
ပဲခ ူးတ ိုငူ်းဒေသကက ူးပဲခ ူးမြစအ်တငွူ်းဒ ောငရွ်က်ခဲသဒသောုိုပ်င််းူးြနောူးှငင်သ

 က်ု ကဒ် ောငရွ်ကြ်ည်သအစ အြံြနောူးတငမ်ပခနက်

ပ ို သဒ ောငဒ်ရူးှငင်သ ကသ်ယွဒ်ရူးဝ််းကက ူးဌော်း

ဒရအရငူ်းအမြစ်ှ ငင်သမြစဒ်ခနောငူ်းြနောူးဖံွွံ့ ဖဖ  ူးတ ိုူးတကဒ်ရူးီူးစ ူးဌော်း

ဒေသ(၃)၊ပဲခ ူးတ ိုငူ်းဒေသကက ူး၊ပဲခ ူးဖြ  ွံ့

၂၀-၉-၂၀၁၈ ဒရွှေဝထွ််ွးူးို ိုတယ်



ဒရအရငူ်းအမြစ်ှ ငင်သမြစဒ်ခနောငူ်းြနောူးဖံွွံ့ ဖဖ  ူးတ ိုူးတကဒ်ရူးီူး

စ ူးဌော်း

ရညြ်င််းူးခနက်

(က)ရေအေင််းအမြစ်နငှ့််မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်း ြတြိ်ရကျောဘဲ မြည််ူ မြ ျော်း

အက ိ ်းရှိစ ျော

အူ  ်းမြ နိ ငရ်ေ်းအတ က် ထနိ််းူြိ််းကျောက ယေ်န။်

( )မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်းအတ င််းရေလမြ််းရငကျောင််းဆက်ူ  ယြ်ှုလမ  မ   ရ  ျောရြ  ရစေန။်

(ဂ)ရေအေင််းအမြစ်နငှ့််မြစ်ရ  ျောင််းြ ျော်း ဖ   ဖြိဖိ ်းတိ ်းတကရ်စမ င််းမဖင့််

နိ ငင် ရတျ်ော ၏

စ ်းြ ျော်းရေ်းဖ   ဖြိဖိ ်းတိ ်းတကြ်ှုကိ အရထျောက်အကမမဖစ်ရစေန။်



ဒရအရငူ်းအမြစ်ှ ငင်သမြစဒ်ခနောငူ်းြနောူးဖံွွံ့ ဖဖ  ူးတ ိုူးတကဒ်ရူးီူး
စ ူးဌော်း

ြ ဝထေ

နိ ငင် ရတျော်၏ ရေူယ ာျောတြ ျော်းနငှ့်် မြစ်ရ  ျောင််း

ြ ျော်း ရေရှည်် တည်တ် ့်ရေ်း၊ ဖ   ဖြိဖိ ်းတိ ်းတက်ရေ်း နငှ့််

အက ိ ်းရှိစ ျော အူ  ်း  ရေ်း။



ပဲခ ူးမြစအ်တငွူ်းစ ူးဝငဒ်သောဒခနောငူ်းြနောူး



ဒရအရငူ်းအမြစ်ှ ငင်သမြစဒ်ခနောငူ်းြနောူးဖံွွံ့ ဖဖ  ူးတ ိုူးတကဒ်ရူးီူးစ ူးဌော်းြင

ပဲခ ူးတ ိုငူ်းဒေသကက ူး၊ပဲခ ူးမြစအ်တငွူ်းဒရစ ူး ငူ်းြှုက ိုအို််း သအတောူးမဖစဒ်ပေါ်ဒ်းသည်သဒ်း

ရောမပပံို



ဒရအရငူ်းအမြစ်ှ ငင်သမြစဒ်ခနောငူ်းြနောူးဖံွွံ့ ဖဖ  ူးတ ိုူးတကဒ်ရူးီူးစ ူးဌော်းြင

ပဲခ ူးတ ိုငူ်းဒေသကက ူး၊ပဲခ ူးမြစအ်တငွူ်း ဒ ောငရွ်ကခဲ်သသည်သုိုပ်င််းူးြနောူး

စဉ်
ဘဏ္ဍောဒရူးှင

စ်
တညဒ််းရော/ုိုပ်င််းူးအြည် ပြောဏ

ကို််းကန

စရ တ်

(ကနပ်သ််းူး)

ြငတခ်နက်

၁။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ြဲ မ်းဖြိြိ  နယ၊်ထ  ်းကရလမ်းမြစ်ရက ်းမဖတ်

ရဖျောက် မ င််း

၂၃၀၀ြ တျော ၉၈၄.၂၀၀ မြည်ရ်ထျောငစ် 

ေနြ်  ရင 

၂။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ြဲ မ်းဖြိြိ  နယ၊်ငကှရ်ြ ျောရတျောမြစ်ရက ်းမဖ

တ် ရဖျောကမ် င််း

၁၆၅၀ြ 

တျော

၅၆၀.၀၀၀ မ ည်ရ်ထျောငစ် 

ေနြ်  ရင 

၃။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ြဲ မ်းဖြိြိ  နယ၊်ဖြိြိ  ဦ်းကင််းနငှ့််ဖြိြိ  ရလမ်းေ ျောအ

န ်း (ြဲ မ်းမြစ်)ကြ််းဖြိြိ ကျောက ယရ်ေ်း

၃၂၆၅ရြ ၂၇၀.၅၁၀ တိ င််းရေူကက ်း

ေနြ်  ရင 

၄။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ြဲ မ်းဖြိြိ  နယ၊်အ တဖိ် ရက ်းေ ျောစ ၊က   ်းိိုး ်း

ရက ်း ေ ျော

(ြဲ မ်းမြစ်)ကြ််းဖြိြိ ကျောက ယရ်ေ်းလမ ြ်ငန််း

၁၇၀၀ရြ ၄၀.၃၀၀ တိ င််းရေူကက ်း

ေနြ်  ရင 



ဒရအရငူ်းအမြစ်ှ ငင်သမြစဒ်ခနောငူ်းြနောူးဖံွွံ့ ဖဖ  ူးတ ိုူးတကဒ်ရူးီူးစ ူးဌော်းြင

၂၀၁၃-

၂၀၁၄ခိုှငစ၊်ပဲခ ူးဖြ  ွံ့်းယ၊်ပဲခ ူးမြစအ်တငွူ်းမြစဒ်ကူွးမဖတဒ်ဖောကမ်ခငူ်းဒ ောငရွ်ကခဲ်သသည်သဒ်းရောြနောူး

မြစရ်က ်းြ ျော်း ြမဖတရ်ဖျောကြ် မြငရ်တ  ေြ  

ထ  ်းကရလမ်းမြစရ်က ်း
ြရဆျောငေ် ကြ် 

ငကှရ်ြ ျောရတျောမြစ်

ရက ်းြရဆျောငေ် ကြ် 



ဒရအရငူ်းအမြစ်ှ ငင်သမြစဒ်ခနောငူ်းြနောူးဖံွွံ့ ဖဖ  ူးတ ိုူးတကဒ်ရူးီူးစ ူးဌော်းြင

၂၀၁၃-

၂၀၁၄ခိုှငစ၊်ွံိုူးကဒုူးမြစဒ်ကူွးမဖတဒ်ဖောကမ်ခငူ်းုိုပ်င််းူးဒ ောငရွ်ကဖ်ပ ူးုကရ်င ဒတွွံ့

မြငရ်ပံို

ထ  ်းကရလမ်းမြစ်

ရက ်း
ရဆျောငေ် ကဖ်ြိြ ်းြ  

ရဆျောငေ် ကဖ်ြိြ ်းစ ်းြှုြှတတ်ြ််းဓါတြ်  



ဒရအရငူ်းအမြစ်ှ ငင်သမြစဒ်ခနောငူ်းြနောူးဖံွွံ့ ဖဖ  ူးတ ိုူးတကဒ်ရူးီူးစ ူးဌော်းြင၂၀၁၃-

၂၀၁၄ခိုှငစ၊်ငငကဒ်ပနောဒတောမြစဒ်ကူွးမဖတဒ်ဖောကမ်ခငူ်းုိုပ်င််းူးဒ ောငရွ်ကဖ်ပ ူးုကရ်င မြ

ငဒ်တွွံ့ရပံို

ငကှရ်ြ ျောရတျောမြစရ်က ်း
ရဆျောငေ် ကဖ်ြိြ ်းြ  

ရဆျောငေ် ကဖ်ြိြ ်းစ ်းြှုြှတတ်ြ််းဓါတြ်  



ရဆျောငေ် ကဖ်ြိြ ်းစ ်းြှုြှတတ်ြ််းဓါတြ်  

၂၀၁၄-

၂၀၁၅ခိုှငစ၊်ပဲခ ူးဖြ  ွံ့်းယ၊်ဖြ  ွံ့ ီူးကငူ်းဒကနူးရွောှငင်သဖြ  ွံ့ဒုူးရွောအ်း ူး(ပဲခ ူးမြစ)်ကြ်ူးဖပ  ကောကယွဒ်ရူးုိုပ်

င််းူး



၂၀၁၇-

၂၀၁၈ခိုှငစ၊်ပဲခ ူးဖြ  ွံ့်းယ၊်အိုတဖ် ိုဒကနူးရွောအိုပ်စို၊ကနံ ူးရ ို ူးဒကနူးရွော(ပဲခ ူးမြစ)်ကြ်ူးဖပ  ကောကယွဒ်ရူးုိုပ်

င််းူး

ရဆျောငေ် ကဖ်ြိြ ်းစ ်းြှု
ြှတတ်ြ််းဓါတြ်  



(၂၀၀၈-၂၀၁၈)ခိုှငစ၊်ပဲခ ူးမြစဒ်ရြငတမ်ပပံို





ပဲခ ူးဖြ  ွံ့်းယ၊်ပဲခ ူးမြစဒ်ရကက ူးဒရု ံြှုကောကယွဒ်ရူးအစ အြံြနောူး

ပဲခ ူးဖြ  ွံ့ဒရကက ူးဒရု ံြှုှငင်သပတသ်က၍်ဒ ောငရွ်ကသ်င်သသည်သအစ အြံြနောူးအောူးဒအောကပ်ထ အတ ိုငူ်း

သံိုူးသပ်တငမ်ပအပ်ပထသည-်

❑ ဒရကက ူးဒရု ံြှုဒုသု ောတငမ်ပှ ိုငဒ်ရူးအတကွအ်ိ ကအဒရူးကက ူးသည်သ ကို််းူးဒမြအ်း ြ်သ အမြင်သ

အခနကအ်ုကြ်နောူး( Topographic Data )မပည်သစံိုစွောရရင ရ််းု ိုအပ်ပထသည။်

❑ ပဲခ ူးမြစတ်စဒ်ု ောကဒ်ငောငူ်းတ ဒရြငတစ်ခ််းူး၊ပဲခ ူးဒရြငတစ်ခ််းူးသောရင ဖပ ူး၊ဒအောကပ် ိုငူ်း ဒေသ

ြနောူးအတကွဒ်ရြငတစ်ခ််းူးြနောူးြရင ဒသူးသမဖင်သဒရ  ိုငရ်ောအခနကအ်ုကြ်နောူး( Hydrological

Data)မပည်သစံိုစွောရရင ရ််းု ိုအပ်ပထသည။်

❑ ဒရကက ူးဒရု ံြှုမဖစ်ှ  ိုငဒ်သောကောုြနောူးတငွပဲ်ခ ူးဖြ  ွံ့၏အွကတ်ငွရ်င ဒသော ည/်တြံြနောူး ဒရ

ွိုတ်ု ွှေတမ်ခငူ်းှငင်သပတသ်ကဖ်ပ ူးသက ် ိုငရ်ောဒေသအဖဲွွံ့အစညူ်းြနောူးအတငွူ်း ကက  တင် ည  ှ ှု ငူ်း

ဒ ောငရွ်ကရ်််းအတကွဒ်ကောြ်တ တစရ်ပ်ဖဲွွံ့စညူ်းရ််းု ိုအပ်ပထသည်။



ပဲခ ူးဖြ  ွံ့်းယ၊်ပဲခ ူးမြစဒ်ရကက ူးဒရု ံြှုကောကယွဒ်ရူးအစ အြံြနောူး

❑ ပဲခ ူးမြစဝ်ငြ်ူး အတငွူ်း ဒရကက ူးဒရု ံြှု ွ ််းူးခန ပ်ှ ိုငြ်ည်သ( Infrastructure ) ြနောူး ( ည၊်

ဒရဒုငောငက်််း၊ေ ဒရတောူးတြံ၊(Drainage Network)တ ို သု  ိုအပ်ပထသည။်

❑ ပဲခ ူးဖြ  ွံ့ဒအောကဘ်ကတ်ငွဒ်ရစ ူးဒရုောဒကောငူ်းြွ််းဒစဒရူးအတကွ်ု ိုအပ်ဒသောဒ်းရောြနောူးတငွ်

မြစဒ်ကူွးမဖတဒ်ဖောကမ်ခငူ်းုိုပ်င််းူးြနောူးဒ ောငရွ်ကရ်််းု ိုအပ်ပထသည်။

❑ ပဲခ ူးမြစအ်တငွူ်းသကဒ်စောင်သဒရ( Environnental Flow) ြရင သမဖင်သဒရင််းဝငဒ်ရောကမ်ခငူ်းှငင်သ

မြစဝ်သဲှ ို််းူးပ ို သခနမခငူ်းတ ို သမဖစဒ်ပေါ်ုောှ ိုငသ်မဖင်သကက  တငဒ်ုသု ောဒစောင်သကကည်သြှုြနောူးဒ ောငရွ်က်

ရ််းု ိုအပ်ပထသည။်



ဒရအရငူ်းအမြစ်ှ ငင်သမြစဒ်ခနောငူ်းြနောူးဖံွွံ့ ဖဖ  ူးတ ိုူးတကဒ်ရူးီူးစ ူးဌော်းြင

၂၀၁၉ ြင ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍောဒရူးှငစ၊်

ပဲခ ူးတ ိုငူ်းဒေသကက ူး၊ပဲခ ူးမြစအ်တငွူ်း

ဒရကက ူးဒရု ံြှုဒုနောသ်းညူ်းဒစဒရူးဒ ောငရွ်ကရ်််းုနောွောူးဒသောုိုပ်င််းူးြနောူး

စဉ် ုိုပ်င််းူးအြန  ူးအစောူး ပြောဏ

ခ််း သြင််းူးကို််းကန

စရ တ်

(ကနပ်သ််းူး)

ဒမြယော/သ ူးှငံ

ဒုနော်ဒကကူး

(ကနပ်သ််းူး)

စိုစိုဒပထငူ်း

ခ််း သြင််းူးကို််းကနစရ 

တ် (ကနပ်သ််းူး)

ြငတခ်နက်

၁။ ထ  ်းကရလမ်းမြစ်ရက ်းမဖတမ် င််း ၁၃၀၀ြ တျော ၃၂၀.၄၇၀ ၁၅၁.၂၀၀ ၄၇၁.၆၇၀ ၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂။ တျောဝ-စဉ့်အိ ်းဖိ မြစ်ရက ်း

မဖတမ် င််း

၁၂၅၀ြ တျော ၃၀၈.၁၄၀ ၁၄၅.၃၈၀ ၄၅၃.၅၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

၃။ ဖြိြိ  ဦ်းကင််း-ရအျောကစ် ်းတ ်း

မြစ်ရက ်း မဖတမ် င််း

၁၅၀၀ြ တျော ၃၆၉.၇၇၀ ၁၇၄.၄၆၀ ၅၄၄.၂၃၀ ၂၀၂၁-၂၀၂၂



ပဲခ ူးတ ိုငူ်းဒေသကက ူး၊ပဲခ ူးဖြ  ွံ့်းယ၊်
ွံိုူးကဒုူး(ပဲခ ူးမြစ)် မြစဒ်ကူွးမဖတ်ု နောွောူးုိုပ်င််းူး

➢ Location                   - Htone Kalay

Kawa Township

➢ chord Length            - 6150 meter

➢ Loop Length            - 1300 meter

➢ Level Different        - 1.4  meter     

Gradient

➢ (In Natural channel) – 2.276× 10
-4

➢ (In cutting channel) - 6.061× 10
-4

➢ Costs                        -Kyats   

471.67millions 



ပဲခ ူးတ ိုငူ်းဒေသကက ူး၊ပဲခ ူးဖြ  ွံ့်းယ်၊
တောဝ-စဉ်သအ ိုူးဖ ို (ပဲခ ူးမြစ)်မြစဒ်ကူွးမဖတ်ု နောွောူးုိုပ်င််းူး

တျောဝ- စဉ့်အိ ်းဘိ မြစ်ရက ်း
လမ ျောထျော်းတမ်းလမိ င််းအလမ ျော်း(၁၂၅၀
)ြ တျော ➢ Location                   - Tawa,Sin O bo

Kawa Township

➢ chord Length            - 2920 meter

➢ Loop Length             - 1250meter

➢ Level Different         - 1.2 meter     

Gradient

➢ (In Natural channel) - 4.11× 10
-4

➢ (In cutting channel) - 9.6× 10
-4

➢ Costs                        - Kyats 453.52 millions 



ပဲခ ူးတ ိုငူ်းဒေသကက ူး၊ပဲခ ူးဖြ  ွံ့်းယ်၊
ဖြ  ွံ့ ီူးကငူ်း-ဒအောကစ် ူးတ ူး(ပဲခ ူးမြစ)်မြစဒ်ကူွးမဖတ်ု နောွောူးုိုပ်င််းူး

ဖြိြိ  ဦ်းကင််း -
ရအျောကစ် တ ်းမြစ်ရက ်း
လမ ျောထျော်းတမ်းလမိ င််းအလမ ျော်း(၁၅၀
၀)ြ တ ျော

➢ Location                   - Myo Oo Kin-Auk Si Te

➢ chord Length           - 3000meter

➢ Loop Length            - 1500 meter

➢ Level Different        - 0.7 meter

➢ Gradient                   -2.33× 10
-4

(In Natural channel)

-4.667× 10
-4

(In cuttingchannel)

➢ Costs                        -Kyats   544.23 millions 



ဒကနူးင ူးတငပ်ထသည။်

ဒေသ(၃)၊ပဲခ ူးတ ိုငူ်းဒေသကက ူးီူးစ ူးြ ူးရံို ူး၊ပဲခ ူးဖြ  ွံ့


