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ရပ်ရွာလူထပူုးေပါငး်ပါဝငမ်� စီမံကိနး်များ�ငှ့ ်မူဝါဒေရးဆွသဲူများ ပူးေပါငး်ပါဝငမ်� စီမံကိနး်များ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မာတိကာ 

အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ 

အဓိကေဆွးေ�းွချက်များ 

�မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာက်ပုိငး်ေဒသဖံွ� �ဖိုးေရးစီမံကိနး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သူများ 

စားပဲွဝုိငး်ေဆွးေ�းွပဲွအကျဉ်းချုပ်များ 

မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာက်ပုိငး်ေဒသဖံွ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ် (LMI) 

ေရ�ှည်တည်တံေ့သာ အေြခခံအေဆာက်အအံု မိတ်ဖက်ပူးေပါငး်မ� (SIP) 

အေမရိကန ်ဘူမိေဗဒတုိငး်တာေရး (USGS) �ငှ့ ်NEX VIEW 

အာရီဇုိးနား ြပည်နယ် တက� သိုလ် (ASU) 



အေမရိကန ်စွမ်းအငဝ်န�်ကီးဌာန (DOE) 

အေမရိကန ်အငဂ်ျငန်ယီာတပ်ဖဲွ� (USGS) 

ေကာငး်ကငမ်ျက်လုံး (EoE) 

အေမရိကန�်ိငုင်တံကာဖံွ� �ဖိုးေရးေအဂျငစီ် မဲေခါငအ်ံဖွ့ယ်များ 

အရီဖုိးနားတက� သိုလ်�ငှ့န်ာဆာမှ ေဒါက်တာဗနက်တ်လက်ခ်�ှမီး 

ြပည်ထေဲရးဌာန (DOI) 

- အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ နည်းပညာအကူအညီအစီအစဉ် (ITAP) �ငှ့ ်မဲေခါင ်စမတ်  

အေြခခံအေဆာက်အအံု (SIM) 

ကွနး်ဖရန ့အ်�ပီးအလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပဲွ 

ေနာက်ဆက်တဲွ ၁ - ပ�ိုဂရမ် အစီအစဉ် 

ေနာက်ဆက်တဲွ ၂ - တက်ေရာက်သူစာရငး် 

 

 

မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာက်ပုိငး်ေဒသဖံွ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သူများ 

အလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပဲွ 

ဒဇီငဘ်ာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၉ 

မယ်လီယာဟုိတယ်၊ ဟ�ွို ငး်၊ ဗီယက်နမ် 

 



မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာက်ပုိငး်ေဒသ ဖံွ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ် (LMI) အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သူများ 

အလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပဲွ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ LMI စီမံကိနး်/ပ�ိုဂရမ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သူများ�ငှ့ ်

မနေ်နဂျာများတစ်ဦးကုိ တစ်ဦးေနာက်ဆံုးအေြခအေနများ တငြ်ပရန၊် ေ�ှ �လာမည့်လုပ်ငနး်များ၊ ေလလ့ာခ့ဲသည့ ်

သငခ်နး်စာများကုိ ေဆွးေ�းွရနတုိ်အ့တွက် �စ်ှစဉ်စားပဲွဝုိငး်ေဆွးေ�းွပဲွတစ်ရပ်ကုိ ကူညီေဆာငရွ်က်ရနသ်ာမက 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ိငုမ်ည့ ် အခွင့အ်လမ်းများ၊ စိတ်ကူးစိတ်သနး်အသစ်များ၊ စီမံချက်အသစ်များကုိ 

စူးစမ်း�ှာေဖွရနြ်ဖစ်သည်။ အလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပဲွသည် မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာက်ပုိငး်ေဒသ�ငှ့ ် လက်�ှိဖံွ� �ဖိုးေရး 

စီမံကိနး်များကုိ အြပည့်အဝအေထာက်အပ့ံေပး�ပီး စွမ်းရည်ြမ�င့တ်ငရ်ာ၌ LMI စီမံကိနး်�ငှ့ ် ပ�ိုဂရမ်များကုိ 

မည်သိုဒ့ဇုိီငး်ေရးဆွ�ဲပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သင့သ်ည်ကုိ အ�ကံဉာဏမ်ျားေပးရန ် မဲေခါငမိ်တ်ေဆွများ (FLM)၊ 

မဲေခါငြ်မစ် ေကာ်မ�ငှ ် (MRC)၊ �ငှ့ ် မဲေခါငအ်ကျိုးသက်ဆိုငသ်ူများမှ ကုိယ်စားလှယ်များကုိဖိတ်�ကားကာ 

ပါဝငေ်ဆွးေ�းွေ�းွေစခ့ဲပါသည်။ အလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပဲွသည် ရပ်ရွာလူထပူုးေပါငး်ပါဝငမ်� စီမံကိနး်များ�ငှ့ ်

မူဝါဒေရးဆွသဲူများ ပူးေပါငး်ပါဝငမ်� စီမံကိနး်များဟူေသာ ေခါငး်စဉ်များအတွက် သးီြခားအုပ်စုလုိက် 

ေဆွးေ�းွပဲွ�စ်ှခုကုိလည်း ပ့ံပုိးကူညီခ့ဲပါသည်။ 

"LMI စီမံကိနး်များ�ငှ့ ် ပ�ိုဂရမ်များ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များသည် ေဒသခံရပ်ရွာလူထကုို အကျိုးြပုေစသင့ ်

�ပီး မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေဒသ၏ ကျနး်မာေသာေဂဟစနစ်များကုိ အားေပးြမ�င့တ်ငေ်ပးသင့သ်ည်။" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အဓိကေဆးွေ�းွချကမ်ျား 

LMI စီမံကိနး်များ�ငှ့ ် ပ�ိုဂရမ်များ၏အေပါငး်လက�ဏာေဆာငေ်သာ အကျိုးသက်ေရာက်မ�များသည် 

ေဒသခံရပ်ရွာ လူထကုို အကျိုးြပုေစသင့�်ပီး မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေဒသ၏ ကျနး်မာေသာေဂဟစနစ်များကုိ 

အားေပးြမ�င့တ်င ်ေပးသင့သ်ည်။ 

အသံုးြပုသူများလက်လှမ်းမီသည့် လူမ�စီးပွားေရးေဒတာများ။ တိကျေသာေဒတာများကုိသံုး၍ လွယ်ကူ�ှငး်လငး် 

ြမနဆ်နေ်သာတွက်ချက်မ�များ ေဆာငရွ်က်�ိငုေ်စသည်။ 

မိတ်ဖက်ပူးေပါငး်မ�များမှာ သပိ�ံပညာ-မူဝါဒ-ပညာ�ငှမ်ျားအ�ကား ကွာဟမ�များကုိ ကျဉ်းေြမာငး်ေစရန ်

အဓိကကျသည်။ အထးူသြဖင့ ် စနစ်ကျေသာလူမ�စီးပွားေရးေဒတာစုေဆာငး်မ��ငှ့ ် နမူနာပုံစံတည်ေဆာက်မ�တွင ်

ြဖစ်သည်။ 

LMI သည် အဓိက ြပဿနာများ၊ ပစ်မှတ်အုပ်စုများ�ငှ့ ်အထးူြပု ကိစ�ရပ်များကုိေဖာ်ထတ်ု�ပီးေနာက် ယငး်တုိကုိ့ 

ေြဖ�ှငး်မည့် လုပ်ငနး်များကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သင့သ်ည်။ အကျိုးေကျးဇူးရ�ှိမည့်သူများထသံို ့ ဆံးုြဖတ် 

ချက် အေထာက်အကူြပုစွမ်းရည်ကုိ ေဆာင�်ကဉ်းေပးရန ်ြဖစ်သည်။ 

သပိ�ံနည်းကျ မှနက်နြ်ခငး်သည် မှနက်နေ်ကာငး်မွနေ်သာမူဝါဒအြဖစ် တုိက်�ိုက်အဓိပ�ာယ်မေဖာ်�ိငုေ်ပ။ သပိ�ံ 

အသိုငး်အဝုိငး်သည် မူဝါဒအေပါ် မည်သို ့ �သဇာလ�မ်းမုိးမည်�ငှ့ ်မျဉ်း�ပိုငေ်ဆွးေ�းွမ�များကုိမည်သို ့ ေပါငး်စပ်မည် 

ကုိပုိ၍ စဉ်းစားသင့သ်ည်။ 

ေသးငယ်ေသာေထာက်ပ့ံေငမွျား�ငှ့၊် ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ၏ အငအ်ားကုိအသအိမှတ်ြပုပါ။ လူများသည် ၎ငး်တုိ ့ 

၏ အသိုငး်အဝုိငး်တွင ်အငအ်ားဆတုိးကိနး်များ ြဖစ်သည်။ 

အေသးစားစီမံကိနး်များမှာ သက်ေရာက်မ�အေသအချာ�ှသိည်။ ေသးငယ်ေသာ စီမံကိနး်အေြမာက်အများက 

အေရးပါေသာအေြပာငး်အလဲကုိ ဖနတီ်းေပး�ိငုသ်ည်။ 

LMI MekongWater.org �ငှ့ ် MRC ေရဆိုငရ်ာေဒတာအ�ကား ချိတ်ဆက်မ�ကုိအဆင့ြ်မင့ ် ေဆွးေ�းွပဲွြဖင့ ်

တည်ေဆာက်ပါ။ 

 

 



LMI အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်မူျား စားပဲွဝုိငး်ေဆးွေ�းွပဲွ အကျဉ်းချုပ်များ 

မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်း ေအာက်ပုိငး်ေဒသ ဖံွ� �ဖိုးေရးအစီအစဉ် (LMI) 

LMI သည် မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာက်ပုိငး်ေဒသတွင ် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစု်၏ မိတ်ဖက်တည်ေဆာက်ေရးကုိ 

အားြဖည့်ေပးသည့် မဟာဗျူဟာေြမာက် LMI တစ်ခုြဖစ်သည်။ ယငး်အစီအစဉ်သည် ေကာငး်မွနေ်သာအုပ်ချုပ်မ� 

စနစ်၊ ေရ�ှည်တည်တံမ့��ငှ့ ်မဲေခါငေ်ဒသ၏ စိနေ်ခါ်မ�များကုိ ကုိငတွ်ယ်ေဆာငရွ်က်သည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်�စ်ှတွင ်LMI 

သည် ၁၀ �စ်ှ ြပည့်ေြမာက်ခ့ဲ�ပီ ြဖစ်သည်။ 

လွနခ့ဲ်ေသာဆယ်စု�စ်ှအတွငး် ေအာငြ်မငမ်� အများအြပားရ�ှိခ့ဲကာ ၎ငး်တုိအ့နက် အဓိကတစ်ခုမှာ ၂၀၁၇ ခု�စ်ှ၊ 

LMI ဝန�်ကီးအဆင့ ် အစည်းအေဝးတွင ် ေ�ကညာခ့ဲေသာအေမရိကန ် �ိငုင်ြံခားေရးဝန�်ကီးဌာန၏ မဲေခါငေ်ဒသ 

ေရဆိုငရ်ာ ေဒတာစီမံကိနး် (MWDI) ြဖစ်သည်။ 

LMI သည် စွမ်းရည်ြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ် ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ေရးလုပ်ငနး်များတွင ် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်ေသာ အလ��ှငမ်ျား 

အဖဲွ� ြဖစ်သည့် မဲေခါငမိ်တ်ေဆွများ (FLM) ကုိလည်း ပ့ံပုိးကူညီလျက်�ှိသည်။ FLM တွင ် �သစေ�တးလျ၊ ဂျပန၊် 

ေတာငကုိ်ရးီယား၊ နယူးဇီလန၊် ဥေရာပသမဂ� (အးီယူ)၊ အာ�ှဖံွ� �ဖိုးေရးဘဏ ် (ေအဒဘီ)ီ �ငှ့ ် ကမ�ာဘ့ဏတုိ် ့ 

ပါဝငသ်ည်။ 

LMI တွင ်က� �စ်ှရပ်�ှသိည်။ တစ်ခုမှာ ေရ-စားနပ်ရကိ�ာ-စွမ်းအင�်ငှ့ ်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ဆက်စပ်မ�ြဖစ်�ပီး 

အြခားတစ်ခုမှာ လူသားဖံွ� �ဖိုးေရး�ငှ့ ် ချိတ်ဆက်မ�တုိ ့ြဖစ်သည်။ LMI သည် �စ်ှစဉ်အစည်းအေဝးများကုိ 

စနစ်တကျ ကျငး်ပလျက်�ှသိည်။ ယငး်အစည်းအေဝးများမှာ (၁) �ိငုင်ကုိံယ်စားလှယ်အဖဲွ�ေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

အတွက် နည်းပညာစီမံကိနး်အစည်းအေဝး (၂) ��န�်ကားေရးမ�းချုပ် အဆင့အ်ထလုိပ်ငနး်အဖဲွ�အတွက် မူဝါဒ 

ေဆွးေ�းွပဲွ (၃) အ�ကီးတနး်အရာ�ှိအစည်းအေဝး �စ်ှခု �ငှ့ ် (၄) LMI ဝန�်ကီးအဆင့အ်စည်းအေဝးတုိ ့ ြဖစ်သည်။ 

ေနာက်ဆံုးအစည်းအေဝး �စ်ှခုကုိ အာဆယံီအစည်းအေဝးအချိနဇ်ယား�ငှ့ ်အချိနကုိ်က်၍ ြပုလုပ်သည်။ 

အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစု်၏ ဌာနများ၊ အဖဲွ�အစည်းများသည် LMI �ငှ့ ် မည်သို ့ ပူးေပါငး်ပါဝင�်ိငုသ်နည်း။ သင့ ်

စိတ်ဝငစ်ားမ�ကုိ အေမရိကန ်�ိငုင်ြံခားေရးဝန�်ကီးဌာနထသံို ့ ေကျးဇူးြပု၍ ေဖာ်ြပေပးပုိပ့ါ။ LMI လုပ်ငနး်များတွင ်

ပါဝငထ်ည့်ဝငလုိ်သည့်၊ ေမးြမနး်လုိသည့် သိုမ့ဟုတ် ပူးေပါငး်ပါဝငလုိ်သည့် မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာက်ပုိငး်ေဒသ 

�ိငုင်မံျားမှ အဖဲွ�အစည်းများအတွက် သင့�်ိငုင်�ံှိ အေမရကိနသ်�ံံုးကုိဆက်သယ်ွပါ။ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

အရာ�ှိတစ်ဦးဦး သိုမ့ဟုတ် မစ�တာ ဂ�နခ်�ိုငး် ChoiJy@state.Gov ထသံို ့ ဆက်သွယ်ပါ။ 



ေရ�ှည်တည်တံေ့သာ အေြခခံအေဆာကအ်အံ ုမိတဖ်ကပူ်းေပါငး်မ� (SIP) 

ေရ�ှည်တည်တံေ့သာ အေြခခံအေဆာက်အအံု မိတ်ဖက်ပူးေပါငး်မ� (SIP) သည် LMI ဌာနများ၊ MRC ၊ FLM �ငှ့ ်

အေမရိကနဌ်ာနများ�ငှ့ ်အလုပ်လုပ်သည့် စွမ်းရည်ြမ�င့တ်ငေ်ရး�ငှ့ ်ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ေရးပ�ိုဂရမ်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

ပ�ိုဂရမ်တွင ် အဓိကအေ�ကာငး်အရာအလုိက် က�သံုးရပ်ပါ�ှိ�ပီး ၎ငး်တုိမှ့ာစုေပါငး်သက်ေရာက်မ�များ၊ လူမ� 

စီးပွားေရးပညာ�ငှ့ ် ေဒတာမ�ေဝြခငး်တုိ ့ြဖစ်သည်။ SIP သည် မဲေခါငေ်ဒသေရ�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာ ေဒတာစီမံကိနး်ကုိ 

လည်း အေထာက်အကူြပု ေဆာငရွ်က်သည်။ 

SIP သည် ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်�ပီး ကွက်လပ်ြဖည့်ေပးသည့ ် ပ�ိုဂရမ်ြဖစ်သည်။ ပ�ိုဂရမ်သည် ဘးီကုိ ြပနလ်ည် 

တီထငွြ်ခငး်မျိုးကဲသ့ို ့ တီထငွေ်ဆာငရွ်က်အသံးုချ�ပီးသည့လု်ပ်ငနး်များ ြပနလ်ည်ေဆာငရွ်က်မိြခငး်ကုိ ဂ�ုတစုိက် 

ေ�ှာင�်ှားခ့ဲ�ပီး ယငး်ချဉ်းကပ်မ�ကုိ အကျိုးသက်ဆိငုသ်ူများက �ကိုဆိုခ့ဲ�ကသည်။ လူမ�စီးပွားေဒတာများအတွက် 

စွမ်းရည် ြမ�င့တ်ငမ်�စီမံကိနး်သည် SIP ၏ အဓိကအေလးေပးသည့် လုပ်ငနး်တစ်ခုြဖစ်ကာ 

အကျိုးသက်ဆိုငသ်ူများက အထးူပင ် စိတ်ဝငစ်ား�ကသည်။ ယငး်သည် လက်ေတွ� ြဖစ်ရပ် ေလလ့ာမ�နည်းလမ်း 

သိုမ့ဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ေဒတာ အြဖစ်ေြပာငး်ေသာ နည်းပညာအကူအညီေပး၍ လူမ�စီးပွားေဒတာမ�ေဝသည့ ်

အိုပငး်ပလက်ေဖာငး်တစ်ခု တည်ေဆာက်ြခငး် နည်းလမ်းတစ်ခုခုြဖင့ ် အတူတကွ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မည့ ်

လူမ�ေရးထခုိိက်�ိငုေ်ချ ထနိး်ေကျာငး်ြခငး်�ငှ့ ် အ��ရာယ်ြဖစ်�ိငုေ်ချ အကဲြဖတ်မ� (SIM&VA) 

စီမံကိနး်အတွက်လည်း ြဖည့စွ်က် အကျိုး �ှိေစမည်ဟုေမ�ာ်လင့ရ်သည်။ 

ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကမ်ည့် အစည်းအေဝး�ငှ့ ်လပ်ုငန်းများ 

• ပ�ိုဂရမ် သက်ေရာက်မ� ေစာင့�်ကည့်ထနိး်ေကျာငး်ြခငး်အတွက် စီမံချက်ေရးဆွရဲန ် မိတ်ဖက်အများ 

အြပား�ငှ့ ်အတူ လုပ်ငနး်များပ့ံပုိးကူညီြခငး် 

• ၂၀၁၉ မဲေခါင ်သုေသတနစာတမ်းဖတ်ပဲွ (MRS) �ငှ့ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သူများ အလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပဲွ 

က မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာက်ပုိငး်ေဒသတွင ် �ကီးမားသည့်ကွာဟမ�အြဖစ် တည်�ှိေနဆြဲဖစ်ေသာ 

လူမ�စီးပွားေဒတာ မ�ေဝြခငး်၏ အေရးပါမ�ကုိ အေလးအနက်ေထာက်ြပခ့ဲသည်။ ယငး်ကွက်လပ်ကုိေြဖ 

�ှငး်ရန ် SIP သည် လက်�ှိေဒတာကုိ တုိငး်တာစစ်ေဆး�ပီး လူမ�စီးပွားေဒတာ စုေဆာငး်သိုမီှးထားသည့် 

စနစ်ကုိတည်ေဆာက်ကာ လူမ�စီးပွားသငတ်နး် အစီအစဉ်များေရးဆွသဲွားရန ်ရည်မှနး်သည်။ 

• ACMECS �ငှ့ ် LMI အ�ကားေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်ရန ် ဧရာဝတီ-ေကျာက်ဖယား-မဲေခါင ် စီးပွားေရးပူးေပါငး် 

ေဆာငရွ်က်မ� မဟာဗျူဟာ (ACMECS) ပူးေပါငး်မ�များ�ှာေဖွြခငး် 



• USGS, လာအို၊ ထိငုး်တုိ�့ငှ့ ် ေြမေအာက်ေရစီမံခန ့ခဲွ်မ� ပ�ိုဂရမ် - ဟုိက်ဒ�ိုအငေ်ဖာ်မတစ် အငစ်တီကျူ 

(HII) အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်�ငှ့ ်MekongWater.org တွင ်သငတ်နး်ရငး်ြမစ်များ ထည့်သွငး်ြခငး်။ 

• DOS, USGS ၊ ထိငုး်၊ ြမနမ်ာ၊ လာအို�ငှ့ ် ကေမ�ာဒးီယားတုိအ့�ကား အချက်အလက်များ 

တုိငး်တာတွက်ချက်ေပးပုိ ့ြခငး်စနစ်ြဖစ်သည့ ် တယ်လီမက်ထရီစနစ် ထနိး်သမ်ိးေရး�ငှ့ ်

လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်ေရး ပ�ိုဂရမ်အတွက် အခွင့အ်လမ်းများ�ှာေဖွြခငး်။ 

• MekongWater.org အငတ်ာေဖ့စ်�ငှ့ ်ဝဘဆ်ိုဒကုိ်မွမ်းမံ၍ ပုိမုိေကာငး်မွနေ်အာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

• နာဆာ�ငှ့ ် ေကာငး်ကငမ်ျက်လုံး ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်။ USGS ဦးေဆာငသ်ည့် စီမံကိနး်အတွက် 

အကူအညီ များပ့ံပုိးြခငး်။ 

• DOE အဆင့ဆ်င့ေ်ရအားလ�ပ်စစ်၊ Stimson �ငှ့ ် ေရမှထတ်ုသည့်စွမ်းအင ် ေရာငး်ဝယ်မ�အေြခအေန�ငှ့ ်

ေရမှထတ်ုသည့်စွမ်းအင ် လုိအပ်ချက်ကုိအစားထိးုရန ် ြပနလ်ည်ြပည့်�ဖိုး�မဲစွမ်းအင ် ထတ်ုလုပ်�ိငုစွ်မ်း 

ြမ�ငတ်ငြ်ခငး် 

• စုေပါငး်သက်ေရာက်မ� အကဲြဖတ်ြခငး်သငတ်နး်ေနာက်ထပ် စီးရးီသငတ်နး်တဲွများ 

• ေဒသရပ်ရွာလူထအုကျိုးသက်ဆိုငသ်ူများ ပုိမုိပါဝငေ်ရးအတွက် စီမံချက်�ငှ့ ်စီမံကိနး်များ�ှာေဖွြခငး် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အေမရိကန် ဘမိူေဗဒတိငုး်တာေရး (USGS) �ငှ့ ်NEX VIEW 

ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်မည့် အစည်းအေဝး�ငှ့ ်လုပ်ငနး်များ 

• NEXVIEW စီမံကိနး်အဖဲွ�ကုိ ဖဲွ�စည်းေဆာငရွ်က်လျက်�ှိသည်။ အဖဲွ�သည် စီမံကိနး်လုပ်ငနး်များအတွက် 

အသံုးြပု�ိငုမ်ည့် လက်�ှိအရည်အေသွးေကာငး်ေသာ ေဒတာများကုိ ဆနး်စစ်လျက်�ှသိည်။ 

• ၂၀၂၀ ြပည့်�စ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၇-၂၃ ရက်သတ� ပတ်။ ထိငုး်-UGS ေြမေအာက်ေရမက်တာေဒတာစီမံခန ့ခဲွ်မ� 

သငတ်နး်အတွက် SIP �ငှ့ ်အလုပ်လုပ်ရန။် ထိရုက်သတ� ပတ်တွငပ်င ်Can Tho တက� သိုလ်မှ လုပ်ေဖာ် 

ကုိငဖ်က်များ�ငှ့ ်ဘနေ်ကာက်တွင ်အစည်းအေဝးကျငး်ပမည်။ 

• MRC လုပ်ေဖာ်ကုိငဖ်က်များကုိ Tempe သို ့ ASU �ငှ့ ် ပူးေပါငး်ဖိတ်ေခါ်၍ Decision Theater 

အေ�ကာငး်ပုိမုိေလလ့ာြခငး်။ 

အာရီဇုိးနား ြပည်နယ ်တက� သိလု ်(ASU) 

• အကျိုးသက်ဆိုငသ်ူများ အလွနအ်မငး်စိတ်ဝငစ်ားေနသည့် Decision Theater (DT) ကုိ ASU က 

စာတမ်းဖတ်ပဲွ၌ လက်ေတွ� ြပသ�ိငုမ်ည့် အခွင့အ်လမ်း 

• DT သည် နမူနာပုံစံ တည်ေဆာက်ြခငး်၊ �ှငး်လငး်တငြ်ပြခငး်၊ အချက်အလက်ေဒတာစသည့် လုပ်ငနး် 

အားလုံးကုိ ပလက်ေဖာငး် တစ်ခုတည်းတွင ် ေပါငး်စပ်ထားသည်။ ယငး်သည် နည်းပညာ 

က�မ်းကျငသ်ူများ၊ မူဝါဒေရးဆွသဲူများ�ငှ့ ် အကျိုးသက်ဆိငုသ်ူများအ�ကား ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ိငုမ်ည့ ်

ကိရိယာတစ်ခု ြဖစ်သည်။ 

• ASU-H2O စီမံကိနး်သည် မဲေခါငေ်ဒသလက်ေတွ� ြဖစ်ရပ် ေလလ့ာမ�များကုိအသံုးြပု၍ ေရ�ငှ့ ်

ပတ်သက်သည့် ဆံုးြဖတ်ချက်များ မည်သိုခ့ျမှတ်သည်ကုိ အုပ်ချုပ်မ�ဆိုငရ်ာ ေလလ့ာမ� ေဆာငရွ်က် 

လျက်�ှိသည်။ 

အေမရိကန် စွမ်းအငဝ်န်�ကးီဌာန (DOE) 

• ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�အတွက် ဆက်ဆေံရးများတည်ေဆာက်ြခငး်၊ အဆင့ဆ်င့ ် (Cascade) ေရအား 

လ�ပ်စစ်စီမံမ�ဆိငုရ်ာ အနာဂတ်စီမံကိနး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်မ�အတွက် ေနာက်ဆက်တဲွ လုပ်ငနး်များ 

ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

• ေရအားလ�ပ်စစ်ထတ်ုလုပ်ေသာ ဆည် ငါး ခု�ငှ့ ်စုေပါငး်သက်ေရာက်မ�ကုိ ေ�ှ �ေြပးေလလ့ာြခငး်။ အကျိုး 

သက်ဆိုငသ်မူျားကုိ အြခားေရွးချယ်စရာများ က��်ပ်ုတုိအ့�ကံမြပုမီ သပိ�ံနည်းကျေသာပညာ�ှငမ်ျား၏ 



သံုးသပ် ေလလ့ာမ� စာတမ်းေရးသားရန ် အထးူသြဖင့ ် အဆင့ဆ်င့ေ်ရအားလ�ပ်စစ်စီမံမ�အတွက် 

လုိအပ်ေနသည်။ က��်ပ်ုတုိ ့ အခုိငအ်မာေြပာဆိမု�၏ မှတ်တမ်းအဆင့အ်တနး်ကုိ ြမ�င့တ်ငရ်န ်

လုိအပ်သည်။ 

အေမရိကန် အငဂ်ျငနီ်ယာတပ်ဖဲွ� (USGS) 

• USACE မှတစ်ဆင့ ် လုပ်ငနး်များ၊ ေဒသတွင ် ြဖစ်ေပါ်ေနေသာထးူြခားသည့် လုပ်ငနး်ပမာဏများမှာ 

အများအားြဖင့ ် စစ်ဆငေ်ရးပုိငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ် လက်ေတွ�လုပ်ငနး်များြဖစ်�ပီး အတုိငး်အတာတစ်ရပ်အထ ိ

ြပုလုပ်ထားေသာ သုေတသနကုိ အေြခခံြခငး်မဟုတ်ေပ။ 

• USACE သည် အွနလုိ်ငး်ေပါ်တွင ်Shared Vision Planning (SVP) ကိရယိာကုိရ�ှိေနသည်။ 

• MRC အတွက် လာမည့်အစီအစဉ်။ ၂၀၂၀ ေဖေဖာ်ဝါရီ/မတ်တွင ် �စ်ှရက်�ကာ သငတ်နး်အလုပ်�ံု 

ေဆွးေ�းွပဲွ။ သိုေ့သာ် ယငး်မှာ မ�ေဝထားသည့် ေဒတာအေပါ် မူတည်မည် ြဖစ်သည်။ 

ေကာငး်ကငမ်ျကလ်ံးု - Eye on Earth (EoE) 

• အေပါ်ယံမျက်�ာှြပငစုိ်စွတ်မ�ကုိ အချိန�်ငှ့တ်စ်ေြပးညီေစာင့�်ကည့်မ�စနစ်ကုိ SIP �ငှ့ ်ASU တုိ�့ငှ့လ်က်တဲွ 

ေဆာငရွ်က်၍ ေနာက်တစ်ဆင့ြ်မ�င့တ်ငေ်ရးဆွ၍ဲ အလွနဆ်ိုးဝါးသည့ြ်ဖစ်ရပ်များကုိ လူများက 

ြမငသ်ာေစေရးအတွက် အငတ်ာနက် ေပါ်တွငေ်ဝမ�ရန။်  

• ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ��ငှ့ ် အချက်အလက်ေဒတာမ�ေဝမ� တုိးတက်ေရးအတွက် နမူနာပုံစံ�ငှ့ ် ကိရိယာများ 

ေရးဆွသဲည်။ 

အေမရိကန်�ိငုင်တံကာဖံွ� �ဖိုးေရးေအဂျငစီ် မဲ ေခါငအ်ံဖွ့ယမ်ျား 

• ဤစီမံကိနး်သည် ရပ်ရွာလူထအုဆင့၌် လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ�၏ အေရးပါမ�ကုိအသအိမှတ်ြပုသည်။ 

စီမံကိနး်သည် ငါးများသွားလာကျက်စားမ�လမ်းေ�ကာငး်၊ ကေမ�ာဒးီယား၌ ငါးအရည်အေသွး ကျဆငး်မ� 

ဥပမားအားြဖင့ ် ငါးများတွင ် ဓာတ်�ကငး်များပါဝငေ်နမ�များကုိ လူထအုေြခြပုလ�ပ်�ှားမ�ြဖင့ ်

ေလလ့ာရနစီ်မံေန�ပီး မုိးေခါငြ်ခငး်၊ ရာသဦတု အလွနအ်မငး် ဆိုးဝါးေဖာက်ြပနြ်ခငး်များ၏ 

ဆိုးကျိုးများအေ�ကာငး် ပညာေပးြခငး်ပါဝငသ်ည့် လုပ်ငနး်များကုိ စီမံလျက်�ှိသည်။ 

• ေဒသခံအကျိုးသက်ဆိုငသ်ူများ အလွယ်တကူကျင့သ်ံးု�ပီး ြမငသ်ာကာနားလည်�ိငုမ်ည့် နည်းလမ်းများ 

ေရးဆွြဲခငး်။ ဥပမာလူမ�အသိငုး်အဝနး်၊ အမ်ိေထာငစု်၊ လူတစ်ဦးချငး်စီတုိမှ့ သတငး်စကားများစုေဆာငး်၊ 



ဆက်သွယ်သည့် ကွငး်ဆငး်ြခငး်�ငှ့ ် ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများ။ ေကျာငး်သားပညာေပး 

နည်းလမ်းများ။ 

• ေဒသဆိုငရ်ာပဲွေတာ်များတွင ် အ�ပုညာ�ငှ့ ် ပညာေပးလုပ်ငနး်များ။ လူထအုတွက် သတငး်စကားပါးရန ်

ကေမ�ာဒးီယား�ှိ သ�ကင်္နေ်ရသဘငပဲွ်ေတာ်ကုိအသံးုြပုြခငး်။ ဥပမာ ပလက်စတစ်၏ ဆိုးကျိုး၊ ရာသဦတု 

သက်ေရာက်မ�များ၊ ဓာတုပစ�ည်းအသံးုြပုမ� စသည်။ 

အရီဇုိးနားြပည်နယတ်က� သိလု�်ငှ့ ်နာဆာမှ ေဒါကတ်ာဗန်ကတလ်ကခ်�ှ်မီး 

• စီမံချက်များ (နာဆာ)၊ သဘာဝေဘးအ��ရာယ်�ငှ့ ် SERVIR - ေြမအသံးုြပုမ� အေြပာငး်အလဲများ�ငှ့ ်

ြမစ်ေအာက်ပုိငး် �ဂိုဟ်တုေဒတာများ�ငှ့ ် ဆက်စပ်မ�များ။ ေြမအသံးုြပုမ�အေြပာငး်အလဲသည် 

လက်ငငး်�ငှ့ ် ဆိုးဝါးေသာသက်ေရာက်မ�များ�ှိကာ SWAT က ယငး်ကုိတုိငး်တာ�ိငုသ်ည်။                            

K-Water/NASA/Pact/ USACE ေပါငး်စပ်ည�ိ��ငိး်မ�။ HEC မုိဒယ်�ငှ့ ်သငတ်နး်အစီအစဉ် 

• မျက်�ာှချငး်ဆိငု ်အစည်းအေဝးများမှာ အေရး�ကီးသည်။ 

ြပည်ထေဲရးဌာန (DOI) 

- အြပည်ြပည်ဆိငုရ်ာ နည်းပညာအကအူညီအစီအစဉ် (ITAP) �ငှ့ ်မဲေခါင ်စမတ ်အေြခခံအေဆာကအ်အံ ု(SIM) 

• စမတ် အေြခခံအေဆာက်အအံု သည် ၂၀၂၀ ြပည့်�စ်ှ စက်တငဘ်ာတွင ် �ပီးဆံးုေတာမ့ည်ြဖစ်သည်။ 

ထိငုး်�ငှ့ ် ဗီယက်နမ်�ှ ိ ငါးများသွားလာကျက်စားမ�လမ်းေ�ကာငး်ေလလ့ာြခငး် စီမံကိနး်များမှာ 

ေအာငြ်မငမ်� ရ�ှိခ့ဲသည်။ 

• ေတာ�ိုငး်တိရစ�ာန ် ြဖတ်သနး်မ� စီမံကိနး်မှာ ေဆွးေ�းွလျက်�ှိကာ အဓိပ�ာယ်ြပည့ဝ်ေသာရလဒမ်ျား 

ရ�ှိေနသည်။ 

• DOI-ITAP သအံမတ်�ကီး၏ ေရအေ�ကာငး်က�မ်းကျငသ်ူများ အစီအစဉ် (AWEP)၊ 

ေရအရငး်အြမစ်ဆိုငရ်ာ နည်းပညာ က�မ်းကျငမ်�အဖဲွ�သည် နယ်စည်းမြခား ဇလဘူမိေဗဒ ပညာ�ှငမ်ျား 

အစီအစဉ်ကဲသ့ို ့ အစီအစဉ်ကတစ်ဆင့ ် က�မ်းကျငသ်ူများကုိ ဗီယက်နမ်သို ့ မ�ကာေသးမီက 

ေစလ�တ်ခ့ဲသည်။ 

 

 



ကွနး်ဖရန ့အ်�ပီး အလုပ်�ံုေဆွးေ�းွပဲွ 

�မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာက်ပုိငး်ေဒသဖံွ� �ဖိုးေရးစီမံကိနး် ၁၀ �စ်ှေြမာက် �စ်ှပတ်လည် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၁   

ပ�ုိဂရမ် အစီအစဉ် 

�မဲေခါငြ်မစ်ဝှမ်းေအာကပုိ်ငး်ေဒသဖံွ� �ဖိုးေရးစီမံကန်ိး ၁၀ �စ်ှေြမာက ်�စ်ှပတလ်ည် 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ်သမူျား အလပ်ု�ုံေဆးွေ�းွပဲွ 

၂၀၁၉ ခု�စ်ှ ဒဇီငဘ်ာ ၁၉ ရက ်

 

၉း၀၀ နနံက်  LMI အကျဉ်းချုပ်�ငှ့ ်ရည်မှနး်ချက် - �ိငုင်ြံခားေရးဝန�်ကီးဌာနကုိယ်စားလှယ် 

၉း၃၀-၁၀ နနံက်  LMI အသငး် - သငခ်နး်စာများ (စကားဝုိငး်/ေဆွးေ�းွမ�) 

၁၀း၁၅ -၁၀း၃၀ နနံက် သ�ံံုးများ�ငှ့ ်LMI - ဂ�နခ်�ိုငး် 

၁၀း၃၀-၁၀း၄၅ နနံက် ေခတ� နားချိန ်

၁၀း၄၅-၁၁း၄၅ နနံက် သးီြခားအုပ်စုေဆွးေ�းွပဲွ 

   စာတမ်းဖတ်ပဲွမှ အဓိကေဆွးေ�းွချက်များ 

   အစီအစဉ်များအ�ကား ေပါငး်စပ်မည့် နည်းလမ်းများ 

၁၁း၄၅-၁၂ ညေန LMI ေ�ှ� လုပ်ငနး်ြပက�ဒနိ ်အစီအစဉ် 

တက်ေရာက်သမူျားက လအသးီသးီေအာက်တွင ်ကပ်ခွာများြဖင့ ်အစည်းအေဝးများကုိ တငြ်ပသည်။ 

၁၂-၁ညေန  ေနလ့ယ်စာ 

၁-၂ ညေန  သးီြခားအုပ်စုေဆွးေ�းွပဲွ 

• သင့ ်ပ�ိုဂရမ်ကုိဝါကျ �စ်ှ ေ�ကာငး်ြဖင့ ်ေဖာ်ြပပါ 

• သင့ ်ပ�ိုဂရမ်က LMI, MRC၊ �ိငုင်အံစုိးရများကုိ မည်သို ့ အေထာက်အကူ 

ြပုမည်နည်း 



• DOS က သင့ ်ပ�ိုဂရမ်ကုိမည်သို ့ ကူညီ�ိငုသ်နည်း 

၁း၄၅-၂း၁၅ ညေန ဆက်သွယ်ေရး�ငှ့ ်PD။ ေရချယ် ချနး် ၊ သ�ံံု း၊ ဟ�ွို ငး် 

• ၎ငး်တုိ၏့ အလုပ်ကုိမည်သို ့ သတငး်စကားပါး�ပီး မ�ေဝမည်နည်း။ သ�ံံုး�ငှ့ ်မည်သို ့ 

အလုပ်လုပ်မည်နည်း။ PD အဖဲွ�များ။ မည်သည့်အေ�ကာငး်အရာ၊ ဓာတ်ပုံများက 

အသံုးဝငသ်နည်း။ ၎ငး်တုိ၏့ ကုိယ်ပုိငခ်ျနန်ယ်အြပင ်DOS ချနန်ယ်များအြဖစ် 

၎ငး်တုိ၏့ အလုပ်အေ�ကာငး်သတငး်စကားကုိ မည်သို ့ြဖန ့ေ်ဝမည်နည်း။ 

၂း၁၅-၃ ညေန  နဂုံိးချုပ်ြခငး်�ငှ့ ်ေနာက်အဆင့မ်ျား 
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