
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရေသယံဇာတအေင ််းအမြစ်ြ ာ်း ဘက်စံုံစီြံအုံပ်ခ ျုပ်မခင ််း - 

စွြ််းရ ာင်ေညမ်ြြှင ်တင်မခင််းနှင ် သင်တန််းရပ်းမခင ််းစီြံကိန််း  

 

မြန်ြာနိုံငင်ံတွင် ရေအေင််းအမြစ် ဘကစ်ံုံစီြံခန ်ခွွဲြှုစနစ် 

က င  ်သံုံ်းနိုံင်ေန ်အကကံမပျုစာတြ််း 
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ေနားေဝနြငး ံ်မနးမာ ပတးဝနး့က္ငးေရ့ရာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအစီအစဥး 

Norwegian – Myanmar Bilateral Environment Programme 

 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့၇လုပးငနး့စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့နြငး ံ

ေလံက္ငးံပညာေပ့်ခငး့စီမဵကိနး့ 

Project  for Integrated Water Resource Management- Institutional Building and 

Training  

 

်မနးမာနိုငးငဵတျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈစနစး က္ငးံသု့ဵနိုငးရနး 

အၾကဵ်ပဳခ္ကးစာတမး့ 

Framework notes and recommendations for Integrated Water 

Resource Management in Myanmar 

 

 

 

 

ဿွှ၄ ခုနြစး ------- 
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   မာတိကာ 

စဥး အေၾကာငး့အရာ စာမ္ကးနြာ 

 စကာ့ခ္ီ့  

ှ အစီရငးခဵစာအက္ဥး့ခ္ဳပး   

ဿ  အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာတျငးေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့စနစး အေကာငး 

အထညးေဖၚမႈအေ်ခအေန 

 

ဿ.ှ ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံ တျငး ေဆာငးရျကးရမညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲ 

မႈဆိုငးရာ UNESCO ၏လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 

 

ဿ.ဿ အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး(ADB) နြငးံ(NARBO)တို႔၏ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

ဆိုငးရာ သေဘာတရာ့ 

 

ဿ.၀ မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေကားမရြငး၏ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ ဆိုငးရာမူေဘာငး  

ဿ.၁ ဥေရာပသမၼဂၢ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး  

ဿ.၁.ှ ဥေရာပသမၼဂၢ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး အာ့အေကာငးအထညးေဖၚေရ့ 

ဘဵုမဟာဗ္ဴဟာ 

 

ဿ.၁.ဿ ဥေရာပသမၼဂၢ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအေပၚအဓိကေဝဘနးသု့ဵသပး 

ခ္ကးမ္ာ့မြ ေကာကးနြဳတးခ္ကး 

 

ဿ.၂ ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵ၏ နုိငးငဵေရ့အေ်ပာငး့အလဲနြငး ံေရရြညး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ 

ရနးအချငးံအေရ့ 

 

ဿ.၃ နိဂု့ဵခ္ဳပးသု့ဵသပးခ္ကး  

၀ ေခတးမီေရသယဵဇာဥပေဒမ္ာ့နြငးံဆုိငးသညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံေဆာငးရျကးသညးံ 

လုပးငနး့မ္ာ့ 

 

၀.ှ ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့၏ရပိုငးချငးံနြငးံဆိုငးသညးံစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈစနစး  

၀.ဿ ေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့အတျငး့အနညး့ဆု့ဵပုဵမြနးစီ့ဆငး့ေနရနးလုိအပး 

သညးံေရပမာဏ  

 

၀.၀ ေရထုညစးညမး့မႈထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဥပေဒမ္ာ့  

၀.၁ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံပတးသကးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာအစီအမဵမ္ာ့  

၀.၂ ဌာနစုဖျဲ႔၊ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့   

၀.၃ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးံပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့  

၁ ်မနးမာနိုငးငဵ၏ေရသယဵဇာတဆိုငးရာဥပေဒမ္ာ့၇မူဝါဒမ္ာ့နြငးံ ဌာနအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့  

၁.ှ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ်ပႆနာမ္ာ့ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့သညးံ အစို့ရဌာနမ္ာ့နြငး ံ

ပတးသကးသညးံံဆနး့စစးခ္ကး 

 

၁.ဿ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဥပေဒမ္ာ့၇ မူဝါဒမ္ာ့နြငးံ အစုိ့ရဌာနမ္ာ့  
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၁.ဿ.ှ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံေရေဝေရလဲေဒသမ္ာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ  

၁.ဿ.ဿ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကးေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့   

၁.ဿ၀ ေရေၾကာငး့သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့   

၁.ဿ.၁ ေရအာ့လြ္ပးစစးစျမး့အငး  

၁.ဿ.၂ က္နး့မာေရ့နြငးံ သနး႔ရြငး့ေရ့  

၁.ဿ.၃ ေ်မပိုငးဆိုငးမႈနြငး ံစီမဵခနး႔ချဲမႈ  

၁.၀ တိုငး့ေဒသၾကီ့နြငးံ ်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ဥပေဒ်ပဌာနး့်ခငး့  

၁.၁ သီ့်ခာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးရနး သတးမြတးထာ့ေသာဧရိယာမ္ာ့  

၁.၂ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ကျနးဗငး့ရြငး့မ္ာ့၇ စာခ္ဳပးမ္ာ့နြငး ံေကားမတီမ္ာ့  

၂. ်မနးမာနိုငးငဵတျငး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစး အေကာငးအထညး 

ေဖၚ်ခငး့ နြငးံ ရညးရျယးခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့အေပၚအၾကဵ်ပဳခ္ကး 

 

၂.ှ နိဒါနး့  

၂.ဿ ်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပးလုပးကုးိငးမႈနညး့လမး့  

၂.ဿ.ှ ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံလုပးငနး့မ္ာ့   

၂.ဿ.ဿ ်မစးဝြမး့ေဒသေကားမတီ နြငးံ ညြိနိုငး့ေရ့ဌာန  

၂.ဿ.၀ ်မစးဝြမး့ေဒသချဲအဆငးံ ေကားမတီ နြငး ံညြိနိုငး့ေရ့ဌာန  

၂.ဿ.၁ ေရသယဵဇာတလုပးငနး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့အၾကာ့ညြိနိုငး့်ခငး့  

၂.ဿ.၂ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးံပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့  

၂.၀ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနးး႔ချဲမႈစီမဵခ္ကး  

၂.၀.ှ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့နြငးံ သတငး့ 

အခ္ကးအလကး စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ 

 

၂.၀.ဿ ေရအရငး့အ်မစးအတနး့အစာ့မ္ာ့ချဲ် ခာ့်ခငး့၇ ်ပႆနာရပးမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့ နြငး ံ

ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ သတးမြတး ်ခငး့ 

 

၂.၀.၀ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့၇ ေရအသု့ဵ်ပဳချငးံလိုငးစငးထုတးေပ့်ခငး့နြငးံ 

အညစးအေၾက့ထုတးလႊတးမႈချငးံ်ပဳ်ခငး့ 

 

၂.၀.၁ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့  

၂.၀.၂ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့၇ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့တို႔နြငးံ 

ပတးသကးသညးံဥပေဒလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့၏အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ 

 

၃ မြီ်ငမး့ကို့ကာ့ခ္ကးမ္ာ့စာရငး့  

ေနာကးဆကးတျမဲ္ာ့ 

- ေနာကးဆကးတျ ဲ(က) 

- ေနာကးဆကးတျ ဲ(ခ) 
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- ေနာကးဆကးတျ ဲ(ဂ) 

- ေနာကးဆကးတျ ဲ(ဃ) 

- ေနာကးဆကးတျ ဲ(င) 

- ေနာကးဆကးတျ ဲ(စ) 
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စကာ့ခ္ီ့ 

်မနးမာနိုငးငဵတျငး နုိငးငဵ၏ ၾကျယးွလြေသာ ေရသယဵဇာတမ္ာ့အာ့ စနစးတက္ စီမဵခနး႔ချဲနိုငးရနး 

ရညးရျယးလ္ကးစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ ်ပနးလညးေရ့ဆျဲ် ခငး့နြငးံ မူလအစို့ရဌာန အဖျဲ႔ 

အစညး့မ္ာ့အာ့ ဆီေလ္ားသလို ်ပနးလညး်ပငးဆငးဖျဲ႔စညး့်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးလြ္ကးရြိသညး၈ အဆိုပါ 

လုပးငနး့မ္ာ့ကို အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ ေရအရငး့အ်မစး ေကားမတီ(National Water Resources Committee) 

က ဦ့ေဆာငး၊ ေရသယဵဇာတနြငးံ ဆကးစပးလ္ကးရြိသညးံ အစို့ရ႒ာနမ္ာ့မြ တာွနးရြိသူမ္ာ့ ပူေပါငး့ပါွငး 

ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ 

ေနားေွ့နိုငးငဵ နုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ွနးၾကီ့ဌာန၏ ရနးပုဵေငျေထာကးပဵံမႈ်ဖငးံ ေနားေွ ်မနးမာ ပတးွနး့က္ငး 

အစီအစဥး(ဿွှ၂-ဿွှ၄)ကို အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးလ္ကးရြိရာတျငး ေနားေွနိုငးငဵမြ ေရသုေတ 

သနဌာန (Norwegian Institute for Water Research – NIVA) သညး ်မနးမာနုိငးငဵ ပတးွ နး့က္ငး 

ထိနး့သိမး့ေရ့နြငး ံ သစးေတာေရ့ရာွနးၾကီ့ဌာနနြငးံပူ့ေပါငး့၊ ေရသယဵဇာတဘကးစဵုစီမဵအုပးခ္ဳပး လုပးကိုငးမႈ 

ဆိုငးရာ အရညးအေသျ့ ်မြငးံတငး်ခငး့နြငးံ ေလံက္ငးံပညာေပ့်ခငး့စီမဵကိနး့ကို အေကာငးအထညးေဖၚ 

ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ NIVA သညး ဿွှ၀ ခုနြစးကပငး စတငး၊ ေရသယဵဇာတ အရညးအေသျ့ 

ထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ပတးွ နး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာေရ့ရာွနးၾကီ့ဌာနနြငးံ 

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးလာခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

စီမဵကိနး့တျငး ပါွငးသညးံ လုပးငနး့ေခါငး့စဥးမ္ာ့မြာ- 

ှ၈  စစးေတာငး့်မစး ြွမး့ေဒသ ေရသယဵဇာတ ဘကးစဵုစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး်ခငး့ 

ဿ၈  အငး့ေလ့ကနး၏ ေရအရညးအေသျ့အာ့ ဆနး့စစးၾကီ့ၾကပး်ခငး့ 

၀၈  ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈႈဆိုငးရာ မူွါဒ၇ ဥပေဒနြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ ေရ့ဆျဲ် ပငးဆငးရာ 

တျငး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

၁၈  ေရအရညးအေသျ့ဆနး့စစးမႈ ဓါတးချဲခနး့ တညးေဆာကး်ခငး့ တုိ႔်ဖစးပါသညး၈ 

အထကးေဖၚ်ပပါစီမဵကိနး့ကို ်မနးမာနိုငးငဵဘကးမြ ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာေရ့ရာ   

ွနးၾကီ့႒ာန၇ သစးေတာဦ့စီ့ဌာန၇ ေရေွေရလဲေဒသအုပးခ္ဳပးေရ့ဌာနမြ ညျနးၾကာ့ေရ့မူှ့်ဖစးသူ ဦ့ဘိုနီက 

ဦ့စီ့ေဆာငးရျကး်ပီ့ NIVA မြ အၾကီ့တနး့သုေတသနဌာနမြူ့ Ms. Bente M. Wathne က ဦ့စီ့ေဆာငးရျကး 

သညး၈ 

ဤအစီရငးခဵစာသညး အထကးအပိုဒးတျငးေဖၚ်ပထာ့သညးံ နဵပါတးစဥး (၀) ပါ ေရသယဵဇာတ ဘကးစဵု 

စီမဵအုပးခ္ုပးလုပးကုိငးမႈဆိုငးရာမူွ ါဒ၇ ဥပေဒနြငး ံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့နြငးံမ္ာ့ ေရ့ဆျဲ် ပငးဆငးရာတျငး ပူ့ေပါငး့ 

ေဆာငးရျကး်ခငး့   လုပးငနး့ေခါငး့စဥး နြငး႔ တိုကးရုိကးသကးဆိုငး်ပီ့ အစီရငးခဵစာတျငး ်မနးမာနိုငးငဵ၏လကးရြိ 

ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ မူွါဒ၇ ဥပေဒ နြငးံ လုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့၇ စီမဵအုပးခ္ဳပး လုပးကုိငးမႈ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ 

အေ်ခအေန နြငးံ လတးတေလာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို သု့ဵသပးခ္ကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ 

စုစညး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဤအစီရငးခဵစာအာ့်ပဳစုရာတျငး နုိငးငဵအတျငး့ရြိ ေရသယဵဇာတနြငးံ ဆကးစပး 

ပတးသကးေသာ အစို့ရဌာနမ္ာ့်ဖစးသညးံ လယးယာစိုကးပ္ဳိဳ့ေရ့၇ ေမျ့ ်မဴေရ့နြငးံံ ဆညးေ်မာငး့ွနးၾကီ့ဌာနမြ 

ဆညးေ်မာငး့ဦ့စီ့ဌာန၇ ပို႔ေဆာငးေရ့နြငး ံ ဆကးသျယးေရ့ွနးၾကီ့ဌာနမြ ေရအရငး့အ်မစးနြငး႔ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ 
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ဖျဵ႔်ဖဳိ့တို့တကးေရ့ဦ့စီ့ဌာန နြငးံ သယဵဇာတနြငးံ သဘာပတးွ နး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ ွနးၾကီ့ဌာန၇ သစးေတာ 

ဦ့စီ့ဌာနတို႔မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့နြငးံ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ညြိနြုိငး့ေဆျ့ေႏျ့ ခဲံသညး၈ အဆိုပါဌာနမ္ာ့သညး 

စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး လညး့ေကာငး့၇ စီမဵကိနး့ၾကီ့ၾကပးမႈ ေကားမတီတျငး လညး့ေကာငး့ပါွငးေဆာငးရျကး 

လ္ကးရြိသညး၈  

ဤအစီရငးခဵစာ၏ရညးရျယးခ္ကးမြာ စီမဵကိနး့အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့မ်ပဳမီ ်မနးမာနုိငးငဵ၏ ေရ 

အရငး့အ်မစးစီမခဵနး႔ချဲမႈ၏အေနအထာ့အာ့ ေဖၚ်ပရနးနြငး ံနုိငးငဵ၏ ေရသယဵဇာတနြငးံဆိုငးသညးံ ဥပေဒ၇ မူွါဒ 

နြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့်ပနးလညး ်ပငးဆငးေရ့ဆျဲ် ခငးး့နြငးံ ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့ ်ပငးဆငးဖျဲ႔စညး့ရာတျငး 

အေထာကးအကူရရြိရနးး ်ဖစးပါသညး၈ 

အစီရငးခဵစာအာ့ ေရ့သာ့်ပဳစုရာတျငး NIVA မြ Ingrid Neshein, Froukje Maria Platjouw နြငး ံ

Synne Movik တို႔က အဓိကအခနး့ က႑မြ ပါွငးေဆာငးရျကးခဲံၾက်ပီ့ ဆညးေ်မာငး့ဦ့စီ့ဌာနမြ Dr. 

ေဇားလျငးထျနး့ နြငးံ ေဒၚလြဦ့ႏျယးတို႔က အေရ့ပါသညးံ အကူအညီမ္ာ့ကို ေပ့အပးခဲံၾကပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး 

သယဵဇာတနြငး ံ သဘာွပတးွ နး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ွနးၾကီ့ဌာန သစးေတာဦ့စီ့ဌာနမြ ဦ့ဘိုန ီ နြငး ံ

ဦ့သျာလးက္ငးံခုိငးတို႔မြလညး့ေကာငး့ ေရသယဵဇာတနြငးံ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ ဖျ႔ဵ်ဖဳိ့တို့တကးေရ့ဦ့စီ့ဌာနမြ 

ဦ့စိနးထျနး့နြငးံ ေဒၚသကးသကးေအာငးတို႔ကလညး့ေကာငး့ လိုအပးသညးံ အကူအညီမ္ာ့ကို ေပ့အပးခဲံ 

ၾကပါသညး၈ 

ဤအစီရငးခဵစာသညး ်မနးမာနုိငးငဵ၏ လကးရြ ိ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈႈ လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး 

သု့ဵသပးရာတျငး အေထာကးအကူမ္ာ့စျာရရြိလိမးံမညးဟု စာေရ့သူမ္ာ့က ေမြ္ားလငးံပါသညး၈ 

Thorjorn Larssen 

(Research Director, NIVA) 

ဿွှ၃ ခုနြစး မတးလ ၀ှ ရကး၇ေအားစလို်မိဳံ 
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အစီရငးခဵစာအက္ဥး့ခ္ဳပး 

ဤအစီရငးခဵစာတျငး အခနး့ ၂ ခနး့ ပါွငးပါသညး၈ အခနး့မ္ာ့၏ေခါငး့စဥးမ္ာ့မြာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့စနစး နြငး ံ ေခတးမြီ ေရသယဵဇာတဥပေဒတို႔နြငးံ စပးလ္သညးံ 

အေ်ခခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့၇ ်မနးမာနိုငးငဵ၏ လကးရြ ိ ေရသယဵဇာတ ဥပေဒ၇မူွါဒနြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့၇ 

်မနးမာနိုငးငဵ၏ ်မစးွ ြမး့ေဒသမ္ာ့အာ့ စနစးတက္စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးရာတျငး ၾကဳဵေတျ႔ရနိုငးသညးံ ်ပသနာရပး 

မ္ာ့အာ့ ေ်ဖရြငး့ရာတျငး အေထာကးအကူ်ဖစးေစမညးံ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့၇ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵ စီမဵခနး႔ချဲ 

်ခငး့စနစးကိုေအာငး်မငးစျာ အေကာငးအထညး ေဖၚနိုငးရနးအတျကး ်ပငးဆငးရနး လုိအပးသညးံ လကးရြိ ဥပေဒ၇ 

မူွါဒနြငးံ လပုးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့တျငး ေတျ႔ရြိရသညးံ အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈ အဆုိပါ ေခါငး့စဥးမ္ာ့အာ့ 

ေအာကးတျငးအက္ဥး့ခ္ဳပး ေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈ 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵု စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့စနစး  

အခနး့(ဿ)တျငးUNESCO ၇မဲေခါငး်မစး ြွမး့ေကားမရြငး၇ အာရြဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး (ADB) နြငးံ ဥေရာ ပေကားမရြငးတို႔မြ 

အဆို်ပဳထာ့သညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့စနစး (Integrated Water Resources 

Management - IWRM)  နညး့လမး့မ္ာ့ ကိုေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈ 

UNESCO က ဿွွ၆ခုနြစးတျငးထုတး်ပနးခဲံသညးံ IWRM Guidelines တျငး ေရသယဵဇာ  တမ္ာ့အာ့ 

စီမဵအုပးခ္ဳပး လုပးကိုငးရာတျငး ်မစး ြွမး့ေဒသကို အေ်ခခဵ၊ ဘကးစုဵေပါငး့စပးညြိနြုိငး့ ေဆာငးရျကးမႈ၏ အေရ့ပါပဵု 

ကို မီ့ေမာငး့ထို့်ပခံဲသညး၈ Guidelines မ္ာ့တျငး ်မစးွ ြမး့ေဒသအဆငးံ IWRM ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

အေ်ခခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့ နြငးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နယးပယးမြပုဂၢဳိလးမ္ာ့က လုိကးနာက္ငးံသု့ဵ 

ရမညံး လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို အသီ့သီ့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ UNESCO Guidelines မ္ာ့ကို လကးေတျ႔ 

အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ ေကာငး့ေစရနးရညးရျယး၊ လုပးငနး့အဆငးံေလ့ဆငးံ 

ချဲ်ခာ့ထာ့သညး၈  

IWRM နညး့လမး့အာ့ အာရြဖျဵ႔်ဖဳိ့ေရ့ဘဏးနြငးံ အာရြတုိကးရြိ်မစးွ ြမး့ေဒသမ္ာ့အဖျ႔ဲကျနးယကး 

(Network of Asian River Basin Organization (NARBO) တို႔ကလညး့ က္ငးံသု့ဵေဆာငး ရျကး 

လြ္ကးရြိသညး၈ NARBO ကို IWRM လုပးငနး့မ္ာ့်မြငးံတငးနုိငးရနး ရညးရျယး၊ ဿွွ၁ခုနြစးတျငး စတငး 

တညးေထာငး ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ NARBO သညး အာရြတိုကးရြိ ်မစးွ ြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချဲမႈ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ 

နြငးံ ေရသယဵဇာတ စီမဵခနး႔ချဲမႈဌာနမ္ာ့၏ လုပးငနး့ ေဆာငးရျကးမႈ အရညးအေသျ့ ်မြငးံတငးေပ့ရနးအတျကး 

သငးတနး့မ္ာ့ပို႔ခ္ေပ့်ခငး့၇ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ်ဖနး႔ေွေပ့်ခငး့ႏြငးံ အဖ႔ဲျမ္ာ့အၾကာ့ အေတျ႔အၾကဳဵ 

မ္ာ့ ဖလြယးေပ့်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ ကိုေဆာငးရျကးေပ့သညး၈ ADB ၏ဿွှှ-ဿွဿွ ေရသယဵဇာတစီမဵခ္ကး 

နြငးံရနးပုဵေငျေထာကးပဵံမႈ အစီအစဥးတျငး IWRM နညး့လမး့အေ်ခခဵ ေရအရငး့အ်မစးီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့မ္ာ့မြာ 

အဓိက်ဖစးသညး၈ 

မေဲခါငး်မစးေကားမရြငးသညး IWRM နညး့လမး့အာ့်မြငးံတငးရာတျငး အေရ့ပါသညးံအခနး့ က႑က 

ပါွငးေဆာငးရျကးလြ္ကးရြိသညး၈ အဆိုပါေကားမရြငးသညး ကမၻာံံဘဏး၇ AusAIDနြငး ံ  မေဲခါငး်မစး ေအာကးပုိငး့ 

ေဒသရြိနိုငးငဵမ္ာ့နြငးံပူ့ေပါငး့လြ္ကး မေဲခါငး်မစးွ ြမး့ေဒသ ဘကးစုဵစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈစီမဵကိနး့ကို အေကာငး 

အထညးေဖၚေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ စီမဵကိနး့်ဖငးံ IWRM ကိုအေ်ခခဵသညးံ ်မစးွ ြမး့ေဒသ ဖျဵ႔်ဖဳိ့ေရ့ 



NIVA 7017-2016 

8 

မဟာဗ္ဴဟာ ေရ့ဆျဲ် ခငး့၇ ရြငး့လငး့်ပတးသာ့သညးံ လမး့်ပေ်မပဵုေဖၚထုတး်ခငး့၇ ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးမညးံ 

လုပးငနး့မ္ာ့သတးမြတးမြတး်ခငး့ နြငး ံ လုပးငနး့အခ္ိနးဇယာ့နြငးံအညီ လုပးငနး့ရလဒးမ္ာ့ ေဖၚထုတး အေကာငး 

အထညးေဖၚ်ခငး့ တုိ႔ကိုေဆာငးရျကးလြ္ကးရြိသညး၈ 

ဿွွွခုနြစးမြစတငး၊ လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးေနသညးံ ဥေရာပသမၼဂၢ၏ 

ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး (EU Water Framework Directive – EU WFD) သညးလညး့ IWRM 

နညး့လမး့ ကုိအေ်ခခဵ၊ ေဆာငးရျကးေန်ခငး့်ဖစးသညး၈ အဆိုပါမူေဘာငးကို ဥေရာပသမဂၢ အဖျဲ႔ွငးနုိငးငဵ 

အာ့လဵု့က လုိကးနာက္ငးံသု့ဵ အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကး ၾကရသညး၈ ဤမူေဘာငး်ဖငးံ ေရထု 

အေ်ခ်ပဳေဂဟစနစးမ္ာ့နြငး ံ ေ်မေအာကးေရတို႔အာ့ ထိမး့သိမး့ကာကျယးရနး နြငး ံ တုိ့တကးေကာငး့မျနး 

ေစရနးအတျကးလညး့ေကာငး့ ်မစး ြွမး့ေဒသဘကးစုဵစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ နညး့လမး့ (Integrated River 

Basin Management – IRBM) ်ဖငး ံေရသယဵ ဇာတအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ေရရြညးတညးတံဵေစရနးအတျကး 

လညး့ေကာငး့ ေဆာငးရျကးလြ္ကးရြိသညး၈ ဤဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးကို ေအာငး်မငးစျာ အေကာငးအထညး 

ေဖၚ ေဆာငးရျကးနုိငးရနးအတျကး သကးဆိုငးရာ အက္ဳိ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၇ ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့နြငံး အ်ခာ့ 

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ အာ့လု့ဵေပါငး့စပးညြိနြုိငး့ေဆာငးရျကးမႈမြာ အေရ့ပါသညး၈ 

ေခာတးမြ ီေရသယဵဇာတဥပေဒ တို႔နြငးံစပးလ်ဉ့္သညး ံအေ်ခခဵသေဘာတရာ့မ္ာ့ 

အခ္ဳိ႕ေသာေခတးမြီေရသယဵဇာတဥပေဒမ္ာ့၏ သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့အေပၚ ်ခဳဵငုဵသု့ဵသပးခ္ကးမ္ာ့ 

အာ့ အခနး့ ၀ တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ သု့ဵသပး ေဖၚ်ပထာ့သညးံ သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့မြာ (ှ)ေရအသု့ဵ်ပဳ 

သူမ္ာ့၏ အချငးအံေရ့မ္ာ့၇ (ဿ)ေရထုတးယူသု့ဵစျဲ် ခငး့နြငးံ အနိမးံဆု့ဵစီ့ဆငး့ေနရမညး ံ ေရအေ်ခအေန 

သတးမြြတးခ္က၇း (၀)ေရထုတးလႊတး်ခငး့၇ ေလလျငးံဆု့ဵရႈ့ဵ်ခငး့နြငးံေရထု ညစးညမး့်ခငး့၇ (၁)စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ 

စညး့ကမး့ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ (၂) စီမဵခနး႔ချဲေရ့နညး့လမး့နြငးံ ်မစး ြွမး့ေဒသစီမဵကိနး့ ေရ့ဆျေဲဆာငးရျကး်ခငး့ 

နြငး(ံ၃)အက္ဳိ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ ပါွငးေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔ ်ဖစးၾကသညး၈ ေရအရငး့အ်မစး 

တညးရြိရာေဒသမ္ာ့သညး အညစးအေၾက့မ္ာ့ စျနး႔်ပစး်ခငး့ခဵရရာ ေဒသမ္ာ့်ဖစး်ခငး့ေၾကာငးံ ေရသယဵဇာတ 

မ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲရာတျငး ပီ်ပငးမႈရြိေစရနး ေရအရငး့အ်မစး ပုိငးဆိုငးမႈ၇ ထိမး့သိမး့ကာကျယးမႈနြငးံ အသု့ဵ်ပဳမႈ 

တို႔နြငးစံပးလြ္ငး့ သညး ံ အခနး့ မ္ာ့ ပါွငးေသာ ေရသယဵဇာတဥပေဒ ်ပဌာနး့ရနး လိုအပးသညး၈ 

ေ်မေပၚေ်မေအာကး ေရသယဵဇာတမ္ာ့ ညစး်ငမး့မႈသို႔မဟုတး အဆိပးသငးံမႈမရြိေစရနးအတျကး ေရအရငး့ 

အ်မစး တညးရြိရာေနရာမ္ာ့အတျငး့ အညစးအၾက့နြငးံ စျနး႔်ပစးပစၥညး့မ္ာ့ ွငးေရာကးစုပုဵမႈမရြိေစေရ့ ကာကျယး 

ရနး ဥပေဒအတျငး့ထညးံသျငး့ ်ပဌာနး့ရနးလညး့လိုအပးသညး၈ အဓိကအညစးအေၾက့မ္ာ့မြာ မိလႅာေရဆို့ 

မ္ာ့၇ စကးမႈနြငးံစုိကးပ္ဳိ့ ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြ ထုတးလႊတးသညးံ အညစးအေၾက့မ္ာ့၇ ပို့သတးေဆ့နြငးံ 

ဓါတးေ်မၾသဇာ ဓါတးၾကျငး့မ္ာ့၇ ်မဳိ႕်ပေဒသနြငးံ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြ ထုတးလႊတး စီ့ဆငး့လာသညးံ 

အညစးအေၾက့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ေရသယဵဇာတ ဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ ေ်မေပၚေ်မေအာကး ေရသယဵဇာတမ္ာ့အာ့ 

ထိနး့သိမး့ကာကျယး်ခငး့၇ပိုငးဆိုငး်ခငး့နြငးံ အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့မ္ာ့ကိုစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးသညး၈ 

်မနးမာနိုငးငဵ၏ လကးရြိေရသယဵဇာတ ဥပေဒ၇မူွါဒနြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ 

အခနး့ ၁ တျငး ်မနးမာနိုငးငဵ၏လကးရြိ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ မူွါဒနြငးံဥပေဒမ္ာ့ကို ၁ငး့တို႔အာ့ 

စီမဵခနး႔ချဲလ္ကးရြိသညးံ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့နငးံအတူ သု့ဵသပးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဿွှ၀ ခုနြစးတျငး ဖျဲ႔စညး့တညး 
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ေထာငးခဲံသညးံ အမ္ဳိ့သာ့အဆငးံ ေရအရငး့အ်မစးေကားမတီတျငး နုိငးငဵ၏ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ စီမဵ 

အုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးရာ၉ ၾကီ့ၾကပးကျပးကဲရနးနြငးံ ဤသို႔ေဆာငးရျကးရာတျငး ဘကးစုဵေပါငး့စပးညြိနႈငိး့  

ေဆာငးရျကးရနးတာွနးေပ့အပးထာ့သညး၈ ်မနးမာနုိငးငဵ၏ လကးရြိေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့အာ့ 

ေလံလာသု့ဵသပးေတျ႔ရြိခ္ကးအရ အမ္ဳိ့အစာ့(၄)ခုအတျငး့အက္ဳ့ဵွငးလြ္ကးရြိသညး ၁ငး့တို႔မြာ ပတးွ နး့က္ငး 

နြငးံ ေရေွေရလဲေဒသမ္ာ့ ထိနး့သိမး့ေရ့၇ စိုကးပ္ဳိေရ့အတျကးဆညးေရနြငးံ ေ်မေအာကးေရ ထုတးယူ 

သု့ဵစျေဲရ့၇ ေရေၾကာငး့ပုိ႔ေဆာငးေရ့၇ ေရအာ့လြ္ပးစစးထုပးလုပးေရ့၇ ေရထုညစးညမး့မႈမြ ကာကျယးေရ့၇ 

က္နး့မာေရ့နြငးံ ေ်မယာအသု့ဵခ္မႈ တုိ႔်ဖစးၾကသညး၈ နုိငးငဵအတျငး့ရြိ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲရာတျငး 

အစို့ရဌာနအမ္ဳိ့မ္ဳိ့အတျငး့ ကိုယးပုိငးမူွါဒမ္ာ့ခ္မြတးလြ္ကး စီမဵခနး႔ချဲလြ္ကးရြိၾက်ပီ့ လုပးပုိငးချငးံမ္ာ့ေထျ်ပာ့ 

ေရာေထျ့လ္ကးရြိသညး၈ ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ညြိနုိငး့ေဆာငးရျကးမႈ အာ့နညး့်ပီ့ စီမဵခနး႔ချဲပိုငးချငး ံ

မ္ာ့လညး့ ထပးေနေလံရြိသညး၈ နိုငးငဵအတျငး့  အေရ့ပါသညံးေရသယဵဇာတ ဆိုငးရာမူွ ါဒ၇ ဥပေဒနြငးံ လုပးထု့ဵ 

နညး့မ္ာ့မြာ အမ္ဳိ့သာ့ေရမူွါဒ၇ ေရဥပေဒမူၾကမး့၇ အမ္ဳိ့သာ့အဆငးံေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး (National 

Water Framework Directive – NWFD))နြငးံ ပတးွ နး့က္ငးအေပၚအက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့ 

(EIA) လမး့ညႊနး တို႔်ဖစးၾကသညး၈ 

်မနးမာနိုငးငဵတျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးေနမႈ အေပၚ၉ သု့ဵသပးအၾကဵ်ပဳ်ခငး့ 

ဤအစီရငးခဵစာ၏ အခနး့ ၂ တျငး အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈေကာငး့မျနး်ပီ့ မြ္တမႈရြိေစမညးံ  

်မစးွ ြမး့ေဒသဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးတစးရပး ေဆာငးရျကးနုိငးရနးအတျကး ်မနးမာနိုငးငဵ၏ လကးရြိေရ 

အရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈႈ ဆိုငးရာဥပေဒ၇ မူွါဒနြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့တျငး ေတျ႔ရြိရသညးံအာ့နညး့ခ္ကး နြငး ံ

်ပငးဆငးရနးလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုသု့ဵသပးအၾကဵ်ပဳ ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဤသု့ဵသပးအၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့အာ့ 

်မနးမာနိုငးငဵ၏ နုိငးငဵအဆငးံ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး (NWFD) နြငးံအမ္ဳိ့သာ့ ေရမူွါဒတို႔ကို အေ်ခခဵ 

ေလံလာ၊ ေဆာငးရျကးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ အမ္ဳိ့သာ့ေရအရငး့အ်မစး ေကားမတီအေန်ဖငးံ အမ္ဳိသာ့ 

အဆငးံတျငး ေပါငး့စပးညြိနႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈ အေလံအထမ္ာ့ပျာ့မ္ာ့လာေစရနး ဆကးလကးေဆာငးရျကး 

သငးံသညး၈ 

်မစးွ ြမး့ေဒသစီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျရဲာတျငးလညး့ေကာငး့၇ ်မစးွ ြမး့ေဒသဆိုငးရာ အေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံ 

ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတးရာတျငးလညး့ေကာငး့ ေပါငး့စပးညြိနႈိငး့ေဆာငးရျကးနုိငးရနးအတျကး ်မစး ြွမး့ေဒသ 

အလိုကး ေကားမတီမ္ာ့လညး့ဖျဲ႔စညး့သငးံသညး၈အဆိုပါအဖျဲ႔မ္ာ့ကို ပတးွ နး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့အပါအွငး 

အစို့ရလုပးငနး့က႑အသီ့သီ့မြ ကုိယးစာ့လြယးမ္ာ့်ဖငးံ ပါွငးဖျဲ႔စညး့သငးံသညး၈ လကးေတျ႔လုပးငနး့မ္ာ့ 

ေဆာငးရျကးရနးအတျကး ်မစးွ ြမး့ေဒသချဲ(sub-basin)အဆငးံ ေကားမတီမ္ာ့ကိုလညး့ ဖျဲ႔စညး့ေဆာငးရျကးရနး 

လိုအပးသညး၈ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အတျငး့ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတးရာတျငး အမ္ာ့စုသေဘာတူညီခ္ကး 

(majority voting) သုိ႔တညး့မဟုတး အာ့လု့ဵသေဘာတူညီခ္ကး(by consensus) တို႔အနကး မညးသညးံ 

နညး့လမး့ကိုသု့ဵမညးဆိုသညးကို သတးမြတး်ပဌာနး့ ရနးလိုအပးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့မ္ာ့ 

ေဆာငးရျကးရာတျငး အထကးေအာကးနြငးံ အဆငးံတူဌာနအာ့လု့ဵေပါငး့စပး ညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးရနး မ်ဖစးမေန 

လိုအပးသညးး၈  မတူ်ခာ့နာ့သညးံွနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့ အလိုကးမူွ ါဒနြငးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ေနပါက 
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ေပၚေပါကးလာနိုငးသညး ံ ်ပသနာမ္ာ့ကို ေအာကးေ်ခအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အတျငး့ ေပါငး့စပးညြိနိႈငး့ ေဆာငးရျကး 

ရနး လုိအပးသညး၈ 

်မစးွ ြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵကိနး့မ္ာ့ ေရ့ဆျအဲေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရာတျငး စီမဵကိနး့ 

ေရ့ဆျမဲႈလုပးငနး့စဥးတစးေလ္ာကးလု့ဵတျငး သကးဆုိငးရာအက္ဳိ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႔စညး့ထာ့ 

သညးံ အဖျဲ႔ (reference group) မ္ာ့က ပူေပါငး့ပါွငး ေဆာငးရျကးနုိငးရနးအေရ့ၾကီ့သညး၈ 

အက္ဳိ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အဖျဲ႔ ကို NGO၇CBO နြငးံ ေဒသအဆငးံေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့အဖျဲ႔၇ 

စကးမႈနြငးံပုဂၢလိကလုပးငနး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ သုေတသနဌာနမ္ာ့နြငးံ နိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့ စသညးတို႔မြ ကိုယးစာ့ 

လြယးမ္ာ့ ်ဖငးံပါွငးဖျဲ႔စညး့နုိငးသညး၈  

်မစးွ ြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵကိနး့ ေရ့ဆျရဲာတျငး အခ္ိနးကာလအလိုကး သတးမြတးထာ့သညးံ 

လုပးငနး့အဆငးံမ္ာ့နြငးံအညီေဆာငးရျကးရနးလိုသညး၈ အၾကဵ်ပဳလိုသညးအဆငးံမ္ာ့မြာ (ှ)ေရသယဵဇာတ 

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့၇ ၁ငး့တို႔၏အဆငးံအတနး့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့နြငးံ သတငး့(ကိနး့ဂဏနး့) 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့၇ (ဿ) ပတးွ နး့က္ငးဆုိငးရာ ရညးရျယးခ္ကး နြငး ံ စီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ အေတျ႔ 

အၾကဳဵမ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵ၊ေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ အေ်ခအေနနြငးံ ရငးဆိုငးေနရသညးံ ်ပဿနာရပးမ္ာ့ 

ေဖၚထုတး်ခငး့၇ (၀)ေဆာငးရျကးမညးံ လုပးငနး့အစီအစဥးေရ့ဆျဲ် ခငး့ နြငးံ (၁)ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့ 

(Monitoring) တို႔်ဖစးၾကသညး၈ 

်မနးမာနိုငးငဵ၏ လကးရြ ိေရသယဵဇာတ ဥပေဒ၇မူွါဒနြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့အေပၚေလံလာ သု့ဵသပးရာမြ 

အ်ခာ့ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့မြာ 

- အမ္ဳိ့သာ့အဆငးံ ေရရငး့အ်မစးေကားမတီနြငးံ အ်ခာ့အစို့ရအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ အၾကာ့ဆကးစပးမႈ 

မရြငး့လငး့်ခငး့ 

- ်မစးွ ြမး့ေဒသမ္ာ့၏နယးနိမိတးသတးမြတးရနးနြငးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာနညး့ဥပေဒနြငး ံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 

်ပဌာနး့ရနးလုိအပးေန်ခငး့ 

- အဓိပၸါယးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ ရြငး့လငး့မႈမရြိ်ခငး့ 

- ေ်မေပၚေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံစပးလ္ဉး့သညးံ ေဂဟေဗဒဆိုငးရာစဵမ္ာ့နြငးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 

ထညးံသျငး့်ပဌာနး့ထာ့မႈမရြိ်ခငး့ 

- ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့အာ့မြတးပုဵတငးထာ့မႈမရြိ်ခငး့ 

- လကးေတျ႔စီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ ်ပဌာနး့ထာ့မႈမရြိ်ခငး့ 

- ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမရိြ်ခငး့ 

- မူွါဒနြငးံ ဥပေဒတို႔အၾကာ့ေရြ႕ေနာကးဆကးစပးမႈအာ့နညး့်ခငး့နြငးံကျလဲျမဲႈမ္ာ့ရြိေန်ခငး့ 

အထကးပါအေ်ခအေနမ္ာ့အာ့ စဥးဆကးမ်ပတးေဆာငးရျကးေနသညးံ မူဝါဒနြငးံ ဥပေဒမ္ာ့ သု့ဵသပး 

်ပငးဆငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့်ဖငးံေ်ဖရြငး့နိုငးမညးဟု ယဵုၾကညးပါသညး၈  
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ှ၈ နိဒါနး့ 

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုကို ေဂဟစနစးတစးခု၇ စီ့ပျာ့ေရ့လမး့မၾကီ့တစးစငး့၇ 

ပထဝီဝငးေဒသၾကီ့တစးခု၇ ရြငးသနးမႈနြငးံအသကးေမျ့ ဝမး့ေၾကာငး့မႈဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးတစးရပး၇ ပထဝီဝငး 

နုိငးငဵေရ့ကျနးယကးတစးခု ၇ ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာအမြတးတဵဆိပးတစးမ္ိဳ့ စသညး်ဖငးံ တငးစာ့ၾကသညး၈ 

၁ငး့သညး လူမႈဥပေဒေရ့ရာ်ဖစးစဥး (Socio-legal Phenomenon) တစးရပးလညး့ ်ဖစးသညး၈   

လျနးခဲံသညးံဆယးစုနြစးနြစးခုခနး႔အတျငး့ နုိငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ၁ငး့တို႔၏ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ 

ဥပေဒနြငး ံ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈဆိုငးရာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကို ေခတးနြငးံအညီ်ဖစးေစရနး ေဆာငးရျကးခံဲ 

ၾကသညး၈ အဆိုပါလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရာတျငး အခကးအခဲမ္ာ့နြငးံ ရငးဆိုငးရ်ပီ့ 

အခ္ိနးမ္ာ့စျာယူ၊ ေဆာငးရျကးခဲံၾကရသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့ ေအာငး်မငးရနးအတျကး 

ခ္မြတးထာ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာနြငးံ နိုငးငဵ၏ ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့မ္ာ့ ရြငး့လငး့်ပတးသာ့ရနး လိုအပးသညးံ 

အ်ပငး ဥပေဒနြငးံလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့သညး နာ့လညးရနးလျယးကူ၊ လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚမႈကို 

အေထာကးအကူ်ဖစးေစရနးနြငး ံ ေဆာငးရျကးမညးံလုပးငနး့နြငးံ အခ္ိဳ့အစာ့ က္ရနးလိုအပးသညး၈ ထို႔အ်ပငး 

ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ ဆိုငးရာမူေဘာငးတစးရပး တညးေထာငးရာတျငးနုိငးငဵ၏သမိုငး့စဥးလာ၇ လူမ္ိဳ့၇ 

ဘာသာေရ့၇ ယဥးေက့္မႈ၇ ပထဝီအေနအထာ့တုးိ႔အေပၚတျငး မူတညးရုဵမြ္သာမက နုိငးငဵေရ့ဆႏၵနြငးံလညး့ 

လိုကးေလ္ာညီေထျရြိရနးလိုသညး ( Caponera, 2017)၈ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာတျငး ်ပီ့်ပညးံစုဵသညးံ ေရသယဵ 

ဇာတ ဥပေဒမူေဘာငးတစးရပးကို အေကာငးအထညးေဖၚရာ၉ ရရြိခဲံသညးံအေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့အရ ေ်ဖရြငး့ 

ရမညးံ်ပႆနာရပးမ္ာ့ကို အေရ့ၾကီ့မႈအလိုကး ဦ့စာ့ေပ့အဆငးံမ္ာ့ သတးမြတးရနး လုိအပးသညးံအ်ပငး 

လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး လိုအပးသညးံအေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံ ဥပေဒလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ကို 

အခ္ိနးကာလအလိုကး ်ပဌာနး့ေဆာငးရျကးသျာ့ရနးလိုအပးသညး (World Bank 2017)၈  

ေဆာငးရျကးရမညးံလုပးငနး့စဥးတစးေလ္ာကးရပးလဵု့တျငး အစုိ့ရ၏ပံဵပုိ့အာ့ေပ့မႈ လိုအပး်ပီ့ လုပးငနး့ 

က႑အလိုကး တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပး ပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့တျငး 

ေကာငး့မျနးစျာပူ့ေပါငး့ညြိနုိငး့ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈ ်မနးမာနုိငးငဵတျငး ေရအရငး့အ်မစး စီမဵခနး႔ချဲမႈ 

ဆိုငးရာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့စဥးမြာ ေဆာငးရျကးဆဲအေ်ခအေနတျငးသာ ရြိေနေသ့်ပီ့ ေရ့ဆျဲ် ပဌာနး့ 

်ပီ့ေသာ အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ (NWP, February 2014)၇ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး 

(NWFD) (ေနာကးဆကးတျ ဲ-ခ ) တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

အထကးေဖၚ်ပပါမူေဘာငးနြစးခုမြာ အခ္ငး့ခ္ငး့ အ်ပနးအလြနး အေထာကးအကူ်ပဳလ္ကးရြိ်ပီ့ 

ေရေဝေရလဲေဒသမ္ာ့၇်မစးေခ္ာငးး့မ္ာ့၇ ေရကနးမ္ာ့၇ ေရေလြာငးတမဵမ္ာ့၇ ေ်မေအာကးေရအရငး့ အ်မစးမ္ာ့ 

နြငးံ ပငးလယးကမး့ရုိ့တနး့ေဒသ ေရ်ပငးမ္ာ့အပါအဝငး်ဖစးသညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ 

လုပးငနး့ကိုေဆာငးရျကးရနးရညးရျယးသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ်ဖငးံ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့၇ ချဲေဝအသု့ဵခ္ 

ေရ့နြငး ံ ၁ငး့တို႔ကို သကးဆိုငးရာ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေစလ္ကး ်မစးဝြမး့ေဒသ 

စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈနညး့လမး့ကိုအသု့ဵ်ပဳ၊ ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့လုပးငနး့ ေဆာငးရျကးရနးသျာ့ရနး ရညးရျယး 

သညး၈ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးသညး နုိငးငဵအတျငး့ရိြ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို အရညး 

အေသျ့ေကာငး့မျနးေနေစေရ့အတျကး စီမခဵနး႔ချဲနုိငးရနးရညးရျယးသညး၈ အဆိုပါမူေဘာငးမ္ာ့နြငးံအညီ ်မနးမာ 
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နုိငးငဵတျငး ဘကးစဵုေပါငး့စပးညြႏိြိုငး့ေဆာငးရျကးမႈကိုအေ်ခခဵသညးံ ေရသယဵဇာတဥပေဒနြငးံလုပးငနး့ လမး့ညႊနး 

မ္ာ့ကို ေရ့ဆျဲ် ပဳစုလ္ကးရြိသညး၈        

ဤအစီရငးခဵစာသညးေနားေွနုိငးငဵေရသုေတသနဌာန(Norwegian Water Research Institute-

NIVA)နြငးံ သယဵဇာတနြငး ံ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနတို႔ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးလ္ကး 

ရြိေသာ ေနားေွ်မနးမာ နြစးနုိငးငဵပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ အစီအစဥး (ဿွှ၂-ဿွှ၄) အရ 

ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညးံ ေရသယဵဇာတဘကးစဵုစီမဵ အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး်ခငး့ - စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့ နြငး ံ

သငးတနး့ေပ့်ခငး့ စီမဵကိနး့ (Integrated Water Resource Management – Institutional Building and 

Training)တျငး အပါအွငး်ဖစးသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့အရ ်ပဳစုတငး်ပရမညးံအစီရငးခဵစာမ္ာ့အနကးမြတစးခု 

်ဖစးပါသညး၈  စီမဵကိနး့၏ေရရြညးရညးရျယးခ္ကး ပနး့တိုငးမြာ ်မနးမာနုိငးငဵ၏ ကုနး့တျငး့ပုိငး့ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ 

ဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကို ပီ်ပငးစျာေဆာငးရျကးနုိငးရနး်ဖစးပါသညး၈ ေရတိုရညးရျယးခ္ကးမြာ ေရအရငး့ 

အ်မစးဘကးစု ဵ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ နြငးံ ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာစဵမ္ာ့ သတးမြတး 

ရနးနြငး ံလကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚမႈ လုပးငနး့မ္ာ့စတငးနုိငးရနး်ဖစးပါသညး၈ 

ဤအစီရငးခဵစာ၏ အဓိကရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး၈ 

(က) ၈ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာတျငး ေဆာငးရျကးေနသညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့မ္ာ့ကို 

်ပနးလညးသု့ဵသပးရနး (ဤအစီရငးခဵစာ၏ အခနး့-ဿ စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့ အေၾကာငး့အရာ in the project 

description task A1.3 တျငး ေဖၚ်ပထာ့သညး၈) 

(ခ) ၈ ေခတးမြီ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့တျငး ပါဝငးသညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငး ံ သေဘာတရာ့မ္ာ့ကို 

တငး်ပရနး (ဤအစီရငးခဵစာ၏ အခနး့-၀ contribution to task A1.3) 

(ဂ) ၈ လကးရြိ်မနးးမာနုိငးငဵ၏ တညးဆဲေရသယဵဇာတဆိုငးရာ မူဝါဒ နြငး ံဥပေဒမ္ာ့ကို ်ပနးလညးသု့ဵသပးရာတျငး 

အေထာကးအကူ်ဖစးေစရနး (ဤအစီရငးခဵစာ၏ အခနး့-၁  in the project description task A1.2) 

(ဃ) ၈ ်မနးမာနိုငးငဵအတျကး ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ဥပေဒမူေဘာငး အသစးမ္ာ့ေရ့ဆျဲ် ပဳစု်ခငး့ လုပး 

ငနး့၉ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့ရမညးံအေရ့ပါေသာ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့်ပဳလုပးနုိငးရနး (ဤအစီရငးခဵစာ၏ အခနး့-၂ 

deliverable of task A1.5)  

ေရသညး လူတို႔အတျကး သယးယူပုိ႔ေဆာငးမႈလုပးငနး့၇ စုိကးပ္ိဳ့ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့၇ စကးမႈလကးမႈ 

လုပးငနး့၇ အညစးအေၾက့စျနး႔်ပစးမႈလုပးငနး့၇ ေသာကးသု့ဵေရ်ဖနး႔်ဖဴ့မႈလုပးငနး့စသညံး လုပးငနး့အမ္ိဳ့မ္ို့ နြငး ံ

အသု့ဵ်ပဳသူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အတျကး အေရ့ပါမႈေၾကာငးံစနစးတက္စီမဵခနး႔ချဲရမညး ံ သယဵဇာတတစးမ္ဳိ့်ဖစးသညး၈ 

ဤသို႔အေရ့ပါမႈနြငး ံ ေရသယဵဇာတစီမခဵနး႔ချဲမႈ ယူနစးတစးခု်ဖစးေသာ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုအတျငး့ ေရ 

အသု့ဵ်ပဳသူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ နြငး ံ အသု့ဵခ္မႈလုပးငနး့အမ္ဳိ့မ္ိဳ့ေၾကာငးံ ်ဖစးေပၚလာေသာအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို 

ထိနး့ေၾကာငး့နုိငးရနးအတျကး ်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချဲမႈႈနညး့လမး့ကို ေဖၚထုတးအသု့ဵ်ပဳလာခံဲၾကပါသညး၈   

်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲမႈနညး့လမး့ဆိုသညးမြာ စီမဵခနး႔ချဲေရ့နယးေ်မမ္ာ့်ဖစးေသာ နိုငးငဵမ္ာ့၇ ေဒသၾကီ့ 

မ္ာ့၇ ်မိဳ႕်ပမ္ာ့၏ဧရိယာမ္ာ့အတျငး့ ်ဖနး႔က္ကးတညးရြိေနနုိငးသညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုအတျငး့ပါဝငးေသာ 

ေရတိမးေဒသမ္ာ့ (wetlands)၇ ပငးလယးေရအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိသညးံ ဧရိယာမ္ာ့ (marine influence 

areas) နြငးံ ေ်မေအာကးေရတို႔ကို ေပါငး့စပး၊ စီမဵခနး႔ချဲသညးံနညး့လမး့်ဖစးသညး၈ ဤနညး့လမး့အရ 
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ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈ တို႔ကုိစနစးတက္ စီမဵခနး႔ချဲရနးရညးရျယးလ္ကးလူမႈဝနး့က္ငးတစးခုလု့ဵ 

၏အက္ိဳ့စီ့ပျာ့အတျကး တရာ့မြ္တမႈရြိ်ခငး့၇ ေရရြညးတညးတံဵေစ်ခငး့ နြငး ံ ပတးဝနး့က္ငးနြငးသံဟဇာတမြ္တ 

်ခငး့တို႔နြြငးံ် ပညးစဵုံသညးံ ေရအရညးအေသျ့ထိနး့သိမး့ေရ့စီမဵခ္ကးတစးရပး ေပၚေပါကးလာရနး ေရသယဵဇာတ 

စီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံဆိုငးသညးံလုပးငနး့ဌာနမ္ာ့သညး သကးဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးံ ပူ့ေပါငး့ 

ေဆာငးရျကးရမညး ံတာဝနးရြိသညး၈  

ဤအစီရငးခဵစာတျငး ဥေရာပသမၼဂၢ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးဆိုငးရာ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့အေပၚ 

တျငး အေ်ခခဵရဵုမၽြမက ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵနြငးံ အာရြေဒသအတျငး့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

လုပးငနး့အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ကိုပါေလံလာ၊ ်မနးမာနုိငးငဵရြိ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့နြငးံဆုိငးသညးံ  ေရအရငး့အ်မစး 

ဘကးစုစီဵမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာမူေဘာငးတစးရပး ်ပဳစုနိုငးေရ့အတျကး အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို တငး်ပထာ့သညး၈ 

ဤေနရာတျငးမိမိတုိ႔အေနႏြငး ံ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာမူဝါဒနြငံး ဥပေဒမ္ာ့သညး နိုငးငဵတစးခု၏ ပကတိအေ်ခ 

အေနနြငး ံ လိုကးေလ္ာညီေထျရြိရနးလိုအပးမႈကို သတိ်ပဳ၊ အၾကဵဥာဏးမ္ာ့ေပ့ထာ့ပါသညး၈ နိုငးငဵအလိုကး 

လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့၇ သမိုငး့စဥးလာနြငးံ ဇီဝရူပအေ်ခအေနမ္ာ့ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ေသာေၾကာငးံ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ 

အေတျ႔အၾကဳဵနြငးံ သငးခနး့စာမ္ာ့ကို အ်ခာ့ေနရာတစးခုမြ ေနာကးတစးေနရာသို႔ ပုဵတူကူ့ရနးမ်ဖစးနုိငးပါ၈  

ဤအစီရငးခဵစာ၏ရညးရျယးခ္ကးကို ်ဖညးံဆညး့နိုငးရနးးအတျကး အခနး့-(ဿ) တျငး နိုငးငဵတကာ  

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ နညး့လမး့မ္ာ့နြငး ံ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ကို နမူနာ်ပလ္ကး လကးရြ ိ

ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲေရ့နယးပယးတျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ အယူအဆ ေပၚေပါကး 

လာပဵုကို ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ေဖၚ်ပခံဲသညးံေရသယဵဇာတစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈဆိုငးရာ နမူနာမ္ာ့တျငး 

ေရသယဵဇာတလကးေတျ႔ စီမဵခနး႔ချဲမႈဆုိငးရာ  လုပးငနး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့အတျကး်ပီ့်ပညးံစုဵသညးံ ဥပေဒနြငးံ လုပးထု့ဵ 

လုပးနညး့မ္ာ့ပါဝငးသညးံ ဿွွွ ခုနြစးတျငး ်ပဌာနး့ခံဲေသာ ဥေရာပသမၼဂၢ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငး 

ဆိုငးရာ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ အဆိုပါညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့တျငး ပါဝငးသညးံ အေ်ခခဵမူ 

မ္ာ့နြငး ံ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ေရ့ဆျရဲာတျငး လညး့ေကာငး့ အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငးလညး့ေကာငး့ 

ေတျ႔ၾကဳဵရသညးံ အခကးအခဲမ္ာ့နြငးံ စိနးေခၚမႈမ္ာ့ကိုလညး့ ေဖၚ်ပထာ့သညး၈    

အခနး့ (၀) တျငး ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ရပိုငးချငးမံ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ ၇ စီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာဌာနမ္ာ့ 

ဖျဲ႔စညး့်ခငး့နြငးံ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့်ခငး့တို႔ႏြငးံဆိုငးသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ကိုကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရာတျငး လိုအပးသညးံ 

ေခတးမြ ီေရသယဵဇာတဥပေဒနြငးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးတုိ႔တျငး ပါဝငးသညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငး ံသေဘာတရာ့မ္ာ့ကို 

တငး်ပထာ့သညး၈ အခနး့(၁) တျငး ်မနးမာနိုငးငဵမြေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေသာ ေရသယဵဇာတ စီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ 

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့နြငးံဆုိငးသညးံ တညးဆဲဥပေဒနြငးံ အဖျဲ႔အစညး့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကိုေဖၚ်ပထာ့သညး၈  

အခနး့(ှ)၇(ဿ) ႏြငး ံ(၀) တုိ႔တျငးေဖၚ်ပခံဲေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အေပၚတျငး အေ်ခခဵလ္ကး 

အခနး့ (၂) တျငး ်မနးမာနိုငးငဵတျငး ေဆာငးရျကးသငးံသညး ံ ေရသယဵဇာတ စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့ဆိုငးရာ အၾကဵ်ပဳ 

ခ္ကးမ္ာ့ကို တငး်ပထာ့သညး၈ ဤအခနး့တျငး ်မနးမာနုိငးငဵ၏ လကးရြိေရသယဵဇာတ ဥပေဒေရ့ရာနြငးံဌာန 

ဖျဲ႔စညး့မႈတို႔ကိုအေ်ခခဵလ္ကး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ ပနး့တိုငးသို႔ ေရာကးရြိရနးအတျကး ေဆာငးရျကး 

သငးံသညးမ္ာ့ကိုလညး့အၾကဵ်ပဳတငး်ပထာ့သညး၈ အစီရငးခဵစာ အက္ဥး့ခ္ဳပးကုိနိဒါနး့ပုိငး့တျငး ေဖၚ်ပထာ့ 

သညး၈    
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ဿ၈ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာတျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့စနစး အေကာငးအထညးေဖၚမႈအေ်ခအေန 

(International trends in Integrated Water Resources Management) 

လျနးခဲံသညး ံ ှွ စုနြစး နြစးခုခနး႔်ဖစးေသာ ှ၆၆ွ ်ပညးံနြစးမ္ာ့အေစာပိုငး့မြ စတငး၊ ေရအရငး့ 

အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ (Integrated Water Resource Management – IWRM) နြငးံဆိုငးသညးံ 

သေဘာတရာ့ကို အထူ့စိတးဝငးစာ့လာခံဲၾကသညး၈ ဤအခနး့တျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့  

သေဘာတရာ့ကို ဦ့စျာ အက္ဥး့မြ္ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဆကးလကး်ပီ့ UNESCO, Mekong River 

Commission, Asian Development Bank-ADB (and NARBO) နြငးံ ဥေရာပသမၼဂၢအပါအဝငး 

အဖျ႔ဲအစညး့ (၁) ခု တုိ႔က အသီ့သီ့ေဖၚထုတးအသဵု့်ပဳလ္ကးရြိသညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

ဆိုငးရာ သေဘာတရာ့မ္ာ့ကို ဆနး့စစးသုဵ့သပးတငး်ပမညး်ဖစးပါသညး၈ ဤအခနး့၏ေနာကးဆု့ဵအပိုငး့တျငး 

ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵတျငး အေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေသာ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵ 

ခနး႔ချဲမႈ  လုပးငနး့အေ်ခအေနကို တငး်ပသျာ့မညး်ဖစးပါသညး၈ ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵသညး လကးရြိ အေ်ခ 

အေနတျငး ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲမႈႈလုပးငနး့အာ့ ဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈႈစနစးသို႔ေ်ပာငး့လဲေရ့ ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိ 

သညး၈ ဤအခနး့သညး စီမဵကိနး့လုပးငနး့ အမြတးစဥး A1.2 အရေရ့သာ့ေဖၚ်ပ်ခငး့်ဖစးသညး၈  

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစး  (IWRM)ကိို အေရ့ၾကီ့သညးံ ေဂဟစနစးမ္ာ့၏ ေရရြညး 

တညးတံဵမႈကို ထိခုိကးမႈမရြိေစဘဲ လူမႈေရ့နြငး ံစီ့ပျာ့ေရ့ ေကာငး့က္ိဳ့မ္ာ့ကို တရာ့မြ္တမႈရြိစျာ်ဖငးံ အ်မငးံဆုဵ့ 

ရရြေိစရနးအတျကး ေရသယဵဇာတ၇ ေ်မသယဵဇာတနြငး ံ ဆကးစပးသယဵဇာတမ္ာ့ ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့နြငးံ စီမဵ 

အုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးေရ့တို႔ကို ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးသညးံ လုပးငနး့စဥးတစးရပး်ဖစးသညးဟု ေယ္ဘူယ 

အာ့်ဖငးံ သိနာ့လညးထာ့ၾကသညး (Global Water Partnarship)ှ၈ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့သညး ေဂဟ 

စနစးမ္ာ့တျငး မရြိမ်ဖစးပါဝငးေနသညးံ အစိတးအပိုငး့တစးရပး်ဖစး်ပီ့ သဘာဝသယဵဇာတ တစးမ္ိဳ့လညး့ ်ဖစးရုဵမြ္ 

သာမက လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့နြငးံ ဆိုငးသညးံကုနးပစၥညး့တစးမ္ိဳ့ လညး့်ဖစးသညးဆိုသညးံ သိနာ့လညးမႈအေပၚတျငး 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့စဥး ေပၚေပါကးလာသညး၈  

ဤသေဘာတရာ့သညး ှ၆၃ွနြငး ံ ှ၆၄ွ ခုနြစးမ္ာ့အတျငး့ စတငးေပၚေပါကးလာ်ခငး့်ဖစးသညး 

(Garcia 2008)၈ှ၆၄၄ ခုနြစး တျငးက္ငး့ပခဲံေသာ Mar del Palata ညီလာခဵတျငး ဤသေဘာတရာ့ကို 

တရာ့ဝငးေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾက်ပီ့ ှ၆၆ဿ ခုနြစးတျငးဒဗၺလငး်မိဳ႕၉က္ငး့ပခံဲေသာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ 

ေရသယဵဇာတညီလာခဵ   (International Conference on Water and the Environment in Dublin 

(ICWE, 1992)) မြ ေရသယဵဇာတႏြငးံ ေရရြညးတညးတံဵသညးံဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးမႈဆိုငးရာ ဒဗၺလငးေၾကညာ 

စာတမး့ ထုတး်ပနးခဲံ်ပီ့ေနာကးပုိငး့တျငး အရြိနးအဟုနးရရြိလာခံဲသညး၈  

နုိငးငဵတကာတျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ သေဘာတရာ့ကို နညး့လမး့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ 

မိမိတို႔နုိငးငဵမ္ာ့၏အေ်ခအေနနြငးံ ဆီေလ္ားသလို အဓိပၸါယးဖျငးံဆို အသု့ဵ်ပဳလ္ကးရြိၾကေသားလညး့ ဒဗၺလငး 

ေၾကညာစာတမး့တျငးေရသယဵဇာတမ္ာ့ကို မဆငးမ်ခငးအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံ အလျနးအကၽျဵ အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ 

တို႔ေၾကာငးံ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ရြာ့ပါ့မႈအေ်ခအေနမြာ ဆို့ရျာ့လာလ္ကးရြိေၾကာငး့ အတိအလငး့ေဖၚ်ပ 

ထာ့သညး၈ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ ရြာ့ပါ့လာမႈမြ ကာကျယးနုိငးရနးးအတျကး ေဒသအဆငးံ နုိငးငဵအဆငးံ နြငးံ 
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အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အဆငးံမ္ာ့တျငး လိုကးနာေဆာငးရျကးသငးံသညးံ  ဒဗၺလငးေၾကညာစာတမး့ပါ အေ်ခခဵမူ ၁ 

ရပးအာ့ေအာကးပါအတိုငး့ေဖၚ်ပအပးပါသညး၈  

(က)၈ ေရသညးသကးရိြေလာကတညး်မေဲရ့၇ ဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးတညး်ငိမးေရ့တို႔အတျကး  မရြိမ်ဖစး 

လိုအပးခ္ကးတစးရပး်ဖစးသညး သို႔ေသားအကနး႔အသတးနြငးံသာရြိ်ပီ့ ပ္ကးစီ့ဆု့ဵရႈ့ဵနုိငးသညး၈         

ေရသညးသဵသရာလညးလ္ကးရြိ်ပီ့ အ်ခာ့သယဵဇာတမ္ာ့နြငးံလညး့ေကာငး့ ေဂဟစနစးမ္ာ့နြငးံ လညး့ 

ေကာငး့ အ်ပနးအလြနးအက္ိဳ့်ပဳလ္ကးရြိမႈကို ဤအေ်ခခဵမူကအသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈ သို႔်ဖစး၊ ေရသယဵ 

ဇာတမ္ာ့ ေရရြညးတညးတဵံေစရနးအတျကး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈနညး့လမး့ကို အသု့ဵ်ပဳရနး 

လိုအပးေၾကာငး့ သတိေပ့ထာ့သညး၈ ေရသညးရညးရျယးခ္ကးမ္ိဳ့စဵု ကုနးထုတးလုပးငနး့မ္ဳိ့စဵုနြငးံ ဝနးေဆာငးမႈ 

လုပးငနး့မ္ိဳ့စဵုအတျကး လုိအပးခ္ကး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးတျငး 

ေရသယဵဇာတလိုအပးခ္ကးနြငး ံေရသယဵဇာတမ္ာ့ ေရရြညးတညးတံဵမႈအေပၚ က္ေရာကးေနသညးံ ်ခိမး့ေ်ခာကး 

မႈမ္ာ့ကိုပါထညးံသျငး့စဥး့စာ့ေဆာငးရျကးရနး လိုအပးသညး၈ ဘကးစုဵ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့လုပးငနး့စဥးတျငး သဘာဝ 

ေဂဟစနစးမ္ာ့ကို စီမဵခနး႔ချဲရုဵမြ္သာမက ေရအသု့ဵ်ပဳရနးလိုအပးခ္ကးရြိသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့အၾကာ့ ေပါငး့စပး 

ညြိနိုငး့်ခငး့၇ ေ်မအသု့ဵခ္မႈလုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ ေရထုညစးညမး့ေစသညးံ စျနး႔်ပစးပစၥညး့မ္ာ့ စိစစး် ခငး့  

လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးရနးလညး့လိုအပးသညး၈ဤပထမအေ်ခခဵမူသညး ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵ 

ခနး႔ချဲရာတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခု သို႔မဟုတး ေရဖမး့ ဧရိယာတစးခုကို စီမဵခနး႔ချဲမႈယူနစးတစးခုအ်ဖစး သတးမြတး 

ေဆာငးရျကးရနး လမး့ညႊနး်ပဳထာ့သညး၈      

 (ခ) ၈ ေရသယဵဇာတဖျဵ႔်ဖိဳတို့တကးေရ့အတျကး စီမဵခနး႔ချဲရာတျငး နယးပယးအသီ့သီ့မြ ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့၇ 

စီမဵခနး႔ချဲသူမ္ာ့ နြငး ံမူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသငးံသညး၈ 

ေရသညး အာ့လု့ဵအတျကး မရြမိ်ဖစး လိုအပးသညးံသယဵဇာတ်ဖစးသညး၈ ေရသယဵဇာတအသု့ဵ်ပဳမႈ 

နြငးံ ပတးသကးသညးံ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရာတျငး အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အာ့လု့ဵ ပူ့ေပါငး့ 

ပါဝငးနုိငးမြသာ အမြနးတကယးေပါငး့စပးညြိနုိငး့ေဆာငးရျကးသညးံ လုပးငနး့တစးရပး်ဖစးလာနိုငးပါသညး၈ အက္ိဳ့ 

ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ အာ့လု့ဵပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးမြသာ လုပးငနး့ေအာငး်မငးမႈအတျကး အမ္ာ့ 

သေဘာတူသညးံ ေရရြညးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမဟာဗ္ဴဟာ တစးရပးခ္ မြတးနုိငး်ခငး့ဟုဆိုရပါမညး၈ ေရသယဵ 

ဇာတစီမခဵနး႔ချဲမႈႈ လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ အ်ခာ့ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့နြငးံ ေရနြငးံဆိုငးေသာေဂဟစနစးမ္ာ့အေပၚ 

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိသညးကို သိရြိနာ့လညး်ပီ့၇ ေပၚေပါကးလာသညးံ်ပသနာမ္ာ့ကိုတာဝနးယူလ္ကး 

ေရသယဵဇာတမ္ာ့ ေရရြညးဖျ႔ဵ်ဖဳိ့တို့တကးေရ့ နြငးံ အက္ိဳ့အရြိဆု့ဵအသု့ဵခ္ေရ့တို႔အတျကးအေလ့ထာ့ 

ေဆာငးရျကး်ခငး့သညး ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈  

အက္ုိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရာတျငး 

ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးၾကေသားလညး့ကိစၥရပးတုိငး့တျငး အ်မဲတနး့သေဘာတူညီၾကသညးဟု မဆိုနုိငး 

ေသာေၾကာငးံ အ်ခာ့ေသာ ပဋိပကၡမ္ာ့ေ်ဖရြငး့မႈနညး့လမး့မ္ာ့်ပဌာနး့ရနးလုိအပးသညး၈ အစို့ရဌာနမ္ာ့ 

အေန်ဖငး ံ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငး သကးဆုိငးရာအက္ိဳ့ ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးံ 

ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ အပယးခဵအစုအဖျဲ႔မ္ာ့ (Vulnerable Groups) ၏ 

ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးမႈကို ရယူေဆာငးရျကးသငးံသညး၈  ပီ်ပငးသညးံ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးမႈ 
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အစီအစဥးမ္ာ့သို႔မဟုတးယႏၲယာ့မ္ာ့မရြိလ္ငး ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့သညးံ ်ပညးသူအစုအဖျဲ႔ျဲ႔မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေရစီမဵကိနး့ 

မ္ာ့မြ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံ မရရြိသေလာကးပငး်ဖစးသညး၈  

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နြငးံစပးလ္ဥး့၊ စဵနမူနာအ်ဖစးခၽျငး့ခ္ကးမရြိ သတးမြတးထာ့ 

်ခငး့ခဵရေသာ ဒဗၺလငးေၾကညာစာတမး့ပါ ဤအေ်ခခဵမူကို နညး့လမး့မ္ိဳ့စဵု်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖၚ 

လ္ကးရြိသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲရာတျငး ညီတူညီမြ္အက္ိဳ့ခဵစာ့ရမညးဆိုေသားလညး့ ေဒသ 

အဆငးံတျငး လကးေတျ႔်ဖစးရနးခကးခမဲညး်ဖစး်ခငး့၇ လူတိုငး့ကအ်မဲတနး့ေ်ပာေရ့ ဆိုချငးရြိတိုငး့ ေ်ပာသမ္ကို 

လိုကးလုပးေဆာငးရနးလညး့လျယးကူမညးမဟုတး်ခငး့၇ ေရသယဵဇာတလုပးငနး့မ္ာ့တျငး ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ 

ရြိ်ခငး့နြငးံ အခ္ိဳ႕ေသာ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကို ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နြငးံပတးသကး၊ နာ့လညး 

ဗဟုသုတရြိသူမ္ာ့ကသာ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္သငးံ်ခငး့ စသညးံအခ္ကးမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး 

လိုအပးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့စနစး၏ အေရ့ပါသညးံ သေဘာတရာ့မ္ာ့မြာ ပျငးံလငး့ 

်မငးသာမႈရြိ်ခငး့၇ တာဝနးယူမႈရြိ်ခငး့၇ တရာ့ဝငး်ဖစး်ခငး့၇ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကး 

မ္ာ့ကို်ပညးသူသုိ႔ၾကိဳ တငးအသိေပ့်ခငး့၇ ်ပညးသူမ္ာ့အေပၚအက္ိဳ့ သကးေရာကးမႈရြိနိုငးသညးံ 

ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကို ၾကိဳတငးသိရြိနာ့လညးေစ်ခငး့၇ စီမဵခနး႔ချဲမႈႈလုပးငနး့စဥး 

တစးေလြ္ာကးလု့ဵတျငး ်ပညးသူတို႔ကပူ့ေပါငး့ပါဝငးနုိငးေစရနး အချငးံအေရ့ေပ့်ခငး့နြငး ံ ၁ငး့တို႔အာ့ 

ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံေပ့်ခငး့စသညးတို႔်ဖစးသညး၈ 

(ဂ) အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သညး ေရစီမဵခနးး႔ချဲ်ခငး့၇ ထိနး့သိမး့်ခငး့နြငံး ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ ကိစၥရပးမ္ာ့တျငး အဓိက 

အခနး့က႑မြပါဝငးသညး 

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့သညး အိမးတျငး့သု့ဵေရစုေဆာငး့်ခငး့ နြငး ံ ထိနး့သိမး့်ခငး့တို႔တျငးတျငးသာမက 

စုိကးပ္ိဳ့ေရသု့ဵစျဲ် ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး အေရ့ပါသညးံ အခနး့က႑မြပါဝငးေၾကာငး့ကို က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ 

အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့ခဵရေသားလညး့ ေရသယဵဇာတနြငးံပတးသကးသညးံ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့၇ ရငးဆိုငးရသညးံ 

်ပႆနာေဖၚထုတး်ခငး့ နြငးံ ဆု့ဵ်ဖတး်ခငး့လုပးငနး့စဥးတို႔တျငး ၾသဇာသကးေရာကးမႈနညး့ပါ့သညး၈ ခိုငးမာ 

သညးံလူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့တို့တကးမႈေဖၚေဆာငးေရ့အတျကး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏ အခနး့က႑ကို မ်ဖစးမေန 

်မြငးံတငးေပ့ရနးးလိုအပးသညး၈ မညးသညးံမူဝါဒ၇လုပးငနး့အစီအစဥးနြငးံ စီမဵကိနး့မဆို အမ္ိဳ့သမီ့နြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ 

မ္ာ့အေပၚတျငး မတူ်ခာ့နာ့သညးံအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ရြိသညးကို အသိအမြတး်ပဳေဆာငးရျကးမြသာလ ြ္ငး 

ခိုငးမာ၊ေရရြညးတညးတံဵသညး ံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ရလဒးမ္ာ့ကို ရရြနိုိငးမညး်ဖစးသညး၈  

အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့နညး့တူ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏အ်မငး၇ ၁ငး့တို႔၏အက္ိဳ့နြငးံ၁ငး့တို႔၏လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို 

အေ်ခခဵ၊ ဖျ႔ဵ်ဖဳိ့တို့တကးေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ကို ေရ့ဆျအဲေကာငးအထညးေဖၚမြသာလ္ငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့နြငးံ 

အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့အၾကာ့ သာတူညီမြ္ဆကးဆဵေရ့အေ်ခအေနကို ်မြငးံတငးေပ့ရာေရာကးမညး ်ဖစးပါသညး၈ 

အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့နြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏အေတျ႔အၾကဳဵနြငးံ ၁ငး့တို႔အၾကာ့ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့သညး ံအေ်ခအေန တို႔ကို 

ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ အသိအမြတး်ပဳလ္ကး  မူဝါဒ၇ လုပးငနး့အစီအစဥး နြငး ံ စီမဵကိနး့မ္ာ့တျငး ၁ငး့တို႔၏ 

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ေပ့မညးံလုပးငနး့မ္ာ့ထညးံသျငး့ေဆာငးရျကးရနးလိုသညး၈ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့က 

နုိငးငဵေရ့နြငး ံ လူမႈေရ့ရာမ္ာ့တျငး အမ္ိဳ့သာ့မ္ာ့နြငးံရငးေဘာငးတနး့ ပါဝငးနုိငး်ပီ့ ၁ငး့တို႔၏ အ်မငး၇ 

လိုအပးခ္ကးနြငး ံ အက္ိဳ့စီပျာ့အတျကး ေ်ပာေရ့ဆိုချငး ံ ရြိသညးံအ်ပငး ၁ငး့တို႔၏ လူမႈဘဝအေပၚ အက္ိဳ့ 
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သကးေရာကးမႈရြိမညး ံ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရာတျငး ပူ့ေပါငး့ပါ ဝငးချငးံရရြိမြသာလ္ငး သာတူညီမြ္ရြိသညးံ 

ေပါငး့စပးညြိနိုငး့မႈ လုပးငနး့စဥးတစးရပးကိုေဖၚေဆာငးနိုငးမညး ်ဖစးပါသညး၈ ဤသုိ႔ေဖားေဆာငးနုိငးရနးအတျကး 

အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈ အရညးအေသျ့ကို်မြငးံတငးေပ့်ခငး့၇ အမ္ိဳ့သမီ့ေရ့ရာအဖျ႔ဲမ္ာ့ 

ဖျဲ႕စညး့ေပ့်ခငး့နြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့်ပဌာနး့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးေပ့ရနး 

လိုအပးသညး၈ ဤအေ်ခခဵမူအာ့အသိအမြတး်ပဳလ္ကး လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရျကးနိုငးရနး 

အတျကး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့နြငးံ ဆိုငးသညးံလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုအသိအမြတး်ပဳေပ့်ခငး့နြငးံ ၁ငး့တို႔အာ့ ေရအရငး့ 

အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ ံ ပတးသကးသညးံအဆငးံတိုငး့တျငး ဆု့ဵ်ဖတးပုိငးချငးံနြငးံလုပးပိုငးချငးံေပ့်ခငး့တို႔ ်ပဌာနး့ 

ပါဝငးသညးံ မူဝါဒမ္ာ့ရြိရနးလိုအပးသညး၈ 

(ဃ) ေရအသု့ဵ်ပဳမႈတိုငး့တျငး စီ့ပျာ့ေရ့အရတနးဘို့ရြိေသာေၾကာငးံ ေရကို စီ့ပျာ့ေရ့ကုနးပစၥညး့တစးခု 

အ်ဖစးသတးမြတးသငးံသညး၈ 

အေ်ခခဵလူ႔အချငးံအေရ့တစးခုအ်ဖစး လူတုိငး့တျငး သနး႔ရြငး့သညးံေသာကးသု့ဵေရကို သငးံတငးံသညးံ 

ေစ့္နႈနး့်ဖငးံရရြိရနး မ်ဖစးမေနလိုအပးမႈကို ဤအေ်ခခဵမူ်ဖငးံအသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈ ယခငးက ေရကို 

စီပျာ့ေရ့အရတနးဘို့ရြိသညးံ ကုနးပစၥညး့တစးခုအ်ဖစးသတးမြတး်ခငး့မရြိခဲံေသာေၾကာငးံ အသု့ဵ်ပဳရာတျငး 

ေရသယဵဇာတ်ပဳနး့တီ့မႈမ္ာ့်ပာ့ခံဲ်ပီ့ပတးဝနး့က္ငးကိုလညး့ ထိခုိကးေစခဲံသညး၈ ေရကိုစီ့ပျာ့ေရ့ကုနးပစၥညး့ 

တစးခုအ်ဖစး သတးမြတးစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့်ဖငး ံ အေလအလျငးံနညး့သညးံနညး့်ဖငးံ တရာ့မြ္တစျာအသု့ဵ်ပဳေစ်ပီ့ 

ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကိုထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး တျနး့အာ့ေပ့နိုငးသညး၈ ေရကို ရြာ့ပါ့သညးံသယဵဇာတ 

တစးမ္ိဳ့အေနနြငးံ အက္ိဳ့ရြိစျာ ချဲေဝအသုဵ့်ပဳလာရနးအတျကး ဥပေဒနညး့လမး့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ 

တနးဘို့သတးမြတးေပ့ရနးလိုအပးသညး၈ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈတိုငး့ကို အဖို့အခယူ်ခငး့သညး ေရအရငး့အ်မစး 

စီမဵခနး႔ချဲရာတျငးအသု့ဵဝငးသညး ံလကးနကးတစးခု်ဖစးသညး၈ အဖို့အခယူ်ခငး့ကို ေရသယဵဇာတထိနး့သိမး့ေရ့ 

နြငးံအက္ိဳ့ရြိစျာအသု့ဵ်ပဳေရ့အတျကးလညး့ေကာငး့၇ ေရေပ့ေဝမႈစီမဵခနး႔ချဲရာတျငး ဆျေဲဆာငးမႈတစးခုအ်ဖစး 

လညး့ေကာငး့၇ ကုနးက္စရိတး ကာမိေစရနးအတျကးနြငးံ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငး 

တို့တကးရငး့နြီ့်မဳတး နြဵလာရနးအတျကးလညး့ေကာငး့ စီ့ပျာ့ေရ့လကးနကးတစးခုအ်ဖစးအသု့ဵ်ပဳနုိငးသညး 

(အခနး့ ၀.၁ နြငး ံ ၂.၀ တို႔တျငး စီ့ပျာေရ့လကးနကးတစးခုအ်ဖစးအသု့ဵ်ပဳမႈကို အက္ယးတဝငးံ 

ေဖၚ်ပထာ့သညး)၈ ဤအေ်ခခဵမူနြငးံပတးသကး၊ လူ႔အချငးံအေရ့အဖဲျ႔မ္ာ့နြငး ံ အစို့ရမဟုတးေသာ 

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကအၾကီ့အက္ယး ်ငငး့ခုနးေစာဒကတကးခဲံၾကသညး၈ လူအမ္ာ့အ်ပာ့က အမြနးတကယး 

ရြာ့ပါ့လာေနသညးံေရကို အဖို့အခသတးမြတး်ခငး့သညး ေရကိုအက္ိဳ့ရြိစျာအသု့ဵ်ပဳေစမညးံ တစးခုတညး့ 

ေသာ နညး့လမး့်ဖစးသညးဟု ေထာကး်ပေ်ပာဆိုခဲံၾကသညး၈၈ အခ္ိဳ႕ကလူမႈက္ငးံဝတးရႈေထာငးံမြေန၊ ေရ 

သညး ပဓာနက္သညးံကုနးပစၥညး့တစးခုမဟုတးပဲ သာမာနးကုနးပစၥညး့တစးခုမြ္သာ်ဖစးသညးဟု သု့ဵ 

သပးေဝဖနးၾကသညး၈ ထို႔အ်ပငး၁ငး့တို႔က ေရကို စီပျာ့ေရ့ကုနးပစၥညး့တစးခုအ်ဖစး သတးမြတး်ခငး့သညး 

ေရအသု့ဵ်ပဳချငးံကုိ လူ႔အချငးံအေရ့တစးရပး်ဖစးသညးဆိုသညးံ ယူဆခ္ကးနြငးံ ဝိေရာဓိ်ဖစးေစေၾကာငး့  

ေထာကး်ပၾကသညး ဿ၈    

ဤေနရာတျငး အထကးပါအ်မငးမ္ာ့ကို ဆကးလကးေဝဖနး်ခငး့မ်ပဳေတာံဘဲ ေရကို စီ့ပျာ့ေရ့ 

ကုနးပစၥညး့တစးခုအ်ဖစး ေဖၚ်ပခ္ကးအေပၚနာ့လညးမႈကုိ   ်ပနးလညးသု့ဵသပး်ခငး့ကပိုမုိအက္ိဳ့ရြိ မညး်ဖစးပါ 
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သညး၈ ဥပမာ ေရကို လုပးငနး့တစးခုအတျကး အသု့ဵ်ပဳလိုကး်ခငး့်ဖငးံ အ်ခာ့လုပးငနး့တစးခုအတျကး 

အသု့ဵ်ပဳရနး လိုအပးခ္ကးကို ထိခုိကးေစမညး်ဖစးပါသညး၈ ဆိုလိုသညးမြာ လုပးငနး့တစးခုကို ေရျ့ ခ္ယး်ခငး့်ဖငးံ 

အ်ခာ့လုပးငနး့တစးခုမြရရြိနုိငးမညးံ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ကိုစျနးလႊတးရမညး်ဖစးပါသညး၈ တစးခ္ိနးတညး့မြာပငး 

ေစ့္အမ္ာ့ဆု့ဵေပ့သညးံ အသုဵ့်ပဳသူမ္ာ့ကိုဦ့စာ့ေပ့ချေဲဝေပ့်ခငး့သညး ေရကိုအက္ိဳ့ရြိဆု့ဵ သငးံ်မတးစျာချဲေဝ 

အသု့ဵခ္်ခငး့်ဖစးသညးဟုဆု့ဵ်ဖတး၊မရနိုငးေပ၈ ေရရြညးတညးတဵံသညးံဖျဵ႔်ဖဳိ့တို့တကးမႈအအတျကး တစးခါတစးရဵ 

တျငး ေရကို ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့မ္ာ့သို႔မဟုတး လုပးငနး့က႑မ္ာ့သတးမြတး၊ ချဲေဝအသဵု့်ပဳရနး လိုအပးသညး၈ 

အေၾကာငး့ရငး့မြာ ဤသို႔ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံ အခကးအခဲမ္ာ့ကိုေက္ားလႊာ့နိုငးသညး ံ လူမႈအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ 

အ်ဖစး ဖျဵ႔်ဖိဳ့လာေစရနးနြငးံ ထိနး့သိမး့ထာ့နိုငးရနး်ဖစးသညး၈   

ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့၏ သေဘာတရာ့ (The Integration Concept) 

ေရသယဵဇာတစီမဵကိနး့ေရ့ဆျအဲေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး ဆကးစပးပတးသကးေနသညးံ လုပးငနး့ 

က႑မ္ာ့၇ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးတို႔ကို ေပါငး့စပး၊ အလု့ဵစုဵထညးံသျငး့စဥး့စာ့ 

ေဆာငးရျကး်ခငး့သညး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲ်ခငး့ သေဘာတရာ့၏ အနြစးသာရ်ဖစးသညး၈ 

ေပါငး့စပးေဆာငးရျကး်ခငး့ အယူအဆတျငး အပိုငး့ဿပိုငး့ပါဝငး သညး၈ပထမအပုိငး့မြာ ်မစးဝြမး့ေဒသ 

စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့နညး့လမး့်ဖစး်ပီ့ ်မစးတစးခု၏ ေရေဝေရလဲေဒသ နယးနမိတးတစးခုလု့ဵကိုထညးံသျငး့စဥး့စာ့၊ 

စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးသညးံအပုိငး့်ဖစးသညး၈ ဤုသို႔်ဖငး ံေရေဝေရလဲေဒသၾကီ့တစးခုလု့ဵအတျငး့ရြိ ေရေဝစနစး 

အစိတးအပုိငး့မ္ာ့၏ အခ္ငး့ခ္ငး့ ဆကးစပးမႈကို လညး့ေကာငး့သီ့်ခာ့တညးရြိေနသညးံ ေရေဝစနစးမ္ာ့နြငးံ 

လညး့ေကာငး့ နႈိငး့ယြဥးသိရြ ိ နာ့လညးနုိငးေသာေၾကာငးံ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈလုပးငနး့သညး 

ေဂဟစနစးအေ်ခ်ပဳေရ အရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့ဟုသတးမြတးနုိငးသညး၈ ဒုတိယအပိုငး့မြာ လုပးငနး့ 

က႑မ္ာ့၇ တာဝနးခဵမ္ာ့နြငး ံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့ ဘကးေပါငး့စုဵေပါငး့စပးညြိႏြိငုး့  

ေဆာငးရျကးသညးံအပုိငး့်ဖစးသညးး၈ သို႔ရာတျငး ေပါငး့စပးညြိနုိငး့်ခငး့သညးမညးသညးံ ရညးရျယးခ္ကးအတျကး 

ေဆာငးရျကးသညးကို သိရြိရနးလိုအပးသညး၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံလုပးငနး့က႑မ္ာ့အၾကာ့ညြိနိုငး့မႈ လုပးငနး့မ္ာ့ 

ေဆာငးရျကးရာတျငး ကုနးက္စရိတးအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈ လူ႔စျမး့အာ့အရငး့အ်မစးနြငးံ ရနးပဵုေငျအရငး့အ်မစး 

အခကးအခဲမ္ာ့ေၾကာငး ံ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲသညးံဌာနမ္ာ့တျငးသငးံေလ္ား၊ ဟနးခ္ကးညီသညးံ 

ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတးေဆာငးရျကးနုိငးရနးအခကးအခဲရြိသညး၈     

 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈဆိုငးရာတငး်ပခ္ကးအက္ဥး့ခ္ဳပး(IWRM in Sum) 

 ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးကုိ အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရနး ှ၆၆ဿ ခုနြစးက 

ထုတး်ပနးခဲံသညးံ ဒဗၺလငးေၾကညာစာတမး့တျငး အတိအလငး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစဵု 

စီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးသညး လုပးငနး့ေပါငး့စဵု ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ ေဆာငး ရျကးသညးံ လုပးငနး့စဥးတစးခု်ဖစးသညး၈ 

ဤစနစးသညး ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကို ေရရြညးတညးတံဵေစရနး စီမဵခနး႔ချဲနိုငးမႈမရြသိညးအံ်ပငး ပီ်ပငးသညးံ 

ဝနးေဆာငးမႈလညး့မေပ့နိုငးေသာ ေရနြငးံပတးသကးသညးံဌာနမ္ာ့အၾကာ့ တကျတဲစး်ပာ့စီ ခ္ဥး့ကပး 

ေဆာငးရျကးၾကသညးံ မိရုိ့ဖလာ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈႈစနစးမ္ာ့ကို အစာ့ထို့ဝငးေရာကး လာသညးံစနစး 

်ဖစးသညး (Funke et al. 2017)၈ သို႔ေသားလညး့ အခ္ိဳ႕ကဤစနစးသညးရြငး့လငး့်ပတးသာ့မႈမရြိဘဲ 
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လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရနး အခကးအခဲမ္ာ့ရြိေၾကာငး့ေဝဘနးေ်ပာဆိုၾကသညး (Biswas, 

2004; Saravanan, 2009; Turton et al., 2007)၈  

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးသညး ်ပႆနာမ္ာ့ကို ရႈေထာငးံသစးမြၾကညးံ်မငးခ္ဥး့ကပး 

ေ်ဖရြငး့သညး (Zaag, 2005)၈  ဤစနစးမြခ္မြတးထာ့ေသာ အေ်ခခဵမူမ္ာ့သညး ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကို 

တရာ့မြ္တစျာ်ဖငးံ ေအာငးေအာငး်မငး်မငး ်ဖနး႔ေဝရာ၉ ရငးဆိုငးၾကဳဵေတျ႔ရသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ကုိငးတျယး 

ေ်ဖရြငး့ရာတျငး ေရရြညးတညးတံဵသညးံ ေ်ဖရြငး့ နညး့မ္ာ့ကို ပဵံပုိ့နိုငးသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ဤစနစးကို 

လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚရနးမြာမူ စိနးေခၚမႈမ္ာ့စျာရြိေၾကာငး့ ေတျ႔ရသညး(Beukman, 2002; Funke 

et al., 2007)၈ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးအာ့ ေအာငး်မငးစျာအေကာငးအထညးေဖၚနိုငးရနး 

အတျကး ေသာံခ္ကးက္သညး ံ နညး့လမး့မ္ာ့ ေဖၚထုတးနုိငးရနးရညးရျယး၊ ေဒသတျငး့နြငးံ အ်ပညး်ပညး 

ဆိုငးရာတျငး ေဆာငးရျကးသညးံ စူ့စမး့ေလံလာမႈ လုပးငနး့မ္ာ့မြ်ပဳစုထာ့သညးံ အစီရငးခဵစာမ္ာ့၇ 

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့နြငးံ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈ ဆကးလကးေဖၚ်ပမညးံ 

အခနး့မ္ာ့တျငး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့်ဖစးေသာ UNESCO, Mekong River Commission, 

Asia Development Bank (and NARBO) နြငး ံEU အဖျဲ႔အစညး့ေလ့ခုမြ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

လုပးငနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖၚမႈဆုိငးရာ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ကိုေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဤအခနး့တျငး 

ေဖၚ်ပခံဲသညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈဆုိငးရာ သေဘာတရာ့မ္ာ့ကို အခနး့ (၀) ―ေခတးမီ 

ေရသယဵဇာတ ဥပေဒနြငး ံ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့တို႔နြငးံဆိုငးသညး ံ သေဘာတရာ့မ္ာ့နြငးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့‖ တျငး 

ဆကးလကးတငး်ပသျာ့ရနးရြိသညး၈   

 

ဿ.ှ၈်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံတျငး ေဆာငးရျကးရမညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵု စီမဵခနး႔ချမဲႈဆိုငးရာ UNESCO 

၏လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့(The UNESCO IWRM guidelines at River Basin level) 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖၚရနးနြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံ 

၉ ေရသယဵဇာတမ္ာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရာတျငး ဘကးစုဵေပါငး့စပးေဆာငးရျကးမႈ နညး့လမး့အသု့ဵ်ပဳရနး 

လိုအပးပုဵတို႔ကုိ သိရြိနာ့လညးလာေစရနးအတျကး UNESCO က အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေရသယဵဇာတ အစီအစဥး 

်ဖငး ံေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲမႈ ဆိုငးရာလမး့ညႊနး ခ္ကးမ္ာ့ကို ဿွွ၆ ခုနြစးတျငး ်ပဳစုထုတး်ပနးခဲံသညး၈ 

ရညးရျယးခ္ကးမြာ ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငး ံ ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က ဘကးစဵုေရအရငး့အ်မစး 

စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံတျငး အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရာ၉ လကးေတျ႔ 

လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့စုစညး့ပါဝငးသညးံ လုပးငနး့လမး့ညႊနးအ်ဖစးအသု့ဵ်ပဳနဳိငးရနး်ဖစးသညး (IHP NARBO, 

2009)၈ လုပးငနး့လမး့ ညႊနးမ္ာ့တျငး ်မစးဝြမး့ေဒသဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံသကးဆိုငးသညးံအေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံ 

ေရသ ယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ကေဆာငးရျကးရမညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵု 

စီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံလကးေတျ႔လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ဟူ၊ အပိုငး့နြစးပုိငး့ပါဝငးသညး၈ လကးေတျ႔ 

လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့တျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ စနစးအေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရာတျငး 

အေရ့ပါသညးံလုပးငနး့ တစးရပး်ဖစးေသာေပါငး့စပးညြိနိုငး့်ခငး့ (Coordination) ဆိုငးရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 

(Part 2.1)၇ ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈ ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့နြငးံစပးလ္ငး့သညးံလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ (Part 2.2)၇ ေရအရငး့ 
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အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးတျငး ဆညးေ်မာငး့လုပးငနး့ ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့အာ့ ဖိတးေခၚ်ခငး့ (Part 

2.3) ဟူ၊အပိုငး့မ္ာ့ပါဝငးသညး၈ 

UNESCO၏လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံ၉ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

တို့တကးေကာငး့မျနးလာေစေရ့အတျကး အေကာငးအထညးေဖၚရမညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ကို ေဖၚ်ပထာ့်ပီ့ 

ေရသယဵဇာတမ္ာ့စဥးဆကးမ်ပတး ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးလာေစ်ခငး့၇ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ သညးံဌာနဆိုငးရာမ္ာ့စုဖျဲ႔်ခငး့ 

နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးေရရြညးတညးတဵံေစ်ခငး့တို႔်ဖငး ံ ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

ပုိမုိတို့တကးေကာငး့မျနးလာ ေစေရ့ေဆာငးရျကးရနးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

ဤလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို အငးဒိုနီ့ရြာ့နိုငးငဵမြ Brantas ်မစး၇ တူရကီနုိငးငဵမြ Buyuk Mendez ်မစး၇ 

ဂ္ပနးနုိငးငဵမြ Biwa ေရကနး၇အာဂ္ငးတီ့နာ့နိုငးငဵမြ Negro ်မစး နြငး ံ ဖိလစးပုိငးနုိးငဵမြ Davao ်မစးတို႔တျငး 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့မ္ာ့လုပးကိုငးရာမြ ရရြိသညးံ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ကို အေ်ခခဵ၊ 

ေရ့သာ့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈၀ 

UNESCO လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့ကို အသဵု့်ပဳရာတျငး 

လိုအပးသညး ံအေ်ခအေနမ္ာ့ကို ေအာကးပါအတိုငး့သတးမြတးထာ့ သညး၈  

(က) နိုငးငဵေရ့အရအေကာငးအထညးေဖၚရနးစိတးပါဝငးစာ့မႈနြငးံ ပဵဵပုိ့မႈ 

(ခ) ရြငး့လငး့်ပတးသာ့သညးံအႏိၲမရညးမြနး့ခ္ကးသတးမြတးပါဝငးသညး ံ ်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပး လုပးကုိငးမႈ 

စီမဵခ္ကး 

(ဂ) ပူ့ပါငး့ပါဝငးမႈႏြငးညံြိနႈိငး့မႈအစီအစဥးမ္ာ့၇ သတငး့အခ္ကးအလကး စုစညး့မႈနြငးံ်ဖနး႔ေဝမႈအစီအစဥး 

(ဃ) စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငးေပ့မႈ 

(င) ရြငး့လငး့တိက္၊ ်ပဳလျယး်ပငးလျယးနုိငးသညးံအ်ပငး လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚနိုငးသညးံ ဥပေဒ 

မူေဘာငးမ္ာ့ 

(စ) ေရ်ဖနး႔ေဝမႈစီမဵခ္ကးမ္ာ့ရြိမႈ 

(ဆ) လဵုေလာကးသညး ံရငး့နြီ့်မြဳပးနြမဵႈ၇ ရနးပဵုေငျတညး်ငိမးမႈနြငးံ ကုနးက္စရိတး်ပနးလညးကာမိမႈ 

(ဇ) ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြ ိသဘာဝသယဵဇာတမ္ာ့၏အေ်ခအေနအေပၚ အ်ပညးံအဝသိရြိနာ့လညးမႈ  

(စ္) ်ပီ့်ပညးံစုဵသညးံ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့မႈမႈစနစး တစးရပးတညးရြိမႈ 

UNESCO လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး ပတးဝနး့က္ငးေရရြညးတညးတဵံေစရနးေဆာငးရျကးမညးံ 

သီ့်ခာ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဖၚ်ပမထာ့ေသားလညး့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့ကို လကးေတျ႔ 

အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး အထကးေဖၚ်ပပါအေ်ခအေနမ္ာ့ကို ၾကိဳတငးဖနးတီ့နုိငးပါက ပတးဝနး့က္ငး 

ေရရြညးတညးတဵံေစရနး ရညးရျယးခ္ကးကို ်ဖညးံဆီ့နိုငးမညး်ဖစးပါသညး၈ 

UNESCO လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ ေအာငး်မငးစျာေဆာငးရျကးနုိငးရနးအတျကး လုပးငနး့အ 

ေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့အဆငးံ ၁ ဆငးံသတးမြတးထာ့သညး၈ အဆိုပါအဆငးံမ္ာ့ အသီ့သီ့ကိုခရုပတး 

စကးဝုိငး့တစးခုသဖျယးစဥးဆကးမ်ပတး  ေပါငး့စပးညြိနိုငး့၊ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးကို   

အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးၾကရသညး (ပဵု ဿ.ှ)၈ ခရုပတးစကးဝိုငး့ တစးခုစီသညးး အခ္ငး့ခ္ငး့ 

ဆကးစပးလ္ကးရြိ်ပီ့ စကးဝုိငး့တစးခု်ခငး့၏အေ်ခခဵရညးရျယးခ္ကးမြာ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈကုိ ပီ်ပငးစျာ 
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ေဆာငးရျကးနုိငးေစမညး ံ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခ္ကး တစးခုကို ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ လုပးငနး့က႑မ္ာ့က 

ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေရ့ဆျရဲနး်ဖစးသညး၈ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့အရ ဤလုပးငနး့စဥးသညး အကနး႔အသတးမရြိသညးံ 

လုပးငနး့စဥးတစးခု်ဖစးသညး၈ ဤသို႔ေဆာငး ရျကးရ်ခငး့၏အေၾကာငး့ရငး့မြာ ေကာငး့မျနးသညးံ ေရအရငး့အ်မစး 

စီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့စဥးတစးရပးေပၚ ေပါကးလာရနးအတျကး်ဖစး်ပီ့ ထုိသို႔ ေပၚေပါကးလာ်ခငး့်ဖငးံ စာ့နပးရိကၡာ 

ဖူလဵုေရ့၇ လူတုိ႔၏က္နး့မာေရ့၇ ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈမရြိေရ့၇ က္ာ့မတနးး့တူညမီြ္ေရ့နြငး ံ စကးမႈလုပးငနး့ 

သု့ဵေရ ေထာကးပဵံေရ့တို႔အတျကး ေရကိုစနစးတက္အသု့ဵ ခ္နုိငးမညး်ဖစးသညး၈သို႔ေသားလညး့ 

်မစးဝြမး့ေဒသ၏ လကးရြိအေ်ခ အေနအေပၚမူတညး၊ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ အေကာငးအထညး 

ေဖၚေဆာငးရျကးရ်ခငး့၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး ေဖၚ်ပထာ့ 

သညး၈  

 
ပဵု ဿ.ှ၈ UNESCO ၏   ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈဆိုငးရာ ခရုပတးစကးဝိုငး့   

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ စနစးတစးရပးေပၚေပါကးလာေစရနး ဦ့တညးေဆာငးရျကးသညးံ 

UNESCO ၏ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ ခရဳပတးစကးဝုငိး့ ပါ လုပးငနး့အဆငးံမ္ာ့အာ့ ေအာကးတျငး 

အက္ဥး့အာ့်ဖငးံေဖၚ်ပ ထာ့သညး၈ 

လုပးငနး့အဆငး ံ ှ၈ ေ်ဖရြငး့ရမညးံပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ်ပႆနာရပးမ္ာ့အာ့ေဖၚထုတး်ခငး့နြငးံ အသိ 

အမြတး်ပဳ်ခငး့ 

ဤအဆငးံတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ  အတျကး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ 

နြငးံ ေ်ဖရြငး့ရမညး ံ လကးရြိ်ပႆနာရပးမ္ာ့အာ့ သိရြိနာ့လညးရနးေဆာငးရျကးရ မညး်ဖစးသညး၈ 

ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လပုးငနး့ေအာငး်မငးေစရနးအတျကး သိသာထငးရြာ့သညးံ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ 

ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကိုဤအဆငးံတျငး ေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး၈ ဤအဆငးံတျငး လူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က လကးရြ ိ

ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး်ပငးဆငးရနးအတျကး အချငးံအေရ့်ဖစးေၾကာငး့ 

သိရြိနာ့ လညးလာေစေရ့ အတျကး ေဆာငးရျကးရမညး်ဖစးေၾကာငး့လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုတျငး လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့နြငးံပတးဝနး့က္ငး အေ်ခအေနမ္ာ့ေ်ပာငး့လဲပါက လကးရြိ ေဆာငးရျကး 
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ဆ ဲေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့မ္ာ့ကိုပငး ပုိမုိတို့တကးသညးံနညး့ လမး့သစးမ္ာ့်ဖငးံ အစာ့ထို့ 

ေဆာငးရျကးရနး လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈  

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲရနးးလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို အသိအမြတး်ပဳ်ပီ့ေနာကး  ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ လကးရြ ိ

ေရသယဵဇာတမ္ာ့အေ်ခအေန နြငး ံ အသုဵ့်ပဳမႈအပါအဝငး ေရထုညစးညမး့်ခငး့၇ ပတးဝနး့က္ငးယုိယျငး့်ခငး့ 

သို႔မဟုတး သဘာဝေဘ့အႏၲရာယးမ္ာ့အစရြိသညးံ အေရ့ၾကီ့သညးံ်ပႆနာမ္ာ့ကို ဆနး့စစးေဖၚထုတး်ပီ့ 

ေနာကး ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးရမညးံ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ သတးမြတးရနးလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး 

ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဤအဆငးံတျငး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့သညး သေဘာထာ့ၾကီ့၊ 

အ်မငးက္ယးရနး နြငး ံ ်မစးဝြမး့ေဒသ၏ သမိုငး့၇ ဦ့တညးခ္ကးနြငးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ်ပႆနာမ္ာ့ကို 

သိရြိနာ့လညးရနးလိုအပးသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ေရသယဵဇာတနြငး ံပတးသကးသညးံ ေဒသတျငး့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၏ 

အ်မငး၇ ်ပညးသူအမ္ာ့စု၏စိတးဝငးစာ့မႈ၇ ေဒသအဆငးံနြငးံအမ္ိဳ့သာ့အဆငးံအစို့ရမ္ာ့၏ ေဆျ့ေႏျ့ ညိြႏြိုငး့  

ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့သညး အေရ့ၾကီ့ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ ရာတျငး အၾကဵဥာဏးေကာငး့မ္ာ့ကို ရရြိနုိငးသညး၈ 

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ၾကဳိတငးစုစညး့်ခငး့သညး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲရာတျငး အေ်ခခဵ 

အက္ဆဵု့လုပးငနး့ တစးရပး်ဖစးေၾကာငး့နြငးံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈသညး မရြိမ်ဖစး 

အေရ့ပါသညးံလုိအပးခ္ကးတစးခု်ဖစးေၾကာငး့ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ထို႔အ်ပငး ်မစးဝြမး့ 

ေဒသအတျငး့်ဖစးေပၚေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို ေဖၚထုတးရာတျငး အသိအ်မငးၾကျယးဝစျာ်ဖငးံ ေရရြညးေမြ္ားမြနး့ခ္ကး 

ခ္မြတး၊ံ ေဆာငးရျကးရနးလုိအပးသညး၈ 

လုပးငနး့အဆငးဿံ၈ ်ပႆနာရပးမ္ာ့အာ့သိရြိရနးေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ  ေ်ဖရြငး့ရမညးံနညး့လမး့မ္ာ့ 

သတးမြတး်ခငး့  

ဤလုပးငနး့အဆငးံတျငး ်ပႆနာရပးမ္ာ့၏အေ်ခအေနအာ့ ပုဵေဖၚရနး်ဖစး်ပီ့ ေ်ဖရြငး့ရာတျငး 

ေဆာငးရျကးရမညး ံ လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ ေတျ့ဆေဖၚထုတးရနး်ဖစးသညး၈ ဆနး့စစး်ခငး့လုပးငနး့၏အစိတးအပိုငး့ 

တစးရပးအေနနြငးံ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးရာတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ ်ဖစးေနသညးံ 

်ပႆနာမ္ာ့နြငး ံ ေ်ဖရြငး့ရမညးနံညး့လမး့မ္ာ့သိရြိလာေအာငး ေဆာငးရျကးရနး လုိသညး၈ ဤအဆငးံတျငး 

ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵခ္ကးအာ့ ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ရြိ ဆကးစပးလုပးငနး့က႑မ္ာ့၏ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ 

်ဖစးေသာ ေ်မအသု့ဵခ္မႈစီမဵခ္ကး၇  ေဒသတျငး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကး၇ ေဘ့အႏၲရယးကာကျယးေရ့စီမဵခ္ကး၇ 

ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့စီမဵခ္ကး၇ သစးေတာနြငးံ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကးမ္ာ့နြငးံ လိုကးဖကးညီေအာငး 

ေဆာငးရျကးရနး လိုအပးသညး၈ ထုိသို႔ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံ လုပးငနး့စီ မဵခ္ကးမ္ာ့အၾကာ့ အနာဂတးကာလတျငး 

အခ္ငး့ခ္ငး့ဝိေရာဓိ်ဖစးမႈမြကာကျယးနိုငးမညး်ဖစးသညး၈    

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့အရလူမႈေရ့အရအပယးခဵအုပးစုမ္ာ့အပါအဝငး အဓိကအက္ိဳ့ဆကးစပး ပတးသကး 

သူမ္ာ့နြငး ံ ၁ငး့တို႔၏ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာအာ့ေဖၚထုတးရနးလိုအပးသညး၈ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငးဆကးလကး၊ 

အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသညးံ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သို႔မဟုတး ပုဂၢိဳလးတစးဦ့်ခငး့ကို ေဖၚထုတးသိရြိ်ပီ့၁ငး့တို႔ကို 

အေစာပိုငး့ကာလမ္ာ့တျငးပူ့ေပါငး့ပါဝငးေစပါက ေရသယဵဇာတစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈနြငးံဆိုငးသညးံ ေပါငး့စပး 

ညြိႏြိငုး့မႈ လုပးငနး့စဥးကို အေထာကးအကူ်ဖစးေစမညး်ဖစး်ပီ့ ေနာကးပုိငး့တျငးလုပးငနး့ေဆာငးရျကးရနး 

သေဘာတူဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရနးညြိနိုငး့ရာ၉ အေထာကးအကူရရြိေစမညး်ဖစးသညး၈ 
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ေရသယဵဇာတစီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး ေရရြညးလူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့အပါအဝငး ်မစးဝြမး့ေဒသ 

တစးခုလု့ဵအတျငး့ေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့နြငးံ ဟနးခ္ကးညီ်ဖစးေစေရ့ကိုထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနးလိုအပးသညး၈ အခ္ိနးနြငး ံ

ရနးပဵုေငျရရြနိုိငးမႈအေပၚတျငးမူတညးလ္ကး ေ်ဖရြငး့ရမညးံ်ပႆနာမ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့ အဆငးံအတနး့ 

သတးမြတးရနးလိုအပးသညး၈ ်ပႆနာတစးခု်ခငး့အလိုကးအခ္ိနးနြငးံ ရနးပဵုေငျလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ 

နုိငးသညး၈ ထုိ႔အ်ပငးအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူတစးမ္ိဳ့စီအလုိကး စိတးၾကိဳကးမ္ာ့မတူညီနိုငးေသာေၾကာငးံ 

ေဆာငးရျကးမညးံ်ဖစးႏိငုးေ်ခ လုပးငနး့အမ္ိဳ့အမညးစုဵလငးစျာ ေဖၚ်ပထာ့ရနးလညး့ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး 

ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ သို႔်ဖစး၊ ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေရျ့ ခ္ယးရာတျငး သကးဆုိငးရာ အက္ိဳ့ဆကးစပး 

ပတးသကးသူမ္ာ့ကလကးခဵနိုငးသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးရနး လုိအပးေၾကာငး့လမး့ညႊနးထာ့သညး၈ ဤလုပးငနး့ 

အဆငးံတျငးေပါငး့စပးညြိနိုငး့မႈလုပးငနး့မ္ာ့ ေအာငး်မငးေခ္ာေမျ႔စျာေဆာငးရျကးနုိငးရနးအတျကး သငးံေတားသညးံ 

အဖျဲ႔အစညး့တစးခုသုိ႔မဟုတး ပုဂၢဳိလးတစးဦ့ကိုေရျ့ ခ္ယး၊ တာဝနးေပ့ရနးလိုအပးေၾကာငး့ ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

လုပးငနး့စဥးတစးေလ္ာကး သကးဆုိငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူဦ့ေရ အမ္ာ့ဆု့ဵပါဝငးလာေအာငး 

ေဆာငးရျကးနုိငးသညးံ ပုဂၢဳိလးသို႔မဟုတး အဖျဲ႔အစညး့ကို ဦ့ေဆာငးညြိနိုငး့ေရ့မြဴ့တာဝနးခဵအ်ဖစး သတးမြတး 

ေရျ့ ခ္ယးနုိငးသညး၈ 

လုပးငနး့အဆငး ံ ၀၈ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့ စီမဵကိနး့အေပၚသေဘာတူညီခ္ကးရသညးအထိ 

ညြိနိုငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

ဤလုပးငနး့စဥးအဆငးံတျငး သကးဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈမြာ 

အေရ့ပါသညးံအခ္ကး်ဖစးသညး၈ UNESCO လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငးပတးဝနး့က္ငးေရ့ရာဌာနကိုလညး့ အက္ိဳ့ 

ဆကးစပးပတးသကးသူတစးဦ့အ်ဖစးသတးမြတးသညး၈ ဤအဆငးံတျငး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ 

ပတးသကးသညးံလုပးငနး့ဌာန ကိုယးစာ့လြယးပါဝငးနုိငး်ခငး့မရြိပါက ညြိႏြိငုး့မႈလုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးခ္ိနးတျငး 

ညိြႏြိငုး့ေရ့ဌာနက ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံရြိသူအ်ဖစး 

ေဆာငးရျကးရနး လမး့ညႊနးထာ့သညး၈ ညြိနိုငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့အဆငး ေ်ပေခ္ာေမျ႔စျာေဆာငးရျကးနုိငးေရ့အတျကး 

ေကားမတီတစးရပးဖျဲ႔စညး့်ခငး့၇ ၾကာ့နာစစးေဆ့်ခငး့နြငးံ အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပ်ခငး့တို႔နြငးံဆုိငးသညးံ 

လုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့သတးမြတးထာ့ရနးလုိအပးသညး၈ ေရပဵုမြနး်ဖနး႔ေဝရနးအတျကး အခကးအခဲမ္ာ့ရြိလာခ္ိနးတျငး 

(ဥပမာ၈ မုိ့ေခါငးေရရြာ့်ခငး့) ေရအသု့ဵ်ပဳသညးံသူမ္ာ့အၾကာ့ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးရနး အလျနး 

အေရ့ၾကီ့သညး၈ ဤအဆငးံတျငး ေရသယဵဇာတမ္ာ့အာ့ အက္ိဳ့ရြိရြိ သု့ဵစျရဲနးနြငးံ ေရရြညးတညးတံဵေစေရ့နြငးံ 

ေရအသု့ဵ်ပဳမႈထိနး့ညြိေရ့တို႔အတျကး စီ့ပျာ့ေရ့အရ ဆျေဲဆာငးမႈရြိေစရနးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဥပမာ၈ 

ေရအသုဵ့်ပဳမႈအတျကး အခေၾက့ေငျသတးမြတးေပ့ ေဆာငးေစ်ခငး့၈ 

်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵခ္ကးနြငးံစပးလ္ဥး့၊ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့ သေဘာ 

တူညီခ္ကးရရြိရနးအတျကးညြိႏြိုငး့မႈမရြိ်ခငး့နြငး ံ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျသဲညးံလုပးငနး့စဥး တစးေလ္ာကးတျငးလူမႈ 

ေရ့တရာ့မြ္တမႈနြငးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမရြိ်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ ယဵုၾကညးမႈအာ့နညး့်ပီ့ စီမဵကိနး့အေပၚ 

တျငး်ပညးသူလူထု၏ တာဝနးယူမႈနြငးံတာဝနးခဵမႈကိုရရြိနိုငးမညး မဟုတးေၾကာငး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ စီမဵ 

ခ္ကးအာ့အ်ပီ့သတးေရ့ဆျရဲာတျငး  ကုနးက္စရိတးချေဲဝသတးမြတးမႈနြငးံ ပတးသကး၊ အက္ိဳ့ဆကးစပး 

ပတးသကးသူမ္ာ့ကလကးခဵနိုငးရနး အကိ္ဳ့အေၾကာငး့ခိုငးလဵုစျာ်ဖငးံသု့ဵသပး ဆု့ဵ်ဖတးရနးလိုအပးသညး၈ 
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စီမဵခ္ကးတျငးပါဝငးသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို သေဘာတူညီ်ပီ့လြ္ငးေသားမြ အက္ိဳ့ဆကးစပး 

ပတးသကးသူအာ့လု့ဵကကုနးက္စရိတးချေဲဝမႈအေပၚတျငး သေဘာတူညီ်ခငး့မရြိပါက အ်ပီ့သတး 

သေဘာတူညီမႈကိုရရြိ်ပီ့်ဖစးသညးဟုမဆိုနိုငးေပ၈ သို႔်ဖစး၊စီမဵခ္ကး၏ သေဘာသဘာဝကို ထညးံသျငး့ 

စဥး့စာ့်ပီ့လ ြ္ငး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိသညးံ ကုနးက္စရိတးချေဲဝမႈလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ ်ပဌာနး့ရနး 

လိုအပးသညး၈ဥပမာ သတးမြတးထာ့သညးံအဓိက ေရအသု့ဵ်ပဳသူအမ္ိဳ့အစာ့ စသညးတို႔အေပၚတျငး 

မူတညးလ္ကး စီမဵခ္ကးမ္ာ့၏သေဘာသဘာဝကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့နိုငးသညး၈ 

လုပးငနး့အဆငး ံ ၁၈ စီမဵခ္ကးအာ့အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့ နြငး ံ ၁ငး့၏ရလဒးမ္ာ့အာ့၇ေစာငးံၾကညးံစစး 

ေဆ့်ခငး့နြငး ံဆနး့စစး်ခငး့ 

ဤအဆငံး၏ရညးရျယးခ္ကးမြာ စီမဵကိနး့အာ့အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့၇ တညးေဆာကးေရ့လုပးငနး့ 

မ္ာ့ ေဆာငးရျကး်ခငး့၇စီမဵခနး႔ချဲေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့ နြငးံသေဘာတူညီထာ့ေသာ အစီအစဥးနြငး ံ

မူေဘာငးမ္ာ့အာ့အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့တို႔ ေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး၈ ( အေ်ခခ ဵ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ 

ေဆာကးလုပး်ခငး့ သို႔မဟုတး  ဥပေဒမ္ာ့်ပဌာနး့်ခငး့ သို႔မဟုတး   ဌာနအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ တညးေထာငး်ခငး့တို႔ 

အပါအဝငး)၇ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး ်မစးဝြမး့ေဒသေရသယဵဇာတ ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့  လုပးငနး့မ္ာ့ 

(စီမဵခ္ကး၇ စီမဵကိနး့၇ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ၇ ဥပေဒမူေဘာငးနြငးံဌာနအဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ စသညး)၏ 

အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို ဆနး့စစး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့စဥးဆကးမ်ပတး ေဆာငးရျကးရနး ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

ဆနး့စစးရရြိခ္ကးမ္ာ့အာ့စစးေဆ့်ခငး့နြငးံ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးတစးေလ္ာကး 

ေရရြညးနြငး ံ သိသိသာသာအလြညးံအေ်ပာငး့ ်ဖစးနိုငးေ်ခတို႔ကိုဆနး့စစး ေဖၚထုတးရနးလိုသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ 

တစးခုအတျငး့ရြိ သယဵဇာတမ္ာ့နြငးံ အေ်ခအေနတို႔အာ့ ဆနး့စစးနုိငးရနးအလို႔ငြာ ေရသယဵဇာတစီမဵ 

ခနး႔ချဲသူမ္ာ့အေနနြငး ံ ဆနး့စစးမႈဆုိငးရာစဵမ္ာ့သတးမြတးရနး လိုအပးသညး၈ အဆိုပါစဵမ္ာ့်ဖငးံ ေရသယဵ 

ဇာတမ္ာ့နြငးံဆိုငးသညးံ အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးမႈ၇ လုပးငနး့်ပီ့စီ့မႈနြငးံေတျ႔ၾကဵဳရသညးံအခကးအခဲ 

နြငးံ ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့မႈတုိ့တကးမႈ တို႔ကိုၾကီ့ၾကပးစစးေဆ့အကဲ်ဖတးနုိငးမညး်ဖစးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲသူမ္ာ့ 

အေန်ဖငး ံ လုပးငနး့စီမဵခ္ကး အေကာငးအထညးေဆာငးရျကး်ပီ့စီ့မႈ ၇်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ သတငး့အခ္ကး 

အလကးမ္ာ့နြငး ံ ေရသယဵဇာတမ္ာ့၏အေ်ခအေနေ်ပာငး့လညး့မႈတုိ႕ကို ေဒသခဵအစို့ရဌာနမ္ာ့၇ ပုဂၢလိက 

က႑ မ္ာ့နြငး ံအ်ခာ့အက္ဳိ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အာ့ အစီရငးခဵစာတငး်ပရနးတာဝနးရြိသညး၈ 

ေရၾကီ့ေေရလြ္ဵမႈ နြငး ံ ေရေပ့ေဝမႈလုပးငနး့မ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့ - လုပးငနး့အေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရျကးမႈ 

ဆိုငးရာ အေသ့စိတးလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့နြငး ံ ပတးသကးသညးံလုပးငနး့အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကး 

မႈဆိုငးရာ အေထျေထျလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့အ်ပငး ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈနြငးံဆိုငးသညးံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ 

သီ့သနး႔ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ အဆိုပါလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့မြာ ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈဆိုငးရာ ပညာရြငးမ္ာ့အတျကး 

ရညးရျယး၊ ်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၁၈ အဆိုပါလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို အပိုငး့ငါ့ပုိငး့ချဲ် ခာ့ထာ့သညး၈ 

၁ငး့တို႔မြာ (ှ) လုပးငနး့က႑ဆိုငးရာ အ်မငးမ္ာ့၇ (ဿ) ေအာငး်မငးမႈ အတျကးေသာံခ္ကးမ္ာ့၇ (၀) 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုုငးရာအစီအစဥး၇ (၁) လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈနမူနာေကာငး့မ္ာ့နြငးံ (၂) 

အသု့ဵဝငးသညးံလုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့ ဟူ၊်ဖစးသညး၈ 
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ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ဆိုငးရာ စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး လုပးငနး့က႑အမ္ိဳ့မ္ိဳ့အေပၚတျငး အက္ိဳ့ 

သကးေရာကးမႈရြိသညး၈အဆိုပါက႑မ္ာ့မြာေရအသု့ဵခ္က႑ (ေသာကးသု့ဵေရ၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ စကးမႈသု့ဵေရ 

်ဖနး႔ေဝေရ့ဌာနမ္ာ့နြငး ံ ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပးေရ့ဌာနမ္ာ့)၇ ေရဆို့စီမဵခနးချဲေရ့က႑၇ ပတးဝနး့က္ငး 

က႑၇ စညးပငးသာယာေရ့နြငးံဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့က႑ နြငးံ အ်ခာ့က႑မ္ာ့ (ငါ့လုပးငနး့၇ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦနြငးံ 

ေရေၾကာငး့ပုိ႔ေဆာငးေရ့ဌာနမ္ာ့) ်ဖစးၾကသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ်ပဳလုပးရာတျငး  သကးဆိုငး 

ရာအက္ိဳ့ဆကးစပးသူမ္ာ့၏ အ်မငးံဆု့ဵပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ ရရြိလာေစရနးအတျကး ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေရ့လုပးငနး့ 

မ္ာ့ကို အခ္ိနးယူေဆာငးရျကးရနး လိုအပးသညး၈ ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈ စီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့အာ့ ေရသယဵဇာတ 

ဘကးစုဵစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျငး့ထညးံသျငး့ရနးႏြငးံ ထိနး့ခ္ဳပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အခ္ိနး 

ကာလအလိုကး်ပီ့ေ်မာကးရနး တို႔အတျကးေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ေပါငး့စပးညြိႏြိငုး့သူမ္ာ့အၾကာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့ 

အနီ့ကပး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈနြငးံ အ်ပနးအလြနးနာ့လညးမႈမ္ာ့လိုအပးသညး၈ ေပါငး့စပးညြိႏြိုငး့သူမ္ာ့ 

အၾကာ့ ပီပီ်ပငး်ပငး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့သညး အ်ခာ့ေသာလုပးငနးး့က႑မ္ာ့နြငးံညြိနုိငး့ရာတျငး ပိုမိုေခ္ာ 

ေမျ႔ေစသညး၈ ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့လုပးငနး့ေၾကာငးံ အ်ခာ့ေသာေရအသဵု့ခ္သညးံ လုပးငနး့က႑မ္ာ့ 

အတျကးလညး့အေထာကးအကူ်ဖစးေစ်ပီ့ ကုနးက္စရိတးသကးသာစျာ်ဖငးံ က႑ေပါငး့စဵုပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး 

ရနး အလာ့အလာကိုေပၚေပါကးေစနိုငးသညး၈ထို႔ေၾကာငးံ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ ဆိုငးသညးံ 

ေပါငး့စပးညြိႏြုငိး့သူမ္ာ့နြငး ံ ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈစီမဵခနး႔ချဲေရ့ မနးေနဂ္ာမ္ာ့အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈသညး 

အေရ့ပါသညး၈ 

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့သညး ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈစီမဵခနး႔ချဲေရ့ ေအာငး်မငးစျာေဆာငးရျကးနုိငးအတျကး 

ေသာံတစးေခ္ာငး့ပမာ်ဖစးသညး၈ အဆိုပါေသာံမ္ာ့ကို  ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးေအာငး်မငးစျာ 

ေဆာငးရျကးနုိငးေရ့အတျကး အသု့ဵ်ပဳနုိငးသညး၈ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့သညး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

လုပးငနးမ္ာ့ေဆာငးရျကးရာတျငး ေတျ႔ၾကဳဵရသညးံအခကးအခမဲ္ာ့ကို ေက္ားလႊာ့နိုငးရနးအတျကး အေ်ခခဵမ္ာ့ 

သို႔မဟုတး ပုိမိုပီ်ပငးသညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုသညးံအခနး့တဵခါ့ကိုဖျငးံးရာ ေသာံမ္ာ့ပမာ 

်ဖစးသညး၈ ၁ငး့တို႔သညး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးအေကာငးအထညးေဖၚမႈတို့တကးေရ့အတျကး 

အၾကဵ်ပဳခ္ကးနြငးံအေ်ခခဵအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ပံဵပုိ့ေပ့သညး၈ အဆိုပါေသာံမ္ာ့ကို ေရအရငး့အ်မစး 

ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးဆံုိငးသညး ံ ်ပႆနာရပးမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့နြငးံ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့၇ သိရြိနာ့လညး 

လာေအာငးေဆာငးရျကး်ခငး့၇ ညြိႏြုငိး့်ခငး့နြငး ံ အေသ့စိတးစီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့၇ အေကာငးအထညးေဖၚ 

ေဆာငးရျကး်ခငး့၇ ၾကီ့ၾကပးကျပးကဲ်ခငး့နြငးံ ဆနး့စစး်ခငး့တို႔ေဆာငးရျကးရာတျငးအသု့ဵ်ပဳသညး၈ အဆိုပါေသာံ 

မ္ာ့မြာ အထကးတျငးေဖၚ်ပခဲံသညးံ အေထျေထျ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ အတိုငး့အတာတစးခုအထိ 

နြုိငး့ယြဥးနုိငး်ပီ့၁ငး့တိို႔သညး အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့ သတငး့အခ္ကးအလကး ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့နြငး ံ

၁ငး့တို႔ႏြငး ံ အဆငးေ်ပစျာေပါငး့စပးညိြႏြိငုး့ေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔၏ အေရ့ပါပဵုကုိအထူ့်ပဳေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

တစးခ္ိနးတညး့တျငး ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈထိနး့ခ္ဳပးေရ့လုပးငနး့တျငး မ်ဖစးမေနေဆာငးရျကးရမညး ံ လုပးငနး့စဥး 

အခ္ိဳ႕ကိုၾကိဳတငးသတးမြတး ထာ့ရနးလုိအပးသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ ေရၾကီ့ေရလြ္ဵ 

နုိငးေသာဧရိယာမ္ာ့ နြငးံ ်ဖစးပျာ့နိုငးသညးံအတိုငး့အတာတို႔ကိုေဖၚထုတးလ္ကး ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးရမညးံ 

ေနရာမ္ာ့သတးမြတးရနး၇ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုလု့ဵအတျကး ဟနးခ္ကးညီသညးံ ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈထိနး့သိမး့ေရ့ 
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စီမဵခ္ကး တစးရပးေရ့ဆျရဲနး၇်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြိအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးံ ညြိနိုငး့လ္ကး ေရၾကီ့ 

ေရလြ္ဵမႈ ကာကျယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အေပၚ အက္ိဳ့သကးေရာကးနုိငးသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံပတးသကး သညးံ 

စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့သတးမြတးရနးနြြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ လကးရြိေဘ့အႏၲရယး က္ေရာကးနိုငးမႈ 

အေ်ခအေနကို အေ်ခခ္ေနထိုငးသူမ္ာ့ကသိရြိေစေရ့ အသိပညာေပ့ရနးတို႕်ဖစးသညး၈ 

ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈနြငးံဆိုငးသညးံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကိုသာမက ဆညးေ်မာငး့လုပးငနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ 

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ ေဖၚ်ပထာ့သညး၂ ၈ အဆိုပါလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို စုိကးပ္ိဳ့ေရ့က႑မြ 

ဆညးေ်မာငး့စီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံဆိုငးသညးံ ေရသယဵဇာတပညာရြငးမ္ာ့အတျကး ရညးရျယး်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့ 

်ဖစးသညး၈ 

အ်ခာ့ေသာလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကံဲသို႔ပငး ဤလမး့ညႊနးခ္ကးတျငးလညး့ ေရေပ့ေဝေရ့လုပးငနး့ 

စီမဵခ္ကးမ္ာ့ေရ့ဆျရဲာတျငး အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈကိုထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနး 

အခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ထုိနညး့တူ  စီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာနမူနာေကာငး့မ္ာ့နြငး ံ အသု့ဵဝငးေသာ 

လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ကိုလညး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ ခရုပတးစကးဝုိငး့တျငး 

ေဖၚ်ပထာ့ေသာအဆငးံမ္ာ့ကိုညႊနး့၊ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို ေဖၚ်ပထာ့သညး၈   

အေရ့ၾကီ့သညးမြာ အဓိက်ပႆနာမ္ာ့ကို ေဖၚထုတးအသိအမြတး်ပဳရနး်ဖစးသညး၈ ေရသယဵ 

ဇာတဆိုငးရာကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ သတိ်ပဳရမညးမြာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကးေရအသု့ဵ်ပဳမႈသညး ်မစးဝြမး့ 

ေဒသအတျငး့ရြိ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အေပၚတျငးမြီတညးလ္ကးရြိ်ပီ့ ေရကိုပုိမုိအသု့ဵ်ပဳမညးဆိုပါက 

်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြိ အ်ခာ့ေသာေရအသု့ဵ်ပဳသူအာ့လု့ဵအေပၚတျငး အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိေစမညး 

်ဖစးသညး၈ ထို႔အတူစိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ ပတးသကး၊ ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြိ အ်ခာ့ေသာလုပးငနး့ 

က႑မ္ာ့နြငး ံ ပူ့ေပါငး့လ္ကး ေ်ဖရြငး့ရမညးံ်ပႆနာမ္ာ့ကိုလညး့ ေဖၚထုတးရနးလုိအပးသညး၈ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ 

က႑၏ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံဆိုငးသညးံရညးရျယးခ္ကးနြငးံ လကးေတျ႔အသု့ဵ်ပဳမႈတုိ႔အၾကာ့ ဆကးစပးမႈ 

တညးေဆာကးရနးအတျကး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေကာကးယူစုစညး့ ရနးလိုအပးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ 

အတျငး့ ဆနး့စစးမႈလုပးငနး့၏အစိတးအပိုငး့တစးရပးအေနနြငးံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးံ 

ေတျ႔ဆုဵေမ့်မနး့်ခငး့သညး ်ပႆနာရပးမ္ာ့ေဖၚထုတးရနးအတျကးနြငးံ လိုအပးသညးံေ်ဖရြငး့မႈ နညး့လမး့မ္ာ့ 

ရရြိရနးအတျကး အက္ိဳ့ရြိသညးံလုပးငနး့်ဖစးသညး၈ 

အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကး သူမ္ာ့အၾကာ့သေဘာတူညီခ္ကးရရြိရနးအတျကး ညြိနိုငး့်ခငး့နြငးံ 

စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့လုပးငနး့စဥး တစးေလ္ာကးတျငး  လူမႈေရ့တရာ့မြ္တမႈနြငးံပျငးံလငး့်မငးသာမႈ မရြိပါက 

ေရ့ဆျဲ် ပီ့စီမဵကိနး့အေပၚတျငး စိတးေက္နပးမညးမဟုတးေသာေၾကာငးံ စီမဵကိနး့အေပၚတျငး ်ပညးသူလူထု၏ 

တာဝနးယူမႈနြငးံတာဝနးခဵမႈကိုရရြိနိုငးမညးမဟုတးေပ၈  ေရသယဵဇာတပညာရြငးမ္ာ့ အေနႏြငး ံ ေရသယဵဇာတ 

စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈနြငးံဆိုငးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုေကာကးယူ စုစညး့ရာတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသ 

အတျငး့ရြ ိ အ်ခာ့ေသာလုပးငနး့က႑မ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုလညး့ 

ထညးံသျငး့ေကာကးယူစုစညး့်ခငး့၇ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့က႑နြငး ံ အ်ခာ့က႑မ္ာ့အၾကာ့ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံ 

စပးလ္ဥး့သညးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ/်ပိဳငးဆုိငးမႈ ်ဖစးနိုငးေ်ခအလာ့ အလာတို႔အာ့ေဖၚထုတး်ခငး့၇ 

စီမဵကိနး့အသစးေရ့ဆျရဲာတျငး သကးဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပးသူမ္ာ့ အခ္ိဳ့ညီစျာပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈရြိေစရနး 



NIVA 7017-2016 

27 

ပီပီ်ပငး်ပငးေဆာငးရျကး်ခငး့၇ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျရဲာတျငး ပတးဝနး့က္ငးနြငးံေဂဟစနစးမ္ာ့ထိနး့သိမး့ေရ့ 

အာ့ထညးံသျငး့ စဥး့စာ့်ခငး့တို႔ကိုေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈ ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့အေနနြငးံ ေ်ခာကးေသျ႔ 

ရာသီ မေရာကးမီၾကိဳတငး်ပငးဆငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးထာ့ရနးအၾကဵ်ပဳပါသညး၈ ေဘ့အႏၲရာယး 

က္ေရာကးမႈေၾကာငးံေပၚေပါကးလာမညးံ ်ပႆနာမ္ာ့မြ ၾကိဳတငးကာကျယးေရ့ကိုလညး့ ထညးံသျငး့ 

စဥး့စာထာ့ရနးလုိအပးသညး၈ 

ေရသယဵဇာတမ္ာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈဆိုငးရာစီမဵခ္ကးကို အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့၇ ၾကီ့ၾကပး 

်ခငး့နြငး ံ ဆနး့စစး်ခငး့ လုပးငနး့စဥးတစးခုလု့ဵအတျကးး ကုနးက္စရိတးသညး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့က႑ တစးရပးတညး့ 

အတျကးသာမက အ်ခာ့ေသာအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူအာ့လုဵ့အတျကးလညး့ သငးံ်မတးေလ္ားကနးရနး 

လိုအပးသညးံအ်ပငး မြ္တ်ပီ့ယဵုၾကညးရသညးံစီမဵကိနး့်ဖစးရနးလညး့ လုိအပးသညး၈ စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့ 

အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့၇  ်ပငးဆငး်ခငး့နြငးံ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ တို႔အ်ပငး ၁ငး့အတျကးရနးပုဵေငျ ရြာေဖျရရြိေရ့ 

အစီအစဥး တစးရပးလညး့ေရ့ဆျဲ ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈ 

    လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး သကးဆိုငးရာအက္ဳိ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ပါဝငး ေဆာငး 

ရျကးသညးံ ဆညးေ်မာငး့လုပးငနး့ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ( Participatory Irrigation Management -PIM)  

ဆိုငးရာအယူအဆကို ဦ့စာ့ေပ့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈PIM သညးး ဆညးေ်မာငး့ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရာတျငး 

ကုနးက္စရိတးေလြ္ာံခ္ရနးနြငး ံ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ ေဆာကးလုပး်ခငး့နြငးံ်ပငးဆငး်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး 

ရငး့နြီ့်မြဳပးနြမဵႈ ရရြိလာေစရနး ကမၻာအဝြမး့တျငး အသဵု့်ပဳေနသညးံစနစး်ဖစးသညး၈ ဤစနစးေအာကးတျငး 

အစို့ရဌာနမ္ာ့အစာ့ ဆညးေ်မာငး့စနစး်ဖငးံေရကို အမြနးတကယး အသဵု့်ပဳလ္ကးရြိေသာ ေတာငးသူ 

လယးသမာ့မ္ာ့က စနစးတစးခုလု့ဵကို တကးၾကျစျာထိနး့သိမး့စီမဵ အုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးၾကသညး၈  

ယူနကးစကုိ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့၏ အာ့သာခ္ကးမြာ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးးမႈ အေပၚ 

အေ်ခ်ပဳထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာအရညးအေသျ့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ နြငး ံ 

ေဆာငးရျကးမညးံလုပးငနး့မ္ာ့မြာမူ မ္ာ့စျာရြငး့လငး့မႈမရြိေပ၈ ေရ၏အရညးအေသျ့နြငး ံ အေရအတျကး 

(ပမာဏ) တို႔နြငးစံပးလ္ဥး့ သညးံ ၾကီ့ၾကပးကျပးကဲမႈနြငးံအဆငးံအတနး့ချဲ် ခာ့မႈတို႔နြငးံ ပတးသကး၊မူ အေသ့ 

စိတးေဖၚ်ပထာ့နိုငးသညး၈ 

ဆကးလကးေဖၚ်ပမညးံ အခနး့တျငး အာရြဖျဵ႔်ဖဳိ့ေရ့ဘဏး၇  (NARBO) နြငးံ မေဲခါငး်မစး ေကားမရြငးတို႔မြ 

်ပဳစုထာ့သညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈ သေဘာတရာ့ကိုေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈ 

ဿ.ဿ၈ အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး(ADB) နြငး(ံNARBO)တို႔၏ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ သေဘာတရာ့ 

NARBO သညး၁ငး့၏ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငး ံ အုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့ 

လုပးငနး့မ္ာ့ ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့တို႔အတျကး ဿွွ၁ခုနြစးကပငးလုပးငနး့မ္ာ့ကို စတငး ေဆာငးရျကးခဲံသညး 

(ADB-2015)၈ NARBO ၏ရညးရျယးခ္ကးမြာ အာရြတိုကးရြိနုိငးငဵမ္ာ့တျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ဖျ႔ဲစညး့ 

ေရ့အတျကးအၾကဵ်ပဳရနးနြငးံ ်မစး ြွမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲမႈ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့နြငးံ ေရသယဵဇာတ စီမဵခနး႔ချဲမႈဌာနမ္ာ့၏ 

လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈအရညးအေသျ့ ်မြငးံတငးေပ့ရနးအတျကး သငးတနး့မ္ာ့ပို႔ခ္ေပ့်ခငး့၇ သတငး့အခ္ကး 

အလကးမ္ာ့ ်ဖနး႔ေွေပ့်ခငး့ႏြငးံ အဖဲ႔ျမ္ာ့အၾကာ့ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ဖလြယးေပ့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို 

ေဆာငးရျကးေပ့ရနး်ဖစးသညး၈  အဆိုပါအဖျဲ႔သညး အာရြပစိဖိတးေဒသရြိ ်မစးဝြမး့ေဒသအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကို 
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ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ  လုပးငနး့စဥးအေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့နြငးံ ၁ငး့တို႔၏ စျမး့ေဆာငးရညးနြငးံ 

လုပးငနး့ကၽျမး့က္ငးမႈတို့ တကးလာေစေရ့ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့တို႔်ဖငး ံ ေရအရငး့အ်မစးလုဵေလာကးမႈ 

အေ်ခအေန်မငးံမာ့လာေစေရ့ ေဆာငးရျကးေပ့နိုငးရနး်ဖစးသညး၈ အဆိုပါအဖျဲ႔သညး ဿွှ၁ ခုနြစးတျငး 

အဖျဲ႔တညးေထာငး ေဆာငးရျကးခဲံသညးံှွနြစးေ်မာကးကိုေရာကးရြခိဲံ် ပီ့်ဖစး် ပီ့ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈ 

အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့ ကိုစုစညး့်ခငး့့ အာရြတိုကးရြ ိနိုငးငဵမ္ာ့မြ အဖျ႔ဲဝငးဌာနမ္ာ့အပါအဝငး ေရသယဵဇာတက႑မြ 

အဓိက အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့နြငးံညြိနိုငး့လ္ကး  လာမညးံႏြစးမ္ာ့အတျကး ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့တို႔ကို 

ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈     

ဿွှ၁ခုနြစးတျငး အဖျဲ႔ဝငးဌာနေပါငး့ ၁၀ ခု်ဖငးံစတငး၊လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးခဲံ်ပီ့ ယခုအခါ 

နုိငးငဵေပါငး့  ှ၅နိုငးငဵမြ အဖျဲ႔အစညး့ဌာနေပါငး့ ၅၁ ဖျဲ႔သညး အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့်ဖစးလာခံဲ်ပီ်ဖစးသညး၈ ADB, ADB 

Institute, Center for River Basin Organization and Management နြငးံ Japan Water 

Agencyတို႔ကအတျငး့ေရ့မြဴ့ ရု့ဵအ်ဖစးေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ ေအာကးပါအဖျဲ႔အစညး့အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ 

အတျငး့မြ မညးသညးံအဖျဲ႔အစညး့ကိုမဆိုအဖျဲ႔ဝငးအ်ဖစးလကးခဵသညး၈ (ှ) ်မစးဝြမး့ေဒသ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့၇ 

နုိငးငဵအဆငးံ၇ ဖကးဒရယးအဆငးံ၇ေဒသအစို့ရအဆငးံမ္ာ့၇ (၀) ေဒသအဆငးံပညာ ရပးပုိငး့ဆိုငးရာအဖျဲ႔ 

အစညး့မ္ာ့၇ (၁) ေဒသတျငး့ေပါငး့စပးဖဲျ႔စညး့ထာ့သညး ံ ပညာရပးပုိငး့ဆိုငးရာအဖျဲ႔ အစညး့မ္ာ့၇ (၂) 

နြစးဦ့နြစးဘကးနြငး ံ ဘကးစုဵဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့၇ (၃) NARBO ၏ ရညးရျယးခ္ကး 

ပနး့တိုငးတုိ႔ကိုအေထာကးအကူ်ပဳသညးံ ေရနြငးံဆကးႏျယးေနေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈  

လျနးခဲံသညး ံှွနြစးအတျငး့ NARBO သညး 

- UNESCO နြငးပူံ့ေပါငး့ လ္ကး ခကးခနဲကးနသဲညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ  ဆိုငးရာအေ်ခခဵ 

မူမ္ာ့ကို လကးေတျ႔အသု့ဵခ္အေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရျကးရာတျငးအသုဵ့်ပဳနိုငးရနးအတျကး 

်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံတျငး ေဆာငးရျကးရမညးံလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို ေရ့ဆျဲ် ပဳစု်ခငး့ 

- International Water Management Institute နြငးပူံ့ေပါငး့ လ္ကး  ်မစးဝြမး့ေဒသအဖျဲ႔ အ 

စညး့မ္ာ့က လုပးငနး့စီမဵေဆာကးရျကးရာတျငးတုိ့တကးမႈအေ်ခအေနကို အကဲ်ဖတးရာတျငး အသု့ဵ်ပဳ 

နုိငးရနးအတျကး စျမး့ေဆာငးမႈဆိုငးရာ စဵ (performance benchmark) မ္ာ့သတးမြတး ေပ့်ခငး့ 

- လူမႈသတငး့မီဒီယာမ္ာ့၇ သတငး့စာေစာငးမ္ာ့၇နြစးစဥးအစီရငးခဵစာမ္ာ့၇ နြစးနိုငးငဵေပါငး့ ကူ့ 

ဆကးဆဵေရ့အစီအစဥးမ္ာ့၇ ဝနးထမး့အ်ပနးေစလႊတး်ခငး့နညး့လမး့မ္ာ့၇ ေဒသတျငး့ေရသယဵဇာတ 

ေဆျ့ေႏျ့ ညြိနိုငး့ပျမဲ္ာ့မြတစးဆငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ အေတျ႔အ ၾကဳဵနြငးံဗဟု 

သုတမ္ာ့ဖလြယး်ခငး့၈ ေရသယဵဇာတဘကးစုဵစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈဆိုငးရာ အေ်ခခဵမူမ္ာ့ကို 

ေသာကးသု့ဵေရဖူလဵုေရ့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဖဵျ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့တို႔အတျကး အေရ့ပါေၾကာငး့ကိုအသိ 

အမြတး်ပဳလကးခဵထာ့ၾကေသားလညး့ ေဒသတျငး့ရြိ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့တျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵ 

စီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးအေကာငးအထညးေဖၚမႈမြာ အာ့ရဖျယးမရြိလြေပ၈ ဿွှ၂ခုနြစးတျငး 

ေတာငးကိုရီ့ယာ့နိုငးငဵ၉ NARBO ၇ Global Water Partnership (GWP)နြငးံ အ်ခာ့ေရသယဵ 

ဇာတဆိုငးရာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့၊ က္ငး့ပခဲသံညးံ (၄) ၾကိမးေ်မာကး ကမၻာံေရညီလာခဵ၏ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပျတဲစးခုတျငး အဆိုပါအခကးအခဲနြငးံ ေရြ႕လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကိုေဆျ့ေႏျ့ ခဲံၾကသညး၈  
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NARBO ၏ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈမြတးတမး့မ္ာ့ကိုေလံလာေတျ႔ရြိခ္ကးအရ 

ဿွွ၁-ဿွွ၃၈ NARBO အဖျဲ႔ကုိဖျဲ႔စညး့ခံဲ်ပီ့ ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံတျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵ 

ခနး႔ချဲမႈ ကိုသိရြိနာ့လညးလာေစေရ့်မြငးံတငးေဆာငးရျကးေပ့ခံဲသညး၈  ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငး 

်ခငး့နြငး ံ ပတးသကးသညးံ တရာ့ဥပေဒ်ပဌနး့်ခငး့နြငးံ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ ဖျဲ႔စညး့ရာတျငးးလညး့ေကာငး့ 

ေရသယဵဇာတဘကးစဵုစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရာတျငး ေတျ႔ၾကဵဳရသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ေ်ဖရြငး့နိုငးေရ့အတျကး 

စျမး့ေဆာငးရညး ်မြငးံတငးရာတျငးလညး့ေကာငး့  ရြငး့လငး့တိက္သညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ ရြာေဖျလ္ကးရြိၾကေသာ 

အစို့ရဌာနမ္ာ့နြငးံ်ပညးသူ႔အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးတို့တကး 

ဖျဵ႔်ဖိဳ့လာရနး အေရ့ၾကီ့ေၾကာငး့ကို အသိအမြတး်ပဳခဲံၾကသညး၈စဦ့ပိုငး့တျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

ဆိုငးရာအသိနုိ့ၾကာ့ေစေရ့နြငးံ ်မြငးံတငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့်ဖစးေသာ (ဝဘးဆိုကးထူေထာငးေရ့၇ သတငး့ 

စာေစာငးထုတးေဝေရ့ နြငးံနြစးစဥးအစီရငးခဵစာ) စေသာလုပးငနး့မ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့အ်ဖစး ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ 

ဆကးလကး၊ NARBO အတျငး့ေရ့မြူ့အဖျဲ႔နြငးံ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့နြငးံပူ့ေပါငး့လ္ကး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈ 

စဵမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့နြငးံ ေပါငး့ကူ့ဆကးဆဵေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ တညးေထာငး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငး 

ရျကးခဲံသညး၈ 

ဿွှ၄-ဿွှွ၈ အခကးအခဲ်ပႆနာမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့နြငးံ လကးေတျ႔ေ်ဖရြငး့မႈနညး့လမး့မ္ာ့ 

ရြာေဖျ် ခငး့၈ ၀ နြစးၾကာအေတျ႔အၾကဳဵကိုအေ်ခခဵလ္ကး NARBO သညး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစး 

ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့နြငးံစပးလ္ဥး့သညးံ သတငး့အခ္ကးအလကး်ဖနး႔ ေဝ်ခငး့နြငးံဖလြယး်ခငး့၇ သငးတနး့ပုိ႔ခ္်ခငး့၇ 

လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈဆုိငးရာ စဵမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့၇ အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ က္ငး့ပ်ခငး့၇ ေပါငး့ကူ့ 

ဖလြယးေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ တညးေထာငး်ခငး့နြငးံ အာရြေဒသတျငး့တျငး လုပးငနး့တို့တကးမႈအစီရငးခဵစာမ္ာ့ 

်ပဳစု်ခငး့တို႔ကို ဆကးလကးေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ အဆိုပါလုပးငနး့မ္ာ့်ဖငးံ NARBO သညး အာရြတိုကးအတျငး့ရြိ 

်မစးဝြမး့ေဒသ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က အေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရျကးနုိငးရနး ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာ စဵ 

မ္ာ့ကိုလညး့သတးမြတးေပ့ထာ့သညး၈အဆုိပါကာလအတျငး့ ADB သညးလညး့ ်မစးဝြမး့ေဒသ ေရသယဵ 

ဇာတ ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵခ္ကးမ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရနးအတျကး လမး့်ပေ်မပဵု ေရ့ဆျဲ် ခငး့ 

နြငးံ ရနးပဵုေငျရငး့ နြီ့ ်မြဳ ပးနြဵ်ခငး့တိုိ႔နြငးံ ပတးသကးသညးံ အၾကဵေပ့်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးေပ့ခဲံသညး၈    

ဿွှွ မြ ယခုအထိ၈ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ေရသယဵဇာတက႑တျငး ၾသဇာသကးေရာကးနိုငး 

ရနးအတျကး၁ငး့၏ကျနးယကးအာ့ခ္ဲ႕ထျငး်ခငး့၇ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ တုိ့တကးေကာငး့မျနးလာေစရနး 

အတျကး ်မစးဝြမး့ေဒသအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ စျမး့ေဆာငးရညး်မငးံတကးလာေစရနး ဦ့စာ့ ေပ့ေဆာငးရျကး 

လ္ကးရြိသညး၈ 

NARBO ၏အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့အေပၚတျငးအေ်ခခဵလ္ကးဿွှွမြဿှ၀ အတျငး့ ADB နြငးံ JWA 

တို႔သညး ဥဇဘကးကစၥတနး၇ အငးဒိုနီ့ရြာ့ နြငးနိံေပါနိုငးငဵတို႔တျငး ေရအရငး့အ်မစးလဵုေလာကးမႈရြေိစေရ့  

လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ ဆကးလကး၊ နိုငးငဵတကာေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ နယးပယးတျငး 

ကျနးယကးခ္ဲ႕ထျငးၾသဇာလႊမး့မုိ့နိုငးရနးရညးရျယးလ္ကး အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ ပျမဲ္ာ့ နြငးံ နြီ့ေနြာဖလယးပျဲမ္ာ့ ( 

IWRM executive retreat, coporate seminars) က္ငး့ပခဲံသညး၈ ကမၻာံေရညီလာခဵတျငးပါဝငးသညးံ 

ဆကးစပးေဆျ့ေႏျ့ ပျမဲ္ာ့တျငး ဦ့ေဆာငးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၇ ေရသယဵဇာတ နြငးံေဘ့အႏၲရယးဆိုငးရာအဆငးံ်မငးံ 



NIVA 7017-2016 

30 

ကၽျမး့က္ငးသူမ္ာ့နြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ စာ့ပျဝဲုိငး့ေဆျ့ေႏျ့ ပျနဲြငးံ OECD အဖျဲ႔၏ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

ကနဦ့လုပးငနး့စဥးတျငးပါဝငး်ခငး့တို႔်ဖငးံ အာရြတိုကးေဒသတျငး့ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

နယးပယးတျငးေခါငး့ေဆာငးမႈ အခနး့က႑ကခိုငးမာစျာရပးတညးနုိငးရနးနြငးံ ကမၻာံအဆငးံတျငး ဘကးစဵုစီမဵ 

ခနး႔ချဲမႈ်မြငးံတငးနုိငးရနး ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ 

ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ အေတျ့အေခၚအာ့ ်မစးဝြမး့ေဒသေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

နယးပယးတျငး စိမးဝံငး် ပနးနြဵ႔ေစရနးေဆာငးရျကးနုိငး်ခငး့သညး NARBO ၏ ယခုအခ္ိနးအထိ အ်မငးံဆု့ဵ 

ေအာငး်မငးမႈတစးခု်ဖစးသညး၈ ေဒသတျငး့နုိငးငဵမ္ာ့သညး ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲရာတျငး ေရအရငး့အ်မစး 

ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈနညး့လမး့၏ တနးဘို့ရြိပဵုကုိ ေတျ႔်မငးလာၾကသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ေဒသတျငး့ေရဖူလဵုမႈ 

အေ်ခအေနမြာယခုအခ္ိနးအထိ နိမးံပါ့လ္ကးရြိေနေသ့်ပီ့ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ပႆနာေၾကာငးံ လုပးငနး့ 

အခကးအခဲမ္ာ့ပိုမုိၾကဳဵေတျ႔လာရနးရြိသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး အသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့အၾကာ့ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကို ချဲေဝ 

အသု့ဵခ္ရနး လိုအပးေၾကာငး့ အသိစိတးနို့ၾကာ့လာ်ပီ့ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ၁ငး့တို႔၏ မူလသေဘာထာ့ 

မ္ာ့ကိုလညး့ေ်ပာငး့လဲလာေစသညး၈      

ဤသို႔ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ရြိခေဲသားလညး့ ယခုအခ္ိနးအထိ ေအာကးပါအခကးအခဲမ္ာ့ရြိေနေသ့သညး 

- NARBO ကံဲသို႔ဌာနၾကီ့တစးခုအေန်ဖငးံ ၁ငး့၏လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈနြငးံ ရလဒးမ္ာ့အေပၚ 

ဆနး့စစး်ခငး့အစီအစဥးနြငးံ တိုငး့တာရနးစဵမ္ာ့သတးမြတးနုိငးမႈမရြိေသ့်ခငး့ 

- မၾကာမီနြစးမ္ာ့အတျငး့ အာရြတိုကးေဒသတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအဖျဲ႔အစညး့သစးမ္ာ့ဖျဲ႔စညး့်ပီ့ ်ဖစးေသား 

လညး့ အမ္ာ့စုမြာခိုငးမာသညးံဖျဲ႔စညး့ပဵုမရြိေသ့်ခငး့၈ 

- ေရသယဵဇာတအသု့ဵ်ပဳသူအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငး ံ ေရဖူလဵုမႈနြငးံပတးသကး၊ နြစးမ္ာ့စျာ ေဆျ့ေႏျ့  

ခဲံၾက်ပီ့ေသားလညး့ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးဆိုံငးသညး ံ နညး့ပညာရႈေထာငးံမြ ေ်ဖရြငး့ေပ့နိုငးမႈ 

မရြိေသ့ေပ၈ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈဆုိငးရာစီရငး ဆု့ဵ်ဖတးပုိငးချငးံရြိသူမ္ာ့နြငးံ ပညာရြငးမ္ာ့အၾကာ့ 

ရြိ အဆိုပါကျကးလပးမြာ လုပးငနး့တို့တကးမႈ ကိုအဟနး႔အတာ့်ဖစးနုိငးေသာေၾကာငးံ လစးလ္ဴရႈရနး 

မသငးံပါ၇ ေဒသတျငး့တျငး ေရသယဵဇာတဆိုငးရာနညး့ပညာဗဟုတကို အေ်ခခဵလ္ကး စီမဵခနး႔ချဲမႈ 

မူဝါဒမ္ာ့အ်ဖစးခ္မြတးအသု့ဵ်ပဳနိုငး်ခငး့     မရြိေသ့ေၾကာငး့ ေတျ႔ရြိရသညး၈  

သို႔်ဖစး၊ေအာကးပါအတိုငး့အၾကဵ်ပဳအပးပါသညး၈ 

- NARBOအေနနြငး ံ ၾကီ့ၾကပးဆနး့စစး်ခငး့နြငးံ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈစဵမ္ာ့သတးမြတး ေဆာငး 

ရျကးသညးံအစီအစဥး ်ပဌာနး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

- NARBO အေနနြငး ံ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈဖနးတီ့သူအ်ဖစးအရညးအေသျ့တို့တကးလာေစရနး ေဆာငးရျကး 

၊ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာမူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့နြငးံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူ မ္ာ့အတျငး့ 

ဗဟုသုတနြငးံ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ ်ဖနး႔ေဝေပ့်ခငး့ 

- အဆငးံ်မငး ံမူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့(ဥပမာ၈  နိုငးငဵအဆငးံအစို့ရမ္ာ့အတျငး့နြငးံ အစို့ရဌာနမ္ာ့အ တျငး့) 

နြငးံ လုပးငနး့က႑မ္ာ့အတျငး့ ေရသယဵဇာတဘကးစုဵ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈဆိုငးရာ ကတိကဝတး 

မ္ာ့ရရြိရနးအတျကး ကျနးယကးမ္ာ့ဖျ႔ဲစညး့်ခငး့ (ဥပမာ၈ ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့ 
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တျငး့ရြိေရ အသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့သို႔မဟုတး ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့အေပၚတျငးအက္ိဳ့ သကးေရာကးေစသညးံ 

ေရသယဵဇာတဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကိစပးသူမ္ာ့ပါဝငးသညးံ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့)  

- ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့အတျငး့ မတူ်ခာ့နာ့သညးံအေ်ခအနမ္ာ့အလိုကး မညးးသုိ႔ေသာ်မစးဝြမး့ေဒသ 

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ဖျဲ႔စညး့ရမညးကိုနာ့လာသိရြိလာေစရနး ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့၈ ်မစးဝြမး့ေဒသဆိုငးရာ 

အဖျဲ႔တစးရပး ဖျဲ႔စညး့ရနးၾကိဳ့ပမး့ရာတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအလိုကးဆီေလ္ားသညးံ အဖျဲ႔အစညး့ပုဵစဵ 

ရရြိရနးအတျကး NARBO ကိုယးစာ့လြယးအေနနြငး ံ မတူ်ခာ့နာ့သညးံ ဖျဲ႔စညး့ပဵု အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကို 

သိရြိနာ့လညးေရျ့ခ္ယးဖျဲ႔စညး့နုိငးေစရနးအကူအညီေပ့်ခငး့၇ 

- ေဒသတျငး့ရြိ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့အတျငး့ ေရသယဵဇာတဘကးစုဵ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈဖျဵ႔်ဖိဳ့လာေစရနး 

NARBO ၏ လုပးငနး့မ္ကးႏြာစာမ္ာ့အာ့ခ္ဲ႕ထျငး်ခငး့ 

- နုိငးငဵအဆငးံေရသယဵဇာတဆိုငးရာ စီရငးဆု့ဵ်ဖတးပုိငးချငးံရိြသူမ္ာ့အာ့ ေရသယဵဇာတပညာရြငးမ္ာ့က 

ဆျေဲဆာငးနိုငးရနးးအတျကး နမူနာေကာငး့မ္ာ့စုစညး့ေပ့်ခငး့  

်မနးမာနိုငးငဵနြငးံ ADB တို႔သညး NARBO အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ ဤအခနး့၏ လာမညးံပုိငး့တျငး 

ေရသယဵဇာတဘကးစဵုစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈနြငးံစပးလ္ဥး့၊ ADB ၏ ၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့နြငး ံ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ကို 

ဆကးလကးေဖၚ်ပသျာ့ရနးရြိသညး၈  

အာရြဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး 

သဘာဝပတးဝနး့က္ငးကုိထိနး့သိမး့လ္ကး အာရြတိုကးေဒသရြိ ေရသယဵဇာတမ္ာ့အာ့ မြ္တမႈ 

ရြိစျာချဲေဝအသု့ဵ်ပဳနိုငးရနးအတျကး ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့ကိုဘကးစုဵစီမဵ ခနး႔ချဲနိုငးရနးလိုအပးေၾကာငး့ အာရြ 

ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးကအသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈ ေရေဝေရလဲေဒသမ္ာ့နြငးံ ေရဝပးေဒသမ္ာ့ထိနး့သိမးး့ေရ့၇ 

ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈစီမဵခနး႔ချဲေရ့၇ ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပးေရ့နြငးံ ေရေပ့ေဝေရ့ အေ်ခခဵ အေဆာကးအဦ့မ္ာ့ 

တညးေထာငးေရ့တို႔နြငးံပတးသကးသညးံ ရငး့နြီ့်မြဳပးနြဵမႈမ္ာ့ကို အာရြတုိကးရြိ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့တျငး ေဆာငးရျကး 

ထာ့ရြိသညး၈ အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးသညး ေဒသတျငး့ရြိ်မစးဝြမး့ဧရိယာမ္ာ့ တျငး ေရသယဵဇာတပညာရြငးမ္ာ့က 

ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးကိုလကးေတျ႔ အေကာငးအထညးေဖၚနိုငးရနး ေယဘူယ္က္သညးံ 

အေ်ခခဵမူမ္ာ့ကို်ပဳစုထာ့သညး၈  

အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၏  ေရမူဝါဒတျငး အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးအရ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

သညး အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၏ မ႑ိဳငးတစးခု်ဖစးေသာ ―ေရသညးအာ့လု့ဵအတျကး ်ဖစးရမညးဆုိသညးံ မူဝါဒ 

(ဿွွှ)‖ အရ ―  ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲမႈသညး ်ပီ့်ပညးံစဵသုညး ံေရသယဵဇာတ ဆနး့စစးခ္ကးအေပၚတျငး အေ်ခခဵ 

လ္ကး ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့တျငး ခ္ိတးဆကးေပါငး့စပးရငး့နြီ့်မြဳတးနြဵ႔မႈအေပၚတျငးဗဟို်ပဳရမညး‖၈ ေရသညးအာ့လု့ဵ 

အတျကး ်ဖစးရမညးဆုိသညးံ မူဝါဒအရ ေဆာငးရျကးရမညးံလုပးငနး့အဆငးံ ၀ ဆငးံရြိသညး၈ ၁ငး့တို႔မြာ 

အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးနုိငးေစရနး ်မစးဝြမး့ေဒသေကားမတီမ္ာ့ဖျ႔ဲစညး့်ခငး့၇ 

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြ္ေဝနိုငးရနး၇ စီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျနဲုိငးရနးနြငးံ ၾကီ့ၾကပးဆနး့စစးရနးတို႔အတျကး 

နုိငးငဵအဆငးံနြငးံေဒသအဆငးံ အစို့ရဌာနမ္ာ့အၾကာ့ ေပါငး့စပးညြိနုိးငး့မႈအစီအစဥးမ္ာ့ကို ်မြငးံတငး 

ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ အတညး်ပဳသတးမြတးထာ့သညးံစဵမ္ာ့နြငးံအညီ ်မစးဝြမး့ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့နြငးံ စီမဵအုပးခ္ဳပး 

လုပးကိုငးမႈ စီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့ နြငးံအေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈     
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ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈသညး ADB ၏ ေရသယဵဇာတလုပးငနး့စီမဵခ္ကး (ဿွှှ-ဿွဿွ) 

နြငးံ ေရသယဵဇာတရနးပုဵေငျ ေထာကးပဵံေရ့အစီအစဥး (ဿွွ၃ - ဿွဿွ) ၏အဓိက လ္ာထာ့သညးံ လုပးငနး့စဥး 

တစးခု်ဖစးသညး၈ ADB ၏ ေရသယဵဇာတရနးပုဵေငျ ေထာကးပဵံေရ့ အစီအစဥး်ဖငး ံ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့နြငးံ အဆိုပါ 

်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြိ ်မိဳ်ပနြငးံ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစး 

အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကး်ခငး့ကို ဦ့စာ့ေပ့အ်ဖစးသတးမြတးထာ့သညး၈ ေရသယဵဇာတလုပးငနး့ 

စီမဵခ္ကး (ဿွှှ-ဿွဿွ) သညး ေရသယဵဇာတလုပးငနး့က႑တျငး ၁ငး့၏လုပးငနး့မ္ာ့အက္ိဳ့ထိေရာကး 

ေစရနးနြငး ံ  လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈ ရလဒးမ္ာ့ အရညးအေသျ့ ေကာငး့မျနးရနးတုိ႔အတျကး လမး့ညႊနးမႈမ္ာ့ 

ေပ့သညး၈ ၁ငး့စီမဵခ္ကးတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့က ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့ 

ေဆာငးရျကးးနိုငးေရ့ စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငးေပ့်ခငး့ နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့နြငး ံ ၁ငး့ေဒသအတျငး့ရြိ 

်မိဳ်ပနြငး ံ ေက့္လကးေဒသ စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို  ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးနြငးံ အညီ 

ေဆာငးရျကးးရနး ပဵံပုိ့ေပ့်ခငး့တို႔ကိုလ္ာထာ့ခ္ကးမ္ာ့ သတးမြတးေဆာငးရျကးသညး၈  

ADB သညး ဿွွ၀ ခုနြစး ကမၻာံေရညီလာခဵက္ငး့ပ်ပီ့ေနာကး ေရသယဵဇာတလုပးငနး့မ္ာ့ တျငး 

နြစးဆပိုမုိရငး့ႏြီ့်မဳတးႏြဵရနးေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့ကို တုနး႔်ပနးသညးံအေန်ဖငးံ ဿွွ၃ခုနြစးတျငး ေရသယဵဇာတ 

ရနးပဵုေငျ ေထာကးပံဵေရ့အစီအစဥးကို တရာ့ဝငးေရ့ဆျထုဲတး်ပနးခဲံသညး၈ အဆိုပါအစီအစဥး်ဖငးံ 

အာရြတိုကးအတျငး့ ်မစးဝြမး့ေဒသ ၀ွ တျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ စနစးကို စတငးအေကာငး 

အထညးေဖၚရနး လ္ာထာ့သတးမြတးခဲံသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့တျငး ေရအရငး့အ်မစး စီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးကို 

စတငးအေကာငးအထညးေဖၚရနးအတျကး လုပးကုိငးရနးအဆငး ေ်ပသညးံအေ်ခအေန၇ ရြငး့လငး့တိစျာ 

တာဝနးသတးမြတးေပ့ထာ့သညးံအဖျ႔ဲအစညး့နြငး ံ လကးေတျ႔စီမဵ အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးနုိငးေစမညးံ ်ပဌာနး့ 

သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့လိုအပးသညး၈ လုပးငနး့စဥး ေအာငး်မငးေစရနး နြငးံ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ၾကီ့ၾကပး 

ဆနး့စစးရနးတို႔အတျကး အရညးအေသျ့မီ ်မစးဝြမးေဒသအဖျဲ႔အစညး့၇ စနစးတက္စုစညး့ထာ့သညးံ အက္ိဳ့ 

ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ၇ ်ပီ့်ပညးံစုဵသညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ လုပးငနး့စီမဵခ္ကးနြငးံ ၾကီ့ၾကပး 

စစးေဆ့မႈအစီအစဥးတုိ႔ ရြိရနးလိုအပးသညး၈ 

အာရြေဒသအတျငး့ ေရသယဵဇာတက႑တျငး ရငး့နြီ့်မြဳပးနြမဵႈ မ်ဖစးမေနလိုအပးခ္ကးကို 

တုနး႔်ပနးသညးံအေန်ဖငး ံADB၏ ―အာ့လဵု့အတျကး ေရသယဵဇာတ မူဝါဒ‖ အေပၚတျငး အေ်ခခဵလ္ကး ဿွွ၃-

ဿွှွ အတျငး့ ရငး့ႏြီ့  ်မြဳပးနြမဵႈ တို့်မြငးံရနး ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ လုပးငနး့အစီအစဥးတျငး သတးမြတးထာ့သညးံ 

ေရသယဵဇာတလုပးငနး့အလိုကးရငး့နြီ့်မြဳပးနြဵ် ခငး့ ၇ က္ယး်ပနး႔မ္ာ့်ပာ့လြသညးံ ဗဟုသုတ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့နြငးံ 

အသိစိတးနိဳ့ၾကာ့ေရ့ဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ ေဒသတျငး့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ကို အေထာကးအကူ 

်ပဳသညးံ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ေပ့်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး၈ အဆိုပါလုပးငနး့ အစီအစဥး်ဖငး ံ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ 

အေ်ခခဵအေဆာကးအဦတညးေထာငး်ခငး့၇ စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့နြငးံ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့တို႔ကို 

ဦ့တညးလ္ကး အဓိကလုပးငနး့နယးပယး (၀) ခုတျငး အရငး့ အနြီ့ တို့တကးစုစညး့ ်မဳတးနြဵသျာ့မညး်ဖစးသညး၇ 

၁ငး့တို႔မြာ (ှ) ေဒသခဵ်ပညးသူတို႔၏ က္နး့မာေရ့နြငးံ လူေနမႈဘဝဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစမညးံ ေက့္လကး 

ေဒသေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ေပ့်ခငး့ (ဿ) ်မဳိ႕ၾကီ့မ္ာ့တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ေရရြညး 

ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစေရ့အတျကး အေထာကးအကူရရြိေစရနး ်မိဳ႕်ပေဒသ ေရသယဵဇာတဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ 
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ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ (၀) ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့တျငး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ စနစး်မြငးံတငးရနးနြငးံ ်မစးမ္ာ့၏ 

သဘာဝပတးဝနး့က္ငး ေကာငး့မျနးလာေစရနးေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ လုပးငနး့အစီအစဥး 

အတျကး ADB က အေမရိကနးေဒၚလာ ှှ.၁၁ ဘီလီယဵ ပဵံပုိ့ေပ့ခံဲသညး၈   

ဆကးလကးေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညးံ ဿွှှ-ဿွဿွ အတျကး ်ဖညးံစျကး ေရသယဵဇာတ ရနးပဵုေငျမြာ 

နြစးစဥး ဿ.ွွ မြ ဿ.၂ွ ဘီလီယဵ်ဖစး်ပီ့ ၁ငး့ တို႔အနကးမြ ဿ၂% မြာ ်မစးဝြမး့ေဒသ ေရသယဵဇာတ 

လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး်ဖစးသညး၈ ADB အေန်ဖငးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ့မ္ာ့ေဆာကးလုပး်ခငး့၇ စီမဵခနး႔ချဲမႈ 

စနစး်ပု်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့တို႔ အပါအဝငး 

်ဖစးေသာ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့တျငး ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ ေရရြညးရငး့နြီ့်မြဳပးနြဵမႈ 

လုပးငနး့မ္ာ့ကို ခ္႔ဲထျငးေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈ ယခုအခါ ADB မြရနးပုဵေငျ ထညးံဝငး ေဆာငးရျကးလ္ကး 

ရြိသညးံ စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့မြာ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့နြငးံ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး်ခငး့တို႔ကိုဦ့တညး 

ေဆာငးရျကးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံဆိုငးသညးံ စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့ နြငး ံ

ဗဟုသုတတို့ပျာ့ေစရနးေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့အတျကး လမး့်ပေ်မပဵု ေရ့ဆျဲ် ခငး့ 

လုပးငနး့မ္ာ့ကိုလညး့ ထညးံသျငး့ ေဆာငးရျကးသညး၈ ဥပမာ - အငးဒုိနီ့ရြာ့နုိငးငဵမြ Citarum River Basin, 

နိေပါနိုငးငဵမြ Bagmati River Basin နြငး ံ မၾကာမီက အိႏၵိယနိုငးငဵအတျကး ပထမဦ့ဆု့ဵ ေရအရငး့အ်မစး 

ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ ဆိုငးရာေခ့္ေငျအ်ဖစး Karnataka ်မစးဝြမး့ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့အတျကး ရနးပဵုေငျေပ့်ခငး့ 

တို႔်ဖစးသညး၈ 

NARBO ကေဆာငးရျကးေပ့လ္ကးရြိေသာ ADB ၏ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့မြာ 

အထကးတျငးေဖၚ်ပခံဲေသာ UNESCO ၏   ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ မႈဆိုငးရာခရုပတးစကးဝုိငး့ နြငး ံ

မ္ာ့စျာတူညီသညး၈ သို႔ေသား ADB က ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ လုပးငနး့စဥးသညး 

ပုိမုိအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈေကာငး့ရနးအတျကး ဆုိပါက အ်ခာ့ေသာ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ 

လုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့နြငး ံေပါငး့စပးေဆာငးရျကး သငးံေၾကာငး့ ဆိုထာ့သညး၈ (ပဵု ဿ.ဿ တျငးၾကညးံရနး)   
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ပဵု ဿ.ဿ ၈ ADB ၏ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ အယူအဆ 

အဆိုပါအယူအဆ၏ အနာဂတးကာလတျငးရငးဆိုငးရမညးံ အဓိကစိနးေခၚမႈမြာ ေရအရငး့အ်မစး 

ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ ဆိုငးရာအေ်ခခဵမူမ္ာ့ကို အမြနးတကယး လကးေတျ႔အေကာငးေဖၚနုိငးရနး်ဖစးသညး၈ ADB၏ 

အတိတးကာလကေရသယဵဇာတဆိုငးရာ စီမဵကိနး့မ္ာ့မြာ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ တညးေဆာကးေရ့ကို 

ဦ့စာ့ေပ့လ္ကး ပတးဝနး့က္ငးကိုထိခုိကးေစ်ခငး့ (ေဂဟစနစးမ္ာ့ ပ္ကးစီ့ေစ်ခငး့)၇လူမ္ာ့ေရႊ႕ေ်ပာငး့ရ်ခငး့ ( 

ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ေနရာေ်ပာငး့ရ်ခငး့နြငးံ အသကးေမျ့ ဝမး့ေၾကာငး့မႈလုပးငနး့မ္ာ့ဆု့ဵရႈ့ဵ်ခငး့) နြငးံ ်ပညးသူ 

မ္ာ့၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈအာ့လစးလ္ဴရႈ်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ ပညာရြငးမ္ာ့၇  NGO မ္ာ့နြငးံ ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့က 

်ပငး့ထနးစျာေဝဖနး်ခငး့ကို ခဵခဲံရသညး၈ အက္ိဳ့ဆကးအာ့်ဖငးံ ADB ကလတးတေလာ ေဖၚထုတးလာေသာ 

―ဘကးေပါငး့စဵုေပါငး့စပးေဆာငးရျကးမႈ နညး့လမး့ကိုအသု့ဵ်ပဳ်ပီ့  နုိငးငဵေရ့အရလညး့ မြနးကနးေသာ ေရသယဵ 

ဇာတနြငး ံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငး ရာအစီအစဥး‖အပၚတျငး ေဝဘနးသူမ္ာ့က ADB သညး ေရအရငး့အ်မစး 

ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ  လုပးငနး့စဥးကို နိုငးငဵေရ့လကးနကးတစးခုသဖျယးအသု့ဵ်ပဳ်ပီ့ ၁ငး့၏ပဵုမြနးစီ့ပျာ့ေရ့ 

လုပးငနး့မ္ာ့အတျကးသာေဆာငးရျကးေနသညးံ လကးေတျ႔မပါေသာ အေ်ပာသကးသကး အစီအစဥးသာ 

်ဖစးေၾကာငး့ ေထာကး်ပခဲံၾကသညး၈ဥပမာအာ့်ဖငးံ ADB ၏ ်မိဳ႕်ပလူထုနြငးံ ံ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ ပါဝငးသညးံ 
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ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈဆိုငးရာအစညး့အေဝမ္ာ့တျငး အမြနးတကယးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ ပုဵစဵထကး နုိငးင ဵ

ေရ့အရ ဇာတးတိုကးထာ့ေသာ အစီအစဥးမ္ာ့ပါဝငးေန်ခငး့်ဖစးသညး၄၈   

ဿ.၀၈ မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေကားမရြငး၏ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈ ဆိုငးရာ မူေဘာငး 

မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေဒသသညး ကေမၻာဒီ့ယာ့၇ တရုတး၇လာအို၇ ်မနးမာ၇ ထိုငး့နြငးံ ဗီယကးနမးနုိငးငဵတို႔ 

ပါဝငးေသာ လူဦ့ေရသနး့ေပါငး့ ၄ွ ခနး႔မြီတငး့ေနထိုငးလ္ကးရြိသညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးးခု်ဖစး်ပီ့ နိုငးငဵအမ္ာ့၏ 

နယးေ်မအတျငး့်ဖတးေက္ားစီ့ဆငး့ေနသညးံ်မစး တစးခုနြငးံ၁ငး့၏်မစးလကးတကးမ္ာ့ကို ပီ်ပငးစျာစီမဵအုပးခ္ဳပး 

လုပးကိုငးမႈနြငးံ ပတးသကးသညးံနမူနာေကာငး့တစးခု်ဖစးသညး၈ မေဲခါငး်မစး ဆကးလကးတညးတံဵေရ့နြငးံ 

ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့အတျကး နိုငးငဵအမ္ာ့က စိတးဝငးစာ့မႈမ္ာ့ရြိေနေသားလညး့ မေဲခါငး်မစး၏လကးရြိေရသယဵ ဇာတ 

အေ်ခအေနမြာေဒသအတျငး့ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရာတျငး  နိုငးငဵမ္ာ့အၾကာ့ ညြိနိုငး့တိုငးပငး 

ေဆာငးရျကးမႈမရြိေသာေၾကာငးံ ယိုယျငး့လာလ္ကးရြိသညး( John et al., 2010)၈ ေဒသအတျငး့ 

ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့သူအေရအတျကးမ္ာ့စျာတို႔အတျကး ၾကီ့ပျာ့ခ္မး့သာမႈကို ေဆာငးက္ဥး့ေပ့နိုငးရနးအတျကး 

ေရသယဵဇာတမ္ာ့ ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေအာငးေဆာငးရျကးရမညးဆိုသညးံ ယဵုၾကညးခ္ကး်ဖငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ 

အတျငး့ရြိနုိငးငဵမ္ာ့က ေရအာ့လြ္ပးစစး လုပးငနး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို သိသိသာသာနြငးံ အ်ငငး့ပျာ့ 

ဖျယးရာေဆာငးရျကးလာခံဲၾကသညး၈ တရုတးနိုငးငဵအတျငး့ရြ ိ မေဲခါငး်မစးအထကးပုိငး့ေဒသ ယူနနး်ပညးနယး 

အတျငး့တျငး ေရအာ့လ္ပးစစးေရေလြာငးတမဵ ရြစးခု (၀ ခုတညးေဆာကး်ပီ့နြငးံ အ်ခာ့သု့ဵခု 

တညးေဆာကးဆဲ)နြငးံ ထိုငး့နိုငးငဵ၇ လာအိုနုိငးငဵ၇ကေဗၻာဒီ့ယာ့နိုငးငဵနြငးံ ဗိယကးနမးနုိငးငဵတုိ႔တျငးလညး့ 

ေရအာ့လ္ပးစစးထုတးတမဵမ္ာ့နြငးံ အ်ခာ့တမဵမ္ာ့တညးေဆာကးရနး ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိရာ မေဲခါငး်မစးဝြမး့ 

ေဒသ ေဂဟစနစးၾကီ့၏ ရညးရြညးတညးတံဵမႈအေ်ခအေနမြာ ်ခိမး့ေ်ခာကးမႈနြငးံ ၾကဵဳေတျ႔ေနရသညး၈ 

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာနြငးံ ေဒသတျငး့ ဥပေဒနြငးံလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့်ဖငးံ အဆိုပါဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ 

လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံေပၚေပါကးလာနိုငးသညးံ ်ပႆနာရပးမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနးၾကိဳ့ပမး့ လ္ကးရြိသညး၈  မေဲခါငး 

ေဒသတျငး့ အဓိကအေရ့ပါသညးံ ဥပေဒမူေဘာငးတစးရပးမြာ မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေဒသ ေရရြညးတညးတံဵစျာ 

ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဆိုရာသေဘာတူညီခ္ကး်ဖစးသညး၈ အဆိုပါသေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ နုိငးငဵအမ္ာ့ပါဝငးသညးံ 

မေဲခါငး်မစးေကားမရြငး (Mekong River Commission – MRC) ကုိဖျဲ႔စညး့ ထာ့်ပီ့ မေဲခါငးေဒသ 

သယဵဇာတမ္ာ့ ေရရြညးတညးတနး႔ေစရနးစီမဵခနး႔ချဲေရ့၇ ထိနး့သိမး့ေရ့၇ အသု့ဵခ္ ေရ့နြငးံ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ 

တျငး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို်မြငးံတငးေပ့လ္ကးရြိသညး၈ မေဲခါငးသေဘာတူညီခ္ကးတျငး ေပ္ာံေ်ပာငး့သညးံ 

အသု့ဵအနႈ့ဵမ္ာ့ပါဝငး်ပီ့  ်ပငး့ထနးသညးံ စကာ့လု့ဵအသု့ဵ အနု့ဵမ္ာ့ပါဝငးသညး ံ ်ပဌနး့ခ္ကးအနညး့ငယးမြာ 

လညး့ လကးေတျ႔အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ မရြိေသာေၾကာငးံေပ္ာံ ေ်ပာငး့လျနး့သညးဟုထု့ဵစဵအတိုငး့ေဝဘနးၾကသညး ၈  

မေဲခါငးသေဘာတူညီခ္ကးမြာ အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့ကအတညး်ပဳေသာ ပဵုမြနးမဟုတးသညးလံပုးထု့ ဵ 

လုပးနညး့မ္ာ့အေပၚတျငး လျနးစျာအမြီ်ပဳေသာေၾကာငးံ အေရ့ယူေဆာငးရျကးရနးခကးခသဲညး၈ ထို႔အ တူ 

မေဲခါငးသေဘာတူညီခ္ကးကို အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့၏ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ ဥပေဒလုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့ အတျငး့ 

ထညးံသျငး့ ်ပဌာနး့အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့လညး့မရြိေပ၈ 

  ှွစုနြစးတစးခုမြ္ၾကာ်ပီ့ေနာကး မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေဒသေကားမရြငးသညး အ်ပညး်ပညးဆိုငး 

ရာ်မစးဝြမး့ေဒသအဖျဲ႔အစညး့ တစးခုအေနနြငးံ စိနးေခၚမႈမ္ာ့စျာရငးဆိုငးၾကဳဵေတျ႔လာရသညး၈ ်မစးမၾကီ့အတျငး့ 
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ေရအာ့လြ္ပးစစးအပါအဝငး ဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ အ်ခာ့ေရအသု့ဵ်ပဳလုပးငနး့မ္ာ့ 

လြ္ငး်မနးစျာတုိ့တကးမ္ာ့်ပာ့လာ်ပီ့ေနာကး မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေကားမရြငးသညး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖညးံဆညး့ 

ေပ့်ခငး့နြငးံအတူ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံသဟဇာတမြ္တရနးကိုလညး့ တတးနုိငးသေလာကး ၾကိဳ့ပမး့ေေဆာငးရျကး 

လ္ကးရြိသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံမေဲခါငးေကားမရြငးသညး ှ၆၆၂ ခုနြစး မေဲခါငးသေဘာတူညီခ္ကး ကိုအေကာငး 

အထညးေဖၚရနးအတျကး ဿွွွ ခုနြစးမြ ဿွွ၅ခုနြစးအတျငး့ နညး့ပညာဆိုငးရာလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့၇ 

လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့နြငး ံ စဵနမူနာ်ပ်မစးဝြမး့ေဒသ လုပးငနး့မ္ာ့ပါဝငးေသာ ေရအသု့ဵခ္မႈအစီအစဥး (Water 

Utilization Programme) ကုိ အေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ ေရအသု့ဵခ္မႈအစီအစဥး 

အေကာငးအထညးေဖၚမႈအေပၚဆနး့စစး်ခငး့နြငးံဿွွ၃-ဿွှွ မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေကားမရြငး မဟာဗ္ဴဟာစီမဵခ္ကး 

အေပၚကာလလယး ဆနး့စစးခ္ကးရလဒးမ္ာ့အရ ေရအသု့ဵခ္မႈအစီအစဥးမြာ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့ရြိခဲံေသားလညး့ 

်ပီ့်ပညးံစုဵသညးံေအာငး်မငးမႈ ကိုမရရြိခဲံေၾကာငး့သိရသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး အကယး၊  ေရအသု့ဵခ္မႈအစီအစဥး 

ကိုဆကးလကးေဆာငး ရျကး်ခငး့မရြိပါက ရလဒးမ္ာ့ေရရြညးတညးတနး႔မႈရြိမညးမဟုတးေပ၈ နိုငးငဵနယးစပးမ္ာ့ 

်ဖတးေက္ားတညးရြိေနသညးံ  ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ရနး၇ ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့သူမ္ာ့ အက္ိဳ့ 

်ဖစးထျနး့ ေစမညးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး၇ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့ 

နြငးံအေ်ခခဵမူမ္ာ့်မြငးံတငးရနး၇အထူ့သ်ဖငးံ ရပးနာ့ထာ့သညးံနညး့ပညာလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ လုပးထု့ဵ 

လုပးနညး့မ္ာ့ ်ပဳစု်ခငး့လုပးငနး့ကိုအ်ပီ့သတးရနး တို႔အတျကး မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေကားမရြငးသညး  ေရ 

အသု့ဵခ္မႈအစီအစဥးကို အေရ့တၾကီ့ဆကးလကးေဆာငးရျကးရနး ဆႏၵရြိေနသညး၈   ေရအသု့ဵခ္မႈအစီအစဥး 

၏ေနာကးဆကးတျလဲုပးငနး့အ်ဖစး မေဲခါငး်မစးေအာကးပုိငး့ေဒသနိုငးငဵမ္ာ့၇ မေဲခါငး်မစးေကားမရြငး၇ ၾသစေၾတ့လ္ 

အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ေအဂ္ငးစီ နြငးံ ကမၻာံဘဏးတို႔ ပူ့ေပါငး့လ္ကး မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေဒသ ေရအရငး့ 

အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵကိနး့ ကိုေရ့ ဆျခဲဲံသညး၈ 

မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေကားမရြငး ဦ့ေဆာငးသညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့ေရ့ဆျေဲရ့လုပးငနး့ 

စဥးနြငးံအည ီ မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေဒသ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵကိနး့ကို ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငးံ 

်မစးဝြမး့ေဒသ ေအာကးပုိငး့တျငး ၾကဳဵေတျ႔ေနရသညးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ အခကးအခဲ 

မ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရာတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသၾကီ့တစးခုလု့ဵ၇ နုိငးငဵအလိုကးနြငးံ နယးစပး်ဖတးေက္ား လုပးငနး့ 

၀မ္ိဳ့လု့ဵေဆာငးရျကး်ခငး့နညး့လမး့ကိုအသဵု့်ပဳသျာ့ရနးရြိသညး၈ ဤသို႔ ်ဖငး ံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ 

စီမဵကိနး့အတျငး့အသီ့သီ့ပါဝငးေသာ လုပးငနး့အ စိတးအပုိငး့ ၀ မ္ိဳ့်ဖစးသညးံ ေဒသတျငး့၇ နုိငးငဵအအတျငး့နြငးံ 

နယးစပး်ဖတးေက္ား လုပးငနးး့မ္ာ့အာ့လု့ဵ စုစညး့ေဆာငးရျကးနုိငးမညး်ဖစးသညး၈ ေဒသတျငး့လုပးငနး့အပိုငး့ 

သညး ထိပးဆု့ဵတျငးရြိေနမညး်ဖစး်ပီ့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငး ံ ဆုိငးသညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့၇ 

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့နြငး ံေရအသု့ဵခ္မႈကိစၥညြိနိုငး့်ခငး့တို႔နြငးံပတးသကးသညးံ မူေဘာငးကုိ ်ပဌာနး့ေပ့မညး်ဖစး်ပီ့ 

အဆိုပါမူေဘာငးအတျငး့  နယးစပး်ဖတးေက္ားလုပးငနး့မ္ာ့ ( ေဒသတျငး့လုပးငနး့မ္ာ့ေအာကးတျငး ေဆာငးရျကး 

မညး)နြငး ံ နုိငးငဵအဆငးံတျငးေဆာငးရျကးမညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ်ပဌာနး့သတးမြတးေပ့မညး်ဖစးသညး၈ ဤသို႔်ဖငး ံ

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ စီမဵကိနး့ အတျငး့ပါဝငးေသာ လုပးငနး့အပိုငး့မ္ာ့သညး ေရသယဵဇာတနြငးံ 

အ်ခာ့သယဵဇာတမ္ာ့ေရရြညးဖျ႔ဵ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့အတျကး ဌာနစုဖျဲ႔်ခငး့၇ ဗဟုသုတဖျဵ႔်ဖိဳ့တကးေရ့လုပးငနး့ 
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ေဆာငးရျကး်ခငး့ နြငးံ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မႈ လုပးငနး့စဥးတို့တကး ေကာငး့မျနးလာေစရနးေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔တျငး 

အေထာကးအကူ်ပဳနိုငးမညး်ဖစးသညး၈ ေအာကးပါအတုိငး့ဆကးလကးရြငး့လငး့တငး်ပအပးပါသညး၈ 

မေဲခါငးေကားမရြငးသညး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးအာ့မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေဒသ အ်မငးကို 

အေ်ခ်ပဳလ္ကး ေအာကးပါအတိုငး့အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုထာ့သညး၈ (ှ၆၆၂ ခုနြစး သေဘာတူညီ ခ္ကးနြငးံ 

နီ့စပးစျာဆကးစပးလ္ကးရြိသညး) 

―ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈဆိုသညးမြာ ေဂဟစနစးမ္ာ့၏ေရရြညးတညးတံဵမႈကို မထိခိုကးေစဘဲ 

စီ့ပျာ့ေရ့နြငး ံ လူမႈဖူလဵုေရ့တို႔ကို အ်မငးံဆဵု့ရရြိရနးအတျကး ေရ၇ေ်မနြငးံ ဆကးစပးေနသညး ံ သယဵဇာတမ္ာ့ကို 

ေပါငး့စပးညြိနိုငး့သညးံနညး့လမး့်ဖငးံ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး်ခငး့နြငးံ ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစရနးေဆာငးရျကး်ခငး့ 

လုပးငနး့စဥးတစးရပး်ဖစးသညး၈‖ 

သို႔်ဖစး၊ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ဆိုသညးမြာ ေ်မသယဵဇာတနြငး ံ ေ်မေပၚေ်မေအာကး 

ေရသယဵဇာတမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့၇ ်မစး၏အေၾကေဒသနြငးံ ေအာကးပုိငး့ေဒသမ္ာ့တျငး ေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့၇ 

လုပးငနး့က႑အလိုကး လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့သတးမြတးေဆာငးရျကး်ခငး့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ကုနးထုတးလုပးငနး့ 

အလို႔ငြာေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးတညး်ငိမးမႈရြိေစရနး ထိနး့သိမး့်ခငး့ နြငး ံ အစိုရႏြငးံအစို့ရ 

မဟုတးေသာေရသယဵဇာတနြငးံဆိုငးသညးံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့ေပါငး့စပး ညြိနုိငး့ 

ေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔ကို အေလ့ထာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးသညးံ လုပးငနး့စဥးတစးရပး်ဖစးသညး၈ မေဲခါငး 

ေကားမရြငး၏အဆိုအရ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့သညး ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ 

မဟာဗ္ဴဟာေ်မာကးရညးရျယးခ္ကး ၀ ခုကို်ပညးံေ်မာကးေစ်ခငး့၏နိဒါနး့်ဖစးသညးဟုဆိုသညး၈    

- အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈေကာငး့ေစ်ခငး့ (Effenciency)၈ (သဘာဝ၇ ဘ႑ာေရ့ နြငးံ လူ႔စျမး့အာ့) 

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ ရြာ့ပါ့ေနခ္ိနးတျငး စီ့ပျာေ့ရ့တို့တကးေရ့နြငးံနြငးံ လူမႈဖူလဵုေရ့တို႔ကိုအစျမး့ကုနး 

်ဖညးံဆညး့ေပ့နိုငးရနးအတျကး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကးသာမက ေရနြငးပံတးသကးသညးံ ဝနး 

ေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငးလညး့ ရငး့နြီ့်မဳတးနြဵမႈမ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးအေရ့ၾကီ့သညး၈ 

- မြ္တမႈရြိေစ်ခငး့ (Equity)၈ မတူ်ခာ့နာ့သညးံ စီ့ပျာ့ေရ့နြငး ံ လူမႈေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ 

အတျငး့ရြာ့ပါ့လြသညး ံ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကိုမြ္တစျာ ချဲေဝအသု့်ပဳ်ခငး့သညး ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့မႈမ္ာ့ 

ေလ္ာံ နညး့ေစရနးအတျကးနြငးံ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့အရ စဥးဆကးမ်ပတးဖျ႔ဵ်ဖိဳ့တို့တကးမႈကို်မြငးံတငးေပ့ 

ရနးအတျကး အေရ့ၾကီ့သညး၈ 

- ေရရြညးတညးတဵံေစ်ခငး့ (Sustainability) ၈ ေရသယဵဇာတမ္ာ့နြငးံ ဆကးစပးလ္ကးရြိေသာ 

ေဂဟစနစးမ္ာ့ကို မကုနးဆု့ဵမပ္ကးစီ့နိုငးဟုယူဆေနပါကလညး့ေကာငး့၇ ကၽျနးဳပးတုိ႔၏ 

ဘဝရြငးသနးမႈအတျကး မြီခုိေနရသညးံေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ဆကးလကး၊အဆငး်ခငးမဲံ သုဵ့စျဲ 

ေနပါကလညး့ေကာငး့ ေရသယဵဇာစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈဆိုငးရာၾကိဳ့ပမး့မႈမ္ာ့ အခ္ညး့ 

ႏြီ့်ဖစးေစနုိငးသညးံအတျကး ေရရြညးတညးတံဵသညးံနညး့လမး့်ဖငးံစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရနးလိုအပး 

သညး ၆၈ 

သို႔်ဖစး၊ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့အရ  မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ နုိငးငဵတစးခုစီရြိ 

ေရသယဵဇာတဌာနမ္ာ့က ေရသယဵဇာတဆိုငးရာဆု့ဵ်ဖတးေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့သညး ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ရြိ 
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အ်ခာ့နိုငးငဵမ္ာ့သု႔ိအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ရြိေၾကာငး့အသိအမြတး်ပဳရနးနြငးံ မေဲခါငး်မစးေကားမရြငးအာ့ 

်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့နိုငးငဵမ္ာ့နြငးံဆိုငးသညးံ အဖျဲ႔အစညး့တစးခုအ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳ်ပီ့လြ္ငး ၁ငး့ကခ္မြတး 

ထာ့ေသာ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာနညး့လမး့မ္ာ့ကို လိုကးနာေဆာငးရျကးရနးလိုသညး၈ 

မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေဒသ ေအာကးပုိငး့နိုငးငဵမ္ာ့သညး ေဒသတျငး့ ရြိေရသယဵဇာတမ္ာ့ နြငးံ ဆကးစပး 

သယဵဇာတမ္ာ့ကိုစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရနးနြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစရနးအတျကး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုစဵီမဵ 

ခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ ေယ္ဘူယ္ အယူအဆကိုလကးခဵ သေဘာတူ်ပီ့်ဖစးသညး၈ 

သေဘာတူညီေၾကာငး့ကိုလညး့  ေကားမရြငးဆိုငးရာေကာငးစီက ဿွွ၂ ခုနြစးတျငး ်ပဌနး့ခဲံ ေသာ 

―မေဲခါငး့်မစးဝြမး့ေဒသေအာကးပုိငး့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈဆုိငးရာ မဟာ ဗ္ဴဟာေ်မာကး ေမြ္ားမြနး့ 

ခ္ကးမ္ာ့‖ ်ဖငး ံအတညး်ပဳခဲံ်ပီ့်ဖစးသညး၈  ေရအရငး့အ်မစး စီမဵခနး႔ချဲမႈ နြငးံပတးသကးသညးံ အဆိုပါ ေမြ္ားမြနး့ 

ခ္ကးမ္ာ့ကိုအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵတို႔၏ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံစီမဵကိနး့မ္ာ့ နြငးံ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့မြေလံလာရယူထာ့်ခငး့ 

်ဖစး်ပီ့ ေဒသအဆငးံေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့အ်ဖစး အသျငးေ်ပာငး့်ပီ့ ်ဖညးံစျကး်ပငးဆငးထာ့သညး၈ လုပးငနး့ 

မ္ာ့ေဆာငးရျကးရာတျငး ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈနြငးဆိုံငးသညးံ ဂုဏးအဂၤါ ရပးမ္ာ့နြငးံအညီ ေဆာငး 

ရျကးနုိငးရနးအတျကး အညႊနး့ကိနးး့မ္ာ့ကိုလညး့သတးမြတးထာ့သညး၈ လကးရြိအေ်ခအေနအရ သတးမြတး 

ထာ့သညးံညႊနး့ ကိနးး့မ္ာ့နြငးံအညီ ေဒသတျငး့အဖျဲ႔ဝငး နုိငးငဵ ၁ နုိငးငဵတို႔၏ ေရအရငး့အ်မစးစးီမဵခနး႔ချဲ နုိငးမႈ 

အေနအထာ့မြာ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့ရြိေနေသားလညး့ ပုိမုိတို့တကးေကာငး့မျနးလာေစရနးေဆာငးရျကးလ္ကး 

ရြိသညး၈အနာဂတးကာလတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသဘကးစုဵဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးလာေစရနး နြငး ံ စီမဵခ္ကး နြငးံအညီ 

လုပးငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးလာေစရနးအလို႔ငြာ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ စနစးဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးလာေစရနး 

မ်ဖစးမေနေဆာငးရျကးရနးလိုအပးေၾကာငး့ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ထို႔အ်ပငး မေဲခါငး်မစးဝြမး့ 

ေဒသနြငး ံ အဆီေလ္ားဆု့ဵ်ဖစးသညးဟု ယူဆရသညးံ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ အဓိကနယးပယး 

ရြစးခုကုိေဖၚထုတးထာ့်ပီ့ နယးပယးတစးခုစီအတျကး က္ယး်ပနး႔သညးံရညးရျယးခ္ကးတစးခုစီကုိလညး့ သတး 

မြတးထာ့သညးံအ်ပငး ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ရြိ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ အေကာငး 

အထညးေဖၚရာတျငး ၾကဳဵေတျ႔ရသညးံ်ပႆနာရပးမ္ာ့ကို မညးသို႔ေ်ဖရြငး့ ရမညးဆိုသညး ံ နညး့လမး့မ္ာ့ကို 

လညး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

သို႔ေသားလညး့ အဆိုပါ ်ပဌာနး့  ခ္ကးသညး နုိငးငဵအဆငးံ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျေဲရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ နြငး ံ

ခ္ိတးဆကးရာတျငး အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ရြိေနသညး၈ အေၾကာငး့ရငး့မြာ ေဒသတျငး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့ 

အမ္ုိ့မ္ိဳ့ေၾကာငးံံ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံလူမႈေရ့တို႔အေပၚတျငး မညးသုိ႔ထိခုိကးနုိငးသညးဆိုသညးံ ဆနး့စစးခ္ကး 

နြငးံ် ဖစးနိုငးေ်ခအက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ကိုေဖၚထုတးရ်ခငး့  မ်ပဳရေသ့ေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး 

လုပးငနး့သေဘာအရေဆာကးလုပးလာရနးရြိသညးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ 

မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေဒသ ေအာကးပုိငး့ရြိ ငါ့လုပးငနး့၇ ေဂဟစနစးနြငးံသဘာဝ သယဵဇာတမ္ာ့ 

အေပၚမြီခုိအသကးေမျ့ ဝမး့ေၾကာငး့်ပဳၾကသညးံ ်ပညးသူတို႔အေပၚ မညးသို႔အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ 

ရြိနုိငးသညးဆိုသညးကိုလညး့ အေသ့စိတး ေဆျ့ေႏျ့ ညိြနုိငး့ရ်ခငး့မရြိေသ့ေပ၈ မေဲခါငး်မစးေကားမရြငးသညး 

ေဖၚ်ပပါ်ပသနာရပးမ္ာ့နြငးံ ေရအာ့လြ္ပးစစးဆညးတညးေဆာကး်ခငး့ေၾကာငးံ ေရသဵသရာလညး်ခငး့ 

်ဖစးစဥးအေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ၇ မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေဒသေအာကးပိုငး့တျငး ငါ့မ္ာ့ေရႊ႔ေ်ပာငး့ သျာ့လာမႈ၇ 
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ငါ့တို႔၏ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမဲ္ာ့၇ ေရအရညးအေသျ့၇ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့စသညးံ လုပးငနး့က႑မ္ာ့အလိုကး 

်ပသနာရပးမ္ာ့နြငး ံ  အ်ခာ့ဆကး ႏျယး ပတးသကးေနသညးံ်ပႆနာရပးမ္ာ့ကို ယခုအခါ ်မစးဝြမး့ေဒသ 

ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကး (BDP) နြငးံ (SEA) လုပးငနး့စဥး မ္ာ့်ဖငး ံအတိုငး့အတာတစးခုအထိေ်ဖရြငး့်ပီ့်ဖစးသညး၈     

 အစို့ရ လုပးငနး့ဌာနမ္ာ့ ၇ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ မေဲခါငးေကားမရြငးအဖျဲ႔ဝငး အစုိ့ရမ္ာ့ နြငး ံ

အ်ခာ့နိုငးငဵအဆငးံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့ ်မစးဝြမး့ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့ေရ့ ဆျ ဲ

ေရ့လုပးငနး့စဥးတျငးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအေ်ခအေနမြာ တုိ့တကးလ္ကးရြိသညး၈ေဒသတျငး့နြငးံ နုိငးင ဵ

အဆငံးမ္ာ့အတျကးေရရြညးႏြငးံမြ္တသညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့နုိငးရနးအလို႔ငြာ အဖျဲ႔ဝငးနုိငးင ဵ

မ္ာ့ကလကးရြိ လ္ာထာ့သညးံေရအသု့ဵ်ပဳမႈပမာဏမ္ာ့နြငးံ အ်ခာ့်ဖစးနုိငးေ်ခ ေရအသဵု့်ပဳမႈမ္ာ့ကို  

ေရသယဵဇာတထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့နြငးံဖျဵ်ဖိဳ့တို့ တကးေရ့တို႔အၾကာ့ သဟဇာတ မြ္တမႈ တစးရပး 

ေဖၚထုတးရနးနြငးံနယးေ်မ်ဖတးေက္ားအက္ိဳ့သကး ေရာကးမႈအလာ့အလာမ္ာ့ကိုေဖၚထုတး ရနးအတျကး 

်ပဌာနး့ထာ့သညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ပူ့ေပါငး့ ဆနး့စစးမႈနြငးံဆိုငးသညးံ မူေဘာငးအတျငး့တျငး  

ထညးံသျငး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဤသို႔်ဖငး ံ အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အေနနြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ သယဵဇာတ 

မ္ာ့စီမဵခနးချဲေရ့နြငး ံ ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဆိုငးရာ အနာဂတးလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ပဲံကိုငး ေပ့နုိငးမညး ံ

မူေဘာငးတစးခုနြငးံရညးမြနး့ခ္ကးတစးရပး တို႔ကိုခ္မြတး နုိငးရနးအေထာကးအကူရရြိမညး်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ 

အတူတကျခ္မြတးထာ့သညးံမူေဘာငးအတျငး့ ပါဝငးေသာ ေပါငး့စပးညြိနုိငး့ထာ့သညးံ အမ္ိဳ့သာ့ 

စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့နြငး ံ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့ဆိုငးရာ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့နြငး ံ လမး့ညႊနးခ္ကး 

မ္ာ့ေၾကာငးံ နိုငးငဵမ္ာ့အတျငး့  အခ္ငး့ခ္ငး့ နာ့လညးမႈနြငး ံ ေပါငး့စညး့ေဆာငးရျကးမႈ ေၾကာငးံရရြိလာမညးံ 

စျမး့အငးတို႔ကို်မြငးံတငးေပ့နိုငးမညး်ဖစးသညး၈သို႔်ဖငးံအစို့ရစီမဵကိနး့ေရ့ဆျသဲူမ္ာ့နြငးံပုဂၢလိက အေကာငး 

အထညးေဖၚသူနြစးဦ့နြစးဘကးလု့ဵက အမ္ိဳ့သာ့စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး နိုငးငဵနယးနိမိတးေက္ားလျနး၊်ဖစးေပၚ 

နုိငးသညးံအက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့နြငးံ  ်မစးဝြမး့ေဒသေရရြညး တညးတဵံမႈရႈ ေထာငးနြစးမ္ိဳ့လု့ဵမြထညးံသျငး့ 

စဥး့စာ့ထာ့်ပီ့်ဖစးသညးဆိုသညးံ ယဵုၾကညးမႈကိုတညး ေဆာကးနိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 

မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေဒသ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵကိနး့မြာ ထိုသို႔ စနစးတက္ ေရ့ဆျ ဲ

ထာ့ေသားလညး့ အေကာငးအထညးေဖၚမႈလုပးငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးရနးအတျကးမူ စိနးေခၚမႈမ္ာ့စျာနြငးံ 

ရငးဆိုငးေနရဆဲ်ဖစးသညး၈ ေရသယဵဇာတအသု့ဵ်ပဳနြငးံဆိုငးသညးံ နညး့ပညာလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ လုပးထု့ဵ 

လုပးနညး့မ္ာ့အာ့ အ်ပီ့သတးေရ့ဆျဲ် ပဌာနး့်ခငး့နြငး၁ငး့တို႔နြငးံအညီ လကးေတျ႔ေအာငး်မငးေအာငး အေကာငး 

အထညးေဖၚနိုငးမႈအာ့ ်ပသ်ခငး့တို႔်ဖငး ံ မေဲခါငး်မစးေကားမတီဆိုငးရာေကာငးစီ၇ ပူ့တျေဲကားမတီ၇ 

ေကားမတီအတျငး့ေရ့မြူ့ရု့ဵတို႔၏အခနး့က႑အာ့ ်မြငးံတငးေပ့ရနးနြငးံံံ ေကားမတီက ခ္မြတးထာ့ေသာ 

လုပးငနး့အေကာငးထညးမႈမူဝါဒ်ဖငးံးံ ေရသယဵဇာတဘကးစုဵစီမဵအုပးခ္ဳပး လုပးကိုငးမႈစနစးကုိ လကးေတျ႔ 

အေကာငးအထညးေဖၚနိုငးေၾကာငး့ သကးေသ်ပနိုငးရနးတို႔မြာ စီမဵကိနး့ေအာငး်မငးရနးအတျကး သိသာ 

ထငးရြာ့သညးံ စိနးေခၚမႈတစးရပး်ဖစးသညး၈ အကယး၊ နိုငးငဵအဆငးံနြငးံ ေဒသအဆငးံနြစးမ္ိဳ့လု့ဵတျငး 

်ပဌာနး့ထာ့သညးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့နြငးံ ေရသယဵဇာတဘကးစုဵ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈနြငးံဆိုငးသညးံ 

အေ်ခခဵမူမ္ာ့ကို လကးေတျ႔အသု့ဵခ္နုိငးပါကေကာငးအထညးေဖၚမႈလုပးငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးနိုငးသညး၈ သို႔ေသား 

စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့အလိုကး အေကာငးအထညး ေဖၚရနးတာဝနးမ္ာ့ကို မတူ်ခာ့နာ့သညးံ 
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လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ေဆာငး ရျကးေနသညးံ မေဲခါငးေကားမရြငး အတျငး့  ေရ့မြူ့ရုဵ့အသီ့သီ့နြငးံ အဖဲျ႔ဝငး ၁ နုိငးငဵရြ ိ

မေဲခါငးေကားမရြငးအတျငး့ ေရ့မြူ့ရု့ဵမ္ာ့ကို ချဲေဝခ္ ထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို စုစုစညး့စညး့ 

ညီညီညျတးညျတး ေဆာငးရျကးနုိငးရနး ခကးခေဲစသညး၈ သုိ႔်ဖစး၊ လုပးငနး့ချဲတစးခုစီကို ေအာငး်မငး 

ေအာငးေဆာငးရျကးရနးနြငး ံ လုပးငနး့ချမဲ္ာ့ အၾကာ့က္ိဳ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားသညးံ ဆကးစပးမႈရြိရနးး လိုအပးသညးံ 

အ်ပငး စီမဵကိနး့တစးခုလု့ဵက မေဲခါငးေကားမရြငး၇အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒအတျငး့ရြ ိ က္ယး်ပနး႔သညးံ 

အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အတျကးအက္ိဳ့ရြိလာေစရနးမြာ ထကး်မကးပီ်ပငးသညး ံ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့မႈနြငးံ 

ေခါငး့ ေဆာငးမႈလိုအပးသညး၈ ဤသုိ႔ စိနးေခၚမႈမ္ာ့ရြိေနေသားလညး့ အဖျဲ႔ဝငး ေလ့နုိငးငဵလု့ဵက ထိုငး့နုိငးငဵ 

ဟျာဟငး့်မိဳ႔တျငးက္ငး့ပခံဲေသာ ထိပးသီ့အစညး့အေဝ့တျငး ှ၆၆၂ ခုနြစးမေဲခါငး့သေဘာတူညီခ္ကး ကို 

ပူ့ေပါငး့အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရနး သေဘာတူေၾကာငး့ ကတိကဝတး်ပဳခဲံၾကသညး၈ အဖျဲ႔ဝငး 

ေလ့နိုငးငဵမြ ဝနးၾကီ့ခ္ဳပးေလ့ဦ့နြငးံ တရုပးနြငး ံ ်မနးမာနုိငးငဵတို႔မြ အဆငးံ်မငးံအရာရြိမ္ာ့ တကး ေရာကးေသာ 

မေဲခါငးေကားမရြငးအစညး့အေဝ့ကို ဿွှွ ခုနြစးက ထိုငး့နိုငးငဵတျငးေအာငး်မငးစျာ က္ငး့ပနိုငးခဲံသညး၈ 

အဖျဲ႔ဝငးေလ့နိုငးငဵမြေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ှ၆၆၂ ခုနြစး မေဲခါငးသေဘာတူညီခ္ကးအေပၚ ပူ့ေပါငး့ 

ေဆာငးရျကးရနး ထပးမဵအတညး်ပဳခံဲၾက်ပီ့ ေဖၚ်ပပါစိနးေခၚမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ နိုငးရနး အတျကး ေရအရငး့အ်မစး 

ဘကးစုစီဵမဵခနး႔ချဲမႈကိုအေ်ခ်ပဳသညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့မဟာဗ္ဴဟာ ေရ့ဆျအဲေကာငး 

အထညးေဖၚရနး တိုကးတျနး့ခံဲၾကသညး၈ 

မဟာဗ္ဴဟာနြငးံ ပတးသကးသညးံအေ်ခခဵအုတး်မစးကို ှ၆၆၂ခုနြစး မေဲခါငးသေဘာတူညီခ္ကး 

တျငးခ္ထာ့ခံဲ်ပီ့်ဖစးသညး၈အဆိုပါမဟာဗ္ဴဟာမြာ မေဲခါငးသေဘာတူညီခ္ကး၏ပုဒးမ (ဿ) ပါ―စီမဵကိနး့ မ္ာ့ နြငး ံ

လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ ေရ့ဆျ၊ဲ   ေရျ့ခ္ယး်ခငး့၇အမ္ိဳ့အစာ့ချဲ် ခာ့်ခငး့နြငးံ ဦ့စာ့ေပ့သတးမြတး်ခငး့မ္ာ့ 

ေဆာငးရျကးရာတျငး အေထာကးအပံဵရရြိရနးနြငးံအေကာငးအထညးေဖၚရနးအတျကး  ်မစးဝြမး့ ေဒသဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့ 

စီမဵကိနး့ ေရ့ဆျေဲဆာငးရျကးရနး‖ ဆိုသညးံ်ပဌာနး့ခ္ကးကိုအေ်ခခဵလ္ကး ေရ့ဆျေဲဆာငး ရျကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

သတငး့အခ္ကးအလကးအကနး႔အသတးရြိမႈ၇ ဖျ႔႔ဵ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့လုပးငနး့နြငးံ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့တို႔၏ ပဓာန 

က္မႈမ္ာ့ကို ေထာကးရႈလ္ကး  မေဲခါငး်မစးေအာကးပုိငး့ေဒသတျငး ေရရြညးတညးတံဵသညးံနညး့လမး့်ဖငးံ 

ေရသယဵဇာတဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့အတျကးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး နုိငးရနးနြငးံစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးနုိငးရနး အဆိုပါ 

မဟာဗ္ဴဟာတျငး ကနဦ့ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပဌာနး့ ထာ့သညး၈ ဤမဟာဗ္ဴဟာ်ဖငးံေရနြငးံ ဆကးစပး 

သယဵဇာတမ္ာ့ ကို ေ်ပာငး့လညး့်ဖစးေပၚမႈမ္ာ့ နြငး ံ အည ီ ဆု့ဵ်ဖတးအေကာငးအထညးေဖၚနိုငးရနး အတျကး 

ငါ့နြစးကကာလတိုငး့တျငး ်ပနးလညးသု့ဵသပး ်ခငး့နြငးံ်ပငးဆငး်ခငး့ ်ပဳလုပးနုိငးမညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ 

စဥးဆကးမ်ပတးဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဆိုငးရာစီမဵကိနး့ ေရ့ ဆျအဲေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့ လုပးငနး့စဥးတစးရပးကို 

ခ္မြတးေပ့သညး၈ ဤမဟာဗ္ဴဟာကို်ပနးလညး သု့ဵသပး်ပငးဆငးေရ့ဆျဲ် ခငး့လုပးငနး့အာ့ ဿွှ၂ခုနြစးတျငး 

ေဆာငးရျကးနုိငးမညးဟု ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညး၈  

ေရရြညးတညးတဵံသညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ေဆာငးရျကးရာတျငး အေရ့ပါသညးံ လကးစျဲတစးရပး 

အ်ဖစးအသု့ဵ်ပဳနုိငးသညး ံ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ ဗ္ဴဟာေ်မာကး ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို  

အဆိုပါမဟာဗ္ဴဟာတျငး ေအာကးပါအတိုငး့ ်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ 
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- ေရေၾကာငး့သျာ့လာမႈ၇ ေရတိမးေဒသ (Wetland) မ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲမႈ၇ မုိ့ေခါငးေရရြာ့မႈ၇ 

ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈ၇ငါ့လုပးငနး့စသညးံး ေရသယဵဇာတဆိုငးရာလုပးငနး့က႑မ္ာ့နြငး ံ ပတးသကးသညးံ 

်မစးဝြမး့ေဒသရညးရျယးခ္ကးနြငးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာမဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့  

- ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကိုေစာငးၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့၇ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈလိုငးစငးထုတးေပ့်ခငး့၇ ကိနး့ဂ 

ဏနး့နြငး ံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ တို႔အပါအဝငး နိုငးငဵအဆငးံအေ်ခခဵ ေရသယဵ 

ဇာတ စီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့စဥးအာ့ တို့တကးေအာငးေဆာငးရျကး်ခငး့  

- မေဲခါငး်မစးေကားမရြငး၏ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့အာ့အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့၇ ်မစးဝြမး့ 

ေဒသ၏အေ်ခအေနအာ့ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့နြငးံ အစီရငးခဵ်ခငး့၇ စီမဵကိနး့ လုပးငနး့စဥး 

တစးခုလဵု့အာ့ေစာငံးၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့ ၇ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ်မြငးံတငး 

ေပ့်ခငး့ တို႔အပါအဝငး ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ ပတးသကး 

သညးံလုပးငနး့စဥး တို့တကးေအာငးေဆာငးရျကး်ခငး့ 

- ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုလု့ဵလႊမး့်ခဵဳမႈရြိသညးံ တိက္သညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ နြငး ံ အေ်ခခဵညႊနး့ 

ကိနး့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ နြငးံ 

- မေဲခါငး်မစးဝြမး့ေကားမရြငး၏ ကနဦ့ စျမး့ေဆာငးမႈ်မြငးံတငးေရ့အစီအစဥးမ္ာ့နြငးံ အဖျဲ႔ဝငးနုိငးငဵ မ္ာ့၏ 

လကးရြိစျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို်ဖညးံစျကးကူညီေပ့သညးံ လုပးငနး့ မ္ာ့ အပါအဝငး 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငးေရ့ အစီအစဥးအာ့ အေကာငး 

အထညးေဖၚေဆာငးရျကး်ခငး့  

အဆိုပါမဟာဗ္ဴဟာအရ အေကာငးအထညးေဖၚရမညးံ ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ အခ္ိနးဇယာ့ 

နြငးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ပါဝငးသညးံ ရြငး့လငး့်ပတးသာ့ေသာ လမး့်ပေ်မပဵုကုိ ေရ့ဆျေဲဖၚထုတးထာ့ သညး၈ 

လမး့်ပေ်မပဵု၏ ပထမဦ့ဆု့ဵလုပးငနး့မြာ အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵတို႔၏အေ်ခအေနနြငးံ လိုကးေလ္ာညီ ေထျရြိသညးံ 

်ဖညးံစျကး လုပးငနး့မ္ာ့ပါဝငးသညးံ နိုငးငဵအဆငးံ စီမဵခ္ကး ေလ့ခုအပါအဝငး ဿွှှ ခုနြစး ်မစးဝြမး့ေဒသ 

လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈစီမဵခ္ကးကို ေရ့ဆျဲ် ပဳစု်ခငး့်ဖစးသညး၈ နိုငးငဵအဆငးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ တျငး၁ငး့တို႔၏ 

လကးရြိအမ္ိဳ့သာ့အဆငးံစီမဵကိနး့မ္ာ့၉ ်ဖညးံစျကးေဆာငးရျကးရနးလိုအပးေသာလုပးငနး့ မ္ာ့ပါဝငးမညး်ဖစး်ပီ့  

အဆိုပါလုပးငနး့မ္ာ့သညး နိုငးငဵတစးခု်ခငး့ စီ၏ သတးမြတးနယးပယးနြငးံ ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးရနး 

လိုအပးမႈမ္ာ့ကို အေ်ခခဵ၊ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့မညး်ဖစးသညး၈  
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ပဵု ဿ.၀ ၈ ှ၆၆၂ခုနြစး မဲေခါငး သေဘာတူညီခ္ကး အရ ေရ့ဆျရဲမညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵကိနး့ကို အဆငးံ ၄ 

ဆငးံပါဝငးေသာ စဥးဆကးမ်ပတးစီမဵကိနး့ေရ့ဆျေဲရ့ လုပးငနး့စဥးနြငးံ အညီေဆာငးရျကး ရရြိနိုငးသညး ှဿ  

မဟာဗ္ဴဟာအရ  ်မစးဝြမး့ေဒသ၏အနာဂတးကာလဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့အေပၚ စုစညး့ အက္ိဳ့ သကးေရာကး 

နိုငးမႈ အေ်ခအေနကို ဘကးစုဵဆနးး့စစးေဖၚထုတးရာတျငး နုိငးငဵအဆငးံနြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ အဆငးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ 

အခ္ငး့ခ္ငး့ဆကးႏျယးပတးသကးမႈနြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသချဲအဆငးံ နြငးံ နိုငးငဵအဆငးတံျငး တညးရြိသညးံ ေရနြငးံ 

ဆကးစပးသယဵဇာတမ္ာ့ ကို အတူတကျ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ေဆာငးရျကးသညး၈  မဟာဗ္ဴဟာကို 

ေနာကးဆု့ဵ်ဖစးေပၚေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့နြငးံ အညီပုဵမြနး ်ပငးဆငးေရ့ဆဲျ် ခငး့သညး  စဥးဆကးမ်ပတး စီမဵကိနး့ 

ေရ့ဆျေဲရ့ လုပးငနး့စဥး (Rolling basin planning process) အတျကး ေသာံခ္ကး်ဖစးသညး၈ 

  မဟာဗ္ဴဟာကို ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုလု့ဵပါဝငးေနသညးံ နုိငးငဵအတျငး့နြငးံနိုငးငနဵယးနိမိတး ေက္ားလျနး 

ေဒသမ္ာ့အတျငး့တျငး အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသကံဲသို႔  ်ပငးဆငး်ခငး့လညး့ 

်ပဳလုပးရနးလညး့ လိုအပးသညး၈်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံတျငး စာ့နပးရိကၡာဖူလဵုမႈနြငး ံ အသကးေမျ့ ဝမး့ 

ေၾကာငး့မႈအတျကး အေထာကးအကူ်ပဳေပ့ေနသညးံ ေဂဟစနစးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကိုထိနး့သိမး့ရနး 

ရညးရျယးလ္ကး အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့က လကးခဵနုိငးေသာ သယဵဇာတဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့နြငး ံ ထိနး့သိမး့ေရ့တို႔အၾကာ့ 

ခ္ိနးချငးညြာ ညီမြ္သညးံဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ပူ့တျခဲ္မြတးနုိငးရနးအတျကး သတငး့အခ္ကးအလကး ေကာကးယူ 

ဆနး့စစး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကိုအာ့လု့ဵပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးလ္ကးရြိသညး၈ ဤသုိ႔်ဖငးံ အဖျဲ႔ဝငး 

နုိငးငဵမ္ာ့နြငး ံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က ေရနြငးဆံကးစပးေနသညးံ သယဵဇာတမ္ာ့ ဆကးလကး 

ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးရနး အလာ့အလာရြိသညးံ လုပးငနး့နယးပယးမ္ာ့ကို ပူ့ေပါငး့ေရျ့ခ္ယးနိုငးေစမညး 

်ဖစးသညး၈ေရျ့ခ္ယးလိုကးသညး ံ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ ဆကးလကးေဆာငးရျကးမညးံလုပးငနး့ 

နယးပယးမ္ာ့သညးနုိငးငဵအဆငး ံ စီမဵကိနး့မ္ာ့နြငးံ လိုကးေလ္ာညီေထျရြိရနးးလိုအပးသကံဲသုိ႔ အေကာငးအထညး 

ေဖၚရာတျငးလညး့ ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံနြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ ချဲအဆငးံ တို႔တျငးရြိသညး ံအေ်ခအေနအမ္ိဳ့မ္ိဳ့နြငးံ 

လိုကးေလ္ာညီေထျရြိေရ့အတျကး ပူ့ေပါငး့ညြိနုိငး့ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး ၈ 
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မဲေခါငး်မစးဝြမး့ေဒသနိုငးငဵမ္ာ့အတျငး့ နယးနမိတးေက္ားလျနး၊ ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈစနစးနြငးံအညီေအာငး်မငးစျာ ေဆာငးရျကးရနးအတျကး ရငးဆိုငး ရသညးံ ်ပသနာ 

တစးရပးမြာ  လုပးငနး့က႑တစးခု်ခငး့စီသညး ၁ငး့တို႔၏ရညးရျယးခ္ကးေအာငး်မငးရနး ၾကီ့မာ့သညး 

စီမဵကိနး့ၾကီ့မ္ာ့ေဆာငးရျကးၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈အထူ့သ်ဖငးံဆညးေ်မာငး့နြငးံ ေရအာ့ လြ္ပးစစး စီမဵကိနး့ 

ၾကီ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ်မစးမၾကီ့ေပၚတျငးေရ့အာ့လြ္ပးစစး စကးရဵုေဆာကး လုပး်ခငး့လုပးငနး့ နြငး ံ ်မစးေအာကးပိုငး့ 

ငါ့ဖမး့လုပးငနး့တို႔အၾကာ့်ဖစးပျာ့သညးံပဋိပကၡမြာ သိသာထငးရြာ့သညး၈ ရညးရျယးခ္ကးတစးမ္ိဳ့ 

တညး့အတျကးေဆာငးရျကးေသာစီမဵကိနး့ၾကီ့မ္ာ့သညး တညးေဆာကးသူ/ပိုငးရြငး/လုပးငနး့လညးပတး 

သူအာ့လု့ဵ တို႔အတျကး ရညးရျယးခ္ကးမ္ိဳ့စဵုကိုအေ်ခ်ပဳ ေဆာငးရျကးေသာစီမဵကိနး့မ္ာ့ထကး အက္ိဳ့အ်မတး 

ပိုမိုရရြိေစသညး၈ သို႔ေသား၁ငး့စီမဵကိနး့မ္ာ့ ေၾကာငးံ စီမဵကိနး့၏်မစးအထကးပိုငး့ဧရိယာမ္ာ့နြငးံ 

်မစးေအာကးပိုငး့ဧရိယာမ္ာ့တျငး မလိုလာ့ အပးသညးံ ်ပသနာမ္ာ့ကိုေပၚေပါကးေစသညး၈ စီမဵကိနး့မ္ာ့ 

ကိုဘကးစဵုရႈေထာငးံစဵုမြ ၾကညးံရႈ၊ ဆနး့စစး်ခငး့နြငး ံ ဒီဇိုငး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့ ေဆာငးရျကးနိုငးရနး နြငး ံအစို့ရဌာနမ္ာ့နြငးံ 

စီမဵကိနး့ အေကာငးအထညးေဖၚသူမ္ာ့အၾကာ့တျငး လညး့ေကာငး့ အစို့ရဌာနအခ္ငး့ခ္ငး့အၾကာ့တျငး လညး့ 

ေကာငး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးနိုငးရနး သကးဆိုငး ရာအစို့ရဌာနမ္ာ့၏ အသိစိတးဓါတးနြငးံစျမး့ ေဆာငးရညးတို႔ကို 

်မြငးံ တငးေပ့ရနးလိုအပးသညး၈  

နိုငးငဵအဆငးံတျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့နြငး ံ ပတးသကးသညးံ စျမး့ 

ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့နြငးံ အဖဲျ႔အစညး့တညးေထာငး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ေဆာငး 

ရျကးလ္ကးရြိသညး၈အထူ့သ်ဖငးံ မၾကာမီကတညးေထာငးခံဲေသာနိုငးငဵအဆငးံ ေရနြငးံဆကးစပးသယဵ 

ဇာတမ္ာ့စီမဵခနး႔ချမဲႈနြငး ံ ဆိုငးသညးံအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ နြငး ံ  ်မစးဝြမး့ေဒသချ ဲ မ္ာ့ရြိ၁ငး့တို႔၏ 

လကးေအာကးခဵအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ အတျကး အဆိုပါလုပးငနး့မ္ာ့ကိုအခ္ိနးကိုကးေဆာငးရျကးနိုငးသညး၈  ေဖၚ်ပပါ 

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးအေကာငး 

အထညးေဖၚရာတျငး ေပါငး့စပးညြိႏႈိငး့ေပ့ရနး်ဖစး်ပီ့ မူလရြိ်ပီ့ အစို့ရဌာနမ္ာ့မြာ ေအာကးေ်ခသိမး့ 

လုပးငနး့မ္ာ့ကိုေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး ှဿ၈ 

 

လုပးငနး့အဆငးံ လုပးငနး့စဥး အေထာကးအကူ်ပဳ 
လုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့ 

ှ. 
ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈစနစး 
ကို အေ်ခခဵလ္ကး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ 
ဆနး့စစးေဖၚ ထုတး ်ခငး့၇ နိုငးငဵအဆငးံ 
နြငးံ လုပးငနး့က႑ အလုိကး ေရသယဵ 
ဇာတဆိုငးရာ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ နြငးံ 
အ်ခာ့်ဖစးနုိငးေ်ခဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ လုပး 
ငနး့မ္ာ့စုစညး့်ခငး့   

စီမဵကိနး့မ္ာ့ ဆိုငးရာ ဗဟိုကိနး့ဂ 
ဏနး့အေ်ခခဵစနစးတျငး ထညးံသျငး့ 
ရနးအတျကး စုစညး့ရရြိေသာနုိငးငဵ အ 
ဆငးံစီမဵကိနး့မ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ဖလြယး်ခငး့၇ 
 
်မစးဝြမး့ေဒသ တစးခုလု့ဵဆိုငးရာ အ 
နာ ဂတးဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့ အလာ့အ လာမ္ာ့၇ 

ဗဟိုကိနး့ဂ ဏနး့အေ်ခခဵစနစး၇ 
်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုလု့ဵဆုိငးရာ 
အနာဂတးဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့ အလာ့ အ 
လာ ဆနး့စစးခ္ကး၇ အ်ခာ့်မစး 
ဝြမး့ ေဒသလု့ဵဆုိငးရာ ဆနး့စစး 
်ခငး့နညး့စနစးမ္ာ့ 
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ဇယာ့ ဿ.၀၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကး ၏ အဆငးံ၄ဆငးံအာ့ေဖၚ်ပ်ခငး့ 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈနညး့လမး့ အေ်ခခဵ ်မစးဝြမး့ေဒသ ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့မဟာဗ္ဴဟာ ကို 
ဿွှှခုနြစး ဖနးနဝါရီလ ဿ၃ရကးေန႔ တျငးက္ငး့ပေသာ  ၄ ၾကိမးေ်မာကး မဲေခါငးေကားမရြငး အစညး့အေဝ့တျငး 

လူမႈ ေရ့၇စီ့ပျာ့ေရ့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငး 
ထိခိုကး မႈဆနး့စစး်ခငး့နြငးံ ဆိုငးသညးံ 
ရညးရျယးခ္ကး နြငးံစဵမ္ာ့သတးမြတး 
ရနး ေဒသအဆငးံ နြငးံ နုိငးငဵ 
အဆငးံမ္ာ့တျငး ေဆျ့ေႏျ့ ညြိနိုငး့ 
်ခငး့၇ ကၽျမး့က္ငးမႈနြငးံ ပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ 
အသု့ဵ်ပဳ၊ဆနး့စစး်ခငး့နြငးံ ရလဒးမ္ာ့ 
စီစစးအတညး ်ပဳ်ခငး့၇ 

ဿ. DOS 
ကိုအသု့ဵ်ပဳ၊ေရသယဵဇာတမ္ာ့ 
ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့နြငးံ ေရႏြငးံပတးသကးသညးံ 
အချငးံ အလမး့ မ္ာ့(ဿ) 
မ္ိိဳ့လု့ဵပါဝငးသညးံအ ခ္ကးအ လကး 
မ္ာ့ ေဖၚထုတးစု စညး့်ခငး့ 

အဖျဲ႔ဝငး နုိငးငဵမ္ာ့အၾကာ့ ေဆာငး 
ရျကးမညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ 
ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကးရရြေိရ့ 
အတျကး ်ပဳလုပးေသာ ေဒသ အဆငးံ 
နြငးံ နိုငးငဵ အဆငးံေဆျ့ေႏျ့  ေဆျ့ေႏျ့  
ပျဲမ္ာ့၇ 
DOSစနစး အသု့ဵ်ပဳမႈ ကို ပိုမုိေကာငး့ 
မျနးေစရနး အက္ိဳ့နြငးံအ်ပစးမြ္တေစ 
မညးံ နညး့လမး့ကို ေရျ့ခ္ယး်ခငး့ 
(Possible consideration of 
options for benefit and impact 
sharing that will enhance the 
DOS.) 
 
 

်မစးဝြမး့ေဒသ တစးခုလု့ဵ ၏ 
အနာ 
ဂတးဖျဵ်ဖိဳ့ေရ့အလာ့အလာ 
ဆနး့ စစးခ္ကး၇ သေဘာတူညီ 
ခ္ကးရ ရြိ်ပီ့်ဖစးသညးံ 
ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ 
လူမႈေရ့ရညးရျယးခ္ကး မ္ာ့ 
ဆိုငး 
ရာေၾကညာခ္ကးနြငးံအေ်ခခဵ 
ညႊနး့ ကိနး့မ္ာ့၇ မဲေခါငး 
်မစးေကားမရြငး လုပးထု့ဵလုပး 
နညး့မ္ာ့၇ မဟာဗ္ဴ 
ဟာေ်မာကး ဦ့စာ့ေပ့သတး 
မြတး ခ္ကးမ္ာ့၇ 
စူ့စမး့ေလံလာရရြိခ္ကး မ္ာ့   

၀. DOS ကုိအသု့ဵ်ပဳလ္ကး ေရသယဵ 
ဇာတနြငးံ ဆကးစပးသယဵဇာတ ဖျဵ႔ 
်ဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာမ္ာ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ 
ေဖၚထုတး်ခငး့ 

ေရျ့ ခ္ယးရနး ဆနး့စစးခ္ကးရလဒး 
မ္ာ့အပါအဝငး ေရသယဵဇာတလုပး 
ငနး့က႑်ပငးပ မြ စီမဵကိနး့မ္ာ့ ေဖၚ 
ထုတး်ခငး့၈ 
ေနာကးဆု့ဵအေ်ခအေနနြငးံအညီ စီမဵ 
ကိနး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ဗဟို ကိနး့ဂဏနး့ 
အေ်ခခဵစနစးအာ့်ပငး ဆငး ်ခငး့၈ 

က္ယး်ပနး႔သညးံ (နိုငးငဵအဆငး ံ
နြငးံ ေဒသအဆငးံ) ေရရြညး 
တညးတံဵမႈဆိုငးရာ စဥး့စာ့သု့ဵ  
သပးခ္ကးမ္ာ့၇ မဟာဗ္ဴဟာ 
ေ်မာကး ဦ့စာ့ေပ့သတးမြတး 
ခ္ကးမ္ာ့၇ ေရသယဵဇာတစီမဵ 
ခနး႔ ချမဲႈနြငးံ လုပးငနး့က႑အ 
လိုကးလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့၇ စီမဵ 
ကိနး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ဗဟိုကိနး့ဂ 
ဏနး့ အေ်ခခဵစနစး 
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အတညး်ပဳခံဲသညး၈ မဲေခါငးေကားမရြငး အဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵမ္ာ့သညး မဟာဗ္ဴဟာအာ့အေကာငးအထညးေဖၚ 
ေဆာငးရျကး်ခငး့သညး ေရသယဵဇာတမ္ာ့ေရရြညးဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့တို့တကးေရ့အတျကး ေဒသတျငး့ပူ့ေပါငး့ေဆာငး 
ရျကးမႈကို်မြငးံတငးးေပ့နိုငးမညးံအ်ပငး ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ၏အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို ေလြ္ာံခ္ေရ့နြငးံေဂဟစ 
နစးမ္ာ့နြငးံ လူမႈစီ့ပျာေရ့ဆိုငးရာမ္ာ့ကိုအကာအကျယးေပ့ေရ့ တို႔တျငး အေထာကးအကူ်ဖစးလာမညးဟု ေမြ္ား 
လငးံထာ့ၾကသညး၈ ၁ငး့တို႔က ပူ့ေပါငး့ေလံလာသငးယူ်ခငး့နြငးံ စျမး့ေဆာငးရညး်မြငးံတငး်ခငး့တို႔လိုအပးပဵုကို 
မီ့ေမာငး့ထို့်ပခံဲၾကသညးံအ်ပငး ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ရြိ ်ပညးသူမ္ာ့ကိုလညး့ ဤမဟာဗ္ဴဟာအာ့အေကာငး 
အထညးေဖၚရာတျငး အဓိကအခနး့က႑မြ ပါဝငးေဆာငးရျကးၾကရနး ေတာငး့ဆိုခံဲၾကသညး ှ၀ ၈    
 
ဿ.၁၈ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငး (The European Union Water Framework Directive) 

ဤအခနး့တျငး ဥေရာပသမဂၢ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး်ဖငးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချ ဲ
မႈစနစးအာ့ အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့ကိုတငး်ပထာ့သညး၈ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးသညး 
ဥေရာပသမဂၢနယးေ်မအတျငး့ရြိ ေ်မေပၚေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့(်မစးမ္ာ့၇ကနးမ္ာ့၇်မစးဝမ္ာ့နြငးံကမး့ရို့တနး့ 
ေဒသေရမ္ာ့ အပါအဝငး) နြငးံ ေ်မေအာကးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ ကိုထိနး့သိမး့ကာကျယးရနးအတျကး ေရ့ဆျဲ် ပ 
ဌာနး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေရသယဵဇာတမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ အဓိက ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကး 
(Evironmental Objective) မ္ာ့မြာဿွှ၂ (သို႔မဟုတး ဿွဿှ)တျငးေ်မေပၚနြငးံေ်မေအာကး ေရအာ့လု့ဵကို 
ေကာငး့မျနးသညးံအေ်ခအေနတျငး ထိနး့သိမး့ထာ့ရနး၇ လကးရြိေရတညးရြိေနေသ့သညးံေနရာမ္ာ့ ပ္ကးစီ့ 
ယိုယျငး့်ခငး့မြကာကျယးရနးနြငးံ ေရအရညးအေသျ့်မငးံမာ့သညးံအေနအထာ့တျငး ထိနး့သိမး့ထာ့နိုငးရနး ်ဖစး 
သညး၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငး  ၏ရညးရျယးခ္ကးမြာ ်မစးဝြမး့ေဒ သ 
ေရေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈလုပးငနး့စဥး နြငးံအညီ  လကးရြိ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကို ေရရြညး 
ထိနး့သိမး့ကာကျယးလ္ကးစဥးဆကးမ်ပတးအသု့ဵခ္နုိငးရနး နြငးံ ေရနြငးံဆိုငးသညးံေဂဟစနစးမ္ာ့နြငးံ ေ်မေအာကး 
ေရတို႔၏အရညးအေသျ့အာ့ တို့တကးေကာငး့မျနးလာေစေရ့ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး ်ဖစးသညး၈ ေရထုညစး 
ညမး့မႈအေ်ခအေနကို ဥေရာပတိုကးရြိ ်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့စို့ရိမးစိတး တို့ပျာ့လာမႈ နြငးံ ေရအရငး့ 
အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့နြငးပံတးသကးသညးံ ဥပေဒလုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့မြာ နိုငးငဵမ္ာ့အၾကာ့ တစးေက္ာငး့ 
တစးဂါထာတစးရျာ တစးပုဒးဆနး့်ဖစးေနမႈကို ေ်ဖရြငး့နိုငးရနးအတျကး ေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငးကို 
ေရ့ဆျဲ် ပဌာနး့ရ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ နုိငးငဵနယးေ်မ နြငးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈ နယးေ်မ အေပၚတျငးမူတညး၊ စီမခဵနး႔ချဲမညးအံစာ့ 
သဘာပထ ဝီဝငးအေနအထာ့သို႔မဟုတးေရစီ့ေရလာနယးနိမိတးအလိုကး ေရအရငး့ အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈ 
နညး့လမး့ ဟုဆိုရမညးံ်မစးဝြမး့ေဒသကိုအေ်ခခဵသညးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈကုိအသု့ဵ်ပဳရနး ဥေရာပသမဂၢ၏ 
ေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငးတျငး်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ 

ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးကို ဥေရာပသမဂၢအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့၏ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ဥပေဒ 
မ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့်ပဌာနး့အေကာငးအထညးေဖၚၾကရသညး၈ ဥေရာပသမဂၢ၏ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူ 
ေဘာငးတျငး ပုဒးမေပါငး့ ဿ၃ ခုပါဝငးသညး၈ လကးရြိအေနအထာ့တျငး ဥေရာပသမဂၢအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့နြငး ံ
ေနားေဝ နိုငးငဵတို႔၏ဥပေဒမ္ာ့တျငး ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးကို ထညးံသျငး့်ပဌာနး့အသု့ဵ်ပဳလ္ကးရြိသညး၈ 
သို႔ ေသား လညး့ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေရဥပေဒတလမး့ညႊနး မူေဘာငးကိုအ်ပညးံအဝအေကာငးအထညးေဖၚနိုငး 
ရနးမြာမူ ယခုအခ္ိနးအထိအခကးအခဲနြငးံၾကဳဵေတျ႔ေနရဆဲ်ဖစးသညး၈ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကို ေကာငး့မျနးသညးံ 
ေဂဟ စနစးအေနအထာ့ (Ecolgical Status) တျငးထိနး့သိမး့ထာ့နိုငးရနးအတျကး  လုပးငနး့က႑ 
တစးခုတညး့က တာဝနးယူစီမဵအုပး ခ္ဳပးလုပးကုိငးသညးံစနစးမြ လုပးငနး့က႑ေပါငး့စုဵ လႊမး့်ခဳဵစီမဵ 
အုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးသညးံနညး့ စနစးသို႔ေ်ပာငး့လဲရနး ဥေရာပသမဂၢ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငးတျငး 
်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ ထို႔အ်ပငး အဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵ မ္ာ့အာ့ ကိနး့ဂဏနး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေကာကးယူစုစညး့ရနးနြငးံ 
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်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစီမဵခ္ကးမ္ာ့ ေရ့ဆျရဲနးလမး့ညႊနးထာ့သညး၈ ဥေရာပသမဂၢ 
အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အာ့လု့ဵလိုလိုသညး ကိနး့ဂဏနး့အခ္ကး အလကးမ္ာ့ေကာကးယူရနးအတျကး 
လုပးထု့ဵနညး့လမး့ညႊနးမ္ာ့ ေရ့ဆျဲ် ပဳစု်ခငး့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချဲမႈ စီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျရဲနးအတျကး 
အခ္ိနးနြငးံရနးပုဵေငျအေ်မာကးအမ္ာ့ကို အသု့ဵ်ပဳခဲံၾကရသညး (Hering et al., 2010)၈  ေရဥပေဒ 
လမး့ညႊနးမူေဘာငး၏အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အေပၚ ဥပေဒအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ  ၇ ၁ငး့၏ အဓိကအယူအဆ 
မ္ာ့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသနယးနမိတးသတးမြတး်ခငး့ တို႔နြငးပတးသကး၊ ေဆျ့ေႏျ့ညြိနိုငး့မႈမ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ 
ေဆာငးရျကးခဲံၾကရ်ပီ့ အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့အေပၚေ်ဖရြငး့်ပီ့မြ သေဘာတူညီခ္ကး ရရြိခဲံၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈  

အထူ့သ်ဖငးံ လုပးငနး့က႑အလိုကး အေ်ခခဵတာဝနးနြငးံ ဝတၲရာ့မ္ာ့ကို အသိအမြတး်ပဳလ္ကး က႑ 
ေပါငး့စုဵလႊမး့်ခဳဵသညးံ တာဝနးနြငးံ ဝတၲရာ့မ္ာ့ကို သတးမြတး်ပဌာနး့ရာတျငးအခကးအခဲမ္ာ့ၾကဵဳေတျ႔ရသညး၈  
ထို႔အ်ပငး ေရကနးမ္ာ့နြငးဆိုံငးေသာတိက္သညးံ ဇီဝေဗဒကိနး့ဂဏနး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့မရြိသညးံအေ်ခအေန 
မ္ိဳ့တျငး ဥေရာပသမၼဂၢ ေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငး နြငးံအညီ ်မစးမ္ာ့နြငးံ ကမး့ရုိ့တနး့ေဒသရြိ ေရအရငး့ 
အ်မစးမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့ကို လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး ရႈပးေထျ့မႈမ္ာ့ကို 
ေပၚေပါကးေစသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ဥေရာပတိုကးအတျငး့ရြိ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချနိုဲငးရနး 
အဖျဲ႔အစညး့တစးရပးတညးေထာငး်ခငး့၇ ဘဵုရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့၇ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ဆိုငးရာ ဘဵုလုပးငနး့ 
စနစးခ္မြတးရနးလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ေပ့်ခငး့၇ အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့က     လိုကးနာရမညးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ပဌာနး့ 
်ခငး့၇စုေပါငး့ေဆာငးရျကးရမညးံလုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ အဓိပၸာယးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ 
အတျကးမူ ်ပီ့်ပညးံစုဵသညးံ လကးနကးေကာငး့တစးခု်ဖစးသညး၈  ေရသယဵဇာတ ကိနး့ဂဏနး့အခ္ကး 
အလကးမ္ာ့ကို ဥေရာပသမဂၢ အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အၾကာ့ ႏႈိငး့ယြဥးအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ကို အေရ့ပါသညးံ 
လုပးငနး့တစးရပး်ဖစးသတးမြတးထာ့သညး၈ ဤသုိ႔်ဖငးံေရထုအေ်ခ်ပဳေဂဟစနစးမ္ာ့၏ ေဂဟေဗဒနြငးံ 
ပတးသကးသညးံဗဟုသုတ တိုပျာ့လာေစရနး ေဆာငးရျကးနုိငးမညးံအ်ပငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵု 
စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့နြငးစံပးလ္ဥး့သညးံ ်ပသနာမ္ာ့ေ်ဖရြငး့ရာတျငးလုပးငနး့ က႑မ္ာ့အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ 
နြငးံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈတို့တကး လာေစရနးေဆာငးရျကးနုိငးမညး်ဖစးသညး၈ 
ဥေရာပသမဂၢ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏အဓိက ေအာငး်မငးမႈတစးရပးမြာ ဥေရာပတစးချငးရြိ 
ေရနမူနာမ္ာ့ေကာကးယူ်ခငး့နြငးံ ဆနး့စစး်ခငး့ေဆာငးရျကးသညးံ စဵနမူနာလုပးထု့ဵ လုပးနညး့မ္ာ့အာ့ 
်ပဌာနး့နုိငး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငးကို ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈဆိုငး 
ရာအေ်ခခဵမူမ္ာ့အေပၚတျငး အေ်ခ်ပဳ ်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး ်မစးဝြမး့ 
ေဒသကိုအေ်ခခဵ၊ေရသယဵဇာတ မ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲရနး၇ လုပးငနး့က႑မ္ာ့၇ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကး သူမ္ာ့နြငးံ 
အစို့ရတာဝနးရြိသူမ္ာ့အၾကာ့ ေပါငး့စပးညြိနုိငး့ေဆာငးရျကးရနးနြငးံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အာ့ 
လု့ဵပါဝငးေစရနး ်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ သို႔ေသားလညး့အာ့နညး့ခ္ကးတစးခုမြာ ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒ လမး့ညႊနး 
မူေဘာငးသညး အမ္ိဳ့သမီ့အမ္ိဳ့သာ့တနး့တူညီမြ္မႈကို အေလ့မထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစး 
ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈဆိုငးရာ ဒဗၺလငးေၾကညာစာတမး့တျငး ေဖၚ်ပခံဲသညးံ က္ာ့မတနး့တူညီမြ္မႈ 
နြငးံအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏ အေရ့ပါမႈတို႔ကို ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငးတျငး မေတျ႔ရြိရေပ၈   

ေအာကးတျငး ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငး၏ အေ်ခခဵမူမ္ာ့အနကးမြ အေရ့ပါသညးံ 
မူမ္ာ့ကို ဦ့စျာေဖၚ်ပထာ့်ပီ့ လုပးငနး့အေကာငးအထညးေဖၚမညးံ ဘဵုမဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ကို ဆကးလကး 
ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး ၾကဳဵေတျ႔ရသညးံ အဓိက အခကးအခဲနြငးံ 
်ပသနာမ္ာ့ကိုလညး့ ဆကးလကးေဆျ့ေႏျ့ တငး်ပသျာ့ရႏးရြိသညး၈ 
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ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနး မူေဘာငး၏ အဓိက အ်ခခဵမူမ္ာ့ 
(က) ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒ လမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး ေဖၚ်ပပါရြိသညးံ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့်ခငး့အယူအဆ 
မြာေရသယဵဇာတဆိုငးရာ လုပးငနး့ေခါငး့စဥးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့နြငးံ ကိစၥရပးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့တို႔ အေပၚတျငး ဆကးစပးလႊမး့်ခဳဵ 
မႈရြိသညး၈ ပထမဦ့စျာ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ (Environmental Objectives) 
ေအာငး်မငးရနးအတျကးေဆာငးရျကးရမညးံလုပးငနး့မ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့နြငးံ ေရသယဵဇာတမ္ာ့အေပၚတျငး 
က္ေရာကး ေနသညးံဖိအာ့အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့နြငးံ ၁ငး့တို႔၏အက္ိဳ့ သကးေရာကးမႈအတိုငး့အတာ မ္ာ့ကို 
ဆနး့စစးရာတျငး နုိငးငဵအလိုကး ကၽျမး့က္ငးမႈနြငးံ သတးမြတးထာ့သညးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ကိုေပါငး့ 
စပးညြနိုိငး့ ေဆာငးရျကးေစ်ခငး့်ဖစးသညး၈ဒုတိယအဆငးံအေနနြငးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ဘဵုရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ 
ခ္မြတးေစ်ခငး့၇ ေရထုအေ်ခ်ပဳ ေဂဟစနစးမ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့ ကာကျယးရနးအတျကး ေရအရညးအေသျ့၇ 
ေဂဟေဗဒ နြငးံ ေရပမာဏဆိုငးရာ ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကိုညြိနိုငး့သတးမြတးေစ်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးေစသညး၈ 
တတိယအဆငးံအေန်ဖငးံ ေရသယဵဇာတ အာ့လု့ဵကို ပီ်ပငးစျာစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးနိုငးေစရနး 
ေရသယဵဇာတနြငးံ ေရအရညးအေသျ့တို႔အေပၚတျငး အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ရြိေစမညးံးံ (ေဒသအဆငးံ၇ 
ေဒသတျငး့အဆငးံ နြငးံ နိုငးငဵအဆငးံ)  ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရာတျငး ေပါငး့စပးညြိနြိုငး့  ေဆာငးရျကး 
ေစသညး၈စတုတၴအဆငးံအေန်ဖငးံ အကယး၊ ်မစးဝြမး့ေဒသသညး နုိငးငဵနယးေ်မအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး 
ချဲေဝပါဝငးေနပါက အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အတျငး့  ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့ ကိုအခ္ငး့ခ္ငး့ ေပါငး့စပး 
ညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးေစသညး၈ ေနာကးဆု့ဵအဆငးံအေန်ဖငးံ ်ပညးသူတုိ႔အတျငး့တျငး ေရသယဵဇာတ 
စီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ ပတးသကးသညးံ သတငး့်ဖနး႔ ေဝရနးႏြငးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ ်မြငးံတငးေပ့နိုငးရနးအတျကး 
အမ္ာ့်ပညးသူတုိ႔အပါအဝငး အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အာ့ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတး်ခငး့ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး ပူ့ေပါငး့ပါဝငးလာေစရနးေဆာငးရျကး ေစ်ခငး့ တို႔်ဖစး သညး၈  

ေရထုညစးညမး့မႈကိုထိနး့ခ္ဳပးရနးအတျကး ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ နြငးံအညစးအ 
ေၾက့ထုတး လႊတးမႈစဵမ္ာ့ သတးမြတးရာတျငး ေပါငး့စပးညိြနိုငး့ေဆာငးရျကးရနး  ဥေရာပသမဂၢ ေရဥပေဒ 
လမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဥေရာပအဆငးံတျငး အညစးအေၾက့ထုတးလႊတးမႈနြငးံစပးလ္ဥး့၊ 
အေရ့ယူ ေဆာငးရျကးရနးအတျကး ဦ့စာ့ေပ့ကနး႔သတးထာ့သညးံ အရာဝတၴဳမ္ာ့စာရငး့ ကို်ပဌာနး့ 
ထာ့်ပီ့်ဖစးသညး၈ ဤသို႔်ပဌာနး့ရာတျငး အရာဝတၴဳပစၥညး့မ္ာ့၏ အႏၲရယးရြိမႈအတိုငး့အတာကို အေ်ခခဵ၊  
ဦ့စာ့ေပ့အစဥးအလိုကးစာရငး့်ပဳစုထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထုတးကုနးအမ္ိဳ့အစာ့နြငးံ ထုတးလုပးမႈ လုပးငနး့စဥး 
အဆငးံဆငးံတုိ႔ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့လ္ကး အဆိုပါ အရာဝတၴဳပစၥညး့မ္ာ့၏ ထုတးလႊတးမႈ 
ပမာဏေလြ္ာံခ္နုိငးေစရနး အတျကး ကုနးက္စရိတး အနညး့ဆု့ဵ်ဖငးံေဆာငးရျကးနုိငးမညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကိုလညး့ 
်ပဌာနး့ခ္ကးတျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ အဆိုပါ်ပဌာနး့ခ္ကးတျငး ထုတးလႊတးမႈကနး႔သတးခ္ကးတနးဘို့(emissions 
limit values) မ္ာ့အ်ပငး ခ္မြတးထာ့သညးံေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ နြငးံအညီ 
လိုကးနာေဆာငးရျကးရနးလညး့ ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးဆိုသညးမြာ 
လကးရြိသုိ႔မဟုတးအနာဂတး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈအေပၚတျငးလညး့ ေကာငး့၇ေရတျငးေနသတၲဝါမ္ာ့ကိုစာ့သု့ဵရာတျငး 
သို႔မဟုတး ေရကိုေသာကး သု့ဵရာတျငးလညး့ေကာငး့၇ေရတျငး က္ကးစာ့ေနထိုငးသညးံ သတၲဝါမ္ာ့ 
အေပၚတျငးလညး့ေကာငး့်ပငး့ထနး သညးံ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ မရြိေစ ရနး ေရတျငးအမ္ာ့ ဆု့ဵပါဝငးနုိငးသညးံ 
အညစးအေၾက့ပမာဏကို ကိုယးစာ့်ပဳသတးမြတးထာ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ဥေရာပ 
သမဂၢနုိငးငဵမ္ာ့အတျငး့ ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတးရာတျငးဇီဝ၇ရူပနြငးံ ဓါတု 
ဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ကိုအသု့ဵ်ပဳထာ့သညး၈    
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ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငးေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ေဂဟေဗဒဆိုငးရာအရညးအ 
ေသျ့ အာ့ ဆနး့စစးရာ၉ အဓိကဇီဝရုပး ၂ မ္ိဳ့တို႔၏အရညးအေသျ့(Five Biological Quality Element-BQE) 
ကိုအေ်ခခဵသညး၈ အဆိုပါ အဓိကဇီဝရုပး ၂ မ္ိဳ့တုိ႔မြာ ငါ့၇ benthic macro invertebrate၇ benthic algae ၇ 
macrophyte နြငး ံ phytoplankton တို႔်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး ၁ငး့တို႔ကို အေထာကးအကူ်ပဳ နိုငးရနးအတျကး 
ရူပ၇ ဓါတုနြငးံ ေရ၏ရုပးသျငးဆိုငးရာ အရညးအေသျ့မ္ာ့ကိုလညး့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့အသု့ဵ်ပဳ သညး၈ သို႔်ဖစး၊ 
ေရ၏ ေဂဟေဗဒဆိုငးရာ အရညးအေသျ့ကိုဆနး့စစးရာတျငး ေ်မေပၚေရ အရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ 
ေဂဟစနစးမ္ာ့၏ တညးေဆာကးပုဵနြငးံ လုပးငနး့စဥး၇ နု့ဵအနညးမ္ာ့၏ ရူပ-ဓါတု အေ်ခအေန၇ ေရစီ့ဆငး့မႈ 
လကၡဏာ နြငးံ ေရထုတညးေနရာ၏ ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာဖျဲ႔စညး့ပု ဵတို႔ကိုပါထညးံသျငး့ ဆနး့စစး သညး၈ 

ေရ၏အလု့ဵစုဵေသာအရညးအေသျ့ကို ဆု့ဵ်ဖတးရနးအတျကး ေရြ့ဦ့စျာ အဓိကဇီဝရုပး ၂ မ္ိဳ့တို႔ 
အနကးမြ တစးခုစီ၏ အရညးအေသျ့ကိုဆနး့စစးသညး၈ ထို႔ေနာကး တစးခုစီ၏ ဆနး့စစးရရိြခ္ကးမ္ာ့အာ့ အတူ 
တကျ ်ပနးလညးေပါငး့စညး့သု့ဵသပး်ပီ့လြ္ငးရရြိလာသညးံ စုစညး့ရလဒးကိုအေ်ခခဵ၊ေရထု၏ အရညးအေသျ့ 
အာ့လကးခဵအတညး်ပဳသညး၈ ဤနညး့လမး့မြာ ဆနး့စစးရာတျငး အသု့ဵ်ပဳခံဲေသာဇီဝရုပးမ္ာ့အနကးမြ အဆို့ 
ဆု့ဵေသာ ဇီဝရုပး၏အေနအထာ့အေပၚတျငး အေ်ခ်ပဳလြ္ကး ေရ၏အရညးအေသျ့ကို အ်ပီ့သတးဆု့ဵ်ဖတးခ္ကး 
ခ္သညးံ နညး့လမး့်ဖစးသညး၈ အရညးအေသျ့တိုငး့တာသညးံ အဓိကဇီဝရုပးမ္ာ့အနကးမြ အရညးအေသျ့အ 
နိမးံဆု့ဵ အ်ဖစးေလံလာေတျ႔ရြိရသညးံ ဇီဝရုပး၏အေနအထာ့ အေပၚတျငး အ်ခခဵလ္ကးး  
ေရထု၏အလု့ဵစုဵအရညးအေသျ့ ကိုအဆု့ဵအ်ဖတးေပ့်ခငး့ေၾကာငးံ ရူပ၇ ဓါတုနြငးံ ေရ၏ရုပးသျငးဆုိငးရာ 
အရညးအေသျ့မ္ာ့ဆိုငးရာထပးေဆာငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးလိုအပး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤသို႔ေဆာငး 
ရျကး်ခငး့ကို ၾကဳိတငးကာကျယး်ခငး့နညး့လမး့ဟုေခၚသညး (Borja et al., 2010)     
(ခ) စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ ကုနးက္စရိတးကာမိေစ်ခငး့ (ပုဒးမ.၆) 

်မစးဝြမး့ေဒသစီမခဵနး႔ချဲမႈလုပးငနး့တျငး စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာအစီအမဵမ္ာ့ ထညးံသျငး့ေဆာငးရျကးရနးအတျကး 
ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး(မူၾကမး့)ေရ့ဆျစဲဥးကာလကပငး ပါဝငး်ပီ့်ဖစးသညး၈ အဖျဲ႔ဝငးနုိဳငးငဵ 
မ္ာ့တျငး  ေရသယဵဇာတမ္ာ့အာ့ ေရရြညးတညးတဵံသညးံနညး့်ဖငးံ သု့ဵစျရဲနးအတျကး စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ်ပဌာနး့ 
ခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးေဆာငးရျကးရနး ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး တျငး်ပဌာနး့ထာ့်ပီ့်ဖစးသညး၈  ပတးဝနး့က္ငး 
နြငးံသယဵဇာတဆိုငးရာ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့အပါအဝငး ေရသယဵဇာတနြငးံ ဆိုငးသညးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ကာမိ 
ေစရနးအတျကး ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ကုနးက္စရိတးကိုကာမိေစရမညး ဆိုသညးံမူနြငးံပတးဝနး့က္ငး 
ကို ညစးညမး့မႈ်ဖစးေစသူက ေပ့ေလ္ားရမညး ဆိုသညးံမူတို႔နြငးံအညီ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကိုစီမဵခနး႔ချဲနိုငးရနး 
အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့ကေဆာငးရျကးၾကရသညး၈ ေရကိုအက္ိဳ့ရြစိျာအသု့ဵခ္ရနးနြငး ံေရသယဵဇာတဆိုငးရာဝနးေဆာငး 
မႈ မ္ာ့ေၾကာငးံ ေပၚေပါကးလာေသာ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကုိေရအသု့ဵခ္သူအမ္ိဳ့မ္ဳိ့ (အိမးေထာငးစုမ္ာ့၇စကးမႈ 
လုပးငနး့မ္ာ့၇စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့) ကရနးပုဵေငျလဵုေလာကးစျာ ထညးံဝငးနိုငးရနးအတျကး  ်မစးဝြမး့ေဒသ 
တစးခုစတီျငး စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာေလံ လာဆနး့စစးမႈမ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးနြငးံ အဆိုပါဆနး့စစးခ္ကး 
ရလဒးအေပၚတျငး အ ေ်ခခဵလ္ကး ေရတနးဘို့ သတးမြတးသညးံ မူဝါဒေရ့ဆျရဲနးလိုအပးသညး၈      

ပတးဝနး့က္ငးကုိညစးညမး့မႈ်ဖစးေစသူက ေပ့ေလ္ားရမညးဆိုသညးံမူ နြငးံအညီေရသယဵဇာတနြငးံ 
ဆိုငးသညးံ ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံကုနးက္စရိတးကိုကာမိေစရမညးဆုိသညးံမူသညး ေရဥပေဒလမး့ 
ညႊနးမူေဘာငးတျငး ပါဝငးသညးအံဓိကမူတစးခု်ဖစး်ပီ့ အဆိုပါမူကို ပုဒးမ (ှ၆) တျငးေလံလာနိုငးသညး၈  
ေတာငး့ခဵေငျ၇ အချနးေတား သို႔မဟုတး စညး့ၾကပးေငျပုဵစဵမ္ိဳ့်ဖငးဝနးေဆာငးမႈရယူသူကိုယးတုိငး သို႔မဟုတး 
ကိုယးစာ့လြယး ်ဖငးံ ဝနးေဆာငးမႈ ေပ့သူကို တိုကးရုိကး်ဖစးေစ သျယးဝိုကး်ဖစးေစေပ့ေခ္ ်ခငး့်ဖငးံ ဝနးေဆာငး 
မႈကုနးက္စရိတးမ္ာ့ ကို ကာမိေစနိုငး မညး်ဖစးသညး (Unnerstall, 2007)၈  



NIVA 7017-2016 

49 

ကုနးက္စရိတးမ္ာ့တျငး ေသာကးသု့ဵေရ ထုတးလုပး်ခငး့၇ ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့နြငးံ ်ပဳ်ပငး်ခငး့ နြငးံဆုိငးသညးံ 
ဝနးေဆာငးမႈစရိတးမ္ာ့ နြငးံ ေရအရငး့အ်မစးတညးရြိရာပတးဝနး့က္ငးအာ့ထိနး့သိမး့်ခငး့ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ 
ပါဝငးသညး၈ပုဒးမှ၆အရ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကာမိေစရနး ေဆာငးရျကးသညးံနညး့လမး့နြငးံ ပတးသကး၊လျတး 
လျတးလပးလပး ေဆာငးရျကးနုိငးရနး အချငးံအေရ့မ္ာ့စျာေပ့အပးထာ့သညး ဟုထငး်မငးရေသားလညး့ 
လကးေတျ႔တျငးမူအကနး႔အသတးမ္ာ့ရြိသညး၈ ကုနးက္စရိတးကာမိေစ်ခငး့အစီအစဥးသညး  ပတးဝနး့က္ငးညစး 
ညမး့မႈ်ဖစးေစသူက ေပ့ေလ္ားေစသညးံ မူကုိအေ်ခခဵထာ့ေသာေၾကာငးံ အချနးေဆာငးရမညးဆိုသညးံ 
အဓိပၸါယးကို ပီပီ်ပငး်ပငး နိဒါနး့ ပ္ိဳ့ထာ့်ပီ့်ဖစးသညး၈ သို႔်ဖစး၊ေရသယဵဇာတမူေဘာငးအရ ေရအသု့ဵ်ပဳသူ 
မ္ာ့သညး သု့ဵသညးံေရအတျကး အခေၾက့ ေငျေပ့ေဆာငးရမညး်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား ေရထုညစးညမး့မႈေၾကာငးံ 
အပိုကုနးက္စရိတးမ္ာ့ တကးလာပါက အေထျေထျေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့က က္ခဵရနးမလိုဘဲ ညစးညမး့မႈ်ဖစးေစ 
သူကသာ ေပ့ေဆာငးရမညး်ဖစး သညး၈ ေရထုညစးညမး့မႈကို ်ဖစးေပၚေစနိုငးသူမ္ာ့မြာ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ 
လုပးကိုငးသူမ္ာ့နြငးံ စကးမႈလုပးငနး့ ရြငးမ္ာ့ ်ဖစးနုိငးသညး၈ 
 ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို်ဖညးံဆညး့နုိငးရနးအတျကး 
ရညးရျယး၊ ပုဒးမ ၆ တျငး ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ကို ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ေခၽျတာသု့ဵစျဲရနးတိုကးတျနး့်ခငး့်ဖငးံ 
ေရတနးဘို့သတးမြတး်ခငး့မူဝါဒကို ေထာကးခဵထာ့သညး၈ဤမူဝါဒကိုအေကာငးအထညးေဖၚရနး  အဖျဲ႔ဝငး 
ဥေရာပနိုငးငဵအမ္ာ့စုတျငး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈပမာဏအလိုကး အသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ကို က္သငးံေငျေ်ပစာမ္ာ့ 
ထုတးေပ့သညးံ အစီအစဥးကိုအသု့ဵ်ပဳသညး၈ ဤနညး့လမး့်ဖငးံ အသု့ဵ်ပဳသူတို႔က ေရအသု့ဵ်ပဳမႈအတျကး 
တာဝနးယူမႈရြိေစ်ပီ့ေရကိုေခၽျတာအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့်ဖစးလာေစသညး၈ ေရမီတာကို(ှ) ေရကို ေခၽျတာ 
အသု့ဵ်ပဳေစရနးဆျေဲဆာငးသညးံေစ့္နဵႈ့သတးမြတးနုိငးရနး (ဿ) မြ္တသညးံေရေစ့္နႈဵ့သတးမြတးရနး နြငးံ(၀) 
ေရထုအေ်ခ်ပဳေဂဟစနစးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး တနးဘို့သငးံရနး တို႔အတျကးတတးဆငး အသု့ဵ်ပဳ 
သငးံသညး၈ ေရသညးရြာ့ပါ့ပစၥညး့်ဖစးေသာေၾကာငးံ ထိနး့သိမး့နိုငးရနးအတျကး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈကို 
တနးဘို့သငးံေကာကးခဵရနးလိုအပးသညး ှ၁၈ 
 
(ဂ) ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ (ပုဒးမ ှ၁) 

ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး အမ္ာ့်ပညးသူတုိ႔၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈသညး ေရသယဵဇာတ စီမဵခနး႔ချဲမႈ၏ 
ဗဟိုခ္ကးမအေနနြငးံ ပါဝငး်ပီ့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစး၏ အစိတးအပိုငး့တစးရပးအေနနြငးံ 
ပါဝငးသညး၈ အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့သာမက စိတးဝငးစာ့့သညးံ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကိုလညး့ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတး 
သကးသူမ္ာ့အေနနြငးံပါဝငးရနး ေဖၚ်ပထာ့သညး၈  အမ္ာ့်ပညးသူဆိုသညးံ အဓိပၸါယးတျငး တစးဦ့တစးေယာကး 
သို႔မဟုတးတစးဦ့ထကးပိုေသာလူမ္ာ့နြငးံ ၁ငး့တို႔၏ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ပါဝငးနုိငး်ပီ့ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကး သူ 
မ္ာ့ဆိုသညးံ အဓိပၸါယးတျငး ေရသယဵဇာတနြငးံ ဆိုငးသညးံ ကိစၥရပးတစးခုတျငး အက္ိဳ့အ်မတးရရြိေနေသာ 
သို႔မဟုတး အရငး့အနြီ့ပါဝငးေနေသာမညးသညးံ ပုဂၢိဳလးအဖျဲ႔အစညး့ ကိုမဆိုညႊနး့ဆို်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ၁ငး့တို႔အေပၚ 
တျငးေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ တုိကးရုိကးအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြနိုိငးသညးသို႔မဟုတး စီမဵ 
ခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မြရရြလိာသညးံရလဒးအေပၚ လႊမး့မို့မႈ တစးခုခု ရြိနုိငးသညး၈ 

စီမဵကိနး့မ္ာ့ နြငးံ ၁ငး့ တို႔၏လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ အေပၚတျငး 
်ပညးသူတို႔ကၾသဇာလႊမး့မုိ့ချငးံေပ့်ခငး့ကို ်ပညးသူလူထု၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငး်ခငး့ဟု ေယ္ဘူယ္အာ့်ဖငးံအဓိပၸါယး 
ဖျငးံဆိုနုိငးသညး၈်ပညးသူလူထုကိုၾသဇာလႊမး့မုိ့ချငးံေပ့်ခငး့်ဖငးံ အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရနး ရညးရျယး 
ထာ့သညးံစီမဵကိနးး့မ္ာ့ ကို လကးခဵအသိအမြတး်ပဳလာရနးနြငးံ အမြနးတကယး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈရြိလာေစ 
ရနးအတျကးလညး့ေကာငး့ စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံေပၚေပါကးလာနိုငးသညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ 
်ပႆနာမ္ာ့နြငးံ ပတးသကး၊အသိစိတးဓါတးနုိ့ၾကာ့လာေစရနးးအတျကးလညး့ေကာငး့ အေထာကးအကူ 
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်ဖစးေစ်ပီ့ ရလဒးပုိမုိေကာငး့မျနးသညးံဆု့ဵ်ဖတးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ်ပဳလုပးနုိငးေစသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပး 
လုပးကိုငးမႈ စီမဵခ္ကးနြငးံ ေဆာငးရျကးမညးံလုပးငနး့စဥး တို႔နြငးံပတးသကးသညးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးအရ 
စီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့လုပးငနး့ အဆငးံတုိငး့တျငး ်ပညးသူလူထု၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈကိုရယူရနး  ေရဥပေဒလမး့ညျနး 
မူေဘာငး၏ ပုဒးမ (၂) တျငး်ပဌာနး့ ထာ့သညး၈ 

ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး သတငး့အခ္ကးအလကးေထာကးပံဵ်ခငး့၇ ေဆျ့ေႏျ့ညြိနိုငး့်ခငး့နြငးံ 
တကးၾကျစျာပါဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့ ပဵုစဵသု့ဵမ္ိဳ့်ဖငးံ ်ပညးသူလူထုကပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးမႈ အဆငးံအတနး့ 
တို့်မငးံလာေစေရ့ ေဆာငးရျကး ရနး ်ပဌာနး့ထာ့သညး၈အဆိုပါအဆငးံ ၀ ဆငးံအနကး ပထမနြငးံဒုတိယအ 
ဆငးံမ္ာ့တျငး ်ပညးသူလူထုက မ်ဖစးမေနပူ့ေပါငး့ပါဝငးေစေရ့ ၾကိဳ့ပမး့ေဆာငးရျကးရနး နြငးံ ေနာကးဆု့ဵ 
အဆငးံတျငးမူ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးလာေစေရ့ တျနး့အာ့ေပ့ရနး မူေဘာငးတျငး်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ မူေဘာငးတျငး 
်ပညးသူလူထုပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈအာ့ အေလ့ထာ့ေဖၚ်ပထာ့ေသားလညး့ အေသ့စိတးအစီအစဥးအေန်ဖငးံ 
မူေဖၚ်ပထာ့်ခငး့မရြိေပ၈ ်ပညးသူလူထုပူ့ေပါငး့ပါဝငး်ခငး့လုပးငနး့အစီအစဥးမြာ မူ နိုငးငဵ (National)အဆငးံ၇ 
ေဒသ (Regional)အဆငးံ နြငးံ ေဒသႏၲရ (Local) အဆငးံအလိုကး အေ်ခအေနမ္ာ့အေပၚတျငးမူတညးလ္ကး 
ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့နိုငး်ပီ့ ဆီေလ္ားသလိုေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး ၈  
(ဃ)   ပတးဝနး့က္ငးအက္ိဳ့ နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးအေပၚတျငးမြီတငး့ေနထိုငးၾကသူတုိ႔၏အက္ိဳ့မ္ာ့ အၾကာ့တျငး 
ဟနးခ္ကး ညီမႈရြေိစ်ခငး့ 

ေရသယဵဇာမ္ာ့တညးရြိရာပတးဝနး့က္ငးအာ့ ထနိး့သိမး့ကာကျယး်ခငး့ နြငးံ ေရသယဵဇာတမ္ာ့အေပၚမြီ 
တငး့ေနထိုငးသူတို႔၏ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့နြငးံေနထိုငးမႈဘဝအရညးအေသျ့တို့တကးေရ့ တို႔အၾကာ့်ဖစးနိုငးသမ္ ဟနး 
ခ္ကးညီေစမႈကိုရရြေိစမညးနံညး့ လမး့ ်ဖငးံ ေပါငး့စပးညြိနုိငး့ေဆာငးရျကးရနး ေရဥပေဒလမး့ညႊနး 
မူေဘာငးတျငးေဖၚ ်ပထာ့သညး၈ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့နုိငးရနးအတျကး 
ေရအသု့ဵ်ပဳသူအဖျဲ႔အ စညး့ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့၏ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့မ္ာ့ကို ဟနးခ္ကးညီေစမညးံ အသငးံေတားဆု့ဵ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ခ္မြတးေပ့ရနးလို အပးသညး၈ဤအေ်ခခဵမူအရ စီ့ပျာေရ့ဆိုငးရာဆနး့စစးခ္ကးေဆာငးရျကး်ခငး့ 
မြာ အထကးပါအတိုငး့ေဆာငးရျကးရာတျငးစဥး့စာ့ခ္ငးံခ္ိနးနုိငးရနး အတျကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရရြိနုိငးရနးနြငးံ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ခ္မြတးရာတျငး ်ပညးသူလူထုကပူ့ေပါငး့ပါဝငးလာေစရနး ်ပဌာနး့ထာ့သညးံ 
အစီအမဵမ္ာ့ေၾကာငးံ အက္ိဳ့သကးေရာကး်ခငး့ခဵရသညးံသူမ္ာ့က လျတးလပးစျာ စီစစးသိရြိနုိငးရနး်ဖစးသညး၈    
(င) ်မစးဝြမး့ေဒသ အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစီမဵခ္ကးတစးရပးေရ့ဆျဲ် ခငး့ 

ဤအေ်ခခဵမူ အရ ်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစီမဵခ္ကးေရ့ဆျရဲာတျငး အရညးအခ္ငး့်ပညးံဝသညးံ 
ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေရ့အာဏာပုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့အပါအဝငး လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရာတျငး ေပါငး့စပး 
ညြိနိုငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးအတျကး သငးံေလ္ားသညးံစီမဵခနးချဲမႈအစီအစဥးမ္ာ့ တညးေထာငးရနးလညး့ 
လိုအပးသညး၈တစးနုိငးငဵထကးပုိေသာနိုငးငဵတို႔၏နယးေ်မမ္ာ့အတျငး့ ်ဖနး႔က္ကးတညးရြိသညးံ ေရအရငး့အ်မစး 
မ္ာ့နြငးပံတးသကး၊ ်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ စီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲရာတျငး နယးေ်မအတျငး့ ပါဝငးေနသညးံ 
နုိငးငဵမ္ာ့မြပူ့ေပါငး့ပါဝငးပါဝငးေရ့ဆျရဲနး်ဖစးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ ထုတး်ပနး 
နိုငးရနးအတျကးနိုငးငဵအလိုကးတညးရြသိညး ံ လုပးငနး့ ညြနိုိငး့ ေရ့အဖျဲ႔မ္ာ့အတျငး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနးလို 
အပးသညး၈ ဥေရာပနယးေ်မတစးချငးတစး်ပငးတျငးတညးရြိသညးံ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ ကို ထိနး့သိမး့ကာကျယး 
ရနး၇ ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစရနးနြငးံ စဥးဆကးမ်ပတး အသု့ဵ်ပဳနိုငးရနးတို႔အတျကး ဥေရာပေရဥပေဒမူေဘာငးအရ 
်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစီမဵခ္ကး မ္ာ့ကို မ်ဖစးမေနေရ့ဆျေဲဆာငးရျကးရသညး၈ အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အေန 
နြငး ံ ၁ငး့တို႔နုိငးငဵနယးေ်မအတျငး့ရြိ်မစးဝြမး့ေဒသအပိုငး့မ္ာ့ မြ ေရသယဵဇာတအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို အနိမး႔ဆု့ဵ 
―ေကာငး့‖ အေနအထာ့တျငး ရြိေရ့ရညးမြနး့ခ္ကးထာ့ေဆာငးရျကးၾကရနး ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး 
တိုကး တျနး့ထာ့သညး၈ အဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵတစးခုစီသညး ၁ငး့တို႔၏နိုငးငဵနယးေ်မအတျငး့ရြိ ်မစးဝြမး့ေဒသအပိုငး့ 
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မ္ာ့ကို စီမဵခနး႔ချဲရနးအတျကး ်မစးဝြမး့ေဒသအပိုငး့(ခရိုငး)စီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျေဲဆာငးရျကးရသညး၈ ေတာငး့ဆို 
လာပါက်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵကိနး့ဆိုငးရာအေ်ခခဵအခ္ကးအလကးမ္ာ့အေပၚစာ်ဖငးံေရ့သာ့ေဝဘနးအၾကဵ ်ပဳနိုငး 
ရနးအတျကး ေတာငး့ဆိုလာသူမ္ာ့ကို မြ္ေဝေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈ 
 
ဿ.၁.ှ၈ ဥေရာပေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအာ့အေကာငးအထညးေဖၚေရ့ဘဵုမဟာဗ္ဴဟာ 

ဿွွှခုနြစးေမလတျငးဥေရာပသမဂၢအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့၇ေနားေဝနိုငးငဵနြငး ံဥေရာပေကားမရြငးတို႔သညး ေရ 
ဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအာ့ အေကာငးအထညးေဖၚေရ့ ဘဵုမဟာဗ္ဴဟာအမညးရြိ လျပးလပးစျာပူ့ေပါငး့ 
အေကာငး အထညးေဖၚမႈဆိုငးရာ အစီအစီအစဥးေပၚတျငး သေဘာတူညီခဲံၾကသညး၈ မဟာဗ္ဴဟာအာ့ 
ေအာငး်မငးစျာအ ေကာငးအထညးေဖၚနိုငးရနးအတျကး အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အတျငး့အခ္ငး့ခ္ငး့ နာ့လညးမႈ 
တညးေဆာကးရနး၇ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ဖလြယးရနး၇ စုေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈအက္ိဳ့ရလဒးမ္ာ့ဖနးတီ့ရနး နြငးံ 
ဆကးသျယးေရ့ကျနးယကးမ္ာ့ ထူေထာငးရနး ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးခဲံသညး၈ မဟာဗ္ဴဟာ အေကာငး 
အထညးေဖၚေရ့ အစီအစဥး ေရ့ဆျဲခဲံသညးံ အဆငးံတိုငး့တျငး သကးဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပးသူမ္ာ့၇ 
ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ NGO မ္ာ့ နြငးံ သိပၸဵပညာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေစလ္ကး လျပးလပး 
ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိစျာ်ဖငးံ ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ လုပးငနး့စဥးအတျငး့ ကိုယးစာ့လြယးနုိငးငဵမ္ာ့မြ ညီတူညီမြ္ 
ပါဝငးေဆာငးရျကးနုိငးရနး အေလ့ထာ့စီစဥးေပ့ခံဲ သညး၈ယခုအခါတျငး ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအာ့ 
အေကာငးအထညးေဖၚေရ့ဘဵုမဟာဗ္ဴဟာ်ဖငးံ ခ္မြတးထာ့ေသာ လုပးငနး့အစီအစဥးအာ့အေကာငး 
အထညးေဖၚရာတျငး  ဥေရာပနုိငးငဵမ္ာ့မြ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနးချဲမႈဆုိငးရာ ကၽျမး့က္ငးသူ ပညာရြငးေပါငး့ ၅ွွ 
ေက္ားပါဝငး ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈   

မဟာဗ္ဴဟာအေကာငးအထညးေဖၚမႈ၏ စဦ့့ပိုငး့ကာလတျငး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈနြငးံပတးသကး 
ေသာလျတးလပးသညးံ(တရာ့ဝငးမဟုတးသညးံ) လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ေရ့ဆျဲ် ပဳစုေရ့ကို အာရဵုစုိကး၊ေဆာငးရျကး 
ခဲံသညး၈ ဥပမာ စီ့ပျာ့ေရ့ဆုိငးရာ ဆနး့စစး်ခငး့၇ ၾကီ့ၾကပးကျပးကဲ်ခငး့နြငးံ  ်ပညးသူတုိ႔ကပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငး 
ရျကေစ်ခငး့ အစရြိသညးံ လမး့ညႊနးခ္ကး ှ၀ မ္ိဳ့ကို ေရ့ဆျနဲုိငးခဲံသညး ၀,၁၈ လကးရြိကာလတျငး 
အထကးေဖၚ်ပပါ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို စမး့သပးသညးံအေန်ဖငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသဘကးစုဵစီမဵ ခနး႔ချဲ်ခငး့နြငး ံ
ပတးသကးသညးံ ―အေကာငး့ဆု့ဵ နမူနာလကးေတျ႔လုပးငနး့‖ မ္ာ့ေဖၚထုတးရနးရညးရျယးလ္ကး နိုငးငဵ ှ၅ 
နုိငးငဵအတျငး့ရြိ ်မစးဝြမး့ ေဒသ ှ၂ ခုတျငး ေရြ႕ေ်ပ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ 
ဘဵုလုပးငနး့မဟာဗ္ဴဟာကို အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့လုပးငနး့မြ ရရြိေသာအေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ကို 
အေ်ခခဵလ္ကး အဖျဲ႔ဝငးနုိငးငဵမ္ာ့၏ နိုငးငဵအ ဆငးံဥပေဒမ္ာ့တျငး   ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးပါ 
လုပးငနး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ အာ့ထညးံသျငး့အေကာငးအထညးေဖၚ ်ခငး့နြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ လုပးငနး့လမး့ညႊနး နြငးံ 
ေရအရငး့အ်မစး စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ဆိုငးရာ မြတးတမး့မြတးရာမ္ာ့ ကိုေရ့သာ့်ပဳစုနုိငးခဲံသညး၈ အဆိုပါလမး့ညႊနး 
မ္ာ့မြာ ဥေရာပသမဂၢအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵတစးနိုငးငဵ်ခငး့ စီ၏ထူ့်ခာ့သညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့အေပၚ အေ်ခခဵ်ခငး့မရြိဘဲ 
ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ ဆိုငးသညးံ ေယ္ဘူယ္ လုပးထု့ဵလုပးနညး့ မ္ာ့ ပံဵပို့ေပ့နိုငးရနးရညးရျယး 
်ပဳစုထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဥေရာပေရဥပေဒ လမး့ညႊနးမူ ေဘာငးအာ့ အေကာငးအထညးေဖၚေရ့ဘဵုမဟာဗ္ဴဟာ 
ေရ့ဆျဲ် ပဳစု်ခငး့ လုပးငနး့စဥးတစးေလ္ာကး ထျကးေပၚလာခဲံသညးံ စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ နြငးံ မြတးတမး့မြတးရာ 
မ္ာ့ကို ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးးဆိုငးရာ CIRCABC (WFD CIRCABC) စာၾကညးံတိုကးတျငး ရရြိနုိငးသညး၈    

နိုငးငဵတစးခုစီအတျငး့ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစနစး ခ္မြတးတညးေထာငးသညးံ စဦ့ကာ 
လပိုငး့ (Phace 0)ကုိ ေက္ားလျနး်ပီ့ေနာကး  ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအာ့ 
အေကာငးအထညးေဖၚေရ့ ဘဵုမဟာဗ္ဴဟာအရ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့မြာ ထပး်ပနးတလဲလဲ 
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်ဖစးေနေသာ(စကးဝုငိး့ပဵု)လုပး ငနး့စဥးတစးရပး်ဖစးသညး၈ အဆိုပါလုပးငနး့စဥး၏ကာလမြာ ၃ နြစး်ဖစး်ပီ့ 
ကာလပိုငး့ ၀ ခု ( 3 Phase) ချဲ်ခာ့ သတးမြတးထာ့သညး၈ ၁ငး့တို႔မြာ 
(က) ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ ထူ့်ခာ့သညးံ သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့၇ ေရအရညးအေသျ့ ဆနး့စစး 
်ခငး့နြငးံပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ေဖၚထုတးသတးမြတး်ခငး့ကာလပိုငး့ (လုပးငနး့အဆငးံ ှ မြ ၁ 
အထိ) 
(ခ)ေဆာငးရျကးမညးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့အပါအဝငး ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခ္ကးမ္ာ့ေရ့ဆျဲ် ခငး့ကာလပိုငး့ (လုပး 
ငနး့အဆငးံ ၂ မြ ၃ အထိ) 
(ဂ) လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့အာ့လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့ကာလပိုငး့ ဟူ၊်ဖစးသညး၈ 

ဤသို႔်ဖငးံလုပးငနး့စဥး၏ ပထမကာလပိုငး့ကိုခ္နးလြပး်ပီ့ေနာကး လုပးငနး့စဥးတစးပတးထပးမဵသဵသရာလညး 
သညး၈ ဒုတိယလုပးငနး့စဥးကိုမူ ေဆာငးရျကးသညးံလုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၏ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကိုဆနး့စစး 
်ခငး့နြငးပံတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ပနးလညး်ပငးဆငး်ခငး့တို႔်ဖငးံစတငးသညး၈ ကာလပိုငး့မ္ာ့ 
နြငး ံ၁ငး့တို႔နြငးံဆကးစပးေနသညးံ လုပးငနး့အဆငးံမ္ာ့ကို ေအာကးတျငးဆကးလကးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 
 

 
 
ပဵု ဿ.၁၈ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးနြငးံအညီ အုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈ စကးဝိုငး့ 
လုပးငနး့အဆငးံ (ွ)၈ ်မစးဝြမး့ေဒသနယးေ်မ (ခရိုငး) မ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့ 

ပုဒးမ(၀) အရ ဥေရာပေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအဖျ႔ဲဝငး ဿ၁ နုိငးငဵ တို႔သညး ်မစးဝြမး့ေဒသ(ခရိုငးး) 
မ္ာ့ေဖၚထုတးသတးမြတးရနး တာဝနးရြိသညး၈  ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရုိငး) အတျငး့ တစးခုသုိ႔မဟုတးတစးခု 
ထကးပုိမုိေသာ်မစးဝြမး့မ္ာ့ နြငးံ ဆကးစပးေနေသာေ်မေအာကးေရေၾကာမ္ာ့ပါဝငးနုိငး်ပီ့ ေဖၚထုတးရရြိေသာ်မစး 
ဝြမး့  ေဒသယူနစးတစးခုစီကို ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရုိငး)မ္ာ့အ်ဖစးသတးမြတးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ 
(ခရိုငး)တစးခုသညး ဥေရာပတိုကးတျငးေရစီမဵခနးချဲမႈယူနစးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရိုငး) တစးခုသညး 
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်မစးဝြမး့မ္ာ့ေပါငး့စပးပါဝငးနုိငးေသားလညး့ ေရစီ့ေရလာစနစးတစးခုကုိမူ ချဲထုတး၊မရေပ၈ ကမး့ရုိ့တနး့ 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ ေ်မေအာကးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကိုမူ သငးံေလ္ားရာ်မစးဝြမး့ေဒသနယးေ်မ(ခရိုငး)  
အတျငး့ထညးံသျငး့နိုငးသညး၈အကယး၊ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုသညး မတူ်ခာ့နာ့သညးံ နုိငးငဵနယးေ်မမ္ာ့ 
အတျငး့ ်ဖတးသနး့ပါဝငးေနပါက အ်ပညး်ပညး ဆိုငးရာ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရိုငး) (International River Basin 
District) အ်ဖစးဖျဲ႔စညး့နုိငးသညး၈   

လုပးငနး့မ္ာ့အေကာငးအထညးေဖၚရနး နြငးံ ေပါငး့စပးညြိနိုငးမႈမ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးအတျကး သငးံေတား 
သညးံစီမဵခနး႔ချဲမႈ ဆိုငးရာ အစီအစဥးမ္ာ့တညးေထာငးရမညး်ဖစးရာ  ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရိုငး) တစးခုစီတျငး 
ေကားမတီတစးရပးစီဖျဲ႔စညး့ရနးနြငးံ သငးံေတားသညးံ တာဝနးခဵဌာနတစးခုသတးမြတးေပ့ရနးလိုအပးသညး၈ ေကား 
မတီတျငးေယ္ဘူယ္အာ့်ဖငးံေဒသတျငး့လုပးငနး့က႑မ္ာ့မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ 
ဆိုငးရာဌာနမ္ာ့မြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ နြငးံ အခ္ိဳ႔ေသာနိုငးငဵမ္ာ့တျငး မူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့ပါဝငးသညး၈ တာဝနးခဵ 
ဌာနမြ ကုိယးစာ့လြယးသညး ေကားမတီတျငး အဖျဲ႔ဝငးတစးဦ့ ်ဖစးသညး၈ အဆိုပါဌာနမြာလညး့ လကးရြိရပးတညး 
လ္ကးရြိ်ပီ့သာ့ဌာန်ဖစးပါက ပုိမုိေကာငး့မျနးသညး၈ နုိငးငဵအလိုကး ်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးတညးေထာငး 
်ခငး့ နြငးံ စပးလြ္ဥး့၊ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး အကနး႔အသတးမ္ာ့ခ္မြတးထာ့်ခငး့မရြိဘဲ 
နုိငးငဵမ္ာ့အလိုကး သငးံေလ္ားသလို ဆု့ဵ်ဖတးေဆာငးရျကးနုိငးသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံဥေရာသမၼဂၢနိုငးငဵမ္ာ့အတျငး့  
ေရသယဵဇာတစီမ ဵ ခနး႔ချဲ မႈ နြငးံ ပတးသကးသညးံ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့တညးေထာငးပုဵမြာ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့သညး၈ 
စေကာံတလနး နိုငးငဵနြငးံ ၾသစၾထီ့ယာ့နိုငးငဵတို႔တျငး နိုငးငဵ၏နယးနမိတးတစးခုလု့ဵကို ်မစးဝြမး့ေဒသ(ခရိုငး) 
တစးခုတညး့အတျငး့ ထညးံသျငး့ထာ့ေသာေၾကာငးံ ထိုနုိငးငဵမ္ာ့တျငး ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေပ့သညးံ ဌာနမြာနုိငးငဵ 
အဆငးံဌာန်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားလညး့ေနရာအလိုကး်မစးဝြမး့ေဒသ(ခရိုငး)မ္ာ့ဖျဲ႔စညး့၊ ဗဟိုခ္ဳပးကုိငးမႈ 
မရြိသညးံနညး့လမး့ ်ဖငးံ လုပးငနး့အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကး်ခငး့သညးသာဘဵုေ်ဖရြငး့နညး့ တစးရပး်ဖစး 
သညး(Hedin,2007)၈ ဆျီဒငးနုိငးငဵတျငး ေဒသအဆငးံ၉ေဆာငးရျကးသညးံ ေရသယဵဇာတလုပးငနး့မ္ာ့ကို 
နုိငးငဵအဆငးံ အစို့ရဌာန်ဖစး ေသာပတးဝနး့က္ငးဌာနက ေဆာငးရျကး်ပီ့ေနားေဝနုငိးငဵတျငးမူဗဟိုခ္ဳပးကုိငးမႈ 
ကိုေလြ္ာံခ္သညးံအေန်ဖငးံေဒသ အဆငးတံျငး ေရျ့ခ္ယးခဵရသညးံ ဌာနတစးခုကိုတာဝနးေပ့ရနးဆု့ဵ်ဖတးခဲံသညး၈ 

ဥေရာပသမဂၢနုိငးငဵအမ္ာ့စုတျငးေရအရငး့အ်မစးတညးရြိရာေနရာမ္ာ့ကို အုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးရာ၉ လကး 
ေတျ႔က္စျာေဆာငးရျကးနုိငးရနး ရညးရျယးလ္ကး ညြိနိုငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈလုပးငနး့မ္ာ့ကို ်မစးဝြမး့ေဒသချအဲဆငးံတျငး 
ေဆာငးရျကးၾကသညး၈  တစးခါတစးရဵတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသချအဲဆငးံ၉ ်မစးတစးခုတညး့၏ ေရေဝေရလဲေဒသမ္ာ့ 
သာပါဝငးေလံရြိသညး သို႔ေသားလညး့ အဆိုပါ ်မစးဝြမး့ေဒသချမဲ္ာ့ေဖၚထုတးရာတျငးေ်ပာငး့လျယး်ပငးလျယး 
ရြိသညး၈ ဥပမာ၈ အ်ခာ့ေသာဆီေလ္ားရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကိုလညး့ထညးံသျငး့စဥး့စာ့သညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသချဲ 
အဆငးံတျငး ညြိနုိငး့မႈလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးအတျကးေကားမတီတစးရပးဖျဲ႔စညး့ရနးနြငးံ တာဝနးဝတၲရာ့ မ္ာ့ 
သတးမြတးရနးလိုအပးသညး၈ သို႔ေသား ်မစးဝြမး့ေဒသချအဲဆငးံတျငး ေပါငး့စပးညိြနုိငး့ေပ့ရနးအတျကး အစုိ့ရဌာန 
တစးခုေရျ့ ခ္ယး သတးမြတးရနးမလိုအပးပါ၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံေနားေဝနိုငးငဵတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံ၉ ေပါငး့စပး 
ညြိနိုငး့ေပ့မညးံ အစို့ရဌာနတစးခု ေရျ့ခ္ယးရနးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့မရြိပ ဲ ေကားမတီ၏အတျငး့ေရ့မြူ့တာဝနးကို 
ေကားမတီတျငးပါဝငးသညးံ စညးပငးသာယာေရ့အဖျဲ႔အစညး့မြ တာဝနးေပ့အပးသညးံပုဂၢဳိလးတစးဦ့ဦ့ သို႔မဟုတး 
ေကားမတီမြ ေရျ့ခ္ယးတာဝနးေပ့အပးသူတစးဦ့ဦ့ကေဆာငးရျကးရသညး၈   

ေဆျေႏျညြိနႈိငး့မႈအဆငးံတိုငး့တျငးအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးစံိတးဝငးစာ့သညးံ အဖျ႔ဲအစညး့ 
မ္ာ့ ပါဝငးေသာ ဆကးစပးအဖျဲ႔ (reference group) မ္ာ့ဖျဲ႔စညး့ရမညး၈ အဆိုပါအဖျဲ႔တျငး NGO အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့၇ 
ေတာငးသူလယးသမာ့အဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့၇ ေရအသု့ဵ်ပဳသူအဖျ႔ဲအဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့ သာမက စိတးဝငးစာ့သူမ္ာ့နြငးံ ေရသယဵ 
ဇာတ လုပးငနး့ေၾကာငးံအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈခဵစာ့ရသူမ္ာ့ လညး့ပါဝငးသညး၈ ဤသို႔ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတး 
သကး သူမ္ာ့ပါဝငးနုိငးေရ့နြငးံ ပတးသကးသညးံစညး့ကမး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့်ပဌာနး့ ေဖၚ်ပရနးလိုအပး 
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သညး၈ ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအရ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့သညး ေရအရငး့ 
အ်မစး မ္ာ့၏ ထူ့်ခာ့သညးံ သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့လုပးငနး့စဥးတျငး အဘို့တနးသတငး့အခ္ကး 
အလကးမ္ာ့ကိုပဵံပုိ့ေပ့နိုငးးသညး (ဥပမာ၈ ေ်မေပၚေရအရငး့အ်မစး မ္ာ့၏ အရညးအေသျ့သညး ―ေကာငး့‖ 
အေနအထာ့ထကးနိမးံက္ေန်ခငး့ရြိမရြိဆနး့စစး်ခငး့)၈ တစးခ္ိနးတညး့တျငးပငး  ေအာကးပါတို႔ကိုေဆာငးရျကးရာ 
တျငး သကးဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ နြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ ညြိနိုငး့်ခငး့နြငးံ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေစရနးလိုအပး 
သညး 
(က) ်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵခ္ကး ေရ့ဆျရဲနးအတျကး အခ္ိနးဇယာ့နြငးံ လုပးငနး့အစီအစဥး သတးမြတး 
်ခငး့ 
(ခ)ထူ့်ခာ့သညးံ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ ်ပသနာရပးမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့ (အဓိက်ပသနာ 
မ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့) 
(ဂ) ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲမႈႈစီမဵခ္ကး (မူၾကမး့) နြငးံပတးသကး၊ အစို့မ္ာ့ရအေနႏြငးံ  အခ္ကး အလကးမ္ာ့ 
အေပၚတျငး ေဆျ့ေႏျ့  ညြိနိုငး့အၾကဵ်ပဳနိုငးရနး ၃ လာတာအခ္ိနးေပ့ရမညး၈ အက္ိဳ့ဆကးစပး 
ပတးသကးသူမ္ာ့က ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈနြငးံစပးလ္ဥး့၊မူ အစို့ရမ္ာ့အေနနြငးံ လိုအပးသလိုစီစဥးနုိငးသညး၈ ်ပညးသူ 
လူထုကပူ့ေပါငး့ပါဝငး်ခငး့နြငးံပတးသကး၊ လမး့ညႊနးခ္ကးတစးရပးကိုထုတးေဝ်ပီ့်ဖစးသညး၈(ေနာကးဆကးတျဲ၀) 
အဆိုပါလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့နြငးံ ်ပညး 
သူလူထုနြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ ပတးသကးသညးံ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ကိုလညး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈  

ဤအခနး့တျငးေဖၚ်ပထာ့သညးံစနစးကုိ အဆငးံေပါငး့စုဵစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈစနစးဟုေခၚဆို်ပီ့ အစို့ရ၏ 
ေဒသႏၲရအဆငးံ ေဒသၾကီ့ အဆငးံနြငးံ နုိငးငဵအဆငးံ မ္ာ့အာ့လဵု့အၾကာ့တျငး  ေရသယဵဇာတ နြငးံပတး 
သကးသညးဆုံ့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့နြငးံအေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့ လုပးငနး့ဿမ္ိဳ့လု့ဵ၉ပူ့ေပါငး့ပါဝငး်ခငး့နြငးံ ညိြနိုငး့ 
ေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့ လုပးငနး့စဥးကိုညႊနး့ဆိုသညး၈ အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့ ညြိနိုငး့်ခငး့ကို ပထမဦ့စျာ အစို့ရ၏ 
ထကးေအာကးအ ဆငးံမ္ာ့အၾကာ့(ေဒါငးလိုကး)တျငးေဆာငးရျကးရနး်ဖစး်ပီ့ဒုတိယပိုငး့တျငး အဆငးံတူ 
(ေရညီ်ပငးလိုကး) လုပးငနး့ ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့အၾကာ့တျငး ေဆျ့ေႏျ့ ညိြနိုငးရနး်ဖစးသညး၈ အဆငးံေပါငး့စုဵ 
စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈစနစးသညး ေဒသ တျငး့နြငးံနုိငးငဵမ္ာ့အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကုိတို့တကးေစေသားလညး့ 
တာဝနးနြငးံ ဝတၲရာ့မ္ာ့သတးမြတး ေဆာငးရျကးရာတျငး ရႈပးေထျ့မႈမ္ာ့ကိုလညး့ ေပၚေပါကးေစနိုငးသညး၈ 
ေနားေဝနိုငးငဵတျငးဥေရာပသမၼဂၢ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ ရညးရျယးခ္ကးနြငးံ ပနး့တိုငးမ္ာ့အာ့ 
အေကာငးအထညးေဖၚရသကဲံသို႔ အ်ခာ့ေသာမူေဘာငးမ္ာ့နြငးံ စီမဵကိနး့စီမဵခ္ကးမ္ာ့၏ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို 
လညး့လိုကးနာအေကာငးအထညး ေဖၚရသညး်ဖစးရာ အခကးအခဲေပါငး့ေ်မာကးမ္ာ့စျာနြငးံ ရငးဆိုငးရသညး 
(See Movik and Adasen Lundberg 2013)၈ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့နညး့လမး့ကို အေကာငး  အထညး 
ေဖၚရာတျငး ၾကဳဵေတျရသညးံ ဤအေ်ခအေနကိုမညးသို႔ေ်ဖရြငး့ရမညးကိုနုိငးငဵတုိ႕၏ ထူ့်ခာ့သညးံအေ်ခ 
အေနမ္ာ့ နြငးံ အညီသတိၾကီ့စျာ်ဖငးံ စဥး့စာ့ ဆု့ဵ်ဖတးရနးလိုအပးသညး၈နုိငးငဵအဆငးံတျငး မူဝါဒရညး 
မြနး့ခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့ကို ရြငး့လငး့်ပတးသာ့ ေအာငးေဆာငးရျကးထာ့ရနးအေရ့ၾကီ့သညးံအ်ပငး ေဒသရြိ 
အစို့ရဌာနမ္ာ့ကို  မြနးကနးသညးံသတငး့အခ္ကး အလကးမ္ာ့စဥးဆကးမ်ပတးေပ့နိုငးရနးအတျကး အမ္ိဳ့သာ့ 
အဆငးံတျငး သကးဆိုငးရာဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့အတျငး့ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့မႈအစီအစဥးတစးရပးရြိရနးလိုအပးသညး၈ 
 
လုပးငနး့အဆငး(ံှ)၈ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ထူ့်ခာ့သညးံသျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့ 
(Characterization) 

ပုဒးမ (၂) နြငး ံ(၅) တို႔တျငး နိုငးငဵမ္ာ့အေနနြငးံ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏အေ်ခအေနအာ့ ်ပနးလညးဆနး့စစး 
သညးံလုပးငနး့ကို က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ေဆာငးရျကးရနး်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရိုငး) တစးခု 
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၏ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့၇ ေရသု့ဵစျမဲႈမ္ာ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့အတျကးအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့၇ၾကဳဵေတျ႔ရသညးံ်ပႆ  နာမ္ာ့၇ အက္ိဳ့ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ နြငးံစီမဵကိနး့မ္ာ့သို႔မဟုတး အနာဂတးအလာ့အလာမ္ာ့စသညးံ ထူ့်ခာ့သညးံသျငး်ပငး 
လကၡဏာမ္ာ့နြငးံ အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ေဖၚထုတးရနးလုိအပးသညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငးံ ေရသယဵဇာတနြငးံဆိုငး 
သညးံလကးရြိပထဝီဝငးသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ ဇီဝေဗဒဆိုငးရာအရညးအေသျ့၇ ဓါတုနြငးံ ဓါတု-ရူပအရညး 
အေသျ့ နြငးံ ရူပ-ရုပးသျငးဆိုငးရာအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့ကိုအေ်ခခဵလ္ကး လကးရြိေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ေဖၚ 
ထုတး်ခငး့နြငး၁ံငး့တို႔၏ထူ့်ခာ့သညးံ သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ကိုဆနး့စစး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေရရငး့်မစး (Water 
body) (ကနး၇ ်မစး၇ ေခ္ာငး့)ဆုိသညးမြာ ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ ရြိ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတး ထိနး့သိမး့ စီမဵရမညးံ ေရရငး့်မစးတညးရြိရာေနရာ တစးခု်ဖစးသညး၈ ဤလုပးငနး့်ဖငးံ 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ေအာကးပါအေ်ခအေန တုိ႔ကို ေဖၚထုတးနုိငးမညး်ဖစးသညး၈ 

- အႏၲရယးရြိသညးံ အေ်ခအေန၈  လူသာ့တို႔ေၾကာငးံ်ဖစးေပၚလာေသာဖိအာ့မ္ာ့ေၾကာငးံ ေဂဟဆိုငးရာ 
အရညးအေသျ့ သိသာထငးရြာ့စျာ ေ်ပာငး့လဲသျာ့သညးံအေ်ခအေန 

- အႏၲရယးရြိလာမညးံအေ်ခ အေန၈ လဵုေလာကးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမရရြိသညံး အေ်ခအေန 
သို႔မဟုတးေဂဟဆိုငးရာအရညးအေသျ့ အတိုငး့အတာတစးခုအထိ ေ်ပာငး့လဲသျာ့ မညးံအေ်ခအေန 

- အႏၲရယးမရြသိညးံအေ်ခအေန၈ လု့ဵဝသို႔မဟုတးေဂဟဆိုငးရာအရညးအေသျ့ အနညး့ငယးသာေ်ပာငး့ 
လညး့သျာ့မညးံအေ်ခအေန 

အႏၲရယးရြိသညးံ အေ်ခအေနတျငးရြိေသာ ေရရငး့်မစးမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ ―မူလအေန အထာ့ မြ 
အလျနးအကၽျဵ ေ်ပာငး့လညး့ထာ့သညးံ ေရရငး့်မစးစာရငး့‖ တစးခုကို်ပဳစုထာ့ရနးလိုသညး၈ ဆိုလုိ သညးမြာ 
ဥပမာ ဆညးေ်မာငး့တညးေဆာကးရနး၇ ေသာကးသု့ဵေရ ်ဖနး်ဖဴ့ရနး၇ ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးရနး နြငးံ ေရေၾကာငး့ 
ပို႔ေဆာငးေရ့ တို႔အတျကး ေရရငး့်မစးတညးရြိရာေနရာ၏ ရုပးပုိငး့ဆိုငးရာ အေနအထာ့ေ်ပာငး့ လဲ်ခငး့ခဵ 
ထာ့ရသညးံ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို စာရငး့်ပဳစုထာ့ရနး်ဖစးသညး၈ ဥေရာပေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး အရ 
အဆိုပါလုပးငနး့ မ္ာ့မြရရြိေနေသာ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကိုဆကးလကးထိနး့သိမး့ရနး လိုအပးေၾကာငး့ အသိအ 
မြတး်ပဳထာ့သညး၈ 

ေသာကးသု့ဵေရ ထုတးယူသညးံ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အပါအဝငး ေရထုကိုတိုကးရုိကးအမီ်ပဳ၊ 
ရြငးသနးေနထိုငး သညးံ တိရစၧာနးနြငးံ ၁ငး့တို႔၏က္ကးစာ့နယးေ်မမ္ာ့ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး အတျကးလညး့ 
ေကာငး့၇သီ့်ခာ့ေဒသခဵ်ပညးသူအစုအစုအဖျ႔ဲဆုိငးရာဥပေဒ်ဖငးံ အထူ့ထိနး့သိမး့ထာ့ရနးလိုအပးသညးံ ေ်မေပၚ 
ႏြငးေံ်မေအာကးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့တညး ရြိရာေနရာမ္ာ့ကိုလညး့ေကာငး့ ထိနး့သိမး့ကာကျယးထာ့သညးံ 
ဧရိယာမ္ာ့အ်ဖစး မြတးတမး့တစးခုထာ့ရြိရနး လိုအပး သညး၈  

 
လုပးငနး့အဆငးံ ( ဿ) ၈ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့အစီအစဥး (Design of Monitoring Program) 

ပုဒးမ(၃)အရအဖျဲ႔ဝငးနုိငးငဵမ္ာ့သညးေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့အစီအစဥးမ္ာ့ခ္မြတးရနးလိုအပးသညး၈ အဆို 
ပါအစီအစဥးမ္ာ့သညး ဥေရာပသမၼဂၢ၏ ေရသယဵဇာတမူေဘာငး နြငးံ လိုကးေလြ္ာညီေထျရြိသညးံ ေစာငးံၾကညးံ 
စစးေဆ့မႈကျနးရကး တစးခုထူေထာငး်ခငး့သို႔ဦ့တညးေစရနးလိုအပး်ပီ့ ေအာကးပါတို႔ ကိုထညးံသျငး့ေဆာငး ရျကး 
ရနး်ဖစးသညး၈ 

- လူတို႔၏လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးမႈေၾကာငးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ကို ေလံလာေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ 
်ခငး့ (Surveillance Monitoring) 

- လကးေတျ႔ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့၇ ဥပမာ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏အေ်ခအေနေ်ပာငး့လဲမႈအာ့ဆနး့ 
စစး်ခငး့ (Operational Monitoring)  
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- အေသ့စိတးေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့၇ ဥပမာ အေရ့ေပၚေဆာငးရျကးရနးကိစၥရပးမ္ာ့ကို အေသ့စိတး 
ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့ (Investigative Monitoring) 

ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့မႈ ရလဒးမ္ာ့အေပၚတျငး အေ်ခခဵလ္ကး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ ထူ့်ခာ့သညးံသျငး 
်ပငးလကၡဏာ မ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့လုပးငနး့စဥးမြ ထျကးေပၚလာခံဲသညးံ ရလဒးမ္ာ့ကို ်ပနးလညး်ပငးဆငး်ပီ့ 
ေနာကးတျငးေရသယဵဇာတနြငးံဆိုငးသညးံလကးရြိပထဝီဝငးသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ ဇီဝ၇ ဓါတုနြငးံ ေရ၏ရုပး 
သျငးဆုိငးရာအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့ကိုအေ်ခခဵလ္ကး လကးရြိေရ၏အရညးအေသျ့ကို ဆနး့စစးသညးံ လုပးငနး့ 
ေဆာငးရျကးရနး လိုအပးသညး၈ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး ်ပဌာနး့ထာ့သညးနြငးံအညီ ေရအရငး့အ်မစး 
မ္ာ့၏ အရညးအေသျ့ကို အတနး့အစာ့ချဲ် ခာ့ရနးအတျကး လကးရြိေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ အရညးအေသျ့ကို 
ဆနး့စစးရနးလို အပး်ခငး့်ဖစးသညး၈အႏၲရယးက္ေရာကးနုိငးမႈ အေ်ခအေနဆနး့စစးခ္ကးရလဒးအေပၚတျငး 
အေ်ခခဵလ္ကး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ အရညးအေသျ့ကိုထိနး့သိမး့ရနး လ္ာထာ့ခ္ကးမ္ာ့ သတးမြတး 
ထာ့သညး၈ အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အ တျငး့သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ နြိဳငး့ယြဥးနုိငးရနးအတျကး ေရဥပေဒ 
လမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ ်ခငး့နညး့လမး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့နြငးံ ခကးခရဲႈပးေထျ့သညးံ 
စဵခ္ိနးကိုကးညြိမႈစနစးတစးခုတို႔ကို အေသ့စိတး်ပဌာနး့ထာ့သညး၈  
 
လုပးငနး့အဆငးံ (၀) ၇ ထူ့်ခာ့သညးံ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈဆိုငးရာ ်ပသနာမ္ာ့ ေဖၚထုတး်ခငး့ နြငးံ 
အရညးအေသျ့အတနး့အစာ့ချဲ် ခာ့်ခငး့  

ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ ေရအရညးအေသျ့ အတနး့အစာ့ချဲ် ခာ့မႈ 
ဇယာ့တျငး်မငးမံာ့ (High)၇ေကာငး့ (Good) ၇အလယးအလတး (Moderate) ၇ညဵ်ဖငး့ (Poor) နြငးံဆို့ရျာ့ 
(Bad) ဟူ၊ အတနး့အစာ့၂မ္ဳိ့ပါဝငးသညး၈ ―်မငးံမာ့‖အတနး့အစာ့ သညးလူတို႔၏ ဖိအာ့က္ေရာကးခဵရမႈ 
အနညး့ဆု့ဵအေနအထာ့တျငးရြိ်ပီ့ ဇီဝ၇ ဓါတုနြငးံ ရုပးသျငး်ပငး အေ်ခအေန တုိ႔အေကာငး့ဆု့ဵ 
အေနအထာ့တျငးရြိသညး၈ ―်မငးံမာ့‖ အတနး့အစာ့သညး ေရသယဵဇာတအရညးအေသျ့ ထိနး့သိမး့ရာ တျငး 
စဵနမူနာ်ပဳရမညးံ အရညးအေသျ့်ဖစး်ပီ့  အဆိုပါအရညးအေသျ့ကို ―အညႊနး့်ပဳအေနအထာ့‖ အ်ဖစး 
သတးမြတးလ္ကး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးရသညး၈ အဆိုပါ 
―အညႊနး့်ပဳအေနအထာ့‖သညး ဥေရာပတိုကး တစးဝြနး့မြ ေဂဟစနစးမတူညီသညးံေဒသအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ အတျငး့ 
တညးရြိသညးံ ်မစး၇ ကနးနြငးံ ပငးလယးကမး့ရုိ့တနး့ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏အေ်ခအေန အေပၚတျငးမူတညး၊ 
ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့နိုငးသညး၈ဥေရာပသမၼဂၢနိုငးငဵမ္ာ့ အတျငး့ ေဂဟစနစးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့တညးရြိ ေသာေၾကာငးံ နိုငးငဵအာ့ 
လု့ဵတျငး အသု့ဵ်ပဳရနးအတျကး တိက္သညးံ ဇီဝေဗဒဆိုငးရာ စဵမ္ာ့သတးမြတးရနးမ်ဖစးနုိငးေပ၈  ဥေရာပသမၼဂၢ၏ 
ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး်ပဌာနး့ထာ့သညးံအဓိပၸါယးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ ေရအ ရညးအေသျ့ 
ဆနး့စစးရာတျငးအဆိုပါ အညႊနး့်ပဳအေနအထာ့ မြစဵလျမဲႈအတိုငး့ အတာ အေပၚတျငး 
အေ်ခခဵ၊ေဆာငးရျကးရသညး၈ ေကာငး့ အေ်ခအေနသညး အနညး့ငယးစဵလျသဲညး ဟုအဓိပၸါယးရ်ပီ့၇ 
အလယးအလတးအေ်ခအေနသညး အလယးအ လတးစဵလျသဲညးစသညး်ဖငးံအဓိပၸါယးရသညး၈ေဂဟအရညးအ 
ေသျ့ အဓိပၸါယးသတးမြတးရာတျငး ဥပမာအာ့်ဖငးံ ေရေပါငး့ပငး (Mycrophyte)မ္ာ့ေပါကးေရာကးမႈ၇ မ္ာ့်ပာ့မႈ 
နြငးံ ဖျဲ႔စညး့ပဵု၇ ငါ့မ္ာ့၏ အသကးအရျယးအလိုကးတညးရြိမႈ၇ ေပါမ္ာ့မႈနြငးံ ဖျဲ႔စညး့ပုဵစသညးံ 
သီ့်ခာ့ဇီဝေဗဒဆိုငးရာ အရညးအေသျ့စဵမ္ာ့ကိုအသု့ဵ်ပဳသညး၈  

ဥေရာပသမၼဂၢ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးကိုအေကာငးအထညးေဖၚသညးံဘဵုမဟာဗ္ဴဟာအရ 
ေရရငး့်မစး  မ္ာ့ ၏သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့လုပးငနး့စဥးမြရရြိသညးံ ေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ 
အ်ခအေနနြငးံေစာငးံၾကညးံ စစးေဆ့်ခငး့လုပးငနး့မြရရိြသညးံ ေရအရညးအေသျ့တို႔သညး ေကာငး့မျနးသညးံ 
ေဂဟအရညးအေသျ့ (Good Ecological Status) ဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ ကျာဟမႈရြိမရြိ ဆနး့စစးရနး 
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အေရ့ၾကီ့သညး၈ ကျာဟမႈအာ့ ဆနး့စစး ရာတျငး ေရသဵသရာလညး်ခငး့်ဖစးစဥး၇ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ 
အေပၚက္ေရာကးလ္ကးရြိသညးံ ဖိအာ့မ္ာ့၇ ေ်ဖရြငး့ရမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့နြငးံ ၁ငး့တို႔၏ အက္ိဳ့ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ၾကိဳတငးသိရြိနာ့လညးထာ့ရနးလိုအပးသညး၈ ကျာဟမႈကို ်ဖစးေပၚေစသညးံ အဓိက 
လုပးငနး့က႑မ္ာ့နြငးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကုိ ခဵစာ့ရနုိငး သညးံလုပးငနး့က႑မ္ာ့ကိုေဖၚထုတးရနးလညး့ 
အေရ့ၾကီ့သညး၈ကျာဟမႈမ္ာ့ကိုေဖၚထုတး်ပီ့ေနာကး အဖျဲ႔ဝငးနုိငးငဵမ္ာ့က ေရသယဵဇာတမ္ာ့ ေကာငး့မျနး 
သညးံအေနအထာ့ေရာကးရနး ထပးေဆာငး့ေဆာငးရျကးရာတျငး ကုနးက္မညးံစရိတးမ္ာ့ကို ဦ့စျာ 
တျကးခ္ကးခနး႔မြနး့ရနးလိုအပးသညး၈ 
 
လုပးငနး့အဆငး(ံ၁)၈ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ သတးမြတး်ခငး့ (ပုဒးမ (၁) ) 

ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒမူေဘာငး၏အဓိကရညးရျယးခ္ကးမြာဿွှ၂ခုနြစးတျငး ေ်မေပၚေ်မေအာကး 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့လု့ဵကိုေကာငး့မျနးသညးံေဂဟအေ်ခအေနတျငးထိနး့သိမး့ထာ့ရနးသို႔မဟုတး ေကာငး့ 
မျနးသညးံအေနအထာ့သို႔ေရာကးရြိလာေစရနး်ဖစးသညး (ပုဒးမ ၁.ှ)၈ မညးသညးံနညး့နြငးံမြ္ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ 
၏အရညးအေသျ့ဆကးလကးက္ဆငး့်ခငး့မ်ဖစးပျာ့ေစရနး ထိနး့သိမး့ကာကျယးသျာ့ရမညး်ဖစးသညး၈  ေကာငး့ 
မျနးသညးံ ေဂဟအေ်ခအေန (Good Ecological Status) ဆိုသညးမြာ လူတို႔၏ ဖိအာ့က္ေရာကး ခဵရမႈ 
အနညး့ဆု့ဵအေနအထာ့ တျငးရြိ်ပီ့ ဇီဝ၇ ဓါတုနြငးံ ေရ၏ရုပးသျငး်ပငး အေ်ခအေနတို႔ သညးအေကာငး့ဆု့ဵအေန 
အထာ့မြအနညး့ငယးသာစဵလျသဲညးဟု အဓိပၸါယးရသညး၈(အထကးတျငး ေဖၚ်ပထာ့သညးံအရညးအေသျ့အ 
တနး့အစာ့ချဲ်ခာ့်ခငး့အဆငးံမ္ာ့တျငးၾကညး႔ရနး)၈ေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ ဓါတုအရညးအေသျ့အေ်ခအေနနြငးံစပး 
လ္ဥး့၊မူ ေရအရငး့အ်မစးတညး ေနရာတစးခုအေနႏြငး ံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာေရအရညးအေသျ့အတနး့ 
အစာ့မ္ာ့နြငးံ အညီေကာငး့မျနးသညးံ ဓါတုအရညးအေသျ့ရရြိရနး ေနာကးဆကးတျဲ(ှ) တျငးေဖၚ်ပထာ့သညးံ 
ဦ့စာ့ေပ့ထိနး့ခ္ဳပးရမညးံ ဝတၴဳပစၥညး့မ္ာ့နြငးံ အ်ခာ့အညစးအေၾက့မ္ာ့ စာရငး့ EQSDဿဿ 
ပါပတးဝနး့က္ငးအရညးအေသျ့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ အညီ်ဖစးေစရနးလိုအပးသညး၈ 

ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနမ္ာ့အလျနးအကၽျဵေ်ပာငး့လဲထာ့သညးံ သဘာဝအတိုငး့မရြိေတာံသညးံ 
ေရအရငး့ အ်မစးမ္ာ့နြငးပံတးသကး၊  ပုဒးမ (၁.ှ) တျငး အဆိုပါ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး 
―ပတးဝနး့က္ငးအလာ့အလာ ေကာငး့ (Good Ecological Potential)‖ ရရြေိစရနး ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို 
သတးမြတးထာ့သညး၈ ပတးဝနး့ က္ငးအလာ့အလာေကာငး့ရြိ်ခငး့သညး ဓါတုအရညးအေသျ့ေကာငး့်ခငး့ 
်ဖစး်ပီ့ ဇီဝအရညးအေသျ့နြငးံေရ၏ရုပး သျငး်ပငးဖျဲဲ႔စညး့ပုဵ မ္ာ့ေကာငး့ရနးရညးရျယးပါက အေကာငး့ဆု့ဵ 
ေရအရညးအေသျ့ကို ရရြိရနး်ဖစး သညး၈   
်ပငး့ထနးမႈမရြိေသာပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနမ္ာ့အလျနးအကၽျဵ 
ေ်ပာငး့လဲ ထာ့ေသာ သဘာဝအတိုငး့မရြိေတာံ သညးံေရအရငး့ အ်မစးမ္ာ့ရြိေနေသားလညး့ ပတးဝနး့ 
က္ငးဆိုငးရာ  ်ပသနာအခ္ိဳ႕ကို ေ်ဖရြငး့်ပီ့်ဖစးပါက အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရမညးံ  လုပးငနး့အရညး 
ရျယးခ္ကးအခ္ိဳ႕ကိုအ်ပညးံအဝ်ဖညးံဆညး့ရနးမလိုေပ၈ ်ပငး့ထနးမႈမရြိသညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့်ဖညးံဆညး့ရနး 
အတျကး သတးမြတးထာ့ေသာ စဵမ္ာ့ကုိအတိအက္်ပဌာနး့ထာ့သညး၈အဆိုပါ စဵ မ္ာ့မြာ  
(က) ေရရြညးတညးတံဵသညးံ လူသာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့သစးမ္ာ့ 
(ခ) နုိငးငဵသာ့တို႔၏အေ်ခခဵလူမႈဘဝတနးဘို့မ္ာ့ကိုထိနး့သိမး့ကာကျယးရနးရညးရျယးသညးံ မူဝါဒမ္ာ့နြငးံ 
လုပးငနး့မ္ာ့ (က္နး့မာေရ့၇ လဵု်ခဵဳေရ့၇ပတးဝနး့က္ငး) 
(ဂ) (ပုဒးမ ၁.၀) ပါ သဘာဝအတိုငး့မရြိေတာံသညးံေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ သို႔မဟုတး လူတို႔ဖနးတီ့ထာ့ေသာ 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ နြငးံဆကးႏျယးလ္ကးရြိသညး၈            
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လုပးငနး့အဆငးံ (၂) လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ (ပုဒးမ (ှှ)) 
လုပးငနး့အဆငး(ံ၁) တျငး ်ပဌာနး့ထာ့သညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရိုငး) သို႔မဟုတး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ 

်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရိုငး) အတျကး သတးမြတးထာ့ေသာ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို 
်ဖညးံဆညး့နိုငးရနးအတျကး အဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵမ္ာ့တျငး လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ခ္မြတး်ပီ့်ဖစးရနးလိုအပးသညး၈  
အဆိုပါလုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ကို ေရ့ဆျရဲာတျငး အဖျ႔ဲဝငးနိုငးငဵတို႔မြ ်ပဌာနး့ထာ့ေသာ ဥပေဒ 
လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့အညီ ေရ့ဆျထဲာ့သညးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ကို မြီ်ငမး့ကို့ကာ့်ပီ့ေရ့ဆျနိုဲငးသညး၈ 
်ဖစးနိုငးပါက နိုငးငဵတစးနိုငးငဵအေနနြငးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ကို နိုငးငဵအတျငး့ရြိ ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရိုငး) 
အာ့လု့ဵအတျကး/ သို႔မဟုတး မိမိနိုငးငဵအတျငး့က္ေရာကးေနေသာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရိုငး) 
အတျကး ေရ့ဆျနိုဲငးသညး၈ 

ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးမညးံ လုပးငနး့ေရျ့ခ္ယးရာတျငး မတူ်ခာ့နာ့သညး ေဒသအလိုကး/ စီမဵအုပးခ္ဳပး 
လုပးကိုငးမႈ နယးေ်မအလိုကးှှ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့သညးံ အေ်ခခဵ အေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့အေပၚမူတညး၊ေဆာငး 
ရျကး ၾကသညး၈ ဦ့စာ့ေပ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့လုပးငနး့စဥး ေဆာငးရျကးရာတျငး စဵမ္ာ့်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ ဥပမာ  

- အ်ခာ့ေသာဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးမ္ာ့နြငးံ ညိြနိုငး့ေဆာငးရျကးမႈေၾကာငးံ ပိုမိုေကာငး့ မျနးသညး ံ
အက္ိဳ့ရလဒးမ္ာ့ရရြိနုိငး်ခငး့၇ ဥပမာ က္ကးစာ့နယးေ်မ ဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၇ ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈ 
စီမဵခနး႔ချဲမႈ ဥပေဒ လမး့ညႊနးမူေဘာငး စသညး 

- အက္ိဳ့ရြိထိေရာကးမႈရြိ်ခငး့/အကိ္ဳ့်ဖစးထျနး့ေစသညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့်ဖစး်ခငး့ 
- အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမရြိ ေသာေၾကာငးံအက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ရြိလာနိုငး်ခငး့ 
- အက္ိဳ့ရြိ်ပီ့ကုနးက္စရိတးလညး့သကးသာသညးံလုပးငနး့်ဖစး်ခငး့ (No regret measures) 
- ကာလတိုအတျကးသာေဆာငးရျကးရမညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့်ဖစး်ခငး့ 
- အေရ့တၾကီ့ေ်ဖရြငး့ရနးလုိအပး်ခငး့ ( ်ပငး့ထနးးသညးံ အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့်ဖစးပျာ့နိုငးမႈ/ 

အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမရြိေသာေၾကာငးံ ကုနးက္စရိတးပုိတို့လာနိုငးမႈ ဥပမာ၇ ေသာကးသု့ဵေရ 
ရရြိေနသညးံအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ကာကျယး်ခငး့) 

- ရနးပဵုေငျရရြိနုိငးသညးံ အစီအစဥးမ္ာ့ တညးရြိ်ခငး့ 
ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့ေရျ့ခ္ယးသညးံ စဵမ္ာ့နြငးံ ရလဒးမ္ာ့သညး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိရနးလုိအပး်ပီ့ 

အမ္ာ့်ပညးသူသုိ႔ ခ္်ပရနးလုိအပးသညး၈ဦ့စာ့ေပ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့လုပးငနး့စဥးတျငး ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယး 
ခ္ကးမ္ာ့်ဖညး့ဆညး့ေပ့မညးံ အခ္ိနးဇယာ့ နြငးံ ပတးသကးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုလညး့ 
်ပညးသူသို႔ အသိေပ့ရနးလုိအပးသညး၈  

ပုဒးမ (၁.၁) နြငး ံ (၁.၂) နြစးခုလဵု့တျငး ်ပဌာနး့ ထာ့သညးနြငးံအညီ ―လုပးငနး့အစီအစဥး‖ တပးရပး 
ခ္မြတးရာ၉ ―သဘာဝအေ်ခအေနမ္ာ့‖ ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနးအေရ့ၾကီ့သညး၈ ဤသဘာဝအေ်ခအေန 
မ္ာ့ဆိုသညးံေဝါဟာရသညး သဘာဝအေလ္ာကး ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနမ္ာ့်ပနးလညးေကာငး့မျနးလာနိုငးမႈ 
နဳ့ဵကုိရညးညႊနး့သညး၈ တိရစၧာနးနြငးံ အပငးမ္ာ့ ်ပနးလညးစုဖျဲ႔ရနးနြငးံ အေ်ခတက္ ်ပနးလညးရပးတညးနိုငးရနး 
အတျကးပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနမ္ာ့လိုအပးသညးံ၏ အေနအထာ့အထိ ်ပနးလညးေကာငး့မျနးလာရနးမြာ 
အခ္ိနးအတိုငး့အတာတစးခုအထိၾကာ်မငးံနုိငးသညး၈ ထို႔အ်ပငးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ အေ်ခအေနမြာအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ 
ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့နိုငးသ်ဖငးံ ေ်မေအာကးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ ဓါတုအေ်ခအေန ်ပနးလညးေကာငး့မျနးလာရနး 
အတျကးလညး့အခ္ိနးမ္ာ့စျာလိုအပးသညး၈ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လညး့မႈ်ပသနာသညးလညး့ အခ္နးကာလအ 
ေလ္ာကး သဘာဝအေ်ခအေနမ္ာ့ကို အေ်ပာငး့အလဲ်ဖစးနုိငးသညး၈   
 
 



NIVA 7017-2016 

59 

လုပးငနး့အဆငးံ (၃)၈ ်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့ (ပုဒးမ ှ၀-ဿ၂, App VII) 
်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈစီမဵခ္ကး၏ရညးးရျယးခ္ကးမြာ ်မစးဝြမး့ေဒသ (ခရိုငး )အတျငး့ရြိ ေရအ 

ရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ လကးရြိအေနအထာ့အာ့ဆနး့စစးရနးနြငးံ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာရညး 
ရျယးခ္ကးမ္ာ့အာ့်ဖညးံဆညး့ရနးအတျကး မညးသညးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ေဆာငးရျကးမညး ဆိုသညးကို  
လ္ာထာ့သတးမြတးရနး်ဖစးသညး၈ အဆိုပါစီမဵခ္ကး၏ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့တျငး ဥေရာပေကားမရြငး နြငးံ အဖျဲ႔ဝငး 
နုိငးငဵမ္ာ့သို႔ အစီရငးခဵစာေပ့ပုိ႔တငး်ပရနးလညး့ပါဝငးသညး၈ (ပုဒးမ ှ၀-ှ၂) 

စကးမႈလုပးငနး့၇ သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့၇ ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပးေရ့ သို႔မဟုတး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ စသညး 
မညးသညးံရညးရျယးခ္ကးအတျကး ေရကိုအသု့ဵ်ပဳသညး်ဖစးေစ လကးရြိ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ အေနအထာ့ကို 
တိုကးရုိကး်ဖစးေစ သျယးဝုိကး၊်ဖစးေစ ထိခုိကးနုိငးသညးံ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈအာ့လု့ဵကို ထညးံသျငး့စဥး့ 
စာ့ရနးလိုအပးသညး၈ အုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈစီမဵကိနး့အာ့ အတညးမ်ပဳမီ အမ္ာ့်ပညးသူသို႔တငး်ပ်ခငး့နြငးံ 
ပျငးံလငး့စျာ ေဆျ့ေႏျ့ ညြိနုိငး့်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရမညး၈ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ 
အေ်ခအေနေကာငး့မ္ာ့ရရြိေရ့သတးမြတးထာ့သညးံ ေယ္ဘူယရညးရျယးခ္ကး ကို ်ဖညးံဆညး့နုိငးရနးအတျကး 
်ပသနာဆနး့စစး်ခငး့ လုပးငနး့မြ ရလဒးမ္ာ့အေပၚအေ်ခခဵလ္ကး လုပးငနး့အစီအစဥးတစးရပး ေရ့ဆျဲ် ပဳစုရနး 
လိုသညး၈ အကယး၊ေရအရငး့အ်မစးတညးရြိရာေနရာတစးခု၏ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနသညး လူ႔ပေရာဂ 
ေၾကာငးံ အလျနးအမငး့ ်ပဳ်ပငး ေ်ပာငး့လဲထာ့်ပီ့်ဖစးပါက ၁ငး့၏သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ မ္ာ့စျာေ်ပာငး့လဲသျာ့ 
မညး်ဖစး်ပီ့ ၁ငး့အေ်ခအေနကိုကုစာ့ရနးအတျကး ထာ့ရြရိမညးံရညးရျယးခ္ကးမြာ ―ပတးဝနး့က္ငးအလာ့အလာ 
ေကာငး့‖ ရရြိလာေစရနး်ဖစးေသားလညး့ ေကာငး့မျနးသညးံ ဓါတု အရညးအေသျ့ရရိြရနးနြငးံ သကးဆိုငးရာ 
ဓါတုအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့နြငးံအညီ ်ဖစးေစရနးလညး့လိုအပးသညး၈ အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့အေနနြငး ံ တငး့ က္ပး 
ခကးခမဲႈမရြိသညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့လညး့သတးမြတးနုိငးသညး၈ဆိုလိုသညးမြာ 
လူ႔ပေယာဂေၾကာငးံ နြငးံ သဘာဝေဘ့အႏၲရယးမ္ာ့ေၾကာငးံ ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနမ္ာ့ 
အလျနးအကၽျဵေ်ပာငး့  လဲသျာ့သညးံအေ်ခအေနတျငး ေရသယဵဇာတ အရညးအေသျ့ေကာငး့ရရြိရနးမြာ 
မ်ဖစးနုိငးသကဲံသို႔ အ်ခာ့နညး့လမး့်ဖငးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ထူ့်ခာ့သညးံ အလာ့အလာေကာငး့မ္ာ့ 
ရရြိလာရနးအပါအဝငး ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနးလညး့ 
မ်ဖစးနုိငးေပ၈ 

ဤသို႔ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ တငး့က္ပးသညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့မြ ကငး့လျတးချငးံရရြိ 
်ခငး့၇ ေရအရညးအေသျ့ နြငးံ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့တို႔အၾကာ့ အေလ္ာံအတငး့ ်ပဳလုပး်ခငး့ နြငးံ 
ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိေစရနး ေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့တို႔အပါအဝငး ကငး့လျတးချငးံ ရရိြ်ခငး့၏ေနာကးခဵအေၾကာငး့ 
တရာ့မ္ာ့ကို စီမဵကိနး့ေရ့ဆျရဲာတျငး ထညးံသျငး့ေဖၚ်ပရနး်ဖစးသညး၈ ်ပညးသူတို႔၏ အက္ိဳ့စီ့ပျာ့၇ 
ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ လူမႈေရ့အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ေက္ားလျနး၊ ဆညးအသစးတစးခုေဆာကးလုပး်ခငး့ကံဲ 
သို႔ေသာ လကးရြိပတးဝနး့က္ငးအေနအထာ့ကို မ္ာ့စျာေ်ပာငး့လဲေစမညးံ အၾကီ့စာ့ လုပးငနး့ၾကီ့မ္ာ့ေဆာငး 
ရျကးရာတျငးသတးမြတးထာ့သညးံပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ စညး့ကမး့မ္ာ့ကို လုိကးနာ်ခငး့မြ ကငး့လျတးချငးံ ရရြိရနး 
ဆိုပါကအဆိုပါလုပးငနး့သညး ေရရြညးတညးတဵံသညးံ လူသာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ကို ဗဟုိ်ပဳ၊ ေဆာငးရျကး 
ရနး်ဖစးသညး၈    
 
လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚသညးံ ကာလ (Implementation Phase) 

ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး နြငးံ အညီလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးနိုငးရနး အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့ 
သညး ဥပေဒမ္ာ့၇ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ နြငးံစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာ အစီအမဵမ္ာ့ ်ပဌာနး့ ရနးလိုအပးသညး၈ 
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လုပးငနး့တို့တကးမႈအစီရငးခဵစာ ကိုလညး့ ေရ့သာ့်ပဳစု၊ဥေရာပ သမၼဂၢ ေကားမရြငးသို႔တငး်ပရသညး (ပုဒးမ 
ဿ၁) 
 
ဿ.၁.ဿ၈ ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအေပၚ အဓိကေဝဘနးသု့ဵသပးခ္ကးမ္ာ့မြေကာကးနႈတးခ္ကး 
(Some main critique for EU WFD) 

တညးထျငးဆနး့သစးမႈရြိ်ခငး့ နြငးံ ေရအရညးအေသျ့တိုငး့တာရာတျငး ေဘာငးက္ဥး့သညးံ ဓါတုအရညး 
အေသျ့တစးခုတညး့သာမက ဇီဝေဗဒဆိုငးရာ ေရအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့သတးမြတးတိုငး့တာေဆာငးရျကးသညးံ 
နညး့လမး့သို႔ ေအာကးေ်ခသိမး့ေ်ပာငး့လဲေဆာငးရျကး်ခငး့ေၾကာငးံ ဥေရာပ သမၼဂၢေရသယဵဇာတ လမး့ညႊနး 
မူေဘာငးကို ၾကိဳဆိုခဲံၾကသညး (Moss, 2007)၈ ဤသို႔ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သညး ေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ ေဂဟေဗဒ 
ဆိုငးရာအရညးအေသျ့ကိုတုိငး့တာရာတျငး ပိုမိုအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈေကာငး့မျနး်ပီ့ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငး 
ရျကးသညးံ နညး့လမး့အ်ဖစး အသိအမြတး်ပဳၾကသညး၈ သို႔ေသားလညး့အလျနးမ္ာ့်ပာ့လြေသာ ေရအရငး့ 
အ်မစးမ္ာ့တညးရြိေန်ခငး့၇ေ်ပာငး့လညး့မႈအေ်ခအေနကိုတိုငး့တာရာတျငးအသဵု်ပဳရမညးံ ရညးညႊနး့်ပဳ အေနအ 
ထာ့မ္ာ့ (Reference Conditions)တညးေဆာကးရနးလိုအပး်ခငး့ နြငးံ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့၏အရညးအေသျ့ ဆိုငးရာ 
စာရငး့်ပဳစုရမညးံအစာ့ ရႈပးေထျ့၊ အ်မဲတနး့ေ်ပာငး့လဲေနေသာ ဇီဝအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ကို ေရတျကး၊ A Single 
Numeric Score တျငးထညးံသျငး့ရမညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ေဂဟပညာရြငးမ္ာ့အတျကး စိနးေခၚမႈ 
အမ္ာ့အ်ပာ့နြငးံၾကဳဵေတျ႔ရသညး၈      

ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအရ ေရထုအေ်ခ်ပဳ ေဂဟစနစးမ္ာ့ အာ့ဆနး့စစးရာတျငး 
တစးခ္ိနးတညး့တျငး တိက္မႈနြငးံ ေယ္ဘူယက္မႈ နြစးမ္ိဳ့လု့ဵရြိရနးလိုအပးသညး၈ဥေရာပ သမၼဂၢ 
ေရသယဵဇာတမူေဘာငး၏ ေနာကးဆကးတျ ဲ (ဿ) နြငးံ (၂) တို႔တျငး တိုငး့တာရမညးံ ေရအရငး့အ်မစး 
အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ဆိုငးရာ စဵမ္ာ့၇ ဇီဝအရညးအေသျ့စဵ (၂) မ္ိဳ့နြငးံ ေရ၏ရုပးလကၡဏာသျငး်ပငး နြငးံ ရူပ-
ဓါတုဆိုငးရာ စဵမ္ာ့ကိုေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဥေရာပ သမၼဂၢေရသယဵဇာတမူေဘာငးတျငးမညးသို႔ေသာ ဇီဝအရညး 
အေသျ့ထူ့်ခာ့ခ္ကးမ္ာ့ (ဥပမာ၇ ေပါမ္ာ့မႈ၇ ပါဝငးဖျဲ႔စညး့ပဵု) တုိ႔ကို ဆနး့စစးရမညးဆိုသညးကို 
ညႊနး်ပထာ့ေသားလညး့ အဆိုပါစဵမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ မညးသညးံ အညႊနး့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ဇယာ့မ္ာ့ ကို 
အသု့ဵ်ပဳသငးံသညးကိုမူ တိတိက္က္ေဖၚ်ပမထာ့ေပ၈ ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့သညးံ ဇီဝေဗဒ အရညးအေသျ့စဵမ္ာ့နြငးံ 
ပတးသကး၊ မညးသညးံအညႊနး့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး ဇယာ့မ္ာ့ကို အသု့ဵ်ပဳသငးံသညးကိုမူ သကးဆိုငးရာ 
နုိငးငဵမ္ာ့ရြိသိပၸဵပညာရြငးမ္ာ့ကအဆို်ပဳနိုငးရနး ခ္နးထာ့ခံဲရာ ဤတျငး မိမိတုိ႔လုပးရုိ့လုပးစဥး ၾကီ့ၾကပးစစးေဆ့မႈ 
နညး့လမး့မ္ာ့ကို ဆကးလကးကိုငးစျဲထာ့လိုသညးံ အရို့ေဆျ့်ပသနာေပၚေပါကးလာသညး၈  

ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ေနာကးဆကးတျမဲ္ာ့ကိုအေကာငးအထညးေဖၚရသညးံ 
လုပးငနး့သညး ရႈပးေထျ့ခကးခေဲသားလညး့ သတးမြတးထာ့ေသာေရအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့၇ ေရအရငး့အ်မစး 
အမ္ဳိ့အစာ့မ္ာ့ နြငးံ မြီ်ငမး့်ပဳရမညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့သညး အဓိကတို့တကးမႈမ္ာ့်ဖစးသညး၈ အက္ိဳ့ရလဒး 
ဇယာ့မ္ာ့သညး ဥေရာပ သမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးးေရ့ဆျခဲဲံသူမ္ာ့ရညးရျယးထာ့သညးထကး 
ရႈပးေထျ့နကးနနဲုိငးသညး၈သို႔ေသား ေလံလာဆနး့စစးမႈ နညး့စနစးမ္ာ့ေရ့ဆျဲ် ပဳစုရနး လိုအပးခ္ကးကိုမ္ာ့စျာ 
အေလ့မထာ့ခံဲၾကသ်ဖငးဿွွ၅ ခုနြစးမြ ဿွွ၆ ခုနြစးအတျငး့ ်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ 
စီမဵခ္ကးေရ့ဆျရဲမညးံအခ္ိနးကာလအထိ ေလံလာဆနး့စစးရနး နညး့စနစးမ္ာ့အဆငးသငးံမ်ဖစးေသ့ေၾကာငး့ 
ေတျ႔ရသညး၈    

အ်ခာ့တစးဘကးမြၾကညးံပါက ဆနး့စစးမႈနညး့စနစး်ပဳစု်ခငး့လုပးငနး့စဥးတစးေလ္ာကးတျငးရရိြခဲံသညးံ 
အေတျ႔အၾကဳဵနြငးံထျကးေပၚလာသညးံ နညး့စနစးမ္ာ့ ေၾကာငးံ အတိတးကာလကကံဲသို႔ သုေတသီအနညး့စု 
ကသာ သိရြိခဲံသညးံ အေ်ခအေနမ္ိဳ့မဟုတးေတာံပ ဲ ဥေရာပတစးဝြနး့တျငး ေရထုအေ်ခ်ပဳ ေဂဟေဗဒ 
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နြငးံပတးသကးသညးံ သိနာ့လညးမႈမ္ာ့တို့ပျာ့လာခဲံသညး၈ နုိငးငဵမ္ာ့အတျငး့ ပညာေရ့နြငးံ ယဥးေက့္မႈ ဆိုငးရာ 
မ္ာ့တျငးမတူ်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့ရြိေသားလညး့ နညး့ပညာရြငးမ္ာ့၇ ေရသယဵဇာတမနးေနဂ္ာမ္ာ့ နြငးံ အခ္ိဳ႕ေသာ 
အက္ိဳ့ဆကးစပး ပတးသကးသူမ္ာ့နြငးံနိုငးငဵေရ့သမာ့မ္ာ့က နညး့ စနစးမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့ လုပးငနး့ စဥးတျငး 
ပဵပုိ့ကူညီခဲံၾကသညး၈   

ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအရ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ 
ေဂဟေဗဒအေ်ခအေန ဆနး့စစး်ခငး့ကို ေရအရငး့အ်မစးအမ္ိဳ့အစာ့ အေပၚတျငး အေ်ခခဵ 
ေဆာငးရျကးရသညး၈ ေနရာအလိုကး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို အငနးဓါတးရြိမႈ၇ အယးကာလီ်ဖစးမႈ 
ေရဖမး့ဧရိယာအရျယးအစာ့ သို႔မဟုတး တညးေနရာ  အ်မငးံ/ေရ အနကး စသညးံ ၁ငး့တို႔၏ ရူပအေ်ခအေန 
နြငးံ သျငး်ပငးလကၡဏာ တို႔အေပၚတျငးမူတညး၊ အုပးစုချဲရနးလို အပးသညး၈ ဥေရာပသမၼဂၢ 
ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့ လုပးငနး့စဥး တစးေလ္ာကးရရြိခဲံသညးံ 
အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့အရ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့တညးရြိမႈအလိုကးအမ္ိဳ့အစာ့ချဲ် ခာ့ထာ့မႈမြာ ရုိ့ရြငး့်ပီ့ 
ေရသယဵဇာတ  မနးေနဂ္ာမ္ာ့နြငးံ ်ပညးသူလူထုအတျကး ေရေနသကးရြိအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ နြငးံပတးသကး သညးံ 
မတူ်ခာ့နာ့သညးံ သဘာဝကို သိနာ့လညးမႈ တို့တကးလာ်ပီ့ ထိုမြတစးဆငးံ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ 
လ္ာထာ့ခ္ကးမ္ာ့လညး့ မတူနုိငးေၾကာငး့ သိရြိလာသညး၈  

အမြနးတကယးတျငးမူ လူ႔ပေရာဂေၾကာငးံ်ဖစးေသာ ဖိအာ့မ္ာ့မရြိသညးံ တိုငးေအာငး 
သဘာဝပတးဝနး့အေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငးံ ေရေနသကးရြိအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ဖျဲ႔စညး့တညးရြိအေပၚ အက္ိဳ့ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ရြိသညး (Sandin and Verdonschot, 2006; Aroviita et al., 2009)၈ 
ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအရ တငး့က္ပးသညးံ ဆနး့စစးမႈဆုိငးရာစညး့ ကမး့သတးမြတးခ္ကး 
မ္ာ့ခ္ထာ့်ခငး့မရြိေသားလညး့ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ ေဂဟေဗဒ အေ်ခအေနအာ့ အေပၚယဵမြ္သာ 
သိရြိရနးလိုအပးေသာအေ်ခအေန နြငးံ ်ပညးသူလူထုနြငးံ ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲသူမ္ာ့ကို ဆနး့စစးခ္ကး 
ရလဒးမ္ာ့ကို အသိေပ့ရုဵမြ္သာဆိုပါက ေရအရငး့အ်မစး အမ္ိဳ့အစာ့ကို အေပၚယဵမြ္ ချဲ်ခာ့ေပ့လြ္ငးပငး 
လဵုေလာကးသညးဟုဆိုနုိငး်ပီ့ ေခတးမြီဆနး့်ပာ့ေသာ ဆနး့စစးမႈနညး့စနစးမ္ာ့မြာမူ ေနရာအတိအက္ 
သတးမြတးဆနး့စစးမႈနညး့စနစးမ္ာ့အ်ဖစး အသု့ဵ်ပဳပါက ပိုမုိယထာဘူတက္ေပမညး၈ (Hering et al., 2010) 
ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့နြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ အခကးအခဲမ္ာ့ 

ေ်မေပၚေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ ေဂဟေဗဒအေ်ခအေန အာ့ဆနး့စစးရာတျငးအသု့ဵ်ပဳနိုငးေသာ 
ဥေရာပ တစးတိုကးလု့ဵဆုိငးရာသတငး့ အခ္ကးအလကးစနစးတစးခုကို ပထမဆု့ဵအေနနြငးံ တညး 
ေထာငးနုိငး်ခငး့သညး ယုိယျငး့ေနေသာ ေရထုအေ်ခ်ပဳေဂဟစနစးမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး ထိနး့သိမး့ထူေထာငးရာ 
တျငးအေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးတစးခု်ဖစး်ပီ့လ္ငး ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့ အစီအစဥး တစးရပးအာ့အေကာငး 
အထညး ေဖၚနိုငး်ခငး့သညးလညး့ ၾကီ့မာ့ေသာတို့တကးမႈတစးရပး်ဖစးသညး (Ferreira et al., 2007)၈ 
သို႔ေသားလညး့ နိုငးငဵမ္ာ့မြ ဥေရာပေကားမရြငးသို႔တငး်ပလာေသာ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့မညးံ စခနး့အေရ 
အတျကး၇ နမူနာေကာကးယူမႈအၾကိမးနြငးံဇီဝအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့ေရျ့ခ္ယးမႈ တုိ႔မြာ မ္ာ့စျာကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ 
ေနေသာေၾကာငးံ နုိငးငဵအာ့လု့ဵတျငးအသု့ဵ်ပဳနုိငးသညးံ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့မႈစနစးတစးခုထူေထာငးရနးမြာ 
စိနးေခၚမႈတစးရပးအ်ဖစးတညးရြိေနဆဲ်ဖစးသညး၈    

ဥေရာပေကားမရြငး (ဿွွ၆) ၏အဆိုအရ သတငး့ေပ့ပုး႔လာသညးံ အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵ ဿ၂ နုိငးငဵ အနကးှ၄ 
နုိငးငဵတျငး operational monitoring sites က surveillance monitoring site ထကး 
ပုိမ္ာ့ေၾကာငး့ေတျ႔ရိြရသညး၈ဤအေ်ခအေနကုးၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ေရသယဵဇာတဥပေဒလမး့ညႊႏးမူေဘာငး 
သညး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့်ပနးလညးေကာငး့မျနးလာေစရနးထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့ကို ဦ့တညးေဆာငးရျကးေန 
ေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရမညး်ဖစး်ပီ့ အနာဂတးကာလတျငး အဆိုပါလုပးငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးခဲံပါက ေစာငးံၾကညးံစစး 
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ေဆ့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့်ဖငးံ မညးသညးံနညး့လမး့်ဖငးံ ်ပနးလညးထိနး့သိမး့ပါက ေအာငး်မငးသညးကို ေဖၚ်ပရနးလို 
အပးမညး်ဖစးသညး၈ operational monitoring ၏အာ့နညး့ခ္ကးမြာ ေနရာေဒသအလိုကး လျပးလပးစျာ 
်ဖစးပ္ကးေနသညးံ အေ်ခအေနမ္ာ့၏ ေရရြညးအလာ့အလာကို ေဖၚ်ပနိုငးမႈမရြိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေဂဟ်ဖစးစဥး 
မ္ာ့နြငးံမ္ိဳ့စိတးမ္ာ့်ပနးနြဵ႔တညးရြိမႈ အေ်ခအေနေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၇ လတးတေလာအေရ့ပါလာေသာ (ရာသီဥတု 
ေ်ပာငး့လဲမႈ၇ ေ်မအသု့ဵခ္မႈေ်ပာငး့လဲမႈ နြငးံ အညစးအေၾက့အသစးမ္ာ့) စသညးံ ေနရာအနြဵ႔လႊမး့်ခဳဵ်ဖစးပျာ့ 
လ္ကးရြိသညးံ ဖိအာ့မ္ာ့၏ အနာဂတးအလာ့အလာနြငးံပတးသကး၊မူ ေနရာမ္ာ့သတးမြတး်ပီ့ ကျနးယကး်ပဳ 
ေဖၚ်ပနိုငးပါကပုိုမိုေကာငး့မျနးသညး၈ 
ဥေရာပရြိအ်ခာ့ေသာ ဥပေဒမ္ာ့နြငးံခ္ိတးဆကးရာတျငး ၾကဳဵေတျ႔ရသညးံအခကးအခဲမ္ာ့  

ေရဥပေဒလမး့ညႊႏးမူေဘာငး ကို ်ပဌာနး့၊ မူလကရြိ်ပီ့်ဖစးေသာ လမး့ညႊနးမူေဘာငးမ္ာ့နြငးံ 
ခ္ိတးဆကးအ သု့ဵ်ပဳ်ခငးး့ နြငးံ အခ္ိဳ႕လမး့ညႊနးမူေဘာငးမ္ာ့ကို အစာ့ထို့ပယးဖ္ကး်ခငး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးရနး 
ရညးရျယးသညး၈ လူ႔ပေရာဂ ေၾကာငးံ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အေပၚထိခိုကးမႈမ္ာ့ရြိမရြိ စူ့စမး့စစးေဆ့နိုငး 
ရနး်ပဌာနး့ထာ့သညးံလမး့ညႊနးမူေဘာငး အမ္ာ့အ်ပာ့ရိြ်ပီ့်ဖစးသညး၈ဥပမာ၈လူ႔ပေရာဂေၾကာငးံ ေပၚေပါကးလာ 
သညးံ ေရအရညးအေသျ့ ဆိုငးရာ်ပ ႆနာမ္ာ့ ကုိ ကုစာ့ရနးရညးရျယးလ္ကး လကးရြိ်ပဌာနး့ထာ့ ေသာ 
်မိဳ႔်ပေသာကးသု့ဵေရ သနး႔စငး် ခငး့  လမး့ညႊနးမူ ေဘာငး၇ နိုကးၾထိတးမ္ာ့အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ဆိုငးရာလမး့ညႊနးမူေဘာငး၇ 
အဏၰဝါမဟာ ဗ္ဴဟာလမး့ညႊနးမူေဘာငး နြငးံ မ္ိဳ့စိတးမ္ာ့နြငးံ၁ငး့တို႔၏ က္ကးစာ့ နယးေ်မမ္ာ့ဆိုငးရာလမး့ညႊနး 
မူေဘာငးအာ့လု့ဵတုိ႔သညး ေနရာေဒသအလိုကး ်ပငး့ထနးဆို့ရျာ့သညးံ ်ပသနာမ္ာ့ရြိမရြိကို စီစစးရနး်ဖစးသညး၈ 
အဆိုပါလမး့ညႊနးမူေဘာငးမ္ာ့၏ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့မြာ မူ တသမတးတညး့မရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး (Mee et 
al., 2008)၈အထူ့သ်ဖငးံသတးမြတးထာ့သညးံဧရိယာမ္ာ့မြာ ထပးတူက္ေနနိုငးေသာေၾကာငးံ လမး့ညႊနး 
မူေဘာငးမ္ာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ လိုကးေလ္ာညီေထျစျာ ဆကးစပးအသု့ဵ်ပဳနုိငးရနးအတျကး အဆငးံအတနး့တူ 
အသု့ဵ်ပဳနုိငးသညး ဟုၾကိဳတငးယူဆထာ့ရနး်ဖစးသညး၈ 

လမး့ညႊနးမူေဘာငးမ္ာ့အသု့ဵ်ပဳရာတျငး နယးေ်မေဒသကနး႔သတးခ္ကးနြငးံပတးသကး ၊ အ်ငငး့ပျာ့မႈ 
မ္ာ့ရြိသညး အထူ့သ်ဖငးံ ေရဥပေဒဥပေဒလမး့ညႊႏးမူေဘာငးသညး ပငးလယး၏မညးသညးံ ေဒသအထိ 
အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိ်ပီ့  အဏၰဝါမဟာဗ္ဴဟာလမး့ညႊနးမူေဘာငး သညးမညးသညးံေနရာမြစတငးအက္ိဳ့ 
သကးေရာကး မႈရြိသညး တို႔နြငးံပတးသကး်ပီ့အ်ငငး့ပျာ့မႈရြိသညး၈ ထိုသို႔ေသာ အ်ငငး့ပျာ့မႈမ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ 
မေ်ဖရြငး့မီ သိပၸဵပညာရြငးမ္ာ့အေနနြငးံ ေကာငး့မျနးသညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာအရညးအေသျ့နြငးံ 
ေကာငး့မျနးသညးံ ေဂဟေဗဒအရညးအေသျ့ အသု့ဵအနႈ့ဵမ္ာ့သညး ေၾကာငး့တူသဵကျဟုဲတးမဟုတးဆိုသညးကို 
အေ်ဖေပ့ရနးလိုအပးသညး၈ ဿွွ၅ခုနြစးတျငး အဏၰဝါမဟာဗ္ဴဟာလမး့ညႊနးမူေဘာငးကို်ပဌာနး့ခဲံ ်ပီ့ေနာကး 
ေရေဝေရလဲေဒသမြ ေရခ္ိဳေရငနးစပးသညးံေနရာအထိ နြငးံ ကမး့ရုိ့တနး့ေဒသမြ ပငးလယး်ပငးအထိ 
ေရ်ပငးမ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ မူေဘာငးနြစးခုအၾကာ့ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးရနး အေ်ခအေနကို 
ဖနးတီ့ေပ့နိုငးခဲံေသားလညး့ အထကးပါမူေဘာငးနြစးခုသညး မတူ်ခာ့နာ့သညးံ ေဂဟစနစးမ္ာ့အေပၚတျငး 
အေ်ခခဵလ္ကးလုပးငနး့မ္ာ့အ ေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးၾကရေသာေၾကာငးံ တစးသမတးတညး့ 
ေပါငး့စပးေဆာငးရျကးရနးမြာမူအခကး အခဲမ္ာ့ရြိသညး၈ ၾကဳဵေတျ႔ရနုိငးသညးံအ်ခာ့ေသာဝိေရာဓိမ္ာ့မြာ 
မူေဘာငးနြစးခုအၾကာ့ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကး မ္ာ့်ခာ့နာ့်ခငး့၇ ရညးရျယး်ပဌာနး့ထာ့သညးံအဆငးံမ္ာ့မတူ်ခငး့၇ 
သတးမြတးအခ္ိနးဇယာ့မ္ာ့ကျဲ် ပာ့်ခငး့၇ ဆနး့စစးရမညးံ ပတးဝနး့က္ငး သို႔မဟုတး ေဂဟေဗဒ ဆိုငးရာ 
အရညးအေသျ့စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့မတူ်ခငး့တို႔်ဖစးသညး(Hering et al., 2010) ၈    
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အ်ခာ့အခကးအခဲမ္ာ့ 
ေနာကးဆု့ဵအေနနြငးံၾကဳဵေတျ႕ရသညးံ်ပသနာမြာ လတးတေလာအေရ့ပါလာေသာ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ 

အေပၚတျငး က္ေရာကးေနသညးံ ဖိအာ့မ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ မညးသို႔ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့မညးဆိုသညးံ စိနးေခၚ 
မႈ် ဖစးသညး၈ အဘယးံေၾကာငးံဆိုေသား ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး နြငးံ ဆကးစပးလ္ကးရြိသညးံ 
ဆနး့စစးမႈနညး့စနစးမ္ာ့မြာ ပုဵမြနး ်ပသနာမ္ာ့်ဖစးေသာ eutrophcation, organic pollution, acidification, 
toxic stressors နြငး ံ hydromophical pressure မ္ာ့အေပၚတျငး အေလ့ထာ့ေဆာငးရျကးေသာေၾကာငးံ 
်ဖစးသညး၈  လတးတေလာအေရ့ပါလာသညးံ ်ပသနာမ္ာ့မြာ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ၇ နု့ဵတငးအနယးပုိ႔ခ္မႈ၇ 
အညစးအေၾက့အသစးမ္ာ့ေပၚေပါကးလာမႈ နြငးံ်ပငးပမြသညးံ မ္ိဳ့စိတးသစးမ္ာ့ ေရာကးရြိလာမႈ စသညးတို႔်ဖစး 
သညး၈လကးရြိအေ်ခအေနတျငး်ပသနာဆနး့စစးမႈစနစးဇယာ့မ္ာ့မြာ ပဵုမြနး်ပသနာရပးမ္ာ့အတျကးသာ ဖနးတီ့ 
ေရ့ဆျရဲေသ့သညး၈သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံ ေဂဟစနစးၾကီ့တစးခုလု့ဵနြငးံ သကးရြိအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့  တညးေဆာကး 
ပုဵနြငးံ ၁ငး့တို႔၏ လုပးငနး့မ္ာ့ကို အေလ့ထာ့အာရဵုစိုကးရနးလိုသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ေရထုညစးညမး့မႈေၾကာငးံ 
သကးရြိမ္ိဳ့စိတးတစးခုကုိ ထိခုိကးပါက ထိုသို႔ထိခိုကးေ်ပာငး့လဲမႈအေ်ခအေနကို ေဂဟစနစးနြငးံ သကးရြိအဖျဲ႔ 
အစညး့မ္ာ့မြတစးဆငးံ တုနး႔်ပနးသိရြိလာေစနိုငးသညးဟုသိပၸဵနညး့က္ေတျ့ဆသိရြိနုိငးမညး်ဖစးသညး၈ သို႔ေသား 
လညး့ေဂဟစနစးမ္ာ့တျငး ်ပသနာမ္ာ့၏အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ ကို ေခ္ဖ္ကးနုိငးသညးံ စျမး့ေဆာငးရညးရြိ 
ေသာေၾကာငးံ သကးရြိမ္ိဳ့စိတးတစးခုအေပၚတျငး ထိခိုကးမႈကို ေရဥပေဒလမး့ညႊႏးမူေဘာငးတျငး်ပဌာနး့ 
ထာ့ေသာ ်ပသနာဆနး့စစးမႈ စနစးဇယာ့မ္ာ့နြငးံ ေသခ္ာေပါကး ဆနး့စစးေဖၚထုတးနုိငးမညးဟုမယူဆနိုငးေပ 
(Elliott and Quintino, 2007) ၈  

ယခုအခါ တျငး ေဂဟစနစးမ္ာ့က ၾကဳဵေတျ႔ရသညးံေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာ ်ပသနာရပးမ္ာ့ 
အေပၚၾကံဵၾကံဵခဵရပးတညးနုိငးမႈနြငးံ တုနး႔်ပနးနုိငးမႈ အလာ့အလာတို႔ကိုသိပၸဵနညး့က္ ဆနး့စစးနုိငးေရ့ေဆာငး 
ရျကးရနး လိုအပးလာ်ပီ်ဖစးသညး (Elliott and Quintino, 2007) ၈ရာသီဥတုေ်ပာငး့လဲမႈ်ပသနာေၾကာငးံ 
ေရသယဵဇာတမ္ာ့အေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး လကးရြိေရဥပေဒလမး့ညႊႏးမူေဘာငး 
တျငး်ပဌာနး့ထာ့ေသာ ်ပသနာဆနး့စစးမႈ စနစးဇယာ့မ္ာ့ကိုအသု့ဵ်ပဳ၊ ရာသီဥတုေ်ပာငး့လညး့မႈ၏ သကး 
ေရာကးမႈမ္ာ့ကိုဆနး့စစးၾကညးရနး နြငးံ လကးရြိဆနး့စစးမႈနညး့စနစးမ္ာ့ကို်ပနးလညး ခ္ိနးညိြ်ခငး့သို႔မဟုတး 
်ပငးဆငး ်ခငး့်ပဳလုပးရနး်ဖစးသညး(Hering et al., 2010)၈  

ထို႔အ်ပငး ်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစီမဵခ္ကးအတျငး့ထညးံသျငး့ေရ့ဆျထဲာ့သညးံ လုပးငနး့ 
စဥး အခ္ိဳ႔မြာ လကးေတ႔ျအေကာငးအထညးေဖၚရနးအတျကးလိုအပးေသာဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့ 
မရြိသ်ဖငးလံကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚရနးအတျကး အခကးအခဲရြိသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ ပတးဝနး့က္ငးအာ့ 
ထိခိုကးေစသညးံအညစးအေၾက့မ္ာ့ထုတးလႊတး်ခငး့မြလုဵ့ဝရပးတနး႔ရနးလုပးငနး့စဥး ်ဖစးသညး၈ လာမညးံနြစး 
မ္ာ့အတျငး့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးမြ မညးသညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို အမြနးတကယးအေကာငးအထညး 
ေဖၚနိုငးသညးဆိုသညးကိုသိရြိလာမညး်ဖစး်ပီ့ မညးသညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အမြနးတကယးေဖၚနိုငးရနးမညးကံဲသို႔ 
ေသာ ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့်ပဌာနး့ရနးလိုအပးသညးကို လညး့သိရြိလာမညး်ဖစးသညး၈ 

ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏အဓိကအာ့နညး့ခ္ကးတစးခုအ်ဖစး ေထာကး်ပ်ခငး့ခဵ 
ရေသာအေၾကာငး့အရာမြာ ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာ်ပသနာရပးမ္ာ့အမ္ာ့ဆု့ဵၾကဳဵေတျ႔ေနရသညးံ ဥေရာပ 
ေ်မာကးပိုငး့နုိငးငဵမ္ာ့တျငး   လုပးငနး့မ္ာ့ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးရနး ဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ လုပးငနး့အစီ 
အစဥးတျငးဦ့စာ့ေပ့်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေ်မထဲပငးလယးေဒသ ရြိ ဥေရာပတိုကး ေတာငးပုိငး့နုိငးငဵမ္ာ့ 
်ဖစးေသာ စပိနး၇ အီတလီ နြငးံ ဂရိအစရြိသညးံနုိငးငဵမ္ာ့တျငး ေရရြာ့ပါ့မႈ်ပသနာ အ်ပငး့အထနးခဵစာ့ရငးဆိုငး 
ေနရခ္ိနးတျငး အဆိုပါ်ပသနာကို အေလ့ထာ့ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရနး ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး လုပးငနး့ 
စဥးမ္ာ့လဵုေလာကးစျာ်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့မရြိေၾကာငးေတျ႔ရသညး၈ ဤသညးကိုၾကညးံ်ခငး့်ဖငးံေရဥပေဒလမး့ညႊနး 
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မူေဘာငး နြငးံ အ်ခာ့ေသာလမး့ညႊနးမူေဘာငးမ္ာ့သညး ေရသယဵဇာတမ္ာ့အက္ိဳ့ရြိစျာေခၽျတာသု့ဵစျေဲရ့နြငးံ 
ပတးသကးသညးံ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့အာ့နညး့ေၾကာငး့ေတျ႔ရမညး်ဖစးသညး၈ေရသယဵဇာတရြာ့ပါ့မႈနြငးံရငးဆိုငးၾကဳဵ
ေတျ႔ရပါက ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနညး့လမး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့နြငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳသူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့တို႔အၾကာ့ မညးသညးကိုဦ့စာ့ေပ့ 
ရမညးဆိုသညးကိုရြငး့လငး့စျာေဖၚ်ပမထာ့ေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈  

ထို႔အ်ပငး ဥေရာပေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးသညး အမ္ိဳ့သာအမ္ိဳ့သမီ့ချဲ် ခာ့မႈနြငးံပတးသကး၊ 
အေလ့ထာ့စဥး့စာ့ထာ့်ခငး့မရြိေသာေၾကာငးံ ေရသယဵဇာတထိနး့သိမး့်ခငး့၇ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့နြငးံ ်ဖနး႔်ဖဴ့်ခငး့ 
တို႔တျငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၏အေရ့ပါမႈအခနး့က႑ကိုအသိအမြတး်ပဳ်ခငး့မရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈  
 
ဿ.၂၈     ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵ၏ နိုငးငဵေရ့အေ်ပာငး့အလဲနြငးံ ေရရြညး်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ ရနးအချငးံအေရ့ 

 ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵတျငး အေရ့ပါသညးံ နုိငးငဵေရ့ေ်ပာငး့အလဲ နြငးံအတူ လိုအပးသညးံ  
်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ ေဆာငးရျကးနုိငးခဲံသညးံ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ရရြိခဲံ်ခငး့သညး အ်ခာ့နိုငးငဵမ္ာ့အတျကး 
နမူနာေကာငး့ တစးခုအ်ဖစးသတးမြတးနိုငးေသာေၾကာငးံ ဤအစီရငးခဵစာတျငး အထူ့ကိစၥရပးတစးရပးအေန်ဖငးံ 
တငး်ပရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ နုိငးငဵေရ့အေ်ပာငး့အလဲနြငးံအတူ တီထျငးၾကဵဆမႈရြိသညးံ အေတျ့အေခၚေကာငး့မ္ာ့ 
ရရြိသကံဲသုိ႔ တစးခါတစးရဵ ရညးရျယးခ္ကး်မငးံမာ့လျနး့်ပီ့ အရာရာတိုငး့ကိုတစးခ္ိနးတညး့တျငး အ်ပီ့လုပးလို 
သညးံ အႏၲရယးနြငးံ ရငးဆိုငးရေလံလညး့ရြိပါသညး(van Koppen and Schreiner 2014)၈ ှ၆၆၁ ခုနြစးတျငး 
ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵသညး အထီ့က္နးလူ်ဖဴလူမခဲျဲ်ခာ့ေသာ (အပါသိုကး) နိုငးငဵအ်ဖစးမြ ်ငိမး့ ခ္မး့ သညး ံ
လူမ္ိဳ့ေပါငး့စဵုဒီမုိကေရစီနုိငးငဵတစးခုအ်ဖစးေပၚေပါကးလာ်ခငး့သညးဿွရာစုေခတး၏ အဓိကနိုငးငဵေရ့ ေအာငး 
်မငးမႈတစးခုအ်ဖစးခ္ီ့က္ဴ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈နိုငးငဵေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈနြငးံအတူ ေပၚေပါကးလာေသာ ကျကးလပး 
မ္ာ့သညး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာ လုပးငနး့က႑တျငး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လညး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးေရ့အတျကးလညး့ ထူ့်ခာ့သညးံအချငးံအေရ့မ္ာ့ ေပၚေပါကး လာေစခဲံသညး၈ နိုငးငဵ၏အဓိက 
ဦ့စာ့ေပ့ရညးရျယးခ္ကးမြာ ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့လြသညးံ ေတာငးအဖရိကလူမ္ိဳ့သနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာအတျကး ၁ငး့တို႔ 
တတးနုိငးသညးံကုနးက္စရိတး်ဖငးံ ေသာကးသု့ဵေရလဵုေလာကးစျာ်ဖနး႔ေဝေပ့ရနးအတျကး အခကးအခဲမ္ာ့စျာၾကဳဵ 
ေတျ႔ေနရသညးံ ေရေပ့ေဝေရ့ဆိုငးရာ အေ်ခခဵဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့ကို ေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး်ဖစးသညး၈  

 လကးရြိနုိငးငဵ၏စီ့ပျာ့ေရ့မြာ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဓါတးသတၴဳ တူ့ေဖၚေရ့တို႔အေပၚတျငးအေ်ခခဵ်ပီ့အဆိုပါ 
လုပးငနး့ နြစးမ္ိဳ့လု့ဵမြာလညး့ေရကို အမ္ာ့အ်ပာ့သု့ဵစျသဲညး(Terreblanche 2002)၈ သို႔ေသားလညး့ 
ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵသညး အေတားအတနးေရရြာ့ပါ့သညးံနုိငးငဵ်ဖစးသ်ဖငးံ နိုငးငဵဆကးလကးဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့ တကး 
ေရ့အတျကး အဟနး႔အတာ့တစးခု်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး နုိငးငဵအတျငး့စီ့ဆငး့ေနသညးံ အဓိက်မစးနြစးစငး့်ဖစး 
ေသာ Orange ႏြငးံ Limpopo တုိ႔မြ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကိုလညး့ ေရရြာ့ပါ့ေသာ အိမးနီ့နာ့ခ္ငး့နုိငးငဵမ္ာ့နြငးံ 
ချဲေဝသု့ဵစျရဲလ္ကးရြိသညး၈ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ ်ဖနး႔ေဝေရ့အတျကး စီမဵခနး႔ချဲမႈတုိ႔မြာလညး့ 
ဆညးေ်မာငး့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့အၾကာ့ ေရလႊဲေ်ပာငး့သျယးယူ်ခငး့တို႔ကဲ႔သို႔ပငး အေရ့ၾကီ့သညး (Turton 
et al. 2004)၈ 

ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵ၏ အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတဥပေဒကို ှ၆၆၅ ခုနြစးတျငး ်ပဌာနး့နုိငးခဲံရာ 
ေရသယဵဇာ ဥပေဒလုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့နြငးံ ပတးသကးလ္ငး ဦ့ေဆာငးနုိငးငဵအ်ဖစးခ္ီ့က္ဴ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ 
ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵ၏ ေအာငး်မငးမႈကုိအေ်ခခဵ၊ ်ပငးသစး၇ ၾသစေၾတလ္ နြငးံ မကၠဆီကိုနုိငးငဵတို႔ကဲံသို႔ေသာ 
နုိငးငဵမ္ာ့၏ စိတးဝငးစာ့မႈကုိရရြိခဲံ်ပီ့လ္ငး အတိတးကာလက ေရသယဵဇာတအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံ ပတးသကးသညးံ 
တရာ့မြ္တမႈမရြိသညးံ အေ်ခအေနကို ေ်ဖရြငး့နုိငးမညးံ ဥပေဒနြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ ေရ့ဆျဲ် ပဌာနး့မႈကို 
ဦ့တညးေစခံဲသညး၈ ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵ၏အမ္ိဳ့သာ့ ေရသယဵဇာတဥပေဒ၏ အဓိက အယူအဆမြာ 
နုိငးငဵအတျငး့ရြိ်မစးမ္ာ့အတျငး့ လူတို႔၏ အေ်ခခဵလုိအပးခ္ကးကို်ဖညးံဆီ့ရနးနြငးံ ေဂဟစနစးမ္ာ့ရြငးသနးရနး 
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အတျကးလဵုေလာကးေစမညးံ  အနိမးံဆု့ဵ ေရစီ့ဆငး့မႈနဳ့ဵ (minimum instream flow rate) ကို 
ထိနး့သိမး့ထာ့ရနးလိုအပးသညးဆိုသညးံ ယူဆ ခ္ကး်ဖစးသညး၈  

နုိငးငဵအတျငးး့ ေရသယဵဇာဥပေဒလုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့စတငး်ပငးဆငး်ပဌာနး့ခ္ိနးတျငး ေရသယဵယဵဇာတ 
ဆိုငးရာ အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ့မ္ာ့မြာေကာငး့စျာ တညးေထာငး်ပီ့်ဖစးေသားလညး့ ေရရြာ့ပါ့မႈ၇ ေရထုညစး 
်ငမး့မႈနြငးံ စီပျာ့ေရ့အေ်ခအေနယိမး့ယိုငးမႈမ္ာ့ကို ခဵစာ့ေနရခ္ိနး်ဖစးသညး၈ ထိုအခ္ိနးတျငး အၾကီ့စာ့စိုကးပ္ိဳ့ 
ေမျ့ ်မဴေရ့ လုပးငနး့ရြငးၾကီမ္ာ့ကံဲသို႔ေသာ စီ့ပျာေရ့အရအေ်ခခိုငးမာ်ပီ့်ဖစးသညးံ လုပးငနး့ရြငးမ္ာ့က ဥပေဒ 
လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ပဌာနး့်ခငး့ကိုအတတးနုိငးဆု့ဵ ပိတးဆုိ႔ဟနး႔တာ့ခဲံေသားလညး့ နိုငးငဵေရ့ 
အာဏာေ်ပာငး့လဲမႈနြငးံ ဒီမုိကေရစီနိုငးငဵ်ဖစးလာေသာ ေတာငးအာဖရိကတျငး အဆိုပါဟနး႔တာ့မႈမ္ာ့၏ 
အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို အာ့နညး့ေစရနး်ပဳလုပးနဳိငးခဲံသညး၈   

ေရသယဵဇာတဥပေဒ ်ပငးဆငး်ပဌာနး့်ခငး့လုပးငနး့စဥးမြာ ၂ နြစးၾကာ်မငးံခဲံသညး၈ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့ 
လဲမႈလုပးငနး့၏ အေရ့ပါသညးံ ဦ့တညးခ္ကးတစးရပးမြာ  ေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ ဥပေဒအရအက္ဳ့ဵဝငးမႈ ကိုရြငး့  
လငး့်ပတးသာ့ေအာငး ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖစး်ပီ့ အထူ့သ်ဖငးံ အ်မဲတနး့ ေရအသု့ဵ်ပဳချငးံကို ယာယီ အသု့ဵ်ပဳချငး ံ
သို႔ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေရအသု့ဵ်ပဳချငးံကို အမ္ာ့ဆု့ဵနြစး ၁ွ အထိသာချငးံ်ပဳ်ပီ့ ၂ ႏြစးတစးၾကိမး 
်ပနးလညးသု့ဵသပး်ခငး့်ပဳလုပးသညး (NWA 1998)1၈ အမ္ိဳ့သာ့အစို့ရသညး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့လု့ဵကို 
နုိငးငဵပုိငးအ်ဖစး်ပဌာနး့လိုကး်ပီ့ ေရသယဵဇာတမ္ာ့အာ့လု့ဵ(ဥပမာ၇ေ်မေပၚေရနြငးံေ်မေအာကးေရ) သညးေရသဵ 
သရာလညး်ခငး့်ဖစးစဥး၏ချဲ်ခာ့မရသညးံ  သယဵဇာတတစးမ္ိဳ့အ်ဖစးထုတး်ပနး ေၾကညာခဲံသညး၈ ေရအရငး့ 
အ်မစးအာ့လု့ဵသညး နိုငးငဵပုိငး်ဖစးသညးနြငးံအညီ ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵသာ့အာ့လု့ဵ၏ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့အ 
တျကးေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံ ပတးသကးသညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့်ပဌာနး့ရနးမြာ အစို့ရ၏တာဝနး်ဖစးသညး၈ 
အဓိကေ်ဖရြငး့ေပ့ရမညးံ ်ပသနာမြာ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံပတးသကးသညးံ ရြငး့လငး့်ပတး သာ့သညးံ 
လူမႈေရ့ဆိုငးရာ (ဥပမာ၈ အထူ့သ်ဖငးံ အတိတးကာလက လူမႈေရ့တရာ့မြ္တမႈမရြိ်ခငး့ကို ေ်ဖ ရြငး့ရနးနြငးံ 
ေရသယဵဇာတအသု့ဵ်ပဳရာတျငး ပိုမုိတနး့တူညီမြ္မႈရနး) ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့ သတးမြတးရနး်ဖစး သညး၈  

ေဖၚ်ပခံဲသညးံအတိုငး့ အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတဥပေဒတျငး မိတးဆကးေပ့ခံဲသညးံ  တီထျငးဆနး့သစး 
မႈရြိသညးံ အယူအဆမြာ ေဂဟစနစးမ္ာ့ရြငးသနးရနးနြငးံ ်ပညးသူတို႔၏အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆီ့ရနး 
အတျကး်မစးေၾကာငးမ္ာ့အတျငး့ေရကို သီ့သနး႔ထိနး့သိမး့ထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အဆိုပါအယူအဆမြာ ―ပုိငးဆိုငး 
ချငးဥံပေဒမူၾကမး့‖ တျငးေဖၚ်ပထာ့ေသာ နိုငးငဵသာ့တိုငး့တျငး လကးရြိနြငးံအနာဂတးမ္ိဳ့ဆကးမ္ာ့၏အက္ိဳ့ 
အတျကးသဘာဝပတးဝနး့က္ငးကိုထိနး့သိမး့ကာကျယးပုိငးချငးံရြိသညးဆိုသညးံ ်ပဌာနး့ခ္ကး၏ ၾသဇာသကး 
ေရာကးမႈရြိသညး၈ သို႔်ဖစး၊  အ်ခာ့ေရအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့ အတျကး ်ဖညးံဆညး့ေပ့်ခငး့မ်ပဳမီ ်မစးတစးခု်ခငး့နြငးံ 
ပတးသကးသညးံ သဘာဝေဂဟစနစးမ္ာ့အတျကး ်မစးေၾကာငး့ အတျငး့ ေရစီ့ဆငး့မႈပမာဏမညးမြ္မ္ာ့မ္ာ့ 
ထိနး့သိမး့ထာ့သငးံသညး ဆိုသညးံ လိုအပး ခ္ကးကုိ သိရြိရနးလိုအပးသညး၈ အၾကမး့အာ့်ဖငးံသတးမြတးခ္ကးမြာ 
်မစးေၾကာငး့မ္ာ့အတျငး့ ေရစီ့ဆငး့မႈပမာဏ၏ဿွ% ကို ေဂဟစနစးမ္ာ့ထိနး့သိမး့ရနးအတျကး သီ့သနး႔ 
ထိနး့သိမး့ထာ့်ပီ့ ်ပညးသူတို႔၏အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးကိုေရရြညး်ဖညးံဆီ့ရနးအတျကး ဿ% ကို  ထိနး့သိမး့ထာ့ 
ရနး်ဖစးသညး၈သို႔ေသားလညး့ဤသို႔ေဆာငးရျကးရနးမြာ မ်ဖစးနိုငးဟုမေ်ပာနိုငးေပမညးံ လကးေတျ႔အေကာငး 
အထညး ေဖၚရနးမြာမူ အလျနးခကးခမဲညး်ဖစးသညး (Bourblanc, 2015)၈ 

သကးဆုိငးရာေရေဝေရလဲေဒသစီမဵခနး႔ချဲေရ့ဌာနမ္ာ့နြငးံ အတူ နိုငးငဵ၏ေရေဝေရလဲဧရိယာမ္ာ့ကို 
အေ်ခခဵလ္ကး ေရသယဵဇာစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈ ဧရိယာ ှ၆ ခုသတးမြတး်ပီ့လ္ငး ေရေဝေရလဲနယးနိမိတး 
အေ်ခခဵ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈ အေ်ခခဵမူနြငးံအညီ ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ သို႔ေသား အဆိုပါ စီမဵခနး႔ 

                                                           
1 Republic of South Africa. "National Water Act (Act No. 36 of 1998)." Government Gazette 19182 (1998). 
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ချဲေရ့ဌာနမ္ာ့ကို ေပါငး့စညး့ရနးေဆာငးရျကးရာတျငး အခကးအခဲမ္ာ့စျာၾကဵဳ ေတျ႔ခဲံရ်ပီ့ ှ၂ နြစးေက္ားၾကာ 
မြသာ ဌာနနြစးခုကိုဖျဲ႔စညး့တညးေထာငး၊လုပးငနးမ္ာ့လညးပတးနုိငးခဲံသညး၈ ယခုအခါ ဌာနဆိုငးရာဖျဲ႔စညး့ 
တညးေထာငးေဆာငးရျကးမႈလုပးငနး့စဥးကို်ပနးလညးသု့ဵသပးလ္ကးရြိ်ပီ့ လကးရြိအေ်ခအေနအရ ေရသယဵဇာတ 
စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ ဧရိယာ ှ၆ ခုမြ ၆ ခုသုိ႔ေလ္ာံခ္ေဆာငး ရျကးရနး စီစဥးလ္ကးရြိသညး၈ 

နုိငးငဵအတျငး့ဗဟိုနြငးံ ေဒသအဆငးံ အစို့ရအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့အတျငး့နြငးံ လုပးပုိငးချငးံအ်ပညးံအဝရထာ့ 
သူ နြငးံ ေ်ပာေရ့ဆိုချငးံမဲံသူ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အၾကာ့ အာ့်ပိဳငးမႈ ကံဲသို႔ေသာ အ်မစးစျဲ 
ေနသညးံ နုိငးငဵေရ့်ပနာမ္ာ့ကိုလညး့ေ်ဖရြငး့ရနးရြိေနသညး၈ အဆိုပါ်ပသနာမ္ာ့အ်ပငး နုိငးငဵအတျငး့ ရြိ်မစးဝြမး့ 
ေဒသမ္ာ့အတျငး့ေရလႊဲေ်ပာငး့်ဖနး႔ေဝအသု့ဵ်ပဳမႈမြာလညး့်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ စနစးနြငးံလိုကး 
ေလ္ာညီေထျမရြိေပ၈ 

ေရအသု့ဵ်ပဳပိုငးချငးံအတျကး ေရာငး့ဝယးေဖါကးကာ့ရနးအချငးံအေရ့နညး့ပါ့ေသာ လိုငးစငးထုတးေပ့ 
သညးံ နညး့လမး့ကိုအသု့ဵ်ပဳသညး၈သို႔ေသား ေရအသု့ဵ်ပဳချငးံ အေရာငး့အဝယး်ပဳလုပး်ခငး့ကို ချငးံ်ပဳမထာ့ေပ၈ 
စုိ့ရိမးေနရသညးံ်ပသနာတစးရပးမြာ စိုကးပ္ိဳ့ေမျ့ ်မဴေရ့သမာ့မ္ာ့က ၁ငး့တို႔၏ေရကို သတၴဳတူ့ေဖၚ သူမ္ာ့ကို 
ေရာငး့်ခငး့်ဖငးံ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့တျငး ကုနးထုတးလုပးမႈထိခုိကးနုိငး်ခငး့်ဖစးသညး၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံ 
လုပးငနး့က႑မ္ာ့အၾကာ့ ေရ အလႊဲအေ်ပာငး့ ်ပဳလုပးမႈကို ထိနး့ခ္ဳပးရနး တငး့ၾကပးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့်ပဌာနး့၊ 
ထိနး့ခ္ဳပးရနးလိုအပးသညး၈ ေရသညး ထုထညးၾကီ့မာ့်ပီ့ ေစ့္နႈ့ဵနညး့ပါ့ေသာေၾကာငးံ ေရအေရာငး့အဝယး 
ေစ့္ကျကးတျငး ချဲေဝရနးအတျကး အခကးအခဲရြိသညး၈ ေရအေရာငး့အဝယး်ပဳလုပးရာတျငး ချဲေဝရနးနညး့လမး့ ဿ 
မ္ိဳ့ကို အသု့ဵ်ပဳသညး၈ တစးမ္ိဳ့မြာ သတးမြတးထာ့သညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့နြငးံအညီ ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ကို 
လိုငးစဥးခ္ထာ့ေပ့်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ဒုတိယတစးနညး့မြာ မ်ဖစးမေန လိုငးစငးယူရသညးံနညး့လမး့်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ 
နညး့လမး့ကို ေရအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့်ပာ့သညးံ ကုနးး့တျငး့ပိတး ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့တျငးအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကး 
သူမ္ာ့က၁ငး့တို႔၏ ဦ့စာ့ေပ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့အေပၚတျငးမူတညး၊ အသု့ဵ်ပဳၾကသညး၈ သို႔ေသားလညး့အဆိုပါ 
နညး့လမး့မြာ အခကးအခဲမ္ာ့စျာနြငးံၾကဳဵေတျ႔ရသညး၈ အတိတးကာလ တရာ့မမြ္တမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနးနြငးံ 
ေရသယဵဇာတမ္ာ့တနး့တူရညးတူသု့ဵစျခဲျငးံရရနးရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ဿွွ၀ ခုနြစးမြ စတငး 
ေဆာငးရျကးခဲံသညံး ေရေပ့ေဝမႈ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့ေရ့လုပးငနး့စဥးသညး ကာလရြညးၾကာစျာ အခကးအခဲမ္ာ့ 
စျာနြငးံၾကဳဵေတျ႔ရ်ပီ့ (Movik, 2012)  ေနာကးဆု့ဵရလဒးမြာ အနညး့ငယးသာချဲေဝေပ့ခဲံသညးံ ေရမ္ာ့ကို 
နုိငးငဵေရ့အရ အ်ငငး့ပျာ့ဘျယးရာ်ဖစးခဲံသညးံ ေ်မယာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ ေရ့အစီအစဥးအရ ်ပနး လညးချ ဲ
ေဝေပ့ခံဲရ်ပီ့အမြနးတကယးေရချဲေဝေပ့မႈ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့အစီအစဥး တစးရပးအေနနြငးံ မေဆာငးရျကး 
နုိငးခဲံေပ(Movik 2012, see also Woodhouse, 2012) ၈ 

၂ နြစးလ္ငးတစးၾကိမး်ပငးဆငးေရ့ဆျရဲမညးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရသသယဵဇာတ မဟာဗ္ဴဟာကုိ ေရ့ 
ဆျခဲဲံ်ပီ့်ဖစး သညး၈ သို႔ေသားလညး့မဟာဗ္ဴဟာမြာ အခ္ိနးကာလ အလျနးတိုေတာငး့သညးဟု ဆိုရမညး်ဖစး 
သညး၈ မဟာဗ္ဴဟာအရ  ေဒသဆိုငးရာ ေရသယဵဇာစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈ ဌာနမ္ာ့ဖျဲ႔စညး့်ခငး့၇ အေ်ခခဵအ 
ေဆာကးအဦ တညးေဆာကးေရ့ ရငး့နြီ့်မဳတးႏြဵမႈအစီအစဥးသစးနြငးံ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈနညး့လမး့သစး 
မ္ာ့်ဖငးံ ပဵုမြနးအစာ့ထို့်ခငး့အစီအစဥးမ္ာ့ပါဝငးေသာ နြစး ဿွ လုပးငနး့အေကာငးအထညးေဖၚမႈ အစီအစဥး 
တစးရပးကိုေရ့ဆျခဲဲံသညး၈ ဿွွ၁ ခုနြစးတျငး အမ္ိဳ့သာ့  ေရသယဵဇာတမဟာဗ္ဴဟာကိုေရ့ဆျထဲုတး်ပနးနုိငးခံဲ 
သ်ဖငးံေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵသညးဿွွဿခုနြစးတျငးဂ္ိဳဟနးနစးစဘတး်မိဳ႕၉က္ငး့ပခံဲသညးံ WSSD ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ 
ကအတညး်ပဳခံဲသညးံ နုိငးငဵအဆငးံ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုစဵီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵခ္ကးမ္ာ့ ေရ့ဆျေဲရ့ရညးမြနး့ခ္ကး 
အာ့  ်ဖညးံဆညး့နုိငးခဲံသညးံ ပထမဆု့ဵနုိငးငဵမ္ာ့တျငး ပါဝငးခဲံသညး၈ 

ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵ၏ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့မြတစးဆငးံ သခၤနး့စာ 
မ္ာ့ရရြခိဲံသညး၈ နုိငးငဵေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔်ပဳလုပးပါက ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ 
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အေ်ခအေနကို ပုိေကာငး့မျနးတို့တကးေစနုိငးသညးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့ရရြိနုိငးသညးကို ေတျ႔ရသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး 
်ပဳ်ပငးေ်ပာငးလဲမႈမ္ာ့ကို အစီအစဥးတက္ ်ပဳလုပးနုိငးပါက လုပးငနး့ပိုမုိေအာငး ်မငးနိုငးသညး၈ ပုိမိုရႈပးေထျ့သညးံ 
လူမႈေရ့နြငးံနုိငးငဵေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကို ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့ရာတျငး နုိငးငဵေရ့အရ အေထာကးအကူ်ပဳမႈကို ရရြိရနး 
အတျကးေရြ့ဦ့စျာလူမႈေရ့ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆီ့ရနးလိုအပးေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရသညး၈ ေရသယဵဇာတ 
အကးဥပေဒနြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာမဟာဗ္ဴဟာတို႔အရ ေရကို တနး့တူညီမြ္စျာ သဵု့စျေဲရ့ နြငးံ အက္ိဳ့ရြိစျာ 
သု့ဵစျေဲရ့တို႔မြာ အဓိကရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့်ဖစးေသားလညး့ အဆိုပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညး 
ေဖၚရနးမြာအလျနးခကးခသဲညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ေရကို တနး့တူညီမြ္စျာချေဲဝသု့ဵစျေဲရ့ရညးရျယးခ္ကး မြာ ်ဖညးံဆီ့ 
ရနးအလျနးခကးခသဲညး၈ေတာငးအာဖရိကနိုငးငဵ၏ အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒကို ်ပဌာနး့်ပီ့ေနာကး ကမၻာေပၚတျငး 
ေခတးအမြီဆု့ဵ ေရသယဵဇာတဥပေဒအ်ဖစး ခ္ီ့က္ဴ့မႈခဵခဲံရေသားလညး့  ှ၆၆၅ ခုနြစးတျငး အမ္ိဳ့သာ့ 
ေရသယဵဇာတအကးဥပေဒကို်ပဌာနး့်ပီ့ေသာအခါတျငးမူ ေခတးမြီဆနး့်ပာ့လျနး့ေနေၾကာငး့ေတျ႔ရြိလာရသညး၈ 
အေၾကာငး့ရငး့မြာ ေရေဝေရလဲေဒသ အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ဖျ႔ဲစညး့်ခငး့အပါအဝငး လုပးငနး့အမ္ာ့ 
အ်ပာ့ကို အခ္ိနးတိုတိုအတျငး့အ်ပီ့ေဆာငးရျကးရနးရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့လညး့ပါဝငးခဲံသညး၈ ှ၂ နြစးေက္ားၾကာ 
အေကာငးအထညးေဖၚခဲံ်ပီ့ေနာကးပုိငး့တျငး မူလအယူအဆမ္ာ့ကို ်ပနးလညးစီစစးလ္ကး ပုိမုိလျယးကူစျာ 
အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးနုိငးရနး်ပငးဆငး်ခငး့နြငးံ အေရ့အၾကီ့ဆု့ဵလုပးငနး့မ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငး 
ရျကးေရ့ လ္ာထာ့ရနး်ပငးဆငးလ္ကးရြိိသညး၈  
 
ဿ.၃၈ နိဂု့ဵခ္ဳပးသု့ဵသပးခ္ကး 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့ကို ေဆာငးရျကးရနး ှ၆၆ဿ ခုနြစး ဒဗၺလငးေၾကညာစာ 
တမး့တျငး စတငး တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့သညး 
လုပးငနး့က႑မ္ာ့ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးနုိငးရနးအတျကး သယဵဇာတမ္ာ့အာ့ ေရရြညးတညးတဵေစရနးစီမဵ 
အုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးနဳိငး်ခငး့မရြိသညးံအ်ပငး ဝနးေဆာငးမႈညဵံ်ဖငး့လြသညးဟု ေဝဘနး်ခငး့ခဵရသညးံ လုပးငနး့က႑ 
တစးခု်ခငး့အေ်ခခဵရုိ့ရာေရသယဵဇာတစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ နညး့လမး့မ္ာ့ကိုအစာ့ထို့ရနးေပၚေပါကးလာ 
ေသာနညး့လမး့ ်ဖစးသညး (Funke et al., 2007)၈ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့သညး 
်ပႆနာရပးမ္ာ့အာ့ မညးသို႔ေ်ဖရြငး့ရမညးကို အ်မငးသစး်ဖငးံဆနး့စစးသညးံအ်ပငး (Zaag 2005) 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို တနး့တူညီမြ္စျာနြငးံ အက္ိဳ့ရြိစျာ အသု့ဵ်ပဳနိုငးေရ့ကိစၥရပးမ္ာ့ကို  ေရရြညး်ဖညးံဆညး့ 
ေပ့နိုငးသညးံ နညး့လမး့တစးရပး်ဖစးေၾကာငး့အမ္ာ့ကလကးခဵထာ့ၾကသညး  (Beukman, 2002; Funke et 
al., 2007)၈ ထိုအခ္ကးမ္ာ့ကို အ်ငငး့ပျာ့စရာမရြိေသားလညး့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချဲမႈ 
နညး့လမး့ကို လကးေတျ႔ေအာငး်မငးေအာငး အေကာငးအထညး ေဖၚရနးမြာမူစိနးေခၚမႈမ္ာ့စျာရြိသညး၈ 
ဤနညး့လမး့ကိုလကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚနိုငးရနး အတျကး ေသာံခ္ကးက္သညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 
ရြာေဖျသညးံ ေဒသအဆငးံ သုေတသနေတျ႔ရြိခ္ကးစာတမး့နြငးံ စာအုပးစာတမး့မ္ာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈  

ဥေရာပေရဥပေဒလမး့ညႊနးးမူေဘာငးနြငးံ ယူနကးစကို၏ေရအရငး့အ်မစးလုပးငနး့လမး့ညႊနး မ္ာ့သညး 
ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈ နညး့လမး့ကို မညးသို႔ လကးေတျ႔အက္ဆု့ဵ အေကာငးအထညး 
ေဖၚရမညးဆိုသညးကို ညႊနး်ပနုိငးသညး၈ သို႔ေသားလညး့အဆိုပါ လမး့ညႊနးမူေဘာငး နြစးခုအၾကာ့တျငး 
်ခာ့နာ့မႈမ္ာ့ရြိသညး၈ ဥေရာပေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးသညး ဥပေဒတစးခု်ဖစး်ပီ့ ဥေရာပသမၼဂၢ 
အဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့က ၁ငး့တို႔နိုငးငဵမ္ာ့ရြေိ်မေပၚနြငး ံ ေ်မေအာကးေရမ္ာ့၏ ပတးဝနး့ က္ငးဆုငိးရာအရညး 
အေသျ့ကို ေကာငး့မျနးသညးံအေနအထာ့တျငး ရြိေနေစရနးဆိုသညးံ အဓိကရညးရျယးခ္ကးကို  ဥပေဒနြငးံအညီ 
လိုကးနာ ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး  တာဝနးရြိသညး၈ ယူနကးစကို၏ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့၏ အဓိကရညးရျယးခ္ကး 
မြာမူ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးရနးအတျကး ဌာနလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ တညးေထာငး်ပီ့လ္ငး ေရသယဵဇာတ 
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မ္ာ့စဥးဆကးမ်ပတးဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့ တကးေရ့ သညးအဓိကဦ့စာ့ေပ့ရညးရျယးခ္ကး်ဖစး်ပီ့ ပတးဝနး့က္ငးအရညး 
အေသျ့ထိနး့သိမး့ရနးမြာ ဒုတိယဦ့ စာ့ေပ့်ဖစးဘျယးရြိသညး၈ထို႔အ်ပငး ယူနကးစကို လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငး 
ေရအရညးအေသျ့ ေစာငးံၾကပး စစး ေဆ့်ခငး့နြငးံပတးသကး၊ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့မပါဝငးေပ၈ 

ဤအစီရငးခစဵာတျငး ေဖၚ်ပထာ့ေသာ အ်ခာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးမ္ာ့မြာ မူဝါဒဆိုငးရာ 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို စုစညး့ေဖၚ်ပထာ့်ခငး့မြ္သာ်ဖစး်ပီ့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး်ခငး့နြငးံ 
စပးလြ္ဥး့သညးံ လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့လုပးငနး့လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့မပါဝငးေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈ 
၁ငး့တို႔၏ အဓိက ဘဵုဦ့တညးခ္ကးမြာ ်ပသနာရပးမ္ာ့ကိုဆနး့စစးေဖၚထုတးရနး၇ လုပးငနး့အေကာငးအထညး 
ေဖၚမႈ၇ တို့တကးမႈ နြငးံ ရလဒးမ္ာ့ ကို ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရာတျငး လကးနကးကရိယာအ်ဖစးအသု့ဵ်ပဳနုိငးသညးံ 
ဆနး့စစးမႈ ညႊနး့ကိနး့မ္ာ့သတးမြတးအသု့ဵ်ပဳရနး်ဖစးသညး၈  
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၀၈ ေခတးမီ ေရသယဵဇာဥပေဒမ္ာ့နြငးံဆိုငးသညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံေဆာငးရျကးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့  
(Key elements and principles for modern water legislation) 

်ပီ့ခဲံသညးံအခနး့မ္ာ့တျငး ေရ၇ ေ်မ နြငးံ ဆကးစပး သယဵဇာတမ္ာ့ကို ဖျဵ်ဖိဳ့တို့တကးေစရနး ေပါငး့စပး 
ညြိနိုငး့သညးံနညး့်ဖငးံ အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး်ခငး့လုပးငနး့စဥးကို ်မြငးံတငးေပ့သညးံ ေရအရငး့အ်မစး ဘကးစုဵစီမဵ 
ခနး႔ချဲ်ခငး့နညး့လမး့၏ သေဘာတရာ့ကို ေဖၚ်ပခံဲ်ပီ့ ဤအခနး့တျငးမူ ေခတးမီ ေရသယဵဇာတ ဥပေဒနြငးံ 
လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့၏ အဓိက လကၡဏာသျငး်ပငးမ္ာ့်ဖစးသညးံ (ှ) ေရအသု့ဵခ္သူမ္ာ့အာ့အချငးံအေရ့ 
ေပ့မႈစနစးမ္ာ့(ဿ) ေရသျယးယူ်ခငး့နြငးံ အနညး့ဆု့ဵက္နးရြိေနရမညးံေရစီ့ဆငး့မႈ (၀) ေရထုတးလႊတးေပ့်ခငး့၇ 
စီ့ဆငး့်ခငး့နြငးံေရထုညစးညမး့်ခငး့ (၁) စီပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ အစီအစဥးမ္ာ့ (၂) ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခ္ကးနြငးံ 
စီမဵခနး႔ချဲမႈဌာနမ္ာ့ဖျဲ႔စညး့်ခငး့ နြငးံ (၃) အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ပါဝငး်ခငး့ တို႔ကို ်ခဳဵငုဵသု့ဵသပး 
တငး်ပသျာ့မညး်ဖစးသညး ၀၈  

ေရသယဵဇာတနြငးံသကးဆိုငးသညးံ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ 
ေရသယဵဇာတနြငးံဆိုငးသညးံစီမဵကိနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရာတျငး လုပးငနး့က႑မ္ာ့အ်ခငး့်ခငး့ ေပါင့စပးညြိနိုငး့ 
ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈ အမ္ာ့နြငးံဆိုငးသညးံ လုပးငနး့က႑မ္ာ့သညး အဆိုပါဌာနမ္ာ့ကိုစီမဵခနး႔ချဲသညးံံ 
ဌာနတစးခု၏အုပးခ္ဳပးမႈေအာကးတျငးရြိသညး၈ လကးေတျ႔လုပးငနး့ေဆာငးရျကးသညးအဆငးံတျငး ဥပေဒမူေဘာငး 
တစးရပးမရြိေသားလညး့ လုပးငနး့က႑မ္ာ့အၾကာ့ သတငး့အခ္ကးအလကးမြ္ေဝ်ခငး့နြငးံ ေပါငး့စပးညြိနုိငး့်ခငး့ 
ေဆာငးရျကးနုိငးေသားလညး့ လုပးငနး့က႑အလိုကး်ပဌာနး့ထာ့ေသာ ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့ေၾကာငးံ အခ္ိဳ႔ေသာ 
လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးရာတျငး အခကးအခဲ်ဖစးေစသညး၈ နိုငးငဵအဆငးံ ေရသယဵဇာတဥပေဒမူေဘာငး 
အတျငး့တျငးေရကိုအက္ိဳ့ရြိစျာစီမဵခနး႔ချဲနိုငးရနးအတျကးေပါငး့စပးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးမႈ၏ အေရ့ပါမႈနြငးံ သတငး့ 
အခ္ကးအလကးမြ္ေဝ်ခငး့နြငးံ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့ ်ခငး့တို႔ကိုေဆာငးရျကးရနးတာဝနးရြိမႈကို ်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့ သညး 
ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ ဆိုငးရာ အေရ့ပါသညးံ လုပးငနး့အဆငးံတစးခုကုိေက္ားလႊာ့နုိငး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

အကယး၊ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥး ၏အေရ့ပါေသာလုပးငနး့မ္ာ့ 
ကိုအေကာငးအထညးေဖၚရနးအတျကး ဥပေဒလုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့်ဖငးံေၾကာေထာကးေနာကးခဵ်ပဳလုပး ထာ့ 
်ခငး့မရြိေသ့ပါက လကးရြိလုပးငနး့က႑ဆိုငးရာ ဥပေဒ်ဖငးံ လညး့ေကာငး့ အခ္ိဳ႕ေသာအေ်ခအေန မ္ာ့ တျငး 
လကးရြိတာဝနးယူေနသညးံ အစို့ရဌာနတစးခု၏ လုပးပုိငးချငးအာဏာ်ဖငးံ လညး့ေကာငး့ အဆိုပါ 
လုပးငနး့မ္ာ့ကိုေဆာငးရျကးနုငိးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့လုပးငနးမ္ာ့ကို အထကးပါနညး့လမး့ 
အတိုငး့ ေဆာငးရျကးနုိငးေသားလညး့ တာဝနးမ္ာ့သတးသတးမြတးမြတးမရြိေသ့်ခငး့နြငးံ ဥပေဒမ္ာ့အတျငး့ 
ဝိေရာဓိရြိ်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေနပါက နုိငးငဵေရ့နြငးံ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈဆိုငးရာ်ပသနာမ္ာ့သို႔မဟုတး လကးေတျ႔ အ 
ေကာငးအထညးေဖၚရာတျငးအခကးအခဲမ္ာ့ေတျ႔နုိငးသညး၈ဤသို႔ေသာအေ်ခအေနမ္ိဳ့တျငးတစးဘကးက ေရ 
အ ရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့နြငးံပတးသကးသညံး အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ 
တညးေဆာကးစု စညး့ထာ့ရနးနြငးံလိုအပးသညးံ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့မႈမူေဘာငးမ္ာ့နြငးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ 
်ပဳစု်ပဌာနး့ေရ့ကိုစဥးဆကးမ်ပတး ေဆာငးရျကးသျာ့ရနးလုိအပးသညး၈ 

အထူ့ကိစၥရပးအေနနြငးံ ေဒသအဆငးံနြငးံ လုပးငနး့အေကာငးအထညးေဖၚမႈအဆငးံတို႔တျငး ဥပေဒနြငးံ 
လုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့ရြိေသားလညး့ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံမူဝါဒ/နိုငးငဵအဆငး ံ မဟာဗ္ဴဟာနြငး ံ ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့ကို 
နုိငးငဵအဆငးံတျငးသာေရ့ဆျဲ် ပဌာနး့ေလံရြိသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ေရသယဵဇာတမ္ာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ 
အေပၚတျငး သိသာထငးရြာ့သညးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ကို်ဖစးေပၚေစသညး၈ သို႔ရာတျငး 
ဥပေဒမူေဘာငးအသစး်ပေရ့ဆျဲ် ပဌာနး့်ခငး့နြငးံ လကးရြိအေဟာငး့ ကို်ပနးလညး်ပငးဆငး်ခငး့တို႔မြာ 
အခိ္နးမ္ာ့စျာ ၾကာ်မငးံေလံရြိသညး၈ အခ္ိဳ႕နိုငးငဵမ္ာနြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ တို႔တျငးအတိတးကာလကရရြိခဲံသညးံ 
နမူနာနြငးံ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့အေပၚတျငးအေ်ခခဵလ္ကး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈနညး့လမး့ 
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ကိုအေကာငး အထညးေဖၚ ရနးအတျကး ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့ အတျငး့ထညးံသျငး့ေရ့ဆျဲ် ပဌာနး့ထာ့မြသာလ္ငး 
လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚရနးအေထာကး အကူ်ဖစးေသာေၾကာငးံ လိုအပးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးထာ့ရနးအေရ့ၾကီ့သညး၈ ထို႔အတူ ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့အတျငး့ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစု ဵ
စီမဵကိနး့မ္ာ့နြငး ံ ပတးသကးသညးံ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့်ခငး့၇ သေဘာတူညီခ္ကးရယူ်ခငး့နြငးံ အေကာငးအထညး 
ေဖၚ်ခငး့/ဆနး့စစး်ခငး့တို႔ကိုလညး့အဓိပၸျါယး သတးမြတးေပ့ ထာ့ရနး လိုအပးသညး၈ 

ဤ   အခနး့တျငးတငး်ပခဲံသညးံ ေခတးမီေရသယဵဇာတ ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ 
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို အခနး့ (ှ) နြငး ံ (ဿ) တို႔တျငး တငး်ပခဲံသညးံ ပိုငး့်ခာ့စိတး်ဖာခ္ကးမ္ာ့ 
အေပၚတျငးအေ်ခခဵလ္ကး အခနး့(၂) တျငး ်မနးမာနိုငးငဵ ၏ ေရသယဵဇာတဥပေဒနြငးံ မူဝါဒမ္ာ့ကိုဆကးလကး 
သု့ဵသပး ေဖၚ်ပသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ စကးဝနး့အတျငး့ရြိ လုပးငနး့အပိုငး့ 
အ်ခာ့မ္ာ့နြငးံ အဆငးံမ္ာ့တျငး ေတျ႔ၾကဳဵရသညးံ အဓိကဟာကျကး သို႔မဟုတး အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့နြငးံ 
ပတးသကးသညးံ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့တငး်ပသျာ့ရနးရြိသညး၈ ထို႔အတူ ်မနးမာနုိငးငဵအတျကး 
အသု့ဵဝငးမညးံ ေရသယဵဇာတဥပေဒ ်ပနးလညး်ပငးဆငး်ခငး့လုပးငနး့စဥးအဆငးံဆငးံတျငး ထညးံသျငး့စဥး့ 
စာ့ရနးလိုအပးေသာ  အဓိက်ပသနာမ္ာ့နြငးပံတးသကးသညးံ သု့ဵသပးခ္ကးမ္ာ့ကို အခနး့ (၀) နြငး ံ(၂) တုိ႔တျငး 
ေဖၚ်ပသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ 

ေခတးမြီေရသယဵဇာတ ဥပေဒ နြငးံဆိုငးသညးံ အဓိကအေ်ခခဵမူမ္ာ့ နြငံးအခနး့မ္ာ့ နြငးံပတးသကး၊ 
်ပနးလညးသု့ဵသပးရာတျငး အဓိကအာ့်ဇငးံ  Sarah Hendry ၏ Hendry‘s Book, Framework for Water 
Reform (2015) နြငးံ  Dante Caponeira ၏ Principles of water law and administration 
တို႔အေပၚတျငး အေ်ခခဵ၊ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈  

ေခတးမီ ေရသယဵဇာတဥပေဒ ၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ထု့ဵတမး့စဥးလာ ေရစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈမ္ာ့နြငးံ 
ပတးသကးသညးံဖျဲ႔စညး့ေဆာငးရျကးမႈ ေနရာတျငး ဥပေဒမူေဘာငးတစးရပး နြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့သတးမြတး 
ထိနး့သိမး့ေရ့စနစးတစးရပးတို႔ ်ပဌာနး့်ခငး့်ဖငးံအစာ့ထို့ရနးနြငးံ ၁ငး့တို႔၏ အ်ခာ့စနစးမ္ာ့နြငးံ ဆကးႏျယးမႈ 
ကိုလညး့ ်ပဌာနး့သတးမြတးရနး်ဖစးသညး၈ ဥပေဒမူေဘာငးတစးရပးတျငး လူ႔အဖျဲ႔အစညး့အာ့ အုပးခ္ဳပးစီမဵသညးံ 
အေ်ခခဵမ္ာ့်ဖစးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့၇ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့နြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့၇ မူဝါဒမ္ာ့၇ 
ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့ ပါဝငးသညး၈ မူဝါဒတစးရပးသညး အစို့ရဌာနတစးခုက ခ္မြတးထာ့သညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၇ 
အဆိုပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ေအာငး်မငးရနး အေကာငးထညးေဖၚ ေဆာငးရျကးမညးံနညး့လမး့မ္ာ့ နြငးံ 
အေ်ခခဵမူမ္ာ့ကိုေဖၚ်ပသညး၈ အဆိုပါမူဝါဒကို နိုငးငဵတစးခု၏ ဥပေဒမူေဘာငးအတျငး့မြ ေရ့ဆျ ဲ
အေကာငးအထညးေဖၚသငးံသညး၈ ဥပေဒမ္ာ့မြာမူ အစို့ရက ခ္မြတးထာ့သညံး မူဝါဒ၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 
အေကာငးအထညး ေဖၚနိုငးရနးအတျကး ်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈  

အစဥးအလာအဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးအရ တရာ့ဥပေဒစို့မုိ့ေရ့ဆိုသညးမြာ အကနး႔အသတးနြငး ံ
သာရြိသညးံ အစို့ရ၏လုပးပုိငးချငးံ နြငးံ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔အသု့ဵ်ပဳနိုငးသညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့အေပၚ 
အေ်ခခဵ သညးံအုပးခ္ဳပးမႈစနစးတစးရပး်ဖစး်ပီ့ အစို့ရသညး သာမနး်ပညးသူတစးဦ့တစးေယာကးနြငးံတူညီသညး ံ
ဥပေဒအ က္ိဳ့သကးေရာကး မႈကိုခဵရသညး (Pardy, 2009)  

တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့၏ အနြစးသာရမြာ အစို့ရဝနးထမး့မ္ာ့ နြငးံ ်ပညးသူတုိ႔သညး ဥပေဒ၏ 
ေဘာငးအတျငး့တျငး ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ ်ပဳမူေနထိုငးရနး်ဖစးသညး၈ ဥပေဒတစးရပးတျငး အနိမး႔ဆု့ဵရြိရမညးံ 
သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့မြာ ၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ခ္ကးရြိ်ခငး့၇ ်ပညးသူလူထုကသိရြိနာ့လညး်ခငး့၇ 
ေယဘူယ္က္်ခငး့၇ ရြငး့လငး့်ပတးသာ့်ခငး့၇ ခိုငးမာ ေသခ္ာ်ခငး့၇ ်ပဌာနး့ခ္ကးနြငးံအညီ လူတိုငး့အေပၚတျငး 
အေရ့ယူေဆာငးရျကး်ခငး့  စသညးတို႔်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့မရြိပါက တရာ့ဥပေဒစို့မို့ေရ့ 
အတျကး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ရြိေနဦ့မညး်ဖစးသညး၈  
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ေရသညး အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့၇ ထိနး့သိမး့်ခငး့ နြငးံ ပုိငးဆုိငး်ခငး့တို႔ နြငးံ သကးဆိုငးေနေသာေၾကာငးံ 
ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကို စနစးတက္စီမဵခနး႔ချဲရနးအတျကး ၁ငး့တို႔နြငးံဆကးႏျယးေနသညးံ ဥပေဒမ္ာ့ကိုလညး့ 
ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနးလိုအပးသညး၈ ထို႔အ်ပငး ေရသညး သကးရြိအာ့လု့ဵအတျကး မရြိမ်ဖစးလုိအပး ခ္ကး်ဖစး 
်ခငး့၇ စီ့ပျာ့ေရ့အရ ်မငးံမာ့သညးံတနးဘို့ရြိ်ခငး့၇ ေရသညးစီ့ဆငး့ေန်ခငး့၇ ေနရာ နြငးံ အခ္ိနးကာလအလိုကး 
အေ်ပာငး့အလဲရြိ်ခငး့ (ဥပမာ၇ နြစးအလုိကးနြငးံ ရာသီအလိုကး)၇ တစးခ္ိနးတညး့တျငး ေရအသု့ဵ်ပဳသူ 
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့က အသု့ဵ်ပဳေနၾက်ခငး့တို႔ေၾကာငးံ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့နြငးံ လုပးငနး့အာ့လု့ဵတို႔အေပၚတျငး အက္ိဳ့သကး 
ေရာကးလ္ကးရြိသညး၈ 

ထိနး့ခ္ဳပးရမညးံအညစးအေၾက့အမ္ိဳ့အမညးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့နြငးံ အဆိုပါအညစးအေၾက့မ္ာ့ 
ေရတျငး ပါဝငးရနး လကးခဵနုိငးသညးံ ပမာဏ(စဵ) မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ တို႔ အေပၚတျငးအေ်ခခဵလ္ကး  ေ်မေပၚေရ၇ 
ေ်မေအာကးေရ နြငးံ သိုေလြာငးထာ့သညးံေသာကးသဵု့ေရမ္ာ့အပါအဝငး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျငး့သို႔  
အညစးအေၾက့မ္ာ့စျနး႔်ပစး်ခငး့အာ့ဥပေဒမ္ာ့်ပဌာနး့စီမဵအုပးခ္ဳပးရနးလိုအပးသညး၈ အဆိုပါေရဥပေဒမ္ာ့ တျငး 
မိလႅာအညစးအေၾက့မ္ာ့သနး႔စငး်ခငး့နြငးံ စျနး႔်ပစး်ခငး့၇ စကးမႈနြငးံစုိကးပ္ိဳ့ေရ့အညစးအေၾက့မ္ာ့စျနး်ပစး်ခငး့နြငးံ 
်မိဳ႕်ပပတးဝနး့က္ငးနြငးံ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြ စီ့ဆငး့လာသညးံေရမ္ာ့အာ့ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ စသညးတို႔ 
နြငးံပတးသကးသညးံ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ကိုလညး့ထညးံ သျငး့ရနးလိုအပးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစး ဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ 
ေ်မေပၚေရနြငးံ ေ်မေအာကးေရတို႔အပါအဝငး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံပုိငးဆိုငး်ခငး့တို႔ကို 
စီမဵခနး႔ချဲသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ကာကျယး်ခငး့၇ အသု့ဵ်ပဳမႈအာ့ 
ကနး႔သတး်ခငး့နြငးံ ပုိငးဆိုငး်ခငး့ တို႔ကုိစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့သတးမြတးလ္ကးစီမဵခနး႔ချဲသညး၈ 
 
၀.ှ၈ ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့၏ရပိုငးချငးံနြငးံဆိုငးသညးံစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈစနစး   (Water user right regimes) 

ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကို အမ္ာ့အာ့်ဖငးံနုိငးငဵပိုငး ဥစၥာပစၥညး့အ်ဖစးသတးမြတးသညး၈ နုိငးငဵေတားသညး 
ေရသယဵဇာတမ္ာ့အသု့ဵ်ပဳချငးံ နြငးပတးသကးသညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့နြငးံ  အေရ့ၾကီ့ 
မႈကိုအ်ခခဵ၊ ဦ့စာ့ေပ့အသု့ဵ်ပဳရမညးံလုပးငနး့မ္ာ့ သတးမြတး်ခငး့တို႔ကိုေဆာငးရျကးသညး၈ ေရသညးပုဂၢလိက 
ပိုငး် ဖစးပါက အသု့ဵ်ပဳရာတျငး ကုနးက္စရိတးမရြိေသားလညး့သဘာဝသယဵဇာတ မ္ာ့အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈနြငးံ 
ဆိုငးသညးံ ဥပေဒတျငး ်ပဌာနး့ထာ့သညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့အရ ေရသယဵဇာတ   ပိုငးဆိုငးမႈသညး ေရကိုၾကိဳကး 
သလိုသု့ဵ၊ရသညးဆိုသညးံ အဓိပၸါယးမသကးေရာကးေပ၈ေရအသု့ဵ်ပဳမႈအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ နြငးံ အသု့ဵ်ပဳသူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ 
ကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့မႈေၾကာငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့နြငးံအညီ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးနုိငးရနး အတျကး ေရအသ ု့ဵခ္မႈ 
စနစးမ္ာ့ချဲ် ခာ့သတးမြတးရနးလိုအပးသညး၈ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈေၾကာငးံ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံလူ႔အဖျဲ႔အစညး့အေပၚ 
အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကိုမူတညးလ္ကး (ှ) ေရကို အခမံဲအသု့ဵ်ပဳချငးံေပ့်ခငး့၇ (ဿ) မြတးပုဵတငး်ပီ့မြ ေရအသဵု့ 
်ပဳရနးချငးံ်ပဳ်ခငး့၇(၀) အသု့ဵ်ပဳချငးံ သို႔မဟုတး ပါမစးထုတးေပ့်ပီ့မြ အသု့ဵ်ပဳေစ်ခငး့ ဟူ၊ေရအသု့ဵ်ပဳမႈကုိ အုပးစု 
သု့ဵမ္ိဳ့ချဲဲ်ခာ့နုိငးသညး၈  
ေရကို အခမံဲအသု့ဵ်ပဳချငးံေပ့သညးံစနစး၈ ၈ ေရဥပေဒတျငး ေရကို အခမဲံအသု့ဵ်ပဳနိုငးသညးံ ပမာဏ နြငးံ 
အသု့ဵ်ပဳရမညးံရညးရျယးခ္ကး တို႔ကို အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုေဖၚ်ပသငးံသညး၈ ေရကိုအလကာ့အသု့ဵချငးံသညး 
ပုဂၢလိကနြငးံ ်ပညးသူနြစးမ္ိဳ့လု့ဵနြငးံနြငးံပတးသကးနုိငးသညး၈ ေယ္ဘူယ္အာ့်ဖငးံ ေရကိုအလကာ့သု့ဵချငးံသညး 
လူတစးဦ့စီက အမ္ာ့်ပညးသူနြငးံ ပတးသကးသညးံ ေရကိုေသာကးသု့ဵရနးရညးရျယး၊ အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံ     
အိမးးေထာငးစုအသု့ဵအတျကး ရညးရျယးလ္ကး အကနး႔အသတးနြငးံ အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့တို႔ပါဝငးသညး၈ အခ္ိဳ႕ေသာ 
ေရဥပေဒမ္ာ့တျငး အိမးေမျ့ တိရစၧာနးမ္ာ့အတျကးနြငးံ စုိကးပ္ိဳ့ေရအတျကးလညး့ ေရကို 
အလကာ့သု့ဵချငးံရြိသညး၈   
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အသဵု့်ပဳမႈကို မြတးပဵုတငးထာ့သညးံစနစး ၈ ၈ ေ်မေပၚေရသို႔မဟုတး ေ်မေအာကးေရ ကို အသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့သညး 
၁ငး့တို႔၏ေရအသု့ဵ်ပဳမႈကို ထုတး်ပနးေၾက်ငာ်ခငး့နြငးံ ေရစီမဵခနး႔ချဲသညးံဌာနမ္ာ့တျငး မြတးပုဵတငး်ခငး့မ္ာ့ေဆာငး 
ရျကးရနးလိုအပးသညး၈အဆိုပါေရအသု့ဵ်ပဳမႈစနစးအတျကး အသု့ဵ်ပဳမညးံေရပမာဏနြငးံ သု့ဵရမညးံနညး့ လမး့ တို႔ 
ကိုဥပေဒတျငးထညးံသျငး့်ပဌာနး့ရနးလိုသညး၈  ဤစနစးတျငး ေရတိမးတျငး့ေရကိုအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့၇ ေ်မေပၚေရကို 
လမး့ေၾကာငး့လႊဲေ်ပာငး့သု့ဵစျဲ်ခငး့ သို႔မဟုတးေရပမာဏအနညး့ငယးကိုသျယးယူသု့ဵစျဲ် ခငး့ သို႔မဟုတး အခ္ိဳ႕ 
ေသာစိုကးပ္ိဳ့သီ့ႏြဵအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့အတျကး ေရကိုအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့တို႔ပါဝငးသညး၈ ဤသို႔ေဆာငးရျကးရနးအတျကး 
မြတးပုဵတငး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေရအရငး့အ်မစးဥပေဒ တျငး်ပဌာနး့ထာ့သညးံ လုပးထု့ဵ လုပးနညး့မ္ာ့နြငးံအညီ 
်မစးဝြမး့ေဒသ သုိ႔မဟုတး ်မစးဝြမး့ေဒသချအဲလိုကး အခ္ိနးဇယာ့သတးမြတးေဆာငးရျကးနုိငးသညး၈ဤသို႔ေဆာငး 
ရျကး်ခငး့်ဖငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံ ပတးသကးသညးံလကးရြ ိအေ်ခအေန မ္ာ့ကို ေရစီမဵခနး႔ချဲသညးံဌာနက ပိုမုိသိရြ ိ
နုိငးမညး်ဖစးသညး၈ေရအသုဵ့်ပဳချငးံသို႔မဟုတးပါမစးမရြိဘဲေရကို အသု့ဵ်ပဳချငးံရသူမ္ာ့ေၾကာငးံ ေရထုညစးညမး့ 
မႈမရြိေစေရ့ ကာကျယးနုိငးရနးအတျကး ေရအရငး့အ်မစးဥပေဒတျငး ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့ထာ့ ရနးလို 
အပးသညး၈ 
ေရအသု့ဵ်ပဳချငးံသုိ႔မဟုတးပါမစးထုတးေပ့သညးံစနစး၈  ေယ္ဘူယ္အာ့်ဖငးံ စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး 
ေရအသု့ဵ်ပဳမႈအာ့လု့ဵ သို႔မဟုတး အညစးအေၾက့ထုတးလႊတးသညးံစကးမႈလုပးငနး့အာ့လု့ဵတုိ႔အတျကး 
ပါမစးထုတးေပ့သညးံစနစးကို အသုဵ့်ပဳသငးံသညး၈ သို႔ေသားလညး့ဤစနစးကို ေရအသု့ဵ်ပဳသူအာ့လု့ဵအတျကး 
မရညးရျယးဘဲ ေရသယဵဇာတမ္ာ့အေပၚ အနႈတးလကၡဏာေဆာငးသညးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ်ဖစးေစ ေသာ 
ေရအမ္ာ့အ်ပာ့အသဵု့်ပဳသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကိုသာဦ့တညးေဆာငးရျကးသငးံသညး၈ အကယး၊ အေသ့စာ့ေရ 
အသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေနပါက လိုငးစငးသို႔မဟုတးပါမစးနညး့လမး့အာ့အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့သညး စီမဵခနး႔ချဲမႈ 
ကုနးက္စရိတးကိုတို့ေစမညး်ဖစးသညး၈ အေသ့စာ့ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့၏ လိုအပးခ္ကးကို လစးလ္ဴရႈလ္ကး 
ဝနးေဆာငးစရိတးအကုနးအက္မ္ာ့်ပာ့သညးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးကို အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံ လုပးငနး့ပမာဏၾကီ့သညးံ 
သို႔မဟုတး  ၾသဇာအာဏာၾကီ့မာ့သညးံေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ ကို ဦ့စာ့ေပ့်ခငး့တို႔ မြေရြာငးက္ဥးရနး အေရ့ၾကီ့ 
သညး (van koppen,2007)    

ထို႔အ်ပငး ပါမစးစနစးတျငး လကးရြိ ေပ့ထာ့ေသာေရအသု့ဵ်ပဳချငးံမ္ာ့နြငးံ အသု့ဵ်ပဳသူ 
အသစးမ္ာ့အၾကာ့မညးသို႔ ညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးရမညးဆိုသညးံစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ လညး့ထညးံသျငး့ရနး လိုအပး 
သညး၈ လုပးငနး့အမ္ိဳ့အစာ့အလိုကး ချငးံ်ပဳခ္ကးသို႔မဟုတး ပါမစးထုတးေပ့သညးံစနစး တစးခုသတးမြတး်ပဌာနး့ 
ရနးလိုအပးသညး၈ ဥပမာအာ့်ဖငးံ ေက့္လကးေဒသ ေရေပ့ေဝေရ့နြငးံမိလႅာလုပးငနး့မ္ာ့၇ ဆညးေ်မာငး့ 
လုပးငနး့မ္ာ့၇ ေရနုပးေ်မာငး့လုပးငနး့၇ ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပးေရ့လုပးငနး့၇ ဓါတးသတၲဳတူ့ေဖားေရ့ လုပးငနး့၇ 
အေအ့ခနး့နြငးံအ်ခာ့စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့၇ သယးယူပုိ႔ေဆာငးေရ့၇ ေရေၾကာငး့သျာ့လာေရ့လုပးငနး့ စသညံး 
အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ ပါမစးသို႔မဟုတး လိုငးစငးထုတးေပ့ရာတျငး ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမညးံ အခ္ကးမ္ာ့မြာ 
ေရစီ့ေရလာလႊဲေ်ပာငး့်ခငး့၇ ေရအသု့ဵ်ပဳသညးံ ပမာဏ နြငးံ လုပးငနး့ကာလ၇ အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ေၾကာငးံ 
အကိ္ဳ့သကးေရာကးမႈ၇ အသု့ဵ်ပဳမႈပုဵစဵ စသညးတို႔်ဖစးသညး၈ 
 

ေရသယဵဇာတဥပေဒတျငး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈပုဵစဵအလိုကး စညး့ကမး့မ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့ နြငးံ ပါမစးသို႔မဟုတး 
အသု့ဵ်ပဳချငးံ ထုတးေပ့ရနး လုပးပုိငးချငးံရြိသညးံ ဌာနမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့မ္ာ့ပါဝငးရမညး၈ အစို့ရ၏ ပါမစးစနစး်ဖငးံ 
အေရ့အၾကီ့သညးံ ေရအသု့ဵခ္မႈလုပးငနး့မ္ာ့ကိုသာ ကိုငးတျယးနိုငးမညး်ဖစး်ပီ့ အ်ခာ့ေရအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့ကိုမူ 
ေဒသအလုိကးအာဏာပိုငးမ္ာ့၏ စီမဵခနး႔ချဲမႈေအာကးတျငးသာထာ့ရြိသငးံသညး၈ ပါမစးထုတးေပ့ရနးအတျကး   
အဓိကေဆာငးရျကးရမညးံအဆငးံမ္ာ့မြာ  
(က)ေလြ္ာကးလႊာတငး်ခငး့ 
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(ခ)လကးခဵ်ခငး့ 
(ဂ) အမ္ာ့်ပညးသူသို႔ထုတး်ပနးေၾက်ငာ်ခငး့ 
(ဃ) ကနး႔ကျကးမႈမ္ာ့ကိုမြတးတမး့တငး်ခငး့ 
(င)ၾကီ့ၾကပးကျပးကဲမညးံဌာနသတးမြတး်ခငး့ 
(စ) ချငးံ်ပဳ်ခငး့ သို႔မဟုတး ်ငငး့ပယး်ခငး့ 

လုပးပုိငးချငးံပါမစးအာ့စျနး႔လႊတး်ခငး့သို႔မဟုတးစျနး႔ပယး်ခငး့နြငးံပတးသကးသညးံ  လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ 
ကိုို ေရသယဵဇာတဥပေဒတျငးထညးံသျငး့်ပဌာနး့ရမညး၈ စျနးထုတးအရညးမ္ာ့နြငးံပတးသကး သညးံသတး 
မြတးခ္ကး(စဵ)မ္ာ့၇ ေဆာငးရျကးရမညးံသနးစငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ စျနး႔ထုတးအရညး နြငးံ စျနး႔ပစးပစၥညး့ မ္ာ့နြငး ံ
ပတးသကးသညးံ အထူ့လိုကးနာေဆာငးရျကးရလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို ပါမစးစညး့ကမး့မ္ာ့တျငးထညးံသျငး့ 
ေဖၚ်ပသငးံသညး၈ ပါမစးနြငံး ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ နြစးမ္ိဳ့လု့ဵသညး ပုဂၢိဳလးအလုိကးယာယီချငးံ်ပဳ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ 
လိုအပးပါက ရပးစနဲုိငးသညး၈ ချငးံ်ပဳခ္ကးတစးရပးသညး အဖျဲ႔အစညး့နြစးခုတို႔အၾကာ့ရရြိမညးံအချငးံအေရ့နြငးံ 
ေဆာငးရျကးရမညးံ လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့အေသ့စိတးကိုအေ်ခခဵသညးံ ကနးထရိုကး စာခ္ဳပးတစးရပး်ဖစး်ပီ့ 
အထူ့သ်ဖငးံ ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပးသညးံကုမၸဏီမ္ာ့၇ ၾကီ့မာ့သညးံ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့၇ ေရေပ့ 
ေဝေရ့နြငးံ မိလႅာလုပးငနး့မ္ာ့ကို လုပးပုိငးချငးံေပ့်ခငး့နြငးံဆိုငးသညး၈ ထို႔အ်ပငး ပါမစးတျငး ပမာဏ၇ တညးေန 
ရာ၇အေရအတျကးနြငးသံယးယူမညးံနညး့လမး့၇ ေရစီ့ေရလာလႊဲေ်ပာငး့်ခငး့၇ ေရလႊတး်ခငး့၇ အညစးအေၾက့မ္ာ့ 
သနး႔စငး်ခငး့တို႔နြငးံ ပတးသကးသညးံစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ သတးမြတးေပ့သငးံသညး၈ ရငး့နြီ့်မြဳတးနြဵမႈ 
ပမာဏနြငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈ ပုဵစဵအေပၚတျငးမူတညးလ္ကး ချငးံ်ပဳခ္ကးကာလကို နြစး ၀ွ မြ ၂ွ အထိေပ့ 
ေလံရြိသညး၈ အစို့ရဌာနက ေလြ္ကးလႊာအေပၚစီစစး်ခငး့နြငးံ အမ္ာ့်ပညးသူမြ သေဘာထာ့ တုနး႔်ပနးနုိငးရနး 
အသိေပ့်ခငး့တို႔ေဆာငးရျကး်ပီ့မြသာ ပါမစးကိုတရာ့ဝငးထုတးေပ့နုိငးသညး၈အခ္ိဳ႕ေသာနိုငးငဵမ္ာ့တျငး ေရေစ့္ 
ကျကးတစးရပးေပၚေပါကးလာရနး အတျကး အေရာငး့အဝယး်ပဳလုပးနုိငးသညးံ ပါမစးတစးမ္ိဳ့ကို 
တီထျငးအသု့ဵ်ပဳရနး ၾကိဳ့ပမး့ခဲံၾက ေသားလညး့အဆိုပါလုပးငနး့စဥးမြာ ရႈပးေထျ့်ပီ့ ခကးခနဲကးနသဲညးံ်ပႆနာ 
ရပးမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနးလိုအပးေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရသညး(Olmstead, 2010a,b)၈         
 
၀.ဿ၈ ေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့အတျငး့အနညး့ဆု့ဵပဵုမြနးစီ့ဆငး့ေနရနး လိုအပးသညးံ ေရပမာဏ 

 ေခတးအမီဆု့ဵေရသယဵဇာတဥပေဒမ္ာ့တျငးေယ္ဘူယ္အာ့်ဖငးံ ပါမစးေပ့သညးံစနစးကို ထညးံသျငး့ 
စဥး့စာ့ၾကသညး(Salman and Bradlow, 2006) ၈ သို႔ေသား အေသ့စာ့ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ကိုမူ ေရကို 
အခမံဲအသု့ဵ်ပဳချငးံေပ့သညးံစနစး  သို႔မဟုတး အသဵု့်ပဳမႈကို မြတးပဵုတငးထာ့သညးံစနစး ်ဖငးံအုပးခ္ဳပးစီမဵသငးံ်ပီ့ 
ေရအမ္ာ့အ်ပာ့သု့ဵစျသူဲမ္ာ့ကိုမူ ေရအသု့ဵ်ပဳချငးံသုိ႔မဟုတးပါမစးထုတးေပ့သညးံစနစး တျငး 
ထညးံသျငး့စီမဵအုပးခ္ဳပးနိုငးသညး၈ 
ေရအသုဵ့်ပဳမႈမ္ာ့အာ့ဦ့စာ့ေပ့သတးမြတး်ခငး့၈ ၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံအိမးတျငး့သု့ဵေရကို အ်ခာ့အသု့ဵ်ပဳ 
မႈမ္ာ့ထကး ဦ့စာ့ေပ့ၾကေသားလညး့ အစို့ရမ္ာ့အေနနြငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အတျငး့ ဦ့စာ့ေပ့  
သတးမြတးမႈကုိ ၁ငး့တို႔၏ ေရသယဵဇာတမူဝါဒ သို႔မဟုတး ေရဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံ သတးမြတးထာ့နိုငးသညး၈ 
နုိငးငဵမ္ာ့အတျငး့ေရအသု့ဵ်ပဳမႈဦ့စာ့ေပ့သတးမြတး်ခငး့ကို အ်မဲတနး့ပုဵမြနး သို႔မဟုတး ေရရြာ့ပါ့ခ္ိနး သို႔မဟုတး 
အေရ့ေပၚေရလိုအပးခ္ိနး စသညး်ဖငးံ အေ်ခအေနအရ နုိငးငဵမ္ာ့အလိုကး ကျ်ဲဲပာ့်ခာ့နာ့စျာ ေဆာငးရျကး 
ၾကသညး၈ နုိငးငဵအဝြနး့လု့ဵ၇ ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့ေရသယဵဇာတဆိုငးရာစီမဵကိနး့မ္ာ့ 
စသညးတို႔အေပၚ တျငးအေ်ခခဵလ္ကး ဦ့စာ့ေပ့ချဲ် ခာ့မႈပုဵစဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ ရြိသငးံသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ေရအသု့်ပဳမႈ နြငးံ  
ေရဆို့ထုတးလႊတးမႈပါမစးမ္ာ့ကို အဆိုပါစီမဵခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ ချငးံ်ပဳ်ခငး့နြငးံ ်ငငး့ပယး်ခငး့တို႔ ကို 
ေရစီမဵခနးချဲသညး ံ ဌာနမ္ာ့ကေဆာငးရျကးနုိငးသညး၈ အိမးေထာငးစုသု့ဵနြငးံ မိသာ့စုသု့ဵရနးရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 
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အတျကး မညး့သို႔ဦ့စာ့ေပ့ သတးမြတးရမညးကုိ ေရသယဵဇာတဥပေဒမ္ာ့တျငး ရြငး့လငး့စျာ်ပဌာနး့ေပ့ရနး 
လိုအပးသညး၈ အခ္ိဳ႕ေသာ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့ကိုမူ လူမႈစီ့ပျာေရ့အေ်ခအေန ေ်ပာငး့လဲမႈနြငးံအညီ 
လညး့ေကာငး့ နညး့ပညာေ်ပာငး့လညး့မႈနြငးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ်ဖစးရနးအတျကးလညး့ေကာငး့ 
ထိနး့ညြိရနးခကးခနဲုိငးေသာေၾကာငးံ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံဦ့စာ့ေပ့ သတးမြတး်ခငး့မရြိေပ၈လတးတေလာတျငးမူ 
အေကာငး့ဆု့ဵအရညးအေသျ့ရြိသညးံေသာကးသု့ဵေရကို သိုေလြာငး ထိနး့သိမး့ထာ့ရနး၇ချေဲဝေပ့ရနး သို႔မဟုတး 
်ပနးလညးချဲေဝေပ့ရနး ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့အ်ဖစးသတးမြတး လာၾကသညး၈ အစို့ရဌာနမ္ာ့အေန်ဖငးံ 
ေရချဲေဝေပ့ေရ့ဆု့ဵ်ဖတးရာတျငး လိုကးနာရမညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့ (ဥပမာ၇ ေစ့္နႈ့ဵခ္ိဳသာမႈ၇ ေရရြညးတညးတံဵမႈ နြငးံ 
ညီမြ္မႈ စသညးံ)ကို်ပဌာနး့နုိငးသညး၈  
 
အနညး့ဆု့ဵစီ့ဆငး့ေနရနးလိုအပးသညးံေရအေ်ခအေန၈ ၈ လတးတေလာအေ်ခအေနတျငး ေရထုအေ်ခ်ပဳ 
ေဂဟစနစးတစးခုကိုကာကျယးရနး၇လူတို႔၏အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးကို်ဖညးံဆီ့ရနးသို႔မဟုတး ရႈခငး့ပသာဒတနးဘို့ 
ကို ထိနး့သိမး့ရနးတို႔အတျကး အနညး့ဆု့ဵစီ့ဆငး့ ေနရနးလိုအပး သညးံေရအေ်ခအေန ကို ဥပေဒ်ဖငးံ်ပဌာနး့ 
သတးမြတးလာသညး၈ေဂဟစနစးထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး ေရစီ့ဆငး့ေနရနးလိုအပး်ခငး့သညး ေဂဟစနစးအေ်ခ 
ခဵသယဵဃဇတစီမဵခနး႔ချမဲႈ နညး့လမး့တစးခု ်ဖစး်ပီ့ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈနယးပယးတျငး အယူအဆ 
ေ်ပာငး့လဲမႈတစးရပးလညး့်ဖစးသညး၈ဤနညး့လမး့ သညး  ေရသယဵဇာတမ္ာ့မြ ရရြိသညးံံ ဝနးေဆာငးမႈအမ္ာ့စု 
ပါဝငးေသာ ေဂဟစနစးဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အေၾကာငး့ကို အက္ယးတဝငးံေဆျ့ေႏျ့ေ်ပာဆိုလာေစသညးံ အရငး့ခဵ 
လညး့်ဖစးသညး(MEA, 2005)၈  အထကးပါအေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့သညး ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချသဲညးံ ဌာနမ္ာ့ 
ကေရသယဵဇာတ လုပးငနး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့အတျကး ပါမစးေပ့ရာတျငး သို႔မဟုတး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးချငးံ်ပဳရာတျငးး 
လုပးပိုငးချငးကိုံကနး႔သတးေပ့သညး၈ အနညး့ဆု့ဵစီ့ဆငး့ေနရနးလို အပးသညးံေရအေ်ခအေနသတးမြတး်ခငး့ 
သို႔မဟုတး သဘာဝပတးဝနး့က္ငးေကာငး့က္ိဳ့အတျကးစီ့ဆငး့ေနရနး လိုအပးသညးံေရအေ်ခအေနသတးမြတး 
်ခငး့တို႔မြာေသာကးသု့ဵေရရရြိေရ့ နြငးံ  ေဂဟစနစး နြငးံ ေရေနသတၲဝါမ္ာ့ ရြငးသနးနိုငးေရ့အတျကး လဵုေလာကး 
သညးံေရရြိေနေစရနး  ်ဖစးသညး (CBD, 1992; MEA, 2005)၈ ဤအေ်ပာငး့အလဲမြာ အစဥးအလာအရ 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချမဲႈလုပးငနး့စဥးအတျငး့ ေရအရညးအေသျ့ဆနး့စစး်ခငး့ေဆာငးရျကးရာ၉ ေရတျငး 
ပါဝငးသညးံ ဓါတုပစၥညး့မ္ာ့ကိုသာ တိုငး့တာဆနး့စစးရာမြ လမး့ချထဲျကးလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 
၀.၀၈ ေရထုညစး်ငမး့မႈ ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ ဥပေဒမ္ာ့ 

နုိငးငဵအမ္ာ့စုတျငး အညစးအေၾက့ နြငးံ ေရဆို့မ္ာ့ထုတးလႊတးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို 
ေဆာငးရျကးရနးး လုပးပုိငးချငးံပါမစးသို႔မဟုတး ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့လိုအပးသညး၈ အဆိုပါလုပးပုိငးချငးံ   
သို႔မဟုတးပါမစးတျငး ကနး႕သတးထာ့သညးံ အညစးအေၾက့မ္ာ့ နြငးံ ထုတးလႊတးရနး လကးခဵနုိငးသညးံ 
အညစးအေၾက့ပါဝငးမႈ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့လညး့ပါဝငးသညး၈ ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့တျငး 
မိလႅာေရသနး႔စငး်ခငး့နြငးံ ထုတးလႊတး်ခငး့၇ စကးမႈလုပးငနး့နြငးံ စုိကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြ ထုတးလႊတးသညးံ 
ေရဆို့မ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့တို႔နြငးံဆိုငးသညးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့နြငးံ ေ်မေပၚ/ေ်မေအာကးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ နြငးံ 
သိုေလြာငးထာ့သညးံေသာကးသု့ဵေရ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျငး့သို႔ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ ်မိဳ႕်ပမ္ာ့ 
မြ စီ့ဆငး့လာသညးံေရမ္ာ့ စီ့ဝငးမႈမရြိေစရနးထိနး့ခ္ဳပးသညးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ထညးံသျငး့်ပဌာနး့သငးံသညး၈ 
အမ္ာ့်ပညးသူအက္ိဳ့ငြာပါမစးသို႔မဟုတးချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို အညစးအေၾက့ထုတးလႊတးမႈဆိုငးရာ သတးမြတး 
ထာ့သညးံစဵမ္ာ့နြငးံကိုကးညီမြသာလ္ငးထုတးေပ့မညး်ဖစး်ပီ့လိုအပးပါကပါမစးမ္ာ့ကို်ပငးဆငး်ခငး့၇ရပးဆိုငး့်ခငး့ 
သို႔မဟုတး ရုပးသိမး့်ခငး့မ္ာ့်ပဳ လုပးနုိငးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ မြာ ေသာကးသု့ဵေရအတျကးအသု့ဵ်ပဳရနး 
မသငးံေလ္ားသညးံ အေနအထာ့အထိညစးညမး့ေနသညးံအေ်ခအေနမ္ဳိ့တျငးရြိေနမြသာ အညစးအေၾက့ထုတး 
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လႊတးရနး အတျကးပါမစးထုတးေပ့မညး်ဖစးသညး၈   ညစးညမး့မႈဆုိသညးံ အဓိပၸါယးကုိ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈ အမ္ိဳ့အ 
စာ့ (ဥပမာ၈ ေသာကးသု့ဵေရ၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ စသညး) တို႔နြငးံဆကးႏျယး သတးမြတး်ခငး့်ဖစးေသာေၾကာငးံ ဥပေဒ 
အရ ေရအရငး့အ်မစး အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ချဲ် ခာ့ရာတျငး အသု့ဵ်ပဳမညးံံ ရညးရျယးခ္ကးအေပၚတျငးမူတညးလ္ကး 
ေဆာငးရျကးသညး၈  

ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့တညးရြိရာနြငးံအလျနးေဝ့ကျာ်ပီ့ ေဖၚထုတးရနးခကးခသဲညးံေနရာေဒသမြေရာကးရြိ 
လာ်ပီ့ေ်မေအာကးေရအပါအဝငးေရ အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ညစးညမး့ေစသညးံ ―ေနရာရငး့မြမဟုတးသညးံ 
အညစးအေၾက့မ္ာ့ (Non-point Pollution)‖ (ဥပမာ ပုိ့သတးေဆ့မ္ာ့၇ ဓါတးေ်မၾသဇာမ္ာ့ သို႕မဟုတး 
ဝကးေမျ့ ်မဴ်ခငး့ နြငးံ သာေရနယးလုပးငနး့မ္ာ့စသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့မြထျကးလာသညးံအညစးအေၾက့မ္ာ့)ကို 
ထိနး့ခ္ဳပးသညးံ အထူ့အစီအမဵမ္ာ့ကို တရာ့ဝငး သတးမြတး်ပဌာနး့ရနးလို အပးသညး၈ အဆိုပါအစီအမဵမ္ာ့ 
တျငးစီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာအစီအမဵမ္ာ့ (ေအာကးတျငးၾကညးံရနး) သာမက ပညာေပ့ေရ့အပါအဝငး အ်ခာ့သငးံ 
ေလ္ားသညးံ အစီအမဵမ္ာ့၇ နညး့ဥပေဒ နြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့လညး့ပါဝငးသညး(ဤအစီရငးခဵစာ၏ 
အခနး့ချဲ ၂.ဿ နြငးံ ၂.၀ တျငးၾကညးံရနး)၈ 
 
၀.၁၈ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံပတးသကးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာအစီအမဵမ္ာ့  

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ လူတို႔၏အ်ပဳအမူမ္ာ့ကို ေ်ပာငး့လဲေစရနးအတျကး ဥပေဒတစးမ္ိဳ့တညး့်ဖငးံ 
ေဆာငးရျကးရနးမလဵုေလာကးေပ၈ ေရတျငးပါဝငးသညးံ အညစးအေၾက့ပမာဏကို ဆု့ဵ်ဖတးရနးအတျကး 
ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ ေရအရညးအေသျ့စဵ သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့သညး အေရ့ပါသညးမြာမြနးေသားလညး့ စီ့ပျာ့ 
ေရ့ဆိုငးရာအစီအမဵမ္ာ့သညး   လူတို႔၏အမူအက္ငးံကို ေ်ပာငး့လဲေစရနးအတျကး တျနး့အာ့ကို်ဖစးေစ သညး၈ 
ပတးဝနး့က္ငးအေပၚတျငး အနဳတးလကၡဏာေဆာငးသညးံ ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့သကးေရာကးမႈမရြိေစေရ့ ထိနး့ခ္ဳပး 
ရနးနြငးံ တာဝနးယူမႈရြိေစရနးအတျကး မူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့က လိုငးစငးေၾက့ေပ့ေဆာငးေစ်ခငး့၇ ဒါဏးေငျခ္မြတး 
်ခငး့၇ အချနးေကာကး်ခငး့၇ အခို့အေငျ႔ထုတးလႊတးမႈကုနးသျယးေရ့နညး့လမး့အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ နြငးံ ပါမစးအေရာငး့ 
အဝယးစနစးခ္မြတး်ခငး့ ကံဲသို႔ေသာ စီ့ပျာ့ေရဆိုငးရာ အစီအမဵမ္ာ့ သတးမြတး်ပဌာနး့ၾကသညး၈ သို႔ေသား 
ဥပေဒလုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ရာ အစီအမဵမ္ာ့ ေရာစပးလ္ကးအေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရျကး်ခငး့ 
သညး  ရႈပးေထျ့မႈကို်ဖစး ေစနိုငးသ်ဖငး ံသတိထာ့ေဆာငးရျကးရနးလိုသညး၈ ေရသု့ဵစျမဲႈဆိုငးရာ မကးလု့ ေဵပ့အစီ 
အစဥးတစးရပး်ဖငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳမ္ာ့အာ့ ေငျေၾက့ေပ့နိုငးပါက ေရစီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးနိဳငးေသား 
လညး့အ်မဲတနး့မ်ဖစးနုိငးေပ၈ စီ့ပျာ့ေရ့ရာ အစီအမဵမ္ာ့နြငးံစပးလ္ဥး့၊ အခနး့ချ ဲ ၂.၀ တျငးဆကးလကးေဖၚ 
်ပပါမညး၈ 
 
၀.၂၈ ဌာနစုဖျဲ႔၊ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့(Administrative management of water resources) 

ေရအရငး့အ်မစး စီမဵခနး႔ချဲမႈအဖျဲ႔အစညး့ဆိုသညးမြာ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး 
သညးံ မညးသညးံ ဌာနအဖျ႔ဲအစညး့ကိုမဆို ေခၚ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေရသယဵဇာတစိမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈဆိုငးရာ 
တရာ့ဝငးဆု့ဵ်ဖတးေဆာငးရျကးပုိငးချငးံနြငးံ စျမး့ေဆာငးရညး၇ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးရသညးံ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈ နယးေ်မ 
အဆငးံအတနး့၇ ေရအသု့ဵခ္မႈနြငးံ လုပးငနး့မ္ာ့၇ လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ နြငးံ  လုပးပုိငးချငးံအာဏာတို႔အေပၚတျငး 
မူတညး လ္ကးဌာနအဖျဲ႔အစညး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ရြိနုိငးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစးဥပေဒနြငးံ ဆကးႏျယးေနသညးံ 
စုိကးပ္ိဳ့ေရ့ ဆုိငးရာဥပေဒ၇သတၲဳတူ့ေဖၚမႈလုပးငနး့ဥပေဒ၇ သို႔မဟုတး သဘာဝသယဵဇာတဥပေဒသို႔မဟုတး 
ပတးဝနး့က္ငး ဥပေဒစသညးံ ဥပေဒမ္ာ့အၾကာ့ လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး ဥပေဒအကိ္ဳ့သကး 
ေရာကးမႈနြငး ံ ပတးသကး၊်ပဳိငးဆိုငးမႈမ္ာ့ ေပၚေပါကးနိဳငးသညးကို သိရြိထာ့ရနးလိုအပးသညး (Caponea - 
2007)၈ ခ္မြတးထာ့သညးံမူဝါဒနြငးံအညီ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးေစရနးမြာ အစို့ရ 
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ေအာကးရြလုိပးပုိငးချငးံ တာဝနးမ္ာ့သတးသတးမြတးချဲေဝေပ့ထာ့ေသာ ေရသယဵဇာတနြငးံဆိုငးသညးံ ဌာနမ္ာ့၏ 
လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈအေပၚတျငး မ္ာ့စျာမူတညးသညး၈ အဆိုပါဌာနမ္ာ့သညး 
ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံံဆိုငးသညးံ လူမႈေရ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့၇ နိုငးငဵေရ့၇ နညး့ပညာ၇ ဘ႑ာေရ့ နြငးံ 
ဥပေဒေရ့ရာ စသညးံမ္ကးနြာစာမ္ာ့နြငးံဆိုငးသညးံတာဝနးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးၾကရသညး၈    

နုိငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး ေရသယဵဇာတစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈနြငးံစပးလ္ဥး့သညးံ 
အစို့ရဌာနအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိ်ပီ့ ဌာနတစးခုစီတျငး သီ့်ခာ့ ဥပေဒမ္ာ့်ပဌာနး့ေဆာငးရျကးၾကေသားလညး့ non-
consumptive use  မြလျဲ၊ အ်ခာ့ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့ကို ထိနး့ခ္ဳပးရနးအတျကး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ 
ဌာနခ္ဳပးေအာကးတျငး ေရသယဵဇာတအချငးံအေရ့မ္ာ့စီမဵခနး႔ချမဲႈ ဌာနတစးရပး ဖျဲ႔စညး့ေဆာငးရျကးရနး 
လိုအပးသညး (Caponera, ဿွွ၄; ှ၄၃)၈ ေရအရငး့အ်မစး မ္ာ့ကို စီမဵခနး႔ချဲရာတျငး ေရ၏အေရအတျကး 
(ပမာဏ) ကုိအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးသညးံဌာနနြငးံ ေရ၏အရညးအေသျ့ကိုစီမဵအုပးခ္ဳပး သညးံဌာနမ္ာ့ကျဲ် ပာ့ 
ေလံရြိသညး(ဥပမာ ေရအရညးအေသျ့ကို ထိနး့သိမး့ရာတျငး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက 
ေဆာငးရျကးသညး) (Nesheim et al., 2010)၈ သို႔်ဖစး၊ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ အေရအတျကးနြငးံ 
အရညးအေသျ့ မ္ာ့ကို ထိေရာကးစျာ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရနးအတျကး ဥပေဒေရ့ရာနြငးံ ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့ချဲ် ခာ့ 
ေဆာငးရျကးရ်ပီ့ အစို့ရဌာန ထကးေအာကး အဆငးံဆငးံအၾကာ့တျငးလညး့ လုပးငနး့ဌာနနြငးံ တာဝနးမ္ာ့ 
ချဲ်ခာ့ ေဆာငးရျကးရသညးံအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစနစးေပၚေပါကးလာေစသညး၈    

ထို႔အ်ပငး ေယ္ဘူယ္အာ့်ဖငးံ ေသာကးသု့ဵေရနြငးံပတးသကးသညးံ ေရအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့သတးမြတး 
က္ငးံသု့ဵအေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနတစးခုတညး့အေန်ဖငးံလညး့ေကာငး့ 
အ်ခာ့ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့နြငးံပူ့ေပါငး့၊လညး့ေကာငး့ေဆာငးရျကးသညး (Caponera, 2007)၈ ေရအရညးအေသျ့ 
ထိနး့သိမး့်ခငး့နြငးံ ညစးညမး့မႈထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့တို႔နြငးံ ပတးသကး၊ က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန သို႔မဟုတး 
ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနက ကိုငးတျယး်ပီ့ ေရသယဵဇာတအသု့ဵ်ပဳမႈကို 
အ်ခာ့ဝနးၾကီ့ဌာနတစးခုက ေဆာငးရျကးမညးဆိုပါကေရသယဵဇာတဆိုငးရာစီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့နြငးံ 
လုပးပုိငးချငးံလိုငးစငးခ္ထာ့ေပ့်ခငး့ မ္ာ့ေဆာငးရျကးရာတျငး ဌာနမ္ာ့အၾကာ့ ညြိနုိငး့ေဆာငးရျကးနိုငးမညးံ 
အစီအစဥးမ္ာ့ ကို ဥပေဒ်ဖငးံ ်ပဌာနး့ေပ့ရနး မ်ဖစးမေနလိုအပးသညး ၃၈ ေဒသအဆငးံမ္ာ့တျငး ေရေပ့ေဝ်ခငး့၇ 
မိလႅာ နြငးံ အညစးအေၾက့စျနး႔်ပစး်ခငး့ ( ေရဆို့စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့၇ သနး႔စငး် ခငး့  နြငး ံ ထုတးလႊတး်ခငး့ ) တ႔ုိနြငးံ 
စပးလ္ဥး့သညးံဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ေဒသႏၲရ အစို့ရမ္ာ့ကေဆာငးရျကးသညး၈  

ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျရဲာတျငး ညြိနႈိငး့ေဆာငးရျကးနုိငးရနးအတျကး ်မစးဝြမး့ေဒ 
သဆိုငးရာ ဌာနအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ဖျ႔ဲစညး့်ခငး့သညး ပုဵမြနးလုပးငနး့စဥးတစးရပး်ဖစးလာ်ပီ့လ္ငး အဆိုပါဌာနအဖျ႔ဲ 
အစညး့မ္ာ့သညးလညး့ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငး အေရ့ပါသညးံ အခနး့က႑မြ ရပးတညးပါ 
ဝငးလာသညး၈ နိဳငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့တျငး အဆိုပါဌာနအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး သတးမြတးထာ့သညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ 
မ္ာ့တျငး့ရြိသယဵဇာတမ္ာ့ နြငးံ ပတးသကးသညးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျရဲာတျငး လညး့ေကာငး့ သကးဆိုငးရာဌာန 
အသီ့သီ့နြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ ညြိနဳိငး့ရာတျငးလညး့ေကာငးတာဝနးယူေဆာငးရျကးလာၾကသညး (အခနး့ ဿ 
တျငးၾကညးံရနး)၈  

ေယ္ဘူယ အာ့်ဖငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျေဲဆာငးရျကးရနး အၾကဵ်ပဳအပးပါသညး၈ 
်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵကိနး့တစးခုသညး ေရသယဵဇာတဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့၇ ေရအ 
သု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့နြငးံ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမညးံေနရာမ္ာ့အၾကာ့တျငးလညး့ေကာငး့ ေရအသု့ဵ်ပဳသူ အေဟာငး့ 
မ္ာ့နြငးံ အသစးမ္ာ့အၾကာ့တျငးလညး့ေကာငး့ ဦ့စာ့ေပ့ေရျ့ခ္ယးသတးမြတး်ခငး့ နြငးံ ေရသယဵဇာတ ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ 
စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ရနးပဵုေငျချဲေဝလ္ာထာ့်ခငး့ စသညးတို႔ ေဆာငးရျကးရနးအတျကး အေ်ခခဵ်ဖစး 
သညး၈ ေရသယဵဇာတအသု့ဵ်ပဳမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကို ထိနး့ညြိရနးအတျကး လကးရြိစီမဵကိနး့ေရ့ဆျအဲေကာငး 
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အထညးေဖၚ်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့သညး အနာဂတးလိုအပးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ အညီေဆာငးရျကးရနးလိုအပး်ပီ့ အဆိုပါလုပး 
ငနး့မ္ာ့၏ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကိုလညး့ၾကိဳတငးခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးထာ့ရနးလိုအပးသညး၈ ေရသယဵဇာတ 
ႏြငးံ ေ်မအသု့ဵခ္မႈ စီမဵကိနး့မ္ာ့အၾကာ့ေပါငး့စပးညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးရနးလညး့လိုအပးသညး၈ 

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ သကးဆုိငးရာဌာနအလိုကး ကိုယးပုိငး မူဝါဒရညးမြနး့ခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့နြငးံအညီ 
ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကိုကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့စျာ အသု့ဵ်ပဳေနၾကေသာေၾကာငးံ ေတျ႔ၾကဳဵရသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ကို 
ေအာကးတျငးေဖၚ်ပထာ့ပါသညး၈   
စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကးအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့၈ ၈  လယးယာစိုကးပ္ိဳ့်ခငး့၇ ဓါတးေ်မၾသဇာအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့၇ ေရသျငး့်ခငး့၇ 
ေမျ့ ်မဴေရ့အတျကး ေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ နြငးံ ေရေပ့ေဝ်ခငး့ တို႔အပါအဝငး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကးေရ အသု့ဵ်ပဳမႈ 
မ္ာ့ကို ေရသယဵဇာတဥပေဒတျငး အဓိပၸါယးသတးမြတးေပ့ရနးလိုအပးသညး၈ အ်ခာ့ေသာေရအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့ ကံဲ 
သို႔ပငးစုိကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကးေရအသု့ဵ်ပဳရာတျငး စီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာပါမစးသို႔မဟုတးချငးံ်ပဳခ္ကးယူရသညးံ စနစးနြငးံ 
အခမံဲအသု့ဵ်ပဳချငးရံရြသိညးစံနစးနြစးမ္ိဳ့အတျငး့ က္ေရာကးနိဳငးသညး၈ ဓါတးေ်မၾသဇာအမ္ိဳ့မ္ိဳ့နြငး ံ ပုိ့သတးေဆ့ 
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့  အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့တို႔အာ့ အညစးအေၾက့ထိနး့ခ္ဳပးသညးံဥပေဒ တျငးထညးံသျငး့ ၊စညး့ကမး့ခ္မြတးသငးံ 
သညး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ေယ္ဘူယအာ့်ဖငးံ ေရထုတညးရြိရာပတးဝနး့က္ငးကို ညစးညမး့မႈမရြိေစ 
သညးံနညး့လမး့်ဖငးံေဆာငးရျကးရသညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အ 
ၾကာ့ မ်ဖစးမေန ၾကာ့ခဵဇုဵထာ့ခ္နးထာ့ရသညး၈  
စကးမႈလုပးငနး့အတျကး ေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့၈ ၈ စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့အတျကးေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ကို ဥပေဒ်ဖငးံ 
်ပဌာနး့လ္ကး ေရသယဵဇာတဌာနမ္ာ့မြ ပါမစးထုတးေပ့သညးံ စနစး်ဖငးံထိနး့ခ္ဳပးထာ့သငးံသညး၈ ထို႔အ်ပငး 
ဥပေဒတျငး ညစးညမး့မႈမ်ဖစးေစရနးထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့၇ ်ပနးလညးအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့၇ံ ်ပနးလညးသနး႔စငး်ခငး့ နြငးံ 
အ်ခာ့ဆကးစပးးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးကိုလညး့ ထညးံသျငး့်ပဌာနး့သငးံသညး၈ အကယး၊စကးမႈ 
လုပးငနး့အတျကးေရအသု့ဵ်ပဳချငးံရသူသညး ေရထုကိုညစးညမး့ေစသညးံ သူ်ဖစးပါက လုပးငနး့ချငးံ်ပဳခ္ကး တစးခု 
သို႔မဟုတး ပါမစးတစးခုတညး့တျငး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံ အညစးအေၾက့ထုတးလႊတးမႈဆိုငးရာနြစးမ္ိဳ့လု့ဵနြငးံ 
ပတးသကးသညးံစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့လ္ကး ထုတးေပ့ရမညး၈ ဤသို႔ တစး်ပိဳငးနကးတညး့ ပါမစးတစး 
ေစာငးတညး့်ဖငးံေဆာငးရျကးေပ့ရနးအခကးအခဲရြိပါက ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံစပးလ္ငး့သညးံဌာနႏြငးံ ေရအရညးအ 
ေသျ့ ထိနး့သိမး့သညးံ ဌာနမ္ာ့အၾကာ့ ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးနုိငးရနး ဥပေဒ်ဖငးံ ်ပဌာနး့ေပ့သငးံသညး၈   
ေရအာ့လ္ပးစစးထုတးလုပး်ခငး့၈၈ ေရအာ့သု့ဵစျမး့အငးထုတးလုပးရနးရညးရျယးခ္ကးအတျကး ေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ကို 
ေရအာ့လ္ပးစစးထုတးလုပး်ခငး့နြငးံ်ဖနး်ဖဴ့်ခငး့လုပးငနး့ အတျကးချငးံ်ပဳေပ့သညးံ ပါမစးစနစးတျငး ေပါငး့စပး၊ 
ထုတးေပ့ရနးဥပေဒတျငးထညးံသျငး့်ပဌာနး့သငးံသညး၈ အဆိုပါရညးရျယးခ္ကးအတျကးေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ကိုအ်ခာ့ 
ေရအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့်ဖစးေသာ ေရေၾကာငး့သျာ့လာေရ့၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ နြငးံ ်မိဳ်ပေရေပ့ေဝေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ နြငးညံြ ိ
နိုငး့  ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈ထို႔အ်ပငး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈစီမဵခ္ကးမ္ာ့်ဖငးလညး့ေကာငး့  လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ 
်ဖနး႔်ဖဴ့ သညးံဌာနနြငးံ ေရ သယဵဇာတစီမဵခနး႔ချဲသညးံဌာနမ္ာ့အၾကာ့ ဆီေလ္ားသညးံနညး့လမး့ အသု့ဵ်ပဳ၊ 
လညး့ေကာငး့ ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးနုိငးသညး၈ 
 
 
 
၀.၃၈ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငး ံပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

ေရအသု့ဵ်ပဳသူအေရအတျကးမ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့နြငးံအတူ ေရရရြိနဳိငးမႈ၇ ေရ၏အရညးအေသျ့နြငးံ ေရကို 
အမြီ်ပဳ၊ ထုတးလုပးေသာကုနးးပစၥညး့မ္ာ့ကိုအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့အေပၚတျငး အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ် ဖစးေစသညး၈ 
ဤအေ်ခအေနသညး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈကို ပိုမုိခကးခရဲႈပးေထျ့ေစသညး၈ ေရအရငး့အ်မစး စီမဵခနး႔ချမဲႈ 
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စနစးနြငးံပတးသကးသညးံ ဗဟုသုတအာ့နညး့်ခငး့ ေၾကာငးံ ခကးခရဲႈပးေထျ့မႈပုိမုိလာေစသညး၈ အဆိုပါဗဟု 
သုတကို ကၽျမး့က္ငးသူပညာရြငးမ္ာ့ထဵမြရယူနုိငးေသားလညး့  ၇ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ထဵေမ့်မနး့စဵုစမး့်ပီ့လညး့ 
ေကာငး့ ေဒသ၏သမိုငး့စဥးလာအသိအ်မငးမ္ာ့ကိုေလံလာ်ပီ့လညး့ေကာငး့လညး့ရယူနုိငးသညး၈   

အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၏ စိတးပါဝငးစာ့စျာ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈသညး ေရအရငး့အ်မစး စီမဵခနး႔ချ ဲ
သူမ္ာ့ကရငးဆုိငးေတျ႔ၾကဵဳေနရေသာအခကးအခဲမ္ာ့အေပၚ ်ပညးသူတို႔က သိ်မငးသေဘာေပါကးမႈကုိ်မြငးံတငး 
ေပ့နိုငးသညး၈ အကယး၊အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က နာ့လညးသေဘာေပါကးလာ်ပီ့ 
သျငး့အာ့စုမ္ာ့ထညးံဝငးရနး စဥး့စာ့သု့ဵသပးလာပါကလုပးငနး့မ္ာ့အေပၚတရာ့ဥပေဒအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ 
်မငးံမာ့လာေစမညး်ဖစး်ပီ့ ဆု့ဵ ်ဖတးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အေပၚတျငး လကးခဵမႈပုိမုိလာေစမညး်ဖစးသညး၈ 
လူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့နြငးံ ညြိနိုငး့ေဆာငး ရျကး်ခငး့ နြငးံ ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့သူမ္ာ့နြငးံ အပယးခဵမ္ာ့၏ လိုအပးခ္ကးနြငးံ 
စုိ့ရိမးမႈမ္ာ့ကိုေ်ပာဆိုရြငး့ လငး့ချငးံ ေပ့်ခငး့်ဖငးံ ၁ငး့တို႔ရငးဆိုငးၾကဳဵေတျ႔ေနရသညးံအေ်ခအေနမ္ာ့ နြငးံအညီ  
ေ်ဖရြငး့ေပ့နိုငးသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ ကိုေဆာငးရျကးေပ့နိုငးမညး်ဖစးသညး၈ 
အကိ္ဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈသညး ထိုကဲံသို႔ေသာ အက္ိဳ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ရ 
ရြိနိဳငးေသား်ငာ့လညး့ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈနညး့လမး့်ဖငးံစီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့မြာ ခကးခဲ် ပီ့အ ခ္ိနးမ္ာ့စျာ ယူရသညး၈ 
အစို့ရဌာနမ္ာ့၏လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ကို ေရ့ဆျဲ် ခငး့မြာ ခကးခရဲႈပးေထျ့နိဳငးသညးမြနး ေသားလညး့ 
အက္ိဳ့ဆကးစကးစပးပတးသကးသူအေရအတျကးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ပါဝငးလာပါက စီမဵကိနးေရ့ဆျေဲရ့ လုပး 
ငနး့စဥးမြာအခကးအခဲမ္ာ့နြငးံပုိမုိရငးဆုိငးလာရနိဳငးသညး၈ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးသညးံနညး့လမး့်ဖငးံစီမဵကိနး့ေရ့ဆျရဲာ 
တျငး လုပးငနး့စဥး နြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ မညးံအစီအစဥး မ္ာ့ကို ရြငး့လငး့တငး်ပရနးနြငးံ သေဘာတူညီမႈရရြိရနး တို႔အ 
တျကးထပးေဆာငး့အခိ္နးပုိလိုအပးသညး၈    ေဒသႏၲရအစို့ရမ္ာ့၏လုပးပုိငးချငးံမညးမြ္ရြိသညးကို သိရြိနာ့လညးမႈ 
နညး့ပါ့သညးံအေ်ခအေနတျငးလညး့ေကာငး့ အစို့ရတစးရပးကလုပးေပ့နိဳငးမႈအေပၚ လကးေတျ႔မက္သညးံ 
ေမြ္ားလငးံခ္ကး မ္ာ့ထာ့ေနသညးံ အခါတျငးလညး့ေကာငး့ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျေဲရ့လုပးငနး့စဥးမြာပိုမုိအခကး 
အခဲမ္ာ့နြငးံရငးဆိုငးရနုိငးသညး၈ 

စီမဵကိနး့ေရ့ဆျေဲရ့လုပးငနး့စဥးနြငးံပတးသကးသညးံ ညြိနိဳ့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးအတျကး 
အေ်ခအေနမ္ာ့ဖနးတီ့ရာတျငး အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးလာ်ခငး့သညး 
ေဒသႏၲရေရအရငး့အ်မစးစီမခဵနး႔ချဲမႈ အရညးအေသျ့ကို်မငးံမာ့ေစနိုငး်ပီ့ တရာ့မြ္တ ၊ ဒီမိုကေရစီနညး့ လမးး့ 
က္သညးံ စီမဵကိနးေရ့ဆျေဲရ့လုပးငနး့စဥးကုိလညး့ဖနးတီ့ေပ့နိဳငးမညး်ဖစးသညး၈ ေရသယဵဇာတဥပေဒမ္ာ့တျငး 
ေရအသု့ဵ်ပဳသူအဖျဲ႔အစညး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့တို့တကးပါဝငးနိဳငးေစမညးံ ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ထညးံသျငး့ရနးလုိအပး 
သညး၈ 

 
 
 
 
 
 
 

၁၈ ်မနးမာနိုငးငဵ၏ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာဥပေဒမ္ာ့၇မူဝါဒမ္ာ့နြငးံ ဌာနအဖျဲ႔အစညး့ မ္ာ့ 
ဤအခနး့တျငး  ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ စပးလ္ဥး့၊ မညးသညးံ အခနး့က႑မ္ာ့တျငး လိုအပး 

ခ္ကးမ္ာ့ရြိသညး ကို ေဖၚထုတးနုိငးရနးအတျကး ်မနးမာနုိငးငဵရြိ ေရနြငးံပတးသကးသညးံ 
ဥပေဒနြငးံမူဝါဒမ္ာ့ကိုဆနး့စစးရာမြရရိြသညးံအခ္ကးမ္ာ့အာ့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈  ဆကးလကး၊ 
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ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ ဥပေဒမူေဘာငးတစးရပး ေရ့ဆျဲ် ပဌာနး့်ခငး့နြငးံ ဆိုငးသညးံံ 
သမုိးငး့စဥးအက္ဥး့ခ္ဳပးအာ့တငး်ပ ထာ့်ပီ့း ်မနးမာနုိငးငဵတျငး  ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ 
လိုကးေလ္ာညီေထျရြိမညး ံ ပတးဝနး့က္ငး ဆိုငးရာ ဥပေဒမူေဘာငးနြငးံဆုိငးသညးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိို 
ဆကးလကးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ထို႔အ်ပငး ဌာနဆိုငးရာမ္ာ့အၾကာ့ လုပးငနး့တာဝနးချဲေဝ်ခငး့ကိစၥရပးမ္ာ့ကို 
ေဆျ့ေႏျ့ တငး်ပထာ့်ပီ့ ဆကးစပးသညးံ မူဝါဒနြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ကိုလညး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 
ဤအခနး့အာ့ေရ့သာ့ေဖၚ်ပရနး စီမဵကိနး့လုပးငနး့စဥးအမြတး (A1-2 ကှ-ဿ) ပါ ―Study and review 
current relevant policies, regulations and legislations‖ တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး ၀ဿ၈       
 
၁.ှ၈ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ်ပႆနာမ္ာ့ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့သညးံ အစို့ရဌာနမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံံ 
ဆနး့စစးခ္ကး 

ှ၆၅၆ခုနြစးမတုိငးခငးအထိ်မနးမာနိုငးငဵရြိမညးသညးံ ဥပေဒတျငးမြ္ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို 
သီ့်ခာ့ထညးံသျငး့ေဖၚ်ပထာ့်ခငး့မရြိသညးံအ်ပငး ေရသယဵဇာတမ္ာ့အတျငး့  အညစးအေၾက့မ္ာ့ စျနး႔ထုတး 
်ခငး့၇ ေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံ ေရသိုေလြာငး အသု့ဵခ္်ခငး့တို႔ေၾကာငးံေပၚေပါကးနိဳငးသညး ံ အက္ိဳ့သကးေရာကး 
မႈမ္ာ့ကို ထိနး့ခ္ဳပးရနးတာဝနးရြိသညးံအစို့ရဌာန သီ့်ခာ့မရြိခဲံေပ၈ ှ၆၅၆ ခုနြစးတျငးမူ ်ပညးတျငး့ ပတးဝနး့ 
က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကိုကိုငး့တျယးရနးအလုိ႔ငြာ နုိငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနကို တာဝနးေပ့ 
အပးခဲံသညး(Kattelus)၈ ှ၆၆ွခုနြစးတျငး ်ပညးတျငး့၉ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာအသိအ်မငးတို့ပျာ့လာမႈ နြငံး 
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ဖိအာ့ေပ့မႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကး 
ရာတျငးလမး့ညႊနးမႈ ေပ့နဳိငးရနးရညးရျယးလ္ကး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ အမ္ိဳ့သာ့ေကားမရြငး 
(NCEA) ကုိဖျဲ႔စညး့ခဲံသညး၈   

အမ္ိဳ့သာ့ပတးဝနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့ေကားမရြငးတျငး အစို့ရဌာနအသီ့သီ့ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညးံ 
အဖျဲ႔ဝငး ဿွဦ့နြငးံ လုပးငနး့က႑ဆိုငးရာဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့မြ ဝနးးၾကီ့မ္ာ့က အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အ်ဖစးပါဝငးၾကသညး၈ 
ှ၆၆ွမြ ဿွွ၁ အထိ အမ္ိဳ့သာ့ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ေကားမရြငး ၏ ဥကၠဌ မြာ နိဳငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ 
ဌာနဝနးၾကီ့်ဖစးသညး၈ဥကၠဌ၏အေရ့ပါသညးံတာဝနးမြာ နိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ 
အမ္ိဳ့သာ့ေကားမရြငးနြငးံ အ်ခာ့လုပးငနး့ဌာနမ္ာ့အၾကာ့ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာလုပးငနး့မ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးေရ့ ညြိနိဳငး့ေပ့ရနး်ဖစးသညး၈  

သို႔ေသားလညး့ ဿွွ၁ ခုနြစးမြစတငး၊ အမ္ိဳ့သာ့ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ေကားမရြငးသညး 
သစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာန လကးေအာကးသို႔ေရာကးရြိသျာ့ခံဲ်ပီ့ ဿွှှ ခုနြစးတျငး အဆိုပါဝနးၾကီ့ဌာနကို 
နုိငးငဵအတျငး့ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ အာ့လု့ဵ နြငးံ ပတးသကးသညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကို အဓိကညြိနိဳငး့ 
ေဆာငးရျကးရနးအတျကး ်ပနးလညးဖျဲ႔စညး့ခဲံသညးံအ်ပငး ဝနးၾကီ့ဌာနအမညးကိုလညး့ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့ 
သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာေရ့ရာ ဝနးၾကီ့ဌာန ဟုေ်ပာငး့လဲခဲံသညး ၀၀၈ ဝနးၾကီ့ဌာနတျငး ပတးဝနး့က္ငးထိခုိကးမႈ 
ဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ မူေဘာငးခ္မြတးေပ့ရနး တာဝနးရြိသညး၈ ဤကံဲသုိ႔ေသာ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ 
ဆိုငးရာမူေဘာငးမ္ာ့်ပဌာနး့ခံဲ်ခငး့မရြိမႈနြငးံဥပေဒမ္ာ့တျငး ်ပညးသူလူထုပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈဆိုငးရာ ်ပဌာနး့ခ္ကး 
မ္ာ့မရြိခဲံမႈတို႔ေၾကာငးံ ်မနးမာနိဳငးငဵတျငး သဘာဝသယဵဇာတမ္ာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးရာ၉အခကး အခဲမ္ာ့ 
ၾကဳဵေတျခဲံရသညး၈ ထို႔အ်ပငး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အမ္ာ့်ပညး 
သူကသိရြိ နိုငးရနးအကနး႔အသတးမ္ာ့ရြိေနမႈမြာလညး့်ပႆနာ တစးရပး်ဖစးသညး၈ လကးရြိအေနအထာ့တျငးမူ  
ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံသစးေတာေရ့ရာ ဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးရြိ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဦ့စီ့ဌာန 
က အေကာငးအထညးေဖၚမညးံ ပတးဝနး့က္ငးထိခုိကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့(မူၾကမး့)ကို 
ဖတးရႈေလံလာနိဳငး်ပီ်ဖစးသညး၈    
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အမ္ိဳ့သာ့ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ေကားမရြငး သညး ဿွှှ ခုနြစးတျငး အမ္ိဳ့သာ့ပတးဝနး့က္ငး 
ထိနး့သိမး့ေရ့ေကားမတီ်ဖစးလာခံဲ်ပီ့ ပတးဝနး့က္ငးေရ့ရာကိစၥရပးမ္ာ့ကို နုိငးငဵေတားသမတ ဦ့ေဆာငးသညး ံ
အစို့ရအဖျဲ႔သုိ႔တိုကးရုိကးတငး်ပနိဳငးသညးံ အဓိက အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးလာခံဲသညး၈ ဿွှ၁ ခုနြစးတျငး အဆိုပါ 
ေကားမတီကိုထပးမဵ ်ပနးလညး်ပငးဆငး ဖျဲ႔စညး့ခဲံပါသညး၈ အဆိုပါေကားမတီသညး သယဵဇာတထိနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈ 
ဆိုငးရာ မူဝါဒနြငးံလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ ေရ့ဆျဲ် ခငး့၇ ပတးဝနး့က္ငး ညစးညမး့မႈထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဆိုငးရာ ဥပေဒမ္ာ့ 
်ပဌာနး့်ခငး့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး ၾကီ့ၾကပးေစာငးံၾကညးံ်ခငး့နြငးံ အသိစိတးဓါတး ်မြငးံတငး 
ေပ့်ခငး့တို႔နြငးံပတးသကး သညးံ တာဝနးမ္ာ့ကို ထမး့ေဆာငးရသညး၈ သို႔ေသားလညး့    ရနးပုဵေငျအခကး အခဲ 
နြငးံ ဥပေဒေၾကာေထာကးေနာကးခဵလုပးပုိငးချငးံ မရြိသ်ဖငးံ လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့လကးေတျ႔ေဆာငးရျကးရနး 
အခကးအခဲရြိသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ေကားမတီမြာ ေပါငး့စပးညြိနိဳငး့ေရ့တာဝနးကိုသာအဓိကထာ့ ေဆာငးရျကးလ္ကး 
ရြိသညး၈လျနးခဲံသညးံ ဆယးစုနြစးအတျငး့ေကားမတီသညး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့နြငးံ ဆကးသျယး 
ေရ့ အေ်ခအေန တို့တကးလာခံဲသညး၈ ၀၁ 

်မနးမာနိုငးငဵတျငး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံပတးသကးလြ္ငး မၾကာေသ့မီကဖျဲ႔စညး့ခဲံသညးံ အမ္ိဳ့ 
သာ့အဆငးေရအရငး့အ်မစး ေကားမတီသညး အေရ့ပါသညးံအဖျဲ႔အစညး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ဿွှ၀ခုနြစး တျငးစ 
တငးဖျဲ႔စညး့ခဲဵသညးံေကားမတီ၏ လုပးငနး့မ္ာ့အေကာငးအထညးေဖၚရနးတာဝနးခဵဝနးၾကီ့ဌာနမြာ ပို႔ေဆာငးဆကး 
သျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန်ဖစး်ပီ့နိုငးငဵအတျငး့ရြိေရသယဵဇာတမ္ာ့အာ့လု့ဵကုိ စီမဵအုပးခ္ဳပးရနး နြငးံ ေရရငး့အ်မစး 
ဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈစနစးကို နုိငးငဵအတျငး့က္ငးံသု့ဵအေကာငးအထညးေဖၚရနးတာဝနးရြိသညး၈ ယခငးက ဤကဲံသို႔ 
ေသာနိဳငးငဵအဝြနး့ရြိ ေရသယဵဇာတအာ့လု့ဵကို အလု့ဵစုဵတာဝနးယူစီမဵခနး႔ချဲမညးဌံာနဟူ၊မရြိခဲံေပ၈   

ဆကးလကးတငး်ပမညးံ အခနး့တျငး ်မနးမာနိဳငးငဵအတျငး့ တညးရြိသညးံ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငး ံ
ဆကးႏျယးသညးံ ဥပေဒနြငးံလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ကို ဆနး့စစးတငး်ပထာ့သညး၈ တာဝနးရြိသညးံ 
အစို့ရဌာနမ္ာ့နြငးံ မတူ်ခာ့နာ့သညးံ ၁ငး့တို႔၏တာဝနးမ္ာ့ကိုလညး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈  
 
၁.ဿ၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဥပေဒမ္ာ့၇ မူဝါဒမ္ာ့နြငးံ အစို့ရဌာနမ္ာ့  

်မနးမာနိုဳငးငဵတျငးစီမဵအုပးခ္ဳပးရာ၉ အစို့ရဌာနမ္ာ့သညး ထကးေအာကးအဆငးံဆငးံလုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ 
သတးမြတးချဲ်ခာ့ေဆာငးရျကးသညး၈ ဝနးၾကီ့ဌာနအသီ့သီ့မြအစို့ရဌာန မ္ာ့သညး သီ့်ခာ့ကိုယးပုိငးအစီအမဵ 
မ္ာ့်ဖငးံ လျတးလပးစျာေဆာကးရျကးၾက်ပီ့ ပူ့ေပါငး့ညီနိဳငး့ေဆာငးရျကးမႈနညး့ပါ့်ပီ့လ္ငး တစးခါတစးရဵလုပးငနး့ 
တာဝနးမ္ာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ ထပးေနတတးသညး၈ ်မနးမာနိဳငးငဵအပါအဝငး အ်ခာ့နိဳငးငဵမ္ာ့တျငး ဤသို႔ေသာ 
လုပးငနး့က႑တစးခု်ခငး့သီ့်ခာ့ေဆာငးရျကးသညးံ နညး့လမး့ေၾကာငးံ အစို့ရဌာနမ္ာ့အၾကာ့လုပးငနး့မ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးရာတျငးလညး့ေကာငး့၇ ဥပေဒမ္ာ့်ပဌာနး့ရာတျငး လညး့ေကာငး့ ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးမႈအာ့နညး့ 
သ်ဖငးံ လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ထပးေန်ပီ့လ္ငး ေကာငး့မျနးသညးံ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈကို မရရြိနုိငးေၾကာငး့ 
ေတျ႔ရသညး၈   

်မနးမာနိုငးငဵတျငး စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရာ၉ ်ပညးေထာငးစုအဆငးံ သမတ မြစတငး၊ ေအာကးေ်ခအထိ 
အဆငးံ ၄ ဆငးံ ရြိသညး၈ ထိပးဆု့ဵပုိငး့တျငးသမတနြငးံ သမတကေပ့အပးသညးံအထူ့တာဝနးမ္ာ့ကို 
ထမး့ေဆာငးရသညးံသမတရု့ဵဝနးၾကီ့မ္ာ့အပါအဝငး်ဖစးေသာ နိုငးငဵေတားသမတရဵု့ရြိသညး၈  ေနာကးတစးဆငးံ 
တျငး ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့ရြိ်ပီ့ အဆိုပါအဆငးံ တျငး ယခငးအစို့ရလကးထကးက ဝနးၾကီ့ဌာနေပါငး့ ၀၃ ခုရြိရာမြ 
ဿွှ၃ ခုနြစး ဧ်ပီလမြစတငး၊ အစို့ရသစးလကးထကးတျငး ဿှ ခုသို႔ေလ္ာံခ္သျာ့ရနးရြိသညး၈ 
ဝနးၾကီ့ဌာနတစးခုစီေအာကးတျငး ဦ့စီ့ဌာနမ္ာ့၇ လုပးငနး့ဌာနမ္ာ့နြငးံ ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ ်ဖငးံဖျဲ႔စညး့ေဆာငး 
ရျကးသညး (ေနာကးဆကးတျ ဲှ တျငးၾကညးံရနး)၈ ေရသယဵဇာတနြငးံ ပတးသကးသညးံ အဓိကဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့မြာ 
စုိကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ ပို႔ေဆာငးေရ့နြငးံ ဆကးသျယးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန နြငးံ  ပတးဝနး့ 
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က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာနတို႔်ဖစးသညး၈ အထကးတျငးေဖၚ်ပထာ့သကဲံသို႔ ဿွှ၃ 
ခုနြစးဧ်ပီလ ေနာကးပိုငး့တျငး ဝနးၾကီ့ဌာနအေရအတျကးမြာ ၀၃ မြ ဿှ သို႔ေလ္ာံက္သျာ့မညး်ဖစးရာ ဝနးၾကီ့ 
ဌာနမ္ာ့ေပါငး့်ပီ့သျာ့သညးံအခါအမညးမ္ာ့လညး့ေ်ပာငး့လဲသျာ့မညး်ဖစးသညး၀၂၈ဦ့စီ့ဌာနနြငးလုံပးငနး့ ဌာန 
မ္ာ့ေအာကးတျငး တိုငး့ေဒသၾကီ့/်ပညးနယးအဆငးံ၇ ခရိုငးအဆငးံ နြငးံ ်မိဳ႕နယးအဆငးံမ္ာ့ 
အသီ့သီ့ရြိၾကသညး၈အဓိက်မိဳ႕ၾကီ့မ္ာ့်ဖစးေသာ ရနးကုနး မႏၲေလ့နြငးံ ေန်ပညးေတားတို႔တျငး ်မိဳ႕ေတားစညးပငး 
သာယာေရ့ေကားမတီ ၀ ခုရြိသညး၈ ်မိဳ႕ေတားစညးပငးသာယာေရ့ေကားမတီမ္ာ့ကို ်ပညးေထာငးစုအစို့ရ 
ဝနးၾကီ့မ္ာ့နြငးံ အဆငးံတူ်ဖစးသညးံ ်မိဳ႕ေတားဝနးမ္ာ့က စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးသညး၈ ်မိဳ႕ေတားစညးပငးသာ 
ယာေရ့ေကားမတီမ္ာ့တျငး ေကာကးခဵရရြိသညးံ အချနးေတားေငျမ္ာ့်ဖငးံ ကိုယးပုိငးရနးပုဵေငျထူေထာငး 
ထာ့သညး၈ 

ေအာကးတျငး ေဖၚ်ပထာ့သညးံ အခနး့တျငး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ ဆကးႏျယးေနသညးံ 
ဥပေဒနြငးံ မူဝါဒမ္ာ့ကို ဆနး့စစးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ေရသယဵဇာတနြငးံ ဆိုငးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့ကို 
မတူ်ခာ့နာ့သညးံ ေခါငး့စဥးချဲခုနြစးခု်ဖငးံ ချဲ်ခာ့ေဖၚ်ပထာ့သညး ၀၃၈ ဆနး့စစးရာတျငး 
ဥပေဒမ္ာ့၏ရညးရျယးခ္ကး၇ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈအခနး့က႑ နြငးံ 
ပါဝငးပတးသကးေနသညးံအစို့ရဌာနမ္ာ့ကို ဦ့တညး၊ ်ပဳလုပးထာ့သညး၀၄၈  
ပါဝငးသညးံေခါငး့စဥးချဲမ္ာ့မြာ  
(က) ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ ေရေဝေရလဲေဒသထိနး့သိမး့ေရ့ 
(ခ) ေရအသု့ဵခ္မႈနြငးံ ထုတးယူမႈ၇ ေ်မေအာကးေရအပါအဝငး စိုကးပိ္ဳ့ေရ့နြငးံဆညးေ်မာငး့ေရအသု့ဵခ္မႈ 
(ဂ) ေရလမး့ေၾကာငး့မ္ာ့နြငးံ သယးယူပုိ႔ေဆာငးေရ့ 
(ဃ) စျမး့အငး 
(င) ပတးဝနး့က္ငးညစးညမး့မႈ 
(စ) က္နး့မာေရ့ 
(ဆ) ေ်မအသု့ဵခ္မႈ   
၁.ဿ.ှ၈ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ ေရေဝေရလဲေဒသမ္ာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ 

ဤေခါငး့စဥးေအာကးတျငး ေရေဝေရလဲဧရိယာအတျငး့ရြိ ေဂဟစနစးမ္ာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈနြငးံ 
ဆကးစပးသညးံ ဥပေဒနြငးံ မူဝါဒမ္ာ့ကို ဆနး့စစးတငး်ပထာ့သညး၈ အဆိုပါဥပေဒနြငးံ မူဝါဒမ္ာ့နြငးံ 
ဆကးစပးသညးံ ဝနးၾကီ့ဌာနမြာ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာနနြငးံ 
လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာနတို႔်ဖစးသညး ၀ဂ၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာ 
ေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာနသညး ေရသယဵဇာတမ္ာ့နြငးံဆိုငးသညးံပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနေကာငး့မ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ 
်ခငး့အပါအဝငးအလု့ဵစဵုေသာပတးဝနး့က္ငးေရ့ရာမ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ တာဝနးယူေဆာငးရျကးရသညး၈ပုိ႔ေဆာငး 
ေရ့ ဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးမြ ေရအရငး့အ်မစးနြငးံ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ညႊနးၾကာ့မႈဦ့စီ့ဌာနသညး 
်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့အတျငး့အႏၲရယးကငး့ေခ္ာေမျ႔စျာ ခရီ့သျာ့လာနိဳငးေရ့နြငးံ ်မစးေခ္ာငး့စနစးမ္ာ့အာ့ 
အမ္ာ့်ပညးသူက အက္ိဳ့ရြိစျာအသု့ဵခ္နိဳငးေရ့တို႔နြငးံ ပတးသကး၊သီ့်ခာ့တာဝနးယူေဆာငးရျကးရသညး၈ 
အဆုိပါဌာနသညးအဓိက်မစးေၾကာငး့မ္ာ့အတျငး့ရြိ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ အရညးအေသျ့ေစာငးံၾကညးံစစး 
ေဆ့ရနးလညး့တာဝနးရြိသညး (အခနး့ချ ဲ ၁.ဿ.၀ တျငးလညး့ၾကညးံရနး)၈ ပို႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးရြိ 
မုိ့ေလဝသနြငးံ ဇလေဗဒဦ့စီ့ဌာနသညး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံံပတးသကးသညးံသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 
စုစညး့်ခငး့နြငးံပတးသကးသညးံတာဝနးရြိသညး၈စိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးရြိ ဆညးေ်မာငး့ 
ဦ့စီ့ဌာနႏြငးံ ေရအသု့ဵခ္မႈစီမဵခနး႔ချဲေရ့ဦ့စီ့ဌာနတုိ႔မြာအရညးအေသျ့ေကာငး့မျနးသညးံ ဆညးေ်မာငး့ေရကို 
ကုနးက္စရိတးနညး့နညး့်ဖငးံရရြိေစေရ့နြငးံ ေရအရညးအေသျ့ေစာငးၾကညးံထိနး့သိမး့ေရ့တို႔နြငးံ ပတးသကး 
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သညးံတာဝနးရြိသညး၈ေရအရငး့အ်မစးနြငးံ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့သီ့စီ့ဌာနတျငး ်မစးးၾကီ့မ္ာ့အတျငး့ 
ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရသညးံတာဝနးရြိ်ပီ့ ဆညးေ်မာငး့ဦ့စီ့ 
ဌာနတျငးမ ူ ဆညးေရေသာကးဧရိယာမ္ာ့တျငးအသု့ဵ်ပဳသညးံ ေရ၏အရညးအေသျ့ထိနး့သိမး့ရနးနြငးံ ေသာကး 
သု့ဵေရ၏ အရညးအေသျ့ ကိုေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရသညးံတာဝနးမ္ာ့ရြိသညး၈ အစို့ရဌာနမ္ာ့အတျငး့ 
ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ဖလြယး်ခငး့နြငးံ ပူ့ေပါငး့ညြိနိြဳငး့ေဆာငးရျကးမႈမြာ အာ့နညး့ 
ခ္ကးမ္ာ့ရြိေနသညး၈       

ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ ေရေဝေရလဲေဒသထိနး့သိမး့ေရ့တို႔ႏြငးံပတးသကးသညးံ ဥပေဒနြငးံ 
မူဝါဒမ္ာ့မြာ လျနးခဲံသညးံ ဆယးစုနြစးအတျငး့ ်ပဌာနး့ခံဲ်ခငး့်ဖစး်ပီ့ ၁ငး့တို႔ကို ဇယာ့ ၁.ှ တျငး 
အေကာငးအထညးေဖၚရနးတာဝနးရြိသညးံ ဌာနမ္ာ့နြငးံပူ့တျဲလ္ကးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 
 
ဇယာ့၁.ှ၈ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ ေရေဝေရလဲေဒသစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈနြငးံ ပတးသကးသညးံ မူဝါဒမ္ာ့နြငးံ  
မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့  
 
ခုနြစး မူဝါဒမ္ာ့ ရညးရျယးခ္ကး/အဓိကတာဝနးရြိအစို့ရဌာနမ္ာ့ 
ှ၆၆၁ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့မူ

ဝါဒ 
ပတးဝနး့က္ငးယုိယျငး့ပ္ကးစီ့မႈမရြိေစေရ့ ထိနး့သိမး့ ကာကျယးရနး 
အတျကး ေရ၇ေ်မ၇သစးေတာ၇ ဓါတးသတၴဳ နြငးံ 
အဏၰဝါသယဵဇာတမ္ာ့အပါအဝငး အ်ခာ့ေသာ 
သဘာဝသယဵဇာတမ္ာ့အသု့ဵခ္်ခငး့နြငးံ 
ပတးသကး၊်ပညးံစုဵသညးံပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာမူဝါဒမ္ာ့ခ္မြတးရနး 

ှ၆၆၂ သစးေတာမူဝါဒ ေရေဝေရလဲေဒသနြငးံ ေ်မဆီလႊာကုိ ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး၇ 
ေရသယဵဇာတအပါအဝငး ်ပညးသူလူထု အေ်ခခဵလုိ အပးခ္ကး 
မ္ာ့်ဖညးံ ဆညး့ရနး နြငးံ သစးေတာသယဵဇာတမ္ာ့မြ စီ့ပျာ့ ေရ့ 
အက္ိဳ့ အ်မတးကိုအက္ိဳ့အရြိဆု့ဵ ထုတးယူသု့ဵစျလဲ္ကး ေရရြညး 
တညးတံဵသညးံဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးမႈကုိေဖၚေဆာငးရနး ဦ့ 
တညးခ္ကးထာ့သညး၈ သစးေတာမူဝါဒတျငး ်ပဌာနး့ထာ့သညးံ 
ပဓါနက္ေသာအခ္ကးၾကီ့မ္ာ့မြာ ကာကျယး်ခငး့၇ ေရရြညး 
တညးတံဵ ေစ်ခငး့၇ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖညးံဆညး့ ေပ့ ်ခငး့၇ 
စျမး့ေဆာငးရညးတို့တကး်မငးမာ့ေစ်ခငး့၇ ်ပညးသူတို႔ 
ကပူ့ေပါငး့ပါဝငးလာေစ်ခငး့နြငးံ ်ပညးသူအတျငး့နိဳ့ၾကာ့ 
တကးၾကျသညးံအသိရြငးသနးေနေစ်ခငး့ တို႔်ဖစးသညး၈ 

 ေဒသခဵ်ပညးသူအစုအဖျပဲပုိငး
သစးေတာလုပး 
ငနး့လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 

ဤလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ 
သစးေတာစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငး 
်ပညးသူလူထု၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈကို အသိအမြတး်ပဳထာ့သညး၈ 
လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကိုသစးေတာဦ့စီ့ဌာနက်ပငးဆငးလ္ကးရြိသညး
၈ 

  
ေရေဝေရလဲထိနး့သိး့ေရ့မူဝါ
ဒ 

 
ေရသယဵဇာတမ္ာ့ေရရြညးတညးတံဵေစရနး၇ နုိငးငဵဧရိယာ၏ ၂ွ% 
ရြိေသာ သစးေတာဧရိယာမ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး နြငးံ 
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ခုနြစး မူဝါဒမ္ာ့ ရညးရျယးခ္ကး/အဓိကတာဝနးရြိအစို့ရဌာနမ္ာ့ 
လူသာ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနး 

 သစးေတာနညး့ဥပေဒမ္ာ့ ၾကိဳ့ဝိုငး့ၾကိဳ့်ပငးကာကျယးေတာမ္ာ့တို့်မြငးံတညးေထာငးထိနး့သိမး
့ကာကျယးေရ့ဦ့တညးေဆာငးရျကးရနး၇ ပတးဝနး့က္ငးကို မထိ 
ခုိကးေစသညးံနညး့လမး့်ဖငးံ သစးနြငးံသစးေတာ ထျကးပစၥညး့ မ္ာ့ 
ထုတးလုပးသု့ဵစျဲရနး၇ေ်မဆီလႊာ်ပဳနး့တီ့ေနေသာေနရာမ္ာ့တျငး 
ၾကီ့်မနးသစးမ္ိဳ့သစးေတာ စုိကးခငး့မ္ာ့တညးေထာငးလ္ကး ေရ 
ေ်မ နြငးံဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမဲ္ာ့ထိနး့သိမး့ရနး၇ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့နြငးံ 
သစးေတာစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈတာဝနးမ္ာ့ချေဲဝေဆာငးရျကးရနး၇  

ှ၆၆၃ အမ္ိဳ့သာ့ထာဝစဥးဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့
တကးေရ့မဟာဗ္ဴဟာ 
  
နုိငးငဵအဆငးံ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျ ဲ
ဆိုငးရာမဟာဗ္ဴဟာနြငးံစီမဵခ္
ကး 

ေရတိမးေတာမ္ာ့အပါအဝငး ေရအရငး့အ်မစးေဂဟစနစး မ္ာ့နြငးံ 
ေရသယဵဇာတဘကးစဵုစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈ ကို်မြငးတငး 
ေပ့ရနဦ့တညးလ္ကး ေရခ္ိဳေရသယဵဇာတမ္ာ့ေရရြညး 
တညးတံဵေစေရ့ ၂ နြစးစီမဵကိနး့ေရ့ဆျေဲဆာငးရျကးရနး 

ှ၆၆၄ ်မနးမာ ဿှ ရာစုအစီအစဥး ်မနးမာနိုငးငဵ၏ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာလုပးငနး့စီမဵ ခ္ကး်ဖစး သညး၈ 
လကးရြိ်မနးမာနိုငးငဵ၏ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ 
ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ဆနး့စစးထာ့်ပီ့ 
ေရရြညးတညးတဵံသညးံနညး့လမး့်ဖငးံအလု့ဵစဵုဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့အ
တျကး်ပဳစုထာ့သညးံ ဗ္ဴဟာေ်မာကးလမး့ညႊနးတစးခု်ဖစး်ပီ့ 
နုိငးငဵ၏ပတးဝနး့က္ငထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့အတျကး 
သမိုငး့မြတးတိုငးတစးခုလညး့်ဖစးသညး၈ 

ဿွွှ အမ္ိဳ့သာ့သစးေတာက႑ 
ပငးမစီမဵကိနး့(ဿွွှ-ဿွ၀ှ) 

သစးေတာာၾကိဳ့ဝိုငး့မ္ာ့ဖျ႔ဲစညး့ေရ့၇ ေရေဝေရလဲထိနး့ သိမး့ေရ့၇ 
ေဒသခဵ်ပညးသူအစုအဖျ႔ဲပုိငးသစးေတာ လုပးငနး့ ်မြငးံတငးေရ့၇ 
ဇီဝမ္ိဳ့စုဵမ္ိဳ့ကျမဲ္ာ့ထိနး့သိမး့ေရ့၇ သစးေတာ 
ထျကးပစၥညး့ထုတးလုပးေရ့၇သစးအေ်ခခဵစကးမႈလုပးငနး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ ေရ့၇ 
ဇီဝေလာငးစာသု့ဵစျေဲရ့၇ လူ႔စျမး့အာ့အရငး့အ်မစး ဖျဵ႔်ဖိဳ့ ေရ့နြငးံ 
သစးေတာဆိုငးရာဗဟုသုတတို့တကးလာေစရနး တို့ 
ခ္ဲ႕ပညာေပ့ေရ့တို႔ကို အေလ့ထာ့ေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး၈ 

 အပူပုိငး့ေဒသစိမး့လနး့စို်ပညး
ေရ့ ပငးမစီမဵကိနး့(ဿွွှ-
ဿွ၀ွ) 

အဓိကလုပးငနး့ၾကီ့ေလ့ရပး်ဖစးေသာ စိုကးခငး့တညး ေထာငး 
်ခငး့၇ လကးက္နးသစးေတာမ္ာ့ထိနး့သိမး့်ခငး့၇ ထငး့အစာ့ထို့ 
ေလာငးစာသု့ဵစျဲေရ့ နြငးံ ေရ့အရငး့အ်မစးမ္ာ့ထိနး့သိမး့်ခငး့ 
တုိ႔ကို ေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး၈ 
 

ဿွွ၆ အမ္ိဳ့သာ့ထာဝစဥးဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့
တကးေရ့မဟာဗ္ဴဟာ 

အဓိကဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့မ္ာ့မြာ တရာ့မြ္တ၊ ေရရြညး တညး 
တနး႔ေစသညးံ လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့တို့တကးေစေရ့၇ ပတးဝနး့ က္ငး 
ထိနး့ သိမး့ကာကျယးေရ့၇ ယဥးေက့္မႈထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ 
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ခုနြစး မူဝါဒမ္ာ့ ရညးရျယးခ္ကး/အဓိကတာဝနးရြိအစို့ရဌာနမ္ာ့ 
ေကာငး့မျနးသညးံစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး မႈ်မြငးံတငးေရ့ တို႔်ဖစးသညး၈ 
အမ္ိဳ့သာ့ထာဝစဥးဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့မဟာဗ္ဴ ဟာ တျငး 
လုပးငနး့က႑အလိုကး မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့ကိုအ ေသ့စိတး ေဖၚ 
ထုတးေပ့ထာ့ရဵုမၽြ္မက အဓိကလုပးငနး့က႑ မ္ာ့တျငး လုပး 
ငနး့မ္ာ့အေကာငးအထညးေဖၚရာ၉ လကး ေတျ႔ အသု့ဵ်ပဳရနး 
တျနး့အာ့ေပ့ထာ့သညး၈ထို႔အ်ပငးေရရြညး တညး တဵံ သညးံ 
ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ကိုအေကာငးအထညးေဖၚနိုငးရနး အတျကး 
နုိငးငဵ၏လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့လုပးငနး့ မ္ာ့ တျငး 
ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ကို ေပါငး့စပးေဆာငး ရျကးရနး ်ပီ့ 
်ပညးံစဵုသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ကို ေဖၚ်ပထာ့သညး၈   
 

ဿွှှ နုိငးငဵအဆငးံ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျ ဲ
ဆိုငးရာမဟာဗ္ဴဟာနြငးံစီမဵခ္
ကး 

မဟာဗ္ဴဟာနြငးံစီမဵခ္ကးတျငး ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမဲ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲရာ၉ 
ထိနး့သိမး့ 
ကာကျယးေရ့အတျကးဦ့စာ့ေပ့ရငး့ႏြီ့်မဳတးနြဵမႈလုပးငနး့မ္ာ့ နြငံး 
ဇီဝမ္ိဳ့စုဵမ္ိဳ့ကျမဲ္ာ့ ထိနး့သိမး့ရာ တျငးၾကဳဵ ေတ႔ျရသညးံ 
်ပႆနာမ္ာ့အာ့ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး ေဆာငး ရျကးရမညးံ 
လုပးငနး့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး၈ မဟာဗ္ဴဟာသညး 
(က) ်မနးမာပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့မူဝါဒ (ခ) ်မနးမာ 
ဿှရာစုအစီအစဥး (ဂ) အမ္ိဳ့သာ့ထာဝစဥးတညးတံဵသညးံ 
ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးမႈဆိုငးရာ မဟာဗ္ဴဟာ တို႔ကုိ 
အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငးအေထာကးအကူ်ပဳသညး၈ 
မဟာဗ္ဴဟာနြငးံစီမဵခ္ကးသညး ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမဲ္ာ့ ေရရြညး 
တညးတံဵေစရနးထိနး့သိမး့်ခငး့၇ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့နြငးံအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ 
တို႔ႏြငးံ ပတးသကးသညးံမူေဘာငးတစးခုလညး့်ဖစးသညး၈်မနး 
မာနိဳငးငဵအေနနြငးံ ဤမဟာဗ္ဴဟာနြငးံ စီမဵခ္ကးနြငးံဆိုငးသညးံ 
ပဥၥမေ်မာကး အမ္ိဳ့သာ့အစီရငးခဵစာကိုေရ့သာ့တငး ်ပ်ပီ့ 
်ဖစးသညး၈  

ဿွှဿ တာဝနးယူမႈရြိေသာ 
ခရီ့သျာ့လာေရ့စီမဵခ္ကး 

ထာဝစဥးဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစမညးံ ခရီ့သျာ့လာေရ့ လုပးငနး့ 
က႑တစးခု်ဖစးတညးလာေစရနးအတျကး လုပးငနး့ေဆာငး 
ရျကးသူမ္ာ့မြတာဝနးယူေဆာငးရျကးလာေစရနးရညးရျယးသညးံစီမဵခ္
ကး်ဖစးသညး၈ 

ဿွှ၀ ကမၻာလြညးံခရီ့သျာ့လာ ေရ့  
ပငးမစီမဵခ္ကး  

ေနားေဝနိုငးငဵ၏ ရနးပုဵေငျအေထာကးအပဵံနြငးံ 
အာရြဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၏ နညး့ပညာအကူအညီတုိ႔်ဖငးံ 
ကမၻာလြညးံခရီ့သျာ့လာေရ့ စီမဵခ္ကး ကိုေရ့ဆျဲ် ပီ့်ဖစးသညး၈ 
်မနးမာံပတးဝနး့က္ငးနြငးံရုိ့ရာ ယဥးေက့္မႈ တုိ႔ကို ထိနး့သိမး့လ္ကး 
စီပျာ့ေရ့ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့တို့တကးမႈကုိ အေထာကးအ 
ကူ်ပဳရနးရညးရျယးသညး၈ 
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ခုနြစး မူဝါဒမ္ာ့ ရညးရျယးခ္ကး/အဓိကတာဝနးရြိအစို့ရဌာနမ္ာ့ 
ဿွှ၁ အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတဥပ

ေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး 
အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးသညးေရသယဵ
ဇာတမ္ာ့ဘကးစဵုစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈနြငးံဆိုငးသညးံမူေဘာငးတ
စးခု်ဖစးသညး၈ ဤမူေဘာငး၏ရညးရျယးခ္ကးတျငး 
်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵအုပးခ္ဳပး လုပးကိုငးမႈနညး့လမး့်ဖငးံ 
စီမဵကိနး့ေရ့ဆျေဲဆာငးရျကး်ခငး့သညး 
အဓိကရညးရျယးခ္ကးတစးခု်ဖစးသညး၈  

ဿွှ၁ အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတမူဝါ
ဒ 

အဓိကရညးရျယးခ္ကးမြာ နုိငးငဵ၏ေရရြညးတညးတံဵသညးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ 
တို့တကး ေရ့အတျကးလူမႈေရ့၇စီ့ပျာ့ေရ့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငး 
ဆိုငးရာ မ႑ိဳငး၀ ရပးလု့ဵကိို ေပါငး့စညး့ေဆာငးရျကးနုိငးရနး 

ဿွှ၁ အမ္ိဳ့သာ့ စျမး့အငးမူဝါဒ စနစးတ က္ေလံလာေဖၚထုတးထာ့ေသာ လကးေတျ႔ ထုတး 
လုပးနုိငးမညးံ စျမး့အငးသယဵဇာတ အေ်ခ အေနသတငး့ အ 
ခ္ကးအလကးမ္ာ့အေပၚအေ်ခခဵ၊ ေရ့ဆျထဲာ့ေသာ စျမး့ 
အငးဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ေရတိုေရရြညးစီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို လူမႈေရ့ပတး ဝနး့ 
က္ငးနြငးံ နြငးံ သဘာဝပတးဝနး့ က္ငးတို႔ အေပၚတျငး ဆို့ က္ိဳ့ 
သကးေရာကးမႈအနညး့ဆု့ဵ်ဖငးံ အေကာငးအထညး ေဖၚရနး၈ 

ဿွှ၂ အမ္ိဳ့သာ့ေ်မအသု့ဵခ္မႈမူ 
ဝါဒ 

နုိငးငဵအတျငး့မြီတငး့ေနထိုငးသူအာ့လဵု့၏အက္ိဳ့အတျကး 
ေရရြညးတညးတဵံေစသညးံေ်မယာစီမဵခနး႔ချဲမႈ ကုိ ်မြငးတငး ေပ့ရနး 
နြငးံ ရို့ရာယဥးေက့္မႈနယးေ်မမ္ာ့၇ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ 
သဘာဝသယဵဇာတမ္ာ့ကို ကာကျယးထိနး့သိမး့ရနး… 

 
ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ နြငးံ ေရေဝေရလဲေဒသစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာဥပေဒမ္ာ့ (်ပငးဆငးဆဲနြငးံ ်ပဌာနး့်ပီ့) 
 
ေရသယဵဇာတဥပေဒ (မူၾကမး့)   

ေရသယဵဇာတနြငးံဆိုငးသညးံ ဥပေ်ပဌာနး့မႈ နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ တာဝနးယူမ္ာ့မြာ အစို့ရဌာန 
တစးခုစီအတျငး့ ကိုယးပုိငး အေ်ခခဵမူမ္ာ့ခ္မြတးေဆာငးရျကး်ခငး့ေၾကာငးံ်မနးမာနိုငးငဵ နိုငးငဵတျငး  အကျကဲျအဲ ်ပာ့ 
်ပာ့်ဖစးလ္ကးရြိသညးံအ်ပငး ပူ့ေပါငးညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးမႈမြာလညး့အာ့နညး့သညး၈ လကးရြိ်ပဌာနး့ရနး 
်ပငးဆငးေနသညးံ ေရသယဵဇာတဥပေဒမြာ နိုငးငဵအလု့ဵလႊမး့်ခဳဵမႈရြိသညးံ ဥပေဒတစးခု်ဖစး်ပီ့ ်ပဌာနး့်ပီ့ပါက 
အ်ခာ့ေသာေရနြငးံဆကးႏျယးသညးံဥပေဒမ္ာ့ကို ပယးဖ္ကးသျာ့ရနးရြိသညး၈ 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ်ပဌာနး့ထာ့သညးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာမူဝါဒနြငးံ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး 
တို႔တျငးေဖၚ်ပထာ့သညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖၚရနးအတျကး ဥပေဒနြငးံ 
အဖျဲ႔အစညး့ဆိုငးရာ မူေဘာငးတစးရပးတညးေထာငးရာတျငး အေထာကးအကူရရြိရနး  
လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့Measures:  
အေကာငးအထညးေဖၚရနးတာဝနးရြိအဖျဲ႔အစညး့၈ ေရသယဵဇာတဥပေဒအာ့မူၾကမး့ေရ့ဆျဲ် ပဳစုရနး 
အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရအရငး့အ်မစးေကားမတီတျငးတာဝနးရြိသညး၈ ညစးညမး့ေစသညးံ 
အရာဝတၴဳပစၥညး့မ္ာ့ထိနး့ ခ္ဳပးေရ့နြငးံဆုိငးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့ကို (အခနး့ခဲျ၁.ဿ.၂) ညစးညမး့်ခငး့ 
ေခါငး့စဥးေအာကးတျငး ေဖၚ်ပထာ့ သညး၈ ေရသယဵဇာတအကးဥပေဒ (Water Act) ကို ဿွှ၃ 
ခုနြစးတျငးအ်ပီ့သတးရနး လ္ာထာ့သညး၈ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရအရငး့အ်မစးေကားမတီ၏ အၾကဵေပ့အဖျဲ႔ က 
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ဥပေဒတျငးပါဝငးသငးံသညးံ အခနး့မ္ာ့ကို ေကားမတီသို႔အဆို်ပဳတငး်ပထာ့သညး၈ ယခုအခ္ိနးအထိ ဥပေဒ 
မူၾကမး့ကို ရယူဖတးရႈနုိငး်ခငး့မရြိေသ့ေပ၈   
 
ဿွှဿ ခုနြစး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဥပေဒ၈  

ဤဥပေဒသညး ပတးဝနး့က္ငးေရ့ရာ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို အစို့ရဌာနမ္ာ့၇ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ 
အဖျဲ႔အစညး့ မ္ာ့၇ အစို့ရမဟုတးေသာအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့ နြငးံတစးသီ့ပုဂၢလမ္ာ့အၾကာ့ 
ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးနိုငးေစရနး ်ပဌာနး့ထာ့သညးံ ဥပေဒမူေဘာငးတစးခု်ဖစးသညး ၅၈ 
ရညးရျယးခ္ကး၈  ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့မြာအမ္ိဳ့သာ့ပတးဝနးက္ငးထိနး့သိမး့ေရ့မူဝါဒ ကို အေကာငးအထညး 
ေဖၚရနး၇ ေရရြညးတညးတဵံသညးဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈလုပးငနး့စဥးတျငး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့ ကို 
စနစးတက္ထညးံသျငး့ေဆာငးရျကးနိဳငးရနးအတျကး အေ်ခခဵမူမ္ာ့သတးမြတးရနးနြငးံ  လမး့ညႊနးမႈ႔ မ္ာ့ 
ေပ့ရနး၇သဘာဝနြငးံ ရုိ့ရာယဥးေက့္မႈအေမျအႏြစးမ္ာ့ထိနး့သိမး့ရနးနြငးံ သနး႔ရြငး့က္နး့မာသညးံပတးဝနး့ 
က္ငးတစးခု်ဖစးတညးလာေစရနး၇ ပ္ကးစီ့ေပ္ာကးကျယးလုနီ့ပါ့ ်ဖစးေနသညးံ ေဂဟစနစးမ္ာ့အာ့ ်ပနး လညး 
တတးနုိငးသမ္်ပနးလညးထူေထာငးရနး၇ သဘာဝသယဵဇာတမ္ာ့ အာ့ဆု့ဵရႈဵ့မႈေလ္ာံနညး့ေစေရ့ နြငးံ 
အက္ိဳ့အရြိဆု့ဵအသု့ဵခ္နုိငးေရ့ေဆာငးရျကးရနး၇ ပညာေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ တျငး ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာ 
ကိစၥရပးမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့လ္ကး အမ္ာ့်ပညးသူတို႔ကအသိစိတးဓါတးနိဳ့ၾကာ့ ဂရု်ပဳလာေစေရ့်မြငးံ 
တငးေဆာငးရျကးရနး၇ အ်ပညး်ပညး ဆိုငးရာနြငးံလညး့ေကာငး့ ေဒသတျငး့အဆငးံတျငးလညး့ေကာငး့၇ 
နြစးနိုငးငဵပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့နညး့လမး့်ဖငးံလညး့ေကာငး့ ပူေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့်မြငးံတငးရနး၇ 
အစို့ရဌာနမ္ာ့၇ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အဖျဲ႔အစညး့ မ္ာ့၇ အစို့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ နြငးံတစးသီ့ 
ပုဂၢလမ္ာ့အၾကာ့ ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးနိုငးေစရနး တို႔်ဖစးသညး၈   
ေဆာငးရျကးမညးံလုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ 

ပတးဝနး့က္ငးမူဝါဒကို အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့အပါအဝငး ပတးဝနး့က္ငး စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈ လုပးငနး့စီမဵ 
ခ္ကးမ္ာ့၇ ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနတို့တကးေကာငး့မျနးေရ့ဆိုငးရာေစာငးံၾကပးစစးေဆ့မႈ  နြငးံပတးဝနး့ 
က္ငးညစးညမး့မႈထိနး့ခ္ဳပးေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့၇ ပတးဝနး့က္ငးအရညးအေသျ့ဆိုငးရာစဵမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့၇ 
ေဘ့အႏၲရယးရြိစျနး႔ပစးပစၥညး့မ္ာ့အတနး့အစာ့ချဲ် ခာ့်ခငး့၇ လူမႈေရ့နြငးံပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာအက္ိဳ့သကး 
ေရာကးမႈဆနး့စစး်ခငး့စနစးတညးေထာငး်ခငး့နြငးံ အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့၇ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ညစးညမး့ေစ 
သညးံ သ်ဖငးံ လိုငးစငးရယူေဆာငးရျကးရနး လိုအပးေသာလုပးငနး့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ 
တာဝနးယူေဆာငးရျကးရမညးံအဖျ႔ဲအစညး့/ဌာန၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံသစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ ဌာန 
နြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ ေကားမတီ 
 
ဿွှ၁ ခုနြစး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နညး့ဥပေဒ 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဥပေဒ(ဿွှဿ) ဥပေဒပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ လမး့ညႊနး ခ္ကးမ္ာ့ကို 
လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးနိဳငးရနး အေသ့စိတး ်ပနးလညးသတးမြတး်ပ ဌာနး့ 
ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ဥပမာ ပတးဝနး့က္ငးအေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈဆနး့စစး်ခငး့နြငးံ ေရအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့ 
သတးမြတး်ခငး့ 
ေဆာငးရျကးရမညးံ အစီအစဥးမ္ာ့၈ ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့ (Environmental Impact 
Assessment – EIA) လုပးငနး့မ္ာ့၇ စဵမ္ာ့သတး မြတး်ခငး့ 
တာဝနးယူေဆာငးရျကးရမညးံအဖျ႔ဲအစညး့/ဌာန 
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ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံသစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာနသညး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ေၾကာငးံပတး 
ဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈမရြိေစရနး ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရမညးံတာဝနးရြိသညး၈ ပတးဝနး့က္ငးအရညးအေသျ့ 
ကိုထိခိုကးေစမညးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ နြငးံပတးသကး ၊ လိုငးစငးစညး့ကမး့မ္ာ့သတးမြတးရနးနြငးံ 
ေဖါကးဖ္ကးပါကအေရ့ယူရနးလုပးပုိငးချငးံေပ့ထာ့သညး၈ အ်ခာ့ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့အေနနြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပး 
ငနး့မ္ာ့ချငးံ်ပဳရာတျငး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာန၏ သေဘာတူညီခ္ကးကို 
ယူရသညး၈ 
ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ (မူၾကမး့) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ သယဵဇာတမ္ာ့ ထုတးလုပး်ခငး့အပါအဝငး စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့မႈလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရာ၉ 
ပတးဝနး့က္ငးအေပၚထိခုိကးနုိငးပါက ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ နြငးံ လမး့ 
ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ ်ပဌာနး့အေကာငးအထညးေဖၚရနးလိုအပးသညး၈ ပတးဝနး့က္ငးထိခုိကးမႈဆနး့စစး်ခငး့စနစး သညး 
နုိငးငဵ်ခာ့ရငး့နြီ့်မဳတးနြဵမႈ ဥပေဒအရ ရငး့ႏြီ့်မ ြဳုတးနြဵမႈ အဆို်ပဳလႊာမ္ာ့ကိုဆနး့စစး်ခငး့နြငးံ ဆကး 
ႏျယးမႈရြိေသားလညး့ ၁ငး့တို႔နြစးခုအၾကာ့တျငးမူ အ်ပညးံအဝခ္ိတးဆကးထာ့မႈမရြိေပ၈ 
ေဆာငးရျကးရမညးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၈ ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆိုငးရာ ဆနး့စစး်ခငး့ေဆာငးရျကးရနး လိုအပး 
သညးံ စီမဵကိနး့လုပးငနး့မ္ာ့သညး ေရြ့ဦ့စျာပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာစဦ့ဆနး့စစး်ခငး့ (Initial Environmental 
Evaluation - IEE) စီမဵခ္ကးေရ့ဆျရဲသညး၈ ဝနးၾကီ့ဌာနသညး အဆို်ပဳလႊာရရြိသညးံ ေန႔မြ စတငး ၊ ှ၂ 
ရကးအတျငး့ ေဆာငးရျကးရမညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာထိခုိကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့လုပးငနး့ အမ္ိဳ့အစာ့ကို 
သတးမြတးေပ့မညး်ဖစးသညး ( EIA, IEE စသညး)၈ EIA ကုိ ဝနးၾကီ့ဌာနတျငး မြတးပုဵတငး ထာ့သညးံ 
လျတးလပးသညးံအဖျဲ႔အစညး့တစးခုခုမြ တာဝနးယူေဆာငးရျကးေပ့ရသညး၈ဆနး့စစးခ္ကးကို  EIA 
စီစစးေရ့ေကားမတီ က စီစစးအတညး်ပဳ်ပီ့ေနာကး အမ္ိဳ့သာ့ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ ေကားမ တီ ၏ 
လမး့ညႊနးခ္ကးနြငးံအညီ ဝနးၾကီ့ဌာနက အတညး်ပဳေပ့ရသညး၈  
ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ၈ EIA လုပးငနး့စဥး တစးေလ္ာကးတျငး ်ပညးသူလူထု၏ပူ့ေပါငးပါဝငးေဆာငးရျကးမႈ လိုအပး 
သညး၈ 
တာဝနးယူေဆာငးရျကးရမညးံအဖျ႔ဲအစညး့/ဌာန၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာေရ့ရာ ဝနးၾကီ့ဌာန 
၁ွ၇ ၁ှ 
ှ၆၆ဿခုနြစး သစးေတာဥပေဒ 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ေရရြညးတညးတံဵသညးံ သစးေတာစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈလုပးငနး့်မြငးံတငးရနးအတျကး 
ပတးဝနး့က္ငးနြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့သဟဇာတမြ္သညးံ နညး့လမး့်ဖငးံသစးေတာလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး၇ သစး 
ေတာစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရာတျငး ဗဟိုခ္ဳပးကိုငးမႈေလြ္ာံခ္ရနးနြငးံ သစးေတာထျကးပစၥညး့ ကုနးသျယး မႈ တျငး 
ပုဂၢလိကက႑၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ်မြငးံတငးေပ့ရနး၇ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံ ဇီဝမ္ိဳ့စဵုမ္ိဳ့ကျမဲ္ာ့ ထိနး့သိမး့ 
ေရ့အေလ့ထာ့ရနး၇သစးေတာဥပေဒတျငး အေ်ခခဵလုိအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖညးံဆညး့ေပ့ရနးအတျကး သစးေတာ 
စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ်ပညးသူလူထု၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈနြငးံ ေဒသခဵ်ပညးသူအစုအဖျဲ႔ 
ပုိငးသစးေတာလုပးငနး့တို႔ကုိ်မြငးံတငးေပ့ရနး်ပဌာနး့ထာ့ေသားလညး့ ်ပစးမႈ်ပစးဒါဏးမ္ာ့မြာ ်ပငး့ထနး 
လျနး့သညး၈ 
လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၈ ေ်မ်ပငးတျငးနယးနိမိတးသတးမြတးလ္ကး ၾကိဳ့ဝုိငး့ေတာအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ဖျဲ႔စညး့ရနး၇ 
ၾကိဳ့်ပငးကာကျယးေတာမ္ာ့ဖျဲ႔စညး့ရနး နြငးံ အစို့ရစီမဵခနး႔ချဲပိုငးချငးရြိသစးေတာဖုနး့လႊမး့ဧရိယာမ္ာ့တျငး 
ရညးရျယးခ္ကးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အတျကး ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရနး၇ သစးေတာနယးေ်မမ္ာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရနး၇ 
သစးေတာစိုကးခငး့မ္ာ့တညးေထာငးရနး၇ သစးေတာထျကးပစၥညး့ထုတးလုပးမႈပါမစးမ္ာ့ထုတးေပ့ရနး၈ 
တာဝနးခဵအဖျဲ႔အစညး့၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံသစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာန ှှ 
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ေတာရိုငး့တိရစၧာနးနြငးံ သဘာဝအပငးမ္ာ့ထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့ဥပေဒ (ှ၆၆၁) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ေတာရိုငး့တိရစၧာနးနြငးံသဘာဝအပငးမ္ာ့ ထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့မူဝါဒကို အေကာငးအ 
ထညးေဖၚရနး၇ သဘာဝနယးေ်မမ္ာ့ထိနး့သိမး့ေရ့မူဝါဒကိုအေကာငးအထညးေဖၚရနး၇ ်မနးမာနုိငးငဵက သ 
ေဘာတူညီထာ့ေသာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကး ရနး၇ 
သဘာဝပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာသုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး၇ေတာရိုငး့တိရစၧာနးနြငးံ အပငး မ္ာ့ 
ထိနး့သိမး့ကာကျယးရာတျငး အေထာကးအကူရရြိေစရနးအတျကး တိရစၧာနးရုဵနြငးံ ရုကၡေဗဒ ဥယ္ာဥး မ္ာ့ 
တညးေထာငးရနး  
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၇ သဘာဝနယးေ်မမ္ာ့ဖျ႔ဲစညး့တညးေထာငး်ခငး့၇ ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ နြငးံ လိုငးစငးမ္ာ့ထုတးေပ့်ခငး့၇ 
လုပးငနး့မြတးပုဵတငးေစ်ခငး့၇ ်ပစးဒါဏးနြငးံဒါဏးေငျမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့ 
တာဝနးယူေဆာငးရျကးရမညးံအဖျ႔ဲအစညး့/ဌာန၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံသစးေတာ ေရ့ရာဝနး ၾကီ့ဌာန၇ 
သစးေတာဦ့စီ့ဌာန ၁ဿ 
 
နိုငးငဵေတားအစို့ရပိုငး စီပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ဥပေဒ (ှ၆၅၆) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ကၽျနး့သစးထုတးလုပး်ခငး့နြငးံ်ပညးတျငး့်ပညးပေရာငး့ခ္်ခငး့ လုပးငနး့အပါအဝငး အစို့ရက 
ပုိငးဆိုငးေဆာငးရျကးမညးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ဆိုငးရာ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့၇ ေက့္ရျာပိုငး 
ထငး့စုိကးခငး့မြအပသစးေတစုိကးခငး့မ္ာ့တညးေထာငး်ခငး့နြငးံ ထိနး့သိမး့်ခငး့၇ေက့္ရျာသာ့မ္ာ့က ကိုယးတိုငး 
စုိကးပ္ိဳ့ထုတးလုပးသု့ဵစျသဲညးံထငး့စုိကးခငး့တညးေထာငး်ခငး့၇ ေရနဵနြငးံသဘာဝဓါတးေငျ႔ ရြာေဖျ် ခငး့၇ 
ထုတးလုပး်ခငး့နြငးံ ေရာငး့ဝယး်ခငး့၇ ပုလဲ ေက္ကးစီမး့နြငးံ ေက္ာကးမ္ကးရတနာရြာေဖျ် ခငး့ နြငးံထုတးလုပး်ခငး့ 
နြငးံနိုငးငဵ်ခာ့သိုတငးပို႔်ခငး့၇ ငါ့ပုစျနးေမျ့ ်မဴ်ခငး့နြငးံ ထုတးလုပး်ခငး့၈ 
လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၈ အစို့ရ၏ချငးံ်ပဳခ္ကးမပါဘဲ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးပါက ်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ 
ခ္မြတး်ခငး့ 
တာဝနးရြိအစို့ရဌာနအဖျဲ႔အစညး့၈ အမ္ိဳ့သာ့စီမဵကိနး့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန နြငးံ 
်မနးမာံရငး့နြီ့်မဳတးနြဵမႈေကားမရြငး၇ သဘာဝသယဵဇာတအေ်ခခဵစီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး အတျကး 
်မနး႔မာံရငး့ႏြီ့်မဳတးနြဵမႈေကားမရြငးသို႔တငး်ပရသညး၈ 
 
နိုငးငဵ်ခာ့ရငး့နြီ့်မြဳတးႏြဵမႈ ဥပေဒ (ှ၆၅၅) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ သတးမြတးထာ့အ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံအညီ နုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳတးႏြဵမႈမ္ာ့ ရရြိရနးရညးရျယးသညး၈ 
အေ်ခခဵမူအခ္ိဳ႕မြာ နိုငးငဵ်ခာ့ပုိ႔ကုနး တို့ခ္ဲ႔ေရ့နြငးံ ်မြငးံတငးေရ့၇ ရငး့နြီ့်မြဳတးနြဵမႈ အမ္ာ့အ်ပာ့လိုအပးေသာ 
သဘာဝသယဵဇာတ ထုတးလုပးေရ့၇ ေခတးမီနညး့ပညာ မ္ာ့လႊဲေ်ပာငးရယူေရ့၇ အရငး့အနြီ့ၾကီ့မာ့ 
ေသာထုတးလုပးေရ့နြငးံ ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့အာ့အေထာကးအပံဵေပ့ေရ့၇ အလုပးအကိုငးအချငးံ 
အလမး့မ္ာ့တို့တကးရရြိေရ့၇ စျမး့အငးအသု့ဵ်ပဳမႈနညး့ပါ့ေသာလုပးငနး့မ္ာ့ဖျဲ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ နြငးံ 
ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ 
လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၈ ပါမစးမ္ာ့၇ အချနးကငး့လျတးချငးံ/ေလ္ာံေပါံေပ့်ခငး့၇ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့သတး 
မြတး်ခငး့ နြငးံ ပိတးပငး်ခငး့ 
တာဝနးခဵဌာန၇အဖျဲ႔အစညး့၈  ်မနးမာံရငး့နြီ့်မြဳတးနြဵမႈေကားမရြငး 
 
နိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြုတးႏြဵမႈနညး့ဥပေဒမ္ာ့(ဿွှ၀) 
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နုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြုတးႏြဵမႈနညး့ဥပေဒမ္ာ့အရ ရငး့ႏြီ့်မြဳတးနြဵမႈအဆို်ပဳလႊာနြငးံအတူ လူမႈေရ့နြငးံ 
ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈ ဆနး့စစးခ္ကးမ္ာ့ပူ့တျတဲငး်ပရနးလိုအပးသညး၈ ်မနးမာရငး့ႏြီ့်မြဳတးနြဵမႈေကားမရြငး သညး 
EIA နြငး ံ IEE ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့ကို စာရငး့်ပဳစုထာ့သညး၈ 
သို႔်ဖစး၊ ်မနးမာံရငး့နြီ့်မြဳတးႏြဵမႈေကားမရြငးသညး ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာအဓိက ်ပႆနာမ္ာ့ကို 
အေလ့ထာ့သညး ဟုဆိုနိုငးသညး၈ ်မနးမာံရငး့နြီ့်မြဳတးနြဵမႈေကားမရြငး နြငးံ DICA တို႔၏ 
အခနး့က႑၇တာဝနးနြငးံဝတၲရာ့မ္ာ့ မြာ EIA လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ ်ပဌာနး့်ပီ့လကးေတျ႔အေကာငး 
အထညးေဖၚနိုငးသညးံ ေနာကးပုိငး့တျငး အေ်ပာငး့အလဲ်ဖစးနိဳငးဘျယးရာရြိသညး၈  
 
်မနးမာံအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵုဆိုငးရာ ဥပေဒ (ဿွှ၁) 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ နိုငးငဵ၏ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာကို ထိနး့သိမး့၇ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့မူကိုအ 
ေ်ခခဵလ္ကး နိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မြဳတးနြဵမႈ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို ချငးံ်ပဳရနး၇ အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵုမ္ာ့ 
တညးေထာငးေဆာငးရျကး၊ နုိငးငဵ၏စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့အရြိနးအဟုနးကို်မြငးံတငးရနး၇ နုိငးငဵအ တျငး့ 
အဆငးံ်မငးံနညး့ပညာနြငးံ စကးမႈလုပးငနး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစရနး၇ ကုနးထုတးလုပးငနး့၇ ကုနးသျယးေရ့ နြငးံ 
ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစရနး၇ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ အဆငးံ်မငးံနညး့ပညာမ္ာ့ ေလံ 
က္ငးံ၇သငးၾကာ့်ခငး့နြငးံ နညး့ပညာလႊဲေ်ပာငး့ေပ့နိုငးရနး၇ ်ပညးသူတို႔အတျကး အလုပးအကိုငးအချငးံအ လမး့ 
တို့တကးရရြိလာေစရနး နြငးံ နုိငးငဵ၏အေ်ခခဵအေဆာကးအဦ တို့တကးလာေစရနး  
လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၈ အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ုဇုဵမ္ာ့တညးေထာငး်ခငး့နြငးံစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး်ခငး့  
တာဝနးခဵဌာန /အဖျဲ႔အစညး့၈ အမ္ိဳ့သာ့ စီမဵကိနး့နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ ဝနးၾကီ့ဌာန နြငးံ 
်မနးမာနိဳငးငဵရငး့နြီ့်မြဳတးနြဵမႈေကားမရြငး၇ သဘာဝသယဵဇာတအေ်ခခဵစီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငး ရျကးရနး 
အတျကး ်မနး႔မာံရငး့ႏြီ့်မဳတးနြဵမႈေကားမရြငးသို႔တငး်ပရသညး၈ 
 
နိုငးငဵ်ခာ့ငါ့ဖမး့သေဘၤာမ္ာ့အတျကး ငါ့ဖမး့ချငးံေပ့ေရ့ ဥပေဒ (ှ၆၅၆၇ ှ၆၆၀ ခုနြစးတျငး်ပနးလညး်ပငး 
ဆငးသညး) (1989, amended 1993 Law relating to the fishing rights of foreign fishing vessels) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ်မနးမာဵေရ်ပငးပိုငးနကးနယးေ်မအတျငး့နြငးံ အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵုအတျငး့ နိုငးငဵ်ခာ့ငါ့ဖမး့ 
ကုမၸဏီမ္ာ့အာ့ငါ့ဖမး့ပုိငးချငးံေပ့ရနး  
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ ်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ေမျ့ ်မဴေရ့၇ ေရလုပးငနး့နြငးံ ေက့္လကးေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ The 
Myanmar Fishery Enterprise is a central agency ၇   
 
်မနးမာပငးလယး်ပငးငါ့ဖမး့လုပးငနး့ဥပေဒ (ှ၆၆ွ၇ ှ၆၆၀ ခုနြစးတျငး်ပနးလညး်ပငးဆငးသညး) 
(1990, amended 1993 Myanmar Marine Fisheries law)  
ရညးရျယးခ္ကး၈ ်မနးမာံပငးလယး်ပငးငါ့ဖမး့လုပးငနး့နြငးံပတးသကးသညးံစညး့ကမး့မ္ာ့ခ္မြတးအေကာငး 
အထညးေဖၚရနး 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ လုိငးစငးထုတးေပ့်ခငး့၇ ဒါဏးေငျသတးမြတး်ခငး့ နြငးံ မြတးပုဵတငးေစ်ခငး့၇ လိုငးစငးစနစး တျငး 
ကုနး့တျငး့ပုိငး့ငါ့ဖမး့လုပးငနး့၇ ပငးလယးငါ့ဖမး့လုပးငနး့ နြငးံ ပငးလယးေရထျကး ပစၥညး့စုစညး့်ခငး့ လုပးငနး့၇ 
စီ့ပျာ့်ဖစးငါ့ဖမး့လုပးငနး့၇ အာ့ကစာ့အတျကး ငါ့ဖမး့်ခငး့ နြငးံ ်မနးမာံရငး့နြီ့်မြဳတးနြဵမႈ ဥပေဒ အရ သို႔မဟုတး 
ဖကးစပးလုပးငနး့စာခ္ဳပးအရ ငါ့ဖမး့်ခငး့ဟူ၊ ချဲ် ခာ့်ပီ့ ထုတးေပ့သညး၈  
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ေမျ့ ်မဴေရ့၇ ေရလုပးငနး့နြငးံ ေက့္လကးေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇  
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ေရခ္ိဳငါ့ဖမး့လုပးငနး့ဥပေဒ (ှ၆၆ှ) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ငါ့ဖမး့လုပးငနး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစရနး၇ ငါ့မ္ိဳ့မ္ာ့မ္ိဳ့သုဥး့မႈမ်ဖစးေစရနး၇ 
ေရခ္ိဳငါ့ဖမး့ရာဧရိယာမ္ာ့ ပ္ကးစီ့ဆု့ဵရႈ့ဵမႈမရြိေစေရ့ ထိနး့သိမး့ကာကျယးေစာငးံေရြာကးရနး၇ 
နုိငးငဵေတာအတျကး အချနးေတားေငျရရြိေစရနး 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ လိုငးစငးေပ့်ခငး့နြငးံ ်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့ 
 
တာဝနးခဵဌာနအဖျဲ႔အစညး့၈ ေမျ့ ်မဴေရ့၇ ေရလုပးငနး့နြငးံ ေက့္လကးေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ 
ေရထျကးပစၥညး့ေမျ့်မဴေရ့ ဥပေဒ (ှ၆၅၆) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ေရထျကးပစၥညး့ထုတးလုပးေရ့လိုငးစငးနြငးံလုပးပုိငးချငးံမ္ာ့ေပ့ရာတျငးစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့ 
မ္ာ့ခ္မြတးရနး၇ ပငးလယးငါ့ဖမး့လုပးငနး့ဥပေဒနြငးံ ေရခ္ိဳငါ့ဖမး့လုပးငနး့ဥပေဒတို႔တျငးလညး့ ေရထျကး ပစၥညး့ 
ေမျ့ ်မဴေရ့ လုိငးစငးထုတးေပ့်ခငး့နြငးံဆိုငးသညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ပါဝငးသညး၈  
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ လိုငးစငးစညး့ကမး့မ္ာ့၇ ်ပစးမႈ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ နြငးံ ေထာကးလြမး့စစးေဆ့်ခငး့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ေမျ့်မဴေရ့၇ ေရလုပးငနး့နြငးံ ေက့္လကးေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ ငါ့လုပး 
ငနး့ဦ့စီ့ဌာနအာ့ ေရထျကးပစၥညး့ေမျ့်မဴထုတးလုပးရနးအတျကး စိုကးပ္ိဳ့ေ်မနြငးံ စျနး်ပစးေ်မမ္ာ့ကိုသတး 
မြတးေပ့နိဳငးသညး၈ 
 
၁.ဿ.ဿ၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့အတျကးေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ ( Water use and water abstraction, Agriculture and 
irrigation water use) 

်မနးမာနိဳငးငဵတျငး အေရ့ပါသညးံေ်မေအာကးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ရြိ်ပီ့ ်မိဳ်ပေရေပ့ေဝေရ့နြငးံ ဟငး့သီ့ 
ဟငး့ရျကးနြငးံတနးဘို့ရြိသီ့ႏြဵစုိကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငးအသု့ဵ်ပဳသညး၈ ှ၆၅ွခုနြစးမ္ာ့မြစတငး၊်မနးမာနိဳငးငဵ 
အလယးပုိငး့ေဒသမ္ာ့တျငး ဆညးေ်မာငး့စီမဵကိနး့နြငးံ ေ်မေအာကးေရတူ့ေဖၚေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ စတငးေဆာငး 
ရျကးခဲံသညး၈ ေရအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံ ေရထုတးယူ်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ အစို့ရဌာနမ္ာ့အတျငး့ 
တာဝနး အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ရြိၾကသညး၈ 
ေရသယဵဇာတအာ့လု့ဵကိုနုိငးငဵေတားကပိုငးဆိုငးသညး၈လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးဆံညး ေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာနသညး 
ေရသယဵဇာတမ္ာ့နြငးံစပးလ္ဥး့ပါက အဓိကတာဝနးရြိသညးဝံနးၾကီ့ဌာန်ဖစးသညး၈ ဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးတျငး 
ဆညးေ်မာငး့နြငးံ ေရအသု့ဵခ္မႈစီမဵခနး႔ချဲေရ့ဦ့စီ့ဌာန (ယခငးက ဆညး ေ်မာငး့ဦ့စီ့ဌာန နြငးံ ေရအရငး့အ်မစး 
အသု့ဵခ္ေရ့ဦ့စီ့ဌာန မ္ာ့ကိုေပါငး့စညး့ထာ့်ခငး့်ဖစးသညး)နြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဦ့စီ့ဌာနတို႔ရြိသညး၈ 

ေရေလြာငးကနးမ္ာ့ နြငးံ ေ်မေအာကးေရတို႔ အသု့ဵ်ပဳချငးံနြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့နြငးံ 
ဥပေဒမ္ာ့ ်ပဌာနး့ရ်ခငး့မရြိေသ့ေေပ၈ ေရရြာ့ပါ့သညးံ ကာလမ္ာ့တျငး လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ဝနးၾကီ့ဌာန နြငးံ 
လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာနတို႔ သညး 
ဝနးၾကီ့အဖျဲ႔အစညး့အေဝ့တျငးတငး်ပစီမဵေဆာငးရျကးၾကသညး၈နယးစပးေဒသနြငးံတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေ
ရ့ဝနးၾကီ့ဌာနသညး ေသာကးသု့ဵေရနြငးံ ေက့္လကးေဒသေရေပ့ေဝေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ (လူမႈေရ့နြငးံ 
စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့တို႔အပါအဝငး) နြငးံ ပတးသကးသညးံတာဝနးရြိသညး၈   
 
အချနးဥပေဒ (ှ၆၆ဿ) (1992 The Tax Law) 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ အချနးေတားနႈ့ဵထာ့ေလြ္ာံခ္လ္ကး က္ယးက္ယး်ပနး႔ေကာကးယူရနး၇ ပတးဝနး့က္ငး 
ထိနး့သိမး့ေရ့ကို ်မြငးံတငးရနး၇ သျယးဝုိကးေကာာကးယူရရြိေသာအချနးမ္ာ့ အေပၚတျငးပိုမုိအာ့ထာ့သညးံ 
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အေ်ခအေနသို႔ဦ့တညးရနး၇ တိုကးရုိကးအချနးေကာကးယူမႈနြငးံပတးသကး၊ ်ပနးလညးသု့ဵသပးသညးံ ဘကး 
သို႔ဦ့တညးေဆာငးရျကးရနး၇ ရငး့ႏြီ့်မဳတးႏြဵမႈ မ္ာ့ကို ဆျေဲဆာငးသညးံအေန်ဖငးံ အချနးေတားေကာကး 
ယူမႈစနစးကို ေအာကးေ်ခသိမး့်ပငးဆငးရနး၇ အချနးေတားေကာကးခဵမႈနြငးံပတးသကးသညးံ စီမဵခနး႔ချဲမႈ အရညး 
အေသျ့်မြငးံတငးရနး၇ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ ရနးပုဵေငျဆိုငးရာ မကးလု့ဵမ္ာ့၇ ေရချနးနြငးံ တာချနး၇ ေ်မချနး၇ဓါတးသတၴဳတူ့ေဖၚချနး 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ဘ႑ာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ ်ပညးတျငး့အချနးမ္ာ့ဦ့စီ့ဌာန 
 
ဟိုတယးနြငးံ ခရီ့သျာ့လာေရ့ ဥပေဒ( ှ၆၆၀ ်ပနးလညး်ပသးဆငးဆဲ) (1993 Tourism and hotels law 
(under amendment)) 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ခရီ့သျာ့လာေရ့ဆိုငးရာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ထိနး့သိမး့ကာကျယး်ခငး့ နြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကး 
ေစေရ့ေဆာငးရျကးရနး၇ နိုငးငဵ်ခာ့သာ့ခရီ့သျာ့ဧညးံသညးမ္ာ့၏ စိတးေက္နပးေရ့၇ လဵု်ခဳဵေရ့ နြငးံ 
အႏၲရာယးကငး့ေရ့အတျကး ၾကီ့ၾကပးေဆာငးရျကးရနး၇ ဟိုတယးနြငးံခရီ့သျာ့လာေရ့လုပးငနး့မြရရြိေသာ 
နုိငးငဵ်ခာ့ေငျနြငးံ်ပညးတျငး့သု့ဵေငျမ္ာ့်ဖငးံနိုငးငဵနြငးံ ်ပညးသူတို႔အတျကး အက္ိဳ့်ဖစးထျနး့ေစရနး၇ ဆငး့ရဲႏျမး့ 
ပါ့မႈေလြ္ာံခ္ရနး၇ သဘာဝပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ အေထာကးအကူ်ပဳရနး၇ ်မနးမာနိဳငးငဵ၏ ပဵုရိပးလႊာ 
ကိုအဆငးံ ်မြငးံတငးရနး၇ ဟိုတယးနြငးံခရီ့သျာ့လာေရ့ လုပးငနး့ဝနးထမး့မ္ာ့၏လူေနမႈအဆငးံနြငးံဘဝ အ ရညး 
အေသျ့်မြငးံ တငးေပ့ရနး၇ သတးမြတးထာ့သညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့၇စဵနဳ့ဵမ္ာ့နြငးံအညီ ဟိုတယးနြငးံ 
ခရီ့သျာ့လာေရ့ လုပးငနး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးလာေစရနး၈ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ လုငးစငးစညး့ကမး့မ္ာ့၇ စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့နြငးံ ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ဟိုတယးနြငးံခရီ့သျာ့လာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
ေ်မေအာကးေရ အကးဥပေဒ (ှ၆၀ွ) (1930 The Underground Water Act) 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ်မနးမာနိဳငးငဵအတျငး့ရြိ ေ်မေအာကးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့ ကာကျယးရနး 
လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၈ လိုငးစငးနြငးံ ဒါဏးေငျ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
၁.ဿ.၀၈ ေရေၾကာငး့သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ (Transportation and water ways) 

သယးယူပုိ႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနသညး ေရေၾကာငး့သျာ့လာေရ့နြငးံ သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့အတျကး 
်မစး ေၾကာငး့မ္ာ့အတျငး့လဵုေလာကးသညးံ ေရအနကးရြိေနေစရနးတာဝနးရြိ်ပီ့လြ္ငး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ 
ဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာနတျငး ေရလႊမး့မို့မႈမြကာကျယးေရ့အတျကး ်မစးကမး့ပါ့မ္ာ့ ထိနး့သိမး့ရနး 
တာဝနးရြိသညး၈ ပို႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးရြိ မို့ေလဝသနြငးံဇလေဗဒဦ့စီ့ ဌာနတျငး အဓိက 
်မစးၾကီ့မ္ာ့နြငးံဆိုငးသညးံ ေရအရငး့အ်မစးအေ်ခအေနဆနး့စစးရနးတာဝနးရြိသညး (ဥပမာ၈ ေရစီ့နြဳ့ဵ၇ 
နု့ဵအနညးက္မႈ၇ ေရအရညးအေသျ့ နြငးံဆာ့ငနးေရဝငးေရာကး်ခငး့ တို႔ကိုတိုငး့တာ်ခငး့)၇ ေရအရငး့အ်မစး 
နြငးံ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ညႊနးၾကာ့မႈဦ့စီ့ဌာနတျငး ေရေၾကာငး့သျာ့လာေရ့ ေခ္ာေမျ႔  လျယး 
ကူေစရနး ်မစးေၾကာငး့အငးဂ္ငးနီယာလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့၇ ်ပညးလူထုက အက္ိဳ့ရြိစျာ အသု့ဵ်ပဳ နိဳငးရနး 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ ်မစးေခ္ာငး့စနစးမ္ာ့အာ့ ထိနး့သိမး့ကာကျယး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ နြငးံး 
အ်ခာ့တာဝနးမ္ာ့လညး့ရြိသညး၈ 
 
ှ၆၆၅ ခုနြစးတျငး်ပနးလညး်ပငးဆငးထာ့သညးံ တူ့ေ်မာငး့အကးဥပေဒ(1998 Amended Canal Act)  
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ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ သဘာဝအေလ္ာကးစီ့ဆငး့ေနေသာ ေခ္ာငး့ေ်မာငး့နြငးံ ်မစးမ္ာ့၇ ကနးမ္ာ့နြငးံ သ 
ဘာဝေရဝပးကနးမ္ာ့အတျငး့ရြိေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ်ပညးသူလူထုအက္ိဳ့ငြာ ထိနး့သိမး့အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ အာ့ 
နုိငးငဵေတားသုိ႔လုပးပိုငးချငးံအပးနြငး့ရနး၇ ေရေပ့ေဝရနးအလို႔ငြာ တညးေဆာကးထာ့သညးံ ဆညး 
ေ်မာငး့နြငးံေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈနြငးံ ေ်မဆီလႊာ တိုကးစာ့မႈမြ ကာကျယးေရ့အစီအမဵမ္ာ့ အာ့လု့ဵသို႔မဟုတး 
အစိတးအပုိငး့မ္ာ့အာ့ ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ ထိနး့သိမး့်ပငးဆငး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို တာဝနးယူေဆာငးရျကးရနး၇ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ ေၾကညာခ္ကးထုတး်ပနး်ခငး့၇ ေလ္ားေၾက့ေတာငး့်ခငး့  
တာဝနးခဵဌာနအဖျဲ႔အစညး့၈ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန  
 
ေရသယဵဇာမ္ာ့ နြငးံ ်မစးေၾကာငး့မ္ာ့ထိနး့သိမး့ေရ့ဥပေဒ (ဿွွ၃) (2006 The Conservation of Water 
Resources and Rivers Law) 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈   အမ္ာ့်ပညးသူမြ အက္ိဳ့ရြိစျာအသု့ဵခ္နိဳငးေရ့အတျကး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ ်မစး 
ေခ္ာငး့စနစးမ္ာ့အာ့ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး၇ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့အတျငး့ လဵု်ခဳဵေခ္ာေမျ႔စျာေရေၾကာငး့သျာ့ လာ 
ေရ့ေဆာငးရျကးနိဳငးရနး၇ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ်မစးေခ္ာငး့စနစးမ္ာ့ တို့တကးေကာငး့မျနးလာေစ ်ပီ့ 
နုိငးငဵေတား၏စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့မႈကုိအေထာကးအကူ်ပဳရနး၇ ပတးဝနး့က္ငးဆုိငးရာထိခုိကးပ္ကးစီ့မႈမရြိ ေစေရ့ 
ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး၇ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ ချငးံ်ပဳခ္ကးမ္ာ့၇ ေၾကညာခ္ကးမ္ာ့၇ အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့၇ ်ပစးမႈ်ပစးဒါဏးမ္ာ့နြငးံ ဒါဏးေၾက့ 
ေငျမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ပုိ႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
်မနးမာနိုငးငဵမီ့်ပတိုကးအကးဥပေဒ (ှ၆၀၄)(1937 The Myanmar Lighthouse Act) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ မီ့်ပတိုကးဝနးေဆာငးမႈ အချနးေတားေငျေကာကးယူရနး 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ မီ့်ပတိုကးအချနး၇ ်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဓါဏးမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ပုိ႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
ေရလမး့ေၾကာငး့ပိတးဆုိ႔မႈအကးဥပေဒ (ဿွှ၀) (2013 The Obstruction in Fairways Act (India Act))  
ရညးရျယးခ္ကး၈ ်မနးမာနိုငးငဵအတျငး့ရြိမညးသညးံ ဆိပးကမး့သို႔မဆိုသျာ့ေရာကးသညးံ ေရလမး့ေၾကာငး့ 
အာ့မညးသညးံေရယာဥးသုိ႔မဟုတး အရာဝတၴဳပစၥညး့ေၾကာငးံမဆိုပိတးဆို႔်ခငး့ ေရလမး့ေၾကာငး့သျာ့လာ 
မႈကိုအႏၲရာယး်ဖစးေစ်ခငး့မ်ဖစးေစရနး 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ ေရလမး့ေၾကာငး့ ပိတးဆုိ႔ေနမႈအာ့ရြငး့လငး့်ခငး့ သို႔မဟုတး ဖယးရြာ့်ခငး့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ပို႔ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
ရနးကုနး ဆိပးကမး့ အကးဥပေဒ (ဿွှ၂) (2015 Rangoon Port Act)  
ရညးရျယးခ္ကး၈ ရနးကုနးဆိပးကမး့ဧရိယာအတျငး့ အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့က လိုကးနာရနးနြငးံ 
ဆိပးကမး့အသု့ဵ်ပဳမႈအချနးေငျနြငးံ ဒါဏးေၾက့ေငျမ္ာ့ေကာကးယူရနး  
လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၈ ဆိပးကမး့နြငးံပတးသကးသညးံ ကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့်ပဌာနး့ရနး၇ ပါမစးမ္ာ့၇ အေရ့ယူ 
ဒါဏးရုိကးမႈမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ပို႕ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန 
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်မနးမာံဆိပးကမး့အကးဥပေဒ (ဿွှ၂) (2015 Burma Port Act) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ်မနးမာဆိပးကမး့ဧရိယာအတျငး့ အသဵု့်ပဳသူမ္ာ့က လိုကးနာရနးနြငးံ ဆိပးကမး့အသု့ဵ်ပဳမႈအချနး 
ေငျနြငးံ ဒါဏးေၾက့ေငျမ္ာ့ေကာကးယူရနး  
လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၈ ဆိပးကမး့နြငးံပတးသကးသညးံ ကနး႕သတးခ္ကးမ္ာ့်ပဌာနး့ရနး၇ ပါမစးမ္ာ့၇ အေရ့ယူ 
ဒါဏးရုိကးမႈမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ ပို႕ေဆာငးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
၁.ဿ.၁၈ ေရအာ့လြ္ပးစစးစျမး့အငး (Energy (hydropower)) 

ှ၆၆၄ ခုနြစးမြစတငး၊ လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ဝနးၾကီ့ဌာနသညး စျမး့အငးက႑လညးပတးေရ့ အတျကး 
အဓိက စီမဵခနး႔ချဲသညးံ ဝနးၾကီ့ဌာန်ဖစးလာသညး၈ေရအာ့လြ္ပးစစးထုတးလုပး်ခငး့ကို ်မနးမာံလြ္ပးစစးစျမး့အာ့ 
လုပးငနး့က ၾကီ့ၾကပးေဆာငးရျကးသညး၈ ေရအာ့လြ္ပးစစးစီမဵကိနး့ဦ့စီ့ဌာနနြငးံ ေရအာ့လြ္ပးစစးတညး 
ေဆာကးေရ့ ဦ့စီ့ဌာနတို႔သညးလညး့အေရ့ပါသညးံအခနး့က႑ကပါဝငးသညး၈ 

အမ္ိဳ့သာ့စျမး့အငးစီမဵခနး႔ချဲေရ့ေကားမတီ( ဝနးၾကီ့အဆငးံအဖျဲ႔ဝငးှ၀ ဦ့ပါဝငးသညး) ကို အမ္ိဳ့သာ့ 
စျမး့ အငးမူဝါဒေရ့ဆျရဲနး တာဝနးေပ့အပးထာ့သညး၈ ေကားမတီတျငး  

- အစို့ရပုိငးနြငးံပုဂၢလိကပုိငး အခ္ိဳ့အစာ့ေ်ပာငး့လဲေရ့ေဆာငးရျကးရနးအတျကး  ပုဂၢလိကပုိငး်ပဳလုပးေရ့ 
ေကားမရြငး နြငးံ ်မနးမာံရငး့နြီ့်မြုတးနြဵမႈ ေကားမရြငး တို႔ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး၇  

- လ္ပးစစးက႑ဆကးလကးဖျ႔ဵ်ဖိဳ့တို့တကးလာေစေရ့အတျကး ေရတိုေရရြညးစီမဵခ္ကးမ္ာ့ေရ့ဆျေဲဆာငး 
ရျကးရနး နြငးံ  

- နုိငးငဵ်ခာ့ရငး့နြီ့မ ြ်မြဳတးနြဵမႈမ္ာ့ကိုဖိတးေခၚရနး တာဝနးရြိသညး၈ 
 
စျမး့အငးဥပေဒ မူၾကမး့ (Draft Energy Law (draft not available)) 
Objective: 
Measures: 
Responsible authority: Ministry of Electric Power 
 
၁.ဿ.၂၈သနး႔ရြငး့ေရ့နြငးံက္နး့မာေရ့ (Pollution, health and sanitation facilities) 

်မနးမာနိဳငးငဵတျငး မိလႅာ အညစးအေၾက့၇ စကးမႈစျနး႔ပစးပစၥညး့နြငးံ အစိုငးအခဲအညစးအေၾက့မ္ာ့ 
ေၾကာငးံ ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့နြငးံေရကနးမ္ာ့ ညစးညမး့မႈၾကီ့မာ့စျာ်ဖစးေပၚလ္ကးရြိေသားလညး့ ထိေရာကးသညးံ အ 
ေရ့ ယူေဆာငးရျကးမႈ်ပဳလုပးနုိငး်ခငး့မရြိေပ၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံသစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာန 
ေအာကးရြိ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဦ့စီ့ဌာန သညး စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့မြစျနး႔ထုတးသညးံ ေရဆို့မ္ာ့ 
ေၾကာငးံ ပတးဝနး့က္ငးအေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို စီစစးအေရ့ယူရနးတာဝနးရြိသညး၈ ယခငးက 
ထိုကဲံသို႔ေသာ ပတးဝနး့က္ငးညစးညမး့မႈမ္ာ့ကို အေရ့ယူေဆာငးရျကးမညးံ နိုငးငဵအဆငးဌံာန တစးရပးမရြိခဲံဘဲ 
သကးဆုိငးရာလုပးငနး့က႑အလိုကး ေပၚေပါကးလာေသာ ပတးဝနး့က္ငးညစးညမး့မႈမ္ာ့ကို ဌာနအသ့ီသီ့က 
တာဝနးယူ ေ်ဖရြငး့ရသညးံသေဘာရြိသညး၈  

ေရထုညစးညမး့မႈမ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ တာဝနးရြိေသာအစို့ရဌာနမ္ာ့မြာ သယဵဇာတနြငးံပတးဝနး့က္ငး 
ထိနး့သိမး့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန(စကးမႈစျနး႔ထုတးအညစးအေၾက့မ္ာ့)၇ က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန (ေရအရညးအ 
ေသျ့စဵ မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့) နြငးံ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာနတို႔်ဖစးသညး၈ အဓိ 
က်မိဳ႕ၾကီ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ေန်ပညးေတား၇ ရနးကုနးနြငးံမႏၲေလ့်မိဳ႕မ္ာ့တျငးမ ူ ေရအရညးအေသျ့ဆနး့ 
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စစး်ခငး့နြငးံပတးသကး၊ သကးဆိုငးရာ်မိဳ႕ေတားဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ေကာငးစီမ္ာ့ကတာဝနးယူေဆာငး ရျကးၾက 
သညး၈သို႔ေသားေရအရညးအေသျ့ ေစာငးံၾကညး့စစးေဆ့ရနးအတျကး ေရအရညးအေသျ့ဓါတးချဲခနး့နြငးံ 
ပစၥညး့မ္ာ့ ်ပညးံစုဵေခတးမီမႈမရြိသညးံအ်ပငး ဌာနမ္ာ့အၾကာ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမြာလညး့ အလျနး 
အာ့နညး့ခံဲသညး၈  ရနးကုနးနြငးံမႏၲေလ့်မိ ႔ဳမ္ာ့တျငး ေရသနး႔နြငးေံရေပ့ေဝေရ့လုပးငနး့ မ္ာ့ကို သကးဆိုငး 
ရာ်မိဳ႕ေတားဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့ေကားမတီမ္ာ့ကေဆာငးရျကးၾကေသားလညး့ ေက့္လကးေဒသနြငးံအ်ခာ့ ေဒသ 
မ္ာ့တျငးမူ ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဌာနမ္ာ့ကေဆာငးရျကးၾကသညး၈ ေမျ့်မဴေရ့ ေရလုပးငနး့နြငးံ ေက့္လကး 
ေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးရြိ ေက့္လကးေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ဦ့စီ့ဌာနတျငးလညး့ ေရေပ့ 
ေဝေရ့နြငးံ မိလႅာလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးတာဝနးရြိသညး၈ 

အမ္ိဳ့သာ့က္နး့မာေရ့ေကားမတီတစးရပးကို ှ၆၅၆ ခုနြစး ဒီဇငးဘာလတျငး ဖျဲ႔စညး့ခဲံသညး၈ 
ဤအဖျဲ႔မြာ က္နး့မာေရ့နြငးံပတးသကးပါကအဆငးံ်မငးံ မူဝါဒခ္မြတးေရ့အဖျဲ႔အစညး့တစးရပး်ဖစးသညး၈ 
ေကားမတီ သညး က္နး့မာ့ေရ့အစီအစဥးမ္ာ့အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး ဦ့ေဆာငးမႈအခနး့က႑မြ 
ပါဝငးလ္ကး လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ေပ့်ခငး့၇ လုပးငနး့က႑မ္ာ့အတျငး့ပူ့ေပါငး့ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးနိဳငးရနး 
အကူအညီ ေပ့်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးသညး၈ ဿွှှခုနြစးဧ်ပီလတျငး ဤေကားမတီအာ့်ပနးလညးဖျဲ႔စညး့ခဲံသညး၈ 

သိသာထငးရြာ့သညးံ ဥပေဒေက္ာေထာကးေနာကးခဵမႈမရြိေသားလညး့အခ္ိဳ႕ေသာ မူဝါဒဆိုငးရာထုတး 
်ပနးခ္ကးမ္ာ့မြာ အေရ့ပါသညးံ အေနအထာ့တျငးရြိသညး၈ ဥပမာ ှ၆၆၀ ခုနြစး အမ္ိဳ့သာ့က္နး့မာေရ့မူ 
ဝါဒသညးေရထုညစးညမး့မႈကိုထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့နြငးံၾကိဳတငးကာကျယး်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးနြငးံ ေရထုညစး 
မႈေၾကာငးံေပၚေပါကးနိဳငးသညးံ က္နး့မာေရ့်ပသနာမ္ာ့ကိုၾကိဳတငးေမြ္ားမြနး့ကာကျယး ကုသမႈမ္ာ့ေဆာငး 
ရျကးရနး်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့ပါဝငးသညး၈ ထို႔အတူ ဿွွှ -ဿွွ၃ ေက့္လကးက္နး့မာေရ့ ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့ စီမဵခ္ကး 
တျငးလညး့ ေရအရညးအေသျ့ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရနးနြငးံ ထိနး့သိမး့ရနး တို႔အ်ပငး ေဒသခဵ်ပညး 
သူလူထုက၁ငး့တုိ႔၏ လူေနမႈ အေလံအထမ္ာ့ေ်ပာငး့ လလညး့လာရနးပညာေပ့ ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ 
လညး့ပါဝငးသညး၈ ်မနးမာရငး့နြီ့်မြဳတးနြဵမႈ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့တျငးလညး့ စီမဵကိနး့အသစးမ္ာ့တျငး 
ေရဆို့သနး႔စငးမႈစနစးမ္ာ့ပါဝငးေစရနးသတးမြတးထာ့သညး၈ယခုအခါတျငး လကးရြိအမ္ိဳ့သာ့က္နး့မာေရ့ ၂ 
နြစးစီမဵခ္ကး (ဿွှှ-ဿွှ၃) ကိုဆကးလကးေဆာငးရျကးရနး ေနာကးထပး ၂ နြစးစီမဵကိနး့ကို အလြ္ငး 
အ်မနးေရ့ဆျရဲနးလိုအပးလ္ကးရြိသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့က္နး့မာေရ့  လုပးသာ့မဟာဗ္ဴဟာနြငးံစီမဵခ္ကး  (ဿွှွ) 
(National Health Workforce Stategic Plan -2010) သညးလညး့ က္နး့မာေရ့က႑ တျငး ပုဂၢလိက နြငးံ 
နုိငးငဵေတားအစုိ့ရပိုငး့မ္ာ့တျငး လူသာ့အရငး့အ်မစးလုးိအပးခ္ကး၇ ပဵံပို့ေပ့နိုငးမႈ နြငးံ အေရ့ ပါသညးံ 
အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ်ဖငးံ 
ေရ့ဆျထဲာ့ေသာေၾကာငးံ အေရ့ပါသညးံစီမဵခ္ကးတစးရပး်ဖစးသညး၈ စီမဵခ္ကးတျငးသဘာဝေဘ့အႏၲရယး 
မ္ာ့ေၾကာငးံ က္နး့မာ့ေရ့အေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ (ေသာကးသု့ဵေရလဵုေလာကးမႈ၇ေရဆို့ထုတး လႊတးမႈ) 
်မိဳ႕ၾကီ့မ္ာ့တျငး ေလထုညစးညမး့မႈေၾကာငးံ အသကးရြဴလမး့ေၾကာငး့ေရာဂါ်ဖစးပျာ့မႈ၇ ေရထု ညစးညမး့မႈ 
ေၾကာငးံ ခဲနြငးံအာဆငး့နစးအဆိပးသငးံမႈ   တို႔ကိုဦ့စာ့ေပ့ ေ်ဖရြငး့ရမညးံ်ပႆနာမ္ာ့အ်ဖစး ေဖၚ်ပထာ့သညး 
ှွ၈        
ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာစဵမ္ာ့ (မူၾကမး့) (ေနာကးဆကးတျ ဲ (စ)) (Water quality standards (draft 
version) (Annex VI)) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ေရအရညးအေသျ့နြငးံစပးလ္ဥး့၊ ရြိရမညးံ အေ်ခအေန အတနး့အစာ့မ္ာ့ကို 
ချဲ်ခာ့သတးမြတးရနး်ဖစးသညး၈ (က)ဘကးတီ့ရီ့ယာ့မ္ာ့ပါဝငးမႈနြငးံပတးသကးသညးံအရညးအေသျ့ သတး 
မြတးခ္ကး၇(ခ) ေရ၏ရုပးပိုငး့ဆိုငးရာအရညးအေသျ့သတးမြတးခ္ကး၇ (ဂ)ဓါတုအရညးအေသျ့ဆိုငးရာသတး 
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မြတးခ္ကး၇ (ဃ)ေရဒီယိုသတိၲၾကျပစၥညး့မ္ာ့ဆိုငးရာအရညးအေသျ့သတးမြတးခ္ကး နြငးံ (င)ပုိ့သတးေဆ့ မ္ာ့ 
ပါဝငးမႈနြငးဆိုငးသညးံအရညးအေသျ့သတးမြတးခ္ကး  
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
ပို့သတးေဆ့ဥပေဒ (ှ၆၆ွ) (1990 Pesticides law) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ပို့သတးေဆ့အာ့လု့ဵ၏ bio active molicules အာ့စမး့သပးစစးေဆ့ရနး၇ ပို့သတး ေဆ့ 
တဵဆိပးတျငးေဖၚ်ပထာ့ေသာ ဓါတုဖျဲ႔စညး့ပဵုနြငးံ အမြနးတကယးပါဝငးေနမႈအာ့စီစစးရနး၇ နြငးံ ပုိ့သတး ေဆ့ 
မ္ာ့နြငး၁ံငး့တုိ႔၏ active molecule မ္ာ့ေၾကာငးံသီ့ႏဵြမ္ာ့ေပၚတျငးအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကိုစမး့ 
သပးစစးေဆ့ရနး၇ ပို့သတးေဆ့မ္ာ့ေၾကာငးံလူနြငးံတိရစၧာနးတို႔၏ က္နး့မာေရ့နြငးံ သီ့ႏြဵမ္ာ့နြငးံစုိကးပိ္ဳ့ မႈတို႔ 
အေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိပါကပိတးပငးရနး 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ လိုငးစငး၇ ်ပစးမႈနြငးံ ်ပစဒါဏးမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
ဓါတးေ်မၾသဇာဥပေဒ (ဿွွဿ) (2002 Fertilizer law) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့လုပးငနး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့က ေ်မၾသဇာမ္ာ့ကို စနစးတက္ သု့ဵစျေဲစရနး၇ 
ပတးးဝနး့က္ငးနြငးံ ေ်မဆီလႊာ တို႔ကိုထိနး့သိမး့ရနး၇ ေ်မၾသဇာမ္ာ့၏အရညးအေသျ့ 
်ပညးံမီေစရနးနြငးံေ်မၾသဇာစီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့အာ့ ၾကီ့ၾကပးထိနး့သိမး့ရနး၇ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ မြတးပုဵတငးေစ်ခငး့၇ လိုငးစငးစညး့ကမး့သတးမြတး်ခငး့၇ ်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဒါဏး မ္ာ့သတး မြတး်ခငး့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန    
 
်ပညးသူ႔က္နး့မာေရ့ ဥပေဒ (ှ၆၄ဿ)( 1972 Public Health Law) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ အစာ့အေသာကးနြငးံေဆ့ဝါ့မ္ာ့၏ အရညးအေသျ့နြငးံသနး႔ရြငး့မႈကို ထိနး့သိမး့စီစစး်ခငး့၇ 
ပတးဝနး့က္ငးသနး႔ရြငး့ေရ့ေဆာငးရျကး်ခငး့၇ ကူ့စကးေရာဂါမ္ာ့ၾကိဳတငးကာကျယးထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ နြငးံ 
ပုဂၢလိကေဆ့ခနး့မ္ာ့လိုကးနာရမညးံစညး့ကမး့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့တို႔်ဖငးံ ်ပညးသူတုိ႔၏ က္နး့မာေရ့ကို 
အေထာကးအကူ်ပဳရနး၇ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
ပုဂၢလိကစကးမႈလုပးငနး့ဥပေဒ (ှ၆၆ွ) (1990 Private industrial Enterprise Law) 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ပတးဝနး့က္ငးညစးညမး့မႈ်ဖစးပျာ့ေစေသာ  ကုနးထုတးလုပးမႈနညး့စနစးမ္ာ့်ဖငးံေဆာငး 
ရျကးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေလ္ာံခ္ရနး၇ စျမး့အငးသု့့ဵစျဲမႈအနညး့ဆု့ဵ်ဖငးံ ကုနးထုတးလုပးမႈစျမး့အာ့ 
အ်မငးံဆု့ဵရရြိေစရနး 
လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့၈ မြတးပုဵတငးေစ်ခငး့၇ စစးေဆ့ၾကီ့ၾကပး်ခငး့၇ ်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ စကးမႈဝနးၾကီ့ဌာန 
 
အိမးတျငး့စကးမႈလကးမႈဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့  ဥပေဒ (ှ၆၆ှ) (1991 Promotion of Cottage Industries Law) 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ်ပညးတျငး့သဘာဝသယဵဇာတကုနးၾကမး့ပစၥညး့မ္ာ့ကိုအဓိကအသု့ဵ်ပဳ၊ စကးမႈကုနး 
ေခ္ာပစၥညး့ မ္ာ့ထုတးလုပးရနး 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ မြတးပုဵတငး ်ခငး့၇ ်ပစးမႈ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ 
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တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ စကးမႈဝနးၾကီ့ဌာန 
 
သတၴဳတျငး့ဥပေဒ (ှ၆၆၁) (1994 Mines Law) 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ အစို့ရ၏ ဓါတးသတၴဳ သယဵဇာတ မူဝါဒကိုအေကာငးအထညးေဖၚရနး၇ ဓါတးသတၴဳ 
မ္ာ့တို့တကးထုတးလုပး၊ ်ပညးတျငး့လိုအပးခ္ကးနြငးံ်ပညးပပုိ႔ကုနး တို့တကးေရ့လိုအပးခ္ကး မ္ာ့်ဖညးံစညး့ရနး၇ 
ဓါတးသတၴဳ သယဵဇာတလုပးငနး့တျငး ်ပညးတျငး့်ပညးပ ရငး့ႏြီ့်မဳတးနြဵမႈမ္ာ့တို့ တကးလာေစရနး၈ ဓါတးသတၴဳ 
သယဵဇာတတညးရြိမႈစမး့သပးရနး၇ရြာေဖျရနးနြငးံံ ထုတးလုပးရနးစိတးဝငးစာ့ သူပုဂိၢဳလးနြငးံ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ 
ေလြ္ာကးလႊာမ္ာ့အာ့စီစစးအတညး်ပဳေပ့ရနး၇ ဓါတးသတၴဳသယဵဇာတမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံအသု့ဵခ္သုေတ 
သနလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး၇ သတၴဳတူ့ေဖၚ်ခငး့လုပးငနး့ေၾကာငးံ်ဖစးေပၚလာနိုငးသညးံပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ 
ထိခုိကးမႈမ္ာ့မြကာကျယးရနး 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈  ပါမစးမ္ာ့၇ ဧရိယာမ္ာ့သတးမြတးေပ့်ခငး့၇ စီမဵခနး႔ချဲေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ ်ပစးမႈနြငးံ်ပစး ဒါဏးမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ သတၴဳတျငး့ဝနးၾကီ့ဌာန  
 
ပုလဲထုတးလုပးေရ့ဥပေဒ (ှ၆၆၂) (1995 Pearl Law) 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ အစို့ရ၏ ပုလဲထုတးလုပးေရ့နြငးံ ေရာငး့ဝယးေရ့ မူဝါဒအာ့အေကာငး အထညး ေဖၚရနး၇ 
ပုလဲလုပးငနး့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့တျနး့အာ့ေပ့ရနးနြငးံ ထုတးလုပးမႈလုပးငနး့မ္ာ့အာ့ၾကီ့ၾကပးရနး၇ ပုလဲ 
ထုတးလုပးသညးံမုတးေကာငးမ္ာ့တညးရြိသညးံ ဧရိယာမ္ာ့အာ့မပ္ကးစီ့ေစေရ့ထိနး့သိမး့ကာကျယးရနး နြငးံ 
မုတးေကာငးမ္ာ့မ္ိဳ့သုနး့်ခငး့မြကာကျယးရနး၇ပုလဲထုတးလုပးေရ့နြငးံပတးသကးသညးံ သိပၸဵနညး့က္ သု ေတသန 
လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး၈ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ ပါမစးမ္ာ့၇ မြတးပုဵတငး်ခငး့၇ တာဝနးေပ့အပး်ခငး့၇ စီမဵခနး႔ချဲေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ 
်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ သတၴဳတျငး့ဝနးၾကီ့ဌာန  
 
ကူ့စကးေရာဂါၾကိဳတငးကာကျယးေရ့နြငးံထိနး့ခ္ဳပးေရ့ ဥပေဒ(ှ၆၆၂ - ဿွှှတျငး်ပနးလညး်ပငးဆငး်ပီ့) (1995, 
revised 2011 Prevention and Control of communicable Diseases Law)  
ရညးရျယးခ္ကး၈ ကူ့စကးေရာဂါမ္ာ့်ဖစးပျာ့မႈမြၾကိဳတငးကာကျယးရနး၇ ဥပေဒတျငး ကူ့စကးေရာဂါၾကိဳတငး 
ကာကျယးေရ့ နြငးံထိနး့ ခ္ဳပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ က္နး့မာေရ့လုပးသာ့မ္ာ့နြငးံ အမ္ာ့်ပညး 
သူတို႔က လိုကးနာေဆာငးရျကးရမညးံ လုပးငနး့နြငးံတာဝနးမ္ာ့ကိုေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ၾကီ့ၾကပးစစးေဆ့်ခငး့၇အစီရငးခဵ်ခငး့၇ သတငး့ေထာကးလြမး့်ခငး့၇ ေလံလာဆနး့စစး်ခငး့၇  
ေရာဂါေ်ခ်ခဳပးထာ့်ခငး့(quarantine)၇ ်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဒါဏးမ္ာ့၇  
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန  
 
 
၁.ဿ.၃၈   ေ်မယာပိုငးဆိုငးမႈနြငးံ စီမဵခနး႔ချမဲႈ (Land tenure and land management) 

်မနးမာနိဳငးငဵတျငး ေ်မ အာ့လု့ဵကို နိုငးငဵေတားကပိုငးသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ေ်မကိုေရာငး့်ခငး့၇ငြာ့်ခငး့ နြငးံ 
လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့ တရာ့ဝငး်ပဳလုပးချငးံမရြိေပ ၁၁၈ ေ်မ်ပနး႔ေဒသမ္ာ့တျငး ေ်မယာကို ဆကးလကးလုပးပုိငးချငးံနြငးံ 
ပုိငးဆိုငးချငးံ ရရိြေစရနးအတျကး ရို့ရာ လူမႈေရ့စနစးမ္ာ့ကို အသု့ဵ်ပဳ၊ ေဆာငးရျကးၾကသညး ကိုေတျ႔ရ သညး၈  
ေ်မယာအသု့ဵခ္ပိုငးချငးံ ပိုမုိခုိငးမာေရ့အတျကး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ေ်မအသု့ဵခ္ချငးံလကးမြတး 
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ေလြ္ာကးထာ့ေဆာငးရျကးၾကသညး၈ သို႔ေသားအဆိုပါလကးမြတးသညး ေ်မသိမး့ဆညး့်ခငး့ခဵရမႈမြ လျတးကငး့ 
ရနးအာမခဵခ္ကးမရြေိပ၈ 

်မနးမာနိဳငးငဵ ေ်မယာစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈလုပးငနး့တျငး အစို့ရဌာနအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ပါဝငးပတးသကးလ္ကးရြိသညး၈ 
လျနးခဲံသညးံ ဆယးစုနြစးအတျငး့လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာနသညး ေ်မယာကိစၥ 
ရပးမ္ာ့နြငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳလုပးငနး့မ္ာ့ကို စီရငးဆု့ဵ်ဖတးပုိငးချငးံနြငးံ ပတးသကးသညးံ အေရ့ပါသညးံ ဝနးၾကီ့ 
ဌာနတစးခု်ဖစးလာခံဲသညး၈ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန ဝနးၾကီ့က ဥကၠဌအ်ဖစး 
ေဆာငးရျကးသညးံ ဗဟုိေ်မယာစီမဵခနး႔ချဲမႈေကားမတီ သညး ေက့္လကးေဒသမြ နိုငးငဵေတားအဆငးံအထိ ေ်မ 
ယာစီမဵခနးချဲမႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငး အေရ့ပါသညးံအဖျဲ႔အစညး့်ဖစးသညး၈ အဆိုပါေကားမတီ၏အတျငး့ 
ေရမြဴ့အ်ဖစး ေၾက့တိုငးနြငးံေ်မစာရငး့ဦ့စီ့ဌာနညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးကေဆာငးရျကး်ပီ့ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့အ ်ဖစး 
သကးဆုိငးရာဝနးၾကီ့ဌာနအသီ့သီ့မြ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးမ္ာ့ကေဆာငးရျကးၾကသညး၈  

်ပညးထဲေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနသညးလညး့ ေ်မယာစီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ သကးဆိုငးသညးံဝနးၾကီ့ဌာန်ဖစးသညး၈ 
အဆိုပါဝနးၾကီ့ဌာနေအာကးမြ အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာနသညး  ေၾက့တိုငးနြငးံေ်မစာရငး့ဦ့စီ့ဌာနမြ 
စီစစးသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့နြငံးအညီ ေ်မယာချနးမ္ာ့ေကာကးခဵရာတျငး အေရ့ပါသညးံခရုိငးအဆငးံ 
အုပးခ္ဳပးေရ့တျငးအ်မငးံဆု့ဵအာဏာပုိငးအဖျ႔ဲအစညး့်ဖစးသညး၈     
  
ေ်မသိမး့အကးဥပေဒ (ှ၆၅၁) (1894 The Land Acquisition Act) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ မူရငး့ေ်မပုိငးရြငးမ္ာ့အာ့ ေလ္ားေၾက့ေပ့၊ မညးသညးံေ်မကိုမဆို်ပနးလညးသိမး့ယူရနး 
လုပးပုိငးချငးံ ေပ့ရနး်ဖစးသညး၈ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ သတိေပ့ခ္ကးၾကီဳတငးထုတး်ပနး်ခငး့၇ ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့၇ အယူခဵပယးခ္်ခငး့၇ 
တရာ့ရု့ဵလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
ေ်မယာနိုငးငဵပိုငး်ပဳလုပးေရ့ အကးဥပေဒ (ှ၆၂၀) (1953 Land Nationalization Act) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ေ်မယာလုပးပုိငးချငးံလႊဲေ်ပာငး့်ခငး့ နြငးံသိမး့ဆီ့်ခငး့တို႔ကို ပိတးပငးရနးအတျကး 
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့သတးမြတးရနး 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈  အချငးံအေရ့ေပ့်ခငး့နြငးံ ပိတးပငး်ခငး့၇ ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့၇ သကးသာရရေစ်ခငး့၇ 
်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန    
 
သီ့စာ့ဥပေဒ (ှ၆၃၀) (963 Tenancy Law) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ ေ်မသီ့စာ့ (ေ်မငြာ့)ခ္်ခငး့ နြငးံပတးသကးသညးံ စညး့မ္ဥး့ကမး့မ္ာ့သတးမြတးရနး၇ ဆိုရြယးလစး 
စနစးအေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံ အညီ အစုိ့ရကေ်မသိမး့်ခငး့နြငးံ ်ပနးလညးချဲေဝေပ့်ခငး့နြငးံ 
ပတးသကးသညးံလုပးပုိငးချငးံမ္ာ့ေပ့ရနး၈ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့၇ ဒါဏးေငျခ္မြတး်ခငး့၇ ်ပစးမႈ်ပစးဒါဏးမ္ာ့  
  တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့နြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန 
 
နိုငးငဵ်ခာ့ရငး့နြီ့်မဳတးနြဵမႈဥပေဒ (ဿွှဿ) (2012 Foreign Investment law) 
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ရငး့နြီ့်မဳတးနြဵမႈ အမ္ိဳ့အစာ့နြငးံ ပမာဏအေပၚတျငး မူတညးလ္ကး နုိငးငဵ်ခာ့ရငး့နြီ့်မုတးႏြဵသူမ္ာ့သညး 
အစို့ရနြငးံ တရာ့ဝငးေ်မပုိငးဆိုငးသူမ္ာ့ထဵမြ နြစး ၂ွ လုပးပုိငးချငးံအတျကးငြာ့ရမး့နိုငးသညး၇ 
အဆိုပါငြာ့ရမး့်ခငး့ကို ှွ နြစး ဿၾကိမးတုိ့ခ္ဲ႔နုိငးသညး၈ ( အထကး အခနး့ ၁.ဿ.ှ တျငး 
အေသ့စိတးေလံလာရနး)   
 
ေ်မလျတးေ်မလပးေ်မရိုငး့စီမဵခနး႔ချမဲႈဥပေဒ (ဿွှဿ) (2012 Vacant, Fallow, and Virgin Land 
Management law) 
ရညးရျယးခ္ကး၈ အမ္ာ့်ပညးသူ၇ ပုဂၢလိက က႑ရငး့နြီ့်မဳတးနြဵသူမ္ာ့၇ အစို့ရဌာနမ္ာ့ နြငးံ NGO မ္ာ့သညး 
ေ်မလျတးေ်မလပးေ်မရိုငး့စီမဵခနး႔ချမဲႈ ဗဟိုေကားမတီ သို႔ အဆိုပါေ်မမ္ာ့ေပၚတျငး စုိကးပ္ိဳ့ေရ့၇ သတၲဳလုပးငနး့နြငးံ 
အ်ခာ့ေသာဥပေဒကချငးံ်ပဳထာ့သညးံ လုပးငနး့ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး 
ေလြ္ာကးလႊာတငး်ပချငးံ်ပဳခ္ကးရယူနိဳငးသညး၈ ေကားမတီအေနနြငးံ အစို့ရပိုငးေ်မေပၚတျငး 
ေရရြညးလုပးငနး့ေဆာငးရျကးချငးံခ္ထာ့ေပ့ရနး လုပးပုိငးချငးံေပ့ထာ့သညး၈ အစို့ရ၏ချငးံ်ပဳခ္ကးမရြိဘဲ 
လုပးပုိငးချငးံခ္ထာ့ေပ့သညးံ ေ်မအာ့ ေပါငးနြဵ်ခငး့၈ငြာ့ရမး့်ခငး့၇ ေရာငး့ခ္်ခငး့၇ ချဲစိတး်ခငး့ သို႔မဟုတး 
လုပးပုိငးချငးလႊဲေ်ပာငး့ေပ့်ခငး့ မ်ပဳနိဳငး၈ 
လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၈ ချငးံ်ပဳခ္ကး၇ လစဥးေၾက့/ငြာ့ရမးး့ခ၇ ်ပစးမႈနြငးံ်ပစးဒါဏးမ္ာ့ 
တာဝနးခဵဌာန/အဖျဲ႔အစညး့၈ လယးယာစိုကးပိ္ဳ့ေရနြငးံဆညးေ်မာငး့ဝနးၾကီ့ဌာန    
 
၁.၀၈ တိုငး့ေဒသၾကီ့နြငးံ ်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ဥပေဒ်ပဌာနး့်ခငး့ (Adoption of laws Region or State level)  

ဿွွ၅ ခုနြစးဖျဲ႔စညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒအရ ်ပညးနယးနြငးတိုငး့ေဒၾကီ့လႊတးေတားမ္ာ့တျငး 
အခ္ိဳ႔ေသာလုပးငနး့က႑မ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ ဥပေဒမ္ာ့ကို ဇယာ့ ဿ အရ ်ပဌာနး့ထုတး်ပနးနုိငးသညး၈ 
သို႔ေသား ဖျဲ႔စညး့ပုဵအ်ခခဵဥပေဒတျငး ပတးဝနး့က္ငးနြငးံသဘာဝသယဵဇာတ မ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ 
ဥပေဒ်ပဌာနး့ချငးံကို တိတိက္က္သတးမြတးေဖၚ်ပထာ့်ခငး့မရြိေပ၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံ 
်ပညးနယးတိုငး့ေဒသၾကီ့အမ္ာ့စုတျငး ယခုအခ္ိနးအထိ ်ပဌာနး့သညးံဥပေဒ အေရအတျကး 
အလျနးနညး့ပါ့သညး၈  
 
၁.၁၈ သီ့်ခာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရနးသတးမြတးထာ့သညးံ ဧရိယာမ္ာ့ (Areas for specific management) 

အခ္ိဳ႔ေသာေ်မေနရာမ္ာ့မြာ သီ့်ခာ့စီမဵခနးချဲမႈရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတျကး အသု့ဵ်ပဳရနး 
သတးမြတးထာ့သညး၈ အဆိုပါဧရိယာမ္ာ့အနကး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့နြငးံ စကးမႈနြငးံ 
စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ တို႔အတျကး သတးမြတးထာ့ေသာ သညးံဧရိယာမ္ာ့လညး့ပါဝငးသညး၈ 
တိုငး့်ပညးဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့နြငးံ အေ်ခခဵအဆာကးအအဵုလိုအပးခ္ကးအာ့်ဖညးံဆညး့ ရနးအတျကး ှ၆၆၂ 
ခုနြစးမြစတငး၊ စကးမႈဇုနး ှ၆ ခုကိုတညးေထာငး်ပီ့်ဖစးသညး၈ ထာ့ဝယးအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵု၇ 
ေက္ာကး်ဖဴအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇုနး နြငးံ သီလဝါအထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵုမ္ာ့ မြာ 
အထူ့စီ့ပျာ့ေရ့ဇဵုမ္ာ့်ဖစးသညး၈အဆုိပါဇုနးမ္ာ့မြာ နုိငးငဵ်ခာ့ရငး့နြီ့်မႈတးနြဵ မႈတို့တကးေရ့၇ 
စကးမႈလကးမႈဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့ နြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ တို႔အတျကး ရညးရျယးသညး၈  
အငး့ေလ့ကနးထိနး့သိမး့ေရ့ စီမဵကိနး့ (Inlay Lake Conservation Project) 

ှ၆၆၃ခုနြစးကပငးစတငး၊ UNESCO အသိအမြတး်ပဳ နယးေ်မအ်ဖစး သတးမြတးနုိငးေ်ခရြိစာရငး့ 
တျငးထညးံသျငး့်ခငး့ခဵခဲံရ်ပီ့ ယခုအခါတျငး မူလူသာ့နြငးံဇီဝအဝနး့နယးေ်မ (Man and the Biosphere – 
MAB) အ်ဖစးတရာ့ဝငးစာရငး့သျငး့နိုငးခဲံ်ပီ်ဖစးသညး၈ ်မနးမာနိုငးငဵနြငးံလူမ္ိဳ့တို႔အတျကးအေရ့ၾကီ့သညးံ 
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နယးေ်မတစးခု်ဖစးသညးံအ်ပငးအငး့ေလ့ကနးအတျငး့နြငးံေရေဝေရလဲေဒသအတျငး့ လူဦ့ေရတို့ပျာ့လာမႈ၇ 
စုိကး ပ္ိဳ့ေရ့နြငးံခရီ့သျာ့လုပးငနး့တို့တကးလာမႈတို႔သညး ကနး၏ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနအေပၚအက္ိဳ့ 
သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပၚလာေသာေၾကာငးံ ဤ ကဲံသို႔ သတးမြတးစီမဵခနး႔ချဲရနး ဆု့ဵ်ဖတးရ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
ေရျ့ ခ္ယးရ်ခငး့အေၾကာငး့ရငး့မြာ ဤေဒသတျငး လူထု နြငးံ ေရကနးတို႔ အခ္ငး့ခ္ငး့ 
ဆကးစပးမြီတငး့ေနထိုငးၾကမႈသညး ်မနးမာနိုငးငဵ၏ စစးမြနးသညးံ ယဥးေက့္မႈ နြငးံ ရႈခငး့ပသာဒ 
သျငး်ပငးလကၡဏာကို ေဖၚက္ဴ့နိုငး်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးေၾကာငး့ေဖၚ်ပခဲံသညး၈ံ  

ဿွှွခုနြစးတျငး အငး့ေလ့ကနးထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့ ၂ 
နြစးစီမဵကိနး့ကိုအေကာငးအထညးေဖၚနိုငးရနး အတျကး 
အငး့ေလ့ကနး့ထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့နြငးံပတးဝနး့က္ငးေရရြညးတညးတနး႔ေရ့ ေကားမတီတစး ရပး 
ကိုဖျဲ႔စညး့ခဲံသညး၈ ေကာမတီအာ့ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ သစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာန ဝနးၾကီ့က 
ဥကၠဌအ်ဖစးေဆာငးရျကး်ပီ့ ကနးထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲရာတျငးညြိနိုငး့ 
ေဆာငးရျကးရနးအတျကး နိုငးငဵအဆငးံအ်မငးံဆု့ဵဖျဲ႔စညး့ခဲံသညးံအဖျဲ႔အစညး့တစးရပး်ဖစးသညး၈  
ေကားမတီဝငးမ္ာ့မြာ လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ ခရီ့သျာ့လာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ 
နယးစပးေဒသဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့နြငးံတိုငးရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ဝနးၾကီ့ဌာန၇ လြ္ပးစစးစျမး့အာ့ဝနးၾကီ့ဌာန တို႔မြ 
ဒုတိယဝနးၾကီ့မ္ာ့၇ရြမး့်ပညးနယးအစီု့ရအဖျ႔ဲဝငးဝနးၾကီ့မ္ာ့၇ ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ ့ခ္ဳပးမ္ာ့ 
နြငးံဒုတိယညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈     
လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး အဖျ႔ဲ ၁ ဖျဲ႔ဖျဲ႔စညး့ထာ့သညး 
(က) နညး့ပညာဆိုငးရာအဖျဲ႔ သညး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ (သဘာဝပတးဝနး့က္ငးနြငးံ 
လူမႈစီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ) ေကာကးယူ်ခငး့ နြငးံ စုစညး့်ခငး့၇ သိပၸဵနညး့က္သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး 
နြငးံ ်ပညးတျငး့်ပညးပသုေတသီမ္ာ့အာ့ေလံက္ငးံ သငးၾကာ့ေပ့မႈမ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး ပဵံပုိ့ေပ့်ခငး့နြငးံ 
အကိ္ဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့သို႔ သတငး့အ ခ္ကး အလကးမ္ာ့်ဖနး႔ေဝ်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး၈ 
(ခ) စီမဵကိနး့ေရ့ဆျျဲ်ခငး့၇ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့နြငးံ ဆနး့စစး်ခငး့ အဖျဲ႔သညး လုပးငနး့က႑ 
အလိုကးဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့မြ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရယူစုစညး့လ္ကး အငး့ေလ့ကနးထိနး့သိမး့ ကာ 
ကျယးေရ့နြငးံ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး နြစးစဥးစီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့/လကးရြိ စီမဵကိနး့ 
အာ့်ပငးဆငး်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး 
(ဂ) ဆကးသျယးေရ့နြငးံ ်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႔သညး အငး့ေလ့ကနးနြငးံပတးသကးသညးံ ဗဟုသုတနြငးံ သ တငး့ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖနး႔်ဖဴ့ေရ့ဗဟို ဌာနအေနနြငးံေဆာငးရျကး်ပီ့ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို 
အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ နြငးံ စိတးဝငးစာ့သူမ္ာ့သို႔်ဖနး႔ေဝရနး၈  
(ဃ) စီမဵခနး႔ချဲေရ့နြငးံ ရနးပုဵေငျစီမဵေရ့အဖျဲ႔သညး ရနးပုဵေငျစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့နြငးံ လူ႔စျမး့အာ့ အရငး့အ်မစး 
ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အပါအဝငးစီမဵကိနး့မနးေနဂ္ာအာ့ စီမဵခနး႔ချဲေရ့နြငးံ ရု့ဵလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရာ 
တျငးအကူအညီေပ့ရနး၈ အငး့ေလ့ကနးအာဏာပိုငးအဖျဲ႔၏လုပးငန့းမ္ာ့ ကုနးက္စရိတးအာ့လု့ဵကို အငး့ 
ေလ့ကနးေဒသသို႔လာေရာကးေသာ ကမၻာလြညးံခရီ့သျာ့လုပးငနး့မြ PES အေန်ဖငးရရြိေသာ ရနးပုဵေငျမြ 
ပဵံပို့ေပ့နိုငးမညးဟုေမြ္ားလငးံရသညး၈ 
 
၁.၂၈ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ကျနးဗငး့ရြငး့မ္ာ့/စာခ္ဳပးမ္ာ့ နြငးံေကားမတီမ္ာ့ (International conventions / 
treaties and committees) 

်မနးမာနိုငးငဵသညး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံံပတးသကးသညးံအ်ပညး်ပညးဆိုငးရာစာခ္ဳပး ၀ှ ခုကို 
လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့်ပီ့ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာသေဘာတူညီခ္ကးအေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငးလညး့ အဖျဲ႔ဝငး 
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နိဳငးငဵ်ဖစးသညး၈သေဘာတူညီခ္ကးနြငးံကျနးဗငး့ရြငး့အမ္ိဳ့အစာ့ေပၚတျငးမူတညးလ္ကး နိုငးငဵအတျငး့တာ 
ဝနးခဵဌာနမ္ာ့ လညး့ကျဲ် ပာ့သညး၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ သေဘာတူညီခ္ကးအမ္ာ့ စုနြငးံ 
ပတးသကး၊မူ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံသစးေတာေရ့ရာဝနးၾကီ့ဌာနသညး တာဝနးခဵ်ဖစးသညး၈ 
်မနးမာနိုငးငဵကပါဝငးေဆာငးရျကးလ္ကးရြိေသာ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာနြငးံ ေဒသတျငး့သေဘာတူညီခ္ကး မ္ာ့အာ့ 
ေနာကးဆကးတျ ဲ(ဆ) တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 
 
ေရသယဵဇာတစနစးတက္စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ပဵု ၂.၀  ရို့ရြငး့စျာေဖၚ်ပထာ့သညးံ ေရသယဵဇာတအုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈ စကးဝနး့   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၂၈်မနးမာနိုငးငဵတျငး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈစနစး အေကာငးအ ထညး ေဖၚ်ခငး့နြငးံ 
ရညးရျယးခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့အေပၚ အၾကဵ်ပဳခ္ကး(Recommendations with respect to the goal of Integrated 

Water Resources Management in Myanmar) 
 
နိဒါနး့ 

(၁) သြင္ျပင္လကၡဏာေဖၚထုတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳး အ စားခြဲျခား 

ျခင္း နွင့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အ လက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း  

(၂) အျခအေန အတန္းအစားခြဲျခားျခင္း၊ ျပသ နာရပ္ 

မ်ားေဖၚထုတ္ျခင္း/ အဓိကပတ္ ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ားနွင့္ စီမ္အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈဆုိင္ရာ အခက္ အခ ဲမ်ား 

ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္း  ေရသယံဇာတ အေျခအေန 

အားဆန္းစစ္ျခင္းေဂဟနွင့္ဓါတုအေျခအေန၊အသုးံျပဳမႈမ်ား 

နွင့္ ဖိအားမ်ား၊ျပသနာရပ္မ်ားေဖၚထုတ္ျခင္း၊ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ 

သတ္မွတ္ကာလ

အပိုင္းအျခားအ

လိုက္္ 
လည္ပတ္ျခင္း 

(၄) ဆုးံျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး လုပ္ငန္းမ်ား 

အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း 

(၃) ေျဖရွင္းမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ေရြး ခ်ယ္ျခင္းနွင့္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ စီမံ 

ကိန္းေရးဆြဲျခင္း 

(၅) ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း 

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚမႈ၏အကိဳ်း 

သက္ေရာက္မႈ အားဆန္း စစ္ျခင္းနွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 
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အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရအရငး့အ်မစးေကားမတီ  သညး ်မနးမာနိုငးငဵ၏ ကုနး့တျငး့ပိုငး့ေရသယဵဇာတမ္ာ့ 
အာ့လု့ဵ နြငးံလႊမး့်ခဳဵပတးသကးသညးံဥပေဒကို ဿွှ၀ခုနြစးမြစတငး၊ေရ့ဆျဲ် ပဳစုလ္ကးရြိသညး၈ အဆိုပါဥပေဒ၏ 
ရညးရျယးခ္ကးမြာ အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတမူဝါဒနြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး တို႔ 
ႏြငးံခ္မြတးထာ့သညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ နိုငးငဵေတားအစို့ရက ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချနိုဲငးမညးံ 
ဌာနအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ဖျဲ႔စညး့နိုငးရနးနြငးံ ဥပေဒလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့်ပဌာနး့နိုငးရနး်ဖစးသညး၈  
အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒ လမး့ညႊနးမူ ေဘာငး သညး ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး နြငံး 
အမညးခ္ငး့ဆငးေသားလညး့ ဥပေဒတစးရပးမ ဟုတးမူဘဲ ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချမဲႈဆိုငးရာ 
ဘကးစဵုမူဝါဒတစးရပးသာ်ဖစးသညး၈ ်မနးမာနိုငးငဵ၏ လကးရြိေရ ဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးမြာ စုစညး့မႈမရြိဘဲ  
လုပးငနးဌာနမ္ာ့အတျငး့်ဖနး႔က္ကးတညးရြိ်ပီ့ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့ သိမး့ေရ့ 
ဆိုငးရာတာဝနးမြာလညး့လုပးငနး့ဌာနအလိုကး သတးမြတးထာ့သညးံအေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံ အညီ သီ့်ခာ့စီ 
တညးရြိေန ေသာေၾကာငးံ ညြိနဳိငး့ေဆာငးရျကးမႈ နညး့ပါ့သညး၈ (အခနး့ ၁ နြငးံ ေနာကးဆကးတျ ဲ (ခ) 
တျငးၾကညးံရနး)၈ 

ဤအခနး့သညး ေနားေဝ်မနးမာ IWRM စီမဵကိနး့၏ လုပးငနး့အမြတး က ၁.ှ ― ဥေရာပသမၼဂၢ၏ 
ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအေပၚတျငး အေ်ခခဵလြ္ကး်မနးမာနိုငးငဵ၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး ကို လိုအပး 
သညးံေနရာတျငးလိုအပးသလို်ပငးဆငး နိဳငးရနး ေဖၚထုတး်ခငး့‖ နြငးံ လုပးငနး့အမြတး က ှ.၂ ― ်မနးမာနိုငးငဵေရ 
သယဵဇာတဆိုငးရာ ဗဟုသုတ နြငးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အေတျ႔အၾကဵဳတို႔အေပၚတျငးအေ်ခခဵလ္ကး 
်မနးမာနိုငးငဵ၏ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵခနး႔ချဲမႈ လုပးငနး့စဥးတျငးခ္မြတးရနး အဆို်ပဳအေ်ခခဵမူမ္ာ့‖ (activity 
A 4.1 ―See the Myanmar water related legislation in light of the EU WFD, to identify if, and 
where, adjustments have to be made‖ and activity A1.5 ―Propose key elements for Myanmar 
IWRM based on national knowledge and international experiences‖.) ကို ကိုယးစာ့်ပဳသညး၈ 
ေရြ့ဦ့စျာ မိမိတို႔မြ ်ပငးဆငးရနးအၾကဵ်ပဳမညးံ လကးရြိ်မနးမာနိဳငးငဵ၏ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ဥပေဒလုပးထု့ဵ 
လုပးနညး့မ္ာ့ (ဤအစီရငးခဵစာ၏ အခနး့ ၁ တျငးၾကညးံရနး) အ်ပငး အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတမူဝါဒ (ဿွှ၁) 
နြငးံ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး (ဿွှ၁) တို႔ပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့ကို 
ေဖၚ်ပသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတမူဝါဒ(ဿွှ၁)နြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး 
(ဿွှ၁)တို႔တျငး်ပဌာနး့ထာ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖၚနိဳငးရနးအတျကး ေရသယဵဇာတ 
ဥပေဒတျငးထညးံသျငး့်ပဌာနး့မညးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့နြငးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့   ေရ့ဆျရဲာတျငး 
ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရမညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့နြငးံနညး့လမး့မ္ာ့ကို မိမိတို႔ကမီ့ေမာငးထို့်ပသျာ့မညး်ဖစးသညး၈   

အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ရာတျငးမိမိတို႔သညး အာရြနြငးံ ေတာငးအာဖရိကတို႔တျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစု ဵ
စီမဵခနး႔ချဲမႈဆုိငးရာ စာအုပးစာတမး့မ္ာ့၇ UNESCO ၏ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ  လမး့ညႊနးခ္ကး 
မ္ာ့ ( အခနး့ချ ဲ ဿ.ှ တျငးၾကညးံရနး)၇ ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး ကို ဥေရာပတိုကးတျငး 
အေကာငး အထညးေဖၚရာမြရရြိသညးံ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့( အခနး့ ဿ အခနး့ချဿဲ.၁ နြငးံ ေနာကးဆကးတျ ဲ ဂ-၂ 
တျငးၾကညးံ ရနး) စသညးံ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာ ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈ နြငးံဆိုငးသညးံ 
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြ ရယူ၊ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ အၾကဵ်ပဳခ္ကးတစးခုစီသညး 
အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတမူဝါဒသို႔မဟုတး  အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးပါ ရညးရျယးခ္ကးတစးခုစီနြငးံ 
ဆကးစပးလ္ကးရြိသညး၈ 
     ဤအခနး့ကို ေအာကးပါအတိုငး့ေရ့သာ့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

အခနး့ချ ဲ ၂.ှ တျငး ်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချဲမႈနညး့လမး့ နြငးံ ၁ငး့ကို အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး 
အေ်ခခဵရမညးံမူမ္ာ့ နြငးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဆကးလကး၊ ်မစးဝြမး့ေဒသေကားမတီ 
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ဖျဲ႔စညး့်ခငး့နြငးံ ညြိနြုိငး့ေဆာငးရျကးမညးံဌာနတစးခု၏ အခနး့က႑ သတးမြတး်ခငး့တို႔တျငးပါဝငးေဆာငးရျကးရ 
မညးစံီမဵခနးချဲေရ့ဌာနမ္ာ့နြငးံ ဆိုငးသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကိုလညး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ညြိနြဳိငး့ေဆာငးရျကး 
်ခငး့နြငးအံက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က ပူ့ေပါငး့ပါဝငး်ခငး့တို႔သညး မူအာ့်ဖငးံေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမဵ 
ခနး႔ချဲမႈနညး့လမး့၏ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးတစးခု်ဖစးသညး၈ အဆိုပါအေၾကာငး့အရာမ္ာ့နြငးံစပးလြ္ဥး့၊ အခနး့ချ ဲ 
၂.ှ တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈  

အခနး့ချဲ ၂.ဿ တျငး ေရသယဵဇာတမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲမႈနြငးံ စပးလြ္ငး့သညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့နြငးံ ်မစးဝြမး့ 
ေဒ သစီမဵခနး႔ချဲမႈစီမခဵ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့နြငးံပတးသကးသညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကိုေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒ 
သစီမဵခနး႔ချဲမႈစီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့သညး အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ ရညးရျယးခ္ကးတစးခု်ဖစး 
သညး၈ေရသယဵဇာတဥပေဒတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခ္ကးေရ့ဆျရဲာတျငးပါဝငးရမညးံ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကို သတး 
မြတး်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ဤအခနး့တျငးေရသယဵဇာတမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲမႈကုိ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံတျငးမညးသို႔ေဆာငး 
ရျကးနုိငးသညးကိုလညး့ေကာငး့ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခ္ကးေရ့ဆျရဲာတျငး ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညးံ လုပးငနး့စဥး 
အဆငးံဆငးံကုိ လညး့ေကာငး့အၾကဵ်ပဳထာ့သညး၈်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲမႈ စီမခဵ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့သညး အုပးခ္ဳပး 
လုပးကိုငးမႈစကးဝနး့တျငးပါဝငးေသာ သတးမြတးထာ့သညးံအခ္ိနးကာလအလိုကးေဆာငးရျကးရသညးံ လုပးငနး့ 
တစးခု ်ဖစးသညး၈အဆို်ပဳလိုသညးံအဓိကအဆငးံမ္ာ့မြာ ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒ လမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး 
်ပဌာနး့ထာ့သညးံ အဆငးံမ္ာ့နြငးံ အလာ့သ႑နးတူညီသညး၈ သို႔ေသားလညး့မညးသညးံစိမဵခနး႔ချဲမႈဆုိငးရာ 
စီမဵခ္ကးမဆုိ အဆငးံအလိုကးေဆာငးရျကးရ်ခငး့မြာသဘာဝ်ဖစးသညး၈ 

ေရချဲေဝသု့ဵစျမဲႈနြငးံစပးလြ္ဥး့သညးံ အစီအမဵမ္ာ့၇လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့နြငးံ ေရထုညစးညမး့ေစသညးံ 
အရာဝတၴဳပစၥညး့မ္ာ့ဝငးေရာကးမႈေလ္ာံနညး့ေစရနး/ဝငးေရာကးမႈမြ ၾကိဳတငးကာကျယးရနးလိုအပးသညးံ အစီအ 
မဵမ္ာ့၇ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့သတးမြတး ဆု့ဵ်ဖတး်ခငး့ကို အဆိုပါစီမဵခနး႔ချဲမႈစကးဝနး့တျငး ပါဝငးသညးံလုပးငနး့ 
တစးရပးအေနနြငးံေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံအဆိုပါအစီအမဵမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ 
အေၾကာငး့ အရာမ္ာ့ကို အခနး့ချ ဲ၂.၀ ၏ အခနး့ချငဲယး ၂.၀.ဿ တျငးေဆျ့ေႏျ့တငး်ပထာ့သညး၈  

အခနး့ချ၂ဲ.၁တျငး ေရအရငး့အ်မစးဘကးစုဵစီမခဵနး႔ချဲမႈႈ ဆုိငးရာ ဥပေဒ၉ ်ပငးဆငးရမညးံ  အဓိကအခ္ကး 
အလကးမ္ာ့ကို အေလ့ထာ့ေဆျ့ေႏျ့ သျာ့ရနးရြိသညး၈  
 
၂.ဿ၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ အုပးခ္ဳပးလုပးကုိငးမႈနညး့လမး့ (The river basin administrative approach) 

်မနးမာနဳိငးငဵ၏ အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတမူဝါဒ  နြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး နြစးခုလု့ဵ 
တျငး်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲမႈနညး့လမး့ နြငးံပတးသကးသညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့ ခ္မြတးေဆာငးရျကး်ခငး့ကို အေရ့ပါ 
သညးံရညးရျယးခ္ကး တစးခုအေနနြငးံအထူ့်ပဳေဖၚ်ပထာ့သညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ 
်ပဌာနး့ခ္ကးအမြတး (၂)တျငး  ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲမႈနညး့လမး့ ကို ေအာကးပါအတိုငး့ အဓိပၸါယးဖျငးံဆိုထာ့ 
သညး၈  
―်မစးဝြမး့ေဒသဆိုငးရာ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ် ခငး့နြငးံ စီမဵအုပးခ္ဳပး်ခငး့လုပးငနး့သညး ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး 
အတျကးအေရ့ပါေသာလုပးငနး့တစးခု်ဖစးသညး၈ ေရကိုဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချရဲာတျငး ေဒသအုပးခ္ဳပးေရ့သို႔မဟုတး 
စီရငးစုမ္ာ့်ဖငးံမသတးမြတးနုိငးပါ၈ ်မစးေၾကာငး့ေဒသရြိ ပထဝီဝငးအေနအထာ့နြငးံ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ 
ကိနး့ဂဏနး့မ္ာ့်ဖငးံသာတျကးခ္ကးရပါသညး၈‖  

အမ္ုိ့သာ့အဆငးံေရမူဝါဒအခနး့ှ၀၇ အခနး့ချဲှ ၀.၁တျငး ေရအအရငး့အ်မစးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့၇ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့ 
တကး ေစ်ခငး့နြငးံ စီမဵကိနး့ခ္မြတး်ခငး့တို႔အတျကး ်မစးဝြမး့ေဒသၾကီ့တစးခုလု့ဵ သို႔မဟုတး   ယငး့၏အစိတး 
အပုိငး့်ဖစး ေသာ ်မစးဝြမး့ေဒသကို အေ်ခခဵယူနစးအ်ဖစးသတးမြတး်ပီ့ ဘကးစဵုေရအရငး့ အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈနညး့ 
ကိုသု့ဵရ မညး၈ ်ပညးေထာငးစု၇ ်ပညးနယး၇ တိုငး့ေဒသၾကီ့ နြငးံ ေဒသႏၲရဆိုငးရာအုပးခ္ဳပးမႈအဖျဲ႔အစညး့ 
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အဆငးံဆငး ံ တို႔၏ ဆု့ဵ်ဖတးခ္မြတးသညးံအဖျဲ႔မ္ာ့တျငး ဘကးေပါငး့စဵုမြစဥး့စာ့နုိငးရနး၇ ဘာသာရပးမ္ိဳ့စဵုပါဝငး 
ေသာအဖျဲ႔မ္ာ့အ်ဖစး ပါဝငးဖျဲ႔စညး့ သငးံသညး ဟုေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈနညး့လမး့သညးေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈနညး့လမး့ကံဲသို႔ပငး အနကး 
တူ အသု့ဵအႏႈ့ဵအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိသညး၈ ထို႔အ်ပငး ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့ကိုစီမဵခနးချမဲႈနယးနမိတး သတးမြတး်ခငး့ နြငးံ 
ေ်မေအာကးေရကို ေ်မေပၚေရနြငးံေပါငး့စပး စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့ တို႔ကို ေခတးမြီေရသယဵဇာတဥပေဒမ္ာ့၏ အစိတး 
အပိုငး့အ်ဖစး ထညးံသျငး့စဥး့စာ့လာၾကသညး (Hendry 2015)၈သို႔ေသားလညး့ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈ 
စနစးကို ဥေရာပတျငး အေကာငးအထညးေဖၚေဆာငးရျကးရာမြ ရရြိသညးံ အေတျ႔အၾကဳဵမ္ာ့ နြငးံ 
စာအုပးစာတမး့မ္ာ့ ကိုေလံလာခ္ကး တို႔ အရ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုလု့ဵစီမဵ ခနးချဲမႈနညး့လမး့်ဖငးံံ ပဵုမြနးေရြ့ရို့ 
စီမဵခနး႔ချမဲႈနညး့လမး့ကို အစာ့ထို့ရနးအတျကး အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈအသျငးေ်ပာငး့ရာ၉အခကးအခဲအမ္ာ့အ်ပာ့ 
ကိုၾကဳဵေတျ႔ရသညး (ဤအေၾကာငး့အရာနြငးံပတးသကး၊အခနး့ ှ တျငးၾကညးံရနး)၈ လကးေတျ႔အေကာငး 
အထညးေဖၚ်ခငး့နြငးံ ညြိႏုိငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ ေဆာငးရျကးမညးံ စီမဵခနး႔ချမဲႈဌာနမ္ာ့ဖျဲ႔စညး့ရာတျငး 
နိုငးငဵအလိုကးထူ့်ခာ့ သညးံလိုအပးခ္ကး အေပၚတျငးမူတညး လ္ကးေဆာငးရျကးရမညး၈ 
ေရသယဵဇာတစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈကို ်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချမဲႈနညး့လမး့သို႔အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ရာတျငး 
ညြိနိုငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ ပူ့ေပါငး့ပါဝငး်ခငး့တို႔ႏြငးံစပးလြ္ဥး့ သညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့ကို 
လိုကးနာေဆာငးရျကးရေသားလညး့ လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚသညးံ လုပးငနး့ စဥးတျငး 
လူ႔အဖျဲ႔အစညး့ကိုအစိတးအပိုငး့တစးရပးအ်ဖစး ပါဝငးေစရမညး၈ 

်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈနညး့လမး့ကိုအေကာငးအထညးေဖၚ ရာတျငး ေဆာငးရျကးရမညးံအဓိက 
လုပးငနး့မ္ာ့ကိုေအာကးတျငးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 
၂.ဿ.ှ၈ ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငး ံ(Basin level) 

်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲမႈနညး့လမး့ကို လကးေတျ႔အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး ေဒသတစးခုစီအ 
တျကး စီမဵခနး႔ချဲမႈဌာန ကို ေရျ့ ခ္ယးသတးမြတးရနးလိုအပးသညး၈ေရြ့ဦ့စျာ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့၏ ေရစီ့ေရလာ 
နယးနမိတးမ္ာ့ကိုေဖၚထုတးသတးမြတးရနး်ဖစး်ပီ့ ဆကးလကး၊ ်မစးဝြမး့ေဒသဧရိယာဟုေခၚဆိုၾကသညးံ 
အဆိုပါ်မစးဝြမး့ ေဒသတစးခုစီအလိုကး စီမဵခနး႔ချဲမႈဌာနမ္ာ့ သတးမြတးရနးလိုအပးသညး၈ ဤနညး့လမး့အရ 
်မစးဝြမး့ေဒသဧရိယာမ္ာ့သညး ်မစးဝြမး့၏ ေရစီ့ေရလာနယးနမိတးမ္ာ့အတျငး့တညးရြိသညး၈ ဆိုလိုသညးမြာ 
ေရဖမး့ေဒသ (Catchment) တစးခုကို ်မစးဝြမး့ေဒသနြစးခုသို႔မဟုတးထုိ႔ထကးပု၊ိ ချဲ် ခာ့်ပစး်ခငး့မ်ပဳသငးံဘဲ 
်ပီ်ပညးံစုဵသညးံယူနစး ဧရိယာတစးခုအ်ဖစးထိနး့သိမး့ထာ့သငးံသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုသတးမြတးရာတျငး 
်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြိ အဓိက်မစးၾကီ့မ္ာ့နြငးံ ၁ငး့တို႔၏တိက္သညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသနယးနမိတးမ္ာ့ကို 
ေဖၚထုတးရသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ နယးနမိတးတိုငး့တာသတးမြတးရာတျငး နိုငးငဵ၏ေရသယဵဇာတက႑တျငး 
အ်မငးံဆု့ဵအဖျဲ႔အစညး့တစးခု်ဖစးသညးံ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရအရငး့အ်မစး ေကားမတီကဲံသို႔ေသာဆကးႏျယး 
ပတးသကးေနသညးံ ဌာနမ္ာ့နြငးံညြိနိဳငး့ရနး လိုအပးသညး၈ 

ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအရ ်မစးဝြမး့ေဒသဧရိယာ (ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ 
ညႊနးမူေဘာငးပါအဓိပၸါယးေဖၚ်ပခ္ကးတျငး ်မစးဝြမး့ခရိုငး ဟုသု့ဵနႈ့ဵထာ့သညး)  တစးခုတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခု 
သို႔မဟုတးတစးခုထကးပုိမုိေသာ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့အပါအဝငး ပငးလယးေရေရာကးရြိနုိငးသညးံ ဧရိယာမ္ာ့ 
လညး့ပါဝငးသညး၈  ်မစးဝြမး့ေဒသဧရိယာတစးခုအတျငး့တျငး ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုအတျငး့ရြိ အဓိက်မစး 
ေၾကာငး့ကိုအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈရြိသညးံဧရိယာအာ့လု့ဵစုစညး့ပါဝငးသငးံသညး (ဥပမာ၇ ်မစးအတျငး့သို႔ေရစီ့ 
ဝငးေစသညးံေရဖမး့ဧရိယာမ္ာ့အာ့လု့ဵ)၈  ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုသညး ပငးလယးအတျငး့စီ့ဝငးခ္ိနးတျငး ၁ငး့နြငးံ 
အ်ခာ့်မစးဝကျနး့ေပၚေဒသမ္ာ့ အၾကာ့၉ မညးသညးံ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့တျငးမြ ထညးံသျငး့ရ်ခငး့မရြိေသ့ 
သညးံ တရိဂဵပုဵ ကုနး့ေ်မဧရိယာမ္ာ့ ေပၚေပါကးလာသညး၈ အဆိုပါဧရိယာမ္ာ့ကို ဆီေလ္ားသလို ချဲ်ခမး့လ္ကး 
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နီ့စပးရာ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့ အတျငး့ထညးံ သျငး့ရမညး၈   သို႔်ဖစး၊ ကုနး့တျငး့ပုိငး့ေဒသ၇ ကမး့ရို့တနး့ေဒသ 
နြငးံ ေရခ္ိဳေရငဵစပးဧရိယာမ္ာ့အာ့လု့ဵ ကို ်မစးဝြမး့ ေဒသအ်ဖစးသတးမြတး်ပီ့ လ္ငး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈ 
စနစးအတျငး့ ထညးံသျငး့ ရမညး၈  

နုိငးငဵအတျငး့ရြိ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံပထဝီဝငးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို နုိငးငဵ၏ 
ပထဝီဝငးသတငး့အခ္ကးအလကးစနစး(GIS) တျငးထညးံသျငး့မြတးတမး့ထာ့သငးံသညး၈ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ 
်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့နြငးံပတးသကး သညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့ကို (ဥပမာ သဵလျငး်မစး) နြစးနိုငးငဵအၾကာ့ညြနိႈငိး့ ေဆျ့ေႏျ့ 
ရနး်ဖစး်ပီ့ သငးံေတားသညးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာေဆျ့ေႏျ့ညြိနႈိငး့ပျမဲ္ာ့တျငး ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခဵယူရမညး၈ ်မစးဝြမး့ 
ေဒသနယးနမိတးသတးမြတး်ခငး့နြငးံဆိုငးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အမ္ာ့်ပညးသူက အထူ့သ်ဖငးံ 
အငးတာနကးမြတစးဆငးံ အလျယးတကူသိရြိနိဳငးေစသငးံသညး၈  
 
၂.ဿ.ဿ၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ ေကားမတီ နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသဆိုငးရာညြိနဳိငး့ေရ့ဌာန (The River Basin Area 
Committee and the River Basin Area Coordinating Authority) 

်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုစီတျငး စီမဵခနး႔ချမဲႈဆိုငးရာဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးနိဳငးရနး နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသ 
စီမဵကိနး့ဆိုငးရာကိစၥရပးမ္ာ့ကို ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးနိဳငးရနးတို႔အတျကး ေကားမတီတစးရပးသို႔မဟုတးအဖျဲ႔အ 
စညး့တစးရပး ဖျဲ႔စညး့ထာ့ရနးလိုအပးသညး၈ ဥေရာပတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသ ေကားမတီမ္ာ့ကို အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ 
သကးဆိုငးရာ လုပးငနး့က႑မ္ာ့မြ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံဆိုငးသညးံဌာနမ္ာ့မြ 
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့်ဖငးံပါဝငး ဖျဲ႔စညး့သညး၈ အဆိုပါဌာနမ္ာ့သညး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံပတးသကး၊လညး့ေကာငး့ 
ေရအသု့ဵ်ပဳမႈေၾကာငးံ ေပါေပါကးလာသညးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ လညး့ေကာငး့တာ 
ဝနးရြိသညး၈ ထို႔အ်ပငး ေရ၏ေဂဟေဗဒဆိုငးရာ အရညးအေသျ့အဆငးံအတနး့ ေကာငး့မျနးေစရနး အတျကး 
လိုအပးသညးံအစီအမဵမ္ာ့ခ္မြတးအေကာငးအထညးေဖၚရနး တာဝနးယူရမညးံဌာနမ္ာ့လညး့ရြိသညး၈ အဆိုပါ 
ေကားမတီတျငးပါဝငးသငးံသညးံအ်ခာ့ေသာအဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့မြာ ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြိ ်မိဳ႔နယးမ္ာ့မြကိုယးစာ့ 
လြယးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရမူဝါဒတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵကိနး့ေရ့ဆျ ဲ အေကာငးအထညးေဖၚ 
ေရ့နြငးံ ပတးသကးသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး အဖျဲ႔အစညး့တစးရပးဖျဲ႔စညး့ရနး ်ပဌာနး့ထာ့ 
သညး၈ 
အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရမူဝါဒတျငး ေအာကးပါအတိုငး့ေဖၚ်ပထာ့သညး 
― ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြိ ေရသယဵဇာတမ္ာ့ကို အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့၇စီးမဵခနး႔ချဲ် ခငး့ နြငးံစီမဵခ္ကးခ္မြတးရနးတို႔အတျကး 
သငးံေလ္ားသညးံလုပးပိုငးချငးံအာဏာအပးနြငး့ထာ့သညးံ ဌာနအဖျ႔ဲအစညး့ဖျဲ႔စညး့နိုငးရနးအတျကး ဥပေဒ်ပဌာနး့ 
ရနးလိုအပးသညး‖  
― တိုငး့ေဒသၾကီ့ သို႔မဟုတး ်ပညးနယးအစို့ရ အသီ့သီ့၏ လကးေအာကးတျငးေရေပ့ေဝ်ခငး့နြငးံဆိုငးေသာ 
ကိစၥရပးမ္ာ့ကို တညးဆဲဥပေဒစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့တို႔်ဖငးံ ထိနး့ေၾကာငး့ေပ့မညးံ တုိငး့ေဒသၾကီ့ သို႔မဟုတး 
်ပညးနယးအဆငးံေရအာဏာပိုငးအဖျ႔ဲ ကိုတညးေထာငးဖျဲ႔စညး့ရမညး (အပိုဒး ၅.ဿ)‖  

အဆိုပါ်မစးဝြမး့ေဒသေကားမတီတျငး လုပးငနး့ေခါငး့စဥးမ္ိဳ့စဵုကို ေဆျ့ေႏျ့ဆု့ဵ်ဖတးရာတျငးလိုအပးသညးံ 
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့စုစညး့်ပငးဆငးသညးံတာဝနးကိုထမး့ေဆာငးနိုႈငးရနးအတျကး လုပးငနး့အဖျဲ႔မ္ာ့ကို 
ထပးမဵဖျဲ႔ စညး့ရနး အၾကဵ်ပဳအပးပါသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသေကားမတီတျငးပါဝငးသညးံအဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့မြာ 
အေရအတျကးမ္ာ့်ပာ့နိဳငးသညး၈ သို႔ေသား အဆိုပါေကားမတီတျငး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံပတးသကးသညးံ ဆု့ဵ်ဖတး 
ခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတးနိုငးသညးံ ဌာနမ္ာ့နြငးံ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးေၾကာငးံံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကိုခဵစာ့ရမညးံ ဌာနမ္ာ့မြ 
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့သာလြ္ငး ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးမညးံအစညး့အေဝ့တျငးပါဝငးသငးံသညး၈ အဆိုပါေဆျ့ 
ေႏျ့ပျအဲတျကးလိုအပးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ နြငးံ ်ပႆနာမ္ာ့ကို သကးဆိုငးရာလုပးငနး့က႑မ္ာ့ 
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နြငးံ ေဒသႏၲရအုပးခ္ဳပးေရ့ဌာနမ္ာ့မြ ပဵပို့ေပ့သငးံသညး၈ ဥပေဒ်ဖငးံ သို႔မဟုတး ဥပေဒပါ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ 
အဆိုပါေကားမတီတျငးပါဝငးသငးံသညးံ ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့နြငးံ 
တာဝနးနြငးံဝတၲရာ့မ္ာ့ကိုသတးမြတးေပ့သငးံသညး၈ 

်မစးဝြမး့ေဒသဧရိယာနြငးံပတးသကးသညးံ လုပးငနး့ ညြိနႈိငး့ေရ့ဌာနတစးခု ေရျ့ခ္ယးတာဝနးေ 
ပ့ရနးလညး့လိုအပးသညး၈ အဆိုပါဌာနသညး ေကားမတီတျငးပါဝငးလ္ကး သတးမြတးထာ့သညးံလုပးငနး့တာဝနး 
မ္ာ့ကိုေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ အဆိုပါဌာနသညး ေကားမတီ၏အတျငး့ေရ့မြဴ့ ရု့ဵတာဝနး 
ကိုထမး့ေဆာငးရနး်ဖစးသညး၈ ေကားမတီအစညး့ အေဝ့ အတျကး သကးဆိုငးရာမ္ာ့အာ့ဖိတးၾကာ့်ခငး့၇   
အစညး့အေဝ့အစီအစဥးမ္ာ့ေရ့ဆျဲ် ခငး့နြငးံ က္ငး့ပမညးံအခ္ိနးကာလသတးမြတး်ခငး့ တို႔ေဆာငးရျကးရသညး၈ 
၁ငး့ဌာနတျငး ေဆျ့ေႏျ့ညြိနြိဳငး့ရမညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ပဳစုတငး်ပရနးလညး့တာဝနးရြိသညး၈ ေကားမတီ 
ဝငးမ္ာ့အၾကာ့ အခ္ိဳ႕ေသာကိစၥရပးမ္ာ့အတျကး မူအာ့်ဖငးံ သေဘာတူညီခ္ကးရရနးအထိသာ်ဖစး်ပီ့ 
အခ္ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပးမ္ာ့အတျကး ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးသညးအထိေဆျ့ေႏျ့ညြိနြိဳငး့ရနးလိုအပးသညး၈အကယး၊ 
သေဘာတူညီ ခ္ကးမရရြိပါက အဆိုပါ်ပႆနာအာ့ အထကးအဖျ႔ဲအစညး့သို႔တငး်ပရနး်ဖစးသညး၈      

်မနးမာနိုငးငဵတျငးမူ ကိစၥရပးတစးခုနြငးပံတးသကး၊ ေကားမတီတျငးဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရာတျငးအာ့လု့ဵ၏ 
သေဘာတူညီခ္ကးကိုရယူမညး သို႔မဟုတး အမ္ာ့စုမဲ်ဖငးံသေဘာတူညီခ္ကးရယူမညး သို႔မဟုတး အ်ခာ့နညး့ 
လမး့တစးခုခု်ဖငးံ သေဘာတူညီခ္ကးရယူမညး ဆိုသညးကို သတးမြတးရနးလိုသညး၈ ထို႔အ်ပငး ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကး 
ခ္မြတးသညးံလုပးငနး့စဥးတျငး မညးသညးံပုဂၢိဳလးမ္ာ့ပါဝငးသငးံသညးကို လညး့ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရနးလိုသညး၈ 
ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးေပ့မညးံဌာန ေရျ့ခ္ယးရာတျငးလညး့ ေယ္ဘူယ္စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရနးလိုသညး၈ 
ဤသို႔ခ္မြတးရာတျငး  
(က) ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးမညးံဌာန ေရျ့ခ္ယးရာတျငး လုပးငနး့က႑တစးခုခုကို ဦ့စာ့ေပ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့ 
မ်ပဳသငးံေပ၈ ဆိုလိုသညးမြာ ဘကးလိုကးေရျ့ခ္ယး်ခငး့မ်ပဳသငးံေပ၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံဤအေ်ခအေနမ္ိဳ့တျငး 
ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံဆိုငးသညးံ ဌာနတစးခုခုကိုေရျ့ခ္ယးရနး်ဖစး်ပီ့ ်မနးမာနိုငးငဵတျငးေဒသအဆငးံ 
ပတးဝနး့ က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဦ့စီ့ဌာနကို ညိြနိဳငး့ေရ့ဌာနအ်ဖစးေရျ့ခ္ယးေဆာငးရျကးေစသငးံသညး၈  
(ခ)်မစးဝြမး့ေဒသေအာကးပိုငး့စီမဵခနး႔ချမဲႈဌာနတစးခုကိုဖျဲ႔စညး့သငးံသညး၈ အဘယးံေၾကာငးံဆိုေသား အဆိုပါဧရိ 
ယာသညး ်မစးအထကးပိုငး့တျငးရြိစီမဵအုပးခ္ဳပးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ကို ရငးဆိုငးခဵစာ့ 
ရေသာေၾကာငး်ဖစးသညး၈ အဆိုပါဌာနသညး လကးရြိလုပးငနး့လညးပတးေနေသာဌာနတစးခု်ဖစးပါက ပိုမို 
ေကာငး့မျနး်ပီ့လ္ငးအဆိုပါဌာနက တရာ့ဝငးရပးတညး၊လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးနိုငးရနး တာဝနးနြငးံဝတၴရာ့မ္ာ့ 
ကိုသတးမြတးေပ့ရမညး၈ လိုအပးသညးံလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးနိုငးရနး အဆိုပါဌာနကို လိုအပးသညးံ ရနးပဵုေငျ 
ချေဲဝေပ့်ခငး့နြငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့ကိုခနး႔ထာ့ေပ့်ခငး့ေဆာငးရျကးရမညး၈ 

အဆိုပါဌာနမ္ာ့သညး ေရြ့ရို့စဥးလာဖျဲ႔စညး့အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈပဵုစဵအတိုငး့သာ     ရြိေနေသ့ေသာေၾကာငးံ 
အဆငးံေပါငး့စဵုအုပးခ္ဳပးမႈဖျဲ႔စညး့ပဵု်ဖငးံ လုပးငနး့က႑နြငးံဆိုငးသညးံ တာဝနးဝတၲရာ့မ္ာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံ 
လုပးပိုငးချငးံအာ ဏာချေဲဝ်ခငး့တို႔ကိုမညးသို႔ေဆာငးရျကးမညး ဆိုသညးနြငးံ ေဒသအဆငးံနြငးံနိုငးငဵအဆငးံတျငး 
မညးသို႔ဆကးသျယး ေဆာငးရျကးမညးဆိုသညးကို ရြငး့လငး့စျာသတးမြတးေပ့ရနးလိုအပးသညး၈ ဤသို႔ေသာ 
အဆငးံေပါငး့စဵုဌာနဖျဲ႔စညး့ စီမဵခနး႔ချမဲႈပဵုစဵသညး ရႈပးေထျ့်ပီ့ ရြငး့လငး့်ပတးသာ့မႈမရြိသညးံ တာဝနးချေဲဝမႈမ္ာ့ကို 
ေပၚေပါကးေစသညး၈    
အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရမူဝါဒ၏ အခနး့ ှ၀.၅ တျငး ေဖၚ်ပထာ့သညးမြာ 
― အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရအရငး့အ်မစးေကားမတီသညး နိုငးငဵအဆငးံနြငးံ်ပညးနယးအဆငးံ တျငး ရြိ 
တိုကးရိုကးနြငးံသျယးဝိုကးေရအသဵု့်ပဳမႈ မ္ာ့နြငးံဆိုငးသညးံ လုပးပိုငးချငးံေပ့ရာတျငး အေရ့ပါသညးံ အခနး့က႑မြ 
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ပါဝငးရနး နိုငးငဵေတားအစို့ရက တာဝနးေပ့ထာ့သညးံ ဥပေဒ်ပဳအဖျဲ႔အစညး့တစးခု်ဖစးသငးံသညး၈‖ 
ဟူ၊်ဖစးသညး၈  
 ထို႔အ်ပငးနိုငးငဵအဆငးံေရအရငး့အ်မစးေကားမတီအေန်ဖငးံ နိုငးငဵအဆငးံတျငးရြိ အ်ခာ့ေသာအဆငးံတူ 
ေကားမတီ မ္ာ့နြငးံ လုပးငနး့က႑အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏တာဝနးဝတၲရာ့မ္ာ့နြငးံ လုပးပိုငးချငးံမ္ာ့နြငးံလညး့ 
ခ္ိနးညြိသတးမြတး ရနးလိုအပးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ နိုငးငဵအဆငးံလုပးငနး့က႑မ္ာ့အတျငး့မူဝါဒ (ဥပေဒ 
အပါအဝငး) ေရ့ရာမ္ာ့ တျငးအခ္ငး့ခ္ငး့ ဝိေရာဓိမ္ာ့ရြိလာပါကရြငး့လငး့တိက္သညးံ လမး့ညႊနးခ္ကး်ပဳနိုငးရနး 
လိုအပးသညး၈ ဝိေရာဓိ်ဖစးနိုငးသညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အာ့ဥပမာေပ့ရမညးဆိုပါက စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ထျကးကုနး်မြငးံ 
တငးရနး၇ စျမး့အငး ပိုမိုထုတးလုပးရနး နြငးံ လဵုေလာကး၊သနး႔ရြငး့သညးံေရသိုေလြာငးထာ့ရနး စသညးတို႔်ဖစးၾက 
သညး (NWFD)၈    

အ်ခာ့ေသာလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္ပိုငးချငးံရြိသညးံ အဆငးံတူ ပဵုမြနးအုပးခ္ဳပးေရ့ယူနစး 
မ္ာ့နြငးံ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရာတျငး ေပါငး့စပးညြိနိုငး့မႈမ္ာ့ပိုမိုေဆာငးရျကးသငးံ သညး၈ 
်မစးဝြမး့ေဒသေကားမတီမ္ာ့အတျငး့ ဤသို႔ေဆာငးရျကးရနးပိုမိုလုိအပးသညး၈ ေရသယဵဇာတ စီမဵခနး႔ချ ဲ သညးံ 
ဌာနမ္ာ့အၾကာ့ လုပးပိုငးချငးံနြငးံ တာဝနးမ္ာ့သတးသတးမြတးမြတး်ဖစးရနးနြငးံ ရႈပေထျ့မႈမ္ာ့မရြိေစရနး ဥပ 
ေဒ်ဖငးံ်ပဌာနး့ေပ့ရနးလိုအပးသညး၈ လုပးငနး့မ္ာ့လကးေတျ႔အေကာငးအထညး ေဖၚရနးအတျကးပိုမိုရြငး့လငး့ 
တိက္ေသာလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့/လကးစျစဲာအုပးမ္ာ့ ထုတးေဝေပ့ရနးလိုအပးသညး၈ (see for reference an 
overview of guidance documents for the EU WFD, Annex III)       
 
၂.ဿ.၀၈ ်မစးဝြမး့ေဒသချအဲဆငးံ ေကားမတီ နြငးံညြိနိုငး့ေရ့ဌာန 
Sub-basin level, including Sub-basin Level Committee and Coordinating Authority 

ေဒသ၏အ်မငးမ္ာ့ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ရနးနြငးံ လကးေတျ႔ညြိနိုငး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး 
အတျကး ်မစးဝြမး့ေဒသချ ဲ ယူနစးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့မြာ လကးေတျ႔က္သညးံလုပးငနး့်ဖစးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသချဲ 
ယူနစး တစးခုတျငး အဓိက်မစးမနြငးံစီ့ဝငးေသာ်မစးလကးတကးမ္ာ့ပါဝငးသညး သို႔ေသားရဵဖနးရဵခါတျငး သငးံေတား 
ရာအုပးခ္ဳပးေရ့ နယးနမိတးမ္ာ့ကိုလညး့အသု့ဵ်ပဳသညး၈်မစးမၾကီ့၏်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုလု့ဵကို ်မစးဝြမး့ေဒသ 
ချယူဲနစးမ္ာ့်ဖငးံ စုစညး့ဖျဲ႔စညး့ထာ့ရနးလိုအပးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသချယူဲနစးမ္ာ့ဖျဲ႔စညး့်ခငး့်ဖငးံ ေဒသႏၲရ 
အဆငးံပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ နြငးံ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မႈအ်မစးတျယး်ခငး့တို႔ကိုအာ့ေကာငး့ေစသညး၈   
အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ ၏ အခနး့ချ ဲ၁.၂ တျငး ေအာကးပါအတိုငး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 
―ေရ့အသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံသာမက နညး့ပညာ်ဖနး႔ေဝရနးအတျကးပါ လူထုအေ်ခ်ပဳေရစီမဵခနး႔ချဲမႈနညး့လမး့ကို တရာ့ 
ဝငး်ပဌာနး့အေကာငးအထညးေဖၚရနး်ဖစးသညး‖၈  

်မစးဝြမး့ေဒသချအဲဆငးံတျငး ―်မစးဝြမး့ေဒသချဧဲရိယာညြိနိုငး့ေရ့ေကားမတီ‖ တစးရပးသညး ေရအရငး့ 
အ်မစး(်မစး၇ေခ္ာငး့၇ကနး) မ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ လကးေတျ႔ ညြိနိုငး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကိုေဆာငးရျကးသညး၈ 
လကးေတျ႔လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ (Water Bodies) ၏ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့၇ ေဆာငးရျကးမညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ အစီအမဵမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့ နြငးံ 
်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈ စီမဵခ္ကး (အခနး့ ၂.၀ တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး) ေရ့ဆျရဲာတျငးထညးံသျငး့ရမညးံ 
အေရ့ပါေသာလုပးငနး့ေခါငး့စဥးမ္ာ့ ေဖၚထုတး်ခငး့တိို႔ပါဝငးသညး၈ ေရအရငး့အ်မစး ဆိုသညးမြာ 
ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ်ပဌာနး့လ္ကး စီမဵအုပးခ္ဳပးသညးံ ေရထုတညးရြိရာေနရာမ္ာ့်ဖစးသညး 
(ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ ၁ငး့တို႔၏ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့စုစညး့်ခငး့ နြငးံပတးသကးသညးံ 
အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို အခနး့ချငဲယး ၂.၀.ှ တျငးေဖၚ်ပထာ့ေသာ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခ္ကး 
တျငးေဖၚ်ပထာ့သညး)၈ 
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်မစးဝြမး့ေဒသဧရိယာေကားမတီတျငး ပါဝငးရမညးံ အဖျ႔ဲဝငးမ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ စဵ သတးမြတးခ္ကး 
မ္ာ့ ထာ့ရြိရနးလိုအပးသညးံ်ပငး ေကားမတီ၏ တာဝနးႏြငးံ ဝတၲရာ့မ္ာ့ကိုလညး့သတးမြတး်ပဌာနး့ ရနးလိုအပး 
သညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့သညး ်မိဳ႕နယးနြငးံ ခရုိငးအစို့ရ တာဝနးရြိသူမ္ာ့်ဖစးရမညး၈ ်မိဳ႕နယးအဆငးံ 
ဌာနမ္ာ့သညးေဒသအတျငး့ရြိ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈရရြိေစေရ့ စညး့ရု့ဵရနးနြငးံ 
သတငး့အခ္ကးအလကးနြငးံေဒသ၏ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ဗဟုသုတမ္ာ့ကို စုစညး့ထာ့ရနးတာဝနးရြိသညး၈ 
ေကားမတီတျငးအစညး့အေဝ့မ္ာ့ဖိတးၾကာ့ေရ့ နြငးံ အစီအစဥးမ္ာ့ေရ့ဆျေဲရ့တို႔အတျကး အတျငး့ေရ့မြဴ့ တစး 
ဦ့ခနး႔ထာ့ရနးလို အပးသညး၈ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိရနးနြငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ဖလြယးနိဳငးရနးအတျကး 
ဤေကားမတီ၏ အဖျဲ႔ဝငးအခ္ိဳ႕သညး ်မစးဝြမး့ေဒသဧရိယာေကားမတီ တျငး ပါဝငးသငးံသညး၈    
 
၂.ဿ.၁၈ ေရသယဵဇာတလုပးငနး့ေဆာငးရျကးသူမ္ာ့အၾကာ့ညြိနိုငး့်ခငး့ (Coordination of actors) 

ေပါငး့စပးညြိနိုငး့မႈလုပးငနး့မ္ာ့သညး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈလုပးငနး့အတျကး မရြိမ်ဖစးအေရ့ပါ 
သညး၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျေဲရ့ဆိုငးရာ အဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့်ဖစးေသာ ်မစးဝြမး့ေဒသ ဧရိယာ 
ေကားမတီမ္ာ့နြငးံ ်မစးဝြမး့ ေဒသချဧဲရိယာေကားမတီမ္ာ့သညး ေရအရညးအေသျ့ နြငးံ ေရပမာဏ (အနညး့ 
ဆု့ဵစီ့ဆငး့ေနရမညးံေရပမာဏ) ဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ေဒသတျငး့စကးမႈဇဵုမ္ာ့၇ အေ်ခခဵအေဆာကး 
အအဵုလုပးငနး့ နြငးံ အို့အိမးေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ ဆကးစပး၊ ခ္မြတးရနးလိုသညး၈ အဆိုပါ 
လုပးငနး့မ္ာ့သညး ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့/ေရဥပေဒ လမး့ညႊနးမူေဘာငးပါ ရညးရျယး ခ္ကး 
မ္ာ့အေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ နြငးံ ဝိေရာဓိမ္ာ့ ရြိမညးမြာေသခ္ာသေလာကးရြိသညး၈ 

ေပါငး့စပးညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးမႈနညး့လမး့နြငးံပတးသကး၊ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး ၏ ်ပဌာနး့ခ္ကး 
(၁) အရ ―်ပညးေထာငးစုအစို့ရအဖျ႔ဲနြငးံ ်ပညးနယး/တိုငး့ေဒသၾကီ့အစို့ရအဖျဲ႔မ္ာ့အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး 
ရျကးရနး နြငးအံက္ိဳ့ရြိထိေရာကးသညးံ ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 
(က) တိက္ေသာလုပးပိုငးချငးံမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ 
(ခ) သတးမြတးထာ့သညးံကာလအတျငး့ ေရအရညးအေသျ့တို့တကးေကာငး့မျနးလာေစရနး ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 
ခ္မြတးရာ၉ ညြိနိဳငး့်ခငး့ 
(ဂ) ေဆာငးရျကးမညးံလုပးငနး့အစီအမဵမ္ာ့ညြိနိဳငး့ခ္မြတး်ခငး့ 
(ဃ) ေရသယဵဇာတ သတငး့အခ္ကးအလကးဘဏးတညးေထာငး်ခငး့  

ထို႔အတူ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရမူဝါဒ တျငးေပါငး့စပးညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့နြငးံပတးသကး၊ ေဖၚ်ပထာ့ 
ရာတျငး―်မစးၾကီ့မ္ာ့၏ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့ ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေစရနးနြငးံ ်ဖတးသနး့စီ့ဆငး့ရာ ်ပညးနယး/တိုငး့ေဒသ 
ၾကီ့ မ္ာ့အတျငး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈတို့တကးလာေစရနး၇ ်မစးဝြမး့ေဒသၾကီ့ တစးခု လု့ဵ သို႔မဟုတး 
်မစးဝြမး့ေဒသငယး မ္ာ့ကို အေ်ခခဵယူနစး အ်ဖစးသတးမြတး၊ ထိုအထဲတျငးပါဝငးေသာ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ 
အာ့လု့ဵကို မညးသညးံ်ဖစးတညးမႈနြငးံရြိေစကာမူ ထညးံသျငး့တျကးခ္ကးထာ့ေသာ ်ပညးံစဵုလဵုေလာကးသညးံ 
သကးဆိုငးရာ သိပၸဵနညး့က္ေရအရငး့အ်မစးအသု့ဵ်ပဳမႈဥပေဒ၇နညး့ဥပေဒ၇လုပးထု့ဵလုပးနညး့ နြငးံစညး့မ္ဥး့စညး့ 
ကမး့မ္ာ့လိုအပးသညး၈‖ 

ေပါငး့စပးညြိနဳိငး့ေဆာငးရျကးမႈနညး့လမး့သညး စီမဵအုပးလုပးကုိငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ပီပီ်ပငး်ပငး်ဖစးေစေရ့ 
အတျကး မရြိမ်ဖစးအေရ့ပါသညး၈ ်မနးမာနိုငးငဵ၉ ေရသယဵဇာတ က႑တျငး ဌာနမ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ ပါဝငးလ္ကး 
ရြိေသာေၾကာငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ်ဖစးစဥးကိုအလျယးတကူတညးေဆာကးရနးမြာ မ်ဖစးနိဳငးေပ၈ ်မစးဝြမး့ 
ေဒသေပါငး့စပးညြိနိဳငး့ေရ့ဌာန သညး အ်ခာ့ဌာနမ္ာ့နြငးံ ညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးနိုငးရနးအတျကး အစညး့အေဝ့ 
မ္ာ့ဖိတးၾကာ့်ခငး့နြငးံ အစီအစဥးမ္ာ့ေရ့ဆျဲ် ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးတာဝနးရြိသညး၈ ထို႔အ်ပငးညြိနိဳငး့ 
ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့ကို နိုငးငဵအဆငးံ၇်မစးဝြမး့ေဒသၾကီ့အဆငးံ နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသငယးအဆငးံမ္ာ့တျငး ရြိ အက္ိဳ့ 
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ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့၇ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာ ဌာနကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့နြငးံ လုပးငနး့က႑ 
ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့တကးေရာကးေစလ္ကးက္ငး့ပရနးလိုအပးသညး၈ 

ဥေရာပတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသၾကီ့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသချအဲဆငးံ ေကားမတီေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့က္ငး့ပရာတျငး  
ပတးဝနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ေရ့နြငးံ လုပးငနး့က႑ဆိုငးရာအစို့ရဌာနမ္ာ့ မြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့နြငးံ  
မူဝါဒခ္မြတးသူမ္ာ့ပါဝငးတကး ေရာကး ေစ်ပီ့ ညြိနိဳငး့မႈမ္ာ့ေဆာငးရျကးသညး၈ အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူ  
မ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့ဘကးအစုအဖျဲ႔ (reference group) မ္ာ့အေနႏြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသၾကီ့နြငးံ 
်မစးဝြမး့ေဒသချမဲ္ာ့တျငး ဖျဲ႔စညး့သညး၈ ေရ သယဵဇာတမ္ာ့စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရာတျငး အဆငးံတူနြငးံ 
အထကးေအာကးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ အဆငးံနြစး မ္ိဳ့လု့ဵတျငး မ်ဖစးမေနေဆျ့ေႏျ့ညြိနိဳငး့ ေဆာငးရျကးရနး 
လိုအပးသညး(ေအာကးတျငးေလံလာရနး)၈ သကးဆိုငးရာအစို့ရ ဝနးၾကီ့ဌာနမ္ာ့အလိုကးမူဝါဒမ္ာ့ ကျဲ် ပာ့ေနပါ 
က ေအာကးေ်ခအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့တျကး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးရာတျငး အခကးအခဲ မ္ာ့ေတျ႔နိုငးသညး၈  
 
၂.ဿ.၂၈ အက္ုိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့နြငးပူံ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ (Participation by stakeholders) 

တရာ့ဝငးလုပးငနး့စဥးတစးခုကို စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရာတျငး အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က 
ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးလာရနးအေရ့ၾကီ့သညး၈ ေအာငး်မငးသညးံပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈတစးခုရရြိလာေစရနး  
အတိတးကာလကပီ်ပငးစျာ အ်ပနးအလြနးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရာမြရရြိခံဲသညးံ ယဵုၾကညးမႈနြငးံအေတျ႔အၾကဳဵ 
ေကာငး့မ္ာ့အေပၚတျငးအေ်ခခဵသညးဟုညႊနး့ဆိုနိုငးသညး၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံေအာငး်မငးသညးံပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးမႈရရြိရနးမြာ ရို့ရာဓေလံထု့ဵစဵ အခိုငးအမာမရြိသညးံ နိုငးငဵမ္ာ့တျငး  ေဆာငးရျကးရသညးံ လုပးငနး့စဥး 
တစးရပး်ဖစးသညးဟုဆိုနိုငးသညး၈ 
ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့၏ အဓိပၸါယး 

ပူ့ပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့သညး လူတစးဦ့်ခငး့စီ နြငး အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ နညး့လမး့တစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ 
စုစညး့ေတျ႔ဆဵုလ္ကး သတငး့အခ္ကးအလကးဖလြယး်ခငး့၇ ်ပႆနာရပးမ္ာ့ကိုေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး ေပါငး့စပးအ 
ေ်ဖရြာရာတျငးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ နြငးံ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရာတျငး အတိုငး့အတာတစးခုအထိ ပါဝငး်ခငး့ 
လုပးငနး့စဥးတစးရပး်ဖစးသညး၈ သို႔်ဖစး၊ ပူ့ေပါငး့ပါဝငး်ခငး့ဆိုရာတျငး အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ 
နြငးံသတငး့အခ္ကးအလကးဖလြယး်ခငး့မြအစ ေဆျ့ေႏျ့ညြိနိႈိငး့်ခငး့နြငးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျဲ် ခငး့်ပဳလုပးသညးံ 
ေကားမတီမ္ာ့အတျငး့ပါဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔အထိအပါအဝငး်ဖစးသညးံ လုပးငနး့စဥးတစးရပး်ဖစးသညး၈ (Leigh 
2004) 

အမ္ိဳ့သာ့ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ ်ပဌာနး့ခ္ကး (၄) ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ လုပးငနး့စဥး တျငး 
―ေဒသတျငး့နြငးံ ရပးေက့္အဆငးံမ္ာ့တျငး ်ပညးသူမ္ာ့နြငးံညြိနိဳငး့ေဆျ့ေႏျ့ပျမဲ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့‖ ဟူ၊ 
နိုငးငဵသာ့မ္ာ့နြငးံ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၏ အခနး့က႑ကို အေလ့ထာ့ေဖၚ်ပထာ့်ပီ့ ်ပဌာနး့ခ္ကး ၁ တျငး 
ေဒသအဆငးံ အစို့ရမ္ာ့ (တိုငး့ေဒသၾကီ့နြငးံ ်ပညးနယးအစို့ရမ္ာ့) အာ့ ―စိတးဝငးစာ့သညးံအသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့က 
တကးၾကျစျာ့ပူ့ေပါငး့ပါဝငးလာေစရနး အာ့ေပ့ရမညး‖ ဟုေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ၏အခနး့အေတားမ္ာ့မ္ာ့ တျငးပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈနြငးံပတးသကးသညးံလ္ာထာ့ခ္ကး 
မ္ာ့ကို်ပဌာနး့ထာ့ရာတျငး အခနး့ ၄.၄ ၉ ေရအသု့ဵခ္မႈစနစးတျငး ်ပႆနာရပးမ္ာ့ေပၚေပါကးပါက ေရအသု့ဵ်ပဳ 
သူမ္ာ့၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ်ဖငးံေစာငံးၾကညးံစစးေဆ့မႈမ္ာ့ ေဆာငးရျကးရနးေဖၚ်ပထာ့သညး၈ အခနး့ှ၀.၀တျငးေရ 
သယဵဇာတစီမဵကိနး့မ္ာ့နြငးံ ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကို ်ပညးသူအစုအဖျ႔ဲမ္ာ့နြငးံပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသငးံ 
ေၾကာငး့်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ ်မနးမာနိုငးငဵသစးေတာဥပေဒ၇ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့မူဝါဒ နြငးံ ပတးဝနး့က္ငး 
ထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့ဆိုငးရာလမး့ညႊနးမ္ာ့အပါအဝငး ဥပေဒမူေဘာငးမ္ာ့တျငးလညး့ ပူ့ပါငး့ပါဝငးေဆာငး 
ရျကး်ခငး့ ကို အေလ့ထာ့်ပဌာနး့ထာ့သညး၈    
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  အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ၏ အခနး့ ၂ တျငး ―စိုကးပ္ိဳ့ေရ့ မဟာဗ္ဴဟာမ္ာ့အာ့ေခတးနြငးံအညီ်ပငးဆငး်ပဳစု 
်ခငး့၇ေ်မဆီလႊာတိုကးစာ့မႈေလ္ာံနညး့ေစ်ခငး့နြငးံ ေ်မၾသဇာဓါတးတုိ့ပျာ့ေစ်ခငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရာ 
တျငးသုေတသနနြငးံနညး့ပညာဆိုငးရာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ကပူ့ေပါငး့ပါဝငးလာေစ်ပီ့ေရ၇ေ်မဆီလႊာနြငးံေ်မယာစီမဵ 
ခနးချမဲႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငးအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ်မြငးံတငးေပ့ရနး‖ေဖၚ်ပထာ့သညး၈   

အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ အခနး့ှွ.၃တျငး ―ေဒသႏၲရအုပးခ္ဳပးေရ့ဌာနမ္ာ့်ဖစးေသာ ေရသယဵဇာတ 
ေအဂ္ငးစီ (WRAs)၇ ်မဴနီစီပယးနြငးံ သမဝါယမ နြငးံ ်ဖစးနိဳငးလ္ငး ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ အသငး့အဖျဲ႔ မ္ာ့အေန ်ဖငးံ 
ေရ သယဵဇာတစီမဵကိနး့မ္ာ့ေရ့ဆျခဲ္မြတးရာတျငး ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေစရနး ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ေရသယဵဇာတ 
နြငးံဆကးစပးသညး ံ အေရ့အရာမ္ာ့တျငး ေဒသတျငး့ အစို့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ 
အစို့ရ မဟုတးေသာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ ်ပညးတျငး့နြငးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ အစို့ရအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့က ပူ့ေပါငး့ 
ပါဝငးေဆာငးရျကးလာေစရနး အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရအရငး့အ်မစး ေကားမတီက တရာ့ဝငးေပါငး့စပးညြိနိဳငး့ 
ေပ့ရမညး‖ဟုလညး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 

ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခ္ကးေရ့ဆျရဲာတျငး အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကး 
သူမ္ာ့ကေဆျ့ေႏျ့ဘကးအစုအဖျဲ႔ (Reference Group)အေနနြငးံ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးနိုငးရနး်ပဌာနး့ထာ့ေလံရြိ 
သညး၈ အဆိုပါေဆျ့ေႏျ့ဘကး အစုအဖျ႔ဲတျငးအဓိကအာ့်ဖငးံ NGOမ္ာ့၇ လူမႈအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၇ ေဒသႏၲရ 
အဆငးံေရအသဵု့်ပဳသူအဖျဲ႔မ္ာ့၇ စကးမႈလုပးငနး့နြငးံပုဂၢလိကအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့နြငးံနိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့နြငးံ သုေတန   
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့လညး့ပါဝငးနိုငးသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ဘကးအဖဲျ႔မြကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ကို က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႕ဖိတး 
ၾကာ့သငးံေသားလညး့ အကယး၊ေဆျ့ေႏျ့ ဘကးအဖျအဲစညး့မြာ အလျနးၾကီ့မာ့ေနပါက ဖျဲ႔စညး့ရ်ခငး့၏ရညး 
ရျယးခ္ကးကို်ဖညးံဆီ့ရနးအခကးအခဲေတျ႔နိဳငးသညး၈ အဆိုပါအေ်ခအေနကို ေ်ဖရြငး့နိဳငးရနးအတျကးေဆျ့ေႏျ့ 
ဘကးအစုအဖျဲ႔မ္ာ့တစးခုထကးမကပိုမိုဖျဲ႔စညး့်ခငး့သို႔မဟုတး အဖျဲ႔ချဲမ္ာ့ဖျဲ႔စညး့်ခငး့်ခငး့တို႔ ေဆာငးရျကးရနးလို 
သညး၈  အဆိုပါအစုအဖျဲ႔ချဲ မ္ာ့သညး ရညးရျယးခ္ကးတစးမ္ိဳ့မ္ိဳ့အတျကး ယာယီဖျဲ႔စညး့ရနးသာ လိုအပး်ခငး့ 
လညး့ ်ဖစးနိဳငးသညး၈  

ေဆျ့ေႏျ့ဘကးအစုအဖျ႕ဲကို ်မစးဝြမး့ေဒသစိမဵခနး႔ချမဲႈစီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့လုပးငနး့၏(ှ) ဦ့စာ့ေပ့ေ်ဖ 
ရြငး့ရမညးံ်ပႆနာမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့၇ (ဿ) ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာလ္ာထာ့ခ္ကးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့၇ (၀) ်ပႆနာ 
ေ်ဖရြငး့ရာတျငးအသု့ဵ်ပဳမညးံနညး့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့နြငး(ံ၁) ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချဲမႈ စီမဵခ္ကးမူၾကမး့ 
တို႔နြငးံပတးသကးသညးံ စဦ့ပိုငး့အဆငးံမ္ာ့တျငးေဆျ့ေႏျ့ညြိနိဳငး့ရနး ဖိတးၾကာ့ေဆာငးရျကးသငးံ်ပီ့ဖိတးၾကာ့စာ 
မ္ာ့ကို အခ္ိနးမီ်ဖနး႔ေဝသငးံသညး ( အခနး့၂.၀ နြငးံ ပဵု ၂.၀ တို႔ကိုလညး့ၾကညးံရနး)၈ စိတးဝငးစာ့သညးံ အစုအဖျ႔ဲ 
မ္ာ့အေနနြငးံလညး့ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေလံလာချငးံအ်ပညးံအဝေပ့သငးံသညး၈     

ပူ့ေပါငး့ပါဝငး်ခငး့်ဖစးစဥးတျငး ေလံလာသူအေန်ဖငးံလညး့ပါဝငးနိဳငးသညး၈ အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံမညးသူမ 
ဆို(ပုဂၢိဳလးတစးဦ့်ခငး့၇ အဖျဲ႔အစညး့တစးခု)သညးေလံလာသူ်ဖစးနိဳငးသညး၈ ေလံလာသူမ္ာ့ကို်မစးဝြမး့ေဒသ 
စီမဵခနး႔ချမဲႈစီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့အဆငးံဆငးံမြရရြိလာသညးံ ရလဒးမ္ာ့အေပၚတျငး သတးမြတးထာ့သညးံအခ္ိနး 
ကာလအ တျငး့စာ်ဖငးံေဝဘနးအၾကဵ်ပဳရနးချငးံ်ပဳနိဳငးသညး၈ ေဝဘနးအၾကဵ်ပဳမႈမ္ာ့အေပၚေလံလာသူ အေနနြငး ံ
ေကားမတီ၏ တုနး႔်ပနးမႈကို ရရြိသငးံသညး၈   

လကးရြိအေ်ခအေနတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံ နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသချအဲဆငးံမ္ာ့တျငး ပူ့ေပါငး့ေဆာငး 
ရျကးမႈအာ့ေကာငး့လာေစရနးအတျကး မညးသို႔ေဆာငးရျကးမညးဆိုသညးကို စဥး့စာ့သု့ဵသပးရနးလိုသညး၈ ထို႔အ 
တူမညးသညးံဆကးစပးအစုအဖျဲ႔မ္ာ့နြငးံ မညးသညးံလုပးငနး့ဆိုငးရာကို ေဆျ့ေႏျ့ညြိနိုငး့မညးဆိုသညးကိုလညး့ 
ဥပေဒအရ ေဖၚထုတးရနးလိုအပး သညး၈ 
 
၂.၀်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈႈစီမဵခ္ကး 
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ယခငးက ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈစီမဵခ္ကးေရ့ဆျေဲဆာငးရျကးသညးံ အစဥးအလာ်မနးမာနိုငးငဵ တျငးမရြ ိ
ေသားလညး့ ယခုအခါတျငးမူအမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငးဤသို႔ေဆာငးရျကးရနးရညးရျယးခ္ကးး 
တစးခုအေနႏြငးံသတးမြတး်ပဌာနး့ထာ့သညး(်ပဌာနး့ခ္ကး ၂)၈ထို႔အ်ပငးှွနြစးတစးၾကိမး်ပနးလညးသု့ဵသပး ်ပငး 
ဆငးေရ့ဆျရဲနးလညး့်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ သို႔ေသား်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈစီမဵခ္ကးေရ့ဆျရဲနး လုပးထု့ဵလုပးနညး့ 
်ပဌာနး့ရ်ခငး့မရြိေသ့ေပ၈ သို႔ေသား အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒနြငးံေရဥပေဒလမးညႊနးမူေဘာငးနြစးခုလု့ဵ   တျငး 
ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့မြတးပဵုတငး်ခငး့၇ စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာအစီအမဵမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့ နြငးံ ပူ့ေပါငး့ပါဝငး ေဆာငးရျကး 
်ခငး့စသညးတုိ႔နြငးံ ပတးသကးသညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့မြာ စီမဵကိနး့တစးခုေရ့ဆျဲ် ခငး့နြငးံ ဆကး 
စပးေနေၾကာငး့သတိ်ပဳရနးလိုအပးသညး၈ နိုငးငဵလု့ဵနြငးံဆိုငးသညးံ ခိုငးမာ်ပညးံစဵုေသာ စီမဵခနး႔ချမဲႈ 
စနစးတစးရပးေဆာငးရျကးနိိဳငးရနးအတျကး ေရဥပေဒတစးရပး်ပဌာနး့လ္ကးစီမဵခနး႔ချမဲႈစီမဵခ္ကး ေရ့ဆျရဲာ 
တျငးပါဝငးရမညးံ အေ်ခခဵမ္ာ့ကိုေဖၚထုတး်ပဌာနး့ရနးလိုသညး၈ အ်ပီ့သပးေရ့ဆျဲ် ပီ့သညးံစီမဵခ္ကးတျငးး 
ေရ့ဆျရဲာ၉မ္ာ့စျာအေထာကးအကူရရြိသညးံ ်ပညးသူအစုအဖျ႔ဲမ္ာ့၇အစုိ့ရဌာနမ္ာ့နြငးံညြိနိဳငး့ ေဆျ့ေႏျ့ရရြိခ္ကး 
မ္ာ့ကို အသုဵ့်ပဳရနးအၾကဵ်ပဳအပးပါသညး၈   

ေအာကးတျငးေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈစကးဝနး့တျငးပါဝငးသညးံ အဓိကအဆငးံမ္ာ့ကို ဥေရာပသမၼဂၢ 
ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးနြငးအံညီ အဆို်ပဳတငး်ပအပးပါသညး၈ အဆိုပါအဆငးံမ္ာ့သညး မညးသညးံစီမဵခနးး႔ချဲ  
မႈဆိုငးရာစီမဵကိနး့အတျကးမဆိုအေရ့ပါသညးံအဆငးံမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပး ေရ့လုပးငနး့(River 
Basin Administartive Approach) နြငးပံတး သကးသညးံၾကိဳတငး်ပငးဆငးမႈမြာ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈ 
စကးဝနး့တျငး ပါဝငး်ခငး့မရြိ (အ ထကးအခနး့၂.ဿတျငးၾကညးံရနး)၈ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈ စကးဝနး့တျငး 
်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵခနး႔ချမဲႈစီမဵခ္ကး (River Basin Management Plan) ေရ့ဆျဲ် ပဳစုရနးရညးရျယးလ္ကး အဆငးံ 
မ္ာ့အၾကာ့အခ္ိနးကာလသတးမြတး်ပီ့လ္ငး စကးဝနး့ပဵုလညးပတးရနး်ဖစးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသအုပးခ္ဳပးေရ့လုပး 
ငနး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ကို ်မစးဝြမး့ေဒသ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈစကးဝနး့၏ပထမဆု့ဵ လုပးငနး့ကို စတငးအ 
ေကာငးအထညးမေဖၚမြီ ေဆာငးရျကးသညးံအဆငးံသဵုညအ်ဖစးသတးမြတးရနး်ဖစးသညး၈ေရအရငး့အ်မစးစီမဵ ခနး႔ချမဲႈ 
စကးဝနး့အတျငး့ပါဝငးသညးံ အဓိကအဆငးံမ္ာ့ကို ေအာကးတျငးေဖၚ်ပအပးပါသညး၈  
(ှ) ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏သျငး်ပငးလကၡဏာေဖၚထုတး်ခငး့၇ အမ္ိဳ့အစာ့ချဲ် ခာ့်ခငး့ နြငးံ ကိနး့ဂဏနး့အ 
ခ္ကးအလကး စီမဵခနး႔ချ် ခငး့  
(ဿ) ေရ၏ အေ်ခအေနအတနး့အစာ့ချဲ် ခာ့်ခငး့၇ ်ပႆနာရပးမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့/ အဓိကပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ နြငးံ စီမးအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈဆိုငးရာအခကးအခဲမ္ာ့ ဆဵု့်ဖတးသတးမြတး်ခငး့   
(၀) ေဆာငးရျကးမညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့  
(၁) ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့   

်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈစီမဵခ္ကးကို လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးမႈ အစီရငးခဵစာအ်ဖစး ယူဆ လ္ကး ေရ့ဆျဲ 
ရနး်ပငးဆငးစဥးကာလအတျငး့အက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က ပူ့ေပါငးပါဝငးေဆာငးရျကးခဲမံႈကုိ အခနး့တစး 
ခနး့်ဖငးသီံ့သနး႔ေဖၚ်ပသငးံသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသတိုငး့၏အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈစီမဵကိနး့ကို အမ္ိဳ့သာ့ 
ေရသယဵဇာတေကားမတီက သေဘာတူရနး နြငးံ အဆိုပါစီမဵကိနး့ဆိုငးရာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ်ပညးသူလူထု 
က အလျယး တကူရယူနိုငးေရ့စီစဥးေပ့ရနးအၾကဵ်ပဳအပးပါသညး၈ 
 
၂.၀.ှ၈ ေရ၏ထူ့်ခာ့သညးံ သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့နြငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ 
(Characterization and Data management) 

ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈစီမဵခ္ကး ေရ့ဆျနိုဲငးရနး ေဆာငး 
ရျကးရမညးပံထမဦ့ဆု့ဵလုပးငနး့မြာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့စုစညး့၊ ေရ၏ထူ့်ခာ့သညးံသျငး်ပငးလကၡ 
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ဏာမ္ာ့ကိုေဖၚထုတး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ေရ၏ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာအရညးအေသျ့နြငးံပတးသကးသညးံ အခ္ကးအ 
လကးမ္ာ့ကို ေကာကးယူစုစညး့ရနး ေဒသခဵေရသယဵဇာတ စီမဵအုပးခ္ဳပးသညးံ ဌာနမ္ာ့တျငးတာဝနးရြိသညး၈ 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့တညးရြိရာေနရာမ္ာ့မြ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေကာကးယူ စုစညး့ရာတျငး်မစးဝြမး့ေဒ 
သေကားမတီ သို႔မဟုတး ်မစးဝြမး့ေဒသချဲ ေကားမတီမ္ာ့နြငးံညြိနိုငး့ေဆာငးရျကးရနးလိုမလို ဆု့ဵ်ဖတးရနးလိုအပး 
သညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသေကားမတီဝငးမ္ာ့တျငး ကိနး့ဂဏနး့အခ္ကး အလကးမ္ာ့ေကာကးယူရနး တာဝနးရြိသညး 
ဟုမဆိုလိုေသားလညး့ ၁ငး့တို႔နြငးံသကးဆိုငးရာေဒသမ္ာ့အတျငး့ရြိ (ခရိုငး နြငးံ ်မိဳ႔နယးမ္ာ့) ေရအရငး့အ်မစး 
မ္ာ့၏ထူ့်ခာ့မႈသျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ကိုေဖၚထုတးရနး နြငးံသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့စုစညး့ရနးမူတာဝနးရြိ 
သညး၈  သိပၸဵနညး့က္ နြငးံ အေသ့စိတး (Expert based information) သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့လို 
အပးသညး၈သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့စုစညး့ရာတျငး ေဒသနြငးံဆိုငးသညးံသိပၸဵနညး့က္ သတငး့အခ္ကးအ 
လကးမ္ာ့ကို  ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ထဵမြရယူနိုငးသညး၈ 

်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုအတျငး့ သတငး့အခ္ကးအလကးစုစညး့်ခငး့နြငးံ ေရအရညးအေသျ့အေ်ခအေန၇ 
ေရအသု့ဵ်ပဳမႈအေနအထာ့ နြငးံ ရငးဆိုငးၾကဳဵေတျ႔ရသညးံ်ပႆနာမ္ာ့စသညးတို႔ကို ဆနး့စစးရရြိမႈအေပၚ 
အေ်ခခဵလ္ကး ခဲျ် ခာ့ရရြိသညးံယူနစးမ္ာ့ကို water bodies ဟုေခၚသညး၈ Water Body တစးခုသညး ်မစးဝြမး့ 
ေဒသတစးခုအတျငး့ဆကးစပးတညးရြိသညးံ ေဂဟစနစးချမဲ္ာ့်ဖစး်ပီ့ ၁ငး့တို႔အေပၚတျငးမူတညးလ္ကး  
ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကိုခ္မြတးသညး (EU WFD Definition)၈ Water bodyတစးခု၏ 
နယးနမိတးမ္ာ့သတးမြတးရာတျငးအေ်ခခဵသု့ဵသပးနုိငးရနးအတျကးသတငး့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့လိုအပးသညး၈ 
သုိ႔ေသား သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အ်ပညးံအစဵုမရရြိမီကပငး နယးနိမိတး ကို အၾကမး့သတးမြတးးသငးံ်ပီ့ 
်ပညးံစဵုသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရရြိလာသညးံအခါတျငး ်ပနးလညး်ပငးဆငး ရနး်ဖစးသညး၈ အဆိုပါWater body 
အတျငး့ရြိ ေရမ္ာ့၏ ေဂဟေဗဒဆိုငးရာ၇ ေရ၏ရုပး   သျငး်ပငးဆိုငးရာ နြငးံ ဓါတုဆိုငးရာအေ်ခအေနမ္ာ့ကို 
ဆနး့စစးသတးမြတးေဖၚ်ပထာ့ရနးလိုသညး၈ တိုငး့တာရမညးံေရအရညးအေသျ့ ဆိုငးရာအေ်ခခဵမ္ာ့ (Elements) 
နြငးံလကၡဏာ (Aspects) မ္ာ့ကို ဆဵု့်ဖတးရနးလိုအပးသညး၈ 

အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငးေရအရညးအေသျ့နြငးံပတးသကး၊ ဆနး့စစးရမညးံအေ်ခခဵ 
(elements)သု့ဵမ္ဳိ့်ဖစးေသာဓါတု၇ဓါတု-ရူပနြငးံေရ၏ရုပးသျငး်ပငးတို႔ကိုေဖၚ်ပထာ့သညး၈ ဥေရာပေရဥပေဒ 
လမး့ညႊနးမူေဘာငးအရလညး့ အဆိုပါ element သု့ဵမ္ဳိ့ကိုအေ်ခခဵလြ္ကး ေရအရညးအေသျ့ကိုဆနး့စစး 
ေဖၚ်ပရနး သတးမြတးထာ့ေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ဥေရာပ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး 
အဆိုပါelement  သု့ဵမ္ဳိ့ကို လကၡဏာသျငး်ပငးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံဆနး့စစးေဖၚ်ပရနး်ပဌာနး့ထာ့ေသားလညး့ ်မနးမာံ 
ေရဥပေဒလမး့ ညႊနးမူေဘာငးတျငးမူ်ပဌာနး့်ခငး့မ်ပဳရေသ့ေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈ ေရနြငးံဆိုငးသညးံ ေဂဟစနစး 
အလိုကးေရအ ရညးအေသျ့နြငးံပတးသကးသညးံ အညႊနး့မ္ာ့၏ သျငး်ပငးလကၡဏာကျဲ် ပာ့်ခာ့နာ့ေသာေၾကာငးံ 
ဆနး့စစးေဖၚ ်ပရမညးံ်မစး၇ကနးနြငးံ ကမး့ရို့တနး့ေဒသေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ ေရအရညးအေသျ့နြငးံဆိုငးသညးံ 
သျငး်ပငး လကၡဏာမ္ာ့ကို စာရငး့်ပဳစုထာ့ရနးလိုအပးသညး၈ ဥေရာပေေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး 
ေဖၚ်ပထာ့ ေသာ ေရအရညးအေသျ့နြငးံဆိုငးသညးံ သျငး်ပငးလကၡဏာမ္ာ့ကို ဥပမာအေနနြငးံ ေအာကးပါ 
အတုိငး့ ေဖၚ်ပအပးပါသညး၈ 

- ဓါတုနြငးံဓါတုရူပဆိုငးရာ element မ္ာ့ ( အပူနြငးံ ဆိုငးသညးံေ်ခအေန၇ ေအာကးဆီဂ္ငး ပါဝငးမႈအေ်ခ 
အေန၇အငနးဓါတးပါဝငးမႈ၇အကးစစးေပါကးမႈအေ်ခအေနနြငးံ အညစးအေၾက့မ္ာ့၇ေရထုအတျငး့စီ့ဝငးေန 
ေသာ အဓိကအညစးအၾက့မ္ာ့၇ ေရထုအတျငး့ သိသာထငး့ရြာ့သညးံ အေရအတျကး်ဖငးံဝငးေရာကး 
ေနသညးံ အ်ခာ့အညစးအေၾက့မ္ာ့)     

- ေရ၏ရုပးသျငး်ပငးအရညးအေသျ့နြငးံဆိုငးသညးံ element မ္ာ့ (ေရစီ့ဆငး့မႈ―စီ့ဆငး့ေနသညးံပမာဏ 
နြငးအံခ္ိနးကာလအလိုကးေ်ပာငး့လဲမႈ၇ ေ်မေအာကးေရနြငးံဆကးစပးေနမႈ၇ river continuity ၇ရုပးသျငး 
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်ပငးအေ်ခအေန၇ ်မစး၏ေရအနကး နြငးံ ်မစးေၾကာငး့အက္ယးေ်ပာငး့လဲမႈ၇ ်မစးသို႔မဟုတးေရကနးၾကမး့ 
်ပငး၏အလႊာနြငးံ ဖျဲ႔စညး့ပဵု၇ ်မစးကမး့ပါ့ဇဵု၏ဖျဲ႔စညး့ပဵု)   

- ဇီဝေဗဒ elementမ္ာ့(ေရေပါငး့ပငးမ္ာ့ေပါမ္ာ့မႈနြငးံဖျဲ႔စညး့ပဵု (်မစးမ္ာ့အတျငး့)၇ ေရေမြားပငးမ္ာ့ 
ေပါမ္ာ့မႈ နြငးံဖျဲ႔စညး့ပဵု(ကနးမ္ာ့အတျငး့)၇ ေက္ာရို့မံဲေရေအာကးေနသတၲဝါမ္ာ့ ေပါမ္ာ့မႈနြငးံဖျ႔ဲစညး့ပဵု၇ 
ငါ့မ္ိဳ့စိတး မ္ာ့ေပါမ္ာ့မႈ၇ ဖျ႔ဲစညး့ပဵုနြငးံ အသကးအတနး့အစာ့အလိုကးတညးရြိမႈ) ှ    

တိုငး့တာမညးံေရအရညးအေသျ့အေ်ခခဵမ္ာ့ (aspects) ကိုေရြ့ဦ့စျာဦ့စာ့ေပ့အဆငးံသတးမြတးရနးနြငးံ 
ပထမဦ့စျာတိုငး့ တာဆနး့စစးမညးံ အေ်ခခဵ (aspect) ကိုေရျ့ခ္ယးရနး၇ ဆကးလကး၊မညးသညးံ အေ်ခခဵမ္ာ့ 
သညးမ်ဖစးမေနတိုငး့တာ ဆနး့စစးရမညးဆိုသညးကို ေရျ့ခ္ယးရနးအၾကဵ်ပဳပါသညး (ဇယာ့ ၂.၀.ှ)၈ ရရြိလာ 
သညးံသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အေပၚအေ်ခခဵလ္ကး ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့နြငးံ စီမဵခ္ကးေရ့ဆျဲ် ခငး့မ္ာ့ 
ေဆာငးရျကးရနးလိုသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္ရနးသတငး့အခ္ကး အလကးကို အ်မဲတနး့ေစာငံး 
ဆိုငး့ရနးမလိုအပးေပ၈  
ဇယာ့ (၂.၀.ှ)၈ ေရအရညးအေသျ့တိုငး့တာဆနး့စစး ရနးအတျကး ေအာကးပါတို႔ကို ဦ့စာ့ေပ့ စာရငး့ တျငး 
ထညးံသျငး့ရနး်ဖစးသညး၈  
 

ဓါတုေဗဒအေ်ခခဵမ္ာ့ ်မစး ေရကနး 
ကလိုရိုဖီ့လး-a 
ေဖါံစဖရပးစုစုေပါငး့ 
ေဖါံစဖိတး (Free) 
နိုကးၾတိဳဂ္ငးစုစုေပါငး့ 
နိုကးႀတိတး နြငးံ အမို့နီ့ယာ့ 
ညစးညမး့မႈ,Ph, လြ္ပးကူ့နိုငးမႈ 
ေအာကးဆီဂ္ငးေပ္ားဝငးမႈ 
နြငးံ ေရ၏အေရာငး 
ဘကးတီ့ရီ့ယာ့ (Coliform) 
 

ပယးရီဖိုငးတျနး(periphyton) 
နြငးံေရေအာကးေန 
ေက္ာရို့မံဲသတၲဝါမ္ာ့ 
 

ေရေမြားပငးမ္ာ့၏ဖျဲ႔စညး့ပဵု 
အေရအတျကးနြငးံ 
အရညးအေသျ့ 

   
 

အထကးပါ ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာအေ်ခခဵမ္ာ့ (Elements)ကို တိုငး့တာဆနး့စစး်ခငး့အ်ပငး 
ေအာကးပါတို႔ကိုလညး့ တိုငး့တာဆနး့စစးရနးလိုအပးသညး၈ 
(က) ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံ ဆိုငးသညးံ စီ့ပျာ့ေရ့အက္ိဳ့အ်မတးဆနး့စစး်ခငး့ 
(ခ)ေ်မေပၚေရ အေပၚသကးေရာကးေနသညးံ ဖိအာ့မ္ာ့နြငးံ ဖိအာ့တစးမ္ိဳ့ေၾကာငးံ ေရအရညးအေသျ့ေပၚတျငး 
အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈအာ့စီစစး်ခငး့၈ ဥပမာလူတို႔၏လုပးရပးမ္ာ့ေၾကာငးံ ေ်မေပၚေရ၏အေနအထာ့အေပၚအ 
က္ိဳ့သကးေရာကးမႈ(ေရထုတးယူသု့ဵစျဲ် ခငး့၇ပိတးေလြာငးထာ့်ခငး့၇ ေရထုအတျငး့ နြငးံ ်ပငးပမြလာေသာ အညစး 
အေၾက့မ္ာ့) နြငး ံ
(ဂ) အနာဂတးေရအသု့ဵခ္မႈမ္ာ့နြငးံ အလာ့အလာမ္ာ့အာ့ေဖၚ်ပ်ခငး့၈ အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူ 
ေဘာငးတျငးလညး့ ေရအသု့ဵခ္မႈနြငးံပတးသကးသညးံ ညႊနး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့ပါဝငးသညး၈  

ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ သျငး်ပငးလကၡဏာ ချဲ် ခာ့်ခငး့၏ အစိတးအပိုငး့တစးခုအ်ဖစး သီ့်ခာ့စီမဵခနး႔ချမဲႈ 
ရညးမြနး့ခ္ကးပနး့တိုငး သတးမြတးထာ့သညးံ ဧရိယာမ္ာ့ကို မြတးပဵုတငးထာ့ရနးအၾကဵ်ပဳအပးပါသညး၈ အဆိုပါ 
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ဧရိယာမ္ာ့တျငး(ှ)ေသာကးသု့ဵေရအတျကး သီ့်ခာ့ထိနး့သိမး့ကာကျယးထာ့သညးံဧရိယာမ္ာ့ ၇(ဿ)ေရကို 
အမြီ်ပဳ ရြငးသနးေနသညးမံ္ိဳ့စိတးမ္ာ့နြငးံ၁ငး့တို႔၏အတျကး ေနထိုငးက္ကးစာ့ရာေဒသအ်ဖစး ထိနး့သိမး့ကာ 
ကျယးထာ့ ရနးသီ့်ခာ့စီမဵခနး႔ချမဲႈလုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့သတးမြတးေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညးံေနရာမ္ာ့၇ (၀)မူလ 
သဘာဝအ ေနအထာ့မြၾကီ့မာ့သညးံ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လညး့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးထာ့်ခငး့ခဵရသညး ံ ေရထုတညးရြိရာ 
ေနရာမ္ာ့ပါဝငး သညး၈ အဆိုပါမူလသဘာဝအေနအထာ့မြၾကီ့မာ့သညးံ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လညး့မႈမ္ာ့်ပဳလုပး 
ထာ့်ခငး့ခဵရသညးံ ေရထုတညးရြိရာေနရာမ္ာ့တျငး ေရေၾကာငး့သျာ့လာေရ့အတျကးတညးေဆာကးထာ့သညးံ 
ဆိပးကမး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး အပနး့ေ်ဖနာ့ေနရာအေဆာကးအအဵုမ္ာ့တညးရြိသညးံေနရာမ္ာ့၇ ေသာကးသု့ဵ 
ေရ်ဖနး႔ေဝရနးး၇ ေရအာ့ လ ြ္ပးစစးထုတးလုပးလုပးရနးနြငးံ စိုကးပ္ိဳ့ေရ်ဖနးေဝရနးေဆာကးလုပးထာ့သညးံဆညးမ္ာ့၇ 
ေရၾကီ့ေရလြ္ဵမႈမြထိနး့ ခ္ဳပးရနးနြငးံေရေဖါကးထုတးရနး တို႔အတျကး သတးမြတးထာ့သညးံေနရာမ္ာ့ 
စသညးတို႔ပါဝငးသညး၈ အဆိုပါဧရိ ယာမ္ာ့အတျကး်မငးံမာ့သညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 
သတးမြတးရနးမလိုေသားလညး့ အထူ့ ကာကျယးထိနး့သိမး့ရနးလိုအပးသညးံ ဧရိယာမ္ာ့အတျကး ေရအရညး 
အေသျ့ဆိုငးရာ သီ့်ခာ့စဵမ္ာ့ သတးမြတးေပ့ရနးလိုအပးသညး (ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ 
ပတးသကးသညးံ အေၾကာငး့အရာကို လာမညးံ အခနး့တျငး အက္ယးတဝငးံေဖၚ်ပထာ့သညး)၈ 
 
သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့     

ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ သျငး်ပငးလကၡဏာကို ေဖၚထုတးရနးအတျကး အစဥးအလာအရစုစညး့လာခံဲ 
ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ပဵုစဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ ကိနး့ဂဏနး့အခ္ကးအလကးအေ်ခခဵမ္ာ့တညး 
ေဆာကးထာ့ေလံရြိၾကသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈနညး့လမး့ကို အေကာငးအထညးေဖၚသညးံအခါတျငး 
တညးေဆာကးထာ့ေသာကိနး့ဂဏနး့အခ္ကးအလကးအေ်ခခဵမ္ာ့ကို ်မစးဝြမး့ေဒသနြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသချဲယူနစး 
မ္ာ့အတျကးအသစး်ပနးလညးစုစညး့သငးံသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး တျငး ေရသယဵ 
ဇာတနြငးံပတးသကးသညးံ သတငး့အခ္ကးအလကးဘဏးတညးေထာငးေရ့သညး အဓိကရညးရျယးခ္ကးတစး 
ခု်ဖစးသညး 

ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး―်မစးဝြမး့ေဒသတစးခု်ခငး့အတျကး သတငး့အခ္ကးအလကး 
ေကာကးယူ်ခငး့နြငးံ စုစညး့်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးအတျကး သငးံေလ္ားသညးံ အစီအစဥးမ္ာ့ခ္မြတးေဆာငးရျကး 
သငးံသညး‖ ဟုေဖၚ်ပထာ့သညး၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံ ေရအရငး့အ်မစးနြငးံ်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ 
ညႊနးၾကာ့မႈဦ့စီ့ဌာနေအာကးတျငး တညးေထာငးမညးံ ေရသယဵဇာတသတငး့အခ္ကး အလကးဗဟိုဌာန 
(Hydroinformatic Centre)အတျငး့အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံသတငး့အခ္ကး အလကးစနစး (National Database 
System) တစးရပးထညးံသျငး့တညးေထာငးသျာ့ရနးဆု့ဵ်ဖတးထာ့သညး၈ 

ေရဥပေဒ်ပဌာနး့ရာတျငးမညးသညးံဌာနသညး သတငး့အခ္ကးအလကးအေ်ခခဵစနစးတညးေထာငး်ခငး့   
နြငးံစီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့တို႔နြငးပတးသကး၊တာဝနးရြိသညး ဆိုသညးနြငးံအဆိုပါတာဝနးမ္ာ့မြာမညးသညးတို႔ ်ဖစးသညးဆို 
သညးကိုရြငး့လငး့်ပတးသာ့စျာဆု့ဵ်ဖတး်ပဌာနး့ေပ့ရနးလိုအပးသညး၈ လုပးငနး့မ္ာ့လကးေတျ႔က္စျာေဆာငးရျကး 
နိုငးရနးအတျကးမူ နိုငးငဵအတျငး့ရြိ ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသချမဲ္ာ့ ဆိုငးရာ အခ္ကးအလကး မ္ာ့စု 
စညး့ပါဝငးသညးံေရသယဵဇာတသတငး့အခ္ကးအလကးဘဏးကိုတာဝနးယူသညးံ အစို့ရဌာနတစးခုဖျဲ႔စညး့သငးံ 
သညး၈အဆိုပါဌာန၏တာဝနးမ္ာ့တျငး ေကာကးယူစုစညး့ထာ့ေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုအက္ိဳ့ရြိထိ 
ေရာကးစျာသိုမြီ့ထာ့်ခငး့လုပးငနး့အပါအဝငး်ဖစးသညး၈ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံသတငး့အခ္ကး 
အလကးမ္ာ့ လကးေတျ႔ေကာကးယူစုစညး့်ခငး့ကိုမူ ေဒသခဵဌာနမြ ေလံက္ငးံေပ့ထာ့သညးံဝနးထမး့မ္ာ့ 
ကေဆာငးရျကးနိုငးသညး၈   
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ဥေရပသမၼဂၢအဖျဲ႔၏ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးနြငးံ Aarhus Convention တို႔ကံဲသို႔ေသာ ဥေရာပနြငးံ 
အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ကျနးဗငး့ရြငး့မ္ာ့တျငး ―ေရသယဵဇာတဆိုငးရာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို 
လျတးလပးစျာဆကးသျယးသိရြိချငးံဆိုငးရာအေ်ခခဵမူ‖ မြာ ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈနြငးံ ပတးသကးေသာ အေရ့ 
ပါသညးံအေ်ခခဵမူတစးခု်ဖစးသညး၈သို႔်ဖစး၊်မနးမာနိုငးငဵတျငး သတငး့အခ္ကးအလကး ဆကးသျယးရ ယူ်ခငး့နြငးံ 
ဆိုငးသညးံဥပေဒတစးရပး်ပဌာနး့ရနး သို႔မဟုတး ်ပဌာနး့မညးံအမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒတျငးသတငး့အခ္ကး အလကး 
ဆကးသျယးရယူချငးံဆိုငးရာအခနး့တစးခုထညးံသျငး့ရနး အၾကဵ်ပဳအပးပါသညး၈ သတငး့အခ္ကးအလကးေတာငး့ 
ခဵလႊာမ္ာ့တငး်ပ မလာမီ အငးတာနကးဝဘးဆိုဒးမြတစးဆငးံသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ၾကိဳတငး ထုတး်ပနးေပ့ 
်ခငး့်ပဳလုပးရနးအၾကဵ်ပဳအပးပါသညး၈သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အမ္ာ့်ပညးသူကသိရြိချငးံရရြိရနးထုတး်ပနး 
ေပ့်ခငး့သညးေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ ဓါတုနြငံးေဂဟစနစးဆိုငးရာ အေ်ခအေနကိုေဖၚထုတးသတး မြတးရာတျငး 
ဆကးသျယး်ခငး့နြငးံ ညြိ နိုငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးနိုငးရနးအတျကးအေရ့့ၾကီ့သညး၈ 
 
၂.၀.ဿ၈ ေရအရငး့အ်မစးအတနး့အစာ့မ္ာ့ချဲဲ်ခာ့်ခငး့၇ ်ပႆနာရပးမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့ နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့   

်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ အပိုငး့ (ဿ) (phase 2) တျငး ေဆာငးရျကးရနးလုပးငနး့ ၀ ခုပါဝငး 
သညး၈ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ အတနး့အစာ့ချဲ် ခာ့်ခငး့၇ ်ပႆနာမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ 
ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့တို႔်ဖစးသညး၈ ေဆာငးရျကးရမညးံလုပးငနး့မ္ာ့မြာ အခ္ငး့ခ္ငး့ဆကးစပးလ္ကးရြိ 
ေသာေၾကာငးံ ေခါငး့စဥးချတဲစးခုတညး့တျငး အထကးပါအတုိငး့ေပါငး့စပးေဖၚ်ပထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈   
ေရအရငး့အ်မစးအတနး့အစာ့မ္ာ့ချဲ် ခာ့်ခငး့ 

ေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ အရညးအေသျ့နြငးံဆိုငးသညးံအေ်ခခဵမ္ာ့(Elements)အာ့  ်မနးမာနိုငးငဵတျငး 
စဵနမူနာအ ်ဖစး သတးမြတးရနးအတျကး ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနကျဲ် ပာ့သညးံ ေရအရငး့အ်မစးတစးမ္ိဳ့စီ၏ 
အရညးအေသျ့အ်ခခဵမ္ာ့နြငးံဆိုငးသညးံ အညႊနး့မ္ာ့ကို ဆု့ဵ်ဖတးရနးလိုအပးသညး၈ ထိုသို႔ေဆာငးရျကးရနး 
အတျကး တညးရြိရာ ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေနအလိုကး ေရသယဵဇာတမ္ာ့၏ဓါတုဖျဲ႔စညး့ပဵု၇ သနး႔ရြငး့မႈအေ်ခ 
အေနနြငးံေဂဟအေ်ခ အေနတို႔နြငးံပတးသကးသညးံ စဵမ္ာ့ကိုေဖၚထုတးသတးမြတးသငးံသညး၈ ေရအရငး့အ်မစး 
မ္ာ့၏ေဂဟအေ်ခအေန နြငးံပတးသကး၊ Periphyton, ေရေမြားပငးမ္ာ့ (phytoplankton)၇ ေရေပါငး့ပငးမ္ာ့ 
(Aquatic Macrophyte)၇ေရနကးပိုငး့ေန သတၲဝါမ္ာ့ (Banthic animals) နြငးံ ငါ့မ္ာ့ ပါဝငးသညးံ 
ဇီဝအရညးအေသျ့တိုငး့တာရနး အေ်ခခဵ ၂ မ္ိဳ့လု့ဵကိုသီ့်ခာ့ ဆနး့စစးသငးံသညး၈ 

ပတးဝနး့က္ငးအေ်ခအေန်ခငး့မတူညီသညးံ ေရအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံလကၡဏာမ္ာ့်ဖစး 
ေသာေရေနာကးက္ိမႈ နြငးံ ေရတျငးအဟာရမ္ာ့ပါဝငးမႈစသညးံ တို႔မြာ အလျယးတကူနြိဳငး့ယြဥးေဖၚ်ပရနး မ်ဖစးနိုငး 
ေပ၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံေတာငးေပၚေဒသရြိေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ ်မစးဝကၽျနး့ေပၚေဒသရြိ ေရတို႔၏ပတးဝနး့ 
က္ငးဆိုငးရာ ေရအရညးအေသျ့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့မြာမတူညီနိဳငးေပ၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံ်မနးမာနိုငးငဵေရဥ ပေဒ 
နြငး ံ နညး့ဥပေဒမ္ာ့်ပဌာနး့သညးံအခါ ေရအရညးအေသျ့အတနး့အစာ့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့နြငးံဆိုငးသညးံ ေရအ 
ရညးအေသျ့အေ်ခခဵမ္ာ့ (Elements) နြငးံ ၁ငး့တို႔၏စဵမ္ာ့နြငးံလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ 
နြငးံဆိုငးသညးအံဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့ ထညးံသျငး့ရနးအၾကဵ်ပဳအပးပါသညး၈   

ေရ၏ေဂဟေဗဒနြငးံဆိုငးသညးံအဆငးံအတနး့မ္ာ့သတးမြတးရာတျငးေရတညးရြိသညးံ ေဂဟစနစးအမ္ိဳ့ 
အစာ့နြငးံေရအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့သညးအေရ့ပါသညးံအညႊနး့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ဥေရာပသမၼဂၢနိုငးငဵ မ္ာ့တျငး 
ေရ၏ဇီဝရူပ၇ ဇီဝနြငးံဓါတုဆိုငးရာသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ အေပၚတျငးအေ်ခခဵလ္ကး ညံဵ(poor) 
ဆိို့ရျာ့(bad)၇ အသငးံအတငးံ (moderate)၇ ေကာငး့( good) နြငးံ အလျနးေကာငး့ (high) ဟူ၊ေရ၏ပတး 
ဝနး့က္ငးဆိုငးရာ အရညးအေသျ့အဆငးံမ္ာ့ကိုချဲ် ခာ့သတးမြတးသညး၈ေကာငး့ နြငးံ အလျနးေကာငး့အဆငးံမ္ာ့ 
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မြာ ေရသယဵဇာတစီမဵခနးချမဲႈနြငးံဆိုငးသညးံ ရညးရျယးခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့်ဖစးသညး၈ထို႔ေၾကာငးံဥေရာပသမၼဂၢနိုငးငဵ 
မ္ာ့တျငးအကယး၊ေရအရငး့အ်မစး (Water body) တစးခု၏အဆငးံအတနး့မြာ ေကာငး့ နြငးံအလျနးေကာငး့ 
်ဖစးေနပါကအဆိုပါေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့မြအပ သီ့်ခာ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကး 
်ခငး့မရြိေပ၈   

လကးရြိအေနအထာ့တျငး်မနးမာနိုငးငဵ၉ ေရနြငးံပတးသကးသညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာသို႔မဟုတး ေဂဟ 
စနစးဆိုငးရာအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့သတးမြတးရ်ခငး့မရြိေသ့ေပ၈ ်မနးမာနိုငးငဵအေနနြငးံေ်မေပၚေရအ ရငး့အ်မစး 
အမ္ိဳ့မ္ိဳ့နြငးံနြငးံေ်မေအာကးေရမ္ာ့အတျကး ကိုယးပိုငးစဵမ္ာ့သတးမြတးရနး်ဖစးသညး၂ွ၈ ေသာကးသု့ဵေရနြငး ံ ဆိုငး 
သညးံစဵ၇စိုကးပ္ိဳ့ေရနြငးံဆိုငးသညးံစဵကံဲသို႔ေသာအ်ခာ့ေရအရညးအေသျ့စဵ မ္ာ့ကိုပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ သတးမြတးထာ့ 
သညးကိုမူေတျ႔ရြိရသညး၈က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြသတးမြတးထာ့ေသာ ေသာကးသု့ဵေရ ႏြငးံပတးသကးသညးံစဵ 
မ္ာ့ကိုေသာကးသု့ဵေရအတျကးသတးမြတး ထာ့သညးံေရအရငး့အ်မစး တညးရြိရာေရထုမ္ာ့ နြငးံပတးသကး၊ 
အသု့ဵ်ပဳသငးံသညး၈  
 
်ပႆနာရပးမ္ာ့ေဖၚထုတး်ခငး့ 

ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ေရအရညးအေသျ့ စဵမ္ာ့နြငးံံအညီ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ အတနး့အစာ့ကို 
ချဲ် ခာ့်ခငး့်ဖငးံ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ရငးဆိုငးၾကဳဵေတျ႔ေနရသညးံ ်ပႆနာရပးမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံသတငး့အ 
ခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုကိုသိရြိနိုငးသညး၈အဆိုပါ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ်ပႆနာနြငးံအက္ိဳ့သကးေရာကး 
မႈဆနး့စစးခ္ကး ( Pressure Inpact Analysis ) ရလဒး မ္ာ့နြငးံေပါငး့စပးအေ်ခ်ပဳလ္ကးး  ်မစးဝြမး့ေဒသချ ဲ
ေကားမတီမ္ာ့သညး ၁ငး့တို႔၏်မစးဝြမး့ေဒသချအဲတျငး့ရငးဆိုငးေနရသညးံံ ်ပႆနာရပးမ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့ေ်ဖရြငး့ 
မညးံအဆငးံအတနး့မ္ာ့ချဲ် ခာ့သတးမြတးသညး၈ အဆိုပါဦ့စာ့ေပ့အဆငးံအတနး့မ္ာ့ကို်မစးဝြမး့ေဒသေကားမ 
တီက်မစးဝြမး့ေဒသဧရိယာတစးခုလု့ဵနြငးံဆိုငးသညးံ ်ပႆနာရပးမ္ာ့၇ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဆိုငး 
ရာရညးမြနး့ခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့အေပၚတျငးအေ်ခ်ပဳလ္ကး အ်ပီ့သတးဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ထပးမဵခ္မြတးသညး၈်ပႆ 
နာရပးမ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့ေ်ဖရြငး့မႈ အဆငးံသတးမြတးရာတျငး ေကားမတီမ္ာ့အတျငး့နြငးံ ဆကးစပးအစုအဖျဲ႔မ္ာ့ 
နြငးံက္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ေဆျ့ေႏျ့ညြိနိုငး့်ပီ့မြသာလြ္ငးေဆာငးရျကးသငးံသညး၈ ေ်ဖရြငး့ရနး်ပႆနာရပးမ္ာ့ဦ့စာ့ 
ေပ့ေရျ့ခ္ယး်ခငး့နြငးစီံမဵခနး႔ချမဲႈဆိုငးရာ်ပႆနာမ္ာ့ကို  ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရာတျငး သကးဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကး 
စပးပတးသကး သူမ္ာ့နြငးေဆျ့ေႏျ့သငးံသညး၈ 
ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ 

အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ ရညးရျယးခ္ကးမြာ ေ်မပၚနြငးံ ေ်မေအာကးေရမ္ာ့ ၏ အရညး 
အေသျ့သညး―ေကာငး့မျနးသညးံအေနအထာ့‖ (Good Status) တျငးတညးရြိေနေစရနး်ဖစးသညး၈ ―ေကာငး့မျနး 
သညးအံေနအထာ့‖ ဆိုသညးံအဓိပၸါယးမြာ ်မနးမာနိုငးငဵတျငး ေ်မေအာကးေရနြငးံ ေ်မေပၚေရ (်မစး၇ ကနး၇ေရခ္ိဳ 
ေရငဵ စပး၇ နြငးံ ကမး့ရို့တနး့ေဒသေရ) အာ့လု့ဵကို သနး႔ရြငး့စျာ်ဖငးံံလဵုေလာကးစျာ သိုမြီ့ထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ 

အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး ၏အေ်ခခဵမူ(၀) တျငး ေဂဟေဗဒ နြငးံ ဓါတုဆိုငးရာ 
အေ်ခအေန မ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ ေဖၚ်ပရာတျငး  
(က) ဇီဝအရညးအေသျ့ (ငါ့၇ ေရေန ေက္ာရို့မံဲသတၲဝါမ္ာ့၇ ေရတျငးေပါကးပျာ့ေသာအပငးမ္ာ့) 
(ခ)်မစးကမး့ပါ့မ္ာ့နြငးံ၁ငး့တို႔၏တညးေဆာကးပဵု၇ ်မစးေၾကာငး့ထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးထာ့ရြိမႈ၇ 
်မစးေၾကာငး့မ္ာ့၏ၾကမး့်ပငးတညးေဆာကးပဵုစသညးံေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံပတးဝနး့က္ငးသျငး 
်ပငး လကၡဏာ   
(ဂ) အပူခ္ိနး၇ေအာကးဆီဂ္ငးေပ္ားဝငးမႈ နြငးံ အဟာရဓါတးမ္ာ့ပါဝငးမႈ အစရြိသညးံ ရူပ-ဓါတု အရညးအေသျ့ 
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(ဃ)ဓါတုအရညးအေသျ့၈ ၁ငး့်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြိ ေရတျငးပါဝငးေနသညးံအညစးအေၾက့မ္ာ့နြငးံပတး 
သကးသညးပံတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာအရညးအေသျ့အတနး့အစာ့မ္ာ့ကို ကိုညႊနး့ဆိုသညး၈ အဆိုပါအတနး့အစာ့ 
မ္ာ့်ဖငးံ ဦ့စာ့ေပ့ထိနး့ခ္ဳပးမညးံအညစးအေၾက့အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့က ေရတျငးအမ္ာ့ဆု့ဵပါဝငးနိုငးသညးံ ပမာဏ 
မ္ာ့ကိုသတးမြတးေဖၚ်ပသညး၈  

သို႔်ဖစး၊ ―သနး႔စငးသညးံေရ‖ မြာ ေရတျငး အ်မငးံဆု့ဵပါဝငးရနးသတးမြတးထာ့သညးံ အညစးအေၾက့ပမာဏ 
ထကးေက္ားလျနး်ခငး့မရြိသညးအံေ်ခအေနတျငးရြိသညးံ ေရကိုဆိုလို်ခငး့်ဖစးသညးဟု ဖျငးံဆိုနိုငးသညး၈ သို႔ေသား 
လညး့ ဇီဝအရညးအေသျ့နြငးံ ေရ၏ရုပးသျငး်ပငးလကၡဏာအရညးအေသျ့မ္ာ့ ―ေကာငး့အေနအထာ့‖ တျငးရြိရ 
မညးဆို်ခငး့မြာ ရြငး့လငး့မႈမရြိဘဲ ―လဵုေလာကးစျာသိုမြီ့ထာ့ရမညး‖ ဆိုသညးံအသု့ဵအနႈ့ဵမြာလညး့ ထပးမဵရြငး့ 
လငး့တငး်ပရနးလိုအပးေနေသ့သညး၈သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုအတျငး့ရြိ ်မစးဝြမး့ေဒသချေဲကား 
မတီမ္ာ့အေန်ဖငးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးပါ သတးမြတးထာ့သညးံ ေရအရညး 
အေသျ့အတနး့အစာ့နြငးမံညီသညးံ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ ကို ထိနး့သိမး့်ပဳ်ပငးရနးအတျကး ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 
ခ္မြတးရနးလိုသညး၈လကးရြိစီမဵကိနး့ကာလတျငးမူ အခ္ိဳ႕ေသာေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒ 
လမး့ညႊနးမူေဘာငးပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့နြငးံအညီ  ေကာငး့မျနးလာေအာငးေဆာငးရျကးရနးမ်ဖစးနိုငးေပ၈  သို႔်ဖစး၊ 
အခ္ိဳ႕ေသာေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး လကးေတျ႔က္သညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ဆဵု့်ဖတးခ္မြတးရနး 
လိုသညး၈အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့ရနး ်မစးဝြမး့ေဒ သချအဲတျငး့ 
ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတး၊ ေဆာငးရျကးမညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ကို သတးမြတးရာ တျငး 
လူမႈေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့နြငးံ စိတးဝငးစာ့သူအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ နြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ညြိနိုငး့ပျမဲ္ာ့က္ငး့ပေဆာငး 
ရျကးရနးလိုသညး၈       
 
လုပးငနး့ေဆာငးရျကးရာတျငး ခကးခဲမႈနညး့ပါ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့ 

ေရအရငး့အ်မစးအမ္ာ့အ်ပာ့တို႔သညး အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးပါ ေရအရညးအေသျ့ 
ဆနး့စစးရနးလိုအပးသညးံအေ်ခခဵ(Element)သု့ဵမ္ိဳ့လု့ဵနြငးံ ပတးသကးသညးံသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ 
―ေကာငး့အေနအထာ့‖ သို႔ေရာကးရြိသညးအထိေဆာငးရျကးရနးမြာလျယးကူ်ခငး့မရြိေပ၈ နိုငးငဵအတျငး့ရြိ 
အခ္ိဳ႕ေသာေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ မူလပတးဝနး့က္ငးအေနအထာ့မြာ ဆိပးကမး့မ္ာ့နြငးံ အ်ခာ့အေ်ခခဵအ 
ေဆာကးအအဵုမ္ာ့အ်ဖစးသို႔လညး့ေကာငး့အခ္ိဳ႕မြာဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကးလညး့ေကာငး့ မ္ာ့စျာေ်ပာငး့ 
လညး့ ခဵထာ့ရ်ပီ့်ဖစးသညး၂ှ၈ သို႔်ဖစး၊ ခကးခဲမႈနညး့ပါ့သညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတးလ္ကး အဆိုပါရညး 
ရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖၚနိုငးမညးံ စဵမ္ာ့၇ လုပးထု့ဵနညး့မ္ာ့နြငးံ စညး့ကမး့မ္ာ့ခ္မြတးေဆာငး 
ရျကးရနးလိုသညး၈ဥေရာပသမဂၢအဖျဲ႔ဝငးနိုငးငဵမ္ာ့တျငး ဤသို႔ေသာအေ်ခအေနမ္ိဳ့၉ ဥေရာပသမဂၢေရဥပေဒ 
တလမး့ညႊနးမူေဘာငးအရ ေအာကးပါစဵမ္ာ့နြငးံအညီ ခကးခဲမႈနညး့ပါ့ေသာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတး 
ေဆာငးရျကးသညး၈  
(က) ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အေပၚ ဆို့ရျာ့်ပငး့ထနးသညးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့မရြိေစရနးအတျကး 
သတးမြတးထာ့သညးံ လုပးငနး့အဆငးံမ္ာ့ ေဆာငးရျကး်ပီ့စီ့ေသာအခါ 
(ခ) ေရရြညးတညးတဵံသညးံဖျဵ႔်ဖိဳ့တို့တကးေရ့နြငးံ လူသာ့ေဘ့အႏၲရယးကငး့ရြငး့ေရ့တို႔အတျကး ပိုမိုအေရ့ၾကီ့ 
ေသာအေ်ခအေနေၾကာငးံ အ်ခာ့ေသာလူမႈေရ့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးေရ့ရာမူဝါဒမ္ာ့ကိုလစးလ္ဴရႈလ္ကး ေရအ 
ရငး့အ်မစးတညးရြိရာ ပတးဝနး့က္ငးအေနအထာ့ကို ေ်ပာငး့လဲရမညးံအေနအထာ့တျငးရြိေနေသာအခါ 
(ဂ)နညး့ပညာအရလညး့ေကာငး့ အဆမတနးမ္ာ့်ပာ့သညးံံကုနးက္စရိတးေၾကာငးံလညး့ေကာငး့    ေရအရညး 
အေသျ့မြာ―ေကာငး့မျနးသညးံ အေနအထာ့‖ သို႔ေရာကးရြိရနးေဆာငးရျကးနိုငးသညးံအေ်ခအေနမရြိသညးံအခါ 
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(ဃ) အေ်ခအေနအရ မူလမူဝါဒမ္ာ့ထကး ပို၊အေရ့ပါသညးံ မူဝါဒခ္မြတးေဆာငးရျကးရနးလိုအပးလာသညးံ အခါ 
(ဥပမာ၈ ေရလႊမး့မို့မႈမြကျယးရနး၇ ေသာကးသု့ဵေရ်ဖနး႔ေဝရနးစသညးံရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့်ဖညးံဆညး့ေပ့မညးံ 
မူဝါဒမ္ာ့)၈  

ေယ္ဘူယ အာ့်ဖငးံ ေရအရညးအေသျ့တို့တကးေကာငး့မျနးလာေစရနး တတးနိုငးသမ္ ထိနး့သိမး့်ပဳ်ပငး 
ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကိုေဆာငးရျကးသငးံသညး၈်မစးဝြမး့ေဒသအဆငးံတျငး အသငးံေတားဆု့ဵလုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ ေစာငးံ 
ၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး ေအာငး်မငးမႈရရြရနးအတျကး ခကးခဲမႈနညး့ပါ့ 
သညး ံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ေရျ့ခ္ယးသတးမြတးရနးလိုအပးသညး၈ အဆိုပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သတးမြတးရာတျငး 
ေဒသအေ်ခအေနမ္ာ့အေပၚ တျငးအေ်ခခဵသငးံသညး၈ဤသို႔ေဆာငးရျကးရနးအတျကးလညး့ အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ 
၏  အခနး့ ၆ အခနး့ချ ဲ၆.ှ တျငး ေအာကးပါအတိုငး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈ 
―်မစးေၾကာငး့မ္ာ့၇ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ ထိနး့သိမး့်ခငး့တို႔ကို သိပၸဵ နညး့က္ 
စီမဵခ္ကးေရ့ဆျခဲ္မြတးလ္ကး ေဒသခဵ်ပညးသူတို႔၏ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ်ဖငးံေဆာငးရျကးသငးံသညး၈‖     
 
၂.၀.၀၈ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့၇ ေရအသု့ဵ်ပဳချငးံလိုငးစငးထုတးေပ့်ခငး့နြငးံ အညစးအေၾက့ထုတးလႊတး 
မႈချငးံ်ပဳ်ခငး့ 

လုပးငနး့အစီအစဥး(Programme of Measures)ဆိုသညးမြာ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံပတးသကး 
၊လကးရြိ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵကိနး့ကာလအတျကးခ္မြတးထာ့သညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးမြနး့ခ္ကး ပနး့တိုငး 
မ္ာ့နြငးံအညီ  ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးရနးလ္ာထာ့သညးံ လုပးငနး့ မ္ာ့၏အခ္ဳပး်ဖစးသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ရြိ 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ ပတးဝနး့က္ငးအေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈဆနး့စစးခ္ကး၇ အနာဂတး 
်ဖစးနိုငးေ်ခအလာ့အလာ နြငးံ ခ္မြတးထာ့ သညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အေပၚတျငး အေ်ခခဵ 
လ္ကး ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကးမညးံလုပးငနး့ မ္ာ့ကိုဦ့စျာပထမေရျ့ခ္ယးသတးမြတးရသညး၈ ဦ့စာ့ေပ့လုပးငနး့ 
မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့နြငးံပတးသကးသညးံ ပထမ အၾကိမးေဆျ့ေႏျ့ညြိနိုငး့်ခငး့ကို ်မစးဝြမး့ေဒသချေဲကားမတီ 
မ္ာ့အတျငး့ ေဆာငးရျကး်ပီ့ေနာကး ်မစးဝြမး့ေဒသ ေကားမတီတျငး ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးသညး၈ ်မစးဝြမး့ 
ေဒသတစးခုလု့ဵနြငးံပတးသကးသညးံ အုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးမႈ စီမဵကိနး့ကို အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရအရငး့အ်မစး 
ေကားမတီက အတညး်ပဳ်ပီ့ပါက ပါဝငးသညးလုံပးငနး့မ္ာ့ နြငးံအစီအစီအစဥးတို႔ကိုလညး့ အေကာငးအထညး 
ေဖၚရနးချငးံ်ပဳ်ပီ့်ဖစးသညး၈     
 

ေအာကးတျငး (က) ေရအရညးအေသျ့ထိနး့သိမး့်ခငး့၇(ခ) ထုတးယူသု့ဵစျမဲႈထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့၇ (ဂ) စီ့ပျာ့ 
ေရ့ဆိုငးရာအစီအစဥးမ္ာ့၇ (၁) ေဆာငးရျကးရနးေရျ့ခ္ယးထာ့သညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ဦ့စာ့ေပ့သတး 
မြတး်ခငး့တို႔နြငးံဆိုငးသညးံ  လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံ နညး့စနစးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့တငး်ပထာ့သညး၈ 
 
 (က) ေရအရညးအေသျ့ထိနး့သိမး့်ခငး့ 

ေရအရညးအေသျ့ထိနး့သိမး့်ခငး့နြငးံပတးသကး၊ပူ့တျေဲဆာငးရျကးရမညးံနညး့လမး့နြစးမ္ဳိ့ကိုအၾကဵ်ပဳတ
ငး်ပထာ့သညး၈အဆိုပါ နြစးမ္ိဳ့မြာ တညးရြိသညးံေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ ဓါတုအရညးအေသျ့အတနး့အစာ့ 
မ္ာ့ချဲ် ခာ့်ခငး့နြငးံ ေရအရငး့အ ်မစးမ္ာ့အတျငး့ စျနး႔ထုတးသညးံ ေရဆို့သို႔မဟုတးအညစးအေၾက့မ္ာ့၏ 
အေနအထာ့ အာ့ကနး႔သတး်ခငး့ တို႔်ဖစးသညး (ဥပမာ၈ပငးရငး့ထုတးလႊတးသညးံေနရာတျငး ထိနး့ခ္ဳပး 
ထာ့်ခငး့)၈ အညစးအေၾက့ထုတးလႊတးရာ ေနရာအမ္ာ့အ်ပာ့ရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ 
ပငးရငး့ထုတးလႊတးရာေနရာတစးခုတညး့တျငး ကနး႔သတးထာ့ရဵုမြ္်ဖငးံ ေရထုညစးညမး့မႈကိုထိနး့ခ္ဳပးရနး 
မလဵုေလာကးသညးံအတျကး နညး့လမး့ဿမ္ိဳ့လု့ဵကိုအသု့ဵ်ပဳရ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈  ညစးညမး့မႈ်ဖစးပျာ့ေစသညးံ 
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အရာဝတၴဳပစၥညး့တစးမ္ိဳ့၏ ပတးဝနး့က္ငးအတျငး့ေရျ႕လြ္ာ့်ပနး႔နြဵ႔မႈ်ဖစးစဥးနြငးံ ထိခိုကးမႈ၇ 
အဆိုပါထိခိုကးမႈကိုေ်ဖရြငး့ရနးနညး့လမး့တို႔နြငးံပတးသကးသညးံ သိပၸဵနညး့က္ဗဟုသုတမ္ာ့နညး့ 
ပါ့ေသ့ေသာေၾကာငးံ ေရအရညးအေသျ့အဆငးံအတနး့မ္ာ့သတးမြတး ေ်ဖရြငး့မညးံနညး့လမး့တစးခုတညး့်ဖငးံ 
လညး့မလဵုေလာကးေပ၈ (ဥေရာပသမၼဂၢေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးနြငးံပတးသကးသညးံ အခနး့ ဿ.၁ တျငး 
ၾကညးံရနး)   

ေရ၏ဓါတုအရညးအေသျ့အတနး့အစာ့သတးမြတးသညးံနညး့လမး့မြာ ေရထုအတျငး့ထုတးလႊတး သညးံ 
ေရဆို့မ္ာ့၏အေနအထာ့ကို ကနး႔သတးရနးအတျကး အေရ့ပါသညးံ မူေဘာငးတစးခု်ဖစး်ပီ့လြ္ငး ဤသို႔ 
သတးမြတးရာတျငး ဓါတုပစၥညး့မ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ေရအရညးအေသျ့ (အမ္ုိ့သာ့) 
စဵမ္ာ့နြငးံအညီ်ဖစးသငးံသညး၈က္နး့မာေရ့ဝနးၾကီ့ဌာနမြ သတးမြတးရနး်ပငးဆငးေနသညးံ ေရအရညးအေသျ့စဵ 
မ္ာ့သညး အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာက ေသာကးသု့ဵေရအတျကး ရညးရျယးထာ့သညးံေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျကး 
သတးမြတးအသု့ဵ်ပဳသညးံ ေရအရညးအေသျ့စဵမ္ာ့နြငးံအညီ်ဖစးရနးလိုသညး၈  

ဥေရာပသမၼဂၢနိုငးငဵမ္ာ့တျငး ဦ့စာ့ေပ့ထိနး့ခ္ဳပးရနးလိုအပးသညးံ အဓိကဓါတုေဗဒပစၥညး့မ္ာ့ကို 
အစဥးလိုကး စာရငး့်ပဳစုထာ့သညး(ေနာကးဆကးတျ ဲ (င) တျငးၾကညးံရနး)၈အဆိုပါပစၥညး့မ္ာ့ကိုအႏၲရယးရြိမႈ 
အတိုငး့အတာအလိုကး ဦ့စာ့ေပ့ထိနး့ခ္ဳပးရနးစာရငး့်ပဳစုထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ထုတးလႊတးမႈကိုပီပီ်ပငး်ပငးေလ္ာံ 
ခ္ရနး နြငးလုံ့ဵဝ ပေပ္ာကးသျာ့ေစရနးအဆငံးဆငးံ ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈အခ္ိဳ႕ေသာဓါတုပစၥညး့မ္ာ့ 
မြာ်မနးမာနုိးငးငဵ၏ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျငး့မရြိသလုိ အခ္ိဳ႕ေသာပစၥညး့မ္ာ့မြာလညး့်မနးမာံေရထုမ္ာ့ အ 
တျငး့တညးရြိေနေသာေၾကာငးံ အဆိုပါစာ့ရငး့မ္ာ့ကို နုိငးငဵနြငးံလိုကးေလြ္ာညီေထျရြိသညးံ စာရငး့တစးခု်ပဳစုေရ့ 
ေဆျ့ေႏျ့ညြိနိဳငး့ရနးလိုအပးသညး၈ ဥေရာပသမၼဂၢတျငး အဆိုပါဓါတုပစၥညး့မ္ာ့စာရငး့ကို အေ်ခအေနအရ 
ပဵုမြနး်ပငးဆငး်ပဳစုသညး၈ ေရ၏ဓါတုအရညးအေသျ့အတနး့အစာ့မ္ာ့နြငးံ အညစးအေၾက့ထုတးလႊတးမႈ 
ပမာဏကနး႔သတး ခ္ကးမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးကို ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈ ဆနး့စစး်ခငး့ 
ေဆာငးရျကးရာတျငး အသု့ဵ်ပဳသငးံသညး၈ အဆိုပါအေၾကာငး့အရာနြငးံပတးသကး၊ အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ၏ အခနး့ 
၄.ဿ တျငးေဖၚ်ပထာ့သညးမြာ   
 ―စကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ကေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံးံပတးသကးသညးံ ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆနး့စစး်ခငး့နြငးအံကဲ်ဖတး ်ခငး့ 
ေဆာငးရျကးရာတျငးေရအသု့ဵ်ပဳမႈအတုိငး့အတာပမာဏ (ေရအသု့ဵ်ပဳမႈေ်ခရာ - water footprint) ကိုလညး့ 
ထညးံသျငး့ဆနး့စစးရနးလိုအပးသညး၈‖  
 

ေရအရညးအေသျ့ထိနး့သိမး့မႈနြငးံပတးသကး၊ အညစးအေၾက့မ္ာ့စိမးဝငး်ပနး႔နြ႔ဵမႈကိုလညး့ထညးံသျငး့ 
စဥး့စာရနးလိုအပးသညး၈အညစးအေၾက့ပစၥညး့တစးမ္ိဳ့သို႔မဟုတး အညစးအေၾက့အုပးစုအလိုကး စိမးံဝငး်ပနး႔နြဵ႔ 
မႈေၾကာငးံသိသာထငးရြာ့သညးံ ထိခိုကးမႈမ္ာ့ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ရြိရာပတးဝနး့က္ငးအေပၚ တျငး သကးေရာကး 
ရနးရြိပါက ၁ငး့တို႔ကိုထိနး့ခ္ဳပးရနးနြငးံ ေလ္ာံနညး့လာေစေရ့အတျကး ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈ ထိုအေ်ခ 
အေနမ္ိဳ့တျငး ဆီေလ္ားသညးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့နြငးံစီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ အစီအမဵမ္ာ့ခ္မြတးေဆာငးရျကးရနး 
လိုအပးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးစီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ အစီအမဵမ္ာ့ခ္မြတးေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး (ေအာကးတျငး 
ၾကညးံရႈေလံလာရနး)၈ ပညာေပ့ေရ့အစီအစဥးမ္ာ့နြငးံ သတငး့မီဒီယာမ္ာ့မြတစးဆငးံ သတငး့အခ္ကးအလကး 
မ္ာ့ ်ဖနး႔ေဝေပ့်ခငး့သညးလညး့အလျနး အေရ့ပါသညးံ လုပးငနး့အစီအစဥးမ္ာ့်ဖစးသညး၈     

ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အတျငး့ ေရဆို့မ္ာ့ထုတးလႊတးမႈကိုပိတးပငး်ခငး့၇ထုတးလႊတးမႈနြငးံပတးသကးသညးံ 
လုပးငနး့မြတးပဵုတငး်ခငး့၇ ချငးံ်ပဳခ္ကးသုိ႔မဟုတးပါမစးမ္ာ့တျငးစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ထညးံသျငး့်ခငး့စသညး ဥပေဒ 
စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ၾကိဳတငး ်ပဌာနး့ထိနး့ခ္ဳပးရနးလိုအပးသညး (အခနး့ ၀ တျငးေလံလာရနး)၈ အဆိုပါဥပ ေဒ၇ 
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စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကိုပဵုမြနး်ပနးလညးဆနး့စစး်ခငး့နြငးံ လိုအပးပါက ်ပငးဆငး်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး 
လိုအပးသညး၈  
ေရထုတးယူသု့ဵစျမဲႈထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ နြငးံ ချေဲဝအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ (ပမာဏ) 

ေရထုတးယူသု့ဵစျဲ် ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့အာ့စာရငး့စစးေဆ့်ခငး့နြငးံ ထိနး့ခ္ဳပး်ခငး့ နြစးမ္ိဳ့လု့ဵသညး အမ္ိဳ့ 
သာ့ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးနြငးံ အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ တို႔အရအဓိကေဆာငးရျကးရမညးံ လုပးငနး့မ္ာ့ 
်ဖစးသညး၈ အမ္ိဳ့သာ့ေရမူဝါဒ၏ အခနး့ ချ ဲ၄.ှ တျငး ေဖၚ်ပထာ့သညးမြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး၈    
―ေရကိုရညးရျယးခ္ကးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အတျကးသု့ဵခ္ရာတျငး အက္ိဳ့ရြိစျာအသု့ဵခ္ဳနိုငးရနးေရအသု့ဵ်ပဳမႈကိုေ်ခရာ ခဵ်ခငး့ 
နြငးံ ေရအသု့ဵစာရငး့စစး်ခငး့ (water footprints and water auditing) စသညးံ စဵနႈ့ဵသတးမြတးခ္ကး မ္ာ့ကို 
အေကာငးအထညးေဖၚသညးံစနစး တစးခုထူေထာငးရမညး၈‖ 

ထို႔အ်ပငး ေရမူဝါဒ၉်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့နြငးံ ်မစးဝြမး့ေဒသချမဲ္ာ့တျငး ေရကိုအက္ိဳ့ရြိစျာသု့ဵစျေဲရ့ အယူ 
အဆ ကို်မြငးံတငးေပ့်ခငး့၇ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ နြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ ခ္မြတး်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးေပ့ 
မညးံံ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ အစီအစဥးတစးရပးတညးေထာငးေဆာငးရျကးရနးလမး့ညႊနးထာ့သညး၈ သို႔ေသားယၡဳအ 
ခ္ိနးအထိ ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ကို မြတးပဵုတငးထာ့သညးံ အစီအစဥးတစးရပးမရြိေသ့ေပ၈   

ေရထုတးယူသု့ဵစျဲ် ခငး့ကို ထိနး့ခ္ဳပးရနးအတျကး ေဆာငးရျကးရမညးံ ပထမဦ့ဆု့ဵအဆငးံမြာ ေရအသု့ဵ်ပဳ 
သူမ္ာ့ နြငးံ ထုတးယူသု့ဵစျသဲညးံေရပမာဏတို႔နြငးံပတးသကးသညးံ ်ခဳဵငဵုဆနး့စစးခ္ကးတစးရပး်ပဳလုပးရနး်ဖစး သညး၈ 
အဆိုပါသု့ဵသပးခ္ကးအေပၚတျငး အေ်ခခဵလ္ကးခနး႔မြနး့ေ်ခေရရရြိနိုငးမႈနြငးံ သု့ဵသု့ဵစျမဲႈစာရငး့(Water 
budget)ကိုေရ့ဆျနိုဲငးေပမညး၈ေရအမ္ာ့အ်ပာ့ထုတးယူသု့ဵစျမဲႈ႔လုပးငနး့မ္ာ့ကို တရာ့ဝငးချငးံ်ပဳခ္ကးထုတးေပ့  
်ခငး့နြငးံေ်မေပၚနြငးံ ေ်မေအာကးေရထုတးယူသု့ဵစျဲ် ခငး့မ္ာ့ကို ပဵုမြနးစစးေဆ့ၾကီ့ၾကပး်ခငး့ေဆာငးရျကးရနးလိုအပး 
သညး၈ ေရအမ္ာ့အ်ပာ့ထုတးယူသု့ဵစျရဲာတျငး်ပနးလညး်ဖညးံဆညး့ေပ့သညးံ ေ်မေအာကးေရနြငးံေ်မေပၚေရ 
အရငး့အ်မစးမ္ာ့ နြငးံ ပတးသကး၊ခ္မြတးထာ့သညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကိုမထိခိုကးေစရနး 
လိုအပးသညး၈ 

်မစးေခ္ာငး့မ္ာ့အတျငး့ ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈမရြိေစရနး အနညး့ဆု့ဵစီ့ဆငး့ေနရမညးံ ေရပမာဏ 
သို႔မဟုတး ပတးဝနး့က္ငးေကာငး့က္ိဳ့အတျကးစီ့ဆငး့ေနရမညးံေရ (Environmental Flow) ကိုထိနး့သိမး့ 
ထာ့နိုငးရနးအတျကး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈချဲေဝခ္ထာ့ေပ့ေရ့ေဆျ့ေႏျ့ညြိနိုငး့ရာတျငး ထညးံသျငး့စဥး့စာ့၊ ခ္နးထာ့ 
ရမညးံပမာဏကိုခနး႔မြနး့တျကးခ္ကးထာ့ရနးလိုအပးသညး၈ အနညး့ဆဵု့စီ့ဆငး့ေနရနးလိုအပးသညးံ ပမာဏခ္နး 
ထာ့သညးံအယူအဆမြာ ်မစးေရအသု့ဵ်ပဳမႈကိုစီမဵခနး႔ချရဲာတျငး ်မစးေၾကာငး့အတျငး့ပဵုမြနးရြိေနရမညးံ ေရမ္ကး 
နြာ်ပငးအ်မငး ံ နြငးံ စီ့ဆငး့မႈတို႔သညး ်မစးေၾကာငး့တစးခုလု့ဵ၏ ေဂဟစနစး နြငးံ လူသာ့တို႔၏ေရအသု့ဵ်ပဳမႈကို 
အေကာငး့ဆု့ဵအက္ိဳ့ေက့္ဇူ့်ပဳနိုငးေစရနး်ဖစးသညး (Tharme, 2003; Ritcher et al., 2006)၈ေန႔စဥး ေရစီ့ 
ဆငး့မႈပမာဏကိုဆနး့စစးရနးအတျကး နြစးမ္ာ့စျာအခ္ိနးယူလ္ကးတိုငး့တာရနးလိုအပးသညး၈်မစးတစးခုနြငးံသကး 
ဆိုငးသညးံ အဆိုပါအခ္ကးအလကးမ္ာ့မရြိပါက modelling လုပးေဆာငး၊တျကးခ္ကး်ခငး့သို႔မဟုတး အနီ့ဆု့ဵ 
ေနရာရြိ ်မစးတစးခုမြရရြိသညးံ ေရစီ့ဆငး့မႈအခ္ကးအလကးမ္ာ့နြငးံ စေက့ကိုကး အခ္ိဳ့ခ္်ခငး့တို႔်ဖငးံရယူနိုငး 
သညး(Berge et al.,2010)၈ စီ့ဆငး့မႈနညး့ပါ့်ခငး့ (low (base) flow)၇ စီ့ဆငး့မႈမ္ာ့်ပာ့်ခငး့ (High 
(pulse) flow)၇ နြငးံ ေရၾကီ့ေရလြ္ဵသညးအထိစီ့ဆငး့်ခငး့ (flooding) စသညးံ စီ့ဆငး့မႈပဵုစဵတစးမ္ိဳ့စီတျငး 
ေဝဟစနစးဆိုငးရာ မတူညီသညးံအက္ိဳ့ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ရြိသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခု၏ ပတးဝနး့က္ငး 
အေ်ခအေနေကာငး့မျနးမႈ နြငးံ တညး်ငိမးမႈတို႔သညး  ရာသီအလိုကးေ်ပာငး့လညး့လ္ကးရြိေသာ အဆိုပါ်ဖစး 
စဥးမ္ာ့အေပၚတျငး မြီတညးလ္ကးရြိသညး (Naiman et al., 2002)၈  

ေရအမ္ာ့အ်ပာ့ထုတးယူသု့ဵစျေဲသာလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ပတးဝနး့က္ငးထိခိုကးမႈဆိုငးရာဆနး့စစး်ခငး့ 
လုပးငနး့နြငးံ လုပးငနး့လိုငးစငးထုတးေပ့်ခငး့စနစးတစးရပး ခ္မြတးေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးရနးလိုအပးသညး၈ 



NIVA 7017-2016 

120 

ေရသု့ဵစျမဲႈလုပးငနး့အာ့လု့ဵကို မြတးပဵုတငး်ခငး့နြငးံ လိုငးစငးထုတးေပ့်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးအတျကးမူ အက္ိဳ့ 
သကးေရာကးမႈနညး့်ပီ့ကုနးက္စရိတးမ္ာ့်ပာ့်ခငး့ေၾကာငးံ နိုငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့တျငးအိမးသု့ဵသို႔မဟုတး ေန႔စဥးလို 
အပး ခ္ကးအတျကး အနညး့ဆု့ဵအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့ကို ချ္ ငး့ခ္ကးအ်ဖစးထာ့သညး၈        

ေရအနညး့ငယးသာအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့အာ့ အခမဲ႔ချငးံ်ပဳရနး်ဖစး်ပီ့ အမ္ာ့အ်ပာ့အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ကိုမူ လိုငးစငး 
စနစး်ဖငးံချငးံ်ပဳရနး်ဖစးသညး၈လိုငးစငးစနစးတျငးအ်ပစးေပ့အေရ့ယူ်ခငး့လုပးငနး့စဥးလညး့ အစိတးအပိုငး့တစးရပး 
အေနနြငးပံါဝငးနိုငးသညး(အခနး့၀.ဿတျငးၾကညးံရႈရနး)၈ ေ်ပာငး့လညး့လာသညးံအေ်ခအေနနြငးံအညီစီမဵခနး႔ချဲနိုငး 
ရနးအတျကး လိုငးစငးခ္ထာ့ေပ့်ခငး့ကို ကာလတစးခုသတးမြတး၊ ေဆာငးရျကးရနး်ဖစးသညး၈ ဤသို႔ေဆာငးရျကး 
ရနး လိုငးစငးစညး့ကမး့ခ္ကးတျငး်ဖစးေစ ဥပေဒတျငးထညးံသျငး့်ပဌာနး့လ္ကး်ဖစးေစ ေဆာငးရျကးရနးလိုအပး 
သညး၈ ေရထုတးယူသု့ဵစျမဲႈနြငးံပတးသကးသညးံ စညး့ကမး့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို ပဵုမြနးဆနး့စစးသု့ဵသပး်ပီ့လ္ငး 
လိုအပးသလို်ပငးဆငးသငးံသညး၈   

ေရေပ့ေဝ်ခငး့၇ လုပးငနး့တာဝနးချေဲဝ်ခငး့ နြငးံ ကုနးက္စရိတးကာမိေစရနးေဆာငးရျကး်ခငး့တို႔နြငးံပတး 
သကးသညးံ နညး့ပညာနြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့်ပဌာနး့အေကာငးအထညးေဖၚရာတျငး  ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့အ 
တျငး့ရြ ိ အစို့ရဌာနမ္ာ့၏ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈနညး့လမး့မ္ာ့တစးေ်ပ့ညီ်ဖစးေစရနးလိုအပးသညး၈ အဆိုပါ 
ဌာနမ္ာ့အေနနြငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံ ပတးသကးသညးံ အချငးံအေရ့၇ တရာ့မြ္တမႈရြိေရ့ နြငးံ ညီတူမြ္တူ်ဖစးေရ့ 
တို႔ကိုေဆာငးရျကးရမညးံအ်ပငး လကးရြိေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့နြငးံ မညးသို႔ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရမညးဆိုသညးနြငးံ 
အစို့ရလုပးငနး့ဌာနမ္ာ့နြငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့အၾကာ့ ေရချေဲဝအသု့ဵ်ပဳမႈစနစးတညးေထာငးေရ့တို႔ကိုလညး့ 
ေဆာငးရျကးရနးလိုအပးသညး၈  အသု့ဵစရိတးမ္ာ့်ပနးလညးကာမိေစေရ့ အေ်ခခဵမူမ္ာ့ (အခနး့ ၀.၁ တျငးၾကညးံ 
ရနး) နြငးံအညီ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈတနးဘို့်ဖတး်ခငး့အလႊာနြစးလႊာ (two tired water pricing)နညး့လမး့ကို ထညးံ 
သျငး့စဥး့စာ့ရနးလိုသညး၈ 

ေရအသု့ဵ်ပဳမႈတနးဘို့သတးမြတး်ခငး့အလႊာနြစးလႊာနညး့လမး့အရ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးအတျကးေရအ 
သု့ဵ်ပဳ်ခငး့ကိုခ္ိဳသာသညးံေစ့္နႈ့ဵသတးမြတးရနးနြငးံ ထိုထကးပိုမိုသညးံ မညးသညးံေရအသု့ဵ်ပဳမႈကိုမဆို ပတးဝနး့ 
က္ငးဆိုငးရာကုနးက္စရိတးအ်ပငး အ်ခာ့ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ကာမိသညးအထိ တနးဘို့သတးမြတး ေကာကး 
ယူရနး်ဖစးသညး၈  အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးအတျကး ေရအသု့ဵ်ပဳမႈနြငးံပတးသကးသညးံ ေရတနးဘို့သတးမြတး်ခငး့ ကို 
နိုငးငဵေရ့အရညြိနိုငး့ရရြိသညးံနႈ့ဵထာ့်ဖငးံသတးမြတးမညး်ဖစး်ပီ့ ထိုတနးဘို့သညး အခမံဲလညး့်ဖစးနိုငးသညး၈ 
ေရ်ဖန႔းေဝသု့ဵစျဲ် ခငး့လုပးငနး့နြငးံပတးသကး၊စီ့ပျာေရ့အရ ရြငးသနးရပးတညးနိုငးရနးအတျကး အေ်ခခဵလိုအပး 
သညးံေရပမာဏကိုအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့မြအပအ်ခာ့ေရအသု့ဵ်ပဳမႈမ္ာ့ကို တနးဘုိ့သတးမြတး၊ အခေၾက့ေငျရယူရနး 
်ဖစးသညး၈ ေနာကးပိုငး့တျငးမူ အခမံဲေပ့ေဝေသာ ေရနြငးံဆိုငးသညးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ကာမိေစရနးအတျကး  
ပ္မး့မြ္ေရတနးဘို့ကို ်မြငးံတငးရနး လိုအပးလာမညး်ဖစးသညး၈     
(၀) ေဂဟစနစးထိနး့သိမး့ေရ့အတျကး စီ့ပျာေရ့ဆိုငးရာအစီအမဵ (Economic Instruments) မ္ာ့ 

အမ္ိဳ့သာ့ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး၏ အေ်ခခဵမူ ၃ နြငးံ ေရမူဝါဒ၏ အခနး့ ှဿ.၀၂၂ တို႔တျငး 
စီ့ပျာေရ့ဆိုငးရာ အစီအမဵမ္ာ့်ဖစးေသာ ေရတနးဘို့်ဖတး်ခငး့နြငးံ ညစးညမး့မႈ်ဖစးေစသူက ေပ့ေလ္ားေစ်ခငး့ 
ဆိုငးရာအ်ခခဵမူမ္ာ့ကို်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့မူဝါဒတျငးလညး့ စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ အစီ 
အမဵမ္ာ့ကို အသု့ဵ်ပဳရနး်ပဌာနး့ထာ့သညး၈ ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဥပေဒ အခနး့ ၁.၄ နြငးံပတးသကး၊ 
SYKE/UNDP အစီရငးခဵစာတျငး စီ့ပျာ့ေရ့ရာအစီအမဵမ္ာ့ကို အသု့ဵ်ပဳရနးေအာကးပါအတိုငး့ေဖၚ်ပထာ့သညး၈    
 ― ပတးဝနး့က္ငးကိုညစးညမး့ေစသူသညး ပတးဝနး့က္ငးအေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့နြငးံ ပတးသကး၊ ေလ္ား 
ေၾက့ေပ့ရနး၇ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ရယူခဵစာ့၊ အက္ိဳ့ခဵစာ့ေနရသညးံ အဖျဲ႔ 
အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးပံတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငးရနးပဵုေငျထညးံဝငးရနး၇ သဘာဝသယဵဇာတ 
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မ္ာ့ကို ရြာ ေဖျ၇ထုတးယူ၇ေရာငး့ဝယး၇ကုနးသျယး၊ အက္ိဳ့အ်မတးရရြိခဵစာ့ေနသူမ္ာ့အေနနြငးံလညး့ ရရြိသညးံ 
အက္ိဳ့အ်မတး၏ တစးစိတးတစးပိုငး့ကို ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငးထညးံဝငးရနး‖   

စီ့ပျာ့ေရ့ရာအစီအမဵမ္ာ့အ်ပငး ဥပေဒ၇ စီမဵခနး႔ချမဲႈ၇ ပညာေရ့၇ သတငး့်ဖနး႔ခ္ီေရ့ နြငးံ အ်ခာ့အစီအ 
မဵမ္ာ့ကိုဘကးစဵုေပါငး့စပးအသု့ဵ်ပဳလ္ကး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈ လုပးငနး့မ္ာ့ေအာငး်မငးေစရနး ေဆာငး 
ရျကးသငးံသညး၈ သို႔ေသားလညး့်မနးမာနိုငးငဵတျငး စီ့ပျာ့ေရ့ရာအစီအမဵမ္ာ့ခ္မြတးအသု့ဵ်ပဳမႈမြာ အေတျ႔ 
အၾကဳဵနုနယးေသ့်ပီ့ အ်ခာ့အစီအမဵမ္ာ့ခ္မြတးအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့တျငးလညး့ အေတျ႔အၾကဳဵရငးံက္ကးမႈမရြိေသ့ေပ၈ 
ေရစီမဵခနး႔ချမဲႈကုနးက္စရိတး ေကာကးခဵရာတျငးလညး့အမြနးတကယးကုနးက္စရိတး၏ အစိတးအပိုငး့အခ္ိဳ႔ကိုသာ 
ကာမိေစနိုငးေသ့ေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရသညး ၆၈  

ေနရာေဒသအလိုကးအေ်ခအေနမ္ာ့အေပၚတျငးမြီတညးလ္ကးအသငးံေလြ္ားဆု့ဵအစီအမဵမ္ာ့ကိုခ္မြတးရ
နးလိုသညး၈စီ့ပျာ့ေရအစီအမဵမ္ာ့်ဖစးေသာ ေရတနးဘို့သတးမြတး်ခငး့၇ အချနးစညး့ၾကပး်ခငး့၇ အမေတားေၾက့ 
ေပ့်ခငး့နြငးအံာမခဵေၾက့သတးမြတး်ခငး့တို႔မြာေရအသု့ဵခ္သူမ္ာ့က မိမိတို႔ေကာငး့က္ိဳ့အတျကးသာမကအမ္ာ့ 
်ပညးသူတို႔၏အက္ိဳ့အတျကးပါ ေဆာငးရျကးလာေစရနး၇ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို အေကာငး့ဆု့ဵအသု့ဵခ္လာေစ 
ရနး၇ ေရအေလအလျငးံမရြိေစရနးနြငးံ ေရထုညစးညမး့မႈမရြိေစရနး တို႔အတျကး အေထာကးအကူရရြိေစရနး်ဖစး 
သညး၈ ေရသယဵဇာတစီမဵခနး႔ချရဲာတျငး ပတးဝနး့က္ငးထိနး့သိမး့ေရ့ဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆီ့နိုငး 
ရနးအတျကးစီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာအစီအမဵမ္ာ့ကို အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံဆကးစပးေနသညးံ ေဆျ့ေႏျ့စရာအေ်ခခဵမူနြစး 
ခုမြာ ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးသညး၈ 
 (က) ပတးဝနး့က္ငးညစးညမး့ေစသူကေပ့ေဆာငးရနးတာဝနးရြိ်ခငး့အ်ခခဵမူ၈  ပတးဝနး့က္ငးကိုညစးညမး့ေစသူ 
သညး  ညစးညမး့မႈအတျကးတာဝနးရြိသညး၈ သို႔်ဖစးေသာေၾကာငးံ ညစးညမး့ေစသူသညး ညစးညမး့မႈမြၾကိဳတငး 
ကာကျယး်ခငး့နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးပ္ကးစီ့မႈေလ္ာံနညး့ေစရနးနြငးံ ်ပနးလညးထူေထာငးရနးေဆာငးရျကးရမညးံ အစီ 
အစဥးမ္ာ့အတျကး ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို က္ခဵေပ့ရနးတာဝနးရြိသညး၈   
 (ခ) ေရနြငးံပတးသကးသညးံ ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ကုနးက္စရိတးမ္ာ့တျငး ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာနြငးံ 
ေရသယဵဇာတအသု့ဵစရိတးမ္ာ့ပါဝငးသညး၈ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာနြငးံေရသယဵဇာတ ဆိုငးရာ စရိတးမ္ာ့ ဆိုသညး 
မြာပတးဝနး့က္ငးကိုအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့နြငးံ ေရသယဵဇာတအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ေၾကာငးံ ပတးဝနး့က္ငးနြငးံေဂဟစနစးမ္ာ့ 
ပ္ကးစီ့မႈမ္ာ့ ကို တနးဘို့သငးံထာ့်ခငး့်ဖစးသညး (Wateco 2002)၈ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ကုနးက္စရိတးကို 
သတးမြတးထာ့သညးံ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ေကာငး့မျနးသညးံအေနအထာ့ (Goofd Status) ကိုရရြိရနးအ 
တျကး အနာဂတးတျငး ေဆာငးရျကးရမညးံ လ္ာထာ့လုပးငနး့မ္ာ့ဆိုငးရာ ကုနးက္စရိတးဟူ၊ လညး့အဓိပၸါယးဖျငးံ 
ဆိုနုိငးသညး(Schaltegger and Burritt 2000) ၈     

သို႔ေသားလညး့ ကုနးက္စရိတးကိုလု့ဵဝကာမိရနးအတျကး တနးဘို့(ေစ့္နႈဵ့)သတးမြတး်ခငး့၇ ခနး႔မြနး့်ခငး့နြငးံ 
လကးေတျ႔က္ငးံသု့ဵ်ခငး့ ်ပဳလုပးရာတျငး အခကးအခဲေပါငး့မ္ာ့စျာရြိေၾကာငး့သတိ်ပဳရနးလိုသညး၈ ်မိဳ႕်ပေရအ 
သု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့၇ ေရအာ့လြ္ပးစစး အသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့နြငးံ စကးမႈလုပးငနး့သု့ဵေရ အသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ ထဵမြ ကုနးက္စရိတး 
အ်ပညးံအဝ်ပနးလညးရရြိရနးအတျကး ေစ့္နႈ့ဵသတးမြတးရာတျငး်ပႆနာအခ္ိဳ႕နြငးံ ၾကဳဵေတျ႔႔ရနိုငးသညး၈  ထို႔အ တူ 
စိုကးပိ္ဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့မြ ကုနးက္စရိတးအ်ပညးံအဝ်ပနးလညးရရြိေရ့အတျကး ေစ့္နႈဵ့သတးမြတးရာတျငး အ်ငငး့ 
ပျာ့မႈမ္ာ့စျာရငးဆိုငးရနိုငးသညး၈ ်မနးမာနိုငးငဵ နြငးံ အ်ခာ့ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ဆဲနိုငးငဵမ္ာ့(အခ္ိဳ႕ေသာဖျဵ႔်ဖိဳ့်ပီ့နိုငးငဵ 
မ္ာ့အပါအဝငး)တျငး ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈကို အေထျေထျဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့တျငး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ 
ထညးသံျငး့ ေဆာငးရျကးေလံရြိၾကသညး၈ ်မနးမာနိုငးငဵ၏အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရမူဝါဒတျငး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ 
စီမဵခနး႔ချမဲႈကို စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့နြငးံဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့မႈေလြ္ာံခ္ေရ့ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ ဆကးစပးေဖၚ်ပထာ့ 
သညးကိုေတျ႔ ရသညး၈ ဘကးစဵုေပါငး့စပးညြိနိုငး့မႈကို အေ်ခခဵသညးံ ေရသယဵဇာတမူဝါဒတျငး ်ပဌာနး့ထာ့သညးံ 
နညး့ဥပေဒ နြငးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့်ဖငးံ လကးေတျ႔ေဆာငးရျကးမညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို သတးမြတးေပ့ရနးလို 
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အပးသညး၈ အဆိုပါလုပးငနး့စဥးမ္ာ့သညး ေရအသု့ဵ်ပဳပိုငးချငးံဆိုငးရာ အေ်ခခဵမူ၇ ညစးညမး့မႈ်ဖစးေစသူက 
ေပ့ေလြ္ား ရမညးံအေ်ခခဵမူ နြငးံ ပတးဝနး့က္ငးဝနးေဆာငးမႈနြငးံ ေရသယဵဇာတအသု့ဵ်ပဳမႈဆိုငးရာ ကုနးက္စရိတး 
မ္ာ့ အပါအ ဝငး ေရေပ့ေဝ်ခငး့နြငးံပတးသကးသညးံဝနးေဆာငးမႈစရိတးမ္ာ့ ်ပနးလညးကာမိေစေရ့ အေ်ခခဵမူ 
မ္ာ့ နြငးဆံကးစပး ေနရနးလိုအပးသညး၈    
(ဂ) ေဆာငးရျကးရမညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့အာ့ဦ့စာ့ေပ့အဆငးံသတးမြတး်ခငး့ 

အေရ့ၾကီ့သညးံအေ်ခခဵမူတစးခုမြာ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညးံဆညး့နိုငးရနး 
ေဆာငးရျကးရမညးံလုပးငနး့စဥးမ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ကို ေနာကးဆု့ဵအေနနြငးံဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္ရာတျငး  အမ္ာ့်ပညး 
သူမြပါဝငးနိုငးေစရနးအတျကးသငးံေလြ္ားသညးံသတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကိုပံဵပို့ေပ့ရနး်ဖစးသညး၈ လုပးငနး့စဥး 
မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖၚ်ခငး့နြငးံပတးသကးသညးံ တို့တကးမႈအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကိုလညး့်ပညးသူက သိရိြေစ 
ေရ့ေဆာငးရျကးေပ့ရနး လိုအပးသညး၈ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့အဆငးံအတနး့သတးမြတးရာတျငး ်မစးဝြမး့ 
ေဒသတျငး ခ္မြတးထာ့သညးံ အ်ခာ့ဖျ႔ဵ်ဖိဳ့ေရ့ဆိုငးရာ ရညးမြနး့ခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့ကိုလညး့ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ 
ရနးအေရ့ၾကီ့သညး၈ ဦ့စာ့ေပ့အဆငးံအတနး့သတးမြတးရနးအတျကး စဥး့စာ့ဆု့ဵဵ်ဖတးရာတျငး အသု့ဵ်ပဳရမညးံ 
နညး့လမး့နြစးခုမြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး၈     
 (ှ) ကုနးက္စရိတးနညး့နညး့်ဖငးံ နြငးံအက္ိဳ့ရလဒး အေကာငး့ဆု့ဵရရြိနိုငးမညးံ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ဆနး့စစးေဖၚ 
ထုတး်ခငး့ 
(ဿ) ကုနးက္စရိတးမ္ာ့သညး အက္ိဳ့ရလဒးနြငးံ အခ္ိဳ့အစာ့က္မႈရြိမရြိ ဆနး့စစး်ခငး့၈ ေမြ္ားမြနး့ထာ့သညးံ 
အက္ိဳ့ရလဒးမ္ာ့အတျကး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈ ကုနးက္စရိတးသညး အဆမတနးမ္ာ့်ပာ့ေနပါက ကုနးက္စ 
ရိတးနြငးံရလဒးအခ္ိဳ့အစာ့မက္ဟုဆိုနိုငးသညး၈  
 
၂.၀.၁၈ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့ 

ေ်မေပၚ/ေ်မေအာကးေရ နြငးံ ကာကျယးထိနး့သိမး့ထာ့ေသာ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ 
စီမဵခ္ကးတျငး ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့အစီအစဥးသညး အစိတးအပိုငး့တစးရပးအေနနြငးံ ပါဝငးသညး၈ သို႔်ဖစး၊ 
်မနးမာနိုငးငဵတျငးရြိသညးံ ်မစးဝြမး့ေဒသအာ့လု့ဵအတျကး ကုနးက္စရိတးသကးသကး သာ်ဖငးံေဆာငးရျကးနိုငးမညးံ 
ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ေရ့ အစီအစဥးတစးရပးလိုအပးသညး၈ ေစာငးၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့အစီအစဥး်ဖငးံ ေ်မေပၚ 
ေရမ္ာ့ နြငးံ ပတးသကးသညးံ ဓါတုနြငးံ ေဂဟစနစးဆိုငးရာ ေရအရညးအေသျ့ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို 
ဆနး့စစးပံဵပို့ေပ့ရနးနြငး ံ ေ်မေအာကးေရနြငးံပတးသကး၊မူ ဓါတုအရညး အေသျ့နြငးတံညးရြိေနသညး ံ
ေရပမာဏတို႔နြငးံပတးသကးသညးံ  သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ပဵံပို့ေပ့ရနး လိုသညး၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ 
တစးခု်ခငး့စီနြငးံသကးဆိုငးသညးံ မြနးကနး၊ ်ပီ့်ပညးံစဵုသညးံ ဆနး့စစးခ္ကး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ရြိရနးလိုအပးသညး၈ 
မညးသညးံ ဆနး့စစးခ္ကးမ္ာ့ေဆာငးရျကးရမညး ဆိုသညးကို နိုငးငဵအဆငးံ ေရသယဵဇာတမူဝါဒ၏အခနး့ ှ၀.၃ 
တျငးေဖၚ်ပထာ့သညးကို ေတျ႔ရသညး၈  
 ―ေ်မေပၚနြငးံေ်မေအာကးေရမ္ာ့၏အရညးအေသျ့ကို ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့မညးံ သငးံေတားသညးံ အစီအစဥးမ္ာ့ 
ကို ်မစးဝြမး့ေဒသမ္ာ့တျငး တညးေထာငးေဆာငးရျကးသငးံသညး‖ 

ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့အစီအစဥးတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသအတျငး့ရြိ ေ်မေပၚေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ အေပၚ 
တျငးက္ေရာကးေနသညးံ ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာ ်ပႆနာမ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ အဓိက ဆနး့စစးရမညးံ 
အေ်ခခဵမ္ာ့ (elements) နြငးံ အတိုငး့အတာမ္ာ့ကိုေရျ့ခ္ယးသတးမြတး်ခငး့လညး့ပါဝငးသညး (ေနာကးဆကးတျ ဲ
(ဃ) တျငး ၾကညးံရနး)၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ သို႔မဟုတး ်မစးဝြမး့ေဒသချအဲတျငး့ စျနး႔ထုတး ေနေသာ 
ဦ့စာ့ေပ့ကာကျယးရမညးံ အရာဝတၴဳပစၥညး့မ္ာ့ကို မ်ဖစးမေနေစာငးၾံကညးံစစးေဆ့ရနးနြငးံ 
အ်ခာ့အညစးအေၾက့မ္ာ့ကိုမူ အေရအတျကး အမ္ာ့အ်ပာ့စျနး႔ထုတးသညးံအခါတျငးသာ 
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ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရနး်ဖစးသညး၈ ထို႔အတူ သတးမြတးထာ့သညးံ 
ေရအရငး့အ်မစးတစးခု၏အရညးအေသျ့အေပၚ ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈေၾကာငးံ တုနး႔်ပနးမႈအ်ပဳနိုငးဆု့ဵ  
parameter မ္ာ့ကိုလညး့ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့သငးံသညး၈  ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရမညးံ 
ေရအရညးအေသျ့အေ်ခခဵ (element) နြငးံဆကးႏျယးသညးံ မ္ိဳ့စိတးသို႔မဟုတး မ္ိဳ့စိတးအုပးစုတစးခုလု့ဵကို 
ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရာတျငး အသု့ဵ်ပဳနိုငးသညး၈ေရ၏ဇီဝအရညး အေသျ့ဆိုငးရာ အေ်ခခဵတစးခုကို 
ခနး႔မြနး့ရနးအတျကး ဇီဝေဗဒနြငးံမဆိုငးသညးံ အညႊနး့မ္ာ့ကို ဇီဝေဗဒဆိုငးရာ အညႊနး့မ္ာ့အာ့ 
အေထာကးအကူ်ပရနးအတျကး အသု့ဵ်ပဳနိုငးသညး သို႔ေသားမူလ အညႊနး့ကို အစာ့ထို့၊မူမရနိုငးေပ၈ 

ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့အစီအစဥးတစးခုကိုအပိုငး့ ၀ ပိုငး့ချဲ် ခာ့နိုငးသညး၈ (က)Survelliance 
Monitoring (ခ) Operational monitoring နြငးံ (ဂ) Investigative Monitoring (အခနး့ ဿ.ှ၁ 
တျငးၾကညးံရနး) တို႔်ဖစး သညး၈  

Suvelliance Monitoringမြာေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ အေ်ခအေနအတနး့အစာ့မ္ာ့ချဲ် ခာ့သတးမြတး 
ရနး အတျကးေရ၏အရညးအေသျ့ကိုဆု့ဵ်ဖတးနိုငးသညးံဇီဝ၇ရုပးသျငး်ပငးနြငးံ ရူပ-ဓါတု ဂုဏးသတိၲမ္ာ့ကိုေစာငးံ 
ၾကညးံ စစးေဆ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤသို႔ေဆာငးရျကးရ်ခငး့မြာ ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခု်ခငး့စီအတျငး့ရြိ ေရအရငး့အ ်မစး 
မ္ာ့၏အရညးအေသျ့အတနး့အစာ့မ္ာ့ကို ဆနး့စစးသိရြိထာ့နိုငးရနး်ဖစးသညး၈ မညးသညးံေဂဟစနစးမ္ာ့ 
ကိုမဆိုထိခိုကးနိုငးသညးအံလာ့အလာရြိပါက ေရတျငးရြိဓါတုေဗဒပစၥညး့မ္ာ့၏အတိုငး့အတာသညး အလျနး 
ၾကီ့မာ့သညး၈ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ အရညးအေသျ့အတနး့အစာ့မ္ာ့ကို စဦ့ပိုငး့တျငး ်ခဳဵငဵုသိရြိနိုငးရနး 
အတျကးအတိတးကာလကလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့နြငးံ အေတျ႔အၾကဳဵဗဟုသုတမ္ာ့ကိုအေ်ခခဵလ္ကး အတနး့အ 
စာ့မ္ာ့ချဲ် ခာ့သတးမြတးထာ့ရနးလိုအပးသညး၈ ေနာကးပိုငး့တျငး စဦ့သတငး့အခ္ကးအလကးေကာကးယူဆနး့ 
စစးခ္ကးနြငးံတို့တကးနာ့လညးသိရြိလာမႈမ္ာ့အေပၚတျငးအေ်ခခဵလ္ကး အဆိုပါအတနး့အစာ့စာရငး့တျငး ထပး 
တို့်ခငး့ သို႔မဟုတးစာရငး့မြေလြ္ာံခ္်ခငး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးနိုငးသညး၈ ေရ၏ဓါတုဆိုငးရာ အရညးအ 
ေသျ့အတနး့အစာ့မ္ာ့ ေရျ့ခ္ယးသတးမြတး်ပီ့ေနာကး အဆိုပါအတနး့အစာ့မ္ာ့အေပၚအေ်ခခဵလ္ကး လစဥး 
ေရအရညးအေသျ့ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့ကို တစးနြစးခနး႔ဆကးတိုကးေဆာငးရျကးသငးံသညး၈  

OperationalMonitoring သညး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏အရညးအေသျ့အတနး့အစာ့မ္ာ့ 
အေနအထာ့ေ်ပာငး့လဲမႈကို ဆနး့စစး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဤလုပးငနး့စဥးတျငး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့အေပၚ 
သို႔က္ေရာကးလ္ကးရြိေသာ ဖိအာ့မ္ာ့ကို ခ္ကးခ္ငး့တုနး႔်ပနးသညးံ ဇီဝနြငးံ ေရ၏ရုပးသျငး်ပငးဆိုငးရာ အရညး 
အေသျ့အေ်ခခဵမ္ာ့ နြငးံ ေရထုအတျငး့အမ္ာ့အ်ပာ့ထုတးလႊတးေနသညးံ ဦ့စာ့ေပ့တိုငး့တာရမညးံအရာ 
ဝတၳဳပစၥညး့မ္ာ့နြငးံ အ်ခာ့အရာဝတၳပစၥညး့မ္ာ့ကို ဆနး့စစးရနး်ဖစးသညး၈  

ေရအရငး့အ်မစးတစးခု်ခငး့စီအာ့လု့ဵကိုေလံလာေစာငးံၾကညးံရနးမလိုအပးေသားလညး့ 
ေရအရငး့အ်မစးအမ္ိဳ့ အစာ့တစးခုအတျငး့ရြိ လဵုေလာကးသညးံေရအရငး့အ်မစးအေရအတျကးကိုမူ 
ေလံလာေစာငးံၾကညးံရနးလိုအပး သညး၈ ထို႔ေနာကးး ေရအရငး့အ်မစးတစးခုသညး 
သတးမြတးထာ့သညးံေဂဟစနစးဆိုငးရာ အရညးအေသျ့သို႔ ေရာကးရြိ်ပီ့ 
အနာဂတးတျငးလညး့အႏၲရယးရြိသညးံဖျဵ႔်ဖိဳ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနးမရြိေတာံပါက ေစာငးံ ၾကညးံ 
စစးေဆ့်ခငး့လုပးငနး့ကိုရပးတနး႔နိုငးသညး၈ ေ်မေပၚေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို   ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့ 
အစီအစဥးတစးခုေဆာငးရျကးရာ၉ ေရအရညးအေသျ့တိုငး့တာရာတျငးအသု့ဵ်ပဳမညးံ အေ်ခခဵ (Element) မ္ာ့၏ 
အခ္ိနးကာလအလိုကးနြငးံ ေနရာအလိုကး ေ်ပာငး့လညး့မႈအေရအတျကးနြငးံ ံ အဆိုပါအေ်ခခဵမ္ာ့၏ 
ရညးညႊနး့တနးဘို့မ္ာ့ကိုသတးမြတး်ခငး့သညးအေရ့ပါသညးံလုပးငနး့တစးရပး်ဖစးသညး၈ေ်ပာငး့လဲမႈအေ်ခအေနမ္
ာ့်ပာ့သညးံ အေ်ခခဵမ္ာ့( Elements)ကို တညး်ငိမး်ပီ့လ္ငးခနး႔မြနး့ရလျယးကူသညးံ Elements မ္ာ့ထကး ပုိ၊ 
နမူနာအေရအတျကး မ္ာ့်ပာ့စျာေကာကးယူရနးလိုအပးသညး၈ ထို႔အ်ပငး ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရမညးံ 
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ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့၏ အရျယးအစာ့ (Size of Water Bodies)ကိုလညး့ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့မညးံ 
အစီအစဥးမ္ာ့တျငးထညးံသျငး့ေဖၚ်ပရမညး၈ သတးမြတးထာ့သညးံအရျယးအစာ့ထကး ေသ့ငယးေသာ ေ်မေပၚ 
ေရ အရငး့အ်မစး မ္ာ့သညး ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခုလဵု့အတျငး့ရြိေဂဟစနစး အာ့ထိနး့သိမး့ေရအတျကး 
အေရ့ပါေသာ ထိနး့သိမး့ေရ့ဧရိယာ်ဖစးနိုငးသကံဲသို႔ ်မစးဝြမး့ေဒသတျငး့ သိသာထငးရြာ့သညးံအက္ိဳ့သကး 
ေရာကးမႈမ္ာ့်ဖစးပျာ့ေစနိုငးသညးံဖိအာ့မ္ာ့က္ေရာကးေနသညးံေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့်ဖစးနိုငးသညး၈ ေရထုတစးခု 
စီအတျငး့ ေဂဟစနစးဆိုငးရာအရညးအေသျ့ နြငးံ ဓါတုအရညးအေသျ့တိုငး့တာမညးံတညးေနရာ (Station) 
အေရ အတျကးကိုလညး့သတးမြတးရနးလိုအပးသညး၈  ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့ကို 
ေရစီ့ေရလာသိသာထငးရြာ့စျာ ေ်ပာငး့လညး့သျာ့သညးံ ေနရာ (Point)မ္ာ့တျငးလညး့ေကာငး့ ေရ၏ထုထညး 
သိသာထငးရြာ့စျာၾကီ့မာ့သညးံေနရာမ္ာ့တျငးလညး့ေကာငး့ 
တိုငး့တာရနးလိုအပးသညး၈ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချဲမႈဆိုငးရာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ေၾကာငးံေရထုအတျငး့ ေ်ပာငး့ 
လညး့သျာ့သညးံအေ်ခအေနမ္ာ့ကို ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရနးလိုအပးသညး၈ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈစနစး တစးခုေၾကာငးံ 
ေ်မေအာကးေရမယဵုနိုငးေလာကးေအာငးေလ္ာံနညး့သျာ့်ခငး့သို႔မဟုတးမ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့ အငနး ဓါတးတို့လာ်ခငး့ 
အယးလကာလိုငး့်ဖစးလာ်ခငး့ စသညးံ ေရအရညးအေသျ့ဆိုငးရာမ္ာ့်ပႆနာမ္ာ့ မ္ာ့်ဖစးေပၚမႈရြိမရြိနြငးံ 
ပတးသကး်ပီ့ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့ရာတျငး ်ပညးသူလူထုမြပူ့ေပါငး့ပါဝငး ေဆာငးရျကး နိုငးမညးံ 
အမ္ာ့သေဘာတူလုပးငနး့အစီအမဵမ္ာ့ရြိသငးံသညး၈ 
 
၂.၁၈ ်မစးဝြမး့ေဒသ စီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး်ခငး့နြငးံ ေရသယဵဇာတဘကးစဵုစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငး်ခငး့တို႔နြငးံ စပး 
လ္ဥး့၊ ်မနးမာနိုငးငဵ၏ လကးရြိ ဥပေဒလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့တျငးေတျ႔ရြိရသညးံအာ့နညး့ ခ္ကးမ္ာ့ 

်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈလုပးငနး့စဥးအာ့ ေပါငး့စပးညြိနိုငး့လ္ကးေအာငး်မငးစျာ အေကာငးအထညး 
ေဖၚေဆာငးရျကးနိုငးရနး ်မနးမာနိုငးငဵ၏လကးရြိ ေရသယဵဇာတဥေဒနြငးံစီမဵခနး႔ချမဲႈအစီအစဥးမ္ာ့တျငး လိုအပး 
ခ္ကးမ္ာ့နြငးံ ်ပငးဆငးသငးံသညးမ္ာ့ကို ဤအခနး့တျငး အေလ့ထာ့ေဖၚထုတးသျာ့မညး်ဖစးသညး၈ လိုအပးခ္ကး 
မ္ာ့ကို ေဖၚထုတးရနးအတျကး ်မနးမာနိုငးငဵ၏ လကးရြိ ေရသယဵဇာတဥပေဒမ္ာ့ ( အခနး့ ၁) ကို ဆနး့စစးရာ 
တျငး ေခတးမြီေရသယဵဇာတဥပေဒတစးရပး (အခနး့ ၀) နြငးံပတးသကးသညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့ နြငးံ ဥေရာပေရ 
ဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငး ၏အခနး့ (ဿ.၁)တို႔ကို မြီ်ငမး့ကို့ကာ့ထာ့သညး၈   

ေဖၚထုတးရရြိသညးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး ေနားေဝ့နိုငးငဵမြ အကူညီေပ့သညးံ ဤစီမဵ 
ကိနး့၏ လုပးငနး့အမြတး A4.1 ်ဖစးေသာ ―Study the Myanmar water legislation in light of the EU 
WFD, to identify possible needs for adjustments either in the laws or in the Myanmar 
National Water Framework Directive (NWFD)‖ ်ဖငးံလုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ ေအာကး 
တျငးမီ့ေမာငး့ထို့်ပထာ့သညးံ အခ္ကးမ္ာ့သညး်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈ သို႔မဟုတး 
ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချမဲႈကို ေအာငး်မငးစျာေဆာငးရျကးရနးအတျကး အေရ့ၾကီ့သညးံ အခ္ကးမ္ာ့်ဖစး 
သညး၈ 
 
အမ္ိဳ့သာ့ေရသယဵဇာတေကားမတီနြငးံ အ်ခာ့အစို့ရဌာနမ္ာ့နြငးံ ဆကးႏျယးမႈ (Status of NWRC and its 
relationship with other authorities) 

နိုငးငဵအဆငးံေရမူဝါဒ၏ ပုဒးမ ှ၀.၅ တျငးေဖၚ်ပထာ့သညးမြာ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ ေရအရငး့အ်မစး 
ေကားမတီသညး  အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရဥပေဒ်ပဳေရ့အဖျဲ႔်ဖစးသငးံပါသညး၈်ပညးေထာငးစု၇ ်ပညးနယး နြငးံ တိုငး့ 
ေဒသၾကီ့အဆငးံ အသီ့သီ့၏ ေရအသု့ဵ်ပဳမႈစီမဵကိနး့ သို႔မဟုတး အစီအစဥးတို႔တျငးမညးသညးံသဘာဝ်ဖငးံ 
ေရကို အသု့ဵ်ပဳသညး်ဖစးေစ (ဥပမာ-တိုကးရိုကးအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့(consumptive use) သို႔မဟုတး 
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သျယးဝိုကးအသု့ဵ်ပဳ်ခငး့ (noncomsumptive use)) ေရအရငး့အ်မစးေကားမတီအေန်ဖငးံ 
အေရ့ပါေသာအခနး့က႑မြပါဝငးေဆာငးရျကးနိုငးရနး အစို့ရမြအာဏာအပးနြငး့ထာ့ရပါမညး၈ ေရနြငးံပတးသကး 
ေသာဥပေဒမ္ာ့၇နညး့ဥပေဒမ္ာ့၇ စဵနႈဵ့သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ေရ့ဆျရဲာတျငး ပတးဝနး့က္ငးသနး႔ရြငး့ေရ့ နြငးံ ဆကး 
ႏျယးသညးံဥပေဒမ္ာ့်ဖငးံတျဘဲကး၊်ပညးံစဵုေအာငးေဆာငးရျကးရပါမညး၈  

 အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံနြငးံ လုပးငနး့က႑အဆငးံတျငး ေရသယဵဇာမူဝါဒမ္ာ့၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 
ခ္မြတးရာတျငး ညြိနိဳငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးနိဳငးရနးအတျကး ဤဥပေဒ်ပဳအဖျဲ႔၏ အ်ခာ့နိုငးငဵအဆငးံ 
ေကားမတီမ္ာ့နြငးံ အစို့ရဌာနမ္ာ့နြငးဆကးသျယးလုပးပိုငးချငးံကို ရြငး့လငး့်ပတးသာ့စျာ်ပဌာနး့ထာ့ရနး လိုအပး 
သညး၈ ဤသို႔ေဆာငး ရျကးထာ့်ခငး့မရြိပါက ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရာတျငး ရႈပးေထျ့မႈ နြငးံ ထိေရာကးမႈအာ့ 
နညး့်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးပျာ့နိုငးသညး၈ အာ့နညး့သညးံအဖျ႔ဲအစညး့မ္ာ့သညး လုပးပိုငးချငးံအာ့ၾကီ့သူမ္ာ့နြငးံ 
ၾသဇာၾကီ့မာ့သူမ္ာ့ကို ဦ့စာ့ေပ့၊ေရချေဲဝသု့ဵစျမဲႈဆိုငးရာ ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ကို ခ္မြတးနိုငးေသာေၾကာငးံ 
မညီမြ္မႈမ္ာ့ေပၚေပါကးေစနိုငး သညး၈    
 
 
်မစးဝြမး့ေဒသယူနစးမ္ာ့( river basin units) တညးေထာငး်ခငး့နြငးံ စီမဵအုပးခ္ဳပး်ခငး့တို႔နြငးံ ဆိုငးသညးံ 
နညး့ဥပေဒမ္ာ့နြငးံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ 

ေရအရငး့အ်မစးဘကးစဵုစီမဵခနး႔ချရဲာတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသယူနစးမ္ာ့တညးေထာငး၊စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့ လုပးငနး့ 
မ္ာ့ပါဝငးေသားလညး့်မနးမာနိုငးငဵတျငး အဆိုပါယူနစးမ္ာ့တညးေထာငးရ်ခငး့မရြိေသ့ေပ၈ ်မစးဝြမး့ေဒသယူနစး 
တစးခုအတျငး့ေဆျ့ေႏျ့ညြိနိုငး့စီမဵအုပးခ္ဳပးရနးအတျကး ေအာကးပါလုပးငနး့မ္ာ့ေဆာငးရျကးရနး  လိုအပးသညး၈  
(က) နိုငးငဵတစးခုလု့ဵတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈယူနစးမ္ာ့ သတးမြတး်ခငး့ 
(ခ) ်မစးဝြမး့ေဒသတစးခု်ခငး့အလိုကး ညြိနိုငး့ေရ့ေကားမတီတစးရပး/်မစးဝြမး့ေဒသအဖျဲ႔အစညး့ တစးခုစီဖျ႔ဲစညး့ 
်ခငး့  
(ဂ) ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးခ္မြတးမႈလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့ခ္မြတး်ခငး့ 
(ဃ) ေရအရငး့အ်မစးစီမဵခနး႔ချမဲႈလုပးငနး့မ္ာ့တျငး သကးဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့ 
ကမညးသို႔ပူ့ေပါငး့ပါဝငး၊ ၁ငး့တို႔၏ေဝဘနးအၾကဵ်ပဳခ္ကးနြငံးသေဘာထာ့မ္ာ့ကို မညးသို႔အသု့ဵ်ပဳမညးဆို သညး ံ
အစီအစဥးခ္မြတး်ခငး့ 

သို႔်ဖစး၊ အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံ ေရသယဵဇာတဆိုငးရာအငးတာနကးဝဘးဆိုဒးတျငး အဆိုပါအေၾကာငး့အရာနြငးံ 
ပတးသကးသညးံစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့နြငးံ စဵ မ္ာ့ကိို ေရ့သာ့ေဖၚ်ပရနးလိုအပးသညး၈ 
 
ရြငး့လငး့်ပတးသာ့မႈမရြိသညးံအဓိပၸါယးဖျငးံဆိုခ္ကးမ္ာ့(Unclear definitions) 

အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ေဂဟစနစးအရညးအေသျ့ 
ေကာငး့မျနးေစရနး အေကာငးအထညးေဖၚမညးံ ပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ေရရြညးရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို  ်ပဌာနး့ 
ထာ့သညး၈ အဆိုပါေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး ေရသယဵဇာတဆိုငးရာ ေဂဟစနစးအရညး 
အေသျ့ေကာငး့ရြိသညးံအေနအထာ့( good ecological status) နြငးံပတးသကး၊ေဖၚ်ပထာ့ရာတျငး၇ (ှ) 
သနး႔စငးသညးံေရ (clean water) ဆိုသညးမြာ ဦ့စာ့ေပ့ ထိနး့ခ္ဳပးရနးသတးမြတးထာ့သညးံ အညစးအေၾက့ 
အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့သညး ေရတျငးအမ္ာ့ဆု့ဵပါဝငးရနးသတးမြတးထာ့သညးထကး မေက္ားလျနးသညးံေရကိုေခၚ 
သညး၈ (ဿ) လဵုေလာကး စျာသိုေလြာငးထာ့သညးံ ေရ (sufficiently stored water) ဆိုသညးံအဓိပၸါယးကိုမူ 
ဖျငးံဆိုထာ့်ခငး့မရြိေပ၈ ထို႔အ်ပငး ေရအရညးအေသျ့ေကာငး့အေနအထာ့ (good status) နြငးံ ေရ၏အရညး 
အေသျ့တိုငး့တာရာ တျငးအသု့ဵ်ပဳသညးံ အေ်ခခဵမ္ာ့်ဖစးေသာ ဇီဝ (biological) နြငးံ ေရ၏ရုပးသျငး်ပငး (hydro-
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morphological) ဆိုငးရာအရညးအေသျ့တို႔အၾကာ့မညးသို႔ဆကးႏျယးမႈ ရြိသညး ကို ေရဥပေဒလမး့ 
ညႊနးမူေဘာငးတျငး ရြငး့လငး့ စျာေဖၚ်ပမထာ့ေပ၈    
 
ေ်မေပၚေရနြငးံပတးသကး၊ ေဂဟစနစးဆိုငးရာ အတနး့အစာ့မ္ာ့သတးမြတးထာ့မႈမရြိေသ့်ခငး့(Lack of 
ecological standards for surface water) 

်မနးမာနိုငးငဵတျငး ေ်မေပၚေရနြငးံပတးသကး၊ ေဂဟစနစးဆိုငးရာ စဵ မ္ာ့(ecological standard) 
သတးမြတးထာ့ မႈမရြိေသ့ေပ၈ ်မနးမာနိုငးငဵအတျငး့ အခရာက္သညးံ ေဂဟစနစး မ္ာ့အတျငး့ ရြိသညးံ 
မတူညီေသာေရအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့နြငးံ ပတးသကးသညးံ ဓါတုုအေ်ခအေန၇ သနး႔ရြငး့မႈ အေ်ခအေန နြငးံ 
ေဂဟအေ်ခအေနမ္ာ့ကိုေဖၚ်ပသညးံ စဵခ္ိနးစဵညႊနး့မ္ာ့သတးမြတးရနးလိုအပးေနေသ့သညး၈ေတာငးေပၚ ေဒ သရြိ 
ေရ၏ေဂဟစနစးအေနအထာ့ေကာငး့(good ecological status) နြငးံဆိုငးသညးံ စဵ သတးမြတးခ္ကးနြငးံ 
်မစးဝကျ္နး့ေပၚေဒသရြိ ေရ၏ေဂဟစနစး အေနအထာ့ေကာငး့ အတျကး  စဵ သတးမြတးခ္ကးတို႔မြာ မတူညီ 
နိုငးေပ၈ ေရ၏ေဂဟစနစးအ ေ်ခအေနကို ဆနး့စစးရာ၉ ေရ၏ဇီဝဆိုငးရာအရညးအေသျ့ တိုငး့တာရာတျငး 
အသု့ဵ်ပဳ သညးံ အေ်ခခဵ ၂ မ္ိဳ့်ဖစးေသာ periphyton, phytoplankton; aquatic macrophytes; benthic 
animals  နြငးံ fish အာ့လု့ဵကို တိုငး့တာဆနး့စစးရနးလိုအပးသညး၈    
 
ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့အာ့ မြတးပဵုတငးထာ့မႈမရြိ်ခငး့ (Lack of a register of water users) 

လကးရြိအေ်ခအေနတျငး ေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့အာ့မြတးပဵုတငးထာ့်ခငး့မရြိေသ့ေပ၈ သို႔်ဖစး၊ ်မနးမာ 
နိုငးငဵတျငး အဓိကေရအသု့ဵ်ပဳသူမ္ာ့ကို အမ္ိဳ့သာ့အဆငးံတျငးမြတးပဵုတငး်ခငး့ အစီအစဥးေဆာငးရျကးရနးလို 
အပးသညး၈ ေရအသု့ဵခ္မႈပဵုစဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့နြငးံ နြငးံ ေရအသု့ဵ်ပဳသူအမ္ိဳ့မ္ိဳ့ရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ ေရစီမဵခနး႔ချရဲာတျငး စညး့ 
စနစးတက္်ဖစးေစရနးအတျကး ေရအသု့ဵ်ပဳစနစးမ္ာ့သတးမြတးရနးလိုသညး၈ လူမႈအဖျဲ႔အစညး့နြငးံပတးဝနး့က္ငး 
အေပၚအက္ိဳ့သကးေရာကးနိုငးမႈကို အေ်ခခဵလ္ကး ေရအသု့ဵခ္မႈနြငးံဆိုငးသညးံ အုပးစုသု့ဵမ္ိဳ့ကိုေအာကးပါ 
အတိုငး့ချဲ် ခာ့သတးမြတးသငးံသညး၈ (ှ) ေရကို အခမံဲအသု့ဵ်ပဳ သူမ္ာ့အစု (ဿ) အသု့ဵ်ပဳမႈကိုမြတးပဵုတငး 
ထာ့သငးံသူမ္ာ့အစု၇ (၀) ချငးံ်ပဳခ္ကး သို႔မဟုတး ပါမစး်ဖငးံ သာအသု့ဵ်ပဳသငးံသူမ္ာ့အစု ဟူ၊်ဖစးသညး၈ 
ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကိုပိုငးဆိုငးချငးံရရြိ်ခငး့သညး ေရကိုလျတးလပးစျာၾကိဳကးသလိုအသု့ဵ်ပဳချငးံရသညး ဟုဆိုလို 
်ခငး့မဟုတးပဲသဘာဝသယဵဇာတမ္ာ့အသု့ဵ်ပဳ်ခငး့နြငးံ ပတးသကးသညးံ ဥပေဒလုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့နြငးံအညီ 
သာ အသု့ဵ်ပဳရနး်ဖစးသညး၈   
 
လကးေတျ႔လုပးငနး့စီမဵခနး႔ချမဲႈနြငးံ ဆိုငးသညးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့်ပဌာနး့ထာ့မႈမရြိေသ့်ခငး့ (Lack of 
operation management procedures) 

အမ္ိဳ့သာ့ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး အေရ့ပါသညးံ အေ်ခခဵမူမ္ာ့်ပဌာနး့ထာ့်ပီ့်ဖစးေသား 
လညး့ လကးေတျ႔လုပးငနး့စီမဵခနး႔ချမဲႈနြငးံ ဆိုငးသညးံလုပးထု့ဵလုပးနညး့ မ္ာ့ပါဝငး်ပဌာနး့ထာ့မႈမရြိေသ့ေၾကာငး့ 
ေတျ႔ရြိရသညး၈အမ္ိဳ့သာ့ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးတျငး ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵခနး႔ချမဲႈစီမဵကိနး့ေရ့ဆျအဲေကာငး 
အ ထညးေဖၚေဆာငးရျကး်ခငး့သညး အေရ့ပါသညးံရညးရျယးခ္ကးတစးခု ်ဖစးေသားလညး့ ထိုသို႔စီမဵခနး႔ချဲရာတျငး 
ေဆာငးရျကးရမညးံး လုပးငနး့မ္ာ့နြငးံပတးသကးသညးံ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ေရ့ဆျရဲနး လိုအပးလ္ကးရြိေန ေသ့ 
သညး၈၈ ဥေရာပ ေရဥပေဒလမး့ညႊနးမူေဘာငးအတျကး လုပး ငနး့လမး့ညႊနးမ္ာ့ကို အငးတာနကးဝဘး ဆိုဒးမ္ာ့ 
တျငးရရြိနိုငးသညး၂၆၈ ်မစးဝြမး့ေဒသစီမဵကိနး့ေရ့ဆျရဲနးအတျကး ်မနးမာနိုငးငဵအေနနြငးံ ကိုယးပိုငးလမး့ညႊနးခ္ကး မ္ာ့ 
်ပဳစု်ပဌာနး့ရနးလိုအပးသညး၈   
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ရနးပဵုေငျရရြိေရ့ဆိုငးရာအခကးအခဲမ္ာ့(Issues related to costs) 
ေရသယဵဇာတစီမဵအုပးခ္ဳပးလုပးကိုငးရာတျငး ပါမစးေလြ္ာကးထာ့်ခငး့၇ ပတးဝနး့က္ငးထိခုိကးမႈဆနး့စစး 

်ခငး့နြငးံ ေစာငးံၾကညးံစစးေဆ့်ခငး့တို႔နြငးံပတးသကးသညးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ မညးသို႔က္ခဵ သု့ဵစျ ဲ
ရမညးဆိုသညးကိုတရာ့ဝငး်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့မရြိေပ၈ ထို႔အတူပတးဝနး့က္ငးဆိုငးရာ ထမး့ေဆာငးရမညးံ ကုနးက္ 
စရိတး မ္ာ့နြငးံပတးသကး၊ တနးဘို့သတးမြတးေပ့သညးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့လညး့ ်ပဌာနး့ထာ့်ခငး့ မရြ ိ
ေသ့ေပ ၃ွ၈   
 
ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမရြိ်ခငး့ (Lack of transparency) 

လကးရြိအေနအထာ့တျငး ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချရဲာတျငး ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရာ၉ 
ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမရြိသညးံအ်ပငး သကးဆိုငးရာအက္ိဳ့ဆကးစပးပတးသကးသူမ္ာ့က ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကး 
လာနိုငးရနး်ပဌာနး့ထာ့သညးံ လုပးထု့ဵလုပးနညး့မ္ာ့မြာလညး့ ်ပညးံစဵုလဵုေလာကးမႈမရြိေသ့ ေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈ 
ဆု့ဵ်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္မြတးရာတျငး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိ်ခငး့နြငးံ ်ပညးသူလူထု၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့ 
တို႔မြာ ေရအရငး့အ်မစးမ္ာ့စီမဵခနး႔ချရဲာတျငးေအာငး်မငးမႈရရြိေစရနးအတျကး အေရ့ၾကီ့သညး၈  

 
်ပဌာနး့ထာ့သညးံမူဝါဒနြငးံဥပေဒမ္ာ့ေရြ႕ေနာကးဆကးစပးမႈရြိေစရနးအတျကး ေဆားရျကးရနးလိုအပး်ခငး့ 

ေရသယဵဇာတဥပေဒနြငးံ အ်ခာ့ေသာ လုပးငနး့က႑အလိုကး်ပဌာနး့ထာ့သညးံ မူဝါဒမ္ာ့နြငးံ 
ဥပေဒမ္ာ့အၾကာ့ ဆကး စပးတညးရြိမႈအာ့ေလံလာရနးနြငးံ အခ္ငး့ခ္ငး့လိုကးေလ္ာညီေထျမႈရြိမရြိ 
ဆနး့စစးေဖၚထုတးရနးလိုအပးသညး၈ ေရသယဵဇာတဥပေဒ၏အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈကို 
ရြငး့လငး့စျာ်ပဌာနး့ေပ့ရနးလိုအပး်ပီ့ အထူ့သ်ဖငးံ အ်ခာ့ ေသာ တညးဆဲဥပေဒမ္ာ့နြငးံဆကးစပးမႈကို 
ရြငး့လငး့စျာ်ပဌာနး့ရနးလိုအပးသညး၈ လိုကးေလ္ာညီေထျ်ခငး့မရြိ ပါက ေရနြငးံဆိုငးသညးံ အကးဥပေဒ 
ထုတး်ပနး်ပဌာနး့မညးေလာ သို႔မဟုတး ဝိေရာဓိမ္ာ့ကို ေဖၚထုတးလ္ကး 
ေရဥပေဒ၏မူလရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကိုမထိခိုကးေစဘဲ မညးသို႔ေ်ဖရြငး့နိုငးမညးဆိုသညံးနညး့လမး့မ္ာ့ကို 
ရြာေဖျသငးံသညး၈    
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