
အေၾကာင္းအရာ

ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေရးပါေသာ 
အဓိက ျမစ္ငါးစင္းအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ျပီး 
ဧရာ၀တီျမစ္၏ အဓိက ျမစ္လက္တက္ျဖစ္သည္။ 
ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ၈၅၀ ကီလိုမီတာခန္႔ ရွည္လ်ားျပီး၊ 
ေရလႊမ္းေဒသ ၁၁၅၃၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာခန္႔ 
ရွိသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္သည္ ေဒသတြင္း 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း (သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း)၊ ငါးလုပ္္ငန္း ႏွင့္ ေဂဟစနစ္တို႔ 
အတြက္ အေရးပါသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၂၀) အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
စီပြားေရး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ 
ျမစ္၀ွမ္းေဒသရွိ အေျခအေနမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ 
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ေရအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေရအရည္အေသြး သိသာ ထင္ရွားစြာ 
က်ဆင္းလာျခင္း၊ အနည္အႏွစ္ ပို႔ခ်မႈ 
မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ေရေနာက္က်ိလာျခင္းတို႔ကို 
ေတြ႔ရွိသိျမင္လာၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္းေဒသတြင္ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ 
ေရညစ္ညမ္းေစေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
သိပၸံနည္းက် ဘက္ေပါင္းစံု ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ Stockholm Environment Institute 
(SEI) ႏွင့္ ျမန္မာ့၀န္းက်င္သိပၸံ (Myanmar Environ-
ment Institute၊ MEI) တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
အတြင္း အနာဂတ္ခ်င္တြင္း အစီအစဥ္ (Chindwin 
Futures (CF) Program) ျဖင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ 
ေရအရည္အေသြး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း  တို႔ကို 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္

• ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္း၏ ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ 
ေလ့လာျခင္း၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို 
တင္ျပရန္။  

• သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ နားလည္သေဘာေပါက္ 
မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ 
ေရအရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ျပသနာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ 
ပိုမိုနားလည္သိရွိေစရန္။  

• ျမစ္၀ွမ္းတြင္ ေရအရည္အေသြး 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားကို 

ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္းေဒသ ေရအရည္အေသြး 

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္။  

• ေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 
အစီအစဥ္အေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား တင္ျပရန္။ 

ေရအရည္အေသြး နမူနာေကာက္ယူျခင္း

တည္ေနရာမ်ား
ေရအရည္အေသြး နမူနာေကာက္ယူမႈအတြက္ 
ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္း၏ အထက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ 
ေအာက္ပိုင္းရွိ ေနရာ ၁၇ ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
ယင္းေနရာမ်ားသည္ ေရအရည္အေသြးကို 
သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ လူတို႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ 
ဟုမၼလင္း၊ ကေလး၀၊ ကနီႏွင့္ မံုရြာျမိဳ႕နယ္တို႔ 
အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ 

ေလ့လာသည့္ အၾကိမ္
ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ ေရအရည္အေသြး 
နမူနာေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္းကို 
ခ်င္းတြင္းအနာဂတ္ အစီအစဥ္ (CF Program) ျဖင့္ 
၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 
(ေမလ-ဇြန္လ) တြင္ တစ္ၾကိမ္ ႏွင့္ မိုးရာသီ 
(စက္တင္ဘာလ-ေအာက္တိုဘာလ) တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ ေဆာင္ရြက္္သည္။
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ေရနမူနာေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ား
 
ေရနမူနာေကာက္ယူရာတြင္ ေရျပင္ညီ ေရအရည္အေသြး 
ေကာက္ယူသည့္ ကိရိယာ (horizontal water sampler) ကို သံုးျပီး 
ျမစ္၏ ကန္႔လန္႔ျဖတ္အပိုင္းရွိ ေရအနက္ဆံုးအပိုင္း၏ အလယ္တြင္ 
ေကာက္ယူသည့္ နည္းလမ္း (grapping technique) ကို သံုးျပီး 
ေကာက္ယူသည္။ 
ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ တိုင္းတာရန္ ေရနမူနာမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ 
၁၀၀၀ မီလီ လီတာ၀င္ဆန္႔ေသာ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ label 
ကပ္ထားေသာ အက္စစ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ဗူး (High Density Polyeth-
ylene (HDPE)) ႏွင့္ ဖန္ပုလင္းတို႔ကို အသံုးျပဳသည္။
Heavy metal parameter မ်ားကို စမ္းသပ္ရန္အတြက္ pH 2 ေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ nitric acid (HNO3) ကဲ့သို႔ေသာ 
ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရသည္။ နမူနာအားလံုးကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ႏွင့္ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားေရာက္သည္အထိ 
ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာႏွင့္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို 
မေျပာင္းလဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အပူခ်ိန္ ၄ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ 
ထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ေရခဲဗူးမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသည္။ 

စမ္းသပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား တိုင္းတာသည့္ parameter မ်ား

In situ ျဖင့္ တုိင္းတာျခင္း
( parameter ၈ မ်ိဳး)

• Water Temperature
• Air Temperature
• Rapid Dissolved Oxygen (RDO)
• Oxidation Reduction Potential (ORP)
• Electrical Conductivity (EC)
• Salinity
• Total Dissolved Solid (TDS)

ဓာတ္ခြဲခန္းတိုင္းတာျခင္း
(parameter ၁၄ မ်ိဳး)

• Oil and grease
• Total Nitrogen (TN)
• Total Phosphorus (TP)
• Chemical Oxygen Demand (COD)
• Total Suspended Solid (TSS)
• Turbidity
• Total hardness
• Total Dissolved Solid (TDS)
• Arsenic (As) 
• Cyanide (CN)
• Lead (Pb)
• Mercury (Hg)
• Copper (Cu)
• Iron (Fe)

Portable test kits ျဖင့္ 
တိုင္းတာျခင္း
(parameter ၅ မ်ိဳး)

• Bacteria
• Lead (Pb) 
• Mercury (Hg)
• Copper (Cu)
• Iron (Fe)

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ parameter မ်ား



ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ယင္း၏ ျမစ္လက္တက္မ်ား၏ ေရအရည္အေသြးအေျခအေနအေပၚ 
အဓိက ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

• Parameter အမ်ားစု၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ တန္ဖိုးမ်ားသည္ WHO 
drinking standard ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ 
ျမစ္ေရကို မသန္႔စင္ပဲ တိုက္ရိုက္ေသာက္သံုးရန္ အတြက္မူ မသင့္ေတာ္ပါ။ 

• ေနရာအားလံုးတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ ေနာက္က်ိမႈ (turbidity) ၊ 
total suspended solid (TSS) ႏွင့္ total phosphorus (TP) မ်ားသည္ 
သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ မ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ 

• Arsenic (As)၊ Iron (Fe) ႏွင့္ Mercury (Hg) တို႔ပါ၀င္ေသာ 
heavy metal မ်ားကို ေနရာအားလံုးတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ 
As ၏ ေလ့လာရရွိေသာ တန္ဖိုးသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

• အလြယ္သံုး စမ္းသပ္ပစၥည္း (test kits) မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ရာတြင္ ဥရုုျမစ္၏ 
mercury (Hg) ၏ ေလ့လာရရွိေသာ တန္ဖိုးသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ 
မ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

• ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဥရုျမစ္ ႏွစ္ခုလံုးရွိ ေနရာအားလံုးတြင္ Iron (Fe) ၏ 
ေလ့လာရရွိေသာ တန္ဖိုးမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ မ်ားေၾကာင္း 
ေတြ႔ရွိရသည္။ 

• ေနရာအားလံုးတြင္ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားပါ၀င္မႈကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

• Parameter အမ်ားစု၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ တန္ဖိုးမ်ားသည္ WHO 
drinking standard ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ 
ျမစ္ေရကို မသန္႔စင္ပဲ တိုက္ရိုက္ေသာက္သံုးရန္ အတြက္မူ မသင့္ေတာ္ပါ။ 

• ေနရာအားလံုးတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ ေနာက္က်ိမႈ (turbidity) ၊ 
(Total suspended solid (TSS) ႏွင့္ total phosphorus (TP) မ်ားသည္ 
သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ မ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ 

• Arsenic (As)၊ Iron (Fe) ႏွင့္ Mercury (Hg) တို႔ပါ၀င္ေသာ 
heavy metal မ်ားကို ေနရာအားလံုးတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ 
As ၏ ေလ့လာရရွိေသာ တန္ဖိုးသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

• ေနရာ ၂ ခုလံုးရွိ ေနရာအားလံုးတြင္ Iron (Fe) ၏ ေလ့လာရရွိေသာ 
တန္ဖိုးမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ မ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ 

• ေနရာအားလံုးတြင္ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားပါ၀င္မႈကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

• Parameter အမ်ားစု၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ တန္ဖိုးမ်ားသည္ WHO 
drinking standard ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ 
ျမစ္ေရကို မသန္႔စင္ပဲ တိုက္ရိုက္ေသာက္သံုးရန္ အတြက္မူ မသင့္ေတာ္ပါ။ 

• ကနီရွိ ေနရာ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ ေနာက္က်ိမႈ (tur-
bidity) ႏွင့္ Total suspended solid (TSS) တို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားသည္ 
သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ မ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ 

• မံုရြာျမိဳ႔တြင္ ေနရာအားလံုးတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ ေနာက္က်ိမႈ (tur-
bidity)၊ Total Suspended solid (TSS) ႏွင့္ total phosphorus(TP) 
တို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ မ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

• ယမားျမစ္၏ Electrical conductivity (EC ) ႏွင့္ Total dissolved solid 
(TDS) တို႔၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ တန္ဖိုးမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ 
မ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

• ေနရာအားလံုးတြင္ Arsenic (As)၊ copper (Cu)၊ Iron (Fe) ႏွင့္ 
mercury (Hg) တို႔ပါ၀င္ေသာ  heavy metal မ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 
သို႔ေသာ္ ကနီျမစ္ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ယမားျမစ္တြင္ lead (Pb) ကို 
ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ 

• သို႔ရာတြင္ Arsenic (As) ႏွင့္ copper (Cu) တို႔၏ ေနရာအားလံုးတြင္ 
ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ တန္ဖိုးမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေအာက္ 
ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 

• အလြယ္သံုး စမ္းသပ္ပစၥည္း (Test kits) မ်ားျဖင့္ စမ္သပ္ရာတြင္ 
ယမားႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္မ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္ Mercury(Hg ) 
တန္ဖိုးမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားထက္ မ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

• ေနရာအားလံုး၏ Iron (Fe) ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည့္ တန္ဖိုးမ်ားသည္ 
သတ္မွတ္စံႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

• ေနရာအားလံုးတြင္ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားပါ၀င္မႈကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

ဟုမၼလင္း တြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 

ကေလး၀ တြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ကနီႏွင့္ မံုရြာ တြင္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား



အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းေဒသအတြင္းရွိေနရာ ၁၇ ခုတြင္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ အတြင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ ၄ 
ၾကိမ္ကိုသာအေျခခံ၍ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပဳစုထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ျမစ္မ်ားအားလံုး၏ လက္
ရွိေရထုအရည္အေသြးအေျခအေနကိုကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္းအနည္းဆံုးအေနျဖင့္ 
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ လူထုအားအသံုးဝင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးႏိုင္ျပီးေဒသ၏ အေျခ
အေနအခ်ိန္အခါအရပ္ရပ္ကိုပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။  

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေအာက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုတင္ျပထားပါသည္။

• ေရအရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကို arsenic (As) ႏွင့္ copper (Cu) 
ကဲ့သို႔ေသာသတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ heavy metals parameter မ်ား 
ႏွင့္ WHO ၏ ေသာက္သံုးေရစံသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ parameter မ်ားအတြက္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

• ခ်င္းတြင္းျမစ္၊ ဥရုျမစ္ ႏွင့္ ယမားျမစ္ တို႔၏ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ turbidity၊ total suspended solid (TSS)၊ 
total phosphorus (TP)၊ iron (Fe) ႏွင့္ mercury (Hg) တို႔ကိုဖယ္ရွားရန္ ေသာက္သံုးရန္အတြက္ ေရသန္႔စ
င္မႈစနစ္မ်ားေနရာတိုင္းတြင္ လိုအပ္ပါသည္။ 

• ေရညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ေနာက္ဆက္
တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုထပ္ဆင့္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ 

• ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းတြင္ ေနထိုင္သူအမ်ားစုသည္ ျမစ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေရအရင္းျမစ္မ်ားမွ ေရကို ျပန္လည္သန္႔စ
င္ျခင္းမရွိဘဲတိုက္ရိုက္အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသူမ်ား (ေဒသခံမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ 
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစရွိသည္) တို႔အတြက္ အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္
။ေရကိုသင့္ေလ်ာ္စြာအသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမစ္ဝွမ္းအတြင္းရွိေရအရည္အေသြးအေျခအေနကိုသိရွိရန္ ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ေရသန္႔စင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကိုသိရွိရန္အေရးၾကီးပါသည္။   

• ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာစြမ္းရည္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္းသည္ ေရအရည္အေသြးေကာက္ယူျခင္းအၾကိ
မ္အရည္အတြက္ကိုပိုမိုမ်ားျပားေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ျပီးခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း၏ အနာဂတ္ 
ေရထုအရည္အေသြးေလ့လာမႈမ်ားတြင္ တိက်မႈ ပိုမိုရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

ဤအႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အတြင္းခ်င္းတြင္းအနာဂတ္အစီအစဥ္ (Chindwin Fu-
tures Program)မွ ျပလုပ္ေသာခ်င္းတြင္းအနာဂတ္ ဆန္းစစ္ျခင္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုစုစည္းတင္ျပထားျ
ခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းတြင္းအနာဂတ္စီမံကိန္းသည္ ခ်င္းတြင္းအနာဂတ္ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွ
မ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔အစည္း (the Chindwin River Basin Organization, RBO) တည္ေထာင္ရာ၌အေတြ႔
အၾကံဳအားအေျခခံျပီးသက္ဆိုင္သူအမ်ားစုပါဝင္ေသာျဖစ္စဥ္အား အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား 
ေရႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအခန္းက႑တြင္  ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကိုဦးတည္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ 
၄င္းသည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ခ်င္းတြင္းေဒသ၏ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သူအမ်ားစုပါဝင္မႈကိုတိုးတက္လာေစမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ 
ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာအေျခအေနအားျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသအားလည္းအေထာက္အပံ့ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာအား the Blue Moon Fund ႏွင့္ Stockholm Environment Institute (SEI) မွ 
ေထာက္ပံ့ျပီး SEI ႏွင့္ Myanmar Environmental Institute (MEI) တို႔ပူးေပါင္း၍ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 

CONTACT DETAILS
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