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Disclaimer 

This report has been prepared by third party, E Guard Environmental Services Co., Ltd. For 

Nilar Lin Latt Co., Ltd. for the project of Gold Mining located at Mandalay Region, Madaya 

Township, Yae Kyi Village Tract. The report preparation was done inside the framework of 

Myanmar EIA Procedure 2015. 

The analysis works had been done based on the provided data of the proposed plan of project 

from (the client) and onsite observation of environmental parameters guide by Myanmar 

Government Environmental Authority, Environmental Conservation Department, 

hereinafter ECD. 

The impact assessment and mitigation measure are prepared based on the facts and figures 

of detail plan/ process of the project obtained from (the client). 

Moreover, this report has been prepared in line with the prevailing active Laws, Rules, 

Procedure, Guidelines, and Standards etc. of Myanmar legal system on (August/ 2019). 

The drawings, sketches, maps and other illustrative figures in this report are for the 

demonstrative/ descriptive purposes only and not to be considered as approved boundary 

nor accepted territory nor recognized properties extend of any kind. 

In case of dual or multiple meanings of the wordings, those wordings should be interpreted 

as relevant meaning to the concerned areas of discussed in this report. 

The individual/ personal, organizational and commercial data and information found in this 

report are included based on the concerned authority’s requirement. The privacy and trade 

secrets concerned are to be addressed to the concerned authority ECD. 
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၅။  ိံ (၃.၅) ေီ တူးေဖစ္ာထတိ္လိ ု္ျံ်္း ွ် ့္ ပဳသန္္စ်္ထတိ္လ ိ္ ုျံ်္း 
 ေအစာ်္ီခက္မန့္  အ့်္အ့်္ုျ  ံိ 

၂၉ 

၆။  ိံ (၃.၆) ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္ ွ့်္ပဳသန္္စ်္ထတိလ္ ိ္ုျံ်္းမွ လိ က္ခက္  
တခ်္းထခက္ီွိမန့္ စခန္္ စ္ စုန္း မ စားုျ  ံ ိ

၃၀ 

၇။  ိံ (၃.၇) လက္ီွိစီမကံိနး္ ေုျံ ေန ွ့်္ အက္စ  ္ေအစာက္ ဦးမ စား ၃၁ 

၈။  ိံ (၃.၈) စမီံကနိ္း ီရိစာုျ ေုျမ ံိ ၃၂ 

၉။  ိံ (၃.၉) ုူမိ႐ ိ္ပဳသခ် ္ုျ ေုျမ ံိ ၃၃ 

၁၀။  ိံ (၃.၁၀) စီမကံိန္း နီး တဝ္န္းက ်္ုျ ေုျမ ံိ ၃၄ 

၁၁။  ိံ (၆.၁) စမီံကနိ္း ီရိစာ တခ်္းေလ ီန ္ေပဳသခးတိိ်း္တစာ ံိ ၇၂ 

၁၂။  ိံ (၆.၂) အူနပံဳသ ံီ်္း ုျမစ္ ၇၃ 

၁၃။  ိံ (၆.၃) အူနပံဳသလံက္ံ ံပဳသ ူ ၇၃ 

၁၄။  ိံ (၆.၄) ေီ ီန္ ေပဳသခးေကစာက္ရ ူံိ ွ့်္ စစ္ေအးုျံ်း္ ၇၄ 

၁၅။  ိံ (၆.၅) စမီံကနိ္း ီရိစာ တခ်္း ေုျမနမနူစာေကစာက္ရ ူံိ ၇၆ 

၁၆။  ိံ (၇.၁) ုျဖစ ္ိိ်္ေုျံီွိေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီ စာပဳသကေ္ီစာက္မမ ၈၃ 

၁၇။  ိံ (၈.၁) လထူိေတခြအံိေအခးေ ခး ခြ မတွတ္မ္း ါတ္ ံိမ စား ၁၂၀ 
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ဇရစားစစာီ်း္ 

စဥ ္  ေၾကစာ်း္ ီစာ စစာမ က ္စွာ 
၁။ ဇရစား (၁.၁) စီမကံိ္န္း ီိရစာ တခ်္း  တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီစာ  ီန ္ေပဳသခးမ စားကိိ 

တိိ်္းတစာံြပ့ဳသန့္ စကက္ိီရိစာမ စား 
၁၃ 

၂။ ဇရစား (၂.၁) ီ်္း ွးီုျမ  ္ ွမံမ  စီ စဥ ္(ံန္္မွန္းကိနက္ စီိတ္) ၁၇ 
၃။ ဇရစား (၅.၁) - ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒမ စားလ၊  ုျ န္ုျ နအ္ိိ်္ီ စာစံံ ိန္စံန န္မ စား ွ့်္ 

လမ္းန န္ံ က္မ စား 
၄၀ 

၄။ ဇရစား (၆.၁) စီမကံိန္း ီရိစာ တခ်္းတိိ်္းတစာီီွလိစာပဳသန့္ ီလဒ္မ စား ၇၂ 
၅။ ဇရစား (၆.၂) - လိ က္ခက ္တခ်္း တိိ် ္းတစာီီွိေပဳသစာ အနူံပဳသံီလစာဒ ္ ၇၃ 
၆။ ဇရစား (၆.၃) တိိ်း္တစာီီွလိစာေပဳသစာ ေီ ီန္ ေပဳသခးီလဒ္မ စား ၇၅ 
၇။ ဇရစား (၆.၄) စီမကံိန္း ီရိစာ တခ်္း တိိ်း္တစာီီွပိဳသန့္ 

ေုျမ ီန္ ေပဳသခးအိိ်္ီစာ ံ က ္လက္မ စား၏ ီလဒတ္န္ဖိိးမ စား ွ့်္ FAO 
လမ္းန န္ံ က္မ စား 

၇၆ 

၈။ ဇရစား (၇.၁) - ပဳသက္ေီစာကမ္မကိိ  ကြုျဖတ္တိိ် ္းတစာပဳသန့္ 
ပဳသက္မွတ္ံ  က္ေုစာ်္မ စား ွ့်္ ၎၏ တိိ်း္ တစာမ စား 

၈၈ 

၉။ ဇရစား (၇.၂) လိ က္ခက္ုျ ်အ္်က္လလ၊ လန္ တက္စာလ ွ့်္ 
 ိတပ္ဳသိမ္းုျံ်္းကစာလတခ် ္ ုျဖစ္ေ ္နိိ် ္ေုျံီွိေပဳသစာ ပဳသက္ေီစာက္မူမ စား က ဥ္းံ    ္

၉၀ 

၁၀။ ဇရစား (၇.၃) တစက္ိရိ္ီန္ကစာကခရေ္ီး ပဳသိးံ ေအစာ်္ စုန္းမ စား ွ့်္ 
ရ်္း၏လိ ေ္အစာ်္ံ က္မ စား 

၁၀၉ 

၁၁။ ဇရစား (၇.၄) အိိ်း္ုတိ္မ စား ွ့်္ ရ်္း၏လိ ္ေအစာ်္ံ  ကမ္ စား ၁၁၁ 
၁၂။ ဇရစား (၇.၅) ေလစာ်္စစာအီ ဖိတ္စ်္ုျံ်္း  မ  ိး စစားမ စား ၁၁၂ 
၁၃။ ဇရစား (၉.၁)  တဝ္န္းက ်္စမီံံန္္ံခြမမ နန္းလမ္းမ စားကိိ 

 ေကစာ် ္ထနေ္ဖစ္ာေအစာ်္ီခက္မန့္ ဦးေအစာ် ္ဖခြြ 
၁၂၃ 

၁၄။ ဇရစား (၉.၂) လိ ္် န္းံခ်ပ္ဳသံိးကစာကခရေ္ီး စုန္းမ စား ွ့်္ ၄်္းတိိ္၏ 
လိ ္ေအစာ်္ံ ကမ္ စား 

၁၃၁ 

၁၅။ ဇရစား (၉.၃) မီးေုးလိံံံ ေံီးစီမံံ က္ (ႀကိ တ်္/ ုျဖစ္ ခစားံ ိန္/ 
ုျ န္လနထ္ူေထစာ်္ုျံ်္းကစာလ) 

၁၃၄ 

၁၆။ ဇရစား (၉.၄) ေ  ီတူးေဖစ္ာုျံ်း္မွ ထခကလ္စာေပဳသစာ 
စခန္္ စ္ စုန္းမ စားပဳသိမး္အနး္ုျံ်္း ွ့်္ စခန္္ စ္မန့္ စ ီစဥ ္

၁၃၇ 

၁၇။ ဇရစား (၉.၅) - မေက လနမ္မမ စား ေုျဖီွ်္းေ းမန့္  စ ီစဥ ္ ၁၃၈ 
၁၈။ ဇရစား (၉.၆) - လူမမေီးအိိ်္ီ စာတစာဝန္ရမူမ  စီ စဥ ္ ၁၃၉ 
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ေနစာကအ္ကတ္ခြ 

စဥ ္  ေၾကစာ်း္ ေီစာ စစာမ က ္စွာ 
၁။ (၁) စီမံကနိ္း ိိ်္ီွ် ္၏ ကတကိဝတ္မ စား ၁၄၉-၁၅၀ 
၂။ (၂)  စီီ်္ံံစစာုျ  စိပဳသ၏ူ ကတကိဝတ ္ ၁၅၁ 
၃။ (၃) တိိ်း္တစာီီွထိစားပဳသန့္ ေီ ီန ္ေပဳသခးီလဒမ္ စား ၁၅၂-၁၅၄ 
၄။ (၄) တိိ်း္တစာီီွလိစာပဳသန့္ ေုျမ ီန္ေပဳသခးီလဒ ္ ၁၅၅-၁၅၆ 
၅။ (၅)  မ စားုျ နပ္ဳသပူဳသေုစာထစားီရူုျံ်္း  ံမး္ နစားပဳသိိ္ တက္ေီစာကပ္ဳသူ မ စား 

စစာီ်္း 
၁၅၇-၁၅၈ 

၆။ (၆)  မ စားုျ နပ္ဳသပူဳသေုစာထစားီရူုျံ်္း ံမ္းနစားမွ တ်္ုျ ံြ္ေပဳသစာ  ေၾကစာ်္း 
 ီစာမ စား 

၁၅၉-၁၆၄ 

 

 

 



1 
 

 စီီ ်္ံ စံစာ က ဥး္ံ   ္ 

ုျမန္မစာ ိိ်္်ံ၏  တ္ဝန္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမး္ေီးဥ ေဒ ီ ေီ ပဳသတတ တးူေဖစ္ာထတိ္လ ိ္ုျံ်္း စမီံကနိ္းပဳသန ္

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ ်္ံံစစာေီးအခြီ န္ လိိ   ္ါပဳသန္။  ီးဂတ္ တ္ဝနး္က ်ဝ္န္ေအစာ်္မမ ကိမမၸီလီ 

မိတက္ပဳသန ္ ဤ တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စီီ်္ံံစစာကိိ ေီးပဳသစားုျ  စိံ ြ့ ါပဳသန္။   တ္ဝန္းက ်္ စီမံံ န္္ံခြမမ 

 စီီ်္ံစံစာ ေီးပဳသစားုျ  စိုျံ်း္၏ ီန္ ခီရ္ံ  က္မွစာ- ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္ ေ ္ ထိံိကိ္မမမ စား 

ကိိ ံခြုျံစားေီခးထိတ္ုျ ီန္ ွ့်္ ထိံိကိ္မမမ စားကိ ိေလွ စာ့ံ ေ း ိိ်္မန့္ နန္းလမ္းမ စား စား ေီးအခြေ းီနတ္ိိ္ ုျဖစ္ ါ 

ပဳသန္။ ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ ထိံိိကမ္မမ စား ွ့်္ ေလွ စာ့ံ  ေ း ိိ်္မန့္ နနး္လမး္မ စား စား ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစား ိိ်္ 

ပဳသန့္  တ္ဝန္းက ်္ စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ ္ွ့်္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္႐မမန့္  စီ စဥက္ိလိန္း ေီးအခြေ းီန္ 

လိိ  ္ ါပဳသန္။ 

(၁) နဒိါနး္ 

ဤကနဦး တ္ဝန္းက ်အ္န္းစစ္ုျံ်္း စီီ်္ံစံစာကိိ နလီစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက ္(စီမံကိနး္ အိိုျ  ပဳသူ) 

မွ       ေကစာ် ္ထန္ေဖစာ္ေအစာ်္ီခက္မန့္ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္လိ ္်န္း ( အိိုျ  လိ ္်န္း)        

 တခက္ ုျ  စိေီးပဳသစားထစား ါပဳသန္။ စီမကံိန္း ီရိစာပဳသန္မ  ေလးံမိ ြမွမိိ်္(၂၀) ကခစာလ၊ ေုျမစာက္လတ ကီ   

၂၂° ၉' ၃၈.၄၁"  ွ် ္ ့ ေ႐ြွေလစာ်္ဂ ကီ   ၉၆° ၁၇' ၂၀.၇၇" တန္႐ိွ ါ ပဳသန္။ စီမကံိန္း အိိုျ   ပဳသပူဳသနလ္န္း  

ုျမန္မစာ ိိ်္်ံပဳသစားမ စား ိိ် ္ေပဳသစာ ကိရိ္ ိိ်က္ိမမၸီုျဖစ္ ါပဳသန။္  

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္၏ ေ  ီပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္းလိ ္် န္းပဳသနလ္ ိ္ကခက္ ီရိစာ စိိ 

စိေ ါ်္း ၂၀  က ႐ွိုျ ီး ေီၾကန္ေဒပဳသလ၊ေီၾကန္ေက းီခစာ ိ ္စိလ၊ မတ ီ စာုျမိ ြနရ္လ၊ မ  ေလးတိိ်္းေဒပဳသၾကးီ တခ်္ 

လိ က္ိိ်္ေအစာ်္႐ခကလ္ က္ ႐ွိ ါပဳသန။္ စီမကံိန္း၏   ကိီန္႐ခရ္ံ က္မွစာ ုျ နတ္ခ် ္း ေီ  ေစ း ကခက ္ 

တခ်္းေီ ုျဖန္္ုျဖ းေ းီန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။  

 

(၂) စမီကံနိး္ ေၾကစာ်း္ ီစာေဖစာ္ုျ ံ က ္

စီမံကိနး္၏  ေနစာက္ေတစာ်္ု က္တခ် ္ ေ စာ်ပ္ဳသေုျ ီခစာလ၊  ေနစာက္ေုျမစာက္ု က္တခ်္က်း္ ီခစာလ၊ 

 ေတစာက္ု က္တခ် ္  က (၅၀၀၀) က ရ္ဝန္းေပဳသစာ ဖေရစာ်္းေတစာ်္ေီ မိိ်္းလ၊ ေုျမစာက္ုကတ္ခ်္ 

 ေက စာကအ္န္ေလးီခစာ  ွ် ္ ့  ေီြွ ုကတ္ခ်္ ဇီးုျဖ  ်္ေတစာ်္ေဂါ်း္ေက းီခစာ တိိ္ ပဳသီးပဳသီးတန္ီ ွိံ ီး 

လိ က္ခက ္ီရိစာ ွ့်္  နီးအံိးေက းီခစာ (ေက စာက္အန္ေလးီခစာ) မွစာ ၃ မိိ်္ံန္္ေဝးကခစာ  ါ ပဳသန္။ 

 ေက စာကအ္န္ေလးီခစာ၏   ကိစီး ခစားေီးလိ ္်န္းမွစာ စိကိ္  ိ းေီးုျဖစ္ ါပဳသန္။   ကိစိကိ္  ိ းပဳသန့္ပဳသီး ံွ 

မ စားမွစာ စ ါး  ွ်္ ့  ြ မ ိ းမ  ိးတိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ နလီစာလ်္းလက္ကိမမၸီလမီိ တက္ပဳသန္ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာ 

ထတိ္လိ ု္ျံ်္းလိ ္်န္း ေအစာ်္ီခက္ီန္  တခက္ ံခ် ့္ုျ  ံ က္ီ ီိွေ စာ် ္ေလွ စာကထ္စားေနေပဳသစာ ကိမမၸီ 

တစ္ံိုျဖစ္ ါပဳသန္။ စီမကံိနး္ စား လိ က္ခက္ုျ ်အ္်္ုျံ်္း ကစာလလ၊ လ ိ္်န္းလန္ တ္ုျံ်္းကစာလ ွ်္ ့

လိ ္်နး္ တိ္ပဳသိမး္ကစာလဂ၍ူ ပဳသံိး ိိ်္း  ိိ် ္း၍ ေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစား မန္ုျဖစ္ံ ီး ရံလိက္ီ ိွတခ်္ 

လိ က္ခကလ္ိ က္ိိ်္ံ ခ် ့္ီီိွီန္  တခက ္ ေလွ စာက္ထစား ကစာ လုျဖစ္ ါပဳသန္။ လိ က္ခက္ ုျ ်္အ်္ကစာလလ၊ 
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လိ ္်နး္လန ္တက္စာလ ွ့်္ လိ ္်နး္  တိပ္ဳသိမ္းကစာလမ စားတခ်္လန္း တန္အြဥ  ေဒလ၊ ပဳသတ္မွတစ္ံံ ိန္စ ံမန္း 

မ စား ွ့်္ န ီ တ္ဝန္းက ်္  ေ ္ထိံ ိိက္မမ နန္းအံိးုျဖစ္ ေ စာ်္  ေအစာ်္ီခက္ပဳသခစား မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

 အိုိျ  လ ိ္် နး္ မ  ိး စစား ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ထိတ္လိ ္ုျံ်္းလိ ္်န္း 

တနေ္နီစာ ေီၾကန္ေဒပဳသလ၊ေီၾကန္ေက းီခစာ ိ ္စိလ၊ မတ ီစာံမိ ြနရ္လ၊ မ  ေလး 

တိိ်္းေဒပဳသႀကီး 

ေုျမ ံိ န နး္ 93/B-8, A-815869, B-819869, C-819865, D-815865 

 က ရ ္ဝနး္ (၂၀)  က 

 ါတပ္ဳသတ   မ  ိး စစား ေီ ပဳသတ   

တူးေဖစ္ာမန့္စနစ ္ ေုျမေ စာက္ပဳသတ  တူးေဖစ္ာနန္းစနစ္ 

စမီကံနိး္ေအစာ်္ီ ခကမ္န့္ ဖခြ္ စနး္ နီလစာလ်္းလက္ကိမမၸီလီမိတက္ 

 ဖခြ္ စန္းမတွ ္ံိတ် ္မတွ္ နံ ါတ္ ၃၄၄၁/ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

အကပ္ဳသခရ္ီ န ္ဂိ  ိလ ္ ဦးပဳသန္းံိိ်္ (တစာဝန္ံံ) 
ဖနိး္န ံါတ ္ ၀၉၇၉၇၇၅၈၅၆၈ 
အကပ္ဳသခရ္ီ နလ္ ိစ္စာ  မွတ္ (၉)လ၊ ီတနစာပဳသီီိလမ္းလ၊ ဇဝနီ ္ကခက္လ၊ ပဳသကၤန္းကကခန္းုျမိ ြနရ္လ၊ 

ီန္ကိန္ုျမိ ြ။  

 

စီမံကိနး္၏စိစိေ ါ်္းံန္္မွန္းပဳသတ  တခ် ္းကစာလမွစာ (၁၀)  ွစ္ုျဖစ္ုျ ီးံခ် ့္ုျ  မိန္္ကစာလမစွာ (၁) နွစပ္ဳသကတ္မး္  

ုျဖစ္ ါပဳသန္။ နလီစာလ်္းလက္ကိမမၸီ ေနုျဖ့်္ လိ က္ခက ္တခ်္းတခ်္ ပဳသန္္စ်္ုျ ီး ေ  ီီိိ်္း အ့်္ကိ ိ

ထတိ္လိ ပ္ဳသခစားမန္ုျဖစက္စာေီ ေံ စာ အ့်္ကိိမမူ  ေလးေ စာ်ပ္ဳသမစာ ိေီ က ိ ံ ကပ္ဳသန္္စ်္လိ ္်န္းပဳသိိ္  

 ိိ္ေအစာ်ေ္အစာ်္ီခက္ပဳသခစားမန္ုျဖစ္ပဳသန။္ ုျဖစ္ေုျမစာက္နိိ်စ္ခမ္းေလ့လစာမမ ီ စစိိေ ါ်္းပဳသတ  ပဳသိကိ္ တန္ံ  ိန ္

(၄၇၀၀၃.၅၅) တန္ီိွ ါပဳသန။္  ေပဳသးစတိက္ိ ိ ံနး္ (၂) တခ်ေ္ဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန။္ 

(၃) ေုျမ ံိ ွ် ့္ ကစားံ  မ္ စား 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္၏ ေ  ီပဳသတတ တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္း  တခကလ္ိ ိ ္ေပဳသစာ  ေအစာက ္ဦး 

တိိ္၏ တန္ေနီစာ ကခက္ုျ ေုျမ ံိလ၊ စီမံကိနး္တန္ေနီစာကိိ  ွ်္ ့ နီး တဝ္န္းက ်က္ိိ ုျမ်္ ိိ်ပ္ဳသန့္ ေုျမ ံိ ွ့်္ 

   န္မ စားလ၊ စီမကံိန္း တခ် း္ီွိ လက္ီ ွိ ေအစာက ္ဦးုျ  ံိတိိ္ကိိ ေုျမ ိံ ွ့်္ကစားံ  ္မ စား ံနး္ တခ်္ေဖစ္ာုျ  

ထစား ါပဳသန။္ 

(၄) ကတကိဝတမ္ စား 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္မန့္ နလီစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက ္(စီမံကိန္း အိိုျ  ပဳသူ)မွ  တ္ဝန္းက ်္စမီ ံ

ံန္္ံခြမမ စီ စဥ္တခ်္ ေဖစာ္ုျ ထစားေပဳသစာ  တ္ဝနး္က ်္ထိ္ ံိိကမ္မေလ စာ့ ါးေစေီး လ ိ္်န္းမ စားကိ ိ

 ေကစာ် ္ထနေ္ဖစ္ာေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်း္လ၊ စမီကံိန္းပဳသန ္ တဝ္န္းက ်္စမီံံ န္္ံခြမမ  စီ စဥတ္ခ်္ ါ 

ီွိေပဳသစာ ကတိကဝတမ္ စားလ၊  တ္ဝန္းက ်္ထိံ ိိက္မမ ေလ စာ့ံ ေီးလိ ္ ်နး္မ စား ွ့်္  စီ စဥ္မ စားကိ ိ

 ုျ န့္ ဝ စဥ္ ုျမြ လိကိ္နစာေအစာ်္ီ ခက္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္း ကတကိဝတ္ ကိလိန္း ေနစာကအ္က္တခြတခ်္ 
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ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ ီးဂတ္ တ္ဝန္းက ်္ဝန္ေအစာ်္မမကိမမၸီလိမတိက္ ( စီီ ်္ံ ံစစာေီးပဳသစားုျ  စပိဳသူ)မွ 

လန္း  တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥပ္ဳသန ္ တကိ မမ ွ့်္ုျ န့္စံိမမီိွေၾကစာ်း္လ၊  တ္ဝနး္က ်ထ္ိံိကိ္မမ အန္း 

စစ္ုျံ်္း အိိ်္ီစာ လိ ထ္ံိးလိ ္နန္း  ါ ဝ်္ ပဳသက္အိိ်္ီ စာဥ ေဒမ စားကိ ိ တကိ စခစာ လိကိ္နစာ၍ 

 တ္ဝနး္က ်္ထိံ ိိကမ္မ အန္း စစ္ုျံ်္းကိ ိေအစာ်္ီ ခကထ္စားေၾကစာ်္း  ကတကိဝတက္ိိ လန္း  ေနစာကအ္ကတ္ခြ 

တခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

(၅) ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ စံံ  နိစ္နံခနး္မ စား ွ့်္ လမး္န န္ံ  ကမ္ စား 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္း ွ့်္ တပ္ဳသကပ္ဳသန့္ ုျ နေ္ထစာ်္စိပဳသမညတုျမန္မစာနိိ်္်ေံတစ္ာမွ ံ မွတထ္စား 

 ေပဳသစာတနအ္ြ  တ္ဝနး္က ်လ္၊ ပဳသစ္ေတစာလ၊ ပဳသတ  တခ်္းလ၊ ေီလ၊  ါတ ိစုန္းလ၊  လိ ပ္ဳသမစားလ၊ က န္းမစာေီးလ၊ မီး ွ်္ ့

ရဥ္ေက းမမတိိ္ ွ့်္ ပဳသက္အိိ် ေ္ပဳသစာ ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒမ စားမ စား ုျ ် ္   တ္ဝနး္က ်ထ္ိံိကိ္မမအန္းစစု္ျံ်္း 

အိိ်္ီစာလိ ထ္ိံးလိ ္နန္းမ စားလ၊  မ ိ းပဳသစား တ္ဝန္းက ်အ္ိိ် ္ီစာ  ီန ္ေပဳသခး (ထတိလ္ တ္မွမ) လမး္နခန္္ 

ံ က္မ စားလ၊ ကမစာၻြက န္းမစာေီး ဖခြြ၏ စံံ ိနစ္ံန န္းမ စား ွ့်္   ုျ န္ုျ နအ္ိိ်္ီစာုဘစာေီးေကစ္ာ ိိေီးီွ်္း၏ 

လမ္းန န္ံ က္မ စားတိိ္ကိိ ါ ထန့္ပဳသခ်္းေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ် ္ စီမကံိန္း အိိုျ  ပဳသူ ွ့်္ 

 စီီ်္ံစံစာ ေီးပဳသစားုျ  စပိဳသတူိိ္မွလန္း  စီီ်္ံံစစာတခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ ဥ ေဒလ၊ နန္း ေဒ ွ်္ ့

စံံ ိန္စံန န္းမ စားကိ ိ လိကိ္နစာမန္ုျဖစ္ေၾကစာ်း္ ကတိကဝတ္ုျ  ထစား ါပဳသန္။   ေပဳသးစတိက္ိ ိ  ံနး္ 

(၅)တခ် ္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန။္ 

➢ ုျ န္ေထစာ်္စိပဳသမညတုျမန္မစာ ိိ်္်ေံတစာ္ ဖခြ္စန္း ိံ  ေုျံံံဥ ေဒ (၂၀၀၈ံ ွိစ္) 
➢  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္္းေီးဥ ေဒ (၂၀၁၂ံိ ွစ္) 
➢  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးနန္းဥ ေဒမ စား (၂၀၁၄ံိ ွစ္) 
➢ ပဳသစ္ေတစာဥ ေဒ (၁၉၉၂ံိ ွစ္) 
➢ ုျမန္မစာ့ပဳသတ  တခ် ္းဥ ေဒ (၁၉၉၄ံိ ွစ္) 
➢ ုျမန္မစာ့ပဳသတ  တခ်္းနန္းဥ ေဒ (၁၉၉၆ံ ွိစ္) 
➢ ုျမန္မစာ့ပဳသတ  တခ်္းဥ ေဒကိိ ုျ ်အ္်္ပဳသန့္ ဥ ေဒ (၂၀၁၅ံိ ွစ္) 
➢ ေီ ီ်္း ုျမစ္ ွ့်္ ုျမစ္ေံ စာ်္းမ စားထိန္းပဳသိမ္းေီးနန္းဥ ေဒ (၂၀၁၃ံ ွိစ္) 
➢ ေီ ီ်္း ုျမစ္ ွ့်္ ုျမစ္ေံ စာ်္းထိန္းပဳသိမ္းေီးဥ ေဒ (၂၀၁၆ံိ ွစ္) 
➢ ဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စား   ီစာရ္မွ တစားအီးကစာကခရ္ေီးဥ ေဒ (၂၀၁၃ံိ ွစ္) 
➢  လိ ္ပဳသမစားေလ စာ္ေၾကးေ်ခ က္ဥ ေဒ (၁၉၅၁ံိ ွစ္) 
➢  လိ ္ပဳသမစား  ဖခြ္ စန္းဥ ေဒ (၂၀၁၁ံိ ွစ္) 
➢  လိ ္ပဳသမစား  ဖခြြ စန္းဥ ေဒ (၂၀၁၂ံိနွစ္) 
➢  နန္းအိံး ံေၾကးေ်ခ ဥ ေဒ (၂၀၁၃ံ ွိစ္) 
➢ လူမွမဖူလံိေီးဥ ေဒ (၂၀၁၂ံ ွိစ္) 
➢ ုျ န္ေထစာ်္စိုျမန္မစာ ိိ်္်ံုျ နပ္ဳသူြက န္းမစာေီးအိိ်္ီစာဥ ေဒ (၁၉၇၂ံ ွိစ္) 
➢ ုျမန္မစာ ိိ်္်ံ မီးပဳသတ္တ ္ဖခြြဥ ေဒ (၂၀၁၅ံိ ွစ္) 
➢ ုျမန္မစာ ိိ်္်ံ ီ်္း ွီးုျမ ွ ္ ွံမွမဥ ေဒ (၂၀၁၆ံ ွိစ္) 
➢ ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စား ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းေီး ဥ ေဒ (၂၀၁၅ံိ ွစ္) 
➢ ေီွးေဂစာ်္းဝတတ  စုန္းမ စား ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းေီးဥ ေဒ (၂၀၁၅ံိ ွစ္) 
➢  တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာထိံိိက္မမအန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ လိ ္ထိံးလိ ္နန္း (၂၀၁၅ံိ ွစ္) 
➢  မ ိ းပဳသစား တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ  ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မွမ) လမ္းနခန္္ံ က္မ စား (၂၀၁၅ံိ ွစ္) 
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(၆) စမီကံနိး္  နးီ တဝ္နး္က ် ္ ွ် ့္  လက္ီ ိွ တဝ္နး္က ် ္ ေုျံ ေနမ စား  

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ်္ံံစစာေီးပဳသစားီစာတခ်္ ေ စာက္ ါနန္းလမး္မ စားကိ ိ  ပဳသံိးုျ  ၍ ေလ့လစာ 

အန္းစစ္ုျံ်္းကိိ ုျ  လ ိ္ံြ္ ါပဳသန္။ 

(၁) စီမံကနိ္း  တခ်္းတိိ်္းတစာုျံ်း္ ွ့်္ ံခြုျံမ္းစတိ္ုျဖစာုျံ်္း 

❖ လိ ္်နး္လန ္တပ္ဳသန့္ကစာလတခ်္  ေုျံံတံိိ်္းတစာပဳသန့္  တ္ဝနး္က ်အ္ိိ်္ီစာ  ံ က ္လက ္
မ စား ၏  ီန ္ေပဳသခးမ စားုျဖစ္ေပဳသစာ ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေီ ီန ္ေပဳသခးတိိ္ကိိ စီမကံိန္း တခ်္း 
တခ်္ တိိ်း္တစာုျံ်္း ွ် ့္ နမူနစာေကစာကရ္ူုျံ်္း။ 

❖ ေီ ွ့်္ ေုျမနမူနစာမ စားကိိ ပဳသကအ္ိိ်္ီစာ စာတ္ံခြံန္းမ စားတခ် ္ စမ္းပဳသ ္စစေ္အးုျံ်္း။ 

(၂) ေဒပဳသအိိ် ္ီစာ  ံ က ္လက္မ စား စိေအစာ်ု္ျံ်္း ွ့်္ ံခြုျံမ္းစတိ္ုျဖစာုျံ်္း။ 

စီမံကိနး္ နးီ တ္၀န္းက ်္ီ ွ ိ လူမမ-စီး ခစား ေုျံ ေန ွ့်္  ပဳသက္ေမခးဝမ္ေၾကစာ်္းုျ  မူမ စားလ၊ ႐ိ ္ ိိ်္းအိိ် ္ီ စာ 

 တ္ဝနး္က ်္လ၊ ေဂဂစနစ္မ စားလ၊  တ္ဝန္းက ်လ္၊ ီစာပဳသီိဥတမိ စား ွ့်္ ပဳသုစာဝေုး    ီစာရ္မ စား စပဳသန့္ 

စီမံကိနး္တန႐္ွိီစာ ုျမိ ြနရ္၏ ေဒပဳသအိိ်္ီစာ  ံ က္ လက္ မ စားကိိ ံမိ ြနရ ္ ေထခေထခ  ိ္ံ   ေ္ီးဦးစီးးစာ 

နတခ်္ ီရူ္ စေိအစာ်္းုျံ်း္ ွ် ့္ ံခြုျံမ္း စတိ္ုျဖစာုျံ်္း။ 

စီမံကိနး္တန္ီ ွိီစာ မတ ီစာံမိ ြနရ္ပဳသန္  ူေ ခးေုျံစာက္ေပဳသခြေပဳသစာီစာပဳသီဥတိီွိံ  ီး  ုျမ့်္အံိး  ူံ ိန္မွစာ ၄၁ 

ဒီဂီီစ်တ္ီဂီတိ္ ွ့်္  နိမ့္အံိး  ူံ ိနမ္ွစာ ၁၄.၂၂ ဒဂီီစီ်္တဂီီတိ္ ုျဖစ္ ါပဳသန။္ ေလ ီန ္ေပဳသခး 

အိိ်္ီစာ ံ က ္လက္ မ စားုျဖစ္ပဳသန္္ PM10 လ၊ PM2.5 လ၊ CO2 လ၊ CO လ၊ SO2 လ၊  NO2 တိိ္ကိိ၂၀၁၇ံိ ွစ္လ၊ HAZ-

SCANNER (EPAS) ုျဖ်္ ့၂၄ နစာီီၾကစာ တိိ် ္းတစာံြ္ံ ီး  ံ က ္လက္မ စား စိေအစာ်း္ံြ္ ါပဳသန္။ ီီိွလစာေပဳသစာ 

ီလဒ ္ေုျဖမ စားကိိ National Quality (Emission) Guidelines, ACGIH (TLV), WHO Guidelines, IFC 

Guidelines မ စား ွ်္ ့ ိမ်္းရွဥ္္  ေကစာက္ံ က္ံ ီစာတခ်္ ီလစာဒ္မ စား စားလံိးပဳသန္ ပဳသတ္မတွ္ံ က္ တခ်္းတခ်  ္

ီိွေနေပဳသစာေၾကစာ့်္  တ၀္န္းက ်ထ္ိံိကိ္မမမ စား ွ်္္ က န္းမစာေီးထိံိကိ္မမမ စား ုျဖစ္ ိိ်္ေုျံနန္း ါပဳသန္။ ထိိ္ုျ ် ္

အူနပံဳသံ ီန္ ေပဳသခး ကိပိဳသိီွိ ိိ်္ီန္ တခက္ အူနပံဳသ ံီ်္း ုျမစ ္ (လ ိ္ကခ်္းတခ်္း)  ွ်္ ့အူနပံဳသလံက္ံ ံ 

ပဳသ ူ (လ ိ္ကခက္ုျ ်္ ) စပဳသန့္ေနီစာတိိ္တခ်္ တိိ်း္တစာစစ္ေအးံ ီး ပဳသတမ္ွတစ္ံံ ိန္စ ံ န္းမ စားုျဖ့်္ နမိ်္းရွဥ ္

ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ စီမကံိန္း၏ လက္ီွ ိေုျံေနတိိ္ကိိ ပဳသိီွ ိိိ်္ီန္ တခက္ေီ ီန ္ေပဳသခး ွ့်္  

ေုျမ ီန ္ေပဳသခး တိိ္၏ စစေ္အးံ ကမ္ စားကိိ ေနစာက္အကတ္ခြ  ံန္းတခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

(၇)  လစား လစာီွေိပဳသစာ  တ၀္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာ ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား စား ေလလ့စာအနး္စစု္ျံ်း္ ွ် ့္ ခံ ြုျံမး္  

စတို္ျဖစာုျံ်း္ 
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ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္းေၾကစာ့်္ အု ူအု ရ  ေႊ ာ  တ္ဝနး္က ် ္ေ ္ ပဳသက္ေီစာက္မမ 

မ စား စား ေလလ့စာအန္းစစ္ီုျံ်္း ွ့်္ ံခြုျံမ္းစတိ္ုျဖစာီုျံ်း္ ီန္ီခရ္ံ က္္မွစာ - 

➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေဒပဳသံံမ စား၏လမူမစီး ခစားေီး  ွ် ့့္  ပဳသုစာဝ တ္ဝနး္က ် ္ 

 ေ ္ ုျဖစေ္ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ ပဳသက္ေီစာက္မမမ စား (အိိးက ိ းလ၊ေကစာ်း္က ိ း) စား အနး္စစ္ ိိ် ္ီန္လ၊ 

➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း ွ် ့္ အက္စ ္ တ္ဝန္းက ်္ ေ ္တခ်္ ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ 

အိိးက ိ းပဳသက္ေီစာက္မမမ စား စား ေလ စာ့နန္းေစမန့္ ပဳသ့်္ေလ စ္ာေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စမီံံန္္ံခြမမ စ ီ

 စဥ ္စား ေီးအခြ ိိ်္ီန္  ွ်္ ့

➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္းံ ီးအံိးံ ီးေနစာက ္ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ုျ နလ္န္ုျ  ုျ ်္ုျံ်း္ 

အိိ်္ီစာ  စ ီစဥ ္စား ေီးအခြ ိိ်္ီန္ တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း၏  ံ ိနက္စာလ အ့်္ လိိက ္ (လိ က္ခက္ုျ ်အ္်က္စာလလ၊ လိ  ္

်န္းလန္ တက္စာလ ွ့်္ လ ိ္ကခက္ တိ္ပဳသမိ္းကစာလ) လိ ္ေအစာ်္ံ ကမ္ စားကိိ  ေုျံံံ၍ာ ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ် ္ 

ေုျံီွိေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္အိိ် ္ီစာ ပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိိ ေလလ့စာအန္းစစု္ျံ်္း ွ် ့္ ံခြုျံမ္း စတိ္ုျဖစာုျံ်္းကိိ ုျ   

လိ ္ံြ္ ါပဳသန။္ ရ်္းလိ ္်နး္ေအစာ်္ီခကု္ျံ်္းေၾကစာ့်္ စီမံကိန္း ီိရစာ ွ့်္ စီမံကနိ္း နီး  တ္ဝနး္က ်္တခ် ္ 

ီိ ္ ိိ်္းအိိ် ္ီ စာလ၊ ဇီဝေဗဒ ိိ်း္အိိ်္ီစာ ွ့်္ လူမမစီး ခစားေီးအိိ် ္ီစာ စားုျဖ့်္ ေုျ စာ်္းလြမမမ စားကိိ  ုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါ 

ပဳသန္။ ေ  ီပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိ္လိ ု္ျံ်္းေအစာ်္ီ ခကု္ျံ်္းေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ ိိ်္ေုျံီွိေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီစာ 

ပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိိ ေ စာက္ ါ ိတံခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

 
ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္း လိ ္်နး္ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းေၾကစာ့်္  တ္ဝန္းက ်္ ွ့်္လိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္ုျဖစ ္ 

ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစားပဳသန့္ပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိိ  ကြုျဖတတ္ိိ်း္တစာပဳသန့္ ပဳသတ္မတွ္ံ က ္

 ေုစာ်္မ စား ွ့်္ ၎၏ တိိ်း္ တစာမ စားုျဖစ္ေပဳသစာ ထိံိကိမ္မ မစာၸ (Magnitude)လ၊ ၾကစာုျမ့်္ံ ိန္ (Duration)လ၊ 

 တိိ် ္း တစာ(Extent)  ွ် ္ ့ ႀကိမ္ မနး္(Probability)မ စားကိိ  ေုျံံံ္  ေလလ့စာအန္းစစ္ုျံ်္းကိိုျ  လ ိ္ံြ္ 

 ါပဳသန။္ ၎အသ ာပဖူ အသ ီ  ူကိ ိေ စာကတ္ခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။  
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ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစားေပဳသစာ မတွက္ိိ ေ စာက္ ါ ိေံပဳသနန္းုျဖ့်္တခက္ံ က္ံြ္ ါပဳသန္။ 

ပဳသပိဳသစာထ်္ီ စွားေပဳသစာပဳသကေ္ီစာကမ္မ (SP) = ( မစာၸ+ၾကစာုျမ့်္ံ နိ+္ တိိ် း္ တစာ) x ႀကမိ ္မနး္ 

ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစားေပဳသစာပဳသက္ေီစာက္မမ၏ တခက္ံ က္ီီွိမမကိိ ေုျံံံ္  ပဳသပိဳသစားထ်္ီစွားေပဳသစာပဳသက္ေီစာက္မမကိ ိ

 ေ စာက္ ါ  တိိ်း္ မ  ိး စစားံခြုျံစားပဳသတ္မတွထ္စား ါပဳသန္။ 

 ကြုျဖတု္ျံ်္းနနး္လမ္း ီ ေီ ပဳသတ   တူးေဖစ္ာထိတလ္ ိ္ုျံ်္းလိ ္်နး္ ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းေၾကစာ့်္  တ္ဝန္း 

က ်္ ွ် ့္ လိ ပ္ဳသစားမ စားေ ္ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေုျံီွိေပဳသစာ  က ိ းပဳသက္ေီစာက္ုျံ်း္ ွ်္္ ထိံိကိ္ုျံ်္း ပဳသပိဳသစာမမ 

အန္းစစ္ုျံ်္း  က ဥး္ံ   ္ကိ ိေ စာက္တခ် ္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

ထိံ ိကိမ္မ  တဝ္နး္က ် ္ေ ္ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 
 အ့်္ ေဖစ္ာုျ ံ က ္ ုျ ်္အ်္ကစာလ လန္ တ္ကစာလ  ိတ္ပဳသိမ္းကစာလ 

 လခန္နန္း ပဳသက္ေီစာက္မမမီွ ိ ၃ - ၂ 
နန္း ပဳသက္ေီစာက္မမ နန္း်ရ္ီွိ ၅ ၃ ၅ 

 
 လရ္ လတ္ 

ပဳသက္ေီစာက္မမ နန္း်ရ္ီွိ 
၍ ေကစာ်္းမခန္ေစေီးေအစာ်္ 
ီခက္ီန္လိိ  ါ 

 
၁ 

 
၆ 

 
၂ 

 
ုျမ့်္ 

ထ်္ီွစားေပဳသစာပဳသက္ေီစာက္မမ 
၍ ေကစာ်္းမခန္ေစေီးေအစာ်္ 
ီခက္ီန္လိိ   ္

 
- 

 
- 

 
- 

 လခန္ုျမ့်္ ေီီွန္ေအစာ်္ီခက္ီန္မပဳသ့်္ 
ေတစာ္ေပဳသစာ ေန ထစား 

- - - 

စစိေိ ါ်း္ ၉ ၉ ၉ 
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ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္းတခ်္ ထိံိကိ္မမ၏ က  ိးပဳသက္ေီစာက္ုျံ်္းပဳသပိဳသစာမမ အနး္စစ္ုျံ်္း 

ီလဒ ္ီ လ ိ္ကခက္ုျ ်္အ်္ကစာလတခ်္ ထိံိကိ္မမ အ့်္ ( လခန္နန္းလ၊ နန္းလ၊  လရ္ လတ္)လ၊ လိ ္်န္း 

လန္ တက္စာလတခ်္ ထိံ ိိိက္မမ အ့်္ (နန္းလ၊  လရ ္လတလ္၊) လိ က္ခက္ တိ္ပဳသမိ္းကစာလတခ် ္ 

ထိံိကိ္မမ အ့်္ ( လခန္နန္းလ၊ နန္းလ၊   လရ ္လတ္) မ စား ေတခ္ီိွီ ါပဳသန္။ ထိံိကိ္မမ၏ 

 က  ိးပဳသက္ ေီစာက္ုျံ်္းပဳသပိဳသစာမမ အ့်္ မစာၸ  လရ္ လတ္  ွ် ့္ ုျမ့်္ ပဳသန ္  တ္ဝန္းက ်္ ွ့်္ 

လိ ပ္ဳသစားမ စားေ ္ ပဳသိပဳသစာ ထ်္ီွစားေပဳသစာပဳသက္ေီစာက္မမ ွ့်္ ထိံိကိ္မမမ စားီွိ ိိ်္ ါပဳသန။္ ပဳသိိ္ေပဳသစ္ာ 

ရ်္းထိံိကိ္မမမ စားပဳသန္ ေကစာ်္းမခန္ံ းီ ပဳသ့်္ေတစ္ာေပဳသစာနန္းလမး္မ စားုျဖ့်္ေလွ စာ့ံ ီန္  ွ့်္ ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ီမြ 

ီန္ လိိ  ္ ါပဳသန္။ ထိိ္ေၾကစာ့်္ ဤ စီီ ်္ံံစစာတခ်္ လိ ္်နး္လ ိ္ေအစာ်္ံ က္မ စား တခက္ ေလ ွစာ့ံ ီမန့္ 

နန္းလမ္းမ စားကိ ိေဖစ္ာုျ ထစားံ ီး နီလစာလ်း္လကက္ိမမၸီမွ ၄်း္နန္းလမး္မ စားကိ ိ  တ္ဝန္းက ် ္  ွ် ္ ့

လိ ပ္ဳသစားမ စားေ ္ ထိံိကိ္ ိိ် ္မမမ စား ေလ စာ့နန္းေ စာ် ္ လိ ္်နး္ကစာလ (၃) ံိလံိးတခ်္  ေကစာ် ္ထန ္

 ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ီမန္။ ေီ ပဳသ တ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္ လိ ္်န္းလိ ္ေအစာ်္ီစာတခ်္ုျဖစ္ေ ္ ိိ်္ေုျံီွေိပဳသစာ 

ပဳသက္ေီစာက္မမမ စား ေ ္ မတူန္ံ ီး ထိံ ိိက ္က  ိးပဳသက္ေီစာက္ုျံ်း္ပဳသိပဳသစာမမ မစာၸ အ့်္မ စားကိလိန္း 

 ထကတ္ခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစား ါ ပဳသန္။ ထိိေၾကစာ့်္ ပဳသိပဳသစာမမ မစာၸ အ့်္ လိကိ္ တ္ဝနး္က ်္ ွ့်္ 

လိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္ ပဳသက္ေီစာက္မမ ွ့်္ ထိံိကိ္မမေလ စာန့န္းေစီန ္တခက ္ေလ စာ့ံ ီမန့္ စ ီစဥ္မ စားကိ ိ

စီမံကိနး္ တခ်္း ေအစာ်္ီခက္ီ   ါ မန္။  ေလ ွစာ့ံ ီမန့္ စီ စဥ္မ စား ေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္ပဳသပိဳသစာမမ မစာၸ 

 လရ ္လတ္ုျဖစပ္ဳသန့္  တ္ဝန္း က ်အ္ိိ်္ီ စာ ီန္ ေပဳသခး မ စားကိိ ပဳသစာ ေလ စာန့န္းေစ ီန ္ တခက ္

 ေလွ စာ့ံ  ီမန့္  စ ီစဥမ္ စားကိိ ေီးအခြ ါ မန္။ ထိေိၾကစာ့်္ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ု္ျံ်္းလိ ္်န္း တခက္ 

စီမံကိနး္၏  ံ နိ္ကစာလ အ့်္  လိကိ္ ေလွ စာ့ံ ီမန့္ စ ီစဥ္မ စားကိိ  ံန္း(၇) တခ်္ ေဖစ္ာုျ  

ထစား ါပဳသန။္  ေပဳသးစတိက္ိ ိ ံနး္ (၇) တခ်ေ္ဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန။္ 

(၈)  မ စားုျ နပ္ဳသပူဳသေုစာထစားီရုူျံ်း္  

 မ စားုျ နပ္ဳသူပဳသေုစာထစားီရူုျံ်း္၏ ီန္ီခရ္ံ  ကမ္ွစာ စီမံကနိ္းလိ ္ေအစာ်္ံ က္မ စားေၾကစာ်္္ ုျဖစ္ေ ္လစာ 

 ိိ်္ေပဳသစာ ပဳသက္ေီစာက္ ိိ် မ္မမ စား ွ့်္ အိိးက  ိးပဳသကေ္ီစာက္ ိိ်မ္မမ စားကိ ိေလ ွစ္ာံ  ိိ်မ္န္္နန္းလမ္းမ စားကိိ 

ထတိ္ေဖစ္ာီန္ ွ်္္ ုျ န္ပဳသူမ စား၏ စီမကံိန္း ေ ္  ၾကံုျ  ပဳသံိးပဳသ ္ံ က္မ စားကိိ လက္ံံီီွိီန္ ုျဖစ ္ါပဳသန္။ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္မွ ေအစာ်္ီခက္မန္္ ေီ ပဳသတ  တးူေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္း  စီမံကနိ္း တခက္ 

 တ္ဝနး္ က ်္စီမံံန္္ံခြမမ လိ ္်နး္ ွ့်္ တပ္ဳသက္္  ီွ် း္လ်း္တ်ု္ျ ုျံ်း္ ွ့်္  မ စားုျ န္ပဳသပူဳသေုစာထစားီ 

ရူုျံ်း္  ံမ္း နစားကိ ိ ၂၁ီက္လ၊ၾပဳသဂတိလ္လ၊၂၀၁၉ ံိနွစတ္ခ်္ ေလ ွစာကထ္စားေ  ီ လိ က္ခက ္နီး 

ီွိ ေက စာက္အနေ္လး ီခစာဦးုိနး္ႀကီးေက စာ်း္တခ် ္ုျ  လိ ္ံြ္ံ ီး   ံမး္ နစားပဳသိိ္ တက္ေီစာကလ္စာ ပဳသူစ ိ

စိေ ါ်္း (၂၄) ဦး ီွ ိါပဳသန္။  ံမ္း နစားတခ် ္နလီစာလ်္း လကက္ိမမၸီမွ စီမကံိန္း ွ် ္္ တ္ပဳသက္္  

ီွ်္းလ်္း တ်္ုျ ံြ္ံ ီး  ီးဂတ ္တ္ဝနး္က ်္ဝန္ေအစာ်မ္မကမိ ၸၸီမွ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံ န္္ံခြမမ စီ  စဥ္ ွ် ္္  

 တပ္ဳသက္္   ေထခေထခ  ံ က္ လက္မ စား ွ်္္ စီမကံိန္း၏ုျဖစ္ ိိ်္ေပဳသစာ ေကစာ်္းက ိ းလ၊ အိိးက ိ း မ စားကိ ိ

ီွ်္းလ်္းတ်္ုျ  ံ ြ္ ါပဳသန္။ ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသတူိိ္၏ေအခး ေ ခးမမီလဒ ္ မ စားစိ မစွာ  ေက းီခစာ ဖခံ္ံဖိ းေီး  တခကက္ိိ 

 ေအစာ်္ီခက္ေ းီန္ ွ့်္ ေီ ီန ္ေပဳသခးနစ္နမး္မမုျဖစ္ုျံ်္းမွေလ စာ့ံ  ေ းီနတ္ိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ေဒပဳသံတံိိ္ ၏ 

 ၾကုံျ  ေအခးေ ခးံ က္မ စား ကိိ  ံန္း (၈) တခ်္ ေပဳသးစိတ္ေဖစ္ာုျ  ထစား ါပဳသန္။ 
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(၉)  တဝ္နး္က ်စ္မီံံ န္္ံခြမမနနး္လမး္မ စား  

စီမံကိနး္တစ္ံိတခ် ္  တဝ္န္းက ်္ ွ့်္လူတိိ္၏ က န္းမစာေီး ွ့်္ ေုး   ီစာရ္ လိံံံ ံမမီ ွိေစေီး တခက ္

 ေကစာ်္းစခစာုျ ်္အ်္ုျ  စထိစားေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံ န္္ံခြမမနန္းလမ္းမ စား ီွပိဳသ့်္ ါပဳသန္။ ႊ ာ္ရ သြပဖာ လကဖူာ 

ုီဖူီ  ူေရူရြြ  ူရာမု ပဖဖာ ီုာမေု ကဖေႊူ္က္ာ နပဖူ္သဖဝလဖူက ပဖ္စီမ လဖ္ ြြ မီ လကဖူ ုီဖူ ီ  ူက ာာ ုာ္ဖကြကဖ ာ 

အသြပဖူာ အေက ပဖအ ကဖေ  ဖေရ ပဖရြကဖရလဖု ကဖူာ ု ာအ္ဖ္ကေႊူႊကဖ္ႊ ာ္ု ္ဖ္က၍ာ ေရ ႊသတၱသတူေ  ဖာ 

 ာသဖုာ္ဖု  ပဖူ္စီ မက လဖူ ာ ုာ္ ဖပလဖူအရပဖဖအု ာကဖာ အ   လဖက ုသ ာပဖူအသြကဖာ ္သဖဝလဖူ က ပဖ္ စီမ လဖ္ ြြ မီလကဖူ ာ 

ုီဖူီ  ူက ာာ အ္စအ္္ဖာ  (၈)  ာု ပဖဖာ ေရူရြြ  ူ္ကႊကဖ္ာ  

၎သ ာ္ီ  ာ  တ္ဝန္းက ်္စမီံံ န္္ံခြမန္္ စီ စဥ္လ၊  တ္ဝန္းက ်္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမစစ္ေအးမန့္ စီ စဥလ္၊ 

က န္းမစာေီး ွ့်္ေုး   ီစာရက္်္းီွ်း္ေီး စ ီစဥ္လ၊  ေီးေ ္ ေုျံ ေနတိံ္ုျ နမ္မ စ ီစဥ္လ၊ စခန္္ စ ္

 စုန္းမ စားစီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္လ၊ မေက လန္မမမ စားေုျဖီွ်း္ေ းမန့္ စ ီစဥ္လ၊ လူမမေီးအိိ်္ီ စာတစာဝနရ္မူမ 

 စီ စဥ္ ွ်္္ ေီ မိိ်း္ ိတပ္ဳသမိ္းုျံ်္း စ ီစဥ ္တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ရ်္း စ ီစဥ္မ စားကိိ  ေအစာ်္ီခက္ုျံ်း္ စား 

ုျဖ့်္ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်း္လ ိ္်န္း ေအစာ်္ီခက္ုျံ်း္ေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္ ိိ်္ေုျံီွိေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ် ္

 ွ့်္ လ ိ္ပဳသစားမ စား ေ ္ အိးိက  ိးပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိိ  ေလ စ္ာနန္းေ စံ ီး ေကစာ်္းက  းိပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိ ိ

ုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္မန္ုျဖစ္ ါပဳသန။္  

စီမံကိနး္ အိိုျ  ပဳသ ူ (နလီစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက)္  ေနုျဖ်္ ့ တ္ဝန္းက ်စ္ီမံံ န္္ံခြမမနန္းလမး္မ စားကိ ိ

 ေကစာ် ္ထနေ္ဖစ္ာီန္ ွ့်္ လ ိ္ပဳသစားမ စား၏ လိ ္် န္းံခ်က္ န္းမစာေီး ွ့်္ ေုး   ီစာရက္်္းီွ်း္ေီး 

 တခက ္လိ က္ခက္မန္ေနဂ စာ ွ့်္ လက္ေထစာက္မန္ေနဂ စာတိိ္ကိိ  ူးတခြတစာဝန္ေ း  ထ္စားီ ါမန္။ တစာဝန္ 

မ စား ေနုျဖ့်္ ုျဖစ္ ိိ်ေ္ုျံီိွေပဳသစာ ထိံိကိ္မမမ စားလ၊ ုျ နလ္နု္ျ ်္အ်မ္မမ စား ွ့်္ ထ ္မံုျဖန့္စခက္မမ မ စား စားလံိးကိ ိ

ံံံ ်ံိေအစာ်္ီခက္ ိိ်္ေစီန ္တခက္  တ္ဝန္းက ်စ္ီမံံန္္ံခြမမနန္းလမ္းမ စားကိိ တစ္ ွစတ္စ္ံါ  ံိမွန္စစ္ေအး  

ုျံ်္းလ၊ လိ က္ခကလ္ိ ္ေအစာ်ပ္ဳသန့္ တစ္ေလွ စာကလ္ိံး  ံိမွနေ္စစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမစစ္ေအးုျံ်္းကိ ိုျ  လိ ္ီ ါမန္။  

လိ က္ခကမ္န္ေနဂ စာ ွ့်္ လက္ေထစာကမ္န္ေနဂ စာတိိ္မ ွ လိ ္ေအစာ်္ံ ကမ္ စားကိ ိ မွတတ္မ္းတ်ထ္စားံ ီး 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီမွ တစာဝန္ီိွပဳသူမ စားထံ  ံိမွနတ္်္ုျ ေနီမန္ုျဖစ္ံ ီး ပဳသကအ္ိိ်္ီစာ စိိးီးစာနမ စားမ ွ

န န္ၾကစား ံ က္မ စားကိလိနး္ လိကိ္နစာေအစာ်္ီ ခက္ီ မန္။ ထိိ္ ုျ ်္ ပဳသကအ္ိိ်္ီ စာံမိ ြနရ္ဥးီစီးးစာနမ စားလ၊ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီမွ တစာဝန္ီိွပဳသူမ စားလ၊ လိ က္ခကမ္န္ေနဂ စာ  ွ်္ ့လက္ေထစာက္မန္ေနဂ စာလ၊ လိ ္္ပဳသစားမ စားလ၊ 

ေဒပဳသံုံျ နပ္ဳသူ မ စား ွ်္ ့ နီး တ္ဝနး္က ်္ီိွ ေဒပဳသံ ံဖခြြ စန္းမ စားလ၊ တတရိ ဖခြ္ စန္းတိိ္ ွ့်္  ူးေ ါ်း္္ 

 တ္ဝနး္က ်္ စီမံံ န္္ံခြမမနန္းလမး္မ စားကိိ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီ ခက္ီ  ါမန္။  ေီ မိိ်္း 

 ိတပ္ဳသိမ္းံ ိန္တခ် ္လန္း ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္ေၾကစာ့်္   က္စးီပဳသခစားေပဳသစာ ီိ ္ ိိ်္းအိိ် ္ီ စာလ၊ ဇီဝ 

အိိ်္ီစာ ွ့်္ ေုျမ ီန္ ေပဳသခးတိိ္ကိိ နဂိိ တိိ်း္ုျ န္ုျဖစေ္စ ီန္ ွ့်္ ေုျမအီလ စာကိ ိေနစာ်္တခ်္  ုျ န္လန ္ 

ပဳသံိးုျ   ိိ်္ီန္  ွ်္ ့  စားုျ န္ုျဖန့္ေ း ိိ်္ီန ္  တခက္ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ုျ န္လနု္ျ  ုျ ်ု္ျံ်္း 

(ပဳသစ္ေတစာပဳသစ္ ်္မ စား ုျ နလ္န္ စစားထိိးစိကိ္ေ းုျံ်း္)ကိိ  ိကထစားေအစာ်္ီခက္ီ ါမန္။ ေီ ပဳသတတ  

တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္လိ ္်န္း ေအစာ်္ီခက္ ိိ်္ီ န္ ုျမန္မစာေ်ခ (၂၇၉,၅၀၀,၀၀၀) က  ္ံ န္္ ီ်္း ွးီုျမ   ္ ွထံစား 
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 ါပဳသန္။ ထိိ မစာၸုျဖ့်္လံိေလစာက္မမမီွိ ါက ထ ္မုံျဖန့္စခက္ေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။  တဝ္နး္က ်စ္ ီ

မံံ န္္ံခြမမ  စ ီစဥ ္ ေပဳသးစတိက္ိ ိ ံနး္ (၉)တခ် ္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန။္ 

(၇) နဂိံိးံ    ္ွ် ့္  ၾကုံျ  ံ ကမ္ စား 

ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္  တ္ဝန္းက ် ္ွ်္္လူပဳသစားမ စား ေ ္  က ိ းပဳသက္ေီစာက္မမမ စားစခစာီွိံ ီး အိးိ 

က ိ းပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိိ ေလွ စ္ာံ  ိိ်္ီန ္  စီီ်္ံစံစာတခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမနန္း 

လမ္းမ စား ွ်္္  စ ီစဥမ္ စားကိိ လိကိ္နစာေအစာ်္ီခက္ီန ္ွ်္္ လက္ေတခ္လိ ္ေအစာ်္ီစာတခ်္လန္း   စီီ်္ံ  ံ

စစာတခ် ္ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ ဥ ေဒလ၊ နန္း ေဒ ွ်္ ့စံံ ိန္စံန န္းမ စားကိ ိလိကိ္နစာီမန္ုျဖစ ္ါံ ီး ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ 

 ံ က္မ စားကိလိန္း  ၾက ံုျ  ထစား ါပဳသပဳသန္။  ေပဳသးစတိက္ိ ိ ံနး္ (၁၀)တခ် ္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန။္ 

  တ္ဝနး္က ်္ထနိ္းပဳသိမ္းေီးဥးီစီးးစာန ွ့်္  မွတ ္ (၂) ပဳသတ  တခ် ္းလိ ္်နး္တိိ္မွ ဤ စီီ်္ံစံစာကိ ိ

စစ္ ေအးၾကန့္႐မံ ီးေနစာက္္  ႀကုံျ  ံ က္မ စား ွ့်္ ေ၀ဖနပ္ဳသံိးပဳသ ္ံ က္မ စားကိိ လိိက္နစာေအစာ်္႐ခက္ီနလ္၊  

 ုျ န္ေထစာ်္စပိဳသမညတုျမန္မစာ ိိ်္်ံေတစ္ာမွုျ းစာန္းထစားေပဳသစာ  တ္၀နး္က ်္လ၊ပဳသတ  တခ်္းတိိ္ ွ့်္အိိ်္ေပဳသစာ  

ဥ ေဒမ စားလ၊ နန္းဥ ေဒမ စားလ၊ စန္းမ ဥ္းစန္းကမ္းမ စားလ၊ လမ္းန န္ံ က္မ စားကိ ိေလးစစားလိကိ္နစာီနလ္၊ 

 ေ  ီမိိ်္းလိ ပ္ဳသစားမ စားကိိ တစက္ိရိ္ေီကစာကခရ္ေီး စုန္းမ စားဝတအ္်္ံ ီးမပွဳသစာ လိ ္် န္းံခ်္ဝ်္ၾက 

ီန္ ွ့်္ ေုး   ီစာရက္်္းီွ် ္းေီးကိိ ဥးီစစားေ းေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 

  စီီ်္ံစံစာတခ်  ္ ပဳသီ ိ္ေဖစ္ာုျ ပဳသထစားေပဳသစာ ုျ ဒါးေ်ခ္ စား  ီန္ ုျဖစ ္ (ပဳသိိ္)  ီန္ကိ ိ ပဳသြတခ်္ 

စိမ့္ဝ်္ေစုျံ်္းစပဳသန့္ နန္းမ စားုျဖ့်္ ုျ န္လန္စစထ္ိတၾ္ကီန္လ၊ 

    ီစာရ္ီိွေပဳသစာ ုျ ဒါးေီစာေ ွစာေနပဳသန့္စခန္္ စ္ေုျမ ွ့်္ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်ရ္စာ ိိက္ ါစခန္္ စ္ေီကိိ ပဳသတ ္

မွတ္ေနီစာတခ် ္ပဳသစာ စိ ံိေစံ ီး  အိ ္ေ်ခ္  ရေ္ စာ်္ ုျ  လ ိ္ံ ီးမွ ုျ နလ္န္စခန္္ၾကီနလ္၊ 

  ပဳသကအ္ိိ်္ီစာံမ ိြနရ္ဦးစီးးစာနမ စားမ ွန န္ၾကစားံ က္မ စားီရူံ ီး    ေဒပဳသံ ံ ်္မ စား ွ်္ ့ ႀကီးထခစားမမ 

 မန္း ုျမန္္ေပဳသစာ  ်္မ စားကိိ လိ က္ခကတ္ခ်္    းိေထစာ်ထ္စားုျံ်္း ွ် ့္  ုျ န္လန္စိိက္   ိးေ းီန္လ၊ 

  စီီ်္ံစံစာတခ်  ္ ေီးပဳသစားေဖစာ္ုျ ထစားေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမနန္းလမ္းမ စား ( စီ စဥ ္၈ံိ) 

ကိိ  ေကစာ် ္ထနေ္ဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ီန ္ွ့်္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမီန္လ၊ 

 လစဥ္ ွ့်္  စွ္စဥ္ ေအစာ်္ီ ခကထ္စားလ က္ီွိေပဳသစာ  တ္၀န္းက ်္ထနိ္းပဳသိမ္းေီး ွ့်္ က န္းမစာေီးေေုး 

   ီစာရက္စာကခရ္ေီးလိ ္် န္းမ စား၏ မတွတ္မ္းမ စား စားလံိးကိိ ိ ထနိ္းပဳသိမ္းထစား႐ွိီ န္ ွ့်္ နွစ္စဥ္ 

တတိရ ဖခြ္ စန္း၏  တဝ္န္းက ်္ ွ့်္အိိ်္ေပဳသစာ စစ္ေအးမမမ စား ုျ  လိ ္ီနလ္၊  ွ်္ ့

 လက္ီိွုျ ်္အ်ထ္စားေပဳသစာ  တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမနန္းလမ္းမ စားကိိ လက္ေတခ္ ေကစာ် ္ထန ္

 ေဖစ္ာံ ိန္တခ်္ ီီိွလစာေပဳသစာ  ေတခ္ ၾကံ  ွ် ့္ တိန္္ုျ န္မမမ စား ီ လိိ  ္ ါက ေီးအခြထစားေပဳသစာ  စ ီ

 စဥ္မ စားကိိ ထ ္မံုျဖန့္စခကေ္ီးပဳသစားုျ  စိီန္။  
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 ံနး္ (၁) နဒိါနး္ 

၁.၁ ေနစာက္ံ ပံဳသမိိ် း္ 

ဤကနဦး တ္ဝန္းက ်အ္န္းစစ္ုျံ်္း စီီ်္ံစံစာကိိ နလီစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက ္(စီမံကိနး္ အိိုျ  ပဳသူ) 

မွ       ေကစာ် ္ထန္ေဖစာ္ေအစာ်္ီခက္မန့္ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္လိ ္်န္း ( အိိုျ  လိ ္်န္း)        

 တခက္ ုျ  စိေီးပဳသစားထစား ါပဳသန္။ စီမကံိန္း ီရိစာပဳသန္မ  ေလးံမိ ြမွမိိ်္(၂၀) ကခစာလ၊ ေုျမစာက္လတ ကီ   

၂၂° ၉' ၃၈.၄၁"  ွ် ္ ့ ေ႐ြွေလစာ်္ဂ ကီ   ၉၆° ၁၇' ၂၀.၇၇" တန္႐ိွ ါ ပဳသန္။ စီမကံိန္း အိိုျ   ပဳသပူဳသနလ္န္း  

ုျမန္မစာ ိိ်္်ံပဳသစားမ စား ိိ် ္ေပဳသစာ ကိရိ္ ိိ်က္ိမမၸီုျဖစ္ ါပဳသန။္  

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္၏ ေ  ီပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္းလိ ္် န္းပဳသန ္ လိ ္ကခက္ ီိရစာ 

စိိစိေ ါ်္း ၂၀  က ႐ွိုျ ီး ေီၾကန္ေဒပဳသလ၊ ေီၾက န္ေက းီခစာ ိ ္စလိ၊ မတ ီ စာုျမိ ြနရ္လ၊ မ  ေလးတိိ်း္ေဒပဳသၾကီး 

တခ်္လိ က္ိိ်္ေအစာ်္႐ခကလ္ က္႐ွိ ါပဳသန္။ စီမကံိန္း၏   ကိီန္႐ခရ္ံ က္မွစာ ုျ န္တခ်္း ေီ ေစ းကခက ္ 

တခ်္းေီ ုျဖန္္ုျဖ းေ းီန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။  
ကခ်္းအ်္းစစ္ေအးေလလ့စာမမ ီ ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္ လိ ္်နး္လိ ္ကိိ် ္မန္ ့လ ိ္ကခက ္ ီရိစာ 

၂၀  က  တခက္ တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ စီီ်္ံံစစာ (Environmental Management Plan – 

EMP) ေီးအခြီ နလ္ိိ  ္ ါပဳသန္။ ပဳသိိ္ုျဖစ္ ါ္ နီလစာလ်္းလက္ ကိမမၸီလီမတိက ္ေနုျဖ့်္ ေ  ီ ပဳသတတ တူးေဖစာ္ 

ထတိ္လိ ု္ျံ်္းလိ ္်န္း တခက္ တ္ဝန္းက ်စ္ီမံံန္္ံခြမမ စီီ်္ံံစစာေီးပဳသစားီန ္ီးဂတ ္တ္ဝနး္ 

က ်္ဝန္ေအစာ်္မမ ကိမမၸီလီမတိက ္ (တတရိ ဖခြ္စန္း)  ွ်္ ့ အကပ္ဳသခရ္ံ တိအ္ကက္စာ  တ္ဝန္း 

က ်ထ္ိံိကိ္မအူိိ်္ီစာ ေလလ့စာအန္းစစု္ျံ်္း လ ိ္်န္းမ စား ေအစာ်္ီခက္ံြ့ ါပဳသန။္ ထိိ္ေၾကစာ့်္  းီဂတ္တဝ္န္း 

က ်္ဝန္ေအစာ်္မမ ကမိမၸီလီမတိကပ္ဳသန ္ ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္ စမီကံိန္း ွ့်္ တ္ပဳသတ၍္ 

ဤ တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စီီ်္ံံစစာကိိ ုျမန္မစာ ိိ်္်ံ၏၂၀၁၅ ံိ ွစ္တခ်္ ုျ ဌ န္း ထစားေပဳသစာ တ္ဝန္းက ်ထ္ ိ

ံိိက္မမအန္းစစ္ုျံ်္းလမး္န န္ံ  က္မ စား ွ့်္ မ  ိးပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ  ီန ္ေပဳသခး (ထတိလ္ တမ္ူ) 

လမ္းန န္ံ က္မ စားနွ့်္  နီ ေီးပဳသစားုျ  စိံြ့ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ်္ စီမကံိန္း အိိုျ  ပဳသူမွ ပဳသုဝ တ္ဝနး္က ်ထ္ ိ

ံိိက္မမမီိွေစ ေီးေအစာ်္ီခက္ီ န္ ွ့်္ ပဳသတ  တခ်္းဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒ ွ့်္ နီ ေအစာ်္ီခက္ီန ္တခက္ 

ံံဝန္ဂတုိျ  ထစား ံ က္မ စား  ါဝ်္ ါ ပဳသန္။ ေ  ီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာ ထတိလ္ိ ္ုျံ်း္ လိ ္်န္း 

ကိိ ေအစာ်္ီခက္ုျံ်း္ေၾကစာ့်္ လိ ္်န္း ီရိစာတခ်္း ွ့်္  နီး တ္ဝနး္က ်္ ေ ္တခ် ္  ုျဖစ္ ိိ် ္ေံ  ီွိေပဳသစာ 

 တ္ဝနး္က ်္ ွ်္ ့ လိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္ ပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိိ ေလလ့စာအန္းစစပ္ဳသခစားမနု္ျဖစ္ ါပဳသန္။ 

၎ ုျ ်္္ ေ  ီပဳသတတ တးူေဖစ္ာထတိ္လိ ု္ျံ်္း လိ ္်န္းကိိ စီမကံိန္း၏  ံ နိ္ကစာလ အ့်္ လိကိ ္

(လိ ္်နး္ုျ ်အ္်္ုျံ်း္ကစာလလ၊ လ ိ္ကခကလ္န္ တ္ုျံ်း္ကစာလ ွ့်္ လိ က္ခက ္ိတပ္ဳသိမး္ုျံ်္းကစာလ) တိိ္တခ်္ 

ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေုျံီွိေပဳသစာေကစာ်္းက  ိး ွ့်္အိိိးက  းိမ စားကိ ိေလလ့စာအန္းစစပ္ဳသခစားမန္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စီီ်္ံံစစာ တခ်္ ါီွိေပဳသစာ စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္မ စားကိိ  တ္ဝနး္က ်အ္ိိ်္ီ စာ ဥ ေဒ 

မ စားလ၊ လိ ္ထိးံလိ ္နန္းမ စားလ၊ နန္းဥ ေဒမ စား ွ့်္ န ီ စနစ္တ က  လိကိ္နစာ  ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း  စားုျဖ်္ ့

ပဳသရံဇစာတ ွ့်္ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ထနိ္းပဳသိမ္းေီး ဝန္ႀကးီးစာန၏ တဝ္န္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမ္းေီးဥးီစီးးစာန  
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 ေနုျဖ့်္စီမကံိန္းကိိ တ္ဝန္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမး္ေီးအိိ်္ီစာလိကိ္နစာေအစာ်္ီ ခက္မမပဳသက္ေပဳသံံလက္မတွ္ 

(Environmental Compliance Certificate – ECC) ကိိ ထတိ္ေ းပဳသခစားမန္ ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္၏  တဝ္န္းက ်္စမီံံန္္ံခြမမ  စီီ်္ံစံစာကိိလနး္ ကိမမၸီ၏ Facebook 

page တခ်္ဝ်္ေီစာက္ၾကန့္  ီြ ိိ်္ ါပဳသန္။  စီီ်္ံ စံစာ ွ့်္ တ္ပဳသကပ္ဳသန့္  ၾကံ ုျ  ံ က္မ စားကိလိန္း 

 ေလးထစားေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

ီန္ီ ခရ္ံ  က ္
 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္၏   ကိီန္ီခရ္ံ  က္မ စားမွစာ ေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

• စီမံကိနး္ ွ့်္ တပ္ဳသက္္  ုျ းစာန္းထစားေပဳသစာ ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒလ၊ မဝူါဒမ စားလ၊ စံံ  ိန္စံ မမန္းမ စား ွ်္ ့

လမ္းၫ န္ံ က္မ စားကိ ိပဳသိီ ွိ ိိ်္ီန္လ၊  

• စီမံကိနး္ေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေံ ီွိေပဳသစာ ပဳသက္ေီစာကမ္မမ စား ွ့်္ ထိံိိကမ္မမ စားပဳသန ္လက္ံံ ိိ်္ေပဳသစာ 

စံံ ိန္စံန န္းမ စား ွ်္ ့ ပဳသတ္မတွ္ံ က္မ စား  တခ်္းီိွေစီန္လ၊  တ္ဝနး္က ်အ္ိိ်္ီစာ ထိန္းနိွေ းေပဳသစာ 

နန္းလမ္းမ စား ွ်္ ့ လက္ေတခြလိ ္ေအစာ်မ္မမ စားကိိ ေ စာ်္ုျမ်္စခစာလ ္ိေအစာ်္ ိိ်္ီန္လ၊ န န္ၾကစားမမမ စား 

 ေထစာက္ ံေ့ း ိိ်္ီန္။ 

• စီမံကနိး္၏လိ ္ေအစာ်္ံ က္မ စား ွ့်္စီမံကိန္းေၾကစာ့်္ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေံ ီွိေပဳသစာထိံိကိ္မမမ စား စားေလ ွစာ့ံ  

 ိိ်္မန့္ နန္းလမ္းမ စားကိ ိေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမစစ္ေအးီန္။ 

• နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္၏ ေ  ီပဳသတတ တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္း လိ ္်န္း ကိိ   ေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္ 

 ိိ်္်ံေတစ္ာ ွ့်္ ကိမမၸီ တခကလ္န္း  က  ိးီွိေစုျံ်း္လ၊  ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသူမ စား ေနုျဖ်္ ့လန္း  က  းိ 

ီိွေစုျံ်္းလ၊ ေုျမေ ္ေုျမေ စာကပ္ဳသရံဇစာတမ စားလ၊  တ္ဝန္းက ်္ ွ် ့္ ဇီဝမ  ိးစိံမ  ိးကခြမ စား ထိံိကိ္  က္စးီမမ 

 နန္း အိံးနန္း လမ္းမ စားုျဖ့်္ထိန္း ပဳသမိ္းကစာကခရ္္ ေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစားံ ီး စီမကံိနး္ ကစာလံ ီးအိံး 

 ါကုျ န္လနစ္ိိက ္  ိး ိိ်္ေပဳသစာ စိိက ္  ိးေုျမ ေုျံ ေန ထိေီစာက္ေ စာ်္ေအစာ်္ီ ခက ္ပဳသခစားီန္။ 

• စီမံကိနး္ ီရိစာီိွ  တ္ဝနး္က ် ္ီ်္း ုျမစ္မ စားလ၊ က န္းမစာေီးနွ့်္လိ ္်န္း ံခ် ္ေုး   ီစာရက္်္း 

႐ွ်္းေီးေလလ့စာုျံ်္း စာ ုျဖ့်္စီမံကိနး္ ွ့်္ တပ္ဳသကေ္ပဳသစာ ဥ ေဒမူေုစာ်လ္၊ ဖခြြစန္းမမ မ စား ွ်္ ့  န ီ

ုျ န္လနပ္ဳသံိးပဳသ ္ုျံ်္း ွ့်္ ေအခးေ ခးုျံ်္း။ 

• စီမံကိနး္ေၾကစာ့်္ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ တဝ္န္းက ်အ္ိိ်္ီစာ ထိံိကိ္မမမ စားကိိ ထတိ္ေဖစ္ာ တ်္ုျ ုျံ်္းလ၊ေလွ စာ ့

ံ  ိိ်္မန့္ နန္းလမး္မ စားုျဖစေ္ပဳသစာ ေ႐ွစာ်္႐ွစားုျံ်္းလ၊ ေလွ စာ့ံ  ေီး  စီ စဥ္မ စားကိိေီခးံ ရ္ံံ်္းလ၊  စမီ ံ

ကိန္းေအစာ်္ီ ခကပ္ဳသူမွ လိကိန္စာေအစာ်္ီခက္ီမန့္  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စ ီ စဥ္ကိ ိ ေကစာ် ္ 

ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းတိိ္ကိိေအစာ်္ီခက္နိိ်္ီန္ ွ့်္ထိံိကိ္မမမ စားကိိေအခးေ ခးုျံ်္း ွ် ့္ ႀကုံျ  ံ က္မ စား 

ီရူုျံ်း္။ 

 ထက္ ါီန္႐ခရ္ံ က္မ စား ွ့်္ နီစီမကံိနး္ စား ေ စာက္ ါ တိိ်္း ေကစာ် ္ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ 

ပဳသခစားမနု္ျဖစ္ ါပဳသန္။ 
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၁.၂ ံ ဥး္က န္နး္လမး္မ စား 

 ီးဂတ္ တ္ဝန္းက ်္ဝန္ေအစာ်္မမ ကိမမၸီမွ  ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္ လ ိ္်နး္ေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္ 

လစာ ိိ်္ေ ္လစာ ္ိိ်္ေပဳသစာထိံိကိ္မမမ စားလ၊စီမကံိနး္ ွ့်္အက္စ ္ေနေပဳသစာ ီရိစာ တခ်္းီိွ ေအစာ်္ီခက္ံ ကမ္ စားလ၊ 

 ေအစာ်္ီခက္ီန္  စီ စဥ္ီိွေပဳသစာ လိ ္ေအစာ်္ံ  ကမ္ စားမ ွုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ ထိံိကိ္မမမ စားလ၊ ပဳသက္ေီစာကမ္မ 

မ စားကိိ ေဖစ္ာုျ  ိိ်္ီန္ ွ့်္ ေလ ွစာ့ံ  ိိ်္မန့္ နန္းလမ္းမ စားကိိ  ႀကံုျ  ေဖစ္ာုျ  ိိ်္ ီန္ တခက္  တ္ဝန္းက ်စ္ီမ ံ

ံန္္ံခြမမ စီီ်္ံံစစာကိိ ုျ ်္အ်္္တ်္ုျ ံြ့ ါပဳသန္။ ထိိ စီီ ်္ံံစစာကိိ ေီးပဳသစားေဖစ္ာုျ ီစာတခ်္ ပဳသရံဇစာတ ွ့်္ 

 တ္ဝနး္က ်္ထနိ္းပဳသိမ္းေီးဝန္ႀကီးးစာနမ ွ လက္ီွိုျ ဌ နး္ထစားေပဳသစာ ဥ ေဒမ စား ွ်္ ့  န ီ ုျ ်္အ်္ေီးအခြံ ြ ့

 ါပဳသန္။ 

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္ေအစာ်္ီခက္္ုျံ်္း၏ ံ ဥ္းက ္မမနန္းလမ္းမ စားမွစာ - 

• စီမံကိနး္ဧီရိစာတခ်္းီွ ိ႐ိ ္ ိိ် ္းအိိ်္ီ စာလ၊  တဝ္န္းက ်အ္ိိ်္ီ စာ ေုျံ ေနမ စားကိိ ေလလ့စာအန္းစစု္ျံ်္း။ 

• စီမံကိနး္ ေၾကစာ်္း ီစာေဖစာ္ုျ ုျံ်္း။ 

• စီမံကိနး္ ွ့်္အကစ္ လ္ က္႐ွေိပဳသစာ ဥ ေဒမ စားလ၊ နန္းဥ ေဒမ စားလ၊ စံံ ိန္စံန နး္မ စားလ၊ လမး္န န္ံ က္မ စား ွ့်္ 

ပဳသတ္မွတ္ံ  က္မ စားကိ ိေဖစ္ာုျ ုျံ်္း။ 

• စီမံကိနး္လ ိ္ေအစာ်္ုျံ်း္ေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ ေကစာ်္းက  ိးလ၊ အိးိက  ိးမ စားကိ ိ ေလလ့စာအန္းစစ ္

တ်္ုျ ုျံ်္း။ 

• ပဳသ့်္ေလ စ္ာပဳသန့္ ေလ ွစာ့ံ ေီးလ၊ တိိးတက္ေစေီး နန္းလမ္းမ စား ွ့်္ ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္႐မစစ္ေအးမန့္ 

 ံ က္မ စား ွ့်္ စီ စဥ္မ စားကိိ ေဖစ္ာုျ ုျံ်္း။ 

•  တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္မ စားလ၊ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္႐မစစ္ေအးမမ စီ စဥ္မ စားလ၊ က န္းမစာေီး ွ့်္ 

လိ ္်နး္ံခ်္ေုး   ီစာရက္်္းီွ် ္းေီး စ ီစဥမ္ စားလ၊ ေီးေ ္ ေုျံ ေန စား ေတခ္ၾကံ  ါ 

က ေအစာ်္ီ ခက္နိိ်္ီန္ုျ ်အ္်္မ စ ီစဥ္မ စားလ၊မိိ်း္ တိပ္ဳသိမ္းမမ စ ီစဥ္မ စားလ၊ လမူမအိိ်္ီစာတစာဝန္ရူမမ 

တစာဝနပ္ဳသတိတ္မူ  စ ီစဥမ္ စား ွ့်္ အက္စ လ္ွ က္ီွိေပဳသစာ  စ ီစဥ္မ စားကိိုျ ်အ္်္ေဖစာ္ုျ ုျံ်္းလ၊ 

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥက္ိိ ေလလ့စာီစာတခ်္  ဓိက စားုျဖ့်္ ေ စာက္ ါ နန္းလမး္ ွစ္နနး္ုျဖ့်္ 

ေလလ့စာအန္းစစပ္ဳသခစားမန္ ုျဖစ္ ါပဳသန။္  

 ထမနနး္လမး္  ေုျမမ က္ ွစာပဳသခ်္ုျ ် ္ေန ထစားလ၊ီစာပဳသီဥတိ ေုျံ ေနလ၊ုူမိေဗဒပဳသခ်္ုျ ်္လ၊မိိး ေလ 

ဝပဳသ ေုျံ ေနမ စားလ၊လူမမစးီ ခစား ေုျံ ေနမ စား ွ့်္ ုျံစားအက္စ လ္ က္႐ွိေပဳသစာ ံ က္ လက္မ စား ါ 
ဝ်္ေပဳသစာ ေဒပဳသအိိ်္ီစာ  ံ က္ လက္မ စားကိ ိုျ ်အ္်္္  ေလလ့စာ အနး္စစ္ုျံ်္း ကိိ   ုျ  လိ ္ုျံ်္း။ 
ဒတိရိနနး္လမး္ ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေီ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး ွ့်္ အူနံပဳသံမ စားကိိ 

စီမံကိနး္ဧီရိစာတခ်္းတခ်္ ေလလ့စာတိိ် ္းတစာုျံ်း္ကိိုျ  လ ိ္္ ကခ်္းအ်း္ေလ့လစာေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း။ 
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ကခ်း္အ်း္ေလလ့စာေအစာ်္ီ ခကု္ျံ်း္ 

 ီးဂတ္ တ္ဝန္းက ်္ဝန္ေအစာ်္မမလိ ္် န္းမ ွဖခြြဝ်္မ စားပဳသန္ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်း္ 

လိ ္်နး္ေအစာ်္ီခကပ္ဳသန့္စီမံကိန္း ီိရစာပဳသိိ္ ၁၀.၇.၂၀၁၉ မွ ၁၂.၇.၂၀၁၉ ထ ိကခ်္းအ်္းေလလ့စာံြ္ ါပဳသန္။ 

စီမံကိနး္ ွ့်္အကစ္ လ္ က္႐ွေိပဳသစာ ေုျမမ က္ ွစာပဳသခ်္ုျ ်္လ၊ ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္းလိ ္် န္း ွ့်္ 

 တပ္ဳသက၍္ ေအစာ်္ီ ခက ္ိံ အ့်္အ့်္လ၊  တ္ဝနး္က ်အ္ိိ်္ီစာ ီန ္ေပဳသခး (ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ 

ေီ ီန ္ေပဳသခးလ၊ ေုျမ ီန္ ေပဳသခးလ၊ အနူံပဳသံ) မ စားလ၊ ေီ ပဳသိံးုျ  မမ ေုျံ ေနလ၊ လိ ္်နး္တခ် ္းအကပ္ဳသခရ ္

ေီးလမ္းမ စား ေဖစာကလ္ိ ထ္စားမမ  ေုျံ ေနလ၊ စခန္္ စ္ေုျမစစာ ေုျံ ေန ွ့်္ စခန္္ စ္ေီ ေုျံ ေနလ၊  

ပဳသစ္ ်္မ စား  စစားထိိးုျ နလ္န္ စိကိ္  ိ းမန့္ စီ စဥ္ ွ့်္ လိ ္်န္းအိိ်္ီစာ  ေုျံ ေနမ စားကိ ိ

ပဳသိီွိ ိိ်္ီန္ တခက္ ေုျမုျ ်က္ခ်္းအ်္းစစ္ေအးုျံ်္း ကိိေအစာ်္ီခက္ံြ္ ါပဳသန။္ ထိိ္ ုျ ်္ လိ က္ခက ္ 

တခ်္းီိွ ေလ ီန္ ေပဳသခး  ွ့်္ အူနပံဳသံ  မစာၸကိိ ပဳသိီ ိွ ိိ်္ီန ္တခက္ Haz-Scanner EPAS  ွ် ္ ့Digital 

Sound Level Meter တိိ္ကိိ  ပဳသံိးုျ  ံ ီး တိိ်္းတစာံြ့ ါပဳသန။္ ထိိ္ ုျ ် ္ ေီ ီန ္ေပဳသခး ွ့်္  

ေုျမ ီန ္ေပဳသခး တိိ်း္တစာီန္ တခက္ နမူနစာမ စား ေကစာကရ္ူံြ့ံ ီး ီနက္ိန္ီိွ  ါတ္ံခြံ န္းမ စားတခ်္ စစ္ေအး 

ံြ့ ါပဳသန။္ စမီံကိနး္ ီရိစာီိွအူနပံဳသ ံီန္ ေပဳသခး တိိ်း္တစာမမမ စားကိ ိ (လိ က္ခက ္တခ်္း)  ွ့်္ 

(လိ က္ခက ္ုျ ်္) တိိ်္းတစာမမမ စားကိ ိ (Digital Sound Level meter) ုျဖ့်္တိိ်္းတစာမမမ စားကိိ ုျ  လ ိ္ံြ့ံ ီးလ၊ 

စီမံကိနး္ ီရိစာ တခ်္း တနိ္ံါမမမ စားကိလိန္း (Vibration Level meter VM-55) ုျဖ့်္တိိ်္းတစာမမ 

မ စားုျ  လိ ္ံြ ့ါပဳသန္။  

ဇရစား (၁.၁) စမီကံနိး္ဧီရိစာတခ်း္  တဝ္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာ  ီန ္ေပဳသခးမ စားကိ ိတိိ် ္းတစာံြ္ပဳသန ္စကက္ိီ ရိစာမ စား 

စဥ ္  မ  ိး စစား တိိ် ္းတစာနိိ် ပ္ဳသန္္  တဝ္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာ 
 ံ က ္လကမ္ စား 

တိိ် ္းတစာပဳသန္္ ကိီ ရိစာ 

 
 
၁။ 

 

 

 

Haz-Scanner EPAS 

 

 

PM10 လ၊ PM2.5 လ၊ SO2 လ၊ NO2 လ၊ CO2 နွ့်္ CO 

 
 
၂။ 

 

Digital Sound Level 

Meter 

 
အူနံပဳသံ 

 

၃။ 
Vibrationl Level 
meter VM-55 

တိန္ံါမမ ီန္ ေပဳသခး 
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၁.၃  တဝ္နး္က ် ္စမီံံ န္္ံခြမမ  စီီ ်္ံ စံစာေီးပဳသစားီစာတခ် ္ ါဝ်္ံ ြ္ပဳသန့္  ဖခြ္ဝ်မ္ စား 

 ီးဂတ္ တ္ဝန္းက ်္ဝန္ေအစာ်္မမလိ ္် န္းမွနလီစာလ်း္လကက္ိမမၸီလီမတိက၏္ ေီ ပဳသတ  တးူေဖစ္ာ 

ထတိ္လိ ေ္ီးစီမကံိနး္ တခက္  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ်္ံစံစာ (Environmental Management Plan-

EMP) ကိိ ေီးပဳသစားုျ  စိံြ ့ါပဳသန္။ ဤအ္စရပဖ မ္ ာ ေရူႊ ူု္ၱ္ာရ သြပဖာ ္ကဝပဖ ြ္ႊကဖဖာ အ ြြ္ဝပဖီ  ူ က ာာ 

 ေအ ကဖသြပဖာ ေ  ဖု္  ူ္ကပဳသန္။  

ဥးီတ်ေ္ စာ်မ္ိးိ (ဒါ႐ိကိတ္စာ) 

ဦးတ်ေ္ စာ်္မိိးပဳသန ္  ီးဂတ္ တ္ဝနး္က ်္ဝန္ေအစာ်မ္မကိမမၸီလီမတိက္တခ် ္ ဒါ႐ိိကတ္စာ ဖခြ္ဝ်္တစ္ဦး 

ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ပဳသပူဳသန ္၁၉၉၄ ံိ ွစ္တခ်္ ေီအ်္းပဳသစေ္တစာတကတပဳသိလိ္မ ွပဳသ ိမံ (ပဳသစ္ေတစာ နစာ) ုခြ္ကိိီီွိံြ္ ါ 

ပဳသန္။ ထိိ္ုျ ်္ ၁၉၉၈ ံိ ွစ္တခ်္ Asia Institute of Technology မွ Remote Sensing and GIS   ုျဖ်္ ့

မဂစာုခြ္ကိိ ီီွိံြ္ ါပဳသန္။ ၎ ုျ ် ္  စာီ ွစဖိတိ္ေဒပဳသီွိ ဖခြ္ံဖိ းအြ ိိ်္်ံမ စား တခက္  တ္ဝနး္က ်အ္ိိ်္ီစာ 

အန္းစစ္ုျံ်္းလ၊ နန္း နစာဖခြ္ံဖိ းတိိးတက္မမ ွ့်္ စခမ္းေအစာ်္ီန္ုျမ့်္မစားေစီနလ္ိ ေ္အစာ်လ္ွ က္ီွိ ါပဳသန။္ 

 ီးဂတ္ တ္ဝန္းက ်္ဝန္ေအစာ်္မမ ကမိမၸီလီမိတက္၏ မူဝါဒအိိ်္ီစာထိန္း ွိုျံ်္း ွ် ့္ စီမံံန္္ံခြုျံ်္း တခက္ 

တစာဝနရ္ူေအစာ်္ီခကလ္ွ က္ီ ွိ ါပဳသန။္ 

ၾကစားကစာလ ၾကေံ းလိ က္ိိ် ္ပဳသူမတွ္ ံိတ်္ုျံ်း္ ေထစာက္ ထစားလက္မတွ္ မွစာ ၁၀၁၀၃ ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

(ံခ် ့္ုျ  ပဳသန့္ကကခမ္းက ်္မမနရ ္ရ္မ စားမွစာ- Facilitation of meeting, Land Use, Risk Assessment and 

Hazard Management and RS and GIS.) 

ဥးီ ိိ်ေ္ဇစာ္ဝ်း္ (စမီကံနိး္တခြဖက ္ီစာီွ)ိ 

္စူလ ာပဖေဇ ဖဝပဖူႊကဖ ၂၀၁၅ ံိ ွစ္တခ်္ပဳသစေ္တစာတကတပဳသိလိ္မွ ုခြြီီိွံြ့ုျ ီး ီးဂတ ္တဝ္န္းက ် ္ ဝန္ေအစာ်္မမ 

ကိမမၸီလီမတိက္တခ်္ စမီံကိန္းတခြဖက ္ီစာီွိ ီစာထူးုျဖ့်္ တစာ၀နထ္မ္းေအစာ်္လ က္ ီိွ ါပဳသန္။ 

 တ္၀နး္က ်္အိိ် ္ီစာ ွ်္္  တပ္ဳသက္ေပဳသစာ စီီ်္ံံစစာမ စားေီးပဳသစားုျံ်္းလ၊  မ စားုျ န္ပဳသူ မ စား ွ့်္ ေအခးေ ခး 

တိိ်္ ်္ုျံ်္း လ၊ ပဳသတ်း္ ံ က္ လက္မ စားီရူုျံ်္း ွ့်္ အက္စ လ္ွ က္ ီွေိပဳသစာ စီမကံိန္းမ စားတခ်္ 

လိ ္ေအစာ်္ံြ္ပဳသန္မွစာ  ေတခြ ၾကံ  (၃)  ွစ္ံန္္ီွိံ ီးုျဖစ္ ါပဳသန။္ 

ဥးီပဳသန္္ဇ်ေ္ စာ် ္(စမီကံနိး္လကေ္ထစာက)္ 

ဦးပဳသန္္ဇ်္ေ စာ်ပ္ဳသန္၂၀၁၈ ံိ ွစ္တခ်္ီနက္ိန္နန္း နစာတကတပဳသိလိ္မ ွB.E (Mining Enginering) 

ုခြြီီိွံြ့ုျ ီး  းီဂတ ္တဝ္န္းက ်အ္ိိ်္ီစာ ဝန္ေအစာ်္မမမ စား ကိမမၸီလီမတိကတ္ခ်္ စီမံကိနး္လက္ေထစာက္ 

ီစာထူးုျဖ့်္ တစာ၀နထ္မး္ေအစာ်လ္ က္ ီိွ ါပဳသန။္ လိ ္်နး္ေအစာ်္ီခကပ္ဳသူမ စား ွ့်္ ေုျ စာအိအိကအ္ံုျံ်္းလ၊ 

လူမမစစတ္မး္ ေကစာက္ရုူျံ်္းမ စား ွ့်္  တပ္ဳသတ္္  တစ္  ွစ္ံ န္္  ေတခြ ၾကံ ီိွ ါပဳသန္။ 
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ဥးီဇ်မ္်း္ထက ္(စမီကံနိး္လကေ္ထစာက)္ 

ဦးဇ်္မ်္းထကပ္ဳသန ္ ၂၀၁၆ ံိ ွစ္တခ်္ B.Sc (Chemistry) ုခခြ္ကိိ မံိီခစာတကတပဳသိလိ္မွီီွိံြ္ံ ီး စီမကံိနး္ 

လက္ေထစာက္ီ စာထးူုျဖ့်္  ီဂတ္ တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီစာဝန္ေအစာ်မ္မကမိမၸီတခ်္ လ ိ္ကိိ်လ္ွ က္ီွိ ါပဳသန္။ 

ကခ်္းအ်္းေလလ့စာတိိ်း္တစာုျံ်္းလ ိ္်န္းမ စား ွ့်္ (၁) ွစ္ံန္္  ေတခ္ ၾကံ ီိွ ါပဳသန္။ စမီံကိန္း တန္ေနီစာ ။္ 

 တ္ဝနး္က ်္အိိ် ္ီစာ ံ က ္လက္မ စားစိေအစာ်း္ုျံ်္း ွ် ့္ တိိ်း္တစာုျံ်္းမ စားကိိ ေအစာ်္ီခက္ ါပဳသန။္ 

 

  ကမိမၸ ီလ ိစ္စာ  ုျ န့္ စံိ 

 

 

 ီးဂတ္ တ္ဝန္းက ်္ ဝန္ေအစာ်္မမကိမမၸီလိမိတက္ 

ေလအိ ္ီိ ္ပဳသစာလမ္း 

၁၀ မိိ်္လ၊ ုျ န္လမ္းလ၊ ေစစာ္ုခစားႀကီးကိန္းလ၊ 
       ်္းစိန္ံမိ .နရ ္ီန္ကိန္။ 

        တရ္လီဖိန္းနံ ါတ္။ +၉၅ ၁ ၆၆၇၉၅၃လ၊  
ဖက္စ္နံ ါတ္။ +၉၅ ၁ ၆၆၇၉၅၃ 

      URL: www.eguardservices.com 

  

http://www.eguardservices.com/
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 ံနး္ (၂) စမီကံနိး္ ေၾကစာ်း္ ီစာေဖစ္ာုျ ံ က ္

၂.၁ စမီကံနိး္အိိ် ္ီ စာ ေုျံံေံဖစာ္ုျ ံ ကမ္ စား 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္ပဳသန ္ေ  ီပဳသတ  တူးေဖစာ္ထတိ္လ ိ္ုျံ်္းလိ ္်န္း ေအစာ်္ီခက္ီန္  တခက ္

ံခ် ့္ုျ  ံ က္ီီိွေ စာ် ္ေလွ စာကထ္စားေနေပဳသစာ ကိမမၸီတစ္ံိုျဖစ္ ါပဳသန္။ စီမကံိန္း စား လိ က္ခက္ုျ ်အ္်္ုျံ်္း 

ကစာလလ၊ လ ိ္်န္းလန္ တ္ုျံ်္းကစာလ ွ့်္ လိ ္်န္း တိပ္ဳသိမ္းကစာလဂူ၍ ပဳသံိး ိိ်္း  ိိ် ္း၍ ေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစား 

မန္ုျဖစ္ံ ီး ရံလိက္ီ ိွတခ်္ လ ိ္ကခကလ္ိ က္ိိ်္ံခ် ့္ီီိွ ီန ္တခက ္  ေလ ွစာကထ္စားကစာလုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

လိ က္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလလ၊ လိ ္်နး္လန ္တက္စာလ ွ့်္ လိ ္် န္း  ိတပ္ဳသိမး္ကစာလမ စားတခ်္လနး္ တနအ္ြဥ 

 ဒလ၊ပဳသတမ္ွတစ္ံံ ိန္စံ မန္းမ စား ွ့်္ နီ တ္ဝနး္က ်္ ေ ္ထိံိကိ္မမ နန္း အံိးုျဖစ္ေ စာ်္ ေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစား 

မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

 အိုိျ  လ ိ္် နး္ မ  ိး စစား ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ထိတ္လိ ္ုျံ်္းလိ ္်န္း 

တနေ္နီစာ ေီၾကန္ေဒပဳသလ၊ေီၾကန္ေက းီခစာ ိ ္စိလ၊ မတ ီစာံမိ ြနရ္လ၊ မ  ေလး 

တိိ်္းေဒပဳသႀကီး 

ေုျမ ံိ န နး္ 93/B-8, A-815869, B-819869, C-819865, D-815865 

 က ရ ္ဝနး္ (၂၀)  က 

 ါတပ္ဳသတ   မ  ိး စစား ေီ ပဳသတ   

တူးေဖစ္ာမန့္စနစ ္ ေုျမေ စာက္ပဳသတ  တူးေဖစ္ာနန္းစနစ္ 

စမီကံနိး္ေအစာ်္ီ ခကမ္န့္ ဖခြ္ စနး္ နီလစာလ်္းလက္ကိမမၸီလီမိတက္ 

 ဖခြ္ စန္းမတွ ္ံိတ် ္မတွ္ နံ ါတ္ ၃၄၄၁/ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

အကပ္ဳသခရ္ီ န ္ဂိ  ိလ ္ ဦးပဳသန္းံိိ်္ (တစာဝန္ံံ) 
ဖနိး္န ံါတ ္ ၀၉၇၉၇၇၅၈၅၆၈ 
အကပ္ဳသခရ္ီ နလ္ ိစ္စာ  မွတ္ (၉)လ၊ ီတနစာပဳသီီိလမ္းလ၊ ဇဝနီ ္ကခက္လ၊ ပဳသကၤန္းကကခန္းုျမိ ြနရ္လ၊ 

ီန္ကိန္ုျမိ ြ။  

၂.၂ ီ်း္ ွးီုျမ   ္ွမံမ  မစာၸ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီ လမီိတက္ပဳသန ္ ၁၀၀ ီစာံိိ်္ မန္း ုျမန္မစာ ိိ်္်ံပဳသစား ိိ်္ ီ်္ ွးီုျမ  ္ ွပံဳသန့္ ကမိမၸီ 

တစ္ံိုျဖစ္ ါပဳသန္။ ေ  ီပဳသတတ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္လိ ္်န္း ေအစာ်္ီခက ္ိိ်္ီ န္ ုျမန္မစာေ်ခ (၂၇၉,၅၀၀,၀၀၀) 

က  ္ံန္္ ီ ်္း ွီးုျမ  ္ ွထံစား ါပဳသန္။ ၎ီ်္ ွးီုျမ  ္ ွမံမကိ ိေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္း ွ့်္ အက္စ ္ေနေပဳသစာ 

လိ ္်နး္မ စားလ၊  တဝ္န္းက ်အ္ိိ်္ီစာ စီမံံ န္္ံခြမမလ၊ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန္္ီွမြစစ္ေအးုျံ်္း စီ စဥလ္၊ ပဳသစ္ ်္မ စား 

ုျ န္လနစ္ိိက္  ိ းေ းမန့္  စီ စဥ ္  ွ်္ ့လူမမေီးအိိ်္ီစာတစာဝနရ္ူမမ  စီ စဥ ္ စပဳသန့္ စ ီစဥတ္ိိ္တခ်္ 

 ပဳသံိးုျ   ိိ်္ီန္ီန္ီခရ္ ါပဳသန္။ ေပဳသးစတိ္ံန္္မွန္းကိနက္ စီတိက္ိိ ေ စာက္ ါဇရစားတခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါ 

ပဳသန္။ 
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ဇရစား (၂.၁) ီ်း္ ွးီုျမ   ္ွမံမ  စ ီစဥ ္(ံန္္မနွး္ကနိက္ စီတိ)္ 

စဥ ္  ေၾကစာ်္း ီစာ ံန္္မွန္းကိန္က ေ်ခ (က  ္) 
၁။  ေအစာက္ ဦးတန္ေအစာက္ုျံ်္း ၅,၀၀၀,၀၀၀ 
၂။ လိ ္ကခက္ီံိးေအစာက္လိ ္ုျံ်္း ၃,၀၀၀,၀၀၀ 
၃။  စုန္းပဳသိိေလွစာ်္ီံိေအစာက္လိ ္ုျံ်္း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 
၄။ ထမ်္းစစားေအစာ်္ေအစာက္လိ ္ုျံ်္း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 
၅။ ေီ ပဳသန္္စ်္ီန္ ေအစာက္ ဦးေအစာက္လိ ္ုျံ်္း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 
၆။ ေုျမတူးစက္ဝရ္ရူုျံ်္း ၂၄၀,၀၀၀,၀၀၀ 
၇။ စီမံံန္္ံခြေီး တခက္ ပဳသံိးုျ  ီန္ ကစား ၁ စီးဝရ္ုျံ်္း ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ 
၈။ ေထစာ္လစာဂ ီ ၁ စီး ၈,၀၀၀,၀၀၀ 
၉။ မီးစက္ဝရ္ရူုျံ်္း ၁,၅၀၀,၀၀၀ 
၁၀။ ေလမမတ္စက္ ွ့်္  ်္ဂ ်္ (၂၅ Hp) ၃,၀၀၀,၀၀၀ 
၁၁။ Jack Hammer (Air Type) (25mm-DrIII) ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

စစိေိ ါ်း္ ၂၇၉,၅၀၀,၀၀၀ 

 

၂.၃ စမီကံနိး္တနေ္နီစာနွ် ့္ေုျမေနီစာ က ရ ္ဝနး္ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္၏ ေ  ီပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္းလိ ္် န္းပဳသန္ ေီၾကန္ေဒပဳသ လ၊ေီ 
ၾကန္ေက းီခစာ  ိ္စိလ၊ မတ ီ စာံမိ ြနရ္လ၊ မ  ေလးတိိ်း္ေဒပဳသႀကီး တခ် ္တန္ီ ိွုျ ီး ေုျမ ိံန န္းကိန္း ေုျမစာက ္
လတ ီက   ၂၂° ၉' ၃၈.၄၁"  ွ့်္  ေ႐ွြေလစာ်ဂ္ ကီ   ၉၆° ၁၇' ၂၀.၇၇"  တခ်္တန္ီ ိွ ါ ပဳသန္။စီမကံိနး္၏ 
 ေနစာက္ေတစာ်္ု က္တခ် ္ ေ စာ်ပ္ဳသေုျ ီခစာလ၊  ေနစာကေ္ုျမစာက္ု ကတ္ခ်္က်္းီခစာလ၊ ေတစာက္ုကတ္ခ်္  က 
(၅၀၀၀) က ရ္ဝန္းေပဳသစာ ဖေရစာ်း္ေတစာ်္ေီ မိိ် ္းလ၊ ေုျမစာက္ု ကတ္ခ်္ ေက စာက္အနေ္လးီခစာ  ွ်္ ့  ေီြွ 
ုက္တခ်္ ဇးီုျဖ  ်္ေတစာ်္ေဂါ်္းေက းီခစာ တိိ္ ပဳသီးပဳသီးတန္ီိွံ ီး လ ိ္ကခက္ ီရိစာ ွ့်္  နီးအံိးေက းီခစာမွစာ ၃ 
မိိ်္ံန္္ေဝးကခစာ ါပဳသန္။ စိစိေ ါ်္းေုျမေနီစာ က ရ ္ဝနး္မွစာ   က(၂၀) ီိွုျ ီး လ ိ္ကခကထ္ိ ္စခန္းမွတ္မ စားမွစာ 
(A) E- 220286.886 N-2453276.132 (B) E- 220573.516 N- 2453271.015 (C) E- 220568.514 N- 
2452990.483 (D) E- 220285.053 N- 2452980.776 တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။  

၂.၄ စမီကံနိး္ကစာလလ၊ ထတိ္လ ိမ္န့္ထိတက္နိန္ွ် ့္ နစွ ္လိကိ္ပဳသတ  ထခကရ္မူမ 

စီမံကိနး္၏စိစိေ ါ်္းံန္္မွန္းပဳသတ  တခ် ္းကစာလမွစာ (၁၀)  ွစ္ုျဖစ္ုျ ီးံခ် ့္ုျ  မိန္္ကစာလမစွာ (၁) နွစပ္ဳသကတ္မး္  

ုျဖစ္ ါပဳသန္။ နီလစာလ်း္လက္ကိမမၸီ ေနုျဖ့်္ လိ က္ခက ္တခ်္းတခ်္ ပဳသန္္စ်္ုျ ီးေီ ီိိ် ္း အ့်္ကိိ 

ထတိ္လိ ပ္ဳသခစားမန္ုျဖစက္စာ ေ  ီေံ စာ အ့်္ကိိမူ မ  ေလးေ စာ်္ပဳသမစာ ိေီ က ိ ံ ကပ္ဳသန္္စ်္လိ ္် န္းပဳသိိ္ 

 ိိ္ေအစာ်ေ္အစာ်္ီခက္ပဳသခစားမန္ုျဖစ္ပဳသန။္ ုျဖစ္ေုျမစာက္နိိ်စ္ခမ္းေလ့လစာမမ ီ စစိိေ ါ်္းပဳသတ  ပဳသိကိ ္ တန္ံ  ိန ္

(၄၇၀၀၃.၅၅) တန္ီိွ ါပဳသန။္ MTY 1 လ ိ္ကခကပ္ဳသန္ ပဳသရံဇစာတနွ့်္ပဳသုစာဝ  တဝ္န္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမ္းေီး 

ဝန္ၾကးီးစာနလ၊  မတွ္(၂)ပဳသတ  တခ်္းလိ ္်နး္၏  ေပဳသးစစားလ ိ္ကခက ္  ေနနွ်္ ့ လိ က္ိိ်္ံခ် ့္ီထစားေပဳသစာ 

၂၀ က လိ က္ခက္ေဂစာ်္းတစ္ံိုျဖစ္ေပဳသစ္ာလန္း ရံ်္ကပဳသတ  ထတိလ္ိ ္ုျံ်္းမီိွေပဳသစာေၾကစာ့်္တခက္ံ က ္

တ်္ုျ ထစားေပဳသစာ စိစိေ ါ်္းပဳသတ  ပဳသိကိ္၏ံန္္မွန္းတန ္(၄၇၀၀၃.၅၅) တန္ထတိရ္ူနိိ်မ္န္ဂရိအူ ါပဳသန္။ 
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၂.၅  စမီကံနိး္တခ်း္ီွ ိ ေအစာက ္ဥမီ စား ွ့်္ အကစ္  ္ေအစာက ္ဥမီ စား 

နီလစာလ်္းလက္ေီ ပဳသတ  တးူေဖစ္ာေီးလိ က္ခက္ စိစေိ ါ်္းေုျမေနီစာ က ရ ္ဝန္းမစွာ  က (၂၀) ီိွုျ ီး 

လိ က္ခက ္ေုျံစိကိ္ီံိးကိိလ ိ္ကခက္ တခ်္းတခ် ္တနေ္အစာက္ထစား ါပဳသန္။လိ က္ခက္ တခ်္း 

တန္ေအစာက္ထစားေပဳသစာ  ေအစာက္ ဦးမ စားမွစာ ေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစပ္ဳသန။္ 

(၁) ကမိမၸီီ ံိးံနး္ (၁)ေအစာ် ္
(၂)  လိ ္ပဳသမစား ိ ္ေအစာ်္ (၁) ေအစာ် ္
(၃) ထမ်္းံ က္ေအစာ်္နွ့်္တခြလ က္ထမ်္းစစားေအစာ်္ (၁) ေအစာ် ္
(၄) စတိိံန္း (၁) ေအစာ် ္
(၅) ေီံ ိ းံန္းနွ့်္ ိမ္ပဳသစာ (၁) ေအစာ်္ တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

 

၂.၆ ေုျမေ စာကေ္ီနွ် ့္ ကခစာ ေဝး 

စီမံကိနး္ ီရိစာ တခ်္းတခ်  ္  ပဳသံိးုျ  မန့္ေီ ီ်း္ ုျမစ္မွစာ စမိ္္စမ္းေီုျဖစ္ ါပဳသန္။ စီမကံိန္း ီိရစာတခ်္ 

ေီကနတ္စ္ံထိစားီွိံ ီး ထိိေီကန္မွစာ  လွ စား ေ  ၂၀  ွ် ္ ့ န ံ၁၅ ေ ုျဖစ္ံ ီး  နကမ္ွစာ ၇ ေ ံန္္ီွိ ါပဳသန္။ 

လိ ္်နး္လိ ိ ္ံ က ္ီ  ဝီစိတခ်္းေီတူးေဖစ္ာ၍  ပဳသံိိးုျ  မန္ုျဖစ္ ါ ပဳသန။္  ေုျမေ စာက္ေီ  ကခစာ  ေဝး 

မွစာ ေ  (၁၅၀၀-၂၀၀၀) ံန္္ေဝးကခစာေပဳသစာေၾကစာ့်္ ေုျမေ စာက္ေီထိံိကိ္ ိိ်မ္မမွစာ  လခန္နန္း ါ  ါပဳသန္။ 

၂.၇ ပဳသံိးစခြမန့္ စာတ ိစုနး္မ စား  ါ ဝ်က္နိၾ္ကမ္း စုနး္မ စား 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္မွေအစာ်္ီခက္မန့္ ေီ ပဳသတ  တးူေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္း လိ ္်နး္ပဳသန ္

 ေုျမေ စာက္ပဳသတ  တူးေဖစ္ာနန္းကိ ိပဳသံိးုျ  မန္ုျဖစ္ေပဳသစာေၾကစာ့်္ ေဖစာက္ံခြီန္ ရမး္လိိ  ္ ါ ပဳသန္။  ေ  ီ 

ပဳသတ  ထတိလ္ိ ္မန့္နန္းစဥမ္ွထခက္ီိွလစာမန့္ ေီ ပဳသတ  ီိိ် ္း မ  ိး စစားေ ္မတူန္္   ပဳသံိးုျ  ီမန့္  စာတ ိ

 စုန္းမွစာ အိိ်ရ္စာနိကိ ္ (ပဳသိိ္) ုျ ဒါးေပဳသစ္ာလန္းေကစာ်္းလ၊ နစွ္မ ိ းလံိးေပဳသစ္ာလန္းေကစာ်္း  ပဳသံိးုျ  ီ မန ္

ုျဖစ္ပဳသန။္ လ ိ္်န္းလန္ တ္ံ နိ္တခ် ္ တစ္ ွစ ္တခကရ္မ္းလိ ိ ္ံ က္မွစာ ုျဗ န္းတန္ (၃၀၀) 

ထတိ္ရူီန္ တခက္ (၁၃၀၀) ကလီိိဂီ ္လိ ိ ္ ါပဳသန္။  ပဳသံိးုျ  မန့္ ရမ္း မ ိ း စစားမွစာ ANFO 

(Ammonium Nitrate+ Fuel Oil) ုျဖစ္ံ းီလ၊ တစ္ ွစ္ံန္္မွနး္ရမး္ (ပဳသိိ္မဂတိ္) ANFo (၁.၂)  တန္ံန္္လ၊ စနကတ္ ံ

(၁၈၀၀၀) ံိ ံန္္ ပဳသံိးုျ  ေအစာ်္ီခက္ ါမန္။ ရမး္ ွ် ့္အက္စ ္ စုန္းမ စား ရစာရပီဳသိိေလစွာ်ထ္စားီွိမမကိ ိ

 ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာပဳသူမ စားမ ွ  ဖခြ္ဖခြ္စန္းံ ီး ေီၾကန္ေဒပဳသတခ်္  ဖခြ္ ိိ်္ ေအစာက ္ဥးီတစ္လံိး 

တန္ေအစာက္ံ ီး  ဖခြ္၏ ိ ္ံ    ္မမေ စာက္တခ် ္ ထိန္းပဳသမိ္း ထစား ါမန္။ လိ ္် န္းလိ ိ ္ံ က္ေ ္မတူန၍္ 

လိ ္်နး္တစာဝန္ံံလ၊ လိ က္ခက္တစာဝန္ံံမတွစအ့္်္ မိိ်္းတစာဝန္ံမံ စားပဳသိိ္ထတိ္ေ းေအစာ်္ီခက္ ါမန္။ 

လိ ္်နး္ံခ်္မလွခြ၍  ုျံစားေနီစာမ စားပဳသိိ္ ကိိ်တ္ခရပ္ဳသရ္ေအစာ်္မမမီွေိစေီး လ ိ္ကခကတ္စာဝန္ံမွံ 

ၾက ္မတ္စစေ္အးေအစာ်္ီခက္ ါမန။္ လိ ိ ပ္ဳသန့္ရမ္း စား ပဳသရဇံစာတ ွ့်္ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္း 

က ်ထ္ိန္းပဳသိမး္ေီးဝန္ႀကးီးစာနလ၊  မွတ ္(၂) ပဳသတတ တခ်္းလိ ္်နး္ပဳသိိ္ တ်္ုျ ေအစာ်္ီခက္ ါမန။္  



19 
 

တစ ္စွ ္တခကလ္ိ ိ ပ္ဳသန့္  ါတ ိစုနး္ မစာၸ 

စဥ ္  ါတိ စုန္း မန္ ုျဗ န္း တစ္တန္ တခက္လိိ  ္ံ က္ ုျဗ န္းတန္ (၃၀၀) 
 တခက္လိိ  ္ံ က္ 

မွတ္ံ က္ 

၁။ အိိ်္ရစာ ိိက္ ၂၀ က  ္ပဳသစား ၆၀၀၀ က  ္ပဳသစား  

၂။ ုျ ဒါး ၂ က  ္ပဳသစား ၆၀ က  ္ပဳသစား  

 

၂.၈ စမီကံနိး္လ ိ္် နး္ အ့်္အ့်္ေအစာ်္ီ ခကမ္မ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္၏ ေ  ီပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္းလိ ္် န္း ေအစာ်္ီ ခက္မန့္  ီရိစာ  

တခ်္းီိွ ေီ ပဳသတ  ပဳသန္ ေုျမေ စာက္ပဳသတ  ပဳသိကိ္ ုျဖစ ္ တန္ီွိေနပဳသန့္ ပဳသတ  ပဳသိိက ္  မ ိ း စစား 

ုျဖစ္ေပဳသစာေၾကစာ့်္ ေုျမေ စာကပ္ဳသတ  တးူေဖစ္ာုျံ်္းနန္းစနစ္ ကိ ိပဳသံိးုျ  ပဳသခစား  ါမန္။   ေအစာ်္ီခက္မန့္ ေီ  

ပဳသတ  တးူေဖစ္ာုျံ်္းလိ ္်နး္လိ ္ေအစာ်္မမနန္းစဥ္မစွာေီ  ါဝ်္ေပဳသစာပဳသလ်း္ေၾကစာ (Quartz Veins) 

ကိိ ေုျမေ စာက္ဥမ်္မ စား (Adit)လ၊ ၄’ x ၄’ စိကိက္ ်္းမ စားတူးေဖစ္ာ္ ေီ  ါဝ်္ေပဳသစာ ပဳသလ်္းေၾကစာမ စား (Quartz 

Veins) ထတိရ္ူပဳသန္ ့ေုျမေ စာက္ပဳသတ  တူးေဖစ္ာုျံ်္းစနစ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း အ့်္အ့်္မွစာေ စာက ္ါ တိိ်္းုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

(က) ေီ ပဳသတ  စခြဝ်္နိိ်ပ္ဳသန့္ဇိန္ကိပိဳသတ္မွတု္ျံ်္းနွ် ့္ ေ ္ရံေုျမမ ကန္ွစာုျ ်္ီွ်း္လ်္းုျံ်း္။ 

(ံ) ေုျမေ စာကပ္ဳသတ  တူးေဖစ္ာုျံ်္းစနစ ္ (Underground Mining Method) ုျဖ့်္ (၄’ x ၄’)  ေဒါကလ္ိကိ ္

စိိကက္ ်္းတူးေဖစ္ာုျံ်္း။ 

(ဂ) ေီ ပဳသတ  စခြဝ်္ဇံိနွ့်္ေီ  ါနိိ်ပ္ဳသန့္ ပဳသလ်္းေၾကစာေတခြ ပဳသန့္ နကေ္ ပဳသိိ္ ေီစာက္ေပဳသစာ ံါ ေီ  ါ 

ပဳသန့္ုျဗ န္းေၾကစာ ေန ထစားကိလိိကိ္္ လိမၸ္မ(Adit)လ၊ လိမၸ္ုျဖတ္(Crosscut)မ စား ေဖစာကလ္ိ ္ုျံ်း္ 

(ဃ) ေီ လံိးဝမ ါဝ်္နိိ်ပ္ဳသန့္ေက စာက္မ စား စား ီန ံိတတ္ခ်္ထန့္္ ေီ ေၾကစာမေတခြပဳသန့္ လိမၸ္မလ၊ 

လိမၸ္ုျဖတ္မ စားနွ့်္ထတိ္လ ိ္ုျ ီးလိမၸ္မ စားတခ်္ေဒါက္ ုျဖစဖ္ိိ္ုျံ်္း (Cut and fill) နွ့်္ ံ  ိြ ကိိေုျမေ ္ 

ပဳသိိ္ဝန္ံ ီစကု္ျဖ့်္အခြတ်္ုျံ်္း။ 

(်) ေီ  ါပဳသန့္ုျဗ န္းေၾကစာမ စားကိ ိေုျမေ စာကတ္ခ် ရ္မ္းံခြထတိရ္ူုျ ီးဝန္ံ ီစက္ုျဖ့်္ေုျမေ ္ပဳသိိ္အခြတ်္ုျံ်္း 

(စ) ေီ  ါပဳသန့္ုျဗ န္းမ စားကိိ ထမအ့်္ၾကတိ္ံခြစက္ (Jaw Crusher) ုျဖ့်္ၾကိတ္ံခြုျံ်္း (Crushing and 

Grinding)။ 

(အ) Jaw Crusher ုျဖ့်္ၾကိတ္ံခြုျ ီးုျဗ န္းမ စားကိ ိမမန္္ၾကတိ္စက္ (Pulverizer)တခ်္ၾကိတ္္  Zero Mesh 

ုျဖ့်္ဇကစာံ ုျံ်း္။ 

(ဇ) ုျဗ န္းမမန္္မ စားကိိ ထမ အ့်္ ်္ဝိိ်္းလွန့္ကန ္ (မံိကန္) ၁၀’x၁၀’x၆’ တခ် ္ ်ဝ္ိိ်း္လွန့္္ ထ ိ

ထန္ေလွ စာ့ုျံ်္း။ 
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(ဈ) ဒိတရိ အ့်္ ်္ဝိိ် ္းလွန့္ကန္ ၁၀’x၁၀’x၆’ တခ် ္ Oxidized gold နွ်္ ့Free gold မ စားကိိ ုျ ဒါးုျဖ့်္ 

ဖမ္းရုူျံ်္း (Amalgamation) 

(န) ုျ ဒါးုျဖ့်္ဖမ္းရူုျံ်္းမွ မီီိွလိကိ္ေပဳသစာ Sulphide gold ကိအိိိ်္ရစာနိကိ္နန္းစဥု္ျဖ့်္ ေီ ထတိရ္ူုျံ်္း 

(Cyanidation) 

(ဋ) လိ က္ခက ္တခ်္း  ထက္ေဖစာ္ုျ  ါ အ့်္မ စားမွ ီ ီိွလစာေပဳသစာေီ ီိိ် ္းမ စား ကိ ိအက္လက္္  ေ  ီ က ိ  

ံ ကပ္ဳသန္္စ်္ုျံ်္း (Smelting and Refining)  အ့်္လိ ္ေအစာ်္ီန္ တခက ္ မ  ေလးုျမိ ြလ၊ 

 ေ စာ်ပ္ဳသမစာ ိေီ က ိ ံ ကပ္ဳသန္္စ်္လိ ္်န္းပဳသိိ္  ိိ္ေအစာ်္ုျ  လ ိ္ပဳသခစားမန္ုျဖစ္ ပဳသန။္ ေီ တးူေဖစ္ာ 

ထတိ္လိ ု္ျံ်္း နွ့်္ပဳသန္္စ်္ုျံ်္းလိ ္် န္း အ့်္ အ့်္ေအစာ်္ီခက္ ံိ ကိိ ေ စာကတ္ခ်္ေဖစ္ာုျ ထစားပဳသန။္ 

 
ေ စာ်္ပဳသမစာ ိေီ က ိ ံ က္ပဳသန္္စ်္လိ ္်န္း ံ က္ လက္မ စား 
 မန ္ ။             ေ စာ်္ပဳသမစာ ိေီ နွ့်္ေက စာက္မ က္ီတနစာ ေီစာ်္းအိိ်္နွ့်္ ေီ က ိ ံ က္ပဳသန္္စ်္လိ ္်န္း 
တန္ေနီစာ ။             ၈၉လမ္းလ၊ ၂၁ နွ့်္ ၂၂ လမ္းၾကစားလ၊ မ  ေလးုျမိ ြ။ 
ဖိန္း ။             ၀၂-၄၀၃၉၇၃၀လ၊ ၀၂-၄၀၇၁၇၄၄။ 
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၂.၈.၁ံ ကက္နု္ျ  လ ိ္္အိိ် ္ရစာနိကိ ္ပဳသံိးုျ  ုျ းီေီ ထိတရ္ ူံိ အ့်္အ့်္ 

(က) ေုျမုျ ် ္စား (ေီအ်္းေကစာ်း္ီန္) Slope ုျဖစ္ေ စာ်္ုျ  ုျ ်ု္ျံ်္း။ 

(ံ) ရ်္းေုျမနိွထစားပဳသန့္ ေ ္တခ်္အိိ်ရ္စာနိကိ္ေအးီန္မ စား ေုျမေ ္ပဳသိိ္မက ေီစာကေ္ စာ် ္မိိးကစာစ 
 ထ ူ(၂) ထ ္ံ်း္ုျံ်္း။ 

(ဂ) မိိးကစာစေ ္တခ်္ (၁၅) ေ  တလ္န္ က ရ္လ၊  ုျမ့်္ (၄) ေ ီိွ ဝါးုျဖ့်္ုျ  လိ ထ္စားပဳသန့္ (ံ ကက္န္) 
 ိတတ္်္ုျံ်း္။ 

(ဃ)  ိတ္ (ံ ကက္န္)  တခ်္း ိိ်္း တလ္န၌္မိးိကစာစ (၂) ထ ္ကစာီံုျံ်္း။ 

(်) ံ ကက္န္ ( ိတ္)  တခ်္းပဳသိိ္ ေက စာက္(ုျဗ န္း) မမန္္ (၁)အလ၊ ပဳသြ (၃)အလ၊ ထံိး (၃) အထန့္ုျံ်္း။ 

(စ) ံ ကက္န္ေုး (၃) ေ  ကခစာတခ်္ (၄) ေ  တလ္န ္ (၄) ေ  နက္ီိွေပဳသစာ ေလးေထစာ်း္က ်္း 
တူးုျံ်္း။ 

(အ) (၄) ေ  တ္လန္က ်္း တခ် ္း၌ ဖံိး ါဝ်္ပဳသန့္ပဳသစ္ပဳသစား ံိးထန့္ုျံ်္း။ 

(ဇ) ရ်္း (၄) ေ  တလ္နပ္ဳသစပ္ဳသစား ံိး တခ်္း၌ာ  ၄၈) ေ္္သဖု ကဖာ  ၄၈)ေ္အုီပဖဖရ  ာ ရ ္လဖီ ာူ က အ သဖာ 
အ တ ကဖဖု ပဖူဒသ၊ာ ီ ာူက အ သဖအသြပဖူ၌ေရ  ီဖူနတရလဖက ူြလဖေ   ပဖူ ကဖဖု ပဖူ္ 

 ဈ၈)   ကဖကလဖေအ ကဖေု ေရ ြကဖေ္ကကဖီ ာ ရ ္လဖီ  ာူက အ သဖအသြပဖူာ ေရက ေရ ကဖေ္ရလဖာ  ေစရန္ (၁.၅”) 
 လ ္စတစ္ ိကိ္ုျဖ့်္ပဳသခရတ္န္းုျံ်္းလ၊ ကစာဗခန္ေံ စာ်္းတ အ္်္ုျံ်း္။ 

(န) ံ ကက္န ္တခ် ္းီိွ အိိ်ရ္စာနိိက္ ါပဳသန့္ ေအး ံိးထြပဳသိိ္ေမစာ္တစာုျဖ့်္ ေီေမစာ်္းတ်္ုျံ်္း။ 

(ဋ) ရ်္းေအးီန္မ စားံ က္ကန ္တခ် ္းစိမ့္ဝ်္ုျ ီးံ ကက္န္ေ စာက္ေုျံမွဂ  န္မိိးကစာ တိ ္တခ် ္း စီး 
ဝ်္ုျံ်္းလ၊ ရ်္းေီ  ါပဳသန့္ေီမ စား စား ကစာဗခနု္ျဖ့်္ဖမ္းရထူစားုျံ်္း။ 

(ဌ) ဂ  န္မိိးကစာ ိတ ္တခ်္းမွေီမ စားကိ ိ (Circulation) စနစ္ုျဖ့်္ံ ကက္န္ တခ်္း ပဳသိိ္ေမစာ္တစာုျဖ့်္ ုျ န ္
လန္စိ ရ္ူေမစာ်္းတ်္ုျံ်း္လ၊ 

(ဍ) ဂ  န္မိိးကစာ ိတထ္ ူတခ်္းမွကစာဗခနမ္ စား စား  ူေ း္ေီ ပဳသန္္စ်္ထတိရ္ူုျံ်း္။ 

၂.၉  ပဳသံိးုျ  မန့္စကရ္  ီစား ် ္စား 

နီလစာလ်္းလက္ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာေီးလိ ္်န္း တခက ္ ပဳသံိးုျ  မန့္ စကရ္  ီစား ်္ စား ကိိ  ေ စာက္ ါ 

ဇရစားတခ်္ေဖစ္ာုျ ေ းထစား ါပဳသန္။ 

စဥ ္ စကရ္  ီစား မ  ိး စစား  ေီ တခက ္
၁။ ေုျမတူးစက္ (၁) စီး 
၂။ ေလမမတ္စက္ (၁) ံ ိ
၃။ ေထစာ္လစာဂ  ီ (၁) စီး 
၄။ မီးစက္ (၁) ံ ိ



22 
 

၅။ ေီစိ ္စက ္ (၄) ံ ိ
၆။ 4x4 Pick up (၁) စီး 
၇။ ဝန္ံ ီစက ္ (၂) ံ ိ

 

၂.၁၀. စမီကံနိး္ီိွလ ိပ္ဳသစား ေီ တခက ္ွ် ့္တစေ္န္ လ ိလ္ ိ္ံ  နိ ္

ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း လိ ေ္အစာ်္ီန ္တခက္ စစိိေ ါ်း္ဝနထ္မ္း ်္ စား (၃၃) ဦး 
ံန္္  ထ္စားီွိမန္ုျဖစ္ံ ီး  ေပဳသးစတိ္ဝနထ္မ္း ် ္စားစစာီ်္းကိိ ေ စာက ္ တခ်္ေဖစာ္ုျ ထစား  ါပဳသန္။ 
လိ က္ခကက္ိ ိ လတ္စစားေုျ စာ်္းလြ တူးေဖစ္ာံခ် ့္ီ ါက ေီ ပဳသတ  ထတိလ္ိ ္မန့္  ံ ိန္ ကစာလမ စားတခ်္နံနက္ 
(၈) နစာီီ မွ (၁၂) နစာီလီ၊ နေန (၁) နစာီ ီမွ နေန (၅) နစာီီ  ံ ိန္  ထိ စစိိေ ါ်း္  လိ ္ံ နိ္ (၈) နစာီတီတိ ိ
 ွ့်္ တ တလ္ွ ် ္ တနဂၤေ ခ တစ္ီက ္စား ီံိး ိတ္ီက္  ံဖစ္ ပဳသတ္မတွ္ံ ီး  လ ိ္ပဳသမစား 
ဥ ေဒ ါပဳသတ္မတွ္ံ က ္တိိ် ္း ေအစာ်္ီခက္ ါမန္။ မိးိီစာပဳသတီခ်္ ပဳသတ  ပဳသိကိ ္စားတူးေဖစာ္ုျံ်္း ီ ္နစားထစား 
မန္ ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 
 
 

စဥ ္ ီစာထးူ ဥးီေီ 
၁။ မိိ်္းမန္ေနဂ စာ ၁ 
၂။ ုူမိေဗဒ နစာီွ် ္ ၂ 

၃။ စက္ၾကီးေမစာ်္း ၁ 
၄။ ရစာဥ္ေမစာ်္း ၂ 
၅။ စစာီ်္းကိိ်္ ၁ 

၆။ ဂိိေဒါ်မ္ွ း ၁ 
၇။ ထမ်္းံ က္ ၂ 
၈။ က န္းမစာေီးလ၊ ေုးက်္းေီး နွ့်္  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီး ီစာီိွ  

(HSE Officer) 
၁ 

၉။  ေထခေထခလိ ္ပဳသစား ၂၀ 

၁၀။ လံိုျံံ ေီး ၂ 
စစိေိ ါ်း္ ၃၃ 

 

၂.၁၁ ထတိလ္ ိမ္န့္ထိတက္နိန္ွ် ့္ထခက္ီ ိွမမ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီ ေနုျဖ့်္ လိ ္ကခက ္တခ် ္းတခ်္ ပဳသန္္စ်္ုျ ီးေီ ီိိ် ္း အ့်္ကိ ိထိတလ္ိ ္ ပဳသခစားမန္ 

ုျဖစ္ကစာေီ ေံ စာ အ့်္ကိိမူမ  ေလးေ စာ်္ပဳသမစာ ိေီ က ိ ံ ကပ္ဳသန္္စ်္လိ ္် န္းပဳသိိ္ ိိ္ေအစာ်္ ေအစာ်္ီခက္ပဳသခစား 

မန္ုျဖစပ္ဳသန္။ လိ ္် န္းလန္ တပ္ဳသန့္ကစာလတခ် ္ ေီ  ါပဳသန့္ေက စာက ္ (ုျဗ နး္) ကိ ိ  တစ္ ွစလ္ွ ်္ တန္ံ ိန ္

(၃၀၀၀-၄၀၀၀) ံန္္ထိတလ္ ိ္မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 
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၂.၁၂. ေီလိ ိ ္ံ  ကန္ွ် ့္ပဳသံိးစခြမမ ေုျံ ေန 

စီမံကိနး္ ီရိစာလိ က္ခက ္တခ်္းတခ်္ ဝန္ထမ္း လ ိပ္ဳသမစားမ စား တခက ္ ံ ိ းေီလ၊ ပဳသံိးေီလ၊ ထမ်္း ဂ်း္ 

ံ က္ုျ  တ္ီ န္ေီ  ွ်္ ့ အကစ္ ္လိ ္်န္းမ စား တခကလ္ိ ိ ္ေပဳသစာေီကိိ ပဳသုစာဝစမိ္္စမ္းေီကန္မတွစအ့္်္ 

 ိတေ္ီကန္တန္ေအစာက္ံ းီ  ိိ်္းလိိ်္းမ စားုျဖ့်္ီရပူဳသံိးစခြမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ စမီံကိန္း ီရိစာတခ် ္ ေီ 

ကနတ္စ္ံထိစားီွိံ  ီး ထိိေီကန္မွစာ  လွ စား ေ  ၂၀  ွ် ့္  န ံ၁၅ ေ ုျဖစ္ံ ီး  နကမ္ွစာ ၇ ေ ံန္္ီွိ ါပဳသန္။ 

ဝန္းထမ္းမ စား တခက္ ေပဳသစာကပ္ဳသံိးေီကိိ ေီပဳသန္္ု ူးမ စား မွစာရူပဳသံိးစခြီ န္စီစဥ္ထစား ါပဳသန္။ စီမကံိန္း ီရိစာ 

လိ က္ခက ္တခ်္း ဝနထ္မး္မ စားလိ ပ္ဳသစားမ စားပဳသံိးေီလ၊  ုျ ဒါးစ ိ်္ဝိိ်း္လနွ့္ကန္လ၊  ေီ ံ က္ကနတ္ိိ္တခ်္  

ပဳသံိးုျ  ီန ္တခက္ တစ ္ွစ္လ ွ်္ေီဂါလံ (၃၀၀၀၀၀-၃၅၀၀၀၀) ံန္္လိိ  ္မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

၂.၁၃ လ ွ စ္စန္ွ် ့္ေလစာ်စ္စာအီလိ ိ ္ံ  က ္

ထတိ္လိ ေ္ီးကစာလတခ်္ တစ္ီက ္တခက္ (ံန္္မွန္း) ေလစာ်္စစာအလီိ ိ ္ံ က ္စား ေ စာက္ ါ ဇရစား 

တခ်္ေဖစ္ာုျ ေ းထစား ါပဳသန္။ 

စဥ ္ စကရ္  ီစားမ စား  ေီ တခက ္ ေန္စဥေ္လစာ်စ္စာအ ီ
ပဳသံိးစခြမမ (ံန္္မနွး္) 

(ဂါလ)ံ 

လစဥ ္
 လ ိလ္ ိ္ီ က ္

လစဥစ္စိေိ ါ်း္ 
ေလစာ်စ္စာအလီိ ိ ္ံ  က ္

(ဂါလ)ံ 
၁။ မီးစက္ ၁ ၄ ၃၀ ၁၂၀ 
၂။  ိိ္ေအစာ်္ေီးရစာဥ ္ ၁ ၅ ၂၅ ၁၂၅ 
၃။ ေလဖိပဳသိ ္စက္ ၁ ၄ ၃၀ ၁၂၀ 
၄။ ေုျမတူးစက္ ၁ ၅၀ ၃ ၁၅၀ 
၅။ 4x4 Pick up ၁ ၃ ၁၅ ၄၅ 

စစိေိ ါ်း္ ၅၆၀ 
 နီလစာလ်္းလက္ကမိမၸီလီမိတက္၏ တစ္ ွစ ္တခက္ေလစာ်္စစာအလီိိ  ္ံ ကမ္ွစာ ဂါလ ံ (၅၆၀) 

ံန္္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ေလစာ်္စစာအီလ၊  ါတ္အလီ၊ ဒဇီရအ္ီလ၊ စကအ္ီလ၊ ေံ စာအီမ စားကိ ိ ကိမမၸီ၏စက္ေမစာ်အ္ ီ

ပဳသိိေလွစာ်္ီံိတခ်္ တစလ္လိ ိ ္ံ က ္တခက္ ပဳသိိေလွစာ်ထ္စားီွိံ ီး ေန္စဥ္လိိ  ္ံ ကေ္ ္မတူန၍္ လိ ္်န္း 

တစာဝန္ံလံ၊ လိ က္ခက္တစာဝန္ံတံိိ္မွ တအ့်္ စကရ္ ၲီစား တစာဝန္ံမံ စားပဳသိိ္ထတိ္ေ းေအစာ်္ီခက္ ါမန္။ 

၂.၁၄ရမး္လ၊ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ် ္ီ စာ ိိက ္ 
နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္မွ ေအစာ်္ီခက္မန့္ ေီ ပဳသ တ  တူးေဖစ္ာထိတ္ လိ ္ုျံ်း္ လိ ္်န္း 

ပဳသန ္ေုျမေ စာက္ ထတိူးေဖစာ္နန္းကိိ  ပဳသံိးုျ  မန္ုျဖစ္ေပဳသစာေၾကစာ့်္ ေဖစာက္ံခြီ န္ ရမ္း လိ ိ ္ ါပဳသန္။ 

ထိိ္ေၾကစာ့်္ ေ  ီပဳသတ  တးူေဖစ္ာံခ် ့္ီပဳသန ္ွ့်္တစ္ံ ိ က္နက္  မတွ္ (၂) ပဳသတ  တခ်္းလိ ္် န္း  ပဳသိိ္ ရမး္ပဳသံိးစခြ 

ံခ် ့္ တခက္ ုျ နလ္န္ေလွ စာကတ္်္ပဳသခစားမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ် ္   မွတ ္ (၂) ပဳသတ  တခ် ္း လ ိ္်န္းမ ွ

ရမ္းပဳသံိးစခြမမ လိိ်္စ်္ီရူံ ီး စစ္တ ္မ ွံခ် ့္ုျ  ထစားေပဳသစာရမ္းကိ ိပဳသံိးစခြပဳသခစား ါမန္။  
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၂.၁၅ စခန္္ စ ္စုနး္မ စား 

လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလ ွ့်္ လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလတခ် ္ ီံိးံန္း ွ့်္ ဝန္ထမ္းတနး္လ စားမွ  မိမက္လ၊ စကတ  

 ွ့်္  ုျံစား ေအစာက္လ ိ္ေီး/ဖ ကပ္ဳသိမ္းေီးပဳသံိး စုန္းလကက္ န္မ စားလ၊ မးီဖိိေအစာ်္မ ွစစားၾကခ်္းစစားက နမ္ စား နွ် ္ ့

 ိ ္ပဳသိိး စစား စစာမ စားလ၊ လ ိ္ကခက္ ီရိစာီွ်း္လ်္းုျံ်း္ေၾကစာ့်္ ထခက္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ စခန္္ စ္ စိိ်္ ံြ 

မ စား ွ်္ ့ပဳသတ  ပဳသိကိတ္ူးေဖစ္ာီန္္ ုျ ်အ္်္ီစာမ ွထခကလ္စာေပဳသစာ ေုျမစစာမ စား စပဳသန့္ ေုး   ီစာရ ္ မီွိေပဳသစာ 

စခန္္ စ္ စိိ်္ ံြမ စား ထခက္ီိွ ါမန္။ စခန္္ စ္ ီန ္ေနုျဖ့်္ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္/စက္မ စားမွ ထခက္ီိွ 

လစာေပဳသစာစကပ္ဳသံိးအီ ွ့်္ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်ရ္စာ ိိက္စခန္္ စ္ ီန္ပဳသန္ ေုး   ီစာရ္ီ ွိေပဳသစာစခန္္ စ္ ီန္ 

 ုျဖစ္ ထခက္ီိွလစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ုျ ်္ ဝနထ္မး္မ စား ေီံ ိ းုျံ်း္လ၊ လိ ္်နး္ပဳသံိး စုန္းမ စား ေအးေၾကစာုျံ်္း ွ်္ ့

 ိမပ္ဳသစာမလွန္း စခန္္ စ္ စိိ် ္ ံြလ၊  ီန ္ ွ်္ ့ ံိးိ ေ်ခ္မ စား ထခက္ီွလိစာ ိိ်္ ါပဳသန။္ 

လ ိ္် နး္လန ္တက္စာလတခ် ္ ေီ ပဳသတ  တးူေဖစ္ာထတိ္လိ ု္ျံ်္းလိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း အ့်္အ့်္မွ 

က န္ီိွ ေနေပဳသစာ ေီ ပဳသတ  မ ါဝ်ပ္ဳသန့္ ေုျမစစာ စိိ်္ ံြ  ွ့်္ ေီ ဝိိ်း္ပဳသန့္ ကန္မ ွ စခန္္ စ္ ီနထ္ခက္ီွ ိ

ုျံ်္းမ စား ေတခ္ီ ိိ်္ ါပဳသန္။ ၎ ုျ ် ္ ီံိးံန္း ွ့်္ဝနထ္မ္းတန္းလ စား (ီံိးပဳသံိး ွ့်္  ုျံစား ဝနထ္မး္ေအစာ်ပ္ဳသိံး 

 စုန္းမ စား)လ၊ ပဳသိိေလစာ်္ီံိ (ပဳသစတ္ိိပဳသစ္စမ စားလ၊ ပဳသတံိပိဳသံစမ စား  ွ့်္  ုျံစားလိ ္်န္း ံခ် ပ္ဳသိံး စုန္းမ စား)လ၊ 

စစားဖိိေအစာ် ္ (စစားၾကခ်္းစစားက န္မ စားလ၊  လ ္စတစ ္ိတမ္ စား ွ့်္  ုျံစားေပဳသစာ မီးဖိိေံ စာ်္ ပဳသိံး စုန္းမ စား) 

မ စားမွ ေုး   ီစာရ္မီွေိပဳသစာ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား ထခက္ီွလိစာ ိိ်္ ါပဳသန။္ ၎ ုျ ် ္ လ ိ္်န္း 

ပဳသံိးရစာဥ္/စကရ္  ီစားမ စား (စကပ္ဳသိံးအီမ စားလ၊ ေံ စာအီ ွ့်္ ဒီဇရအ္ီမ စား)လ၊ ုျ ဒါး  ွ်္ ့အိိ် ္ရစာ ိိကပ္ဳသံိး ေီ ဖမ္္း 

ပဳသန့္ေနီစာ (ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္)မ စားမ ွ ေုး   ီစာရ္ီ ွိေပဳသစာစခန္္ စ္ စုန္းမ စား ထခက္ီွလိစာ ိိ်္ ါ ပဳသန္။ 

၄်္းစခန္္ စ္ စုန္းမ စားကိိ စနစ္တက  ကိိ်တ္ခရ္ုျံ်္းလ၊ ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္း ွ် ့္ စခန္္ စ္ုျံ်္းမ စား မုျ  လိ ္ ါက     

 တ္ဝနး္က ်္ီိွ ေလလ၊ ေီ ွ့်္ ေုျမထြပဳသိိ္ စိမ့္ဝ်္ေီစာကပ္ဳသခစား ိိ်္ံ ီး လူ ွ့်္တိီစစာစန္ ေ ္ ထိံိကိ္ ိိ်္ ါပဳသန။္ 

ထခက္ီွိလစာမန့္စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စားကိိ (၂၅-၃၀) ေ ထက္မုျမ့်္ေစုြ ေလ စာေစစာက ္ (၄၅-၆၀) 

ဒီဂီီ ေစစာ်္းထစား၍ စိ ံိထစားီွ ိါမန္။ လိ က္ခက္ ီိရစာပဳသန ္ လူေန ိမ္မ စား ွ့်္ေဝးကခစာေပဳသစာေၾကစာ့်္ 

စီမံကိနး္ တခ်္း ပဳသ့်္ေလ စ္ာပဳသန့္ေနီစာတခ် ္စိ ံိထစားီွိ ါမန္။ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စားကိလိန္း လိ က္ခက ္ွ့်္ ေ  

(၄၀၀-၅၀၀) ံန္္ ကခစာတခ်္စခန္္ စ္မန္ုျဖစ ္ါပဳသန္။ ေုျမေ စာကတ္ူေဖစ္ာပဳသန့္က ်္းမ စားမ ွ ထခက္ီွိေပဳသစာ 

စခန္္ စ္ေုျမစစာမွစာ နန္းပဳသစာီွ ိိိ်္ံ ီး တစ္ ွစလ္ွ ် ္ တန္ံ နိ္ (၁၅၀) ံန္္ပဳသစာထခက္ီ ွိ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

ထခက္ီွိလစာ ေပဳသစာေုျမစစာမ စား စား စနစ္တက စိ ံိထစားီွိံ ီး က ်း္ေဂစာ်္းမ စားတခ် ္ုျ နလ္န္ဖ္ိိုျံ်္းလ၊ 

တန္ေအစာက္ေီးလိ ္်န္းမ စားလ၊ မိိးီစာပဳသတီခ်္  က္စးီပဳသခစားေနလမး္မ စားတခ်္ုျ နလ္န္ ပဳသံိးုျ  ုျံ်္း  ွ် ့္ေုျမအ ီ

လ စာ  က္စးီမမ နန္းအံိးုျဖစ္ေစီန္စီစဥ္ေအစာ်္ီ ခက္ ါမန္။ လ ိ္ကခက္ ီိရစာ ွ့်္  နီးတစဝ္ိိကတ္ခ်္လန္း 

ပဳသုစာဝေ ါက္ ်္မ စားကိိ ုျ  စိထိန္းပဳသိမး္ုျံ်္းလ၊ လ ိ္ကခက ္တခ် ္း   ိ းဥရ စာဥတ္စ္ံတိစ္ေထစာ်ထ္စား ီိွံ ီး 

ေုျမလခတ္ေနီစာမ စားတခ်္ ကခက္လ ု္ျဖန့္စိိက္  ိ းုျံ်္းလ၊ ေုျမစစာ ိံမ စားတခ်္  ႀကီးုျမန္ပဳသစ္မ ိ းမ စား စိကိ္  ိ း 

ုျံ်္းလ၊ ေုျမအလီ စာထနိ္းပဳသိမ္းီန္ တခက ္ဗစာတီု စာုျမက္မ ိ းမ စား စိကိ္   ိးထစားီွမိန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 
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 ံနး္(၃) ေုျမ ံိ ွ့်္ကစားံ  မ္ စား 

 ံိ (၃.၁) စမီကံနိး္တနေ္နီစာ ွ့်္ လက္ီ ွ ိတဝ္နး္က ် ္ေုျံ ေနုျ ေုျမ ံိ 
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 ံိ (၃.၂) စမီကံနိး္တနေ္နီစာုျ ေုျမ ံိ 
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  ံိ (၃.၃)  အိုိျ  ေီ လ ိက္ခကတ္နေ္နီစာုျ ေုျမ ံိ 
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 ံိ (၃.၄) စမီကံနိး္ တခ်း္ီွ ိအကစ္  ္ေအစာက ္ဥးီမ စား  
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 ံိ (၃.၅) ေီ တးူေဖစ္ာထတိလ္ ို္ျံ်း္ ွ် ့္ ပဳသန္္စ်ထ္တိလ္ ို္ျံ်း္ ေအစာ်္ီ ခကမ္န့္  အ့်္အ့်္ုျ  ံိ 
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 ံိ (၃.၆) ေီ တးူေဖစ္ာထတိလ္ ို္ျံ်း္ ွ် ့္ပဳသန္္စ်ထ္တိလ္ ို္ျံ်း္မ ွလ ိက္ခက ္တခ်း္ထခက္ီ ွမိန့္ စခန္္ စ ္စုနး္ 

မ စားုျ  ံိ 
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ေီံ ိ းံန္း ွ့်္  ိမပ္ဳသစာ 

 
ရစာရီ ဝနး္ထမ္း ိမ္ရစာ 

 
လက္ီွိစိကိ္  ိ းထစားေပဳသစာ ကကခန္းစိိက္ံ ်္း 

 
ရံ်တ္ခ်္းေဂစာ်္း 

 
ရံ်တ္ခ်္းေဂစာ်္း 

 
လက္ီွိစီမကံိန္း ေုျံေန 

 ံိ (၃.၇) လက္ီ ွစိမီကံနိး္ ေုျံ ေန ွ့်္ အကစ္  ္ေအစာက ္ဥးီမ စား 
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 ံိ (၃.၈) စမီံကနိး္ ီရိစာုျ ေုျမ ံိ 
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 ံိ (၃.၉) ုမူ႐ိ ိပ္ဳသခ် ေ္ုျမ ံိ 
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 ံိ (၃.၁၀) စမီံကနိး္ နးီ တဝ္နး္က ်ု္ျ ေုျမ ံိ 
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 ံနး္ (၄) ကတကိဝတမ္ စား 

၄.၁ ကတကိဝတမ္ စား 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္မန့္ နီလစာလ်း္လကက္ိမမၸီလီမတိက ္(စီမကံိန္း အိိုျ  ပဳသူ)မွ  တ္ဝန္းက ်္စီ မံ 

ံန္္ံခြမမ စီ စဥ္တခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ  တ္ဝနး္က ်ထ္ိ္ ံိိက္မမေလ စာ ့ါးေစေီး လိ ္်န္းမ စားကိိ  ေကစာ်္  

ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္းလ၊ စီမကံိန္းပဳသန ္ တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္တခ်္ ါီွိေပဳသစာ ကတိ 

ကဝတ္မ စားလ၊  တဝ္န္းက ်ထ္ိံိကိ္မမ ေလ စာ့ံ ေီးလိ  ္ ်န္းမ စား ွ်္ ့  စ ီစဥ္မ စားကိိ  ုျ န့္ ဝ စဥ ္ုျမြ 

လိကိ္နစာေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစေ္ၾကစာ်း္ ကတကိဝတ္ ကိလိန္း ေနစာကအ္ကတ္ခြတခ်္ ေဖစာ္ုျ ထစား  ါပဳသန။္ 

 ီးဂတ္ တ္ဝန္းက ်္ဝန္ေအစာ်္မမကိမမၸီလိမတိက္ ( စီီ ်္ံံစစာေီးပဳသစားုျ  စပိဳသူ)မလွန္း  တ္ဝန္းက ်္စီ မံ 

ံန္္ံခြမမ စီ စဥ္ပဳသန ္ တကိ မမ ွ့်္ုျ န့္စိံမမီိွေၾကစာ်္းလ၊  တ္ဝနး္က ်္ထိံ ိိကမ္မအန္းစစ္ုျံ်္း အိိ်္ီစာလိ ထ္ံိး 

လိ ္နန္း  ါ ဝ်္ ပဳသကအ္ိိ်္ီစာဥ ေဒမ စားကိိ တိက စခစာ လိကိ္နစာ၍  တ္ဝနး္က ်္ထိံိကိ္မမအန္းစစ္ုျံ်္း 

ကိိ ေအစာ်္ီ ခကထ္စားေၾကစာ်္း  ကတကိဝတက္ိိလန္း ေနစာကအ္ကတ္ခြတခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

ေီ ပဳသတတ တးူေဖစာ္ထတိ္လ ို္ျံ်္း စမီကံနိး္ တခက္ လိိကန္စာေအစာ်္ီ ခကမ္န့္ ကတကိဝတမ္ စား 

 ေၾကစာ်္း ီစာ စဥ ္ ကတိကဝတ္မ စား ေဖစာ္ုျ ံ က ္ ီန္န န္းံ က္ 
 
စီမံကိန္း  ေၾကစာ်္း 
 ီစာ ေဖစ္ာုျ ံ က ္

 
၁.၁ 

စီမံကိန္းအိိ်္ီစာ ေုျံံံ ံ က ္လက္မ စားထြတခ်္ 
 ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ  ေၾကစာ်္း ီစာမ စားမွစာ တိက မွန ္
ကန္ ါပဳသန္။ 

 
  ိိဒ္ (၂.၁) 

 
 
 
မူဝါဒလ၊ဥ ေဒ ွ့်္  ဖခြ္  စန္း 
အိိ်္ီစာမူေုစာ် ္

 
 
 
၂.၁ 

ေီ ပဳသတတ တူးေဖစာ္ထိတ္လိ ္ုျံ်္း ွ့်္ ပဳသက္ အိိ်္ပဳသန့္ 
တန္အြ တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးအိိ်္ ီစာဥ ေဒမ စား ွ့်္ 
နန္းဥ ေဒမ စားလ၊  ုျ န္ုျ နအ္ိိ်္ ီစာစံံ ိန္စံန န္းမ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ က္မ စားလ၊ မူဝါဒ ွ့်္ ဥေဒေီးီစာမူေုစာ်မ္ စားလ၊ 
ကမစာၻ္က န္းမစားေီး ဖခြ္၏ စံံ နိ္စံန န္းမ စား  ွ့်္  ုျ န ္
ုျ န္အိိ်္ီစာ ု႑စာ  ေီးေကစာ္ ိိေီးီွ်္း လမ္း 
န န္ံ က္မ စား ကိိ လိိက္နစာ ေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစေ္ၾကစာ်္း 
ကတိကဝတ္ုျ   ထစား  ါပဳသန္။ 

 
 
 
  ိိဒ္ (၅.၁) 

 
 
 
 
 
 
 
စီမံကိန္း နီး လက္ီွိ  တ္ 
ဝန္းက ်္ ွ့်္ လူမမစီး  ခစား 
အိိ်္ီစာ ေန ထစားမ စား 

 
 
၃.၁ 

စီမံကိန္း ွ့်္ပဳသက္အိိ်္ပဳသန့္ ေဒပဳသအိိ်္ီစာ ေုျံံံ 
 ံ က္ လက္မ စားုျဖစ္ပဳသန့္ ီိ ္ ိိ်္အိိ်္ီ စာ တ္ ဝန္း 
က ်္ ေုျံ ေနတိိ္ကိိ မတ ီစာံမိ ြနရ္၏ ေဒပဳသ 
အိိ်္ီစာ ံ က္ လက္မ စား (၂၀၁၇) မ ွကိိးကစား ီရူုျ ီး 
 ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

 
 
  ိိဒ္ (၆.၂) 

 
၃.၂ 

စီမံကိန္း တ္ဝန္းက ်္ီွိ ဇဝီေဗဒအိိ်္ီစာ ေုျံ ေန 
မ စားကိိ မတ ီစာံမိ ြနရ္၏ ေဒ ပဳသအိိ်္ီစာ   ံ က္   
လက္မ စား (၂၀၁၇) မ ွကိိးကစား ီရူုျ ီး ေဖစ္ာုျ  ထစား  ါ 
ပဳသန္။ 

 
  ိိဒ္ (၆.၄) 

 
၃.၃ 

စီမံကိန္း တ္ဝန္းက ်္ီွိ လူမမ-စီ ခစားအိိ်္ီစာ ံ က္ 
 လက္မ စားကိိလန္း မတ ီစာံမိ ြနရ္၏ ေဒ ပဳသအိိ်္ီစာ   

 
  ိိဒ္ (၆.၅) 
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ံ က္  လက္မ စား (၂၀၁၇) မ ွ ကိိးကစား 
ီရူုျ ီး ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

 
 
၃.၄ 

လက္ီွိစီမံကိန္း ေန ထစားကိိပဳသိီွိနိိ်္ီန္ တခက္ 
ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ အူနံပဳသံ ွ့်္ တိန္ံါမမတိိ္၏ တိိ်္းတစာ 
ီီွိထစားေပဳသစာီလဒ္မ စားကိိ  မ ိ းပဳသစား တ္ 
ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ  ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 
လမ္းန န္ံ က္မ စားုျဖ့်္ မိ်္းရွဥ္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

 
  ိိဒ္ (၆.၃)  

 
 
 
 
 
 ဓ ိကုျဖစ္ေ ္လစာနိိ်္ေပဳသစာ 
ထိံိိက္မမမ စား ွ့်္ ေလွ စာ္ံ မန့္ 
နန္းလမ္းမ စား 

 
 
၄.၁ 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ထိတ္လိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္ 
လစာနိိ်္ေပဳသစာ အိိးက ိ းမ စားုျဖစ္ပဳသန့္ ုျမ်း္ကခ်္း ပဳသစာဒလ၊  
ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေီ ီန ္ေပဳသခးလ၊ အူနံပဳသံ ွ့်္ 
တိန္ံါမမလ၊ ေုျမ ီန္ ေပဳသခးလ၊ စခန္္ စုန္းမ စားလ၊ ေုး    
ီစာရ္ီွိစခန္္ စုန္းမ စား ကိိ EMP တခ်္ေဖစာ္ုျ ထစားပဳသန့္ 
 ေလ ွစာ္ံ ီမန့္နန္းလမ္းမ စား ွ့်္ နီ ေအစာ်္ီခက္ပဳသခစား 
 ါမန္။ 

 
 
  ိိဒ္ (၇.၆) 

 
၄.၂ 

လိ ္ပဳသစားမ စားက န္းမစာေီး ွ့်္ ေုး   ီစာရ္က်္းီွ်္းေီး 
 စီ စဥ္တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစားပဳသန့္  ေီးေ ္ 
တိန္္ုျ န္ေအစာ်္ီခကမ္န့္  စီ စဥ္ တိိ္ကိိလန္း 
တိက စခစာလိိက္နစာေအစာ်္ီခက္ပဳသခစား ါမန္။ 

 
  ိိဒ္ (၇.၈) 
 ွ့်္ (၇.၁၀) 

 
 
 
 မ စားုျ န္ပဳသူပဳသေုစာထစား 
ီရူုျံ်္း 

 
၅.၁ 

 မ စားုျ န္ပဳသူပဳသေုစာထစားီရူုျံ်္း ံန္း နစားတခ် ္ ေဒ 
ပဳသံံတိိ္ုျ န္ပဳသူတိိ္ ွ့်္ ေအခးေ ခးတိိ်္ ်္ံ က္မ စား ွ့်္ ပဳသက္ 
အိိ်္ီစာ စိိးီးစာန ပဳသီးပဳသီးမွ  ၾကံုျ  ေအခးေ ခးံ က္မ စား 
ကိိလန္း လိိက္နစာေအစာ်္ီခက္ပဳသခစား ါမန္။ 

 
  ိိဒ္ (၈.၁) 

 
၅.၂ 

မေက လန္မမမ စားကိိ ုျ န္လန္ေုျဖီွ်္းေ းမန့္ 
 စီ စဥ္ ကိိလန္း  စီီ်္ံ ံစစာတခ်္ေဖစ္ာုျ ထစားပဳသန့္ 
 တိိ်္း တစာဝန္ရူေုျဖီွ်္းေအစာ်္ီခက္ပဳသခစား ါမန္။ 

 
  ိိဒ္ (၉.၂.၆) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ စီ 
 စဥ ္

 
 
 
၆.၁ 

 တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီ စဥ္ကိိ  ေကစာ်္ ထန္ 
 ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္မန့္ ဖခြြကိိလန္း  စီီ်္ံံစစာတခ်္ ဖခြ္ 
စန္းထစားပဳသန့္ တိိ်္း တိက စခစာလိိက္နစာေအစာ်္ီခက္ 
ပဳသခစား ါမန္။ ထိိ စီ စဥ္မ စားကိိ  ေကစာ်္ ထန္ 
 ေဖစ္ာ ေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္ လိိ  ္ပဳသန့္ ီံ ံိေ်ခကိိလန္း 
လိိ  ္ ါကထက္မံုျဖန့္စခက္ေအစာ်္ီခက္ ပဳသခစားမန္ 
ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

 
 
 
  ိိဒ္ (၉.၂) 

 
 
၆.၂ 

 တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွူြစစ္ေအးမန့္ 
 ံ က္မ စားုျဖစ္ပဳသန့္ ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ အူနံပဳသံ ွ့်္ 
တိန္ံါမမလ၊ ေုျမုျ ိ ုျံ်္းလ၊ မီးေုး   ီစာရ္လ၊ က န္းမစာေီး ွ့်္ 
လိ ္်န္းံခ်္ေုး   ီစာရ္က်္းီွ်္းေီး စပဳသန့္ တိိ္ကိိ မ 
  က္မကခက္ ေအစာ်္ီခက္ပဳသခစားမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

 
 
ဇရစား 
(၉.၂.၂) 

 
၆.၃ 

လူမမေီးအိိ်္ီစာတစာဝန္ံံမမ  စ ီစဥ္ တခက္ စီမံကိန္းမွ 
လစာီွိေပဳသစာ ုျမတ္ေ်ခ ၂ ီစာံိိ်္ မန္းကိိ ေဒပဳသဖခြ္ုျဖိ းတိိး 
တက္ေီးလိ ္်န္းမ စား တခက္ လိ ္ေအစာ်္ပဳသခစားမန္ ုျဖစ္ 
 ါပဳသန္။ 

 
  ိိဒ္ (၉.၂.၇) 
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၆.၄ 

မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းမန့္  စီ စဥ္တခ်္ ပဳသက္အိိ်္ီစာုျမိ ြနရ္ဦး 
စီးးစာန ွ့်္ ေဒပဳသ ံံုျ န္ပဳသူမ စား ေက န ္လက္ံံပဳသန္ထိ 
ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ ေုျံ ေနေုျ စာ်္းလြမမမ စား စား    
ုျ န္လန္ကိစစားေအစာ်္ီခက္ပဳသခစားမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

 
  ိိဒ္ (၉.၂.၈) 
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 ံနး္ (၅) မဝူါဒလ၊ ဥ ေဒ ွ့်္ မေူုစာ်မ္ စား 

၅.၁ ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ စံံ  နိစ္နံခနး္မ စား ွ့်္ လမး္န န္ံ  ကမ္ စား 

 တ္ဝနး္က ်္ထိံ ိိကမ္မအန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ လ ိ္ထံိးလ ိ္နန္းမ စား (၂၀၁၅) ီလ၊ ဥ ေဒ  ိဒ္မ ၂၁လ၊ နန္းဥ  ေဒ 

၅၂ လ၊ ၅၃ နွ်္ ့ ၅၅ တိိ္ ီ ဤ လိ ထ္ံိးလိ ္နန္းနွ့်္ နီ  တ္ဝန္းက ်ထ္ိံိကိ္မမအန္းစစ္ုျံ်း္ ပဳသိိြမဂတိ္ 

ကနဦး တဝ္န္းက ်အ္န္းစစ္ုျံ်္း ပဳသိိ္မဂတိ္  တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္ ေီးအခြ  ေကစာ်္  ထန ္

 ေဖစ္ာုျံ်္းုျ  လိ ္ီမန္။ ထိိ္ ုျ ် ္ ရ်္းစီမကံိနး္ စားလံိးပဳသန ္ ဤလ ိ္ထံိးလ ိ္နန္းနွ့်္ န ီ စနစတ္က  

လိကိ္နစာေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း စားုျဖ့်္ ပဳသရံဇစာတ  ွ်္ ့ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမး္ေီးဝန္ႀကီးးစာန လက္ 

 ေ စာက္ီိွ  တ္ဝနး္က ်ထ္ိန္းပဳသိမ္းေီးဥးီစီးးစာန ေနုျဖ့်္  တ္ဝန္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမး္ေီးအိိ်္ီစာ လိကိ္နစာ 

 ေအစာ်္ီခက္မမ ပဳသက္ေပဳသံလံက္မွတက္ိ ိထတိ္ေ းပဳသခစားမန္ ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီ ေနုျဖ့်္  တ္ဝန္းက ်္ထိနး္ပဳသိမး္ေီး ွ့်္ ပဳသကအ္ိိ်ပ္ဳသန့္ မူဝါဒမ စားလ၊ 

ကိမမၸီစံံ ိန္စံ  နး္မ စား မီွေိပဳသစ္ာလန္းေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာုျံ်္းလိ ္်န္း တခက္ ုျ န္ေထစာ်္စပိဳသမည တုျမန္မစာ 

နိိ်္်ံေတစ္ာမွ ံ မတွ္ထစားေပဳသစာ ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒနွ့်္ စနး္မ ဥ္းစန္းကမ္းမ စားကိိ လိကိ္နစာေအစာ်္ီ ခက္ီမန္။ 

ဤ ံန္းတခ်္  ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္ ွ့်္  တပ္ဳသကပ္ဳသန့္ တန္အြ  တ္ဝန္းက ်္လ၊ ပဳသစေ္တစာလ၊ 

ပဳသတ  တခ် ္းလ၊ ေီလ၊  ါတိ စုန္းလ၊  လိ ပ္ဳသမစားလ၊ က နး္မစာေီးလ၊ မီး ွ်္ ့ ရဥ္ေက းမမ တိိ္ ွ့်္ ပဳသကအ္ိိ်္ေပဳသစာ 

ဥ ေဒ ွ်္ ့ နန္းဥ ေဒမ စားလ၊  ုျ န္ုျ န္အိိ်္ီ စာစံံ ိနစ္ံ မန္းမ စား ွ့်္ လမ္းန န္ံ က္မ စား   ါ ဝ်္ မူဝါဒ ွ်္ ့

ဥ ေဒေီးီစာမူေုစာ်မ္ စား၏  ေပဳသးစတိက္ိိ ေ စာက္ ါဇရစား တိိ်္း  ေပဳသးစတိ ္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 
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ဇရစား (၅.၁) - ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒမ စားလ၊  ုျ နု္ျ နအ္ိိ် ္ီ စာစံံ  နိစ္နံ နမ္ စား ွ့်္ လမး္န န္ံ  ကမ္ စား 

ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

ုျ နေ္ထစာ်စ္ပိဳသမညတုျမနမ္စာ ိိ်္် ေံတစာ္ ဖခြ္စန္း ိ ံ ေုျံံဥံ ေဒ (၂၀၀၈) ံ ွိစ ္

 ိဒ္မ ၃၇ 

 ိိ်္်ံေတစ္ာပဳသန္- 
(က)  ိိ်္်ံေတစ္ာီွိေုျမ စားလံိးလ၊ ေုျမေ ္ေုျမေ စာက္လ၊ ေီေ ္ေီေ စာက္  ွ့်္ ေလထိ    တခ်္း ီွိပဳသရံဇစာတ စုန္း စားလံိး၏  ်္ီ်္း ိိ်္ီွ် ္ုျဖစ္ပဳသန္။ 
(ံ)  ိိ်္်ံ ိိ် ္ပဳသရံဇစာတ စုန္းမ စား စားစီး ခစားေီး ်္ စားစိမ စားကထိတ္ရူပဳသံိးစခြုျံ်္းကိိ ကခ ္ ကြႀကီးၾက ္ ိိ်္ီန္လိိ  ္ပဳသန့္ဥ ေဒုျ ဠန္းီမန္။ 
(ဂ) ိိ်္်ံပဳသစားမ စား စား  စုန္း ိိ်္အိိ်္ံခ့်္လ၊  ေမခအက္ံံံခ့်္လ၊ ကိိရ္ ိိ်္လိ ္ ိိ်္ံခ့်္လ၊ တီထခ်္ ံခ့်္ ွ့်္ မူ ိိ်္ံခ့်္တိိ္ကိိ ဥ ေဒုျ ဠစာန္းံ က္ ွ့်္  နီံခ့်္ုျ  ီမန္။ 

 ိဒ္မ ၄၅  ိိ်္်ံေတစ္ာပဳသန္ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ကိိ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိ္မ္းေစစာ့်္ေီွစာက္ီမန္။ 

 ိဒ္မ ၃၉၀ 
 

 ိိ်္်ံပဳသစားတိိ်္းပဳသန္ ေ စာက္ေဖစာ္ုျ  ါကိစုီ ္မ စားတခ် ္ ိိ်္်ံေတစာ္ စားကူနီီန္ တစာဝန္ီွိပဳသန္။ 
(က)  မ ိ းပဳသစားရဥ္ေက းမမြ ေမခ  ွစ္ကိိ ထိန္းပဳသိမ္းေစစာ့်္ေီွစာက္ုျံ်္းလ၊ 
(ံ) ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ကိိထိန္းပဳသိမ္းေစစာ့်္ေီွစာက္ုျံ်္းလ၊ 
(ဂ) လူြစခမ္း စား ီ်္း ုျမစ္ဖခံ္ံဖိ းတိိးတက္ေီး ုျမ့်္မစားလစာေစီန္ ႀကိ း မ္းုျံ်္းလ၊ 
(ဃ)  မ စားုျ န္ပဳသူ ိိ်္ စုန္းမ စားကိိ ထိန္းပဳသိမ္းေစစာ့်္ေီွစာက္ုျံ်္း။ 

 တဝ္နး္က ်ထ္နိး္ပဳသမိ္္းေီးဥ ေဒ (၂၀၁၂ ံ ွိစ)္ 

ီန္ီခရ္ံ က္လ၊   ိိဒ္ (၃) 

(က) ုျမန္မစာ ိိ်္်ံ မ  ိးပဳသစား တ္ဝန္းက ်္ေီးီစာမမဝါဒကိိ ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ ိိ်္ီန္လ၊ 
(ံ)စဥ္အက္မုျ တ္ဖခံြံဖိ းေီးလိ ္်န္းစဥ္မ စားတခ် ္  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးအိိ်္ီစာ ကိစုီ ္မ စားစနစ္တက ေ ါ်္းစ ္ေအစာ်္ီခက္ီန္ လိိ္်ွစာ  ေုျံ 
ံံမူမ စားံ မွတ္ ိိ်္ီန ္ွ့်္လမ္းန န္မမမ စားုျ   ိိ်္ီန္လ၊ 
(ဂ)  စု  မန္ ွ့်္ နစာဂတ္မ ိ းအက္မ စား၏ က ိ း တခက္ေကစာ်္းမခန္ံ ီးပဳသန္ြီွ်္းပဳသန့္ တ္ဝန္းက ်္ ုျဖစ္ေ ္လစာေစီန္ ွ့်္ ပဳသုစာဝ ွ့်္ ရဥ္ေက းမွမ ေမခ 
  ွစ္မ စားကိိ ထိန္းပဳသိမ္းေစစာ့်္ေီွစာက္ ိိ်္ီန္လ၊ 

ီန္ီခရ္ံ က္လ၊   ိိဒ္ (၃) 
(ဃ) အိတ္ရိတ္ေ  စာက္ကခရ္စုျဖစ္ေပဳသစာေဂဂစနစ္မ စားကိိုျဖစ္ ိိ် ္ပဳသမွ ုျ န္လန္ေဖစ္ာထိတ္ီန္လ၊ 
(်) ပဳသုစာဝပဳသရံဇစာတ ီ်္း ုျမစ္မ စား ေလ စာ့နန္းအံိးီွမံးမွမကိိ တစားအီးေီး ွ့်္  စဥ္အက္မုျ တ္  ပဳသံိးုျ   ိိ်္ေီး တခက္ စီမံေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

(စ)  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးအိိ်္ီစာ ပဳသိ ုျမ်္ုျ န္္ ခစားေီး တခက္  နစာေီး  စီ စဥ္မ စားကိိ  မ စားုျ န္ပဳသူတိိ္ပဳသိီွိံ းီ  ူးေ ါ်္း ါဝ်္မမ  ိိမိိတိိး 
တက္လစာေစေီး တခက္ ေကစာ်္  ထန္ ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ ိိ်္ီန္လ၊  
(အ) တ္ဝန္းက ်္ေီးီစာကိစုီ ္မ စားတခ် ္ ုျ နု္ျ န္အိိ်္ီစာလ၊ေဒပဳသအိိ်္ီစာ ွ့်္  ိိ်္်ံ ံ ်္းံ ်္း  ူးေ ါ်္းေအစာ်္ီခက္မမကိိ ုျမွ် ့္တ်္ ိိ်္ီန္လ၊ 
(ဇ)  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးအိိ်္ီစာကိစုီ ္မ စားကိိ  စိိးီးစာနလ၊  စိိးီ ဖခြ္ စန္းလ၊  ုျ န္ ုျ န္အိိ်္ီစာ ဖခြ္ စန္းလ၊  စိိးီမဂိတ္ေပဳသစာ  ဖခြ္ 
 စန္း ွ့်္  ိဂ လိကတိိ္  ူးေ ါ်း္ ေအစာ်္ီခက္ ိိ်္ီန္လ၊ 

ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ 
ထိန္းပဳသိမ္္းေီး 
ဝန္ႀကီးးစာန၏ 

လိ ္ ိိ်္ံခ့်္မ စားလ၊   ိိဒ္ (၇) 

(က)  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးအိိ်္ီစာမူဝါဒမ စားကိိ ေကစာ် ္ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 
(ံ)  တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ စီမံံ န္္ံခြမမ ွ့်္ စ ္လ ဥ္း္  ိိ်္်ံတစ္ဝွမ္းလိံး ွ့်္ အိိ်္ေပဳသစာလိ ္်နး္  စီ စဥ္မ စားကိိလန္းေကစာ်္းလ၊ ေဒပဳသအိိ်္ီစာလိ ္်န္း 
 စီ စဥ္မ စားကိိလန္းေကစာ်္းေီးအခြံ  မွတ္ုျံ်္းလ၊ 
(ဂ)  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီး ွ့်္ ုျမွ့်္တ်္ေီးတိိ္ တခက္လန္းေကစာ်္းလ၊  တ္ဝန္းက ်္တခ်္ နစ္နမ္းမမမုျဖစ္ ေစီန္ကစာ ကခရ္ေီး လ၊ထိန္းံ   ္ေီး ွ့်္ 
ေလ စာ့နန္း ေ  စာက္ေီးတိိ္ တခက္ လန္းေကစာ်္းလ၊  စီ စဥ္မ စားကိိံ မွတ္ုျံ်္းလ၊ ေအစာ်္ီခကု္ျံ်္း ွ့်္ စစ္ေအးၾက ္မတ္ုျံ်္းလ၊ 
(အ) စက္မမလိ ္်န္းလ၊ စိိက္  ိ းေီးလိ ္်န္းလ၊  စာတ္ပဳသတ   တူးေဖစာ္ ထိတ္လိ ္ေီးလိ ္်န္းလ၊  နစ ္  ေၾကး စခန္္ စ္ေီးလိ ္်န္း ွ့်္ 
 ုျံစားလိ ္်န္းမ စား ေအစာ်္ီခက္ီ စာတခ်္  စာတိ စုန္း ပဳသိိ္မဂိတ္  ုျံစားေုး   ီစာရ္ီွိပဳသန့္  စုန္းမ စားထိတ္လိ ္ပဳသံိးစခြီ စာမွထခက္ီွိလစာ ိိ်္ေပဳသစာ 
စခန္္ စ္ပဳသန့္ ေုး    ီစာရ္ီွိ စုန္း၏ မ ိ း စစား ွ့်္ တန္း စစားမ စားကိိပဳသတ္မွတ္ုျံ်္းလ၊ 
(ဇ)  တ္ဝန္းက ်္ကိိ လက္််္းလ၊ ေီတိိေီီွန္တခ်္ ပဳသိပဳသစာထ်္ီစွားစခစာထိံိိက္ေစ ိိ်္ေပဳသစာ ေုး    ီစာရ္ီွိ  စုန္း မ ိ း စစားမ စား ပဳသတ္မွတ္္ုျံ်္းလ၊ 
(စ )  အိ ္ ေတစာက္ ွ့်္ ေုး   ီစာရ္ီွိ စုန္းမ စား ါ၀်ပ္ဳသန့္ စခန္္ စ္ စိိ်္ ံြလ၊ စခန္္ စ္ ီန္လ၊ထိတ္လ တ္ ံိိး ေ်ခ္ စုန္းမ စား စား ုျ  ုျ ် ္
ပဳသန္္စ်္ေီး တခက္လိိ  ္ပဳသန္္စက္ီံိမ စားလ၊ စံန္းမ စားတန္ေထစာ်္ေီးကိိ တိိးုျမွ့်္ေအစာ်္ီခကု္ျံ်္းလ၊ 
(ဍ) စိိးီးစာနလ၊ ဖခြ္ စန္းပဳသိိ္မဂိတ္ ိဂိ ၢ လ္တစ္ဦးဦးကုျ  လိ ပ္ဳသန့္စီမံံ က္ပဳသိိ္မဂိတ္လိ ္ေအစာ်္မမပဳသန္ တ္ဝန္းက ်္ကိိပဳသိပဳသစာထ်္ီွစားစခစာထိံိိ
က္ေစ ိိ်္ုျံ်္းီွိလ၊မီွိ ွ့်္စ ္လ ဥ္း၍  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမအန္းစစ္ပဳသန့္စနစ္ ွ့်္လူမမေီး ီထိံိိက္မမအန္းစစ္ပဳသန့္စနစ္တစ္ီ  ္ကိိ ံ  မွတ္ေအစာ်္ီ ခ 
က္ေစုျံ်္းလ၊ 

ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ 
ထိန္းပဳသိမ္္းေီး 

(ၸ)  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမတခ်္  တ္ဝန္းက ်္ကိိ နစ္နမ္းေစပဳသူက ေ းေလ စ္ာေစီန္လ၊ ပဳသုစာဝ တ္၀န္းက ်္ဝန္ေအစာ်္မမစနစ္မွ  က ိ း ုျမတ္ ီီွ ိ
ပဳသန့္ ဖခြ္ စန္းမ စားကီန္ ံိေ်ခထန့္ဝ်္ေစီန္လ၊ ပဳသုစာဝပဳသရံဇစာတမ စား ထိတ္ရူေီစာ်္းဝရ္ ပဳသံိးစခြပဳသန့္လိ ္်န္းမ စားမွ  က ိ း ုျမတ္၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ ိိ်္း စား တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးလိ ္်န္းမ စားတခ် ္ထန့္ဝ်္ေစီန္ စီမံံန္္ံခြုျံ်္းလ၊ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

ဝန္ႀကီးးစာန၏ 
လိ ္ ိိ်္ံခ့်္မ စားလ၊   ိိဒ္ (၇) 

 
 

 တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီး 
  ိိဒ္(၁၃) ီ 

ဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္ေကစ္ာမတီ၏ လမ္းန န္ံ က္ ီ ေ စာက ္ါလိ ္်န္းကိစုီ ္မ စားတခ် ္ မမိိဝန္ႀကီး းစာနကိိရ္တိိ်္ုျဖစ္ေစလ၊ ပဳသက္အိိ်္ီစာ စိိးီးစာနလ၊ 
 ဖခြ္ စန္းမ စား ွ့်္ ေ ါ်း္စ ္ နိွ ိမ်္း္ုျဖစ္ေစလ၊  တ္ဝန္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမ္းေီ တခက္ ုက္စိံေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမစစ္ေအးေီးစနစ္ထစားီွိံ ီ  ေကစာ်္ 
 ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ီမန္။  
(ဂ) ပဳသတ  လ၊ စက္မမတခ်္းထခက္ကိန္ၾကမ္း ွ့်္ ေက စာက္မ က္ီတနစာတူးေဖစာ္ထိတ္လိ ္ပဳသန္္စ်္ုျံ်္း လိ ္်န္းမ စားမွ ထခက္ေ ္လစာေပဳသစာ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား ကိိ 
စခန္္ စ္ုျံ်္းလ၊ 
(ဃ)  နစ္ ေၾကးစခန္္ စ္ေီး ွ့်္ ပဳသန္္စ်္ေီးအိိ်္ီစာလိ ္်န္းမ စားေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 
(စ) ုျံစားလိိ  ္ေပဳသစာ တ္ဝန္းက ်္နစ္နမ္းေစမမအိိ်္ီ စာလိ ္် န္းကိစုီ ္မ စားေအစာ်္ီ ခက္ုျံ်္းလ၊ 

 တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီး 
  ိိဒ္ (၁၄) 

နစ္နမ္းေစမမကိိ စတ်္ုျဖစေ္ ္ေစပဳသူပဳသန္  တ္ဝန္းက ်္တခ်္နစ္နမ္းေစမမကိိ ုျဖစ္ေစပဳသန့္  စုန္းမ စားကိိ ပဳသတ္မွတ္ထစားပဳသန့္  တ္ဝန္းက ်္  ီန္ 
 ေပဳသခးစံံ ိန္စံန န္းမ စား ွ်္ နီ ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား တိိ်္း ပဳသန္္စ်္ုျံ်္းလ၊ ထိတ္လ တ္ုျံ်္းလ၊ စခန္္ စ္ုျံ်္း ွ့်္ စိ ိံုျံ်္းမ စားုျ  လိ ္ီ မန္။ 

 တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီး 
  ိိဒ္ (၁၅) 

နစ္နမ္းမမကိိစတ်္ုျဖစ္ေ ္ေစပဳသန့္လိ ္်န္းလ၊ စုန္းပဳသိိ္မဂိတ္ေနီစာတစ္ံိံိ၏ ိိ် ္ီွ်္ပဳသိိ္မဂိတ္ လက္ီွိုျဖစ္ပဳသူပဳသန္  တ္ဝန္းက ်္နစ္နမ္းမမမ စား 
ကိိ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမီန္လ၊ ထိန္းံ   ္ီန္လ၊ စမီံံန္္ံခြီ န္လ၊ေလွ စာ့ံ ီနပ္ဳသိိ္မဂိတ္ ေ  ိစာက္ေစီန္လ၊ လိ ္် န္းံခ်္ ေထစာက္ ကူုျ   စုန္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ထိန္းံ   ္ေီး 
 စုန္းကိီိရစာကိိတ ္အ်္ုျံ်္းပဳသိိ္မဂိတ္ပဳသိံးစခြုျံ်္းုျ  ီမန္။ ရ်္းပဳသိိ္ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းမုျ   ိိ်္ ါကစခန္္ စ္ စုန္းမ စား စား တ္ဝန္းက ်္ကိိ မထိံိိက္ေစ ေ 
ပဳသစာနန္းလမ္းမ စား ွ့်္ နီ စခန္္ စ္ ိိ်္ီန္ စီစဥေ္အစာ်္ီခက္ီမန္။ 

 တဝ္နး္က ်ထ္နိး္ပဳသမိး္ေီးနနး္ဥ ေဒမ စား (၂၀၁၄ ံ ွိစ)္ 
 တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီး ွ့်္ ပဳသစ္ေတစာေီးီစာဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီး ဥ ေဒ  ိဒမ္ ၄၂လ၊  ိဒမ္ံခြ (က)  ီ   ္ ွ်္းေပဳသစာလိ ္ ိိ်္ံ ခ့်္ကိိ က ့်္ပဳသိံး္ ုျ န္ေထစာ်္စိ 
 စိိးီ ဖခြ္၏ ပဳသေုစာတူနီံ က္ုျဖ့်္ ဤနန္းဥ ေဒ မ စားကိိ ထိတ္ုျ န္လိိက္ပဳသန္။ 

နန္းဥ ေဒ ၅၁ ဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္ တ္ဝန္းက ်ထ္ိံိိက္မမအန္းစစ္ပဳသန့္စနစ္ ံ မတွ္ေအစာ်္ီခက္ ိိ်္ီနဥ္ီးစီးးစာန စား တစာ၀န္ေ း  ္ ိိ်္ပဳသန္။ 

နန္းဥ ေဒ ၅၂ 
ဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္  တ္ဝန္းက ်ထ္ိံိိက္မမြအန္းစစ္ုျံ်္းုျ  လိ ္ီမန့္ စီမံကိန္းလ၊ စီး ခစားေီးလိ ္်န္းလ၊ ဝန္ေအစာ်္မမ ပဳသိိ္မဂိတ္ လိ ္ေအစာ်္မမ  မ  ိး စစားကိ ိ
ပဳသတ္မွတ္ီမန္။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

နန္းဥ ေဒ ၅၃ 
ဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္ နန္းဥ ေဒ ၅၂  ီ ပဳသတ္မွတ္ံ က္တခ်္မ ါဝ်္ပဳသန့္  အိိုျ  စမီံကိန္ိးလ၊ စီး ခစား ေီးလိ ္်န္းလ၊ ဝနေ္အစာ်္မမ ပဳသိိ္မဂိတ္ လိ ္ေအစာ်္မမမ စား 
ကိိ တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမအန္းစစ္ုျံ်္း ုျ  လိ ္ီ န္လိိ  ္ုျံ်္းီွိ/မီွိစိစစ ္ိိ်္ီန္ ကနဦး တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမအန္းစစ္ုျံ်္းုျ  လိ ္ီမန့္  မ ိ း စစားမ စား 
 ုျဖစ္ပဳသတ္မွတ္ ိိ်္ပဳသန္။ 

နန္းဥ ေဒ ၅၄ 
စီမံကိန္ိးလ၊ စီး ခစားေီးလိ ္်န္းလ၊ဝန္ေအစာ်္မမပဳသိိ္မဂိတ္လိ ္ေအစာ်္မမကိိေအစာ်္ီခက္မန့္ စိိးီ းစာနလ၊  ဖခြ္ စန္း ပဳသိိ္မဂိတ္  ိဂ ၢိ လ္ပဳသန္မိမိ၏စီမံကိန္းလ၊ 
စီး ခစားေီး လိ ္်န္းလ၊ ဝန္ေအစာ်္မမ ပဳသိိ္မဂိတ္လိ ္ေအစာ်္မမ တခက္ တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမအန္းစစ္ုျံ်္းကိိဝန္ႀကီးးစာနကလက္ံံေပဳသစာ  ီန္  ံ ်္း  
ုျ န့္မီပဳသန့္ တတိရ ိဂိ ၢ လ္ပဳသိိ္မဂိတ္ ဖခြ္ စန္း ွ့်္ေအစာ်္ီခက္ီန္ စီစဥ္ေအစာ်္ီ ခက္ ီမန္။ 

နန္းဥ ေဒ ၅၈ 
ဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္ တ္ဝန္းက ်ထ္ိံိိက္မမအန္းစစ္ုျံ်္း  စီီ်္ံစံစာစိစစ္ပဳသံိးပဳသ ္ေီး ဖခြ္ကိိ ပဳသက္အိိ်္ီစာ စိိးီးစာနလ၊  ဖခြ္ စန္းမ စားမွ ကကခမ္းက ်္ပဳသူမ စားုျဖ့်္ 
ဖခြ္စန္းီမန္။ 

နန္းဥ ေဒ၅၉ 
 တ္ဝန္းက ်္ထိံိိိက္မွမအန္းစစ္ုျံ်္း စီီ်္ံံစစာပဳသံိးပဳသ ္ေီး ဖခြြတခ် ္ုျ ်္  ိဂ လိကကကခမ္းက ်ပ္ဳသူမ စား ါဝ်္ ါကရ်္းတိိြ တခက္ံ ီးုျမွ့်္ေ်ခလ၊ 
စီိတ္ ွ့်္ေထစာက္ ံ့ေၾကးမ စားကိိ တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမွမီန္ ံိေ်ခမွက ံံပဳသံိးစခြ ိိ်္ပဳသန္။ 

နန္းဥ ေဒ ၆၀ 
ဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္  တ္၀န္းက ်္ထိံိိက္မမြအန္းစစ္ုျံ်္း  စီီ်္ံံစစာ ပဳသိိ္မဂိတ္  တ္ဝန္းက ်္ စီမံံန္္ံခြမမ စီ စဥ္ကိိ ေကစာ္မတီ၏ လမ္းန န္ံ က္ုျဖ့်္ 
 တန္ုျ  ုျ န္ၾကစား ိိ်္ပဳသန္။ 

နန္းဥ ေဒ ၆၁ 
ဝန္ၾကီးးစာနပဳသန္ တ္ဝန္းက ်ထ္ိံိိက္မွမ အန္းစစ္ုျံ်္း စီီ်္ံ ံစစာ (ပဳသိိ္မဂိတ္)  တ္ဝန္းက ်္ စီမံံန္ြံခြမွမ စီ စဥ္ကိိ ေကစာ္မတီ၏ လမ္းနခန္ံ က္ုျဖ့်္ 
 တန္ုျ  ုျ န္ၾကစား ိိ်္ပဳသန္။ 

နန္းဥ ေဒ ၆၉ 

(က) မန္ပဳသူမွ   တ္ဝန္းက ်က္ိိနစ္နမ္းေစပဳသန့္  စုန္းမ စားကိိ လန္းေကစာ်္းလ၊ ဥ ေဒ ွ့်္ ဤနန္းဥ ေဒတစ္ံိံိ ီ မိန္္ေၾကစာ္ုျ်စာစစာုျဖ့်္ထိတ္ုျ န္ 
ပဳသတ္မွတ္ထစားေပဳသစာေုး    ီစာရ္ီွိစခန္္ စ္ စုန္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ေုး   ီစာရ္ီွိ စုန္းမ စားကိိလန္းေကစာ်္း  မ စားုျ န္ပဳသူ စားတိိက္ီိိက္ုျဖစ္ေစလ၊ 
ပဳသခရ္ဝိိက္၍ုျဖစ္ေစ ထိံိိက္ေစ ိိ်္မန့္ ေနီစာတ စ္ံိံိတခ်္ တစန္န္းနန္းုျဖ့်္ ထိတ္လ တ္ုျံ်္းလ၊ ထိတ္လ တ္ေစုျံ်္းလ၊ စခန္္ စ္ုျံ်း္လ၊ စခန္္ စ္ေစုျံ်္းလ၊ စိ ံိုျံ်္းလ၊ 
စိ ံိေစုျံ်္း မုျ  ီ။ 
(ံ) မ စားုျ န္ပဳသူ က  ိး်ွစာပဳသက္အိိ်္ီစာ၀န္ၾကီးးစာန၏ံခ့်္ုျ  ံ က္ ီမွတစ္ ါးေဂဂစနစ္ ွ့်္  ရ်္းစနစ္ေၾကစာ့်္ုျဖစ္ေ ္ေုျ စာ်္းလြေနေပဳသစာ ပဳသုစာဝ 
 တ္၀န္းက ်္ကိိထိံိိက္  က္စီးေစ  ိိ်္ပဳသန့္ုျ  လိ ္မမမ စားကိိ မနပ္ဳသူမွ ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းမုျ  ီ။ 

ပဳသစေ္တစာဥ ေဒ (၂၀၁၈ ံ ွိစ)္ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

 ံန္း (၂)  ေုျံံံမမမ စား 

 

၃။ ဤဥ ေဒကိိ ေ စာက္ ါ ေုျံံံမမမ စား ွ့်္ နီ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစာ္ ေအစာ်္ီခက္ီ မန္- 

(က)  စိိးီ၏ ပဳသစ္ေတစာေီးီစာမူ၀ါဒကိိ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစာ္ီန္လ၊ 

(ံ)  စိိးီ၏ ပဳသုစာ၀ တ္၀န္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးအိိ်္ီစာမူ၀ါဒကိိ ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာ ီန္လ၊ 

(ဂ)  စိိးီ၏ ပဳသစ္ေတစာေီးီစာမူ၀ါဒ ွ့်္ ပဳသုစာဝ တ္၀န္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးအိိ်္ီစာမူဝါဒ တိိ္ကိိ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစာ္ီစာတခ်္ ုျ န္ပဳသူ တိိ္၏ ူးေ 
 ါ်္းေအစာ်္ီခက္မမြ  ံန္း ကဘ ကိိ ုျမွ့်္တ်္ေ းီန္။ 

(ဃ) ပဳသစ္ေတစာမ စားကိိ ထိန္းပဳသိမ္းကစာကခရ္ုျံ်္း စားုျဖ့်္  ိိ်္်ံေတစာ္၏ စီး ခါးေီးကိိ ဖခံြ ံဖိ းတိိးတက္လစာေစီန္လ၊ ုျ န္ပဳသူတိိ္၏စစားဝတ္ေနေီးကိိ  ေထစာက္  

ကူုျဖစ္ေစီန္  ွ့်္ စဥ္အက္မုျ တ္  က  ိးစီး ခစားံံစစား ိိ်္ေစီန္လ၊ 

(အ) ပဳသုစာဝပဳသစ္ေတစာမ စားထိန္းပဳသိမ္းကစာကခရ္ေီး ွ့်္ ပဳသစ္ေတစာစိိက္ံ်္းပဳသစ္မ စားတန္ ေထစာ်္ေီးတိိ္ကိိ တစ္ံ ိ ်္တန္းေအစာ်္ီခက္ ိိ်္ီန္လ၊ 

 ံန္း (၄) 
ပဳသစ္ေတစာနရ္ ေုျမစီမံံ န္္

ံခြေီး 

၉။ ပဳသစ္ေတစာဦးစီးးစာန၏  လိ ္်န္းတစာဝန္မ စားမွစာ ေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစ္ပဳသန္။ 
(က)  စိိးီ၏ ပဳသစ္ေတစာေီးီစာမူ၀ါဒကိိ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစာ္ုျံ်္းလ၊ 
(ံ)ေီလ၊ေုျမလ၊ဇီဝမ ိ းစံိ ွ့်္ပဳသုစာ၀ တ္၀န္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးလ၊ပဳသစ္ေတစာထခက္ စုန္းမ စား စဥအ္က္မုျ တ္ထိတ္လိ ္ ိိ်္ေီးလ၊ ပဳသစ္ေတစာဖံိးလ မ္းပဳသန့္ 
နရ္ေုျမမ စားထိန္းပဳသိမ္းေီးတိိ္ ွ့်္ စ ္လ ဥ္းပဳသန့္စီမံကိန္းမ စားကိိ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာုျံ်္းလ၊ 
(ဂ) ပဳသစ္ေတစာနရ္ေုျမကိိဤဥ ေဒ ါ ုျ းစာန္းံ က္မ စား ွ့်္ နီ စီမံံန္္ံခြုျံ်္းလ၊ 
(ဃ)ႀကိ း၀ိိ်္းေတစာလ၊ႀကိ းုျ ်္ကစာကခရ္ေတစာ ွ့်္တစားုျမစ္ပဳသစ္ ် ္မ ိ း မန္မ စားပဳသတ္မွတ္ေီးလ၊ ုျ ်္အ်္ေီး ပဳသိိ္မဂိတ္ ဖ က္ပဳသိမ္းေီးတိိ္ တခက္ 
ဝန္ႀကီးထံပဳသိိ္ အိိုျ  တ်္ုျ ုျံ်္း။ 

 
၁၂။ မန္ပဳသူမအိိပဳသစ္ေတစာနရေ္ုျမ ွ့်္ပဳသစ္ေတစာဖံိးလ မ္းလ က္ီွိပဳသန့္ စိိးီကစီမံံန္္ံခြံ ခ့်္ ီွိေပဳသစာေုျမ တခ်္း- 
(က)ဖခံ္ံဖိ းမမလိ ္်န္းပဳသိိ္မဂိတ္စီး ခစားေီးစီမံကိန္းလိ ္်န္းတစ္ီ ္ီ  ္ကိိိလိ ္ကိိ်္ေအစာ်္ီခက္လိလိွ ်္ ပဳသစ္ေတစာေီးီစာ၀နႀ္ကီးးစာန၏ပဳသေုစာတူနီံ က္ ကိိ 
ႀကိ တ်္ီရူီမန္။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

၁၆။စီး ခစားုျဖစ္ပဳသစ္ေတစာထခက္ စုန္းထိတ္ရူံခ့်္ီီွိပဳသူပဳသန္ံခ့်္ုျ  မိန္္ ီ ိိ်္်ံေတစာ္ တခက္ပဳသစ္ ေတစာစိိက္ံ်္းတန္ေထစာ်္ုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ပဳသုစာဝ 
နန္းလမ္းုျဖ့်္ ပဳသစ္ေတစာုျ  စိ    ိးေထစာ်္ ုျံ်း္လိ ္်န္းကိိေအစာ်္ီခက္ေ းီန္တစာဝန္ီ ွိလွ ်္ ရ်္းလိ ္်န္း၏ မိမိ၏ ကိန္က စီိတ္ုျဖ့်္ ပဳသတ္မွတ္ံ က္ ွ့်္ 
 န ီေအစာ်္ီခက္ေ းီမန္။ 

 ံန္း (၆) ပဳသစ္ေတစာထခက္ 
 စုန္းထိတ္ရူံခ့်္ 

၂၁။ ပဳသစ္ေတစာထခက္ စုန္း ထိတ္ရူံခ့်္ီီွိပဳသစာပဳသန္- 
(က) ံခ့်္ုျ  မိန္္ ါစန္းကမ္းံ က္မ စားကိိ လိိက္နစာီမန္။ 
(ံ)ပဳသစ္ေတစာဦးစီးစာနကဤဥ ေဒ ွ့်္ နီထိတ္ုျ န္ေပဳသစာ မနိ္္လ၊န န္ၾကစားံ က္လ၊တစားုျမစ္ံ က္ ွ် ့္ ကန္္ပဳသတ္ံ က္မ စားကိိလိိက္နစာီမန္။ 
(ဂ)ေ းေအစာ်္ီန္ီ ွိေပဳသစာ ံခန ္ံမ စားလ၊ စာမံေံ်ခမ စားလ၊ႀကိ တ်ေ္်ခမ စားကိိေ း ေအစာ်္ီမန္။ 
(ဃ) ပဳသတ္မွတ္ပဳသန့္နန္းလမ္းမ စား ွ့်္ နီတိိ်္းတစာံ ီးတံအိ ္ီိိက္မွတ္ုျံ်္းလ၊မွတ္ ိံတ်္ ထစားေပဳသစာကိိ်္ ိိ်္တံအိ ္ီိိက္မွတ္ုျံ်္း ုျ  ီမန္။ 

 ံန္း (၁၂) 
ုျ စ္မမုျ စ္ဒၸ္မ စား 

၄၀။ မန္ပဳသူမအိိ ေ စာက္ ါုျ  လိ ္မမတစ္ီ ္ီ ္ကိိ က  းလခန္ေၾကစာ်္းုျ စ္မမထ်္ီွစား စီီ်္ုျံ်္း ံံီလွ ်္ထိိပဳသူ  စားေ်ခ ဒၸ္က  ္ ၅၀၀၀  ထိ ုျဖစ္ ေစ လ၊  
 ေထစာ်္ဒၸ္ ၆လ ထိ ုျဖစ္ေစ ဒၸ္၂ီ ္လံိး ုျဖစေ္စ က ံံေစီမန္- 
(က) ႀကိ း၀ိိ်္းေတစာ တခ်္း က  းေက စာ္၀်္ေီစာက္ေနထိိ် ္ုျံ်္းလ၊ 
(ံ)  ႀကိ း၀ိိ်္းေတစာ တခ်္း  ိမေ္မခးတိီစစာစန္မ စား စစားက က္ံ ုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ က  းေက စာ္  ဝ်္ေီစာက္ေစုျံ်္းလ၊ 
(ဂ) ႀကိ း၀ိိ်္းေတစာ တခ်္း ံခ့်္ုျ  မိ္န္္မီီွိုြ ေုျမကိိံိတ္ထခ်္ုျံ်္းလ၊ ီွ်္းလ်္းုျံ်္းလ၊ တူး အခုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ မူလ ေန ထစားကိိ ရိိရခ်္းေစုျံ်္းလ၊ 
(ဃ)ႀကိ း၀ိိ်္းေတစာ တခ်္း ေီစးီေီလစာ  က္စီးေစုျံ်္းလ၊ ေီတခ်  ္အိ ္ံတ္ုျံ်္းလ၊  စာတိေဗဒ  စုန္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ီစာမ စား   
ပဳသံိးုျ  ုျံ်္းလ၊ 
(်) ႀကိ း၀ိိ်္းေတစာ တခ်္း တိီစစာစန္မ စားဖမ္းအီးုျံ်္းလ၊  မြလိိက္ စ္ံတ္ုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ်ါးဖမ္းုျံ်္းလ၊ 
(စ)ႀကိ း၀ိိ်္းေတစာ တခ်္း ပဳသစ္ေတစာမ စား မီးကူးစက္ုျ န္္ ခစားေစ ိိ်္ေပဳသစာ မီးေမ းုျံ်္းလ၊ မီးဖိိုျံ်္းလ၊ မီးပဳသရ္ရူုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ မီးၾကခ်္းမီးက န္ထစားီွိုျံ်္းလ၊ 
(ဇ)ဤဥ ေဒ ီ ထိတ္ုျ န္ပဳသန့္နန္းဥ ေဒမ စားလ၊ လိ ္ထံိးလိ ္နန္းမ စားလ၊  မိန္္လ၊ န န္ ၾကစားံ က္ ပဳသိိ္မဂိတ္  မိန္္ေၾကစာ္ုျ်စာစစာ ါ ုျ းစာန္းံ က္ တစ္ီ  ္
ီ ္ကိိ ေဖစာက္ဖ က္ုျံ်္း။ 

ုျမနမ္စာပ့ဳသတ  တခ်း္ဥ ေဒ (၁၉၉၄ ံ ိွစ)္ 
 ံန္း (၂) 

ီန္ီခရ္ံ က္မ စား 
ီန္ီခရ္ံ က္မ စား 
၃္ာ ဤ္္ေ  ာ ရကဖရြနဖ  ကဖီ  ူီ  ာ ေအ ကဖ္ကအသ ာပဖူာ ု ္ဖႊကဖသည္- 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

  က၈)ာ အ္ ာူရ ာ ဓ သဖႊသတၱာ ႊနမဇ သေရူရ ာ ီတ၀က က ာအေက ပဖအ ကဖေ  ဖရလဖဒသ၊ 
  ၈)ဓ သဖႊသတၱ ာသဖကာလဖီ  ူ္ ာီ  ာ ာသဖုာ္ဖေ္ု ပဖူု ပဖဖု္ကဖသြပဖူ ု ာအ္ဖ  ကဖက ာာ ု ကဖဖရကဖူရလဖာ ႏ ပဖဖာ ု္ကဖ္္ ာ္ာကာလဖသ ာူုီ ပဖဖရလဖဒသ၊ 
(ဂ) ဓစာတ္ပဳသတ  ပဳသရံဇစာတ စုန္းမ စား ွ့်္စ ္လ ဥ္း္ ုျ န္တခ်္းီ်္း ွီးုျမွ  ္ ွမံမ ွ့်္  ိိ်္်ံုျံစား ီ်္း ွီးုျမ ွ ္ ွံမမမ စားဖခံြံဖ ိးတိိးတက္လစာေစီန္လ၊ 
(ဃ၈)ဓ သဖႊသတၱရ  ေ ြု ပဖူဒသ၊္ီဖူႊ္ဖသ ာပဖူသ ု ပဖူႊ ာ္ီ္ာသဖ ာသဖုာ္ဖု ပဖူုာ္ဖပလဖူက ာာ ုာ္ဖက ာပဖာ  ု ာႊကဖဖ္ာရၢ ၱုဖ ာ ႊ ာ္ီ္ာသဖအ  ြြဳ  အ္ကဖူ  ာ 
 ေု   ကဖ  ူ  ကဖီ  ူအ ူာ ္ ္္ဖ ြပဖဖု္ၱႏ ာပဖရလဖႏ ပဖဖာ နကစူရက္ဖကြ္ဖကြရလဖဒသ၊ 
 ပ၈)ာ ဓ သဖႊသတၱာ ႊနမဇ သ္္ၥကဖူီ  ူာ   လဖူႊ ီဖူေရူဒသ၊ာ  ာသဖုာ္ဖေရူဒသ၊ာ အႊာမူ  ေရူႏ ပဖဖာ ႊာေသာ ႊလု္ၱေရူုာ္ဖပလဖူ ီ  ူ ြမဳၿ  ၱူ သ ာူ 
သကဖေရူအသြကဖာ ေရ ပဖရြကဖရလဖဒသ၊ 
 ္၈)ာ ဓ သဖႊသတၱုာ္ဖပလဖူေရက ပဖဖ္သဖဝလဖူက ပဖ  လဖူႊ ီဖူေရူုာ္ဖပလဖူီ  ူာ     ာကဖ္ ကဖ္စူီမီရ  ေ္ရလဖဒသ၊ 

 ံန္း (၃) 
ံခ့်္ုျ  မိန္္ေလွ စာက္ထ
စားုျံ်္းလ၊ ထိတ္ေ းုျံ်္း 

 

၄။ ေ စာက္ ါလိ ္်န္းတစ္ီ ္ီ  ္ကိိလိ ္ကိိ်္လိိပဳသန့္ ိဂိ  လပ္ဳသိိ္မဂိတ္  ဖခြ္ စန္းပဳသန္ ံခ့်္ုျ  မနိ္္ီီွိီန္ ၀န္ၾကီးးစာနပဳသိိ္ ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္ 
 န ီေလွ စာက္ထစားီမန္- 
 (ံ) ပဳသတ  ီွစာေဖခုျံ်္းလ၊ စမ္းပဳသ တ္ိိ်္းတစာုျံ်္းလ၊  ႀကီးစစားထိတ္လိ ္ုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္  ေပဳသး စစားထိတ္လိ ္ုျံ်္းလ၊ 
၆။ ဝန္ႀကီးးစာနက  မိန္္ေၾကစာ္ုျ်စာစစာ ထိတ္ုျ န္္  ပဳသတ္မွတ္ပဳသန့္ ေက စာက္မ က္ီတနစာလ၊ ပဳသတ  လ၊ စက္မမတခ်္းထခက္ကိန္ၾကမ္း 
 စုန္းပဳသိိ္မဂိတ္ေက စာက္မ စား ွ့်္စ ္လ ဥ္း္ လက္လိ ္လက္စစား ထိတ္လိ ္ုျံ်္းလိ ္်န္းကိိ လိ ္ကိိ်္လိိပဳသန့္  ိဂ ိ လ္ ပဳသိိ္မဂိတ္  ဖခြ္ စန္းပဳသန္ 
ံခ့်္ုျ  မိန္္ ီီွိီန္ ပဳသက္အိိ်္ီစာ ပဳသတ  တခ်္းလိ ္်န္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ဝန္ႀကီးးစာနကလိ ္ ိိ်္ံခ့်္   ္ ွ်္းထစားပဳသန့္  ီစာီွိထံပဳသိိ္ 
ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္ နီ ေလွ စာက္ထစားီမန္။ 
၇။ ဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္ ေ စာက္ ါလိ ္်န္းတစ္ီ ္ီ ္ တခက္ ံခ့်္ုျ  မိန္္ကိိ  စိိးီ ဖခြ္၏ ပဳသေုစာ တူနီံ က္ုျဖ့်္ ထိတ္ေ း ိိ်္ပဳသန္- 
(ဂ)ုျ န္တခ်္းီ်္း ွီးုျမ ွ ္ ွံမမုျဖ့်္ပဳသတ  ီွစာေဖခုျံ်္းလ၊စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာုျံ်္းလ၊ ႀကီးစစားထိတ္လိ ္ုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္  ေပဳသးစစားထိတ္လိ ္ုျံ်္းလ၊ 

 ံန္း (၄) 
ံခ့်္ုျ  မိန္္ီီွိပဳသူ၏ 
တစာဝန္မ စား 

၁၂။ ံခ့်္ုျ  မိန္္ီီွိပဳသူပဳသန္- 
(က)  ဤဥ ေဒ ါ ုျ ဠစာန္းံ ကမ္ စားလ၊ ဤဥ ေဒ ီ ထိတ္ုျ န္ပဳသန့္နန္းဥ ေဒမ စားလ၊ မိန္္   ွ့်္ န န္ၾကစားံ က္မ စားကိိ လိိက္နစာီမန္လ၊ 
(ံ) ံခ့်္ုျ  မိန္္ ါစန္းကမ္းမ စားကိိလိိက္နစာီမန္လ၊ 
(ဂ)ံခ့်္ုျ  မိန္္ ွ့်္ ပဳသက္အိိ်္ေပဳသစာေုျမ တခက္ ဤဥ ေဒ ီ ထိတ္ုျ န္ပဳသန့္ နန္း ဥ ေဒ မ စား  ီ ပဳသတ္မွတ္ထစားပဳသန့္ မန္းထစားမ စား ေ ္တခ်္ 
 ေုျံံံတခက္ံ က္ထစားပဳသန့္ ေုျမးစားီမ္း ံကိိ ေ းေအစာ်္ီမန္လ၊ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

(ဃ) ေုျမးစားီမ္းံကိိ ံခ့်္ုျ  မနိ္္တစ္ံိစီ တခက္ ပဳသီးုျံစားေ းေအစာ်္ီမန္လ၊ 
(်)  စာမံံေ်ခကိိုျဖစ္ေစလ၊ ႀကိ တ်္ေ်ခကိိုျဖစေ္စလ၊  စာမံံေ်ခ ွ့်္ႀကိ တ်္ ေ်ခ ွစ္မ  ိးလိံးကိိိ ုျဖစ္ေစ ေ းေအစာ်္ီမန္လ၊ 
(စ) ဤဥ ေဒ ီ ထိိက္ပဳသ့်္ေပဳသစာ ဓစာတ္ပဳသတ  ံခန္ ွ့်္  ုျံစား ံေၾကးေ်ခမ စားကိိ ပဳသတ္ မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္ နီ ုျမန္မစာေ်ခုျဖ့်္ုျဖစ္ေစလ၊ ိိိ်္် ံ 
ုျံစားေ်ခုျဖ့်္ုျဖစေ္စလ၊ ုျမန္မစာေ်ခ ွ့်္  ိိ်္်ံုျံစား ေ်ခ ွစ္မ  ိးလိံးုျဖစ္ေစေ းေအစာ်္ီမန္။ 
၁၃။ ံခ့်္ုျ  မိန္္ီီွိပဳသူပဳသန္ေ စာက္ ါကိစုီ ္မ စား ွ့်္စ ္လ ဥ္း္ ဤဥ ေဒ ီထိတ္ုျ န္ပဳသန့္ နန္းဥ ေဒမ စား ွ့်္ နီလိိက္နစာေအစာ်္ီခက္ီမန္- 
(က) ပဳသတ  တခ်္းဝန္ထမ္းမ စားလ၊ လိ ္ပဳသမစားမ စားံန္္ထစားုျံ်္းလ၊ လိ ္ံိိ်္းေစုျံ်္းလ၊ ပဳသက္လ၊ လိ ္ံလ၊ လစစာ ွ့်္  ုျံစား ံေၾကးေ်ခမ စားပဳသတ္မွတ္ုျံ်္းလ၊ 

 ံန္း (၄) 
ံခ့်္ုျ  မိန္္ီီွိပဳသူ၏ 
တစာဝန္မ စား 

(ံ) ပဳသတ  တခ်္း၏ ေုျမေ ္ေုျမေ စာက္၌ လိ ္လိ ္ီက္ ွ့်္  လိ ္ံ ိန္နစာီီမ စား ပဳသတ္မွတ္ုျံ်္းလ၊ 
(ဂ) ပဳသတ  တခ်္း၌ ေုး   ီစာရ္က်္းီွ်္းေီးီန္ ွ့်္မေတစ္ာတအုျဖစ္ ခစားမမမွ ကစာကခရ္ ီန ္စီမံေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 
(ဃ) ပဳသတ  တခ်္းဝန္ထမ္းမ စားလ၊  လိ ္ပဳသမစားမ စား၏ ပဳသက္ပဳသစာေံ စာ်္ံ  ိေီးလ၊ က န္းမစာေီးလ၊ ပဳသန္္ီွ်္းေီး ွ့်္စန္းကမ္းထိန္းပဳသိမ္းေီးတိိ္ တခက္ စီမံံ က္ 
မ စားေီးအခြ ေကစာ်္ ထန္ ေဖစာ္ုျံ်္းလ၊ 
(်) ဓစာတ္ပဳသတ  လိ ္်န္းေၾကစာ့်္  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးလိ ္်န္းမ စား ထိံိိက္  က္စီးမမမီွိ ေစီန္စီမေံအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 
(စ) ပဳသတ  တခ်္း၌ ုျဖစ္ ခစားပဳသန့္မေတစာ္တအုျဖစ္ ခစားမမမ စား ွ့်္ ရ်္းမေတစာ္တအုျဖစ္ ခစားမမေၾကစာ့်္ လူ္ ပဳသက္အိံးီမံးုျံ်္း ွ့်္ ကိိရ္ံ ၶစာ ထိံိိက္ဒၸ္ီစာ 
ီမမမ စားကိိ ပဳသတ်္း ိိ္ စီ ီ်္ံုံျံ်္းလ၊ 
(အ) စစ္ေအးေီး ီစာီွိံ   ္ ွ် ့္ စစ္ေအးေီး ီစာီွိမ စား၏ စစ္ေအးမမကိိ ံံရူုျံ်္းလ၊ 

 ံန္း (၅) 
 စာတ္ပဳသတ   

ထိတ္လိ ္ီန္ ေုျမ ွ
့်္ ေီပဳသံိးစခြံ ခ့်္ 

 

၁၄။ဝန္ႀကီးးစာနကစမီံံန္္ံခြံ ခ့်္ီွိပဳသန့္ဓစာတ္ပဳသတ  ကန္္ပဳသတ္နရ္ေုျမပဳသိိ္မဂိတ္ီတနစာ နရ္ေုျမ  တခ်္းက ေီစာက္ုျံ်္းမီွိေပဳသစာနရ္ေုျမတခ်္ ဓစာတ္ပဳသတ   
ထိတ္လိ ္ီန္ံခ့်္ုျ  မိန္္ ီီွိပဳသူပဳသန္ ပဳသက္အိိ်္ီစာေုျမကိိစိိက္   ိးလိ ္ကိိ်္ံခ့်္လ၊လရ္ဝရ္ထစားံခ့်္လ၊ ပဳသိံးုျ  ံခ့်္လ၊  က  ိးံံစစားံခ့်္လ၊ အက္ံံံခ့်္ ပဳသိိ္မဂိတ္ 
လ ြ ေုျ စာ်္း ိိ်္ံခ့်္ီွိေပဳသစာ ိဂ  ိလ္ ပဳသိိ္မဂိတ္  ဖခြ္ စန္း ွ့်္နိွ ိမ်္း ပဳသေုစာတူနီမမီီွိံ ီးမွပဳသစာ ဓစာတ္ပဳသတ  ထိတ္လိ ္ုျံ်္းကိိ လိ ္ကိိ်္ေအစာ်္ 
ီခက္ံခ့်္ီိွပဳသန္  
၁၅။ ဝန္ႀကီီးးစာနပဳသန္  စာတ္ပဳသတ  စီး ခစားုျဖစ္ ထိတ္လိ ္ ိိ်္မန့္ေုျမကိိ ိိ်္်ံေတစ္ာ က ိ း ်ွစာလိိ  ္လွ ်္ တန္အြဥ ေဒ ွ့်္  နီေုျမပဳသိမ္းရူ ိိ်္ေီး 
 တခက္ပဳသက္အိိ်္ီစာဝန္ႀကီးးစာန  ွ့်္ နိွ ိမ်္းေအစာ်္ီခက္ီမန္။ 
၁၆။  စာတ္ပဳသတ  ထိတ္လိ ္ီန္ံ ခ့်္ုျ  မိန္္ီီွိပဳသူပဳသန္ စာတ္ပဳသတ  ထိတ္လိ ္ုျံ်္းလိ ္်န္း  တခက္  မ စားုျ န္ပဳသူအိိ်္ီစာေ ီကိိီရူပဳသံိးစခြီ န္ လိိ  ္ ါက 
ဦးစီးးစာနပဳသိိ္ပဳသတ္မွတ္ံ က္ မ စား ွ့်္  န ီဦးစခစာတ်္ုျ ီမန္။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

 ံန္း (၉) 
စီမံံန္္ံခြေီးနန္း 

လမ္း ီ  ေီးရူုျံ်္း 
 

၂၈။ံခ့်္ုျ  မိန္္ီီွိပဳသူကုျဖစေ္စလ၊၎၏ကိိရ္စစားစီမံ ိ ္ံ   ္ပဳသပူဳသိိ္မဂိတ္ လိ ္ပဳသမစားတစ္ဦးဦးကုျဖစ္ေစဤဥ ေဒ ီထိတ္ုျ န္ပဳသန့္ မိန္္ ပဳသိိ္မဂိတ္ န န္ 
ၾကစားံ က္တစ္ီ ္ီ ္ကိိလိိက္နစာီန္   က္ကခက္လွ ်္ေပဳသစ္ာလန္းေကစာ်္းလ၊ ံခ့်္ုျ  မိန္္ ါ စန္းကမ္း တစ္ီ ္ီ ္ ကိိေဖစာက္ဖ ကလ္ွ ်္ ေပဳသစ္ာလန္းေကစာ်္း 
ံခ်္္ုျ  မိန္္ထိတ္ေ းပဳသူပဳသန္ေ စာက္ ါစီမံံန္္ံခြေီးအိိ်္ီစာ  မိန္္တစ္ီ ္ ီ ္ကိိ ံ မွတ္ ိိ်္ပဳသန္- 
(က)ံခ့်္ုျ  မိန္္ ီလိ ္ကိိ်္ေအစာ်္ီခက္ေနေပဳသစာလိ ္်န္း စားလံိးပဳသိိ္မဂိတ္တစ္စိတ္တစ္ေဒပဳသကိိ အိိ်္း်ံ့ထစားေစုျံ်္းလ၊ 
(ံ) ဒၸ္ေၾကးေ်ခေ းေအစာ်္ေစံ ီး လိ ္်န္းအက္လက္လိ ္ကိိ်္ံခ့်္ုျ  ုျံ်္းလ၊ 
(ဂ) ံခ့်္ုျ  မိန္္ကိိ ရ္ဖ က္ုျံ်္း။ 
(ဃ) ံခ့်္ုျ  မိန္္ကိိ  ရ္ဖ က္္  စာမံံေ်ခ ွ့်္ ႀကိ တ်္ေ်ခမ စားကိိ ုျ န္ပဳသူြုဘစာ  ုျဖစ္ ပဳသိမ္းအန္းုျံ်္းလ၊ လိ ိ ္ပဳသန္ဂိရူအလွ ်္ဒၸ္ 
ေၾကးေ်ခကိိ ါ ေ းေအစာ်္ေစုျံ်္းလ၊ 

 ံန္း (၁၁) 
ုျ စ္မမမ စား ုျ စ္ဒၸ္မ စား 

၃၀။ မန္ပဳသူမအိိ ဤဥ ေဒ ီ ထိတ္ေ းပဳသန့္ ံခ့်္ုျ  မိန္္ မီီွိုြေ စာက္ ါ လိ ္်န္း တစ္ီ ္ီ ္ကိိ လိ ္ကိိ်္ေၾကစာ်္းုျ စမ္မထ်္ီွစားစီီ်္ုျံ်္းံံီလွ ်္ 
ထိိပဳသူကိိေထစာ်္ဒၸ္ ၇  ွစ္  ထိုျဖစ္ေစလ၊ ေ်ခဒၸ္က   ္၅၀၀၀၀ ထိုျဖစ္ေစလ၊ ဒၸ္ ွစ္ီ ္လိံးုျဖစ္ေစ ံ မွတ္ီမန္- 
(က) ေက စာက္မ က္ီတနစာ ီွစာေဖခုျံ်္းလ၊ စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ထိတ္လိ ္ုျံ်္းလ၊ 
(ံ) ပဳသတ  ီွစာေဖခုျံ်္းလ၊ စမ္းပဳသ တ္ိိ်္းတစာုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ထိတ္လိ ္ုျံ်္းလ၊ 
(ဂ) စက္မမတခ်္းထခက္ ကိန္ၾကမ္း စုန္းီွစာေဖခုျံ်္းလ၊ စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ထိတ္ လိ ္ုျံ်္းလ၊ 
၃၃။ မန္ပဳသူမအိိ ဤ္္ေ အရာ ႊသဖီ သဖ  ူႊကဖဖာ ဓ သဖႊသတၱကလဖဳႊသဖလနဖေုီာ ႊ ာ္ီ္ာသဖာ ရသလ လနဖေုီအသြပဖူႊ ာ္ာ  ြပဖဖု္ၱ  ကဖာ သ္ဖ္ာမ သ္ဖရ ာ 
ီရရ  ဘြာ က  ူေက  ဖာ ဝပဖေရ ကဖေရက ပဖူာ ု္္ဖီမ ပဖရ  ူ္စရပဖု ပဖူ မရု  ပဖာ   ာႊတက ာာ ေ  ပဖ ဖိာ ေုာ အ  ု ္ဖေ္ဒသ၊ာ ေပြ ဖိာ က ္ဖာ ရန္ (၁.၅၀၀၀အ  ု ္ဖ ေ္ဒသ၊ာ 
 ဖိႏ ္ဖရ္ဖုာမူု ္ဖေ္  ီ သဖရီကဖ္ 

ပဳသတ  တခ်း္နနး္ဥ ေဒ (၂၀၁၈ံ ိွစ)္ 

 ံန္း(၄) 

 စာတ္ပဳသတၳ  စမ္းပဳသ ္တိိ

်္းတစာီန္ ွ့်္ 

၂၉။  စာတ္ပဳသတ ၲ စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာီန္ ံခ့်္ုျ  မနိ္္ီီိွပဳသူက ပဳသုစာဝေုး  ၲီစာရ္ ွ့်္ မေမွ စ္ာမွန္း ိိ်္ေပဳသစာ ုျဖစ္ီ  မ္ စား  ါ ဝ်္ ံိိ်္လံိေပဳသစာ 
 ေၾကစာ်္းုျ ံ က္ တစ္စံိတစ္ီစာမီိွုြ ံခ့်္ုျ  မိန္္ ါ စန္းကမ္းမ စား ွ့်္  န ီ ပဳသတ္မွတ္ပဳသန့္ကစာလ တခ်္း  စာတ္ပဳသတ ၴ စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာေီး 
လိ ္်န္းမ စားကိိ ေအစာ်္ီခက္ီန ္ တ္ကခက္ ါက ေၾကစာ်္းၾကစားစစာကိိ တစ္ၾကိမ္လွ ်္ ီက္ပဳသတ တစ္ တ္ံန္္စီုျံစား၍ ပဳသံိးၾကိမ္တိိ်္ ေ း ိိ္ုျ ီးေနစာက္ ီက္ေ ါ်္း 
(၃၀) အက္လက္  က္ကခက္ ါက  စာတ္ပဳသတ ၴ စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာီန္ ံခ့်္ုျ  မနိ္္ပဳသန္   က္ုျ ရ္ုျ းီ ုျဖစ္ပဳသန္ဂိ မွတ္ရူီမန္။ 



49 
 

ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

ံခ့်္ုျ  မိန္္ ေလွ စာက္
ထစားုျံ်္းလ၊ ထိတ္ေ းုျံ်္း 

၃၀။  စာတ္ပဳသတ ၴ စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာီန္ ံခ့်္ုျ  မိန္္ီီိွပဳသူပဳသန္ ပဳသက္တမ္းတိိး အက္လက္လိ ္ကိိ်္လိိ ါက ံခ့်္ုျ  မိန္္ပဳသက္တမ္းမကိန္အံိးမီ  နန္းအံိး 
ပဳသံိးလၾကိ တ်္၍ အက္လက္စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာလိိပဳသန့္  ီိရစာတစ္ံိလံိး ပဳသိိ္မဂိတ္ တစ္စိတ္တစ္ ိိ်္း တခက္ ံခ့်္ုျ  မိန္္ပဳသက္တမ္းတိိးုျမွ့်္ေ းီန္ 
နန္းဥ ေဒ ၂၅  ီ ထိတ္ေ းပဳသန့္ ံခ့်္ုျ  မနိ္္ ွ့်္စ ္လ ဥ္း၍ ဝန္ၾကီးဌစာနပဳသိိ္  ံိစံ (၁၆) ုျဖ့်္လန္းေကစာ်္းလ၊ နန္းဥ ေဒ ၂၆  ီ ထိတ္ေ းပဳသန့္ ံခ့်္ုျ  မိန္္ ွ့်္ 
စ ္လ ဥ္း၍ ဦးစီးဌစာနပဳသိိ္ ံိစံ (၁၇) ုျဖ့်္လန္းေကစာ်္းလ၊ နန္းဥ ေဒ ၂၇  ီထိတ္ေ းပဳသန့္ ံခ့်္ုျ  မိန္္  ွ့်္ စ ္လ ဥ္း၍ တိိ်္းေဒပဳသၾကီး ပဳသိိ္မဂိတ္ ုျ န္နရ ္
လိ ္ကခက္စိစစ္ံ ထစားေ းေီး ဖခြ္ ပဳသိိ္  ံိစံ (၁၈) ုျဖ့်္လန္းေကစာ်္း ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စားကိိ ုျ န့္စံိစခစာ ေဖစ္ာုျ ၍ ေလွ စာက္ထစားီမန္။ 
ရ်္းပဳသိိ္ ေလွ စာက္ထစားီစာတခ်္  ီိရစာပဳသန္ ပဳသတ္မွတ္ထစားပဳသန့္  တိိ်္း တစ္အက္တစ္စ ္တန္း ုျဖစ္ီမန္။ ံခ့်္ုျ  မိန္္ပဳသက္တမ္းမကိန္အံိးမီ 
ပဳသံိးလၾကိ တ်္ ေလွ စာ္ကထစားမမ မုျ   ါက ပဳသက္တမ္းတိိးုျမွ့်္လိိုျံ်္း မီိွဂိ မွတ္ရူီမန္။ 

၃၁။ ပဳသက္အိိ်္ီစာံခ့်္ုျ  ပဳသန့္ ဌစာနလ၊  ဖခြြ စန္းမ ွ ံခ့်္ုျ  မိန္္ ပဳသက္တမ္းတိိးုျမွ့်္ေ းီန္ ေလွ စာက္ထစားံ က္ ွ့်္ 
စ ္လ ဥ္း၍ ေ စာက္ ါ ေုျံ ေနတစ္ီ ္ီ ္ကိိ စိစစ္ေတခ္ီိွ ါက ံခ့်္ုျ  မနိ္္ပဳသက္တမ္းတိိးုျမွ့်္ီန္ ေလွ စာက္လ စာကိိ ုျ််္း ရ္ ိိ် ္ါပဳသန္- 

(က) ေလွ စာက္ထစားပဳသူပဳသန္  စာတ္ပဳသတ ၴ စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာီန္ ံခ့်္ုျ  မနိ္္ ါ စနး္ကမ္းတစ္စံိတစ္ီစာကိိ လိိက္နစာီန ္  က္ကခက္ုျံ်္းလ၊ 

(ံ)  ေလွ စာက္ထစားပဳသူ   အိိုျ   စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာေီးလိ ္်နး္  စီ စဥ္ပဳသန္ ုျ န့္စံိမမ မီိွုျံ်္းလ၊ 

(ဂ)  ိိ်္်ံေတစ္ာ ွ့်္ ုျ န္ပဳသူ က ိ း တခက္ ပဳသက္တမ္းတိိးံခ့်္ုျ  မနိ္္ ထိတ္ေ းီန ္မပဳသ့်္ဂိ ရူအုျံ်္း။ 

၃၄။  စာတ္ပဳသတ ၴ စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာီန ္ံခ့်္ုျ  မိန္္ီီိွပဳသူပဳသန္  စာတ္ပဳသတ ၴ  ၾကီးစစားထိတ္လိ ္ီန္ ပဳသိိ္မဂိတ္ ပဳသတ ၴ  ွ့်္ စက္မမတခ်္းထခက္ကိန္ၾကမ္း စ ၥန္းကိိ 
 လတ္စစားထိတ္လိ ္ီန္ ီန္ီခရ္  ကဖု ပဖဖာ ု ္ဖေုီ ကဖႏ ာပဖ္ြီ ဖူေုဖု ရလဖအသြကဖုကဖူေက ပဖူဒသ၊ာ ေက  ကဖအုသဖ္ ူႏ ပဖဖာ ဓ သဖႊသၴၱအေႊူ္ ူာ 
 ာသဖုာ္ဖု ပဖူုာ္ဖပလဖူက ာာ ရကဖုကဖေရ ပဖရြကဖရလဖာ အသြကဖုကဖူေက ပဖူာ  ြပဖဖု္ၱီ လဖ္ႊကဖသီဖူာ ီကာလဖရမာူီစ ာ အလကဖူရမာူႊမာူုရက ၱ သပဖ၍ ာ ေု    
ကဖ  ူရီကဖ္ာ  ြပဖဖု္ၱီ လဖ္ႊကဖသီဖူာ ီကာလဖရမာူီစာ ႊမာူုရက ၱသပဖေု   ကဖ  ူီမီု္ၱ္ကကာ ရကဖုကဖုာ္ဖက ာပဖု ပဖူာ ီရ  ္ာာ ီ သဖနတရီကဖ္ 

 ံန္း (၅) 
၃၅။ ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ လိ ္်န္းတစ္ီ ္ီ ္ကိိ လိ ္ကိိ်္လိိေပဳသစာ  ိဂ ိ လ္ ပဳသိိ္မဂိတ္  ဖခြြ စန္းပဳသန္ ံခ့်္ုျ  ံ က္ီီိွီန ္ ဝန္ၾကီးဌစာနပဳသိိ္  ံိစံ (၁၉) 
ုျဖ့်္ေလွ စာက္ထစားီမန္- 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

 စာတ္ပဳသတၳ   ုျဖစ္ေုျမစာက္ 

 ိိ်္စခမ္းေလ့လစာီန္ 
ံခ့်္ုျ  မိန္္ ေလွ စာက္
ထစားုျံ်္းလ၊ ထိတ္ေ းုျံ်္း 

(က)  ိိ်္်ံုျံစားီ်္း ီွးုျမွ  ္ ွံမမ ါီိွေပဳသစာ ပဳသတ ၴၱဒသ၊ာ ္ကဖီမသြပဖူ ြကဖာ ကာလဖရကီဖူ္္ၥကဖူာ ႊ ာ္ီ္ာသဖာ ေက  ကဖက ာာ အရကစူ္ ူ ာသဖုာ္ဖီမုာ္ဖပလဖူာ ုာ္ဖက ာပဖရလဖာ ရကဖရြ 
နဖ  ကဖု ပဖဖာ ု ္ဖေုီ ကဖႏ ာပဖ္ြီဖူာ ေုဖု ု ပဖူဒသ၊ 

 (ံ)  ိိ်္်ံပဳသစားီ်္း ီွးုျမွ  ္ ွံမမုျဖ့်္ ပဳသတ ၴ  ၾကီးစစား ထိတ္လိ ္မမလိ ္်န္း လိ ္ကိိ်္ီန္ ီန္ီခရ္ံ  က္ုျဖ့်္ ုျဖစ္ေုျမစာက္ ိိ်္စခမ္းေလ့လစာုျံ်္းလ၊ 

(ဂ)  ိိ်္် ံပဳသစားီ်္း ွီးုျမွ  ္ ွမံမုျဖ့်္ စက္မမတခ်္းထခက္ကိန္ၾကမ္း စုန္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ေက စာက္ကိိ ၾကီးစစား ထိတ္လိ ္မမလိ ္်န္း လိ ္ကိိ်္ီန္ ီန္ီခရ္ံ  က္ ုျဖ့်္  
ုျဖစ္ေုျမစာက္ ိိ်္ စခမ္းေလ့လစာုျံ်္းလ၊ 

(ဃ)  ိိ်္်ံပဳသစားီ်္း ွီးုျမွ  ္ ွမံမုျဖ့်္ ပဳသတ ၴ  ပဳသိိ္မဂိတ္ စက္မမတခ်္းထခက္ကိန္ၾကမ္း စုန္းကိိ  လတ္စစား ထိတ္လိ ္မမလိ ္်န္း လိ ္ကိိ်္ီန္ ီန္ီခရ္ံ က္ ုျဖ့်္  
ုျဖစ္ေုျမစာက္ ိိ်္စခမ္း ေလ့လစာုျံ်္း။ 

၄၀။  တ္ပဳသတ ၴ ုျဖစ္ေုျမစာက္ ိိ်စ္ခမ္း ေလ့လစာီန္ ံခ့်္ုျ  မိန္္ီီိွပဳသူက ပဳသုစာဝေုး  ၲီစာရ္ ွ့်္ မေမွ စ္ာမွန္း ိိ်္ေပဳသစာ ုျဖစ္ီ ္မ စား  ါ ဝ်္ ံိိ်္လံိေပဳသစာ 
 ေၾကစာ်္းုျ ံ က္ တစ္စံိတစ္ီစာမီိွုြ ံခ့်္ုျ  မနိ္္ ါ စန္းကမ္းံ က္မ စား ွ့်္  န ီပဳသတ္မွတ္ပဳသန့္ကစာလ တခ်္း  စာတ္ပဳသတ ၴ ုျဖစ္ေုျမစာက္  ိိ်္စခမ္းေလ့လစာေီး 
လိ ္်န္းမ စားကိိ ေအစာ်္ီခက္ီန ္ က္ကခက္ ါက  ေၾကစာ်္းၾကစားစစာကိိ တစ္ၾကိမ္လွ ်္ ီက္ပဳသတ တသ္ဖ္သဖ လဖ္္စု  ူ၍ာ ႊမာူရက ီဖသာ ပဖေ္ူ္ ာ္ု္စူေလ ကဖာ 
ရကဖေ္ကပဖူာ  ၃၀၈)ာ ရကဖုကဖာ ္ ကဖကြကဖ္ကကာ ဓ သဖႊသၴၱု ္ဖေုီ ကဖႏ ာပဖ္ြီဖူာ ေုဖု ရလဖာ  ြပဖဖု္ၱီ လဖ္ႊကဖာ ္ ကဖု္နဖု္စူု ္ဖႊကဖ္ ာာ ီ သဖနတရီကဖ္ 

၄ေ္ာ ဓ သဖႊသၴၱု ္ဖေုီ ကဖႏ ာပဖ္ြီဖူေုဖု ရလဖာ  ြပဖဖု္ၱီ လဖ္ရရ  ႊတႊကဖာ ႊကဖသီဖူသ ာူာ  ရကဖုကဖာ ုာ္ဖက ာပဖုာ ္ကကာ  ြပဖဖု္ၱီ လဖ္ႊကဖသီဖူီကာလဖရမာူီစာ 
အလကဖူရမာူႊမာူုရက ၱသပဖ၍ာ ႊကဖရ ာပဖေႊ  ာ ဧရ န အသြကဖာ ႊကဖသီဖူသ ာူုီ ပဖဖေ္ူ ရလဖာ လကဖူ္္ေ ာ ၃ (ာ အ ရာ  ာသဖေ္ူႊကဖဖာ  ြပဖဖု္ၱီ လဖ္ႏ ပဖဖာ 
္္ဖု ္ဖူ၍ာ ဝ လဖရကစူဌ လႊ ာ္ာ ္မာ္မ ံေ၈)ာ ု ပဖဖာ ႊသဖီ သဖ  ကဖီ  ူက ာာ ု္ကဖဖ္မာ္ြ ေ  ဖု္၍ာ ေု   ကဖ  ူရ ီကဖ္ာ နပဖူႊ ာ္ာ ေု   ကဖ  ူရ သြပဖာ ဧရ န ႊကဖာ 
ႊသဖီ သဖ  ူႊကဖဖအသ ာပဖူာ သ္ဖရကဖသ္ဖ္္ဖသကဖူာ ု ္ဖရီကဖ္ ာ  ြပဖဖု္ၱီ လဖ္ႊကဖသီဖူီကာလဖရမာူီစာ ႊမာူုရက ၱသပဖေု   ကဖ  ူီမာ ီု္ၱ္ကကာ 
ႊကဖသီဖူသ ာူုီ ပဖဖု ာု ပဖူာ ီရ  ္ာာ ီ သဖနတရီကဖ္ 

ေီ ီ်း္ ုျမစ ္ွ် ့္ ုျမစေ္ံ စာ်း္မ စားထနိး္ပဳသမိး္ေီး နနး္ဥ ေဒ (၂၀၁၃ ံ ွိစ)္ 

 ံန္း(၃) 
ေီထိနစ္နမ္းမမကစာ

၇။ ဦးစီးးစာနပဳသန္  ိိ္ေအစာ်္ေီး ဝန္ႀကီးးစာန၏ လမ္းန န္ံ က္ ွ် ့္ နီ- 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

ကခရ္ုျံ်္း ွ့်္ ပဳသုစာဝ 
 တ္ဝန္းက ်္ 
ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္း 

(ဂ) ုျမစ္ေံ စာ်္းနရ္လ၊ ကမ္း ါးနရ္ ွ့်္ ကမ္းနစားနရ္ တခ်္းပဳသိိ္စက္ီိံလ၊  လိ ္ီိံမ စားမွ စခန္္ စ္ေီ အိိးမ စားကိိ ပဳသန္္စ်္ံ ီးမွပဳသစာ စခန္္ စ္ုျံ်္းလ၊ ထိတ္လ တ္ုျံ်္းလ၊ 
စီးအ်္းေစုျံ်္းတိိ္ုျ  ေစီန္ စက္ီ ိံလ၊  လိ ္ီိံ ိိ်္ီွ် ္မ စား စားန န္ၾကစားီမန္။ ထိိပဳသိိ္ပဳသန္္စ်္ုျံ်္းီွ/ိ မီွိစစ္ေအးုျံ်္း ွ် ့္ ႀကီးၾက ္ ုျံ်္းတိိ္ုျ  လိ ္ီမန္။ 
(ဃ)ေီထိနစ္နမ္းေစေပဳသစာ မမိက္ပဳသီိိက္မ စားလ၊ နစ္ ေၾကးမ စား ွ့်္တိီိစစာစန္ ေပဳသေကစာ်္ မ စားကိိုျမစ္ေံ စာ်္းမ စား တခ်္းပဳသိိ္ စခန္္ စ္ုျံ်္း မုျ  ေီး 
 တခက္ ုျ န္ပဳသူမ စား လိိက္နစာေစီန္  ပဳသိ နစာေ းီမန္။ 
၈။ မန္ပဳသူမအိိ- 
(ဂ) ုျမစေ္ံ စာ်္းမ စား  တခ်္းပဳသိိ္ မစ်္ ွ် ့္  နစ္ ေၾကးမ စားက ေီစာက္ုျံ်္းမီွေိစီန္ ကမ္း ါး ွ့်္ ေဝးီစာတခ်္ ရ်္လိံ ိမပ္ဳသစာေအစာက္ီမန္။ ထိိုျ ် ္
မစ်္ ွ့်္  နစ္ ေၾကးမ စား စား စခန္္ စ္ ကန္ပဳသိိ္ ိိက္ုျဖ့်္ လံိံံ ံစခစာစခန္္ စ္ီမန္။ 
(ဃ) ေီထိမနစ္နမ္းေစီန္ မစ်္ ွ့်္  နစ္ ေၾကးမ စားလ၊ စက္ပဳသိံးအီလ၊ ဓစာတိ စုန္းလ၊  အိ ္ ပဳသ့်္ စုန္းလ၊ေုး   ီစာရ္ုျဖစ္ေစတတ္ေပဳသစာ  စုန္းလ၊ 
  ိုျမ ဓစာတ္ေီစာ်္ုျံန္ ပဳသ့်္ စုန္း မ စား ွ့်္တုျံစား စုန္းမ စားကိိုျမစ္ေံ စာ်္းမ စား တခ်္းပဳသိိ္စခန္္ စ္ုျံ်္း ွ့်္စ ္လ ဥ္း္ ပဳသတ္မတွ္ထစားေပဳသစာ စန္းကမ္း 
ံ က္မ စား ွ့်္ နီ လိိက္နစာေအစာ်္ီခက္ီမန္။ 
(်)မန္ပဳသန့္ ေၾကစာ်္းေၾကစာ့်္မွ ုျမစ္ေံ စာ်္းမ စား တခ်္းပဳသိိ္မစ်္ ွ့်္ နစ္ ေၾကးမ စားကိိစီးဝ်္ ုျံ်္းလ၊ စိမ္္ဝ်္ုျံ်္းမီွိေစီန္ လံိံံ ံစိတ္ံ ီပဳသန့္ 
ကစာကခရ္မမမ စားကိိ  ိိ်္်ံတကစာပဳသတ္မွတ္ံ က္ မ စား ွ့်္ နီ ေအစာ်္ီခက္ီမန္။ 
၉။ ုျမစ္ေံ စာ်္းမ စား တခ်္း ေီထိန စ္နမ္းမမ ွ့်္ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ကိိ ထိံိိက္မမက  းလခန္ပဳသူ ပဳသန္ေီထိနစ္နမ္းမမကစာကခရ္ုျံ်္း ွ့်္ ပဳသုစာဝ 
 တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္းတိိ္ တခက္ ဦးစီးးစာနကလိိ  ္္ ုျ  ုျ ်္ေ းီ ါက ကိနက္ စီိတ္ကစာမိေစီန္ လံိေလစာက္ေပဳသစာ တန္ဖိိးကိိ 
ဦးစီးးစာပဳသိိ္ ေ းေအစာ်္ီမန္။ 

 ံန္ (၁၃) 
ေီ က ်္ုျံ်္းလ၊ ေီ ပဳသ တ   
တူးေဖစာ္ုျံ်္း ွ့်္ 
ပဳသရံဇစာတထိတ္လိ ္ 
ုျံ်္း 

၆၉။ေီ က ်ု္ျံ်္းလ၊ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ုျံ်္း ွ့်္ပဳသရံဇစာတထိတ္လိ ္ုျံ်္းလိ ္်န္းတစ္ံိံိကိိလိ ္ကိိ်္ ီန ္ ဦးစီးးစာနက ေထစာက္ံံံ က္ထိတ္ေ းထစားေပဳသစာ 
 စိိးီးစာနလ၊  ဖခြ္ စန္းတစ္ံိံိ ပဳသိိ္မဂိတ္  ိဂ ိ လ္ တစ္ဦးဦးပဳသန္- 
(ံ) ေီ က ်္ုျံ်္းလ၊ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာုျံ်္း ွ့်္ပဳသရံဇစာတ ထိတ္လိ ္မန့္ ေနီစာတခ် ္မထိတ္လိ ္မီဦးစီးးစာနမွ ကခ်္းအ်္းတိိ်္းတစာ စစ္ေအးုျံ်္းမ စား  တခက ္
လိ ္်န္းကိန္က စီိတ္မ စားကိိ က ံံီမန္။ 
(ဂ) ေီ က ်္ုျံ်္းလ၊ ေီ ပဳသ တ  တူးေဖစာ္ုျံ်္း ွ့်္ ပဳသရံဇစာတထိတ္လိ ္မမေၾကစာ့်္ မေမွ စ္ာလ့်္ေပဳသစာ ေီေၾ ကစာ်္းေီလမ္း  က္စးီလစာမမလ၊ ေီထိနစ္နမ္းမမ ွ့်္ 
ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမမ စား ုျဖစ္ေ ္လစာပဳသုျဖ့်္ ဦးစီးးစာနက လိ ္်န္းီ ္အိိ်္းီန္ န န္ၾကစားပဳသန့္ ံါ ထိိလိ ္်န္းကိိ ံ က္ံ ်္းီ ္အိိ်္းီမန္။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

(ဃ) ေီ က ်္ုျံ်္းလ၊ ေီ ပဳသ တ  တူးေဖစာ္ုျံ်္း ွ့်္ ပဳသရံဇစာတထိတ္လိ ္မမေအစာ်္ီခက္ေနစဥ္ တခ်္း ဦးစီးးစာနမွ ပဳသက္အိိ်္ီစာတစာဝန္ီွိပဳသူမ စား၏ ကခ် ္းအ်္း 
စစ္ေအးမမကိိ ံံရူီမန္။ 
 ဋ) ေီ က ်္ရူပဳသန့္ လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္ ေီထိနစန္မ္းေစမန့္  ီစာဝတတ   စုန္းမ စား ကိိ ုျမစ္ေံ စာ်္း တခ်္းပဳသိိ္ စခန္္ စ္ုျံ်္းမုျ  ီ။ ထိိ္ုျ ်္ 
ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ကိိ ထိံိိက္   က္စီးေစေပဳသစာ ကိန္းေန ေီေနလူ ွ့်္ ပဳသတ ဝါမ စားလ၊ ပဳသစ္ ်္မ စားကိိ    ီစာရ္ီွိေစပဳသန့္ ေုးုျဖစ္ေစတတ္ေပဳသစာ 
 စုန္းမ စားလ၊  အိ ္ပဳသ့်္ေစေပဳသစာ စုန္းမ စား ွ့်္ ဓစာတိေအးဝါး  စုန္းမ စားကိိ ပဳသိံးစြခုျံ်္းမုျ  ီ။ 
(ိ) ေီ က ်္ုျံ်္းလ၊ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ုျံ်္း ွ့်္ ပဳသရံဇစာတ ထိတ္လိ ္ုျံ်္း ွ့်္  တ္ပဳသက္္  ံါ  စားေလ စ္ာစခစာထိတ္ုျ န္ေပဳသစာ မိန္္ ွ့်္ န န္ၾကစားံ က္မ စား 
ကိိ ါလိိက္နစာ ေအစာ်္ီခက္ီမန။္ 
၇၀။ေီ က ်ု္ျံ်္းလ၊ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ုျံ်္း ွ့်္ပဳသရံဇစာတထိတ္လိ ္ုျံ်္းလိ ္်န္းတစ္ံိံိကိိလိ ္ကိိ် ္ ီန္ဦးစီးးစာနက ေထစာက္ံံံ က္ေ းပဳသန့္ ံါ နန္း 
ဥ ေဒ ၆၉  ါေီ က ်္ုျံ်္းလ၊ ေီ ပဳသ တ   တူးေဖစာ္ုျံ်္း ွ့်္ ပဳသရံဇစာတထိတ္လိ ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ တစာဝန္မ စား ွ့်္ စန္းကမ္းံ က္မ စားကိိ တိက စခစာ လိိက္နစာ 
မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္း  အိိ ါလိ ္်န္းလိ ္ကိိ်္ီန္ေလွ စာက္ထစားပဳသန့္  စိိးီ းစာနလ၊  ဖခြ္ စန္းတစ္ံိံိပဳသိိ္မဂိတ္ ိဂိ  လ္တစ္ဦးဦးပဳသန္ ဦးစီးးစာနတခ်္ ကတိံံ 
ဝန္ံ   ္ကိိ ံ   ္အိိီမန္။ 

ေီ ီ်း္ ုျမစ ္ွ် ့္ ုျမစေ္ံ စာ်း္ထနိ္းပဳသမိး္ေီးဥ ေဒ (၂၀၁၆ ံ ိွစ)္ 

  ိိ်္း(၃) 

ဤဥ ေဒ၏ီန္ီခရ္ံ က္မ စားမစွာေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစမ္န္- 
(က)ေီ ီ်္း ုျမစ္ ွ့်္ုျမစ္ေံ စာ်္းမ စားကိိုျ န္ပဳသူမ စား က ိ းီွိစခစာ ပဳသံိးုျ   ိိ်္ေီး  တခက္္ထိန္းပဳသိမ္းကစာကခရ္ီန္လ၊ 
(ံ) ုျမစ္ေံ စာ်္းမ စား တခ်္းေီလမ္းေၾကစာ်္းအက္ပဳသခရ္မွမလံိံံံ ေံ စာေမခြေစီန္လ၊ 
(ဂ)ေီ ီ်္း ုျမစ္ ွ် ့္ုျမစ္ေံ စာ်္းမ စားဖခံုျဖိ းတိိးတက္ေစုျံ်္းုျဖ့်္နိိ်္်ံေတစ္ာ၏စီး ခစားေီးဖခံြံဖိ းတိိးတက္မွမကိိ ေထစာက္ ကူုျဖစ္ေစီန္လ၊ 
(ဃ)ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္  က္စီးမွမကိိကစာကခရ္ီန္။ 

တစားုျမစ္ံ က္မ စား (၁၁) 
မန္ပဳသူမွ - 
(ဂ) ုျမစ္ေံ စာ်္း တခ်္း ေီ က ်္ုျံ်္းလ၊ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ုျံ်္း (ပဳသိိ္မဂိတ္) ပဳသရံဇစာတ ထိတ္ ရူုျံ်္းလ၊ လိ ္်န္းမ စားမွ စခန္္ စ္ေုျမစစာ ွ့်္  ုျံစား  စုန္းမ စား ကိိ 
ုျမစ္ေံ စာ်္း  တခ်္း ပဳသိိ္ုျဖစ္ေစလ၊ ုျမစ္ေံ စာ်္း တခ်္း စီးဝ်္ ိိ်္ပဳသန့္ ေီအ်္းလမ္း လွ  ိေုျမစာ်မ္ စား တခ်္း ပဳသိိ္ုျဖစ္ ေစစခန္္ စ္ုျံ်္းမုျ  ီ။ 

တစားုျမစ္ံ က္မ စား (၁၃) 
မန္ပဳသူမွ  ုျမစေ္ံ စာ်္းနရ္လ၊ ကမ္း ါးနရ္ ွ့်္ ကမ္းနစားနရ္တိိ္တခ်္ဦးစီးးစာန၏ ံခ့်္ုျ  ံ က္ မီွိုြ စီး ခစားေီး လိိ္းစာ ပဳသြစိ ္ုျံ်္းလ၊ ပဳသြတူးုျံ်္းလ၊ 
ပဳသြက  ံးုျံ်္းလ၊ ုျမစ္ေက စ္ာထိတ္ုျံ်း္လ၊ ေီ က ်္ုျံ်္းလ၊ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ပဳသရံဇစာတထိတ္ရူုျံ်္းမုျ  ီလ၊ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

လ ိ္် နး္ံခ်ပ္ဳသံိး ေ ါကက္ခြေစတတေ္ပဳသစာ ဝတ ၴ  စ ၥနး္မ စားအိိ်္ီ စာဥ ေဒ (၂၀၁၈ံ ွိစ)္ 

 ံန္း(၄) 

လိိ်္စ်္ေလွ စာက္ထစား ုျံ
်္း ွ့်္ ထိတ္ေ းုျံ်္း 

၁၀။  ိဒ္မ၆လ၊  ဒိ္မံခြ (ဂ)  ီ စစ္ေအးေီး ီစာီိွံ   ္   ေၾကစာ်္းၾကစားံ က္ ွ့်္ နီ ရမ္းတိိက္ေအစာက္လိ ္ပဳသူပဳသန္ ပဳသတ္မွတ္ပဳသန့္  ဂၤါီ ္မ စား  
ုျ န့္စံိစခစာ ါဝ်္ပဳသန့္ ရမ္းတိိက္ကိိ ေအစာက္လိ ္ုျ ီးလွ ် ္လိိ်္စ်္ီီိွေီး တခက္ စစ္ေအးေီး ီစာီိွံ   ္ထံ ပဳသတ္မွတ္ံ က္ ွ် ့္  န ီေလွ စာက္ထစားီမန္။ 

၁၃။ လိိ်္စ်္ီီိွပဳသူပဳသန္ လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴၱ္္ၥကဖူီ  ူာ ႊ ာေု  ပဖု ပဖူ ာ ုာ္ဖပလဖူရကဖုကဖ ေရ ပဖရြကဖု ာ္ကကာ ႊ ကဖသီဖူ 
ီကာလဖရမာူီစာ ရကဖေ္ကပဖူာ  ၃၀၈)ာ ရက ၱသပဖ၍ာ ႊကဖသီဖူာ သ ာူေ္ူရလဖာ ္္ဖေရူေရူအရ ရ    ၱ္ဖ မာ ႊသဖီ သဖ  ကဖႏ ပဖဖအကစာ ေု   ကဖ  ူႏ ာပဖႊကဖ္ 

 ံန္း(၅) 

လိိ်္စ်္ီီိွပဳသူ ွ့်္ 
ံခ့်္ုျ  ံ က္ီီိွပဳသူတိိ္  
တစာဝန္မ စား 

၁၅။ လိိ်္စ်္ီီိွပဳသူပဳသန္- 

(က)  လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိးေ ါက္ကခြေစတတက္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စၥန္းမ စားကိိ ံခ့်္ုျ  ပဳသန့္  မစာၸထက္မ ိိေစုြ ပဳသတ္မွတ္ံ က္ ွ့်္ နီ စနစ္တက ပဳသိိေလွစာ်္ပဳသိမ္း 
အန္းီမန္။ 

(ံ)  စစ္ေအးေီး ီစာီိွံ   ္ ပဳသိိ္မဂိတ္ စစ္ေအးေီး ီစာီိွ   ံါ စားေလ စ္ာစခစာ စစ္ေအးုျံ်္းကိိ ံံရူီမန္။ 

(ဂ)  လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိးေ ါကက္ခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စၥန္းမ စား ေ  စာက္အံိးုျံ်္းလ၊ မီးေလစာ်္ုျံ်္းလ၊ ေ ါက္ကခြုျံ်္းေၾကစာ့်္ အံိးီံမး  က္စီးုျံ်္းလ၊ လူမ စားထိ 
ံိိက္ဒၸ္ီစာီုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ေပဳသအံိးုျံ်္း ုျဖစ္ေ ္  ါက  နီးအံိးီြစံန္းပဳသိိ္ ံ က္ံ ်း္ေၾကစာ်္းၾကစားီမန့္ ုျ ်္ စစေ္အးေီး ီစာီိွံ   ္ထံ 
 ံ ိန္ ွ့်္တစ္ေုျ းနီ ပဳသတ်္း ိိ္ီမန္။ 

(ဃ)  လိိ်္စ်္ တခက္ ဝန္ၾကီးဌစာနက ပဳသတ္မွတ္ေပဳသစာ  မန္းထစား တိိ်္း  ံၾကးေ်ခကိိ ဦးစီးဌစာနပဳသိိ္ ေ းေအစာ်္ီမန္။ 

၁၆။ ံခ့်္ုျ  ံ က္ီ ီိွပဳသူပဳသန္- 

(က)  လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စၥန္းမ စားကိိ လိိ်္စ်္ီ ရမ္းတိိက္မ စားတခ် ္ပဳသစာ ပဳသိိေလွစာ်္ီမန္။ 

(ံ)  လိ ္် န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတၴ  စၥကဖူီ  ူက ာာ ႊ နဖနတ္ ာ္ေရ ပဖု ပဖူဒသ၊ာ ု္ၱုာ္ဖု ပဖူဒသ၊ာ ႊမာူ္ြြု  ပဖူဒသ၊ာ ုကဖဝနဖ  ူရ  ု ပဖူု္ၱရ သြပဖ   ၲီစာ 
ရ္မုျဖစ္ေစေီး တခတ္ လိိ  ္ေပဳသစာ ကစာကခရ္မမမ စားကိိ ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္ နီ ၾကိ တ်ေ္အစာ်္ီခက္ီမန္။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

 ံန္း (၇) 

တစားုျမစ္ံ က္မ စား 

၁၈။ လိိ်္စ်္ီီိွပဳသူ ွ့်္ံခ့်္ုျ  ံ က္ီ ီိွပဳသူ မန္ပဳသူမွ  စစ္ေအးေီး ီစာံ   ္ ပဳသိိ္မဂိတ္ စစ္ေအးေီး  ီစာီိွ  စစ္ေအးုျံ်္းကိိ ံံရူီန္ ုျ််္း ရ္ုျံ်္းမုျ  ီ။ 

၁၉။ မန္ပဳသူမွ - 

(က)  ဤဥ ေဒ ွ့်္ နီ ံခ့်္ုျ  ံ က္မီီိွုြ လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတၴ  စၥန္းမ စားကိိ တ်္ပဳသခ်္းုျံ်္းလ၊ ပဳသရ္ရူ ိိ္ေအစာ်္ုျံ်္းလ၊ ပဳသိိေလွစာ 
်္ုျံ်္းလ၊ ုျ  လ ိ္ုျံ်္းလ၊ ပဳသံိးစခြုျံ်္းလ၊ လက္ဝရ္ထစားီိွုျံ်္းလ၊ လ ြေုျ စာ်္းုျံ်္းမုျ  ီ။ 

(ံ)   ိဒ္မ ၈  ီ ကစာကခရ္ေီးဌစာနေကစာ်္စီ  မမေအစာ်္ ဖခြြ   တန္ုျ  ံ က္မီီိွုြ လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စၥန္းမ စားကိိ ဖ  
က္အီးုျံ်္းမုျ  ီ။ 

(ဂ)  ဤဥ ေဒ ီ ထိတ္ုျ န္ပဳသန့္ နန္းဥ ေဒလ၊ စန္းမ ဥ္းလ၊ စန္းကမ္းလ၊  မိန္္ေၾကစာ္ုျ်စာစစာလ၊  မိန္္  ွ့်္ န န္ၾကစားံ က္မ စား ွ့်္  န ီေအစာ်္ီခက္ီန ္  က္ကခက ္
ုျံ်္း မီိွေစီ။ 

၂၀။ မန္ပဳသူမွ  လိိ်္စ်္မီိွပဳသန့္ ရမ္းတိိက္တခ်္- 

(က)  လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြ ေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စၥန္းမ စားကိိ လက္ံံ ပဳသိိေလွစာ်္ထစားုျံ်္းမုျ  ီ။ 

(ံ)  လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စုန္းမ စားကိိ   ္ ွံပဳသိိေလွစာ်္ုျံ်္း မုျ  ီ။ 

၂၁။ လိိ်္စ်္ီီိွပဳသူ မန္ပဳသူမွ - 

(က)  ဝန္ၾကီးဌစာနက ထိတ္ေ းေပဳသစာ လိိ်္စ်္ ါ ံခ့်္ုျ   မစာၸထက္  ိိမိိေပဳသစာ လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စုန္းမ စားကိိ လက္ံံပဳသိိေ လွစာ 
်္ုျံ်္းမုျ  ီ။ 

(ံ)   ိဒမ္ ၁၅လ၊  ဒိ္မံခြ (ဂ)  ါလိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စုန္းမ စားေၾကစာ့်္ တစ္ံိံိုျဖစ္ ခစား ါက  နီးအံိးီြစံန္းပဳသိိ္ ံ က္ံ ်္း ေ 
ၾကစာ်္းၾကစားီန္ ွ့်္ စစ္ေအးေီး ီစာံ   ္ထံ  ံ ိန ္ွ့်္တစ္ေုျ းနီ ပဳသတ်္း ိိ္ီန္   က္ကခက္ုျံ်္းမီိွေစီ။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

(ဂ)  လိိ်္စ်္ပဳသက္တမ္း ကိန္အံိးပဳသန့္ ံ ိန္တခ်္ ပဳသက္တမ္းတိိးုျမွ့်္ုျံ်္းမီိွုြ လိ ္်န္းံခ်ပ္ဳသံိးေ ါက္ကခြ ေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စုန္းမ စားကိိ အတ္လ 
က္ပဳသိိေလွစာ်္ုျံ်္း မုျ  ီ။ 

ဇဝီမ  ိးစံိမ  ိးကခြ ွ့်္ ပဳသုစာဝထနိး္ပဳသမိ္းေီးနရေ္ုျမမ စား ကစာကခရေ္စစာ့်္ေီစွာကု္ျံ်း္အိိ် ္ီ စာ ဥ ေဒ (၂၀၁၈) 

 ံန္း(၂) ီန္ီခရ္ံ က ္

၃။ ဤဥ ေဒ၏ ီန္ီခရ္ံ က္မ စားမွ ေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစ္ပဳသန္- 

(က)  ိိ်္်ံေတစ္ာ၏ ဇီဝမ ိ းစံိမ ိ းကခြအိိ်္ီစာ မဂစာဗ  ဂစာ ွ့်္ မူဝါဒကိိ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာီန္လ၊ 

(ံ)  ိိ်္်ံေတစ္ာ၏ ပဳသုစာဝနရ္ေုျမမ စား ထိန္းပဳသိမ္းေီးအိိ်္ီစာမူဝါဒကိိ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာီန္လ၊ 

(ဂ) ေတစာီိိ်္းတိီစစာစန္ ွ့်္ ပဳသုစာဝ  ်္မ စားလ၊ ေဂဂစနစ္ ွ့်္ ီစာပဳသီ လိိက္ ေဒပဳသ ေုျ စာ်္းေီ ြက က္စစား ေလ့ီိွေပဳသစာ တိီစစာစန္မ စားကစာကခရ္ထ ိ
န္းပဳသိမ္းေီး ွ့်္ စ ္လ ဥ္း၍  ိိ်္်ေံတစာ္ကလက္ံံပဳသေုစာတူထစားပဳသန့္  ုျ န္ုျ န္အိိ်္ီစာ ပဳသေုစာတူနီံ က္မ စား ွ့်္  နီေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 

(ဃ) ေတစာီိိ်္းတိီစစာစန္ ွ့်္ ပဳသုစာဝ  ်္မ စား ရ်္းတိိ္၏  စိတ္  ိိ်္းမ စား ရ်္းတိိ္မွ တစ္အ့်္ ထိတ္လိ ္ေပဳသစာ ထိတ္ကိန္မ စားလ၊ အ့်္ ခစားထိတ္လိ ္ေပဳသစာ 
 စုန္းမ စားကိိ ကူးပဳသန္းေီစာ်္းဝရ္ုျံ်္း စား ထိန္းံ   ္ီန္လ၊ 

(်) ုူမိီိ ္ပဳသခ်္ထူးုျံစားပဳသန့္ နရ္ေုျမမ စား မ  ိးအက္  က္ပဳသိန္းမန့္    ီစာရ္ီိွပဳသန့္ ေတစာီိိ်္းတိီစစာစန္မ စားလ၊ ပဳသုစာဝ  ်္မ စား ွ့်္ ရ်္းတိိ္၏ 
ေနီ်္းေဒပဳသမ စားကိိ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းီန္လ၊ 

(စ) ပဳသုစာဝပဳသိ မံအိိ်္ီစာ ပဳသိေပဳသတနလိ ္်န္းမ စား ွ့်္  ပဳသိ နစာေ းေီးလိ ္်န္းမ စားကိိ  ေထစာက္ ကူုျဖစ္ေစီန္လ၊ 

(အ) တိီစစာစန္ဥရ စာဥ္ ွ် ့္ ီိကၡေဗဒဥရ စာဥ္မ စား တန္ေထစာ်္ုျံ်္းုျဖ့်္ ေတစာီိိ်္းတိီစစာစန္ ွ့်္ ပဳသုစာဝ  ်္မ စားကိိ ကစာကခရ္ီန္လ၊ 

လ ိ္် နး္ံခ်ပ္ဳသံိး ေ ါကက္ခြေစတတေ္ပဳသစာ ဝတ ၴ  စ ၥနး္မ စားအိိ်္ီ စာဥ ေဒ (၂၀၁၈ံ ွိစ)္ 



56 
 

ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

 ံန္း(၄) 

လိိ်္စ်္ေလွ စာက္ထစား ုျံ
်္း ွ့်္ ထိတ္ေ းုျံ်္း 

၁၀။  ိဒ္မ၆လ၊  ဒိ္မံခြ (ဂ)  ီ စစ္ေအးေီး ီစာီိွံ   ္   ေၾကစာ်္းၾကစားံ က္ ွ့်္ နီ ရမ္းတိိက္ေအစာက္လိ ္ပဳသူပဳသန ္
ပဳသတ္မွတ္ပဳသန့္ ဂၤါီ ္မ စား ုျ န့္စံိစခစာ ါဝ်္ပဳသန့္ ရမ္းတိိက္ကိိ ေအစာက္လိ ္ုျ ီးလွ ်္ လိိ်္စ်္ီီိွေီး တခက္ စစ္ေအးေီး ီစာီိွံ   ထ္ံ 
ပဳသတ္မွတ္ံ က္ ွ့်္ နီ ေလွ စာက္ထစားီမန္။ 

၁၃။ လိိ်္စ်္ီ ီိွပဳသူပဳသန္ လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴၱ္ ၥ္ကဖူီ  ူာ ႊ ာေု  ပဖု ပဖူာ ုာ္ဖပလဖူ ရကဖုကဖေရ ပဖရြကဖု ာ္ကကာ 
ႊကဖသီဖူီကာလဖရမာူီစာ ရကဖေ္ကပဖူာ  ၃၀၈)ာ ရက ၱသပဖ၍ာ ႊကဖသီဖူာ သ ာူေ္ူရလဖာ ္္ဖေရူေရူအရ ရ    ၱ္ဖ မာ ႊသဖီ သဖ  ကဖႏ ပဖ ဖအကစာ ေု   ကဖ  ူႏ ာပဖႊကဖ္ 

 ံန္း(၅) 

လိိ်္စ်္ီီိွပဳသူ ွ့်္ 
ံခ့်္ုျ  ံ က္ီီိွပဳသူတိိ္  
တစာဝန္မ စား 

၁၅။ လိိ်္စ်္ီီိွပဳသူပဳသန္- 

(က)  လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိးေ ါက္ကခြေစတတက္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စ ၥန္းမ စားကိိ ံခ့်္ုျ  ပဳသန့္  မစာၸထက္မ ိိေစုြ ပဳသတ္မွတ္ံ က္ ွ့်္ နီ စနစ္တက  ပဳသိိေလွစာ်္ပဳသိမ္း 
အန္းီမန္။ 

(ံ)  စစ္ေအးေီး ီစာီိွံ   ္ ပဳသိိ္မဂိတ္ စစ္ေအးေီး ီစာီိွ   ံါ စားေလ စ္ာစခစာ စစ္ေအးုျံ်္းကိိ ံံရူီမန္။ 

(ဂ)  လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိးေ ါကက္ခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စၥန္းမ စား ေ  စာက္အံိးုျံ်္းလ၊ မီးေလစာ်္ုျံ်္းလ၊ ေ ါက္ကခြုျံ်္းေၾကစာ့်္ အံိးီံမး  က္စီးုျံ်္းလ၊ လူမ စားထိ 
ံိိက္ဒၸ္ီစာီုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ေပဳသအံိးုျံ်္း ုျဖစ္ေ ္ ါက  နီးအံိးီြစံန္းပဳသိိ္ ံ က္ံ ်္းေၾကစာ်္းၾကစားီမန့္ ုျ ်္ စစ္ေအးေီး ီစာီိွံ   ္ထံ  ံ ိန ္ွ့်္ 
တစ္ေုျ းနီ ပဳသတ်္း ိိ္ီမန္။ 

(ဃ)  လိိ်္စ်္ တခက္ ဝန္ၾကီးဌစာနက ပဳသတ္မွတ္ေပဳသစာ  မန္းထစား တိိ်္း  ံၾကးေ်ခကိိ ဦးစီးဌစာနပဳသိိ္ ေ းေအစာ်္ီမန္။ 

၁၆။ ံခ့်္ုျ  ံ က္ီ ီိွပဳသူပဳသန္- 

(က)  လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စၥန္းမ စားကိိ လိိ်္စ်္ီ ရမ္းတိိက္မ စားတခ် ္ပဳသစာ ပဳသိိေလွစာ်္ီမန္။ 

(ံ)  လိ ္် န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတၴ  စၥကဖူီ  ူက ာာ ႊ နဖနတ္ ာ္ေရ ပဖု ပဖူဒသ၊ာ ု္ၱုာ္ဖု ပဖူဒသ၊ာ ႊမာူ္ြြု  ပဖူဒသ၊ာ ုကဖဝနဖ  ူရ  ု ပဖူု္ၱရ သြပဖ   ၲီစာ 
ရ္မုျဖစ္ေစေီး တခတ္ လိိ  ္ေပဳသစာ ကစာကခရ္မမမ စားကိိ ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္ နီ ၾကိ တ်ေ္အစာ်္ီခက္ီမန္။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

 ံန္း (၇) 

တစားုျမစ္ံ က္မ စား 

၁၈။ လိိ်္စ်္ီီိွပဳသူ ွ့်္ံခ့်္ုျ  ံ က္ီ ီိွပဳသူ မန္ပဳသူမွ  စစ္ေအးေီး ီစာံ   ္ ပဳသိိ္မဂိတ္ စစ္ေအးေီး  ီစာီိွ  စစ္ေအးုျံ်္းကိိ ံံရူီန္ ုျ််္း ရ္ုျံ်္းမုျ  ီ။ 

၁၉။ မန္ပဳသူမွ - 

(က) ဤဥ ေဒ ွ့်္ နီ ံခ် ့္ုျ  ံ က္မီီိွုြ လိ ္်န္းံခ်ပ္ဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စၥန္းမ စားကိိ တ်္ပဳသခ်္းုျံ်္းလ၊ ပဳသရ္ရူ ိိ္ေအစာ်္ုျံ်္းလ၊ 
ပဳသိိေလွစာ်္ုျံ်္းလ၊ ုျ  လိ ု္ျံ်္းလ၊ ပဳသံိးစခြုျံ်္းလ၊ လက္ဝရ္ထစားီိွုျံ်္းလ၊ လ ြေုျ စာ်္းုျံ်္းမုျ  ီ။ 

(ံ)  ိဒ္မ ၈  ီ ကစာကခရ္ေီးဌစာနေကစာ်္စီ  မမေအစာ်္ ဖခြြ   တန္ုျ  ံ က္မီီိွုြ လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စ ၥန္းမ စားကိိ 
ဖ က္အီးုျံ်္းမုျ  ီ။ 

(ဂ) ဤဥ ေဒ ီ ထိတ္ုျ နပ္ဳသန့္ နန္းဥ ေဒလ၊ စန္းမ ဥ္းလ၊ စန္းကမ္းလ၊  မိန္္ေၾကစ္ာုျ်စာစစာလ၊  မိန္္  ွ့်္ န န္ၾကစားံ က္မ စား ွ့်္  န ီ ေအစာ်္ီခက္ီန ္
  က္ကခက္ုျံ်္း မီိွေစီ။ 

၂၀။ မန္ပဳသူမွ  လိိ်္စ်္မီိွပဳသန့္ ရမ္းတိိက္တခ်္- 

(က) လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြ ေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စၥန္းမ စားကိိ လက္ံံ ပဳသိိေလွစာ်္ထစားုျံ်္းမုျ  ီ။ 

(ံ) လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စုန္းမ စားကိိ   ္ ွံပဳသိိေလွစာ်္ုျံ်္း မုျ  ီ။ 

၂၁။ လိိ်္စ်္ီီိွပဳသူ မန္ပဳသူမွ - 

(က) ဝန္ၾကီးဌစာနက ထိတေ္ းေပဳသစာ လိိ်္စ်္ ါ ံခ် ့္ုျ   မစာၸထက္  ိိမိိေပဳသစာ လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတၴ  စုန္းမ စားကိိ 
လက္ံံပဳသိိေလွစာ်္ုျံ်္းမုျ  ီ။ 

(ံ)  ိဒ္မ ၁၅လ၊  ိဒမ္ံခြ (ဂ)  ါလ ိ္်န္းံခ်္ပဳသံိး ေ ါက္ကခြေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စုန္းမ စားေၾကစာ့်္ တစ္ံိံိုျဖစ ္ခစား ါက  နီးအံိးီြစံန္းပဳသိိ္ ံ က္ံ ်္း  ေၾကစာ်္း 
ၾကစားီန္ ွ့်္ စစ္ေအးေီး ီစာံ   ္ထံ  ံ ိန ္ွ့်္တစ္ေုျ းနီ ပဳသတ်္း ိိ္ီန္   က္ကခက္ုျံ်္းမီိွေစီ။ 

(ဂ) လိိ်္စ်္ပဳသက္တမ္း ကိန္အံိးပဳသန့္ ံ ိန္တခ်္ ပဳသက္တမ္းတိိးုျမွ့်္ုျံ်္းမီိွုြ လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိးေ ါက္ကခြ ေစတတ္ေပဳသစာ ဝတ ၴ  စုန္းမ စားကိိ 
အတ္လက္ပဳသိိေလွစာ်္ုျံ်္း မုျ  ီ။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

ဓစာတ ိ စုနး္ ွ် ့္ အကစ္  ္စုနး္မ စား    ီစာရမ္ ွတစားအးီကစာကခရေ္ီးဥ ေဒ (၂၀၁၃ ံ ွိစ)္ 

 ံန္း (၂) 
ီန္ီခရ္ံ က္မ စား 

၃။ ဤဥ ေဒ၏ ီန္ီခရ္ံ က္မ စားမွစာ ေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစ္ပဳသန္။ 
(က) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စားေၾကစာ့်္ ပဳသက္ီွိပဳသတ ဝါမ စား စား ေုး     ီစာရ္ ုျဖစ္ေစုျံ်္း ွ့်္ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္  ီ်္း ုျမစ္မ စားကိိ 
ထိံိိက္  က္စီးေစုျံ်္းမွ ကစာကခရ္ီန္လ၊ 
(ံ) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္ အက္စ ္ စုန္းမ စားအိိ်္ီစာလိ ္်န္းကိိ ံခ့်္ုျ  ံ က္ုျဖ့်္ ေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္    ီစာရ္က်္းီွ်္းေစေီး တခက္ စနစ္တက ႀကီး 
ၾက ္ကခ ္ကြီန္လ၊ 
(ဂ)ဓစာတိ စုန္း ွ့်္ အက္စ ္ စုန္းမ စားကိိ စနစ္တက ပဳသိံးစခြေစေီး တခက္ နစာေ းလိ ္်န္း  ွ့်္ ပဳသိေတပဳသနလိ ္်န္းမ စားကိိ က ရ္က ရ္ ုျ န္္ုျ န္္ 
 ေအစာ်္ီခက္ီန္ ွ့်္ ပဳသတ်္း  ံ က္  လက္မ စားီရူေပဳသစာ စနစ္ကိိေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 
(ဃ)လိ ္်န္းံခ်္ေုး   ီစာရ္က်္းီွ်္းေီးလ၊ က န္းမစာေီး ွ့်္  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္း ေီးတိိ္  တခက္ စဥ္အက္မုျ တ္ဖခံြ ံဖိ းတိိးတက္ေီး 
ကိိ ေအစာ်္ီခက္ီန္။ 

အ လဖူ (၈)ဓစာတိ စုန္း 
 ွ့်္အက္စ ္  

 စုန္းမ စားအိိ်္ီစာ 
လိ ္်

န္းလိ ္ ိိ်္ံခ့်္လိိ်္စ်္ 

၁၃။ ဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စားအိိ်္ီစာလိ ္်န္းမ စားလိ ္ကိိ်္လိိပဳသူပဳသန္ လိိ်္စ်္ီီွိီန္  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးအိိ်္ီစာစီမံံန္္ံခြမမလိ ္်န္း 
စီမံံ က္ ွ့်္တကခ ပဳသတ္မွတ္ံ က္ မ စား  ွ့်္ နီူဂိိႀကီးၾက ္ေီး ဖခြ္ပဳသိိ္ ေလွ စာက္ထစားီမန္။ 
၁၄။ ူဂိိႀကီးၾက ္ေီး ဖခြ္ပဳသန္- 
(က) ိဒ္မ၁၃ ီလိိ်္စ်္ေလ ွစာက္ထစားံ က္မ စားကိိပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္ နီစီစစ္ံ ီး လိိ်္စ်္ ထိတ္ေ းီန ္ ံခ့်္ုျ  ုျံ်္း ပဳသိိ္မဂိတ္ 
ုျ််္း ရ္ုျံ်္း ုျ   ိိ်္ပဳသန္။ 
(ံ) လိိ်္စ်္ထိတ္ေ းီန္ ံခ် ့္ုျ   ါကလိိ်္စ်္ံေ းပဳသခ်္းေစံ ီး စန္းကမ္းံ က္မ စား ွ့်္  တူလိိ်္ စ်္ကိိ ထိတ္ေ းီမန္။ 
၁၅။ လိိ်္စ်္ီီွိပဳသူပဳသန္ ပဳသက္အိိ်္ီစာဓစာတိ စုန္း ွ့်္ အက္စ ္ စုန္းမ စားအိိ်္ီစာ လိ ္်န္းကိိ စတ်္လိ ္ကိိ်္ုျံ်္းမုျ  မီ- 
(က) စက္ စုန္းကိီိရစာမ စား၏ လိံံံ ံစိတ္ံ မမ ွ့်္ံံ ိိ်္ီန္ီွိမမတိိ္ တခက္ ပဳသက္အိိ်္ီစာ ႀကီးၾက ္ ေီး ဖခြ္ ွ့်္ စစ္ေအးေီး ဖခြြမ စား၏ စစ္ေအးုျံ်္းကိိ 
ံံရူီမန္။ 
(ံ) တစာဝန္ထမ္းေအစာ်္မန့္ပဳသူမ စားကိိ ပဳသက္အိိ်္ီစာ ုျ န ္ပဳသ်္တန္းမ စား ပဳသိိ္မဂိတ္  စိိးီ းစာနလ၊  စိိးီ ဖခြြ စန္းမ စားက ဖခ့်္လွစ္ေပဳသစာ ဓစာတိ 
 စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စား   ီစာရ္ မွတစားအီးကစာကခရ္မမပဳသ်္တန္းမ စား ွ့်္ ကခ မ္းက ်္မမပဳသ်္တန္းမ စားပဳသိိ္တက္ေီစာက္ေစီမန္။ 
၁၆။ လိိ်္စ်္ီီွိပဳသူပဳသန္- 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

(က) လိိ်္စ်္ ါ စန္းကမ္းံ ကမ္ စားကိိ လိိက္နစာီမန္။ 
(ံ) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္ အက္စ ္ စုန္းမ စားကိိ်္တခရ္ ပဳသိံးုျ  ီစာတခ်္    ီစာရ္ က်္းီွ်္း ေစေီး  တခက္န န္ၾကစားံ က္မ စားကိိ မိမိကိိရ္တိိ်္ လိိက္နစာ 
ီမန့္ ုျ ်္လိ ္်န္းတခ်္တစာ ဝန္ထမ္း ေအစာ်္ပဳသူမ စားက တိက စခစာလိိက္နစာေစီန္လန္း ေအစာ်္ီခက္ီမန္။ 
(ဂ) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္ အက္စ  ္စုန္း ွ့်္ အက္စ ္ စုန္းမ စားအိိ်္ီစာ လိ ္်န္းတခ်္လိိ    ္ ေပဳသစာလိံံံ ံေီးကိီိရစာမ စား လိံေလစာက္စခစာ ထစားီွိီမန့္ 
 ုျ ်္လိ ္်န္းတခ် ္တစာဝန္ထမး္ေအစာ်္ပဳသူမ စား စား ကိိရ္ံ ၡစာကစာကခရ္ေီးကိီိရစာ ွ့်္ဝတ္စိံမ စားကိိ  ံမြ္ထိတ္ေ းီမန္။ 
(ဃ) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္ အက္စ ္ စုန္းမ စားအိိ်္ီစာ လိ ္်နး္တခ်္တစာဝန္ထမ္းေအစာ်္ ပဳသူ မ စား စား လိ ္်န္းံခ်္လိံံံ ေံီးကိီိရစာလ၊ ကိိရ္ံ ၡစာ 
ကစာကခရ္ ေီးကိီိရစာ ွ့်္ ဝတ္စိံမ စားကိိစနစ္တက  ပဳသိံးစခြတတ္ေစီန္ပဳသ်္တန္းေ းုျံ်္းလ၊ေလက ့်္ပဳသ်္ၾကစားေ းုျံ်္း ွ့်္ လိိ  ပ္ဳသလိိ န န္ၾကစား ုျံ်္းမ စား 
ုျ  ီမန္။ 
(်) လူ ွ့်္ တိီစစာစန္မ စား၏က န္းမစာေီးကိိလန္းေကစာ်္းလ၊  တ္ဝန္းက ်္ကိိလန္းေကစာ်္း    ီစာရ္ထိံိိက္ ိိ်္မမီွမိီွိ ွ့်္ စ ္လ ဥ္း္ ပဳသက္အိိ်္ီစာ 
ႀကီးၾက ္ေီး ဖခြ္ ွ့်္စစ္ေအးေီး  ဖခြ္မ စား၏စစ္ေအးုျံ်္းကိိ ံံရူီမန္။ 
(စ) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္ အက္စ ္ စုန္းမ စားအိိ်္ီစာလိ ္်န္းတခ်္ တစာဝန္ထမ္းေအစာ်္မန့္ပဳသူမ စား စားက န္းမစာေီးစစ္ေအးေ းံ ီး ရ်္းလိ ္်န္းတခ်္ 
လိ ္ေအစာ်္ီန္က န္းမစာေီး ွ့်္နီန တ္ ေၾကစာ်္းေထစာက္ံံံ က္ီီွိမွပဳသစာ တစာဝန္ေအစာ်္ံခ် ့္ုျ  ီမန္။ ရ်္းတိိ္၏က န္းမစာေီး စစ္ေအးံ က္မွတ္တမ္း 
မ စားကိိ စနစ္တက ထိန္းပဳသိမ္းထစားီွိီမန္။ 
(အ)    ီစာရ္ီွိ ိိ်္ေပဳသစာ ဓစာတိ စုန္း (ပဳသိိ္မဂိတ္) အက္စ ္ စုန္းမ စားကိိ ပဳသိိေလွစာ်္ ံခ့်္ီီွိ ါကံခ့်္ုျ  ပဳသန့္ ေၾကစာ်္းၾကစားစစာမိတ  ကိိ ပဳသက္အိိ်္ 
ီစာံမိ ြနရ္  ေထခေထခ  ိ္ံ   ေ္ီးဦးစီးးစာန ပဳသိိ္ေ း ိိ္ီမန္။ 
(ဇ) မီးေုး   ီစာရ္ုျဖစ္ေစတတ္ပဳသန့္ စုန္း ပဳသိိ္မဂိတ္ ေ ါက္ကခြေစ တတ္ပဳသန့္  စုန္း မ စားကိိ ပဳသိံးုျ  ္ မီးေုး   ီစာရ္စိိးီိမ္ီေပဳသစာ လိ ္်န္း 
လိ ္ကိိ်္ ါကပဳသက္အိိ်္ီစာ မီးပဳသတ္ဦးစီီးးစာန၏လမ္းန န္ပဳသေုစာတူနီံ က္ႀကိ တ်္ီရူီမန္။ 
(စ ) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စားကိိုျ န္တခ်္းတခ်္ ပဳသရ္ရူ ိိ္ေအစာ်္ပဳသန့္  ံါ ပဳသတ္ မွတ္ထစားေပဳသစာစန္းကမ္းံ က္မ စား ွ့်္ နီ ံခ့်္ုျ  ထစား 
ေပဳသစာ မစာၸကိိပဳသစာ ပဳသရ္ေအစာ်္ီ မန္။ 
(န) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စားကိိ လိိ်္စ်္ ါေနီစာေဒပဳသတစ္ံိမွ  ုျံစားေနီစာ ေဒပဳသ တစ္ံိံိပဳသိိ္ ေုျ စာ်္းလြံ ီး ပဳသရ္ရူ ိိ္ေအစာ်္ီန္ီွိ ါက 
ူဂိိႀကီးၾက ္ေီး  ဖခြြ ထံမ ွံခ့်္ုျ   ံ က္ီ ရူီမန္။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

(ဋ) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စားအိိ်္ီစာလိ ္်န္းလိ ္ကိိ်္ီစာတခ်္  တ္ဝန္းက ်္ ထိံိကိ္   က္စီးုျံ်္းမီွိေစီန္  တ္ဝန္းက ်္ ွ့်္ပဳသက္အိိ်္ေပဳသစာ 
ဥ ေဒမ စား ွ့်္ နီလိိက္နစာေအစာ်္ ီခက္ီမန္။ 
၁၇။ လိိ်္စ်္ီီွိပဳသူပဳသန္ ဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စားအိိ်္ီစာလိ ္်န္း ွ့်္စ လ္ ဥ္း ္ လူ ွ့်္တိီစစာစန္တိိ္ကိိေပဳသစာ္လန္းေကစာ်္းလ၊ 
 တ္ဝန္းက ်္ကိိ ေပဳသစာ္လန္းေကစာ်္း ထိံိိက္အိံးီိံးမမုျဖစ္ေ ္ ါကေလ စာ္ေၾကးေ း ိိ်္ေီး တခက္ ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္  န ီ စာမံံ ထစားီွိီမန္။ 
၁၈။ လိိ်္စ်္ီီွိပဳသူပဳသန္ လိိ်္စ်္ပဳသက္တမ္းတိိးုျမွ့်္ေ းီန္ ပဳသက္တမ္းမကိန္အိံးမီ ီက္ ေ ါ်္း ၃၀ ႀကိ တ်္္ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္ နီ 
ူဂိိႀကီးၾက ္ ေီး ဖြခြပဳသိိ္ေလွ စာက္ထစားီမန္။ 
၁၉။ ူဂိိႀကီးၾက ္ေီး ဖခြ္ပဳသန္  ိဒ္မ၁၈ ီေလွ စာက္ထစားံ က္ကိိ ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား  ွ့်္  န ီစိစစ္ံ  ီး လိိ်္စ်္ပဳသက္တမ္းတိိးုျမွ့်္ေ းီန္ ံခ့်္ုျ  ုျံ်္း 
ပဳသိိ္မဂိတ္ ုျ််္း ရ္ုျံ်္းုျ   ိိ်ပ္ဳသန္။ 

 ံန္း(၉)   ီစာရ္ထိ 
န္း ံ   ္ကစာ ကခရ ္

ုျံ်္း ွ
့်္   ီစာရ္ကိိေလ စာ့

 ါးေစုျံ်္း 

၂၇။ လိိ်္စ်္ီီွိပဳသူမ စားပဳသန္ ဓစာတိ စုန္း ွ့်္ အက္စ ္ စုန္းမ စား အိိ်္ီစာ   ီစာရ္ကိိ ထိန္းံ   ္ ကစာကခရ္ီန္ ွ် ့္ ေလ စာ့ ါးေစီနေ္ စာက္ ါတိိ္ကိိ 
လိိက္နစာေစီမန္- 
(က)   ီစာရ္ကိိႀကိ တ်္ကစာကခရ္ ိိ်္ေီး တခက္   ီစာရ္ အ့်္ကိိဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္  စုန္းမ စား၏ ဂိၸ္ပဳသတ ိမ စား ီ  မ  ိး စစား ံခြုျံစားုျံ်္းလ၊ 
(ံ)    ီစာရ္က်္းီွ်္းမမ အ့်္မွတ္တမ္းလ  စာ ွ့်္    ီစာရ္ပဳသတိေ း မွတ္ ပဳသစား တိိ္ကိိ ေဖစာ္ုျ ုျံ်္းလ၊ 
(ဂ)မေတစ္ာတအုျဖစ္ ခစားမမကစာကခရ္ီန္ ွ့်္ေလ စာ့ ါးေစီန္လိံံံ ံေီးကိီိရစာမ စားလ၊ကိိရ္ံ ၶစာကစာ ကခရ္ေီးကိီိရစာမ စားထစားီွိုျံ်္း ွ့်္ စနစ္တက  ပဳသိံးစခြြ 
တတ္ေစီန္္ ပဳသ်္တန္းမ စား တက္ ေီစာက္ေစုျံ်္းလ၊ 
(ဃ) ဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စားကိိ ပဳသရ္ရူ ိိ္ေအစာ်္ုျံ်္းလ၊ လက္ဝရ္ထစား ီွိ ုျံ်္းလ၊ ပဳသိိေလွစာ်္ုျံ်္းလ၊ ပဳသိံးစြခုျံ်္းလ၊ စခန္္ စ္ုျံ်္း ွ့်္ စ ္လ ဥ္း္ 
ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္  န ီေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 
(်)ူဂိိႀကီးၾက ္ေီး ဖခြ္ကတစားုျမစ္ ိတ္ ်္ထစားေပဳသစာဓစာတိ စုန္း ွ့်္အက္စ ္ စုန္းမ စားလ၊ရ်္းတိိ္ကိိထန့္ပဳသခ်္း ပဳသိံးုျ  ေပဳသစာစက္ကိ
ီိရစာမ စားကိိုျ န္တခ်္းပဳသိိ္တ်္ပဳသခ်္းမမပဳသိိ္မဂိတ္ုျ န္  ပဳသိိ္ တ်္ ိိ္မမ မုျ  ုျံ်္းလ၊ 

 လ ိပ္ဳသမစားေလ စာ္ေၾကးေ်ခ ကဥ္ ေဒ (၁၉၅၁ ံ ွိစ)္ 
၄၀.(၁)  လိ ္ပဳသမစားတစ္ေရစာက္ပဳသန္ ၁၉၆၀ံိ ွစ္လ၊ေမလ၁၂ီက္ေန္ေနစာက္ ိိ်္းက ၎စတ်္လိ ္ကိိ်္ေပဳသစာ လိ ္် န္း ပဳသေုစာပဳသုစာဝေၾကစာ့်္ ေီစာဂါီီွိံြ္ ါက ဤဥ ေဒမွ 
ုျ းစာန္းထစားေပဳသစာ စန္းမ ဥ္းစနး္ကမ္းမ စား ီ ဤဥ ေဒ  ီ ေလ စာ္ေၾကးံံစစားံခ့်္ီွိပဳသန္။ 

 လ ိပ္ဳသမစား  ဖခြ္ စနး္ဥ ေဒ (၂၀၁၁ ံ ွိစ)္ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

ုျ န္ေထစာ်္စိပဳသမညတုျမန္မစာ ိိ်္်ေံတစာ္ ဖခြြစန္း ိံ ေုျံံဥံ ေဒ  ိဒ္မ ၂၄ ွ့်္ နီ  လိ ္ပဳသမစားမ စား၏  ံခ့်္  ေီး မ စားကိိ ကစာကခရ္ေစစာ့်္ေီွစာက္ီန္လနး္ေကစာ်္းလ၊  လိ ္ပဳသမစား 
 ံ ်္းံ ်္း ၾကစားလ၊  လိ ္ီွ်္ ွ့်္ လိ ္ ပဳသမစား ၾကစားအက္အံေီး ေကစာ်္းမခန္ေစီန္လန္းေကစာ်္းလ၊  လိ ္ပဳသမစား ဖခြ္ စန္းမ စားကိိ စနစ္တက  ွ့်္ 
လခ ္လ ္စခစာဖခြြစန္း ေအစာ်္ီခက ္ိိ်္ီန္လန္းေကစာ်္း ုျ န္ေထစာ်္စိလ တ္ေတစာ္ပဳသန္ ဤဥ ေဒကိိုျ းစာန္းလိိက္ပဳသန္။ 

 ံန္း(၇)  လိ ္ီွ်္၏ 
တစာဝန္မ စား 

၂၉။  လိ ္ီွ်္ပဳသန္မိမိလိ ္် န္း၏ လိ ္ပဳသမစား ဖခြ္ စန္းမ စားကိိ လိ ္ပဳသမစားမ စား စား ကိိရ္စစားုျ  ပဳသန့္  ဖခြ္ စန္းမ စား  ုျဖစ္ ပဳသိ  
မတွ္ ုျ  ီမန္။ 
၃၀။ လိ ္ီွ်္ပဳသန္ပဳသက္အိိ်္ီစာ လိ ္ မမေအစာ်္ ဖခြြ၏ေထစာက္ံံံ က္ုျဖ့်္တစာဝန္တစ္ံိ ံေိ း  ္ုျံ်္းံံီေပဳသစာ  လိ  ္မမေအစာ်္ ဖခြ္ဝ်္ တစ္ဦး 
 စား ုျံစားနန္းပဳသေုစာတူနီ ထစားပဳသန္မွ  ရ်္းတစာဝန္ကိိ ထမ္းေအစာ်္ီန္တစ္လလွ ်္ ွစ္ီက္ထက္မ ိိေစ ုြံခ် ့္ုျ   ီမန္။ ရ်္းကစာလကိိ 
မိမိလိ ္်န္းီွိမူလတစာဝန္ကိိထမး္ေအစာ်္ေနပဳသကြ္ပဳသိိ္မွတ္ရူီမန္။ 
၃၁။  လိ ္ီွ်္ပဳသန္  လ ိ္ပဳသမစား ဖခြ္ စန္းမ စားက မိမိတိိ္ လိ ္ပဳသမစား မ စား၏ က  ိး   တခက္ ကူ နီေတစာ်္းံံလွ ်္တတ္ ိိ်္ပဳသေီခြ 
 ကူ နီ ေ းီမန္။ ပဳသိိ္ီစာတခ်္  လိ ္ ီွ်္ပဳသန္ ေ်ခေၾကး (ပဳသိိ္မဂိတ္)  ုျံစားနန္းုျဖ့်္ ရ်္း၏လ မ္းမိိးမမ ပဳသိိ္မဂိတ္ ထိန္းံ   ္မမုျဖ့်္ 
 လိ ္ပဳသမစား ဖခြ္ စန္းမ စား တန္ေထစာ်္ုျံ်္းပဳသိိ္မဂိတ္လိ ္်န္းမ စားလိ ္ကိိ်္ေအစာ်္ ီခက္ုျံ်္းုျ  ီန ္ ီန္ီခရ္ပဳသန့္ မန္ပဳသန့္ လိ ္ေအစာ်္ံ က္ကိိ 
မွ မုျ  လိ ္ီ။ 

 လ ိပ္ဳသမစား  ဖခြြ စနး္ဥ ေဒ (၂၀၁၂ ံနိစွ)္ 
 လိ ္ပဳသမစားဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္ လိ ္ပဳသမစား ဖခြ္ စန္းဥ ေဒ ိဒ္မ၅၇ ီ   ္ ွ်္းေပဳသစာ လိ ္ ိိ်္ံခ့်္က ့်္ပဳသိံး ္ ုျ န္ေထစာ်္စိ စိိးီ ဖခြ္၏ ပဳသေုစာတူနီံ က္ုျဖ့်္ ေ စာက္ ါနန္း 
ဥ ေဒမ စားကိိ ထိတ္ုျ န္လိိက္ပဳသန္ 

 ံန္း(၂) လိ ္ပဳသမစား
 ဖခြ္ စန္းမ စားဖခြ္စန္း

 ုျံ်္း 

၄။  လိ ္ပဳသမစားမ စား၏ က  ိး ွ့်္  လိ ္ီွ်္မ စား၏  က  ိးကိိ ေအစာ်္ီခက္ ိိ်္ီန္  လိိ္်ွစာ  လိ ္ပဳသမစား ဖခြ္ စန္း အ့်္အ့်္ကိိဖခြ္စန္းီစာတခ်္- 
(က) ေုျံံံ လိ ္ပဳသမစား ဖခြ္ စန္း(ပဳသိိ္မဂိတ္)လိ ္ေအစာ်္မမ မ  ိး စစား လိိက္ပဳသက္အိိ်္ ီစာလိ ္်န္း(ပဳသိိ္မဂိတ္) လိ ္ေအစာ်္မမတခ်္  လိ ္လိ  ္
ကိိ်္ေနပဳသန့္  လိ ္ပဳသမစား  နန္း အိံးဦးေီ၃၀ုျဖ့်္ဖခြြစန္း ိိ်္ပဳသန္။ လိ ္ပဳသမစား ဦးေီ ၃၀ ေ စာက္ီွေိပဳသစာ လိ ္်န္း (ပဳသိိ္မဂိတ္) လိ ္ေအစာ်္ 
မမုျဖစ္ ါကလိ ္်န္း ပဳသေုစာပဳသုစာဝတူနီေပဳသစာ  ုျံစားလိ ္်န္း ပဳသိိ္မဂိတ္ လိ ္ေအစာ်္မမတစ္ံိံိ  ွ် ့္ ူးေ ါ်္းဖခြ္စန္း ိိ်္ပဳသန္။ ရ်္းပဳသိိ္ဖခြြစန္းီစာတခ်္ 
ပဳသက္အိိ်္ီစာလိ ္်န္းပဳသိိ္မ ဂိတ္လိ ္ေအစာ်္မမီွိ စိစိေ ါ်္း လိ ္ပဳသမစားမ စား၏၁၀ီစာံိိ်္ မန္း ေ စာက္မ နန္းပဳသူမ စားက ေထစာက္ံံီမန္။ 

 နနး္အိးံ ံေၾကးေ်ခဥ ေဒ (၂၀၁၃ ံ ွိစ)္ 



62 
 

ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

 ံန္း (၁)  မန္လ၊ 
စတ်္ စာၸစာတန္ုျ
ံ်္း ွ့်္  ဓ ိ မါရ္ေဖစာ္ုျ  
ံ က္မ စား 

၂။ ဤဥ ေဒတခ်္ ါီွေိပဳသစာေ စာက္ ါစကစားီ ္မ စားပဳသန္ေဖစ္ာုျ  ါ တိိ်္း ဓ ိ မါရ္ ပဳသက္ေီစာက္ ေစီမန္- 
(ံ)  လိ ္ီွ်္အိိပဳသန္မွစာ ကူးပဳသန္းေီစာ်္းဝရ္ေီးလိ ္်န္းလ၊ ကိန္ထိတ္လိ ္်န္း ွ့်္ ဝန္ေအစာ်္မမ လိ ္်န္းလ၊ စိိက ္  ိးေီး ွ့်္ ေမခးုျမ ေီးလိ ္်န္း တစ္ံိံိ တခ်္ 
ပဳသတ္မွတ္ထစားေပဳသစာ  ေီ  တခက္ေ စာက္မေလ စာ့ေပဳသစာ လိ ္ပဳသမစားမ စား စား ပဳသေုစာတူနီံ က္ုျဖ့်္  လိ ္လိ ္ ံိိ် ္းံ ီး ထိိ လိ ္ပဳသမစား  စား 
 ံေၾကးေ်ခေ းီန္တစာဝန္ီွိပဳသကူိိအိိပဳသန္။ ရ်္းစကစားီ ္တခ်္ ေ စာက္ ါ ိဂ  ိလ္မ စားလန္း ါဝ်္ပဳသန္- 
(၁)  လိ ္ီွ်္၏ စီမံံန္္ံခြမမအိိ်္ီစာကိိရ္စစားလွရ္လ၊ 
(၂)  လိ ္ီွ်္ကိိရ္စစား လိ ပ္ဳသမစား စားစီမံ ိ ္ံ   ္ီန္ တစာဝန္ီွိပဳသူ ပဳသိိ္မဂိတ္  ံေၾကး ေ်ခေ းီန္တစာဝန္ီွိပဳသူလ၊ 
(်)  ံေၾကးေ်ခအိိပဳသန္မွစာ  လိ ္ီွ်္၏ နစာီီ ိိ်္း လိ ္လ၊ ေန္စဥ္ လိ ္လ၊   တ္စဥ္ လ ိ္လ၊ လစဥ္ လိ ္ ပဳသိိ္မဂိတ္  ုျံစား ံ ိန ္ိိ်္း  လိ ္ 
တစ္ံိံိကိိ လိ ္ပဳသမစားက လိ ္ကိိ်္ ေအစာ်္ီခက္ေ းီပဳသုျဖ့်္ီပဳသ့်္ေပဳသစာ ံေၾကးေ်ခ ွ့်္လိ ္ံလစစာတိိ္ကိိအိိပဳသန္။ရ်္းစကစား ီ ္တခ်္  ံ ိန္ ိိလိ ္ံ 
ပဳသန္ လန္းေကစာ်္းလ၊  လိ ္ေကစာ်္းမခန္ပဳသုျဖ့်္ ပဳသိိ္မဂိတ္  က ့်္ စစာီိတ ေကစာ်္းမခန္ပဳသုျဖ့်္  လိ ္ီွ်္မွ   ိိေ းပဳသန့္ အိေၾကးေ်ခမ စားပဳသန္ 
လန္းေကစာ်္းလ၊ ဝ်္ေ်ခ ုျဖစ္ ပဳသတ္မွတ္ ိိ်္ေပဳသစာ  ုျံစားေ်ခ ွ့်္  က  ိးံံစစားံခ့်္မ စားပဳသန္ လန္းေကစာ်္း  ါဝ်္ပဳသန္။  

 ံန္ (၇) 
 လိ ္ီွ်္၏ တစာဝန္မ စား 

၁၂။  လိ ္ီွ်္ပဳသန္- 
(က) ဤဥ ေဒ ီ ပဳသတ္မွတ္ထစားေပဳသစာ  နန္းအိံး  ံေၾကးေ်ခေ စာက္ ေလ စာ့နန္း္  လိ ္ပဳသမစား စား  ံေၾကးေ်ခေ းုျံ်္းမုျ  ီလ၊ 
(ံ) ဤဥ ေဒ ီ ပဳသတ္မွတ္ထစားေပဳသစာ  နန္းအိံး  ံေၾကးေ်ခထက္ ိိ္ ေ း ိိ်္ပဳသန္။ 

 ံန္း(၈) နန္းအိံး
 ံေၾကးေ်ခ ွ့်္စ ္လ
 ဥ္း္ လိ ္ပဳသမစားမ စာ
း၏ ံခန္ ေီးမ စား 

၁၄။ ဤဥ ေဒ ွ့်္ပဳသက္အိိ်္ပဳသန့္လိ ္်န္းတစ္ံိံိတခ်္ လိ လ္ိ ္ေနေပဳသစာ  လိ ္ပဳသမစားပဳသန္- 
(က) ဤဥ ေဒ ီပဳသတ္မွတ္ထစားေပဳသစာ နန္းအိံး ံေၾကးေ်ခကိိေပဳသစာ္လန္းေကစာ်္းလ၊ ထိိ ံ ေၾကးေ်ခထက္ လိ ္ီွ်က္  ိိ္ေ း ါက ိိေ းပဳသန့္ 
 ံေၾကးေ်ခကိိေပဳသစ္ာလန္းေကစာ်္း ီထိိက္ံခ့်္ီွိပဳသန္။ 
(စ) လစစား လိ ္ တခက္ ီက္ပဳသတ တစ္ တ္လွ ်္ တစ္ီက္နစားံခ့်္ီိွံ ီး ထိိနစားီက္ တခက္  ံေၾကးေ်ခီထိိက္ံခ့်္ီွိပဳသန္။  ကရ္္ ထိိနစားီက္ 
 တခ်္း  လိ ္လိ ္ီ ါက တန္အြ ဥ ေဒ ွ့်္ နီ  ံ ိန ္ိလိိ ္ံီထိိက္ံခ့်္ီွိပဳသန္။ 
(ဇ) ပဳသတ္မွတ္ထစားပဳသန့္  နန္းအိံး ံေၾကးေ်ခကိိ မ  ိးပဳသစားလ၊  မ  ိးပဳသမီး မံခြုျံစားုြ ံံစစားံခ့်္ ီွိေစီမန္။ 

 ံန္း (၁၀) 
တစားုျမစ္ံ က္ ွ
့်္ ုျ စ္ဒၸ္မ စား 

၂၂။ မန္ပဳသန့္  လိ ္ီွ်္မွ- 
(က) ဤဥ ေဒ ီ ပဳသတ္မွတ္ထစားေပဳသစာ  နန္းအိံး ံေၾကးေ်ခကိိ  လိ ္ပဳသမစား  စားေ း ေအစာ်္ီန္   က္ကခက္ုျံ်္းမီွိေစီ။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

လမူွမဖလူံိေီးဥ ေဒ(၂၀၁၂ ံ ွိစ)္ 

 
  ိိ်္း(၅၃)လ၊(က) 

 လိ ္ီွ်္ ွ့်္ လိ ္ပဳသမစားတိိိ္ပဳသန္လိ ္်န္းးစာနမ စား၌ လိ ္ပဳသမစားမ စားေုး   ီစာရ္ က်္ီွ်္းေီး ွ့်္ နစာေီးလိ ္်န္းမ စား ုျ ်္  လိ ္တခ် ္
မေတစာ္တအုျဖစ္ ခစားမွမကိိလန္းေကစာ်္းလ၊  လိ ္ တခ်္္ထိံိ္ိက္မွမေၾကစာ့်္ဒၸ္ီစာီီွိိမွမလ၊ေီစာဂါီီွမိွမ ွ့်္ ေပဳသအံိးမွမုျဖစ္ ခစားုျံ်္းကိိလန္းေကစာ်္း ကစာကခရ္ီန္ 
 လိိြ်ွစာေုး   ီစာရ္က်္းီွ်္းေီး ွ့်္က န္းမစာေီးအိိ်္ီစာစမီံံ  က္မ စားထစားီွိုျံ်္းတိိြ ွ့်္စ ္လ ဥ္း၍လူမွမဖူလံိေီး ဖခြြ ွ့်္ုျဖစ္ေစလ၊ စာမံံကိိရ္စစားလွရ္ 
းစာနမ စား ွ့်္ုျဖစ္ေစနိွ ွ ိ်္း ူေ ါ်း္ေအစာ်္ီခက္ီမန္။ 

ုျ နေ္ထစာ်စ္ုိျမနမ္စာ ိိ်္် ုံျ နပ္ဳသူြက နး္မစာေီးအိိ် ္ီ စာဥ ေဒ (၁၉၇၂ံ ွိစ)္ 

ုျ န္ပဳသူတိိ္၏ 
က န္းမစာေီးကိိ 
ကစာကခရ္ုျံ်္း 

(၁)  တ္ဝန္းက ်္က န္းမစာေီးအိိ်္ီစာလိ ္်န္းမ စား 
(က)လူ မ စားေနထိိ်္ီစာ တ္ဝန္းက ်္တခ်္ မမိက္ပဳသီိိက္လ၊ နစ္ ေၾကးမ စားကိိပဳသိမ္းအန္း စခန္္ စ္ုျံ်္းလ၊ 
(ံ)  လူ မ စား တခက္ ေပဳသစာက္ပဳသိံးေီမ စားကိိ  ုျ န္ုျ န္အိိ် ္ီစာစံံ ိန္မွီ ပဳသတ္မွတ္ ုျံ်္း  ွ့်္ ကစာကခရ္ေစစာ့်္ေီွစာက္ုျံ်္းလ၊ 
(ဂ) လူ မ စားေနထိိ်္ီစာ တ္ဝန္းက ်္ေလထိတခ်္လူတိိ္ကိိေုး   ီစာရ္ုျဖစ္ေစမန့္  ံိိး ေ်ခ္လ၊  နံ္ ပဳသက္လ၊  မမန္ မ စားလ၊  ပဳသံဗလံလ၊ 
ဓစာတ္ေီစာ်္ ုျံန္မ စားေၾကစာ့်္ နစ္နမ္းုျံ်္းမွ ကစာကခရ္ုျံ်္းလ၊ 
(ဃ)ံမိ ြီခစာစန ္်္ပဳသစာရစာေီးလ၊ ိမ္ရစာေအစာက္လိ ္ုျံ်္း ွ့်္လိ ္ပဳသစားုျ န္ပဳသူတိိ္ပဳသခစားလစာ ေနထိိ်္ ပဳသိံးုျ  ပဳသန့္  ေအစာက္ ဦလ၊ ပဳသိိ္မဂိတ္ ေနီစာမ စား 
၏က န္းမစာပဳသန္္ီွ်္းေီး  တခက္ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 

ုျမနမ္စာ ိိ်္်  ံမးီပဳသတ္တ ဖ္ခြ္ဥ ေဒ (၂၀၁၅ ံ ွိစ)္ 

 ံန္း (၂) 
ီန္ီခရ္ံ က္မ စား 

၃္ာ ဤဥ ေဒ၏ ီန္ီခရ္ံ က္မ စားမွစာ ေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစ္ပဳသန္- 
(က)  ိိ်္်ံ ိိ်္ စုန္းလ၊  ိဂ လိက ိိ်္ စုန္းလ၊ ရဥ္ေက းမမ ေမခ  ွစ္ ွ့်္ ုျ န္ပဳသူတိိ္   ပဳသက္  ိိး ိမ္စန္းစိမ္မ စားကိိမီးေုး ွ့်္  ုျံစားပဳသုစာ၀ေုး 
  ၲရ နဖေရက ပဖဖာ ္ ကဖ္စူရာမူရမမူာ ီမာ ီု ္ဖ္ြ ူေ္ေရူအသြကဖာ က က ခရ္ေ းီန္လ၊ 
(ံ) မီးပဳသတ္တ ္ဖခြြကိိ စနစ္တက ဖခခြြစန္း၍ မီးပဳသတ္တ ္ဖခြြ၀်္မ စားကိိ ေလ့က ့်္ပဳသ်္ၾကစားေ းီန္လ၊ 
(ဂ) မီးေုး  ၲီစာရ္လ၊  ုျံစားပဳသုစာ၀ေုး  ၲီစာရ္လ၊ က ္ေီစာဂါေုး  ၲီစာရ္ ပဳသိိ္မဂိတ္ ီိတ္တီက္ုျဖစ္ ခစားေပဳသစာ ေုး  ၲီစာရ္တစ္မ ိ းမ  ိး 
က ေီစာက္ပဳသန့္ ံါ မီးံ်ွမိ္းပဳသတ္ေီးလ၊ ကစာကခရ္တစားအီးေီးလ၊ ီွစာေဖခကရ္အရ္ေီးတိိ္ကိိ ေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

(ဃ) ေုး  ၲီစာရ္တစ္မ ိ းမ ိ းက ေီစာက္ပဳသန့္ ံါ ုျ နပ္ဳသူတိိ္  ူးေ ါ်္းေအစာ်္ီခက္မမကိိ ီီွိေီး တခက္  နစာေ းစန္းီိံးလမံြေအစာ္မမမ စား 
က ရ္က ရ္ုျ န္ြုျ န္ြေအစာ်္ီ ခက္ီန္လ၊ 
(်)  ိိ်္်ံေတစ္ာလိံံံံ ေီးလ၊ ုျ နပ္ဳသူတိိ္ ေ းံ မ္းပဳသစာရစာေီး ွ့်္ တီစားဥ ေဒစိိးမိိးေီး  တခက္ လိိ  ္ ါက  ါ၀်္ကူနီေအစာ်္ီခက္ီန္။ 

 ံန္း (၈) 
မီးေုးလိံံံံ ေီး 
လိ ္်န္းမ စား 

၁၆။ ံမိ ြနရ္မီးပဳသတ္ဦးစီးမွ းပဳသန္- 
(က) ံမိ ြလ၊ီ ္ကခက္ ပဳသိိ္မဂိတ္ ေက းီခစာ ိ ္စိ တခ် ္းေနထိိ်ပ္ဳသူမ စားလိိက္နစာီမန့္ မီးေုး လိံံံ ံေီးအိိ်္ီစာန န္ၾကစားံ က္မ စားကိိ  ံါ စားေလ စ္ာစခစာ 
ထိတ္ုျ န္ီမန္။ 
၂၁။ ံမ ိြနရ္ မီးပဳသတ္ဦးစီးမွ းပဳသန္ မီးေလစာ်္မမုျဖစ္ ခစားီပဳသန့္  ေၾကစာ်္းီ်္းလ၊ မီးေလစာ်္ အိံးီမံးမမံန္္မွန္းတန္ဖိိး ွ့်္မီးေလစာ်္မမ တခက္တစာဝန္ီွိပဳသူတိိ္ကိိ 
 ုျမန္အိံးစိံစမ္း စစ္ေအး ္  အ့်္အ့်္တ်္ုျ ီမန္။ 

 ံန္း (၁၃)  ေထခေထခ 

၄၀။ မီးေုးလိံံံ ံေီးကိစု လိိ္်ွစာလိိ  ္ပဳသန့္စစ္ေအးေအစာ်္ီခက္ံ က္မ စား တခက္ ပဳသတ္မွတ္ ံ က္မ စား ွ့်္ နီ ပဳသက္အိိ်္ီစာ ိိ်္ီွ်္ ပဳသိိ္မဂိတ္ 
စီမံံန္္ံခြပဳသူက ဝန္ေအစာ်္ံကိိ မီးပဳသတ္ဦးစီး းစာနပဳသိိ္ ေ းေအစာ်္ီမန္။ ဝန္ႀကီးးစာနပဳသန္ ုျ န္ေထစာ်္စိ စိိးီ ဖခြ္၏ ံခ့်္ုျ  ံ က္ုျဖ့်္ ဝန္ေအစာ်္ံကိိ 
ပဳသတ္မွတ္ီမန္။ 
၄၁။ မီးေလစာ်္မမုျဖစ္ ခစားီစာတခ်္ ပဳသေုစာီိိးုျဖ့်္ မီးံ်ွိမ္းပဳသတ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္ပဳသန့္   က္စီး အိံးီမံးမမ တခက္လန္းေကစာ်္းလ၊ မီးံ်ိွမ္းပဳသတ္ီန္ မီးပဳသတ္ 
ရစာဥ္မ စားကိိ ေမစာ်္း ွ်္ ထခက္ံခစာီစာတခ်္နန္းလမ္းတက ေမစာ်္း ွ်္ ါလွ က္မေတစာ္တအုျဖစ္ ခစားမမ တခက္ လန္း ေကစာ်္းလ၊ မန္ပဳသူကိိမွ  ုျ စ္မမေၾကစာ်္း  ီ 
ုျဖစ္ေစလ၊တီစားမေၾကစာ်္း ီုျဖစေ္စတီစားစခြအိိံခ့်္ မီွိေစီ။ 

ုျမနမ္စာ ိိ်္်  ံီ်း္ ွးီုျမ   ္ွမံွမဥ ေဒ (၂၀၁၆ံ ွိစ)္ 
 ံန္း(၁၀) 
ီ်္း ွီးုျမွ  ္ ွမံ

မလိ ္်န္း မ  ိ စ
စားပဳသတ္မွတ္ုျံ်္း 

၄၀။ ီ်္း ွီးုျမွ   ္ွံမမတခ်္ ေ စာက ္ါတိိ္လန္း  ါ ဝ်္ုျဖစ္ပဳသန္- 
(အ) ပဳသုစာဝ ပဳသရံဇစာတ စုန္းမ စားီွစာေဖခုျံ်္း ွ် ့္ စမ္းပဳသ ္တိိ်္းတစာုျံ်္းလ၊ ထိတ္လိ ္ ုျံ်္းအိိ်္ီစာ  ံခ့်္ ေီးမ စား   ါ ဝ်္ပဳသက္အိိ်္ီစာဥ ေဒ 
ပဳသိိ္မဂိတ္  ဋိဥစာဥ ္စစာံ   ္  ီ ေ း  ္ထစားပဳသန့္ လိ ္်န္းအိိ်္ီစာ  ံခ့်္ ေီးမ စားလ၊ 

 ံန္း (၁၂) 
ေုျမ ပဳသိံးုျ  ံခ် ့္ 

၅၀။ (က) ဤဥ ေဒ ီ ံခ့်္ုျ  မိန္္ီီွိေပဳသစာ ပဳသိိ္မဂိတ္  တန္ုျ  မိန္္ီီွိထစားေပဳသစာ ီ်္း  ွီးုျမွ  ္ ွံပဳသူပဳသန္  ိဂ လိကေုျမ ပဳသိိ္မဂိတ္  ေအစာက္ 
  ိံုျဖစ္ ါက ိိ်္ီွ်္ထံမွလန္း ေကစာ်္းလ၊  စိိးီစီမံံန္္ံခြ ိိ်္ံခ့်္ီွိေပဳသစာေုျမလ၊  ိိ်္် ံေတစ္ာ ိိ်္ေုျမ ပဳသိိ္မဂိတ္ ေအစာက္   ိံုျဖစ္ ါက ပဳသက္အိိ်္ီစာ  စိိးီ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

းစာနလ၊  စိိးီ ဖခြ္ စန္းမ စားထံမွလန္းေကစာ်္း ီ်္း ွီး ုျမွ  ္ ွံမမုျ  လိ ္ီန ္ လိိ္ွ်ွစာ ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္ နီ  ွစ္ီွန္ေုျမ ပဳသိိ္မ ဂိတ္  ေအစာက္  ိံ 
းစားီမ္းံခ့်္ီွိပဳသန္။  ိိ်္်ံပဳသစားီ်္း ွီးုျမွ  ္ ွံပဳသူပဳသန္မိမိ ိိ် ္ေုျမ ပဳသိိ္မဂိတ္  ေအစာက္  ိံတခ်္ တန္အြဥ ေဒမ စား ွ့်္ နီ ီ်္း ွီးုျမွ  ္ ွံ ိိ် ္ပဳသန္။ 
(ဃ) ီ်္း ွီးုျမွ  ္ ွံပဳသူပဳသန္ ေုျမးစားီမ္းုျံ်း္ စစာံ    ္စား စစာံ   ္စစာတမ္း မွတ္ ိံ တ်္ုျံ်္း  က္ဥ ေဒ ွ့်္ နီ စစာံ   ္စစာတမ္းမွတ္ ိံတ်္ီိံးတခ်္ မွတ္ ိံ 
တ်္ီမန္။ 
(်)  စိိးီ ဖခြြပဳသန္ ေုျမ ပဳသိံးံ မမ ပဳသိိ္မဂိတ္ ေုျမးစားီမ္းမမမ စား တခက္ ုျမန္မစာ  ိိ်္်ံ ပဳသစား  ီ်္း ွီးုျမ ွ ္ ွံပဳသူမ စား စား  ိမိိိေကစာ်္းမခန္ေပဳသစာ ပဳသတ္မွတ္ 
ံ က္မ စား ွ့်္  ံခ့်္ ေီးမ စားကိိ ံခ့်္ုျ  ေ း ိိ်္ပဳသန္။ 

ီ်္း ွီးုျမွ  ္ ွံပဳသူ၏ တစာဝန္ 
 ွ့်္  ံခ့်္ ေီးမ စားလ၊ 

  ိိ်္း(၁၅) 
ီ်္း ွီးုျမွ  ္ ွမံွမလိ ္်န္းမ စား ွ့်္ပဳသက္အိိ်္ေပဳသစာဥ ေဒမ စားကိိလိိက္နစာုျံ်္းုျဖ့်္  တ္ဝန္းက ်္ကိိ နစ္နမ္းေစေပဳသစာ  ုျ   မူမ စားကိိ မုျ  လိ ္ီန္လ၊ 

ေီးွေဂစာ်း္ ေအစာက ္ ံိမ စား ကစာကခရထ္နိး္ပဳသမိ္းေီး ဥ ေဒ 

 ံန္း (၂) 
ီန္ီခရ္ံ က္မ စား 

  ိိဒ္ (၃) 

ဤဥ ေဒ၏ ီန္ီခရ္ံ က္မ စားမစွာ ေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစ္ပဳသန္- 
(က) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စား   ခန္ြီွန္ တန္တံ့ေစေီး  တခက္ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္းအိိ်္ီစာ မူဝါဒကိိ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာနိိ်္ီန္လ၊ 
(ံ) ပဳသုစာဝေုး   ီစာရ္ေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေစလ၊ လူြ ေရစာဂေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေစ ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စား ရိိရခ်္း  က္စီး ေ  စာက္အံိးုျံ်္း 
မီွိေစ ေီး တခက္ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းနိိ်္ီန္လ၊ 
(ဂ) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စားကိိ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္းုျဖ့်္  မ ိ းဂိၸ္လ၊ ဇစာတိဂိၸ္ ုျမ့်္မစားေစီန္ ွ့်္ မ ိ းံ စစ္ိတ္ စာတ္ ီွ်္ပဳသန္ံိိ်္မစာေစီန္လ၊ 
(ဃ) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စား၏ တန္ဖိိးုျမ့်္မစားမမကိိ  မ စားုျ န္ပဳသူတိိြ ပဳသိီွိနစားလန္နိိ်္ၾကေစီန္လ၊ 
(်) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စား ဖ က္အီးမမမံံီေစေီး တခက္ ကစာကခရ္ေစစာ့်္ေီွစာက္ီန္လ၊ 
(စ) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စား ီွစာေဖခေဖစ္ာထိတ္ထိန္းပဳသိမ္းီန္လ၊ 
(အ) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စားကိိ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္း ွ့်္စ ္လ ဥ္း၍ နိိ်္် ံေတစာ္က ပဳသေုစာတူလက္ံံထစားေပဳသစာ  ုျ န္ုျ န္အိိ်္ီစာ 
ကခန္ဗ်္းီွ်္းလ၊ ေဒပဳသအိိ်္ီစာ ပဳသေုစာတူနီံ က္မ စား ွ့်္ နီ ေအစာ်္ီခက္ီန္။ 

 ံန္း (၆) ေီွးေဂစာ်္း 
 ေအစာက္  ံိ ေတခြီွ
ိ ေၾကစာ်္း ပဳသတ်္း ိိြုျံ်္း 

 ိိ်္ီွ်္ ပဳသိိြမဂိတ္ ထိန္းပဳသိမ္းေစစာ့်္ေီွစာက္ပဳသူမီွိေပဳသစာ ေုျမေ ္တခ်္ုျဖစ္ေစလ၊ ေုျမေ စာက္တခ်္ုျဖစ္ေစ ေီေ ္တခ်္ုျဖစ္ေစလ၊ ေီေ စာက္တခ်္ုျဖစ္ေစ  စွ္ေ ါ်္း 
၁၀၀  ွ့်္ ထက္ ပဳသက္တမ္းီွိပဳသန့္ ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိကိိ ေတခြီွိပဳသူပဳသန္  အိိ ါ ေအစာက္  ံိမွစာ ေီွးေဂစာ်္း  ေအစာက္ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

  ိိဒ္ (၁၂)    ံိုျဖစ္ေၾကစာ်္းပဳသိီွိလွ ်္ ပဳသိိြမဂိတ္ ရူအီန္ ေၾကစာ်္းီွလိွ ်္ ပဳသက္အိိ်္ီစာီ ္ကခက္ ပဳသိြိမဂိတ္ ေက းီခစာ ိ ္စိ ိ ္ံ    ေ္ီးမွ းီံိးပဳသိိြ ေအစာလ ်္စခစာ 
ပဳသတ်္းေ း ိိြီမန္။ 

 ံန္း (၇) 
ႀကိ တ်္ံခ့်္ုျ  ံ 

က္ ေလွ စာက္ထစားုျံ်္းလ၊ 
စိစစ္ုျံ်္း ွ့်္ 
ထိတ္ေ းုျံ်္း 
  ိိဒ္ (၁၅) 

ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိ၏ ပဳသတ္မွတ္ထစားေပဳသစာ  ီိရစာ တခ်္း၌ ေ စာက္ ါုျ  လိ ္မမတစ္ံိံိကိိ ေအစာ်္ီခက္လိိပဳသူပဳသန္ ႀကိ တ်္ံခ့်္ုျ  ံ က္ီီွိီန ္
ဦးစီးးစာနပဳသိိြ ေလွ စာက္ထစားီမန္- 
(က) ံမိ ြလ၊ ီ ္ကခက္လ၊ ေက းီခစာမ စားကိိ တိိးံ ြြုျံ်္းလ၊ 
(ံ) ဂိိတရ္မ စားလ၊ စက္ီံိ လိ ္ီံိမ စားလ၊ လူေန ေအစာက္  ံိမ စား   ါ ဝ်္  ေအစာက္  ံိ ပဳသစ္မ စားတန္ေအစာက္ုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္ တိိးံ ြြုျံ်္း 
ပဳသိိြမဂိတ္ ုျ ်္အ်္ုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္ ဝ်း္ံံံကစာီံုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္ ံ ြြထခ်္ုျံ်္းလ၊ 
(ဂ) ေီနံလ၊ ပဳသုစာဝ စာတ္ေ်ခြလ၊ ေက စာက္မ က္ီတနစာ ပဳသိိြမဂိတ္  စာတ္ပဳသတတ ီွစာေဖခီန ္တူးေဖစ္ာုျံ်္းလ၊ ေီနံလ၊ ပဳသုစာဝ စာတ္ေ်ခြ ိကိ္လိိ်္းမ စား ပဳသခရ္တန္းုျံ်္းလ၊ 
စက္ီံိ  လိ ္ီံိမ စား တန္ေအစာက္ုျံ်္းလ၊ မဂစာ စာတ္ စားလိိ်္းမ စား ပဳသခရ္တန္းုျံ်္းလ၊ အက္ပဳသခရ္ေီးတစာဝါတိိ်္မ စား ေအစာက္လိ ္ုျံ်္းလ၊ လမ္းေဖစာက္လိ ္ုျံ်္းလ၊ 
တံတစားတန္ေအစာက္ုျံ်္းလ၊ ေလရစာဥ္ကခ်္းတန္ေအစာက္ုျံ်္းလ၊ အန္ေုျမစာ်္းလ၊ တစာတမံမ စားစေပဳသစာ  ေုျံံံ  ေအစာက္  ံိမ စား တန္ေအစာက္ုျံ်္း 
ပဳသိိြမဂိတ္ တိိးံ ြြုျံ်္းလ၊ 
(ဃ) ေုျမေ စာက္တခ်္ လွ  စ္စပ္ဳသခရ္တန္းုျံ်္းလ၊ အက္ပဳသခရ္ေီးအိိ်္ီစာ ပဳသခရ္တန္းုျံ်္း ွ့်္  ုျံစားေုျမေ စာက္လိ ္်န္းမ စား ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 
(်) ေီတခ်္းလ၊ ေီကန္လ၊ တူးေုျမစာ်္းလ၊ ေမခးုျမ ေီးကန္မ စား တူးေဖစာ္ုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္ တိိးံ ြြုျံ်္းလ၊ 
(စ) ေုျမမ က္ ွစာပဳသခ်္ုျ ်္   က္စီးေစပဳသန့္ ေီ က ်္ုျံ်္းလ၊ ေုျမတူးေဖစာ္ုျံ်္းလ၊  ိတ္ဖိတ္ုျံ်္းလ၊ ေီတခ် ္းလ၊ ေီကန္လ၊ ေံ စာ်္းလ၊ ေုျမစာ်္းလ၊ လွ ိ လ၊ ံ ိ ့်္မ စားတူးုျံ်္းလ၊ 
ဖိိြုျံ်္းလ၊ ေုျမနွိုျံ်္းလ၊ မိိ်္းံခြုျံ်္းလ၊ ေက စာက္တူးုျံ်္းလ၊ ေက စာက္စီစလ္၊ ပဳသြထိတ္လိ ္ုျံ်္းလ၊ ကိန္းမ စားလ၊ ေတစာ်္မ စား ံဖိ ဖ က္ုျံ်္းလ၊ 
(အ)  ိဂ လိက ိိ်္အိိ်္ပဳသန့္  ဝန္း  ိိ်္းလ၊  ီိရစာ တခ်္းတခ်္ ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စားကိိ ထန့္ပဳသခ်္းုျံ်္းလ၊ ံံံစန္းီိိးံတ္ထစားုျံ်္းလ၊ 
(ဇ) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက ္ ံိ၏ နီး ွ့်္  တ္ဝန္းက ်ု္ျမ်္ကခ်္း၌ ဝန္ႀကီးးစာနက ေဒပဳသ လိိက္ပဳသတ္မွတ္ထစားပဳသန့္ စန္းကမ္းံ က္မ စား ွ့်္ 
ကိိက္နီုျံ်္းမီွိေပဳသစာ  ေအစာက္  ံိကိိ ေအစာက္လိ ္ုျံ်္း။ 

 ံန္း (၈) 
တစားုျမစ္ံ က္မ စား 
  ိိဒ္ (၁၉) 

 

မန္ပဳသူမွ  ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိ၏ ပဳသတ္မွတ္ထစားေပဳသစာ  ီဝိၸ္ တခ်္းတခ်္ ဦးစီးးစာန၏စစာုျဖ့်္ ံခ့်္ုျ  ံ က္မီီွိုြ ေ စာက္ ါုျ  လိ ္မမတစ္ံိံိကိိ 
မုျ  လိ ္ီ- 
(က) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိကိိ ဖ က္အီးုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္   က္စီးေစီန္ ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 
(ံ) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိ၏ မူလ ံိပဳသ႑စာန္ကိိုျဖစ္ေစလ၊ မူလလက္ီစာကိိ ုျဖစ္ေစ ေုျ စာ်္းလြေစီန္ ုျ  လိ ္ုျံ်္းလ၊ 
(ဂ) ေီွးေဂစာ်္းဝတတ  စုန္းီွစာေဖခီန္ တူးေဖစ္ာုျံ်္းလ၊ 
(ဃ) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမွ မူလ စိတ္  ိိ်္းမ စားလ၊  နိ နစာလက္ီစာ စုန္းမ စား ုျဖ တ္ံခစာရူုျံ်္းလ၊ ဖရ္ီွစားုျံ်္း။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

ေီးွေဂစာ်း္ဝတတ  စုနး္မ စား ကစာကခရထ္နိး္ပဳသမိး္ေီးဥ ေဒ 

 ံန္း (၂) 
ီန္ီခရ္ံ က္မ စား 

  ိိဒ္ (၃) 

ဤဥ ေဒ၏ ီန္ီခရ္ံ က္မ စားမစွာ ေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစ္ပဳသန္- 
(က) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စား   ခန္ြီွန္ တန္တံ့ေစေီး  တခက္ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္းအိိ်္ီစာ မူဝါဒကိိ  ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာနိိ်္ီန္လ၊ 
(ံ) ပဳသုစာဝေုး   ီစာရ္ေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေစလ၊ လူြ ေရစာဂေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေစ ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စား ရိိရခ်္း  က္စီး ေ  စာက္အံိးုျံ်္း မီွိေစေီး 
 တခက္ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းနိိ်္ီန္လ၊ 
(ဂ) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စားကိိ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္းုျဖ့်္  မ ိ းဂိၸ္လ၊ ဇစာတိဂိၸ္ ုျမ့်္မစားေစီန္ ွ့်္ မ ိ းံ စစ္ိတ္ စာတ္ ီွ်္ပဳသန္ံိိ်္မစာေစီန္လ၊ 
(ဃ)  မ စားုျ န္ပဳသူတိိြက ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စား၏ တန္ဖိိးုျမ့်္မစားမမကိိ နစားလန္ံံရူနိိ်္ၾကေစီန္လ၊ 
(်) ေီွးေဂစာ်္း ေအစာက္  ံိမ စားကိိ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္း ွ့်္စ ္လ ဥ္း၍ နိိ် ္်ံေတစ္ာက ပဳသေုစာတူလက္ံံထစားေပဳသစာ  ုျ န္ုျ န္အိိ်္ီ စာ 
ကခန္ဗ်္းီွ်္းလ၊ ေဒပဳသအိိ်္ီစာ ပဳသေုစာတူနီံ က္မ စား ွ့်္ နီ ေအစာ်္ီခက္ီန္။ 

 ံန္း (၆) ေီွးေဂစာ်္း 
ဝတတ  စုန္းေတခြီွိေ
ၾကစာ်္း 
ပဳသတ်္း ိိြုျံ်္း  ိိဒ္ 
(၁၂) 

 ိိ်္ီွ်္ ပဳသိိြမဂိတ္ ထိန္းပဳသိမ္းေစစာ့်္ေီွစာက္ပဳသူမီွိေပဳသစာ ဝတတ  စုန္းတစ္ံိံိကိိ ေတခြီွိပဳသူပဳသန္  အိိ ါဝတတ  စုန္းမ စားမွစာ ေီွးေဂစာ်္း 
ဝတတ  စုန္းုျဖစ္ေၾကစာ်္းပဳသိီွိလွ ်္ ပဳသိိြမဂိတ္ ရူအီန္ ေၾကစာ်္းီွိလွ ်္ ပဳသက္အိိ်္ီစာီ ္ကခက ္
ပဳသိိြမဂိတ္ ေက းီခစာ ိ ္စိ ိ ္ံ   ္ေီးမွ းီံိးပဳသိိြ ေအစာလ ်္စခစာ ပဳသတ်္းေ း ိိြီမန္။ 

 ံန္း (၇) ေီွးေဂစာ်္း 
ဝတတ  စုန္း ွ့်္ 
စ ္လ ဥ္း၍ 

ံခ့်္ုျ  ံ က္ ေလွ စာက္
ထစားုျံ်္း 
  ိိဒ္ (၁၄) 

(က) ေ စာက္ ါတစ္ံိံိကိိ ေအစာ်္ီခက္လိိေပဳသစာ းစာနလ၊  ဖခြြ စန္းတစ္ံိံိ ပဳသိိြမဂိတ္  ိဂ ိ လ္တစ္ဦးဦးပဳသန္ ံခ့်္ုျ  ံ က္ီ ီွိီန္ ဦးစီးးစာန ပဳသိိြမဂိတ္ 
ဦးစီးးစာနက လခြ  ္တစာဝန္ေ းုျံ်္း ံံီပဳသန့္းစာနပဳသိိြ ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္  န ီေလွ စာက္ထစားီမန္- 
(၁) ေီွးေဂစာ်္း စုန္းကိိ ေုျမေ ္ေုျမေ စာက္လ၊ ေီေ ္ေီေ စာက္မွ တူးေဖစာ္ုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္ ီွစာေဖခုျံ်္းလ၊ 
(၂) နိိ်္်ံ ံ ်္းံ ်္းရဥ္ေက းမမဖလွရ္ေီး  စီ စဥ္ ီ ုျ  ခြတခ်္ံ်္းက ်္းုျ ပဳသီန္လ၊ ပဳသိေတပဳသနုျ  ီန္ ပဳသိိြမဂိတ္ ကစာကခရ္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္းုျ  ီန္ 
 လိိြ်ွစာ ေီွးေဂစာ်္းဝတတ  စုန္းကိိ ုျ န္ ပဳသိိြ ပဳသရ္ရူုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္  ိိြေအစာ်္ုျံ်္းလ၊ 
(၃) ေီွးေဂစာ်္းဝတတ  စုန္းကိိ ုျ န္တခ်္းတခ်္ တစ္ေနီစာမွ တစေ္နီစာပဳသိိြ ပဳသရ္ရူုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္  ိိြေအစာ်္ုျံ်္းလ၊ 
(၄) ဦးစီးးစာန၏ လက္ဝရ္တခ် ္ထိန္းပဳသိမ္းထစားေပဳသစာ ေီွးေဂစာ်္းဝတတ   စုန္းမ စားကိိ စီး ခစားေီး လိိြ်ွစာ ေီွးေဂစာ်္းဝတတ  စုန္း၏ ံိကိိ  စာတ္ ံိလ၊ ဗီဒီရိိ 
ပဳသိိြမဂိတ္ ီိ ္ီွ်္ီိိက္ကူးုျံ်္းလ၊ မိတ   ခစားရူုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္  ံိတူ ခစားုျံ်္းလ၊  ံိတူကူးရူုျံ်္း။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

(ံ) ဦးစီးးစာန ပဳသိိြမဂိတ္ ဦးစီးးစာနက လခြ  ္တစာဝန္ေ းုျံ်္း ံံီပဳသန့္းစာနပဳသန္  ိဒမ္ံခြ (က)  ီ ေလွ စာက္ထစားံ က္ကိိ ပဳသတ္မွတ္ံ က္မ စား ွ့်္  န ီ
စိစစ္ံ ီးံခ့်္ုျ  ံ က္ထိတ္ေ းုျံ်္း ပဳသိိြမဂိတ္ ံခ့်္ုျ  ံ က္ထိတ္ေ းီန္ ုျ််္း ရ္ုျံ်္း ုျ  နိိ်္ပဳသန္။ 

 တဝ္နး္က ်ထ္ိံ ိကိမ္မအနး္စစု္ျံ်း္အိိ် ္ီ စာလ ိထ္ိံးလ ိန္နး္ (၂၀၁၅ ံ ွိစ)္ 

 ံန္း (၁) 
 မန္ ွ့်္ ဓ ိ မါရ္ေ

ဖစာ္ုျ ံ က္ 

ဤလိ ္ထိံးလိ ္နန္းမထိတ္ုျ န္မီတခ်္ တန္ေအစာက္ေီးလိ ္်န္းမ စားစတ်္ံြ္ံ ီးုျဖစ္ေပဳသစာ ပဳသိိ္မဂိတ္ လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္အြုျဖစ္ေပဳသစာ စီမံကိန္း 
 ပဳသီးပဳသီးပဳသန္ မိမိစီမံကိန္းေၾကစာ့်္ ရံ်္ကုျဖစ္ေစလ၊ ရံိုျဖစေ္စုျဖစေ္ ္ေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်ထ္ိံိိက္မမမ စားကိိ ေဖစ္ာထိတ္ပဳသိီွိီန္ လိ ္်န္းံခ်္တခ်္ စိစစု္ျံ်္း 
  ါ ဝ်စ္ီမံကိန္း တခက္  တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာစိစစမ္မကိိုျ  လိ ္္ ဦးစီးးစာနက ပဳသတ္မွတ္ပဳသန့္  ံ ိန္ကစာလ တခ်္း- 
(က) တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမအန္းစစ္ုျံ်္းပဳသိိ္မဂိတ္ကနဦး တ္ဝန္းက ်္အန္းစစ္ုျံ်္းပဳသိိ္မဂိတ္  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ စီ စဥေ္ီးအခြ ေကစာ်္ 
 ထန္ေဖစ္ာုျံ်္းုျ  ီမန္။ 
(ံ)  တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာလိိက္နစာေအစာ်္ီခက္မမပဳသက္ေပဳသံံလက္မွတ္ီရူီမန္။ 
(ဂ) အိိးက  ိးပဳသက္ေီစာက္မမမ စား စားေလွ စာ့ံ ီနဥ္ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒမ စား ွ့်္ ုျံစားပဳသက္အိိ်္ ီစာတန္အြဥ ေဒမ စား ွ့်္ နီ ပဳသ့်္ေလ စာ္ေပဳသစာ 
 ေီးရူ ေအစာ်္ီခက္မမမ စားုျ  လိ ္ီမန္။ 

 မ  ိးပဳသစား တဝ္နး္က ်္ အိိ် ္ီ စာ  ီန ္ေပဳသခး (ထတိလ္ တမ္ွမ) လမ္းနခန္္ံ ကမ္ စား (၂၀၁၅ ံ ွိစ)္ 

ီန္ီခရ္ံ က ္
ဤ မ  ိးပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) လမ္းန န္ံ က္မ စားပဳသန္ လူပဳသစားတိိ္၏က န္းမစာေီး ွ့်္ေဂဂစနစ္ ေကစာ်္းမခန္ေီးကိိ 
ကစာကခရ္ေစစာ့်္ေီွစာက္ီန္ီ န္ီ ခရ္ံ က္ုျဖ့်္နစ္နမ္းမမမုျဖစ္ေစီန္ လိိ္်ွစာေနီစာ ပဳသီးပဳသီး၏အူနံပဳသံ ွ့်္တိန္ံါမမလ၊ ံိိး ေ်ခ္ထိတ္လ တ္မမ ွ
့်္ ီန္စခန္္ထိတ္မမမ စားထိန္းံ   ေ္ီး တခက္ ေုျံံံစန္းမ ဥ္း ုျဖစ္ပဳသတ္မွတ္ ုျ းစာန္းုျံ်္းုျဖစပ္ဳသန္။ 
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ဥ ေဒလ၊ နနး္ဥ ေဒလ၊ 
စံံ  နိစ္နံ နး္မ စား ွ့်္ 
လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ ကမ္ စား 

 
 ေပဳသးစစားေီ တူးေဖစာ္ုျံ်္းလိ ္်န္းစီမံကိန္းတခ်္  ပဳသိံးုျ  ေပဳသစာ စံံ ိန္စံန န္းမ စား ွ့်္ လမ္းန န္ံ က္မ စားမွစာ- 
ကမစာၻြက န္းမစာေီး ဖခြြ၏ စံံ ိနစ္ံန န္းမ စားလ၊ 
 မ  ိးပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ ီန္ ေပဳသခး(ထိတ္လ တ္မမ)လမ္းန န္ံ က္မ စားလ၊ 
 ုျ န္ုျ န္အိိ်္ီစာုဘစာေီးေကစာ္ ိိေီးီွ်္း လမ္းန န္ံ က္မ စား ကိိ ါလိိက္နစာေစစာ့်္ီခက္ ါမန္ ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 
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 ံနး္ (၆) စမီကံနိး္ နးီ တဝ္နး္က ် ္ွ် ့္ လက္ီ ွ ိတဝ္နး္က ် ္ ေုျံ ေနမ စား 

၆.၁  ံ က ္လကစ္ေိအစာ်း္ုျံ်း္ ွ် ့္ ံခြုျံမး္စတို္ျဖစာုျံ်း္ နနး္လမး္မ စား 

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ ်္ံံစစာေီးပဳသစားီစာတခ်္ ေ စာက္ ါနန္းလမ္းမ စားကိိ  ပဳသံိးုျ  ၍ ေလလ့စာ အန္း 

စစ္ုျံ်္းကိ ိုျ  လ ိ္ံြ္ ါပဳသန္။ 

(၁) စမီကံနိး္  တခ်း္တိိ် း္တစာုျံ်း္ ွ် ့္ ံခြုျံမး္စတို္ျဖစာုျံ်း္ 

❖ လိ ္်နး္လန ္တပ္ဳသန့္ကစာလတခ်္  ေုျံံတံိိ်္းတစာပဳသန့္  တ္ဝနး္က ်အ္ိိ်္ီစာ  ံ က ္လက ္
မ စား ၏  ီန ္ေပဳသခးမ စားုျဖစ္ေပဳသစာ ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေီ ီန ္ေပဳသခးတိိ္ကိိ စီမကံိန္း တခ်္း 
တခ်္ တိိ်း္တစာုျံ်္း ွ် ့္ နမူနစာေကစာကရ္ူုျံ်္း။ 

❖ ေီ ွ့်္ ေုျမနမူနစာမ စားကိိ ပဳသကအ္ိိ်္ီစာ စာတ္ံခြံန္းမ စားတခ် ္ စမ္းပဳသ ္စစေ္အးုျံ်္း။ 

(၂) ေဒပဳသအိိ် ္ီ စာ  ံ က ္လကမ္ စား စေိအစာ်ု္ျံ်း္ ွ် ့္ ခံ ြုျံမး္စတို္ျဖစာုျံ်း္။ 

❖ စီမံကိနး္ နးီ တ္၀န္းက ်္ီ ွိ လူမမ-စီး ခစား ေုျံ ေန ွ့်္  ပဳသက္ေမခးဝမ္ေၾကစာ်္းုျ  မမူ စားလ၊ ႐ိ ္ ိိ်္း 
အိိ်္ီစာ  တ္ဝန္းက ်လ္၊ ေဂဂစနစ္မ စားလ၊  တ္ဝနး္က ်္လ၊ ီစာပဳသီိဥတိမ စား ွ့်္ ပဳသုစာဝေုး 
   ီစာရ္မ စား  စပဳသန့္ စီမကံိန္းတန္႐ိွီစာ ုျမိ ြနရ္၏ ေဒပဳသအိိ်္ီစာ  ံ က္ လက္ မ စားကိိ 
ံမိ ြနရ္  ေထခေထခ ိ ္ံ    ေ္ီးဦးစးီးစာနတခ်္ ီရူ္ စေိအစာ်္းုျံ်္း ွ်္ ့ံခြုျံမး္ စတိ္ုျဖစာုျံ်္း။ 

၆.၂ ႐ ိ ္ိိ် း္အိိ် ္ီ စာ  တဝ္နး္က ် ္ေုျံ ေနမ စား 

၆.၂.၁ ီစာပဳသဦတ ိွ့်္ မိးိေီံ နိ ္

မတ ီစာံမိ ြနရပ္ဳသန ္  ူေ ခးေုျံစာက္ေပဳသခြေပဳသစာီစာပဳသီဥတိီ ွိံ ီး  ုျမ့်္အံိး  ူံ ိန္မွစာ ၄၁ ဒီဂီီစ်တ္ီဂီတိ္ ွ့်္ 

 နိမ့္အံိး  ူံ ိနမ္ွစာ ၁၄.၂၂ ဒီဂီီစ်တ္ီဂီတိ္ ုျဖစ ္ါပဳသန္။  ွစ္စဥ ္လိကိ္ုျဖစ္ေ ္ံြ့ေပဳသစာ မိးိေီံ နိ္ ွ်္ ့

  ူံ ိနမ္ွစာ ေ စာက္တခ် ္ေဖစ္ာုျ ထစားပဳသန့္ တိိ်္းုျဖစ္ ါပဳသန္။ 
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ံနိစွ ္

မိးိေီံ နိ ္

မိးိီခစာီက ္
စစိေိ ါ်း္ 

ေ ခီစာပဳသ ီ
(ဒဂီီစီ်တ္ဂီီတိ)္ 

ေအစာ်း္ီစာပဳသ ီ(ဒဂီီစီ်တ္ဂီီတိ)္ 

မိးိေီံ နိ ္
(လကမ္) 

 ုျမ့်္အံိး  နမိ့္အံိး 

၂၀၁၆ ၄၄ ၄၀.၈၅ ၄၁ ၁၄.၂၂ 

၂၀၁၇ ၆၈ ၄၁.၈၃ ၄၁ ၁၃.၂၂ 

  မး္မ ွ ၁၁၂ ၈၂.၆၈ ၄၀ ၁၄.၂၂ 

ီ်း္ုျမစ။္ ေဒပဳသအိိ် ္ီ စာ ံ က ္လကမ္ စား (မတ ီ စာံမ ိြနရ ္၂၀၁၇ ) ံ ွိစ ္

၆.၂.၂ နရန္မိတိ္  ွ် ့္ ေုျမမ က ္စွာပဳသခ်ု္ျ ် ္ ေန ထစား 

စီမံကိနး္တနေ္နီစာပဳသန္ေီၾကန္ေဒပဳသလ၊ ေီၾကန္ေက းီခစာ ိ ္စိလ၊ မတ ီစာံမိ ြနရ္လ၊ မ  ေလးတိိ်္းေဒပဳသႀကးီ 

တခ်္တန္ီွိုျ ီး ေုျမ ိံန န္းကနိ္း ေုျမစာက္ လတ ကီ   ၂၂° ၉' ၃၈.၄၁"  ွ်္ ့  ေ႐ြွေလစာ်္ဂ ကီ   ၉၆° ၁၇' 

၂၀.၇၇"  တခ် ္တန္ီွိ ါပဳသန္။ စီမကံိန္း၏  ေနစာကေ္တစာ်္ု ကတ္ခ်္ ေ စာ်ပ္ဳသေုျ ီခစာလ၊  ေနစာက္ေုျမစာ 

က္ု ကတ္ခ်္က်္းီခစာလ၊ ေတစာက္ု ကတ္ခ်္  က (၅၀၀၀) က ရ္ဝနး္ေပဳသစာ ဖေရစာ်း္ေတစာ်္ေီ  

မိိ်္းလ၊ ေုျမစာက္ုကတ္ခ်္ ေက စာကအ္န္ေလးီခစာ  ွ်္ ့  ေီွြုကတ္ခ်္ ဇးီုျဖ  ်ေ္တစာ်္ေဂါ်္းေက းီခစာ 

တိိ္ ပဳသီးပဳသီးတန္ီ ွိံ ီးလ၊  နီးအံိးေက းီခစာ ွ့်္ လိ က္ခက္ ီရိစာမွစာ ၃ မိိ်္ံ န္္ေဝးကခစာ ါပဳသန္။  

၆.၂.၃ ေီအ်း္ ွ် ့္  ်လ္ရေ္ီမ က ္စွာုျ ် ္ုျမ့်္ 

မတ ီစာံမိ ြနရ ္တခ် ္း  ီစာဝတီုျမစလ္၊   ေုျမစာ်္ုျမစ္ပဳသန ္ေုျမစာကမ္ွ ေတစာ်ပ္ဳသိိ္ လန္းေကစာ်း္လ၊ ေံ စာ်္းမႀကးီ 

ေံ စာ်္းပဳသန ္  ေီြွမွ  ေနစာကပ္ဳသိိ္ စီးအ်း္ံ ီး  ီစာဝတုီျမစ ္တခ်္း စးီဝ် ္ါပဳသန္။ အန္ေတစ္ာ 

ႀကီးေီေလစွာ်တ္မံမွ အနေ္ီမ စားပဳသန္ မ ၲေလးတူေုျမစာ်္းလ၊ ေီနံြပဳသစာတူးေုျမစာ်္းမ စားုျဖ့်္ ံမိ ြနရ ္တခ် ္း  

ုျဖတပ္ဳသန္းစးီအ်္းလွ က္ီွိ ါပဳသန္။  ီစာဝတုီျမစ္လ၊ ေုျမစာ်္ုျမစ္ တခ်္း ပဳသေုၤစာလ၊ ေလလွ၊ ပဳသဗၺစာန္းမ စား 

ပဳသခစားလစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ စီမံကနိ္းတန္ီ ွိီစာ မတ ီစာံမ ိြနရပ္ဳသန္  ်လ္ရ္ေီမ က ္ွစာုျ ်္ ထက္ (၂၅၀) 

ေ  ုျမ့်္တခ်္တန္ီိွ ါပဳသန။္ 

၆.၃ စမီကံနိး္  တခ်း္ီိွ  တဝ္နး္က ် ္ီန ္ေပဳသခးတိိ် း္တစာံ ကမ္ စား ွ့်္ ီလစာဒမ္ စား 

၆.၃.၁ ေလ ီန ္ေပဳသခး  

ေလထိနစ္နမး္ေစေပဳသစာ  ီစာမ စားကိိ မလူနစ္နမ္းေစေပဳသစာ ီစာမ စား ွ်္္ ထ အ့္်္ နစ္နမ္းေစေပဳသစာ 

 ီစာမ စားဂူ္  မ ိ း စစား(၂)မ ိ း ံခြုျံစားထစား ါပဳသန္။ မလူနစ္နမ္းေစေပဳသစာ ီစာမ စားမွစာ ုျ စာလ၊ မးီံိိးလ၊ ဖိန္မမန္္လ၊ 

 ံိိး ေ်ခ္လ၊ ုျမ မမန ္စပဳသန့္ ီစာမ စားကြပ့ဳသိိ္  မမန္မ စားနွ့်္ အစာလဖစာဒိိ် ္ေ စာကအ္ိိဒလ္၊  ိကိထ္ီစ္ေ စာက္အိဒိလ္၊ 

ကစာဗခန္မိေိ ွစာက္အိဒိ္လ၊ ကစာဗခန္ဒိိ်္ေ စာကအ္ိဒိ္ ွ့်္ စေပဳသစာ ်္ေ စ္ာဂြနစ္ စာတေ္်ခြမ စား  ါ၀်ပ္ဳသန္။ ထ အ့္်္ 

နစ္နမ္းေစေပဳသစာ ီစာမ စားပဳသန္ ေလထထိြတခ် ္ မလူနစ္နမ္းေစေပဳသစာ ီစာမ စား ွ့်္ ပဳသစာမန ္ေလထိ ါဝ် ္
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 စုန္းမ စား၏  စာတိ စာတ္ုျ  မမမ စားေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္ ါပဳသန။္ ၄်္းတိိ္မွစာ  ိိကထ္ီိိဂ ်ဒ္ိိ်ေ္ စာက္အိဒိ္လ၊ အစာလ 

ဖစာထီိိ်ေ္ စာကအ္ိိဒလ္၊  ိိဇနိ္း ွ့်္ စီွပိဳသန္တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ နီလစာလ်း္လကက္ိမၸၸီလီမတိက္၏ေလွ စာက ္

ထစားေီ ပဳသတၲ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္လ ိ္်န္း၏ စမီံကနိ္း ီရိစာ တခ်္း၌ ေလ ီန္ ေပဳသခးကိ ိ ၂၀၁၉ 

ံိ ွစ္လ၊ ဇလူိိ်လ္ (၁၀) ီက္ေန္တခ်္ E Guard Environmental Services မွ  HAZ-SCANNER (EPAS) ုျဖ်္ ့

တိိ်္းတစာံြ္ံ ီး  ံ က ္လက္မ စား စေိအစာ်္းံြ္ ါပဳသန။္  တိိ်္းတစာီုျံ်္း၏ ီန္ီခရ္ံ က္မွစာ စီမကံိနး္ 

 ီိရစာီိွလက္ီွိ ေလ ီန ္ေပဳသခး  ေုျံ ေနကိ ိ စီမံကိနး္ ေကစာ် ္ ထနေ္ဖစာ္ေအစာ်္ီခက္ပဳသန့္ 

ကစာလ ွ့်္  တဝ္န္းက ်အ္ိိ်္ီစာေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီ ပဳသန့္  စီီ ်္ံစံစာတခ်္ မိ် ္းရဥွ္ ထတိ္ေဖစ္ာုျ  ီန္ 

ုျဖစ္ ါပဳသန္။ တိိ် ္းတစာပဳသန့္ေနီစာတိိ္မွစာ  ေုျမစာကလ္တ ီက  ြ ၂၂ ဒီဂီ ီ ၀၉မိနစ္ ၄၃.၀၀၂စကတန္္လ၊ 

 ေီွြေလစာ်္ဂ ကီ  ြ ၉၆ ဒဂီီ ီ ၁၇ မိနစ္ ၂၄.၁၁၃ စကတန္္ တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ နမူနစာရထူစားေပဳသစာေနီစာတခ်  ္

၂၄နစာီအီကတ္ိကိ ္တိိ် ္းတစာံြ့ ါပဳသန။္ ီီိွလစာေလစာ ီလဒ္မ စားကိ ိ မ ိ းပဳသစား  တ္၀နး္က ် ္ ီန္ ေပဳသခး 

ထတိ္လ တ္မမ လမ္းန န္ံ ကမ္ စား (National Quality (Emission) Guidelines)လ၊ ကမစာၻက နး္မစာေီး ဖခြ္၏ 

စံံ ိန္စံ မနး္မ စား (WHO Guidelines)  ွ် ္ ့ ုျ န္ုျ နအ္ိိ် ္ီစာ ု႑ ာ ေရူေက ဖ္ ာေရူရ ပဖူ ာ ္မ   လဖ္မႏမလဖူီ  ူ 

(IFC Guidelines) မ စားလ၊ ACGIH TLV (2013) STELတိိ္ုျဖ့်္  ိမ်္းရွဥ္္  ေကစာက္ံ က္ံ   ါပဳသန္။ 

  

 ံိ (၆.၁) စမီကံနိး္ ီရိစာ တခ်း္ေလ ီန ္ေပဳသခးတိိ် း္တစာ ံိ 

ဇရစား (၆.၁) စမီကံနိး္ ီရိစာ တခ်း္တိိ် း္တစာီီွလိစာပဳသန့္ ီလဒမ္ စား 

ေလ ီန ္ေပဳသခး  
 ါီစာမတီစာမ စား 

ီလဒ ္

PM10 PM2.5 CO NO2 SO2 VOC O3 CO2 

ေလ ီနေ္ပဳသခး စမီကံနိး္ေနီစာ ၁၁.၀၆ ၁၅.၀၃ ၀ ၇.၈၉၈ ၉.၆၉ - ၇.၈၅ ၃၀၀.၆၀ 
ရနူစ ္ µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3 µg/m3 ppb µg/m3 ppm 

ပဳသတမ္တွစ္ံံ  နိစ္ ံ နး္ ၅၀ ၂၅ ၁၀ ၂၀၀ ၂၀ - ၁၀၀ ၅၀၀၀ 
 ီ်း္ုျမစ ္ NEQG NEQG NEQG NEQG NEQG - NEQG ACGIH 
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၆.၃.၂ အနူပံဳသ ံွ့်္ တနိ္ံ ါမမ 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း လိ ္ေအစာ်ပ္ဳသန့္ေနီစာတခ်္ အူနပံဳသ ံီန္ ေပဳသခးကိိ ပဳသိီွ ိိိ်္ီန ္

 တခက္ အူနပံဳသံ တိိ်္းတစာပဳသန့္ ကိီရိစာ Digital Sound Level Meter ုျဖ်္ ့၂၄နစာီီၾကစာ တိိ်း္တစာုျံ်္းကိ ိ

၂၀၁၉ ံိ ွစ္လ၊ ဇလူိိ်လ္လ၊ ၁၀ ီက္ေန္တခ်္ ုျ  လိ ္ံြ္ ါပဳသန္။ လိ က္ခက္ တခ်္း အနူံပဳသတံိိ်္းတစာ ံိ (အူန ံ

ပဳသံ ီ်္း ုျမစ္_လိ က္ခက ္တခ် ္း  ွ် ့္ အူနပံဳသလံက္ံံပဳသူ_လိ က္ခက ္ုျ ်္) ွ့်္ တိိ် ္းတစာီီိွေပဳသစာ 

ီလစာဒမ္ စားကိ ိ  မ  ိးပဳသစား  တ္ဝနး္က ်္အိိ် ္ီစာ  ီန္ ေပဳသခး (ထတိလ္ တ္မမ) လမ္းန န္ံ ကမ္ စား  ွ်္ ္

 ုျ န္ုျ နအ္ိိ်္ီ စာ ုဘစာေီးေကစ္ာ ိိေီးီွ်္း၏ စံံ နိစ္ံ မန္းမ စားနွ်္ ့  ိမ်္းရွဥ္ံ းီ ေ စာက္ ါ တိိ်း္ ေဖစ္ာုျ  

ထစား ါပဳသန။္ တိိ်္းတစာပဳသန့္ေနီစာတိိ္မွစာ အူနပံဳသ ံီ်္း ုျမစ္ ေုျမစာကလ္တ ကီ  ြ ၂၂ ဒီဂီီ ၀၉မိနစ္ 

၃၉.၆၂စကတန္္လ၊  ေီြွေလစာ်္ဂ ကီ  ြ ၉၆ ဒီဂီီ ၁၇ မိနစ္ ၂၇.၈၇၆ စကတန္္  ွ့်္ 

အူနပံဳသံလက္ံပံဳသူ ေုျမစာကလ္တ ီက  ြ ၂၂ဒဂီီ ီ၀၉ မိနစ္ ၄၃.၆၀ စကတန္္လ၊  ေီြွေလစာ်္္ဂ ီက  ြ ၉၆ ဒီဂီီ ၁၇ 

မိနစ္ ၂၄.၂၂ စကတန္္ တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

  

 ံိ (၆.၂) အနူပံဳသ ံီ်း္ ုျမစ ္    ံိ (၆.၃) အနူပံဳသလံက္ံ ပံဳသ ူ

ဇရစား (၆.၂) - လ ိက္ခက ္တခ်း္ တိိ် း္တစာီီွေိပဳသစာ အနူပံဳသံီ လစာဒ ္

စဥ ္
လ ိက္ခက ္တခ်္း 

အနူံပဳသတံိိ် း္တစာပဳသန့္ေနီစာ 
  မး္မ ွအနူပံဳသံီ လစာဒ္ (dBA)a 

  မး္မ ွီလစာဒ ္(ေန္ံ နိ)္   မး္မ ွီလစာဒ ္(နံ နိ)္ 
၁။ အူနံပဳသံ ီ်္း ုျမစ္ ၄၆.၇၉ ၅၂.၃၂ 
၂။ အူနံပဳသံလက္ံံပဳသူ ၄၄.၆၆ ၄၅.၄၅ 

 မ  းိပဳသစား  တဝ္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာ  ီန ္ေပဳသခး(ထတိလ္ တမ္မ) လမ္းန န္ံ  ကမ္ စား 
စဥ ္ အနူံပဳသလံက္ံ မံန့္ပဳသူ   မး္မ ွီလစာဒ ္(ေန္ံ နိ)္   မး္မ ွီလစာဒ ္(နံ နိ)္ 
၁။ လူေန ိမ္ေုျံလ၊စစာပဳသ်္ေက စာ်္းေနီစာမ စား ၅၅ ၄၅ 
၂။ စက္ီိံလ၊  လိ ္ီံိ ၇၀ ၇၀ 

 ုျ နု္ျ နအ္ိိ် ္ီ စာ ုဘစာေီးေကစာ္ ိေိီးီွ် း္၏ စံံ  နိစ္ ံမနး္မ စား 



74 
 

စဥ ္ အူနံပဳသံ ီ်္း ုျမစ္  ံိမွန္ီိွီမန့္ မစာၸ  ုျမ့်္အံိးီိွီမန့္ မစာၸ 
၁။ စက္ီံိလ၊  လိ ္ီံိ ၅၀-၆၅ ၁၁၀ 

တိိ် ္းတစာီီိွေပဳသစာ ီလစာဒမ္ စား ွ့်္ စံံ  နိစ္ ံမနး္မ စားကိ ိ  ိမ် း္ရဥွ္ံ  ကမ္ စား ီ အနူပံဳသ ံီ်း္ ုျမစ ္ ပဳသန ္

ပဳသတမ္တွစ္ံံ  နိစ္ ံ နထ္က ္နန္း်ရေ္က စ္ာလခနေ္န ါပဳသန။္ ေၾကစာ်း္မစွာ တိိ် း္တစာံ နိတ္ခ် ္ မးီစကေ္မစာ်း္ ွ် ၍္ 

တိိ် ္းတစာုျံ်း္ေၾကစာ့်္ုျဖစ ္ါပဳသန။္ အနူပံဳသံလက္ံ ပံဳသ ူ (လ ိက္ခကု္ျ ် ္) ီလဒမ္စွာ ပဳသတမ္တွတ္နဖ္ိးိ  တခ်း္ 
တန္ီ ွ ိါပဳသန။္ 

၆.၃.၃ ေီ ီန ္ေပဳသခး  

္စီမက လဖူ ဧရ န အသြပဖူ ာ ေရအ ရကဖအေႊြူက ာာ သ က ေႊ   ္ြ ာ ႊ ရ  ာ ႏာ ပဖရလဖအသြကဖာ ္စီမက လဖူ ဧရ န  အ 

သြပဖူအႊမာူု္ၱီကဖဖာ ေသ ပဖက ေရာ က ာာ လီတလ ေက ကဖနတ ြ္ၿ္စူ ာ (ISO-tech Laboratory  ွ်္ ္ Occupational 

and Environmental Health Laboratory)  စီွပိဳသန့္  ါတ္ံ ခြံန္းမ စားပဳသိိ္ ေ း ္ိိစမ္းပဳသ ္ံြ ္ါပဳသန္။ 

ကခ်္းအ်္းေလ္လစာံ ကမ္ စား  ီ စီမကံိန္း ီိရစာ၏  နီး တ္ဝနး္က ်တ္ခ်္ ုျမစ္မ စားလ၊ ေံ စာ်္းမ စား မီွေိ ။ 

ပဳသိိ္ေပဳသစ္ာလန္း ေီေနပဳသတ ဝါမ စား က ကစ္စား ုျံ်္းမီွိ ိိ်္ေၾကစာ်း္ ေတခ္ီွိီ ါပဳသန္။ ထိိ္ေၾကစာ့်္ ေတစာ်က္ ေီ 

ကိိ WHO Guidelines  ွ် ္ ္  ိမ်္းရွဥ္ ေဖစ္ာုျ ထစားံ းီ  ါပဳသန္။ လိ က္ခက ္တခ်္း ေီနမူနစာ ေကစာကရ္ ူ

 ံိမ စား ွ်္ ့တိိ်္းတစာီီိွေပဳသစာ ီလစာဒမ္ စားကိိ ေ စာက္ ါတိိ် ္း ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ တိိ် ္းတစာပဳသန့္ေနီစာတိိ္မွစာ 

 ေုျမစာက္လတ ကီ  ြ ၂၂ ဒီဂီ ီ၀၉မိနစ္ ၄၄.၀၁၃စကတန္္လ၊  ေီွြေလစာ်္ဂ ကီ  ြ ၉၆ ဒဂီီ ီ၁၇ မိနစ ္၂၅.၇၈၉ 

စကတန္္ တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ထိိေနီစာကိိေီခးံ ရ္ စမး္ပဳသ ပ္ဳသန့္ ေၾကစာ်္းီ်း္မွစာ မိိ်္းလ ိ္ပဳသစားမ စားပဳသန ္

ထိိေတစာ်က္ ေီကိ ိပဳသံိးုျ  ုျံ်္းလ၊ လိ ္် န္း အ့်္အ့်္တိိ္တခ်္ ပဳသံိးုျ  ုျံ်း္ တိိ္ေၾကစာ့်္ မန့္ပဳသန့္ 

 ါတ္မ စားပဳသန ္ပဳသတ္မတွ္တန္းဖိိးမ စားထက္မ စားေၾကစာ်း္/နန္းေၾကစာ်္းကိိ ပဳသိီွိ ိိ်္ီန္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 

  

 ံိ (၆.၄) ေီ ီန ္ေပဳသခးေကစာကရ္ ူံိ ွ် ့္ စစေ္အးုျံ်း္ 
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ဇရစား (၆.၃) တိိ် း္တစာီီွလိစာေပဳသစာ ေီ ီန ္ေပဳသခးီလဒမ္ စား 

No. Parameters Unit 

Water 

Quality 

Results 

NEQEG 

National 

drinking water 

quality 

standards. 

2014. Ministry 

of Health, 

Myanmar 

(draft) 

WHO 

1. Arsenic mg/l Nil 0.1 0.05 0.01 

2. Cadimum mg/l  0.05 0.003 0.003 

3. Chemical Oxygen 

Demand (COD) 

mg/l 
32 150 No Guideline No Guideline 

4. 
Chromium 

mg/l 
 

No 

Guideline 
0.05 0.05 

5. Copper mg/l Nil 0.3 2 2 

6. Cyanide S.Ua Nil 1 0.07 0.07 

7. Iron mg/l 0.15 2 1 No Guideline 

8. Lead mg/l Nil 0.2 0.01 0.01 

9. Mercury mg/l  0.002 No Guideline 0.001 

10. Nickel mg/l  0.5 0.07 0.02 

11. pH mg/l 7.7 6-9 6.5-8.5 No Guideline 

12. 
Temperature mg/l 25 

<3 degree 

differential 
No Guideline No Guideline 

13. Total Suspended 

Solids 
mg/l 2 50 No Guideline No Guideline 

14 Zinc mg/l Nil 0.5 3 3 

 

၆.၃.၄ ေုျမ ီန ္ေပဳသခး 

စီမံကိနး္ ီရိစာ၏ ေုျမ ီန္ ေပဳသခးအိိ်္ီစာ  ံ က ္လက္မ စားကိိ ပဳသိီွ ိိိ်္ီန္ တခ က ္ေုျမနမူနစာ ွစ္ံိုျဖစ္ 

ပဳသန္္ လိ က္ခက္ ီရိစာ တခ်္း ႏ ပဖ ္အပဖဝ ာပဖူု ကဖဖကလဖု္ၱုာ္ဖီ ကဖဖေလရ သ ာ္ာ ၌ ေုျမနမူနစာ ေကစာက္ရုူျံ်္းကိ ိ

၂၀၁၉ံိ ွစ္လ၊  ဇလူိိ် ္ လလ၊ (၁၂) ီကေ္န္တခ် ္ုျ  လိ ္ံြ္ ါပဳသန္။ ထိေိကစာကရ္ူံြ္ပဳသန့္ ေုျမန မူနစာမ စားကိိ 

 လ ္စတစ ္တိ္ုျဖ့်္ ေပဳသ ံ စာစခစာ ထတိ္ ိိး္ (REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd. ) 

ဓစာတ္ံခြံန္းပဳသိိ္  ိိ္ေအစာ်္္  ေုျမနမူနစာစမ္းပဳသ ္ုျံ်္းကိုိျ  လ ္ိံြ ္ါပဳသန္။ လိ က္ခက္ ီရိစာတခ်္း ေုျမနမူ 

နစာေကစာကရ္ူေနပဳသန့္ ိံကိိေ စာက္တခ် ေ္ဖစ္ာုျ ထစားံ ီးီလဒ္မ စားကိိ ေအစာကအ္ကတ္ခြတခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါ 

ပဳသန္။ တိိ်္းတစာပဳသန့္ေနီစာတိိ္မွစာ  ေုျမစာကလ္တ ီက  ြ ၂၂ ဒီဂီ ီ၀၉မိနစ္ ၄၃.၆၁စကတန္္လ၊  ေီြွေလစာ်ဂ္ ကီ  ြ 

၉၆ ဒီဂီ ီ ၁၇ မိနစ္ ၂၆.၅၁ စကတန္္  ွ့်္ ေုျမစာကလ္တ ီက  ြ ၂၂ ဒီဂီီ ၀၉မိနစ္ ၄၄.၈၉စကတန္္လ၊ 

 ေီွြေလစာ်္ဂ ကီ  ြ ၉၆ ဒဂီီ ီ ၁၇ မိနစ္ ၂၅.၂၉ စကတန္္ တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ထိိေနီစာတခ် ္ေီခးံ ရတ္ိိ်း္ 

တစာီုျံ်္းမွစာ လက္ီွိေုျမ ီန္ ေပဳသခးကိိပဳသိီ ွိ ိိ်္ီန္ ွ့်္ စီမံကိနး္  ေကစာ် ္ ထနေ္ဖစာ္ေအစာ်္ီခက္ပဳသန့္ 

ကစာလတိိ္တခ်္ ေုျမ ီန ္ေပဳသခးေုျ စာ်္းလြမမီွိ/မီိွ တိိ္ကိပိဳသိီွိ ိိ်္ီန္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 
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 ံိ (၆.၅) စမီံကနိး္ ီရိစာ တခ်း္ ေုျမနမနူစာေကစာကရ္ ူံိ 

ဇရစား (၆.၄) 

စမီကံနိး္ ီရိစာ တခ်း္ တိိ် း္တစာီီွပိဳသန့္ ေုျမ ီန ္ေပဳသခးအိိ် ္ီ စာ ံ က ္လကမ္ စား၏ ီလဒတ္

နဖ္ိးိမ စား ွ့်္ FAO လမး္န န္ံ  ကမ္ စား 

စဥ ္
ေုျမ ီန ္ေပဳသခး အိိ် ္ီ စာ 

 ံ က ္လကမ္ စား 
ီလစာဒတ္နဖ္ိးိမ စား FAO (Guidelines) ppm 

လ ိက္ခက ္ီရိစာ  ်ဝ္ိိ် း္လနွ့္ကနု္ျ   လ ိမ္န့္ေနီစာ  မ စားအိံးံခ့်္ုျ   ိိ်ပ္ဳသန့္  အ့်္ 
Heavy Metal Contaminants 

၁။ Arsenic (As) ၁၇.၈ ၁၁.၃ ၂၉ 
၂။ Iron (Fe) ၂၆၈၇၂ ၂၉၇၈၈ ၂၅၀ 
၃။ Cyanide (CN) ND ND 5 (mg/kg dry weight) 
၄။ Lead (pb) ၁၅.၀ ၂၃.၇ ၈၅ 

Micro Nutrients Sufficient level (ppm) 
၄။ Zinc (Zn) ၂၇.၆ ၂၅.၁ ၂၀-၁၀၀ 
၅။ Copper (Cu) ၆၇.၃ ၁၇.၃ ၂၀-၃၀၀ 

Note: ND-Not Detected ppm- parts per million mg/kg- milligram/kilogram=10-6 

ီလဒမ္ စားကိ ိ စံံ  နိစ္ ံ နး္မ စားုျဖ့်္  မိ် း္ရဥွၾ္ကန့္ေပဳသစာ Iron (Fe)  စာတပ္ဳသန ္
ပဳသတမ္တွတ္နဖ္ိးိထကေ္က စာ္လခနေ္နပဳသနက္ိ ိေတခြ ီွိီ  ါပဳသန။္ ထိိ္ ုျ ် ္ လ ိ္် နး္လန ္တ္ကစာလတခ် ္ေုျမ ီန ္
 ေပဳသခးနမိ့္မပဳသခစားေစီန ္တခက ္ စခန္္ စ ္စိိ်  ္ ြံ ွ့်္ ီနမ္ စားကိိ ပဳသတမ္တွထ္စားေပဳသစာ ေနီစာတခ်ပ္ဳသစာ 
စခန္္ စၾ္ကီန ္ွ် ့္ ုျ နပ္ဳသန္္စ်္ံ  းီမပွဳသစာ  ုျ ်ပ္ဳသိိ္ ုျ နစ္ခန္္ စၾ္ကီန ္ွ် ့္ ေုျမအီလ စာ  စားုျ နု္ျ န့္ေစမန့္ ေုျမၾပဳသဇစာမ စား 
ထန့္ေ း ုျံ်း္/ပဳသစ ္်မ္ စား ုျ နလ္နစ္ိကိ ္  ိးေ းုျံ်း္မ စား ုျ  လ ိပ္ဳသ့်္ ါပဳသန္္။ 
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၆.၄ ေဂဂစနစ ္

(က) လက္ီ ွပိဳသုစာဝ တဝ္နး္က ် ္ေုျံ ေန 

မတ ီစာံမိ ြနရ ္တခ် ္းီွ ိပဳသုစာဝ တ္ဝနး္က ်္ ေတစာေတစာ်္မ စားကိိ ုျ နပ္ဳသူမ စားမွ ေန္စဥ္ ွ့်္ မွ  ံ ိတရ္ပူဳသံိး 

စခြလွ က္ီွပိဳသုျဖ့်္ ပဳသစေ္တစာုျ  န္းတီးမမမ စား ုျဖစ္ေ ္လစာ ါပဳသန္။  ီစာဝတီုျမစ္ေီပဳသန္လန္း တစ ္ွစ္ထက ္

တစ္ ွစ္နန္း ါးေလ စာြနန္းစခစာစီးအ်္းုျံ်း္လ၊ ုျ န္ပဳသမူ စားမွ  ပဳသံိးုျ  မမမ စားလစာုျံ်္းေၾကစာ့်္ ုျမစက္ ိ း ်္းမ စား 

ုျဖစ္ေ ္လစာ ါပဳသန္။ 

(ံ) ပဳသုစာဝေ ါက ္်မ္ စား ွ့်္ ေတစာ႐ိိ် း္တစိစာစနမ္ စား 

မတ ီစာံမိ ြနရ ္တခ် ္း ေ ါက္ေီစာကပ္ဳသန့္ ပဳသုစာဝေ ါက္ ်္မ စားမွစာ- ကကခနး္လ၊   ဥ္းကတိိးလ၊  ိေတစာက္လ၊ ပဳသစ္ီစာလ၊ 

 ်္ၾက်္းလ၊ ေ ွစာလ၊ ပဳသဒီလ၊ ရ်္းမစာလ၊ ရမေနလ၊ လခန္ ိိလ၊ နုြလ၊ ေထစာက္ၾကံြလ၊ ဝါး မိ  းမ ိ းလ၊ မြဇလီလ၊ ကိကတ ိလ၊ မနက္ နး္လ၊ 

ကလိစားလ၊ က်္ ခန္းလ၊ ထေ ွစာ်္းလ၊ ဇီးလ၊ မ ူးလ၊ လက္ လံ၊ ပဳသီကလ္၊ မိိး ံွလ၊ ီွစားေစစာ်း္လ၊ က စားလွ စာလ၊ အူးေလလ၊ မိ႐ိိးလ၊ အးူုျဖ လ၊ 

နစာနတ္႐ိိ် း္ စပဳသနတ္ိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ မတ ီစာံမိ ြနရ ္တခ် ္း ေတခြီွိီေပဳသစာ ေတစာ႐ိိ်း္တိီစစာစန္မ စားမွစာ - ဂ ီလ၊ 

ပဳသမ်္လ၊ ဒီရ္လ၊ ေတစာဝက္လ၊ ရိန္လ၊ ေမ စာက္လ၊ ေ မခ ွ့်္ ေက း်ွက္မ ိ းစံိတိိ္ုျဖစ္ၾက ါပဳသန္။ စမီံကနိ္း 

 နီး တ္ဝနး္က ်တ္ခ်္ ဂ ီလ၊ ဝက္လ၊ ေတစာ်္အတိ ္ ွ့်္ ေမ စာကတ္ိိ္ပဳသစာ   ိကေတခြ ီွိီပဳသန္။  

(ဂ) ပဳသုစာဝေုး  ၲီစာရက္ ေီစာက ္ိိ် ေ္ုျံ 

မတ ီစာံမိ ြနရပ္ဳသန္   ူ ိိ် း္ေဒပဳသုျဖစပ္ဳသုျဖ့်္ မီးေုးလ၊ မိိးေံါ်္ေုး  ၲီစာရက္ ေီစာက္  ိိ်္ေပဳသစာေဒပဳသုျဖစ ္

 ိိ်္ပဳသုျဖ့်္ ႀကိ တ်က္စာကခရ္မမမ စား ေအစာ်္ီခကထ္စား ါပဳသန္။ မတ ီစာံမိ ြနရ္ တခ်္း (၂၀၁၆-၂၀၁၇) 

ံိ ွစ္တခ်္ ုျဖစ္ ခစားံြ္ေပဳသစာ ပဳသုစာဝေုး  ၲီစာရတ္ိိ္မွစာ ေလမိနတ္ိိ်္းေုး (၁) ႀကိမ ္  ွ့်္ ကမ္းံ ိ ေုး (၁) 

ႀကိမ္ တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ (ီ်း္ုျမစ။္ ေဒပဳသအိိ် ္ီ စာ ံ က ္လကမ္ စားလ၊ မတ ီ စာံမ ိြနရ ္-၂၀၁၇ ံ ိွစ)္ 
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၆.၅ လမူမ တဝ္နး္က ် ္ေုျံ ေန 

(က) စးီ ခစားေီးအိိ် ္ီ စာုျံ ံ်ံိပဳသံိးပဳသ ္ံ  က ္

စီမံကိနး္ ီရိစာပဳသန္ မ  ေလးတိိ်္းေဒပဳသႀကးီ တခ်္းတခ် ္ တန္ီိွံ ီး စးီ ခစားေီး ီ ဖခြံံဖိ းတိိးတက္မမ ႐ွေိပဳသစာ 

ံမိ ြနရတ္စ္ံိုျဖစ ္ါပဳသန္။ ံမိ ြနရ္ တခ်္းီွိ ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသတူိိ္ပဳသန္ စိကိ္  ိ းေီးလိ ္်နး္ ွ့်္ ဝန္ေအစာ်္မမ 

လိ ္်နး္တိိ္ကိပိဳသစာ   ကိလိ က္ိိ်္ေအစာ်္ီခက္ၾက ါပဳသန္။ မတ ီစာံမိ ြနရ္ပဳသန ္ ကိနး္လမး္ေေီလမ္း 

လမ္းမေ ္တခ်္တန္ီိွ၍ မီးီထစားလမး္ီွိံ ီး လမ္း န္းအကပ္ဳသခရ္ေီးေကစာ်္းမခန္ေပဳသစာ ံမိ ြနရ္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 

ံမိ ြနရ္၏   ိကထခကက္ိနမ္ွစာ အန္ ွ့်္  ြမ ိ းစံိုျဖစ္ံ ီး မ ၲေလးလ၊ စစက္ိိ်္းံမ ိြမ စားပဳသိိ္  မ စားအံိးတ် ္ိိ္ေီစာ်္း 

ံ  ါပဳသန္။ 

(ံ) ေနထိ္ိ်ပ္ဳသန့္ လမူ  ိးစမိ စား 

မတ ီစာံမိ ြနရတ္ခ်္ ေနထိိ် ္ၾကေပဳသစာလူမ ိ းစိမ စားမွစာ ေ စာက္ ါ တိိ်္းုျဖစ ္ါပဳသန္။ 

စဥ ္ လမူ  ိး ေနထိိ် ပ္ဳသန့္လဥူးီေီ ံမ ိြနရလ္ဥူးီေီ ံမ ိြနရလ္ဥူးီေီ၏ 
ီစာံိိ်  ္မနး္ 

၁ ကံ ် ္ ၅ ၂၄၃၇၉၂ ၀.၀၀၂၀ 
၂ ကရစား ၁ ၂၄၃၇၉၂ ၀.၀၀၀၄ 
၃ ကီ်္ ၂၅ ၂၄၃၇၉၂ ၀.၀၁၀၃ 
၄ ံ ်္း ၁၈ ၂၄၃၇၉၂ ၀.၀၀၇၄ 
၅ မခန ္ - ၂၄၃၇၉၂ - 
၆ ဗမစာ ၂၄၃၂၉၈ ၂၄၃၇၉၂ ၉၉.၇၉ 
၇ ီံိိ် ္ ၅ ၂၄၃၇၉၂ ၀.၀၀၂၀ 
၈ ီွမ္း ၅၄ ၂၄၃၇၉၂ ၀.၀၂၂၃ 
၉   ိိ်္း - ၂၄၃၇၉၂ - 
၁၀   ိ - ၂၄၃၇၉၂ - 
၁၁ ေတစာ်္႐ိိး - ၂၄၃၇၉၂ - 
၁၂  ေလစာ် ္ - ၂၄၃၇၉၂ - 
၁၃  ိိ်္်ံုျံစားပဳသစား ၂၅၃ ၂၄၃၇၉၂ ၀.၁၀၄၆ 
၁၄  ုျံစား ၁၃၃ ၂၄၃၇၉၂ ၀.၀၅၅ 

ံမ ိြနရ္ံ     ္ ၂၄၃၇၉၂ ၂၄၃၇၉၂ ၁၀၀ % 
ီ်း္ုျမစ။္ ေဒပဳသအိိ် ္ီ စာ ံ က ္လကမ္ စားလ၊ မတ ီ စာံမ ိြနရ ္(၂၀၁၇ ) ံ ွိစ ္
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(ဂ) ေုျမ ပဳသံိးံ မမ 

မတ ီစာံမိ ြနရ္၏ ေုျမ မ ိ း စစား လိိက ္ေ စာက ္ါ တိိ်္း ပဳသံိးံ  ါပဳသန္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥ ္ ေုျမ မ ိ း စစား  ီိရစာ ( က) 
၁။  ပဳသစားတ်္စိိက္  ိ းေုျမ ီိရစာေ ါ်္း ၁၃၇၅၆၅ 
 (က) လရ္ေုျမ ီိရစာ ၅၃၄၂၃ 
 (ံ) ရစာေုျမ ၃၅၆၅၆ 
 (ဂ) ကိိ်္း/ကကခန္းေုျမ ၄၅၂၈၃ 
 (ဃ) ဥရ စာဥ္ေုျမ ၃၂၀၃ 
 (်)  န ိ - 
၂။ လွ ္ထစားေုျမ ီိရစာေ ါ်္း ၁၂ 
 (က) လရ္ေုျမ ီိရစာ ၂ 
 (ံ) ရစာေုျမ ၁၀ 
 (ဂ)  ကိိ်္း/ကကခန္းေုျမ - 
 (ဃ) ဥရ စာဥ္ေုျမ - 
 (်)  န ိ - 
၃။ စစားက က္ေုျမ ၆၃၆ 
၄။ စက္မမလိ ္်န္းပဳသံိးေုျမ ၄၃၂ 
၅။ ံမိ ြေုျမ ၅၄၄ 
၆။ ီခစာေုျမ ၆၆၀၈ 
၇။  ုျံစားေုျမ ၅၂၃၈၀ 
၈။ ႀကိ းဝိိ်္း/ႀကိ းုျ ်္ကစာကခရ္ေတစာ  ီိရစာ ၃၈၈၀၆ 
၉။ ေတစာ႐ိိ်္း ၁၂၂၈၁ 
၁၀။ ေုျမ႐ိိ်္း - 
၁၁။ စိိက္  ိ းမုျ   ိိ်္ေပဳသစာ ီိရစာ ၄၁၉၂၃ 

စိစိေ ါ်္း ၂၉၁၁၈၇ 
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(ဃ)  မိေ္ုျံ /  မိေ္ထစာ်စ္ ိ

စဥ ္  ေၾကစာ်း္ ီစာ  မိေ္ုျံ  မိေ္ထစာ်စ္ ိ လဥူီးေီ ီ က္ခက ္ ေက းီခစာ  ိစ္ ိ ေက းီခစာ 
၁ ံမိ ြေန ၄၆၆၈ ၄၆၀၀ ၂၂၂၃၉ ၅ - - 
၂ ေက းလက္ေန ၄၅၉၈၉ ၄၆၇၂၇ ၂၂၁၅၅၃ - ၈၃ ၂၈၆ 

ံမ ိြနရ္ံ     ္ ၅၀၆၅၇ ၅၁၃၂၇ ၂၄၃၇၉၂ ၅ ၈၃ ၂၈၆ 
 

(်) လဥူးီေီ 

စီမံကိနး္  ေကစာ် ္ထနေ္ဖစာ္ေအစာ်္ီခက္မန့္ ေီၾကန္ေဒပဳသ၏ လူဥးီေီမွစာ ေ စာက္ ါ  တိိ်း္ုျဖစ္ ါ 
ပဳသန္။ 

ေက းီခစာ  ိစ္ ိ

 
 မိေ္ုျံ 

 

 မိ္
 ေထစာ်စ္ ိ

 ပဳသက္ 
(၁၈) စွ ္ထက ္  ပဳသက္ (၁၈)ေ စာက ္ စစိေိ ါ်း္ 

က စား မ ေ ါ်း္ က စား မ ေ ါ်း္ က စား မ ေ ါ်း္ 

ေီၾကန ္ ၃၉၈ ၅၄၇ ၄၁၁ ၄၇၂ ၈၈၃ ၇၁၅ ၆၇၆ ၁၃၉၁ ၁၁၂၆ ၁၁၄၈ ၂၂၇၄ 
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 ံနး္ (၇)  လစား လစာီွေိပဳသစာ  တ၀္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာ 

ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား စား ေလလ့စာအနး္စစု္ျံ်း္ ွ် ့္ ံခြုျံမး္စတို္ျဖစာုျံ်း္ 

၇.၁ ီန္ီ ခရ္ံ  က ္ 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္းေၾကစာ့်္ အု ူအု ရ  ေႊ ာ  တ္ဝနး္က ် ္ေ ္ ပဳသက္ေီစာက္မမ 

မ စား စား ေလလ့စာအန္းစစ္ီုျံ်္း ွ့်္ ံခြုျံမ္းစတိ္ုျဖစာီုျံ်း္ ီန္ီခရ္ံ က္္မွစာ - 

➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေဒပဳသံံမ စား၏လမူမစီး ခစားေီး  ွ် ့့္  ပဳသုစာဝ တ္ဝနး္က ် ္

 ေ ္ ုျဖစေ္ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ ပဳသက္ေီစာက္မမမ စား (အိိးက ိ းလ၊ေကစာ်း္က ိ း) စား အနး္စစ္ ိိ် ္ီန္လ၊ 

➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း ွ် ့္ အက္စ ္ တ္ဝန္းက ်္ ေ ္တခ်္ ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ 

အိိးက ိ းပဳသက္ေီစာက္မမမ စား စား ေလ စာ့နန္းေစမန့္ ပဳသ့်္ေလ စ္ာေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စမီံံန္္ံခြမမ စ ီ

 စဥ ္စား ေီးအခြ ိိ်္ီန္  ွ်္ ့

➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္းံ ီးအံိးံ ီးေနစာက္ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ုျ နလ္န္ုျ  ုျ ်္ုျံ်း္ 

အိိ်္ီစာ  စ ီစဥ ္စား ေီးအခြ ိိ်္ီန္ တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 

၇.၂ ေီ ပဳသတ  တးူေဖစာ္ထတိ္လ ို္ျံ်း္လ ိ္် နး္ကစာလမ စား 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္းလိ ္ေအစာ်ု္ျံ်္းေၾကစာ့်္ စီမကံိနး္၏  ံ ိနက္စာလ  အ့်္ လိကိ ္

 တ္ဝနး္က ်္ ွ်္ ့လိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္ ပဳသက္ေီစာက္မမကိပိဳသိီွိ ိိ်္ီန္ တခက္ စီမကံိန္း၏ ံ ိနက္စာလ  အ့်္ 

(ပဳသိံးအ့်္)ုျဖ့်္  ိိ်္းုျံစားပဳသတ္မတွ္္ ေလ့လစာအန္းစစပ္ဳသခစားမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ၎တိိ္မွစာ လိ က္ခက္ုျ ်အ္် ္

ကစာလလ၊ လိ ္်န္းလန္ တက္စာလ ွ်္ ့လိ က္ခက္ တိပ္ဳသမိ္းကစာလ တိိ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။  

လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလ -  ေ ္ရံေုျမအလီ စာီွ ိ   ်္မ စား ံတိထ္ခ်္ ီွ်္းလ်္း 

ဖရ္ီွစားုျံ်္းလ၊ ေုျမတးူ ေဖစ္ာုျံ်္းလ၊ လိ က္ခက ္ီရိစာုျ ်အ္်္ုျံ်း္လ၊ ရစာရ ီေအစာက္ ဦးမ စား (ီိံးံန္းလ၊ 

ဝန္ထမး္တန္းလ စားလ၊  ိမ္ပဳသစာလ၊  ုျံစားအက္စ ္ေပဳသစာ  ေအစာက္ ဥးီမ စား) ေအစာက္လ ိ္ုျံ်္း။  

လ ိ္် နး္လန ္တက္စာလ - ေက စာက္ႀကတိ္ံြခစက္လ၊ ေက စာက္မမန္္ႀကတိ္စက္လ၊ လိ ္်န္းပဳသိံးရစာဥ္လ၊ ုျူၱနး္စက္  ွ်္ ့

 ုျံစားအက္စ ္ေပဳသစာ စကရ္  ီစားမ စား ဝရရ္ူုျံ်္း/တ ္အ်္ုျံ်္းလ၊ ေမ စာစ်္ေအစာကလ္ိ ္ုျံ်း္  ွ့်္ ေီ ပဳသ တ   

တူးေဖစ္ာုျံ်္းလိ ္်န္း အ့်္အ့်္ လ ိ္ေအစာ်္ုျံ်း္ (ပဳသတ  ပဳသိကိတ္ူးေဖစ္ာုျံ်္းလ၊ ႀကတိ္ံခြုျံ်္းလ၊ 

 မမန္္ႀကတိ္ုျံ်္းလ၊ ေီ ဝိိ်္းုျံ်္းလ၊  ုျ ဒါးံြုျံ်္းလ၊ ေီ ဖမ္းုျံ်း္လ၊ တူးေဖစ္ာံ ီးေနီစာ စား ေုျမုျ န္ဖ္ိိုျံ်္း)။ 

လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလ - ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္းလိ ္် န္း ေအစာ်္ီ ခကပ္ဳသန့္ စကရ္  ီစား 

မ စား စား ီ ္နစားုျံ်္းလ၊  တိပ္ဳသိမ္းုျံ်္း  ွ်္ ့ ီွ်္းလ်း္ုျံ်္း လ ိ္်န္းေအစာ်္ီခကု္ျံ်္းေၾကစာ့်္ က န္ီွိေပဳသစာ ေုး 

   ီစာရ္မီွပိဳသန့္ စခန္္ စ္ စုန္း ွ့်္ ေုး   ီစာရ္ီ ွိပဳသန္ ့ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား စား စနစ္တက  စခန္္ စ္ုျံ်္း 

 ွ့်္ ႊသဖီ သဖ  ူေႊ ေလရ ီ  ူသြပဖ္လ္ဖသက ာ ္ြလဖ္္္ဖု ပဖူာ ႏ ပဖဖာ အု  ူ ီ န္စား/္ သဖႊ ီဖူု ပဖူ ာ ုာ္ ဖပလဖူာ  

ႏ ပဖဖ ာ ရကဖ္္ဖႊကဖဖာ ုာ္ ဖပလဖူီ  ူုာ္ဖေရ ပဖု ပဖူ ္ 
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၇.၃ ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ  တဝ္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

ေုျမေ စာကပ္ဳသတ  တူးေဖစ္ာုျံ်္း စားုျဖ့်္ တခ်္းထခက္ပဳသတ   ေ ္ဖံိးလ မ္းထစားပဳသန့္ ေက စာက္ေေုျမႀကးီ လ စာ 

ကိိ ဖရ္ီွစားေ းုျံ်္း စားုျဖ့်္ ပဳသတ  ပဳသိကိအ္ီပဳသိိ္ေီစာက္ီ ိွေစမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ နလီစာလ်္းလကက္ိမမၸီမွ 

 ေအစာ်္ ီခက္မန့္ ေ  ီပဳသတ  တူးေဖစ္ာုျံ်္းလိ ္်န္း ပဳသန ္ ေုျမေ စာကပ္ဳသတ  တူး ေဖစ္ာုျံ်္း နန္းလမ္း  ။္ 

ေဒပဳသံ ံ်း္လံိး စနစက္ိိ  ပဳသံိးုျ  ံ းီ ဥမ်လ္ိိၸ္ေံါ်း္ေဖစာက္လိ က္စာ ေီ ပဳသ တ  ကိတိူးေဖစ္ာပဳသခစား ါမန္။ 

ပဳသတ  ပဳသိကိ ္တခ်္း ပဳသိိ္ဝ်္ေီစာက္ ိိ်္ီန္  ဝ်လ္မ္းတစ္ေလွ စာကတ္ခ်္ နံီံံ ိ က ုျံ်း္မီိွေစီန ္

ပဳသစပ္ဳသစားေထစာကတ္ိိ်္မ စားလ၊ ကစာ မ စားုျ  လိ ္ံ  ီး တနေ္အစာကပ္ဳသခစား ါမန္။ ေုျမေ စာကပ္ဳသတ   တူးေဖစ္ာုျံ်္း 

နန္းလမ္းပဳသန ္  တ္ဝနး္က ်္ ထ ိ ံိိက္  က္စးီမမနန္းေစ ိိ်္ေပဳသစ္ာလန္း ေ်ခေၾကး ကိန ္က မ စားုျံ်္းလ၊ 

ပဳသတ  တခ် ္းမေတစ္ာတအမမမ စားုျဖစ္ေ ္ ုျံ်္း ွ့်္ ပဳသတ  တခ်္းလိ ပ္ဳသစားမ စား ထိံိကိ္နစ္နစာ ပဳသကအ္ံိးီံမးုျံ်္းမ စား  

ုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန။္  

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း၏  ံ ိနက္စာလ အ့်္ လိိက ္ (လိ က္ခက္ုျ ်အ္်က္စာလလ၊ လိ ္ 

်န္းလန္ တက္စာလ ွ့်္ လ ိ္ကခက္ တိ္ပဳသမိ္းကစာလ) လိ ္ေအစာ်္ံ ကမ္ စားကိိ  ေုျံံံ၍ာ ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ် ္

 ေံ ီွိေပဳသစာ  တ္ဝနး္က ်အ္ိိ်္ီစာပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိ ိေလလ့စာအန္းစစ္ုျံ်း္ ွ့်္ ံခြုျံမ္း စတိ္ုျဖစာုျံ်း္ကိ ိုျ   

လိ ္ံြ္ ါပဳသန။္ ရ်္းလိ ္်နး္ေအစာ်္ီခကု္ျံ်္းေၾကစာ့်္ စီမံကိန္း ီိရစာ ွ့်္ စီမံကနိ္း နီး  တ္ဝနး္က ်္တခ် ္ 

ီိ ္ ိိ်္းအိိ် ္ီ စာလ၊ ဇီဝေဗဒ ိိ်း္အိိ်္ီစာ ွ့်္ လူမမစီး ခစားေီးအိိ် ္ီစာ စားုျဖ့်္ ေုျ စာ်္းလြမမမ စားကိိ  ုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါ 

ပဳသန္။ ရ်္းေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ထတိလ္ိ ္ုျံ်း္လိ ္် န္းေအစာ်္ီခက္ုျံ်း္ေၾကစာ့်္  တဝ္န္းက ်္  ွ်္ ့ လိ ပ္ဳသစား 

မ စား ေ ္တခ်္ ေကစာ်္းက  ိးနွ့်္အိိးက  ိးပဳသကေ္ီစာက္မမမ စား ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ေီ ပဳသတ   တူးေဖစ္ာ ထတိ ္

လိ ္ုျံ်း္လ ိ္်န္းေရ ပဖရြကဖု ပဖူေရက ပဖဖာ 

ု ္ဖႏ ာပဖေု ရ  ေႊ ာ ္သဖဝလဖူ က ပဖရ ာပဖရ ႊကဖေရ ကဖီမီ   ူက ာာ ေအ ကဖ္က ံိသြပဖာ ေ  ဖု္  ူ္ကႊကဖ္  
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 ံိ (၇.၁) ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ  တဝ္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

 

၇.၃.၁ ုျမ်က္ခ် း္အိိ် ္ီ စာထိံ ိကိမ္မမ စား 

လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလတခ် ္ လမ္းေဖစာက္လိ ္ီ န္လ၊ ီံိးံန္း ွ့်္ဝန္ထမ္းတနး္လ စားတန္ေအစာက္ီနလ္၊  ေီ တးူ 

 ေဖစ္ာုျံ်္းလ ိ္်န္း  တခက္ လိိ  ္ေပဳသစာ စက္ စုန္းမ စား ထစားီန ္ တခက္  ေုျမေန ီစာီွ်္း လ်္းုျံ်္း မ စား 

 ုျ  လိ  ္ီ ါပဳသန္။ ေုျမေနီစာီွ်္းလ်္းုျံ်း္ေၾကစာ့်္ လိ က္ခက္ တခ်္းီိွ   ်မ္ စား ံတိ္္ ထခ် ္ီွ်္း လ်္းုျံ်္း 

 ွ့်္ ေုျမနိွုျံ်္းမ စား ုျ  လ ိ္ီုျံ်္းေၾကစာ့်္ ုျမ်က္ခ်္းကိိ ထိံိကိ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

လ ိ္် နး္လန ္တက္စာလတခ် ္ ုျမ်က္ခ်္းကိ ိထိံိကိ္ေစ ိိ်္ေပဳသစာ  ေၾကစာ်္း ီ်္း (၂) ံ က ္ီိွ ိိ်္ ါပဳသန။္ 

၄်္းတိိ္မွစာ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာုျံ်္းလ ိ္်န္း အ့်္အ့်္ေၾကစာ့်္ ထခက္ီိွလစာေပဳသစာ ေုျမစစာမ စားလ၊ ဖနိ္မမန္္လ၊ စခန္္ စ ္

 စုန္းမ စားေေီမ စားလ၊ လိ ္် န္းံခ် ္တခ်္  လိ လ္ိ ္ေနၾကေပဳသစာ ဝနထ္မ္းမ စားမွ ထခက္ီိွေပဳသစာ လ ိ္်န္းံခ် ္ပဳသံိး 

 စုန္းမ စားလ၊ စစားၾကခ်္းစစားက န္မ စား ွ့်္  မိမက္မ စား ထခက္ီိွလစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလတခ်္ ီံိးံန္း  ွ်္ ့ဝနထ္မ္းတန္းလ စားမ စားဖ ကပ္ဳသိမ္းုျံ်္းလ၊  ေီ တူးေဖစ္ာုျံ်္းလ ိ္်န္း  

 တခက ္ လိိ  ေ္ပဳသစာ စက ္စုန္းမ စား စား ီ ္နစားုျံ်္း ွ့်္  ုျံစားလိ ္်န္းပဳသံိး  ေအစာက္ ဥးီမ စား ဖ က ္

ပဳသိမ္းုျံ်္း/ီွ်း္လ်္းုျံ်း္မ စား ုျ  လိ ္ီ  ါမန္။ ထိိ္ ုျ ် ္တးူေဖစ္ာထစားပဳသန့္ပဳသတ  ပဳသိကိ ္စား ုျ နလ္န္ ေုျမုျ န္ 

ဖ္ိိုျံ်္းလန္း ုျ  လိ ္ေ းီ ါမန္။ ၄်္းဖ က္ပဳသိမး္ုျံ်း္လ၊ ီွ် ္းလ်္းုျံ်္း ွ့်္ ေုျမုျ န္ဖိိ္ုျံ်္းမ စားေၾကစာ့်္လန္း လိ  ္

ကခက္ တခ်္းီိွ ုျမ်္ကခ် း္ကိ ိထိံိကိ္ေစ ိိ်္ ါမန္။ 
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၇.၃.၂ ေီ ီန ္ေပဳသခးနစန္မး္ ိိ် မ္မမ စား 

လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလတခ် ္ ပဳသတ  ပဳသိကိ ္စား တူးေဖစာ္ီန္ုျ ် ္ အ်္ံ နိ္တခ်  ္ ပဳသတ  ပဳသိကိ ္တခ် ္းမ ွ

ထခက္လစာေပဳသစာ  နန ္ ွစ္ (ေီ ွ့်္ေုျမႀကးီ)ပဳသန ္  နီး နစားတခ်္ီိွေပဳသစာ ေတစာ်က္ ေံ စာ်္း ထြပဳသိိ္ 

စီးအ်း္လစာ ိိ်္ံ ီး ေံ စာ်္းထြီ ိွ ေီ၏ ီန ္ေပဳသခးကိိ က  ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ ပဳသိိ္ေပဳသစ္ာ လိ က္ခက၏္  နးီတခ်္ 

ီိွေပဳသစာ ေတစာ်က္ ေံ စာ်္းပဳသန္ မိိးတခ်္းကစာလတခ်္ပဳသစာ ေတစာ်က္ ေီမ စား  ွ့်္ တ ူေံ စာ်း္ ုျဖစ္ီိွေနံ ီး 

လိ က္ခက ္တခ်္းမွလနး္ ေီအိိး  ုျဖစထ္ခက္ီ ိွ ိိ်္မန့္ ေနီစာ ွ့်္  မစာၸပဳသန္လန္း  လခန္နန္း 

 ါးေပဳသစာေၾကစာ့်္ ေီနစ္နမး္မမလနး္ ေလ စာ့နန္း ါပဳသန္။ ထိိ္ုျ ်္္ လိ က္ခက္ုျ ်အ္်္/တန္ေအစာက္ုျံ်္း ွ့်္ 

ပဳသစ္ ်္မ စား ံိတထ္ခ်္ ီွ်္းလ်္းုျံ်္း ေၾကစာ့်္ ေီစီးေီလစာကိိ   က္စးီေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

လ ိ္် နး္လန ္တက္စာလတခ် ္ ေီ လိ ္်နး္ အ့်္မ စားုျဖစ္ၾကေပဳသစာ ေမ စာစ ်လ္၊ ေီ ဝိိ် ္းုျံ်္း ွ့်္ ုျ ဒါးဖမ္းုျံ်း္တိိ္ 

တခ်္ ေီကိ ိ   ကိ မ စားအံိးပဳသံိးၾက ါပဳသန္။ ုျ ဒါးဖမး္ပဳသန့္  အ့်္တခ်္  ေီ  ေီစာ ေ ွစာ မွ ေီ ံ  န္း 

ီ ေ စာ် ္ုျ ဒါး  ပဳသံိးုျ  ီေပဳသစာ ေၾကစာ့်္ုျ ဒါးဖမး္ကန္္ ထြီိွေီ တခ်္ ုျ ဒါးမ စားေီစာေနွစာ က န ္ိိ်္ ါပဳသန္။ 

ေမ စာစ် ္ မွ ေီ ွ့်္ေီ ပဳသတ   ေီစာ ေ ွစာတိိ္  ီန္ေဖ စ္ာံ ုျံ်္း  ွ့်္ ေီ ဝိိ်း္ကန္မွ ေီ  ွ့်္ ုျ ဒါး 

ဖမ္းကန္မွ ေီမ စား စခန္ ္ထတိလ္ိကိ္ံ ိနတ္ခ်္ မိိးတခ်္းကစာလ၌ မိိးေီနွ့်္ တ ူေမ စာ ါပဳသခစား ိိ်္ံ ီး  နးီ နစားီိ ွ

 ေတစာ်္က ေံ စာ်း္ထြ ပဳသိိ္ ေီစာက္ီိွကစာ  တ္ဝန္းက ် ္ွ့်္လူ/တိီ စစာစန္ေ ္  က ိ းပဳသက္ ေီစာက္ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

အိိ်ရ္စာ ိိကပ္ဳသံိးီန္  ီန္ေဖ စ္ာပဳသန့္ ံါတခ် ္လနး္ မေတစ္ာတအရိိဖတိ္/ ရိိစိမ့္ုျံ်္း မ စားေၾကစာ့်္ 

မိိးေီ ွ့်္ တူ ေမ စာ ါပဳသခစား  ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ်္ စကရ္  ီစားမ စားမွ ေလစာ်္စစာအီ/စကပ္ဳသံိးအီမ စား ရိိက  

စိိမ့္ထခက္မ စားမတွအ့်္ မိိးကစာလတခ်္ မိးိေီ ွ့်္ေီစာကစာ ေတစာ်က္ ေံ စာ်္းအပီဳသိိ္ စီးဝ်ပ္ဳသခစား ိိ်္ ါပဳသန္။ 

လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလတခ်္ လိ ္်နး္ီ ္နစားလိိက္ေပဳသစာ ရစာဥ္မ စား ွ့်္စက္ စုန္းမ စားမ ွ အီမေတစ္ာတအ 

ဖိတ္စ်္ုျံ်္း/ရိိစိမ့္ုျံ်္းလ၊ လိ ္်နး္ပဳသံိး စုန္းမ စားေအးေၾကစာုျံ်း္ ွ့်္ ေီ ဝိိ်္းကနန္ွ့်္ုျ ဒါးံြကန္မ စားမ ွေီမ စား 

ကိိ စခန္္ထတိ္ုျံ်း္တိိ္ေၾကစာ့်္  နီးနစားီိွေံ စာ်္းထြစီးဝ်္ ိိ်္ံ ီးေီ ီန္ ေပဳသခးကိ ိနစ္နမ္းေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

၇.၃.၃ ေလ ီန ္ေပဳသခးနစန္မး္ ိိ် မ္မမ စား 

လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလတခ် ္  ေအစာက္ ဥးီတန္ေအစာက္ီန္ ေုျမတူးုျံ်း္လ၊ လိ ္်နး္ပဳသံိးရစာဥ္ေမစာ်း္ 

 ွ်္ုျံ်္းလ၊ ေမစ္ာေတစ္ာအိိ်္ကရေ္မစာ်္း ွ်္ုျံ်္းလ၊ လ ွ ္စစ္မးီီီိွီန္ တခက္ ေမစာ်္း ွ်ေ္ပဳသစာမီးစက္ ွ့်္  မိမက ္

ပဳသီိကိ္မ စား မီးီိမြုျံ်း္တိိ္ေၾကစာ့်္ လ ိ္ကခက ္တခ်္းီိွေလထကိိိ  နန္း်ရပ္ဳသစာ နစန္မ္းေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

လ ိ္် နး္လန ္တက္စာလတခ် ္ ေလ ီန ္ေပဳသခးကိိ နစ္နမ္းေစ ိိ်္ေပဳသစာ  ီ်း္ ုျမစမ္ စားမစွာ လိ ္်န္း 

ပဳသံိးစက္ စုန္းလ၊ ရမ္းေဖစာက္ံခြုျံ်း္ ွ့်္  ုျံစားလိ ္ေအစာ်္မမမ စားမ ွုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ ေီ တူးေဖစ္ာုျံ်္း 

လိ ္်နး္တခ် ္ပဳသံိးေပဳသစာ ေက စာက္ႀကိတ္ံ ခြစက္ ွ့်္ ေက စာကမ္မန္္ႀကတိ္စကတ္ိိ္ လန္ တ္ီစာတခ်္မ ွဖိန္မမန္္လ၊  မမန ္

 ွ့်္ မီးံိိးေ်ခ္မ စား ထခက္ ိိ်္ ါပဳသန္။ ုျ ဒါး ွ်္ ့ အိိ် ္ရစာ ိိက္ စား ပဳသံိးုျ  ံ ီး ေီ ဖမး္ပဳသန့္ေနီစာ 

တခ်္လန္း ုျ ဒါးကိိ   ူေ းံ ိန္တခ် ္ ထခက္ီိွလစာမန့္ ုျ ဒါးေ်ခ္ ွ်္ ့ အိိ်္ရစာ ိိကက္ိိ ံ ဥ္်ံ ါတ္ (၇) ထက္ 

 ွိမ့္ေပဳသစာ  ီနု္ျဖ့်္ ေဖ စ္ာလ ွ်္ ထခက္ီိွလစာမန့္ ဂိကိ္ဒီိဂိ ်္အိိ် ္ရစာ ိိက္ ေ်ခ္မ စား ပဳသန ္ နီးနစားီိွ ေလ 

ထိ တခ်္း ေီစာက္ီိွေစ ိိ်္ံ ီး ေလထိနစ္နမ္းေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ်္ ပဳသတ  ပဳသိကိ ္တခ်္းတခ်  ္
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ရမ္းေဖစာက္ံ ခြုျံ်္း ေၾကစာ့်္လနး္  မမန္မ စားထခက္ီ ိွလစာ ိိ်္ံ ီး ပဳသတ  ပဳသိကိတ္ခ်္း ေလကိိ ရစာရီ 

နစ္နမ္းေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလတခ်္  ေအစာက ္ဥးီမ စား ဖ ကပ္ဳသိမ္းုျံ်း္လ၊ လိ ္်နး္ပဳသံိးစက္မ စား ီ ္နစားုျံ်္းလ၊ လ ိ ္

်န္းပဳသံိးရစာဥ္ေမစာ်း္ ွ်္ုျံ်္းလ၊ ေမစာ္ေတစ္ာအိိ်္ကရ္ေမစာ်္း ွ် ္ုျံ်္းလ၊ လွ  ္စစ္မီးီီိွီန္ တခက္ ေမစာ်္း ွ်္ေပဳသစာ 

မီးစက ္ွ့်္ ဖ ကပ္ဳသိမ္းုျံ်္း/ီ ္နစားုျံ်း္မွ ထခက္ီ ိွလစာေပဳသစာ  မိမက္ပဳသီိိကမ္ စား မးီီိမြုျံ်း္တိိ္ေၾကစာ့်္ ေလထကိိ ိ

နစ္နမ္းေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ ၄်္းကစာလတခ် ္ ေလနစ္နမ္းမမ မ စား ိိ်္ ါပဳသန။္ 

၇.၃.၄ ေုျမ ီန ္ေပဳသခးနစန္မး္ ိိ် မ္မမ စား 

လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလတခ် ္ တန္ေအစာက္ေီး ွ့်္ ုျ ်အ္်္ေီးလိ ္်န္းမ စားလိ က္ိိ်္ ိိ်္ီန္ တခက ္

ေုျမတးူေေုျမုျ ်္ေေုျမဖ္ိိုျံ်္းမ စားုျ  လိ ္ီ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ် ္မီးစကမ္ွ ေလစာ်္စစာအပီဳသံိးီေပဳသစာေၾကစာ့်္ မေတစ္ာ 

တအ ရိိဖတိ္/ရိိစမိ့္ုျံ်္းမ စားေၾကစာ့်္ ေုျမ ီန ္ေပဳသခးကိိ ေလ စာန့န္းေစ ိိ်္ ါပဳသန။္ 

လ ိ္် နး္လန ္တက္စာလတခ် ္ ရံိေီ တူးေဖစ္ာုျံ်္းလိ ္် န္းပဳသန ္ေုျမေ စာကတ္ူးေဖစ္ာမန့္နန္းကိိ  ပဳသံိးုျ   

မန္ုျဖစ္ေပဳသစာေၾကစာ့်္ ပဳသတ  ပဳသိကိ္ တခ်္းမွ ေုျမပဳသစားမ စားတူးေဖစ္ာုျံ်္း ွ့်္ ပဳသတ  ပဳသိကိ ္ုျ ်တ္ခ်္ စိ ံိထစား  

ုျံ်္းမ ိ း ုျ  လိ ္ီ  ါပဳသန္။ မိိးတခ်္းကစာလတခ်္ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စား ံိထစားေပဳသစာေနီစာတခ် ္ ေုျမပဳသစား ံိိ် ္မစာ 

မီိွ ါက ေုျမုျ ိ က ုျံ်း္ ွ့်္ လိ ္်နး္ပဳသံိးရစာဥ္မ စား ေမစာ်္းနွ်္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေုျမမနေီပဳသစာေနီစာမ စားတခ်  ္ေုျမ 

တိကိ္စစားုျံ်္းမ စား ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ေီ ဝိိ်္းကန္နွ် ့္ုျ ဒါးံြကန္မ စားမ ွေီမ စားကိ ိ လြီန ္ စခန္္ထတိ္ုျံ်္း 

တိိ္ေၾကစာ့်္ ေုျမႀကီး တခ် ္း စိမ့္ဝ်္ုျံ်္း မ စားလန္း ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ် ္ စကရ္  ီစားမ စား  ွ် ္ ့

လိ ္်နး္ပဳသံိးရစာဥ္မ စားမွ ေလစာ်္စစာအ/ီ စကပ္ဳသံိးအီမ စား မေတစ္ာတအ ရိိဖတိ္/ရိိစမိ့္ုျံ်္းမ စားေၾကစာ့်္ ေုျမ 

 ီန ္ေပဳသခးကိိ ေလ စာ့နနး္ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။  

လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလတခ်္ လ ိ္်န္းမ စားီ န္စားုျံ်္း ွ့်္ ဖ က္ပဳသမိ္းုျံ်း္ တိ္ိေၾကစာ့်္ ေုျမုျ နေ္ဖစ္ာုျံ်္း/ 

 ေုျမုျ န္ဖ္ိိုျံ်္းမ စား ုျ  လ ိ္ီ ါပဳသန္။ ေီ ဝိိ်္းကနန္ွ့်္ုျ ဒါးံြကန္မ စားမွ ေီမ စားကိ ိ စခန္္ထတိ္ုျံ်း္တိိ္ေၾကစာ့်္ ေုျမ 

ႀကီး တခ်္း စိမ့္ဝ်္ုျံ်္းမ စားလန္း ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ်္ စကရ္  ီစားမ စား ွ့်္ လိ ္်န္းပဳသံိး 

ရစာဥ္မ စားမ ွ ေလစာ်္စစာအီ/စကပ္ဳသံိးအီမ စား မေတစ္ာတအ ရိဖိိတ္/ရိိစိမ့္ုျံ်္းမ စားေၾကစာ့်္ ေုျမ ီန ္ေပဳသခး 

ကိိ ေလ စာန့န္းေစ ိိ်္ ါပဳသန။္  

၇.၃.၅ အနူပံဳသံ  ွ် ့္ တနိ္ံ ါုျံ်း္ ပဳသကေ္ီစာက ္ိိ် မ္မမ စား 

လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလတခ် ္ တန္ေအစာက္ေီးလ ိ္်န္း ွ့်္ မီးစကတ္ိိ္မွ ထခက္ီိွလစာေပဳသစာ  ပဳသမံ စားလ၊ 

လိ ္်နး္ပဳသံိးရစာဥ္ပဳသခစားလစာုျံ်္းတိိ္ေၾကစာ့်္ အူနပံဳသံမ စား ထခက္ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန။္ 

လ ိ္် နး္လန ္တက္စာလတခ် ္ ေက စာက္ံခြစက္လ၊ ေက စာက္မမန္္ႀကတိ္စက္လ၊ မီးစက္ ွ် ့္ ုျဗ န္းစကတ္ိိ္ လန ္

 တ္ုျံ်း္လ၊ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥမ္ စား ေမစာ်္း ွ်ု္ျံ်္း ွ် ့္ ေမစာ္ေတစ္ာအိိ်က္ရမ္ စားပဳသခစားလစာုျံ်္းတိိ္ေၾကစာ့်္ အူန ံ

ပဳသံမ စားုျဖစ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ ပဳသတ  ပဳသိကိ ္တခ်္းတခ်္ ရမ္းေဖစာက္ံ ခြုျံ်္းေၾကစာ့်္လန္း ပဳသတ  ပဳသိကိ ္ 



86 
 

တခ်္းီိွ ေ စာကမ္ိိ်္း လိ ပ္ဳသမစားမ စား  ွ်္ ့ လိ ပ္ဳသမစားမ စား  ေ ္ အူနပံဳသံ ွ့်္ တိန္ံါမမမ စား ထခက္ီိွ ိိ်္ ါ 

ပဳသန္။ 

လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလတခ်္ ဖ ကပ္ဳသိမ္းေီး/ီ န္စားေီးလိ ္် န္းမ စားမွ ထခက္ီိွလစာေပဳသစာ  ပဳသံမ စားလ၊ မီးစကလ္၊ 

စကရ္  ီစားမ စား ီ ္နစားုျံ်္း/ဖ က္ပဳသမိ္းုျံ်း္လ၊ ေမစ္ာေတစ္ာအိိ်က္ရမ္ စားပဳသခစားလစာုျံ်္း ွ် ့္ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ ္

ပဳသခစားလစာုျံ်္း တိိ္ေၾကစာ့်္ အနူံပဳသံမ စား ထခက္ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။  

၇.၃.၆ ကနိး္ေနေေီေန ေဂဂစနစ ္ေ ္ပဳသကေ္ီစာက ္ိိ် မ္မမ စား 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာုျံ်္းလိ ္် နး္တခ်္ ကိနး္ေနေေီေန ေဂဂစ နစ ္ေ ္ပဳသက္ေီစာက ္ိိ်္မမမ စားမွ စစားက က ္

 ေုျ စာ်္းလြပဳသခစားုျံ်္းပဳသန ္  ိကုျဖစ ္ိိ်ေ္ုျံီိွေပဳသစာ  က  ိးပဳသက္ေီစာက္မမုျဖစ္ ါပဳသန္။ စစား က က္ေုျ စာ်္းလြ 

ပဳသခစားုျံ်္းပဳသန ္ လိ ္်နး္ကစာလ (၃) ံလိံိးတခ်္ ုျဖစ္ေ ္ ိိ်္ံ ီး ရစာရီေုျ စာ်္းလြုျံ်္း (ပဳသိိ္)  ုျမြေုျ စာ်္း 

လြုျံ်း္ ုျဖစ္ ိိ်္ ါပဳသန္။ ပဳသိိြေပဳသစ္ာ ရံိေီ လိ က္ခကပ္ဳသန္ ေတစာေတစာ်ထ္ူထ ္ံ  ီး ပဳသစားီြတိီ စစာစန္ေ ါ 

မ စားေပဳသစာ ေနီစာမ ိ းတခ်္ တန္ီွိေနုျံ်္းမဂတိ္ု ြ လူေန ိမ္မ စား ွ့်္ ပဳသိ မ္ကခစာေဝးေပဳသစာေနီစာတခ် ္ တန္ီွိ 

 ါ ပဳသန္။ ထိိ္ေၾကစာ့်္ ကိနး္ေနေဂဂစနစ္ ေ ္ပဳသက္ေီစာက္ ိိ်္မမမ စား ေနုျဖ့်္ ေီ တးူေဖစာ္ုျံ်္း လိ က္ိိ်္ီန ္

ပဳသစ္ ်္ုျံံ   ခရ္မ စားီွ်း္လ်္းုျံ်္းလ၊  ုျ ်အ္်္/တန္ေအစာက္ုျံ်း္လ၊ လိ ္်န္းံ ီးေနစာက္ ီ ္နစား/ဖ ကပ္ဳသိမ္းုျံ်္းလ၊ 

အူနပံဳသံ မ စားထခက္ေ ္လစာုျံ်္းလ၊ စခန္္ စ္ နရ ္ ွစ္ ွ် ့္ ဖိန္မမန္္မ စား  က ေီစာက္ုျံ်း္ ွ့်္ ေဒပဳသမ ိ းီ်္း 

မဂတိ္ေပဳသစာ မ  ိးစတိ္မ စား (  ကိ စားုျဖ့်္ ေ ါ်္း ်္) ဝ်္ေီစာက္လစာ ိိ်္ုျံ်္းတိိ္ ုျဖစေ္ ္ လစာ ိိိ်္ ါပဳသန။္ 

ထိိ္ ုျ ် ္ရံ ိ ေီ တးူေဖစ္ာမန့္လိ က္ခက္ပဳသန ္ နီး နစားတခ်္ မိးိကစာလမပွဳသစာ ေတစာ်္က ေီမ စားေၾကစာ့်္ 

ေီီိွံ ီး  ုျံစား ကစာလမ စား (ေ ခ ွ့်္ေအစာ်္း) တခ်္  ုျမြစီးအ်း္ေနေပဳသစာ ေံ စာ်း္ေုျမစ္ မီိွေပဳသစာေၾကစာ့်္ 

ေီေနေဂဂစနစ ္ ေ ္ပဳသက္ေီစာက္ ိိ်မ္မမွစာ  လခန္နန္း ါး ါပဳသန။္ 

၇.၃.၇ စခန္္ စ ္စုနး္မ စား 

လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလ ွ့်္ လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလတခ်္ ီိံးံန္း ွ့်္ ဝန္ထမ္းတနး္လ စားမွ  မိမက္လ၊ စကတ  

 ွ့်္  ုျံစား ေအစာကလ္ိ ္ေီး/ဖ ကပ္ဳသိမး္ေီးပဳသံိး စုန္းလကက္ န္မ စားလ၊ မီးဖိေိအစာ်္မွ စစားၾကခ်္းစစားက န္ မ စား 

နွ့်္  ိ ပ္ဳသိိး စစား စစာမ စားလ၊ လိ က္ခက္ ီရိစာီွ်း္လ်္းုျံ်္းေၾကစာ့်္ ထခက္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ စခန္္ စ ္  စိိ် ္

 ံြမ စား ွ်္ ့ ပဳသတ  ပဳသိကိတ္ူးေဖစ္ာီန္္ ုျ ်္အ်္ီစာမွ ထခက္လစာေပဳသစာ ေုျမစစာမ စား စပဳသန့္ ေုး   ီစာရ ္

မီွိေပဳသစာ စခန္္ စ္ စိိ် ္ံြမ စား ထခက္ီိွ ါမန္။ စခန္္ စ္ ီန္ ေနုျဖ့်္ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္/စက္မ စားမ ွထခက္ီ ိွ 

လစာေပဳသစာ စက္ပဳသံိးအ ွီ့်္ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်ရ္စာ ိိက္စခန္္ စ္ ီနပ္ဳသန္ ေုး   ီစာရ္ီ ွိေပဳသစာ စခန္္ စ္ ီန ္

 ုျဖစ္ ထခက္ီိွလစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ုျ ်္ ဝနထ္မး္မ စား ေီံ ိ းုျံ်း္လ၊ လိ ္်နး္ပဳသံိး စုန္းမ စား ေအးေၾကစာုျံ်္း ွ်္ ့

 ိမပ္ဳသစာမလွန္း စခန္္ စ္ စိိ် ္ ံြလ၊  ီန ္ ွ်္ ့ ံိးိ ေ်ခ္မ စား ထခက္ီွလိစာ ိိ်္ ါပဳသန။္ 

လ ိ္် နး္လန ္တက္စာလတခ် ္ ေီ ပဳသတ  တးူေဖစ္ာထတိ္လိ ု္ျံ်္းလိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း အ့်္အ့်္မ ွ

က န္ီိွ ေနေပဳသစာ ေီ ပဳသတ  မ ါဝ်ပ္ဳသန့္ ေုျမစစာ စိိ် ္ံြ ွ့်္ ေမ စာစ်္မွေမ စာီန္မ စား ထခက္ီွိုျံ်္း  ွ် ့္ ေီ  

ဝိိ်္းပဳသန့္ ကန္မွ စခန္္ စ္ ီန္ထခက္ီွိုျံ်း္မ စား ေတခ္ီ ိိ်္ ါပဳသန။္ ၎ ုျ ် ္ ီံိးံန္း ွ့်္ဝန္ထမ္းတန္းလ စား 

(ီံိးပဳသံိး ွ့်္  ုျံစားဝနထ္မး္ေအစာ်ပ္ဳသိံး စုန္းမ စား)လ၊ ပဳသိေိလစာ်္ီံိ (ပဳသစတ္ိိပဳသစ္စမ စားလ၊ ပဳသံတိပိဳသံစမ စား  ွ်္ ့
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 ုျံစားလိ ္်န္း ံခ် ပ္ဳသိံး စုန္းမ စား)လ၊ စစားဖိိေအစာ်္ (စစားၾကခ် ္းစစားက န္မ စားလ၊  လ ္စတစ ္ိတမ္ စား ွ့်္ 

 ုျံစားေပဳသစာမီးဖိိေံ စာ် ္ ပဳသိံး စုန္းမ စား)မ စားမ ွ ေုး   ီစာရ္မီွေိပဳသစာ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား ထခက္ီ ွိလစာ ိိ်္ ါ 

ပဳသန္။ ၎ ုျ ်္ လိ ္်နး္ ပဳသံိးရစာဥ္/စကရ္  ီစားမ စား (စကပ္ဳသိံးအီမ စားလ၊ ေံ စာအီ ွ့်္ ဒီဇရအ္ီမ စား)လ၊ ုျ ဒါး  ွ်္ ့

အိိ်ရ္စာ ိိကပ္ဳသံိး ေီ ဖမ္္း ပဳသန့္ေနီစာ (ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္)မ စားမ ွ ေုး   ီစာရ္ီွေိပဳသစာစခန္္ စ္ စုန္းမ စား 

ထခက္ီွိလစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ၄်း္စခန္္ စ္ စုန္းမ စားကိ ိ စနစတ္က  ကိိ် ္တခရ္ုျံ်္းလ၊ ထိန္းပဳသမိ္းုျံ်္း ွ် ့္ စခန္္ စ္ုျံ်္း 

မ စား မုျ  လ ိ္ ါက      တ္ဝနး္က ်္ီ ိွ ေလလ၊ ေီ ွ့်္ ေုျမထြပဳသိိ္ စိမ့္ဝ်္ေီစာကပ္ဳသခစား ိိ်္ံ ီး  လူ ွ့်္ တိီစစာစန္ ေ ္ 

ထိံိကိ္ ိိ်္ ါပဳသန။္ 

၇.၃.၈ က နး္မစာေီး ွ့်္ ေုး   ီစာရ္က်း္႐ွ် း္ေီး ေ ္ ပဳသကေ္ီစာက ္ိိ် မ္မမ စား 

လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလ ွ့်္ လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလမ စားတခ်္ တနေ္အစာက္ေီး/ဖ ကပ္ဳသိမ္းေီး ကစာ 

လတခ်္ လိ ္ေပဳသစာလိ ္ေအစာ်္ံ ကမ္ စား (ေလးလံေပဳသစာ  စုန္းမ စားုျ  တက္ လစာုျံ်္းလ၊ အူနပံဳသံလ၊ ဖနိ္မမန္္မ စား 

စပဳသန္ုျဖ့်္)လ၊ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စားနွ့်္ စကရ္  ီစားမ စားေၾကစာ့်္ မေတစ္ာတအ ထိံိကိ္ဒၸ္ီစာီုျံ်္း  ွ်္ ့

 အ ိ္ ေတစာက္ုျဖစေ္စ ိိ်္ေပဳသစာ ီစာမ စား (ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်ရ္စာ ိိက္)  စား လိ ္် န္းံခ်ပ္ဳသံိးကစာကခရေ္ီး 

 စုန္းမ စားမ ါုြ ကိိ်တ္ခရပ္ဳသိမ္းအန္းုျံ်္းတိိ္ေၾကစာ့်္  လ ိ္ပဳသမစားမ စား၏ က န္းမစာေီး ေ ္  က ိ း 

ပဳသက္ေီစာက္မမမ စား ုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

လ ိ္် နး္လန ္တက္စာလတခ် ္ ရံိေီ တူးေဖစ္ာုျံ်္းလိ ္် န္းပဳသန ္ေုျမေ စာကတ္ူးေဖစ္ာမန့္နန္းကိိ  ပဳသံိးုျ   

မန္ုျဖစ္ေပဳသစာေၾကစာ့်္ တူးေဖစာ္စဥ္တခ် ္ ေုျမမုျ ိ က ေစီန္ ေုးနံီ ံမ စား စား ကစာီံထစားမမမ စားမစွာ ံိိ်္မစာစခစာ 

ကစာီံမထစားုျံ်္းလ၊ တူးေဖစ္ာံ ီးေနီစာမ စားတခ်္ ေုျမုျ န္္ဖိိ္ုျံ်္း စား ေပဳသံ စာစခစာ မလိ ္ံြ့ ါက ေုျမုျ ိ ုျံ်္းလ၊   ပဳသတ   

ပဳသိကိ္ တခ်္းီိွ ေုျမေ စာကလ္ိ ပ္ဳသစားမ စားပဳသန္ ေ စာ်အ္ီဂ ် ္ွ်္ ့  လ်္းေီစာ် ္ လံိေလစာက္စခစာ မီီိွုျံ်္း 

မ စား ုျဖစ္ေ ္ ိိ်္ ါပဳသန။္ ထိိ္ုျ ်္ ရမ္းေဖစာက္ံခြုျံ်္း ွ့်္ ေက စာက္ႀကတိ္ံ ခြစက္တိိ္မွ ေက စာက္စေက စာက္နမ စား 

လ ့်္ထခကလ္စာုျံ်္းလ၊ လိ ္်နး္ပဳသံိးစကရ္  ီစားမ စား လန ္တ္ုျံ်း္နွ့်္ ုျ ်အ္်္ုျံ်း္လ၊ လ ိ္်နး္ပဳသံိးရစာဥ္မ စား 

 ေမစာ်္း ွ် ္ုျံ်္း တိိ္ေၾကစာ့်္ မေတစ္ာတအ ထိံိကိ္ဒၸ္ီစာီုျံ်္းမ စား ုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါ ပဳသန္။  

ထိိ္ ုျ ်္ ေီ  ေီစာ ေ ွစာမွ ုျ ဒါးဖမ္းီန္ တခက္ မီး  ူေ းပဳသန့္ ံ နိ္တခ်္ ုျ ဒါးေ်ခ္မ စား ထခက္ီိွလစာ 

 ိိ်္ုျံ်္းလ၊ အိိ်္ရစာ ိိက္ကိ ိ ီန္ေဖ စ္ာီစာတခ်လ္န္း ံ န္် ံ ါတ ္(၇) ေ စာက္နန္းေပဳသစာ  ီန္ုျဖ့်္ ေဖ စ္ာ ါ 

က  အိ ေ္်ခ္ထခက္ လစာ ိိ်္ုျံ်္းလ၊ ုျ ဒါး ွ့် ္အိိ်ရ္စာ ိိကက္ိိစနစတ္ က ပဳသိိေလွစာ်ထ္စားမမမီွိုျံ်း္လ၊ ေီ ဝိိ်္းုျံ်္းလ၊ 

ုျ ဒါးဖမ္းုျံ်း္လ၊ မီးဖတိ္ုျံ်း္ ွ် ့္ အိိ်ရ္စာ ိိက္ပဳသံိးစခြုျံ်း္ လ ိ္်န္းမ စားေအစာ်္ီ ခက္ီစာတခ်္ တစ္ကိရိ္ီန ္

ကစာကခရေ္ီး  ပဳသိံး ေအစာ်္ စုန္းမ စား (ီစာုစာလက ္ိတလ္၊ လန္ီွန္ဖိန လ္၊ နွစာေံါ်္းစီးလ၊ မ က္မွန္)တိိ္ုျဖ့်္ 

စနစ္တက ကိိ် ္တခရ္ ပဳသိံးုျ  ုျံ်္းမီွိ ါက လိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္တခ် ္  ေီုျ စား ွ့်္  ပဳသက္ီမလမး္ေၾကစာ်္း 

အိိ်္ီစာ က န္းမစာေီးအိိ်္ီစာပဳသက္ေီစာက္မမမ စားုျဖစ ္ေ ္လစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ေနစာက္ ကူးစကတ္တ္ေပဳသစာ ေီစာ 

ဂါမ စား (်ွကဖ္ စားလ၊ ဝမး္  က္ဝမ္းေလ ွစာလ၊ ဖ စားနစွာုျံ်္း) မ စားလန္း  လခရ္တကူဝ်္ေီစာကလ္စာ ိိ်္ ါပဳသန္။ 
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၇.၃.၉ မးီေုး   ီစာရပ္ဳသကေ္ီစာက ္ိိ် မ္မမ စား 

လိ ္်နး္ကစာလ (၃) ံလိံိးတခ် ္ ေလစာ်္စစာအီမ စားပဳသိေိလစာ်္ထစားုျံ်္းလ၊ လွ  ္စစဝ္ါရစာႀကိ းေီွစာ့ုျဖစ္ုျံ်္းလ၊  ုျံစား 

မီးေလစာ်္ေစတတ္ေပဳသစာ စုန္းမ စား ( လိ ္ံခ်  ္တခ်္းမွ ပဳသစပ္ဳသစားလ၊ ပဳသစက္ိိ်္းေုျံစာက္နွ့်္ မီးေလစာ်လ္ခရ္ 

တတ္ေပဳသစာ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား) စိ ံိုျံ်္းတိိ္ေၾကစာ့်္ မီးေုး   ီစာရ္ုျဖစေ္စ ိိ်္ ါပဳသန။္ 

၇.၃.၁၀ လမူမစးီ ခစားေီးအိိ် ္ီ စာ  က  ိးပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

လိ ္်နး္ကစာလ (၃) ံ လိံိးတခ် ္ ေီ တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်း္လိ ္်နး္ေအစာ်္ီခက္ီန ္တခက္ ကကခမ္းက ်္ ဝနထ္မး္ 

 ွ့်္  ုျံစားေပဳသစာ လိ ပ္ဳသမစားမ စား လိိ  ္ေပဳသစာေၾကစာ့်္ ေဒပဳသ တခ်္းတခ်္  လ ိ ္ကိိ် ္ ံခ် ့္  လမ္း 

မ စား ေ  ္ေ ါက္လစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ေဒပဳသတခ်္း လိ  ္ကိိ် ္မ စားီီိွကစာ ေဒပဳသံံမ စား၏ဝ်္ေ်ခ တိိးတက ္လစာံ ီး 

လူေနမမ အ့်္ တနး္လန္း တိိးတကလ္စာမန္ ုျဖစ္ ါပဳသန္။  

၇.၄ ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စားကိ ိ ကြုျဖတမ္န့္ ံ ဥး္က န္နး္လမး္မ စား 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္းေအစာ်္ီခကု္ျံ်္းေၾကစာ့်္  တ္ဝနး္က ်္ ွ်္ ့လိ ပ္ဳသစားမ စားေ ္ုျဖစေ္ ္ 

လစာ ိိ်္ေံ ီွိေပဳသစာ ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစားပဳသန့္ပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိိ  ကြုျဖတတ္ိိ်္းတစာပဳသန့္ ပဳသတမ္ွတ္ံ  က ္

 ေုစာ်္မ စား ွ့်္ ၎၏ တိိ်း္ တစာမ စားုျဖစ္ေပဳသစာ ထိံိကိမ္မ မစာၸ (Magnitude)လ၊ ၾကစာုျမ့်္ံ ိန္ (Duration)လ၊ 

 တိိ် ္း တစာ (Extent)  ွ် ္ ့ ႀကိမ္ မနး္ (Probability) မ စားကိိ  ေုျံံံ္ ေလ့လစာအန္းစစ္ုျံ်္းကိိ ုျ  လိ ္ 

ံြ္ ါပဳသန။္ ံ ဥ္းက ္ေလ့လစာပဳသန့္ နန္းလမ္းမ စားကိိ ေ စာက္ ါ ဇရစားတခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစား ါ ပဳသန္။  

ဇရစား (၇.၁) - ပဳသကေ္ီစာကမ္မကိ ိ ကြုျဖတတ္ိိ် း္တစာပဳသန့္ ပဳသကမ္တွ္ံ  ကေ္ုစာ်မ္ စား ွ့်္ ၎၏ တိိ် း္ တစာမ စား 

 ကြုျဖတ ္
နနး္လမး္ 

 တိိ် း္ တစာမ စား 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

 မစာၸ 
(Magnitude-

M) 

ပဳသိပဳသစာထ်္ီွစား 
ေပဳသစာထိံိိက္မမမီွ ိ

 နန္း
်ရ္ထိံိိက္မမ ွ်္
့  တ္ဝန္းက ်္ 
ေ ္ပဳသက္ေီစာက ္
မမမီွ ိ

 လရ္ လတ္ 
 ွ့်္  တ္ဝန္း
က ်္ေ ္
ပဳသက္ေီစာက္မမ 
 နန္း်ရ္ီွိ 

ပဳသက္ေီစာက္မမ
 ုျမ့်္ ွ့်္  တ္ 
ဝန္းက ်္ ေ ္ 
ပဳသက္ေီစာက္မမ 
ပဳသိပဳသိပဳသစာပဳသစာ 
မီွ ိ

ပဳသက္ေီစာက္မမ 
 လခန္ုျမ့်္ ွ့်္ 
 တ္ဝန္းက ်္ 
 ေ ္ပဳသက ္
ေီစာက္မမီွ ိ

ၾကစာုျမ့်္ံ ိန္ (D
uration-D) 

၀-၁  ွစ ္ ၂-၅  ွစ ္ ၆-၁၅  ွစ ္ ၁၅ ွစ္ ထက္  ံမြတမ္း 

 တိိ်္း တစာ 
(Extent-E) 

စီမံကိန္း 
 ီိရစာတခ်္း 

နရ္ေုျမ တခ်္း ေဒပဳသတခ်္း  ိိ်္်ံတခ်္း  ိိ်္်ံီ ု္ျံစား 

ႀကိမ္ မန္း (Pro
bability-P) 

လိံးဝုျဖစ္ ိိ်္ ေံ 
မီွိုျံ်္း 

ုျဖစ္ ိိ်ေ္ံ  
မီွိုျံ်္း 

ုျဖစ္ ိိ်ေ္ံ  ီွုိျံ်္း 
လိံးဝ 

ုျဖစ္ ိိ်ေ္ံ 
 ီွိုျံ်္း 

တိတိက က  
ုျဖစ္ ိိ်ေ္ံ 
 ီွိုျံ်္း 
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ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစားေပဳသစာ  မတွက္ိိ ေ စာက္ ါ ိေံပဳသနန္းုျဖ့်္တခက္ံ က္ံြ္ ါပဳသန္။ 

ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစားေပဳသစာပဳသက္ေီစာက္မမ(SP)=( မစာၸ+ၾကစာုျမ့်္ံ ိန္+နရ္ ရ ္တိိ်္း တစာ)x 

ုျဖစ္တနစ္ခမ္းႀကိမ္ မနး္ 

ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစားေပဳသစာ ပဳသက္ေီစာက္မမ၏ တခက္ံ က္ီီွိမမကိိ  ေုျံံံ္  ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစားေပဳသစာ 

ပဳသက္ေီစာက္မမကိိ ေ စာက္ ါ တိိ် ္း  မ  းိ စစားံခြုျံစား ပဳသတ္မွတထ္စား ါပဳသန္။ 

ထိံ ိိကမ္မ၏  က  းိပဳသကေ္ီစာကု္ျံ်း္ ပဳသပိဳသစာမမ 

ပဳသိပဳသစာထ်္ီ စွားေပဳသစာပဳသကေ္ီစာကမ္မ ပဳသကေ္ီစာကမ္မ  အ့်္ 

၁၅ ေ စာက ္  လခန္နန္း 

၁၅-၂၉ နန္း 

၃၀-၄၄  လရ္ လတ္ 

၄၅-၅၉ ုျမ့်္ 

၆၀  ွ့်္ ထက္  လခန္ုျမ့်္ 

 ကြုျဖတု္ျံ်္းနနး္လမ္း ီ ပဳသက္ေီစာက္မမ အ့်္ လခန္နန္း  ွ်္ ့နန္း ပဳသန ္ တဝ္န္းက ်္ ွ့်္ လိ ပ္ဳသစား 

မ စားေ ္ပဳသိပဳသစာထ်္ီ ွစားေပဳသစာပဳသက္ေီစာက္မမ ွ့်္ ထိံိကိ္မမမီွိ ိိ်္ ါ။ ပဳသကေ္ီစာက္မမ အ့်္ လရ ္လတ ္

ပဳသန ္ တ္ဝန္းက ်္ ွ့်္လိ ပ္ဳသစားမ စားေ ္ ပဳသက္ေီစာက္မမ ွ့်္ထိံိကိ္မမ  နန္း်ရ္ီွိ  ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိေၾကစာ့်္ 

ရ်္း အ့်္တခ်္ေလွ စာ့ံ ီမန္ စ ီစဥ္မ စားကိ ိ လိ ္ေအစာ်္ီနလ္ိ ိ ္ ါပဳသန္။ ပဳသက္ေီစာက္မမ အ့်္ုျမ့်္ 

 ွ့်္  လခန္ုျမ့်္ပဳသန ္ တ္ဝနး္က ် ္ွ့်္ လိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္ပဳသပိဳသစာထ်္ီစွားေပဳသစာ ပဳသကေ္ီစာက္မမ ွ့်္ ထိံိကိ္မမ 

ီိွ ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိေၾကစာ့်္ ရ်္း အ့်္တခ်္လန္း  တဝ္နး္က ် ္ွ့်္လိ ္ပဳသစားမ စား တခက္ ေလွ စာ့ံ  ီမန ္ စ ီ

 စဥ္မ စားကိိ စီမကံိန္း တခ်္း စနစတ္က  ေအစာ်္ီခကပ္ဳသ့်္ ါပဳသန။္  
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ဇရစား (၇.၂) လ ိက္ခကု္ျ ်အ္်က္လလ၊ လန ္တက္စာလ ွ့်္  တိ္ပဳသမိး္ုျံ်း္ကစာလတခ် ္ုျဖစ္ေ ္နိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ ပဳသကေ္ီစာကမ္မူ စား က ဥး္ံ    ္

စဥ ္
 တဝ္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာ    
 ံ က ္လကမ္ စား 

စမီကံနိး္၏ လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား 

ုျဖစ ္ိိ် ေ္ံ ီွေိပဳသစာ  တဝ္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာ 
ထိံ ိကိမ္မပဳသိပဳသစာံ က ္

ပဳသိပဳသစာထ
်္ီ စွားေပဳသစာ 

ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 
 အ့်္ 

 မစာၸ ၾကစာုျမ့်္ံ နိ ္
 တိိ် း္ 
 တစာ 

ႀကမိ ္မနး္ 
ပဳသပိဳသစာ  

ထ်္ီ စွားေပဳသစာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

လ ိက္ခက ္ုျ ်အ္်က္စာလ 

၁။ ုျမ်္ကခ်္း ပဳသစာဒ 

❖ လိ ္ကခက္ ီိရစာပဳသတ္မွတ္ုျံ်္း ွ့်္ လမ္းေဖစာက္လိ ္ုျံ်္းလ၊  

❖ ပဳသုစာဝ  ေလ စာက္ေ ါက္ေီစာက္ေနပဳသန့္   ်္မ စားကိိ ံိတထ္ခ်္ီွ်္းလ်္းဖရ္ီွစားုျံ်္းလ၊ 

❖  ေအစာက္ ဦးမ စား တန္ေအစာက္ုျံ်္းလ၊  

❖ တူးေဖစာ္မန့္ပဳသတ  ပဳသိိက္္  တခ်္းမွ ေုျမစစာမ စား စား စိ ံိုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ လိိ  ္ေပဳသစာ စက္ စုန္းမ စားထစားီန္ ေုျမေနီစာ ီွ် ္းလ်္းုျံ်္း  ွ် ့္ ေုျမနိွုျံ်္း။ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နန္း 

၂။ ေီ ီန္ ေပဳသခး 

❖ ပဳသတ  ပဳသိိက္ တခ်္းမွ ေုျမစစာမ စား မိိးေီ ွ့်္ တူ စီးေမ စာပဳသခစား ိိ်္ုျံ်္းလ၊ 

❖   ်္မ စား ီွ်္းလ်္းုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေီစီးေီလစာမ စား   က္စီးပဳသခစားုျံ်္းလ၊  

❖ ေီံ ိ းကန္လ၊  ိမ္ပဳသစာ ွ့်္ စစားဖိိေံ စာ်္မွ  နစ္ေၾကးမ စားထခက္ီွိုျံ်္းလ၊ 

❖ မီးစက္ ွ့်္ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စားမွ စက္ပဳသံိးအီ/ဒီဇရ္ မေတစာ္တအ ရိိဖိတ္/စိမ့္ုျံ်္း။ 

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နန္း 

၃။ ေလ ီန္ ေပဳသခး 

❖ လမ္းေဖစာက္ုျံ်္း ွ့်္ ေုျမီွ်္းလ်း္တန္ေအစာက္ုျံ်္းမွ ဖိန္ထခက္လစာုျံ်္းလ၊ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္ ွ့်္ မီးစက္ေမစာ်္း ွ်္ုျံ်္းမွ ဖိန/္မီးံိိးထခက္လစာုျံ်္းလ၊  

❖ ရစာရီမီးဖိိေံ စာ်္တခ်္ံ က္ုျ  တ္ုျံ်္းမွ မီးံိိးေ်ခ္ထခက္ုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ေုျမီွ်္းလ်္းုျံ်္းမွ ထခက္လစာေပဳသစာ ပဳသစ္ီခက္လ၊ ပဳသစ္ကိိ်္း ွ့်္  မိမက္မ စား မီးီိမြုျံ်္း။ 

၂ ၁ ၂ ၃ ၁၅ နန္း 

၄။ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး 

❖ ုျ ်္အ်္ေီးလိ ္်န္းမ စား တခက္ ေုျမတူးေေုျမုျ ်္ေေုျမဖိိ္ုျံ်္းလ၊ 

❖ ုျ ်္းထန္ေပဳသစာ ေလ ွ့်္မိိးေၾကစာ့်္ ေုျမတိိက္္စစားုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ မီးစက္ ွ့်္ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စားမွ စက္ပဳသံိးအီ/ဒီဇရ္ မေတစာ္တအ ရိိဖိတ္/စိမ့္ုျံ်္း။ 
 

၂ ၁ ၁ ၃ ၁၂  လခန္နန္း 
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၅။ အူနံပဳသံ ွ့်္ တိန္ံါမမ 
❖ မီးစက္ ွ့်္ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စား ေမစာ်း္ ွ်္ုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖  ုျံစား လိ ္ကခက္ုျ ်္အ်္ုျံ်္းလိ ္်န္းမွ အူနံပဳသံမ စား ထခက္ီိွလစာုျံ်္း။ 
၂ ၂ ၁ ၃ ၁၅ နန္း 

၆။ 
ကိန္းေနေေီေ
န ေဂဂစနစ ္

❖ လိ ္ကခက္ီွ်္းလ်္းီန္   ်္မ စားံိတ္ီေပဳသစာေၾကစာ့်္ စစားက က္ေ  စာက္အံိး/  က္စီးုျံ်္းလ၊ 

❖ က န္ီိွ  ်္မ စား ေ ္ ဖိန္မမန္္ ွ့်္  နန္ နွစ္မ စား က ေီစာက္ုျံ်္းလ၊ 

❖ အူနံပဳသံမ စားေၾကစာ့်္  ေ ွစာ့်္ ရွက္ုျဖစ္ုျံ်္းလ၊ 

❖ လမ္းမ စား ေဖစာက္လိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေီေပဳသစာက္ီစာေနီစာမ စား   က္စီးပဳသခစားုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးီ်္းမဂိတ္ေပဳသစာ မ ိ းစိတ္မ စား ဝ်္ေီစာက္လစာ ိိ်္ုျံ်္း (ဥ မစာ - ေ ါ်္း ်္)။ 

၄ ၁ ၃ ၄ ၃၂ 
 လရ္ 
 လတ္  

၇။ 
စခန္္ စ္ စုန္း 
( စိိ်္ ံြ  ွ့်္ 
 ီန္) 

စခန္္ စ ္စိိ်  ္ ြံ 

❖  ေအစာက္ ဦးမ စားမွ  မိမက္  ွ် ့္  ုျံစား ေအစာက္လိ ္ေီးပဳသံိး စုန္းလက္က န္မ စားလ၊ 

❖ မီးဖိိေအစာ်္မွ စစားၾကခ်္းစစားက နမ္ စားနွ့်္  ိ ္ပဳသိိး စစား စစာမ စားလ၊  ွ့်္ 

❖ ပဳသတ  ပဳသိိက္တူးေဖစာ္ီန္္ ုျ ်္အ်္ီ စာမွ ထခက္လစာေပဳသစာ ေုျမစစာမ စား။ 

စခန္္ စ ္ီန ္

❖ ေီံ ိ းေီ  ွ့်္  ိမ္ပဳသစာမွ စခန္္ စ္ ီန္လ၊ နွ့်္ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးစက္ရ  ီစား/ စုန္းမ စား ေအးေၾကစာုျံ်္း  ွ့်္ ပဳသံိးစခြံ  ီး စက္ပဳသံိးအီ။ 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နန္း 

၈။ 
က န္းမစာေီး 
 ွ့်္ ေုး    ီစာရ္ 

❖ ုျ ်္အ်္ုျံ်္း/တန္ေအစာက္ေီးလိ ္်န္းမ စားေၾကစာ့်္ မေတစာ္တအ ထိံိိက္ဒၸ္ီစာီုျံ်္းလ၊ 

❖ လိ ္ကခက္ တခ်္းီိွ အူနံပဳသံလ၊ ဖိန္မမန္္မ စားလ၊  ွ့်္ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စား ေမစာ်း္ ွ်္ုျံ်္း  ွ့်္ စက္ရ  ီစားမ စား တ ္အ်္ုျံ်္း။ 

၂ ၁ ၁ ၃ ၁၂  လခန္နန္း 

၉။ မီးေုး   ီစာရ္ 

❖ ေလစာ်္စစာအီမ စား ပဳသိိေလစာ်္ထစားီိွုျံ်္းလ၊ 

❖ လွ  ္စစ္ဝါရစာႀကိ းေီွစာ့ုျဖစ္ုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 
❖ လိ ္ကခက္ တခ်္းမွ ပဳသစ္ပဳသစားလ၊ ပဳသစ္ကိိ်္းေုျံစာက္နွ့်္ မီးေလစာ်္လခရ္တတ္ေပဳသစာ စခန္္ စ္ 

 စုန္းမ စား) စိ ံိထစားုျံ်္း။      

၂ ၁ ၁ ၃ ၁၂  လခန္နန္း 

၁၀။ လူမမစီး ခစားေီး 
❖  လိ ္ ကိိ်္ ံခ့်္ လမ္း ေ ္ေ ါက္လစာုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ေဒပဳသံံမ စား ဝ်ေ္်ခတိိးလစာံ ီး လူေနမမ အ့်္ တန္း ုျမ့်္လစာုျံ်္း။ 
- - - - - ေကစာ်္း 
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လ ိက္ခက ္လန ္တု္ျံ်း္ကစာလ 

၁။ ုျမ်္ကခ်္း ပဳသစာဒ 

❖ လိ ္ကခက္ ီိရစာီွိ ပဳသုစာဝ ေလ စာက္ ေ ါက္ေီစာက္ေနပဳသန့္   ်္မ စားကိိ ီွ်္းလ်္းုျံ်္းလ၊  

❖ လမ္းေဖစာက္ုျံ်္း ွ့်္ ေုျမတူးေဖစာ္ုျံ်္းလိ ္်န္းမ စားေအစာ်္ီခကု္ျံ်္းေၾကစာ့်္ လိ ္ကခက္  ီိရစာ 

ပဳသန္ နဂိိမူလ  တိိ်္းမီွိုြ ေုျ စာ်္းလြေနုျံ်္းလ၊  ွ့်္  

❖ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ုျံ်္းလိ ္်န္း အ့်္အ့်္ေၾကစာ့်္ ထခက္ီိွလစာေပဳသစာ ေုျမစစာမ စားလ၊ 

၃ ၃ ၁ ၃ ၃၂ နန္း 

၂။ ေီ ီန္ ေပဳသခး 
❖ ေီ ဝိိ်္းကန္မွေီ  ွ့်္ ုျ ဒါးဖမ္းကန္မွ ုျ ဒါး ါေီမ စား စခန္္ထိတ္ုျံ်္းလ၊ 

❖ အိိ်္ရစာ ိိက္ပဳသံိးီန္  ီန္ေဖ စာ္ပဳသန့္ ံါတခ်္လန္း မေတစာ္တအရိိဖိတ္/ရိိစိမ့္ုျံ်္းလ၊  ွ့်္  

❖ စက္ရ  ီစားမ စားမွ ေလစာ်္စစာအ/ီစက္ပဳသံိးအီမ စား ရိိက  စိိမ့္ထခက္မ စားုျံ်္း။ 

၅ ၃ ၂ ၄ ၄၀ 
 လရ္ 
 လတ္ 

၃။ ေလ ီန္ ေပဳသခး 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စား  ွ့်္ မီးစက္မွ ဖိန္မမန္္လ၊ မီးံိိးထခက္ုျံ်္းလ၊ 

❖  လိ ္်န္းတခ်္ပဳသံိးေပဳသစာ ေက စာက္ႀကိတ္ံခြစက္ ွ့်္ ေက စာက္မမန ္္ႀကိတ္စက္တိိ္ လန္ တ္ီစာ မွ 

ဖိန္မမန္္လ၊  မမန ္ ွ့်္ မီးံိိးေ်ခ္မ စား ထခက္ုျံ်္းလ၊ 

❖ ုျ ဒါးဖမ္းီန္ တခက္ မီး  ူေ းပဳသန့္ ံ ိန္တခ်္ ုျ ဒါးေ်ခ္မ စား ထခက္လစာ ိိ်္ုျံ်္းလ၊ 

❖ အိိ်္ရစာ ိိက္ကိိ  ီန္ ေဖ စ္ာီစာတခ်္လန္း ံ န္်ံ ါတ ္ (၇) ေ စာက္နန္းေပဳသစာ 

 ီန္ုျဖ့်္ ေဖ စာ္ ါက  အိ ္ေ်ခ္ ထခက္လစာ ိိ်္ုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ပဳသတ  ပဳသိိက္ တခ်္းတခ်္ ရမ္းေဖစာက္ံခြုျံ်္း။ 

၃ ၃ ၂ ၄ ၃၂ 
 လရ္ 
 လတ္ 

၄။ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး 

❖ မိိးတခ်္းကစာလတခ်္ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စား  ံိထစားေပဳသစာေနီစာတခ်္ ေုျမပဳသစား ံိိ်္ မစာ 

မီိွ ါက ေုျမုျ  ိက ုျံ်္းလ၊ 

❖ ေီ ဝိိ်္းကန္နွ့်္ ုျ ဒါးံြကန္မ စားမ ွေီမ စားကိိ လြီန္ စခန္္ထိတ္ုျံ်္းတိိ္ေၾကစာ့်္ ေုျမႀကီး တခ်္း 

ုျ ဒါး ါေီမ စား စိမ့္ဝ်္ ိိ်္ုျံ်္းလ၊ 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္ပဳသံိးေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းမွ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္မ စား ေုျမအီလ စာေ ္ပဳသိိ္ 

မေတစာ္တအ ဖိတ္စ်္ ိိ်္ုျံ်္းလ၊  ွ် ့္ 

❖ လိ ္်န္းပဳသိံးရစာဥ္မ စားေမစာ်္း ွ်္ုျံ်္း ွ့်္ ုျ ်္အ်္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေံ စာအီလ၊ စက္အီလ၊ ဒီဇရ္အီမ စား 

မေတစာ္တအဖိတ္စ်္ုျံ်္းမွ ေုျမ ီန္ ေပဳသခးနစ္နမ္း  ိိ်္ုျံ်း္လ၊ 

၅ ၃ ၂ ၄ ၄၀ 
 လရ္ 
 လတ္ 
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၅။ အူနံပဳသံ  ွ့်္ တိန္ံါမမ 

❖ ပဳသတ  ပဳသိိက္ တခ်္းတခ်္ ရမ္းေဖစာက္ံခြုျံ်္းလ၊ 

❖ ေက စာက္ံခြစက္  ွ့်္ ေက စာက္မမန္္ႀကိတ္စက္တိိ္ ေုျမ စိိ်္ ံြကိိ ႀကိတ္ံခြီ န္ လန္ တ္ုျံ်္းလ၊ 

❖ ေီ ပဳသတ   ေီစာ ေ ွစာမ စား ါဝ်္ပဳသန့္ ေုျမစစာမ စားကိိ ုျူၱန္းစက ္စား  ပဳသိံးုျ  ္ ေမ စာစ်္ေ ္ 

ပဳသိိ္ မမတ္တ်္ုျံ်္း ွ့်္ တ်္ ိိြုျံ်္းလ၊ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စား ွ့်္ မီးစက္ ေမစာ်္း ွ်္ုျံ်္း။ 

၃ ၃ ၂ ၄ ၃၂ 
 လရ္ 
 လတ္ 

၆။ 
ကိန္းေနေေီေ
န ေဂဂစနစ ္

❖ လိ ္ကခက္ီွ်္းလ်္းီန္   ်္မ စားံိတ္ီေပဳသစာေၾကစာ့်္ စစားက က္ေ  စာက္အံိး/  က္စီးုျံ်္းလ၊ 

❖ က န္ီိွ  ်္မ စား ေ ္ ဖိန္မမန္္ ွ့်္  နန္ နွစ္မ စား က ေီစာက္ုျံ်္းလ၊ 

❖ အူနံပဳသံမ စားေၾကစာ့်္  ေ ွစာ့်္ ရွက္ုျဖစ္ုျံ်္းလ၊ 

❖ လမ္းမ စား ေဖစာက္လိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေီေပဳသစာက္ီစာေနီစာမ စား   က္စီးပဳသခစားုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးီ်္းမဂိတ္ေပဳသစာ မ ိ းစိတ္မ စား ဝ်္ေီစာက္လစာ ိိ်္ုျံ်္း (ဥ မစာ - ေ ါ်္း ်္)။ 

၄ ၃ ၂ ၄ ၃၆ 
 လရ္ 
 လတ္ 

၇။ 
စခန္္ စ္ စုန္း 
( စိိ်္ ံြ  ွ့်္ 
 ီန္) 

စခန္္ စ ္စိိ်  ္ ြံ 

❖ ေီ တူးေဖစာ္ုျံ်္းလိ ္်န္း အ့်္အ့်္မွ ေီ ပဳသတ  မ ါဝ်္ေတစာ့ပဳသန့္ ေုျမစစာ/ စိိ်္ ံြမ စားလ၊ 

❖ ီ ံိးံန္း ွ့်္ဝန္ထမ္းတန္းလ စားမွ စခန္္ စ္စုန္းမ စားလ၊ 

❖ မီးဖိိေအစာ်္မွ စစားၾကခ်္းစစားက နမ္ စားလ၊  လ ္စတစ္ ိတ္မ စား ွ့်္  ုျံစားပဳသိံး စုန္းမ စားလ၊  ွ့်္ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စား ွ့်္ စက္ရ  ီစားမ စားမွ စခန္္ စ္တစာီစာမ စားလ၊ ုက္ထီီ   က္မ စား။ 

စခန္္ စ ္ီန ္

❖ ေမ စာစ်္မွေမ စာီန္မ စား ွ့်္ ေီ ဝိိ် ္းပဳသန့္ ကန္မွ စခန္္ စ္ ီန္ထခက္ီွိုျံ်္းလ၊ 

❖ ဝန္ထမ္းမ စား၏ ံ ိ းေီ ွ့်္ ပဳသံိးေီ စခန္္ထိတ္ုျံ်္းလ၊ 

   ီစာရ္ီ ိွေပဳသစာ စခန္္ စ ္စုနး္မ စား 

❖ လိ ္်န္း ပဳသံိးရစာဥ/္စက္ရ  ီစားမ စား (စက္ပဳသိံးအီမ စားလ၊ ေံ စာအီ ွ့်္ ဒီဇရ္အီမ စား)လ၊ 

❖ ုျ ဒါး  ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္ပဳသံိး ေီ ဖမ္္းပဳသန့္ေနီစာ (ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္စခန္္ စ္)မ စား။ 

၄ ၃ ၁ ၅ ၄၀ 
 လရ္ 
 လတ္ 

၈။ 
က န္းမစာေီး  ွ့်္ 
လံိုျံံ မမ ❖ ေုျမေ စာက္နံီ ံမ စား ံိိ်မ္စာစခစာ ကစာီံမထစားုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေုျမံ  ိက ုျံ်္းလ၊ ၃ ၃ ၁ ၄ ၂၈ နန္း 
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❖ ေုျမေ စာက္လိ ္ပဳသစားမ စားပဳသန္ ေ စာ်္အီဂ ် ္ွ့်္  လ်္းေီစာ်္ လံိေလစာက္စခစာ မီီိွုျံ်္းလ၊ 

လိ ္်န္းပဳသံိးစက္ရ  ီစားမ စား ွ့်္ ရစာဥ္မ စားေၾကစာ့်္ မေတစာ္တအ ထိံိိက္ဒၸ္ီစာီုျံ်္းလ၊ 

❖ ုျ ဒါးဖမ္းီန္ တခက္ မီး  ူေ းပဳသန့္ ံ ိန္တခ်္ ုျ ဒါးေ်ခ္မ စား ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္ကိိ 

 ီန ္ ေဖ စ္ာီစာတခ်္လန္း ံ န္်ံ ါတ္ (၇) ေ စာက္နန္းေပဳသစာ  ီန္ုျဖ့်္ ေဖ စာ္ ါက 

 အိ ္ေ်ခ္ ထခက္လစာ ိိ်္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ က န္းမစာေီး ေ ္ ထိံိကိ္ ိိ်္ုျံ်္းလ၊ 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္ကိိ စနစ္တက  ပဳသိိေလွစာ်္ထစားုျံ်္းမီွိ ါက လိ ္ပဳသစားမ စားေ ္ 

က န္းမစာ ေီးအိိ်္ီစာ ထိံိိက္မမမ စားုျဖစ္ေ ္ ိိ်္ုျံ်္းလ၊  

❖ ေီ ဝိိ်္းုျံ်္းလ၊ ုျ ဒါးဖမ္းုျံ်္း  ွ့်္ မီးဖိတ္ုျံ်္းလိ ္်န္းမ စား ေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္ တစ္ကိိရ္ီန ္

ကစာကခရ္ေီး ပဳသိံး  ေအစာ်္ စုန္းမ စားုျဖ့်္ စနစ္တက ကိိ်တ္ခရ္ ပဳသိံးမုျ  ုျံ်္းလ၊ 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္တိိ္ုျဖ့်္ထိေတခ္ီေပဳသစာ လိ ္ပဳသစားမ စားတခ် ္  ပဳသက္ီမက  ္ုျံ်္းလ၊  ေီုျ စား 

ရစားရံုျံ်္းလ၊ ေံ စာ်္းအိိးုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖  လိ ္လိ ္ပဳသူမ စားလစာုျံ်္းေၾကစာ့်္ ကူးစက္တတ္ေပဳသစာ ေီစာဂါမ စား (်ွက္ဖ စားလ၊ ဝမ္း  က္ဝမ္း 

 ေလွ စာလ၊ ဖ စားနွစာုျံ်္း) မ စားလန္း  လခရ္တကူဝ်္ေီစာက္လစာ ိိ်္ုျံ်္း။            

၉။ မီးေုး   ီစာရ္ 
❖ ေလစာ်္စစာအီမ စား ပဳသိိေလစာ်္ထစားီိွုျံ်္း  ွ့်္ လွ  ္စစ္ဝါရစာႀကိ းေီွစာ့ုျဖစ္ုျံ်း္လ၊  ွ်္ ့
❖ လိ ္ကခက္ တခ်္းမွ ပဳသစ္ပဳသစားလ၊ ပဳသစ္ကိိ်္းေုျံစာက္နွ့်္ မီးေလစာ်္လခရ္တတ္ေပဳသစာ စခန္္ စ္ 

 စုန္းမ စား) စိ ံိထစားုျံ်္း။      

၂ ၃ ၁ ၄ ၂၄ နန္း 

၁၀။ လူမမစီး ခစားေီး 
❖  လိ ္ ကိိ်္ ံခ့်္ လမ္း ေ ္ေ ါက္လစာုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ေဒပဳသံံမ စား ဝ်ေ္်ခတိိးလစာံ ီး လူေနမမ အ့်္ တန္း ုျမ့်္လစာုျံ်္း။ 
- - - - - ေကစာ်္း 
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လ ိက္ခက ္ တိပ္ဳသမိ္းုျံ်း္ကစာလ 

၁။ ုျမ်္ကခ်္း ပဳသစာဒ 

❖ လိ ္ကခက္ တခ်္းီိွ  ေအစာက္ ဦးမ စား ဖ က္ပဳသိမ္းုျံ်္းလ၊ 

❖ လိ ္ကခက္ တခ်္းီိွ စက္ရ  ရစားမ စား ီ ္နစား/ဖ က္ပဳသိမ္းုျံ်္းလ၊ 

❖ တူးေဖစာ္ံ ီး ပဳသတ  ပဳသိိက္ စား ေုျမုျ န္ဖိိ္ီန္ က န္ီိွုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ေီ ပဳသတ  တူးေ ဖစာ္ထိတ္လိ ္ုျံ်း္လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ လိ ္ကခက္တခ်္း ံ ိ ့်္ံခက္ 

မ စားလ၊ ေီ ဝိိ်္းကန္လ၊ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စားလ၊ ုျ ဒါးံြကန္ က န္ီွိုျံ်္း။ 

၃ ၂ ၁ ၄ ၂၄ နန္း 

၂။ ေီ ီန္ ေပဳသခး 

❖ လိ ္်န္းီ ္နစားလိိက္ေပဳသစာ ရစာဥ္မ စား ွ့်္စက္ စုန္းမ စားမွ အီမေတစာ္တအ ဖိတ္ရိိ/စိမ့္ုျံ်္းလ၊ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိး စုန္းမ စားေအးေၾကစာုျံ်္း ွ့်္ ေီ ဝိိ်္းကန္နွ့်္ ုျ ဒါးံြကန္မ စားမ ွေီမ စားကိိ စခန္္ 

ထိတ္ုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ မိိးီစာပဳသီတခ်္ လိ ္်န္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္းလိ ္်န္းမ စားေၾကစာ့်္ ေီစီးေီလစာကိိ  နန္က ေစုျံ်္း။ 

၄ ၂ ၂ ၃ ၂၄ နန္း 

၃။ ေလ ီန္ ေပဳသခး 

❖  ေအစာက္ ဦးမ စား ဖ က္ပဳသိမ္းုျံ်္းလ၊ စက္ရ  ီစားမ စား ီ ္နစားုျံ်္းမွ ဖိန္ထခက္လစာုျံ်္းလ၊ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္ ွ့်္ မီးစက္ေမစာ်္း ွ်္ုျံ်္းမွ ဖိန/္မီးံိိးထခက္လစာုျံ်္းလ၊  

❖ မီးဖိိေံ စာ်္တခ်္ံ  က္ုျ  တ္ုျံ်္းမွ မီးံိိးေ်ခ္ထခက္ုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ေုျမီွ်္းလ်္းုျံ်္းမွ ထခက္လစာေပဳသစာ ပဳသစ္ီခက္လ၊ ပဳသစ္ကိိ်္း ွ့်္  မိမက္မ စား မီးီိမြုျံ်္း။ 

၃ ၂ ၂ ၃ ၂၁ နန္း 

၄။ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး 

❖ လိ ္်န္းမ စား ဖ က္ပဳသိမ္း/ီ ္နစားီန္ တခက္ ေုျမတူးေေုျမုျ ်္ေေုျမဖိိ္ုျံ်္းလ၊ 

❖ ေီ ဝိိ်္းကန္နွ့်္ုျ ဒါးံြကန္မ စားမွ ေီမ စားကိိ စခန္္ထိတ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေုျမႀကီး တခ်္း စိမ့္ဝ်္ုျံ်္းလ၊  

❖ လိ ္်န္းံ ီးေနစာက္ လိ ္ကခက္တခ်္း ံ ိ ့်္ံခက္မ စားလ၊ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စားလ၊ က န္ီွိုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ မီးစက္ ွ့်္ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စားမွ စက္ပဳသံိးအီ/ဒီဇရ္ မေတစာ္တအ ရိိဖိတ္/စိမ့္ုျံ်္း။ 

၄ ၂ ၂ ၄ ၃၂ 
 လရ္ 
 လတ္ 

၅။ အူနံပဳသံ ွ့်္ တိန္ံါမမ 
❖  ေအစာက္ ဦးမ စားဖ က္ပဳသိမ္းုျံ်္းလ၊ စက္ရ  ီစားမ စား ီ ္နစားုျံ်္းလိ ္်န္္းမ စားမွ  ပဳသံလ၊  ွ့်္ 

❖ မီးစက္န့်္ လိ ္်န္းဖ က္ပဳသိမ္းေီး တခက္ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စား ေမစာ်း္ ွ်္ုျံ်္း။ 
၂ ၂ ၁ ၄ ၂၀ နန္း 

၆။ 
ကိန္းေနေေီေ
န ေဂဂစနစ ္

❖ လိ ္ကခက္ီွ်္းလ်္းီန္   ်္မ စားံိတ္ီေပဳသစာေၾကစာ့်္ စစားက က္ေ  စာက္အံိး/  က္စီးုျံ်္းလ၊ 

❖ က န္ီိွ  ်္မ စား ေ ္ ဖိန္မမန္္ ွ့်္  နန္ နွစ္မ စား က ေီစာက္ုျံ်္းလ၊ 
၄ ၂ ၃ ၄ ၃၆ 

 လရ္ 
 လတ္ 
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❖ အူနံပဳသံမ စားေၾကစာ့်္  ေ ွစာ့်္ ရွက္ုျဖစ္ုျံ်္းလ၊ 

❖ လမ္းမ စား ေဖစာက္လိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ေီေပဳသစာက္ီစာေနီစာမ စား   က္စီးပဳသခစားုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးီ်္းမဂိတ္ေပဳသစာ မ ိ းစိတ္မ စား ဝ်္ေီစာက္လစာ ိိ်္ုျံ်္း (ဥ မစာ - ေ ါ်္း ်္)။ 

၇။ 
စခန္္ စ္ စုန္း 
( စိိ်္ ံြ  ွ် ့္ 
 ီန္) 

စခန္္ စ ္စိိ်  ္ ြံ 

❖  ေအစာက္ ဦးမ စားမွ  မိမက္  ွ် ့္  ုျံစား ဖ က္ပဳသိမ္းေီးပဳသံိး စုန္းလက္က န္မ စားလ၊ 

❖ မီးဖိိေအစာ်္မွ စစားၾကခ်္းစစားက နမ္ စားနွ့်္  ိ ္ပဳသိိး စစား စစာမ စားလ၊  ွ့်္ 

❖ ပဳသတ  ပဳသိိက္တူးေဖစာ္ံ ီးေနစာက္ ထခက္လစာေပဳသစာ ေုျမစစာမ စား ွ့်္ ရစာဥ္မ စားမွ ပဳသံိးစခြံ  ီး တစာရစာ။ 

စခန္္ စ ္ီန ္

❖ ေီံ ိ းေီ  ွ့်္  ိမ္ပဳသစာမွ စခန္္ စ္ ီန္လ၊  

❖ ုျ ဒါးဖမ္းကန္မွ စခန္္ထိတ္လိိက္ေပဳသစာ ုျ ဒါး ါဝ်္ပဳသန့္ စခန္္ စ္ ီန္လ၊ နွ့်္ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးစက္ရ  ီစား/ စုန္းမ စား ေအးေၾကစာုျံ်္း  ွ့်္ ပဳသံိးစခြံ  ီး စက္ပဳသံိးအီ။ 

၃ ၂ ၂ ၄ ၂၈ နန္း 

၈။ 
က န္းမစာေီး  ွ့်္ 
လံိုျံံ မမ 

❖ ုျ ်္အ်္ုျံ်္း/တန္ေအစာက္ေီးလိ ္်န္းမ စားေၾကစာ့်္ မေတစာ္တအ ထိံိိက္ဒၸ္ီစာီုျံ်္းလ၊ 

❖ လိ ္ကခက္ တခ်္းီိွ အူနံပဳသံလ၊ ဖိန္မမန္္မ စားလ၊  ွ့်္ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စား ေမစာ်း္ ွ်္ုျံ်္း  ွ့်္ စက္ရ  ီစားမ စား တ ္အ်္ုျံ်္း။ 

၁ ၂ ၁ ၃ ၁၂  လခန္နန္း 

၉။ မီးေုး   ီစာရ္ 
❖ ေလစာ်္စစာအီမ စား ပဳသိိေလစာ်္ထစားီိွုျံ်္း  ွ့်္ လွ  ္စစ္ဝါရစာႀကိ းေီွစာ့ုျဖစ္ုျံ်္းလ၊  ွ်္ ့
❖ လိ ္ကခက္ တခ်္းမွ ပဳသစ္ပဳသစားလ၊ ပဳသစ္ကိိ်္းေုျံစာက္နွ့်္ မီးေလစာ်္လခရ္တတ္ေပဳသစာ စခန္္ စ ္

 စုန္းမ စား) စိ ံိထစားုျံ်္း။      

၁ ၂ ၁ ၃ ၁၂  လခန္နန္း 

၁၀။ လူမမစီး ခစားေီး 
❖  လိ ္ ကိိ်္ ံခ့်္ လမ္း ေ ္ေ ါက္လစာုျံ်္းလ၊  ွ့်္ 

❖ ေဒပဳသံံမ စား ဝ်ေ္်ခတိိးလစာံ ီး လူေနမမ အ့်္ တန္း ုျမ့်္လစာုျံ်္း။ 
- - - - - ေကစာ်္း 

 



97 
 

၇.၅  က  းိပဳသကေ္ီစာက္ုျံ်း္ ွ် ့္ ထိံ ိိကု္ျံ်း္ပဳသပိဳသစာမမအနး္စစု္ျံ်း္  က ဥး္ံ    ္

ထိံ ိကိမ္မ  တဝ္နး္က ် ္ေ ္ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 
 အ့်္ ေဖစ္ာုျ ံ က ္ ုျ ်္အ်္ကစာလ လန္ တ္ကစာလ  ိတ္ပဳသိမ္းကစာလ 

 လခန္နန္း ပဳသက္ေီစာက္မမမီွ ိ ၃ - ၂ 
နန္း ပဳသက္ေီစာက္မမ နန္း်ရ္ီွိ ၅ ၃ ၅ 

 
 လရ္ လတ္ 

ပဳသက္ေီစာက္မမ နန္း်ရ္ီွိ 
၍ ေကစာ်္းမခန္ေစေီးေအစာ်္ 
ီခက္ီန္လိိ  ါ 

 
၁ 

 
၆ 

 
၂ 

 
ုျမ့်္ 

ထ်္ီွစားေပဳသစာပဳသက္ေီစာက္မမ 
၍ ေကစာ်္းမခန္ေစေီးေအစာ်္ 
ီခက္ီန္လိိ   ္

 
- 

 
- 

 
- 

 လခန္ုျမ့်္ ေီီွန္ေအစာ်္ီခက္ီန္မပဳသ့်္ 
ေတစာ္ေပဳသစာ ေန ထစား 

- - - 

စစိေိ ါ်း္ ၉ ၉ ၉ 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္းတခ်္ ထိံိကိ္မမ၏ က  ိးပဳသက္ေီစာက္ုျံ်္းပဳသပိဳသစာမမ အနး္စစ္ုျံ်္း 

ီလဒ ္ီ လ ိ္ကခက္ုျ ်္အ်္ကစာလတခ်္ ထိံိကိ္မမ အ့်္ ( လခန္နန္းလ၊ နန္းလ၊  လရ္ လတ္)လ၊ လိ ္်န္း 

လန္ တက္စာလတခ်္ ထိံ ိိိက္မမ အ့်္ (နန္းလ၊  လရ ္လတလ္၊) လိ က္ခက္ တိ္ပဳသမိ္းကစာလတခ် ္ 

ထိံိကိ္မမ အ့်္ ( လခန္နန္းလ၊ နန္းလ၊   လရ ္လတ္) မ စား ေတခ္ီိွီ ါပဳသန္။ ထိံိကိ္မမ၏  က  းိ ပဳသက္ 

 ေီစာက္ုျံ်္းပဳသပိဳသစာမမ အ့်္ မစာၸ  လရ ္လတ ္  ွ့်္ ုျမ့်္ ပဳသန ္  တ္ဝန္းက ်္ ွ့်္ လိ ပ္ဳသစားမ စားေ ္ 

ပဳသပိဳသစာ ထ်္ီစွားေပဳသစာပဳသကေ္ီစာက္မမ ွ့်္ ထိံိကိ္မမမ စားီွ ိိိ်္ ါပဳသန္။ ပဳသိိ္ေပဳသစ္ာ ရ်း္ထိံိကိ္မမမ စား ပဳသန ္

 ေကစာ်္းမခန္ံ ီး ပဳသ့်္ေတစ္ာေပဳသစာနန္းလမး္မ စားုျဖ့်္ေလွ စာ့ံ  ီန္  ွ် ့္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမြီန္ လိ ိ ္ ါပဳသန္။ 

ထိိ္ေၾကစာ့်္ ဤ စီီ်္ံ ံစစာတခ်္ လိ ္်နး္လိ ္ေအစာ်္ံ က္မ စား တခက္ ေလွ စာ့ံ ီမန္ ့ နန္းလမ္းမ စားကိ ိ

ေဖစာ္ုျ ထစားံ းီ နလီစာလ်္းလက္ကိမမၸီမွ ၄်း္နန္းလမ္းမ စားကိိ  တ္ဝနး္က ် ္  ွ်္ ့ လိ ္ပဳသစားမ စားေ ္ 

ထိံိကိ္ ိိ်္မမမ စား ေလ စာ့နန္းေ စာ်္ လိ ္်နး္ကစာလ (၃) ံိလံိးတခ်္  ေကစာ် ္ထန္ ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ီ  

မန္။  
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၇.၆ ေီ ပဳသတတ  တးူေဖစာ္ထတိ္လ ို္ျံ်း္လ ိ္် နး္ေၾကစာ့်္ ုျဖစေ္ ္လစာ ိိ္်ေ္ပဳသစာ အိးိက  းိမ စား ကိ ိေလ ွစာ့ 
ံ ီမန့္ စ ီစဥမ္ စား 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္း လိ ္်နး္လ ိ္ေအစာ်္ီစာတခ်္ုျဖစေ္ ္ ိိ်္ေုျံီွိေပဳသစာ ပဳသက္ေီစာက္မမမ စား ေ ္ 

မူတန္ံ းီ ထိံိကိ္ က  းိပဳသက္ေီစာက္ုျံ်း္ပဳသိပဳသစာမမ မစာၸ အ့်္မ စားကိလိန္း  ထက္တခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစား ါ 

ပဳသန္။ ထိိေၾကစာ့်္ ပဳသပိဳသစာမမ မစာၸ အ့်္ လိိက္ တ္ဝန္းက ်္ ွ့်္ လိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္ ပဳသကေ္ီစာက္မမ ွ့်္ 

ထိံိကိ္မမေလ စာ့နနး္ေစီန ္တခက္ ေလ စာ့ံ ီမန့္ စီ စဥ္မ စားကိိ စီမံကနိ္း တခ် ္း ေအစာ်္ီခက္ီ  ါ မန္။ 

 ေလ စွာ့ံ  ီမန့္ စ ီစဥ္မ စား ေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္ပဳသိပဳသစာမမ မစာၸ  လရ ္လတ္ုျဖစ္ပဳသန့္  တဝ္န္း 

က ်အ္ိိ်္ီစာ ီန ္ေပဳသခးမ စားကိပိဳသစာ ေလ စာ့နန္းေစီန ္တခက္ ေလ ွစာ့ံ ီမန့္  စီ စဥ္မ စားကိိ ေီးအခြီ  

 ါမန္။ ထိိေၾကစာ့်္ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္လ ိ္်န္း တခက္ စီမကံိနး္၏  ံ ိနက္စာလ အ့်္ 

 လိကိ္ ေလ ွစာ့ံ ီမန့္ စီ စဥ္မ စားကိိ ေ စာက္တခ် ္ ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

ရမး္ေဖစာက္ံ ခြုျံ်း္ေၾကစာ့်္ုျဖစေ္ ္လစာ ိိ်ပ္ဳသန့္ အနူပံဳသမံ စားကိ ိေလ စာ့ံ  မန့္ စ ီစဥ ္

ရမ္းေဖစာက္ံ ခြီစာတခ်္ ထခက္ီ ွိ ိိ်္မန့္အူနံပဳသမံ စားေၾကစာ့်္  နီး တဝ္န္းက ် ္ေ ္ထိံ ိိက္မမ မီိွေစေီး   

တခက္ ရမး္ေဖစာက္ံခြ ံ နိ္ကိ ိ တစ္ေန္လွ ်ပ္ဳသံိးႀကိမ ္ (မနက္လ၊ ေန္လန ္  ွ့်္ နေန) ုျဖ်္ ့

ေန္ ံ နိ္တခ်္ပဳသစာ ေဖစာက္ံခြ  ေစံ ီး ရမ္းေဖစာက္ံခြံ ါနီးတခ်္  ံ က္ုျ  ပဳသ ံီ်ေ္ းံ းီမွ 

ရမ္းေဖစာက္ံ ခြုျံ်္းုျ  လိ ္ ါမန္။ ရမး္ေဖစာက္ ံခြံ ိန ္တခ် ္းတခ်္လန္း ပဳသတ  ပဳသိကိ္  တခ်္းတခ်္ 

 ေုျမေ စာက္လိ ပ္ဳသစားမ စား  ထြတခ်္ မေနေစုြ  ုျ ်္ ပဳသိိ္ ထခက္ံိိ်္းထစား ါမန္။  ေဖစ္ာံခြံ ိန္တခ်္လန္း 

မိိ်္းလ ိ္ပဳသစားမ စားကိိ နစားၾက မ္ စားဝတအ္်္ံ းီမပွဳသစာ လိ ္်နး္ံခ် ္တခ်္းပဳသိိ္ဝ်္ေီစာက္ံ ိိ်္း ါမန္။ 

မိိ်္းံခြံ  ိနက္ိ ိေီးပဳသစားေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ ပဳသတိေ းအိိ် ္းုတိ္မ စား ကိလိန္း လ ိ္ကခက္ တခ်္းလ၊ ုျ ် ္

 ွ့်္ ေက းီခစာမ စားတခ်္ ထစားီွမိန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

 ်ဝ္ိိ် း္လနွ့္ကနမ္ ွုျ ဒါး ါဝ်ေ္ီမ စား စား ေုျမေ စာကပ္ဳသိိ္စမိ္္ဝ်မ္မမီွေိစေီးလ၊ ုျ ် ္ပဳသိိ္စးီထခကမ္မမီွေိစေီး 
 ေအစာ်္ီ ခကမ္န့္ စ ီစဥ ္

ုျ ဒါးစနိန္းုျဖ့်္ဖမ္းရပူဳသန့္  ်္ဝိိ်း္လနွ့္ကန္မ စားမွ ေီကိိ ုျ ဒါး ါဝ်္မမ 0.002 mg/l ထေိလ စာ့ံ ံ းီမ ွ

စခန္္ စ္ပဳသခစားမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ်္ ေ စာက ္ါနန္းလမ္းမ စားကိိ  ပဳသံိးုျ  ၍  ေလ စာ ့

နန္းေ စာ်္ေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

➢  ်္ဝိိ်္းလွန့္ကန၏္ ေ စာက္ေုျံကိိ  လ ္စတစ ္ထူစ ပဳသိိ္မဂိတ ္ မိိးကစာစံ်္း၍ ုျ ဒါး 
 ါေပဳသစာေီမ စား ေုျမထြပဳသိိ္စိမ္္ဝ်္ ိိ်္မမမီွိေ စာ် ္ေအစာ်္ီခက္ုျံ်း္ ပဳသိိ္မဂတိ ္ ကခန္က ီစ ္တိ္ကန ္
ုျဖ့်္ုျ  လိ ္ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း 

➢  ်္ဝိိ်္းလွန့္ကန္မ ွေီမ စားကိိ ံ က္ုျံ်္းစခန္္ စ္ုျံ်း္မုျ  လိ ္ု ြ  ီိ ္ေ စာ်တ္ခ်္ီွေိပဳသစာ ကခန္က 
ီစ္ တိက္န္ တခ်္းပဳသိိ္ ထစားီွိံ ီး ုျ နလ္န္ ပဳသံိးုျ  ုျံ်း္ 

➢  ်္ဝိိ်္းလွန့္ကနတ္ခ်္က န္ံ ြပ့ဳသန့္ ပဳသြစစာမ စားကိ ိ စခန္္ စ္ုျံ်္းမုျ  ုြ  ႀကိမ္ႀကိမ ္်္ဝိိ်္း 
လွန့္ုျံ်္းုျဖ့်္ ႂကခ်္းက န္ံြ့ေပဳသစာ ေီ ကိဖိမ္းရူုျံ်း္ ွ့်္ ုျ ဒါး စားုျ နလ္န ္ပဳသံိးုျ  ုျံ်္း 
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➢  မ ိ းပဳသစား တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီ စာလမး္  န္ံ ကတ္ခ်္ ါဝ်္ေပဳသစာ စခန္္ထတိ္ ီန ္ အ့်္ 
ပဳသတ္မွတ္ံ  က္မ စား  တိိ်း္လိကိ္နစာေအစာ်္ီခက္ ါမန္။ 

ေီ  ါပဳသန့္ုျဗ နး္မ စား စားႀကတိ္ံ ခြီစာတခ်ထ္ခက္ီ ွလိစာမန့္  မမန ္မ စားမ စား စားေလ စာ့ံ  မန့္ စ ီစဥ ္

 ႀက ိတန္ေအစာကေ္ီးလိ ္် န္းမွစတ်၍္ လိ ္်နး္လန္ တပ္ဳသန့္ ံ ိနက္စာလ ထိ ပဳသရရ္ ူ

 ိိ္ေအစာ်ေ္ီးရစာဥ္ ွ် ့္ ေထစ္ာလစာဂ ီမ စားပဳသခစားလစာလမ ္ီွစားမမေၾကစာ့်္ လိ က္ခက္ ီိရစာ တ္ဝန္းက ်္တခ်္ ဖိနမ္မန္ ္

မ စားုျဖ့်္ ေလထနိစ္နမ္းမမကိိ ုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ေၾကစာ့်္လိ က္ခက္ တခ်္းီွိလမ္းမ စားကိ ိ မၾကစာံ 

ၸေီဖ န္းေ းုျံ်း္လ၊ ရစာဥမ္ စားပဳသခစားလစာမမ ီွိနက္ိိ ေလ စာ့ေမစာ်္း ွ်ေ္စုျံ်း္လ၊ စခန္္ စ္ေုျမ စစာမ စား ွ်္ ့

 ုျဗ န္းမ စားပဳသရ္ရူီ စာတခ် ္ ဖနိ္မမန္ြမ စားလခ် ့္စ်္မမမီွိေ စာ် ္ မိိးကစာမ စားုျဖ့်္ ဖံိး ိ ၍္ ပဳသရ္ေအစာ်္ုျံ်း္ုျဖ့်္ 

 မမန္မ စား  ြံလခ့်္မမမီွိေ စာ် ္ထနိ္းပဳသိမ္းေအစာ်္ီ ခကမ္န္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ထိိ္ုျ ်္  မမန္/ဖနိ္မမန္္ထခက္ေစ ိိ်္ေပဳသစာ 

 ုျံစား ီ်း္ ုျမစ္ မ စားမွစာ ေက စာက္ႀကတိ္ံခြ စက္ လ၊  ေက စာက္မမန္္ႀကတိ္စက္လ၊ လိ ္်နး္ပဳသံိးရစာဥ္မ စား ွ့်္ 

မီးစကတ္ိိ္ကိ ိတစလ္လွ ် ္တစ္ႀကိမ ္စစ္ေအးံ ီး ၄်္းေနီစာမ စား ွ့်္ ပဳသကအ္ိိ်္ေနေပဳသစာေနီစာမ စား စားလံိးတခ်္ 

တစ္ီကလ္ွ ်တ္စ္ႀကိမ္  ေီုျဖန္း ေ းုျံ်္း တိိ္ုျ  လိ ္ေအစာ်္ီခက္ ါ မန္။ 
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ုျ ဒါး  ေူ းီစာတခ်ထ္ခက္ီ ွလိစာမန့္  ံိးိ ေ ခ်ြမ စားေၾကစာ့်္  ေလထနိစန္မး္ မမကိ ိ  ေလ စာ့ံ   မန့္နနး္ 
လမး္မ စား 

ုျ ဒါးေ်ခြကိိ ေလထထိြပဳသိိ္ လ ် ့္ထတိ္ုျံ်္းမုျ  လိ ္ု ြ ေ စာကေ္ဖစ္ာုျ  ါ ုျ ဒါး ေ်ခြကိိ  ီန ္ ုျဖစ ္ေုျ စာ်္း 

လြံ ီး  ီန ္ုျဖစ္စခန္္ထိတ္ုျံ်း္  ွ့်္ ုျ ဒါး ေ်ခြကိိ  ီန ္ုျဖစ္ ေုျ စာ်္းလြံ ီး ပဳသြေ ္တခ် ္ က ေစကစာ 

၄်္းပဳသြစိိ ုျဖစ္စခန္္ထတိ္ုျံ်္းတိိ္ုျဖ့်္  စစားထိိးေအစာ်္ီခက ္ါမန္။ 

ုျ ဒါးကိ ိ ီန ္ုျဖစေ္ုျ စာ်း္ံ းီ စခန္္ထတို္ျံ်း္ - ုျ ဒါး ွ့်္ေီ  ေီစာ ေ ွစာကိ ိ  ူေ းလွ ်က္ ပ္ဳသခစား မန္ 

ုျဖစ္ေပဳသစာေၾကစာ့်္  ါးလ စာေပဳသစာစကတ  (ဥ မစာ- လမူီနရီံုျ စားလ၊ ံြုျ စား)ုျဖ်္ ့ ီ်္ တ္ေ းထစားီ ါမန္။ ၄်္းကိ ိ

  ူေ းမန့္လံိ (  ူံပံဳသတ  ုျဖ့်္လိ ္ထစား ေပဳသစာ ိိး) ထြပဳသိိ္ထန့္ံ ီး လံိုျံံ စခစာ  တိ္ထစားီ ါမန္။ ထိိ္ေနစာက ္

လံိ၏ေုးုက္ီိွုျ  န္ေံ စာ်း္ထြပဳသိိ္ ေီ ထန့္ေ းီံ ီး   ူေ းီန ္ တခက္ ရ်္းလံိကိိ မးီဖိိေ ္ပဳသိိ္ တ်္ေ းီ 

 ါမန္။ လိထံြပဳသိိ္ထန့္လိိကေ္ပဳသစာ ုျ ဒါး  ွ့်္ေီ  ေီစာ  ေ ွစာ  မစာၸ လိကိ္   ူကိ ိ ံ ိန ္အုျဖ့်္ေ း 

ံ ီးေနစာက္ လံိကိိမီးဖိိေ ္မွံ  ကစာ  ေ းံထံစားီ ါမန္။   ူေ းေနံ နိ္ တခ်္းတခ်္ ုျ ဒါးပဳသန ္  ေ်ခ္ုျ န ္

ံ ီး ေုးုက္ီိွ ေီထ န့္ထစားေပဳသစာုျ  န္ထြပဳသိိ္ စီးဝ်က္စာ  ေ းံထံစားံ ိနတ္ခ်္ ုျ ဒါးေ်ခ္ပဳသန ္ ီန္  

ုျဖစ္ ုျ နလ္န္ေုျ စာ်္းလြပဳသခစားံ ီး လံိထြတခ်္ ေ  ံီ  န္း ုြက န္ံြမ့န္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ ထိိ္ေနစာက ္ ုျ ဒါးီန္ကိိ ုျ  န္ 

ထြမွုျ နထ္တိ္ံ းီ  ဖံိး ါေပဳသစာုူးထြတခ်္ ထန့္ကစာ ထ မ္ံ ေ်ခ္ုျ န္ုျံ်္းမွ ကစာကခရ္ီ န္ တခက္  ေ ္မွ 

ေီ နနး္်ရ္ ုျ နလ္နထ္န့္ေ းီ ါမန္။ ၄်္းုျ ဒါး ီန္ကိိ ေီစစက္နထ္ြပဳသိိ္ ုျ နထ္န့္ေ းီ ါမန။္ 

 
              ီ်း္ုျမစ။္     ။wikipedia 

 ံိ - ုျ ဒါးကိ ိ ီန ္ုျဖစေ္ုျ စာ်း္ံ ီး စခန္္ထိတ္ီ န ္ ံိစုံျ  
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ုျ ဒါး ေ်ခြကိ ိ  ီန ္ုျဖစ ္ ေုျ စာ်း္လြံ းီ ပဳသြေ ္တခ်က္ ေစကစာ ပဳသြစိ ိုျဖစစ္ခန္္ထတို္ျံ်း္ - ုျ ဒါး ွ်္ ့

 ေ  ီ ေီစာ ေ ွစာကိ ိ  ေူ းီ်္က ္ပဳသခစားမန္ ုျဖစ္ေပဳသစာေၾကစာ့်္  ါးလ စာေပဳသစာစကတ  (ဥ မစာ- လူမီနရီံုျ စားလ၊ 

ံြုျ စား)ုျဖ့်္  ီ်္ တ္ေ းထစားီ ါမန္။ ၄်္းကိိ   ူေ းမန့္လံိ (  ူံ ံပဳသတ  ုျဖ့်္လ ိ္ထစားေပဳသစာ ိိး) ထြပဳသိိ္ 

ထန့္ံ ီး ုျ ဒါးေ်ခ္ကိိ ေလထထိြပဳသိိ္မထခက္ေစီန ္ ေ ္မ ွ ဖံိး (ဖန္ုျ စားလ၊ ပဳသံုျ စား)ုျဖ်္ ့ ဖံိး ိ ထ္စားီ ါမန္။ 

လံိကိိ တ ္အ်္ီစာတခ်္လန္း ေ စာက္ု ကပ္ဳသိိ္ ံ ္နိမ့္နိမ့္ထစားီွိံ ီး လံိ၏ေုး မတ္ံမ္းမ စား ွ့်္ နီတခက ္

ပဳသြံ်္းေ းထစားီ ါမန္။ (ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ ံိ တိိ် ္း) ထိိ္ေနစာက္ လိထံြပဳသိိ္ထန့္လိကိ္ေပဳသစာ ုျ ဒါး ွ့်္ေီ  

 ေီစာ ေ ွစာ မစာၸ လိကိ္   ူကိ ိ ံ ိန္ အုျဖ့်္ေ းံ ီးေနစာက္ လံိကိိမီးဖိိေ ္မွံ  ကစာ  ေ းံထံစားီ 

 ါမန္။ ထိိမပွဳသစာ   ူေ းလိကိ္ံ ိနတ္ခ်္ ုျ ဒါးေ်ခ္ပဳသန ္  ေ ္မွဖံိးထစားေပဳသစာ  ဖံိးမွစာ တခရ္က ္ေနံ းီ 

 ေ းံထံစားံ နိ္တခ် ္ ေ်ခ္ီန္ုျ န္ဖခြ္ကစာ ေ စာက္မွစာံ်း္ထစားေပဳသစာ ပဳသြေ ္ပဳသိိ္ ုျ ဒါး ီန ္ုျဖစ္ က အ်္း 

လစာ ါမန္။ ေနစာကအ္ံိးတခ်္ ပဳသြတခ်္ေ  စ္ာဝ်္ေနေပဳသစာုျ ဒါးီန္ကိိ ေီစစက္နထ္ြပဳသိိ္ ုျ န္ထန့္ေ းီ ါမန။္ 

 

                  ီ်း္ုျမစ။္  ။wikipedia 

 ံိ - ုျ ဒါး ေ်ခြကိိ  ီန ္ုျဖစ ္ေုျ စာ်း္လြံ းီ ပဳသြေ ္တခ်က္ ေစကစာ ပဳသြစိ ိုျဖစစ္ခန္္ထိတ္ီ န္  ံိစုံျ  

မတွ္ံ  က။္      ။ ထကေ္ဖစ္ာုျ  ါ ုျ ဒါးေ ခ်္ စားုျ နလ္နစ္စထ္တို္ျံ်း္နနး္(၂)ံလိံိးကိိ ေအစာ်္ီ ခက္ီ စာတခ်  ္   ေလဝ်ထ္ခကေ္ကစာ်း္ံ းီ 
လေူနေပဳသစာေနီစာမ စား၏ ေလေ စာကေ္ီစာကေ္ပဳသစာ ပဳသးီပဳသန္္ ံနး္တခ်ပ္ဳသစာ ုျ  လ ိၾ္ကီန ္ွ် ့္ လံိိုျံ ံစခစာ ပဳသမိး္အနး္ီန ္
လိိ   ္ါပဳသန။္ ၄်း္ လ ိလ္ ိေ္နစဥ ္ ဝတအ္်ေ္ပဳသစာ ဝတက္ိလိနး္ ပဳသီးပဳသန္္ထစားီိွံ းီ တစက္ိရိေ္ီကစာကခရေ္ီး စုန္းမ စား 
(လက္ တိလ္၊  စွာေံါ်း္စးီလ၊ မ ကမ္နွ)္တိိ္လနး္ ဝတအ္်္ီ  ါမန။္  မ  ိးပဳသမးီ ွ့်္ ကေလးမ စားမုျ  လ ိပ္ဳသ့်္ ါ။   ေူ းံ းီေနစာက ္
လံိကိုိျ နဖ္ခ့်္ီစာတခ် လ္န္း ုျ ဒါးေ်ခ္ုျ နမ္ထခကေ္စီန ္လံိေ းမပွဳသစာ ဖံိးဖခ့်္ီ ါမန။္ 
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ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား ေလ ွစာ့ံ  ီမန့္  စ ီစဥမ္ စား 
(က) လ ိ္ကခကု္ျ ်အ္်က္စာလ 

ုျမ်္ကခ်္း ပဳသစာဒ • လိ ္ကခက္ုျ ်္အ်္ုျံ်္း တခက္ ပဳသစ္ ်္မ စား ံိတ္ထခ်္ီွ်္းလ်္းီစာတခ်္ တတ္ ိိ်္ပဳသမွ   တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမ  ေလ စာ ့
နန္းေ စာ်္ စီစဥေ္အစာ်္ီခက္ုျံ်္း။ 

• လိ ္ကခက္ဧီိရစာတခ်္း    ိး ်္ေ ါက္မ စား    ိးေထစာ်္ထစား္ လိ ္ကခက္ံ ီးအိံးံ ိန္တခ်္ ုျ န္လန္စိကိ္   ိးေ းုျံ်္းလ၊ 
• ႀကီးထခစားမမ မန္းုျမန္ံ ီး ေဒပဳသ ံံမ  ိးီ်္း ်္မ စားမွ မ  ိးေစ္ ွ့်္  ်္ေ ါက္မ စားကိိ ထိန္းပဳသိမ္းထစားံ ီး လိ ္ကခက္ ံ ီးအိံးပဳသန့္ကစာ 

လတခ်္ ုျ န္လန္စိိက္   ိးေ းုျံ်္း။ 
• ပဳသတိေ းအိိ်္းုိတ္ စိိက္ထူုျံ်္း နွ့်္ ံံံစန္းီိိးကစာံံ်္းလ၊ 
• ပဳသတ္မွတ္ထစားေပဳသစာ လိ ္ကခက္ဧီိရစာ တခ်္း ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း။ 
• လိ ္ကခက္လိ ္ေအစာ်္ပဳသန့္  ီိရစာတခ်္ ပဳသစ္ ်္မ စား စစားထိိး ုျ န္လန္စိိက္   ိးေ းုျံ်္းမ စားကိိ ပဳသရံဇစာတ ွ့်္ 

ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ ထိန္းပဳသိမ္းေီးဝန္ႀကီးးစာနက ပဳသတ္မွတ္ထစားပဳသန့္ စန္းမ ဥ္းစန္းကမ္းမ စား ွ့်္  နီလိ ္ေအစာ်္ုျံ်္း။ 
• လိ ္ကခက္ ီိရစာတခ်္း  ေ ္ရံေုျမလ စာ ေုျမပဳသစားေုျမစစာမ စား စား လိ ္ကခက္ုျ န္လန္  ္ ွံပဳသန့္  ံ ိန္တခ်္ တူးေဖစာ္ံ ီး  

ေုျမက ်္းလ၊ ံ  ိ့်္မ စား  တခ်္းပဳသိိ္ ုျ န္လန္ုျဖန့္တ်္း္ ေုျမဖိိ္ လ၊ ေုျမနိိုျံ်္းလိ ္်န္းမ စား လိ ေ္အစာ်္ံ ီး  ွစ္ီွန ္စစားထိိး 
ပဳသစ္ ်္မ စား ီွ်္ပဳသနေ္ စာ်္ ုျ နလ္န္စိိက္   ိးေ းုျံ်္း။ 

ေလ ီန္ ေပဳသခး • ၾကစားံံဧီိရစာ ုျဖစ္ လိ ္် န္းဝန္းက ်္ီွိ ေုျမလခတ္မ စားတခ် ္ ပဳသစ္ ်္စိိက္   ိးုျံ်္းလ၊ 
•  ီန္ ေပဳသခး ေကစာ်္းမခန္ပဳသန့္ ေလစာ်္စစာအီကိိ  ပဳသိံးုျ  ေစုျံ်္းလ၊ 
• ေကစာ်္းမခန္ပဳသန့္ ရစာဥ္/စက္မ စား  ပဳသိံးုျ  ုျံ်္း ွ့်္  ိံမွန္စစ္ေအးုျံ်္းလ၊ 
• ရစာဥ္ ပဳသခစား လစာ ေမစာ်္း ွ်မ္မ  ႐ွိန္ေလွ စာ့ံ  ုျံ်္းလ၊ 
• ပဳသရ္ရူ ိိ္ေအစာ်္ပဳသန့္ လမ္းေၾကစာ်္းမ စားကိိိ တစ္ီက္ (၁) ၾကိမ္ ေီုျဖန္းေ းုျံ်္း။ 

အူနံပဳသံ ွ့်္ တိန္ံါမမ • လိ ္်န္းေအစာ်္႐ခက္ီစာတခ်္  ီန္ ေပဳသခး ေကစာ်္းမခန္ေပဳသစာ စက္မ စားကိိ  ပဳသံိးုျ  ုျံ်္းလ၊ 
• ကကခမ္းက ်္ေပဳသစာ  လိ ္ပဳသမစားမ စား  ပဳသံိးုျ  ုျံ်္းလ၊ 
• ေကစာ်္းမခန္ပဳသန့္ ရစာဥ္/ စက္မ စား ပဳသိံးုျ  ုျံ်္း ွ့်္  ိံမွန္စစ္ေအးုျံ်္းလ၊ 
• မီးစက္မ စားကိိ  ပဳသံလိံေပဳသစာ  ံန္းတခ်္းထစားီွိုျံ်္းလ၊ 
• စက္ စုန္း ုျ ်္အ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီး တခက္  စီ စဥ္မ စားစီစဥထ္စားုျံ်္းလ၊ 
•  ီန္ ေပဳသခးေကစာ်္းမခန္ပဳသန့္ ေလစာ်္စစာအီကိိ  ပဳသိံးုျ  ေစုျံ်္းလ၊ 
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• အူနံမမကိိ ကစာကခရ္ ိိ်္ီန္ တစ္ကိိရ္ီန္ကစာကခရ္ေီး  ပဳသိံး ေအစာ်္  စုန္းမ စား  ပဳသိံးုျ   ေစုျံ်္းလ၊ 
•  လိ ္ံ ိန္  လွန့္က စနစ္ုျဖ့်္  ေအစာ်္ီခက္ ေစုျံ်း္လ၊ 

ေီ ီန္ ေပဳသခး • ေီ ီန္ ေပဳသခး အန္းစစ္မမမ စား ုျ  လိ ္ေ းုျံ်္းလ၊ 
• ေီစီးအ်္းေပဳသစာ စနစ္ထစားီွိေ းုျံ်္း ွ့်္ ေီေုျမစာ်္းမ စား တူးေဖစ္ာေ းုျံ်္းလ၊ 
• စက္အီေေံ စာအီမ စားကိိ ပဳသီုျံစားဂိေိဒါ်္ုျဖ်္ ့ထစားီွိုျံ်္းလ၊ 
• စက္ပဳသိံးအီ ဖိတ္စ်္မမမွ ကစာကခရ္ီန္ ပဳသံကန္မ စားုျဖ့်္  ပဳသိံးုျ  ေစုျံ်္းလ၊ 
• ေီ ိိက္လိိ်္းမ စား ရိိစိမ္္မမ မီွိေစီန္ ႀကီးၾက ္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္းလ၊ 

ေုျမ ီန္ ေပဳသခး • ေုျမုျ  ိက မမမ စား မုျဖစေ္စီန္ နနး္လမ္းမ စား  ပဳသံိးုျ  ုျံ်္းလ၊ 
• လိ ္ကခက္ာ ဧီိရစာ တခ်္း ပဳသစ္ ်္မ စား ုျ န္လန္စိိက္   ိးေ းုျံ်း္လ၊ 
• စက္ပဳသိံးအီ ဖိတ္စ်္မမမွ ကစာကခရ္ီန္ ပဳသံကန္မ စား  ပဳသိံးုျ  ေစုျံ်္းလ၊ 
• ရစာဥ္/စက္ရ  ီစား စစ္ေအးုျံ်း္ ွ့်္ ုျ  ုျ ်္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္းကိိ စနစ္တက  ကခ မ္းက ်္ပဳသူမ စားုျဖ့်္ ေအစာ်္ီခက္ ုျံ်္းလ၊ 

စခန္္ စ္ စုန္းမ စား 
စခန္္ စ္ စိိ်္ ံြ •  မိမက္္ာမးမ စားထစားီွိုျံ်္း ွ့်္ စနစ္တက  စခန္္ စ္ုျံ်္းလ၊ 

• စခန္္ စ္ စုန္းမ စားကိိ ပဳသီးုျံစားံခြထစားုျံ်္းလ၊  ွ့်္ ုျ န္လန္ ပဳသိံးုျ   ိိ်္ီန္ ေအစာ်္ီ ခက္ေ းုျံ်္းလ၊ 
• စခန္္ စ္ စုန္းမ စားကိိ တခ်္းတူး္ စနစ္တက  ေုျမဖိိ္ုျံ်္းလ၊ 
•  ိမ္ပဳသစာမ စား ေအစာက္လိ ္ေ းုျံ်္းလ၊ 
• စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စားကိိ ပဳသီပဳသန္္ေနီစာတခ်္ စိ ံိထစားုျံ်္းလ၊ 

စခန္္ စ္ ီန္ • စက္အီေေံ စာအီမ စားကိိ ပဳသီုျံစားဂိေိဒါ်္ုျဖ့်္ထစားီွိုျံ်္းလ၊ 
• စက္အီ/ ေံ စာအီ စပဳသန့္ မီးေလစာ်္လခရ္ေပဳသစာ အီမ စားကိိ ပဳသတိုျဖ့်္ ကိိ်္တခရ္  ပဳသံိးုျ  ေစုျံ်္းလ၊ 
• စက္ပဳသိံးအီဖိတ္စ်္မမမွကစာကခရ္ီန္ပဳသံကန္မ စားုျဖ့်္  ပဳသိံးုျ  ေစုျံ်္းလ၊ 
• ေီ ိိက္လိိ်္းမ စား ရိိစိမ္္မမ မီွိေစီန္ ႀကီးၾက ္ထိန္းပဳသိမ္းုျံ်္းလ၊ 

   ီစာရ္႐ွိ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား    ီစာရ္႐ွိ စခန္္ စ္ စုန္းမ စားကိိ တ်္းက  ္စခစာ ၾက ္မတ္ုျံ်္းုျဖ့်္  ပဳသံိးုျ  ကိိ ေလွ စာ့ံ ုျံ်္းလ၊ 
လိ ္်န္းံခ်္ ေုး   ီစာရ္ 
က်္း႐ွ်္းေီးွ ွ့်္ လံိိုျံံ ေီး 

•  ေီးေ ္ ပဳသက္ကရ္ပဳသ်္တန္းမ စား ေ းုျံ်္းလ၊ (ေီွးဦးပဳသူနစာုျ  စနိန္းပဳသ်္တန္း) 
• လိ ္်န္းံခ်္    ီစာရ္က်္းီွ်္းေီးပဳသံိး  စုန္းမ စား ေထစာက္ ံ့ေ းုျံ်္းလ၊ 
• ပဳသတိေ းအိိ်္းုိတ္မ စား တ ္အ်္ထစားုျံ်္းလ၊ 

(ံ) လ ိ္် နး္လန ္တု္ျံ်း္ကစာလ 
ုျမ်္ကခ်္း ပဳသစာဒ လိ ္်န္းလန္ တ္ပဳသန့္ကစာလတခ်္ ေ စာက္ ါတိိ္ကိိ လိိက္နစာေအစာ်္႐ခက္ီ ါမန္။ 
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• ုာ္ဖကြကဖသြပဖူာ   လဖု္ဖေလရ ီ  ူသြပဖာ ေုီရစု  ု္လဖအ ူုီလဖု ္ကဖဖေ္ ီကဖဖာ အ ္ပဖီ  ူာ ္ ာကဖ္  ၱူေ္ူရလဖ  ွ့်္ ေု  ကဖေႊြ္ ရ  
ႊစသြပဖာ ုာ္ဖကြကဖာ အ သြပဖူာ သ္ဖရကဖသ္ဖနက ီဖာ ေရု လဖူေ္ူရလဖဒသ၊ 

• ေုီ္ ီ  းက ာာ ႊသဖီ သဖေလရ သြပဖ္ာ္မာၿ္စူာ သတူေ  ဖၿ္စူာ ႊသတၱႊ ာကဖာ အသြပဖူာ ု္လဖုကဖေုီု္လဖ  ာ္ေ္ူရလဖဒသ၊ 
• ပဳသတိေ းအိိ်္းုိတ္ စိိက္ထူုျံ်္း နွ့်္ ံံံစန္းီိိးကစာံံ်္းလ၊ 
• ္ြလဖ္္္ဖ္ ၥ္ကဖူီ  ူက ာ ု္လဖႊမာူရကရလဖာ ႏ ပဖဖာ ီစူရ မဳီေုီုီၱ္ဖု ပဖူီ  ူု ပဖဖ္ြလဖ္ ီလဖဒသ၊ 
• ုာ္ဖကြကဖအသြပဖူာ ္  ၱူ္န ္ဖသ္ဖ ာာ သကဖေရ ကဖၿ္စူာ ုာ္ဖကြကဖာ ္ သဖ ႊ ီဖူ   လဖသြပဖာ ု္လဖုကဖ္ ာကဖ္  ၱူႏ ာပဖရလဖာ   လဖူႊ ီဖူရလဖဒသ၊ 

ေလ ီန္ ေပဳသခး • ပဳသတ  ပဳသိိက္ တခ်္း ရမ္းံခြံ  ိန္တခ်္ လိ ္ပဳသစားမ စား  ုျ ်္ထခက္ေစီန ္
• ု္ ကူႏ ပဖဖရ ာပဖန ႏ ာကဖႊမာူေရ  ီဖဖူႊကဖဖေလရ က ာာ ႊသဖီ သဖေုဝပဖ ြကဖ ေက ပဖူေႊ ာ အ လဖူသြပဖႊ ာ ု္ၱုာ္ဖေ္ု ပဖူဒသ၊ 
• ရ ာပဖန ႏ ာကဖအရကဖေ   ဖရ သြပဖာ အရ ္ဖေပြ္ီ ြကဖေ္ရလဖာ   ္ဖပမဓကသဖာ  ေ၀၈)ာ ေု ကဖရ  ေႊ ာ  မာူေ   ဖရကဖာ 

 ႊ ာ္၈)ာ အ ီ ာူလစူန ူ ု ပဖဖာ ေရ ီန ္
•  အ့်္ုျမ့်္ရစာဥ္ ွ့်္ ရ  ီစားမ စားကိိ စနစ္တက  ပဳသိံးုျ  ေစုျံ်္းလ၊ 
• န ္ဖီ  ူအ ူာ ႊသဖီ သဖႏမလဖူုျ ပဖဖာ ေီ ပဖူႏ ပဖေ္ရလဖာ လ ပဖဖာ ္မာီ လဖာ ္္ဖေရူီန ္ 
• ေု  ကဖေႊြ္ရ ႊစသြပဖာ သ္ဖရကဖသ္ဖနက ီဖာ ေရု လဖူေ္ူု ပဖူဒသ၊ 

အူနံပဳသံ ွ့်္ တိန္ံါမမ •  ပဳသံိးုျ  ေပဳသစာ ရစာဥ္မ စား၏ ပဳသခစားလစာမမ ႐ွိန္ကိိ ေလကွစာ့ံ ုျံ်္းလ၊ 
• နီဖူေ  ကဖ ြြ   လဖအ ူ ီလကဖဒသ၊ေလ္ုကဖဒသ၊ကေလ၈)အု ္ဖာ ႊသဖီ သဖၿ္စူာ အရပဖ အ  ကဖု္ႊမေ္ူၿ္စူီ ာ နီဖူ ြြေပဳသတိေ းအိိ်္းုိတ္ 

စိိက္ထူုျံ်္း ွ့်္ ံံံစန္းီိိးကစာုျံ်္းလ၊ 
• ေကစာ်္းမခန္ပဳသန့္ ရစာဥ္ ွ့်္ ရ  ီစားမ စားကိိ စနစ္တက  ပဳသိံးုျ  ုျံ်္းလ၊ 
•  လိ ္ီ ္နစားံ ိန္တခ်္ ရစာဥ္မ စားကိိ စက္ီက္နစားထစားီန္လ၊ 
• ေလ္အ   လဖႊ ာ ရတကမႊမ ြကဖရ  ေႊ ာ အုာ္ဖီ  ူာ ုာ္ဖက ာပဖရလဖ 

ေီ ီန္ ေပဳသခး • ရိိစိမ့္မမမ႐ွိေပဳသစာ ပဳသိိေလွစာ်္ကနမ္ စားလ၊ စက္အီေေံ စာအီ ပဳသရ္ရူမမမ စားကိိ  ပဳသံိးုျ  ုျံ်္းလ၊ 
• ေီစီးအ်္းမမစနစ္ ေကစာ်္းမခနေ္ စာ်္ လိ ္ေအစာ်္ေ းုျံ်္း ွ့်္ ေုျမစာ်္းမ စား တူးေဖစ္ာေ းုျံ်္းလ၊ 
• မိလ စာကန္ ွ့်္  ိမ္ပဳသစာမ စားကိိ  လံိ ေလစာက္ထစားီွိီန္လ၊ 
•  မိမက္မ စားကိိ စနစ္တက  စခန္္ စ္ုျံ်္းလ၊ 
• ပဳသခရ္ရူထစားေပဳသစာ  ိိက္လိိ်္းမ စားကိိ  ံိမွန္ေစစာ့်္ၾက ္စစ္ေအးီန္လ၊ 
• ေရ ဝ ာပဖူကလဖႏ ပဖဖာ ု္ ကူ ီဖူကလဖသ ာ္ီ ာ ေရက ာာ ႊမာူု ာ္ရႊကဖအ  အႊမာူု္ၱရလဖဒသ၊ 
• ေရ္္ဖကလဖသ္ဖ ာသကဖေရ ကဖရလဖႏ ပဖဖာ ု္ ကူႏ ပဖဖာ ရ ာပဖန ႏ ာကဖ္ကာ ္ြလဖ္္္ဖေရ ီ  ူက ာာ ၄ပဖူကလဖသြပဖႊ ာ ္ြလဖ္္္ဖရလဖ  ွ့်္ 

 မာူု ပဖဖေရ ၿ္စူာ ႊဘ ဝေလဒသ၊ာ ေု သ ာ္ႏ ပဖဖာ   ာ ေသြ္ေ္ၿ္စူာ အရ ္ဖေပြ္ု္နဖေစီန ္ 
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စခန္္ စ္ စုန္းမ စား • ႊစူႊလဖ္ာ အ မာူ္ကေႊ ာ အီ မကဖ္မာူီ  ူ  ူရ  ေ္ူရလဖဒသ၊ 
• ္ြလဖ္္္ဖေုီ္ ီ  ူအ ူာ ႊသဖီ သဖေလရ သြပဖာ ္ာ္မာေ္ၿ္စူာ ေုီရစု  ာ အ ူ ု္လဖု္ကဖဖေ္ီကဖဖလကဖူီ  ူႊမာူၿ္စူာ ု္လဖု္ၱု္ပဖေ္ူရလဖဖ 
• ေုီ္ ီ  ူက ာာ ႊသတၱႊ ာကဖေုီု္လဖ  ာ္ရ သြပဖာ ု္လဖႊမာူရလဖ 
• ေရ္စူေရက ပဖူီ  ူသြပဖာ အီ မကဖီ္ြလဖ္္္ဖရလဖဒသ၊ 
• ္ြလဖ္္္ဖ္ ၥ္ကဖူီ  ူအ ူာ ္ာ္ကဖူီ ြြု   ူု ပဖူီ  ူာ ု္ၱုာ္ဖၿ္စူီ ာ ္ြလဖ္ာ ္္ဖရလဖာ ႏ ပဖဖာ ္ြလဖ္္္ဖရ သြပဖာ ္လ္ဖသက ာ ္ြလဖ္္္ဖရလဖာ  ႊသဖီ သဖာ ေလ 

ရ သြပဖာ ီစူရ မဳာ ု ပဖူီာ ေုီုီၱ္ဖု ပဖူာ ု္ၱုာ္ဖရလဖ၈) 
• ္ြလဖ္္္ဖ္ကဖႊမာူရစီ  ူက ာာ ုတေလအ ီဖီ  ူီာ ္ ာကဖ္  ၱ ူေရူီာ ေရ္စူေရက ပဖူႏ ပဖဖ ေဝူ ေႊ ေလရ သြပဖာ ေုီ  ာ္္ြလဖ္္္ဖရလဖ 
• ေီ   ရကဖႏ ပဖဖေရ ဝ ာပဖူကလဖီ ေရက ာာ အႊမာူု္ၱု ာ္ရႊကဖအ  ာ ႊမာူရလဖ 
• ု္ ကူႏ ပဖဖရ ာပဖန ႏ ာကဖာ ္ြလဖ္္္ဖအရကဖက ာာ ေရ္္ဖကလဖသြပဖာ ္ြလဖ္္္ဖၿ္စူ မာူု  ူၿ္စူာ အရ ္ဖေပြဳဓကသဖု္နဖေအ ပဖုာ္ဖၿ္စူီ ာ ္ြလဖဖ္္္ဖရလဖ 

လိ ္ပဳသစားမ စား က န္းမစာေီး ွ့်္ 
လိ ္်န္းံခ်္ လံိုျံ ံေီး 

• ုာ္ဖပလဖူ ြပဖအသြပဖူာ ႊသ ေ္ူာ ရ ာပဖူဘာသဖီ  ူာ သ္ဖရပဖရလဖ  ွ့်္ သ္ဖက ာနဖေရ က ကြနဖေရူာ အႊမာူအေရ ပဖီ  ူာ ဝသဖရပဖရလဖ 
• ႊသတၱႊ ာကဖအသြပဖူအုပဖူေရ ပဖႏ ပဖဖာ ေအ ကဖရစရ ပဖာ ုမာေု ပဖ္ ြ ာ ရရ  ရလဖာ  ွ့်္အုာ္ဖ   ဖလဖက ာအု ကဖဖက  ္လ္ဖု ပဖဖ 

ာ ေရ ပဖရြကဖရလ ့္္စီမ ေရ ပဖရြကဖရလဖဒသ၊ 
• အုာ္ဖ ြပဖအသြပဖူအရကဖေႊ ကဖု ပဖူဒသ၊ီတူန္ဖေရူဝကူီ  ူာ ႊမာူ္ြြု  ပဖူာ သ ူုီ္ဖရလဖ ွ် ့္ 

အေရူေ္ပႊမာူေရူဝကူီ  ူာ   ူရ  ေီးေ ္ပဳသိံးေအးဝါးမ စား ွ့်္ ေအးေပဳသတ စာမ စား စား လက္လွမ္းမီီစာတခ်္ ထစားီွိုျံ်္းလ၊ 
• ကူးစက္ေီစာဂါမ စား မုျ န္္ ခါးေီး တခက္  နစာေ းလိ ္်န္းမ စား ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 
• လိ ္ပဳသစားမ စား ေပဳသစာက္ပဳသိံးီန္ တခက္ ေပဳသစာက္ပဳသိံးေီကိိ လိ ္ကခက္တခ်္း လိံေလစာက္စခစာထစားီွိေ းုျံ်္းလ၊ 
• လံိေလစာက္ေပဳသစာ  ိမ္ပဳသစာမ စားလ၊မိလ စာကန္ ွ့်္ မမိက္္ ံိးမ စားထစားီွိေ းုျံ်္းလ၊ 
• ေက းလက္က န္းမစာေီး းစာန ွ့်္ အက္ပဳသခရ္္ ေအစာ်္ီခက္ေစုျံ်္းလ၊ 
•  ေီးေ ္ပဳသိံးေအးဝါးမ စား ွ့်္ ေအးေပဳသတ စာမ စား စား  လက္လွမ္းမီီစာတခ်္ ထစားီွိုျံ်္းလ၊ 

(ဂ) လိ ္ကခက္ ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္းကစာလ 
ုျမ်္ကခ်္း ပဳသစာဒ • ရ္ဖလ ူီ  ကဖႊ ီဖူု ပဖူုာ္ဖပလဖူီ  ူအတြက္ အ္စအ္္ဖေရူရြြရန္  

• ္ြလဖ္္္ဖ္ ၥ္ကဖူီအရကဖီ  ူက ာာ ေႊ   ္ြ ္ြလဖ္္္ဖရလဖာ  
• သတူေ  ဖၿ္စူာ ႊသတၱႊ ာကဖလ ပဖဖာ က ပဖူီ   ၱပဖဖီ  ူာ အ ူာ ေုီု္လဖ  ာ္ေ္ူရလဖ 
• ႊကဖရ ာပဖရ ာ ၿီ ၱဳလနဖႊ္ဖေသ ္စူ္စူဌ လႏ ပဖဖာ    သဖရကဖ၍ာ ေ ႊ မ 

ီ  ၱူရပဖူု ္ဖေႊ ာ နကစူ ြ ူႏမလဖူုီလဖအ္ပဖီ  ူာ ု္လဖ္ ာကဖ္  ၱူု ပဖူ 
ေီ ီန္ ပဳသခး • ု ာအ္ဖ္ကကာ ေရႏမသဖေုီ ပဖူီ  ူေ  ကဖေ္ူၿ္စူာ ေု ပဖ္ ရစီာ ္ကဖရစ ီ  ူက ာုကဖူာ ္လ္ဖသက ာ ႊသ   ူာ က ာပဖသြနဖရလဖဒသ၊ 
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• အီ မကဖီ  ူက ာာ ေရ္စူေရက ပဖူသြပဖာ ီ္ြလဖ္္္ဖေ္ရလဖာ ႏ ပဖဖာ အ ီဖႊ ီ  ူက ာ ုကဖူာ ္လ္ဖသက ာ ေုီု္လဖ  ာ္ၿ္စူာ   ကဖႊ ီဖူေ္ူရလဖဒသ၊ 
• ု္ ကူ္ကေႊ ာ ္ြလဖ္္္ဖေရီ  ူက ာာ ႊသဖီ သဖာ ေရ္္ဖကလဖ ြသြပဖာ ္ြလဖ္္္ဖၿ္စူာ ု္လဖုကဖႊလဖ္္ပဖီမုာ္ဖၿ္စူီ ာ အု္ပဖႊ ာ္ာ ု္လဖဖ္ြလဖ္္္ဖရနဖ၊ 

• မိလစာ ကန္ ွ့်္  ိမ္ပဳသစာမ စားကိိ စနစ္တက  ုျ န္လန္ဖ က္ပဳသိမ္းေ းုျံ်္းလ၊ 
• လိ ္်န္းီ ္နစားလိိက္ေပဳသစာ ရစာဥ္မ စား  ွ့်္စက္ စုန္းမ စားမွ အီမေတစာ္တအ ဖိတ္စ်္ုျံ်္း/ 

ရိိစိမ့္ုျံ်္းမီိွေ စာ်္ ေအစာ်္ီ ခက္ုျံ်္းလ၊ 
ေလ ီန္ ေပဳသခး • န ္ဖီ  ူအ ူာ ႊသဖီ သဖႏမလဖူု ပဖဖာ ေီ ပဖူရလဖ  ွ် ့္ ္မာီ လဖ္္ဖေရူေ္ူရလဖ 

• ေု  ကဖေႊြ္ရ ႊစသြပဖာ ုာ္ဖကြကဖအသြပဖူာ သ္ဖရကဖသ္ဖနက ီဖာ ေရု လဖူေ္ူု ပဖူဒသ၊ 
• မီးီွိ ြီန္က န္ီွေိပဳသစာ မမိက္မ စားကိိ လူေန ိမ္မ စား ွ့်္  ေဝးတခ်္ ီွိ ြီန္လ၊ 
•  ိမ္ပဳသစာမ စားကိိ စနစ္တက  ေုျမုျ န္လန္ဖိိ္ီန္လ၊ 

ေုျမ ီန္ ေပဳသခး • ေုီု္လဖ  ာ္ၿ္စူေလ ကဖာ ေုီသ ာကဖ္ ူု ပဖူႏ ပဖဖာ ေုီအသလဖူအ္ ူလ ီဖဖာ ု ပဖူီ ု ္ဖေအ ပဖာ အ္ပဖီ  ူာ ု္လဖ္ ာ ကဖေ္ူရလဖဒသ၊ 
• ေု ပဖ္ ရစက ာာ ္လ္ဖသက ာ ႊ ာေု ပဖက ာပဖသြနဖာ ႊ ီဖူရလဖ 
• ု္ ကူ္ကေႊ ာ ္ြလဖ္္္ဖေရီ  ူက ာာ ႊသဖီ သဖာ ေရ္္ဖကလဖ ြသြပဖာ ္ြလဖ္္စဖရလဖဒသ၊ 

အူနံပဳသံ ွ့်္တိန္ံါမမ • န ္ဖီ  ူအ ူာ ႊသဖီ သဖႏမလဖူု ပဖဖာ ေီ ပဖူႏ ပဖေ္ာ ရလဖာ လ ပဖဖာ ္မာီ လဖာ ္္ဖေရူေ္ူရလဖ  ွ့်္ အႊမာူီု္ၱ   လဖသြပဖာ ္ကဖ္ သဖ  ူရလဖ 
• ေလ္အ   လဖႊ ာ ရတကမႊမ ြကဖရ  ေႊ ာ အုာ္ဖီ  ူာ ုာ္ဖက ာပဖရလဖ 
• ရစာဥ္မ စား ပဳသံိးမုျ  ံ ိန္တခ်္ စက္ီ ္နစားထစားီန္လ၊ 

္ြလဖ္္္ဖ္ ၥ္ကဖူ • ႊစူႊလဖ္ာ အ မာူ္ကေႊ ာ အီ မကဖ္မာူီ  ူ  ူရ  ေ္ူု ပဖူ 
• ေုီ္ ီ  ူက ာာ ႊသတၱႊ ာကဖေုီု္လဖ  ာ္ရ သြပဖာ ု္လဖႊမာူရလဖ၊ အ္ပဖ္  ာကဖု ပဖူဒသ၊ာ ုီဖူ ပဖူု ပဖူ 

• ္လ္ဖသက ာ ္ြလဖ္္္ဖရလဖာ  ႊသဖီ သဖ ေလရ သြပဖာ ီစူရ မဳာ ု ပဖူီာ ေုီုီၱ္ဖု ပဖူ ု္ၱ ုာ္ဖရလဖလ၊ ုျ န္ပဳသံိးီန္၈)  ွ့်္ 
ေရ္စူေရက ပဖူီ  ူသြပဖာ အီ မကဖီ္ြလဖ္္္ဖရလဖ 

• ္ြလဖ္္္ဖ္ကဖႊမာူရစီ  ူက ာာ ုတေလအ ီဖီ  ူီာ ္ ာကဖ္  ၱ ူေရူီာ ေရ္စူေရက ပဖူႏ ပဖဖ ေဝူေႊ ေလရ သြပဖာ ေုီ  ာ္္ြလဖ္္္ဖရလဖ 
• ု္ ကူႏ ပဖဖရ ာပဖန ႏ ာကဖာ ္ြလဖ္္္ဖအရကဖက ာာ ေရ္္ဖကလဖသြပဖာ ္ြလဖ္္္ဖၿ္စူာ  မာူု  ူ ၿ္စူာ အရ ္ဖေပြဳဓကသဖု္နဖေအ ပဖုာ္ဖၿ္စူီ ာ ္ြလဖဖ္္္ဖရလဖဒသ၊ 



107 
 

လိ ္ပဳသစားမ စား က န္းမစာေီး ွ့်္ 
လိ ္်န္းံခ်္ လံိုျံ ံေီး 

• ုာ္ဖပလဖူ ြပဖအသြပဖူာ ႊသ ေ္ူာ ရ ာပဖူဘာသဖီ  ူာ သ္ဖ ရပဖရလဖ  ွ့်္ သ္ဖက ာနဖေရက ကြနဖေရူာ အႊမာူ အေရ ပဖီ  ူာ 
ဝသဖရပဖရလဖ ႏ ပဖဖာ အေရူေ္ပႊမာူေရူဝကူီ  ူာ   ူရ  ေ္ူရလဖ 

• အုာ္ဖ   ဖလဖက ာာ အု ကဖဖက ္လ္ဖု ပဖဖာ ေရ ပဖရြကဖရလဖ 
• အုာ္ဖ ြပဖအသြပဖူာ အရကဖေႊ ကဖု ပဖူဒသ၊ာ ီတူန္ဖေရူဝကူီ  ူာ ႊမာူ္ြြု  ပဖူာ သ ူုီ္ဖရလဖ၊ 
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၇.၇ ကနိး္ေနေေီေန ေဂဂစနစ ္ေ ္ပဳသကေ္ီစာက ္ိိ် မ္မမ စား စား ေလ ွစာ့ံ  ုျံ်း္ 

ကိန္းေနေေီေနေဂဂစနစ ္ေ ္ပဳသကေ္ီစာက္ ိိ်္မမမ စား စား ေလွ စာ့ ံ  ိိ်္ီန္ တခက ္  ေ စာက္ေဖစ္ာ ုျ  ါ  

 ေလွ စာ့ံ နနး္မ စားကိိ  လိ ္်န္းကစာလ (၃) ံလိံိးတခ်္ လ ိ္ေအစာ်ု္ျံ်္း စားုျဖ့်္ ေလွ စာ့ံ   ိိ်္ ါပဳသန္။ 

❖ ပဳသစ္ ်္ုျံံ  ခရ္မ စားံိတထ္ခ်္ီွ် ္းလ်း္ုျံ်္းကိ ိတတ္ ိိ်ပ္ဳသမ ွ  နနး္အံိးုျဖစ္ေ စာ် ္ေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 

❖ ေဒပဳသမ ိ းီ်္း  ်္မ စားကိ ိတတ္ ိိ်ပ္ဳသမွ  မံတိ္ု ြ ံ နထ္စားီန္  ွ်္ ့လိ က္ခက္ တခ် ္း   ်္ေ ါက္ 

မ စားလန္းကိိ မထိံိကိ္ေ စာ်္ ုျ  စိေစစာ့်္ေီွစာကပ္ဳသခစားီန္လ၊ 

❖ ုျ န္္ ခစား မနး္ုျမန္ေပဳသစာ  ုျံစားေဒပဳသမ ွ  ်္ ွ့်္ ေကစာ်္မ ိ းမ စားကိ ိေပဳသံ စာစခစာ ထနိ္းပဳသမိ္းီန္လ၊ 

❖ က န္ီိွေနပဳသစာ စစားက က္မ စား ေ ္တခ် ္ စခန္္ စ္ စုန္း/ ီန္မ စားစခန္္ စ္မမကိိ စီမ ိိံ်္ီန္လ၊ 

❖ လမ္းတစ္ေလွ စာက္ ွ် ့္ လိ က္ခက္ ီရိစာ တခ်္း ေ ါ်္း ်္မ စားကိိ  ိမွ္န်္းီန္ တခက္  ါတိေအးမ စား 

 ါဝ်္ေနေပဳသစာ ေ ါ်း္ပဳသတ္ေအးပဳသံိးုျံ်္းကိိ ေီွစာ်္ီွစားီန္လ၊ 

❖ တီစားမဝ်ပ္ဳသစ္ံတိလ္ြုျံ်္းလ၊ ေအးဖက္ဝ်္  ်္မ စားလ၊ ေတစာထခက္ လအွ် ္ ်္မ စား ွ့်္ ပဳသစေ္တစာ 

ထခက္ ပဳသီး/ ေစ့မ စား ေကစာကရ္ူုျံ်္းကိိ တစားုျမစထ္စားီန္္လ၊ 

❖ လူမ စားဝ်ထ္ခကု္ျံ်္း ွ် ့္ တိီစိစာစန္မ စားစစားက က္ံ ုျံ်္းမွ ကစာကခရ ္ိိ်္ီန ္ လ ိ္ကခက ္တ္ တလ္န္  

တခ်္ ုျံံစန္းီိးိမ စားံတထ္စားီန္လ၊  

❖  ကရ၍္ ပဳသုစာဝေီစီးေၾကစာ်္းေေီထခက္ေ ါက္မ စား   က္စီးပဳသခစားလ ွ်္ ုျ န္လနု္ျ ်အ္်္ေ းီန္လ၊ 

❖ မိိးကစာလတခ်္  နးီနစားီိွေီစီးေၾကစာ်္းမ စား  နနက္ ုျံ်္း ွ့်္ နစ္နမ္းုျံ်္းမုျဖစ္ေစီန္ ေုျမုျ ်္ီန္ 

 တခက္  ေုျမတူးုျံ်္းေေုျမဖိိ္ုျံ်္းမ စား တတ ္ိိ်္ပဳသမွ  မုျ  လိ ္ီန္္ စီမံေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊  ွ့်္ 

ပဳသ့်္ေတစ္ာေပဳသစာေနီစာမ စားတခ် ္ ေဒပဳသမ ိ းီ်္း   ်္ႀကီးမ ိ းလ၊   ်လ္တမ္ ိ း ွ့်္   ်္်ရ္မ ိ းမ စားကိ ိ

ပဳသစ္ေတစာဦးစီးးစာ ွ့်္ ံ ိကအ္က္ံ ီး ုျ နလ္န္စိိက္   ိးေ းီန္။ 

၇.၈ က နး္မစာေီး ွ့်္ ေုး   ီစာရက္်း္႐ွ် း္ေီး ေ ္ ပဳသကေ္ီစာက ္ိိ် မ္မမ စား စား ေလ ွစာ့ံ ုျံ်း္ 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္းေအစာ်္ီခကု္ျံ်္းေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္လစာနိိ်္ေုျံီွေိပဳသစာ လ ိ္ပဳသစားမ စား 

က န္းမစာေီး ွ့်္ ေုး   ီစာရက္်္း႐ွ်း္ေီး တခက ္ေ စာက္ ါေလွ စာ့ံ ေီးနန္းလမ္းမ စားကိိ လိ ္်နး္   

ကစာလ (၃) ံိလံိးတခ် ္ လိ ္ေအစာ်္ီ ါမန္။ 

❖    ီစာရ္ီိွေပဳသစာေနီစာမ စား ွ့်္လိ ္်နး္ံခ် ္တခ်္းတခ်္ ပဳသပိဳသစာထ်္ီွစားေပဳသစာ ပဳသတေိ းအိိ် ္းုိတ္ 

မ စား တ အ္်္ေ းုျံ်္းလ၊ 

❖ တူးေဖစ္ာေနေပဳသစာ ပဳသတ  ပဳသိကိ္ တခ်္း ေုျမုျ ိ ုျံ်း္မွ ကစာကခရ္ီန္ နံီ ံမ စားကိ ိံိိ်္မစာစခစာ ကစာီံထစားီန ္

❖ စကရ္  ီစားမ စားကိ ိပဳသိးံုျ  ီစာတခ် ္   ီစာရက္်း္ေစီန္ လိံံံ ံေီး  ကစာ ီန္မ စား တ အ္်္ေ း 

ီန္ ွ်္ ့လွ  ္စစ္ စုန္းမ စား တခက္ ပဳသ့်္ေလ စ္ာပဳသန့္လွ  က္စာ စုန္းမ စား တ အ္်္ေ းုျံ်္းလ၊ 

❖ တစက္ိိရ္ီ န္ကစာကခရ္ေီး  ပဳသိံး ေအစာ်္ စုန္းမ စား (ီစာုစာလက ္တိ္လ၊ လန္ီွန္ဖိန ္လ၊     

နွစာေံါ်္းစီးလ၊ မ က္မွန္လ၊ ဦးထတိ္လ၊ ေီစာ်္ုျ န္ က ႌ) ဝတအ္်္ံ ီးမွ လိ ္်န္းံခ် ္တခ်္း ဝ်္ၾကီနလ္၊ 

❖ မိိ်္းလ ိ္ပဳသစားမ စား စား  လ ိ္ံ ိန္  လနွ့္က စနစ္ုျဖ့်္ ေအစာ်္ီခက္ေစီန္လ၊ 
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❖ မိိ်္းလ ိ္ပဳသစားမ စား စား  လ်္းေီစာ်္ ွ် ့္ ေ စာ်အ္ီဂ ်လ္ံိေလစာက္စခစာီီိွေစီန္ စီမံေ းီန္လ၊ 

❖ လိ ္်နး္ံခ် ္တခ် ္းတခ်္  ီက္ေပဳသစာက္ုျံ်္းလ၊ မးူရစေ္အးဝါးမ စားပဳသံိးစခြုျံ်္းကိ ိတစားုျမစ္ီ န္လ၊ 

❖ ဝန္ထမး္မ စား စား ပဳသန္္စ်္ေပဳသစာေပဳသစာက္ပဳသံိးေီ လံိလံိေလစာက္ေလစာက္ီ ီိွေ စာ်္ ေအစာ်္ီခက္ီနလ္၊ 

❖ လံိေလစာက္ေပဳသစာ  ိမပ္ဳသစာမ စားလ၊ မလိ စာကန္  ွ့်္ မမိက္ ံိးမ စား ထစားီွိေ းီန္လ၊ 

❖  ေီးေ ္ပဳသိံးေအးဝါးမ စား ွ့်္ ေအးေပဳသတ စာမ စား စား လ ိ္် န္းံခ် ္တခ် ္းတခ်္ ထစားီွိီန္လ၊ 

❖ ေက းလကက္ န္းမစာေီးးစာန ွ့်္ အကပ္ဳသခရ္္  ေီွးးးပဳသနူစာုျ  စိ ေီးပဳသ်္တန္းမ စားကိ ိေအစာ်္ီခက္ီန ္

❖ ကူးစက္ေီစာဂါမ စား မုျ န္္ ခစားေီး တခက္  နစာေ းလိ ္်န္းမ စားေအစာ်္ီခက္ီ န္  ွ်္ ့်ကွ္ဖ စားေီစာဂါ 

မုျဖစ္ေစီန္ ုျံ်္ေ စာ်း္ ိိ်္ေပဳသစာေနီစာမ စားကိိ ေပဳသံ စာီွ်း္လ်္းံ ီး ုျံ်္ ိိ်္ေအးကိလိန္း မိိးတခ်္း 

ကစာလတခ် ္ တစ္ တတ္စ္ႀကမိ္ ဖ န္းေ းီနလ္၊ 

❖ ုျ ဒါး  ွ်္ ့ အိိ်ရ္စာ ိိက္  ပဳသိးံုျ  ံ ိန္တခ် ္ လက ္တိ္မ စား ွ်္ ့  ွစာေံါ်္းစးီမ စားလ၊ ေီမဝ်္ ိိ်ပ္ဳသန့္ 

ဝတ္စိံမ စားကိိ ဝတအ္်္္   ပဳသိံးုျ  ေစီန္ ွ် ့္  ပဳသိးံုျ  ံ ီးပဳသန့္ ံါတခ်္ တစက္ိရိ္ီန္ ပဳသန္္စ်္ုျံ်း္ 

(ေုျံလက္ေအးေၾကစာုျံ်္း) ကိိ ုျ  လ ိ္ေစီနလ္၊ 

❖ ုျ ဒါး  ွ်္ ့ အိိ်ရ္စာ ိိကက္ိိ ပဳသိိေလစာ်္ီစာတခ်္လန္းေလဝ်္ေလထခက္ေကစာ်္းေပဳသစာ ပဳသတ္မွတပ္ဳသိ ိ

 ေလစာ်္ီံိတခ်္ပဳသစာ ထစားီိွံ ီး  စုန္း ပဳသခ်္း ထတိက္ိိလန္း ဂီတိစိကိ္ုျ  လိ ္ၾကီနလ္၊ 

လိ ္်နး္ံခ်္မေတစ္ာတအမမမ စားကိ ိကစာကခရ္ီစာတခ်္ တစက္ိရိ္ီန္ကစာကခရ္ေီး ပဳသိးံ ေအစာ်္ စုန္းမ စား 

(PPE) ပဳသနလ္န္း  ေီးႀကီးေပဳသစာ ံနး္ကဘမွ  ါဝ်္ ါပဳသန္။ ထိတိစက္ိရိ္ီန္ကစာကခရ္ေီး ပဳသိံး 

 ေအစာ်္ စုန္းမ စားကိိ ဝရရ္ူပဳသန့္ ံါ ထိိ စုန္းမ စားပဳသန္  ုျ န္ုျ နအ္ိိ်္ီစာမွ ပဳသတ္မတွ္ထစားေပဳသစာ 

စံံ ိန္စံန န္းမ စား တိိ်္း ထတိလ္ိ ္ထစားပဳသန့္ စုန္းမ စားဂတိ္/ မဂိတ ္ ေပဳသံ စာစခစာစစ္ေအးေ းီန ္ လိ ိ  ္

 ါပဳသန္။ ေ စာက္ ါဇရစား တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ တစက္ိရိ္ီန္ကစာကခရ္ေီး  ပဳသိံး ေအစာ် ္ စုန္းမ စား 

ကိိ လိ က္ခက္ ီရိစာတခ်္းီွိေပဳသစာ ေီ ပဳသတ  တးူေဖစ္ာပဳသန့္လိ ပ္ဳသစားမ စား ေနုျဖ့်္ ဝတအ္်္ုျံ်း္ စားုျဖ့်္ 

ရ်္းလိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္တခ် ္ က န္းမစာေီး ွ့်္ေုး   ီစာရက္်္းီွ် ္းေစ ိိ် ္ါပဳသန္။ ထိိ္ုျ ်္ 

လိ ္်နး္ံခ် က္ကခမ္းက ်္မမီိွေစေီး တခက္ ေုး  ၲီစာရက္်္းီွ် ္းေီး စ ီစဥ ္ွ့်္  တ္ပဳသက၍္ လစဥ ္

 ပဳသ ိနစာေ းေဂစာေုျ စာ ခြမ စားကိိ လနး္ ေအစာ်္ီခက္ေ းမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ မီးေုး  ၲီစာရက္စာ ကခရ္ေီး 

 စီ စဥ္လ၊  ေီးေ ္ ေုျံ ေနမ စားကိ ိုျ နလ္န္တိန္္ုျ န္မန့္ စီ စဥ္လ၊ ေီွးဦးပဳသူနစာုျ  ပဳသ်တ္နး္ 

စပဳသနတ္ိိ္လိိလနး္ ုျ  လ ိ္ေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

ဇရစား (၇.၃) တစက္ိရိ္ီ နက္စာကခရေ္ီး ပဳသိးံ ေအစာ် ္စုန္းမ စား ွ့်္ ရ်္း၏လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား 

တစက္ိိရ္ီ န ္ကစာကခရေ္ီး 
 ပဳသိံး ေအစာ် ္ စုန္းမ စား 

လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား 
တ အ္်္ီ မန့္ 
 စတိ ္ ိိ် း္ 

ပဳသခ်ု္ျ ်လ္ကၡၸ 

   ီစာရ္က်္းဦးထိတ္ 
ဦးေံါ်္းကိိ ဒၸ္ီစာ မီေစ 

ီန ္ကစာကခရ္ုျံ်္း 
ဦးေံါ်္း 

 

   ီစာရ္က်္းုခတ္ ဖိန ္ 
 ေလး  ်္လ၊  ါတိေအး 
မ စားလ၊  စာတ္လိိက္ုျံ်္းလ၊ 

ေုျံေထစာက ္
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တစက္ိိရ္ီ န ္ကစာကခရေ္ီး 
 ပဳသိံး ေအစာ် ္ စုန္းမ စား 

လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား 
တ အ္်္ီ မန့္ 
 စတိ ္ ိိ် း္ 

ပဳသခ်ု္ျ ်လ္ကၡၸ 

စူးီွေပဳသစာ  ီစာမ စားမွ 
ကစာကခရ္ုျံ်္း 

   ီစာရ္က်္းမ က္မွန္ 
ပဳသတ  ပဳသိိက္ တခ်္းမွ  မမန္ 

ကစာကခရ္ုျံ်္း 
မ က္လံိး 

 

မ က္ ွစာ ကစာ 
ုျ ဒါး ွ့်္ 

အိိ်္ရစာ ိိက္ေ်ခ္တိိ္မွ 
ကစာကခရ္ုျံ်္း 

မ က္ ွစာ 

 

နစား ကစာ ကခရ္ ကိီိရစာ 
 ပဳသံက ရ္ုျံ်္းမွ 
ကစာကခရ္ီန္ 

နစား 

 

ေီစာ်္ုျ န္ က ႌ 
လိ ္ပဳသစားမ စားကိိ 

 လခရ္တကူ  ုျမ်္ ိိ်္ုျံ်္း 
ကိိရ္ံ ၶစာ 

 

ီစာုစာလက္ ိတ္ 
ုျ ဒါး ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္တိိ္မွ 

ကစာကခရ္ုျံ်္း 
လက္ 

 

   ီစာရ္က်္း 
ကိိရ္ပဳသိိ်္းၾကိ း 

လိမ့္က ုျံ်္းေုျ  တ္က ုျံ်္း 
တိိ္မွ ကစာကခရ္ုျံ်္း 

ကိိရ္ံ ၶစာ 

 

 ွစာေံါ်္း ွ့်္  ါးစ ္ ကစာ 

 မမန္လ၊ ဖိန္လ၊ 
မီးံိိး ေ်ခ္ ွ့်္ ုျ ဒါး/အိိ
်္ရစာ ိိက္မွ    ကစာ 

ကခရ္ုျံ်္း 

 ွစာေံါ်္း ွ့်္  ါးစ ္  

 

ဝတ္စိံ 
ဓစာတ္မတန့္ုျံ်္းလ၊ ုျ 
ဒါးအိ ္တက္ုျံ်္းမွ 
ကစာကခရ္ုျံ်္း 

ေံါ်္းကေန
 ေုျံ ထ ိ

 
 

ေ စာက္ ါ တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ အိိ်္းုတိ္မ စားကိိ လိ က္ခက္ ီရိစာတခ်္ တ အ္်္ုျံ်္း စားုျဖ့်္ လိ က္ခက္ 

 တခ် ္း ေုး   ီစာရက္်း္ီွ်္း ိိ်္ ါပဳသန္။ 
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ဇရစား (၇.၄) အိိ် း္ုတိမ္ စား ွ့်္ ရ်္း၏လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား 

ေဖစ္ာုျ ံ က ္ ေုး   ီစာရက္်္ီ ွ် း္ေီးအိိ် း္ုတိ္ 

ဤအိိ်္းုိတ္ပဳသန္စီမံကိန္းလိ ္ကခက္တခ်္းေုး   ီစာ
ရ္က်္းီွ်္းေီး တခက္ ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ရ်္းအိိ်္းုိတ္ကိိ 
လိ ္ကခက္  တခ်္းတခ်္ တ ္အ်္ထစားပဳသ့်္ ါပဳသန္။ 

 

ဤအိိ်္းုိတ္ပဳသန္ုျ ဒါးပဳသိံးစခြပဳသန့္ ံါတခက္လိိက္နစာီမန့္ 
နန္းလမ္းမ စားကိိ ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ ရ်္းအိိ်္းုိတ္ကိိ ုျ ဒါး 
ပဳသိိေလွစာ်္ပဳသန့္ေနီစာတခ်္တ အ္်္ထစားပဳသ့်္ ါပဳသန္။  

 
ဤအိိ်္းုိတ္ပဳသန္ 
ဓစာတိေူဒ စုန္းမ စားပဳသိံးစခြပဳသန့္ ံါတခ်္ လိိက္နစာီမန့္နန္း 
လမ္းမ စားကိိ ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန။္ ရ်္းအိိ်္း 
ုိတ္ကိိဓစာတိေူဒ စုန္း ပဳသိိေလွစာ်္ပဳသန့္ေနီစာတခ်္ တ ္အ်္ 
ထစား ပဳသ့်္ ါပဳသန္။ 

 

ဤအိိ်္းုိတ္ပဳသန္ စဇနဖရစပဳသိံးစခြပဳသန့္ ံါတခ်္လိိက္နစာ 
ီမန့္နန္းလမ္းမ စားကိိ ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 
ရ်္းအိိ်္းုိတ္ကိိ ဒီဇရ္အီပဳသိိေလွစာ်္ပဳသန့္ေနီစာတခ်္  
တ ္အ်္ထစားပဳသ့်္ ါပဳသန္။ 

 
 

၇.၉ မးီေုး   ီစာရပ္ဳသကေ္ီစာက ္ိိ် မ္မမ စား စား ေလ ွစာ့ံ ုျံ်း္ 

မီးေုး   ီစာရ္ပဳသက္ေီစာက္ ိိ်္မမမ စား စား ေလ ွစာ့ံ  ိိ်္ီ န္ တခက္ ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ ေလွ စာ့ံ နနး္မ စားကိိ 

လိ ္်နး္ကစာလ (၃) ံလိံိးတခ် ္ လိ ေ္အစာ်္ုျံ်္း စားုျဖ့်္ ေလွ စာ့ံ  ိိ်္ ါပဳသန။္ 

❖ လွ  ္စစ္ဝါရစာႀကိ းေီစွာ့မုျဖစ္ီ န္ ေပဳသံ စာစစ္ေအးေအစာ်္ီခက္ီန ္  ွ့်္  မးီေလစာ်လ္ခရတ္တ္ေပဳသစာ 

 စုန္းမ စား မစိ ံိေစီန ္ ွစ္ တတ္စ္ံါ လိ က္ခက ္တခ်္း ကခ်္းအ်္းစစ္ေအးီနလ္၊ 

❖ မီးပဳသတ္ေီပဳသိိေလွစာ်က္နထ္စားီိွီန္လ၊ 

❖ မီးပဳသတ္ေအးုူးမ စားကိိ ီံိးံန္္းလ၊ ဝနထ္မး္တန္းလ စားလ၊ ပဳသိိေလစာ်္ီံိ  ွ်္ ့ပဳသတ  ပဳသိိက ္တခ်္းတခ်္ ထစား 

ီွိံ ီး တစလ္တစ္ံါ  ံိမွန္စစ္ေအးပဳသခစားီန္လ၊ 

❖ မီး   ီစာရ ္ွ့်္ တ္ပဳသက္ေပဳသစာ အိိ်္းုတိ္မ စားလ၊ ပဳသတိေ း ံ က္ုျ  ပဳသံမ စား တ အ္်္ီန္လ၊  ွ် ္ ့

❖ ေက းီခစာ ီန္မီးပဳသတ္ ဖခြ္ ွ့်္  ူးေ ါ်္းံ းီ ဝန္ထမး္မ စား စား  ီနမ္ီးပဳသတပ္ဳသ်တ္နး္ကိိ  ေလ့က ့်္ 

ပဳသ်္ၾကစားေ းီန္။ 
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၇.၁၀  ေီးေ ္ ေုျံ ေနတနိ္္ုျ နမ္မ စ ီစဥ ္

 ေီးေ ္  ေုျံ ေနတနိ္္ုျ န္မမ  စီ စဥ္ပဳသန ္႐တိတ္ီက္ (ပဳသိိ္မဂတိ္) မေမွ စ္ာမွန္းထစားေပဳသစာ  ေီးေ ္ 

 ေုျံ ေနမ စား ေ ္ေ ါကလ္စာ ါက ကိိ်တ္ခရ္စီမံ ိိ်္ီန္  တခက္ ေ စာက္ ါ ီန္ီခရ္ံ  က္မ စားုျဖ့်္   

ုျ ်္အ်ထ္စားေပဳသစာ  စီ စဥ္ုျဖစ္ ါ ပဳသန္။ ေီ ပဳသတတ  တးူေဖစာ္ထတိ္လ ိ ္ုျံ်း္လ ိ္်န္း 

 ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ လ ိ္ကခက္ ီရိစာ တခ်္း  ေီးေ ္  ေုျံ ေန ုျဖစ္ေ ္လစာ နိိ်္ေပဳသစာ  ေၾကစာ်း္ 

 ီစာမ စားီိွၾကပဳသန္။ ၎တိိ္မွစာ-ေလစာ်္စစာအီမ စား ရိိဖတိ္ုျံ်္းလ၊ မီးေုး    ီစာရ္ ွ့်္ေုျမ ံ ိ ုျံ်္း    

ီစာရ္မ စား ကိိ ုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါ ပဳသန္။  ထိိေၾကစာ့်္ရ်္း   ီစာရ္မ စား ကိိ ႀက ိတ်္ကစာ 

ကခရ္ုျံ်္းလ၊ ုျ ်အ္် ္ုျံ်္း ွ့်္ ုျ န္လနတ္ိန္္ုျ  န္ေအစာ်္ီခက္ုျံ်း္မ စား လ ိ္ေအစာ်္  ိိ် ္ီန္ တခက ္စီ   

စဥ္မ စား ကိ ိေ စာကတ္ခ်္ေဖစ္ာုျ  ထစား ါပဳသန္။ 

(က) ေလစာ်စ္စာအမီ စား ရိဖိတို္ျံ်း္ 

မန္ပဳသန့္ေလစာ်စ္စာအ ီ ရိိဖတိ္ုျံ်း္မအိ ိ မန့္ပဳသန့္ မစာၸုျဖစ္ေစ လံိုျံ  ံ စတိ္ံ ီေပဳသစာလ၊ ထိေီစာက္ ေပဳသစာ 

နန္းလမ္းမ စား  ပဳသံိးုျ  ဖရ႐္ွစားီမန္။  တဝ္န္း က ်္ ွ် ့္ လူ္က နး္မစာေီးကိိ    ီစာရ္ုျဖစ္ေစ ္ိိ်္ေပဳသစာ 

 ေလစာ်္စစာအီ ဖတိ္ရိမိမမ စားုျဖစ္ေ ္လစာ ါက လ ်္ုျမန္စခစာ တံိ္ုျ န္မမေအစာ်္႐ခက္ီန္ လိိ  ္ ါပဳသန္။ ဤကြပ့ဳသိိ္ 

တိံ္ုျ န္မမလိ ထ္ံိးလိ န္န္း မ စား တိိ္်္း ေအစာ်္႐ခက္ ိိ် ္ီန္ တခက ္ေ စာက ္ါဇ ရစားတခ်္ မေတစ္ာတအမမ  

ေၾကစာ့်္ ဖိတိစ္်ု္ျံ်း္  ွ့်္ ေ ါေ့လ စာမ့မေၾကစာ့်္ ဖိတိစ္်ု္ျံ်း္ ဂူ္ ံခြုျံစားထစား ါပဳသန္။ 

ဇရစား (၇.၅) ေလစာ်စ္စာအ ီဖတိစ္်ု္ျံ်း္  မ  းိ စစားမ စား 

မေတစာ္တအမမေၾကစာ့်္ ဖိိတ္စ်္ုျံ်္း ေ ါ့ေလ စာမ့မေၾကစာ့်္ ဖိိတ္စ်္ုျံ်္း 
ဖိတ္စ်္မမ မစာၸ  နန္း်ရ္ 
(ဥ မစာ - ၂၀ ဂါလံေ စာက္ နနး္ေပဳသစာ) 

 ီိရစာ မ စား ုျ စားပဳသိိ္ ုျ န္္ ွ္ံ ္ိိ်္ေပဳသစာ  ေုျမစာက ္
 ုျမစား ဖိတ္စ်္ုျံ်္း 

ထိန္းံ   ္ ိိ္်ေ္ပဳသစာ  မစာၸ ထိန္းံ   ္္ မီ ္ိိ်္ေပဳသစာ  မစာၸ 
လိံုျံံ စိတ္ံ စခစာ ႐ွ်္းလ်္းီန္  ိမံနွ္ လိ ္ထံိးလိ ္နန္း မ စား 
 တိိ္်္း လိ ္ေအစာ်္ ိိ္်္ုျံ်္း 

႐ွ်္းလ်္းီန္ တခက္  ထူး စုန္းကိီိရစာမ စားလ၊ 
ပဳသ်္တန္း ိိ္ံ မမမ စား လိိ  ္ုျံ်္း။ 

႐ွ်္းလ်္းီန္ တခက္လံိေလစာက္ေပဳသစာ 
 စုန္းကိီိရစာမ စား႐ွိုျံ်္း 

လူ္က န္းမစာေီး ပဳသိိ္မဂိတ္  တ္ဝန္းက ်္ စား 
   ီစာရ္႐ွိ ္ိိ်္ေပဳသစာ  မစာၸ 
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 (ံ) ေုျမံ  ိမမကိ ိႀက ိတ်က္စာကခရု္ျံ်း္လ၊ ုျ ်အ္်ု္ျံ်း္ ွ် ့္ ုျ နလ္နတ္နိ္္ုျ နေ္အစာ်္ီ ခကု္ျံ်း္ 

ေုျမပဳသလ်္းမ စား႐ွ ိေုျမပဳသစားမ စား ွ့်္ ေက စာက္စေက စာကန္မ စားပဳသန ္ မိိးပဳသနး္ထန္စခစာ ႐ခစာပဳသခန္း ါက  ေလး 

ံ ိန္တိိ္းလစာုျံ်္မ စား ုျဖစ္ေ ္ ္ိိ်္ ါပဳသန။္ ုျ ိ က ံြ့ ါက ေ႐ခြလ စားပဳသခစားလစာေနေပဳသစာ ရ  ီစားမ စား ွ့်္ လူမ စား ထ ိ

ံိိ္က္ဒၸ္ီ စာုျံ်္းလ၊   ကစ္ီးုျံ်း္မ စား ုျဖစ္ေ ္ ္ိိ်္ ါပဳသန္။ 

 ေုျမံ  ိမမကိ ိ ၾက ိတ်ု္ျ ်အ္်က္စာကခရု္ျံ်း္    ေီဒီရိိ ွ့်္တီဗမီွ မိးိေလဝပဳသပဳသတ်္းမ စားကိိ 

ေန္စဥ္နစား ေထစာ်္ ါ။  ုရ္ေၾကစာ့်္အိိေပဳသစ္ာ  အကမ္ုျ တ္မိးိပဳသန္းထန္စခစာ ီခစာပဳသခန္း လ ွ် ္ေုျမ ံ  ိ 

ုျံ်္းကိိ စတ်္ုျဖစ ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန။္  ံိမွန္မဂတိ္ေပဳသစာေုျမအလီ စာေီခြလ စားမမလ၊   ်္မ စားက  ိး ပဳသ ံ

မ စားကိိ နစားေထစာ်္ ါ။ ရ်း္တိိ္  ွ့်္ တူ ေုျမံ ိ ုျံ်း္မ စားုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။  ေဒပဳသံံတစာ ၀န္ီွ ိပဳသ ူ

မ စားလ၊ ပဳသုစာဝေုး   ီစာရ ္ ကစာ ကခရ္ုျံ်္း ွ့်္  တပ္ဳသက္ပဳသန့္ ေကစ္ာမတီဝ်္မ စားလ၊ မီးေုး    

ီစာရက္စာကခရေ္ီးးစာန ွ့်္ ီြးစာနမ စား တိိ္ကိိ အကပ္ဳသခရေ္အစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊  ေဒပဳသံတံစာ၀န္ီွိပဳသ ူမ စား 

ပဳသန ္ ုျဖစ္ေ ္ ိိ်္ေုျံီွိေပဳသစာေုး   ီစာရ္မ စားကိိ ေလ ့ လစာအန္းစစ္ီ န္  ပဳသ့်္ေတစ္ာအံိး ုျဖစ္ ါ 

ပဳသန္။  ေအစာက္  ံိမ စားကိိ မတ္ေစစာက္ေပဳသစာေလ စာေစစာ်္းမ စား  နီးလ၊ ေတစာ်စ္ခန္းမ စား နးီလ၊ 

ပဳသုစာဝ ီ တိကိ္စစားထစားေပဳသစာ ေတစာ်္ၾကစားမ စား နီးတခ်္   မေအစာကလ္ိ ္ ပဳသ့်္ ါ။ ေလ စာေစစာ်္း 

မွ  က္ကခြေၾကစာ်္းမ စား နီးမပဳသခစားပဳသ့်္ ါ။  ကရ္္  က္ကခြေၾကစာ်္းမ စားေတခြလ ွ်္ 

တစာဝန္ီွပိဳသူမ စားထံ ပဳသတ်္း ိိ္္ အကပ္ဳသခရေ္အစာ်္ီခက ္ါ။ မိမ၏ိ  တ္ဝန္းက ် ္  ေုျံ ေနကိိ 

 ုျမြပဳသတုိျ  ေန ါ။ တစ္စံိတစ္ီစာ ထူးုျံစားမမီွလိွ ်္  ုျမနအ္ံိးထခက္ေုျ းနိိ်္ ီန္ ုျ ်အ္်္ ါ။  

 ေုျမုျ  ိေနစဥ ္      ေုျမံ ိ ေနပဳသန့္ ီိရစာ (ပဳသိိ္) ေုျမမ စားံ ိ က လ က္ီ ွိေပဳသစာ ီိရစာမ စားကိိ 

လ ်္ုျမန္စခစာ ေီွစာ်္ ီွစား ါ။ ံ ိ က ေပဳသစာေနီစာမ ွ လံိံံံ ေပဳသစာေနီစာပဳသိိ္ ေုျ စာ်္းေီ ြ ါ။ 

လခတ္ေုျမစာက္ီန္မလခရ္ ါက ကိိ္ရ္ံ ႏစာကိိ ေကခးံ ီး ဦးေံါ်း္ကိကိစာကခရ္ ါ။ ထိိနန္းပဳသန ္

ပဳသ့်္ကိိရ္ံ  ႏစာကိိကစာကခရ္ီန္  ေကစာ်း္အံိး နန္းလမ္း ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

 ေုျမုျ  ိံ းီေနစာက ္       ံ ိ က ေပဳသစာ ီရိစာမ စား ွ်္္  ေဝးတခ်္ေန ါ။  ုရေ္ၾကစာ့်္အိိေပဳသစ္ာ 

ထ ္မံံ  ိက  ိိ်္ ေပဳသစာေၾကစာ်္္    ီစာရ္ီ ွိ ိိ်္ ါပဳသန္။ ေနစာကအ္ံိးပဳသတ်္း ံ က ္လက္မ စား ွ့်္ 

 ေီးေ ္ေၾကုျ်စာံ က္ မ စားပဳသိီွိ ိိ်္ီန္ တခက္ ေဒပဳသ တခ်္းထတိလ္ ်္္ေပဳသစာေီဒီရိမိ စား ွ်္္ 

ီိ ္ုျမ်္ပဳသၾံကစား စီ စဥ္မ စားကိိ နစား ေထစာ် ္ါ။  ေ ္ရံေုျမအလီ စာ  က္စီး ုျံ်္းေၾကစာ့်္  

ုျဖစ္ေ ္ေပဳသစာေုျမတိကိ္စစားမမပဳသန္ ီတိတ္ီက္ေီႀကီး ေစုျံ်း္ကိ ိုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ေပဳသစာေၾကစာ်္္ 

  က္စးီေပဳသစာေနီစာမ စားကိိ ပဳသစ္ ်္မ စား စစားထိိးုျ နလ္န္စိိက္    ိးေ း ါ။ ကခ မ္းက ် ္နစာီွ်္မ စားထ ံ

မွေုျမံ ိ ုျံ်္း ွ့်္ တပ္ဳသကပ္ဳသန့္ ေနစာကအ္ကတ္ခြမ စား   ီစာရ္မ စား ေလ စ္ာံ ီန ္တခက ္ နန္းလမ္း 

မ စား ွ့်္လမ္းန န္ံ က္မ စား ွ့်္ တပ္ဳသကပ္ဳသန့္  ႀကဥံစာၸ္မ စား ီရူ ါ။ ရ်္း  နစာီွ်္မ စားပဳသန ္

ေုျမံ ိ ုျံ်း္ကိ ိ ကစာကခရ္ီန္/တစားအီးီန္ေေလ စ္ာံ ီန္ ွ် ့္  တပ္ဳသကပ္ဳသန့္  ႀကံဥစာၸ္မ စား 

ကိိ ေ း ိိ်္ပဳသန္။ 
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(ဂ)    ီစာရ္ီ ွေိပဳသစာ  စုနး္မ စား ကိိ် တ္ခရု္ျံ်း္ ွ် ့္ ပဳသိေိလစွာ်ု္ျံ်း္ စ ီစဥ ္

   ီစာရ္ုျဖစေ္စ ိိ်္ေပဳသစာ  စုန္းမ စားအိပိဳသန္မွစာ လကူိေိပဳသစ္ာလန္းေကစာ်း္လ၊ တိီစစာစန္ကိိ  ေပဳသစ္ာလန္း  

 ေကစာ်္းလ၊ ပဳသုစာဝ တဝ္န္းက ်က္ိိေပဳသစ္ာလန္း အိိးက  ိးပဳသက္ေီစာက္ ိိ်္ေပဳသစာ  စုန္းမ စားကိိ ေံ္ ါပဳသန္။ 

၎တိိ္မွစာ မီးေလစာ်ေ္စတတေ္ပဳသစာလ၊ ေ ါကက္ခြေစတတ္ေပဳသစာ တစ္နန္းနန္းုျဖ့်္  အိ ပ္ဳသ့်္ေစတတ္ေပဳသစာလ၊ 

ဓစာတ္ုျ  တိံ္ုျ နတ္တ္ေစေပဳသစာ  စုန္းမ စား ါဝ်္ ါပဳသန။္ ထိိိ စုန္းမ စားပဳသန ္ ဓစာတအ္ီလ၊ ဒီဇရအ္ီလ၊ 

 ်္ဂ ်ဝ္ိိ်္လ၊ ေံ စာအီလ၊ ပဳသတိ္ေအးလ၊ ရမ္းမမန္္မ စား  ွ်္ ့ဓစာတေိဗဒ စုန္းမ စား  ါဝ် ္ါပဳသန။္  

ေုး   ီစာရ္ီွိေပဳသစာ  စုန္းမ စား စား ကိိ်တ္ခရ္နန္းလ၊ ပဳသိံးစခြနန္းလ၊ ပဳသရ္ရူ ိိ္ေအစာ်္နန္းလ၊ ပဳသိိေလွစာ်္နန္းလ၊ 

စခန္္ စ္နန္း  စ ီစဥမ္ စားကိ ိေ စာကတ္ခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

    ီစာရ္ီွိေပဳသစာ စုန္းမ စားကိိ မန္ကြ္ပဳသိိ္ကိိ်တ္ခရ ္ါလ၊ မန္ကြ္ပဳသိိ္ပဳသိမ္းအနး္ ါလ၊ မန္ကြ္ပဳသိိ္ 

ပဳသရ္ေအစာ်္ ါလ၊ မန္ကြပ့ဳသိိ္စခန္္ စ္ ါ စပဳသန့္ုျဖ့်္ ေီးပဳသစားထစားေပဳသစာ  န န္း တိိ်း္ လိ ္ေအစာ်္ ါမန္။  

    ီစာရ္ီွိေပဳသစာ စုန္းမ စားကိိ ေလဝ်္ေလထခက္ေကစာ်း္ပဳသန့္လ၊ ေ း္ ေုျံစာကေ္ပဳသခြေပဳသစာ ေန ီစာမ စား 

တခ်္ ပဳသိိေလွစာ်ပ္ဳသိမး္အနး္ီ ါမန္။ 

    ီစာရ္ီွိေပဳသစာ စုန္းမ စားကိိ  နီးတစ္ဝိကိတ္ခ်္ မီးေလစာ်လ္ခရ္ေပဳသစာလ၊ ေ ါကက္ခြေစတတ္ေပဳသစာ 

 စုန္းမ စားမထစားီလ၊ ေအးလ ိ္ေပဳသစာက္ုျံ်း္လ၊ မီးဖိိုျံ်္းလ၊ မီး ခစားထခက္ေစမန့္  လိ မ္ စားကိိ တ်္းတ်း္ 

ၾက ္ၾက ္ တစားုျမစထ္စားီမန္။ 

    ီစာရ္ီွိေပဳသစာ စုန္းမ စား ထစားီွပိဳသန့္ေနီစာ နီးတခ် ္ ပဳသ့်္ေတစ္ာပဳသန့္ မီးပဳသတ္ု ူးထစားီွေိ းုျံ်္းလ၊ 

မီးပဳသတ္ေီပဳသိိေလွစာ်က္န ္ ထစားီွေိ းုျံ်း္ ွ့်္ လိ ပ္ဳသစားမ စား တခက ္ လိ ္်နး္ံခ်ပ္ဳသံိး ကစာကခရ္ေီး 

 ပဳသိးံ ေအစာ်္ စုန္းမ စား  ီပံဳသ့်္ထစား႐ွိေ းီမန္။ 

    ီစာရ္ီွိေပဳသစာ စုန္းမ စား ထန့္ထစားပဳသန့္  ိံးလ၊ ံခကလ္၊ တိိ်က္ီ စပဳသနတ္ိိ္ကိိ ရိစိိမ့္ ေနုျံ်္းီွိ/ မီိွ 

 ံမြစစ္ေအးေနီမန။္  ကရ္္ ရိစိိမ္္ေနေၾကစာ်း္ေတခြီလွ ် ္ံ က္ံ ်္း ုျ  ုျ ်္ီန္လိိ ါပဳသန္။ 

 ရမ္းမမန္္မ စားကြပ့ဳသိိ္    ီစာရ္ီွိေပဳသစာ စုန္းမ စား ထစားပဳသိိီစာေနီစာတခ်္ ထိိ ၾကခ်္း က န္မ စားကိိ 

စခန္္ စ္ီန ္  မိမက ္ိံး ပဳသးီပဳသန္္ထစားီ ါမန္။ ထိိ စုန္းမ စားကိ ိ  ုျံစားထခက္ီ ွပိဳသန့္  မမိက္မ စား ွ့်္ 

 ေီစာေ ွစာ္ မ စ္ီ။ ထိိ   ီစာရ္ီွိေပဳသစာ စုန္းမ စားမွ ထခကေ္ပဳသစာ မိမက္မ စားကိိ ေုျမႀကီးေ ္ပဳသိိ္ 

လန္းေကစာ်း္လ၊ ေီထြပဳသိိ္လန္းေကစာ်္း လိံးဝစခန္္ စ္ုျံ်္းမုျ  ီ။ 

    ီစာရ္ီွိေပဳသစာ စုန္းမ စား ထစားပဳသန့္ေနီစာကိိ  လ်္းေီစာ်္လိေံလစာက္စခစာ  ေ းထစားီနလ္ိိ  ါ ပဳသန ္

 ေမွစာ်ထ္ြတခ်္ ပဳသိိ္မဂတိ္ ေကစာ်း္စခစာမုျမ်္ီလ ွ်္ မန္ပဳသန့္ ံါမွ ထိိ စုန္းမ စားကိိ ထန့္ပဳသိိုျံ်္း 

မုျ   ါ ွ့်္။ 
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 ံနး္ (၈)  မ စားုျ နပ္ဳသပူဳသေုစာထစားီရုူျံ်း္ 

၈.၁  မ စားုျ နပ္ဳသပူဳသေုစာထစားီရုူျံ်း္၏ ီန္ီ ခရ္ံ  က ္

 မ စားုျ နပ္ဳသူပဳသေုစာထစားီရူုျံ်း္၏ ီန္ီခရ္ံ က္မွစာ စီမကံိန္းလိ ္ေအစာ်္ံ  ကမ္ စားေၾကစာ်္္ ုျဖစ္ေ ္လစာ 

 ိိ်္ေပဳသစာ ပဳသကေ္ီစာက္ ိိ်္မမမ စား ွ့်္အိိးက ိ းပဳသက္ေီစာက ္ိိ်္မမမ စားကိိ ေလ ွစ္ာံ  ိိ်္မန္္နန္းလမ္းမ စားကိ ိထိတ ္

ေ ဖစ္ာီန္ ွ်္္ ုျ န္ပဳသူမ စား၏ စမီံကိန္း ေ ္  ၾကံုျ  ပဳသံိးပဳသ ္ံ ကမ္ စားကိိ လက္ံံီီွိီန္ ုျဖစ္ ါပဳသန္။  

 မ စားုျ နပ္ဳသူပဳသေုစာထစားီရူုျံ်း္ုျ  လိ ္ီစာတခ်္ စီမံကနိ္း ွ်္္ ပဳသက္အိိ်ေ္ပဳသစာ ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသူမ စားကိိ   

ပဳသိေ းီံိပဳသစာမက ေဒပဳသ ံံုျ န္ပဳသူမ စား၏ စီမကံိန္း ေ ္ ထ်္ုျမ်ရ္အူံ က္မ စားကိိလန္း ီရူ ါပဳသန္။  စမီ ံ

ကိန္း စားုျဖ်္္ ပဳသကေ္ီစာကမ္မံ ံစစားီေပဳသစာုျ န္ပဳသူမ စားလ၊   ိ္ံ   ္မမ ိိ်း္အိိ်္ီစာ ႀကီး ကြမ စား ွ်္ ္ နီး နစား 

ီွိလူမမ ဖခြ္ စန္းမ စား တကေ္ီစာက္ုျံ်္းုျဖ်္္ က ်္း  ါပဳသန္။   ထူးပဳသုျဖ်္္စီမံကနိ္း ေ ္ ေစစာ်္္ၾက ္ၾကန္ ့ 

ီမီမန္္  စီ စဥ္မ စားလ၊ အိိးက ိ းပဳသက္ေီစာက္မမမ စား ေ ္ ေလွ စ္ာံ  ိိ်္မန့္နန္းလမ္းမ စား ွ်္္ ပဳသက္ေီစာက္မမ 

မ စား စား တခက္ံ  ကု္ျံ်္းတိိ္ ုျ  လိ ္ီ စာတခ်္ လမူမ တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီစာ ပဳသက္ေီစာက္မမံ ံစစားီေပဳသစာ ုျ နပ္ဳသ ူ

လထူိတိိ္ ွ်္္ ေတခ္အံိနွိ ိမ်္းုျံ်္း မွ ီီွေိပဳသစာီလဒ္မ စား  ေ ္ ေုျံံံ္  ုျ  လိ ္ ါပဳသန။္ ထိိ္ ုျ ်္ ပဳသကအ္ိိ် ္

ီစာ စိိးီးစာနအိိ်္ီစာမ စားမ ွ တစာဝန္ီိွပဳသူမ စား၏  ၾကုံျ  ံ က္မ စား  ွ့်္ ေအခးေ ခးံ ကမ္ စားကိိလနး္ ေတစာ်း္ံ ံ

ီရူံ းီ  တ ိက  လ ကိ္နစာေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစား ါမန္။ 

 မ စားုျ နပ္ဳသူပဳသေုစာထစားီရူုျံ်း္ စန္း ေဝးမွ ီီွလိစာေပဳသစာ ၾကုံျ  ံ က္မ စားကိိ  တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ 

ံခြမမ  စ ီစဥေ္ီးအခြုျံ်း္လ၊ ေစစာ်္္ၾက ္ၾကန့္ီမီမန္္ စ ီစဥ္  ွ် ္ ့ လူမမစီး ခစားေီးအိိ်္ီစာ တစာဝန္ရမူမ စ ီ

 စဥ္မ စားေီးအခြီ စာတခ်္ ထန္္ပဳသခ်္းစဥ္းစစား ါပဳသန္။ 

 အိိုျ  စီမကံိန္း ွ့်္ တပ္ဳသကပ္ဳသန့္ တ်္ုျ  ါ  တဝ္န္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ်္ံံစစာ (EMP)  စား 

 တ္ဝနး္က ်္ထိံ ိိကမ္မအန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ လ ိ္ထံိးလ ိ္နန္းလ၊   ိိဒ ္ ၃၈  ီ “ စီမကံိန္း အိိုျ  ပဳသပူဳသန ္

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံ ခြမမ  စီီ ်္ံံစစာကိိ ဦးစီးးစာနပဳသိိြ တ်ပ္ဳသခ်္းံ ီးေနစာက္ လမူမ ဖခြြ စန္းလ၊ စီမကံိန္းေၾကစာ့်္ 

ထိံိကိ္ံံစစားီပဳသမူ စားလ၊ ေဒပဳသအိိ်္ီစာလူြ ဖခြြ စနး္ ွ် ့္  ုျံစား က ိ းပဳသကအ္ိိ်ပ္ဳသူမ စား ပဳသိီွိနိိ် ္ေစီန ္

စီမံကိနး္ ပဳသိြိမဂတိ ္ စမီံကိန္း အိိုျ  ပဳသူ၏ ဝက္ု အ္ိိဒ္မ စား  ွ်္ ့ ပဳသတ်္းစစာစပဳသန့္ ုျ န္တခ် ္း 

မီဒီရစာမ စားမလွနး္ေကစာ်္းလ၊ စစာၾကန့္တိကိ္လ၊ လူထိစေိဝးံန္းမစပဳသန့္  မ စားုျ နပ္ဳသူစိေဝးီစာ ေနီစာမ စား 

တခ်္လန္းေကစာ်း္လ၊ စီမကံိနး္ အိိုျ  ပဳသူ၏ ီံိးမ စားတခ်္လန္းေကစာ်္း ထတိ္ုျ န္ေၾကနစာီမန္။” အိိံ ီး ေဖစ္ာုျ  

ထစားေပဳသစာေၾကစာ့်္ ေ စာက္ ါေနီစာမ စားတခ် ္ ဤ စီီ ်္ံ ံစစာကိိ ထစားီိွမန္ုျဖစ္ံ ီး  မ စားုျ နပ္ဳသူမ စားမွ 

ဝ်္ေီစာက္ဖတ္ီမ ိိ်္ံ ီး  ၾကုံျ  ံ က္မ စားလနး္ ေ းနိ်္ေ စာ်္ စမီံေ းထစား ါမန္။ 

(၁) နီလစာလ်း္လကက္ိမမၸီလီမတိက္၏ ီံိးံန္း မွတ ္ (၉)လ၊ ီတနစာပဳသီီလိမ္းလ၊ ဇဝနီ ္ကခကလ္၊ 

ပဳသကၤန္းကကခန္းုျမိ ြနရလ္၊ ီနက္နိ္ုျမိ ြ။ 

(၂)  ီးဂတ္ တ္ဝနး္က ်္ဝနေ္အစာ်္မမကိမမၸီ၏ ီ ံိး မတွ ္(၁၁)လ၊ ေလအိ ္ီိ ပ္ဳသစာလမ္းလ၊ (၁၀)မိိ်္လ၊  ်း္စိန္ံမိ ြ 

နရ္လ၊ ီနက္ိန္ံမိ ြ။ 
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 ံမး္ နစား  စ ီစဥ ္

၁။  ံမ္း နစားဖခ် ့္လွစ္ေၾကစာ်္း ေၾကုျ်စာုျံ်္းလ၊ 

၂။ Nilar Lin Lat Co., Ltd. မွ စီမကံိန္းတစာဝန္ံ ံဦးပဳသန္းံိိ်္မွ စမီံကနိ္း ွ့်္  တပ္ဳသက္္  ီွ်္းလ်္း တ်္ုျ ုျံ်္းလ၊ 

၃။ E Guard Environmental Services Co., Ltd. မွ စမီံကိန္းတခြဖက ္ီစာီွိ ဥးီ ိိ်္ေဇစာ္ဝ်္းမွ စီမကံိနး္ ွ့်္ 
 တပ္ဳသက္္   တ္ဝန္းက ်စ္မီံံန္္ံခြမမ  စ ီစဥ ္ (Environmental Management Plan-EMP) လိ ္်နး္ 
စဥ္ ွ်္ ့ တပ္ဳသက္္ ီွ်္းလ်း္တ်္ုျ ုျံ်္းလ၊ 

၄။ တက္ေီစာက္လစာပဳသူမ စားမ ွပဳသိီွလိိပိဳသန္မ စားကိ ိေအခးေ ခးေမးုျမန္းုျံ်း္လ၊ 

၅။ Nilar Lin Lat Co., Ltd. မွ စီမကံိန္းတစာဝန္ံ ံ ဦးပဳသနး္ံိိ်္မွ နိဂံိးံ   ္ေက းဇူးတ်္စကစားေုျ စာၾကစားုျံ်္းလ၊ 

၆။  ံမ္း နစားုျ ီးေုျမစာက္ေၾကစာ်္း ေၾကုျ်စာုျံ်္း။ 

 

 

 

 

E Guard Environmental Services Co., Ltd.  

 

Meeting Minutes 

အေရက ပဖူ အရ ာ ္ ာ ာ ာ ္ာ ာ နီလစာလ်္းလက္ကိမမၸီလီမိတက္မွ 

 ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္မန့္ ေီ ပဳသတတ တူးေဖစာ္ထိတ္လိ ္ုျံ်္း 

စီမံကိန္း တခက္  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီ စဥ္ ွ့်္  တ္ပဳသက္္ 

ီွ်္းလ်္းတ်္ုျ ုျံ်္း ွ့်္  မ စားုျ န္ပဳသူပဳသေုစာထစားီရူုျံ်္း  ံမ္း နစား 

ရကဖ္ ြြာ ္ာ ာ ာ ္ာ ာ ၾပဳသဂိတ္လာ ံော ဒသ၊ာ ံ၀ေ၉ာ  ာႏ ္ဖ 

ာ ေလရ ာ ္ာ ာ ာ ္ာ ာ ေက  ကဖရကဖေုူရြ ာ  ရြ ္စူေက  ပဖူသ ာကဖ၈) အ   လဖာ ္ာ ာ ာ ္ာ ာ လမလကဖာ ေ၀ာ ရစီ ာ ေလ္ုကဖာ 

ေံာ လ ရစာ    

သကဖေရ ကဖႊတီ   ူ္ ရပဖူ ာ ္ာ ာ ာ ာ ္ 

ဌ လရ ာပဖရ ာ အ ြြ္အ္ကဖူီ  ူာ ာ     = ၄ 

္ာရၢု ကာ ကာီၸ စိီ  ူ          ာ     = ၄ 

ရ္ဖီ ရ္ဖ ဒသ၊ာ ေ ႊ မု္ကဖႊတီ  ူာ    = ၁၆ 

္ာ္ာေ္ကပဖူာ သသဖေရ ကဖႊတ္ ရပဖူ ာ = ၂၄ 

 

္ ရပဖူု္ၱ္ာႊတာ ္ာ ာ ာ ာ ာ ာ ္ာ ေဒ္ေမပဳသဝူ်္း (စီမံကိန္းလက္ေထစာက္)  
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၁။  ံမး္ နစားဖခ့်္လစွေ္ၾကစာ်း္ုျ်စာုျံ်း္ 

၂။ Nilar Lin Lat Co., Ltd. မ ွစမီကံနိး္တစာဝန္ံ  ံဥးီပဳသနး္ံိိ် မ္ ွစမီကံနိး္ ွ် ့္  တပ္ဳသက္္  ီ ွ် း္လ်း္ တ်ု္ျ ုျံ်း္။ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္  ီ စီမကံိန္းတစာဝန္ံ ံ   ဦးပဳသနး္ံိိ်္  ီ ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်း္ 

လိ ္်နး္စဥ္ ွ့်္ တပ္ဳသက၍္ အက ္ဖူ  ၱ္ဖ ရ ပဖူု္ ြဖ္ကႊကဖ္ ္စီမက လဖူရ ာပဖရ  အေု  မေ  ဖု္  ကဖီ  ူဒသ၊ ္စီမက လဖူ  

သကဖေလရ ု္ ေုီ္မာဒသ၊ ုကဖရ  ု ာ္ဖပလဖူ  အေု  အေလဒသ၊  ေီ ပဳသတတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်း္ ုာ္ဖပလဖူေရ ပဖရြကဖ္မာ 

အရပဖဖရပဖဖဒသ၊ အဓ ကု ာအ္ဖီကဖဖ ကာလဖရကီဖူ   အရပဖူအုီ္ဖဒသ၊ ္ကဖ္ ၥ္ကဖူ္ ရပဖူ  ႏ ပဖဖ လိ ္် န္း ုကဖ္သဖ   လဖသြပဖ 

 လဖ္  ူီကဖဖ ဝလဖ ီဖူအပဖအ ူ သ ာ္ာက ာ ရ ပဖူုပဖူ သပဖု္ ြဖ္ကႊကဖ္   ာ္ေလ ကဖ ုတီမ တု မာေရူအ္စအ္္ဖ 

(ေဘူအႏတရ နဖကပဖူရ ပဖူေရူအ္စအ္္ဖဒသ၊ က လဖူ ီ ေရူေ္ ပဖဖေရ  ကဖီမဒသ၊  ေီးေ ္ ေုျံေနမ စားကိ ိ

တိန္္ုျ န္ေအစာ်္ီခက္နိိ်္ီန ္တခက္ ႊပဖသလဖူီ  ူ  ြပဖဖု ္ဖႊပဖရက ူေ္ူု ပဖူ ႏ ပဖဖ ဝလဖ ီဖူ  လဖ္  ူု ပဖူ)ဒသ၊ာ 

ုတီမ္စူ္ြ ူရ ာပဖရ သ ဝလဖနတီ မအ္စအ္္ဖလ ပဖဖ ္သဖဝလဖူက ပဖ  လဖူ ႊ ီဖူေရူ အ္စအ္္ဖီ   ူ 

က ာု ြေရ ပဖရြကဖႊြ ူီကဖု ္ဖေၾကစာ်္းေုျ စာၾကစားပဳသခစား ါႊကဖ္ 

၃။ E Guard Environmental Services Co., Ltd မ ွ စမီကနိး္တခြဖက ္ီစာီွ ိ ဥးီ ိိ်ေ္ဇစာ္ဝ်း္မ ွ

စမီကံနိး္ ွ် ့္ တပ္ဳသက္္   တဝ္နး္က ်စ္မီံံ န္္ံခြမမ  စ ီစဥ ္ (Environmental Management Plan-

EMP) လ ိ္် နး္စဥ ္ွ် ့္  တပ္ဳသက္္  ီွ် း္လ်း္တ်ု္ျ ုျံ်း္။ 

 တ္ဝနး္က ်္အိိ် ္ီစာ စမီံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္၏ ီန္ီခရ္ံ က္မ စား ွ့်္  တ္ဝနး္က ်အ္ိိ်္ီ စာ စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္ 

လိ ္်နး္ အ့်္အ့်္ စား တ်္ုျ ံြ့ ါပဳသန္။ စီမကံိန္း တ္ဝန္းက ်္ီွိ ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေီ ီန ္ေပဳသခး ွ့်္ 

အူနံမမတိိ်္းတစာမမမ စားကိိ ုျ  လိ ပ္ဳသခစားံ းီုျဖစ္ေၾကစာ်္းလ၊ စမီံကိန္းုျ ်အ္်္ ကစာလလ၊ လန္ တ္ေအစာ်္ီခကက္စာ 

လ ွ့်္  တိ္ပဳသမိ္းကစာလတိိ္တခ်္ အိးိက  ိးပဳသက္ေီစာက္ုျံ်္းမွ ကစာကခရ္ီန္လ၊  ေီွစာ်လ္ ြ ီနလ္၊  ေလ စာ့နနး္ေစ 

ီန္နန္းလမ္း ွ် ့္  စီ စဥ္မ စားကိိ ီွ်္းလ်္းတ်္ုျ ံြ္ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ်္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမြီမန့္ 

နန္းလမ္းမ စား  ေီးေ ္ကိစုမ စား တခက္စီမံံ က ္ွ့်္ မေက လန္မမမ စားကိ ိ ုျ န္လန္ေုျဖီွ်္ေ းမန္ ့

 စီ စဥ္မ စားကိ ိ  အ့်္အ့်္ီွ်္းလ်္းတ်္ုျ ံြ္ ါပဳသန။္ စီမကံိန္းေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းမွ ီီွိလစာေပဳသစာ 

 ုျမတ္ေ်ခ၏ (၂) ီစာံိိ် ္ မန္းကိိ လူမမေီးအိိ် ္ီစာ တစာဝနရ္ူမမ  စ ီစဥ္မ စားတခ်္  ပဳသံိးုျ  မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္း 

ထန့္ပဳသခ်္းေုျ စာၾကစားပဳသခစား ါပဳသန္။ 

၄။ တကေ္ီစာကပ္ဳသမူ စားမ ွပဳသလိိပိဳသနမ္ စားကိိ ေအခးေ ခးေမးုျမနး္ ၾကုံျ  ုျံ်း္ 

ဥးီထခနး္ေမစာ် ္(ရစာ မိမ္ ွးလ၊ ေက စာကအ္နေ္လး ခီစာ) 

နီလစာလ်္းလက္ ပဳသတတ တခ်္းကိမမၸီမွ ထခက္ီွလိစာေပဳသစာ ေုးထခကအ္ိိးက ိ းမ စားမွစာ မန္ပဳသန့္  တိိ် ္း  

တစာထိ ီွိ ိိ်္ေၾကစာ်း္လ၊ ေဒပဳသ ွ့်္ ေဒပဳသံံမ စား၏ ဖခံ္ံဖိ းတိိးတက္ေီး တခက ္ မန္ပဳသန့္  စ ီစဥမ္ စား 

ထစားီွထိစားပဳသနက္ိိ ပဳသလိိိေၾကစာ်္းလ၊ မိမတိိိ္ ေဒပဳသမွစာံ ိ ြတြပ့ဳသန့္ တခက္ ေဒပဳသ ဖခြံံဖိ းေီးကိိ ကူနီေစ 

ံ ်္ေၾကစာ်္းေုျ စာၾကစားံြပ့ဳသန။္ ထိိ္ေနစာက ္စီမကံိနး္ေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္လစာနိိ်္ေပဳသစာ အိိးက  ိးမ စားကိိနန္းနိိ်ပ္ဳသမွ  

နန္းေ စာ်္ ေအစာ်္ီခက္ေ း ိိ်္လွ ်္ ေက းဇးူတ်္ေၾကစာ်း္လ၊ ီခစာ၏လမး္မ စားမွစာ   က္စီးေနေပဳသစာေၾကစာ့်္ 

 ေက စာကပ္ဳသရပ္ဳသန့္ ရစာဥ္မ စားကိ ိထနိ္းထိန္းပဳသိမ္းပဳသိမး္ေ မစာ်္းေစံ ်္ေၾကစာ်္း ေအခးေ ခး ၾကံ ုျ  ံြ့ ါပဳသန္။ 
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ဥးီတ်မ္စာ (ေတစာ်ပ္ဳသလူ၊ ေက စာကအ္နေ္လးီခစာ) 

နီလစာလ်္းလက္ ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာုျံ်္း ွ့်္  တပ္ဳသက္္  ေုျမစခန္္ စ္ုျံ်္းလ၊ ေီ ံ ကက္န္မ ွ စခန္္ စ္ေီမ စားကိိ 

စခန္္ စ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္  တ္ဝန္းကိထိိံိိကမ္မမီွိေစီန္ မန္ကြပ့ဳသိိ္ုျ  လိ ္ေ း ိိ်္ေၾကစာ်း္လ၊ ေဒပဳသံမံ စားမစွာ ကန္ ေီ 

ကိပိဳသစာ ေပဳသစာက္ပဳသံိးပဳသန့္ တခက္ မိိးီစာပဳသတီခ်္ ပဳသုစာဝ ီ မိိးမ စားံ ီး ေီ ံ  က္ကန္ 

က ိ းေ ါက္္ ေပဳသစာက္ပဳသံိးေီမ စားတခ်္   ၲီစာရ္ီွိ ိိ်္ေပဳသစာေၾကစာ့်္ စခန္္ စ္ေီမ စားကိိ စနစတ္က  ွ့်္ 

လံိလံိုျံံ ုျံံ  စခန္္ စ္ပဳသ့်္ေၾကစာ်္း  ၾကံုျ  ံြ့ ါပဳသန္။ ကိမမၸီ  ုျမတ္ေ်ခ၏ (၂) ီစာံိိ် ္မန္းကိ ိေဒပဳသ တခက ္

 ပဳသံိးုျ  မန္ဂ ိ ပဳသိီ ေပဳသစာေၾကစာ့်္ ေက းဇးူတ်္ေၾကစာ်္းလ၊ စီမကံိန္းေ စာ်ု္ျမ်လ္ွ ် ္  ွစ္ပဳသက္ေၾကစာ်း္ ေုျ စာ 

ၾကစားံြပ့ဳသန။္ မမိိတိိ္ေဒပဳသ တခက ္ လိိ  ္ံ  က္မ စားထြမွ   ကိမစွာ  နစာေီးုျဖစ္္  စစာပဳသ်္ၾကစား 

ီန္ ေက စာ်္းေအစာ်တ္စ္ံကိိ ိ နီလစာလ်္းလက ္ ကိမမၸီမွ ေအစာကလ္ိ က္ူနီေစံ ်္ေၾကစာ်္း ေအခးေ ခး  

ၾကံုျ  ံြ့ ါပဳသန္။ 

ေဒ္ေုုထီးူ (က နး္မစာေီး ံ်မိး္စစားလ၊ ေက စာကအ္နေ္လး ခီစာ) 

စီမံကိနး္ ွ့်္  တပ္ဳသက္္    အိိးက ိ းေကစာ်္းက ိ းမ စားကိိ  ထူး ေထခ ေုျ စာစီစာမီွိေၾကစာ်္းလ၊ ီခစာီွ ိ

ကေလးမ စားမွစာ ေနီစာထိိ်္ံ်္းေကစာ်္းေကစာ်း္မခန္မခန္ ွ် ့္ စစာမပဳသ်္ၾကစား ိိ်္ုျံ်္းေၾကစာ့်္  နစာေီး တခက ္

နီလစာလ်္းလက္ ကိမမၸီမွ  တတ္ ိိ် ္အံိး ေအစာ်္ီခက္ေ းေစံ ်ေ္ၾကစာ်္း ေအခးေ ခး ၾကုံျ  ံြ ့ါပဳသန။္ 

ဥးီတ်ေ္ စာ်မ္ိးိ (ဒါ႐ိကိတ္စာလ၊  းီဂတ ္တဝ္နး္က ်အ္ိိ် ္ီ စာ ၾကေံ းဝနေ္အစာ်မ္မကမိမၸလီမီတိက္) 

ေအခးေ ခးေမးုျမန္း ၾကံုျ  ေ း ါေပဳသစာ ေဒပဳသံံမ စားကိ ိေက းဇူးတ်္ီွိေၾကစာ်း္လ၊  ေီး ႀကီးအံိး ံ က္မွစာ 

ဒိတရိ ေနုျဖ့်္ ေအခးေ ခးေ းံြ့ေပဳသစာ ေီ မိိ်္းမ ွ မပဳသန္္စ်္ေပဳသစာေီမ စား ထခက္ီွိလစာလွ ် ္ ေဒပဳသံ ံ မ စား မွ 

 ေပဳသစာကပ္ဳသံိးပဳသန့္ ံါ   ၲီစာရ္ီွိ ိိ်္ေၾကစာ်္းလ၊  ီဂတ္ တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီစာ  ၾကံေ းဝန္ေအစာ်္မမ 

ကိမမၸီလီမတိက္မွ တ်္ုျ ံ က္မ စားတခ်္လန္း ေဒပဳသ ံံမ စား ပဳသံိးစခြေနပဳသန့္ ေီမ စားမွစာ  ံိမွန္မဂတိ္ု ြ 

ပဳသန္္ီွ်္းမမ မီွိေၾကစာ်း္ေတခြီွိံြ့ ါက ပဳသကအ္ိိ်္ီစာ ေီ မိိ် ္းမွ တစာဝန္ီွပိဳသူမ စား ထ ံပဳသိိ္  ေအခးေ ခး တ်ု္ျ  ိိ်္ ါ 

ပဳသန္။ စီမကံိန္းတစာဝန္ီ ွိပဳသူမ စားမ ွ ထိစိခန္္ စ္ေီမ စားကိိ မပဳသိေက းကကခန္ုျ  ္ တစာဝန္မြစ့ခစာ 

အက္လက္စးီအ်း္ေစ ါက ေဒပဳသ အိိ်္ီစာ  စာၸစာ ိိ်္ ဖခြ္ စန္းမ စားလ၊  တဝ္န္းက ်္ ွ့်္အိိ်္ေပဳသစာ 

းစာနအိိ် ္ီစာ ဖခြ္ စန္းမ စားပဳသိိ္ အကပ္ဳသခရ္ ေၾကစာ်္းၾကစား ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ေနစာက္ ေဒပဳသံံမ စားမလွန္း 

ပဳသုစာဝေုး  ၲီစာရ္ေၾကစာ်္ ့ စီမကံိန္း၏ ေီအိိးကန္က ိ းေ ါက္္  ေီအိိးမ စားလွ ကံ ေနပဳသနက္ိိ ေတခြီိွ 

လွ ် ္စီမကံိန္း တစာဝန္ီွပိဳသူမ စားထပံဳသိိ္ ံ က္ံ ်္း ေၾကစာ်း္ၾကစားပဳသ့်္ေၾကစာ်း္လ၊ ကမိမၸီမွလန္း ထိကိြပ့ဳသိိ္ေပဳသစာ 

ကိစုမ စားကိိ တစာဝနရ္ူမမ ုျ န့္ုျဖ့်္ ေုျဖီွ်္းေ း ိိ်္လွ ် ္  တ္ဝနး္က ်္ တခက္ အိိးက  းိပဳသက္ေီစာက္မမ 

 နန္းအံိး ွ့်္ ေဒပဳသံမံ စား တခက္ ကူနီေထစာက္ ံ ့ မမမ စား ုျ  လိ ေ္ း ိိ်္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္း ီွ် ္းလ်္း 

တ်္ုျ ံြ ့ါပဳသန္။ 
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၅။ Nilar Lin Lat Co., Ltd. မ ွစမီကံနိး္တစာဝန္ံ  ံဥးီပဳသနး္ံိိ် မ္ ွနဂိံိးံ   ေ္က းဇးူတ်စ္ကစားေုျ စာၾကစာုျံ်း္လ၊ 

နီလစာလ်္းလက ္ ကမိမၸီ၏ ေီ ပဳသတတ စတ် ္ တူးေဖစ္ာပဳသန့္ ံ ိန္မွစ္ ေဒပဳသံံမ စားတခ်္  လ ိ္ ကိိ် ္

 ံခ့်္ လမ္းမ စားေ ါမ စားလစာုျံ်္းလ၊ လမ္း န္းအကပ္ဳသခရ္ေီးမ စားေကစာ်း္မခနလ္စာုျံ်္းလ၊ ေဒပဳသံံမ စား တခက္ 

စစာပဳသ်္ေက စာ်္းမ စားလ၊ စစာၾကနတ္ိိကမ္ စား ကိ ိ လန္း ကမိမၸီမွ ေအစာကလ္ိ လ္ွ ဒါန္းပဳသခစား မန္ 

ုျဖစ္ပဳသန့္ တခက ္ေက စာကအ္န္ ေလးေက းီခစာ ေနုျဖ့်္လန္း  ံ ိနတ္ိိ တခ်္း ဖခံ္ံဖိ းတိိးတကလ္စာမန္ဂ ိ

ရံိၾကန္ေၾကစာ်္းေုျ စာၾကစား ံြ့ ါပဳသန။္ ထိိ္ေၾကစာ့်္ ေဒပဳသံံမ စားမလွန္း တစ္ဖကတ္စလ္ွမ္းမွ ကိမမၸီ၏ 

လိိ  ္ံ က္မ စားီွိံြလ့ွ ်္  ၾကံုျ  ေုျ စာၾကစားနိိ် ္ေၾကစာ်္း နဂိံိးံ    ္ေနုျဖ့်္ ေုျ စာၾကစားံြ ့ါပဳသန္။ 

ဥးီေဇစ္ာဝ်း္ (နစာရကလ၊ နလီစာလ်း္လကက္မိမၸလီမီတိက)္ 

ရေန္  ံမ္း နစားုျ  လိ ္ီ ုျံ်္း၏ ီန္ီခရ္ံ က္မွစာ ေီခပဳသတတ တးူေဖစ္ာုျံ်္း  က(၂၀)လိ က္ခကမ္ွ ေက းီခစာ 

 ေ ္ ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ ေုးထခကအ္ိိးက ိ းမ စားကိ ိေလ စာ့ံ ီန္ မန္ပဳသန့္ စ ီစဥ္မ စား ထစားီွထိစား 

ပဳသနက္ိိ ေဒပဳသံံမ စား ပဳသိီွေိစီန္ီွ်္းလ်း္တ်္ုျ ုျံ်း္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ လူႀကီးမ်္းမ စားတ်္ုျ ံြေ့ပဳသစာ ေီလ၊ ေလလ၊ 

အူနပံဳသံလ၊  ီန္း ေပဳသခးမ စား မထိံိကိ္ေစီန ္ွ့်္ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ကိိ မထိံိကိ္ီန္ ကိမမၸီမွ 

မန္ပဳသိိ္ေအစာ်္ီခကထ္စားပဳသန္ကိ ိ  စီီ ်္ံံစစာေီး္ ပဳသကအ္ိိ်္ီစာဝန္ႀကးီးစာနပဳသိိ္ တ်္ပဳသခ်္းံ ီး ံခ် ့္ုျ  ံ က္ီ 

ီိွမွပဳသစာ  ေကစာ် ္ထနေ္ဖစာ္ ေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္းလ၊ လက္ီွတိခ်္  ေအစာက္ ဦးမ စားေအစာက္ံ ီး 

ထိန္းပဳသိမ္းထစားုျံ်္းပဳသစာုျဖစ္ေၾကစာ်္း ေုျ စာၾကစားံြပ့ဳသန္။ ရေန္ ံမ္း နစား တခ်္လန္း တက္ေီစာကပ္ဳသူမ စား 

စစာီ်္း ွ်္ ့  စန္း ေဝးမတွတ္မ္းကိိ ါတစ္ ါတနး္ ပဳသက္အိိ်္ီ စာဝန္ႀကီးးစာနပဳသိိ္ တခြတ်္ီမန္ုျဖစ္ံ းီ 

လ နန္း ၾကစာတခ် ္  တန္ုျ  ံ က္ီ ီွိံ ီးမွပဳသစာ နီလစာလ်္းလက္ ကိမမၸီ ွ့်္ ပဳသရံဇစာတ ွ့်္ 

ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ထနိ္းပဳသိမ္းေီး ဝန္ႀကးီးစာနလ၊ ပဳသတတ တခ်္းဥးီစီးးစာနတိိ္ စစာံ   ္ံ   အ္ိိံ ီး စီမကံိန္းကိိ 

 ေကစာ် ္ထနေ္ဖစ္ာ ိိ်္မန္ုျဖစ္ပဳသန။္ လိ ္်နး္စတ်္ံ နိ္တခ်္လနး္ စီမကံိန္းတစာဝန္ီ ွိပဳသမူ စားမ ွ

ေဒပဳသံမံ စားကိ ိ ပဳသိေ း ေၾကစာ်္းၾကစားမန္ ုျဖစ္ေၾကစာ်း္လ၊ လိ ္်နး္လန္ တလ္ွ ်္ ကမိမၸီမွ  ိိ် ္်ံေတစ္ာပဳသိိ္ 

 ံခန္မ စားေ းေအစာ်္ီမန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္းလ၊ကိမမၸီ ေနုျဖ့်္လန္း လက္ီွ ိံ ိနတ္ခ်္ ပဳသိန္း (၃၀၀) နီး ါး 

တ်ပ္ဳသခ်္းထစားံ ီးုျဖစေ္ၾကစာ်္းေုျ စာၾကစားံြ္ ါပဳသန။္ ထိိ္ေနစာက ္ စီမကံိန္းေ စာ်္ုျမ်္လ ွ်လ္န္း  ုျမတ္ေ်ခ၏ 

(၂) ီစာံိိ်္ မန္းကိ ိေဒပဳသ၏ က န္းမစာေီးလ၊  နစာေီးလ၊ ုစာပဳသစာေီးတိိ္ တခက္ လွ ဒါန္းမန္ုျဖစ္ံ းီ ေဒ 

ပဳသံံမ စားုက္မလွနး္ စီမကံိန္းေ စာ်္ုျမ်္ေစီန္ အိေတစာ်္းေ းၾကံ ီး  လွ ေ်ခမ စားကိလိန္း  က ိ းီွစိခစာ 

 ပဳသံိးုျ  ၾကီန ္ေအခးေ ခး ၾကံုျ  ံြ ့ါပဳသန္။ 

ထိိ္ေနစာက ္ ေဒပဳသံမံ စား ွ့်္ ေက စာ်္း ိ အ္ီစာမႀကးီတိိ္ အ ၵီွိၾကေပဳသစာ ေက စာ်း္ေအစာ်္ ပဳသစ ္

 ေအစာကလ္ိ ္ီန္ မတန ္လွ ေ်ခ က  ္ပဳသံိးပဳသနိ္းတိတကိိိ နလီစာလ်္းလက္ ကိမမၸီမွ စီမံကနိ္းတစာဝန္ံ ံ

ဦးပဳသနး္ံိိ်္မ ွေက စာက္အန္ေလးီခစာ၏ ရစာ မိ္မွ း ဦးထခန္ေမစာ်္ထပံဳသိိ္ ေ း  လ္ွ ဒါန္းံြ့ ါပဳသန။္ 

၅။  ံမး္ နစားုျ းီေုျမစာကေ္ၾကစာ်း္ေၾကုျ်စာုျံ်း္ 
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 ံိ (၈.၁) လထူေိတခြအံိေအခးေ ခး ခြ မတွတ္မး္ ါတ ္ံိမ စား
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 ံနး္ (၉)  တဝ္နး္က ်စ္မီံံ န္္ံခြမမ စ ီစဥ္ 

၉.၁  တဝ္နး္က ်စ္မီံံ န္္ံခြမမနနး္လမး္ 

္စီမက လဖူ သ္ဖ ာသြပဖ္သဖဝလဖူက ပဖႏ ပဖဖာ ုာ္ဖပလဖူ ြပဖာ ာ ေဘူကပဖူုမာာ ု မၱ ာ ေ္ရလဖအသြကဖာ ေက ပဖူ ္ြ ာ ာ ု္ပဖရပဖု္ၱ္ာာ 

  ူေႊ ္သဖဝလဖူက ပဖ္စီမ လဖ္ ြြာ အ္စအ္္ဖသ္ဖ ာာ ရ  ီမန္္ာ ႊ ာ္ေႊ ဖုကဖူ ာ   ာအ္စအ္္ဖာ ေရူရြြာ   ူရာမာ 

ု ပဖဖာ ီုာမေု ကဖေႊူ္က္ာ နပဖူ္သဖဝလဖူက ပဖ္စီ မ လဖ္ ြြ မီအ္စအ္္ဖက ာာ အေက ပဖအ  ကဖေ  ဖာ ေရ ပဖရြကဖရ လဖာ 

ု ာအ္ဖ္ကႊကဖ္ာ ဤ တ္၀န္းက ်္စမီံံန္္ံခြမမ  စီ စဥ္တခ် ္  တ္ဝန္းက ်္ထိံ ိိ က္မမေလွ စာ့ံ ေီး/ကစာကခရမ္မ 

 စီ စဥ္ ွ်္ ့ တဝ္န္းက ်္ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမပဳသန့္  စ ီစဥ္မ စား  ါဝ်္ ါပဳသန္။  

ဤ တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီ စဥပ္ဳသန ္ နီလစာလ်း္လက ္ ကမိမၸီလီမိတက၏္ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ ္

ထတိ္လိ ု္ျံ်္းလိ ္်န္း တခက္ ေီးအခြထစားုျံ်္းုျဖစ္ ါပဳသန္။     ဤစီမကံိန္း အိိုျ  ပဳသူ  ေနုျဖ့်္ ေ  ီပဳသတတ    

တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ ်္း လိ ္် န္းလ ိ္ေအစာ်္ီစာတခ်္  တဝ္န္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စ ီစဥမ္ စား ကိိ 

လိကိ္နစာေအစာ်္ီခက္ီမန္။ တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စ ီစဥ္မ စားတခ်္  တ္ဝန္းက ်္စီ မံံန္္ံခြမမအိိ်္ီစာ 

လက္ေတခြလိ ္ေ အစာ်္ံ  ကမ္ စားလ၊ နန္းလမ္းမ စား ွ်္ ့တစာဝန္ရူေအစာ်္ီ ခ ကု္ျံ်္းမ စားကိိ လန္း ုျ န္ေထစာ်္စ ိ

ပဳသမညတုျမန္မစာ ိိ်္်ံေတစ္ာမွုျ းစာန္းထစားေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီစာမူဝါဒလ၊ ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒ မ စား ွ်္ ့

စန္းမ ဥ္းမ စား ွ့်္ နီလိကိ္ေလ စာနီေထခမမ ီိွေစီန္ ေီးအခြထစား ါပဳသန္။  ေ စာကတ္ခ်္ ေဖစ္ာုျ  ထစားေပဳသစာ 

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္ံ ခြေီး  ေုျံံံမမူ စားကိိစနစ္တက  လ ိ္ေအစာ်္ုျံ်္းုျဖ့်္  တဝ္နး္က ်ေ္ ္ပဳသိိ္ အိိးက  းိ 

ပဳသက္ေီစာက္  ိိ်္မမမ စား ကိိ ေလွ စာ့ံ ေစ ိိ်္ံ ီး ေကစာ်္းက  ိး ပဳသကေ္ီစာက္မမမ စားကိိ  ိမိိိတိးိလစာမန္ ုျဖစ္ ါပဳသန္။  

၉.၂  တ၀္နး္က ် ္စမီံံ န္္ံခြမမ  စ ီစဥက္ိိ ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ီမီ န ္တစာ၀န္ီ ိွပဳသူမ စား 

စီမံကိနး္ အိိုျ  ပဳသပူဳသန ္ လိ ္်နး္လ ိ္ေအစာ်္ေနစဥတ္ေလွ စာက ္  တ္ဝန္းက ်စ္မီံံန္္ံခြမမ  စီီ်္ံံစစာတခ်္ 

 ါီွိပဳသန့္ စ ီစဥ္မ စား တိိ် ္း လိကိ္နစာေအစာ်္ီခက္ီမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။  တဝ္န္းက ်စ္ီမံံန္္ံခြမမ  စ ီစဥက္ိ ိ

လိကိ္နစာေအစာ်္ီခက္ီန ္တခက္ စမီံကနိ္း ီရိစာတခ်္ီွိေပဳသစာ လိ ပ္ဳသစားမ စား စားလံိးတခ်္ တစာဝန္ီိွပဳသန္။ 

စီမံကိနး္ အိိုျ  ပဳသ ူ ေနုျဖ့်္ ပဳသုစာဝ တ္ဝနး္က ်ထ္ိန္းပဳသိမ္းေီးလိ ္်န္းမ စား စား စဥ္အက္မုျ တ္ 

ေလလ့စာေစစာ့်္ၾကန့္ုျံ်္းလ၊ ဝန္ထမ္းမ စား ွ့်္ လိ ပ္ဳသစား မ စားလံိုျံံ  ေီးလ၊  လ ိ္်န္းံခ် ္ ေုး  ၲီစာရ္က်း္ 

ီွ်္းေီး  လိ ္်နး္ံခ် ္ ွ့်္အ က္စ ္ေနေပဳသစာ ုစာပဳသစာေီးလ၊   နစာေီးလ၊ က န္းမစာေီးလ၊ လမူမုဝဖခံြံဖ ိးတိးိ 

တက္ေီး တိြိကိိ ေအစာ်္ီခခကပ္ဳသခစား ီ ါမန။္  တ္ဝနး္က ်္စမီံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္ ွ့်္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီ ြုျံ်္း 

 စီ စဥတ္ိိ္ တခက္ပဳသတ္မတွ္ီန္ ံိေ်ခုျဖ့်္လံိေလစာက္မမမီွိ ါက ထ ္မံုျဖန့္စခက္ေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္  

 တ္ဝနး္က ်္ စီမံံ န္္ံခြမမ စ ီစဥ္၏ ီန္႐ခရ္ံ က္မ စား 

➢ လူမမေီးတစာဝန္ံံမမ ွ်္ ့ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ် ္ ထိန္းပဳသိမ္းေီးလ ိ္်န္းမ စား၏  ေီး ါမမ စား  ပဳသ ိ

 မတွ္ုျ   ေအစာ်္ီခက္ေစုျံ်း္လ၊ 
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➢ ပဳသတ္မွတထ္စားီိွေပဳသစာ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမး္ေီး ွ့်္ ပဳသတ  တခ်္းဥ ေဒ ွ့်္ နန္း ေဒမ စား 

လိကိ္နစာ ိိ်္ေစုျံ်္းလ၊ 

➢ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ထနိ္းပဳသိမ္းေီးနွ့်္ လူမမ တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီစာလိ ္် န္းမ စား၏ တစာဝနရ္ူမမလ၊ 

တစာဝန္ံမံမ ေအစာ်္ီခက္မန့္  ိိ်္း စား ဝနထ္မ္းမ စား စား တစာဝန္ပဳသတ္မတွ္ေ းေစုျံ်း္လ၊ 

➢  တ္ဝနး္က ်္ထနိ္းပဳသိမ္းေီးေအစာ်္ီခက္မန့္လိ ္်န္းမ စားလ၊ ပဳသ်တ္န္းမ စား တခက ္ လိိ  ္ေပဳသစာ 

 ေထစာက္ ံမ့မမ စား စား  ေထစာက ္ကူုျ   ိိ်္ေစုျံ်္းလ၊ 

➢ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္အိိ် ္ီစာလ၊ လူမမ တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီစာ ထိန္းပဳသိမ္းေအစာ်္ီခက္မမမ စားကိိ ံ မွတ ္

ထစားေပဳသစာမဝူါဒလ၊ ီန္မနွ္းံ က္မ စား တိိ်္း အ်္ုျံ်ပ္ဳသံိးပဳသ ္ ိိ်္ေစုျံ်္းလ၊ 

➢ ပဳသတ  တခ် ္းက႑သြပဖာ ္္ဖရကဖီု္သဖ ြမ္ု  ၱူသ ာူသကဖေ္ု ပဖူ္ 

ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း တခက ္ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေံ ီိွေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ့်္  ွ်္ ့ လူတိိ္ 

 ေ ္ ထိံိကိ္မမမ စား ေလွ စာ့ံ  ိိ်္ီန္  တ္ဝနး္က ်္စီမံံ န္္ံခြမမနန္းလမး္မ စားကိိ ေ စာကေ္ဖစ္ာုျ  ါ  စ ီ

 စဥ္ (၈) ံိုျဖ်္ ့လ ိ္်န္းကစာလ (၃) ံလိံိး တခက္ ေီးအခြေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။     

(၁)  တ္ဝန္းက ်္စီမံံ န္္ံခြမန္ ့ စ ီစဥ ္

(၂)  တ္ဝန္းက ်္ ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ီမစစ္ေအးမန့္  စ ီစဥ ္

(၃) က နး္မစာေီး ွ့်္ ေုး   ီစာရက္်္းီွ်္းေီး  စ ီစဥ ္

(၄)  ေီးေ ္ ေုျံ ေနတိံ္ုျ န္မမ  စီ စဥ ္

(၅) စခန္္ စ္ စုန္းမ စားစီမံံန္္ံခြမမ  စီ စဥ ္

(၆) မေက လန္မမမ စား ေုျဖီွ် ္းေ းမန္ ့ စီ စဥ ္

(၇) လမူမေီးအိိ်္ီစာတစာဝနရ္ူမမ  စ ီစဥ ္

(၈) ေ  ီမိိ်္း ိတပ္ဳသမ္ိးုျံ်္း  စီ စဥ ္

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီမွလန္း ေဖစ္ာုျ  ါ  စ ီစဥ္မ စားကိိ လက္ေတခ္က က   ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာ ေအစာ်္ 

ီခက္ီမန္။ ၎ ုျ ် ္ရ်္း စီ စဥ္မ စားကိလိနး္ ၾကီးၾက ္ီန္ ွ် ့္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမီန္လနး္  တစာဝန ္

ီွိ ါပဳသန။္ ထိိ္ေၾကစာ့်္ လိ က္ခက္မန္ေနဂ စာ ွ့်္ လက္ေထစာက္မန္ေနဂ စာတိိ္မွ  တ္ဝန္းက ်္ထိံ ိိက္မမ ေလွ စာ့ံ  

မန့္  စီ စဥ္မ စားကိ ိလိ ္်န္းလိ ေ္အစာ်္ေနစဥက္စာလတစ္ေလွ စာက ္ႀကးီၾက ္စစ္ေအးံ းီ နလီစာလ်း္လက ္

ကိမမၸီမ ွ တစာဝန္ီိွပဳသူမ စားကိိ  ံိမွန္ပဳသတ်္း ိိ္ီန္ လိ ိ ္ ါပဳသန္။ ၎ ုျ ်္ စမီံကိန္း ေအစာ်္ီခကပ္ဳသန့္ 

တစာဝန္ီွပိဳသူမ စား ွ့်္ ႀကီးၾက ္စစ္ေအးမန့္ပဳသူမ စား  ေနုျဖ့်္  တ္ဝန္းက ် ္ စီမံံန္္ံခြမမနန္းလမ္းမ စားကိ ိ

တစ္ ွစတ္စ္ံါ  ိမံွန္စစ္ေအးုျံ်္း ွ့်္ လ ိ္ကခကလ္ိ ္ေအစာ်္ေနပဳသန့္ တစ္ေလွ စာကလ္ိံး  ံိမွန္ ေစစာ့်္ၾက  ္

ၾကန့္ီမစစ္ေအးုျံ်း္ကိိုျ  လ ိ္ီမန္။ စီမကံိန္း ွ့်္ တပ္ဳသကပ္ဳသန့္  ႀကံုျ  ံ က္မ စားလ၊ ထ်္ုျမ်္ ပဳသိံးပဳသ ္ံ  က္ 

မ စား ွ့်္ ေမးုျမန္းံ က္မ စားကိ ိ စီမကံိန္းေအစာ်္ီခက္ပဳသပူဳသိိ္ တိကိ္ီိကိ္စိစံမ္း ေမးုျမနး္ အက္ပဳသခရ္ ိိ် ္ါပဳသန္။  

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္ံ ခြေီး နန္းလမ္းမ စားကိ ိ စနစတ္က  လိ ္ေအစာ်္ေစုျံ်း္ ုျဖ့်္ စီမကံိန္း  ီရိစာ 

တခ်္းုျဖစ္ ေ ္ ိိ်္ေုျံီွိေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ် ္  ွ့်္လိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္ အိိးက  းိ ပဳသက္ေီစာက ္ိိ်္မမမ စား 

ကိိေလွ စာ့ံ ေစ ိိ်္ံ ီး ေကစာ်္းက  ိးပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိိ  ိမိိိတိိး ခစားလစာမန္ုျဖစ ္ါပဳသန္။ 
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ဇရစား (၉.၁)  တဝ္နး္က ်စ္မီံံ န္္ံခြမမ နနး္လမး္မ စားကိ ိ ေကစာ် ္ထနေ္ဖစ္ာေအစာ်္ီ ခကမ္န့္ 

ဥးီေအစာ် ္ဖခြြ 

စဥ ္  မန ္   ကိေအစာ်္ီ ခက္ီ မန့္ စ ီစဥ္ လ ိေ္အစာ်္ီ မန့္ တစာဝနမ္ စား 
၁။ ဦးထခန္းၾကန္လ်္း 

( ဒါီိိက္တစာ) 
- တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမန့္  စီ စဥ ္
- တ္ဝန္းက ်္ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွူြစစ္ေအး 
မန့္ စီ စဥ ္
-က န္းမစာေီး ွ့်္ ေုး   ီစာရ္ က်္းီွ်္း   
 ေီး စီ စဥ ္
- ေီးေ ္ ေုျံေန တိံ္ုျ န္မမ  စီ စဥ ္
-စခန္္ စ္ စုန္းမ စား စီမံံန္္ံခြမမ  စီ စဥ ္
-မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္း  စီ စဥ ္
-လူမမေီးအိိ်္ီစာ တစာဝန္ရူမမ  စီ စဥ ္
-မေက လန္မမ မ စားုျ န္လန္ေုျဖီွ်္းေ း    
မန့္ စီ စဥ ္

- စီ စဥ္မ စား စား စနစ္တက   ေကစာ်္  
ထန္ေဖစာ္ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း 
-ပဳသက္အိိ်္ီစာ စိိးီးစာနမ စား စား   
 ေအစာ်္ီခက္ေနေပဳသစာ  စီ စဥ္မ စား ကိိ စီ 
ီ်္ံံစစာတ်္ုျ ုျံ်္းလ၊ 
-ပဳသက္အိိ်္ီစားစာနမ စားမွ န န္ၾကစား ံ က္မ စား 
နွ့်္ လမ္းန န္ံ က္မ စား  တိိ်္း 
လိိက္နစာ ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းလ၊ 
-လိ ္ကခက္ တခ်္း လိ ္်န္းေအစာ်္ ီခက္မမ 
မ စား စား လိိက္လံစစ္ေအးုျံ်္းလ၊ 
-လိ ္ပဳသစားမ စား စား PPE မ စားေထစာက္ 
 ံ္ေ းုျံ်္းလ၊ 

၂။ ဦးေဇစာ္ဝ်္း 
(နစာရက) 

- တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမန့္  စီ စဥ ္
- တ္ဝန္းက ်္ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွူြစစ္ေအး 
မန့္ စီ စဥ ္
-က န္းမစာေီး ွ့်္ ေုး   ီစာရ္ က်္းီွ်္း   
 ေီး စီ စဥ ္
- ေီးေ ္ ေုျံေန တိံ္ုျ န္မမ  စီ စဥ ္
-စခန္္ စ္ စုန္းမ စား စီမံံန္္ံခြမမ  စီ စဥ ္
-မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္း  စီ စဥ ္
-လူမမေီးအိိ်္ီစာ တစာဝန္ရူမမ  စီ စဥ ္
-မေက လန္မမ မ စားုျ န္လန္ေုျဖီွ်္းေ း    
မန့္ စီ စဥ ္

-ဒါီိိက္တစာ စား လိ ္ကခက္တခ်္း လိ ္ေအစာ်္ 
မမမ စားကိိ  ံိမွန္တ်္ုျ ုျံ်္းလ၊ 
-ဝန္ထမ္းမ စားမွ လိ ္်န္းတ်္ုျ ံ က္ မ စားကိ ိ
စစ္ေအးုျ ီး လိိ  ္ံ က္မ စား ကိိ 
ုျ န္လန္ေအစာ်္ီခက္ေ းုျံ်္းလ၊ 
-ေဒပဳသံံမ စားနွ့်္ မိိ်္းလိ ္ပဳသစားမ စား၏ မေက  
န ္ံ က္မ စားကိိ ုျ န္လန္ေုျဖီွ်း္  ေ းုျံ်္းလ၊ 
-မိိ်္းလိ ္ပဳသစားမ စား စား ေုး   ီစာရ္ 
က်္းီွ်္းေီး ပဳသ်္တန္းမ စားစီမံေအစာ်္ 
ီခက္ေ းုျံ်္းလ၊  

၃။ ဦးပဳသန္းံိိ်္ 
(တစာဝန္ံံ) 

- တ္ဝန္းက ်္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွူြစစ္ေအး 
မန့္ စီ စဥ ္
-စခန္္ စ္ စုန္းစီမံံန္္ံခြမမ  စီ စဥ ္
- ေီးေ ္ ေုျံ ေနတံိ္ုျ န္မမ  စီ စဥ ္
-က န္းမစာေီးနွ့်္ ေုး   ီစာရ္ က်္းီွ်္း 
ေီး စီ စဥ္ ွ် ့္ မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္း  စီ  
စဥ ္
 

- တ္ဝန္းက ်္ စီမံံန္္ံခြမမ စား စနစ္တ 
က လိ ္ေအစာ်္နိိ်္ီန္ ၾကီးၾက ္ုျံ်္းလ၊ 
-ပဳသစ္ ်္မ စားုျ န္လန္းစိိက္   ိးုျံ်္းလ၊ 
-လိ ္ကခက္ ေုျံ ေနမ စား စားတ်္  
 ုျ ုျံ်္းလ၊ 
-ေလလ၊ေီလ၊ေုျမလ၊အူနံ ွ့်္တိန္ံါမမ တိိ္ စား 
ပဳသတ္မွတ္စံံ ိန္စံန န္း တခ်္း 
ဝ်္ေ စာ်္ထိန္းံ   ္ေအစာ်္ီ ခက္ုျံ်္းလ၊ 
-မိိ်္းလိ ္ပဳသစားမ စားေုး   ီစာရ္က်္း 
ီွ်္းေီးလိ ္်န္းမ စားေအစာ်္ီခကေ္ း ုျံ်္းလ၊ 
- ေီးေ ္ ေုျံ ေနမ စားေ ္ေ ါက္ 
လစာံြ့ ါက ေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ ္
မ စားကိိ ုျ ်္အ်္ထစားုျံ်္းလ၊ 
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၉.၂.၁  တဝ္နး္က ်စ္မီံံ န္္ံခြမန့္  စ ီစဥ ္

စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

လိ ္ကခက္ုျ ်္အ်္ကစာလ 

၁။ ုျမ်္ကခ်္း ပဳသစာဒ 

လိ ္ကခက္ 

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ လမ္းေဖစာက္ုျံ်္း 

❖ ေုျမီွ်္းုျံ်္း 

❖   ်္ံိတ္ုျံ်္း 

❖ ေုျမစစာထိတ္ုျံ်္း 

❖ တန္ေအစာက္ုျံ်္း 

❖ လိိ  ္ေပဳသစာ ေနီစာမ စားတခ် ္ပဳသစာ ေုျမီွ် ္း/ ေုျမဖိိ္/   ်္ံိတ္ီန္လ၊ 

❖ ေုျမစစာမ စားကိိ ေုျမုျ န္ဖိိ္ ိိ်္ီန္ တခက္ ပဳသတ္မွတ္ေနီစာတခ်္ပဳသစာ  

ေပဳသံ စာစခစာ စ ိိံီန္လ၊  

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးီ်္းုျဖစ္ေပဳသစာ ႀကီးထခစား မန္းုျမန္   ်္ေ ါက္ (ပဳသိိ္) 

  ်္မ  ိးေစ့မ စား ုျ န္လန္စိိက္  ိ းေ းီန္လ၊  

၃၀၀,၀၀၀ နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ ႀက
ီးၾက

 ္စစ္ေအ
းပဳသ

ူမ စား 

၂။ ေီ ီန္ ေပဳသခး 

လိ ္ကခက္ 

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေီစီးေီလစာ ေုျ စာ်္း 

လြပဳသခစားုျံ်္း 

❖  နရ္က ုျံ်္း 

❖ ေီနစ္နမ္းုျံ်္း 

❖ လိ ္ကခက္ ီိရစာ တခ်္း ေီ မတ္ေုျမစာ်္းမ စား ေဖစာက္ေ းီန္လ၊ 

❖ မိိးတခ်္းကစာလတခ်္ ေုျမုျ ်္ေေုျမနိွုျံ်္းမ စားကိိ စနစ္တက  ထိန္း 

ထိန္းပဳသိမ္းပဳသိမ္း လိ ္ကိိ်္ီန္  ွ့်္ လ၊ 

❖  နရ္စစ္ကန္ေပဳသးတစ္ံိ တန္ေအစာက္ံ ီး  နရ္က ေီကိိမ ွ

ုျ န္လန္စခန္္ထိတ္ေ းီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

၃။ ေလ ီန္ ေပဳသခး 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ဖိန္မမန္္ထခက္ုျံ်္း 

❖ မီးံိိးေ်ခ္ထခက္ုျံ်္း 

 

 

❖  ရစာဥ္မ စား စား ပဳသတ္မွတ္ မန္း ုျဖ့်္ေမစာ်္း ွ်္ ီန ္ နွ့်္  ံိမွန ္

စစ္ေအးေ းီန္လ၊ 

❖ ေုျံစာက္ေပဳသခ္ီစာပဳသီတခ်္ လိ ္ကခက္ တခ်္း တစ္ီက္တစ္ႀကိမ္ 

 ေီုျဖန္းေ းီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

၄။ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး လိ ္ကခက္  ❖ ေုျမေုျ စာ်္းလြုျံ်္း ❖ ေုျမီွ်္းုျံ်္းကိိ တတ္ ိိ်္ပဳသမွ  နန္းေ စာ်္ ုျ  လိ ္ီန္လ၊  ါဝ်္ံ ီး  လခန္နန္း 
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စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ အီရိိဖိတ္/စိမ့္ုျံ်္း 

❖ ေုျမတိိက္စစားုျံ်္း 

❖ ီ စာပဳသီဥတိေကစာ်္းံ ိန္မွပဳသစာ ေုျမီွ် ္းုျံ်္း ုျ  လိ ္ီ န္လ၊ 

❖ ေလစာ်္စစာအီကိိ ထစားီိွပဳသန့္ေနီစာ/ ပဳသံိးစခြပဳသန့္ေနီစာမ စားတခ် ္ 

စနစ္တက  ပဳသတိထစား ကိိ်္တခရ္  ပဳသံိးုျ  ီန္လ၊ 

၅။ အူနံပဳသံ ွ့်္ တိန္ံါမမ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ တန္ေအစာက္ေီး 

လိ ္်န္း 

❖ မီးစက္လ၊ ဂ ်္နေီတစာ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စား 

❖ ရစာဥ္မ စား စား ပဳသတ္မွတ္ မန္း (<40km/hr) ုျဖ့်္ ေမစာ်္း ွ်္ေစ 

ီန ္နွ့်္  ံိမွန္ စစ္ေအးေ းီန္လ၊  ွ့်္  ပဳသံိးမုျ  ံ ိန္တခ် ္စက္ တိ္ 

ထစားီန္လ၊ 

❖ ေန္ ံ ိန္ပဳသစာ အူနံပဳသံထခက္ီိွေပဳသစာ  လိ ္မ စား လိ ္ကိိ်္ီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ ႀက
ီးၾက

 ္စစ္ေအ
းပဳသ

ူမ စား 

၆။ 
ကိန္းေနေေီေန 
ေဂဂစနစ ္

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

 

 

❖ စစားက က္ေ  စာက္ုျံ်္း 

❖ မ ိ းစိတ္မ စားအံိးီံမးုျံ်္း 

❖  ုျံစားမ ိ းစိတ္မ စား 

ဝ်္ေီစာက္လစာုျံ်္း 

❖   ်္ံိတ္ုျံ်္း  ွ့်္ ေီစီးေီလစာ  က္ုျံ်္းကိိ ေလွ စာ့ီနလ္၊ 

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးစိတ္မ စားကိိ ကစာကခရ္ ေစစာ့်္ေီွစာက္ီန္လ၊ 

❖  ုျံစားမ ိ းစိတ္ဝ်ေ္ီစာက္လစာုျံ်္းကိိ ထိန္းပဳသိမ္း ကစာကခရ္ီန္လ၊ 

❖ တီစားမဝ်္ ပဳသစ္ံိတ္လွြုျံ်္းလ၊ ထ်္းလ၊ ေအးဖက္ဝ်္  ်္လ၊  ုျမစ္လ၊ 

 ပဳသီးလ၊  ေစ့မ စား ေကစာက္ရူုျံ်္း တစားုျမစ္ီန္လ၊ 

❖ တီစားမဝ်္  မြလိိက္ုျံ်္းလ၊ ပဳသစားေကစာ်္ဖမ္းုျံ်္း တစားုျမစ္ီန္လ၊ 

❖ လိ ္ကခက္ တခ်္း ေဒပဳသံံမ ိ းီ်္း ပဳသုစာဝ  ်္ေ ါက္မ စား စား 

မ  က္စီးေစီန္ ထိန္းပဳသိမ္း ုျ  စ ိစိိက္  ိ းီန္လ၊ 

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးီ်္းုျဖစ္ေပဳသစာ ႀကီးထခစား မန္းုျမန္   ်္ေ ါက္ (ပဳသိိ္) 

  ်္မ  ိးေစ့မ စား ုျ န္လန္စိိက္  ိ းေ းီန္လ၊ 

၃၅၀,၀၀၀ နန္း 

၇။ စခန္္ စ္ စုန္း လိ ္ကခက္  

❖ ေအစာက္လိ ္ေီးပဳသံိး 

 စုန္းလက္က န္မ စား 

❖ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စား 

❖ ပဳသီးပဳသန္္  ဖံိး ါေပဳသစာ  မိမက္ ံိးမ စားထစားီိွေ းီန္လ၊ 

❖ ေုျမစစာမ စားကိိ ပဳသတ  ပဳသိိက္ေုျမုျ န္ဖိိ္ီစာတခ်္ ုျ န္ပဳသံိးီန္လ၊ 

❖ တတ္ ိိ်္ပဳသမွ   စုန္းလက္က န္မ စားကိိ ုျ န္ပဳသံိးီန္လ၊ 
 ါဝ်္ံ ီး နန္း 
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စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ မီးဖိိေအစာ်္ မိမက ္

❖  တ္ဝန္းက ်္နစ္ 

နမ္းုျံ်္း 

❖ စခန္္ စ္ီစာတခ်္ စနစ္တက  စခန္္ စ္ီန္ (ပဳသတ္မွတ္ေနီစာတခ်္ မီးီိမြ 

ုျံ်္း/ ေုျမုျမ  ု္ျံ်္း ုျ  လိ ္ီန)္လ၊ 

❖ ေီစီးေၾကစာ်္းမ စားတခ် ္  မိမက္မစခန္္ စ္ီန္လ၊ 

၈။ က န္းမစာေီး ွ့်္ လံိုျံံ မမ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ မေတစာ္တအ 

ထိံိိက္ဒၸ္ီစာ 

❖ ေီစာဂါ 

❖ လိ ္်န္းံခ်္ တခ်္း ပဳသတိေ း အိိ်္းုိတ္မ စား တ ္အ်္ီန္လ၊ 

❖ တစ္ကိိရ္ေီကစာကခရ္ေီး  ပဳသံိး ေအစာ်္မ စား ဝတ္အ်္ီန္လ၊ 

❖  လိ ္ံ ိ္န္ကိိ  လွန့္က စနစ္ုျဖ့်္ ေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 

❖  လိ ္ံခ်္ တခ်္း  ီက္ေပဳသစာက္ုျံ်္းလ၊ မူးရစ္ေအးဝါးမ စား 

ပဳသံိးစခြုျံ်္း တစားုျမစ္ီန္လ၊ 

❖  ေီးေ ္ပဳသံိးေအးဝါးမ စား ထစားီိွေ းီန္လ၊ 

❖  ကရ္၍ ထိံိိက္ဒၸ္ီစာီံြ့ ါက လိ ္ကခက္ တခ်္းီိွ ပဳသက္ 

အိိ်္ီစာပဳသိိ္  ုျမန္  ေၾကစာ်္းၾကစားေ းီန္ 

 ါဝ်္ံ ီး  လခန္နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ ႀက
ီးၾက

 ္စစ္ေအ
းပဳသ

ူမ စား 

၉။ မီးေုး   ီစာရ္ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေလစာ်္စစာအ ီ

❖ လွ  ္စစ္ေီစွာ့ုျဖစု္ျံ်္း 

❖ မီးေလစာ်္လခရ္ 

 စုန္းမ စား စိ ံိုျံ်္း 

❖ ေီွစာ့မုျဖစ္ေစီန္ ဝါရစာႀက ိးမ စားကိိ ေပဳသံ စာစစ္ေအးီန္လ၊ 

❖ မီးေလစာ်္လခရ္ စုန္းမ စား မစိ ံိေစီန္  ွစ္ တ္တစ္ံါ လိ ္ကခက္ 

 တခ်္း  ံိမွန္စစ္ေအးီန္လ၊ 

❖ မီးပဳသတ္ေီပဳသိိေလွစာ်္ကန္ထစားီိွီန္လ၊ 

❖ မီးပဳသတ္ေအးုူးမ စား ပဳသတ္မွတ္ေနီစာမ စားတခ် ္ ထစားီိွီန္ ွ် ့္ 

တစ္လတစ္ံါ  ံိမွန္စစ္ေအးီန္လ၊ 

❖ မီး   ီစာရ္ ွ့်္  တ္ပဳသက္ေပဳသစာ အိိ်္းုိတ္မ စားနွ့်္ ပဳသတိေ း 

 ံ က္ုျ  ပဳသံမ စား တ ္အ်္ီနလ္၊ 

❖  ီန္မီးပဳသတ္ပဳသ်္တန္းကိိ ေလ့က ်္ပဳသ်္ၾကစားေ းီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး  လခန္နန္း 
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စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

၁၀။ လူမမစီး ခစားေီး - 
❖ ေကစာ်္းက ိ း ❖ ေဒပဳသံံမ စား  လိ ္ ကိိ်္ေ ္ေ ါက္လစာုျံ်္းလ၊ 

❖ ေဒပဳသံံမ စား ဝ်ေ္်ခတိိးလစာုျံ်္းလ၊ 

❖ လူမမ အ့်္ တန္းတိိးတက္လစာုျံ်္း 
- ေကစာ်္းက ိ း 

နီလစာလ်္း
လက္ ကိမမၸီ 

 

စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

လိ ္်န္းလန္ တ္ကစာလ 

၁။ ုျမ်္ကခ်္း ပဳသစာဒ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေုျမီွ်္းုျံ်္း ွ့်္   ် ္

ံိတ္ုျံ်္း  

❖ ေီ ထိတ္လိ ္ုျံ်္း 

လိ ္်န္း 

❖ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား 

❖ ေုျမီွ်္းုျံ်္း ွ့်္   ်္ံိတ္ုျံ်္းကိိ 

တတ္ ိိ်္ပဳသမွ နန္းေ စာ်္ ေီစွာ်္ၾကီန္ ွ့်္ လိ ္ကခက္တခ်္း 

ံ န္လ ္ေနီစာမ စားတခ် ္ ေုျမအ ီ လ စာုျ န္ စားုျမန္ုျ န့္ေစမန့္ 

  ်္မ စား စိိက္  ိ းေ းီန္လ၊ 

❖ ေုျမစစာမ စားကိိ ပဳသတ္မွတ္ေနီစာတခ်္စိ ံိံ ီး တူးေဖစာ္ံ ီး ပဳသတ  ပဳသိိက ္

 တခ်္း ုျ န္လန္ေုျမုျ န္ဖိိ္ေ းီန္လ၊ 

❖ စခန္္ စ္ စုန္းမ စားကိိ ပဳသံိးလိိ္ီပဳသန္ ထိ ုျ န္ပဳသံိးၾကီန္  ွ့်္ ပဳသတ ္

မွတ္ေနီစာမ စားတခ် ္ပဳသစာ မီးီိမြေေုျမုျမ  ု္ျံ်္းမ စားုျဖ့်္ စခန္္ၾကီန္လ၊ 

❖ ေုျံစာက္ေပဳသခ္ီစာပဳသီတခ်္ ဖိန္မမန္္ထခက္ီိွမမနန္းေ စာ်္ လိ ္ကခက္ 

 တခ်္း တစ္ီက္တစ္ႀကိမ္ ေီုျဖန္းေ းီန္လ၊ 

❖ လိ ္ကခက္ တခ်္း   ိ းဥရစာဥ္တစ္ံိ တန္ေအစာက္ံ ီး လိ က္ခက္ 

 ိတ္ပဳသိမ္းံ ိန္တခ်္ ုျ န္လန္စိိက ္ ိ း ိိ်္ီန္ ထိန္းပဳသိမ္းီန္လ၊ 

၆၀၀,၀၀၀ နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ 
ႀက

ီးၾက
 ္စစ္ေအ

းပဳသ
ူမ စား 
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စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

၂။ ေီ ီန္ ေပဳသခး 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေီစီးေီလစာ ေုျ စာ်္း 

လြပဳသခစားုျံ်္း 

❖  နရ္က ုျံ်္း 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္ 

စခန္္ စ္ေီ 

❖ အီရိိဖိတ္/ရိိစိမ့္ုျံ်္း 

❖ ေီ လခရ္တကူစီးအ်္း ိိ်္ီန္ 

လိိိ  ္ေပဳသစာ ေနီစာမ စားတခ် ္ ေီ မတ္ေုျမစာ်္းမ စား ေဖစာက္ေ းီန္္လ၊ 

❖ ေီ ဝိိ်္းကန္ ွ့်္ ုျ ဒါးဖ မ္းကန္တိိ္မွ ေီကိိ ပဳသံိးလိိ္ီပဳသန္ ထိ ုျ န ္

လန္ပဳသံိးၾကီန္လ၊ 

❖ ေီစစ္ကန္တစ္ံိတန္ေအစာက္ီ န္ ွ့်္ ုျ ဒါး ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္ ါ 

စခန္္ စ္ေီမ စားကိိ ၄်္းကန္တခ်ပ္ဳသစာ စခန္္ စ္ီန္လ၊ 

❖ ၄်္းစခန္္ စ္ေီမ စားကိိ ထံိးုျဖ့်္ေီစာံ ီး ပဳသုစာဝေနလ၊ ေလတိိ္ ွ့်္ 

ထိ ေတခ္ေစံ ီး  အိ ္ေ်ခ္ုျ ရ္ေ စာ်္ုျ  လိ ေ္ းီန္္လ၊ 

❖ ေလစာ်္စစာအီ/စက္အီတိိ္ကိိ ေပဳသံ စာ ထိန္းပဳသိမ္း ကိိ်္တခရ္ီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

၃။ ေလ ီန္ ေပဳသခး 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ဖိန္မမန္္ထခက္ုျံ်္း 

❖ မီးံိိးေ်ခ္ထခက္ုျံ်္း 

❖ ရမ္းေဖစာက္ံခြုျံ်္း 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္ 

 အိ ္ေ်ခ္ ထခက္ုျံ်္းလ၊ 

 

 

❖ ရမ္းံခြံ  ိန္ပဳသတ္မွတ္ံ ီး ၄်္း ံ ိန္တခ်္ ေ စာက္မိိ်္းလိ ္ပဳသစားမ စား 

ပဳသတ  ပဳသိိက္ ုျ ်္ ထခက္ေစံ ီး  မမန္က မွ ုျ န္ဝ်ေ္စီန္လ၊ 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္ပဳသံိးေီ ဖမ္္းပဳသန့္ေနီစာကိိ ပဳသတ္မွတ္ေလဝ် ္

ထခက္ေကစာ်္းေပဳသစာ  ံန္းတခ်္ပဳသစာ ုျ  လိ ္ေစီန္လ၊ 

❖ အိိ်္ရစာ ိိက္ ီန္ေဖ စ္ာီစာတခ်္  အိ ္ေ်ခ္မထခက္ေစီန္ ံ ဥ္် ံ 

 ါတ္ (၁၀) ေလစာက္ီိွေပဳသစာ ထံိးေဖ စ္ာီန္ (ပဳသိိ္)  စာမိိးနီးရစားုျဖ့်္

 ေီစာ၍  ီန္ေဖ စ္ာီန္လ၊ 

❖  ရစာဥ္မ စား စား ပဳသတ္မွတ္ မန္း (<40km/hr)ုျဖ့်္ ေမစာ်္း ွ်္ ေစ 

ီန ္နွ့်္ ရစာဥ္/စက္ရ  ီစား/မီးစက္တိိ္ကိိ  ံိမွန္ စစ္ေအးေ းီန္လ၊ 

❖ ေုျံစာက္ေပဳသခ္ီစာပဳသီတခ်္ ဖိန္မမန္္ထခက္ုျံ်္းနန္းေ စာ်္ လိ ္ကခက္ 

 တခ်္း တစ္ီက္တစ္ႀကိမ္ ေီုျဖန္းေ းီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ 
ႀက

ီးၾက
 ္စစ္ေအ

းပဳသ
ူမ စား 



118 
 

စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

၄။ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေုျမံ  ိက ုျံ်္းလ၊ 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္ 

ရိိစိမ့္/ဖိတ္ုျံ်္း 

❖ အီရိိဖိတ္/စိမ့္ုျံ်္း 

❖ ုျ ဒါး/အိိ်္ရစာ ိိက္ေေလစာ်္စစာအီ/စက္ပဳသံိးအီမ စားကိိေလဝ်္ထခက္ 

 ေကစာ်္းေပဳသစာ ပဳသိိေလစာ်္ီံိတခ် ္စနစ္တက  ကိိ်္တခရ္ပဳသိမ္းီန္လ၊ 

❖ ုျ ဒါးံြကန္ ွ့်္ အိိ်္ရစာ ိိက္ေဖ စာ္ီန္မ စားကိိ ေုျမႀကီးတခ်္ တိိက ္

ီိိက္မစခန္္ စ္ေစီန္  ွ့်္ ေီစစက္န္တခ်္ပဳသစာ စခန္္ စ္ီနလ္၊ 

❖ ပဳသတ  ပဳသိိက္ တခ်္း ေုျမမံ ိ က ေစီန္ နံီ ံမ စားကိိ  ံိိ်္ မစာ 

ကစာီံေ းီန္ ွ့်္ တူးေဖစာ္ံ ီးေနီစာမ စားကိိ ေုျမုျ န္ဖိိ္ေ းီန္္လ၊ 

❖ ေုျမစစာ ံိထစားမန့္ေနီစာကိိ တ္ တ္လန္တခ်္ ကစာ  ီ ံ

မ စား ုျ  လိ ္ံ ီး ေုျမတိိက္စစားုျံ်္း ွ့်္ ေုျမံ ိ ုျံ်္းမွ ကစာ ကခရ္ီန ္

❖ ေုျမအီလ စာ စားုျမန္ုျ န့္ေစမန့္ နန္းလမ္းမ စားုျဖ့်္ ုျ န္ုျဖန့္ီန္္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

၅။ အူနံပဳသံ ွ့်္ တိန္ံါမမ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ရမ္းေဖစာက္ံခြုျံ်္း 

❖ ရစာဥ္/စက္ရ  ီစား 

မ စား လန္ တ္ုျံ်္း 

 

❖ ေ စာက္မိိ်္းလိ ္ပဳသစားမ စားကိိ  လိ ္ံ ိန္ လွန့္က  လိ ္ေစီန္လ၊ 

❖ ရမ္းေဖစာက္ံခြံ  ိန္ စား (မနက္လ၊ ေန္လန္လ၊ နေန)  ုျဖစ္ ပဳသတ ္

မွတ္ံ ီး  ီ်္ ံ က္ုျ ပဳသံေ းံ းီမွ ရမ္းံခြေစီန္  ွ့်္ ရမ္းံခြံ  ိန ္

  တခ်္လန္း ေ စာက္မိိ်္းလိ ္ပဳသစားမ စား စား  ုျ ်္ထခက္ေစီန္လ၊ 

❖ ရစာဥ္မ စား စား ပဳသတ္မွတ္ မန္း (<40km/hr) ုျဖ့်္ ေမစာ်္း ွ်္ ေစ 

ီန ္နွ့်္  ံိမွန္ စစ္ေအးေ းီန္လ၊ 

❖  ပဳသံိးမုျ  ံ ိန္တခ်္ စက္ ိတ္ထစားီန္လ၊ 

❖ ေန္ ံ ိန္ပဳသစာ အူနံပဳသံထခက္ီိွေပဳသစာ  လိ ္မ စား လိ ္ကိိ်္ီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ 
ႀက

ီးၾက
 ္စစ္ေအ

းပဳသ
ူမ စား 

၆။ 
ကိန္းေနေေီေန 

ေဂဂစနစ ္ လိ ္ကခက္  

❖ စစားက က္ေ  စာက္ုျံ်္း 

❖ မ ိ းစိတ္မ စားအံိးီံမးုျံ်္း 

❖   ်္ံိတ္ုျံ်္း  ွ် ့္ ေီစီးေီလစာ  က္ုျံ်္းကိိ ေလွ စာ့ီန ္  ွ့်္ ေီ 

ထခက္ေ ါက္မ စားမ  က္စီး ါက ထိန္းပဳသိမ္းေစစာ့်္ေီွစာက္ီန္လ၊ 

❖ က န္ီိွစစားက က္မ စား ေ ္တခ်စ္ခန္္ စ္ စုန္း/ ီန္မ စားမ စ္ီန္လ၊  
၄၀၀,၀၀၀ နန္း 
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စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖  ုျံစားမ ိ းစိတ္မ စား 

ဝ်္ေီစာက္လစာုျံ်္း 

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးစိတ္မ စားကိိ ကစာကခရ္ ေစစာ့်္ေီွစာက္ီန္လ၊ 

❖  ုျံစားမ ိ းစိတ္ဝ်ေ္ီစာက္လစာုျံ်္းကိိ ထိန္းပဳသိမ္း ကစာကခရ္ီန္လ၊ 

❖ တီစားမဝ်္ ပဳသစ္ံိတ္လွြုျံ်္းလ၊ ထ်္းလ၊ ေအးဖက္ဝ်္  ်္လ၊  ုျမစလ္၊ 

 ပဳသီးလ၊  ေစ့မ စား ေကစာက္ရူုျံ်္း တစားုျမစ္ီန္လ၊ 

❖ တီစားမဝ်္  မြလိိက္ုျံ်္းလ၊ ပဳသစားေကစာ်္ဖမ္းုျံ်္း တစားုျမစ္ီန္လ၊ 

❖ လိ ္ကခက္ တခ်္း ေဒပဳသံံမ ိ းီ်္း ပဳသုစာဝ  ်္ေ ါက္မ စား စား 

မ  က္စီးေစီန္ ထိန္းပဳသိမ္း ုျ  စ ိစိိက္  ိ းီန္လ၊ 

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးီ်္းုျဖစ္ေပဳသစာ ႀကီးထခစား မန္းုျမန္   ်္ေ ါက္ (ပဳသိိ္) 

  ်္မ  ိးေစ့မ စား ုျ န္လန္စိိက္  ိ းေ းီန္လ၊ 

၇။ စခန္္ စ္ စုန္း 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စား 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိး စခန္္ စ ္

 စုန္းမ စား 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္ 

စခန္္ စ္ ီန္ 

❖ စခန္္ စ္စက္ပဳသံိးအီ 

❖ မီးဖိိေအစာ်္ မိမက ္

❖  တ္ဝန္းက ်္နစ္ 

နမ္းုျံ်္း 

❖ ပဳသီးပဳသန္္  ဖံိး ါေပဳသစာ  မိမက္ ံိးမ စားထစားီိွေ းီန္လ၊ 

❖ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စား စား ပဳသတ္မွတ္ေနီစာတခ်္ စိ ံိေစံ ီး 

ေုျမအီလ စာ  စားုျ န္ုျ န့္ေစမန့္နန္းမ စားပဳသံိးံ ီး ုျ န္ုျ  ုျ ်္ေ းီန္္လ၊ 

❖ ေုျမစစာမ စားကိိ ပဳသတ  ပဳသိိက္ေုျမုျ န္ဖိိ္ီစာတခ်္ ုျ န္ပဳသံိးီန္လ၊ 

❖ တတ္ ိိ်္ပဳသမွ   စုန္းလက္က န္မ စားကိိ ုျ န္ပဳသံိးီန္လ၊ 

❖ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား စား စိစန္း/ံခြုျံစားုျံ်္းမ စား ုျ  လိ ္ံ ီးမွ စခန္္ 

 စ္ီန္  ွ့်္ စခန္္ စ္ီစာတခ်္ စနစ္တက  စခန္္ စ္ီန ္ (ပဳသတ္မတွ္ 

ေနီစာတခ်္ မီးီိမြ ုျံ်္း/ ေုျမုျမ  ္ုျံ်္း ုျ  လိ ္ီန)္လ၊ 

❖ ေီစီးေၾကစာ်္းမ စားတခ် ္  မိမက္မစခန္္ စ္ီန္လ၊ 

❖ စခန္္ စ္စက္ပဳသံိးအီမ စားကိိ လူေန ိမ္မ စား/ စိိက္   ိးေီး/ 

ေီစီး ေၾကစာ်္း ွ့်္ေဝးေပဳသစာေနီစာတခ်္ ေုျမဖိိ္စခန္္ စ္ီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ 
ႀက

ီးၾက
 ္စစ္ေအ

းပဳသ
ူမ စား 
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စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

❖ ေမွ စာီန ္ွ့်္ေီ ဝိိ်္းကန္မွေီကိိ  ပဳသံိးုျ  လိိ္ီပဳသန္ ထိ ပဳသံိးီန္လ၊ 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္ စခန္္ စ္ ီန္ကိိ ေီစစ္ကန္တခ် ္စခန္္ စ္ံ ီး 

ထံိးုျဖ းံ ီး  အိ ္ေ်ခြ ါတ္ုျ ရ္ေ စာ်္လိ ္ံ ီးမွ စခန္္္ စ္ီန္လ၊ 

၈။ က န္းမစာေီး ွ့်္ လံိုျံံ မမ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေုျမံ  ိုျံ်္း 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္ 

❖ မေတစာ္တအ 

ထိံိိက္ဒၸ္ီစာ 

❖ ေီစာဂါ 

❖ လိ ္်န္းံခ်္ တခ်္း ပဳသတိေ း အိိ်္းုိတ္မ စား တ ္အ်္ီန္လ၊ 

❖ တူးေဖစာ္ပဳသတ  ပဳသိိက္နံီံမ စား စား ံိိ္်္ုျမြစခစာ ကစာီေံ းထစားီန္လ၊ 

❖ တစ္ကိိရ္ေီကစာကခရ္ေီး  ပဳသံိး ေအစာ်္မ စား ဝတ္အ်္ီန္လ၊ 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္ပဳသံိးံ ိန္တခ်္ လက္ ိတ္လ၊  ွစာေံါ်္းစီး ဝတ ္

ီန ္ ွ့်္ ံ ီးလွ ်္ တစ္ကိိရ္ီန္ပဳသန္္စ်္ုျံ်္း ုျ  လိ ္ီန္လ၊ 

❖  လိ ္ံ ိ္န္ကိိ  လွန့္က စနစ္ုျဖ့်္ ေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 

❖ ပဳသတ  ပဳသိိက္ တခ်္း  လ်္းေီစာ်္ ွ့်္ ေ စာက္အီဂ ် ္လံိေလစာ် ္

စခစာ ီီိွီန္ စီမံေအစာ်္ီခက္ီ န္လ၊ 

❖ ပဳသန္္စ်္ေပဳသစာေပဳသစာက္ေီ  ွ့်္ ပဳသန္္ီွ်္းေပဳသစာ ရ်္လံိေီေလစာ်္း  

 ိမ္ပဳသစာမ စား လိံလံိေလစာက္ထစားီိွေ းီန္လ၊ 

❖  လိ ္ံခ်္ တခ်္း  ီက္ေပဳသစာက္ုျံ်္းလ၊ မူးရစ္ေအးဝါးမ စား ပဳသံိး 

စခြုျံ်္းတစားုျမစ္ီန္  ွ့်္  ေီးေ ္ပဳသံိးေအးဝါးမ စားထစားီိွေ းီန္လ၊ 

❖  ကရ္၍ ထိံိိက္ဒၸ္ီစာီံြ့ ါက လိ ္ကခက္ တခ်္းီိွ ပဳသက္ 

အိိ်္ီစာပဳသိိ္  ုျမန္  ေၾကစာ်္းၾကစားေ းီန္ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 
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စဥ ္
ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 
ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 
လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ့်္  
ုျဖစန္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 
ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 
နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္
(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္
ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 

မတွ္ံ  က ္

၉။ မီးေုး   ီစာရ္ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေလစာ်္စစာအ ီ

❖ လွ  ္စစ္ေီစွာ့ုျဖစု္ျံ်္း 

❖ မီးေလစာ်္လခရ္ 

 စုန္းမ စား စိ ံိုျံ်္း 

❖ ေီွစာ့မုျဖစ္ေစီန္ ဝါရစာႀက ိးမ စားကိိ ေပဳသံ စာစစ္ေအးီန္လ၊ 

❖ မီးေလစာ်္လခရ္ စုန္းမ စား မစိ ံိေစီန္  ွစ ္တ္တစ္ံါ လိ ္ကခက္ 

 တခ်္း  ံိမွန္စစ္ေအးီန္လ၊ 

❖ မီးပဳသတ္ေီပဳသိိေလွစာ်္ကန္ထစားီိွီန္လ၊ 

❖ မီးပဳသတ္ေအးုူးမ စား ပဳသတ္မွတ္ေနီစာမ စားတခ် ္ ထစားီိွီန္ ွ် ့္ 

တစ္လတစ္ံါ  ံိမွန္စစ္ေအးီန္လ၊ 

❖ မီး   ီစာရ္  ့်္  တ္ပဳသက္ေပဳသစာ အိိ်္းုိတ္မ စားနွ့်္ ပဳသတိေ း 

 ံ က္ုျ  ပဳသံမ စား တ ္အ်္ီနလ္၊ 

❖  ီန္မီးပဳသတ္ပဳသ်္တန္းကိိ ေလ့က ်္ပဳသ်္ၾကစားေ းီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ 
 ွ့်္ ႀက

ီးၾက
 ္စစ္ေအ

းပဳသ
ူမ စား 

၁၀။ လူမမစီး ခစားေီး - 

 

❖ ေကစာ်္းက ိ း 

❖ ေဒပဳသံံမ စား  လိ ္ ကိိ်္ေ ္ေ ါက္လစာုျံ်္းလ၊ 

❖ ေဒပဳသံံမ စား ဝ်ေ္်ခတိိးလစာုျံ်္းလ၊ 

❖ လူမမ အ့်္ တန္းတိိးတက္လစာုျံ်္း 
- ေကစာ်္းက ိ း 

နီလစာလ်္း
လက္ကိမမၸီ 
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စဥ ္

ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 

ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 

လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ

့်္ ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီိွေပဳသစာ 

ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 

နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္

(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္

ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 
မတွ္ံ  က ္

လ ိက္ခက ္တိပ္ဳသမိး္ကစာလ 

၁။ ုျမ်္ကခ်္း ပဳသစာဒ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ီ  ္နစားုျံ်္း 

❖ ဖ က္ပဳသိမ္းုျံ်္း 

❖ က ်္း/ံ ိ ့်္ေေုျမစစာမ စား 

က န္ုျံ်္း 

❖ ေုျမုျ န္ဖိိ္ုျံ်္း 

❖ ီ  ္နစား/ဖ က္ပဳသိမ္းုျံ်္းလိ ္်န္းမ စားကိိ လိ ္ကခက္ တခ်္း   စီ 

 စဥ္ေီးအခြံ  ီး လိ ္ေအစာ်္ီန္လ၊ 

❖ စခန္္ စ္ စုန္း/ ီန္မ စားကိိ ပဳသိမ္းအန္းံ ီး ေပဳသံ စာစခစာစခန္္ စ္ီန္ 

(မီးီိမြ/ ေုျမုျမ  ္/ပဳသန္္စ်္ီန္ လိ ိ ္ ါက ုျ န္ပဳသန္္စ်္ေ းီန္)လ၊ 

❖ တူးေဖစာ္ံ ီး ပဳသတ  ပဳသိိက္နွ့်္ လိ ္ကခက္ တခ်္း က ်္း/ံ ိ ့်္မ စား 

 စား ေုျမုျ နဖ္ိိ္ေ းီန္လ၊ 

❖ ပဳသက္အိိ်္ီစာ ံမိ ြနရ္ပဳသစ္ေတစာဦးစီးးစာန ွ့်္ ံ ိတ္အက္၍ ေဒ 

ပဳသံံမ ိ းီ်္းုျဖစေ္ပဳသစာ ႀကီးထခစား မန္းုျမန္  ်္မ စား ုျ န္စိိက ္ ိ းီန္လ၊ 

၅၀၀,၀၀၀ နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ ႀက
ီးၾက

 ္စစ္ေအ
းပဳသ

ူမ စား 

၂။ ေီ ီန္ ေပဳသခး 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ အီ ရိိဖိတ္/စိမ့္ုျံ်္း 

❖ ုျ ဒါး ါ/မ ါေပဳသစာ

 ေီမ စား စခန္္ စ္ုျံ်္း 

❖  နရ္က ုျံ်္း 

❖ လိိ  ္ ါက ေီ မတ္ေုျမစာ်္းမ စားေဖစာက္ေ းံ ီး ေလစာ်္စစာအီ/ 

စက္အီမ စားကိိလန္း စနစ္တက  ပဳသတိထစား ကိိ်္တခရ္ီန္လ၊ 

❖   မိမက္မ စားကိိ ေီစီးေၾကစာ်္းတခ်္ မစခန္္ စ္ေစီန္  ွ့်္  ိမ္ပဳသစာ 

မ စားကိိလန္း စနစ္တက  ေုျမုျ န္ဖိိ္ံ ီး ဖ က္ပဳသိမ္းေ းီန္လ၊ 

❖ ုျ ဒါး ါေပဳသစာ စခန္္ စ္ေီမ စားကိိ ပဳသတ္မွတ္ ေီစစ္ကန္ထြတခ် ္ စခန္္ 

 စ္ံ ီး ုျ န္လန္ပဳသန္္စ်္မမလိ ္ံ းီမွ  ုျ ်္ပဳသိိ္ ုျ န္္စခန္္ စ္ီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

၃။ ေလ ီန္ ေပဳသခး 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ဖိန္မမန္္ထခက္ုျံ်္း 

❖ မီးံိိးေ်ခ္ထခက္ုျံ်္း 

 

❖ ီ  ္နစား/ဖ က္ပဳသိမ္းုျံ်္းလိ ္်န္းမ စားကိိ္  စီ စဥ္ေီးအခြီ န္လ၊ 

❖ ရစာဥ္မ စား စား ပဳသတ္မွတ္ မန္း (<40km/hr) ုျဖ့်္ ေမစာ်္း ွ်္ ေစ 

ီန ္နွ့်္  ံိမွန္ စစ္ေအးေ းီန္လ၊ 

❖  မိမက္မီးီိမြုျံ်္းကိိ ပဳသတ္မွတ္ေနီစာတခ်္လိ ္ီန္္ ွ့်္ ေုျံစာက္ေပဳသခ္ 

ီစာပဳသီတခ်္ လိ ္ကခက္ တခ်္း တစ္ီက္တစ္ႀကိမ္ေီုျဖန္းေ းီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 
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စဥ ္

ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 

ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 

လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ

့်္ ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီိွေပဳသစာ 

ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 

နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္

(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္

ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 
မတွ္ံ  က ္

၄။ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေုျမေုျ စာ်္းလြုျံ်္း 

❖ ုျ ဒါး ါေီမ စား 

စိမ့္ဝ်္ ိိ်္ုျံ်္း 

❖ အီရိိဖိတ္/စိမ့္ုျံ်္း 

❖ ေုျမတိိက္စစားုျံ်္း 

❖ ေုျမုျ န္ဖိိ္ံ ီးေနစာက္ ေုျမတိိက္စစားုျံ်္း ွ့်္ ေုျမ တန္း စစားနမိ့္  

ုျံ်္းမုျဖစေ္ စာ်္   ်္မ စား ုျ နစ္ိိက္ေ းီန္လ၊ 

❖ ေလစာ်္စစာအီကိိ ထစားီိွပဳသန့္ေနီစာ/ ပဳသံိးစခြပဳသန့္ေနီစာမ စားတခ် ္ 

စနစ္တက  ပဳသတိထစား ကိိ်္တခရ္  ပဳသံိးုျ  ီန္လ၊ 

❖ ုျ ဒါး ါေပဳသစာ စခန္္ စ္ေီမ စားကိိ ပဳသတ္မွတ္ ေီစစ္ကန္ထြတခ် ္ စခန္္ 

 စ္ံ ီး ုျ န္လန္ပဳသန္္စ်္မမလိ ္ံ းီမွ  ုျ ်္ပဳသိိ္ ုျ န္္စခန္္ စ္ီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ ႀက
ီးၾက

 ္စစ္ေအ
းပဳသ

ူမ စား 

၅။ အူနံပဳသံ ွ့်္ တိန္ံါမမ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ီ  ္နစား/ဖ က္ပဳသိမ္းေီး 

❖ မီးစက္ 

❖ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္ 

❖ ရစာဥ္မ စား စား ပဳသတ္မွတ္ မန္း (<40km/hr)ုျဖ့်္ ေမစာ်္း ွ်္ ေစ 

ီန ္နွ့်္  ံိမွန္ စစ္ေအးေ းီန္လ၊ 

❖  ပဳသံိးမုျ  ံ ိန္တခ်္ စက္ ိတ္ထစားီန္လ၊ 

❖ ေန္ ံ ိန္ပဳသစာ အူနံပဳသံထခက္ီိွေပဳသစာ  လိ ္မ စား လိ ္ကိိ်္ီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

၆။ 
ကိန္းေနေေီေန 

ေဂဂစနစ ္

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ စစားက က္ေ  စာက္ုျံ်္း 

❖ မ ိ းစိတ္မ စားအံိးီံမးုျံ်္း 

❖  ုျံစားမ ိ းစိတ္မ စား 

ဝ်္ေီစာက္လစာုျံ်္း 

❖   ်္ံိတ္ုျံ်္း  ွ့်္ ေီစီးေီလစာ  က္ုျံ်္းကိိ ေလွ စာ့ီနလ္၊ 

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးစိတ္မ စားကိိ ကစာကခရ္ ေစစာ့်္ေီွစာက္ီန္လ၊ 

❖  ုျံစားမ ိ းစိတ္ဝ်ေ္ီစာက္လစာုျံ်္းကိိ ထိန္းပဳသိမ္း ကစာကခရ္ီန္လ၊ 

❖ တီစားမဝ်္ ပဳသစ္ံိတ္လွြုျံ်္းလ၊ ထ်္းလ၊ ေအးဖက္ဝ်္  ်္လ၊  ုျမစ္လ၊ 

 ပဳသီးလ၊  ေစ့မ စား ေကစာက္ရူုျံ်္း တစားုျမစ္ီန္လ၊ 

❖ တီစားမဝ်္  မြလိိက္ုျံ်္းလ၊ ပဳသစားေကစာ်္ဖမ္းုျံ်္း တစားုျမစ္ီန္လ၊ 

❖ လိ ္ကခက္ တခ်္း ေဒပဳသံံမ ိ းီ်္း ပဳသုစာဝ  ်္ေ ါက္မ စား စား 

မ  က္စီးေစီန္ ထိန္းပဳသိမ္း ုျ  စ ိစိိက္  ိ းီန္လ၊ 

❖ ေဒပဳသံံမ  ိးီ်္းုျဖစ္ေပဳသစာ ႀကီးထခစား မန္းုျမန္   ်္ေ ါက္ (ပဳသိိ္) 

  ်္မ  ိးေစ့မ စား ုျ န္လန္စိိက္  ိ းေ းီန္လ၊ 

၃၅၀,၀၀၀ နန္း 
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စဥ ္

ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 

ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 

လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ

့်္ ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီိွေပဳသစာ 

ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 

နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္

(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္

ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 
မတွ္ံ  က ္

၇။ စခန္္ စ္ စုန္း 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ဖ က္ပဳသိမ္းေီးပဳသံိး 

 စုန္းလက္က န္မ စား 

❖ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စား 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္ 

စခန္္ စ္ ီန္ 

❖ စခန္္ စ္စက္ပဳသံိးအီ 

❖ မီးဖိိေအစာ်္ မိမက္ 

❖  တ္ဝန္းက ်္နစ္ 

နမ္းုျံ်္း 

❖ ပဳသီးပဳသန္္  ဖံိး ါေပဳသစာ  မိမက္ ံိးမ စားထစားီိွေ းီန္လ၊ 

❖ ေုျမစစာမ စားကိိ ပဳသတ  ပဳသိိက္ေုျမုျ န္ဖိိ္ီစာတခ်္ ုျ န္ပဳသံိးီန္လ၊ 

❖ တတ္ ိိ်္ပဳသမွ   စုန္းလက္က န္မ စားကိိ ုျ န္ပဳသံိးီန္လ၊ 

❖ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား စား စိစန္း/ံခြုျံစားုျံ်္းမ စား ုျ  လိ ္ံ ီးမွ စခန္္ 

 စ္ီန္  ွ့်္ စခန္္ စ္ီစာတခ်္ စနစ္တက  စခန္္ စ္ီန္ (ပဳသတ္မွတ္ 

ေနီစာတခ် ္မီးီိမြ ုျံ်္း/ ေုျမုျမ  ္ုျံ်္း ုျ  လိ ္ီန)္လ၊ 

❖ ေီစီးေၾကစာ်္းမ စားတခ် ္  မိမက္မစခန္္ စ္ီန္လ၊ 

❖  ိမ္ပဳသစာမ စားကိိလန္း ဖ က္ပဳသိမ္းီစာတခ်္ စနစ္တက  ေုျမဖိိ္ံ ီးီန္လ၊ 

❖ စခန္္ စ္စက္ပဳသံိးအီမ စားကိိ လူေန ိမ္မ စား/ စိိက္   ိးေီး/ 

ေီစီး ေၾကစာ်္း ွ့်္ေဝးေပဳသစာေနီစာတခ်္ ေုျမဖိိ္စခန္္ စ္ီန္လ၊ 

❖ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္ စခန္္ စ္ ီန္ကိိ ေီစစ္ကန္တခ် ္စခန္္ စ္ံ ီး 

ထံိးုျဖ းံ ီး  အိ ္ေ်ခြ ါတ္ုျ ရ္ေ စာ်္လိ ္ံ ီးမွ စခန္္္ စ္ီန္လ၊ 

 ါဝ်္ံ ီး နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာဝန္ီိွပဳသ

ူ  ွ့်္ ႀက
ီးၾက

 ္စစ္ေအ
းပဳသ

ူမ စား 

၈။ က န္းမစာေီး ွ့်္ လံိုျံံ မမ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ မေတစာ္တအ 

ထိံိိက္ဒၸ္ီစာ 

❖ ေီစာဂါ 

❖ လိ ္်န္းံခ်္ တခ်္း ပဳသတိေ း အိိ်္းုိတ္မ စား တ ္အ်္ီန္လ၊ 

❖ တစ္ကိိရ္ေီကစာကခရ္ေီး  ပဳသံိး ေအစာ်္မ စား ဝတ္အ်္ီန္လ၊ 

❖  လိ ္ံ ိ္န္ကိိ  လွန့္က စနစ္ုျဖ့်္ ေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 

❖  လိ ္ံခ်္ တခ်္း  ီက္ေပဳသစာက္ုျံ်္းလ၊ မူးရစ္ေအးဝါးမ စား 

ပဳသံိးစခြုျံ်္း တစားုျမစ္ီန္လ၊ 

❖  ေီးေ ္ပဳသံိးေအးဝါးမ စား ထစားီိွေ းီန္လ၊ 

❖  ကရ္၍ ထိံိိက္ဒၸ္ီစာီံြ့ ါက လိ ္ကခက္ တခ်္းီိွ ပဳသက္ 

အိိ်္ီစာပဳသိိ္  ုျမန္  ေၾကစာ်္းၾကစားေ းီန္ 

 ါဝ်္ံ ီး  လခန္နန္း 
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စဥ ္

ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီွေိပဳသစာ 

 တဝ္နး္က ် ္အိိ် ္ီ စာ 

ပဳသကေ္ီစာကမ္မမ စား 

တနေ္နီစာ 

လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား ွ

့်္ ုျဖစ ္ိိ် ေ္ုျံီိွေပဳသစာ 

ထိံ ိကိမ္မမ စား 

 အိုိျ  ထစားေပဳသစာ ေလ စာ့ ါးေစေီး/ တိိးတကေ္စေီး 

နနး္လမး္မ စား 

ကနိက္ စီတိ ္

(က  )္ 

ၾကခ်္းက န ္

ပဳသကေ္ီစာကမ္မ 
မတွ္ံ  က ္

၉။ မီးေုး   ီစာရ္ 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေလစာ်္စစာအ ီ

❖ လွ  ္စစ္ေီစွာ့ုျဖစု္ျံ်္း 

❖ မီးေလစာ်္လခရ္ 

 စုန္းမ စား စိ ံိုျံ်္း 

❖ ေီွစာ့မုျဖစ္ေစီန္ ဝါရစာႀက ိးမ စားကိိ ေပဳသံ စာစစ္ေအးီန္လ၊ 

❖ မီးေလစာ်္လခရ္ စုန္းမ စား မစိ ံိေစီန္  ွစ ္တ္တစ္ံါ လိ ္ကခက္ 

 တခ်္း  ံိမွန္စစ္ေအးီန္လ၊ 

❖ မီးပဳသတ္ေီပဳသိိေလွစာ်္ကန္ထစားီိွီန္လ၊ 

❖ မီးပဳသတ္ေအးုူးမ စား ပဳသတ္မွတ္ေနီစာမ စားတခ် ္ ထစားီိွီန္ ွ့်္ 

တစ္လတစ္ံါ  ံိမွန္စစ္ေအးီန္လ၊ 

❖ မီး   ီစာရ္ ွ့်္  တ္ပဳသက္ေပဳသစာ အိိ်္းုိတ္မ စားနွ့်္ ပဳသတိေ း 

 ံ က္ုျ  ပဳသံမ စား တ ္အ်္ီနလ္၊ 

 ါဝ်္ံ ီး  လခန္နန္း 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္က
ိမမၸီ

မွ တ
စာ

ဝန္ီိွပဳသ
ူ  ွ့်္ ႀက

ီးၾက
 ္စစ္ေအ

းပဳသ
ူမ စား 

၁၀။ လူမမစီး ခစားေီး - 
❖ ေကစာ်္းက ိ း ❖ ေဒပဳသံံမ စား  လိ ္ ကိိ်္ေ ္ေ ါက္လစာုျံ်္းလ၊ 

❖ ေဒပဳသံံမ စား ဝ်ေ္်ခတိိးလစာုျံ်္းလ၊ 

❖ လူမမ အ့်္ တန္းတိိးတက္လစာုျံ်္း 
- ေကစာ်္းက ိ း 

နီလစာလ်္း
လက္ကိမမၸိ 

၁၁။ 
ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္
 ုျ န္လန္ုျ  ုျ ်ု္ျံ်္း 

လိ ္ကခက္  

 တခ်္း ွ့်္ 

 နီး တ္ဝန္း 

က ်္ 

❖ ေကစာ်္းက ိ း ❖  ေအစာက္ ဦးမ စားလ၊ လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္မ စား  ွ့်္ စက္ရ  ီစားမ စား 

 စား ုျ န္လန္ဖရ္ီွစားေ းီန္လ၊ 

❖ တူးေဖစာ္ံ ီး ပဳသတ  ပဳသိိက္ စား ုျ န္လန္ဖံိး ိ ္ီန္  ွ့်္  ိတ္အိိ္ီန္လ၊  

❖ ပဳသက္အိိ်္ီစာ ံမိ ြနရ္ပဳသစ္ေတစာဦးစီးးစာန ွ့်္ ံ ိတ္အက္၍ ေဒ 

ပဳသံံမ ိ းီ်္းုျဖစေ္ပဳသစာ ႀကီးထခစား မန္းုျမန္  ်္မ စား ုျ န္စိိက ္ ိ းီန္လ၊ 

❖ ပဳသက္အိိ်္ီစာဦးစီးးစာနမ စားနွ့်္ ေဒပဳသံံီ ္ီခစာမ စားမွ ေက န ္ပဳသန့္ 

 အ့်္ ထိ ပဳသုစာဝ တ္ဝနး္က ်္ေုျ စာ်္းလြမမမ စား စား ုျ  ုျ ် ္

မမမ စား ေအစာ်္ီခက္ေ းီန္္လ၊ 

၃,၀၀၀,၀၀၀ ေကစာ်္းက ိ း 

ပဳသ
က
္အ
ိိ်္ီစာ  

စိိးီးစာနမ စား 
 ွ့်္ နီလ

စာလ
်္းလ

က
္က
ိမမၸီ
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၉.၂.၂  တဝ္နး္က ်ေ္စစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ီမစစေ္အးမန့္  စ ီစဥ ္

စဥ ္
ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ီမ 
မန့္  ံ ကမ္ စား 

စစေ္အးမန့္ ံ ကမ္ စား စစေ္အးမန့္ စ ံမနး္ 
စစေ္အးမန့္ 
ၾကမိ ္မနး္ 

စစေ္အးမန့္ေနီစာ 
ံန္္မနွး္ကနိက္ 

စီတိ ္
(ုျမနမ္စာက  )္ 

တစာဝန္ံ  ံ

လ ိက္ခက ္ုျ ်အ္်က္စာလ 

၁။ ေလ ီန္ ေပဳသခး PM10, PM2.5, CO, CO2 , SO2  ွ့်္ NO2  

 မ  ိးပဳသစား  တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 

လမ္းန န္ံ က္  

လိ ္ကခက္ုျ ်္
အ်္ံ ိန္ကစာလ 

(၁) ႀကိမ ္

Lat:22°09'43.001”N 
Long:96°17'24.13"E 

 ါဝ်္ံ ီး 

နီလ
စာလ

်္းလ
က
္ က

ိမမၸီ
မွ တ

စာဝန္ီိွပဳသ
ူလ၊ ႀက

ီးၾက
 ္စစ္ေအ

းမန
့္ပဳသ
ူ  ွ့်္ 

တ
တ
ိရ
  ိဂ ိ လ

္  
ဖခြ္ 

စန
္း 

၂။ အူနံပဳသံ အူနံမမ 
 မ  ိးပဳသစား  တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 

လမ္းန န္ံ က္  

လိ ္ကခက္ုျ ်္
အ်္ံ ိန္ကစာလ 

(၁) ႀကိမ ္

Lat: 22°09'43.007"N 
Long:96°17'24.22”E 
Lat: 22°09'39.625"N 
Long:96°17'27.87"E 

 ါဝ်္ံ ီး 

၃။ ေီ ီန္ ေပဳသခး 

Temperature၊ pH၊ Iron၊ Suspended 

Solids၊ Chromium၊ Lead၊ Arsenic၊ 

Chemical Oxygen Demand ၊ 

Cyanide၊ Copper၊ Nickel၊ Mercury၊ 

Zinc  ွ်္ ့Cadmium 

 မ  ိးပဳသစား  တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 

လမ္းန န္ံ က္ 
လိ ္ကခက္ုျ ်္
အ်္ံ ိန္ကစာလ 

(၁) ႀကိမ ္

ပဳသတ  ပဳသိိက္တခ်္း 
မွစီးအ်္းေီ  ါဝ်္ံ ီး  ုျ န္ုျ န္ အိိ်္ီစာ 

ုဘစာေီး ေကစာ္ ိိေီီွ်္း (IFC) 
ပဳသတ္မွတ္ံ က္ 

ကမစာၻ္ က န္းမစာေီး ဖခြ္၏စံံ ိန္စနံ န္း  
 

ေတစာ်္က ေီ 

၄။ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး 
Chromium, Cadmium (Cd), Lead 

(Pb), Arsenic (As), Iron (Fe), Zinc 

(Zn), Copper (Cu)  ွ်္ ့Cyanide 

FAO Standards 

လိ ္ကခက္ုျ ်္
အ်္ံ ိန္ကစာလ 

(၁) ႀကိမ ္

စီမံကိန္း ီိရစာ  ွ့်္ 
လ စာထစား 

 ်္ဝိိ်္းလွန့္ကန္ 

 ါဝ်္ံ ီး 

၅။ စခန္္ စ္ စုန္း လိ ္ကခက္တခ်္းစစ္ေအးုျံ်္း - လစဥ္  လိ ္ကခက္တခ်္း ၅၀,၀၀၀ 

၆။ မီးေုး   ီစာရ္ လိ ္ကခက္တခ်္းစစ္ေအးုျံ်္း - လစဥ္  လိ ္ကခက္တခ်္း ၅၀,၀၀၀ 
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စဥ ္
ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ီမ 
မန့္  ံ ကမ္ စား 

စစေ္အးမန့္ ံ ကမ္ စား စစေ္အးမန့္ စ ံမနး္ 
စစေ္အးမန့္ 
ၾကမိ ္မနး္ 

စစေ္အးမန့္ေနီစာ 
ံန္္မနွး္ကနိက္ 

စီတိ ္
(ုျမနမ္စာက  )္ 

တစာဝန္ံ  ံ

၇။ 
ေုး   ီစာရ္ 
က်္းီွ်္းေီး 

လိ ္ကခက္တခ် ္းစစ္ေအးုျံ်္း - လစဥ္ လိ ္ကခက္တခ်္း  ါဝ်္ံ ီး 

လ ိ္် နး္ လန ္တက္စာလ 

၁။ ေလ ီန္ ေပဳသခး PM10, PM2.5, CO, CO2 , SO2  ွ့်္ 

NO2  

 မ  ိးပဳသစား  တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 

လမ္းန န္ံ က္  

(၁)  ွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ 

Lat:22°09'43.001”N 
Long:96°17'24.13"E ၆၀၀,၀၀၀ 

 
နလီ

စာလ
်္းလ

က
္ က

ိမမၸီ
မွ တ

စာဝန္ီိွပဳသ
ူလ၊ ႀက

ီးၾက
 ္စစ္ ေအ

းမန
့္ပဳသ
ူ  ွ့်္ 

                         တ
တ
ိရ
  ိဂ ိ လ

္  
ဖခြ္ 

စန
္း 

  

၂။ အူနံပဳသံ အူနံမမ 
 မ  ိးပဳသစား  တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 

လမ္းန န္ံ က္  

(၁)  ွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ 

Lat: 22°09'43.007"N 
Long:96°17'24.22”E 
Lat: 22°09'39.625"N 
Long:96°17'27.87"E 

၃၀၀,၀၀၀ 

၃။ ေီ ီန္ ေပဳသခး 

Temperature၊ pH၊ Iron၊ Suspended 

Solids၊ Chromium၊ Lead၊ Arsenic၊ 

Chemical Oxygen Demand ၊ 

Cyanide၊ Copper၊ Nickel၊ Mercury၊ 

Zinc  ွ်္ ့Cadmium 

 မ  ိးပဳသစား  တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 

လမ္းန န္ံ က္  

(၆) လ တစ္ႀကိမ ္

Lat:22°09'42.6” N 
Long:96°19'24.2"E 

၂၀၀,၀၀၀ 
 ုျ န္ုျ န္ အိိ်္ီစာ 

ု႑စာေီး ေကစ္ာ ိိေီီွ်္း (IFC) 
ပဳသတ္မွတ္ံ က္ 

ကမစာၻ္ က န္းမစာေီး ဖခြ္၏စံံ ိန္စနံ န္း  
လိ ္ပဳသစားမ စား ပဳသံိး

ုျ  ပဳသန့္ေီ 
(ေတစာ်္က ေီ) 

၄။ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး 
Chromium, Cadmium (Cd), Lead 

(Pb), Arsenic (As), Iron (Fe), Zinc 

(Zn), Copper (Cu)  ွ်္ ့Cyanide 

FAO Standards (၆) လ တစ္ႀကိမ ္

Lat: 22°09'43.607"N 
Long:96°17'26.50"E 
Lat: 22°09'44.885"N 
Long:96°17'25.29"E 

၂၀၀,၀၀၀ 

၅။ စခန္္ စ္ စုန္း လိ ္ကခက္တခ်္းစစ္ေအးုျံ်္း - လစဥ္ 
Lat: 22°09'44.3"N 
Long:96°17'24.7"E 

၅၀,၀၀၀ နီလစာလ်္းလက္ 
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စဥ ္
ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ီမ 
မန့္  ံ ကမ္ စား 

စစေ္အးမန့္ ံ ကမ္ စား စစေ္အးမန့္ စ ံမနး္ 
စစေ္အးမန့္ 
ၾကမိ ္မနး္ 

စစေ္အးမန့္ေနီစာ 
ံန္္မနွး္ကနိက္ 

စီတိ ္
(ုျမနမ္စာက  )္ 

တစာဝန္ံ  ံ

 ကိမမၸ္ီမွ 
တစာဝန္ီိွပဳသူ  ွ့်္ 
ႀကီးၾက ္စစ္ေအး 

ပဳသူမ စား 

၆။ မီးေုး   ီစာရ္ လိ ္ကခက္တခ်္းစစ္ေအးုျံ်္း - လစဥ္  လိ ္ကခက္တခ်္း ၅၀,၀၀၀ 

၇။ 
ေုး   ီစာရ္ 
က်္းီွ်္းေီး 

လိ ္ကခက္တခ်္းစစ္ေအးုျံ်္း - လစဥ္  လိ ္ကခက္တခ်္း  ါဝ်္ံ ီး 

၈။ 
 တ္ဝန္းက ်္ 
အိိ်္ီစာ စစာီ်္းစစ ္

လိ ္ကခက္တခ်္း စစ္ေအးုျံ်္း 
 တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမ 

အန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ လိ ္ထိံးလိ ္နန္း 
(၂၀၁၅) 

 ွစ္စဥ ္  လိ ္ကခက္တခ်္း ၃၀၀,၀၀၀ 

ပဳသက္အိိ်္ီစာ 
 စိိးီးစာနမ စား  ွ့်္ 
နီလစာလ်္းလက္ 

ကိမမၸီ 

လ ိက္ခက ္ တိပ္ဳသမိ္းကစာလ 

၁။ ေလ ီန္ ေပဳသခး PM10, PM2.5, CO, CO2 , SO2  ွ့်္ NO2  
 မ  ိးပဳသစား  တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 

လမ္းန န္ံ က္  

လိ ္ကခက္ ိတ္ 
ပဳသိမ္းံ ိန္ 

လိ ္ကခက္ ိတ္ 
ပဳသိမ္းမန့္ 

လိ ္ကခက္တခ်္း 
၆၀၀,၀၀၀ 

 
နီလစာလ်္းလက္ 

ကိမမၸီမွ 
တစာဝန္ီိွပဳသူလ၊ 

ႀကီးၾက ္စစ္ ေအး
မန့္ပဳသူ  ွ့်္ 

တတိရ  ိဂ ိ လ္ 
 ဖခြ္ စန္း 

 
 
 

၂။ အူနံပဳသံ အူနံမမ 
 မ  ိးပဳသစား  တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 

လမ္းန န္ံ က္  

လိ ္ကခက္ ိတ္ 
ပဳသိမ္းံ ိန္ 

အူနံပဳသံထခက္ 
ပဳသန့္ေနီစာ  ွ့်္ 
ဝန္ထမ္းတန္းလ စား 

၃၀၀,၀၀၀ 

၃။ ေီ ီန္ ေပဳသခး 

Temperatureလ၊ pHလ၊ Ironလ၊ Suspended 
Solidsလ၊ Chromiumလ၊ Leadလ၊ Arsenicလ၊ 

Chemical Oxygen Demand လ၊ 
Cyanideလ၊ Copperလ၊ Nickelလ၊ Mercuryလ၊ 

Zinc  ွ့်္ Cadmium 

 မ  ိးပဳသစား  တ္ဝန္းက ်္ အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 

လမ္းန န္ံ က္ 
လိ ္ကခက္ ိတ္ 
ပဳသိမ္းံ ိန္ 

ုျ ဒါး ွ့်္ 
အိိက္ရစာ ိိက္
 ေီစစ္ကန္မေွီ 

၂၀၀,၀၀၀ 
 ုျ န္ုျ န္ အိိ်္ီစာ 

ုဘစာေီး ေကစာ္ ိိေီီွ်္း (IFC) 

ပဳသတ္မွတ္ံ က္ 

ကမစာၻ္ က န္းမစာေီး ဖခြ္၏စံံ ိန္စနံ န္း  ေတစာ်္က ေီ 
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စဥ ္
ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ီမ 
မန့္  ံ ကမ္ စား 

စစေ္အးမန့္ ံ ကမ္ စား စစေ္အးမန့္ စ ံမနး္ 
စစေ္အးမန့္ 
ၾကမိ ္မနး္ 

စစေ္အးမန့္ေနီစာ 
ံန္္မနွး္ကနိက္ 

စီတိ ္
(ုျမနမ္စာက  )္ 

တစာဝန္ံ  ံ

၄။ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး 
Chromium, Cadmium (Cd), Lead 
(Pb), Arsenic (As), Iron (Fe), Zinc 

(Zn), Copper (Cu)  ွ့်္ Cyanide 
FAO Standards 

လိ ္ကခက္ ိတ္ 
ပဳသိမ္းံ ိန္ 

ပဳသတ  ပဳသိိက္ တခ်္း 
 ွ့်္  

ုျ ဒါးဖမ္းကန္ေနီစာ 
၂၀၀,၀၀၀ 

၅။ စခန္္ စ္ စုန္း လိ ္ကခက္တခ်္းစစ္ေအးုျံ်္း - လစဥ္ 
 ိတ္ပဳသိမ္းမန့္ 
လိ ္ကခက္တခ်္း 

၁၀၀,၀၀၀ 

၆။။ 
ပဳသုစာဝ  တ္ဝန္း 
က ်္ ုျ န္လန္ုျ    
ုျ ်္ုျံ်္း 

တူးေဖစာ္ံ ီးပဳသတ  ပဳသိိက္ စား ေုျမုျ န္ဖိိ္ုျံ်္း 
 ွ့်္   ်္မ စား ုျ န္စိိက္  ိ းေ းုျံ်္း 

- 
လိ ္ကခက္ ိတ္ 
ပဳသိမ္းံ ိန္ 

 ိတ္ပဳသိမ္းမန့္ 
လိ ္ကခက္တခ်္း 

၂,၅၀၀,၀၀၀ 

ပဳသက္အိိ်္ီစာ 
 စိိးီးစာနမ စား  ွ့်္ 
နီလစာလ်္းလက္ 

ကိမမၸီ 

 

စခန္္ထတိ ္ီန ္စတ်္ထတိမ္န့္ေနီစာလိိကန္စာမတွ ္(Point of compliance) Lat:22°09'42.6”N Long:96°19'24.2"E  ွ်္ ့စခန္္ထတိ္ ံိိး ေ်ခြ စတ်ထ္တိ္မန့္ေန 

ီစာလိကိ္နစာမတွ္ (Point of compliance)  Lat:22°09'45.2”N Long:96°17'22.2"E စပဳသန့္ေနီစာတိိ္တခ်္EQEG လမ္း  န္ံ က္မ စား ွ့်္ နီ 

 ွစ္စဥ္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီ ြုျံ်္းေအစာ်္ီခက္ ါမန။္  တ္ဝန္းက ်္အိိ် ္ီစာေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္  ီြုျံ်္း စီီ်္ံံစစာကိ ိ  တ္ဝန္းက ်္ထိနး္ပဳသိမ္းေီးဦးစီးးစာန ွ့်္ ပဳသက္အိိ် ္ပဳသန့္ 

 စိိးီ ဖခြ္ စန္းမ စားထပံဳသိိ္ (၆) လတစ္ႀကိမတ္်္ ုျ မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။
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၉.၂.၃ က နး္မစာေီး ွ့်္ လ ိ္် နး္ံခ် ္ေုး   ီစာရက္်း္ီွ် း္ေီး စ ီစဥ ္

(နီလစာလ်္းလက္ကမိမၸီ လီမတိက္) ၏ ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာ ထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း ေအစာ်္ီ ခကေ္န 

စဥ္တစ္ေလွ စာက္ စမီံကနိ္း ီရိစာ တခ်္းီွိ လိ ပ္ဳသစားမ စား၏ က နး္မစာေီး ွ့်္ ာ ေုး   ီစာရက္်္းေနေစေီး 

 တခက ္   ိကဦးစစားေ းေအစာ်္ီခက္ီ ါမန္။ ၎အု္ပဖုျဖစ္ ိိ်္ေံ ီိွေပဳသစာထိံိကိမ္မမ စားလ၊ ုျ နလ္န္ုျ ်အ္  

်္မမမ စား ွ့်္ထ ္မံ ုျဖန့္စခကမ္မမ စား စားလံိးကိိ ံံ ံ်ံိ္ေအစာ်္ီခက္ ိိ် ္ေစီန ္တခက ္  တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ 

 စီ စဥ ္မ စားကိိလန္း  ံိမနွ္ုျ န္လန္ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ ီမစစ္ေအးုျံ်း္မ စား ကိ ိုျ  လ ိ္ီ ါမန္။  

ေီ ပဳသတတ  တးူေဖစ္ာ ထတိလ္ိ ္ုျံ်း္ လိ ္်နး္စီမကံိန္း တခက ္ စီမကံိန္း အိိုျ  ပဳသူ  ေနုျဖ့်္ ေ စာက္ ါ 
 ံ က္မ စားကိ ိ စနစတ္က   ေကစာ် ္ထန္ေဖစာ္ ေအစာ်္ ီခက္ ါက လ ိ္ကခက္ တခ်္းတခ် ္ ုျဖစေ္ ္ 

လစာ ိိ်္ေံ ီိွေပဳသစာ လိ ပ္ဳသစားမ စား ေ ္ က န္းမစာေီး ွ့်္ ေုး    ီစာရက္ိိ  ေလွ စာ့ံ ပဳသခစား ိိ်္မန္ ုျဖစ္ ါ 

ပဳသန္။ 

➢  တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စ ီစဥ္မ စားကိိ စမီံကိနး္တခ်္း လိကိ္နစာေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း ီိွလ၊ မီိ ွ ကိိ 

စစ္ေအးုျံ်္းလ၊ 

➢ စီမံကိနး္ အ့်္အ့်္ ွ့်္ အ့်္ လိိက္ ံ နိ္ကစာလ (လိ က္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလလ၊ လန္ တ္ုျံ်း္ 

ကစာလ  ွ်္ ့  ိ္တ္ပဳသိမး္ုျံ်္းကစာလ)  ေတစာ တခ်္းလိ က္ခကတ္ခ်္းရ်္း တ္ဝနး္က ်စ္ီမံံန္္ံခြ 

မမ စ ီစဥ္မ စားကိိ  ံိမွန္ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမစစ္ေအးုျံ်း္ ွ် ့္  စီီ ်္ံံစစာေီးပဳသစားုျ  စိုျံ်္းလ၊ 

➢  တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမအိိ်္ီစာလိ ္ေအစာ်္ံ  ကမ္ စားကိိ ုျ န့္စံိစခစာမတွ္ပဳသစားထစားေပဳသစာမတွတ္မ္း 

မ စား ွ်္ ့ မန္ပဳသန့္ဖက္မွမွီံ ိိမမမီိွေပဳသစာ တတရိ ဖခြြ စန္းမလွစာေီစာက္ကခ်္းအ်္း စစေ္အး 

တိိ်္းတစာပဳသန့္  တ္ဝန္းက ်အ္ိိ်္ီစာ ံ က ္လကမ္ စား၏ မတွတ္မ္းမ စားကိိ လိ က္ခကတ္ခ်္း 

ပဳသိမ္းအန္းထစားီွိုျံ်း္လ၊ 

➢ လိ ပ္ဳသစားမ စားက န္းမစာေီး ွ့်္ေုး   ီစာရက္်္းီွ်္းီန ္တခက္ လိ ္် န္း ွ့်္ပဳသက္အိိ်ပ္ဳသန့္ 

 ေလက့ ့်္ေီးပဳသ်တ္န္းမ စားစစီဥ္ေအစာ်္ီခက္ေ းုျံ်္း ွ့်္ ထိိနန္းလမ္းမ စား  တိိ် ္းလိိကန္စာ 

 ေအစာ်္ီခက္ီနတ္်္းၾက ္စခစာႀကီးၾက က္ခ ္ကြုျံ်း္လ၊ 

➢ ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္း စမီံကနိ္း တခကတ္စက္ိရိ္ီန္ပဳသံိး ကစာကခရ္ေီး  စုန္းမ စား 

 ေထစာက္ ံ ့ေ းုျံ်္း ွ့်္ ဝတအ္်္ီနတ္်း္ၾက ္စခစာပဳသတေိ းေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း။ 

➢ လိ က္ခကတ္ခ်္းထခက္ီွေိပဳသစာ စခန္္ စ္ စုန္းမ စားကိိစခန္္ စ္ီန ္တခက္စနစ္တက စမီံံန္္ံခြုျံ်္း ွ့်္ 

ပဳသတ္မွတထ္စားေပဳသစာ  ီရိစာတခ်္ စခန္္ စ္ုျံ်္း တခက္  စီ စဥ္မ စားေီးအခြုျံ်္းလ၊  

➢ လိ က္ခကတ္ခ်္း ေီးေ ္ ေုျံ ေနတိန္္ိုျ န္မမ စီ စဥမ္ စားေီးအခြုျံ်္း ွ့်္ ပဳသ်တ္န္းမ စားပဳသ်္ 

ၾကစား ိိ္ံ ုျံ်း္လ၊ 

စီမံကိနး္ အိိုျ  ပဳသ ူေနုျဖ့်္ မိိ်္းလ ိ္ပဳသစားမ စား တခက္ ေ စာက္ ါ PPE မ စားကိိေထစာက္ ံ္ေ းီမန္။ 
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ဇရစား (၉.၂) လ ိ္် နး္ံခ် ပ္ဳသံိးကစာကခရေ္ီး စုနး္မ စား ွ့်္ ၄်း္တိိ္၏ လ ိေ္အစာ်္ံ  ကမ္ စား 

 

လိိ္  ္ေပဳသစာ 
လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး 
ကစာကခရ္ေီး 
 စုန္းမ စား 

 ပဳသံိးဝ်္ ံိ 
ကစာကခရ္ေ း

 ေပဳသစာ ံ ႏစာကိိရ္ 
 စိတ္  ိိ်္းမ စား 

လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိးကစာကခရ္ေီး စုန္း  ံိစံမ စား 

နစား ကစာကခရ္ 
နစားၾက ္ 

က ရ္ေလစာ်္ေပဳသစာ  ပဳသံ 
မ စား ွ့်္ ုျ ်း္ စားမ စား အူ 
နံပဳသံမ စားကိိ ကစာကခရ္ီ 
န္ တခက္ ပဳသ့်္ေတစာ္ေပဳသစာ 
 ေထစာက္ ကူုျ   ကိီ ိ
ရစာမ စားုျဖစ္ပဳသန္။ ၄်္းတိိ္ 
ကိိ လံိုျံံ ေီး ံေမစာက္ ွ့်္ 
တခြဖက္ဝတ္အ်္ ိိ္်္ပဳသန္။ 

နစား 

 

ေီစာ်္ုျ န္ 
 ဝတ္ စစားမ စားလ၊ 
   ီစာရ္က်္း 

မ က္မွန္ ွ့်္ ံေမစာက ္

မေတစာ္တအမမမ စား ပဳသိိ္မ 
ဂိတ္ ဒၸ္ီစာ  ုျ ်္း 
 ထန္ီ ႐ွိေစုျံ်္းမ စား 
ကိိ ေလွ စာ့ံ ေ း ္ိိ်္ပဳသန္။ 

ေံါ်္းလ၊ မ က္လံိးလ၊ 
ံ ႏစာကိိရ္ 

 

ဂခမ္းနစား အိိ္္ 
ေီတိိ တခက္ လြလွရ္ 
္ီေပဳသစာ နစား အိိ္မ စားကိိ 
တ ္အ်္ ိိ္်္ပဳသန္။ ပဳသိိ္     
ုျ ်္း စားမ စားအူနံပဳသံမ စား 
 တခက္မပဳသ့်္ေတစာ္နိိ်္ ါ။ 

နစား  

ၾကိ း ါနစား အိိ္ 
 

ဖိန္ကစာမ က္မွန ္

ဖိန္ ွ့်္  မမန္ မ စားမ စားမွ 
ကစာကခရ္ေ း ိိ္်္ုျံ်္း 

 ွစာေံါ်္း ွ့်္  ါးစ ္ 

 
 

ဖိန္ကစာမ က္ ွစာဖံိး 

 
 
 
 

 ကစာ ကခရ္ 
လက္ ိတ္ လိ ္်န္းံခ်္ပဳသံိး 

 စုန္းမ စားမွ 
ထိံိိက္ဒၸ္ီစာီုျံ်္းမ စားမွ 
ကစာကခရ္ေ း ိိ္်္ုျံ်္း 

လက္ 

 

ဖိန  ္ ေုျံေထစာက ္
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   ီစာရ္ီ ွေိပဳသစာ  စုနး္မ စား (ုျ ဒါး ွ့်္အိိ် ္ရစာ ိိက္) ကိိ ကိိ် တ္ခရု္ျံ်း္လ၊ ပဳသိေိလစွာ်ု္ျံ်း္ 

❖    ီစာရ္ီိွေပဳသစာ စုန္းမ စား  ေၾကစာ်း္ေီးပဳသစားထစားပဳသန့္ ေုး   ီစာရက္်း္ီွ် ္းေီးမတွတ္မ္း 

(MSDS- Material Safety Data Sheet) ကိ ိ ဖတ္ုျ ီး ေကစာ်္းစခစာနစားလနထ္စားံ ီး လိ ပ္ဳသစားမ စား 

ကိလိန္း နစားလန္ေ စာ်္ ေပဳသံ စာ ီွ်္းလ်း္ုျ ပဳသထစားီမန္။ 

❖ ထိိ စုန္းမ စား၏  ေ ္တခ် ္ မန္ကြ့ပဳသိိ္ ကိိ် ္တခရ္ ါလ၊ မန္ကြ့ပဳသိိ္ ပဳသိမ္းအန္း ါလ၊ မန္ကြ့ပဳသိိ္ 

ပဳသရ္ ေအစာ်္ ါလ၊ မန္ကြ့ပဳသိိ္ စခန္္ စ္ ါ အိပိဳသန္မ စားကိိ ေီးပဳသစားထစား ါပဳသန္။ ကိိ်တ္ခရ္ံ ီး ါက 

တစက္ိိရ ္ ေီ (ေီုျဖ့်္ေအးုျံ်္း) ပဳသန္္စ်္ုျံ်္း ုျ  လ ိ္ီမန္။ ထိ ိန နး္ တိိ်း္ ကိိ်တ္ခရ ္

ပဳသိမ္းအန္းီမန္။ 

❖    ီစာရ္ီွိေပဳသစာ  စုန္းမ စား ီွိီစာေနီစာတိိ်း္၌ ဝတအ္်္ီ မန့္ တစ္ကိရိ္ီန္ကစာကခရ္ေီး  ပဳသံိး 

 ေအစာ်္ စုန္းမ စား (PPE) ဝတ္ံ းီမွပဳသစာ လိ က္ိိ်္ီန ္လိိ  ္ ါပဳသန္။ 

❖ ထိိ စုန္းမ စား စား ေလဝ်္ေလထခက ္ေကစာ်္းပဳသန့္ ေ း္ ေုျံစာကေ္ပဳသခြေပဳသစာေနီစာမ စားတခ် ္ 

ပဳသိိ ေလွစာ်ပ္ဳသိမး္အနး္ီ ါမန္။  လ်္းေီစာ်လ္ံိေလစာက္စခစာ ေ းထစားီန္လိ ိါပဳသန။္ 

❖ ုျ ဒါးပဳသိိေလစာ်္/ကိိ်တ္ခရ္ီစာတခ်္လန္း ေအးလ ိ္ေပဳသစာက္ုျံ်း္လ၊  စစာစစားုျံ်္းတိိ္မွ ေီွစာ်က္ ဥ္ီန္ 

လိိ  ္ံ ီး ပဳသးီပဳသန္္ ံနး္တခ် ္ပဳသစာ ပဳသံိးစခြီ န္ လိ ိ ္ ါပဳသန္။ 

❖ အိိ်ရ္စာ ိိကက္ိိ ကိိ်တ္ခရ္ီစာတခ်္ လကု္ျဖ့်္ကိိ်္ုျံ်း္မုျ  လိ ္ု ြ န ္ုျဖ့်္ကိိ်္ီ ါမန္။ အိိ်ရ္စာ 

 ိိကက္ိိ ေအးလ ိ္ေပဳသစာက္ုျံ်္းလ၊  စစာစစားုျံ်္းလ၊ ေီေပဳသစာက္ုျံ်း္လ၊ မီးဖိိေအစာ် ္  ွ်္ ့

 ကအ္စတ္ိိ္ ွ့်္ ေဝးေပဳသစာေနီစာတခ် ္ပဳသိိေလစာ်ပ္ဳသံိးစခြီ  ါမန္။ 

ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ ပဳသတိေ းအိိ်္းုတိ္မ စားကိလိန္း ပဳသိိေလစာ်/္ပဳသံိးစခြပဳသန့္ေနီစာမ စားတခ်္ ထစားီိွီမန္။ 

   

၉.၂.၄  ေီးေ ္ ေုျံ ေနတိံ္ုျ နမ္မ  စ ီစဥ ္

 ေီးေ ္ ေုျံ ေနတိံ္ုျ နမ္မ  စ ီစဥပ္ဳသန္  တ္ဝနး္က ်စ္ီမံံန္္ံခြမမနန္းလမ္းမ စားထြတခ်္  ေီးႀကီး 

 ေပဳသစာ  စတိ္  ိိ်္း ုျဖစ္  ါဝ်္ေန ါပဳသန။္ လိ ္် န္းံခ် ္တခ် ္း၌ ဝနထ္မး္မ စားလ၊  လ ိ္ပဳသမစားမ စားလ၊ ပဳသုစာဝ 

 တ္ဝနး္က ်္လ၊  ိိ်အ္ိိ်္မမ စုန္းလ၊  ေအစာက္ ဦးစပဳသနတ္ိိ္ကိိ    ီစာရ္ုျဖစေ္စ ိိ်္ပဳသန့္  ံိမွန္မဂတိေ္ပဳသစာ 

မေတစ္ာတအမမေုး   ီစာရတ္စ္ံိံကိိိ  ေီးေ ္  ေုျံ ေနဂိေံ္ပဳသန္။ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ ိ ္ 

ုျံ်္း လိ ္်နး္ေအစာ်္ီခက္ုျံ်း္ေၾကစာ့်္ လိ က္ခက္ ီရိစာ တခ် ္း  ေီးေ ္ ေုျံ ေန  မ  ိး စစား (၃)မ  းိ 

ုျဖစ္ေ ္ ိိ်္ ါပဳသန္။ ၎တိိ္မွစာ မေတစ္ာတအထိံိကိ္ဒၸ္ီ စာီုျံ်္းလ၊ ကူးစကတ္တေ္ပဳသစာေီစာဂါမ စား (်ကွ္ဖ စား/ 

ဝမ္း  က္ဝမ္းေလကွစာ/ ုျ ်္းဖ စား)လ၊ မီးေုး   ီစာရလ္၊ ပဳသတ  ပဳသိကိ ္တခ်္းႀကံ ီ ိိ်္ေပဳသစာ    ီစာရ္မ စား 
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 ွ့်္ ေုျမံ  ိုျံ်္း   ီစာရ္မ စား ုျဖစ္ ါမန္။ ထိိ္ေၾကစာ့်္  ေီးေ ္ ေုျံ ေနမ စားုျဖစ္ ိိ် ္ေံ ီိွ ေနီစာမ စားကိ ိ

 ိံမွန္ စစေ္အးုျံ်္းလ၊ ေကစာ်္းမခန္ေပဳသစာစီမံမမလ၊ စနစ္က ေပဳသစာလိ ္ေအစာ်္မမတိိ္ုျဖ့်္  ူးေ ါ်္းေအစာ်္ီခက္ ါက 

၄်္းုျဖစ္ ေ ္လစာ ိိ်္ေံ ီိွေပဳသစာ  ေီးေ ္ ေုျံ ေနမ စားကိိ ေလွ စာ့ံ   ္ိိ်္ ါမန္။ ထိိ္ ုျ ်္  ေီးေ ္  ေုျံ 

 ေန တိံ္ုျ န္မမ  စ ီစဥပ္ဳသန္ ေ စာက္ ါ ီန္ီခရ္ံ ကမ္ စားုျဖ့်္ ုျ ်အ္်ထ္စားေပဳသစာ စီ စဥ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

❖ လိ က္ခက ္တခ်္းီိွ ုျဖစ္ ိိ္်္ေံ ီိွေပဳသစာ ထိံိကိ္မမမ စား စား ေလ စာ့နန္းေစီန္လ၊ 

❖  ပဳသက ္  ီစာရအ္ံိးီံမးမမ ွ့်္  ိိ်္အိိ် ္မမမ စားကိ ိတတ္ ိိ် ပ္ဳသမွ  ကစာကခရ္ ိိ်္ီန္လ၊ 

❖ ပဳသုစာဝ ွ့်္ လတူိိ္ေၾကစာ့်္ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ    ီီစာရ္မ စားကိ ိၾကိ တ်္ပဳသတိုျ   ိိ်္ေစီန္။ 
(၁) မးီေုး   ီစာရ ္ႀက ိတ်က္စာကခရု္ျံ်း္လ၊ ုျ ်အ္်ု္ျံ်း္ ွ် ့္ ုျ နလ္နတ္နိ္္ုျ နေ္အစာ်္ီ ခကု္ျံ်း္ 

လိ က္ခက ္တခ်္း မီးေလစာ်္ုျံ်္းပဳသန္ ဝါရစာႀကိ းေလွ စာ့ုျဖစ္ုျံ်္းလ၊ ပဳသိိေလစာ်္ီံိ နီးတခ်္ ေ ါက္ကခြ ိိ်္ေပဳသစာ 

 စုန္းမ စားပဳသံိးုျံ်္းတိိ္ေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ ိိ်္ ါပဳသန။္ ၾကိ တ်က္စာကခရ္ ိိ်ပ္ဳသန့္နန္းလမး္မ စားမွစာ_ 

❖ လိ က္ခက ္တခ်္းီိွ  ေအစာက္ ဦးမ စားတခ် ္ မီးပဳသတ္ေအးုူးမ စားထစားီိွေ းီမန။္ 

❖ မီးေလစာ်္လခရ္ေပဳသစာ  စုန္းမ စားကိိ ပဳသံိးစခြမမ ွ့်္ ပဳသိေိလွစာ်္မမမ စားကိ ိ စနစတ္က ေအစာ်္ီခက္ီန ္  ွ်္ ့

 နီးနစားတခ် ္ ပဳသတိေ းအိိ်္းုတိ္မ စား ံ တိအ္ခြထစားီမန။္ 

❖ လိ က္ခကတ္ခ်္ီ ွိေပဳသစာ လိ ပ္ဳသစားမ စားကိိ မီးပဳသတ္ဦးစးီးစာန ွ့်္နိွ ိမ်္း္ မးီေုး   ီစာရ္ ွ့်္  တ ္

ပဳသက္ပဳသန့္  နစာေ းပဳသ်တ္န္းမ စားကိိ လိ က္ခက္ တခ်္းတခ်္ ေလက့ ်ပ္ဳသ်္ၾကစားေ းီမန္။ 

❖ မီးပဳသတ္ု ူးမ စားကိိ လစဥ္စစေ္အးုျံ်္း ွ့်္ ုျ  ုျ ်္ထနိ္းပဳသိမး္ုျံ်္း  ံိမွန္ုျ  လိ ္ံ  ီး   မွတတ္မ္း ွ် ့္တကခ 

ထစားီိွီ ါမန္။ မီးပဳသတ္ေအးုူးပဳသံိးနန္းကိလိနး္ ေ စာက္ ါ ံိတခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

    

မီးေလစာ်္ပဳသန္နွ့်္တစ္ုျ ိ ်္နက္  ေီးေ ္ ံ က္ေ းေံါ်္းေလစာ်္း ီွိ ါက  ံ ကေ္ းေံါ်း္ေလစာ်္း တးီ 

ီ ါမန္။ ပဳသိိ္မဂတိ္ ပဳသံေံ စာ်္းေံါက္ီ ါမန္။ ပဳသေံံ စာ်္းေံါကပ္ဳသံၾကစားလွ ် ္ လိ ္်နး္ံခ် ္တခ် ္းီွပိဳသ ူ

 စားလံိးပဳသန ္ လိ က္ိိီ လ္၊ ေမစာ်း္ထစားေပဳသစာစက္ စားလံိးကိိ ီ ္္  ေီးေ ္စိီ  ပ္ဳသိိ္ပဳသခစားၾကမန္။ ေုျ းမ 

ပဳသခစားီ ါ။ ီိန္းီ်္းအန္ံတ္မုျဖစ္ီ ါ။ မီးပဳသန ္ထိန္းံ   ္နိိ် ္ေပဳသစာ  ေန ထစားတခ် ္ီွ ိါက မီးပဳသတ္ေအးုူး 

ပဳသံိး္ မီးပဳသတ္ီမန္။  ကရ္္ မီးမ စားုျ ီး နိိ်္ ံိမေ ္ ါက မီးပဳသတ္ီန္မၾကိ းစစားုြ မိမိ    ီစာရက္်း္ေီး 

ကိပိဳသစာ ဦးစစားေ းေအစာ်္ီ ခက္ီ ါမန္။ ထိိ္ေနစာက္ ပဳသကအ္ိိ်္ီစာပဳသိိ္  ုျမန္အံိး ေၾကစာ်္းၾကစားံ ီး မးီံ်ိမ္း 

ပဳသတ္ီ ါမန။္ မီးုကလ္ံိုျံံ ေီးစီမံံ ကက္ိလိန္း ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါဇရစားတခ်္ ေတခ္ီိွ ိိ်္ ါပဳသန္။ 
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ဇရစား (၉.၃) မးီေုးလိံံ ံ ေံီးစမီံံ  က ္(ႀက ိတ်/္ ုျဖစ ္ခစားံ နိ/္ ုျ နလ္နထ္ေူထစာ်ု္ျံ်း္ကစာလ) 

ႀက ိတ်က္စာကခရေ္ီးနနး္လမ္း 
ုျဖစ ္ခစားံ နိ ္တနု္ျ  ံ းီ ေုျဖီွ် း္မန့္ 

နနး္လမး္ 
ုျ နလ္နထ္ေူထစာ်မ္

န့္ကစာလ 

• မီးပဳသတ္ စုန္း ကိီိရစာမ စား ထစားီွိုျံ်္းလ၊ 
• လိံေလစာက္ေပဳသစာေီ မစာၸ ွ့်္ မီး 
ပဳသတ္ ေအးုူးမ စား ပဳသ့်္ထစားီွိုျံ်္းလ၊ 

• ုျမ်္လခရ္ၾကစားလခရ္ေပဳသစာ  ံ က္ေ း  
စနစ္မ စား တ ္အ်္ုျံ်္းလ၊ 

• ပဳသတိေ းအိိ်္းုိတ္မ စားထစားီွိုျံ်္းလ၊ 
• မီးေုး   ီစာရ္ ႀကိ တ်္ကစာကခရ္ေီး  
ပဳသ်္တန္းေ းုျံ်္းလ၊ 

•  ေီးေ ္ မီးေုး   ီစာရ္ပဳသီိ ္ုျ  
 ေလ့က ့်္ပဳသ်္ၾကစားေ းုျံ်္းလ၊ 

•  ေီးေ ္ ေုျံ ေန စား  ုျံစား  
ေနီစာ မ စားပဳသိိ္ မကူးစက္ေစ ီန ္
 ေအစာ်္ ီခက္ုျံ်္းလ၊ 

• လူ ွ့်္ စုန္းမ စား  က္စီး အိံးီမံး
မမ  နန္းအိံးုျဖစ္ေစီန္လ၊ 

• ထိေီစာက္ေပဳသစာ ကရ္အရ္မမ 
 ွ့်္ ေအးဝါးကိပဳသမမေ းုျံ်္းလ၊ 

• ေုးက်္းီစာပဳသိိ္  ိိ္ေအစာ်္ေ းုျံ်္းလ၊ 

• ပဳသက္အိိ်္ီစာ တစာဝန ္
ီွိပဳသူမ စားလ၊ ပဳသက္အိိ်္ီစာ 
 ဖခြြ စန္းမ စား ွ့်္ 
 ူးေ ါ်္းေအစာ်္ီခက္  
ုျံ်္းလ၊ 

 
(၂) ပဳသတ  ပဳသိကိ ္တခ်း္ႀက ံီ ိိ်ေ္ပဳသစာ    ီစာရမ္ စား စား ကစာကခရု္ျံ်း္ 

ေလွ စာကထ္စားေပဳသစာ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာုျံ်္းပဳသန ္ေုျမေ စာကတ္ူးေဖစ္ာပဳသန့္စနစ္ကိ ိ ပဳသံိးုျ   မန ္ ုျဖစ္ေပဳသစာ  

ေၾကစာ့်္ ပဳသတ  ပဳသိကိ ္တခ် း္တခ်္ မေမွ စ္ာလ့်္ ိိ်္ေပဳသစာ    ီစာရ္မ စား ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ ါပဳသန။္ ၄်း္တိိ္မွစာ 

 ေ စာကအ္ီဂ ် ္ွ့်္  လ်္းေီစာ်္  လံိ ေလစာက္မီီိွုျံ်္း (ေုျမၾကးီနွ့်္ ပဳသိိ္မဂတိ္  ုျံစား စာတ ္စုနး္မ စား 

နွ့်္ စာတု္ျ  ီစာမွ ေ စာကအ္ဂီ ်္ စာတ္အံိးီွိံးုျံ်္းလ၊ မီးေလစာ်္ေ ါက္ကခြုျံ်္းလ၊  ုျမ့်္မွ လိမ့္က ုျံ်း္လ၊   လူခန္ 

ကြုျံ်း္ (ေလဝ်ထ္ခက ္ကန္္ ပဳသတ္ီ ိွပဳသုျဖ့်္  ူစီစာီိွလွ ် ္လခန္ တူတု္ျံ်္း)လ၊  စာတလ္ိိက္ုျံ်္း ( စာတ္ႀကိ း 

မ စား စနစတ္က ပဳသခရ္တန္းမထစားုျံ်္း ွ့်္ စိိထိိ် ္းေပဳသစာ မ က္ ွစာုျ ်္ေေလထိ ွ်္ ့ထိေတခ္ုျံ်္း)လ၊ အူနပံဳသံ ( လံိ 

 ိတ္ေနီစာ ုျဖစေ္ပဳသစာေၾကစာ့်္ ုျ ်္ ထ က္ ိိမိကိ ရ္ေလစာ်္ုျံ်္း) ွ်္ ့ ဖံ/ိ မမန္ထခက္ုျံ်္း တိိ္ုျဖစ္ ိိ်္ ါပဳသန္။ 

ပဳသတ  ပဳသိကိ ္ တခ်္းၾက ံီ ိိ်္ေပဳသစာ    ီစာရ္မ စားကိိ ေ စာက္ ါနနး္လမ္းမ စားပဳသံိး၍ ကစာကခရ ္ိိ်္ ါပဳသန္။ 

❖ ုျ ်္ မ ွပဳသန္္ီွ်္းလတအ္တ္ေပဳသစာေလ မမတပ္ဳသခ်္းေ းုျံ်း္လ၊  ထြမွ ေလနစ္မ စားကိိ စိ ထ္တိ္ုျံ်္းလ၊ 

❖  လ်္းေီစာ်္ လံိ ေလစာကထ္ခန္းေ းုျံ်္း  ွ့်္ ေီမ စားီွိေနလ ွ်္ စိ ထ္တိ္ စ္ုျံ်္းလ၊ 

❖ မီးေလစာ်္တတလ္၊ ေ ါကက္ခြေစတတ္ပဳသန့္  စုန္းမ စားကိိ ဖရ္ီွစား စ္ုျံ်္းလ၊ 

❖ ပဳသ့်္ေတစ္ာပဳသန့္ ေလဝ်္/ထခက္ေ ါက္မ စား စစီဥ္ေ းုျံ်္း  ွ့်္  ေ ါက္ဝတခ်္  ေစစာ့်္ထစားုျံ်္းလ၊  ွ်္ ့

❖ ပဳသ့်္ေတစ္ာပဳသန့္ တစက္ိရိ္ီန္ကစာကခရ္ေီး စုန္းမ စား (PPE) ဝတ္အ်္ုျံ်္း။ 

(၃) ေုျမံ  ိမမကိ ိႀက ိတ်က္စာကခရု္ျံ်း္လ၊ ုျ ်အ္်ု္ျံ်း္ ွ် ့္ ုျ နလ္နတ္နိ္္ုျ နေ္အစာ်္ီ ခကု္ျံ်း္ 

ေုျမေ စာကတ္ူးေဖစ္ာနန္းစနစ္တခ်္ ေုျမုျ ိ နိိ်ပ္ဳသန့္   ီစာရက္ိိ ါ ၾကံ ေတခြီနိိ်ပ္ဳသန္။ ေုျမံ  ိ ုျံ်း္ပဳသန ္ လ ူ

(ပဳသတ  တခ် ္းနံီံမ စား စား ံိိ် မ္စာစခစာ ကစာီံမထစားုျံ်္း)  ွ့်္ ပဳသုစာဝ (်လ ်္) တိိ္ေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ ိိ် ္ါပဳသန္။ ေုျမ 

ံ ိ ုျံ်္းပဳသန ္တုျဖန္းုျဖနး္ံ  ိက တစာမ  ိးမဂတိ္ုြ ီတိတ္ီက္ံ ိ က လစာေပဳသစာေၾကစာ့်္ ီိန္းထခက္ီန ္ ံ ိန ္

မီ ိိ်္ုြ ထခက္ေ ါက္ တိက္စာ ေနစာက္အံိးတခ်္ လိ ပ္ဳသစားမ စား  ပဳသက္   ီစာရက္ိိ ါ ထိံ ိိက ္ိိ်ပ္ဳသန္။ 

ထိိ္ေၾကစာ့်္ ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ  ံ က္မ စားကိ ိလိကိ္နစာုျံ်္းုျဖ့်္ ေုျမံ  ိုျံ်္းကိ ိႀက ိတ်္ကစာကခရ္ ိိ်္ ါပဳသန္။ 
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ေုျမံ  ိမမကိ ိ ၾက ိတ်ု္ျ ်အ္်က္စာကခရု္ျံ်း္    ေီဒရီိိ ွ့်္တီဗီမွ မိးိေလဝပဳသပဳသတ်း္မ စားကိ ိ

ေန္စဥ္နစား ေထစာ်္ ါ။  ုရ္ေၾကစာ့်္အိိေပဳသစ္ာ  အက္မုျ တ္မိိးပဳသနး္ထန္စခစာီခစာပဳသခန္းလ ွ်ေ္ုျမံ ိ ုျံ်္းကိ ိ

စတ်္ုျဖစ္ ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန။္  ံိမွန္မဂတိ္ေပဳသစာေုျမအလီ စာေီခြလ စားမမလ၊   ်မ္ စားက  းိပဳသံမ စားကိ ိနစားေထစာ်္ ါ 

။  ရ်္းတိိ္  ွ့်္ တူ ေုျမံ ိ ုျံ်္းမ စားုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ ါပဳသန္။  ေဒပဳသံတံစာ၀န္ီွိပဳသမူ စားလ၊ ပဳသုစာဝေုး   ီစာရ ္

ကစာ ကခရ္ုျံ်း္ ွ့်္  တ္ပဳသကပ္ဳသန့္ ေကစ္ာမတီဝ်မ္ စားလ၊ မီးေုး   ီစာရ္ကစာကခရ္ေီးးစာန ွ့်္ ီြးစာနမ စား 

တိိ္ကိိ အကပ္ဳသခရေ္အစာ်္ီခက္ုျံ်း္လ၊  ေဒပဳသံတံစာ၀န္ီ ွိပဳသမူ စား ပဳသန ္ုျဖစ္ေ ္ ိိ်္ေုျံ ီွေိပဳသစာေုး   ီစာရ္မ စား 

ကိိ ေလ့ လစာအန္းစစ္ီ န ္  ပဳသ့်္ေတစ္ာအံိးုျဖစ္ ါပဳသန္။  ေအစာက ္ ံိမ စားကိိ မတ္ေစစာက္ေပဳသစာေ 

လ စာေစစာ်္းမ စား  နီးလ၊ ေတစာ်္စခန္းမ စား နီးလ၊ ပဳသုစာဝ ီ တိကိ္စစားထစားေပဳသစာ ေတစာ်္ၾကစားမ စား နးီတခ်္   

မေအစာကလ္ိ  ္ ပဳသ့်္ ါ။ ေလ စာေစစာ်္းမ ွ  ကက္ခြေၾကစာ်္းမ စား  နီးမပဳသခစားပဳသ့်္ ါ။  ကရ္္  

 ကက္ခြေၾကစာ်္းမ စားေတခြလွ ်္ တစာဝန္ီွပိဳသူမ စားထံ ပဳသတ်္း ိိ္္ အကပ္ဳသခရ္ေအစာ်္ီခက္ ါ။ ထိိ္ ုျ ်္ 

 ေီးၾကံ လွ ် ္  ုျမနအ္ံိးေုျ းထခက္ နိိ် ္မန့္ ထခက္ေ ါကက္ိိ ၾကန့္ထစားီ ါမန္။ ထိထိခက္ေ ါကတ္ခ်္ 

မန္ပဳသန့္  စုန္းနွ့်္မ ွ  တိအ္ိိ္မေနီ ါ။ မိမိ၏  တ္ဝနး္က ် ္  ေုျံ ေနကိိ  ုျမြပဳသတိုျ  ေန ါ။ တစ္စံ ိ

တစ္ီစာ ထူးုျံစားမမီွလိွ ် ္ ုျမန္အံိးထခက္နိိ် ္ီန္ ုျ ်္အ် ္ါ။  ေီ ပဳသတ   တခ်္းလိ ပ္ဳသစားမ စား စား ေုျမံ  ိမမ ွ်္ ့

 တပ္ဳသကေ္ပဳသစာ ပဳသတမိ စားလန္း ေ းီ ါမန္။ 

ေုျမုျ  ိေနစဥ ္     ေုျမံ ိ ေနပဳသန့္ ီိရစာ (ပဳသိိ္) ေုျမမ စားံ  ိက လ က္ီွိေပဳသစာ ီရိစာမ စားကိိ လ ်္ုျမန္စခစာ ေီွစာ်္ 

ီွစား ါ။ ံ  ိက ေပဳသစာ ေနီစာမ ွ လံိံံံ ေပဳသစာေနီစာပဳသိိ္ ေုျ စာ်္းေီ ြ ါ။ လခတေ္ုျမစာက္ီ န္မလခရ ္ါက 

ကိိ္ရ္ံ ႏစာကိိ ေကခးံ ီး ဥးီေံါ်္းကိကိစာကခရ္ ါ။ ထိိနန္းပဳသန ္ပဳသ့်္ကိရိ္ံ ႏစာကိကိစာကခရ္ီန္  ေကစာ်္းအံိး 

နန္းလမ္း ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

ေုျမုျ  ိံ းီေနစာက္       ံ ိ က ေပဳသစာ ီရိစာမ စား ွ်္္  ေဝးတခ်္ေန ါ။  ုရ္ေၾကစာ့်္အိိေပဳသစ္ာ ထ မ္ံံ ိ က  ိိ် ္

ေပဳသစာေၾကစာ်္္    ီစာရ္ီွိ ိိ်္ ါပဳသန။္ ေနစာကအ္ံိးပဳသတ်း္ ံ က ္လက္မ စား ွ့်္  ေီးေ ္ေၾကုျ်စာံ က ္

မ စားပဳသိီွိ ိိ်္ီန္ တခက္ ေဒပဳသ တခ်္းထတိလ္ ်္္ေပဳသစာေီဒီရိမိ စား ွ်္္ ီိ ္ုျမ်္ပဳသၾံကစား စီ စဥ္မ စားကိ ိ

နစား ေထစာ်္ ါ။  ေ ္ရံေုျမအလီ စာ  က္စီးုျံ်္းေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္ေပဳသစာေုျမတိိကစ္စားမမပဳသန္ ီတိတ္ီက္ေီ 

ႀကီး ေစုျံ်း္ကိိ ုျဖစ္ေ ္ေစ ိိ်္ေပဳသစာေၾကစာ်္္   က္စးီေပဳသစာေနီစာမ စားကိ ိပဳသစ္ ်္မ စား စစားထိးိ ုျ န္လနစ္ိိက ္

   ိးေ း ါ။ ကခ မ္းက ်္ နစာီွ် ္မ စားထံမွေုျမံ ိ ုျံ်း္ ွ့်္  တပ္ဳသကပ္ဳသန့္  ေနစာကအ္ကတ္ခြမ စား   ီစာရ္မ စား 

 ေလ စ္ာံ ီန္ တခက္ နန္းလမ္းမ စား ွ့်္ လမ္းန န္ံ ကမ္ စား ွ့်္ တပ္ဳသကပ္ဳသန့္  ႀကံဥစာၸ္မ စား ီရူ ါ။ ရ်္း 

 နစာီွ်္မ စားပဳသန ္ေုျမံ ိ ုျံ်း္ကိ ိကစာကခရ္ီန္/တစားအးီီန္ေေလ စ္ာံ ီန္ ွ် ့္  တပ္ဳသကပ္ဳသန့္  ႀကံဥစာၸ္မ စား 

ကိိ ေ း ိိ်္ပဳသန္။ 
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၉.၂.၅ စခန္္ စ ္စုနး္မ စားစမီံံ န္္ံခြမမ  စ ီစဥ ္

ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ထခကေ္ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ   ကိစခန္္ စ္ စုန္းမ စားမွစာ ေမ စာမီးစခန္္ စ္ စိိ် ္

 ံြ ွ့်္စခန္္ စ္ ီန္လ၊ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်ရ္စာ ိိက္ ါစခန္္ စ္ေီတိိ္ုျဖစ္ံ ီး ပဳသတ္မတွထ္စားေပဳသစာ ေုျမစစာစခန္္ေနီစာလ၊ ေီ 

စစ္ကနတ္ိိ္ကိိ  ံိိ် ္မစာတန္ေအစာက္ံ ီး ုျ နပ္ဳသန္္စ်္ုျ ီးမွပဳသစာ ပဳသတ  ပဳသိကိ ္တခ် ္း ေုျမုျ န္ဖိိ္ုျံ်္း  ွ်္ ့

 ုျ ်ပ္ဳသိိ္စခန္္ထတိ္ုျံ်း္မ စား ုျ  လိ ္ီ ါမန္။  

ုျ ဒါးေီစာေ ွစာေနပဳသန့္စခန္္ စ္ေုျမမ စားကိိ စခန္္ စ္ီစာတခ် ္ စခန္္ စ္ီမန့္ နန္းလမ္း တိိ်္း ေပဳသံ စာ စခန္္ စ္ီ 

မန္ုျဖစ္ံ ီး  စခန္္ စ္ီစာတခ် ္ စခန္္ စ္ေုျမစစာကနထ္ြတခ်္ပဳသစာ စခန္္ စ္ီမန္ ုျဖစ္ ါပဳသန္။ စခန္္ စ္ေုျမစစာကနက္ိိ  

ုျမစ္လ၊ ေံ စာ်္းမ စား ွ်္ ့မတီစာ (၁၀၀)  ကခစာ ေဝးတခ်္ တန္ေအစာကထ္စားမန ္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ စခန္္ စ္ေုျမစစာကန ္

 နက္ကိ ိ (၄) မတီစာ နန္းအံိးထစားမန္ ုျဖစ္ ါပဳသန္။ စခန္္ စ္ေုျမစစာကနေ္ စာက္ေုျံကိိ ေီ ြေစးလ၊ 

ဂဝံ ေက စာက္  ွ့်္ ေုျမအလီ စာံံထစားီမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ၎ကနထ္ြကိ ိုျ ဒါးေီစာေ ွစာေနပဳသန့္ စခန္္ စ္ေုျမမ စားကိ ိ

စခန္္ စ္ုျ ီးပဳသန့္ ံါ ေီ ြေစးလ၊ ဂဝံေက စာကတ္ိိ္ကိိုျဖန့္ုျ ီး ပဳသိ ပ္ဳသနး္ေ စာ်လ္ိ ္ုျ ီး ေုျမအလီ စာုျ န္ဖံိး ိ ္ုျ ီး 

 အ ိ္ စာတ္မ စား   ရ္ေ စာ်္ ုျ  လိ ္ီမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်္ရစာ ိိက္ ါစခန္္ စ္ေီကိိ စခန္္ စ္ီစာတခ်လ္နး္ ေီစီးေီလစာမီိွေပဳသစာေနီစာ  ွ့်္ ေံ စာ်္းေုျမစာ်္းနြ ္မ 

နီးေပဳသစာေနီစာတခ်္ ပဳသံိးအ့်္ ါေီစစ္ကန္တစ္ံတိန္ေအစာက္ံ ီး စခန္္ စ္ ါမန္။ ၄်း္ေီစစ္ကနထ္ြတခ်္ စခန္္ စ္ 

ေီ စား  အ့်္ ွစ္အ့်္ကိိ ုျဖတပ္ဳသန္းေစံ ီး ေနစာက္အံိး အ့်္တခ်္  ေ ္မ ွ ထံိးုျဖ းေ းံ ီး ပဳသုစာဝေလလ၊ 

ေနတိိ္ ွ့်္ ထေိတခ္ံ ီး ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်ရ္စာ ိိက္ အိ  ္စာတမ္ စား   ရ္ေ စာ်္ ုျ  လ ိ္ီ မန္ုျဖစ္ ါ ပဳသန္။ အိ ိါ 

ေီစစ္ကန္ စား  က ရ္ ၁၀x၁၀ ေ ံန္္လ၊  နက္ ၄ ေ ံန္္လ၊ ထစားီွိမန္ုျဖစ္ံ ီး  အိိ ါေီစစက္နတ္န္ေန 

ီစာ စား စမီံကနိ္း ီရိစာမ ွေ  ၆၀၀ ံန္္တခ်္ထစားီွိမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ေီစစက္န္ စားေီီွန္ံိိ်္ံေံစ 

ီန္ တခက္ စီမကံိန္းတစာဝန္ံ ံမွ  ံိမွန္ေစစာ့်္ၾက ္စစေ္အးပဳသခစားမနု္ျဖစ္ ါပဳသန္။ 

လိ ္်နး္ပဳသံိး စုန္းမ စား စခန္္ စ္မမနန္းေ စာ် ္လိ ္်န္္း တခက္ လိ ိ ္ေပဳသစာေနီစာ ွ့်္  မစာၸကိပိဳသစာ ပဳသံိးစခြ 

ီန္ ွ့်္ ုျ န္ပဳသံိးလိိ္ီေပဳသစာ စုန္းမ စား စား ုျ နပ္ဳသံိးီန္ စပဳသန္တိိ္္ကိိ လိ အ္စာ်္ုျံ်း္ုျဖ့်္  စုန္းမ စားဝရ္ရူုျံ်္း 

 တခက္ ဝ်္ေ်ခလန္းေလ စာန့န္းပဳသခစားပဳသလိ ိ တ္ဝန္းက ်္ တခကလ္န္း ေကစာ်္းက  ိးမ စား ုျဖစလ္စာ ိိ်္မန္။ 

❖ ေလွ စာပ့ဳသံိးုျံ်္း (Reduce) - ထခက္ီိွလစာမန့္ စခန္္ စ္ စုန္း/ စိိ် ္ံြ/ ီန္  မစာၸေလွ စာန့န္း 

ီန္  တခက္  မွနတ္ကရ ္လိိ  ္ေပဳသစာေနီစာမ စားတခ်္ပဳသစာ ပဳသံိးစခြုျံ်္းလ၊ 

❖ မမလ တိိ် ္းုျ နပ္ဳသံိးုျံ်္း (Reuse) - ထခက္ီိွလစာမန့္ စခန္္ စ္ စုန္း/ စိိ် ္ံြ/ ီန္မ စားကိ ိ

ထူးုျံစားစခစာ  ံိစံေုျ စာ်္းလြုျံ်္း မဂတိ္ု ြ နဂိိမမလပဳသံိးစခြပဳသန့္ေနီစာ/ ံိစံ တိိ် ္း ုျ နလ္န္ပဳသံိးစခြုျံ်္းလ၊ 

❖  ိံစံေုျ စာ်္းုျ န္ပဳသံးိုျံ်္း (Recycle) - ထခက္ီ ိွလစာမန့္ စခန္္ စ္ စုန္း/ စိိ် ္ံြ/ ီန္မ စားကိိ နဂိိ 

မမလပဳသံိးစခြပဳသန့္ေနီစာ/ ံိစံမ စား စား  နနး္်ရ္ ုျ န္ေုျ စာ်္းလြံ ီး ုျ န္လနပ္ဳသံိးစခြုျံ်္းလ၊ 
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ထိိ္ ုျ ်္ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိ္လိ ု္ျံ်္းေၾကစာ့်္ ထခကေ္ ္လစာေပဳသစာ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား စား လံိုျံံ ံ ီး  တ္ 

ဝန္းက ်္နွ့်္ပဳသ့်္ေတစ္ာေပဳသစာနန္းလမ္းမ စားုျဖ့်္ ကိိ်တ္ခရ္ ိိ်္ီနလ္၊ ပဳသိမ္းအနး္ ိိ်္ီန ္ွ့်္ စခန္္ စ္ ိိ်္ီန ္ စီမံဖိိ္ 

 ေီးႀကီး ါပဳသန္။ စခန္္ စ္ စုန္းမ စားကိိ  တ္ဝန္းက ် ္ေ ္နစ္နမ္းမမ နန္းအံိးုျဖစ္ေစီန္ ေ စာက္ေဖစ္ာ  

ုျ  ါ တိိ်း္ ေီ တူးေဖစ္ာလိ ္် န္း အ့်္အ့်္မွ စခန္္ စ္ စုန္းမ စားကိိ ံခြုျံစားံ းီ စခန္္ စပ္ဳသခစားီန္ လိိ   ္ါပဳသန္။ 

ဇရစား (၉.၄) ေီ တးူေဖစ္ာုျံ်း္မ ွထခကလ္စာေပဳသစာ စခန္္ စ ္စုနး္မ စားပဳသမိး္အနး္ုျံ်း္ ွ် ့္ စခန္္ စမ္န့္ စ ီစဥ ္

 ီ်း္ ုျမစ ္ စခန္္ စ ္စုန္းမ စား ပဳသမိ္းအနး္ ိိ် မ္န့္နနး္လမ္း စခန္္ စ ္ိိ် မ္န့္နနး္လမ္း 

ေီ တးူေဖစာ္ထတိ္လ ို္ျံ်း္လ ိ္် နး္ အ့်္အ့်္ 

ပဳသတ  ပဳသိိက္တူးေဖစာ္ုျံ်္း ေီ နန္  ွစ္ 
ေုျမစစာ(လိ ္ကခက္ုျ ်္
အ်္ကစာလ) 

 နရ္စစ္ကန္တစ္ံိထစားီန္ 
ပဳသတ္မွတ္ေနီစာတခ်္ပဳသစာ ေုျမ 
စစာ ံိီန္  

 နရ္စစ္ကန္တခ်္ စစ္ံ ီးမွပဳသစာ  ုျ ် ္
စခန္္ထိတ္ေ းုျံ်္း 
ပဳသတ  ပဳသိိက္ေုျမုျ န္ဖိိ္ီစာတခ်္ုျ နပ္ဳသံိးုျံ်္း 

ုျဗ န္းစက္ (ေမ စာစ်္) ေမ စာမီးစခန္္ စ္ စိိ် ္ံြ 
ေမ စာမီးစခန္္ စ္ ီန္ 

ေမ စာမီးစခန္္ စ္ စိိ် ္ံြ (ေုျမ 
စစာ) ွ့်္ ေမ စာမီးစခန္္ စ္ေီ ကိ ိ
ပဳသတ္မွတ္ေနီစာတခ်္စိ ံိုျံ်္း 

ုျ န္ပဳသံိးလိိ္ီပဳသမွ  ုျ န္ပဳသံိးေ းုျံ်္း 
ပဳသတ  ပဳသိိက္ေုျမုျ န္ဖိိ္ီစာတခ်္ုျ နပ္ဳသံိးုျံ်္း 

ေီ ဝိိ်္းုျံ်္း  နရ္  ွစ္ ါေပဳသစာ 
စခန္္ စ္ေီ 

ေီ ဝိိ်္းကန္ကိိ ံိိ်္မစာေပဳသစာ 
 ကစာ  ီံုျဖ့်္ ထစားီန္ 

ုျ န္ပဳသံိးလိိ္ီပဳသမွ  ုျ န္ပဳသံိးေ းုျံ်္း 
ေီစစ္ကန္တခ်္ပဳသစာ စခန္္ စ္ုျံ်္း 

ုျ ဒါးဖမ္းုျံ်္း ုျ ဒါး ါစခန္္ စ္ေီ  အ့်္ပဳသံိးအ့်္ ါေပဳသစာ ေီ 
စစ္ကန္တစ္ံိ တန္ေအစာက ္
ီန ္

ေီစစ္ကန္တခ်္ ေနစာက္အံိး အ့်္ီိွ 
ကန္တခ်္ ေ ္မွ ထံိးုျဖ းံ ီး ပဳသုစာဝ 
ေလေေနုျဖ့်္ ထိေတခ္ံ ီး  အိ ္ေ်ခ္ 
  ရ္မွ ုျ နစ္ခန္္ စ္ေ းုျံ်္း 

အိိ်္ရစာ ိိက္ပဳသံိး ေ
ီ ဖမ္းုျံ်္း 

အိိ်္ရစာ ိိက္စခန္္ စ္ေီ 

လိ ္်န္းပဳသံိးရစာဥ္/ 
စက္ရ  ီစား 

ပဳသံိးစခြံ  ီး စက္ပဳသံိးအီ လိ ္ကခက္ တခ်္းတခ်္ ပဳသီး 
ပဳသန္္ ံိးုျဖ့်္ ပဳသိမ္းအန္းထစား 
ီန ္

ုျ န္ပဳသံိးလိိ္ီပဳသမွ  ုျ န္ပဳသံိးေ းုျံ်္း 
လူ/စိိက္  ိ းေုျမေေီစီးေၾကစာ်္း
 ွ့်္ ေဝးေပဳသစာေနီစာတခ်္ ေုျမုျမ  ္ုျံ်္း 

ဝနထ္မး္မ စား 
ီံိးံန္း/ဝန္ထမ္း စကတ လ၊  လ ္စတစ္လ၊   မိမက္ ံိးမ စားထစားီိွေ းီန္ ုျ န္ပဳသံိးလိိ္ီပဳသမွ  ုျ န္ပဳသံိးေ းုျံ်္း 

မီးီိမြေေုျမုျမ  ္ံ ီး စခန္္ စ္ုျံ်္း 
စစားဖိိေံ စာ် ္ စစားၾကခ်္းစစားက န္မ စား 

 ိ ္ပဳသိိး စုန္းမ စား 
 မိမက္ ံိးမ စားထစားီိွေ းီန္ 
လိိ  ္မွ ဝရ္ရူီန ္

လိ ္ကခက္ တခ်္း ေုျမုျမ  ္ေ းုျံ်္း 
တိီိစစာစန္ စစာ ုျဖစ္ ုျ နေ္ းုျံ်္း 

 ိမ္ပဳသစာ ဝန္ထမ္းမ စား၏ စခန္္ စ္ 
 နစ္ ေၾကးမ စား 

လံိေလစာက္ေပဳသစာ ရ်္လံိ 
 ိမ္ပဳသစာမ စား ထစားေ းီန ္

 ိမ္ပဳသစာက ်္းုျ န့္ပဳသခစား ါက ေပဳသံ 
စာစခစာ ေုျမုျ န္ဖိိ္ုျံ်္း 
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၉.၂.၆ မေက လနမ္မမ စား ေုျဖီွ် း္ေ းမန့္  စ ီစဥ ္

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္မွ ရံိေလွ စာကထ္စား လိ က္ခက ္တခ်္း ေ  ီတူးေဖစာ္ထတိ္လ ိ္ံခ် ့္ီပဳသန့္ 

ံိ ွစ္မွ စတ်၍္  ေီ တူးေဖစာ္ထတိ္လ ိ္ုျံ်္းလိ ္်န္း ေအစာ်္ီခကပ္ဳသန့္ကစာလတစ္ေလွ စာက္ ေီ မိိ်္းလိ ပ္ဳသစား 

မ စား ွ်္ ့ နီးနစားီိွေဒပဳသံံမ စားမွ ေီ တူးေဖစ္ာုျံ်္းေၾကစာ့်္ မေက န ္မမမ စား ီိွ ါက  ေ စာက္ ါ  အ့်္မ စား   

တိိ်္း ေက န ပ္ဳသန ္ထ ိ အ့်္အ့်္တိိ်္ၾကစား၍ ုျမန္မစာ ိိ်္်ံီိွ တနအ္ြဥ ေဒမ စား  တခ် ္း  ေုျဖ ီွ်း္ေ း 

ပဳသခစား ါမန္။ တိိ်္ၾကစားမမမ စားပဳသန္ စစာုျဖ့်္ေပဳသစ္ာလန္းေကစာ်္းလ၊  မတ္ုျဖ့်္ေပဳသစ္ာလန္းေကစာ်း္ တိိ်္ၾကစား ္ိိ်္ံ ီး 

မွတတ္မ္း တ်ပ္ဳသူမ စားမလွန္း စစာီခက္စစာတမ္း (ပဳသိိ္)  ပဳသပံဳသခ်္းုျံ်္းုျဖ်္ မတွတ္မ္းတ်ထ္စားီမန္။  

ေုျဖီွ်္းေ းီ မန့္  ံ ိန္မွစာ (၁၅) ီက ္တခ်္းုျဖစ္ံ ီး ေနစာကအ္ံိး အ့်္မွစာ တီစားီံိးုျဖစ္ ါပဳသန။္ 

 

ဇရစား (၉.၅) - မေက လနမ္မမ စား ေုျဖီွ် း္ေ းမန့္  စ ီစဥ ္

 

 

 

 

 

 

၉.၂.၇ လမူမေီးအိိ် ္ီ စာတစာဝနရ္မူမ  စ ီစဥ ္

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္မွ လူမမေီးအိိ်္ီစာတစာဝန္ရူမမ  စီ စဥက္ိိ ရံိေလွ စာကထ္စား လိ ္ကခက ္

တခ်္ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္်း္လိ က္ိိ်္ံခ် ့္ီီိွေပဳသစာပဳသကတ္မ္းတစ္ေလွ စာကလ္ံိးတခ်္ ေကစာ် ္ 

ထန္ေဖစ္ာ ေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစား  ါမန္။ ရံ ိစ ီစဥ္၏ ီ န္ ခီရ္ံ က္မစွာ ေီ မိိ်္းလိ ပ္ဳသစားမ စား ွ့်္ ေဒပဳသံတံိိ္၏ 

လူမမဖလူံိ ေီးကိိ ဖန္တးီေ းီန္ ွ့်္ ေဒပဳသဖခံ္ုျဖိ းတိိးတက္မမမ စားကိိ တစ္ဖကတ္စလ္ွမ္းမ ွကူနေီအစာ်္ီခက္ေ း 

ီန္တိိ္ ုျဖစ္ ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ်္ ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ံခ် ့္ီပဳသန့္ံိ ွစ္မွ စတ်၍္ ေီ တူးေဖစ္ာ 

ထတိ္လိ ု္ျံ်္းလိ ္်န္း ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းမ ွတစ္ ွစ ္တခ် ္း ီီိွေပဳသစာ  ပဳသစားတ်္ ုျမတ၏္ (၂) ီစာံိိ်္ မန္းကိိ 

လူမမေီးအိိ် ္ီ စာ တစာဝန္ရမူမ  စီ စဥ္ တခက္  ွစစ္ဥ ္  ပဳသံိးုျ  ပဳသခစားမန္ ုျဖစ ္ါပဳသန္။ နလီစာလ်္း 

လက္ကိမမၸီလမီိတက္မ ွ လ စာထစား လူမမေီးအိိ်္ီ စာတစာဝနရ္ူမမ  စီ စဥ္ကိ ိ  ေ စာက္ေဖစ္ာ ုျ  ါ 

ဇရစား တိိ်္း ေဖစ္ာုျ   ္ ါပဳသန္။ 

 

 

 

ေီ မိိ်္းလိ ္ပဳသစား 

 ဖခြ္ေံါ်္းေအစာ် ္

ေဒပဳသံံမ စား 

လိ ္ကခက္မန္ေနဂ စာ နီလစာလ်္းလက္ကိမမၸီမွ 

တစာဝန္ီွိပဳသူတစ္ဦး 

ပဳသက္အိိ်္ီစာုျမိ ြနရ္မွ

ပဳသက္အိိ်္ေပဳသစာ စိိးီဦးစီးးစာနမ စား 
တီစာီံိး 
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ဇရစား (၉.၆) - လမူမေီးအိိ် ္ီ စာတစာဝနရ္မူမ  စ ီစဥ ္

စဥ ္ ေအစာ်္ီ ခကမ္န့္  စ ီစဥ ္ ႀကမိ ္မနး္ 
ံန္္မနွး္ကနိက္ စီတိ ္

( ပဳသစားတ် ္ုျမတ၏္ ၂%) 
ေအစာ်္ီ ခကမ္န့္ 
 ဖခြ္ စန္း 

၁။  နစာေီး  ွစ္စဥ ္ ၀.၅% 

နီလစာလ်္းလက္ကိမမၸီ 
လီမိတက္ 

၂။ က န္းမစာေီး  ွစ္စဥ ္ ၀.၅% 
၃။ လမ္း န္္းအက္ပဳသခရ္ေီး  ွစ္စဥ ္ ၀.၅% 
၄။ ေဒပဳသဖခံ္ုျဖိ းေီး   ွစ္စဥ ္ ၀.၅% 

စိစိေ ါ်္း ၂% 

 

၉.၂.၈ ေီ မိိ် း္ တိပ္ဳသမိး္ုျံ်း္  စ ီစဥ ္
ေ  ီမိိ်္း ိတပ္ဳသမ္ိးုျံ်္း  စီ စဥ္၏ ီန္ီခရ္ံ က္မစွာ ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ု္ျံ်္းလိ ္် န္း အ့်္အ့်္ 

လိ  ္ ေအစာ်ပ္ဳသခစားေပဳသစာ လ ိ္ကခက္ တခ်္းတခ် ္ ုျဖစေ္ ္လစာ ိိ်္ေံ ီိွေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္ ွ် ့္ က နး္မစာေီး 

 ေ ္ ပဳသက္ေီစာက ္ိိ်္မမမ စားကိ ိေလ ွစာ့ံ  ိိ်္ံ ီး ေီီွန္တခ်္ လိ က္ခက၏္ ီိ ္ ိိ် ္းအိိ်္ီစာလ၊ ဇီဝအိိ်္ီစာ ွ့်္ 

ေုျမ ီန ္  ေပဳသခး ုျ နလ္န္ေကစာ်္းမခန္ုျ န့္စံိ ိိ်္ီန္ တခက ္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ ထိိ္ ုျ ်္ ေီ တူးေဖစာ ္

ထတိ္လိ ု္ျံ်္းေၾကစာ်္ ့  ကစ္းီပဳသခစားေပဳသစာ ီ  ိ္ ိိ်္းအိိ်္ီစာလ၊ ဇဝီအိိ်္ီစာ ွ့်္ ေုျမ ီ န္ ေပဳသခးတိိ္ကိိ မလူ တိိ်္း  

ုျ န္ုျဖစေ္စီန္ ွ့်္ ေုျမအီလ စာကိိ ေနစာ်တ္ခ်္ ုျ နလ္န ္ပဳသံိးုျ   ိိ်္ီန္လ၊  စားုျ န္ုျဖန့္ေ း ိိ်္ီန္ တခက္ 

ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ ုျ နလ္န္ုျ  ုျ ်္ုျံ်္း (ပဳသစ္ေတစာပဳသစ္ ်္မ စား ုျ နလ္န္ စစားထိးိစိကိ္ေ းုျံ်္း)ကိ ိ

  ကိထစား ေအစာ်္ီခက္ီ  ါမန္။ ပဳသိိ္ေပဳသစ္ာ ေ  ီမိိ် ္းလိ ပ္ဳသစားမ စား တခက္ မိိ် ္း ိတပ္ဳသိမး္ံ ီးေနစာက ္

 လ ိ္ ကိိ်္နန္း ါးံ ီး မပိဳသစားစ ိဝ်္ေ်ခေလ စာ့နန္းလစာ ိိ်္ ါပဳသန္။ ထိိ္ေၾကစာ့်္ ေ  ီမိိ် ္းလိ ပ္ဳသစား ံ ိ ြ စား 

လိ က္ခက ္တခ်္း ပဳသုစာဝ  တ္ဝန္းက ်္ုျ နလ္န္ုျ  ုျ ်္ုျံ်း္လ ိ္မန့္ေနီစာမ စားတခ်္  ေစစာ့်္ ုျဖစ ္ 

ုျ န္လန္ံ န္္ထစားီန ္လိ ိ  ္ါ ပဳသန္။ ေီ မိိ်္း တိပ္ဳသိမ္းံ နိ္တခ်္   ကိလိ က္ိိ်္ီမန့္  ံ က္မ စားမွစာ_ 

❖ စခန္္ စ္ စုနး္မ စား စား ပဳသတ္မတွ္ေနီစာတခ်္စိ ံိံ ီး မီးီိမြေေုျမုျမ  ္ုျံ်္းမ စား ုျ  လိ ္ုျံ်္း ွ့်္ ုျ ဒါး ွ့်္ 

အိိ်ရ္စာ ိိက္စခန္္ စ္မမမ စားကိ ိေီစစ္ကန္တခ် ္ပဳသစာ စခန္္ စပ္ဳသန္္စ်္ေစုျံ်္းလ၊ 

❖ တူးေဖစ္ာံ ီးပဳသတ  ပဳသိိက ္ွ့်္ လ ိ္ကခက္ တခ်္း က ်္း/ံ ိ ့်္မ စား စား စနစတ္က  ေုျမုျ နဖ္ိိ္ေ းုျံ်္းလ၊ 

❖  ေအစာက ္ဥးီမ စားလ၊ လိ ္်နး္ပဳသံိးရစာဥမ္ စား ွ့်္ စကရ္  ီစားမ စား စား ုျ နလ္န္ဖရ္ီွစားေ းုျံ်္းလ၊ 

❖ ေုျမုျ ်္ ွ့်္ ေုျမေ စာက္ီိွ စမ္းပဳသ တ္ိိ်း္တစာေီး  ေထစာက ္ကူုျ  ပဳသံိး စုန္းမ စားလ၊ မီးႀက ိးမ စား ွ့်္  

ေီ ိိက္မ စား စား ုျ နလ္န္ဖရ္ီွစားေ းုျံ်း္လ၊ 

❖ ပဳသက္အိိ်္ီ စာံမိ ြနရ္ဦးစးီးစာနမ စား ွ့်္ ေဒပဳသံံီ ္ီခစာမ စားမေွက န ္ပဳသန့္ အ့်္  ထိ ေီ ပဳသတ   တူး 

 ေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္ေုျ စာ်း္လြ မမမ စား စား ုျ  ုျ ်္မမမ စားလ၊ ပဳသစေ္တစာ 

ပဳသစ္ ်္မ စား  စစားထိးိစိကိ္  ိ းေ းုျံ်း္မ စား ေအစာ်္ီခက္ေစုျံ်္း စပဳသန့္ ံ က္တိိ္ ကိ ိ ေအစာ်္ီခက္ီ 

မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

ေီ ပဳသတတ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း ုျ နလ္န ္ ္နွံံ  ိန္တခ် ္ တးူေဖစ္ာုျ ီး က ်္းမ စားလ၊ံ ိ ့်္မ စား လိ က္ခက္ ီ ိ

ရစာ တခ်္း စိ ံိထစားီွပိဳသန့္  ေ ္ရံေုျမအလီ စာ ွ် ့္ တူးေဖစ္ာထစားပဳသန့္ စခန္ ္စ္ေုျမစစာမ စားုျဖ်္ ့ 
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ုျ န္လနေ္ုျမဖိိ္ုျံ်္းလ၊ ေုျမနိွုျံ်္း လိ ္်န္းမ စားေအစာ်္ီခက္ုျ ီး  စစာထိိးပဳသစ္ ်္မ စား ုျ န္လန္စိိက္  ိ းပဳသခစားီ 

မန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္မွ လိ ္်န္း ိတပ္ဳသိမး္ီန္ စီ  မံ စား ပဳသိံးစခြမန့္ ီန္ ံိေ်ခ လ စာထစား 

ံ က္မ စား  ါ ဝ်္ ႀကိ တ်ေ္ီးအခြထစားီွိ ါပဳသန္။ စီမံံ က္ စား   ိိ်္း (၂)  ိိ်္းုျဖ့်္ေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစား ါမန္။ 

  ိိ် း္ (၁) မိိ် း္ တိပ္ဳသမိး္ုျံ်း္ 

(က) မုျဖစ္မေနဖရ္ီ ွစားီမန့္  ေ ္ရံေုျမအလီ စာ စား လ ိ္်န္းံခ် ့္ုျ  ံ က္ီီွိပဳသန ္ မွစ္  (Mine 

Development) ေအစာ်္ီခက္ံ ိန္ ေုျမေ စာကလ္ွိိၸ္စတ် ္ တူးေဖစ္ာုျံ်္း ေအစာ်္ီခက္ံ နိ္ေန 

ီစာပဳသတ္မတွ္္  ပဳသီးုျံစားစိ ိထံစားီွ ိါမန္။ မိိးီစာပဳသတီခ်္ ေီတိကိ္စစားေမ စား ါုျံ်း္မီွိေစီန္ ေ ခီစာပဳသတီခ်  ္

ဖိန္မ စားလ၊ မမန္မ စားလခ့်္ ါုျံ်္းမီွိေစီန္  ဖိးံလ၊  ကစာမ စားဖိးံ ိ ထ္စားုျံ်္းလ၊ ုျမက္ံ ်္းမ စား 

စိိက္   ိးထစားုျံ်း္ုျဖ့်္ ထိနး္ပဳသိမ္းထစား ါမန္။  အိိ ါေုျမအလီ စာ စား မိိ်း္ တိ္ပဳသမိ္းပဳသန့္  ံ ိနတ္ခ်္ 

ေနီစာတက ုျ နလ္န္ဖိန္း  ိ္ုျံ်္း ုျဖ့်္ ေုျမအလီ စာ အိးံီမံးမမကိိ ကစာကခရ္ပဳသခစား ါမန္။ 

(ံ) တးူေဖစ္ာုျံ်္းလိ ္်န္း ွ့်္ အကစ္ ္ေပဳသစာလိ ္်နး္မ စားေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္လစားေပဳသစာ က ်း္မ စားလ၊ 

ံ ိ ့်္မ စားီွိ ါက  တ္ဝန္းက ်္ေုျမလ စာ ေန ထစား  ေ ္မတူန္္  ေုျမဖိိ္လ၊ ေုျမနိိုျံ်း္ 

မ စားေအစာ်္ီခက္ ါမန္။ ေအစာ်္ီခက္ံ ီးေပဳသစာ ေုျမလခတလ္၊ ေုျမလ ္ေနီစာ မ စားတခ်္ ပဳသုစာဝ တ္ဝနး္ 

က ်္ စိနး္လန္းစိိေုျ ေစေီး တခက္  ပဳသ့်္  ိ းေထစာ်ထ္စားေပဳသစာ   ိ း ်မ္ စား စား စိိက္  ိ းုျံ်္းလ၊ 

ဖိံး ိ ္ံ ီးေပဳသစာ ေုျမပဳသစားမ စား ေ ္တခ် ္ ေဒပဳသ ွ့် ္ ပဳသ့်္ေလ စ္ာေပဳသစာ   ်မ္ စားုျ န္လန္စိိက္   ိး 

 ါမန္။ 

(ဂ) ေုျမပဳသစားံ  ိက ုျံ်္းလ၊ ုျ တ္ေီ ြုျံ်း္ ွ့်္ တိကိစ္စားမမုျဖစ္နိိ် ္ေပဳသစာ က ်း္ေဂစာ်း္နံီံမ စားလ၊ 

စ ္ၾကစားေုျမေနီစာမ စားလ၊ ေုျမစစာ ံိနံီံမ စား စားေပဳသံ စာစခစာ စစ္ေအး္ ေလကွစားထစ္မ စားုျ   လိ ္ုျံ်္းလ၊  

ေုျမထိနး္ နံီမံ စားတန္ေအစာ်္ုျံ်္းလ၊  ုျမစ္ီွန္ေပဳသစာုျမက ္်္မ စား စိိက ္ ိ းေအစာ်္ီခက္ ါ မန္။ 

(ဃ) စီမကံိန္း ီိရစာ တခ်္းမ ွေုျမေ ္ေုျမေ စာကေ္ုျမနမူနစာလ၊ ေီနမူနစာမ စား ီရူ္  ါတ္ံခြစမး္ 

ပဳသတ္စစ္ေအးုျံ်္းမ စား ေအစာ်္ီခက္ံ းီေံ စာ်္းေေုျမစာ်္းမ စားေီစီးေီလစာေကစာ်း္မခန္ေ စေီးလ၊ ေီ 

လမ္းေၾကစာ်္းမ စားဖခ့်္ထတိ္ုျံ်္းေအစာ်္ီခက္ ါမန။္ 

(်)  လူ ပဳသိံး ေအစာ်စ္ခန္္ စ္ စုန္းမ စားလ၊ လိ ္်န္းပဳသိးံစခန္္ စ္ စုန္းမ စားမီးီွိိ္ဖ ကအ္းီုျံ်္းလ၊ 

က ်္းေဂစာ်္းမ စားတခ်္ ေုျမုျမိိ ္ဖ ကစ္ီးုျံ်း္။ 

(စ)  ရစာဥ္လ၊ စက္ရ ၲီစား စုန္းကိီ ိရစာ ေဂစာ်္းမ စား စား စနစ္တက ုျ နလ္န ္ပဳသိမး္အနး္ုျံ်္းလ၊ 

စကပ္ဳသိံးအီ ွ့်္  ်္ဂ ်္ဝိိ် ္ေဂစာ်း္မ စား စား ရိိစိမ့္ထခကမ္မမီွိေစီန္ေအစာ်္ီခကု္ျံ်္း။ 

(အ)  ေုျမေ စာကလ္ွိကိ္မ စား တခ်္းပဳသိိ္ အ်း္ပဳသန့္ဝ်္/ထခကေ္ ါက္ စား  ံိိ် ္မစာ ကခန္ကီစ္ုျဖ့် ္ 

ံိိ်္ံန္္စခစာ ိတအ္ိိ္ကစာီန္ုျံ်း္။ 
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(ဇ)  ပဳသတ  တခ် ္း  တိပ္ဳသိမ္းုျံ်္း ွ် ့္ုျ န္လန္ထူေထစာ်္ုျံ်္းလ ိ္်န္းမ စားေအစာ်္ီခက္ီနလ္၊ ထိံ ိိက္မမမ 

ီိွေစေီး ွ့်္ ထိံိကိ္မမ နန္းအိံးုျဖစ္ေစေီး တခက္ နန္းဥ ေဒ ၁၈၅လ၊ နန္းဥ ေဒံခြ (်) 

 ွ့်္ နီီံ ိေံ်ခထန့္ဝ်္ ါမန္။ 

(ဈ) နန္းဥ ေဒံခြ (က)  ွ့် ္(ံ)  ါ ီန္ ိံေ်ခ ွစ္ီ က္ိိစီမံံန္္ံခြမန့္  ဖခြြ စန္းဖခြြစန္း္ စီမံံ န္္ံခြုျံ်္းလ၊ 

ပဳသိံးစခြုျံ်္းလ၊  ကြုျဖတအ္န္းစစ္ုျံ်္း ွ့်္ ေအစာ်္ီခက္မန့္ လိ ္်နး္စဥ္မ စားကိိ ေီးအခြထစားီွိ ါမန္။ 

  ိိ် း္ (၂) မိိ် း္ တိပ္ဳသမိး္ံ းီကစာလေအစာ်္ီ ခကု္ျံ်း္ 

(က) ႀကိ တ်္ေီးအခြထစားေပဳသစာစီမံံ  က ္ီ ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ် ္ေ ္ထိံ ိိကန္ိိ်္မမမ စားလ၊ အိးိက ိ း 

ပဳသက္ေီစာက္နိိ်္မမမ စား ုျ နလ္န္စီစစ္ပဳသိးံပဳသ ္္  နစာဂတတ္ခ်္ ေလကွစာ့ံ  ေအစာ်္ီခက္ုျံ်း္ လ၊ ေကစာ်္း 

က ိ းုျဖစထ္ခန္းမမမ စားကိိ ိ ိ မိတိိိး ခစားတန္တံ့ေနေစီနေ္အစာ်္ီခက္ုျံ်း္လ၊ က န္းမစာေီး ွ့်္ လူမမု ဝ 

လိံုျံ းံမမ တခကထ္ိန္းပဳသိမ္းေအစာ်္ီခက္ုျံ်း္။ 

(ံ)  မိိ်္း တိ္ပဳသမိ္းံ ီးံ ိနတ္ခ်္ စီမကံိန္းလိ ္်န္းမ စား တခက္ ရစာရီီရူ ပဳသိံးုျ  ံြ့ေပဳသစာ လိ က္ခက ္ 

ီိရစာ စား ုျ န္လန္  န္ံနိိ် ္ေီးလ၊  မတွ္ (၂) ပဳသတ  တခ်္းလိ ္်န္္းလ၊ ပဳသစ္ေတစားးစီးးစာနတိိ္၏ 

န န္ၾကစားံ က္ ွ့်္ နီေအစာ်္ ီ ခက္ပဳသခစား ါမန္။ စီမံကနိ္းလိ ္ေအစာ်္ေနံ ိန္ ွ့်္ ံ းီအိးံံ ိန္တိိ္တခ်္ 

ပဳသစ္ေတစာထူေထစာ်္မမလိ ္်န္းမ စား ုျ နလ္န္ ေအစာ်္ီခက္ီ န္ တခက္ တန္ဖိးိီွိီတနစာတနး္ဝ် ္

ပဳသစ္   ိး ်္မ စား စား ပဳသစ္ေတစားးစီးးစာနမွ  ႀကံဉစာၸ္ီရကူစာ   ိ းဥရ စာဥ္မ စားထူေထစာ်္္  

စနစ္တက စိကိ္  ိ းထစားီွိံ  ီး ပဳသက္အိိ်္ီ စားစာနမ စားပဳသိိ္ စနစ္တက လခြေုျ စာ်း္    ္ ွံေအစာ်္ီခက္ ါ 

မန္။ 

(ဂ)  လိ က္ခက ္တခ်္းေအစာကလ္ိ ထ္စားေပဳသစာ ရစာရလီူေနေအစာ်မ္ စား ေကစာ်္မခန္ုျံ်္းမီွိ ါက 

ဖ ကပ္ဳသိမ္းေစုျံ်္းလ၊ ေကစာ်္းမခန္္  ပဳသိးံုျ  နိိ် ္ေပဳသစာ  ေအစာက္ းးမ စား စား ေဒပဳသ ဖခံ့ံ ဖိ းေီးလ၊ 

 နစာေီးလ၊ က န္းမစာေီးအိိ်္ီ စာ ကဘမ စား တခက္ လ ြေုျ စာ်္းေ းနိိ်္ေီး ီ ္ီခစာ  ိ္ံ   ္ေီး 

 ဖခြြမ စားလ၊ ေဒပဳသ စာၸစာ ိိ်မ္ စား ွ့်္ နိိ ွိိ်္းေအစာ်္ီခကု္ျံ်္း။ 

(ဃ)  စီမံကိနး္ေအစာ်္ီခက္ေနအြ ကစာလတခ်္း မိိ်္းဖခံ့ံဖ ိတိိးတက္ေီး အ့်္လ၊ ထတိလ္ိ ္ေီး 

 ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း အ့်္ ကစာလမ စား တခ်္း ပဳသုစာဝ တ္ဝန္းက ်္  ွ် ့ ္ လူမမု ဝ 

 တ္ဝနး္က ်္ထနိ္းပဳသိမ္းမမ စီ မံမ စားကိိ  မိိ်္း တိပ္ဳသမိ္းံ ီးကစာလ ထိ  ီွိန ္ဂိန္မ  က ္

အက္လက္ေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း။ 

(်)  မိိ်္း တိ္ပဳသမိ္းံ ီးေနစာက္ ကမိမၸီ၏ ကိရိ္စလရွ္မ စား လ၊ ေက းီခစာ ိ ္ံ    ္ေ ီး ဖခြြလ၊ ေဒပဳသ စာ 

ၸစာ ိိ်္ ဖခြြမ စား  ူးေ ါ်္း ါဝ်္ ေပဳသစာ ဖခြြုျဖ့်္ လိ က္ခက္ေဂစာ်္း ီရိစာမွေုျမံ ိ တိကိ္စစားမမ 

  ၲီစာရ္မ စား ေလထေိေီထနိစ္နမ္းနိိ်္ေပဳသစာကိစုမ စားလ၊ အိိးက ိ းပဳသက္ေီစာက္နိိ် ္မမမ စားကိ ိ

 နန္းအိံး (၅)  ွစ ္ထိ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမေုျဖီွ်္းေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစားီမန္ ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 
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(စ) စီမံကိနး္ပဳသကတ္မ္း တခ်္း ေအစာ်္ီခက္ံြပ့ဳသန့္ေုျံ ေနေ ္မတူန္ံ းီ  တိပ္ဳသိမ္းေီးစီ 

မံံ က ္စား စီမကံိန္း အ့်္ လိကိ္ေတခြၾက ံံြ့ီပဳသန့္  ေုျံ ေနမ စား ေ ္  ေုျံံံကစာ 

ထတိ္လိ ပ္ဳသန့္ထခကက္ိန္ ွ့်္  က ိ း ုျမတထ္ခက္ီွိမမ ီ ီန ္ိံေ်ခပဳသိံးစခြနိိ် ္မမလ၊ စီး 

 ခစားေီး ေုျံ ေနလ၊ ပဳသရစာဝ တ္ဝန္းက ်္ ွ့်္ ေဂဂစန စ္အိိ် ္ီ စာ  ေုျံ ေနမ စား ေ ါ်္း 

စ ္ပဳသိံးပဳသ လ္ က္  ေုျံ ေန ွ့် ္ ကိိက္နီေ စာ် ္ုျ ်အ္်္ေီးေအစာ်္ီခ ကပ္ဳသခစားီမန ္ ုျဖစ္ ါ 

ပဳသန္။ 

မိိ် း္ တိပ္ဳသမိး္ံ နိတ္ခ် ္ေအစာ်္ီ ခကမ္န့္ စ ီစဥ ္

ီ ္အိိ်း္ုျံ်္း။ မလခန္အနန္ိိ်္ေပဳသစာကိစုီ ္မ စားေၾကစာ့်္ေပဳသစ္ာလန္းေကစားလ၊ ပဳသုစာဝေုး  ၲ 

ီစာရက္ ေီစာက္္  ေပဳသစ္ာလန္းေကစာ်း္လ၊  ထက္းစာန၏ န န္ၾကစားံ က္မ စားီီွိ ါက 

လိ ္်နး္ီ အ္ိိ်္းမနု္ျဖစ္ ါပဳသန္။ ၎ီ ္အိိ်း္ံ ိနတ္ခ် ္ ေဒပဳသဖခံ့ံဖ ိးေီး လိ ္် န္းမ စားက ူ 

နီေအစာ်္ီ ခက္ုျံ်္းလ၊ ပဳသုစာဝ တ္ဝနး္က ်္ ထနိ္းပဳသိမး္ေီးကိထိိံိကိ္ ေစနိိ်ပ္ဳသန့္ 

ကိစုီ ္မ စားီွိ/မီွ ိ လ ိ္ကခက္ တခ်္းစစ္ေအးုျံ်္း  ွ့်္ ုျ  ုျ ်္ထနိ္းပဳသိမ္းုျံ်္း 

တိိ္ေအစာ်္ီခက္မန္။ 

 ိတပ္ဳသိမ္းုျံ်္းကစာလေအစာ်္ီ ခက္ုျံ်း္။    နလီစာလ်္းလက္ ကိမမၸီလိမတိက္ ေနုျဖ့်္   

 ေပဳသးစစားေီ လိ က္ခက ္စား ထတိ္လ ိ္ံခ် ့္ပဳသက္တမး္ တစ္ စွ္ုျ န့္ေုျမစာက္ံ ိနတ္ခ်္ 

စီး ခစားေီး တခကေ္ံ မကိကိ္္ ပဳသကတ္မ္းတိိးေအစာ်္ီခကလ္ိပိဳသန့္ုျံ်္း မီွေိတစာ ့

ပဳသန့္ ံါ၌ ုျဖစ္ေစလ၊ ေီ ပဳသ တ  ပဳသိိကက္ိနအ္ိံးပဳသခစားပဳသန့္ ံါ၌ုျဖစ္ေစ လိ က္ခက္ တိပ္ဳသိမ္း 

ပဳသခစား ါမန္။  

(က)  စခန္္ စ္ေုျမ ွ့်္ ေက စာက္မ စားကိတိူးေဖစ္ာံ ီးက ်္းလ၊ ံ ိ ့်္မ စားကိိုျ န္လနဖ္ိိ္ုျံ်္းလ၊ က ်္းဝမ စားကိ ိ

 ိတအ္ိိ္ုျံ်္းလ၊ ေုျမအလီ စာဖိးံ  ိ္ုျံ်္း။ 

(ေုျမေ စာကတ္ူးေဖစ္ာုျံ်္းစနစ္ုျဖစ္္ေုျမအီလ စာ နန္း်ရပ္ဳသစာထခက္ီွ ိါပဳသန္။ 

စိ ိံေလစာကပ္ဳသန့္  ေုျံ ေနမီွိ ါ။)   

(ံ)  ေုျမေ စာကတ္ူးေဖစ္ာထစားပဳသန့္ က ်္းမ စားလ၊ လွိိၸ္မ စား စား စခန္္ စ္ေက စာက္မ စားုျဖ့်္  

ုျ န္လနဖ္ိိ္ုျံ်္းလ၊  ိတ္ုျံ်္း။ (ေုျမေ စာကတ္ူးေဖစာ္ုျံ်္းစနစ္ုျဖစ္္  ထခက္ီွ ိ

လစာေပဳသစာစခန္္ စ္ေက စာက္မ စား နန္း်ရပ္ဳသစာထခက္ီွပိဳသုျဖ့်္ ေုျမထိန္းနံီ ံမ စားထစားီွိ 

စိ ံိီန္မလိ ိ ္ ါ။ 

(ဂ)  ုျ ဒါးပဳသိံး ်္ဝိိ်း္လန့္ကန္လ၊ အိိ် ္ီစာနိကိ္ံ ကက္န္မ စားမွ ထခက္ီ ွိပဳသန့္ ပဳသံစစာမ စား စား 

 ါတ္ႂကခ်္းက န္မမစစ္ေအးုျံ်း္။ 

(ဃ)လ ိ္ကခက ္တခ် ္းစခန္္ စေ္ီက ေီစာက္ံြပ့ဳသန့္ေနီစာမ စားတခ်္ ေုျမအလီ စာ ီန္ ေပဳသခး 

 စား ါတ္ံခြစမ္း ပဳသ ္္  စိိက ္ ိ းီနိိ်ပ္ဳသန့္ pH 6-9  တခ်္းီွိေစီန္ ုျ  ုျ ်္ေအစာ်ေ္ းံြ့ုျံ်္း။ 
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(်)  လိ က္ခက ္နးီဝန္းက ်္ီ ွိ ေီတခ် ္းလ၊ ေီလ၊ ေံ စာ်္းမ စားီွိေီနမူနစားမ စားေကစာကရ္ူ္  ုျ ဒါးလ၊ 

အိိ်္ီစာနိကိလ္၊  စာအ်္းနစ္လ၊ ေၾကးလ၊ ပဳသံလ၊ ကန္္ ါဝ်္မမတိိ္ပဳသန ္ လတူိိ္ပဳသိံးစခြနိိ်ပ္ဳသန့္ 

 ေန ထစားီွိ/မီွိစစ္ေအးုျံ်္း။ အိိ်္ီ စာနိကိ္ ါဝ် ္မနး္ (1.0mg/L) ုျ ဒါး ါဝ်္ မန္း 

(0.002mg/L)  ထက္ီွိ/မီွိစစ္ေအးပဳသခစား ါမန္။ 

(စ)  ထတိ္လိ မ္မ ီရိစာ တခ်္း  ေအစာက ္းးမ စား စားဖ ကပ္ဳသိမး္္ မးီီွိိ္ဖ ကအ္းီုျံ်္းလ၊ 

ဖိတ္စ်္ံြေ့ပဳသစာစက္အလီ၊ ေံ စားအီမ စားကိ ိုျ စာုျဖစ္ပဳသန ္ ထိမီးီွိိ္ဖ က္အးီုျံ်္းလ၊  မွိကိမ္ စားကိိ 

က ်္းမ စားတခ်္ ထန့္္ မီးီွိိ္ုျံ်္းလ၊ ေုျမဖ္ိိဖိံး ိ ္ုျံ်္းတိိ္ကိိေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစားမနု္ျဖစ္ ါပဳသန္။ 

ပဳသစ ္်မ္ စားုျ နလ္နစ္ိကိ ္  ိးမန့္  စ ီစဥ ္

 ပဳသစ္ ်္မ စားုျ န္လနစ္ိိက ္ ိ းမန့္  စ ီစဥက္ိ ိေ စာက္ ါ တိိ်္းေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစား ါမန္ - 

(က)  လိ က္ခက ္ီရိစာ တခ်္း ကကခန္း ွ့်္  ုျံစားေဒပဳသံံပဳသစမ္ ိ း (၅၀၀)  ် ္ွ့် ္ ႀကီးုျမနပ္ဳသစ္မ  ိး 

(၅၀)  ် ္စား ံခ် ့္ုျ  မိန္္ီီွိ ါက စိကိ္   ိးပဳသခစားမနု္ျဖစ္ ါပဳသန္။ 

(ံ)  မတ ီစာံမိ ြနရ္ ပဳသစေ္တစားးစီးးစာန ွ့်္ နိိ ွိိ်္း္ ေုျမုျ ်တ္ခ် စိိ္က္  ိ းီန္  ကခက္ံ  တိိ်္း 

တစာုျံ်း္။ 

 (ဂ)   ကခက္ီိကိထ္စားပဳသန့္ေနီစာတခ်္   ိ းေထစာ်ထ္စားပဳသန့္   ိ း ်္မ စားစိိက ္ ိ းုျံ်္း။ 

(ဃ)  ပဳသစ္ ်္မ စား တခက္ေီေလစာ်္ုျံ်္းလ၊ ုျ  စိ  ိ းေထစာ်ု္ျံ်္းတိိ္ တခ်္  ပဳသိးံုျ  ီန္ လက္ီွ ိ

တူးေဖစ္ာထစားေပဳသစာေီတခ်္း စားေီီွန္တန္တံ့ီ န္ုျ  ုျ ်္ုျံ်္း။ 

(်)  စိိက္   ိးံ ီး  ်မ္ စား ီွ် ္ပဳသန္ႀကီးထခစားမမီွိေစီန္ တခကေ္ဒပဳသ ံလံိ ပ္ဳသစားတစ္းး ေန္စစား 

ံန္္ထစားုျံ်္း။ 

(စ)  ေန္စစားလိ ပ္ဳသစား စား စိကိ္  ိ းထစားပဳသန့္  ်မ္ စား ႀကီးထခစားမမ ေုျံ ေနလ၊   က္စီးမမ ေုျံ 

 ေနလ၊ ဖစာေထးစိကိ္  ိ းီမန့ ္  ေုျံ ေန ွ့်္  ုျံစားလိိ  ္ံ က္မ စား ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ 

ီမေစ ါမန္။ 

(အ)  ပဳသစ္ ်္မ စားေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမ  ိ းေထစာ်္ေ းမန့္ ေဒပဳသံေံန္စစားလိ ္ပဳသစား စားလိိ  ေ္ပဳသစာ 

ကနူီ ့ံ ိးိမမမ စားလ၊  ိ ္ံ   ္မမကိစုီ ္မ စား စား ကိမမၸီစီတိ္ ုျဖ့်္ေအစာ်္ီခက္ေ း မန္ုျဖစ္ ါ 

ပဳသန္။ 
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 တိပ္ဳသမိး္ံ းီကစာလေအစာ်္ီ ခကု္ျံ်္း 

လိ က္ခက ္ိတပ္ဳသိမး္ံ ီးေနစာက ္ လ ိ္ကခက္ေုျမေနီစာ ေဂစာ်္း စား ေုျမနိိုျ  ုျ ်္ုျံ်္းလ၊ ပဳသစ္ ်္မ စားစိကိ္   ိးုျံ်း္ 

တိိ္ေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္ လိ က္ခက္ ေနီစာပဳသန ္ မလူ ေုျံ ေနီွိ/မီိွ စိကိ္  ိ းထစားပဳသန့္ ပဳသစ္ ်မ္ စား 

ီွ်္ပဳသန္ႀကီးထခစားမမီွိ/မီွလိ၊ပဳသုစာဝ တ္ဝနး္က ်ထ္ိံိကိ္မမီ ွိ/မီွိတိိ္ စားေ စာက္ ါ ဖခြြုျဖ့်္ ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ီမ 

စစ္ေအးံ ီးလိိ   ္ံ က္မ စားီွ ိါက ကိမမၸီစီတိ္ုျဖ့်္ စီမံေအစာ်္ီခက္ေ းပဳသခစားမန္ုျဖစ္ ါပဳသန္။ 

(က) းးထခန္းၾကန္လ်္း   ိ ္ံ   ္မမဒါီိကိတ္စာ   ဖခြြေံါ်္းေအစာ် ္

(ံ) းးေဇစ္ာဝ်း္    နစာရက    ဖခြြဝ် ္

(ဂ) ေက းီခစာ ိ ္ံ   ္ေီးမ း      ဖခြြဝ် ္

(ဃ) ီ ္မိ/ဖ        ဖခြြဝ် ္

(်) ဦးပဳသန္းံိိ် ္    တစာဝန္ံ ံ   ဖခြ္ဝ် ္

မိိ် း္ တိပ္ဳသမိး္ံ းီကစာလေအစာ်္ီ ခကု္ျံ်း္ 

စီမံကိနး္လ ိ္်န္းမ စား စား  တိပ္ဳသိမ္းီနစ္ီစဥထ္စားပဳသန့္  ံ ိန္မတိိ်္မ ီ (၁)  ွစ္  လိတိခ်္ တိ္ပဳသမိ္းုျံ်း္ 

 ွ့်္ ိတပ္ဳသမ္ိးံ ီးေနစာက ္အ့်္မ စား တခက ္ေအစာ်္ီခက္မန့္လိ ္်နး္စီမံံ ကက္ိိ ေီးအခြတ်္ုျ ပဳသခစားမန္ ုျဖစ ္

 ါပဳသန္။ 

မိိ် း္ တိပ္ဳသမိး္ပဳသန့္ စ ီစဥ ္တခက္ီ  ံံိေ်ခ 
မိိ်္း တိ္ပဳသမိ္းုျံ်း္ တခက္လိ ိ ပ္ဳသန့္ီံ ံိေ်ခကိ ိေ စာက ္ါဇ ရစား တိိ် ္းေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန။္ ထိ ိ

ီန္ ံိေ်ခုျဖ်္ ့လံိေလစာကမ္မမီွ ိါက ကိမမၸီ ေနုျဖ်္ ့ထ မ္ံုျဖန့္စခက္ေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ ါပဳသန။္ 
စဥ ္  ေၾကစာ်္း ီစာ ံန္္မွန္းကိန္က စီိတ္ (က  ္) 
၁။   ိ း ်္ေ ါက္မ စားဝရ္ရူုျံ်္း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 
၂။ ေုျမဖိိ္ုျံ်္းလိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း ၈၀၀,၀၀၀ 
၃။ လိ ္ကခက္ တခ်္း  ိ း ်္မ စားစိကိ္  ိ းုျံ်္း ၇၀၀,၀၀၀ 

စိစိေ ါ်္း ၂,၅၀၀,၀၀၀ 
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 ံနး္ (၁၀) နဂိံိးံ    ္ွ် ့္  ၾကုံျ  ံ ကမ္ စား 

၁၀.၁ နဂိံိးံ    ္  

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္မွ ေ  ီတူးေဖစ္ာထိတလ္ ိ္ုျံ်္းလိ ္်နး္ေအစာ်္ီခက္ီန ္ေီ တးူေဖစ္ာံခ် ့္ စား 

ပဳသက္အိိ်္ီ စာ ံမိ ြနရ္ဥးီစီးးစာနမ စားမတွစအ့္်္  မွတ ္ (၂) ပဳသတ  တခ်္းလ ိ္်န္းလ၊ ေနုျ န္ေတစ္ာပဳသိိ္ တ်္ုျ  

 ေလွ စာကထ္စားီစာ  တဝ္န္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမး္ေီးဥးီစီးးစာနလ၊ ေနုျ န္ေတစ္ာ၏ ပဳသေုစာထစားုျ န္ၾကစား ံ က္ ီ 

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ ်္ံံစစာေီးအခြတ်္ုျ ီန္ လိ ိ ္ေပဳသစာေၾကစာ့်္ ဤ စီီ်္ံံစစာကိ ိ ေီးပဳသစားုျ   

စိထစား ါပဳသန္။  တ္ဝန္းက ်္စမီံံန္္ံခြမမ  စီီ ်္ံံစစာကိိ  တ္ဝန္းက ်ထ္ိံိကိမ္မ အန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ 

လိ ထ္ံိးလိ ္နန္းမ စား ွ့်္ နီ  ီးဂတ္ တ္ဝန္း က ်ဝ္နေ္အစာ်္မမ ဖခြ္ စန္းမွ ေီးပဳသစားုျ  စထိစား ါပဳသန္။ 

မူဝါဒလ၊ ဥ ေဒ ွ်္ ့  ဖြခ္ စန္းအိိ်္ီစာမူေုစာ် ္ေနုျဖ်္ ့  ုျ န္ေထစာ်စ္ပိဳသမညတုျမန္မစာနိိ်္်ံေတစ္ာမွ 

ံ မွတထ္စား ေပဳသစာတနအ္ြ  တ္ဝန္းက ်္လ၊ ပဳသစ္ေတစာလ၊ ပဳသတ  တခ်္းလ၊ ေီလ၊  ါတိ စုန္းလ၊  လိ ပ္ဳသမစားလ၊ 

က န္းမစာေီးလ၊ မီး ွ်္ ့ ရဥ္ေက းမမတိိ္ ွ့်္ ပဳသကအ္ိိ်္ေပဳသစာ ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒမ စားမ စား ုျ ် ္ 

 တ္ဝနး္က ်္ထိံ ိိကမ္မအန္းစစ္ုျံ်္း အိိ်္ီ စာလ ိ္ထိးံလိ ္နန္းမ စားလ၊  မ ိ းပဳသစား တဝ္န္းက ်အ္ိိ်္ီစာ 

 ီန ္ေပဳသခး (ထတိလ္ တ္မွမ) လမ္းနခန္ ္ ံ က္မ စားလ၊ ကမစာၻြက န္းမစာေီး ဖခြြ၏ စံံ ိန္စံန နး္မ စား ွ့်္  

 ုျ န္ုျ နအ္ိိ်္ီ စာုဘစာေီးေကစ္ာ ိိေီးီွ်္း၏ လမ္းန န္ံ ကမ္ စားတိိ္ကိိ ါ ထန့္ပဳသခ် ္းေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

ထိိ္ ုျ ် ္စီမကံိန္း အိိုျ  ပဳသ ူွ်္ ့ စီီ်္ံစံစာ ေီးပဳသစားုျ  စိပဳသတူိိ္မွလန္း  စီီ်္ံံစစာတခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ 

ဥ ေဒလ၊ နန္း ေဒ ွ်္ ့စံံ ိနစ္နံ န္းမ စားကိိ လိကိ္နစာမန္ုျဖစေ္ၾကစာ်း္ ကတိကဝတ္ုျ  ထစား ါပဳသန္။ 

ေလွ စာကထ္စားလိ က္ခက္ပဳသန္ ေီၾကန္ေဒပဳသလ၊ မတ ီစာံမိ ြနရ္လ၊ မ ၲေလးတိိ်္းေဒပဳသႀကီး တခ်္တန္ီွိံ ီး 

ေုျမ ီရိစာ (၂၀)  ကတခ်္ လိ ္ေအစာ်္ီ န္ လ စာထစား ါပဳသန္။ ေ  ီပဳသတ   တူးေဖစ္ာမန့္နန္းစနစ ္

မွစာ ေုျမေ စာကတ္ူးေဖစ္ာနန္းစနစ္၏ေဒပဳသံံ ်း္လံိးစနစ္ကိ ိ  ပဳသံိးုျ  ပဳသခစား ါမန္။ လိ ္်န္း တခက္ 

လိိ  ္ ေပဳသစာေီကိပိဳသုစာဝ တိိ်္းစးီအ်း္ေနေပဳသစာေတစာ်က္ ေီမွီီိွံ ီးေပဳသစာကေ္ီကိိေီပဳသန္္ဝရရ္ူံ းီ 

 ေပဳသစာက္ ပဳသံိးပဳသခစား ါမန္။ လိိ  ္ေပဳသစာကနိ္ၾကမ္းမ စားမစွာ ေလစာ်္စစာအီလ၊ ရမ္းလ၊ ုျ ဒါး ွ့်္ အိိ်ရ္စာ ိိကတ္ိိ္ုျဖစ္ ါ 

ပဳသန္။  

 တ္ဝနး္က ်္ ီန္ ေပဳသခးမ စားုျဖစ္ၾကေပဳသစာ ေလ ွ့်္အနူံပဳသတံိိ္ကိိ ေလွ စာကထ္စားလ ိ္ကခက္ တခ်္းတခ် ္ 

HAZ-SCANNER (EPAS)  ွ် ္ ့Digital Sound Level Meter တိိ္ုျဖ့်္ ၂၄နစာီီၾကစာ အကတ္ိိကတ္ိိ်း္တစာံြ့ ါ 

ပဳသန္။ တိိ်း္တစာမမ၏ီလစာဒမ္ စားကိိ စံံ နိ္စံန န္းမ စား ွ့်္  ိမ်္းရွဥ္ံ က္မ စား ီ ပဳသတ္မတွ္ေုစာ် ္တခ် ္း 

တခ်္ပဳသစာီွိေပဳသစာေၾကစာ့်္  တဝ္န္းက ်္ ွ့်္လတူိိ္ ေ ္ ပဳသက္ေီစာက္ ိိ်မ္မ မီိွ ိိ်္ ါ။ ေီ  ီန္ ေပဳသခး ကိိ 

 ေတစာ်္က ေီ  ွ်္ ့ပဳသတ  ပဳသိကိ္မွ စီးအ်း္ေီတိိ္မွ ေီနမမနစာ ေကစာက္ရူံြ့ံ  ီး  ါတ္ံခြံ န္းမ စား တခ်္ စမ္းပဳသ ္ံြ့ 

 ါပဳသန္။ ီလစာဒ္မ စား စား စံံ ိန္စံန န္းမ စား ွ်္ ့  ိမ်္းရဥွ္ံ က ္ မ စား ီ ေကစာကရ္ူံြ့ေပဳသစာ ေုျမန မမနစာ 

(၂)ံိလံိးတခ်္ ပဳသံ ါတ ္(Iron)ပဳသစာ ေက စ္ာလခန္ေနေၾကစာ်္း ပဳသိီ ါပဳသန္။ ထိိ္ေၾကစာ့်္လိ ္် န္း လန ္တ္ံ ိနတ္ခ်္ 
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ေုျမ ီန ္ေပဳသခးနမိ့္မပဳသခစားေ စာ်္ စခန္္ စ္ စုန္းမ စား စား ပဳသတ္မတွ္ ေနီစာတခ် ္ပဳသစာ စခန္္္ စ္ီန ္  ွ် ္ ့

  ်္မ စား ုျ န္လနစ္ိိက ္ ိ းေ းီန္ လိ ိ ္ ါပဳသန္။ 

ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ေပဳသစာ  တ္ဝနး္က ်္ ွ့်္လပူဳသစားတိိ္ ေ ္ ပဳသက္ေီစာက ္ိိ်မ္မ 

မ စား  ွ့်္ ေလွ စာ့ံ  ိိ်္မန့္နန္းလမး္မ စားကိိ လိ ္်န္းကစာလပဳသံိးံလိံိး တခက္ ေဖစ္ာထိတု္ျ  စထိစား ါပဳသန္။ 

လိ က္ခကု္ျ ်အ္်က္စာလတခ် ္ ပဳသစ္ ်္ံ ံ  ခရ္မ စား ံတိထ္ခ် ္ီွ်္းလ်္းီေပဳသစာေၾကစာ့်္ ုျမ်္ကခ်္း  ွ့်္ ေဂဂစနစ္ 

 ေ ္ပဳသက္ေီစာက ္ိိ်္မမမွစာ ပဳသပိဳသစာံ ီး လိ ္်န္းလန္ တက္စာလတခ် ္ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်ရ္စာ ိိ်္စခန္္ စ္ေီနွ်္ ့

မေတစ္ာတအထိံိိကမ္မတိိ္ုျဖစလ္စာ ိိ်္ပဳသကြပ့ဳသိိ္ လိ ္ကခက ္ိတပ္ဳသိမ္းကစာလတခ်္ စခန္္ စ္ စိိ် ္ ံြ/ ီန ္

 ွ့်္ ုျမ်က္ခ် ္းတိိ္ ထိံိကိ ္ိိ်္ ါပဳသန္။ လိ က္ခက္ တိပ္ဳသိမ္းံ းီံ ိနတ္ခ်္ လိ က္ခက္ ီရိစာ တခ်္း 

  က္စးီပဳသခစားေပဳသစာ ေုျမ ွ့်္ ပဳသစ္ ်္မ စား တခက ္ ုျ န ္စားုျဖန့္ုျံ်္း/ စစားထိိး စိကိေ္ းုျံ်္း မ စားလနး္ 

 ုျ  လိ ္ီမန္။  

 မ စားုျ နပ္ဳသူပဳသေုစာထစားီရူုျံ်း္ ွ့်္ ေဒပဳသံံမ စားပဳသိိ္လမူမစီး ခစားေီးစစတ္မး္ေကစာကရ္ူုျံ်း္တိိ္မွ ီီိွေပဳသစာ 

ီလစာဒမ္ စား ီ ေဒပဳသံံမ စားမွ ဤေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ုျံ်္းစီမကံိန္းကိိ ကန္္ကခက္ပဳသူမ စား မီိွၾက ါ။ 

ပဳသိိ္ေပဳသစ္ာလန္း ရံစိီမကံနိ္းမွ ေဒပဳသံံတိိ္ တခက ္  လိ  ္ကိိ် ္ ေ ္ေ ါကလ္စာ ီန္ ွ့်္ ေဒပဳသဖခံ္ုျဖိ း 

တိိးတက္ ေီး (ုစာပဳသစာေီးလ၊  နစာေီးလ၊ က န္းမစာေီး ွ့်္ လမး္ န္းအကပ္ဳသခရေ္ီး) ကိ ိ စီမံေ းီန ္

 ေမွ စ္ာလ့်္ၾက ါပဳသန္။ 

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ စီီ်္ံံစစာတခ်  ္ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမနန္းလမး္မ စား ပဳသန ္

လိ ္်နး္ကစာလပဳသံိးံိလံိးတခ်္ ုျဖစ္ ိိ်္ေံ ီိွေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္ ွ့်္လူတိိ္ ေ ္ ပဳသက္ေီစာက္  ိိ်္မမ 

မ စားလ၊ ေလွ စာ့ံ   ိိ်္မန့္နန္းလမ္းမ စား ုျ ်္  တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ ွ့်္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမြမမ စ ီစဥမ္ စားလ၊ 

 ေီး ေ ္ ေုျံ ေနမ စား စား ၾကိ တ်က္စာကခရ္/တနိ္္ုျ န္ ိိ္်္မမ စ ီစဥ္မ စားကိိ ါ လ မး္ုျံံ   ိိ်္ေ စာ် ္

 ေီးပဳသစားုျ   စိထစား ါပဳသန္။ ထိိ္ ုျ ်္ ေ  ီမိိ်္းလ ္ိပဳသစားမ စား ွ့်္  နီးနစားီိွေဒပဳသံံမ စား တခက္ လူမမစီး ခစားေီး 

အိိ်္ီစာ တစာ ဝနရ္ူမမ  စ ီစဥ္ ွ့်္ မေက လန္မမမ စားေုျဖီွ်္းေ းမန့္  စီ စဥ္ကိ ိလန္း  ုျဖန့္စခကတ္်္ုျ  

ထစား ါပဳသန။္ 

နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီ ေနုျဖ့်္လန္း  စီီ်္ံံစစာတခ် ္ ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမနန္း 

လမ္းမ စား ွ်္ ့ စ ီစဥ္မ စားကိိ လိိကန္စာေအစာ်္ီခက္ံ ီး လက္ေတခ္လိ ေ္အစာ်္ီစာတခ်္လန္း ၄်္းတိိ္ကိိလနး္ 

လိ ္်နး္ကစာလပဳသံိးံိလံိးတခ်္ ုျဖစ္ ိိ်္ေံ ီိွေပဳသစာပဳသက္ေီစာက္မမမ စားကိိ  ံိမွန္အန္းစစ္ံ ီး ုျ ်္အ်္ုျဖန့္စခက္ 

ုျံ်္း ွ့်္ ုျ  ုျ ်မ္ခမ္းမံုျံ်္းမ စားလန္း ုျ  လိ ေ္ းီ ါမန္။ 
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၁၀.၂  ၾကုံျ  ံ ကမ္ စား 

 တ္ဝနး္က ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ ်္ံံစစာတခ်္ ေီးပဳသစားေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်စ္ီမံံ န္္ံခြမန့္ စီ  စဥ္လ၊ 

 တ္ဝနး္က ်္ေစစာ့်္ၾက ၾ္ကန့္ မီစစ္ေအးမန့္ စ ီစဥ္လ၊ က န္းမစာေီး ွ့်္ေုး   ီစာရက္်္းီွ်း္ေီး  စ ီ 

စဥ္လ၊ ေီးေ ္ ေုျံ ေနတိံ္ုျ န္မမ စ ီစဥလ္၊ စခန္္ စ္ စုန္းမ စားစမီံံန္္ံခြမမ စီ စဥ္ ွ် ့္ ေီ မိိ်္း တိ ္

ပဳသမိ္းုျံ်္း စီ စဥတ္ိိ္ ကိိ တတိိက က ေအစာ်္ီခက္ ါက နလီစာလ်္းလကက္ိမမၸီမွ  ေကစာ် ္ 

ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္မန့္ ေလွ စာကထ္စားေီ လိ က္ခက္မွ ေီ တူးေဖစ္ာထိတလ္ိ ္ုျံ်္းလ ိ္်န္း ေအစာ်္ီ ခက ္

ုျံ်္း ေၾကစာ့်္ ုျဖစ ္ေ ္လစာ ိိ်္ေုျံီိွေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ် ္ွ် ့္လတူိိ္ ေ ္ ပဳသက္ေီစာက ္ိိ်္မမမွစာ  နန္းအံိး ုျဖစ ္

 ိိ်္ ါ ပဳသန္။ ထိ ိုျ ် ္ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစ္ာထတိလ္ိ ္ံခ် ့္ီပဳသန့္ ွစ္မွစံ ီး  တိ္ပဳသမိ္းံ ိန္ ထိ  ေီ ပဳသတ   

တူးေဖစ္ာုျံ်္း လိ ္်န္း အ့်္အ့်္ေအစာ်္ီ ခက္ုျံ်္းလ၊  တ္ဝန္းက ်္ထိနး္ပဳသိမ္းေီး ွ့်္ က န္းမစာေီး ွ့်္ေုး 

   ီစာရက္်္း ီွ် ္းေီးတိိ္ကိိ ထိေီစာက္ံ ီး ီန္မွန္းံ က္ုျ န့္မီွ ေ စာ်္  ေအစာ်္ီခကပ္ဳသခစား ိိ်္ီန္  တခက ္

 ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ  ံ ကမ္ စား စား  ၾကံုျ  ထစား ါပဳသန္။ 

❖  တ္ဝနး္က ်္ထနိ္းပဳသိမ္းေီးဥးီစီးးစာန ွ့်္  မွတ ္ (၂) ပဳသတ  တခ် ္းလိ ္်နး္တိိ္မွ ဤ စီီ်္ံစံစာကိ ိ

စစ္ ေအးၾကန့္႐မံ ီးေနစာက္္  ႀကုံျ  ံ က္မ စား ွ့်္ ေ၀ဖနပ္ဳသံိးပဳသ ္ံ က္မ စားကိိ လိိက္နစာေအစာ်္႐ခက္ီနလ္၊  

❖ ုျ န္ေထစာ်္စပိဳသမညတုျမန္မစာ ိိ်္်ံေတစ္ာမွုျ းစာန္းထစားေပဳသစာ  တ္၀နး္က ်္လ၊ပဳသတ  တခ်္းတိိ္ ွ့်္အိိ်္ေပဳသစာ  

ဥ ေဒမ စားလ၊ နန္းဥ ေဒမ စားလ၊ စန္းမ ဥ္းစန္းကမ္းမ စားလ၊ လမ္းန န္ံ က္မ စားကိ ိေလးစစားလိကိ္နစာီနလ္၊ 

❖ ေ  ီမိိ်္းလ ္ိပဳသစားမ စားကိိ တစက္ိရိ္ေီကစာကခရ္ေီး စုန္းမ စားဝတအ္်္ံ ီးမပွဳသစာ လိ ္် န္းံခ်္ဝ်္ၾက 

ီန္ ွ့်္ ေုး   ီစာရက္်္းီွ် ္းေီးကိိ ဥးီစစားေ းေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 

❖  စီီ်္ံစံစာတခ်  ္ ပဳသီ ိ္ေဖစ္ာုျ ပဳသထစားေပဳသစာ ုျ ဒါးေ်ခ ္စား  ီန္ ုျဖစ ္ (ပဳသိိ္)  ီန္ကိ ိ ပဳသြတခ်္ 

စိမ့္ဝ်္ေစုျံ်္းစပဳသန့္ နန္းမ စားုျဖ့်္ ုျ န္လန္စစထ္ိတၾ္ကီန္လ၊ 

❖    ီစာရ္ီိွေပဳသစာ ုျ ဒါးေီစာေ ွစာေနပဳသန့္စခန္္ စ္ေုျမ ွ့်္ ုျ ဒါး ွ့်္အိိ်ရ္စာ ိိက္ ါစခန္္ စ္ေီကိိ ပဳသတ ္

မွတ္ေနီစာတခ် ္ပဳသစာ စိ ံိေစံ ီး  အိ ္ေ်ခ္  ရေ္ စာ်္ ုျ  လ ိ္ံ ီးမွ ုျ နလ္န္စခန္္ၾကီနလ္၊ 

❖  ပဳသကအ္ိိ်္ီစာံမ ိြနရ္ဦးစီးးစာနမ စားမ ွန န္ၾကစားံ က္မ စားီရူံ ီး    ေဒပဳသံ ံ ်္မ စား ွ့်္ ႀကီးထခစားမမ 

 မန္း ုျမန္္ေပဳသစာ  ်္မ စားကိိ လိ က္ခကတ္ခ်္    းိေထစာ်ထ္စားုျံ်္း ွ် ့္  ုျ န္လန္စိိက္   ိးေ းီန္လ၊ 

❖  စီီ်္ံစံစာတခ်  ္ ေီးပဳသစားေဖစာ္ုျ ထစားေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမနန္းလမ္းမ စား ( စီ စဥ ္၈ံိ) 

ကိိ  ေကစာ် ္ထနေ္ဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ီန ္ွ့်္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီမီန္လ၊ 

❖ လစဥ္ ွ့်္  စွ္စဥ္ ေအစာ်္ီ ခကထ္စားလ က္ီွိေပဳသစာ  တ္၀န္းက ်္ထနိ္းပဳသိမ္းေီး ွ့်္ က န္းမစာေီးေေုး 

   ီစာရက္စာကခရ္ေီးလိ ္် န္းမ စား၏ မတွတ္မ္းမ စား စားလံိးကိိ ိ ထနိ္းပဳသိမ္းထစား႐ွိီ န္ ွ့်္ နွစ္စဥ္ 

တတိရ ဖခြ္ စန္း၏  တဝ္န္းက ်္ ွ့်္အိိ်္ေပဳသစာ စစ္ေအးမမမ စား ုျ  လိ ္ီနလ္၊  ွ်္ ့

❖ လက္ီိွုျ ်္အ်ထ္စားေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမနန္းလမ္းမ စားကိိ လကေ္တခ္ ေကစာ်္  

ထန ္ေဖစ္ာံ ိနတ္ခ်္ ီီိွလစာေပဳသစာ  ေတခ္ ၾကံ  ွ် ့္ တိန္္ုျ န္မမမ စား ီ လိိ  ္ ါက ေီးအခြထစားေပဳသစာ 

 စီ  စဥ္မ စားကိိ ထ ္မံုျဖန့္စခက္ေီးပဳသစားုျ  စိီန္။ 
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ေနစာကအ္ကတ္ခြမ စား 

(၁) စမီကံနိး္ ိိ် ္ီ ွ် ၏္ ကတိကဝတမ္ စား 
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(၂)  စီီ ်္ံ စံစာုျ  စပိဳသ၏ူ ကတကိဝတ ္
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 (၃) တိိ် း္တစာီီွထိစားပဳသန့္ ေီ ီန ္ေပဳသခးီလဒမ္ စား 
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(၄) တိိ် း္တစာီီွိလစာပဳသန့္ ေုျမ ီနေ္ပဳသခးီလဒ ္
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(၅)  မ စားုျ နပ္ဳသပူဳသေုစာထစားီရုူျံ်း္  ံမး္ နစားပဳသိိ္တကေ္ီစာကပ္ဳသမူ စားစစာီ်း္ 
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(၆)  မ စားုျ နပ္ဳသပူဳသေုစာထစားီရုူျံ်း္ ံမး္နစားမွ တ်ု္ျ ံြ္ေပဳသစာ ေၾကစာ်း္ ီစာမ စား 
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နီလစာလ်္းလက္ ကိမညၸီလီမတိက္မွ မ ၲေလးတိိ်္းေဒပဳသႀကီးလ၊ မတ ီစာံမိ ြနရ္လ၊ ေီၾကန္ေက းီခစာ ိ ္စိ တခ် ္းီွိ  က (၂၀) က ရ္ဝန္းေပဳသစာ 

ေီ ပဳသတ  လိ ္ကခ  ္ (MTY-1) တခ် ္ ေီ ပဳသတ  ပဳသက္တမ္းတိိးေအစာ်္ီခက္ီန္ တခက္ တ်္ုျ လစာပဳသန့္  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမွိ စ ီစဥ္ (Environmental 

Management Plan -EMP)  ေ ္စိစစ္ေတခြီွိံ က္ ွ့် ္ပဳသိံးပဳသ ္ ႀကံုျ  ံ က္မ စား  ေ ္ုျ န္လန္ေုျဖၾကစားံ က္မ စား 

စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
 •  စီီ်္ံံစစာ စား  တ္ဝန္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမ္းေီးးးစီးးစာန၏ (၇.၁၁.၂၀၁၆) ီက္စခြ ါ စစာ မွတ္လ၊ 

 ီ ိိ်္ေ  - ၂/၉ (၉၃၇/၂၀၆) ုျဖ့်္ထိတ္ုျ န္ထစားေပဳသစာ ပဳသတ   ကဘအိိ်္ီစာစီမံကိန္းမ စား တခက္ 
 တ္ဝန္းက ်္ စီမံံန္္ံခြမွိ စီ စဥ္ ါ  ံ က္ လက္မ စား တိိ်္းေီးပဳသစားေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

•  စီီ်္ံံစစာ စား  တ္ဝန္းက ်ထ္ိန္းပဳသိမ္းေီးးးစီးးစာန၏ 
(၇.၁၁.၂၀၁၆) ီက္စခြ ါ စစာ မတွ္လ၊  ီ ိိ်္ေ  - ၂/၉ (၉၃၇/၂၀၆) 
ုျဖ့်္ထိတ္ုျ န္ထစားေပဳသစာ ပဳသတ   ကဘအိိ်္ီစာစီမံကိန္းမ စား တခက္ 
 တ္ဝန္းက ်္ စမီံံန္္ံခြမွိ စီ စဥ္ ါ  ံ က္ လက္မ စား တိိ်္း  
ုျ န္လန္ုျဖန့္စခက္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၁။  က ဥ္းံ   ္ စီီ်္ံစံစာ 
 •   က ဥ္းံ   ္ စီီ်္ံစံစာတခ်္ ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ  ံ က္မ စား စား  က ဥ္းံ   ္ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္ - 

➢ စီမံကိန္း ေၾကစာ်္း ီစာ က ဥ္းံ   ္ေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 
➢ လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္မန့္ေနီစာပဳသန္ ေက းီခစာမ စား ွ့်္နီးစ ္ ါက ေက းီခစာမ စား၏  မနလ္၊ 

 ေက းီခစာမ စား ွ့်္လိ ္ကခက္ၾကစား  ကခစာ ေဝးလ၊ ေက းီခစာမ စားီွိ လူမွိစီး ခစားေီး ေုျံ ေန 
စပဳသန့္  ေၾကစာ်္း ီစာမ စားကိိေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 

➢ လိ ္်န္း ွ့်္ပဳသက္အိိ်္ပဳသန့္ ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒလ၊ လိ ္ထိံးလိ ္နန္းမ စားကိိ  က ဥ္း 
ံ   ္ေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 

➢ စမီံကိန္းေအစာ်္ီခက္မန့္ေနီစာ ွ့်္ အက္စ ္ေပဳသစာ ေုျမ ိ ွံ့်္ layout plan မ စားလ၊ 
➢ လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္ုျံ်္းေၾကစာ့်္ ုျဖစ္ေ ္လစာနိိ်္ပဳသန့္ထိံိိက္မွိမ စား ွ့်္ ေလကွစာ့ံ  မန့္ စီ   

စဥ္မ စား ကိိ  က ဥ္းံ   ္ေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 
➢ ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသူမ စား ွ့်္ ေတခြအိံေအခးေ ခးမွိမ စား ွ့်္  အိိ ါ ေတခြ အိံေအခးေ ခး မွိီ လဒ္မ စား 

ကိိေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 
➢ လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္  ပဳသိံးုျ  မန့္ ံန္္မွန္းီန္ ိံေ်ခလ စာထစားံ က္လ၊ 

 
➢ စီမံကိန္း ေၾကစာ်္း ီစာ က ဥ္းံ   ္ကိိ စစာမ က္ ွစာ (၁)  ွ့်္ (၂) တိိ္ 

တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
➢ စီမံကိန္း နီး တ္ဝန္းက ်္ီွိ ေက းီခစာမ စား ွ့်္  ကခစာ ေဝးလ၊ လူမမစီး 

 ခစား ေုျံ ေနစပဳသန့္ ေၾကစာ်္း ီစာမ စားကိိ စစာမ က္ ွစာ (၁)  ွ့်္ 
(၂) တိိ္တခ်္ုျ န္လန္ုျဖန့္စခက္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ လိ ္်န္း ွ့်္ပဳသက္အိိ်္ပဳသန့္ ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒ  ွ့်္ လိ ္ထံိးလိ ္ 
နန္းမ စားကိိ စစာမ က္ ွစာ (၃) တခ် ္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ စီမံကိန္းေအစာ်္ီခက္မန့္ေနီစာ ွ့်္အက္စ ္ပဳသန့္ေုျမ ံိ ွ့်္ layout 
plan မ စားကိိ  ံန္း (၃) တခ်္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ စီမံကိန္းေၾကစာ့်္ုျဖစ္ေ ္လစာ ိိ်္ပဳသန့္ ထိံိိက္မမမ စား ွ့်္ ေလ စာ့ံ မန့္ 
 စီ စဥ္မ စား က ဥ္းကိိ စစာမ က္ ွစာ (၄ မ ွ၇ ထိ) ေဖစ္ာုျ ထစားပဳသန္။ 

➢ ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသူမ စား ွ့်္ ေတခြအံိေအခးေ ခးမမမ စား ွ့်္ ီလဒ္မ စား က ဥ္း 
ကိိ စစာမ က္ ွစာ (၇) တခ်ေ္ဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
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စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
➢ လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္ီစာတခ်္ ပဳသံိးုျ  မန့္ံန္္မွန္းီံ ံိေ်ခကိိ စစာမ က္ ွစာ 

(၈) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
၂။ စီမံကိန္း ေၾကစာ်္း ီစာေဖစ္ာုျ ံ က္ 
 • စီမံကိန္း ေၾကစာ်္း ီစာေဖစ္ာုျ ံ က္တခ်္ ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ  ံ က္မ စားကိိ ုျ န့္စိံစခစာ ထ ္မံ ထန့္ 

ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 
➢ စီမံကိန္း ေၾကစာ်္း ီစာေဖစ္ာုျ ံ က္တခ်္  အိိုျ  စမီံကိန္း၏ တန္ေနီစာကိိ 

ပဳသီးုျံစားေံါ်္းစဥ္ုျဖ့်္ ေဖစ္ာုျ ီနလ္၊ 
➢  အိိုျ  လိ ္်န္း တခက္ ပဳသိံးစခြမန့္  စာတိ စုန္း  ါ ဝ်္ ကိန္ၾကမ္း စုန္း မ ိ း စစားလ၊ 

 မစာၸလ၊ ရစာရီပဳသိိေလွစာ်္ထစားီွိမန့္ ေုျံ ေနမ စား ွ့်္ ရမ္း ပဳသိံးုျ  မွိီွိ ါက 
 ပဳသိံးုျ  မန့္ရမ္း မ ိ း စစားလ၊  မစာၸလ၊ ရစာရီပဳသိိေလွစာ်္ထစားီွိမွိ  ေုျံ  ေနမ စားကိိ 
ုျ န့္စိံစခစာ ေဖစ္ာုျ ီန္လ၊  

➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ပဳသန့္ လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္ ိံ  အ့်္အ့်္ကိိ flow chart ုျဖ့်္ ုျ န့္ စိံ စခစာ 
ီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ထခက္ီွိမန့္ စခန္္ စ္ စုန္း ( စိိ်္ ံြလ၊  ီန္လ၊ 
 ံိိး ေ်ခြ)  မ ိ း စစား/  မစားၸလ၊ စခန္္  က္မန့္ေနီစာ ွ့်္  စ ီစဥ္တိိ္ကိိ မွတ္တမ္း ါတ္ ံိ 
မ စား ွ့်္ တကခီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢ စီမံကိန္း ီိရစာ၏ေုျမ ပဳသိံးံ မွိ (ပဳသစ္ေတစာႀကိ းဝိိ်္းလ၊ ႀကိ းုျ ်္ေတစာလ၊ လရ္/ရစာေုျမလ၊  ုျံစား 
ေုျမ ပဳသိံးံ မမ) ကိိေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 

➢ စီမံကိန္း ေၾကစာ်္း ီစာေဖစ္ာုျ ံ က္တခ်္ ပဳသံိးပဳသ ္ ၾကံုျ  ထစား 
ပဳသန့္  ေၾကစာ်္း ီစာမ စားကိိ  ံန္း (၂) တခ်္ုျ န့္ုျ န့္စံိစံိုျဖ့်္ ုျ န္ 
လန္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၃။ ေုျမ ိံ ွ့်္ကစားံ  ္မ စား  
 ➢ စီမံကိန္း ွ့်္  နီး တ္ဝန္းက ်္ကိိ ီွ်္းလ်္းုျ တ္ပဳသစားစခစာေတခြုျမ်္နိိ်္ပဳသန့္  တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ 

 ေုျံ ေနမ စား စား  ီွ်္းလ်း္စခစာ ေဖစာ္ုျ ထစားပဳသန့္ တန္ေနီစာုျ ေုျမ  ိံ ွ့်္  ေကစာ်္းက်္ ါတ္ ိံ 
မ စားကိိ ေတစာ်္ေုျမစာက္ န န္းလ၊ ေုျမ ိံန န္းမ စားုျဖ့်္ ုျ န့္စိံစခစာေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢ Google Earth  ိံမ စားေဖစာ္ုျ မွိတခ် ္ တန္ေနီစာ၏ ေနစာက္အိံ ေုျံေနကိိ ကိိရ္စစားုျ  ပဳသန့္ 
(Update)  ိံမ စားုျဖစ္ီန္လ၊ ီန္န န္းံ က္မ စားကိိကခြုျ စားစခစာေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ ေုျမ ိစံေကးမ စားေဖစ္ာုျ ီန္  ွ် ့္ 
ထ်္ီွစားပဳသန္တန္ေနီစာမ စား ုျမစ္ေေံ စာ်္း ွ့်္ လိ ္ကခက္ ကခစာ ေဝးတိိ္ စား ေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢ စီမံကိန္း ွ့်္  နီး တ္ဝန္းက ်္ကိိ ီွ်္းလ်္းုျ တ္ပဳသစားစခစာေတခြုျမ်္နိိ်္ပဳသန့္ 

 တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ  ေုျံ ေနမ စား စား  ီွ်္းလ်္းစခစာ ေဖစာ္ုျ ထစားပဳသန့္ 

တန္ေနီစာုျ ေုျမ  ိ ွံ့်္  ေကစာ်္းက်္ ါတ္ ိံ မ စားကိိ ေတစာ်ေ္ုျမစာက္  

  န္းုျ ေုျမ ံိမ စားုျဖ့်္  ံန္း (၃)  ံိ (၃.၁) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
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စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ပဳသန့္ လိ ္်န္းစဥ္၏ လက္ီွိ ေန ထစားကိိ ပဳသိီွိနိိ်္မန့္ မွတ္တမ္း ါတ္ ိံမ စား 

 စားေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 
➢ လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္မွိ အ့်္အ့်္ကိိ ီွ်္းလ်္းစခစာပဳသိီွိနိိ်္မန့္ကစားံ  ္မ စားလ၊ flow chart  ွ့်္ 

 န န္းမ စားေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 
➢ စခန္္  က္ စုန္းမ စားထခက္ီွိမွိ ွ့်္ စခန္္ထိတ္မန့္ လိ ္်န္းစဥ္တိိ္ကိိ ီွ်္းလ်္းစခစာေဖစာ္ုျ  ပဳသန့္ကစား 

ံ  ္မ စားလ၊ flow chart  ွ့်္  န န္းမ စားေဖစ္ာုျ ီန္။ 

➢ Google Earth  ိံမ စားေဖစာ္ုျ မွတိခ်္ တန္ေနီစာ၏ ေနစာက္အိ ံေုျံေနကိ ိ

ကိိရ္စစားုျ  ပဳသန့္ (Update)  ံိမ စားကိိ  ံိ (၃.၂)  ွ် ့္ (၃.၃) 

တိိ္တခ်္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ပဳသန့္ လိ ္်န္းစဥ္၏ လက္ီွိ ေန ထစားကိိ ပဳသိီွိ 
နိိ်္မန့္ မွတ္တမ္း ါတ္ ိံမ စား  စား ံိ (၃.၇) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ လိ ္်န္းေအစာ်္ီခက္မွိ အ့်္အ့်္ကိိ ီွ်္းလ်္းစခစာပဳသိီွိနိိ်္မန့္ကစားံ  ္မ စားလ၊ 
flow chart  ွ့်္  န န္းမ စားကိိ  ံိ (၃.၅) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ စခန္္  က္ စုန္းမ စားထခက္ီွိမွိ ွ့်္ စခန္္ထိတ္မန့္ လိ ္်န္းစဥ္တိိ္ကိိ ီွ်္းလ်္း 
စခစာေဖစ္ာုျ  ပဳသန့္ကစား ံ  ္မ စားလ၊ flow chart  ွ့်္  န န္းမ စားကိိ  ံိ (၃.၆) 
တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

 
၄။ ကတိကဝတ္မ စား 
 ➢ စီမံကိန္း အိိုျ  ပဳသူမွ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ ်္ံံစစာ ါ ကတိကဝတ္လ၊ 

 တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမ ေလကွစာ့ံ ေီးလိ ္်န္းမ စား ွ့်္ စီ စဥ္မ စားကိိ  ုျ န့္ ဝ 
 စဥ္ ုျမြလိိက္နစာေအစာ်္ီခကမ္န္ုျဖစ္ေၾကစာ်္းလက္မွတ္ေီးထိိးေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢  စီီ်္ံံစစာုျ  စိပဳသူမွ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ ်္ံံစစာ ါ  ေၾကစာ်္း ီစာမ စားပဳသန္ 
မွန္ကန္ေၾကစာ်္း ွ့်္ တိက ံိိ်္မစာေၾကစာ်္းလ၊  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မွအိန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ 
လိ ္ထိံးလိ ္နန္း  ါ ဝ်္ ပဳသက္အိိ်္ီစာဥ ေဒမ စားကိိ တိက စခစာလိိက္နစာ္ 
 တ္ဝန္းက ်္အန္းစစ္ုျံ်္းကိိေအစာ်္ီခက္ထစားေၾကစာ်္းလက္မွတ္ေီးထိိးေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢ စီမံကိန္း အိိုျ  ပဳသူမွ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ ်္ံံစစာ ါ ကတိကဝတ္လ၊ 

 တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မမ ေလကွစာ့ံ ေီးလိ ္်န္းမ စား ွ့်္ စီ စဥ္မ စားကိိ 

 ုျ န့္ ဝ  စဥ္ ုျမြလိိက္နစာေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္း လက္မွတ္ 

 ေီးထိိးေဖစာ္ုျ ံ က္ကိိ ေနစာကအ္က္တခြ (၁) တခ်္ေဖစာ္ုျ  ထစား ါပဳသန္။ 

➢  စီီ်္ံံစစာုျ  စိပဳသူမွ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမမ  စီီ ်္ံံစစာ ါ  ေၾကစာ်္း 

 ီစာမ စားပဳသန္ မွန္ကန္ေၾကစာ်္း ွ့်္ တိက ံိိ်္မစာေၾကစာ်္းလ၊  တ္ဝန္းက ်္ထိ 

ံိိက္မွိအန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ လိ ထ္ိံးလိ ္နန္း  ါ ဝ်္ ပဳသက္အိိ်္ီစာဥ 

 ေဒမ စားကိိ တိက စခစာလိိက္နစာ္  တ္ဝန္းက ်္အန္းစစ္ုျံ်္း 

ကိိေအစာ်္ီခက္ထစားေၾကစာ်္း လက္မွတ္ေီးထိိးံ က္ကိိ ေနစာက္အက္တခြ 

(၂) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၅။ မူဝါဒလ၊ ဥ ေဒ ွ့်္ မူေုစာ်္မ စား  
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စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
 • စီမံကိန္း၏ တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီး ွ့်္ လူမွိစီး ခစားေီးအိိ်္ီစာမူဝါဒမ စား ုျ ်္ ေ စာက္ေဖစ္ာုျ  ါ 

ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒမ စားလ၊ လိ ္ထိံးလိ ္နန္းမ စားကိိ လိိက္နစာေအစာ်္ီခက္္ 
မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္းထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 
➢ ပဳသစ္ေတစာဥ ေဒ (၁၉၉၂) 
➢ ေတစာီိိ်္းတိီစရစာန္ ွ့်္ ပဳသုစာဝနရ္ေုျမမ စားကစာကခရ္ေီး ွ့်္ ပဳသုစာဝေတစာမ စား 

ထိန္းပဳသိမ္းေီးဥ ေဒ (၁၉၉၄) 
➢  မ ိ းပဳသစားေုျမ ပဳသိံးံ မွိအိိ်္ီစာ 
➢ ုျမန္မစာနိိ် ္်ံမီးပဳသတ္တတ္ဖခြြဥ ေဒ (၂၀၁၆) 
➢ ေီ ီ်္းုျမစ ္ွ့်္ ုျမစ္ေံ စာ်္းမ စားထိန္းပဳသိမ္းေီးနန္းဥ ေဒ (၂၀၀၃) 
➢  လိ ္ပဳသမစား ဖခြြ စန္းဥ ေဒ (၂၀၁၁) 
➢ ုျ န္ပဳသူ္က န္းမစာေီးဥ ေဒ (၁၉၇၂) 
➢  နန္းအိံး ံေၾကးေ်ခ (၂၀၁၃) 
➢  လိ ္ပဳသမစားေလ စာ္ေၾကးေ်ခ က္ဥ ေဒ (၁၉၅၁) 
➢  စာတိ စုန္း ွ့်္ အက္စ ္ စုန္းမ စား  ၲီစာရ္မွ တစားအီးကစာကခရ္ေီးဥ ေဒ (၂၀၁၃) 
➢  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးဥ ေဒ (၂၀၁၂) 
➢  တ္ဝန္းက ်္ထိန္းပဳသိမ္းေီးဥ ေဒ (၂၀၁၄) 
➢  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မွိအန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာလိ ္ထိံးလိ ္နန္း (၂၀၁၅) 
➢  မ ိ းပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မွိ) လမ္းန န္ံ က္ (၂၀၁၅) 
➢ ပဳသတ  တခ်္းဥ ေဒ (၁၉၉၄) 
➢ ပဳသတ  တခ်္းဥ ေဒ စားုျ ်္အ်ပ္ဳသန့္ ဥ ေဒ (၂၀၁၅) 
➢ ပဳသတ  တခ်္းနန္းဥ ေဒ (၁၉၉၆) 
➢ ုျမန္မစာနိိ် ္်ံီ်္း ွီးုျမ ွ ္ ွံမမမမမဥ ေဒ (၂၀၁၁) 
➢ ုျမန္မစာနိိ် ္်ံီ်္း ွီးုျမ ွ ္ ွံမမမမမဥ ေဒ (၂၀၁၃) 
➢ ီ်္း ွီးုျမိိ ္ ွံမွိ  မန္္ိေၾကစာ္ုျ်စာစစာ မွတ္ (၂၀၁၃) 

➢ စီမံကိန္း ွ့်္ပဳသက္အိိ်္ပဳသန့္ ဥ ေဒလ၊ နန္းဥ ေဒမ စားလ၊ လိ ္ထံိးလိ ္ 
နန္းမ စား  ွ့်္ လူမမေီးအိိ်္ီစာမူဝါဒမ စားကိိ လိိက္နစာ ေအစာ်္ီခက္မန္  
ုျဖစ္ေၾကစာ်္းကိိ  ံန္း (၅) တခ်ေ္ဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၆။ လက္ီွိ တ္ဝန္းက ်္ ေုျံ ေန  
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စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
 • စီမံကိန္းလိ ္ကခက္ ွ့်္ စီမံကနိ္း နီး တ္ဝန္းက ်္  ္ ပဳသက္ေီစာက္နိိ်္ပဳသန့္ အူနံပဳသံလ၊ 

ေီ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေလ ီန ္ေပဳသခးလ၊ ေုျမထိ ေုျံ ေနလ၊ ေဂဂစနစ ္ွ့်္  တ္ဝန္းက ် ္ေုျံ 
 ေနတိိ္ ွ့်္ တ္ပဳသက္္  ေုျံုျ   ံ က္ လက္မ စား (Baseline Data)  စားုျ န့္စိံစခစာ 
ထန့္ပဳသခ် ္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

• Baseline Data မ စား စား မ ိ းပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ  ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) 
လမ္းန န္ံ က္မ စား/ နိိ်္်ံတကစာစံံ ိန္စံန န္းမ စား ွ့်္  ွိိ်္းရွဥ္္ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

• စီမံကိန္း နီး တ္ဝန္းက ်္ီွိ ဇဝီမ ိ းစိံမ ိ းကခြမ စားလ၊ ေဂဂစနစ္လ၊ လူမမ တ္ဝန္းက ်္ ေုျံ  ေနမ စား 
 စား စစာီ်္းေကစာက္္ ုျ န့္စိံစခစာထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢ စီမံကိန္းလိ ္ကခက္ ွ့်္ စီမံကိန္း နီး တ္ဝန္းက ်္  ္ 
ပဳသက္ေီစာက္နိိ်္ပဳသန့္ အူနံပဳသံလ၊ ေီ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေလ 
 ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေုျမထိ ေုျံ ေနလ၊ေဂဂစနစ္ ွ့်္  တ္ဝန္း 
က ်္ ေုျံ ေနတိိ္ ွ့်္ တ္ပဳသက္္  ေုျံုျ    ံ က္ လက္မ စား 
(Baseline Data)  စား   ိိဒ္ (၆.၃) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား  ါပဳသန္။ 

➢ Baseline Data မ စား စား မ ိ းပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) လမ္းန န္ံ က္မ စား/ နိိ် ္်ံတ 
ကစာစံံ ိန္စံန န္းမ စား ွ့်္  ွိိ်္းရွဥ္္ထန့္ပဳသခ်္း ေဖစာ္ုျ ံ က္မ စားကိိ 
လန္း   ိိဒ္ (၆.၃) တခ်္ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ စီမံကိန္း နီး တ္ဝန္းက ်္ီွိ ဇီဝမ ိ းစိံမ ိ းကခြမ စားလ၊ ေဂဂစနစ္လ၊ 
လူမမ တ္ဝန္းက ်္ ေုျံ  ေနမ စား စား   ိိဒ္ (၆.၄)  ွ် ့္ (၆.၅) 
တိိ္တခ်္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၇။ ထိံိိက္မွိူမ စား ွ့်္ ေလ စာ့ ါးေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္မ စား  
 • ထိံိိက္မွိူမ စား ွ့်္ ေလ စာ့ ါးေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္မ စား ေံါ်္းစဥု္ျဖ့်္ ေ စာက္ ါ   

ံ က္မ စားကိိ ုျ န့္စိံစခစာထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 
➢ စီမံကိန္းလိ ္ကခက္ ွ့်္ စီမံကိန္း နီး တ္ဝန္းက ်္ီွိ ီခစာလ၊ လူေနီ ္ကခက္လ၊ စစာပဳသ်္ေက စာ်္းမ စား 

 ေ ္ အူနံပဳသံပဳသက္ေီစာကမ္ွိေၾကစာ့်္ ထိံိိက္မမမ စား ွ့်္  မ ိ းပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ 
 ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မမ) လမ္းန န္ံ က္မ စား ွ့်္  နီ အူနံပဳသံ အ့်္ 
ပဳသတ္မွတ္ံ က္ထက္မေက စာ္လခန္ေစီန္ ေလ စာ့ ါးေစေီးေအစာ်္ီ ခက္မန့္ စီ စဥမ္ စားကိိ  
ုျ န့္စိံစခစာီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီနလ္၊ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ေီ ီန္ ေပဳသခးကိိ (ေုျမေ ္ေီလ၊ ေုျမေ စာက္ေီ) 
ထိံိိက္နိိ်္မွိမ စား ွ့်္ ေလကွစာ့ံ မန့္နန္းလမ္းမ စားကိိ  ုျ န့္စိံစခစာီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ေလ ီန္ ေပဳသခးထိံိိက္နိိ်္မွိမ စား ွ့်္  ေလကွစာ့ံ  မန့္ 
နန္းလမ္းမ စားကိိ  ုျ န့္စိံစခစာီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

 
➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေၾကစာ့်္ အူနံပဳသံမ စားထခက္ေ ္လစာ ိိ်္ံ ီး  တ္ဝန္း 

က ်္ ေ ္ ထိံိိက္ ိိ်္မမမ စား ွ့်္ ေလ စာ့  ါးေစေီး လိ ္  ေအစာ်္ေီး 
နန္းလမ္းမ စားကိိ   ိိဒ္ (၇.၃.၅)  ွ့်္ (၇.၆) တိိ္တခ်္ေဖစာ္ုျ  
ထစား ါပဳသန္။ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ေီ ီန္ ေပဳသခးကိိ 
(ေုျမေ ္ေီလ၊ ေုျမေ စာက္ေီ) ထိံိိက္နိိ်္မွိမ စား ွ့်္  ေလကွစာ့ံ မန့္ 
နန္းလမ္းမ စားကိိ    ိိဒ္ (၇.၃.၂)  ွ့်္ (၇.၆) တိိ္တခ်္ေဖစ္ာုျ  
ထစား ါပဳသန္။ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ေလ ီန္ ေပဳသခးထိ 
ံိိက္နိိ်္မွိမ စား ွ့်္  ေလကွစာ့ံ မန့္ နန္းလမ္းမ စားကိိ   ိိဒ္ (၇.၃.၃)  ွ့်္ 
(၇.၆) တိိ္တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
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စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ထခက္ီွိလစာေပဳသစာ စခန္္  က္ စုန္း မ စား ွ့်္  ေုး 

  ၲီစာရ္ီွိ စခန္္  က္ စုန္းမ စား ေၾကစာ့်္  ထိံိိက္နိိ်္မွိမ စား ွ့်္ ေလ စာ့ ါးေစီးေအစာ်္ီ ခက္ီန္ 
(စခန္္  က္မန့္/ ပဳသိမ္းအန္းမန့္)  စီ စဥ္မ စားကိိ ုျ န့္စိံစခစာီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ေုျမထိ ီန္ ေပဳသခးကိ ိ ထိံိိက္နိိ်္မမမ စား ွ့်္ 
 ေလ စာ့ ါးေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္  စီ စဥ္မ စားကိိ  ုျ န့္စိံစခစာီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ေဂဂစနစ္ ေ ္ထိံိိကန္ိိ်္မွိမ စား ွ့်္ 
 ေလ စာ့ ါးေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္  စီ စဥ္မ စားကိိ  ုျ န့္စိံစခစာီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ထခက္ီွိလစာေပဳသစာ စခန္္ စ္  
စုန္းမ စား ွ့်္  ေုး   ၲီစာရ္ီွိ စခန္္  က္ စုန္းမ စား ေၾကစာ့်္  
ထိံိိက္နိိ်္မွိမ စား ွ့်္ ေလ စာ့ ါးေစီးေအစာ်္ီခက္ီန္ (စခန္္  က္မန့္/ 
ပဳသိမ္းအန္းမန့္)  စီ စဥ္မ စားကိိ   ိိဒ္ (၇.၃.၇)  ွ့်္ (၇.၆) 
တိိ္တခ်္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ေုျမထိ ီန္ ေပဳသခးကိိ 
ထိံိိက္နိိ်္မမမ စား ွ့်္  ေလ စာ့ ါးေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္  စီ စဥ္မ စား 
ကိိ   ိိဒ္ (၇.၃.၄)  ွ့်္ (၇.၆) တိိ္တခ်္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ေဂဂစနစ္ ေ ္ထိ 
ံိိက္နိိ်္မွိမ စား ွ့်္  ေလ စာ့ ါးေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္  စီ စဥ္မ စားကိိ 
  ိိဒ္ (၇.၃.၆)  ွ် ့္ (၇.၆) တိိ္တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၈။ ေုး  ၲီစာရ္ကစာကခရ္ေီး စီ စဥ္  
 • ေုး  ၲီစာရ္ကစာကခရ္ေီး စီ စဥ္တခ်္ ေ စာက္ ါ ံ ကမ္ စားကိိ ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္- 

➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ီစာတခ်္  စာတ ိစုန္းမ စား  ပဳသိံးုျ  ုျံ်္းေၾကစာ့်္  တ္ဝန္းက ်္ (ေီ/ ေုျမ/ 
 ေလ)လ၊ လိ ္ပဳသစားမ စား ွ့်္ ေဒပဳသ ံံုျ န္ပဳသူမ စား၏ က န္းမစာေီးထိိံိိက္မမမီွိေစေီး 
ႀကိ တ်္ေအစာ်္ီခက္မွိ စီ စဥမ္ စားကိိ ုျ န့္စိံစခစာေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 

➢ စီမံကိန္းတခ်္ ပဳသိံးုျ  ေပဳသစာ  စာတိ စုန္းမ စား ွ့်္ ကိန္ၾကမ္း စုန္းမ စားကိိ ပဳသိိေလွစာ်္ီစာ 
တခ်္ ေုး  ၲီစာရ္မုျဖစ္ေစေီးေအစာ်္ီခက္ထစားီွိမွိ စီ စဥတ္ိိ္ စား ထန့္ ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢ လိ ္်န္းံခ်္ကကခမ္းက ်္မွိီွေိစေီး ဝန္ထမ္းမ စား စားေလ့က ့်္ပဳသ်္ၾကစားမမ  စီ စဥ္မ စားကိိ  
ုျ န့္စိံစခစာီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီနလ္၊ 

➢ လိ ္်န္းံခ်္မေတစ္ာတအမွိ ွ့်္  ေီးေ ္  ၲီစာရ္ မက ေီစာက္မီ ႀကိ တ်္ေအစာ်္ီခက္ထစား 
ီွိမွိ စီ စဥ္မ စားလ၊ က ေီစာက္ ါကတစာဝန္ရူေအစာ်္ီခက္မန့္  ဖခြြ စန္း ွ့်္ ဝန္ထမ္းမ စား 
 စား မန္ကြ့ပဳသိိ္ ေလ့က ့်္ပဳသ်္ၾကစားေ းထစားပဳသန္ကိိ ုျ န့္စိံစခစာီွ်္းလ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢  စီီ်္ံံစစာတခ်္ မီးေုကစာကခရ္ေီး တခက္ ႀကိ တ်္ေအစာ်္ီခက္ထစားီွိမွိမ စားပဳသန္ 
မုျ န့္စိံေပဳသစာေၾကစာ့်္  ထ ္မံုျဖန့္ပဳသခ်္း္ ုျ န့္စိံစခစာေဖစ္ာုျ ီန ္ွ့်္  ုျံစားေပဳသစာပဳသုစာဝေုး 

 
➢ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ီစာတခ်္  စာတိ စုန္းမ စား  ပဳသိံးုျ  ုျံ်္းေၾကစာ့်္ 

 တ္ဝန္းက ်္ (ေီ/ ေုျမ/  ေလ)လ၊ လိ ္ပဳသစား မ စား ွ့်္  ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသူ 
မ စား၏ က န္းမစာေီးထိိံိိက္မမမီွိေစေီး ႀကိ တ်္ေအစာ်္ီခက္မွိ 
 စီ စဥ္မ စားကိိ   ိိဒ္ (၇.၈) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ စီမံကိန္းတခ်္ ပဳသိံးုျ  ေပဳသစာ  စာတိ စုန္းမ စား ွ့်္ ကိန္ၾကမ္း စုန္း 
မ စားကိိ ပဳသိိေလွစာ်္ီစာ တခ်  ္ ေုး  ၲ ီစာရ္မုျဖစ္ေစေီးေအစာ 
်္ီခက္ထစား ီွိမွိ စီ စဥတ္ိိ္ စား   ိိဒ္ (၉.၂.၃) 
တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ လိ ္်န္းံခ်္ကကခမ္းက ်္မွိီွေိစေီး ဝန္ထမ္းမ စား စားေလ့က ့်္ 
ပဳသ်္ၾကစား မမ  စီ စဥ္မ စား ကိိ    ိိဒ္ (၇.၈)လ၊ (၇.၉)  ွ့်္ (၇.၁၀) 
တိိ္တခ်္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ လိ ္်န္းံခ်္မေတစ္ာတအမွိ ွ့်္  ေီးေ ္  ၲီစာရ္ မက ေီစာက္မီ 
ႀကိ တ်္ေအစာ်္ီခက္ထစား ီွိမွိ စီ စဥမ္ စားလ၊ က ေီစာက ္ါက 
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စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
  ၲီစာရ္မ စား မက ေီစာက္မီ ႀကိ တ်္စီစဥ္ထစားီွိမွိမ စား ွ့်္ က ေီစာက္လစာ ါက 
မန္ကြ့ပဳသိိ္ေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစေ္ၾကစာ်္း ုျ န့္စိံစခစာီွ်္းလ်္းေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 

တစာဝန္ရူေအစာ်္ီခက္မန့္  ဖခြြ စန္း ွ့်္ ဝန္ထမ္းမ စား  စား 
မန္ကြ့ပဳသိိ္ ေလ့က ့်္ပဳသ်္ၾကစားေ းထစားပဳသန္ကိိ   ိိဒ္ (၇.၁၀) 
တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢  စီီ်္ံံစစာတခ်္ မီးေုကစာကခရ္ေီး တခက္ 
ႀကိ တ်္ေအစာ်္ီခက္ထစားီွိမွိမ စားကိိ ထ ္မံုျဖန့္ပဳသခ်္းံ ီး  ုျံစားေပဳသစာ 
ပဳသုစာဝေုး   ၲီစာရ္မ စား မက ေီစာက္မီ ႀကိ တ်္စီစဥထ္စားီွိ 
မွိမ စား ွ့်္ က ေီစာက္လစာ ါက မန္ကြ့ပဳသိိ္ေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္း 
ကိိ   ိိဒ္ (၉.၂.၃) (၉.၂.၄) တိိ္တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၉။  မ စားုျ န္ပဳသူ ွ့်္တိိ်္ ်္ေအခးေ ခးုျံ်္း 
 • စစာမ က္ ွစာ - ၇လ၊  မ စားုျ န္ပဳသ ူွ့်္တိိ်္ ်္ ေအခးေ ခးုျံ်္း အိိ်္ီစာ  ေံါ်္းစဥ္ေ စာက္တခ်္  ေဖစ္ာုျ  

ထစားေပဳသစာ ေၾကစာ်္း ီစာမ စားကိိ စစာမ က္ စွာ - ၈လ၊ Corporate Social Resposnsibility 
(CSR) ေံါ်္းစဥ္ေ စာက္တခ်္ ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

• စစာမ က္ ွစာ - ၉လ၊  မ စားုျ န္ပဳသ ူွ့်္ေအခးေ ခးနိိ ွိိ်္းမွိ ီလဒ္မ စား ွ့်္ ပဳသတ်္း  ံ က္  လက္ေဖစာ္ 
ထိတ္ံ က္မ စားကိိ  မ စားုျ န္ပဳသူ ွ့်္တိိ်္ ်္ ေအခးေ ခး ုျံ်္း ေံါ်္း စဥ္ေ စာက္တခ်္ထန့္ 
ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

• စီမံကိန္း ေကစာ်္ ထန္မေဖစာ္မီ ွ့်္ စီမံကိန္း  ေကစာ်္ ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္စဥ္ ကစာလမ စား 
 တခ်္း စဥ္အက္မုျ တ္ေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္ ွ့်္ ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသူတိိ္၏ လိိ  ္ံ က္မ စားကိိ 
 ေကစာ်္ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္မ စားကိိုျ န့္စိံစခစာေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

•  အိိုျ  လိ ္်န္း ွ့်္ တ္ပဳသက္္ ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသူမ စား ွ့်္ တိိ်္ ်္ေအခးေ ခးီစာတခ်္ 
တက္ေီစာက္ပဳသန့္လူးးေီလ၊ ေတခြ အိံေအခးေ ခးပဳသန့္  ႀကိမ္ ေီ တခက္လ၊ 
စီမံကိန္းေအစာ်္ီခက္မွိေၾကစာ့်္ုျဖစ္ေ ္လစာနိိ် ္ပဳသန့္  က ိ းပဳသက္ေီစာက္မွိမ စားကိ ိ 
ေပဳသံ စာစခစာီွ် ္းလ်္းေဖစာ္ုျ ံ က္မ စား ွ့်္ေအခးေ ခးမွိီလဒ္တိိ္ကိိ မွတ္တမ္း တ်္ စာတ္ ိံ ွ့်္တ ကခ 
ုျ န့္စိံစခစာထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

• ေဒပဳသံံတိိ္၏ မေက န ္ံ ကမ္ စား ွ့်္ နစ္နစာမွေုျဖီွ်္းေီး လိ ္်န္းစဥ္ကိိ စီမံံန္္ံခြီ န္ 
စီမံကိန္းုျဖန္ေုျဖေီးေကစ္ာမတီတစ္ံိဖခြြစန္းမန့္ စီ စဥ ္ွ့်္ စီမံံန္္ံခြမန့္နန္းလမ္း မ စားကိိုျ န့္ 
စိံစခစာေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 

➢  မ စားုျ န္ပဳသူ ွ့်္ ေအခးေ ခးတိိ်္ ်္ုျံ်္း ံန္း နစားက ်္း ံြ္ ံိ 
 ွ့်္ေအခးေ ခး ၾကံ ုျ  ံ က္မ စားကိိ ပဳသီးုျံစား ံန္း (၈) တခ်္ ေဖစ္ာုျ  
ထစား ါပဳသန္။ 

➢ စီမံကိန္း ေကစာ်္ ထန္မေဖစာ္မီ ွ့်္ စီမံကိန္း  ေကစာ်္  
ထန္ေဖစာ္ေအစာ်္ီခက္စဥ ္ ကစာလမ စား  တခ်္း 
စဥ္အက္မုျ တ္ေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္ ွ် ့္ ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသူတိိ္၏ 
လိိ  ္ံ က္မ စားကိိ   ိိဒ္ (၉.၂.၇) တိိ္တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢  အိိုျ  လိ ္်န္း ွ့်္ တ္ပဳသက္္ ေဒပဳသံံုျ န္ပဳသူမ စား ွ့်္ တိိ်္ ်္ေ 
အခးေ ခးီစာတခ်္ တက္ေီစာက္ပဳသန့္ လူးးေီ လ၊ ေတခြ 
အိံေအခးေ ခးပဳသန့္  ႀကိမ္ ေီ တခက္လ၊ 
စီမံကိန္းေအစာ်္ီခက္မွိေၾကစာ့်္ုျဖစ္ေ ္လစာနိိ် ္ပဳသန့္ 
 က ိ းပဳသက္ေီစာက္မွိမ စားကိိ  ေပဳသံ စာစခစာီွ် ္းလ်္းေဖစာ္ုျ  
ံ က္မ စား ွ့်္ေအခးေ ခးမွိီလဒ္တိိ္ကိိ မွတ္တမ္း တ်္ စာတ္ ိံမ စားကိိ 
 ံန္း (၈) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢ ေဒပဳသံံတိိ္၏ မေက န ္ံ  က္မ စား ွ့်္ နစ္နစာမွေုျဖီွ်္းေီး 
လိ ္်န္းစဥ္ကိိ စီမံံန္္ံခြီ န္ စီမံကိန္းုျဖန္ေုျဖေီးေကစာ္ 
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စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
မတီတစ္ံိဖခြြစန္းမန့္ စီ စဥ္ ွ့်္ စီမံံန္္ံခြမန့္နန္းလမ္းမ စားကိိ 
  ိိဒ္ (၉.၂.၆) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၁၀။ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိုျံ်္း ွ့်္ ီန္ ိေံ်ခလ စာထစားံ က္္ 
 •  တ္ဝန္းက ်္ ေ ္ထိံ ိိက္မွိေလ စာ့ံ မန့္ လိ ္်န္းစဥ္မ စား ွ့်္ ထခက္ီွိလစာမန့္ စခန္္  က္ စုန္း 

မ စား ေ ္ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္  စီ စဥ္ ေပဳသးစိတ္လ၊  ႀကိမ္ ေီလ၊ ေနီစာလ၊ ေစစာ့်္ 
ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္ Parameter တိိ္ စားေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

•  အိိ ါစီမံကိန္းေအစာ်္ီခက္မွေိၾကစာ့်္ ထခက္ီွိလစာမန့္ စခန္္  က္ စုန္းမ စားကိိ  ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ 
ီွိီစာတခ်္  မ ိ းပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မွိ) လမ္းန န္ံ က္မ စားလ၊ 
နိိ်္်ံတကစာစံံ နိ္စံန န္းမ စား ွ့်္  န ီ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိပဳသန့္  ံ က္ လက္မ စား စား 
ထန့္ပဳသခ့်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

•  တ္ဝန္းက ်္ ေ ္ထိံ ိိက္မွိေလ စာ့ံ မန့္ လိ ္်န္းစဥ္မ စားကိိ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိီစာတခ်္ 
ပဳသိံးစခြမန့္ ီန္ ိံေ်ခမလိံေလစာက ္ါက ထ ္မံုျဖန့္ပဳသခ့်္းမန့္  စီ စဥ္တိိ္ စား ေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 

➢ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီ ြုျံ်္း ွ့်္ ီန ္ံိေ်ခလ စာထစားံ က္  စီ စဥတ္ခ်္ 
ုျ န္လန္ ုျဖန့္စခက္တ်္ုျ ီနလ္ိိ  ္ေပဳသစာ ံ က္ လက္မ စားကိိ 
ဇရစား (၉.၂.၂) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၁၁။  ဖခြြ စန္း ွ့်္ီန္ ိံေ်ခလ စာထစားံ က္  

 •  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမွိ စီ စဥ္တိိ္ စား  ေကစာ်္ထန္ေအစာ်္ီခက္မန့္ ဖခြြ စန္း စား 
ေဖစ္ာ ုျ ီန္လ၊ 

•  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမွိ စီ စဥ္တိိ္ စား  ေကစာ်္ထန္ေဖစ္ာေအစာ်္ီခက္ီန္ 
ပဳသိံးစခြမန့္ီန္ ိံေ်ခလ စာထစားံ ကက္ိိ ေဖစာ္ုျ ီန ္ွ့်္ ပဳသတ္မွတ္ီန္ ိံေ်ခ မလိေံလစာက္ ါက 
ထ ္မံုျဖန့္ပဳသခ်္းမန့္  စီ စဥတ္ိိ္ စားေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

➢  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမွိ စီ စဥ္တိိ္ စား 
 ေကစာ်္ထန္ေအစာ်္ီခက္မန့္ ဖခြြ စန္း စား   ိိဒ္ (၉.၂) 
တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

➢  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမွိ စီ စဥ္တိိ္ စား ေကစာ်္ထန္ေဖစ္ာေအစာ 
်္ီခက္ီန္ ပဳသိံးစခြမန့္ီန္ ိံေ်ခလ စာထစားံ က္ကိိ ေဖစာ္ုျ ီန ္ွ့်္ 
ပဳသတ္မွတ္ီန္ ိံေ်ခ မလိံေလစာက ္ါက ထ ္မံုျဖန့္ပဳသခ်္းမန့္ 
 စီ စဥ္တိိ္ စား   ိိဒ္ (၉.၂) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၁၂။ Corporate Social Responsibility - CSR 
 • စစာမ က္ ွစာ - ၇လ၊  မ စားုျ နပ္ဳသူ ွ့်္တိိ်္ ်္ေအခးေ ခးုျံ်္း အိိ် ္ီစာ ေံါ်္းစဥ္ေ စာက္တခ့်္ေဖစာ္ုျ  

ထစားေပဳသစာ ေၾကစာ်္း ီစာမ စားကိိ စစာမ က္ ွစာ - ၈လ၊ Corporate Social Responsibility (CSR) 
 ေံါ်္းစဥ္ေ စာက္တခ်္ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီနလ္၊ 

➢ CSR လိ ္်န္းမ စားေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္ ကိိ   ိိဒ္ (၉.၂.၇) 
တခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
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စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
• CSR လိ ္်န္းမ စား တခက္  ပဳသိံးုျ  မန့္ ပဳသတ္မွတ္ီန္ ိံေ်ခကိိေဖစ္ာုျ ီန ္ွ့်္ ီန္ ိံေ်ခမ 

လိံေလစာက္ ါက ထ ္မံုျဖန့္ပဳသခ်္းမန့္ စီ စဥ္တိိ္ စားေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 
• CSR လိ ္်န္းမ စား ွ့်္  တ္ပဳသက္္  ုျံစားေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္ီွိ ါက ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

၁၃။ မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္း စီီ်္ံံစစာ 
 • မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္း စီ စဥ္ တခက္ ပဳသိံးစခြီ န္ ီန္ ိံေ်ခထစားီွိံ းီ  မွန္ 

တကရ္ပဳသိံးစခြပဳသန့္ ံါတခ်္ ပဳသတ္မွတ္ီန္ ိံေ်ခ ွ့်္ လိံေလစာက္မွိမီွိ ါက 
ထ ္မံထန့္ပဳသခ်္းေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္း ထန့္ပဳသခ် ္းေဖစာ္ုျ ီန္လ၊ 

• မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္း စီ စဥ္တခ် ္ ေ စာက္ ါ ံ က္မ စားထန့္ပဳသခ့်္းေီးပဳသစားေဖစာ္ုျ ီန္ - 
➢ လိ ္်န္းစတ်္ံ ိနမ္ွစ္  ေ ္ရံေုျမလ စာမ စား ပဳသီးပဳသန္္စိ ိံ ထစားီွိမွိ စီ စဥ္လ၊ 
➢ ေုျမပဳသစားံ ိ က နိိ်္ေပဳသစာ ေနီစာမ စားတခ် ္ ေုျမပဳသစားထိန္းပဳသိမ္းနိိ်္ီန္ တခက္  တစား စီးနံီံ 

မ စားထစားီွိမွိ စီ စဥ္လ၊ 
➢ ထခက္ီွိလစာပဳသန့္ေုျမစစာမ စား စား တူးေဖစာ္ံ ီးပဳသန့္ က ်္းမ စားလ၊ ံ ိ ့်္မ စားတခ် ္ုျ န္လန္ဖိိ္ုျံ်္း ွ့်္ 

 ေ ္ရံေုျမအီလ စာမ စားုျ န္လန္ ဖိံး ိ ္မန့္  စီ စဥ္လ၊ 
➢ စီမံကိန္း နီးီွိ လိ ္ကခက္ ွ့်္အက္စ ္ေပဳသစာ ီိရစာီွိ ေံ စာ်း္မ စားလ၊ 

ေီတခ်္းေီကန္မ စားလ၊ ေီထခက္ေ ါက္မ စားမွ ေီနမူနစာီရူ္ ေီ ီန္ ေပဳသခးတိိ
်္းတစာမန့္ စီ စဥ္လ၊ 

➢ ေုျမအီလ စာနစ္နမ္းမွိီွိ/မီွိ ုျ နလ္န္စစ္ေအးမန့္ စီ စဥ္ 
• မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္းကစာလ တခ်္း ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေီ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေုျမ ီန္

 ေပဳသခးမ စားကိိ  စာတ္ံခြစမ္းပဳသ ္ံ ီးေနစာက္  မ ိ းပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ  ီန္ ေပဳသခး 
(ထိတ္လ တ္မွိ) လမ္းန န္ံ က္မ စား ွ့်္ကိိက္နီမွိမီွိ ါက ၎ Guideline မ စား ွ့်္ 
ကိိက္နီမမီွိေစီန္ ုျ  ုျ ်္ထိန္းပဳသိမ္းမန့္ လိ ္်န္းစဥ္မ စားကိိ ုျ န့္စိံစခစာေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 

➢ မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းမန့္ စီ စဥ္ တခက္လိိ  ္ပဳသန့္ ုျ န္လန္ုျဖန့္ 
စခက္ံ က္မ စားကိိ   ိိဒ္ (၉.၂.၈) တခ်္ုျ န့္ုျ န့္စံိစံိေဖစာ္ုျ ထစား ါ 
ပဳသန္။ 

၁၄။  ေထခေထခ  

 •  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မွိအန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ လိ ္ထိံးလိ ္နန္းလ၊   ိိဒ္ (၇၇)  ီ 
 စီီ်္ံံစစာတ်္ုျ ပဳသန့္ ံါ  စီီ်္ံံစစာ ွ့်္ တူ  အိိ ါ  စီီ ်္ံံစစာ၏ Soft Copy 
 စား ူးတခြေ း ိိ္တ်္ုျ န္ီန္လ၊ 
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စဥ ္ ပဳသိံးပဳသ  ္ႀကုံျ ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နေ္ုျဖၾကစား ံ ကမ္ စား 
• လိ ္ကခက္မ စားီွိ စီမံကိန္းအိိ်္ီစာ ံ က္ လက္မ စားကိိ အက္စ ္ေုျဖၾကစားနိိ်မ္န့္ 

တစာဝန္ံံ ိဂ  ိလ္မ စာ၏  မန္လ၊ ဖနိ္းနံ ါတ္ ွ့်္ အက္ပဳသခရ္ီန္လိ ္စစာ 
 ုျ န့္ စိံထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီနလ္၊ 
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နီလစာလ်္းလကက္ိမမၸီလီမတိက္မွ မ ၲေလးတိိ် ္းေဒပဳသႀကီးလ၊ ုျ ်္းးလခ်္ံီိိ်္လ၊ မတ ီစာံမ ိြနရ္လ၊ ေီၾကန္ေဒပဳသလ၊ေီၾကန္ေက းီခစာ ိ စ္ ိတခ် ္းီွိေုျမ ီိ (၂၀) 

 ကက ရ္ဝန္းေပဳသစာ (MTY-1) လိ ္ကခက္ တခ်္ ေီ ပဳသတ  တူးေဖစာ္ထိတ္လိ ္မွလိိ ္်န္း တခက္ဒိတိရ ႀကိမ္ ုျ န္လန္တ်္ုျ လစာေပဳသစာ  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္ ္ံ ခ ြ 

မွ ိစီ စဥ ္(Environmental Management Plan)  ေ ္သံုးသပ္အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား

စဥ ္ ပဳသံိးပဳသ  ္ၾကုံျ  ံ ကမ္ စား ုျ နလ္နု္ျဖန့္စခက္ံ  ကမ္ စား 
၁။  က ဥး္ံ    ္စီီ ်္ံ စံစာ 

-   က ဥ္းံ   ္ စီီ်္ံစံစာတခ်္  အိိုျ  စီမံကိန္းေအစာ်္ီ ခက္မွိေၾကစာ့်္ ပဳသက္ေီစာက္နိိ်္ပဳသန့္ 
  ိကထိံိိက္နိိ်္မွိမ စား  က ဥ္းံ   ္  ွ် ့္ ေလကွစာ့ ံ မန့္နန္းလမ္းမ စားကိိ  က ဥ္းံ   ္ေဖစ္ာုျ ီန္။ 

-  က ဥ္းံ   ္ စီီ်္ံ စံစာတခ်္  အိိုျ  စီမံကနိ္းေအစာ်္ီခက္မွိေၾကစာ့်္ 
ပဳသက္ေီစာက္နိိ်္ပဳသန့္   ိကထိံိိက္နိိ်္မွိမ စား  က ဥ္းံ   ္  ွ့်္ ေလကွစာ ့
ံ မန့္နန္းလမ္းမ စားကိိ စစာမ က္ ွစာ (၇)  ွ့်္ (၈) တိိ္တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၂။ စမီကံနိး္ ေၾကစာ်း္ ီစာေဖစာ္ုျ ံ က ္
- စီမံကိန္းေၾကစာ်္း ီစာေဖစ္ာုျ ံ က္ တခ်္တစ္ ွစ္လကွ် ္ ပဳသိံးစခြမန့္ ုျ ဒါးလ၊ အိိ်္ရစာနိိက္လ၊ ရမ္းံန္္မွန္း 
( မစာၸ)လ၊  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မွိမီွိေစေီး လ စာထစားပဳသိိေလွစာ်္ထစားီွိမန့္ ေနီစာလ၊ ပဳသိိေလွစာ်္ထစား 
ီွိမန့္ စီ စဥ္မ စားကိိ ေဖစ္ာုျ ီန္။  
 - စီမံကိန္းေၾကစာ်္း ီစာေဖစ္ာုျ ံ က္ တခ်္တစ္ ွစ္ တခက္ လိ ္် န္း ပဳသိံးေီ လိိ   ္ံ က္ေဖစ္ာုျ ီန္။ 
- ေလစာ်္စစာအီမ စား စား ေုး  ၲီစာရ္မုျဖစ ္ေစီး လ စာထစားပဳသိိေလွစာ်္ထစားီွိ မန့္ေနီစာလ၊ 
ပဳသိိေလွစာ်္ထစားီွိမန့္ စီ စဥ္ ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္။ 
-  အိိုျ  စီမံကိန္း  အ့်္အ့်္ေအစာ်္ီခက္ီစာမွ ထခက္ီွိလစာနိိ် ္မန့္ စခန္္ စ္ စုန္း ံန္္မွန္္ မစာ ၸ 
 ေဖစ္ာုျ ီန္။ 
- စခန္္ စ္ေက စာက္စိ ိံမန့္ေနီစာ ွ့်္ လိ ္ကခက္ ကခစာ ေဝးလ၊  က ရ္ ဝန္းလ၊  ုျမ့်္လ၊ ေလ စာေစစာက္လ၊ 
ံ ိ က မွမိီွိေစေီး ေအစာ်္ီခက္မန့္ လ စာထစား စီ  စဥ္မ စားကိိ ေဖစ္ာုျ ီန္။ 
-  ူးတခြတ်္ုျ လစားေပဳသစာုျ ်္အ်္ုျဖန့္စခက္ံ က္  က ဥ္းတခ်္ေဖစ္ာုျ ထစားပဳသန့္ စီမံကိန္း ီိရစာ၏ 
ေုျမ ပဳသိံးံ မွိ (ပဳသစ္ေတစာႀကိ းဝိိ် ္းလ၊ ႀကိ းုျ ်္ေတစာလ၊ လရ္ေေုျမလ၊  ုျံစားေုျမ ပဳသိံးံ မွ ိေုျံ ေနမ စားကိိ 
EMP  စီ စဥ္ (Report) တခ်္ ါထန့္ ပဳသခ်္းေဖစ္ာုျ ီန္။ 
- ေုျမ ိံ ွ့်္ ကစားံ  ္မ စားတခက္ေ စာက္ ါ ံ က္မ စား ထန့္ပဳသခ်္းေဖစ္ာုျ ီန္-- 
- ေုျမ ိံ ွ့်္ကစားံ  ္မ စားတခ်္း စီမံကိန္း နီး (၅) မိိ်္ တ္လန္ီွ်္း လ်္း စခစာုျမ်္ေတခြနိိ်ေပဳသစာ 
 န န္းမ စား ါီွိပဳသန့္ ေုျမ ိံကိိေဖစာ္ုျ ီန္လ၊  

- စီမံကိန္းေၾကစာ်္း ီစာေဖစ္ာုျ ံ က္ တခ်္တစ္ ွစ္လကွ်္ ပဳသိံးစခြမန့္ ုျ ဒါးလ၊ အိိ်္ရစာနိိက္လ၊ 
ရမ္းံန္္မွန္း ( မစာၸ)လ၊  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မွိမီွိေစေီး 
လ စာထစားပဳသိိေလွစာ်္ထစားီွိမန့္ ေနီစာလ၊ ပဳသိိေလွစာ်္ထစား ီွိမန့့္  စီ စဥ္မ စား ကိိ   ိိဒ ္
(၂.၇) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
- စီမံကိန္းေၾကစာ်္း ီစာေဖစ္ာုျ ံ က္ တခ်္တစ္ ွစ္ တခက္ လိ ္်န္း ပဳသိံးေီ လိိ   ္ံ က ္
ကိိ   ိိဒ္ (၂.၁၂) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
- ေလစာ်္စစာအီမ စား စား ေုး  ၲီစာရ္မုျဖစ ္ေစီး လ စာထစားပဳသိိေလွစာ်္ထစား ီွိ 
မန့္ေနီစာလ၊ ပဳသိိေလွစာ်္ထစားီွိမန့္ စီ စဥ္ကိိ   ိိဒ္ (၂.၁၃) တခ်္ေဖစ္ာုျ  ထစား ါပဳသန္။ 
-  အိိုျ  စီမံကိန္း  အ့်္အ့်္ေအစာ်္ီခက္ီစာမွ ထခက္ီွိလစာနိိ်္မန့္ စခန္္ စ္ စုန္း 
ံန္္မွန္္ မစာၸ ကိိ   ိိဒ္ (၂.၁၅) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
- စခန္္ စ္ေက စာက္စ ိိံမန့္ေနီစာ ွ့်္ လိ ္ကခက္ ကခစာ ေဝးလ၊  က ရ္ ဝန္းလ၊ 
 ုျမ့်္လ၊ ေလ စာေစစာက္လ၊ ံ ိ က မွိမီွိေစေီး ေအစာ်္ီခက္မန့္ လ စာထစား စီ  စဥ္မ စားကိိ 
  ိိဒ္ (၂.၁၅) တခ်ေ္ဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
- ေုျမ ိံ ွ့်္ကစားံ  ္မ စားတခ် ္း စီမံကိန္း နီး (၅) မိိ် ္တ္လန္ီွ်္း လ်္း 
စခစာုျမ်္ေတခြနိိ် ေပဳသစာ  န နး္မ စား ါီွိပဳသန့္ ေုျမ ံိကိိ  ံိ (၃.၁၀) တခ်္ေဖစ္ာုျ  
ထစား ါပဳသန္။ 
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-ပဳသတ  တခ်္းးးစီးးစာနမွထိတ္ေ းပဳသန့္  ေထစာက္ ထစားမ စား ါ ဝ်္ပဳသန့္ တန္ေနီစာံ  ေုျမ ိ ံ
(colour)လ၊  ိံပဳသဘစာန္ုျ ေုျမ ိံ (colour) ုျဖ့်္ေဖစာ္ုျ ီနလ္၊  
- စီမံကိန္း ီိရစာ (point) တစ္ံိံ ်္းစီ၏ (လတ ီတခဒ္လ၊ ေလစာ်္ဂ ီတခဒ)္ Coordinate 
 မွတ္မ စားေဖစ္ာ ုျ ီန္လ၊  

- ပဳသတ  တခ်္းးးစီးးစာနမွထိတ္ေ းပဳသန့္  ေထစာက္ ထစားမ စား ါ ဝ်္ပဳသန့္ 
တန္ေနီစာံ  ေုျမ ိံ (colour)လ၊  ိံပဳသဘစာန္ုျ ေုျမ ိံ (colour) ကိိ  ံိ ၃.၂  ွ့်္ ၃.၉ 
တိိ္တခ်္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 
- စီမံကိန္း ီိရစာ (point) တစ္ံိံ ်္းစီ၏ (လတ ီတခဒ္လ၊ ေလစာ်္ဂ ီတခဒ္) Coordinate 
 မွတ္မ စား ွ့်္ေုျမ ံိကိိ  ံိ ၃.၃  ွ့်္ ၃.၈ တိိ္တခ်္ေဖစ္ာုျ  ထစား ါပဳသန္။ 

၃။ လက္ီ ွ ိတဝ္နး္က ် ္ေုျံ ေန 
- လက္ီွိ တ္ဝန္းက ်္ ေီလ၊ ေလလ၊ ေုျမ ီန္ ေပဳသခးတိိ်္းတစာထစားပဳသန့္ေနီစာ၏ (လတ ီ 
တခဒ္လ၊ ေလစာ်္ဂ ီတခဒ္)  မွတ္ ွ် ့္  အိိ ါေနီစာတခ်္ တိိ်္းတစာီပဳသန့္  ေၾကစာ်္းီ်္း ထန့္ပဳသခ်္း 
ေဖစ္ာုျ ီန္။ 

- လက္ီွိ တ္ဝန္းက ်္ ေီလ၊ ေလလ၊ ေုျမ ီန္ ေပဳသခး တိိ်္းတစာ ထစားပဳသန့္ေန ီစာ၏ 
(လတ ီ တခဒ္လ၊ ေလစာ်္ဂ ီတခဒ္)  မွတ္ ွ့်္  အိိ ါေနီစာတခ်္ တိိ်္းတစာီပဳသန့္ 
 ေၾကစာ်္းီ်္းတိိ္ကိိ   ိိဒ္ (၆.၃) တခ်္ုျ န္လန္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၄။ ထိံ ိကိန္ိိ် မ္မူ စား ွ့်္ ေလ စာ ့ါးေစေီးေအစာ်္ီ ခကမ္န့္  စ ိစဥမ္ စား 
- ထိံိိက္နိိ်္မွိ ွ့်္ ေလ စာ့္ ါေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္  စိ စဥ္တခ်္ ရမ္းံခြီ စာ တခ်္ထခက္ီွိ နိိ်္မန့္ 
အူနံပဳသံမ စားေၾကစာ်္း  နီး တ္ဝန္း က ်္ ေ ္ထိံိိက္နိိ်မ္ွိ မီွိေစေီး  ေအစာ်္ီခက္ထစားီွိမန့္ 
လ စာထစား စီ စဥ္မ စား စား ထန့္ပဳသခ်္း ေဖစာ္ုျ ီန္။ 
-  ်္ဝိိ်္းလွန့္ကန္မွ ုျ ဒါး ါဝ်္ေီမ စား စား ေုျမေ စာက္ပဳသိိ္ စိမ့္ဝ်္မွိ မီွေိ စေီးလ၊ ုျ ်္  
ပဳသိိ္စီးထခက္မွိမ ီွိေစေီး ေအစာ်္ီ ခက္မန့္ စီ စဥမ္ စား စား ထန့္ပဳသခ်္း ေဖစာ္ုျ ီန္။  
- ေီ  ါပဳသန့္ုျဗန္းမ စား စား ႀကိတ္ံခြုျံ်္းေၾကစာ့်္ထခက္ီွိလစာနိိ်္မန့္  မွိန္ မ စား မ စားေၾကစာ့်္ 
ေလထိ ီန္ ေပဳသခး ေ ္ထိံ ိိက္ံိိက္မွိမီွိေစေီး ေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္မ စား ေဖစ္ာုျ ီန။္ 
- ထိံိိက္နိိ်္မွိမ စား ွ့်္ ေလ စာ့ ါးေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္  စီ စဥ္တခ်္ ုျ ဒါး  ူေ းီစာတခ်္ 
ထခက္ီွိလစာမန့္  ံိိး ေ်ခြမ စားေၾကစာ့်္ ေလထိ ီန္ ေပဳသခး ေ ္ ထိံိိက္ံိိက္မွိမီွိေစေီး 
 ေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္မ စား ေဖစာ္ုျ ီန္။ 
- ေီစစ္ကန္ ေီ တခက္လ၊ ဝ်္အံ့နိိ်္မွိလ၊ ံိိ် ္ံံ့မွိ, ရိိစမိ့္မွိ မီွိေစေီး ေအစာ်္ီခက္မန့္  စ ီစဥ္လ၊ 
ေီစစ္ကန္တန္ေအစာက္ မန့္ ံန္္မွန္းတန္ေနီစာေဖစ္ာုျ ီန္။ 
- ံ က္ကန္ တခ်္း ေနစာက္အိံးက န္ီွိေနပဳသစာ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စား စား  တ္ဝန္းက ် ္ေ ္ 
ထိံိိက္မွိမီွိေစေီး မန္ကြ့ပဳသိိ္စီမံစခန္္ စ္မန္ုျဖစေ္ၾကစာ်္းလ စာထစား စီ စဥ္ကိိ ေဖစာ္ုျ ီန္။ 

-ထိံိိက္နိိ်္မွိ ွ့်္ ေလ စာ့္ ါေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္  စိ စဥ္တခ်္ ရမ္းံခြီ စာ တခ်္ထခက္ီွိ 
နိိ်္မန့္ အူနံပဳသံမ စားေၾကစာ်္း  နီး တ္ဝန္း က ်္ ေ ္ ထိံိိက္နိိ်္မွိ မီွိေစေီး 
 ေအစာ်္ီခက္ထစားီွိမန့္ လ စာထစား စီ စဥ္ ကိိ   ိိဒ္ (၇.၆) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။  
-  ်္ဝိိ်္းလွန့္ကန္မွ ုျ ဒါး ါဝ်ေ္ီမ စား စား ေုျမေ စာက္ပဳသိိ္ စိမ့္ဝ်္မွိ မီွိေ စေီးလ၊ ုျ ်္  
ပဳသိိ္စီးထခက္မွိမ ီွိေစေီး ေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥမ္ စား စား   ိိဒ္ (၇.၆) 
တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
-ေီ  ါပဳသန့္ုျဗန္းမ စား စား ႀကိတ္ံခြုျံ်္းေၾကစာ့်္ထခက္ီွိလစာနိိ်္မန့္  မွိန္  မ စား 
မ စားေၾကစာ့်္ ေလထိ ီန္ ေပဳသခး ေ ္ထိံိိက္ံိိက္မွိမီွိေစေီး ေအစာ်္ီခက္မန့္ စ ီ
 စဥ္ စား   ိိဒ္ (၇.၆) တခ်ေ္ဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 
- ထိံိိက္နိိ်္မွိမ စား ွ့်္ ေလ စာ့ ါးေစေီးေအစာ်္ီခက္မန့္  စီ စဥ္တခ်္ ုျ ဒါး   ူေ း 
ီစာတခ်္ ထခက္ီွိလစာမန့္  ံိိး ေ်ခြမ စားေၾကစာ့်္ ေလထိ ီန္ ေပဳသခး ေ ္ 
ထိံိိက္ံိိက္မွိမီွိေစေီး  ေအစာ်္ီခက္မန့္ စီ စဥ္ စား   ိိဒ္ (၇.၆) တခ်္ေဖစ္ာုျ  
ထစား ါပဳသန္။ 
- ေီစစ္ကန္ ေီ တခက္လ၊ ဝ်အ္ံ့နိိ်္မွိလ၊ ံိိ်္ံံ့မွိ, ရိိစိမ့္မွိ မီွိေစေီး ေအစာ်္ီခက္မန့္ 
 စီ စဥ္လ၊ ေီစစ္ကန္တန္ေအစာက္ မန့္ ံန္္မွန္းတန္ေနီစာ စား   ိိဒ္ (၉.၂.၅) 
တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 
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ံ က္ကန္ တခ်္း ေနစာက္အိံးက န္ီွိေနပဳသစာ စခန္္ စ္ေုျမစစာမ စား စား  တ္ဝန္းက ်္ ေ ္ 
ထိံိိက္မွိမီွိေစေီး မန္ကြ့ပဳသိိ္စီမံစခန္္ စ္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္းလ စာထစား စီ စဥ္ကိိ 
စစာမ က္ ွစာ (၁၀၃ မ ွ၁၀၆ ထိေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။) 

၅။ ေုး  ၲီစာရက္စာကခရေ္ီး စ ီစဥ ္
 - လိ ္်န္းံခ်္ကကခမ္းက ်္မွိ ီွေိစေီး ဝန္ထမ္းမ စား စား ေလ့က ့်္ပဳသ်္ၾကစားေ းမန့္ လ စာထစား  

စီ စဥ္မ စား ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္။ 
- လိ ္်န္းံခ်္ကကခမ္းက ်္မွိ ီွေိစေီး ဝန္ထမ္းမ စား စား ေလ့က ့်္ပဳသ်္ၾကစားေ းမန့္ 
လ စာထစား  စီ စဥ္မ စား ကိိ   ိိဒ္ (၇.၈) တခ်္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၆။ ေစစာ်ၾ္က ၾ္ကန့္ီွုိျံ်း္ ွ် ့္ ီန ္ိေံ ခ်လ စာထစားံ က္ 
 - လက္ီွိ တ္ဝန္းက ်္ ေုျံ ေန ွ့်္ လိ ္်န္းလန္ တ္စဥ္ကစာလ တခ်္းကခစာုျံစားမွိလ၊ ထိ 

ံိိက္မွိီွိ/မီွိ ပဳသိီွိနိိ် ္ီန္Ambient ီွိ ေီ ီန္ ေပဳသခးလ၊ ေလ ီန္ ေပဳသခးလ၊ အူနံပဳသံလ၊ 
ေုျမထိလက္ီွိ ေုျံ ေန တိိ်္းတစာမွတ္တမ္းတ်္ ံြ့ပဳသန့္ေနီစာမ စားကိိ လဒ္တီ တခဒ္လ၊ ေလစာ်္ဂ ီ တခဒ္ 
Coordinate  မွတ္မ စားုျဖ့်္ေဖစာ္ုျ ္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္  ႀကိမ္ေီလ၊ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ ီွိမန့္ 
Parameter မ စား စား ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္  စီ စဥ္ကိိ  ေဖစ္ာုျ ီန္။ 
- ေီ ီန္ ေပဳသခး စား ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္ ေီစစက္န္တန္ေနီစာ စား လဒ္တီတခဒ္လ၊ 
 ေလစာ်္ဂ ီတခဒ္ Coordinate  မွတ္မ စားုျဖ့်္ ေဖစာ္ုျ ္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္  စီ စဥ္တခ်္ 
ထန့္ပဳသခ့်္းေဖစာ္ုျ ီန္။ 
- ေုျမ ီန္ ေပဳသခး ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္ လ စာထစားုျ ဒါးဖမ္းကန္ေနီစာ၏ လဒ္တီ တခဒ္လ၊ 
 ေလစာ်္ဂ ီတခဒ္ Coordinate  မွတ္မ စား ွ့်္တကခေဖစာ္ုျ ္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္ စီ စဥ္တခ် ္ 
ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္။ 
- စီမံကိန္းလိ ္်န္း မ ွ EQ(EQ)  ါလိိက္နစာီမန ္ လမ္းန နတ္န္ဖိိး ွ့်္  န ီ စခန္္ စ္မန့္ ီန္လ၊ 
 စိိ်္ ံြ ွ့်္  ံိိး ေ်ခြတိိ္၏ စခန္္ စ္မန့္ေနီစာ လိိက္နစာမတွ္ (Point of Compliance) ကိိ 
လဒ္တီတခဒ္လ၊ ေလစာ်္ဂ ီတခဒ ္ Coordinate  မွတ္မ စားုျဖ့်္ ေဖစ္ာုျ ္ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္ 
 ႀကိမ္ ေီလ၊ ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္ Parameterမ စား စား ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ္ ေစစာ့်္ 
ၾက ္ၾကန့္ီွိမန့္ စီ စဥ္ေဖစ္ာုျ ီန္။ 

 
 
 
 
 
 
 
-ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီ ြုျံ်္း  စ ီစဥ္ ွ့်္  တ္ပဳသက္၍  ၾကံုျ  ံ က္မ စားကိိ   ိိဒ္ 
(၉.၂.၂) တခ်္ ုျ န္လန္ုျဖန့္စခက္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 

၇။ မိိ် း္ တိပ္ဳသမိ္းုျံ်း္ စီီ ်္ံ စံစာ 
 - မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္း စီ စဥတ္ခ်္ ေ စာက္ ါ ံ က္မ စားထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္- 

- မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္းကစာလတခ်္း ေလလ၊ ေီလ၊ေုျမ ီန္ ေပဳသခးမ စားကိိ စာတ္ံခြစမ္း 
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ပဳသ ္ံ ီးေနစာက္  မ  ိးပဳသစား တ္ဝန္းက ်္အိိ်္ီစာ  ီန္ ေပဳသခး (ထိတ္လ တ္မွိ) 
လမ္းန န္ံ က္မ စား ွ့်္ ကိိက္နီမွိမီွိ ါက ၎Guideline မ စား ွ့်္ 
ကိိက္နီမွိီွိေစီန္ ုျ  ုျ ်္ထိန္းပဳသိမ္းမန့္ လိ ္်န္းစဥ္မ စားကိိ ုျ န့္စိံစခစာေဖစ္ာုျ ီန္။ 

 - ေီစစ္ကန္လ၊ စခန္္ စ္ေုျမစစာကန္မ စား စားလိ ္်န္း ိတ္ပဳသိမ္းံ ိန္တခ်္  တ္ဝန္းက ်္  တ္ဝန္း 
က ်္ထိံိိက္မွိမီွိေစေီးမန္ကြပ့ဳသိိ္ စီမံေအစာ်္ီခက္မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္းေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 
-  အိိုျ  စီမံကိန္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္း ွ့်္ ုျ န္လန္ ုျ  ုျ ်္/ထူေထစာ်ေ္ီး ံ ိန္ဇရစားေဖစ္ာုျ ီန္။ 

-မိိ်္း ိတ္ပဳသိမ္းုျံ်္း  စီ စဥတ္ခ် ္ထ ္မံုျဖန့္စခက္ီန္လိိ  ္ပဳသန့္  ံ က္ လက္မ စား 
ကိိ   ိိဒ္ (၉.၂.၈) တခ်္ုျ န္လန္ေဖစ္ာုျ ထစား ါပဳသန္။  

၈။  ေထခေထခ ႀကုံျ  ံ က ္
•  ူးတခြုျ ်္အ်္ုျဖန့္စခက္ံ က္  က ဥ္းတခ်္ ေဖစ္ာုျ ထစားေပဳသစာ စီမံကိန္း ွ့်္ အက္ပဳသခရ္ေအစာ

်္ီခက္ီမန့္ တစာဝန္ံံ ိဂ ိ လ္၏ လိ ္စစာဖိန္းနံ ါတ္တိိကိိ နိဒါန္း တခ်္ထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္။ 
•  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မွိအန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ လိ ္ထိံးလိ ္နန္းလ၊   ိိဒ္ (၁၀၈)  ီ 

 တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမွိ စီ စဥ္၏ ဇရစား ါ တိိ်္း  ေစစာ့်္ၾက ္ၾကန့္ီွိမွိ  စီီ ်္ံံ စစာကိိ 
ဝန္ႀကီးးစာနပဳသိိ္(၆) လတစ္ႀကီမ္တ်္ုျ မန္ုျဖစ္ေၾကစာ်္းေဖစ္ာုျ ီန္လ၊ 

•  စီီ်္ံံစစာုျ န္လန္တ်္ုျ ီစာတခ်္ ုျ န္ၾကစားံြ့ပဳသန့္ ပဳသေုစာထစားမ စား ေ ္
 စီီ်္ံံစစာတခ်္ုျ ်္အ်္ထန့္ပဳသခ်္းေအစာ်္ီခက္ုျံ်္း ုျ ်္ ုျ ်အ္်္ေအစာ်္ီခက္မွိ က ဥ္းကိိ
(၁) ပဳသေုစာထစားမွတ္ံ က္လ၊ (၂) ုျ န္လန္ုျဖန့္စခက္ထန့္ပဳသခ်္းံ က္ က ဥ္းလ၊ (၃) မွတ္ံ က ္
စပဳသန့္ဇရစားုျဖ့်္  က ဥ္းံ   က္ိိထန့္ပဳသခ်္းေဖစာ္ုျ ီန္။ 

•  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မွိအန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ လိ ္ထိံးလိ ္နန္းလ၊   ိိဒ္ (၁၀၂)  ီ 
 အိိုျ  စီမံကိန္းေၾကစာ့်္ ထိံိိက္ံံစစားီပဳသူမ စား တခက္  ပဳသက္ေမခးဝမ္းေၾကစာ်္း လိ ္်န္း 
မ စား ွ့်္ ုျ န္လန္ထူေထစာ်္ေီးလိ ္်န္းမ စား ေအစာ်္ီခက္ီန္လ၊ 

•  အိိုျ  ိစီမံကိန္း ွ့်္ တ္ပဳသက္ပဳသန့္  တ္ဝန္းက ်္စီမံံန္္ံခြမွ ိစီ စဥ္ကိိ စီမံကိန္း အိိုျ   
ပဳသူ၏ ဝက္ု္အိိဒ္ ပဳသိိ္မဂိတ္ Online Mediaမ စားတခ် ္ လ ့်္တ်္ပဳသခစားီန္ ွ့်္ လ ့်္တ်္ံ ီး ါက 
 အိိ  ါဝက္ု္အိိဒ္ပဳသိိ္ ဝ်္ေီစာက္ၾကန့္ီွိနိိ်္ပဳသန့္ Linkတ်္ုျ ီန္။ 

•  စီီ်္ံံစစာ ါ ံန္း လိိက္  တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မွိေလ စာ့ ါးေစေီး ေအစာ်္ီ ခက္မန့္ 
လိ ္်န္းစဥ္မ စားကိိ က ဥ္းံ   ္္  ကတိ ဝတ္ဇရစား ုျဖစ္ ေဖစာ္ုျ ီန္။ 

 တ္ဝန္းက ်္ထိံိိက္မွိအန္းစစ္ုျံ်္းအိိ်္ီစာ လိ ္ထိံးလိ ္နန္းလ၊   ိိဒ္(၇၇)  ီ  စီီ်္ံစံစာတ် ္
ုျ ပဳသန့္ ံါ  စီီ ်္ံံစစာ ွ့်္ တူ  အိိ ါ စီီ်္ံစံစာ၏ Soft Copy  စား ူးတခြေ း ိိ္တ်္ုျ ီန။္ 

- ေထခေထခ ၾကံ ုျ  ံ က္တခ်္ ေဖစာ္ုျ ထစားပဳသန့္  ံ က္ လက္မ စားကိိ လန္း  စီ 
ီ်္ံံစစာတခ်္ ုျဖန့္စခက္ေဖစာ္ုျ ထစား ါပဳသန္။ 




