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ဤစာတြာ်းတငွပ်ါဝငရ် ာ အရ ကာငာ်းအောြျာားက ို ြပူ ိုငခ်ငွ့်် မပြုလိုပ်ထာားပါ ည။် ဤစာတြာ်းတငွပ်ါဝငရ် ာ အရ ကာငာ်းအော 

တစစ် တတ်စပ် ိုငာ်း   ို ့်ြဟိုတ ်အာားလံိုားက ိုြ တတ ျူကူားယမူခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ ်မြန် ့်ရဝမခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ ်ြ တတ ျူကူားယမူြန် ့်ရဝမခငာ်း ည ် ကဆ် ိုငေ်ာ 

ဥပရေ ချ ြုားရြာကြ်ှု မြစလ်ာန ိုငပ်ါ ည။် IFC  ည ်ယငာ်းမပြုစိုထာားရ ာ စာတြာ်းြျာားမြန် ့်မြျူားမခငာ်းက ို အာားရပားပပ ား ပံိုြနှအ်ာားမြင့်် ယငာ်း၏ 

စာတြာ်းတစစ် တ်တစပ် ိုငာ်းက ို ပညာရေားက စစနငှ့်် စ ားပာွားရေားနငှ့််ြဆ ိုငရ် ာက စစြျာားအတကွ ်မပနလ်ညက်ာူးယမူခငာ်းမြစပ်ါက အခရ ကားရင ွ

ရကာကခ်မံခငာ်းြမပြုဘ ဲ ြဆ ိုငာ်းြတခွွင့််မပြုရပားြညမ်ြစ ်ည။်   ို ့်ောတငွ ်လိုပ်ရဆာင ်ည့််ေညေွ်ယခ်ျကအ်ရ ကာငာ်းအော နငှ့်် ကက ြုတင ်

အ  ရပားြှုြျာားက ို ကျွန်ိုပ်တ ို ့် ေရှ ေန ်လ ိုအပ်ပါ ည။်  

IFC  ည ်ဤစာတြာ်းတငွပ်ါဝငရ် ာ အရ ကာငာ်းအော၏တ ကျြှု၊ ယံို ကညစ် တခ်ျေြှု   ို ့်ြဟိုတ ်မပညစ်ံိုြှုတ ို ့်က ို အာြြခပံါ   ို ့်ြဟိုတ် 

ဤရနောတငွ ်ရြာ်မပထာား ည့်် န ဂံိုားချြုပ်ရကာကခ်ျက ်  ို ့်ြဟိုတ ်စ စစ် တြ်တှြ်ှုတ ို ့်အရပေါ် အာြြခ ံလ ို အရ ကာငာ်းအောအတငွာ်း 

ကကငာ်းကျနြ်ှု   ို ့်ြဟိုတ ်အြာှားြျာား(အမခာားအရ ကာငာ်းြျာားအမပင ်စာစ စာရ ိုကအ်ြာှားြျာားနငှ့်် နညာ်းပညာပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာအြာှားြျာား) အတကွ ်

  ို ့်ြဟိုတ ် ၎ငာ်းတ ို ့်အရပေါ် ြှ ခ ိုအာားထာားြှုရ ကာင့််မြစလ်ာ ည့်် အကျ ြုားဆကတ် ို ့်အရပေါ် ြည ်ည့််အရ ကာငာ်းနငှ့််ြျှ တာဝနယ်ြူည ်

ြဟိုတပ်ါ။ ဤ စာတြာ်းအတငွာ်း ြည် ည့််ရမြပံိုရပေါ်တငွြ်ဆ ိုပါဝင ်ည့်် နယန် ြ တြ်ျဉားြျာား၊ အရောငြ်ျာား၊ အြျ ြုားအစာားခွမဲခာားြှုြျာား နငှ့်် 

အမခာား တငာ်းအချကအ်လကြ်ျာား ည ် နယရ်မြ၏ တောားဝငမ်ြစြ်ှု အရမခအရန   ို ့်ြဟိုတ ် ထ ိုကဲ့်  ို ့်ရ ာ နယန် ြ တြ်ျဉားက ို 

ရထာကခ်ခံျကရ်ပားြှု   ို ့်ြဟိုတ ် လကခ်ြံှုတ ို ့်နငှ့််ပတ ်က၍် ကြာ့္်ဘဏဘ်ကြ် ှ ြည ်ည့််အဆံိုားအမြတရ်ပားြှုက ိုြျှ ေညည်ွှနာ်းမခငာ်း 

ြရှ ပါ။ ဤရလ့်လာြှုအတငွာ်း ရြာမ်ပထာား ည့်် ရှာရြွရတွွေ့ ရှ ချကြ်ျာား၊ မပနဆ် ိုရှငာ်းမပြှုြျာား နငှ့်် န ဂံိုားချြုပ်ရကာကန်ိုတခ်ျကတ် ို ့် ည ်

ကြာ့္်ဘဏ၏် အြှုရဆာငေ်ါရ ိုကတ်ာြျာား   ို ့်ြဟိုတ ် ယငာ်းတ ို ့်က ိုယစ်ာားမပြု ည့်် အစ ိုားေြျာား၏အမြငြ်ျာားက ို ထငဟ်ပ်ထာားမခငာ်း 

မြစ ်ညဟ်ို ပံိုရ  တ်ြတှ၍် ြေပါ။  

ဤစာတြာ်းပါ အရ ကာငာ်းအောြျာား ည ် အရထရွထ ွတငာ်းအချကအ်လကရ်ပားေနအ်တကွ ်ာ ေညေွ်ယထ်ာားမခငာ်းမြစ ်ည။် 

ဥပရေဆ ိုငေ်ာ၊ စရတာ့်ရှယယ်ာ နငှ့်် ရငရွချား ကရ် ခလံကြ်တှြ်ျာား   ို ့်ြဟိုတ ် ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုဆ ိုငေ်ာ အ ကဉံာဏြ်ျာားရပားေန၊် 

ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုအတကွ ် င့််ရတာ်ြှု   ို ့်ြဟိုတ ်အြျ ြုားအစာားတစခ်ိုအတွက ်ဆွရဲဆာငြ်ှုမပြုေန ်တ ို ့်နငှ့်် ပတ ်ကပ်ပ ား ထငမ်ြငယ်ခူျကြ်ျာား 

ရပားေန ်ေညေွ်ယြ်ထာားပါ။ IFC   ို ့်ြဟိုတ ်ယငာ်း၏ အရပါငာ်းပါ အြွဲွေ့ဝငြ်ျာား ည ်အချ ြု ွေ့ရ ာ ကိုြပဏ ြျာား နငှ့်် အြွဲွေ့အစညာ်းြျာားတငွ ်

ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှု ရှ န ိုင ်လ ို ယငာ်းတ ို ့်က ို အမခာားအ ကဉံာဏ ်   ို ့်ြဟိုတ ် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားလညာ်း ရထာကပံ့််ရပားရနန ိုင ်ည ်   ို ့်ြဟိုတ် 

ယငာ်းတ ို ့်နငှ့်ပ်တ ်က ်ည့်် ရငရွ ကားဆ ိုငေ်ာ အကျ ြုားစ ားပာွားြျာားရှ န ိုင ်ည။် 

ကိုြပဏ ခွြဲျာား၏ အခငွ့််အရေားြျာား အပါအဝင၊်  ံိုားစွခဲငွ ့််ြျာား နငှ့်် လ ိုငစ်ငြ်ျာားအတကွ ် အမခာားရ ာစံိုစြ်ားြှုြျာားအာားလံိုားက ို IFC ၏ 

Corporate Relations Department, 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433   ို ့် ေညည်ွှနာ်း ဆက ်ယွ ်

 င့််ပါ ည။်  

အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာ ဘဏ္ဍာရေားရကာ်ပ ိုရေားရှငာ်း (IFC) ည ်၎ငာ်း၏ အြွဲွေ့ဝငန် ိုငင်ြံျာားအ ကာား  ရဘာတညူ စာချြုပ်ြျာားမြင့်် ထရူထာင ်

ထာားရ ာ န ိုငင်တံကာအြွဲွေ့အစညာ်းတစခ်ိုမြစပ်ပ ား ကြာ့္်ဘဏအ်ိုပ်စို၏အြွဲွေ့ဝငတ်စခ်ိုမြစ ်ည။် အြညြ်ျာား၊ လ ိုဂ ိုြျာား နငှ့်် အြတှတ်ဆံ ပ် 

ြျာားအာားလံိုား ည ် IFC၏ က ိုယပ် ိုငပ်စစညာ်းြျာားမြစပ်ပ ား IFC ထြံ ှ စာမြင့််ရေား ာားရြာ်မပထာား ည့််  ရဘာတူလကခ်ြံှုြပါဘ ဲ ထ ို 

ပစစညာ်းြျာားအာား အ ံိုားမပြုန ိုငြ်ညြ်ဟိုတပ်ါ။ ထ ို ့်မပင ်“International Finance Corporation” နငှ့်် “IFC” တ ို ့် ည ်IFC က ြတှပံ်ိုတင ်

ထာား ည့််အြတှတ်ဆံ ပ်မြစပ်ပ ား အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာဥပရေမြင့်် အကာအကယွရ်ပားထာားပါ ည။်  

 

မျကန် ှာဖ  ုံးဓှာတပ်  ဖနတ် ုံးမှု ။ Tessa Bunney ၊  ၂၀၁၇ 

http://www.ifc.org/


 

 

ရကျား ဇူားတင်လွှာ  

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက် ြဟာဗျျူဟာရမြာက် ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှု (Strategic 

Environmental Assessment “SEA” )  ည ်  စရ တားလျအစ ိုားေ၏ ရငရွ ကားအရထာက်အပံ့် နငှ့််အတူ  ယံဇာတ နငှ့်် 

 ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားဝနက်က ားဌာန (MONREC) နငှ့်် လျှပ်စစ်နငှ့််စွြ်ားအငဝ်နက်က ားဌာန (MOEE) တ ို ့်၏ 

ဦားရဆာငြ်ှုြပါဘ ဲ မြစ်ရပေါ် န ိုငလ် ြ့််ြည်ြဟိုတ်ရပ။ ဤရလ့်လာြှုအတွက် ရေေါ် နတာလှု င၊် ဦားထာူးရအာငရ်ဇာ်၊ 

ဦားရနလငာ်းစ ိုား နငှ့်် ဦားစ နရ်အာငြ်ငာ်းတ ို ့် အပါအဝင ် မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ၏ focal points တ ို ့် ည ် SEA လိုပ်ငနာ်းစဉ၏ 

အဆင့််အာားလံိုားတွင ် အရေားပါ ည့််အခနာ်းကဏ္ဍြှ ပါဝငခ်ဲ့် ည။် SEA ၏ လိုပ်ငနာ်းစဥ်ြျာား နငှ့်် focal points အဖဖစ် 

တှာဝနပ်ပုံးမည့််သူမျှာုံးက ို ဦားလှရြာင ် နာ်း၊ ရေေါ် ြ ြ ခ ိုင၊် ဦားတင့််လွငဦ်ား နငှ့်် ရေါက်တာဆနာ်းဦား တ ို ့်က လြ်ားညွှနရ်ပားခဲ့် လ ို၊ 

နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာအ ကံဉာဏြ်ျာားလညာ်း ရထာက်ပံ့်ရပားခဲ့်ပပ ား လိုပ်ငနာ်းခွငဆ်က်ဆရံေားြျာား လွယ်ကူရချာရြွွေ့ရစေန ်

ရဆာငေွ်က်ရပားခဲ့် ည။်   

ICEM “International Centre for Environmental Management” နငှ့်် Myanmar Institute for Integrated 

Development (MIID) တ ို ့်က IFC နငှ့််အတူ SEA က ို မပြုစိုရပားခဲ့် ည။် ICEM ၏ နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ အြွဲွေ့တွင ် Jeremy 

Carew Reid၊ Rory Hunter၊ Edvard Baardsen၊ Jens Grue Sjøslev၊ John Sawdon ၊ Lois Koehnken၊ ရေေါ်လွငလ်ွငရ်ဝ၊ 

Mai Ky Vinh၊ Peter-John Meynell၊ Rick Gregory၊ Stephen Gray၊ Vuong Thu Huong၊ ဦားဝငာ်းမြင့််၊ 

ရေေါ်ယငာ်းြာရဆွလှု င၊် ဦားေနြ်ငာ်းရအာင ်နငှ့်် ရေေါ်လ နာစ နမ်ြင့်် တ ို ့် ပါဝင ်ည။် 

SEA က ို လြ်ားညွှနြ်ှုမပြု ည့်် IFC အြွဲွေ့တွင ်Kate Lazarus ၊ Matt Corbett ၊ Pablo Cardinale ၊ ဦားရနာငဆ်နာ်းလငာ်း နငှ့်် 

Tiffany Noeske  တ ို ့်ပါဝင ်ည။် မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုငေ်ာ IFC Country Manager Vikram Kumar က တနြ် ိုားရှ  ည့်် 

အ ကံဉာဏြ်ျာား ရပားခဲ့် ည။် IFC ၏ Environmental and Social Governance Department နငှ့်် Infrastructure 

Department တ ို ့်၏ ဆက်လက်အရထာက်အပံ့်ရပားြှု က ိုလညာ်း ကျွန်ိုပ်တ ို ့် အ  အြှတ်မပြုပါ ည။် ထ ို ့်အမပင ်

ကြာ့္်ဘဏ၏်လိုပ်ရြာ်က ိုငြ်က်ြျာားထြံ ှတံို ့်မပနအ် ကံရပားြှုြျာားနငှ့်် ပာူးရပါငာ်း ရဆာငေွ်က်ြှုြျာားက ိုလညာ်း အ  အြတှ်မပြု 

ပါ ည။်  

ကျွန်ိုပ်တ ို ့် ည ်John Dore ၊ Rachel Jolly ၊ Nick Cumpston ၊ Dominique Vigie ၊ Tim Vistarini ၊ Ounheun Saiyasith 

နငှ့်် Thipphavone Chanthapaseuth တ ို ့်အပါအဝင ်   စရ တားလျအစ ိုားေထြံ ှ ေက်ရောရ ာအရထာက်အပံ့်အတွက် 

ရကျားဇူားတငပ်ါ ည။် ဤရလ့်လာြှု  ို ့် ကူည မြည့််ဆညာ်းရပားေနန်ငှ့်် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွငာ်း 

ဘက်စံိုရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု တ ိုားတက်ရစရေား လိုပ်က ိုငရ်ဆာငေွ်က်ြှုြျာားအတွက် ေည်စာူးနစ်ှမြ ြုပ်ရဆာငေွ်က်လျက်ရှ ရ ာ 

အေပ်ဘက်လူြှု အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား ၊ NGO ြျာား၊ SEA အ ကံရပား နငှ့်် ကျွြ်ားကျင ်ူြျာားအစိုနငှ့်် မြနြ်ာရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်တညရ်ဆာက် ူြျာား၏ လိုပ်ငနာ်းအြွဲွေ့ (Hydropower Developers' Working Group) တ ို ့်က ို 

လညာ်းရကျားဇူားတငပ်ါ ည။်
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အတ ိုရကာက်စကာားလံိုားြျာား  

ADB  Asian Development Bank 

  အာရှြွံွေ့ ပြ ြုားရေားဘဏ ် 

AG  Advisory Group 

  အ ကရံပားအြွဲွေ့ 

AIRBMP  Ayeyarwady Integrated River Basin Management Project 

  ဧောဝတ မြစဝ်ြှာ်း ဘက်စံိုစ ြခံန် ့်ခွရဲေား စ ြကံ နာ်း  

AOI  Area Of Influence 

  စ ြကံ နာ်းရ ကာင့်် ကရ်ောကြ်ှု ခစံာားေ ည့်် ဧေ ယာ  

BAU  Business-as-usual  

  လကရ်ှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစ ံ

BEWG  Burma Environmental Working Group 

            ဘာားြာား ဘာဝပတဝ်နာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာလိုပ်ငနာ်းအြွဲွေ့ 

BOT  Build, Operate, and Transfer  

  တညရ်ဆာက-်လညပ်တ-်လွှရဲမပာငာ်း စနစ ် 

CIA  Cumulative Impact Assessment  

  စိုရပါငာ်းဆင့််က ဲကရ်ောကြ်ှုဆနာ်းစစမ်ခငာ်း 

CSOs  Civil Society Organizations  

  အေပ်ဘကလ်ြူှုအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား 

DEPP  Department of Electric Power Planning 

  လျှပ်စစစ်ွြာ်းအာားစ ြရံေားဦားစ ားဌာန 

DWIR  Directorate of Water Resources and Improvement of River 

  ရေအေငာ်းအမြစန်ငှ့််မြစရ်ချာငာ်းြျာားြွံွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတကရ်ေားဦားစ ားဌာန 

EAO  Ethnic Armed Organizations 

  တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလကန်ကက် ိုငအ်ြွဲွေ့အစညာ်းြျာား 

ECC  Environmental Compliance Certificate 

  ပတဝ်နာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားဆ ိုငေ်ာ လ ိုကန်ာရဆာငေွ်ကြ်ှု  ကရ် ခလံကြ်တှ် 

ECD  Environmental Conservation Department 

  ပတဝ်နာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားဦားစ ားဌာန 

EFlow  Environmental flow 

  ရေရန ကရ်ှ ြျာားနငှ့််ရဂဟစနစြ်ျာားရှင ်နရ်ေား အနညာ်းဆံိုားထိုတလ်ွှတရ်ပားေြည့်် ရေထိုစ ားနှုနာ်း  

EG  Expert Group 

  ကျွြာ်းကျင ်ြူျာားအြွဲွေ့ 

EIA  Environmental Impact Assessment 

  ပတဝ်နာ်းကျငထ် ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစမ်ခငာ်း  

EITI  Extractive Industries Transparency Initiative 

  တငွာ်းထကွ ်ယဇံာတအေငာ်းအမြစ်တာူးရြာ်ထိုတလ်ိုပ်ရေားလိုပ်ငနာ်းြျာား ပငွ့်လ်ငာ်းမြင ်ာြှုရြာ်ရဆာငရ်ေား 

EITI-MSG Extractive Industries Transparency Initiative Multi-Stakeholder Group  

တငွာ်းထကွ ်ယဇံာတအေငာ်းအမြစ်တာူးရြာ်ထိုတလ်ိုပ်ရေားလိုပ်ငနာ်းြျာား ပွင့်လ်ငာ်းမြင ်ာြှုရြာ်ရဆာငရ်ေား - 

ဘကရ်ပါငာ်းစံိုြ ှပါဝင ်င့််ပါဝငထ် ိုက ်ြူျာားအိုပ်စို 

ENAC  Ethnic Nationalities Affairs Council (Center) 

  တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလြူျ ြုားြျာားရေားောရကာငစ်  ( စငတ်ာ)  
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ESIA  Environmental and Social Impact Assessment 

  ပတဝ်နာ်းကျင ်နငှ့်် လြူှုဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုကြ်ှု ဆနာ်းစစမ်ခငာ်း 

GIS   Geographic Information System 

  ပထဝ ဝငဆ် ိုငေ်ာ  တငာ်းအချကအ်လကစ်နစ် 

GoM  Government of Myanmar 

  မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ 

GWh  Gigawatt Hour 

  ဂ ဂါဝပ်နာေ  

HDWG  Hydropower Developers’ Working Group 

  ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်တညရ်ဆာက ်ြူျာား၏ လိုပ်ငနာ်းအြွဲွေ့ 

HIC   Hydro-Informatics Center 

  ဇလရဗေ- တငာ်းအချကအ်လကဌ်ာန 

HPP  Hydropowerpower Plant Project 

  ရေအာားလျှပ်စစစ် ြကံ နာ်း 

ICEM  International Centre for Environmental Management  

   ဘာဝပတဝ်နာ်းကျငစ် ြခံန် ့်ခွရဲေားအတကွ ်အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာစငတ်ာ  

IEE  Initial Environmental Examination  

  ကနဦားပတဝ်နာ်းကျငဆ်နာ်းစစမ်ခငာ်း 

IFC  International Finance Corporation 

  အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာဘဏ္ဍာရေားရကာ်ပ ိုရေားရှငာ်း 

JICA  Japan International Cooperation Agency 

  ဂျပနအ်မပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာပာူးရပါငာ်းရဆာငေွ်ကရ်ေား ရအဂျငစ်  

JV  Joint Venture 

  ြကစ်ပ်လိုပ်ငနာ်း 

JVA  Joint Venture Agreements  

  ြကစ်ပ်လိုပ်ငနာ်း  ရဘာတညူ ြှုြျာား 

JV/BOT  Joint Venture/Build, Operate and Transfer  

  ြကစ်ပ်လိုပ်ငနာ်း/တညရ်ဆာက-်လညပ်တ-်လွှရဲမပာငာ်း 

KBA  Key Biodiversity Area 

  အဓ ကအရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွတဲညရ်ှ ောရနော 

KIO  Kachin Independence Organization 

  ကချငလ်တွလ်ပ်ရေားအြွဲွေ့ 

KNPP  Karenni National Progressive Party 

  ကေငန် အြျ ြုား ာား တ ိုားတကရ်ေားပါတ  

KNU  Karen National Union 

  ကေငအ်ြျ ြုား ာားအစညာ်းအရံိုား 

kWh  Kilowatt hour 

  က လ ိုဝပ်နာေ  

kV  Kilovolt 

  က လ ိုဗ ို ့် 

Lao PDR  Lao People’s Democratic Republic 

  လာအ ိုမပည ်ူ ့်ေ ြ ိုကေကတ်စ် ြမတန ိုငင် ံ

LNG  Liquefied Natural Gas 

   ဘာဝဓာတရ်ငွွေ့ေည ်
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LPG  Liquid Petroleum Gas 

  ရေနဓံာတရ်ငွွေ့ေည ်

masl  Meter above sea level 

  ပငလ်ယရ်ေြျကန်ာှမပငအ်ထကြ် တာ 

MATA  Myanmar Alliance for Transparency and Accountability  

  မြနြ်ာန ိုငင် ံပငွ့််လငာ်းမြင ်ာြှုနငှ့်် တာဝနယ်၊ူ တာဝနခ်ြံှုဆ ိုငေ်ာ အေပ်ဘက ်ြဟာြ တအ်ြွဲွေ့ 

MoA   Memorandum of Agreement 

   ရဘာတညူ ြှုစာချွနလ်ွှာ 

MOALI  Ministry of Agriculture, Livestock, and Irrigation 

  စ ိုကပ်ျ ြုားရေား ၊ ရြာွးမြျူရေား နငှ့်် ဆညရ်မြာငာ်းဝနက်က ားဌာန  

MOECAF  Ministry of Environmental Conservation and Forestry 

  ပတဝ်နာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားနငှ့်် စ်ရတာရေားောဝနက်က ားဌာန 

MOEE  Ministry of Electricity and Energy 

  လျှပ်စစန်ငှ့််စြွ်ားအငဝ်နက်က ားဌာန 

MOEP  Ministry of Electric Power 

  လျှပ်စစစ်ွြာ်းအာားဝနက်က ားဌာန 

MONREC  Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 

   ယဇံာတ နငှ့််  ဘာဝပတဝ်နာ်းကျင ်ထ နာ်း  ြာ်းရေားဝနက်က ားဌာန 

MoU  Memorandum of Understanding 

  နာားလညြ်ှုစာချွနလ်ွှာ 

MPLCS  Myanmar Poverty and Living Conditions Survey 

  မြနြ်ာန ိုငင်ဆံငာ်းေဲနြွာ်းပါားြှုနငှ့်လ်ရူနြှုအဆင့်အ်တနာ်းစစတ်ြာ်း 

MRC  Mekong River Commission 

  ြရဲခါငမ်ြစရ်ကာ်ြရှင ်

Mtoe  Million tons of oil equivalent 

  ရေနစံ ြာ်း တနတ်စ ်နာ်းနငှ့််ည ြျှ ည့််စြွာ်းအငယ်နူစ် 

MW  Megawatt  

ြဂဂါဝပ် 

NCA  Nationwide Ceasefire Agreement 

  တစန် ိုငင်လံံိုားအပစအ်ခတ ်ေပ်စရဲေား  ရဘာတစူာချြုပ် 

NEMP  National Electricity Master Plan 

  အြျ ြုား ာားလျှပ်စစဓ်ာတအ်ာားြဟာစ ြခံျက်  

NGO  Non-governmental organization 

  အစ ိုားေြဟိုတရ် ာအြွဲွေ့အစညာ်း 

NTFP  Non-timber forest product  

   စ ်ြဟိုတရ် ာ  စရ်တာထကွပ်စစညာ်းြျာား 

NTP  Notice to Proceed 

  ရရှ ွေ့ဆကရ်ဆာငေွ်ကေ်နအ်ရ ကာငာ်း ကာားစာ 

PES  Payment for ecosystem services 

  ရဂဟစနစဝ်နရ်ဆာငြ်ှုြျာားအတကွ ်ရပားရချြှု 

PPA  Power Purchase Agreement 

  လျှပ်စစဓ်ာတအ်ာားဝယယ်ရူေား ရဘာတစူာချြုပ် 

SDF   Sustainable development framework  

  စဉဆကြ်မပတြ်ွံွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတကရ်ေားြရူဘာင ်
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SEA  Strategic Environmental Assessment 

  ြဟာဗျျူဟာရမြာက ်ပတဝ်နာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ ဆနာ်းစစြ်ှု 

SIA  Social Impact Assessment 

  လြူှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုကြ်ှုဆနာ်းစစမ်ခငာ်း 

SOBA  State of Basin Assessment 

  မြစဝ်ြှ်ားအရမခအရန အကမဲြတဆ်နာ်းစစြ်ှု 

TWh  Terawatt hour 

  တ ောဝပ်နာေ  

UNDP  United Nations Development Program 

  ကိုလ ြဂဂ ြွံွေ့ ပြ ြုားြှုအစ အစဉ 

UNESCO  United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

  ကိုလ ြဂဂ ပညာရေား ၊   ပပံ နငှ့်် ယဉရကျားြှု အြွဲွေ့ 

VEC  Valued Environmental and Social Component  

  တနြ် ိုားကက ားြာား ည့် ်ပတဝ်နာ်းကျငန်ငှ့်လ်ြူှုရေား အပ ိုငာ်းကဏ္ဍြျာား 

WWF  World Wildlife Fund 

  ကြာ့္်ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာနေ်နပံ်ိုရငအွြွဲွေ့ 
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ရဝါဟာေအဓ ပပါယ်ြွင့််ဆ ိုချက်  

Business-as-usual(BAU) - လက်ရှ လိုပ်ငနာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့််ပံိုစံ ။ မြစ်ဝှြ်ားြျာား နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား 

အရပေါ် ဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာားက ိုရရှာငရ်ှာားေန ် ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားမခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ထ ို  ို ့်ရရှာငရ်ှာားေနအ်စ အြံရေားဆွဲ 

မခငာ်းြရှ ဘ ဲ စ ြံက နာ်း တစ်ခိုချငာ်း စ အလ ိုက်ခွင့််မ်ပြုချက်ရပား ည့်် လက်ရှ လိုပ်ငနာ်းစဉအတ ိုငာ်း စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှု 

Catchment - ရေဆငာ်းဧေ ယာ ။ စ ြံက နာ်းတစ်ခို၏ရေဆငာ်းဧေ ယာြ ှည ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း 

ပ ိုကက ားြာားပပ ား   ားမခာားကွဲမပာား ည့်် ရေဆငာ်းဧေ ယာအထ  ရှ န ိုငရ် ာ  ဘာဝရေဆငာ်းဧေ ယာက ို ညွှနာ်းဆ ိုောတွင ်

အ ံိုားမပြု ည့်် ရယဘိုယျမခံြုငံို ေညည်ွှနာ်းရ ာ အရခေါ်အရဝေါ်  

Chaung, Hka or Nam - ရချာငာ်း၊ ခ   ို ့်ြဟိုတ် နြ့်် ။ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  မြစ်   ို ့်ြဟိုတ် ရချာငာ်း။ 

မြစ်တစ်ခို၏အြညတ်ွင ်အဆ ိုပါ စကာားလံိုားြျာားြ ှတစ်ခိုခိုပါဝငလ်ျှင ်အဂသလ ပ်ဘာ ာ "river" ဟူ ည့်် စကာားလံိုားက ို 

ချနလ်ှပ် ထာားြည ်မြစ် ည။် ဥပြာ Baluchaung (ဘ လူားရချာငာ်း) ၊ Nam Li (နြ့််ြလ ) ၊ Mali Hka (ြလ ခ ) တ ို ့် ည် 

မပည့််စံို ည့်် မြစ်အြည်ြျာား မြစ် ည။် 

Coastal basin - ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝှြ်ား ။ ပငလ်ယ်အတွငာ်း တ ိုက်ရ ိုက်စ ားဆငာ်း ည့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်း ြျာား 

အိုပ်စို 

Degree of regulation of a reservoir - ဆညတ်စ်ခို၏ ထ နာ်းည  ရပားန ိုင ်ည့်် အတ ိုငာ်းအတာအဆင့်် ။ 

ရေကက ားြှုထ နာ်း  ြ်ားရေား၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ရေား၊ ရေရ ကာငာ်း ွာားလာြှု နငှ့်် မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့် ရေ ထိုတ်လွှတ် 

ြှု စ ညတ် ို ့်အတွက် အ ံိုားမပြုန ိုင ်ည့်် အကျ ြုားမပြု ရေရလှာငပ်ြာဏ ( live storage) နငှ့်် နစ်ှစဉပျြ်ားြျှစ ားဝငရ်ေတ ို ့်၏  

အချ ြုား ( ောခ ိုငန်ှုနာ်းမြင့််ရြာ်မပ ည)်  

Identified project - ရေွားချယ်ထာား ည့်် စ ြံက နာ်း ။ မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ား အဆင့််တွငရ်ေွားချယ်ထာားပပ ား 

မြစ်ရ ာ်လညာ်း MOEE   ို ့် အ  ရပားအရ ကာငာ်း ကာားမခငာ်း ြမပြုေရ ား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တစ်ခို 

Mainstem river - ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ။ မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုအတွငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား၏ရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားက ို ပငလ်ယ်နငှ့်် 

ဆက် ွယ်ရပား ည့်် အဓ ကပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း- ရယဘိုယျအာားမြင့်် Strahler Order 4   ို ့်ြဟိုတ် 4 နငှ့််အထက်မြစ်လျင ်

 တ်ြတှ် ည။် 

Project size - စ ြံက နာ်းအေွယ်အစာား။ SEA  တွငအ် ံိုားမပြု ည့်် စ ြံက နာ်းအေွယ်အစာားခွဲမခာားပံို နညာ်းစနစ်ြာှ- အရ ားစာား 

စ ြံက နာ်း = ၁ ြဂဂါဝပ် < ၁၀ ြဂဂါဝပ် ၊ အလတ်စာားစ ြံက နာ်း =  ၁၀ ြဂဂါဝပ်~ ၁၀၀ ြဂဂါဝပ်ထ ၊ အကက ားစာားစ ြံက နာ်း >=၁၀၀ 

ြဂဂါဝပ်  နငှ့်အ်ထက်မြစ် ည။် ဤခွဲမခာားပံို ည ် ၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ လျှပ်စစ် ဥပရေတွင ် ပါဝငရ် ာ ြွင့်ဆ် ိုချက်ြျာားနငှ့် ်

ကွဲမပာားရန ည။် ထ ို ဥပရေတွင ် အရ ားစာား လျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ် ည့် ် စ ြံက နာ်းြျာား ည ် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ 

ြဂဂါဝပ် အထ ရှ ပပ ား အလတ်စာား စ ြံက နာ်း ည ်၁၀ ြဂဂါဝပ် အထက်ြ ှ  ၃၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့်ရ်အာက်အထ  ရှ  ည။်  

Proposed project - အဆ ိုမပြု စ ြံက နာ်း ။ MOEE ြ ှ အဆ ိုမပြုထာား ည့််   ို ့်ြဟိုတ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် 

ပိုဂဂလ ကကိုြပဏ ြ ှအဆ ိုမပြုထာားပပ ား MOEE   ို ့် အ  ရပားအရ ကာငာ်း ကာားထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခို 

Regulated area - ထ နာ်းည  ခံရေဆငာ်းဧေ ယာ ။ တြံတစ်ခိုက ရေက ိုထ နာ်းည  အ ံိုားမပြုြှုရ ကာင့်် ရမပာငာ်းလဲရန ည့်် 

ရေဆငာ်းဧေ ယာ 
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River basin - မြစ်ဝြ်ှား ။ ပငလ်ယ်အတွငာ်း  ို ့်စ ားဆငာ်း ွာားြညမ်ြစ် ည့်် ဧေ ယာကက ားြာားရ ာရေဆငာ်းဧေ ယာ။ 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် အဓ က မြစ်ဝြ်ှား မြစ်လက်တက် နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား   ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းြျာား 

ပါဝင ်ည။် 

Sub-basin - မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ။ အြျာားအာားမြင့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၏မြစ်ဝြ်ှား / အဓ က မြစ်လက်တက်၏ မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း 

  ို ့်တ ိုကရ် ိုက် စ ားဆငာ်း ည့်် မြစ်လက်တက်မြစ်ဝှြ်ား၏ ရေဆငာ်းဧေ ယာ 

Watershed - ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်း ။ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုအတွငာ်း   ားမခာားထငရ်ှာား ည့်် ရေဆငာ်းဧေ ယာတစ်ခို။
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အကျဉားချြု ပ်  

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ည် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုကနဦားအဆင့်တ်ွင ်ာရှ ရနရ ား ည့်အ်တွက် လျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုက ို 

ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာအကျ ြုားေလာေြ်ျာားနငှ့်် ချ နည်  လျက် ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာနညာ်းမြင့် ် အရကာင ်

အထညရ်ြာ်န ိုင ်ည့်် အခွင့်အ်ရေားေရှ ထာားပါ ည။် လက်ရှ တွင ်မြနြ်ာန ိုငင် ံည ်မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းရှ  စ ြံက နာ်းြျာားစွာ နငှ့် ်

အမခာားြ အာားြျာားအာားလံိုား၏ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုက ို ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားမခငာ်းြမပြုဘ ဲ စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းစ  

အလ ိုက် ာ  တ်ြတှ်ရေွားချယ်အတညမ်ပြုလိုပ်ရဆာင ်ည့််  ြာားရ ို ားကျရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား 

လိုပ်ငနာ်းစဉအတ ိုငာ်း ာ လိုပ်ရဆာငလ်ျက်ရှ ပါ ည။်  န ိုငင်ြံျာားစာွတွင ် နစ်ှရပါငာ်း ၅၀ - ၁၀၀ ြ ှ ထ ို ့်ထက်  ကာမြင့််စွာ 

ထ နာ်းည   အ ံိုားမပြုြညမ်ြစ် ည့််၊ ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ေန ် င့်ရ်တာ်ရ ာ အဓ ကမြစ်ကက ားြျာား နငှ့် ် မြစ်လက်တက် 

အြျာားစိုရပေါ်တွင ်ထ ိုကဲ့်  ို ့်  ြာားရ ို ားကျလိုပ်ငနာ်းစဉမြင့်် ရဆာငေွ်က်ြှုြျာား ာ မပြုလိုပ်ရန ကပါ ည။်   ို ့်မြစ်ော မြစ်ဝှြ်ား၏ 

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှုနငှ့် ် ယငာ်းနငှ့်ဆ်က်န ွှယ်ောရဂဟစနစ်အရပေါ် ကက ားြာား ည့််စိုရပါငာ်းဆင့်က်ဲ က်ရောက်ြှုြျာား မြစ်ရပေါ် 

လာရစကာ ထ ိုထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရလျာ့်ပါား က် ာရစေန ်စ ြံန ိုင ်ည့် ်အခွင့်အ်လြ်ားြျာားနညာ်းပါား ွာားပါ ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင် ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက် ဤြဟာဗျျူဟာရမြာက်ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာဆနာ်းစစ်ြှု (Strategic 

Environmental Assessment “SEA”) အစ ေငခ်ံစာ ည ် ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာနငှ့်လ်ူြှုဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားြျာားက ို မြစ်ဝြ်ှား 

အဆင့် ်ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားထာားပပ ား ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုြျ ြုားေရှ န ိုငြ်ည့်် ချဉားကပ်နညာ်း 

တစ်ခိုက ို အ ကံမပြုထာားပါ ည်။  စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းစ က ို ကည့််၍ ကနဦားစ ြံချက် ရေားဆွအဲာရံိုစ ိုက်လိုပ်ရဆာငမ်ခငာ်းြှ 

 ည ်ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ရေရှညအ်ကျ ြုား မြစ်ထွနာ်းရေားစ ြံလိုပ်ရဆာငန် ိုငေ်နအ်တွက် မြစ်ဝြ်ှား၏ ရေရှညရ်ကာငာ်းြွန ်

တညတ်ံ့်ြှုဘက်  ို ့် အာရံိုစ ိုက်လာရစေန ်SEA ၌ အ ကံမပြုထာား ည။် 

1။ ရနာက်ခံအရ ကာငာ်းအော  

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားပြာဏ အြျာားအမပာား လ ိုအပ်ရန ည။် အရရှ ွေ့ရတာငအ်ာရှတွင ် မြနြ်ာန ိုငင် ံည်  

ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့်် ချ တ်ဆက်ဓာတ်အာားရပားြှုနှုနာ်း အန ြ့််ဆံိုားအဆင့်တ်ွငရ်ှ ပပ ား လူဦားရေ၏ ၄၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ာ 

ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့်် ချ တ်ဆက်ဓာတ်အာားရပားြှုက ို ေရှ ထာား ည။် မပညတ်ွငာ်းလ ိုအပ်ချက် မပည့််ြ ေန ် အနညာ်းဆံိုား 

တစ်နစ်ှလျှင ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ၅၀၀ြဂဂါဝပ်နှုနာ်းမြင့်် ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှအထ   နစ်ှစဉအပ ိုထပ်ရဆာငာ်း ထိုတ်လိုပ်မြည့်တ်ငာ်း 

ရပားန ိုငေ်န ်လ ိုအပ် ညဟ်ို ခန ့်ြ်ှနာ်းထာား ည။် ထ ို ့်မပင၊် ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက်မပည့််ြ ေန ်မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား 

ပ ို ့်လွှတ် ည့်် ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းကွနယ်က်အာား တ ိုားချဲွေ့တည်ရဆာက်ေန ်နငှ့် ်အဆင့်မ်ြ င့်တ်ငြ်ှုြျာား မပြုလိုပ်ေန ်လ ိုအပ် 

 ည။်  

မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် စြ်ွားအငေ်ငာ်းမြစ်အြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ရေားအဆ ိုမပြုချက်က ို  ံိုား ပ်လျက် 

ရှ ပပ ား အြျ ြုား ာားလျှပ်စစ်ဓာတ်အာားြဟာဗျျူဟာတွင ်  ြာားရ ို ားကျနငှ့် ် မပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲစွြ်ားအငေ်ငာ်းမြစ်ြျာား က ို 

ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာ ရလ့်လာထာား ည။် စြ်ွားအငေ်ငာ်းမြစ်အြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ောတွင ် ရေအာား 

လျှပ်စစ် ည ် အရေားကက ား ည့်် အခနာ်းကဏ္ဍြပှါဝငလ်ာန ိုင ်ည။် ရေအာားလျှပ်စစ် ည် ကိုနက်ျစေ တ် က် ာ ည့်် 

မပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲစြ်ွားအငက် ို ြျာားစွာထိုတ်လိုပ်ရပားန ိုငပ်ပ ား ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းတညပ်င ြ်ရစေန ် ကူည ရပားန ိုင ်ည။် 

အထာူး မြင့် ်အမခာားရ ာမပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲ စွြ်ားအငေ်ငာ်းမြစ်ြျာားြှ မပတ်ရတာငာ်းမပတ်ရတာငာ်းလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုက ို 

ရချာရြွွေ့ရစေန ်ကူည မြည့်တ်ငာ်းရပားန ိုင ်ည။်  

န ိုငင်အံတွငာ်း မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ြ်ွား စာူးစြ်ားရလ့်လာရြာ်ထိုတ်ထာား ည့်် စိုစိုရပါငာ်းထိုတ်လိုပ်န ိုငြ်ည့်် ဓာတ်အာားပြာဏနငှ့် ်

နှု ငာ်းယှဉလျှင ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှု ည် ြွံွေ့ ပြ ြုားြှုအနညာ်းငယ် ာရှ  ည်က ို ရတွွေ့ေ ည။် ၁၀ ြဂဂါ 
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နငှ့်အ်ထက် စ ြံက နာ်းြျာား (စ ြံက နာ်း ၂၉ ခို)၏ စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားြှာ (၃,၂၉၈)ြဂဂါဝပ် မြစ်ပပ ား ၂၀၁၈ ခိုနစ်ှ 

အရစာပ ိုငာ်းတွင ် တစ်န ိုငင်လံံိုား ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားရပားန ိုငြ်ှု၏ ၅၈ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ  ည်။ စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ာား ၁,၅၆၄ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့် ် စ ြံက နာ်း (၆)ခိုက ို တညရ်ဆာက်ရနဆမဲြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ် ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာားအနက် 

အြျာားစိုြာှ ေပ်ဆ ိုငာ်းလျက်ရှ  ည၊်   ို ့်ြဟိုတ် ပပ ားစ ားေန ်တ်ြှတ်လျာထာားချ နထ်က်ပ ို  ကာမြင့််ရန ည။် လက်ရှ တွင ်

တစ်န ိုငင်လံံိုားအတ ိုငာ်းအတာအေ စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား (၄၃,၈၄၈)ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့် ် စ ြံက နာ်း (၆၉) ခိုက ို 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အဆ ိုမပြုထာား ည။် ယငာ်းတ ို ့်အနက်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၂,၀၀၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက်ရှ  ည့်် 

စ ြံက နာ်း (၆) ခိုနငှ့် ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁,၀၀၀ - ၂,၀၀၀ ြဂဂါဝပ် ကာားရှ  ည့် ်စ ြံက နာ်း (၇)ခိုပါဝင ်ည။် ယရန ့်အချ န ်

အထ  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို မြစ်ဝြ်ှားငယ်ြျာားတွင ် မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့်် 

အတနာ်းလ ိုက်အရကာငအ်ထည်ရြာ် ရဆာငေွ်က် ည့််(cascade) ပံိုစံမြင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ခဲ့်ပပ ားမြစ် ည။် ဤကဲ့်  ို ့် 

စ ြံက နာ်းြျာား ပထဝ အရနအထာားအလ ိုက် ပျံွေ့ နှံ ့်ရနေဖြငာ်းြာှ- လျှပ်စစ်ဝနအ်ာားဗဟ ိုချက်ရှ ောရနောြျာား၊ ဓာတ်အာားလ ိုငာ်း 

 ွယ်တနာ်းန ိုငြ်ှု အကန် ့်အ တ်ြျာားအရပေါ်ြတူည ်ည့််အမပင၊် မြစ်ဝြ်ှားငယ်ြျာား၏  င့််ရလျာ် ည့်် ဇလရဗေ၊ 

ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပငန်ငှ့်် ဘူြ ရဗေအရမခအရနြျာားရ ကာင့််လညာ်း မြစ် ည။်  စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား၏ ၆၄ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအြျာားစို ည် ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှားတွင ်တညရ်ှ ပပ ား၊ ၂၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

 ည ်စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှားတွင ်တညရ်ှ  ည။် 

ဧေ ယာအကျယ်အဝနာ်း ၆၇၁,၇၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာရှ  ည့် ်မြနြ်ာန ိုငင် ံည ်ရေချ ြုအေငာ်းအမြစ်ြျာား ရပါြျာားကကယ်ဝ 

 ည။် အဓ ကမြစ်ဝှြ်ားြျာားြာှ န ိုငင်၏ံ ၅၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည့် ် ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား  (အဆ ိုပါမြစ်ဝြ်ှား၏ ၉၀ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းြာှ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတညရ်ှ  ည်)နငှ့်် န ိုငင်၏ံ ၁၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည့် ် လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ား (အဆ ိုပါ 

မြစ်ဝြ်ှား၏ ၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းြာှ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတညရ်ှ  ည်) တ ို ့်မြစ် က ည။် မြနြ်ာန ိုငင်လံူဦားရေ၏ ၇၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့် 

 ည ်ရကျားလက်ရေ တွငရ်နထ ိုင၍်၊ ရကျားလက်ရန ူအြျာားစို၏ အ က်ရြာွးဝြ်ားရကျာငာ်းလိုပ်ငနာ်းြျာား ည် မြစ်အန ား 

ဝနာ်းကျင ်နငှ့် ်အမခာား  ဘာဝ ယံဇာတြျာားအရပေါ် အြှ မပြုလျက်ရှ  ည။်  

ထ ိုမြစ်ြျာား၏ရဂဟစနစ် ရကာငာ်းြွနတ်ညတ်ံ့်ြှု ည်  ဘာဝမြစ်စဉြျာားအာား ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငြ်ှုအရပေါ် ြတူညရ်နပါ 

 ည။် ရေချ ြုရဂဟစနစ်ကရပား ည့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့်ပါဝင ်ည်-  

• ရထာက်ပံ့်ရပားမခငာ်း - ငါားထကွ်ရှ ြှု ၊ စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေား နငှ့် ်အ ြ် ံိုားရေရထာက်ပံ့်ြှု 

• ထ နာ်းည  ရပားမခငာ်း- ရေစ ားဆငာ်းြှုထ နာ်းည  မခငာ်း၊ ရေ န် ့်စငမ်ခငာ်း၊  ဘာဝရဘားအနတောယ်(ရေကက ားရေလျံှမခငာ်း)က ို 

ထ နာ်းည  ရပားမခငာ်း၊ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပင ်ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း နငှ့် ်ပငလ်ယ်အတွက် အာဟာေရထာက်ပံ့် 

ရပားမခငာ်း နငှ့််  

• ယဉရကျားြှု - ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ  ွငမ်ပငလ်ကခဏာြျာား၊ အပနာ်းရမြစော နငှ့် ်ခေ ား ွာားလိုပ်ငနာ်း 

မြနြ်ာန ိုငင်၊ံ ရေရန တတ ဝါအေငာ်းအမြစ်ြျာား၏အရေားပါြှုက ို ငါားြြ်ားယူေရှ ြှုအရမခအရနြတှဆင့််   ရှ န ိုင ်ည။် ခန ့်ြ်နှာ်း 

လူဦားရေ ၃.၂  နာ်း  ည ်ရေချ ြု နငှ့် ်ပငလ်ယ်ငါားြြ်ားလိုပ်ငနာ်းကဏ္ဍြျာားတွင ်လိုပ်က ိုငရ်န ကပပ ား အချ နမ်ပည့် ်အလိုပ်ရနော 

၈၀၀,၀၀၀ နငှ့် ်အချ နပ် ိုငာ်းအလိုပ်ရနော ၂.၄ နာ်း ပါဝင ်ည ်(www.worldfishcenter.org/country-pages/myanmar)  

ဤ ငါားလိုပ်ငနာ်းကဏ္ဍ ည ် မြနြ်ာန ိုငင် ံ စိုစိုရပါငာ်းမပညတ်ွငာ်းထိုတ်ကိုနတ်နြ် ိုား (GDP) က ို စတိုတထ အြျာားဆံိုား ပါဝင ်

မြည့်ဆ်ညာ်းရပားလျက်ရှ ပပ ား န ိုငင်မံခာားဝငရ်ငစွတိုတထ အြျာားဆံိုား ေငာ်းမြစ်မြစ်ကာ အာဟာေအတွက်အရေားပါ ည့်် ပရ ိုတငာ်း 

ဓာတ် (လူတစ်ဦား တစ်နစ်ှလျင ်ခန ့်ြ်ှနာ်းရမခ ၃၀ က လ ိုဂေြ်) က ိုလညာ်းရထာက်ပံ့်ရပား ည။်  

ရေအာားလျှပ်စစ် ည ် န ိုငင်၏ံ လူြှု-စ ားပာွားြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားတွင ် ကက ားြာား ည့်က်ူည မြည့်ဆ်ညာ်းြှု မပြုလိုပ်ရပားန ိုင ်ည့်် 

အလာားအလာရှ ရ ာ်လညာ်း၊ ြ ကာရ ားြ ကာလအတွငာ်း စ ြံက နာ်းကက ားြျာားအရပေါ် အြျာားမပည ်ူ၏ဆန ့်က်ျငြ်ှုရ ကာင့် ် 

http://www.worldfishcenter.org/country-pages/myanmar
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စ နရ်ခေါ်ြှုြျာားမြင့် ်  ကံြုရတွွေ့ ရနခဲ့် ည။် စ ြံက နာ်းအရ ကာငာ်း ပွင့်လ်ငာ်းမြင ်ာစာွရြာ်မပြှု၊ အကျ ြုားစ ားပာွားက ို စ တ်ဝငစ်ာား ူ 

ြျာားအာားလံိုားနငှ့်် ရစ့်စပ်လိုပ်ရဆာငြ်ှု၊ ထ ို ူြျာား၏ ပါဝငလ်ိုပ်ရဆာငြ်ှုရှ လျငလ်ညာ်း လံိုရလာက်ြှု ြရှ  ည့််အမပင ်

န ိုငင်ရံေား အရမပာငာ်းအလဲတ ို ့်ရ ကာင့် ်ရေအာားလျှပ်စစ် အရပေါ်ဆန ့်က်ျငြ်ှုြျာား မြစ်ရပေါ်လာ ည။် အဓ ကမြစ်ကက ားြျာားအရပေါ် 

တွင ်အရကာငအ်ထည်ရြာ်ေန ်အဆ ိုမပြုထာား ည့် ် စ ြံက နာ်းြျာား ည ်ဆန် ့်ကျငက်န ့်က်ွက်ြှု အြျာားဆံိုား ကံြုေပပ ား၊ မြစ်ဆံို၊ 

ထြံ   နငှ့် ် တန သာေ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို အစ ိုားေက ဆ ိုငာ်းငံ့်ခဲ့် ည။် အဆ ိုပါစ ြံက နာ်းြျာား၏ စိုစိုရပါငာ်း 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားြာှ ၇,၈၀၀ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည။် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေား စ ြံက နာ်းရေားဆွမဲခငာ်း 

 ည ် ပဋ ပကခေဏခ်ံစာားရနေ ည့် ် ဧေ ယာြျာားက ို ရရှာငရ်ှာားေမခငာ်း၊  ဘာဝ ယံဇာတဆ ိုငေ်ာအချက်အလက် နငှ့် ် 

(မြစ်၏ ဇလရဗေ၊ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ၊ ရေရနဂရဟစနစ် ၊ လူြှုရေားနငှ့် ်  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း ြျာားအရ ကာငာ်း)  တငာ်း 

အချက်အလက်ြျာား အကန ့်အ် တ် ာရှ မခငာ်း၊ အစ ိုားေ၏ စွြ်ားရဆာငေ်ည်နငှ့်အ်ေငာ်းအမြစ် အကန ့်အ် တ် မြင့် ်ာ 

ရှ မခငာ်း စ ည့် ်အခက်အခဲြျာားက ို ေငဆ် ိုငရ်နေ ည။် 

2။ လက်ရ ှိသတ်မ တ်ပ  စ  အတှိ င ်ုံး  အပကှာင်အထည်ပဖှာ်ဖြင ်ုံး (Business-as-Usual) ၏ 

ကန် ့်သတ်ြျက်မျှာုံး  

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံ (“business-as-usual”)  ည ် န ိုငင်အံြျာားစိုတွင ်

 ြာားရ ို ားကျရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံချက်ရေားဆွ ဲည့််ပံိုစံနငှ့််ဆငတ်ူပပ ား၊ မြစ်ဝြ်ှားနငှ့်မ်ြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအပပေါ် မခံြုငံိုစဉားစာား 

 ည့်် စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းအစာား စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းအလ ိုက်အာရံိုစ ိုက်ရေားဆွမဲခငာ်းမြစ် ည။် စ ြံက နာ်းတညရ်နော တစ်ခိုက ို 

ရေွားချယ်ေန ် မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာြှု ည် အဓ ကအာားမြင့် ်အငဂ်ျငန် ယာပညာေပ်ဆ ိုငေ်ာနငှ့် ်စ ားပာွားရေားအရ ကာငာ်း 

ေငာ်းြျာားအရပေါ် ာ အရမခခံ ညက် ို ရတွွေ့ေ ည။် ဤ  ို ့်မြင့် ် စ ြံက နာ်းအဆ ိုမပြုြှုြျာား ည ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် 

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုားအရပေါ် ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု ြျာားက ို ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားမခငာ်း 

ြရှ  ည့်အ်ရမခအရန  ို ့် ဆ ိုက်ရောက် ွာားရစ ည။်  ရနာငန်စ်ှရပါငာ်း ၃၀ ကာလအတွက် ယခိုအချ နတ်ွင ် အဆ ိုမပြု 

ထာား ည့််စ ြံက နာ်းြျာားအာားလံိုား ပါဝင ်ညဟ်ိုယူဆေ ည့်် လက်ရှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရန ည့််ပံိုစံအတ ိုငာ်း 

ရဆာငေွ်က် ည့်် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု ည်  မြစ်ဝြ်ှားြျာား၏ ရေရှညရ်ကာငာ်းြွန ် တညတ်ံ့်ြှုက ို 

မြညဆ်ညာ်းရပားန ိုငလ် ြ့််ြည်ြဟိုတ်ရချ။ ဧောဝတ  ၊ ချငာ်းတွငာ်း နငှ့် ်  လံွင ် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ြျာားအရပေါ် 

အကက ားစာားစ ြံက နာ်းြျာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းမြစ်ရ ကာငာ်းြျာားဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား၊ မြစ်ဝြ်ှားြျာား 

၏ လည်ပတ်လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား နငှ့် ် ရဂဟစနစ်ကရပား ည့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားအရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား      ာ ာ 

မြစ်ရပေါ်လာရစန ိုင ်ည။် ဤပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာားရပေါ်ြှ စ ြံက နာ်းြျာားအမပင ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း လက်ရှ  

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရန ည့်် စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းအလ ိုက် ဆနာ်းစစ်အတညမ်ပြု ည့််ပံိုစံရ ကာင့်် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း 

ရေအာားလျှပ်စစ် ထိုတ်လိုပ်ြှု၏ထ နာ်းည  ခံေ ည့် ် စိုစိုရပါငာ်းရေဆငာ်းဧေ ယာ ည ် လက်ရှ  ၁၄ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ောြ ှ ၄၅ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  မြင့်တ်က်လာြညမ်ြစ်ကာ ရတာငက်ိုနာ်းရတာငတ်နာ်း ရေ ြျာားရှ  ရေဆငာ်းဧေ ယာအြျာားစိုအရပေါ် 

ထ နာ်းည  ြှုြျာား ရှ လာြညမ်ြစ် ည။် ဤအကျ ြုားဆက်ရ ကာင့် ် မြစ်ဝြ်ှား၏ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှု တမြညာ်းမြညာ်းန ြ့််ကျ 

လာပပ ား အရေားပါ ည့် ် ဘာဝနငှ့်လ်ူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာား ဆံိုားရှု ံားြှုက ို မြနြ်ာန ိုငင်ရံနော အနှံ ့်အမပာား၌  ကံြုရတွွေ့ေြည် 

မြစ် ည။် 

3။ SEA ၏ရြျှာ်ြှနာ်းချက်၊နယ်ပယ်  နှင့်် ေည်ြှနာ်းချက်ြျာား  

လျှပ်စစ်နငှ့်စ်ြ်ွားအငဝ်နက်က ားဌာန (MOEE) နငှ့် ်  ယံဇာတနငှ့် ်  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ် ထ နာ်း  ြ်ားရေားဝနက်က ားဌာန 

(MONREC) တ ို ့် ည ်ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားနငှ့််   ဘာဝ ယံဇာတထ နာ်း  ြ်ားရစာင့်ရ်ရှာက်ြှုတ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည  ည့်် ရေရှည် 

အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ ြွံွေ့ ပြ ြုားရအာငရ်ဆာငေွ်က်ေန ် လ ိုအပ်ရ ကာငာ်းအ  အြတှ်မပြု 
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လက်ခံထာားပါ ည။် ထ ိုဝနက်က ားဌာန ြျာား ည ် အမပညမ်ပည်ဆ ိုငေ်ာဘဏ္ဍာရေားရကာ်ပ ိုရေားရှငာ်း(IFC) နငှ့်် ် လက်တွဲ၍၊ 

ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ SEA ရလ့်လာမပြုစိုေန ်ရအာက်ပါ ရြျှာ်ြနှာ်းချက်ြျာားက ို အတူချြတှ်ထာား က ည် ။  

စ ားပာွားရေားြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု၊ ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနာ်းတူည ြျှြှုတ ို ့် ေရှ န ိုငရ်ေားအတွက် 

အြျ ြုားြျ ြုားရ ာ  ဘာဝ ယံဇာတ  ံိုားစွဲြှုြျာားနငှ့်် ဦားစာားရပားအစ အစဉြျာားအ ကာားဟနခ်ျက်ည  ည့်် ရေ၊ ရမြ  နငှ့်် 

ရဂဟစနစ်ြျာားပါရပါငာ်းစပ် ထည့်် ွငာ်းစဉားစာား စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းအရပေါ် အရမခခံထာား ည့် ် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစ် ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားက ို အရကာင ်အထညရ်ြာ်ေနမ်ြစ် ည။်  

ထ ိုရြျှာ်ြှနာ်းချက်က ို ရအာက်ပါေည်ြှနာ်းချက်ရမခာက်ခိုက ကူည ရထာက်ပံ့်ရပားထာားပါ ည်- 

• မြစ်ြျာားတညတ်ံ့်ြှုနငှ့်ရ်ဂဟစနစ်ကရပား ည့််ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားက ို ထ နာ်းည  ၊ ထ နာ်း  ြ်ားရပား ည့် ်မြစ်ဝှြ်ား ဘာဝ 

မြစ်စဉြျာား နငှ့် ်လိုပ်ရဆာငခ်ျက် ြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်

• တစ်ြထူာူးမခာားပပ ားအရေားပါ ည့်် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာနငှ့် ် ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ တညရ်နောြျာား နငှ့် ် တနြ် ိုားြျာား 

အမပင ်ဆက်နယွ်  ည့််  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ တနြ် ိုားြျာားက ိုလညာ်းြလူအတ ိုငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်

• လူြှုရေား၊  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း နငှ့် ် စ ားပွာားရေားဆ ိုငေ်ာတ ို ့်အရပေါ် လက်ခံန ိုငြ်ွယ်ော ြရှ ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို 

ရရှာင ်ကဉေန ်

• ပဋ ပကခြျာားရ ကာင့်် ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်ြျာားက ို အ  အြတှ်မပြုေန၊် နာားလည ်ရဘာရပါက်ေန၊် ရရှာငရ်ှာား 

ေန ်  ို ့်ြဟိုတ် စ ြံခန ့်ခ်ွဲေန ်

• စ ြံက နာ်း၏ က်ရောက်ြှုခံစာားေ ည့်် မပည ်ူလူထို၊ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား နငှ့် ် ရေ ြျာားက ို ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြှ 

ေရှ  ည့်် အကျ ြုားခံစာားခွင့်ြ်ျာား ရထာက်ပံ့်ရပားေန ် 

• မပညတ်ွငာ်း ံိုားစွဲြှုအတွက် လံိုရလာက်ရ ာ၊ ယံို ကညအ်ာားထာားေရ ာ၊ ရ ားနှုနာ်း က် ာရ ာ ရေအာား 

လျှပ်စစ်စြ်ွားအင ်ထိုတ်လိုပ်ေန ်

 

SEA ၏ရလ့်လာဆနာ်းစစ်ြှုနယ်ပယ်အတ ိုငာ်းအတာ ည် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် 

နငှ့််အထက ် စ ြံက နာ်းြျာားအာားလံိုားက ို လွှြ်ားမခံြု ည။် ဆနာ်းစစ်ော၌အ ံိုားမပြု ည့်် စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းဆ ိုငေ်ာ အဓ က 

စညာ်းြျဉားြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည-်  

1) မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုားလွှြ်ားမခံြု ည့််စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း - စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရြာ်ထိုတ်ရေွားချယ်မခငာ်းက ို 

လြ်ားညွှနရ်ပားေန ်မြစ်ဝှြ်ား၏ဇလရဗေ ဆ ိုငေ်ာ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွရ်ေား အရလားရပားအာရံိုစ ိုက်ေန ် 

2) ဟနခ်ျက်ည ရ ာ ဘာဝ ယံဇာတအ ံိုားချြှု - အမခာားမြစ်ြျာား/မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် 

ြွံပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့််ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ရထြ ရစရေားအတွက် ပကတ အတ ိုငာ်း ြထ ြခ ိုက် 

ရှ ရနရ ားရ ာ မြစ် နငှ့် ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအချ ြု ွေ့တ ို ့်၏ လိုပ်ရဆာငခ်ျက် နငှ့် ် တနြ် ိုားြျာားက ို အမပည့်အ်ဝ 

ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန။် ဤနညာ်းအာားမြင့် ်မြစ်ဝှြ်ား၏ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှုက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် 

3)  ဘာဝ ယံဇာတေငာ်းမြစ်၏စွြ်ားအာားအရပေါ်အရမခခံထာား ည့််ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား - ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ောတွင ် ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာား လွနက်ဲစာွအဆင့်န် ြ့််ကျရစမခငာ်း ြရှ ရစ 

ပဲ   ို ့်ြဟိုတ် ထ ိုအေငာ်းအမြစ်ြျာားက ိုအ ံိုားမပြု ည့်် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအရပေါ် ကက ားြာား ည့်် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

မြစ်ရပေါ်ရစမခငာ်းြရှ ဘ ဲ ဘာဝစနစ်၏ လိုပ်ရဆာငန် ိုငစ်ွြ်ား (  ို ့်ြဟိုတ် ထြ်ားရဆာငန် ိုငစ်ွြ်ားပြာဏ) အတွငာ်း ာ 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာငေွ်က်ေန ်
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လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုလိုပ်ငနာ်းစဉ နငှ့် ် စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူ အြျ ြုားြျ ြုားတ ို ့်က 

တနြ် ိုားထာား ည့်် ပတ်ဝနာ်းကျင် နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာားက ို နာားလညရ်စေန ်ရလ့်လာြည့်် နယ်ပယ်အတ ိုငာ်းအတာ 

 တ်ြတှ်ရဆာငေွ်က်ခဲ့်ပါ ည။် SEA ရဆာငေွ်က်ရေားလြ်ားညွှနေ်န ် ၊ ေန ိုင ်ြျှ အရကာငာ်းဆံိုား  တငာ်းအချက်အလက် 

က ိုခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ေန၊် ရတွွေ့ ရှ ချက် ြ ူကြ်ားက ို ံိုား ပ်ေန ်နငှ့် ်SEA ရြျှာ်ြနှာ်းချက်အရပေါ် ကျယ်ကျယ်ပျံွေ့ပျံွေ့ နာားလညြ်ှု နငှ့် ်

အာားစ ိုက်ရဆာငေွ်က်ြှု မြစ်ရပေါ်လာရစေန ် SEA ဆ ိုငေ်ာ အ ကံရပားပိုဂဂ ြုလ်အစိုအြွဲွေ့ နငှ့် ် နညာ်းပညာကျွြ်ားကျင ်ူ 

ြျာားအစိုအြွဲွေ့ (၆) ြွဲ ွေ့တ ို ့် စညာ်းရဝား ရဆာငေွ်က်ခဲ့် ကပါ ည။် ဤအြွဲွေ့ြျာားတွင ်အစ ိုားေအြွဲွေ့အစည်ားြျာား၊ အစ ိုားေြဟိုတ်ရ ာ 

အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၊ ပိုဂဂလ က ကဏ္ဍ၊ ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားြ တ်ြက်အြွဲွေ့ြျာား၊ နယ်ပယ်ရပါငာ်းစံိုြကှ ိုယ်စာားလှယ်ြျာား၊ ပညာရေား 

အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၊ အစ ိုားေအောရှ ရဟာငာ်းြျာား နငှ့် ်   ားမခာားလွတ်လပ် ည့််  ိုရတ နပညာရှငြ်ျာား အပါအဝင ်

နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ နယ်ပယ်အြျ ြုားြျ ြုားက ို လွှြ်ားမခံြု ည့် ်မပညတ်ွငာ်းမပညပ်ြ ှအထာူးကျွြ်ားကျင ်ူြျာားပါဝင ်ည။်  

ဤကဏ္ဍနငှ့် ် အဓ ကမပဿနာြျာား  ို ့် ဦားတညရ်စ ည့်် ရနာက်ခံအရ ကာငာ်းေငာ်းြျာားအရပေါ် အြျာားဆနဒေယူန ိုငေ်န ်

 က်ဆ ိုငေ်ာ စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့် ် ထ ရတွွေ့ရဆွားရနာွးြှုြျာားက ို ကျယ်ကျယ်မပန ့်မ်ပန် ့်ရဆာငေွ်က်ခဲ့်ပပ ား 

မြနြ်ာန ိုငင်အံနှံ ့် ည  နှု ငာ်းရဆွားရနာွးပွဲ (၅၅) ခို ရဆာငေွ်က်ခဲ့် ည။် ထ ိုရဆွားရနာွးပွဲြျာားတွင ်အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၊ 

မပညန်ယ် /တ ိုငာ်းရေ ကက ား အစ ိုားေြျာားနငှ့် ် ရေ နတေမြစ်ဝှြ်ားဆ ိုငေ်ာ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြျာား၊ ဘက်ရပါငာ်းစံိုြှ 

ပါဝင ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက် ူြျာားနငှ့် ် အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြျာား၊ ရေ ခံေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား၊ န ိုငင်ရံေားပါတ ြျာား၊ 

တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့ အစညာ်းြျာားနငှ့် ်တ ိုက်ရ ိုက် ည  နှု ငာ်းရဆွားရနာွးြှု နငှ့် ်  မြနြ်ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာား၏လိုပ်ငနာ်းအြွဲွေ့ နငှ့်် ရဆွားရနာွးြှု တ ို ့်ပါဝင ်ည။် 

ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေားအတွက် ပထဝ  တငာ်းအချက်အလက်စနစ်(GIS) က ိုြနတ် ားရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ား တညရ်ဆာက် 

ပပ ား၊ တညရ်ဆာက်ဆ ဲနငှ့် ်အဆ ိုမပြုထာား ည့် ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် စ ြံက နာ်းြျာား၏ ရမြပံို နငှ့် ်

အချက်အလက်ြျာားက ို စိုစည်ားထည့်် ွငာ်းထာားပါ ည။် မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ိုလွှြ်ားမခံြုထာားရ ာ မြစ်ဝြ်ှားကက ား (၈)ခိုက ို 

ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာားော၌၊ ဧောဝတ ၊  လံွင၊် ြဲရခါင၊် စစ်ရတာငာ်း၊ ပဲခူား နငှ့် ်ဘ လငာ်း စ ည့်် မြစ်ဝြ်ှား ရမခာက်ခို နငှ့် ်

ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရေရဝရေလဲရေ ြျာားက ို စိုစညာ်းထာား ည့် ် တန သာေ  နငှ့် ် ေခ ိုငဟ်ူ ည့် ် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း 

ရေရဝရေလဲမြစ်ဝှြ်ားနစ်ှခိုတ ို ့် ပါဝင ်ည။် ထ ိုရလ့်လာြှု ည် ရှုပ်ရထာွးရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ပ ိုငာ်းမခာားက ိုငတ်ွယ်ြှုနငှ့်် 

ဆက်န ွှယ်လျက်ရှ ရ ာ်လညာ်း၊    ာကွဲမပာား ည့် ်ရအာက်ပါ အဓ ကလိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား နငှ့် ် ဘာဝစ ြံခန ့်ခ်ွဲြှုအပ ိုငာ်း 

နစ်ှခိုက ို အရမခခံ၍၊  တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာား ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာ ရလ့်လာထာားပါ ည။် 

i) ပငြ်မြစ်ြျာား - မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားက ို ရထာက်ပံ့်ရပား ည၊် 

ii) မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ- ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ ၊ ဓာတို နငှ့် ် ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြျာားက မြစ်ဝှြ်ား၏ ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ 

လိုပ်ရဆာငခ်ျက်အရပေါ် လွှြ်ားြ ိုား က်ရောက်ောရနောမြစ် ည၊် ပငြ် ကိုနာ်း/ရေ  ကာားခံ ဆက် ွယ်ြှုက ို 

ရထာက်ပံ့်ရပား ည။် 

 

န ိုငင်တံစ်ခိုလံိုားက ိုလွှြ်ားမခံြုထာား ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ/မြစ်ဝှြ်ားငယ် စိုစိုရပါငာ်း ၅၈ ခိုက ို  တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားပပ ား 

စ စစ် ံိုား ပ်ခဲ့် ည။် ထ ို ့်ရနာက် လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်း စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းအလ ိုက် စ စစ်အတညမ်ပြုအရကာငအ်ထညရ်ြာ် 

မခငာ်းရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ြှုက ို အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ခဲ့်ပပ ား ဤအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနညာ်းလြ်ား၏ မြစ်န ိုငြ်ွယ်ောဆ ိုားကျ ြုားြျာားက ို 

ဆံိုားမြတ်ခဲ့် ည။် ထ ိုရနာက် အနာဂတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား က ို ထ နာ်းရကျာငာ်းေန ် “စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင”် 

(Sustainable Develoment Framework –SDF) တစ်ခိုက ို ရေားဆွရဲြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပါ ည။် 

 



 

xix 

 

4။ ရေရှည်တည်တံ့်ရ ာ ြံွွေ့ ပြ ြုားရေားြူရဘာင် 

မြစ်ဝြ်ှား၏မြစ်စဉြျာား၊တနြ် ိုားြျာား နငှ့် ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုရ ကာင့်် မြစ်လာန ိုငရ် ာထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

တနြ် ိုားမြတ်တွက်ချက်မခငာ်း အရပေါ်အရမခခံပပ ား အနာဂတ်ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုကဏ္ဍ ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ေန ်စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ် (SDF) က ို ရြာ်ထိုတ်ရေားဆွခဲဲ့်ပါ ည။် “ပထြြ ူကြ်ား” စ ြံရေားဆွဲ 

ောတွင ် ရေရှညအ်တွက် ဟနခ်ျက်ည ရ ာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို အ ကံမပြုထာားပပ ား၊ စ ြံက နာ်း 

တညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်းအတွက် ကနဦားစ ြံချက်ြရူဘာငက် ို ရထာက်ပံ့်ရပားထာား ည။် စဉဆက်ြမပတ် ြွံွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက် 

ရေားြရူဘာင ် (SDF) ည် မြစ်ဝြ်ှား၏တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှုနငှ့် ် အရေားကက ား  ည့် ်  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့် ်

လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာား ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ် အရလားရပားထာားပါ ည။် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားက ို 

ရပားစွြ်ားန ိုငေ်န ်အဆင့်န်စ်ှခိုပါရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်းမြင့် ်စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ်

(SDF )က ို ရထာက်ပံ့်ရပားထာားပါ ည။် 

• စ ြံက နာ်းြျာားစွာ   ို ့်ြဟိုတ်    ာစာွကက ားြာား ည့်ရ်ေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခိုက ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်

အဆ ိုမပြုထာား ည့် ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲဧေ ယာအတွက် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု 

ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (Cumulative Impact Assessment “CIA”) 

• စ ြံက နာ်းအတညမ်ပြုခွင့်မ်ပြုချက်ရပားမခငာ်းလိုပ်ငနာ်းစဉ၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်းအမြစ် မြနြ်ာန ိုငင်ဥံပရေပါ တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ာား ၁ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခိုစ အတွက် စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့် ်

လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှု (ပတ်ဝနာ်းကျင ် ထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်း “EIA” မြစ်ရစ ၊ 

ကနဦားပတ်ဝနာ်းကျင ်ဆနာ်းစစ်မခငာ်း “IEE” မြစ်ရစ) 

စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ် (SDF) ၏ အဓ ကအပ ိုငာ်းြာှ မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာားြှုအစ အြံြျာား “Basin 

Zoning Plans”မြစ်ပပ ား၊ ၎ငာ်းက (၁) မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း မြစ်ရ ကာငာ်းြျာားဆက် ွယ်ြှုက ို ထ နာ်းထာားန ိုငေ်န ်ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း 

က ို နဂ ိုအတ ိုငာ်းထာားရှ ေန ်(၂) မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်အလာားအလာရှ ရ ာအပ ိုငာ်းြျာား နငှ့် ်

ကာကွယ် ထ နာ်း  ြ်ားထာားေြည့်အ်ပ ိုငာ်းြျာားဟူ၍ ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ေန ် အ ကံမပြုထာား ည်။ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ည် 

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုားက ို ချ တ်ဆက်ရပားမခငာ်း - ဆ ိုလ ို ည်ြာှ ရေ ၊ နိုနာ်းအနညအ်နစ် ၊ ငါား နငှ့် ်အမခာား ရေရန  က်ရှ ြျာား၏ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား နငှ့် ် ပငလ်ယ်အ ကာား ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာစ ားဆငာ်းြှုက ို တာားဆ ားြှုြမပြု ည့်် ရေလြ်ားရ ကာငာ်းြျာား 

ရပားထာားမခငာ်းနငှ့်် ြရှ ြမြစ်ရ ာ ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားက ိုလညာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရပားမခငာ်း မြစ် ည။် မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ် 

ြျာားဆက် ွယ်ြှုနငှ့် ် ဆ ိုငရ် ာ မြစ်ဝြ်ှားဆ ိုငေ်ာလိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားတွင ် ရေ  ံောလညမ်ခငာ်းနငှ့် ် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု 

လကခဏာြျာား (ော  အလ ိုက်ရေစ ားဆငာ်းြှု ရမပာငာ်းလဲမခငာ်း၊ ရေြျက်နာှမပငအ်န ြ့််အမြင့်ရ်မပာငာ်းလဲမခငာ်း)၊ မြစ်ရ ကာငာ်း 

ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း၊ ရေရနရဂဟစနစ်ြျာားချ တ်ဆက်ြ ရအာင ်အချက်ရပားြှုြျာား နငှ့် ် မြစ်စဉြျာား (ဥပြာ ငါားြျာားရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှု 

အတွက်)၊  မြစ်ဝြ်ှားရန က်ရှ ြျာားကျက်စာားောရနောြျာား ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း၊ ကိုနာ်းရမြြေှရှ  ည့်အ်စာအာဟာေြျာားက ို 

ပငလ်ယ်အတွငာ်း  ယ်ရဆာငပ် ို ့်ချမခငာ်း၊ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပငက် ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငေ်န ် ပငလ်ယ်ဧေ ယာ 

အတွငာ်း နိုနာ်းအနညအ်နစ် မြည့်တ်ငာ်းရပားမခငာ်း ၊  ဘာဝရဘားအနတောယ်ြျာား ထ နာ်းည  ရပားမခငာ်း (ရေကက ားရေလျံှြှု နငှ့် ်

ကြ်ားရ ို ားတနာ်းဧေ ယာ အကာအကွယ်ရပားမခငာ်း) နငှ့် ် မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ်ရေ ြျာားအတွငာ်း ရေငနဝ်ငရ်ောက်ြှုက ို ကာကွယ် 

တာားဆ ားမခငာ်း တ ို ့်ပါဝင ်ည။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား ည ်ပငြ်မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း ကိုနာ်း/ရေ  ကာားခံဆက် ွယ်ရေား အရမခခံ 

က ို ရထာက်ပံ့်ရပားပပ ား  ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ၊ ဓာတို နငှ့် ် ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြျာားက မြစ်ဝှြ်ား၏ ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ 

လိုပ်ရဆာငခ်ျက်အရပေါ် လွှြ်ားြ ိုား က်ရောက် ည။် 
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အရေားကက ား ည့်မ်ြစ်ဝှြ်ားဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြျာားက ို ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်ပငြ်မြစ်ဝှြ်ားငါားခိုအတွငာ်းရှ  ပငြ်မြစ်ကက ား 

ြျာားက ို စ စစ်ရြာ်မပအပ်ပါ ည်။ ထ ို ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းတစ်ခိုစ  ည ်Strahler Order 4   ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ပ ိုကက ား ည့် ်

အဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ရှ ပပ ား နစ်ှစဉပျြ်ားြျှရေစ ားဆငာ်းနှုနာ်းြာှ (စစ်ရတာငာ်းမြစ်ြလှွဲ၍) တစ်စကက န ့်လ်ျှင ် ၁,၀၀၀ ကိုဗြ တာ 

ရှ  က ည။်  ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၏အပ ိုငာ်းြျာား၊ စိုစိုရပါငာ်း အရှည ် ၄,၁၀၀ က လ ိုြ တာခန ့်က် ို ၎ငာ်းတ ို ့်၏ဆက် ွယ်န ိုငြ်ှု 

တနြ် ိုားအေ   ား န ့်ထ် နာ်း  ြ်ား ထာားေန ်အ ကံမပြုထာားော၌၊  ဧောဝတ မြစ်တွင ်အရှည် ၁,၅၀၀ က လ ိုြ တာရှ ရ ာအပ ိုငာ်း ၊ 

ချငာ်းတွငာ်းတွင ်၉၀၀ က လ ိုြ တာ၊  လံွငတ်ွင ်၁,၂၀၀ က လ ိုြ တာ ၊ ြဲရခါငတ်ွင ်၂၀၀ က လ ိုြ တာ နငှ့် ်စစ်ရတာငာ်းတွင ်၃၀၀ 

က လ ိုြ တာ အ  ား  ားရှ  ည့််အပ ိုငာ်းြျာား ပါဝင ်ည။် 

ဇ ဝရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ အရ ကာငာ်းေငာ်း ံိုားခို၏ ြလူအရမခခံတနြ် ိုားြျာား အကဲမြတ်တွက်ချက်ြှုအရပေါ် အရမခခံပပ ား 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား/ မြစ်ဝှြ်ားငယ်ြျာားြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အလာားလာရှ ဇိုန ်   ို ့်ြဟိုတ် ကာကွယ် 

ထ နာ်း  ြ်ားြည့််ဇိုနက် ို  တ်ြတှ် ပ ိုငာ်းမခာား  ည။်  

1) ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ - မြစ်၏ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား နငှ့် ်မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ်/ကြ်ားရ ို ားတနာ်း၏တညပ်င ြ်ြှု၊  နိုနာ်းအနညအ်နစ် 

ထိုတ်လိုပ်ြှု အလာားအလာ၊ မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု 

2) ရေရနရဂဟစနစ်နငှ့်င်ါားလိုပ်ငနာ်း - မြစ်၏အပ ိုငာ်းအကန ့်၏်ရှာားပါားြှု (WWF,2014) ၊ ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ်ြျာား ၊ 

အချက်အချာကျ ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲဧေ ယာ ၊  Ramsar စာေငာ်းဝငစ် ြ့််ရတာရမြ နငှ့် ် အရေားကက ား ည့်် 

ရေဝပ်ဧေ ယာြျာား ၊ မြစ်ဆံိုောရနောြျာား ၊ ထံိုားရကျာက်လ ိုဏရ်ှ  ည့်် ဘူြ ရဗေအရမခအရနြျာားတညရ်ှ ြှု၊ 

ြျ ြုား ိုဉားရတာ့်ြည့် ်ငါား နငှ့် ်ရေရန  က်ရှ ြျာားတညရ်ှ ြှု နငှ့်် 

3) ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - အကာအကွယ်ရပားထာား ည့် ်  ဘာဝရဘားြဲ့်ဧေ ယာ/ အချက်အချာကျ ည့်် 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ ဧေ ယာတည်ရှ  ည့် ် ောခ ိုငန်ှုနာ်း၊  ပကတ အတ ိုငာ်း ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  ဘာဝ 

ရတာအိုပ်ဧေ ယာ ( စ်ရတာဖ  ုံးလွှြ်ားြှု ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့််အထက်)  

လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်လွယ်ြှု၊  ဘာဝ ယံဇာတအရပေါ် ြှ ခ ိုအာားထာားြှုနငှ့် ်ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုတ ို ့်က ိုထည့် ်ွငာ်းစဉားစာား၍ 

လူြှုရေား နငှ့် ် က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းဆ ိုငေ်ာအဂသ ါေပ်ြျာားက ိုလညာ်း ဆနာ်းစစ်ခဲ့် ည။် ထ ို  ို ့်ဆနာ်းစစ်ောတွင၊် ပြ ြုွေ့နယ်အဆင့်တ်ွင ်

၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ  နာ်းရခါငစ်ာေငာ်းပါအချက်အလက်အဆင့််ြျှ ာေရှ ပပ ား၊ လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်လွယ်ြှုနငှ့် ်ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု 

တ ို ့်အတွက် အန ားစပ်ဆံိုား အညွှနာ်းက နာ်းြျာားအ ံိုားမပြုခဲ့်ေ ည်။ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအလ ိုက်ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား  တ်ြတှ်ောတွင ်

အကူအည ေရစရေား ဤဆနာ်းစစ်ြှုက ေရှ  ည့််အညွှနာ်းက နာ်းြျာားက ို ထည့်် ွငာ်းအ ံိုားချေန ် ေညေွ်ယ်ခဲ့်ရ ာ်လညာ်း၊ 

စ ြံက နာ်းတညရ်နောအလ ိုက် မြစ်န ိုငရ်မခရ ာ လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ထငဟ်ပ်ရ ာ  င့််ရတာ်ရ ာ 

အညွှနာ်းက နာ်းြျာားက ို ရပားန ိုငမ်ခငာ်းြရှ  မြင့် ်ထ ိုေညေွ်ယ်ချက် အထြရမြာက်ခဲ့်ပါ။  

အစ ိုားေလက်နက်က ိုငတ်ပ်ြွဲ ွေ့ြျာားနငှ့် ်အစ ိုားေြဟိုတ်ရ ာလက်နက်က ိုင ်တပ်ြွဲွေ့ြျာားအ ကာား ပဋ ပကခအရမခအရနက ိုလညာ်း 

မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲတစ်ခိုစ အလ ိုက် ဆနာ်းစစ်ခဲ့်ပပ ား စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအတွက် ကက ားြာားရ ာအတာားအဆ ား 

  ို ့်ြဟိုတ ် ြရကျာ်လွှာားန ိုငရ်လာက်ရအာင ် ကက ားြာား ည့်အ်တာားအဆ ား ကျရောက်န ိုငြ်ည့် ် ပဋ ပကခ မြစ်ပာွားန ိုငရ်မခ 

အနတောယ်ြျာားက ို ရြာ်ထိုတ်ထာား  ည။်စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့် ်ပ ိုြ ိုဆ ိုားေွာား ွာားရစန ိုင ်ည့်် ပဋ ပကခြျာား 

က ိုလညာ်း ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ထာား ည။် ထ ိုဆနာ်းစစ်ြှု ည ် လက်နက်က ိုငတ်ပ်ြွဲ ွေ့ြျာားတညရ်ှ ြှု၊  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ 

လူြျာားအစိုအမပံြုလ ိုက်ရနေပ်စနွ် ့်ခွာြှု ၊ ြ ကာရ ားြ ကာလ အတွငာ်း ပဋ ပကခမြစ်ပာွားြှု နငှ့် ်တ ိုက်ပွဲရ ကာင့် ်ရ ဆံိုားေ ည့်် 

ခန ့်ြ်ှနာ်းလူဦားရေတ ို ့်က ိုထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားထာားပပ ား လက်နက်က ိုင ် ပဋ ပကခြျာား၏ လက်ရှ အရမခအရနနငှ့််  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်း 

တ ို ့်က ို အရမခခံထာား ည။် ပဋ ပကခြျာားရ ကာင့်် စ ြံက နာ်းအာား ရရှ ွေ့ဆက်ေန ် င့်/်ြ င့်် ဆ ို ည်က ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ် 

တညရ်ဆာက် ူြျာားအရနနငှ့်် စ ြံက နာ်းမြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာြှု၏ အရစာပ ိုငာ်းအဆင့်က်တညာ်းက ထည့်် ွငာ်း 

ဆံိုားမြတ်အ ံိုားချန ိုငြ်ည့်် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းရေွားချယ်ရေား အပ ိုထပ်ရဆာငာ်း အဆင့််တစ်ခိုက ို ရြာ်ထိုတ် ရပားခဲ့် ည။်   
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ပဋ ပကခရ ကာင့််ဆံိုားရှု ံားြှုမြစ်န ိုငရ်မခ ည ် အချ နန်ငှ့်အ်ြျှရမပာငာ်းလဲရနပပ ား ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအဆင့် ်ည ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

အတွငာ်း ရနောရေ အလ ိုက်ကွဲမပာားန ိုင ်မြင့် ် ပဋ ပကခမြစ်ပွာားလွယ်ရ ာဧေ ယာြျာားတွင ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် 

စ ြံက နာ်းအတွက် စ ြံရေားဆွေဲာတွင ် တ ိုက်ရ ိုက်ထ ခ ိုက်ခံစာားေြည့်မ်ပည ်ူြျာား ၊  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ ရနေပ်စွန ့်ခ်ွာ 

ထကွ်ရမပားေ ူြျာား ၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုင ်အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား နငှ့် ်တ ိုငာ်းေငာ်း ာားန ိုငင်ရံေားပါတ ြျာား ၊ စ ြံက နာ်းနငှ့်် 

ဆက်စပ်ပတ် က် ူြျာား နငှ့် ် ကျယ်ကျယ်ဖပန် ့်ဖပန် ့် ထ ရတွွေ့ရဆွားရနာွးြှု စ ည့်် ပဋ ပကခရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ရှလွယ်ြှု 

ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာမခငာ်းြျာားလညာ်း ပါရှ  င့် ်ည။် 

ရအာက်ပါ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ “ဇိုန”် ံိုားြျ ြုားအနက်ြည ်ည့်် ဇိုနအ်ြျ ြုားအစာားမြစ်ရ ကာငာ်း  တ်ြတှ်ေန၊် ဇ ဝရိုပ်ဆ ိုငေ်ာ 

အချက်အလက် တစ်ခိုစ အတွက် အဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ြျာားရပား၍ စိုစိုရပါငာ်းေြတှ်က ိုရပါငာ်းပပ ား အချ ြုားမပနခ်ျယူပါ ည ်- 

• တနြ် ိုားမြင့်ဇ်ိုန ် - မြစ်ဝှြ်ားမြစ်စဉြျာားအတွက် အရေားကက ား ည့််ကူည မြည့်ဆ်ညာ်းရပားြှုြျာား ရထာက်ပံ့်ရပား ည ်

(ဥပြာ- စ ားဝငရ်ေြျာားမပာားြှု   ို ့်ြဟိုတ် ပ ို ့်ချ ည့််နိုနာ်းပြာဏြျာားမပာားြှု)၊   ို ့်ြဟိုတ် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ 

အချက်အလက် အနညာ်းဆံိုားနစ်ှခိုအတွက် တစ်ြထူာူးမခာား ည့် ် ဘာဝတနြ် ိုားြျာားရှ  ည ်  ို ့်ြဟိုတ် အထက်ပါ 

အဂသ ါေပ် နစ်ှြျ ြုားစလံိုားရှ  ည။်  

• တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ရှ ဇိုန ် -     ာကက ားြာား ည့် ် ဧေ ယာတွင ် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက်နစ်ှခိုက ို 

ထ နာ်း  ြ်ား ရစာင့်ရ်ရှာက်န ိုင ်ည့်် တနြ် ိုားမြင့်် ွငမ်ပငလ်ကခဏာြျာားြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ်လညာ်း အချက်အလက် 

တစ်ခိုတညာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ထ ိုတနြ် ိုားမြင့််  ွငမ်ပငလ်ကခဏာ၏တစ်စ တ်တစ်ရေ အတွက်    ာထငရ်ှာားရ ာ 

တနြ် ိုားြျာား ရှ ရနန ိုင ်ည။်  

• တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုန ် -    ာကက ားြာား ည့် ်ဧေ ယာတွင ်ြည ်ည့််ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာအချက်အလက်က ိုြျှ ထ နာ်း  ြ်ား 

ရစာင့်ရ်ရှာက်န ိုင ်ည့်် တနြ် ိုားမြင့်် ွငမ်ပငလ်ကခဏာြျာားြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ် တနြ် ိုားမြင့် ်ွငမ်ပငလ်ကခဏာ၏ 

တနြ် ိုားတစ်စ တ်တစ်ရေ  ရှ ရနန ိုင ်ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်ဧံေ ယာ၏ ၂၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ိုလွှြ်ားမခံြုထာား ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ/မြစ်ဝြ်ှားငယ် (၁၀)ခိုက ို တနြ် ိုားမြင့်ဇ်ိုနအ်မြစ် 

 တ်ြတှ်ခဲ့်ပပ ား၊ အဆ ိုပါ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား၏ ရေရဝရေလဲဧေ ယာြျာားအတွငာ်း ြရှ ြမြစ် အရေားပါရ ာ ဇ ဝရိုပ်ဆ ိုငေ်ာ 

မြစ်စဉြျာား နငှ့် ်တနြ် ိုားြျာားက ို   ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားထာားကာကွယ် ရစာင့်ရ်ရှာက်ထာားေန ်အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။် အဆ ိုပါ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာား၏ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု 

ြျာားအေ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏တနြ် ိုားြျာား လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့်န် ြ့််ကျြှု ြမြစ်ရစေန၊် ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ 

ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခ အနတောယ်နညာ်းပါား ည့် ်အရ ားစာား စ ြံက နာ်းြျာားရဆာငေွ်က်မခငာ်းြျှက ို ာ ခွင့််မပြုေန ်အ ကံမပြုထာား ည။် 

တနြ် ိုားမြင့် ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအနက်ြ ှ ဇိုန(်၅)ခို ည် ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား၏ မြစ်ြျာားရချာငာ်းြျာားတွင ်

တဆက်တစပ်တညာ်း တညရ်ှ ပပ ား စိုစိုရပါငာ်း ဧေ ယာ ၇၈,၉၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ (မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ဧောဝတ မြစ် 

ဝြ်ှားြျာား၏၂၁ောခ ိုငန်ှုနာ်း) က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် ဤဧေ ယာ၏ အရေားပါရ ာတနြ် ိုားြျာားတွင ် မြစ်ဝှြ်ား၏ 

စိုစိုရပါငာ်းရေထိုတ်လွှတ်ြှု  ၄၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်းဝနာ်းကျင ်နငှ့် ်  နိုနာ်းအနညအ်နစ်ပြာဏြျာားစာွ  ယ်ရဆာငပ် ို ့်ချရပားြှု တ ို ့်ပါဝင ်

 ည။် ဤဧေ ယာအတွငာ်း တနြ် ိုားမြင့်ြ်ာား ည့် ် ရေရန က်ရှ ြျာားရနထ ိုငက်ျက်စာားောရနော နငှ့် ် ခါကာဘ ိုောဇ  

အြျ ြုား ာားဥယျာဉအတွငာ်း ထငရ်ှာား ည့်် ကိုနာ်းရနရဂဟစနစ်ြျာား ၊ ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ် ရဘားြဲ့်ရတာ ရလားခို ၊ 

အချက်အချာကျ ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲဧေ ယာ နငှ့် ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ပကတ အတ ိုငာ်း ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရ ား ည့််  

ရတာအိုပ် (  စ်ရတာဖ  ုံးလွှြ်ားြှု ၈၀ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့််အထက်) အာားလံိုား၏ ၃၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ပါဝင ်ည။် အမခာား တနြ် ိုားမြင့် ်

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန ်နစ်ှခို ည ်တန သာေ မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း တည်ရှ ကာ ကျနတ်စ်ခိုစ  ည ် လံွင၊် ြဲရခါင ်နငှ့် ်ေခ ိုငမ်ြစ်ဝြ်ှား 

ြျာားအတွငာ်း အ  ား  ား တညရ်ှ  ည။်  
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တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ရှ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ (၂၁) ခို နငှ့် ် တနြ် ိုားန ြ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ (၂၇) ခိုတ ို ့်က ို  င့်ရ်လျာ်ရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်အလာားအလာရှ  ည့် ်ဇိုနြ်ျာားအမြစ် ခွဲမခာား တ်ြတှ်ရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ား၊ 

၎ငာ်းတ ို ့် ည ် မြနြ်ာန ိုငင်ဧံေ ယာ၏ ၃၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့် ် ၃၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို အ  ား  ားလွှြ်ားမခံြုထာား ည။် ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား 

 တ်ြတှ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ ကနဦား အဆင့်ြ်ျာားတွင ်အဆ ိုပါမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ို ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အလာားအလာရှ ရနောြျာားအမြစ် အစ ိုားေက ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားေန ် အ ကံမပြုအပ်ပါ ည်။ 

အချ န ်ကာလာ ည်နငှ့်အ်ြျှ  ဘာဝ ယံဇာတ နငှ့် ် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာလကခဏာေပ်ြျာား အရ ကာငာ်း  တငာ်းအချက် 

အလက်အ စ်ြျာား ထပ်ြံေရှ လာပပ ား မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့််ပံိုစံြျာား က ို 

ရှု ွေ့ရထာင့််စံိုြှအရ ားစ တ်မပနလ်ည ်ံိုား ပ်၍ စ ြံက နာ်းြျာားက ို အတညမ်ပြုရပား န ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။်  မြစ်ဝှြ်ားရဂဟစနစ် 

တစ်ခိုလံိုား တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှု ၊ ရဂဟစနစ်ကရပား ည့််ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား နငှ့် ် အမခာားအရေားကက ားရ ာတနြ် ိုားြျာား 

ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ား ထာားန ိုငရ်ေားအတွက် အဓ ကကျရ ာရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားက ို ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်းနငှ့်် 

အချ ြုွေ့ရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားက ို ရေအာားလျှပ်စစ် အတွက်အ ံိုားချမခငာ်းတ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ရစရေား အစ ိုားေက 

ချ နဆ်ရေွားချယ်ရဆာငေွ်က်ေန ်အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။်  

ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏြတ ြ်ားြယ ြ်ားရှ ရ ာ စ ြံက နာ်းြျာားစာွက ို မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားစာွ အနှံ ့်မြန် ့်ကကဲအရကာငအ်ထညရ်ြာ် 

ြည့်အ်စာား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုအတွငာ်းရှ  မြစ်ရ ကာငာ်းတစ်ခိုရပေါ်တွင ်စ ြံက နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ် 

(cascade projects) ရဆာငေွ်က်မခငာ်း ည ် ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

နညာ်းလြ်ားမြစ်ရ ကာငာ်း အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲ ဧေ ယာတစ်ခိုအတွငာ်းတွင ်

စ ြံက နာ်းြျာားက ို အစ အေ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း ည ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားစာွအတွငာ်း စ ြံက နာ်းြျာား မြန ့်က်ကဲ 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းထက် ပ ိုြ ိုရကာငာ်းြွန ်ည့််အကျ ြုားရကျားဇူားြျာားတွင်- ထိုတ်လိုပ် ည့််စြ်ွားအငတ်စ်ယူနစ် 

အတွက် ထ ခ ိုက်ခံစာားေြည့်် ပြာဏနညာ်းပါားမခငာ်း ၊   ိုရလှာငထ်ာား ည့်ရ်ေ ည ်လျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ် ည့်် စက်ရံိုြျာားစာွ 

က ို မြတ် နာ်း ွာား မြင့် ် ရေထိုထည်ပြာဏ တစ်ယူနစ်အတွက် လျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်န ိုငြ်ှု ပ ိုြ ိုမြင့်ြ်ာားလာမခငာ်း စ ည့်် 

အချက်ြျာား ပါရှ  ည။် ဤနည်ားလြ်ား ည ်ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရ ား ည့် ် မြစ်ြျာားက ို ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားထာားခွင့်ေ်ပပ ား၊ 

တစ်ချ နတ်ညာ်းြှာပင ် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုထြဲ ှ အလာားတူပြာဏရှ ရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် ပ ိုြျာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်က ို 

ထိုတ်လိုပ်ရပားန ိုငပ်ါ ည။် တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့် ်တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုနအ်ြျ ြုားအစာားြျာားရှ ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား အတွငာ်း 

ြွံွေ့ ပြ ြုားြှုအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့််နညာ်းလြ်ား ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုက ထ နာ်းည  ထာားြည့် ် ရေရဝရေလဲ 

ဧေ ယာြျာားက ို ၁၄.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ြ ှ ၂၃.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  မြင့်တ်က်လာရစြညမ်ြစ်ရ ာ်လညာ်း လက်ရှ  

အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့််ပံိုစံအတ ိုငာ်း ရဆာငေွ်က်လျှင ် ထ နာ်းည  ထာားြည့်ပ်ြာဏ ည ် (စ ြံရေားဆွထဲာား ည့်် 

စ ြံက နာ်းြျာားအပါအဝင ် စ ြံက နာ်းအာားလံိုားက ို တညရ်ဆာက်ြညဟ်ို ယူဆထာားပါက)  ၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ြညမ်ြစ်ော 

ထ ိုောခ ိုငန်ှုနာ်းနငှ့််ယှဉလျှင ်ြျာားစွာ ရလျာ့်နညာ်း ပါ ည။်  

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြရူဘာငန်ငှ့်အ်ည  အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့် ်အနာဂတ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေား 

ကဏ္ဍ၏ စိုစိုရပါငာ်း ထိုတ်လိုပ်န ိုငစ်ြ်ွားက ို အတ အကျခန ့်ြ်နှာ်းြေပါ။ လွှြ်ားြ ိုား က်ရောက်ြှုရှ န ိုင ်ည့် ် အြျ ြုားြျ ြုားရ ာ 

 ဘာဝ ယံဇာတ ၊ လူြှုရေား ဆ ိုငေ်ာနငှ့် ်ရ ားကွက်ဆ ိုငေ်ာ က နာ်းရှငြ်ျာားရ ကာင့် ်ထ ို  ို ့် တ ကျစာွခန ့်ြ်နှာ်းေန ်ခက်ခဲမခငာ်း 

မြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ် တပ်ဆပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၃,၀၀၀ ြဂဂါဝပ် ဝနာ်းကျင ်   ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ပ ိုြညဟ်ို 

ခန ့်ြ်ှနာ်းထာား ည။် ဤခန ့်ြ်နှာ်းချက် ည ် တညရ်ဆာက်ပပ ားစ ြံက နာ်းြျာား ( ၃,၃၀၀ ြဂဂါဝပ်) အမပင ် တညရ်ဆာက်ဆဲ 

စ ြံက နာ်းြျာားြ ှထိုတ်လိုပ်ြှုြျာား ( ၁,၆၀၀ ြဂဂါဝပ်) ၊ တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ် နငှ့် ် တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း လက်ရှ  

အဆ ိုမပြုထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား ( ၇,၃၀၀ ြဂဂါဝပ်)၊ တနြ် ိုားမြင့်မ်ြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း ထ ခ ိုက်ြှုနညာ်းရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအချ ြု ွေ့၏ ထိုတ်လိုပ်ြှုပြာဏအချ ြုွေ့တ ို ့်အရပေါ် အရမခခံတွက်ချက်ထာားမခငာ်းမြစ် ည်။ 
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ဤရနောတွင ် တညရ်ဆာက်ပပ ားလျှပ်စစ်ဓာတ်အာားရပားစက်ရံိုြျာား မပငဆ်ငြ်ွြ်ားြံမခငာ်းနငှ့် ် စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေား 

စ ြံက နာ်းြျာားတွငပ်ါ တာဘ ိုငြ်ျာားတပ်ဆငဓ်ာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မခငာ်း နငှ့်် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်ရအာက် 

အရ ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို ထည့််ြတွက်ေရ ားပါ။ ထ ိုနညာ်းတူပင၊် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်န ိုငစ်ြ်ွား ရှ  ည့်် 

ဦားစာားရပား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ေန ်စာူးစြ်ားရလ့်လာြှုြျာား ရဆာငေွ်က် ည့်အ်ခါ ထပ်ြံ 

ရပေါ်ထကွ်လာန ိုင ်ည့်် စိုစိုရပါငာ်းထိုတ်လိုပ်န ိုင ်ည့််စက်အငအ်ာားြျာား ရှ ရနရ ား ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ြှုအစ အြံြျာား ည် စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်ေန ် ကနဦားစ ြံရေားဆွေဲာ၌ စ စစ် ည့်် 

နညာ်းလြ်ားတစ်ခို က ိုရပားပပ ား၊ ယငာ်းနညာ်းလြ်ားက ို ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ GIS ရေတာရဘ့်စ် ၊ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအရပေါ် 

အကဲမြတ်တွက်ချက်မခငာ်းနငှ့် ် ရအာက်ပါတ ို ့်ပါဝင ်ည့် ်  ံိုားနစ်ှအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားစ ြံချက်ြရူဘာငတ် ို ့်က 

အရထာက်အကူမပြု ည်- 

• မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ (လျှပ်စစ် နငှ့် ်စြ်ွားအငဝ်နက်က ားဌာန နငှ့် ် ယံဇာတ နငှ့် ် ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ်ထ နာ်း  ြ်ားရေား 

ဝနက်က ားဌာန) နငှ့် ်ပာူးတွဲစ ြံချက်ရေားဆွရဲေား ရကာ်ြတ တစ်ခို ထူရထာငမ်ခငာ်း 

• ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေား န ိုငင်အံဆင့််ြူဝါေ တစ်ခိုရြာ်ထိုတ်မခငာ်း 

• အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း တစ်ခိုရြာ် 

ထိုတ်မခငာ်း 

• ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ စ ြံက နာ်းေ ဇ ိုငာ်းစံချ နစံ်ညွှနာ်းြျာား အ ကံမပြုရပားမခငာ်း 

• ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့် ် လူြှုရေား ထ ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်း နငှ့် ် စ ြံခန ့်ခ်ွဲရေားအစ အစဉရေားဆွမဲခငာ်းတ ို ့် တ ိုားတက ်

ရကာငာ်းြွနလ်ာရစေန ်အ ကံမပြုရပားမခငာ်း 

• အရမခခံအချက်အလက် စိုရဆာငာ်းရကာက်ယူမခငာ်း နငှ့် ် ိုရတ နမပြုလိုပ်မခငာ်း 

ပထြဆံိုားရ ာစ ြံချက်မြစ် မြင့် ် ြရူဘာငက် ိုအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုစတငပ်ပ ား ရနာင ်ံိုားနစ်ှအ ကာတွင ် မပနလ်ည ်

 ံိုား ပ်ေနန်ငှ့် ် ပ ို၍ အရ ားစ တ်ကျ ည့် ်တငာ်းအချက်အလက် နငှ့် ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ောြ ှ ေရှ  ည့်ရ်တွွေ့ ရှ ချက် 

ြျာား နငှ့် ်ေလေြ်ျာားအရပေါ် အရမခခံပပ ား လ ိုအပ် လ ို မပနလ်ညမ်ပငဆ်ငေ်န ်အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။် 

5။ အကျ ြုားေလေ်ြျာား 

ဤ SEA  ည ်  အရေားကက ား ည့် ်ဇ ဝရိုပ်ဆ ိုငေ်ာမြစ်စဉြျာား နငှ့် ်တနြ် ိုားြျာား ၊ စ ြံက နာ်းနငှ့််ဆက်စပ်ပတ် က် ူြျာား၏ 

ြတူကွဲမပာား ည့် ်အမြငအ်ြျ ြုားြျ ြုား နငှ့် ်ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုြမှြည့််ဆညာ်းရပားန ိုင ်ည့်် န ိုငင်၏ံလျှပ်စစ်ဓာတ်အာား 

လ ိုအပ်ချက် တ ို ့်အရပေါ် အရမခခံ၍၊ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် ဟနခ်ျက်ည   ည့် ် လြ်ားရ ကာငာ်းတစ်ခိုရှာရြွရပားေန ်  ကက ြုားပြ်ားထာားမခငာ်းမြစ် ည။် 

စ ြံက နာ်းနငှ့််ဆက်စပ်ပတ် က် ူြျာားအ ကာား ရေအာားလျှပ်စစ် ထိုတ်လိုပ်ရေား၏ ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းြှု နငှ့် ်

ရေရှညဦ်ားတညခ်ျက်အရ ကာငာ်း အဓ ကထာား ရမပာဆ ိုရဆွားရနာွးြှုြျာားက ို အာားရပားမြ င့်တ်ငရ်နပပ ား မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း 

ရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့် ် ယငာ်းနငှ့်ဆ်က်န ွှယ်ော  ဘာဝသယံဇာတတနြ် ိုားြျာားနငှ့်် 

ပတ် က်၍ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုားအရပေါ် ပထြဆံိုားမခံြုငံို ကည့််ရှုရပားထာားမခငာ်းမြစ် ည။်  

 စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ် (SDF)  ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့် ်  ဘာဝ 

 ယံဇာတ ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားြှုတ ို ့်အ ကာားက စ ြံရေားဆွဲြှုဆ ိုငေ်ာချ တ်ဆက်တစ်ခိုမြစ်ပပ ား မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုား လွှြ်ားမခံြု 

စဉားစာားစ ြံရေားဆွမဲခငာ်း နညာ်းလြ်ားမြင့် ် ထ ို ေညေွ်ယ်ချက်နစ်ှခိုစလံိုားက ို ေရှ န ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် ကနဦားစ ြံရေားဆွဲြှု၏ 

ဦားတညခ်ျက် ည ် စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းစ  အလ ိုက်  ားမခာားတွက်ချက်စဉားစာားမခငာ်းက ိုရရှာငရ်ှာား၍၊ မြစ်ဝြ်ှား၏ 

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှုနငှ့် ် မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်ြျာားအရပေါ် အြှ မပြုရနရ ာ ရဂဟစနစ်ကရပား ည့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှု 
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ြျာားအာား ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်းဘက်  ို ့် ရမပာငာ်းလဲစဉားစာားမခငာ်းအာားမြင့် ်  ဘာဝ ယံဇာတနငှ့် ် မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ် 

ြျာားအရပေါ် အြှ မပြုရနရ ာ လူြှုအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှုြှ  က်ရောက်ြည့်် ပတ်ဝနာ်းကျင ်

နငှ့်လ်ူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်န ိုငရ်မခက ို ြျာားစာွရလျှာ့်ချ ရပားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် ဤ(SDF)ြရူဘာင ်ည ်လက်ရှ  တ်ြတှ် 

ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာားရ ကာင့် ်မြစ်ဝှြ်ား၏ ရေစ ားဆငာ်းြှုအရပေါ် ကက ားြာား ည့်် ထ နာ်းရကျာငာ်း မပြုမပငခ်ံေြှု 

နငှ့် ် ဘာဝတနြ် ိုားအဆင့်န် ြ့််ကျြှုြျာားမြစ်ရပေါ်ြလာခင ်လက်ရှ စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းဆ ိုငေ်ာ အာားနညာ်းချက်ြျာားက ို   ရှ လျက်၊ 

ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍက ို ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု ဆ   ို ့် ဦားတည ်

ရဆာငေွ်က်ရစေန ်အ ကံမပြုထာားမခငာ်းမြစ်ပါ ည။် 

ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေားကဏ္ဍအာားစ ြံရေားဆွေဲာတွင ်ဤြရူဘာငက် ိုအ ံိုားချမခငာ်းမြင့်် ရအာက်ပါအကျ ြုားေလေြ်ျာား 

က ို ေရှ န ိုငပ်ါ ည်- 

• ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား နငှ့် ်အရေားကက ား ည့် ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ 

တနြ် ိုားြျာား ဆံိုားရှု ံားြှုရ ကာင့် ်  ဘာဝ ယံဇာတြျာား ြျာားစာွအဆင့်န် ြ့််ကျမခငာ်းက ိုရရှာငရ်ှာားမခငာ်းအာားမြင့် ်

ရနာငလ်ာြည့် ် နစ်ှရပါငာ်း ၁၀၀ နငှ့် ် အထက်ကာလြျာားအတွက် မြစ်ဝှြ်ားြျာား၏ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှုက ို 

ထ နာ်း  ြ်ားန ိုငမ်ခငာ်း၊ 

• မြစ်က ိုအရမခခံရ ာ ြရှ ြမြစ်ရ ာ ရဂဟစနစ်ကရပား ည့််ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား ြပျက်ယွငာ်းရစေန် ထ နာ်း  ြ်ားရပား 

မခငာ်း၊ 

• စ ြံက နာ်းြျာားအတွက်  င့်ရ်လျာ်ရ ာတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့် ်ေ ဇ ိုငာ်းပံိုစံမပြုမခငာ်းတ ို ့်နငှ့်ပ်တ် က်၍ ဆံိုားမြတ် 

ချက် ချြတှ် ူြျာား နငှ့် ်ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာားက ို ရှငာ်းလငာ်းရ ာလြ်ားညွှနခ်ျက် ရပားမခငာ်း၊ 

• စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့် ် အဓ ပပါယ်မပည့်ဝ် ည့် ် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆရံဆွားရနာွးြှုြျာားက ို ကြကထ 

မပြု စ စဉရဆာငေွ်က်ရပားပပ ား၊ စ ြံက နာ်းေ ဇ ိုငာ်း နငှ့် ် ရကာငာ်းစာွစ ြံရေားဆွထဲာားရ ာစ ြံက နာ်းြျာားအရပေါ် လက်ခံြှု 

တ ိုားတက် ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း၊ 

• မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုားအရပေါ် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာား ြမြစ်ေနရ်ရှာငရ်ှာားမခငာ်း နငှ့် ် ရလျှာ့်ချမခငာ်းအာားမြင့် ်

န ိုငင်တံကာအြွဲွေ့အစညာ်းြျာားထံြှရချားရငအွရထာက်အပံ့်ေရှ ြှု  တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း၊ 

• အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာား ၊ စ ားပာွားရေားလိုပ်ငနာ်းြျာား နငှ့် ်ကိုနထ်ိုတ်စက်ြှုလိုပ်ငနာ်းြျာားအတွက် ရ ား က် ာပပ ား ယံို ကည ်

အာားထာားေရ ာ မပနလ်ညမ်ပည့်ပ်ြ ြုားပြဲစွြ်ားအင ်ံိုား  လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုြျာား ြနတ် ားရထာက်ပံ့်ရပားြှု 

ြတှစ်ဆင့် ်ရေ နတေ နငှ့် ်န ိုငင်ရံတာ်အဆင့် ်ြွံွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ြှုက ို အာားရပားမြ င့်တ်ငရ်ပားမခငာ်း၊
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1/  န ေါနာ်း  

အရရှွေ့ရတာငအ်ာရှ၏ ပငြ်ကိုနာ်းရမြရပေါ်တွငတ်ညရ်ှ  ည့်် အကက ားဆံိုားန ိုငင်မံြစ် ည့်် မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် ဘာဝ ယံဇာတ 

ကကယ်ဝပပ ား လူဦားရေ  ပ် ညာ်းြှု နညာ်းပါားရ ာ်လညာ်း ရေ တွငာ်းန ိုငင်ြံျာားနငှ့််နှု ငာ်းယှဉလျင ်စ ားပွာားရေားြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု အနညာ်းဆံိုား 

န ိုငင်မံြစ် ည။်1 မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားစနစ် ည ်န ိုငင်၏ံ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုန ြ့််ကျမခငာ်းက ို ရြာ်မပရန၍၊ အ ြ်ရထာငစ်ို 

၄၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ာ ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့်် ချ တ်ဆက်ထာားပါ ည။်2 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ  ံိုားစွဲန ိုငြ်ှု ည ်  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားမြ င့််တငရ်ပားမခငာ်းနငှ့်် စ ားပာွားရေား ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့်ြွံ ွေ့ ပြ ြုား 

တ ိုားတက်ြှုေရှ ရစမခငာ်း၊ အထာူး မြင့်် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါား ူ ၇၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့်ရနထ ိုင ်ည့်် ရကျားလက်ရေ  

ြျာားတွင ် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားအတွက် အရေားကက ား ည့်် ြဏ္ဍ ြုငတ်စ်ခိုမြစ် ည ် ဆ ို ည်က ို မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေက 

အ  အြတှ်မပြုထာားပါ ည။် အစ ိုားေ ည ် ရ ား က် ာပပ ား၊ ယံို ကညစ် တ်ချေရ ာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားြျာားအာား 

တစ်န ိုငင်လံံိုားအနှံ ့် မြန် ့်မြျူားရပားန ိုငေ်န ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုလျငမ်ြနစ်ာွတ ိုားတက်ရေား နငှ့်် ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှတွင ်

တစ်န ိုငင်လံံိုားလျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ ရေား ေညြ်ှနာ်းရဆာငေွ်က်ရနပါ ည။် တစ်ချ နတ်ညာ်းတွင ် အစ ိုားေ ည် 

ရေအာားလျှပ်စစ်က ို မပညပ်  ို ့်တငပ် ို ့်ရောငာ်းချမခငာ်းြတှစ်ဆင့်် န ိုငင်မံခာားရငေွရှ ြှုမြ င့််တငေ်န ် အလာားအလာက ိုလညာ်း 

ရတွွေ့ မြငထ်ာား ည။် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ အဓ ကေညြ်ှနာ်းချက်ြျာားတွင ် (၁) ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှတွင ်စက်တပ်ဆငအ်ငအ်ာား ၁၆,၆၆၅ 

ြဂဂါဝပ် ရောက်ရှ ရေားအတွက် တစ်န ိုငင်လံံိုား၏ထိုတ်လိုပ်န ိုငစ်ြ်ွားက ို တစ်နစ်ှလျှင ်၅၀ဝ - ၁,၀ဝ၀ ြဂဂါဝပ် တ ိုားမြ င့််ရပားမခငာ်း၊ 

(၂) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ ြှုနှုနာ်း ည ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခိုနစ်ှတွင ်လူဦားရေ၏ ၇၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ နငှ့်် ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှတွင ် ၁၀ဝ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  ရောက်ရှ ရေား မြ င့််တငရ်ပားမခငာ်းနငှ့််၊ (၃)  န ိုငင်မံခာားရငေွရှ ြှု တ ိုားတက်ေန ်မပည်ပ  ို ့်စြ်ွားအငတ်ငပ် ို ့်ရောငာ်းချြှု 

မြ င့််တငရ်ပားမခငာ်း စ ညတ် ို ့် ပါဝင ်ည။် 

ဤ ေညြ်နှာ်းချက်ြျာား မပည့််ြ ေန ် အစ ိုားေ ည ်  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့၊ ရကျာက်ြ ားရ ွား ၊ ရေအာားလျှပ်စစ် နငှ့်် အမခာား 

မပည့််ပြ ြုားပြဲ နညာ်းလြ်ားြျာားအပါအဝင ် စြ်ွားအငထ်ိုတ်လိုပ်ြှု ရေွားချယ်စောနညာ်းလြ်ားြျာားအာား အချ ြုားအစာားအလ ိုက် 

ရောစပ် ံိုားစွဲေန ် စဉားစာားလျက်ရှ  ည။် မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် ကက ားြာား ည့်် မြစ်ဝှြ်ားြျာားရှ ပပ ား ရေ အြျ ြုားြျ ြုားတွင် နစ်ှစဉ 

ြ ိုားရေချ နအ်ြျာားအမပာားေရှ ကာ ရေအေငာ်းအမြစ်ကကယ်ဝ ည။် ထ ို ့်ရ ကာင့်် လူြျာားစာွက ရေအာားလျှပ်စစ်က ို 

ရ ား က် ာရ ာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ ရေားအတွက် အရေားပါ ည့်် အလာားအလာရှ ရ ာ နညာ်းလြ်ားတစ်ေပ် 

အမြစ်ရှုမြငထ်ာား က ည။် ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုားန ားပါား (၉၀.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ ပပ ား ၃၇၂,၉၀၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ 

အကျယ်က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည)် နငှ့််  လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှား၏ ၄၇.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၂၇,၄၉၃ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ အကျယ်က ို 

လွှြ်ားမခံြုထာား ည)် နငှ့်် ပ ိုရ ားငယ်ရ ာ ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာ (၂.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ ပပ ား ၂၁,၉၄၇ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ 

အကျယ်က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည်) တ ို ့် ည ်  မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတညရ်ှ  က ည။် ထ ို ့်အမပင ် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှား ၊ 

ေခ ိုငက်ြ်ားရ ို ားတနာ်းနငှ့်် တန သာေ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝှြ်ားြျာား ညလ်ညာ်း အမခာားထငရ်ှာား ည့်် ရေချ ြုအေငာ်းအမြစ်ြျာား 

မြစ် က ည။်(ပ   ၁.၁) 

ဤအရေားပါရ ာ ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ အေငာ်းအမြစ်ြျာား ည ်အဓ က မြစ်ဝှြ်ားဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြျာား၊ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား နငှ့်် 

တနြ် ိုားြျာား၊  င့််ရလျာ်ြှုြရှ ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် ရြာ်ထိုတ်ြှုြျာားရ ကာင့်် ဆံိုားရှု ံား ွာားန ိုင ်ည့််   ို ့်ြဟိုတ် အဆင့််န ြ့််ကျ 

 ွာားန ိုင ်ည့်် အရေားပါရ ာရဂဟစနစ်ကရပား ည့််ဝနရ်ဆာငြ်ှု အြျ ြုားြျ ြုားအပါအဝငက် ို ထ နာ်း  ြ်ားရပား ည။်  

                                                             
1 United Nations Development Program (UNDP), 2013. Accelerating Energy Access for All in Myanmar. UNDP, Yangon, 
Myanmar. 
2 MOEE, 2018. MOEE presentation to: The Third Meeting of Energy and Electric Power Sector Coordination Group – 8 
August 2018. 
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ထ ိုအရေားပါရ ာတနြ် ိုားြျာားတွင ်  နာ်းရပါငာ်းြျာားစာွရ ာမပည် ူြျာားအတွက် အရေားကက ား ည့််  က်ရြာွး လိုပ်ငနာ်း 

ဆ ိုငေ်ာ အေငာ်းအမြစ်ြျာားက ို ရထာက်ပံ့်လျက်ရှ  ည့်် မြစ်၏ ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ၊ ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ နငှ့်် ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ 

မြစ်စဉြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား ပါဝင ်ည။် ရေအာားလျှပ်စစ်၏ အကျ ြုားရကျားဇူားြျာား ည ် ြရှ ြမြစ် 

ရဂဟစနစ်၏လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား နငှ့်် ရှ ေငာ်းစွဲ  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားက ို အထ ခ ိုက်ခံပပ ား ေရှ ထာားမခငာ်းြဟိုတ်ရ ကာငာ်း 

ရ ချာရစေန၊် ရေအာားလျှပ်စစ် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု ည ် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းြှု နငှ့််  ဘာဝ 

 ယံဇာတထ နာ်း  ြ်ားရေား တ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ေြည ်မြစ် ည။် 

 လံွငမ်ြစ် ည် ကြာ္နငှ့််အဝှြ်ားတွင ် လွတ်လပ်စာွ စ ားဆငာ်းလျက် ရှ ရနရ ားရ ာ (ဆညြ်ျာား ရဆာက်လိုပ်ထာားမခငာ်း 

  ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ရ ကာငာ်းထ နာ်း  ြ်ားြှု မပြုလိုပ်ထာားမခငာ်း ြရှ ရ ားရ ာ) အရေအတွက် အနညာ်းငယ် ာရှ  ည့်် အဓ က 

မြစ်ကက ားြျာားအနက် တစ်ခိုမြစ် ည။် ဧောဝတ မြစ်၏ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ည် ထ နာ်းည  ခံေမခငာ်းြရှ ရ ားရ ာ်လညာ်း 

၎ငာ်း၏အဓ က မြစ်လက်တက်ြျာားရပေါ်တွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို တရိုတ်န ိုငင် ံ နငှ့်် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း၌ 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ခဲ့်ပပ ား မြစ် ည။် ဤ မြစ်နစ်ှခို၏ အေွယ်အစာားနငှ့်် အရေားပါြှု ြည်  ို ့်ပငရ်ှ ရစကာြ၊ူ ယငာ်းတ ို ့်၏ 

ဇလရဗေ၊ နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှု နငှ့်် ရေရနရဂဟစနစ်တ ို ့်အရ ကာငာ်း   ရှ နာားလည်ြှုြာှ နှု ငာ်းယှဉချက်အေ   ြရှ  ရလာက် 

နညာ်းပါားပါ ည။် 

ရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း ည ်မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတွင ်ကနဦားအဆင့််တွင ်ာရှ ရနရ ားပပ ား၊ 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့် ် အထက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း  ၂၉ ခို ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်လျက်ရှ ကာ၊ 

စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၃,၂၉၈ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည။် စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁,၅၆၄ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည့်် 

ရနာက်ထပ် ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံိုစ ြံက နာ်း ရမခာက်ခိုက ိုလညာ်း တညရ်ဆာက်လျက်ရှ ၍၊ အကက ားဆံိုားြာှ ဧောဝတ  

မြစ်ဝြ်ှားြ ှ၁,ဝ၅၀ ြဂဂါဝပ် ထိုတ်လိုပ်ရပားြည့်် ရေွှလ ( ၃) ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း မြစ် ည။်3 တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား 

အနညာ်းဆံိုား  ၁၀ ြဂဂါဝပ်ရှ ရ ာ ရနာက်ထပ် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း ၅၁ ခို ၊  စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၄၂,၉၆၈ 

ြဂဂါဝပ် အတွက် အဆ ိုမပြုလွှာြျာားက ို မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေက လက်ခံေရှ ထာား မြင့််၊ ဤကဏ္ဍ ည ်  လျငမ်ြနစ်ာွ 

ကျယ်မပန် ့်လာန ိုင ်ည။် မပည်နယ်နငှ့်် ရေ နတေအဆင့််တွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအတွက် 

ရနာက်ထပ် မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း  ၁၈ ခို (စိုစိုရပါငာ်း ၉၉၄ ြဂဂါဝပ်) က ိုလညာ်း စ စစ် တ်ြတှ်ခဲ့်ပပ ား 

မြစ် ည။် 

ဤကဏ္ဍ၏ လာားော ည ်  အစ ိုားေက လွှြ်ားြ ိုားထာားရ ာ စ ြံက နာ်းပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုြ ှ  ြယ်ခွာပပ ား ပိုဂဂလ ကလိုပ်ငနာ်းြျာားက 

တွနာ်းအာားရပား ရြာငာ်းနငှ ်ည့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့်် ပ ိုကက ားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာားဆ   ို ့် ရရွှွေ့လျာား လျက်ရှ  ည။် 

အဆ ိုမပြု စ ြံက နာ်း ၅၁ ခိုအနက် အာားလံိုားန ားပါားက ို ပိုဂဂလ ကကိုြပဏ ြျာား   ို ့်ြဟိုတ် တရိုတ်န ိုငင်၏ံ န ိုငင်ပံ ိုငစ် ားပာွားရေား 

လိုပ်ငနာ်းြျာားက လိုပ်က ိုငေ်န ်အစ အစဉရေားဆွထဲာားခဲ့် ည။် အဆ ိုမပြု စ ြံက နာ်း ၁၃ ခို  ည ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁,ဝ၀ဝ 

ြဂဂါဝပ်ထက်ကက ားပပ ား ၊ အဆ ိုမပြုထာားရ ာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား စိုစိုရပါငာ်း၏ ၈၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို က ိုယ်စာားမပြု ည။် 

 

 

 

 

                                                             
3 MOEE started construction of this project in 2011, but it has been put on hold until the private sector takes over 
construction. Progress as of January 2017 was 11%. EDF of France signed a MoU in December 2015 to develop the 
project. 
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ပ   1.1။  မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ မြစ်ဝှြ်ားြျာား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားက  မြစ်ဝှြ်ားစနစ်အတွငာ်း ဇလရဗေ၊ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ၊ ရဂဟရဗေ နငှ့်် 

လူြှု-စ ားပာွား အရမခအရနြျာားအရပေါ် ယရန ့်အထ   က်ရောက်ခဲ့် ည့်် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား၏ အဆင့်် နငှ့်် အတ ိုငာ်းအတာက ို  

ြျာားစာွ  ရှ ေမခငာ်း ြရှ ရပ။ အရ ကာငာ်းြာှ-ယံို ကညစ် တ်ချေ ည့်် အရမခခံအချက်အလက်(baseline) နငှ့်် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ား ရနာက်ပ ိုငာ်း  တငာ်း အချက်အလက်ြျာား ြရှ ြှုရ ကာင့်် မြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

အဆင့််တွင ် ထ ခ ိုက်ြှုြျာားြာှ ထငရ်ှာားလာပပ  မြစ် ည။် လက်ရှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့််ပံိုစံ (business-as-usual  
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BAU) အတ ိုငာ်းရဆာငေွ်က်ြည့််၊ ခန် ့်ြနှာ်း ၄၄,ဝ၀ဝြဂဂါဝပ် အထ ရှ ရ ာ အလတ်စာား ြ ှ အကက ားစာားအဆင့်် စ ြံက နာ်းြျာား 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို ထည့််စဉားစာားလျှင၊် အဓ ကမြစ်ကက ားအြျာားစိုတွင ်  က်ရောက်ြှုြျာား ရပေါ်ရပါက်လာြည် 

မြစ် ည။် ေလာေအ်မြစ် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း နငှ့်် အဓ က မြစ်လက်တက်ြျာား အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်း အကန် ့်ကန် ့် မြစ်လာပပ ား 

မြစ်၏မြစ်စဉြျာားနငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားတွင ် ကက ားြာား ည့််အရမပာငာ်းအလဲြျာား မြစ်လာကာ တစ်ြထူာူးမခာား ည့်် 

 ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့််လူြှုရေားတနြ် ိုားြျာား ဆံိုားရှု ံားြျာားြှုနငှ့််  ကံြုရတွွေ့လာန ိုငပ်ါ ည။် ဤဆ ိုားဝါားရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို 

စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ူြျာားက  တ မပြုြ ခဲ့်ပပ ား ထ ခ ိုက်ြှုအတ ိုငာ်းအတာကက ားြာားရ ာ အြျှိ ျို့စ ြံက နာ်းြျာားအာား 

ကျယ်ကျယ်ရလာငရ်လာင ်ဆန် ့်ကျငက်န် ့်ကွက်ြှုြျာားနငှ့််အတူ  အကက ားစာားစ ြံက နာ်း ံိုားခို4 က ို    ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် 

လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ အရ ကာငာ်းမပချက်မြင့်် အစ ိုားေက ဆ ိုငာ်းငံ့်ခဲ့် ေ ည့်် အမြစ်  ို ့် ဆ ိုက်ရောက် ရစခဲ့် ည။် 

ယရန ့်အထ  စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နညာ်းပါားရနရ ား ည့်် အချက်က ိုထည့််တွက်လျှင၊် မြနြ်ာန ိုငင် ံည ်

မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်ြျာားအရပေါ် ကက ားြာားရ ာထ ခ ိုက်ြှုြျာားြမြစ်ပာွားြ  ၊ ဘက်စံိုြရှပါငာ်းစပ်စဉားစာားထာား ည့််၊ ရေရှည် 

အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်း ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံြျ ြုား ရဆာငေွ်က်ေန ်တစ်ြထူူားမခာားရ ာ အခွင့််အရေား 

က ို ေရှ ထာားပါ ည။် ရေအာားလျှပ်စစ် ည ် စ ားပွာားရေားက ို တွနာ်းအာားရပားရြာငာ်းနငှေ်န ် နငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား 

တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စေန ် မပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲစြ်ွားအငက် ို ြျာားစာွထိုတ်လိုပ်ရပားန ိုင ်ည့်် အလာားအလာ ရှ ပါ ည။် 

  ို ့်ရ ာ် ဤ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု  ည ်  မြစ်ဝြ်ှား၏မြစ်စဉြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား ၊ ယငာ်းတ ို ့်က 

ရထာက်ပံ့်ရပား ည့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား နငှ့်် စ ားပွာားရေားကဏ္ဍြျာားအမပင ်၊ လက်ရှ  နငှ့်် အနာဂတ် ြျ ြုားဆက်ြျာားအတွက် 

အစာားထ ိုားြေ ည့််ရနောြျာား နငှ့်် တနြ် ိုားြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငြ်ှု နငှ့်် ဟနခ်ျက်ည ေြည ်မြစ် ည။် 

ရေ၊ ရမြ၊ ရဂဟစနစ် နငှ့်် လူြှု-စ ားပာွား အာားလံိုားရပါငာ်းစပ်စဉားစာားထာားရ ာေည်ြနှာ်းချက်ြျာားအရပေါ် အရမခခံ ည့််  ရေရှည် 

အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို လြ်ားညွှနြ်ည့်် တစ်ြျ ြုား ာားလံိုားအဆင့််   ို ့်ြဟိုတ် 

မြစ်ဝြ်ှား အဆင့််ြဝူါေြျာား   ို ့်ြဟိုတ် အစ အြံြျာား ြရှ ရ ားပါ။ ထ ိုရ ကာင့်် ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင ် စ ြံက နာ်း၏ 

စ ားပာွားရေားဆ ိုငေ်ာ အကျ ြုားအမြတ်မပနေ်ြှု နငှ့်် နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ မြစ်န ိုငရ်မခတ ို ့်အရပေါ် အဓ ကအရလားရပားပပ ား အခွင့််အလြ်ား 

ေရှ ရေားက ိုဦားတညက်ာ  စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းအလ ိုက် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာားမြစ်လာရစ ည။် အဆ ိုပါ စ ြံက နာ်း 

တစ်ခိုြျငာ်းအလ ိုက် ဗဟ ိုမပြု စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းပံိုစံတွင ် အကက ြုမြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာမခငာ်းအဆင့်် ည ် စ ြံက နာ်း 

တညရ်နော ရေွားချယ်မခငာ်း မြင့်် ာ  က်ဆ ိုငရ်နပပ ား မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ဝှြ်ား တစ်ခိုလံိုား၊   ို ့်ြဟိုတ် 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအတွငာ်း စ ြံက နာ်း ြျာားစာွရ ကာင့်် စိုရပါငာ်း မြစ်ရပေါ်လာြည့်် ဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာားက ို ထည့််စဉားစာြှု 

ြရှ  ရလာက် နညာ်း ည၊်   ို ့်ြဟိုတ် ထည့််စဉားစာားမခငာ်း ြမပြု ကပါ။ ဤ စ ြံရေားဆွ ဲည့််နညာ်းလြ်ားရ ကာင့်် 

ရေ တွငာ်းအမခာားန ိုငင်ြံျာားရှ  ပ ိုကက ားရ ာမြစ်အြျာားစိုတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား၏ မပြုမပငြ်ွြ်ားြံြှုက ို 

 ကံြုရတွွေ့ ခဲ့် ကေပပ ား၊ လွတ်လပ်စွာဆက်လက်စ ားဆငာ်းရန ည့်် အဓ က မြစ်လက်တက်ြျာား နညာ်းပါား ွာားပါ ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍတစ်ခို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်န ိုင ်ည့်် 

အခွင့်အ်လြ်ား ရှ ရ ကာငာ်းအ  အြတှ်မပြုလျက်၊ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းရ ကာင့်် ထပ်တ ိုားလာြည့်် 

စ နရ်ခေါ်ြှုြျာားအာား တံို ့်မပနလ်ျက်၊ မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုားနငှ့်ဆ် ိုငရ် ာ ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံချက်ရေားဆွြဲှု၏ ပထြဆံိုားအဆင့် ်

အမြစ်  ဤ ြဟာဗျျူဟာရမြာက် ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာဆနာ်းစစ်ြှု (Strategic Environmental Assessment - SEA) 

အစ ေငခ်ံစာက ို  မပြုစို ရြာ်ထိုတ်ေန ်မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေက လှုံွေ့ရဆာ်ခဲ့်ပါ ည။် ဤ SEA က ို အမပည်မပညဆ် ိုငေ်ာဘဏ္ဍာရေား 

                                                             
4 The proposed Myitsone HPP (6,000 MW) on the Ayeyarwady River, the proposed Tamanthi HPP (1,200 MW) on the 
Chindwin River, and the proposed Tanintharyi HPP (600 MW) on the Tanintharyi River were suspended by the GoM 
after environmental groups and civil society called on the government to halt hydropower projects on these major 
rivers, citing potential negative environmental and social impacts. A Presidential Order was issued on 12 August 2016 
to form a commission to review the Myitsone HPP and other projects planned in the upper Ayeyarwady River. 



 

5 

 

ရကာ်ပ ိုရေားရှငာ်း (International Finance Corporation - IFC) နငှ့််   စရ တားလျ အစ ိုားေတ ို ့်၏အရထာက်အပံ့်နငှ့််၊ 

လျှပ်စစ်နငှ့်် စြ်ွားအငဝ်နက်က ားဌာန(MOEE)  နငှ့််  ယံဇာတနငှ့််  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားဝနက်က ားဌာန 

(MONREC) တ ို ့်အ ကာား ြ တ်ြက်အ ွငပ်ာူးရပါငာ်းရဆာငေွ်က်ြှုမြင့််  ရြာ်ထိုတ်ရေားဆွခဲဲ့်ပါ ည။် ဤSEA  ည ် 

စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း၊ ေ ဇ ိုငာ်းရေားဆွမဲခငာ်းနငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲြှုတ ို ့် ည ် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရစရ ာ 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ရဘာတောားြျာားက ိုအရမခခံရ ကာငာ်း ရ ချာရစေန ်  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုဝနာ်းကျင ်

ဆ ိုငေ်ာ ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားစောြျာားက ို ရေအာားလျှပ်စစ် ဆ ိုငေ်ာ ပဏာြစ ြံရေားဆွဲြှု အတွငာ်းထည့်် ွငာ်း စဉားစာားရစ ည။် 
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2/  SEA ေည်ေွယ်ချက် ၊ရြျှာ်ြှနာ်း ချက်အမြင်  နှင့်် အရမခခံစညာ်းြျဉား  

ြျာား  

2.1။ SEA ၏ ေည်ေွယ်ချက်  

SEA ၏ အဓ က ေညေွ်ယ်ချက်ြှာ မြစ်ဝြ်ှားတညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွရ်ေား နငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေား အကျ ြုားေလေ ်တ ို ့်က ို 

ေနွတ်ွဲ အပ်နငှာ်းရပားန ိုငေ်န ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ  အဓ ကမြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုစ တွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ “စဉဆက်ြမပတ် 

ြွံွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေား ြရူဘာင”် (Sustainable Development Framework - SDF) တစ်ခိုက ို ရပားအပ်ေန ် မြစ် ည။် 

ထ ိုြရူဘာင ်ည ် မြစ်ဝြ်ှား၏မြစ်စဉြျာား၊ တနြ် ိုားြျာား နငှ့်် ဤအဂသ ါေပ်ြျာားအရပေါ် အရေားပါ ည့်် ထ ခ ိုက်ြှု 

အလာားအလာြျာားအာား ထည့််သွငု်ံးစဉားစာားမခငာ်းအာားမြင့်် စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထည်ရြာ်ရေား လိုပ်ငနာ်းစဉ၏  

အရစာဆံိုားအဆင့််တွင ် စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရေွားချယ်မခငာ်းလိုပ်ငနာ်းတ ိုားတက် ရကာငာ်းြနွ ် လာရစေန ် ေညေွ်ယ် ည။် 

အရမခခံအိုတ်မြစ်မြစ်ရ ာ စ ြံရေားဆွရဲေားနညာ်းလြ်ား ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း နငှ့် ်

လာြည့်် နစ်ှရပါငာ်း ၁၀ဝ ရကျာ် နငှ့်် အထက်ကာလြျာားအထ  မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်ြျာား၏ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနရ်ေား 

လိုပ်ရဆာငခ်ျက်က ို ထည့််ဝငမ်ြည့််ဆညာ်းရပားြည့်် အရေားကက ားရ ာ မြစ်ဝြ်ှားဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြျာား နငှ့်် တနြ် ိုားြျာားက ို 

ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားရပားမခငာ်းတ ို ့် အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ြှုေရှ ေန ်ကက ြုားပြ်ားရှာရြွြည ်မြစ် ည။် 

ဤ ကနဦားစ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်းြရူဘာငအ်ာား ရြာ်ထိုတ်မခငာ်းအာားမြင့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအာား 

ရေရှညအ်ကျ ြုားရြာ်ရဆာငန် ိုငြ်ှုဆ   ို ့် မြစ်န ိုင ်ြျှ အရစာဆံိုားရရွှွေ့ရမပာငာ်းယူန ိုငပ်ပ ား၊ အနာဂတ် စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း နငှ့်် 

စ ြံက နာ်းအတညမ်ပြုြှုတ ို ့်က ို ဤ ေညြ်ှနာ်းချက်နငှ့််အည  မြစ်ရစ ည။် SEA စာတြ်ား မပြုစိုရြာ်ထိုတ်မခငာ်း ည ်တညရ်နော၊ 

အေွယ်အစာား၊ ေ ဇ ိုငာ်းနငှ့်် အရေအတွက်တ ို ့်အေ  င့််ရလျာ်ြှုြရှ ရ ာ စ ြံက နာ်းြျာားရ ကာင့်် လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့််န ြ့််ကျြှု 

မြစ်ရစြည့်် မြစ်ဝြ်ှား၏တနြ် ိုားြျာားက ို ြ ားရြာငာ်းထ ိုားမပ မြင့်် ၊ စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ူြျာား၏ အာရံိုစ ိုက်ြှု ည် 

စ ြံက နာ်းအရမခခံ အရ ကာငာ်းေပ်ြျာားြ ှမြစ်ဝှြ်ား ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှုဆ   ို ့် စတငရ်ရွှွေ့ရမပာငာ်းရနခဲ့်ပပ မြစ် ည။်   

“စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင”် (Sustainable Development Framework - SDF)  ည ် နစ်ှလတ် နငှ့်် 

နစ်ှရှည ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအတွက် တစ်ခါတညာ်းနငှ့်် စငာ်းလံိုားရချာအရကာငာ်းဆံိုားမြစ်ရ ာ 

စ ြံချက်က ိုရပားေန ် ြကက ြုားစာားပါ။ အရ ကာငာ်းြှာ- (၁) ဤအချ နတ်ွင ် စ ြံချက်ရေားဆွရဲေား  ို ့် အ  ရပားေန ် ေန ိုငရ် ာ 

အရမခခံ  တငာ်းအချက်အလက် ြျာား ည ်အဓ ကနယ်ပယ်အာားလံိုားတွင ်အကန် ့်အ တ် ရှ ရ ာရ ကာင့််မြစ် ည၊် (၂) 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း စြ်ွားအငရ် ားကွက် ည ်ရမပာငာ်းလဲရန ည့်် အရမခအရနတွငရ်ှ  ည။် စြ်ွားအငအ်ြျ ြုားအစာားအလ ိုက် 

ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ် အတွက် အဆ ိုမပြုထာားရ ာပြာဏနငှ့််ပတ် က်၍ 

အမငငာ်းပာွားစောမြစ်ရနပပ ား ရေ တွငာ်း ဝယ်လ ိုအာား နငှ့်် အမခာား အစာားထ ိုားန ိုငရ် ာရေွားချယ်စောြျာား၏ ကိုနက်ျစေ တ်တ ို ့် 

အရပေါ် ြတူညရ်နရ ာရ ကာင့်် မြစ် ည။် (၃) ရနောအြျ ြုားြျ ြုားတွင ် ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငက် ို အကာအကွယ်ရပားမခငာ်း နငှ့်် 

ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေားအ ကာား ရှုပ်ရထာွး ည့်် အရလျှာ့်အတငာ်း ည  နှု ငာ်းစောြျာား မပြုလိုပ်ေန ်လ ိုအပ်ြညမ်ြစ် ည။်  

ထ ို  ို ့်ရဆာငေွ်က်ြည့််အစာား၊ SDF  ည ်ရေအာားလျှပ်စစ်နငှ့်် ယငာ်းနငှ့်် က်ဆ ိုငေ်ာမြစ်ဝြ်ှားစ ြံချက်က ို အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ေန ် နငှ့်် တ ိုားတက်ရကာငာ်းြနွရ်စေန ် စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်းကနဦားြရူဘာငတ်စ်ခို နငှ့်် အ ကံမပြုထာားရ ာ အရေားယူ 

ရဆာငေွ်က်ေနအ်ချက်ြျာား ပါဝင ်ည့်် ရှငာ်းလငာ်းရ ာလြ်ားမပရမြပံိုတစ်ခို (ြူဝါေြျာား၊ အစ အြံြျာား၊ရလ့်လာြှုြျာား ၊ 

အချက်အလက် ရကာက်ယူမခငာ်း နငှ့်် အြွဲ ွေ့အစညာ်းဆ ိုငေ်ာ စ စဉရဆာငေွ်က်ြှု) တ ို ့်က ို ရပားအပ်ြည ်မြစ် ည။် ဤ  ို ့်မြင့်် 

ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍတစ်ခို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ောတွင ်  မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုား 

မြန် ့်ကျက်ကာ ဘက်စံိုရပါငာ်းစပ်စဉားစာားထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံချက်က ို  စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့်် 
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ဆံိုားမြတ်ချက်ချြတှ်မခငာ်း လိုပ်ငနာ်းစဉြျာား၏ ရရှ ွေ့တနာ်းြျက်နာှစာ   ို ့် ရောက်ရှ လာရအာင ် ရဆာငယ်ူရပားပါ ည။် 

လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်း အရကာငအ်ထည ် ရြာ်ြှုရ ကာင့် ်   ရှ နာားလညထ်ာားမခငာ်းြရှ ရ ား ည့် ် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား နငှ့် ်

ပ ိုြ ိုတ ိုားပာွားလာ ည့်် ဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာားရ ကာင့်် မြစ်ဝှြ်ားဆ ိုငေ်ာ  ဘာဝ ယံဇာတ အဆင့််န ြ့််ကျလာရစမခငာ်းက ို 

ဆက်ခွင့််မပြုြည့်အ်စာား၊ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း လက်ရှ  အဆ ိုမပြုထာား ည့်် စ ြံက နာ်းြျာား၏ အရေအတွက် နငှ့််  အေွယ်အစာား 

တ ို ့်က ို က ိုငတ်ယွ်န ိုငေ်န ် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုားမြန် ့်ကျက်ကာ ဘက်စံိုရပါငာ်းစပ်စဉားစာား ည့််ပံိုစံ ည ်ြရှ ြမြစ် အရေားကက ားပါ 

 ည။် 

စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ်(SDF) က ို ရအာက်ပါနညာ်းလြ်ားတ ို ့်မြင့်် အရထာက်အပံ့်မပြုထာားပါ ည ်- 

• တညရ်ဆာက်ပပ ား ၊ အဆ ိုမပြုထာားရ ာ ၊  စ စစ် တ်ြတှ်ထာားပပ ားမြစ်ရ ာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား အနညာ်းဆံိုား ၁၀ 

ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား၏ တစ်ြျ ြုား ာားလံိုားအဆင့််  GIS ရေတာရဘ့်စ်  

• အဓ ကကျရ ာ ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ၊ လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် ပဋ ပကခ အရမခခံအရမခအရနြျာားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

အဆင့်် အကဲမြတ်တွက်ချက်ြှု နငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ြှုခံစာားေန ိုငရ် ာ 

  ို ့်ြဟိုတ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု အရပေါ်  က်ရောက်  န ိုငရ်မခရှ  ည့််ရရှ ွေ့အလာားအလာြျာား 

• မြစ်ဝြ်ှားြျာားတွင ် လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့််    ာရ ာထ ခ ိုက်ြှု 

ြျာားအရပေါ်  မခံြုငံိုဆနာ်းစစ်ြှု 

• မြစ်ဝြ်ှားရေ တစ်ခိုစ အတွက် SDF ၏အဓ ကအကျ ြုားေလေြ်ျာား ရြာ်မပချက်တစ်ခို 

2.2။ SEA ၏ရြျှာ်ြှနာ်းချက်အမြင် နှင့်် ေည်ေွယ်ချက်ြျာား 

မြနြ်ာန ိုငင်၊ံ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် SEA ၏ရြျှာ်ြနှာ်းချက်အမြငြ်ာှ ရအာက်ပါအတ ိုငာ်း 

မြစ် ည ်- 

စ ားပာွားရေားြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု၊ ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနာ်းတူည ြျှြှုတ ို ့် ေရှ န ိုငရ်ေားအတွက် 

အြျ ြုားြျ ြုားရ ာ  ဘာဝ ယံဇာတ  ံိုားစွဲြှုြျာားနငှ့်် ဦားစာားရပားအစ အစဉြျာားအ ကာားဟနခ်ျက်ည  ည့်် ရေ၊ ရမြ  နငှ့်် 

ရဂဟစနစ်  ြျာားပါရပါငာ်းစပ်ထည့်် ွငာ်းစဉားစာား စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းအရပေါ် အရမခခံထာား ည့် ်ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစ် ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားက ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေနမ်ြစ် ည။် 

ဤ ရြျှာ်ြှနာ်းချက်အမြငအ်ေ ရေအာားလျှပ်စစ်က ို ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်န ိုငြ်ည့်် အကန် ့်အ တ်ရဘာငအ်တွငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် 

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုစ ၏ “ထြ်ားရဆာငန် ိုငရ် ာ စြ်ွားေည”်အတွငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းအာားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားြျာား၏ 

တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှုက ို ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်းဆ   ို ့် ဦားတည်ဆ ိုက်ရောက်ရစြည ် မြစ် ည။် ဘက်စံိုလွှြ်ားမခံြု၍ 

ဟနခ်ျက်ည ရ ာ နညာ်းလြ်ားမြင့်် ကက ြုတငစ် ြံချက်ရေားဆွဲြည်ဆ ိုလျှင ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေား နငှ့််  ဘာဝ 

ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ အကာအကွယ်ရပားမခငာ်း တ ို ့် ည ်အတူယှဉတွဲ ေပ်တညန် ိုငရ် ကာငာ်း ရြျှာ်ြနှာ်းချက်က 

အ  အြတှ် မပြုထာားပါ ည။် 

ရြျှာ်ြနှာ်းချက်အမြငက် ို ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာေညေွ်ယ်ချက် ရမခာက်ခိုမြင့်် အရထာက် 

အပံ့် မပြုထာားပါ ည ်- 

မြစ်ရ ကာငာ်းတညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှုနငှ့်် ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားက ိုထ နာ်းည  ြှုြျာားက ို  မပြုမပငထ် နာ်း  ြ်ားရပား 

 ည့် ် မြစ်ဝှြ်ားစနစ်မြစ်စဉြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား က ိုထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်- မြစ်အတွငာ်း ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် 

ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာအဓ က မြစ်စဉြျာား (မြစ်စ ားဆငာ်းြှု၊ ရေအေည ် အရ ွား၊ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ၊ ရေရနရဂဟ 
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စနစ်နငှ့်် ကိုနာ်းရမြရဂဟစနစ်) က ို ထ နာ်း  ြ်ားြှု ည ်  မြစ်ရ ကာငာ်းတညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှု နငှ့်် ရဂဟစနစ် 

ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားောတွင(်လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား ထ နာ်းည  ရပားမခငာ်း နငှ့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား ြနတ် ား 

ရထာက်ပံ့် ရပားမခငာ်းအာားမြင့်)် ြရှ ြမြစ် အရေားပါ ည။်  မြစ်၏ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း၌ မြစ်၏ 

ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား နငှ့််  ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း နငှ့်် အဓ က မြစ်လက်တက်ြျာားအတွငာ်း  ဘာဝရေစ ားဆငာ်းြှုစနစ် 

(ပြာဏ၊ ကက ြ်ရေ ၊  ကာချ န၊် ော  အလ ိုက် ရမပာငာ်းလဲမခငာ်း နငှ့်် ရမပာငာ်းလဲ ြှုနှုနာ်းတ ို ့်) က ိုထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်

လ ိုအပ် ည။် ဤ ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ အဂသ ါေပ် ြျာား ည ် ရကာငာ်းြွန ်ည့်် ရေအေညအ်ရ ွား နငှ့်် ရပါငာ်းပပ ား၊ 

နိုနာ်းစ ားဆငာ်းြှု၊ အာဟာေ   ံောစက်ဝနာ်း၊ ရေထိုအတွငာ်းနငှ့်် မြစ်ကြ်ားပါား  က်ရှ ြျာား  ကျငလ်ည် ကျက်စာားော 

ရနောြျာား၊ ငါားြျာားရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှု နငှ့်် ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ အချက်မပြှုြျာား (ဥပြာ-မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း ရရွှွေ့ရမပာငာ်း 

ရနထ ိုငြ်ှု ၊  ာားရပါက်မခငာ်း) က ို ထ နာ်း  ြ်ားရပားပါ ည။်  

ထာူးမခာားပပ ား အရေားပါ ည့််  ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ နငှ့် ် ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာရနောြျာား နငှ့်် တနြ် ိုားြျာားအမပင ်

ပတ်ဝနာ်းကျင ် ဆ ိုငေ်ာ က ိုယ်စာားမပြုတနြ် ိုားြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်  - ထာူးမခာားပပ ား အစာားထ ိုားြေရ ာ 

 ဘာဝနငှ့်် ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ အရြအွနစ်ှြျာားက ို ကာကွယ်မခငာ်း ည ်  ယံဇာတထ နာ်း  ြ်ားရေား နငှ့်် 

၎ငာ်းတ ို ့်အာား လက်ရှ နငှ့်် အနာဂတ် ြျ ြုားဆက်ြျာားက အ ံိုားချ ခံစာားန ိုငရ်စရေားတ ို ့်အတွက် ြရှ ြမြစ် အရေားပါ 

 ည။် ဤအရြအွနစ်ှ အဂသ ါေပ်ြျာား ည ် စ ားပာွားရေား ၊ ရဂဟစနစ် ၊ ယဉရကျားြှု ၊ ဘာ ာရေား နငှ့်် 

အပနာ်းရမြြှုဆ ိုငေ်ာ “ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား”က ို ရထာက်ပံ့်ရပားပပ ား၊ ယငာ်းတ ို ့်ထတဲွင ် အရေားပါ ည့်် ကျငလ်ည် 

ကျက်စာားောရနောြျာား နငှ့်် ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ေန ် အရေားပါ ည့်် ြျ ြုားစ တ်ြျာား၊ ဘာ ာရေား နငှ့်် 

ယဉရကျားြှုအေ အရေားကက ား ည့််ရနောြျာား ၊ ထာူးမခာား ည့််  ဘာဝရမြြျက်နာှ ွငမ်ပငြ်ျာား 

(ဥပြာ“ကျွနာ်းရပါငာ်းတစ်ရထာင”် ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပင)် ပါဝင ်ည။် အရေားကက ား ည့်် အဂသ ါေပ်တစ်ခို၏တနြ် ိုား 

နငှ့်် ယငာ်းက ို ကာကွယ်ရပားမခငာ်း ည ်မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် ရအာက်ပ ိုငာ်း အရမခအရနြျာား ထ နာ်း  ြ်ားြှု နငှ့်် ပငက် ို 

အာားမြင့််ဆက်န ွှယ်ြှုရှ ရနလျင ် ဤအဂသ ါေပ်က ို ထ နာ်းထာားေန ် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားဆ ိုငေ်ာကန် ့် တ်ချက် ြျာားစာွ 

လ ိုအပ် ည(် ဥပြာ စ ြ့််ရတာရမြ  နစ်ွြ်ားအာားရကာငာ်းြှု နငှ့် ်မြစ်အထက်ပ ိုငာ်းငါား ရရွှွေ့ရမပာငာ်းမခငာ်းက ို ထ နာ်း  ြ်ား 

ထာားေန ် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု မြင့််ြာားေနလ် ိုအပ် ည)်။ မြစ်ဝြ်ှားရေ တစ်ခိုစ အလ ိုက် က ိုယ်စာားမပြု ည့်် 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ   ို ့်ြဟိုတ် ရဂဟစနစ်ြျာားက ို အပြဲတြ်ားအကာအကွယ်ရပားမခငာ်း ည ် တစ်ြျ ြုား ာားလံိုား၏ 

ေညြ်ှနာ်းချက်မြစ်ရ ာ တစ်န ိုငင်လံံိုားရှ က ိုယ်စာားမပြု ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲက ို ထာဝေထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း နငှ့်် အကာအကွယ် 

ရပားမခငာ်းတ ို ့် နငှ့််အရ ကာငာ်းတ ိုက်ဆ ိုငည် ညွှတ်ြှု ရှ ပါ ည။် ထ ို ့်အမပင ်ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲက ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက် 

ေန ်နငှ့်် ဤ အေငာ်းအမြစ်ြျာား အ ံိုားမပြုြှုက ို ရေရှည ်တညတ်ံ့်ရစေန ်မပဋ္ဌာနာ်းထာား ည့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ ဆ ိုငေ်ာ 

အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာ  ရဘာတူစာချြုပ် (Convention on Biological Diversity) အတ ိုငာ်း မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ 

ကတ ကဝတ်မပြု အာားစ ိုက်ရဆာငေွ်က်ြှုနငှ့််လညာ်း က ိုက်ည ပါ ည။် 

လူြှုရေား ၊  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းနငှ့်် စ ားပွာားရေားဆ ိုငေ်ာတ ို ့်အရပေါ် လက်ခံန ိုငြ်ွယ်ောြရှ ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားြ ှ

ရရှာင ်ကဉေန ် - လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာြျာားအရပေါ် တ ိုက်ရ ိုက်နငှ့်် ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာား၏ အြျ ြုားအစာား၊ အတ ိုငာ်း 

အတာနငှ့်် ပြာဏတ ို ့် ည ်ရေအာားလျှပ်စစ်၏အကျ ြုားရကျားဇူားြျာားထက် အရလား ာရနလျှင ်  ို ့်ြဟိုတ် ၎ငာ်းက ို 

စ ြံခန် ့်ခွဲြှုြမပြုန ိုငရ်လာက် ည့်် အတ ိုငာ်းအတာနငှ့်် ကိုနက်ျစေ တ်ကက ားြာားလျှင ်ထ ို စ ြံက နာ်းြျာားက ို ရရှာင ်ကဉ 

ေန ်လ ိုအပ် ည။် 

စ ြံက နာ်း  က်ရောက်ြှုခံစာားေ ူြျာား ၊ ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား နငှ့်် ရေ ြျာား  ို ့် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားဆ ိုငေ်ာ အကျ ြုား 

ခံစာားခွင့််ြျာား ရထာက်ပံ့်ရပားေန/်ရဝြျှရပားေန ်- အလတ်စာား နငှ့်် အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှုဆ ိုငေ်ာ ရေ တွငာ်း အရတွွေ့အ ကံြုြျာားအေ၊ အကျ ြုားခံစာားခွင့််ြျာား ည ် ပျံွေ့ နှံ ့်ရောရထွား လျက်ရှ ပပ ား 
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အြျာားစိုက ို တစ်န ိုငင်လံံိုားအဆင့်် နငှ့််  ပ ိုကက ားရ ာ ရေ ဆ ိုငေ်ာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားဌာနြျာားက ေရှ  ည။်  လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ 

ဆ ိုားကျ ြုားြျာားက ိုြ ူအဓ ကအာားမြင့်် ရေ ခံ ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား နငှ့််   ားမခာားမြစ်ရန ည့်် နယ်ရမြြျာားက 

ကျခံေပပ ား ထ ိုအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား ည ်အစ ိုားေဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား နငှ့်် အရထာက်အပံ့်ြျာားက ို ပံိုြနှ ်ေယူ ံိုားစွဲန ိုငြ်ှု 

ပ ိုနညာ်းပါ ည။် နြူနာမြစ်ေပ်ြျာားစာွတွင ်စ ြံက နာ်းြျာား ည ်ထ ခ ိုက်ခံစာားေ ည့််လူထိုအတွက် ရေရှညအ်ကျ ြုား 

မြစ်ထနွာ်းရ ာ  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းက ို ရထာက်ပံ့် ရပားန ိုငမ်ခငာ်းြရှ  ည့််၊ တစ်ကက ြ်တညာ်း အပပ ား ရလျာ်ရ ကားရပားြှု 

က ို မပြုလိုပ် ည။် ရေ ဆ ိုငေ်ာ အ ာားတငအ်ကျ ြုားအမြတ် ေရှ ရစေနေ်ညေွ်ယ်ပပ ား ထ ခ ိုက်ခံစာား ေ ည့််မပည ်ူ 

နငှ့်် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအာား စ ြံက နာ်းအကျ ြုား အမြတ်ြျာား ရဝြျှခံစာားရစမခငာ်း  ည ် ရေရှညတ်ွင ်

 က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား နငှ့်် လူရနြှုအဆင့််အတနာ်းြျာား တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စေန ်အကူအည ရပားန ိုငပ်ါ ည။် 

လံိုရလာက်ပပ ား၊ ယံို ကည်စ တ်ချေြှုရှ ကာ ရ ား က် ာ ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ် ထိုတ်လိုပ်ရေား  -  

အလယ်အလတ် ြ ှည ် အကက ားစာားအဆင့််ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ မပညတ်ွငာ်း 

စြ်ွားအငလ် ိုအပ်ချက် မပည့််ြ ရေားအတွက် ြျာားစာွ ကူည မြည့််ဆညာ်း ရပားန ိုငပ်ပ ား အရေားပါ ည့်် မပည်ပပ ို ့်ကိုန ်

ဝငရ်င ွ အေငာ်းအမြစ် တစ်ခိုက ို ြနတ် ားရပားန ိုငပ်ါ ည။် တည်တံ့်ရကာငာ်းြွန ်ည့်် မြစ်ဝှြ်ားစနစ် မြစ်ရစေန ်

ထ နာ်း  ြ်ားလျက်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ထိုတ်လိုပ်ြှုက ို ထ ရောက်အကျ ြုားအရှ ဆံိုားမြစ်ရအာငရ်ဆာငေွ်က်ေန ်

တနြ် ိုားမြင့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ အစာား တနြ် ိုားနညာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတွင ်ဦားစာားရပားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်န ိုင ်ည။် 

လက်ရှ စ ြံက နာ်းြျာားအနက် ကက ားြာားရ ာ မပြုမပငရ်မပာငာ်းလဲြှုခံေရ ာ မြစ်အရမခအရနြျာားရှ  ည့်် မြစ်ဝြ်ှား 

ရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ထပ်ြံအရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း ည် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ြရှ ရ ားရ ာ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း စတငအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းနငှ့်် နှု ငာ်းယှဉလျှင ် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ  က်ရောက်ြှု 

ရ ကာင့််  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုြျာား က ို ပြာဏအနညာ်းငယ် ာ ပ ိုတ ိုားပွာား 

လာရစန ိုင ်ည။် 

အရ ကာငာ်းစံို  ရှ နာားလညပ်ပ ားြှဆံိုားမြတ်ချက်ချြတှ်န ိုငရ်ေားအတွက် ပဋ ပကခြျာားက ို အ  အြတှ်မပြုပပ ား 

 င့််ရလျာ်စာွ စ ြံခန် ့်ခွဲေန ် - ပဋ ပကခရ ကာင့် ် ရေအာားလျှပ်စစ် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအရပေါ် 

ကျရောက်န ိုင ်ည့် ်ရဘားအနတောယ် နငှ့်် အမပနအ်လှနအ်ာားမြင့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့်် 

ပဋ ပကခြျာားမြစ်ရပေါ် ကျရောက်န ိုငရ်မခဆ ိုငေ်ာြျာားက ို ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ေန ် နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲေန၊် အာားရကာငာ်း ည့်် 

ရဘားေနက်က ြုတင ် တာားဆ ားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု လ ိုအပ် ည။် ပဋ ပကခမြစ်ပာွားရစ ည့်် ရနာက်ခံ 

အရ ကာငာ်းေငာ်းြျာားစွာ ည ် နက်ရှု  ငာ်းစာွ အမြစ်တွယ်လျက်ရှ ပပ ား အလွနရ်ှည ်ကာ ည့်် ကာလအတွငာ်း 

ြရမြရှငာ်းန ိုငရ် ားဘ ဲရှ ရနကာ ပဋ ပကခြျာား ည ်တစ်နစ်ှပပ ားတစ်နစ်ှ လှုပ်ရှာားရမပာငာ်းလဲရနပပ ား ြတူကွဲမပာားရ ာ 

ရနောရေ ြျာား အရပေါ်  က်ရောက်ြှုရှ ရန ည် မြစ်ော၊ယငာ်းတ ို ့်က ို ရကာငာ်းစွာနာားလညေ်န ် လ ိုအပ် ည။် 

ရဘားအနတောယ်မြစ်န ိုငရ်မခရှ  ည့်် နယ်ရမြအတွငာ်း အဆ ိုမပြု ထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

နငှ့််  က်ဆ ိုင ်ည့််  ပဋ ပကခအကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှုြျာားက ို မပြုလိုပ်ေန ် လ ိုအပ် ည။် ထ ို ့်အမပင ် ရေရှညတ်ွင ်

ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှု၏တနြ် ိုား နငှ့်် ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှုက ို ကာကွယ်ရပားန ိုငေ်န ်ပဋ ပကခရဘားအနတောယ်  က် ာရလျာ့်ပါား 

ရေားရဆာငေွ်က်ချက်ြျာားက ို ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု၏ ရနာက်ပ ိုငာ်းအဆင့််ြျာားတွင ်လိုပ်ရဆာင ်

ေန ်လ ိုအပ်ပါ ည။် 
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2.3။ နယ်ပယ်အတ ိုငာ်းအတာ  

SEA  ည ် ြက်ခရ ိုအဆင့််စ ြံချက်ရေားဆွေဲာ၌ လြ်ားညွှနရ်ပားေနေ်ညေွ်ယ် ည။် ထ ိုရ ကာင့်် SEA  ည ်   ဘာဝ 

ပတ်ဝနာ်းကျင ် ဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် လူြှု - စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာဦားစာားရပားတနြ် ိုားြျာား နငှ့်် ကနဦားအဆင့်် စ ြံက နာ်းတညရ်နော 

ရေွားချယ် ည့််အခါ စ ြံက နာ်းရ ကာင့််မြစ်ရပေါ်လာန ိုင ်ည့်် ရေရှညမ်ြစ်ပပ ား အတ ိုငာ်းအတာ ကျယ်မပန် ့်ရ ာ ဆ ိုားဝါား ည့်် 

ထ ခ ိုက်ြှုြျာား အနညာ်းဆံိုားမြစ်ရစရေား   ို ့်ြဟိုတ် ရရှာငရ်ှာားန ိုငရ်ေား ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားေန ် လ ိုအပ် ည့်က် စစြျာားက ို 

အာရံိုစ ိုက်ပါ ည။် 

SEA  ည ်မြနြ်ာန ိုငင် ံတစ်ခိုလံိုားက ို မခံြုငံိုပပ ား၊ အဓ က မြစ်ဝှြ်ားြျာား နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းမြစ်ဝြ်ှား စိုစိုရပါငာ်း ရှစ်ခို ပ ိုငာ်းမခာားကာ  

  ားမခာားစ ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာ ရလ့်လာထာားပါ ည။် ၎ငာ်းတ ို ့်ြှာ ဧောဝတ ၊  လံွင၊် ြဲရခါင၊် စစ်ရတာငာ်း၊ ပဲခူား နငှ့်် ဘ ားလငာ်း 

မြစ်ဝြ်ှားြျာား နငှ့်် တန သာေ  နငှ့်် ေခ ိုင ်ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝြ်ှားြျာား မြစ် ည။် ဤကက ားြာားရ ာ  ဘာဝ ရေဆငာ်းစနစ်ြျာား 

အတွက် လံိုရလာက် ည့်် ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာရလ့်လာြှုအဆင့််ရှ ေနန်ငှ့််  င့််ရလျာ် ည့််  စ ြံချက်ရေားဆွနဲ ိုငေ်န ်မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခို 

စ တွင ်မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ို ထပ်ြံစ တ်ပ ိုငာ်းရလ့်လာပါ ည။်  

SEA  ည ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားအနညာ်းဆံိုား ၁၀ ြဂဂါဝပ်5   ရှ  ည့်် စ ြံက နာ်းြျာားအာားထည့််စဉားစာား မြင့်် အလတ်စာား 

(၁၀ -၁၀ဝ ြဂဂါဝပ်) နငှ့်် အကက ားစာား (၁၀ဝ ြဂဂါဝပ်အထက်) စ ြံက နာ်းြျာား အာားလံိုားက ို လွှြ်ားမခံြုြ ပါ ည။် ၁၀ ြဂဂါဝပ်က ို 

ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာရလ့်လာြှုအတွငာ်းပါဝငေ်န ် အနညာ်းဆံိုားရှ ေြည့််အေွယ်အစာားဟို ရေွားချယ် တ်ြှတ်ခဲ့် ည။် ဤတပ်ဆင ်

စက်အငအ်ာားနငှ့်် အထက် စ ြံက နာ်းြျာား ည ်ြျာားရ ာအာားမြင့်် ပ ိုြ ိုကက ားြာားရ ာမြစ်ြျာားရပေါ်တွငတ်ညရ်ှ ပပ ား ပ ိုမြင့််ရ ာ 

တြံြျာားနငှ့်် ပ ိုကက ားရ ာရေရလှာငပ်ြာဏြျာားရှ ကာ၊ ပ ိုကက ားြာားရ ာ စ ားဆငာ်းြှု အရမပာငာ်းအလဲြျာား ြနတ် ား၍ မြစ်၏ 

ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားြျာားက ို မြတ်ရတာက်ရ ာရ ကာင့််     ာဆ ိုားဝါား ည့််ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ပ ိုြ ိုြနတ် ားရပားန ိုငပ်ါ  ည။် 

အချ ြုွေ့ရ ာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်ရအာက် စ ြံက နာ်းြျာား ည ် ပ ိုကက ားရ ာစ ြံက နာ်းြျာားထက်  ဘာဝ 

ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာအရပေါ် ပ ိုြ ိုထ ခ ိုက်န ိုငရ် ာ်လညာ်း ကက ားြာားကျယ်မပန် ့်ရ ာ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ 

 က်ရောက်ြှုြျာားရ ကာင့်် မြစ်ဝြ်ှားအရပေါ်ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ရဇာငာ်းရပားရလ့်လာေန၊်   ဤ ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာရလ့်လာြှု တွင ်

အရ ားစာားစ ြံက နာ်းြျာားက ို ြယ်ထိုတ်ထာားပါ ည။်  

SEA ၏ အချ နက်န် ့် တ်ချက်ရဘာငြ်ာှ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍလျငမ်ြနစ်ာွ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် (၂၀၁၈ - ၂၀၄၈) 

နစ်ှ ၃၀ ကာလမြစ် ည။် ထ ိုအချ နအ်တွငာ်း လက်ရှ အတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံရအာက်တွင ် တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ာား ၄၄,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ်အထ  တပ်ဆငန် ိုငြ်ညဟ်ို ယူဆေ ည။် SEA  ည ်ဤအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု စ ြံချက် 

တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စေန ် အာရံိုစ ိုက်ြညမ်ြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ် ြျာားရ ာအာားမြင့်် နစ်ှ၁၀ဝရကျာ် ည့်် ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှု 

ြျာား၏  က်တြ်ားတရလျှာက်တွငမ်ြစ်ရပေါ်လာြည့်် အလတ်စာား ြ ှ အကက ားစာားအဆင့််ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား၏ 

ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ိုလညာ်း အ  အြတှ်မပြုပါ ည။် 

2.4။ ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာရေအာားလျှပ်စစ်  စ ြံချက်ရေားဆွဲမခငာ်းဆ ိုင်ော  

အရမခခံစည်ားြျဉား ြျာား 

ရေအာားလျှပ်စစ်ြရှေရှညအ်ကျ ြုားရြာ်ရဆာငန် ိုငေ်န ်  ကျင့်် ံိုားြည့်် ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုစ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း၏ 

အဓ က စညာ်းြျဉားြျာားြှာ ရအာက်ပါအတ ိုငာ်းမြစ်  ည ်- 

မြစ်ဝြ်ှားရေ တစ်ခိုလံိုားလွှြ်ားမခံြု ည့်် စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း - မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခို ည ်အမပနအ်လှနဆ်က် ွယ်ရနပပ ား အချ န ်

ကာလအလ ိုက် ရမပာငာ်းလဲရနရ ာ ဇလရဗေစနစ်တစ်ခိုမြစ်ပပ ား ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ ၊ ဘူြ ရဗေဆ ိုငေ်ာ၊ ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် 

                                                             
5 The upper limit of the United Nations Industrial Development Organization’s definition of small hydropower. 
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လူ ့်ပရယာဂတ ို ့်ရ ကာင့်် မြစ်ရပေါ်လာ ည့်် အရမပာငာ်းအလဲြျာားက ို တံို ့်မပနန် ိုင ်ည။် မြစ်ဝြ်ှား၏ အစ တ်အပ ိုငာ်းတစ်ခိုအတွငာ်း 

အရမခအရနြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာား ည ်အမခာား အစ တ်အပ ိုငာ်း တစ်ခို အရပေါ်  က်ရောက်န ိုငရ်မခ ရှ  ည ်  ို ့်ြဟိုတ် 

အဆ ိုပါ အမခာားအစ တ်အပ ိုငာ်း၏ အရမခအရနြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာား၏  က်ရောက်ြှုက ို ခံစာားေန ိုငရ်မခရှ  ည။် 

ကက ြုတငမ်ြငန် ိုငစ်ြ်ွား ြရှ  ည့်် မြစ်ဝှြ်ား၏အေညအ်ရ ွား တမြညာ်းမြညာ်းချငာ်းအဆင့််န ြ့််ကျြှုက ို ရရှာငရ်ှာားေန ်

မြစ်ဝြ်ှားရေ တစ်ခိုလံိုားလွှြ်ားမခံြု ည့်် စ ြံချက်ရေားဆွေဲာတွင ်ဤအမပနအ်လှနဆ်က်န ွှယ်ြှုက ို ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားပါ ည။် 

ဤ စနစ်အဆင့်် စ ြံချက် ရေားဆွမဲခငာ်း ည ် ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာအဆင့််တစ်ခိုတွင ် ြရှ ြမြစ်လ ိုအပ် ည့်် “ရဂဟစနစ်အ

ရမခမပြုချဉားကပ်နညာ်း”6 တစ်ခိုမြစ်ပပ ား မြစ်ဝှြ်ား၏ အဂသ ါေပ်တစ်ခိုလံိုား နငှ့်် စ ြံက နာ်းတစ်ခိုစ  နငှ့်် 

ယငာ်းတ ို ့်၏လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာားရ ကာင့်် မြစ်ဝှြ်ားစနစ်တစ်ခိုလံိုားအရပေါ်တွင ် ထငရ်ှာားရ ာ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု 

ြျာားက ို အ  အြတှ်မပြုထည့်် ွငာ်းစဉားစာားမခငာ်းအာားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှားစနစ်တစ်ခိုလံိုား၏ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှုက ို အာရံိုစ ိုက် 

ပါ ည။် 

ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာလိုပ်ရဆာငခ်ျက်တစ်ခိုလံိုား နငှ့်် မြစ်အြွဲွေ့အစညာ်းစနစ် တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှုတ ို ့်က ို မြစ်ရစ ည့်် 

 ဘာဝယူနစ် နစ်ှခိုက ို  မြငမ်ခငာ်းအာားမြင့််၊ မြစ်ဝြ်ှား၏ ရှုပ်ရထာွးြှုအရ ကာငာ်းက ို နာားလညန် ိုငပ်ါ ည။် ယငာ်း ဘာဝ 

ယူနစ်ြျာားြာှ-ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း-မြစ်ဝြ်ှားရေ တစ်ခိုအတွငာ်းရှ  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတ ို ့်၏ ရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားက ို ပငလ်ယ်နငှ့်် 

ဆက် ွယ်ရပား ည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းကက ားနငှ့််၊ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ- ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအတွငာ်း  ို ့်မြစ်ရစ၊ ပငလ်ယ် 

အတွငာ်း  ို ့်မြစ်ရစ တ ိုက်ရ ိုက်စ ားဝင ်ည့််ဧေ ယာမြစ်ပပ ား ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ၊ ဓာတိုရဗေဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာ 

မြစ်စဉြျာားက မြစ်ဝှြ်ား၏ ရဂဟရဗေစနစ်ဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားအရပေါ် လွှြ်ားြ ိုား က်ရောက်ော အရမခခံ ကိုနာ်း/ရေ 

 ကာားခံဆက် ွယ်ြှုက ိုရပား ည့်် ဧေ ယာတ ို ့်မြစ် ည။် 

ဟနခ်ျက်ည ရ ာ ဘာဝ ယံဇာတအ ံိုားချမခငာ်း - မြစ်အြွဲွေ့အစညာ်းစနစ်၏ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြွနြ်ှုက ို ထ နာ်း  ြ်ားေန ်

ရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုနငှ့််  ဘာဝအေငာ်းအမြစ်ြျာားထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်းတ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ြျှြှုတစ်ခိုလ ိုအပ် ည။် 

“ရမြြျက်နာှ  ွငမ်ပင”် အဆင့်် အာားနညာ်းအာား ာချက်ြျာားက ို စဉားစာားမခငာ်း၊ စနစ်၏မြစ်စဉြျာားနငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား 

နငှ့်် တစ်ြထူာူးမခာားရ ာတနြ် ိုားြျာား ထ နာ်း  ြ်ားရေားအတွက် တနြ် ိုားမြင့််ြာားရ ာဧေ ယာြျာားက ို ကာကွယ်ထာားစဉတွင ်

တနြ် ိုားနညာ်း  ည့်် ဧေ ယာြျာားတွင ်  င့််ရလျာ်ရ ာ အေွယ်အစာား၊၊ ေ ဇ ိုငာ်း၊ အရေအတွက်တ ို ့်မြင့်် ရေအာားလျှပ်စစ် 

အကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို ခွင့််မပြုမခငာ်းအာားမြင့်် ဤဟနခ်ျက်ည ြျှြှုက ို ေရှ န ိုငပ်ါ ည။်  

 ဘာဝအေငာ်းအမြစ်၏ စွြ်ားန ိုင ်ည့််အတ ိုငာ်းအတာက ို အရမခခံ ည့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု -  ဘာဝတနြ် ိုားြျာား 

လွနလ်ွန ်ကဲကဲ အဆင့််န ြ့််ကျရစမခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ထ ိုအေငာ်းအမြစ်ြျာားက ို အ ံိုားမပြု ည့်် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား အရပေါ် 

ကက ားြာား ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား မြစ်ရပေါ်ရစမခငာ်းြျာားြရှ ဘ ဲ  ဘာဝစနစ်၏ စြ်ွားေည ် (“ထြ်ားရဆာငန် ိုင ်ည့််စွြ်ားေည်”) 

ကန် ့် တ်ချက်အတွငာ်း တွင ်ာ ရေအာားလျှပ်စစ်က ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေြညမ်ြစ် ည။် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်

 င့််ရလျာ်ရ ာ ဧေ ယာက ို ရေွားချယ်ောတွင ်  ဘာဝမြစ်စဉြျာား နငှ့် ် တနြ် ိုားြျာားအမပင ် ဤ အဂသ ါေပ်ြျာားအရပေါ်  

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏  က်ရောက်ြှုြျာားက ို ရကာငာ်းစာွ နာားလည်ေန ်လ ိုအပ်ပါ ည။် 

ထ ခ ိုက်ြှုြရှ ရ ားရ ာ မြစ်ြျာား /မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ို ဆက်လက်ထ နာ်းထာားမခငာ်း -  ထ ခ ိုက်ြှုြရှ ဘ ဲ ကျနရ်ှ   ည့်် 

မြစ်ြျာား/မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားက ို ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားထာားေနလ် ိုအပ် ည။်   ို ့်ြ ှာ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှုရ ကာင့်် အမခာား မြစ်ြျာား / မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား ၏ အဆင့််န ြ့််ကျြှုက ို ကာြ ရစေန ် ထ ို မြစ်ြျာား/ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

ြျာားက ၎ငာ်းတ ို ့်၏  ဘာဝလိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားက ို အမပည့််အဝ ဆက်လက်ရထာက်ပံ့်ရပားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် အကက ားစာား 

                                                             

6 A central tenet of the Convention on Biological Diversity (1993) defined as “a strategy for the integrated management 
of land, water, and living resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way.” 
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ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို အရကာငအ်ထည်ြရြာ်ဘ၊ဲ ထ နာ်းရကျာငာ်းစကွ်ြက်ြှုြခံေရ ား  ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

တစ်ခိုလံိုားက ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ထာားမခငာ်း ည ်ော  အလ ိုက်ရေစ ားဆငာ်းြှု၊ ရေအေညအ်ရ ွား၊ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ နငှ့်် 

ရေရန  က်ရှ ြျာားကျငလ်ည်ကျက်စာားောရနောြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားရပားပပ ား ထ ိုြတှစ်ဆင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ မြစ်စဉြျာား 

အလံိုားစံိုတညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှုက ို  ကူည မြည့််ဆညာ်းရပား ပါ ည။် 

2.5။  တငာ်းအချက်အလက် အကန် ့်အ တ်ြျာား 

မြစ်၏ဇလရဗေ နငှ့်် ဘြူ ရိုပ် ွငရ်ဗေ၊ မြစ်၏ရဂဟစနစ်ြျာား၊ ရေရနြျ ြုားစ တ်ြျာားနငှ့်် လူြှု-စ ားပာွား အရမခအရနြျာား 

အပါအဝင ်အရေားပါ ည့်် နယ်ပယ်ြျာားအတွငာ်း အကန် ့်အ တ်မြင့်် ာ ေန ိုင ်ည့််  တငာ်း အချက်အလက်ြျာားမြင့်် SEA 

က ို မပြုစိုခဲ့်မခငာ်းမြစ် ည။် ေန ိုင ်ြျှ အခ ိုငလ်ံိုဆံိုား တငာ်းအချက်အလက်ြျာားက ို အ ံိုားမပြုထာားရ ာ်လညာ်း အရ ားစ တ် 

 တငာ်းအချက်အလက် ြေန ိုင ်ည့််ရနောြျာားတွငြ် ူအချ ြုွေ့ရ ာအဂသ ါေပ်ြျာားက ို အကဲမြတ်ေန ်အန ားစပ်ဆံိုား အညွှနာ်းက နာ်း 

ြျာား   ို ့်ြဟိုတ် ကျွြ်ားကျင ်ူြျာား ၏ ထငမ်ြငယ်ူဆချက်ြျာားက ို အြှ မပြုထာားပါ ည။် 

ထ ို ့်ရ ကာင့််အရေားပါ ည့််  တငာ်းအချက်အလက်ြျာား ေရှ လာ ညန်ငှ့််အြျှ SDF က ို အချ နန်ငှ့််တရမပားည  မပနလ်ည ်

မပငဆ်ငေ်န ် လ ိုအပ်ပါ ည။် နစ်ှတ ို နငှ့်် နစ်ှလတ်ကာလတွင ်  အချက်အလက်ြျာားက ို ရအာက်ပါတ ို ့်ြေှယူ င့်် ည ် - 

ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံချက် ရေားဆွမဲခငာ်းအတွက်  ြရှ ြမြစ်အရေားပါ ညဟ်ို SEA တွင ် ခွဲမခာား တ်ြတှ်ထာား ည့်် 

ရလ့်လာြှုြျာား နငှ့်် အချက်အလက် ရကာက်ယူ မခငာ်း၊ မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ နငှ့်် ပိုဂဂလ ကြွံွေ့ ပြ ြုားရေားရဆာငေွ်က် ူြျာားက 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ြှုက ို ရစာင့််  ကည့််မခငာ်း၊ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာား 

ရဆာငေွ်က် ည့်် မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာြှု နငှ့်် ထ ခ ိုက်ြှု အကဲမြတ် ဆနာ်းစစ်မခငာ်း နငှ့်် ရဆာငေွ်က်ဆမဲြစ်ရ ာ 

ရလ့်လာြှုြျာား  (ဥပြာ ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှားဘက်စံိုစ ြံခန် ့်ခွဲရေားစ ြံက နာ်း “AIRBMP”)   ို ့်ြဟိုတ် စတငလ်ိုပ်ရဆာငရ်တာ့်ြည့်် 

ရလ့်လာြှုြျာားြ ှ အချက်အလက်ြျာား ေယူ င့််ပါ ည။် 
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3/  ချဉားကပ်နညာ်း  နှင့််  နညာ်းနာန ဿယ  

3.1။ ချဉားကပ်နည်ား 

စ ြံက နာ်းနငှ့််ဆက်နယွ်ပတ် က် ူြျာား နငှ့်် အထာူးကျွြ်ားကျင ်ူြျာား၏  ရဘာထာားအမြငအ်ြျ ြုားြျ ြုားအရပေါ် ရကျလည်စာွ 

ရဆွားရနာွး ဆနဒေယူထာား ည့်် ၁၈လ ကာရ ာ၊ ပငွ့််လငာ်းမြင ်ာရ ာလိုပ်ငနာ်းစဉတစ်ခိုမြင့်် SEA စာတြ်ားက ိုမပြုစိုခဲ့် 

ပါ ည။် စာတြ်ားမပြုစို ရေားဆွဲရေားအြွဲွေ့ ည် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား ၊  ဘာဝ ယံဇာတ နငှ့်် လူြှု - စ ားပာွား 

အရမခအရနြျာားအရ ကာငာ်း ေန ိုင ်ြျှ ဓြမဓ ဋ္ဌာနအ်ကျဆံိုား  တငာ်းအချက်အလက်ြျာားက ို  တငာ်းေငာ်းမြစ် အြျ ြုားြျ ြုားထြံ ှ

ေယူစိုရဆာငာ်းကာ၊ လာြည့််နစ်ှရပါငာ်း ၃၀  နငှ့်် ယငာ်းအလွနက်ာလအတွက် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုဆ ိုငေ်ာ လ ိုအပ်ချက်ြျာား နငှ့်် ဦားတညခ်ျက်လြ်ားရ ကာငာ်းအရပေါ် ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့် နာားလည်ြှု 

တစ်ခိုက ို ြနတ် ားတညရ်ဆာက် ပါ ည။် 

ကနဦားစ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း ည် အရမခခံစညာ်းြျဉား/ယံို ကညခ်ျက်ြျာားအရပေါ် အရမခခံ၍၊ စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်းလြ်ားညွှန ်

(ပထြြ ူကြ်ား)က ို တတ်န ိုင ်ြျှရစာရစာရပားအပ်မခငာ်းမြင့််  (၁) ရနာက်ထပ်စ ြံက နာ်းြျာား အတညြ်မပြုြ ၊ ဤရေအာား 

လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၏ လိုပ်နညာ်း လိုပ်ဟနြ်ျာား ည ်  ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရေား ရြျှာ်မြငလ်ိုပ်ရဆာငြ်ှု  ို ့် ရေွွေ့လာရပြည၊် 

(၂) စြ်ွားအငအ်ြျ ြုားအစာားအလ ိုက်ရောစပ်အ ံိုားမပြုောတွင ် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာင ်

အထညရ်ြာ်ြှုြျာားလ ိုအပ်ရ ကာငာ်း ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့်ရထာက်ခံြှုြျာားေရှ ရစြည၊် (၃) အဓ က  တငာ်းအချက်အလက် 

လစ်ဟာြှုြျာား နငှ့်် စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းအတွက် လ ိုအပ်ချက်ြျာားက ို ရြာ်ထိုတ် တ်ြတှ်ရပားပပ ား၊ ဤ လစ်ဟာြှုြျာားက ို 

မြည့်စ်ကွ်န ိုငရ်ေားနငှ့်် ပ ိုြ ိုအရ ားစ တ်ကျ ည့် ် စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းြျာားက ို ကာလတ ို နငှ့်် ကာလလတ် ြျာားအတွငာ်း 

စတငရ်ဆာငေွ်က်န ိုငေ်နအ်တွက် အရေားကက ား ည့် ် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားက ို မြစ်န ိုင ်ြျှရစာရစာ ရဆာငေွ်က် န ိုငြ်ည် 

မြစ် ည။်  

ကျယ်မပန် ့်ရ ာအမြငြ်ျာားစိုရဆာငာ်းေရှ ေန၊် လက်ရှ အရမခအရနြျာား နငှ့်် အနာဂတ်အလာားအလာြျာားအရပေါ် အကဲမြတ် 

ေန ်တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုက ို အာားရပားရ ာ၊ ပွင့််လငာ်းမြင ်ာြှုရ ှိရ ာ ချဉားကပ်နညာ်းက ို  ံိုားစွဲခဲ့်ပါ ည။် ဤချဉားကပ်နညာ်း 

 ည ်- 

1) ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုမြစ်ရစရေား ထည့််စဉားစာားေနလ် ိုအပ် 

 ည့််  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ နငှ့်် လူြှု - စ ားပွာားဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာားနငှ့်် ဦားစာားရပား အရ ကာငာ်းအောြျာား 

အရ ကာငာ်း ဆံိုားမြတ်ချက်ချြတှ် ူြျာားနငှ့်် စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ည့််အမခာား ူြျာားအ ကာား ရဆွားရနာွးရမပာဆ ိုြှု 

နငှ့်် နာားလည်ြှုြျာား က ို တ ိုားပာွားရစခဲ့် ည။် 

2)  ဘာဝအေငာ်းအမြစ်ြျာား နငှ့်် ရဂဟစနစ်ြျာားက ို ရေရှည်တညတ်ံ့်ရအာင ် ထ နာ်း  ြ်ားအ ံိုားမပြုမခငာ်းနငှ့််  

အကာအကွယ်ရပားမခငာ်း၊ ရေရှညစ် ားပာွားရေားြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုတ ို ့်နငှ့််ဆက်နယွ် ည့်် စ ြံက နာ်းနငှ့််ဆက်နယွ်ပတ် က် ူ 

ြျာား၏ တနြ် ိုားထာားြှုြျာားက ို   ပပံနညာ်းကျစွာထည့်် ွငာ်းစဉားစာားထာား ည့်် မြနြ်ာန ိုငင်ရံေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုား 

ရေားအတွက် စဉဆက်ြမပတ် ြွံွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ်(SDF) တစ်ခိုက ို  တ်ြတှ်ရြာ်ထိုတ် ရပားခဲ့် ည။် 

3) စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ် (SDF) က ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေနန်ငှ့်် အချ နက်ာလအလ ိုက် 

မပငဆ်ငြ်ြ်ွားြံေန ် အဓ ကလိုပ်ရဆာငေ်ြည့််အချက်ြျာား  (ြူဝါေြျာား၊ အစ အြံြျာားနငှ့်် ရလ့်လာြှုြျာား) က ို 

ရြာ်မပရပားခဲ့် ည။် 
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3.2။ MONREC နှင့်် MOEE ြ တ်ြက် ပူားရပါငာ်းရဆာင်ေွက်ြှု 

SEAက ို  ယံဇာတနငှ့််ပတ်ဝနာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားဝနက်က ားဌာန၊ ပတ်ဝနာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားဦားစ ားဌာန(ECD) နငှ့်် 

လျှပ်စစ်နငှ့်် စြ်ွားအငဝ်နက်က ားဌာန ၊ လျှပ်စစ်စွြ်ားအာားစ ြံရေားဦားစ ားဌာန(DEPP) တ ို ့်အ ကာား ြ တ်ြက်ပာူးရပါငာ်းရဆာငေွ်က်ြှု 

မြင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ခဲ့် ည။် SEA မပြုစိုရေားဆွဲစဉကာလအတွငာ်း၊ အဆ ိုပါဦားစ ားဌာနြျာား နငှ့်် ဝနက်က ားဌာနြျာားက 

အ ကံဉာဏ ်နငှ့်် အကူအည ြျာား ရပားခဲ့်ော ရအာက်ပါတ ို ့် အပါအဝငမ်ြစ် ည။် 

• SEA ဦားတညခ်ျက် နငှ့်် မြစ်ထွနာ်းတ ိုားတက်ြှုြျာား  ံိုား ပ်ေန ်အကက ားတနာ်း အ ကံရပားရကာ်ြတ  အစညာ်းအရဝား 

ြျာားတွင ်ပါဝငတ်က်ရောက်မခငာ်း 

• စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား နငှ့်် ထ ရတွွေ့ရဆွားရနာွးရဆာငေွ်က်ြှုြျာားအာားလံိုားတွင ်ပါဝငေ်န ်ဝနက်က ားဌာန 

တစ်ခိုစ ြ ှနညာ်းပညာပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အ ကံရပားအောရှ  နစ်ှဦားက ို ပံ့်ပ ိုားရပားမခငာ်း 

• ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းရေတာရဘ့်စ် စိုစညာ်းြှုအတွက် နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ အဓ ကအချက်အလက်ြျာား 

ရပားမခငာ်း  

•  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်် လျှပ်စစ်နငှ့််ပတ် က်ရ ာ လက်ရှ စညာ်းြျဉားြျာားနငှ့်် ပတ်ဝနာ်းကျငထ် ခ ိုက်ြှု 

ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (EIA) အစ ေငခ်ံစာြျာားက ို  ံိုား ပ်မခငာ်း 

• ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းရေားဆွမဲခငာ်း နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားစ ြံခန် ့်ခွဲြှုတွင ် ပါဝင ်ည့်် အမခာားဝနက်က ားဌာနြျာား နငှ့်် 

ဌာနြျာား၏  ရဘာထာားအမြငြ်ျာားက ို SEA တွင ်ထည့်် ွငာ်းေန ်ရပါငာ်းစပ်ည  နှု ငာ်းရဆာငေွ်က်မခငာ်း 

3.3။ နည်ားနာန ဿယ 

SEA မပြုစိုရေားဆွမဲခငာ်း၏အဓ ကလိုပ်ငနာ်းတာဝနြ်ျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်(ပ   ၃.၁) - 

• အရေားကက ားက စစြျာားက ို ရေွားချယ်၍ ဆနာ်းစစ်ြည့််အတ ိုငာ်းအတာ တ်ြတှ်မခငာ်း 

• အ ကံရပားအြွဲွေ့(AG) နငှ့််ကျွြ်ားကျင ်ူြျာားအြွဲွေ့ (EG)ြွဲ ွေ့စညာ်းမခငာ်းနငှ့်အ်ဆ ိုပါအြွဲွေ့ြျာားနငှ့် ်တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးမခငာ်း 

• ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း GIS ရေတာရဘ့်စ် မပြုစိုမခငာ်း 

• မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ နငှ့်် လူြှု - စ ားပွာားဆ ိုငေ်ာအရမခခံအချက်အလက်က ို အကဲမြတ ်

မခငာ်း  

• လက်ရှ  ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့််ပံိုစံအာား  ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းြှုရှုရထာင့််ြ ှ ခွဲမခြ်ား 

စ တ်မြာ ရလ့်လာမခငာ်း 

• စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ်(SDF )ြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု နငှ့််  

• လိုပ်ငနာ်းစဉတစ်ရလျှာက်တွင ်စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ူအြျာားအမပာားနငှ့််  ရဆွားရနာွးမခငာ်း နငှ့်် တ ိုငပ်ငန်ှ ားရနာှမခငာ်း  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

ပ   3.1။ SEA နညာ်းနာန ဿယ နငှ့်် ေလာေြ်ျာား 

 

3.3.1။ အရေားကက ားက စစြျာားက ို ရေွားချယ်၍ ဆနာ်းစစ်ြည့််အတ ိုငာ်းအတာ တ်ြှတ်မခငာ်း  

အရေားကက ားက စစြျာားက ို ရေွားချယ်၍ ဆနာ်းစစ်ြည့််အတ ိုငာ်းအတာ တ်ြတှ်မခငာ်းတွင ်  စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် 

 ူြျ ြုားစံိုတ ို ့်နငှ့်် အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြျာား၊ တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့်် မြစ်ဝြ်ှားဆ ိုငေ်ာတ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးမခငာ်းြျာား၊  တငာ်း 

အချက်အလက်ရဝြျှေန ် ရတွွေ့ဆံိုစညာ်းရဝားြှုြျာား၊ တ ိုက်ရ ိုက်ရဆွားရနာွးြှုြျာား နငှ့်် အ ကံရပားအြွဲွေ့ (AG) နငှ့်် နညာ်းပညာ 

ကျွြ်ားကျင ်ူြျာားအြွဲွေ့ (EG) အစညာ်းအရဝားြျာားအပါအဝင ်အစ ိုားေ၊ အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား ၊  ရေအာားလျှပ်စစ် 

ကိုြပဏ ြျာား၊ စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ူြျာားနငှ့်် ဆက်တ ိုက်ထ ရတွွေ့ဆက်ဆစံညာ်းရဝားြှုြျာားစွာပါဝင ်ည။် ဤ တ ိုငပ်င ်

ရဆွားရနာွးြှုြျာားတွင ်  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာနငှ့်် လူြှု - စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာ အဓ ကအရေားက စစြျာားနငှ့်် ရေရှည် 

အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း၊ အကာအကွယ်ရပားမခငာ်းနငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားြျာား စ ြံခန် ့်ခွဲမခငာ်းဆ ိုငေ်ာ 

စ ိုားေ ြ်ြှုြျာား က ိုရြာ်ထိုတ် တ်ြှတ်ေန ်ကျွြ်ားကျင ်ူြျာားနငှ့်် စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ူြျာား၏ အမြငြ်ျာားက ို ရကျလညစ်ွာ 

ရဆွားရနာွးဆနဒေယူခဲ့် ကပါ ည။် ရတွွေ့ ရှ ေရ ာ မပဿနာအရေားက စစြျာားက ို ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာရလ့်လာန ိုငေ်န ် ြဟာဗျျူဟာ 

ရမြာက် အရ ကာငာ်းအော ခိုနစ်ှ ခို အမြစ် ကျစ်လစ်စာွစိုစညာ်း ရပါငာ်းစပ်ခဲ့်ပါ ည-် 

• ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

• ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ နငှ့်် နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှု 

• ရေရနရဂဟစနစ်ြျာား နငှ့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းြျာား 

• ကိုနာ်းရမြ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ နငှ့်် ရဘားြဲ့်ဧေ ယာြျာား 

• လူြှုရေားနငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား 

• စ ားပာွားရေား နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ  ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား နငှ့်် 

• ပဋ ပကခ 
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3.3.2။ ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း ရေတာရဘ့်စ် ထူရထာင်မခငာ်း  

မြစ်ဝြ်ှားရေ နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုစ အတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု အရမခအရနမပ 

အချက်အလက်ြျာားရကာက်ယူေနန်ငှ့်် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ စ ြံရေားဆွြဲှုြျာားက ို အ  ရပားေန၊် တပ်ဆငစ်က် 

အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့် ်အထက် တညရ်ဆာက်ပပ ား နငှ့်် အဆ ိုမပြု ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ တစ်ြျ ြုား ာားလံိုားအဆင့်် 

GIS ရေတာရဘ့်စ်က ို ရေားဆွရဲြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပါ ည။် ထ ိုရေတာရဘ့်စ် ည ် ရအာက်ပါတ ို ့် အပါအဝင ် စ ြံက နာ်းတစ်ခိုစ ၏ 

တညရ်နောနငှ့််  စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ အဓ က အချက်အလက် အကျဉားချြုပ်တစ်ခိုက ိုရပားပါ ည-်  

• ပ ိုငဆ် ိုငြ်ှုနငှ့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအရမခအရန - အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူ ၊ ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှု အြျ ြုားအစာား၊ 

အရကာငအ်ထည ်ရြာ်ပပ ားစ ားြှုအဆင့််  နငှ့်် စ ြံက နာ်းပပ ားစ ားေန ်လျာထာား ည့််နစ်ှ  

• အရမခခံအချက်အလက်၏ အရမခအရနြျာား - ရေရဝရေလဲဧေ ယာ၊ ြ ိုားရေချ န ်၊ နစ်ှစဉပျြ်ားြျှ စ ားဝငရ်ေ နငှ့်် 

• စ ြံက နာ်း၏ နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာအချက်အလက် - တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား(ြဂဂါဝပ်)၊ စ ြံက နာ်းအြျ ြုားအစာား (ဥပြာ 

ရေ  ိုရလှာငြ်ှုြပါ ည့်် run-of-river ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၊ တြံမြင့််ဆညရ်ေ  ိုရလှာင ်ည့်် 

ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း၊ ဘက်စံိုစ ြံက နာ်း) ၊ တြံအြျ ြုားအစာားနငှ့််အမြင့််၊ ဆညရ်ေြျက်နာှမပငဧ်ေ ယာ နငှ့်် 

ရေရလှာငပ်ြာဏ၊ ရေထ နာ်း  ြ်ား   ိုရလှာငေ်န ် ပျှြ်ားြျှ ကာချ န ် ၊ ဓာတ်အာားရပားစက်ရံိုတညရ်နော ၊ 

နစ်ှစဉဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု (GWh/ year) နငှ့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားအ ံိုားမပြုြှု (မပညတ်ွငာ်း ံိုား/မပည်ပပ ို ့်  

ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) 

3.3.3။ အရမခခံအချက်အလက် ဆနာ်းစစ်ြှု နှင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအရပေါ် အကဲမြတ်မခငာ်း  

မြစ်ဝြ်ှားရေ  ရှစ်ခို အတွက် တစ်ခိုချငာ်းစ ၏ ရှ ေငာ်းအရမခခံအချက်အလက်အရမခအရနြျာား နငှ့်် အနာဂတ်တွင ်

မြစ်လာန ိုင ်ည့်် အလာားအလာြျာား က ိုအကဲမြတ်ေန ် အရ ကာငာ်းအောအချက်အလက်ြျာား နငှ့်် ရနောရေ ဆ ိုငေ်ာ 

အချက်အလက်တ ို ့်က ို စိုရဆာငာ်း မပြုစိုခဲ့် ည။် ဆက်န ွှယ်လျက်ရှ ရ ာ ရအာက်ပါအရ ကာငာ်းအော ခိုနစ်ှ ခိုက ို မခံြုြ  ည့် ်

အရမခခံအချက်အလက် ဆနာ်းစစ်ြှု အစ ေငခ်ံစာက ို မပြုစိုခဲ့်ပါ ည ်- 

• ရေအာားလျှပ်စစ် 

• ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ နငှ့်် နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှု 

• ကိုနာ်းရမြ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ 

• ငါားလိုပ်ငနာ်း ၊ ရေရန ရဂဟစနစ် နငှ့်် မြစ်၏ တညတ်ံ့်ရကာငာ်းြနွြ်ှု 

• စ ားပာွားရေားြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှု နငှ့်် ရမြ အ ံိုားချြှု 

• လူြှုရေား နငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား 

• ပင ြ်ားချြ်ားရေား နငှ့်် ပဋ ပကခ 

SEA ၏ ြဟာဗျျူဟာရမြာက် အရ ကာငာ်းအောငါားခိုနငှ့််စပ်လျဉား၍ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအလ ိုက် အကဲမြတ်ခဲ့် ည။် 

ထ ိုအရ ကာငာ်းအော ငါားခိုြာှ (၁) ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ ၊ (၂) ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းြျာား ၊ (၃) ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ 

၊ (၄) လူြှုရေား နငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား၊ (၅) ပင ြ်ားချြ်ားရေား နငှ့် ်ပဋ ပကခ တ ို ့်မြစ် ည။် ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည ်

ရြာ်ြှု ရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ြှု ကက ားြာားစာွ ခံစာားေန ိုငရ် ာ၊  ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် လူြှု-စ ားပာွား ဆ ိုငေ်ာအဓ က “တနြ် ိုားြျာား”နငှ့်် 

ဆက်နယွ် ည့်် ထ ိုအဂသ ါေပ်ြျာားက ိုအကဲမြတ်ောတွင၊် ထိုတ်မပနရ် ကညာထာားရ ာ  တငာ်းအချက်အလက်ြျာား၊ 

ရနောရေ ဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက်၊ ကျွြ်ားကျင ်ူြျာား၏  ရဘာထာားအမြင ် နငှ့်် စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ူြျာား နငှ့်် 

တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုတ ို ့်အရပေါ် အရမခခံခဲ့် ည။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ တစ်ခိုစ အရပေါ် အထက်ရြာ်မပပါြဟာဗျျူဟာရမြာက် 

အရ ကာငာ်းအော ၅ ခို က ို  တ်ြတှ်စံနှုနာ်းအစံိုက ို အရမခခံ၍ (၁ - ၅) အ ကာား အဆင့်် တ်ြတှ်ချက်ြျာားရပား ည၊် 
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ဆ ိုလ ို ညြ်ှာ-  ထ ို ဗျြုဟာရမြာက်အရ ကာငာ်းအောအတွက် နှု ငာ်းေ “တနြ် ိုား” က ို ရပားမခငာ်းမြစ်၍၊ ၁  ည် တနြ် ိုားနညာ်းမခငာ်း 

က ို ညွှနမ်ပပပ ား ၅ က ို တနြ် ိုားအလွနမ်ြင့််ြာားမခငာ်းက ို ေည်ညွှနာ်းပါ ည။် ဤခွဲမခြ်ားစ တ်မြာြှုက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအကဲမြတ်ြှု 

ဆ ိုငေ်ာ   ားမခာားအစ ေငခ်ံစာတစ်ခိုတွင ် တငမ်ပထာားလျက်၊ အရမခခံအချက်အလက်တနြ် ိုားြျာား ၊ အဓ ကကျ ည့်် 

ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ နငှ့် ်လူြှု-စ ားပွာား အဂသ ါေပ်ြျာားက ိုပါ အကျဉားချြုပ်ရြာ်မပ၍ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၅၈ ခိုအတွက် 

တစ်ခိုစ ၏  အဆင့်် တ်ြတှ်ချက်ြျာားက ို ရှငာ်းမပထာားပါ ည။် ထ ိုရနာက် တစ်န ိုငင်လံံိုားအနှံ ့် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ ၊ လူြှု- 

စ ားပာွားရေားဆ ိုငေ်ာနငှ့်် ပဋ ပကခဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာား ပျံွေ့ နှံ ့်မြစ်ရပေါ် ပံိုက ိုမပ ေန ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုစ ၏ အရမခခံ 

အချက်အလက် အဆင့် ်တြ်ှတ်ချက်ြျာားက ို  တစ်န ိုငင်လံံိုား၏ ရမြပံိုြျာားအရပေါ်တွင ်ထပ်၍ရြာ်မပခဲ့်ပါ ည။်  

3.3.4။ လက်ရှ ပံိုစံ (BAU)အတ ိုငာ်းရဆာင်ေွက်ရန ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်၏ ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်း  

န ိုင်စွြ်ားက ို ခွဲ မခြ်ား  စ တ်မြာြှု  

မြစ်ဝြ်ှားရေ  နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲမြစ်စဉြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားအရပေါ်    ာကက ားြာားရ ာထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို 

စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ေန ် လက်ရှ  တ်ြတှ်ထာား ည့််ပံိုစံအတ ိုငာ်းရဆာငေွ်က်ြညဟ်ိုယူဆထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

ြျာား၏ မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို မခံြုငံိုအကဲမြတ်ြှုတစ်ခို ရဆာငေွ်က်ခဲ့်ပါ ည။် ဤ 

ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာြှုတွင ် ရနာငလ်ာြည့် ် နစ်ှရပါငာ်း ၃၀ အတွငာ်း စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းအလ ိုက်  ံိုား ပ်အတညမ်ပြု ည့်် 

ပံိုစံအတ ိုငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုတွင ်လက်ရှ အဆ ိုမပြုထာားပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့် ် ရေွားချယ်ရြာ်ထိုတ်ခဲ့် ည့်် စ ြံက နာ်း 

ြျာားအာားလံိုားပါဝင ်ညဟ်ိုယူဆထာား ည။် ဤ ကနဦားအကဲမြတ်ြှုက ို ရဆာငေွ်က်မခငာ်းမြင့်် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှု 

ကက ားြျာားက ို စ စစ်ရြာ်ထိုတ်၍၊  ရေရှညအ်ကျ ြုား မြစ်ထွနာ်း ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် 

ကျ ြုားရ ကာငာ်းဆငမ်ခငဆ်ံိုားမြတ်ြှု နငှ့်် ဦားတညခ်ျက်က ို ေရှ  ရစ ည။် 

3.3.5။ စဉဆက်ြမပတ်ြံွွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြူရဘာင် (SDF) 

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနငှ့်် အရေားပါ ည့်် ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့််လူြှုရေားလိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား နငှ့်် တနြ် ိုားြျာား 

ထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း နငှ့်် အကာအကွယ်ရပားမခငာ်း တ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ရစေန ်(SDF) က ို မပြုစိုရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပါ ည။် SDF  ည် 

နစ်ှရပါငာ်း ၁၀ဝ ရကျာ် အကျ ြုားေလေြ်ျာား ေရှ ေန ် ေညြ်ှနာ်းပပ ား၊ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းနငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာ 

ရလ့်လာြှုနငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ရ ာတနြ် ိုားြျာားအလ ိုက် အဆင့်် တ်ြတှ်ချက်ြျာားအရပေါ် အရမခခံပပ ား မြစ်၏အေငာ်းအမြစ် 

ြျာားအတွက် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုားလွှြ်ားမခံြုရ ာ စ ြံချက်ြရူဘာငတ်စ်ခိုက ို ရပားပါ ည။် မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှု 

ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငရ်ေားအတွက် အရေားကက ား ည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာားက ို   ား န် ့်ြယ်ချနထ် နာ်း  ြ်ားထာားေန ် အ ကံမပြု 

 ည။် အရမခခံအချက်အလက် ဆနာ်းစစ်မခငာ်း အရပေါ်အရမခခံ၍ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားက ို ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ကာ 

တနြ် ိုားပ ိုမြင့််ရ ာ ဧေ ယာြျာားက ို   ား န် ့်ထ နာ်း  ြ်ားေန ် အ ကံမပြုထာားပပ ား၊ တနြ် ိုားနညာ်းရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား ည ်

ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား အတွက်  င့််ရလျာ် ည့်် အလာားအလာရှ  ညဟ်ို ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ပါ ည။် 

3.3.6။ SDF အရကာင်အထည်ရြာ်ရေားအစ အြံ  

SDF အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် နငှ့်် အခါအာားရလျာ်စာွ မပနလ်ညမ်ပငဆ်ငြ်ြ်ွားြံေန ် အဓ က ရဆာငေွ်က်စောြျာား 

ပါဝငရ် ာ အစ အစဉတစ်ခိုက ို ရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပါ ည။် ထ ိုအစ အစဉတွင ်ြူဝါေြျာားအရပေါ် အ ကံမပြုချက်ြျာား နငှ့်် SDF က ို 

အစ ိုားေြှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းအတွက်  လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား ၊ ဟာကွက်ြျာား မြည့််ဆည်ားေန ် နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ  

နငှ့်် ပစ်ြတှ်ထာား ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအဆင့််ြျာားတွင ် စ ြံချက်ရေားဆွြဲှု တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စေန ် အရေားကက ား ည့်် 

အရမခခံ အချက်အလက်ြျာား စိုရဆာငာ်းေယူမခငာ်း ၊ ည  နှု ငာ်းရဆာငေွ်က်၍မပြုလိုပ် ည့်် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုား လွှြ်ားမခံြုရ ာ 

ထပ်ရဆာငာ်းစ ြံချက် ရေားဆွမဲခငာ်း၊ အြွဲ ွေ့အစညာ်းဆ ိုငေ်ာ စြ်ွားေညမ်ြ င့််တငရ်ပားမခငာ်းနငှ့်် SDF က ို ပံိုြနှ ်ံိုား ပ်မပငဆ်ငမ်ခငာ်း 

တ ို ့်  ပါဝင ်ည။် 
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3.3.7။ စ ြံက နာ်းနှင့််ပတ် က်ဆက်နွယ် ူ ြျာား နှင့်် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆံြှု  

စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ် (SDF) ရြာ်ထိုတ်ောတွင ် ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားေန ် လ ိုအပ် ည့်် စ ြံက နာ်းနငှ့်် 

ပတ် က် ဆက်နယွ် ူအြျ ြုားြျ ြုားတ ို ့်၏ တနြ် ိုားထာားြှုြျာား နငှ့်် အကျ ြုားစ ားပာွားရြျှာ်ြှနာ်းချက်ြျာားအရပေါ် ဆံိုားမြတ်ချက်ချြတှ် 

 ူြျာား ပ ိုြ ို နာားလညလ်ာရစေန ် နငှ့်် ပိုဂဂလ ကလိုပ်ငနာ်းရှငြ်ျာား နငှ့်် မပည ်ူတ ို ့်အ ကာား အမပနအ်လှန ် ရဆွားရနာွးြှုြျာား 

တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွန ် လာရစေန ် SEA လိုပ်ငနာ်းစဉတရလျှာက် ပါဝင ်င့််ပါဝငထ် ိုက် ူြျာားနငှ့်် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆ ံ

ရဆာငေွ်က်ခဲ့်ပါ ည။် စ ြံက နာ်းနငှ့်် ပတ် က် ူြျာားနငှ့််  ထ ရတွွေ့ဆက်ဆြံှုအစ အစဉက ို ရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ား၊ ယငာ်း 

အစ အစဉ ည ်SEA မပြုစိုရေားဆွစဲဉကာလအတွငာ်း တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးမခငာ်းနငှ့်် ဆက် ွယ်မခငာ်းဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာားက ို 

ရြာ်ရဆာငရ်ပားခဲ့်ကာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ စ ြံခန် ့်ခွဲရေားအတွငာ်း စ ြံက နာ်းနငှ့်် 

ပတ် က် ည့်် အဓ ကအိုပ်စိုြျာားက ို ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ရပားပါ ည။် စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ည့်် အဓ ကအိုပ်စိုြျာားြာှ 

မပညရ်ထာငစ်ိုနငှ့်် မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ား အစ ိုားေြျာား ၊ န ိုငင်အံဆင့််နငှ့်် ရေ ဆ ိုငေ်ာအဆင့်် အေပ်ဘက်လူြှု 

အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား (CSOs)၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား (EAOs)၊ န ိုငင်ရံေားပါတ ြျာား၊ ရေ ခံလူထို၊ 

ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍ၊ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြ တ်ြက်အြွဲွေ့ြျာား၊ န ိုငင်တံကာ နငှ့်် မပညတ်ွငာ်းြ ှအစ ိုားေ ြဟိုတ်ရ ာ အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား (NGOs)၊ 

တကက   ိုလ်ြျာား နငှ့်် ဘက်ရပါငာ်းစံို ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား ရအဂျငစ် ြျာား နငှ့်် ဘဏြ်ျာား မြစ် ကပါ ည။် 

ရေအာားလျှပ်စစ် ရြာ်ထိုတ်ေန ် စ ြံထာား ည့်် မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားတ ို ့်ြ ှအမြငြ်ျာား မြစ်န ိုင ်ြျှြျာားြျာား ြြ်ားဆိုပ်  

ေရှ န ိုငေ်န ်စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ူြျာား နငှ့်် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆရံဆွားရနာွးပွဲရပါငာ်း ၅၅ ပွဲ ရကျာ်က ို  မြနြ်ာတစ်န ိုငင်လံံိုား အနှံ ့် 

ကျငာ်းပမပြုလိုပ်ခဲ့်  ည။် (ပ   ၃.၂)  ထ ိုရဆွားရနာွးပွဲြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့််တွင ် မြစ်-မြစ်ဝြ်ှား တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာား - အရေားကက ားက စစြျာားက ို ရေွားချယ်၍ 

ဆနာ်းစစ်ြည့််အတ ိုငာ်းအတာ တ်ြတှ် ည့််ကာလအတွငာ်း မြစ်ဝှြ်ားအဆင့်် အဓ ကကျ ည့်် ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်် 

လူြှုရေား ဆ ိုငေ်ာအရေားက စစြျာား နငှ့်် အခွင့််အလြ်ားြျာားက ိုခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ေန၊် SDF ြ ူကြ်ားဆ ိုငေ်ာ 

အ ကံမပြုချက်ြျာားအရပေါ် မပနလ်ည ်ံိုား ပ်ေန ် နငှ့််  ရဘာထာားြတှ်ချက်ြျာားရပားေန ် CSOြျာား ၊ မပည်နယ်/ 

တ ိုငာ်းရေ ကက ားအစ ိုားေြျာား နငှ့်် အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြျာား၊ 

• စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူ ြျ ြုားစံိုပါဝင ်ည့်် အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြျာား - စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ူ 

အာားလံိုားက ို လြ်ားြွင့််ရပားထာားပပ ား SEA ၏ အဆင့််အာားလံိုားရဆာငေွ်က်စဉအတွငာ်း မပညရ်ထာငစ်ိုနငှ့်် ရေ ဆ ိုငေ်ာ 

အစ ိုားေ၊ န ိုငင်တံကာနငှ့်် ရေ ခံ NGO ြျာား၊ တကက   ိုလ်ြျာားနငှ့်် ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍ တ ို ့်ြ ှက ိုယ်စာားလှယ်ြျာားအာား 

ထည့်် ွငာ်း ရပားထာား ည ်၊ 

• ရေ ခံေပ်ေွာလူထိုနငှ့်် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးမခငာ်း - ရကျားေွာအဆင့််  ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုရေား ထ ခ ိုက်ြှုြျာား၏ 

ခ ိုငလ်ံိုြှုက ို  က်ရ မပေန ်အထက်ရပါငာ်းရလာငာ်း၊ ရအာက်ေဲေွာ၊ ရဘာဂထ၊ ရေွှကျင ်နငှ့်် ဘ လူားရချာငာ်း ၁၊ ၂ နငှ့်် 

၃ စ ြံက နာ်းြျာား၏  က်ရောက်ြှုခံခဲ့်ေ ည့််ရကျားေွာြျာားတွင ် အဓ က တငာ်းရပားြျာားက ိုရတွွေ့ဆံိုရြားမြနာ်းြှုြျာား 

နငှ့််   ား န် ့်အိုပ်စိုအလ ိုက် ရဆွားရနာွးမခငာ်းြျာား   

• တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား ၊ န ိုငင်ရံေားပါတ ြျာားနငှ့်် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးမခငာ်း - ပဋ ပကခ နငှ့်် 

ပင ြ်ားချြ်ားရေား အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှုတွင ် မြစ်ကက ားနာား၊ ရတာငက်က ား နငှ့်် ထ ိုငာ်းန ိုငင်အံတွငာ်း ြဲရဆာက် နငှ့်် 

ချငာ်းြ ိုငတ် ို ့်တွင ် တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား ၊ န ိုငင်ရံေားပါတ ြျာား နငှ့််  အေပ်ဘက်လူြှု 

အြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား နငှ့်် ရနာက်ထပ်တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှု ြျာား ပါဝငခ်ဲ့် ည။်  

• ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်တညရ်ဆာက် ူြျာား၏လိုပ်ငနာ်းအြွဲွေ့ (HDWG)  နငှ့်် ရဆွားရနာွးမခငာ်း - 

HDWG နငှ့်် ေနက်ိုနတ်ွင ် ရှငာ်းလငာ်းတငမ်ပြှုြျာား နငှ့်် ရဆွားရနာွးြှုြျာား။ ထ ိုအိုပ်စိုထတဲွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ  

အတွငာ်း လိုပ်က ိုငလ်ျက် ရှ  ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်ကိုြပဏ ြျာားနငှ့်် အတ ိုငပ်ငခ်ံ အြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား ပါဝင ်ည။် 
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•  တငာ်းမပန ်ကာားရေား လိုပ်ရဆာငြ်ှုပ ိုငာ်း- ပ ိုကျယ်မပန် ့်ရ ာ ပေ  တ်ြျာားထ ံ ရောက်ရှ ေန ် နငှ့်် လိုပ်ငနာ်းစဉ 

အတွငာ်း ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားစော အ ကံမပြုချက်ြျာား ရှာြှ ားန ိုငေ်န ် SEA ဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ငနာ်းတာဝနြ်ျာားနငှ့်် 

ပပ ားစ ားြည့််ကာလြျာား (Terms of Reference) ရြာ်ထိုတ်ရေားဆွြဲှုြှ စတင၍် ရေ တစ်ခွငအ်ြျ ြုားြျ ြုားရ ာ 

ကွနြ်ေင့််ပွဲြျာား နငှ့်် အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲြျာားတွင ်မပြုလိုပ် ည့်် ရှငာ်းလငာ်းတငမ်ပြှုြျာား နငှ့်် ရဆွားရနာွးြှုြျာား 

 တငာ်းအချက်အလက်ြျာားရဝြျှေန ် နငှ့်် လိုပ်ငနာ်းစဉတစ်ရလျှာက် ဝငရ်ောက်ရဆွားရနာွး ည့်် အ ကံမပြုချက်ြျာား 

လက်ခံေရှ ေန ် လူပိုဂဂ ြုလ် တစ်ဦားတစ်ရယာက်ချငာ်းနငှ့်် အြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာားစာွနငှ့်် အလွတ် ရဘာ ရဆွားရနာွးြှုြျာားစာွ 

မပြုလိုပ်ခဲ့်ပါ ည။် 
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ပ   ၃.၂ ။ SEA တွင ်စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ူ ြျာား နငှ့်် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆြံှု လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာားတွင ် SEA အ ကံရပားအြွဲွေ့ (AG) နငှ့်် ကျွြ်ားကျငပ်ညာရှငအ်ြွဲ ွေ့ (EGs)  ရမခာက်ခို ြွဲ ွေ့စညာ်း 

ထရူထာငမ်ခငာ်းလညာ်းပါဝင ်ည်။ အ ကံရပားအြွဲွေ့ ည ် SEA လိုပ်ငနာ်းစဉအတွငာ်း အလွနက်ျယ်မပန် ့်စွာ ဆက်စပ်လွှြ်ား 

မခံြုရနရ ာ လြ်ားညွှနြ်ှု ြျာား နငှ့်် နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ အ ကံမပြုချက်ြျာား ရထာက်ပံ့်ရပားပါ ည။် ထ ိုအြွဲ ွေ့တွင ်IFC က ဥကက ဋ္ဌ 

အမြစ်ရဆာငေွ်က်ပပ ား မပညတ်ွငာ်း နငှ့်် န ိုငင်တံကာ NGO ြျာား၊ အစ ိုားေ၊ ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍ၊ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားြ တ်ြက်အြွဲွေ့ြျာား နငှ့်် 

ဘက်ရပါငာ်းစံိုပါဝငရ် ာ ရအဂျငစ် ြျာားထြံ ှ အြွဲွေ့ဝင ် ၁၅ ဦားပါဝင ်ည။် SEA ရြာ်ထိုတ်မပြုစိုမခငာ်း၊ လိုပ်ငနာ်း 

မပနလ်ည ်ံိုား ပ်မခငာ်း နငှ့်် SEA ဦားတညခ်ျက်နငှ့်် အဓ က  တငာ်းအေငာ်းအမြစ်ြျာားက ို အ ကံဉာဏ ်ရထာက်ပံ့်ရပား ည့်် 

ကာလြျာားအတွငာ်း ထ ိုအိုပ်စို ည ် ငါားကက ြ်ရတွွေ့ဆံိုခဲ့်ပပ ားမြစ် ည။် အရေားကက ား ည့်် နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ မပဿနာြျာားက ို 
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အရ ားစ တ်စာူးစြ်ားရလ့်လာေန ် ကျွြ်ားကျငပ်ညာရှငအ်ြွဲ ွေ့ြျာားက ို ထရူထာငြ်ွဲ ွေ့စညာ်းခဲ့်မခငာ်းမြစ်ပပ ား အစ ိုားေ၊ NGO ြျာား၊ 

ပညာရေားအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၊ အစ ိုားေအောရှ ရဟာငာ်းြျာားအနက် ဘာ ာေပ်အထာူးမပြုကျွြ်ားကျင ်ူြျာား နငှ့််   ားမခာား 

လွတ်လပ် ည့််  ိုရတ နပညာရှငြ်ျာားပါဝင ်ည။် အဓ ကကျ ည့်် အရေားက စစ မပဿနာြျာား စာူးစြ်ားရလ့်လာေန ် နငှ့်် 

အရ ကာငာ်းအောြျာားက ို မပနလ်ည ်ံိုား ပ်န ိုငေ်န ်SEA ရြာ်ထိုတ်မပြုစိုစဉကာလအတွငာ်း ပံိုြှနအ်စညာ်းအရဝားြျာား မပြုလိုပ် 

ခဲ့် ည။် ကျွြ်ားကျငပ်ညာရှငအ်ြွဲ ွေ့ြျာားက ို SEA ၏ အဓ ကကျ ည့် ် ြဟာဗျျူဟာရမြာက် အရ ကာငာ်းအောြျာားအတွက် 

ထရူထာငြ်ွဲ ွေ့စညာ်းခဲ့်မခငာ်းမြစ် ည်။ 

တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့််တွင ် မြစ်-မြစ်ဝှြ်ား တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာား - အဓ ကရတွွေ့ ရှ ချက်အစ ေငခ်ံစာ ည ် မြစ်ဝှြ်ားအဆင့် ်

ပါဝင ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက် ူြျာားနငှ့် ်  ထ ရတွွေ့ရဆွားရနာွးြှုနငှ့်ပ်တ် က် ည့်် ထပ်ရဆာငာ်း တငာ်းအချက်အလက်ြျာား ရထာက် 

ပံ့်ရပား ည။်   
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4/  မြစ်ဝှြ်ားြျာား  နှင့််  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ြျာား  

4.1။ ဖမစ်ဝ မ်ုံးန  င ် ့် ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွ ွဲတှိ  ့်အပပေါ် အပသုံးစှိတ်ပှိ  င ်ုံး ဖြှာုံးမှု  

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  မြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာ ရမခာက်ခို က ို - ပငလ်ယ်ြှ ည ်မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း လံိုားဝကျရောက် ည့််  ဘာဝ 

ရေဆငာ်းဧေ ယာ၏  မြစ်ြျာားရချာငာ်းြျာား အထ    ို ့်ြဟိုတ်  မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း အတ ိုငာ်းအတာတစ်ခို ာရှ ပပ ား 

ကျနအ်ပ ိုငာ်းြျာား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်နံယ်နြ တ်က ို ရကျာ်လွနပ်ပ ား အ ြ်န ားချငာ်းန ိုငင်ြံျာား  ို ့်ပါ  မြန် ့်ကျက်ဝငရ်ောက် ွာား ည့်် 

မြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာအရပေါ်တွင ် စ ားဆငာ်းရေ ၏ ဇလရဗေ အရပေါ် အရမခခံပပ ားပ ိုငာ်းမခာား ည။် ၎ငာ်းတ ို ့်ြာှ ဧောဝတ  ၊  လံွင၊် 

ြဲရခါင၊် စစ်ရတာငာ်း၊ ဘ ားလငာ်း နငှ့်် ပဲခူား တ ို ့်မြစ် ည ်(ပ   ၄.၁) ။ ထ ို ့်အမပင ်ဆငတ်ူ ည့်် အဂသ ါေပ်ြျာားရှ  ည့်် ရ ားငယ်ရ ာ 

ကြ်ားရ ို ားတနာ်းရေ  ရေရဝရေလဲ ေပ်ဝနာ်းြျာား က ိုလညာ်း ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာြှု နငှ့်် အနာဂတ်စ ြံခန် ့်ခွဲြှု က စစေပ်ြျာားအတွက် 

လွယ်ကူရစေန ်ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝှြ်ားအမြစ် ရပါငာ်းစပ်ရြာ်မပ  ည။် ထ ိုကြ်ားရ ို ားတနာ်းမြစ်ဝှြ်ားနစ်ှခိုြာှ - တန သာေ  နငှ့်် 

ေခ ိုင ်တ ို ့်မြစ် ည။် 
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ပ   ၄.၁ ။ မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  မြစ်ြျာား နငှ့််ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝှြ်ားြျာား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုစ အလ ိုက် ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာရလ့်လာေန ် နငှ့်် က ိုငတ်ွယ်စ ြံေန ် ကက ားြာားရှုပ်ရထာွးလွနာ်း မြင့်် ကက ားြာား ည့်် 

မြစ်ဝြ်ှားရလားခို (ဧောဝတ ၊  ံလွင ် ၊ြဲရခါင ် နငှ့်် စစ်ရတာငာ်း) နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းမြစ်ဝှြ်ားနစ်ှခိုတ ို ့်က ို မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

ြျာားအမြစ် ထပ်ြံစ တ်ပ ိုငာ်းရလ့်လာပါ ည်(ပ   ၄.၂)။ ပဲခူား နငှ့်် ဘ လငာ်း မြစ်ဝှြ်ားြျာား ည ် ဧေ ယာ အကျယ် ၃,ဝ၅၆ 

စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ နငှ့်် ၁၀,၂၆၁ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ အ  ား  ားရှ ပပ ား၊ နှု ငာ်းယှဉချက်အေ ရ ားငယ် မြင့်် ၎ငာ်းတ ို ့်က ိုြူ  

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုစ အလ ိုက် ရလ့်လာြည ်မြစ် ည။် 
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ပ   ၄.၂ ။ မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုစ အတွငာ်းခွဲမခြ်ားစ တ်မြာရလ့်လာေန၊် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ို အရမခခံရနောြျာားအမြစ် ရေွားချယ်ခဲ့်ပါ ည။် 

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ တ ိုက်ရ ိုက် က်ရောက်ြှုခံေရ ာ၊ ဤထငရ်ှာားကွဲမပာားရနရ ာ  ဘာဝ 

ရေဆငာ်းယူနစ်ြျာား ည ်  ရေစ ားဆငာ်းြှုြျာား၊  ရေအေညအ်ရ ွား၊ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ၊ ရေရန က်ရှ ြျာား ကျငလ်ည် 

ကျက်စာားောရနောြျာား နငှ့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲတ ို ့်အရပေါ် ဆ ိုားကျ ြုား က်ရောက်ရစ ည။် ဤ ပထဝ ဆ ိုငေ်ာ 

အရ ကာငာ်းေပ်ြျာားအရပေါ် အာရံိုစ ိုက်ြှု အတ ိုငာ်းအတာ  ည ်စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်းနငှ့််စ စစ်မခငာ်း အရစာပ ိုငာ်း 

ကာလတွင ် SDF က ို  အ ံိုားမပြုရစချင ်ည့်် အဓ ကေညေွ်ယ်ချက်နငှ့်် က ိုက်ည  ည့််အမပင ် ထ ခ ိုက်ြှုြရှ ရ ားရ ာ 
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မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား/မြစ်လက်တက်ြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားကာကွယ်ထာားပပ ား တစ်ဘက်တွင ် မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ အမခာားရနော 

ြျာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်က ိုအရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းဟူ ည့်် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရမခခံ 

စညာ်းြျဉား နငှ့််လညာ်း က ိုက်ည  ည။်  

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ို ရမြြျက်နာှမပငစ် ားဆငာ်းရေ၏ ဇလရဗေနယ်န ြ တ်အရပေါ် အရမခခံပပ ား  တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားခဲ့် ည။် 

ဤ  တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားြှု ည ် ရေ ဆ ိုငေ်ာအရမခအရနြျာားနငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲရေားဆ ိုငေ်ာ စ ိုားေ ြ်ပပူနစ်ောြျာားက ို ထည့်် ွငာ်း 

စဉားစာားလျက်၊ မြစ်ဝှြ်ား၏ရှုပ်ရထာွးြှုက ို ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာရလ့်လာ၊ စ ြံခန် ့်ခွဲန ိုငရ်စ ည့််အမပင ် အလာားတူ အရမခအရန 

ရှ  ည့််ဧေ ယာြျာားအ ကာား အာားနညာ်းအာား ာချ နဆ်ြှုမပြုလိုပ်န ိုငရ်စ ည။် HydroSHED7 အဆင့််ြျာားက ို အ ံိုားမပြု၍ 

မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲ (၅၈)ခိုက ို ပ ိုငာ်းမခာားရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ား မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအြျာားစို (၄၃ ခို) က ို HydroSHED Level 6 

နယ်န ြ တ်ြျာား အ ံိုားမပြုပပ ားရေွားချယ်ထာား ည။် အထာူး မြင့်် ကက ားြာား ည့််ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား   ို ့်ြဟိုတ် 

အဆင့််ဆင့််အစ အေ ရနောချထာား ည့််စ ြံက နာ်းြျာားရှ  ည့််ရနော   ို ့်ြဟိုတ် ၎ငာ်းတ ို ့်က ိုစ ြံရေားဆွဲထာား ည့််ရနောြျာားတွင ်

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ိုပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ေန ်အချ ြုွေ့ က ို HydroSHED  Level 7, 8 ,   ို ့်ြဟိုတ် 9  ရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားအမြစ် 

ပ ိုငာ်းမခာားခဲ့် ည။် ြဟာဗျျူဟာရမြာက် ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာရလ့်လာြှုအတွက်  င့််ရလျာ် ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခို 

ြနတ် ားေန၊် အချ ြု ွေ့ရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားက ို ရပါငာ်းစပ်ခဲ့် ည။် အချ ြုွေ့က စစြျာားတွင ် ရ ားငယ်ရ ာရချာငာ်းြျာား ည် 

ဧောဝတ မြစ်၏အထက်ပ ိုငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် အလယ်ပ ိုငာ်း  ို ့် တ ိုက်ရ ိုက်စ ားဝင ်ကဲ့်  ို ့်၊ တစ်ခိုတညာ်းရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ  

ခွဲအမြစ်က ိုငတ်ွယ်ေန ် ရ ားငယ် ည့်် ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းငယ်ြျာားစာွက ို ရပါငာ်းစပ်ခဲ့် ည်။ မြစ်ဝြ်ှားြျာားအတွငာ်းရှ  

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား၏ အရ ားစ တ်အချက်အလက်က ို ရနာက်ဆက်တွဲ (က) တွင ် အကျဉားချြုပ်ပပ ား ဇယာားမြင့်ပံ်ိုရြာ် 

မပ ထာား ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၅၂ ခို ည် မြစ်ဝှြ်ား၏ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၊ အဓ ကမြစ်လက်တက်ြျာား   ို ့်ြဟိုတ် ပငလ်ယ် 

အတွငာ်း  ို ့်တ ိုက်ရ ိုက ် စ ားဆငာ်း ွာားပပ ား၊ ကျနမ်ြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲရမခာက်ခို ည ် မြစ်ဝှြ်ား၏ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် 

အဓ ကမြစ်လက်တက်အတွငာ်း  ို ့် စ ားဝငမ်ခငာ်းြမပြုြ  မြစ်ရအာက်ဘက်ပ ိုငာ်းရှ  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်း  ို ့် စ ားဝင ်ည။် 

ထ ိုရ ကာင့် ် တ ိုက်ရ ိုကစ် ားဆငာ်းြှုမပြုရ ာ မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲ  ၅၂ ခိုအတွငာ်းရှ  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား၏ ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ 

အရမခအရနြျာား (စ ားဆငာ်းြှု၊ နိုနာ်းြျာား နငှ့်် ကျငလ်ညက်ျက်စာားော ရနောြျာား၊ ဆက် ွယ်ြှု နငှ့်် ထ နာ်းည  ြှု) ည ်

မြစ်ရအာက်ဘက်ရှ အမခာားမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား၏  က်ရောက်ြှုက ို ြခံစာားေပါ။ ထ ို ့်ရ ကာင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ  ၅၂ 

ခိုအတွငာ်းရှ  ရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားအတွက် စ ြံခန် ့်ခွဲရေားနညာ်းလြ်ားြျာားစဉားစာားောတွင ် မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏ 

အရမခအရနြျာား၏  လွှြ်ားြ ိုားကန် ့် တ်ြှုြခံေပါ။ 

မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်းရှ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်း  ို ့် စ ားဆငာ်း ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ရမခာက်ခိုတ ို ့်အာား ၎ငာ်းတ ို ့်၏ ကက ားြာား ည့်် 

အေွယ်အစာား   ို ့်ြဟိုတ် ထငရ်ှာားကွဲမပာားရ ာ အဂသ ါေပ်ြျာား (ဥပြာ အရေားပါ ည့်် တညရ်ဆာက်ပပ ားစ ြံက နာ်းြျာားရှ မခငာ်း) 

ရ ကာင့်် ၊ယငာ်းတ ို ့်စ ားဆငာ်းော ရေစိုနပ် ိုငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြ ှ  ားမခာားကွဲမပာားစွာ ပ ိုငာ်းမခာားထာားပါ ည။် ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

ြျာားြာှ ရြခအတွငာ်း စ ားဝငရ် ာ ရနာ်ချြ်ားခ ၊ မြစ်ငယ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့် စ ားဝငရ် ာ မြစ်ငယ်အထက်ပ ိုငာ်း၊ ြဏ ပေ်ူ အတွငာ်း 

စ ားဝငရ် ာ မြစ် ာ ၊ နြ့််ပနွအ်တွငာ်း စ ားဝငရ် ာ ဘ လူားရချာငာ်း နငှ့်် စစ်ရတာငာ်း(အမခာား) မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်း 

  ို ့်စ ားဝငရ် ာ ရပါငာ်းရလာငာ်း နငှ့်် ရဘာဂထ တ ို ့်မြစ် ည။် ဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၆ ခို နငှ့်် လွတ်လပ်စာွ စ ားဆငာ်း ည့်် 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ပငလ်ယ်တ ို ့်အ ကာား ဆက် ွယ်န ိုငြ်ှု ည ် မြစ်ရအာက်ဘက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အတွငာ်း 

မြစ်ပာွားြှုြျာားအရပေါ် ြတူညရ်နြညမ်ြစ် ည။်  

                                                             
7 Hydrological data and maps based on Shuttle Elevation Derivatives at multiple scales. 
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အချ န ်ကာလာ ည်နငှ့််အြျှ ပ ိုြ ိုအရ ားစ တ်ကျ ည့််  တငာ်းအချက်အလက်ေရှ လာ ည့််အခါ စ ြံရေားဆွဲြှု နငှ့် ်

စ ြံခန ့်ခ်ွဲြှုြျာား တ ိုားတက် ရကာငာ်းြနွလ်ာရစေန ်အချ ြုွေ့ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားက ို ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်း/ရေဆငာ်းဧေ ယာအဆင့်် 

အထ  ထပ်ြံစ တ်ပ ိုငာ်းလာန ိုင ်ည။် ဤ  ို ့်  မြစ်ဝြ်ှားအဆင့််ြ ှည ် ရေဆငာ်းဧေ ယာအဆင့််အထ  ေန ိုင ်လ ို 

အြျ ြုားြျ ြုားစ တ်ပ ိုငာ်း ချဉားကပ်ရလ့်လာမခငာ်း မြင့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံချက်ရေားဆွဲြှုတစ်ခိုက ို မပည့််စံိုရစြညမ်ြစ် ည။်8 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား  အေွယ်အစာားကက ားြာားလျင ်  ို ့်ြဟိုတ် ထငရ်ှာား ကွဲမပာား ည့်် အရမခအရနအြျ ြုားြျ ြုားပါဝငရ်နလျင၊် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခို အတွငာ်းြာှပင ် ကွဲမပာားရ ာ စ ြံခန် ့်ခွဲြှု စနစ်ြျာားက ို လ ိုရ ာရ ကာင့်၊် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲက ို 

ရေရဝရေလဲ ဧေ ယာ အဆင့််ထ  ထပ်ြံ စ တ်ပ ိုငာ်း  လာန ိုင ်ည။် 

4.2။ မြစ်ဝှြ်ားအရ ကာငာ်းရြာ်မပချက်ြျာား  

မြနြ်ာန ိုငင် ံ န ိုငင်နံယ်န ြ တ်က ို ရကျာ်လွနမ်ြန် ့်ကျက်ရနရ ာ အဓ က မြစ်ဝြ်ှား  ံိုားခို (ဧောဝတ  ၊  လံွင ် နငှ့်် ြဲရခါင)် 

ရပါငာ်း ည ် န ိုငင်ဧံေ ယာ ၏ ၇၉.ဝ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် ပ ိုရ ား ည့်် စစ်ရတာငာ်း၊ ပဲခူား နငှ့်် ဘ ားလငာ်း 

မြစ်ဝြ်ှားြျာား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း လံိုားလံိုားလျာားလျာားကျရောက်ရနကာ စိုရပါငာ်းဧေ ယာ ည ် န ိုငင်၏ံ ၇.၄ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည်။ တန သာေ နငှ့်် ေခ ိုငက်ြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝှြ်ားြျာား ည ် ရနာက်ထပ် ၁၅.၂ ောခ ိုင ် နှုနာ်းက ို 

လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် အ နဒ ယနငှ့်် ဘဂသလာားရေ့်ရှ်တွင ် ောခ ိုငန်ှုနာ်းအြျာားစိုတညရ်ှ  ည့်် ဆာြာ-ြဂဂနာ မြစ်ဝှြ်ား ည် 

မြနြ်ာန ိုငင်ဘံက်တွင ် ရ ားငယ် ည့်် မြစ်ြျာားပ ိုငာ်း ဧေ ယာတစ်ခို(၇၉၂ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) ာရှ  ည။် စိုစိုရပါငာ်း 

မြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာ၊ မြစ်၏အလျာား နငှ့်် မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားြျာားက ို မြတ်ကျက်လျက် ရှ  ည့်် အဓ က ရေဆငာ်း 

မြစ်ဝြ်ှားြျာား က ို (ဇယှာုံး ၄.၁) တွင ်အကျဉားချြုပ်ရြာ်မပထာား ည။် 

ဇယှာုံး ၄.၁ ။ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  အဓ က မြစ်ြျာား နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝြ်ှားြျာား 

မြစ်ဝှြ်ား စိုစိုရပါငာ်း 

မြစ်ဝှြ်ား 

ဧေ ယာa 

(စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ 

တာ) 

မြနြ်ာန ိုငင် ံ

အတငွာ်းရှ  

 ည့််မြစ်ဝှြ်ား 

ဧေ ယာ  

(%) 

အမခာားန ိုငင်ြံျာား 

အတငွာ်းကျရောက်

ရ ာ မြစ်ဝှြ်ား 

ဧေ ယာ 

(%) 

မြနြ်ာ န ိုငင် ံ

ရမြ ဧေ ယာ 

(%) 

စိုစိုရပါငာ်း ပငြ် 

မြစ်ရ ကာငာ်း 

အရှည ်

(က လ ိုြ တာ) 

မပညန်ယ ်/ တ ိုငာ်း 

ရေ ကက ား 

ဧောဝတ  ၄၁၂,၅၀၀ ၉၀.၄                  

(၃၇၂,၉၀၅         

စတိုေနာ်းက လ ိုြ 

တာ) 

တရိုတ် - ၅.၄ 

အ နဒ ယ - ၄.၂ 

၅၅.၅ ၂,၁၇၀ ဧောဝတ ၊ ပဲခူား၊ ချငာ်း၊ 

ကချင၊် ြရကွား၊ ြနတရလား၊ 

ရနမပညရ်တာ်၊ ေခ ိုင၊် 

စစ်က ိုငာ်း၊ ရှြ်ား ၊ ေနက်ိုန ်

 လံွင ် ၂၈၃,၃၃၅ ၄၅                      

(၁၂၇,၄၉၃                    

စတိုေနာ်း     

က လ ိုြ တာ) 

တရိုတ-် ၄၇ 

ထ ိုငာ်း - ၇ 

၁၉.ဝ ၂,၄၀ဝ ြွန ်၊ ပဲခူား ၊ ကချင ်၊ 

ကယာား၊ ကေင ်၊ ြနတရလား ၊ 

ရှြ်ား  

ြဲရခါင ် ၈၂၄,ဝ၀ဝ ၂.၇ 

(၂၁,၉၄၇         

စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ) 

တရိုတ် - ၂၁ 

လာအ ို - ၂၄ 

ထ ိုငာ်း - ၂၃ 

ကရြ္ာေ ယာား- ၂၀ 

ဗ ယကန်ြ် - ၈ 

၃.၃ ၃,၄၆၉ ရှြ်ား 

                                                             
8 Pegram, C., Li, Y., Le, T., Quesne, R. Speed, J. Li, and Shen, F. 2013. River Basin Planning: Principles, Procedures and 

Approaches for Strategic Basin Planning. Paris, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 
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မြစ်ဝှြ်ား စိုစိုရပါငာ်း 

မြစ်ဝှြ်ား 

ဧေ ယာa 

(စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ 

တာ) 

မြနြ်ာန ိုငင် ံ

အတငွာ်းရှ  

 ည့််မြစ်ဝှြ်ား 

ဧေ ယာ  

(%) 

အမခာားန ိုငင်ြံျာား 

အတငွာ်းကျရောက်

ရ ာ မြစ်ဝှြ်ား 

ဧေ ယာ 

(%) 

မြနြ်ာ န ိုငင် ံ

ရမြ ဧေ ယာ 

(%) 

စိုစိုရပါငာ်း ပငြ် 

မြစ်ရ ကာငာ်း 

အရှည ်

(က လ ိုြ တာ) 

မပညန်ယ ်/ တ ိုငာ်း 

ရေ ကက ား 

စစ်ရတာငာ်း ၃၄,၉၁၃ ၁၀ဝ - ၅.၂ ၄၅၀ ြွန၊် ပဲခူား၊ ကယာား၊ ကေင၊် 

ြရကွား၊ ြနတရလား၊ 

ရနမပညရ်တာ်၊  ရှြ်ား 

ပဲခူား ၁၀,၂၆၁ ၁၀ဝ - ၁.၅ ၂၂၀ ြွန ်၊ ပဲခူား ၊ ေနက်ိုန ်

ဘ ားလငာ်း ၃,ဝ၅၆ ၁၀ဝ - ဝ.၅ ၁၆၀ ပဲခူား၊ ကေင၊် ြွန ်

တန သာေ  ၄၄,၈၇၆ ၁၀ဝ - ၆.၇ ၄၀ဝ ြွန ်၊ ကေင ်၊ တန သာေ  

ေခ ိုင ် ၇၁,၇၀ဝ ၇၇                     

(၅၅,၃၈၇  

စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ) 

ဘဂသလာားရေ့်ရှ် နငှ့််                

အ နဒ ယ - ၂၃ 

၈.၂ ၂၈၀ ဧောဝတ ၊ ပဲခူား ၊ ချငာ်း ၊ 

ြရကွား၊ ေခ ိုင ်

ေငာ်းမြစ်- 

(က)  လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားြှလွ၍ဲ ကျနမ်ြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာြျာားက ို GIS HydroSHEDS/HYBAS LAKES ြှ ေယထူာား ည။် 

ြှတ်ချက။် ဘာေက်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခဲွ ည ်မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ မြစ်ဝှြ်ားကက ား ၈ ခို၏ အမပငဘ်ကရ်ှ   ဆာြာ-ြဂဂနာ မြစ်ဝှြ်ားအတငွာ်း ကျရောက် ည။် 

 

4.2.1။ ဧောဝတ  မြစ်ဝှြ်ား  

န ိုငင်နံယ်န ြ တ်က ို မြတ်ရကျာ်တညရ်ှ ရ ာ ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား ည ်စိုစိုရပါငာ်းရေဆငာ်းဧေ ယာ ၄၁၂,၅၀ဝ စတိုေနာ်း က လ ို 

ြ တာရှ ပပ ား ၎ငာ်းတ ို ့်အနက် ၉၀.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၃၇၂,၉၀၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း တညရ်ှ ကာ 

၅.၄ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂၂,၁၉၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) ည ် တရိုတ်မပည် ူ ့် ြမတန ိုငင်အံတွငာ်း (အြျာားစို ည ် ယူနနမ်ပညန်ယ် 

တွငရ်ှ  ည)် နငှ့်် ၄.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၇,၄၀ဝ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) ည ် အ နဒ ယ (ြဏ ပေူ နငှ့်် နာဂနယ်ရမြ)တွင ်

တညရ်ှ  ည။် ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်ကံိုနာ်းရမြဧေ ယာ ၏ ခန် ့်ြှနာ်းရမခ ၅၅.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာားကာ 

အဓ က မြစ်လက်တက်ြျာားြာှ (အေွယ်အစာားအလ ိုက် စဉ ကည့််လျင)် ချငာ်းတွငာ်း (၉၇,၁၅၇ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ)၊ 

မြစ်ငယ်၊ ပမလ ခ၊ အနြ် ိုငခ်၊ ြူား၊ ရေွှလ  နငှ့်် တာပ နမ်ြစ်ြျာား မြစ် ည။် ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှားတွင ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၂၇ ခို 

ပါဝင ်ည။်ယငာ်းတ ို ့်အနက် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ရလားခို ည ်တည်ရဆာက်ပပ ား/တညရ်ဆာက်ဆ ဲစ ြံက နာ်း ြျာား(ြိုနာ်းရချာငာ်း၊ 

မြစ်ငယ်ရအာက်ပ ိုငာ်း၊ ရေွှလ  နငှ့်် ရဇာ်ဂျ  / ပြ ြုွေ့ ကက ား)  ရှ ပပ ား ရနာက်ထပ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ရမခာက်ခိုတွင ် တစ်ခိုစ ၌ 

တညရ်ဆာက်ပပ ားစ ြံက နာ်း (တာပ န ်၊ ြကျ ားရချာငာ်း၊ ြလ ၊ ြာူး၊ မြစ် ာ နငှ့်် အနြ် ိုငခ်) တစ်ခိုစ ရှ  ည။်  

၂,၁၇၀ က လ ိုြ တာအရှညရ်ှ ရ ာ ဧောဝတ မြစ် ည် ပမလှိြ န င့်် ပမြ မြစ်ြျာား ရပါငာ်းဆံိုြှုြှစတငပ်ပ ား မြစ်ဝကျွနာ်း 

ရပေါ်ြတှစ်ဆင့်် ရတာငဘ်က်ရှ  ြိုတတ ြပငလ်ယ်ရကွွေ့အတွငာ်းစ ားဝင၍်၊ အြျာားအာားမြင့်် ရေ အပ ိုငာ်းအမခာား ံိုားခို ရှ  ည်ဟို 

ေညည်ွှနာ်း က ည။် (၁) ချငာ်းတွငာ်းမြစ် (၂) ဧောဝတ မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် (၃) ဧောဝတ မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်းတ ို ့် မြစ် ည။် 

ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား၏ အြျာားပ ိုငာ်း ည ် မြနြ်ာ-တရိုတ် နယ်စပ်တရလျှာက် ရတာငတ်နာ်းရတာငက်ိုနာ်းရေ ြျာားြ ှ

စ ားဆငာ်းလာပပ ား ထ ိုရနောြျာားတွင ် ပငလ်ယ်ရေြျက်နာှမပငအ်ထက် အမြင့်် ၅,ဝ၀ဝ ြ တာရကျာ် ရှ ပါ ည။် မြစ်ရေ 

စ ားဆငာ်းြှု ည ် ော  အလ ိုက်ရမပာငာ်းလဲြှုမြင့််ြာားပပ ား နစ်ှစဉရေစ ားဆငာ်းြှု၏ ၉၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ်  ရြလ ြှ 

ရအာက်တ ိုဘာလ အထ  ြိုတ် ိုန ်ော  အတွငာ်း မြစ်ပွာားပါ ည်။ 
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ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် အကက ားြာားဆံိုား နငှ့်် စ ားပာွားရေားအေ အရေားအပါဆံိုား မြစ်ဝြ်ှားမြစ် ည။်            

ခန် ့်ြှနာ်း လူဦားရေ ၃၄.၃  နာ်း (မြနြ်ာန ိုငင်လံူဦားရေ၏ ၆၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) ည ်ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားတွငရ်နထ ိုငပ်ပ ား၊ လူဦားရေ ၁.၉ 

 နာ်း ည ်ယူနနမ်ပည်နယ်အတွငာ်းရှ  မြစ်ဝြ်ှားအစ တ်အပ ိုငာ်းတွငရ်နထ ိုငက်ာ၊ ၂.၈  နာ်း ည ် အ နဒ ယ (အဓ က အာားမြင့်် 

ြဏ ပေူ) တွင ် ရနထ ိုင ်က ည။် မြစ်ဝှြ်ားတရလျာက် လူရန  ပ် ညာ်းြှု ည ် ကချငမ်ပညန်ယ်၌ တစ်စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာလျှင ် ၁၈ ဦား ြ ှ ြနတရလားရေ ၌ တစ်စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာလျှင ် ၆၀ ဦား နငှ့်် ဧောဝတ မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ်ရေ ၌ 

တစ်စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ လျှင ်၁၈၀ ဦားရကျာ်အထ  အြျ ြုားြျ ြုားကွဲမပာား ည။် ြနတရလား ၊ ရနမပညရ်တာ် ၊ ေနက်ိုန ်ဟူ ည့်် 

အဓ က ပြ ြုွေ့ ကက ားြျာားတွင ်လူရန  ပ် ညာ်းြှု အမြင့််ဆံိုား မြစ် ည။် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း၊ ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှားရနလူဦားရေ၏ 

ထက်ဝက်န ားပါား (၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  ည ်အလယ်ပ ိုငာ်းရေ  အပပူ ိုငာ်းဇိုန ် (ြနတရလား၊ စစ်က ိုငာ်း၊ ြရကွား) တွင ် ရနထ ိုငပ်ပ ား 

မြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာ၏ ၄၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို က ိုယ်စာားမပြု ည။် ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား ည ်ရမြာက်ြ ှရတာင ် ို ့်  ကချင၊် စစ်က ိုငာ်း၊ 

ရှြ်ား ၊ ချငာ်း ၊ ြနတရလား ၊ ြရကွား ၊ ရနမပညရ်တာ် ၊ ပဲခူား ၊ ဧောဝတ  ၊ ေခ ိုင ်နငှ့်် ေနက်ိုန ်ဟူ ည့်် မပည်နယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားြျာား 

က ို မြတ် နာ်း ွာားပါ ည။် 

4.2.2။  ံလွင်မြစ်ဝှြ်ား  

န ိုငင်နံယ်န ြ တ်က ို မြတ်ရကျာ်တညရ်ှ ရ ာ (နျျူဂျနာ်း)   လံွင ် မြစ်ဝှြ်ား ည ် ဧေ ယာအကျယ် ၂၈၃,၅၀ဝ စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ က ို လွှြ်ားမခံြုထာားပပ ား ၎ငာ်း၏အထက်ပ ိုငာ်း ၄၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၃၆,၁၂၆ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)  ည ်

တရိုတ်န ိုငင်တံွငလ်ညာ်းရကာငာ်း၊ ၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၂၇,၄၉၃ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)  ည ်မြနြ်ာန ိုငင်တံွငလ်ညာ်းရကာငာ်း၊ ၇ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၉,၈၈၁ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ)  ည ်  ထ ိုငာ်းန ိုငင်တံွင ်လညာ်းရကာငာ်း အ  ား  ားတညရ်ှ  က ည။် ထ ိုမြစ်က ို 

တရိုတ်န ိုငင်တံွင ် နျျူဂျနာ်း ဟိုရခေါ်၍၊  မြနြ်ာတွင ်  လံွင ် နငှ့်် ထ ိုငာ်းတွင ် ဆယ်လွင ် (Salween) ဟိုရခေါ်  ကပပ ား၊ 

ြဲရခါငမ်ြစ်ပပ ားလျှင ် အရရှ ွေ့ရတာငအ်ာရှ၌ ေိုတ ယအရှညဆ်ံိုား မြစ်မြစ် ည။်  လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ား ည ် ကျဉားရမြာငာ်းပပ ား 

ရတာငထ်ထူပ် ည့်် ပငလ်ယ်ရေြျက်နာှမပငအ်ထက် ၄,၀၀၀ ြ တာတွငရ်ှ  ည့် ် တ ဘက်ကိုနာ်းမပငမ်ြင့််ြ ှ စတင ်

မြစ်ြျာားခံကာ အရရှွေ့ဘက်  ို ့်စ ားဆငာ်းပပ ား၊  တရိုတ်န ိုငင်အံတွငာ်း ယူနနမ်ပညန်ယ်က ို မြတ် နာ်း၍ ရတာငဘ်က်  ို ့် 

စ ားဆငာ်းကာ မြနြ်ာန ိုငင် ံအတွငာ်း  ို ့် အရရှ ွေ့ရမြာက်ဘက်ြ ှဝငရ်ောက်ပပ ား ရတာငဘ်က် ြိုတတ ြပငလ်ယ်ရကွွေ့   ို ့် ြရောက်ြ  

၂,၄၀ဝ က လ ိုြ တာ  အရှညခ်န် ့် စ ားဆငာ်း ည။် မြစ်ဝှြ်ား ည ်ခန် ့်ြှနာ်းရမခအာားမြင့်် ပျြ်ားြျှတစ်စကက န် ့်လျှင ်၄,၉၇၈ ကိုဗြ တာ 

စ ားဆငာ်းပပ ား၊ စ ားဆငာ်းြှု၏ ၈၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း  ည ်ြိုတ် ိုနေ်ာ  အတွငာ်း စ ားဆငာ်းကာ ၁၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ်ရနေွာ  အတွငာ်း 

စ ားဆငာ်း ည။် မြစ်၏အရမခခံရေထိုက ို အထက်ပ ိုငာ်းရှ  ရေခဲမြစ်ြျာားက ရထာက်ပံ့်ရပားပါ ည။်  

 လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ား ည ်မြနြ်ာန ိုငင် ံစိုစိုရပါငာ်း ရမြဧေ ယာ၏ ၁၉.ဝ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာားပပ ား၊ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတွင ်

 လံွငမ်ြစ်၏အဓ က မြစ်လက်တက်ြျာားြာှ နြ့််ပန ် ၊ နြ့််ပ လို /နြ့််ပွန ် နငှ့်် ထ ိုငာ်းန ိုငင်ထံ ဲ ို ့် စ ားဆငာ်း ည့်် ြ ိုားအ မြစ်တ ို ့် 

မြစ် ည။်  လံငငမ်ြစ်၏အစ တ်အပ ိုငာ်း (အရှည် ၁၃၀ က လ ိုြ တာ) ည ် မြနြ်ာ-ထ ိုငာ်း နယ်န ြ တ်အစ တ်အပ ိုငာ်းတစ်ခို 

မြစ်ရန ည။် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၁၁ ခို ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာား ည။် 

ထ ိုမြစ်ဝြ်ှားတွင ် စိုစိုရပါငာ်းလူဦားရေ ၁၀.၅ နာ်းခန် ့်ရနထ ိုင ်ည့််အနက် တရိုတ်န ိုငင်ရံှ မြစ်ဝှြ်ားအပ ိုငာ်းတွင ် ၃.၈  နာ်း ၊ 

မြနြ်ာန ိုငင်ဘံက်တွင ်၆.၁  နာ်း နငှ့်် ထ ိုငာ်းန ိုငင်ဘံက်တွင ်ဝ.၆  နာ်းတ ို ့် ရနထ ိုင ်ကမခငာ်းမြစ် ည။် (www.worldpop.org) 

လူဦားရေ  ပ် ညာ်းြှု ည ်ြနွမ်ပညန်ယ်တွငအ်ြျာားဆံိုား (တစ်စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာတွင ်၃၀ဝဦားရကျာ်) နငှ့်် ယူနနအ်ရနာက် 

ပ ိုငာ်းတွင ် (တစ်စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာတွင ် ၁၀ဝဦားအထ )နငှ့်် တ ဘက်တွငအ်နညာ်းဆံိုား (တစ်စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာတွင၅်ဦား) 

ရနထ ိုင ်ည။် မြနြ်ာန ိုငင်၊ံ  လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းရှ အဓ ကပြ ြုွေ့ ကက ားြျာားြှာ ရတာငက်က ား၊ လွ ြုငရ်ကာ်၊ ဘာားအ ံ နငှ့်် 

ရြာ်လပြ ြုငတ် ို ့် မြစ် က ည။်  လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ား ည ် ရမြာက်ြှရတာင ် ို ့် ရှြ်ားမပညန်ယ်ရမြာက်ပ ိုငာ်း၊ ရှြ်ားမပည်နယ်အရရှ ွေ့ 

ပ ိုငာ်း ၊ ရှြ်ားမပည်နယ်ရတာငပ် ိုငာ်း ၊ ြနတရလား ၊ ကယာား ၊ ကေင ် ၊ ပဲခူား နငှ့်် ြွနစ် ည့်် မပည်နယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားြျာားက ို 

မြတ် နာ်း ွာားပါ ည။် 
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4.2.3။ ြဲရခါင်မြစ်ဝှြ်ား  

ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ား၏၂.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့် ည ် ရှြ်ားမပညန်ယ်အရရှ ွေ့ ပ ိုငာ်းအတွငာ်းကျရောက်ရနပပ ား၊ ခန် ့်ြှနာ်းရမြဧေ ယာ၏                   

၃.၃ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂၁,၉၄၇  စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ) က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။်9 ြဲရခါငမ်ြစ် ည ် တ ဘက်ကိုနာ်းမပငမ်ြင့်် 

တွငမ်ြစ်ြျာားခံကာ  တရိုတ်န ိုငင်ကံ ိုမြတ်၍ အရရှွေ့ရတာငဘ်က်  ို ့် စ ားဆငာ်း ွာားပပ ားရနာက်  တရိုတ် ၊ မြနြ်ာ နငှ့်် လာအ ို 

 ံိုားန ိုငင်ဆံံိုရတွွေ့ောရနောက ို မြတ် နာ်းစ ားဆငာ်း ည။် ဆက်လက်၍ မြနြ်ာ-လာအ ိုနယ်နြ တ်မြစ်အမြစ်   ၂၄၀ 

က လ ိုြ တာခန် ့် စ ားဆငာ်းပပ ားရနာက် လာအ ို-ထ ိုငာ်းနယ်စပ်က ိုမြတ်ကာ လာအ ိုန ိုငင်အံတွငာ်း စ ားဝင ်ွာား ည်။ 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ြဲရခါငမ်ြစ်၏မြစ်လက်တက်ြျာား ည ် ထ ိုမြစ်၏ပျှြ်ားြျှရေထိုစ ားနှုနာ်း တစ်စကက န် ့်လျှင ် ၁၃,ဝ၀ဝ 

ကိုဗြ တာေရှ ရေားအတွက် တစ်စကက န် ့်လျှင ်၅၅၈ ကိုဗြ တာခန် ့် (၃.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  စ ားဝငမ်ြည့််တငာ်းရပား ည။် ဧောဝတ  နငှ့် ်

 လံွင ် မြစ်ဝှြ်ားြျာား နညာ်းတူ၊ ြဲရခါငမ်ြစ်၏ စ ားဝငရ်ေအြျာားစို ည ် ြိုတ် ိုနေ်ာ   ကာလ (ရြလလယ်ြ ှည ်

န ိုဝငဘ်ာလလယ် အတွငာ်း )စ ားဝငမ်ခငာ်း မြစ် ည။် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ရလားခို အမြစ် 

ပ ိုငာ်းမခာားထာား ည။် 

ခန် ့်ြှနာ်းလူဦားရေ ၀.၇  နာ်း ည် ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းရနထ ိုင ်ကော  ပျြ်ားြျှလူဦားရေ  ပ် ညာ်းြှု ည ်တစ်စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာလျှင ်၃၄ ဦား ရှ  ည။် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်ထ ိုမြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာအတွငာ်းတညရ်ှ  ည့်ပ်ြ ြုွေ့ြျာားြာှ ြ ိုငာ်းယွနာ်း ၊ ြ ိုငာ်းခတ် ၊ 

ြ ိုငာ်းလာား ၊ ကျ ြုငာ်းတံို  ၊ ြ ိုငာ်းရယာငာ်း ၊ ြ ိုငာ်းခိုတ် ၊ ြ ိုငာ်းဆတ် နငှ့် ်တာချ လ တ် တ ို ့်မြစ် က ည။် 

4.2.4။ စစ်ရတာငာ်း မြစ်ဝှြ်ား 

စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှား ည ် မြနြ်ာန ိုငင် ံ စိုစိုရပါငာ်း ရမြဧေ ယာ ၏ ၅.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၃၄,၉၁၃ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) က ို 

လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှား ည ်ရှြ်ားကိုနာ်းမပငမ်ြင့််၏ အစနွအ်ြျာားရှ  ေြညာ်း ငာ်းပြ ြုွေ့၏ အရရှွေ့ရမြာက်ဘက်ြ ှ

စတငမ်ြစ်ြျာားခံ၍ ရတာငဘ်က်  ို ့် ၄၅၀ က လ ိုြ တာခန် ့်မြတ် နာ်းစ ားဆငာ်းပပ ားရနာက် ြိုတတ ြပငလ်ယ်ရကွွေ့အတွငာ်း  ို ့် 

စ ားဝင ်ည။် စစ်ရတာငာ်းမြစ် ည ်အရနာက်ဘက်ရှ   စ်ရတာထထူပ်ရ ာ ပဲခူားရ ို ားြရတာငတ်နာ်းြျာား နငှ့်် အရရှ ွေ့ဘက်ရှ  

ြတ်ရစာက် ည့်် ရှြ်ားကိုနာ်းမပငမ်ြင့်် တ ို ့်အ ကာားတွင ် စ ားဆငာ်းမခငာ်းမြစ် ည။် မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း နစ်ှစဉ ြ ိုားရေချ နေ်ရှ ြှုြာှ 

ရနောရေ အလ ိုက်ြျာားစာွကွဲမပာားော၊ ရမြာက်ဘက် ပ ိုငာ်းတွင ်၈၈၉ ြ လ ြ တာ ြ ှရတာငဘ်က်ပ ိုငာ်းတွင ်၂,၅၄၀ - ၃,၈၁၀ 

ြ လ ြ တာ တ ို ့်အ ကာား ရှ  ည်။ ြိုတတ ြပငလ်ယ်ရကွွေ့အတွငာ်း  ို ့် စ ားဝင ်ွာား ည့်် နစ်ှစဉပျြ်ားြျှ ရေထိုစ ားနှုနာ်း  ည် 

တစ်စကက န် ့် လျှင ် ၁,၅၄၀ ကိုဗြ တာ ရှ  ည။် စစ်ရတာငာ်းမြစ် ည ်  မြစ်ရ ကာငာ်းအရှည ် ၄၀ က လ ိုြ တာ အထ  

တစ်နစ်ှပတ်လံိုားရေလြ်ားခေ ား  ွာားလာန ိုငပ်ပ ား၊ ြိုတ် ိုနေ်ာ    ံိုားလတာအတွငာ်း မြစ်ရ ကာငာ်းအရှည ် ၉၀ က လ ိုြ တာ 

အထ  ရေလြ်ားခေ ား ွာားလာန ိုင ်ည။်10   စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ံိုားခိုအမြစ် ပ ိုငာ်းမခာားထာားပပ ား 

စစ်ရတာငာ်းမြစ်အတွငာ်း စ ားဝင ်ည့်် အဓ က မြစ်လက်တက် ၂၃ ခို ရှ  ည။်  

ပဲခူားရ ို ားြရတာငတ်နာ်းြျာား နငှ့်် စစ်ရတာငာ်းမြစ်အ ကာား ရမပမပစ်ရ ာဆငရ်မခရလျာြျာားရှ မခငာ်းနငှ့် ်စ ိုက်ပျ ြုားရေားမြစ်ထနွာ်းမခငာ်း 

တ ို ့်ရ ကာင့်် အမခာားမြစ်ဝြ်ှားြျာားနငှ့်် နှု ငာ်းယှဉလျင ် လူရနထူထပ် ညမ်ြစ်ော၊ လူဦားရေ ၅.၈  နာ်းခန် ့်   ို ့်ြဟိုတ် 

မြနြ်ာန ိုငင်စံိုစိုရပါငာ်း လူဦားရေ၏ ၁၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ားတွင ် ရနထ ိုင ်က ည။် စစ်ရတာငာ်းမြစ်၏ 

အရမခခံရေအေငာ်းအမြစ်က ို ြျာားစာွ ရြာ်ထိုတ် ံိုားစွဲလျက်ရှ ော၊ ရေရလှာငတ်ြံြျာားမြင့်် ရေ  ိုရလှာငြ်ှု စိုစိုရပါငာ်းြှာ 

၇,၃၂၅ ham3 (ဟက်တာ ကိုဗြ တာ) ရှ ၍   ိုရလှာငရ်ေြျာား၏ ၄၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ်စ ိုက်ပျ ြုားရေားအတွက် အကျ ြုားမပြုကာ၊ 

၅၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ် စ ိုက်ပျ ြုားရေား နငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှု ေညေွ်ယ်ချက်နစ်ှေပ်အတွက် အကျ ြုားမပြု ည။် 

စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှား ည ်ရမြာက်ဘက်ြ ှရတာငဘ်က်  ို ့် ြနတရလား၊ ရှြ်ား ၊ ရနမပညရ်တာ် ၊ ြရကွား ၊ ကယာား ၊ ကေင ်၊ ပဲခူား 

                                                             
9 https://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/mekong/mekong-CP_eng.pdf. 
10 https://sites.google.com/site/bagosittaungriverbasinanalysis/system-discription/a-phy/i-location-dimensions 
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နငှ့်် ြနွ ် ဟူ ည့်် မပည်နယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားြျာားက ို မြတ် နာ်း ွာားပါ ည။် မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း အဓ ကပြ ြုွေ့ ကက ားြျာားြာှ- 

ရနမပညရ်တာ် နငှ့်် ပဲခူားပြ ြုွေ့တ ို ့် မြစ်ပပ ား၊ ပြ ြုွေ့ငယ်ြျာားြာှ- တပ်ကိုနာ်း ၊ ပျဉားြနာား ၊ လယ်ရဝား ၊ ရေတာရှည ်၊  ရံတာငက်က ား ၊ 

ရတာငင် ူ၊ ထနာ်းတပင ်၊ အိုတ်တွငာ်း ၊ မြျူား ၊ ရကျာက်ကက ား ၊ရကျာက်တံခါား ၊ ရညာငရ်လားပင ်၊ ေ ိုက်ဦား ၊ ရေွှကျင ်၊ ရဝါ နငှ့်် 

ကျ ြုက်ထ ို တ ို ့်မြစ် ည။် 

4.2.5။ ပဲခာူး မြစ်ဝှြ်ား  

ပဲခူားမြစ်ဝှြ်ားတွင ်အဓ ကအာားမြင့်် ပဲခူားရ ို ားြရတာငစ်ဉရတာငတ်နာ်းြျာားြ ှ စ ားဆငာ်းလာရ ာ ပဲခူားမြစ်၏ ရေဆငာ်းဧေ ယာ ( 

ပဲခူားမြစ်နငှ့်် မြစ်ြခမြစ်တ ို ့် ရပါငာ်းဆံို ည့််ရနော၏ရအာက်ဘက်ပ ိုငာ်းြစှ၍ ေနက်ိုနမ်ြစ်ဟို လူ  ြျာားလာ) ပါဝငပ်ပ ား 

အရနာက်ဘက်ပ ိုငာ်းရှ   ပ ိုြ ိုရ ားငယ်ရ ာ မြစ်ြခမြစ် ရေဆငာ်းဧေ ယာ နငှ့်် အရရှ ွေ့ဘက်ရှ  ပငလ်ယ်အတွငာ်း  ို ့် 

တ ိုက်ရ ိုက်စ ားဆငာ်းရ ာ ရေဆငာ်းဧေ ယာငယ်ရလားြျာားစာွလည်ား ပါဝင ်က ည။် ပဲခူားမြစ်ဝြ်ှား ည ် ဧေ ယာအကျယ် 

၁၀,၂၆၁ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ   ို ့်ြဟိုတ် မြနြ်ာန ိုငင် ံ စိုစိုရပါငာ်း ဧေ ယာ၏ ၁.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် 

ပဲခူားမြစ် ည ်၂၀ဝ က လ ိုြ တာ ခန် ့်ရှညလ်ျာား ည။် ပဲခူားမြစ်ဝှြ်ားရေ ၏ နစ်ှစဉ ပျှြ်ားြျှြ ိုားရေချ န ်ြာှ ၂,၉၈၀ ြ လ ြ တာ 

မြစ် ည။် 

ပဲခူားမြစ်ဝှြ်ားတွင ် လူဦားရေ ၄.၆  နာ်း ဝနာ်းကျငရ်နထ ိုင ်ည့််အနက် ၇၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ် ရကျားလက်ရေ ြျာားတွင ်

ရနထ ိုငက်ာ ၂၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ် ပြ ြုွေ့ မပ တွငရ်နထ ိုင ်ကမခငာ်းမြစ် ည။် ပဲခူားပြ ြုွေ့ တွင ် လူရနအြျာားဆံိုားမြစ်ပပ ား၊ 

(၂၀၁၂ခိုနစ်ှအချက်အလက်အေ)  လူဦားရေ ၂၈၄,ဝ၀ဝ (၂၀၁၂ခိုနစ်ှအချက်အလက်အေ) ရှ  ည။် ပဲခူားခရ ိုင၏် လူဦားရေ 

  ပ် ညာ်းြှု ည ် တစ်စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာလျင ် ၁၂၄ ဦားရှ ၍ တစ်န ိုငင်လံံိုား၏ ပျြ်ားြျှလူရန  ပ် ညာ်းြှု ည် 

တစ်စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ လျင ် ၇၆ ဦား မြစ် ည။်ပဲခူားမြစ်ဝှြ်ား ည ် ရမြာက်ဘက်ြရှတာငဘ်က်  ို ့် ပဲခူား၊ ေနက်ိုန ် နငှ့်် 

ြနွစ် ည့်် မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားြျာားက ို မြတ် နာ်း ွာား ပါ ည။် 

4.2.6။ ဘ ားလငာ်း မြစ်ဝှြ်ား  

ဘ လငာ်းမြစ်ဝှြ်ား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်ဧံေ ယာ၏ ဝ.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း(၃,ဝ၅၆ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် 

ထ ို ့်ရ ကာင့််  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုအမြစ် ာ  တ်ြတှ်ရလ့်လာပါ ည။် ဘ ားလငာ်းမြစ် ည ် ကေငမ်ပညန်ယ် ြာပနွ ်

ပြ ြုွေ့နယ်ြ ှ ရတာငဘ်က်ရှ  ြိုတတ ြ ပငလ်ယ်ရကွွေ့အတွငာ်း  ို ့် ၂၁၀ က လ ိုြ တာခန် ့် စ ားဆငာ်း ည။် နစ်ှစဉပျြ်ားြျှြ ိုားရေချ နြ်ာှ 

၃,၁၈၈ ြ လ ြ တာ ရှ ပပ ား ထ ိုမြစ်ဝှြ်ားြ ှ ြိုတတ ြပငလ်ယ်ရကွွေ့အတွငာ်း  ို ့် ပျြ်ားြျှစ ားထကွ်ြှု နှုနာ်းြှာ တစ်စကက န် ့် လျှင ် ၁၇၉ 

ကိုဗြ တာ ရှ  ည။် 

ဘ ားလငာ်းမြစ်ဝှြ်ား၏ လူရန  ပ် ညာ်းြှုြာှ တစ်စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ လျှင ် ၇၀ ဦား မြစ် ည။် အြျာားစို ည် 

ဘ ားလငာ်းပြ ြုွေ့တွင ်  အရမခချရနထ ိုင ်ကမခငာ်းမြစ် ည။် ဘ ားလငာ်းမြစ်ဝြ်ှား ည ် ရမြာက်ြ ှ ရတာင ် ို ့် ပဲခူား၊ ကေင ် နငှ့်် ြွန ်

ဟူ ည့်် မပည်နယ်/ တ ိုငာ်းရေ ကက ားြျာားက ို မြတ် နာ်း ွာား ည်။ 

4.2.7။ တန သာေ  မြစ်ဝှြ်ား  

တန သာေ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝြ်ှား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံရတာငဘ်က်စနွာ်းတွငတ်ညရ်ှ ပပ ား မြနြ်ာ-ထ ိုငာ်းနယ်စပ် နငှ့်် ကပပလ  

ပငလ်ယ်တ ို ့်အ ကာားရှ  ကြ်ားရမြာငရ်ေ ြျာားမြင့်် ပါဝငြ်ွဲ ွေ့စညာ်းထာား ည။် တန သာေ မြစ်ဝှြ်ား ည ်မြနြ်ာန ိုငင် ံဧေ ယာ၏ 

၆.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၄၄,၈၇၆ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ )က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။်  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ  ံိုားခိုပါဝငပ်ပ ား၊ အကက ားဆံိုားြာှ 

တန သာေ  (အမခာား)မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ မြစ် ည။်  

တန သာေ မြစ်ဝှြ်ား၏ အဓ ကမြစ်မြစ် ည့်် တန သာေ မြစ် ည ် တန သာေ ရတာငတ်နာ်း၏ အမြင့်် ၂,ဝ၇၄ ြ တာ ြ ှစ ားဆငာ်း 

လာပပ ား တန သာေ  တ ိုငာ်းရေ ကက ားက ို မြတ် နာ်း၍  ပြ တ် ပြ ြုွေ့အန ားတွင ်ပငလ်ယ်ထ ဲ ို ့်  စ ားဝငေ်ာ၊  မြစ်ဝြ်ှား ဧေ ယာ၏ ၄၀ 
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ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည်။ မြစ်ဝြ်ှား၏အထက်နယ်န ြ တ် ည ်ထ ိုငာ်းန ိုငင်နံငှ့်် ၄၅၀ က လ ိုြ တာ ခန် ့်ထ စပ်ရန ည။် 

မြစ်ဝြ်ှား၏ လူရန  ပ် ညာ်းြှု ည ်တစ်စတိုေနာ်းြ တာ လျှင ်၄၁ ဦား မြစ် ည။် အဓ က ပြ ြုွေ့ ကက ားြျာား /ပြ ြုွေ့ြျာားြာှ ထာားဝယ် 

နငှ့်် ပြ တ်ပြ ြုွေ့တ ို ့် မြစ် က ည။် 

4.2.8။ ေခ ိုင် မြစ်ဝှြ်ား  

ေခ ိုငက်ြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝြ်ှား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံအရနာက်ရတာငရ်ထာင့််တွငတ်ညရ်ှ ပပ ား အရရှ ွေ့ဘက်တွင ် ေခ ိုငရ် ို ားြ 

ရတာငတ်နာ်း နငှ့်် အရနာက်ဘက်တွင ် ဘဂသလာားပငလ်ယ်ရအာ် နငှ့်် ဘဂသလာားရေ့်ရှ်န ိုငင်တံ ို ့်က ဝနာ်းေံထာားကာ  

ရမြာက်ဘက်တွင ်အ နဒ ယန ိုငင်နံယ်စပ်အထ  မြန် ့်ကျက်လျက်ရှ  ည။် မြစ်ဝြ်ှား ည ်မြနြ်ာန ိုငင်ဧံေ ယာ၏ ၈.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း( 

၅၅,၄၀၉ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ )က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် ရတာငတ်နာ်းြျာားြ ှ ပငလ်ယ်ဆ   ို ့် အကွာအရဝား ည် 

အလွနတ် ိုရတာငာ်း၍ ကြ်ားရ ို ားတနာ်းရတာငတ်နာ်းြျာားြ ှ စ ားဆငာ်းလာရ ာ မြစ်ငယ်ြျာားစာွ ည ်  ဘဂသလာားပငလ်ယ်ရအာ် 

အတွငာ်း  ို ့်တ ိုက်ရ ိုက်စ ားဝင ်ည်။ ေခ ိုငရ် ို ားြရတာငတ်နာ်းရေ ြျာား ည ် န ိုငင်အံတွငာ်း အမြင့််ဆံိုားြ ိုားရေချ နအ်ချ ြု ွေ့က ို 

ရတွွေ့  ကံြုခံစာားေော  တံွဲပြ ြုွေ့၏ နစ်ှစဉပျှြ်ားြျှ ြ ိုားရေချ န ်ြာှ ၅,ဝ၀ဝ ြ လ ြ တာရကျာ် မြစ် ည။် 

ေခ ိုငက်ြ်ားရ ို ားတနာ်းမြစ်ဝှြ်ားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ရှစ်ခို အမြစ် ပ ိုငာ်းမခာားထာား ည။် မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း အကက ားဆံိုားမြစ်မြစ် ည့်် 

ရလားပြ ြုွေ့ မြစ်၏ မြစ်ြျာားပ ိုငာ်း ည ် ချငာ်းမပည်နယ် (ြငာ်းတပ်ခရ ိုင)်တွင ် တညရ်ှ ပပ ား၊ မြစ်အလယ်ပ ိုငာ်း နငှ့်် ရေလွှြ်ား 

လွငမ်ပငြ်ျာား ည ်ေခ ိုငမ်ပည်နယ် (စစ်ရတွခရ ိုင)် တွင ်တညရ်ှ  ည။် မြစ်ဝြ်ှား၏ လူရန   ပ် ညာ်းြှု ည ်တစ်စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ လျှင ်၄၀ ဦား မြစ်၍၊ စစ်ရတွ၊ ရကျာက်မြျူ၊  တံွဲ ၊ ဂ ွနငှ့်် ရြာငရ်တာ ပြ ြုွေ့ြျာားတွင ်အဓ ကရနထ ိုင ်ကပါ ည။် 
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5/  စွြ်ားအင်နှင့််ရေအာားလျှပ်စစ်  အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု  

5.1။ စွြ်ားအင်ြူလံိုရေား  

မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် စြ်ွားအငတ်ငပ် ို ့်ြှုနငှ့််တင ်ွငာ်းြှု နစ်ှြျ ြုားစလံိုား မပြုလိုပ် ည့်န် ိုငင် ံ မြစ် ည။် ၂၀၁၄ ခိုနစ်ှတွင ် မပည်ပ  ို ့် 

စြ်ွားအငတ်ငပ် ို ့် ရောငာ်းချြှု ည ်စိုစိုရပါငာ်း မပညတ်ွငာ်း စွြ်ားအငထ်ိုတ်လိုပ်ြှု ၏ ၃၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းဝနာ်းကျင ်(၆.၃ Mtoe ) ရှ ပပ ား 

၂၀၁၅ ခိုနစ်ှတွင ်မပညပ်တငပ် ို ့်ြှု ည ်အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာ စွြ်ားအင ်ရအဂျငစ်  (IEA) ၏ စာေငာ်းဇယာားအေ ၄၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

(၁၁.၈ Mtoe)အထ  မြင့်တ်က်လာ ည။်11 အဓ ကအာားမြင့်် ကြ်ားလွနလ်ိုပ်ကွက်ြျာားြထှကွ်ရှ ရ ာ  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ြျာား 

က ို ထ ိုငာ်းန ိုငင်နံငှ့်် တရိုတ်န ိုငင် ံြျာား  ို ့် နစ်ှရှညရ်ပား ွငာ်းရေား ရဘာတူစာချြုပ်ြျာားအေ ပ ိုက်လ ိုငာ်းမြင့်် ယ်ယူတငပ် ို ့်မခငာ်း 

မြစ်ော၊ အဆ ိုပါစွြ်ားအငအ်ေငာ်းအမြစ် ြျာားက ို မပညတ်ွငာ်း ံိုားစွဲြှုြမပြုန ိုငရ်ေား ြျာားစာွဟန် ့်တာားထာား လ ိုမြစ်ရန ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံိုြျာားစာွြ ှ ထိုတ်လိုပ်ရ ာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားြျာားက ိုလညာ်း တရိုတ်န ိုငင်၊ံ 

ယူနနမ်ပညန်ယ်  ို ့် တငပ် ို ့် ရောငာ်းချ ည။်  

တစ်ချ နတ်ညာ်းြှာပင၊် အကန် ့်အ တ်ရှ ရ ာ မပညတ်ွငာ်းရေနထံိုတ်လိုပ်ြှု နငှ့််  န် ့်စငန် ိုငစ်ွြ်ားရ ကာင့််လညာ်း  မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ 

စြ်ွားအငတ်င ်ွငာ်းြှု အထာူး မြင့််ရေနထံကွ်ပစစညာ်းြျာားတင ်ွငာ်းြှုြာှ မြင့််တက်လာရန ည။်  လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားလ ိုအပ် 

ချက် မြင့််ြာားလာြှုရ ကာင့််  လျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေားအတွက် ရိုပ်ကကငာ်းရလာငစ်ာတင ်ွငာ်းြှုအရပေါ် အြှ မပြုြှု ပ ိုတ ိုား 

လာန ိုငြ်ွယ်ောရှ  လ ို၊ ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ေန ် နညာ်းလြ်ား/အ ကံအစည်အြျ ြုားြျ ြုား တငမ်ပရဆွားရနာွးြှုြျာား လညာ်းရှ ရန 

 ည။် ြ ကာရ ားြ က အဆ ိုမပြုလွှာြျာားတွင ် ရေနဓံာတ်ရငွွေ့ေည ် (liquid petroleum gas - LPG) တင ်ွငာ်း၍ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ေန ် ရဇာငာ်းရပားတငမ်ပထာား လ ို၊ အမခာားအဆ ိုမပြုလွှာြျာားတွင ် ရကျာက်ြ ားရ ွား ံိုား 

ဓာတ်အာားရပားစက်ရံို    ို ့်ြဟိုတ် ထ ို နညာ်းလြ်ားနစ်ှခိုက ို ရပါငာ်းစပ်ထာား ည့်် ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု တ ို ့်က ို ရဇာငာ်းရပား 

တငမ်ပထာား ည။်  

မပညတ်ွငာ်းရိုပ်ကကငာ်းရလာငစ်ာ  ယံဇာတ အေငာ်းအမြစ်ြျာား စာူးစြ်ားရှာရြွမခငာ်း နငှ့်် ရြာ်ထိုတ်မခငာ်းအတွက် မြစ်န ိုငရ်မခ 

ြျာားရှ ရန ည။် အထာူး မြင့်် န ိုငင်၏ံအရနာက်ဘက်ပ ိုငာ်းရှ  စာူးစြ်ားရှာရြွြှု လံိုရလာက်စာွ ြမပြုလိုပ်ေရ ားရ ာ 

အနညက်ျ ရကျာက်လွှာြျာားရှ ရန ည့်် မြစ်ဝှြ်ားြျာားမြစ် ည။် ထ ို ့်မပင ်ရနစွြ်ားအင ်နငှ့်် ရလစွြ်ားအင ်အပါအဝင ်မပညတ်ွငာ်း 

မပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲ စြ်ွားအင ် အေငာ်းအမြစ်ြျာား ရြာ်ထိုတ်ေနအ်တွက်လညာ်း အလာားအလာရှ ပါ ည။်   ို ့်ရ ာ် 

ရနာက်ထပ် မပညတ်ွငာ်းရိုပ်ကကငာ်းရလာငစ်ာရြာ်ထိုတ်ြှု   ို ့်ြဟိုတ် မပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲ စြ်ွားအငြ်ျာားက ို အြျာားအမပာား 

အ ံိုားမပြုန ိုင ်  ည့််အဆင့််အထ  ရြာ်ထိုတ်ြှုတ ို ့်ြာှ နစ်ှတ ို ြ ှ  နစ်ှလတ် ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှအထ  ကာလအတွငာ်း လျှပ်စစ် 

ထိုတ်လိုပ်ရေားစ ြံချက်ြျာား အတွငာ်း ပါဝငန် ိုငြ်ွယ်ော ြရှ ပါ။ 

5.1.1။ စွြ်ားအင်ေငာ်းမြစ်အြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ထိုတ်လိုပ်ြှုအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်ပါဝင်ြှု  

ရေအာားလျှပ်စစ် ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း စွြ်ားအငေ်ငာ်းမြစ်အြျ ြုားအစာားအလ ိုက်ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု ၏ 

အရေားပါ ည့်် အစ တ်အပ ိုငာ်း တစ်ေပ် မြစ်ပပ ား၊ ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှအရစာပ ိုငာ်းတွင ်၆၀.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ဝနာ်းကျငအ်ထ  ပါဝငခ်ဲ့် ည။် 

အေွယ်အစာား အရတာ်အတနက်က ားြာားရ ာ  ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ရေားစ ြံက နာ်းြျာား၏တည်ရဆာက်ရေားလိုပ်ငနာ်းြျာား 

အရှ နေ်လာပပ ား ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ရပားန ိုငြ်ှုြျာားတ ိုားတက်လာလျှငန်ငှ့်် ၊ လက်ရှ တွင ်ယူနနမ်ပညန်ယ်  ို ့် တငပ် ို ့်ရောငာ်းချ 

ရန ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်က ို “မပနဝ်ယ်ေန”် ဆံိုားမြတ်ြညဆ် ိုလျှင၊်  ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ည ်ကာလတ ိုတွင ်ပ ိုအရေားပါ 

လာန ိုင ်ည။် ရေရှညတ်ွငြ်၊ူ ရေအာားလျှပ်စစ်၏ စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆင်စက်အငအ်ာားပြာဏ  တ ိုားတက်လာြညဟ်ိုရြျှာ်ြှနာ်း 

                                                             
11 https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Myanmar&product=balances. 
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ေရ ာ်လညာ်း ၊ အမခာားနညာ်းလြ်ားမြင့်် ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု ဥပြာ- ရကျာက်ြ ားရ ွား၊  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့၊ နငှ့်် 

အမခာားရ ာမပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲ စြ်ွားအင ် ဆ ိုငေ်ာနညာ်းလြ်ားြျာားက ို ရဆာငေွ်က်လာ ည်နငှ့််အြျှ စွြ်ားအငေ်ငာ်းမြစ် 

အြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်၏အရေားပါြှု  အနညာ်းငယ် ကျဆငာ်း 

လာန ိုငစ်ောရှ  ည။်  

ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက်အရပေါ် လတ်တရလာခန် ့်ြှနာ်းချက်ြျာားအေ ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှအထ  တစ်နစ်ှလျှင ် ၄၄၀ ြဂဂါဝပ်နှုနာ်းမြင့်် 

ဆက်လက်ထိုတ်လိုပ်ေနလ် ိုအပ် ည။် JICA ၏ ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက် ခန် ့်ြှနာ်းချက်ြျာားအေ ၂၀၂၀ ခိုနစ်ှတွင ် ၅,၁၆၅ 

ြဂဂါဝပ် လ ိုအပ်ြညမ်ြစ်ပပ ား၊ ၂၀၃၀ခိုနစ်ှတွင ်၁၄,၈၃၄ြဂဂါဝပ် လ ိုအပ်ြညမ်ြစ် ည။် 12    တညရ်ဆာက်ဆ ဲရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းြျာားအမပင ် ရနာက်ထပ်ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအ စ်ြျာားက ို စွြ်ားအငေ်ငာ်းမြစ် အြျ ြုားအစာားအလ ိုက်ရောစပ် 

ထိုတ်လိုပ်ြှုအတွငာ်း  ို ့်ထည့်် ွငာ်း ရဆာငေွ်က်န ိုငမ်ခငာ်းြရှ လျှင၊်  ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက်က ို ရအာက်ပါ အမခာားနညာ်းလြ်ား 

ြျာားမြင့်် က ိုငတ်ွယ်ရမြရှငာ်းေန ်လ ိုအပ်ြည ်မြစ် ည ်- 

• ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ြှု နငှ့်် မြန် ့်မြျူားြှုတ ို ့်တွင ်ဓာတ်အာားဆံိုားရှု ံားြှုြျာား ရလျှာ့်ချမခငာ်း၊ 

• စြ်ွားအငထ် ရောက်စာွ ံိုားစွဲမခငာ်းမြင့်် ရလလွင့််ြှု က် ာရစမခငာ်း၊  

• ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက် စ ြံခန် ့်ခွဲမခငာ်း ၊  

• အမခာားရ ာဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ရေား နညာ်းပညာြျာား။ 

နညာ်းပညာနငှ့််ဆ ိုငရ် ာ ဓာတ်အာားရလလွင့််ဆံိုားရှု ံားြှု နငှ့်် နညာ်းပညာနငှ့််ြ က်ဆ ိုငရ် ာ ဓာတ်အာားရလလွင့််ဆံိုားရှု ံားြှု 

နစ်ှေပ်ရပါငာ်းပြာဏ မြင့််ြာားရနြှု(လက်ရှ တွင ် ထိုတ်လိုပ်ြှု၏ ၂၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းဝနာ်းကျငရ်ှ  ည)်က ို ရလျှာ့်ချန ိုင ်ည့်် 

အခွင့််အလြ်ားရှ  လ ို ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက် စ ြံခန် ့်ခွဲန ိုင ်ည့်် အစ အြံြျာား (ဥပြာ-တစ်ရန ့်တာ အတွငာ်း ဓာတ်အာား 

 ံိုားစွဲ ည့််အချ န ် ည ်ဝနအ်ာားြျာားရ ာအချ န ်  ို ့်ြဟိုတ် ဝနအ်ာားနညာ်းရ ာအချ နမ်ြစ် ည ်ဆ ို ည့််အရပေါ်ြတူည်၍ 

ရစျားနှုနာ်းက ို တ ိုား/ရလျာ့်  တ်ြတှ်မခငာ်း) အာားမြင့်် ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက် မြင့််ြာားလာြှုြျာားက ို ရလျာ့်ချန ိုင ်ည။် 

  ို ့်ရ ာ်လညာ်း ထ ိုနညာ်းလြ်ားြျာားရ ကာင့်် ရလျာ့်နညာ်း က် ာလာြည့််  ဓာတ်အာားပြာဏ ည ် လက်ရှ  ဓာတ်အာား 

လ ိုအပ်ချက် ခန် ့်ြနှာ်းချက်ြျာားနငှ့်် နှု ငာ်းယှဉလျင ် ပြာဏြညြ်ျှရှ ြညဆ် ို ညက် ို ရှငာ်းရှငာ်းလငာ်းလငာ်း ြ  ေပါ။ 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လက်ရှ တွင ် အလွနန် ြ့််ပါားရနရ ားရ ာ လျှပ်စစ် ံိုားစွဲြှုနငှ့်် အနာဂတ် ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက် မြင့််ြာား 

လာန ိုငရ်မခြျာားအေ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍအရပေါ်ထ ရောက်စာွတ ိုားတက် စ ြံခန် ့်ခွဲန ိုငြ်ှုြျာားနငှ့်် ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက် စ ြံခန် ့်ခွဲြည့်် 

အစ အြံြျာား ည ်အပြဲမြင့််တက်ရန ည့်် ဓာတ်အာားလ ိုချက်၏ ရတာ် င့််ရံိုအပ ိုငာ်းြျှက ို ာ မပည့််ြ ရအာင ် မြည့််ဆညာ်း 

ရဆာငေွ်က်န ိုငြ်ညမ်ြစ်၍ ၊ ထပ်တ ိုားထိုတ်လိုပ်ေနလ် ိုအပ် ည့်် ဓာတ်အာားပြာဏြျာားက ို ြထိုတ်န ိုငရ် ားြ  အချ နဆ်ွဲ 

ထာားရပားရံို ာ တတ်န ိုငရ်ပြည်။  

အကယ်၍ ထပ်တ ိုားထိုတ်လိုပ်ေနလ် ိုအပ် ည့်် ဓာတ်အာားပြာဏြျာားက ိုြထိုတ်န ိုငရ် ားြ  အချ နဆ်ွဲထာားရပားန ိုငခ်ဲ့်ြည ်

ဆ ိုလျှငရ်တာငြ်၊ှ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာားက ို စနွ် ့်လွှတ်လျှင ် အမခာားရ ာ ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု 

နညာ်းပညာြျာား လ ိုအပ်ြည ်မြစ် ည။် ထ ိုနညာ်းပညာနငှ့် ်နညာ်းလြ်ားြျာားတွင ်ရကျာက်ြ ားရ ွား၊  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့၊  အမခာား 

မပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲ စွြ်ားအငြ်ျာား နငှ့်် စွြ်ားအငတ်င ်ွငာ်း ဝယ်ယူြှုတ ိုားမြ င့််မခငာ်း တ ို ့်ပါဝင ်ည်။ ထ ိုနညာ်းလြ်ားြျာားက 

ဓာတ်အာား ထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားြှုက ို  ပ ိုြ ိုကိုနက်ျရစြညမ်ြစ်ရ ာ်လညာ်း၊ ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားြှုကွငာ်းဆက်၏ 

တညပ်င ြ်ြှုက ို ထ နာ်းထာားန ိုငလ်ျှင၊် ထ ိုနညာ်းလြ်ားရပါငာ်းစံိုမြင့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေယူမြည့််တငာ်းမခငာ်း ည ် စြ်ွားအငြ်ူလံိုြှု 

က ို တ ိုားတက်ရစန ိုငပ်ါ ည။် 

                                                             
12 MOEE and JICA, 2018. Updating the National Electricity Master Plan PowerPoint Presentation. Nay Pyi Taw Workshop. 
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မပညတ်ွငာ်းတွင ် ရကျာက်ြ ားရ ွားရလာငစ်ာြျာား ထပ်တ ိုားထိုတ်လိုပ်န ိုငြ်ည့်် အလာားအလာနညာ်းပါားရ ာရ ကာင့််   

ရကျာက်ြ ားရ ွား  ံိုားဓာတ်အာားရပားစက်ရံိုြျာား ည ် အငေ် ိုန ားရှာား   ို ့်ြဟိုတ်   စရ တားလျ ြ ှ တင ်ွငာ်း ည့်် 

ရကျာက်ြ ားရ ွားအရပေါ် ြှ ခ ိုေြညမ်ြစ် ည။် အလာားတူပင၊်  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ ံိုားဓာတ်အာားရပားစက်ရံိုြျာား ည် 

နစ်ှလတ်ကာလအတွငာ်း၌ မပညပ်ြတှင ်ွငာ်း ည့်် ဓာတ်ရငွွေ့အရပေါ် ြှ ခ ို ကေြည၊် မြစ်န ိုငရ်မခအြျာားဆံိုားြာှ-  ပငလ်ယ်ရကွွေ့ 

န ိုငင်ြံျာားြ ှတင ်ွငာ်းရ ာ ရေနဓံာတ်ရငွွေ့ေည(်LPG) က ို အ ံိုားမပြုမခငာ်းမြစ် ည။်  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ နငှ့်် ရကျာက်ြ ားရ ွား 

အ ံိုားမပြု၍ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်လျှင ် စက်ရံိုက ို ဓာတ်အာား ံိုားစွဲြှုဝနအ်ာားြျာားောရနော အန ားတွင ်တညရ်ဆာက်န ိုင ်ည့်် 

အာား ာချက်ရှ  ည။်   ို ့်ရ ာ် ထ ိုနညာ်းလြ်ားနစ်ှခိုစလံိုား ည ်ရေအာားလျှပ်စစ် ထက် ကိုနက်ျစေ တ် ပ ိုြျာားန ိုငြ်ွယ်ောရှ ပပ ား 

ြနလ်ံိုအ ြ်ဓာတ်ရငွွေ့အြျာားအမပာားက ိုလညာ်း ထိုတ်လွှတ်န ိုင ်ည။်  အကက ားစာားအဆင့််ရနစြ်ွားအင ်ံိုားဓာတ်အာားရပားစက်ရံို  

နငှ့်် ရလစွြ်ားအင ်ံိုားဓာတ်အာားရပားစက်ရံို  ြျာား ညလ်ညာ်း မြစ်န ိုငရ်မခရှ  ည့််နညာ်းလြ်ားတစ်ခိုမြစ်ပါ ည။်  ရနစြ်ွားအာား 

အေငာ်းအမြစ် ရကာငာ်းစွာေရှ ရ ာ ရေ ြျာားတွင ် ရနစြ်ွားအငမ်ြင့်် ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု ည ်  ရကျာက်ြ ားရ ွားနငှ့်် 

 ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ြျာား ံိုား၍ ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုထက် ရ ားပ ို က် ာန ိုင ်ည။်   ို ့်ောတွင ် ရနစွြ်ားအင၏် 

မပတ်ရတာငာ်းမပတ်ရတာငာ်း ာေရှ န ိုင ်ည့််  ဘာဝရ ကာင့်် အကက ားစာားအဆင့်် ရနစြ်ွားအင ်ံိုားဓာတ်အာားရပားစက်ရံိုြှ 

ထိုတ်လိုပ်ရ ာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားြျာားက ို ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းစနစ်အတွငာ်း  ို ့်  ွတ် ွငာ်းရပါငာ်းစပ်ော၌ စ နရ်ခေါ်ြှုြျာား 

ရှ န ိုင ်မြင့််၊ ယငာ်းတ ို ့်ရ ကာင့်် ြတညပ်င ြ်ဘ ဲ အတက်အကျရှ ရန ည့်် ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားြှုက ို ဟနခ်ျက် 

ည ရအာငမ်ပနထ် နာ်းေန ်ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားက ိုလ ိုအပ်န ိုင ်ည။် လာအ ို  နငှ့််  တရိုတ်န ိုငင်၊ံ ယူနန ်မပညန်ယ်တ ို ့်ြ ှ

လျှပ်စစ်တင ်ွငာ်းမခငာ်း ည ် မြစ်န ိုင ်ည့််နညာ်းလြ်ားတစ်ခိုမြစ်ရ ာ်လညာ်း ဤရေွားချယ်ြှုတွင ် ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရေား 

လ ိုငာ်းြျာားတညရ်ဆာက်ြှု နငှ့်် န ိုငင်တံကာ ရဘာတူည ချက်ြျာားလ ိုအပ်ပပ ား မပညတ်ွငာ်းရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှု 

ထက်ပ ိုကိုနက်ျန ိုငြ်ွယ်ောရှ ကာ လံိုမခံြုရေားဆ ိုငေ်ာ ပူပနစ်ောြျာား ရပေါ်ရပါက်လာန ိုင ်ည။်  

လျှပ်စစ်နငှ့််စြ်ွားအငဝ်နက်က ားဌာန၏ ြ ကာရ ားခငက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားြှုဆ ိုငေ်ာ ရ ကညာချက်ြျာား 

တွင ် LNG  ံိုားဓာတ်အာားရပား စက်ရံိုအ စ် ရလားခို တည်ရဆာက်တပ်ဆငမ်ခငာ်း နငှ့်် လာအ ိုန ိုငင်ြံ ှ ၁၀ဝ ြဂဂါဝပ် 

ဝယ်ယူတင ်ွငာ်းမခငာ်းတ ို ့် ပါဝင ်ည။် လျှပ်စစ်နငှ့််စွြ်ားအငဝ်နက်က ားဌာန  စဉားစာားရနရ ာ အမခာားနညာ်းလြ်ားြျာားြာှ - 

• အထာူး မြင့်် ယူနနမ်ပည်နယ်တွင ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ပ ိုလျံှရန၍13  လက်ရှ တငပ် ို ့်ရနရ ာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား 

ပြာဏထ ဲြ ှမပနလ်ည ်ဝယ်ယူမခငာ်း ၊ 

• LNG   ို ့်ြဟိုတ် မပညတ်ွငာ်း ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ ထပ်တ ိုားထိုတ်လိုပ်ရပား ွငာ်းြှုြျာား၊ 

• မပညပ်ြတှင ်ွငာ်း ည့်် ရကျာက်ြ ားရ ွားြျာား၊ 

• အမပညမ်ပညဆ် ိုငေ်ာ ဆက် ွယ်ြှုြျာား ။ ဆ ိုလ ို ညြ်ှာ အ ြ်န ားချငာ်းန ိုငင်ြံျာားြ ှတင ်ွငာ်းမခငာ်းနငှ့်် 

• အမခာား (ရေအာားလျှပ်စစ်ြဟိုတ်ရ ာ) မပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲ စြ်ွားအငပံ်ိုစံြျာား 

 

5.1.2။ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင် စွြ်ားအင်ြူလံိုရေား  

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် ရိုပ်ကကငာ်းရလာငစ်ာတင ်ွငာ်းြှုအလျဉမပတ်မခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ရလာငစ်ာဆ  

ရ ားနှုနာ်းမြင့််တက်မခငာ်းတ ို ့်နငှ့်် ဆက်နယွ် ည့်် ထ ခ ိုက်ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခြျာားက ို ရလျှာ့်ချရပားန ိုင ်ည။် ရကျာက်ြ ားရ ွား ံိုား၍ 

လျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်လျှငလ်ညာ်း အလာားတူထ ခ ိုက်ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခြှာ နညာ်းပါားပါ ည။်    ို ့်ရ ာ်  စြ်ွားအငေ်ငာ်းမြစ် 

                                                             

13 Under present agreements with foreign hydropower developers, hydropower plants will provide Myanmar with an 
agreed amount of free electricity. In addition, Myanmar will have the option of purchasing some of the electricity 
earmarked for exports (in 2030, up to about 2,400 MW or about 26% of installed capacity) at an agreed tariff. 



 

35 

 

အြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ောတွင ်  ရေအာားလျှပ်စစ်ပါဝငြ်ှု ောခ ိုငန်ှုနာ်းအလွနမ်ြင့််ြာားလျှင၊် 

ြ ိုားရေချ နန်ညာ်းပါားြှုြျာား နငှ့််ဆက်စပ် ည့်် ဇလရဗေ ဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခြျာားက ို ပ ိုြ ိုခံစာားေန ိုင ်ည။် ဥပြာ ၁၉၉၀ 

ခိုနစ်ှရနာက်ပ ိုငာ်းြ ှည ် ယရန ့်အချ နအ်ထ  ဗ ယက်နြ်၏ ရေအာားလျှပ်စစ်က ိုအရမခခံရ ာ  ဓာတ်အာားစနစ်အတွငာ်း 

ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားော၌ ရနေွာ  ကာလြျာားတွင ် တြံအတွငာ်း   ိုရလှာငရ်ေြျာား ရလျာ့်နညာ်းကျဆငာ်းမခငာ်း 

ရ ကာင့်် ဓာတ်အာားမပတ်ရတာက်ြှုြျာား ဆက်တ ိုက် မြစ်ရပေါ်ရစခဲ့် ည။်  ရေအာားလျှပ်စစ် ပါဝငြ်ှု ောခ ိုငန်ှုနာ်းမြင့််ြာားရ ာ 

ဘောဇ ားတွငလ်ညာ်း အလာားတူ  ကံြုရတွွေ့ ခဲ့်ေ ည။် ော  ဥတိုရမပာငာ်းလဲမခငာ်းနငှ့်် ဆက်နယွ် ည့်် ြ ိုားေွာ ွနာ်းြှုပံိုစံ 

အရမပာငာ်းအလဲြျာား ည ် ထ ိုထ ခ ိုက်ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခြျာားက ို  ပ ိုြ ိုဆ ိုားေွာားရစန ိုင ်ည။် ြ ိုားရေချ နအ်ရမပာငာ်းအလဲြျာားမခငာ်း 

  ို ့်ြဟိုတ ်ော  ဥတိုရမပာငာ်းလဲြှု နငှ့်် ဆက်နယွ်ရ ာ ော  ကူားရမပာငာ်းချ နြ်ျာား ည ်ဇလရဗေရမပာငာ်းလဲြှုနငှ့််ဆ ိုင ်ည့်် 

ထ ခ ိုက် ဆ  ုံးရှု ံားန ိုငရ်မခြျာားအရပေါ် စ ြံခန် ့်ခွဲန ိုငရ်ေားအတွက် ဓာတ်အာားရပားစက်ရံိုက ို ထ ရောက်စာွ ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ် ည့်် 

နညာ်းလြ်ား အ ံိုားမပြုေန ် ပ ိုြ ိုအခက်ရတွွေ့ရစ ည။် 

5.2။ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်း  

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားက ို ၁၈၀ဝ မပည့််နစ်ှရနာှငာ်းပ ိုငာ်းတွင ် စတင ်  ံိုားစွဲခဲ့်ပပ ား၊ ပထြဆံိုားရေအာားလျှပ်စစ် 

စက်ရံို(၄၆၀ က လ ိုဝပ်) က ို ြ ိုားကိုတ်ပြ ြုွေ့၊ ရေန မြစ်တွင ်၁၈၉၈ ခိုနစ်ှ၌ တညရ်ဆာက်ခဲ့် ည။် ၁၉၅၀ ခိုနစ်ှရနာက်ပ ိုငာ်းတွင၊် 

ဂျပနအ်ငဂ်ျငန် ယာြျာား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအခွင့််အလြ်ားြျာားအာား ရြာ်ထိုတ် 

 တ်ြတှ်ေန ်ရလ့်လာဆနာ်းစစ်ခဲ့် က ည။် ဤရလ့်လာြှုြျာားနငှ့်် ြ ကာရ ားခငက် ရလ့်လာြှုြျာားအေ၊ မြနြ်ာန ိုငင် ံည် 

ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ေနမ်ြစ်န ိုငရ်မခပြာဏ ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ်ရကျာ် ရှ ရ ကာငာ်း ခန် ့်ြှနာ်းေရှ  ည။်  

န ိုငင်၏ံ အကက ားစာားအဆင့်် ပထြဆံိုားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြာှ  လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှား၊ ဘ လူားရချာငာ်းရပေါ်မ  ရလာပ တ 

ရေတံခွနတ်ွငတ်ညရ်ှ  ည့်် run-of-river အြျ ြုားအစာား၊ ဘ လူားရချာငာ်း ၂ ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားရပားစက်ရံို(၈၄ ြဂဂါဝပ်) 

မြစ်၍၊ ၁၉၆၀ တွင ်တညရ်ဆာက်ပပ ားစ ားခဲ့် ည။် ထ ိုစ ြံက နာ်း၏ ေိုတ ယအဆင့်် ည ်၁၉၇၄ ခိုနစ်ှတွင ်ပပ ားစ ားခဲ့် မြင့်် ၈၄ 

ြဂဂါဝပ် ထပ်ြံရပါငာ်းထည့််န ိုငခ်ဲ့် ည။် ၁၉၈၀ ခိုနစ်ှရနာက်ပ ိုငာ်းတွင ် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၂၅ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည့်် 

ရနာက်ထပ်စက်ရံိုတစ်ရံိုက ို န ိုငင်အံတွငာ်းရှ  အမခာားရေ တစ်ခိုတွင ် တညရ်ဆာက်ခဲ့် ည်။ ထ ို ့်ရနာက် ၁၉၉၀ 

ခိုနစ်ှရနာက်ပ ိုငာ်းနစ်ှြျာား၌ စိုစိုရပါငာ်း ၁၀၂ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့်် စ ြံက နာ်း ံိုားခို က ိုလညာ်းရကာငာ်း၊ ၂၀ဝ၀ -၂၀၁၀ ကာလြျာား 

အတွငာ်း စိုစိုရပါငာ်း ၂,၁၉၄ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည့်် စ ြံက နာ်း ၁၁ ခို က ိုလညာ်းရကာငာ်း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ အတွငာ်း စိုစိုရပါငာ်း ၉၈၂ ြဂဂါဝပ် 

ရှ  ည့်် စ ြံက နာ်း ၁၂ ခိုက ိုလညာ်းရကာငာ်း ဆကလ်က်တညရ်ဆာက်ခဲ့် ည။် 

၁၉၇၅ ခိုနစ်ှရနာက်ပ ိုငာ်းြှစ၍  မြနြ်ာန ိုငင်လံျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေားအတွက် အဓ ကအေငာ်းအမြစ်ြာှ ရေအာားလျှပ်စစ် 

မြစ်လာခဲ့် ည။်   ို ့်ောတွင ် လက်ရှ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားနငှ့်် နှု ငာ်းယှဉလျှင၊် ထိုတ်လိုပ်န ိုငစ်ြ်ွားရှ ရ ာပြာဏက  ပ ိုြ ို 

ြျာားမပာား မြင့််  ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ည ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုအစပျ ြုားဆဲအဆင့််တွင ်ာရှ ရ ား ည။် လက်ရှ အရမခအရနတွင ်၁၀ 

ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထကရ်ှ ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၂၉ ခို က ို ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်လျက်ရှ ပပ ား စိုစိုရပါငာ်း 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားြာှ ၃,၂၉၈ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည။်  လျှပ်စစ်နငှ့််စွြ်ားအငဝ်နက်က ားဌာန14 ၏ ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှ ထိုတ်မပနခ်ျက်အေ 

တစ်န ိုငင်လံံိုားရှ  မြစ်န ိုငစ်ွြ်ားရှ ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် ပြာဏစိုစိုရပါငာ်းြာှ ၅,၆၃၂ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည။် ထ ို ့်မပင ်စက်ရံိုတစ်ရံိုလျင ်

ဝ.၁ - ၅.ဝ ြဂဂါဝပ်အ ကာား ရှ  ည့်် အရ ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံို  ၃၂ ရံို  (စိုစိုရပါငာ်း ၃၃.၃ ြဂဂါဝပ်) က ို 

စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝ ည့််ဆည်ြျာား နငှ့်် ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းြရောက်ရှ ရ ားရ ာ ရကျားလက်ရေ ြျာား လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာားေရှ ရေား စ ြံက နာ်းြျာားတွင ်တပ်ဆငခ်ဲ့်ပပ ားမြစ် ည။်  

                                                             
14 Ministry of Electric Power, 2015. Development of Electric Power in Myanmar. Powerpoint presentation presented by 
H.E. U Maw Thar Htwe, Deputy Minister, May 2015. 
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ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု ည ်အစ ိုားေေငာ်းနှ ားမြ ပ်နှြံှုမြင့််ရဆာငေွ်က် ည့်် စ ြံက နာ်းြျာားြ ှည ် ပိုဂဂလ က 

ကက ားစ ိုားရ ာ အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု  ို ့် ရေွွေ့လာရန ည။် ယခငက် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားက ို အဓ ကအာားမြင့်် 

မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေက ာ လျှပ်စစ်နငှ့််စွြ်ားအငဝ်နက်က ားဌာန(MOEE)   ို ့်ြဟိုတ် စ ိုက်ပျ ြုားရေား ၊ ရြာွးမြျူရေား နငှ့်် 

ဆညရ်မြာငာ်းဝနက်က ားဌာန (MOALI ) ြတှစ်ဆင့်် အထာူး  ား န် ့်ရြာ်ထိုတ်ခဲ့် ည။် န ိုငင်မံခာား JV/BOT အစ အစဉ 

ပံိုစံရအာက်တွင ်၃၀ ြဂဂါဝပ် အထက် ရှ ရ ာ အရစာဆံိုား ပိုဂဂလ ကရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားမြစ် က ည့်် ၊ ၂၀ဝ၉ နငှ့်် 

၂၀၁၁ ခိုနစ်ှတ ို ့်တွင ်အ  ား  ားပပ ားစ ားခဲ့် ည့်် ရေွှလ  ၁ နငှ့်် တာပ န ်၁ စ ြံက နာ်းြျာားက ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ားရနာက်တွင ်

ဤအရမခအရနြာှ ရမပာငာ်းလဲ ွာားခဲ့် ည။် လက်ရှ အချ နတ်ွင ်မပညတ်ွငာ်း နငှ့်် မပည်ပ ပိုဂဂလ က ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၇ 

ခိုနငှ့််  MOEE/MOALI အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ခဲ့် ည့်် စ ြံက နာ်း ၂၂ ခိုက ို ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ရန ည။် တညရ်ဆာက်ဆဲ 

ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း ၆ ခို အနက် ၂ ခိုြှာ ပိုဂဂလ က စ ြံက နာ်းြျာား မြစ် က ည။် 

၂၀၁၁ ြတ ိုငြ် ကြ၊ူ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာား နငှ့်် မြနြ်ာအစ ိုားေအ ကာား 

နစ်ှဘက်ည  နှု ငာ်းြှုြျာားအရပေါ် အရမခခံ၍ ာ ပိုဂဂလ ကကိုြပဏ ြျာားအာား ခွဲရဝချထာားရပားခဲ့်မခငာ်းမြစ် ည။် ထ ို ့်ရ ကာင့်် 

ပိုဂဂလ က ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား ရြာ်ထိုတ်ြှု ည် အစ ိုားေ  ို ့် စ ြံက နာ်းြျာား တ ိုက်ရ ိုက်အဆ ိုမပြု ည့်် 

ကိုြပဏ ြျာားအရပေါ် အြှ မပြုရနမခငာ်းမြစ် ည။် စ ြံက နာ်း၏ တည်ရနောနငှ့််အြျ ြုားအစာား ည ်ယခငရ်ေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ 

ရလ့်လာြှုြျာား   ို ့်ြဟိုတ် ကိုြပဏ ၏ စာူးစြ်ားရလ့်လာြှုြျာားြှ ရပေါ်ထကွ်လာမခငာ်းမြစ် ည။် န ိုငင်မံခာားကိုြပဏ ြျာားြ ှ

စဉားစာားရန ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားစာွ အထာူး မြင့်် အကက ားစာားအဆင့််စ ြံက နာ်းြျာားြှာ စ ြံက နာ်း 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူ၏ န ိုငင်မံြစ် ည့်် တရိုတ် နငှ့်် ထ ိုငာ်း န ိုငင်ြံျာား  ို ့် တငပ် ို ့်ရောငာ်းချေန ်စ ြံထာားမခငာ်းမြစ် ည။် 

5.3။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား လ ိုအပ်ချက် နှင့်် ထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားြှု 

မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့််ချ တ်ဆက်ရနရ ာ မြန် ့်မြျူားရေားကွနယ်က်ြ ှလျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ ြှုနှုနာ်း  ၃၈ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်း မြင့််  (၂၀၁၆ခိုနစ်ှ အချက်အလက်အေ) အရရှ ွေ့ရတာငအ်ာရှတွင ်အန ြ့််ဆံိုားမြစ်ပပ ား ၁၉၉၅ ခိုနစ်ှ အရမခအရနြှ  

၁၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ာ တ ိုားတက်ခဲ့် ည။် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လျှပ်စစ် ံိုားစွဲြှုနှုနာ်းြာှ လူတစ်ဦားလျှင ်၃၃၃ က လ ိုဝပ်-နာေ   (kWh)     

(MOEE ၏ ၂၀၁၈ ြတ်လ ထိုတ်မပနြ်ှု) မြစ်ော၊ ကြာ္ရပေါ်တွင ်အန ြ့််ဆံိုားအဆင့်် မြစ်ရနပပ ား ၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ ကြာ့္်ပျြ်ားြျှနှုနာ်း 

၃,၁၂၈ က လ ိုဝပ်-နာေ ရအာက် ြျာားစာွန ြ့််ကျရန ည။်15  အာရှတွင ်မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ လူတစ်ဦားကျ လျှပ်စစ်  ံိုားစွဲြှုနှုနာ်းထက် 

န ြ့်် ည့်် န ိုငင်ြံာှ န ရပါ န ိုငင် ံာ ရှ  ည။် ပြ ြုွေ့ မပဧေ ယာြျာား ည ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ ြှု အမြင့််ဆံိုားမြစ်၍ 

ေနက်ိုနပ်ြ ြုွေ့ ည ်၇၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်းမြင့်် အမြင့််ဆံိုားမြစ် ည။် ရကျားလက်ရေ ြျာားတွင ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ေရှ ြှု နညာ်းပါားပပ ား 

ပျြ်ားြျှအာားမြင့်် ၂၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရအာက်မြစ် ည။် ကေငမ်ပည်နယ်နငှ့်် တန သာေ တ ိုငာ်းရေ ကက ားတ ို ့်တွင ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား 

ေရှ ြှုနှုနာ်း ြာှ ၁၀  ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရအာက်မြစ် ည။် 

၂၀၁၁ ခိုနစ်ှ ေ ြ ိုကရေစ နညာ်းကျ ရေွားရကာက်ပွဲြျာားအပပ ားတွင၊်  မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ စ ားပာွားရေားအာားရကာငာ်းခဲ့်ရ ကာငာ်း 

ရြာ်မပထာား ည။် ၂၀ဝ၀ - ၂၀ဝ၁ ြှ ၂၀ဝ၉ - ၂၀၁၀ ခိုနစ်ှြျာားအထ  နစ်ှစဉ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက် ည ် ၃,၂၆၈ 

ဂ ဂါဝပ်-နာေ  (GWh) ြ ှ ၅,ဝ၀ဝ ဂ ဂါဝပ်-နာေ  (GWh) အထ ၊ တစ်နစ်ှလျှင ် ၄.၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း မြင့််တက်လာခဲ့် ည။် 

ထ ိုအချ နြ်ှစ၍ ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက်ြျာား   တစ်ဟိုနထ် ိုားမြင့််တက်လာခဲ့် ညြ်ှာ ၂၀ဝ၉ -၂၀၁၀ နငှ့်် ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ 

အ ကာား တွင ်၁၁,၂၅၂  ဂ ဂါဝပ်-နာေ  ၊ တစ်နစ်ှလျှင ်ပျြ်ားြျှ ၁၇.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း မြင့််တက်ရန၍ ၊ ၂၀၁၁ ြ ှ၂၀၁၄ အ ကာားတွင ်

နစ်ှစဉ GDP တ ိုားတက်နှုနာ်းြာှ ၇.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ  ည။် ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေားနစ်ှအတွငာ်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား 

လ ိုအပ်ချက် ည ် ၁၅,၃၅၅ ဂ ဂါဝပ်-နာေ    ို ့် ရောက်ရှ ခဲ့် ည။် ၂၀ဝ၉ - ၂၀၁၄  ကာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ် 

ထိုတ်လိုပ်ြှု ည ် စိုစိုရပါငာ်းလျှပ်စစ် ံိုားစွဲြှုမပြျဉားရကွားအတ ိုငာ်း အန ားစပ်ဆံိုားလ ိုက်ပါထိုတ်လိုပ်ခဲ့် ည။် စ ားပာွားရေား 

                                                             
15 http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC  

http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC
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ဆက်လက်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားလာပပ ား ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုရလျှာ့်ချရေားလိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား အရှ နေ်လာ ညန်ငှ့််အြျှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အာား 

လ ိုအပ်ချက် ည ်နစ်ှစဉ ၉.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း မြင့််တက်၍၊   ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှတွင ်၄၉,၉၂၄ ဂ ဂါဝပ်-နာေ  လ ိုအပ်ြညဟ်ို ရြျှာ်ြနှာ်း 

ထာား ည။်16  

၂၀၁၈ ခိုနစ်ှ ြတ်လတွင ်စိုစိုရပါငာ်းတငဆ်ငစ်က်အငအ်ာား ၅,၆၄၂ ြဂဂါဝပ် အနက် ၃,၂၅၅ ြဂဂါဝပ် (၅၇.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  ည် 

ရေအာားလျှပ်စစ်၊ ၂,၁၇၅ ြဂဂါဝပ်  (၃၈.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  ည ်  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့၊ ၁၂၀ ြဂဂါဝပ် (၂.၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  ည် 

ရကျာက်ြ ားရ ွား နငှ့်် ၉၂ ြဂဂါဝပ် (၁.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  ည ် ေ ဇယ်အ ံိုားမပြုထိုတ်လိုပ်မခငာ်းမြစ် ည။်17,18 MOEE  ည ်

စိုစိုရပါငာ်းတငဆ်ငစ်က်အငအ်ာား ၏၆၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့်က ို ပ ိုငဆ် ိုငပ်ပ ား ကျနေ်ာခ ိုငန်ှုနာ်းက ို   ားမခာားလွတ်လပ် ည့်် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ် ူြျာား (IPP)   ို ့်ြဟိုတ် MOEE နငှ့်် ြက်စပ်ရဆာငေွ်က်ြှု (JV)အမြစ် ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍြှ 

ပ ိုငဆ် ိုင ်ည။် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင ်ပိုဂဂလ က ပါဝငြ်ှု ည ်၂၀ဝ၈ - ၂၀ဝ၉ ဘဏ္ဍာရေားနစ်ှတွင ်နစ်ှစဉထိုတ်လိုပ်ြှု၏ ၆.၂ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ ောြ၊ှ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေားနစ်ှတွင ်၄၈.၄ ောခ ိုင ်နှုနာ်းအထ  ကက ားထာွားတ ိုားတက်ခဲ့် ည။် တညရ်ဆာက်ဆ ဲ

  ို ့်ြဟိုတ် စတငတ်ညရ်ဆာက်ကာန ား လျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားတွင ်ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ၁,၅၆၄ ြဂဂါဝပ်၊ ဘာဝ 

ဓာတ်ရငွွေ့ ံိုားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ၆၄၉ ြဂဂါဝပ် နငှ့်် ရနစြ်ွားအင ်ံိုားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားက  ၄၇၀ ြဂဂါဝပ် အ  ား  ား 

ပါဝင ်က ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားောတွင ် ကွဲမပာား ည့်် ြ ိုားော   နငှ့်် ရနေွာ   အရမခအရနြျာား 

ရှ ရ ာရ ကာင့်် ကက ားြာားရ ာထိုတ်လိုပ်ြှု အတက်အကျအရမခအရနြျာား  ကံြုရတွွေ့ရန ည။် ရေအာားလျှပ်စစ်က 

အဓ ကကက ားစ ိုားထာားရ ာ လက်ရှ  စြ်ွားအငအ်ြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု၏ အရမခခံဝနအ်ာား ည် 

ြ ိုားော  အကိုနတ်ွင ် အမြင့််ဆံိုားထိုတ်လိုပ်န ိုငစ်ြ်ွား   ို ့်ရောက်ရှ ပပ ား၊ ထ ို ့်ရနာက်တွင ်   ထိုတ်လိုပ်န ိုငစ်ွြ်ား တမြညာ်းမြညာ်း 

ရလျာ့်ကျလာကာ ရနေွာ  ကာလတွင ် ဓာတ်အာားမပတ်ရတာက်ြှုမြစ်လာ ည။် ရနေွာ  ကာလတွင ် ထိုတ်လိုပ်န ိုငစ်ြ်ွား 

ပြာဏ ည ်စက်မပြုမပငထ် နာ်း  ြ်ားြှုအာားနညာ်းမခငာ်းနငှ့်် အမခာားလ ိုအပ်ရ ာ ရနောြျာား  ို ့် ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းြတှဆင့်် 

အရေားရပေါ်ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရပားေ ည့််က စစြျာားရ ကာင့်် တငဆ်ငစ်က်အငအ်ာားစိုစိုရပါငာ်း၏ ၅၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့် ာ 

ရှ  ည။် စိုစိုရပါငာ်း ၅၃ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံို  နစ်ှရံို  (ဘ လူားရချာငာ်း ၁ နငှ့်် ဆညရ်တာ်ကက ား) တ ို ့်က ို မပနလ်ည် 

မပြုမပငြ်ြ်ွားြံရနဆ ဲ မြစ် လ ို၊  ာရကတ  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ ံိုား လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားရပားစက်ရံို( ၅၇ ြဂဂါဝပ်)က ိုလညာ်း 

မပနလ်ညမ်ပြုမပငြ်ွြ်ားြံရနဆ ဲမြစ် ည။် စိုစိုရပါငာ်း ၅၂၈ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့််၊ ပ ိုြ ို အ ိုရဟာငာ်းရနရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံို  ၇ 

ရံို19  က ိုလညာ်း  မပနလ်ညမ်ပြုမပငြ်ွြ်ားြံေန ်အစ အစဉ ရေားဆွဲထာား ည။်  

၂၀ဝ၀ မပည့််နစ်ှြစှ၍၊ ရနေွာ  ကာလအတွငာ်း ေရှ န ိုင ်ည့်် ထိုတ်လိုပ်န ိုငစ်ွြ်ားပြာဏ နငှ့်် ပ ို ့်လွှတ်ြှု နငှ့်် မြန် ့်မြျူားြှု ဆ ိုငေ်ာ 

ဓာတ်အာားရလလွင့််ဆံိုားရှု ံားြှုြျာား အာားလံိုားရပါငာ်းလျှင ် လ ိုအပ်ြည့်် ဓာတ်အာားပြာဏ ည ် လက်ရတွွေ့ ထိုတ်လိုပ်ရ ာ 

ပြာဏ နငှ့်် ြျာားစာွ ကွာဟရနခဲ့် ည။် ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ တွင ်ဓာတ်အာားရလလွင့််ဆံိုားရှု ံားြှု ည ်ထိုတ်လိုပ်ြှု၏ ၂၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း၊ 

ပကတ တနြ် ိုားအေ ၂,၄၀ဝ ဂ ဂါဝပ်-နာေ  ရှ  ည။် ရေအာားလျှပ်စစ် ထိုတ်လိုပ်ြှု ည ်၂၀ဝ၀ - ၂၀ဝ၁ တွင ်၂,ဝ၀ဝ ဂ ဂါဝပ်-

နာေ  ခန် ့်ြ ှ ၂၀၁၈ ခိုနစ်ှအရစာပ ိုငာ်း တွင ် ၁၁,၁၉၀ ဂ ဂါဝပ်-နာေ အထ  တ ိုားတက်လာခဲ့် ည။် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား 

ထိုတ်လိုပ်န ိုင ်ည့်် အမခာားရ ာစြ်ွားအငအ်ေငာ်းအမြစ်ြျာား၏ ကက ားထာွားတ ိုားတက်ြှုြှာ တညပ်င ြ်ရန၍၊  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ ြှ 

                                                             

16 ADB, 2015. Report and Recommendations of the President to the Board of Directors: Proposed Loan to the Republic of 
the Union on Myanmar: Power Transmission Improvement Project. October 2015. 

17 MOEE and JICA, 2017. Power Development Opportunities in Myanmar. Myanmar Investment Forum. June 6-7, 2017. 

18 There is a slight difference between the MOEE’s data in the presentation of June 6-7, 2017, and the HP Database, 
which includes some State/Regional projects and has used data provided by developers. 

19 Zaungtu (commissioned in 2000), Zawgyi II (2011), Ye Nwe (2007), Kinda (1990), Mone Chaung (2004), Thapenzeik 
(2002), and Kabaung (2008) 
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ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု ည ်တစ်နစ်ှလျှင ်၁,၁၇၃ ဂ ဂါဝပ်-နာေ  ြ ှ၃,၃၂၀ ဂ ဂါဝပ်-နာေ အ ကာားရှ ပပ ား၊ ရကျာက်ြ ားရ ွားမြင့်် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု ည ် ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ အထ  ၁,ဝ၀ဝ ဂ ဂါဝပ်-နာေ  ရအာက်တွငရ်ှ  ည။် ထ ို ့်ရနာက်တွင ်

စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၂၅ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည့််  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ ံိုားလျှပ်စစ်ဓာတ်အာားရပား စက်ရံို  ၈ ရံို  

ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ြှုနငှ့််အတူ၊  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ မြင့််လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ထိုတ်လိုပ်ြှု ည ်၂၀၁၈ အရစာပ ိုငာ်းတွင ်၈,၃၄၄ 

ဂ ဂါဝပ်-နာေ  အထ  တ ိုားတက်ခဲ့် ည။် ထ ိုအရတာအတွငာ်း ရကျာက်ြ ားရ ွားမြင့််လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ထိုတ်လိုပ်ြှု ည် 

တစ်ဝက်ြျှ ကျဆငာ်း ွာားော ၂၀၁၈ အရစာပ ိုငာ်းတွင ်၄၅၁ ဂ ဂါဝပ်-နာေ  ာကျနရ်ှ ရတာ့် ည။်  

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ြှုစနစ် ည ် ၂၃၀ က လ ိုဗ ို ့် (kV) ၊ ၁၃၂ က လ ိုဗ ို ့် (kV) နငှ့်် ၆၆ က လ ိုဗ ို ့်(kV)  

ပ ို ့်လွှတ်ရေားလ ိုငာ်းြျာား ပါ ည့််ကွနေ်က်တစ်ခိုနငှ့်် ဓာတ်အာားခွဲရံိုြျာားပါဝင၍်၊ လ ိုအပ် ည့််ရနော  ို ့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား 

ပ ို ့်လွှတ်န ိုငေ်န ် လံိုရလာက် ည့်် အငအ်ာားြရှ ပါ။ ထ ိုဓာတ်အာားလ ိုငာ်းြျာား ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံိုြျာားတညရ်ှ  ည့်် 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံအလယ်ပ ိုငာ်းြရှန၍  ံိုားစွဲ ည့််ဝနအ်ာားဗဟ ိုချက်ရှ ော ေနက်ိုန ် နငှ့်် ြနတရလား  ို ့် အဓ ကထာား 

ပ ို ့်ရဆာငရ်ပားမခငာ်းမြစ် ည။် မြနြ်ာန ိုငင် ံ နငှ့်် တရိုတ်န ိုငင် ံယူနနမ်ပည်နယ်အ ကာား လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားတငပ် ို ့်ရောငာ်းချေန ်

ချ တ်ဆက်အ ံိုားမပြု ည့်် ဗ ို ့်အာားမြင့်် ပ ို ့်လွှတ်ရေားလ ိုငာ်း နစ်ှခိုရှ  ည။် တာပ န ်၁ ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံို  (၂၄၀ ြဂဂါဝပ်) ြှ 

ရေရဟာငာ်း (Dehong)   ို ့် ၁၂၀ က လ ိုြ တာ အရှည ်၊ ၅၀ဝ kV AC ပ ို ့်လွှတ်ရေားလ ိုငာ်း နငှ့်် ရေွှလ  ၁ ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံို 

(၆၀ဝ ြဂဂါဝပ်) ြ ှ(Dehong)   ို ့် ၁၂၀ က လ ိုြ တာ အရှည ်၊ နစ်ှထပ်လ ိုငာ်း (double circuit )၂၂၀ kV တ ို ့် မြစ် ည။်  

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားရေားေညြ်ှနာ်းချက်ြျာား မပည့််ြ န ိုငရ်ေားအတွက် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ပ ို ့်လွတ်ရေားလ ိုငာ်းြျာားနငှ့်် 

မြန် ့်မြျူားရေား ကွနေ်က်ြျာားက ို ြျာားစာွ ချဲွေ့ထွငေ်န ်လ ိုအပ် ည။် န ိုငင်တံကာြွံွေ့ ပြ ြုားရေားဘဏြ်ျာား ည ်မြနြ်ာတစ်န ိုငင်လံံိုား 

မြန် ့်ကျက် ည့်် ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်း ချဲွေ့ထွငြ်ှုအတွက် ရချားရငရွပားရနော၊ အာရှြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားဘဏ၏် ရချားရငမွြင့်် 

ေနက်ိုနတ်ွင ်၂၃၀ kV ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရေားလ ိုငာ်းက ိုလညာ်းရကာငာ်း၊ ကြာ့္်ဘဏ၏် ရချားရငမွြင့်် ဗ ို ့်အာား အလတ် နငှ့်် ဗ ို ့်အာား 

န ြ့်် ဓာတ်အာားလ ိုငာ်း ချဲွေ့ထွငြ်ှုက ိုလညာ်းရကာငာ်း နငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်ကကယ်ဝ ည့်် ရမြာက်ပ ိုငာ်း (ြ တထ  လာ၊ ြနတရလား) ြှ 

ရတာငပ် ိုငာ်း (ေနက်ိုန)်   ို ့် ၄၅၄ က လ ိုြ တာ အရှည၊် ၅၀ဝ kV ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရေားလ ိုငာ်းက ို ဂျပန ် ၊ က ိုေ ားယာား နငှ့်် 

ဆာဗ ားယာားအစ ိုားေြျာား ၏ ရချားရငမွြင့််လညာ်းရကာငာ်း ရဆာငေွ်က်ရန ည။် 

5.4။ အစ ိုားေစွြ်ားအင်စ ြံချက်နှင့်် မြန် ့်မြျူားရေားေည်ြှနာ်းချက်ြျာား 

မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ ည ် ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာစ ားပာွားရေားြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုအတွက် ရထာက်ကူရပားေန ် နငှ့်် ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု 

ရလျှာ့်ချေနအ်တွက်  လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု နငှ့်် တစ်န ိုငင်လံံိုားအနှံ ့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ေရှ ြှုတ ို ့် ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှအထ  

လျငမ်ြနစ်ာွတ ိုားတက်ရစေန ်ေည်ေွယ်ထာား ည။် အစ ိုားေ ည် စွြ်ားအင ်နငှ့်် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍက ို အစ ိုားေြ ှထ နာ်းချြုပ်ကက ြုားက ိုင ်

ရဆာငေွ်က်ရ ာ ထ ရောက်ြှုနညာ်းရ ာ စနစ်ြ ှည ်ယှဉပပ ြုငြ်ှုအာားရပားရ ာ၊ ရ ားကွက်ြ ှတွနာ်းအာားရပား ရြာငာ်းနငှ ်

 ည့််စနစ်ဆ   ို ့် အ ွငက်ူားရမပာငာ်းလျက်ရှ  ည။် ရ ားကွက်အရမခခံ မပြုမပငရ်မပာငာ်းလဲရေားက ို ြ တ်ဆက်ရပားမခငာ်း၊ အစ ိုားေ 

-ပိုဂဂလ က ြ တ်ြက်ပာူးရပါငာ်းရဆာငေွ်က်ြှုနငှ့်် ပိုဂဂလ က၏ စွြ်ားအငရ်လာငစ်ာနငှ့်် လျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား ြ တ်ဆက်ရပားြှုတ ို ့် 

လွယ်ကူရချာရြွွေ့ရအာင ် စ စဉရပားမခငာ်း နငှ့်် ထ ရောက်ြှုြရှ ရ ာအေငာ်းအနှ ားြျာားက ို ထ ရောက်စာွ စ ြံခန် ့်ခွဲြှု တ ိုားတက် 

ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း တ ို ့် အပါအဝငက် ို ရဆာငေွ်က်ရန ည။်  

ဤကဏ္ဍ၏  အဓ ကပစ်ြတှ်ြျာားတွင ် ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှတွင ် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား၁၆,၆၆၅ြဂဂါဝပ်   ို ့်ရောက်ရှ ေန ်

တစ်န ိုငင်လံံိုား အတ ိုငာ်းအတာမြင့်် တစ်နစ်ှလျှင ် ၅၀ဝ - ၁,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ် တ ိုားတက်ထိုတ်လိုပ်ေန ် နငှ့်် လျှပ်စစ် ဓာတ်အာား 

ေရှ ြှုနှုနာ်း ည ်လက်ရှ တွငလ်ူဦားရေ၏ ၃၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်းြ ှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ တွင ်လူဦားရေ၏ ၇၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း အထ  နငှ့်် ၂၀၃၀ 

ခိုနစ်ှတွင ်၁၀ဝ ောခ ိုငန်ှုနာ်း အထ  ေရှ ရစရေား တ ိုားတက်ထိုတ်လိုပ်ေနတ် ို ့် ပါဝင ်ည။် မြနြ်ာန ိုငင် ံအစ ိုားေ ည ်လက်ရှ တွင ်

JICA ၏ အကူအည နငှ့်် အြျ ြုား ာားလျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ ရေားြဟာစ ြံချက် (NEMP) က ို မပငဆ်ငြ်ွြ်ားြံေန ်ရဆာငေွ်က် 
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လျက်ရှ  ည။် ဤြဟာစ ြံချက်တွင ် ၂၀၃၀ ခိုနစ်ှတွင ် စြ်ွားအငအ်ေငာ်းအမြစ် အြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ဓာတ်အာား 

ထိုတ်လိုပ်ော၌၊ ရေအာားလျှပ်စစ် ြ ှ၅၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၃,၁၉၄ ြဂဂါဝပ်) ၊ မပညတ်ွငာ်းထိုတ်  ဘာဝဓာတ်ရငွွေ့ ြ ှ၁၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

(၃,၈၃၆ ြဂဂါဝပ်) ၊ ရကျာက်ြ ားရ ွားြ ှ ၁၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂,၆၂၁ ြဂဂါဝပ်) ၊ LNG ြ ှ ၁၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂,၈၆၆ ြဂဂါဝပ်) နငှ့်် 

အမခာားမပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲစွြ်ားအင ်အေငာ်းအမြစ်ြျာား (ရေအာားလျှပ်စစ် ြဟိုတ်ရ ာ) ြ ှ၁၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂,၄၂၀ ြဂဂါဝပ်) 

စ ထည့်် ွငာ်းတညရ်ဆာက်ေန ်  ြဟာဗျျူဟာတစ်ခိုပါရှ  ည။်20 အဆ ိုပါ စွြ်ားအငအ်ေငာ်းအမြစ်အြျ ြုားအစာားအလ ိုက် 

ရောစပ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုပံိုစံ ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရပေါ် ြှ ခ ိုအာားထာားရနေြှု က ို ရလျှာ့်ချပပ ား ၊ ရနလွြျာား တွင ်

ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားြှုြျာား တ ိုားတက်လာကာ ယံို ကညအ်ာားထာားေရစေန ်ေညေွ်ယ် ည။် 

5.5။ ရေအာားလျှပ်စစ် ြံွွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု လိုပ်ငနာ်းစဉ  

၂၀၁၁ ခိုနစ်ှြတ ိုငခ်ငက်ာလတွင၊် ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍ၏ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် စ ြံက နာ်း 

ြျာားက ို အစ ိုားေထ ံ တ ိုက်ရ ိုက်အဆ ိုမပြုတငမ်ပမခငာ်းအရပေါ် အြှ မပြုရန ည။် ထ ို ့်ရနာက်ပ ိုငာ်းတွင ် MOEE   ို ့်ြဟိုတ် 

ပိုဂဂလ ကစ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့််ကိုြမဏ က စ ြံက နာ်း၏ ကနဦားတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်းနငှ့််အတူ  

အလာားအလာရှ  ည့်် စ ြံက နာ်းတစ်ခိုက ို ရြာ်ထိုတ် တ်ြတှ်လာန ိုင ်ည။် 

၃၀ြဂဂါဝပ် အထက်21 ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၌၊ မပညရ်ထာငစ်ိုအစ ိုားေ ည ် စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် 

ကိုြမဏ နငှ့်် လိုပ်ငနာ်း ရဘာတူည ြှုစာချြုပ်ချြုပ်ဆ ို ည။် ဤရနောတွင ် စ ြံက နာ်း၏ဘဏ္ဍာရေားရထာက်ပံ့်ြှုေငာ်းမြစ် 

အြျ ြုားအစာားအရပေါ်ြတူည်၍ ချြုပ်ဆ ိုြည့််စာချြုပ်အြျ ြုားအစာားက ို  တ်ြတှ် ည။် 

• တစ်ဦားတညာ်း ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှု - MOEE   ို ့်ြဟိုတ် MOALI ြတှစ်ဆင့်် မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေက ဘဏ္ဍာရေား 

ရထာက်ပံ့် ည။်  

• မပညတ်ွငာ်း တညရ်ဆာက် - လညပ်တ် - လွှဲရမပာငာ်းစနစ် (BOT) - မြနြ်ာ ပိုဂဂလ ကကိုြပဏ  တစ်ခိုက အရကာင ်

အထညရ်ြာ် ည။်  

• န ိုငင်မံခာား ြက်စပ် (JV/BOT) စနစ် - BOTစနစ်အရမခခံပပ ား န ိုငင်မံခာားကိုြပဏ တစ်ခိုက မပညတ်ွငာ်းကိုြပဏ  တစ်ခို 

နငှ့်် MOEE တ ို ့်နငှ့််အတူ ြက်စပ်လိုပ်က ိုင ်ည။် 

စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့််ကိုြမဏ အရနနငှ့််  ရအာက်ပါလိုပ်ငနာ်းစဉ အဆင့််ရလားဆင့််အတ ိုငာ်း တစ်ဆင့််ပပ ား 

တစ်ဆင့််  ို ့် တက်ရောက် ွာားေ ည ်- 

1. နာားလည်ြှု စာချွနလ်ွှာ (Memorandum of Understanding “MoU”) 22 

2.  ရဘာတူည ြှု စာချွနလ်ွှာ (Memorandum of Agreement “MoA”) 

3. ြက်စပ်လိုပ်ငနာ်း  ရဘာတူည ြှုစာချြုပ် (Joint Venture Agreement “JVA”) 

4. စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား ခွင့််မပြုချက် (Project Development Permit) 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခို စာူးစြ်ားရလ့်လာေန ် နငှ့်် ရြာ်ထိုတ်ေနလ်ိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််အတွက် MoU တစ်ခို လက်ြတှ်ရေား 

ထ ိုားန ိုငေ်န၊် အလာားအလာရှ  ည့်် ကိုြပဏ  ည ် MOEE ၏ (၁၉၅၀ ရနာက်ပ ိုငာ်းနစ်ှြျာားတွင ် ရြာ်ထိုတ်မပြုစိုထာား ည့််) 

                                                             

20 MOEE and JICA, 2018. The Project for Capacity Development of Power Sector Development Planning. Presentation 
on the Optional Studies of Generation Mix. 

21 Regional and state governments can approve projects up to 30 MW capacity if not connected to the grid. 

22 The GoM is issuing a Notice to Proceed (NTP) in lieu of an MoU for LNGs projects and is expected to also provide 
NTPs for some hydropower projects in future. 
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မြစ်ဝြ်ှားအလ ိုက်ပျံွေ့ နှံ ့်တညရ်ှ  ည့်် ရေအာားအေငာ်းအမြစ်ြျာားစာေငာ်းပါ စ ြံက နာ်းတစ်ခိုခိုက ိုရေွားချယ်၍ စ တ်ဝငစ်ာားရ ကာငာ်း 

တငမ်ပေပါ ည။် စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့််ကိုြမဏ  ည ် MOEE ထ ံ စ ြံက နာ်းအဆ ိုမပြုလွှာ ြတငမ်ပြ ၊ 

ထ ိုစ ြံက နာ်းနငှ့််ဆ ိုင ်ည့််ရှ ေငာ်းစွဲရလ့်လာြှုတစ်ခိုအရပေါ် မပငဆ်ငြ်ွြ်ားြံြှု မပြုလိုပ်န ိုင ်ည ်   ို ့်ြဟိုတ် အရမခခံအဆင့်် 

ရံို ားတွငာ်းရလ့်လာြှုတစ်ေပ် မပြုလိုပ်န ိုင ်ည။် MOEE နငှ့်် စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် ကိုြမဏ တ ို ့် ည ်

ကိုြမဏ ဘက်က စာူးစြ်ားရလ့်လာ ရဆာငေွ်က်ြည့််  နယ်ပယ်အတ ိုငာ်းအတာ နငှ့််  ကာမြင့််ချ န ်၊ စ ြံက နာ်း လိုပ်ငနာ်းခွငရ်နော 

  ို ့် ကွငာ်းဆငာ်းလိုပ်ရဆာငြ်ည့်် အတ ိုငာ်းအတာတ ို ့်က ို ည  နှု ငာ်း ည။်  ထ ိုရနာက် MOEE  ည ်MoU အဆံိုား တ်မခငာ်း နငှ့်် 

MoU ခွင့််မပြုချ နက်ာလပါ စာပ ိုေြ်ျာား ထည့်် ွငာ်းထာား ည့်် MoU ြ ူကြ်ားက ို မပြုစိုရေားဆွပဲပ ား  ရဘာထာားြတှ်ချက် 

ရတာငာ်းခံေန ် က်ဆ ိုငေ်ာ ဝနက်က ားဌာနြျာားထ ံမြန် ့်ရဝရပား ည်။ ြည ်ည့်် ကန် ့်ကွက်ြှုြ ှလက်ခံေရှ မခငာ်းြရှ ပါက၊ MOEE 

နငှ့်် စ မ ကှိနု်ံးအပကှာငအ်ထညပ်ဖှာ်မည့််ကိုြပဏ  ည ်  ၁၈ လ ကာ က်တြ်ားရှ  ည့်် MoU က ို လက်ြတှ်ရေားထ ိုား ည။် 

ထ ိုရနာက်  စ မ ကှိနု်ံးအပကှာငအ်ထညပ်ဖှာ်မည့််ကိုြပဏ  ည ် စ ြံက နာ်း၏ ရငရွ ကားဆ ိုငေ်ာတွက်ရချက ိုက်န ိုငရ်မခ 

အပါအဝင၊် နညာ်းပညာပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ   မြစ်န ိုငရ်မခ ရှ ြရှ ရလ့်လာြှု တစ်ခို နငှ့်် ပတ်ဝနာ်းကျငထ် ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်ချက် 

အစ ေငခ်ံစာ (EIA) တစ်ခို တ ို ့်က ို မပြုစိုပါ ည။် ၎ငာ်းတ ို ့်က ို MOEE နငှ့််  ယံဇာတ နငှ့််  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ်ထ နာ်း  ြ်ားရေား 

ဝနက်က ားဌာန(MONREC) တ ို ့်က  က်ဆ ိုင ်ည့််အပ ိုငာ်းအလ ိုက် အ  ား  ား ြတ်ရှု   ံိုား ပ်၊ အတညမ်ပြုချက်ရပားပါ ည။် 

EIA  ည ် လက်ခံန ိုငြ်ွယ်ောရှ ပါက MONERC က ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ြှု က်ရ ခံလက်ြှတ် 

(Environmental Compliance Certificate - ECC)23 က ို ထိုတ်ရပားပါ ည။် ထ ို ့်ရနာက်တွင ် MOEE နငှ့်် စ မ ကှိနု်ံး 

အပကှာငအ်ထညပ်ဖှာ်မည့််ကိုြပဏ  ည ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားဝယ်ယူရေား ရဘာတူစာချြုပ် (power purcahse 

agreement “PPA”24)   အတွက် အကက ြုည  နှု ငာ်းရဆွားရနာွးြှုအဆင့််အတွငာ်း ဝငရ်ောက်ပပ ား PPA ြ ူကြ်ားအရပေါ်  ရဘာတူည  

ြှု ေရှ  က ည။် ထ ို ့်ရနာက်တွင ် MOEE နငှ့်် Developer ကိုြပဏ တ ို ့်က  ရဘာတူည ြှု စာချွနလ်ွှာ (MoA) 

က ိုရေားထ ိုားပပ ားရနာက် ၊Developer ကိုြပဏ  ည ်MOEE နငှ့််  အမခာား အရကာငအ်ထညရ်ြေါ်ရေား ြ တ်ြက်အြွဲွေ့ြျာားနငှ့််အတူ 

ြက်စပ်လိုပ်ငနာ်း ရဘာတူည ြှု (JVA) ြ ူကြ်ားအာား ရေားဆွညဲ  နှု ငာ်းပါ ည။် MOEE နငှ့််  စ မ ကှိနု်ံးအပကှာငအ်ထည် 

ပဖှာ်မည့််ကိုြပဏ တ ို ့် ည ် JVA တစ်ခိုက ို လက်ြတှ် ရေားထ ိုားပပ ားရနာက် မြနြ်ာန ိုငင်ေံငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုရကာ်ြရှင၏် 

အတညမ်ပြုချက်ေယူမခငာ်း၊ ဝယ်ယူမြည့််တငာ်းြှု ေလေြ်ျာားအေ အပပ ား တ်ည  နှု ငာ်းရေားဆွဲထာားရ ာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားဝယ် 

ယူရေား  ရဘာတူစာချြုပ် (PPA)အရပေါ်  ရဘာတူည ချက် ေယူမခငာ်း နငှ့်် ရချားရငစွာချြုပ်အ က်ဝငရ်ေားမြည့််ဆညာ်း 

ရဆာငေွ်က်မခငာ်းတ ို ့်အပါအဝင၊်  အစ ိုားေဌာန/အြွဲွေ့အစညာ်းြျာားထြံ ှ လ ိုအပ်ရ ာ ခွင့််မပြုချက်ြျာား အာားလံိုားရှာရြွေယူ 

ထာားေြညမ်ြစ် ည။် 25 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၃၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််ရအာက် ရှ ၍၊ ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်း နငှ့်် ချ တ်ဆက်မခငာ်း ြရှ  ည့်် အရ ားစာား နငှ့်် 

အလတ်စာား ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံိုြျာားက ို မပည်နယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားအစ ိုားေက အရကာငအ်ထညရ်ြာ်န ိုင ်ည။် 

(ြွဲ ွေ့စညာ်းပံိုအရမခခံဥပရေ ဇယာား ၂ ၏ အြတှ်စဉ ၄(က) - ပိုေြ် ၁၈၈ က ို ေညည်ွှနာ်း ည်) 

"မပညရ်ထာငစ်ိုက စ ြံခန် ့်ခွဲခွင့််ရှ  ည့်် အကက ားစာား လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားရေား ြအှပ 

ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်း နငှ့်် ဆက် ွယ်မခငာ်းြရှ ရ ာ တ ိုငာ်းရေ ကက ား   ို ့်ြဟိုတ် မပည်နယ် က စ ြံခန် ့်ခွဲခွင့်် ရှ  ည့်် 

အလတ်စာား နငှ့်် အရ ားစာား လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ် မြန် ့်မြျူားရေား " 

                                                             
23 To date, no ECCs have been issued by MONREC, with no-objection letters issued instead. 

24 The Hydropower Developers’ Working Group (HDWG), with support from IFC, has drafted a model CA/PPA template 
for hydropower projects. 

25 Currently the procurement process for HPPs is under review. 
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အရ ားစာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းဆ ို ညြ်ာှ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််ရအာက်  စ ြံက နာ်း မြစ်ပပ ား 

အလတ်စာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ဆ ို ညြ်ှာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် ထက်ကက ားပပ ား ၃၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််ရအာက် 

ရှ  ည့််စ ြံက နာ်းမြစ် ညဟ်ို ၊ လျှပ်စစ်ဥပရေ (၂၀၁၄)တွင ်ြွင့််ဆ ို တ်ြတှ်ထာား ည။်   ို ့်ောတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား 

ြည်ြျှပငမ်ြစ်ရစ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတ ိုငာ်းက ို တစ်ြျ ြုား ာားလံိုားအဆင့်် EIA လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာားမြင့်် ထ နာ်းချြုပ် 

ထာားပါ ည။် 

5.6။ ပတ်ဝနာ်းကျင်ဆ ိုင်ော  အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှု  

တညရ်ဆာက်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် တညရ်ဆာက်ဆ ဲအလတ်စာားနငှ့််အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား၊ စိုစိုရပါငာ်း 

၃၅ ခိုက ို စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းအလ ိုက် စ ြံရေားဆွခဲဲ့်ပပ ား၊ ြျာားရ ာအာားမြင့််  စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ ပတ်ဝနာ်းကျငထ် ခ ိုက်ြှု 

ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (EIA)အစ ေငခ်ံစာက ို အရမခခံြျှ ာမပြုစိုရေားဆွခဲဲ့် က ည။် ရယဘိုယျအာားမြင့်် အဆ ိုပါ EIA 

အစ ေငခ်ံစာြျာား၏ အေည်အရ ွား ည ် န ိုငင်တံကာစံနှုနာ်းနငှ့််ည ညွှတ်ြှုြရှ  လ ို၊ စ ြံက နာ်းြျာား၏ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ 

 က်ရောက်ြှုြျာားအာားဆနာ်းစစ်ြှု   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုား လွှြ်ားမခံြုကျယ်မပန် ့်ရ ာအကဲမြတ်ြှု   ို ့်ြဟိုတ် 

စ ြံရေားဆွဲြှုလညာ်း  ြပါရှ ပါ။ စ ြံက နာ်း EIA က ို ြျာားရ ာအာားမြင့်် နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာြှု 

အစ ေငခ်ံစာအာား MOEE   ို ့် တင ်ွငာ်းပပ ားရနာက်ြ ှ မပြုစိုရေားဆွပဲါ ည။်ထ ို ့်ရ ကာင့််လညာ်း ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို 

ရရှာင ်ကဉေနန်ငှ့်် ရလျှာ့်ချန ိုငေ်န ် စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့်် ေ ဇ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း 

ြျာားအတွက်  ကူည မြည့််ဆညာ်းရပားန ိုငမ်ခငာ်းြရှ ပါ။ ဤ လိုပ်ငနာ်းစဉ ည ်  က်ဆ ိုငေ်ာ အြွဲွေ့ြျာားအ ကာား န ားကပ် ည့်် 

ပာူးရပါငာ်း ရဆာငေွ်က်ြှု နငှ့််အတူ စ ြံက နာ်းေ ဇ ိုငာ်း နငှ့်် EIA က ို ပပ ြုငတ်ူရေားဆွမဲပြုစိုြှုတ ို ့်ပါဝင ်ည့််၊ ရကာငာ်းြနွ ်ည့်် 

န ိုငင်တံကာလိုပ်ငနာ်း ရဆာငေွ်က်ြှု အရလ့်အကျင့်် နငှ့််လညာ်း က ိုက်ည မခငာ်း ြရှ ပါ။ 

 ဘာဝ ယံဇာတနငှ့်် ပတ်ဝနာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားဝနက်က ားဌာန (MONREC) လက်ရအာက်ရှ  ပတ်ဝနာ်းကျင ်

ထ နာ်း  ြ်ားရေားဦားစ ားဌာန (ECD)  ည ် EIA က ိုြတ်ရှု ံိုား ပ်ေန ် နငှ့်် ECCs ြျာားက ိုထိုတ်ရပားေန ် တာဝနဝ်တတ ောား 

ရှ ရ ာ်လညာ်း တငမ်ပလာ ည့်် EIA အစ ေငခ်ံစာြျာားစာွက ို ြတ်ရှု ံိုား ပ်ေန ် စွြ်ားေည်နငှ့်် ေငာ်းမြစ်ြျာား အာားနညာ်း 

ရနရ ား ည။် စ ြံက နာ်းြျာားက ို  ရဘာတူထာား ည့််  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ်စ ြံခန် ့်ခွဲြှု အစ အြံြျာား၊ စံနှုနာ်းြျာား နငှ့််အည  

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရ ကာငာ်း ရ ချာရစေန ် စ ြံက နာ်း ရစာင့်် ကည့််ကွပ်ကဲရေားက ို မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေအရနနငှ့်် 

ယရန ့်အထ  အနညာ်းငယ် ာလိုပ်န ိုငခ်ဲ့်ပါ ည။် 

5.7။ ရြာငာ်းနှင်လည်ပတ်ဆွဲ ၊ တည်ရဆာက်ဆဲ နှင့်် အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား  

5.7.1။ ရြာငာ်းနှင်လည်ပတ်ဆဲ နှင့်် တည်ရဆာက်ဆဲရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား  

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့်် အထက် ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆ ဲရေအာား လျှပ်စစ် စက်ရံို  ၂၉ ခို 

ရှ ပပ ား စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၃,၂၉၈ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည ်(ဇယှာုံး ၅.၁ဇယှာုံး  နငှ့် ်ရနာက်ဆက်တွဲ ခ)။ ရနာက်ထပ် 

စ ြံက နာ်း ၆ ခို ည် တညရ်ဆာက်ဆ ဲအဆင့််တွငရ်ှ ပပ ား စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁,၅၆၄ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည။် လက်ရှ  

စ ြံက နာ်းြျာား၏ မြစ်ဝှြ်ားအလ ိုက် ပျံွေ့ နှံ ့်တညရ်ှ ပံိုက ို ကည့််လျှင ်၊ ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှားတွင ်အြျာားဆံိုားရှ ော၊ ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ် 

ဆ ဲစ ြံက နာ်း ၁၃ ခို (၂,ဝ၆၀ ြဂဂါဝပ် ) နငှ့်် တညရ်ဆာက်ဆ ဲစ ြံက နာ်း ၃ ခို (၁,၃၇၂ ြဂဂါဝပ် 26)   မြစ် ည။် ဧေ ယာအကျယ် 

၃၄,၉၀ဝ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ (န ိုငင် ံဧေ ယာ၏၅.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) ာရှ  ည့်် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ား ည ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား 

နငှ့်် တစ်စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာအကျယ်တ ို ့် အချ ြုားအေ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ားစ ားြှုအမြင့်ဆ်ံိုားမြစ်ပပ ား ရြာငာ်းနငှ ်

လညပ်တ်ဆ ဲစ ြံက နာ်း ၉ ခို စိုစိုရပါငာ်း ၈၁၀ ြ ဂါဝပ်   ို ့်ြဟိုတ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ တညရ်ဆာက်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ် ၏ ၂၄.၆ 

                                                             
26 Buywa HPP (47 MW), Yeywa HPP (280 MW), and Shweli 3 HPP (1,050 MW). 
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ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို က ိုယ်စာားမပြု ည။် ယငာ်း၏ရနာက်တွင ် လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ား ည ် ရြာငာ်းနငှ ်လည်ပတ်ဆ ဲ စ ြံက နာ်း ၄ ခို(၃၀၂ 

ြဂဂါဝပ်)၊ တညရ်ဆာက်ဆ ဲ စ ြံက နာ်း ၂ ခို (၈၁ ြဂဂါဝပ် 27)  မြင့်် ရနာက်ကလ ိုက်ရန ည။် ကျနမ်ြစ်ဝြ်ှား ငါားခို တွင ်

ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆ ဲ ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့်် အထက် စ ြံက နာ်း နစ်ှခို၊ ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ားြ ှ ြ ိုငာ်းဝ စ ြံက နာ်း (၆၆ ြဂဂါဝပ် ) နငှ့် ်

ပဲခူားမြစ်ဝှြ်ားြှ ရဇာငာ်းတူ စ ြံက နာ်း တ ို ့်နငှ့်် တညရ်ဆာက်ဆ ဲ စ ြံက နာ်း တစ်ခို၊ ေခ ိုငမ်ြစ်ဝှြ်ားြှ  ူရဌား 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း (၁၁၀ ြဂဂါဝပ် )  ာရှ  ည။် 

ဇယှာုံး ၅.၁ ။ မြစ်ဝြ်ှားအလ ိုက် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား အရမခအရန 

စ ြံက နာ်းအရမခအရန စ ြံက နာ်း 

အရေအတကွ ်

ဧောဝတ                       

(ြဂဂါဝပ် ) 

 လံွင ်                       

(ြဂဂါဝပ် ) 

စစ်ရတာငာ်း                    

(ြဂဂါဝပ် ) 

အမခာား                        

(ြဂဂါဝပ် ) 

စိုစိုရပါငာ်း                     

(ြဂဂါဝပ်) 

တညရ်ဆာက်ပပ ား ၂၉ ၂,၁၀၀ ၃၀၂ ၈၁၀ ၈၆ ၃,၂၉၈ 

တညရ်ဆာက်ဆ ဲ ၆ ၁,၃၇၂ ၈၁ - ၁၁၁ ၁,၅၆၄ 

အဆ ိုမပြု/ တ်ြှတ ် ၆၉ ၂၄,၆၀၄ ၁၆,၁၁၀ ၄၁၀ ၂,၇၂၄ ၄၃,၈၄၈ 

စိုစိုရပါငာ်း ၁၀၄ ၂၈,၀၇၆ ၁၆,၄၉၃ ၁,၂၂၀ ၂,၉၂၁ ၄၈,၇၁၀ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Keng Taung Upper HPP (51 MW) and Baluchaung Upper (30 MW). 
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ပ   5.1။ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု အရမခအရန 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2။ အဆ ိုမပြုထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား နှင့်် စ စစ် တ်ြှတ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား  

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား၁၀ ြဂဂါဝပ်  နငှ့််အထက်ရှ  ည့််  အဆ ိုမပြုထာားရ ာ ၊ စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား စိုစိုရပါငာ်း ၄၃,၈၄၈ ြဂဂါဝပ် (ဇယှာုံး ၅.၂ နငှ့်် ဇယှာုံး ၅.၃ ပါအတ ိုငာ်း ) ရှ  ည့််အနက်၊ 

ပငြ်မြစ်ြျာားတွင ် ၂၂,၇၆၀ ြဂဂါဝပ် (၅၁.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားတွင ် ၂၁,ဝ၈၉ ြဂဂါဝပ် (၄၈.၁ောခ ိုငန်ှုနာ်း) 

ရှ  က ည။် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားအေ ကည့််လျှင၊် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းအာားလံိုား၏ ၆၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရကျာ် ည ်   လံွငမ်ြစ် 



 

44 

 

ရ ကာငာ်းရပေါ်တွင ်(၃၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) နငှ့််  အနြ် ိုငခ်မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတွင ်(၂၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) ရှ  က ည။် အဆ ိုပါ စ ြံက နာ်းအြျာားစို 

 ည ်အကက ားစာားအဆင့််စ ြံက နာ်းြျာားမြစ်ပပ ား၊ စ ြံက နာ်း ၁၃ ခို  ည ် ၁,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ်  အထက်စ ြံက နာ်းြျာား မြစ် က၍ 

စိုစိုရပါငာ်းအဆ ိုမပြုတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား၏ ၈၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ  ည ်(ဇယှာုံး ၅.၂)။ 

ဇယှာုံး ၅.၂ ။ အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားက ို တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား (ြဂဂါဝပ်) အေရေတွက်မခငာ်း 

စ ြံက နာ်း 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား 

(ြဂဂါဝပ်) 

စ ြံက နာ်း အရေအတကွ ် စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်ကအ်ငအ်ာား   

(ြဂဂါဝပ် ) 

အဆ ိုမပြုထာား ည့်် 

ြဂဂါဝပ် စိုစိုရပါငာ်း၏ 

ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

>၂,၀၀၀ ၆ ၂၅,၁၀၀ ၅၈.၆ 

၁,၀၀၀ -၂,၀၀၀ ၇ ၁၀,၀၆၀ ၂၃.၄ 

၅၀၀ - ၁,၀၀၀ ၅ ၃,၀၂၀ ၇.၀ 

၁၀၀ - ၅၀၀ ၂၄ ၄,၂၂၃ ၉.၉ 

၁ - ၁၀၀ ၉ ၄၅၁ ၁.၁ 

စိုစိုရပါငာ်း ၅၁ ၄၂,၈၅၄ ၁၀၀ 

ြှတ်ချက။် စ စစ် တ်ြှတ်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား ြပါဝင ်

စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၄၂,၈၅၄ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့်် အဆ ိုမပြု စ ြံက နာ်း ၅၁ ခို က ို MOEE   ို ့်  တငမ်ပအစ ေငခ်ံ ထာားပပ ား၊  

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်တညရ်ဆာက်ြှု အကက ြုကာလ အဆင့််အြျ ြုားြျ ြုား  ို ့် ရောက်ရှ ရန က ည။် ထ ိုစ ြံက နာ်း အာားလံိုားက ို 

ပိုဂဂလ ကကအဆ ိုမပြုထာားမခငာ်းမြစ် ည။် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၆၀ဝ - ၇,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ် ကာား အြျ ြုားြျ ြုားရှ  ည့်် စ ြံက နာ်း 

၈ ခိုက ို  ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ပငြ်မြစ်၏ မြစ်လက်တက်ြျာား အရပေါ်တွင ် စ စစ် တ်ြတှ် အဆ ိုမပြုတငမ်ပ 

ထာား ည။် ၎ငာ်းတ ို ့် အထ ဲြ ှစ ြံက နာ်း ၅ ခို၊ စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၄,၉၆၀ ြဂဂါဝပ်  ည ် လံွငမ်ြစ်အရပေါ်တွင ်

အဆ ိုမပြုထာားမခငာ်းမြစ်ော ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းရပေါ်က အဆ ိုမပြု စ ြံက နာ်း အာားလံိုား၏ ၆၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ  ည။် ကျန ် ံိုားခိုြှာ 

ဧောဝတ မြစ်ရပေါ်ြ ှ မြစ်ဆံို (၆,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ်)၊ ချငာ်းတွငာ်းမြစ်ရပေါ်ြ ှ ထြံ   (၁,၂၀ဝ ြဂဂါဝပ်) နငှ့်် တန သာေ မြစ်ရပေါ်ြှ 

တန သာေ  (၆၀ဝ ြဂဂါဝပ် ) တ ို ့် မြစ်ရ ာ်လညာ်း ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာားက ို ေပ်ဆ ိုငာ်းထာား ည။်  

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင၊် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် အဆ ိုမပြုထာား ည့်် အဓ ကမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြာှ 

အနြ် ိုငခ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ  မြစ်၍ အဆ ိုမပြုထာား ည့်် စ ြံက နာ်း ၇ ခို၊ စိုစိုရပါငာ်း ၁၁, ၃၉၅ ြဂဂါဝပ် (မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား 

အရပေါ် ရှ  အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းအာားလံိုား၏ ၅၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) ရှ  ည။် ြလ ခ (၁, ၉၀ဝ ြဂဂါဝပ် ) နငှ့်် ရငေါ်ချြ်ားခ (၁, ၂၀ဝ ြဂဂါဝပ် ) 

တ ို ့် ည ်အဆ ိုမပြုစက်အငအ်ာား ေိုတ ယအကက ားဆံိုား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအဆင့်် စ ြံက နာ်းြျာား မြစ် က ည။် 

မပညန်ယ်နငှ့်် တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့််တွင ် စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၉၉၄ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့် ်  ရနာက်ထပ် ရေအာား 

လျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း  ၁၈ ခို (ဇယှာုံး ၅.၃)က ို စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ်လညာ်း နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာမြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ြ်ွား ရလ့်လာြှု 

ြျာားရဆာငေွ်က်ထာားမခငာ်းြရှ ပါ။ စ စစ် တ်ြတှ်ပပ ားစ ြံက နာ်းအြျာားစို၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားြှာ ၁၀ဝ ြဂဂါဝပ်ရအာက် 

မြစ်  ည။် 

ဇယှာုံး ၅.၃ ။ စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား                              

(ြဂဂါဝပ်) 

စ ြံက နာ်း အရေအတကွ ် စိုစိုရပါငာ်း 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား                       

( ြဂဂါဝပ်) 

၁၀၀ -၂၀၀ ၄ ၆၀၀ 

၁၀ - ၁၀၀ ၁၄ ၃၉၄ 

စိုစိုရပါငာ်း ၁၈ ၉၉၄ 
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6/  အရေား ကက ား ည့််ပတ်ဝနာ်းကျင်နှင့််လူြှုရေားဆ ိုင်ောက စစေ ပ်ြျာား  

ြဟာဗျျူဟာရမြာက်ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာဆနာ်းစစ်ြှု ည ်စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်းနငှ့် ်ေ ဇ ိုငာ်းရေားဆွမဲခငာ်း ကာလ 

အတွငာ်း ဆ ိုားကျ ြုား က်ရောက်ြှုြျာားက ို ရလျှာ့်ချေန ် အလတ်စာား နငှ့် ် အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားနငှ့် ်

တ ိုက်ရ ိုက်ဆက်န ွှယ်လျက် ရှ  ည့် ်အရေားပါကက ားြာား ည့်် ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် လူြှု-စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာ အရေားက စစြျာား အရပေါ် 

အရလားရပားအာရံိုစ ိုက် ည။် အဆ ိုပါ အရေားက စစြျာားတွင ်   ပပံနညာ်းကျက စစြျာားနငှ့်် စ ြံက နာ်းနငှ့်် ပတ် က်ဆက်နယွ် 

 ူြျာား၏ ပပူနရ် ကာင့် ်ကြှုြျာား နစ်ှခိုစလံိုားက ို ထည့််စဉားစာားမခငာ်းမြစ်၍၊ အြျာားစိုြှာ မြစ်ရနကျက စစြျာားမြစ် ည။် 

6.1။ အဓ ကမြစ်န ိုင်ရမခရှ ရ ာ  ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုင်ော  ပတ်ဝနာ်းကျင် နှင့်် လူြှုရေားက စစြျာား  

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း ည ်မပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲစွြ်ားအင ်၊ အလိုပ်အက ိုငြ်ျာား ၊ အခွနထ်ည့်ဝ်ငြ်ှု နငှ့် ် 

ရေ ဆ ိုငေ်ာ အရမခခံအရဆာက်အအံို (ဥပြာ-လြ်ားြျာား) တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနြ်ှုြျာား ြနတ် ားရပား၍၊ ရေ နတေြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုြျာား 

က ို အာားရပားမြ င့််တငန် ိုင ်ည့််အမပင၊် တပပ ြုငတ်ညာ်းြှာပင ် မြစ်ဝှြ်ား၊မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲနငှ့်် စ ြံက နာ်းအဆင့််ြျာားတွင ် ဆ ိုားဝါား 

 ည့် ်ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ နငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုြျာား ြနတ် ားမြစ်ရပေါ် န ိုင ်ည။် အလတ်စာား နငှ့်် အကက ားစာားအဆင့်် 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ အဓ ကမြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို (ဇယှာုံး 

၆.၁) တွင ်အကျဉားချံြုားရြာ်မပထာား ည။် 

ဇယှာုံး ၆.၁ ။ ရေအာားလျှပ်စစ်၏ အဓ က မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

အရ ကာငာ်းအော မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှု အရ ကာငာ်း/အကျ ြုား 

 ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ မြစ်၏ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ 

အရမပာငာ်းအလဲြျာား 

• ဓာတ်အာားအမြင့််ဆံိုားထိုတလ်ိုပ်ချ န၌် ရေထိုတလ်ွှတ်ြှု ရ ကာင့်် မြစ်လာ 

 ည့်် ရန ့်စဉ ရေစ ားနှုနာ်းအရမပာငာ်း အလဲြျာား 

• ရေရလာှငတ်ြံစ ြံက နာ်း ရေထိုတလ်ွှတ်ြှုရ ကာင့်် မြစ်လာ ည့်် ော   

အလ ိုက်ရေစ ားနှုနာ်းအရမပာငာ်း အလဲြျာား 

• စ ားဆငာ်းရန ည့်မ်ြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းတစ်ေပ်က ရေကနအ်မြစ်ရမပာငာ်းလဲ 

 ာွားမခငာ်း 

• ရေကက ား ည့််ပြဏ နငှ့်် ကက ြ်ရေ ရလျာ့်ကျလာမခငာ်း 

• တြံ နငှ့်် လျှပ်စစ်ဓာတအ်ာားရပားစက်ရံို  အ ကာားက မြစ်၏အစ တ်အပ ိုငာ်း 

ရနောတွင ် ရေြရှ ဘမဲြစ်ရနမခငာ်း 

မြစ်၏ ဘြူ ရိုပ် ငွအ်ရမခအရန 

အရမပာငာ်းအလဲြျာား / 

အရပေါ်ယရံမြလွှာ 

တ ိုက်စာားမပြုနာ်းတ ားမခငာ်း 

• တြံအတွငာ်း နိုနာ်းြျာားြြ်ားရလှာင ်လ ိုမြစ်၍ တြံရအာက်ပ ိုငာ်းတွင ်

နိုနာ်းပ ို ့်ချ ြှုရလျာ့်နညာ်းမခငာ်း 

• နိုနာ်းပ ို ့်ချ ြှုရလျာ့်နညာ်းမခငာ်း နငှ့်် နိုနာ်းရပျာ်ဝငြ်ှု ရတာငာ်းရန ည့််ရေ 

တ ို ့်ရ ကာင့်် တြံရအာက်ပ ိုငာ်းတွင ်မြစ်ကြ်ားပါား နငှ့်် မြစ် ကြ်ားမပင ်

တ ိုက်စာားြှု ြျာား မြင့််တက်လာမခငာ်း  

• တြံရအာက်ပ ိုငာ်းတငွ ် နိုနာ်းအနညအ်နစ်ှ၌ အြှုနအ်ြ ွှာား အေွယအ်စာားစံို 

ပါဝငြ်ှုအရမပာငာ်းအလဲြျာား 

• ဆည/်ရေရလှာငတ်ြံ   ို ့်ြဟိုတ် နှုနာ်းထိုတ်မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းြှ  အခါအာား 

ရလျာ်စွာ နှုနာ်းရြာက်ချရငှာ်းလငာ်း  ည့််အခါ၊ တစ်ခါတေံ နိုနာ်း ပြာဏ 

ြျာားစွာ ထိုတလ်ွှတ်ြ မခငာ်း 

ကြ်ားရ ို ားတနာ်း နငှ့်် မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ် 

ရေ  တ ိုက်စာားမခငာ်း / အရပေါ်ယ ံ

ရမြလွှာ တ ိုက်စာားမပြုနာ်းတ ားမခငာ်း 

• တြံအတွငာ်း နိုနာ်းြျာားြြ်ားရလှာင ်လ ိုမြစ်၍ တြံရအာက်ပ ိုငာ်းတွင ်

နိုနာ်းပ ို ့်ချ ြှုရလျာ့်နညာ်းမခငာ်း 

• မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုပံိုစံအရပေါ်ော  အလ ိုက ်ရမပာငာ်းလဲြှုြျာား  
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အရ ကာငာ်းအော မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှု အရ ကာငာ်း/အကျ ြုား 

ရေအေညအ်ရ ာွး အရမပာငာ်း 

အလဲြျာား / ယ ိုယငွာ်းကျဆငာ်း 

လာမခငာ်း 

• တြံစ ြံက နာ်းြျာားအတွငာ်းော  အလ ိုက်ရေ  ိုရလှာငထ် နာ်း  ြ်ား 

ထိုတလ်ွှတ် ြှုရ ကာင့်် ရေအေညအ်ရ ာွး ရလျာ့်ကျ လာမခငာ်း (ဥပြာ 

အပူချ န ်၊ ရအာက်ဆ ဂျငရ်ပျာ်ဝငြ်ှု ပြာဏ နငှ့်် အာဟာေ 

ပါဝငြ်ှုနှုနာ်းအရမပာငာ်းအလဲြျာား)  

• ဆည/်ရေရလှာငတ်ြံ / နှုနာ်းထိုတ်မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုြှ အခါအာားရလျာ်စွာ 

နိုနာ်းရြာက်ချမခငာ်း 

ရေရနရဂဟစနစ်/ဇ ဝြျ ြုားကွဲ ြျ ြုားစံို 

ရလျာ့်ပါားမပြုနာ်းတ ားလာမခငာ်း/ ဆံိုား 

ရှု ံားမခငာ်း 

• ရေရနရဂဟစနစ် အဆင့််န ြ့််ကျလာမခငာ်း /  မြစ်ရေ စ ားဆငာ်းြှုနငှ့်် ဘြူ  

ရိုပ် ငွ ်အရမပာငာ်းအလဲ ြျာား ရ ကာင့်် ရေရနဇ ဝြျ ြုားကွဲ ြျ ြုားစံို ဆံိုားရှု ံားြှု ၊ 

ရေ အေည ်အရ ာွးရမပာငာ်းလဲြှု နငှ့်် မြစ်၏ ကနွယ်က် ဆက် ယွြ်ှု 

မပတ်ရတာငာ်းဆံိုားရှု ံားမခငာ်း / ငါားြျာားရရွှွေ့ရမပာငာ်း  ာွားလာော၌ ရကျာ် 

မြတ်ြ ာွားန ိုငရ် ာ အတာား အဆ ားြျာား ြနတ် ားမြစ်ရပေါ် လာမခငာ်း  

ကိုနာ်းရမြရဂဟစနစ်/ဇ ဝြျ ြုားကွဲ ြျ ြုားစံို 

အဆင့််န ြ့််ကျလာမခငာ်း / ဆံိုားရှု ံားြှု 

• စ ြံက နာ်းတညရ်နောတွင ်၊ အဓ ကအာားမြင့်် ရေရလာှငတ်ြံဧေ ယာ 

ရ ကာင့်် ကိုနာ်းရမြ ဇ ဝြျ ြုားကွဲ ြျ ြုားစံို တ ိုက ်ရ ိုက် ဆံိုားရှု ံားြှု  

• ဆညရ် ကာင့်် ကိုနာ်းရန က်ရှ ြျာား၏ ကျက်စာားောရနောြျာား၊ 

အရလ့်အထြျာား ဆံိုားရှု ံားမခငာ်း 

• ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ ်ည့်် ဧေ ယာအတွငာ်း 

လြ်ားရပါက်ရောက်ြှု တ ိုားတကလ်ာ ည့််အတကွ်  ယဇံာတ 

ထိုတ်ယ ူံိုားစဲွမခငာ်းရ ကာင့်် မြစ်လာ ည့််  ယွဝ် ိုက်ရ ာ ဆံိုားရှု ံားြှု 

လူြှုရေား နငှ့်် လူြှု-စ ားပွာား ရမြ  ြ်ားယမူခငာ်း နငှ့်် မပနလ်ည ်

ရနောချ ထာားမခငာ်း ၊ ပိုဂဂလ က 

စ ိုက်ပျ ြုားရေား နငှ့််  စ်ရတာရမြ 

ဆံိုားရှု ံားြှု 

• ပိုဂဂလ ကပ ိုငရ်မြ နငှ့်် အေငာ်းပစစညာ်းြျာား   ြ်ားယမူခငာ်း  

• ရနောရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှု / အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာား မပနလ်ည ်ရနောချထာားမခငာ်း  

• ရေအာားလျှပ်စစ်အရဆာက်အအံိုြျာားရ ကာင့််လက်ရှ အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်း 

ရနရ ာ ရမြ ံိုားစဲွြှုြျာား (ဥပြာ စ ိုက်ပျ ြုရေား၊  စ်ရတာ၊ စာားကျက် 

ရမြ) နငှ့်် မြစ် ံိုားစဲွြှုြျာား (ငါားလိုပ်ငနာ်း ) ဆံိုားရှု ံားြှု / ရမပာငာ်းလဲြှု 

 က်ရြွားလိုပ်ငနာ်းြျာား   ို ့်ြဟိုတ် 

ယဉရကျားြှု/ဘာ ာရေားဆ ိုငေ်ာ 

အရလ့်အထြျာားက ိုအရထာက် 

အပံ့်ရပားရန ည့်် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်း 

အဝ ိုငာ်းနငှ့်် ဆ ိုငရ် ာ ဘာဝ 

 ယဇံာတြျာားဆံိုားရှု ံားြှု     ို ့်ြဟိုတ ် 

ရလျာ့်ကျြှု 

•  စ်ရတာြျာား ၊ မြက်ခငာ်းြျာား ၊ ငါားလိုပ်ငနာ်း နငှ့်် ရေရပား  ငွာ်းရထာက် 

ပံ့်ြှု ြျာား(စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားမခငာ်း နငှ့်် အ ြ်တငွာ်း  ံိုားစဲွြှုအတကွ်) ြယရ်ှာား 

ခံေမခငာ်း စ ည ်

• ဘာ ာရေား / ယဉရကျားြှု နငှ့်် /   ို ့်ြဟိုတ်အပနာ်းရမြ အနာားယမူခငာ်း 

ဆ ိုငေ်ာ က စစြျာားအတွက် အ ံိုားမပြုရန ည့််  ဘာဝမြစ်ရေ စ ားဆငာ်းြှု 

ပံိုစံ ပျက်ယငွာ်းမခငာ်း 

အရေားကက ား ည့်် ဘာဝ/ ယဉ 

ရကျားြှုအရြွအနစ်ှြျာား / ဘာ ာ 

ရေားဆ ိုငေ်ာ ရနောြျာား ဆံိုားရှု ံားြှု 

• တစ်ြူထာူးမခာား ည့််၊ အစာားထ ိုားြေ ည့်် ရနောြျာား ရေလွှြ်ားမခငာ်း 

  ို ့်ြဟိုတ် ြယရ်ှာားခံေမခငာ်း 

လြ်ားရပါက် ာွားလာန ိုငြ်ှု / 

 ယယ်ပူ ို ့်ရဆာငရ်ေား 

ကန် ့် တ်ချက်ြျာား မြစ်လာမခငာ်း 

• မြစ်အတွငာ်း ယယ်ပူ ို ့်ရဆာငရ်ေား နငှ့်် မြစ်တစ်ြကက်ြ်ား  ို ့် မြတ် နာ်း 

 ည့်် လြ်ားရ ကာငာ်းြျာား မြတ်ရတာက်ခံေမခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ရလျှာ့်ချ 

ခံေမခငာ်း 

ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း၏ 

ရဘားကငာ်းရေား 

• ရအာက်ပါအနတောယမ်ြစ်န ိုငရ်မခတ ို ့်မြင့်် ဆက်န ွှယေ်ာြျာား- 

- ကက ားြာား ည့််ရေပြာဏက ို ရိုတတ်ေက် ြွင့််ချမခငာ်း (ဓာတ်အာားထိုတလ်ိုပ် 

ြှုြှ ထိုတလ်ွှတ်ရေ/ ရေပ ိုလွှဲြှ လျံှကျရေ)  

- အရဆာကအ်အံိုပပ ြုကျမခငာ်း / ရေကာတာကျ ြုားရပါက်မခငာ်းတ ို ့်ရ ကာင့်် 

  ိုရလှာင ်ထာား ည့်် ရေြျာားအာား ပြာဏအြျာားအမပာား ရိုတတ်ေက် 

ထိုတလ်ွှတ်ြှု ( မြစ်န ိုငရ်မခ နညာ်းပါား ည့်မြစ်ေပ်) 

ရေ ခံတ ိုငာ်းေငာ်း ာားြျာား အရပေါ် 

ထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

• ရေ ခံတ ိုငာ်းေငာ်း ာားြျာား၏  က်ရြွားလိုပ်ငနာ်းြျာားနငှ့်် ရရွှွေ့ရမပာငာ်း 

ခံေြှုဆ ိုင ်ော ထ ခ ိုကန် ိုငရ်မခအြျ ြုားအြျ ြုား 
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အရ ကာငာ်းအော မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှု အရ ကာငာ်း/အကျ ြုား 

ပဋ ပကခ • နစ်နာချက်၊ ြရကျနပ်ချက်ြျာား နငှ့်် ပဋ ပကခ ပ ိုြ ိုဆ ိုားေွာားလာန ိုင ်ည့်် 

မြစ်န ိုငရ်မခ အလာားအလာ 

စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွနဲငှ့််ဖမစ်ဝှြ်ားြျာားအရပေါ် 

စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု ြျာား 

• မြစ်တစ်ရလျှာက်   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခဲွအတငွာ်း ရေအေငာ်းအမြစ် 

ြျာားစွာ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ၏  က်ရောက်ြှုစိုစိုရပါငာ်း 

6.2။ စ ြံက နာ်းနှင့််ပတ် က်ဆက်နွယ် ူြျာားအရပေါ်ကျရောက်န ိုင် ည့်် အဓ ကျရ ာ  

ပတ်ဝနာ်းကျင် နှင့်် လူြှုရေားက စစြျာား  

SEA ၏ အဓ ကေညေွ်ယ်ချက်တစ်ခိုြာှ- စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့်် အမပနအ်လှနရ်ဆွားရနာွးြှု တ ိုားတက် 

ရကာငာ်းြွန ်ရစမခငာ်းမြင့််၊ စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူအြျ ြုားြျ ြုား၏ ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့် ်လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားထာားြှု 

ြျာားက ို ဆံိုားမြတ်ချက် ချြတှ် ူြျာားက ပ ိုြ ိုနာားလည ်ရဘာရပါက်ရစေနမ်ြစ် ည။် စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေား 

ြရူဘာင ် (SDF)ရြာ်ထိုတ်ော၌ ထ ိုအချက်က ို ထည့်် ွငာ်းစဉားစာား င့်် ည။် အဓ ကကျ ည့် ် အရ ကာငာ်းအောြျာား 

 တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားန ိုငရ်ေားအတွက် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု အဆင့်အ်ာားလံိုားနငှ့် ် ဆက်န ွှယ်ရန ည့်် 

ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်လ်ူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ မပဿနာြျာား ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ောတွင ်ဆက်လက်ရြာ်ရဆာငရ်နေြည့်် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွး 

ြှုြျာားကအရေားကက ားပါ ည။် ထ ိုတ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာားြ ှ စိုရဆာငာ်းေရှ  ည့််  တငာ်းအချက်အလက်ြျာားက ို အရမခခံ 

အချက်အလက်အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှု အစ ေငခ်ံစာအတွငာ်း ထည့်် ွငာ်းခဲ့် ည့််အမပင၊် SEA ဆ ိုငေ်ာ ရတွွေ့ ရှ ချက်ြျာားတွင ်

လညာ်းရြာ်မပထာား ည။် SEA လိုပ်ငနာ်းစဉ၏ ထ ရတွွေ့ဆက်ဆရံဆွားရနာွးြှု အဆင့််အာားလံိုားြ ှ ရပေါ်ထကွ်လာ ည့််  

အဓ ကကျရ ာက စစေပ်ြျာား၊ စ ြံက နာ်းနငှ့်် ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား၏ပူပနြ်ှုြျာား နငှ့်် အခွင့််အလြ်ားြျာားက ို ရအာက်တွင ်

အကျဉားချံြုား ရြာ်မပထာားပါ ည်။ 

6.2.1။ စ ြံက နာ်းနှင့််ပတ် က်ဆက်နွယ် ူြျာားနှင့်် ဆ ိုင် ည့််မြစ်ဝှြ်ားအလ ိုက်က စစေပ်ြျာားနှင့်် 

အခွင့််အလြ်ား  ြျာား 

SEA လိုပ်ငနာ်းစဉအရစာပ ိုငာ်းတွင ် ရဆာငေွ်က်ခဲ့် ည့်် မြစ်ဝြ်ှားအလ ိုက်တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးပွဲြျာားတွင ် ရေ ခံ အေပ်ဘက် 

လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့အစည်ားြျာား၊ အစ ိုားေတာဝနရ်ှ  ူြျာား၊ မြစ်ဝြ်ှား နငှ့်် မပညန်ယ်/ 

တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့််ရှ  အမခာား ပါဝင ်င့််ပါဝငထ် ိုက် ူြျာားနငှ့်် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆရံဆွားရနာွးခဲ့် ည။် စ ြံရေားဆွထဲာား ည့်် 

အလတ်စာား နငှ့် ် အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားစွာ ည ် ပဋ ပကခမြစ်ပာွားလွယ် ည့် ် ဧေ ယာြျာားအတွငာ်း 

ကျရောက်ရန လ ို၊ ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆဲ ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားစွာ၏ အရြခွံမပဿနာြျာားြာှလညာ်း ရမြရှငာ်း 

ပပ ားစ ားမခငာ်းြရှ ရ ား မြင့်် လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခြျာား၊ ရနေပ်စွန ့်ခ်ွာေြှု  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းြျာားနငှ့်် ဆက်န ွှယ်ရန ည့်် 

ပပူနြ်ှုြျာား ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့် ရပေါ်ထကွ်လာခဲ့် ည။် ဧောဝတ အထက်ပ ိုငာ်း၊  လံွင၊် တန သာေ  နငှ့်် စစ်ရတာငာ်း 

မြစ်ဝြ်ှားြျာားြ ှအေပ်ဘက်လူြှု အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား အာားလ  ုံး ည ် မပညတ်ွငာ်းပဋ ပကခ၊  ဘာဝ ယံဇာတ ထ နာ်းချြုပ်ြှု နငှ့်် 

လူနညာ်းစိုတ ိုငာ်းေငာ်း ာားအိုပ်စိုြျာား၏ ေပ ိုငခ်ွင့််ြျာားနငှ့််  က်ဆ ိုငရ် ာ က စစေပ်ြျာားက ို ထိုတ်ရြာ်ရမပာဆ ိုခဲ့် ည။် 

ရဆွားရနာွးပွဲြျာားတွင၊် စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား ည ် ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆရဲေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား 

၏ ရအာက်ပါ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား နငှ့်် အကျ ြုားရကျားဇူားြျာားက ို ထိုတ်ရြာ် ရမပာဆ ိုခဲ့် ည။် 

• ထ ခ ိုက်ြှုြျာား - ရေစ ားဆငာ်းြှုနငှ့်် ရေအေညအ်ရ ွားရမပာငာ်းလဲြှု ၊ အနညက်ျမခငာ်းနငှ့်် မြစ်ကြ်ားပါားတ ိုက်စာားမခငာ်း၊ 

ရေကက ားမခငာ်း၊   စ်ရတာမပြုနာ်းတ ားမခငာ်း၊ ဇ ဝြျ ြုားကွဲြျ ြုားစံိုဆံိုားရှု ံားြှု၊ အစာားအစာြူလံိုြှုနငှ့်် အာဟာေ(ဥပြာ - 

စ ိုက်ပျ ြုားရမြ၊ မြစ်ကြ်ားပါား ဥယျာဉမခံြျာား၊  စ်  ားမခံြျာား နငှ့်် ငါားြြ်ားယူေရှ ြှုြျာား ရလျာ့်နည့််ဆံိုားရှု ံားြှု)  က်ရြာွး 
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လိုပ်ငနာ်းဆံိုားရှု ံားြှု၊ ရမြ  ြ်ားယူမခငာ်း၊ ပဋ ပကခ၊ လူြှုဘဝ ာယာအဆငရ်မပြှုက ို ထ ခ ိုက်ရစရ ာ မပဿနာြျာား 

(ဥပြာ ြာူးယစ်ရဆားဝါား နငှ့်် စ တ်ကျနာ်းြာရေား) နငှ့်် 

• အကျ ြုားရကျားဇူားြျာား - လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ ြှု၊ မပည ်ူ ့်ရေားောဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား ေယူ ံိုားစွဲခွင့်် တ ိုားတက် 

ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း (ကျနာ်းြာရေား၊ ပညာရေား၊  ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငရ်ေား)၊ လူြှု - စ ားပွာားဆ ိုငေ်ာြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုန င့်် 

ပ ိုြ ိုမြင့််ြာားရ ာ လူရနြှုအဆင့််အတနာ်းြျာား၊ စ ိုက်ပျ ြုားရေေရှ  ံိုားစွဲန ိုငရ် ာအခွင့််အလြ်ားြျာား(ဘက်စံိုစ ြံက နာ်း 

ြျာား)၊ ရေ ခံြျာားအာား အလိုပ်ခန် ့်ထာားြှုနငှ့်် အရ ားစာားနငှ့််အလတ်စာားလိုပ်ငနာ်းြျာား ြွံ ွေ့ ပြ ြုားလာေန ်အခွင့််အလြ်ား 

ြျာား ။  

ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှုက ိုလညာ်း ဆံိုားမြတ်ချက်ချြှတ် ည့််အပ ိုငာ်းတွင ် ရေ ခံြျာား၏  ရဘာထာားအမြင် 

ြျာား ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားြှုြရှ မခငာ်းနငှ့်် အြျာားမပည ်ူပာူးရပါငာ်းပါဝငရ်ဆာငေွ်က်ြှုြရှ မခငာ်း တ ို ့်နငှ့်ဆ်က်န ွှယ်ရန ည့်် 

အဓ ကပူပနစ်ောက စစအမြစ် ရထာက်မပခဲ့် ည။် ဥပြာ မပညရ်ထာငစ်ိုအဆင့််၊ တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့်် နငှ့်် ရေ နတေအစ ိုားေ 

တ ို ့်အ ကာား အာားနညာ်းရ ာ ည  နှု ငာ်းရဆာငေွ်က်ြှုနငှ့်် ရေ နတေအစ ိုားေြျာား၏ လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််အာဏာ အကန် ့်အ တ်ရှ  ည့်် 

က စစြျာားက ိုလညာ်း ရြာ်မပခဲ့် ည။် အပပ ြုငအ်ိုပ်ချြုပ်ြှု ြျာားရှ ရနမခငာ်း နငှ့်် လက်ရှ ဥပရေြျာား၏ အာဏာ က်ရောက်ြှု 

အာားနညာ်းမခငာ်းြျာားရ ကာင့််လညာ်း စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှုက ို ပ ိုြ ိုရှုပ်ရထွားရစ ည။်  တန သာေ မြစ်ဝြ်ှား နငှ့်် ပတ် က် ည့်် 

မြစ်ေပ်ြျာားတွင ် စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် ရေ ခံမပည ်ူြျာားအာား ြ အာားရပား ရဘာတူည ရစခဲ့် 

ရ ာ်လညာ်း ရေ ခံြျာားအရနနငှ့်် ဓာတ်ရငွွေ့တငပ် ို ့်ြှုြ ှ အကျ ြုားခံစာားခွင့််ြေရှ မခငာ်း၊ ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့်် ချ တ်ဆက် 

မြန် ့်မြျူားရ ာ ရစျားချ ြု ည့််လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားြေရှ ရ ားမခငာ်းနငှ့်် ရ ားကက ားရ ာ ပိုဂဂလ ကလျှပ်စစ်က ို ာ ဝယ်ယူ ံိုားစွဲ 

ရနေမခငာ်းတ ို ့်က ို ြွင့််ဟရြာ်မပခဲ့် ည။် ပငွ့််လငာ်းမြင ်ာြှုနငှ့်် တာဝနခ်ံြှုကငာ်းြဲ့်မခငာ်းနငှ့်် တစ်ခါတေံ ကိုြပဏ ြျာားက 

စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ လွဲြာှားရ ာ တငာ်းအချက်အလက်ြျာားရပားမခငာ်း ၊ စ ြံက နာ်းြျာားအရပေါ် ရေ ခံြျာား၏ လက်ခံန ိုငြ်ှု 

နညာ်းပါားမခငာ်းနငှ့် ် နစ်နာ ူြျာားအာား ရလျာ်ရ ကားရပားရချြှုြရှ မခငာ်းြျာား  ကံြုရတွွေ့ေရ ကာငာ်းက ိုလည်ား ထိုတ်ရြာ်ရမပာ ကာား 

ခဲ့် ည။် EIA ြျာား ည ် အချက်အလက်ပါရှ ြှု အာားနညာ်းပပ ား  ြ ကာခဏဆ ို လ ို ဆ ိုားကျ ြုား က်ရောက်ြှု 

 တငာ်းအချက်အလက်ြျာားက ို ချနလ်ှပ်ထာား ည်ဟိုလညာ်း ယငာ်းတ ို ့်က ရှု မြငထ်ာား က ည။်  

န ိုငင်မံခာားေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုြျာား ည် ရေ ခံမပည ်ူြျာား၏  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားက ို ပခ ြ်ားရမခာက်ပပ ား ထ ခ ိုက်ခံစာား 

လွယ်ရ ာ ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအရပေါ် ြရကာငာ်းရ ာထ ခ ိုက်ြှုမြစ်ရစရ ကာငာ်း၊ လံိုမခံြုရေားအတွက် ပပူနစ်ောက စစ 

အမြစ် ရေ ခံြျာားက ထိုတ်ရြာ်ရမပာဆ ိုခဲ့် က ည။် ဤပပူနြ်ှုြျာား ည ်  ြျာားရ ာအာားမြင့်် အတ တ်ကာလက 

အထာူးစ ားပာွားရေားဇိုနြ်ျာား  အရကာငအ်ထည ်ရြာ်ြှု၏ ဆ ိုားဝါားရ ာ အရတွွေ့အ ကံြုြျာားြ ှရပေါ်ထကွ်လာမခငာ်းမြစ် ည။်  

စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား ထိုတ်ရြာ်ရဆွားရနာွးခဲ့် ည့် ်  မပဿနာြျာား နငှ့်် အခွင့််အလြ်ားြျာားက ို ရဆွားရနာွးြှု 

အကက ြ်ရေအလ ိုက် (ပ   ၆.၁) နငှ့်် (ပ   ၆.၂) တ ို ့်တွင ်အ  ား  ားရြာ်မပထာား ည။် ဂေပ်ပံိုြျာား ည ် မြစ်ဝြ်ှားရလားခိုအတွငာ်း  

မပဿနာ/အခွင့်အ်လြ်ား တစ်ခိုစ အတွက် စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား၏ ရဆွားရနာွးြှုြျာားအနက် ထပ်ရနရ ာ 

ရဆွားရနာွးြှုြျာား၊ ဆငတ်ူ ည့်် မပဿနာြျာားက ို ထည့််ြတွက်ဘြဲယ်ထိုတ်ကာ ၊ စာေငာ်း ွငာ်းခံေ ည့်် အရ ကာငာ်းအောနငှ့်် 

အကက ြ်ရေက ို အရမခခံပပ ား ောခ ိုငန်ှုနာ်း မပနလ်ညတ်ွက်ချက်ထာားမခငာ်းမြစ် ည။် ရြာ်ထိုတ်ရတွွေ့ ရှ ခဲ့် ည့်် အခွင့််အလြ်ားြျာား 

တွင ် အ ကံမပြုချက်ြျာားက ြျာားမပာားကျယ်မပန် ့်စွာပါရှ ရန မြင့်် ယငာ်းတ ို ့်ထကဲ အရေားအကက ားဆံိုားက ို ရေွားချယ်ေန ်

ခက်ခဲပါ ည။် 
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ပ   ၆.၁ ။ မြစ်ဝြ်ှားအလ ိုက် စ ိုားေ ြ်ပပူနရ်နရ ာက စစေပ်ြျာား က ို ရြာ်မပြှုအကက ြ်ရေြျာား 
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ပ   ၆.၂ ။ မြစ်ဝြ်ှားအလ ိုက် အခွင့််အလြ်ားြျာားက ို  ရြာ်မပြှုအကက ြ်ရေြျာား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား (MW) နငှ့်် ရမြဧေ ယာအကျယ်(km2)တ ို ့်အချ ြုားအေ ယရန ့်အထ  ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထည ်

ရြာ်ြှုအြျာားဆံိုား မြစ်ဝြ်ှားမြစ် ည့်် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှားတွင ်  ရေစ ားဆငာ်းြှု၊ အနညက်ျမခငာ်း နငှ့်် မြစ်ကြ်ားပါား တ ိုက်စာားြှု 

အရမပာငာ်းအလဲြျာား၊ ငါားလိုပ်ငနာ်းဆံိုားရှု ံားြှု နငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆဲစ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် ဆက်နယွ် ည့်် လူြှုရေား 

မပဿနာြျာားရှ ရ ကာငာ်း စ ြံက နာ်းနငှ့်် ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားက ထိုတ်ရြာ်ရမပာဆ ို ခဲ့် ည။် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ား 

အတွငာ်းရှ  ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆဲရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း ၉ ခို၏ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား၊ အကျ ြုားရကျားဇူားြျာားနငှ့်် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ 

 က်ရောက်ြှုြျာားက ို နာားလည်ေနအ်ရေားကက ား ည။် အရ ကာငာ်းြာှ- အမခာားမြစ်ဝြ်ှားြျာားအတွငာ်း ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်း 

ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညြ်ှုတွင ် ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားန ိုငရ် ာရ ကာင့််မြစ် ည။် ဥပြာ အထက် 

ရပါငာ်းရလာငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း (၁၄၀ ြဂဂါဝပ်) ဆ ိုငေ်ာ တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးပွဲတစ်ခို၌ ေွာ ာားြျာားက ယငာ်းတ ို ့်၏ 

 က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား မပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ပားြှုအစ အစဉ ည ် လံိုရလာက်ြှုြရှ ခဲ့်ရ ကာငာ်း တငမ်ပခဲ့် က ည။် 

 င့််ရတာ် ည့်် စ ိုက်ပျ ြုားရမြက ို အစာားထ ိုားရထာက်ပံ့်ရပားခဲ့်မခငာ်းြရှ  မြင့်် ကက ားြာား ည့်် ဝငရ်ငဆွံိုားရှု ံားြှု၊ အလိုပ် 

လက်ြဲ့်မြစ်ြှုနငှ့်် လူြှုရေားမပဿနာြျာား မြစ်ရပေါ်လာရစခဲ့် ည။် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းနငှ့််ဆက်န ွှယ် ည့်် စ ိုက်ပျ ြုားရမြ 

ဆံိုားရှု ံားြှု ည ် ရေရဝရေလဲ ဧေ ယာြျာားအတွငာ်း ထနွယ်က်စ ိုက်ပျ ြုားမခငာ်း နငှ့်် ထငာ်းရလာငစ်ာြျာား ထိုတ်ယူမခငာ်းြျာားက ို 

ရမပာငာ်းလဲလိုပ်ရဆာငေ်နလ်ညာ်း တွနာ်းအာားရပားပပ ား  စ်ရတာမပြုနာ်းတ ားမခငာ်း  ို ့် ဆ ိုက်ရောက်ရစန ိုင ်ည။် မပနလ်ညရ်နောချ 
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ထာားြှုနငှ့်် ရလျာ်ရ ကားရငရွပားရချမခငာ်းလိုပ်ငနာ်းစဉဆ ိုငေ်ာ  တငာ်းအချက်အလက်ြာှ ရှငာ်းလငာ်းမခငာ်းြရှ  လ ို၊ အြျာား 

မပည ်ူပါဝငန် ိုင ်ည့်် အခွင့်အ်လြ်ားြျာား ည ် အကန် ့်အ တ် ာရှ  ညဟ်ိုရြာ်မပခဲ့် က ည။် 

 တထ ြုတူားရြာ်မခငာ်းက ိုလညာ်း ဧောဝတ အထက်ပ ိုငာ်းနငှ့်် ချငာ်းတွငာ်းမြစ်ဝြ်ှားတွင ်အရေားကက ား ည့််မပဿနာ အမြစ် ထိုတ်ရြာ် 

တငမ်ပခဲ့် က ည။် ဓာတ် တထ ြုတူားရြာ်မခငာ်း ည ် မြစ်ရေက ို ညစ်ညြ်ားရစပပ ား မြစ်ကြ်ားပါားတ ိုက်စာားြှု မြစ်ရပေါ်ရစကာ 

အနညက်ျြှုမြင့််တက်ရစရ ာရ ကာင့််မြစ် ည။်  စ်ရတာမပြုနာ်းတ ားမခငာ်းနငှ့်် တောားြဝင ်  စ်ခိုတ်မခငာ်းတ ို ့်က ို မြစ်ဝှြ်ား 

ြျာားအာားလံိုားတွင ် အ ာားရပားရြာ်မပခဲ့် ည။်  တထ ြုတူားရြာ်မခငာ်း၊  စ်ရတာလိုပ်ငနာ်း၊ စ ိုက်ပျ ြုားရေားနငှ့်် ရေရ ကာငာ်း 

 ွာားလာရေား အပါအဝင ် ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငရ်ေားလိုပ်ငနာ်းြျာား ည ်မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုား  နငှ့်် ဆ ိုင ်ည့််လိုပ်ငနာ်းစဉြျာားအရပေါ် 

 က်ရောက်ြှုရှ ရ ာ   ိုြဟိုတ်  က်ရောက်ြှုခံေရ ာ အဓ ကစ ားပာွားရေားလိုပ်ငနာ်းြျာား မြစ် ည။် ၂၀၁၀ ခိုနစ်ှတွင ်

ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား၊ မြစ်ငယ်မြစ်ရပေါ်က ေဲေွာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း (၇၉၀ ြဂဂါဝပ်) ၏  က်ရောက်ြှုခံေ ည့်ေွ်ာြျာားနငှ့် ်

တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုအေ ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆဲစ ြံက နာ်းြျာားတွင ် ရတွားထငြ်ှနာ်းဆခဲ့်ရ ာ ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်် လူြှုရေား 

ဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုြျာားြာှ အြှနတ်ကယ် က်ရောက်ခဲ့်ရ ကာငာ်း အတညမ်ပြုန ိုငခ်ဲ့် ည။် စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

 ည ်လြ်ားြျာား၊ ရကျာငာ်းြျာား၊ ကျနာ်းြာရေား ရစာင့််ရရှာက်ြှု ၊ ရေေရှ ြှု နငှ့်် လျှပ်စစ်ေရှ ြှုတ ို ့် ပ ိုြ ိုတ ိုားတက် ရကာငာ်းြနွလ်ာ 

ရစရ ကာငာ်းလညာ်း ေပ်ေွာလူထိုကရြာမ်ပခဲ့် ည။် ထ ို ့်အမပင ်စ ြံက နာ်းတညရ်ဆာက်ဆကဲာလ နငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်စဉ 

အတွငာ်း မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု၊ ရေအေညအ်ရ ွား၊ ငါားလိုပ်ငနာ်းနငှ့်် အစာားအစာြူလံိုြှုတ ို ့်အရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ိုလညာ်း ရြာ်မပခဲ့် 

 က ည။်  

စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားက ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၊ စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှု၊ ပွင့််လငာ်းမြင ်ာြှု၊ 

တာဝနခ်ံြှု နငှ့်် အကျ ြုားခံစာားြှုြျှရဝမခငာ်းက စစြျာား ည ်အခက်အခဲြျာားမြစ်ရစ လ ို အခွင့််အလြ်ားြျာားလညာ်း မြစ် ညဟ်ို 

ရဆွားရနာွးခဲ့် က ည။် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆ ဲနငှ့်် စ ြံရေားဆွဲထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား ည ် ပတ်ဝနာ်းကျင ်

နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား အမပင ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ ြှုြျာား၊ တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနလ်ာ ည့်် အြျာားမပည ်ူ 

ဆ ိုငေ်ာဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားနငှ့်် စ ိုက်ပျ ြုားရေား နငှ့်် စ ားပာွားရေားြွံ ွေ့ ပြ ြုားြှုတ ို ့်ကဲ့်  ို ့်  အနာဂတ်အကျ ြုားရကျားဇူားြျာား က ိုလညာ်း 

ရဆာင ်ကဉားရပားရ ကာငာ်း ရဘာတူခဲ့် က ည။် အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်း အချ ြုွေ့က ပင ြ်ားချြ်ားရေား လိုပ်ငနာ်းစဉ 

ြပပ ားစ ားြချငာ်း ကက ားြာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို အရကာငအ်ထညြ်ရြာ်ေန ်ကန် ့်ကွက် ရန ကရ ာ်လညာ်း၊ 

ရေ ခံေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအတွက်  အကျ ြုားရကျားဇူားခံစာားခွင့်ြ်ျာားနငှ့် ် မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားအတွက် ဝငရ်ငရွှာရပား 

န ိုငြ်ှုတ ို ့်နငှ့််ပတ် က်၍ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားဆ ိုငေ်ာ အမပနအ်လှနရ်ဆွားရနာွးြှု စတငန် ိုငြ်ည့်် အခွင့််အလြ်ား 

တစ်ခိုရှ ရနရ ကာငာ်း အ  အြှတ်မပြုလက်ခံ ကပါ ည။် 

6.2.2။ မြစ်ဝှြ်ား ရဆာွးရနာွးြှုြျာားြှ အ ကံမပြုချက်ြျာား  

SEA လိုပ်ငနာ်းစဉအဆံိုား တ်ခါန ားတွင ် SEA ၏ အဓ ကရတွွေ့ ရှ ချက်(ြ ူကြ်ား)က ို ရဝြျှေနန်ငှ့်် ရဆွားရနာွးေန ် မြစ်ဝှြ်ားရေ  

အလ ိုက် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှု၏ရနာက်ဆံိုားအချ က ို အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား ၊ မပည်နယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ား အစ ိုားေ 

တာဝနရ်ှ  ူြျာားနငှ့်် မပြုလိုပ်ခဲ့် ည။် ထ ိုရဆွားရနာွးပွဲြျာားအတွငာ်းေရှ ခဲ့် ည့် ် အဓ ကအ ကံမပြုချက်ြျာားက ို စ ြံက နာ်း ၊ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲနငှ့်် မြစ်ဝှြ်ား၊ မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားနငှ့်် တစ်န ိုငင်လံံိုားအဆင့််အလ ိုက် အိုပ်စိုခွဲပပ ား ရအာက်တွငရ်ြာ်မပ 

ထာား ည။် 

စ ြံက နာ်း - စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား ည ်  ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားစာွ၏ ပွင့်လ်ငာ်းမြင ်ာြှု 

ကငာ်းြဲ့်မခငာ်း နငှ့်် EIA လိုပ်ငနာ်းစဉ၌ အြျာားမပည် ူပါဝငြ်ှု အကန် ့်အ တ် ာရှ မခငာ်းတ ို ့်နငှ့်် ဆက်န ွှယ် ည့် ် မပဿနာြျာား 

တငမ်ပခဲ့် ည။် ြျာားရ ာအာားမြင့်် အစ ေငခ်ံစာြျာားက ို အြျာားမပည ်ူ  ို ့် ထိုတ်မပနမ်ခငာ်းြရှ  လ ို ပတ်ဝနာ်းကျငစ် ြံခန် ့်ခွဲြှု 

အစ အစဉြျာား ညလ်ညာ်း  က်ဝင ်လိုပ်ရဆာငြ်ှုြရှ မခငာ်း နငှ့်် ရစာင့်် ကည့််ကွပ်ကဲြှု ြရှ မခငာ်းတ ို ့်က ို  ကံြုရတွွေ့ေ ညဟ်ို 
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ဆ ို က ည။် EIA လိုပ်ငနာ်းစဉ အာားရကာငာ်းခ ိုငြ်ာ ရစရေားအတွက်အဆ ိုမပြုထာားရ ာ အ ကံမပြုချက်ြျာားြှာ ရအာက်ပါ 

အတ ိုငာ်း မြစ် ည။်  

• ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့််လူြှုဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုအနညာ်းဆံိုားမြစ်ရစြည့်် စ ြံက နာ်းြျာားက ို ရေွားချယ်ရဆာငေွ်က်န ိုငရ်ေား 

အတွက် စ ြံက နာ်း တညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့်် ေ ဇ ိုငာ်းရေားဆွမဲခငာ်း အပပ ားြ တ်ခင ်ရေ ခံေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း 

နငှ့်် ရဆွားရနာွးေန ် 

• EIA လိုပ်ငနာ်းစဉြျာား နငှ့်် ဆံိုားမြတ်ချက်ချြတှ်မခငာ်းလိုပ်ငနာ်းစဉြျာားအတွငာ်း ရေ နတေဗဟို ိုတြျာား၊  က်ရြာွး 

လိုပ်ငနာ်းဆ ိုငေ်ာ မပဿနာြျာား နငှ့်် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း၏ ပူပနြ်ှုြျာားက ို ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားေန ်

• ထ ခ ိုက်ခံစာားေ ည့်် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား နငှ့်် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွး၍၊ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား အကဲမြတ် ဆနာ်းစစ်မခငာ်းနငှ့်် 

 က် ာရလျာ့်ပါားရေားအစ အစဉြျာားနငှ့်် က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားအာား မပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ေား အစ အစဉြျာား 

ရြာ်ထိုတ်မခငာ်း တ ို ့်က ို မပြုလိုပ်ေန ်

• ထ ခ ိုက်ြှုြျာားရလျှာ့်ချန ိုငရ်ေားအတွက် ငါားြျာားမြတ် ွာားြည့််လြ်ားရ ကာငာ်း နငှ့်် အမခာား က် ာရလျာ့်ပါားန ိုငြ်ည့် ်

ရေွားချယ်စော မြစ်န ိုငရ်မခြျာားက ို ဆနာ်းစစ်ေန ်

• ကျနာ်းြာရေား၊ ပညာရေား၊ ကျာား/ြ၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလူနညာ်းစိုအိုပ်စိုြျာား နငှ့် ် လူြှုြူလံိုရေားတ ို ့်က ို လွှြ်ားမခံြု ည့််   

လူြှုအရမခခံအချက်အလက် ရလ့်လာ ိုရတ နမပြုလိုပ်ေန ် 

• အစ ိုားေ၊ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာားနငှ့်် ရေ ခံေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း အ ကာား ဆက် ွယ်ရေား 

နညာ်းလြ်ားယနတောားြျာား ရြာ်ထိုတ်ေန ် နငှ့် ်  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ် ရစာင့်် ကည့််ကွပ်ကဲမခငာ်း နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲမခငာ်း 

အတွက် စြ်ွားေညမ်ြ င့််တငေ်န ်နငှ့်် ဘတ်ဂျက်ခွဲရဝလျာထာားေန ်

• ရရွှွေ့ရမပာငာ်းအလိုပ် ြာားြျာားအရပေါ် အြှ မပြုြည့််အစာား ရေ ခံြျာား အလိုပ်အက ိုငေ်ရှ ရေားအခွင့််အလြ်ား 

ြျာားြနတ် ားရပားေန ်

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှား - စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား ည ် မြစ်၏ဇလရဗေ ၊ နိုနာ်း ယ်ရဆာငပ် ို ့်ချြှု ၊ 

ရေအေည ်အရ ွားနငှ့်ရ်ေထိုညစ်ညြ်ားမခငာ်း၊ ရေကာတာရဘားကငာ်းရေား နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ/မြစ်ဝှြ်ားအဆင့်် စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှု 

တ ိုားတက်ရေားတ ို ့်အတွက်  ရနာက်ထပ် ိုရတ နြျာား ရဆာငေွ်က်ေန ် လ ိုအပ်ရ ကာငာ်း အရလားရပားတငမ်ပခဲ့် ည။် 

 တထ ြုတူားရြာ်မခငာ်း၊ ရေအာားလျှပ်စစ်နငှ့််  စ်ရတာမပြုနာ်းတ ားမခငာ်းတ ို ့်ရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို စ ြံခန် ့်ခွဲေန ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

ြျာားတွင ်ရေရဝရေလဲစ ြံခန် ့်ခွဲြှုနငှ့်် ကာကွယ်ရစာင့််ရရှာက်ြှုတ ို ့်က ို တ ိုားတက်ရကာငာ်းြနွရ်အာငရ်ဆာငေွ်က်ေန၊် ရေရနနငှ့်် 

ကိုနာ်းရနရေ ေငာ်းတ ေစဆာနြ်ျာားအရ ကာငာ်း အချက်အလက်စိုရဆာငာ်းမခငာ်းနငှ့်် ဆနာ်းစစ်မခငာ်းတ ို ့်က ိုရဆာငေွ်က်ေန ်အ ကံမပြု 

ခဲ့် ည။် ရနာငတ်ွင ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဆ ိုငေ်ာအကဲမြတ်ြှု၌ ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာား နငှ့်် အရေားပါ ည့်် နယ်ရမြ 

ဧေ ယာြျာားက ို ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားေနလ် ိုအပ်ရ ကာငာ်းလညာ်း ထိုတ်ရြာ်ရဆွားရနာွးခဲ့် ည။် တစ်ခိုထက်ပ ို ည့်် 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို အဆ ိုမပြုထာား ည့််   ို ့်ြဟိုတ်  တထ ြုတူားရြာ်မခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် အကက ားစာားအဆင့်် 

စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေား စ ြံက နာ်းတစ်ခို က ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အဆ ိုမပြုထာား ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားတွင ်

စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်း (Cumulative Impact Assessment “CIA”) မပြုလိုပ်ေန ်အ ကံမပြုထာား ည။် 

မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ား - မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့်် အ ကံမပြုချက်ြျာား ည ် ည  နှု ငာ်းရဆာငေွ်က်ြှု တ ိုားတက် 

ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း၊ ရေ နတေြဝူါေ အာားရကာငာ်းခ ိုငြ်ာရစမခငာ်းနငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်နငှ့်် အမခာားကဏ္ဍြျာားအတွက် 

စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်းတ ို ့်က ို ဗဟ ိုမပြု ည။်  က်ဆ ိုငေ်ာအိုပ်စိုြျာား အထာူး မြင့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားေရှ ြှုနညာ်းပါား၍ 

ဓာတ်အာားခနှုနာ်းထာားမြင့််ြာား ည့်် တန သာေ တ ိုငာ်းရေ ကက ားတွင ် တ ိုငာ်းရေ ကက ားဆ ိုငေ်ာ စြ်ွားအငြ်ဝူါေ ရေားဆွ ဲ

ရဆာငေွ်က်ေနလ် ိုအပ်ရ ကာငာ်း အ ာားရပားရဆွားရနာွးခဲ့် ည။် တ ိုငာ်းရေ ကက ား၏ စွြ်ားအငစ် ြံချက်ြျာားတွင ် အရ ားစာား 

ရေအာားလျှပ်စစ်၊ ရလစွြ်ားအင ် နငှ့်် ရနစွြ်ားအင ်ကဲ့်  ို ့် မပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲ စွြ်ားအင ် မြစ်န ိုငရ်မခ အလာားအလာြျာားက ို 
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ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားပပ ား အကက ားစာားတြံစ ြံက နာ်းြျာားက ို ြယ်ထိုတ်ထာား င့်် ညဟ်ို အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာားက 

ြတှ်ချက်မပြုခဲ့် က ည။် ရဝားလံရခါငြ်ျာားရေ ြျာား တွင ် (off-grid) နငှ့်် (mini-grid) နညာ်းလြ်ားြျာားအ ံိုားမပြုေနလ်ညာ်း 

ယငာ်းတ ို ့်က အာားရပားရထာက်ခံခဲ့် က ည။်  

မပညရ်ထာငစ်ို၊မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ား အစ ိုားေြျာားအ ကာား နငှ့်် တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့်် ဌာနြျာားအ ကာား ရပါငာ်းစပ်ည  နှု ငာ်း 

ရဆာငေွ်က်ေနန်ငှ့်် စြ်ွားရဆာငေ်ညမ်ြ င့််တငေ်နလ်ညာ်း အ ကံမပြုထာား ည။်  က်ဆ ိုငေ်ာအိုပ်စိုြျာားက ရမြယာစ ြံခန် ့်ခွဲြှု 

ဆ ိုငေ်ာဥပရေ၊ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာားနငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်၊  တထ ြုတူားရြာ်မခငာ်းနငှ့်် အမခာားြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား စ ြံက နာ်းြျာား 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းအတွက် ရေ ဆ ိုငေ်ာ လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာား လ ိုအပ်ရ ကာငာ်းလညာ်း ြ ားရြာငာ်းထ ိုားမပခဲ့် ည။်  

မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားနငှ့်် ရေ ခံေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း နစ်ှဘက်စလံိုားအရနနငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည ်

ရြာ်ြှုြ ှ အကျ ြုားခံစာားေြှု ရ ချာရစေန ် စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင(်SDF) ချြတှ် ရြာ်ရဆာငရ်ပားေန ် 

အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာားက ရတာငာ်းဆ ိုခဲ့် ည။် အရ ကာငာ်းြာှ- ပြ ြုွေ့ မပလူထိုက ရေအာားလျှပ်စစ်ြ ှအကျ ြုားရကျားဇူား 

ပ ိုြ ိုခံစာားေပပ ား ရကျားလက်ရနလူထိုကြ ူထ ခ ိုက်ြှု အြျာားစိုက ို ခံစာားေ ညဟ်ူ ည့်် အမြငရ်ှ ရနရ ာရ ကာင့် ်မြစ်ပါ ည။် 

န ိုငင်ရံတာ်အဆင့်် - အ ကံမပြုချက်ြျာား ည ်အဓ ကအာားမြင့်် ရေ ခံ ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအရနနငှ့််  ရေအာား လျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းြျာားြ ှ အကျ ြုားခံစာားေြှု ရ ချာရစေန ် နငှ့်် ရမြ၊ မပနလ်ညရ်နော ချထာားြှု၊ မပနလ်ည ် မပည့််ပြ ြုားပြဲစြ်ွားအငန်ငှ့်် 

ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုဆ ိုငေ်ာကာကွယ်ရစာင့််ရရှာက်ြှု တ ို ့်အတွက် ြဝူါေြျာား နငှ့်် စ ြံချက်ြျာား ရေားဆွခဲျြတှ်ရစေန၊် 

မပညရ်ထာငစ်ို နငှ့်် မပညန်ယ်/ တ ိုငာ်းရေ ကက ား  အစ ိုားေြျာားအ ကာား အကျ ြုားအမြတ်ြျာားရဝြျှခံစာားမခငာ်းဆ ိုငေ်ာ 

နညာ်းလြ်ားြျာား အရပေါ်ရဇာငာ်းရပားထာားမခငာ်းမြစ် ည။် ရေ ခံေပ်ေွာလူထိုအာား   င့််ရတာ်လံိုရလာက်စာွ ရလျာ်ရ ကား 

ရပားအပ်၍  င့််ရတာ်ရ ာ  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား မပနလ်ည်ထရူထာငရ်ပားေနလ်ညာ်း စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် 

ဆက်နယွ် ူြျာားက ရတာငာ်းဆ ိုခဲ့် ည။် တောားဝငရ်မြငာှားေြ်ားြှု စာေွက်စာတြ်ားြျာား ြရှ ရ ာရ ကာင့်် စ ိုက်ပျ ြုားရမြ 

ဆံိုားရှု ံားြှုအရပေါ် ရလျာ်ရ ကားရပားရချော၌ အခက်ရတွွေ့ရစခဲ့်ရ ကာငာ်း ယငာ်းတ ို ့်ကတငမ်ပခဲ့် ည။် တ ိုငာ်းေငာ်း ာား နယ်ရမြြျာား 

၏ ယဉရကျားြှုတနြ် ိုားြျာားနငှ့်် ရ ို ားောဓရလ့်ြျာား က ို အ  အြှတ်မပြုပပ ား ဓရလ့်ထံိုားတြ်ားဥပရေြျာားက ို ရလားစာား ည့်် 

ြဝူါေက ို ရြာ်ထိုတ်ေနန်ငှ့််  အနာဂတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို လြ်ားညွှနြ်ည့််  မပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲစြ်ွားအင ်

  ို ့်ြဟိုတ် အစ ြ်ားရောင ် ြရူဘာင ်တစ်ခိုက ို အ ကံမပြုထာား ည။်  

ဆ ိုငာ်းငံ့်ထာား ည့်် မြစ်ဆံိုစ ြံက နာ်းက ို ကန် ့်ကွက်ရန ည့်် ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား၊ တနြဲ်ရကျားေွာြ ှ က ိုယ်စာားလှယ် 

အိုပ်စိုတစ်စိုက ရေ ခံေပ်ေွာ လူထို ည ်  ဘာဝ ယံဇာတြျာားနငှ့်် လယ်ယာစ ိုက်ပျ ြုားမခငာ်း တ ို ့်အတွက် ြလ ခ နငှ့်် 

အနြ် ိုငခ် မြစ်ြျာားအရပေါ်အြှ မပြုရနေပပ ား မြစ်ဆံို ည ် ကချငလ်ူထိုအတွက် အရေားကက ား ည့်် ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ 

တနြ် ိုားြျာားရှ ရ ကာငာ်း ရထာက်မပခဲ့် က ည။် ကျွနာ်းတစ်ရထာငရ်မြ ရြာငရ်ေားရှငာ်း၊ ရတာငက်က ား အေပ်ဘက် 

လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်းကွနေ်က် နငှ့််  ံလွငမ်ြစ်ကွနေ်က်တ ို ့်၏ က ိုယ်စာားလှယ်ြျာားက ယငာ်းတ ို ့်၏ ထိုတ်မပနခ်ျက်ြျာား ရြာ်မပခဲ့်ပပ ား 

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနငှ့်် အမခာား ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားလိုပ်ငနာ်းြျာားအတွက် ရအာက်ပါအတ ိုငာ်း ရတာငာ်းခံထာား 

 ည ်-  

• တ ိုငာ်းေငာ်း ာား ယဉရကျားြှုြျာား နငှ့်် ရ ို ားောဓရလ့်ြျာားက ို ရလားစာားေနန်ငှ့််  လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှားရှ  ရေ ခံလူထို၏ 

 က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း ြျာားက ို အကာအကွယ်ရပားေန ်

• စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအာားလံိုား (ရေအာားလျှပ်စစ်အပါအဝင)် ည ်  တစ်န ိုငင်လံံိုားအပစ်အခတ် 

ေပ်စဲရေား  ရဘာတူစာချြုပ် (Nationwide Ceasefire Agreement - NCA) တွင ် ရြာ်မပပါရှ  ည့်် 

 ယံဇာတတူားရြာ်ထိုတ်လိုပ်  ည့််လိုပ်ငနာ်းြျာားြေှရငြွျာားအာား ပငွလ်ငာ်းမြင ်ာစာွစ ြံက ိုငတ်ွယ်ရေား ကနဦား 

လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာား (EITI) ၏ စံ တ်ြတှ်ချက် ြျာား နငှ့်် အည မြစ်ရစေန ်
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•  လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားတွင ် လက်နက်က ိုင ် အြွဲ ွေ့ြျာားနငှ့်် ပဋ ပကခြျာား ရှ ရနမခငာ်းရ ကာင့််  EIA မပြုစိုရေားဆွေဲာ၌ 

လ ိုအပ် ည့်် အရ ားစ တ် ိုရတ နြျာား မပြုလိုပ်ေန ်အခက်အခဲရှ ရ ကာငာ်းအ  အြတှ်မပြုလက်ခံေန် 

• EIAလိုပ်ငနာ်းစဉတွင ် အြျာားမပည ်ူပါဝငြ်ှုနငှ့် ် စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား၏  ရဘာထာားအမြင ်

ြျာား ထည့် ်ွငာ်းမခငာ်းက ို အာားရပားမြ င့််တငေ်နန်ငှ့် ် ရေ ခံေပ်ေွာလူထိုအတွက်  က်ဆ ိုငရ်ှာ ငတ်နာ်းြျာား 

စ စဉရပားေန ်

• ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားနငှ့်် ပတ် က်၍ တ ိုငာ်းေငာ်း ာား- န ိုငင်ရံေားပါတ ရခါငာ်းရဆာငြ်ျာား နငှ့်် တ ိုငပ်င ်

ရဆွားရနာွးေန ်နငှ့်် 

• စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့််အခါ အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာားနငှ့်် နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ ကျွြ်ားကျင ်

 ူြျာားအတွက် အခွင့််အလြ်ားြျာား ြနာ်းတ ားရပားေန ်  
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7/  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအာားလက်ရှ အရကာင်အထည်  

ရြာ်ရန ည့်် ပံိုစံ  ၏ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  

7.1။ လက်ရှ အရကာင်အထည်ရြာ်ြှုပံိုစံ  

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု လြ်ားရ ကာငာ်းတစ်ရလျှာက် မြစ်လာြည့်် ဆ ိုားဝါားကက ားကျယ်ရ ာ ပတ်ဝနာ်းကျင ်

နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ေန ် ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ လက်ရှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံက ို 

ဆနာ်းစစ်ခဲ့် ည။်  ဤဆနာ်းစစ်ြှုတွင ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ဝှြ်ားရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု အတွက် အနညာ်းငယ်ြျှ ာ 

ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားမခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် လံိုားဝ ထည့််စဉားစာားမခငာ်း ြမပြုပဲ၊ အဆ ိုမပြုထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် 

စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်း ၆၉ ခိုစလံိုားက ို စ ြံက နာ်း တစ်ခိုချငာ်းစ အလ ိုက်  ဆနာ်းစစ်ြှုအရမခခံမြင့် ်ာ လာြည့်် နစ်ှ 

၃၀ ရကျာ် ကာလအတွငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငေွ်က်ြညဟ်ို ယူဆထာား ည။် စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

အခက်အခဲြျာားစွာ နငှ့်် ရ ားကွက်တွနာ်းအာားြျာားရ ကာင့်် ြည် ည့််စ ြံက နာ်းြျာားက ို တရမြားရမြားချငာ်း အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်န ိုငြ်ည်ဆ ို ညက် ို တ ကျစာွြခန် ့်ြနှာ်းန ိုငရ် ာ်လညာ်း၊ အဆ ိုပါ စ ြံက နာ်း ၆၉ ခို ည ်ဤနညာ်းလြ်ား 

ရအာက်ြ ှအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် မြစ်န ိုငရ်မခအရှ ဆံိုား စ ြံက နာ်းြျာား၏ တညရ်နော ၊ အြျ ြုားအစာား နငှ့်် အေွယ်အစာား 

စ ည့််အချက်ြျာားက ို ရပားထာား ည။် 

ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ လက်ရှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံတွင ် မြနြ်ာန ိုငင်တံစ်ဝှြ်ားရှ  ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းနငှ့် ် အဓ က 

မြစ်လက်တက်အြျာားစိုအရပေါ်တွင ်တညရ်ှ  ည့်် ရအာက်ပါအလတ်စာားအဆင့်် နငှ့်် အကက ားစာားအဆင့်် တြံစ ြံက နာ်းြျာား 

နငှ့်် run-of-river စ ြံက နာ်းြျာား ပါဝငပ်ါြည ်- 

• လက်ရှ တွင ်လွတ်လပ်စွာ စ ားဆငာ်းလျက်ရှ ရ ာ ဧောဝတ  ၊ ချငာ်းတွငာ်း နငှ့််  လံွင ် မြစ်ြျာားအရပေါ် အဓ ကထာား 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု  

• မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၃၅ ခိုအတွငာ်း စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု။ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

အရေအတွက်က ို လက်ရှ တွင ်၁၇ ခိုရှ ောြ ှ၄၃ ခို  ို ့် မြင့််တက် ွာားရစြညမ်ြစ် ည။် 

ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ လက်ရှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံအေ ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆဲ၊ တညရ်ဆာက်ဆ၊ဲ 

အဆ ိုမပြုထာားပပ ား နငှ့် ်စ စစ် တ်ြတှ်ထာားပပ ား စ ြံက နာ်းအာားလံိုားရပါငာ်း စက်အငအ်ာား ၏ ၅၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂၈,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ်) 

နငှ့်် ၄၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂၁,ဝ၀ဝြဂဂါဝပ် )တ ို ့် ည ်ဧောဝတ  နငှ့််  လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှားြျာားတွင ် တညရ်ှ ြညမ်ြစ် ည။် အမခာားမြစ်ဝှြ်ား 

၆ ခိုတွင ် အဆ ိုမပြုထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

အာားလံိုားအာား ဆက်လက်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်လျှင၊် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုချငာ်းစ ၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ည ်၂၀ ြဂဂါဝပ် ြှ 

၁,၂၂၀ ြဂဂါဝပ် အ ကာားရှ  မြင့်် စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၃,၁၃၄ ြဂဂါဝပ် ထပ်တ ိုားြညမ်ြစ် ည။် 

7.2။ မြစ်ဝှြ်ားအလ ိုက် လက်ရှ အရကာင်အထည်ရြာ်ြှုပံိုစံ၏ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  

7.2.1။ ဧောဝတ  မြစ်ဝှြ်ားတွင် လက်ရှ အရကာင်အထည်ရြာ်ြှုပံိုစံ၏ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  

ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားရှ   မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၁၀ ခို -  တာပ န၊် ြကျ ားရချာငာ်း၊ ြလ ရချာငာ်း၊ ြိုနာ်းရချာငာ်း၊ ြူား၊ မြစ်ငယ်ရအာက်ပ ိုငာ်း၊ 

အနြ် ိုငခ်၊ ရေွှလ  နငှ့်် ရဇာ်ဂျ  / ပြ ြုွေ့ ကက ား  တ ို ့်တွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက်ရှ ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်း ၁၄ ခို (စိုစိုရပါငာ်း ၂,၁၀ဝ ြဂဂါဝပ်) အရကာငအ်ထည်ရြာ်ထာား ည။် ဧောဝတ မြစ် ည ် ၎ငာ်း၏ ဘူြ ရိုပ် ွင် 

ဆ ိုငေ်ာ အကက ားစာားလိုပ်ငနာ်းရဆာငတ်ာ အြျာားစိုက ို ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ား ထာားပပ ား ချငာ်းတွငာ်းမြစ်၏ ရေရဝရေလဲရေ  
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 ညလ်ညာ်း (မြစ် ာရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း - ၄၀ ြဂဂါဝပ်) စ ြံက နာ်းတစ်ခိုတညာ်းမြင့်် ထ ိုရေဆငာ်းဧေ ယာ၏ ၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

ရအာက်က ို ာ ထ နာ်းည  ကာ ထ ခ ိုက်ြှုလံိုားဝြရှ လိုန ားပါား အရမခအရနမြစ်ပါ ည။်             

ဇလရဗေ နငှ့်် ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ - ဤမြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှုပံိုစံရ ကာင့်် စိုရပါငာ်း 

ဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာား ည် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု ရဘာ ဘာဝ၊ နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငြ်ှုနငှ့် ် မြစ်ရ ကာငာ်းအတွငာ်း 

ရေရနရဂဟစနစ်ြျာားအရပေါ် ြူလ ဘာဝအတ ိုငာ်း မပနြ်မြစ်န ိုငရ် ာ၊ အရမခခံကျကျရမပာငာ်းလဲြှုြျာား မြစ်ရစန ိုင ်ည့်် 

အမပင၊် ထ ိုြတှဆင့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းနငှ့်် ပငလ်ယ်ရေရ ကာငာ်းရဂဟစနစ်ြျာားအရပေါ် ဆ ိုားကျ ြုား က်ရောက်ြှုမြစ်ရစ ည။် 

လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံတွင ် စ ြံက နာ်း ၃၀ခို တညရ်ဆာက်မခငာ်း -  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား 

၁,၂၀ဝ - ၆,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ် အ ကာားရှ  ည့်် အလွနက်က ားြာားရ ာ စ ြံက နာ်း ရှစ်ခို (ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအရပေါ်က စ ြံက နာ်းနစ်ှခို 

မြစ်ရ ာ မြစ်ဆံို နငှ့််ထြံ  ၊အနြ် ိုငခ်မြစ်အရပေါ်က စ ြံက နာ်း ၅ ခို နငှ့်် ရြခမြစ်အရပေါ်က စ ြံက နာ်း တစ်ခို) နငှ့်် 

မြစ်ဝြ်ှားတရလျှာက်ရှ  ပ ိုြ ိုရ ားငယ်ရ ာ စ ြံက နာ်း ၂၂ ခို တညရ်ဆာက်မခငာ်းတ ို ့် ပါဝင ်ည။်     

လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံ ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ 

ထ နာ်းည  မပြုမပငြ်ှုခေံ ည့် ်မြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာက ို နစ်ှဆရကျာ်မြစ်လာရစကာ ၁၆.၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ြ ှ၃၈.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း   ို ့် မြင့််တက် 

လာရစြညမ်ြစ် ည။် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း  ို ့်ဆက် ွယ်န ိုငြ်ှု၊ တစ်နညာ်းအာားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှား၏အထက်ပ ိုငာ်း ၁၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

 ည ် မြစ်ဆံို နငှ့်် ထြံ   ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ မြတ်ရတာက်မခငာ်းခံေြည ် မြစ်ကာ ြျာားစာွရ ာနိုနာ်းြျာားက ို  

ြြ်ားယူ ထ နာ်း  ြ်ားထာားြညမ်ြစ်၍၊ အဆ ိုပါမြစ်ဝှြ်ားအပ ိုငာ်း၏ ရေစ ားဆငာ်းြှုအရမခအရန (မြစ်ဂြ်ှားတစ်ခိုလံိုားစိုစိုရပါငာ်း 

ရေထိုစ ားနှုနာ်း၏ ၄၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့် )  ည ်ော  အလ ိုက် ရမပာငာ်းလဲြညမ်ြစ် ည။် 28  

ပ   ၇.၁ တွင ် (၁) မြစ်ရေက ိုထ နာ်းည   ံိုားစွဲြှုြမပြုခငက် ဧောဝတ မြစ်အတွငာ်းရှ ြည့်် ရေထိုစ ားနှုနာ်းက ို (၂) ရြာငာ်းနငှ ်

လညပ်တ်ဆတဲြံစ ြံက နာ်းြျာားက ထ နာ်းည  ထာား ည့်် ရေထိုစ ားနှုနာ်း နငှ့်် (၃) လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှုပံိုစံအတ ိုငာ်း ဆက်လက်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်လျှင ် တြံြျာားကထ နာ်းည  ြည့်် ရေထိုစ ားနှုနာ်းတ ို ့်နငှ့်် နှု ငာ်းယှဉမပထာား 

 ည။် ထ ိုနှု ငာ်းယှဉြှုအေ၊ ဧောဝတ မြစ်အတွငာ်း မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုထ နာ်းည   ည့်် လက်ရှ အဆင့််  ည ်မြစ်ဝြ်ှားအထက်ပ ိုငာ်း 

တွငန်ညာ်းပါားပပ ား၊ မြစ်ငယ် နငှ့်် ြာူးမြစ်ဆံိုအ ကာား မြစ်ဝှြ်ား အလယ်ပ ိုငာ်းတွင ် ၂၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့် မြင့််တက်လာကာ 

ထ ိုရနာက်တွင ်  ထ နာ်းည  ြှု ြရှ ရ ာ ချငာ်းတွငာ်းမြစ် ၏ မြစ်ရေြျာားစ ားဝငလ်ာြှု နငှ့််အတူ ၁၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရအာက် 

ရလျာ့်ကျ ွာားရ ကာငာ်း မပ ရန ည။်  တထ ြုတူားရြာ်မခငာ်း၊  စ်ရတာမပြုနာ်းတ ားမခငာ်း နငှ့် ်အမခာားရ ာရမြအ ံိုားမပြုြှုဆ ိုငေ်ာ 

လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာားရ ကာင့်မ်ြစ်လာ ည့် ်နိုနာ်းဝငရ်ောက်ြှု နငှ့် ်ဧောဝတ မြစ်အလယ်ပ ိုငာ်းတွင ်လက်ရှ  ထ နာ်းည  ခံထာားေရ ာ 

ရေထိုစ ားနှုနာ်းတ ို ့်က ို ရပါငာ်းစပ်လ ိုက် ည့်အ်ခါ နိုနာ်းပ ို ့်ချြှုမြင့်တ်က်လာမခငာ်းရ ကာင့် ် မြစ်၏ဤအပ ိုငာ်းအကန ့်တ်ွင ်

ရေလြ်ားခေ ား ွာားလာြှုဆ ိုငေ်ာ အခက်အခဲြျာား မြစ်ရပေါ်ရနပပ ား မြစ်န ိုငပ်ါ ည။် 

                                                             
28 HIC, 2017. Ayeyarwady State of the Basin Assessment (SOBA) 2017: Synthesis Report, Volume 1. Yangon, December 
2017. 



 

57 

 

ပ   ၇.၁ ။ ဧောဝတ မြစ်၏  ဘာဝ ရေထိုစ ားနှုနာ်းြျာား နငှ့်် ထ နာ်းည  ထာားရ ာ ရေထိုစ ားနှုနာ်းြျာား 

 

ေငာ်းမြစ် ။ Lehner and Ouellet Dallaire ၏၂၀၁၄ခိုနစ်ှထိုတ်စာတြ်ားြှ ေရှ ခဲ့် ည ်မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုအချက်အလက်ြျာား. 

လက်ရှ စ စဉထာားရ ာရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် ြလ ခ နငှ့်် အနြ် ိုငခ် မြစ်ြျာားခံော ရနောတွင ်

မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု အလွနအ်ြငာ်း ထ နာ်းည  မခငာ်းက ို မြစ်လာရစပပ ား မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု၏ ၁၀ဝ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို မြစ်ဆံိုစ ြံက နာ်းက 

ထ နာ်းည  ြညမ်ြစ်၍၊ ယငာ်းပြာဏ ည ် ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းစ ားဆငာ်းြှုစိုစိုရပါငာ်း၏ ၄၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း29 ရှ ပါြည။် ဤ 

ထ နာ်းည  ြှု ည ်ဧောဝတ မြစ်၏ ရေစိုနပ် ိုငာ်းမြစ်လြ်ားရ ကာငာ်းတစ်ရလျှာက်  ို ့် က်ရောက်ြှုရှ ြညမ်ြစ်ော၊ ချငာ်းတွငာ်းမြစ် 

ရေစ ားဝငြ်ှုက ဤထ နာ်းည  ြှုက ို ၄၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  ရလျာ့်ကျြှုြမြစ်ခင၌် ဧောဝတ မြစ် ည ် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု၏ ၆၅ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းရကျာ်အထ  ထ နာ်းည  ခံေကာ  ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာပံိုစံြျာား၊ ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်နငှ့်် နိုနာ်း ယ်ရဆာင ်

ြှု မြစ်စဉြျာားက ို ကက ားြာားစာွ ရမပာငာ်းလဲရစြညမ်ြစ် ည။်  

လက်ရှ စ စဉထာားရ ာရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် လွတ်လပ်စာွစ ားဆငာ်းရနရ ာ၊ ကက ားြာားရ ာ မြစ် 

လက်တက်ြျာားက ို   ား န် ့် ကငာ်းလွတ်ခွင့််ရပားြည ် ြဟိုတ်ဘ ဲ မြစ်၏ဆက် ွယ်ချ တ်ဆက်န ိုငစ်ြ်ွားက ို ြျာားစွာရလျာ့်ကျ 

 ွာားရစြည ် မြစ် ည။် မြစ်ြျာားခံောအေပ်ရှ  ရတာငတ်နာ်းထူထပ် ည့််ရနောြ ှ နိုနာ်း ယ်ပ ို ့်ြှုြျာားစာွ ရလျာ့်ကျ ွာားြည် 

မြစ်ပပ ား၊ မြစ်ဝှြ်ား၏  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ထာား ည့်် အမခာားအပ ိုငာ်းြျာားတွင ်ရကျာက်စေစ် 

ြျာား နငှ့််  ြဲျာားက ို ကက ားြာား ည့််ဆည်ြျာားက ပ ိုြ ိုြြ်ားထ နာ်းထာားမခငာ်းရ ကာင့်် နိုနာ်း၏  ရဲကျာက်ြှုနအ်ေွယ်စံိုပါဝငြ်ှုနှုနာ်း 

ရမပာငာ်းလဲ ွာားြည ် မြစ် ည။် မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်းရှ  မြစ်လက်တက်ြျာားအတွငာ်း  ို ့်  နဲိုနာ်းြျာား မပနလ်ညမ်ြည့်တ်ငာ်းရပားြှု 

ရလျာ့်ကျ ွာားမခငာ်း ည ် မြစ်ကြ်ားပါားတ ိုက်စာားြှုက ို မြင့််တက်လာရစပပ ား မြစ်လက်တက်ြျာားရပါငာ်းဆံို စ ားဝင ်ည့််ရနော 

၏ရိုပ် ွငက် ို ရမပာငာ်းလဲရစြည်မြစ် ည။် ရလျာ့်ကျလာ ည့််  နဲိုနာ်းဝငရ်ောက်ြှုရ ကာင့််  လ ိုအပ် ည့််  ဲနိုနာ်းပြာဏ 

ေေန ် မြစ်ရ ကာငာ်းက  ဘာဝအရလျာက်ရမပာငာ်းလဲမပြုမပငလ်ာောြ ှ ဧောဝတ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းတွင ် အကက ားစာားအဆင့်် 

ဘူြ ရိုပ် ွင ်ရမပာငာ်းလဲချ နည်  ြှုြျာား မြစ်ရပေါ်လာကာ မြစ်ကြ်ားပါားတ ိုက်စာားြှု မြင့််တက်လာြည။် ရအာက်ခံရကျာက် ာား 

ရှ ရ ာရနောြျာားတွင ်အနည်ထ ိုင ်ည့်် ဲြျာား ည ်တ ိုက်စာားြယ်ရှာားခံေပပ ား ရအာက်ခံရကျာက် ာားြျာား ပ ိုြ ိုရပေါ်ထကွ် 

လာြညမ်ြစ် ည။် မြစ်ရ ကာငာ်းအတွငာ်း နိုနာ်းဝငရ်ောက်ြှုပြာဏနငှ့်် နိုနာ်း၏ ရဲကျာက်ြှုနအ်ေွယ်စံိုပါဝငြ်ှုနှုနာ်း အရမပာငာ်း 

အလဲတ ို ့်အေ နိုနာ်းရမြြျာားရှ ောရနောြျာားတွင ် ဆယ်စိုနစ်ှြျာားြှ ည ် ောစိုနစ်ှြျာားအထ   ဘာဝအရလျာက် ဆက်လက် 

                                                             
29 Ibid. 



 

58 

 

ရမပာငာ်းလဲမပြုမပငရ်နန ိုငပ်ပ ား မြစ် ကြ်ားမပင ်ည ်ရမပာငာ်းလဲလာ ည့်် ရေစ ားရ ကာငာ်းစနစ်က  ယ်ယူပ ို ့်ချမခငာ်း ြမပြုန ိုင ်ည့်် 

ရကျာက်စေစ်ြျာားနငှ့်် ပ ိုြ ိုကက ားြာားရလားလံရ ာ အောြျာားနငှ့်် ာမပည့််နကှ် ည့််အထ မြစ်လာန ိုင ်ည။်  နိုနာ်းတွင ်

 ရဲကျာက်ြှုနအ်ေွယ်စံိုပါဝငရ်နကျြ ှ  ကဲ ိုြယ်ရှာားခံေပပ ား ရနာက်ထပ် ဲြျာားအစာားထ ိုား ဝငရ်ောက်ြှု ြရှ  ည့်် အခါ 

မြစ်ရ ကာငာ်း ည ် မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ်ကဲ  ို ့်ကွနယ်က်ခွဲမြာြှုနည်ားပပ ား ရေွှလ မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်းတွင ် မြစ်ပာွား ကဲ့်  ို ့် 

မြစ် ကြ်ားမပငပ် ိုြ ို တ ိုက်စာားန ြ့််ကျြွယ်ောရှ  ည။် နိုနာ်းြျာားစ ားထကွ်ဆံိုားရှု ံားြှုရ ကာင့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းဇိုနြ်ျာားတွင ်ကြ်ားရ ို ားတနာ်း 

တ ိုက်စာားြှု  ို ့် ဦားတညဆ် ိုက်ရောက်လာရစပပ ား ကြ်ားရ ို ားတနာ်းနငှ့်် ရေနက်ပ ိုငာ်းငါားလိုပ်ငနာ်း၏ ထိုတ်လိုပ်ြှုရလျာ့်ကျလာြည။် 

ရမပာငာ်းလဲခံေ ည့်် ရေစ ားရ ကာငာ်းစနစ်တွင ် မြစ်ရေအလံိုားအေငာ်းလ ိုက်စ ားဆငာ်းြှုြျာား နညာ်းပါား၍ ရေစ ားအာားရလျာ့်နညာ်း 

ကာ၊ ဆညြ်ျာားအတွငာ်း ရေ  ိုရလှာငြ်ှုြျာားရ ကာင့််   ော  အလ ိုက်မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုပံိုစံြျာား ရမပာငာ်းလဲ ွာားန ိုငရ်မခ 

ရှ  ည။် ဧောဝတ မြစ်၏ ရလျှာရစာက် ည ် အလွနတ်ောရမပမပစ်ပပ ား အချ ြု ွေ့ရနောြျာားတွင ်  ိုညန ားန ားမြစ်ရန မြင့်် 

အမြင့််ဆံိုားရေထိုစ ားနှုနာ်းရလျာ့်ကျလာြှု ည ်  နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငြ်ှုက ို ရလျာ့်နညာ်းရစြညမ်ြစ် ည။်  ဤ  ို ့်မြင့်် 

မြစ် ကြ်ားမပင၏် ရလျှာရစာက်လညာ်း ထပ်ြံန ြ့််ကျလာန ိုင ်ည်။  

ရေရနဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား - ဧောဝတ မြစ် မြစ်ြျာားခံော ြလ ခ နငှ့်် အနြ် ိုငခ် မြစ်ငယ်နစ်ှခို အရပေါ်က တြံကက ား ရမခာက်ခို 

နငှ့်် ထ ိုမြစ်ငယ်နစ်ှခိုဆံိုရတွွေ့ောရနောမ  မြစ်ဆံိုစ ြံက နာ်း (မြစ်ဆံိုရနောတွင ် မြစ်ရေ  ိုရလှာငထ် နာ်းည  ြှု ည ်ဧောဝတ မြစ် 

ရေ၏ ၈.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ  ည်30) တ ို ့်၏ ကက ားြာားရ ာ က်ရောက်ြှုြျာားက ို ထ ိုမြစ်ငယ်ြျာားအတွငာ်းရှ  ရေရနရဂဟစနစ်နငှ့်် 

ငါားလိုပ်ငနာ်းတ ို ့်က ခံစာားေြညမ်ြစ် ည။် အဆ ိုပါစ ြံက နာ်းြျာားရ ကာင့်် ရေရလှာငတ်ြံြျာား တစ်  တစ်တနာ်းလ ိုက် 

မြစ်ရပေါ်လာပပ ား  ကနရ်ေမပငက်ျယ်ြျာား ည ်ထ ိုအဓ ကမြစ်ကက ားြျာား၏ ခန် ့်ြနှာ်းအရှည ် ၅၁၈ က လ ိုြ တာအထ  ဆက်စပ် 

မြစ်ရပေါ်ရပလ ြ့််ြည။် ဤ  ို ့်မြင့်် ရေရန က်ရှ ြျာားကျငလ်ည်ကျက်စာားော လွတ်လပ်စာွစ ားဆငာ်းရနရ ာမြစ်ြျာား ည်   

ရေနက်ပ ိုငာ်းရေထိုနငှ့်် ရနာှးရကွားစာွ ရေွွေ့လျာားစ ားဆငာ်းရန ည့််အရပေါ်ယံရေလွှာတ ို ့် ပါဝငြ်ွဲ ွေ့စညာ်းထာား ည့်် ရေရလှာငတ်ြံ 

တစ်  တစ် နာ်း အာား   ူ ့်ရနောနငှ့်် ူရှ ရန စ ားဆငာ်းရန ည့်် မြစ်အပ ိုငာ်းအကန် ့်ြျာားမြင့်် ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာား ည့်် 

ပံိုစံ  ို ့် ရမပာငာ်းလဲရပားြညမ်ြစ် ည။် ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာားတွင ် ော  အလ ိုက် ရေအြျာားအမပာား  ိုရလှာငြ်ှုရ ကာင့်် 

မြစ်ရေ၏အေညအ်ရ ွားလညာ်း ရမပာငာ်းလဲ ွာားြညမ်ြစ် ည။် တာပ န၊် ြလ ရချာငာ်း၊ ြကျ ားရချာငာ်း ၊ မြစ်ငယ် ၊ နြ့််တဘက် 

နငှ့်် ရေွှလ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား ည ်လက်ရှ ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆရဲေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံိုြျာား၏  ကက ားြာားရ ာ မပြုမပင် 

ရမပာငာ်းလဲြှုြျာားက ို ခံခဲ့်ေပပ ားမြစ်ရ ာရ ကာင့််၊ ထ ိုမြစ်ဝှြ်ားြျာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအ စ်ြျာား ထပ်ြံ 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်လျှင ်ထ ိုမြစ်ဝြ်ှား၏ ရေရနရဂဟစနစ်အရပေါ် ကက ားြာားရ ာ ထ ခ ိုက်ြှု မြစ်စောပငြ်ကျနရ်တာ့်ပပ။  

ချငာ်းတွငာ်းမြစ်ရ ကာငာ်းအရပေါ်ြ ှထြံ  စ ြံက နာ်း ည ်ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းအရပေါ် ကက ားြာားရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

ရှ ပါ ည။် ယငာ်းစ ြံက နာ်း ည် အထက်ပ ိုငာ်း ရေရဝရေလဲဧေ ယာ ၃၃,ဝ၀ဝ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာက ို အဆက်အ ွယ် 

မြတ်ရတာက်ကာ နိုနာ်းပြာဏောခ ိုငန်ှုနာ်းြျာားစာွက ို ြြ်ားထ နာ်းထာားြည် မြစ် ည။် ြဏ ပူေ် မြစ်ရပေါ်ြ ှ ြဏ ပူေ် 

စ ြံက နာ်း ည ်ရေ ေငာ်း အမခာားရေရနြျ ြုားစ တ်ြျာား၏ ြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ ြျာားစွာပါဝငတ်ညရ်ှ ြှုအရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှု အတနအ် င့်် 

ရှ ြညမ်ြစ်ပပ ား မြစ်၏ ဆက် ွယ်န ိုငြ်ှု နငှ့်် ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည  မခငာ်း အရပေါ် ပ ိုြ ိုကက ားြာား ည့်် ထ ခ ိုက်ြှု ရှ ြည ်မြစ် ည။် 

ချငာ်းတွငာ်း နငှ့်် ဧောဝတ မြစ် ြရပါငာ်းဆံိုခင ်ထြံ   ၊ ြဏ ပေ်ူ နငှ့်် မြစ် ာ စ ြံက နာ်း တ ို ့်၏ မြစ်ရေစ ားနှုနာ်း ထ နာ်းည  ြှု စိုစိုရပါငာ်း  

 ည ် ၈.၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ဝနာ်းကျငရ်ှ ြညမ်ြစ် ည။် မြစ်ရေအလံိုားအေငာ်းလ ိုက်စ ားဆငာ်းြှုြျာား နညာ်းပါား၍ ရေစ ားအာား 

ရလျာ့်နညာ်းြှုနငှ့််အတူ ရမပာငာ်းလဲခံေ ည့်် ရေစ ားရ ကာငာ်းစနစ် ည ်  ၎ငာ်းအတွငာ်း ရေချ ြု မပတ်ရတာငာ်းမပတ်ရတာငာ်း 

                                                             

30 Grill, G. A. 2016. Hydropower Development Options and Their Environmental Impact in the Greater Mekong Region for 
Different Energy Development Scenarios. WWF – Greater Mekong Program. 
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ဝငရ်ောက်မခငာ်း ၊ စ ားဆငာ်း ည့်် ရေအလျငန်ငှ့်် ရေအမြင့််ရပ မြင့််တက်လာမခငာ်းတ ို ့်ရ ကာင့်် ငါားြျ ြုားစ တ်ြျာားရရွှွေ့ရမပာငာ်း 

 ွာားလာြှုအရပေါ် အနတောယ်ရပားန ိုင ်ည။်  

ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - ဧောဝတ  နငှ့် ် ချငာ်းတွငာ်း ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအရပေါ် နငှ့် ် အနြ် ိုငခ် နငှ့် ် ရြခမြစ်တ ို ့်အတွငာ်း 

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုေလေအ်မြစ်  က်ရှ ြျာားကျငလ်ည ်ကျက်စာား 

ောရနော ခန် ့်ြှနာ်းရမခ  ၁,၂၃၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာအာား တ ိုက်ရ ိုက်ဆံိုားရှု ံားရပြည ် ။ ထ ို ့်အမပင ်အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံို 

ြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောနယ်ရမြ(Key Biodiversity Area) ၂၀,၉၁၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ နငှ့််  ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ာ 

 စ်ရတာ ၁၆,၂၇၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ (ဤရနောတွင ် အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောနယ်ရမြ/ 

နဂ ို စ်ရတာ အဂသ ါေပ်နစ်ှြျ ြုားစလံိုားရှ  ည့်် ဧေ ယာအကျယ် ၁၃,၆၄၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာအပါအဝငမ်ြစ် ည်) တ ို ့်အရပေါ် 

 ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာား မြစ်န ိုငရ်မခ ရှ ပါ ည။်   

ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားအတွက် အကက ားဆံိုားအနတောယ် ည ်  ဘာဝရဘားြဲ့်ရတာဧေ ယာ ၅ ခို ပါဝင ်ည့်် 

တဆက်တစပ်တညာ်းရှ ရ ာ၊ ပငြ်မြစ်ကက ားြျာားမြစ်ြျာားခံောအေပ်တွငရ်ှ ရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၅ ခို တ ို ့်တွင ် မြစ်ရပေါ်လာ 

ြညမ်ြစ် ည။် ဤ ဧေ ယာတွင ် ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ စ်ရတာ ြံိုားလွှြ်ားြှု ၇၂.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ပပ ား မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ 

ြပျက်ြစ ားကျနရ်ှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာစိုစိုရပါငာ်း၏ ၃၄.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို က ိုယ်စာားမပြု ည။် ဤဧေ ယာ ည် 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား အထက်ပ ိုငာ်းတွင ်ာရတွွေ့ေ ည့်် ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ ရဂဟစနစ် 

ရေ ြျာားက ို အရထာကအ်ပံ့်ရပားထာား ည။် ယငာ်းတ ို ့်ြာှ- (၁) ရမြာက်ပ ိုငာ်း ကတ ဂံ  ြပ ိုငာ်း  စ်ရတာြျာား (၂)  

ရမြာက်ပ ိုငာ်းကတ ဂံအပရူလျာ့်ပ ိုငာ်း စ်ရတာြျာား (၃) Nujiang Langcang Gorge ရတာငရ်ပေါ်ထငာ်းရူား နငှ့်် ရောရနာှ စ်ရတာ 

ြျာား စ ညတ် ို ့်မြစ် ည။် ဤ ဧေ ယာ  ည ် ြျ ြုား ိုဉားေနရ်ဘား င့်် ရနရ ာ ြျ ြုားစ တ်ြျာား နငှ့်် အလွနအ်ြငာ်း ရဘား င့််ရန 

ရ ာ ြျ ြုားစ တ်ြျာားအတွက် အရေားကက ား ည့််  ကျငလ်ည်ကျက်စာားောရနောမြစ် ည။် အဆ ိုမပြုထာား ည့်် တာပ န ်

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း၏  က်ရောက်ြှုခံစာားေြည့်် ရနာက်ထပ် အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား 

တညရ်ှ ောနယ်ရမြ (KBA )နစ်ှခိုြာှ (၁) ြျ ြုား ိုဉားေန ် အလွနအ်ြငာ်းရဘား င့််ရနရ ာ တငပ်ါားမြျူ လငာ်းတ (Gyps 

bengalensis) ြျာားကျငလ်ညက်ျက်စာားောမြစ် ည့်် အငာ်း (၉၆)ခို - KBA နငှ့်် (၂)  ြျ ြုား ိုဉားေန ်ရဘား င့််ရန ည့်် ရေါငာ်းစ ြ်ား 

( Pavo muticus )  ြျာားကျငလ်ညက်ျက်စာားောမြစ် ည့်် ြဲရဟာင ်(ေိုဋ္ဌဝတ ) မြစ်ဝြ်ှား- KBA တ ို ့်မြစ် ည။်  

ရဆာက်လိုပ်ရေားလိုပ် ာားြျာား စိုမပံြုဝငရ်ောက်လာြှု (ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား ရပေါ်က လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်း အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြည့််စ ြံက နာ်းအာားလံိုားအတွက် စိုစိုရပါငာ်း ခန် ့်ြနှာ်းရမခ ဦားရေ ၇၈,ဝ၀ဝ ) နငှ့်် စ ြံက နာ်းအရမခစ ိုက်စခနာ်းြျာား ရမပာငာ်းရရွှွေ့ော 

  ို ့်  လ ိုက်ပါရန က ူြျာား  ( စ ြံက နာ်းကက ားြျာား၏ ရဆာက်လိုပ်ရေား ကာလ ၄ နစ်ှြ ှ၆ နစ်ှ အတွငာ်း အလိုပ် ြာားြျာားအာား 

ဝနရ်ဆာငြ်ှုရပား ူြျာား)  ည်  စ်ရတာြျာားအတွငာ်း ဝငရ်ောက်ကျျူားရကျာ်ထ ပါား ကြည့််အမပင ်  စ်ြဟိုတ်ရ ာ 

 စ်ရတာထကွ် ပစစညာ်းြျာား ထိုတ်ယူ ံိုားစွဲြှုနငှ့်် ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ်နငှ့်် ငါားြျာားက ို စာား ံိုားေန ်ြြ်ားယူြှုစ ည့်် ြ အာားြျာား 

တ ိုားမြင့်် လာြည ်မြစ် ည။်  

ချငာ်းတွငာ်းမြစ်၏ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းအတွငာ်းြ ှ လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

 ံိုားခို ည ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ တနြ် ိုား အမြင့််ြာားဆံိုား မြစ်ဝှြ်ား ရေ ခွဲြျာား အတွငာ်းကျရောက်ရန ည ် ( ချငာ်းတွငာ်း 

မြစ်ြျာားပ ိုငာ်းတွင ်၁ ခို နငှ့်် ချငာ်းတွငာ်း မြစ်ြျာားပ ိုငာ်းတွင ်ရနာက်ထပ် ၂ ခို) ။ ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာားက ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည် 

ဆ ိုပါက ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲအရပေါ် ကက ားြာား ည့် ်ထ ခ ိုက်ြှုြျာား မြစ်ရပေါ် န ိုငပ်ါ ည။်  

လူြှုရေား - လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့်် မြစ်ရပေါ်လာန ိုင ်ည့် ်အဓ က လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြှာ- 

မပနလ်ညရ်နောချထာားြှု နငှ့် ် က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားက ို အရထာက်အပံ့်မပြုေန ် ံိုားစွဲေ ည့် ် ဘာဝ ယံဇာတ ဆံိုားရှု ံားြှု နငှ့်် 

 ဘာဝ ယံဇာတြျာားအဆင့််န ြ့််ကျလာြှု တ ို ့်မြစ်ပါ ည။် လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် စ ြံက နာ်း ၁၄ 
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ခိုထြဲ ှ ၁၀ ခိုက ို တညရ်ဆာက်ေနအ်တွက်ပင၊် အရေအတွက်အာားမြင့်် ြျာားမပာား ည့်် လူထိုက ို မပနလ်ည ် ရနောချထာား 

ေြညမ်ြစ်၍၊ လူအရေအတွက်အတ အကျက ို ခန် ့်ြှနာ်းေရှ ြှုြရှ ရ ားပါ။ ဤ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ည ်စ ြံက နာ်းကက ား အြျာားစိုက ို 

အဆ ိုမပြု ထာား ည့်် အနြ် ိုငခ် ၊ ြလ ခ ၊ ရေွှလ  ၊ မြစ်ငယ်အထက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် မြစ်ငယ်ရအာက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား အရပေါ် 

စိုမပံြု ကျရောက်ြည ် မြစ် ည။် ဤစ ြံက နာ်းြျာား၏  က်ရောက်ြှုခံစာားေြည့််ဧေ ယာအတွငာ်းရှ  ခန် ့်ြှနာ်း လူဦားရေ 

၁၉၅,ဝ၀ဝ  ည ် ွယ်ဝ ိုက်ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျ ြုားခံစာားေန ိုင ်ည။်  

ပဋ ပကခ - လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၊ အထာူး မြင့် ် အနြ် ိုငခ် နငှ့်် ြလ ခ မြစ်ြျာားရေ ရှ  အလွနက်က ားြာား 

 ည့်် စ ြံက နာ်း ခိုနစ်ခိုရ ကာင့််  မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ပဋ ပကခထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု အမြင့််ြာားဆံိုားမြစ်ရ ာ ဧောဝတ  မြစ်ဝှြ်ား၌ 

ထ ခ ိုက်နစ်နာြှုြျာား နငှ့်် ပဋ ပကခြျာား ပ ိုြ ို ကက ားြာားကျယ်ပျံွေ့လာြညဟ်ို ရြျှာ်ြှနာ်းေ ည။် ဤ ဧေ ယာရှ  အေပ်ဘက် 

လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား အထာူး မြင့်် ကချင ် လူထိုအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းနငှ့််ဆက်န ွှယ်ရန ူြျာား ည် အဆ ိုပါစ ြံက နာ်းြျာား၏ 

ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားအရ ကာငာ်း ( ဥပြာ ယဉရကျားြှု အရြွအနစ်ှ ၊ ရမြယာ ေပ ိုငခ်ွင့်် ၊ 

ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု နငှ့်် ရနေပ်စနွ် ့်ခွာရရွှွေ့ရမပာငာ်းခံေ ူြျာား၏ ေပ ိုငခ်ွင့််ြျာား)  ရလားနက်မပငာ်းထနရ် ာ ပူပနြ်ှုြျာားက ို ထိုတ်ရြာ် 

ရမပာဆ ိုခဲ့် ကပပ ား ဤ ပပူနြ်ှုြျာားက ို ပင ြ်ားချြ်ားရေား လိုပ်ငနာ်းစဉြျာားနငှ့်် ဆက်စပ်တငမ်ပခဲ့် က ည။် အချ ြုွေ့ရ ာ ရနေပ်စနွ် ့်ခွာ 

ရရွှွေ့ရမပာငာ်းခံေ ူြျာား ည ် အဆ ိုမပြုထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ြျာားရ ကာင့််မြစ်လာြည့်် အနတောယ်ြျာားက ို 

ခံစာားေန ိုငြ်ွယ်ောရှ ပပ ား ယငာ်းတ ို ့် ည ် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုလိုပ်ငနာ်းစဉြျာားတွငလ်ညာ်း ပါဝငခ်ွင့််ြေမခငာ်းမြစ်န ိုင ်ည။် 

တောားဝင ် ရမြငာှားေြ်ားြှုစာေွက်စာတြ်ားြျာား ြရှ  ည့််အခါ ရနေပ်စနွ် ့်ခွာရရွှွေ့ရမပာငာ်းေ ည့်် လူထို ည ် နစ်နာရ ကား 

ရပားရလျာ်ြှု၊ အစာားထ ိုား  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း ြနတ် ားရပားြှုြျာား   ို ့်ြဟိုတ် စ ြံက နာ်းက ရထာက်ပံ့် ရပား ည့််  က် ာ 

ရလျာ့်ပါားရေား အကျ ြုား ခံစာားခွင့််ြျာား လက်ခံေရှ ေနအ်တွက် အခက်အခဲြျာား ေငဆ် ိုငေ်ြည ်မြစ် ည။်  

မြစ်ဆံိုစ ြံက နာ်း ည ် ကချငလ်ူထို၏ ဆန် ့်ကျငြ်ှုခံေ၍၊ တာပ န ် ၁ စ ြံက နာ်း ည ် မြနြ်ာ့်တပ်ြရတာ် နငှ့်် ကချင ်

လွတ်လပ်ရေားအြွဲွေ့ (KIO) တ ို ့်အ ကာား ပဋ ပကခ မြစ်ပာွားော ကနဦားရနော၊ ၂၀၁၁ ခိုနစ်ှတွင ် KIO နငှ့်် ၁၇ နစ်ှ ကာ 

အပစ်အခတ်ေပ်စဲြှု  ပျက်မပာား ည့်် အရမခအရန ဆ ိုက်ရောက်ခဲ့် ည့်် ရနောမြစ် ည။်ချငာ်းတွငာ်းမြစ်၏ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

ရနောအချ ြုွေ့တွင ်KIO နငှ့် ် မြနြ်ာ့်တပ်ြရတာ်အ ကာား ပဋ ပကခြျာား ဆက်လက်မြစ်ပာွားလျက်ရှ ော အထာူး မြင့်် ၂၀၁၂ ခိုနစ်ှ 

နငှ့်် ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှအ ကာား ပဋ ပကခ တ ိုက်ပွဲြျာား ည ်ဥရိုမြစ်ဝြ်ှားတွင ်စံချ နတ်င ်ြျာားမပာားစာွမြစ်ပွာား ခဲ့် ည။် 

7.2.2။  ံလွင်မြစ်ဝှြ်ားတွင် လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာင်အထည်ရြာ်ြှု၏ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  

 လံွငမ်ြစ် ည ်ရေအာားလျှပ်စစ် နငှ့်် ပတ် က်၍ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နညာ်းပါားရ ားရ ာ မြစ်မြစ်ပပ ား မြနြ်ာန ိုငင် ံ

  ို ့်ြဟိုတ် တရိုတ် န ိုငင်တံွငပ်င ် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအရပေါ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ထာားမခငာ်း ြရှ ရ ားပါ။ မြနြ်ာန ိုငင် ံ

အတွငာ်းရှ   လံွငမ်ြစ်၏ မြစ်ဝှြ်ား ရေ ခွဲနစ်ှခိုတွင ် ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း ( ၄) ခို  ာရှ  ည။် 

ဘ လူားရချာငာ်းရပေါ်တွင ် ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်လျက်ရှ  ည့်် စ ြံက နာ်း နစ်ှခို ြ ှ ၂၄၈ ြဂဂါဝပ် ေရှ ပပ ား  စ ြံက နာ်းတစ်ခိုက ို 

တညရ်ဆာက်ဆ ဲ မြစ်ကာ  နြ့််တ န/်နြ့််တန ်တွင ်  ၅၄ ြဂဂါဝပ် ထကွ် ည့် ် စ ြံက နာ်းတစ်ခိုရှ  ည။်  လံွငမ်ြစ်  ည် 

အာရှတ ိုက်တွင ် အကက ားဆံိုား အဆင့််ရှ  ည့်် ယငာ်း၏ ဘူြ ရိုပ် ွင ်ဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်က ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားဆ ဲမြစ် ည့်် 

အလွနန်ညာ်းပါားစာွ ကျနရ်ှ ရနရ ားရ ာ မြစ်ြျာားအထဲြ ှတစ်ခိုမြစ်  ည။် 

ဇလရဗေ နငှ့်် ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ - ၁,၂၀ဝ ြှ ၇,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ် အ ကာား ရှ  ည့်် အလွနက်က ားြာားရ ာ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း 

စ ြံက နာ်း (၅) ခို တညရ်ဆာက်မခငာ်း အပါအဝင၊်  လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် မြစ်အြွဲွေ့အစညာ်းစနစ်၏ 

ဇလ ရဗေဆ ိုငေ်ာ ၊ နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငြ်ှု နငှ့်် ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေဆ ိုငေ်ာ ရဆာငေွ်က်ချက်ြျာားက ို လံိုားဝ ရမပာငာ်းလဲ ွာား 
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ရစြညမ်ြစ် ည။်31 ဤစ ြံက နာ်းြျာား၏ စိုရပါငာ်းဆင့်က်ဲ က်ရောက်ြှုက မြစ်၏ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားက ို မြတ်ရတာက်ြည် 

မြစ်ပပ ား မြစ်၏စ ားဆငာ်းြှုစနစ်က ို ရမပာငာ်းလဲ ွာားရစကာ နိုနာ်းြျာားက ို မြစ်ဝှြ်ားအဆင့််အတ ိုငာ်း ြျာားမပာားစာွ ြြ်ားယူ 

ထ နာ်း  ြ်ားထာားြညမ်ြစ် ည။် ထ ိုရနာက် ရေ ဆ ိုငေ်ာကြ်ားရ ို ားတနာ်းနငှ့်် အဏဏ ဝါရဂဟစနစ်ြျာား အရပေါ်လညာ်း 

 က်ရောက်ြညမ်ြစ် ည။် (ထ နာ်းည  မခငာ်း ြမပြုေရ ားရ ာ မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲ (၆ )ခို အပါအဝင)် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ( ၈) ခို 

အတွငာ်း  ရနာက်ထပ်အဆ ိုမပြုထာားပပ ားမြစ်ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားနငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းြျာား (၁၇) ခို တညရ်ဆာက်ြှုြျာား ညလ်ညာ်း ဤ ရေရဝရေလဲဧေ ယာ၏အဂသ ါေပ်ြျာားက ို ရမပာငာ်းလဲ ွာားရစြည် 

မြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ် အဓ ကအာားမြင့်် ရေ နတေအတ ိုငာ်းအတာြျှ ာ မြစ်ရပေါ်ြညမ်ြစ် ည။်  

မြစ်အတွငာ်း ရမပာငာ်းလဲြှုြျာား၏  က်ရောက်ြှု ည ်ပ   ၇.၂ တွင ် (၁)  လံွငမ်ြစ်ရပေါ်မ စ ြံက နာ်းြျာား၏ထ နာ်းည  ြှုြတ ိုငခ်င ်

 လံွငမ်ြစ်၏ခန် ့်ြနှာ်းရမခရေထိုစ ားနှုနာ်း (၂) လက်ရှ ထ နာ်းည  ထာား ည့်် ရေထိုစ ားနှုနာ်း (၃) လက်ရ ှိပ  စ အတှိ ငု်ံးအရကာင ်

အထညရ်ြာ်ြှုရအာက်တွင ် ထ နာ်းည  လာြည့််  ရေထိုစ ားနှုနာ်း တ ို ့်က ို နှု ငာ်းယှဉထာား ည။် နှု ငာ်းယှဉြှုြျာားအေ၊  လံွငမ်ြစ် 

ရ ကာငာ်း ည ် မြနြ်ာ-တရိုတ်နယ်နြ တ် ရအာက်ဘက် ၁၀ဝ က လ ိုြ တာအကွာ (ကွြ်ားလံို စ မ ကှိနု်ံးတမ ၏ အထက်နှာုံး 

ကပ်လျက်ပနရှာ) မ သည ်  လံွငမ်ြစ် ပငလ်ယ်ထစဲ ားဝင ်ည့််ရနော၏ အထက်ဘက်ရှ  ၁၈၀ က လ ိုြ တာ အကွာ( 

ဟတ်ကက ား စ မ ကှိနု်ံးတမ ပနရှာ)အထှိ အပှိ ငု်ံးတွင ် ၁၀ဝ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ထ နာ်းည  ခံေြညဟ်ို ရလ့်လာြှုအေရတွွေ့ ရှ ေ ည။် 

ဤြျှကက ားြာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် မြစ်ရေစ ားရ ကာငာ်းစနစ်တစ်ခိုလံိုား၏ ဆက် ွယ် 

န ိုငစ်ြ်ွားက ို ဆံိုားရှု ံား ွာားရစပပ ား ကြ်ားရ ို ားတနာ်းဇိုန ်   ို ့်ြဟိုတ် ပငလ်ယ်အတွငာ်း  ို ့် နိုနာ်းဝငရ်ောက်ြှု ြရှ   ရလာက် 

နညာ်းပါား ွာားရစကာ စ ားဆငာ်းြှုအရမခအရနြျာားအရပေါ် ြျာားစွာ ရမပာငာ်းလဲမပြုမပငခ်ံေြညမ်ြစ် ည။် ဤ ရမပာငာ်းလဲြှုြျာား 

 ည ် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းတ ိုက်စာားြှု၊ ကာကွယ်ထာား ည့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းရန က်ရှ ြျာား ကျငလ်ည်ကျက်စာားောရနောြျာား 

ဆံိုားရှု ံားြှုနငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းငါားလိုပ်ငနာ်း ထိုတ်လိုပ်အာား ရလျာ့်ကျမခငာ်း အမြစ်ြျာား  ို ့် ဆ ိုက်ရောက်လာရစြည။် 

အလွနက်က ားြာားရ ာ ရေရလှာငတ်ြံ နစ်ှခိုအတွငာ်း ော  အလ ိုက် ရေ  ိုရလှာငထ် နာ်း  ြ်ားြှု ရှည ်ကာရ ာ ကာလနငှ့််  

ဆက်န ွှယ်မြစ်ရပေါ် ည့်် မြစ်ရေအပခူျ နမ်ြင့််တက်မခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ရလျာ့်ကျမခငာ်းစ ည့်် ရေအေညအ်ရ ွား ရမပာငာ်းလဲြှု 

ြျာားလညာ်း မြစ်ရပေါ်လာန ိုင ်ည်။ 

                                                             

31 The five mainstem projects proposed on the Thanlwin River are the Kunlong, Naopha, Mong Ton, Hutgyi and Ywathit. The Wei Gyi (4,540 MW) and Dagwin (792 MW) HPPs 

have been cancelled (MOEE ‘ pers. comm.). 
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ပ   ၇.၂ ။  လံွငမ်ြစ်၏  ဘာဝ ရေထိုစ ားနှုနာ်းြျာား နငှ့်် ထ နာ်းည  ခံေရ ာ ရေထိုစ ားနှုနာ်းြျာား 

 

ေငာ်းမြစ် ။ Lehner and Ouellet Dallaire ၏2014ထိုတ်စာတြ်ားြှ ေရှ ခဲ့် ည ်မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုအချက်အလက်မျှာုံး 

ရေရနဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား -   လံွငမ်ြစ်ရ ကာငာ်းရပေါ်က ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းကက ား(၅)ခို ည ် ရေရန က်ရှ ြျာား 

ကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနော က ို အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်းအကန် ့်ကန် ့် ပ ိုငာ်းမခာားရမပာငာ်းလဲြညမ်ြစ် ည။် ထ ိုအခါ  ငါားြျာား၏ 

အဓ ကကျရ ာ ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုက ို ပ တ်ဆ ို ့်တာားဆ ားပပ ား မြစ်၏ ရှာားပါား ည့််  ဘာဝရနောြျာားအာား ရေရလှာငတ်ြံ 

အတွငာ်း ပ ိုငာ်းမခာားကျရောက် ရပျာက်ကွယ်ရစြညမ်ြစ် ည။် မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်းအကျဆံိုား စ ြံက နာ်းမြစ် ည့်် ဟတ်ကက ား 

စ မ ကှိနု်ံး ည ်ကြ်ားရ ို ားတနာ်း၏ အထက်ဘက် ၁၈၀ က လ ိုြ တာ ဝနာ်းကျငတ်ွင ် တညရ်ှ ၍  ၁၁၈ ြ တာ အမြင့််ရှ ရ ာ 

ဟတ်ကက ားတြံ ည ်မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုား၏ ၉၁.ဝ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ( မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ   လံွင်မြစ်ဝှြ်ား၏ ၈၀.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) 

တွငရ်နထ ိုငက်ျက်စာား က ည့်် ရေရန က်ရှ ြျာားက ို ပငလ်ယ်နငှ့်် ချ တ်ဆက် ွာားလာြှု မပတ်ရတာက်ရစြညမ်ြစ် ည။် 

 လံွငမ်ြစ်ရပေါ် ရှ  ကက ားြာားရ ာရေရလှာငတ်ြံ ၅ ခို ည ်မြစ်တွငာ်းရန  က်ရှ ြျာားကျငလ်ည်ကျက်စာားော ရေရှငြ်မပတ် 

စ ားဆငာ်းောရနောြျာားအာား   ရမပာငာ်းလဲထ နာ်းည  ခံေ ည့်် ရေထိုစ ားနှုနာ်း နငှ့််ရေအေညအ်ရ ွားြျာားပ ိုငဆ် ိုင ်ည့်် မြစ်၏ 

အစ တ်အပ ိုငာ်းအချ ြု ွေ့ မြင့်် ပ ိုငာ်းကန ့်ခ်ံေ ည့်် ရအာက်ရမခရေနက်ပ ိုငာ်းရေရအားထိုနငှ့််  ရနာှးရကွားစွာစ ားဆငာ်းရနရ ာ အရပေါ် 

ြျက်နာှမပငရ်ေရနာွးြျာားနငှ့််ြွဲ ွေ့စည်ားထာားရ ာ ရေရလှာငတ်ြံအတွဲလ ိုက်အမြစ်  ို ့်  ရမပာငာ်းလဲရစြညမ်ြစ် ည။် အထက်ပါ 

တြံ (၅)ခို  ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းတွင ် ၁,၂၀ဝ က လ ိုြ တာ အရှညရ်ှ  ည့််  လံွငမ်ြစ်၏ စိုစိုရပါငာ်းအရှည ် ၆၉၁ 

က လ ိုြ တာ ( ၅၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) က ို ရေရလှာငတ်ြံြျာားအတွငာ်းကျရောက်ရစြညမ်ြစ်ပပ ား နြ့််ပန ်ကဲ့်  ို ့် အရေားကက ားရ ာ 

မြစ်လက်တက်အချ ြုွေ့၏ မြစ်ရအာက်ရမခအဆံိုားတွငလ်ညာ်း ရေလွှြ်ားြ ိုားရစြည်မြစ် ည။် ရနာက်ဆက်တွဲမြစ်ေပ်ြာှ- 

ရေရလှာငတ်ြံအတွငာ်း ကျရောက် ည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၏အပ ိုငာ်းအချ ြု ွေ့ နငှ့်် မြစ်လက်တက်ြျာားတရလျှာက်တွင ်

ငါားအိုပ်စိုြျာား ည ်ကက ားြာားစာွ ရမပာငာ်းလဲခံေြည်မြစ် ည။် ထ ို  ို ့်  က်ရှ ြျာားရနထ ိုငက်ျက်စာားောရနောနငှ့်် အရလ့်အထ 

ြျာား အရမပာငာ်းအလဲနငှ့်် မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်၏ ကွနယ်က်ဆက် ွယ်န ိုငြ်ှု ဆံိုားရှု ံားမခငာ်းတ ို ့် ည ်ရေရလှာငတ်ြံြျာားအတွငာ်း 

ြကျရောက်ရ ာ  လံွငမ်ြစ်၏ အမခာားအပ ိုငာ်းြျာား ၊ ယငာ်းတ ို ့်နငှ့််ဆက်စပ်ရနရ ာ မြစ်လက်တက်ြျာား ြ ှငါားြျ ြုားစ တ်ြျာား 

အရပေါ်လညာ်း  က်ရောက်ြှုရှ ြညမ်ြစ် ည။် ထ ို ့်အမပင ်  လံွငမ်ြစ်ရေ၏အာဟာေပါဝငြ်ှု ရလျာ့်ကျမခငာ်း ညလ်ညာ်း 

 လံွငမ်ြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ငါားလိုပ်ငနာ်းြျာားအရပေါ် ြ စ ားြှုြျာား ထပ်တ ိုားမြစ်ရပေါ်ရစြည။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

အတွငာ်းစ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် မြစ်အတွငာ်းနငှ့်် မြစ်ဝနာ်းကျငရ်ှ   က်ရှ ြျာားကျငလ်ညက်ျက်စာားော 
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ရနောြျာား က ို အပ ိုငာ်းအပ ိုငာ်းအကန် ့်ကန် ့် မြစ်ရစပပ ား မြစ်စ ားဆငာ်းြှု ပံိုစံ နငှ့်် ရေအေညအ်ရ ွားက ို ရမပာငာ်းလဲရစြည ်

မြစ် ည။်  

ကိုနာ်းရန ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား - ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းရပေါ်တွင ်စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု က် က်နငှ့််ပင ်ရေရနနငှ့်် 

ကိုနာ်းရန    က်ရှ ြျာားကျငလ်ညက်ျက်စာားော ခန် ့်ြနှာ်းရမခ ၁,ဝ၃၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာက ို တ ိုက်ရ ိုက် ဆံိုားရှု ံားရစြည။် 

ထ ို ့်အမပင ် ခန် ့်ြှနာ်း KBA ၁၂,ဝ၀ဝ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ( မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း ရှ  KBA စိုစိုရပါငာ်း ၏ ၂၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) နငှ့်် 

ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ ၃,၅၀ဝ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ (၎ငာ်းမြစ်ဝြ်ှား၏ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ 

ဧေ ယာ စိုစိုရပါငာ်း၏ ၂၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) တ ို ့်အရပေါ်  ွယ်ဝ ိုက်ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား မြစ်လာန ိုငရ်မခရှ ပါ ည။် နယ်ရမြ ဧေ ယာ၏ 

၈၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ်အဓှိကကျပသှာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား တညရ်ှ ောရနောြျာားမြစ်ရနပပ ား ရေွှကတ ဂံရေ ၏ အစ တ်အပ ိုငာ်း 

အမြစ်လညာ်း ြွဲ ွေ့စညာ်းပါဝင ်ည့််  လံွငမ်ြစ်အလယ်ပ ိုငာ်းရှ  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြှ ကိုနာ်းရနဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား ည ်အကက ားြာား 

ဆံိုား  က်ရောက်ြှုြျာားခံစာားေြည ်မြစ် ည။် ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၊ အထာူး မြင့်် ထငရ်ှာား ည့်် နြ့််ဆနရ်တာင ်ကာား ည ်

အလွနအ်ြငာ်းရှာားပါား ည့်် ြျ ြုားစ တ်မြစ်ရ ာ တငပ်ါားမြျူ လငာ်းတ နငှ့်် နှုတ်  ား ွယ် လငာ်းတတ ို ့်အမပင ်အမခာားဇာတ ေငာ်း 

နငှ့် ်ြျ ြုား ိုဉားရတာ့်ြည့် ်ြျ ြုားစ တ်ြျာားအတွက် အရေားကက ား ည့်် ရနထ ိုငက်ျက်စာားောရနောြျာားမြစ် ည။်  

ရဆာက်လိုပ်ရေားလိုပ် ာားြျာား စိုမပံြုဝငရ်ောက်လာြှု ( လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှားပပေါ်မ  လက်ရ ှိပ  စ အတှိ ငု်ံးအပကှာငအ်ထညပ်ဖှာ် 

မည့်် စ ြံက နာ်းအာားလံိုားအတွက် စိုစိုရပါငာ်းခန် ့်ြနှာ်းရမခ ဦားရေ ၉၇,ဝ၀ဝ) နငှ့်် စ ြံက နာ်းအရမခစ ိုက်စခနာ်းြျာား ရမပာငာ်းရရွှွေ့ော  ို ့်  

လ ိုက်ပါရန က ူြျာား ည ်  စ်ရတာြျာားအတွငာ်း ဝငရ်ောက်ကျျူားရကျာ်ထ ပါား ကြည့််အမပင ်  စ်ြဟိုတ်ရ ာ 

 စ်ရတာထကွ် ပစစညာ်းြျာား ထိုတ်ယူ ံိုားစွဲြှုနငှ့်် ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ်နငှ့်် ငါားြျာားက ို စာား ံိုားေန ်ြြ်ားယူြှုစ ည့်် ြ အာားြျာား 

တ ိုားမြင့်် ရစြည ်မြစ် ည။်  

လူြှုရေား - စ ြံက နာ်းြျာားက ိုလက်ရ ှိပ  စ အတှိ ငု်ံးအရကာငအ်ထညရ်ြာ်လျှင ်အရေအတွက်အာားမြင့်် ြျာားမပာား ည့်် လူထိုက ို 

မပနလ်ည် ရနောချထာားေြညမ်ြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ်ထ ခ ိုက်ခံစာားေြည့်် လူအရေအတွက်အတ အကျက ို ခန် ့်ြနှာ်းေရှ ြှုြရှ  

ရ ားပါ။  လံွငမ်ြစ် အလယ်ပ ိုငာ်းနငှ့်် နြ့််ပနွ ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား ည ် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု အဆင့်် 

 တ်ြတှ်ချက်တွင ် အမြင့််ဆံိုားမြစ်ရနပပ ား ဤဧေ ယာြျာားတွင ် အဓ က  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းအရမပာငာ်းအလဲြျာားက ို 

မပည ်ူလူထို၏  ကံ့် ကံခံ န ိုငစ်ွြ်ား နညာ်းပါား ရ ကာငာ်း မပ ရန ည။် စ ားပွာားရေားနငှ့်် ဝြ်ားစာအတွက် ငါားြြ်ားဆ ားေရှ ြှု 

ရလျာ့်နညာ်းဆံိုားရှု ံားမခငာ်း ၊ စ်ရတာ နငှ့်် မြက်ခငာ်းြျာား  ို ့် ွာားလာန ိုငြ်ှုြျာားဆံိုားရှု ံားမခငာ်း၊မြစ်ကြ်ားရဘား ဟငာ်း  ားဟငာ်းေွက် 

စ ိုက်ခငာ်း နငှ့်် အန ားအနာားရှ  စ ိုက်ပျ ြုားရမြြျာား  ို ့် မြစ်၏နိုနာ်းတငြ်ှုြ ှ ရမြ  ဇာ ေရှ ြှု ဆံိုားရှု ံားမခငာ်းတ ို ့်အပါအဝင ် ရေ ခံ 

မပည ်ူလူထို၏  က်ရြာွး လိုပ်ငနာ်းြျာားအရပေါ်ဆ ိုားဝါားစွာ ထ ခ ိုက်ြှုအတ ိုငာ်းအတာက ို ဤအဆင့််တွင ်တ ကျစာွ ခန် ့်ြနှာ်းေန ်

လံိုရလာက် ည့် ်  တငာ်းအချက်အလက် ြေရှ ရ ားပါ။   ို ့်ရ ာ် ဟတ်ကက ားပရအှာုံးလျှပ်စစ်စ မ ကှိနု်ံးရ ကာင့် ်

မြစ်ရပေါ်လာမည့် ်သ လွငမ်ြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု အမပာငာ်းအလဲ၏  က်ရောက်ြှုခံေြည့် ်မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း သက်ပရှာက်ြ ဧရှိယှာ 

အတွငာ်း ရနထ ိုင ်ည့်် လူဦားရေ ခန် ့်ြှနာ်း ၄၅,ဝ၀ဝဦား ရှ ပါ ည။်  လံွငမ်ြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် ပငလ်ယ်အတွငာ်း စ ားဝငေ်ာ 

ကြ်ားရ ို ားတနာ်းရေထိုအတွငာ်း အရေားပါ ကက ားြာား ည့်် စ ားပာွားရေား နငှ့်် ဝြ်ားစာအတွက် ငါားြြ်ား ည့်် လိုပ်ငနာ်းြျာား ည် 

ကက ားြာား ည့်် ြ အာားြျာား ခံစာားေြညမ်ြစ်ပပ ား ငါားြြ်ားဆ ားေရှ ြှု ြျာားစာွ ရလျာ့်ကျလာန ိုင ်ည။်  

ပဋ ပကခ -   လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ား ည် နယ်ရမြထ နာ်းချြုပ်ေန ်အိုပ်ချြုပ်ရေားဆ ိုငေ်ာ ပပ ြုငဆ် ိုငေ်ြှု ၊ လူ ့်အခွင့််အရေား အလွဲ ံိုားစာား 

မပြုလိုပ်ြှုနငှ့်် လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခြျာား စ ည့််  ြ ိုငာ်းမြစ်ေပ်ြျာားရှ  ည့်် ဧေ ယာမြစ် ည။် ဤဧေ ယာတွင ်

လက်ရ ှိသတ်မ တ်ထှာုံးပသှာစ မ ကှိနု်ံးမျှာုံးအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့် ်ထ ခ ိုက်နစ်နာြှုြျာားနငှ့်် ပဋ ပကခြျာား ပ ိုြ ိုဆ ိုားေွာား 

လာန ိုငရ်မခ မြင့်ြ်ာား ည။် အထူား မြင့် ်ဘာဝ ယံဇာတအရပေါ် ကက ားြာား ည့််ထ ခ ိုက်ြှုမြစ်ရစြည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း 

ပပေါ်မ စ မ ကှိနု်ံးြျာားတွင ်ထှိ အလာားအလာပ ိုမြင့်ြ်ာားပါ ည။် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု ဆန် ့်ကျငမ်ခငာ်း ည် 

 လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားတွင ်အ   ာဆံိုားနငှ့်် တ ိုငာ်းေငာ်း ာားြျ ြုားနယွ်စိုြျာားစာွအ ကာား တ ိုက်ဆ ိုငတ်ူည ရန ည့််  ရဘာထာားလညာ်း 
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မြစ်ပပ ား၊ ပဋ ပကခ၊  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ အရ ကာငာ်းမပချက်ြျာားမြင့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင ်

အထညရ်ြာ်မခငာ်းက ို ဆန် ့်ကျင ်ည့်် အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား၏ လှုပ်ရှာားြှုြျာားြ ှကန် ့်ကွက်ြှုြျာား ရပေါ်ထကွ်ရန 

 ည။်  လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှားတွင ်တ ိုငာ်းေငာ်း ာားအြျ ြုားြျ ြုားြှ တငာ်းရနထ ိုင ်ကော၊ ထ ိုရနောြျာားတွင် အပကှာငအ်ထညပ်ဖှာ်သည့်် 

ပရအှာုံးလျှပ်စစ်စ မ ကှိနု်ံးြျာား ည ် ယဉရကျားြှုအရြအွနစ်ှ၊ ရမြယာအ ံိုားမပြုခွင့််ြျာား၊ ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုနငှ့်် ရနေပ်စနွ် ့်ခွာ 

 ူြျာား၏ ေပ ိုငခ်ွင့််ြျာားအရပေါ်  က်ရောက်ြှုြျာား ရှ န ိုင ်ည။် အချ ြုွေ့က စစြျာားတွင ် လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခ ြျာား ည် 

 လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းက ပရအှာုံးလျှပ်စစ်စ မ ကှိနု်ံးြျာားနငှ့်် တ ိုက်ရ ိုက်  ဆက်န ွှယ်ရနန ိုင ်ည။် ( ဥပြာ ဟတ်ကက ား 

ပရအှာုံးလျှပ်စစ်စ မ ကှိနု်ံး) 

7.2.3။ ြဲရခါင် မြစ်ဝှြ်ား လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာင်အထည်ရြာ်ြှု၏  ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းကျရောက် ည့်် ြဲရခါငမ်ြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာ ည ် အမခာားန ိုငင်ြံျာားနငှ့််ယှဉလျငရ် ားငယ်၍၊ မြစ်ဝြ်ှား 

ရေ ခွဲရလားခို ၊ ြဲရခါငမ်ြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာ စိုစိုရပါငာ်း၏ ၂.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ( ၂၁,၉၄၇ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ )  ာရှ  ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ြဲရခါငရ်ေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းတစ်ခို ာရှ ပပ ား ၎ငာ်းြှာ နြ့််ရလွမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲရှ  ြ ိုငာ်းဝရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၆၆ ြဂဂါဝပ် မြစ်ကာ နြ့််ရလွ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်း  ရေထိုစ ားနှုနာ်းထ နာ်းည  ြှုအြျာားစိုက ို ထ ိုစ ြံက နာ်းက ရဆာငေွ်က်မခငာ်းမြစ် ည။် 

ဇလရဗေ နငှ့်် ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ - လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုတွင ် အဆ ိုမပြု ထာားပပ ား/စ စစ် တ်ြတှ် 

ထာားပပ ားစ ြံက နာ်း ၇ ခို ပါဝငြ်ည်။ နြ့််ရလွ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်း စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၆၁၈ ြဂဂါဝပ် ရှ ြည့််  

စ ြံက နာ်း ၄ ခို ၊ နြ့််ခိုပ်/နြ့််ကိုတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အတွငာ်း ၃၀ ြဂဂါဝပ်  စ ြံက နာ်း ၂ ခို နငှ့်် နြ့််လငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အတွငာ်း 

၃၆ ြဂဂါဝပ် စ ြံက နာ်း တစ်ခို တ ို ့်မြစ် က ည။် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ြဲရခါငမ်ြစ်လက်တက်ြျာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာား ည ် ရေဆငာ်းဧေ ယာအချငာ်းချငာ်း ချ တ်ဆက်ြှုနငှ့် ် နိုနာ်းအနညအ်န စ်ပ ို ့်ရဆာငြ်ှုက ို 

ရလျာ့်ကျရစကာ  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအဆင့်တ်ွင ်စ ားဆငာ်းြှုပံိုစံြျာားက ို ရမပာငာ်းလဲ ရစြည ်မြစ် ည်။  

နြ့််ရလွမြစ် ည ် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆ ဲ ြ ိုငာ်းဝရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အမပင ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အဆ ိုမပြု 

ထာား ည့်် စ ြံက နာ်းရလားခိုတည်ရှ  ည့််  ြဲရခါငမ်ြစ်အတွငာ်း တ ိုက်ရ ိုက် စ ားဆငာ်း ည။်  နြ့််ရလွမြစ်တွငအ်ထက်ဘက် 

အကျဆံိုားစ ြံက နာ်း ည ်  အဆ ိုမပြုအဆင့်တ်ွငရ်ှ ရ ာ ကျ ြုငာ်းတံိုရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၁၇၀ ြဂဂါဝပ်  run-of-river 

အြျ ြုားအစာား မြစ်ပပ ား ထ ိုစ ြံက နာ်းရ ကာင့်် မြစ်၏ ဆက် ွယ် န ိုငစ်ွြ်ား နငှ့်် နိုနာ်းရေွွေ့လျာားြှု တ ို ့်အရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှု အနညာ်းငယ် ြှ 

အတနအ် င့်် ာ ရှ ြညဟ်ို ခန် ့်ြနှာ်းေ ည။် အဆ ိုမပြုထာား ည့်် ဆ ိုလူား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ( ၂၄၀ ြဂဂါဝပ်  )  ည ်

ြ ိုငာ်းဝစ ြံက နာ်း၏ အထက်ဘက်တွငတ်ညရ်ှ ကာ ကက ားြာားရ ာ ရေ  ိုရလှာငြ်ှု ပါဝင ်ည့်် စ ြံက နာ်း တစ်ခိုလညာ်း 

မြစ် ည။် ၎ငာ်း ည ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ အဆင့််တွင ် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုက ို ရမပာငာ်းလဲရစန ိုင၍် ရနေွာ  တွင ် ြဲရခါငမ်ြစ် 

အတွငာ်း ရေစ ားဆငာ်းြှု မြင့််တက်လာရစြည့် ် အလာားအလာရှ  ည။် ြဲရခါငမ်ြစ်နငှ့်် နြ့််ရလွရပါငာ်းဆံို ည့်် ရနောအန ားြ ှ

ဟ ကူား (၁၃၈ ြဂဂါဝပ်) နငှ့်် ကျ ြုငာ်းေြ်ား(၇၀ ြဂဂါဝပ်) တ ို ့်နစ်ှခိုစလံိုား ည ် ြ ိုငာ်းဝစ ြံက နာ်း၏ရအာက်ဘက်တွင ် အဆ ိုမပြု 

ထာား ည့် ် run-of-river စ ြံက နာ်းြျာား မြစ်ပပ ား၊ ၎ငာ်းတ ို ့်ရ ကာင့််  ထ ခ ိုက်ြှုြျာားစွာ မြင့််တက်လာေနြ်ရှ ပါ။ ထ ိုငာ်းန ိုငင် ံ

အတွငာ်းရှ  ြဲရခါငမ်ြစ်၏ အဓ က မြစ်လက်တက်မြစ် ည့်် နြ့််ြဲရကာက် အတွငာ်း စ ားဝင ်ည့် ်နြ့််ကိုတ် (နြ့််ခိုပ်) မြစ်ဝှြ်ား 

ရေ ခွဲတွင ် စ ြံရေားဆွဲထာားရ ာ/ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်းနစ်ှခို ရှ ရ ာ်လညာ်း ထ ခ ိုက်ြှုြျာား အကဲမြတ် 

တွက်ချက်ေန ်လံိုရလာက် ည့််  တငာ်းအချက်အလက်ြရှ ပါ။  

ရ ားငယ်ပပ ား စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း ြရှ ရ ား ည့်် နြ့််လငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၏ မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း အဆံိုားတွင ် 

နြ့််လငာ်း စ ြံက နာ်း (၃၆ြဂဂါဝပ်) က ို အဆ ိုမပြုထာားော၊ ထ ိုစ ြံက နာ်း ည ် ပငြ် ြဲရခါငမ်ြစ်ရ ကာငာ်း နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

အ ကာား မြစ်၏ ဆက် ွယ်န ိုငစ်ွြ်ားက ို မပတ်ရတာက် ွာားရစန ိုင ်ည။် စ ြံက နာ်း၏ ရေ  ိုရလှာငြ်ှုြာှ ရ ားငယ်၍ 
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စ ြံက နာ်း ည ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြ ှ ရေစ ားဆငာ်းထိုတ်လွှတ်ြှုက ို ြျာစာွရမပာငာ်းလဲ ွာားရစြည ် ြဟိုတ်ရ ကာငာ်းရြာ်မပရန 

 ည။်   ို ့်ရ ာ် နိုနာ်း  ယ်ရဆာငြ်ှုဝနက် ို ရလျာ့်နညာ်း ွာားရစြည ်မြစ် ည။် 

ရေရနဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - ြဲရခါငမ်ြစ်ဝြ်ှား စ ားဆငာ်းြှု စိုစိုရပါငာ်း၏ ၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ာ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရောက်ရှ ရ ာ်လညာ်း 

ြဲရခါငပ်ငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း  ို ့် ဆက် ွယ်န ိုငေ်န ် တနြ် ိုားရှ ပပ ား အရေားပါ ည့် ် ငါားလိုပ်ငနာ်းက ို အရထာက်အကူမပြု ည။် 

နြ့််ရလွမြစ်ရပေါ်က ြ ိုငာ်းဝ စ ြံက နာ်း  ည ်ြ ကာခငက်ာလတွင ်မြစ်၏ဆက် ွယ်န ိုငစ်ွြ်ားက ို မြတ်ရတာက်ြည ်မြစ် ည။် 

နြ့််ရလွမြစ်ရပေါ်တွင ် ရနောချထာားြည့်် တြံရလားခိုအနက် ရေ  ိုရလှာငြ်ှုြျာားမပာားြည့်် ဆ ိုလူားတြံစ ြံက နာ်း  ည် 

နြ့််ရလွမြစ်ရေထိုစ ားနှုနာ်းက ို ြျာားစာွထ နာ်းည  ၍  မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုက ို ကက ားြာားစာွ ရမပာငာ်းလဲရစကာ မြစ်၏ဆက် ွယ်န ိုငစ်ွြ်ား 

က ို မြတ်ရတာက်ြည ်ဟိုရြျှာ်ြှနာ်းေ ည။် 

နြ့််ခ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်း အဆ ိုမပြုထာား ည့် ် နြ့််လငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ည ် ြဲရခါငမ်ြစ် နငှ့်် နြ့််ခမြစ် 

ရပါငာ်းဆံို ည့်် ရနောအန ားတွင ် ရေရနရဂဟစနစ်ြျာား၏ ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားက ို မြတ်ရတာက်ြညဟ်ို ရြျှာ်ြှနာ်းေ ည။် 

နြ့််ခိုပ်မြစ် ည ်ထ ိုငာ်းန ိုငင်အံတွငာ်း စ ားဝငက်ာ နြ့််ြဲရကာက်အမြစ် ရခေါ်တွငလ်ာပပ ား ြဲရခါငမ်ြစ်အထက်ပ ိုငာ်း၏ အရေားပါ 

ရ ာ မြစ်လက်တက်အမြစ် အ  အြတှ်မပြုခံထာားေ မြင့် ် ဤမြစ်ရ ကာငာ်းအရပေါ်အဆ ိုမပြုထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းနစ်ှခို ည ် နယ်န ြ တ်မြတ်ရကျာ်ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ြနတ် ားမြစ်ရပေါ်ရစန ိုင ်ည။် ြ ိုငာ်းဆတ် ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းက ို နှု ငာ်းယှဉချက်အေ ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းအတွငာ်း ပ ို၍အထက်ပ ိုငာ်းကျရ ာ ရနောတွင ် အဆ ိုမပြု ထာား မြင့် ်

ရေရနရဂဟစနစ်အရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှုအဆင့် ် နညာ်းပါားန ိုင ်ည။်   ို ့်ရ ာ် နြ့််ခိုပ်/နြ့််ကိုတ် စ ြံက နာ်း ည ် ြဲရခါင ် ပငြ်မြစ် 

ရ ကာငာ်းနငှ့် ်ပ ိုန ားရ ာရနောတွင ်တညရ်ှ ရ ာရ ကာင့် ်ကက ားြာား ည့် ်နယ်န ြ တ်မြတ်ရကျာ်ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရှ န ိုငပ်ါ ည။်  

ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ားအပ ိုငာ်းတွင ် အလွနအ်ြငာ်း ြျ ြုား ိုဉားလိုန ားမြစ်ရနရ ာ 

  ို ့်ြဟိုတ် ြျ ြုား ိုဉားလိုန ားမြစ်ရနရ ာ ရဂဟစနစ်ရေ ြျာားြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ်  အရေားပါ ည့် ်ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား တည်ရှ ော 

ရနောြျာား နငှ့်် ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာားအပါအဝင ်လက်ရှ  လျာထာား ည့််ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား 

၏  က်ရောက်ခံ နယ်ရမြအတွငာ်း ကျရောက်ရန ည့် ် ဧေ ယာြျာားရှ ရန ည။် နြ့််ခိုပ် ၊ နြ့််ရလွ နငှ့်် ြဲရခါင(်အမခာား)  

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား အတွငာ်း စိုစိုရပါငာ်း ၆,၀၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ရကျာ်ရှ  ည့်် အရေားပါ ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား 

တညရ်ှ ောရနောြျာား ရှ ရနပါ ည။် 

နြ့််ရလွမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ည ် အကက ားြာားဆံိုား ထ ခ ိုက်ခံစာားေြညမ်ြစ်ပပ ား၊ အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာားရ ကာင့်် အရေားပါ ည့် ်

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနောြျာား၏ (၈၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) ၁,၅၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ န ားပါား က်ရောက်ခံစာားေ၍၊ 

ြဲရခါင ် (အမခာား) မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ည ် နြ့််လငာ်း နငှ့် ် ဟ ကူား စ ြံက နာ်း ြျာားနငှ့်န် ားကပ်ြှုရ ကာင့် ်  ွယ်ဝ ိုက်စာွ 

 က်ရောက်ခံေန ိုငပ်ါ ည။် ကျ ြုငာ်းေြ်ား၊ ဟ ကူား ၊ ကျ ြုငာ်းတံို နငှ့် ်ဆ ိုလူား ဟူ ည့် ်ရနာက်ထပ် စ ြံက နာ်း ရလားခို ည ်၎ငာ်း၏ 

 က်ရောက်ခံဧေ ယာ စိုစိုရပါငာ်း ၃,၆၄၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ က ို လွှြ်ားမခံြု၍၊ နြ့််ရလွ မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲအတွငာ်း 

ထ ခ ိုက်ြှုြရှ ရ ားရ ာ  စ်ရတာ ဧေ ယာ ၂,၀၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာအနက် ၇၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ နငှ့် ် ၎ငာ်း၏ 

အရေားပါ ည့််ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနောြျာား၏ ၁,၄၀၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ( ၈၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) က ို အဆင့်န် ြ့််ကျ 

 ွာားရစြည့် ် အလာားအလာရှ  ည။် နြ့််ရလွ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်းရှ  အရေားပါ ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ော 

ရနောြျာား  ည်ဧေ ယာအာားမြင့််ရ ားငယ်ရ ာ်လညာ်း စ ြံရေားဆွထဲာား ည့် ် စ ြံက နာ်း ည ် ဤ ဧေ ယာက ို ဆ ိုားဝါားစွာ 

ထ ခ ိုက်ရစန ိုငပ်ါ ည။် 

လူြှုရေား - ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ားတွင ် လက်ရှ  တ်ြတှ်ထာား ည့််စ ြံက နာ်းြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ရ ကာင့် ်

မြစ်လာန ိုင ်ည့် ်အဓ က လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြာှ မပနလ်ညရ်နောချထာားြှုြျာားမြစ် ည။် နြ့််လငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်း ၏ အထက်ဘက်တွင ်ရနထ ိုင ်ည့်် လူဦားရေ ၉,၆၀ဝ ဝနာ်းကျငအ်ပါအဝင၊်  အဆ ိုမပြုစ စစ် တ်ြတှ်ထာား ည် 
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ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း (၇)ခို၏ အထက်ဘက်၊ စ ြံက နာ်းြျာား၏ က်ရောက်ြှုခံေြည့််နယ်ရမြတွင ်ခန် ့်ြှနာ်းရမခလူဦားရေ 

၂၆,ဝ၀ဝ ရနထ ိုင ်ည။် ထ ို ့်အမပင ် အဆ ိုမပြု ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ြျာား၏ အထက် နငှ့်် ရအာက် တွငရ်နထ ိုင ်ည့်် 

လူဦားရေ ၁၅,ဝ၀ဝ  ညလ်ညာ်း ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာား၏  ွယ်ဝ ိုက် က်ရောက်ြှုခံစာားေန ိုငပ်ါ ည်။ ဥပြာ ော  အလ ိုက် 

အချ နပ် ိုငာ်း တံငါ ညြ်ျာားအပါအဝင ်ငါားလိုပ်ငနာ်းအရမခမပြု  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား ည ်မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု အရမပာငာ်းအလဲ 

ြျာား နငှ့်် ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှု ရလျာ့်ကျလာမခငာ်းတ ို ့်ရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်န ိုငပ်ါ ည။် 

ပဋ ပကခ - ြဲရခါင ်ည ် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  မြစ်ဝှြ်ားငယ်ြျာားထြဲ ှတစ်ခိုမြစ် ည။် ယခငက် ပဋ ပကခြျာားစွာ မြစ်ပာွားခဲ့် ည့်် 

ရနောမြစ်ရ ာ်လညာ်း၊  ပဋ ပကခမြစ်ပာွားြှု ည ် လွနခ်ဲ့် ည့်် ဆယ်စိုနစ်ှအတွငာ်း ြျာားစာွရလျာ့်ပါားလာခဲ့် ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ နစ်ှခို၊ ြဲရခါင(်အမခာား) နငှ့်် နြ့််ခိုပ် တ ို ့်တွင ် ကက ားြာား ည့််  ရနေပ်စွန် ့်ခွာရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှု မြစ်ပာွားခဲ့် ည။် ဤ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ို တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုငအ်ိုပ်စိုြျာားစာွက ကက ားစ ိုားထာား ည။် လက်ရှ အရမခအရနတွင ်

မြနြ်ာ့်တပ်ြရတာ် နငှ့်် ယငာ်းတ ို ့်အ ကာား စစ်ရေားပဋ ပကခ မြစ်ပွာားန ိုငရ်မခ နညာ်းပါ ည။် တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုငအ်ိုပ်စို 

ြျာားတွင ် ၂၀၁၅ခိုနစ်ှတွင ် NCA လက်ြတှ်ရေားထ ိုားထာား ည့်် ရှြ်ားမပညမ်ပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ေားရကာငစ်  (RCSS) နငှ့်် 

ြွဲ ွေ့စညာ်းပံိုအရမခခံဥပရေအေ က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ချြုပ်ခွင့််ေရေ အဆင့််ေရှ ထာားပပ ား မြနြ်ာ့်တပ်ြရတာ်နငှ့်် တ ိုက်ခ ိုက်ြှု 

 ကံြုကက ြုက်ခဲ ည့်် ဝမပညရ် ွားစညာ်းည ညွှတ်ရေား တပ်ြရတာ်(UWSA)တ ို ့် ပါဝင ်ည။် ထ ိုအချက်ြျာားနငှ့်် ရမြမြြုပ်ြ ိုငာ်း 

ချထာားြှုနညာ်းပါား ည့်် အရမခအရနတ ို ့် ရပါငာ်းစပ်လ ိုက် ည့််အခါ ပဋ ပကခထ ခ ိုက်ြှုမြစ်န ိုငရ်မခ နညာ်းပါားရ ကာငာ်း 

ညွှနမ်ပရန ည။် ဤ အရမခအရန ည ် တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလူနညာ်းစိုြျာားစွာရနထ ိုငရ် ာ မြနြ်ာန ိုငင်အံရရှ ွေ့ဘက်ပ ိုငာ်း 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအတွက် အလွနထ်ာူးမခာားပါ ည။် 

7.2.4။ စစ်ရတာငာ်း မြစ်ဝှြ်ား လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာင်အထည်ရြာ်ြှု၏  ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  

စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှား ည ်အမခာားမြစ်ဝြ်ှားြျာားနငှ့််ယှဉလျှင ်ရ ားငယ်ရ ာ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခို (၃၄,၉၁၃ စတို၇နာ်းက လ ိုြ တာ ) 

မြစ်ရ ာ်လညာ်း၊ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု မြင့််ြာား ည။် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ/မြစ်ဝှြ်ားငယ်  ံိုားခိုအတွငာ်း 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း က ိုားခို ( စိုစိုရပါငာ်း ၈၁၀ ြဂဂါဝပ် ) က ို 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ခဲ့်ပပ ားမြစ် ည။်  ယငာ်းတ ို ့်ြာှ- စစ်ရတာငာ်းမြစ်၏ အမခာား မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ်စ ြံက နာ်း ၅ ခို ( ၂၃၀ 

ြဂဂါဝပ် ) နငှ့်် ရပါငာ်းရလာငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ် စ ြံက နာ်း ၃ ခို ( ၄၆၀ ြဂဂါဝပ် ) နငှ့် ် ရဘာဂထ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ်

စ ြံက နာ်း ၁ ခို (၁၂၀ ြဂဂါဝပ် ) တ ို ့်မြစ် ည။် မြစ်ဝှြ်ားအထက်ပ ိုငာ်းြ ှ ရေထိုစ ားနှုနာ်းတဝက်ြျှ (ပ   ၇.၃)   ည် 

ထ နာ်းည  ခံထာားေပပ ားမြစ်၍၊ မြစ်ဝြ်ှားရအာက်ပ ိုငာ်းတွင ် ရေထိုစ ားနှုနာ်း ည ် ၃၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့်အထ  ကျဆငာ်း ွာားပပ ား 

မြစ်ဝရောက် ည့််အခါ ၂၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  ထပ်ြံကျဆငာ်း ွာား ည။် ဤြျှအထ ထ နာ်းည  ြှုရ ကာင့်် မြစ်၏ဘူြ ရိုပ် ွင ်

ဆ ိုငေ်ာ ရမပာငာ်းလဲြှုြျာားမြစ်ရပေါ်ရစြည့်် အနတောယ်မြင့််ြာားပပ ား နိုနာ်းပ ို ့်ချြှုရလျာ့်ကျမခငာ်းရ ကာင့် ် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းရေ  

အရမပာငာ်းအလဲြျာား ထပ်တ ိုားမြစ်ရပေါ် န ိုငပ်ါ ည။် 32  

ဇလရဗေ နငှ့်် ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ - လက်ရှ  တ်ြတှ်ထာားရ ာအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုတွင ် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်း နစ်ှခိုနငှ့် ်

စ စစ် တ်ြတှ်ပပ ား စ ြံက နာ်း တစ်ခို၊ စိုစိုရပါငာ်း ၄၁၀ ြဂဂါဝပ် က ို မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ တစ်ခိုစ တွင ် တပ်ဆငတ်ညရ်ဆာက် 

ြညမ်ြစ် ည။် ယငာ်းတ ို ့်ြာှ ရဘာဂထ ၁၆၀ ြဂဂါဝပ် ၊ အလယ်ရပါငာ်းရလာငာ်း၁၀ဝ ြဂဂါဝပ် နငှ့်် ရ ာက်ရေခပ်-၁ ၁၅၀ 

ြဂဂါဝပ် တ ို ့်မြစ် ည။် စ ြံက နာ်း  ံိုားခိုထြဲ ှနစ်ှခို ည် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆ ဲရေအာားလျှပ်စစ် စက်ရံို၏ အထက်ဘက်တွင ်

တညရ်ှ ၍၊ ထ နာ်းည   ည့်် ရေထိုစ ားနှုနာ်းပြာဏ တ ိုားမြ င့််လာြည ်ြဟိုတ်ပါ။   ို ့်ရ ာ် စ ားဆငာ်းြှု အ ွငပံ်ိုစံ ရမပာငာ်းလဲန ိုင ်

 ည။် တတ ယစ ြံက နာ်းမြစ် ည့်် ရဘာဂထ စ ြံက နာ်း  ည ် တစ်စကက န် ့်လျှင ် ၁၀ ကိုဗြ တာ ြျှက ို အပ ိုထပ်ရဆာငာ်း 

                                                             
32  Anthony et al., 2017  
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ထ နာ်းချြုပ်ြညမ်ြစ်ပပ ား ေလေအ်ာားမြင့်် ရအာက်ပ ိုငာ်းရေရဝရေလဲ ဧေ ယာတွင ်ထ နာ်းည  ခံရေပြာဏ ည ်၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့် ာ 

တ ိုားလာြည ်မြစ် ည။် ထ ို ့်ရ ကာင့်် ဇလရဗေစနစ်အရပေါ် ၎ငာ်း၏  က်ရောက်ြှုြှာ အနညာ်းငယ်ြျှ ာရှ  ည။်  

ပ   ၇.၃ ။ စစ်ရတာငာ်းမြစ် ၏  ဘာဝ ရေထိုစ ားနှုနာ်းြျာား နငှ့်် ထ နာ်းည  ခံေရ ာ ရေထိုစ ားနှုနာ်းြျာား 

 

ေငာ်းမြစ် ။ Lehner and Ouellet Dallaire ၏2014ထိုတ်စာတြ်ားြှ ေရှ ခဲ့် ည ်မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုအချက်အလက်မျှာုံး 

ရေရနဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - စစ်ရတာငာ်းမြစ် ည် လူ ့်လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားရ ကာင့်် အရတာ်အတနက်က ားြာားရ ာ ြ အာားက ို 

ခံစာားေနငှ့််ပပ ားမြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုမြစ်၍ အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်း ရဘာဂထ  ည ် ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းအရပေါ် ကက ားြာား 

ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုရှ ြညဟ်ို ရြျှာ်ြှနာ်းေ ည။် ဤရေရလှာငတ်ြံစ ြံက နာ်း ည ်မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်းတွင ်အလတ်စာား   ို ့်ြဟိုတ် 

အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တစ်ခိုြျှြရှ ရ ားဘ ဲ ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ာ ရနာက်ဆံိုား မြစ်လက်တက်ြျာားထြဲှ 

တစ်ခို၏ ရေထိုစ ားနှုနာ်းက ို (၈၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) အထ အလွနမ်ြင့််ြာားစာွ ထ နာ်းည  ြညမ်ြစ် ည။် ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ 

ရဘာဂထ မြစ်လက်တက်အာား ဆံိုားရှု ံားြှု ည် ဤမပြုနာ်းတ ားရနရ ာ  ယံဇာတြျာား နငှ့်် ြိုတတ ြပငလ်ယ်ရကွွေ့အတွက် 

အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းြှုကက ားြာားရ ာ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း Ramsar စာေငာ်းဝငစ် ြ့််ရတာရမြတ ို ့်အရပေါ် ရနာက်ထပ်ြ အာားြျာား ြနတ် ား 

မြစ်ရပေါ်ြညမ်ြစ် ည။် ဤ စ မ ကှိနု်ံးပ ကှာင့််စစ်ပတှာငု်ံးဖမစ်အပပေါ် ကျပရှာက်နှိ ငသ်ည့် ် အနတရှာယ်မ ှာ ကက ုံးမှာုံးသည၊် 

အပ ကှာငု်ံးမ ှာ- ငါားလိုပ်ငနာ်း ည ် ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုအရပေါ် ြျာားစွာြှ ခ ိုရန၍ မြစ်ဝြ်ှား၏ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားဆံိုားရှု ံားြှု 

 ည ် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း နငှ့် ် ကြ်ားရ ို ားတြ်ား ရေထိုအတွငာ်း ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုအရပေါ်  က်ရောက်ြှု 

ရှ ရနပပ ားမြစ်ရ ာရ ကာင့််မြစ် ည။် 

အလယ်ရပါငာ်းရလာငာ်း နငှ့်် ရ ာက်ရေခပ် ၁ စ မ ကှိနု်ံးြျာားရ ကာင့်် ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းအရပေါ် ကက ားြာားရ ာ 

ထ ခ ိုက်ြှု မြစ်စောြရှ ပါ။ ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာား ည ် လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစ်တြံတစ်ခို၏ အထက်ဘက်တွင ် တညရ်ှ ၍၊ 

ထ ိုရေအာားလျှပ်စစ်တြံ ည ်ရေရန က်ရှ ြျာား ရနထ ိုငက်ျက်စာားောမြစ်ရ ကာငာ်းက ို အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်း အကန် ့်ကန် ့် မြစ်ရစကာ  

မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုက ို ထ နာ်းချြုပ်ထာားပပ ားမြစ်ရ ာရ ကာင့််မြစ် ည်။ ထပ်ရဆာငာ်း အဆ ိုမပြုစ မ ကှိနု်ံး နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာား 

ပပ ားစ မ ကှိနု်ံး စိုစိုရပါငာ်း  ၃ ခို ရှ လာ ညန်ငှ့််အတူ စစ်ရတာငာ်း မြစ်ဝအတွငာ်း ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည   ည့်် အတ ိုငာ်းအတာ 

 ည ်၁၄.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ဝနာ်းကျင ်ရှ လာြညမ်ြစ် ည။်  
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ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းအဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်း ၃ ခိုရ ကာင့််  စ်ရတာြျာားအာားအခွင့််ြရှ ဘ ဲ

ဝငရ်ောက်ကျျူားရကျာ်ထ ပါားြှု၊  စ်ြဟိုတ်ရ ာ  စ်ရတာထွက်ပစစညာ်းြျာား ထိုတ်ယူ ံိုားစွဲြှုနငှ့်် ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ်

ခ ိုားြြ်ားြှု တ ို ့်မြစ်ရပေါ်ကာ၊  ဤ ရေ အတွငာ်း ြထ ြခ ိုက်ကျနရ်ှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာားက ို  ွယ်ဝ ိုက်ရ ာအာားမြင့််  

အဆင့််န ြ့််ကျရစန ိုင ်ည။် အဆ ိုပါ စ်ရတာြျာား၏ ၉၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းြာှ ဆံိုားရှု ံားပပ ား မြစ် ည။် စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်မခငာ်း ြရှ ရ ားရ ာ ရဘာဂထမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်း  စ်ရတာမပြုနာ်းတ ားြှု ည ်တစတစကျယ်မပန် ့်လာန ိုင ်ည။် 

ရဘာဂတ စ မ ကှိနု်ံး ၏ သက်ပရှာက်ြ နယ်ရမြ ည ် ြထ ြခ ိုက်ရ ားရ ာ  စ်ရတာ ၂၁ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ နငှ့်် 

အရေားကက ား ည့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား မြတ် နာ်းန ိုင ်ည့််လြ်ားရမြာင ် ပါဝင ်ည့်် အဓှိကကျပသှာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား 

တညရ်ှ ောရနော ၁၅၈ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ တ ို ့်အရပေါ် ကျယ်ကျယ်ပျံွေ့ပျံွေ့ မြန် ့်ကျက်လွှြ်ားမခံြုြညမ်ြစ် ည။် ရပါငာ်းရလာငာ်း 

စ မ ကှိနု်ံး ၏ သက်ပရှာက်ြ နယ်ပဖမ ည ်ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ ၁၆၂ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ နငှ့်် ကျာား စ် ၊ 

ရမပာင၊် ဆင ် နငှ့်် အမခာား ဂူရအာငာ်းရကျာရ ို ားြဲ့် ြျ ြုားစ တ်ြျာားစာွ၏ အဓ ကကျငလ်ညက်ျက်စာားော အပရုံးပါပသှာ 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနော ၆၃၀ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာတ ို ့်အရပေါ် မြန် ့်ကျက်လွှြ်ားမခံြုြည် မြစ် ည။်  

လူြှုရေား - အဆ ိုမပြုရဘာဂထ နငှ့်် ရပါငာ်းရလာငာ်းစ ြံက နာ်းြျာား နငှ့််ကပ်လျက်မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း ဧေ ယာတွင ် ခန် ့်ြှနာ်းရမခ 

လူဦားရေ ၁၁,ဝ၀ဝ ရနထ ိုင ်ည့််အမပင ်ရဘာဂတစ မ ကှိနု်ံး၏ ရအာက်ဘက်ရှ   က်ရောက်ခံနယ်ရမြတွငလ်ညာ်း လူဦားရေ 

ြျာားစာွ ရနထ ိုင ်မြင့်် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း လက်ရ ှိသတ်မ တ်ထှာုံးသည့််စ မ ကှိနု်ံးမျှာုံး အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

ရ ကာင့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်န ိုငရ်မခ မြင့််ြာားပါ ည။်  

ပဋ ပကခ - စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှား ည ်ပဋ ပကခ ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု နညာ်းပါား ည့််အဆင့်် ြ ှအလယ်အလတ်အဆင့််အထ  

အြျ ြုားြျ ြုားရှ  ည။် ကေငအ်ြျ ြုား ာားအစညာ်းအရံိုား (KNU) နငှ့်် ကေငန် အြျ ြုား ာား တ ိုားတက်ရေားပါတ  (KNPP) တ ို ့် 

အပါအဝင ် တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလက်နက်က ိုင ် အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား ည ် စစ်ရတာငာ်းမြစ်၏မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၃ ခိုအတွငာ်း 

  ဇာ က်ရောက်ြှု အြျ ြုားြျ ြုားရှ  ည။် KNU  ည ် ၂၀၁၅ခိုနစ်ှ NCA တွင ်  ရဘာတူလက်ြတှ်ရေားထ ိုားထာား ည့်် 

အြွဲွေ့ မြစ်၍၊ အြွဲွေ့ငယ်မြစ် ည့််KNPP  ည ် NCA တွငပ်ါဝငလ်က်ြတှ်ရေားထ ိုားထာားမခငာ်းြရှ ပါ။ KNU  ည် 

ယငာ်း၏လက်ရအာက်ခံကိုြပဏ တစ်ခိုြ ှ တစ်ဆင့်် ရဘာဂထမြစ်အရပေါ် အဆ ိုမပြုထာား ည့်် ရဘာဂတရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်း ( ၁၆၀ ြဂဂါဝပ် ) က ို ရထာက်ခံအာားရပား ည့််အြွဲွေ့ မြစ် ည။်  လက်ရှ အရမခအရနတွင ်ဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား 

အတွငာ်း ပဋ ပကခမြစ်ပွာားြှု နညာ်းပါားရ ာ်လညာ်းဘ၊ဲ ယခငက် ပဋ ပကခ နငှ့်် ရနေပ်စနွ် ့်ခွာရရွှွေ့ရမပာငာ်းေ ည့်် လူဦားရေ မြင့််ြာား 

ခဲ့် ည။် န ိုငင်ရံေားဆ ိုငေ်ာအရ ားစ တ်ည  နှု ငာ်းပပ ားမပတ်ြှု ြရှ ရ ား ည့််အခါ ဤဧေ ယာ၏ ရေရှညတ်ညပ်င ြ်ြှုက ို 

အာြခံန ိုငမ်ခငာ်းြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ် လက်ရှ အရမခအရနတွင ် သတ်မ တ်ထှာုံးသည့််စ မ ကှိနု်ံးမျှာုံး အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

ရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ြှုနညာ်းပါားြည်ဟို ယူဆပါ ည။်   ို ့်ရ ာ်မငာားလညာ်း ရရှ ွေ့ဆက်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်  ည့််အခါ 

အရမခအရနအရမပာငာ်းအလဲြျာား ရှ န ိုငပ်ါ ည။်   

7.2.5။ ပဲခာူး မြစ်ဝှြ်ား လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာင်အထည်ရြာ်ြှု၏  ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  

ရ ားငယ် ည့်် ပဲခူားမြစ်ဝြ်ှား (၁၀,၂၆၁ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) တွင ်  စ ြံရေားဆွထဲာားရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် စ စစ် တ်ြတှ်ထာား 

ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ြရှ ပါ။ ထ ို ့်ရ ကာင့်် ြည ်ည့်် ထ ခ ိုက်ြှုြျှ မြစ်စောြရှ ပါ။ 

7.2.6။ ဘ ားလငာ်း မြစ်ဝှြ်ား လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာင်အထည်ရြာ်ြှု၏ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  

ဘ ားလငာ်း မြစ်ဝှြ်ား ည ်၃,ဝ၅၆ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ က ို လွှြ်ားမခံြုထာားပပ ား လက်ရှ အချ နတ်ွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ 

ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တစ်ခိုြျှ ြရှ ပါ။ ဘ ားလငာ်းမြစ်ဝှြ်ားတွင ်စ ြံက နာ်းတစ်ခိုတညာ်း ာ အဆ ိုမပြု 

ထာားပပ ား ၎ငာ်းြာှ ဤရေရဝရေလဲဧေ ယာ၏ ၇၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို ထ နာ်းည  ြှုမပြုလိုပ်ြည့်် ဘ ားလငာ်း စ ြံက နာ်း ( ၂၈၀ ြဂဂါဝပ် ) 

မြစ် ည။် ဤ ရေရလှာငတ်ြံစ ြံက နာ်း ည ် ကက ားြာား ည့််  ိုရလှာငရ်ေပြာဏ အတွက် ခန် ့်ြနှာ်းရမခ ရေထ နာ်း  ြ်ားြှု 
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ကာလ ၅၇၈ ေက် ရှ ော၊ မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု နငှ့်် ရေအေညအ်ရ ွားက ို ရမပာငာ်းလဲရစပပ ား မြစ်၏ ဆက် ွယ်န ိုငြ်ှုက ို 

မြတ်ရတာက်ြည ် မြစ် ည။် နိုနာ်းအနညအ်နစ် မြတ် နာ်းြှုက ို ပ တ်ဆ ို ့်တာားဆ ားြညမ်ြစ်ပပ ား ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်စဉအရပေါ် 

ထ ခ ိုက်န ိုငရ်မခလညာ်းရှ  ည။်  

ဘ ားလငာ်းမြစ် ည ်  အရတွွေ့ေြျာားရ ာ တ ြတ်တညာ်းရှ  ည့်် မြစ်အပ ိုငာ်းအကန် ့် ြွဲ ွေ့စညာ်းပံိုရှ ပပ ား ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ်ြျာား 

  ို ့်ြဟိုတ် ရဘား င့််ရနရ ာြျ ြုားစ တ်ြျာားြရှ မခငာ်းရ ကာင့်် ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာားန ြ့််ကျန ိုင ်ည။်   ို ့်ရ ာ်မငာား 

လညာ်း  မြစ်တွငာ်းရဂဟစနစ်နငှ့် ် ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားက ို ရထာက်ပံ့်ရပားပပ ား ြိုတတ ြ ပငလ်ယ်ရကွွေ့ နငှ့်် 

န ားကပ်ရ ာရ ကာင့်် ရရွှွေ့ရမပာငာ်းရနထ ိုငရ် ာ ငါားြျ ြုားစ တ်ြျာား ည ် ြျ ြုားပာွားေန ် မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း  ို ့်ဆနတ်က် က ည။် 

ရေရဝရေလဲဧေ ယာအတွငာ်း ြျာားမပာား ည့်် ရကျားလက်ရန လူဦားရေ နငှ့်် စ ိုက်ပျ ြုားရေားလိုပ်ငနာ်းြျာားရ ကာင့်် လူ ့်ပရယာဂ၏ 

ြ အာား ကက ားြာားြညဟ်ို ယူဆ ည။် ဤ ြ အာားြျာားရ ကာင့်် မြစ်၏ ရေရှညတ်ညတ်ံ့်န ိုငရ်မခလညာ်း ကျဆငာ်းလာြညဟ်ို 

ယူဆေ ည။်  

ဘ ားလငာ်းမြစ်တွငာ်း ငါားလိုပ်ငနာ်းအရ ကာငာ်း  တငာ်းအချက်အလက်ြျာား ေရှ ထာားမခငာ်းြရှ ရ ာ်လညာ်း၊ လက်ရှ  တ်ြတှ် 

ထာားရ ာရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် ရေရနရဂဟစနစ်နငှ့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းအရပေါ် အလွန ်

ကက ားြာားရ ာထ ခ ိုက်ြှုရှ ြညဟ်ို ရြျှာ်ြနှာ်းေ ည။် အဆ ိုမပြုထာား ည့် ် ဘ လငာ်းရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ည် 

ကက ားြာားရ ာရေရလှာငတ်ြံတစ်ခိုနငှ့်အ်တူ နစ်ှစဉ ရေ  ိုရလှာငြ်ှုပြာဏအြျ ြုားြျ ြုားက ိုထ နာ်းည  ပပ ား  ြိုတတ ြ ပငလ်ယ်ရကွွေ့ 

နငှ့်် အထက်ဘက်ပ ိုကျ ည့် ်  မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းအ ကာား ဆက် ွယ်ြှုက ို ပ တ်ဆ ို ့်တာားဆ ားြညမ်ြစ်ပပ ား ရေအေညအ်ရ ွား 

နငှ့်် ော  အလ ိုက် ရေစ ားဆငာ်းြှု အရပေါ်  က်ရောက်ြညမ်ြစ် ည။်  

ဘ ားလငာ်း စ ြံက နာ်း၏  က်ရောက်ဇိုနတ်ွင ် ဘ ားလငာ်းမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲရှ  အရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနော 

၏ ၇၃၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ( ၅၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) ပါဝင ်ည။် ဘ ားလငာ်းစ ြံက နာ်း ည ်ြထ ခ ိုက်ရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာားက ို 

အဆင့်် န ြ့််ကျရစြညဟ်ို ရြျှာ်ြှနာ်းေပပ ား   စ်ရတာ မပြုနာ်းတ ား မခငာ်းလညာ်း ဆက်လက်ကျယ်မပန် ့်လာန ိုင ်ည။်  

ဘ ားလငာ်းမြစ်ဝှြ်ားက ို တပ်ြရတာ်နငှ့်် အပစ်အခတ်ေပ်စဲထာား ည့်် KNU အြွဲွေ့က ထ နာ်းချြုပ်လွှြ်ားြ ိုားထာား ည။်  ဤ 

ဧေ ယာ ည ်ယခငက် ရနေပ်စွန် ့်ခွာရရွှွေ့ရမပာငာ်းခဲ့် ည့် ်လူဦားရေ အလွနြ်ျာားမပာားခဲ့် ည့််၊ ပဋ ပကခ အချ ြုွေ့ ရှ ခဲ့် ည့်် ရနော 

မြစ်ပပ ား ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု အဆင့််အလယ်အလတ်ရှ  ည။် လက်ရှ  အရမခအရနြျာားအရပေါ် အရမခခံစဉားစာားလျှင ်

 င့််ရတာ် ည့််  က် ာရလျာ့်ပါားရေား အစ အစဉ နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲြှု  ရှ ြည ်ဆ ိုပါက ဘ ားလငာ်းစ ြံက နာ်း  ည် ပဋ ပကခဆ ိုငေ်ာ 

ထ ခ ိုက်ြှု အနညာ်းဆံိုား ာ ရှ န ိုငပ်ါ ည။် 

7.2.7။ တန သာေ  မြစ်ဝှြ်ား လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာင်အထည်ရြာ်ြှု၏ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  

တန သာေ  မြစ်ဝှြ်ား (၄၄,၈၇၆ စတို၇နာ်း က လ ိုြ တာ) တွင ် ပငလ်ယ်ထစဲ ားဝင ်ည့်် တန သာေ မြစ်မြတ် နာ်းစ ားဆငာ်းော 

တန သာေ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ (၁၇,၈၆၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားပါရှ  ည့်် 

တန သာေ (အမခာား) မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ နငှ့်် အရရှ ွေ့ဘက်ထ ိုငာ်းန ိုငင်အံတွငာ်း စ ားဆငာ်း ည့် ် ဂလ ိုရဟာငဂ်ော မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

တ ို ့်ပါဝင ်ည။် တန သာေ မြစ်ဝှြ်ားတွင ်လက်ရှ အချ န၌် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းတစ်ခိုြျှြရှ ပါ။ 

ဇလရဗေ နငှ့်် ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ -  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ  ံိုားခိုအနက် နစ်ှခိုတွင ်စိုစိုရပါငာ်း ၆၉၆ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည့်် စ ြံက နာ်း ငါားခိုက ို 

အဆ ိုမပြုစ စစ် တ်ြတှ်ထာား ည။် တန သာေ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတွင ်  တန သာေ  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း (၆၀ဝ ြဂဂါဝပ် 

) ည ် တန သာေ မြစ်ရပေါ် ရှ    ရေရလှာငတ်ြံ စ ြံက နာ်းကက ား တစ်ခိုမြစ်ပပ ား၊ ဤမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ ခန် ့်ြှနာ်းရမခ ၉,၈၇၀ 

စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ (၅၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)က ို ထ နာ်းည  ြှု မပြုလိုပ်ကာ၊ ၅၈၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာက ို ရေရလှာငတ်ြံအတွငာ်း 

ကျရောက်ရစြညမ်ြစ် ည။် တန သာေ မြစ် ည ် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းရေ အတွငာ်း ရေစ ားဝငန်ှုနာ်းြျာားရစ ည ်
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(ပျြ်ားြျှတစ်စကက န် ့်လျှင ်၉၀ဝ ကိုဗြ တာ ခန် ့်ရှ  ည)်။33   ရေ  ိုရလှာငြ်ှုပြာဏကက ားြာား မြင့်် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုနှုနာ်းအရပေါ် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အဆင့်ရ်မပာငာ်းလဲြှု မြစ်ရစကာ နိုနာ်းြြ်ားယူြှု လညာ်းမြင့််ြာား ည။် ပ ိုရ ားရ ာ မြစ်လက်တက်ြျာား 

အရပေါ်တွင ်တစ်ခိုလျှင ်၁၁-၂၅ြဂဂါဝပ် အ ကာားရှ  ည့််  စ ြံက နာ်း ံိုားခို စ စစ်ရြာ်ထိုတ် ထာား ည။် စ ြံက နာ်းတစ်ခို ည် 

တန သာေ  စ ြံက နာ်း နငှ့်် ကပ်လျက် မြစ်အထက်ပ ိုငာ်းတွင ်တညရ်ှ ပပ ား အမခာားနစ်ှခို ည ်တန သာေ မြစ်၏ ရတာငဘ်က်တွင ်

တညရ်ှ ကာ၊ ထ ိုစ ြံက နာ်းတစ်ခိုစ  ည ်အတနအ် င့််ကက ားြာား ည့်် ရေဆငာ်းဧေ ယာ ၁,၁၄၀ - ၁,၅၆၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ 

အ ကာား ရှ  က ည။်  

ဂလ ိုရဟာငဂ်ော မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတွင ်စ စစ် တ်ြတှ်ထာား ည့််( ဂလ ိုရဟာငဂ်ော စ ြံက နာ်း - ၄၀ ြဂဂါဝပ်)စ ြံက နာ်း ည ်

မြစ်ြျာားပ ိုငာ်းတွင ်တညရ်ှ ကာ မြနြ်ာန ိုငင် ံနငှ့်် ထ ိုငာ်းန ိုငင် ံနစ်ှန ိုငင်ရံပါငာ်း ရေဆငာ်းဧေ ယာ၏ ၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း၏ ရေစ ားဆငာ်းြှုက ို 

ထ နာ်းည  ြည ်မြစ် ည။်  

ဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား၏ ဇလရဗေ ဆ ိုငေ်ာ ၊ ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ   ို ့်ြဟိုတ် နိုနာ်း ယ်ပ ို ့်ြှုဆ ိုငေ်ာ စရ ိုက် လကခဏာြျာား 

အရ ကာငာ်း ေန ိုင ်ည့််  တငာ်းအချက်အလက် အလွနန်ညာ်းပါားပါ ည။်   ို ့်ရ ာ် ယငာ်းတ ို ့် ည် ြ ိုားရေချ န ် မြင့််ြာား ည့်် 

ဧေ ယာတွင ် တညရ်ှ ပပ ား ကြ်ားရ ို ားတနာ်းဇိုန ်   ို ့် အာဟာေနငှ့်် ရေချ ြုရပား ွငာ်းြှု ရထာက်ပံ့်ောတွင ် အရေားပါ ည့်် 

အခနာ်းကဏ္ဍြှပါဝငက်ာ၊ ြိုနတ် ိုငာ်းဝငရ်ောက်ြှုြျာား ည် ပငလ်ယ်ရေမြင့််တက်လွှြ်ားြ ိုားြှုက ို ကာကွယ်ရပား ည့်် 

 ဘာဝရပါက်ပငြ်ျာားက ို ရထာက်ပံ့်ရပားပါ ည။်  

ရေရနဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - တန သာေ မြစ် ည ်  ၎ငာ်း၏  ရှာားပါားရ ာ၊ ခွဲမြာရနရ ာ  မြစ်အပ ိုငာ်းအကန် ့်ြျာားရ ကာင့်် 

ရဂဟရဗေစနစ် တနြ် ိုား အလွနမ်ြင့််ြာား ညဟ်ို ယူဆခံေ ည။် လူ ာားြျာား၏ ြ အာား နညာ်းပါားြှု နငှ့််အတူ ငါား နငှ့်် အမခာား 

ရေရနြျ ြုားစ တ်ြျာား၏ ရေ ေငာ်းြျာားစာွ ရှ ရန ည့်် ဧေ ယာမြစ်ော၊ မြစ်၏  ကံ့်ခ ိုငြ်ှုအရမခအရန ရကာငာ်းြွနရ်နန ိုင ်ညဟ်ို 

ညွှနမ်ပလျက် ရှ  ည။် ပ ိုြ ို တ ိုရတာငာ်းပပ ား ခွဲမြာြှု ပ ိုနညာ်းရ ာ အမခာားကြ်ားရ ို ားတနာ်းမြစ်ြျာား ည ်ကြ်ားရ ို ားတနာ်း လွငမ်ပင ်

တရကျာတွင ် ရနထ ိုင ်ူြျာား၏ လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာားရ ကာင့်် ြ အာား အလယ်အလတ်ြျှရှ  မြင့်် ရဂဟရဗေစနစ်တနြ် ိုား 

အလယ်အလတ်ရှ  ညဟ်ို ယူဆခံထာားေ ည။်  

တန သာေ စ ြံက နာ်း  ည ်တန သာေ မြစ်အတွငာ်း ရေစ ားဆငာ်းြှုက ို  ၄၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ထ နာ်းည  ြညဟ်ိုခန် ့်ြနှာ်းေ ည။် ထ ို ့်ရ ကာင့်် 

တန သာေ မြစ်၏ တစ်ြူထာူးမခာားရ ာ ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းြျာားအရပေါ် ကက ားြာားရ ာ ထ ခ ိုက်ြှု 

မြစ်လာန ိုင ်ည။် ရေဆငာ်းဧေ ယာ ၏ အထက်ပ ိုငာ်းတစ်ဝက် နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းအ ကာား အလျာားလ ိုက်ဆက် ွယ်န ိုငစ်ွြ်ား 

မြတ်ရတာက်ခံေြညမ်ြစ်ပပ ား ော  အလ ိုက် ရေစ ားဆငာ်းြှု နငှ့်် ရေအေည်အရ ွားရမပာငာ်းလဲြှု မြစ်လာန ိုငပ်ါ ည။် 

စ စစ် တ်ြတှ် ထာား ည့်် စ ြံက နာ်းြျာား ည ် မြစ်ညာပ ိုငာ်းတွငတ်ညရ်ှ ရလရလ နငှ့်် အေွယ်အစာားပ ိုြ ိုရ ားငယ်ရလရလ 

ရေရနရဂဟစနစ်အရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှုနညာ်းရလရလမြစ် ည။်  

ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - တန သာေ  မြစ်ဝှြ်ား ည ် ထာူးမခာားရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ နငှ့််  စ်ရတာြျာား ရှ  ည်။ 

မြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာ ၏၆၄.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို အရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနောြျာား အမြစ်  တ်ြတှ်ထာားပပ ား 

၅၃.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ်  ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာဧေ ယာမြစ်ကာ ၄.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ်  ရဘားြဲ့်ရတာ ဧေ ယာ 

မြစ် ည။် တန သာေ   စ်ရတာ ရကာ်ေစ်ေါ ( Taninthayi Forest Corridor “TFC”)  ည ်ကြာ့္်အရြအွနစ်ှ ရနောအမြစ် 

 တ်ြတှ်ခံထာားေပပ ား အရရှ ွေ့ရတာငအ်ာရှတွင ် ရမြန ြ့််ပ ိုငာ်းနငှ့််အလယ်အလတ်ကိုနာ်းမြင့််ရေ ၌ ော  အလ ိုက်ရမပာငာ်းလဲ 

 ည့်် အပြဲစ ြ်ားရတာ၏ အကာအကွယ်ရပားခံေမခငာ်းြရှ ဘ ဲ  ကျနရ်ှ ရနရ ား ည့်် အကက ားြာားဆံိုား ဧေ ယာြျာားထဲြ ှတစ်ခို 

မြစ် ည။် တန သာေ မြစ်ဝှြ်ား ည ်အငေ် ိုချ ြုငာ်းနာား ကျာား ၊ အာရှဆင ်၊ ဂစ်ဘွနရ်ြျာက် ၊ လနဂ်ါရြျာက် ၊ ဂါန  ပ တာ ငကှ် 

နငှ့်် ဆနေ်ါ  ငာ်းရခွချပ် တ ို ့်အပါအဝင ် တစ်ကြာ္လံိုား အဆင့်် ြျ ြုား ိုဉားလိုန ား ြျ ြုားစ တ်ြျာားစာွ ပါဝင ်ည။် ထ ိုကဲ့်  ို ့် 

                                                             
33 Based on the estimate of Lehner and Ouellet Dallaire, 2014. 
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ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ တနြ် ိုား မြင့််ြာားစာွ ရှ ရ ာ်လညာ်း  ၊   စ်ရတာြျာား ထိုတ်ယူခိုတ်လှဲမခငာ်း နငှ့်် လြ်ားရြာက်လိုပ်ြှုြျာား၏ 

ြ အာားြျာားက ို ခံစာားရနေပါ ည်။ 

တန သာေ  စ ြံက နာ်း  ည ် ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ ၁,၄၆၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ပါရှ  ည့်် အရေားပါရ ာ 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနော ခန် ့်ြနှာ်းရမခ ၂,၅၉၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာက ို ထ ခ ိုက်န ိုင ်ည။် ၎ငာ်း ပြာဏ ည် 

အရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောဧေ ယာ စိုစိုရပါငာ်း၏ ၁၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်း ြထ ြခ ိုက်ရှ  

ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ စိုစိုရပါငာ်း၏ ၁၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့်် ည ြျှပါ ည။် စ ြံက နာ်းတညရ်ဆာက်ရေား နငှ့် ်ဆက်န ွှယ် ည့်် 

ရဆာက်လိုပ်ရေားလိုပ် ာား ခန် ့်ြှနာ်း ၇,၂၀ဝ ဦားအမပင ်စ ြံက နာ်းအရမခစ ိုက်စခနာ်းြျာားရမပာငာ်းရရွှွေ့ော  ို ့်  လ ိုက်ပါဝနရ်ဆာငြ်ှု 

ရပား ူြျာားရ ကာင့် ် ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ် ြျာားပခ ြ်ားရမခာက်ခံေြညမ်ြစ် ည။် ဤ ဧေ ယာတွင ်   စ်ရတာြျာားအတွငာ်း 

ဝငရ်ောက်ကျျူားရကျာ်ြှု နငှ့််  စ်ြဟိုတ်ရ ာ  စ်ရတာထကွ် ပစစညာ်းြျာား ထိုတ်ယူ ံိုားစွဲြှုမြစ်ရပေါ်လာန ိုင ်ည။် 

ဂလ ိုရဟာငဂ်ော စ ြံက နာ်း ည ် ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာနငှ့်် အရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား တညရ်ှ ော 

ရနောြျာား၏ ကက ားြာားရ ာဧေ ယာ အရပေါ် အနတောယ်ြျာား ကျရောက် န ိုင ်ည။် 

လူြှုရေား - မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း လက်ရှ  တ်ြတှ်ထာားရ ာစ ြံက နာ်းြျာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့်် အဓ ကကျရ ာ 

လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုြျာားြှာ-  မပနလ်ညရ်နောချထာားြှုနငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားအတွက် အ ံိုားမပြု ည့််  ဘာဝ 

 ယံဇာတြျာားနငှ့်် အမခာားရဂဟ စနစ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားဆံိုားရှု ံားြှု   ို ့်ြဟိုတ် အဆင့််န ြ့််ကျြှုတ ို ့်မြစ် ည။် တန သာေ  

စ ြံက နာ်းနငှ့်် ကပ်လျက်ရှ ရ ာ မြစ်ညာပ ိုငာ်းတွင ် ခန် ့်ြှနာ်းလူဦားရေ ၇,ဝ၀ဝ ရနထ ိုငေ်ာ၊ အချ ြုွေ့က ို မပနလ်ညရ်နောချထာား 

ရပားေနလ် ိုအပ်န ိုင ်ည။် ထ ိုရနော၏ အထက်ဘက်တွင ် လူဦားရေ ၂,ဝ၀ဝ ဝနာ်းကျငရ်နထ ိုငေ်ာ၊ အချ ြုွေ့ ည ်  ွယ်ဝ ိုက် 

 က်ရောက်ြှုခံေန ိုင ်ည။်   ို ့်ရ ာ် တန သာေ စ ြံက နာ်း၏ ကပ်လျက် ရှ ရ ာမြစ်ရ ကပ ိုငာ်းနငှ့်် ယငာ်း၏ရအာက်ဘက်တွင ်

လူရနထ ိုငြ်ှုြရှ ရပ။ 

ပဋ ပကခ - တန သာေ  နငှ့်် တန သာေ  (အမခာား)  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား ည ်ပဋ ပကခ ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု မြင့််ြာား ညဟ်ို 

ယူဆေ ည။် ဂလ ိုရဟာငဂ်ော တွငြ် ူထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု အတနအ် င့််ရှ  ညဟ်ို ယူဆ ည။် တန သာေ  နငှ့်် တန သာေ  

(အမခာား)  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား ည ်  လက်နက်က ိုင ် ပဋ ပကခြျာား မြစ်ပွာားရနမခငာ်းြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ် ယခငက် ၎ငာ်းရနော 

ရေ ြျာား ည ်တ ိုက်ပွဲတွငာ်းရ ဆံိုားြှု နငှ့်် ရနေပ်စနွ် ့်ခွာရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှု မြင့််ြာားပါ ည။်  NCA လက်ြတှ်ရေားထ ိုားထာား ည့်် 

အစ ိုားေြဟိုတ်ရ ာ အြွဲွေ့ြျာားက ို ဦားရဆာငရ်န ည့်် KNU  ည ် မြနြ်ာအစ ိုားေ ၊ တပ်ြရတာ် တ ို ့်နငှ့်် ရကာငာ်းြနွရ် ာ 

ဆက်ဆရံေားရှ ပပ ား ဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏ အပ ိုငာ်းြျာားစာွတွင ်   ဇာလွှြ်ားြ ိုားထ နာ်းချြုပ်ထာားပါ ည။် ရမြန ြ့််ရေ ြျာားနငှ့်် 

ယှဉလျင ် ကိုနာ်းမြင့််ရေ တွင ် ထ နာ်းချြုပ်န ိုငြ်ှု ပ ိုြျာားပါ ည်။ လက်ရှ အရနအထာားအရပေါ် အရမခခံ  ံိုား ပ်လျှင ်

အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား ည ် ပဋ ပကခ ပ ိုဆ ိုားန ိုငရ်မခ နညာ်းပါားြှ အလယ်အလတ် အဆင့်် ရှ  ညဟ်ို ယူဆ ည။် 

စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် ဤဧေ ယာြျာား ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ေန ် ေပ်တညက်ာကွယ်လျက်ရှ  ည့်် 

အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား အပါအဝင ်တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလူနညာ်းစို အ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း၏ ြရကျနပ်ချက်က ို အာားမြည့််ရပား 

န ိုင ်ည့်် အနတောယ်ရှ န ိုင ်ည။် 

7.2.8။ ေခ ိုင် မြစ်ဝှြ်ားတွင် လက်ရှ  တ်ြှတ်ထာားရ ာစ ြံက နာ်းြျာားအရကာင်အထည်ရြာ်ြှု၏   

ထ ခ ိုက်ြှု  

ေခ ိုင ် မြစ်ဝှြ်ား ( မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  အကျယ်အဝနာ်း ၅၅ ,၃၈၇ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ) တွင ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ခိုနစ်ခို 

ပါဝင ်ည။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲရမခာက်ခို ည ်စ ားဝငရ်ေြျာားက ို ပငြ်မြစ်တစ်ခို ြတှစ်ဆင့်် ပငလ်ယ်အတွငာ်း စ ားဝငရ်စ ည။် 

ဧေ ယာအကျယ် ၂၅,၇၉၆ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာရှ  ည့်် အကက ားဆံိုားမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ မြစ်ရ ာ ေခ ိုင(်အမခာား) မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

 ည ် ရ ားငယ်ပပ ား မပတ်ရတာငာ်းမပတ်ရတာငာ်း ာရှ ရ ာ ရေရဝကိုနာ်းတနာ်းြျာားြတှစ်ဆင့်် ပငလ်ယ်အတွငာ်း တ ိုက်ရ ိုက် 
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စ ားဝင ်ည။် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ငါားခို ည ်  အေွယ်အစာားရ ားငယ်ပပ ား ဧေ ယာ အကျယ် ည ် ၁,ဝ၆၁ - ၂,၃၃၁ စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာအထ  အြျ ြုားြျ ြုားရှ  ည။်  ကျန ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားြာှ ကိုလာားတန ် ( ၁၃,၆၁၈ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ ) နငှ့်် 

ရလားပြ ြုွေ့ ( ၉,၉၅၅ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ ) တ ို ့် မြစ် ည။် 

ေခ ိုငမ်ြစ်ဝှြ်ားတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက်ရှ ရ ာ ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆစဲ ြံက နာ်းတစ်ခိုြျှ ြရှ ပါ။ 

  ို ့်ရ ာ် လက်ရှ တွင ် တညရ်ဆာက်ဆစဲ ြံက နာ်း တစ်ခိုအမြစ်  ူရဌားမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်း  ူရဌား ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်း (၁၁၁ ြဂဂါဝပ်) ရှ ပါ ည(်၂၀ဝ၇ တွင ် လိုပ်ငနာ်းတစ်ဝက်ဝနာ်းကျငပ်ပ ားစ ားခဲ့်ပပ ားမြစ် ည)်။ မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း 

အဆ ိုမပြုစ စစ် တ်ြတှ် ထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ရမခာက်ခိုရှ ၍၊  ရလားပြ ြုွေ့ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ အတွငာ်း 

အဆ ိုမပြုထာားပပ ား စ ြံက နာ်း နစ်ှခို မြစ် ည့် ်ရလားပြ ြုွေ့ ၁  (  ၆၀ဝ ြဂဂါဝပ်)  နငှ့််  ရလားပြ ြုွေ့ ၂   ( ၉၀ ြဂဂါဝပ်  )  အပါအဝင ် ြတူ 

ကွဲမပာား ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ရလားခိုအတွငာ်း ၂၈ - ၂၀ဝ ြဂဂါဝပ်  အ ကာား ရှ  ည့်် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းရလားခိုတ ို ့်ပါဝင ်ည။် 

ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ထာားပပ ား စ ြံက နာ်း ရလားခိုအတွက် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား  နငှ့်် စ ြံက နာ်းတညရ်နောြလှွဲ၍ အမခာား 

အရ ားစ တ် အချက်အလက်ြျာား ေရှ န ိုငမ်ခငာ်း ြရှ ပါ။ 

ဇလရဗေ နငှ့်် ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ - ရလားပြ ြုွေ့ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း နစ်ှခို ည ်အဓ ကမြစ်၏ ( Strahler Order 3 ရှ  ည့််) 

ရအာက်ဘက်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားတွင ်တညရ်ှ ပပ ား မြစ်၏ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား နငှ့်် နိုနာ်း ယ်ပ ို ့်ြှု အရပေါ် ကက ားြာားရ ာ ထ ခ ိုက်ြှု 

မြစ်လာန ိုင ်ည။် ရလားပြ ြုွေ့ ၁  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ည ်ရေရလှာငပ်ြာဏ ၉.၁ ကိုဗ က လ ိုြ တာနငှ့်် ရေြျက်နာှမပင ်

ဧေ ယာ ၁၉၃ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ရှ  ည့်် ရေရလှာငတ်ြံကက ားပါဝင ်ည့်် စ ြံက နာ်းတစ်ခို မြစ် ည။် ဤ ကက ားြာားရ ာ 

စ ြံက နာ်း ည ် နိုနာ်းအာားလံိုားလ ိုလ ိုက ို ြြ်ားထ နာ်းထာားန ိုငရ်မခရှ ပပ ား မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုအရမခအရန ည ် လရပါငာ်းြျာားစာွြှ 

တစ်ော  လံိုားအထ  ရမပာငာ်းလဲရနန ိုင ်ည။် မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်းရှ  ရလားပြ ြုွေ့ ၂ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း  ည ်ရလားပြ ြုွေ့ ၁ က  

ထ နာ်းချြုပ်ထာား ည့်် ရေစ ားဆငာ်းြှုပံိုစံနငှ့််အတူ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားရ ားငယ်ရ ာ စ ြံက နာ်း တစ်ခိုမြစ် ည။်  

ကိုလာားတန ်မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတွင ်စ စစ် တ်ြတှ်ထာား ည့်် ြ ရချာငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ( ၂၀ဝ ြဂဂါဝပ် )  ည ်ဤ 

ရေရဝရေလဲဧေ ယာ၏ ခန် ့်ြနှာ်းရမခ ၁၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းထံြ ှ စ ားဆငာ်းြှုက ို ထ နာ်းည  ြညမ်ြစ်၍၊ ရေစ ားဆငာ်းြှု နငှ့်် 

နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှုအရပေါ်  က်ရောက်ြှုနညာ်းပါားန ိုငြ်ွယ်ော ရှ  ည။်အမခာား ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ် ထာားပပ ား မြစ်ရ ာ စ ြံက နာ်း 

 ံိုားခို မြစ် ည့်် စ ိုငာ်းေင ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၊  တံွဲ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း နငှ့်် ကျ ြ်တလ  ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်း တ ို ့် ည် ၎ငာ်းတ ို ့်၏  က်ဆ ိုငေ်ာမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား၏ ၄၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ၊ ၅၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့်် ၈၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း အ  ား  ား 

တ ို ့်က ို ထ နာ်းည  ြည ် မြစ် ည။် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းလွငမ်ပငြ်ျာား၏ နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ချြှုအရပေါ် ြှ ခ ိုရနေြှုရ ကာင့်် ဤ စ ြံက နာ်း 

တစ်ခိုစ  ည ်မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအဆင့််တွင ်ကက ားြာား ည့််ထ ခ ိုက်ြှု မြစ်ရပေါ်ရစန ိုင ်ည။် ရ ားငယ်ရ ာ မြစ်/ရချာငာ်းတစ်ခို 

စ  ည ်အရေားကက ား ည့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းလွငမ်ပင ်ပတ်ဝနာ်းကျငတ်စ်ခိုက ို  ကူည မြည့််ဆညာ်းရပား မြင့်် ဤ ရ ားငယ်ရ ာ 

ရေရဝရေလဲဧေ ယာြျာားအတွငာ်း  ရေအာားလျှပ်စစ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ိုလညာ်း တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့််တွင ်စဉားစာားေန ်

လ ိုအပ်ပါ ည။် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းဧေ ယာ   ို ့် စ ားဆငာ်းြှုပံိုစံ နငှ့်် နိုနာ်းပြာဏ ရမပာငာ်းလဲြှု ည ် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းဧေ ယာအရပေါ် 

ကက ားြာား ည့်် ရမပာငာ်းလဲြှု မြစ်ရပေါ်ရစန ိုင ်ည။်  

ရေရနဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - ရမြာက်ပ ိုငာ်းရှ  ချငာ်းရတာငတ်နာ်း နငှ့်် ေခ ိုငရ် ို ားြ တ ို ့်ြှ မြစ်ြျာားခံရပေါ်ထကွ်လာ ည့်် မြစ်ငယ်ြျာား တွင ်

လူ ့်လိုပ်ရဆာငြ်ှုရ ကာင့််မြစ် ည့်် ြ အာားနညာ်းပါားအဆင့်် ြှ  အလယ်အလတ်အဆင့််အထ  ရှ န ိုငပ်ပ ား ရဂဟရဗေ 

စနစ်ဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားန ြ့််ရ ာ်လညာ်း မြစ်၏ ပံိုြနှရ်ဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားက ို ရထာက်ပံ့်ရပားရနဆမဲြစ်ပါ ည။် 

ကိုလာားတနန်ငှ့််  ူရဌားမြစ်ြျာား ည ် ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားမြင့််ြာားပပ ား ရလားပြ ြုွေ့ မြစ် ည ်တနြ် ိုားန ြ့်် ည။် လက်ရှ  

တညရ်ဆာက်ဆ ဲ ူရဌား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ် ည့််အခါ ဤ မြစ်အရပေါ် ကက ားြာား ည့်် ထ ခ ိုက်ြှု 

မြစ်လာန ိုငပ်ပ ား မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု ရမပာငာ်းလဲရစကာ မြစ်၏ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားက ို တာားဆ ားြညဟ်ို ရြျှာ်ြနှာ်းေ ည။်  
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ရလားပြ ြုွေ့ ၁ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း  ည ်ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည  မခငာ်း နငှ့်် မြစ်၏ ဆက် ွယ်န ိုငစ်ွြ်ားက ို မြတ်ရတာက်မခငာ်း 

တ ို ့်ြတှဆင့်် ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းအရပေါ် ကက ားြာားရ ာထ ခ ိုက်ြှု မြစ်ရပေါ် န ိုင ်ည။် ရလားပြ ြုွေ့  ၂ 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း  ည် ကက ားြာား ည့်် ရေရလှာငတ်ြံ တညရ်ဆာက်ြနတ် ားြှုနငှ့််အတူ  မြစ် နငှ့်် ကိုနာ်းရန 

 က်ရှ ြျာား ကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောြျာားအရပေါ် ကက ားြာားရ ာဆံိုားရှု ံားြှု မြစ်ရပေါ်ရစြည။် ြ ရချာငာ်း 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ည် ရဂဟစနစ်တနြ် ိုားမြင့််ြာားရ ာ ကိုလာားတနမ်ြစ်အရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှု ကက ားြာားြညဟ်ို 

ရြျှာ်ြနှာ်းေ ည။် ေခ ိုငမ်ြစ်ဝြ်ှားတွင ် အဆ ိုမပြုထာားရ ာ စ ြံက နာ်းငယ်  ံိုားခို မြစ် ည့်် ရမြာက်ဘက် ရှ  စ ိုငာ်းေင ်

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း နငှ့်် ရတာငပ် ိုငာ်းရှ   တံွဲ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း နငှ့်် ကျ ြ်တလ  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

တ ို ့် ည ်ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားန ြ့်် ည့်် မြစ်ြျာားအရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှု နညာ်းြညဟ်ို ရြျှာ်ြနှာ်းေ ည။် 

ကိုနာ်းရမြ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ - ေခ ိုငမ်ြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း တညရ်ဆာက်ဆ ဲ နငှ့်် စ ြရေားဆွထဲာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

ြျာားရ ကာင့််  က်ရောက်ြှုခံစာားေြည့််ဇိုန ်ည ်အရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ော  ၃,၄၂၂ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ 

(အရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောဧေ ယာ စိုစိုရပါငာ်း ၏ ၁၃.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) နငှ့်် ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ 

 စ်ရတာ ၁,၈၄၆ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ( စိုစိုရပါငာ်း ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ စိုစိုရပါငာ်း ၏ ၁၂.၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) 

တ ို ့် ပါဝင ်ည။်   ို ့်ရ ာ် အရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနော  ၂,၅၆၄ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ  (၆၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) 

နငှ့်် ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ ၁,၃၄၂ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ( ၃၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) တ ို ့် က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည့် ်ရလားပြ ြုွေ့ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ည ်ာ စ ြံရေားဆွဲထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ ကက ားြာားရ ာ က်ရောက်ြှုက ို ခံစာားေ 

ြည ်မြစ် ည။်  

ရဆာက်လိုပ်ဆမဲြစ်ရ ာ  ူရဌား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း နစ်ှခို- 

ကျ ြ်တလ  နငှ့််  တံွဲ တ ို ့် ည ်  ေခ ိုငရ် ို ားြ ဆငရ်တာငတ်နာ်း ရဘားြဲ့်ရတာအရပေါ်  က်ရောက်န ိုငရ်မခရှ  ည။် ၎ငာ်းရေ  

 ည ် အာရှဆငရ် ိုငာ်းြျာားအမပင ် အမခာားန ို ့်တ ိုက် တတ ဝါ ၈ ခို နငှ့်် ြျ ြုား ိုဉားေန ် အလွနအ်ြငာ်း ရဘား င့််လျက် ရှ ရ ာ 

ရေ ခံေခ ိုင ်စ်ရတာလ ပ် (  နငှ့်် ငကှ်ြျ ြုားစ တ် ၁၂၃ ြျ ြုားတ ို ့်က ို အကာအကွယ် ရထာက်ပံ့်ထာားမခငာ်း 

မြစ် ည။် 

ရလားပြ ြုွေ့ ၁  နငှ့်် ၂ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း က ို လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် အရေားပါရ ာ 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ော ဧေ ယာ၏ ၆၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း နငှ့်် ြထ ြခ ိုက်ရ ားရ ာ  စ်ရတာ ၃၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ပါဝင ်ည့်် 

 က်ရောက်ြှုခံစာားေြည့််ဇိုန ်နငှ့််အတူ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်း ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ အရပေါ် တ ိုက်ရ ိုက် နငှ့််  ွယ်ဝ ိုက် 

ထ ခ ိုက်ြှု ရှ ြညဟ်ို ရြျှာ်ြှနာ်းေ ည။် လက်ရှ  တ်ြတှ်ထာား ည့််စ ြံက နာ်း ရမခာက်ခို တညရ်ဆာက်ရေားကာလတွင ်

စိုမပံြုဝငရ်ောက်လာြည့်် ရဆာက်လိုပ်ရေားလိုပ် ာားြျာား နငှ့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှု ရပားေန ်လ ိုက်လာ ူြျာား၏  စ်ရတာအတွငာ်း 

ကျျူားရကျာ်ထ ပါားြှု နငှ့််  စ်ြဟိုတ်ရ ာ စ်ရတာထကွ်ပစစညာ်းြျာား နငှ့်် ရတာရ ိုငာ်း တ ေစဆာနြ်ျာား ထိုတ်ယူ  ံိုားစွဲြှု 

မြင့််တက်လာန ိုင ်ည။် ဤ  ို ့်  စ်ရတာအေည်အရ ွား ပ ိုြ ိုန ြ့််ကျရလရလ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်း ရမြဆ လွှာ 

တ ိုက်စာားြှု နငှ့်် မြစ်ရချာငာ်းြျာားအတွငာ်း နိုနာ်းအနယ်အနစ်  ယ်ရဆာငြ်ှု မြင့််တက်ရလရလမြစ် ည။် 

လူြှုရေား - ရလားပြ ြုွေ့-၁ ( လူဦားရေ ၁၅,ဝ၀ဝ ) နငှ့်် ရလားပြ ြုွေ့-၂ ( လူဦားရေ ၁၈,ဝ၀ဝ ) ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တ ို ့်နငှ့်် 

ကပ်လျက် မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း  က်ရောက်ဇိုနအ်တွငာ်း ခန် ့်ြှနာ်းလူဦားရေ ၃၃,ဝ၀ဝ ဦား ရနထ ိုင ်ည။် အချ ြုွေ့လူြျာား ည ်

မပနလ်ည် ရနောချထာားခံေပပ ား စ ိုက်ပျ ြုားရမြနငှ့််  ဘာဝ ယံဇာတ ေယူ ံိုားစွဲခွင့်် ဆံိုားရှု ံား ွာားန ိုင ်ည။် ရလားပြ ြုွေ့-၂ ၏ 

မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်းဧေ ယာအတွငာ်း လူရပါငာ်း ၅၁,ဝ၀ဝ ဝနာ်းကျင ်ရနထ ိုင ်ညဟ်ို ခန် ့်ြှနာ်းေ ည။် 

ပဋ ပကခ - ေခ ိုငမ်ြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား ည ် ပဋ ပကခ  က်ရောက်ြှု မြင့််ြာားပပ ား ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ် ည။် ဤ မြစ်ဝြ်ှား 

ရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း လက်နက်က ိုင ်ပဋ ပကခြျာား နငှ့်် လက်နက်က ိုင ်အိုပ်စိုြျာား ရှ ရနမခငာ်း ည ်၂၀၁၂ ခိုနစ်ှ ကတညာ်းကစ၍ 
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အလျငအ်မြနရ်မပာငာ်းလဲရန ည။် ၂၀၁၂ ခိုနစ်ှ ကတညာ်းကစတငမ်ြစ်ရပေါ် ခဲ့် ည့်် ၊  အ ကြ်ားြက်ြှုြျာား နငှ့်် ရနေပ်စွန် ့်ခွာ 

ရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှုြျာား ည ်    ာထငရ်ှာားရ ာ်လညာ်း၊ အမခာားမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားနငှ့်် နှု ငာ်းယှဉလျှင ် တစ်ထပ်တညာ်းတူရန 

 ည့်် အရ ကာငာ်းေငာ်းြျာား- အမခာားရနောြျာားတွငလ်ညာ်း တွငက်ျယ်မပန် ့်နှံ ့်လျက်ရှ  ည့်် အိုပ်ချြုပ်ြှု နငှ့်် နယ်ရမြ ကက ားစ ိုားြှု 

အတွက် လူြျ ြုားရေား - န ိုငင်ရံေားပပ ြုငဆ် ိုငြ်ှုအမပင ်လူ ့်အခွင့််အရေား ၊ လံိုမခံြုရေား ၊ န ိုငင် ံာားမြစ်ြှု နငှ့်် ဘာ ာရေားဆ ိုငေ်ာ 

မပဿနာြျာား နငှ့်် လံိုားပနာ်းရနေပါ ည။် ြ ကာရ ားခင ် နစ်ှြျာားအတွငာ်း၊ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ြျာားစွာတွင ်  ေခ ိုင့််တပ်ြရတာ် 

(AA) နငှ့်် ARSA ကဲ့်  ို ့် လက်နက်က ိုင ်အိုပ်စိုြျာား၏ လှုပ်ရှာားြှုြျာား မြင့််တက်လာခဲ့် ည။် ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှတွင ်ARSA ၏ 

အ ကြ်ားြက်လှုပ်ရှာားြှုြျာား ည် လံိုမခံြုရေားတပ်ြွဲ ွေ့ဝငြ်ျာားထံြ ှ အာားရကာငာ်း ည့်် တနမ်ပနတ် ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာားမြစ်လာေန ်

လှုံွေ့ရဆာ်ခဲ့်ပပ ား ၂၀၁၂ ခိုနစ်ှတွငစ်တငခ်ဲ့် ည့်် ေပ်ေွာလူထိုအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအ ကာား အ ကြ်ားြက်ြှု မြစ်ပာွားကတညာ်းက 

ရနေပ်စနွ် ့်ခွာခဲ့် ူြျာားအမပင ်ရနာက်ထပ်လူ   နာ်းရပါငာ်းြျာားစာွက ို ရနေပ်စနွ် ့်ခွာရစခဲ့် ည။်  

၂၀၁၂ အ ကြ်ားြက်ြှု ည ်ေခ ိုငမ်ပည်နယ် ရေ အြျာားစို  ို ့် ပျံွေ့ နှံ ့် ွာားပပ ား  ေခ ိုင(်အမခာား)မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲ နငှ့််  ကိုလာားတန ်

၏ မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် ရလားပြ ြုွေ့ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ြျာားအရပေါ်လညာ်း  က်ရောက်ခဲ့် ည။် ၂၀၁၇ခိုနစ်ှ အ ကြ်ားြက်ြှု နငှ့်် 

ရနေပ်စနွ် ့်ခွာရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှု ည ်ေခ ိုငမ်ပညန်ယ်ရမြာက်ပ ိုငာ်းတွင ်ပ ိုြ ိုမြစ်ပာွားပပ ား ေခ ိုင ် (အမခာား) မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲ ၊ စ ိုငာ်းေင ်

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၊ ကိုလာားတန၏် မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် ရလားပြ ြုွေ့ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ တ ို ့်အရပေါ်  က်ရောက်ခဲ့် ည။် SEA 

ြလူအရမခခံအချက်အလက်အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှု နငှ့်် ပဋ ပကခဆ ိုငေ်ာရမြပံိုရေားဆွဲြှု ရဆာငေွ်က်ပပ ားစ ားပပ ားရနာက်  

၂၀၁၇ခိုနစ်ှအတွငာ်း အ ကြ်ားြက်ြှု မြစ်ပာွားခဲ့် ည။် အ ကြ်ားြက်ြှုြျာား၏ တညရ်နော အတ အကျက ို မြစ်ဝှြ်ား ရေ ခွဲ 

ြျာားတွင ် ရမြပံိုရေားဆွရဲြာ်မပမခငာ်း ြမပြုေရ ားပါ။   ို ့်ရ ာ် ကက ြုတင ်ကာကွယ်ြှုယူ  တ ထာား ည့် ်  ရဘာတောားက ို 

လ ိုက်နာကာ အန ားဝနာ်းကျငမ်  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားတွင ် အ ကြ်ားြက်ြှု   ို ့်ြဟိုတ် ရနေပ်စနွ် ့်ခွာရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှုက ို အတည် 

ြမပြုေရ ား ည့််မြစ်ရစကာြ ူထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှုအဆင့််က ို တ ိုားမြ င့််  တ်ြတှ်ထာားခဲ့် ည။်  

ရလားပြ ြုွေ့စ ြံက နာ်း ြျာားက ို ကနဦားတွင ် ပဋ ပကခ အဆင့်် တ်ြှတ်ချက် န ြ့််န ြ့််  တ်ြတှ်ရပားထာားခဲ့် ည။် ၎ငာ်းတ ို ့်၏ 

တညရ်နော ည ် ေခ ိုင ် နငှ့်် ြတွ်ဆလင ် အ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားနငှ့်် ဆက်န ွှယ် ည့်် အ ကြ်ားြက်ြှုြျာား နငှ့််ရဝားော 

ချငာ်းတ ိုငာ်းေငာ်း ာား လူထိုအ ကာားတွင ်ရှ ရ ာရ ကာင့််မြစ် ည။်   ို ့်ောတွင ်ဤ စ ြံက နာ်း ြျာားအန ားတွင ်ြ ကာရ ားခငက် 

မြစ်ပာွားခဲ့် ည့်် ပဋ ပကခ နငှ့်် ရနေပ်စွန် ့်ခွာရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှုြျာားရ ကာင့်် ဤ  ို ့်  တ်ြတှ်စဉားစာားောတွင ် တ မြင့််ရဆာငေွ်က် 

 င့််ပါ ည။် 

ေခ ိုငမ်ြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ်အရေားပါရ ာလူြှုရေားဆ ိုငေ်ာအရ ကာငာ်းအောြျာား 

မြစ် က ည့်် ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု  (ေခ ိုငမ်ြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား ည ်မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ အဆငာ်းေဲဆံိုား မပည ်ူြျာားရနထ ိုငေ်ာရေ  

ြျာားတွငပ်ါဝင ်ည။် ) လူ ့်အခွင့််အရေား နငှ့်် န ိုငင် ံာားမြစ်ြှု မပဿနာြျာားနငှ့််လညာ်း ပတ် က်ရနန ိုငပ်ါ ည။် ြတွ်ဆလင ်

အ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား ရနထ ိုင ်ခဲ့်ြူား ည့်် ဧေ ယာြျာားတွင ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် ြည ်ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

ြဆ ို ည ်၎ငာ်းတ ို ့်၏ မပနလ်ာခွင့်် နငှ့်် န ိုငင် ံာားမြစ်ြှုြေရှ မခငာ်းတ ို ့်နငှ့််ဆ ိုင ်ည့်် စ နရ်ခေါ်ြှုြျာားနငှ့်် အခက် ကံြုန ိုင ်ည။် 

7.3။ လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာင်အထည်ရြာ်ြှု၏ထ ခ ိုက်ြှုအနှစ်ချြုပ်  နှင့်် ေရှ ခဲ့် ည့်် 

 င်ခနာ်းစာြျာား  

လက်ရှ ပံိုစံအတ ိုငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ  မြစ်ြျာားတွင ် ရအာက်ပါတ ို ့် အပါအဝင ် ဇ ဝရိုပ်ဆ ိုငေ်ာ 

အရမပာငာ်းအလဲြျာား ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့် မြစ်ရပေါ်ရစြည ်မြစ် ည ်- 

• မြစ်ဝြ်ှားအြျာားစိုတွင ်ော  အလ ိုက် နငှ့်် ရန ့်စဉရေစ ားဆငာ်းြှု ရမပာငာ်းလဲ ွာားြည။် ရေ  ိုရလှာင ်ည့်် စ ြံက နာ်း 

ြျာားြ ှ ရနေွာ  ရေထိုတ်လွှတ်ြှုမြင့််တက်လာပပ ား ြ ိုားော  ရေထိုတ်လွှတ်ြှုရလျာ့်ကျလာြည်။ အမြင့််ဆံိုား 

ဝနအ်ာားက ို မြည့််ဆညာ်းေန ် စက်စြ်ွားအာားအကိုနရ်ြာငာ်းနငှထ်ိုတ်လိုပ်ြှုရ ကာင့်် ရေစ ားဆငာ်းြှု အတက်အကျ 
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ရန ့်စဉမြစ်ြည။် ြိုတ် ိုနေ်ာ  အစတွင ်ကက ားြာား ည့််ဆညအ်တွငာ်း  ို ့် ရေမပနမ်ြည့်် ွငာ်း မြင့််  မြစ်ရေစ ားဆငာ်း 

ြှု ရနာှင့််ရနာှးပပ ား ရေကက ားချ န ်မြစ်စ ားဆငာ်းြှု ရလျာ့်နညာ်းန ိုငရ်မခရှ  ည။် 

• ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည  ခံေပပ ား မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှုစနစ်ြျာား အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်းကွဲရန ည့် ်မြစ်ဝြ်ှား ဧေ ယာ ြျာားစွာ 

မြင့််တက်လာြည။် (ဇယှာုံး ၇.၁) 

• ဆညြ်ျာားအတွငာ်း ော  အလ ိုက်ရေြျာားထ နာ်း  ြ်ားပ တ်ရလှာငထ်ာားမခငာ်းရ ကာင့် ်ရေအေညအ်ရ ွား ရမပာငာ်းလဲြှု 

• မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း   ို ့်  ယ်ယူပ ို ့်ချ ည့်် နိုနာ်းဝနထ်ိုပ်ရလျာ့်ကျမခငာ်း၊ နိုနာ်းတွင ် ရဲကျာက်ြှုနအ်ေွယ်အစာားြျ ြုားစံို 

ပါဝငြ်ှု ရမပာငာ်းလဲမခငာ်းနငှ့်် မြစ်ကြ်ားပါားတ ိုက်စာားြှု မြင့််တက်လာမခငာ်းတ ို ့်ရ ကာင့်် မြစ် နငှ့်် မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ် 

ဘူြ ရိုပ် ွင ် အရမပာငာ်းအလဲြျာားမြစ်လာရစမခငာ်း။ 

• ရေကာတာအြျာားစို နငှ့်် ရမပာငာ်းလဲ ွာားရ ာ မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု အရမခအရနြျာား ည ် မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် 

မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း   ို ့် ကူားလူား ာွားလာ ည့်် ငါား၊  ာားရလာငာ်း နငှ့််  ာားဥ ရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှုတ ို ့်အာား တာားဆ ားမခငာ်း 

ရ ကာင့်် ရေရန က်ရှ ြျာား ်က်ျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောြျာား အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်းအကန် ့်ကန် ့် မြစ်မခငာ်း။ 

• ဆညြ်ျာား၊ လြ်ားြျာား ၊ ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရေားလ ိုငာ်းြျာား တည်ရဆာက်မခငာ်း နငှ့်် လိုပ် ာားအငအ်ာားစိုြျာား နငှ့်် 

ဝနရ်ဆာငြ်ှုရပားေန ်လ ိုက်ပါလာ ူြျာားက  စ်ရတာြျာားက ို တောားြဝင ်ထိုတ်ယူ ံိုားစွဲမခငာ်း တ ို ့်ရ ကာင့်် ကိုနာ်းရန 

 က်ရှ ြျာားကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောြျာား အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်းအကန် ့်ကန် ့် မြစ်မခငာ်း နငှ့်် ဇ ဝြျ ြုားစံို ြျ ြုားကွဲ ကကယ်ဝြှု 

ရလျာ့်ကျမခငာ်း 

• ကိုနာ်းတွငာ်းနငှ့်် ရေထိုတ ို ့်ပါဝငြ်ွဲ ွေ့စညာ်းထာား ည့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း နငှ့်် ကိုနာ်းရမြ  ဘာဝ ယံဇာတ ဆံိုားရှု ံားြှု 

ထ ို ့်အမပင ် ကက ားြာား ည့်အ်တ ိုငာ်းအတာမြင့် ် မပနလ်ညရ်နောချထာားြှု နငှ့် ်  ဘာဝ ယံဇာတ ေယူ ံိုားစွဲန ိုငြ်ှု ရလျာ့်ကျ 

လာမခငာ်းရ ကာင့် ် က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းဆံိုားရှု ံားြှုြျာား မြစ်လာန ိုင ်ညဟ်ို ရြျှာ်ြနှာ်းေပပ ား အချ ြုွေ့ဧေ ယာြျာားတွင ်ပဋ ပကခြျာား ပ ိုြ ို 

ဆ ိုားဝါားလာန ိုင ်ည။် 

န ိုငင်ဧံေ ယာ၏ ရလားပံို ံိုားပံို ( ၇၄.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) က ို လွှြ်ားမခံြုထာားရ ာ ဧောဝတ  နငှ့််  လံွင ် မြစ်ဝှြ်ားတ ို ့်၏ မြစ်ရေ 

စ ားဆငာ်းြှု၊ ဘူြ ရိုပ် ွငအ်ရမခအရန နငှ့်် ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား အရပေါ် နဂ ိုအတ ိုငာ်း 

မပနြ်မြစ်ရတာ့်ရ ာ ကက ားြာား ည့်အ်ရမပာငာ်းအလဲြျာား  မြစ်ရပေါ်လာြညမ်ြစ် ည။် မြနြ်ာန ိုငင်တံဝှြ်ားတွင ် လက်ရှ  

 တ်ြတှ်ထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် မြစ်ဝြ်ှား၏ အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်းအကန် ့်ကန် ့် 

မြစ်ြှုက ို လက်ရှ တွင ် တစ်န ိုငင်လံံိုားကိုနာ်းရမြဧေ ယာ၏ ၁၄.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ ောြ ှ  ံိုားဆမြစ် ည့်် ၄၅.ဝ ောခ ိုငန်ှုနာ်း   ို ့် 

မြင့််တကလ်ာရစြညမ်ြစ် ည။် မြစ်ဝြ်ှား၏ အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်းအကန် ့်ကန် ့်မြစ်ြှုအရပေါ် လက်ရှ  တ်ြတှ်ထာားရ ာ ရေအာား 

လျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏  က်ရောက်ြှုက ို  လံွင ် နငှ့်် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှားြျာားတွင ် ေလေ ်

အြျ ြုားြျ ြုားမြင့််  ရိုပ်ရြာ်ရှငာ်းမပထာား ည။်  လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း လက်ရှ  တ်ြတှ်ထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

ြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် မြစ်ဝှြ်ားနငှ့်် ပငလ်ယ်အ ကာား အလျာားလ ိုက် အဆက်အ ွယ်မပတ်ရတာက်ြှု လက်ရှ  

၁၂.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ြ ှ ရအာက်ဘက်အကျဆံိုား ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းမြစ် ည့်် ဟတ်ကက ား စ ြံက နာ်း ရ ကာင့်် ၈၀.၆ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်း အထ  မြင့််တက်လာြညမ်ြစ် ည။် နှု ငာ်းယှဉရလ့်လာြှုအေ၊   ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားစွာ အရကာင် 

အထညရ်ြာ်ပပ ားမြစ် ည့်် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ားတွင ် လက်ရှ  တ်ြတှ်ထာား ည့််စ ြံက နာ်း  ံိုားခို၊ စိုစိုရပါငာ်း 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၄၁၀ ြဂဂါဝပ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်လျင ် မြစ်ဝှြ်ားနငှ့်် ပငလ်ယ်အ ကာား အလျာားလ ိုက် 

အဆက်အ ွယ်မပတ်ရတာက်ြှု လက်ရှ တွင ် ၆၂.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ ောြှ ၆၈.၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ  (၅.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ာ) 

မြင့််တက်လာြည ်မြစ် ည။် 
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ဇယှာုံး ၇.၁ ။ ထ နာ်းည  ခံေ ည့်် / အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်းအကန် ့်ကန် ့် မြစ် ည့်် မြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာ အတ ိုငာ်းအတာ - တညရ်ဆာက်ပပ ား နငှ့်် 

လက်ရှ  တ်ြတှ်ထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား 

မြစ်ဝှြ်ား 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း 

စိုစိုရပါငာ်း 

မြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာ                         

(စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ထ နာ်းည   ခံေ ည့်် 

လက်ရှ  မြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာ a 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ထ နာ်းည  ခံေ ည့်် 

(တညရ်ဆာက်ပပ ား+ 

လက်ရှ  တ်ြှတ်ထာား ည့််) 

မြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာ a 

စတိုေနာ်း   

က လ ိုြ တာ 
ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

စတိုေနာ်း   

က လ ိုြ တာ 
ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

ဧောဝတ  ၃၇၂,၉၀၅ ၅၉,၉၈၃ ၁၆.၁ ၁၄၄,၀၆၁ ၃၈.၆ 

 လံငွ ် ၁၂၇,၄၉၃ ၁၆,၄၉၂ ၁၂.၉ ၁၀၂,၇၅၉ ၈၀.၆ 

ြရဲခါင ် ၂၁,၉၄၇ ၇,၈၁၉ ၃၅.၆ ၁၄,၄၇၂ ၆၅.၉ 

စစရ်တာငာ်း ၃၄,၉၁၃ ၁၁,၂၅၈ ၃၂.၂ ၁၁,၅၁၈ ၃၃.၀ 

ဘ ားလငာ်း ၃,၀၅၆ ၀ ၀ ၂,၂၅၀ ၇၃.၆ 

ပဲခာူး ၁၀,၂၆၁ ၁,၀၉၈ ၁၀.၇ ၁,၀၉၈ ၁၀.၇ 

တန သာေ  ၄၄,၈၇၆ ၀ ၀ ၁၂,၃၁၈ ၂၇.၅ 

ေခ ိုင ် ၅၅,၃၈၇ ၀ ၀ ၁၃,၄၈၈ ၂၄.၃ 

ဆာြာ-ြဂဂနာ ၇၉၂ ၀ ၀ ၀  ၀.၀ 

စိုစိုရပါငာ်း ၆၇၁,၆၅၂ ၉၆,၆၅၀ ၁၄.၄ ၃၀၁,၉၆၄ ၄၅.၀ 

 
a - စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေားဆညြ်ျာား ြယထ်ိုတ်ထာား ည။် 

ြှတ်ချက။် လက်ရှ  တ်ြှတ်ထာားရ ာစ ြံက နာ်းအာားလံိုားတွင ် ရေရန ကရ်ှ ြျာားကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောြျာား  ို ့် ဆက် ယွ ်  ာွားလာန ိုငြ်ှု မြတ ်

ရတာက်ြည့်် ရေကာတာနေံံတစ်ခိုထည့်် ငွာ်းထာား ညဟ်ို  ယဆူထာား ည။်  

ြှနာ်းဆထာား ည့်် စ ြံက နာ်းရေဆငာ်းဧေ ယာြျာား။ ချငာ်းတွငာ်းအထက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတငွ ်ထြံ   စ ြံက နာ်း ရေဆငာ်းဧေ ယာ  ည ်ခန် ့်ြှနာ်းရမခ ၂၀,၇၀ဝ 

စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာရှ  ည။် မြနြ်ာန ိုငင်အံတငွာ်းရှ  ဟတ်ကက ား စ ြံက နာ်း ရေဆငာ်းဧေ ယာ ည ် ၁၀၂,၇၃၆ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ရှ  ညဟ်ို ခန် ့်ြှနာ်း၍၊ 

ရနာက်ထပ် ၂၄,၇၅၈ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ  ည ်မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ   လံွငမ်ြစ်၏ မြစ်ရ ကပ ိုငာ်း တွင ်တညရ်ှ  ည။် 
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8/  စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြူရဘာင်  

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက်   စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ်

(Sustainable Development Framework “SDF”) တစ်ခိုက ို ရြာ်ထိုတ်မပြုစိုခဲ့်ပပ ားမြစ်ကာ မြစ်ဝြ်ှား တစ်ခိုချငာ်းစ  ည် 

ယံို ကညအ်ာားထာားေပပ ား ကိုနက်ျစေ တ်  က် ာထ ရောက်ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်က ို ထိုတ်လိုပ်ရပားလျက်၊ အရေားပါ ည့်် 

မြစ်စဉြျာား ၊ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား နငှ့်် တနြ် ိုားြျာားက ို ဆက်လက် ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငရ်စေန ် ေည်ေွယ်ပါ ည။်  

လူတ ို ့် ည ်မြစ်၏ မြစ်စဉြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား ရလျာ့်နညာ်းဆံိုားရှု ံား  အဆင့််န ြ့််ကျလာြှုရ ကာင့် ်ယငာ်းတ ို ့်အြှ မပြုော 

ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ ြရှ ြမြစ် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား      ာ ာရလျာ့်ကျလာ ည့်် အချ နရ်ောက် ည့််တ ိုငရ်အာင ်  မြစ်က 

“ကိုနစ်ည ် နငှ့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား”က ို အပြဲြမပတ် ရထာက်ပံ့်ရပားရနြညဟ်ို ြတှ်ယူ၊ ရှု မြင့််ရလ့်ရှ  က ည။်   

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ က်ရောက်ြှုြျာား ည ် ရနာက်ထပ်စ ြံက နာ်းတစ်ခို ထပ်တ ိုားရြာငာ်းနငှ ်

လညပ်တ် ည ်နငှ့််အြျှ ထပ်တ ိုား က်ရောက်လာ မြင့်၊်  ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုချငာ်းစ က 

ရေရှည ်ထြ်ားရဆာငန် ိုငရ် ာ အတ ိုငာ်းအတာအတွငာ်း ာ ထ နာ်း  ြ်ားလိုပ်ရဆာငမ်ခငာ်းအာားမြင့် ်ဆ ိုားဝါားရ ာထ ခ ိုက်ြှုြျာားြှ 

ရရှာငရ်ှာားန ိုငရ်စေန ် စ ြံက နာ်းတညရ်နောက ို ရှုရထာင့််စံိုြ ှံိုား ပ်ရေွားချယ်န ိုငရ်ေားအတွက် မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုား လွှြ်ားမခံြု 

စ ြံရေားဆွေဲန ်အလွန ်အရေားကက ားပါ ည။်  

ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား ည ်နစ်ှရပါငာ်း ၁၀ဝ ရကျာ်  က်တြ်ားအတွက် ေ ဇ ိုငာ်းရေားဆွ ဲ ပံိုစံထိုတ်ထာား ည့်် ရငလွံိုား 

ရငေွငာ်းကက ားြာားစွာ စ ိုက်ထိုတ်ေရ ာ ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုြျာား မြစ် ည။်   ို ့်မြစ်ော၊ ထ ိုအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြ ှရပေါ်ထကွ်လာ 

ြည့််  ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ိုလညာ်း ကာလရှည ်ကာ ခံစာားေြည ် မြစ် ည။် မြစ်ဝှြ်ားမြစ်စဉ နငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားအရပေါ် 

ကျရောက်ြည့်် ကက ားြာား ည့်် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာားက ို ရရှာငရ်ှာားန ိုငြ်ည့်် တစ်ခိုတညာ်းရ ာ အခွင့််အရေား 

 ည ်မပဿနာြျာားြနတ် ားရပေါ်ရပါက်ြလာခင ် စ ြံက နာ်းရေွားချယ်မခငာ်း ၊ တညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့်် ေ ဇ ိုငာ်း ပံိုစံထိုတ်မခငာ်း 

အဆင့်ြ်ျာားတွငေ်ရှ န ိုင ်ည။် စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင(်SDF) အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း ည် 

အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား၏ လက်ခံန ိုင ်ည့်် တည်ရနောရေွားချယ်ြှု၊ အြျ ြုားအစာား ၊ ေ ဇ ိုငာ်း ၊ အေွယ်အစာား နငှ့်် 

ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ြှုတ ို ့်နငှ့််စပ်လျဉား၍၊ ကက ြုတငအ်  ရပား ရဘာတူည ချက်ေယူပပ ားြ ှဆံိုားမြတ်ြှုြျာား မြစ်လာရစြည ်။  

ဤ (SDF)အရပေါ် ပထြအကက ြ်တညာ်းမြတ်ော၌ ေန ိုင ်ြျှ အရကာငာ်းဆံိုား တငာ်းအချက်အလက်ြျာားအရပေါ် အရမခခံ 

ပါ ည။်   ို ့်ရ ာ်  တငာ်းအချက်အလက် ထပ်ြံေရှ လာပပ ား လက်ရတွွေ့အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာငေွ်က် ည့််အခါ 

အခါအာားရလျာ်စာွ မပနလ်ည ် ံိုား ပ်ေန ်အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။် 

8.1။ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း  က ို ရပါငာ်းစပ်စဉားစာားစ ြံရေားဆွဲမခငာ်း  

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုားအတ ိုငာ်းအတာမြင့်် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရစရေားအတွက် ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ 

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရေား  တ်ြတှ်ချက်ြျာားနငှ့််အည  စ ြံက နာ်းတစ်ခိုစ အတွက် တညရ်နောရေွားချယ်၊ 

ေ ဇ ိုငာ်းပံိုစံထိုတ်၊ တညရ်ဆာက်၊ ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ် ကရစေန ် ရပါငာ်းစပ်စဉားစာားစ ြံရေားဆွ ဲည့်် အဆင့်် ၃ ဆင့််တွင ်

အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား၏ ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ြျာားက ို ထည့်် ွငာ်းရေားဆွေဲန ်အ ကံမပြုအပ်ပါ 

 ည။် အဆင့်် ၃ ဆင့်် ပါ စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းြှာ ရအာက်ပါအတ ိုငာ်းမြစ်ပါ ည ်- 

• တညရ်နောရေွားချယ်စစ်ထိုတ်မခငာ်းက ို SDF မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာားမခငာ်းအစ အြံြျာား (Basin Zoning Plans) 

နငှ့််အည   ရဆာငေွ်က်မခငာ်း - တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် စ ြံက နာ်းအာားလံိုားအတွက် 
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• စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုအကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (Cumulative Impact Assessment “CIA”)  - 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ    ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲဧေ ယာတစ်ခိုအတွငာ်း အ စ်   ို ့်ြဟိုတ် ထပ်တ ိုား အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြည့်် စ ြံက နာ်းြျာားအတွက်  

•     ပတ်ဝနာ်းကျငထ် ခ ိုက်ြှု အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်မခငာ်း ( Environmental Impact Assessment “EIA”) - ဇယှာုံး ၈.၁ 

တွင ် အကျဉားချံြုားရြာ်မပထာား ည့်် စ ြံက နာ်းြျာားအတွက်  EIA   ို ့်ြဟိုတ် ကနဦားပတ်ဝနာ်းကျငစံ်ိုစြ်ား 

စစ်ရဆားမခငာ်း  (Initial Environmental Examination “IEE”) 

အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်း ည် ချဉားကပ်ြည့်် ရဘာထာားအမြင/်နညာ်းလြ်ားတငမ်ပ ည့်် အဆင့်် ြ ှည ်  မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ြ်ွား 

ရလ့်လာြှု နငှ့််  အရ ားစ တ်ေ ဇ ိုငာ်း   ို ့် အဆင့််ဆင့််တက်လှြ်ားရောက်ရှ လာ ည့််အခါ ပ ို၍အရ ားစ တ်ကျကျရေားဆွ ဲ

ပါဝငလ်ာလျက်၊ ြျာားရ ာအာားမြင့်် ကနဦား စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့်် ေ ဇ ိုငာ်းအဆင့််ြျာားတွင ် စ ြံက နာ်း 

အဆ ိုမပြုလွှာက ို အြျာား  ရှ ရလ့်လာကာ မပြုမပငန် ိုငရ်ေားအ ကံရပားေန ်ြွင့််ဟရြာ်မပရပား ည့််အခါ ၊ ကက ားြာား ည့်် ထ ခ ိုက် 

န ိုငရ်မခြျာား ရရှာငရ်ှာားမခငာ်းနငှ့်် အနညာ်းဆံိုားရလျာ့်ချမခငာ်းတ ို ့် ရအာငမ်ြင်စ်ာွရဆာငေွ်က်န ိုငပ်ါ ည။်  

စ ြံက နာ်းတညရ်နော စ စစ်ရေွားချယ်မခငာ်း - တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းတ ိုငာ်းက ို 

ချဉားကပ်ြည့်် ရဘာထာားအမြင/်နညာ်းလြ်ားတငမ်ပ ည့်် အဆင့််တွင ် က်ဆ ိုငေ်ာ Basin Zoning Plan နငှ့်် တ ိုက်ဆ ိုငပ်ပ ား 

စ စစ်ရေွားချယ် င့်် ည။်   ို ့်ြ ှာ ဤ အစ အြံနငှ့််အည  တညရ်နောရေွားချယ်ထာားမခငာ်း မြစ်ရ ကာငာ်း 

ရ ချာရစြညမ်ြစ် ည။် Basin Zoning Plan ၈ ခိုတွင ် (၁)   ားမခာားြယ်ထာားကာကွယ်ထာား င့် ်ညဟ်ို  

အ ကံမပြုထာားရ ာ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာား နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား နငှ့်် (၂) အရကာင ်အထည်ရြာ်ေန ်င့််ရတာ်န ိုငရ် ာ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားဆ ိုငေ်ာ ရှငာ်းလငာ်းရ ာ တငာ်းအချက်အလက်ြျာားက ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာား နငှ့်် အမခာား 

 ူြျာားအတွက် ရြာ်မပရပားထာားပါ ည။် စ ြံက နာ်းက ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်လ ို ူ ည် စ ြံက နာ်းစ တ်ကူားေ ဇ ိုငာ်း 

စ စစ်ရေွားချယ်န ိုငရ်ေားအတွက် MOEEသှိ ့် မြစ်န ိုင ်ြျှအရစာဆံိုား အဆင့််တွင ်တငမ်ပေန ်အ ကံမပြုပါ ည။် Basin Zoning 

Plan နငှ့််အည  တညရ်နောရေွားချယ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာားအာား “လှိ က်နှာပဆှာငရွ်က်ပ ကှာငု်ံး”  က်ရ ခံလက်ြတှ် 

ထိုတ်ရပား  င့််ပါ ည။်34  ၎ငာ်း က်ရ ခံလက်ြတှ် ည ် စ ြံက နာ်းနာားလညြ်ှုစာချွနလ်ွှာ (Memorandum of 

Understanding - MoU) ေရှ ရေား ကက ြုတငမ်ြည့််ဆညာ်းထာားေြည့်် တ်ြတှ်ချက်တစ်ခိုမြစ်၍၊ နာားလညြ်ှုစာချွနလ်ွှာ  ည်   

မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ြ်ွားရလ့်လာြှုနငှ့်် EIA/IEE ရြာ်ထိုတ် မပြုစိုေန ်ခွင့််မပြုရပားမခငာ်းမြစ် ည။်  

တနြ် ိုားမြင့်ြ်ာားရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းကက ားြျာားအရပေါ် MoU 

ခွင့််ြမပြု င့််ပါ။ တနြ် ိုားမြင့်ြ်ာား ည့် ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် ရကျားလက် နငှ့် ်

ရဝားလံရခါငြ်ျာား ေပ်ေွာလူထိုအာား အရထာက်အပံ့်မြစ်ြည့် ် ထ ခ ိုက်ြှုပ ိုနညာ်းြည့် ် အရ ားစာားစ ြံက နာ်းြျာားက ိုလညာ်း35 

ရရှ ွေ့ဆက်ရဆာငေွ်က် င့််ြ င့်် ဆံိုားမြတ်ရပားန ိုငရ်ေား စံနှုနာ်းြျာား နငှ့်် ထပ်ြံ တ ိုက်ဆ ိုငစ်စ်ရဆားေန ်အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။် 

 

 

 

                                                             

34 Issuance of a “Clearance” certificate by the GoM would not provide any approval beyond allowing for the developers 
to apply for a project MoU. Projects that are granted the “Clearance” certificate may be rejected at any subsequent stage 
of planning if the environmental and/or social impacts are deemed to be unacceptable. 

35 A capacity limit on “smaller scale” HPPs in High zone sub-basins is yet to be developed, but would need to consider 
the inclusion of small and medium scale HPPs. 
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ဇယှာုံး ၈.၁ ။ ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် လူြှု စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းအဆင့််ြျာား 

စ ြံရေားဆွမဲခငာ်း နညာ်းလြ်ား 
စ ြံက နာ်း/ စ ြံချက်  

ရေားဆွမဲခငာ်းအဆင့်် 
အ ံိုားချမခငာ်း ေညေွ်ယခ်ျက ် အဓ ကလြ်ားညွှနခ်ျက ်

Basin Zoning Plan 

မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာားမခငာ်း 

အစ အြံြျာား 

စ တက်ူားအဆင့်် 

MoU အကက ြုအဆင့်် 

၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့်် အထက် 

စ မ ကှိနု်ံး အာားလံိုားအတကွ ်

စ ြံက နာ်းတညရ်နော 

စ စစ် ရေွားချယမ်ခငာ်း 

Basin Zoning Plan 

Cumulative Impact 

Assessment (CIA) 

စ ပပါငု်ံးဆင့််ကွဲသက်ပရှာက်မှု 

စ တက်ူားအဆင့်် 

MoU အကက ြုအဆင့်် 

MONREC  က 

ဆံိုားမြတ် ည့််အတ ိုငာ်း 
စ ြံကနာ်းတညရ်နော 

စ စစ် ရေွားချယမ်ခငာ်း 

နငှ့်် ေ ဇ ိုငာ်း 

CIA လြ်ားညွှနခ်ျက ်

SDF ေ ဇ ိုငာ်း 

လ ိုအပ်ချက်ြျာား 

EIA/IEE 

ပတ်ဝနာ်းကျင ်ထ ခ ိုက်ြှု 

အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်မခငာ်း/ 

ကနဦား ပတ်ဝနာ်းကျင ်စံိုစြ်ား 

စစ်ရဆားမခငာ်း   

မြစ်ရမြာက်န ိုငစွ်ြ်ားရလ့်လာြှု 

အဆင့််နငှ့််  အရ ားစ တ ်

ေ ဇ ိုငာ်း အဆင့်် 

၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက ်

စ မ ကှိနု်ံး   ို ့်ြဟိုတ ်

  ိုရလှာငြ်ှုပြာဏ 

၂၀,ဝ၀ဝ Mm3 ( ၄၀ဝ ha )  

နငှ့်် ထ ို ့်ထက် ကက ားရ ာ 

စ မ ကှိနု်ံး ြျာားအတကွ် - 

EIA 

၁ ြဂဂါဝပ် နငှ့်် ၁၅ ြဂဂါဝပ် 

အ ကာား  စ မ ကှိနု်ံး 

ြျာားအတကွ် - IEE 

အရ ားစ တ် စ ြံက နာ်း 

ထ ခ ိုက်ြှု အကဲမြတ် 

မခငာ်း နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခဲွရေား 

အစ အစဉ 

ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းြျာား 

အတကွ် EIA 

လြ်ားညွှနခ်ျက ်

စ ပပါငု်ံးဆင့််ကွဲသက်ပရှာက်မှုမျှာုံးဆနု်ံးစစ်ဖြငု်ံး (CIA) ။  ။ CIA  ည ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ တစ်ခိုအတွငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် 

ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းတစ်ခိုအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားစာွ   ို ့်ြဟိုတ် အပရုံးပါသည့် ်ပတ်ဝနု်ံးကျင ်သှိ ့်မဟ တ် 

လူမှုပရုံး ဆှိ ငရ်ှာ ပငက်ှိ ယ်အရညအ်ပသွုံးမျှာုံး ( တနဖ်ှိ ုံးကက ုံးမှာုံးသည့်် ပတ်ဝနု်ံးကျင ် န င့် ် လူမှုပရုံးဆှိ ငရ်ှာမျှာုံး) အပပေါ် 

ထှိြှိ က်ပစနှိ ငပ်သှာ သှိ ့်မဟ တ် ဆှိ ုံးဝါုံးသည့်ထ်ှိြှိ က်မှုတွင ် ပါဝငက်ူပ ့်နှိ ငပ်သှာ ပနှာက်ထပ်  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း  

တစ်ြ အှာုံး စ မ ပရုံးဆွွဲရှာတွင ်အ ံိုားဝင ်ည့်် နညာ်းလြ်ားတစ်ခိုမြစ် ည။် အဆ ိုမပြုထာား ည့် ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှု၏ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာား ည ်  (တနဖ်ှိ ုံးကက ုံးမှာုံးသည့် ် ပတ်ဝနု်ံးကျင ် န င့် ် လူမှုပရုံးဆှိ ငရ်ှာမျှာုံး)၏ 

ပရရ ည ် တညတ် ့်နှိ ငမ်ှု သှိ ့်မဟ တ်  အလာားအလာရကာငာ်းြွနန် ိုငြ်ှု တ ို ့်က ို ထှိြှိ က်ပစနှိ ငသ်ည့် ် အပဖြြ သတ်မ တ်အဆင့်် 

တစ်ရပ်ကှိ  ပကျှာ်လွနမ်ည၊်မပကျှာ်လွနမ်ညဆ်ှိ သညက်ှိ  အကဲမြတ်န ိုငေ်န ်စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာားဆနာ်းစစ်မခငာ်း 

(CIA) နညု်ံးလမ်ုံးက ို ေ ဇ ိုငာ်းပံိုရြာ်ထာားမခငာ်းမြစ် ည။် ဤနညာ်းအာားမြင့််  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအ စ်ြျာား၏ 

အရေအတွက်၊ အြျ ြုားအစာား ၊ အေွယ်အစာား နငှ့်် တညရ်နောတ ို ့်နငှ့်် ဆက်နယွ် ည့်် ရေရှညတ်ည်တံ့်ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအဆင့်် (က ို ရြာ်ရဆာငန် ိုငစ်ွြ်ားရှ ြရှ ) ပ ိုငာ်းမခာားဆံိုားမြတ်န ိုငြ်ည၊် လက်ရှ နငှ့် ် အနာဂတ်တွင ်

ဆက်လက်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်လာန ိုင ်ည်ြျာားက ို ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာား၍၊ ဤ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာား 

အတွက်  င့်ရ်တာ် ည့် ်စ ြံခန် ့်ခွဲရေား အစ အြံြျာား ရေားဆွေဲန ်ရဆာငေွ်က်န ိုငြ်ည ်မြစ် ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုအတွငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းတစ်ခိုအတွငာ်း  စ ြံက နာ်းြျာားစာွက ို စဉားစာားလျငမ်ြစ်ရစ ၊ 

တစ်ခိုတညာ်းရ ာ စ ြံက နာ်းက ိုအဆ ိုမပြုတငမ်ပလာလျငမ်ြစ်ရစ  စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာားဆနာ်းစစ်မခငာ်း (CIA)  

လ ိုြလ ိုက ို MOEE န င့် ် MONREC တှိ ့် အတူစ စစ် တ်ြတှ် င့်် ည။် အရကာငအ်ထညြ်ရြာ်ေရ ားရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် 

တစ်ပ ိုငာ်းတစ်စ ာ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေရ ားရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ / ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းအတွငာ်း အဆ ိုမပြု ထာား ည့်် 

တစ်ခို   ို ့်ြဟိုတ် တစ်ခိုထက်ပ ိုရ ာ  အလတ်စာား   ို ့်ြဟိုတ် အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားသည ် (တနဖ်ှိ ုံး 

ကက ုံးမှာုံးသည့် ် ပတ်ဝနု်ံးကျငန် င့် ် လူမှုပရုံးဆှိ ငရ်ှာမျှာုံး) ကှိ  ဆှိ ဝါုံးစွှာ ထှိြှိ က်ပစနှိ ငသ်ည်ဟ  ပမျှှာ်မ နု်ံးရသည့်အ်ြါ  

စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှုြျာားဆနာ်းစစ်မခငာ်း (CIA )က ိုရဆာငေွ်က်ေန ်အ င့််ရတာ်ဆံိုားမြစ် ည။် 
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ပတ်ဝနာ်းကျင ်ထ ခ ိုက်ြှု အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (EIA) ။  ။ မြနြ်ာ EIA လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား (၂၀၁၅)36 နငှ့််အည  ၁ ြဂဂါဝပ် 

နငှ့််အထက် ရ ှိသည့်် ြည ်ည့်် စ ြံက နာ်း အတွက်ြဆ ို စ ြံက နာ်း   ား န် ့် EIA   ို ့်ြဟိုတ် ကနဦား ပတ်ဝနာ်းကျင ် စံိုစြ်ား 

စစ်ရဆားမခငာ်း(IEE) ပဆှာငရွ်က်ဖြငု်ံး ည ် စ ြံက နာ်းစ ြံရေားဆွမဲခငာ်း၏ ရနာက်ဆံိုား နငှ့်် အရ ားစ တ်အကျဆံိုား အဆင့််မြစ် 

 ည။် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၅ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက်   ို ့်ြဟိုတ် ရေရလှာငပ်ြာဏ ကိုဗြ တာ  နာ်းရပါငာ်း ၂၀ နငှ့််အထက် 

  ို ့်ြဟိုတ် ရေရလှာငတ်ြံ၏ ြျက်နာှမပင ် ဧေ ယာ ၄၀ဝ  ဟက်တာ နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားအတွက် 

ပတ်ဝနာ်းကျငထ် ခ ိုက်ြှုအကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (EIA) ရဆာငေွ်က်ေန ်လ ိုအပ် ည။်  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁ ြဂဂါဝပ် နငှ့်် 

၁၅ ြဂဂါဝပ်အ ကာားတွငရ်ှ ပပ ား ရေရလှာငပ်ြာဏ ကိုဗမ တာ နာ်းရပါငာ်း ၂၀ ထက်ရလျာ့်နညာ်းကာ ရေရလှာင ် တြံ၏ 

ြျက်နာှမပင ်ဧေ ယာ ၄၀ဝ ဟက်တာ ထက်နညာ်းရ ာ စ မ ကှိနု်ံးြျာားအတွက်  ကနဦား ပတ်ဝနာ်းကျငစံ်ိုစြ်ားစစ်ရဆားမခငာ်း  (IEE)  

ရဆာငေွ်က်ေန ်လ ိုအပ်ပါ ည်။ 

EIA လိုပ်ငနာ်းစဉက ို  စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့်် ေ ဇ ိုငာ်းပံိုစံထိုတ် ည့််ကာလအတွငာ်း စတင ်င့်် ည။် ထ ို  ို ့် 

ရဆာငေွ်က်မခငာ်း ည ်ရကာငာ်းြွနရ် ာန ိုငင်တံကာလိုပ်ငနာ်းရဆာငေွ်က်ြှုအရလ့်အထြျာားနငှ့်် က ိုက်ည ကာ ဤအရစာပ ိုငာ်း 

လိုပ်ငနာ်းတွင ် အငဂ်ျငန် ယာနငှ့််  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျငအ်ြွဲ ွေ့ြျာားအ ကာား ေငာ်းနှ ားစွာပာူးရပါငာ်းရဆာငေွ်က်ြှု မြစ်ရပေါ် 

ရစပါ ည။် ဤ  ို ့်ရဆာငေွ်က်မခငာ်းမြင့်က်က ားြာား ည့်် ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရရှာငရ်ှာားန ိုငရ်ေား နငှ့်် 

 က် ာရလျာ့်ပါားရစရေား အတွက် ေ ဇ ိုငာ်းအပပ ားြ တ်ခင ်စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့်် ေ ဇ ိုငာ်းပံိုစံထိုတ်မခငာ်းတ ို ့် 

တ ိုားတက် ရကာငာ်းြွန ်ရစေန ် EIA/IEE က ကူည မြည့််ဆညာ်းြှုရပားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် 

8.2။ မြစ်ဝှြ်ားဇိုန်ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြှတ်မခငာ်း  

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို လြ်ားညွှနေ်န ် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုချငာ်းစ  

အတွက် ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းအစ အြံ (Zoning Plan) တစ်ခိုက ို ရြာ်ထိုတ်ထာားပါ ည။် ထ ိုအစ အြံ ည ် (၁) 

အလတ်စာား နငှ့် ် အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားရ ကာင့် ် မြစ်ဝှြ်ား၏ ြရှ ြမြစ်မြစ်စဉြျာားနငှ့် ် မြင့််ြာားရ ာ 

 ဘာဝတနြ် ိုားြျာား  လွနလ်ွနက်ဲကဲအဆင့််န ြ့််ကျြှု   ို ့်ြဟိုတ် ဆံိုားရှု ံားြှုမြစ်ရပေါ်ရစန ိုငြ်ည့်် ရေရှညတ်ညတ်ံ့်အကျ ြုား 

မြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံနငှ့်် ြက ိုက်ည ရ ာ  အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျ ြုားက ို  ြမပြုလိုပ် 

ဘ ဲ   ား န ့်က်ာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားထာားေြည့် ် တနြ် ိုားမြင့်ဧ်ေ ယာြျာား (၂) ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်

အလာားအလာရှ  ည့် ် င့််ရတာ် ည့်် တနြ် ိုားန ြ့််ဧေ ယာြျာားက ို အ ကံမပြုပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ရပားပါ ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းအစ အြံ (Basin Zoning Plan) ည် အလံိုားစံိုရ ာ ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ 

လိုပ်ရဆာငခ်ျက်နငှ့်် မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်ြျာား၏ ရကာငာ်းြနွရ် ာအရမခအရနြျာား  ို ့် ထည့််ဝငမ်ြည့််ဆညာ်းရပား ည့််  ဘာဝ 

အပ ိုငာ်းအမခာား ယူနစ်နစ်ှခိုက ို လက်ခံအ  အြတှ်မပြုပါ ည်- 

• ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ။  ။ မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုအတွငာ်းရှ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားက ို ပငလ်ယ် နငှ့်် 

ဆက် ွယ်ရပားကာ မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုြျာား၊ နိုနာ်းနငှ့်် ရေရနရဂဟစနစ်ြျာားအတွက် တာားဆ ားြှုြရှ ရ ာ 

ဆက် ွယ်ရေားစနစ်က ို ရပား၍၊ မြစ်ဝြ်ှား၏ အရေားပါရ ာမြစ်စဉြျာားနငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားရပား 

 ည့်် အဓ ကမြစ်လြ်ားရ ကာငာ်း 

• မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ။  ။ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း/အဓ က မြစ်လက်တက် အတွငာ်း  ို ့် မြစ်ရစ၊ ပငလ်ယ်အတွငာ်း  ို ့် မြစ်ရစ 

တ ိုက်ရ ိုက် စ ားဝငပ်ပ ား မြစ်ဝြ်ှား၏ ရဂဟစနစ် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားအရပေါ် ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ ၊ ဓာတိုရဗေဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် 

                                                             

36 MOECAF, 2015. Environmental Impact Assessment Procedure. Notification No. 616/2015. 29 December 2015. 
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ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာ မြစ်စဉြျာားက လွှြ်ားြ ိုား က်ရောက်န ိုငေ်န ်အဓ ကကျရ ာ  ကာားခံ ကိုနာ်း/ရေ အဆက်အ ွယ် 

ြျာား ြနတ် ားရပား ည့်် ထငရ်ှာားကွဲမပာားရ ာ  ဘာဝရေဆငာ်းဧေ ယာြျာား 

မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းအစ အြံ (Basin Zoning Plan) ည ်ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

ြျာားအတွက်   ားမခာားစ ြံခန် ့်ခွဲရေားဇိုနြ်ျာား နငှ့်် ထ နာ်းချြုပ်ြှုြျာားက ို  တ်ြတှ်ရပား ည။် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအ စ် 

ြျာား၏ တညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်းနငှ့်် ြဝူါေြျာား၊ အစ အြံြျာား၊ လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာား၊ ရလ့်လာြှုြျာားနငှ့် ် အရထာက်အပံ့် 

မပြုရပားမခငာ်းတ ို ့်အတွက် ထ ိုအစ အြံြျာားက ို အ ံိုားမပြုလျင ်ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

အတွက် အရမခခံအိုတ်မြစ် မြစ်လာပါလ ြ့််ြည။် 

8.2.1။ ပင်ြမြစ်ရ ကာငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်း 

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခို၏ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ည ် မြစ်ဝြ်ှား၏ မြစ်စဉြျာားနငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်

မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်အတွငာ်း လ ိုအပ်ရ ာ ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ၊ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေဆ ိုငေ်ာနငှ့်် ရဂဟရဗေစနစ်ဆ ိုငေ်ာ ချ တ်ဆက် 

ြှုက ို ရထာက်ပံ့်ရပား ည။် အတာားအဆ ားြရှ ရ ာ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှု ည ် ရေ၊ နိုနာ်းအနညအ်နစ်၊ ငါား နငှ့်် 

အမခာားရေရန က်ရှ ြျာားအတွက်  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားနငှ့်် ပငလ်ယ်အ ကာား  ယ်ရဆာငပ် ို ့်ချ ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာ 

န ိုင ်ည့််လြ်ားရ ကာငာ်းက ို ြနတ် ားရပား ည။် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှုက အာားမြည့််ကူည ရပားရ ာ မြစ်ဝြ်ှား 

လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• ော  အလ ိုက်ရမပာငာ်းလဲရ ာ ရေထိုစ ားနှုနာ်း နငှ့်် ရေြျက်နာှမပငအ်န ြ့််အမြင့်် အပါအဝင ်ရေ  ံောလညပ်တ်ြှု 

နငှ့်် မြစ်ရေစ ား၏ထာူးမခာားရ ာ လကခဏာြျာား 

• မြစ်ရ ကာငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှု 

• ရေရန က်ရှ ြျာား၏ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာအချက်မပြှု နငှ့်် မြစ်စဉြျာား (ဥပြာ- ငါားြျာားရရွှွေ့ရမပာငာ်း  ွာားလာမခငာ်း 

အတွက်) နငှ့်် မြစ်တစ်ရလျှာက် က်ရှ ြျာားကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောြျာားအာား ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှု 

• မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ကိုနာ်းရမြြ ှဆငာ်း က်လာ ည့်် အာဟာေြျာား အာား ရေစ ားအာားမြင့််တွနာ်းထိုတ် ယ်ရဆာငြ်ှု 

နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း နငှ့်် ပငလ်ယ် ဧေ ယာြျာား  ို ့် ပ ို ့်ရဆာငြ်ှု 

• ကြ်ားရ ိုတနာ်းရမြမပငပံ်ိုစံက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငေ်န ် ပငလ်ယ်ဧေ ယာအတွငာ်း နိုနာ်းအနညအ်နစ် မပနလ်ည ်

မြည့််တငာ်းရပားမခငာ်း 

•  ဘာဝရဘားအနတောယ် ထ နာ်း  ြ်ားြှု - ရေကက ားရေလျံှြှု နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းထ နာ်း  ြ်ားကာကွယ်ြှု 

• မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ်ရေ ြျာားအတွငာ်း ရေငနဝ်ငရ်ောက်ြှုက ို ကာကွယ်တာားဆ ားမခငာ်း 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း အရပေါ်တွင ် တြံကက ားြျာား တညရ်ဆာက်လိုပ်က ိုငမ်ခငာ်း ည ်  မြစ်အတွငာ်း အတာားအဆ ားြျာားြနတ် ား၍ 

ပငြ်ရေလြ်ားရ ကာငာ်းက ို  တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်းဆက် ွယ်ရနရ ာ မြစ်အပ ိုငာ်းြျာားအမြစ် အလျာားလ ိုက် အစ တ်စ တ် 

ပ ိုငာ်းကန် ့်ကာ ဆက် ွယ်ြှု မပတ်ရတာက်ရစ ည။် တြံတညရ်ဆာက်လိုပ်က ိုငမ်ခငာ်း ည ် မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်အတွငာ်း 

ရအာက်ပါအရ ကာငာ်းြျာားရ ကာင့်် အဆင့််န ြ့််ကျြှုြျာား မြစ်ရစပါ ည ်- 

• မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု အရမပာငာ်းအလဲ - ဆညရ်ေ   ိုရလှာငထ် နာ်း  ြ်ားြှုရ ကာင့်် ရန ့်စဉ နငှ့်် ော  အလ ိုက် စ ားဆငာ်းြှု 

က ို ထ နာ်းည  ခံေမခငာ်း 
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• ရေအေညအ်ရ ွားအဆင့််န ြ့််ကျမခငာ်း - ဆညရ်ေ  ိုရလှာငြ်ှုရ ကာင့်် ရေ၏အပခူျ န၊် အလငာ်းထ ိုားရြာက်န ိုငြ်ှု၊ 

ရအာက်ဆ ဂျင ်ပါဝငြ်ှုပြာဏ ၊ အာဟာေ ပါဝငြ်ှုပြာဏ  အရမပာငာ်းအလဲြျာား 

• ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ အရမပာငာ်းအလဲြျာား - မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့်  ယ်ရဆာငပ် ို ့်ချ ည့်် နိုနာ်းဝနအ်ာား 

ရလျာ့်ကျမခငာ်း၊ နိုနာ်းတွငပ်ါဝင ်ည့််  ရဲကျာက်ြွဲ ွေ့စညာ်းပံို အချ ြုားအစာား အရမပာငာ်းအလဲ နငှ့်် ဆည်အတွငာ်း နိုနာ်းြျာား 

ြြ်ားထ နာ်းထာားမခငာ်းနငှ့်် ဆက်န ွှယ် ည့်် ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ အရမပာငာ်း အလဲြျာား 

• ရေရန က်ရှ ြျာားကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောြျာားက ို ပ ိုငာ်းကန် ့်မခငာ်း - တြံအတာားအဆ ားြျာား ည ်မြစ်ရ ကာငာ်း 

အတွငာ်း ငါားြျာား ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုက ို ပ တ်ပငတ်ာားဆ ားပပ ား၊ တ ာားတညာ်းစ ားဆငာ်းရန ည့်် မြစ်ရေရှငက် ို 

တြံတွငာ်း ရေနက်ပ ိုငာ်းရှ  ရေရအားထိုနငှ့်် တြံအရပေါ်ယံြျက်နာှမပငတ်ွင ် ရနာှးရကွားစာွစ ားဆငာ်းရ ာ ရေရနာွးြျာား 

အမြစ် နစ်ှပ ိုငာ်းကွဲရစ လ ို၊ မြစ်ရ ကာငာ်းနငှ့်် တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်း ာဆက် ွယ်ထာားရ ာ၊ ရမပာငာ်းလဲ 

 က်ရောက်ခံေရ ာ ရေရန က်ရှ ြျာား ကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောြျာား လညာ်း မြစ်ရပေါ်ရစ ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်းတညရ်ှ  ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား ည ် အလာားတူထ ခ ိုက်ြှုြျာား ြနတ် ားမြစ်ရပေါ် 

ရစရ ာ်လညာ်း  ၎ငာ်းတ ို ့် ည ်မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုားစ ားဆငာ်းြှု စိုစိုရပါငာ်း၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်းြျှက ို ာ  က်ရောက်ြှုရှ ြည။် 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း အရပေါ် ရှ  စ ြံက နာ်းြျာား ည ် စ ြံက နာ်းတညရ်ှ ောြ ှည ် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု တစ်ခိုလံိုားအရပေါ် 

 က်ရောက်ကာ  ပ ိုကက ားြာား ည့်် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား မြစ်ရပေါ်ရစ ည။် 

ရလားရထာင့််အကကွ ်၁။ မြစဝ်ြှာ်း၏ ကျနာ်းြာ နစ်ြွာ်းြှု နငှ့်် ငါားထိုတလ်ိုပ်ြှု၏ အရေားကက ားပံို 

မြနြ်ာန ိုငင်စံ ားပာွားရေား၏ အဓ ကအစ တအ်ပ ိုငာ်းတစခ်ိုမြစ် ည့်် ရေချ ြုငါား နငှ့်် ပငလ်ယင်ါားထိုတလ်ိုပ်ရေားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငေ်န၊် 

မြစဝ်ြှ်ား၏ ကျနာ်းြာ နစ်ြွာ်းြှု ည ်အလနွအ်ရေားပါ ည။် ော  အလ ိုကရ်ေစ ားဆငာ်းြှု၊ ရေအေညအ်ရ ာွး နငှ့်် မြစ၏် ဘြူ ရိုပ် ငွ ်

ရဗေဆ ိုငေ်ာ အရမပာငာ်းအလြဲျာား အာားလံိုား ည ် ကရ်ှ ြျာား၏  ဘာဝရေချ ြုအတငွာ်း ကျကစ်ာားောရနောြျာား က ို အဆင့််န ြ့််ကျ 

ရစ ည။် မြနြ်ာန ိုငင် ံအဓ ကမြစက်က ားြျာားြ ှပငလ်ယထ် ဲစ ားဝငရ် ာရေြျာားတငွ ်ပငလ်ယတ်ငွာ်းရန ကရ်ှ ြျာားအတကွလ် ိုအပ်ရ ာ 

အာဟာေြျာားပါရှ ပပ ား၊ ကြာ်းရ ို ားတနာ်းငါားထိုတလ်ိုပ်ရေားအတကွ ် ြရှ ြမြစလ် ိုအပ် ည့််  ဘာဝကြာ်းရ ို ားတနာ်း မြစစ်ဉြျာား 

ထ နာ်း  ြာ်းထာားေန ်ကညူ ရပား ည။်  

၂၀၁၄ တငွ ် တစန် ိုငင်လံံိုား ငါားထိုတ်လိုပ်ြှု(ခန် ့်ြနှာ်းရမခ)  ည ် ၅,ဝ၄၈,၀၀၀ ြကထ်ေစတ်နမ်ြစပ်ပ ား ကြာ့္် ငါားထိုတ ် လိုပ်ြှု၏ ၃ 

ောခ ိုငန် ှုနာ်းဝနာ်းကျငရ်ှ  ည။် ဤက နာ်းဂဏနာ်းတငွ ်ရေချ ြုငါားလိုပ်ငနာ်းြ ှ၂၇.၃ ောခ ိုငန် ှုနာ်း ၊ ပငလ်ယင်ါားလိုပ်ငနာ်းြ ှ၅၃.၅ ောခ ိုငန် ှုနာ်း နငှ့်် 

ငါားရြာွးမြျူရေားြ ှ၁၉.၁ ောခ ိုငန် ှုနာ်း တ ို ့် ပါဝင ်ည။် တစန် ိုငင်လံံိုား ငါားထိုတလ်ိုပ်ြှုအတ ိုငာ်းအတာ ည ် ကရ်ြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားအတကွ် 

အရေားပါပပ ား ငါားလိုပ်ငနာ်း ကဏ္ဍ အတငွာ်း ခန် ့်ြနှာ်းရမခ လ ူ၃.၂  နာ်း ( အချ နမ်ပည့်် ၈၀ဝ,ဝ၀ဝ - အချ နပ် ိုငာ်း ၂.၄  နာ်း )က ို အလိုပ်အက ိုင ်

ရပားအပ်ထာား ည ်။ 

ငါားထိုတလ်ိုပ်ရေား ည ် GDP ထည့််ဝငြ်ှုတငွ ် စတိုတထ ရမြာက ် အကက ားဆံိုားကဏ္ဍ မြစပ်ပ ား၊ န ိုငင်မံခာားရငေွရှ ြှုတငွ ် စတိုတထ အကက ားဆံိုား 

ေငာ်းမြစမ်ြစက်ာ လအူြျာားစိုအတွက ်အရေားပါရ ာ တ ေစဆာန ်ပရ ိုတငာ်း ေငာ်းမြစက် ို ရထာကပံ့််ရပားလျက်ရှ  ည(်လတူစဦ်ားအတကွ ်

တစန်စှလ်ျှင ်ပျြာ်းြျှ ၃၀ က လ ိုဂေြ် ရထာကပံ့််ရပား ည)်။ 

အေငာ်းအမြစ ်။ ၂၀၁၄ခိုနစ ်ငါားလိုပ်ငနာ်း စာေငာ်းအငာ်း  ၊ ငါားလိုပ်ငနာ်းဦားစ ားဌာန ၊ မြနြ်ာန ိုငင်။ံ 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအာား ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်း ည ် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုစ ၏ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအတွငာ်း  ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့်် အမခာား ရေအေငာ်းအမြစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာား (ဥပြာ- စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေား 

ဆညြ်ျာား) ြမပြုလိုပ်ဘ ဲ   ား န် ့်ကာကွယ်ထာားေြည့်် အတ ိုငာ်းအတာက ို အ ကံမပြုရပားမခငာ်းမြစ် ည။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

အြျာားစို ည ် မြစ်၏ထ ိုကာကွယ်ထာားြည့််အပ ိုငာ်းအကန် ့်တစ်ရလျှာက် မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှု ထ နာ်း  ြ်ားထာားမခငာ်း 

အာားမြင့််၊ ထ ိုရနောြတှဆင့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းထ ဲ ို ့် မြစ်ရေြျာား ထိုတ်လွှတ်ကာ ထ ိုြှတဆင့်် ပငလ်ယ်အထ  
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အတာားအဆ ားြရှ  ဆက် ွယ်န ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် ဤ  ို ့်ထ နာ်း  ြ်ားထာားြှု ည ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအ ံိုားချြှု နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲြှု 

ဆ ိုငေ်ာ ဆံိုားမြတ်ချက်ြျာားချြတှ်ောတွင ်မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားအရပေါ် ပပူနရ်နစော ြလ ိုဘ ဲမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

တနြ် ိုားြျာားအရပေါ် အရမခခံချြှတ်န ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။်  

  ား န ့်က်ာကွယ်ထာားေန ် အ ကံမပြုထာား ည့် ် ပငြ်မြစ်ြျာားက ို မြစ်ဝှြ်ားငါားခိုတွင ် ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ထာားပါ ည။် 

(ြဟာြဲရခါငရ်ေ ခွဲ၏ ရေတာရဘ့်စ် အရပေါ် အရမခခံ၍) ဧောဝတ ၊  လံွင ် နငှ့််ြဲရခါင ် မြစ်ဝှြ်ားြျာားအတွငာ်း Strahler 

Order 4 အဆင့််   ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက် တနြ် ိုားကက ား ညဟ်ို  တ်ြတှ်ထာားရ ာ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာားက ို အထာူးက စစအမြစ် 

  ား န် ့်ြယ်၍ ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားေန ် အ ကံမပြုပါ ည။် ဤ အြျ ြုားအစာားခွဲမခာား တ်ြတှ်ြှုနညာ်းလြ်ား ည ်

အရေားပါရ ာ မြစ်ဝှြ်ားမြစ်စဉြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားရှ ပပ ား အမခာားဧေ ယာြျာား (ဥပြာ- မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ် နငှ့်် 

ကြ်ားရ ို ားတနာ်းမြစ်စဉြျာား37)အရပေါ်လညာ်း  အရေားပါ ည့်် လွှြ်ားြ ိုား က်ရောက်ြှုြျာားရှ  ည့်် မြစ်ကက ားြျာားအာား 

အရကာငာ်းဆံိုား ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ရပားော နညာ်းလြ်ားအမြစ် ရေွားချယ်ခံေ ည။်   ို ့်ောတွင ် ထ ိုနညာ်းလြ်ား၌ ခခငာ်းချက်နစ်ှခို 

ရှ ရန ည။် (၁) မြစ်ငယ်မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲရအာက်ဘက်ရှ  မြစ်ငယ်မြစ်၏အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား နငှ့််  (၂) ြဏ ပေူ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်း ြဏ ပေူမြစ် ( နစ်ှခိုစလံိုား ည ်ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား အတွငာ်းတွငရ်ှ  ည်) တ ို ့် ည ်Strahler Order 

အဆင့်် ၄ ရှ ရ ာ်လညာ်း  ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း အြျ ြုားအစာားအမြစ်  တ်ြတှ်မခငာ်းြ ှ ြယ်ထိုတ်ထာားမခငာ်းမြစ် ည။်38 

စ ြံရေားဆွဲြှုဆက်လက်မပြုလိုပ်န ိုငရ်စေန ် ဤ မြစ်အပ ိုငာ်းအကန် ့်ြျာားက ို  ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအြျ ြုားအစာားအမြစ် 

 တ်ြတှ်ကာကွယ်ထာားေြည့််အစာား၊ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ တစ်ခိုစ ၏ အစ တ်အပ ိုငာ်း အမြစ် ာ အ  အြတှ်မပြုထာား ည၊် 

  ို ့်ရ ာ် ရဂဟရဗေ စနစ်ဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်အတွက် အလွနအ်ရေားပါ ညဟ်ို  တ်ြတှ်ခံထာားေဆမဲြစ်ပါ ည။်  

မြနြ်ာန ိုငင် ံအရရှ ွေ့ဘက်ရှ  လာအ ိုေ ြ ိုကေက်တစ်န ိုငင်နံငှ့် ်နယ်န ြ တ်ထ စပ်ြှုတစ်ရလျှာက် တညရ်ှ  ည့် ်ြဲရခါငမ်ြစ် အပ ိုငာ်း 

အကန ့် ်ည ် မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း နငှ့် ် မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်းတ ို ့်တွင ် ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည  မခငာ်း ခံထာားေရ ာ်လညာ်း၊ ဤ 

အရေားပါ ည့် ် မြစ်အတွငာ်းရဂဟရဗေအရမခအရနြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငရ်ေားအတွက်၊ စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထည် 

ြရြာ်ဘ ဲ   ား န ့်ြ်ယ်ထာားေန ် အ ကံမပြုထာားပပ ားမြစ် ည။် ဤ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းနငှ့််ကပ်လျက် မြစ်ညာပ ိုငာ်း၊ 

တရိုတ်န ိုငင်ဘံက်တွင ်ြနရ်ဆာင ် စ ြံက နာ်းက ို ငါားြျာားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာဆက် ွယ်ြှုက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်ြျက်  ြ်ားခဲ့် 

 ည။် စစ်ရတာငာ်းမြစ် ည ်Strahler Order 4 အဆင့်် ြဟိုတ်ရ ာ်လညာ်းဘ ဲစစ်ရတာငာ်းမြစ်၏ရအာက်ဘက်အပ ိုငာ်းက ို 

  ား န် ့် ြယ်ထာားေန ်ခ ိုငလ်ံိုရ ာ အရ ကာငာ်းေငာ်း ြှာ - စစ်ရတာငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ်တညရ်ဆာက်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား၏ 

မြစ်ရေထ နာ်းည  ြှုအဆင့်် က မြင့််ြာားရနရ ာရ ကာင့််မြစ် ည။် 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားက ို ဤ  ို ့် အရ ားစ တ်ပ ိုငာ်းမခာားရြာ်မပမခငာ်း ည ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအာားလံိုား နငှ့်် 

ပငလ်ယ်တ ို ့်အ ကာား ဆက် ွယ်ြှုက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငေ်န ် အရေားကက ားရ ကာငာ်း အ  အြတှ် မပြုမခငာ်းမြစ် ည။် 

ဤ  ို ့်ရဆာငေွ်က်မခငာ်း ည ်မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားတွင ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ်မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း မြစ်စဉြျာား အရပေါ် 

 က်ရောက်ြည ်ြဟိုတ်ဟို ဆ ိုလ ိုမခငာ်းြဟိုတ်ပါ။   ို ့်ရ ာ် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာားက ို အတာားအဆ ားြရှ ရ ာ မြစ်ရ ကာငာ်း 

ြျာားအမြစ် ထ နာ်း  ြ်ားထာားမခငာ်းမြင့်် ထ နာ်းည  ြှုြရှ ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြ ှရေနငှ့်် နိုနာ်းြျာား ဝငရ်ောက်စ ားဆငာ်းခွင့််ရပားန ိုငက်ာ   

ထ နာ်းည  ခံထာားေ ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရလျာ့်နညာ်း က် ာရစ၍၊ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုားအနှံ ့် ငါားြျာား 

ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာောလြ်ားရ ကာငာ်းက ို ထ နာ်း  ြ်ားရပား မြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

                                                             

37 The reserved mainstem is recognized as a corridor that covers the bed and banks of the river and the immediately 
adjoining land. Where the mainstem is a braided river such as on the Ayeyarwady delta, all braided streams are classed 
as mainstem. 

38 Around 100 km of the Myitnge River and 30 km of the Manipur River classified as Strahler 4 are not classed as 
mainstem rivers. 
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၏ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို မြစ်ဝှြ်ားအဆင့််၌ အနညာ်းဆံိုား မြစ်ရစေန ်လိုပ်ရဆာငန် ိုငြ်ည့််အရကာငာ်းဆံိုား အခွင့််အလြ်ားက ို ေရှ ရစ 

 ည။်  

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း  တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားထာား ည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာားြာှ ပ   ၈.၁ တွင ်  ရိုပ်ရြာ်မပ ထာား ည့်် 

အတ ိုငာ်းမြစ် ည။် - 

• ဧောဝတ  ။  ။  ြလ ခ နငှ့်် အနြ် ိုငခ် ရပါငာ်းဆံို ည့််ရနောြ ှစတင ်ည။် 

• ချငာ်းတွငာ်း ။ ။ ရှငရ်ဗွားေန ် နငှ့်် ရှငရ်လာငာ်းဂ ပြ ြုွေ့နယ်ြျာားအ ကာား မြစ်ြျာားရချာငာ်းြျာား ၁ နငှ ် ၂ မြစ်ဝှြ်ား 

     ရေ ခွဲြျာား ရပါငာ်းဆံို ည့်် ရနောြ ှစတင ်ည။် 

•  လံွင ်။  ။  မြနြ်ာ - တရိုတ် နယ်စပ်ြ ှစတင ်ည။် 

• ြဲရခါင ်။  ။  မြနြ်ာ- လာအ ို နယ်စပ်တရလျာက် ၁၈၀ က လ ိုြ တာ နငှ့်် 

• စစ်ရတာငာ်း။ ။ ရအာက်ဘက်ရပါငာ်းရလာငာ်း၏မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း ဆငရ် မြစ် နငှ့်် ရပါငာ်းဆံို ည့််ရနောြှ 

     စတင ်ည။် 
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ပ   ၈.၁ ။ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာား အရပေါ် အဆ ိုမပြုထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပဲခာူး နငှ့်် ဘ ားလငာ်း မြစ်ဝြ်ှားြျာား ည ်  ရေဆငာ်း ဧေ ယာ ရ ားငယ်ပပ ား (၁၀ ,၂၆၁ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ နငှ့် ် ၃,၀၅၆ 

စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာအ  ား  ားရှ  ည်) ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၏ Strahler Order န ြ့်် မြင့််   ား န် ့်ြယ်ထာားေန ်

ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာား ည့် ် မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း ြရှ ပါ။ လက်ရှ တွင ် တန သာေ  နငှ့်် ေခ ိုငမ်ြစ်ဝှြ်ားြျာားတွငလ်ညာ်း 

ြည ်ည့််ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းက ိုြျှ   ား န် ့်ြယ်ထာားေန ်  တ်ြှတ်ထာားမခငာ်းြရှ ပါ။ ၎ငာ်းမြစ်ဝှြ်ားြျာားတွင ် ပငလ်ယ်ထဲ 

စ ားဝင ်ည့်် Strahler Order န ြ့််ရ ာ မြစ်ြျာား ာ ပါဝင ်ည့််အမပင ်   ား န် ့်ြယ်ထာားေနက် စစအတွက် 

ြည ်ည့်ရ်ေလြ်ားရ ကာငာ်းက ို ပ ို၍ဦားစာားရပားေြည် ဆ ို ညက် ို  တ်ြတှ်ေန ်  တငာ်းအချက်အလက် လံိုရလာက်စွာ 
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ေရှ ထာားမခငာ်းလညာ်းြရှ ပါ။ ပငြ်မြစ်ြျာားက ို   ား န် ့် ြယ်ထာားေြည့််  ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအမြစ်  တ်ြတှ်၊ ြ တ်ြတှ် 

ဆံိုားမြတ်န ိုငေ်န ်ထ ိုမြစ်ြျာား၏ ရေစ ားဆငာ်းြှု၊ နိုနာ်း နငှ့်် ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ ဂိုဏအ်ဂသ ါေပ်ြျာားအရ ကာငာ်း ပ ိုြ ို  ရှ နာားလညေ်န ်

ထပ်ြံစာူးစြ်ားရလ့်လာေန ်လ ိုအပ်ပါ ည။်   

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအရပေါ်တွင ်ရနောချြည့်် စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၂၂,၁၆၀ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည့် ်အဆ ိုမပြု စ ြံက နာ်း ၇ 

ခို (ဇယှာုံး ၈.၂)   ည ်ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရစြည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား  တ်ြတှ်ချက်ြျာား 

နငှ့်် က ိုက်ည ြှုြရှ ပါ။ ထ ို စ ြံက နာ်းြျာားတွင ်မြစ်ဆံို နငှ့်် ထြံ   စ ြံက နာ်း (စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၇,၂၀ဝ ြဂဂါဝပ်) 

တ ို ့်ပါဝင ်ည။် ၎ငာ်းစ ြံက နာ်းနစ်ှခိုအာား ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့် ် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားရ ကာင့် ် (မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေက 

ရနာက်ထပ်  ံိုား ပ်ြှုြျာား မပြုလိုပ်ေန)်ဆ ိုငာ်းငံ့်ထာား ည။်  ြ ိုငာ်းတံိုစ ြံက နာ်း၏ ြလူေ ဇ ိုငာ်းအရပေါ်လညာ်း မပနလ်ည ်ံိုား ပ်ပပ ား 

မြစ်ကာ၊   ားမခာား စ ြံက နာ်းနစ်ှခို (ြ ိုငာ်းတံို နငှ့် ် ဝြ်ကန)် အမြစ် ေ ဇ ိုငာ်းမပနဆ်ွေဲန ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်အ်ြွဲ ွေ့က 

စဉားစာားလျက်ရှ  ည။် 

ဇယှာုံး ၈.၂ ။ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းရပေါ် အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 
တပ်ဆငစ်က်အငအ်ှာုံး  

(ြဂဂါဝပ် ) 

ဧောဝတ  မြစ်ဆံို(S) ၆,၀၀၀ 

ချငာ်းတွငာ်း ထြံ  (S) ၁,၂၀၀ 

 လံွင်39 

ကွြ်ားလံို ၁,၄၀၀ 

ရနာငြ် ၁,၂၀၀ 

ြ ိုငာ်းတံို  ၇,၀၀၀ 

ေွာ စ် ၄,၀၀၀ 

ဟတ်ကက ား ၁,၃၆၀ 

စိုစိုရပါငာ်း  ၂၂,၁၆၀ 

S.    မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေြှ ဆ ိုငာ်းငံ့်ထာား ည။် 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်၏မြစ်စဉြျာားအရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှု 

ြည်ြျှ မပငာ်းထနရ် ကာငာ်းက ို မြစ်ဆံိုစ ြံက နာ်း၏ ရနာက်ဆက်တွဲအရမပာငာ်းအလဲြျာားမြင့််  ရိုပ်ရြာ်မပ န ိုင ်ည် (ဇယှာုံး 

၈.၃)။ ဤစ ြံက နာ်း တစ်ခိုတညာ်းနငှ့််ပင ်ြလ ခြ ှ(၂၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) နငှ့်် အနြ် ိုငခ်ြ ှ(၁၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)40 စ ားဝငက်ာ၊ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခို 

လံိုား စိုစိုရပါငာ်းရေထိုစ ားနှုနာ်း၏ ခန် ့်ြှနာ်းရမခ ၄၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို ထည့််ဝငမ်ြည့််ဆညာ်းရပားရနရ ာ ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာ၏ 

၁၁.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်းြ ှ ရေစ ားဆငာ်းြှုြျာားက ို အဆက်အ ွယ်မြတ်ရတာက်ကာ ထ နာ်းည  ြှု မပြုလိုပ်ြည့််အမပင၊် မြစ်ဝှြ်ား၏ 

နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှုဝနထ်ိုပ်က ို ြျာားစာွရလျာ့်ကျရစြညမ်ြစ် ည။်  လံွငပ်ငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ 

 က်ရောက်ြှုြှာ ပ ို   ာကက ားြာား ည။် အဆ ိုမပြု ဟတ်ကက ားစ ြံက နာ်း ည် မြစ်ဝှြ်ားရေဆငာ်းဧေ ယာ၏ ၉၁.၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

ရကျာ်ရှ  ရေရနရဂဟစနစ်ြျာားက ို ပငလ်ယ်နငှ့်် အဆက်အ ွယ်မြတ်ရတာက်ကာ ကြ်ားရ ို ားတနာ်းဧေ ယာ  ို ့် နိုနာ်းဝနထ်ိုပ် 

ြျာားစာွ ပ ို ့်ရဆာငြ်ှုက ို ဟန် ့်တာားရပြည။် ရေရလှာငတ်ြံအတွငာ်း နိုနာ်းမပည့် ်ည်အထ  မြည့်တ်ငာ်းပပ ားရနာက်ြ ှာ ထပ်ြံ 

စ ားဝငလ်ာ ည့် ်နိုနာ်းြျာားက ို  မြစ်ရအာက်ဘက်  ို ့် စ ားဆငာ်းရစြည်မြစ် ည။် 

                                                             
39 Wei Gyi and Dawgin HPPs on the Thanlwin mainstem have been cancelled (MOEE, pers. comm.). 
40 AIRBMP, 2017.   
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ဇယှာုံး ၈.၃ ။ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့်် မြစ်ဝြ်ှား၏ ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား 

ဆံိုားရှု ံားြှု 

မြစဝ်ြှ်ား 

ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း ၏ 

ရအာကဘ်ကအ်ကျဆံိုား 

အဆ ိုမပြုစ ြကံ နာ်း 

စ ြကံ နာ်း၏ ရေဆငာ်း 

ဧေ ယာ စိုစိုရပါငာ်း                   

( စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ) 

စိုစိုရပါငာ်း 

မြစဝ်ြှ်ားဧေ ယာ 

(စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) 

ထ နာ်းည  ခေံ ည့််/ 

အဆကအ် ယွ ်

မပတရ်တာက ်ည့်် 

စိုစိုရပါငာ်း 

မြစဝ်ြှ်ားဧေ ယာ 

(ောခ ိုငန် ှုနာ်း) 

ဧောဝတ  မြစဆ်ံို ၄၇,၇၂၃ ၄၁၂,၅၀၀ ၁၇.၂ 

ချငာ်းတငွာ်း ထြ ံ  ၂၃,၃၁၄ 

 လံငွ ် ဟတက်က ား ၂၅၈,၅၇၇ ၂၈၃,၃၃၅ ၉၁.၃ 

ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားဆံိုားရှု ံားြှုရ ကာင့် ် မြစ်လာ ည့် ် အမခာားထ ခ ိုက်ြှုြျာားြှာ-  မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားစာွ အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်း 

အကန် ့်ကန် ့်မြစ်ြှုနငှ့်် ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည   ည့််အတ ိုငာ်းအတာတ ို ့် မြစ် ည။် ၎ငာ်း ထ နာ်းည  ြှုပြာဏ ည ် ဆညရ်ေ 

  ိုရလှာငထ် နာ်းချြုပ်ြှုရ ကာင့်် ော  အလ ိုက်စ ားဆငာ်း ည့််ပံိုစံ ရမပာငာ်းလဲြည့််အတ ိုငာ်းအတာက ို ညွှနမ်ပရန ည ်(တြံ ည် 

ရနေွာ  တွင ်ရေပ ိုြ ိုထိုတ်လွှတ်ရပားပပ ား ၊ ြ ိုားော  တွငရ်ေ  ိုရလှာင ်မြင့််  ာြနအ်ာားမြင့်် အမြင့််ဆံိုားမြစ်ရနကျ မြစ်ရေ 

စ ားနှုနာ်းြျာား ည ်န ြ့််ကျလာြညမ်ြစ် ည။်) 

ဧောဝတ -ချငာ်းတွငာ်း မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်အတွငာ်း ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၏ ဆက် ွယ်န ိုငစ်ွြ်ားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားမခငာ်း ည ်

မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း ၃၆ ခို အ ကာား ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားက ို ထ နာ်း  ြ်ားရပားထာားြည ် မြစ်ပပ ား၊ ၎ငာ်းတ ို ့်အထဲြ ှ ၂၄ ခို ည် 

အလွနရ်ှာားပါား ည့််အြျ ြုားအစာား၊  ၅ ခို ည ် ရှာားပါား ည့်် အြျ ြုားအစာား ဟို (မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းရှ  လွတ်လပ်စာွစ ားဆငာ်း 

ရနရ ားရ ာ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း၏အရှည ်ည ် ောခ ိုငန်ှုနာ်းြည်ြျှရှ  ညဟ်ူ ည့််အရပေါ်အရမခခံ)  တ်ြတှ်ထာား ည။်                          

အကယ်၍ မြစ်ဆံိုတြံက ို တည်ရဆာက်ြည်ဆ ိုလျှင ် ၊ ၎ငာ်း ည ်ြလ ခအတွငာ်း မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း ၁၇ ခို နငှ့်် အနြ် ိုငခ်  

အတွငာ်း မြစ်အပ ိုငာ်းအကန် ့် ၁၉ ခိုက ို မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်၏ ကျနအ်စ တ်အပ ိုငာ်းြျာား နငှ့််   ားမခာားပ ိုငာ်းကန် ့် 

အဆက်အ ွယ်မပတ်ရတာက်ရစြည ်မြစ် ည။် အဆ ိုပါမြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း အြျ ြုားအစာားြျာား၏ ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း န ားပါားက ို 

ရှာားပါား ညဟ်ို  တ်ြတှ်ထာား၍၊ ထ ိုောခ ိုငန်ှုနာ်းထတဲွင ် အလွနရ်ှာားပါားရ ာ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းအြျ ြုားအစာား ၄ ခို 

လညာ်းအပါအဝငမ်ြစ် ည။်၊ ချငာ်းတွငာ်းမြစ်အရပေါ်ြ ှ ထြံ   စ ြံက နာ်း  ညလ်ညာ်း ရေရနရဂဟစနစ်အရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှု 

အလွနမ်ြင့််ြာားြညမ်ြစ် ည။် တြံတညရ်ှ ောရနောတွင ် မြစ်ရေထ နာ်းည  ြှုအတ ိုငာ်းအတာြာှ ၁၄.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ ြညဟ်ို 

ခန် ့်ြှနာ်းထာားပပ ား မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း အြျ ြုားအစာား ၁၇ ခို ည ် ကျန ်ည့်် ဧောဝတ -ချငာ်းတွငာ်း မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်နငှ့််   ားမခာား 

အဆက်အ ွယ် ကငာ်းမပတ်  ွာားြည ်မြစ် ည။် 

အလာားတူပင၊်  လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှားရပေါ် ရှ  ြ ိုငာ်းတံို စ ြံက နာ်း ၏ ြလူအဆ ိုမပြုချက်အေ ၃၈၀ က လ ိုြ တာ ရှညရ် ာ တြံ ည် 

 လံွငပ်ငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း နငှ့်် နြ့််ပန ် မြစ်လက်တက် အထ  မြန် ့်ကျက် က်ရောက်ြညမ်ြစ် ည။် အဆ ိုပါတြံ ည် နငှ့်် 

မြနြ်ာ-တရိုတ် နယ်စပ်အ ကာား မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း ၁၅ ခိုက ို   ားမခာား အဆက်အ ွယ် ကငာ်းမပတ် 

ရစြညမ်ြစ် ည။်၎ငာ်းတ ို ့်အထဲြှ ၉ ခိုြာှ ရှာားပါား ည့််အရမခအရန   ို ့်ြဟိုတ် အလွနရ်ှာားပါား ည့်် အရမခအရနရှ ပါ ည။် 
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ရလားရထာင့််အကကွ ်၂။ ြ ိုငာ်းတံို ရေအာားလျှပ်စစစ် ြကံ နာ်းရ ကာင့််ပငြ်မြစရ် ကာငာ်းထ ခ ိုကြ်ှု 

 လံငွမ်ြစရ်ပေါ် အဆ ိုမပြုထာား ည့်် ြ ိုငာ်းတံို HPP  ည ် ြလူေ ဇ ိုငာ်းအေ ကြာ္ရပေါ်တငွ ် ၂၆ ခိုရမြာက ် ထိုထညအ်ကက ားဆံိုား 

တြတံစခ်ိုတညာ်းမြင့်် ရေ  ိုရလာှငထ် နာ်းည  ြည့််စ ြကံ နာ်းမြစလ်ာြည။် ထ ိုစ ြကံ နာ်းဆ ိုငေ်ာ ကက ြုတငခ်န် ့်ြနှာ်းတကွခ်ျကထ်ာား ည့်် 

ထ ခ ိုကြ်ှုြျာားအရ ကာငာ်း အရ ားစ တအ်ချကြ်ျာား ေရှ န ိုငမ်ခငာ်းြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ် ၎ငာ်း၏အေွယအ်စာားနငှ့်် တညရ်နောအေ၊ ပငြ်မြစ ်

ရ ကာငာ်းမြစစ်ဉြျာားအရပေါ် ရအာကပ်ါတ ို ့် အပါအဝင ်အရေားပါ ကက ားြာားရ ာ ထ ခ ိုကြ်ှုြျာား ြနတ် ားမြစရ်ပေါ်ရစြညမ်ြစ ်ည ်- 

• ရနေွာ  တငွ ်တြြံ ှမြစအ်တငွာ်းရေထိုတလ်ွှတြ်ှု ြျာားစာွ မြင့််တကမ်ခငာ်းနငှ့်် မြစရ်ေစ ားဆငာ်းြှုမြင့််ြာားရ ာမြစေ်ပ်ြျာား၏ 

အကက ြရ်ေနငှ့်် အေွယအ်စာားရလျာ့်ကျမခငာ်းအပါအဝင ် မြစရ်ေစ ားဆငာ်းြှုပံိုစ ံ      ာ ာရမပာငာ်းလြဲှုြျာား။ တြရံနော 

တငွ ်ရေစ ားဆငာ်းြှုထ နာ်းည   ည့််အတ ိုငာ်းအတာ ၄၄ ောခ ိုငန် ှုနာ်းရှ ပပ ား  လံငွမ်ြစဝ်တငွ ်၂၅ ောခ ိုငန် ှုနာ်းအထ  ာ ရလျာ့်ကျမခငာ်း 

• ဆညရ်ေ  ိုရလာှငထ်ာားစဉ  ရေ၏အပခူျ န၊် ရအာကဆ် ဂျင ်နငှ့်် အာဟာေပါဝငြ်ှု အရမပာငာ်းအလြဲျာားရ ကာင့်် ရေအေည ်

အရ ာွး အရပေါ် ကက ားြာားဆ ိုားဝါား ည့််ထ ခ ိုကြ်ှု 

• မြစအ်တငွာ်း နှုနာ်းဝနထ်ိုပ်  ယရ်ဆာငပ် ို ့်ချြှု ြျာားစာွရလျာ့်ကျမခငာ်း၊ မြစရ် ကပ ိုငာ်းတငွ ် မြစရ် ကာငာ်းအဆင့််န ြ့််ကျရစပပ ား 

ကြာ်းရ ို ားတနာ်းဇိုန ် ို ့် န ှုနာ်း  ယရ်ဆာငပ် ို ့်ချြှု ရလျာ့်နညာ်းရပျာကက်ယွ ်ရစမခငာ်း 

• မြစအ်ထကပ် ိုငာ်း နငှ့်် မြစရ်အာကပ် ိုငာ်း  ို ့် ငါားြျာားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ာွားလာြှုက ို တာားဆ ားမခငာ်း 

• ရေစ ားဆငာ်းြှုမြနက်ာ ရှညလ်ျာား ည့်် ကျငလ်ညက်ျကစ်ာားောမြစရ် ကာငာ်းက ို နကရ်ှု  ငာ်းပပ ား ရေပင ြရ် ာ တြရံေထို နငှ့်် 

အစာားထ ိုားမခငာ်း 

အဓ ကကျရ ာ ေ ဇ ိုငာ်း အရ ားစ တအ်ချကအ်လကြ်ျာား - တြအံမြင့်် ၂၄၁ ြ တာ ၊ ရေရလာှငတ်ြတံငွာ်း ရေဝပ်ဧေ ယာ ၈၇၀ 

စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ ၊ တြအံရှည ်၃၈၀ က လ ိုြ တာ ၊ အကျ ြုားမပြုရေရလာှငပ်ြာဏ ၃၇,၃၉၉ကိုဗ ဟကတ် ိုြ တာ  (hm3) ( စိုစိုရပါငာ်း 

  ိုရလာှငပ်ြာဏ၏ ၉၄ ောခ ိုငန် ှုနာ်း) က ို ထ နာ်း  ြာ်းထာားြည့်် ကာလ ၁၅၆ ေက။် 

ဤ စ ြကံ နာ်းက ို ေ ဇ ိုငာ်းမပနလ်ညရ်ေားဆွေဲန ်  MOEE က ရတာငာ်းဆ ိုခဲ့်ပပ ားရနာက ်ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ြူျာားက   ားမခာား 

စ ြကံ နာ်းနစှခ်ိုအမြစ ် တညရ်ဆာကေ်န ် စဉားစာားလျကရ်ှ  ည။် (pers. comm – China Three Gorges)   ို ့်ရ ာ် 

မပနလ်ညရ်ေားဆွထဲာား ည့် ်ေ ဇ ိုငာ်းအရပေါ် အြျာား  ရှ န ိုငေ်နထ်ိုတမ်ပနထ်ာား ည့် ်အရ ားစ တ ်အချကအ်လက ်ြရှ ပါ။ 

8.2.2။ ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွ ွဲဇ န ်ပှိ  င ်ုံး ဖြှာုံးသတ်မ တ်ဖြင ်ုံး  

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုအတွငာ်း ပငြ် ကိုနာ်း-ရေ  ကာားခံဆက် ွယ်ြှုအမြစ် တညရ်ှ  ည့် ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား ည ် မြစ်ဝှြ်ား၏ 

ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာား ရြာငာ်းနငှေ်ာရပားောရနောြျာား မြစ် ည။် ၎ငာ်းတ ို ့် ည ် ရေစ ားဆငာ်းြှုြျာား နငှ့်် 

နှုနာ်းြျာား၏ေငာ်းမြစ်မြစ်ပပ ား ရေအေညအ်ရ ွားက ိုအဓ ကအဆံိုားအမြတ်ရပားကာ မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း ရေရန က်ရှ ြျာားစာွ 

ရနထ ိုငက်ျက်စာားောရနောြျာားက ို ြနတ် ားရပား ည။်  ဘာဝ ယံဇာတတနြ် ိုားြျာားအရပေါ် အရမခခံ ည့် ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းနညာ်းလြ်ား ည ် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းရနောြျာား ကနဦား ရေွားချယ်စ စစ်န ိုငရ်ေားအတွက် ရေရှည် 

တညတ်ံ့်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းြည့််  င့််ရတာ်ရ ာရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ စ ြံချက်တစ်ခိုက ိုရပားအပ်ပါ ည။် ဤ စ ြံချက် 

 ည ် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုတ ိုငာ်းတွင ် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာြွံွေ့ ပြ ြုားရေားက ို ရဆာင ်ကဉားန ိုငေ်နေ်ညေွ်ယ် ည့်် ရေအာား 

လျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနငှ့််  ဘာဝ ယံဇာတ ထ နာ်း  ြ်ားြှုတ ို ့်က ို ဟနခ်ျက်ည ရစပါ ည။် 

စ ြံက နာ်းအနညာ်းငယ်ြျှက ို တငာ်းကျပ် ည့် ်ကန ့် ်တ်ချက်ြျာားမြင့် ်ခွင့်မ်ပြုမခငာ်းြလှွဲ၍၊      ာ ာ တနြ် ိုားမြင့််ြာားရ ာ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ို ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းြည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက်  င့််ရတာ်ြှုြရှ ဟို 

ယူဆ တ်ြတှ်ပါ ည။်  ထ ိုတနြ် ိုားမြင့််ြာားရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားတွင ် စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအာား 

ကန် ့် တ်ထ နာ်း  ြ်ားေန ်  ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာား င့်် ည။် တနြ် ိုားပ ိုနညာ်းရ ာမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား ည ် ရေရှည် 

အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းြည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက်  င့််ရတာ်န ိုငပ်ပ ား ထ ိုရနောြျာားတွင ် စ ြံက နာ်း 

ဆ ိုငေ်ာအရ ားစ တ်စာူးစြ်ားရလ့်လာေန ် မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေက MoU ရပားအပ်န ိုင ်ည။်   ို ့်ရ ာ်  င့််ရတာ် ည့်် 
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စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း၊ ေ ဇ ိုငာ်းပံိုစံရေားဆွမဲခငာ်း၊ တညရ်ဆာက်မခငာ်း နငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်မခငာ်းတ ို ့် 

ရဆာငေွ်က်ေနလ် ိုအပ် ည့် ် တောားဝငခ်ွင့််မပြုချက်ရပား ည့််လိုပ်ငနာ်းစဉက ို ဆက်လက်မပဋ္ဌာနာ်း တ်ြတှ်ထာား ည။် 

ရအာက်ပါ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုန ် ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းနညာ်းလြ်ား ည ်အဓ ကကျရ ာဧေ ယာြျာားတွင ် အကန် ့်အ တ် 

မြင့်် ာ ရှ  ည့််  တငာ်းအချက်အလက်အရပေါ်အရမခခံ ည့်် ကနဦား အစ အြံတစ်ခိုက ို ရြာ်ရဆာငရ်ပား ည။်  ဘာဝ 

နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ  ယံဇာတအေငာ်းအမြစ်ြျာားနငှ့််ဆ ိုင ်ည့်် ပ ိုြ ိုအရ ားစ တ်ကျရ ာ  တငာ်းအချက်အလက်ြျာား 

ေရှ  ည့််အခါ ယငာ်းတ ို ့်က ို လက်ခံအ  အြတှ်မပြုထာား ည့််တနြ် ိုားြျာားအေ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအချ ြုွေ့က ို မပနလ်ညပ် ိုငာ်းမခာား 

 တ်ြတှ်န ိုငပ်ါ ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအာား ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်း ည ် ဇ ဝရိုပ်ဆ ိုငေ်ာ အဂသ ါေပ် ၃ ခို - ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ ၊ 

ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့်် ကိုနာ်းရမြရဂဟစနစ်တ ို ့်၏ နှု ငာ်းေတနြ် ိုားြျာားအရပေါ် အရမခခံ ည။်  စ ြံက နာ်းတညရ်ှ  ည့််ရနောထက် 

ြျာားစာွရကျာလ်ွန၍်၊ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ နငှ့်် ရေရနရဂဟစနစ်တ ို ့်ပါ အလယ်အလတ်/အကက ားစာား 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ တ ိုက်ရ ိုက် က်ရောက်ြှုက ို ခံစာားေမခငာ်းြာှ- ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ ရမပာငာ်းလဲြှု၊ နှုနာ်း ယ် 

ရဆာငြ်ှု အရမပာငာ်းအလဲနငှ့်် မြစ်ရ ကာငာ်းအာား အလျာားလ ိုက်ပ ိုငာ်းကန် ့်ြှု အတ ိုငာ်းအတာတ ို ့်ရ ကာင့််မြစ် ည။် ကိုနာ်းရမြ 

ရဂဟစနစ် ည ် စ ြံက နာ်းတညရ်နော၏ က်ရောက်ြှုက ို တ ိုက်ရ ိုက်ခံစာားေပပ ား၊ တညရ်ဆာက်စဉ နငှ့်် ရြာငာ်းနငှ ်

လညပ်တ်စဉကာလအတွငာ်း စ ြံက နာ်းလိုပ် ာားအငအ်ာားစို နငှ့်် ဝနရ်ဆာငြ်ှုရပား ည့််လိုပ်ငနာ်းြျာားက  စ်ရတာ နငှ့်် 

ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာနြ်ျာားက ို ထိုတ်ယူ ံိုားစွဲမခငာ်းအမပင ် လိုပ်ငနာ်းခွငရ်နော (တြံြ ှည်၊ စ ြံက နာ်းလြ်ားြျာား နငှ့် ် လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာားလ ိုငာ်းြျာား)   ို ့် ချဉားကပ်လြ်ားအ စ်ရြာက်မခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် လြ်ားရဟာငာ်းက ို တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်အာင ်

မပြုလိုပ်မခငာ်းတ ို ့်ရ ကာင့််  ွယ်ဝ ိုက် က်ရောက်ြှုရှ  ည။် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုစ အတွငာ်း ဇ ဝရိုပ် ွငအ်ဂသ ါေပ် တစ်ခိုစ  

အတွက်အ ံိုားမပြု ည့် ်အြတှ်ရပားနညာ်းစနစ်က ို ရနာက်ဆက်တွဲ(ဂ) တွင ်အကျဉားချြုပ်ရြာ်မပထာား ည။် ရအာက်ပါ ပ   

၈.၂ ြ ှပ   ၈.၄အထ ပါ အရ ကာငာ်းအချက်တစ်ခိုစ အတွက် ေြတှ်ြျာားက ို မြနြ်ာန ိုငင်ရံမြပံိုမြင့် ်ရြာ်မပထာားပါ ည။် 
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ပ   ၈.၂ ။ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေအေ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အဆင့် ်တ်ြှတ်ချက်ြျာား 
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ပ   ၈.၃ ။ ရေရနရဂဟစနစ်အေ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အဆင့် ်တ်ြှတ်ချက်ြျာား 
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ပ   ၈.၄ ။ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲအေ  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ အဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ြျာား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လြူှု-စ ားပွာားအရမခအရနြျာားက ို အကဲမြတ်တွက်ချက်ခဲ့်ရ ာ်လညာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန ် ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ရေား အဆံိုား 

အမြတ်ရပားော၌ အ ံိုားြမပြုခဲ့်မခငာ်းြာှ  က်ဆ ိုငေ်ာဇိုနအ်ဂသ ါေပ်ြျာား တ်ြတှ်န ိုငရ်ေားအတွက် အရ ားစ တ်အချက် 

အလက်ြျာား အလံိုအရလာက်ြရှ ဘ ဲ ရေအာားလျှပ်စစ်ရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ခံစာားေြည့််တနြ် ိုားြျာားက ို ရြာ်မပောတွငလ်ညာ်း 

အာားနညာ်း ညဟ်ို ယူဆရ ာရ ကာင့််မြစ် ည။် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ တစ်ခိုလံိုားအနှံ ့် အရထာက်အကူမပြုမြည့််ဆညာ်းရပား ည့်် 

မြစ်ရချာငာ်းြျာား၏ လိုပ်ငနာ်းရဆာငေွ်က်ြှုြျာားမြစ်ရပေါ်လာေန ်အရထာက်အကူမပြု ည့်် ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ နငှ့်် ရေရနရဂဟ 

စနစ်တ ို ့်၏ က ိုယ်ပ ိုငတ်နြ် ိုားြျာားနငှ့််ြတူဘ၊ဲ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ လူြှု-စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာ ဇိုနအ်ဂသ ါေပ် 
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ြျာားအရပေါ်  က်ရောက်ြှု ည ်စ ြံက နာ်းတညရ်နောအရပေါ် ြျာားစာွအြှ မပြုရန ည။်41  ထ ို ့်ရ ကာင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခို 

လံိုား၏ လူြှု-စ ားပာွား တနြ် ိုား ည ်ဆ ိုားေွာားစွာထ ခ ိုက်ြှုခံေန ိုင ်ည့််  က်ဆ ိုငေ်ာဇိုနအ်ဂသ ါေပ်ြျာားအတွက် အာားနညာ်းရ ာ 

အညွှနာ်းက နာ်းတစ်ခိုမြစ် ည။် ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား  တ်ြတှ်ောတွင ် လူြှု-စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားမြတ်တွက်ချက်ြှု ြမပြု 

ရ ာ်လညာ်းပဲ၊ ဇ ဝရိုပ်ဆ ိုငေ်ာ အရမခအရနြျာား အကဲမြတ်တွက်ချက်မခငာ်းက  ဘာဝ ယံဇာတအရပေါ် အြှ မပြုရန ည့်် 

ရေ ခံ က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားနငှ့်် ဆက်န ွှယ်ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ဘာဝ ယံဇာတ၏  ကံ့်ခ ိုငအ်ာားရကာငာ်းရ ာ 

အရမခအရနမပြုအညွှနာ်းက နာ်း တစ်ခိုက ိုရပား ည။် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုနငှ့် ် လူရနြှုအဆင့်အ်တနာ်း ရလ့်လာြှု 

စစ်တြ်ား  “MPLCS”42 အေ၊ ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု နှုနာ်း ည ်ရတာငက်ိုနာ်း ၊ရတာငတ်နာ်း ထူထပ် ည့် ်ချငာ်း၊ကချင၊်ကယာား၊ကေင ်

နငှ့် ် ရှြ်ားမပညန်ယ်ြျာားတွင ်အမြင့်ဆ်ံိုားမြစ်ရ ကာငာ်း ရတွွေ့ ရှ ခဲ့်ေ ည ် ( MOPF , 2017)။   ထ ိုနညာ်းတူစာွ၊ လက်နက်က ိုင ်

ပဋ ပကခ၏ အရမခအရန က ို အကဲမြတ်တွက်ချက်ခဲ့်ရ ာ်လညာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ် ဆံိုားမြတ်ောတွင ်

ထည့်် ွငာ်းအ ံိုားြမပြုခဲ့်ပါ။ အရ ကာငာ်းြှာ- ပဋ ပကခဟူ ည် အလျငအ်မြနရ်မပာငာ်းလဲ ွာားန ိုင ်ည့်် အစ ိုားြေ ည့်် 

အရမခအရနြျ ြုားမြစ်၍၊ အချ ြုွေ့က စစြျာားတွင ် အချ န ်ကာလာ ညန်ငှ့်အ်ြျှ ရမပလညရ်အာင ် စ ြံက ိုငတ်ွယ် ရမြရှငာ်း 

န ိုငရ် ာရ ကာင့်် မြစ် ည။်  

ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ၊ ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့်် ကိုနာ်းရမြရဂဟစနစ် တ ို ့်အရပေါ် တနြ် ိုားမြတ်ေရှ  ည့်် ေြတှ်ြျာား စိုစိုရပါငာ်းမြင့်် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုလံိုားက ိုလွှြ်ားမခံြုရ ာ အဆင့်် တ်ြတှ်ချက်အာား တွက်ချက်ပပ ားရနာက် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားက ို 

ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ပါ ည။်ထ ိုရနာက် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနငှ့််  ဘာဝ ယံဇာတ ထ နာ်း  ြ်ား 

ရစာင့််ရရှာက်ြှုတ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ရစေန ်ေညေွ်ယ်လျက်၊ အနာဂတ်အ ံိုားချြှုအတွက် လြ်ားညွှနေ်န ်၊ “တနြ် ိုားမြင့််” ၊ 

“တနြ် ိုားအလယ်အလတ်”၊ “တနြ် ိုားန ြ့််” ဟူ ည့်် အဆင့််ြျာား  တ်ြတှ်ထာားပါ ည။် 

• တနြ် ိုားမြင့်ဇ်ိုန ်ည ် - မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ည ် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုလံိုား၏မြစ်စဉြျာားအတွက် အရေားကက ား ည့်် 

ကူည မြည့်ဆ်ညာ်းရပားြှုြျာား (စ ားဝငရ်ေြျာားမပာားြှု   ို ့်ြဟိုတ် ပ ို ့်ချ ည့််နိုနာ်းြျာားမပာားြှုွေ့) နငှ့််/  ို ့်ြဟိုတ် 

ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက် အနညာ်းဆံိုားနစ်ှခိုအတွက် တစ်ြူထာူးမခာား ည့် ်  ဘာဝတနြ် ိုားြျာားရှ  ည် 

  ို ့်ြဟိုတ် အထက်ပါအဂသ ါေပ် နစ်ှြျ ြုားစလံိုားရှ  ညမ်ြစ်၍၊ မြင့််ြာား ည့်် ရဂဟရဗေစနစ်ဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုား ရှ  ည။် 

• တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ရှ ဇိုန ် -     ာကက ားြာား ည့် ် ဧေ ယာရပေါ်တွင ် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက်နစ်ှခို 

အတွက် ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့်ရ်ရှာက်ေန ် တနြ် ိုားမြင့်် ွငမ်ပငလ်ကခဏာြျာားြရှ ပါ။ ထ ို  ို ့်ြရှ ရ ာ်လညာ်း အချက် 

အလက်တစ်ခိုတညာ်းအတွက်   ို ့်ြဟိုတ် ထ ိုကဲ့်  ို ့် တနြ် ိုားမြင့််  ွငမ်ပငလ်ကခဏာ၏တစ်စ တ်တစ်ရေ အတွက် 

   ာထငရ်ှာားရ ာတနြ် ိုားြျာား ရှ ရနန ိုင ်ည။်  

• တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုန ် -    ာကက ားြာား ည့် ် ဧေ ယာရပေါ်တွင ် (အချက်အလက်တစ်ခိုအတွက်ေြှတ်မြင့််ြာား ည့်် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ  ံိုားခိုြလှွဲ၍)ြည ်ည့််ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာအချက်အလက်က ိုြျှ ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့်ရ်ရှာက်ေန ်

တနြ် ိုားမြင့််  ွငမ်ပငလ်ကခဏာြျာားြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ် တနြ် ိုားမြင့် ်ွငမ်ပငလ်ကခဏာ၏ တစ်စ တ်တစ်ရေ  

ပါဝငန် ိုင ်ည။် 

အန ြ့််ဆံိုားေြတှ် ၁၁ ြတှ် နငှ့်် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက် အနညာ်းဆံိုားနစ်ှခိုအတွက် ေြှတ် ၄   ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက် 

ပ ိုြ ိုေရှ  ည့််  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုက ို ရေဆငာ်းဧေ ယာအတွငာ်း ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အဂသ ါေပ်ြျာား၏ စိုရပါငာ်းတနြ် ိုား 

                                                             

41 High value terrestrial ecosystems such as Protected Areas, key biodiversity areas and critical habitat can exist near 
medium to large hydropower projects without undue adverse impact if the project does not create new or improved 
access to or in close proximity to the ecosystem. 

42 MNPED, 2010. Integrated Household Living Conditions Survey. Ministry of National Planning and Economic 
Development and Central Statistical Organization. 
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မြင့််ြာားြှုက ို အ  အြတှ်မပြုမခငာ်းအာားမြင့်် “တနြ် ိုားမြင့််”ဇိုနအ်မြစ်  တ်ြတှ်ခဲ့်ပါ ည။် ေြတှ် ၈-၁၀ ေရှ  ည့်် မြစ်ဝှြ်ား 

ရေ ခွဲ ြျာားက ို “တနြ် ိုားအလယ်အလတ်” ဇိုန ်ဟို  တ်ြတှ်ပပ ား ေြတှ် ၇   ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက် ပ ိုနညာ်းရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

ြျာားက ို “တနြ် ိုားန ြ့််” ဇိုနဟ်ို  တ်ြတှ် ည။် ဤအြျ ြုားအစာား တ်ြတှ်ြှုက မြစ်ဝှြ်ား ရေ ခွဲ ၁၀ ခိုက ို တနြ် ိုားမြင့််ဇိုန ် ၊ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၂၁ ခိုက ို တနြ် ိုားအလယ်အလတ် ဇိုန ်  နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၂၇ ခိုက ို တနြ် ိုားန ြ့်် ဇိုန ် ဟူ၍ ပ ိုငာ်းမခာားြှု 

ေလေြ်ျာား ရပေါ်ထကွ်ရစခဲ့် ည ်(ဇယှာုံး ၈.၄)။ ဤ ဇိုန ် ံိုားခို ပျံွေ့ နှံ ့်တညရ်ှ ပံိုက ို မြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာ၏ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအာားမြင့်် ဇယှာုံး 

၈.၅ တွင ်အနစ်ှချြုပ်ရြာ်မပထာားပပ ား ပ   ၈.၅ တွင ်မပ ထာား ည။် 

ဇယှာုံး ၈.၄ ။ ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် ဇိုန ်အဆင့်် တ်ြတှ်ြှု 

ဇိုန ်

စိုစိုရပါငာ်း 

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွ ဲ

အဆင့်် 

 တြ်တှခ်ျက် 

ထပ်ရဆာငာ်း 

စနံှုနာ်း တြ်ှတခ်ျက် 

မြစဝ်ြှ်ား 

ရေ ခွ ဲ

အရေ 

အတကွ ်

ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်နွာ်းြှု 

တနြ် ိုားမြင့်် ၁၁ နငှ့်် အထက ် ေြတှ ်၄   ို ့်ြဟိုတ ်

ထ ို ့်ထက ်ပ ိုရ ာ အ 

အချကအ်လက ်

အနညာ်းဆံိုား ၂ ခို ရှ ေြည ်

၁၀ ပတဝ်နာ်းကျင ်ထ နာ်း  ြာ်း ရစာင့်် ရရှာကြ်ှု တနြ် ိုား 

မြင့််ြာားမခငာ်းက ို ထ နာ်း  ြာ်းထာားန ိုငရ်ေား  ထ ိုရနော 

ြျာားက ို   ား န် ့်ြယ ်ထာားေနအ် ကမံပြုား ည။် 

က စစတစခ်ိုချငာ်း အရမခခမံြင့်် စဉားစာား ည့်် 

ထ ခ ိုကြ်ှု နညာ်းရ ာ အရ ားစာား စ ြကံ နာ်းြျာား 

ြလှွ၍ဲ  ကျန ်စ ြကံ နာ်းြျာားက ို ြရဆာငေွ်က် ေန ်

တနြ် ိုား 

အလယ ်

အလတ ်

၈ - ၁၀ မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွ ဲ(၁) ခို 

 ည ်ေြတှ ်၁၁ ြတှ ်ရှ  

ရ ာ်လညာ်း၊ အချက ်

အလက ်တစခ်ို ာ ေြတှ ်

၄ နငှ့်် အထကရ်ှ  ည။်  

၂၁ ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်နွာ်းရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတကွ ်

မြစန် ိုငရ်မခရှ  ည ်

တနြ် ိုားန ြ့်် ၄ - ၇ - ၂၇ ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်နွာ်းရ ာရေအာားလျှပ်စစ ်

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတကွ ်မြစန် ိုငရ်မခရှ  

 ည ်
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ဇယှာုံး ၈.၅ ။ မြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအေ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန ်ပျံွေ့ နှံ ့်တညရ်ှ ပံို 

မြစဝ်ြှ်ား 

 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတငွာ်းရှ  မြစဝ်ြှာ်း ဧေ ယာ၏ ောခ ိုငန် ှုနာ်း၁ 

တနြ် ိုားမြင့်် တနြ် ိုားအလယအ်လတ ် တနြ် ိုားမြင့်် 

ဧောဝတ  ၂၀.၉ ၂၈.၆ ၅၀.၅ 

 လံွင ် ၁၅.၉ ၅၇.၉ ၂၆.၂ 

စစ်ရတာငာ်း - ၈၂.၂ ၁၇.၈ 

ြဲရခါင ် ၂၉.၈ ၁၅.၅ ၅၄.၇ 

ဘ ားလငာ်း - - ၁၀၀ 

ပဲခူား - - ၁၀၀ 

တန သာေ  ၉၇.၈ ၂.၂ - 

ေခ ိုင ် ၂၄.၆ ၆၆.၈ ၈.၆ 

ဆာြာ-ြဂဂနာ - - ၁၀၀.၀ 

စိုစိုရပါငာ်း ၂၄.၂ ၃၇.၃ ၃၈.၅ 

ြှတ်ချက။် မြနြ်ာန ိုငင်အံတငွာ်း မြစ်ဝှြ်ား ဧေ ယာ 
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ပ   ၈.၅ ။ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ဇိုနြ်ျာား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တနြ် ိုားမြင့််ဇိုန ်

(ဇယှာုံး ၈.၆)ပါ တနြ် ိုားမြင့််ဇိုန ် မြစ် ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၁၀ ခို  ည ်အရေားပါ ည့်် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားြျာားက ို 

ထ နာ်း  ြ်ားထာား ည။် ၎ငာ်းတ ို ့် ည ်မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ နယ်စပ်ရေ  ဝနာ်းကျငတ်ွင ်တညရ်ှ ပပ ား၊ အြျာားစို ည ်ရဝားလံရခါငြ်ျာား 

ရတာငက်ိုနာ်းရတာငတ်နာ်းထထူပ်ကာ လူဦားရေ  ပ် ညာ်းြှုနညာ်း ည့်် ရေ ြျာားမြစ်၍ ရယဘိုယျအာားမြင့််  ဘာဝ 

 ယံဇာတြျာားက ို အလံိုားအေငာ်းထိုတ်ယူ ံိုားစွဲြှု နညာ်းပါား ည။် အဆ ိုပါ ရေရဝရေလဲဧေ ယာြျာားတွင ်အကက ားစာားရေအာား 
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လျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း ည ် ော  အလ ိုက်မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု၊ ရေအေညအ်ရ ွား၊ ဘူြ ရိုပ် ွင ်

ရဗေဆ ိုငေ်ာ   ို ့်ြဟိုတ် ရဂဟစနစ်ြျာားအရပေါ် အရေားပါကက ားြာားပပ ား တ ိုက်ရ ိုက်ကျ ည့်် ဆ ိုားဝါားရ ာထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

ရပေါ်ရပါက်လာရစြညမ်ြစ် ည်။ ြျာားရ ာအာားမြင့်် အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် ထ ို 

ဧေ ယာြျာား  ို ့်ချဉားနငာ်းဝငရ်ောက်န ိုင ်ည့်် ချဉားကပ်လြ်ားအ စ်   ို ့်ြဟိုတ် လြ်ားရဟာငာ်းက ိုအဆင့််မြ င့််တငြ်ွြ်ားြံြှုြျာား 

မပြုလိုပ်ြည ်မြစ်ပပ ား  စ်ရတာထကွ်ပစစညာ်းထိုတ်ယူ ံိုားစွဲြှု မြင့််ြာားလာမခငာ်းကဲ့်  ို ့်  ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ခံစာားေြည် 

မြစ် ည။် မြစ်ဝြ်ှား၏  ကံ့်ခ ိုငြ်ှု နငှ့််/  ို ့်ြဟိုတ် တစ်ြထူာူးမခာားရ ာ၊ ရေ က ိုယ်စာားမပြု  ဘာဝတနြ် ိုားြျာားက ို 

ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ထာားန ိုငရ်ေားအတွက် ဤတနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားတွင ်အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

ြျာား ကငာ်းစငရ်အာင ်ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်အ ကံမပြုပါ ည။်  

တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ဇိုန ်ငါားခို  ည ်မြနြ်ာန ိုငင် ံရမြာက်ပ ိုငာ်းရှ  ဧောဝတ မြစ် (မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ နစ်ှခို) နငှ့်် ချငာ်းတွငာ်း 

မြစ် ( မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ  ံိုားခို) တ ို ့်၏ မြစ်ြျာားရချာငာ်းြျာားအေပ်ြျာားတွင ်တဆက်တစပ်တညာ်းရှ ရ ာ ရနောအစိုအရဝားကက ား 

တစ်ခိုက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် ဤ ဧေ ယာအစိုအရဝားကက ား ည ် တစ်စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာလျှင ် လူဦားရေ ၂၀ ရအာက် 

လူရန  ပ် ညာ်းြှု န ြ့််၍၊ ခါကာဘ ိုောဇ အြျ ြုား ာားဥယျာဉ၊ ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ် ရဘားြဲ့်ရတာ ၄ ခို၊ အဓ ကကျရ ာ 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲရနောြျာားစွာ နငှ့်် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ြထ ြခ ိုက်ကျနရ်ှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ ၃၄.၆ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

( စ်ရတာြိုနာ်းလွှြ်ားြှု ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)43ပါရှ  ည့်် ထာူးမခာားထငရ်ှာား ည့်် ကိုနာ်းရမြရဂဟစနစ်ြျာား ပါဝင ်ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား၏ ၂၀.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည့်် ဤ ြ ိုားရေချ န ်မြင့််ြာားရ ာ ဧေ ယာ ည် 

ဧောဝတ မြစ်ရေ စ ားဆငာ်းြှုစိုစိုရပါငာ်း၏ ခန် ့်ြှနာ်းရမခ ၄၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို ထည့််ဝငမ်ြည့််ဆညာ်းရပားလျက်ရှ ော၊ မြစ် 

ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှုစနစ်တစ်ခိုလံိုားအတွက် အရေားကက ား ည့်် ရြာငာ်းနငှအ်ာားတစ်ခိုမြစ် ည။်  ရနာက်ထပ် အရေားပါ 

 ည့်် ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာတနြ် ိုားြာှ - မြစ်ဝှြ်ား၏ကက ားြာားရ ာနိုနာ်းဝနထ်ိုပ်  ယ်ရဆာငြ်ှုပြာဏက ို မြည့််ဆညာ်းရပားမခငာ်း 

မြစ် ည။် 

တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ဇိုန ်နစ်ှခို  ည ်တန သာေ မြစ်ဝှြ်ားတွင ်တညရ်ှ ပပ ား အမခာား  ံိုားခို ည ် လံွင၊် ြဲရခါင ်နငှ့်် ေခ ိုင ်

မြစ်ဝြ်ှားြျာားတွင ်တညရ်ှ  ည။် ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားထြဲ ှရလားခို  ည ်ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ နငှ့်် ရေရနရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာ 

တ ို ့်အတွက် မြင့််ြာားရ ာေြတှ် ြ ှအလွနမ်ြင့််ြာားရ ာ ေြတှ်အထ  ေရှ ထာားပပ ား၊ တန သာေ  (အမခာား) မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ည် 

ရေရနရဂဟစနစ်အတွက် အလယ်အလတ်ေြတှ်က ို ေရှ ထာား ည။် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ထာူးမခာားထငရ်ှာားြှုအရှ ဆံိုား 

ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားြျာားရှ ရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားြာှ- ဧောဝတ  မြစ်ြျာားရချာငာ်းြျာားအေပ်ရှ  ြလ ခ နငှ့်် အနြ် ိုငခ် 

နငှ့်် ရတာငဘ်က်စနွာ်းပ ိုငာ်း တွငရ်ှ ရ ာ တန သာေ တ ို ့်မြစ်ပပ ား၊ ယငာ်းတ ို ့်တစ်ခိုစ  ည ်ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အရ ကာငာ်းေပ်  ံိုားခို 

စလံိုားအတွက် မြင့််ြာားရ ာ ေြှတ်တနြ် ိုားြျာား ြ ှအလွန ်မြင့််ြာားရ ာ ေြတှ်တနြ် ိုားြျာားအထ  ေရှ ထာားပါ ည။် 

ဇယှာုံး ၈.၆ ။ တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန ်ေြတှ်ြျာား 

မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 
ဘြူ ရိုပ် ငွရ်ဗေ နငှ့်် 

နိုနာ်းအနညအ်နစှ ်

ရေရနရဂဟ 

စနစ် 

ကိုနာ်းရမြရဂဟ 

စနစ် 

စိုစိုရပါငာ်း 

ေြတှ ်

ဧောဝတ  

 

ြလ ခ ၅ ၅ ၅ ၁၅ 

အနြ် ိုငခ် ၅ ၄ ၅ ၁၄ 

(ချငာ်းတငွာ်း) 

 

ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၁ ၃ ၄ ၅ ၁၂ 

ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၂ ၂ ၅ ၅ ၁၂ 

ချငာ်းတငွာ်းအထကပ် ိုငာ်း ၅ ၃ ၄ ၁၂ 

 လံငွ ်  လံငွအ်လယပ် ိုငာ်း ၅ ၄ ၃ ၁၂ 

                                                             
43 HMIS,2011 
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ြရဲခါင ် ြရဲခါင(်အမခာား) ၄ ၅ ၂ ၁၁ 

တန သာေ  

 

တန သာေ  ၅ ၅ ၅ ၁၅ 

တန သာေ (အမခာား) ၅ ၃ ၄ ၁၂ 

ေခ ိုင ် ကိုလာားတန ် ၅ ၄ ၂ ၁၁ 

တနြ် ိုားအလယအ်လတဇ်ိုန ်

တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ဇိုန ်၂၁ ခို ည ်ေြတှ်အန ြ့််နငှ့််အမြင့််ြျာားရောခပြ်ားရနပပ ား မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ အခို ၂၀ 

 ည ် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အရ ကာငာ်းေပ် အနညာ်းဆံိုားတစ်ခိုအတွက် ေြတှ်မြင့််ြာားရ ာအဆင့််ြ ှ အလွနမ်ြင့််ြာားရ ာ 

အဆင့််အထ ရှ  ည။် အရ ကာငာ်းေပ် ံိုားခိုစလံိုားတွင ် အလယ်အလတ်   ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်နညာ်းရ ာ ေြတှ်ေရှ  ည့်် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခို ာ ရှ  ည ်(ဇယှာုံး ၈.၇)။  ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား ည ်န ိုငင်အံနှံ ့် မြန် ့်ကျက်တညရ်ှ  က ည။် ဤ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်းြ ှနစ်ှခိုတွင ်ာ ၎ငာ်းတ ို ့်၏ပငြ်မြစ်လက်တက်ြျာားအရပေါ် တညရ်ဆာက်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းြျာား ရှ  ည။် 

တနြ် ိုားအလယ်အလတ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာား ည ် ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှုအတွက်  င့််ရတာ်န ိုင ်ည။်   ို ့်ရ ာ် ဆ ိုားဝါား ည့်် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရရှာငရ်ှာားေန ် နငှ့််  က် ာ ရလျာ့်ပါားရစေန ်

ရကာငာ်းြွန ်ည့််ရနော ရေွားချယ်မခငာ်း၊ ေ ဇ ိုငာ်း နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲရေား အရမခခံြြူျာား အမပည့််အဝ အ ံိုားချမခငာ်းတ ို ့်လ ိုအပ်ြည် 

မြစ် ည။် 

ဇယှာုံး ၈.၇ ။ တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာား၏ ေြတှ်ြျာား 

မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 
ဘြူ ရိုပ် ငွရ်ဗေ နငှ့်် 

နိုနာ်းအနညအ်နစှ ်

ရေရနရဂဟ 

စနစ် 

ကိုနာ်းရမြရဂဟ 

စနစ် 

စိုစိုရပါငာ်း 

ေြတှ ်

ဧောဝတ  

 

ဧောဝတ ရအာကပ် ိုငာ်း ၄ ၂ ၂ ၈ 

မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ် ၄ ၂ ၂ ၈ 

အငာ်းရတာ်ကက ားကန ် 

ရေရဝရေလ ဲ               

ရနောြျာား 

၃ ၄ ၃ ၁၀ 

မြစင်ယအ်ထကပ် ိုငာ်း ၅ ၂ ၁ ၈ 

ရငေါ်ရချာငာ်းခ ၂ ၃ ၅ ၁၀ 

နြ့််တဘက ် ၃ ၃ ၂ ၈ 

(ချငာ်းတငွာ်း) 

 

ချငာ်းတငွာ်းအလယပ် ိုငာ်း ၄ ၃ ၃ ၁၀ 

ြဏ ပေူ ၄ ၄ ၂ ၁၀ 

ဥရို ၃ ၁ ၄ ၈ 

 လံငွ ်

 

ဘ လာူးရချာငာ်း ၂ ၅ ၂ ၉ 

နြ့််ခ ၄ ၂ ၂ ၈ 

နြ့််ပနွ ် ၅ ၃ ၁ ၉ 

 လံငွရ်အာကပ် ိုငာ်း ၃ ၄ ၃ ၁၀ 

 လံငွအ်ထကပ် ိုငာ်း ၅ ၂ ၁ ၈ 

ယနွာ်းစလငာ်း ၂ ၄ ၃ ၉ 

စစရ်တာငာ်း စစရ်တာငာ်း(အမခာား) ၄ ၂ ၂ ၈ 

ြရဲခါင ် နြ့််ကိုတ ် ၂ ၅ ၂ ၉ 

တန သာေ  ဂလ ိုရဟာငဂ်ော ၁ ၃ ၄ ၈ 
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မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 
ဘြူ ရိုပ် ငွရ်ဗေ နငှ့်် 

နိုနာ်းအနညအ်နစှ ်

ရေရနရဂဟ 

စနစ် 

ကိုနာ်းရမြရဂဟ 

စနစ် 

စိုစိုရပါငာ်း 

ေြတှ ်

ေခ ိုင ်

 

ရလားပြ ြု ွေ့ ၅ ၃ ၃ ၁၁ 

ေခ ိုငက်ြာ်းရ ို ားတနာ်း (အမခာား) ၅ ၂ ၃ ၁၀ 

 ရူဌား ၁ ၄ ၄ ၉ 

တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုန ်

(ဇယှာုံး ၈.၈)ပါ တနြ် ိုားန ြ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုန ်၂၇ ခိုတွင ် ရမြ နငှ့်် ရေအေငာ်းအမြစ် အလံိုားအေငာ်းလ ိုက် ံိုားစွဲမခငာ်းအာားမြင့်် 

ကက ားြာား ည့်် မပြုမပငြ်ွြ်ားြံြှုခံေမခငာ်းရ ကာင့်် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ ရဂဟစနစ်တစ်ခိုလံိုား တနြ် ိုားန ြ့််ပါ ည။် ဤ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအနက် ၁၄ ခို တွင ် မြစ်လက်တက်ကက ားြျာားတွင ် တညရ်ဆာက်ပပ ားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား 

တညရ်ှ ပါ ည။် ဤ  ို ့် ဇိုနအ်ဆင့််ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာားရ ာ်လညာ်း၊ ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားတွင ်ရှာားပါားပပ ား ြျ ြုား ိုဉား 

ေန ် အလွနအ်ြငာ်းရဘား င့််ရနရ ာ ရဂဟရေ ြျာားနငှ့််  က်ရှ ြျာားကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနော တစ်စ တ်တစ်ရေ  

အပါအဝင ်ြျာားစာွမပြုမပငြ်ွြ်ားြံမခငာ်း ြခံေရ ားရ ာ ရေရဝရေလဲကိုနာ်းတနာ်းြျာား ရှ ရနန ိုင ်ည။် 

တနြ် ိုားန ြ့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားစာွတွင ် စ ိုက်ပျ ြုားရမြအမြစ်အ ံိုားမပြုြှု ောခ ိုငန်ှုနာ်းမြင့််ြာားပပ ား လူဦားရေ   ပ် ညာ်းြှုလညာ်း 

ပ ိုမြင့််ြာားရ ာ ရလျှာရစာက်ပ ိုြ ိုရမပမပစ်ရ ာရမြရနောြျာားစာွရှ  ည။်  ထ ိုရနောြျာား၏  ဘာဝရဂဟစနစ် ည် 

ြျာားစာွမပြုမပငခ်ံခဲ့်ပပ ားမြစ် ည။် ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအနက် ၉ ခို ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံလယ်ပ ိုငာ်း အပူပ ိုငာ်းဇိုနတ်ွင ်

တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်းတညရ်ှ ပပ ား စ ိုက်ပျ ြုားရေားအတွက် ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့်အ ံိုားချခံေ ည။်  

တနြ် ိုားန ြ့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာား ည ်ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု အတွက် 

 င့််ရတာ်န ိုင ်ည။်   ို ့်ရ ာ် ဆ ိုားဝါား ည့််ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရရှာငရ်ှာားေနန်ငှ့််  က် ာရလျာ့်ပါားရစေန ်ရကာငာ်းြနွ ်ည့််ရနော 

ရေွားချယ်မခငာ်း ၊ ေ ဇ ိုငာ်း နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲရေား အရမခခံြြူျာား အမပည့််အဝ အ ံိုားချမခငာ်းတ ို ့်က ို လ ိုအပ်ြညမ်ြစ် ည။် 

ဇယှာုံး ၈.၈ ။ တနြ် ိုားန ြ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာား၏ ေြတှ်ြျာား 

မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဘြူ ရိုပ် ငွရ်ဗေ 

နငှ့်် 

နိုနာ်းအနညအ်နစ ်

ရေရနရဂဟစနစ် 
ကိုနာ်းရမြရဂဟ 

စနစ် 

စိုစိုရပါငာ်း 

ေြတှ ်

ဧောဝတ  

 

ဧောဝတ အလယပ် ိုငာ်း ၂ ၁ ၂ ၅ 

ဧောဝတ အထကပ် ိုငာ်း ၃ ၂ ၂ ၇ 

တာပ န ် ၁ ၂ ၂ ၅ 

ြကျ ားရချာငာ်း ၂ ၂ ၂ ၆ 

ြလ ရချာငာ်း ၁ ၃ ၂ ၆ 

ြငာ်းတိုနာ်း ၁ ၂ ၂ ၅ 

ြိုနာ်းရချာငာ်း ၁ ၁ ၂ ၄ 

ြာူး ၃ ၁ ၁ ၅ 

မြစင်ယရ်အာကပ် ိုငာ်း ၂ ၂ ၁ ၅ 

ရေွှလ  ၃ ၂ ၂ ၇ 

ရဇာ်ဂျ /ပြ ြု ွေ့ ကက ား ၃ ၂ ၁ ၆ 

ချငာ်းတငွာ်း 

 

ချငာ်းတငွာ်းရအာကပ် ိုငာ်း ၂ ၁ ၁ ၄ 

မြစ ်ာား ၂ ၁ ၂ ၅ 

လြြ် ၂ ၃ ၁ ၆ 
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မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဘြူ ရိုပ် ငွရ်ဗေ 

နငှ့်် 

နိုနာ်းအနညအ်နစ ်

ရေရနရဂဟစနစ် 
ကိုနာ်းရမြရဂဟ 

စနစ် 

စိုစိုရပါငာ်း 

ေြတှ ်

 လံငွ ်

 

မြကရ်တာရချာငာ်း ၁ ၃ ၁ ၅ 

နြ့််ြ ၃ ၂ ၁ ၆ 

နြ့််တန ် ၁ ၂ ၂ ၅ 

စစရ်တာငာ်း ရဘာဂထ ၁ ၂ ၂ ၅ 

ရပါငာ်းရလာငာ်း ၂ ၂ ၃ ၇ 

ြရဲခါင ် နြ့််လငာ်း ၁ ၂ ၂ ၅ 

နြ့််ရလ ွ ၃ ၂ ၂ ၇ 

ပဲခာူး ပဲခာူး ၂ ၁ ၂ ၅ 

ဘ ားလငာ်း ဘ ားလငာ်း ၂ ၁ ၂ ၅ 

ေခ ိုင ်

 

ကျ ြတ်လ  ၁ ၂ ၄ ၇ 

စ ိုငာ်းေငရ်ချာငာ်း ၁ ၂ ၃ ၆ 

 တံွ ဲ ၁ ၂ ၄ ၇ 

ဆာြာ-ြဂဂနာ ဘာေက ် ၁ ၄ ၂ ၇ 

တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဇဲိုန ်ြျာားတငွ ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု  ကန် ့် တခ်ျကြ်ျာား 

တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုဆ ိုငေ်ာ တငာ်းကျပ်ရ ာ ကန် ့် တ်ချက် 

ြျာားက ို ချြတှ်ေနအ် ကံမပြုပါ ည။်   ို ့်ြ ှာ ထ ိုရေဆငာ်းဧေ ယာြျာား ည ်  မြစ်ဝှြ်ားမြစ်စဉြျာားက ိုရြာငာ်းနငှရ် ာ စ စစ် 

 တ်ြတှ်ထာား ည့်် ဘာဝတနြ် ိုားြျာား နငှ့််/  ို ့်ြဟိုတ် ထ ိုဧေ ယာြျာားအတွက် အစာားထ ိုားြေရ ာ  ဘာဝတနြ် ိုားြျာား 

  ို ့်ြဟိုတ် ယ ိုယွငာ်းကျဆငာ်းလျက်ရှ ပပ ား အကာအကွယ်ရပားေနလ် ိုအပ်ရန ည့်် ရေ က ိုယ်စာားမပြုတနြ် ိုားြျာားက ို 

ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည်။  တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားတွင ်  အကက ားစာားအဆင့််နငှ့်် ထ ခ ိုက်ြှုပ ိုြ ိုမြင့််ြာား 

ရ ာ စ ြံက နာ်းြနှ ်ြျှ ရဆာငေွ်က်မခငာ်းြမပြုေန ်အ ကံမပြုပါ ည။်   ို ့်ရ ာ် အရ ားစာားအဆင့််နငှ့်် ထ ခ ိုက်ြှုပ ိုနညာ်းရ ာ 

စ ြံက နာ်းြျာားက ို အဓ က  ဘာဝ ယံဇာတနငှ့်် လူြှု-စ ားပာွားတနြ် ိုားြျာားက ို လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့််န ြ့််ကျြှုြရှ ရစဘဲ 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်န ိုငပ်ါ ည။် ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာား ည ် ရေ ထကွ် ဘာဝ ယံဇာတက ို အ ံိုားချထိုတ်လိုပ်ပပ ား 

ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းမပငပ်   ို ့်ြဟိုတ် ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့််ချ တ်ဆက်ထာားရ ာ ယံို ကညအ်ာားထာားေပပ ား 

ရ ား က် ာ ည့်် မပနလ်ညမ်ပည့််ပြ ြုားပြဲစြ်ွားအငြ်ျာားက ို ေပ်ေွာလူထိုအာားမြန် ့်မြျူားရပားန ိုငေ်န ်အရေားပါ ည။်  

တနြ် ိုားမြင့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်းရဆာငေွ်က်ေန ်စ ြံက နာ်းအဆ ိုမပြုချက်တ ိုငာ်းက ို မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေက  ရဘာတောား 

အဆင့််ြာှကတညာ်းက စ စစ်ေနအ် ကံမပြုပါ ည။်   ို ့်ြ ှာ ြ င့််ရတာ် ည့််စ ြံက နာ်းြျာားက ို စ ြံချက်ရေားဆွ ဲည့်် 

အရစာပ ိုငာ်းအဆင့်ြ်ာှပင ်ရရှ ွေ့ဆက်စဉားစာားမခငာ်းြမပြုေန ်ြယ်ရှာားန ိုငြ်ည။် ရေွားချယ်ြှုစံနှုနာ်း တ်ြတှ်ချက်ြျာားမပည့််ြ  ည့်် 

စ ြံက နာ်းြျာားအာား စ စစ်ပပ ား က်ရ ခံလက်ြှတ်ထိုတ်ရပားေန ် နငှ့်် အရ ားစ တ် စာူးစြ်ားရလ့်လာြှုြျာား ဆက်လက် 

ရဆာငေွ်က်န ိုငရ်ေား  MoU ရလျှာက်ထာားခွင့််မပြုေန ်အ ကံမပြုပါ ည။်  

ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုမြစ်ရစရေား တနြ် ိုားမြင့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာား 

တွင ်  က်ဆ ိုငေ်ာအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ကန် ့် တ်ချက်ြျာား  တ်ြတှ်ောတွင၊်  စ ြံက နာ်းရနော နငှ့််  AOI 

ဧေ ယာအတွငာ်း ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်် လူြှုဆ ိုငေ်ာကက ားြာားကျယ်ပျံွေ့ရ ာ တ ိုက်ရ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာားအမပင ် AOI ဧေ ယာအတွငာ်း 

 ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာားမြစ်ရစန ိုင ်ည့်် ရေ နတေအရမခအရနအြျ ြုားြျ ြုားက ို ထည့််တွက်န ိုငေ်န ်  လက်ခံန ိုငရ် ာ 

ထ ခ ိုက်ြှုအဆင့် ်  တ်ြတှ်မခငာ်းအရပေါ် အရမခခံ င့် ်ည။် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာားက ို MOEE နငှ့်် MONERC တ ိုပာူးတွဲ 
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ရြာ်ထိုတ်ထာား ည့်် စ စစ်ရေွားချယ်ရေားြရူဘာငမ်ြင့် ်တ ိုက်ဆ ိုငစ်စ်ရဆားေန ်အ ကံမပြုပါ ည။် ထ ိုြရူဘာင ်ည ်လက်ခံ 

စဉားစာားြည့်် စ ြံက နာ်းတညရ်နောြျာားနငှ့်် အြျ ြုားအစာားြျာားဆ ိုငေ်ာ ရှငာ်းလငာ်းရ ာရြာ်မပချက်ြျာားက ို အရကာငအ်ထည် 

ရြာြ်ည့်် ကိုြပဏ အြွဲွေ့အစညာ်းြျာားအာားရပား၍၊  အမြင့််ဆံိုားလက်ခံန ိုင ်ည့်် စ ြံက နာ်းအေွယ်အစာား ကန် ့် တ်ချက်ြျာားနငှ့်် 

ထ ခ ိုက်ြှုြျာားအရ ကာငာ်းက ို အကျ ြုားစ ားပာွားပါဝငပ်တ် က် ူြျာားအာား စ တ်ချရ ချာစာွ အ  ရပားြည ်မြစ် ည။် 

ထ ိုြရူဘာင ်ည ်ရအာက်ပါ စ ြံက နာ်းရနော ရေွားချယ်မခငာ်း စံနှုနာ်း တ်ြတှ်ချက် အရပေါ် အရမခခံ င့်် ည ်- 

• စ ြံက နာ်းတညရ်နော - မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏ အဓ ကမြစ်က ို ြယ်ထိုတ်ထာား င့်် ည ်(မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ မြစ်ြျာား 

အေပ်ရှ  ထ ိုမြစ်ရ ကာငာ်း၏ ရ ားငယ်ရ ာအပ ိုငာ်းရနောြလှွဲ၍)   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း 

 တ်ြတှ်ဧေ ယာရပေါ်က  ြည် ည့်် ရေရဝရေလဲကိုနာ်းတနာ်းြဆ ို ည ်တစ်ခိုတညာ်းရ ာ အဓ ကမြစ်ြတှဆင့်် 

 ာ စ ားဆငာ်း ယ်ရဆာငရ်စလျှင၊်  ထ ိုအဓ ကမြစ်က ို ြယ်ထိုတ်ထာား င့်် ည။် 

• မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏ ရေစ ားဆငာ်းြှု အမြင့််ဆံိုားထ နာ်းည  ြှု - မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်းရှ  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

အာားလံိုား၏ စိုစိုရပါငာ်းထ နာ်းည  ြှုအမြစ် ယူေြည။် 

• စ ြံက နာ်း၏ အကက ားဆံိုားအေွယ်အစာား - ဥပြာ မြစ် ကြ်ားမပငအ်ထက်ြ ှ စရေတွက် ည့်် ရေကာတာအမြင့််၊ 

ဆညရ်ေ  ိုရလှာငြ်ှုပြာဏ ၊   ို ့်ြဟိုတ်  တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား (ြဂဂါဝပ်) နငှ့်် 

•    ာထငရ်ှာား ည့််ရနောြျာားအရပေါ် တ ိုက်ရ ိုက်နငှ့််  ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာား  ရရှာငရ်ှာားမခငာ်း - ဥပြာ  ဘာဝ 

ရဘားြဲ့်ရတာ ဧေ ယာ။ 

တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနတ်စ်ခိုအတွငာ်း အဆ ိုမပြုထာား ည့်် စ ြံက နာ်းတစ်ခိုစ အာား ထ ိုရေဆငာ်းဧေ ယာအတွငာ်း 

ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်လျက်ရှ ရ ာ ၊ တညရ်ဆာက်ဆ ဲမြစ်ရ ာ   ို ့်ြဟိုတ်  ရဘာတူခွင့််မပြုပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား (   ို ့်ြဟိုတ် 

အကျ ြုား င့််အရ ကာငာ်း င့််ြှနာ်းဆန ိုငရ် ာ အနာဂတ်ကာလတွင ် ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပင ် ရမပာငာ်းလဲရစြည့် ် လိုပ်ရဆာငြ်ှု 

ြျာား၊ အစ အစဉြျာား   ို ့်ြဟိုတ် စ ြံက နာ်းြျာား ) နငှ့််တစ်စိုတစ်စညာ်းတညာ်း စိုရပါငာ်းစဉားစာား င့်် ည။်   ို ့်ြ ှာ မြစ်ဝြ်ှား 

ရေ အရပေါ် ကျရောက်လာြည့် ် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို   အဓ ကကျရ ာ လက်ခံန ိုငရ် ာ ထ ခ ိုက်ြှုအဆင့်် 

 တ်ြတှ်ချက်ြျာားနငှ့်် စံထာားနှု ငာ်းယှဉန ိုငြ်ည ်မြစ် ည။် 

စ ြံက နာ်း၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား (ြဂဂါဝပ်)ကဲ့်  ို ့် အချ ြု ွေ့ရ ာ စံနှုနာ်း တ်ြတှ်ချက်ြျာား ည ် မြစ်လာန ိုင ်ည့်် 

ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား၏ ကက ားြာားကျယ်ပျံွေ့ ြှုအတ ိုငာ်းအတာက ို ရကာငာ်းစာွရြာ်မပရပားန ိုငမ်ခငာ်း 

ြရှ ပါ။ အမြင့််ဆံိုားလက်ခံန ိုင ်ည့်် စ ြံက နာ်းအေွယ်အစာား  တ်ြတှ်ရပားမခငာ်း ည် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် 

ကိုြပဏ အာား ရှငာ်းလငာ်း ည့်် ဆံိုားမြတ်စော တစ်ခိုက ိုရပား၍၊ ထ ိုအေွယ်အစာား တ်ြတှ်ချက်က ို အမခာားရ ာ စံနှုနာ်းြျာားမြင့်် 

တွဲစပ်လ ိုက် ည့််အခါတွင ် ထ ခ ိုက်ြှုပ ိုမြင့််ြာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာားက ို  ဆက်ြစဉားစာားပဲ၊ အရစာဆံိုားအဆင့််တွင ်

တတ်န ိုင ်ြျှ ြယ်ရှာားန ိုငရ်ပြည။်  

ထ နာ်းည  ထိုတ်လွှတ် ည့််ရေပြာဏောခ ိုငန်ှုနာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ရေဆငာ်းဧေ ယာ၏ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအာားမြင့်် ရြာ်မပ ည့်် 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခို၏ ထ နာ်းည  ြှုခံေရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏  စိုစိုရပါငာ်းောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု 

အရမပာငာ်းအလဲြျာားက မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲမြစ်စဉြျာားအရပေါ် နငှ့််  က်ရောက်န ိုငရ်မခြျာား နငှ့်် မြစ်တွငာ်း ကျငလ်ည ်

ကျက်စာားောရနောြျာား  ို ့် ကူားလူား ွာားလာန ိုငြ်ှုအဆက်အ ွယ်မပတ်ရတာက် ည့်် အတ ိုငာ်းအတာ စ ညတ် ို ့်အတွက် 

ရကာငာ်းြွနရ် ာအညွှနာ်းက နာ်းတစ်ခိုမြစ် ည။် ရေ အရမခအရနြျာား နငှ့်် အဂသ ါေပ်ြျာား ဆငတ်ူ ညဟ်ို ယူဆန ိုငလ်ျင၊် 

အလယ်အလတ်အေွယ်အစာားမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ တစ်ခိုအတွငာ်း အလယ်အလတ်အဆင့်် စ ြံက နာ်းတစ်ခိုရ ကာင့်် မြစ်ရေ 
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စ ားဆငာ်းြှုအရပေါ်ထ ခ ိုက်ြှု ည ်ရ ားငယ်ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုအတွငာ်း အရ ားစာားစ ြံက နာ်း တစ်ခိုရ ကာင့်် မြစ်ရေ 

စ ားဆငာ်းြှုအရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှု နငှ့်် ဆငတ်ူန ိုင ်ည။်  

ရန ့်စဉ ဝနအ်ာားအမြင့််ဆံိုားအချ န၌် ာ ရြာငာ်းနငှ၍် ရေထိုတ်လွှတ် ည့်် စ ြံက နာ်း နငှ့်် ော  အလ ိုက်ရေ  ိုရလှာငရ် ာ 

စ ြံက နာ်းြျာားထက် run-of-river  ဘာဝစစ်စစ်ရှ ရ ာစ ြံက နာ်းြျာားက ို ာ ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည   ည့်် အတ ိုငာ်းအတာ 

ပ ိုြ ိုနညာ်းပါားရ ာရ ကာင့်် ဦားစာားရပားရဆာငေွ်က် င့််ပါ ည။် တူည  ည့််ရနောတွင ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် run-of-

river စ ြံက နာ်းတစ်ခို ည ် ရေရလှာငတ်ြံစ ြံက နာ်း တစ်ခိုထက် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု အရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှု ပ ိုနညာ်းန ိုင ်ည။် 

အလာားတူပင၊် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုနှုနာ်းမခငာ်းနှု ငာ်းယှဉလျှင ် အ ာားတငရ်ေရလှာငပ်ြာဏအနညာ်းဆံိုားမြစ် ည့်် ရေရလှာငတ်ြံ 

စ ြံက နာ်းတစ်ခို ည ် အ ာားတရငေ်ရလှာငပ်ြာဏပ ိုြျာား ည့်် ရေရလှာငတ်ြံစ ြံက နာ်းတစ်ခိုထက် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုနှုနာ်း 

အရပေါ် ရမပာငာ်းလဲထ နာ်းည  ြှုအတ ိုငာ်းအတာ ပ ိုနညာ်းြညမ်ြစ် ည။်  

ရနာက်ထပ်စဉားစာား င့််ရ ာစံနှုနာ်းြာှ- စ ြံက နာ်းချဉားကပ်လြ်ားအတွက် ပတ်ဝနာ်းကျင ်ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ရေား တနြ် ိုား 

မြင့််ြာားရ ာ ကိုနာ်းရမြရပေါ်က ကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောြျာား ( ဘာဝရဘားြဲ့်ရတာ ဧေ ယာြျာား ၊   KBA ြျာား ၊ 

အရေားပါ ည့်် ကျက်စာားောရနောြျာား ၊ ြထ ြခ ိုက်ရ ားရ ာ စ်ရတာြျာား)အတွငာ်း လြ်ားအ စ် ရှညရ်ှညလ်ျာားလျာား 

ရြာက်လိုပ်ြှု   ို ့်ြဟိုတ် လြ်ားရဟာငာ်းက ို အကက ားစာားအဆင့််မြ င့််တငြ်ှု တ ို ့်က ို ခွင့််ြမပြုေန ်မြစ် ည။်  ထ ိုလြ်ားရြာက်လိုပ် 

ြှု၏ ရနာက်ဆက်တွဲ ဆ ိုားကျ ြုားအမြစ် ဤ ဧေ ယာြျာားတွင ် ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရှ လာန ိုငရ် ာရ ကာင့််မ်ြစ် ည။် 

ပငလ်ယ်အတွငာ်းတ ိုက်ရ ိုက်စ ားဝငရ် ာ ကြ်ားရ ို ားတနာ်းမြစ်ဝှြ်ားရေ  ရေရဝကိုနာ်းတနာ်းြျာားအနက် ကက ားြာားရ ာ ရေရဝ 

ရေလဲကိုနာ်းတနာ်းြျာားရှ ောရနောြျာားြလှွဲ၍  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏အဓ ကမြစ်လက်တက်အရပေါ်တွင ် စ ြံက နာ်းြျာား အာားလံိုား 

ြယ်ထိုတ်ထာားေနအ်တွက် အ ကံမပြုရထာက်ခံထာားမခငာ်း ြရှ ပါ။ ရ ားငယ်ရ ာ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရေရဝရေလဲကိုနာ်းတနာ်း 

အတွငာ်းရှ  တစ်ခိုတညာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၏ ရေစ ားဆငာ်းြှုထ နာ်းည  မခငာ်း နငှ့်် ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားြျာားအရပေါ် 

ထ ခ ိုက်ြှု ည ်ထ ို ရေရဝရေလဲ ေပ်ဝနာ်းအတွငာ်းတွင ်ာ ကျရောက်ြည ်မြစ် ည။်  ို ့်ရ ာ် မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ကြ်ားရ ို ားတနာ်း 

ရေရဝကိုနာ်းတနာ်းြျာား အာားလံိုားအရပေါ်  စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု ကန် ့် တ်ချက်တစ်ေပ် ချြှတ်ထာားေန ်အ ကံမပြုထာား 

 ည။်   ို ့်ြ ှာ ထ ို ဘာဝ ယံဇာတြျာား လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့််န ြ့််ကျြှုြရှ ေန ်ရ ချာ ရစြညမ်ြစ် ည။် 

ရေထိုတ်လွှတ် ည့််ရနောြျာားစွာရှ  ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွက် ရအာက်ပါတ ို ့် အပါအဝင ်အထာူးစဉားစာားြှုြျာား ည် 

 င့််ရတာ်ြှုရှ န ိုင ်ည ် -  (၁) ပငလ်ယ်အတွငာ်းတ ိုက်ရ ိုက်ရေထိုတ်လွှတ် ည့်် ရေရဝကိုနာ်းတနာ်းြျာားစွာပါရ ာ ကြ်ားရ ို ား 

တနာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ (၂) ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအတွငာ်း တ ိုက်ရ ိုက်ရေထိုတ်လွှတ် ည့်် ရေရဝကိုနာ်းတနာ်း ြျာားစာွပါရ ာ 

ကိုနာ်းတွငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား။ 

တနြ် ိုားမြင့်ြ်ာား ည့် ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်ရအာက် စ ြံက နာ်းြျာား ည် 

ရေ ခံေပ်ေွာလူထို၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက်က ို မပည့််ြ ရစြည့််အခါ လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ြှု  က်ရ ခံ 

လက်ြတှ်တစ်ရစာင ် ထိုတ်ရပားေန ် အ ကံမပြုပါ ည။် ထ ို စ ြံက နာ်းြျာား ည ်   င့်ရ်တာ်စွာ တညရ်နောရေွားချယ်၊ 

ေ ဇ ိုငာ်းရေားဆွ၊ဲ တညရ်ဆာက်ထာားပပ ား ကက ားြာား ည့် ် ထ ခ ိုက်ြှုြရှ ရ ကာငာ်း ရ ချာရစြည့် ် ပတ်ဝနာ်းကျငထ် ခ ိုက်ြှု 

အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်မခငာ်းလိုပ်ငနာ်းစဉက ို လ ိုက်နာ ည့် ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတညမ်ပြုချက် ရှ ထာားေြညမ်ြစ် ည။် 
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တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့် ်တနြ် ိုားအလယအ်လတဇ်ိုန ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွြဲျာား အ ံိုားချြှု ဟနခ်ျကည် မခငာ်း 

မြစ်ဝြ်ှားအဆင့် ် ရေအာားလျှပ်စစ်ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းြှုအတွက်  စ ြံက နာ်းအြျာားအစိုက ို (န ိုငင်၏ံ ၇၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

ရကျာ်က ိုလွှြ်ားမခံြုထာား ည့််) တနြ် ိုားအဆင့်် တ်ြတှ်ချက်အြျ ြုားြျ ြုားရှ  ည့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားရှ  ည့်် ရနောြျာားတွင ် 

စိုမပံြုရနောချအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့််အစာား၊ ထ ိုတနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့် ် တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား 

အ ံိုားချြှုနငှ့်် ထ နာ်း  ြ်ားကာကွယ်ြှုတ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည စွာ ရဆာငေွ်က်ေန ် လ ိုအပ်ြညမ်ြစ် ည။် စဉဆက်ြမပတ် 

ြွံွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ် (SDF) အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း၏ အရစာပ ိုငာ်းအဆင့်တ်ွင ်တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့် ်တနြ် ိုားအလယ် 

အလတ်ဇိုန ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအာားလံိုားက ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် မြစ်န ိုငရ်မခရှ  ည်ဟို စဉားစာားေန ် အ ကံမပြု 

ပါ ည။်  ဘာဝနငှ့် ် လူြှုဆ ိုငေ်ာ  ယံဇာတြျာားအရ ကာငာ်း  တငာ်းအချက်အလက်အ စ်ြျာား ေရှ လာပပ ား မြစ်ဝြ်ှား 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုစံပံိုစံက ို ချြတှ်ရဆာငေွ်က်လာ ည်နငှ့််အြျှ၊ မြနြ်ာန ိုငင် ံအစ ိုားေ  ည် ဤမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား 

အနက် ြည ်ညတ် ို ့်က ို (အချ ြု ွေ့ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်းြ ှ   ား န ့်ြ်ယ်ထာား ည့် ် ရေရဝကိုနာ်းတနာ်း ဧေ ယာြျာား 

အပါအဝငက် ို)  ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းြ ှကငာ်းလွတ်ရစပပ ား အမခာား ြည် ည့် ်ရေဆငာ်း ဧေ ယာြျာား 

တွင ်  အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေြညက် ို ဆံိုားမြတ်ရပား င့် ်ည။် ဤနညာ်းအာားမြင့် ် အရေားကက ား ည့် ်လိုပ်ငနာ်းစဉြျာား နငှ့် ်

တစ်ြထူာူးမခာားရ ာ ရေ က ိုယ်စာားမပြုတနြ် ိုားြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်ရ ချာရစြညမ်ြစ် ည။် ဤ  ို ့် ရဆာငေွ်က်လာ 

 ညန်ငှ့််အြျှ၊ မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းအစ အြံက ို လညာ်း လ ိုအပ် လ ို မပငဆ်ငြ်ွြ်ားြံ င့်ပ်ါ ည။် 

 

ရလားရထာင့််အကွက် ၃။ ရနာ်ရဝ မြစ်ဝှြ်ား ြဟာ စ ြံချက် 

ရနာ်ရဝ ည ် ၁၉၈၀ ခိုနစ်ှရနာက်ပ ိုငာ်းကာလြျာားတွင ် န ိုငင်၏ံရေလြ်ားရ ကာငာ်းြျာားက ို တစ်စိုတစ်စညာ်းတညာ်း 

စ ြံခန် ့်ခွဲေန ်အြျ ြုား ာားမြစ်ဝြ်ှားြဟာစ ြံချက်က ို ရြာ်ရဆာငခ်ဲ့် ည။် ထ ိုစ ြံချက် ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား 

က ို စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းစ အလ ိုက်ကွဲမပာား ည့််  ံိုားစွဲ ူအကျ ြုားစ ားပာွားြျာား (အကာအကွယ်ရပားမခငာ်း အပါအဝင)် နငှ့် ်

ဓာတ်အာားရပားစက်ရံို၏စ ားပာွားရေားတ ို ့်နငှ့််အတူ  စ ြံက နာ်းတစ်ခိုစ ၏ ပဋ ပကခမြစ်ြှု  အတ ိုငာ်းအတာ   အရပေါ် အရမခခံ 

စဉားစာားခဲ့်မခငာ်းမြစ် ည။် စ ြံက နာ်းြျာားက ို အတနာ်းအစာားခွဲထာားပပ ား ပဋ ပကခမြစ်ြှု နငှ့်် ရငကွိုနရ် ကားကျြှု အနညာ်းဆံိုား 

(အတနာ်းအစာား ၁) စ ြံက နာ်းြျာားက ို လ ိုငစ်ငခ်ျထာားရပားေန ် ခွင့််မပြုကာ ရငကွိုနရ် ကားကျ အြျာားဆံိုား   ို ့်ြဟိုတ် 

ပဋ ပကခအြျာားဆံိုား (အတနာ်းအစာား ၂) စ ြံက နာ်းြျာားက ို လ ိုငစ်ငခ်ျထာားရပားြည ် ြဟိုတ်ရပ။ အစပ ိုငာ်းတွင ် ၁ 

ြဂဂါဝပ်နငှ့််ရအာက် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားက ို ဤလိုပ်ငနာ်းစဉြ ှကငာ်းလွတ်ခွင့်် မပြုထာား ည။်   ို ့်ရ ာ် ၂၀ဝ၅ 

တွင ် ဤ ကငာ်းလွတ်ခွင့််မပြု ည့််ပြာဏက ို တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်အထ    ို ့်ြဟိုတ် နစ်ှစဉဓာတ်အာား 

ထိုတ်လိုပ်ြှု ၅၀ ဂ ဂါဝပ်အထ  တ ိုားမြ င့််ခဲ့် ည။် 

8.3။ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင်အထည်ရြာ်ြှုအတွက်  ဦားစာားရပား မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား  

လူြှု-စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားနငှ့် ် ပဋ ပကခမပဿနာြျာားအေ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအလ ိုက် ဦားစာားရပား တ်ြတှ် ရေအာား 

လျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို  ရကာငာ်းကျ ြုားအနညာ်းအြျာားအလ ိုက် ရအာက်ပါအတ ိုငာ်း  တ်ြတှ် ရြာ်မပထာား 

 ည။် - 

• (ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆ ဲ နငှ့်် တညရ်ဆာက်ဆြဲျာားအပါအဝင)် မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့်် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျ ြုားရှ  ည့်် တနြ် ိုားန ြ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုန ် 

• မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျ ြုားရှ  ည့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝှြ်ား 

ရေ ခွဲဇိုန ်
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• လက်ရှ တွင ် ြည ်ည့်် အလယ်အလတ်/အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျှ ြရှ  ည့်် တနြ် ိုားန ြ့်် မြစ်ဝြ်ှား 

ရေ ခွဲဇိုန ် 

• လက်ရှ တွင ် ြည ်ည့်် အလယ်အလတ်/အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျှ ြရှ  ည့်် တနြ် ိုားအလယ် 

အလတ်  မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲဇိုန ်

အထက်တွင ် ရြာ်မပခဲ့် ည့််အတ ိုငာ်း  ဘာဝ ယံဇာတနငှ့်် လူြှုရေားအရမခအရနြျာားအရ ကာငာ်း ပ ို၍အရ ားစ တ် 

ကျရ ာ  တငာ်းအချက်အလက်ြျာား ေရှ လာ ည့််အခါနငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအ စ် အဆ ိုမပြုချက်ြျာား 

လက်ခံေရှ  ည့််အခါ မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ ည ် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနငှ့်် တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် 

တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန ်ထ နာ်း  ြ်ား ရစာင့််ရရှာက်မခငာ်းအ ကာား ဟနခ်ျက်ည ေန ်ဆံိုားမြတ်ရပား င့်် ည။် 

ဤ လိုပ်ငနာ်းစဉ ကာလအတွငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း အချ ြုွေ့ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား   ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝကိုနာ်းတနာ်းြျာား 

 ည ်အရကာင ်အထညရ်ြာ်ြှု အတွက် လျာထာားခံေန ိုငပ်ပ ား ကျနအ်မခာား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ နငှ့်် ရေရဝကိုနာ်းတနာ်းြျာား ည် 

ြည ်ည့်် အလယ်အလတ်/အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျှ ခွင့််မပြုချက်ြရပားဘ ဲ ချနထ်ာားခံေြညမ်ြစ် ည။် 

8.3.1။ မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု  

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအနညာ်းငယ်အတွငာ်း မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် တူည ရ ာ 

စိုစိုရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ေရှ ေန ်မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားစာွ အနှံ ့် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းထက်  ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် 

လူြှုရေား ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရလျာ့်နညာ်းရစမခငာ်းနငှ့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု မြင့််တက်ရစမခငာ်း စ ည့်် ရကာငာ်းကျ ြုား 

နစ်ှခိုစလံိုားေရှ ရစ မြင့််  ယငာ်းက ို ြျာားရ ာအာားမြင့်် ပ ိုြ ိုလ ိုလာားပါ ည။် တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ား 

 ာား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားတွင ် အလယ်အလတ်/အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက မြစ်၏မြစ်စဉြျာား နငှ့်် 

ရေရနရဂဟစနစ်အာား ကက ားြာားစာွ မပြုမပငရ်မပာငာ်းလဲရစခဲ့်ပပ ားမြစ်ော၊ ရနာက်ထပ် ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှုက  ဤရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားအတွငာ်းတွင ်စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှုြျာား (ဥပြာ   က်ရောက်ခံမြစ်အလျာား၊ စ ိုက်ပျ ြုား 

ရမြဆံိုားရှု ံားြှု)က ို မြင့််တက်လာရစြညမ်ြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ် ဤအ ာားတင ် မြင့််တက်လာ ည့်် ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ည်  

အရကာငအ်ထည်ြရြာ်ေရ ား ည့်် လွတ်လပ်စာွ စ ားဆငာ်းရနရ ာ မြစ်ရပါငာ်းြျာားစာွတွင၊် တူည ရ ာ 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားရှ  ည့်် စ ြံက နာ်းအ စ်ြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းရ ကာင့်် စိုစိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှုထက် 

အပြဲပင ်ြျာားစာွပ ိုရလျာ့်နညာ်းပါ ည။်  

မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် မြစ်လက်တက်တစ်ခိုအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းြျာားစွာကြနတ် ား ည့််   ိုရလှာငြ်ှု နငှ့်် ထ နာ်းည  ြှု ြတှဆင့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား အမြင့််ဆံိုားထိုတ်လိုပ်ြှုက ို 

ေရှ ရစန ိုင ်ည။် မြစ်အထက်ပ ိုငာ်းဆည်ြျာားတွင ်  ိုရလှာငထ်ာားရ ာ ရေက ို မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း စ ြံက နာ်းြျာား အာားလံိုားက 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ေန ် အ ံိုားမပြုန ိုငပ်ပ ား၊ ဤ နညာ်းအာားမြင့်် ရနေွာ  တွင ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ထိုတ်လိုပ်ြှုက ို 

မြ င့််တငရ်ပား ည။် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားစာွ “ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ် အလိုပ်အရကျွားမပြု” ရနရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

ြျာားတွင ် ရနာက်ထပ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက အမခာားရနောြျာားတွင ်လွတ်လပ်စာွ စ ားဆငာ်းရနရ ာ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငရ်စပပ ား၊ တစ်ချ နတ်ည်ားြာှပင ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု လျာထာားချက် 

မပည့််ြ န ိုငရ်အာင ် ထ နာ်းထာားရပား ည။် ထ ို ့်မပင ် မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် 

ရေဆငာ်းဧေ ယာအတွငာ်း နငှ့်် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူ ကိုြပဏ  အြွဲွေ့အစညာ်းြျာားအ ကာားတွင ်ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် 

လူြှုရေားထ ခ ိုက်ြှုြျာား  က် ာရလျာ့်ပါားရေား နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲရေားရဆာငေွ်က်ြှုြျာားက ို ည  နှု ငာ်းလိုပ်ရဆာငန် ိုငြ်ည့်် 

အခွင့််အလြ်ားက ိုရပားပါ ည။် တစ်ချ နတ်ညာ်းြှာပင ်ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့်် ချ တ်ဆက်ထာား ည့််  ဗ ို ့်အာားမြင့်် ဓာတ်အာား 

ပ ို ့်လွှတ်ရေားလ ိုငာ်း တစ်ခိုက ို ရဝြျှ ံိုားစွဲေန ်မြစ်န ိုငရ်စပပ ား၊ ဤ  ို ့်မြင့််  ယငာ်းနငှ့််  က်ဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ရလျှာ့်ချရပား 

ပါ ည။်  
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ချံြု၍ဆ ိုေလျင၊် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ တညရ်ဆာက်ဆ ဲ နငှ့် ် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆ ဲအလတ်စာားနငှ့်အ်ကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်း ၈၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း(၃,၉၇၈ ြဂါွဝပ်) ည ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်း မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့်် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ထာားမခငာ်းမြစ်ပါ ည။် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တစ်ခိုတညာ်း ရှ  ည့်် ရနာက်ထပ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

၄ ခိုတွင ် တစ်ခို   ို ့်ြဟိုတ် တစ်ခိုထက်ပ ိုရ ာ အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာားရှ ကာ ၎ငာ်းတ ို ့်က ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ်လျှင ်

မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံ မြစ်လာပါလ ြ့််ြည။် ဤမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအနက် ၈ 

ခိုက ို တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုန ် ဟို ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာား ည။် အရ ကာငာ်းေငာ်းတစ်ပ ိုငာ်းအာားမြင့်် တညရ်ဆာက်ပပ ား ရေအာား 

လျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ မြစ်ရေထ နာ်းည  ြှုြျာား နငှ့်် အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်းအကန် ့်ကန် ့်မြစ်ရန ည့််မြစ်ရ ကာငာ်းရ ကာင့််မြစ် ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၂ ခို (ဘ လူားရချာငာ်း နငှ့်် စစ်ရတာငာ်း (အမခာား))က ို တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ရှ  ည်ဟို ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြှတ် 

ထာား ည။် မြစ်ငယ်အထက်ပ ိုငာ်းက ိုလညာ်း မြစ်ငယ်ရအာက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲနငှ့််အတူ  ဘာဝရေဆငာ်းဧေ ယာ 

တစ်ခိုတညာ်း၏ အစ တ်အပ ိုငာ်းမြစ် မြင့်် ဤ တနြ် ိုားအလယ်အလတ်အိုပ်စိုထတဲွငပ်င ် ထည့်် ွငာ်းထာား ည။် ဤ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ  ၁၁ ခိုအတွငာ်း အဆ ိုမပြုထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာားပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား စိုစိုရပါငာ်း ၂,၇၆၀ 

ြဂဂါဝပ် ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံဝှြ်ားရှ  တနြ် ိုားန ြ့််နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း အဆ ိုမပြု 

ထာား ည့်် စ ြံက နာ်းအာားလံိုား၏ ၃၇.ေ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ ပါ ည ်(ဇယှာုံး ၈.၉)။ 

ဇယှာုံး ၈.၉ ။ တညရ်ဆာက်ပပ ား   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် အဆ ိုမပြု 

ထာားြှုြျာားရှ  ည့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား 

မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွ ဲ
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( 
ြ
ဂ
ဂါဝ
ပ်
) 

ဧောဝတ         

တာပ န ် တနြ် ိုားန ြ့်် ၇,ဝ၇၇ ၁,၂၃၅ တာပ န ်၁ ၂၄၀ တာပ န ်၂  ၁၄၀ 

ြကျ ားရချာငာ်း တနြ် ိုားန ြ့်် ၄,၃၄၁ ၄,၃၄၁ ဆညရ်တာ်ကက ား ၂၅ အထက် 

ဆညရ်တာ်ကက ား 

၆၄ 

ြိုနာ်းရချာငာ်း တနြ် ိုားန ြ့်် ၅,၉၇၄ ၅,၉၇၄ အထက်ဗူားေွာ             

( ၁၅၀) -

တညရ်ဆာက်ဆ ဲ

ြိုနာ်းရချငာ်း(၇၅) 

ကက ားအံိုကက ားဝ(၇၄)  

၂၉၉ ဗူားေွာ ၄၂ 

မြစ်ငယ ်ရအာက်ပ ိုငာ်း               

(နငှ့်် မြစ်ငယ ်

အထက်ပ ိုငာ်း) ၁ 

တနြ် ိုား 

န ြ့်် 

(လယ)် 

၃၀,၅၁၇ ၃၀,၅၁၇ အထက်ေဲေွာ               

(၂၈၀) *                  

ေဲေွာ(၇၉၀) 

၁,၀၇၀ အလယေဲ်ေွာ (၇၀ဝ)                

ေ ားေိုတ်(၆၆)  

(မြစ်ငယအ်ထက် = 

နြ့််တူ(၁၀ဝ)၊ 

နြ့််ဆင(်၃၀)၊ 

နြ့််လန(်၂၁၀) 

၇၆၆   

 

(၃၄၀) 

ရေွှလ  တနြ် ိုား 

န ြ့်် 

၂၂,၉၆၅ ၁၃,၁၄၁ ရေွှလ  ၁ (၆၀ဝ)          

ရေွှလ  ၃(၁,ဝ၅၀) * 

၁,၆၅၀ နြ့််ပွန ်(၂၀) ၃           

ရေွှလ  ၂ (၅၂၀) 

၅၄၀ 

ရဇာ်ဂျ /ပြ ြုွေ့ ကက ား တနြ် ိုား 

န ြ့်် 

၁၆,၃၂၇ ၁၆,၃၂၇ 
ကငာ်းတာား(၅၆) 

ပြ ြုွေ့ ကက ား (၃၀) 

၁၁၆  ၀ 
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မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွ ဲ
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( 
ြ
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ဂါဝ
ပ်
) 

ရဇာ်ဂျ  ၁ (၁၈)  

ရဇာ်ဂျ  ၂ (၁၂) 

 လံွင ်        

ဘ လူားရချာငာ်း            

(နြ့််ပွန၏် 

မြစ်လကတ်က်) 

တနြ် ိုား 

အလယ ်

အလတ ်

၇,၈၃၇ ၇,၈၃၇ 
အထက်ဘ လူားရချာငာ်း

(၃၀) * 

ဘ လူားရချာငာ်း ၁ (၂၈)             

ဘ လူားရချာငာ်း ၂ 

(၁၆၈)                 

ဘ လူားရချာငာ်း ၃  (၅၂) 

၂၇၈  ၀ 

နြ့််တန/်နြ့််တ န ် တနြ် ိုား 

န ြ့်် 

၁၅,၃၈၆ ၁၅,၃၈၆ 
အထက် 

ကျ ြုငာ်းရတာငာ်း (၅၄)* 

ကျ ြုငာ်းရတာငာ်း  (၅၁) 

၁၀၅  ၀ 

စစ်ရတာငာ်း        

ရပါငာ်းရလာငာ်း တနြ် ိုား 

န ြ့်် 

၄,၉၈၆ ၄,၉၈၆ 
အထက ်

ရပါငာ်းရလာငာ်း ၁၄၀)           

နြ့််ချ ြု(၄၀)               

ရပါငာ်းရလာငာ်း (၂၈၀) 

၄၆၀ အလယ ်

ရပါငာ်းရလာငာ်း  

၁၀၀ 

စစ်ရတာငာ်း (အမခာား) တနြ် ိုား 

အလယ ်

အလတ ်

၂၈,၆၉၈ ၂၈,၆၉၈ ရ ာက်ရေခပ် ၂ ၁၂၀ ရ ာက်ရေခပ် ၁  ၁၅၀ 

ြဲရခါင ်        

နြ့််ရလ ွ တနြ် ိုား 

န ြ့်် 

၉,၃၆၄ ၉,၃၆၄ ြ ိုငာ်းဝ ၆၆ ကျ ြုငာ်းရတာငာ်း (၁၇၀)               

ဆ ိုလူား(၂၄၀)                

ကျ ြုငာ်းေြ်ား(၇၀)                  

ဟ ကူား (၁၃၈) 

၆၁၈ 

စုစုပ ေါငြ်ီး     ၄,၄၂၉  ၂,၇၆၀ 

စ ြံက နာ်းြျာားက ို မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း ြှ မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း အစ အစဉအတ ိုငာ်း ရြာ်မပထာား ည ်

* တညရ်ဆာက်ဆ ဲ

၁ - ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ည ်ေဲေွာရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း (၇၉၀ ြဂဂါဝပ်)လညပ်တ်ြှုရ ကာင့်် မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့် ဆက ်ယွန် ိုငစွ်ြ်ား  ဆံိုားရှု ံားခဲ့်ပပ ား မြစ်၍ 

မြစ်ငယအ်ထက်ပ ိုငာ်းက ို မြစ်ငယရ်အာက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် အတတူကွစဉားစာား ည။် 

၂ - တရိုတန် ိုငင်အံတငွာ်း ရေရဝရေလဲ ဧေ ယာပါဝင ်ည။် 

၃ - ရေွှလ မြစ်၏ မြစ်လကတ်ကတ်စ်ခိုအရပေါ်တွငရ်ှ  ည။် 

 

ဤစ ြံက နာ်းအစိုအရဝားမြစ်ရပေါ်လာမခငာ်း ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ရေားအတွက်  င့််ရတာ်ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

အဂသ ါေပ်ြျာား ( မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု ၊ ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပင ် ၊ ဘူြ ရဗေ ) ရပါငာ်းစပ်ြှု ၊ စ ြံက နာ်းြျာားစွာ၏ မြစ်ရေထ နာ်းည  ြှုြှ 

ေရှ  ည့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုအကျ ြုားအမြတ်ြျာား  နငှ့်် ဝနအ်ာားအြျာားဆံိုားေယူ ံိုားစွဲောရနောဌာနြျာား နငှ့်် 
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န ားကပ်ြှု တ ို ့်၏ အကျ ြုားေလေြ်ျာားရ ကာင့််မြစ် ည။် လက်ရှ အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာားရနာက်ပ ိုငာ်းတွင ် ဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

ြျာားအတွငာ်း အလတ်စာား/ အကက ားစာား စ ြံက နာ်းြျာား ရနာက်ထပ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် အလာားအလာက ို ြ  န ိုငပ်ါ။  

အလတ်စာား/အကက ားစာားစ ြံက နာ်း (ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆ ဲ စ ြံက နာ်း နငှ့််/   ို ့်ြဟိုတ် တည်ရဆာက်ဆ ဲ စ ြံက နာ်း ) 

အနညာ်းဆံိုားနစ်ှခို ရှ  ည့်် တနြ် ိုားန ြ့််မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန ် ၆ ခိုအနက် ၅ ခို (ြိုနာ်းရချာငာ်း ၊ မြစ်ငယ်ရအာက်ပ ိုငာ်း ၊ ရေွှလ  ၊ 

နြ့််တ န ် နငှ့်် ရပါငာ်းရလာငာ်း) ည ် ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ ရှုရထာင့််အေ  ကည့််လျှင ် အရ ားစ တ်စာူးစြ်ားရလ့်လာြှုြျာားအေ 

ကက ားြာားရ ာထ ခ ိုက်ြှုြျာားမြစ်ပွာားရနခဲ့်၍၊ ရနာက်ထပ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်အဓ ကထာားရေွားချယ်ခံထာားေပါ ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း တညရ်ဆာက်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တစ်ခိုရှ  ည့် ်တာပ န ်မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲ ညလ်ညာ်း ၎ငာ်း၏ 

အထက်ပ ိုငာ်း တရိုတ်န ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ရေရဝရေလဲရေ က ို အကက ားအကျယ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ားမြစ် ည့်် 

အချက်က ိုထည့််တွက်လျှင၊် ဤ အိုပ်စိုအတွငာ်းကျရောက်ပါ ည။် ဤမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားထြဲ ှ ၄ ခို ည ်

ပငြ်မြစ်လက်တက်အရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အနညာ်းဆံိုား တစ်ခိုစ  ရှ  က ည။်  ဆဋ္ဌြရမြာက် တနြ် ိုားန ြ့်် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ရဇာ်ဂျ /ပြ ြုွေ့ ကက ား ည ် ရေထ နာ်းည  ြှု အတ ိုငာ်းအတာ နညာ်းပါားရ ာ်လညာ်း ရေရဝရေလဲဧေ ယာ ၏ ၃၇ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်း က ို ထ နာ်းည  ရ ာရ ကာင့်် အနာဂတ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် ဦားစာားရပားအဆင့်် အနညာ်းငယ် 

ပ ိုန ြ့််ပါ ည။် ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း စ ြံက နာ်း အခွင့််အလြ်ားြျာား ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ေန ်ြည ်ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ် 

ရလ့်လာြှုြျာား ရဆာငေွ်က်ခဲ့်ပပ ားပပ  ဆ ို ည်ြာှ  ြရှငာ်းလငာ်းပါ။ ထ ို ့်ရ ကာင့်် ရှ ေငာ်းစွဲရလ့်လာြှုြျာားအရပေါ် ံိုား ပ်၍ ပ ိုြ ို 

အရ ားစ တ်ကျရ ာ မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ြ်ွား ဆနာ်းစစ်ြှုြျာားက ို မပြုလိုပ်ေန ်အ ကံမပြုပါ ည။် 

တညရ်ဆာက်ပပ ား အလယ်အလတ်/အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အနညာ်းဆံိုား  နစ်ှခို ရှ  ည့််  တတ ြရမြာက် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ မြစ် ည့်် ဘ လူားရချာငာ်း ည ်အငာ်းရလားကန ်နငှ့်် ဆက်နယွ် ည့်် အလွနမ်ြင့််ြာား ည့်် ရေရနရဂဟစနစ် 

တနြ် ိုားရ ကာင့်် တနြ် ိုား အလယ်အလတ်ဇိုန ် ဟိုပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ခံေပါ ည။် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ေိုတ ယရမြာက် 

အကက ားဆံိုား ရေချ ြုကန ်မြစ် ည့်် အငာ်းရလားကနတ်ွင ်တစ်ြထူာူးမခာား  ည့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ်ြျာားစွာ နငှ့်် ငါား 

နငှ့်် ခရိုကြာြျာား ရနထ ိုငမ်ခငာ်းြာှ ထ ိုရနော၏ ထံိုားဓာတ်မြင့််ြာားြှုရ ကာင့်် မြစ်န ိုငပ်ါ ည။် အငာ်းရလားကနအ်တွငာ်း 

နငှ့််အန ားတဝ ိုက်တွင ်ခန် ့်ြှနာ်းရမခ လူဦားရေ ၁၇၀,ဝ၀ဝ ရနထ ိုငပ်ပ ား ၎ငာ်းတ ို ့်၏ အ က်ရြာွး လိုပ်ငနာ်း အတွက် အဓ ကအာားမြင့်် 

ကျွနာ်းရြျာစ ိုက်ခငာ်းြျာားအရပေါ် အြှ မပြုရန ည။်   ို ့်ရ ာ် ကက ား ကပ်ကွပ်ကဲထ နာ်း  ြ်ားြှု ြရှ ရ ာ ခေ ား ွာားလိုပ်ငနာ်း 

ြွံ ွေ့ ပြ ြုားလာြှု နငှ့်် ရေ ေငာ်းြဟိုတ်ရ ာ ငါားြျ ြုားစ တ်ြျာား ထည့်် ွငာ်းမခငာ်း အပါအဝင ် လူ ာား တ ို ့်၏ လိုပ်ရဆာငခ်ျက် 

အြျ ြုားြျ ြုားရ ကာင့်် ကန၏် ရေအေညအ်ရ ွား နငှ့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲရပါက်ြွာားြှုြျာား ကျဆငာ်းလျက်ရှ  ည။် ကန၏် 

ရေရဝရေလဲကိုနာ်းတနာ်းအတွငာ်း ြည ်ည့်် အလယ်အလတ်/အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျှ  ြရှ ရ ာရ ကာင့်် ( 

တညရ်ဆာက်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း  ံိုားခို နငှ့်် အဆ ိုမပြုထာားရ ာ အထက်ဘ လူားရချာငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

တ ို ့် ည ်ကန၏် ရအာက်ပ ိုငာ်း တွငရ်ှ  ည)် ကန၏် အထက်ပ ိုငာ်းတွင ်ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်

အ ကံြမပြုပါ။   ို ့်ရ ာ် ကန၏်ရအာက်ပ ိုငာ်းတွင ် ရနာက်ထပ်ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို စဉားစာားန ိုင ်

 ည။် 
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ရလားရထာင့််အကကွ ်၄။ တရိုတန် ိုငင်အံတငွာ်းရှ  မြစဝ်ြှာ်းရေ ခွ၏ဲ မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည  မခငာ်း 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတငွာ်း မြစရ်ေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည   ည့်် အတ ိုငာ်းအတာ ည ်တရိုတန် ိုငင်အံတငွာ်း မြစြ်ျာားခ ံည့်် မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွ ဲ၃ ခို 

တငွ ် မြစည်ာပ ိုငာ်း၌တြစံ ြကံ နာ်းြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏  ကရ်ောကြ်ှုမြစ ်ည။် တာပ န ် ၊ နြ့််တဘက ် နငှ့်် ရေွှလ  

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွြဲျာားတငွ ် ရေဆငာ်းဧေ ယာ စိုစိုရပါငာ်း၏ ၈၂ ောခ ိုငန် ှုနာ်း ၊ ၅၇ ောခ ိုငန် ှုနာ်း နငှ့်် ၄၃ ောခ ိုငန် ှုနာ်း အ  ား  ား ည ်

တရိုတန် ိုငင်အံတငွာ်း ကျရောကရ်နပပ ား၊ ယငာ်းတ ို ့်၏မြစြ်ျာားရချာငာ်းြျာားြျာား ည ်ပငြ်မြစလ်ကတ်ကတ်ရလျှာက ်တညရ်ဆာကပ်ပ ား 

တြြံျာား၏ ထ နာ်းည  ြှုြျာားစာွခေံ ည။် မြနြ်ာန ိုငင်အံတငွာ်း တာပ န ် နငှ့်် ရေွှလ  မြစဝ်ြှာ်းရေ ခွြဲျာားရှ  ရှ ေငာ်းစွ ဲ အရကာငအ်ထည ်

ရြာ်ြှု နငှ့်် ရပါငာ်းစပ်လ ိုက ်ည့််အခါ၊ နယစ်ပ်မြတရ်ကျာ်မြန် ့်ကျကရ်နရ ာ ဤမြစဝ်ြှာ်းရေ ခွ ဲ ၃ ခို ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတငွာ်း 

ရနာကထ်ပ် ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတကွ ်လျာထာားေန ်အ င့််ရတာ်ဆံိုား ( လြူှုစ ားပာွားနငှ့်် ပဋ ပကခအရမခအရန 

ြျာားက ိုထည့််စဉားစာားြှုအေ) အရမခအရနတငွ ် ရှ ပါ ည။် အရ ကာငာ်းြာှ - ( စာူးစြ်ားရလ့်လာြှုြျာားအေ )  င့််ရလျာ် ည့်် 

စ ြကံ နာ်းတညရ်နောြျာား ရေွားချယပ်ပ ား  င့််ရလျာ် ည့်် ေ ဇ ိုငာ်း နငှ့်် စ ြခံန် ့်ခွရဲေား ရဆာငေွ်ကြ်ှုြျာား မပြုလိုပ်လျှင ်

ရနာကထ်ပ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာြျာားအရပေါ် ထ ခ ိုကြ်ှုအနညာ်းငယ ်ာ 

ထပ်ရဆာငာ်းမြင့််တကက်ျရောကရ်စြညဟ်ို ရြျှာ်လင့််ေရ ာရ ကာင့််မြစ ်ည။် ထ ိုမြစဝ်ြှ်ားရေ ခွ ဲ ၃ခို စလံိုား ည ် ြ ိုားရေချ န ်

မြင့််ြာားရ ာ ဧောဝတ မြစအ်ထက်ပ ိုငာ်းရေ ြျာားတငွ ်တညရ်ှ ၍၊ ထ ိုရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားအတငွာ်း ရေစ ားဆငာ်းြှု ရမပာငာ်းလထဲ နာ်းည   

လာြည့်် စိုရပါငာ်းဆင့််က ဲကရ်ောကြ်ှုြျာား ည ် ဧောဝတ မြစ၏် အလယပ် ိုငာ်း နငှ့်် ရအာကပ် ိုငာ်းရေ ြျာားအရပေါ် ထ ခ ိုကန ိုငရ်မခ 

ရှ  ညက် ို စဉားစာားထာားေန ်လ ိုအပ် ည။် 

   ာ ည့်ဘ်ူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ တနြ် ိုားရှ ရ ာ်လညာ်း မြစ်ငယ်အထက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ည်လညာ်း မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် 

စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု အတွက် မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ပစ်ြတှ်တစ်ခိုမြစ် ည။် ၁၃၀ ြ တာ အမြင့်် 

ရှ  ည့်် ေဲေွာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တြံ နငှ့်် မြစ်ငယ်ရအာက်ဘက် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်း အရှညအ်ာားမြင့်် ၅၀ 

က လ ိုြ တာရကျာ် မြန် ့်ကျက် ည့််ရေဝပ်ဧေ ယာ ည ် ဧောဝတ မြစ်ရ ကာငာ်း အတွငာ်း  နိုနာ်းဝငရ်ောက်ရောက်ရှ ြှုက ို 

ဟန် ့်တာားထာားပပ ားမြစ်ကာ တချ နတ်ညာ်းြာှပင ် မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း   ို ့် ငါားြျာားရေွွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုက ို 

မြတ်ရတာက်ပပ ား မြစ် ည။်  

မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု အတွက် ဦားစာားရပားအဆင့်် ပ ိုန ြ့််ရ ာ ပစ်ြတှ်ြာှ 

တညရ်ဆာက်ပပ ား အလယ် အလတ်/အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခို ရှ  ည့်် တာပ န ် နငှ့်် ြကျ ားရချာငာ်း 

တနြ် ိုားန ြ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ဇိုန ်နစ်ှခို နငှ့်် အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အနညာ်းဆံိုား တစ်ခိုရှ  ည့် ်ြ ိုငာ်းဝ တ ို ့်မြစ် ည။်  

တနြ် ိုားအလယ်အလတ် ဇိုန ်  တ်ြတှ် ထာား ည့်် စစ်ရတာငာ်း (အမခာား) မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ည ်

အဆင့််န ြ့်် ည့််မြစ်ြျာားရချာငာ်းြျာားရှ  (ပငြ် မြစ်လက်တက် တွငြ်ဟိုတ်ပါ) ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၆ ခို ၏ 

မပြုမပငြ်ြ်ွားြံြှုခံေ၍၊ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ ၂၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအရပေါ် စိုရပါငာ်း က်ရောက်ထ နာ်းည   မြင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

ဦားစာားရပားအစ အစဉ၏ ေိုတ ယအဆင့်် မြစ် ည။် 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက်  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တစ်ခိုြျှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြရှ ရ ားရ ာ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၅ ခို (ဇယှာုံး ၈.၁၀) တွင ် မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျ ြုား မပြုလိုပ်ေန ်

စဉားစာားလျက်ရှ  ည။် ထ ိုမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုစ အာား တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုနအ်မြစ်  တ်ြတှ်ထာားပပ ား၊ မြစ်ဝှြ်ား 

ရေ ခွဲအတွငာ်း အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား အာားလံိုားရပါငာ်းတပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား (တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် 

တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား စိုစိုရပါငာ်း ၇,၃၂၃ 

ြဂဂါဝပ်) ၏ ၃၈.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂,၈၂၀ ြဂဂါဝပ်)  ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက်  င့််ရတာ်န ိုင ်

ပါ ည။် အရ ားစ တ် စာူးစြ်ားရလ့်လာြှုြျာား မပြုလိုပ်ပပ ားရတွွေ့ ရှ ချက်ြျာားအေ အဆ ိုပါ မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့်် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာားက ို မြနြ်ာန ိုငင် ံ အစ ိုားေက စဉားစာားန ိုငပ်ါ ည။်   ို ့်ရ ာ် နြ့််တဘက် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ည ်
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ပဋ ပကခမြစ်ပာွားြှု အဆင့်် တ်ြတှ်ချက် အလွနမ်ြင့််ြာားပပ ား နြ့််ပွန ် နငှ့်် ရလားပြ ြုွေ့ တ ို ့် ည ် ပဋ ပကခမြစ်ပာွားြှု အဆင့်် 

 တ်ြတှ်ချက် မြင့််ြာား ညက် ို  တ မပြု င့််ပါ ည။် 

ဇယှာုံး ၈.၁၀ ။ မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံြျာား အဆ ိုမပြုထာား ည့်် အရကာင ် 

အထညရ်ြာ်ြှု ြမပြုေရ ားရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား 

မြစဝ်ြှ်ား ရေ ခွဲ 
မြစဝ်ြှ်ား ရေ ခွ ဲ

ဇိုန ် တြ်တှြ်ှု 

ရေရဝရေလ ဲဧေ ယာ 

စိုစိုရပါငာ်း (စတိုေနာ်း က လ ို 

ြ တာ) ၁ 

အဆ ိုမပြု/ခွမဲခာား ရြာ်ထိုတပ်ပ ား 

စ ြကံ နာ်းြျာား (ြဂဂါဝပ်) 

စိုစိုရပါငာ်း                                   

(ြဂဂါဝပ်) 

ဧောဝတ      

နြ့််တဘက ် တနြ် ိုား               

အလယအ်လတ ်

၁,၆၈၄                  

(၇၁၈) 

နြ့််တဘက ်၁(၁၄၁)                                            

နြ့််တဘက ်၂(၁၄၄)  

၂၈၅ 

ရငေါ်ချြာ်းခ တနြ် ိုား               

အလယအ်လတ ်

၂,၅၅၄ ရဂေါ်လန ်(၁၂၀)                                                                 

ခနက်နာ်း (၁၄၀) 

ထိုနရ်ှငာ်းရချာင(်၃၄၀) 

ရလာငာ်းေင(်၆၀ဝ) 

၁,၂၀ဝ 

 လံငွ ်     

နြ့််ပနွ ် တနြ် ိုား               

အလယအ်လတ ်

၁၁,၅၅၃ ြတန်ြ ်( ၁၀၅) 

ြ ရဆာ(၄၅) 

နြ့််ပနွအ်ထကပ် ိုငာ်း(၁၅၀) 

နြ့််ပနွရ်အာကပ် ိုငာ်း(၁၀၅) ၁ 

ရဟာ်ခနာ်း(၁၈၀) ၁ 

၅၈၅ 

ြရဲခါင ်     

နြ့််ကိုတ ်(နြ့််ခိုတ)် တနြ် ိုား               

အလယအ်လတ ်

၃,၃၈၀ ြ ိုငာ်းဆတ(်၃၀) 

နြ့််ကိုတ(်၃၀) 

၆၀ 

ေခ ိုင ်     

ရလားပြ ြု ွေ့ တနြ် ိုား               

အလယအ်လတ ်

၉,၉၉၀ ရလားပြ ြု ွေ့ ၁ ( ၆၀ဝ) 

ရလားပြ ြု ွေ့ ၂ (၉၀) 

၆၉၀ 

စိုစိုရပါငာ်း    ၂,၈၂၀ 

( ) -  မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဧေ ယာ 

၁ - တြံရနောတွင ် ဘြူ နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ မပဿနာြျာား နငှ့်် အလွနက်က ားြာားရ ာ မပနလ်ညရ်နောချထာားြှု လ ိုအပ်ချက် ရ ကာင့်် ရရှ ွေ့ဆကေ်န ်

မြစ်န ိုငြွ်ယေ်ာ ြရှ ပါ။ 

 

အနစ်ှချြုပ် ကည့််လျှင ် တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း အဆ ိုမပြု 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ထာားပပ ားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအာားလံိုား ၏ ရလားပံို ံိုားပံို ( 

၅,၅၈၀ ြဂဂါဝပ်)  ည ် မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံြျာား မြစ် ည။် ဤမြစ်ဝှြ်ား 

ရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ရနာက်ထပ် အလယ်အလတ်/အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်

မြစ်န ိုငရ်မခ အလာားအလာြျာား  ံိုား ပ်ေနလ် ိုအပ် ည။် ဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း အတ တ်က ရေအာားလျှပ်စစ် 

မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ြ်ွားရလ့်လာြှု ြည်ြျှ ကျယ်ကျယ်မပန် ့်မပန် ့်လိုပ်ခဲ့် ည ် ဆ ို ည်အရပေါ်ြတူည၍်၊ အရကာငအ်ထည် 

ြရြာ်ေရ ားရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်းရှ  စ ြံက နာ်းြျာားထက် ပ ိုြ ိုဦားစာားရပားရြာ်ရဆာင်န ိုငြ်ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ် 
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အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်င့််ရတာ်ရ ာ ရနာက်ထပ် ရနောြျာားက ို ဆနာ်းစစ်ကာ ဦားစာားရပားဆနာ်းစစ်န ိုငေ်န ် ရနာက်ထပ် 

စံိုစြ်ားရလ့်လာြှု မပြုလိုပ်ေန ်အ ကံမပြုပါ ည။် 

8.4။ ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရစရ ာ  ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ၏ အနာဂတ် ဦားတညေ်ာ ည ်ယငာ်းက ို အဆံိုားအမြတ်ရပားြည့်် အရ ကာငာ်းေငာ်းြျာားစွာ 

- အနာဂတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားလ ိုအပ်ချက်၊ အမခာားရေွားချယ်စော လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား အေငာ်းအမြစ်ြျာားနငှ့်် ယှဉပပ ြုင ်

ေြည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်၏ကိုနက်ျစေ တ်နငှ့်် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား မပညပ်  ို ့်တငပ် ို ့်န ိုင ်ည့််အခွင့််အလြ်ားြျာား အပါအဝင ်

ရ ကာင့််   ကက ြုတငခ်န် ့်ြှနာ်းေခက်ပါ ည။် ဤကဏ္ဍ ည ်စ ြံက နာ်းတစ်ခိုချငာ်းစ ၏      မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ားအရမခအရန၊ 

စ ြံက နာ်းလျာထာား ည့်် ဧေ ယာအတွငာ်း လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခြျာား၊ အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာားအရပေါ် ဆန် ့်ကျငက်န် ့်ကွက်ြှု 

ြျာားနငှ့်် အမခာားအရ ကာငာ်းေငာ်းြျာား၏  က်ရောက်ြှုက ိုလည်ား ခံစာားေြညမ်ြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ် အလယ်အလတ်နငှ့်် 

အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ စြ်ွားအငအ်ြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ရောစပ်ထိုတ်လိုပ်မြန် ့်မြျူားြှု 

တွင ် အရေားပါ ည့်် အခနာ်းကဏ္ဍြ ှပါဝငလ်ာန ိုင ်ည။်  

မြစ်ဝြ်ှားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာားမခငာ်းအစ အြံြျာားအတ ိုငာ်း ရဆာငေွ်က်မခငာ်း ည ် အနာဂတ်ရေအာားလျှပ်စစ် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားရြာ်ရဆာငြ်ှု 

ြျာား  လံွငပ်ငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းတစ်ရလျှာက် နငှ့်် အနြ် ိုငခ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်း စိုမပံြုရနမခငာ်းြ ှ(မြစ်ဆံို ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းက ိုထည့််တွက်လျှင ်အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ် ပြာဏ၏ ၆၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအထ ) အာား ရဝားော  ို ့် ရရွှွေ့ရမပာငာ်းရပားန ိုင ်

ြညမ်ြစ် ည။်  ဤ  ို ့်ရဆာငေွ်က်မခငာ်း ည ်အမခာား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၁၈ ခို အ ကာား မပန် ့်ကျဲရန ည့််  အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား 

က ို  ဦားစာားရပားအဆင့်် အလယ်အလတ် နငှ့်် အန ြ့််အဆင့််ရှ  ည့််  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားနငှ့်် ယငာ်းတ ို ့်၏ ရေရဝရေလဲ 

ကိုနာ်းတနာ်းြျာားတွင ် မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံြျာား  ို ့် ဦားတညရ်စြည့််အမပင၊် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားအြျာားဆံိုား ံိုားစွဲ ည့််ရနောဌာနြျာားနငှ့်် န ားကပ် ည့်် အမခာားမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားရှ  စ စစ် တ်ြတှ်ထာား 

ရ ာ မပန် ့်ကျဲရန ည့််စ ြံက နာ်းအချ ြု ွေ့က ိုလညာ်း  မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံြျာား  ို ့် 

ဦားတညရ်စြည။် 

 မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ် ည့်် အစ အြံ ည ်ဧောဝတ  ၊ ချငာ်းတွငာ်း နငှ့််  လံွင ်မြစ်ရ ကာငာ်းရပေါ်က ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအာားလံိုားက ို ြယ်ထိုတ်ထာားေန ်အ ကံမပြု၍၊ ဤနညာ်းအာားမြင့် ် စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား 

၂၂,၁၆၀ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည့်် စ ြံက နာ်း ခိုနစ်ခိုက ို မြတ်ရတာက်ရလျှာ့်ချြညမ်ြစ် ည။် ဤ စ ြံက နာ်း ြျာားတွင ် စိုစိုရပါငာ်း 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား  ၁၄,၉၆၀ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့််  လံွငမ်ြစ်ရပေါ်ြ ှ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၅ ခို(ဇယှာုံး ၈.၂)  နငှ့်် 

ဧောဝတ မြစ်ရပေါ်ြ ှဆ ိုငာ်းငံ့်ထာား ည့်် မြစ်ဆံို ( ၆,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ်) နငှ့်် ချငာ်းတွငာ်းမြစ်ရပေါ်ြ ှဆ ိုငာ်းငံ့်ထာား ည့် ်ထြံ   ( ၁,၂၀ဝ 

ြဂဂါဝပ်) တ ို ့်ပါဝင ်ည။် ၎ငာ်းတ ို ့်က ို ြျက်  ြ်ားမခငာ်းအာားမြင့် ်ဤ အဓ က မြစ်ရ ကာငာ်းြျာားက ို လွတ်လပ်စာွ စ ားဆငာ်းရနရ ာ 

မြစ်အမြစ် ထ နာ်း  ြ်ားရပားထာားြညမ်ြစ် ည။်   

တနြ် ိုားမြင့််ြာားရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ဇိုန ်၁၀ ခိုက ို    ား န် ့်ြယ်ထာားေန ်အ ကံမပြုြှု ည် မြစ်ဝှြ်ား ရေ ခွဲ ၃ ခို ( ြလ ခ ၊ 

အနြ် ိုငခ် နငှ့်် တန သာေ )၏ ပငြ်မြစ်လက်တက်ြျာားအရပေါ်အဆ ိုမပြုထာား ည့်် အကက ားစာားစ ြံက နာ်းြျာား အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ေန ် ြမြစ်န ိုငရ်တာ့်ြညမ်ြစ်ပပ ား ရလျာ့်ကျ ွာားြည့်် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား စိုစိုရပါငာ်း ြာှ ၁၃,၈၉၅ ြဂဂါဝပ် ရှ ပါြည် 

(ဇယှာုံး ၈.၁၁)။ ဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၁၀ ခို အတွငာ်း ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းြျာား(စြ်ားရချာငာ်းငယ်ြျာားအရပေါ်) 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် မပနလ်ည ် မပည့််ပြ ြုားပြဲ စြ်ွားအငထ်ိုတ်လိုပ်ြှုဆ ိုငေ်ာ အဓ ကအခွင့််အလြ်ားြျာားက ို 

ရပားန ိုငပ်ါ ည။်   ို ့်ရ ာ် ယရန ့်အထ  ြရြာ်ထိုတ်ေရ ား ည့်် စံနှုနာ်းြျာားမြစ် ည့်် - ပ ိုရ ားငယ်ရ ာအေွယ်အစာား နငှ့်် 

ထ ခ ိုက်ြှုပ ိုနညာ်းရ ာ စ ြံက နာ်းြျာားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုမြင့်် ာ ကန် ့် တ်ထာား၍၊ ထ ိုစ ြံက နာ်းငယ်ြျာား၏ စိုရပါငာ်း 

ဆင့််ကဲ က်ရောက်ြှု ညလ်ညာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုစ ၏ အရေားပါ ည့််မြစ်စဉြျာားနငှ့်် တနြ် ိုားြျာားအရပေါ် 
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လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့််န ြ့််ကျြှုြမြစ်ရစေ ည့်် စံနှုနာ်းြျာားနငှ့််အည  ာ စဉားစာားရဆာငေွ်က်ေနမ်ြစ် ည။် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

ဇ နြ်ျာားတွင ်အဆှိ ဖပ ထှာုံးပပ ုံးန င့်် စှိစစ်သတ်မ တ်ထှာုံးပသှာစ မ ကှိနု်ံးမျှာုံး၏ အန စ်ြျ ပ်ကှိ  ပနှာက်ဆက်တွွဲ ဃ တွငပ်ဖှာ်ဖပ 

ထှာုံးသည။်  

ဇယှာုံး ၈.၁၁ ။ တနြ် ိုားမြင့််ြာားရ ာမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားတွင ် အဆ ိုမပြု စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ 

စ ြံက နာ်းြျာား 

မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

စ ြရံေားဆွဲ

ထာား ည့်် 

ရေအာားလျှပ်

စစစ် ြကံ နာ်း

ြျာား 

စ ြရံေားဆွထဲာား 

 ည့်် တပ်ဆငစ်က ်

အငအ်ာား                             

(ြဂဂါဝပ်) 

စ စစ် 

 တြ်တှပ်ပ ား 

ရေအာားလျှပ်

စစစ် ြကံ နာ်း 

ြျာား 

စ စစ ်တ်ြတှ် 

ထာားရ ာ 

တပ်ဆငစ်က ်

အငအ်ာား                      

(ြဂဂါဝပ်) 

ဧောဝတ  ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၁  ၀ ၀ ၁ ၁၅၀ 

ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၂ ၀ ၀ ၂ ၆၅ 

ချငာ်းတငွာ်းအထကပ် ိုငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ြလ ခ ၁ ၁,၉၀၀ ၀ ၀ 

အနြ် ိုငခ် ၇ ၁၁,၃၉၅ ၀ ၀ 

 လံငွ ်  လံငွအ်လယပ် ိုငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ြရဲခါင ် ြရဲခါင ်(အမခာား) ၀ ၀ ၀ ၀ 

တန သာေ  တန သာေ  ၁ ၆၀၀ ၁ ၃ ၅၆ 

တန သာေ (အမခာား) ၀၀ ၀ ၀ ၀ 

ေခ ိုင ် ကိုလာားတန ်
 

၀ ၁ ၂၀၀ 

စိုစိုရပါငာ်း ၉ ၁၃,၈၉၅ ၇ ၄၇၁ 

ြှတ်ချက။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားတွင ်ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း စ ြံက နာ်းြျာား ြရှ ပါ။ 

၁ - အဆ ိုမပြုထာား ည့်် တန သာေ  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း (၆၀ဝ ြဂဂါဝပ်) က ို မြနြ်ာန ိုငင် ံအစ ိုားေက ဆ ိုငာ်းငံ့်ခဲ့် ည။် 

 

စ ြံက နာ်းတစ်ခို ည ် င့််ရလျာ်ရ ာ တညရ်နော၊ ေ ဇ ိုငာ်း၊ ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ြှုစနစ်နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲြှု ရှ  ညဟ်ို မြနြ်ာန ိုငင် ံ

အစ ိုားေက ယူဆ ည့််အခါ တနြ် ိုားန ြ့််နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် ခွင့််မပြုချက်ရပားန ိုငပ်ါ ည။် တစ်ချ နတ်ညာ်းြာှပင၊်  ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့်် 

 ဘာဝနငှ့်် လူြှုရေား အေငာ်းအမြစ်ြျာားအ ကာား ဟနခ်ျက်ည ရစေန ် စ ြံက နာ်းအချ ြု ွေ့က ိုြ ူဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း 

အရကာငအ်ထည်ြရြာ်ဘ ဲြယ်ထာား င့််ပါ ည။် ဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားတွငအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် င့််ရတာ်န ိုင ်

 ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်ပြာဏက ို ခန် ့်ြှနာ်းတွက်ချက်ေန၊် တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ဇိုနြ်ျာား 

အတွငာ်း အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ြျာားနငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာား ည့််ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအာားလံိုားက ို 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်လ ြ့််ြည်ဟို ယူဆထာားခဲ့် ည။်   ို ့်ရ ာ် စ ားပာွားရေား တွက်ရချက ိုက်ြှု ၊ အငဂ်ျငန် ယာ 

ပညာေပ်ဆ ိုငေ်ာ အခက်အခဲြျာား   ို ့်ြဟိုတ် အမခာားအရ ကာငာ်းေငာ်း အြျ ြုားြျ ြုားရ ကာင့်် စ ြံက နာ်းအချ ြု ွေ့ ည ် မြစ်န ိုငရ်မခ 

ြရှ ရ ကာငာ်း ရပေါ်ထကွ်လာန ိုင ်လ ို စ ြံက နာ်းအ စ်ြျာားက ို စ စစ် တ်ြတှ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းလညာ်း မြစ်လာန ိုင် 

ပါ ည။် ထ ို ့်ရ ကာင့်် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြှတ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား ည ် လာြည့််နစ်ှရပါငာ်း ၃၀ 

ရကျာ်ကာလအတွငာ်း ဤ ဧေ ယာြျာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု မြစ်န ိုငရ်မခပြာဏ အညွှနာ်းက နာ်း 

က ို ာ ရပားပါ ည။်  
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တနြ် ိုားအလယ်အလတ် နငှ့်် တနြ် ိုားန ြ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် င့််ရတာ်န ိုငရ် ာ အဆ ိုမပြု 

စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားစိုစိုရပါငာ်း ၇,၃၂၃ ြဂဂါဝပ် က ို ဇယှာုံး ၈.၁၂ 

နငှ့်် ဇယှာုံး ၈.၁၃ တ ို ့်တွင ်အနစ်ှချြုပ် ရြာ်မပထာား ည။် 

ဇယှာုံး ၈.၁၂ ။ တနဖ်ှိ ုံးအလယ်အလတ်ရှ  ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာား - အဆ ိုမပြုထာားပပ ားစ ြံက နာ်းြျာားနငှ့်် ခွဲမခာား  

ရြာ်ထိုတ်ထာားပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား 

မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

စ ြရံေားဆွထဲာား 

 ည့်် 

ရေအာားလျှပ်စစစ် ြံ

က နာ်းြျာား 

စ ြရံေားဆွဲ

ထာား  ည့်် 

တပ်ဆင ်

စက ်

အငအ်ာား                             

(ြဂဂါဝပ်) 

စ စစ် 

 တြ်တှပ်ပ ား 

ရေအာားလျှပ်စစစ် ြံ

က နာ်း 

ြျာား 

စ စစ ်တ ်

ြတှ ်

ထာားရ ာ 

တပ်ဆငစ်က ်

အငအ်ာား                      

(ြဂဂါဝပ်) 

ဧောဝတ  ဧောဝတ ရအာကပ် ိုငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ချငာ်းတငွာ်းအလယပ် ိုငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ် ၀ ၀ ၀ ၀ 

အငာ်းရတာ်ကက ားကန ် 

(ရေရဝရေလနဲငှ့်် 

ဆကစ်ပ်မြစလ်ကတ်က)် 

၀ ၀ ၀ ၀ 

ြဏ ပေူ ၁ ၃၈၀ ၀ ၀ 

မြစင်ယအ်ထကပ် ိုငာ်း ၃ ၃၄၀ ၀ ၀ 

နြ့််တဘက ် ၂ ၂၈၅ ၀ ၀ 

ရငေါ်ချြာ်းခ ၄ ၁,၂၀၀ ၀ ၀ 

ဥရို ၀ ၀ ၁ ၁၂ 

 လံငွ ် ဘ လာူးရချာငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

နြ့််ခ ၁ ၂၁၀ ၀ ၀ 

နြ့််ပနွ ် ၅ ၅၈၅ ၀ ၀ 

 လံငွရ်အာကပ် ိုငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

 လံငွအ်ထကပ် ိုငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ယနွာ်းစလငာ်း ၀ ၀ ၁ ၁၀၀ 

စစရ်တာငာ်း စစရ်တာငာ်း(အမခာား) ၀ ၀ ၁ ၁၅၀ 

ြရဲခါင ် နြ့််ကိုတ ် ၁ ၃၀ ၁ ၃၀ 

တန သာေ  ဂလ ိုရဟာင ်ဂော ၀ ၀ ၁ ၄၀ 

ေခ ိုင ် ရလားပြ ြု ွေ့ ၂ ၆၉၀ ၀ ၀ 

ေခ ိုင(်အမခာား) ၀ ၀ ၀ ၀ 

 ရူဌား ၀ ၀ ၀ ၀ 

စိုစိုရပါငာ်း ၁၉ ၃,၇၂၀ ၅ ၃၃၂ 
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ဇယှာုံး ၈.၁၃ ။ တနြ် ိုားန ြ့််မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားတွင ်အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ 

မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

စ ြရံေားဆွထဲာား 

 ည့်် 

ရေအာားလျှပ်စစ်

စ ြကံ နာ်းြျာား 

စ ြရံေားဆွထဲာား 

 ည့်် တပ်ဆင ်

စက ်

အငအ်ာား                             

(ြဂဂါဝပ်) 

စ စစ် 

 တြ်တှပ်ပ ား 

ရေအာားလျှပ်စ

စစ် ြကံ နာ်း 

ြျာား 

စ စစ ်တ ်ြတှ် 

ထာားရ ာ 

တပ်ဆငစ်က ်

အငအ်ာား                      

(ြဂဂါဝပ်) 

ဧောဝတ  ဧောဝတ အလယပ် ိုငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ဧောဝတ အထကပ် ိုငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ချငာ်းတငွာ်းရအာကပ် ိုငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

တာပ န ် ၁ ၁၄၀ ၀ ၀ 

ြကျ ားရချာငာ်း ၁ ၆၄ ၀ ၀ 

ြလ ရချာငာ်း ၀ ၀ ၀ ၀ 

ြငာ်းတိုနာ်း ၀ ၀ ၁ ၁၈ 

ြိုနာ်းရချာငာ်း ၁ ၁၅၀ ၀ ၀ 

ြာူး ၀ ၀ ၀ ၀ 

မြစင်ယရ်အာကပ် ိုငာ်း ၂ ၇၆၆ ၀ ၀ 

မြစ ်ာား ၀ ၀ ၀ ၀ 

ရေွှလ  ၂ ၅၄၀ ၀ ၀ 

ရဇာ်ဂျ /ပြ ြု ွေ့ ကက ား ၀ ၀ ၀ ၀ 

 လံငွ ်

 

လြြ် ၀ ၀ ၁ ၁၉ 

မြကရ်တာရချာငာ်း ၀ ၀ ၁ ၁၀ 

နြ့််ြ ၁ ၂၂၅ ၀ ၀ 

နြ့််တန/်နြ့််တ န ် ၀ ၀ ၀ ၀ 

စစရ်တာငာ်း ရဘာဂထ ၁ ၁၆၀ ၀ ၀ 

ရပါငာ်းရလာငာ်း ၁ ၁၀၀ ၀ ၀ 

ြရဲခါင ် နြ့််လငာ်း ၁ ၃၆ ၀ ၀ 

နြ့််ရလ ွ ၄ ၆၁၈ ၀ ၀ 

ပဲခာူး ပဲခာူး ၀ ၀ ၀ ၀ 

ဘ ားလငာ်း ဘ ားလငာ်း ၁ ၂၈၀ ၀ ၀ 

ေခ ိုင ်

 

ကျ ြတ်လ  ၀ ၀ ၁ ၂၈ 

စ ိုငာ်းေငရ်ချာငာ်း ၀ ၀ ၁ ၇၇ 

 တံွ ဲ ၀ ၀ ၁ ၃၉ 

ဆာြာ-ြဂဂနာ ဘာေက ် ၀ ၀ ၀ ၀ 

စိုစိုရပါငာ်း ၁၆ ၃,၀၇၉ ၆ ၁ 

တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ရှ ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန ် ၂၁ ခို အတွငာ်းတွင ် စ ြံရေားဆွထဲာားရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် စ စစ် တ်ြတှ် 

ထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၁၂ ခိုရှ  ည(်ဇယှာုံး ၈.၁၂)။ ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားထြဲ ှ နစ်ှခိုတွင ်

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ဝ ြဂဂါဝပ်ရကျာ်ရှ ရ ာ တညရ်ဆာက်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အနညာ်းဆံိုားတစ်ခို ရှ ထာားပပ ား 

မြစ် ည။် တနြ် ိုား န ြ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၂၇ ခို အတွငာ်းတွင ် စ ြံရေားဆွထဲာားရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ 
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ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၁၇ ခို ရှ  ည်(ဇယှာုံး ၈.၁၃)။ ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားထဲြ ှရမခာက်ခိုတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား 

၁၀ဝ ြဂဂါဝပ် ရကျာ်ရှ ရ ာ တညရ်ဆာက်ပပ ား  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အနညာ်းဆံိုား တစ်ခို ရှ ထာားပပ ား မြစ် ည။် 

အနာဂတ်တွင ် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပြာဏ အာားလံိုားရပါငာ်း ြည်ြျှ 

ရှ ြညဆ် ို ညက် ို ရအာက်ပါတ ိုငာ်း အ ကြ်ားြျဉားခန် ့်ြှနာ်း ရြာ်မပန ိုငပ်ါ ည။်    ို ့်ရ ာ် အြှနတ်ကယ် အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှု ည် အရ ကာငာ်းေပ်ြျာားစာွ အရပေါ် ြတူညရ်နရ ကာငာ်း  တ မပြု င့်ပ်ါ ည။် 

• တညရ်ဆာက်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား = ၃,၃၀ဝ ြဂဂါဝပ် 

• ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အ စ်ြျာားြထှိုတ်လိုပ်ြှု = ၈,၉၀ဝ ြဂဂါဝပ် 

o တညရ်ဆာက်ဆ ဲ= ၁,၆၀ဝ ြဂဂါဝပ် 

o တနြ် ိုားအလယ်အလတ် နငှ့်် တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုနြ်ျာားတွင ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု = ၇,၃၂၀ ြဂဂါဝပ် 

o တနြ် ိုားမြင့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်းထ ခ ိုက်ြှုပ ိုနညာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား = 

ခန် ့်ြှနာ်းေန ်ြမြစ်န ိုင ်

o တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် ရအာက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား = ခန် ့်ြှနာ်းေန ်ြမြစ်န ိုင ်

o ကဏ္ဍအတွငာ်းစိုစိုရပါငာ်း = ၁၂,၂၀ဝ ြဂဂါဝပ် + တနြ် ိုားမြင့််ဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း ထ ခ ိုက်ြှုပ ိုနညာ်းရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား + တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် ရအာက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

ြျာား 

 

ဦားစာားရပား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ စာူးစြ်ားရလ့်လာြှုြျာား ဆက်လက်မပြုလိုပ် ညန်ငှ့််အြျှ  

ထိုတ်လိုပ်န ိုငြ်ည့််ပြာဏြျာား ထပ်တ ိုားလာန ိုငပ်ါ ည။် 

8.5။ လူြှုရေား နှင့််  က်ရြွားလိုပ်ငနာ်းမပဿနာြျာား  

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား အနှံ ့် လူြှု-စ ားပာွား အရမခအရနြျာားက ို စ စစ်အကဲမြတ်ေန ် လူြှုရေား နငှ့်် 

 က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း မပဿနာြျာား အကဲမြတ် ဆနာ်းစစ်ြှုတစ်ေပ်က ို ရဆာငေွ်က်ခဲ့် ည။် အထက်တွင ်ရြာ်မပခဲ့် ည့်အ်တ ိုငာ်း 

ဤ အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှုက ို မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြှတ် ဆံိုားမြတ်ောတွင ်အ ံိုားမပြုခဲ့်မခငာ်းြရှ ပါ။အရ ကာငာ်းြှာ- 

လူြှု-စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာ မပဿနာြျာားြာှ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း စ ြံက နာ်း၏တညရ်နောအလ ိုက် ြျာားစာွကွဲမပာားပပ ား၊ 

ေရှ န ိုင ်ည့်အ်ချက်အလက်ြာှ ရယဘိုယျမခံြုငံို ည့်် အဆင့် ်ာရှ  မြင့် ်  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းရ ကာင့််  ထ ခ ိုက်ြှုက ို 

ရြာ်မပန ိုင ်ည့်် အညွှနာ်းက နာ်းရကာငာ်း တစ်ခိုြဟိုတ်ပါ။ အမခာားမြစ်န ိုငြ်ွယ်ရှ ရ ာရနောြျာားက ို ထည့််စဉားစာား ည့်် 

စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရေွားချယ်စဉအတွငာ်း လူြှု-စ ားပာွားထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်းအလိုပ်က ို စတငရ်ဆာငေွ်က်ေန ် လ ိုအပ် 

 ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အရပေါ်အကဲမြတ်ြှုက ို ၂၀၁၄ခိုနစ်ှ - မပညလ်ံိုားကျွတ်  နာ်းရခါငစ်ာေငာ်း ၏ ပြ ြုွေ့နယ်အဆင့်် အချက်အလက် 

အရမခခံမြင့်် ာ အကဲမြတ်ရဆာငေွ်က်ခဲ့်ေပပ ား လူြှုရေားထ ခ ိုက်လွယ်ြှုနငှ့် ်ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုတ ို ့်က ိုခန် ့်ြနှာ်းန ိုငရ်ေား အန ားစပ်ဆံိုား 

အချက်အလက်ြျာားက ိုအ ံိုားမပြုခဲ့်ေ ည။်  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားတွင ်  ပြ ြုွေ့နယ်အဆင့််အချက်အလက်ြျာားက ို ခွဲရဝမြန် ့်ချ 

န ိုငရ်ေားအတွက် ပြ ြုွေ့နယ်ြျာား၏ ဗဟ ိုချက်ရနောြျာားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအရပေါ် ထပ်ယူခဲ့်ေပါ ည။် ထ ိုရ ကာင့်် မြစ်ဝှြ်ား 

ရေ ခွဲတစ်ခိုစ ၏ စာေငာ်းအငာ်းဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာားတွင ် (ြနှာ်းဆတွက်ချက်ြေန ိုငရ် ာ) အြာှားအချ ြုွေ့ ရှ န ိုငပ်ါ ည။် ထ ို ့်မပင ်

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုတွင ်  ာြနအ်ာားမြင့်််် ့် ပြ ြုွေ့နယ်ြျာားစာွ ပါဝငေ်ာ၊ ထ ိုမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်းရှ  ပြ ြုွေ့နယ်အာားလံိုား၏ 

ပျြ်ားြျှတနြ် ိုားက ို ထည့်် ံိုားထာားပါ ည။် ဤ  ို ့်ရဆာငေွ်က်မခငာ်းရ ကာင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအလ ိုက် အရေားပါ ည့်် 

ကွာမခာားချက်ြျာားက ို   ရှ  တ်ြှတ်န ိုငေ်န ်ခက်ခဲရစ ည။်  



 

115 

 

အဆ ိုပါဆနာ်းစစ်ြှုတွင ်  ဘာဝ ယံဇာတအရပေါ် အြှ မပြု ည့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားနငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက် 

ခံစာားလွယ်ြှုြျာားအတွက် ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုဆ ိုငေ်ာ အန ားစပ်ဆံိုား အညွှနာ်းက နာ်းက ို အ ံိုားမပြုခဲ့်ေ မြင့််လညာ်း ခ ိုငလ်ံိုြှု 

အတ ိုငာ်းအတာြာှ အကန် ့်အ တ်ရှ ပါ ည။် ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု အချက်အလက် ြေန ိုင၍်၊ အန ားစပ်ဆံိုားအညွှနာ်းက နာ်းြျာားက ို 

အ ံိုားမပြုခဲ့်ေ ည၊် အရ ကာငာ်းြှာ - မြနြ်ာန ိုငင်ဆံငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုနငှ့်် လူရနြှုအရမခအရနြျာား ရလ့်လာြှုစစ်တြ်ား (MPLCS) 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ြ ှအချက်အလက်ြျာားက ို ထိုတ်မပနခ်ဲ့်မခငာ်း ြရှ ခဲ့် လ ို၊ ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀  အ ြ်ရထာငစ်ို လူရနြှုအအရမခအရန 

ြျာား ရပါငာ်းစပ်ဆနာ်းစစ်ြှု (IHLCA) အချက်အလက် ညလ်ညာ်း ယခိုအခါ ရခတ်ရနာက်ကျရနပပ  မြစ် ည။် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

MPLCS    ြ ှရတွွေ့ ရှ ချက်ြျာားနငှ့် ်ကြာ့္်ဘဏြ် ှအပပ ား တ်မပြုစိုလျက်ရှ  ည့််  Multi-Dimensional Poverty Index 

တ ို ့် ည ် အနာဂတ်ရလ့်လာြှုြျာားအတွက် အရေားပါရ ာ အချက်အလက်ြျာားရပားအပ်ြညမ်ြစ် ည။် ကနဦားေလေ ်

ြျာားက ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု၊ ရတာငက်ိုနာ်းရတာငတ်နာ်းထထူပ် ည့်် အေပ်ရေ ြျာားနငှ့် ်ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ 

ရေ ြျာားအ ကာား ဆက်န ွှယ်ြှုရှ ရ ကာငာ်းမပ ရန ည။်ရေရနရဂဟစနစ်/ငါားလိုပ်ငနာ်း နငှ့်် ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေဆ ိုငေ်ာ 

မြင့််ြာားရ ာအဆင့်် နငှ့်် အလွနမ်ြင့််ြာားရ ာ အဆင့်် တ်ြတှ်ချက်ြျာားရှ  ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား ည ်ပ ိုြ ို ကံ့်ခ ိုငအ်ာား 

ရကာငာ်း ည့်် ရဂဟစနစ်ဆ ိုငေ်ာဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားက ို  ရေ ခံ လူထိုအ ံိုားမပြုန ိုငရ်ေား ရထာက်ပံ့်ရပား ညဟ်ို ယူဆန ိုငပ်ါ 

 ည။်   

8.5.1။ စ ြံက နာ်း က်ရောက်ြှုခံစာားေ ည့််ဧေ ယာ 

ရေအာားလျှပ်စစ်၏ လူြှုရေားနငှ့်် အ က်ရြာွးဝြ်ားရကျာငာ်းလိုပ်ငနာ်းြျာားအရပေါ်ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ည ် န ားစပ်ောရနောရေ  

အရပေါ်ကွက်၍ ပ ိုြ ိုမြစ်ပွာား ည်က ို အ  အြတှ်မပြုရ ာအာားမြင့်် လူြှုရေားထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ေန ်၊ လူြှု-

စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာအချက်အလက် ရကာက်ယူေနန်ငှ့်် ပါဝင ်င့််ပါဝငထ် ိုက် ူြျာားနငှ့်် ထ ရောက်ရ ာထ ရတွွေ့ဆက်ဆြံှု 

မပြုလိုပ်န ိုငရ်ေား အစ အစဉရေားဆွဲေန ်စ ြံက နာ်း က်ရောက်ြှု ခံစာားေ ည့်် ဧေ ယာ (area of influence - AOI) ချဉားကပ် 

နညာ်းအာား အ ံိုားမပြုန ိုငပ်ါ ည။် AOI ချဉားကပ်နညာ်းတွင ် ပ ို အရ ားစ တ်ကျရ ာ ရကျားေွာအိုပ်စို နငှ့်် ရကျားေွာအဆင့်် 

လူဦားရေ အချက်အလက်က ို အ ံိုားမပျူန ိုငပ်ပ ား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအတွက်  က်ဆ ိုငေ်ာနညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ 

အချက်အလက်ြျာားက ို ထည့်် ွငာ်းရပါငာ်းစပ်န ိုငပ်ါ ည။်  ာြနရ်ေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တစ်ခို၏  က်ရောက်ြှု 

ခံစာားေ ည့်် ဧေ ယာ  (AOI)  ၆ ခိုက ို ရအာက်ပါ ပ   ၈.၆ တွင ် ရိုပ်ရြာ် မပ ထာား ည။်  
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ပ   ၈.၆ ။ ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း၏  က်ရောက်ြှု ခံစာားေ ည့််ဧေ ယာ 

 

ဤချဉားကပ်နညာ်း ည ်  က်ရောက်ြှုခံစာားေြည့််ဇိုနအ်တွငာ်းရနထ ိုင ်ည့်် မပည ်ူြျာား ရတွွေ့  ကံြုန ိုင ်ည့််  

ထ ခ ိုက်ြှုအြျ ြုားအစာား အြျ ြုားြျ ြုားက ို ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ပပ ား ရအာက်ပါ ဇယှာုံး ၈.၁၄ တွင ် အနစ်ှချြုပ်ရြာ်မပ ထာား ည။် 

ထ ခ ိုက်ြှုြျာား၏ အတ ိုငာ်းအဆ နငှ့်် အရေားပါြှု ည ်ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၏ အေွယ်အစာား နငှ့်် အြျ ြုားအစာား ( run-of-

river    ို ့်ြဟိုတ် ရေရလှာငတ်ြံ)၊ ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ် ည့််စနစ် ( အ ံိုားအြျာားဆံိုားအချ နတ်ွင ်ာ လညပ်တ် ည့််စက်ရံို  

  ို ့်ြဟိုတ် အရမခခံဝနအ်ာားအတွက် လညပ်တ် ည့််စက်ရံို ) စ ညတ် ို ့်အရပေါ် ြတူည၍် အြျ ြုားြျ ြုား ကွဲမပာားြည ်မြစ် မြင့််  

ဤဇယာား ည ် ရြာ်မပရံို က် က် ာ မြစ် ည။် လိုပ် ာားစခနာ်းြျာားထရူထာငမ်ခငာ်း၊  ချဉားကပ်လြ်ားြျာား နငှ့်် 

ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရေားလ ိုငာ်းြျာားတညရ်ဆာက်မခငာ်း တ ို ့် နငှ့်် ဆက်န ွှယ် ည့်် လူြှုရေား မပဿနာြျာားက ိုလညာ်း စဉားစာားေန ်

လ ိုအပ်ပါ ည။်  

ဇယှာုံး ၈.၁၄ ။  က်ရောက်ြှုခံစာားေြည့််ဇိုနြ်ျာား နငှ့်် မြစ်လာန ိုငရ်မခရှ ရ ာ လူြှု-စ ားပာွား ဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

ဇိုန ်
မြစလ်ာန ိုငရ်မခရှ ရ ာ လြူှု-စ ားပာွားရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုကြ်ှုြျာား နငှ့်် 

အကျ ြုားရကျားဇူားြျာား 

ဇိုန ် ၁။ စ ြကံ နာ်းနငှ့််ကပ်လျက ် မြစအ်ထက် 

ပ ိုငာ်းရနောြ ှထပ်တ ိုားချဲွေ့ ည့််ရနော 

• ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ာွားလာြှု ပ တဆ် ို ့်ခေံမခငာ်း - ဝြာ်းစာအတကွ ်( အရတွွေ့ေ 

အြျာားဆံိုားပံိုစ)ံ နငှ့်် စ ားပာွားမြစအ်တကွ ်( အရတွွေ့ေပ ိုနညာ်း ည့်် ပံိုစ)ံ 

လိုပ်က ိုင ်ည့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းအရပေါ် ထ ခ ိုကြ်ှု 

ဇိုန ် ၂။ စ ြကံ နာ်းနငှ့််ကပ်လျက ် မြစအ်ထက် 

ပ ိုငာ်း 

• ရမြဆံိုားရှု ံားြှု( စ ိုကပ်ျ ြုားရမြ၊ စရ်တာရမြ၊ေပ်ေွာပ ိုငရ်မြ ၊ ယဉရကျားြှု 

အရြအွနစှ ်ရနောြျာား ) - ဝငရ်ငရွလျာ့်ကျမခငာ်း ၊ ြ  ာားစိုပ ိုင ်

အေငာ်းအနှ ားပစစညာ်းြျာား ဆံိုားရှု ံားမခငာ်း ၊ က ိုယပ် ိုင ်ယဉရကျားြှု လကခဏာြျာား 

ဆံိုားရှု ံားမခငာ်း 

• ေွာြျာားနငှ့်် လိုပ်စာားက ိုငစ်ာားရနောြျာား မပနလ်ညရ်နောချထာားြှု - 

 ကရ်ြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား နငှ့်် လြူှုရေားအရမခအရနအရပေါ် ကက ားြာားရ ာ 

ရနာှင့််ယကှြ်ျကဆ် ားြှု 



 

117 

 

ဇိုန ်
မြစလ်ာန ိုငရ်မခရှ ရ ာ လြူှု-စ ားပာွားရေားဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုကြ်ှုြျာား နငှ့်် 

အကျ ြုားရကျားဇူားြျာား 

• တ ေစဆာန ်နငှ့်် အပငြ်ျာား အတကွ ်ကျငလ်ညက်ျကစ်ာားောရနောြျာား ဆံိုားရှု ံားြှု 

နငှ့််  စပ်ငြ်ျာားရပါကရ်ောကြံ်ိုားလွှြာ်းြှုရလျာ့်ကျြှု 

• ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ာွားလာြှုအတကွ ်အတာားအဆ ား  

• ဆညရ်ေရလာှငက်နအ်တငွာ်း 

ရေပင ြ/်ထ ိုငာ်းရနရ ာတန် ့်ခရံနရ ာရေထိုရ ကာင့်် မြစလ်ာန ိုငရ် ာ 

ကျနာ်းြာရေား မပဿနာြျာား 

• ပ ိုကက ားရ ာဆညရ်ေရလာှငက်နြ်ျာားအတငွာ်း   မခခံတထ်ာားရ ာ ရေ တတ ဝါ 

ရြာွးမြျူရေား မြစန် ိုငရ်မခ 

• ခေ ား ာွားလိုပ်ငနာ်း  မြစန် ိုငရ်မခ 

ဇိုန ် ၃။ စ ြကံ နာ်းရနောနငှ့််ကပ်လျက ် မြစ ်

ရအာကပ် ိုငာ်းရနော 

• ရေစ ားဆငာ်းြှု ြျာားစာွရလျာ့်ကျမခငာ်း - ရ ာကရ်ေ ၊ စ ိုကပ်ျ ြုားရေတ ို ့် အတကွ ်

ရေေရှ န ိုငြ်ှုရလျာ့်ကျမခငာ်း ၊ ငါားြြာ်းေနမ်ြစန် ိုငရ်မခ ရလျာ့်ကျမခငာ်း 

• မြစ ်ကြ်ားမပငရ်ပေါ် ညအ်ထ  ခနာ်းရမခာကမ်ခငာ်း ( အမြင့််ဆံိုားဝနအ်ာားက ို 

မြည့််ဆညာ်းေန ်ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တလ်ျှင ်  ို ့်ြဟိုတ ်

မြစရ် ကာငာ်းရမပာငာ်းလလဲျှင ်) 

• မြစ ်ကြ်ားမပင ်တ ိုကစ်ာားြှုက စ ိုကပ်ျ ြုားရမြက ို ထ ခ ိုကမ်ခငာ်း 

ဇိုန ် ၄။ စ ြကံ နာ်းရနောနငှ့််ကပ်လျက ် မြစ ်

ရအာကပ် ိုငာ်းရနောြထှပ်ြတံ ိုားချဲွေ့ ည့်် ရနော 

• ရမပာငာ်းလရဲနရ ာ   ို ့်ြဟိုတ ်ော  အလ ိုကပံ်ိုြနှြ်ဟိုတရ် ာ ရေစ ားဆငာ်းြှု 

• ရေအေညအ်ရ ာွး ရလျာ့်ကျြှု - ရ ာကရ်ေ နငှ့်် စ ိုကပ်ျ ြုားရေအတကွ ်

ရေေရှ န ိုငြ်ှု ရလျာ့်ကျမခငာ်း 

• မြစက်ြ်ားပါားတ ိုကစ်ာားမခငာ်း  

• ငါားလိုပ်ငနာ်းအရပေါ် ထ ခ ိုက်ြှု 

• မြစက်ြ်ားပါား ဥယျာဉမခရံမြြျာား နငှ့်် ရေလွှြာ်းလငွမ်ပင ်စ ိုကပ်ျ ြုားရေားအရပေါ် 

ထ ခ ိုကြ်ှု - နိုနာ်းပ ို ့်ချြှု ရလျာ့်ကျမခငာ်း ၊ ရမြဆ  ရမြ  ဇာြျာားဆံိုားရှု ံားမခငာ်း 

8.5.2။ လူြှုရေား ထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (SIA)ဆ ိုင်ော  မပဋ္ဌာနာ်း တ်ြှတ်ချက်ြျာား  

ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်း (EIA) ဆ ိုငေ်ာ မြနြ်ာန ိုငင် ံလိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း (၂၀၁၅)  ည ်လူြှုရေား နငှ့်် လူြှု-

စ ားပာွား အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှု နငှ့်် ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားစောြျာားအတွက်  တ်ြတှ်ချက်ြျာား ပါဝင ်ည။်44 ၎ငာ်းတ ို ့်ြာှ -  

• လူြှု-စ ားပာွားရေား အပ ိုငာ်း - ဝငရ်ငနွငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား၊ လူရနြှုအရမခအရနြျာားနငှ့်် အြျာားမပည ်ူ 

ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား နငှ့် ်  ဘာဝ ယံဇာတြျာား လက်လှြ်ားြ ြှု၊ ရမြအ ံိုားချြှုမပရမြပံိုြျာား၊ ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု၊ 

အလိုပ်အက ိုငေ်ရှ ြှု နငှ့်် ပညာရေားကဲ့်  ို ့် အမခာား လူြှု-စ ားပာွား အညွှနာ်းက နာ်းြျာား၏ ရမြပံိုြျာား နငှ့်် ကာားချပ်ြျာား။ 

• အြျာားမပည ်ူကျနာ်းြာရေား အပ ိုငာ်း - ရ ဆံိုားြှုနငှ့်် ြကျနာ်းြာြှုြျာား၊ ရောဂါဘယမြစ်ပာွားြှုြျာား၊ ြရတာ်တဆ 

မြစ်ေပ်ြျာား နငှ့်် ထ ခ ိုက်ေဏေ်ာေြှုြျာား နငှ့်် လူြှုကျနာ်းြာရေား အရမခအရနက ို အဆံိုားအမြတ်ရပားရ ာအချက်ြျာား  

                                                             

44 MOECAF, 2015. Environmental Impact Assessment Procedure. Notification No. 616/2015. 29 December 2015. 
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• ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာအပ ိုငာ်း - ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ၊  ြ ိုငာ်းဝင ် နငှ့်် ဘာ ာရေားဆ ိုငေ်ာရနောြျာားအရ ကာငာ်း 

ရြာ်မပချက် နငှ့်် ရမြပံိုြျာား၊ အရဆာက်အအံိုြျာား နငှ့်် ဝတထ ြုပစစညာ်းြျာား၊ အနိုအလှ ိုခိုြတနြ် ိုား မြင့််ြာား ည့်် 

ဝတထ ြုပစစညာ်းြျာား  ရ ို ားောဗဟို ိုတနငှ့်် ယံို ကည်ြှု ၊ ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ အရလ့်အထြျာား 

  ို ့်ရ ာ် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်း (SIA)အတွက် မပဋ္ဌာနာ်း တ်ြတှ်ချက်ြျာား ည ် အရ ားစ တ်ြကျပါ။ 

ထ ို ့်မပင ် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ (EIA) ြျာားအရပေါ် ံိုား ပ်ြှုတစ်ေပ်အေ - ထ ို (EIA) ြျာား ည် 

အြျာားမပည ်ူပါဝငြ်ှု ၊ ကျာား/ြရေားော ၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလူနညာ်းစို အိုပ်စိုြျာား ၊  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းဆ ိုငေ်ာ က စစြျာားအရပေါ် 

ရကာငာ်းစွာ မခံြုငံိုြ မခငာ်းြရှ ပါ။ ဤ SEA လိုပ်ငနာ်းစဉအတွငာ်းတ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးခဲ့်ရ ာ စ ြံက နာ်းြျာားနငှ့််ပတ် က် 

ဆက်နယွ် ူြျာားကလညာ်း  EIA လိုပ်ငနာ်းစဉအတွငာ်း ပွင့််လငာ်းမြင ်ာြှု ကငာ်းြဲ့်မခငာ်းက ို အရလားရပား ရထာက်မပခဲ့် က ည။် 

အြျ ြုား ြ ားြျာားအရပေါ် အချ ြုားအစာားြြျှရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားရ ကာင့််မြစ်ရစ   ို ့်ြဟိုတ် စ ြံက နာ်း အကျ ြုားခံစာားခွင့််ြျာားက ို 

ြျှတြှုြရှ စာွ ခွဲရဝချထာားြှုရ ကာင့််မြစ်ရစ ရေအာားလျှပ်စစ် ည ်ကျာားြ ြည ြျှချက်က ို ပ ိုြ ို ကက ားြာားလာရစခဲ့်ရ ကာငာ်း 

တစ်ကြာ္လံိုားအတ ိုငာ်းအတာမြင့်် လက်ခံထာားပါ ည။်  

အနာဂတ်တွင ် EIA ြျာား တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စေန၊် SIA လိုပ်ငနာ်းစဉ တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနြ်ှုဆ ိုငေ်ာ လြ်ားညွှနြ်ှုြျာား 

ပ ိုြ ိုလ ိုအပ်ပါ ည။် မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံမြင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်

စ ြံရေားဆွဲထာား ည့််ရနောြျာားတွင ်စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်းြျာား (Cumulative Impace Assessments -

CIA)  ည ်လူဦားရေ နြူနာရကာက်ယူရလ့်လာြှုစစ်တြ်ားြျာား ၊  ဘာဝ ယံဇာတ ံိုားစွဲြှု ရမြပံိုရေားဆွမဲခငာ်း၊  က်ရြာွး 

လိုပ်ငနာ်းြျာား ၊ ရေကက ားြှု/ြ ိုားရခါငြ်ှုြျာားအာား ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှုြျာား  နငှ့်် ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ အရေားပါ ည့်် ဧေ ယာြျာား 

အပါအဝင ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအဆင့််   ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းအဆင့်် လူြှု-စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက်ြျာား 

ရကာက်ယူ ခွဲမခြ်ားစ တ်မြာေန ်အခွင့််အလြ်ားြျာား ရပား င့််ပါ ည။် 

8.6။ ပဋ ပကခ  

အစ ိုားေ နငှ့်် အစ ိုားေြဟိုတ်ရ ာ လက်နက်က ိုင ်အြွဲ ွေ့ြျာားအ ကာား ပဋ ပကခက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏အရမခခံအချက်အလက် 

အကဲမြတ်ြှု၏ ပဉ္စြရမြာက်အလွှာအမြစ် ဆနာ်းစစ်ခဲ့် ည၊် အရ ကာငာ်းြှာ-  ၎ငာ်းအချက်ကလညာ်း မြနြ်ာန ိုငင်ရံေ  

ြျာားစာွတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက်အရေားပါ ည့် ်အတာားအဆ ားတစ်ေပ် မြစ်ရနရ ာရ ကာင့်် 

မြစ်ပါ ည။် လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခ၏ ရရှ ွေ့ရမပားအရမခအရနြျာားရှ  ည့််ရနောြျာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင ်

အထညရ်ြာ်ြှု ည ် ပဋ ပကခက ို ပ ိုြ ိုဆ ိုားဝါား လာရစန ိုင ်ည။် ထ ို ့်ရ ကာင့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခိုအတွက် 

အဆ ိုမပြုဧေ ယာတစ်ခို၏ ပဋ ပကခအရမခအရနက ို ရစာစ ားစွာ ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားေန ်  အရေားကက ားပါ ည။် 

စ ြံက နာ်းတစ်ခိုအာား ရရှ ွေ့ဆက် လိုပ်ရဆာင ်င့််ြ င့်် နငှ့်် ြည်  ို ့် စ ြံခန် ့်ခွဲ င့််ရ ကာငာ်း အ  ရပားတ ိုငပ်င ်ဆံိုားမြတ်ြှုြျာား 

မပြုလိုပ်န ိုငရ်စေန ် ပဋ ပကခရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခြျာားက ို  တ်ြတှ်ထာား င့်် ည။် 

“လူြှုရေား နငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း”အရမခခံအချက်အလက် အကဲမြတ်တွက်ချက်ြှု နငှ့်် အလာားတူပင၊် ပဋ ပကခ အကဲမြတ် 

အဆင့်် တ်ြတှ်မခငာ်းြျာားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာား ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ောတွင ် အ ံိုားြမပြုခဲ့်ပါ။အရ ကာငာ်းြာှ- 

ပဋ ပကခ ည ်ကာလတ ိုြ ှကာလလတ်အတွငာ်း အဆက်ြမပတ် ရမပာငာ်းလဲရနန ိုငပ်ပ ား စ ြံက နာ်းြျာားအတွက် အလိုပ်လိုပ်၍ 

ေရ ာအရနအထာားြှ အလိုပ်ပ တ်  ြ်ားေ ည့်် အရနအထာားအထ  အရမခအရနအြျ ြုားြျ ြုား ရှ န ိုငရ် ာရ ကာင့််မြစ် ည။် 

ထ ို  ို ့်မြစ် ည့််တ ိုင ် ဤအကဲမြတ်တွက်ချက်ြှုြ ှ ရြာ်ထိုတ်ထာား ည့်် ပဋ ပကခဆ ိုငေ်ာ စဉားစာားေန ် အလွှာ ည် 

ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် ကိုြပဏ ြျာားအတွက် မြစ်န ိုငရ်မခရှ  ည့်် စ ြံက နာ်းရနောြျာား ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ် ည့်် 

အခါ ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားန ိုင ်ည့်် ြရှ ြမြစ်အရေားပါ ည့် ် ရနာက်ထပ်အလွှာတစ်ခိုက ို ရထာက်ပံ့်ရပား ည့််အမပင ်
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မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေအတွက်လည်ား စ ြံက နာ်းတစ်ခို၏ လ ိုက်နာရဆာငေွ်က်ြှု က်ရ ခံလက်ြှတ် ရလျှာက်ထာားြှုအရပေါ် 

စဉားစာားန ိုငြ်ည့််အချက်က ို ရပားအပ်ြည ်မြစ် ည။်  

အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာားစာွ ည ် မြနြ်ာ့်တပ်ြရတာ်၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား နငှ့်် မပည ်ူ ့်စစ်ြျာား 

  ို ့်ြဟိုတ် နယ်မခာားရစာင့််တပ်ြျာား အ ကာား လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခြျာား အပြဲြမပတ်ရှ ရန ည့်် ဧေ ယာြျာားတွင ်တည်ရှ  

 ည။် တပ်ြရတာ်က တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာားက ို ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းဧေ ယာြ ှ ရှငာ်းလငာ်းပပ ား 

 ည့််ရနာက်တွငပ်င ် ထ ို ူတ ို ့် ည ် ယငာ်းတ ို ့်၏ တ ိုငာ်းေငာ်းဌာရန နယ်ရမြြျာား  ို ့် မပနြ်လာဟို အာြခံန ိုငမ်ခငာ်း ြရှ ပါ။  

ရေရှညတ်ွင ်အ စ်မပနလ်ည ်မြစ်ပာွား ည့်် ပဋ ပကခြျာား နငှ့်် စ ြံက နာ်း ဧေ ယာ၏ လံိုမခံြုရေား ပခ ြ်ားရမခာက်ြှုအနတောယ်ြျာား 

မြစ်လာန ိုင ်ည။်  ဤ အရမခအရနြျာားရအာက်တွင ် စ ြံက နာ်းြျာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း ည ် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် အြွဲွေ့ြျာားအတွက် လက်ခံန ိုငမ်ခငာ်းြရှ ရ ာ အနတောယ်ြျာား မြစ်ရပေါ်ရစကာ ထ ခ ိုက်ခံစာား 

ေ ည့်် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားနငှ့်် မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေအ ကာား   ို ့်ြဟိုတ် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား နငှ့်် တ ိုငာ်းေငာ်း ာား 

လက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာားအ ကာား ရှ ေငာ်းစွဲ  ဘာထာားကွဲလွဲြှုြျာားက ို ပ ိုြ ို အမြစ်တွယ် ခ ိုငြ်ာလာရစန ိုငပ်ါ ည။် 

ပဋ ပကခဆ ို ညြ်ှာ  က်ဆ ိုငေ်ာစ ြံက နာ်းြျာားအရပေါ် ရေ ခံ   ို ့်ြဟိုတ် တစ်န ိုငင်လံံိုားြ ှမပည ်ူြျာား၏ ဆန် ့်ကျငက်န် ့်ကွက် 

ြှုအမြစ်လညာ်း နာားလညထ်ာားန ိုင ်ည။် အြျ ြုားအစာား နငှ့်် မပငာ်းထနြ်ှုအရပေါ်ြတူည၍် ပဋ ပကခ ည ် စ ြံက နာ်း ဧေ ယာ 

အတွငာ်း ရဘားကငာ်းစာွအလိုပ်လိုပ်န ိုငစ်ွြ်ားြရှ မခငာ်း၊ ဘဏ္ဍာရေားေရှ ြှုအတွက် စ နရ်ခေါ်ြှုြျာား၊ စ ြံက နာ်း ရနာှင့််ရနာှးြှု   ို ့်ြဟိုတ် 

စ ြံက နာ်းေပ်ဆ ိုငာ်းေ ညအ်ထ ပင ်အြျ ြုားြျ ြုားရ ာဆ ိုားကျ ြုားြျာား ကျရောက်လာရစန ိုင ်ည။် အမပနအ်လှနအ်ာားမြင့်် ရေအာား 

လျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ည ်  အြျာားမပည ်ူ၏ ဆန် ့်ကျငြ်ှုက ို လှုံွေ့ရဆာ်ရပားမခငာ်း၊ နယ်ရမြထ နာ်းချြုပ်ရေားအတွက် ယှဉပပ ြုင ်

ရန ကရ ာ အစ ိုားေနငှ့်် အစ ိုားေြဟိုတ်ရ ာ အငအ်ာားစိုြျာားအ ကာား လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခြျာား မြစ်ရပေါ်ရစမခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် 

တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလူနညာ်းစိုရနထ ိုငေ်ာရေ ြျာားအတွငာ်း  ယံဇာတြျာားအာား ြည ်ူက ထ နာ်းချြုပ်ခွင့်် နငှ့်် အကျ ြုားရကျားဇူား 

ခံစာားခွင့််ရှ  ညဆ် ို ည့််အချက် နငှ့်် ပတ် က် ည့်် ကာလတာရှညြ်ရကျနပ်ြှုြျာားက ို ြ ားရလာငေ်ာရလပင့်် မပြုလိုပ်ရပား 

မခငာ်းတ ို ့်မြင့်် ပဋ ပကခအရမခအရနက ို ပ ိုဆ ိုားလာရစန ိုငပ်ါ ည။်  

ပဋ ပကခ ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှုက ို မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုစ အတွငာ်း လက်ရှ  နငှ့််  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခ 

မြစ်ပာွားြှုအရမခအရနြျာား - လက်နက်က ိုငအ်ိုပ်စိုြျာားတညရ်ှ ြှု (အိုပ်ချြုပ်ြှုနငှ့်် ပ ိုငန်က်နယ်ရမြအရပေါ်  ဘာထာားကွဲလွဲြှု)၊ 

 ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ လူအိုပ်စိုအလ ိုက် ရနေပ်စွန် ့်ခွာထကွ်ရမပားြှု ( ာတူည ြျှြှု နငှ့်် ေပ ိုငခ်ွင့်် အခွင့််အရေား မပဿနာြျာား 

အတွက် အန ားစပ်ဆံိုား အညွှနာ်းက နာ်းတစ်ခို)၊ ြ ကာခငက်  ပဋ ပကခ မြစ်ေပ်ြျာား (၂၀၁၂- ၂၀၁၆ ပ ိုငန်က်နယ်ရမြ ယှဉပပ ြုငြ်ှု 

နငှ့်် ဆက်န ွှယ်ော အ ကြ်ားြက်တ ိုက်ခ ိုက်ြှုပံိုစံြျာား)၊ တ ိုက်ပွဲအတွငာ်း ရ ဆံိုားြှု ခန် ့်ြနှာ်းရမခ  (၁၉၈၉-၂၀၁၅) တ ို ့်က ို 

ထည့်် ွငာ်းစဉားစာား အရမခခံတွက်ချက်ခဲ့် ည။် ၂၀၁၁ ြစှ ည့်် လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခြျာားအရ ကာငာ်း ြ ေ ယာ တငာ်း 

ရြာ်မပြှုြျာား စိုစညာ်းချက်နငှ့််  တ ိုက်ပွဲအတွငာ်း ရ ဆံိုား ည့််ရနောရေ ြျာားနငှ့််ပတ် က်၍ တကက   ိုလ် ဆော/ 

ဆောြအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း၏ ခန် ့်ြနှာ်းချက်ြျာား အရပေါ်အရမခခံပပ ား လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခဆ ိုငေ်ာ ရမြပံိုတစ်ခို ထိုတ်ခဲ့် ည။်  

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုတွင ် ထ ိုအရ ကာငာ်းေငာ်း တစ်ချက်စ အလ ိုက် ြတှ်တြ်ားတငစ်ိုရဆာငာ်းေရှ  ည့်် အမြင့််ဆံိုား 

အချက်အလက်ြျာား အရမခခံအြတှ်ရပား၍၊  ပဋ ပကခထ ခ ိုက်လွယ်ြှုတစ်ခိုလံိုားက ို လွှြ်ားမခံြု ည့်် အဆင့်် တ်ြတှ်ချက်က ိုြ ူ

၁ ြ ှ ၅ အထ  တ်ြတှ်ထာားရှ ခဲ့် ည။် စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းက စစအတွက် အဆင့်် တ်ြတှ်ချက်ြျာားအရပေါ် ရှငာ်းလငာ်းလွယ် 

ကူရစေန ် အလွနမ်ြင့််ရ ာအဆင့်် (၅) နငှ့်် မြင့််ရ ာအဆင့်် (၄) တ ို ့်က ို အိုပ်စိုတစ်ခိုတညာ်း အမြစ် ွတ် ွငာ်းြွဲ ွေ့စညာ်း၍ 

“ပဋ ပကခမြစ်ပာွားလွယ်”  ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအာား ညွှနမ်ပရစ ည၊် အလယ်အလတ်အဆင့််(၃) ၊ နညာ်းပါားရ ာ 

အဆင့််(၂) နငှ့် ်အလွနန်ညာ်းပါားရ ာအဆင့်် (၁) တ ို ့်က ိုလညာ်း အိုပ်စို အိုပ်စိုတစ်ခိုတညာ်းအမြစ် ွတ် ွငာ်းြွဲ ွေ့စညာ်း၍ “ပဋ ပကခ 

မြစ်ပာွားလွယ်ြှုြရှ ”ဟို  တ်ြှတ်ထာား ည ်(ပ   ၈.၇)။ 
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မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား၏ တစ်ဝက်ရအာက် (၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  ည ်ပဋ ပကခမြစ်ပာွားလွယ်ြှုတွင ်“အလွနန်ညာ်းပါားရ ာအဆင့််” 

နငှ့် ်“နညာ်းပါားရ ာအဆင့််”  တ်ြတှ်ချက်ြျာား ေရှ  ည။် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ  ၁၀ ခို (၁၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  ည ်“အလယ်အလတ် 

အဆင့််”ေရှ ပပ ား ၁၉ ခို (၃၃ောခ ိုငန်ှုနာ်း) ည ် “မြင့်ရ် ာအဆင့််”  တ်ြတှ်ချက် ေရှ ကာ  ံိုားခို (၅ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  ည ်

“အလွနမ်ြင့်ရ် ာအဆင့််”  တ်ြတှ်ချက်ြျာားက ို အ  ား  ားေရှ  ည။် မြနြ်ာန ိုငင် ံ အရနာက်ဘက်ပ ိုငာ်းရေ ြျာား ည် 

အလွနမ်ြင့်ြ်ာားရ ာအဆင့် ်တ်ြတှ်ချက် ေရှ မခငာ်းြာှ ၂၀၁၂ နငှ့် ်၂၁၀၆ ခိုနစ်ှအ ကာား ေခ ိုငမ်ပညန်ယ်အတွငာ်း လူြှုအ  ိုငာ်း 

အဝ ိုငာ်းြျာားအ ကာား ပဋ ပကခ နငှ့် ်ရနေပ်စနွ ့်ခ်ွာထကွ်ရမပားြှု မြစ်ပာွားြှုနှုနာ်း မြင့်ြ်ာားမခငာ်းရ ကာင့် ်မြစ် ည။် ဧောဝတ ၊ ေနက်ိုန ်

၊ ပဲခူား ၊ ြရကွား ၊ ြနတရလား နငှ့် ် စစ်က ိုငာ်း တ ိုငာ်းရေ ကက ားြျာား အတွငာ်း နငှ့် ် ယငာ်းတ ို ့်အရပေါ် မြတ် နာ်းမြန် ့်ကျက်ရ ာ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အြျာားစို ည် နညာ်းပါားရ ာအဆင့်် နငှ့် ် အလွနန်ညာ်းပါားရ ာအဆင့််   တ်ြတှ်ချက်ြျာားရှ  ည။် 

အရ ကာငာ်းြာှ - ဤ ဧေ ယာြျာားအတွငာ်း လက်နက်က ိုငအ်ိုပ်စိုလှုပ်ရှာားြှု၊ လူအစို အမပံြုလ ိုက်ရနေပ်စနွ ့်ခ်ွာ ထကွ်ရမပားြှု 

  ို ့်ြဟိုတ ်လက်နက်က ိုင ်အ ကြ်ားြက်တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာား ြရှ ရ ာရ ကာင့် ်မြစ် ည။်  

ကချင ် မပည်နယ် နငှ့် ်ရှြ်ားမပည်နယ် ( ရမြာက်ပ ိုငာ်း ) ရှ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အြျာားစိုက ို ပဋ ပကခ မြစ်ပာွားလွယ်ြှု မြင့်ရ် ာ 

  ို ့်ြဟိုတ ်အလွနမ်ြင့်ရ် ာ အဆင့််ဟို  တ်ြတှ်ထာား ည။် အရ ကာငာ်းြှာ- လက်နက်က ိုင ်အိုပ်စိုြျာားစွာ တညရ်ှ မခငာ်း နငှ့် ်

၂၀၁၂ -၂၀၁၆ တွင ် ပဋ ပကခ နငှ့် ် လူအစိုအမပံြုလ ိုက် ရနေပ်စနွ ့်ခ်ွာထကွ်ရမပားြှု မြင့်ြ်ာားမခငာ်း တ ို ့်ရ ကာင့် ် မြစ် ည။် 

ရှြ်ားမပည်နယ် (အရရှွေ့ ပ ိုငာ်း နငှ့် ်ရတာငပ် ိုငာ်း ) အမပင ်ကေငမ်ပညန်ယ် ၊ ကယာားမပည်နယ် နငှ့် ်တန သာေ  တ ိုငာ်းရေ ကက ား 

ြျာားက ို လက်နက်က ိုငအ်ိုပ်စိုြျာားစာွ တညရ်ှ ြှု၊  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ ပဋ ပကခမြစ်ပာွား ည့််နှုနာ်း မြင့်ြ်ာားြှု နငှ့် ် ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်း 

အေ ရနေပ်စွန ့်ခ်ွာထကွ်ရမပားနှုနာ်းမြင့်ြ်ာားြှုတ ို ့်အရပေါ် အရမခခံပပ ား အလယ်အလတ်ြ ှမြင့်ရ် ာအဆင့််ဟို  တ်ြတှ်ရပားထာား 

 ည။် ဤ ဧေ ယာအြျာားစို ည ်လက်ရှ တွင ်အပစ်အခတ်ေပ်စဲထာား ည့်တ် ိုင ်ဤ  ို ့်  တ်ြတှ်ချက်ရပားထာားပါ ည။် 

(အထာူး မြင့်)်  လံွင၊် ေခ ိုင ်နငှ့် ်ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား (အလယ်ပ ိုငာ်း) ရှ  ရေ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်း ည ်ပဋ ပကခ မြစ်ပာွားလွယ်ြှု 

အမြင့်ဆ်ံိုားအဆင့် ်တ်ြတှ်ချက် ေရှ  ည။် 

8.6.1။ ပဋ ပကခအာား ပင ြ်ားချြ်ားရေား တည်ရဆာက်ြှု နြူနာပံိုစံအမြစ်အ  အြှတ်မပြုမခငာ်း  

ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုလြ်ားရ ကာငာ်းတစ်ခို မြစ်ရမြာက်ေရှ ေန ် ြွံ ွေ့ ပြ ြုား 

တ ိုားတက်ြှု ည ် စ တ်ဝြ်ားကွဲမပာားြှုြျာား နငှ့်် ပဋ ပကခြျာားဆ   ို ့်ြဟိုတ်ဘ ဲ ပင ြ်ားချြ်ားရေားဆ   ို ့် ရရှ ွေ့ ရှုဦားတည ်ည့်် 

လြ်ားရ ကာငာ်း မြစ်ရ ကာငာ်း အ  အြတှ်မပြုေန ် လ ိုအပ် ည။် ဤက စစအတွက်“ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ 

လ ိုက်နာြှု”   ို ့်ြဟိုတ် “ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်  က် ာရလျာ့်ပါားရစမခငာ်း” တ ို ့်ထက် ပ ိုြျာားစာွရဆာငေွ်က်ရပားေန ်

လ ိုအပ်ပါ ည။် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရေအာားလျှပ်စစ်အေငာ်းအမြစ် အြျာားစို ည ် စစ်ရေားနငှ့်် န ိုငင်ရံေား ထ နာ်းချြုပ်ြှု နငှ့်် 

 ယံဇာတ  ံိုားစွဲြှုတ ို ့်တွင ် ောစိုနစ်ှ ြဟိုတ်လျှင ်ဆယ်စိုနစ်ှရပါငာ်းြျာားစွာ  ကာ ည်အထ  ယှဉပပ ြုငရ်နရ ာ ရနောြျာား 

တွင ် တညရ်ှ  ည။် ထ ိုဧေ ယာြျာားတွင ် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု  ည် 

ပင ြ်ားချြ်ားရေားလိုပ်ငနာ်းစဉ၏အစ တ်အပ ိုငာ်းမြစ်ရ ာ န ိုငင်ရံေားအာဏာ နငှ့််  ယံဇာတရဝြျှ ံိုားစွဲမခငာ်းြျာား ြည ် ို ့်မပြုလိုပ် 

ြညဟ်ူ ည့်် ရြားခွနာ်းြျာားနငှ့်် ဆငတ်ူ ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအာား ြည ်ူက အဆံိုားအမြတ်ရပားပပ ား 

ြည ်ူကပ ိုငဆ် ိုငက်ာ ြည ်ူကအကျ ြုားခံစာားေ ည်ဆ ို ည့်် အရမခခံကျရ ာရြားခွနာ်းြျာားက ို က ိုငတ်ွယ်ရမြရှငာ်းေန ်

လ ိုအပ် ည။်  

ရယဘိုယျအာားမြင့်် ပဋ ပကခအနတောယ်ရလျာ့်ပါား က် ာရစေန ် နငှ့်် ပင ြ်ားချြ်ားရေားက ို အာားရပားမြ င့််တငေ်န၊် ဗဟ ိုဦားစ ားြှု 

ရလျှာ့်ချထာားရ ာ ဆံိုားမြတ်ချက်ချြတှ်မခငာ်းနငှ့်် စ ြံက နာ်းအကျ ြုားရကျားဇူားြျာားက ို ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှုရ ကာင့်် တ ိုက်ရ ိုက်မြစ်ရစ ၊  ွယ်ဝ ိုက်မြစ်ရစ ထ ခ ိုက်ခံစာားေ ူြျာား  ို ့် မြန် ့်မြျူားရပားမခငာ်းတ ို ့် လ ိုအပ်ြညမ်ြစ် ည။် 
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ပ   8.၇။ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ အာား ပဋ ပကခဆ ိုငေ်ာ အဆင့်် တ်ြတှ်မခငာ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2။ ပဋ ပကခ အကဲမြတ်ြှု နှင့်် စ ြံခန် ့်ခွဲြှု  

ပဋ ပကခမြစ်ပာွားြှုက ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအရပေါ် က်ရောက် ည့်် အနတောယ်နငှ့်် အမပနအ်လှနအ်ာား 

မြင့်် ရေအာားလျှပ်စစ်က ပဋ ပကခက ို လှုံွေ့ရဆာ်ရပား ည့်် အနတောယ်တ ို ့် ည ်  ပဋ ပကခမြစ်ပွာားလွယ်ရ ာ ရနောရေ ြျာား 

အတွငာ်း  ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်ြျာားက ို ရလ့်လာစ စစ်ေနန်ငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲေန ်  တ ကျခ ိုငြ်ာရ ာ ရဘားေနက်က ြုတင ်ကာကွယ် 

တာားဆ ားရေားအစ အစဉချြတှ်မခငာ်းနငှ့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းတ ို ့်က ိုရတာငာ်းဆ ိုရန ည။် ပဋ ပကခ မြစ်ပွာားရစ ည့်် 
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မပဿနာြျာားစွာ ည ် နက်ရှု  ငာ်းစာွအမြစ်တွယ်ရန ကပပ ား အလွနရ်ှည ်ကာ ည့်် ကာလတ ိုငရ်အာင ် ရမြရှငာ်းန ိုငမ်ခငာ်း ြရှ  

ရ ား ည့်် အရမခအရနတွင ် ပဋ ပကခြျာား ည ် ရမပာငာ်းလဲလွယ်ကာ  တစ်နစ်ှ နငှ့်် တစ်နစ်ှ ြတူည ရ ာရနောရေ  

ြျာားအရပေါ် ရမပာငာ်းလဲ က်ရောက်လျက်ရှ  ည။် SEA အရမခခံ အချက်အလက်ရကာက်ယူစဉအတွငာ်း ပထဝ ဝငရ်ေ  

ဆ ိုငေ်ာ ဆနာ်းစစ်ြှု ည ် ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်ရှ  ည့်် ရနောရေ အတွက် အ ံိုားဝငရ် ာ လြ်ားညွှနခ်ျက်တစ်ေပ်က ို 

ရပား ည။်   ို ့်ရ ာ် ၎ငာ်း ည ် ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်ရှ  ည့်် ဧေ ယာြျာားအတွငာ်း အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ် အရကာင ်

အထညရ်ြာ်ြှုနငှ့််ဆ ိုငရ် ာ ရနာက်ဆံိုားေ ပဋ ပကခအရမခအရနအရ ားစ တ်ြျာား ဆနာ်းစစ်ြှုက ို အစာားထ ိုားန ိုင ်ည့်် 

အောတစ်ခို ြဟိုတ်ပါ။ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ ရနာက်ပ ိုငာ်းအဆင့််ြျာားတွင ် ပဋ ပကခဆနာ်းစစ်ြှု နငှ့်် 

ပဋ ပကခမြစ်န ိုငရ်မခအနတောယ်ရလျာ့်ချြှုတ ို ့်က ို ြမြစ်ြရနရဆာငေွ်က်ေြညဟ်ို  တ်ြတှ်ထာားမခငာ်း ည ် ကနဦားကိုနက်ျ 

စေ တ်ြျာား နငှ့်် လိုပ်ငနာ်းစဉရှုပ်ရထာွးြှု မြင့််တက်လာန ိုငရ် ာ်လညာ်း ရေရှညတ်ွင ် ေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှုတနြ် ိုား နငှ့်် 

ရေရှညခ် ိုငြ်ာြှုက ို ရစာင့််ရရှာက်ရပားြည ်ဟို ရှု မြင ်င့်် ပါ ည။် 

ဖြစ်ပဖမာကန် ငုစ်ွမ်ြီးပလေ့လာစဉ်အတငွြ်ီး  ဋ  ကခဆန်ြီးစစ်နငှ်ေ့  ဋ  ကခ ပလျာေ့ချမှု -  ဧေ ယာတစ်ခိုအတွငာ်း ပဋ ပကခ 

ရှ န ိုင၊်ြရှ န ိုင ် ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ေန ် စ ြံရေားဆွဲစဉ အရစာပ ိုငာ်းအဆင့််အတွက် လြ်ားညွှနခ်ျက်တစ်ခိုအမြစ် (ပ   ၈.၇) တွင ်

ရြာ်မပထာား ည့်် ရမြပံို နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အဆင့်် တ်ြှတ်ချက်ြျာားအာား  ံိုားန ိုငပ်ါ ည။် ပဋ ပကခ ဆနာ်းစစ်ြှု 

အရ ားစ တ်က ို မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ြ်ွားရလ့်လာြှု   ို ့်ြဟိုတ် အကက ြုမြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာြှု နငှ့််အတူ 

ရဆာငေွ်က် င့်် ည။် အဆ ိုပါဆနာ်းစစ်ြှုြျာားတွင ်- 

•   ားမခာားလွတ်လပ် ည့်် အာဏာပ ိုငအ်ြွဲ ွေ့ြျာားကရဆာငေွ်က်၍၊ စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာား၊ 

မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ ၊ အေပ်ဘက် လူြှုအြွဲွေ့ အစညာ်းြျာားနငှ့်် အြျာားမပည ်ူတ ို ့်ထ ံ ပွင့််လငာ်းမြင ်ာြှုအမပည့််နငှ့်် 

ြွင့််ဟရြာ်မပ င့်် ည။်  

• စ ြံက နာ်းြျာား၊ ယငာ်းနငှ့််ဆက်န ွှယ်ောအေပ်ရေ ြျာား၊ စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့််ဆ ိုငရ် ာ 

ပဋ ပကခ မြစ်န ိုငရ်မခအနတောယ်ြျာား က် ာရလျာ့်ပါားရေားအတွက်  င့််ရတာ်ရ ာြဟာဗျျူဟာြျာားက ို အ ကံ 

ရပား င့်် ည။်  

• ဆနာ်းစစ်ြှုြျာားနငှ့််  က် ာရလျာ့်ပါားရေားရဆာငေွ်က်ြှုြျာားအတွက် ကိုနက်ျစေ တ်ြျာားက ို  င့််ရတာ်လံိုရလာက် 

စာွက ိုငတ်ွယ်ရဆာငေွ်က်လျက်၊ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုလိုပ်ငနာ်းစဉ နငှ့် ် ဆံိုားမြတ်ချက်ြျာား 

အတွငာ်း ဤဆနာ်းစစ်ြှုက ို ထည့်် ွငာ်း င့်် ည။်  

• လက်ရှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့််အစ အစဉရအာက်ရှ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားနငှ့် ် စ ြံက နာ်းြျာားအာားလံိုား အထာူး 

 မြင့်် ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်မြင့််ရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် အလွနမ်ြင့််ရ ာပေသြျာားရှ  စ ြံက နာ်းြျာားတွင ် ကျင့်် ံိုား 

 င့်် ည။် တညရ်ဆာက်ြှု   ို ့်ြဟိုတ် ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ြှုအဆင့််  ို ့် တ ိုားတက်မြစ်ထွနာ်းလာ ည့်် အရကာင ်

အထညရ်ြာ်ြှုြျာားတွင ်ပဋ ပကခဆနာ်းစစ်ောြ ှထကွ်ရပေါ်လာရ ာ အ ကံမပြုချက်ြျာားက ို ပဋ ပကခ စ ြံခန် ့်ခွဲရေား၌ 

အ ံိုားမပြု င့်် ည။် ဤ  ို ့်မြင့်် ရနာက်လာြည့်် အပ ိုငာ်းြျာားတွင ် ြ တ်ဆက်ရြာ်မပြည့််အတ ိုငာ်း စ ြံက နာ်းနငှ့်် 

ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့်် ရနာက်ထပ် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှု   ို ့်ြဟိုတ် အကျ ြုားအမြတ်ခွဲရဝ ံိုားစွဲြှုတ ို ့် မြစ်ရပေါ် 

လာန ိုငြ်ည။် 

8.6.3။ စ ြံက နာ်းနှင့််ပတ် က်ဆက်နွယ် ူြျာားနှင့်် ကျယ်ကျယ်ပျံွေ့ပျံွေ့  ထ ရတွွေ့ဆက်ဆံြှု  

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်စ ြံက နာ်းနငှ့်် ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့်် ထ ရတွွေ့ဆက်ဆြံှု ည ် ာြနအ်ာား 

မြင့်် တြံအ စ်ြျာားအတွက် အဆ ိုမပြုထာား ည့််  က်ဆ ိုငေ်ာရနောြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

၏ တ ိုက်ရ ိုက် က်ရောက်ြှု ခံစာားေန ိုင ်ည့်် လူထိုက ို အရလားထာား ဗဟ ိုမပြု ည။် မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်ဤ စံ တ်ြတှ်ချက် 

မပည့််ြ ရစေန ် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာား တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်အာငမ်ပြုလိုပ်မခငာ်းအာားမြင့်် အတ တ်က ရေအာားလျှပ်စစ် 
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အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုတွင ်တာဝနယ်ူ တာဝနခ်ံြှု ြရှ ခဲ့်မခငာ်းနငှ့်် ဆက်နယွ် ည့်် ြရကျနပ်ချက်ြျာားက ို တစ်နညာ်းတစ်ြံို 

က ိုငတ်ွယ်ရမြရှငာ်းရပားရပလ ြ့််ြည။်   ို ့်ရ ာ် ထ ိုတ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှု ည်  ပဋ ပကခ အရမခအရနြျာားရအာက်တွင ်

ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ရ ာ လြ်ားရ ကာငာ်းတစ်ခို ထရူထာငရ်နမခငာ်းအတွက် လံိုရလာက်ြှုြရှ ပါ။ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာင် 

အထညရ်ြာ်ေန ် စ ြံရေားဆွဲထာား ည့်် ရေ ြျာားစွာအတွငာ်း  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းနငှ့််ချ ရ ာ လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခ ည ်

လူရပါငာ်းြျာားစာွက ို ရနေပ်စနွ် ့်ခွာထကွ်ရမပားရစခဲ့်ပပ ားမြစ်ော၊ ဤ ကာလ ကာရှည ်ယှဉပပ ြုငတ် ိုက်ခ ိုက်ရနရ ာ  ဧေ ယာြျာား 

တွင ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအရပေါ် န ိုငင်ရံေားရှုရထာင့််ြရှြားခွနာ်းထိုတ်စော မြစ်လာရစ ည။် ရနာက်ဆက်တွဲ 

ဆ ိုားကျ ြုားြာှ- ထ ို ဧေ ယာြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့်် “ ွယ်ဝ ိုက်ဆက်န ွှယ်ပတ် က် ူြျာား” 

 ည ်အမခာားအရမခအရနြျာားတွင ်ထ ရတွွေ့ေရ ာ စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က် ဆက်နယွ် ူြျာားထက် ပ ိုြ ိုြျာားမပာား ကျယ်မပန် ့် 

မခငာ်းမြစ် ည။် ယငာ်းတ ို ့်၏ ဆနဒ ရဘာထာား ရကာက်ယူ၍ စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှုတွငရ်ပါငာ်းစပ်ထည့်် ွငာ်းေန ်

ပျက်ကွက်မခငာ်း ည ်ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု လိုပ်ငနာ်းစဉြျာားအာား လက်နက်က ိုင ် နငှ့်် လက်နက်က ိုင ်

ြဟိုတ် ူြျာား၏ ြျက်စ ားြှုေဏက် ို ခိုခံန ိုငစ်ွြ်ားြရှ  ည့်် အရမခအရနအတွငာ်း ချထာားောရောက်ရစ ည။် ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုေန ် မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာစဉ အြျာားမပည ်ူနငှ့််ထ ရတွွေ့ဆက်ဆေံာတွင ် ရအာက်ပါတ ို ့်က ို 

ထပ်တ ိုားထည့်် ွငာ်း င့်် ည။် - 

• ရနေပ်စနွ် ့်ခွာေ ည့်် မပည ်ူလူထိုနငှ့််တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှု - “ ွယ်ဝ ိုက်ဆက်န ွှယ်ပတ် က် ူြျာား” 

 ရဘာတောား ည ်စ ြံက နာ်း၏ထ ခ ိုက်ခံဧေ ယာြျာားြ ှပဋ ပကခရ ကာင့်် ရနေပ်စွန် ့်ခွာခဲ့် ူြျာားအာား လွှြ်ားမခံြု င့်် 

 ည။် ထ ို ူြျာား ည ် စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် အဆ ိုမပြုဧေ ယာြျာားတွင ် ဆက်လက်ရနထ ိုင ်

ရနမခငာ်း ြရှ ရ ာ်လညာ်း၊ ထ ိုရနောြျာားနငှ့်် ၎ငာ်းတ ို ့်၏ ြ  ာားစိုဆ ိုငေ်ာ၊  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းဆ ိုငေ်ာ ၊ ယဉရကျားြှု နငှ့်် 

 က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းဆှိ ငေ်ာ ဆက်န ွှယ်ြှုြျာားက ို ဆက်လက်ထ နာ်းထာားဆမဲြစ် ည။် ထ ို ့်ရ ကာင့်် ၎ငာ်းတ ို ့်၏ လက်ရှ  

အရမခအရနြျာားက ို နာားလညေ်န ်ကက ြုားပြ်ားပပ ား ၎ငာ်းတ ို ့်၏ လ ိုအပ်ချက်ြျာားက ို ဆနာ်းစစ် င့််ပါ ည။် ပတ်ဝနာ်းကျင ်

နငှ့်် လူြှုရေားထ ခ ိုက်ြှု အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်မခငာ်းြျာား ည ်ထ ခ ိုက်ခံစာားေ ူြျာားအာား ရနောချထာားြည့်် အတ ိုငာ်း 

အတာက ို ခန် ့်ြှနာ်းတွက်ချက် င့််ပပ ား၊ ရနေပ်စနွ် ့်ခွာခဲ့်ေ ည့်် ေပ်ေွာလူထိုြျာားနငှ့်် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုရ ချာ 

ရစကာ၊ ထ ိုတ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြ ှထကွ်ရှ လာြည့််  က် ာရလျာ့်ပါားရေား နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲရေား အစ အြံြျာားအတွငာ်း 

၎ငာ်းတ ို ့်၏ စ ိုားေ ြ်ပူပနြ်ှုြျာားက ို ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားရပား င့််ပါ ည။်  

• အစ ိုားေြဟိုတ်ရ ာ အဓ ကလှုပ်ရှာားရဆာငေွ်က် ူြျာားနငှ့်် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှု - အြျာားမပည် ူနငှ့်် ထ ရတွွေ့ 

ဆက်ဆေံာတွင ်တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလူနညာ်းစိုြျာား  နငှ့် ်အမခာား ေပ်ေွာလူထိုအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း၏ တောားဝငက် ိုယ်စာားလှယ် 

ြျာား ပါဝငေ်နလ် ိုအပ် ည။် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာားနငှ့်် ယငာ်းြထှွက်ရပေါ်လာ ည့်် ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်် လူြှုစ ြံခန် ့်ခွဲ 

ရေားအစ အြံြျာားတွင ်ထ ခ ိုက်ခံစာားေန ိုင ်ည့််လူအိုပ်စိုြျာား၏  ကျယ်ဝနာ်းရ ာေပ ိုငခ်ွင့််ြျာားနငှ့်် န ိုငင်ရံေားအကျ ြုား 

အမြတ်ြျာားက ို က ိုယ်စာားမပြုရဆွားရနာွး ကြည့်် အစ ိုားေြဟိုတ်ရ ာ အဓ ကလှုပ်ရှာားရဆာငေွ်က် ူြျာား ( ဥပြာ 

အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာားန ိုငင်ရံေားပါတ ြျာားနငှ့်် တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလက်နက်က ိုင ် အြွဲ ွေ့ 

အစညာ်းြျာား)၏ အမြငြ်ျာားက ို ထပ်တ ိုားထည့်် ွငာ်းစဉားစာား င့်် ည။် အချ ြုွေ့က စစြျာားတွင ်အစ ိုားေ နငှ့်် စ ြံက နာ်း 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာားအရနနငှ့်် ြည ်ူတ ို ့် ည ် ေပ်ေွာလူထိုအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအာား က ိုယ်စာားမပြုရ ကာငာ်း 

ဆံိုားမြတ်ေန ် ခက်ခဲ ည။် ထ ို ့်က စစတွင ် အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား နငှ့်် ရေ ခံေပ်ေွာလူထို က ိုယ်တ ိုင ်

ရေွားချယ် တ်ြတှ်ရပားရေား တာဝနရ်ပားေန ်အရေားကက ားပါ ည။် 
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• ရစာင့်် ကည့််ထ နာ်းရကျာငာ်းြှု နငှ့်် တောားဝငတ် ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာား ၊ ESIA နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲရေား အစ အြံြျာား 

ခ ိုငြ်ာအာားရကာငာ်းရစမခငာ်း - စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာား ည ် အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၏ 

 တငာ်းအချက်အလက်ြျာား နငှ့်် အဆက်အ ွယ်ကွနေ်က်ြျာားအမပင၊်  င့််ရတာ် ည့််လူအိုပ်စိုြျာားနငှ့်် တ ိုငပ်င ်

ရဆွားရနာွးြှု ရ ချာရစြည့်် လိုပ်ငနာ်းစဉြျာားက ို ေယူအ ံိုားချ င့်် ည။် ထ ိုနညာ်းအာားမြင့်် ထကွ်ရှ လာြည့်် ESIA 

နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲရေားအစ အြံြျာား ည ် အာားရကာငာ်းခ ိုငြ်ာပပ ား ယံို ကညြ်ှုေရစြညမ်ြစ် ည။်  မြနြ်ာန ိုငင် ံ

ပငွ့််လငာ်းမြင ်ာြှုနငှ့်် တာဝနယ်ူ၊ တာဝနခ်ံြှုဆ ိုငေ်ာ အေပ်ဘက်ြဟာြ တ်အြွဲွေ့ (Myanmar Alliance for 

Transparency and Accountability-MATA)၊ တွငာ်းထကွ် ယံဇာတအေငာ်းအမြစ်တူားရြာ် ထိုတ်လိုပ်ြှု 

လိုပ်ငနာ်းြျာား ပွင့််လငာ်းမြင ်ာြှုရြာ်ရဆာငရ်ေား ဘက်စံိုြှပါဝင ်င့််ပါဝငထ် ိုက် ူြျာားအိုပ်စို (Extractive 

Industries Transparency Initiative Multi Stakeholder Group- EITI-MSG)၊ ဗြာ့် ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ 

လိုပ်ငနာ်းအြွဲွေ့ (Burma Environmental Working Group -BEWG) နငှ့်် အမခာားအြွဲွေ့ြျာား အပါအဝင ်

အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်း ကွနေ်က်ြျာားက ိုလညာ်း တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှု နငှ့်် ဆနာ်းစစ်ြှု လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား 

တွင ်ထည့်် ွငာ်းန ိုငပ်ါ ည။် အစ ိုားေ ည ်ထ ိုအြွဲ ွေ့ြျာား၏ နညာ်းပညာကျွြ်ားကျငြ်ှု နငှ့်် ရေ ဗဟို ိုတက ို အ ံိုားချ 

 င့််ပပ ား ဆနာ်းစစ်ြှုလိုပ်ငနာ်းစဉြျာား နငှ့်် ေလေြ်ျာား၏ အေည်အရ ွားက ို အာြခံန ိုငြ်ည့််   ားမခာားလွတ်လပ်ရ ာ 

ကျွြ်ားကျင ်ူအိုပ်စိုြျာား၏ ပါဝငြ်ှုက ို အရထာက်အကူမြစ်ရစြည့်် ် အေငာ်းအမြစ်ြျာား ရထာက်ပံ့်ရပား င့် ်

ပါ ည။်  

8.6.4။ အကျ ြုားအမြတ်ြျာားြျှရဝခံစာားမခငာ်း နှင့်် ပင ြ်ားချြ်ားရေားတည်ရဆာက်ေန် မြစ်န ိုင်ရမခ  

ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည ် ပင ြ်ားချြ်ားရ ာအရမခအရနြျာားရအာက် 

တွင ်ာမြစ်ရပေါ် န ိုငပ်ပ ား၊ အရကာငအ်ထညြ်ှုက ို စ ြံရေားဆွ ဲည့်အ်ခါ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံပင ြ်ားချြ်ားရေား နငှ့်် ပဋ ပကခ ြ ိုငာ်း 

ရ ကာငာ်းဆ ိုငေ်ာမပဿနာြျာားနငှ့်် ြတူကွဲမပာားရ ာ ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားက ို ထည့််စဉားစာားရဆာငေွ်က်ြ ှာ ထ ို 

ပင ြ်ားချြ်ား ည့်် အရမခအရနက ို ထ နာ်းထာားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် ရေအာားလျှပ်စစ်အတွက် ပင ြ်ားချြ်ားရေား တညရ်ဆာက်န ိုငရ်မခ 

က ို စာူးစြ်ားရှာရြွေနန်ငှ့်် ရြာ်ရဆာငေ်န၊် အထာူး မြင့်် အကျ ြုားအမြတ်ြျာား ြျှရဝခံစာားြှုနငှ့််ပတ် က် ည့်် ရအာက်ပါတ ို ့်က ို 

ရဆာငေွ်က်ေန ်အ ကံမပြုပါ ည် - 

• ရေအာားလျှပ်စစ် အကျ ြုားအမြတ်ြျာားြျှရဝခံစာားြှုလိုပ်ငနာ်းစဉြျာားနငှ့်် ထ ို  ို ့်ြျှရဝခံစာားမခငာ်း ည ်မြနြ်ာန ိုငင် ံ၏ 

ပင ြ်ားချြ်ားရေားတညရ်ဆာက်ြှုဆ ိုငေ်ာစ နရ်ခေါ်ြှုြျာားနငှ့်် ြည ် ို ့် ဆက်န ွှယ်ရနရ ကာငာ်း  ိုရတ နမပြုလိုပ်ေန ် - 

မြနြ်ာန ိုငင်၊ံပင ြ်ားချြ်ားရေားတညရ်ဆာက်ြှုဆ ိုငေ်ာ စ နရ်ခေါ်ြှုြျာားနငှ့်် အခွင့််အလြ်ားြျာားရှ ရန ည့််၊ 

နယ်ရမြကက ားစ ိုားရေား ယှဉပပ ြုငတ် ိုက်ခ ိုက်ရန ည့်် မပညန်ယ်ြျာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်အကျ ြုားအမြတ်ြျာား 

ြျှရဝခံစာားမခငာ်းအရ ကာငာ်း နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာစာတြ်ားတစ်ရစာင ် မပြုစိုရေားဆွ ဲင့််ပါ ည။် ထ ိုစာတြ်ား ည် 

ပင ြ်ားချြ်ားရေားတညရ်ဆာက်ြှုတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်က ြည ် ို ့်ကူည မြည့််ဆညာ်းရပားန ိုင ်ညက် ို စာူးစြ်ားရှာရြွ 

ရြာ်ထိုတ် ည့််၊ အကျ ြုားအမြတ်ြျာား ြျှရဝခံစာားြှုလြ်ားညွှနခ်ျက်တစ်ရစာင၏် အရမခခံြျာား၊ အထာူး မြင့်် 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ တြူထာူးမခာားရ ာ လူြျ ြုားရေား-န ိုငင်ရံေားစ နရ်ခေါ်ြှုြျာား အခငာ်းအကျငာ်းနငှ့််အကံ ိုက် ည့်် န ိုငင်တံကာ 

ြ ှ အရကာငာ်းဆံိုားအရလ့်အကျင့််ြျာား နငှ့်် စံ တ်ြတှ်ချက်ြျာား လက်ခံကျင့်် ံိုားြှုက ို ပံိုရြာ်ပါလ ြ့််ြည။် ဤ 

ြဟာဗျျူဟာ၏ ကက ားြာားရ ာ စ နရ်ခေါ်ြှုြျာားအာား အ  အြတှ်မပြု၊ စာူးစြ်ားရလ့်လာ င့်် ည။် 

• ရေအာားလျှပ်စစ်ြူဝါေ နငှ့်် စညာ်းြျဉားြျာားတွင ်တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလူနညာ်းစိုနငှ့်် ပင ြ်ားချြ်ားရေားနငှ့်် ပဋ ပကခ အမြငြ်ျာား 

ထည့်် ွငာ်းေန ် - ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းြည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအရပေါ် လက်နက်က ိုင် 
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ပဋ ပကခြျာား၏ အနတောယ်ြျာား   ို ့်ြဟိုတ် ပင ြ်ားချြ်ားရေားလိုပ်ငနာ်းစဉအရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှု၏ အနတောယ်ြျာားက ို ရကာငာ်းစွာထငဟ်ပ် ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်ဥပရေြျာား၊ စညာ်းြျဉား ြျာားနငှ့်် 

ြဝူါေြျာားမြစ်ရစေန ် အ ကံမပြုအပ်ပါ ည။် ဤ  ို ့်မြင့် ်  ပင ြ်ားချြ်ားရေားနငှ့်် ပဋ ပကခြျာား၏ အနတောယ် နငှ့်် 

အခွင့််အလြ်ားြျာားက ို စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူြျာား နာားလညရ်အာငမ်ပြုလိုပ်ေန ်  ို ့်ြဟိုတ် က ိုငတ်ွယ် 

ရဆာငေွ်က်ေန ်လ ိုအပ်ရ ကာငာ်း  တ်ြတှ်ထာားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည်။ အြျ ြုားြျ ြုားရ ာ အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲွေ့အစညာ်း 

ကနွေ်က်ြျာား (ဥပြာ - Ethnic Nationalities Affairs Council ( ENAC) , Burma Environment Working 

Group(BEWG) နငှ့်် အမခာားရ ာ အေပ်ဘက်လူြှု အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား)  ည ်တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လူနညာ်းစိုဧေ ယာြျာား 

အတွငာ်း  ဘာဝ  ယံဇာတြျာား ရှာရြွတူားရြာ်ထိုတ်ယူမခငာ်း နငှ့်် ထ ိုလိုပ်ရဆာငြ်ှုက ပင ြ်ားချြ်ားရေား လိုပ်ငနာ်းစဉ 

နငှ့်် ြည ် ို ့်ဆက်စပ်ရ ကာငာ်းြျာားပါရှ  ည့်် ြူဝါေလြ်ားညွှနခ်ျက်က ို ကျယ်ကျယ်ပျံွေ့ပျံွေ့ မပြုစိုထိုတ်ရဝခဲ့်ပပ ားမြစ် 

 ည။် ထ ိုရှုရထာင့််အမြငြ်ျာားက ို ြဝူါေ နငှ့်် စညာ်းြျဉားစညာ်းကြ်ားြျာား မပြုမပငရ်မပာငာ်းလဲ ည့််အခါ ထည့်် ွငာ်း င့်် 

ပါ ည။် ENAC,BEWG,MATA   ို ့်ြဟိုတ် EITI-MSG အမပင ် Civil Society Forum for Peace တ ို ့် ည် 

ြဝူါေြျာား ရှငာ်းလငာ်းရြာ်မပ ၍ ရှုရထာင့််အမြငြ်ျာား ရဝြျှန ိုင ်ည့်် နညာ်းလြ်ားြျာား ရပားထာားပါ ည။် ဘက်စံို 

လွှြ်ားမခံြုရ ာ ြဝူါေလိုပ်ငနာ်းစဉြျာားအတွက် ရရှားအစဉအလာ ြရှ ခဲ့် လ ို  ံိုားစွဲခဲ့်မခငာ်းလညာ်း ြရှ ခဲ့်ဟို ြဆ ိုန ိုင ်

ရပ။ ဥပြာ- ယခငအ်စ ိုားေ က်တြ်ားအတွငာ်း၊ အြျ ြုား ာားရမြအ ံိုားချြှုြဝူါေ ( National Land Use Policy- 

NLUP) က ို ရြာ်ရဆာင ်အ ံိုားမပြုခဲ့်မခငာ်း ည ်ရေအာားလျှပ်စစ်နညာ်းတူ၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာားရေားောနငှ့်် ပဋ ပကခ က် 

ရောက်ြှုြျာား ခံစာားေ ည့်် ေပ်ေွာလူထိုအတွက် အရေားပါရ ာ  က်ရောက်ြှုြျာား ရှ ပါ ည။် 

• ပင ြ်ားချြ်ားရေားလိုပ်ငနာ်းစဉအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် နငှ့််  က်ဆ ိုင ်ည့်် ရဆွားရနာွးြှုြျာား ထည့်် ွငာ်းမခငာ်း - အချ ြုွေ့ 

တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုင ်အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား - အပစ်အခတ်ေပ်စဲရေား လက်ြတှ်ရေားထ ိုားပပ ားအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား 

နငှ့်် လက်ြတှ်ရေားထ ိုားမခငာ်းြရှ ရ ား ည့်် အြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာားအပါအဝင ်ည ်ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည် 

ရြာြ်ှုနငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ြှုတ ို ့်တွင ် ပါဝငပ်တ် က်ရန က ည။် တချ နတ်ညာ်းြာှပင၊် အမခာားအြွဲွေ့အစညာ်း 

ြျာား ည ်အလာားအလာရှ ရ ာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ြ တ်ြက်အြွဲွေ့ြျာား အမြစ် ချဉားကပ်ခံေ ည် 

  ို ့်ြဟိုတ် ထ ို  ို ့်ပါဝငရ်ဆာငေွ်က်ေန ်စ တ်ဝငစ်ာားရ ကာငာ်း ြွင့််ဟရြာ်မပခဲ့်ပပ ားမြစ် ည။် တ ိုငာ်းေငာ်း ာားလက်နက် 

က ိုင ်အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား ည ် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု တွင ်အခနာ်းကဏ္ဍတစ်ခိုြ ှ

ပါဝငန် ိုငြ်ညလ်ာား ဆ ို ည့််ရြားခွနာ်း နငှ့်် ထ ိုပါဝငရ်ဆာငေွ်က်ြှု ည ် ြက်ေေယ်စနစ်   ို ့် ကူားရမပာငာ်းြှုအရပေါ် 

ထ ခ ိုက်ရနာှင့််ယှက်ြှုြမြစ်ရစဘဲ ြည ်ည့််နညာ်းမြင့်် အရထာက်အကူမြစ်န ိုငြ်ည ် ဆ ို ညက် ို စာူးစြ်ား 

ရလ့်လာ င့််ပါ ည။် ဤ အရ ကာငာ်းအောက ို ပင ြ်ားချြ်ားရေားလိုပ်ငနာ်းစဉအတွငာ်း အရ ားစ တ်ရဆွားရနာွးန ိုငပ်ါ 

 ည။် မြစ်န ိုငလ်ျှင ် မပညရ်ထာငစ်ိုပင ြ်ားချြ်ားရေားရဆွားရနာွးြှုပာူးတွဲရကာ်ြတ  (UPDJC) ၏ ဆံိုားမြတ်ချက်မြင့်် 

ပငလ်ံို  ဘာဝ ယံဇာတ နငှ့်် စ ားပာွားရေားရကာ်ြတ ြျာား တွင ်ရဆွားရနာွးန ိုငပ်ါ ည။်အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲွေ့ အစညာ်း 

ြျာားနငှ့်် န ိုငင်တံကာြ တ်ြက်အြွဲွေ့ြျာား၏ ပပူနြ်ှုြျာားနငှ့်် ရစာင့်် ကည့််ရလ့်လာြှုြျာား မပြုလိုပ်န ိုင ်ည့်် ယငာ်းတ ို ့်၏ 

အခနာ်းကဏ္ဍက ို လျစ်လျျူရှုြထာား င့််ပါ။ 
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9/  မြစ်ဝှြ်ား  ရေရှည်ရကာငာ်းြွန်တည်တံ့်ြှု  

SDF အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို အရမခခံ၍၊ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုစ အလ ိုက် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာရေအာားလျှပ်စစ်ြျာား 

ရဆာင ်ကဉားရပားန ိုငြ်ှုက ို ရအာက်တွင ် ရြာ်မပထာားပပ ား၊ ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းြှုနငှ့်် 

ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်လိုပ်ြှု တ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ြှုက ို၊ ြည် ည့်် မြစ်ဝှြ်ားဇိုန ် ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းအစ အြံ နငှ့်် 

ယငာ်းနငှ့်် ဆက်စပ်ရ ာ ရဆာငေွ်က်ြှုြျာားက မြစ်ရမြာက်ေရှ ရစန ိုငရ် ကာငာ်းလညာ်း အကျဉားချြုပ်ရြာ်မပထာား ည။် 

9.1။ ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား  ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုင်ော  ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းြှု  

9.1.1။ ပတ်ဝနာ်းကျင် နှင့်် လူြှုရေား  ပရရ ည်အကျှိ ုံးဖဖစ်ထွန ်ုံးမှု  

တညရ်ဆာက်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ်တြံစ ြံက နာ်းြျာား ည ် ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား၏ ၁၆.၇ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၆၈,၈၀၄ စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ) က ို ထ နာ်းည  ြှုမပြုလိုပ်၍၊ တညရ်ဆာက်ပပ ား run-of-river စ ြံက နာ်းြျာား ည် ရေရဝရေလဲဧေ ယာ၏ 

ရနာက်ထပ် ၁.၇ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၆,၈၄၄ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည် (ပ   ၉.၁)။ ထ ို ့်ရ ကာင့်် ရေအာားလျှပ်စစ် 

တြံြျာားရ ကာင့်် မြစ်ဝှြ်ား၏ ၁၈.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ်မြစ်ဝြ်ှား၏ ကျန ်ည့််အပ ိုငာ်းြျာားနငှ့်် မြစ်ရ ကာငာ်းအဆက်အ ွယ်ြျာား 

အလျာားလ ိုက်မြတ်ရတာက်ခံေပါ ည။် ဤ  ို ့်မြင့်် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုပံိုစံ ရမပာငာ်းလဲရစပပ ား၊ မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့် 

နိုနာ်းအနညအ်နစ်ြျာား လွတ်လပ်စာွစ ားဆငာ်းြှုက ို ဟန် ့်တာားကာ၊ ငါားြျာားမြတ် နာ်း ွာားလာြှုက ို တာားဆ ား ည။် ထ နာ်းည  ြှု 

ခံေရ ာ အဆ ိုပါမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအြျာားစို ည ်  ြ ိုားရေချ နမ်ြင့််ြာားစာွေရှ  ည့်် ဧေ ယာတွငရ်ှ ပပ ား မြစ်ဆံိုရှ  မြစ်ြျာားရပါငာ်း 

စညာ်း ည့််ရနော နငှ့်် မြစ်ငယ်ရှ  မြစ်ြျာား ရပါငာ်းစညာ်းောရနောတ ို ့် အ ကာားတွင ်ဧောဝတ မြစ်အတွငာ်း  ို ့် စ ားဝငပ်ါ ည။်  

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၏ အတ ိုငာ်းအတာတစ်ခိုအာား   ား န် ့်ြယ်ထိုတ်ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်း ည ် ဧောဝတ မြစ်တွင ်

မြစ်ဆံိုြ ှ ပငလ်ယ်အထ  ၁,၅၀ဝ က လ ိုြ တာ ဝနာ်းကျင၊် ချငာ်းတွငာ်းမြစ်တွင ် ဧောဝတ မြစ် နငှ့်် ရပါငာ်းဆံို ည့်် ရနောြှ 

ကချငမ်ပညန်ယ် ဟူားရကာငာ်းရတာင ်ကာား အတွငာ်း ချငာ်းတွငာ်းမြစ် မြစ်ြျာားခံောအေပ်အထ  ၉၀ဝ က လ ိုြ တာအရှညက် ို 

လွတ်လပ်စာွစ ားဆငာ်းရနရစေန ်ထ နာ်း  ြ်ားရပားြည ်မြစ် ည။် ပကတ အတ ိုငာ်း ရှ ရနရ ားရ ာ အဆ ိုပါပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း 

အပ ိုငာ်းြျာား ည ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၂၄ ခို (မြနြ်ာန ိုငင် ံ အတွငာ်းကျရောက် ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ၏ ၉၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) ၏ 

မြစ်ဆံိုောရနောြျာား နငှ့်် ပငလ်ယ်အ ကာား ဆက် ွယ်ရပားြည်မြစ်ပပ ား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၃ ခို (ရငေါ်ရချာငာ်းခ၊ မြစ်ငယ် 

အထက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် မြစ် ာား)တ ို ့် ာ ကပ်လျက်ရှ ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ တစ်ခိုအတွငာ်း ရေထိုတ်လွှတ်ြညမ်ြစ် ည။်  

  ား န် ့်ြယ်ထိုတ်ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ေနအ်ဆ ိုမပြုထာား ည့်် တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုန ်၅ ခို နငှ့်် အထက်ရြာ်မပပါ 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအပ ိုငာ်းြျာားအာား ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှုတ ို ့်က ို တွဲြက်လ ိုက် ည့််အခါ ရေစ ားရ ကာငာ်း ထ နာ်းည  ခံေမခငာ်း 

ြရှ ရ ား ည့်် ထ ခ ိုက်ြှုြရှ ရ ား ည့််မြစ် ၇ စငာ်းက ို ပငလ်ယ်နငှ့်် ဆက် ွယ်ြှုအာား ထ နာ်း  ြ်ားရပားြညမ်ြစ်ပပ ား၊ 

ထ ိုထ နာ်း  ြ်ားြှု ည ်စိုစိုရပါငာ်း ရေဆငာ်းဧေ ယာ ၇၇,၈၉၂ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ   ို ့်ြဟိုတ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းကျရောက် 

 ည့်် ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား၏ ၂၀.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း က ို လွှြ်ားမခံြုြညမ်ြစ် ည။် - 

• ချငာ်းတွငာ်း မြစ်ြျာား ၁ (၅,၉၇၇ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ) - ထရံိုခ 

• ချငာ်းတွငာ်းမြစ်ြျာား ၂  (၇,၈၁၃ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) - တန ိုငာ်းခ 

• ချငာ်းတွငာ်းအထက်ပ ိုငာ်း ( ၂၃,၃၁၄ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) - ချငာ်းတွငာ်းမြစ် ၏ မြစ်လက်လက်ြျာား 

• ြလ ခ ( ၂၃,၂၈၇ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ ) - ြလ ခ နငှ့််  

• အနြ် ိုငခ် (၁၇,၅၀၁ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ ) အနြ် ိုငခ် နငှ့်် နြ့််တြ ိုင ် 
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ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ငါားခိုက ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှု ည ်မြစ်ြျာားခံောရေ ြ ှမြစ်ရေြျာား  မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့် ြျာားစွာ 

စ ားဆငာ်းရစ မြင့်် ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှားစ ားဆငာ်းြှု စိုစိုရပါငာ်း၏ ခန် ့်ြှနာ်းရမခ ၄၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 45 က ို  ဘာဝအရမခအရနအတ ိုငာ်း 

ထ နာ်း  ြ်ားရပားြညမ်ြစ် ည။် ပြာဏ ကက ားြာားရ ာ်လညာ်း တ ကျစာွ ြတွက်ချက်ေရ ား ည့်် နိုနာ်းပြာဏ တစ်ခိုလညာ်း 

ဤမြစ်ဝြ်ှားြျာားြ ှ ထကွ်ရှ လာြညမ်ြစ်ပပ ား၊ ထ ိုနိုနာ်းြျာားက ို ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြတှဆင့််   ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငက်ာ 

မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ် နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ဧေ ယာြျာားတွင ် ပ ို ့်ချရစြည ် မြစ် ည။် မြစ်ဝှြ်ားတရလျာက် မြစ်၏လိုပ်ရဆာငခ်ျက် 

ြျာား ည ်  ရေအာားလျှပ်စစ် ြဟိုတ်ရ ာစ ြံက နာ်းြျာား နငှ့် ် ရေအေငာ်းအမြစ် အရမခခံအရဆာက်အအံိုြျာား ထရူထာင ်

လိုပ်က ိုငမ်ခငာ်းတ ို ့်နငှ့် ် ဆက်န ွှယ် ည့်် အရမပာငာ်းအလဲြျာား၊ ရမြ/ စ်ရတာ ြံိုားလွှြ်ားြှု အရမပာငာ်းအလဲြျာား (ဥပြာ 

 စ်ရတာမပြုနာ်းတ ားမခငာ်း)၊ အမခာားအ ံိုားချြှုြျာား (အဓ ကအာားမြင့်် စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝမခငာ်း ) အတွက် ထိုတ်ယူ ည့်် မြစ်ရေ 

ပြာဏ နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း အမခာားရမြအ ံိုားချြှု နငှ့်် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားရဆာငေွ်က်ြှုတ ို ့်၏  က်ရောက်ြှုက ို ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ် 

ြညမ်ြစ် ည။်  

ဧောဝတ မြစ်တွင ် ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ အဂသ ါေပ်ြျာားအေ အြျ ြုားအစာား တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားထာားရ ာ အစ တ်အပ ိုငာ်း  ၃၆ ခို 

ပါရှ ပပ ား ၎ငာ်းတ ို ့်အနက် ၂၉ခို ည ် ရှာားပါားရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် အလွနရ်ှာားပါားရ ာ အြျ ြုားအစာားြျာားမြစ် ည။် ပငြ်မြစ် 

ရ ကာငာ်း နငှ့်် တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအ ကာား၊ အထာူး မြင့်် မြစ်ဝြ်ှား၏ မြစ်ြျာားခံော အေပ်ရေ ြျာား (ြလ ခ ၊ 

အနြ် ိုငခ်နငှ့်် ချငာ်းတွငာ်းမြစ်ြျာား)တွင ် မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်န ိုငစ်ွြ်ားက ိုထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း ည ် ရှာားပါား ည့်် မြစ်အစ တ် 

အပ ိုငာ်းအြျ ြုားအစာားြျာားစာွအာား မြစ်အြွဲွေ့အစညာ်း၏ ကျနအ်ပ ိုငာ်းနငှ့်် ဆက်လက်ဆက် ွယ်န ိုငေ်န ် ရ ချာရစြညမ်ြစ် 

 ည။် ငါား နငှ့်် အမခာား ရေရနအပင ်နငှ့်် တ ေစဆာန ်တ ို ့်ပါဝငရ် ာ ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ်ြျာားအတွက် အရေားကက ား ည့်် အချ ြု ွေ့ မြစ် 

လက်တက်ြျာား ည ် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း နငှ့်် ြထ ခ ိုက်ရ ားရ ာ မြစ်ြျာား - ပတူာအ ို ဝနာ်းကျငက် ြလ ခမြစ် ၊ 

အငာ်းရတာ်ကက ားကန ်နငှ့်် ဆက်စပ်မြစ်လက်တက် နငှ့်် ချငာ်းရတာငတ်နာ်းြျာားနငှ့် ်ေခ ိုငရ် ို ားြ၏အရရှွေ့ဘက်မခြ်ားတ ို ့် အပါအဝင ်

က ို ဆက်လက်ဆက် ွယ်န ိုငြ်ညမ်ြစ်ြည။် 

တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန ် ၅ ခိုအတွငာ်း အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားြရဆာငေွ်က်ဘ ဲ ြယ်ချနထ်ာားမခငာ်း 

 ည ်ရဘားြဲ့်ရတာ ဧေ ယာ ၅ ခို ( ခါကာဘ ိုောဇ  အြျ ြုား ာားဥယျာဉ ၊ ြိုနက်နေ်ာဇ  ၊ ဟူားရကာငာ်းရတာင ်ကာား ၊ ဘြ်ပဘြ် 

နငှ့်် ထြံ   ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ်ရဘားြဲ့်ရတာ ) ၊ အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား နငှ့်် ဤ ဧေ ယာ၏  ၇၂.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို 

ြံိုားလွှြ်ားထာား ည့််၊  မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ြထ ခ ိုက်ဘ ဲကျနရ်ှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာ စိုစိုရပါငာ်း၏ ၃၄.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ဝနာ်းကျငက် ို 

က ိုယ်စာားမပြု ည့်် ြထ ခ ိုက်ရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာား (  စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှု ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရကျာ်) တ ို ့်အရပေါ် တ ိုက်ရ ိုက်နငှ့်် 

 ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ရရှာငရ်ှာားန ိုငြ်ည ်မြစ် ည။် ထ ိုဧေ ယာ ည ်မြနြ်ာန ိုငင်၊ံ ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား အထက်ပ ိုငာ်းတွင ်

 ာရတွွေ့ေ ည့််၊  အမခာားမြစ်ဝှြ်ားြျာားနငှ့််နှု ငာ်းယှဉလျင ် ထ ခ ိုက်ြှုြရှ ရ ားရ ာ ရဂဟရဗေအေ ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာား 

ရ ာရေ   ံိုားခိုက ို ရထာက်ပံ့်မြည့််ဆညာ်းရပားပါ ည။် ယငာ်းတ ို ့်ြာှ- (၁) ရမြာက်ပ ိုငာ်းကတ ဂံ ြပ ိုငာ်း  စ်ရတာြျာား - ဤ 

ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာရေ ၏ ၁၀ဝ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၅ ခို အတွငာ်း တညရ်ှ  ည။် (၂) ရမြာက်ပ ိုငာ်းကတ ဂံ 

အပရူလျာ့်ပ ိုငာ်း  စ်ရတာြျာား - ၈၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ဝနာ်းကျငရ်ှ  ည။် (၃) Nujiang Langcang Gorge ရကာ်န ြာားထငာ်းရူား နငှ့်် 

ရောရနာှ စ်ရတာြျာား - ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ ၍၊ ကြ္ာလံိုားဆ ိုငေ်ာအတ ိုငာ်းအတာအေ အလွနအ်ြငာ်းရဘား င့််လျက်ရှ ရ ာ/ 

ရဘား င့််လျက်ရှ ရ ာ အရမခအရနတွင ်ရှ  ညဟ်ို ညွှနမ်ပထာား ည။် 

                                                             

45 Proportional estimate based on catchment discharges contained in the Ayeyarwady State of the Basin Assessment 
(SOBA) 2017: Synthesis Report, Volume 1. Yangon, December 2017. HIC. 
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ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ေန ်အ ကံမပြုထာားရ ာ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း  နငှ့်် တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားက ရရှ ွေ့ဆက် 

ထ နာ်း  ြ်ားရပားြည့်် အမခာားအရေားကက ားမြစ်စဉြျာား နငှ့်် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားတွင ် ော  အလ ိုက်မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု နငှ့်် 

အန ားဝနာ်းကျငြ် ှ စ်ရတာြျာားထ နာ်း  ြ်ားြှုတ ို ့်နငှ့််ဆက်စပ်ရန ည့်် ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• မြစ်အတွငာ်း ော  အလ ိုက် ရေစ ားဆငာ်းဝငရ်ောက်ြှု နငှ့်် နိုနာ်းဝငရ်ောက်ြှုတ ို ့် ည ် ရေလြ်ားခေ ား ွာားလာော 

လြ်ားရ ကာငာ်းြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားရပားပပ ား မြစ်ကြ်ားပါားတညပ်င ြ်ြှုက ို အာားရပားမြ င့််တငေ်န ် အရထာက်အကူမပြု 

 ည။် ဤ အချက် ည ် ြနတရလား နငှ့်် ပိုဂံအ ကာား ဧောဝတ အလယ်ပ ိုငာ်း နငှ့်် အထာူးတလည် က်ဆ ိုင ်ည။် 

ထ ိုရနောတွင ်မြစ်၏ ရလျှာရစာက်ြျာား အလွနရ်မပမပစ်၍ နိုနာ်းရေွွေ့လျာား ယ်ရဆာငြ်ှု ည ်အလွနမ်ြင့််ြာား ည့်် 

ရေထိုစ ားနှုနာ်းြျာား ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငမ်ခငာ်းအရပေါ် တ ိုက်ရ ိုက်အြှ မပြုရနရ ာရ ကာင့်် မြစ်ပါ ည။်  

• ြ နာ်းြလှကျွနာ်း Ramsar စာေငာ်းဝင ်စ ြ့််ရတာရမြအပါအဝင ်ဧောဝတ မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ် ရဂဟစနစ်ြျာား ၊ လြိုရတာ 

ြံိုားလွှြ်ားြှု နငှ့်် အရေားပါ ည့်် မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ် ငါားလိုပ်ငနာ်း တ ို ့်က ို ရထာက်ပံ့်ရပားမခငာ်း 

• ငါား နငှ့် ်ရေလွှြ်ားလွငမ်ပငစ် ိုက်ပျ ြုားရေားအတွက် အရေားကက ား ည့်ဧ်ေ ယာြျာား ထ နာ်း  ြ်ားရပားထာားမခငာ်း။  

• ငါား ရလာက်၊ ငါားရှဉ့်နငှ့်် ပိုဇွနြ်ျာား ကဲ့်  ို ့် ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာရ ာ ငါား နငှ့်် ရေရန  တတ ဝါြျာားအာား 

မြစ်တစ်ရလျှာက် စိုနဆ်နက်ူားလူား ွာားလာန ိုငေ်န ် ခွင့််မပြုမခငာ်း။ ငါား ရလာက်  ာားရပါက်ော ရနောြျာား ည် 

ဧောဝတ မြစ်တွင ် ဗနာ်းရြာ်အထ  နငှ့်် ချငာ်းတွငာ်းမြစ် တ ို ့်အထ  ရောက်ရှ  ညဟ်ို ြတှ်တြ်ားတငထ်ာားပပ ား ငါားရှဉ့် 

 ာားရပါက်ောရနောြျာား ည ်ပူတာအ ို အထ  ရောက်ရှ  ညဟ်ို   ေ ည။် 

•  စ်ရတာဧေ ယာြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ချဉားကပ်လြ်ား ရြာက်လိုပ်ြှု အနညာ်းဆံိုား မြစ်ရစမခငာ်း 

မြင့် ်ကပ်လျက်ရှ ရ ာရေရဝရေလဲဧေ ယာတွင ် စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှုက ို ကူည ထ နာ်း  ြ်ားရပား၍၊ ရမြယာ မပြုမပငြ်ှု 

နငှ့် ်တ ိုက်စာားြှုရ ကာင့်မ်ြစ်လာ ည့် ်နိုနာ်းဝငရ်ောက်ြှုက ို အနညာ်းဆံိုားရလျှာ့်ချရပားြည ် မြစ် ည။် ဧောဝတ မြစ် 

အလယ်ပ ိုငာ်းတွင ် ရမြအ ံိုားချြှု အရမပာငာ်းအလဲြျာားရ ကာင့်် နိုနာ်းဝငရ်ောက်ြှုမြင့််ြာားကာ ရေလြ်ားရ ကာငာ်း 

နိုနာ်းမပည့််လျံှမခငာ်း နငှ့်် ရေလြ်ားခေ ား မပဿနာြျာား နငှ့်် ဆက်န ွှယ်ရနရ ကာငာ်း ရတွွေ့ ခဲ့်ေပပ ား မြစ် ည်။ 46 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြြှယ်ချနထ် နာ်း  ြ်ားမခငာ်းအာားမြင့်် ကာကွယ်ထာား 

န ိုငြ်ည့်် ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား၏တစ်ြထူာူးမခာားရ ာ တနြ် ိုားြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• ဧောဝတ ၏ မြင့််ြာား ည့်် ယဉရကျားြှုတနြ် ိုား။ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ြျာားစွာရ ာ မပည ်ူလူထိုက ၎ငာ်းက ို 

ြ ခငမ်ြစ်ဟူ၍  တ်ြတှ်ယူဆထာား ည။် 

• ြလ ခ နငှ့်် အနြ် ိုငခ် မြစ်ြျာား ဆံိုရတွွေ့ ည့်် မြစ်ဆံိုရနော။ ဤရနောက ို ကချငလ်ူထို၏ ယဉရကျားြှုဆ ိုငေ်ာ 

ဇာတ ရမြ အမြစ် အ  အြတှ်မပြုထာား ည။် 47  

• ြတူကွဲမပာား ည့်် မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား နငှ့်် ကျငလ်ည်ကျက်စာားောရနောြျာားက ို ဝနာ်းေံထာား ည့်် 

ဧောဝတ မြစ်ရ ကာငာ်းတရလျှာက်ရှ   အဓ ကကျရ ာ မြစ်တွငာ်းဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲရနော ၇ ခို။  (၁) မြစ်ကက ားနာားြှ 

ဆငဘ် ို အထ  (၂) ဗနာ်းရြာ် အပ ိုငာ်း   (၃) ရေွှကူ အပ ိုငာ်း (၄) ဧောဝတ လငာ်းပ ိုင ် ရှ ော မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း (၅) 

ပိုဂံအပ ိုငာ်း (၆) စဉ့်ကူအပ ိုငာ်း နငှ့်် (၇) ဆငမ်ြျူကျွနာ်း ြှ ြငာ်းဘူားအပ ိုငာ်း။ ဤ  အဓ ကကျရ ာ 

မြစ်တွငာ်းဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲရနောြျာား ည ်လ ပ်ြျာား ၊ ရေရပျာ်ငကှ်ြျာား နငှ့်် ရကာငရ်ေ ၇၀ ခန် ့် ာ ကျနရ်တာ့် ည့်် 

ဧောဝတ လငာ်းပ ိုင ်တ ို ့် အပါအဝင ်ြျ ြုား ိုဉားရတာ့်ြည့် ်ရှာားပါားြျ ြုားစ တ်ြျာားက ို အရထာက်အပံ့်ရပားထာား ည။် 

                                                             
46 WWF , 2017  
47 Kiik , 2016 
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ထ ို ့်အမပင ်မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှား၏ စိုစိုရပါငာ်း ဧေ ယာ ၄၇.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၇၇,၈၄၈ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ) 

နငှ့် ်  ၃၁.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၁၇,၁၆၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) အ  ား  ားက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည့်် တနြ် ိုားန ြ့်် (၁၃ ခို) နငှ့် ်

တနြ် ိုားအလယ်အလတ် (၉ ခို) ဟို ဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား  တ်ြတှ်ထာား ည့်် မြစ်ဝှြ်ား ရေ ခွဲ ၂၂ ခို  ည ် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု နငှ့််  ဘာဝ နငှ့်် လူြှုဆ ိုငေ်ာ  ယံဇာတြျာား ထ နာ်း  ြ်ားြှု တ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ရစရေား  

အရတာ်အတနက်က ားြာား ည့်် အခွင့််အလြ်ားက ို ရပားြည ်မြစ် ည။် 

9.1.2။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မခငာ်း  

ဧောဝတ မြစ်အတွငာ်း ရြာငာ်းနငှ့််လညပ်တ်လျက်ရှ  ည့်် ၁၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ စိုစိုရပါငာ်း 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား  ည ်လက်ရှ တွင ်၂,၁၀ဝ ြဂဂါဝပ် ရှ ပပ ား ရနာက်ထပ် တညရ်ဆာက်ဆဲြာှ ၁,၃၇၂ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည။်  

တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားတွင ်တညရ်ှ  ည့်် အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် 

စ စစ် တ်ြတှ်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ည ် ၃,၈၉၅ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည။် 

ရနာက်ထပ်စာူးစြ်ားရလ့်လာြှုြျာား နငှ့်် ကန် ့် တ်ချက်ြျာားအေ၊ ရနာက်ထပ်ရေအာားလျှပ်စစ်မြစ်န ိုငရ်မခြျာားက ို ဤ မြစ်ဝြ်ှား 

ရေ ခွဲြျာားစာွတွင ်ရတွွေ့ ရှ န ိုင ်ည။်  အထာူး မြင့် ်မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့််တညရ်ဆာက် ည့််ပံိုစံြျာား 

ရှ  ည့်် မြစ်ဝှြ်ား ရေ ခွဲ ၄ ခို  (ြိုနာ်းရချာငာ်း၊ မြစ်ငယ်ရအာက်ပ ိုငာ်း၊ ရေွှလ  နငှ့်် ရဇာ်ဂျ /ပြ ြုွေ့ ကက ား) မြစ် ည။် အမခာား 

အလာားအလာရှ  ည့် ်ဦားစာားရပား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားတွင ်မြစ်ငယ်အထက်ပ ိုငာ်း (မြစ်ငယ်ရအာက်ပ ိုငာ်းတွင ် စ ြံက နာ်းြျာား 

အဆင့််ဆင့််တညရ်ဆာက်ထာားပပ ားမြစ်၍) နငှ့်် တညရ်ဆာက်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခိုစ ရှ  ည့််အမပင ် ထပ်ြံ 

အဆ ိုမပြု/စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်း အနညာ်းဆံိုားတစ်ခိုရှ  ည့်် အမခာားမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ နစ်ှခို ( တာပ န ် နငှ့်် 

ြကျ ားရချာငာ်း ) တ ို ့်မြစ် ည။် ထ ို ့်အမပင ်တရိုတ်န ိုငင်အံတွငာ်းရှ  မြစ်ြျာားပ ိုငာ်းတွင ်မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည  ခံေပပ ား မြစ် ည့်် 

နြ့််တဘက် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ညလ်ညာ်း မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း အဆ ိုမပြုထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း နစ်ှခို အမပင ်

ရနာက်ထပ် ရေအာားလျှပ်စစ်မြစ်န ိုငရ်မခြျာား ရှ ပါ ည။် 
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ပ   9.1။ ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2။  ံလွင် မြစ်ဝှြ်ား ရေရှည်တည်တံ့်ြှု   

9.2.1။ ပတ်ဝနာ်းကျင် နှင့်် လူြှုရေားဆ ိုင်ော ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းြှု  

နြ့််တှိန ်နငှ့်် ဘ ားလူားရချာငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း တညရ်ဆာက်ပပ ားရေအာားလျှပ်စစ်တြံစ ြံက နာ်းြျာား ည ် မြစ်ဝှြ်ား 

၏ ၁၂.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ( ၁၆,၄၉၂ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) က ို ထ နာ်းည  ြှု မပြုလိုပ်၍၊ ထ ိုဧေ ယာက ို မြစ်ဝှြ်ား၏ ကျန ်ည့််အပ ိုငာ်းနငှ့်် 
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အလျာားလ ိုက် အဆက်အ ွယ်မြတ်ရတာက်ကာ မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့် နိုနာ်းြျာားလွတ်လပ်စွာ စ ားဆငာ်းြှု၊ ငါားြျာား မြစ်အတွငာ်း 

အစိုနအ်ဆန ်ွာားလာြှု တ ို ့်က ို ဟန် ့်တာား၍  ရေစ ားဆငာ်းြှု ပံိုစံြျာားက ို ရမပာငာ်းလဲရစပါ ည။် (ပ   ၉.၂)   

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းက ိုထ နာ်း  ြ်ားမခငာ်း ည ် လံွငမ်ြစ်၏ မြနြ်ာ-တရိုတ် နယ်စပ် ြ ှမြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း ပငလ်ယ်အထ  ၁,၂၀ဝ 

က လ ိုြ တာ ဝနာ်းကျငအ်ပ ိုငာ်းက ို လွတ်လပ်စာွ စ ားဆငာ်းရနရ ာ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းအမြစ် ထ နာ်း  ြ်ားရပားြညမ်ြစ် ည။် 

တရိုတ်န ိုငင်အံတွငာ်းကျရောက် ည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအပ ိုငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှု နငှ့်် ရပါငာ်းစပ်လ ိုက် ည့််အခါ န ူ

(ရခေါ်)  လံွငမ်ြစ်၏ ၂,၈၀ဝက လ ိုြ တှာ အရှညတ်စ်ရလျာက် မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှုက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငပ်ါြည။်48   

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအရပေါ်တွင ်ြည ်ည့်် အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျှ ြရှ ရ ားဘ ဲလွတ်လပ်စာွ စ ားဆငာ်းရန ည့်် 

 လံွငမ်ြစ် ည ် ြတ်ရစာက် ည့််  လငာ်းရကျာက်ရတာငြ်ျာားြ ှော  အလ ိုက်စ ားဆငာ်းြှု၊ နိုနာ်းထိုတ်လိုပ်ြှုတ ို ့်နငှ့််အတူ၊ 

အကက ားစာားအဆင့်် ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားက ို ဆက်လက်ရဆာငေွ်က် ထ နာ်း  ြ်ားထာားြညမ်ြစ်၍၊  

ပျက်စ ားလွယ်ရ ာ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ပတ်ဝနာ်းကျငက် ို ထ နာ်း  ြ်ားေန ်အရထာက်အကူေရပြည။် 

 လံွငမ်ြစ်တွင ် ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာအဂသ ါေပ်ြျာားအေ အြျ ြုားအစာား တ်ြတှ်ပ ိုငာ်းမခာားထာားရ ာ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း အြျ ြုား 

အစာား ၃၇ ခို ရှ ပပ ား ၎ငာ်းတ ို ့်အနက် ၂၉ ခို ည ်ရှာားပါားရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် အလွနရ်ှာားပါားရ ာ အြျ ြုားအစာားြျာား မြစ် ည။် 

ြထ ြခ ိုက်ရှ ရန ည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ည ် မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲ ၁၀ ခို၏ ရပါငာ်းဆံိုော ရနောြျာား နငှ့်် ပငလ်ယ်အ ကာား 

ဆက် ွယ်ရပားပါ ည။်  လံွငမ်ြစ်အလယ်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ တနြ် ိုားမြင့််ဇိုနအ်ာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြ ှြယ်ချန ်

ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ေနအ်ဆ ိုမပြုချက်နငှ့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှု တ ို ့် ရပါငာ်းစပ်လ ိုက် ည့််အခါ၊ 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ   လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားဧေ ယာ၏ ၁၅.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ( ၂၀,၂၆၄ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ) က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည့််၊ 

အကက ားဆံိုားမြစ်လက်တက် နြ့််ပန ်ည ် ပငလ်ယ်နငှ့်် ဆက် ွယ်ထာား ည့်် ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ာမြစ်အမြစ် ဆက်လက် 

ထ နာ်းထာားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် ပငြ်မြစ်ရ ကာငအ်ာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြ ှ ြယ်ချနထ် နာ်း  ြ်ား ရစာင့််ရရှာက်ေန ်

အဆ ိုမပြုချက် ည ် အရေားပါ ည့်် ကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောြျာားမြစ်ရပေါ်ရစ ည့်် အလွနရ် ားငယ်ရ ာ ရချာငာ်း 

လက်တက်ြျာားစာွအ ကာား ဆက် ွယ်ြှုက ိုလညာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရပားြည ်မြစ် ည။်  

နြ့််ပန ် နငှ့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအ ကာား ဆက် ွယ်ြှုထ နာ်းထာားမခငာ်း ည ် ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့်် နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငြ်ှု 

အတွက် အလွနအ်ရေားပါ ည်။ နြ့််ပနမ်ြစ် ည ် ယငာ်း၏ရေလြ်ားရ ကာငာ်းအတွငာ်း စ ြ့််ရမြြျာား၊ ရေရြာ်ြျာား နငှ့်် 

ရ ားငယ်ရ ာ ရေတံခွနြ်ျာား အတွဲလ ိုက်ရှ ပပ ား ၎ငာ်း၏ မြစ်တွငာ်းရိုပ် ွင၊် ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပင ် နငှ့်် ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာ 

 ည့်် ငါားြျာားအတွက်  ာားရပါက်ေန ်အ ံိုားမပြုန ိုငရ်မခရှ ရနောတ ို ့် ြနတ် ားရပား မြင့်် ရဂဟစနစ်အေ အရေားကက ားပါ ည။် 

“ကျွနာ်းရပါငာ်း တစ်ရထာင”် ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပငအ်ဂသ ါေပ်ြျာားရှ  ည့်် နြ့််ပန-် လံွင ် မြစ်ဆံိုရနော ည ်  ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ 

စံိုလငြ်ှု မြင့််ြာားပပ ား ရေ ခံ ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းအတွက် အရေားပါရ ာ ယဉရကျားြှု တနြ် ိုားြျာားရှ ပါ ည။်  

 လံွငမ်ြစ်အလယ်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတနြ် ိုားမြင့််ဇိုနက်ှိ  ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်း ည ် အဓ ကကျရ ာ 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား တည်ရှ ောရနော ၈၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းန ားပါား (၁၇,၂၀၂ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ) ြွဲ ွေ့စညာ်းပါရှ  ည့်် ဤ ရေရဝရေလဲ 

ဧေ ယာအရပေါ် တ ိုက်ရ ိုက်   ို ့်ြဟိုတ်  ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုက ို ရရှာငရ်ှာားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် ဤ ဧေ ယာ ည ် နဂ ိုအတ ိုငာ်း 

ရှ ရနရ ား ည့်် ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာရေ  နစ်ှခိုက ို အရထာက်အပံ့်ရပားထာား ည။် ယငာ်းတ ို ့်ြာှ- (၁) ကယာား-ကေင ်

ရတာငရ်ပေါ် ြ ိုား စ်ရတာ -  မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ဤရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာရေ အြျ ြုားအစာား ၇၈.၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၅,၈၆၄ 

စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ ) ရှ ပပ ား အငေ် ို-ပစ ြ တ်ရေ တွင ်စတိုတထ ရမြာက် န ို ့်တ ိုက် တတ ဝါအကကယ်ဝဆံိုားရနော မြစ် ည။် (၂) 

ရမြာက်ပ ိုငာ်းအငေ် ိုချ ြုငာ်းနာား အပူရလျာ့်ပ ိုငာ်း  စ်ရတာြျာား - မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်၂၁.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၄,၄၀ဝ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) 

                                                             
48 In 2016, a 13-dam cascade on the Nu-Thanlwin River with a total installed capacity of 21,320 MW was suspended by 
the People‟ Republic of China due to environmental and social concerns.   
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ရှ  ည။်  လံွငပ်ငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း နငှ့််  လံွငမ်ြစ်အလယ်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတ ို ့်က ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်း 

အာားမြင့်် ေရှ ြည့်် အမခာားအရေားပါရ ာ အကျ ြုားရကျားဇူားြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှု ၊ ရေစ ားဆငာ်းြှု ၊ နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငြ်ှု နငှ့်် ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှု တ ို ့်က ို ြျာားစာွ 

ရမပာငာ်းလဲ ွာားရစန ိုင ်ည့်် ကက ားြာားရ ာ ဆညရ်ေ  ိုရလှာင ်ထ နာ်း  ြ်ားြှုက ို ရရှာငရ်ှာားမခငာ်း 

• ရေစ ားဆငာ်းြှု နငှ့်် ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာေန ်လြ်ားရ ကာငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရပားထာားမခငာ်း။   လံွငမ်ြစ် နငှ့်် ၎ငာ်း၏ 

မြစ်လက်တက်ြျာားအ ကာား ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာ ည့်် ငါားြျ ြုားစ တ် ၁၀ဝ ဝနာ်းကျငရ်ှ  ညဟ်ို ခန် ့်ြနှာ်းထာား ည။် 

ော  အလ ိုက်ရေစ ားဆငာ်းြှုပံိုစံက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားမခငာ်း ည် ငါား ရလာက်ကဲ့်  ို ့် ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာ ည့်် 

ငါားြျာား မြစ်အတွငာ်း ဆက်လက်စိုနဆ်န ်ရေွွေ့ရမပာင ် ွာားလာန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။်  

• ရေလွှြ်ားလွငမ်ပငြ်ျာား  ို ့် နိုနာ်းနငှ့်် အာဟာေ  ယ်ရဆာငပ် ို ့်ချြှုက ို ထ နာ်း  ြ်ားရပားထာားမခငာ်း ည ်ရေလွှြ်ားလွငမ်ပင ်

  ားနှစံ ိုက်ခငာ်း၊ စ ိုက်ပျ ြုားရေား နငှ့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းတ ို ့်အမပင၊် ရ ကာငတ်ံငါ၊ အာရှလက် ညာ်းအရ ားစာား ြျံ နငှ့်် 

ထ ိုငာ်းြ ရကျာငာ်း တ ို ့် ရနထ ိုငေ်ာရနောြျာားက ို ြနတ် ားရပား ည့််  စ ြ့််ရတာရမြြျာားက ို အရထာက်အကူမပြု ည။် 

• ထ ိုငာ်းန ိုငင်နံငှ့််  နယ်န ြ တ်မြစ်မြစ် ည့်် ၊ ရှာားပါား ည့်် ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ် ငါား နငှ့်် ရေရန တတ ဝါြျာားလညာ်း ရှ  ည့်် 

နြ့််ြ ိုားအ  မြစ်လက်တက်၏ မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှုက ို ထ နာ်း  ြ်ားရပားမခငာ်း။ 

အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ ထ ခ ိုက်ြှုြ ှ အကာအကွယ်ထာားေြည့််  လံွငမ်ြစ်၏ တစ်ြထူာူးမခာားရ ာ 

တနြ် ိုားြျာား တွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• ကိုနာ်းရနရေရန  ွာားတွာား တတ ဝါြျ ြုားစ တ် ၉၂ ြျ ြုားအတွက် ရနထ ိုငက်ျက်စာားောရေချ ြုြျာား - ဤမြစ်တွင ်

ြျ ြုား ိုဉားေန ် ရဘား င့််လျက်ရှ ရ ာ အာရှရေကနရ်နရေချ ြုလ ပ်ကက ား နငှ့်် ရခါငာ်းကက ားလ ပ်အပါအဝင ် ကြာ့္် 

ြျ ြုားစ တ်ြျ ြုားကွဲ အြျာားဆံိုား လ ပ်ကက ားြျာားရှ ပါ ည။်49   

•  လံွငမ်ြစ် ရအာက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ် ရေရည ာင့််ရကာငင်ကှ်ြျာား၊ လ ပ်ကက ားြျ ြုားြျာား ၊ လငာ်းန ို ့်ြျာား နငှ့်် 

ကျာားြျာား အပါအဝင ်တ ေစဆာနြ်ျ ြုားစံိုအတွက် ရနထ ိုငက်ျက်စာားောရနောြျာား 

9.2.2။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မခငာ်း  

တနြ် ိုားန ြ့်် ဇိုန ် (၅ ခို) နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် ဇိုန ် (၅ ခို) တ ို ့်ပါဝင ်ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုန ်၁၀ ခို ည ် မြနြ်ာန ိုငင် ံ

အတွငာ်း  လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှား ဧေ ယာ ၏ ၅၇.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၇၃,၈၄၃ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) နငှ့်် ၂၆.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ( ၃၃,၃၈၆ 

စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) အ  ား  ားက ိုြံိုားလွှြ်ားထာားပပ ား စိုစိုရပါငာ်းဧေ ယာ ည ် လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုား၏ ၈၄.၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

ရှ ပါ ည။် ဤ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၁၀ ခိုအနက် ြည ်ညတ် ို ့်က ို ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် အ ံိုားမပြု 

 င့်ပ်ပ ား ြည ်ညတ် ို ့်က ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရှာက်ေန ် ချနထ်ာား င့်ရ် ကာငာ်း ဆံိုားမြတ်မခငာ်း ည ် မြစ်ဝြ်ှားရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု 

ေရှ ေန ် ကက ားြာားရ ာ အခွင့််အလြ်ားတစ်ေပ် ေရှ ြညမ်ြစ် ည။် 

 လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း ရြာငာ်းနငှ့််လညပ်တ်လျက်ရှ  ည့်် ၁၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ 

စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ည ်လက်ရှ တွင ် ၃၀၂ြဂဂါဝပ် ရှ  ည။် ဘ လူားရချာငာ်းမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတွင ် ရြာငာ်းနငှ ်

လညပ်တ်ဆ ဲရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၃ ခို (တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၂၄၈ ြဂဂါဝပ်) နငှ့်် တညရ်ဆာက်ဆ ဲစ ြံက နာ်းတစ်ခို ( 

၃၀ ြဂဂါဝပ်) တ ို ့်ရှ ပပ ား နြ့််တှိန ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ည ်ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆ ဲစ ြံက နာ်း တစ်ခို ( ၅၄ ြဂဂါဝပ် ) နငှ့်် ရနာက်ထပ် 

တညရ်ဆာက်ဆ ဲစ ြံက နာ်း တစ်ခို (၅၁ြဂဂါဝပ်) ရှ  ည။် ရနာက်ထပ်ရေအာားလျှပ်စစ်မြစ်န ိုငရ်မခြျာားက ို မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် 

                                                             
49  
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/freshwater_problems/river_decline/10_rivers_risk/salwe
en_river/ 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/freshwater_problems/river_decline/10_rivers_risk/salween_river/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/freshwater_problems/river_decline/10_rivers_risk/salween_river/
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စ ြံက နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့််တည်ရဆာက် ည့််ပံိုစံြျာားရှ  ည့််  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲနစ်ှခို   ို ့်ြဟိုတ် စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆင ်

စက်အငအ်ာား  ၅၈၅ ြဂဂါဝပ်ရှ  ည့််၊ အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ငါားခို ရှ  ည့်် နြ့််ပွနမ်ြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ တ ို ့်တွင ်

ရတွွေ့ န ိုင ်ည။်   ို ့်ရ ာ် နြ့််တှိနန်ငှ့်် နြ့််ပွန ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ နစ်ှခိုစလံိုား ည ်ပဋ ပကခ မြစ်ပာွားလွယ် ည့်် ဧေ ယာြျာား မြစ် 

ပပ ား၊ ပဋ ပကခထ ရှလွယ်ြှုဆ ိုငေ်ာ အရ ားစ တ်ဆနာ်းစစ်ြှုြျာား လ ိုအပ်ြည ်မြစ် ည။် 

ပ   9.2။  လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ား ရေရှည်တညတ်ံ့်ြှု 
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9.3။ ြဲရခါင်မြစ်ဝှြ်ားရေရှည်တည်တံ့်ြှု  

9.3.1။ ပတ်ဝနာ်းကျင် နှင့်် လူြှုရေားဆ ိုင်ော ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းြှု  

ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ား၏ ၂.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂၁,၉၄၇ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ ပပ ား  မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုား 

ရေစ ားဆငာ်းြှု စိုစိုရပါငာ်း ၏ ၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်းခန် ့်  မြည့််ဆညာ်းရပား ည် (ပ   ၉.၃) ။ နြ့််ရလွ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ်တညရ်ဆာက်ပပ ား 

ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း (ြ ိုငာ်းဝ စ ြံက နာ်း - ၆၆ ြဂဂါဝပ်)  ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ြဲရခါငမ်ြစ်ဝြ်ှား ဧေ ယာ စိုစိုရပါငာ်း၏ 

၄၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၉,၃၆၄ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)က ို ထ နာ်းည  ကာ၊ ထ ိုအပ ိုငာ်းက ို မြစ်ဝှြ်ား၏ ကျန ်ည့််အပ ိုငာ်းနငှ့်် အလျာားလ ိုက် 

အဆက်အ ွယ်မြတ်ရတာက်ထာား ည။် ဤနညာ်းအာားမြင့်် နြ့််ရလွမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏ အထက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် ြဲရခါငပ်ငြ် 

မြစ်ရ ကာငာ်းအ ကာားတွင ်ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှု နငှ့်် နိုနာ်းြျာား လွတ်လပ်စာွ  ယ်ရဆာငစ် ားဆငာ်းြှုက ို  တာားဆ ား ည။်  

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှု ည ် မြနြ်ာ-လာအ ို နယ်စပ်တရလျှာက်ရှ  ြဲရခါငမ်ြစ်အရှည ် ၁၈၀ က လ ို 

ြ တာ ဝနာ်းကျငက် ို ထ နာ်း  ြ်ားရပားြညမ်ြစ် ည။် ဤမြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း ည ် (တရိုတ်န ိုငင်အံတွငာ်းကျရောက် ည့်် 

မြစ်ြျာားပ ိုငာ်းက ို ထ နာ်းည  ထာားမခငာ်းရ ကာင့််) မပြုမပငြ်ွြ်ားြံထာား ည့် ် ရေရန က်ရှ ကျငလ်ည်ကျက်စာားောရနောြျာားက ို 

ရပားအပ်ြညမ်ြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ် လက်ရှ မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု နငှ့်် နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှု အရမပာငာ်းအလဲြျာားအရပေါ် ထပ်တ ိုား 

 က်ရောက်ြည ်ြဟိုတ်ပါ။ 

ြဲရခါင(်အမခာား) မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ တနြ် ိုားမြင့််ဇိုနက် ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ေနအ်ဆ ိုမပြုချက် ည ်ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ား 

ရ ာ မြစ် ၃ မြစ် (နြ့််ြဲခြ်ား နငှ့်် နြ့််ြ ို/ နြ့််ရငါင)် နငှ့်် ြဲရခါငပ်ငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းတ ို ့်အ ကာား တ ိုက်ရ ိုက်ဆက် ွယ်ရပားြည် 

မြစ်၍၊ ထ ိုဧေ ယာ ည ်စိုစိုရပါငာ်း ရေဆငာ်းဧေ ယာ ၆,၅၃၄ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ (မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ြဲရခါင ်မြစ်ဝြ်ှား၏ 

၂၉.၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) က ို လွှြ်ားမခံြု ည။် 

ြဲရခါင(်အမခာား) မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ည ်တရိုတ်န ိုငင် ံ ြ ှ ရေွှကတ ဂံရေ အထ  မြနြ်ာန ိုငင်နံယ်စပ်တစ်ရလျှာက်တွင ် ြဲရခါင ်

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းထစဲ ားဝင ်ည။် ြဲရခါင(်အမခာား) မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ်  ရကျာက်ရဆာငက်ြ်ားပါားထထူပ် ည့်် ရေလြ်ား 

ရ ကာငာ်း အရှည ်၂၈၇ က လ ိုြ တာရှ  ည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းပါဝငပ်ပ ား၊ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း အြျ ြုားအစာား ၇ ခိုရှ  ည့််အနက် 

၃ ခို ည ် ရှာားပါား ည့်် အြျ ြုားအစာား မြစ် ည။် ြဲရခါင(်အမခာား) မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲက ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်း ည ်

ြဲရခါငပ်ငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း နငှ့်် ဆက် ွယ်ြှု၊ ရေစ ားဆငာ်းြှုနငှ့်် နိုနာ်းဝငရ်ောက်ြှုတ ို ့်က ို ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားရပားြည ် မြစ် 

 ည။် ဤ ဧေ ယာ ည ်ြျ ြုား ိုဉားလိုန ား အလွနအ်ြငာ်း ရှာားပါားရ ာ/ရှာားပါားရ ာ ငါားြျ ြုားစ တ်ြျာား ရှ ရနမခငာ်းရ ကာင့်် အလွန ်

မြင့််ြာား ည့်် ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားရှ ပါ ည။် ြဲရခါငမ်ြစ် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းက ို  မြစ်တွငာ်းအဓ ကကျရ ာ 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနော အမြစ် အ  အြတှ် မပြုထာားပါ ည။် 

ထ ိုမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲက ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်း ည် အဓ ကကျရ ာဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနော (၄၀ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်း)၊ ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ စ်ရတာ (၁၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)နငှ့်် ပါဆာရဘားြဲ့်ရတာဧေ ယာ (၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) တ ို ့် ပါဝင ်

 ည့််ဧေ ယာအရပေါ် တ ိုက်ရ ိုက်   ို ့်ြဟိုတ်  ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာားအာား ရရှာငရ်ှာားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် ဤရနောတွင ်

အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ောရနော ဆ ို ညြ်ာှ- န ို ့်တ ိုက် တတ ဝါငယ်ြျာားအတွက်အရေားပါရ ာ 

ကျငလ်ညက်ျက်စာားောရနောတစ်ခို နငှ့်် တရိုတ်၊ လာအ ို၊ ထ ိုငာ်း နငှ့်် မြနြ်ာတ ို ့်အ ကာား နယ်န ြ တ်ြျာားက ို 

မြန် ့်ကျက်လျက်ရှ  ည့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲနယ်ရမြ ရလျှာက်လြ်ားတ ို ့်မြစ် ည။် ဤဧေ ယာ ည ်ရမြာက်ပ ိုငာ်းအငေ် ိုချ ြုငာ်းနာား 

အပရူလျာ့်ပ ိုငာ်း စ်ရတာ ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာရေ ြျာားအတွငာ်းတွင ် ကျရောက်လျက်ရှ  ည်။ ဤမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲက ို 

ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ထာားမခငာ်း ည ် ဤ ပဋ ပကခေဏ ် ခံစာားရနေရ ာ ဧေ ယာအတွငာ်း အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငထ်ညရ်ြာ်ြှုက ို ရရှာငရ်ှာားန ိုငြ်ည ်မြစ် ည။် 

  



   

135 

 

9.3.2။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မခငာ်း  

တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုန ်၂ ခို ( ၅၄.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ( ၁၂,ဝ၀၂ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)) နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ် ၁ ခို ( ၁၅.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

(၃,၄၁၁ စတိုေနာ်း က လ ိုြ တာ)) တ ို ့်ပါရှ  ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၃ ခို ည ်မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ြဲရခါင ်မြစ်ဝြ်ှား၏ စိုစိုရပါငာ်း 

ဧေ ယာ ၇၀.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။်  

ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ဆဲ ၁၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက် စ ြံက နာ်းြှာ - နြ့််ရလွ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲရှ  

တညရ်ဆာက်ပပ ား စ ြံက နာ်း  ၆၆ြဂဂါဝပ် မြစ် ည။် ရနာက်ထပ်ရေအာားလျှပ်စစ်မြစ်န ိုငရ်မခြာှ - မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် 

စ ြံက နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့်် တည်ရဆာက် ည့််ပံိုစံမြင့်် စ ြံရေားဆွအဲဆ ိုမပြုထာား ည့်် နြ့််ရလွမြစ်ဝှြ်ား  စ ြံက နာ်း ၄ ခို ၊  

စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၆၁၈ ြဂဂါဝပ် မြစ် ည။် နြ့််ကိုတ် တွငလ်ညာ်း အလာားတူအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံ 

အတွက် အလာားအလာြျာားရှ န ိုင ်ည။် ထ ိုရနောတွင ် စ ြံရေားဆွထဲာား ည့်် စ ြံက နာ်း တစ်ခို (၃၀ ြဂဂါဝပ်) နငှ့်် အမခာား 

စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ မြစ်န ိုငရ်မခရှ  ည့််ရနော တစ်ခို (နြ့််ကိုတ် -၃၀ ြဂဂါဝပ်) တ ို ့်ရှ  ည။်   ို ့်ရ ာ် 

ထ ိုစ ြံက နာ်းအတွက် ရနာက်ထပ်စာူးစြ်ား ရလ့်လာြှုြျာား လ ိုအပ် ည။် 

ပ   9.3။ ြဲရခါငမ်ြစ်ဝြ်ှား ရေရှည်တညတ်ံ့်ြှု 
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9.4။ စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ားရေရှည်တည်တံ့်ြှု  

9.4.1။ ပတ်ဝနာ်းကျင် နှင့်် လူြှုရေား ဆ ိုင်ော ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းြှု  

စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝြ်ှား ည ်  ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု အဆင့််မြင့််ြာားပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၉ ခို 

(ရေ  ိုရလှာငြ်ှုပါ ည့်် တြံစ ြံက နာ်း ၇ ခို အပါအဝင)်  ည် မြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာ၏ ၃၂.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၁,၂၅၈ စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ)က ို ထ နာ်းည  လျက်ရှ  ည(်ပ   ၉.၄)၊ စ ြံက နာ်းြျာား ည ် ဤ ရေရဝရေလဲဧေ ယာြျာားက ို ပငလ်ယ်နငှ့်် 

အဆက်အ ွယ်မြတ်ရတာက်ကာ မြစ်ရေ စ ားဆငာ်းြှုပံိုစံ ရမပာငာ်းလဲရစပပ ား၊   မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း   ို ့် နိုနာ်းြျာား လွတ်လပ်စာွ 

စ ားဆငာ်းြှုက ို ဟန် ့်တာားကာ၊ ငါားြျာား မြစ်က ို ထက်ရအာက် စိုနဆ်န ် ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုက ိုလညာ်း တာားဆ ားပါ ည။် 

ရေရဝရေလဲဧေ ယာအထက်ပ ိုငာ်းတွင ် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု၏ ၅၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို ထ နာ်းည  ထာားပပ ား ရအာက်ဘက်ရေရဝရေလဲ 

ဧေ ယာတွင ်ထ နာ်းည  ြှု ၃၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ဝနာ်းကျင ် ို ့် ကျဆငာ်းလာကာ မြစ်ဝတွင ် ၂၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရှ  ည။် ဤ  ို ့် ထ နာ်းည  ြှု 

အဆင့်် မြင့််ြာားမခငာ်း ည ် ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ အရမပာငာ်းအလဲြျာား မြစ်ရပေါ် န ိုင ်ည့်် အနတောယ်မြင့််ြာားပပ ား နိုနာ်းပ ို ့်ချြှု 

ရလျာ့်ကျမခငာ်းရ ကာင့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်းရေ အတွငာ်း အရမပာငာ်းအလဲြျာား  ို ့် တစ်တပ်တစ်အာား ပါဝငမ်ြည့််ဆညာ်းပပ ားမြစ်န ိုင ်

 ည။် 50  

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှု ည ်ဆငရ် မြစ်နငှ့််ဆံိုရတွွေ့ ည့််ရနောြ ှပငလ်ယ် အထ  ၄၀ဝ က လ ိုြ တာ 

ဝနာ်းကျင ် ရှညရ် ာ စစ်ရတာငာ်းမြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းက ို လွတ်လပ်စာွစ ားဆငာ်းရန ည့်် အရမခအရနအတ ိုငာ်း ဆက်လက် 

ထ နာ်း  ြ်ား ရပားထာားြည ် မြစ် ည။် တညရ်ဆာက်ပပ ား ရေအာားလျှပ်စစ်ြျာားက မြစ်ဝှြ်ား၏  ံိုားပံိုတစ်ပံိုက ို ထ နာ်းည  ြှု 

မပြုလိုပ်ရ ာ်လညာ်း ြထ ခ ိုက်ရ ာရ ာ ကျနပ်ငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းက ို အကာအကွယ်ရပားမခငာ်း ည ် မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း 

မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲတစ်ခိုချငာ်းစ ၏ မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်ြှုက ို ရထာက်ကူရပားြညမ်ြစ်၍၊ ြ ကာရ ားြ က Ramsar  

စာေငာ်းဝင ်စ ြ့််ရမြ အမြစ်  တ်ြတှ်ခံခဲ့်ေ ည့်် ြိုတတ ြပငလ်ယ်ရကွွေ့အတွငာ်း  ို ့် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ြ ှနိုနာ်း နငှ့်် အာဟာေြျာား 

စ ားဝငရ်စ ည။်  

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်းအာားမြင့်် ေရှ ြည့်် အမခာားအရေားပါရ ာ မြစ်စဉြျာားနငှ့်် တစ်ြထူာူးမခာား 

 ည့်် တနြ် ိုားြျာားတွင ် ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်စဉြျာား -  ဘာဝ ရေစ ားထကွ်ြှု နငှ့်် နိုနာ်း ယ်ရဆာငပ် ို ့်ချြှုတ ို ့် အရပေါ် အြှ မပြုရန ည။်  

• ြ ိုားယွနာ်းကက ားအငာ်း Ramsar စာေငာ်းဝငစ် ြ့််ရမြ နငှ့်် ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား -  ရေချ ြုရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာနြ်ျာား 

(ရရွှွေ့ရမပာငာ်းရေရပျာ်ငကှ်ြျာား အပါအဝင)် အတွက် ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ် ရနထ ိုငက်ျက်စာားောရနောြျာား 

ြနတ် ားရပားမခငာ်း၊ ရေကက ားြှုထ နာ်းချြုပ်မခငာ်း နငှ့်် စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝမခငာ်း တ ို ့်အတွက် အရေားကက ား ည့််အခနာ်းကဏ္ဍ 

ြပှါဝင ်ည။် 

• ော  အလ ိုက် ရေစ ားဆငာ်းြှုပံိုစံ - ငါား ရလာက်ကဲ့်  ို ့် ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာ ည့်် ငါားြျာားအာား ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း 

တရလျှာက်  ွာားလာခွင့််မပြု ည။် 

9.4.2။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မခငာ်း  

မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်းရှ  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၃ ခိုက ို တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ် ( စစ်ရတာငာ်းအမခာား) နငှ့်် တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုန ်( ရဘာဂထ 

နငှ့်် ရပါငာ်းရလာငာ်း ) ဟူ၍ ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာားော၊  မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုား၏ ၈၂.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၂၈,၆၉၈ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) 

နငှ့်် ၁၇.၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ( ၆,၂၁၅ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) အ  ား  ားက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း 

ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆ ဲ၁၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ၉ ခို ၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားစိုစိုရပါငာ်းြာှ  ၈၁၀ 

                                                             
50 Anthony et al., 2017 
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ြဂဂါဝပ် ရှ  ည။် မြစ်ဝြ်ှား၏ တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် တနြ် ိုား အလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ဇိုန ်၃ ခိုအတွငာ်း အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား 

နငှ့်် စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ထာားပပ ား စ ြံက နာ်း စိုစိုရပါငာ်း ည ်၃၄၅ ြဂဂါဝပ် ရှ ြညမ်ြစ် ည။် ရနာက်ထပ် ရေအာားလျှပ်စစ်မြစ်န ိုင ်

ရမခြျာားက ိုလညာ်း စ စစ်ရြာ်ထိုတ်န ိုငပ်ါ ည။် စာူးစြ်ားရလ့်လာြှုအေ၊  မြစ်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့်် 

တညရ်ဆာက် ည့််ပံိုစံမြင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ထာားပပ ားမြစ် ည့်် ရပါငာ်းရလာငာ်းမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ် ဦားစာားရပား 

စ ြံက နာ်းြျာားရှ ရနန ိုင ်ည။် ရနာက်ထပ်စ ြံက နာ်းြျာားအတွက် ရေွားချယ် ည့််တညရ်နော ၊ ၎ငာ်းတ ို ့်အာား ေ ဇ ိုငာ်း ရေားဆွဲထာားပံို 

နငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ပံိုစနစ်ြျာား ည ် လက်ရှ  အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအမပင၊်  ရနာက်ထပ်စ ြံက နာ်းြျာားအတွက် 

ရေွားချယ် ည့််တညရ်နော၊ ၎ငာ်းတ ို ့်အာား ေ ဇ ိုငာ်းရေားဆွထဲာားပံိုနငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ပံိုစနစ်ြျာား ည ်စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ား 

အရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်၏ရေရှညအ်ကျ ြုားရြာ်ရဆာငန် ိုငြ်ှု အတ ိုငာ်းအတာက ို အဆံိုားအမြတ်ရပားြည ်မြစ် ည။် 

ပ   9.4။ စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ား ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု 
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9.5။ ပဲခူားမြစ်ဝှြ်ား  ရေရှည်တည်တံ့်ြှု  

ပဲခူားမြစ်အရပေါ် ရှ  တစ်ခိုတညာ်းရ ာရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း၊ ရဇာငာ်းတူ  (၂၀ ြဂဂါဝပ်) ည ်ရ ားငယ်ရ ာ ပဲခူားမြစ်ဝြ်ှား 

၏ (၁၀,၂၆၁ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) ၁၀.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁,ဝ၉၈ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)က ို ထ နာ်းည   ည။် ဤ တြံစ ြံက နာ်း 

 ည ် ဤရေရဝရေလဲဧေ ယာက ို မြစ်ဝြ်ှား၏ကျနအ်ပ ိုငာ်းနငှ့်် အလျာားလ ိုက်အဆက်အ ွယ် မြတ်ရတာက်ကာ မြစ်ရေ 

စ ားဆငာ်းြှုပံိုစံက ို ရမပာငာ်းလဲရစ လ ို မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့် နိုနာ်းြျာား လွတ်လပ်စွာစ ားဆငာ်းြှုက ို ဟန် ့်တာားပပ ား  ငါားြျာား 

ထက်ရအာက် စိုနဆ်န ်ရရွှွေ့ရမပာငာ်းြှုက ိုလညာ်း တာားဆ ား ည။်  

၂၀ဝ က လ ိုြ တာ ရှညရ် ာ ပဲခူားမြစ်က ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ထာားေြည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအမြစ်  တ်ြတှ် ထာားမခငာ်း 

ြရှ ပါ။ အရ ကာငာ်းြာှ- ရေရဝရေလဲဧေ ယာ ရ ားငယ်ပပ ား ပဲခူားမြစ်၏ Strahler Order လညာ်း န ြ့််ရ ာရ ကာင့်် မြစ် ည်။ 

တစ်ခိုတညာ်းရှ  ည့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲက ို တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုနဟ်ို ပ ိုငာ်းမခာား  တ်ြတှ်ထာားော၊ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ြှုအတွက်  င့််ရလျာ်န ိုငပ်ါ ည။် လက်ရှ တွင ်ြည ်ည့််စ ြံက နာ်းက ိုြ ှအဆ ိုမပြုထာားမခငာ်း၊ စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ထာားမခငာ်းတ ို ့် 

ြရှ ရ ာ်လညာ်း၊  မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားက ို မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ရှာရြွရတွွေ့ ရှ န ိုင၍်၊ ရေရှညအ်ကျ ြုား 

မြစ်ထနွာ်းရ ာ စ ြံက နာ်း တညရ်နောရေွားချယ်ြှု၊ ေ ဇ ိုငာ်း နငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ြှုဆ ိုငေ်ာ  တ်ြတှ်ချက်ြျာားက ို ချြှတ် 

ကျင့်် ံိုားေန ်အ ကံမပြုပါ ည။်  ရဘာတူခွင့််မပြုပပ ား စ ြံက နာ်းြျာားအတွက် ရေွားချယ် ည့်် တည်ရနော၊ ၎ငာ်းတ ို ့်အာား ေ ဇ ိုငာ်း 

ရေားဆွထဲာားပံို နငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ပံို စနစ်ြျာား ည ် ပဲခူားမြစ်ဝှြ်ားတွင ်ရေအာားလျှပ်စစ်၏ ရေရှညအ်ကျ ြုားရြာ်ရဆာင ်

န ိုငြ်ှုအတ ိုငာ်းအတာက ို အဆံိုားအမြတ်ရပားြည ်မြစ် ည။် 

9.6။ ဘ ားလငာ်းမြစ်ဝှြ်ား ရေရှည်တည်တံ့်ြှု  

ရ ားငယ် ည့်် ဘ ားလငာ်း မြစ်ဝှြ်ား( ၃,ဝ၅၆ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) အတွငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက် 

ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆ ဲ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ြရှ ပါ။ ထ ို ့်ရ ကာင့််  ဘာဝအတ ိုငာ်းရှ ရ ာမြစ် နငှ့်် ပငလ်ယ်အ ကာား 

ဆက် ွယ်ြှုြျာား ဆက်လက်ရှ ရနပါ ည။် ၂၁၀ က လ ိုြ တာ အရှညရ်ှ ရ ာ ဘ ားလငာ်းမြစ်က ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက် 

ေြည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအမြစ်  တ်ြတှ်ထာားမခငာ်း ြရှ ပါ။ အမခာားမြစ်ဝှြ်ားြျာားနငှ့််နှု ငာ်းယှဉလျင ် ရေရဝရေလဲဧေ ယာ 

ရ ားငယ်ပပ ား ပငြ်မြစ်၏ Strahler Order လညာ်း န ြ့််ရ ာရ ကာင့်် မြစ် ည။် တစ်ခိုတညာ်းရှ ရ ာမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲက ို 

တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုနဟ်ို ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာားော၊ ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက်  င့််ရလျာ်န ိုငပ်ါ ည။် 

လက်ရှ တွင ် တြံစ ြံက နာ်းတစ်ခို (ဘ ားလငာ်းစ ြံက နာ်း၊ ၂၈၀ ြဂဂါဝပ်၊ တြံအမြင့်် ၁၃၁ြ တာ၊ ရေဝပ်ဧေ ယာ ၃၁၀ 

စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)က ို အဆ ိုမပြုထာားော၊ တြံအတွငာ်းရေ  ိုရလှာငထ် နာ်းည  ေက်ရပါငာ်း  (၅၇၈ ေက် ဝနာ်းကျင)် ရှ ြည် 

မြစ် ည။် ထ ိုစ ြံက နာ်း ည ်ဘ ားလငာ်းမြစ်ဝှြ်ဧေ ယာ  ၇၃.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ( ၂,၂၅၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) ြ ှ စ ားဆငာ်းြှုက ို 

ြျာားစာွ ထ နာ်းည  ြညမ်ြစ်ပပ ား ရေရဝရေလဲဧေ ယာက ို မြစ်ဝြ်ှား၏ ကျန ်ည့််အပ ိုငာ်းြျာားနငှ့်် အလျာားလ ိုက် အဆက်အ ွယ် 

မြတ်ရတာက်ြညမ်ြစ်ပပ ား၊ မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း   ို ့် နိုနာ်းြျာား လွတ်လပ်စာွ စ ားဆငာ်းြှုက ို ဟန် ့်တာားကာ ငါားြျာား ထက်ရအာက် 

စိုနဆ်န ် ွာားလာြှုက ို တာားဆ ားြညမ်ြစ် ည။် 

9.7။ တန သာေ  မြစ်ဝှြ်ားရေရှည်တည်တံ့်ြှု 

9.7.1။ ပတ်ဝနာ်းကျင် နှင့်် လူြှုရေား ဆ ိုင်ော ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းြှု  

တန သာေ မြစ်ဝှြ်ားတွင ် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက် တညရ်ဆာက်ပပ ား   ို ့်ြဟိုတ် တညရ်ဆာက်ဆ ဲ

ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြရှ ပါ(ပ   ၉.၅)။ ထ ို ့်ရ ကာင့်် ဤမြစ်ဝြ်ှားရှ  မြစ်ြျာား ည ်ထ နာ်းည  ြှုခံေမခငာ်းြရှ ဘ ဲရှ ရနပါ ည။် 

မြစ်ဝြ်ှား၏ အဓ ကမြစ်မြစ် ည့်် တန သာေ မြစ် ည ်  မြစ်ဝြ်ှား၏ ရေရဝရေလဲဧေ ယာ ၃၉.၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၇,၈၆၅ 

စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) က ို လွှြ်ားမခံြုထာား၍၊ မြစ်ဝြ်ှား၏ ကျန ်ည့်် အစ တ်အပ ိုငာ်းအြျာားစိုက ို ရ ားငယ် ည့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း 
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ရေရဝရေလဲဧေ ယာြျာား မြင့််ြွဲ ွေ့စညာ်းထာား ည။် တန သာေ မြစ်၏အေွယ်အစာား နငှ့်် ဤအေငာ်းအမြစ်အတွက်  တငာ်း 

အချက်အလက် ြရှ ရ ာရ ကာင့်် ၊ ဤအဆင့််တွင ်ြည ်ည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှုက ိုြ ှအ ကံမပြု 

ထာားမခငာ်း ြရှ ပါ။  

ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ေန ်အဆ ိုမပြုထာား ည့် ်တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ဇိုန ်နစ်ှခို မြစ် ည့်် တန သာေ  နငှ့်် တန သာေ  

(အမခာား) မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ နစ်ှခို ည ် မြစ်ဝြ်ှား၏ ၉၇.၈ ောခ ိုငန်ှုနာ်း(၄၃,၈၈၄ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)က ို လွှြ်ားမခံြုထာားပပ ား၊ 

ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရ ား ည့်် မြစ် ၆ ခိုအာား ြည ်ည့်် ထ နာ်းည  ြှုြ ှြရှ ဘ ဲပငလ်ယ်မြင့်် ဆက် ွယ်ရပားြည ်မြစ် ည။် - 

• တန သာေ  - တန သာေ  ၊ ဆာောဝါ  နငှ့်် ငါားဝနရ်ချာငာ်း မြစ်ြျာား 

• တန သာေ (အမခာား) - ရေား ၊ အရနာက်ကြ်ားရ ို ားတနာ်း နငှ့်် ရလညာမြစ်ြျာား 

အဆ ိုပါ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲနစ်ှခိုက ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှု ည ် အရေားကက ား ည့်် မြစ်စဉြျာားမြစ် ည့်် မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု 

နငှ့်် ကက ားြာား ည့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ဧေ ယာြျာား (လြိုရတာြျာား၊ ပငလ်ယ်မြစ်ဝကျွနာ်းစို ရှ  အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား 

တညရ်ှ ောရနောြျာား နငှ့်် အဏဏ ဝါ ပြ တ်ကျွနာ်းစိုရှ  အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်ှ ော ရနောြျာား အပါအဝင)်က ို 

အရထာက်အကူမပြုရန ည့်် နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ချြှုတ ို ့်က ို ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားရပားြည။် ထ ို ့်အမပင ် ရဘားြဲ့်ရတာ  ံိုားခိုက ို 

တ ိုက်ရ ိုက်နငှ့််  ွယ်ဝ ိုက်ထ ခ ိုက်ြှုြျာားြ ှ ရရှာငရ်ှာားန ိုငရ်စြည။် ထ ိုရဘားြဲ့်ရတာြျာားြာှ - (၁) ရြာ်စက ိုကျွနာ်း ရတာရ ိုငာ်း 

တ ေစဆာနရ်ဘားြဲ့်ရတာ (၂) လြ်ပ ကျွနာ်း အဏဏ ဝါအြျ ြုား ာားဥယျာဉ (၃) တန သာေ   ဘာဝကက ြုားဝ ိုငာ်း စ်ရတာ ြျာားမြစ် က 

ပပ ား၊ ယငာ်းတ ို ့်၏ ၆၄.၇ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ် ကိုနာ်းရမြ၊ မြစ်တွငာ်း နငှ့်် အဏဏ ဝါဆ ိုငေ်ာ အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား 

တညရ်ှ ောရနောြျာားနငှ့်် ြံိုားလွှြ်ားရန ည။် ဤ ဧေ ယာြျာား ည ် ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာရေ  ၆ ခိုက ို လက်ခံထာား ည။် 

ဧေ ယာ၏ တစ်ဝက်က ို တန သာေ  - ထ ိုငာ်းရတာငပ် ိုငာ်း တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်း အပြဲစ ြ်ားြ ိုား စ်ရတာ (၆၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)၊ 

ြျ ြုား ိုဉားလိုန ား အလွနရ်ှာားပါားရ ာ/ရှာားပါားရ ာ ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာရေ  နစ်ှခို - ဧောဝတ  ရမခာက်ရ ွွေ့ရတာြျာား (ဝ.၁ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်း) နငှ့်် မြနြ်ာကြ်ားရ ို ားတနာ်း လြိုရတာ ( ၂.၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ) တ ို ့်က ကက ားစ ိုားထာား ည။်  

အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ရအာက်ပါရနောြျာားတွငလ်ညာ်း ရရှာင ်ကဉန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည်- 

• တန သာေ   စ်ရတာ စင်္ကြံလြ်ား (TFC) ။ ကြာ့္်အရြအွနစ်ှ စာေငာ်းတွင ် ထည့်် ွငာ်းေန ် စဉားစာားရန ည့််၊ 

တန သာေ  မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲအတွငာ်းရှ  ကျာားြျာား နငှ့်် ဆငြ်ျာားအတွက် အရေားကက ား ည့်် စင်္ကြံလြ်ား။ ဤ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ည ်အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားတည်ရှ ောရနောြျာား (၉၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) နငှ့်် ြထ ခ ိုက်ဘဲ 

ရှ ရနရ ား ည့််  စ်ရတာ (၆၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) တ ို ့် ပါဝင ်ည။် 

• တန သာေ အမခာား မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ။ ငကှ်ြျာား၊န ို ့်တ ိုက် တတ ဝါြျာား နငှ့်် ရေရနရေ ေငာ်းအပငန်ငှ့်် တ ေစဆာန ် ြျာား 

အတွက် အရေားပါရ ာ ရနထ ိုငက်ျက်စာားောရနောြျာားမြစ်ပပ ား KBA (၄၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) နငှ့်် ြထ ြခ ိုက် ရှ ရနရ ား 

ရ ာ  စ်ရတာ (၄၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း) တ ို ့် ြွဲ ွေ့စညာ်းပါဝင ်ည။် 

ထ ို ့်အမပင ်အတ တ်ကာလက လက်နက်က ိုင ်ပဋ ပကခြျာား ရှ ခဲ့် ည့်် တန သာေ  နငှ့်် တန သာေ  (အမခာား) မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲြျာား 

အတွငာ်း ြည ်ည့််အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှုအတွက်ြဆ ို ပဋ ပကခထ ရှလွယ်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်းက ို 

ရဆာငေွ်က် င့် ်ည။် 

9.7.2။  လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်မခငာ်း  

တန သာေ  မြစ်ဝှြ်ားတွင ်တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် တညရ်ဆာက်ပပ ားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း ြရှ ပါ။ 

တနြ် ိုား အလယ်အလတ်ဇိုနမ်ြစ် ည့်် ဂလ ိုရဟာငဂ်ော မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ် စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ပပ ား စ ြံက နာ်းတစ်ခို (၄၀ 

ြဂဂါဝပ်) ည ် မြစ်ဝှြ်ား၏ ၂.၂ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၉၉၂ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)က ို ာ လွှြ်ားမခံြုထာားော၊  ရေအာားလျှပ်စစ် 
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အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် အခွင့််အလြ်ားြျာားစာွ ရှ ရန ည။်  အေွယ်အစာားပ ိုရ ားရ ာ၊  ထ ခ ိုက်ြှုပ ိုနညာ်းရ ာ 

စ ြံက နာ်းြျာားက ိုလညာ်း တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ဇိုန ်နစ်ှခိုအတွငာ်း စဉားစာားန ိုင ်ည။်  

ပ   ၉.၅ ။ တန သာေ  မြစ်ဝှြ်ား ရေရှညတ်ညတ်ံ့်ြှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8။ ေခ ိုင် မြစ်ဝှြ်ား ရေရှည်တည်တံ့်ြှု 

9.8.1။ ပတ်ဝနာ်းကျင် နှင့်် လူြှုရေားဆ ိုင်ော ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းြှု  

ေခ ိုငမ်ြစ်ဝှြ်ား ည် တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ်နငှ့််အထက် တညရ်ဆာက်ဆရဲေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခို ာ 

ရှ ပပ ား၊ ၎ငာ်းြာှ  ူရဌားစ ြံက နာ်း(၁၁၁ ြဂဂါဝပ်) မြစ် ည(်ပ   ၉.၆) ။ ထ ိုစ ြံက နာ်း ည ် မြစ်ဝှြ်ား၏ ၂.၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁,၂၉၃ 
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စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) က ို ာ  ထ နာ်းည  ြှု မပြုလိုပ်ြည် မြစ်ရ ာ်လညာ်း  ူရဌား မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ တစ်ခိုလံိုားက ို ပငလ်ယ်နငှ့်် 

အဆက်အ ွယ် မြတ်ရတာက်ကာ မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု ပံိုစံက ို ရမပာငာ်းလဲရစပပ ား  မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့် နိုနာ်းြျာားလွတ်လပ်စာွ 

စ ားဆငာ်းြှုက ို ဟန် ့်တာားြညမ်ြစ် လ ို ငါားြျာား ထက်ရအာက် စိုနဆ်န ် ွာားလာြှုက ို တာားဆ ားြညမ်ြစ် ည။်  

တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုန ် မြစ်ရ ာ ကိုလာားတန ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲက ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရှာက်မခငာ်း ည ်ထ နာ်းည  ခံေြှု 

ြရှ ဘ ဲ ပငလ်ယ်  ို ့် အဆက်အ ွယ်ရှ ရနရ ား ည့်် ထ ခ ိုက်ြှုြရှ ရ ားရ ာ မြစ် ံိုားခို (ကိုလာားတန ် ၊ တရယာင ် နငှ့်် 

ဘ ိုအငန်ို မြစ်ြျာား)က ို နဂ ိုအရမခအရနအတ ိုငာ်း ဆက်လက် ထ နာ်း  ြ်ားရပားထာားြည်မြစ် ည။် ထ ိုမြစ်ြျာား ည် 

ေခ ိုငမ်ြစ်ဝှြ်ား၏ ၂၄.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၁၃,၆၁၈ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ)က ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည။် ကိုလာားတနမ်ြစ် ည် 

ကြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ြျာားတွင ် အကက ားဆံိုားမြစ်ပပ ား  ြ ိုားရေချ နမ်ြင့််ြာားစွာ ေရှ ကာ ၎ငာ်း၏ ရေစ ားဆငာ်းထိုတ်လွှတ်ြှု နငှ့်် 

နိုနာ်းပ ို ့်ချြှု ည ် ကက ားြာားရ ာ ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ဧေ ယာြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားရပား ည။် ကိုလာားတနမ်ြစ်တွင ် ရေ ေငာ်း နငှ့်် 

ရရွှွေ့ရမပာငာ်းရနထ ိုငရ် ာ ငါားြျ ြုားစ တ်ြျာား ရှ ရနမခငာ်းရ ကာင့်် ရေရနရဂဟရဗေစနစ်ဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုား မြင့််ြာားပပ ား မြစ်တွငာ်း 

KBA တစ်ခိုအမြစ် အ  အြတှ်မပြုခံထာားေ ည။် 

ထ ိုမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲက ို ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်း ည ် ရကျာက်ပနာ်းရတာငရ်တာရ ိုငာ်းတ ေစဆာနရ်ဘားြဲ့်ရတာအရပေါ် 

တ ိုက်ရ ိုက်နငှ့််  ွယ်ဝ ိုက် ထ ခ ိုက်ြှုက ို ရရှာငရ်ှာားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် အဆ ိုပါ KBA  ည ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ ၁၈ ောခ ိုင ်

နှုနာ်းက ို ြံိုားလွှြ်ားထာားပပ ား ဆငြ်ျာားအတွက် အရေားကက ား ည့််  နယ်န ြ တ်မြတ်ရကျာ်မြန် ့်ကျက်ရနရ ာ ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ်

စင်္ကြံလြ်ား နငှ့်် ကျငလ်ည်ကျက်စာားောရနောြျာား ပါဝင ်ည။် ဤ ဧေ ယာ ည ် နဂ ိုအတ ိုငာ်းရှ ရနရ ားရ ာ 

ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာရေ  ၃ ခို - (၁) ချငာ်းရတာငက်ိုနာ်း-ေခ ိုငရ် ို ားြ ရတာငရ်ပေါ် စ်ရတာ ( ၎ငာ်းတ ို ့်ထဲြ ှ၂၃ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ်ဤ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်းတွင ် ပါဝင ်ည်) (၂) ြ ဇ ိုေြ်- ြဏ ပူေ- ကချင ် ြ ိုား စ်ရတာ နငှ့်် (၃) မြနြ်ာကြ်ားရ ို ားတနာ်း 

ြ ိုား စ်ရတာြျာား က ို  ရထာက်ပံ့်ရပား ည။် 

ကိုလာားတနမ်ြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်းမြင့်် နဂ ိုအတ ိုငာ်း ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငြ်ည့်် အမခာား 

အရေားကက ားရ ာ မြစ်စဉြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• လြိုရတာြျာား အပါအဝင ်ကက ားြာား ည့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ဧေ ယာြျာားက ို အရထာက်အပံ့်ရပားလျက်ရှ  ည့်် မြစ်ရေ 

စ ားဆငာ်းထိုတ်လွှတ်ြှု နငှ့်် နိုနာ်းပ ို ့်ချြှု 

• မြစ်ြျာားရေ  နငှ့်် တရယာင ်နငှ့်် ဘ ိုအငန်ို မြစ်ြျာား၏ မြစ်ရ ကာငာ်းဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားမြင့်် ငါားြျာား ရရွှွေ့ရမပာငာ်း 

 ွာားလာြှု နငှ့်် ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ်ြျာားက ို အရထာက်အပံ့်ရပားထာားမခငာ်း 

• ရေရပျာ်ငကှ်ြျာား ၊ ကက ြုား ကာြျာား ၊ လငာ်းပ ိုငြ်ျာား နငှ့်် ဂဏနာ်းြျာားအတွက် အရေားကက ားရ ာ ကျက်စာားောရနော 

မြစ် ည့်် ကိုလာားတန ်မြစ် အဏဏ ဝါ KBA  

• ရေချ ြုဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ နငှ့်် ရှာားပါားငကှ်ြျ ြုားစ တ်တ ို ့် နစ်ှြျ ြုားစလံိုားက ို အရထာက်အပံ့်ရပားရန ည့်် န ိုငင်တံကာ 

အဆင့်် ်အရေားပါရ ာ ကြ်ားရ ို ားတနာ်းရေ  စ ြ့််ရတာရမြ  ံိုားခို 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲက ိုထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်း ည ်လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခြျာား၏ က်ရောက်ြှုေဏက် ို ခံစာားရနေ ည့်် 

ထ ိုမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်း အကက ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ိုလညာ်း ရရှာငရ်ှာားန ိုငြ်ည ်မြစ် ည။်  

9.8.2။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား ထိုတ်လိုပ်ြှု  

တနြ် ိုားန ြ့်် ဇိုန ်( ၃ ခို ) နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ်( ၃ ခို) အမြစ် ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ထာား ည့်် မြစ်ဝှြ်ား ရေ ခွဲဇိုန ်၆ 

ခို ည ်ေခ ိုငက်ြ်ားရ ို ားတနာ်းမြစ်ဝှြ်ား စိုစိုရပါငာ်း ဧေ ယာ၏ ၇၅.၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို ြံိုားလွှြ်ားထာား ည့််အနက်၊ တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုနြ်ျာား 

 ည ် မြစ်ဝြ်ှားဧေ ယာ၏ ၈.၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၄,၇၅၁ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုနြ်ျာား ည ် ၆၆.၉ 
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ောခ ိုငန်ှုနာ်း (၃၇,ဝ၄၀ စတိုေနာ်းက လ ိုြ တာ) အ  ား  ား ြံိုားလွှြ်ားထာားမခငာ်းမြစ် ည။် မြစ်ဝြ်ှား၏ တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် 

တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်းတညရ်ှ  ည့်် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းနငှ့်် စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား 

၏ စိုစိုရပါငာ်း တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာားြာှ ၈၃၄ ြဂဂါဝပ် ရှ  ည။် စူားစြ်ားရလ့်လာြှုြျာားအေ၊ ထ ိုမြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ရနာက်ထပ် 

မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ြျာားက ို စ စစ်ရြာ်ထိုတ်န ိုငပ်ါ ည။်  ရနာက်ထပ်စ ြံက နာ်းြျာားအတွက် ရေွားချယ် ည့်် 

တညရ်နော ၊ ၎ငာ်းတ ို ့်အာား ေ ဇ ိုငာ်း ရေားဆွထဲာားပံို နငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ပံိုစနစ်ြျာား ည ် မြစ်ဝြ်ှားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် 

၏ ရေရှညအ်ကျ ြုားရြာ်ရဆာငန် ိုငြ်ှု အတ ိုငာ်းအတာက ို အဆံိုားအမြတ်ရပားြည ် မြစ်ပပ ား၊ ပဋ ပကခ မြစ်ပာွားလွယ်ရ ာ 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား ည ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် ကန် ့် တ်ချက် ရှ န ိုင ်ည။် 

ပ   ၉.၆ ။ ေခ ိုငမ်ြစ်ဝှြ်ား ရေရှည်တညတ်ံ့်ြှု 
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10/  ရေရှည်တည်တံ့်ရ ာြွံွေ့ ပြ ြုား ရေားြူရဘာင်အရကာင်အထည်  

 ရြာ်ေန်  အစ အစဉ  

စဉဆက်ြမပတ်ြွံ ွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြရူဘာင ်(Sustainable Development Framework - SDF ) အရကာငအ်ထညရ်ြာ် 

ောတွင ် မြစ်ဝြ်ှားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား  တ်ြတှ်ရဆာငေွ်က်မခငာ်း နငှ့်် အမခာားရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုဆ ိုငေ်ာ ရရှ ွေ့ရဆာငက်က ြုားပြ်ားြှုတ ို ့်အာား ကက ား ကပ်ကွပ်ကဲေန ် နငှ့်် ရပါငာ်းစပ်ည  နှု ငာ်းရဆာငေွ်က်ေန ်

ြဝူါေြျာား၊ လိုပ်ထံိုား လိုပ်နညာ်းြျာား၊ လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာား၊ ရလ့်လာြှုြျာား နငှ့်် အြွဲ ွေ့အစညာ်းဆ ိုငေ်ာ ြွဲ ွေ့စညာ်းစ စဉရဆာငေွ်က် 

ြှုြျာား  လ ိုအပ်ပါ ည။် SDF က ို စနစ်တကျအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ်ရအာက်ပါ ြရှ ြမြစ် လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားအရပေါ် 

ရဇာငာ်းရပားထာား ည့််  ံိုားနစ်ှ ကာ လိုပ်ငနာ်းအစ အစဉက ို ရြာ်ရဆာငရ်ေားဆွခဲဲ့်ပါ ည ်- 

• စ ြံက နာ်း တညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စေန ် မြစ်ဝြ်ှားဇိုန ်ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ရဆာငေွ်က် 

မခငာ်း 

• ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ ေ ဇ ိုငာ်း တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စမခငာ်း 

• ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် လူြှုရေားထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်း နငှ့်် စ ြံခန် ့်ခွဲရေားစ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း 

• ရေအာားလျှပ်စစ် နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ား ဆ ိုငေ်ာ စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းတ ို ့်အတွက် လ ိုအပ်ရ ာ စ ြံက နာ်းြတ ိုငြ်  အရမခအရန 

မပ အချက်အလက်အရမခခံြျာား ရှာရြွေယူမခငာ်း 

ကနဦား  ံိုားနစ်ှ ကာ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအစ အစဉအတွငာ်း လိုပ်ရဆာငစ်ောြျာား ပပ ားစ ား ည့််အခါ ရနာက်ဆက် 

လ ိုက်လာြည့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအဆင့််တွင ် လ ိုအပ်ြည့်် ဦားစာားရပားရဆာငေွ်က်စောြျာားက ို စ စစ် တ်ြတှ်ပါ 

ြည။် 

10.1။ ပူားတွဲ စ ြံရေားဆွဲရေား ရကာ်ြတ  

မြစ်ဝြ်ှားဇိုန ်ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ရဆာငေွ်က်ေန ်နငှ့််  က်ဆ ိုငေ်ာ SDF စ ြံရေားဆွမဲခငာ်း နငှ့်် အချက်အလက် စိုရဆာငာ်းေယူ 

မခငာ်းဆ ိုငေ်ာ ရရှ ွေ့ရဆာငက်က ြုားပြ်ားြှုြျာားက ို ဦားရဆာငေ်နအ်တွက်  MOEE နငှ့်် MONREC ပာူးတွဲစ ြံရေားဆွရဲေားရကာ်ြတ   

ြွဲ ွေ့စညာ်းေန ်အ ကံမပြုပါ ည။် SEA မပြုစိုရေားဆွေဲာတွင ်MOEE နငှ့်် MONREC တ ို ့် ြ တ်ြက်အ ွငရ်အာငမ်ြငစ်ာွ ပာူးရပါငာ်း 

ရဆာငေွ်က်န ိုငခ်ဲ့် ညြ်ျာားအရပေါ် အရမခခံကာ ပာူးတွဲရကာ်ြတ က ို ထရူထာင၍်၊ ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

နငှ့််  ဘာဝ ယံဇာတ ကာကွယ်ရစာင့််ရရှာက်ြှုတ ို ့်အ ကာား ဟနခ်ျက်ည ရစြညမ်ြစ် ည်။ ပာူးတွဲရကာ်ြတ  ည ်

ရအာက်ပါက စစြျာား ရဆာငေွ်က်ရပားေန ်တာဝနရ်ှ ပါြည ်- 

• ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်ဆ ိုငေ်ာ ြူဝါေ ရြာ်ထိုတ်မခငာ်း 

• အမခာား SDF လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြျာားရဆာငေွ်က်မခငာ်း နငှ့်် ရစာင့်် ကည့််ရလ့်လာမခငာ်း တ ို ့်က ို စ ြံရေားဆွ၊ဲ ရစာင့်် ကည့်် 

ထ နာ်းရကျာငာ်းမခငာ်း 

• အမခာားအစ ိုားေ ရအဂျငစ် ြျာားနငှ့်် ရပါငာ်းစပ်ည  နှု ငာ်း၍ စ ြံရေားဆွမဲခငာ်း နငှ့်် အချက်အလက်ရကာက်ယူမခငာ်း စ ြံက နာ်း 

နငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့် ် အဓ ပပါယ်ရှ စှွာ ဆက်လက်ပဆှာငရွ်က်ရနရ ာ တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုမျှာုံး 

အတွက် နညာ်းလြ်ားြျာား ရ ချာရစမခငာ်း 
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စ ြံရေားဆွရဲေားရကာ်ြတ မပငပ်တွင ်MOEE  ည် စ ြံက နာ်းအဆ ိုမပြုချက်အာားလံိုားက ို မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာားမခငာ်း အစ အြံြျာား 

နငှ့်တ် ိုက်ဆ ိုငစ်စ်ရဆား၍၊  MONREC သည ် စ မ ကှိနု်ံးအဆ ိုမပြု ူဘက်ြ ှCIA မပြုစိုရေားဆွေဲန ်လ ိုမလှိ ဆံိုားမြတ်ေန ် အဆ ိုမပြု 

ချက်တစ်ခိုချငာ်းအလှိ က်က ို  ံိုား ပ်ေနအ် ကံမပြုပါ ည။် 

စ ြံရေားဆွမဲခငာ်း နငှ့်် အချက်အလက် ရကာက်ယူမခငာ်းတ ို ့်တွင ်ပါဝင ်င့် ်ည့် ်အမခာား အစ ိုားေရအဂျငစ် ြျာားတွင ်ရအာက်ပါ 

တ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ ခွင့််မပြုချက်ရပား ည့်် မြနြ်ာေငာ်းနှ ားမြြုပ်နှြံှု ရကာ်ြရှင(်MIC) နငှ့်် စ ြံက နာ်း နငှ့်် ဘဏ္ဍာရေား 

ဝနက်က ားဌာန (MOPF) 

• ဆညရ်မြာငာ်း နငှ့်် ဘက်စံို ံိုား ရေအေငာ်းအမြစ်စ ြံက နာ်းြျာား အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် စ ိုက်ပျ ြုားရေား၊ 

ရြာွးမြျူရေား နငှ့်် ဆညရ်မြာငာ်း ဝနက်က ားဌာန (MOALI)   

• မြစ်ဝြ်ှားစ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း နငှ့်် ရေအချက်အလက် စ ြံခန် ့်ခွဲမခငာ်းတ ို ့်နငှ့်် က်ဆ ိုင ်ည့်် အြျ ြုား ာား ရေ 

အေငာ်းအမြစ်ရကာ်ြတ  (NWRC)၊ ဇလရဗေ တငာ်းအချက်အလက်ဌာန (Hydro-Informatics Centre - HIC)၊ 

ပရအရငု်ံးအဖမစ်န င့််ဖမစ်ပြျှာငု်ံးမျှာုံးဖွ ျို့ ပဖှိ ုံးတှိ ုံးတက်ပရုံးညွှန ်ကှာုံးမှုဦုံးစ ုံးဌာန (DWIR)၊ ပ ို ့်ရဆာငရ်ေား နငှ့်် 

ဆက် ွယ်ရေား ဝနက်က ားဌာန (MOTC) ရအာက်ရှ  ြ ိုားရလဝ နငှ့််ဇလရဗေဦားစ ားဌာန (DMH)  

• အမခာားနညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ ဝနက်က ားဌာနြျာား 

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းအာားလံိုားအတွက် SDF အရကာငအ်ထည် 

ရြာ်ောတွင ်မပညရ်ထာငစ်ိုအစ ိုားေ နငှ့်် မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ား အစ ိုားေတ ို ့်အ ကာား ည  နှု ငာ်းရဆာငေွ်က်ေန ်လ ိုအပ်ပါြည။် 

အရ ကာငာ်းြာှ- မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ား အစ ိုားေြျာား ည ် ြဟာဓာတ်အာားလ ိုငာ်းနငှ့််ြချ တ်ဆက် ည့်် ၃၀ ြဂဂါဝပ် 

နငှ့််ရအာက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို ခွင့််မပြုချက်ရပားေန ် အခွင့််အာဏာရှ ရ ာ်လညာ်း၊ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁ 

ြဂဂါဝပ် အထက်ရှ ရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား ည ်မြနြ်ာ့်ပတ်ဝနာ်းကျငထ် ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်းလိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား (၂၀၁၅ြ န စ်) 

က ို လ ိုက်နာေန ်လ ိုအပ်ရနဆမဲြစ်ရ ာရ ကာင့်် မြစ် ည။်  

10.2။ ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရစြည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်  ြူဝါေ  

ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနငှ့်် ယငာ်းအတွက် အရမခခံထာားရ ာ အဓ ကစညာ်းြျဉားြျာား နငှ့်် 

ကတ ကဝတ်ြျာားအတွက် အစ ိုားေ၏ ရြျှာ်ြှနာ်းချက်အမြငြ်ျာားရြာ်မပထာား ည့််၊ ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းရ ာ ရေအာား 

လျှပ်စစ် ရဘာတောားြျာားနငှ့်် ဆက်စပ်လွှြ်ားမခံြု ည့်် ြူဝါေတစ်ခို က ိုအ ကံမပြုပါ ည။် ထ ိုြူဝါေတွင ်SEA ရြျှာ်ြနှာ်းချက် 

အမြင ်နငှ့်် ရအာက်ပါအဓ ကကျရ ာ စ ြံရေားဆွရဲေားအရမခခံစညာ်းြျဉားြျာား ရပါငာ်းစညာ်းထည့်် ွငာ်းေန ်အ ကံမပြု ပါ ည။်  

• မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုား လွှြ်ားမခံြု ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံချက် ရေားဆွမဲခငာ်း 

•  ဘာဝ ယံဇာတ အ ံိုားချြှု ဟနခ်ျက်ည  ြျှတရစမခငာ်း 

•  ဘာဝ ယံဇာတြ ှထြ်ားရဆာငန် ိုငရ် ာ အတ ိုငာ်းအတာက ို အရမခခံ ည့်် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

• ထ ခ ိုက်ြှုြရှ ရ ားရ ာ မြစ်ြျာား/မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားက ို ဆက်လက် ထ နာ်း  ြ်ားထာားမခငာ်းနငှ့်် 

• စ ြံက နာ်းစ ြံရေားဆွမဲခငာ်း အရစာပ ိုငာ်းအဆင့်ြ်ျာားကတညာ်းကပင ် စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ ဆံိုားမြတ်ချက်ချြတှ်မခငာ်း 

လိုပ်ငနာ်းစဉအတွငာ်း ပတ်ဝနာ်းကျင၊် လူြှုရေား နငှ့် ်ပဋ ပကခဆ ိုငေ်ာ ထည့်် ွငာ်းစဉားစာားစောြျာား နငှ့်် အြျာားမပည ်ူ 

ပါဝငရ် ာ အဓ ပပါယ် ရှ  ည့်် ရဆွားရနာွးြှုြျာား ထည့်် ွငာ်းထာားမခငာ်း 
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10.3။ မြစ်ဝှြ်ားဇိုန် ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြှတ်ရဆာင်ေွက်မခငာ်း  

10.3.1။ ဖမစ်ဝ မ်ုံးဇ န ်ပှိ  င ်ုံး ဖြှာုံးသတ်မ တ်မှုအစ အမ မျှာုံး  ထ တ်ဖပန ်ပ ကဖငှာဖြင ်ုံး  

မြစ်ဝြ်ှားဇိုန ် ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ြှု အစ အြံ ၈ ခို နငှ့်် ယငာ်းနငှ့််ပာူးတွဲ၍ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း တညရ်နောရေွားချယ်ြှု 

ဆ ိုငေ်ာကန် ့် တ်ချက်ြျာားအရ ကာငာ်း  တငာ်းအချက်အလက်က ို အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် ကိုြပဏ အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား 

နငှ့်် အြျာားမပည ်ူတ ို ့်အတွက် MOEE ၏ ဝက်ဘဆ် ိုက်တွင ် ရြာ်မပထာား င့််ပါ ည။် ထ ို တငာ်းအချက်အလက် ည် 

ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာား ခွင့််ြမပြုဘ ဲ  ား န် ့်ြယ်ထာားေနအ် ကံမပြု ည့်် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာား နငှ့်် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက်  င့််ရလျာ်န ိုင ်ည့်် တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာား 

အရ ကာငာ်း ရှငာ်းလငာ်း ည့်် လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာားက ို ပထှာက်ပ ့်ရပားြည ်မြစ် ည။် 

10.3.2။ မြစ်ဝှြ်ားဇိုန်ပ ိုငာ်း မခာား တ်ြှတ်ြှု အစ အြံြျာားအေ  စ စစ်ရေွားချယ်မခငာ်း  

တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် အဆ ိုမပြုရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအာားလံိုားက ို မြစ်ဝြ်ှားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား 

 တ်ြတှ်ြှုအစ အြံြျာားနငှ့်် တ ိုက်ဆ ိုင၍် နညာ်းလြ်ားတကျစ စစ်ရေွားချယ်ေန၊် စ ြံက နာ်းစ စစ်ရေွားချယ်မခငာ်း လိုပ်ထံိုား 

လိုပ်နညာ်းတစ်ခို လ ိုအပ်ပါ ည်။  ဤနညာ်းအာားမြင့်် စ ြံက နာ်းတ ိုငာ်း ည ်  က်ဆ ိုငေ်ာ အစ အြံနငှ့်် အည  တညရ်နော 

ရေွားချယ်ရ ကာငာ်း ရ ချာရစြညမ်ြစ် ည။် ထ ို လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းက ို MoU လိုပ်ငနာ်းစဉအတွငာ်း ထည့်် ွငာ်း င့်် ည၊် 

ဤ  ို ့်မြင့််  င့််ရလျာ်စာွ ရေွားချယ်ရနောချထာား ည့်် စ ြံက နာ်းြျာားက ို ာ MoU အတွက် စဉားစာားရ ကာငာ်း ရ ချာရစြည် 

မြစ် ည။်  

ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် ကိုြပဏ အြွဲွေ့အစညာ်းတစ်ခို ည်  MoU အတွက် ရလျှာက်ထာားမခငာ်းြမပြုြ ၊  စ ြံက နာ်း 

ရဆာငေွ်က်ြည့််ပံိုစံအ ကြ်ားြျငာ်းအဆ ိုမပြုချက်က ို  MOEE ထံတငမ်ပ၍ စ စစ်ရေွားချယ်ြှုခံယူရစေန ်  တ်ြတှ်ထာား 

 င့် ်ည။် စ ြံက နာ်း ည ်တနြ် ိုားန ြ့််   ို ့်ြဟိုတ် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနအ်တွငာ်း တညရ်ှ လျှင၊် MOEE 

 ည ် “ခွင့်မ်ပြုရ ကာငာ်း က်ရ ခံလက်ြတှ်” က ို ထိုတ်ရပား င့််ပပ ား စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် အြွဲ ွေ့အစညာ်း 

အာား MoU ရလျှာက်ထာားေန ် ခွင့််မပြု င့််ပါ ည။်51   ား န် ့်ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ထာားရ ာ ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာား 

အရပေါ်တွင ် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာားနငှ့်် တနြ် ိုားမြင့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းကက ားြျာားက ို ရရှ ွေ့ဆက် 

စဉားစာားြှုြမပြု င့််ပါ။ တနြ် ိုားမြင့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း အဆ ိုမပြုထာား ည့််၊ အေွယ်အစာား ပ ိုရ ားပပ ား ထ ခ ိုက်ြှု 

ပ ိုနညာ်း ည့််၊ ရကျားလက်နငှ့်် ရဝားလံရခါငြ်ျာားရ ာအေပ်ြ ှ ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား၏ လ ိုအပ်ချက်က ို မပည့််ြ ေန ်

ေ ဇ ိုငာ်းထိုတ်ထာား ည့်် စ ြံက နာ်းြျာားက ို MOU ထိုတ်ရပားပပ ား အရ ားစ တ်ရလ့်လာရေားဆွဲြှုြျာား ဆက်လိုပ် င့််ြ င့်် 

ဆံိုားမြတ်ေန ်ရနာက်ထပ် တငာ်းကျပ်ရ ာစံနှုနာ်းြျာား နငှ့်် တ ိုက်ဆ ိုင ်စစ်ရဆားစဉားစာားန ိုငပ်ါ ည်။  

ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် ကိုြပဏ အြွဲွေ့အစညာ်းအရနနငှ့််  တ်ြတှ်ထာား ည့် ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် 

ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းအတွက် CIA တစ်ခို မပြုစိုရေားဆွေဲနလ် ိုြလ ို ဆံိုားမြတ်ေန ် စ ြံက နာ်းရဆာငေွ်က်ြည့််ပံိုစံ အ ကြ်ားြျငာ်း 

အဆ ိုမပြုချက်အရပေါ် MONREC ၏  ံိုား ပ်ချက်လ ိုအပ်ရ ကာငာ်းလညာ်း စ စစ်ရေွားချယ် ည့် ် လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းအတွငာ်း 

ထည့် ်ွငာ်း င့် ်ည။် ထ ိုလိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းတွင ် EIA လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာားပါရပါငာ်းစညာ်းထည့် ်ွငာ်းလျက်၊  မပညန်ယ်/ 

တ ိုငာ်းရေ ကက ား အစ ိုားေတစ်ေပ်က အရကာငအ်ထည်ြည့်် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာားအရပေါ်  မြစ်ဝှြ်ားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား 

                                                             

51 Issuance of a “Clearance Certificate” by the GoM would not provide approval beyond permission for project 
investigations to proceed to the pre-feasibility stage. Projects that are granted a “Clearance Certificate” may be 
rejected at any subsequent stage of planning if the environmental and/or social impacts are deemed to be 
unacceptable.  
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 တ်ြတှ်မခငာ်း အစ အြံြျာားအာား ြည ် ို ့်အ ံိုားချန ိုငရ် ကာငာ်း အကျဉားချြုပ်က ိုလညာ်း ရြာ်မပ င့်် ည။် ဘက်စံိုစ ြံက နာ်း 

အဆ ိုမပြုချက်ြျာားအတွက် စ ြံက နာ်း စ စစ်ရေွားချယ်ောတွင ်MOALI ပါပါဝငေ်န ်လ ိုအပ် ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားဇိုနပ် ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ြှု အစ အြံြျာားနငှ့်အ်ည   စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာ ကန် ့် တ်ချက်ြျာား နငှ့်် စ ြံက နာ်းစ စစ်ရေွားချယ် 

မခငာ်းတ ို ့်က ို မပညရ်ထာငစ်ိုအဆင့််အစ ိုားေ နငှ့်် မပညန်ယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားအဆင့်် အစ ိုားေြျာားအာား ရလ့်ကျင့်် င ်ကာားရပားမခငာ်း 

မြင့်် လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း အ ံိုားချြှုက ို အရထာက်အပံ့်ရပားန ိုငြ်ည် မြစ် ည။် 

10.3.3။ တန်ြ ိုား မြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုန်ြျာားအတွက် စ ြံက နာ်း စ စစ်ရေွားချယ်မခငာ်း စံနှုနာ်းြျာား  

တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားတွင ် ထ ိုရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းအတွငာ်း အရေားကက ား ည့််  ယံဇာတနငှ့််လူြှု-စ ားပာွား 

တနြ် ိုားြျာားအရပေါ် လွနလ်ွနက်ဲကဲ အဆင့်န် ြ့််ကျြှုြရှ ရစဘ၊ဲ အေွယ်အစာားပ ိုရ ားရ ာ၊ ထ ခ ိုက်ြှုပ ိုနညာ်းရ ာ စ ြံက နာ်း 

ြျာားက ို ရဆာငေွ်က်န ိုငြ်ည၊် ြန ိုငြ်ည ် ဆံိုားမြတ်ေန ် စ စစ်ရေွားချယ် ည့်စံ်နှုနာ်းြျာားလ ိုအပ်ပါ ည။်  တ်ြတှ်ထာားရ ာ 

လက်ရေွားစငစံ်နှုနာ်းြျာားနငှ့်် က ိုက်ည  ည့်် စ ြံက နာ်းြျာားက ို “ခွင့်မ်ပြုရ ကာငာ်း  က်ရ ခံလက်ြတှ်” ထိုတ်ရပား၍၊ MoU 

ရလျှာက်ထာားေနန်ငှ့် ်အရ ားစ တ်စာူးစြ်ားရလ့်လာြှု ဆက်လိုပ်န ိုငေ်န ် ခွင့််မပြု င့်် ည။် စံနှုနာ်းနငှ့််ြက ိုက်ည ရ ာ စ ြံက နာ်း 

ြျာားက ို အဆ ိုမပြု ည့််အဆင့််ြာှပင ်ရရှ ွေ့ဆက်စဉားစာားြှုြမပြုပဲ၊ ြယ်ရှာား င့်် ည။် 

ရှငာ်းလငာ်းရ ာ ရေွားချယ်ရေားစံနှုနာ်းြျာား ချြတှ်မခငာ်း၊ စဉားစာားန ိုင ်ည့်် စ ြံက နာ်းတညရ်နောြျာားနငှ့်် စ ြံက နာ်း အြျ ြုားအစာား 

ြျာားက ို ညွှနမ်ပမခငာ်းတ ို ့်ပါရှ  ည့်် ် စ စစ်ရေွားချယ် ည့််ြရူဘာငတ်စ်ခိုက ို ပာူးတွဲရကာ်ြတ က ရြာ်ထိုတ် င့််ပါ ည။် 

ထ ိုြရူဘာင ်ည ်ရအာက်ပါ စ ြံက နာ်း တညရ်နော ရေွားချယ်မခငာ်း စံနှုနာ်းြျာားအရပေါ် အရမခခံ င့််ပါ ည။် - 

• စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်ောတွင ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏ပငြ်မြစ်က ို ြယ်ထိုတ်ထာား င့်် ည ် (မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ 

အတွငာ်း ထ ိုပငြ်မြစ်၏မြစ်ြျာားပ ိုငာ်းအေပ်ြလှွဲ၍)။  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း  တ်ြတှ်ထာား ည့်် အကက ားဆံိုား 

ဧေ ယာတစ်ခိုအရပေါ် မြန် ့်ကျက်တညရ်ှ  ည့််  ရေရဝရေလဲဧေ ယာတစ်ခိုခိုက ိုလညာ်း (ယငာ်းဧေ ယာြစှ ားဆငာ်းရေ 

ြျာားက ို မြစ်တစ်ခိုတညာ်းြ ှာ ထိုတ်လွှတ်လျှင)် တညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်းြ ှြယ်ထိုတ်ထာား င့်် ည။်  

• မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအတွငာ်းရှ  ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားနငှ့်် စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေားဆညြ်ျာား အာားလံိုား၏ 

စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲ  က်ရောက်ြှုအမြစ် စိုစညာ်းတွက်ချက်ထာား ည့်် ခွင့််မပြုန ိုငရ် ာ မြစ်ရေထ နာ်းည  ြှုပြာဏ 

စိုစိုရပါငာ်း  

• အမြင့််ဆံိုားခွင့််မပြုန ိုငရ် ာ စ ြံက နာ်းအေွယ်အစာား (ဥပြာ- မြစ် ကြ်ားမပငအ်ထက်ြစှရေတွက် ည့်် ရေကာတာ 

၏ အမြင့််၊ ရေရလှာငပ်ြာဏ၊ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ြဂဂါဝပ်) 

• ရေစ ားဆငာ်းြှု ထ နာ်းည  ြှု အတ ိုငာ်းအတာပ ိုနညာ်းရ ာ run-of-river စ ြံက နာ်းြျာားအာား ရန ့်စဉဝနအ်ာားြျာားချ န၌် 

စက်စွြ်ားအာားမပည့််လည်ပတ်ထိုတ်လိုပ် ည့်် peaking စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် ော  အလ ိုက် ရေ  ိုရလှာင ်ည့်် 

စ ြံက နာ်း ြျာားထက် ပ ိုြ ို ဦားစာားရပားခံမခငာ်း 

• ပတ်ဝနာ်းကျင ်ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်ြှု တနြ် ိုား မြင့််ြာား ည့်် ကိုနာ်းရမြ  က်ရှ ြျာား ရနထ ိုငေ်ာရနောြျာား (ဥပြာ 

ရဘားြဲ့်ရတာဧေ ယာ၊ အချက်အချာကျ ည့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲဧေ ယာြျာား- KBA၊ အရေားပါရ ာ ကျငလ်ည် 

ကျက်စာားောရနောြျာား)တွင၊် ရဆာက်ေွက်ြည့်် စ ြံက နာ်းရှ ော  ို ့် ဝငရ်ောက်ေန ် ရှညလ်ျာားရ ာ ချဉားကပ် 

လြ်ား စ်ြျာား ရြာက်လိုပ်ြှု   ို ့်ြဟိုတ် လြ်ားရဟာငာ်းက ို အကက ားစာား အဆင့််မြ ငတ်ငြ်ှု တ ို ့်က ိုခွင့််ြမပြုမခငာ်း။  
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တနြ် ိုားမြင့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနတ်စ်ခိုအတွငာ်း အဆ ိုမပြု ည့််စ ြံက နာ်းတ ိုငာ်းက ို ထ ိုရေဆငာ်းဧေ ယာအတွငာ်း ရြာငာ်းနငှလ်ည် 

ပတ်ဆမဲြစ်ရ ာ၊ တညရ်ဆာက်ဆမဲြစ်ရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် အတည်မပြုပပ ားမြစ်ရ ာ ြည ်ည့််စ ြံက နာ်းြဆ ို၏  က်ရောက် 

ြှုြျာားက ိုပါ  ထည့်် ွငာ်းစဉားစာား၍၊ အန ြ့််ဆံိုားအဆင့််လက်ခံန ိုငရ် ာ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှု  တ်ြတှ်ချက်မြင့်် တ ိုငာ်းတာ 

 င့်် ည။်   ို ့်ြ ှာ ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာား၏စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှု ည ်  တ်ြတှ်ထာား ည့်် အမြင့််ဆံိုားခွင့််မပြုန ိုငရ် ာ 

တနြ် ိုားထက် ရကျာ်လွနြ်ှုြရှ မြစ်လ ြ့််ြည။် ဥပြာ ပရအှာုံးလျှပ်စစ်စ မ ကှိနု်ံးတစ်ခို၏ ထ နာ်းည  ြှုခံ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

တစ်ခိုတွင ်  ခွင့််မပြုန ိုငရ် ာ စိုစိုရပါငာ်း ထ နာ်းည  ခံောခ ိုငန်ှုနာ်း (တြံြထှိုတ်လွှတ်ြည့်် စိုစိုရပါငာ်း ရေထိုစ ားနှုနာ်း ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

  ို ့်ြဟိုတ် ထ နာ်းည  ခရံေဆငာ်းဧေ ယာ ောခ ိုငန်ှုနာ်း)  တ်ြတှ်ထာားမခငာ်း ည ်ရေစ ားဆငာ်းြှု အရမပာငာ်းအလဲြျာား နငှ့်် ရေရန 

 က်ရှ ကျက်စာားောရနောြျာားက ို အပ ိုငာ်းပ ိုငာ်းအကန် ့်ကန် ့် မြစ်မခငာ်းြျာားရ ကာင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ မြစ်စဉြျာား နငှ့်် တနြ် ိုားြျာား 

အရပေါ် ဆ ိုားကျ ြုား က်ရောက်ြှုြျာားက ို ရလျာ့်ချကန် ့် တ်န ိုငြ်ည ်မြစ် ည။်  

စ ြံက နာ်း၏ တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား(ြဂဂါဝပ်)ကဲ့်  ို ့် အချ ြု ွေ့ရ ာ စံနှုနာ်း တ်ြတှ်ချက်ြျာား ည ် မြစ်လာန ိုင ်ည့်် ပတ်ဝနာ်း 

ကျငန်ငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှုြျာား၏ ကက ားြာားကျယ်ပျံွေ့ ြှုအတ ိုငာ်းအတာက ို ရကာငာ်းစာွရြာ်မပရပား န ိုငမ်ခငာ်းြရှ ပါ။ 

အမြင့််ဆံိုား လက်ခံန ိုင ်ည့်် စ ြံက နာ်းအေွယ်အစာား  တ်ြတှ်ရပားမခငာ်း ည ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့််ကိုြပဏ အာား 

ရှငာ်းလငာ်း ည့်် ဆံိုားမြတ်စောတစ်ခိုက ိုရပား၍၊ ထ ိုအေွယ်အစာား တ်ြတှ်ချက်က ို အမခာားရ ာ စံနှုနာ်းြျာားမြင့်် တွဲစပ်လ ိုက် 

 ည့််အခါတွင ်ထ ခ ိုက်ြှုပ ိုမြင့််ြာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာားက ို  ဆက်ြစဉားစာားပဲ၊ အရစာဆံိုားအဆင့််တွင ်တတ်န ိုင ်ြျှ ြယ်ရှာား 

န ိုငရ်ပြည။် 

10.4။ ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရ ာ  ရေအာားလျှပ်စစ် ေ ဇ ိုငာ်း  

10.4.1။ ရေရှည်အကျ ြုားမြစ်ထွနာ်းရစရ ာ ေ ဇ ိုငာ်း လြ်ားညွှန်ချက်ြျာား  

စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရေွားချယ်ပပ ားရနာက် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း၏ ေ ဇ ိုငာ်း ည ်ကက ားြာားရ ာ ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် လူြှုရေား 

ထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရရှာငရ်ှာားေနန်ငှ့််  က် ာရလျာ့်ပါားရစေန ်ရနာက်ထပ် အရေားအကက ားဆံိုား အခွင့််အလြ်ားမြစ် ည။် စ ြံက နာ်း 

ေ ဇ ိုငာ်းတွင ်ထည့်် ွငာ်းစဉားစာား င့််ရ ာ ေ ဇ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာအဓ ကရေွားချယ်စောြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- 

• ရေရန က်ရှ ြျာားနငှ့်် ရဂဟစနစ်ြျာားရှင ်နရ်ေား အနညာ်းဆံိုားထိုတ်လွှတ်ရပားေြည့်် ရေထိုစ ားနှုနာ်း 

(Environmental flow) ။ တြံရအာက်ဘက်ပ ိုငာ်း မြစ်တွငာ်းရန က်ရှ ြျာားနငှ့်် ရဂဟစနစ်အရပေါ်  က်ရောက် 

ြည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းတစ်ခိုမခငာ်း၏ ေ ဇ ိုငာ်းရေားဆွေဲာတွင ် E-flow ထိုတ်လွှတ်မခငာ်းက ို ထည့်် ွငာ်း င့် ်

 ည။် IFC  ည ် E-flows52 ဆ ိုငေ်ာ အရလ့်အကျင့််ရကာငာ်းြျာား လက်စွဲစာအိုပ်က ို မြန် ့်ရဝခဲ့်ပပ ားမြစ်၍၊ 

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း E-flows ဆ ိုငေ်ာလိုပ်ငနာ်းြျာားတ ိုားတက်လာရစရေား ပညာရပားေနန်င့်် ြဝူါေ လြ်ားညွှနခ်ျက် 

ြျာား အပါအဝငက် ို ေနက်ိုနန်ညာ်းပညာတကက   ိုလ်(YTU) ၊ WWF နငှ့်် IHE Delft Institute for Water Education 

တ ို ့်နငှ့်် ပာူးရပါငာ်း ရဆာငေွ်က်လျက်ရှ  ည။် 

• ရေရန က်ရှ ြျာားနငှ့်် ရဂဟစနစ်ြျာားရှင ်နရ်ေား အနညာ်းဆံိုားထိုတ်လွှတ်ရပားေြည့်် ရေထိုစ ားနှုနာ်း 

(Environmental flow) က ို ဓာတ်အာားရပားစက်ြျာားရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်လျက် ထိုတ်လွှတ်ရစမခငာ်း - 

မြစ်န ိုငလ်ျင၊် ရ ားငယ်ရ ာတာဘ ိုငြ်ျာား ရြာငာ်းနငှ၍် ရေ ခံေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအာား ဗ ို ့်အာားန ြ့်် လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာားရထာက်ပံ့်ရပားကာ၊ တချ နတ်ညာ်းြာှပင ်ထ ိုတာဘ ိုငြ်ှ ထိုတ်လွှတ်ရ ာရေ ည ်E-flow လ ိုအပ်ချက် 

က ို မြည့််ဆညာ်းရစ ည့်် နညာ်းလြ်ားအ ံိုားမပြုန ိုငေ်န ် စူစြ်ားရလ့်လာြှုြျာားမပြုလိုပ် င့်် ည။်   ထ ို  ို ့် ရထာက်ပံ့် 

                                                             
52https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c27d3d8-fd5d-4cff-810f-
c6eaa9ead5f7/Eflows+for+Hydropower+Projects_GPH_03022018finalWEB.pdf?MOD=AJPERES 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c27d3d8-fd5d-4cff-810f-c6eaa9ead5f7/Eflows+for+Hydropower+Projects_GPH_03022018finalWEB.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2c27d3d8-fd5d-4cff-810f-c6eaa9ead5f7/Eflows+for+Hydropower+Projects_GPH_03022018finalWEB.pdf?MOD=AJPERES
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ရပားမခငာ်း ည ်စ ြံက နာ်း၏အကျ ြုားရကျားဇူား ရဝြျှ ံိုားစွဲမခငာ်းအစ အစဉ၏ အရေားပါရ ာ အစ တ်အပ ိုငာ်း တစ်ခိုမြစ် 

န ိုငပ်ါ ည။်  

• ရေဝငရ်ပါက်အမြင့််အြျ ြုားြျ ြုားရှ  ည့်် ရေယူအရဆာက်အအံိုြျာား- ဆညရ်ေရလျှာ့်ချြှု (drawdown) ြျာား 

မပြုလိုပ်ရလ့်ရှ  ည့်် ရေ  ိုရလှာငပ်ြာဏကက ားြာားရ ာ တြံစ ြံက နာ်းြျာားအတွက် ရေဝငရ်ပါက်အမြင့်် 

အြျ ြုားြျ ြုားပါရှ  ည့်် ရေယူအရဆာက်အအံိုြျာား အ ံိုားမပြုန ိုငရ်ေား စာူးစြ်ားရလ့်လာ င့်် ည။် ဤနညာ်းအာားမြင့််   

တြံတွငာ်းရေထိုက ို ရလျှာ့်ချထိုတ်လွှတ်ောတွင ်ရေအပခူျ န၊်ရအာက်ဆ ဂျငပ်ါဝငြ်ှု၊ ဆ ိုငာ်းတွဲွေ့ရနရ ာ နိုနာ်းအနည် 

အနစ် နငှ့် ်အာဟာေပါဝငန်ှုနာ်း စ ည့် ်ဂိုဏ ်တတ  ြျာား  မြစ်န ိုင ်ြျှ အရကာငာ်းဆံိုား အေည်အရ ွားရှ  ည့်် ရေြျာား 

က ို ရလျှာ့်ချ ထိုတ်လွှတ်ရပားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် 

• ရေယူအရဆာက်အအံို ၏ရေဝငရ်ပါက်တွင ်ရေအြျ ြုားြျ ြုား ရောစပ်မခငာ်း - ရေ  ိုရလှာငြ်ှုပါရ ာ တြံစ ြံက နာ်း 

ြျာား၏ ရေယူအရဆာက်အအံို၏ ရေဝငရ်ပါက်ရနောတွင ် တြံတွငာ်း  ို ့်ဆွယဲူလ ိုက် ည့််ရေ၏ အေည်အရ ွား 

တ ိုားတက် ရကာငာ်းြွနရ်စေန ်ရေြျာားရောစပ်န ိုငြ်ည့််နညာ်းလြ်ားြျာားက ို ဆနာ်းစစ် င့်် ည။် 

• ရေအတက်အကျက ို မပနလ်ည်ထ နာ်းည  ရပားြည့်် ရေထ နာ်းတြံ - လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားရပားစက်ရံို၏ ရအာက်ဘက် 

မြစ်ညာပ ိုငာ်းတွင ် စက်ရံိုြထှိုတ်လွှတ်ြည့််ရေြျာားက ို ခဏထ နာ်း၍  ဘာဝရေစ ားနှုနာ်းန ားပါားမြစ်ရအာင် မပနလ်ည် 

ထ နာ်းလွှတ်ရပားြည့််  ရေထ နာ်းတြံတညရ်ဆာက်ေန ်စဉားစာား င့်် ည။်  ဝနအ်ာားအမြင့််ဆံိုားအချ နတ်ွင ်စက်စြ်ွား 

အာားမပည့်် ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ် ည့််အခါ၊ ရန ့်စဉရနတ ိုငာ်းထ ိုအချ နတ်ွင ် စက်ရံိုရအာက် 

ဘက် မြစ်ညာပ ိုငာ်း  ို ့်ရေြျာားအလံိုားအေငာ်းနငှ့်် ထိုတ်လွှတ်ြှုမြစ်ရစ၍၊ မြစ်ရေ (ပြာဏ၊ အလျင၊် အနက်) 

အရမပာငာ်းအလဲ ည ်ရအာက်ဘက်ရတာ်ရတာ်ရဝားရဝားအထ   က်ရောက်ကာ၊  ရေရန က်ရှ ြျာား ကျက်စာားော 

ရနောြျာား နငှ့်် ယငာ်းတ ို ့်၏ရဘားကငာ်းလံိုမခံြုြှုက ို ထ ခ ိုက်  ရစြည်မြစ် ည။်  

• ငါားြျာား မြတ် နာ်း ွာားလာေနလ်ြ်ား - ငါားြျာားမြတ် နာ်း ွာားလာေန ်လြ်ားရ ကာငာ်းရြာ်ရေားဆွရဲဆာငေွ်က် ည့်် 

လက်ရှ နညာ်းပညာ (ငါားမြတ်လြ်ားပံိုစံအြျ ြုားြျ ြုား) ည ် ရေအမြင့်် ကွာမခာားချက် ၁၀ ြ တာ ရကျာ် ရှ ရန မြင့််၊  

ြဲရခါငရ်ေ  ငါားြျ ြုားစ တ်ြျာားအတွက် ထ ရောက်ြှုြရှ ပါ။ ထ ိုရေအမြင့််ထက် ပ ိုန ြ့််ရ ာ မြတ်လြ်ားြျာားက ို 

ဆညြ်ျာား   ို ့်ြဟိုတ် ရေ ွငာ်း စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေားဆ ိုငေ်ာရေထ နာ်းတြံငယ်ြျာားတွင ် ရဆာငေွ်က်န ိုငရ်ေား 

ဆနာ်းစစ်န ိုငပ်ါ ည။် ရေ  ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပငက် ခွင့််မပြုရ ာရနောြျာားတွင ် ရေအမြင့််ကွာမခာားချက်ြျာားက ို 

ရကျာ်လွှာားေနအ်လ ို ့်ငာှ ငါားြျာားမြတ် နာ်း ွာားလာြည့််လြ်ားရ ကာငာ်းြျာားက ို အတွဲလ ိုက် အ ံိုားမပြုန ိုငပ်ါ ည။် 

အလွနမ်ြင့််ြာားရ ာ ရေအမြင့််ကွာမခာားချက်တစ်ခိုက ို ရကျာ်လွှာားမြတ် နာ်းန ိုငရ်ေား ငါားြျာားအာားရခေါ်တငရ်ပား 

ြည့်် စက်ရလှခါားအ ွငရ်ှ  ည့်် နြူနာပံိုစံတစ်ခိုက ို လာအ ိုေ ြ ိုကေက်တစ်န ိုငင်အံတွငာ်း ြဲရခါငမ်ြစ်ရပေါ်က 

ချာောဘူေ တြံတွင ် တပ်ဆငတ်ညရ်ဆာက်ခဲ့်ပါ ည။် ၎ငာ်းစက်၏ စွြ်ားရဆာငေ်ည်အရပေါ်ြတူညပ်ပ ား၊ ထ ိုေ ဇ ိုငာ်း 

 ည ် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်းရှ  ပ ိုမြင့််ြာားရ ာ တြံစ ြံက နာ်းြျာားအတွက်  င့််ရတာ်န ိုငပ်ါ ည။် အရ ားစာားနငှ့် ်

အလတ်စာား run-of-river စ ြံက နာ်းြျာားအတွက် ငါားြျာားနငှ့် ်င့်ရ်လျာ်ရ ာတာဘ ိုငြ်ျာား  ံိုားစွဲန ိုင ်ည ်

  ို ့်ြဟိုတ် ငါားြျာားတာဘ ိုငထ် ဲ ို ့်ကျရောက်မခငာ်းြ ှကာကွယ်ေနဇ်ကာြျာားမြင့် ်ကာဆ ားထာားန ိုငပ်ါ ည။် 

• နိုနာ်းထိုတ်မခငာ်း - အဆ ိုမပြုဆည်တစ်ခိုတွင ် နိုနာ်းရှငာ်းလငာ်းမခငာ်းအတွက် မြစ်န ိုငရ်မခြျာားက ို စာူးစြ်ားရလ့်လာ င့် ်

 ည။် ရေထိုတ်တံခါားြျာား၊အမခာားဆက်စပ်အရဆာက်အအံိုြျာား နငှ့်် ချ တ်ဆက်ြွင့််ပ တ်စောြလ ိုဘ၊ဲ   ားမခာား 

လွတ်လပ်စာွြွင့််ပ တ်န ိုင ်ည့်် နိုနာ်းထိုတ်တံခါားြျာားအာား တြံရအာက်ရမခအန ြ့််ပ ိုငာ်းရနောတွင ်တပ်ဆငထ်ာားမခငာ်း 

 ည ်မြစ်ရအာက်ပ ိုငာ်း  ို ့် နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှုက ို ထ နာ်းထာားေန ်နငှ့် ်စ ြံက နာ်းက ို  က်တြ်ားဆက်ရပားေန ် င့်ရ်တာ် 

န ိုငပ်ါ ည။်   
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• စ ြံက နာ်းြျာားစွာ ည  နှု ငာ်း စက်လညပ်တ်၍ရေထိုတ်လွှတ်မခငာ်း - ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု အမြင့််ဆံိုား ေရှ ရစေန၊် 

environmental flow ပြာဏက ို အ င့််ပတှာ်ဆံိုားြျှိနည်  ေနန်ငှ့်် ရေကက ားြှုမြစ်စဉြျာား ရလျှာ့်ချေန၊် 

မြစ်လက်တက် တစ်ရလျှာက်   စ ြံက နာ်းြျာားစာွအ ကာား ည  နှု ငာ်း၍ စက်လည်ပတ်ရေထိုတ်လွှတ်န ိုငေ်န ်စာူးစြ်ား 

ရလ့်လာ င့််ပါ ည။်   

ရနာ်ရဝအစ ိုားေ၏ အရထာက်အပံ့် နငှ့်် MOEE က မပြုစိုရြာ်ထိုတ်ခဲ့် ည့်် မြနြ်ာရေအာားလျှပ်စစ်စံ (၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ၊ ြတ်လ )53 

 ည ် လူ ာားြျာားနငှ့််   က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား၊  ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် အြျာားပ ိုင ်နငှ့်် ပိုဂဂလ ကပ ိုငအ်ေငာ်းပစစညာ်းြျာား  

၏ ရဘားကငာ်းလံိုမခံြုြှုက ို ကာကွယ်ရပားန ိုငေ်န၊် ရေအာားအရဆာက်အအံိုြျာားအတွက်  ေ ဇ ိုငာ်း တ်ြတှ်ချက်ြျာားက ို အ ကံ 

မပြု ရြာ်မပထာား  ည။် 

10.4.2။ မြစ်လက်တက်တစ်ခိုအရပေါ်ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအဆင့််ဆင့််အစ အေ ရနောချ 

ထ နာ်းည   လည်ပတ်ြှု(cascade operation) က ို အရကာငာ်းဆံိုား ချ န်ည   ရဆာင်ေွက်န ိုင်ရေား 

လြ်ားညွှန်ချက်ြျာား  

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း အဆ ိုမပြု ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းနငှ့်် စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ထာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားအာားလံိုား၏ ရလားပံို ံိုားပံို ည ် မြစ်လက်တက်တစ်ခို 

အရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့််တညရ်ဆာက်ြည့််ပံိုစံအတ ိုငာ်း အစ အေ ရနောချခံေပါ ည။်   ို ့်ရ ာ် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု နငှ့် ်ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာစ ြံခန ့်ခ်ွဲြှုက ို အရကာငာ်းဆံိုားချ နည်  ေန ်အဆ ိုပါစ ြံက နာ်း အရကာင ်

အထညရ်ြာ် ူြျာားအ ကာား ည  နှု ငာ်းရဆာငေွ်က်ြှုြရှ ပါ။ မြစ်လက်တက်တစ်ခိုအရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား 

အဆင့််ဆင့််စ စဉထာားရှ မခငာ်း ည ်  ေ ဇ ိုငာ်းရေားဆွမဲခငာ်း၊ တညရ်ဆာက်မခငာ်း နငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်မခငာ်းတ ို ့်က ို ရှုပ်ရထွား 

လာရစ ည။် အဘယ်ရ ကာင့်ဆ် ိုရ ာ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုနငှ့်် ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်် လူြှုရေားထ ခ ိုက်ြှုြျာား 

 က် ာရလျာ့်ပါားရစမခငာ်း က စစေပ်ြျာားတွင ် စ ြံက နာ်းတစ်ခိုက အမခာားတစ်ခိုအရပေါ်  က်ရောက်ြှုရှ န ိုင ်လ ို၊ အဆ ိုပါ 

စ ြံက နာ်း ည ် အမခာားတစ်ခို၏  က်ရောက်ြှုက ိုလညာ်း ခံေန ိုငရ် ာရ ကာင့်မ်ြစ် ည။် ရဘားကငာ်းရ ာနညာ်းမြင့် ်

ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု အမြင့််ဆံိုားမြစ်ရစေန ် နငှ့်် တစ်ချ နတ်ညာ်းြာှပင ် ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်် လူြှုရေားထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို 

အနညာ်းဆံိုားမြစ်ရစေန ်မြစ်လက်တက်တစ်ခိုအရပေါ် အဆင့််ဆင့််ရနောချခံေရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံိုြျာား၏ ထ ရောက် 

အကျ ြုားအရှ ဆံိုား ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ြှု ည ် အရ ားစ တ်ကျ အဆင့််မြင့််ရှုပ်ရထာွးရ ာ ရေထိုတ်လွှတ်ြှုစနစ် တစ်ခို 

လ ိုအပ်ပါ ည။် ထ ခ ိုက်ြှုြျာားအရပေါ် စ ြံခန် ့်ခွဲမခငာ်း နငှ့်် ဆက်လက်ရစာင့်် ကည့််မခငာ်း ၊   ပာူးတွဲစ ြံ ည့်် ြ ိုားဇလစနစ်ြျာား၊ 

ပံိုစံငယ်မပြုလိုပ်စြ်ား ပ်မခငာ်း နငှ့်် ကက ြုတငခ်န် ့်ြှနာ်းမခငာ်း၊ရေထိုတ်လွှတ်ြှုစညာ်းြျဉားြျာား၊ တြံလံိုမခံြုရေား စညာ်းြျဉားြျာား 

ရလားစာားလ ိုက်နာမခငာ်း နငှ့်် ထ ရောက်အကျ ြုားအရှ ဆံိုား ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုတ ို ့် မြစ်ရစေန ်လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာား လ ိုအပ်ပါ 

 ည။်  

ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရေားကွနယ်က်က ို ထ နာ်းချြုပ်ကွပ်ကဲ ည့််ဌာန နငှ့်် တြံြျာားက ို ကက ား ကပ်လိုပ်က ိုင ်ူြျာား ည ်လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု ထ ရောက်အကျ ြုားရှ ဆံိုား မြစ်ရစေန ် တာဘ ိုငြ်ရှေထိုတ်လွှတ်ြှုြျာားက ို ည  နှု ငာ်းရဆာငေွ်က် င့််ပပ ား 

တစ်ြက်တွငလ်ညာ်း၊ တြံြျာားက ို ကက ား ကပ်လိုပ်က ိုင ်ူြျာား ည ် မြစ်ဝနာ်းကျငရ်ဂဟစနစ်က ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ်Eflows 

က ို ည  နှု ငာ်းထိုတ်လွှတ်ရပားန ိုငပ်ါ ည။် ဤလိုပ်ငနာ်းစဉတွင ် MOEE က ို စြ်ွားရဆာငေ်ညမ်ြ င့််တငရ်ပားမခငာ်း နငှ့်် ရေအာား 

လျှပ်စစ်ကိုြပဏ ြျာား နငှ့်် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးမခငာ်းြျာား ပါဝငြ်ညမ်ြစ် ည။် စ ြံက နာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ူကိုြပဏ  

အြွဲွေ့အစညာ်းြျာား ည ်  မြစ်လက်တက်တစ်ခိုအရပေါ်ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့််တညရ်ဆာက် ထ နာ်းည   

လညပ်တ်ြှုအတွက် ပာူးတွဲရဆာငေွ်က်ြည့်် လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား ရြာ်ထိုတ်ေနလ် ိုအပ်ြည ် မြစ် ည။် လြ်ားညွှနခ်ျက် 

                                                             
53 MOEE, 2017. Myanmar Hydropower Standards, March 2017. The Republic of the Union of Myanmar. 
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ြျာားတွင ် အဆ ိုပါတြံအဆင့််ဆင့််က ို ကက ား ကပ်လိုပ်က ိုင ်ူြျာားနငှ့်် ြနရ်နဂျာြျာားအ ကာားတွငလ်ညာ်းရကာငာ်း၊ ရေအာား 

လျှပ်စစ်စက်ရံိုြျာား နငှ့်် ဓာတ်အာားပ ို ့်လွှတ်ရေားကွနယ်က်က ို ထ နာ်းချြုပ်ကွပ်ကဲ ည့််ဌာနတ ို ့်အ ကာား တွငလ်ညာ်းရကာငာ်း၊ 

စြ်ွားအင ်နငှ့်် ရေ အိုပ်ချြုပ်စ ြံြှုအပ ိုငာ်းတွငလ်ညာ်းရကာငာ်း ပ ိုငရ်ှင/်အကျ ြုားခံစာားခွင့််ရှ  ူြျာားစာွပါဝငပ်တ် က်ရနမခငာ်း နငှ့်် 

န ိုငင်မံြတ်ရကျာ် က်ရောက် ည့််က စစြျာားအတွက် ချ တ်ဆက်ရဆာငေွ်က်ြှုြျာားလညာ်း ပါဝငြ်ညမ်ြစ် ည။်  

10.5။ ထ ခ ိုက်ြှု အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်မခငာ်း နှင့်် စ ြံခန် ့်ခွဲြှု စ ြံချက်ရေားဆွဲမခငာ်း  

10.5.1။ ပတ်ဝနာ်းကျင်ထ ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်းလိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း အရကာင်အထည်ရြာ်ြှု    

တ ိုားတက်မခငာ်း   

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာား တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စေန၊် ပတ်ဝနာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားဥပရေ (၂၀၁၂) နငှ့်် မြနြ်ာ EIA 

လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား (၂၀၁၅)တ ို ့်တွငခ်ျြတှ်ထာား ည့် ်ပတ်ဝနာ်းကျငထ် ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်းြရူဘာငက် ို မပနလ်ည ်ံိုား ပ် 

ေန ်လ ိုအပ်ရ ကာငာ်း အ ကံမပြုပါ ည။်  

ရှ ေငာ်းစွဲလိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စေန ် အာရံိုစ ိုက်ေြည့်် အဓ ကနယ်ပယ်ြျာားတွင ် ရအာက်ပါတ ို ့် 

ပါဝင ်ည ်- 

• ပတ်ဝနာ်းကျငဆ်နာ်းစစ်ြှုလိုပ်ငနာ်းစဉြျာားက ို စ ြံက နာ်း တညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့်် ေ ဇ ိုငာ်း ရေားဆွမဲခငာ်းကာလတွင ်

စတငရ်ဆာငေွ်က်ရစမခငာ်း။   ို ့်ြှ ာ EIA/IEE လိုပ်ငနာ်းစဉ ည ် ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ကက ားြာား 

ရ ာထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရရှာငရ်ှာားေန ်နငှ့််  က် ာရလျာ့်ပါားရစေန ်စ ြံက နာ်းတညရ်နောရေွားချယ်မခငာ်း နငှ့်် ေ ဇ ိုငာ်းပ ိုငာ်း 

ဆ ိုငေ်ာအတွက် ကူည မြည့််ဆည်ားရပားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။်  

• ရေအာားလျှပ်စစ်အပါအဝင ် အလယ်အလတ်နငှ့်် အကက ားစာား ြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာားတွင ်

လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ကက ြုတငက်ာကွယ်ရစာင့််ရရှာက်ြှုြျာားအတွက် ဥပရေ နငှ့်် လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း မပဋ္ဌာနာ်းချက်ြျာား 

အာားနညာ်းရန ညက် ို  ရှ လျက်၊ လူြှုရေားထ ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်း - Social Impact Assessment (SIA) ဆ ိုငေ်ာ 

မပဋ္ဌာနာ်းချက်ြျာားက ို ရှ ေငာ်းစွဲ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာားအတွငာ်း ရပါငာ်းစပ်ထည့်် ွငာ်းမခငာ်း။  

• EIA   ို ့်ြဟိုတ် မပနလ်ညရ်နောချထာားြှုလိုပ်ငနာ်းစဉ၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်းအမြစ် ာြက၊ စ ြံက နာ်းြတည ်

ရဆာက်ြ ၊ တညရ်ဆာက်ဆဲနငှ့်် တညရ်ဆာက်ပပ ားကာလြျာားအတွငာ်း တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာား မပြုလိုပ်ရ ကာငာ်း 

ရ ချာရစေန ် နငှ့် ် ပဋ ပကခေဏခ်ံစာားရနေ ည့် ် ဧေ ယာြျာားအတွငာ်း စ ြံက နာ်းနငှ့််ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာားက ို 

ပ ိုြ ိုလက်လှြ်ားြ  ထည ်ွငာ်း ထ ရတွွေ့ရဆွားရနာွးြည့်် အစ အစဉြျာားထည့် ်ွငာ်းေန၊် MONREC အတွက် မပြုစို 

ရြာ်ထိုတ်ထာား ည့်် EIA လိုပ်ငနာ်းစဉအတွငာ်း အြျာားမပည ်ူပါဝငန် ိုငရ်ေား လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာားြူ ကြ်ား (၂၀၁၆) 

တွင ်စ ြံက နာ်းနငှ့်် ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား နငှ့် ်ထ ရတွွေ့ဆက်ဆြံှုအရပေါ်လြ်ားညွှနခ်ျက်က ို ကျယ်မပန ့်ရ်စမခငာ်း။ 

• MOEE နငှ့်် MONREC တ ို ့်အတွက် IFC က ရြာ်ထိုတ်ရပား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားဆ ိုငေ်ာ EIA 

လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာားက ို အတညမ်ပြုမခငာ်း နငှ့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်း။  

 တထ ြုတူားရြာ်ရေား  နငှ့် ်  ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငရ်ေားကဏ္ဍြျာား   ို ့်ြဟိုတ် အထာူးစ ားပာွားရေားဇိုနက်ဲ့်  ို ့် ဧေ ယာြျာားတွင ် SEA 

တစ်ခိုက ို ြည ်ည့််အခါတွင ် ရဆာငေွ်က်ေြညဆ် ို ညက် ို  ကက ား ကပ်ကွပ်ကဲလြ်ားညွှနြ်ှုရပားန ိုငေ်န၊် ရေအာားလျှပ်စစ် 

ကဏ္ဍတွင ်ဤ SEA အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြေှရှ လာ ည့်် အရတွွေ့အ ကံြုြျာားက ိုအရမခခံပပ ား၊ ပတ်ဝနာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေား 

ဥပရေ (၂၀၁၂) ရအာက်တွင ် SEA လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းတစ်ခိုက ို ရရှ ွေ့ဆက်ရြာ်ထိုတ်ေနအ် ကံမပြုပါ ည။်  ထ ိုလိုပ်ထံိုား 

လိုပ်နညာ်း ည ်  အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု/စ ြံက နာ်း စ စစ်ရေွားချယ်မခငာ်းနငှ့်် SEA အတွငာ်း ထည့်် ွငာ်းထာား ည့် ်    ံိုား ပ် 

မခငာ်း နငှ့်် ခွငမ်ပြုချက်ရပားမခငာ်း လိုပ်ငနာ်းစဉြျာား အရပေါ် လြ်ားညွှန ်ရပားန ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။် 
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10.5.2။ ရေအာားလျှပ်စစ် ဆ ိုင်ော စိုရပါငာ်းဆင့်် ကဲထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (CIA) လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း  

(ပထဝ ရေ ဆ ိုငေ်ာ   ို ့်ြဟိုတ် အိုပ်ချြုပ်ရေားအေ)  တ်ြတှ်ထာား ည့်် ဧေ ယာတစ်ခိုအတွငာ်း အရေားပါတနြ် ိုားကက ားြာား 

 ည့် ် ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်လ်ူြှုရေားအပ ိုငာ်းြျာား (VEC)အရပေါ် စ ြံက နာ်း/ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရပါငာ်းြျာားစွာ၏ 

စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ေန ် နငှ့် ် ဆနာ်းစစ်ေန၊် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်း (CIA) 

နညာ်းလြ်ားက ို အ ံိုားမပြုပါ ည။် CIA နညာ်းလြ်ား ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအ စ်ြျာား (နငှ့််ရေ အတွငာ်း အဆ ိုမပြု 

ထာားရ ာ အမခာားရ ာြွံွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာား)၏ အရေအတွက်၊အြျ ြုားအစာား၊အေွယ်အစာား၊ တညရ်နော 

တ ို ့်နငှ့်် ဆက်န ွှယ် ည့်် ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစ်ထနွာ်းြည့်် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအဆင့်် (ရဆာငေွ်က်ြည့််အေွယ် 

အစာား)က ို အဆံိုားအမြတ်ရပားန ိုငေ်နန်ငှ့် ်ဤထ ခ ိုက်ြှုအစိုအရပါငာ်းအတွက်  င့်ရ်တာ် ည့် ်စ ြံခန် ့်ခွဲြှုဆ ိုငေ်ာအစ အြံြျာား 

ရေားဆွေဲန ်အ ံိုားဝင ်ည့် ်နညာ်းလြ်ား တစ်ခိုမြစ် ည။်  

CIA တစ်ခိုက ို ြည့်် ည့််အချ နတ်ငင ် ရဆာငေွ်က်ေနလ် ိုအပ်ရ ကာငာ်းနငှ့်် ထ ို CIA တွင ် ြည် ညတ် ို ့် ပါဝင ်င့််ရ ကာငာ်း 

 တ်ြတှ်ထာား ည့်် CIA လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းတစ်ခိုက ို မြနြ်ာန ိုငင်၊ံ ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက် အ ကံမပြုထာား ည။် 

“ခွင့်မ်ပြုရ ကာငာ်း  က်ရ ခလံက်ြတှ်” ေေနအ်တွက် စ ြံက နာ်းအဆ ိုမပြုချက်တစ်ခိုက ို တငမ်ပ ည့်အ်ခါ၌   ို ့်ြဟိုတ် 

ယငာ်းြတ ိုငြ်  မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် ကက ားြာား ည့်ရ်ေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းရေ တစ်ခိုအတွငာ်း စ ြံက နာ်းြျာားစာွက ို 

စဉားစာား ည့်အ်ခါ၌ စ ညမ်ြင့်် ြည ်ည့််အချ နတ်ွင ် CIA တစ်ခို ရဆာငေွ်က်ေနလ် ိုရ ကာငာ်းက ို MONREC က 

ရြာ်ထိုတ် တ်ြတှ်ရပား င့် ်ည။် အရကာငအ်ထည်ြရြာ်ေရ ား ည့််မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် ကက ားြာား ည့်် 

ရေရဝရေလဲရေ တစ်ခိုအတွငာ်း စ ြံက နာ်းတစ်ခို   ို ့်ြဟိုတ် စ ြံက နာ်းြျာားစာွက ို အဆ ိုမပြု ည့်အ်ခါ၌   ို ့်ြဟိုတ် 

တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ထာား ည့်် ရေရဝရေလဲရေ တစ်ခိုတွင ်ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာားက ို အဆ ိုမပြု ည့််အခါ 

ြျာားရ ာအာားမြင့််  CIAက ို ရဆာငေွ်က်ခ ိုငာ်း င့်် ည။် CIA  ည ်အရေားပါတနြ် ိုားကက ားြာား ည့် ်ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့်လ်ူြှုရေား 

အပ ိုငာ်းြျာား(VEC)အရပေါ်  က်ရောက်ြည့် ် အမခာားအဆ ိုမပြုထာားရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်န ိုငြ်ွယ်ောရှ ရ ာ ြွံွေ့ ပြ ြုားရေား 

အရကာငအ်ထည်ြှုြျာားက ိုလည်ား  အကဲမြတ် င့် ်ည(်ဥပြာ  တတ ြုတွငာ်းြျာား နငှ့်် အထာူးစ ားပွာားရေားဇိုနြ်ျာားက ို လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာားရထာက်ပံ့်ရပားေန ် ပံိုစံထိုတ်ထာား ည့်် အရ ားစာားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၊ စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေား နငှ့် ်

အမခာားရ ာရေရပားရဝရေား စ ြံက နာ်းြျာား၊ စ ိုက်ပျ ြုားရေားလိုပ်ငနာ်းရြာ်ထိုတ်ြှုြျာား နငှ့် ် တတ ြုတူားရြာ်မခငာ်း)။   ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ 

ြျာားဆံိုားရှု ံားြှု စိုစိုရပါငာ်းက ို ကာြ ေန ်ရရှ ွေ့ရဆာငက်က ြုားပြ်ားြှုြျာားအတွက် ပာူးတွဲစ ြံခန ့်ခ်ွဲရေားအစ အစဉြျာား နငှ့် ် ေငာ်းမြစ်ြျာား 

စိုစညာ်းထာားေန ်  အခွင့်အ်လြ်ားြျာားလညာ်း ထည့် ်ွငာ်းထာား င့် ်ည။် 

10.5.3။ ပဋ ပကခ ထ ရှလွယ်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်း ဆ ိုင်ောလြ်ားညွှန်ချက်  

ပဋ ပကခမြစ်ပာွားလွယ်ရ ာ ဧေ ယာြျာားအတွငာ်း (ပဋ ပကခမြစ်န ိုငရ်မခအလွနမ်ြင့််ရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် မြင့််ရ ာ အဆင့်် 

 တ်ြတှ်ချက်ရှ  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ) အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းအာားလံိုားတွင ်မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ြ်ွားရလ့်လာြှုြျာား ၊ EIA နငှ့်် 

စ ြံခန် ့်ခွဲရေား အစ အြံြျာားအတွငာ်း စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့်် စ တ်ကူားပံို ကြ်ားအရပေါ် ဆနာ်းစစ်ြှုြျာား၏   

တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်းအမြစ်  ပဋ ပကခရ ကာင့်် ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်ြျာားအာား အရ ားစ တ်ဆနာ်းစစ်န ိုငရ်ေားအတွက် ပဋ ပကခ 

ထ ရှလွယ်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်းဆ ိုငေ်ာ လြ်ားညွှနခ်ျက်တစ်ခိုရြာ်ထိုတ်ေန ် နငှ့် ် အ ံိုားချေန ် အ ကံမပြု ည။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

အဆင့််အတွက် ပဋ ပကခထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှုဆ ိုငေ်ာ ေရှ အချက်အလက်ြျာား ည ် ယံို ကညအ်ာားထာားေရ ာ်လညာ်း၊ 

စ ြံက နာ်းအဆင့််တွင ်ပဋ ပကခထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှုက ို ယံို ကညစ် တ်ချစာွ အကဲမြတ်န ိုငေ်န ်အချက်အလက် လံိုရလာက်စာွ 

ြေရှ န ိုငပ်ါ။ ဤ စ နရ်ခေါ်ြှု ည် ပဋ ပကခပံိုစံြျာား နငှ့်် လက်နက်က ိုငအ်ိုပ်စိုြျာား တညရ်ှ ြှု အချ နန်ငှ့််အြျှရမပာငာ်းလဲန ိုင ်ည့်် 

အလာားအလာနငှ့််၊ ပဋ ပကခ၏ လှုပ်ရှာားရမပာငာ်းလဲရနရ ာ  ရဘာ ဘာဝရ ကာင့်် ပ ိုြ ို ဆင့််ပွာားကက ားရလားလာ ည။်  
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စ ြံက နာ်းအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြည့််စ တ်ကူားပံို ကြ်ားမခစ် ည့််အဆင့််တွင ် အရကာငအ်ထည်ရြာ် ည့်် အြွဲွေ့အစညာ်း 

ကိုြပဏ  ည ် ပဋ ပကခ ဆံိုားရှု ံားန ိုငရ်မခအနတောယ်က ို ဆနာ်းစစ်ေနန်ငှ့်် စ ြံက နာ်း က်ရောက်ခံဧေ ယာအတွငာ်းရှ  စ ြံက နာ်းနငှ့်် 

ပတ် က်ဆက်နယွ် ူြျာား နငှ့်် တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးေန ်   ားမခာားလွတ်လပ် ည့်် အြွဲ ွေ့တစ်ခိုက ို ခန် ့်အပ် င့််ပါ ည။် ဤ 

ဆနာ်းစစ်ြှု ည ် အဆ ိုပါဧေ ယာအတွငာ်း လက်နက်က ိုငအ်ိုပ်စိုြျာား၏   ဇာလွှြ်ားြ ိုားြှု ရှ ြရှ ၊ အပစ်အခတ်ေပ်စဲြှု 

  ို ့်ြဟိုတ် န ိုငင်ရံေားအေ ရ ကရအားရမပလည်ြှုအရမခအရန၊ က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်ချြုပ်ခွင့််ေရေ ြျာား၊ ရမြမြြုပ်ြ ိုငာ်းြျာား ချထာား 

မခငာ်း နငှ့်် ပပ ားခဲ့် ည့််ငါားနစ်ှအတွငာ်း လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခြျာား စ ညတ် ို ့်က ို ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ရပား င့်် ်ည။် ြ ေ ယာ 

ရေား ာားရြာ်မပချက်ြျာား ဆနာ်းစစ်မခငာ်း ည ် စ ြံက နာ်းတစ်ခို ည ် ပဋ ပကခက ို ပ ိုြ ိုဆ ိုားဝါား ွာားရစန ိုငေ်န ် အလာားအလာ 

ရှ ြရှ က ို ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ရပားန ိုငပ်ါ ည။် ပ ိုြ ိုကျယ်မပန် ့်ရ ာ ပထဝ ရေ တစ်ခိုက ိုလွှြ်ားမခံြု၍၊ ထ ိုရေ တွင ်  ြ ိုငာ်း 

ရ ကာငာ်း ရနာက်ခံအရမခအရနြျာားအေ ရနေပ်စွန် ့်ခွာထကွ်ရမပားခဲ့်ေ ည့််လူထိုြျာား၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာား လက်နက်က ိုင ်

အြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာားနငှ့်် တ ိုငာ်းေငာ်း ာားန ိုငင်ရံေားပါတ ြျာား က ိုရဆွားရနာွးြှုတွငထ်ည့်် ွငာ်းန ိုငေ်န ် စ ြံက နာ်းနငှ့်် ပတ် က် 

ဆက်နယွ် ူြျာားနငှ့်် ထ ရတွွေ့ရဆွားရနာွးြှုက ို ကျယ်ကျယ်ပျံွေ့ပျံွေ့ရဆာငေွ်က် င့််ပါ ည။် ဥပြာ- ရဘာဂထ ရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းအတွက်  အကက ြုမြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ားရလ့်လာြှုြျာားမပြုလိုပ်စဉအတွငာ်း တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာားတွင ် ထ ိုငာ်းန ိုငင် ံ

ြဲရဆာက်တွင ်အရမခစ ိုက် ည့်် ကေင ်အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာားက ို ပါဝငရ်စခဲ့် ည။် အရ ကာငာ်းြာှ- စ ြံက နာ်း 

ဧေ ယာြ ှယခငရ်နေပ်စနွ ့်ခ်ွာထွက်ရမပားခဲ့် ူ အချ ြု ွေ့ ည ်န ိုငင်မံပငပ်တွငရ်နထ ိုငရ်န ကရ ာရ ကာင့် ်မြစ် ည။်  

10.5.4။ မပန်လည်ရနောချထာားြှု လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း  

မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း မပနလ်ညရ်နောချထာားြှု၊ ရမြ  ြ်ားဆညာ်းြှုနငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား မပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ေားစ ြံ 

ချက်ြျာား နငှ့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခငာ်းတ ို ့် တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စရေားအတွက် အြျ ြုား ာားမပနလ်ညရ်နော ချထာား 

ရေားလိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းက ို ရြာ်ထိုတ်ေနအ် ကံမပြု ည။် တည်ရဆာက်ပပ ားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားတွင ် မပနလ်ည် 

ရနောချထာားြှုနငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း မပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ေားအစ အစဉြျာား ည ်  မပနလ်ညရ်နောချထာားြည့််ရနော၌ 

ထာားရှ ြည့်် အရမခခံအရဆာက်အအံို အရထာက်အပံ့်ြျာားနငှ့်် ရမြယာရလျာ်ရ ကားြျာားအရပေါ် ာ ရေတ ိုအာရံိုစ ိုက်ြှု 

ရ ကာင့်် ရြျှာ်ြှနာ်းချက်ြျာားက ို မပည့််ြ ခဲ့်မခငာ်းြရှ ပါ။ ထ ို  ို ့်မပြုလိုပ်ြည့််အစာား၊ အဆ ိုပါအရထာက်အပံ့်ြျာားနငှ့်် ရလျာ်ရ ကား 

ြျာားက ို မပနလ်ညရ်နောချထာားရေားလိုပ်ငနာ်းစဉ၏ အစပျ ြုားရဆာငေွ်က်ြှုြျာားအမြစ်ရဆာငေွ်က်ပပ ား၊  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား 

နငှ့်် ရနထ ိုငြ်ှုအရမခအရနြျာား မပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ပားန ိုငေ်န ်အြျ ြုား ာားြျာားနငှ့်် အြျ ြုား ြ ားြျာားအ ကာား ြတူည ရ ာ လ ို 

အပ်ချက် ြျာားက ိုထည့်် ွငာ်းစဉားစာားလျက်၊ ရေရှညခ်ျ နည်  ရထာက်ပံ့်ရပားရ ာအစ အစဉ ဆက်လ ိုက်လာ င့််ပါ ည။် 54 

မပနလ်ညရ်နောချထာားရေား စ ြံရေားဆွေဲန ် နငှ့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား 

ဦားစ ားဌာန (DHPI  နငှ့်် ခရ ိုင/်ပြ ြုွေ့နယ် အိုပ်ချြုပ်ရေားအာဏာပ ိုငြ်ျာားစ ည့်် တာဝနရ်ှ အစ ိုားေရအဂျငစ် ြျာား၏ စွြ်ားရဆာငေ်ည် 

အာားရကာငာ်းေန ်လ ိုအပ်ရ ကာငာ်း အ ကံမပြုပါ ည။်  ရမြယာရကာ်ြတ ြျာား၏ တာဝနဝ်တတ ောားြျာားက ို တ ိုားချဲွေ့  တ်ြတှ် 

ေနန်ငှ့််  မပနလ်ညရ်နောချထာားရေား နငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား မပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ပားောတွင ် အမခာားရ ာ အစ ိုားေ 

ရအဂျငစ် ြျာားပါ  က်ဆ ိုင ်ည့််အပ ိုငာ်းအလ ိုက် ပါဝငရ်ဆာငေွ်က်ရပားေန ် အြွဲွေ့အစညာ်းဆ ိုငေ်ာြရူဘာငက် ို မပနလ်ည် 

 ံိုား ပ်ေနလ်ညာ်း အ ကံမပြုပါ ည။် ရှ ေငာ်းစွဲြူဝါေနငှ့်် ဥပရေြရူဘာငက် ို အြျ ြုား ာားရမြအ ံိုားချြှု ြဝူါေ နငှ့်် ၁၉၈၄ 

ရမြ  ြ်ားဆညာ်းြှု အက်ဥပရေ (လက်ရှ တွငလ်ွှတ်ရတာ်၌  ံိုား ပ်လျက်ရှ  ည်)တ ို ့်နငှ့်် ဆက်စပ်ရလ့်လာ အကဲမြတ် 

 င့်် ည။် ၂၀၁၆ တွင ်စတငခ်ဲ့် ည့်် ရှစ်နစ်ှ ကာ အြျ ြုား ာားရမြပံိုရေားဆွရဲေားစ ြံက နာ်း မြစ်ရ ာ One Map Myanmar 

                                                             

54 IFC Performance Standard 5 (PS5) advises that resettlement should ‘minimize its impact on those displaced through 
mitigation measures such as fair compensation and improvements to and living condition’. 
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 ည ်စ ြံက နာ်းဆ ိုငေ်ာမပနလ်ည်ရနောချထာားေနစ် ြံရေားဆွြဲှုတွင ်အ ံိုားမပြုန ိုငြ်ည့်် ရမြအ ံိုားချြှု နငှ့်် တောားဝင ်ရမြငာှား 

အရထာက်အထာားဆ ိုငေ်ာ  အချက်အလက်ြျာားက ို ရပားပါ ည။် 

10.5.5။ ရေအာားလျှပ်စစ် အကျ ြုားအမြတ်ရဝြျှခံစာားမခငာ်း ြူရဘာင် 

အကျ ြုားအမြတ်ရဝြျှခံစာားမခငာ်းဆ ိုငေ်ာ လြ်ားညွှနခ်ျက်တစ်ခို ရေား ာားမပြုစိုောတွင၊်   ဇာလွှြ်ားြ ိုားခွင့််ေရေား ယှဉပပ ြုင ်

တ ိုက်ခ ိုက်ြှုြျာားရှ ရ ာ မပညန်ယ်ြျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်အကျ ြုားအမြတ်ရဝြျှခံစာားမခငာ်းအရ ကာငာ်း IFC ၏ 

နညာ်းပညာစာတြ်ား၏ ရြျှာ်ြနှာ်းေလေြ်ျာားက ို က ိုားကာား င့်် ည။် အကျ ြုားအမြတ်ရဝြျှခံစာားမခငာ်းဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ထံိုား 

လိုပ်နညာ်းြျာား ည ် စ ြံက နာ်းအဆ ိုမပြု ူြျာားက ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားက ို လက်ခံရပားထာား ည့််ရေ ခံလူထို နငှ့်် 

စ ြံက နာ်းရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ခံစာားေ ည့််ရေ ခံလူထို၊ ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း နငှ့်် မပည်နယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ားတ ို ့် နငှ့်် 

အကျ ြုားအမြတ်ရဝြျှခံစာားန ိုငြ်ည့်် နညာ်းလြ်ားြျာား ရြာ်မပရပား ည။် ထ ိုနညာ်းလြ်ားြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်-  

• ရငရွ ကားဆ ိုငေ်ာနညာ်းလြ်ား - လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှုြှ ေရှ  ည့််ဝငရ်င၏ွ ောခ ိုငန်ှုနာ်းတစ်ခိုက ို ရေ ခံ 

ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားအာား ရအာက်ပါနညာ်းလြ်ားြျာားမြင့််ရဝြျှမခငာ်း (၁) စ ြံက နာ်း က်ရောက်ခံလူထိုက ို 

ရငရွ ကားတ ိုက်ရ ိုက်ရပားရချမခငာ်း (၂) ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားေနပံ်ိုရင ွ ို ့် ရငလွံိုားရငေွငာ်းမြင့်် ရပားရချမခငာ်း 

(၃) ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား ည ် စ ြံက နာ်း၏အစိုရှယ်ယာရဝစိုက ို လက်ခံေရှ ပပ ား စ ြံက နာ်း က်တြ်ား 

တစ်ရလျှာက် ရနာက်ဆက်တွဲ အမြတ်အစနွာ်း လက်ခံေရှ ြည့်် လိုပ်ငနာ်းအေငာ်းအနှ ားပ ိုငဆ် ိုငြ်ှု ရဝြျှရပားမခငာ်း။ 

• ရငရွ ကားြဟိုတ်ရ ာနညာ်းလြ်ားြျာား - (၁) ရေရလှာငတ်ြံက ို ငါားလိုပ်ငနာ်း/ငါားရြာွးမြျူရေား၊ ဆညရ်မြာငာ်း 

ရေရထာက်ပံ့်ြှု နငှ့််ခေ ား ွာားလိုပ်ငနာ်းြျာားအတွက် အ ံိုားမပြုခွင့််ရပားမခငာ်း (၂) စ ြံက နာ်း တညရ်ဆာက်ရေား နငှ့်် 

ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ြှုတွင ်ရေ ခံမပည ်ူြျာားအာား အလိုပ်ခန် ့်ရပားမခငာ်း (၃) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာား မြန် ့်မြျူားရပားမခငာ်း 

(  ို ့်ြဟိုတ် ဓာတ်အာားခ ရထာက်ပံ့်ရပားမခငာ်း) နငှ့်် အမခာားဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာား ြနတ် ား ရထာက်ပံ့်ရပားမခငာ်း။ 

အကျ ြုားအမြတ်ရဝြျှခံစာားမခငာ်းနညာ်းလြ်ားြျာား နငှ့်် ယငာ်းနငှ့်် ဆက်စပ် ည့်် ဥပရေ နငှ့်် ြဝူါေ ဆ ိုငေ်ာ  က်ရောက်ြှုြျာားက ို 

ထပ်ြံ ခွဲမခာားစ တ်မြာဆနာ်းစစ်ေန ်အ ကံမပြုပါ ည။် ထ ို  ို ့်ရဆာငေွ်က်ောတွင ်မပညရ်ထာငစ်ို နငှ့်် မပည်နယ်/တ ိုငာ်းရေ ကက ား 

အစ ိုားေြျာား ၊ ခရ ိုင/်ပြ ြုွေ့နယ် အာဏာပ ိုငြ်ျာား ၊ ရေ ခံေပ်ေွာ အ  ိုငာ်း အဝ ိုငာ်းြျာား (အြျ ြုား ာားြျာား နငှ့်် အြျ ြုား ြ ားြျာား 

အာားလံိုားပါဝငရ်ဆာငေွ်က်ခွင့််ေရ ာ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာားအပါအဝင)်၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာား န ိုငင်ရံေားပါတ ြျာား၊ တ ိုငာ်းေငာ်း ာား 

လက်နက်က ိုငအ်ြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား နငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်ကိုြပဏ ြျာားအပါအဝင ်ပါဝင ်င့််ပါဝငထ် ိုက် ူြျာားနငှ့်် ကျယ်ကျယ် 

ပျံွေ့ပျံွေ့တ ိုငပ်ငရ်ဆွားရနာွးြှုြျာားပါဝငပ်ါြည။် အကျ ြုားအမြတ်ရဝြျှခံစာားမခငာ်းဆ ိုငေ်ာလြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာား ည ် မပနလ်ညရ်နော 

ချထာားရေားလိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာားနငှ့််လညာ်း ချ တ်ဆက်ထာား င့်် ည။် အရ ကာငာ်းြာှ- အကျ ြုားအမြတ်ရဝြျှခံစာားမခငာ်း 

 ည ် မပနလ်ညရ်နောချထာားရေား နငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်း မပနလ်ညထ်ရူထာငြ်ှု အစ အစဉြျာားက ိုလညာ်း မြည့််စကွ် 

ရထာက်ပံ့်ရပားန ိုငရ် ာရ ကာင့်် မြစ် ည။် 

10.5.6။ ရေရဝရေလဲဧေ ယာ အကာအကွယ်ရပားရေား နညာ်းလြ်ားြျာား  

ရေရဝရေလဲဧေ ယာကာကွယ်မခငာ်း ည ် တစ်နစ်ှတာအတွငာ်း ော  အလ ိုက် ရေစ ားဆငာ်းပျံွေ့ နှံ ့်ြှုြျာား ထ နာ်းထာားမခငာ်း 

  ို ့်ြဟိုတ် တ ိုားတက်ရကာငာ်းြနွရ်စမခငာ်း နငှ့် ်တ ိုက်စာားမခငာ်း နငှ့်် နိုနာ်း ယ်ရဆာင ်ပ ို ့်ချမခငာ်းတ ို ့် အနညာ်းဆံိုား မြစ်ရစမခငာ်းတ ို ့်မြင့်် 

ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်း၏ လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာားက ို ဆက်လည ် ထ နာ်း  ြ်ားလိုပ်က ိုငန် ိုငေ်န ် အကူအည ရပားန ိုငပ်ါ ည။် 

 စ်ပငြ်ျာားစာွ ရပါက်ရောက်လျက် ရှ ရ ာ ရေရဝရေလဲဧေ ယာအတွငာ်း ရေစ ြ့််ဝငြ်ှုနှုနာ်း ည် အရပေါ်ယံရမြလွှာအတွငာ်း 

ထ နာ်း  ြ်ားထာား ည့်ရ်ေ နငှ့် ် ရမြရအာက်ရေစ ြ့််ဝငြ်ှုြျာားဟူ၍ရှ ရ ာရ ကာင့််၊ အပြဲရမပာငရ်ှငာ်းရန ည့် ် ရေရဝရေလဲ 

ဧေ ယာအတွငာ်း ထ နာ်း  ြ်ားထာား ည့် ် ရေစ ြ့််ဝငန်ှုနာ်းထက်ြျာားစွာ ပ ိုမြင့်ြ်ာား ည။် ြိုတ် ိုနြ် ိုားေွာချြှု ည ် အရပေါ်ယံ 
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ရမြလွှာ၏ရေလ ိုအပ်ချက် နငှ့် ် ရမြရအာက်ရေလ ိုအပ်ချက်က ို မပနလ်ညမ်ြည့်တ်ငာ်းရပားမခငာ်းမြစ်ပပ ား၊ ထ ို ့်ရနာက်ပ ိုငာ်း 

ရနေွာ  ကာလတွင ် ထ နာ်း  ြ်ားထာားရ ာရေြျာားက ို နညာ်းနညာ်းချငာ်းမပနထ်ိုတ်ရပား ည။်  တြံအတွငာ်းနိုနာ်းပ ို ့်ချြှု ည် 

တြံ၏ရေ  ိုရလှာငန် ိုငစ်ွြ်ား ဆံိုားရှု ံားရစန ိုငပ်ပ ား၊ ရေထ ဲ ရြျာပါရနရ ာ နိုနာ်းြျာား ည် တာဘ ိုငေ်လက်ြျာားက ို 

ပနွာ်းစာားရစန ိုင ်ည။် မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ရေရဝရေလဲဧေ ယာ ကာကွယ်ရေားနညာ်းလြ်ားြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်ည ်- (၁) 

ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့်် ကိုြပဏ  အြွဲွေ့အစညာ်းက အကိုနအ်ကျခံ တာဝနယ်ူ ည့်် ရေရဝရေလဲဧေ ယာ 

စ ြံခန် ့်ခွဲရေား လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာား နငှ့််/  ို ့်ြဟိုတ် (၂) ရဂဟစနစ် ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားအတွက် ရပားရချြှုြျာား။ ရဂဟစနစ် 

ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားအတွက် ရပားရချြှုြျာားဆ ို ည်ြာှ- ရဂဟစနစ်ဝနရ်ဆာငြ်ှုတစ်ခိုရပားော၌ အကူအည ရပားေန ် ရေ ခံ 

ေပ်ေွာ အ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာားကရပားေ ည့်် အခရ ကားရင/ွဝနရ်ဆာငြ်ှုမြစ် ည။် ရေ ခံေပ်ေွာအ  ိုငာ်း အဝ ိုငာ်းြျာားက 

ရေအာားလျှပ်စစ်စက်ရံိုြျာားအာား ရပားအပ်န ိုငရ် ာ ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ အဓ ကဝနရ်ဆာငြ်ှု ည် ရေရဝရေလဲ ဧေ ယာ က ို 

အကာအကွယ်ရပားမခငာ်းမြစ် ည။် 

10.6။  ိုရတ နန  င ် ့် စ မ ပရုံးဆွ ွဲဖြင ်ုံး  

မြစ်ဝြ်ှား ၊  ဘာဝ ယံဇာတ နငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း တ ို ့်အတွက်  တငာ်းအချက်အလက် ရထာက်ပံ့် 

ရပားေန ်အရမခခံ အချက်အလက် ရစာင့်် ကည့််ြတှ်တြ်ားတငမ်ခငာ်း နငှ့်် ရလ့်လာမခငာ်းြျာားရဆာငေွ်က်ေန ်၊  SDF အရကာင ်

အထညရ်ြာ်ရေား အစ အစဉအရစာပ ိုငာ်းကာလ ၃နစ်ှ အတွငာ်း စတငရ်ဆာငေွ်က်န ိုငရ်ေား အ ကံမပြုပါ ည။် ပ ိုြ ိုအရ ားစ တ် 

ကျရ ာ စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်းအတွက် ဇလရဗေ၊ နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှု၊ ရေရနရဂဟစနစ် နငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား 

အရ ကာငာ်း အရေားကက ား ည့် ် တငာ်းအချက်အလက်လ ိုအပ် ည။်  

ဤလိုပ်ငနာ်းအတွက် အဓ ကအာရံိုစ ိုက် င့်် ည့်် မြစ်ဝှြ်ားြျာားြှာ-ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား နငှ့််  လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားတ ို ့်မြစ်၍၊  န ိုငင်၏ံ 

ရလားပံို ံိုားပံိုက ို လွှြ်ားမခံြုထာားရ ာ၊ တနြ် ိုား အလယ်အလတ် နငှ့်် တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုန ်မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်းရှ  အဆ ိုမပြုနငှ့်် ်

စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား၏ ၆၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ် ထ ိုမြစ်ဝြ်ှားြျာားတွင ် တညရ်ှ ရန ည။် ေိုတ ယရဇာငာ်းရပား 

ဧေ ယာြှာ ြဲရခါငမ်ြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲမြစ်၍၊ တနြ် ိုား အလယ်အလတ် နငှ့်် တနြ် ိုားန ြ့််ဇိုန ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း 

တညရ်ှ  ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏စက်အငအ်ာားအေ ၁၁.၄ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ည ်ထ ိုမြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းတညရ်ှ  ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားဆ ိုငေ်ာ အရ ားစ တ်စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းအတွက် လ ိုအပ်ရ ာ ရေရှညအ်ချက်အလက်ြျာားေရှ ေန ်အမခာားမြစ်ဝှြ်ား ငါားခို 

အနှံ ့် ရစာင့်် ကည့််ြတှ်တြ်ားတင၊်  ိုရတ နမပြုေနလ်ညာ်း လ ိုအပ်ပါ ည။် ဤမြစ်ဝှြ်ားြျာားတွင ် ရနောရေ အလ ိုက် 

အရလားရပား ည့််ဧေ ယာြျာားြာှ ရအာက်ပါအတ ိုငာ်းမြစ် ည။် 

• ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြျာား - မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်၏မြစ်စဉြျာား နငှ့်် တနြ် ိုားြျာားက ိုနာားလညေ်န ် ဤမြစ်ြျာား 

(အဓ ကအာားမြင့်် ဧောဝတ ၊ ချငာ်းတွငာ်း နငှ့််  လံွင)် တရလျှာက် ရေွားချယ်ထာား ည့်် ရနောြျာားတွင ် အဓ က 

ကျ ည့်် မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်ဆ ိုငေ်ာ အဂသ ါေပ်ြျာားက ို ရစာင့်် ကည့််ြတှ်တြ်ားတငမ်ခငာ်း၊ 

• စ ြံက နာ်းြျာားစွာ အဆ ိုမပြုထာားရ ာ တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာား 

• ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားစာွအတွက် စာူးစြ်ားရလ့်လာရနဆမဲြစ် ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား နငှ့်် ဆငတ်ူ ည့်် 

ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ အရမခအရနြျာားရှ  ည့််၊ အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား ြရှ ရ ား ည့်် တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ် 

အလတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား။ လက်ရှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြျာားရှ ရနဆ ဲ ရေဆငာ်းဧေ ယာြျာားအတွက် 

ထ ိုစ ြံက နာ်းြျာားက ို ရဘားြယ်ထာားန ိုင ်ည။် 

10.6.1။ မြစ်ဝှြ်ား အရမခခံအချက်အလက်ြျာား  

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုစ အလ ိုက် ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ စရ ိုက်လကခဏာြျာားက ို နစ်ှရှည် ရလ့်လာ 

 တ်ြတှ်မခငာ်း ည ် မြစ်ဝှြ်ားဆ ိုငေ်ာ လှုပ်ရှာားရမပာငာ်းလဲြှုမြစ်စဉြျာားအရပေါ် နာားလညေ်န ် နငှ့်် မြစ်ကက ားြျာားအတွငာ်း 
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 င့််ရတာ်ရ ာ ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် ထ ရောက်စာွ စ ြံချက်ရေားဆွေဲန ်  အရေားပါ ည်။   ို ့်ရ ာ် 

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ်ဤစရ ိုက်လကခဏာြျာားနငှ့််စပ်လျဉား ည့်် ေန ိုငရ် ာ တငာ်းအချက်အလက် အကန် ့်အ တ် ာရှ  ည။် 

အလာားတူ မြနြ်ာန ိုငင်မံြစ်ြျာားအတွငာ်း ရေချ ြုရဂဟရဗေနငှ့်် ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုအရ ကာငာ်း   ရှ ြှုနညာ်းပါ ည။် 

အရ ားစ တ် အရမခခံအချက်အလက်ြျာား စတငေ်ရှ လာပပ မြစ်ရ ာ်လညာ်း၊ မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုြျာား၊ နိုနာ်းနငှ့်် ရေ အေည် 

အရ ွားတ ို ့်က ို ကာလရှည ်ရစာင့်် ကည့််ြတှ် ာားေနလ် ိုအပ် လ ို၊ ရေရန ရဂဟစနစ်ရလ့်လာြှုြျာားလညာ်း လ ိုအပ်ပါ ည။်  

AIRBMP ရအာက်ရှ  ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားအရမခအရန အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှု  (State of the Basin Assessment “SOBA”)55  

 ည ်မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ြည် ည့််မြစ်ဝှြ်ားအတွက်ြဆ ို ပတ်ဝနာ်းကျင၊် လူြှုရေား နငှ့်် စ ားပာွားရေားဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက် 

ြျာားက ို ရပါငာ်းစပ်ထည့်် ွငာ်းထာား ည့််၊ ယရန ့်အထ  မပည့််စံိုလွှြ်ားမခံြုြှုအရှ ဆံိုား အရမခခံအချက်အလက်ြျာားမြစ် ည။် 

၎ငာ်း ည ် မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုားနငှ့််ဆ ိုင ်ည့်် ရှု ပ်ရထာွးရ ာမြစ်စဉြျာား နာားလညရ်ေားအတွက် “ပထြအကက ြ်တညာ်းမြတ် 

ထာား ည့် ် ြူ” တစ်ခိုက ို ရပားပါ ည။်  လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ားအတွက် SOBA   ို ့်ြဟိုတ် ယငာ်းနငှ့် ်ဆငတ်ူ ည့်် လိုပ်ငနာ်းစဉက ို 

ရဆာငေွ်က်ေန ်အ ကံမပြုပါ ည်။  လံွင၏်  ကက ားြာားကျယ်ပျံွေ့ရ ာရေဆငာ်းဧေ ယာ ည ် န ိုငင်၏ံ ငါားပံိုတစ်ပံိုက ို ြံိုားလွှြ်ား 

ထာား ည့််အမပင ် အဆ ိုမပြုထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု (အဆ ိုမပြု/စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ထာားရ ာ 

စ ြံက နာ်း ၁၄ ခို ြ ှစိုစိုရပါငာ်း စက်အငအ်ာား ၁၆,ဝ၀ဝ ြဂဂါဝပ်) နငှ့််   မြစ်ဝှြ်ားအရ ကာငာ်း   ရှ နာားလညြ်ှု အကန် ့်အ တ် ာ 

ရှ မခငာ်းတ ို ့်ရ ကာင့်် ထ ို  ို ့် ရဆာငေွ်က်ေနအ် ကံမပြုမခငာ်းမြစ် ည။်  

မြစ်ဝြ်ှားအဆင့််တွင ်ရအာက်ပါရလ့်လာြှုြျာားက ို ဦားစာားရပားေန ်အ ကံမပြုပါ ည။်  

ဇလရဗေ 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ မြစ်ဝှြ်ား ရှစ်ခို တွင ် မြစ်ရေ တ ိုငာ်းတာရေားစခနာ်း အကန် ့်အ တ် ာရှ  ည်။ ဧောဝတ မြစ်ဝြ်ှားတွင ်

တ ိုငာ်းတာရေားစခနာ်း က ိုားခို ာ ရှ ၍၊ ထ ိုစခနာ်းြျာားြအှချက်အလက်အချ ြုွေ့အရပေါ် ယံို ကညအ်ာားထာားေြှုြှာ ြရ ချာပါ။56 

စစ်ရတာငာ်းမြစ် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအရပေါ်တွင ် တ ိုငာ်းတာရေားစခနာ်း ရှစ်ခို ရှ ပပ ား၊ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း  လံွင ်

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းအရပေါ်တွင ် တ ိုငာ်းတာရေားစခနာ်းတစ်ခိုတညရ်ှ  ည။် ထ ို ့်မပင ် စ ြံက နာ်းြ ှ ရေထိုတ်လွှတ်ြှုက ို မြစ်ငယ် 

အရပေါ် ရှ  ေဲေွာ နငှ့်် အမခာားတညရ်ဆာက်ပပ ားစ ြံက နာ်းြျာားတွင ် ရစာင့်် ကည့််ြတှ် ာား ည။်   ို ့်ရ ာ် စ ြံက နာ်းဧေ ယာ 

အတွငာ်း ရေစ ားဝင၊် စ ားထကွ်ြှုြျာား တ ိုငာ်းတာြှု အမပည့််အစံို (စ ိုက်ပျ ြုားရေရပားရဝရေား အဓ ကလိုပ်ရဆာင ် ည့််ဆည်ြျာားတွင ်

တ ိုငာ်းတာြှုြျာား အပါအဝင)်က ို ြ  ရှ ေပါ။ န ိုငင်တံစ်ခိုလံိုားအနှံ ့် ြ ိုားရလဝ စခနာ်းြျာား ကွနေ်က်မြန် ့်ကျက်ြှု ညလ်ညာ်း 

အကန် ့်အ တ် ာ ရှ  ည။်  

ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားအရမခအရန အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ြှု  (SOBA) ြတ ိုငြ် က၊ ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားအတွက် ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ 

ပံိုစံငယ် မပြုလိုပ်စစ်ရဆားမခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ရမြြျက်နာှမပငအ်ရပေါ်ယံက ိုမြတ် နာ်းစ ားဆငာ်းရေစိုစိုရပါငာ်းြညြ်ျှရှ ရ ကာငာ်း 

ဆနာ်းစစ်မခငာ်းတ ို ့် ရဆာငေွ်က်ခဲ့်မခငာ်းြရှ ပါ။ ြ ိုားရေချ နတ် ိုငာ်းတာ ည့်် စခနာ်း ၁၈ ခို၏  ၁၉၈၁ ခိုနစ်ှြ ှ၂၀၁၆ အထ  ော  ဥတို 

ဆ ိုငေ်ာအချက်အလက်အရပေါ် အရမခခံ ည့််  ရေအေငာ်းအမြစ်စနစ် စ ြံရေားဆွမဲခငာ်းဆ ိုငေ်ာ SOURCE ရဆာ့်ြ်ဝဲက ို 

အ ံိုားမပြုကာ SOBA က ပံိုစံငယ်တစ်ခိုက ို ရေားဆွခဲဲ့် ည။် မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း အမခာားြည ်ည့် ်မြစ်ဝြ်ှားတွငြ်ျှ  ထ ိုကဲ့်  ို ့် 

ြျက်နာှမပငရ်ေပြာဏ ရလ့်လာဆနာ်းစစ် ည့််ပံိုစံငယ်  မပြုလိုပ်ထာားမခငာ်းြရှ ပါ။ ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ အရမခခံအချက်အလက် 

ြျာား တ ိုားတက်ရကာငာ်းြွနရ်စေန ်လ ိုအပ်ရ ာလိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့်ပါဝင ်ည ်- 

                                                             
55 SOBA, 2017.   
56 HIC, 2017. Ayeyarwady State of the Basin Assessment (SOBA) 2017: Synthesis Report, Volume 1. Yangon, December 
2017.   
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• မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ရှ ေငာ်းစွဲ မြစ်ရေတ ိုငာ်းတာြှု စခနာ်းြျာားထံြ ှေရှ ြည့်် ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက်ြျာား၏ 

မပညစံ်ိုလံိုရလာက်ြှု နငှ့်် ယံို ကညအ်ာားထာားေြှုက ို  မပနလ်ည် ံိုား ပ်မခငာ်း 

• လာြည့််  ံိုားနစ်ှတာ ကာလအတွငာ်း ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား အတွက် ြ ိုားဇလဆ ိုငေ်ာစနစ်ြျာား အဆင့််မြ င့််တငမ်ခငာ်း 

မပြုလိုပ်ေန ် ဇလရဗေ  တငာ်းအချက်အလက်ဌာန - Hydro-Informatics Centre(HIC) ၏ ဦားစာားရပားြှုအာား 

အကဲမြတ်မခငာ်း 

•  လံွင ်နငှ့်် အမခာားမြစ်ဝှြ်ားြျာားအတွက် ြ ိုားဇလစနစ် ဆ ိုငေ်ာ စ ြံချက်တစ်ခို ရြာ်ထိုတ်မခငာ်း 

• တပ်ဆငစ်က်အငအ်ာား ၁၀ ြဂဂါဝပ် နငှ့််အထက် စ ြံက နာ်းြျာား၏ ပ ိုငရ်ှငြ်ျာား/ ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်လိုပ်က ိုင ်ူြျာား 

အာားလံိုားအရနနငှ့််  မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှုတ ိုငာ်းတာထာား ည့််အချက်အလက်ြျာားက ို MOEE   ို ့် ရမခာက်လတစ်ကက ြ် 

ရပား ွငာ်းေန ် တ်ြတှ်မခငာ်း  

• အစ ိုားေဌာနြျာား စိုရဆာငာ်း၊ ဆနာ်းစစ်ထာား ည့်် ရေအေညအ်ရ ွားဆ ိုငေ်ာ အချက်အလက်ြျာားက ို တစ်ခိုတညာ်း 

ရ ာ အချက်အလက်ဘဏ ်(ရေတာရဘ့်စ်) အတွငာ်း စိုစညာ်းထည့်် ွငာ်းမခငာ်း 

နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငြ်ှု 

မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ အဓ ကမြစ်ဝှြ်ားြျာားအတွငာ်း နိုနာ်းထကွ်ရှ ြှု နငှ့််  ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငြ်ှုအရ ကာငာ်း နာားလည ် ရှ ြှု အနညာ်းငယ် 

 ာရှ  ည။် လက်ရှ အရမခအရနတွင ် နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငြ်ှုက ို ရစာင့်် ကည့််ြတှ် ာားမခငာ်းြရှ  လ ို ယခငန်စ်ှြျာားစွာ 

တ ိုငာ်းတာထာားခဲ့် ည့်် အချက်အလက်ြျာားက ိုလညာ်း  ံိုားစွဲ၍ြမြစ်န ိုငဟ်ိုယူဆပါ ည။် WWF  ည ်SOBA ၏ တစ်စ တ် 

တစ်ပ ိုငာ်းအမြစ် ဧောဝတ မြစ်အတွငာ်း နိုနာ်းနြူနာရကာက်ယူြှုက ို အကန် ့်အ တ်မြင့််ရဆာငေွ်က်ခဲ့် ည။် ထ ိုရနာက် 

မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု ရစာင့်် ကည့််ြှတ် ာားမခငာ်း နငှ့်် နြနူာြျာားစိုရဆာငာ်းမခငာ်း လိုပ်ငနာ်းတ ို ့်က ို ရပါငာ်းစပ်ထည့်် ွငာ်းထာား ည့်် ၂ 

နစ်ှတာ နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှုရစာင့်် ကည့်် ရလ့်လာမခငာ်းအစ အစဉတစ်ခိုက ို ထရူထာငေ်န ်အ ကံမပြုခဲ့် ည။်  င့်ရ်တာ်ရ ာ 

အချက်အလက် စ ြံခန ့်ခ်ွဲြှုစနစ်နငှ့် ်အတူ တ ြတ်တညာ်းမြစ်ရ ာနညာ်းလြ်ားြျာား နငှ့် ်လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား ထရူထာင ်

 တ်ြတှ်ေနလ်ညာ်း  အ ကံမပြုထာား ည။်  လံွငမ်ြစ်အတွက်လညာ်း (၁) စ ြံက နာ်းြတ ိုငြ် က အရမခခံအချက်အလက်ြျာား 

ေေန ်အတွက် နိုနာ်းနြူနာရကာက်ယူမခငာ်း နငှ့်် remote sensing နညာ်းပညာမြင့်် ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (၂) နိုနာ်း နငှ့််  ရေထိုစ ားနှုနာ်း 

ရစာင့်် ကည့်် ရလ့်လာမခငာ်း ြရူဘာငတ်စ်ေပ် တ ို ့်ပါဝင ်ည့်် အလာားတူ ချဉားကပ်နညာ်းက ို ရြာ်ထိုတ်န ိုငပ်ါ ည။် 

ငါားလိုပ်ငနာ်းနငှ့်ဇ် ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ 

မြနြ်ာန ိုငင်၊ံ အဓ က မြစ်ဝြ်ှားအာားလံိုားရှ   တ်ြတှ်လျာထာား ည့်် မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားတွင ် ရေရန ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ၊ 

ရေချ ြု  က်ရှ  ကျက်စာားောရနောြျာား နငှ့်် မြစ်၏  ကံခ ိုငြ်ှုတ ို ့်က ို အကဲမြတ် ဆနာ်းစစ်ေန ်လ ိုအပ်ပါ ည။် ငါား ရလာက်၊ 

အမခာားငါားြျာား နငှ့်် ရေရနတ ေစဆာနြ်ျ ြုားစ တ်ြျာား၏ ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုအရပေါ် ရလ့်လာြှုြျာား အကန ့်အ် တ် 

 ာရှ  ညဆ် ို ည့်တ် ိုင ် ဧောဝတ မြစ်အရပေါ်တွင ်ယငာ်းတ ို ့်က ိုရလ့်လာရဆာငေွ်က်ရနပါ ည။် ဤ ရေ ဆ ိုငေ်ာ အချက် 

အလက်ရကာက်ယူရလ့်လာြှု နညာ်းလြ်ား ည ် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းတရလျှာက် ငါားြျာား၏ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုြျာား 

အရ ားစ တ်ရစာင့် ်ကည့်န် ိုငရ်ေား ရစာင့်် ကည့််ရနောရေွားချယ် တ်ြတှ်ေနအ်တွက်  င့်ရ်တာ်ပါ ည။်  လံွင ်နငှ့်် အမခာား 

မြစ်ဝြ်ှားြျာားအတွငာ်း ငါား ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာြှုလြ်ားရ ကာငာ်းြျာားက ို   နာားလညေ်န ်   ပပံနညာ်းကျရလ့်လာြှုြျာားက ို 

ရေ နတေဗဟို ိုတြျာားနငှ့်် ရပါငာ်းစပ် ံိုားစွဲ င့်ပ်ါ ည။် ပစ်ြတှ်ထာား ည့်် မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားက ို  တ်ြတှ်ေန ်ကနဦား 

ဆနာ်းစစ်ြှု လ ိုအပ်ြညမ်ြစ်ပပ ား၊  လာြည့်် ၃ နစ်ှတာကာလအတွငာ်း အချက်အလက်ရကာက်ယူရလ့်လာြှုြျာား ရဆာငေွ်က် 

 င့်ပ်ါ ည။် မြနြ်ာန ိုငင်ရံှ ၊ မြစ်ြျာား၏ မြစ်အထက်ပ ိုငာ်း အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားအရပေါ် အကဲမြတ်ြှုြျာား ြမပြုလိုပ်ေရ ားပါ။ 
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ထ ို မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား ည် အရေားပါ ည့်် ငါားလိုပ်ငနာ်းြျာားက ို ြျာားစွာရထာက်ပံ့်ရပားန ိုငြ်ည်ြဟိုတ်ရ ာ်လညာ်း၊ 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ အတွက်အလွနအ်ရေားကက ား၍  ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ်ြျာားစာွက ိုလညာ်း လက်ခံရပားထာား ည။် 

SEA မပြုစိုရေားဆွဲစဉကာလအတွငာ်း ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ နညာ်းပညာဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ငနာ်းြျာားက ို ရဆွားရနာွးခဲ့်၍၊   KBA ကွနေ်က်က ို 

ချဲွေ့ထငွေ်န ် မြစ်န ိုငရ်မခရှ  ည့််ဧေ ယာြျာားက ို ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ခဲ့် ည။် ထ ိုခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ထာားရ ာ ဧေ ယာြျာားအမပင၊် 

ရှ ေငာ်းစွဲ ရဘားြဲ့်ရတာြျာား ည်လညာ်း ချဲွေ့ထငွေ်န ်အလာားအလာရှ  ညဟ်ို ရှု မြငထ်ာားပပ ား၊ တနြ် ိုားပ ိုမြင့်ြ်ာားရ ာ ဧေ ယာြျာား 

ထည့်် ွငာ်းန ိုငရ်ေား နယ်န ြ တ်ချဲွေ့ထငွ ်တ်ြတှ်ေန ်ယငာ်းတ ို ့်က ို ဦားစာားရပားရလ့်လာ င့် ်ည။်  

အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာား၏စာား ံိုားြှု နငှ့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားအတွက် ရေ ခံ ငါားလိုပ်ငနာ်းြျာား၏ အရေားပါြှုက ို ဆံိုားမြတ်ေန ်

ရေရန ဇ ဝ ြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲဆနာ်းစစ်ြှုြျာားက ို လူြှု - စ ားပွာား ရလ့်လာြှု စစ်တြ်ားြျာားတွငထ်ည့်် ွငာ်းရဆာက်ေွက် င့််ပါ ည။် 

လက်ရှ တွင ် န ိုငင်အံဆင့််စာေငာ်းအငာ်းြျာား ည ် အရကာငာ်းဆံိုား “ခန် ့်ြှနာ်းချက်ြျာား” ာမြစ်ပပ ား၊ ထ ိုစာေငာ်းအငာ်းြျာား ည်  

စ ားပာွားမြစ်ငါားလိုပ်ငနာ်းက ို ရဇာငာ်းရပား၍၊   အရ ားစာား နငှ့်် အချ နပ် ိုငာ်း ငါားလိုပ်ငနာ်းြျာားအရပေါ် ကူည မြည့််ဆညာ်းရပား ည့်် 

ရေချ ြုငါားြြ်ားဆ ားေရှ ြှုြျာားက ို  အမပည့််အဝ ထည့််စဉားစာားမခငာ်း ြရှ ပါ။ 

လူြှုစ ားပာွားအရမခအရနြျာား 

လူြှု-စ ားပာွား ဆ ိုငေ်ာ စစ်တြ်ားရကာက်ယူရလ့်လာြှု နငှ့် ်  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းရလ့်လာြှုြျာားက ို စ ြံက နာ်းတစ်ခို   ို ့်ြဟိုတ် 

မြစ်လက်တက်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့််အဆင့််တွင ်ရဆာငေွ်က်မခငာ်းက အရကာငာ်း 

ဆံိုားမြစ် ည။်   ို ့်ရ ာ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ဝှြ်ားအဆင့်တ်ွင ် ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု(ဥပြာ ရေကက ားမခငာ်း၊ 

ြ ိုားရခါငမ်ခငာ်း) ေဏခ်ံေြျာားမခငာ်း နငှ့််  ဘာဝ ယံဇာတအရပေါ် အြှ မပြုရနြှုြျာားက ို နာားလည် ရဘာရပါက်မခငာ်း ည် 

မြစ်ဝြ်ှား တစ်ခိုလံိုား နငှ့််  က်ဆ ိုငရ် ာ စ ြံချက်ရေားဆွြဲှုအတွက်  တငာ်းအချက်အလက် အကူအည ေန ိုငပ်ါ ည။် 

ြဲရခါငမ်ြစ်ဝှြ်ားရကာ်ြရှင ် (MRC )က ရဆာငေွ်က် ည့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်ြှု ရစာင့်် ကည့််မခငာ်း နငှ့်် ထ ခ ိုက်ခံစာား 

လွယ်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (Social Impact Monitoring Vulnerability Assessment “SIMVA”)   ို ့်ြဟိုတ် အလာားတူ 

ချဉားကပ်ြှုြျ ြုား ည ် အဓ က မြစ်ကက ားြျာား နငှ့်် မြစ်လက်တက်ြျာား၏ လွှြ်ားြ ိုားြှုရှ ရ ာ  က်ဆ ိုငေ်ာရေ ြျာားအတွငာ်း 

ရနထ ိုင ်ည့််  ရေ ခံေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းြျာား၏ ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု (မပန် ့်ကျဲရနရ ာအချက်အလက်ြျာား)က ိုဆနာ်းစစ် 

ေန ် အ ံိုားဝငရ် ာြရူဘာငတ်စ်ခိုက ို ရပားန ိုငပ်ါ ည။်  ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုရ ကာင့်် ထ ခ ိုက်ခံစာား 

ေန ိုင ်ည့်် မြစ်ြျာားအရပေါ် ရေ ခံတ ို ့်၏ ြှ ခ ိုြှုနငှ့်ပ်တ် က် ည့််၊ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအဆင့််  တငာ်းအချက်အလက်ြျာား၊ 

ရအာက်ပါတ ို ့်အပါအဝငက် ို ပ ိုြ ိုလ ိုအပ်ပါ ည ်-  

• မြစ်ကြ်ားပါား ၊ ကျွနာ်းြျာား တွင ် ဥယျာဉမခံစ ိုက်ပျ ြုားြှု နငှ့်် စ ိုက်ခငာ်းြျာား - ၎ငာ်းတ ို ့်၏ တညရ်နော၊ ဧေ ယာ၊ 

အထကွ်နှုနာ်း၊ အ ံိုားမပြု ည့််ပံိုစံ၊ ၎ငာ်းတ ို ့်အရပေါ် စ ိုက်ပျ ြုားရေား မပြုလိုပ် ည့်် အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာား၏ အရေအတွက် 

နငှ့််၊ အ ြ်ရထာငစ်ို နငှ့်် ေပ်ေွာအ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်း ၏စ ားပာွားရေားတွင ်၎ငာ်းတ ို ့်၏ အခနာ်းကဏ္ဍ 

• ငါားြြ်ားဆ ားေရှ ြှုြျာားအရပေါ် အြှ မပြုရနမခငာ်း - အ ြ်ရထာင ် အရေအတွက် နငှ့်် ၎ငာ်းတ ို ့်က ငါားြြ်ားဆ ား ည့်် 

အတ ိုငာ်းအတာ နငှ့်် ြြ်ားဆ ားေရှ  ညြ်ျာားက ို အ ံိုားမပြုပံို ( စာား ံိုားမခငာ်း ၊ ရောငာ်းချမခငာ်း )  

• မြစ်ရ ကာငာ်းခေ ား  ွာားလာြှုက ို အြှ မပြုရန ည့််  က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာား - အ ြ်ရထာငစ်ို နငှ့်် ရေ နတေ 

စ ားပာွားရေားတွင ် အ ံိုားမပြုြှုပံိုစံ နငှ့်် အ ံိုားမပြု ည့််အတ ိုငာ်းအတာ 

ရလ့်လာေန ် ဦားစာားရပား ရနောြျာားြှာ - ဧောဝတ  နငှ့််  လံွငမ်ြစ်ြျာား မြစ် ည။်  ထ ိုမြစ်ြျာား၏ အေွယ်အစာား နငှ့်် 

စ ြံရေားဆွဲထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား၏အေွယ်အစာားတ ို ့်ရ ကာင့်် ထ ို  ို ့်  တ်ြတှ်မခငာ်းမြစ် ည။် 

စစ်ရတာငာ်း၊ ြဲရခါင ်၊ ပဲခူား နငှ့်် ဘ လငာ်း မြစ်ဝြ်ှားြျာားအတွငာ်း မြစ်ဝှြ်ားဆ ိုငေ်ာဆနာ်းစစ်ြှုအရ ားစာားြျာားက ို ရဆာငေွ်က်န ိုငပ်ါ 
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 ည။် တန သာေ  နငှ့်် ေခ ိုငက်ြ်ားရ ို ားတနာ်း  မြစ်ဝှြ်ားြျာားအာားရလ့်လာောတွင ် နိုနာ်း ယ်ယူပ ို ့်ရဆာငြ်ှု၊ ငါားရရွှွေ့ရမပာငာ်း 

 ွာားလာြှု နငှ့်် ရေချ ြု နငှ့်် ကြ်ားရ ို ားတနာ်း ရဂဟစနစ်ြျာားအ ကာား ဆက် ွယ်ြှု တ ို ့်အရပေါ် ပ ိုြ ို ရဇာငာ်းရပားရလ့်လာန ိုငပ်ါ 

 ည။်  

10.6.2။ အချက်အလက်စ ြံခန ့််ခွဲြှုစနစ်  

 က်ဆ ိုငေ်ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အချက်အလက် နငှ့် ်  ဘာဝ ယံဇာတ  တငာ်းအချက်အလက်အာားလံိုားက ို 

စ ြံခန ့်ခ်ွဲေန ် ဝနက်က ားဌာနနစ်ှခို ရပါငာ်းစပ်ည  နှု ငာ်း၍၊ အချက်အလက် စ ြံခန် ့်ခွဲြှုစနစ် (data management system)တစ်ေပ် 

က ို ရြာ်ထိုတ်ေနအ် ကံမပြုပါ ည။် ထ ိုစနစ်က ို  MOEE နငှ့် ်  MONREC တ ို ့် ပာူးတွဲစ ြံခန ့်ခ်ွဲ င့်ပ်ပ ား ရအာက်ပါတ ို ့်က ို 

ထည့်် ွငာ်း င့်် ည ်-  

• မြစ်ဝြ်ှားဇိုန ် ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်မခငာ်း အစ အြံြျာား၊ ဆက်န ွှယ်ော ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံချက် ရေားဆွမဲခငာ်း နငှ့် ်

ေ ဇ ိုငာ်းလြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာား၊ နငှ့် ်ဆက်န ွှယ်ော SEA GIS အလွှာြျာား ။ MOEE က စ ြံခန ့်ခ်ွဲေနမ်ြစ် ည်။ 

• ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းရေတာရဘ့်စ်တစ်ခို ။ SEA ၏ အစ တ်အပ ိုငာ်းတစ်ေပ်အမြစ်ရြာ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ားမြစ် ညက် ို 

MOEE က ထ နာ်း  ြ်ားြြ်ွားြံေနမ်ြစ် ည။် 

• မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု နငှ့် ်ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာအချက်အလက်။ MOEE ကစ ြံခန ့်ခ်ွဲေနမ်ြစ် ည။် 

•  ဘာဝ ယံဇာတ နငှ့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ အရ ကာငာ်း  တငာ်းအချက်အလက် ။ MONREC ကမပြုစိုရပား ည။် 

• တညရ်ဆာက်ပပ ား နငှ့်် အနာဂတ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအာားလံိုား၏ ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာ 

ဆနာ်းစစ်ြှုြျာား နငှ့် ်စ ြံခန ့်ခ်ွဲရေားအစ အြံြျာား (CIA , EIA, IEE, EMP) ြျာားအတွက် အြျာားမပည် ူ  ို ့် ထိုတ်မပန ်

ထာား ည့် ်ရေတာရဘ့်စ် ။  MONREC က တညရ်ထာငရ်ြာ်ထိုတ်ရပားထာား ည။်  

 တငာ်းအချက်အလက်ြျာားက ို အစ ိုားေဌာနြျာား ၊  င့်ရ်တာ်လျင ်ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ည့် ်အြွဲွေ့ြျာားနငှ့် ်

အမခာားပါဝင ်င့်ပ်ါဝငထ် ိုက် ူြျာား အပါအဝင၊် ရနာက်ဆံိုားအ ံိုားမပြု ူြျာားအတွက် ဝက်ဘ်ဆ ိုက်ြျာားြမှြစ်ရစ၊ အွနလ် ိုငာ်း 

ပလက်ရြာငာ်းရပေါ်ြမှြစ်ရစ ေရှ န ိုငေ်န ်မပြုလိုပ်ရပားြညမ်ြစ် ည။်  

အထက်ပါ တငာ်းအချက်အလက်က ို စိုစညာ်းပပ ား ညန်ငှ့််တစ်ပပ ြုငန်က်၊အချက်အလက်ရဝြျှမခငာ်းက ို အာားရပားမြ င့််တငေ်န ်

နငှ့်် လိုပ်ငနာ်းတူြျာား ထပ်ရနမခငာ်းက ို ရရှာငရ်ှာားေန ်အမခာား စ ြံရေားဆွထဲာားရ ာ ရေနငှ့််ဆ ိုင ်ည့်် အချက်အလက် စ ြံခန် ့်ခွဲြှု 

စနစ်ြျာား အရပေါ် မပနလ်ည ်ံိုား ပ်ေန ် အ ကံမပြုပါ ည။် DWIR နငှ့်် အမခာားဌာနြျာား ည် လာြည့််  ၃ နစ်ှတာ 

ကာလအတွငာ်း ြ ိုားဇလ ဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် အမခာား အချက်အလက်ြျာားက ို ဇလရဗေ တငာ်းအချက်အလက်ဌာန (HIC) ထ ဲ ို ့် 

စိုစညာ်း ထည့်် ွငာ်းရပားလျက်ရှ  မြင့််၊ SEA ြှထကွ်ရှ လာ ည့််  တငာ်းအချက်အလက်က ို အဆ ိုပါအချက်အလက် 

ဌာန  ို ့် ထည့်် ွငာ်းရပားမခငာ်းမြင့််၊ အဆံိုားအမြတ်ချြတှ်ရေား အရထာက်အကူမပြုစနစ် (Decision SupportSystem -DSS) 

ရြာ်ထိုတ်ြနတ် ားြှုက ို အရထာက်အကူ မပြုန ိုငပ်ါ ည။် အချက်အလက် စ ြံ ခန် ့်ခွဲရေားအတွက် ပူားရပါငာ်းရဆာငေွ်က်ောတွင ်

MOALI( ရေရလှာငတ်ြံ နငှ့်် ရမြ အ ံိုားချြှု )၊  ငါားလိုပ်ငနာ်းဦားစ ားဌာန ( ငါားထိုတ်လိုပ်ြှုအလာားအလာြျာား ၊ ငါားြြ်ားခွင့်် 

လ ိုငစ်ငခ်ျရပားမခငာ်းြျာား ) ၊ DWIR (ရေရ ကာငာ်း ခေ ား ွာားလာြှု) နငှ့်် အမခာားရအဂျငစ် ြျာားပါဝင ်င့် ်ည။် 

ရြာငာ်းနငှလ်ည်ပတ်ဆ ဲ ပိုဂဂလ က ရေအာားလျှပ်စစ်ပ ိုငရ်ှငြ်ျာားက မြစ်ရေစ ားဆငာ်းြှု အချက် အလက်ြျာားက ို ဝနက်က ား ဌာန  ို ့် 

ရမခာက်လတစ်ကက ြ် ရပား ွငာ်းန ိုငရ်ေား  MONREC က ရတာငာ်းခံေန ် နငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းအ စ်ြျာား အာားလံိုား 

အတွက်လညာ်း ဤ စညာ်းကြ်ားချက်က ို ချြတှ်ထာားေန ်အ ကံမပြုပါ ည။် 
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10.6.3။ မြစ်ဝှြ်ားစ ြံချက် ရေားဆွဲမခငာ်း  

မြစ်ဝြ်ှားတစ်ခိုလံိုားနငှ့်ဆ် ိုင ်ည့််စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း ည ် ဘက်စံိုရပါငာ်းစ  စဉားစာားထည့်် ွငာ်းထာား ည့်် မြစ်ဝြ်ှားစ ြံချက် 

ရေားဆွမဲခငာ်း၏ အစ တ်အပ ိုငာ်းတစ်ေပ်မြစ်၍၊  က်ဆ ိုငေ်ာ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခို အတွငာ်း ကဏ္ဍြျာားစွာ နငှ့်် ဆ ိုင ်ည့်် ရေ ၊ ရမြ 

နငှ့်် အမခာား ယံဇာတ အေငာ်းအမြစ်ြျာား ထ နာ်း  ြ်ားရစာင့််ရရှာက်မခငာ်း၊ စ ြံခန် ့်ခွဲမခငာ်းနငှ့်် ြွံ ွေ့ ပြ ြုားရေားအရကာငအ်ထည ်

ရြာ်မခငာ်းတ ို ့်က ို ရပါငာ်းစပ်ထည့်် ွငာ်းထာားမခငာ်းမြစ် ည။်  ဤ စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း ည ်  ရဂဟစနစ်ြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ား 

ရစာင့််ရရှာက်ထာားမခငာ်း နငှ့်် လ ိုအပ်လျင ် မပနလ်ညထ်ရူထာငရ်ပားလျက်၊  ရေအေငာ်းအမြစ်ြျာားြ ှစ ားပာွားရေား နငှ့်် လူြှုရေား 

အကျ ြုားရကျားဇူားြျာား က ို ြျှတရ ာနညာ်းလြ်ားပံိုစံမြင့််  ထ ရောက်အကျ ြုားရှ စာွ ထိုတ်ယူရဝြျှေန ်ေညေွ်ယ် ည။် 57  

မြနြ်ာန ိုငင်တံွင ် ဘက်စံိုရပါငာ်းစပ်စဉားစာား ည့််မြစ်ဝြ်ှားစ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း ည ် “မြစ်ဝြ်ှားြဟာစ ြံချက်” တစ်ခို နငှ့် ်

(မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ၅၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို လွှြ်ားမခံြုထာား ည့််) ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားအတွက် ဆံိုားမြတ်ချက်ချြတှ်ြှု 

အရထာက်အကူမပြုစနစ် (Decision Support System)က ို  ရြာ်ထိုတ်လျက်ရှ  ည့် ် ံိုားနစ်ှတာ အစ အစဉ (AIRBMP) 

တွင ် စတငရ်ဆာငေွ်က်ရနခဲ့်ပပ ား မြစ် ည။်    ဤ လိုပ်ငနာ်းစဉ ထရူထာင ်လ ို၊  မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ  ၁၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း က ို 

ြံိုားလွှြ်ားထာား ည့် ်  လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှားတွငလ်ညာ်း အလာားတူ မြစ်ဝှြ်ား ြဟာစ ြံချက် တစ်ခို က ို အစ ိုားေက ဦားစာားရပား 

ရေားဆွေဲန ်  အ ကံမပြုပါ ည။် ထ ို ့်ရနာက်တွင ် အမခာားမြစ်ဝှြ်ား ရမခာက်ခိုတွငလ်ညာ်း အလာားတူ စ ြံချက်ြျာားက ို 

ဆက်လက်ရေားဆွေဲန ်အ ကံမပြုပါ ည။်  

မြစ်ဝြ်ှား စ ြံခန် ့်ခွဲြှု နငှ့်် လ ိုအပ်ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားဆ ိုငေ်ာအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား  ထရူထာငေ်နအ်တွက် ဥပရေ နငှ့်် 

အြွဲွေ့အစညာ်းဆ ိုငေ်ာ ြရူဘာငက် ို မပနလ်ည ်ံိုား ပ် င့််ပါ ည။်  ဧောဝတ  မြစ်ဝှြ်ား ရကာ်ြရှင ် (Ayeyarwady River 

Basin Commission)  ထူရထာငေ်န ် ယခငက်အဆ ိုမပြုခဲ့်ရ ာ်လညာ်း၊ AIRBMP ၏ လတ်တရလာအာရံို ည် 

မြစ်ဝြ်ှားစ ြံချက် ရြာ်ထိုတ်မခငာ်း နငှ့်် Hydro-Infromatics Centre(HIC) ထရူထာငမ်ခငာ်း တ ို ့်အရပေါ် ကျရောက်ရနပံိုရပေါ် 

ပါ ည။် စရတာ့်ဟိုြ်ား ပတ်ဝနာ်းကျငဆ် ိုငေ်ာအြွဲွေ့ ( Stockholm Environmental Institute)  ည ်ချငာ်းတွငာ်း မြစ်ဝှြ်ား 

ရကာ်ြရှင ်အတွက် ြရူဘာင ်တစ်ခိုက ို  တ်ြတှ်ရြာ်ထိုတ်ရပားလျက်ရှ ၍၊ ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ ေ ဇငဘ်ာလတွင ်DWIR  ည် 

 လံွငမ်ြစ်ဝှြ်ား ရကာ်ြရှငက် ို မြနြ်ာ ၊ တရိုတ် နငှ့်် ထ ိုငာ်း တ ို ့်အ ကာား ပာူးတွဲထရူထာငေ်န ်အဆ ိုမပြုခဲ့် ည။် လနက်ျနာ်း - 

ြဲရခါင ် စ ားပွာားမြစ် ရေရ ကာငာ်းခေ ား ွာားလာရေား ည  နှု ငာ်းရဆာငေွ်က်ြှုပာူးတွဲရကာ်ြတ  (Joint Committee for 

Coordination on Commercial Navigation on the Langcang-Mekong River) တွင ်  ံလွငမ်ြစ်ဝှြ်ားရကာ်ြရှင ်

ထရူထာငရ်ေား  ရဘာတောားြျာားက ို ကနဉ ားတငမ်ပရဆွားရနာွးခဲ့်၍၊ ေညေွ်ယ်ချက်ြျာား ည ် ရေရ ကာငာ်းခေ ား ွာားလာရေား 

နငှ့်် ကိုန ်ွယ်ရေားတ ို ့်က ို အရလားထာားမခငာ်းမြစ်န ိုငပ်ါ ည။်  

ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု၏ န ိုငင်မံြတ်ရကျာ် က်ရောက်ြှုြျာားအရပေါ်  အရ ားစ တ်ရလ့်လာြှုြျာား၊  

အထာူး မြင့်် ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း ဝငရ်ောက် ရန ည့််  မြစ်လက်တက်ြျာားတွငန်ငှ့််  ံလွငမ်ြစ်ဝှြ်ားတွင ် ရလ့်လာ 

ရဆာငေွ်က် င့်် ည။်. 

10.6.4။ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား  

ဇ ဝရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ နငှ့်် လူြှု-စ ားပာွားဆ ိုငေ်ာ ဆနာ်းစစ်ရလ့်လာအကဲမြတ်ြှုြျာားက ို စ ြံရေားဆွဲထာားရ ာရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းြျာားရှ  ည့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၁၂ ခို(ဇယှာုံး ၁၀.၁)တွင ် ဦားစာားရပား ရဆာငေွ်က်ေန ်

အ ကံမပြုပါ ည။် ဤမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း တစ်ြထူာူး ည့်် ပတ်ဝနာ်းကျင ်နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ တနြ် ိုားြျာား၊ မြစ်၏ 

                                                             

57 Adapted from: Abell, R., M. Thieme, E. Dinerstein, and D. Olson. 2002. A Sourcebook for Conducting Biological 
Assessments and Developing Biodiversity Visions for Ecoregion Conservation. Volume II: Freshwater Ecoregions. World 
Wildlife Fund, Washington DC, USA. 
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 ကံ့်ခ ိုငြ်ှုအရမခအရနနငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားမြစ်စဉြျာားအာား ရေရဝရေလဲေပ်ဝနာ်းဧေ ယာြျာားက ကူည မြည့််ဆညာ်းရပားြှုတ ို ့်က ို ခွဲမခာား 

ရြာ်ထိုတ်ေန ်အရ ားစ တ်ကျ ည့် ်အရမခခံအချက်အလက်ြျာား လ ိုအပ် ည။် ဤရလ့်လာြှုြျာား ည ် ရမပာငာ်းလဲြှု၏ 

ရြာငာ်းနငှအ်ာားြျာား နငှ့် ်  ၎ငာ်းတ ို ့်အာား ြည ် ို ့်စ ြံခန ့်ခ်ွဲန ိုငရ် ကာငာ်းဆံိုားမြတ်ေန၊် မြစ်၏လက်ရှ  ကံ့်ခ ိုငြ်ှုအရမခအရန နငှ့်် 

လူတ ို ့်၏ လက်ရှ လိုပ်ရဆာငခ်ျက်ြ အာားြျာားက ို ချ တ်ဆက်ရြာ်မပရပား င့် ်ည။်  ရနာက်ထပ် ိုရတ နြျာားတွင ်

ငါားလိုပ်ငနာ်း ြျာားနငှ့်် ရေရနရဂဟစနစ်အရပေါ် ဆနာ်းစစ်ြှုြျာား၊ KBA ကွနေ်က် ချဲွေ့ထွငန် ိုငရ်မခအတွက် ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံို 

ြျ ြုားကွဲရလ့်လာြှုြျာား နငှ့်် စ ြံရေားဆွထဲာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားရှ ရန ည့်် အဓ ကမြစ်လက်တက် ြျာားအန ား 

ဝနာ်းကျငတ်ွင ် ရနထ ိုင ်ူြျာားအရပေါ် လူြှု-စ ားပာွားရေားဆ ိုငေ်ာ ဆနာ်းစစ်ရလ့်လာြှုြျာားနငှ့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲရလ့်လာြှုြျာား 

ပါဝင ်င့် ်ည။် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (CIA)   ို ့်ြဟိုတ် အလာားတူ ဘက်စံိုရပါငာ်းစပ်ရေားဆွ ဲည့်် 

ချဉားကပ်နညာ်း ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု နငှ့််ဆက်စပ်ရန ည့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း တနြ် ိုား 

ကက ား ည့်် ရဂဟစနစ် နငှ့်် လူြှုရေားစနစ်ြျာား (VEC)  ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်မခငာ်းအတွက် ြရူဘာင ်တစ်ခိုက ိုရပားန ိုငပ်ါ ည။်  

ဇယှာုံး ၁၀.၁ ။ စ ြံထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျာားရှ  ည့်် တနြ် ိုား အလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲဇိုန် 

မြစဝ်ြှ်ား အဆ ိုမပြု/စ စစရ်ြာ်ထိုတထ်ာားရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ ်စ ြကံ နာ်းြျာားရှ  ည့်် မြစဝ်ြှာ်းရေ ခွြဲျာား 

ဧောဝတ  ရငေါ်ချြာ်းခ ၊ မြစင်ယအ်ထကပ် ိုငာ်း ၊ ြဏ ပေူ 

 လံငွ ် နြ့််ခ၊ နြ့််ပနွ ်၊ ဘ လာူးရချာငာ်း ၊ ယနွာ်းစလငာ်း 

စစရ်တာငာ်း စစရ်တာငာ်း အမခာား  

ြရဲခါင ် နြ့််ကိုတ ်

တန သာေ  ဂလ ိုရဟာင-်ဂော 

ေခ ိုင ် ရလားပြ ြု ွေ့၊  ရူဌား 

10.6.5။ မြစ်လက်တက်တစ်ခိုအရပေါ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာင်အထည်ရြာ်ြှုပံိုစံ  စ ြံရေားဆွဲ  မခငာ်း  

စ ြံက နာ်းြျာားစွာ၏ စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ေန၊်  င့်ရ်တာ် ည့်် စ ြံခန ့်ခ်ွဲြှုအစ အြံြျာား 

ရေားဆွရဲဆာငေွ်က်ေန ် နငှ့် ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာားထိုတ်လိုပ်ြှု ထ ရောက်အကျ ြုားရှ ရစေန ် မြစ်လက်တက်တစ်ခိုအရပေါ် 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံြျာားက ိုရပါငာ်းစပ်ည  နှု ငာ်းရေားဆွေဲန ် အ ကံမပြုပါ ည။် 

အဓ ကရလ့်လာြှုြျာားတွင ်ရအာက်ပါတ ို ့် ပါဝင ်င့် ်ည်-  

• မြစ်လက်တက်တစ်ခိုအရပေါ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံအတွက်  

အခွင့်အ်လြ်ားြျာား စ စစ်ရြာ်ထိုတ်မခငာ်း - တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့် ်  တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား၏ 

တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငာ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ားရ ာ ရေရဝရေလဲဧေ ယာြျာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း 

အဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအ စ်ြျာား နငှ့် ် ရနာက်ထပ် စ ြံက နာ်းြျာားအတွက် မြစ်န ိုငရ်မခြျာားက ို 

ဆနာ်းစစ်မခငာ်း။ တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့် ်  တနြ် ိုားအလယ်အလတ်ဇိုန ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်းရှ  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

  ို ့်ြဟိုတ် ရေရဝရေလဲဧေ ယာတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် မြစ်ရမြာက်န ိုငစ်ွြ်ား 

ရလ့်လာြှုြျာား ရဆာငေွ်က်ပပ ားလျင၊် ထှိ ရလ့်လာြှုြျာားက ိုမပနလ်ည ်ံိုား ပ် င့် ်ည။် ဤရလ့်လာြှုစစ်တြ်ား 

ြျာား၏ ကျယ်မပန ့်ြ်ှုအရပေါ်ြတူညပ်ပ ား အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုြရှ ရ ားရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း 

စ ြံက နာ်းြျာား အဆ ိုမပြုမခငာ်းထက် စ ြံက နာ်းရှ ထာားပပ ားမြစ်ရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ရနာက်ထပ်ရေအာား 

လျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား ရနောချထာားန ိုငြ်ည့်ရ်နောြျာားရှ လျင၊် ထ ိုရနောြျာားက ို ဦားစာားရပားရလ့်လာေန ်

အ ကံမပြုပါ ည။်   
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• စ ြံက နာ်းြျာားစွာအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ထာားပပ ားမြစ် ည့်် ရေရဝရေလဲ ဧေ ယာအတွငာ်း ရနာက်ထပ်အဆ ိုမပြု 

ထာား ည့် ် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း အဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံအတွက် စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှု 

ဆနာ်းစစ်မခငာ်း (CIA)- တညရ်ဆာက်ပပ ားရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်း/ြျာားအမပင၊် ရနာက်ထပ် တစ်ခို   ို ့်ြဟိုတ် 

တစ်ခိုထက်ပ ိုရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား အဆ ိုမပြုထာား ည့် ်တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့် ် တနြ် ိုား အလယ် အလတ်ဇိုန ်

မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲြျာားတွင ် ရရှ ွေ့ရမပား CIA တစ်ခို ရဆာငေွ်က်ေန ် အ ကံမပြုပါ ည။် ဤဆနာ်းစစ်ြှုအတွက် 

ဦားစာားရပား မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားြှာ မြစ်ငယ် အထက်ပ ိုငာ်း နငှ့်် ရအာက်ပ ိုငာ်း (ဧောဝတ  မြစ်ဝြ်ှား)  ၊ နြ့််တန(် လံွင)် 

နငှ့်် ရပါငာ်းရလာငာ်း(စစ်ရတာငာ်း) တ ို ့်မြစ် ည။် 

• အဆ ိုမပြုထာား ည့်် စ ြံက နာ်း အဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံအတွက်  စနစ်အဆင့်် စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း 

- စနစ်အဆင့်် စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း ည ် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့်် အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှု ပံိုစံ ၏ 

ထ ခ ိုက်ြှုြျာား နငှ့်် အကျ ြုားရကျားဇူားြျာားက ို အကဲမြတ်ေန ် နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ နငှ့်် မြစ်ဝှြ်ားအဆင့််ြျာားတွင ်

အရကာငာ်းဆံိုားရမြရှငာ်းနညာ်းြျာားက ို စ စစ်ရြာ်ထိုတ်န ိုငေ်န ် အ ံိုားမပြုန ိုင ်ည့်် ချဉားကပ်နညာ်းတစ်ခိုမြစ် ည။် 

WWF, (the Nature Conservancy –TNC) နငှ့်် ြနခ်ျက်စတာတကက   ိုလ်တ ို ့် ည ်မြစ်ငယ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင ်

စနစ်အဆင့်် စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း က ို လက်ရတွွေ့  ရိုပ်မပခဲ့် ည။်58 အရကာငအ်ထည်ရြာ်ြှုဆ ိုငေ်ာ 

အကျ ြုားစ ားပာွားနငှ့် ် ပဋ ပကခ အရမခအရနတ ို ့်အေ၊ စနစ်အဆင့်် စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်းနငှ့် ်  င့်ရ်တာ်ပံိုေ ည့်် 

ကနဦားဦားစာားရပား မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားြာှ - အဆ ိုမပြုထာား ည့်် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု 

ပံိုစံြျာားရှ  ည့််၊ ရလားပြ ြုွေ့ (ေခ ိုငက်ြ်ားရ ို ားတနာ်း မြစ်ဝှြ်ား) ၊ နြ့််ပနွ(်  လံွင)်   ို ့်ြဟိုတ် ရငေါ်ချြ်ားခ ( ဧောဝတ  ) 

တ ို ့်မြစ် ည။် 

• အဆ ိုမပြုထာား ည့်် စ ြံက နာ်းအဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံအတွက်  စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှု ဆနာ်းစစ် 

မခငာ်း (CIA) -  တ်ြတှ်ထာား ည့် ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုအတွငာ်း  စနစ်အဆင့်် စ ြံချက်ရေားဆွပဲပ ားရနာက်၊ 

အလယ်အလတ်/အကက ားစာား ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုနငှ့််  င့််ရတာ်ြှုရှ ြရှ ဆံိုားမြတ်ေန၊် ထ ို 

မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲအတွငာ်း  ပတ်ဝနာ်းကျငန်ငှ့် ် လူြှုရေား ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ပ ိုြ ိုအရ ားစ တ်ကျကျဆနာ်းစစ်ေန ်

စိုရပါငာ်းဆင့််ကဲထ ခ ိုက်ြှုဆနာ်းစစ်မခငာ်း (CIA) တစ်ခိုက ို ရဆာငေွ်က်ေနအ် ကံမပြုပါ ည။် င့််ရတာ်လျင၊် 

ပတ်ဝနာ်းကျင ် နငှ့်် လူြှုရေားဆ ိုငေ်ာ ကက ားြာားရ ာထ ခ ိုက်ြှုြျာား ရရှာငရ်ှာားေန ် နငှ့်် အနညာ်းဆံိုားမြစ်ရစေန ်

စ ြံက နာ်းတညရ်နော ရေွားချယ်မခငာ်း၊ ေ ဇ ိုငာ်း နငှ့်် ရြာငာ်းနငှလ်ညပ်တ်ြှုတ ို ့်က ို ထ ရောက်အကျ ြုားြျာားြှုအရှ ဆံိုား 

မြစ်ရအာင ်ရလ့်လာရဆာငေွ်က် င့်ပ်ါ ည။် 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 The Nature Conservancy, WWF, and the University of Manchester, 2016. Improving hydropower outcomes through 
system-scale planning: an example from Myanmar. Prepared for the United Kingdom’s Department for International 
Development. 2016. Arlington, Virginia, USA. 
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10.7။ စဉ်ဆက်မဖပတ်ဖွ  ျို့ ပဖှိ  ုံးတှိ  ုံးတက်ပရုံးမူပ ှာင် (SDF) အရကာင်အထည်ရြာ်ရေား 

အစ အစဉ 

10.7.1။ ြူဝါေြျာား ၊ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား နှင့်် လြ်ားညွှန်ချက်ြျာား  

 ံိုားနစ်ှ ကာ SDF အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား အစ အစဉတွင ် အစ အစဉခွဲ နစ်ှခို  ပါရှ  ည။် 

• ြဝူါေြျာား ၊ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား နငှ့်် လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာား  

• အချက်အလက် စိုရဆာငာ်းမခငာ်း ၊  ိုရတ နမပြုလိုပ်မခငာ်း နငှ့်် မြစ်ဝြ်ှားစ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း 

အရေားပါ ည့်် ြူဝါေြျာား ၊ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား နငှ့်် လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာား ရြာ်ထိုတ်ရေားဆွမဲခငာ်း နငှ့်် ြ တ်ဆက်ကျင့်် ံိုား 

မခငာ်းဆ ိုငေ်ာ ပထြ ံိုားနစ်ှ အစ အစဉ(ဇယှာုံး ၁၀.၂)  ည ်  ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုဆ ိုငေ်ာ 

ညွှန ်ကာားချက်ြျာား နငှ့်် စ ြံချက်ရေားဆွြဲှုဆ ိုငေ်ာ  တ်ြတှ်ချက်ြျာားအတွက် မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ နငှ့်် စ ြံက နာ်းနငှ့်် ပတ် က် 

ဆက်နယွ် ူြျာားအာားလံိုားအာား ရှငာ်းလငာ်းရ ာ လြ်ားညွှနခ်ျက်ြျာားရပားလျက်၊ SDFက ို မြစ်န ိုင ်ြျှ မြနမ်ြန ်

အရကာငအ်ထည ်ရြာ်ေန ်လ ိုအပ် ည့်် အဓ က အရ ကာငာ်းအချက်ြျာား အရပေါ် ရဇာငာ်းရပားထာားပါ ည။် 

ဇယှာုံး ၁၀.၂ ။  ံိုားနစ်ှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအစ အစဉအတွက် ြဝူါေြျာား၊ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာားနငှ့်် လြ်ားညွှနခ်ျက် 

ြျာား 

ြဝူါေ ၊ လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား နငှ့်် လြာ်းညွှနခ်ျကြ်ျာား ပထြ နစှ ် ေိုတ ယ နစှ ် တတ ယ နစှ ်

ြဝူါေ              
ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်နွာ်းရ ာ ရေအာားလျှပ်စစ ်ြဝူါေ 

 

            
လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်းြျာား 

SDF စ စစရ်ေွားချယမ်ခငာ်း လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း             
မပနလ်ညရ်နောချထာားရေား လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း             
ရေအာားလျှပ်စစစ် ြကံ နာ်းအဆင့််ဆင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေားအတကွ ်

စိုရပါငာ်းဆင့််ကထဲ ခ ိုကြ်ှုဆနာ်းစစမ်ခငာ်း (CIA) လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း             
ြဟာဗျျူဟာရမြာကပ်တဝ်နာ်းကျငဆ်နာ်းစစမ်ခငာ်း (SEA) လိုပ်ထံိုားလိုပ်နညာ်း             
ရှ ေငာ်းစွ ဲပတဝ်နာ်းကျင ်ဆနာ်းစစြ်ှု ြူရဘာငအ်ရပေါ် မပနလ်ည ် ံိုား ပ်ြှု 

            
လြာ်းညွှနခ်ျကြ်ျာား 

ရေရှညအ်ကျ ြုားမြစထ်နွာ်းရ ာ ေ ဇ ိုငာ်း လြာ်းညွှနခ်ျကြ်ျာား နငှ့်် 

 က ်ာရလျာ့်ပါားရေား ရေွားချယစ်ောြျာား 
            

ရေအာားလျှပ်စစစ် ြကံ နာ်း အဆင့််ဆင့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစြံျာားအတကွ ်

ထ ရောကအ်ကျ ြုားအရှ ဆံိုားမြစရ်စရေား လြာ်းညွှနခ်ျကြ်ျာား             
ရေအာားလျှပ်စစအ်ကျ ြုားအမြတ်ြျာား ရဝြျှခစံာားန ိုငြ်ည့်် နညာ်းလြာ်းြျာား             
ရေရဝရေလရဲေ ကာကယွရ်ေား နညာ်းလြာ်းြျာား 

            
ပဋ ပကခ ထ ရှလယွြ်ှု ဆနာ်းစစမ်ခငာ်းဆ ိုငေ်ာ လြာ်းညွှနခ်ျက် 

            

 

10.7.2။ အချက်အလက် ရကာက်ယူစိုရဆာငာ်းမခငာ်း နှင့််  ိုရတ နမပြုမခငာ်း 

အရေားပါ ည့်် အချက်အလက် လစ်ဟာြှုြျာား မြည့်် ွငာ်းေန၊် မြစ်ဝြ်ှားနငှ့် ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအဆင့််ြျာားတွင ်  ရေအာား 

လျှပ်စစ်အဆင့်ဆ်င့််အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစံ နငှ့် ် အမခာားအြျ ြုားြျ ြုားရ ာ ပံိုစံြျာားကြနတ် ား ည့်် မပဿနာြျာား 

အရ ကာငာ်းနာားလည်ြှု တ ိုားတက်လာရစေန ် ဦားစာားရပား ိုရတ န နငှ့်် ရလ့်လာြှုြျာားက ို (ဇယှာုံး ၁၀.၃) တွင ်အကျဉားချြုပ် 
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ရြာ်မပထာား ည။် အစ အစဉ၏ ကနဦားအဆင့်ြ်ျာား ည ် မြစ်ဝြ်ှား၏ဇလရဗေ နငှ့် ် နိုနာ်း ယ်ရဆာငြ်ှု တ ို ့်အာား 

ရေရှညရ်စာင့် ်ကည့်မ်ခငာ်းက ို မြစ်န ိုင ်ြျှရစာရစာ စတငေ်န ်အဓ ကထာားပါ ည။် 

ဇယှာုံး ၁၀.၃ ။ ဦားစာားရပားရလ့်လာြှုြျာားအတွက်  ံိုားနစ်ှ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရေား အစ အစဉြျာား 

 ိုရတ နမပြုမခငာ်း နငှ့်် စ ြရံေားဆွမဲခငာ်း ပထြ နစှ ် ေိုတ ယ နစှ ် တတ ယ နစှ ်

ဖမစ်ဝ မ်ုံး 
      

 လံငွမ်ြစဝ်ှြာ်းအတကွ ်SOBA 
            

ဇလရဗေ - ရေ နငှ့်် ဆ ိုင ်ည့်် လကရ်ှ အချကအ်လကြ်ျာားက ို စိုစညာ်းမခငာ်း    

( မြစဝ်ြှာ်းအာားလံိုား) 
            

ဇလရဗေ - လကရ်ှ  ြ ိုားဇလစနစအ်ရပေါ် မပနလ်ည ် ံိုား ပ်မခငာ်း 
            

ဇလရဗေ -  လံငွ ်နငှ့်် အမခာားမြစဝ်ြှာ်းြျာားအတကွ ်ြ ိုားဇလစနစ ်အဆ ိုမပြုမခငာ်း 
            

နိုနာ်း  ယရ်ဆာငြ်ှု - နိုနာ်းနြနူာရကာကယ်ေူန ်ကနဦား ရဆာငေွ်ကမ်ခငာ်း 

( လံငွ)်  
            

နိုနာ်း ယရ်ဆာငြ်ှု - ရစာင့်် ကည့််ရလ့်လာြည့်် ၂ နစှတ်ာအစ အစဉ(ဧောဝတ ) 
            

နိုနာ်း ယရ်ဆာငြ်ှု - ရစာင့်် ကည့််ရလ့်လာြည့်် ၂ နစှတ်ာအစ အစဉ ( လံငွ)် 
            

နိုနာ်း  ယရ်ဆာငြ်ှု - ရစာင့်် ကည့််ရလ့်လာေနအ်ဆ ိုမပြုချက ်(အမခာားမြစဝ်ြှာ်း 

ြျာားအတကွ)် 
            

ငါားလိုပ်ငနာ်း- ဆနာ်းစစေ်န ်ပစြ်တှ်ထာားြည့်် မြစအ်စ တအ်ပ ိုငာ်းြျာားက ို 

 တြ်တှမ်ခငာ်း( ဧောဝတ  နငှ့််   လံငွ ်)             

ငါားလိုပ်ငနာ်း- ပစြ်တှ်ထာား ည့်် မြစ်အစ တအ်ပ ိုငာ်းြျာားရှ  ရေရနဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွ၊ဲ 

ရနထ ိုင ်ကျကစ်ာားောရနောြျာား၊ မြစ ်ကံ့်ခ ိုငြ်ှုြျာား ဆနာ်းစစမ်ခငာ်း ( ဧောဝတ  နငှ့်် 

 လံငွ)် 

            

ငါားလိုပ်ငနာ်း- ဆနာ်းစစေ်န ်ပစြ်တှ်ထာားြည့်် 

မြစအ်စ တအ်ပ ိုငာ်းြျာားက ို တ်ြတှမ်ခငာ်း( အမခာားမြစဝ်ြှာ်းြျာား )             

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွ ဲ-  SEA ရအာကတ်ငွ ်အဆ ိုမပြုထာား ည့်် အဓ ကကျရ ာ 

ဇ ဝြျ ြုားစံို ြျ ြုားကွဲြျာားတညရ်နော(KBA) အ စြ်ျာားအရပေါ် 

မပနလ်ည ်ံိုား ပ်မခငာ်း 

            

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွ ဲ-  အဆ ိုမပြုထာား ည့်် အဓ ကကျရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား 

တညရ်နော(KBA)/စ ြကံ နာ်းဧေ ယာ အတငွာ်း ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွ ဲရလ့်လာြှု 

စစတ်ြာ်းရဆာငေွ်ကမ်ခငာ်း 

            

လြူှု-စ ားပာွား-  ဆနာ်းစစ်ြှုမပြုလိုပ်ေန ်ရလ့်လာြည့်် ရနောြျာား/ချဉားကပ်နညာ်းက ို 

 တြ်တှမ်ခငာ်း   ( ဧောဝတ  နငှ့််  လံငွမ်ြစရ် ကာငာ်း )             

လြူှု-စ ားပာွား-  လြူှု-စ ားပာွား ရလ့်လာဆနာ်းစစြ်ှုြျာား ရဆာငေွ်ကေ်န ်( ဧောဝတ )             

လြူှု-စ ားပာွား-  လြူှု-စ ားပာွား ရလ့်လာဆနာ်းစစြ်ှုြျာား ရဆာငေွ်ကေ်န ်( လံငွ)်             

မြစဝ်ြှ်ားစ ြခံျကရ်ေားဆွမဲခငာ်း -  မြစဝ်ြှာ်းစ ြခံျကရ်ေားဆွမဲခငာ်း အတကွ ်

ဥပရေဆ ိုငေ်ာ ြရူဘာင ်မပနလ်ည ်ံိုား ပ်မခငာ်း 
            

မြစဝ်ြှ်ားစ ြခံျကရ်ေားဆွမဲခငာ်း -  မြစဝ်ြှာ်း ြဟာစ ြခံျက ်ရြာ်ထိုတေ်န ်(  လံငွ)် 
            

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဘကစ်ံိုရပါငာ်းစပ်စဉားစာားဆနာ်းစစြ်ှု - တနြ် ိုားအလယအ်လတရ်ှ  

ဧောဝတ မြစဝ်ြှာ်းရေ ခွ ဲဇိုနြ်ျာား 
            

ဘကစ်ံိုရပါငာ်းစပ်စဉားစာားဆနာ်းစစြ်ှု -တနြ် ိုားအလယအ်လတရ်ှ   လံငွမ်ြစဝ်ြှ်ား 

ရေ ခွ ဲဇိုန ်ြျာား 
            

ဘကစ်ံိုရပါငာ်းစပ်စဉားစာားဆနာ်းစစြ်ှု -တနြ် ိုားအလယအ်လတရ်ှ  စစရ်တာငာ်း 

မြစဝ်ြှ်ား ရေ ခွ ဲဇိုန ်ြျာား 
            

ဘကစ်ံိုရပါငာ်းစပ်စဉားစာားဆနာ်းစစြ်ှု -တနြ် ိုားအလယအ်လတရ်ှ  ေခ ိုငမ်ြစဝ်ြှာ်း 

ရေ ခွ ဲဇိုန ်ြျာား 
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ဘကစ်ံိုရပါငာ်းစပ်စဉားစာားဆနာ်းစစြ်ှု -တနြ် ိုားအလယအ်လတရ်ှ  ြရဲခါငမ်ြစဝ်ြှာ်း 

ရေ ခွ ဲဇိုန ်ြျာား 
            

ဘကစ်ံိုရပါငာ်းစပ်စဉားစာားဆနာ်းစစြ်ှု -တနြ် ိုားအလယအ်လတရ်ှ  တန သာေ  

မြစဝ်ြှ်ား ရေ ခွ ဲဇိုန ်ြျာားအတငွာ်း 
            

ရေအာားလျှပ်စစ ်စ ြကံ နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့််တညရ်ဆာကြ်ှုပံိုစ ံ

စ ြကံ နာ်းြျာားစာွအရကာငအ်ထညရ်ြာ်ပပ ားမြစ၍်၊ ရနာကထ်ပ်အဆ ိုမပြု 

စ ြကံ နာ်းြျာား ရှ  ည့််မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲတငွ၊် ရေအာားလျှပ်စစစ် ြကံ နာ်းြျာား 

အဆင့််ဆင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာြ်ှုပံိုစအံတကွ ်CIA 

            

အဆ ိုမပြုထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြကံ နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့်် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစြံျာားအတကွ ်စနစအ်ဆင့်် စ ြခံျကရ်ေားဆွမဲခငာ်း 
            

ရေအာားလျှပ်စစစ် ြကံ နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့်် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစြံျာား 

ရှ  ည့်် မြစဝ်ြှာ်းရေ ခွြဲျာားအတငွာ်း ရေအာားလျှပ်စစ ်မြစရ်မြာကန် ိုငစ်ြွာ်း 

ရလ့်လာြှု 
            

အဆ ိုမပြုထာား ည့်် ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြကံ နာ်းြျာား အဆင့််ဆင့်် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုပံိုစြံျာားအတကွ ်CIA  
            

ရေနငှ့််ဆ ိုင ်ည့်် အချကအ်လက ်စ ြခံန် ့်ခွြဲှု စနစြ်ျာား 

 ဘာဝ ယဇံာတ နငှ့်် ရေအာားလျှပ်စစ ်ရေတာရဘ့်စ ်တညရ်ဆာက ်

ရြာ်ထိုတေ်န ်
            

ရေနငှ့််ဆ ိုင ်ည့်် အချကအ်လက ်စ ြခံန် ့်ခွြဲှု စနစြ်ျာားက ို  ရပါငာ်းစပ်စိုစည့််ားေန ်
            

 

10.7.3။ စဉဆက်ြမပတ်ြံွွေ့ ပြ ြုားတ ိုားတက်ရေားြူရဘာင် (SDF ) က ို မပန်လည် ံိုား ပ်မပင်ဆင်မခငာ်း  

ပ ိုြ ိုအရ ားစ တ်ကျ ည့် ် အရမခခံ တငာ်းအချက်အလက်ေရှ ြှုြျာား၊ ရမြနငှ့်ရ်ေ အ ံိုားမပြုြှု အလာားအလာြျာား၊ 

အမခာားရ ာမြစ်ဝှြ်ား စ ြံချက်ရေားဆွမဲခငာ်း နငှ့် ် ရေအာားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍြွံွေ့ ပြ ြုားလာြှုတ ို ့်နငှ့် ် အြ လ ိုက်န ိုငေ်န ် SDF က ို 

အခါအာားရလျာ်စာွ မပနလ်ည်တညာ်းမြတ် မပငဆ်င ်င့်် ည။်မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ိုားေ ည ် ဤ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအနက် 

တစ်ချ ြု ွေ့တွင ် ရေအာားလျှပ်စစ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ေန ် ခွင့််မပြုချက်ရပား၍ မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်နငှ့်် ရဂဟစနစ်တ ို ့်၏ 

မြစ်စဉြျာား နငှ့်် တစ်ြူထာူးရ ာ တနြ် ိုားြျာားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားေန ် ကျန ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားက ို ရဘားြယ်ထာားေန ်

ဆံိုားမြတ်လာန ိုငရ် ာရ ကာင့််၊ အချ န ်ကာလာ ည ် နငှ့်အ်ြျှ တနြ် ိုားန ြ့်် နငှ့်် တနြ် ိုားအလယ်အလတ် မြစ်ဝြ်ှား ရေ ခွဲ 

ဇိုနြ်ျာားအတွငာ်း ရေအာားလျှပ်စစ်ထိုတ်ယူ အ ံိုားချမခငာ်း နငှ့််  ဘာဝ ယံဇာတ ကာကွယ် ထ နာ်း  ြ်ားြှု တ ို ့်အ ကာား 

ဟနခ်ျက်ည ြှုက ို ရှာရြွလာ ကြညမ်ြစ် ည။် ဤ SEA က ိုထိုတ်ရဝပပ ား  ံိုားနစ်ှအ ကာတွင ်ထ ို SDF က ို  ပထြအကက ြ် 

မပနလ်ည ်ံိုား ပ်မပငဆ်ငေ်န ်အ ကံမပြုပါ ည။် 
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ပနှာက ်ဆက ်တ ွ ွဲ  က။  မြန်ြာန ိုင်ငံ ၊ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ြျာား  

1။ ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား  

ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၂၇ ခို တညရ်ှ ပပ ား ၁၉ ခို  ည ်ဧောဝတ မြစ်ရ ကာငာ်း တစ်ရလျှာက်တွင ်ရှ ၍၊  

၈ခို ည ်ချငာ်းတွငာ်းမြစ်ရ ကာငာ်း တရလျှာက် တွငရ်ှ  ည။် (ပ   က ၁) 

ပ   က ၁။ ဧောဝတ မြစ်၏ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား 
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မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

 

ဧေ ယာ 

လဦူားရေ 59 မပညန်ယ/်တ ိုငာ်းရေ ကက ား 
စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ 

မြစဝ်ြှ်ား၏ 

ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

ဧောဝတ ရအာကပ် ိုငာ်း   ၃၇,၁၁၄ ၁၃.၅ ၃,၅၆၃,၀၁၆ ပဲခာူး၊ ချငာ်း၊ ြရကာွး၊ ြနတရလား၊ ရနမပညရ်တာ်၊  

ေခ ိုင ်၊  စစက် ိုငာ်း 

ဧောဝတ အလယပ် ိုငာ်း ၁၇,၉၄၀ ၆.၅ ၃,၃၄၄,၇၂၆ ကချင၊် ြရကာွး၊ ြနတရလား၊ စစက် ိုငာ်း၊ ရှြာ်း 

ဧောဝတ အထကပ် ိုငာ်း ၁၇,၉၃၉ ၆.၅ ၈၉၄,၄၈၈ ကချင၊်  စစက် ိုငာ်း၊  ရှြာ်း 

ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၁  ၅,၉၇၇ ၆.၂ ၅၁,၉၈၀ ကချင ်၊  စစက် ိုငာ်း 

ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၂ ၇,၈၁၃ ၈.၀ ၆၀,၀၁၉ ကချင၊်  စစက် ိုငာ်း၊      

ချငာ်းတငွာ်းရအာကပ် ိုငာ်း ၁၆,၆၂၁ ၁၇.၁ ၃,၅၆၃,၀၁၆ ြရကာွး၊  ြနတရလား၊  စစက် ိုငာ်း၊      

ချငာ်းတငွာ်းအလယပ် ိုငာ်း ၁၄,၃၇၆ ၁၄.၈ ၂၇၈,၈၇၇ ချငာ်း ၊ စစက် ိုငာ်း  

ချငာ်းတငွာ်းအထကပ် ိုငာ်း ၂၃,၃၁၄ ၂၄.၀ ၁၁၂,၅၀၆ ကချင ်၊ စစက် ိုငာ်း 

တာပ န ် ၁,၂၃၅ ၀.၅ ၆၂,၉၁၄ ကချင ်

မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ် ၅၃,၀၈၄ ၁၉.၃ ၁၁,၈၁၅,၈၉၁ ဧောဝတ  ၊ ပဲခာူး  ၊ ြရကာွး၊  ေခ ိုင ်

ြကျ ားရချာငာ်း ၄,၃၄၁ ၁.၆ ၁၆၇,၁၄၉ ြနတရလား  ၊  ရှြာ်း 

ြလ ရချာငာ်း ၇၁၉ ၀.၃ N/A ကချင ်

ြလ ခ ၂၃,၂၈၇ ၈.၄ ၇၄,၂၁၁ ကချင ်

ြဏ ပေူ ၈,၉၇၂ ၉.၂ ၅၁၆,၁၅၁ ချငာ်း ၊ စစက် ိုငာ်း 

ြငာ်းတိုနာ်း ၄,၄၄၅ ၁.၆ ၂၀၅,၄၃၉ ြရကာွး၊  ေခ ိုင ်

ြိုနာ်းရချာငာ်း ၅,၉၇၄ ၂.၂ ၂၃၂,၇၁၁ ချငာ်း၊  ြရကာွး၊  ေခ ိုင ်

ြာူး ၁၉,၇၀၈ ၇.၁ ၁,၉၅၃,၃၆၃ ြနတရလား၊  စစက် ိုငာ်း 

မြစင်ယအ်ထကပ် ိုငာ်း ၂၂,၄၄၇ ၈.၁ ၇၁၈,၉၉၆ ရှြာ်း 

မြစင်ယရ်အာကပ် ိုငာ်း ၈,၀၇၀ ၂.၉ ၁,၂၂၁,၉၀၂ ြနတရလား၊  ရှြာ်း 

မြစ ်ာား ၈,၆၄၄ ၈.၉ ၂၃၀,၅၁၃ ချငာ်း ၊ ြရကာွး၊  စစက် ိုငာ်း 

နြ့််တြပ်က ် ၇၁၈ ၀.၃ N/A ကချင ်

ရငေါ်ချြာ်းခ ၂,၄၀၁ ၀.၉ ၂၀,၀၃၉ ကချင ်

အနြ် ိုငခ် ၁၇,၅၀၁ ၆.၃ ၂၅,၂၉၆ ကချင ်

ရေွှလ  ၁၃,၁၄၁ ၄.၈ ၃၂၈,၅၆၇ ကချင၊်  ြနတရလား ၊ စစက် ိုငာ်း၊  ရှြာ်း 

အငာ်းရတာ်ကက ားကန ် ရေ ရဝရေ 

လမဲြစရ်ချာငာ်း လကတ်ကြ်ျာား 

၉,၃၅၇ ၃.၃ ၆၇၃,၆၀၈ ကချင၊်  စစက် ိုငာ်း 

                                                             
59 Census, 2014. 
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ဥရို ၁၁,၄၄၀ ၁၁.၈ ၃၇၀,၈၇၄ ကချင ်၊ စစက် ိုငာ်း 

ရဇာ်ဂျ /ပြ ြု ွေ့ ကက ား ၁၆,၃၂၇ ၅.၉ ၂,၀၉၉,၁၈၆ ြရကာွး၊  ြနတရလား  ၊  စစက် ိုငာ်း 

စိုစိုရပါငာ်း ၃၇၂,၉၀၅ ၁၀၀ ၂၇,၆၄၅,၁၁၅   
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2။  ံလွင်မြစ်ဝှြ်ား  

ပ   က ၂။  လံွငမ်ြစ်ဝြ်ှား၏ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား 
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မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဧေ ယာ 

လဦူားရေ မပညန်ယ/်တ ိုငာ်းရေ ကက ား 
စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ 

မြစဝ်ြှ်ား၏ 

ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

ဘ လာူးရချာငာ်း ၇,၈၃၇ ၆.၁ ၈၉၂,၇၄၇ ကယာား ၊ ြနတရလား ၊ ရှြာ်း 

လြြ် ၈,၉၁၀ ၇.၀ ၄၈၆,၂၂၅ ကေင၊် ြနွ ်     

မြကရ်တာရချာငာ်း ၅,၆၆၅ ၄.၄ ၄၅၀,၆၅၉ ကေင၊် ြနွ ်     

နြ့််ခ ၈,၀၇၄ ၆.၃ ၂၇၈,၈၇၇ ရှြာ်း  

နြ့််ြ ၃,၄၂၅ ၂.၇ ၁၉,၇၃၂ ရှြာ်း 

နြ့််ပနွ ် ၁၁,၅၇၂ ၉.၁ ၂၄,၄၇၉ ကယာား ၊ ကေင ်၊ ရှြာ်း 

နြ့််တှိန ် ၁၅,၃၈၆ ၁၂.၁ ၄၃၅,၃၆၄ ကယာား ၊ ရှြာ်း 

 လံငွရ်အာကပ် ိုငာ်း ၁၃,၉၇၂ ၁၁.၀ ၃၃၉,၂၅၈ ကယာား ၊ ကေင ်၊ ြနွ ်

 လံငွအ်လယပ် ိုငာ်း ၂၀,၂၆၄ ၁၅.၉ ၁,၇၁၆,၅၂၅ ကယာား ၊ ရှြာ်း 

 လံငွအ်ထကပ် ိုငာ်း ၂၉,၃၅၂ ၂၃.၀ ၁၃၄,၄၅၇ ရှြာ်း 

ယနွာ်းစလငာ်း ၃,၀၃၆ ၂.၄ ၁,၁၂၂,၇၈၀ ပဲခာူး၊ ကယာား ၊ ကေင ်၊ ြနွ ်

စိုစိုရပါငာ်း ၁၂၇,၄၉၃ ၁၀၀ ၅,၆၃၀,၃၀၂ 
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3။ ြဲရခါင်မြစ်ဝှြ်ား 

ပ   က ၃။ ြဲရခါငမ်ြစ်ဝြ်ှား၏ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား 
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မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဧေ ယာ 

လဦူားရေ မပညန်ယ/်တ ိုငာ်းရေ ကက ား 
စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ 

မြစဝ်ြှ်ား၏ 

ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

ြရဲခါင(်အမခာား) ၆,၅၃၄ ၂၉.၈ ၇၉,၈၉၀ ရှြာ်း 

နြ့််ကိုတ ် ၃,၄၁၁ ၁၅.၅ ၁၀၄,၆၄၉ ရှြာ်း 

နြ့််လငာ်း ၂,၆၃၈ ၁၂.ဝ ၂၀၇,၈၆၉ ရှြာ်း 

နြ့််ရလ ွ ၉,၃၆၄ ၄၂.၇ ၃၆၆,၈၆၁ ရှြာ်း 

စိုစိုရပါငာ်း ၂၁,၉၄၇ ၁၀ဝ ၇၅၉,၂၆၉ 
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4။ စစ်ပတှာင်ုံးဖမစ်ဝ  မ်ုံး  

ပ   က ၄။ စစ်ရတာငာ်းမြစ်ဝှြ်ား၏ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား 
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မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဧေ ယာ 

လဦူားရေ မပညန်ယ/်တ ိုငာ်းရေ ကက ား စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ 

မြစဝ်ြှ်ား၏ 

ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

ရဘာဂထ ၁,၂၂၉ ၃.၅ ၈၉၂,၇၄၇ ပဲခာူး၊ ကေင ်

ရပါငာ်းရလာငာ်း ၄,၉၈၆ ၁၄.၃ ၅၉၄,၇၀၅ ကယာား၊ ကေင၊် ြနတရလား၊ ရနမပညရ်တာ်၊ ရှြာ်း 

စစရ်တာငာ်း(အမခာား) ၂၈,၆၉၈ ၈၂.၂ ၃,၀၈၈,၆၉၅ 
ပဲခာူး ၊ ကယာား၊ ကေင၊် ြရကာွး ၊ ြနတရလား၊ ြနွ ် ၊ 

ရနမပညရ်တာ်၊ ရှြာ်း 

စိုစိုရပါငာ်း ၃၄,၉၁၃ ၁၀၀ ၄,၅၇၆,၁၄၇  
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5။ ပွဲြူုံးဖမစ်ဝ  မ်ုံး  

ပ   က ၅။ ပွဲြူုံးဖမစ်ဝ မ်ုံး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဧေ ယာ 

လဦူားရေ မပညန်ယ/်တ ိုငာ်းရေ ကက ား စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ 

မြစဝ်ြှ်ား၏ 

ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

ပဲခာူး ၁၀,၂၆၁ ၁၀၀ ၄,၆၁၀,၂၁၃ ပဲခာူး၊ ေနက်ိုန ်
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6။   ုံးလင်ုံးဖမစ်ဝ မ်ုံး  

ပ   က ၆။   ုံးလငု်ံးဖမစ်ဝ မ်ုံး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဧေ ယာ 

လဦူားရေ မပညန်ယ/်တ ိုငာ်းရေ ကက ား စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ 
မြစဝ်ြှ်ား၏ ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

ဘ ားလငာ်း ၃,၀၅၆ ၁၀၀ ၂၁၆,၁၆၀ ပဲခာူး၊ ကေင၊် ြနွ ်
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7။ တန သာေ မြစ်ဝှြ်ား 

ပ   က ၇။ တန သာေ  မြစ်ဝှြ်ား၏ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာား 
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မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဧေ ယာ 

လဦူားရေ မပညန်ယ/်တ ိုငာ်းရေ ကက ား 
စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ 
မြစဝ်ြှ်ား၏ ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

ဂလ ိုရဟာင ်ဂော ၉၉၂ ၂.၂ ၁၄၀,ဝ၂၀ တန သာေ  

တန သာေ  ၁၇,၈၆၅ ၃၉.၈ ၂၅၃,၈၁၇ တန သာေ  

တန သာေ (အမခာား) ၂၆,ဝ၁၉ ၅၈.ဝ ၁,၄၄၈,၇၂၄ ကေင၊် ြနွ၊် တန သာေ  

စိုစိုရပါငာ်း ၄၄,၈၇၆ ၁၀ဝ ၁,၈၄၂,၅၆၁ 
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8။ ေခ ိုင်မြစ်ဝှြ်ား  

ပ   က ၈။ ေခ ိုင ်မြစ်ဝှြ်ား၏ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

181 

 

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

ဧေ ယာ 

လဦူားရေ မပညန်ယ/်တ ိုငာ်းရေ ကက ား စတိုေနာ်း 

က လ ိုြ တာ 

မြစဝ်ြှ်ား၏ 

ောခ ိုငန် ှုနာ်း 

ကိုလာားတန ် ၁၃,၆၁၈ ၂၄.၅ ၃၂၀,၅၂၇ ချငာ်း၊ ေခ ိုင ်

ကျ ြတ်လ  ၁,ဝ၆၁ ၁.၉ ၉,၈၄၂ ဧောဝတ ၊ ေခ ိုင ်  

ရလားပြ ြု ွေ့ ၉,၉၅၅ ၁၇.၉ ၄၁၀,၁၈၉ ချငာ်း၊ ြရကာွး၊ ေခ ိုင ်

ေခ ိုင(်အမခာား) ၂၅,၇၉၆ ၄၆.၅ ၁,၃၇၇,၈၄၀ ဧောဝတ ၊ ပဲခာူး၊ ချငာ်း ၊ ြရကာွး ၊ ေခ ိုင ်

စ ိုငာ်းေင ် ၂,၃၃၁ ၄.၂ ၅၅,၅၄၅ ချငာ်း ၊ ေခ ိုင ်

 တံွ ဲ ၁,၃၅၉ ၂.၃ ၃၈,၃၄၉ ဧောဝတ ၊ ေခ ိုင ်

 ရူဌား ၁,၂၈၉ ၂.၃ ၁၀,၉၄၃ ဧောဝတ ၊ ပဲခာူး၊ ေခ ိုင ်

စိုစိုရပါငာ်း ၅၅,၄၀၉ ၁၀ဝ ၂,၃၂၇,၈၈၄  
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ပနှာက ်ဆက ်တ ွ ွဲ  ြ။  ရြာငာ်းနှင်လည်ပတ်ဆဲရေအာားလျှပ်စစ်  

စ ြံက နာ်းြျာားနှင့််  တည်ရဆာက်ဆဲ  ရေအာားလျှပ်စစ်  စ ြံက နာ်းြျာား  

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ စ ြကံ နာ်း 

တ
ပ်
ဆ
င
စ်
က
အ်
င
အ်
ာား

 (
ြ
ဂ
ဂါဝ
ပ်

) 

အ
ြ
ျ ြုား

 အ
စ
ာား

 

(တ
ြ
စံ
 ြ
ကံ
 န
ား 

/ 

ru
n

-o
f-

ri
v

er
) 

ရ
ေ
ရ
လ
ာှင
တ်
ြ
အံ
မြ
င
့် ်

(ြ
 တ
ာ)

 

ရ
ေ
ရ
လ
ာှင
တ်
ြ
တံ
ငွ
ား 

ရ
ေ
ဝ
ပ်
ဧ
ေ
 ယ
ာ 

(စ
တ
ိုေ
န
ားက

 လ
 ို ြ
 တ
ာ)

 

ရ
ေ
ရ
လ
ာှင
တ်
ြ
အံ
လ
ျာ
ား 

(က
 လ
 ို ြ
 တ
ာ)

 

ဧောဝတ မြစဝ်ြှာ်း       

တာပ န ် တာပ န ်၁  ၂၄၀ RoR ၄၆ ၀.၃၅ ၀.၄ 

ြကျ ားရချာငာ်း ဆညရ်တာ်ကက ား + ၂၅ S ၅၇ ၄၁ ၁၆ 

ြလ ရချာငာ်း ြလ  ၁၁ RoR NA NA NA 

ြိုနာ်းရချာငာ်း ဗူားေွာ +* ၄၂ NA ၄၆ ၃၈ NA 

ကျ ားအံိုကျ ားဝ + ၇၄ S ၅၀ ၃၃ ၃၀ 

ြိုနာ်းရချာငာ်း + ၇၅ S ၆၁ ၄၂ ၁၉ 

ြာူး  ြနာ်းဆ ပ် + ၃၀ S ၃၃ ၃၉၇ ၄၃ 

မြစင်ယရ်အာကပ် ိုငာ်း ေဲေွာ ၇၉၀ S ၁၃၂ ၅၉ ၇၅ 

ေဲေွာအထက ်* ၂၈၀ S ၉၇ ၂၇ ၅၄ 

မြစ ်ာ မြစ ်ာ + ၄၀ S ၆၃ ၁၂ NA 

အြြ် ိုငခ် ချ ရြွငယ ် ၉၉ RoR ၄၈ ၀.၀၇ ၀ 

ရေွှလ  ရေွှလ  ၁  ၆၀၀ NA ၄၇ ၁.၃ ၁၁ 

ရေွှလ  ၃ * ၁,၀၅၀ S ၁၅၀ ၄၃ ၆၅ 

ရဇာ်ဂျ /ပြ ြု ွေ့ ကက ား ကငာ်းတာား + ၅၆ S ၇၂ ၂၉ ၁၅ 

ပြ ြု ွေ့ ကက ား + ၃၀ S ၇၉ ၁၀ ၁၁ 

ရဇာ်ဂျ  ၁  ၁၈ RoR NA NA NA 

ရဇာ်ဂျ  ၂ + ၁၂ S ၄၄ ၃၉ ၈ 

 လံငွမ်ြစဝ်ှြာ်း       

ဘ လာူးရချာငာ်း ဘ လာူးရချာငာ်း ၁ ၂၈ RoR ၁၁ ၀ ၀.၂ 

ဘ လာူးရချာငာ်း ၂ ၁၆၈ RoR NA NA NA 

ဘ လာူးရချာငာ်း ၃ ၅၂ RoR NA NA NA 

အထကဘ် လာူးရချာငာ်း * ၃၀ NA ၃၅ ၁၀ NA 

နြ့်တ်ှိန ် ကျ ြုငာ်းရတာငာ်း  ၅၄ S ၂၇ ၀.၁ ၁ 

အထကက်ျ ြုငာ်းရတာငာ်း * ၅၁ S ၅၆ ၂၃ NA 

ြရဲခါငမ်ြစဝ်ှြာ်း       

နြ့််ရလ ွ ြ ိုငာ်းဝ ၆၆ RoR ၅၁ ၈ ၃၁ 

စစရ်တာငာ်းမြစဝ်ှြာ်း       

ရပါငာ်းရလာငာ်း နြခ်ျ ြု ၄၀ RoR ၇၂ ၀.၃ ၃ 
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မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ စ ြကံ နာ်း 
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ရပါငာ်းရလာငာ်း + ၂၈၀ S ၁၃၁ ၁၇ ၁၆ 

အထကရ်ပါငာ်းရလာငာ်း ၁၄၀ S ၉၈ ၆၁ ၅၀ 

စစရ်တာငာ်း(အမခာား) ခရပါငာ်း ၃၀ S ၆၁ ၁၅၀ ၁၆ 

ကနွာ်းရချာငာ်း ၆၀ S ၇၃ ၁၅၀ ၂၃ 

မြျူားရချာငာ်း ၄၀ S ၇၅ ၂၄ ၂၇ 

ရေွှကျင ် ၇၅ S ၅၇ ၅၈ ၃၅ 

ရ ာကရ်ေခပ် ၂ ၁၂၀ S ၉၄ ၁၄ ၂၂ 

ေဲနယွ+် ၂၅ RoR ၇၇ ၇၇ ၃၆ 

ပဲခာူးမြစဝ်ြှ်ား       

ပဲခာူး ရဇာငာ်းတ ူ ၂၀ S ၄၅ ၁၅ ၁၉ 

ေခ ိုငမ်ြစဝ်ြှာ်း       

 ရူဌား  ရူဌား* ၁၁၁ NA ၉၁ NA ၃၂ 

စိုစိုရပါငာ်း  ၄,၈၆၂     

* - တညရ်ဆာက်ဆ ဲ

+ - ဘက်စံိုစ ြံက နာ်း 

NA – not available (အချက်အလက်ြေရှ ) 

 

  



 

184 

 

ပနှာက ်ဆက ်တ ွ ွဲ* ။  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ  တန်ြ ိုား မြတ်အဆင့်် တ်ြှတ်  

ချက်  နညာ်းလြ်ားြျာား  

1။ ဘူြ ရိုပ် ွင်ရဗေ  နှင့်် နိုနာ်း ယ်ရဆာင်ြှု  

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ဝြ်ှားအဆင့်တ်ွင ် မြစ်ရ ကာငာ်းစနစ်ြျာား၏ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေဆ ိုငေ်ာ လိုပ်ငနာ်းတာဝနြ်ျာားက ို  

ကူည မြည့်ဆ်ညာ်းရပား ည့်် ထ ိုမြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏ အကက ားစာား  ကနအ်ငလ်ကခဏာြျာားက ို ပံိုရြာ်ရှငာ်းလငာ်းေန ်

ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေက ို အကဲမြတ်တွက်ချက်ခဲ့်ပါ ည။် မြစ်၏ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေက ို ရေ နငှ့် ် နိုနာ်း ရပား ွငာ်းဝငရ်ောက်ြှုက 

ြျာားစာွ ထ နာ်းချြုပ်မခယ်လှယ် ညက် ို အ  အြတှ်မပြုလျက်၊ အဆင့််မြင့်် ချဉားကပ်နညာ်းအရပေါ် အရမခခံ၍ 

အကဲမြတ်ပါ ည။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုစ က ို အကက ားစာားစံနှုနာ်းြျာား နငှ့်် ဆနာ်းစစ်ခဲ့် ည်။ ယငာ်းတ ို ့်ြာှ - (၁) 

ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား (၂) နိုနာ်း ထိုတ်လိုပ်န ိုငရ်မခ (၃) စ ားဝငရ်ေ တ ို ့်မြစ်ပပ ား (ဇယှာုံး ဂ ၁) တွင ်အကျဉားချြုပ် ရြာ်မပထာား ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ တစ်ခိုစ အတွက် ၁ ြ ှ ၅ အထ  ေြတှ်ြျာားက ို  တ်ြတှ်ခဲ့် ည။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ ရနာက်ဆံိုား 

“အဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်” ြာှ ထ ို စံနှုနာ်း ၃ ခို အတွက် ေြတှ် စိုစိုရပါငာ်း မြစ် ည။် စံနှုနာ်း တစ်ခိုစ အတွက် ေြတှ် “၅” ည် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏ အရမပာငာ်းအလဲ ေဏခ်ံန ိုငြ်ှု   ို ့်ြဟိုတ် တနြ် ိုားနငှ့်ပ်တ် က်၍ အမြင့်ဆ်ံိုား ၂၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း အတွငာ်း 

ပါဝင ်ညဟ်ို ေညည်ွှနာ်း ည၊် ဆ ိုလ ို ညြ်ှာ - မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ည ် ၎ငာ်း၏  ဘာဝအရမခအရနအတ ိုငာ်း   ို ့်ြဟိုတ် 

 ဘာဝအရမခအရနနငှ့််န ားစပ်စာွ လိုပ်ငနာ်းတာဝနြ်ျာားက ိုလိုပ်ရဆာငရ်န ညဟ်ို ညွှနမ်ပမခငာ်းမြစ် ည။် ေြတှ် “၁” ည် 

အန ြ့််ဆံိုား ၂၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းအမြစ်  တ်ြတှ် ထာားပါ ည။် တနြ် ိုားန ြ့််ေမခငာ်းြာှ- အြျာားအာားမြင့် ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခို ည် 

အထက်ရြာ်မပပါစံနှုနာ်းြျာားနငှ့်် ပတ် က်လျှင၊် မပြုမပငခ်ံေပပ ား မြစ်ရနရ ာရ ကာင့် ်မြစ်ပါ ည။် 

ဇယှာုံး ဂ ၁။ ဘူြ ရိုပ် ွငရ်ဗေ နငှ့် ် နိုနာ်း ယ်ပ ို ့်ြှုဆ ိုငေ်ာ စံနှုနာ်းြျာား ၊ ထည့်စ်ဉားစာား ည့််  တငာ်းအချက်အလက် နငှ့် ်

ဆနာ်းစစ်ြှုအတွငာ်း ထည့် ်ွငာ်းေ ည့််အရ ကာငာ်းေငာ်း 

စနံှုနာ်းြျာား 
ထည့်် ငွာ်း ည့်် 

အချကအ်လကြ်ျာား 
အရ ကာငာ်းေငာ်း 

၁။ မြစ၏်ဆက ်ယွ ်

န ိုငစ်ြွာ်းနငှ့် ်

မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ်နငှ့် ်

ကြာ်းရ ို ားတနာ်း 

တညပ်င ြြ်ှု  

• Strahler order * 

• မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွ ဲဧေ ယာ 

• ကြာ်းရ ို ားတနာ်းနငှ့်ဆ်ကစ်ပ်သည့်် 

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွ၏ဲ တညရ်နော  

• ရှ ေငာ်းစွ ဲတမ ြျာား၏ 

အေွယအ်စာား နငှ့် ်ပျံွေ့ န ှံ ့်တညရ် ှိပံို  

မြစြ်ျာားရချာငာ်းြျာားြ ှထိုတလ်ိုပ်ပသှာန နု်ံးကှိ  ပငလ်ယ ် ို ့် 

 ယယ်ပူ ို ့်ရဆာငမ်ခငာ်းမြင့် ်ဖမစအ်ဖွွဲျို့အစညု်ံးစနစမ်ျှာုံးကှိ  

ထှိနု်ံးသှိမု်ံး ပစှာင့်ပ်ရ ှာကပ်ပုံးပါ ည်။ မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ်နငှ့် ်

ကြာ်းရ ိုားတနာ်း တညပ်င ြြ်ှု ည ်မြစ်အြွဲွေ့အစညာ်းစနစြ်ျာား၏ 

သွဲ၊ပကျှာကစ်ရစ၊် န နု်ံးစသည့်် ရိုပ်ပစစညာ်းြျာား 

ပ ို ့်ရဆာငရ်ပားြှုအရပေါ် မတူညရ်န ည။် ရေကာတာြျာား ည ်

မြစ၏် ဆက ်ယွန် ိုငစ်ြွာ်းက ို ရလျာ့်ကျ ရစကာ နိုနာ်းပှိ ့်ပဆှာငြ်ှုက ို 

တာားဆ ားမခငာ်း   ို ့်ြဟိုတ ်မြစမ်ျှာုံး၏ စ ားဆငာ်းြှုစနစက် ို 

ရမပာငာ်းလပဲစမခငာ်းတ ို ့်မြင့် ်ဘြူ ရိုပ် ငွဆ် ိုငေ်ာ မြစစ်ဉြျာားက ို 

အရမခခကံျကျ ရမပာငာ်းလ ဲာွားရစ ည။်   
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စနံှုနာ်းြျာား 
ထည့်် ငွာ်း ည့်် 

အချကအ်လကြ်ျာား 
အရ ကာငာ်းေငာ်း 

၂။နိုနာ်းထိုတလ်ိုပ် 

န ိုငရ်မခ  

• မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွအဲတငွာ်း 

ခွမဲခာားရြာ်ထိုတထ်ာားပပ ား 

ဘြူ ရိုပ် ငွဆ် ိုငေ်ာ 

ကိုနာ်းရမြယနူစ်ြျာား 

ပျံွေ့ န ှတံညရ် ှိပံို  

နိုနာ်းထိုတလ်ိုပ်န ိုငရ်မခဆ ို ညြ်ာှ မြစဝ်ြှာ်းရေ ခွ ဲတစခ်ိုြ ှနိုနာ်း 

ပမှာဏ ြညြ်ျှြျာားြျာား ထိုတလ်ိုပ်ရပားန ိုငပ် ကှာငု်ံး တ ိုငာ်းတာြှု 

တစခ်ိုမြစ ်ည။် ထှိ အြျက ်ည ်ဘြူ ရဗေ နငှ့် ်ရလျှာရစာက ်

တ ို ့်အရပေါ် မတူည၍် ရမြအ ံိုားြျမှု အရမပာငာ်းအလြဲျာား၏ 

မပြုမပငြ်ှုက ို ခေံ ည။်    

အရွယအ်စှာုံးကက ုံးမှာုံးသည့်် သွဲ ကမု်ံးမျှာုံးန င့်် ပကျှာကစ်ရစမ်ျှာုံး 

ထိုတလ်ိုပ်ရ ာ ဧေ ယာြျာား ည ်ရေလြာ်းရ ကာငာ်း၊ 

မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ်နငှ့် ်ကြာ်းရ ိုားတနာ်းတညပ်င ြြ်ှုက ို ထ နာ်း  ြ်ား 

ရပားရ ာ ရိုပ်ပစစညာ်းြျာားက ို ပပုံး ည။် အရွယအ်စှာုံး 

ရ ားငယ ်ည့် ်သွဲစသည့်် ရ ပ်ပစစညု်ံးမျှာုံး ထိုတလ်ိုပ်ရပားရ ာ 

ဧေ ယာြျာား ည ်ရေလွှြာ်းလငွမ်ပငြ်ျာားအတကွ ်အာဟာေြျာား 

 ယရ်ဆာငရ်ပးုံး၍ ကြာ်းရ ို ားတနာ်း  ယဇံာတ မြစထ်နွာ်းြှုက ို 

ကပံူ့်ရပား ည။်   

၃။စ ုံးဝငရ်ေ • ြ ိုားရေချ န/်ြျကန်ာှမပငစ် ုံးဆငာ်း

ရေ  

• မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွ ဲဧေ ယာ  

• ကြာ်းရ ို ားတနာ်းနငှ့်ဆ်ကစ်ပ်သည့်် 

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွ၏ဲ တညရ်နော  

•  

ထ နာ်းည  မပြုမပငြ်ှုြခေံရ ာ ဖမစရ်ေစ ုံးသည ်မြစအ်ြွဲွေ့အစညာ်း 

စနစြ်တှစဆ်င့် ်နိုနာ်းြျာား  ယယ်ပူ ို ့်ရဆာငရ်ပားပပ ား၊ မြစ၏် 

ရေလြာ်းရ ကာငာ်းက ို ပံိုပဖှာ်ရပားကာ ရဂဟစနစဆ် ိုငေ်ာ 

လ ပ်ငနု်ံးတှာဝနမ်ျှာုံးက ို ထ နာ်းချြုပ် ည့် ်ော  အလ ိုက ်

ချ နက် ိုကမ်ြစရ်ပေါ်သည့်် လ ပ်ငနု်ံးစဉ်မျှာုံးက ို ထပူထှာင ်ည။် ( 

ဥပြာ အချ နြ်နှမ်ြစရ်ေလျှံမခငာ်း ၊ ရနေွာ   ၊ ရေကက ားရေလျှံြှု 

စ ည ်)  

* ပလုံးပထှာင့််အကွက ်၁ တွင ်ကည့်ပ်ါ။ 

ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား ေြတှ်ြျာားသည ် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အတွငု်ံး အဖမင့်ဆ်  ုံး Strahler Order တညရ် ှိမှု၊ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

ဧေ ယာ နငှ့် ် လက်ရှ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား တညရ်ှ ြှုတှိ ့်အရပေါ် အရမခခံ ည။် ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွွဲမျှာုံးအ ကာား 

နှု ငာ်းေကွာမခာားချက်တစ်ရပ်က ိုရပားန ိုငေ်န၊် ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွွဲဧရှိယှာမျှာုံးအ ကှာုံး ကွှာဖြှာုံးြျက်ဖပကှိနု်ံးဂဏနု်ံးကက ုံးမျှာုံးကှိ  

ပယ်ပဖျှာက်၍၊ ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွွဲဧရှိယှာမျှာုံးကှိ  Percentile အလှိ က် အဆင့််သတ်မ တ်ပဖှ်ာဖပသည။် ပဆှာငရွ်က်ပ  မ ှာ- 

Percentile တနြ် ိုားက ို Strahler Order မြင့် ်ရမြ ာက်ပပ ား Percentile အဆင့်မ်ျှာုံး {ဥပမှာ၊  (၁- ၂၀) Percentile  = ၁ ၊ (၂၁ - 

၃၉) Percentile = ၂ စသည ်} အရပေါ် အရမခခံကာ၊  ေမ တ်က ို (၁ - ၅ )တနြ် ိုားအတွငု်ံး  တ်ြှတ် ည။်  

ဤ ကနဦားေြတှ်သည ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်း ပမှာငု်ံးန ငလ်ညပ်တ်ဆွဲ   ို ့်ြဟိုတ် တညရ်ဆာက်ဆ ဲရေအာားလျှပ်စစ် 

စ ြံက နာ်းြျာားတညရ်ှ ြှုအရပေါ် အရမခခံပပ ား မပငဆ်ငသ်တ်မ တ်ြ ရြညမ်ြစ် ည။် လက်ရှ စ ြံက နာ်းြျာားတညရ်ှ  ည့် ် မြစ်ဝြ်ှား 

ရေ ခွဲြျာားတွင ် ရအာက်ပါစံနှုနု်ံးြျာားအရပေါ်အရမခခံပပ ား ဆက် ွယ်ြှုဆ ိုငေ်ာေြတှ်ြျာား ဖပငဆ်ငသ်တ်မ တ်ြ ရမညဖ်ဖစ် 

သည။် 

• မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၏ ၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရအာက်သည ်ပရအှာုံးလျှပ်စစ်စ မ ကှိနု်ံးမျှာုံး၏ ဖမစ်ညှာပှိ ငု်ံးတွင ်တညရ်ှ ပါက 

ေြတှ်အရပေါ် ဖပငဆ်ငသ်တ်မ တ်ြှု ြမပြုလိုပ်ပါ။ 

• ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွွဲ၏ ၅ ရှာြှိ ငန်ှုနု်ံး ထက်မျှာုံးသည၊် သှိ ့်ပသှ်ာ ၉၀ ရှာြှိ ငန်ှုနု်ံးထက်ငယ်သည့််ဧရှိယှာမျှာုံးသည် 

ပရအှာုံးလျှပ်စစ်စ မ ကှိနု်ံးမျှာုံး၏ ဖမစ်ညှာပှိ ငု်ံးတွင ်တညရ် ှိပါက ၊ ထှိ ေြတှ်မ  “၁” နှုတ်ပါ။ 
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• မြစ်ရအာက်ဘက်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ြ အတွငာ်းရ ှိ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းရ ကာင့် ် ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွွဲ၏ 

ဆက်သွယ်နှိ ငစ်မ်ွုံး ကျဆငု်ံးပါက၊ ထှိ ရမ တ်မ  “၁” နှုတ်ပါ။ (မြစ်ငယ်အထက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ အတွက် ာ 

 က်ရောက်ြှုရှ  ည။်)  

ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွွဲ ၏ ၉၀ ရှာြှိ ငန်ှုနု်ံး ပကျှာ်သည် ပရအှာုံးလျှပ်စစ်စ မ ကှိနု်ံးမျှာုံး၏ ဖမစ်ညှာပှိ ငု်ံးတွင ်ထှိ ရမ တ်မ  “၂” နှုတ်ပါ။   

စိုစိုရပါငာ်း ေမ တ်  ည် အနိုတ်တနြ် ိုား   ို ့်ြဟိုတ်  ိုည မြစ်ရနပါက၊ ေြတှ် “၁”အမြစ်  တ်ြှတ်ပါ။ 

ဇယာား ဂ ၂။ တညရ်ဆာက်ပပ ား နငှ့် ် တညရ်ဆာက်ဆ ဲ ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာားရှ ရ ာ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားတွင ် 

ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား ချ နည်  ေနန်ှုတ်ယူ ည့််က နာ်းဂဏနာ်းြျာား 

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွ ဲ

အတငွာ်းရ ှိပရအှာုံး                

လျှပ်စစစ် မ ကှိနု်ံး 

အရေအတကွ ် 

အမြင့်ဆ်ံိုား                  

Strahler Order 

ပရအှာုံးလျှပ်စစစ် မ ကှိနု်ံး 

ြျာား၏ ဖမစည်ှာရ ှိ 

ရေဆငု်ံးဧရှိယှာ 

 ောခ ိုငန် ှုနာ်း  

ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွား 

ချ နည်  ေနန်ှုတ်ယူ ည့်် 

က နာ်းဂဏနာ်းြျာား 

 
ပဲခာူး ၁ ၂ ၁၀ - ၁ 

ဘ လာူးရချာငာ်း ၄ ၂ >၉၀ -၂ 

တာပ န ် ၁ ၃ >၉၀ -၂ 

ြကျ ားရချာငာ်း ၁ ၂ ၈၀ -၁ 

ြလ ရချာငာ်း ၁ ၁ ၄၀ -၁ 

ြိုနာ်းရချာငာ်း ၃ ၂ ၈၀ -၁ 

ြာူး ၁ ၃ ၅၀ -၁ 

မြစ ်ာ ၁ ၃ ၂၀ -၁ 

မြစင်ယရ်အာကပ် ိုငာ်း ၂ ၄ >၉၀ -၂ 

မြစင်ယအ်ထကပ် ိုငာ်း ၀ ၃ ၀ -၁* 

နြ့်ရ်လ ွ ၁ ၃ >၉၀ -၂ 

နြ့်တ် န/်နြ့််တန ် ၂ ၃ ၄၀ ၀ 

နြ့်ခ် ၁ ၃ <၅ ၀ 

စစရ်တာငာ်းအမခာား ၆ ၃ ၃၀ -၁ 

ရပါငာ်းရလာငာ်း ၃ ၂ ၉၀ -၂ 

ရေွှလ  ၂ ၃ >၉၀ -၂ 

 ရူဌား ၁ ၁ >၉၀ -၂ 

ရဇာ်ဂျ / ပြ ြု ွေ့ ကက ား ၄ ၄ ၆၀ -၁ 

* မြစ်ငယအ်ထက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ည ် လက်ရှ တွင ် ြည ်ည့် ် ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းြျှ ြရှ ပါ။   ို ့်ရ ာ် ဆက် ယွန် ိုငစွ်ြ်ား ည ်

မြစ်ငယရ်အာက်ပ ိုငာ်း မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားြှ စ ြံက နာ်းြျာား၏  က်ရောက်ြှုက ို ခေံ ည။် 

ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားဆနာ်းစစ်ောတွင ် Strahler Order 4 ရှ  ည့် ်   ို ့်ြဟိုတ် ထ ို ့်ထက်ပ ိုကက ား ည့် ် ဧောဝတ ၏ 

ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၊  ချငာ်းတွငာ်းဖမစ် နငှ့် ် လံွငဖ်မစ်တ ို ့်က ို  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဆနု်ံးစစ်ြှုြ ှြယ်ထိုတ်ခဲ့်ပပ ား သ ုံးဖြှာုံးယူနစ်မျှာုံး 

အမြစ်ပဖှာ်ဖပထာား ည။် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၏ဖမစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးမျှာုံးရ ှိပသှာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားတွင ် ထ ို ပငြ်မြစ် 

ရ ကာငာ်းအာားထည့်ြ်တွက် ွဲ၊ မြင့်ဝ်ှြ်ားရေ ခွဲ အတွငာ်းရှ  အမြင့်ဆ်ံိုား  Strahler Order တနြ် ိုားက ို ာ ေယူ တ်ြတှ် ည။် 

Strahler Order တနြ် ိုား ၄ ရှ ရ ာ မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးြျာားရှ  ည့် ်မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ နစ်ှခို (မြစ်ငယ်ရအာက်ပ ိုငာ်း နငှ့် ်ြဏ ပေူ)  

တှိ ့်ရှ ရ ာ်လညာ်း၊ ၎ငာ်း မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားက ို ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း၏အစှိတ်အပှိ ငု်ံးမျှာုံးအမြစ်  တ်ြတှ်ထာားမခငာ်းြရှ  
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 မြင့်၊် ၎ငာ်းတ ို ့်က ို သ ုံးသန် ့်စဉားစာားစရှာမလှိ ပါ။ ထ ို ့်ရ ကာင့် ် ထ ိုတနြ် ိုားြျာားက ို အမခာားမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအာားလံိုားနညာ်းတူ 

ဆက် ွယ် န ိုငစ်ြ်ွား စ နှုနု်ံးတွက်ြျက်ရှာတွင ်ထည့်တ်ွက်ထာား ည။်  

နိုနာ်းရပား ွငာ်းန ိုငရ်မခ ေြတှ်ြျာားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုစ အတွငာ်း ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ ရမြမပငယ်ူနစ်ြျာား(geomorphic 

land units) ပျံွေ့ နှံ ့်တညရ် ှိပံို အရပေါ် အရမခခံပပ ား၊ ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပင၏် ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ မလူဂိုဏေ်ည်ြျာားမြင့် ်

ဆံိုားမြတ် ည။် ရမြအအြျ ြုားအစာား တစ်ခိုချငာ်းစ က ို (ဇယှာုံး ဂ ၃) တွင ်အနစ်ှချြုပ်ရြာ်မပထာား ည့်အ်တ ိုငာ်း ခန ့်ြ်နှာ်းနှု ငာ်းေ 

နိုနာ်းထိုတ်လိုပ်န ိုငရ်မခအရပေါ်ြတူညက်ာ အရလားဆတနြ် ိုား (Weighting) တစ်ခို  တ်ြတှ်ရပား ည။် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

တစ်ခိုစ ၏ေြတှ်ေရှ ေန၊် ထှိ အရလားဆတနဖ်ှိ ုံးက ို မြစ်ဝှြ်ားအတွငာ်းရှ  ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ ရမြအြျ ြုားအစှာုံးတစ်ြ စ  အလှိ က် 

သတ်မ တ်ောခ ိုငန်ှုနာ်းမြင့် ်ပဖမ ှာက်ပပ ုံး ရရ ှိသည့််Percentile အဆင့်မ်ျှာုံးအပပေါ် အပဖြြ ကှာ၊  ရမ တ်ကှိ  (၁ - ၅ )တနဖ်ှိ ုံးအတွငု်ံး 

သတ်မ တ်သည။် ရေွှလ  ၊ တာပ န ်နငှ့် ် လံွငမ်ြစ် အထက်ပ ိုငာ်း တ ို ့်အတွက် ၎ငာ်းတ ို ့်၏ ကက ားြာားရ ာ ရေရဝရေလဲဧေ ယာ နငှ့် ်

မြနြ်ာန ိုငင်နံယ်န ြ တ်မပငပ်တွငတ်ညရ်ှ ရ ာ ရေရဝရေလဲဧေ ယာမျှာုံးန င့််ြျှိတ်ဆက်မှုပ ကှာင့်် နိုနာ်းရပား ွငာ်းြှု ဖမင့််မှာုံးန ိုင ်

ရမခက ို ထည့်တ်ွက်ရ ာအာားမြင့်၊် ရမ တ်ကှိ  +၁ ပပါငု်ံးထည့််ချ နည်  ထာား ည။် 

ဇယှာုံး ဂ ၃။ နိုနာ်းထိုတ်လိုပ်န ိုငရ်မခက ို အဆံိုားအမြတ်ရပား ည့် ်အရလားဆ တနြ် ိုား (Weighting)  တ်ြတှ်ချက် 

ဘြူ ရိုပ် ငွဆ် ိုငေ်ာအြျ ြုားအစာား နိုနာ်းထိုတလ်ိုပ်န ိုငရ်မခ အရလားဆ  

ရလျှာရစာက ်  >  ၁၀ ေ ဂေ  နငှ့် ် ရကျာက ်ာား 

ြာရကျာြှု မြင့်ရ် ာ ဘြူ ရဗေ 

၅ -   ဲနငှ့် ်ရကျာကစ်ေစ ်ထိုတလ်ိုပ်န ိုငရ်မခ မြင့်ြ်ာား 

ရလျှာရစာက ်  >  ၁၀ ေ ဂေ  နငှ့် ် ရကျာက ်ာား 

ြာရကျာြှု အလယအ်လတရ်ှ ရ ာ ဘြူ ရဗေ 

၄-   ဲနငှ့် ်ရကျာကစ်ေစ ်နငှ့် ်နိုနာ်း နငှ့် ်ရွှံ ွေ့ရစား ထိုတလ်ိုပ်န ိုငရ်မခ ရကာငာ်းြနွ ် 

ရလျှာရစာက ်  <  ၁၀ ေ ဂေ  နငှ့် ် ရကျာက ်ာား 

ြာရကျာြှု မြင့်ရ် ာ ဘြူ ရဗေ 

၃ -   ဲနငှ့် ်ရကျာကစ်ေစ ်ထိုတလ်ိုပ်န ိုငရ်မခ အတနအ် င့်ရ်ှ    

ရလျှာရစာက ် ၃- ၁၀ ေ ဂေ  နငှ့် ် ရကျာက ်ာား 

ရပျာ့်ရ ာ ဘြူ ရဗေ  

၂ -   ဲနငှ့် ်ရကျာကစ်ေစ ်ထ တလ် ပ်နှိ ငရ်မခ န ြ့်။် နိုနာ်း နငှ့် ်ရွှံ ွေ့ရစားမြစန် ိုငရ်မခမြင့် ် 

ရလျှာရစာက ် <  ၃ ေ ဂေ  နငှ့် ်အမြင့် ် >  ၃၀ ြ တာ  ၁ - နိုနာ်းအ စရ်ပား ငွာ်းြှု အလနွ ်န ြ့်။် အနညက်ျလွှာမပနမ်ြစရ် ာ ဧေ ယာ  

ရလျှာရစာက ် <  ၃ ေ ဂေ  နငှ့် ်အမြင့် ်  <  ၃၀ ြ တာ ၀ - ရယဘိုယျအာားမြင့် ်ပ ို ့်ချြှုမပြုလိုပ်ပပ ား အနညက်ျလွှာမပနမ်ြစရ် ာ ဧေ ယာ 

စ ုံးဝငပ်ရကှိ  ရအာက်ပါပံိုရ နညာ်းက ို အ ံိုားမပြုပပ ား၊ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုစ ြ ှ ရေဝငရ်ောက်ြှု ထိုထညပ်ြာဏအရပေါ် 

အရမခခံတွက်ချက်ထာား ည။် - 

ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွွဲ ဧေ ယာ x ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွွဲဧရှိယှာအတွငာ်း ပျြ်ားြျှြ ိုားရေချ န ် x ြျက်နာှမပငရ်ေစ ားဆငာ်းြှု အချ ြုား = 

ရေဝငရ်ောက်ြှုထိုထည် 

မြစ်ဝြ်ှား / ရေပဝပရလွဲဧေ ယာ တစ်ခိုစ အတွက် ြျက်နာှမပငရ်ေစ ားဆငာ်းြှု အချ ြုား (runoff-coefficient) ခန ့်ြ်ှနာ်းရမခတနြ် ိုား 

က ို (ဇယှာုံး ဂ ၄) တွင ်အနစ်ှချြုပ်ရြာ်မပထာား ည။်  

ဇယှာုံး ဂ ၄။ မြစ်ဝှြ်ား/ရေရဝရေလဲဧေ ယာ ြျက်နာှမပငရ်ေ စ ားဆငာ်းြှု အချ ြုား (runoff-coefficient) 

မြစဝ်ြှ်ား/ရေရဝရေလရဲေ  ြျကန်ာှမပငရ်ေစ ားဆငာ်းြှုအချ ြုား 

(runoff-coefficient) 

ဧောဝတ အထကပ် ိုငာ်း  ၀.၈၃ 

ဧောဝတ ရအာကပ် ိုငာ်း ၀.၅၄ 

ချငာ်းတငွာ်း ၀.၇၃ 

 လံငွ ် ၀.၇၂ 
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ြရဲခါင ် ၀.၅၇ 

စစရ်တာငာ်း ၀.၈၀ 

ပဲခာူး ၀.၈၀ 

တနသသှာေ  ၀.၉၈ 

ေခ ိုင ် ၀.၇၇ 

ရနာက်ဆံိုားေလေ ် ရေထိုထည်က ို အမခာားစ နှုနု်ံးြျာားနညာ်းတူ Percentile အိုပ်စိုအေ အဆင့်ခ်ွဲမခာား တ်ြတှ် 

ထာား ည{်ဥပမှာ၊  (၁- ၂၀) Percentile  = ‘၁’ ၊ (၂၁ - ၃၉) Percentile = ‘၂’ စသည ်}။  ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံး 

တစ်ခိုပါဝငရ် ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားတွင ် ထှိ ဖမစ်ဝ မ်ုံးပေသြွွဲမ စ ုံးဝငပ်ရကှိ သှာ ထည့််စဉားစာား ည။် ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်း 

မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးအတွငာ်း ရေမြတ် နာ်းစ ားဆငာ်းရန ် အရေားပါပ ကှာငု်ံး အ  အြတှ်မပြုရ ာအာားမြင့် ် ဆက် ွယ်န ိုငစ်ွြ်ား 

ေြတှ်တွင ်ထည့် ်ွငာ်းစဉားစာားဖြငု်ံးဖဖစ် ည။် 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ၏  ူမှိရ ပ်သွငပ်ေေဆှိ ငရ်ှာ ပနှာက်ဆ  ုံးအဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ြျာားက ိုဆ  ုံးဖဖတ်ရန၊် စ နှုနု်ံး ၃ ြ ၏ 

စ စ ပပါငု်ံးေြတှ်ြျာား ရပါငာ်းပပ ား ထှိ စိုစိုရပါငာ်းအြတှ်ြျာားက ို ၁ ြှ ၅ အတွငု်ံး စံကျရအာငခ်ျ နက် ိုက် တ်ြတှ် ည။် 

ပရ ျို့နညာ်းလြ်ားြျာား နညာ်းတူ ေြှတ် ၀.၅ ရအာက်ရှ ရ ာ တနြ် ိုားြျာားက ို ပနှာက်ဆ  ုံးေြတှ်အဆင့်် “၁” ဟို တ်ြတှ် ည။် 

2။ ရေရနရဂဟစနစ် နှင့်် ငါားလိုပ်ငနာ်း   

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ၏ရေရနရဂဟရဗေနငှ့်င်ါားလိုပ်ငနာ်းအရပေါ် တနြ် ိုားမြတ်တွက်ချက်ောတွင ်  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ၏ ရဂဟရဗေ 

ဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုားြျာား ခွဲမခာား တ်ြတှ်မခငာ်းလညာ်းပါဝင ်ည။် မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲတစ်ခိုစ အတွငာ်းရှ  မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း၏ 

ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်လွယ်ြှုက ို တွက်ချက်ေန ် GIS အလွှာြျာားစာွက ို ရပါငာ်းစပ်စဉားစာား ည။် 

2.1။ ရဂဟရဗေအေ ထ ခ ိုက်လွယ်ရ ာ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား  

ဤ ဆနာ်းစစ်ြှု ည်   WWF  ၏ြဟာြဲရခါငမ်ြစ် အစ တ်အပ ိုငာ်း အြျ ြုားအစာားခွဲမခာားမခငာ်း အစ အစဉ (Greater Mekong 

Programme River Reach Classification) (၂၀၁၄)အရပေါ် အရမခခံထာား ည။် ဤအြျ ြုားအစာားခွဲမခာားြှုအတွက် ပထဝ  

ဆ ိုငေ်ာအရမခခံယူနစ်ြာှ “မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်း (river reach)”မြစ် ည။် ၎ငာ်းယူနစ် ည်  ကပ်လျက်ရှ  ည့်် မြစ်ဆံိုရနော 

နစ်ှခိုအ ကာားတညရ်ှ  ည့်် မြစ်ရ ကာငာ်းအရှညတ်စ်ခိုက ို က ိုယ်စာားမပြု ည။် Lehner and Dallaire (2014)၏ 

အြျ ြုားအစာား ခွဲမခာားြှုစနစ် ည ်မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား၏ ဇလရဗေဆ ိုငေ်ာ၊ ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ - ော  ဥတိုဆ ိုငေ်ာ “physio-

climatological”နငှ့် ်ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာအြျ ြုားအစာားြျာားက ို   အ ံိုားချ၍ ခွဲမခာားမခငာ်းမြစ် ည။် ထ ို ့်မပင ်ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ 

ထ ခ ိုက်လွယ်ြှုတစ်ခိုလံိုား လွှြ်ားမခံြုတ ိုငာ်းတာ ည့်် အဆင့်် တ်ြှတ်ချက်ြျာား ြနတ် ားေန၊် ဧောဝတ  နငှ့် ် လံွင ်မြစ်ဝြ်ှားြျာား 

၏ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား (river reaches) တွင ်ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်လွယ်ြှု နငှ့် ်  ဆက်န ွှယ်ရနရ ာ ပထဝ ရေ  

ဆ ိုငေ်ာက နာ်းရှငြ်ျာားအစံိုလ ိုက် (geospatial variables)က ို အ ံိုားချခဲ့်ပပ ား၊ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားက ို ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ 

ထ ခ ိုက်လွယ်ြှု န ြ့်် ၊ မြင့် ်  ို ့်ြဟိုတ် အလွနမ်ြင့်ဟ်ို အြျ ြုားအစာားခွဲထာားပါ ည။် 

2.2။ ရဂဟရဗေစနစ်ဆ ိုင်ော  ထ ခ ိုက်လွယ်ြှု  

မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းရှာားပါားြှု Lehner and Dallaire”s (2014) ၏ ရပါငာ်းစပ်ထာားရ ာ အိုပ်စိုတစ်ခိုစ  အတွငာ်းကျရောက် 

 ည့််၊ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား၏ စိုစိုရပါငာ်းအရှညက် ို မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုစ အလ ိုက် တွက်ချက်ယူ ည။် ထ ိုရနာက် ရပါငာ်းစပ် 

ထာားရ ာ အိုပ်စိုတစ်ခိုစ က   ြ်ားပ ိုက်ထာား ည့််  ာြနဇ်လရဗေဆ ိုငေ်ာအြျ ြုားအစာား “Simple Hydrological class” 

တစ်ခိုစ ၏ စိုစိုရပါငာ်းအရှည် (ောခ ိုငန်ှုနာ်း) က ို တွက်ချက်ပပ ား၊ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းတစ်ခိုစ ၏ ရှာားပါားြှု အတွက် ေြတှ်ရပားေန ်

အ ံိုားမပြု ည။် အရှာားပါားဆံိုားမြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား ( ာြနဇ်လရဗေဆ ိုငေ်ာအြျ ြုားအစာားပါဝငြ်ှု ၀-၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရှ ရ ာ 
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ရပါငာ်းစပ်အိုပ်စို၏မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား)က ို  ရှာားပါားြှုအတွက် ေြတှ် ၄ ရပား ည။်  ၅-၁၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို ေြတှ် ၃ ၊ ၁၀-၂၀ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို ေြတှ် ၁ နငှ့် ်၂၀-၇၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို ေြတှ် ၁ အ  ား  ားရပားထာားပါ ည။် 

ဇယှာုံး ဂ ၅။ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာား၏ ရပါငာ်းစပ်ထာားရ ာအြျ ြုားအစာားြျာား နငှ့် ်စိုစိုရပါငာ်းအရှည် 

ရပါငာ်းစပ်ထာားရ ာ အိုပ်စို ဆှိ ငရ်ှာ ရြာ်မပချက ် 

မြစအ်စှိတအ်

ပှိ ငု်ံးအလျာား                  

(က လ ိုြ တာ) 

 ာြန ်

ဇလရဗေ 

ဆ ိုငေ်ာ 

ောခ ိုငန် ှုနာ်း  

ရှာားပါားြှု 

ေြတှ ်

အကက ားစာားမြစ၊်ရမခာကရ် ွွေ့ော  အေွကြ်ာား စရ်တာရေ ၊ရေလွှြာ်းလွငမ်ပငြ်ျာား ၀.၆ ၀.၀၁ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ၊်ရမခာကရ် ွွေ့ော  အေွကြ်ာား စရ်တာရေ ၊ ရလျှာရစာကရ်မပ    ၁၈.၇၄ ၀.၀၉ ၄ 

အကက ားစာားမြစ၊် လြိုပငရ်ပါကေ်ာရေ   ၈.၅၀ ၀.၁၂ ၄ 

အကက ားစာားမြစ၊်ရလျှာရစာကန် ြ့်ရ် ာ ရတာငရ်ပေါ်ရေ  ၁၂.၁၆ ၀.၁၇ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ြတရ်စာကရ် ာ ရတာငရ်ပေါ်ရေ   ၁၄၅.၃၂ ၀.၇၃ ၄ 

အကက ားစာားမြစ၊် ရလျှာရစာကန် ြ့်ရ် ာ ကိုနာ်းမြင့်ပ် ိုငာ်းတငွ ်စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ   

၅၆.၀၇ ၀.၇၈ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ ်လြိုပငရ်ေ   ၁၈၅.၇၆ ၀.၉၃ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ြတရ်စာကရ် ာ ကိုနာ်းန ြ့်ပ် ိုငာ်း စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား  စရ်တာရေ  ၂၄၅.၃၉ ၁.၂၃ ၄ 

အကက ားစာားမြစ၊် ရေလွှြာ်းလငွမ်ပင ်နငှ့် ်န ိုနာ်းြျာားရှ ရ ာ ရမခာကရ် ွွေ့ော   

အေွကြ်ာား စရ်တာရေ    

၁၀၈.၉၉ ၁.၅၂ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ြတရ်စာကရ် ာ ကိုနာ်းမြင့်ပ် ိုငာ်းတငွ ်စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ    

၃၂၅.၈၆ ၁.၆၄ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ထံိုားရကျာက ်ရပါရ ာ ရတာငတ်နာ်းရေ   ၃၄၇.၀၂ ၁.၇၄ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ရေလွှြာ်းလငွမ်ပင ်နငှ့် ်ကိုနာ်းမြင့်ပ် ိုငာ်း စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ     

၃၆၃.၄၃ ၁.၈၃ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ြတရ်စာကရ် ာ အပ ိုငာ်းတငွ ်က ိုန ြာ ထငာ်းရူားရေ   ၄၂၂.၄၇ ၂.၁၂ ၄ 

အကက ားစာားမြစ၊် ရေလွှြာ်းလငွမ်ပငန်ငှ့်အ်တကူိုနာ်းမြင့်ပ် ိုငာ်းစ ိုစတွရ် ာအေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ    

၁၆၉.၉၄ ၂.၃၇ ၄ 

ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း ၊ နိုနာ်းတငရ်မြနို နငှ့်အ်တ ူရကာကရ်ကွွေ့စ ားဆငာ်းရ ာ ရေလြာ်းရ ကာငာ်း 

ရေ   

၁၁၂.၆၈ ၂.၃၉ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ရေလွှြာ်းလငွမ်ပငန်ငှ့်အ်တ ူရမခာကရ် ွွေ့ော   အေွကြ်ာား စရ်တာရေ    ၄၉၃.၉၂ ၂.၄၈ ၄ 

အကက ားစာားမြစ ်၊ ရေလွှြာ်းလငွမ်ပင ်နငှ့် ်န ိုနာ်းအနညအ်နစ ်နငှ့်အ်တ ူရမြန ြ့်ပ် ိုငာ်း စ ိုစတွရ် ာ 

အေွကြ်ာား  စရ်တာရေ     

၂၀၄.၉၁ ၂.၈၆ ၄ 

အကက ားစာားမြစ ်၊ ကိုနာ်းမြင့်ပ် ိုငာ်း ထံိုားရကျာကရ်ေ   ၂၀၆.၂၁ ၂.၈၈ ၄ 

အကက ားစာားမြစ ်၊ ထံိုားရကျာကရ်ပါရ ာ ရတာငတ်နာ်းရေ   ၂၅၁.၇၀ ၃.၅၁ ၄ 

အကက ားစာားမြစ ်၊ နိုနာ်းအနညအ်နစ ်နငှ့်အ်တ ူကိုနာ်းမြင့်ပ် ိုငာ်း စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ     

၃၅၃.၂၀ ၄.၉၃ ၄ 

အလတစ်ာားမြစ ်၊ ရလျှာရစာကန် ြ့်ရ် ာ က ိုန ြာ ထငာ်းရူားရတာရေ   ၁,၁၇၂.၁၄ ၅.၈၉ ၃ 

အလတစ်ာားမြစ ်၊ ရလျှာရစာကန် ြ့်ရ် ာ ရတာငတ်နာ်းရေ   ၁,၂၃၉.၀၇ ၆.၂၃ ၃ 

အကက ားစာားမြစ ်၊ ကက ားြာား ည့် ်မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ်ရေ  ၄၄၈.၀၈ ၆.၂၅ ၃ 

အလတစ်ာားမြစ ်၊ ကက ားြာား ည့် ်မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ်ရေ   ၁,၂၈၄.၀၇ ၆.၄၅ ၃ 

ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း ၊ ကက ားြာား ည့် ်မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ်ရေ   ၃၀၄.၅၈ ၆.၄၇ ၃ 
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သတငု်ံးရငု်ံးဖမစ်။ Lehner & Dallaire, 2014 

ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ်ဧေ ယာ - ရေ ေငာ်းြျ ြုားစ တ်ြျာားတညရ်ှ ြှုက ို အပသုံးစှိတ်ြျဖပမှုမျှာုံးသည ်ပညာေပ်စာတြ်ားြျာား ( ဥပြာ 

(Allen, 2010) နငှ့် ်FFI နငှ့် ်WCS  ကဲ့်  ို ့် အြွဲ ွေ့အစညာ်းြျာား နငှ့် ်တ ိုငပ်င ် ရဆွားရနာွးြှု တ ို ့်အရပေါ်အရမခခံပပ ား အပသုံးစှိတ် 

ပ ိုငာ်းမခာား တ်ြတှ်ဖြငု်ံးဖဖစ် ည်။ ဤ ဧေ ယာြျာားက ိုမြတ် နာ်းသွှာုံးပသှာ မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးြျာားက ို ေြတှ် ၃ မ တ် 

ရပားထာား ည။် 

အဓှိကကျပသှာ ဇ ဝမျှိ ုံးစ  မျှိ ုံးကွွဲတညပ်နရှာမျှာုံး (Key Biodiversity Area )၊ Ramsar မျှာုံးပနထှိ ငရ်ှာပနရှာမျှာုံး နငှ့် ်

အရေားပါ ည့်် စ ြ့််ရမြြျာား - အဓှိကကျပသှာ ဇ ဝမျှိ ုံးစ  မျှိ ုံးကွွဲတညပ်နရှာမျှာုံး(KBA)အှာုံး အပသုံးစှိတ်ြျဖပမှုမျှာုံးသည ်

ကမှ္ာ့်ပေတှာပ ့်စ် (အြျက်အလက် ဏ)် ြ ှေရှ ဖြငု်ံးဖဖစ် ည။် SEA ၏ အရေားကက ားရ ာ ရဆာငေွ်က်ြှုတစ်ခိုဖဖစ်သည့််၊ 

၂၀၁၇ ဇွနလ်တွငမ်ပြုလိုပ်ခဲ့်ရ ာ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲတစ်ခိုအတွငာ်း ရနာက်ထပ်  KBA တညပ်နရှာြျာားက ို စှိစစ်ရြာ်ထိုတ်ခဲ့် 

 ည။် ထ ိုဧေ ယာြျာားက ို ကိုနာ်းရမြ က် က်၊ ကိုနာ်းတွငု်ံးမြစ်မျှာုံး၊ ရေရပျာ်ငကှ်ြျာား၊ မြစ်ဝနာ်းကျငန်  င့်် ဖမစ်တွငု်ံးစ ြ့််ရမြ 

ရေ ြျာားအမြစ် ကျွြ်ားကျငပ်ညာရှငြ်ျာားက ထပ်ြံပ ိုငာ်းမခာားထာား ည။် ကြာ္လံိုားဆှိ ငရ်ှာ အရေားကက ား ညဟ်ို  တြ်တှ် 

ခံေ ည့်ရ်နောြျာား - ဥပြာ Ramsar ရေ ြျာား၊ ကြ္ာ့်အရြအွနစ်ှတညရ်နောြျာား   ို ့်ြဟိုတ်  2004 Wetland 

Inventory စာေငာ်းအတွငာ်းရှ ရ ာ ရနောြျာားက ို အမြင့်ဆ်ံိုားေြတှ်ရပားထာား ည။် ဤ ဧေ ယာြျာားက ို မြတ် နာ်း ွာားရ ာ 

မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားက ို (ဇယှာုံး ဂ ၆) တွင ်ရြာ်မပထာား ည့် ်အတ ိုငာ်း ရအာက်ပါေြတှ်ြျာားရပားထာား ည။် 

ဇယှာုံး ဂ ၆။ KBA အြျ ြုားအစာားအလ ိုက် ေြတှ်ြျာား 

KBA အြျ ြုားအစာား ေြတှ ်

ကြာ္လံိုားဆှိ ငရ်ှာ အရေားကက ား ည်ဟို 

 တြ်တှခ်ေံ ည့် ်အြျ ြုားအစာား  
၅ 

မြစဝ်နာ်းကျင ်န င့််ဖမစတ်ငွု်ံး စ ြ့်ရ်မြမျှာုံး ၄ 

ရေရပျာ်ငကှြ်ျာား  ၃ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ရလျှာရစာကန် ြ့်ရ် ာ ကိုနာ်းမြင့်ပ် ိုငာ်း စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ     

၁,၃၀၅.၇၂ ၆.၅၆ ၃ 

အကက ားစာားမြစ၊် ရလျှာရစာကန် ြ့်ရ် ာ ကိုနာ်းန ြ့်ပ် ိုငာ်း စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ       

၅၀၆.၇၅ ၇.၀၇ ၃ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ကိုနာ်းမြင့်ပ် ိုငာ်း ထံိုားရကျာကရ်ေ  ၁,၄၃၆.၃၇ ၇.၂၂ ၃ 

အကက ားစာားမြစ၊် နိုနာ်းအနညအ်နစ ်နငှ့်အ်တ ူကိုနာ်းန ြ့်ပ် ိုငာ်း စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ         

၆၃၄.၀၆ ၈.၈၅ ၃ 

အကက ားစာားမြစ၊် ရလျှာရစာကန် ြ့်ရ် ာ က ိုန ြာ ထငာ်းရူားရတာရေ    ၁,၀၃၃.၇၁ ၁၄.၄၂ ၂ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ကိုနာ်းန ြ့််ပ ိုငာ်း ထံိုားရကျာကရ်ေ  ၂,၉၈၀.၅၈ ၁၄.၉၈ ၂ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ရေလွှြာ်းလငွမ်ပငန်ငှ့်အ်တ ူကိုနာ်းန ြ့်ပ် ိုငာ်းစ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ           

၃,၂၁၅.၀၁ ၁၆.၁၆ ၂ 

ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း ၊ ယကှမ်ြာစ ားဆငာ်းရ ာရေလြာ်းရ ကာငာ်း  ၉၅၉.၃၆ ၂၀.၃၈ ၁ 

အကက ားစာားမြစ၊် ရေလွှြာ်းလငွမ်ပင ်နငှ့်အ်တ ူကိုနာ်းန ြ့်ပ် ိုငာ်း စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ           

၁,၅၈၅.၆၂ ၂၂.၁၂ ၁ 

အကက ားစာားမြစ ်၊ ကိုနာ်းန ြ့်ပ် ိုငာ်း ထံိုားရကျာကရ်ေ    ၁,၅၈၇.၇၉ ၂၂.၁၅ ၁ 

အလတစ်ာားမြစ၊် ရလျှာရစာကန် ြ့်ရ် ာ ကိုနာ်းန ြ့်ပ် ိုငာ်း စ ိုစတွရ် ာ အေွကြ်ာား 

 စရ်တာရေ           

၄,၇၁၉.၃၅ ၂၃.၇၂ ၁ 

ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း ၊ ရကျာကရ်ဆာငထ်ထူပ်ရ ာ ရေလြာ်းရ ကာငာ်း   ၃,၃၃၀.၈၃ ၇၀.၇၆ ၁ 
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KBA အြျ ြုားအစာား ေြတှ ်

ကိုနာ်းတငွု်ံးဖမစ်မျှာုံး   ၂ 

ကိုနာ်းရမြ က် က ် ၁ 

မြစ်ဆံိုပနရှာြျာား- ဤရနောြျာားက ို ရေအမျှိ ုံးမျှိ ုံးပရှာပန ှာပနပသှာပနရှာမျှာုံး နငှ့် ် ရရွှွေ့ရမပာငာ်း ွာားလာောလြ်ားရ ကာငာ်း 

ြျာားအမြစ် အ  အြတှ်မပြုထာားပပ ား၊ မျှာုံးပသှာအှာုံးဖဖင့်် အရေားပါ ည့်ရ်နထ ိုငက်ျက်စာားောပနရှာ၏ အဂသ ါရပ်ြျာားရှ  က 

 ည။် မြစ်ြျာားရပါငာ်းဆံို ည့်ရ်နောြျာားက ို မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံး အြျ ြုားအစာားခွဲမခာားမခငာ်း အချက်အလက်အစိုအပဝုံးကှိ  

မပနလ်ည ် ံိုား ပ်ဖြငု်ံးဖဖင့်် စှိစစ်ရြာ်ထိုတ်ြွဲ့် ည။် ကျွြ်ားကျငပ်ညာရှငြ်ျာားက  တ်ြတှ်ရပား ည့် ် က်ရောက်ဧရှိယှာ 

တစ်ခို ြနတ် ားေန၊် ထ ိုရနောတစ်ခိုစ တွင ်အေွယ်အြျ ြုားြျ ြုားရှ  ည့် ်  ကာားခံဇိုနြ်ျာားကှိ  ထှိ ပနရှာတစ်ြ စ တွငြ်ျမ တ်ခဲ့် ည။် 

ထှိ  က်ရောကဧ်ရှိယှာြျာားကှိ  မြတ် နာ်း ွာား ည့် ် မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးြျာားက ို (ဇယှာုံး ဂ ၇) တွင ်ေြတှ်ြျာား သတ်မ တ် 

ရပားထာား ည။် 

ဇယှာုံး ဂ ၇။ မြစ်ဆံိုရနောအြျ ြုားအစာားနငှ့် ် ကာားခံဇိုန ်အေွယ်အစာား( က လ ိုြ တာ)အလ ိုက် ေြတှ်ြျာား 

မြစဆ်ံိုပနရှာအြျ ြုားအစာား  ကာားခဇံိုနအ်ေွယအ်စာား ေြတှ ်

ကက ားြာား ည့်မ်ြစန်  င့်် ကက ားြာား ည့် ်မြစတ်ှိ ့် ရပါငာ်းဆံိုြှု  ၁၀ က လ ိုြ တာ ၂ 

ကက ားြာား ည့်မ်ြစန်  င့်် ပငြ်မြစရ် ကာငာ်း တှိ ့်နငှ့် ်ရပါငာ်းဆံိုြှု ၂၀ က လ ိုြ တာ ၃ 

ထံိုားရကျာက်ဘူြ ရဗေ- ထံိုားရကျာက်ရေ  ရမြြျက်နာှ ွငမ်ပငအ်ရပေါ် မြတ် နာ်းစ ားဆငာ်း ွာား ညဟ်ို Lehner and 

Dallaire 2014  က အြျ ြုားအစာား ခွဲမခာားထာားရ ာ မြစ်အစ တ်အပ ိုငာ်းြျာားက ို ေြတှ် ၃ ရပားထာား ည။် 

ြျ ြုား ိုဉားလိုန ားငါားမျှာုံး နငှ့် ်အမခာားရေ တတ ဝါြျာား တညရ်ှ ြှု - မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတွင၊်  အလွနအ်ြငာ်း ြျ ြုား ိုဉားလိုန ား မြစ်ရန 

ရ ာ၊ ြျ ြုား ိုဉားလိုန ားမြစ်ရန ာ၊ ြျ ြုား ိုဉားလွယ်ရ ာငါားြျ ြုားစ တ်ြျာားနငှ့် ် အမခာားရေ တတ ဝါြျာား တညရ်ှ မညဟ်ူပသှာ 

ြန် ့်မ နု်ံးြျက်မျှာုံးက ို IBAT/Redlist Freshwater Assessment မ  ေရှ ထာား ည။် ထ ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲြျာားရ ှိ မြစ် 

အစှိတ်အပှိ ငု်ံးြျာားက ို (ဇယှာုံး ဂ ၈) တငွပ်ဖှာ်ဖပထှာုံး ည့်် ေြတှ်ြျာားရပားထာား ည။် 

ဇယှာုံး ဂ ၈။ ြျ ြုား ိုဉားလိုန ား ငါားြျာား နငှ့် ်အမခာားရေရန က်ရှ ြျာား တညရ်ှ ြှုအလ ိုက် ေြတှ်ြျာား 

မြစအ်စှိတအ်ပှိ ငု်ံး ည ်မြစဝ်ှြာ်းနယန် ြ တရ်ဘာငတ်စခ်ိုက ို 

မြတ ်နာ်း ာွားပပ ား အနတောယရ်ှ အန ရောငစ်ာေငာ်းဝင ်

ငါားြျ ြုားစ တ ်ရှ ရနြှုက ို ညွှနမ်ပထာား ည။် 

ြျ ြုား ိုဉားန ိုငရ် ာငါား ြျ ြုား ိုဉားလိုန ားငါား 
အလနွအ်ြငာ်း 

ြျ ြုား ိုဉားလိုန ားငါား 

ေြတှ ် ၃ ၄ ၅ 

မြစအ်စှိတအ်ပှိ ငု်ံး ည ် မြစဝ်ှြာ်းနယန် ြ တရ်ဘာငတ်စခ်ိုက ို 

မြတ ်နာ်း ာွားပပ ား အနတောယရ်ှ အန ရောငစ်ာေငာ်းဝင ်

(ငါားြဟိုတရ် ာ) ြျ ြုားစ တ ်ရှ ရနြှုက ို ညွှနမ်ပထာား ည။် 

ြျ ြုား ိုဉားန ိုငရ် ာ 

ရေရနြျ ြုားစ တ ်                      

(ငါားြဟိုတရ် ာ) 

ြျ ြုား ိုဉားလိုန ား 

ရေရနြျ ြုားစ တ ်

(ငါားြဟိုတရ် ာ) 

အလနွအ်ြငာ်း 

ြျ ြုား ိုဉားလိုန ား 

ရေရနြျ ြုားစ တ ်

(ငါားြဟိုတရ် ာ) 

ေြတှ ် ၃ ၄ ၅ 

ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ ထ ခ ိုက်လွယ်ြှု ေြတှ် - မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးတစ်ခိုစ အတွက် စိုရပါငာ်းေြတှ်တစ်ခိုက ို တွက်ချက် ခဲ့်ပပ ား 

တနြ် ိုားြျာားြှးှာ +၁ ြ ှ+၂၃ အ ကာားရှ  ည။် 

• ေြတှ် ၄ နငှ့်ည် ရ ာ   ို ့်ြဟိုတ ် ထ ို ့်ထက်နညာ်းရ ာ မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးြျာားက ို ထ ခ ိုက်လွယ်ြှုန ြ့််ပသှာ 

အြျ ြုားအစာား တ်ြတှ် ည။် 
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• ေြတှ် + ၄ နငှ့် ် + ၅ အ ကာားရှ ရ ာ မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးြျာားက ို ထ ခ ိုက်လွယ်ြှုအလယ်အလတ် အြျ ြုားအစာား 

 တ်ြတှ် ည။် 

• ေြတှ် + ၉ နငှ့် ် + ၁၃ အ ကာားရှ ရ ာ မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးြျာားက ို ထ ခ ိုက်လွယ်ြှုမြင့်ပ်သှာ အြျ ြုားအစာား 

 တ်ြတှ် ည။် 

• ေြတှ် + ၁၃ နငှ့် ် ည ရ ာ ထ ို ့်ထက်ကက ားရ ာ မြစ်အပ ိုငာ်းအကန ့်ြ်ျာားက ို ထ ခ ိုက်လွယ်ြှုအလွနမ်ြင့်ပ်သှာ 

အြျ ြုားအစာား  တ်ြတှ် ည။် 

ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ အဆင့် ်တ်ြတှ်ချက် - ထ ိုရနာက်တွင ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုအတွငာ်း မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးတစ်ခိုစ ၏ 

ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်လွယ်ြှုြျာားက ို စ စညု်ံးပပ ုံး ထှိ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတစ်ခိုလ  ုံး ၏ ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာစ စ ပပါငု်ံးတနြ် ိုားက ို 

တွက်ချက်ပါ ည။် ထှိ သှိ ့်တွက်ြျက်ရှာတွင၊် မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးတစ်ခိုစ ၏ အရှညန်  င့််ပဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာထ ခ ိုက်လွယ်ြှု 

ေြတှ်မျှာုံးအလှိ က်အပလုံးဆတနဖ်ှိ ုံးပပုံး စ စ ပပါငု်ံးပပ ုံး၊ ထ ိုမြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအတွငာ်းရ ှိ မြစ်အစှိတ်အပှိ ငု်ံးမျှာုံး၏ စိုစိုရပါငာ်း 

အရှညမ်ြင့်မ်ပနစ်ာားမခငာ်း ည။် ထ ိုတနြ် ိုားြျာားက ို အဆင့်် ၁- ၅ အထ  စံနှုနု်ံးအတှိ ငု်ံးဖပနလ်ညခ်ွဲမခာားရှာ၌၊ ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာ 

တနြ် ိုားအလွနန် ြ့််ရ ာ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုက ို ၁ ဟို တ်ြတှ်ကာ ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာတနြ် ိုား အလွနမ်ြင့်ရ် ာ မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုက ို 

၅ ဟို  တ်ြတှ်ပါ ည။် 

3။ ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ   

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲရှ  ကိုနာ်းရမြဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားက ို ဆနာ်းစစ်ောတွင ်အဓ ကစံချ နစံ်ညွှနာ်းရလားခိုက ို အ ံိုားမပြု၍ -  အဓ ကကျ 

 ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲဧေ ယာြျာား၊ ရဘားြဲ့်ရတာ ဧေ ယာြျာား၊ ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာား နငှ့် ် ရဂဟရဗေ 

ဆ ိုငေ်ာရေ ြျာား (ecoregions)ဟူ၍ ထ ိုဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲတနြ် ိုားရှ ဧေ ယာြျာားက ို  ခွဲမခာား တ်ြတှ်ပါ ည။်  

အဓ ကအရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲတညရ်ှ နယ်ရမြြျာား - ကျနရ်ှ  ြျှ အရေားပါရ ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားရှ  ည့် ်

နယ်ရမြဧေ ယာြျာားက ို စ စစ်ရြာ်ထိုတ်ေန ် နညာ်းလြ်ားအ စ်ြာှ အဓ ကကျ ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲဧေ ယာြျာား (Key 

Biodiversity Area KBA)  တ်ြတှ်ြှုမြစ် ည။် KBA ြျာား ည ် ရှငာ်းလငာ်းစာွ  တ်ြတှ်ထာား ည့် ် နယ်န ြ တ်ြျာား 

ရှ  ည့်် ကြာ္လံိုားဆ ိုငေ်ာ အရေားပါရ ာရနောြျာားမြစ် ည။် ယငာ်းတ ို ့် ည ် ကိုနာ်းရမြ ၊ ရေချ ြု နငှ့် ် ပငလ်ယ် ြိုေဒော 

ရဂဟစနစ်ြျာားအတွငာ်းရှ  ြျ ြုား ိုဉားလိုန ားမြစ်ရနရ ာ အပင ်နငှ့် ်တ ေစဆာနြ်ျ ြုားစ တ်ြျာားအတွက် အရေားပါ ည့် ်ကျငလ်ည် 

ကျက်စာားောရနောြျာား အပါအဝင၊်ကြာ္လံိုားဆ ိုငေ်ာ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား ဆက်လက်တညရ်ှ ရနေန ် ကူည မြည့်ဆ်ညာ်း 

ရပား ည့််ရနောြျာားမြစ် ည။်  KBA ြျာားက ို ကြာ္အဆင့်် စံမပြုထာားရ ာ စံနှုနာ်းြျာားနငှ့် ် အရမခခံ တ်ြတှ်ချက် 

ြျာားအ ံိုားမပြုပပ ား န ိုငင်အံဆင့်စ် စစ် တ်ြတှ် ကမခငာ်းမြစ် ည။် ယငာ်းတ ို ့် ည ် တစ်ကြာ္လံိုားအနှံ ့် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ 

ထ နာ်း  ြ်ားရေားအတွက် အရေားပါဆံိုားရနောြျာားက ို က ိုယ်စာားမပြု က ည။်  

စံနှုနာ်း ၁၁ ခိုထဲြ ှ တစ်ခို နငှ့််အထက် စံနှုနာ်းြျာားနငှ့််က ိုက်ည လျှင ်၎ငာ်းက ို ကြာ္အဆင့် ် KBA အေညအ်ချငာ်း  တ်ြတှ်ချက် 

ြ  ည့်ရ်နောအမြစ်  တ်ြတှ် ည။် ထ ိုစံနှုနာ်းြျာားက ို အြျ ြုားအစာားငါားခိုအတွငာ်း ထည့် ်ွငာ်းထာားခဲ့်ော၊ ယငာ်းတ ို ့်ြှာ - 

ြျ ြုား ိုဉားလိုန ား ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား၊ အေပ်ရေ ကန ့် ်တ်ထာား ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ၊ ရဂဟရဗေစနစ်၏ 

ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားရထာက်ပံ့်န ိုငစ်ြ်ွား၊ ဇ ဝရဗေဆ ိုငေ်ာမြစ်စဉြျာား နငှ့် ် အစာားြထ ိုားန ိုငြ်ှုတ ို ့်မြစ် ည။် ယငာ်းစံနှုနာ်း 

 တ်ြတှ်ချက်ြျာား ည ် အာားလံိုားနငှ့််ဆ ိုငရ် ာလွှြ်ားမခံြုရ ာ  တ်ြတှ်ချက်ြျာားမြစ်ပပ ား၊ လက်ရှ   ဘာဝရဘားြဲ့်ရတာ 

ြျာား၊ ငကှ်ြျာားအတွက် အရေားကက ား ည့်န်ယ်ရမြြျာား၊ အပငြ်ျာားအတွက် အရေားကက ား ည့််နယ်ရမြြျာား နငှ့် ် ရေချ ြု 

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲအတွက် အရေားကက ား ည့်ရ်နောြျာား ြျာားရ ာအာားမြင့်် မခံြုငံိုပါရှ  ည။် 
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မြနြ်ာန ိုငင်၊ံ   KBA  ကနဦားစာေငာ်း ွငာ်းမခငာ်းဆ ိုငေ်ာ အလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲက ို  Wildlife Conservation Society(WCS) က 

၂၀၁၂ ခိုနစ်ှ ဇနန်ဝါေ လ တွင ် မပြုလိုပ်ခဲ့်ပပ ား၊ ထ ိုအလိုပ်ရံိုရဆွားရနာွးပွဲအတွငာ်း KBA  ၁၃၂ ခို  တ်ြတှ်ခဲ့် ည။် ဤ ကနဦား  

KBA database က ို ြြ်ွားြံေန ်၊ SEA အြွဲွေ့ ည ်ေိုတ ယအကက ြ်ရမြာက် နစ်ှေက် ကာ ရဆွားရနာွးပွဲက ို အစ ိုားေရအဂျငစ် ြျာား ၊ 

န ိုငင်တံကာ ပတ်ဝနာ်းကျငထ် နာ်း  ြ်ားရေားအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား ၊ မပညတ်ွငာ်းNGO ြျာား ၊ ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍ နငှ့် ်ပညာရေားအ  ိုငာ်း 

အဝ ိုငာ်းြျာား နငှ့် ်၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ ဇူလ ိုငလ်တွင ်ကျငာ်းပခဲ့် ည။် လက်ရတွွေ့ကွငာ်းဆငာ်းရလ့်လာြှုြျာား၊  GIS ခွဲမခြ်ား စ တ်မြာြှု နငှ့် ်

ကျွြ်ားကျငပ်ညာရှငြ်ျာား၏အ  ပညာြျာား နငှ့် ် အာားလံိုားပာူးရပါငာ်းပါဝငရ်မြပံိုရေားဆွြဲှုြျာားမြင့် ် KBA နယ်န ြ တ်ြျာားက ို 

 တ်ြတှ်ခဲ့် ည။် ကျွြ်ားကျငပ်ညာရှငြ်ျာား စိုရပါငာ်းရဆာငေွ်က်ြှုရ ကာင့် ် ယခိုအခါ KBA ရတွွေ့ ရှ ော ရနောြျာား ည် 

န ိုငင်၏ံ ၄၁ ောခ ိုငန်ှုနာ်းန ားပါား ြံိုားလွှြ်ားြှုရှ ပပ မြစ်၍၊KBA တညရ်နော ၁၈၂ ခို အပါအဝင ်၏ KBA နယ်န ြ တ်ြျာားက ို ချ နည်  ၍ 

မပနလ်ည ် တ်ြတှ်န ိုငြ်ညမ်ြစ် ည။်  ထ ို  ို ့်ရဆာငေွ်က်န ိုငမ်ခငာ်းြာှ -ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲရလ့်လာြှုြျာားတွင ်ပ ို၍ အာားစ ိုက် 

ရဆာငေွ်က်လာပပ ား ကျွြ်ားကျငပ်ညာရှငြ်ျာား၏ အ  ပညာ နငှ့် ်အရတွွေ့အ ကံြုြျာား စိုရပါငာ်းအ ံိုားချရ ာရ ကာင့််မြစ် ည။်   

ထ ို ြြ်ွားြံထာား ည့် ် KBA ရေတာရဘ့်စ် က ို ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲတနြ် ိုားြျာား ဆနာ်းစစ်ောတွင ်အ ံိုားမပြုခဲ့် ည။် 

ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားထာားရ ာနယ်ရမြြျာား “Protected Areas” - အြျ ြုား ာားအဆင့်် ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားထာားရ ာ 

နယ်ရမြြျာားစနစ် ည ်အြျ ြုား ာားဥယျာဉြျာား ၊ ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ်ရဘားြဲ့်ရတာြျာား ၊  စ်ရတာဥယျာဉြျာား နငှ့် ် ဘာဝ 

 စ်ရတာကက ြုားဝ ိုငာ်းြျာား အပါအဝင ် န ိုငင်၏ံ ၆ ောခ ိုငန်ှုနာ်း န ားပါားက ို ြံိုားလွှြ်ားထာား ည။် ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားထာား ည့်် 

နယ်ရမြြျာား“PA”က ို န ိုငင်ရံတာ်၏ဥပရေအတွငာ်း တောားဝင ် တ်ြတှ်ထာား ည။် အချ ြုွေ့  KBA ြျာား နငှ့် ်  PA ြျာား ည ်

နယ်ရမြဧေ ယာမခငာ်း ထပ်လျက်ရှ ရ ာ်လညာ်း  KBA  စနစ် ည ် ပ ိုကျယ်မပန ့်လ်ွှြ်ားမခံြုကာ မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း 

ကျနရ်ှ ရနရ ား ည့် ်ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲတနြ် ိုားြျာားက ို ပ ိုြ ိုက ိုယ်စာားမပြု ည။်  မြနြ်ာန ိုငင်အံတွငာ်း ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားထာား 

ရ ာနယ်ရမြြျာား (PA) ထရူထာင ်တ်ြတှ်ြှု ည် စနစ်ကျရ ာ လိုပ်ငနာ်းစဉတစ်ခို ြဟိုတ်ခဲ့်ရ ာ်လညာ်း ၎ငာ်းတ ို ့်က ို 

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ ဆနာ်းစစ်ြှုတွငထ်ည့် ်ွငာ်းခဲ့်မခငာ်းြှာ လွနခ်ဲ့် ည့် ် ၁၀နစ်ှရကျာ်ကာလက ထူရထာငခ်ဲ့် ည့်် ထ ို PA 

စနစ် ည ်ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲထ နာ်း  ြ်ားရေား ဦားစာားရပားအစ အစဉြျာားနငှ့်် ပံိုရြာ်ထာားရ ာရ ကာင့််မြစ် ည။်   

ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ာ စ်ရတာြျာား (intact forest) -  ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားအတွက် ဤအန ားစပ်ဆံိုားစကာားေပ်က ို အ ံိုား 

မပြု ည။် အဘယ်ရ ကာင့်ဆ် ိုရ ာ် ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ာ စ်ရတာြျာား ည ်အဆင့်န် ြ့််ကျ ွာားရ ာ  စ်ရတာြျာားနငှ့်် 

နှု ငာ်းယှဉလျှင ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာား၊ ကိုနစ်ညထ်ိုတ်လိုပ်ြှုစြ်ွားအာား၊ ဝနရ်ဆာငြ်ှုအြျ ြုားြျ ြုားက ို ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ား 

ရပားအပ်ရနြှုနငှ့် ် ဆက် ွယ်န ိုငစ်ြ်ွားနငှ့်လ်ိုပ်ငနာ်းစဉြျာားက ို ပ ိုြ ိုရပားအပ်န ိုငရ် ာရ ကာင့်မ်ြစ် ည။် ြထ ြခ ိုက် 

ရှ ရနရ ားရ ာ စ်ရတာြျာား ည ်တဆက်တစပ်တညာ်းမြန ့်က်ျက်လျက်ရှ ရ ာ  ဘာဝရဂဟစနစ်ြျာားမြစ်ပပ ား လူ ာား 

၏လိုပ်ရဆာငြ်ှုြျာား    ာကက ားြာားစွာခံစာားေ ည့်လ်ကခဏာြရှ ပါ။ ထ ို ့်မပင ်အြျ ြုားြျ ြုားရ ာြျ ြုားစ တ်ြျာား အစိုအမပံြုလ ိုက် 

ရနထ ိုငန် ိုငြ်ှုအပါအဝင ် ရေ ြျ ြုားေငာ်း ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲြျာားအာားလံိုားက ို ထ နာ်း  ြ်ားထာားန ိုငေ်န ် လံိုလံိုရလာက်ရလာက် 

ကက ားြာား ည။်  

 စ်ရတာြျာားက ို ဆနာ်းစစ်ောတွင ် တငာ်းေငာ်းမြစ်နစ်ှခိုက ို အ ံိုားမပြုခဲ့်ပါ ည။် မြနြ်ာ့် စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှုအရမပာငာ်းအလဲ 

(Myanmar Forest Cover Change (2002-2014))  အစ ေငခ်ံစာ နငှ့် ်  Hansen et al. ( 2013) တ ို ့်မြစ် ည။် ြထ ခ ိုက် 

ရ ားရ ာ  စ်ရတာ ( စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှု ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရကျာ်)၊ အဆင့်န် ြ့််ကျ ွာားရ ာ  စ်ရတာ ( စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှု 

၁၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ြှ ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ကာား) စ ိုက်ခငာ်း နငှ့် ် စ်ရတာြဟိုတ်ရ ာ နယ်ရမြြျာား ( စ်ပငရ်ပါက်ရောက်ြံိုားလွှြ်ားြှု 

၁၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းရအာက်) စ ညမ်ြင့် ် စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှုမပရမြပံိုြျာားအမပင ်  ြထ ခ ိုက်ရ ားရ ာ စ်ရတာ၊ အဆင့်န် ြ့််ကျ 

 ွာားရ ာ  စ်ရတာ၊ အဆင့်န် ြ့််ကျ ွာားရ ာရေ ြျာား နငှ့် ် ရမပာငာ်းလဲ ွာားရ ာ  စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှုြျာားအတွက် 

ဂေပ်ပံိုြျာားနငှ့် ်ဇယာားြျာားက ို ြနတ် ားေန ် Myanmar Forest Cover Change (2002-2014) ရလ့်လာြှုြ ှအချက်အလက် 

ြျာားက ို အ ံိုားမပြုခဲ့် ည။်  
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မြစ်ဝြ်ှားအလ ိုက် နစ်ှစဉထပ်တ ိုားလာရ ာ  စ်ရတာဆံိုားရှု ံားြှုြျာား နငှ့် ်ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာားအတွက် 

ပံိုမပကာားချပ်ြျာားက ို   Hansen ei al. ထြံ ှေယူ ည။်  စ်ရတာဆံိုားရှု ံားြှုအတွက်  က်ဆ ိုငေ်ာ စ်ရတာ၏ ဟငာ်းလငာ်းပွင့် ်

အဆင့်် နငှ့် ်အလငာ်းတ ိုားရပါက်ြှုအလယ်အလတ်အဆင့်စ် ည်တ ို ့်အရပေါ်ြတူည ်ဆံိုားမြတ် ည။် ဤ ပံိုမပကာားချပ်ြျာားတွင ်

အ ံိုားမပြု ည့််   စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှုတ ိုငာ်းတာနညာ်း ည ်Myanmar Global Forest Resources Assessment 2015 နငှ့် ်

Myanmar Forest Cover Change (2002-2014) ရလ့်လာြှု ပံိုမပကာားချပ်ြျာားအရပေါ် အရမခခံခဲ့် ည။် 

“ဟငာ်းလငာ်းပွင့် ်စ်ရတာ - open forest ”ဟူ ည့်် ရဝါဟာေ ည ် စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှု ၁၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းထက်ြျာားပပ ား ၄၀ 

ောခ ိုငန်ှုနာ်း   ို ့်ြဟိုတ ်၎ငာ်းထက်နညာ်းရ ာ စ်ရတာက ို ေညည်ွှနာ်း ည။် “အလငာ်းတ ိုားရပါက်ြှုအလယ်အလတ်” အဆင့်ရ်ှ  

 စ်ရတာ ည်  စ်ရတာြံိုားလွှြ်ားြှု ၄၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်းထက် ြျာားပပ ား ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း   ို ့်ြဟိုတ် ၎ငာ်းထက်နညာ်းရ ာ 

 စ်ရတာက ို ေည်ညွှနာ်း ည။် “ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ” စ်ရတာ ည ် စ်ရတာ ြံိုားလွှြ်ားြှု ၈၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း ရကျာ်ရှ  

 ည။် 

ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာရေ ြျာား မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် အပငြ်ျာား၊ တ ေစဆာနြ်ျာား၊ ော  ဥတို နငှ့် ် ဘူြ ရိုပ် ွငဆ် ိုငေ်ာ စရ ိုက် 

လကခဏာြျာား၏ ြလူဂိုဏအ်ေညအ်ချငာ်းအစိုအရဝားက ို အရမခခံ တ်ြတှ် ည့် ် ရဂဟရဗေဆ ိုငေ်ာရေ  ၁၄ ခို နငှ့််  

က ိုယ်စာားမပြုထာား ည။် ရဂဟရေ တစ်ခိုစ  ည ် ပထဝ ရေ အလ ိုက် ကွဲမပာား ည့််ြျ ြုားစ တ်ြျာား၊  ဘာဝ 

အ  ိုက်အဝနာ်းြျာား နငှ့် ်ပတ်ဝနာ်းကျငအ်ရမခအရနြျာား အတူရောရနာှတညရ်ှ  က ည။် ရဂဟရေ ြျာား ည ်ရဂဟစနစ် 

ြျာား(နငှ့် ် ဘာဝပတ်ဝနာ်းကျင ်အေငာ်းအမြစ်ြျာား၏ အြျ ြုားအစာား၊ အေညအ်ရ ွား နငှ့် ်အရေအတွက်)နငှ့်် ရယဘိုယျအာား 

မြင့် ် ဆငတ်ူရ ာဧေ ယာြျာားမြစ် ည။် ရဂဟရေ ြျာားက ို ဘူြ ရဗေ၊ ရမြမပငအ် ွင ်ဏ္ဍာနြ်ျာား၊ ရမြဆ လွှာ၊ 

 ဘာဝရပါက်ပငြ်ျာား၊ ော  ဥတို၊ ရမြအ ံိုားချြှု၊ ရတာရ ိုငာ်းတ ေစဆာန ် နငှ့် ် ဇလရဗေအပါအဝင၊် ရဂဟစနစ်၏ 

အေညအ်ရ ွားနငှ့် ် ဆက်လက်ထ နာ်း  ြ်ားရထာက်ပံ့်န ိုငြ်ှု ကွာမခာားချက်ြျာားက ို  က်ရောက်ရ ာ   ို ့်ြဟိုတ် ထငဟ်ပ် 

ရ ာ  က်ရှ ဆ ိုငေ်ာ နငှ့် ်ဓာတိုနငှ့်် ရိုပ်ပ ိုငာ်းဆ ိုငေ်ာ  ဘာဝမြစ်စဉြျာား၏ ပံိုစံ နငှ့် ်ြွဲွေ့စညာ်းပါဝငြ်ှုအချ ြုားအစာား တ ို ့်က ို ခွဲမခာား 

စ တ်မြာမခငာ်းမြင့် ် တ်ြတှ်ပါ ည။် တစ်ခို   ို ့်ြဟိုတ် တစ်ခိုထက်ပ ိုရ ာ အမခာားစံနှုနာ်းြျာား နငှ့် ်ရပါငာ်းစပ် လ ိုက် ည့်အ်ခါ 

ရဂဟရေ ြျာား ည်  အဓ ကကျ ည့် ်ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ ဧေ ယာြျာား (KBA )၊ ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားထာား ည့်် နယ်ရမြြျာား 

(PA) နငှ့် ် ြထ ြခ ိုက်ရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာားအတွငာ်း ရတွွေ့ေ ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲတ ို ့်၏ နှု ငာ်းေတနြ် ိုားအတွက် 

အရေားပါ ည့် ် တငာ်းေငာ်းမြစ်တစ်ခို မြစ်ပါ ည။် 

3.1။ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲမျှာုံးတည်ရ ှိရှာဖမစ်ဝ မ်ုံးအပပေါ်ဆန်ုံးစစ်မှု  

ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ ြျာားက ို  ဆက်စပ်လွှြ်ားမခံြု ရ ာအန ားစပ်ဆံိုားတနြ် ိုားြျာားက ိုေေန၊် အဓ ကကျ ည့်် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ ဧေ ယာ 

ြျာား (KBA) နငှ့် ် ြထ ခ ိုက်ရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာားက ို စိုရပါငာ်း၍ ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ အညွှနာ်းက နာ်းတစ်ခိုက ို ြနတ် ားမပြုလိုပ် 

ယူ ည။် ထ ိုအညွှနာ်းက နာ်း ည် မြစ်ဝှြ်ားတစ်ခိုစ အတွငာ်းရှ  ဧေ ယာြျာား၏ တနြ် ိုားြျာားက ို စ စစ် တ်ြတှ်၍၊ မြစ်ဝြ်ှား 

ရေ ခွဲြျာားက ို တနြ် ိုားအလွနန် ြ့််ြ ှတနြ် ိုားအလွနမ်ြင့်အ်ဆင့််အထ  ခွဲမခာား တ်ြတှ်ရပား ည။်  ဧေ ယာရ ား၍   ို ့်ြဟိုတ် 

တနြ် ိုားြျာားက ို   မြငြ်တှ် ာားြ မခငာ်းြရှ ၍ အရေားကက ား ည့််ဧေ ယာြျာားအာား  တ ြြူ ဘဲ အညွနာ်းက နာ်းတွင် ြယ်ချန ်

ထာားြ မခငာ်းြျ ြုားြရှ ရစေန ်  ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားထာား ည့််ဧေ ယာြျာား (PA) နငှ့် ်ရဂဟရေ ဟူ၍ အြည ်တ်ြတှ်အ ံိုား 

မပြုပါ ည။် 

  အဓ ကကျ ည့် ် ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ ဧေ ယာြျာား (KBA)  နငှ့် ် ြထ ခ ိုက်ရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာားက ို  မြစ်ဝှြ်ားြျာားအရပေါ် 

ထပ်၍ ရလ့်လာ ံိုား ပ်ပပ ား၊  စိုစိုရပါငာ်း လွှြ်ားမခံြုြှု ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို Parameter တစ်ခိုစ အလ ိုက် တွက်ချက်ယူပါ ည။် ထ ို 

တွက်ချက်ြှု ည ် လက်ရှ  ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ အရမခအရန က ို ရြာ်မပရပား ည။် ထ ိုရနာက်တွင ်ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲ အညွှနာ်းက နာ်း  

အဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ြျာားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ ၅၈ ခိုအတွက် ရအာက်ပါအတ ိုငာ်း တွက်ချက်ယူ ည။်  
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• KBA ောခ ိုငန်ှုနာ်း (ေြတှ် ၁ ြ ှ၅)  

• ြထ ြခ ိုက်ရ ားရ ာ  စ်ရတာ ောခ ိုငန်ှုနာ်း (ေြတှ် ၁ ြ ှ၅) 

• ေြတှ်ြျာားရပါငာ်းမခငာ်း နငှ့် ်ပျြ်ားြျှတနြ် ိုား ရှာမခငာ်း 

• ေလေအ်ာားမြင့်် အဆင့် ်တ်ြှတ်ချက် အလွနန် ြ့်် (၁) ြှ အလွနမ်ြင့်(်၅) (ဆ ိုလ ို ညြ်ှာ- မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

အြျ ြုားအစာား ငါားခို) 

အည အြျှခွဲရဝထာားရ ာ Percentile တနြ် ိုားြျာားက ို အရမခခံပပ ား ေြတှ်ြျာားက ို ၁ ြှ ၅ အထ   တ်ြတှ် ည။် ေြတှ် 

တစ်ခိုစ  ည ်စိုစိုရပါငာ်း၏ ၂၀ ောခ ိုငန်ှုနာ်း အပ ိုငာ်းအမခာားတစ်ခိုစ က ို က ိုယ်စာားမပြု ည။် Percentile အပ ိုငာ်းအမခာားြျာား ည်  

မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲ တစ်ခိုစ အ ကာား အမြင့်ဆ်ံိုားတနြ် ိုားြျာားမြင့် ် တ်ြတှ်ထာားမခငာ်းမြစ် ည။်  KBA အတွက် ၉၉ ောခ ိုငန်ှုနာ်း 

နငှ့် ်ြထ ြခ ိုက်ရှ ရနရ ားရ ာ  စ်ရတာအတွက် ၈၅ ောခ ိုငန်ှုနာ်း မြစ် ည။် 

ရနာက်ဆံိုားတွင ်KBA နငှ့် ်ြထ ြခ ိုက်ရ ားရ ာ  စ်ရတာြျာားအတွက် အညွှနာ်းက နာ်းအဆင့်် တ်ြတှ်စဉက ပါဝငခ်ဲ့်မခငာ်း 

ြရှ ရ ာ ကြာ္လံိုားဆ ိုငေ်ာ အရေားပါ ည့် ်  ဇ ဝြျ ြုားစံိုြျ ြုားကွဲဆ ိုငေ်ာ ရ ားငယ်ရ ာေပ်ဝနာ်းြျာား   ို ့်ြဟိုတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ 

ြျာားက ို ခွဲမခာားရြာ်ထိုတ်ေန၊် အလွနအ်ြငာ်း ြျ ြုား ိုဉားလိုန ား မြစ်ရနရ ာ ရဂဟရေ ြျာား နငှ့် ်ကာကွယ်ထ နာ်း  ြ်ားထာားရ ာ 

နယ်ရမြြျာား (PA) က ို ရမြပံိုရပေါ်တွင ်တငခ်ဲ့်ပါ ည။် 

4။ လူြှုရေား နှင့််  က်ရြွားလိုပ်ငနာ်းြျာား  

လူြှုရေား နငှ့် ် က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းဆ ိုငေ်ာ မပဿနာြျာားက ို ဆနာ်းစစ်ေန ်အညွှနာ်းက နာ်း ံိုားခိုက ို ရေွားချယ်ခဲ့် ည။်  

1။ လူြှုရေား ထ ခ ိုက်လွယ်ြှု = အြျ ြုား ြ ားဦားရဆာင ်ည့်် အ ြ်ရထာငစ်ို % (၂၀၁၄  နာ်းရခါငစ်ာေငာ်း) 

အြျ ြုား ြ ားဦားရဆာငရ် ာ အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာား ည ် လူြှုရေားအရမပာငာ်းအလဲြျာားရ ကာင့် ် ထ ခ ိုက်ြှုက ို ပ ို၍ခံစာား 

လွယ် ညဟ်ို ယူဆထာား ည။် မျှာုံးပသှာအှာုံးဖဖင့်် အြျ ြုား ာားဦားရဆာင ်ည့် ်အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာားတွင ်   ဝငရ်ငရွ ှာနှိ င ်

 ူ အနညု်ံးဆ  ုံးနစ်ှဦားရှ ပပ ား အြျ ြုား ြ ားဦားရဆာင ်ည့်် အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာားတွင ်ြ  ာားစိုဦားရဆာင ်ူ တစ်ဦားတညာ်း ာ 

ရှ ကာ ဝငရ်ငရွ ှာနှိ ငသ်ူဦုံးပရလညု်ံး ပ ိုနညာ်းရ ာရ ကာင့် ်မြစ် ည။်  

2။  ဘာဝ ယံဇာတအရပေါ် ြှ ခ ိုြှု =မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲြျာားအတွငာ်းရ ှိ၊  ပြ ြုွေ့နယ်ြျာားတွင ် “လိုပ် ာားအငအ်ာား 

စ စ ပပါငု်ံးအနက် က ိုယ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငနာ်းလိုပ်ရ ာ အလိုပ် မှာုံးြျာား ”၏ ပျြ်ားြျှ% (၂၀၁၄  နာ်းရခါငစ်ာေငာ်း) 

ဤအြျ ြုားအစာားတွင ် လွတ်လပ်ပပ ား က ိုယ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငနာ်းလိုပ် ူြျာား (လယ် ြာားြျာား၊ တံငါ ည်ြျာား၊ လက်ြှုပညာ 

 ညြ်ျာားစသညတ်ှိ ့်) ပါဝင ်ည။် ၎ငာ်းတ ို ့် ည ် မပနလ်ညရ်နောချထာားခံေမခငာ်းနငှ့် ် ရမြ နငှ့် ် ရေ လက်လ မ်ုံးမ ြှု 

အရမပာငာ်းအလဲြျာားကဲ့်  ို ့် ရေအာားလျှပ်စစ်၏ မြစ်န ိုငရ်မခရှ ရ ာ ထ ခ ိုက်ြှုြျာားက ို ပ ို၍ခံစာားလွယ် ညဟ်ို ယူဆထာား 

 ည။်  

3။ ဆငာ်းေဲနြွ်ားပါားြှု =  တယ်လ ပေုံးရ ငု်ံးပ ိုငဆ် ိုငရ် ာ အ ြ်ရထာငစ်ို % (၂၀၁၄  နာ်းရခါငစ်ာေငာ်း) 

ေန ိုင ်ည့်် တစ်ခိုတညာ်းရ ာ ရကျားလက်ရေ ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုအချက်အလက်(၂၀၁၀ ြ န စ်)အရပေါ် (ကှိနု်ံးရ ငမ်ျှာုံး 

အ ကှာုံး ဆက်နယွ်မှုရ ှာပဖွဆနု်ံးစစ်ဖြငု်ံး - Regression Analysis) မျှာုံးမပြုလိုပ်ပပ ားရနာက် ရယဘိုယျဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှု 

အဆင့်ဖ်ပ အညွှနု်ံးက နာ်းက ို ရေွားချယ်ခဲ့်ပါ ည။် ထှိ အချက်အလက်မျှာုံးကှိ  မပည်နယ်၊တ ိုငာ်းရေ ကက ားအလ ိုက် ပဖှာ်ဖပပသှာ 

  ားမခာားလွတ်လပ် ည့်် က နာ်းရှင ် (Independent Variable)အမြစ်ထာားရှ  ည။် ၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ  နာ်းရခါငစ်ာေငာ်း၏ 

ပြ ြုွေ့နယ်အဆင့် ်အချက်အလက်ြေှရှ  ည့်် အြျ ြုားြျ ြုားရ ာ အ ြ် ံိုားပစစညာ်းပှိ ငဆ်ှိ ငမ်ှုြျာား၊ ရ ာက်ရေေငာ်းမြစ်၊ အြျ ြုားြျ ြုား 

ရ ာ အေငာ်းအနှ ားပစစညာ်းြျာားပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် အှိမ်ပထှာငစ် ောခ ိုငန်ှုနာ်းြျာားက ို  ြှ ြှိ မှုဖပ ပနပသှာက နာ်းရှင ် (Dependent 
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Variable) အမြစ် ထာားရှ  ည။် ၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ  နာ်းရခါငစ်ာေငာ်းြ ှစစ်ရဆားြ မည ်ည့်က် နာ်းရှငမ်  ၂၀၁၀ ြ နစ်ှ ဆငာ်းေဲ နြ်ွားပါား 

ြှုအချက်အလက်မျှာုံးန င့်် အဖပနအ်လ နသ်ှိသှိသှာသှာဆက်နယွ်ပနဖြငု်ံးမျှိ ုံးြရ ှိပါ(Pvalue < 0.005)။ တယ်လ ပေုံးရ ငု်ံး 

ပ ိုငဆ် ိုင ်ည့် ်အ ြ်ရထာငစ်ိုောခ ိုငန်ှုနု်ံး ာ ၂၀၁၀ ြ နစ်ှ ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုအချက်အလက်န င့််    ာထငရ်ှာားစာွ ဆက်န ွှယ်ြှု 

ရှ  ည့် ်တစ်ခိုတညာ်းရ ာအညွှနာ်းကှိနု်ံးမြစ် ည။် ထ ို ့်ရ ကာင့်၎်ငာ်းက ို ဆငာ်းေဲနြ်ွားပါားြှုအညွှနာ်းက နာ်းအမြစ် ရေွားချယ်ခဲ့်မခငာ်း 

မြစ် ည။် 

အညွှနာ်းကှိနု်ံးတနဖ်ှိ ုံးတွက်ချက်ောတွင၊် ပြ ြုွေ့နယ်ဧေ ယာ၏ အလယ်ဗဟ ိုအမ တ်က ိုအရမခခံပပ ား ပြ ြုွေ့နယ်ြျာားက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ  

ခွဲြျာားပပေါ်သှိ ့် ခွဲဖဖန် ့်ထည့်် ွငာ်းခဲ့် ည။် ဤနညာ်းမြင့် ် နယ်န ြ တ်ရဘာငမ်ျှာုံးက ို ပွ ြုင့်အ်ြတှ်ြျာားအမြစ်ရမပာငာ်းလဲရပားပပ ား 

ပြ ြုွေ့နယ် နငှ့် ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲတ ို ့်အ ကှာုံး နယ်န ြ တ်ရဘာငြ်ျာားထပ်ရနမခငာ်း ရှ ရတာ့်ြည ်ြဟိုတ်ရပ။ ထ ိုရနာက်တွင ်ထ ခ ိုက် 

ခံစာားလွယ်ြှု ေြတှ်ြျာားက ို ရအာက်ပါအတ ိုငာ်းတွက်ချက်ယူ ည။် 

1။ ၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ  နာ်းရခါငစ်ာေငာ်းအေ ပြ ြုွေ့နယ်အလ ိုက် အြျ ြုားြျ ြုားရ ာ လကခဏာရပ်ြျာား ရှ  ည့် ်

အ ြ်ရထာငစ်ိုြျာား၏ ောခ ိုငန်ှုနာ်းက ို မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအလ ိုက် ပျြ်ားြျှတနြ် ိုား တွက်ယူ ည။် 

2။ ပျြ်ားြျှောခ ိုငန်ှုနာ်း တနြ် ိုားြျာားက ို ၁၀ Percentile ကွာမခာားချက်အေ အည အြျှခွဲထာားရ ာ အိုပ်စိုြျာားအတွငာ်း 

ထည့် ်ွငာ်းပပ ား ေြတှ် ၁ ြှ ၁၀ အထ ရပား ည။် ၁  ည ် လူြှုရေားထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု အန ြ့််ဆံိုား 

အြတှ်မြစ် ည။်  

3။ အညွှနာ်းက နာ်း  ံိုားခိုြ ှ ေမ တ်ြျာားက ို ရပါငာ်းပပ ားရနာက်၊  ရရ ှိပသှာပပါငု်ံးလေမ်ျှာုံးအပပေါ် ၂၀ Percentile 

အပှိ ငု်ံးအဖြှာုံးအလှိ က်ဖပနလ်ည်တွက်ယူသည။် ၂၀ Percentileအပှိ ငု်ံးအဖြှာုံးတစ်ြ စ အလှိ က် အဆင့်် ၁ ြ ှ ၅ 

အထှိ သတ်မ တ်ရပား ည။် ထှိ အဆင့််သတ်မ တ်ြျက်သည ်  လြူှုရေား ထ ခ ိုက်လွယ်ြှု စ စ ပပါငု်ံး ေြတှ်မြစ် ည။် 

5။ ပဋ ပကခ  နှင့်် ပင ြ်ားချြ်ားရေား   

ပဋ ပကခအကဲမြတ်ြှုတွင ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲအလ ိုက် ပဋ ပကခတညရ်ှ ြှု နငှ့် ် မြစ်န ိုငရ်မခက ို အကဲမြတ်ဆနာ်းစစ်ခဲ့် ည်။ 

လက်နက်က ိုငပ်ဋ ပကခ ည ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအတွက် အဟန် ့်အတာားတစ်ခိုမြစ်ပပ ား၊ လက်နက် 

က ိုငပ်ဋ ပကခမြစ်ပာွားေန ် ရရှ ွေ့ရမပားအရမခအရနရှ  ည့်် ရနောြျာားတွင ် ရေအာားလျှပ်စစ်အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် 

ပဋ ပကခက ို ပ ိုြ ို ဆ ိုားဝါားရစန ိုင ်ည။် ဆနာ်းစစ်ေန ်ကက ြုားပြ်ားခဲ့် ည့်် အဓ ကက စစေပ်ြျာားြာှ (၁) အိုပ်ချြုပ်ြှု နငှ့် ်ပ ိုငန်က်နယ်ရမြ 

က စစအတွက် န ိုငင်ရံေား အမငငာ်းပာွားြှုြျာား (၂) တနာ်းတူည ြျှြှု နငှ့် ် လူ ့်အခွင့်အ်ရေား နငှ့် ်  က်ဆ ိုငရ် ာ က စစေပ်ြျာား (၃) 

နယ်ရမြကက ားစ ိုားရေား ပပ ြုငဆ် ိုငြ်ှုနငှ့်ဆ်က်န ွှယ် ည့်် အ ကြ်ားြက်တ ိုက်ခ ိုက်ြှုပံိုစံြျာား စ ညတ် ို ့်မြစ် ည။် ဤဆနာ်းစစ်ြှု 

တွင ်က စစေပ်တစ်ခိုလျှင ်တစ်ခို   ို ့်ြဟိုတ် တစ်ခိုထက်ပ ိုရ ာ အညွှနာ်းက နာ်းြျာား  တ်ြတှ်ရပားထာား ည။် အညွှနာ်းက နာ်း 

တစ်ခိုစ အတွက် ကိုန ်ကြ်ားအချက်အလက်က ို ၎ငာ်း၏ ြလူအ ကြ်ားအဆင့််ြ ှည ် စံပံိုစံကျရအာငမ်ပြုလိုပ်ပပ ား၊ ၁ - ၅ 

အဆင့်် တ်ြတှ်ချက်ြျာား  တ်ြတှ်ရပားပါ ည။် အလွနန် ြ့်် (အစ ြ်ားနို) ြ ှ  အလွနမ်ြင့် ် (အစ ြ်ားေင့်)် အထ  အဆင့််ခွဲမခာား 

 တ်ြတှ်ထာားရ ာ ထ ခ ိုက်ခံစာားလွယ်ြှု အဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ြျာားေရှ ေန ်အညွှနာ်းက နာ်းြျာားက ို ရပါငာ်းယူပါ ည။် 

ဇယှာုံး ဂ ၉။ ပဋ ပကခဆ ိုငေ်ာ အညွှနာ်းက နာ်းြျာား 

အညွှနာ်းက နာ်းြျာား နညာ်းနာန ဿယ ေလေ ်

စခံျ နစ်ညံွှနာ်း 

၁။ လကန်ကက် ိုင ်

အိုပ်စိုြျာား တညရ်ှ ြှု 

နငှ့် ်အရမခအရန                  

( အိုပ်ချြုပ်ြှု နငှ့် ်

အချကအ်လကက် ို the Asia Foundation ြ ှ

ေယထူာား ည။်  

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွအဲတငွာ်း လကန်ကက် ိုင ်

အိုပ်စိုြျာား တညရ်ှ ြှုက ို အဆင့်် ၁- ၅ အထ  

ခွမဲခာားထာား ည။်  

လကန်ကက် ိုငအ်ိုပ်စိုြျာား တညရ်ှ ြှု နငှ့် ်

အရမခအရန ည ် အိုပ်ချြုပ်ြှု နငှ့် ် ပ ိုကန်က ်

နယရ်မြဆ ိုငေ်ာ  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအစဉအလာ 

အမငငာ်းပာွားြှုြျာား နငှ့် ် လကရ်ှ  အမငငာ်းပာွားြှုြျာား နငှ့် ်

နကန်ကန်နဲဆဲကစ်ပ်ရန ည။် လကန်ကက် ိုင ်

အိုပ်စိုြျာား နငှ့် ် အစ ိုားေအ ကာား န ိုငင်ရံေားဆ ိုငေ်ာ 
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အညွှနာ်းက နာ်းြျာား နညာ်းနာန ဿယ ေလေ ်

ပ ိုငန်ကရ်မြအရပေါ် 

 ရဘာထာားကွလဲွြဲှု) 

 

 

 

 

 

၁ - ြည ်ည့်လ်ကန်ကက် ိုငအ်ိုပ်စိုြျှြရှ ပါ။ 

  ို ့်ြဟိုတ ်ြွဲွေ့စညာ်းပံိုအေ က ိုယပ် ိုင ်အိုပ်ချြုပ် 

ခငွ့်ေ် ရေ ြ ှလကန်ကက် ိုငအ်ိုပ်စိုရှ  ည။်                    

( လ ိုကရ်လျာထာား ည့် ်ရတာငာ်းဆ ိုြှု)  

၃ - ည  နှု ငာ်းထာား ည့်ရ်တာငာ်းဆ ိုြှု                               

( အပစအ်ခတေ်ပ်စြဲှု)  

၅ - ပ ိုငန်ကရ်မြက ို ေနလ် ိုစာွရတာငာ်းဆ ိုြှု                        

( ပဋ ပကခ)  

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွတဲစခ်ိုအတငွာ်း 

လကန်ကက် ိုငအ်ိုပ်စိုအြျ ြုားြျ ြုားရှ  ည့်အ်ခါ 

ဤအဆင့် ်တြ်တှခ်ျကြ်ျာားက ို ပျြာ်းြျှတနြ် ိုား 

တကွယ် ူည။်  

 ရဘာတညူ ြှု ြရှ မခငာ်း (  ို ့်ြဟိုတ ်

ထ ို ရဘာတညူ ြှု၏  ရဘာ  ဘာဝ) အရပေါ် 

ြတူညက်ာ ပဋ ပကခ မြစန် ိုငရ်မခ အနတောယအ်ြျ ြုားြျ ြုား 

မြစရ်ပေါ် ည။်    

၂။  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ 

လ ူအစိုအမပံြုလ ိုက ်

ရနေပ်စနွ ့်ခ်ာွြှု                      

( တနာ်းတညူ ြျှ ြှု နငှ့် ်

ေပ ိုငခ်ငွ့်ဆ် ိုငေ်ာ 

က စစြျာား အတကွ ်

အန ားစပ်ဆံိုား 

အညွှနာ်းက နာ်း)  

 

   ၀.၅ အရလားဆ  

 

အချကအ်လက ်နငှ့် ်အဆင့်် တြ်တှခ်ျကက် ို 

the United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) ြ ှေယပူပ ား ဆ ရလျာ်ရအာင ်

မပြုလိုပ်ထာား ည။်   

 ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ လဦူားရေက ို အဆင့် ်၅ 

ဆင့် ်စရကား မြင့်တ် ိုငာ်းတာ ည။်  

၁            ၀ - ၂၉  

၂          ၃၀ - ၄၉၉  

၃        ၅၀၀ - ၁၉၉၉  

၄      ၂၀၀၀ - ၁၀,၀၀၀ 

၅        ၁၀,၀၀၀ +  

 

 ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းအေ လအူစိုအမပံြုလ ိုက ်ရနေပ် 

စနွ ့်ခ်ာွမခငာ်း( ရနေပ်စနွ ့်ခ်ာွြှု အြျာားစိုတငွ ်ရတွွေ့ေ) က ို 

အညွနာ်းက နာ်းတစခ်ိုအမြစ ် တြ်တှ်မခငာ်း ည ် 

အြျ ြုားြျ ြုား ရ ာ တနာ်းတ ူည ြျှြှု နငှ့် ်ေပ ိုငခ်ငွ့် ်ဆ ိုငေ်ာ 

က စစြျာားအတကွ ်အန ားစပ်ဆံိုားခန် ့်ြနှာ်း တ ိုငာ်းတာြှု 

တစခ်ို မြစ ်ည။်  လအူစိုအမပံြုလ ိုက ်ရနေပ် 

စနွ ့်ခ်ာွမခငာ်း ည ်ရေအာားလျှပ်စစ ်

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို ရှုပ်ရထာွးရစပပ ား 

ပဋ ပကခတနွာ်းအာားရပား ည့်အ်ောတစခ်ို အမြစ ်

ရဆာငေွ်က ်ည(် ဥပြာ ရမြငာှားေြာ်းြှု မပဿနာြျာား 

၊ နှု ငာ်းယဉှချကအ်ေ ဝနရ်ဆာငြ်ှုြျာားက ို 

လကလ်ြှာ်းြ ြှုနညာ်းပါား / အာားနညာ်းရ ာ 

လြူှုရေားစာချြုပ် ၊ နှု ငာ်းယဉှချကအ်ေ လူ ့်အခငွ့်အ်ရေား 

ချ ြုားရြာကြ်ှု မြင့်ြ်ာားမခငာ်း) ။ ပဋ ပကခရ ကာင့် ်

ရနေပ်စနွ ့်ခ်ာွ ြူျာား ည ်လူ ့်အခငွ့်အ်ရေား 

ချ ြုားရြာကြ်ှုက ို ပ ိုြ ိုခစံာားေန ိုင ်ည။်  

၃။(က) ပဋ ပကခ 

မြစေ်ပ်ြျာား                 

၂၀၁၂-၂၀၁၆                         

( နယရ်မြကက ားစ ိုားရေား 

နငှ့် ် ကဆ် ိုငရ် ာ 

အ ကြာ်းြက ်

တ ိုကခ် ိုကြ်ှုြျာား 

မြစပ်ာွားြှု ပံိုစ)ံ  

အချကအ်လကက် ို Myanmar Peace 

Monitor(www.mmpeacemonitor.org)  ြ ှ

ေယထူာား ည။် မြစဝ်ြှာ်းရေ ခွ ဲတစခ်ိုစ  

အလ ိုက ်တစန်စှတ်ငွ ်ပဋ ပကခမြစရ်ပေါ် ည့် ်

ပျြာ်းြျှ ကက ြရ်ေ အရပေါ် အရမခခပံပ ား 

logarithmic scale က ို အ ံိုားမပြုထာား  ည။် 

ဤ စရကား၏ တ ကျြှုက ို HIIK 2012-2016 

တစက်ြာ္လံိုားဆ ိုငေ်ာ ပဋ ပကခ တ ိုငာ်းတာြှု 

ေလေြ်ျာားနငှ့်် နှု ငာ်းယဉှခဲ့်ပပ ား မြစ ်ည။်  

၁ - ပဋ ပကခ မြစပ်ာွားြှု  ၀ 

၂ - ပဋ ပကခ မြစပ်ာွားြှု  ၁ ကက ြ ် 

၃ - ပဋ ပကခ မြစပ်ာွားြှု  ၂- ၃ ကက ြ ်

လကန်ကက် ိုင ်ပဋ ပကခမြစရ်နရ ာ 

မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွြဲျာား ည ်

ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအရပေါ် 

စ နရ်ခေါ်ြှုမြစလ်ာ ရစပပ ား စ ြကံ နာ်းြျာား ရနာှင့်ရ်နာှးြှု 

  ို ့်ြဟိုတ ်လံိုားဝတာားဆ ားခေံြှု 

မြစန် ိုငရ်မခနငှ့််ဆကစ်ပ်ရန ည။် လကန်ကက် ိုင ်

ပဋ ပကခ ည ်“ရရှ ွေ့ဆကရ်ဆာငေွ်ကေ်န ်

အတာားအဆ ား”မြစန် ိုငရ်မခ အနတောယ ်ကက ားြာားပပ ား၊ 

အမခာား ရခါငာ်းစဉြျာားမြင့််  ထ ခ ိုကလ်ယွြ်ှုအဆင့် ်

 တြ်တှခ်ျကြ်ျာား ရပားမခငာ်းထက ်ြတညူ ရ ာ 

နညာ်းလြာ်းမြင့်် စဉားစာားေန ်လ ိုအပ် န ိုင ်ည။်  

 

http://www.mmpeacemonitor.org/
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အညွှနာ်းက နာ်းြျာား နညာ်းနာန ဿယ ေလေ ်

၄ - ပဋ ပကခ မြစပ်ာွားြှု  ၄- ၉ ကက ြ ်

၅ - ပဋ ပကခ မြစပ်ာွားြှု  ၁၀ +  

 

 

ရေအာားလျှပ်စစအ်ရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှု ည် 

ပထြအညွှနာ်းတငွရ်ြာ်မပထာား ည့််အတ ိုငာ်း ပ ိုငန်က ်

ရမြအတကွ ် ယဉှပပ ြုငြ်ှုြျာားရှ ရနရ ာ ဧေ ယာြျာား 

တငွ ် ပဋ ပကခြျာားမြစရ်ပေါ်ေန ် စတင ် လှုံွေ့ရဆာ်ြည့် ်

  ို ့်ြဟိုတ ်ပ ိုြ ိုဆ ိုားဝါားရစြည့် ်အနတောယလ်ညာ်းရှ  ည။်   

၃။(ခ) တ ိုကပ်ွဲအတငွာ်း 

ရ ဆံိုား ဦူားရေ 

ခန ့်ြ်နှာ်း               

၁၉၈၁ - ၂၀၁၅                    

( နယရ်မြကက ားစ ိုားရေား 

နငှ့် ် ကဆ် ိုငရ် ာ 

အ ကြာ်းြက ်

တ ိုကခ် ိုကြ်ှုြျာား 

မြစပ်ာွားြှု ပံိုစ)ံ                  

    

   ၀.၅ အရလားဆ  

 

အချကအ်လကက် ို the Uppsala Conflict 

Data Program  ြ ှေရှ  ည။် 

ထ ိုအချကအ်လကြ်ျာား ည ်တ ိုက်ပွဲအတငွာ်း 

ရ ဆံိုား ဦူားရေက ို ြ ေ ယာ ၊ ပညာရေား 

အ  ိုငာ်းအဝ ိုငာ်းနငှ့် ်

အေပ်ဘကလ်ြူှုအြွဲွေ့အစညာ်းြျာား၏ 

 တငာ်းပ ို ့်ြှုအရပေါ် အရမခခခံန ့်ြ်နှာ်းထာား ည။်  

အဆင့််  ၁- ၅  

 

HIIK ပဋ ပကခမြစပ်ာွားြှုနှုနာ်း ( န ိုငင် ံ/ နစှ)် က ို 

စကံျရအာငမ်ပြုလိုပ်ထာား ည။်  

၂၅> 

၂၅-၄၉ 

၅၀-၁၉၉ 

၂၀၀-၄၉၉ 

၅၀၀+ 

 

ရကာကခ်ျကခ်ျြှုြျာား ပ ိုြ ိုမပည့််စံိုေန/် ပ ိုြျာားရ ာ 

 တငာ်းေငာ်းမြစ်ြျာားက ို အရမခခမံခငာ်းမြစရ်စေန ်

လတတ်ရလာပဋ ပကခအချကအ်လကအ်မပင ်  ြ ိုငာ်း 

ရ ကာငာ်းဆ ိုငေ်ာပဋ ပကခအချကအ်လကြ်ျာားက ိုလညာ်း 

ထည့်စ်ဉားစာားခဲ့် ည။်   ို ့်ရ ာ် ပ ိုအရေားကက ား ည့်် 

အချကြ်ာှ- လကရ်ှ တငွပ်င ြာ်းချြာ်းရန ည့် ် ဧေ ယာ 

ြျာားတငွပ်င ်အ ကြာ်းြကတ် ိုကခ် ိုက်ြှုြျာား မြစန် ိုငရ်မခ 

ရှ ရနရ ား ည့်အ်တကွ ်  ြ ိုငာ်းရ ကာငာ်းဆ ိုငေ်ာ 

ပဋ ပကခအချကအ်လကက် ို အ ံိုားမပြုမခငာ်းမြစ ်ည။် 

မြနြ်ာန ိုငင် ံည ် မပညတ်ငွာ်းလကန်ကက် ိုင ်

ရ ာငာ်းကျနာ်းြှုြျာား အဆံိုား တန် ိုငြ်ည့် ် ရေရှည ်

အကျ ြုားရြာ်ရဆာငရ် ာ န ိုငင်ရံေား  ရဘာတညူ ြှု 

အဆင့်က် ို ြေရှ ရ ားရ ာရ ကာင့် ်မြစ ်ည။် န ိုငင်၏ံ 

 ြ ိုငာ်းတငွ ် အကက ြြ်ျာားစာွ မြစခ်ဲ့် ည့်အ်တ ိုငာ်း  

အပစအ်ခတေ်ပ်စထဲာား ည့်ပ်င ြာ်းချြာ်းရ ာ ဧေ ယာ 

ြျာား ည ်  ရဘာတညူ ြှုပျကမ်ပာားပပ ား မပနလ်ည် 

အ ကြာ်းြကတ် ိုကခ် ိုကြ်ှုြျာား မြစလ်ာန ိုငက်ာ 

ထ ိုဧေ ယာြျာားအတငွာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုအရပေါ် ကက ားြာား ည့်် 

ရှုပ်ရထာွးြှုြျာား မြစရ်စန ိုင ်ည။်ထ ို ့်မပငအ်ပစအ်ခတ် 

ေပ်စထဲာား ည့် ် ဧေ ယာြျာားအတငွာ်း ရေအာားလျှပ်စစ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ြှုက ို လွြဲာှားစာွ စ ြခံန် ့်ခွလဲျှင ်

အပစအ်ခတေ်ပ်စြဲှု၏အရမခခြံျာားမြစ ်ည့်် ရေရှည ်

အကျ ြုားရြာ်ရဆာင ်ည့်် န ိုငင်ရံေား 

 ရဘာတညူ ချကြ်ျာား နငှ့် ် ရမြရှငာ်းချကြ်ျာား  ို ့် 

ရရှ ွေ့ဆကေ်နေ်ညေွ်ယ ်ည့် ် န ိုငင်ရံေားလိုပ်ငနာ်းစဉက ို 

ထ ခ ိုကန် ိုငပ်ါ ည။်  
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ပနှာက ်ဆက ်တ ွ ွဲ  ဃ။  မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲ  အဆင့်် တ်ြှတ်ချက်ြျာား  -  

လူြှု / က်ရြာွးလို ပ်ငနာ်း  ြျာား  နှင့််  ပဋ ပကခ  

ပ   ဃ ၁။ လူြှုရေား နငှ့် ် က်ရြာွးလိုပ်ငနာ်းြျာားအေ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ြျာား 
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ပ   ဃ ၂။ ပဋ ပကခမြစ်န ိုငရ်မခအေ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ြျာား 
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ဇယှာုံး ဃ ၁။ လူြှုရေား/ က်ရြွားလိုပ်ငနာ်း နငှ့် ်ပဋ ပကခမြစ်န ိုငရ်မခအေ မြစ်ဝြ်ှားရေ ခွဲအဆင့် ်တ်ြတှ်ချက်ြျာား 

မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ လြူှုရေား နငှ့် ်

 ကရ်ြာွးလိုပ်ငနာ်း 

ပဋ ပကခ 

ဧောဝတ  ဧောဝတ ရအာကပ် ိုငာ်း ၄ ၁ 

ဧောဝတ အလယပ် ိုငာ်း ၂ ၁ 

ဧောဝတ အထကပ် ိုငာ်း ၄ ၅ 

ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၁  ၁ ၂ 

ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၂ ၂ ၃ 

ချငာ်းတငွာ်းရအာကပ် ိုငာ်း ၅ ၂ 

ချငာ်းတငွာ်းအလယပ် ိုငာ်း ၄ ၁ 

ချငာ်းတငွာ်းအထကပ် ိုငာ်း ၄ ၂ 

တာပ န ် ၂ ၄ 

မြစဝ်ကျွနာ်းရပေါ် ၁ ၁ 

အငာ်းရတာ်ကက ားကန၏်မြစရ်ချာငာ်းလကတ်က် ၁ ၄ 

ြကျ ားရချာငာ်း 2 ၃ 

ြလ ရချာငာ်း NA ၃ 

ြလ ခ ၅ ၄ 

ြဏ ပေူ ၂ ၂ 

ြငာ်းတိုနာ်း ၄ ၁ 

ြိုနာ်းရချာငာ်း ၄ ၁ 

ြာူး 5 ၁ 

မြစင်ယရ်အာကပ် ိုငာ်း ၁ ၂ 

မြစင်ယအ်ထကပ် ိုငာ်း ၄ ၅ 

မြစ ်ာ ၂ ၁ 

နြ့်တ်ဘက် NA ၅ 

ရငေါ်ချြာ်းခ ၂ ၃ 

အြြ် ိုငလ် ၃ ၄ 

ရေွှလ  5 ၄ 

ဥရို ၂ ၃ 

ရဇာ်ဂျ / ပြ ြု ွေ့ ကက ား ၄ ၂ 

 လံငွ ် ဘ လာူးရချာငာ်း ၂ ၃ 

လြြ် ၄ ၄ 

မြကရ်တာရချာငာ်း ၂ ၄ 

နြ့်ခ် ၂ ၂ 

နြ့်ြ် NA ၂ 

နြ့်ပ်နွ ် ၄ ၄ 

နြ့်တ်န/်နြ့််တ န ် ၄ ၄ 

 လံငွရ်အာကပ် ိုငာ်း ၁ ၄ 

 လံငွအ်လယပ် ိုငာ်း ၄ ၄ 

 လံငွအ်ထကပ် ိုငာ်း ၂ 5 

ယနွာ်းစလငာ်း NA ၃ 

ြရဲခါင ် နြ့်က်ိုတ ် ၂ ၃ 

နြ့်လ်ငာ်း ၁ ၁ 
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မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ လြူှုရေား နငှ့် ်

 ကရ်ြာွးလိုပ်ငနာ်း 

ပဋ ပကခ 

နြ့်ရ်လ ွ ၁ ၂ 

ြရဲခါငအ်မခာား  ၁ ၄ 

စစရ်တာငာ်း ရဘာဂထ ၄ ၃ 

ရပါငာ်းရလာငာ်း ၁ ၂ 

စစရ်တာငာ်း(အမခာား) ၁ ၃ 

ပဲခာူး ပဲခာူး ၁ ၁ 

ဘ ားလငာ်း ဘ ားလငာ်း ၄ ၃ 

တန သာေ  ဂလ ိုရဟာငဂ်ော ၁ ၂ 

တန သာေ  ၄ ၄ 

တန သာေ (အမခာား) ၂ ၄ 

ေခ ိုင ် ကိုလာားတန ် ၃ ၅ 

ကျ ြတ်လ  NA ၁ 

ရလားပြ ြု ွေ့ ၃ ၄ 

ေခ ိုင(်အမခာား) ၃ ၅ 

စ ိုငေ်ငရ်ချာငာ်း ၂ ၅ 

 တံွ ဲ ၁ ၁ 

 ရူဌား NA ၁ 

ဆာြာ-ြဂဂနာ ဘာေက ် NA ၁ 
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ပနှာက ်ဆက ်တ ွ ွဲ  င။  မြန်ြာန ိုင်ငံအတွငာ်း  အဆ ို မပြုထာားရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစ်စ ြံက နာ်းြျာား  နှင့််  စ စစ် တ်ြှတ်ထာားရ ာ 

ရေအာားလျှပ်စစ်  စ ြံက နာ်းြျာား  

ဇယှာုံး င ၁။ တနြ် ိုားမြင့််ြာားရ ာဇိုန ်- အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာားနငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား 

ဖမစဝ်ှမ်ြီး ဖမစဝ်ှမ်ြီးပေသခွွဲ 
စုစုပ ေါငြ်ီး               

မဂ္ဂေါဝ ် 

အဆ ဖု ြုထာြီးပသာ ခွွဲဖခာြီးပြာ်ထတုထ်ာြီးပသာ 

မဂ္ဂေါဝ ် မဂ္ဂေါဝ ် အမည ် မဂ္ဂေါဝ ် 

ဧောဝတ  ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၁  ၁၅၀   တရိုနခ် ၁၅၀ 

ချငာ်းတငွာ်းမြစြ်ျာား ၂ ၆၅   
တန ိုငာ်းခ 

တဝနခ် 

၁၅ 

၅၀ 

ချငာ်းတငွာ်းအထကပ် ိုငာ်း  -     

ြလ ခ ၁,၉၀၀ လ ိုကဇ်ာ ၁,၉၀၀   

အနြ် ိုငခ် ၁၁,၃၉၅ ချ ရြွ(JVA) 

ေနွဘ်န(် MoU) 

ရခါငလ်နြ်ူား(MoA)             

နြ့််ြလ (MoU) 

ြ ရဆာ(MoA) 

ယ လန(်MoA) 

ဝရူဆာက(်MoA) 

၃,၄၀၀ 

၁၃၀ 

၂,၇၀၀ 

၁၆၅ 

၂,၀၀၀ 

၁,၂၀၀ 

၁,၈၀၀ 

  

 လံငွ ်  လံငွအ်လယပ် ိုငာ်း -     

ြရဲခါင ် ြရဲခါင(်အမခာား) -     

တန သာေ  

 

တန သာေ  ၆၅၆ တန သာေ  ( ရဘာ 

တညူ ြှုြေ) 

၆၀၀ ဆာောဝရချာငာ်း 

 ကျကရ်ချာငာ်း 

  နာ်းခနွရ်ချာငာ်း 

၁၁ 

၂၀ 

၂၅ 

တန သာေ (အမခာား) -     

ေခ ိုင ် ကိုလာားတန ် ၂၀၀    ၂၀၀ 

စုစုပ ေါငြ်ီး  ၁၄,၃၆၆  ၁၃,၈၉၅  ၄၇၁ 

ြတှ်ချက်-  

•  လံွငအ်လယ်ပ ိုငာ်း ( ပငြ်မြစ်ရ ကာငာ်းြလှွဲ၍) နငှ့်် ြဲရခါင(်အမခာား) တ ို ့်တွင ်အဆ ိုမပြုထာား ည့်် စ ြံက နာ်းြျာား ြရှ ပါ။  

• အ ာားတင ် ထ ခ ိုက်ြှု ည ် လက်ခံန ိုင ်ည့်် အရနအထာားတွငရ်ှ လျင၊် တနြ် ိုားမြင့်် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဲဇိုနြ်ျာားတွင ်

အလတ်စာား ရေအာားလျှပ်စစ် စ ြံက နာ်းအချ ြုွေ့ ( ၁၀ - ၁၀ဝ ြဂဂါဝပ်) က ို ခွင့််မပြုန ိုင ်ည။် 
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ဇယှာုံး င ၂။ တနြ် ိုား အလယ်အလတ်ရှ ဇိုန ်- အဆ ိုမပြု စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ထာားရ ာ စ ြံက နာ်းြျာား 

ဖမစဝ်ှမ်ြီး ဖမစဝ်ှမ်ြီးပေသခွွဲ 
စုစုပ ေါငြ်ီး               

မဂ္ဂေါဝ ် 

အဆ ဖု ြုထာြီးပသာ စ စစသ်တမှ်တထ်ာြီးပသာ 

အမည ် မဂ္ဂေါဝ ် အမည ် မဂ္ဂေါဝ ် 

ဧောဝတ  

 

ြဏ ပေူ  ၃၈၀ ြဏ ပေူ (MoU) ၃၈၀   

မြစင်ယအ်ထကပ် ိုငာ်း ၃၄၀ နြ့််စင ်(MoU) 

နြ့််လန ်(MoU) 

နြ့််ြတ ူ(Local MoU) 

၃၀ 

၂၁၀ 

၁၀ဝ 

  

နြ့််တဘက ် ၂၈၅ နြ့််တဘက ်၁ 

နြ့််တဘက ်၁ 

၁၄၁ 

၁၄၄ 

  

ရငေါ်ချြာ်းခ ၁,၂၀၀ ရဂေါ်လန ်(JVA) 

ခနက်နာ်း(MoA) 

ရလာငာ်းေင(်MoA) 

ထံိုရှငာ်းရချာင ်(JVA) 

၁၂၀ 

၁၄၀ 

၆၀၀ 

၃၄၀ 

  

ဥရို ၁၂   ဥရိုရချာငာ်း ၁၂ 

 လံငွ ်

 

နြ့််ခ ၂၁၀ နြ့််ခ(MoU) ၂၁၀   

နြ့််ပနွ ် ၅၈၅ ရဟာ်ခြာ်း အထက(်MoU) 

ြကန်န ်(MoU) 

ရ်(MoU) 

နြ့််ပနွရ်အာကပ် ိုငာ်း(MoU) 

နြ့််ပနွအ်ထကပ် ိုငာ်း(MoU) 

၁၈၀ 

၁၀၅ 

၄၅ 

၁၀၅ 

၁၅၀ 

  

ယနွာ်းစလငာ်း ၁၀၀   ယနွာ်းစလငာ်း ၁၀ဝ 

ြရဲခါင ် နြ့််ကိုတ ် ၆၀ ြ ိုငာ်းဆတ(်Local MoU) ၃၀ နြ့််ခိုပ် ၃၀ 

စစရ်တာငာ်း စစရ်တာငာ်း (အမခာား) ၁၅၀   ရ ာကရ်ေခပ် ၁၅၀ 

တန သာေ  ဂလ ိုရဟာင-်ဂော ၄၀   ဂလ ိုရဟာင-်ခော ၄၀ 

ေခ ိုင ် ရလားပြ ြု ွေ့ ၆၉၀ ရလားပြ ြု ွေ့၁ (MoU) 

ရလားပြ ြု ွေ့ ၂ (MoU) 

၆၀၀ 

၉၀ 

  

စုစုပ ေါငြ်ီး ၄,ဝ၅၂  ၃,၇၂၀  ၃၃၂ 

ြှတ်ချက်  

• တနြ် ိုားအလယအ်လတ် မြစ်ဝှြ်ားရေ ခွဇဲိုန ်၁၂ ခိုတွင ်အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြှတ်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား ရှ ပပ ား၊ ၎ငာ်းတ ို ့်ထြှဲ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခဲွ 

ရလားခို ည ်စ စစ် တ်ြှတ်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား ာ ရှ  ည။် 

• တနြ် ိုားအလယအ်လတ်မြစ်ဝှြ်ားရေ ခဲွဇိုန ် ၉ ခိုတွင ် အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား   ို ့်ြဟိုတ် စ စစ် တ်ြှတ်ပပ ား စ ြံက နာ်းြရှ ပါ။ ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား - 

ဧောဝတ ရအာက်ပ ိုငာ်း ၊ ချငာ်းတွငာ်းအလယပ် ိုငာ်း ၊ မြစ်ဝကျွနာ်းရပေါ်၊ အငာ်းရတာ်ကက ားကန ်နငှ့််ဆက်စပ် မြစ်ရချာငာ်း လကတ်က်ြျာား ။  လံွင ်မြစ်ဝှြ်ား - 

ဘ လူားရချာငာ်း ၊  လံငွရ်အာက်ပ ိုငာ်း၊   လံွငအ်ထက်ပ ိုငာ်း။ ေခ ိုင ်မြစ်ဝှြ်ား - ေခ ိုငအ်မခာား ၊  ရူဌား။ 
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ဇယှာုံး င ၃။ တနြ် ိုားန ြ့််ရ ာ ဇိုန ်- အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြတှ်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား 

မြစဝ်ြှ်ား မြစဝ်ြှ်ားရေ ခွဲ 
စိုစိုရပါငာ်း               

ြဂဂါဝပ် 

အဆ ိုမပြုထာားရ ာ စ စစ ်တ်ြတှထ်ာားရ ာ 

အြည ် ြဂဂါဝပ် Name MW 

ဧောဝတ  

 

တာပ န ် ၁၄၀ တာပ န ်၂ ၁၄၀   

ြကျ ားရချာငာ်း ၆၄ အထကဆ်ညရ်တာ်ကက ား 

(အစ ိုားေဌာနတာဝန)် 

၆၄   

ြငာ်းတိုနာ်း  ၁၈   ြငာ်းတိုနာ်း ၁၈ 

ြိုနာ်းရချာငာ်း ၁၅၀ အထကဗ်ူားေွာ ၁၅၀   

မြစင်ယရ်အာကပ် ို

ငာ်း 

၇၆၆ ေ ားေိုတ(်MoU) 

အလယေ်ဲေွာ(MoU) 

၆၆ 

၇၀၀ 

  

ရေွှလ  ၅၄၀ နြ့််ပနွ(်ပဋ ညာဉစာချြုပ်) 

ရေွှလ  ၂ (MoU) 

၂၀ 

၅၂၀ 

  

 လံငွ ်

 

လြြ် ၂၀   လြြ် ၁၉ 

မြကရ်တာရချာငာ်း ၁၀   မြကရ်တာ်ရချာငာ်း ၁၀ 

နြ့််ြ ၂၂၅ ြနရ်တာငာ်း(MoA) ၂၂၅   

စစရ်တာငာ်း ရဘာဂထ ၁၆၀ ရဘာဂထ(MoU) ၁၆၀   

ရပါငာ်းရလာငာ်း ၁၀ဝ ရပါငာ်းရလာငာ်း 

အလယပ် ိုငာ်း(MoU) 

၁၀၀   

ြရဲခါင ် နြ့််လငာ်း ၃၆ နြ့််လငာ်း(Local MoU) ၃၆   

နြ့််ရလ ွ ၆၁၈ ဟ ကာူး (MoU) 

ကျ ြုငာ်းတံို(MoU) 

ကျ ြုငာ်းေြာ်း(MoU) 

ဆ ိုလာူး(MoU) 

၁၃၈ 

၁၇၀ 

၇၀ 

၂၄၀ 

  

ဘ ားလငာ်း ဘ ားလငာ်း ၂၈၀ ဘ ားလငာ်း(Local MoU) ၂၈၀   

ေခ ိုင ် ကျ ြတ်လ  ၂၈   ကျ ြတ်လ  ၂၈ 

 တံွ ဲ ၃၉    တံွ ဲ ၃၉ 

စ ိုငာ်းေငရ်ချာငာ်း ၇၇   စ ိုငာ်းေငရ်ချာငာ်း ၇၇ 

စုစုပ ေါငြ်ီး  ၃,၂၇၀  ၃,၀၇၉  ၁၉၁ 

ြှတ်ချက် -  

• တနြ် ိုားန ြ့််ရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခဲွဇိုန ်၁၇ ခိုတွင ်အဆ ိုမပြု စ ြံက နာ်းြျာား နငှ့်် စ စစ် တ်ြှတ်ထာားပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား ရှ ပပ ား ၎ငာ်းတ ို ့်ထြှဲ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခဲွ 

ရမခာက်ခို ည ်စ စစ် တ်ြှတ်ပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား ာ ရှ  ည။် 

• တနြ် ိုားန ြ့််ရ ာ မြစ်ဝှြ်ားရေ ခဲွဇိုန ်၁၀ ခိုတွင ်အဆ ိုမပြုစ ြံက နာ်းြျာား   ို ့်ြဟိုတ် စ စစ် တ်ြှတ်ထာားပပ ား စ ြံက နာ်းြျာား ြရှ ပါ။ ဧောဝတ မြစ်ဝှြ်ား - 

ဧောဝတ အလယပ် ိုငာ်း ၊ ဧောဝတ အထက်ပ ိုငာ်း ၊ ချငာ်းတွငာ်းရအာက်ပ ိုငာ်း ၊ ြလ ရချာငာ်း ၊ြူား၊ မြစ် ာား နငှ့်် ရဇာ်ကက ား/ပြ ြုွေ့ ကက ား ။  လံငွ ် မြစ်ဝှြ်ား - 

နြ့််တန/်နြ့််တ န ်။ ပဲခူား မြစ်ဝှြ်ား - ပဲခူား ။ ဆာြာ-ြဂဂနာ မြစ်ဝှြ်ား - ဘာေက။် 
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