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ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်း 

 မြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များ 

အား  ဖြ ည်စ့ွက်ပြ န်ကြ ားချက် 

(က) အကျဥ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ(၂၆)တငွ ်လုပ်ကွက်အတွင်း ေလးပင်အင်း(၈)ခု တူးေဖာ ်

မည် ဟုလည်းေကာင်း၊ စာမျက်နှာ(၆)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှုတွင ်ေလးပင ်

အင်း(၇)ခု တူးေဖာ်မည်ဟုလည်းေကာင်း၊ စာမျက်နှာ(၆၅)တွင် ေလးပင်အင်း(၈)ခု တူးေဖာ ်

မည်ဟုလည်းေကာင်း ေဖာ်ပြ ထားချက်များ တူညီမှုမရှိရသည့် အေကြ ာင်းအရငး်ကို ေဖာ်ပြ ရန် 

နှင့် လုပ်ကွက်အတွင်း တူးေဖာ်မည့် အင်းအေရအတွက်အား တိကျစွာေဖာ်ပြ ရန်။ 

 ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အတွင်း တူးေဖာ်ေနသည့်အင်းများမှာ ေလးပင်အင်း(နိုင်း-သရီး)၊ 

ေလးပင်အင်း(လပ်ကီးဆဲလ်ဗင်း)၊ ေလးပင်အင်း(နိုင်း-တူး)၊ ေလးပင်အငး်(၄)၊ ေလးပင်အင်း 

(ေရွှရတူး)၊ ေလးပင်းအင်း(၃)နှင် ့ေလးပင်အင်း(ေအာင်ေမတ္တ ာ)တို့  ဖြ စ်ပါသည်။  တူးေဖာ်ေန 

သည့်အင်းအေရအတွက်မှာ (၇)ခု  ဖြ စ်ပါသည်။  

အခန်း(၄) ေမြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ၊ စာမျက်နှာ(၁၉) ၊ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏ ေလးပင်အင်း၊ 

စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံနှင့်စက်တဲအင်းတဲများ Layout Map တွင ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

(ခ) စီမံကိန်းအေကြ ာငး်အရာေဖာ်ပြ ချကတ်ွင် အနည်ထိုင်ကန်နှင့် စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံတို့၏ တည ်

ေနရာအား လာဒ်တတီွဒ်၊ ေလာင်ဂျီတွဒ်အမှတ်များဖြ င့် ေဖာ်ပြ ရန်နှင့် စာမျက်နှာ(၂၅) 

အစီရင်ခံစာေရးသားပြ ုစုသူ၏ ဝန်ခံကတိပြ ုချက်တွင ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြ င်း၊ 

အစီရင်ခံစာဟုေဖာ်ပြ ထားသဖြ င့်  ပြ ငဆ်င်ေဖာ်ပြ ရန်။ 

 စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ၊ ေမြ ေအာက်ေရသိုေလှာင်ကန်၊ အေထွေထွသုံးေရကန်နှင် ့ အေထွေထွသုံး 

စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်တည်ေနရာေမြ ပုညံွှန်း(စာမျက်နှာ-၉)တငွ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၁) Latitude: 22°45'1.67"N 
Longitude: 96° 6'4.44"E 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၂)  Latitude: 22°44'59.92"N 
Longitude: 96° 6'0.69"E 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၃)  Latitude: 22°44'59.04"N 
Longitude: 96° 6'0.18"E 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၄)  Latitude: 22°44'57.30"N 
Longitude: 96° 6'5.55"E 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၅)  Latitude: 22°44'56.15"N 
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Longitude: 96° 6'5.44"E 
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၆)  Latitude: 22°44'55.07"N 

Longitude: 96° 6'5.73"E 
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၇)  Latitude: 22°44'53.27"N 

Longitude: 96° 6'4.37"E 
ေရသိုေလှာင်ကန်(၁)(သံကန်)  
(ေရွှရအင်းတူးေမြ ေအာက်ေရ) 

Latitude: 22°44'55.07"N 
Longitude: 96° 6'5.73"E 

ေရေလှာင်ကန်(၂)(အုတ်ကန်) 
(အေထွေထွသုံးေရကန်) 

Latitude: 22°44'58.30"N 
Longitude: 96° 6'5.05"E 

အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ အနည်ထိုင်ကန် Latitude: 22°44'58.65"N 
Longitude: 96° 6'3.72"E 

 

 စာမျက်နှာ(၂၅) အစီရင်ခံစာေရးသားပြ ုစုသ၏ူ ဝန်ခံကတိပြ ုချက်တငွ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 

ဆန်းစစ်ခြ င်းအစီရင်ခံစာအား ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာဟ ု  ပြ င်ဆငေ်ဖာ်ပြ ထားပြ ီး 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စာမျက်နှာ (၂၈)။ 

(ဂ) ေမြ ပုံနှင့်ကားချပ်တွင ် လုပ်ကွက်အတွင်းရှိအေဆာက်အဦများ၊ ေရကန်များ၊ ေမြ စာပုံတို့၏ 

ေနရာချထားမှု ပုံစံပြ ေမြ ပုံ, Layout Map ကိ ုေဖာ်ပြ ရန်၊ 

 ေမြ ပုံနှင့်ကားချပ်တွင ် လုပ်ကွက်အတွင်းရှိအေဆာက်အဦများ၊ ေရကန်များ၊ ေမြ စာပုံတို့၏ 

ေနရာချထားမှု ပုံစံပြ ေမြ ပုံ, Layout Map များအား စာမျက်နှာ(၁၉, ၂၀, ၂၁)တငွ ် ေဖာ်ပြ  

ထား ပါသည်။ 

(ဃ) စာမျက်နှာ(၁၈)၊ TPK-104 လုပ်ကွက် ေလးပင်အငး်များ တည်ေနရာပြ   ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပုံတွင် 

ေဖာ်ပြ ထားေသာ ေလးပင်အင်း(၄)နှင့်ေလးပင်အင်း(ေရွှရတူး) တို့၏ လာဒ်တီတွဒ်၊ ေလာင်ဂျ ီ

တွဒ်များအရ အဆိုပါေလးပင်အငး်များ သည် လုပ်ကွက်အပြ င်ဘက်တွင် ကျေရာက်ေနသဖြ င့် 

 ပြ န်လည်ဆန်း ေဖာ်ပြ ရန်။ 

  ပြ န်လည်ဆန်းစစ်ေဖာ် ပြ ထားပါသည်။ ေမြ ပုံနှင့်ကားချပ် စာမျက်နှာ(၁၉-၂၀)တွင် ေဖာ်ပြ  

ထားပါသည်။ 

(င) လက်ရှိေမြ ထုအရည်အေသွးတိုင်းတာေဖာ်ပြ ၍် တိုင်းတာသည့်ေနရာ၊ လာဒ်တီတွဒ်၊ ေလာင်ဂျ ီ

တွဒ်အမှတ်နှင် ့ အဆိုပါေနရာတွင် တိုင်းတာရသည့်အေကြ ာငး်အရငး် ေဖာ်ပြ ရန်နှင့် အေထ ွ

ေထွသုံး စွန့်ပစ်ေရ စွန့်ထုတ်မည့်ေနရာ၏ လာဒ်တီတွဒ်၊ ေလာင်ဂျီတွဒ် အမှတ် ေဖာ်ပြ ေပးရန်။ 
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 အခန်း ၇။ အပုိဒ်ခွဲ(ဃ) စာမျက်နှာ (၄၉)တွင ် လက်ရှိေမြ ထုအရည် အေသွး တိုင်းတာ 

ေဖာ်ပြ ၍ တိုင်းတာသည့်ေနရာ၊ လာဒ်တတွီဒ်၊ ေလာင်ဂျီတွဒ်အမှတ်နှင့် အဆိုပါေနရာတွင ်

တိုင်းတာရသည့်အေကြ ာင်းအရင်းများအား ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ ် (EMP) ကိ ုလူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းေကြ ာင့် ထိခိုက်ခံစား 

ရသူများ၊ ေဒသဆိငု်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင် ့အခြ ားအကျိုးသက်ဆိုင်သူများ သိရှိနိုင်ရန် စီမံကိန်း 

သို့မဟုတ် အဆိုပြ ုသူ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင် ့ သတင်းစာ စသည့်  ပြ ည်တွင်းမီဒီယာများမှ 

လည်းေကာင်း၊ စာကြ ည့်တိုက်၊ လူထုစုေဝးခန်းမ၊ အများပြ ည်သူစုေဝးရာေနရာများတွင် 

လည်းေကာင်း ၊စီမံကိန်းအဆုိပြ ုသူ၏ ရုံးများတွင်လည်းေကာင်း၊ ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာရန်နှင့် 

အစီရင်ခံစာရရှိနိုင်သည် ့(Website, Link)နည်းလမ်းတို့အား ေဖာ်ပြ ရန်။  

 ပတဝ်န်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP)ကိ ု လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းေကြ ာင့် 

ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ ေဒသဆိငု်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင် ့ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ သိရှိနုိင်ေစရန ်

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)ရုံးခန်း၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို နယ်ရုးံခွဲ 

(ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျးရွာ)၊ တိုင်းေဒသကးီ၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းရုံးခွဲ၊ မန္တေလးကုမ္ပဏ ီ

ရုံးချုပ်များတွင်  ဖြ န့်ထားေပးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ပတဝ်န်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP) ရလိ ု

သူများမှ အစီရင်ခံစာရယူရန် ဆက်သွယ်ရမည့် Link မှာ aungaye 372@gmail.com 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၅၇၇ ၁၅၅၅၁  ဖြ စ်ပါသည်။ စီမံကိန်းဖြ င့်စပ်လျဥ်း၍ 

ထိခိုက်ခံစားရမှုများ ရှိပါက လုပ်ကွက်တာဝန်ခ ံထံဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ပြ းီ လိုအပ်ပါက 

ေကျးရွာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသလူမှုေရးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ေဒသခံများ 

နှင့် ညှိနိှုင်းေဆွးေနွး၍ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ ေဖြ ရှငး်ေပးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အခန်း ၁။ နိဒါန်း စာမျက်နှာ(၂) တငွ ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

(ဆ) ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်တွင ် ေဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများ ေစာင့်ကြ ပ် 

 ကြ ည့်ရှုမည့် အကိမ်ေရထည့်သငွး်ေဖာ်ပြ ရန်။ 

 အခန်း ၁၁။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်တွင ် ေဘးအန္တရာယ်ရိှ ပစ္စည်းများ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှုမည် ့ အစီအစဥ်အား အပတ်စဥ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အပိဒု်ခွဲ(ဆ.၃) ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စာမျက်နှာ(၉၉)။ 



4 

 

(ဇ) စာမျက်နှာ(၈၆)တငွ် ေဂဟစနစ်ေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည်ရ့ှုခြ ငး်တငွ် ေရွှဝါေတာင်လုပ်ကွက်ဟု 

ေဖာ်ပြ ထားသဖြ င့် ယခုတင်လာသည့်ေရွှသာပြ ည်လုပ်ကွက်နှင့် မည်ကဲ့သုိ့ ဆက်စပ်သည်ကို 

ေဖာ်ပြ ရန်။ 

 မှားယွင်းေဖာ်ပြ မိခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ စာမျက်နှာ(၁၀၀)တငွ ် ေရွှပြ ည်သာလုပ်ကွက်ဟုပြ င်ဆင် 

ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

(ဈ)  ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှုခြ ငး် အစီအစဥတွ်င် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှ စွန့်ထုတ်မည့် အဆိုင်အခ ဲ နှင် ့

အခိးု အေငွ့တို့၏ စတင်စွန့်ထုတ်မည့် လိုက်နာမှတ်ကို လာဒ်တီတွဒ်၊ ေလာင်တီတွဒ် 

အမှတ်များဖြ င့် ေဖာ်ပြ ၍ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှုမည် ့ ပါရာမီတာများအား ထည့်သွင်း ေဖာ်ပြ ၍ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်ကို ေဖာ်ပြ ရန်။ 

 ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှုခြ င်းအစီအစဥ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှ စွန့်ထုတ်မည့် အဆိုင်အခ ဲ နှင့် 

အခုိးအေငွ့တို့၏ စတင်စွန့်ထုတ်မည့် လိုက်နာမှတ(်လာဒ်တတီွဒ်၊ ေလာင်တီတွဒ)်နှင် ့

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှုမည့် ပါရာမီတာများအား အခန်း  ၁၁။ အပိဒု်ခွဲ(စ)၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ စာမျက်နှာ(၉၂-၉၈)တငွ ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

(ည) အစီရင်ခံစာအခန်းအလိုက် ထိခိုက်မှုေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဥ်များကိ ု ကတိ 

ကဝတဇ်ယားအဖြ စ် တင် ပြ ရန။် 

 ထိခိုက်မှုေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဥ်များကိ ုကတိကဝတ်ဇယားအား အခန်း ၅။ 

စာမျက်နှာ(၂၄-၂၉)တွင် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 


