မဲေခါင်ြမစ်ဝမ
ှ ်းေအာက်ပိုငး် ေဒသဖွံ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ်
အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများ
အလုပ်�ု ေ
ံ ဆွးေ�ွးပွဲ

၂၀၁၉
ဟ�ွုိ င်း၊ ဗီယက်နမ်
ဒီဇင်ဘာ ၁၉

ရပ်ရွာလူထပ
ု ူးေပါင်းပါဝင်မ� စီမံကိနး် များ�ှင ့် မူဝါဒေရးဆွသ
ဲ ူများ ပူးေပါင်းပါဝင်မ� စီမက
ံ ိနး် များ

မာတိကာ
အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ
အဓိကေဆွးေ�ွးချက်များ
�မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေအာက်ပင
ို း် ေဒသဖွံ� �ဖိုးေရးစီမံကိနး် အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများ
စားပွဲဝိုငး် ေဆွးေ�ွးပွဲအကျဉ်းချုပ်များ
မဲေခါင်ြမစ်ဝမ
ှ ်းေအာက်ပိုငး် ေဒသဖွံ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ် (LMI)
ေရ�ှည်တည်တံေ
့ သာ အေြခခံအေဆာက်အအံု မိတ်ဖက်ပးူ ေပါင်းမ� (SIP)
အေမရိကန် ဘူမိေဗဒတိုငး် တာေရး (USGS) �ှင ့် NEX VIEW
အာရီဇိုးနား ြပည်နယ် တက�သိုလ် (ASU)

အေမရိကန် စွမ်းအင်ဝန်�ကီးဌာန (DOE)
အေမရိကန် အင်ဂျင်နယ
ီ ာတပ်ဖဲွ� (USGS)
ေကာင်းကင်မျက်လးံု (EoE)
အေမရိကန်�င
ို င
် တ
ံ ကာဖွံ� �ဖိုးေရးေအဂျင်စီ မဲေခါင်အဖ
ံ့ ွယမ
် ျား
အရီဖိုးနားတက�သိုလ်�င
ှ န
့် ာဆာမှ ေဒါက်တာဗန်ကတ်လက်ခ်�ှမီး
ြပည်ထေ
ဲ ရးဌာန (DOI)
- အြပည်ြပည်ဆုင
ိ ရ
် ာ နည်းပညာအကူအညီအစီအစဉ် (ITAP) �ှင ့် မဲေခါင် စမတ်
အေြခခံအေဆာက်အအံု (SIM)
ကွနး် ဖရနအ
် ့ �ပီးအလုပ်�ု ေ
ံ ဆွးေ�ွးပွဲ
ေနာက်ဆက်တွဲ ၁ - ပ�ိုဂရမ် အစီအစဉ်
ေနာက်ဆက်တွဲ ၂ - တက်ေရာက်သူစာရင်း

မဲေခါင်ြမစ်ဝမ
ှ ်းေအာက်ပိုငး် ေဒသဖွံ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ်
အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများ
အလုပ်�ု ေ
ံ ဆွးေ�ွးပွဲ
ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၉
မယ်လီယာဟိုတယ်၊ ဟ�ွုိ င်း၊ ဗီယက်နမ်

မဲေခါင်ြမစ်ဝမ
ှ ်းေအာက်ပိုငး် ေဒသ

ဖွံ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ်

(LMI)

အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများ

အလုပ်�ု ံေဆွးေ�ွးပွဲ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ LMI စီမံကိနး် /ပ�ိုဂရမ် အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများ�ှင ့်
မန်ေနဂျာများတစ်ဦးကို တစ်ဦးေနာက်ဆုးံ အေြခအေနများ တင်ြပရန်၊ ေ�ှ �လာမည့်လုပ်ငန်းများ၊ ေလ့လာခဲ့သည့်
သင်ခန်းစာများကို ေဆွးေ�ွးရန်တိုအတွ
က် �ှစ်စဉ်စားပွဲဝင
ို း် ေဆွးေ�ွးပွဲတစ်ရပ်ကို ကူညီေဆာင်ရွကရ
် န်သာမက
့
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက�
် င
ို မ
် ည့်

အခွငအ
့် လမ်းများ၊

စူးစမ်း�ှာေဖွရန်ြဖစ်သည်။ အလုပ်�ု ေ
ံ ဆွးေ�ွးပွဲသည်

စိတ်ကူးစိတသ
် န်းအသစ်များ၊

စီမံချက်အသစ်များကို

မဲေခါင်ြမစ်ဝှမး် ေအာက်ပိုငး် ေဒသ�ှင ့် လက်�ှိဖံ�ွ �ဖိုးေရး

စီမံကိနး် များကို အြပည့်အဝအေထာက်အပံ့ေပး�ပီး စွမး် ရည်ြမ�ငတ
ံ ိနး် �ှင ့် ပ�ိုဂရမ်များကို
့် င်ရာ၌ LMI စီမက
မည်သုဒီ
ိ ့ ဇိုငး် ေရးဆွ�ဲ ပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်သငသ
့် ည်ကို အ�ကံဉာဏ်များေပးရန် မဲေခါင်မိတ်ေဆွများ (FLM)၊
မဲေခါင်ြမစ် ေကာ်မ�ှင ် (MRC)၊ �ှင ့် မဲေခါင်အကျိုးသက်ဆုင
ိ သ
် ူများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကိုဖိတ်�ကားကာ
ပါဝင်ေဆွးေ�ွးေ�ွးေစခဲ့ပါသည်။
မူဝါဒေရးဆွသ
ဲ ူများ

အလုပ်�ု ေ
ံ ဆွးေ�ွးပွဲသည်

ပူးေပါင်းပါဝင်မ�

စီမံကိနး် များဟူေသာ

ရပ်ရွာလူထပ
ု းူ ေပါင်းပါဝင်မ�
ေခါင်းစဉ်များအတွက်

စီမံကိနး် များ�ှင ့်
သီးြခားအုပ်စလ
ု ိုက်

ေဆွးေ�ွးပွဲ�စ
ှ ်ခက
ု ိုလည်း ပံ့ပးို ကူညီခဲ့ပါသည်။
"LMI စီမံကိနး် များ�ှင ့် ပ�ိုဂရမ်များ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များသည် ေဒသခံရပ်ရွာလူထက
ု ို အကျိုးြပုေစသင ့်
�ပီး မဲေခါင်ြမစ်ဝမ
ှ ်းေဒသ၏ ကျန်းမာေသာေဂဟစနစ်များကို အားေပးြမ�ငတ
့် င်ေပးသငသ
့် ည်။"

အဓိကေဆွးေ�ွးချက်များ
LMI

စီမံကိနး် များ�ှင ့်

ေဒသခံရပ်ရွာ

လူထက
ု ို

ပ�ိုဂရမ်များ၏အေပါင်းလက�ဏာေဆာင်ေသာ

အကျိုးသက်ေရာက်မ�များသည်

အကျိုးြပုေစသင�့် ပီး

ကျန်းမာေသာေဂဟစနစ်များကို

မဲေခါင်ြမစ်ဝှမး် ေဒသ၏

အားေပးြမ�ငတ
့် င် ေပးသငသ
့် ည်။

အသံုးြပုသူများလက်လှမး် မီသည့် လူမ�စီးပွားေရးေဒတာများ။ တိကျေသာေဒတာများကိုသုးံ ၍ လွယ်က�
ူ ှငး် လင်း
ြမန်ဆန်ေသာတွက်ချက်မမ
� ျား ေဆာင်ရွက်�င
ို ေ
် စသည်။
မိတ်ဖက်ပူးေပါင်းမ�များမှာ

သိပံပ
� ညာ-မူဝါဒ-ပညာ�ှငမ
် ျားအ�ကား

ကွာဟမ�များကို

ကျဉ်းေြမာင်းေစရန်

အဓိကကျသည်။ အထူးသြဖင ့် စနစ်ကျေသာလူမ�စီးပွားေရးေဒတာစုေဆာင်းမ��င
ှ ့် နမူနာပံုစံတည်ေဆာက်မ�တင
ွ ်
ြဖစ်သည်။
LMI သည် အဓိက ြပဿနာများ၊ ပစ်မှတအ
် ုပ်စုများ�ှင ့် အထူးြပု ကိစရ
� ပ်များကိုေဖာ်ထတ
ု ်�ပီးေနာက် ယင်းတိကိ
ု့ ု
ေြဖ�ှငး် မည့် လုပ်ငန်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်သငသ
့် ည်။ အကျိုးေကျးဇူးရ�ှိမည့်သူများထံသုိ ့ ဆံးု ြဖတ်
ချက် အေထာက်အကူြပုစွမ်းရည်ကို ေဆာင်�ကဉ်းေပးရန် ြဖစ်သည်။
သိပံန
� ည်းကျ မှနက
် န်ြခင်းသည် မှနက
် န်ေကာင်းမွနေ
် သာမူဝါဒအြဖစ် တိုက�
် ုက
ိ ်အဓိပ�ာယ်မေဖာ်�င
ို ေ
် ပ။ သိပံ�
အသိုငး် အဝိင
ု း် သည် မူဝါဒအေပါ် မည်သုိ ့ �သဇာလ�မး် မိးု မည်�င
ှ ့် မျဉ်း�ပိုင်ေဆွးေ�ွးမ�များကိုမည်သုိ ့ ေပါင်းစပ်မည်
ကိုပို၍ စဉ်းစားသငသ
့် ည်။
ေသးငယ်ေသာေထာက်ပံ့ေငွများ�ှင၊့် ေစတနာဝ
့ န်ထမ်းများ၏ အင်အားကိုအသိအမှတြ် ပုပါ။ လူများသည် ၎င်းတို ့
၏ အသိုငး် အဝိုငး် တွင ် အင်အားဆတိးု ကိနး် များ ြဖစ်သည်။
အေသးစားစီမက
ံ ိနး် များမှာ သက်ေရာက်မအ
� ေသအချာ�ှသ
ိ ည်။ ေသးငယ်ေသာ စီမက
ံ ိနး် အေြမာက်အများက
အေရးပါေသာအေြပာင်းအလဲကို ဖန်တီးေပး�ိင
ု သ
် ည်။
LMI MekongWater.org �ှင ့် MRC ေရဆိုငရ
် ာေဒတာအ�ကား ချိတ်ဆက်မက
� အ
ို ဆငြ့် မင ့် ေဆွးေ�ွးပွဲြဖင ့်
တည်ေဆာက်ပါ။

LMI အေကာင်အထည်ေဖာ်သမ
ူ ျား စားပွဲဝိုငး် ေဆွးေ�ွးပွဲ အကျဉ်းချုပ် များ
မဲေခါင်ြမစ်ဝမ
ှ ်း ေအာက်ပိုငး် ေဒသ ဖွံ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ် (LMI)
LMI သည် မဲေခါင်ြမစ်ဝှမး် ေအာက်ပိုငး် ေဒသတွင ် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု၏ မိတ်ဖက်တည်ေဆာက်ေရးကို
အားြဖည့်ေပးသည့် မဟာဗျူဟာေြမာက် LMI တစ်ခုြဖစ်သည်။ ယင်းအစီအစဉ်သည် ေကာင်းမွနေ
် သာအုပ်ချုပ်မ�
စနစ်၊ ေရ�ှည်တည်တမ
ံ့ ��င
ှ ့် မဲေခါင်ေဒသ၏ စိနေ
် ခါ်မ�များကို ကိုငတ
် ွယ်ေဆာင်ရွကသ
် ည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်�စ
ှ ်တင
ွ ် LMI
သည် ၁၀ �ှစ် ြပည့်ေြမာက်ခဲ့�ပီ ြဖစ်သည်။
လွနခ
် ဲ့ေသာဆယ်စု�စ
ှ ်အတွငး် ေအာင်ြမင်မ� အများအြပားရ�ှိခ့က
ဲ ာ ၎င်းတိအနက်
ု့
အဓိကတစ်ခုမှာ ၂၀၁၇ ခု�စ
ှ ်၊
LMI ဝန်�ကီးအဆင ့် အစည်းအေဝးတွင ် ေ�ကညာခဲ့ေသာအေမရိကန် �ိင
ု င
် ြံ ခားေရးဝန်�ကီးဌာန၏ မဲေခါင်ေဒသ
ေရဆိုငရ
် ာ ေဒတာစီမံကိနး် (MWDI) ြဖစ်သည်။
LMI သည် စွမး် ရည်ြမ�ငတ
့် င်ေရး�ှင ့် ေပါင်းစပ်ည�ိ�င
ိ� း် ေရးလုပ်ငန်းများတွင ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေသာ အလ��ှငမ
် ျား
အဖွဲ� ြဖစ်သည့် မဲေခါင်မိတ်ေဆွများ (FLM) ကိုလည်း ပံ့ပးို ကူညီလျက်�ှိသည်။ FLM တွင ် �သစေ�တးလျ၊ ဂျပန်၊
ေတာင်ကိုရးီ ယား၊ နယူးဇီလန်၊ ဥေရာပသမဂ� (အီးယူ)၊ အာ�ှဖံ�ွ �ဖိုးေရးဘဏ် (ေအဒီဘ)ီ �ှင ့် ကမ�ာဘ
့ ဏ်တို ့
ပါဝင်သည်။
LMI တွင ် က� �ှစရ
် ပ်�သ
ှိ ည်။ တစ်ခုမှာ ေရ-စားနပ်ရက
ိ �ာ-စွမ်းအင်�င
ှ ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆက်စပ်မြ� ဖစ်�ပီး
အြခားတစ်ခုမှာ

လူသားဖွံ� �ဖိုးေရး�ှင ့် ချိတ်ဆက်မ�တြဖစ်
ို ့ သည်။

LMI

သည်

�ှစ်စဉ်အစည်းအေဝးများကို

စနစ်တကျ ကျင်းပလျက်�သ
ှိ ည်။ ယင်းအစည်းအေဝးများမှာ (၁) �ိင
ု င
် က
ံ ိုယ်စားလှယ်အဖွဲ�ေခါင်းေဆာင်များ
အတွက် နည်းပညာစီမံကိနး် အစည်းအေဝး (၂) ��န�် ကားေရးမ�းချုပ် အဆငအ
ု ်ငန်းအဖွအ
ဲ� တွက် မူဝါဒ
့် ထိလပ
ေဆွးေ�ွးပွဲ (၃) အ�ကီးတန်းအရာ�ှိအစည်းအေဝး �ှစခ
် ု �ှင ့် (၄) LMI ဝန်�ကီးအဆငအ
့် စည်းအေဝးတို ့ ြဖစ်သည်။
ေနာက်ဆုးံ အစည်းအေဝး �ှစခ
် ုကို အာဆီယံအစည်းအေဝးအချိနဇ
် ယား�ှင ့် အချိနက
် က
ို ၍
် ြပုလုပ်သည်။
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ၏
ု ဌာနများ၊ အဖွဲ�အစည်းများသည် LMI �ှင ့် မည်သုိ ့ ပူးေပါင်းပါဝင်�င
ို သ
် နည်း။ သင ့်
စိတ်ဝင်စားမ�ကို အေမရိကန် �ိင
ု င
် ြံ ခားေရးဝန်�ကီးဌာနထံသုိ ့ေကျးဇူးြပု၍ ေဖာ်ြပေပးပိုပါ။
့ LMI လုပ်ငန်းများတွင ်
ပါဝင်ထည့်ဝင်လသ
ို ည့်၊ ေမးြမန်းလိုသည့် သိမဟု
ု ့ တ် ပူးေပါင်းပါဝင်လိုသည့် မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေအာက်ပိုငး် ေဒသ
�ိင
ု င
် မ
ံ ျားမှ အဖွဲ�အစည်းများအတွက် သင�
ို င
် �
ံ ှိ အေမရိကန်သ�
ံ ု းံ ကိုဆက်သယ
ွ ်ပါ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုင
ိ ရ
် ာ
့် င
အရာ�ှိတစ်ဦးဦး သိုမဟု
သွယ်ပါ။
့ တ် မစ�တာ ဂ�န်ခ�ိုင်း ChoiJy@state.Gov ထံသုိ ဆက်
့

ေရ�ှည်တည်တေ
့ံ သာ အေြခခံအေဆာက်အအံု မိတဖ
် က်ပူးေပါင်းမ� (SIP)
ေရ�ှည်တည်တံေ
့ သာ အေြခခံအေဆာက်အအံု မိတ်ဖက်ပးူ ေပါင်းမ� (SIP) သည် LMI ဌာနများ၊ MRC ၊ FLM �ှင ့်
အေမရိကန်ဌာနများ�ှင ့် အလုပ်လုပ်သည့် စွမး် ရည်ြမ�ငတ
ိ� း် ေရးပ�ိုဂရမ်တစ်ခု ြဖစ်သည်။
့် င်ေရး�ှင ့် ေပါင်းစပ်ည�ိ�င

ပ�ိုဂရမ်တွင ် အဓိကအေ�ကာင်းအရာအလိုက် က�သံုးရပ်ပါ�ှိ�ပီး ၎င်းတိုမှ့ ာစုေပါင်းသက်ေရာက်မမ
� ျား၊ လူမ�
စီးပွားေရးပညာ�ှင ့် ေဒတာမ�ေဝြခင်းတိုြဖစ်
ုိ ေ
် သာ ေဒတာစီမံကိနး် ကို
့ သည်။ SIP သည် မဲေခါင်ေဒသေရ�ှငဆ
့် င
လည်း အေထာက်အကူြပု ေဆာင်ရွကသ
် ည်။
SIP သည် ေပါင်းစပ်ည�ိ�င
ိ� း် �ပီး ကွက်လပ်ြဖည့်ေပးသည့် ပ�ိုဂရမ်ြဖစ်သည်။ ပ�ိုဂရမ်သည် ဘီးကို ြပန်လည်
တီထင
ွ ြ် ခင်းမျိုးကဲသ
့ ုိ ့ တီထင
ွ ေ
် ဆာင်ရွကအ
် သံးု ချ�ပီးသည့လ
် ုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ေဆာင်ရွက်မြိ ခင်းကို ဂ�ုတစိုက်
ေ�ှာင်�ှားခဲ့�ပီး ယင်းချဉ်းကပ်မ�ကို အကျိုးသက်ဆင
ုိ သ
် ူများက �ကိုဆိုခ့�ဲ ကသည်။ လူမ�စီးပွားေဒတာများအတွက်
ြမ�ငတ
့် င်မ�စီမက
ံ ိနး် သည်

စွမ်းရည်

SIP

၏

အဓိကအေလးေပးသည့်

လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ကာ

အကျိုးသက်ဆုင
ိ သ
် ူများက အထူးပင် စိတဝ
် င်စား�ကသည်။ ယင်းသည် လက်ေတွ� ြဖစ်ရပ် ေလ့လာမ�နည်းလမ်း
သိုမဟု
့ တ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ေဒတာ အြဖစ်ေြပာင်းေသာ နည်းပညာအကူအညီေပး၍ လူမ�စီးပွားေဒတာမ�ေဝသည့်
အိုပင်းပလက်ေဖာင်းတစ်ခု တည်ေဆာက်ြခင်း နည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင ့် အတူတကွ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့်
လူမ�ေရးထိခိုက်�င
ို ေ
် ချ

ထိနး် ေကျာင်းြခင်း�ှင ့်

အ��ရာယ်ြဖစ်�င
ို ေ
် ချ

အကဲြဖတ်မ�

(SIM&VA)

စီမံကိနး် အတွက်လည်း ြဖည့စ
် ွက် အကျိုး �ှိေစမည်ဟုေမ�ာ်လငရ
့် သည်။
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့ ် အစည်းအေဝး�ှင့် လုပ်ငန်းများ
•

ပ�ိုဂရမ် သက်ေရာက်မ� ေစာင�့် ကည့်ထန
ိ း် ေကျာင်းြခင်းအတွက် စီမံချက်ေရးဆွရ
ဲ န် မိတ်ဖက်အများ
အြပား�ှင ့် အတူ လုပ်ငန်းများပံ့ပိုးကူညီြခင်း

•

၂၀၁၉ မဲေခါင် သုေသတနစာတမ်းဖတ်ပဲွ (MRS) �ှင ့် အေကာင်အထည်ေဖာ်သူများ အလုပ်�ု ေ
ံ ဆွးေ�ွးပွဲ
က

မဲေခါင်ြမစ်ဝှမး် ေအာက်ပိုငး် ေဒသတွင ်

�ကီးမားသည့်ကွာဟမ�အြဖစ်

တည်�ှိေနဆဲြဖစ်ေသာ

လူမ�စီးပွားေဒတာ မ�ေဝြခင်း၏ အေရးပါမ�ကို အေလးအနက်ေထာက်ြပခဲ့သည်။ ယင်းကွက်လပ်ကိုေြဖ
�ှငး် ရန် SIP သည် လက်�ှိေဒတာကို တိုငး် တာစစ်ေဆး�ပီး လူမ�စးီ ပွားေဒတာ စုေဆာင်းသိုမးှီ ထားသည့်
စနစ်ကိုတည်ေဆာက်ကာ လူမ�စီးပွားသင်တန်း အစီအစဉ်များေရးဆွသ
ဲ ွားရန် ရည်မှနး် သည်။
•

ACMECS �ှင ့် LMI အ�ကားေပါင်းစပ်ည�ိ�င
ိ� း် ရန် ဧရာဝတီ-ေကျာက်ဖယား-မဲေခါင် စီးပွားေရးပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မ� မဟာဗျူဟာ (ACMECS) ပူးေပါင်းမ�များ�ှာေဖွြခင်း

•

USGS, လာအို၊ ထိင
ု း် တို�ှ့ င ့် ေြမေအာက်ေရစီမံခနခ
် ့ ွဲမ� ပ�ိုဂရမ် - ဟိုက်ဒ�ိုအင်ေဖာ်မတစ် အင်စတီကျူ
(HII) အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း�ှင ့် MekongWater.org တွင ် သင်တန်းရင်းြမစ်များ ထည့်သွငး် ြခင်း။

•

DOS,

USGS

၊

ထိင
ု း် ၊

ြမန်မာ၊

လာအို�င
ှ ့်

တိုငး် တာတွက်ချက်ေပးပိုြခင်
့ းစနစ်ြဖစ်သည့်

ကေမ�ာဒီးယားတိုအ�ကား
့
တယ်လီမက်ထရီစနစ်

အချက်အလက်များ
ထိနး် သိမး် ေရး�ှင ့်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေရး ပ�ိုဂရမ်အတွက် အခွငအ
့် လမ်းများ�ှာေဖွြခင်း။
•

MekongWater.org အင်တာေဖ့စ်�င
ှ ့် ဝဘ်ဆုဒ
ိ က
် ိုမွမး် မံ၍ ပိုမိုေကာင်းမွနေ
် အာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း

•

နာဆာ�ှင ့် ေကာင်းကင်မျက်လံုး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း။ USGS ဦးေဆာင်သည့် စီမံကိနး် အတွက်
အကူအညီ များပံ့ပိုးြခင်း။

•

DOE အဆငဆ
့် ငေ
့် ရအားလ�ပ်စစ်၊ Stimson �ှင ့် ေရမှထတ
ု ်သည့်စွမ်းအင် ေရာင်းဝယ်မ�အေြခအေန�ှင ့်
ေရမှထတ
ု ်သည့်စွမး် အင် လိအ
ု ပ်ချက်ကိုအစားထိးု ရန် ြပန်လည်ြပည့်�ဖိုး�မဲစမ
ွ ်းအင် ထုတ်လုပ်�င
ို စ
် ွမး်
ြမ�င်တင်ြခင်း

•

စုေပါင်းသက်ေရာက်မ� အကဲြဖတ်ြခင်းသင်တန်းေနာက်ထပ် စီးရီးသင်တန်းတွဲများ

•

ေဒသရပ်ရွာလူထအ
ု ကျိုးသက်ဆုင
ိ သ
် ူများ ပိုမိုပါဝင်ေရးအတွက် စီမံချက်�င
ှ ့် စီမံကိနး် များ�ှာေဖွြခင်း

အေမရိကန် ဘူမိေဗဒတိင
ု း် တာေရး (USGS) �ှင့် NEX VIEW
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့် အစည်းအေဝး�ှင ့် လုပ်ငန်းများ
•

NEXVIEW စီမံကိနး် အဖွဲ�ကို ဖွဲ�စည်းေဆာင်ရွက်လျက်�ှိသည်။ အဖွဲ�သည် စီမံကိနး် လုပ်ငန်းများအတွက်
အသံုးြပု�ိင
ု မ
် ည့် လက်�ှိအရည်အေသွးေကာင်းေသာ ေဒတာများကို ဆန်းစစ်လျက်�သ
ှိ ည်။

•

၂၀၂၀ ြပည့်�စ
ှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၇-၂၃ ရက်သတ�ပတ်။ ထိင
ု း် -UGS ေြမေအာက်ေရမက်တာေဒတာစီမခ
ံ နခ
် ့ ွဲမ�
သင်တန်းအတွက် SIP �ှင ့် အလုပ်လုပ်ရန်။ ထိရ
ု က်သတ�ပတ်တွငပ
် င် Can Tho တက�သိုလ်မှ လုပ်ေဖာ်
ကိုငဖ
် က်များ�ှင ့် ဘန်ေကာက်တွင ် အစည်းအေဝးကျင်းပမည်။

•

MRC လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ
် က်များကို Tempe သို ့ ASU �ှင ့် ပူးေပါင်းဖိတ်ေခါ်၍ Decision Theater
အေ�ကာင်းပိုမိုေလ့လာြခင်း။

အာရီဇိုးနား ြပည်နယ် တက�သိလ
ု ် (ASU)
•

အကျိုးသက်ဆုင
ိ သ
် ူများ အလွနအ
် မင်းစိတ်ဝင်စားေနသည့် Decision Theater (DT) ကို ASU က
စာတမ်းဖတ်ပဲ၌
ွ လက်ေတွ� ြပသ�ိင
ု မ
် ည့် အခွငအ
့် လမ်း

•

DT သည် နမူနာပံုစံ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ �ှငး် လင်းတင်ြပြခင်း၊ အချက်အလက်ေဒတာစသည့် လုပ်ငန်း
အားလံးု ကို

ပလက်ေဖာင်း

တစ်ခုတည်းတွင ်

ေပါင်းစပ်ထားသည်။

ယင်းသည်

နည်းပညာ

က�မ်းကျင်သူများ၊ မူဝါဒေရးဆွသ
ဲ ူများ�ှင ့် အကျိုးသက်ဆင
ုိ သ
် ူများအ�ကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�င
ို မ
် ည့်
ကိရိယာတစ်ခု ြဖစ်သည်။
•

ASU-H2O

စီမံကိနး် သည်

မဲေခါင်ေဒသလက်ေတွ� ြဖစ်ရပ်

ေလ့လာမ�များကိုအသံုးြပု၍

ေရ�ှင ့်

ပတ်သက်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များ မည်သုချမှ
ိ ့ တသ
် ည်ကို အုပ်ချုပ်မ�ဆုင
ိ ရ
် ာ ေလ့လာမ� ေဆာင်ရွက်
လျက်�ှိသည်။
အေမရိကန် စွမ်းအင်ဝန်�ကီးဌာန (DOE)
•

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မအ
� တွက် ဆက်ဆေ
ံ ရးများတည်ေဆာက်ြခင်း၊ အဆငဆ
့် င ့် (Cascade) ေရအား
လ�ပ်စစ်စီမံမ�ဆင
ုိ ရ
် ာ အနာဂတ်စီမံကိနး် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ�အတွက် ေနာက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းများ
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

•

ေရအားလ�ပ်စစ်ထတ
ု ်လပ
ု ်ေသာ ဆည် ငါး ခု�င
ှ ့် စုေပါင်းသက်ေရာက်မက
� ို ေ�ှ �ေြပးေလ့လာြခင်း။ အကျိုး
သက်ဆုင
ိ သ
် မ
ူ ျားကို အြခားေရွ းချယ်စရာများ က��်ပ
ု ်တိုအ�ကံ
မြပုမီ သိပံန
� ည်းကျေသာပညာ�ှငမ
် ျား၏
့

သံုးသပ်

ေလ့လာမ�

လိုအပ်ေနသည်။

စာတမ်းေရးသားရန်

က��်ပ
ု ်တို ့

အထူးသြဖင ့်

အခိုငအ
် မာေြပာဆိမ
ု ၏
�

အဆငဆ
့် ငေ
့် ရအားလ�ပ်စစ်စီမံမ�အတွက်
မှတ်တမ်းအဆငအ
့် တန်းကို

ြမ�ငတ
့် င်ရန်

လိုအပ်သည်။
အေမရိကန် အင်ဂျင်နီယာတပ် ဖဲွ� (USGS)
•

USACE မှတစ်ဆင ့် လုပ်ငန်းများ၊ ေဒသတွင ် ြဖစ်ေပါ်ေနေသာထူးြခားသည့် လုပ်ငန်းပမာဏများမှာ
အများအားြဖင ့် စစ်ဆင်ေရးပိုငး် ဆိင
ု ရ
် ာ�ှင ့် လက်ေတွ�လပ
ု ်ငန်းများြဖစ်�ပီး အတိုငး် အတာတစ်ရပ်အထိ
ြပုလုပ်ထားေသာ သုေတသနကို အေြခခံြခင်းမဟုတ်ေပ။

•

USACE သည် အွနလ
် ိုငး် ေပါ်တွင ် Shared Vision Planning (SVP) ကိရယ
ိ ာကိုရ�ှိေနသည်။

•

MRC အတွက် လာမည့်အစီအစဉ်။ ၂၀၂၀ ေဖေဖာ်ဝါရီ/မတ်တင
ွ ် �ှစရ
် က်�ကာ သင်တန်းအလုပ်�ု ံ
ေဆွးေ�ွးပွဲ။ သိုေသာ်
ယင်းမှာ မ�ေဝထားသည့် ေဒတာအေပါ် မူတည်မည် ြဖစ်သည်။
့

ေကာင်းကင်မျက်လးံု - Eye on Earth (EoE)
•

အေပါ်ယံမျက်�ာှ ြပင်စိုစတ
ွ ်မက
� ို အချိန�
် င
ှ တ
့် စ်ေြပးညီေစာင�့် ကည့်မ�စနစ်ကို SIP �ှင ့် ASU တို�ှ့ ငလ
့် က်တဲွ
ေဆာင်ရွက၍
်

ေနာက်တစ်ဆငြ့် မ�ငတ
ဲ
့် င်ေရးဆွ၍

အလွနဆ
် ုးိ ဝါးသည့ြ် ဖစ်ရပ်များကို

လူများက

ြမင်သာေစေရးအတွက် အင်တာနက် ေပါ်တွငေ
် ဝမ�ရန်။
•

ပွငလ
ှ ့် အချက်အလက်ေဒတာမ�ေဝမ� တိုးတက်ေရးအတွက် နမူနာပံုစံ�င
ှ ့် ကိရိယာများ
့် င်းြမင်သာမ��င
ေရးဆွသ
ဲ ည်။

အေမရိကန်�င
ို င
် တ
ံ ကာဖွံ� �ဖိ ုးေရးေအဂျင်စီ မဲေခါင်အဖ
့ ံ ွယမ
် ျား
•

ဤစီမံကိနး် သည် ရပ်ရွာလူထအ
ု ဆင၌
ို သိအမှတ်ြပုသည်။
့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ�၏ အေရးပါမ�ကအ
စီမံကိနး် သည် ငါးများသွားလာကျက်စားမ�လမ်းေ�ကာင်း၊ ကေမ�ာဒီးယား၌ ငါးအရည်အေသွး ကျဆင်းမ�
ဥပမားအားြဖင ့်

ငါးများတွင ်

ေလ့လာရန်စီမေ
ံ န�ပီး

ဓာတ်�ကင်းများပါဝင်ေနမ�များကို

မိးု ေခါင်ြခင်း၊

ရာသီဥတု

အလွနအ
် မင်း

လူထအ
ု ေြခြပုလ�ပ်�ှားမ�ြဖင ့်
ဆိုးဝါးေဖာက်ြပန်ြခင်းများ၏

ဆိုးကျိုးများအေ�ကာင်း ပညာေပးြခင်းပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများကို စီမံလျက်�ှိသည်။
•

ေဒသခံအကျိုးသက်ဆုင
ိ သ
် ူများ အလွယ်တကူကျငသ
ို မ
် ည့် နည်းလမ်းများ
့် းုံ �ပီး ြမင်သာကာနားလည်�င
ေရးဆွြဲ ခင်း။ ဥပမာလူမ�အသိင
ု း် အဝန်း၊ အိမ်ေထာင်စု၊ လူတစ်ဦးချင်းစီတိုမှ့ သတင်းစကားများစုေဆာင်း၊

ဆက်သွယ်သည့်

ကွငး် ဆင်းြခင်း�ှင ့်

ဆက်သွယေ
် ရးနည်းလမ်းများ။

ေကျာင်းသားပညာေပး

နည်းလမ်းများ။
•

ေဒသဆိုငရ
် ာပွဲေတာ်များတွင ် အ�ုပညာ�ှင ့် ပညာေပးလုပ်ငန်းများ။ လူထအ
ု တွက် သတင်းစကားပါးရန်
ကေမ�ာဒီးယား�ှိ သ�ကင်္နေ
် ရသဘင်ပဲေ
ွ တာ်ကိုအသံးု ြပုြခင်း။ ဥပမာ ပလက်စတစ်၏ ဆိုးကျိုး၊ ရာသီဥတု
သက်ေရာက်မမ
� ျား၊ ဓာတုပစ�ည်းအသံးု ြပုမ� စသည်။

အရီဇိုးနားြပည်နယ်တက�သိလ
ု �
် င
ှ ့် နာဆာမှ ေဒါက်တာဗန်ကတ်လက်ခ�
် ှမီး
•

စီမံချက်များ (နာဆာ)၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်�င
ှ ့် SERVIR - ေြမအသံးု ြပုမ� အေြပာင်းအလဲများ�ှင ့်
ြမစ်ေအာက်ပင
ို း်
လက်ငင်း�ှင ့်

�ဂိုဟ်တေ
ု ဒတာများ�ှင ့်

ဆက်စပ်မမ
� ျား။

ဆိုးဝါးေသာသက်ေရာက်မမ
� ျား�ှိကာ

SWAT

ေြမအသံးု ြပုမ�အေြပာင်းအလဲသည်
က

ယင်းကိတ
ု ိုငး် တာ�ိင
ု သ
် ည်။

K-Water/NASA/Pact/ USACE ေပါင်းစပ်ည�ိ�င
ိ� း် မ�။ HEC မိုဒယ်�င
ှ ့် သင်တန်းအစီအစဉ်
•

မျက်�ာှ ချင်းဆိင
ု ် အစည်းအေဝးများမှာ အေရး�ကီးသည်။

ြပည်ထေ
ဲ ရးဌာန (DOI)
- အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာ နည်းပညာအကူအညီအစီအစဉ် (ITAP) �ှင့် မဲေခါင် စမတ် အေြခခံအေဆာက်အအံု (SIM)
•

စမတ် အေြခခံအေဆာက်အအံု သည် ၂၀၂၀ ြပည့်�စ
ှ ် စက်တင်ဘာတွင ် �ပီးဆံးု ေတာမ
့ ည်ြဖစ်သည်။
ထိင
ု း် �ှင ့်

ဗီယက်နမ်�ှိ

ငါးများသွားလာကျက်စားမ�လမ်းေ�ကာင်းေလ့လာြခင်း

စီမံကိနး် များမှာ

ေအာင်ြမင်မ� ရ�ှိခဲ့သည်။
•

ေတာ�ိုငး် တိရ စ�ာန် ြဖတ်သန်းမ� စီမံကိနး် မှာ ေဆွးေ�ွးလျက်�ှိကာ အဓိပ�ာယ်ြပည့ဝ
် ေသာရလဒ်များ
ရ�ှိေနသည်။

•

DOI-ITAP

သံအမတ်�ကီး၏

ေရအေ�ကာင်းက�မ်းကျင်သူများ

အစီအစဉ်

(AWEP)၊

ေရအရင်းအြမစ်ဆုင
ိ ရ
် ာ နည်းပညာ က�မ်းကျင်မ�အဖွသ
ဲ� ည် နယ်စည်းမြခား ဇလဘူမေ
ိ ဗဒ ပညာ�ှငမ
် ျား
အစီအစဉ်ကဲသ
့ ုိ ့
ေစလ�တ်ခဲ့သည်။

အစီအစဉ်ကတစ်ဆင ့်

က�မ်းကျင်သူများကို

ဗီယက်နမ်သုိ ့

မ�ကာေသးမီက

ကွနး် ဖရနအ
် ့ �ပီး အလုပ်�ု ံေဆွးေ�ွးပွဲ
�မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေအာက်ပင
ို း် ေဒသဖွံ� �ဖိုးေရးစီမံကိနး် ၁၀ �ှစ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည်

ေနာက်ဆက်တွဲ ၁
ပ�ိုဂရမ် အစီအစဉ်
�မဲေခါင်ြမစ်ဝှမ်းေအာက်ပိုငး် ေဒသဖွံ� �ဖိ ုးေရးစီမံကန
ိ ်း ၁၀ �ှစ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည်
အေကာင်အထည်ေဖာ်သမ
ူ ျား အလုပ်�ု ံေဆွးေ�ွးပွဲ
၂၀၁၉ ခု�စ
ှ ် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်

၉း၀၀ နံနက်

LMI အကျဉ်းချုပ်�င
ှ ့် ရည်မှနး် ချက် - �ိင
ု င
် ြံ ခားေရးဝန်�ကီးဌာနကိုယ်စားလှယ်

၉း၃၀-၁၀ နံနက်

LMI အသင်း - သင်ခန်းစာများ (စကားဝိုငး် /ေဆွးေ�ွးမ�)

၁၀း၁၅ -၁၀း၃၀ နံနက်

သံ�ု းံ များ�ှင ့် LMI - ဂ�န်ခ�ိုင်း

၁၀း၃၀-၁၀း၄၅ နံနက်

ေခတ�နားချိန ်

၁၀း၄၅-၁၁း၄၅ နံနက်

သီးြခားအုပ်စုေဆွးေ�ွးပွဲ
စာတမ်းဖတ်ပဲမ
ွ ှ အဓိကေဆွးေ�ွးချက်များ
အစီအစဉ်များအ�ကား ေပါင်းစပ်မည့် နည်းလမ်းများ

၁၁း၄၅-၁၂ ညေန

LMI ေ�ှ � လုပ်ငန်းြပက�ဒန
ိ ် အစီအစဉ်

တက်ေရာက်သမ
ူ ျားက လအသီးသီးေအာက်တွင ် ကပ်ခွာများြဖင ့် အစည်းအေဝးများကို တင်ြပသည်။
၁၂-၁ညေန

ေနလယ်
စာ
့

၁-၂ ညေန

သီးြခားအုပ်စုေဆွးေ�ွးပွဲ
•

သင ့် ပ�ိုဂရမ်ကိုဝါကျ �ှစ် ေ�ကာင်းြဖင ့် ေဖာ်ြပပါ

•

သင ့် ပ�ိုဂရမ်က LMI, MRC၊ �ိင
ု င
် အ
ံ စိးု ရများကို မည်သုိ အေထာက်
အကူ
့
ြပုမည်နည်း

•
၁း၄၅-၂း၁၅ ညေန

DOS က သင ့် ပ�ိုဂရမ်ကမ
ို ည်သုိ ကူ
ို သ
် နည်း
့ ညီ�င

ဆက်သွယ်ေရး�ှင ့် PD။ ေရချယ် ချန်း ၊ သံ�ု းံ ၊ ဟ�ွုိ င်း
•

၎င်းတို၏
းစကားပါး�ပီး မ�ေဝမည်နည်း။ သံ�ု းံ �ှင ့် မည်သုိ ့
့ အလုပ်ကိုမည်သုိ သတင်
့
အလုပ်လုပ်မည်နည်း။ PD အဖွဲ�များ။ မည်သည့်အေ�ကာင်းအရာ၊ ဓာတ်ပံုများက
အသံုးဝင်သနည်း။ ၎င်းတို၏
် ျန်နယ်အြပင် DOS ချန်နယ်များအြဖစ်
့ ကိုယ်ပိုငခ
၎င်းတို၏
ိ့ ေ
် ့ ဝမည်နည်း။
့ အလုပ်အေ�ကာင်းသတင်းစကားကို မည်သုြဖန

၂း၁၅-၃ ညေန

နိဂံုးချုပ်ြခင်း�ှင ့် ေနာက်အဆငမ
့် ျား

ေနာက်ဆက်တွဲ ၂
�ိင
ု င
် အ
ံ လိုက် တက်ေရာက်သဦ
ူ းေရစုစုေပါင်း ၅၂ ဦး
တက်ေရာက်သစ
ူ ာရင်း
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