
မဲခြေေါင ်အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ ဒက်ရှ်ဘုံတ် သငြ်ေန််းစော   ရှင််းလင််းြေျက် 
 

မိတ် က ်
 

           မဲခြေေါင ်အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ ခ ြေရောြံေ ဒက်ရှ်ဘုံတ်သည် ခဒသ ိုံငရ်ော အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံမျော်း၏ 

အြေျက်အလက်မျော်း စုံစည််းမှုတစ်ြေုံ ြစ်ပ  ်း ၎င််းကိုံ အသံုံ်း  ြုသည ် သူမျော်းအတွက် အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ 

ြွံွံ့ ပြိြု်းတိုံ်းတက်မှု စ မံကိန််းမျော်း၊ စ မံကိန််း ဘဏ္ဍောခရ်း နငှ  ် နိုံငင်ခံတော် သိုံ    ုံဂ္ဂလိက  ေါဝင ်တ်သက်မှု ိုံငရ်ော 

ခြော်  ြေျက် သတင််းအြေျက်အလက်မျော်း နငှ  ် ထဝ  ကိုံဩဒ နတိ်မျော်း ၏ ပ  ်း  ည ်စံုံခသော အြေျက်အလက်အစုံကိုံ 

ခထောက် ံ ခ ်းရန ် ရည်ရွယ် ေါသည်။ ဒက်ရ်ှဘုံတ်ကတ င  ် အသံုံ်း  ြုသူမျော်းအခန ြင  ် မဟောမဲခြေေါင ် ခဒသြဲွေ 

တစ်ခလ ောက် (ကခမဘောဒ ်းယော်း၊ လောအိုံ၊  မနမ်ော၊ ထိုံင််း၊ဗ ယက်နမ် နငှ  ်တရုံတ်နိုံငင် ံအခနောက်ခတောငမ်ှ   ည်နယ်မျော်း) 

လ  ်စစ်ဓောတ်အော်းထုံတ်လုံ ်ခနသည ် စ မံကိန််း ၁၇၅၀ နငှ  ် က လိုံမ တောခ ေါင််း ၁၇၈၀၀၀ခကျော်ရိှ 

အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံမျော်းအော်း ခနရောြေျထော်းနိုံငပ်  ်း အြေျက်အလက်မျော်းအော်း လက်လှမ််းမ နိုံငမ်ည် ြစ် ေါသည။် 

ဤသတင််းအြေျက်အလက်အော်း အမျော်း  ည်သူသိုံ   ခထောက် ံ  ြေင််းအော်း ြင ် လိုံအ ်လျက်ရိှသည ်  အြေျက်အလက် 

 ွင လ်င််း မငသ်ောမှု၊  ခဒသတွင််း  ူ်းခ ေါင််းခ ောငရွ်က်မှု နငှ  ် အြေျက်အလက်အစုံအော်း တိုံ်းတက်လောခစရန ်

ခထောက် ံ ခ ်းမည ် တက်ကကသည ် အသံုံ်း  ြုသူ အသိုံက်အဝန််းတစ်ရ ် ခ ေါ်လောခစရန ် Stimson စငတ်ောမ ှ

ခမ ော်လင  ်ေါသည်။  

                 ဤ စောရွက်စောတမ််းတွင ် ဒက်ရ်ှဘုံတ် ဝစ်ဂ္ျကမ်ျော်း အသံုံ်း  ြု ြေင််း၊ ဂ္ရ ်ြစ်မျော်း ြနတ် ်း ြေင််း နငှ ် 

အသံုံ်း  ြု ြေင််း၊ ခ ြေရောြံေကိရိယော၏ ခဒတောခဘ စ်က ရရှိမည ် ထွက်ရှိြေျက်မျော်းကိုံ ထည ်သွင််း ြေင််းမျော်း ေါဝငသ်ည ် 

မဲခြေေါင ် အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ ခ ြေရောြံေကိရိယောအော်း မည်သိုံ   အသံုံ်း  ြုရမည် အခသ်းစိတ် တစ် င ြ်ေျင််း   

ရှင််း  ြေျက်မျော်း  ေါဝင ်ေါသည်။ ထ ်ခ ောင််း သတင််းအြေျက်အလက်မျော်း သိုံ  မဟုံတ် ခမ်းြွေန််းမျော်း အတွက် 

အသံုံ်း  ြုသူမျော်းက FAQ page သိုံ  မဟုံတ်    မဲခြေေါင ်အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ ခ ြေရောြံေကိရိယော၏ ခထောက် ံ ခရ်း 

အြွဲွံ့  mekongtracker@stimson.org ထံသိုံ   က်သွယ်နိုံင ်ေါသည်။ 

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


ခရှွံ့စောမျက်နေှာလုံ ်ခ ောငြ်ေျက်မျော်း

 အသံုံ်း  ြုသူမျော်း အခန ြင  ်  ဒက်ရ်ှဘုံတ် နငှ  ် အ ြေော်း အ  နအ်လှနတ်ုံန   ် နန်ိုံငသ်ည ် ကိရိယောမျော်းကိုံ 

Stimson စငတ်ော၏ landing page မှ ဝငခ်ရောက်နိုံင ်ေါသည်။ ကိရိယောအော်း ကလစ်နှ ိ် ြေင််း ြင  ်  မဲခြေေါင ်အခ ြေြံေ 

အခ ောက်အအံုံ ခ ြေရောြံေ ဒက်ရှ်ဘုံတ်သည် အခ ေါ်တွင်  ထော်းသည ်အတိုံင််း ထွက်ခ ေါ်လောမည် ြစ် ေါသည်။ မူလ 

 မငက်ွင််းတွင ်ခဒသအတွင််းရိှ လ  ်စစ်ဓောတ်အော်းထုံတ် စ မကံိန််းမျော်း နငှ  ်၎င််းတိုံ  ၏ သက် ိုံငရ်ော စွမ််းအင ်အမျိြု်း 

အစော်းမျော်း အော်း ကိုံယ်စော်း  ြုသည ် ခ မ ံုံအိုံငက်ွနမ်ျော်းကိုံ မျက်နေှာ  ငြ်ေျံြု ွံ့ အခနအထော်း ြင ် ခတွွံ့ရ ေါမည်။ အသံုံ်း  ြု 

သူမျော်းက ကိရိယောအော်း ဤခနရောမှောစတင ် အသံုံ်း  ြုနိုံင်ပ   ြစ်ပ  ်း စိတ်ဝငစ်ော်းသည ်  ွိြုင မ်ျော်းအော်း ကလစ်နှ ိ် 

 ြေင််း ြင  ်ကိရိယော၏ ညောဘက်တွင ်စ မံကိန််း ိုံငရ်ော သတင််းအြေျက်အလက် ထွက်လောမည် ြစ်ပ  ်း ဘယ်ကလစ် 

နှ ိ် ြေင််း ြင  ် ခရွွံ့လျော်းလှည ် တ်နိုံငမ်ည ်အ  င ် ခ မ ံုံအနှံ    ွဲယူသွော်းနိုံငမ်ည် ြစ် ေါသည်။  အသံုံ်း  ြုသူမျော်းမှ 

ခမောက်စ်ကိုံ အသံုံ်း  ြု၍ ခ မ ံုံ၏  မငက်ွင််း ြေျံြု ွံ့  ြေင််း နငှ  ်ြေျဲွံ့  ြေင််း၊ သိုံ  မဟုံတ်   စိတ်ဝငစ်ော်းသည ် ခနရောအော်း ကလစ ်

နစှ်ြေျက်နှ ိ်ပ  ်း ခ မ ံုံအော်း မျက်နေှာ  ငြ်ေျဲွံ့ နိုံင ်ေါသည်။ 

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


လုံ ်ခ ောငြ်ေျက်မျော်း၏စောရင််း

 

 လုံ ်ခ ောငြ်ေျက်မျော်း၏ စောရင််း 

၁. အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံမျော်း၏ ခဒတောခဘစ ်မျော်း 

• စွမ််းအငထ်ုံတ်လုံ ်မှု 

• လမ််း၊ ရထော်းလမ််းမျော်း နငှ  ်ခရလမ််းမျော်း 

  2. ထွက်လောသည ် ခ မ ံုံ ဝစဂ်္ျက်မျော်း 

• စစ်ထုံတ်ခ ်းသည ် ြိလ်တောမျော်း 

• ဇယော်းမျော်း 

• ခ မ ံုံ အလ ောမျော်း 

   ၃. ခ မ ံုံကကည ်ရောတွင ်လုံ ်ခ ောငန်ိုံငသ်ည ်အရောမျော်း 

•  မငက်ွင််း မျက်နေှာ  င ်ြေျံြု ွံ့/ြေျဲွံ့  ြေင််း 

• အခ ြေြံေခ မ ံုံ အလ ောမျော်း 

   ၄.   င ် လင ြ််ေမျော်း 

• စ မံကိန််း အြေျက်အလက်မျော်း မွမ််းမံ ြေင််း/တငသွ်င််း ြေင််း 

• မဲခြေေါငအ်ခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ ခ ြေရောြံေကိရိယောစ မံကိန််း  ြံေြုငံုံတင ် ြေျက် နငှ  ်နည််းနော 

   ၅. စ မံကိန််း၏ အခသ်းစိတ်အြေျက်အလက်မျော်း 



• စိတ်ဝငစ်ော်းသည ် အြေျက်မျော်းမှတ င  ်စ မံကိန််းမျော်း၏ စောရင််း 

• အြေျက်အလက်အကကမ််းမျော်း  ိုံ   ြေင််း              

အြေျက်အလက်နငှ ခ် မ ံုံစစ်ထုံတ်ခ ်းသည ်ြိလ်တောမျော်း

 

         ြိလ်တော  ငန်ယ်အော်း ြွင ရ်န ် စကရင ် မျက်နေှာ  င၏် အခ ေါ်ခတောငဘ်က်ရိှ  ထမ ံုံ်း ဝစ်ဂ္ျက်ကိုံ နှ ိ် ေါ။ 

အသံုံ်း  ြုသူမျော်းက သိလိုံခသော စ မံကိန််းအော်း နောမည်၊ အခ ြေအခန နငှ  ်စွမ််းအငထ်ုံတ်လုံ ်နိုံငစ်ွမ််း အ  င ်အ ြေော်း 

အမျိြု်းအစော်းမျော်းမှ တ င  ်ရှောနိုံင ်ေါသည်။ အမျိြု်းအစော်း တစ်ြေုံြေျင််း  ၏ ထ ်ခ ောင််း သတင််းအြေျက်အလက်မျော်း 

အော်း သတင််းအြေျက်အလက် အိုံငက်ွန ်ကိုံ ခမောက်စ်ခထောက်၍ ရှောခြွနိုံင ်ေါသည်။ စစ်ထုံတ်ခ ်းသည ် ြိလ်တော 

မျော်းကိုံ ရှင််းလင််းလိုံ ေါက ြိလ်တော  ငန်ယ် ထိ ်ရှိ အမှုိက ်ံုံ်း အိုံငက်ွနအ်ော်း နှ ိ် ေါ။ 

 

 

 

 



ဇယော်းမျော်းအော်းကကည ်ရှု ြေင််းနငှ ခ်ဒေါင််းလုံ ် ွဲ ြေင််း

 

 ဇယော်းမျော်းအော်း ကကည ်ရှုနိုံငရ်န ် အခ ေါ်ခတောငဘ်က်ရှိ ဒုံတိယ ဝစ်ဂ္ျက်ကိုံ နှ ိ် ေါ။ စစထ်ုံတ်ထော်းသည  ်

စ မံကိန််း စောရင််းအခ ေါ် အခ ြေြံေပ  ်း ကကိြုတင ် ြုလုံ ်ထော်းသည ် ဇယော်းမျော်းအော်း  ငန်ယ်၏ နစှ်ဘက်စလံုံ်းတွင ်

မ ော်းြေလုံတ်မျော်းမှ တ င  ်အသံုံ်း  ြုသူမျော်းက ခရွ်းထုံတ်နိုံင ်ေါသည်။ အလိုံအခလျောက်အခန ြင  ်စစ်ထုံတ်ြိလ်တော 

အော်း အသံုံ်းမ  ြု ေါက ဇယော်းမျော်းတွင ်စ မံကိန််းအော်းလံုံ်း  ေါခနမည် ြစ် ေါသည်။ ထ ်ခ ောင််း ခရွ်းြေျယ်စရောမျော်းမှ 

ဇယော်းအော်း  ရင ထ်ုံတ်ရောတွင ် ၎င််းအော်း PNG ြိုံင ် အခန ြင  ် ခဒေါင််းလုံ ်လုံ ်ခ ်းမည် ြစ်ပ  ်း ဇယော်း ငန်ယ ်

 မငက်ွင််းကိုံလည််း ြေျဲွံ့ခ ်း ေါမည်။ ဇယော်းမျော်း၏ အစိတ်အ ိုံင််းမျော်းကိုံ ကလစ်နှ ိ် ြေင််း ြင လ်ည််း အြေျက်အလက် 

ကိုံ စစ်ထုံတ်နိုံင ်ေါသည်။ ဥ မောအော်း ြင  ်အထက်မှ  ံုံတွင ် ိုံငသ်ရုံ ်  ဇယော်း၏ "စ စဉ်ထော်းရိှခသော" စ မံကိန််းမျော်း 

ကိုံနှ ိ် ြေင််း ြင  ် စ စဉ်ထော်းရိှခသော စ မံကိန််းမျော်း၏ အြေျက်အလက် နငှ  ် ခ မ ံုံအော်း ခြော်  ရန ် စစထ်ုံတ်ခ ်းမည ်

 ြစ် ေါသည်။ 

 



ခ မ ံုံအလ ောမျော်းအော်းကကည ်ရှု ြေင််းနငှ ခ်  ောင််းလဲ ြေင််း

 

တတိယဝစ်ဂ္ျက်တွင ် ဒက်ရ်ှဘုံတ်ခ ေါ် ရိှ ခ မ ံုံအလ ောမျော်း ကိုံ ြွင  ်ြေင််း/ ိတ် ြေင််း   ြုလုံ ်နိုံငပ်  ်း 

သက် ိုံငရ်ော ခ မ ံုံခ ေါ် ရှိ  ံုံစောမျော်းကိုံလည််း ကကည ်နိုံင ်ေါသည်။ အလိုံအခလျောက် စက်တငတ်ွင ် အခ ြေြံေ 

အခ ောက်အအံုံ စ မံကိန််းမျော်း၏ အြေျက်အလက်မျော်းအော်း   သထော်းပ  ်း အသံုံ်း  ြုသူမျော်းက ထ ်ခ ောင််း 

အလ ောမျော်းကိုံ နှ ိ် ေါက အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ အြေျက်အလက်မျော်း ခအောက်တွင ်ခ ေါင််းထည ်သွော်း ေါလိမ ်မည်။ 

ခနောက် ိုံင််း အြေျက်အလက်မျော်း မွမ််းမံရောတွင ် သက် ိုံငရ်ော ထ ်ခ ောင််း အလ ောမျော်းအော်း ဒက်ရှ်ဘုံတ်ခ ေါ်တွင ်

ခ ေါင််းထည ် ြေင််းကိုံ  ံုံမှန ်   ြု  ငမ်ွမ််းမံ ြေင််းမှတ င  ် ခကက ငော ေါမည်။ အသံုံ်း  ြုသူမျော်းက အနောဂ္တ်အတွင ်

ထည ်သွင််း ြေင််းမျော်း  ြုရန ် မဲခြေေါင ် အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ ခ ြေရောြံေကိရိယော အြွဲွံ့သိုံ    အြေျက်အလက်မျော်း 

တငသွ်င််း ြေင််း သိုံ  မဟုံတ် ခတောင််း ိုံ ြေင််းမျော်းလည််း  ြုလုံ ်နိုံင ်ေါသည်။ 



ခ မ ံုံကိုံ ထိန််းြေျြု ် ြေင််းမျော်း နငှ  ်basemaps 

 

အသံုံ်း  ြုသူမျော်းက ခ မ ံုံအော်း ခမောက်စ် ြင  ် ထိန််းြေျြု ် ြေင််းအ  င ်ခ မ ံုံအော်း "+" နငှ  ်"-" ြေလုံတ်မျော်းကိုံ 

နှ ိ်ပ  ်း ြေျဲွံ့  ြေင််း ြေျံြု ွံ့  ြေင််းမျော်း   ြုလုံ ်နိုံင ်ေါသည်။ အသံုံ်း  ြုသူမျော်းက မူလအခနအထော်း မ ်းြိေုံ်းခရောင ်ခနောက်ြံေ ခ မ ံုံ 

အော်း အ ြေော်း အွနလ်ိုံင််း  ArcGIS ခနောက်ြံေခ မ ံုံမျော်း ြစ်သည ် ပဂ္ိြုလ်တုံ ံုံရိ ် သိုံ  မဟုံတ် OpenStreetMap သိုံ   

ခ  ောင််းနိုံင ်ေါသည်။ 

 

စ မံကိန််း အခသ်းစိတ်အြေျက်အလက်မျော်း  ငန်ယ် 

 



အသံုံ်း  ြုသူမျော်းက  စ မံကိန််း အခသ်းစိတ်အြေျက်အလက်မျော်း  ငန်ယ်ကိုံ ညောဘက်ရှိ ြေလုံတ်ကိုံ နှ ိ်ပ  ်း 

လည််း သ ်း ြေော်းြွင န်ိ ုံင ်ေါသည်။  ငန်ယ်သည် ခ မ ံုံခ ေါ်တွင ် စ မံကိန််းမျော်း၏ စောရင််းကိုံ   မည် ြစ်ပ  ်း အသံုံ်း  ြု 

သူမျော်းက စ မံကိန််းမျော်းကိုံ စစထ်ုံတ်လိုံက်သည်နငှ  ်စောရင််းတွင ်ထိုံ စစထ်ုံတ်ထော်းခသော စ မံကိန််းမျော်းအော်း ခ မ ံုံခ ေါ် 

တွင ်   ခ ်းမည် ြစ် ေါသည်။ ထ ်ခ ောင််းအြေျက်အလက်မျော်း အတွက် "info" ြေလုံတ်ကိုံ နှ ိ် ြေင််း ြင  ် ကျလော 

သည ် စောရင််းက အခသ်းစိတ်ကျသည ် သတင််းအြေျက်အလက်မျော်းကိုံ ရှောနိုံင ်ေါသည။် အပ  ်းသတ်တွင ်အသံုံ်း  ြု 

သူမျော်းက  ငန်ယ်၏ အထက်ညောဘက်ရှိ ခဒေါင််းလုံ ်ြေလုံတ်ကိုံ နှ ိ်ပ  ်း စ မံကိန််းမျော်း၏ စောရင််းကိုံ Excel ြိုံင် 

အခန ြင  ်ခဒေါင််းလုံ ်ရယူနိုံင ်ေါသည်။ မူလအခနအထော်း စက်တငတ်ွင ်ထော်းထော်း ေါက ခဒတောခဘစ ် တစ်ြေုံလံုံ်းအော်း 

ခဒေါင််းလုံ ်လုံ ်သွော်းမည် ြစ် ေါသည်။ 

ခဒတော အြေျက်အလက်မျော်း တငသ်ွင််း ြေင််း 

 

အသံုံ်း  ြုသူမျော်းအခန ြင  ် ဒတ်ရ်ှဘုံတ်သိုံ   ခဒတောတငသွ်င််းသည ် လငြ်ေ ်မျော်းမှ တ င  ် သတင််းအြေျက် 

အလက်မျော်း ခထောက် ံ နိုံင ်ေါသည်။ အခ ေါ်ညောဘက်ရိှ အခထွခထွ တငသွ်င််းသည ် လငြ်ေ ်အ  င ်အသံုံ်း  ြုသူမျော်း 

က စ မံကိန််း တစ်ြေုံ၏ သတင််းအြေျက်အလက်ကိုံ ထိုံ စ မံကိန််း၏  စ မံကိန််း အခသ်းစိတ်  ငန်ယ်ခအောက် တွင ်

သတင််းအြေျက်အလက်မျော်းသွော်းခရောက် တငသွ်င််း ြေင််း သိုံ  မဟုံတ် မွမ််းမံ ြေင််း   ြုလုံ ်နိုံင ်ေါသည်။ ထိုံအရောသည် 

အလိုံရိှရော စ မံကိန််း၏ သတင််းအြေျက်အလက်မျော်း ေါသည ် စစ်တမ််းသိုံ   ခြေေါ်ခ ောင ်သွော်းမည်  ြစ် ေါ သည်။ 



 

အသံုံ်း  ြု ံုံ ဥ မော 

 

ဤဥ မောတွင ် ကျွနု်ံ ် ်တိုံ  က မဲခြေေါင ်မစ်ဝှမ််း အတွင််း ခရအော်းလ  ်စစ် အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ 

စ မံကိန််းမျော်း၏ နိုံငင် ံြေော်းရင််းနှ ်း မ ြု ်နှမံှုကိုံ စိတ်ဝငစ်ော်း၍ ရှောခြွသွော်းမှော  ြစ် ေါတယ်။  ထမ ံုံ်းအခန ြင  ်"Project 

Type" နငှ  ် "ခရသိုံခလှောငက်နမ်ျော်း" ခအောက်တွင ် ခရအော်းလ  ်စစ် ကိုံ မဲခြေေါင-်လနက်န ် ခဒတောခဘစ ်တွင ်

စစ်ထုံတ်လိုံက် ေါမည။် 

 

စွမ််းအငထ်ုံတ်လုံ ်မှု ခဒတောခဘ စ်တွင ်ခရအော်းလ  ်စစ် အရင််းအ မစ်မျော်းကိုံ စစ်ထုံတ်ထော်း ြေင််း 



 

ခဒတောခဘ စ ်တွင ်မဲခြေေါင-်လနက်န ်မစ်ဝှမ််းရှိ စ မံကိန််းမျော်းကိုံ စစ်ထုံတ်ထော်း ြေင််း 

 

ြိလ်တော (စစ်ထုံတ် ြေင််း) မျော်း ခနရောြေျပ  ်းခနောက် ခ မ ံုံကိုံ မဲခြေေါင ်မစ်ဝှမ််းရှိ ခရအော်းသံုံ်း လ  ်စစ် 

ဓောတ်အော်းခ ်း စက်ရံုံမျော်းကိုံသော   သရန ်မွမ််းမံပ  ်း  ြစ် ေါသည်။ ထိုံစ မံကိန််းမျော်းအော်း ြေရူ ောခထောက်၍ ြစ်ခစ  

ကကံြုရောစ မံကိန််းကိုံ ကလစ်နှ ိ် ြေင််း ြင  ် ထ ်ခ ောင််း သတင််းအြေျက်အလက်မျော်းကိုံ စ မံကိန််း အခသ်းစိတ် 

 ငန်ယ်တွင ်ကကည ်နိုံငသ်ည ်အ  င ်ဇယော်းမျော်းကခနလည််း ကကည ်နိုံင ်ေါသည်။ 



 

ဇယော်း ငန်ယ်ကိုံ ြွင လ်ိုံက် ေါက   င ်ငထ်ော်းပ  ်းသော်း ြစ်သည ် ဇယော်းမျော်းကိုံ မမိိတိုံ  က တင ် ထော်း ေါ 

သည်။ အထက် ေါ ံုံတွင ် ခရအော်းလ  ်စစ်ဓောတအ်ော်းခ ်းစက်ရံုံ  အမျော်းစုံသည်  စ စဉ်ထော်းရိှသည ် အ င တ်ွင် 

စောရင််းဝငခ်နသည်ကိုံ ခတွွံ့ရ ေါမည်။ စကဝ်ိုံင််းဇယော်း၏ အ ိုံင််းတစ်ြေုံစ ခ ေါ်သိုံ   ခမောက်စ်ခထောက် ြေင််း ြင  ်စ မံကိန််း 

မျော်း၏ အခရအတွက်အကကမ််း ထွက်ခ ေါ်လော  ေါမည်။ ခအောက်တွင ်   ထော်းသည ် ံုံကဲ သိုံ   မတူည သည ် အြေျက် 

အလက် ရုံ ် ံုံဇယော်းမျော်းကိုံ scroll လုံ ် ြေင််း ြင  ်  မစ်ဝှမ််းအတွင််းရိှ စ မံကိန််းအော်းလံုံ်း၏ ပ  ်း ံုံ်းရန ် အ ိုံ  ြု 

ထော်းသည ်နစှ်မျော်းကိုံလည််း ကကည ်နိုံင ်ေါသည်။ 

 



 အထက် ေါ ဇယော်းတွင ်ခရအော်းလ  ်စစဓ်ောတ်အော်းခ ်းစက်ရံုံမျော်း တည်ခ ောက်သည  ်လမ််းခကကောင််းသစ် 

တိုံ်းလောသည်ကိုံ မိမိတိုံ   သတိ  ြုနိုံငပ်  ်း ၂၀၀၀နစှ်မျော်း၏ အလယ်ခနေှာင််း ိုံင််းနစှ်မျော်းတွင ် ပ  ်းစ ်းြဲေ ပ  ်း လက်ရှိ တွင် 

လည််း က်လက်သွော်းခန ဲ ြစ်သည်။ ဤ ရှင််းလင််းြေျက်တွင ် ေါဝငသ်ည ် ဇယော်းနစှ်ြေုံ အ ေါအဝင် ဇယော်း အော်းလံုံ်း 

အော်း ကိုံယ် ိုံငအ်သံုံ်း  ြုရန ်ခဒေါင််းလုံ ်လုံ ်နိုံင ် ရင ထ်ုံတ်နိုံင ်ေါသည်။ ဤဥ မောတွင ်မိမိတိုံ  မှ  ြိလ်တော (စစ်ထုံတ်) 

ထော်းသည ် အြေျက်အလက်အစုံကိုံ ကိုံယ် ိုံင ်အြေျက်အလက် စ မံြေန  ြဲွ်ေ ြေင််း နငှ ်  န််းစစ်  ြေင််းမျော်းလုံ ်ရန ်ရယူြိုံ   

စိတ်ဝငစ်ော်း ေါသည။် အြေျက်အလက်အစုံ အကကမ််းကိုံ ခဒေါင််းလုံ ်ရယူနိုံငရ်န ်ဒတ်ရှ်ဘုံတ်၏ ညောဘက်ရှိ စ မံကိန််း 

အခသ်းစိတ်  ငန်ယ်ကိုံ ြွင ပ်  ်း အထက်တွင ် ထော်းသည  ် စ မံကိန််း အခသ်းစိတ် ငန်ယ် အ ိုံင််းြဲွေအတိုံင််း 

ခဒေါင််းလုံ ်ြေလုံတ်ကိုံနှ ိ် ေါ။

 

အထက်တွင ် ထော်းသည ်အတိုံင််း အြေျက်အလက်အစုံသည် Excel spreadsheet အခန ြင  ် ခဒေါင််းလုံ ် 

လုံ ် ေါလိမ ်မည်။ ရရိှလိုံက်သည ် အခ ြေြံေအခ ောက်အအံုံ ခဒတောခဘ စ် ကိန််းရှငမ်ျော်းသည် စ မံကိန််း အခသ်းစိတ် 

 ငန်ယ်မှ သတင််းအြေျက်အလက်မျော်းကိုံ ခရောင ် နဟ် ်ခန ေါသည်။ အြေျက်အလက်အကကမ််း ြင  ် ယြေုံ ိုံလ င် 

မိမိတိုံ  က အ ြေော်းအ  င ်စောရင််းအင််း နငှ  ်ခဒတော အခထောက်အ ံ  ခ ော ်ြ်ဝဲမျော်းကိုံ အသံုံ်း  ြုပ  ်း မိမိတိုံ  လိုံအ ်သလိုံ 

အြေျက်အလက်အစုံကိုံ ကိုံငတ်ွယ်  န််းစစ်နိုံင ်ေါမည်။ 


	မဲခေါင် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဒက်ရှ်ဘုတ် သင်ခန်းစာ   ရှင်းလင်းချက်
	မိတ်ဆက်
	မြေပုံကို ထိန်းချုပ်ခြင်းများ နှင့် basemaps
	စီမံကိန်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပင်နယ်
	ဒေတာ အချက်အလက်များ တင်သွင်းခြင်း

	အသုံးပြုပုံ ဥပမာ


