
စမီံကိန််း၏ သက်ရရောက်မှုမ ော်း စစိစက်ိရိယော  

ရှင််းလင််းခ က် 

မိတ်ဆက ်
 စီမံကိန််း၏ သက်ရရောက်မှုမ ော်း စိစစ်ကိရိယောသည် မဲရခေါင ်အရ ခခံ အရဆောက်အအံုံ ရ ခရောခံကိရိယော၏ 

ပထဝီ ရေတောရ ေ့စေ့် (geodatabase) အရပေါ်အရ ခခံထော်းသညေ့် စိစစ်ကိရိယော ြစပ်ေါသည်။ ရေသတွင််း လူမှု 

စီ်းပွေါ်းရရ်း၊ နိုံငင်ရံရ်း၊ နငှေ့ ် သ ောဝပတ်ဝန််းက ငဆ်ိုံငရ်ော ပထဝီရနရော အခ က်အလက် အလ ောမ ော်းအော်း စုံစည််းမှု 

တစ်ခုံ  ြငေ့်  ြညေ့်စွက်ထော်းပပီ်း အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက မဟောမဲရခေါငရ်ေသတွင််းရိှ အရ ခခံအရဆောက်အအံုံ ြွံွံ့ ပြိြု်း 

တိုံ်းတက်မှု၏  ြစ်နိုံငရ်ခ ရှိသညေ့် သက်ရရောက်မှုမ ော်းကိုံ ရ ခရောခံနိုံငမ်ည် ြစ်ပေါသည်။ ထပ်ရဆောင််း အခ က်အလက် 

အလ ော အော်းလံုံ်းကိုံ စိစစ်ကိရိယောနငှေ့ ်အံဝငခွ်ငက်  ြစ်ရစရန ် ရှင််းလင််း ခင််းနငှေ့ ်ဆန််းစစ် ခင််းမ ော်း  ပြုလုံပ်ထော်းပပီ်း 

အခ က်အလက် အရင််းအ မစ် နငှေ့ ် ထပ်ရဆောင််းအခ က်အလက်မ ော်းကိုံ အလ ောတစ်ခုံခ င််းစီ အတွက် ရထောက်ပံေ့ 

ထော်းပေါသည်။ဤသတင််းအခ က်အလက်အော်း အမ ော်း ပည်သူသိုံ ေ့ ရထောက်ပံေ့ ခင််းအော်း ြငေ့ ် လိုံအပ်လ က်ရှိသညေ့်  

အခ က်အလက် ပွငေ့လ်င််း မင်သောမှု၊  ရေသတွင််း ပူ်းရပေါင််းရဆောငရွ်က်မှု နငှေ့ ်အခ က်အလက်အစုံအော်း တိုံ်းတက်လော 

ရစရန ်ရထောက်ပံေ့ရပ်းမညေ့ ်တက်ကကသညေ့် အသံုံ်း ပြုသူ အသိုံက်အဝန််းတစ်ရပ် ရပေါ်လောရစရန ်Stimson စငတ်ောမ ှ

ရမ ော်လငေ့ပ်ေါသည်။ 

 

ဤ စောရွက်စောတမ််းက စီမံကိန််း၏ သက်ရရောက်မှုမ ော်း စိစစ်ကိရိယော မည်သိုံ ေ့ အသံုံ်း ပြုရမည် အပေါအဝင ်

ေတ်ရ်ှ ုံတ် ဝစ်ဂ က်မ ော်း အသံုံ်း ပြုပံုံ၊ စစ်ထုံတ်လိုံက်ရသော အခ က်အလက်မ ော်းအော်း စိစစ် ခင််း နငှေ့် ရယူ ခင််း 

အဆငေ့ဆ်ငေ့ ် အရသ်းစိတ် ရှင််း ပသွော်းမည် ြစ်ပေါသည်။ ထပ်ရဆောင််း သတင််းအခ က်အလက် သိုံ ေ့မဟုံတ် 

ရမ်းခွန််းမ ော်းရှိပေါက အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းသည် FAQ page သိုံ ေ့မဟုံတ် မဲရခေါင ် စီမံကိန််း ရ ခရောခံကိရိယော၏ 

အရထောက်အပံေ့ အြွဲွံ့ mekongtracker@stimson.org သိုံ ေ့ဆက်သွယ်နိုံငပ်ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stimson.org/2020/mekong-infrastructure-tracker-faq/
mailto:mekongtracker@stimson.org


 

ရရှွံ့စောမ က်နေှာ၏ လုံပ်ရဆောငခ် က်မ ော်း    

 
 

အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက ေတ်ရ်ှ ုံတ် နငှေ့ ်အ ခော်း ထိရတွွံ့ နိုံင်သညေ့် ကိရိယောမ ော်းကိုံ landing page တွင ်ရယူ 

အသံုံ်း ပြုနိုံငပ်ေါသည်။ အထက်တွင ်ပထော်းသကဲေ့သိုံ ေ့ ကိရိယောအော်း ကလစ်နှပိ်လိုံက်ပေါက စီမံကိန််း၏ 

သက်ရရောက်မှုမ ော်း စိစစ်ကိရိယော ေတ်ရ်ှ ုံတ်သိုံ ေ့ ရရောက်ရိှမှော ြစ်ပေါသည်။ မူရင််း မငက်ွင််းသည် Stimson Center 

၏ မဲရခေါင ် အရ ခခံအရဆောက်အအံုံ ရ ခရောခံကိရိယော ရေတောရ ေ့စ်ရိှ ရေသတွင််း စွမ််းအင ် နငှေ့် 

လမ််းပန််းဆက်သွယ်မှု အရ ခခံအရဆောက်အအံုံ စီမံကိန််းမ ော်းကိုံ ခ ံြု ွံ့ထော်းသညေ့် အရနအထော်း ြစ်ပေါသည်။ ဤရနရော 

ကစပပီ်း အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက ရ မပံုံကိုံ ရ  ွံ့  ခင််း ( ရ မပံုံကိုံ left-click နှပိ်ပပီ်း ဆွဲသွော်းပေါ)၊ ခ ံြု/ခ ဲွံ့  ခင််း ( ရမောက်စေ့်ကိုံ 

scroll လုံပ်ပပီ်း သိုံ ေ့မဟုံတ် ရ မပံုံကိုံ double ကလစ် နှပိ်ပေါ) နငှေ့ ် ထပ်ရဆောင််း အခ က်အလက်မ ော်းအတွက် 

စီမံကိန််းမ ော်းကိုံနှပိ်ပေါ။ 

 

https://www.stimson.org/project/mekong-infrastructure/


 
 

စီမံကိန််းတစ်ခုံကိုံ ကလစ်နှပိ်လိုံက်ပေါက အန်ီးအနော်းရ ်းပတ်ဝန််းက ငရ်ှိ စီမံကိန််းအော်းလံုံ်းအော်း pop-up 

 ြငေ့ ်  ပသပေါမည်။ ရသ်းငယ်သညေ့် ရ မပံုံ အတိုံင််းအတော ြစ်ပေါက pop-up တွင ်စီမံကိန််းရပေါင််းမ ော်းစေွာ ပေါလောနိုံင ်

ရသော်လည််း အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက အကကီ်းခ ဲွံ့ ကကညေ့်ပေါက အခ ိြုွံ့ရသော စီမံကိန််းမ ော်းသော ပေါလောမှော ြစ်ပေါသည။် စီမံကိန််း 

မ ော်း၏ အရသ်းစိတ်အခ က်အလက်မ ော်းအ ပင ်အသံုံ်း ပြုသူ စိတ်ဝငစ်ော်းမညေ့ ် နယ်ပယ် ရလ်းခုံရှိပေါသည်။ အရပေါ် 

 ယ် က်ရထောငေ့သ်ည် pop-up တွငပ်ေါသညေ့် စီမံကိန််းမ ော်း၏ အရရအတွက် ကိုံ ပရပ်းပေါလိမေ့်မည်။ အရပေါ် 

ညော က်ရထောငေ့သ်ည် အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းအော်း စီမံကိန််းရပေါင််းမ ော်းစွော (အရနောက် နငှေ့ ်အရရှွံ့)သိုံ ေ့ လှန ်ခင််း၊ စီမံကိန််း 

အရသ်းစိတ်အခ က်အလက် pop-up အော်း အကကီ်းဆံုံ်းသိုံ ေ့ ခ ဲွံ့ ကကညေ့် ခင််း၊ နငှေ့် pop-up ကိုံ ပိတ် ခင််းမ ော်း လုံပ်နိုံငပ်ေါ 

သည်။ ရအောက်ညော က်တွင ်အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက စီမံကိန််းသိုံ ေ့ သွော်းနိုံင်ပပီ်း marker အော်းရနရောခ ပပီ်း bookmark 

အ ြစ် အသံုံ်း ပြုနိုံငပ်ေါသည်။ အဆံုံ်းသတ်တွင ် ရအောက် ယ်လက်သည် အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းအတွက် စီမံကိန််းအော်း 

ခ ဲွံ့ ကကညေ့် ခင််း လုံပ်ရဆောငရ်ပ်းပေါမည်။ 

 



 
 

 ကိရိယော၏ ဝစ်ဂ က်မ ော်းကိုံ အပိုံင််း သံုံ်းပိုံင််းခဲွထော်းပေါသည်။ ပထမပိုံင််းတွင ် အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက စိတ်ပေါ 

ဝငစ်ော်းရသော အရကကောင််းအရောနငှေ့ ်သက်ဆိုံငသ်ညေ့် အခ က်အလက် အမှတ်မ ော်းအော်း နည််းနောအမ ိြု်းမ ိြု်းကိုံ အသံုံ်း ပြု 

ပပီ်း စုံရဆောင််းနိုံငသ်ညေ့် စိစစ်ကိရိယော ပေါဝငမ်ည် ြစ်ပေါသည်။ ေုံတိယပိုံင််းတွင ်ရ မပံုံလုံပ်ရဆောငခ် က်မ ော်း  ြစ်ရသော 

ခ ံြု/ခ ဲွံ့  ပြုလုံပ် ခင််း၊ မူရင််းရနရောသိုံ ေ့  ပနသွ်ော်း ခင််း၊ ရ မပံုံတွင ် ပပီ်းခဲေ့ရသော/ရနောက် စီမံကိန််းသိုံ ေ့ သွော်း ခင််း၊ 

အခ က်အလက်မ ော်း စစ်ထုံတ် ခင််း အ ပင ်ပထဝီအရနအထော်းအလိုံက် ရှောရြွနိုံငသ်ညေ့် search bar လည််းပေါဝင ်

ပေါသည်။ တတိယပိုံင််းတွင ် ရတွွံ့  မငရ်သညေ့် အလ ောမ ော်းအတွက် အရရအတွက် drop-down၊ ထိရတွွံ့ နိုံငသ်ညေ့ ်

အလ ောမ ော်းစောရင််း နငှေ့ ်မ က်နေှာ ပငအ် ပညေ့်သိုံ ေ့ ရ ပောင််း ခင််းမ ော်းပေါဝငပ်ေါသည။် 

စိစစ်ကိရိယော 

 စိစစ်ကိရိယောသည် စီမံကိန််း၏ သက်ရရောက်မှုမ ော်း စိစစ်ကရိိယော တွင ် ဆန််းစစ် ခင််း အတွက် အဓိက 

လုံပ်ရဆောငခ် က် ြစ်ပေါသည်။ ရ မပံုံတွင ်စိတ်ဝငစ်ော်းသညေ့် နယ်ရ မကိုံ ြနတ်ီ်းပပီ်းရနောက် အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက အထဲ 

တွငပ်ေါသညေ့် အဂဂ ေါရပ်မ ော်းအော်းလံုံ်းအော်း အစီအရငခံ်စော အ ြစ် ြနတ်ီ်းနိုံငမ်ည် ြစ်ပပီ်း ရနောက်ထပ်ဆန််းစစ်မှုမ ော်း 

လုံပ်နိုံငရ်နအ်တွက် CSV format နငှေ့လ်ည််း ရယူနိုံငပ်ေါသည။် ဤကိရိယောမှ ရယူလိုံက်သညေ့ ်အခ က်အလက်တွင ်

active layers မ ော်းသော ပေါဝငမ်ည် ြစ်ပပီ်း layer တစ်ခုံခ င််းစီအော်း သီ်း ခော်းြိုံင် တစ်ခုံစီအ ြစ် ရေေါင််းလုံပ်လုံပ်ပေါ 

လိမေ့်မည်။ လက်ရိှတွင ် စိတ်ဝငစ်ော်းသညေ့် နယ်ရ မကိုံ ြနတ်ီ်းနိုံငသ်ညေ့် နည််းလမ််း သံုံ်းခုံရိှပပီ်း ထိုံအရောမ ော်းကိုံ 

ရအောက်တွင ်ထပ်ပပီ်းရဆွ်းရန်ွးသွော်းပေါမည်။ 

 



 
 

 ရရ်းဆွဲသညေ့် လုံပ်ရဆောငခ် က်တွင ် အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက မတူညီရသော ပံုံသဏ္ဌောန ် အမ ိြု်းအစော်းမ ော်းကိုံ 

ရ မပံုံတွင ်ဆွဲနိုံငမ်ည် ြစ်ပေါသည်။ Point mode က အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းကိုံ ရ မပံုံ၏ မည်သညေ့်ရနရောတွငမ်ဆိုံ အမှတ် 

ခ နိုံငရ်န ် အခွငေ့်ရပ်းပေါသည်။ အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက စီမံကိန််းတစ်ခုံ၏ ထပ်ရနသညေ့်သီ်း ခော်း အခ က် အလက်မ ော်း 

အတွက် အမှတ်ခ  ခင််း၊ သိုံ ေ့ရသော် ဤကိရိယောသည် buffer တစ်ခုံနငှေ့ ်အသံုံ်း ပြုပေါက အထိရရောက်ဆံုံ်း  ြစ်ပေါသည်။ 

ဤ ရရွ်းခ ယ်စရော အဆငေ့သ်ည် အသံုံ်း ပြုသူ သတ်မှတ်ရပ်းလိုံက်သညေ့် အကွောအရဝ်း ၏ စိတ်ဝင ်စော်းသောအမှတ ်

ပတ်လည်ဝန််းက ငတ်ွင ် circular buffer ကိုံ ြနတ်ီ်းရပ်းမှော ြစ်ပေါသည်။ မ ဉ်းရကကောင််း mode  ြငေ့် အမှတ်နစှ်ခုံ 

အကကော်း မ ဉ်းရ ြောငေ့ဆ်ွဲနိုံငမ်ှော ြစ်ပပီ်း အသံုံ်း ပြုသူ အလိုံဆနဒရိှသညေ့်အတိုံင််း အရှည်အတိုံင််းအတောကိုံ ဆက်လက ်

ဆွဲသွော်းနိုံငပ်ေါသည်။ Extend mode တွင ် စတုံဂံကိုံ ဆွဲနိုံငပ်ေါသည်။ Polygon mode တွင ် အသံုံ်း ပြုသူက 

သတ်မှတ်ရပ်းသညေ့် မည်သညေ့် ပံုံသဏ္ဌောနက်ိုံမဆိုံ ဆွဲနိုံငမ်ည် ြစ်ပေါသည်။  ရနောကဆ်ံုံ်းတစ်ခုံမှော rectangle mode 

သည် layer တစ်ခုံ၏ လုံပ်ရဆောငခ် က်မ ော်းကိုံ ရရွ်းခ ယ်ပပီ်း "Choose selectable layers" ရအောက်တွင ်ခ ိနည် ိ 

နိုံငပ်ေါသည်။ အကကံ ပြုလိုံသည်မှော အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက သံုံ်းခုံထပ်မပိုံရသော layer မ ော်းကိုံ ရရွ်းခ ယ် ခင််း ြငေ့် error 

မ ော်း တက် ခင််း နငှေ့ ်ကိရိယော ရပ်သွော်း ခင််းမ ော်းကိုံရရှောငန်ိုံငရ်န ်ြစ်ပေါသည်။   

 



 
 

 Shapefile mode က အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းအတွက် zipြိုံင ် ကိုံ အတ်ပ်လုံပ် ခွငေ့ ်ပြုပပီ်း အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက 

အစီအရငခံ်စောတစ်ခုံကိုံ ြနတ်ီ်း ခင််း နငှေ့ ် ရေေါင််းလုံပ်လုံပ် ခင််း ပြုနိုံငပ်ေါသည်။ အလွနအ်ရသ်းစိတ်က သညေ့် 

shapefiles မ ော်း ဥပမောအော်း ြငေ့ ် အခ ိြုွံ့ရသော နိုံငင်မံ ော်း သိုံ ေ့မဟုံတ် ကကီ်းမော်းရသော ရေသမ ော်းသည်  ပဿနောမ ော်း 

 ြစ်တတ်သညေ့်အတွက် shapefiles မ ော်းအော်း နိုံငင်တံွင််းဆိုံငရ်ော ရေသမ ော်းကိုံသော ကန ေ့သ်တ်အသံုံ်း ပြုရန ်အကကံ ပြု 

လိုံပေါသည်။ 

 



 

 

 Coordinates mode တွင ်အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက အမှတ်တစခ်ုံကိုံ ရရွ်းခ ယ်ပပီ်း အစီအရငခံ်စောတစ်ရစောင် 

အော်း ရယူနိုံငပ်ေါသည်။ Point mode ကဲေ့သိုံ ေ့ပင ်ပိုံမိုံရကောင််းမနွသ်ညေ့် ရလေမ် ော်းရရိှရန ်အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက buffer 

နငှေ့ ်အသံုံ်း ပြုရန ်အကကံ ပြုလိုံပေါသည်။ 

 

ရ မပံုံ၏ လုံပ်ရဆောငခ် က်မ ော်း 

 လောမညေ့် အပိုံင််း၂ပိုံင််းသည် ရ မပံုံလုံပ်ရဆောငခ် က်မ ော်း ြစ်ပပီ်း အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက ရ မပံုံပတ်လည်တွင ်

ရှောရြွ ခင််း နငှေ့ ်ထပ်ရနသညေ့် အခ က်အလက် layers မ ော်း၏  မငက်ွင််းအော်း ခ ိနည် ိနိုံငပ်ေါသည်။ 



 

 ယ် က်ရိှ ထိန််းခ ြုပ်ကိရိယောမ ော်းသည် ရ မပံုံအတိုံင််းအတော နငှေ့ ်အခ က်အလက် layer မ ော်း ခ ိနည် ိ ခင််းအတွက် 

စစ်ထုံတ်စကောမ ော်း (filters) အတွက် ြစ်ပေါသည်။ ပထမ ဝစဂ် က်သည် zoom slider  ြစ်ပပီ်း အသံုံ်း ပြုသူက ဤ 

ကိရိယောကိုံ အသံုံ်း ပြုပပီ်း ခ ံြု ခင််း နငှေ့ ်ခ ဲွံ့  ခင််း  ပြုလုံပ်နိုံငပ်ေါသည်။ ေုံတိယ ဝစ်ဂ က် ြစ်ရသော မူရင််း လုံပ်ရဆောငခ် က် 

(home function) သည် အသံုံ်း ပြုသူအော်း မူရင််းရ မပံုံ မငက်ွင််းသိုံ ေ့ ရခေါ်ရဆောငသွ်ော်းပေါမည်။ တတိယ ဝစ်ဂ က်သည် 

extent navigator  ြစ်ပပီ်း အသံုံ်း ပြုသူအော်း လက်ရိှ နငှေ့ ် ယခင ် အသံုံ်း ပြုခဲေ့သညေ့် ရ မပံုံ မငက်ွင််းမ ော်း အကကော်း 

ရ  ွံ့ နိုံငမ်ည်  ြစ်ပေါသည်။ စတုံတတ  ဝစ်ဂ က်သည် စစ်ထုံတ်စကော ကိရိယော (filter tool)  ြစ်ပပီ်း layer တစ်စံုံအော်း 

ကကညေ့် ှု  ခင််းအတွက်သောမက စစ်ထုံတ်ပပီ်း အစီအရငခံ်စောမ ော်းအော်း ကကညေ့် ှုရန ် နစှ်ခုံလံုံ်းအတွက်  ြစ်ပေါသည်။ 

စစ်ထုံတ် ကိရိယော (filter tool) အတွက ် အရသ်းစိတ်ရှင််းလင််းခ က်အော်း ဤ တစ်ဆငေ့ခ် င််း ရှင််းလင််းခ က်၏ 

အရနောက်နော်းတွင ်ထညေ့်ထော်းပေါသည။် ရနောက်ဆံုံ်းအရန ြငေ့ ်ပဉ္စမ ဝစ်ဂ က်သည် ရှောရြွ ကိရိယော ြစ်ပပီ်း တိက သညေ့် 

ပထဝီဝင ်တည်ရနရောတစ်ခုံ၏ ရနောက်ထပ်စစိစ် ခင််းမ ော်းအတွက်  ိုံက်ထညေ့်ရှောရြွနိုံငပ်ေါသည်။ 

 

ညော က် ထိန််းခ ြုပ်ကိရိယောမ ော်းတွင ် အခ က်အလက် layers မ ော်းအကကော်း ရ  ွံ့ရ ပောင််းနိုံင် ခင််း၊ ရှောရြွအသက်ဝင် 

ရနသညေ့် layer မ ော်း၏ legend ကိုံကကညေ့်နိုံင ်ခင််း နငှေ့ ် ကိရိယော၏ window view ကိုံ ထိန််းခ ြုပ ်

နိုံင ်ခင််းတိုံ ေ့ပေါဝငပ်ေါသည်။ ပထမပိုံင််းတွင ်အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက ရ မပံုံတွင ်ရတွွံ့  မငရ်သညေ့် layer မ ော်းအတွက် ရ မပံုံ 

legend pop-up ကိုံ ြွငေ့န်ိ ုံငပ်ေါသည်။  legend pop-up သည် ရတွွံ့  မငရ်သညေ့် layer မ ော်းနငှေ့ ် ခ ိတ်ဆက် 

လုံပ်ရဆောငပ်ပီ်း legend မ ော်း၏ ရ ်းရိှ ဝစ်ဂ က် နငှေ့ ် ရ  ွံ့ရ ပောင််းနိုံငပ်ေါသည်။ ရနောက်ဆံုံ်းရသော ဝစ်ဂ က်သည် 

အသံုံ်း ပြုသူမ ော်း စီမံကိန််း၏ သက်ရရောက်မှုမ ော်း စိစစ်ကိရိယောကိုံ မ က်နေှာ ပငအ် ပညေ့်သိုံ ေ့ခ ဲွံ့ နိုံငရ်န ် ြစ်ပေါသည်။ 

 



 

 ပံုံတွင ် အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းအတွက် လက်ရှိ ရရှိနိုံငသ်ညေ့် layer စောရင််းကိုံ  ပထော်းပေါသည်။ စွမ််းအင ် နငှေ့ ်

သယ်ယူပိုံ ေ့ရဆောငဆ်က်သွယ်ရရ်း အရ ခခံအရဆောက်အအံုံ စီမံကိနမ် ော်း၏ layer မ ော်းသည် မူရင််းအရနအထော်းအရ 

ရ  ွံ့ရ ပောင််းနိုံင်ပပီ်း ထပ်ရဆောင််း layer မ ော်းကိုံ အသံုံ်း ပြုသူက ြွငေ့န်ိ ုံငပ်ေါသည်။ မီ်းခိုံ်းရရောင ်ြစ်ရနသညေ့် layer 



မ ော်းသည်  ရ မပံုံ၏ လက်ရှိ အတိုံင််းအတောတွင ် ကကညေ့်၍မရ ခင််းကိုံ ည န််းဆိုံရနပပီ်း အသံုံ်း ပြုသူက အန်ီးကပ် 

ခ ဲွံ့ ကကညေ့်သည်နငှေ့ ် တပပိြုငန်က် ကကညေ့်နိုံငသ်ညေ့် အရနအထော်းသိုံ ေ့ရရောက်မည် ြစ်ပေါသည်။ ကနဦ်းပေါရိှသညေ့် layer 

ထဲတွင ် ရှစ်ခုံသည် အသံုံ်း ပြုသူမ ော်း အ ပနအ်လှနဆ်က်သွယ်နိုံငသ်ညေ့် လုံပ်ရဆောငခ် က်မ ော်း ြစ်ပေါသည်။ အ ခော်း 

layer မ ော်းသည် raster layer မ ော်း ြစ်ပပီ်း ရေသတစ်ခုံလံုံ်း အခ က်အလက်မ ော်းကိုံ ကကိြုတငသ်တ်မှတ်ထော်းရသော 

pixel sizes အရွယ်အစော်းမ ော်းအလိုံက်  ပရပ်းသွော်းမည် ြစ်ပေါသည်။   ြန ေ့ရ်ဝခ ိနတ်ွင ်ကိရိယော၏ အရ ခခံ ESRI 

web service၊ ArcGIS Online မ ော်းသည် ၎င််း application မ ော်း၏ raster ဆန််းစစ် ခင််းနငှေ့ ် ထညေ့်သွင််း 

 ခင််းမ ပြုရရသ်းရသော်လည််း ArcGIS Online က ၎င််း၏ raster services မ ော်းကိုံ မွမ််းမံပပီ်းသည်နငှေ့ ် ဤ 

လုံပ်ရဆောငခ် က်အော်း မွမ််းမံသွော်းရန ်ရနရောခ ထော်းပပီ်း ြစ်ပေါသည်။ လက်ရှိတွင ်အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက raster layers 

မ ော်းအော်း basempas ကဲေ့သိုံ ေ့ ကကညေ့်နိုံင ်ခင််း ကိုံ အသံုံ်း ပြုနိုံငပ်ေါသည်။ 

စစ်ထုံတ်ကိရိယော 

 
 

ဤ ဝစ်ဂ က်တွင ်အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက အခ က်အလက် အမှတ်မ ော်းကိုံ သတ်မှတ်ထော်းသညေ့်  ဂုံဏသ်တတ ိမ ော်း 

အတိုံင််း စစ်ထုံတ်နိုံငမ်ည် ြစ်ပေါသည်။ စစ်ထုံတ် ခင််းသည် အသံုံ်း ပြုသူ အရတွွံ့အကကံြု၏  ှုရထောငေ့ ် နစှ်မ ိြု်းအရပေါ် 



အက ိြု်းသက်ရရောက်မည် ြစ်ပေါသည်။ ရ မပံုံသည် စစထ်ုံတ်ကရိိယောနငှေ့ ်ကိုံက်ညီရသော အခ က်အလက် အမှတ်မ ော်း 

ကိုံသော  ပသသွော်းမည် ြစ်ပပီ်း အစီအရငခံ်စောတွငလ်ည််း သတ်မှတ်ထော်းရသော စစ်ထုံတ်နိုံင်သညေ့် layers အတွက် 

စစ်ထုံတ်ထော်းရသော အခ က်အလက် အမှတ်မ ော်းသော ပေါဝငပ်ေါမည်။ လက်ရှိ ယနတရော်းတွင ် မဲရခေါငအ်ရ ခခံ 

အရဆောက်အအံုံ ရ ခရောခံကိရိယော ရေတောရ ေ့စ်မ ော်း၏ လက်ရှိ စစ်ထုံတ်မှုစွမ််းပေါဝငပ်ပီ်း အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက 

ထပ်ရဆောင််း layers မ ော်း နငှေ့် စိတ်ကကိြုက် filters မ ော်း၏ ဂုံဏသ်တတ ိမ ော်းကိုံ စစ်ထုံတ်နိုံငပ်ေါသည်။  ယ် က်ရှိ 

ပံုံတွင ်စွမ််းအင ်အရ ခခံအရဆောက်အအံုံအော်း ခဲွထော်းပပီ်း သယ်ယူပိုံ ေ့ရဆောငဆ်က်သွယ်ရရ်း အရ ခခံအရဆောက်အအံုံ 

အော်း ြွငေ့ထ်ော်းကော အသံုံ်း ပြုသူက layer ၏  ယ် က်ရှိ မ ော်းကိုံ အသံုံ်း ပြုပပီ်း layers မ ော်းအော်း ခဲွနိုံင ်ြွငေ့န်ိ ုံငပ်ေါသည်။ 

Toggle ကိုံ ြွငေ့ထ်ော်းမှသော စစ်ထုံတ်မှုမ ော်း အလုံပ်လုံပ်မည်  ြစ်ပပီ်း ပံုံတွငပ်ေါသညေ့်အတိုံင််း သယ်ယူပိုံ ေ့ရဆောင် 

ဆက်သွယ်ရရ်း အရ ခခံအရဆောက်အအံုံ layer သည် အသက်ဝငလ်ှုပ်စော်းရနသညေ့် အခ ိနတ်ွင ်စွမ််းအင ်အရ ခခံ 

အရဆောက်အအံုံ layer ကရတောေ့မဟုံတ်ပေါ။ စိတ်ကကိြုက် filter မ ော်းကိုံ ရအောက်ရ ခ ညော က်ခလုံပ်ကတဆငေ့ ်

ရယူအသံုံ်း ပြုနိုံငပ်ေါသည်။ 

ဥပမော 
 ဤ ဥပမောတွင ်လောအိုံနိုံငင် ံ ဗီယငက် န််းပမိြု ွံ့ ပတ်လည် ဧရိယောကိုံ စိစစ်ကိရိယော ြငေ့ ် ကကညေ့်သွော်းပေါမည်။ 

မိုံငတ်စ်ရော ပတ်လည်တွင ် စွမ််းအင ် နငှေ့ ် သယ်ယူပိုံ ေ့ရဆောငဆ်က်သွယ်ရရ်း အရ ခခံအရဆောက်အအံုံ စီမံကိန််းမ ော်း 

မည်မ ရိှသည် သိုံ ေ့မဟုံတ် ဇီဝမ ိြု်းကွဲမ ော်းအတွက် ရ ်းအနတရောယ်၊ လူမှု-စီ်းပွေါ်းရရ်းဆိုံငရ်ော စိုံ်းရိမ်ြွယ်ရောမ ော်း 

သိုံ ေ့မဟုံတ် ထိုံရေသတွင််း ရင််းနှ်ီး မြုပ်နှမံှုမ ော်းရကကောငေ့ ် ထွက်ရပေါ်လောသညေ့် နိုံငင်ရံရ်းဆိုံငရ်ောကိစစရပ်မ ော်း မည်မ  

 ြစ်ရနပေါသလဲ ကိုံ မိမိတိုံ ေ့က စိတ်ဝငရှ်ော်းသည်ဆိုံပေါက အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက ဗီယငက် န််းပမိြု ွံ့ကိုံ ခ ဲွံ့၍ ြစ်ရစ search 

bar တွင ်ဗီယငက် န််းပမိြု ွံ့ ကိုံ  ိုံက်၍ ရှောနိုံငပ်ေါသည်။ 

 

 



 

       ရှောရြွကိရိယောသည် ဗီယငက် န််းပမိြု ွံ့အော်း  မငက်ွင််းက ယ် ြငေ့ ် ပရပ်းရသော်လည််း ဤ တိက ရသော အမှတ်သည် 

မည်သညေ့် အရ ခခံအရဆောက်အအံုံ စီမံကိနခ် င််းနငှေ့မ်  ဆက်စပ် ခင််း သိုံ ေ့မဟုံတ် အ ခော်း layers မ ော်း နငှေ့ ်ထပ် ခင််း 

မရှိသည်ကိုံ အသံုံ်း ပြုသူမ ော်း သတိထော်းမိနိုံငပ်ေါသည်။ ရေသတွင််းကိုံ ဆန််းစစ်ရန ် buffer ကိုံ ဤအမှတ်တွင ်

ဆွဲ ခင််းက အရကောင််းဆံုံ်း ြစ်ပေါလိမေ့်မည်။ 

 

 
 

 ပထမဦ်းစွော point mode မှ ပံုံဆွဲကိရိယောကိုံ အသံုံ်း ပြုပပီ်း ဗီယငက် န််းပမိြု ွံ့၏ ရယ ုံယ  တည်ရနရောကိုံ 

အမှတ်အသော်း ပြုပေါ။ ထိုံ ေ့ရနောက် အရပေါ်က ရ မပံုံပေါအတိုံင််း မိုံင်၁၀၀ buffer ကိုံ ဗဟိုံခ က်တွင် ထညေ့်ပေါ။ ဤ အမှတ ်

ကတဆငေ့ ် အစီအရငခံ်စောအော်း "Report" ကိုံ နှပိ်ပပီ်း ရယူနိုံငသ်လိုံ စိစစ်ကိရိယောအော်း "Start Over" နှပိ် ခင််း 

အော်း ြငေ့ ် ပနလ်ည်စတငန်ိုံငပ်ေါသည်။ 

 



 

ထိုံ ေ့ရနောက် မိမိတိုံ ေ့ ဆန််းစစ် ခင််းလုံပ်နိုံငရ်န ် စိတ်ဝငစ်ော်းသညေ့် layers ကိုံ ြွငေ့ရ်နလ်ိုံအပ်ပေါသည်။ ဤဥပမောတွင ်

သတင််းရပ်းနိုံင်သညေ့် layers အော်းလံုံ်းကိုံ ြွငေ့ထ်ော်းပေါသည်။ 

 



 

 

 Buffer ကိုံ ရနရောခ ထော်းပပီ်း layer မ ော်းကိုံ ြွငေ့ထ်ော်းပပီ်းရနောက် မိမိတိုံ ေ့က "Report" ကိုံ နှပိ်ပပီ်း 

ရစခိုံင််းထော်းသည်ကိုံ လုံပ်ရဆောငရ်န ် ကိရိယောကိုံ ရစောငေ့ရ်ပ်းပေါ။ စိစစ်ကိရိယောက အစီအရငခံ်စောအော်း ြနတ်ီ်း 

ရနသညေ့် အခ ိနတ်ွင ် layer တစ်ခုံခ င််းစီသည် တစ်ခုံစီ စစိစ်ခံရပပီ်း layers အော်းလံုံ်းအတွက် လုံပ်ရဆောငမ်ှု 

လက်စသတ်သည်အထိ ထုံတ်ရပ်းမည်မဟုံတ်ပေါ။ Layers အော်းလံုံ်း ရပေါ်လောပပီ်းရနောက်တွင ် အသံုံ်း ပြုသူမ ော်းက 

စောရင််းကိုံ အလိုံရှိသညေ့်အတိုံင််း အသံုံ်း ပြုနိုံငပ်ေါသည်။ 

 

 
 



 အစီအရငခံ်စောမှ သတင််းအခ က်အလက်သည် ခဲွ ပထော်းသညေ့် အရနအထော်းသိုံ ေ့  ပနရ်ရောက်ရနပေါလိမေ့်မည်။ 

Layer နောမည်ရ ်းရိှ "+" သရကဂတကိုံ နှပိ် ခင််းအော်း ြငေ့် layer ဂုံဏသ်တတ ိ ဇယော်း၏ တနြ်ိုံ်းမ ော်းပေါရသော 

အရသ်းစိတ် အစီအရငခံ်စောကိုံ ြွငေ့်ရပ်းပေါလိမေ့်မည်။ စောရင််း၏ ညော က်ရိှ cog icon ကိုံနှပိ်ပပီ်း ဤပံုံစံ၏ သတင််း 

အခ က်အလက်အော်း ခ ိနည် ိနိုံငပ်ေါသည်။ ဤအခ ိနတ်ွင် စိစစ်ကိရိယောသည် မိမိတိုံ ေ့အော်း ရှောရြွ ခင််းကိုံ 

 ပနလ်ည်စတင ်ခင််း၊ စိစစ်ထော်းရသော layers မ ော်းကိုံ ရေေါင််းလုံပ်လုံပ် ခင််း၊ သိုံ ေ့မဟုံတ် စောရင််းတစ်ခုံလံုံ်း၏ 

အခ က်အလက် အမှတ်မ ော်းအော်း ပရငေ့ထ်ုံတ်နိုံငပ်ေါသည်။ 
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