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           ဓါတပ္ံ မ်ား 

ဓာတ ေဗဒ ဓာတ္ခြြဲခနး္အနီး အေရွ႕ဘက္ေပ(၃ဝ)ခန္႔အကြာတြင္ ေရႊသတၱ်ဳရိ ငး္ သန္႔စင္ေရး စက္ရ  ံ

တန္(၂-၅)ကိ  တည္ေဆာက ္လည္ပတလ္်က္ရွိပါသည္။ ဒဂ ေံခ်ာင္းလ ပက္ြက္ဧရယိာ၏ ေရႊသတၱ်ဳရိ ငး္သိ ကက္ိ  

သတၱ်ဳရိ င္း တြင္းထြက္မ်ား၏ တြင္းထြက္ေဗဒဆ ိင္ရာ ဓာတ္ခြြဲေလလ့ာျခငး္ ( Mineralogical Analysis 

)ရလဒ္မ်ားကိ  အေျခခလံ်က္ သတၱ်ဳေဗဒ အင္ဂ်င္နယီာပညာရငွ္၏ ဓာတ္ခြြဲခန္းအဆင့္ သ ေတသနျပ်ဳ 

စမ္းသပ္ျခင္းမ ွ တ ဆင့္ တစ္ရကလ္ွ်င္္ (၂ - ၅)တန္ ႀကတိ္ဝါးႏိ င္ေသာ သတၱ်ဳရိ င္းသန္႔စင္ေရး 

ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္စက္ရ ကံိ  လညပ္တေ္ဆာင္ ႐ုံးြကလ္်က႐္ုံးွိသည္။ ဆကလ္က္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င ္

သတၱ်ဳ႐ုံး ိင္းတန္ခ်ိန္ ပိ မိ ႀကတိခ္ြြဲသန္႔စင္ႏိ င္ရန္အတြက္ စက႐္ုံး ံက ိတ ိးခ်ြဲ႕ တပ ္ဆင္ရန ္ေဆာင္႐ုံးြကလ္်က္႐ုံးွသိည္။ 

7 

9 10 

8 

                             ပ  ံ (၃.၃) ၾသဇာေရႊျပည္ေရႊတူး ေဖာ္ေရးလပ ကြ္ က ္အဆင့ဆ္င့ေ္ရထႊ တ္ လပ မ္ျႈ ပ         



 

၃-၁-၅-၁။ သတ်ၱဳရိ ငး္ႀကတိခ္ြြဲျခငး္ ( Crushing )  

သတၱ်ဳရိ ငသ္န္႔စင္ေရးစက္ရ ထံိပသ္ိ ႔ ေရာက္ရွလိာေသာ သတၱ်ဳရိ င္းမ်ားကိ  ႀကတိ္ခြြဲ စက္ Primary Jaw 

Crysher ႏွင့္ Secondary Jaw Crusher တိ ႔ျဖင့္ႀကတိခ္ြြဲပါသည။္ ယင္းမွ သတၱ်ဳရိ င္း မ်ားကိ  (၁ဝ-၁၅) 

မီလီမတီာ အရြယ္ခန္႔အထ ိ ႀကတိ္ခြြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒ တယိအဆင္႔ သတ်ၱဳ႐ုံးိ င္းႀကတိ္ခြြဲ စာမ်ားက ိ 

သတၱ်ဳ႐ုံး ိင္းသ ိေလွာငစ္ည္ တြင္ စ ေဆာင္းသ ိေလွာင္ရန္ပိ ႔ေဆာင္ပါသည။္ 

 

၃-၁-၅-၂။ ေထာငး္ေခ်ျခငး္ ( Grinding )  

ႀကတိ္ခြြဲစက္မ်ားမွ ထြကရ္ွိလာၿပီး ( Ore Bin )တြင္ သ ိေလာွင္ထားေသာ သတၱ်ဳရိ င္းမ်ားကိ  ( Ball Mill 

)သ ိ႔ ပ ိ႔ေဆာင္လ်က ္ သတၱ်ဳရိ င္း သန္႔စင္ယ ႏိ င္ရန္ (-200 mesh)အထိ မႈန္႔ညက္ရန္ ေထာငး္ေျခ ေပး 

ရန္လိ သည္။ ယင္းကိ  Ball Mill အတြင္းေရျဖင့္ေရာ၍ ႀကတိ္ခြြဲေပးပါသည္။ Ball Mill ႏွင့္အတ  Classifier ႏွင့္ 

Hydro cyclone တိ ႔ျဖင့္ တြြဲဆကလ္ည္ပတ္ပါသည။္ Ball Mill မထွြကလ္ာသည့္ သတၱ်ဳရိ ငး္ႀကတိ္ခြြဲ 

မႈန္႔မ်ားပါသည့္ အရညက္ိ  Classifier တြင္ သြဲၾကမ္း ႏွင္ ့မႈန္ေရာရည္ တိ ႔ကိ  ခြြဲျခားေပးသည္။ ထြက္ရွလိာေသာ 

မႈန္ေရာရည္မ်ားကိ  ျပဒါး (mercury) ျဖင္ ့ေရႊအားပထမအဆင့္ဖမ္းယ ပါသည္။ 

 

၃-၁-၅-၃။ စအီိ ငပ္နီညး္စဥျ္ဖင့္ ေရႊထ တလ္ ပျ္ခငး္ ( Carbon In Pulp – CIP Method )  

Cyclone ၏ Overflow မွ ထြက္လာေသာ မႈန္ေရာရည္မ်ားက ိ pH ထိန္းညွိႏိ င္ရန္ CaO ျဖင္႔ 

ေလ်ာစပ္လ်က ္ ဆိ င္ယာႏိ က္ဓာတ္ျပ်ဳ ေမြကန္စည္မ်ားသိ ႔ ပန္႔ျဖင့္ပိ ႔ေဆာငပ္ါသည္။ ဆ ိင္ယာႏိ က ္ ဓာတ္ျပ်ဳ 

ေမြကန္ ငါးဆင္႔႐ုံးွိရာတြင္ မ်ွဳန္ေရာရည္မ်ားက ိ ပထမအဆင္႔ေမြကန္(၁)သ ိ႔ ဦးစြာ၀င္ေရာက္ေစသည။္ ေမြ 

ကန္(၁)တြင္ မွ်ဳန္ေရာရည္၏ ေစးပ်စ္ျခငး္ ၃၉ % တြင္႐ုံးွိေနေစရန ္ နာရီ၀ကတ္ႀကိမ ္ နမ နာေကာကယ္  

ဓာတ္ခြြဲစမ္းသပလ္်က္ Caustic Soda ( NaOH )လ ိအပသ္ည္႔အခ်ိ်ဳးအစားအတ ိင္း ေလ်ာစပ္ေပးျခင္းက ိ 

ေဆာင္႐ုံးြကသ္ည္။ ယငး္တြင္ pH (11-12)အတြင္း႐ုံးွိေစရန္ ၁၅မိနစ္တႀကိမ ္ စစေ္ဆးျခင္း ေ႐ုံးႊပါ၀င္မ်ွဳ 

ဓာတ္ခြြဲစမး္သပ္ျခငး္နွင္႔ ေ႐ုံးႊပါ၀င္မွ်ဳႏွင္႔ အညလီ ိအပ္ေသာ ဆ ိင္ယာႏိ က္ျပင္းအား ၀.၀၅ % - ၀.၀၇ % 

အတြင္းထိန္းညွိေဆာင႐္ုံးြကျ္ခင္းက ိ တစ္နာရလီ်င္ တစ္ႀကိမ္ေဆာင႐္ုံးြကသ္ည္။ ဆ ိင္ယာႏိ က္ေမြကန ္ ငါး 

ဆင္႔တြင္ ေ႐ုံးႊေဆာငေ္ပ်ာ္ရည္အဆင္႔ဆင္႔ စီးဆင္းျခင္းက ိ ဆ ိင္ယာႏိ က္ဓာတျ္ပ်ဳခ်နိ္ ၃၆ နာရီခန္႔ ရ႐ုံးွိရန ္



 

ထိန္းညွထိားသည။္ ေမြကနအ္ဆင္႔ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ တ ိ႔တြင္ ေ႐ုံးႊေဆာငေ္ပ်ာ္ရည္တြင္ ဓာတၾ္ကြကာဗြန္ (Activated 

Carbon) မ်ားျဖင္႔ ေ႐ုံးႊက ိဖမ္းယ သည္။ ဓာတ္ၾကြကာဗြန္မ်ားက ိ တစ္ရကလ္ွ်င္ ႏွစ္ႀကမိ္ နမ နာ 

ေကာကယ္ လ်က ္ ေ႐ုံးႊဖမ္းယ မွ်ဳျပည္႔၀ျခင္း႐ုံးွိမ႐ုံးွကိ ိ ဓာတ္ခြြဲစမး္သပ္သည။္ ေ႐ုံးႊသတၱ်ဳ႐ုံး ိင္းပါ၀ငမ္ွ်ဳ ( ppm 

)အေပၚမွ်ဳတညလ္်က ္ ေ႐ုံးႊျပည္႔၀ေၾကာင္းစမး္သပ္ ေတြ႕႐ုံးွိရလ်က ္ ဓာတ္ၾကြကာဗြန္မ်ားကိ  ထ တယ္ သည္။ 

ဓာတ္ၾကြကာဗြန္မ်ားက ိ အေျခာက္ခလံ်က္ သယယ္ လ်က ္ ေ႐ုံးႊေလွာ္ျခင္း ေဆာင ္ ႐ုံးြကသ္ည္။ 

နံပါတင္ါးဆ ိင္ယာႏိ က္ေမြကန္မွ ေ႐ုံးႊဖမ္းယ ၿပးီလွ်ထံြကလ္ာေသာ ေျမစာရည္က ိ အနည္စြန္႔ပစ ္ ကန္သ ိ႔ 

ပိ ႔ေဆာင၍္ အရညၾ္ကညက္ ိ ဆ ိင္ယာႏ ိက္ဓာတ္ျပ်ဳေမြကနမ္်ားတြင္ ျပန္လညအ္သ ံးျပ်ဳမည္ျဖစ္သည။္ 

 

၃-၁-၅-၄။ အနယစ္ြန္႔ပစက္န ္ 

ေရႊသတၱ်ဳရိ ငး္ႀကိတခ္ြြဲသန္႔စငေ္ရးစက္ရ ံမွ စြန္႔ပစ္အနယ္မ်ား ပါဝငသ္ည့္ စြန္႔ပစ္ရည္မ်ားကိ  စက္ရ ံ 

ေအာက္ ခ််ဳိင့္ဝွမ္းတြင္ ယာယတီမံငယ္ ပတိဆ္ိ ႔ကာရလံ်က္ စြန္႔ပစ္အနညထ္ိ င္ေစသည္။ စြန္႔ပစ္ကနမ္ွ 

ဆ ိင္ယာႏ ိက္ေပ်ာ္၀င္ရည္မ်ားက ိ စ ပတ္ငလ္်က ္ထပ္မအံနည္ထ ိင္ေစၿပီး အေပၚအရည ္ ၾကညက္ိ  စက္ရ တံြင္ 

ျပန္လညအ္သ ံးျပ်ဳသည။္ ဆ ိင္ယာႏိ က္ေမြကန္မ်ားတြင္ အနယ္အႏွစ္မ်ားက ိ ေဆးေၾကာသန္႔စင၍္ 

စြန္႔ပစ္အနယက္န္မ်ားသ ိ႔ စြန္႔ပစ္ျခင္း။ ယင္းမအွရည္ၾကည္မ်ားက ိ ဒ တယိအဆင္႔ အနယ္ ထိ င္ကန္တြင္ 

ကယ္လ္စယီမ ္ဟ ိက္ပိ ကလ ိ႐ုံးိ ဒ္ ( CaHCL ) သ ိ႔မဟ တ္ ဖြဲလ္ရပဆ္ာဖတိ္ ( Fe2SO4 )ျဖင္႔ ဆ ိင္ယာႏိ က္ဓာတ ္

ျပယ္ေစျခင္းကိ  ဆ ိင္ယာႏိ က္ပါ၀င္မွ်ဳ 0.07 mg/l ထက္မေက်ာ္လြန္ေစေအာင ္ ဓာတ္ခြြဲ စမး္သပ္ၿပီးမ ွ

သဘာ၀ေရစးီေၾကာင္းသ ိ႔ စြန္႔ထ တ္သည။္ ပ ံ (၃.၅) 

 

၃-၁-၅-၅။ စ ပ ခံ်ကက္နျ္ပငျ္ဖင့္ ေရႊဖမး္ယ ျခငး္ ( Heap Leaching Pad )  

လ ပက္ြက၏္ ေအာက္ေျခတြင္ အရညအ္ေသြးနိမ့္ သတၱ်ဳရိ င္းမ်ားႏွင့္ ေအာကစ္ီဂ်င္ဓာတတ္ိ း 

သတၱ်ဳရိ င္းမ်ားကိ  (30mm)ခန္႔ ႀကတိ္ခြြဲျခင္း၊ ေျမဆလီႊာေအာက္ခံျဖင့္ Plastic Sheet ဇလားပ အံခင္း 

အတြင္းသိ ႔ ေအာက္ခသံြဲမ်ားခလံ်က္ ႀကတိ္ခြြဲၿပီးသတၱ်ဳရိ ငး္မ်ား ျဖန္႔ခင္းေဆာင္ရြကသ္ည္။ ယင္း၏ 

အက်ယအ္ဝနး္မွာ (၁၅ x ၁၅)ေပျဖစၿ္ပီး ယငး္အေပၚသိ ႔ ဆိ င္ယာႏိ က္ေပ်ာ္ရည္မ်ား ပက္ျဖန္းေစလ်က္ 

ေရႊႏွင့္ဓာတ္ျပ်ဳေစၿပီး စးီထြကလ္ာေသာ ဆိ င္ယာႏိ ကေ္ပ်ာ္ရည္မ်ားကိ  (၄x၁၀)ေပ ကန္မ်ားျဖင္ ့ စ ယ ၍ 



 

ပန္႔ျဖင့္ျပန္လည္ စ ပတ္ငလ္်က္ ေရႊေဆာငဆ္ိ ငယ္ာႏိ က ္ ေပ်ာ္ရည္မ်ားကိ  ဓာတ္ၾကြကာဗြန္စည္မ်ား 

အတြင္းျဖတသ္န္းေစ လ်က ္ ေရႊကိ ဖမ္းယ ၿပးီ ျပနထ္ြကလ္ာေသာ ဆိ င္ယာႏိ က္ေပ်ာ္ရည္မ်ားကိ  သတၱ်ဳရိ င္း 

စ ပ ျံပင္ညီသိ ႔ ျပန ္လညပ္ကဖ္်န္းေစသည္။ ေပ်ာ္ရည္ pH ကိ  ၉ တြင္ရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာငရ္ြကသ္ည။္ 

ယင္းသိ ႔ (၁၅) ရက္ ေဆာင္ရြက္ၿပးီေနာက္ ဓာတ္ၾကြကာဗြန္မ်ားကိ  ထ တ္ယ လ်က္ေရႊေလွာ္ျခင္းႏွင့္ 

ေရႊသန္႔စင္ျခင္းကိ  ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာငး္သိရသည္။  

 

 

  

Pauk Si Geologist
Typewritten text
ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ စံုခ်က္ကန္ျဖင့္ ေရႊဖမ္းယူျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား



 

  

ပ  ံ(၃.၅) ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပက္ြက ္စ ပ ခံ်ကက္နျ္ဖင့္ ေရႊဖမး္ယ ျခငး္ စြန္႔ပစေ္ရ ႏွင့္ စြန္႔ပစေ္ျမစာမ်ားထားရွမိႈ ျပပံ  

၃-၂။ စမီကံနိး္မ ွထြက႐္ုံးွလိာမည္႔ စြန္႔ပစပ္စၥညး္မ်ား  

၃-၂-၁။ စြန္႔ပစေ္ျမစာမ်ား၊ စြန္႔ပစေ္က်ာကတ္ းံမ်ား ထြကရ္ွႏိိ ငမ္ႈ ခန္႔မနွး္ျခငး္  

သတၱ်ဳသိ ကက္ြက္ (Ore Block) မ်ားကိ  တညေ္နရာ၊ အလ်ား၊ အနံ၊ အနက္ေပ တကိ်စြာပ ံေဖာ္ 

တြက္ခ်က္ႏိ င္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ တ းေဖာ္ေရးလ ပ္ငနး္မ်ား ေဆာင္ရြကစ္ဥတ္ြင္ သတၱ်ဳရိ င္းသိ ကတ္ းေဖာ္ ရရိွ 

မႈတန္ခ်ိန္ပမာဏႏွင္ ့ မလိ လားအပသ္ည့္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ (Waste Rock) မ်ား၊ ေျမဆလီႊာ (Soil) မ်ား 

ဖယ္ရွားရမည့္ တန္ခ်ိန္၊ ထ ထည္ပမာဏကိ  တြက္ခ်က္ရရွႏိိ င္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ေယဘ ယ်အားျဖင့္မ  

ေျမေအာကတ္ းေဖာကမ္ႈ လ ပ္ငန္းစဥတ္ြင္ သတၱ်ဳရိ င္းဇ ံမ်ားသိ ႔ ခ်ဥ္းကပလ္ႈိဏ္ မ်ား၊ ပိ ႔ေဆာငဆ္က္သြယ္ေရး - 

သယ္ယ ေရး လမ္းေၾကာင္းလိႈဏ္မ်ား တ းေဖာက္ျခငး္တိ ႔မွ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ တ းံမ်ား ထြကရ္ွိေပသည္။ 

စ းစမ္းရွာေဖြေရးအတြက္ တ းေဖာက္ျခင္းကာလတြင္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ား မ်ားျပားလ်က္ သတ်ၱဳရိ င္းဇ မံ်ား 

ေတြ႔ရွိတြက္ခ်က္ၿပီး ထ တလ္ ပ္မႈကာလတြင္ နည္းေပမည္။ သိ ႔ရာတြင္ သတၱ်ဳတြင္း တ းေဖာ္ထ တလ္ ပ္မႈ 

ကာလတြင္လညး္ လ ပက္ြက္သစမ္်ား၊ သတၱ်ဳေၾကာတိ းခ်ြဲ႕ရွာေဖြမႈမ်ားတြင္ အၿဖ်ဳံးေက်ာက္မ်ား 

တ းေဖာ္စြန္႔ပစ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။  

တ းေဖာက္ၿပီးလ ပက္ြကမ္်ား ႀကံ့ခိ င္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယက္င္းရွငး္ေရးအတြက္ ေျမအစား ျပန္ဖိ ႔ 

ျခင္း (Back Filling)ကိ လည္း ေဆာငရ္ြက္ရမည္ျဖစ္ေပရာ ေျမေအာကတ္ းေဖာ္ျခင္းမွ သတၱ်ဳရိ ငး္တ းေဖာ္ရ 

ရွိမႈႏွင္ ့စြန္႔ပစ္ေက်ာက္အခ််ဳိးမွာ (၁ း ၂ ±) ျဖစ္ႏိ င္ပါသည။္ တ းေဖာက္ၿပီး ေျမဧရယိာ ျပန္လညထ္ ေထာင္ျခင္း 

(Rehabilitation) အစအီစဥမ္်ား ေရးဆြြဲေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ သိ ႔ျဖစ္ေပရာ သတၱ်ဳရိ ငး္တ းေဖာ္ေရးလ ပင္န္းမွ 



 

စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ႏွင့္ ေျမဆလီႊာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန ္ (၅ဝ,ဝ၀ - ၇ဝ,ဝ၀) ခန္႔အတြင္း ရွိႏိ င္ပါသည္။ 

သတၱ်ဳရိ င္းတ းေဖာ္ထ တလ္ ပေ္ရး ရည္မွန္းခ်ကတ္ြင္ ေဖာ္ျပပါအတိ င္း ခန္႔မွန္းမႈအရ တစႏ္ွစ္လွ်င္ ေျမဆလီႊာႏွင့္ 

စြန္႔ပစ္ေက်ာကတ္န္ခ်ိန ္ (၅ဝ,၀၀ မွ ၇ဝ,ဝဝ) ခန္႔အတြင္း ရွိႏိ င္သျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခ ႏွစ ္အထ ိ ခြင့္ျပ်ဳထားသည္ ့

တ းေဖာ္ေရးသက္တမ္း ကာလအတြင္း ေျမဆီလႊာႏွင့္ အၿဖံ်ဳးစြန္႔ပစ္ေက်ာက ္တန္ခ်နိ္မ်ား ကိ  (၃,၀၀၀၀ မွ 

၃,၄၀၀၀) အထိ စြန္႔ပစ္ရန္အလားအလာ ရွိေနပါသည္။ 

 

၃-၂-၂။ သတ်ၱဳရိ ငး္သန္႔စငစ္ကရ္ စံြန္႔ပစပ္စၥညး္မ်ား  

၃-၂-၂-၁။ စကရ္ စံြန္႔ပစအ္နယမ္်ား  

ေဖာ္ျပပါ တ းေဖာ္ထ တလ္ ပသ္န္႔စင္ေရး ရည္မွန္းခ်ကအ္ရ သတ်ၱဳရိ င္းသန္႔စင္ေရး စက္ရ ံမစွြန္႔ပစ ္

အနည္ႏွင္ ့ေရႊသတ်ၱဳရိ င္းအပ မံွ ေရႊခ်ကယ္ ျခင္း (Heap Leaching Pads)မ်ားမ ွတစ္ႏွစ္လွ်င္ စြန္႔ပစ ္အ နည ္

(Tailings) မွာ တနခ္်ိန ္ ၈၅ဝ,ဝ နီးပါးထြက္ရွိမည ္ ျဖစ္ပါသည္။ သတၱ်ဳရိ င္းတ းေဖာ္ထ တ္လ ပေ္ရး 

ရည္မွန္းခ်ကအ္ရ သတၱ်ဳရိ ငး္သန္႔စင္ေရး စက္ရ မံွ တႏွစ္လွ်င္ စြန္႔ ပစ္အနည္ႏွင္ ့ စြန္႔ပစ္အနယတ္နခ္်ိန္ 

(၈၅၀၀)ခန္႔ စြန္႔ပစ္မည္ျဖစရ္ာ သတၱ်ဳတြင္း ခြင့္ျပ်ဳမိန္႔ သကတ္မ္း ၂ဝ၁၈ ခ ႏွစ္အထိ တန္ခ်နိ္ (၄၂၅၀၀)ခန္႔ 

အနည္းဆ ံး စြန္႔ပစ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည။္ 

 

၃-၂-၂-၂။ စက႐္ုံး စံြန္႔ပစေ္ရမ်ား  

သတၱ်ဳ႐ုံး ိင္းသန္႔စင္စက္႐ုံး တံြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရဂါလံ ၆,၆၀၀,၀၀ ကိ အသ ံးျပ်ဳၿပီးေနာက ္ စက္႐ုံး  ံ

စြန္႔ပစ္အနယက္နအ္ဆင္႔ဆင္႔မွ ေရၾကညက္ ိ စြန္႔ပစ္မည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္စဥ္စြန္႔ပစ္ေရ ၆,၆၀၀,၀၀ ဂါလခံန္႔ 

႐ုံးွိမည္ျဖစ္ၿပးီ စီမကံိန္းသကတ္မ္း ၅ ႏွစ္တြင္ စြန္႔ပစ္ေရစ စ ေပါငး္ ၃,၃၀၀,၀၀၀ ဂါလကံ ိ ဧရိယာအတြင္း 

သဘာ၀ေရစးီေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာင္း) အတြင္းသိ ႔ စြန္႔ပစ္မည္ျဖစသ္ည္။ 

၃.၃ ။ အသံ းျပ်ဳမည့္စကယ္ႏၱရားစာရငး္ ႏွင္ ့ေလာငစ္ာဆသီံ းစြြဲမႈ 

ခြဲၾကီးခြြဲစက ္  (၂) စီး                အမႈံၾကတိ္စက ္   (၆) စီး 

 မီးစက ္            (၁၄)လံ း              ေလမႈတ္စက္                                (၇)လ းံ                      



 

ေရစ ပ္စက္                  (၂)လ ံး 

 ႏွစ္စဥ္ေလာင္စာဆီ လိ အပ္ခ်က္မွာ (၉၈၄၀)ဂါလံျဖစ္ပါသည္။ 

၃.၄ ။ အသံ  းျပ်ဳမည့္လ ပသ္ားအငအ္ား 

ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္ပါ ဝနထ္မ္းမ်ားကိ  ခန္႔အပ္ေဆာင္ရြကခ္ြဲ့ပါသည္။  

မန္ေနဂ်ာ   (၁) ဦး   တာဝန္ခ ံ   (၂) ဦး 

လ ပ္ငနး္ႀကးီၾကပ ္  (၁၂) ဦး                  လ ပက္ြကက္ၽြမး္က်ငလ္ ပသ္ား (၄၃) ဦး                            

စက္ျပင ္   (၂) ဦး                    အေထြေထြလ ပ္သား          (၁၂၅)ဦး  

လံ ျခံ်ဳေရး   (၂၅) ဦး 

ဆက္လက၍္လည္း လ ပ္ငနး္ခြင ္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွငး္ေရးအတြက ္ HSE officer ႏွင့္ သဘာဝ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထမိ္းသိန္းေရးအတြက္ ပညာရွင္မ်ားကိ  ခန္႔အပ္ေဆာင္ရြကသ္ြားမညျ္ဖစပ္ါသည္။ 

လ ပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္ခ်ိနမ္ွာ ေန႔ ႏွင့္ည ႏွစ္ဆိ ငး္ခြြဲ၍လ ပက္ိ င္ေဆာငရ္ြက္ၿပီး 

လ ပ္ငနး္ခြငအ္ခ်ိန္ဇယားမွာ   ေအာက္ပါအတိ င္းျဖစ္ပါသည္။  

(၁) နံနက ္၆းဝဝ နာရ ီမွ နံနက္ ၁၁းဝဝ နာရအီထ ိ။  မြန္းတည့္ ၁၂းဝဝ နာရီ မွ ညေန ၅းဝဝ နာရီအထ ိ

(၂) ညေန ၆းဝဝ နာရီ မွ ည ၁၁းဝဝ နာရီအထ ိ ။  ည ၁၂းဝဝ နာရီ မွ နံနက္ ၅းဝဝ နာရီအထိ   

၄။ ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပင္နး္၏ လကရ္ိွပတဝ္နး္က်ငအ္ေျခအေနကိ ေလလ့ာျခငး္ 

၁။ လ ပ္ကြကအ္နီးတြင္ တည္ရွိေနေသာ ေက်းရြာမွ သကဆ္ိ င္ရာ တာဝန္ရိွသ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံ ကာ     

    လ မႈစီးပြား အေျခအေနကိ  ေလလ့ာျခငး္ႏွင့္ စိ းရိမ္ပ ပန္မႈမ်ား၊ အႀကေံပ်ားခ က္မ ာ်ားရယူျခင်္ား။ 

၂။ တ်ူားေဖာ္ေရ်ားလိုပက္ြက၊္ သက္ေရာက္ဳိႏိုင္ေျခရိ ေသာ ေနရာအန်ီားတြင္        



 

        ေလထိုအေျခအေန၊ ဆူညံမႈ၊ မ ာ်ားကိို ေလ့လာေကာကယ္ူျခင္်ား။ 

၃။ တ်ူားေဖၚေရ်ားလိုပက္ြက္၊ ဝန္ထမ္်ားမ ာ်ားေနထိိုင္ရာေနရာ ဳႏ င့္   ရံို်ားဝင္်ားေနရာ   မ ာ်ားတြင ္  

      လိုပ္ငန္်ားခြင္ေဘ်ားအဳၱႏရာယက္င္်ားရ င်္ားစြာေဆာင္ရြက္မႈ ရိ /မရိ ွ ႏွင့္ ပတ္ဝနး္က်ငအ္ားသက္ႏိ င္ 

ေျခရိ ွ   

     ေသာစြန္႔ပစ္ ျခငး္မ်ား ရိ/ွမရွိ ေလ့လာျခင္း။ 

၄။ က မၸဏီ၏ က်န္းမာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေလလ့ာျခင္း။ 

၅။ လ ပက္ြက္အနးီ သဘာဝပတ္ဝနး္က်င္အေချအေနကိ  ေလလ့ာျခငး္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ျပန္လညစ္ိမ္း  

     လန္းစိ ျပည္ေရးအတြက ္စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ  ေလလ့ာျခငး္။ 

 

၅။ မ ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင္႔ အဖြြဲ႔အစည္း ဆိ င္ရာမ ေဘာင္မ်ား 

၅.၁။ ဥပေဒႏွင္ ့အ ပခ္််ဳပေ္ရးမ ေဘာငမ္်ား 

ဤစီမံကိနး္ကိ  သတ္မတွထ္ားေသာ စံႏႈနး္မ်ားႏွင္ ့ျပန္လည္စမ္းစစ္ခြဲ့ရာတြင္- 

- ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊နည္းဥပေဒႏွင့္ လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းမ်ား 

- ဤလ ပ္ငနး္ႏွင့္ပတသ္က၍္ သက္ဆိ ငေ္သာ ျမန္မာႏိ င္တြင္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ႏွင္ ့

လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းမ်ား 

- အျပည္ျပညဆ္ိ ငရ္ာ ေငြေၾကးရနပ္ံ ေငြအဖြြဲ႕မ ွ လိ က္နာေဆာင္ရြက္ေနေသာ စံသတ္မတွ္ခ်က္မ်ား 

(IFC PSs)ကိ  စထံားစမး္စစထ္ားပါသည။္ 

ဤစီမံကိနး္ႏွင့္ပတသ္တ၍္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လ မႈဝန္းက်င္ရႈေထာင့္အသီးသီးအတြက ္

ျမန္မာႏိ င္ငံတြင္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင္ ့ အျပည္ျပညဆ္ိ ငရ္ာစႏံႈန္းမ်ား ေကာင္းမြန ္

ေသာစီမခံန္႔ခြြဲမႈက်င့္စဥ္မ်ားကိ  ရွငး္လင္းစြာသိရိွေစရန္ႏွင့္ လိ က္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (သိ ႔) 

ေဆာင္ရြက္ပံ လမး္စဥ္မ်ားကိ  နားလညေ္စရန ္ေအာက္ပါအခန္းမ်ားတြင္ တင္ျပထားပါသည္။ 

 



 

၅.၁.၁ ။ ျမနမ္ာႏိ ငင္တံြငျ္ပဌာနး္ထားေသာဥပေဒမ်ား 

 ၁၉၉၄ ခ ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိ င္ငံ၏ အမ်ိ်ဳးသားပတဝ္န္းက်င္ဆိ င္ရာမ ဝါဒသည္ ျမန္မာႏိ င္ငံ၏ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိ င္ရာ ျပဌာန္းဥပေဒမ ေဘာငအ္တြက ္ အေျခခံျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ 

ျပည္သ ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိ ငရ္ာဥပေဒမ်ားျပဌာန္းႏိ င္ရန္ႏွင့္ ျမနမ္ာ့သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င ္

ထိန္းသိမ္းႏိ င္ရန ္ အစိ းရကိ  လ ပ္ပိ င္ခြင့္အာဏာရိွေစရန ္ ၂ဝဝ၈ ျမန္မာႏိ င္ငံဖြြဲ႕စည္းပံ  အေျခခံဥပေဒျဖင့္ 

ေထာက္ခထံားပါသည။္ ထိ ႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည ္ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကိ (၂ဝဝ၂)ကိ  

ျပဌာန္းခြဲ့ၿပီး ေအာက္ပါပံ အတိ င္း လိ က္နာေဆာငရ္ြက္ရန ္ တာဝနယ္ ထားပါသည္။ ယခ အခါ 

သဘာဝသယဇံာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကးီဌာန [Ministry of Natural Resoueces and 

Environmental Conservation (MONREC) ] မွ တာဝနယ္ ထားပါသည္။ 

 ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) - Polluter pays principle- ကိ  အေျခခ ံထားပါသည။္ 

ယခင ္ (MOECAF) ယခ  (MONREC) သည ္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိ င္ရာထိခိ က္မႈမ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ 

ရန္ပံ ေငြထားရိွရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါသည။္ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမ ေဘာင္ကိ အားျဖည့္ေသာအားျ

ဖင့္ပတ္ဝန္းက်ငႏွင္ ့ ေဒသခလံ ႕အဖြြဲ႕အစည္းအေပၚ ညစ္ညမ္းေစျခငး္၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင္ ့

အျခားအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ထိခိ က္ခံစားရ သ မ်ားကိ  တာဝန္ယ ေစမႈပံ စံျဖင့္ ဥပေဒမ်ား ထားရိပွါသည္။ 

  

 

 

   



 

 

ပံ  (၅.၁.၁.၁) သယဇံာတႏွင့္ သဘာဝပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရးေကာ္မတ၏ီ ဖြြဲ႕စညး္ပံ k 

 

ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၂ ) ၏ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားကိ  ပ ဒမ္ ၃ တြငျ္ပဌာနး္ထားသည ္မာွ- 

- စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလ ပ္ငနး္စဥ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝနး္က်ငထ္ိနး္သမိ္းေရးဆိ ငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ား စနစ္တက် 

ေပါင္းစပေ္ဆာင္ရြက္ရန္ အလိ ႔ငွာ အေျခခံမ မ်ား ခ်မွတႏိ္ င္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပ်ဳလ ပ္ႏိ င္ရန္၊ 

- ပစၥ်ဳပ္ပန္ႏွင္ ့ အနာဂတ္မ််ိဳးဆက္မ်ား၏ အက််ိဳးအတြက ္ ေကာင္းမြနၿ္ပီး သန္႔ရွင္းသည့္ ပတ္ဝနး္က်င ္

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ သဘာဝယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကိ  ထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရွာက္ႏိ င္ရန္၊ 

 

- ဆ တ္ယ တ္ေပ်ာက္ကြယ္စျဖစ္ေနေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားကိ  ျဖစ္ႏိ င္သမွ်ျပန္လညေ္ဖၚထ တ္ရန္၊  

- သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့နညး္ဆံ းရံႈးမႈမ်ားကိ  တားဆီးေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ ္

အက်ိ်ဳးရိွစြာ အသံ းျပ်ဳႏိ င္ေရးအတြက္ စၤမံေဆာင္ရြက္ႏိ င္ရန္တိ ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ပ ဒမ္ ၄ တြင ္ပတ္ဝန္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရးအတြက္ သယံဇတႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ႏွင့္ လ ပ္ပိ င္ခြင့္မ်ားကိ  ေအာက္ပါအတိ င္း 

ျပဌာန္းထားပါသည္။ 



 

- စက္မႈလ ပ္ငနး္၊ စိ က္ပ်ိ်ဳးေရးလ ပင္န္း၊ ဓါတသ္တၱ်ဳတ းေဖာ္ေရးလ ပ္ငန္း၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ 

ပစ္ေရးလ ပ္ငနး္ (သိ ႔မဟ တ္) အျခားေဘးအႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ား ထ တလ္ ပ္သံ းစြြဲရာမ ွ

ထြက္ရိွလာႏိ င္ေသာ စြန္႔ပစ္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ား၏ အမ်ိ်ဳးအစားႏွင္ ့

အတန္းအစားမ်ားကိ  သတ္မတွ္ျခငး္၊ 

- ပတ္၀နး္က်င္ကိ  လကင္င္း၊ေရတိ ေရရွည္တြင္ သသိာထင္ရွားစြာ ထခိိ က္ေစႏိ င္ေသာ 

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ ပစၥည္းမ်ာ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ားသတ္မတွ္ျခင္း၊ 

- အဆပိ္အေတာက္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ားပါဝငသ္ည့္ စြန္႔ပစ္အဆိ ငအ္ခြဲ၊ စြန္ႊပစ္အရည္၊ 

ထ တ္လႊတအ္ခိ းအေငြ႕ ပစၥည္းမ်ားအား ျပ်ဳျပင္သန္႔စငေ္ရးအတြက္ လိ အပ္သည့္ စက္ရံ မ်ား၊ 

စခန္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးကိ  တိ းျမငွ့္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ 

- စက္မႈနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အျခားလိ အပ္ေသာေနရာ၊ အေဆာကအ္အံ မ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ေရ 

သန္႔စင္မႈဆိ ငရ္ာ စည္းကမး္မ်ားသတမ္ွတ္ျခင္း၊စက၊္ ယာဥ္၊ ယႏၱရားမ်ားက ထ တလ္ႊတ္မႈဆိ င္ရာ 

စည္းကမ္းမ်ားသတ္မတွ္ျခင္း၊ 

- အစိ းရဌာန၊ အဖြြဲ႕အစည္း (သိ ႔မဟ တ္) ပ ဂ ်ဳလိတ္စ္ဦးဥးီက ျပ်ဳလ ပ္မည့္ စီမံခ်က ္ (သိ ႔မဟ တ္) 

လ ပ္ေဆာင္မႈသည ္ ပတ္ဝန္းက်ငက္ိ  သသိာထင္ရွားစြာ ထိခိ က္ႏိ င္ေစျခင္း ရိွ မရိ ွ ႏွင့္ဆက္လ်ဥ္း၍ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈဆန္းစစ္သည့္ စနစ္ႏွင္ ့လ မႈေရးအရ ထိခိ က္မႈ ဆနး္စစသ္ည့္ စနစ္တရပ္ကိ  

ထိခိ က္မႈစနစတ္ရပ္ကိ  ခ်မတွ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

- ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈတြင ္ ပတ္ဝနး္က်ငက္ိ  ညစ္ညမ္းေစသ က ေပးေလ်ာ္ေစရန္၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္လ ပ္ေဆာငမ္ႈစနစ္မွ အက်ိ်ဳးအျမတ္ရရိွသည့္ အဖြြဲ႕အစည္းက 

ရန္ပံ ေငြထည့္ဝင္ေစရန္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထ တယ္ ေရာငး္ဝယ္ သံ းစြြဲသည့္လ ပ္ငနး္မ်ားမွ 

အက်ိ်ဳးအျမတ္၏ တစတိ္တပိ င္းအား ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိနး္သိမ္းေရး လ ပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ေစရန ္

စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း၊ 

ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရးဥပေဒ၊ ပ ဒမ္ ၁၃ တြင ္ ဝန္ႀကီးဌာနသည ္ ေကာ္မတီ၏ လမး္ညႊန္ခ်ကအ္ ရ 

ေအာက္ပါလ ပ္ငနး္ကစိၥရပ္မ်ားတါင္ မိမိဝန္ႀကးီဌာနကိ ယ္တိ င္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိ ငရ္ာအစိ းရဌာန၊ 



အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း၍ျဖစ္ေစ ပတ္ဝန္းက်င္ထိနး္သိမ္းေရးအတြက္ ဘက္စံ ေစာင့္ 

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးစနစထ္ားရိွ၍ အေကာငအ္ထည္ေထာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

ပတ္ဝနး္က်င္ကိ  သသိာထငရ္ွားစြာ ထိခိ က္ေစမည့္ စိ ကပ္်ိ်ဳးေရးလ ပင္န္းသံ း ဓါတ ပစၥည္းမ်ား ကိ  

အသ းံျပ်ဳျခင္း 

စက္မႈလ ပ္ငနး္မ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းပစၥည္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ား သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင ္ ျခင္း၊ 

သိ ေလွာင္ျခငး္၊ အသံ းျပ်ဳျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္ျခငး္၊ 

သတၱ်ဳ၊ စက္မႈတြင္းထြကက္ န္ၾကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတ းေဖာ္ထ တလ္ ပသ္န္႔စင္ျခင္း 

လ ပ္ငနး္မ်ားမွ ထြကေ္ပၚလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ  စြန္႔ပစ္ျခင္း 

အညစအ္ေၾကးစြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ သန္႔စင္ေရးဆိ င္ရာ လ ပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခငး္ 

ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးႏွင့္ တည္ေဆာကေ္ရးလ ပင္န္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အျခားလိ အပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်ငလ္စလ္မ္းမႈဆိ ငရ္ာ လ ပင္န္းကစိၥရပ္မ်ား ေဆာငရ္ြက္ျခင္း 

 

ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စီမကံိန္းအဆိ ျပ်ဳသ  (သိ ႔မဟ တ္) ပိ င္ရငွ္၏ တာဝန္မ်ားကိ  ပ ဒ္မ 

၁၄၊ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ တိ ႔အတြက္ ေအာက္ပါအတိ င္းျပဌာန္းထားပါသည္- 

ပ ဒမ္ ၁၄ - ညစ္ညမ္းမႈကိ  စတင္ျဖစေ္ပၚေစသ သည္ ပတ္ဝနး္က်ငတ္ြင္ ညစ္ညမ္းမႈကိ ျဖစ္ေစသည့္ 

ပစၥည္းမ်ားကိ  သတ္မတွ္ထားသည့္ ပတ္ဝနး္က်င္အရည္အေသြးစခံ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အည ီ

သတ္မွတခ္်က္မ်ားအတိ င္း သန္႔စင္ျခင္း၊ ထ တလ္ႊတ္ျခငး္၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း ႏွင့္ စ ပံ ျခင္းမ်ားျပ်ဳလ ပရ္မည္။ 

ပ ဒမ္ ၁၅ - ညစ္ညမ္းမႈကိ  စတင္ျဖစ္ေပၚေစသည့္  လ ပ္ငန္း၊ပစၥည္း (သိ ႔မဟ တ္) ေနရာတခ ခ ၏ ပိ င္ရွင ္

(သိ ႔မဟ တ္) သကဆ္ိ င္သ သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစည္မ္းမႈမ်ားကိ  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္၊ 

ထိန္းခ််ဳပ္ရန၊္စီမံခန္႔ခြြဲရန္၊ ေလ်ာ့ခ်ရန္ (သိ ႔မဟ တ္) ပေေပ်ာကေ္စရန၊္ လ ပ္ငန္းခြင ္ ေထာကက္ ျပ်ဳ ပစၥည္း 

(သိ ႔မဟ တ္) ထိနး္ခ််ဳပေ္ရးပစၥည္းကရိယာကိ  တပဆ္င္ျခငး္ (သိ ႔မဟ တ္) သံ းစြြဲရမည္။ ယင္းသိ ႔ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပ်ဳႏိ င္ပါက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ပတ္ဝနး္က်င္ကိ  မထိခိ က္ေစေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အည ီစြန္႔ပစ္ႏိ င္ရန္ စစီဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



ပ ဒမ္ ၁၆- စကမ္ႈနယ္ေျမရိွ လ ပ္ငနး္မ်ားကိ ျဖစ္ေစ၊ အထ းစီးပြားေရးဇ နရ္ိွ လ ပ္ငန္းကိ ျဖစ္ေစ၊ ဝန္ႀကီးဌာနက 

သတ္မွတသ္ည့္ လ ပ္ငနး္အမ်ိ်ဳးအစားကိ ျဖစ္ေစ လ ပ္ကိ င္ေဆာငရ္ြကသ္ည့္ ပ ဂ ိ်ဳလ ္ (သိ ႔မဟ တ္) 

အဖြြဲ႕အစည္းသည-္ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြြဲေရး၊ ျပ်ဳျပငသ္န္႔စင္ေရး၊ အပါအဝင ္ ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးအတြက္ 

သက္ဆိ ငရ္ာ စ ေပါင္းအစအီမတံြင္ သတ္မတွသ္ည့္ ေငြ (သိ ႔မဟ တ္) ပစၥည္းထည့္ဝင္၍ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွသည္။ 

သက္ဆိ ငရ္ာစက္မႈနယ္ေျမ၊ အထ းစီးပြားေရးဇ န၊္ႏွင္ ့ လ ပ္ငနး္အဖြြဲ႕အစည္းအလိ က္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးအတြက ္ သတ္မတွသ္ည့္ အသံ းျပ်ဳခ (သိ ႔မဟ တ)္ စီမံခန္႔ခြြဲမႈ 

က နက္်စရတိက္ိ  ထည့္ဝင္ရမည္၊ 

သက္ဆိ ငရ္ာ စကမ္ႈနယေ္ျမ၊ အထ းစးီပြားေရးဇ န ္ (သိ ႔မဟ တ္) လ ပ္ငန္းအလိ က ္

ပတ္၀နး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးအတြက္ ထ တ္ျပန္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်ကမ္်ားကိ  

လိ က္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးေကာ္မတသီည ္ ျပည္ေထာင္စ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္းေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး 

အလ ပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမး္အငဝ္န္ႀကးီဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်ငထ္ိန္းသိမး္ေရးဝန္ႀကးီဌာန စသညတ္ိ ႔မွ ကိ ယ္စားလ်ယ္မ်ားအပါအဝင ္အဖြြဲ႕ဝင ္၃၇ ဦးျဖင္ ့ဖြြဲ႕စည္းထားၿပီး 

၄င္း၏တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားမွာေအာက္ပါအတိ င္ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) အေထြအေထြစီမခံန္႔ခြြဲမႈ 

 - ဆိ းက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈအားလံ းကိ  ေဖာ္ထ တသ္တ္မတွရ္န္၊ ထိန္းခ််ဳပ္ရန၊္ တာဆီးကာ ကြယ္ရန ္

(သိ ႔မဟ တ္) ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လ ပထ္ံ းလ ပန္ည္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႕ခြြဲမႈစနစ္မ်ား 

- ပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိ င္ရာႏွင့္ လ မႈဝနး္က်င္ ကတိကဝတအ္ားလံ းကိ  လိ က္နာေဆာငရ္ြက္ရန ္ ေသခ်ာေစသည့္ 

လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းမ်ား၊ 

- စီမံကနိ္းလ ပ္ငန္းအဆင့္အလိ က ္ ပတ္၀န္းက်ငစ္ီမခံန္႔ခြြဲမႈအစီအစဥ္ (တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္ႏွင့္ 

လ ပ္ငနး္လညပ္တေ္ဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စမီံခန္႔ခြြဲမႈ အစအီစဥ ္ (သိ ႔မဟ တ္) 



 

တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္ (သိ ႔မဟ တ္) လ ပင္န္းလည္ပတ္မႈအဆင့္ ပတ္ဝနး္က်င္စမီ္ံခန္႔ခြြဲမႈအစအီစဥ္) 

တိ ႔တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ  အေကာငအ္ထည္ ေဖၚရန္ လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းမ်ား 

- စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိ င္ရာႏွင့့္ လ မႈေရးဆိ င္ရာေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ား တိ းတက္ေစရနလ္ ပထ္ံ း 

လ ပ္နည္းမ်ား 

- ပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိ င္ရာႏွင့္ လ မႈေရးဆိ င္ရာ အရညအ္ခ်င္းျပည့္ဝေသာ ပ ဂ ိ်ဳလ္မ်ား ပါဝငသ္ည့္ အဖြြဲ႕အစညး္ 

- စာရြက္စာတန္းမတွတ္မ္းထားရိွျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္   မ်ား 

ထ တ္ေဖာ္ျခင္း လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းမ်ား 

(ခ) ထ တလ္ႊတမ္ႈမ်ား 

- ခြင့္မျပ်ဳသည့္ထ တလ္ႊတ္မႈမ်ား 

လ ပ္ငနး္အမ်ိ်ဳးအစား၊ျဒပ္ပစၥည္း၊ ဝနအ္ား၊ စ စည္းမႈ၊ ႏႈန္း၊ အခ်ိနက္ာလ၊ အႀကိမ္၊ ရာသီဥတ ၊ 

စီမံကိနး္အဆင့္လိ က္ထ တလ္ႊတ္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏ 

- ထ တ္လႊတ္ရနသ္တ္မတွ္ေနရာမ်ား 

- ထ တ္လႊတ္မႈပံ စံႏွင့္ ၾကားခမံ်ား 

- ေရာက္ရိွမည့္ (သိ ႔မဟ တ္) လက္ခံမည့္ ေနရာ 

- ပတ္ဝနး္က်င္အရည္အေသြး စံခ်ိနစ္ံညႊန္းအေပၚေဆာင္ရြက္မႈ  

- လိ က္နာေၾကာငး္သတ္မတွဆ္ံ းျဖတ္ရန ္စာရငး္အင္းဆိ ငရ္ာနည္းစနစမ္်ား 

(ဂ) စြမ္းအင္ႏွင္ ့ သဘာဝသယံဇာတမ အရင္းအျမစ္မ်ား သံ းစြြဲမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သံ းစြြဲမႈပမာဏ၊ 

သံ းစြြဲသည့္အမ်ိ်ဳးအစား၊ သံ းစြြဲသည့္အရင္းျမစ္မ်ား၏ မ ရင္တည္ေနရာ၊ သံ းစြြဲမႈႏႈန္း၊ သံ းစြြဲမႈ၏ထိ 

ေရာက္မႈႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထ တလ္ ပ္မႈ 

(ဃ) ညစ္ညမ္းမႈတာဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္စပါလ်ဥး္၍ ညစ္္ညမမႈကိ  တားဆီးကာကြယ္ရန ္ (သိ ႔မဟ တ္) 

တားဆီးကာကြယ္ရန ္ လကေ္တြ႕ေဆာငရ္ြက္ရန္မျဖစ္ႏိ င္ပါက ညစ္ညမ္းမႈကိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 

ညစ္ညမ္းမႈအႏၱရာယက္ိ  တားဆီးကာကြယ္ရန ္ (သိ ႔မဟ တ္) အနည္းဆံ းျဖစ္ေစရန္ ထ တ္လ ပ္ျခင္း 

(သိ ႔မဟ တ္) တညေ္ဆာက္ျခငး္စနစ္မ်ား (သိ ႔မဟ တ္) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသိ ေလာွင္သိမး္ဆညး္ျခင္းႏွင့္ 

ျပ်ဳျပငသ္န္႔စင္ျခင္း၏ ထေိရာက္မႈ  



 

(င) သဘာဝထိန္းသိမး္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြြဲမႈ 

- လ ပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ (သိ ႔မဟ တ္) မ်ိ်ဳးစိတမ္်ားအား ထနိ္းသိမး္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လညတ္ည္ေဆာက္ေထာင္ထိန္းသိမး္ျခင္း 

- ေသခ်ာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ မ်ိ်ဳးစိတမ္်ားအေပၚ ဆိ းက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား တားဆီးရန ္

(သိ ႔မဟ တ္) ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပတဝ္န္းက်ငထ္ိ္န္းသိမး္ေရး ဆိ င္ရာ ေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ား ၏ ထေိရာက္မႈ 

- ဇီဝမ်ိ်ဳးစံ မ်ိ်ဳးကြြဲမ်ားထိန္းညိွျခင္း 

(စ) ယဥ္ေက်းမႈဆိ င္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစေ္နရာမ်ား၊ ပံ စံမ်ားႏွင္ ့

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသ ေတသနဆိ င္ရာ ရွာေဖြေလ့လာမႈမ်ားႏွင္ ့

ပ းေပါငး္ေဆာင္ရြက္ရန ္လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းမ်ား 

(ဆ) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ေဘးအႏၱရာယ္ဖစေ္စေသာ (သိ ႔မဟ တ္) အဆိပအ္ေတာကျ္ဖစ္ ေစေသာ 

ပစၥည္းမ်ား- 

- အမ်ိ်ဳးအစား၊ အတန္းအစား နွင္ ့ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

- စ ေဆာငး္ျခင္း၊သိ ေလာွင္ျခင္း၊ ထိနး္ခ််ဳပျ္ခင္း၊ သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ျခငး္၊ ျပ်ဳျပငသ္န္႔စင္ျခင္းႏွင့္ 

စြန္႔ပစ္ျခင္းဆိ ငရ္ာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား 

(ဇ) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြြဲမႈ 

- ထ တလ္ ပသ္ည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ိ်ဳးအစား၊ အတန္းအစားႏွင့္ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊(အရည၊္ 

အစိ ငအ္ခြဲ၊ေလထ ဆိ င္ရာ) 

- စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စ ေဆာငး္ျခင္း၊သိ ေလွာငျ္ခင္း၊ထိနး္ခ််ဳပ္ျခင္း၊ သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျပ်ဳျပင္မြမး္မ ံ ျခင္းႏွင့္ 

စြန္႔ပစ္ျခင္း နည္းလမး္မ်ားႏွင့္စနစ္မ်ား 

- စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျပနလ္ည္ျပ်ဳျပငထ္ တလ္ ပ္ျခင္း (သိ ႔မဟ တ္) ျပနလ္ညသ္ံ းစြြဲျခင္း 

(စ်) သယယ္ ပိ ႔ေဆာင္မႈႏွင့္ သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ႏိ င္မႈမ်ား  

- သယ္ယ ပိ ႔ဆာင္ႏိ င္သည့္ဆံ ရပ္ေနရာမ်ား 

- စီမံကိနး္ေနရာသိ ႔ႏွင့္ စီမကံနိ္းေနရာမ ွပစၥည္းႏွင့္လ မ်ား သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ႏိ င္သည့္ နည္းလမး္မ်ား 

- ထ တ္က န္ပစၥည္း၊က န္ၾကမ္းပစၥည္း (သိ ႔မဟ တ္) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအတြက္ သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ရန္လမ္း ေၾကာင္း  



 

- သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ႏိ င္ရန္ ထနိ္းခ််ဳပ္ေဆာငရ္ြကခ္်က္မ်ား 

- စီမံကိနး္ေနရာသိ ႔ ႏွင္ ့စီမကံိန္းေနရာမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏ်င့္လ မ်ား သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ႏိ င္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

- ထ တ္က န္ပစၥည္း၊က န္ၾကမ္းပစၥည္း (သိ ႔မဟ တ္) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအတြက္ သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ရန္ လမ္းေၾကာင္း 

- သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ႏိ င္ရန္ ထနိ္းခ််ဳပ္ေဆာငရ္ြကခ္်က္မ်ား 

(ည) လ ပ္ငန္းရပဆ္ိ င္ျခင္း၊ ျပန္လညထ္ ေထာင္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ပတိ္သမိ္းျခငး္ 

- လ ပ္ငနး္ခြင္ေနရာမ်ား၊ လ ပင္န္းခြငဧ္ရယိာႏွင့္ ပတ္ဝနး္က်င္မ်ားႏွင့္ အေထာကအ္က ျပ်ဳမ်ား 

- ရည္ရြယ္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ စံခ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ား 

- လ ပ္ငနး္ခြငအ္ေျခအေနမ်ားႏ်င့္ သံ းစြြဲၿပီးေနာက ္အေျခအေနမ်ား 

- အခ်ိနက္ာလ သတ္မတွ္ျခင္း 

- ထိန္းခ််ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

(ဋ) ထနိ္းခ််ဳပ္ေရးေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ား 

- မေတာ္တဆမ်ားကိ  တားဆီးကာကြယျ္ခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကိ  တ န္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ ျခငး္ 

- မေတာ္တဆမ်ား၊ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင္ ့ ပံ မွန္မဟ တေ္သာလ ပ္ငန္းလည္ပတမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက 

ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမး္မ်ားႏွင့္ လ ပထ္ံ လ ပ္နည္းမ်ား 

- ညစ္ညမ္းမႈတားဆီးရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ  ထိန္းခ််ဳပ္ျခငး္ႏွင္ ့ျပ်ဳျပငထ္ိနး္ သိမ္းျခင္း 

- ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းေရးဇ န္မ်ားတညေ္ဆာက္ျခင္း 

(ဌ) ေစာင္ၾ့ကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

- သတ္မတွ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

- နည္းလမ္းမ်ား 

- နမ နာထ တလ္ ပ္ျခင္း၊ခြြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 

- ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ေနရာမ်ား 

- အႀကိမ ္

- အခ်ိနသ္တ္မတွ္ခ်က္  

- အခ်က္အလက္စီမံျခင္း 



 

- ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား ျပ်ဳျပင္ထိနး္သိမး္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ််ဳပ္ျခငး္ 

- စာရြက္စာတမ္းမ်ား မတွတ္မ္းတငထ္ားရိွျခင္း 

(ဍ) စာရြက္စာတမ္်ားမ ာ်ား မ တတ္မ္်ားတငထ္ာ်ားရိ ျခင္်ားဳႏ င့္ အစအီရင္ခံျခင္်ား 

- မ တတ္မ္်ားထာ်ားရိ ရမည့္အစအီစဥ္ဳႏ င့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည့္ သတမ္ တ္ခ ကဳ္ႏ င့္ ကစိၥရပ္မ ည်ား 

- အမ ိ ်ားအစာ်ားမ ာ်ားဳႏ င့္ နည္်ားလမ္်ားမ ာ်ား 

- အႀကိမ္ဳႏ င့္ အခ နိ္သတ္မ တ္ခ က ္

- အရညအ္ေသြ်ားထိန္်ားခ  ပ္မႈဳႏ င့္ 

- လက္ခံမည့္သူမ ာ်ား 

(ဎ) ေငြေၾက်ားဆိိုငရ္ာ အာမခမံႈ 

- အာမခံမႈအမ  ိ်ားအစာ်ား 

- ပမာဏ 

- အခ ိနသ္တ္မ တ္ခ က ္

-ေလ  ာက္ထာ်ားမႈ 

- အာမခသံူ၏ အမ ိ ်ားအစာ်ားဳႏ င့္ ေငြေၾက်ားပမာဏ 

(ဏ) ဝန္ႀကီ်ားဌာန၏ စစေ္ဆ်ားမႈခံရန္ ရနပ္ံိုေငြ 

- ပမာဏ 

- ေပ်ားေခ သည့္ လိုပထ္ံို်ားလိုပန္ည္်ား 

- အခ ိနသ္တ္မ တ္ခ က္ဳႏ င့္ အႀကမိ ္

(တ) နည်္ားဥပေဒအပိိုဒ္ ၃ဝ အရ ပတ္ဝန်္ားက င္စီမံခန္႔ခြ မႈရန္ပံိုေငြထည့္ဝင္ျခင္်ား 

- ညစ္ညမ္်ားမႈ၊ ထိုတလ္ႊတ္မႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္်ားအတြက္ေပ်ားသြင္်ားျခင္်ား 

- သဘာဝသယံဇာတမ ာ်ား အသံို်ားျပ မႈဳႏ င့္ေဂဟစနစဝ္န္ေဆာင္မႈမ ာ်ားမ  အက  ိ်ားအျမတ္ရရိ မႈ အတြက ္

ေပ်ားသြင္်ားျခင်္ား  စသညတ္ိို႔ျဖစပ္ါသည္။ 

 ျမန္မာဳိႏိုင္ငံတြင္ျပဌါန်္ားထာ်ားေသာအဆိိုပါဥပေဒ၊နည္်ားဥပေဒမ ာ်ားကိို က မၸဏီအေနျဖင့္  ေလ်ားစာ်ားစြာ 

လိိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္်ားျပ မည္ျဖစ္ပါသည္။  



 

၅.၂။ ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိ ကမ္ႈဆနး္စစျ္ခငး္ 

 ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ င္မႈဆန္းစစျ္ခင္းဆိ င္ရာ လ ပထ္ံ းလ ပ္နညး္ (၂ဝ၁၅) တြင္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ ျခင္းအတြက္ လိ အပေ္သာအခ်က္မ်ား သတမ္ွတေ္ဖာ္ျပထားသည့္အျပင ္

ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈ ဆန္းစစ္ျခင္းကိ  ဤသိ ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားပါသည္။- 

 ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ စံ စမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ေလ့လာမႈဧရိယာ၏ 

သက္ရိွဇီဝဆိ င္ရာ၊ ရ ပ္ဝတ ်ဳဆိ င္ရာ၊ လ မႈေရး၊ စီဒပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ရႈခငး္ရႈကြက္ အစတိ္အပိ င္းမ်ားႏွင္ ့ အတ  အႀကိ်ဳတည္ေဆာက္ေရး လ ပ္ငနး္ဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လ ပ္ငနး္လညပ္တျ္ခင္း၊ လ ပ္ငန္းရပ္စြဲ ျခင္း၊ ပတိသ္ိမ္းျခင္းႏွင့္ 

လ ပ္ငနး္ပတိ္သိမး္ၿပီးေနာကပ္ိ င္း စသည့္ စီမံကိန္းလ ပ္ငနး္အဆင့္အားလံ း ေဆာင္ရြက္စဥ္ အတြင္း 

စီမံကိနး္ေၾကာင့္ထိခိ က္ရေသာ ေျမအသံ ခ်မႈ၊ အရငး္အျမစ္အသံ းခ်မႈ၊ ေျမပိ ငဆ္ိ ွင္မႈ၊ ေျမႏွင့္အျခားအရင္းအ 

ျမစ္ဆိ ငရ္ာ အခြင့္အေရးတိ ႔အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိ င္၊ အမ်ားျပညသ္ ႏွင္ ့ လ မႈအဖြြဲ႕အစည္းႏွႈ့္ 

သက္ဆိ ငေ္သာ ဆိ းက်ိ်ဳးးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွမႈမ်ား၊ ၾကြင္းက်နသ္က္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပသ္ကေ္ရာက္မႈမ်ား အတြက ္ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိ က္မႈ၊ လ မႈထခိိ က္မႈႏွင့္ လိ အပ္ပါက 

က်န္းမာေရးထိခိ က္မႈတိ ႔ကိ  ဆန္းစစ္သံ းသပ္ရမည္။ 

 လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းအပိ ဒ ္ (၇)တြင္ သီးျခား လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းထ တ္ျပန္ျခငး္မျပ်ဳမီ 

အိမ္ရာေရြ႕ရမႈမ်ားသည ္ သကဆ္ိ င္ရာ ဝန္ႀကးီဌာနမ်ားက သီးျခားထ တ္ျပနသ္ည့္ လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းမ်ားကိ  

လိ က္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယင္းသိ ႔ သီးျခားလ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမ်ား မရိွလွ်င္ ယင္းစီမကံိန္းအားလံ းသည္ 

ကမၻာ့ဘဏ္အ ပ္စ ၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးဘဏ္ အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိ င္ရာ ဘ႑ာေရး 

အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားလက္ခထံားေသာ အေလအ့က်င့္ေကာငး္မ်ားကိ  လိ ကန္ာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟ  

ျပဌာန္းထားပါသည္။ 

 ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ေအာက္ပါအတိ င္း အဆင့္သံ းဆင့္ျဖင့္ 

ႀကိ်ဳတင္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

(က) စီမကံိနး္အဆိ ျပ်ဳလႊာစစီစ္ျခင္းအဆင့္ 

(ခ) နယ္ပယသ္တ္မတွ္ျခင္းအဆင့္ 



 

(ဂ) ပတဝ္န္းက်ငထ္ိခိ က္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက ္ စံ စမ္းစစ္ေဆးျခငး္ႏွင္ ့ အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ျခငး္ 

တိ ႔ျဖစ္ၾကပါသည။္ 

၅.၂.၁။ စစီစျ္ခငး္အဆင္ ့

 ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္းလ ပ္ငနး္စဥက္ိ  စီစစ္ျခင္းလ ပင္န္းျဖင့္ ေအာကေ္ဖၚျပပါ ပံ အတိ ငး္ 

စတင ္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ယခင္ ပတဝ္န္းက်င္ထိန္းသိမး္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန ယခ  

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတဝ္န္းက်ငထ္ိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည ္စီစစ္ျခင္းလ ပင္န္းအတြက္ လိ မပ္ေသာ 

စံညႊန္းမ်ားကိ  သတ ္မွတရ္န္ သီးသန္႔အခြင့္အာဏာႏွင့္ လ ပ္ပိ င္ခြင့္အာဏာရိွပါသည။္ 

 ေနာကဆ္ကတ္ြြဲတြင္ျပဌာနး္ထားေသာ ဤဥပေဒအရ မည္သည့္စီမံကနိ္း (သိ ႔မဟ တ္) 

လ ပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္  ျခငး္မ်ားကိ  ကနဦးပတ္ဝနး္က်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း (သိ ႔မဟ တ္) ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈ 

ဆန္းစစ္ျခင္း ျပ်ဳလ ပ္ရမည္ကိ  ညႊန္ၾကားႏိ င္ပါသည္။ ထိ ႔ေနာက္ စီမကံနိ္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြြဲမႈအစအီစဥက္ိ  ျပငဆ္င္ျခငး္၊ သေဘာတ ခြင့္ျပ်ဳခ်က္ရယ ျခင္း ႏွင္ ့

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပ်ဳရပါမည္။ ဆံ းျဖတ္ခ်က္အေပၚ မည္သည့္အယ ခံကိ မဆိ  

ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိ င္ရာ လ ပထ္ံ းလ ပန္ည္းမ်ားအတိ င္း ေဆာင္ရြကရ္မည္ ျဖစသ္ည္။ 

 ေနာကဆ္ကတ္ြြဲမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆိ င္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အသးီသီးအတြက္ 

ကနဦးပတဝ္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (သိ ႔မဟ တ္) ပတ္ဝန္းက်င္ထခိိ က္မႈဆနးစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိ  

စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အတ ျပဌာနး္ထားပါသည္။သယဇံာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝနး္က်ငထ္ိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည ္

ကနဦးပတဝ္န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (သိ ႔မဟ တ္) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိ က္မႈဆနး္စစ္ျခင္း သိ ႔တညး္မဟ တ ္

အျခားမည္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိ င္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းျပ်ဳလ ပရ္န္ ဆံ းျဖတ္ႏိ င္ပါသည။္   

  



 

  

ပံ (၅.၂.၁.၁) ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိ ကမ္ႈဆနး္စစျ္ခငး္လ ပင္နး္စဥ္ (စမီကံနိး္အဆိ ျပ်ဳလႊာစစီစျ္ခငး္အဆင့္) 

 စီမံကိနး္အဆိ ျပ်ဳသ သည ္ သယဇံာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝနး္က်ငထ္ိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ 

ပတ္ဝနး္က်င ္ ထိနး္သမိ္းေရးဦးစးီဌာနသိ ႔ စီမကံိန္းအဆိ ျပ်ဳလႊာစီစစ္ႏိ င္ရန ္

လ ပထ္ံ းလ ပ္နည္းမ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပည့္စံ ေသာ အဆိ ျပ်ဳလႊာကိ  တငသ္ြင္းရန္တာဝနရ္ိွပါသည။္ 

 ျပည့္စံ ေသာအဆိ ျပ်ဳလႊာကိ  လက္ခံရရိွၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း သယံဇာတႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထနိ္းသိမ္း  ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည ္ လ ပ္ေဆာင္ရမည့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆန္းစစ္ျခင္းအမ်ိ်ဳးအစား (ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခငး္၊ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိ က္မႈဆန္းစစျ္ခင္း၊ 

သိ ႔တည္းမဟ တ္ ေဆာငရ္ြက္ရန္မလိ ေၾကာင္း) ကိ  စာျဖင့္ေရးသား၍ စီမကံိန္း အဆိ ျပ်ဳသ ထ ံ

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ျဖည့္စြက္ခ်ကအ္ေနျဖင့္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတဝ္န္းက်ငထ္ိန္းသိမ္းေရး 

ဝန္ႀကးီဌာနသည္မညသ္ိ ပေသာအေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္မဆိ ကနဥးီပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခငး္ျပ လ ပ္ရမည့္

စီမကိနး္မွ ပတယ္န္းက်င္ထခိိ က္မႈဆန္းစစ္ျခင္းျပ်ဳလ ပ္ရမည့္ စီမကံိန္းသိ ႔ ေျပာငး္လြဲေဆာင္ရြက္ေစႏိ င္ပါသည္။ 

 

 



 

၅. ၂ .၂။ နယပ္ယအ္တိ ငအ္တာသတမ္တွျ္ခငး္အဆင့္ 

 ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္း ျပ်ဳလ ပ္ရနလ္ိ အပသ္ည့္ စီမံကိနး္အမ်ိ်ဳးအစားအားလံ သည ္

ပတ္ဝနး္ က်ငထ္ိခိ က္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိ င္ရာ နယ္ပယ္အတိ င္းအတာသတ္မတွ္ျခင္းကိ  ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 စီမံကိနး္အဆိ ျပ်ဳသ သည္ပတယ္န္းက်ငထ္ိခိ က္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္နယ္ပယ္အတိ င္းအတာသ

တ္မတွ္ ျခင္းႏွင့္ ဆနး္စစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လ ပင္နး္တာဝန္မ်ား သတ္မတွ္ျခင္းကိ  ကၽြမး္က်င္မႈဆိ င္ရာ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင္ ့  ေဆာင္ရြက္ရနႏွ္င့္ ဤဝန္ႀကီးဌာနက ထ တ္ျပန္ထားေသာ (သိ ႔မဟ တ္) 

သတ္မွတထ္ားေသာ သကဆ္ိ င္ရာ လမ္းညႊန ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဆိ ျပ်ဳစီမကံိန္းအတြက္ 

နယ္ပယအ္တိ ငအ္တာသတမ္ွတ္ရာတြင္ 

 - ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိ က္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ တည္ဆြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမး္မ်ားႏွင္ ့

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ စီမကံိနး္ပံ စံႏွင့္ ၿပီးစးီရန္ အခ်နိ္တိ ႔ကိ  သရိိွသေဘာေပါကရ္န္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 - ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ျခငး္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆကလ္က္အထ းျပ်ဳေလလ့ာရန္ 

လိ အပ္မည့္ ပတ္ဝနး္က်င္၊ လ မႈေရးႏွင့္ က်နး္မာေရးဆိ င္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကိ  ခ်နိ္ထိ း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လ မႈေရးထခိိ က္မႈမ်ား ႏွင့္ လိ အပ္ပါက က်နး္မာေရးဆိ င္ရာ ထိခိ က္ႏိ င္မႈမ်ားကိ  ေဖာ္ထ တသ္တ္မတွ္ရမည္။ 

 - မည္သည့္အေျခခအံခ်က္အလက္မ်ားလိ အပသ္ည္၊ မည္သည့္ေနာကထ္ပ္ေလလ့ာမႈမ်ားႏွင့္ 

စံ စမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ႏွင့္အခ်ကအ္လကစ္ စည္းျခငး္၊ ေလလ့ာျခငး္ႏွင့္စ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းတိ ႔ကိ  

မည္သိ ႔ေဆာင္ရြက ္ရမည္အပါအဝင ္ဆကလ္က္ေဆာင္ရြက္မည့္ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ျခငး္ဆိ ငရ္ာ 

စံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ အတိမအ္နကက္ိ  ညႊန္ျပေပးရမည္။ 

 - ပတ္ဝန္းက်ငထ္ခိိ က္မႈဆန္းစစ္ျခင္း မစတင္မ ီ အတိ င္ပင္ခံစာမ်ား၊ 

သက္ဆိ ငရ္ာအ ပ္ခ််ဳပေ္ရးအဖြြဲ႕အစညး္မ်ား၊ စီမကံိန္းေဖာ္ေဆာငသ္ မ်ား၊ အက်ိ်ဳးသကဆ္ိ ငသ္ မ်ားႏွင့္ 

စီမံကိနး္ေၾကာင့္ ထိခိ က္ခစံားရသ မ်ားအား အဆိ ျပ်ဳစီမံ ကနိ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယငး္တိ ႔၏အျမင္ႏွင့္ 

သက္ဆိ ငမ္ႈမ်ားကိ  ေဖာ္ထ တတ္င္ျပခြင့္ရိွေစရမည္။ 

 - အခ်ိန၊္ အရင္းအျမစ၊္ က နက္်စရိတေ္ခၽြတာႏိ င္ၿပီး ၾကန္႕ၾကာမႈမရိွေစဘြဲ ထိေရာက၍္ 

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံ ပါဝင္ သည့္ ဆန္းစစ္ျခင္းလ ပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိ င္ရမည္။ 



 

 - စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိ က္ခံစားရသ မ်ား၊ အျခားသကဆ္ိ ငသ္ မ်ားႏွင့္ စီမံကိနး္တြင္ 

စိန္ပါဝင္စားသ မ်ားကိ  ေဖာ္ထ တ္ရမည္။ 

 စီမံကိနး္အဆိ ျပ်ဳသ သည ္ နယ္ပယအ္တိ ငအ္တာသတမ္ွတ္ျခငး္၏ အစတိအ္ပိ င္းတစ္ရပအ္ျဖစ ္

အမ်ားျပည ္ သ ႏွင့္ တိ င္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္ ့ အမ်ားျပညသ္ ပ းေပါင္းပါဝင္ျခင္းဆိ င္ရာ ေအာက္ပါ 

တိ င္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလ ပ္ငနး္ကိ  ေဆာငရ္ြက္ရမည္။ 

 - အဆိ ျပ်ဳထားသည့္ စမီံကိန္းဆိ ငရ္ာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကိ  အမ်ားျပညသ္ ႏွင့္ 

လ မႈအဖြြဲ႕အစည္း မ်ားက သိရိွႏိ င္ရန ္ စမီံကနိ္း (သိ ႔မဟ တ္) စီမကံိနး္အဆိ ျပ်ဳသ မ်ား၏ ဝကဘ္ဆ္ိ က္တြင ္

တင္ျပျခင္းႏွင့္ စီမကံိနး္ေနရာ မ်ားတြင္ အမ်ားျပညသ္ ျမငေ္တြ႕ႏိ င္မည့္ ဆိ င္ဘ တ္မ်ားႏွင့္ 

ေၾကာျငာသင္ပ န္းမ်ား ထင္ရာွးစြာစိ က္ထ ျခင္း အပါအဝင္ ျပည္တြင္း မီဒယီာမ်ားမထွ တေ္ဖၚျခငး္။ 

 - ေဒသခလံ ႕အဖြြဲ႕အစည္မ်ား၊ စမီံကိနး္ေၾကာင့္ အဓကိ ထခိိ ကခ္ံစားရသ မ်ား၊ 

ေဒသဆိ င္ရာအ ပခ္််ဳပ္ေရးအဖြြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ရပရ္ြာအေျချပ်ဳ အဖြြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လ မႈအဖြြဲ႕အစည္မ်ားႏွင့္ 

လိ အပ္သည့္ တိ င္ပင္ေဆြးေႏြးပြြဲမ်ားကိ  ဝန္ႀကီးဌာနက အႀကံျပ်ဳသည့္အတိ င္း စီစဥ္ျပ်ဳလ ပ္ျခင္း၊ 

သတင္းစာရငွ္းလင္းပြြဲမ်ား၊ ေတြ႕ဆံ ေဆြးေႏြးပြြဲမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိ  အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပ်ဳလ ပ၍္ 

ရွင္းလင္းတင္ျပေဆာငရ္ြက္ၾကရပါမည္။ 

 - စီမကံိန္းအဆိ ျပ်ဳသ သည ္ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိ က္မႈဆန္းစစျ္ခင္းဆိ င္ရာ 

စံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္ နယ္ပယအ္တိ င္အတာသတ္မတွ္ျခင္း အစအီရင္ခစံာႏွင္ ့

ဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လ ပ္ငန္းတာဝနမ္်ား သတ္မွတျ္ခင္းတိ ႔ကိ  ျပငဆ္င္ရပါမည္။ ထိ ႔အျပင ္

ဝန္ႀကးီဌာနသိ ႔ ဤနယ္ပယတ္ိ င္းအတာသတ္မတွ္ျခင္း အစီအရင္ခ ံ စာႏွင္ ့ ဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္မည့္ 

လ ပ္ငနး္တာဝန္မ်ားသတ္မတွ္ျခငး္အစအီရင္ခစံာ အျပည့္အစံ ကိ  ျပနလ္ည္စီစစ္ ႏိ င္ရန္ႏွင္ ့

သေဘာတ လက္ခံႏိ င္ရန္ တင္ျပရပါမည။္ 

 နယ္ပယအ္တိ ငအ္တာသတမ္ွတ္ျခငး္လ ပ္ငန္းစဥ္သည ္ေအာက္ပါပံ အတိ င္းျဖစပ္ါသည္-  



 

    

  

ပံ (၅.၂.၂.၁) နယပ္ယအ္တိ ငး္အတာသတမ္တွျ္ခငး္လ ပင္နး္စဥ္f 

 

၅ . ၂ . ၃။ ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိ ကမ္ႈ ဆနး္စစျ္ခငး္အတြက ္စံ စမး္စစေ္ဆးျခငး္ႏွင္ ့အစရီငခ္စံာျပငဆ္ငျ္ခငး္ 

 စီမံကိနး္အဆိ ျပ်ဳသ သည ္ ပတ္ဝနး္က်ငထ္ိခိ က္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ ဆိ းက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ 

အားလံ းကိ  သင့္တင့္စြာ စံ စမ္းစစေ္ဆးမႈမ်ားျပ်ဳလ ပ္ရန္ႏွင့္ ဦးစီးဌာနက အတည္ျပ်ဳထားေသာ 

လ ပ္ငနး္တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ   ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ စံ စမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ေလ့လာမႈဧရိယာ၏ 

သက္ရိ ဇီဝဆိိုင္ရာ၊ ရိုပ္ဝတ  ဆိိုင္ရာ၊ လူမႈေရ်ားဆိိုင္ရာ၊ က န္်ားမာေရ်ား၊ ယဥေ္က ်ားမႈဳႏ င့္ ပတ္ဝန္်ားက င္ရႈခင္်ားရႈကြက ္

အစတိ္အပိိုင္်ားမ ာ်ားဳႏ င္ ့  အတူ အႀကိ တည္ေဆာက္ေရ်ားလိုပ္ငန္်ားမ ာ်ားေဆာင္ရြက္ျခင်္ား၊ တည္ေဆာကျ္ခင္်ား၊ 

လိုပ္ငန်္ားလညပ္တျ္ခင္်ား၊ လိုပ္ငန်္ား ရပ္စ ျခင္်ား၊ ပတိသ္ိမ္်ားျခင်္ားဳႏ င့္ ပိတသ္ိမ်္ားၿပီ်ားေနာက္ပိိုင္်ား စသည့္ 

စီမံကိန်္ားလိုပ္ငန္်ားအဆင့္အာ်ားလံို်ား ေဆာင္ရြက္ ေနစဥ ္ အတြင္်ား စီမကံိန္်ားေၾကာင့္ ထိခိိုက္ခံရေသာ ေျမအသံိုခ မႈ၊ 



 

အရင္်ားအျမစအ္သံိုခ မႈ၊ ေျမပိိုင္ဆိိုင္မႈဳႏ င့္ ေျမဳႏ င့္ အျခာ်ားအရင်္ားအျမစဆ္ိိုင္ရာ အခြင့္အေရ်ားတိိုပအပါအဝင ္

ပတ္ဝန်္ားက င္၊အမ ာ်ားျပညသ္ဳူႏ င့္ လူမႈအဖြ ႕အစည္်ား  ဳႏ င့္သက္ဆိိုင္ေသာ ဥပေဒေရ်ားရာကိစၥမ ာ်ားကိိုလည္်ား 

ထည့္သြင္်ားစဥ်္ားစာ်ားရမည္။ ထိို႔အျပင္ စီမကံိန်္ားမ  ေပၚေပါကလ္ာ  ဳိႏိုင္ေသာ ဆိို်ားက ိ ်ားသက္ေရာက္မႈမ ာ်ား၊ 

ေဘ်ားအဳၱႏရာယ္ရိ မႈမ ာ်ား၊ ၾကြင္်ားက နသ္က္ေရာက္မႈမ ာ်ားဳႏ င့္ ဆက္စပသ္က္ေရာက္  မႈမ ာ်ားအတြက ္

ပတ္ဝန်္ားက င္ထခိိိုကမ္ႈ၊ လမူႈေရ်ားထိခိိုက္မႈဳႏ င့္ လိိုအပ္ပါက က န္်ားမာေရ်ားထိခိိုက္မႈတိို႔ကိို ဆန္်ားစစသ္ံို်ားသပ ္ 

ရမည္။ 

 ပတ္ဝန်္ားက င္ထခိိိုကမ္ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားဆိိုင္ရာ လိုပထ္ံိုလိုပ္နည္်ားတြင ္ ထိရ လြယသ္ူမ ာ်ားဳႏ င့္ စပလ္ ဥ်္ား၍ 

(သိို႔) မျဖစ္မေနေျပာင်္ားေရြ႕ရသူမ ာ်ား၏ လူမႈေရ်ားထိခိိုကမ္ႈမ ာ်ား ပါဝင္စဥ္်ားစာ်ားထာ်ားျခင်္ားမရိ ပါ။ ဤကိစၥတြင္ 

သက္ဆိိုငရ္ာ  ဝန္ႀက်ီားဌာနမ  သီ်ားသန္႕ထိုတ္ျပနထ္ာ်ားေသာ လိုပထ္ံို်ားလိုပ္နည္်ားမ ာ်ားအတိိုင္်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည။္ 

အကယ၍္ သီ်ားသန္႔  ထိုတ္ျပန္ထာ်ားေသာ လိုပထ္ံို်ားလိုပ္နည္်ားမ ာ်ားမရိ ပါက ဳိႏိုင္ငံတကာတြင္ 

လက္ခံေဆာင္ရြက္ေနေသာ လိုပ္နည္်ား မ ာ်ား အတိိုင္်ား လိိုကန္ာေဆာင္ရြက္ရပါမည။္ 

 စီမံကိန်္ားအဆိိုျပ သသူည ္ ျပည္ေထာင္စိုအစိို်ားရအဖြ ႕ကျဖစ္ေစ ဝန္ႀကီ်ားဌာနကျဖစ္ေစ 

အတညျ္ပ ထာ်ားေသာသကဆ္ိိုင္ရာအမ ိ ်ားသာ်ားစံခ နိ္စံညႊန်္ား(သိို႔မဟိုတ္)အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာစံခ ိန္စညံႊန္်ားကိိုလ

ည္်ားေကာင္်ား ယင္်ားအမ ိ ်ားသာ်ားစခံ ိန္စံညႊန်္ား (သိို႔မဟိုတ္) ခ မ တထ္ာ်ားေသာ အျပည္ျပညဆ္ိိုင္ရာ 

စံခ ိန္စ့ညႊန္်ားမရိ ပါက ဝန္ႀက်ီားဌာနက သေဘာတူ ထာ်ားေသာ စခံ ိန္စံညႊန်္ားမ ာ်ားကိိုလည္်ားေကာင္်ား အသံိုျပ ျခင်္ား 

(သိို႔မဟိုတ္) လိိုက္နာျခင္်ားဳႏ င့္ ကိို်ားကာ်ားျပ ရမည္။ 

 ပတ္ဝန်္ားက င္ထခိိိုကမ္ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားဆိိုငတ္ြင္ စီမကံိန္်ားေၾကာင့္ ထိခိိုက္ခံစာ်ားရသမူ ာ်ား၊ 

လူမႈအဖြ ႕အစည္်ားမ ာ်ား   ဳႏ င့္ လူပိုဂ  လိတ္စ္ဦ်ားခ င္်ားစီ (သိို႔မဟိုတ္) စီမကံိန္်ားတြင္ အက ိ ်ားသကဆ္ိိုငသ္ူမ ာ်ား၏ 

အျမင္၊အေလ်ားထာ်ားမႈ၊ဳႏ င့္သေဘာထာ်ားမ ာ်ားကိိုထညိ့သြင်္ားစဥ္စာ်ားရမည္။ပတဝ္န္်ားက ငထ္ခိိိုက္မႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားတြ

င္ အမ ာ်ားျပညသ္ူဳႏ င့္ တိိုင္ပင္ေဆြ်ားေဳႏြ်ား ျခင်္ား၏ ရလဒ္မ ာ်ား၊ ထိခိိုက္ခံစာ်ားရသည့္ အမ ာ်ားျပည္သူဳႏ င့္ 

အျခာ်ားသကဆ္ိိုငသ္ူမ ာ်ား၏ ပတ္ဝန္်ားက ငဳ္ႏ င့္ လူမႈေရ်ားဆိိုင္ရာ ညိ ဳႏိႈင္်ားအေျဖရ ာမႈမ ာ်ား ပါဝင္ရပါမည္။ 

ပတ္ဝန်္ားက င္အေပၚ သကေ္ရာက္မႈမ ာ်ားကိို ဆန္်ားစစ္ျခင္်ား၊  ဆိို်ားက ိ ်ားသကသ္ာ ေလ ာ့နည်္ားေစသည့္ 

အေရ်ားယူေဆာင္ရြက္ခ ကမ္ ာ်ားကိို ပံိုစံေရ်ားဆြ ျခင်္ားဳႏ င့္ စီမံခန္႔ခြ မႈဳႏ င့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစအီစဥ္ေရ်ား ဆြ ျခင်္ားတိို႔တြင္ 

တိိုင္ပင္ေဆြ်ားေနြ်ားမႈမ ာ်ားမ  ထြက္ေပၚလာေသာ စိို်ားရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ ာ်ားကိို   ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားရမည္။ 



 

 စီမံကိန်္ားအဆိိုျပ သသူည ္ ပတ္ဝန်္ားက င္ထခိိိုကမ္ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားလိုပ္ငန်္ားျပ လိုပ္ရန ္ လိိုအပ္သည့္ 

စီမံကိန်္ား  အမ ိ ်ားအစာ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြကရ္နလ္ိိုအပ္ေသာ စံိုစမ္်ားစစ္ေဆ်ားမႈ၊ အမ ာ်ားျပညသ္ူမ ာ်ားဳႏ င့္ 

တိိုင္ပင္ေဆြ်ားေဳႏြ်ား မႈဳႏ င့္  အမ ာ်ားျပညသ္ူပူ်ားေပါင္်ားမႈ လိုပ္ငန်္ားစဥ္မ ာ်ားအာ်ားလံို်ား ေဆာင္ရြက္ၿပ်ီားစီ်ားသည့္အခါ 

ပတ္ဝန်္ားက င္ထခိိိုကမ္ႈ ဆန်္ားစစ္ျခင္်ား  အစီအရင္ခံစာကိို စာရြကစ္ာတန္်ားအျပည့္အစံိုျဖင့္လည္်ားေကာင္်ား၊ 

ဒီဂ စတ္ယပ္ံိုစံျဖင့္လည္်ားေကာင္်ား ဦ်ားစီ်ားဌာနမ   သတမ္ တေ္ပ်ားထာ်ားသည့္ ဝန္ေဆာင္ခေပ်ားသြင္်ားေစ၍ ဦ်ားစီ်ားဌာနသိို႔ 

တငသ္ြင္်ားရမည္။ 

 ေကာ္မတသီည္ ပတ္ဝန္်ားက င္ထိခိိုက္မႈ ဆန္်ားစစ္ျခင္်ားအစအီရင္ခံစာကိို ဥ်ီားစီ်ားဌာနသိို႔ တငသ္ြင္်ားၿပ်ီား ၁၅ 

ရက ္ အတြင္်ား လူမႈအဖြ ႕အစည္်ား၊ စီမံကနိ္်ားေၾကာင့္ထိခိိုကခ္ံစာ်ားရသူမ ာ်ား၊ သကဆ္ိိုင္ရာအစိို်ားရအဖြ ႕အစည်္ားမ ာ်ား၊ 

ေဒသခ ံ  လမူႈအဖြ ႕အစည္်ားမ ာ်ားဳႏ င့္ အျခာ်ားအက ိ ်ားသကဆ္ိိုင္သမူ ာ်ားသိရိ ဳႏိိုင္ရန္ ထိုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရမည္။ 

ေကာ္မတသီည္ ပတဝ္န္်ားက ငထ္ိခိိုကမ္ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားအစအီရင္ခစံာကိို ထင္ျမငသ္ံို်ားသပခ္ က္ဳႏ င့္ 

အႀကျံပ ေထာက္ခ က္ရယူရနပ္တ္ဝန်္ားက င္ထခိိိုကမ္ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားအစီအရင္ခံစာစစီစသ္ံို်ားသပ္ေရ်ားအဖြ ႕ထံတငျ္

ပရမည္။  

 စီမံကိန်္ားအဆိိုျပ သိုက ပတဝ္န္်ားက င္ထခိိိုက္မႈ ဆန္်ားစစ္ျခင်္ား အစီအရင္ခံစာကိို တင္ျပရ င္်ားလင်္ားဳိႏိုင္ရန ္  

ေကာ္မတသီည္  အမ ိ ်ားသာ်ားအဆင့္ဳႏ င့္ ျပည္နယ္/တိ ငး္ေဒသႀကးီ/ေဒသဆိ င္ရာအဆင့္ ျပညသ္ လ ထ ႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံ  အႀကံဥာဏ္ရယ ျခင္း အစည္းအေဝးမ်ားျပ်ဳလ ပရ္န္ စီစဥ္ေပးရမည္။ ေကာ္မတသီည္ ေနာကဆ္ ံး 

ဆံ ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိ င္ရန္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိ က္မႈဆနး္စစ္ျခင္းအစအီရငခ္ံစာစီစစသ္ံ းသပ္ေရးအဖြြဲ႕မွေပးပိ ႔မႈ

မ်ားအပါအဝင ္ အားလံ း ေသာ ထင္ျမငသ္ံ သပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပ်ဳခ်က္မ်ားကိ  စ စည္း၍ 

ျပန္လညဆ္နး္စစ္ပါမည္။ 

 ေကာ္မတသီည္ ပတ္ဝနး္က်င္ထိခိ က္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစအီရင္ခံစာကိ  လက္ခံရရိွၿပီး ရက္ေပါင္း ၉ဝ 

အတြင္း ယင္း၏အၿပးီသတ ္ ဆံ ျဖတ္ခ်ကက္ိ  ျဖန္႔ေဝရမည္။ အမ်ားျပည္သ ႏွင္ ့ တိ င္ပငေ္ဆြးေႏြးျခင္း 

လ ပ္ငနး္စဥအ္ပါအဝင္ ပတဝ္န္းက်ငထ္ိခိ ကမ္ႈ ဆန္းစစျ္ခင္း အစီအရင္ခံစာ ထ တေ္ဖာ္ေၾကာျငာျခင္းႏွင့္ 

သံ းသပ္ျခငး္လ ပ္ငန္းစဥ္ၿပီးေျမာက္ ေရးအတြက္ က န္က်စရိတအ္ားလံ းကိ  စီမကံိန္းအဆိ ျပ်ဳသ က က်ခံရမည။္ 

အစီအရင္ခံစာကိ  သံ းသပ္စစီစ္မႈအေပၚ မ တည္၍ ေကာ္မတသီည ္ ပတဝ္န္းက်ငထ္ိန္းသိမ္းေရး ဆိ င္ရာ 

လိ က္နာေဆာင္ရြက္မႈ သကေ္သခလံက္မတွ္ထ တ္ ေပးျခင္း (သိ ႔မဟ တ္) အစီအရင္ခစံာကိ  ျငင္းပယ္ေၾကာင္း 



 

အက်ိ်ဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်ကႏ္ွင့္အတ  စီမကံိနး္အဆိ ျပ်ဳသ  ထ ံအေၾကာငး္ၾကားရမည္။ ယငး္ဆံ ျဖတခ္်က္ကိ  

အမ်ားျပညသ္ သရိိွရန္ ထ တ္ျပန္ေၾကျငာရမည္။  

ေအာက္ပံ သည ္ ပတ္ဝနး္က်ငထ္ိခိ က္မႈဆန္းစစျ္ခင္း အစီအရင္ခစံာကိ  

စီစစ္သံ းသပ္ျခင္းလ ပ္ငန္းစဥမ္်ားကိ  ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

 

ပံ (၅.၂.၃.၁) ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိ ကမ္ႈဆနး္စစျ္ခငး္အစအီရငခ္စံာကိ အတညျ္ပ်ဳျခငး္ 

 အႏွစ္ခ််ဳပ္အားျဖင့္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆနး္စစ္ျခင္း အစီအရင္ခံစာႏွင့္ ပတဝ္န္းက်ငထ္ိခိ က္မႈ 

ဆန္းစစ္ ျခငး္အစအီရင္ခစံာမ်ား သေဘာတ ခြင့္ျပ်ဳျခင္းလ ပ္ငနး္စဥ္ အက်ဥ္းခ််ဳပက္ိ  ေအာက္ပါဇယားတြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 

 

 



 

ဇယား (၅.၂.၃.၁) ကနဥးီပတဝ္နး္က်ငဆ္နး္စစျ္ခငး္အစအီရငခ္စံာႏွင့္ ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိ ကမ္ႈဆနး္စစျ္ခငး္ 

အစအီရငခ္စံာမ်ား သေဘာတ ခြင့္ျပ်ဳျခငး္လ ပင္နး္စဥ္f 

ywf0ef;usifxdcdkufrI 

qef;ppfjcif;vkyfief;pOf 

tcsdeftwdkif;twm jrefrmh&ifESD;jrKyfeHrIaumf

r&Sif rS 

cGifhjyKrdefY&,ljcif; 

tcsdeft 

wdkif;t 

wm 

ueOD;ywf0ef;usifqef;ppfjcif;^ywf0ef;usifxdcdkufrI 

qef;ppfjcif; tpD&ifcHpmrsm;\ tqdkjyKvTm pDppfjcif; 

15&uf tqdkjyKvTm pDppfjcif; 15&uf 

 cGifhjyKrdefY&,ljcif; 90&uf 

ueOD;ywf0ef;usifqef;ppfjcif; 

vkyfief;pOf 

   

-ueOD;ywf0ef;usifqef;ppfjcif;twGuf 

uRrf;usifynm&Sifukd oabmwlcGifhjyKcsuf&,ljcif; 

7&uf   

- ueOD;ywf0ef;usifqef;ppfjcif; tpD&ifcHpm jyifqifjcif;    

- ueOD;ywf0ef;usifqef;ppfjcif; tpD&ifcHpmtwnfjyKjcif; 60&uf   

ywf0ef;usifxdcdkufrI qef;ppfjcif; vkyfief;pOf    

- ywf0ef;usifxdcdkufrIqef;ppfjcif;twGuf 

uRrf;usifynm&Sif rsm;ukdoabmwlcGifhjyKcsuf&,ljcif; 

7&uf   

- e,fy,ftwdkif;twmowfrSwfjcif;ESifh  qef;ppfjcif; 

aqmif&Guf&rnfh vkyfief;wm0efrsm;owfrSwfjcif; 

tpD&ifcHpm wifjyjcif; 

   

- e,fy,ftwdkif;twmowfrSwfjcif;ESifh  qef;ppfjcif; 

aqmif&Guf&rnfh vkyfief;wm0efrsm; owfrSwfjcif; 

tpD&ifcHpmrsm;udk oabmwlcGifhjyKcsuf&,ljcif; 

15&uf   

- ywf0ef;usifxdcdkufrI qef;ppfjcif;twGuf 

pHkprf;ppfaq;jcif;ESifh ywf0ef;usifxdcdkufrI qef;ppfjcif; 

tpD&ifcHpm jyifqifjcif; 

   

- ywf0ef;usifxdcdkufrI qef;ppfjcif;tpD&ifcHpm 

oabmwlcGifhjyKcsuf&,ljcif; 

90&uf   

 

 က မၸဏီအေနျဖင့္အထက္ေဖၚျပပါသယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝနး္ က်ငထ္ိန္သမိ္းးေရးဝန္ႀကးီဌာနမ ွ

ထ တ္ျပနထ္ားေသာ သဘာဝပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိ င္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊  ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ  

ေလးစားစြာလိ က္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။  



 

၅ . ၃။ ပတဝ္နး္က်ငအ္ရညအ္ေသြးစခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ား 

 စီမံကိနး္လ ပ္ငန္းမ်ား လ ပင္န္းလညပ္တ္ျခင္းအဆင့္တြင္ ပတဝ္န္းက်င္ေလထ  အရည္အေသြး၊ 

ေရ၏ အပ ခ်ိန္ႏွင့္ေရအရည္အေသြးကိ  အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ သတ္မတွ္ေပးေသာ္လည္း လ ပ္ငန္းတည ္

ေဆာက္ျခင ္ းႏွင့္ လ ပင္န္း လည္ပတသ္ည့္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္လံ းတြင္ အသံႏွင့္ တ နခ္ါမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိ  

သတ္မွတေ္ပးထားျခင္း မရိွပါ။  ေကာ္မတသီည္ ဥပမာ- အာရဖွြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ 

အျပည္ျပညဆ္ိ ငရ္ာေငြေၾကးရန္ပံ ေငြအဖြြဲ႕စသည့္ကမၻာသပိတ္ဝနး္က်င္ဆိ င္ရာအရညအ္ေသြးစံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ား

ကိ  သေဘာေပါကလ္ိ က္နာရန္ႏွင့္ လိ ကန္ာေစာင့္ထိနး္ရန ္အႀကံျပ်ဳ  ေထာက္ခထံားပါသည္။ 

 ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စ အစိ းရအဖြြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ သေဘာတ ညီခ်က္ျဖင္ ့ေအာက္ပါ 

ပတ္ဝနး္  က်င ္အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိ  သတ္မတွ္ႏိ င္သည္။- 

 - ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ တ းေျမာင္း၊ စိမ့္စမ္းအင္းအိ င္၊ႏြံေတာ၊ ေရကန္၊ ေရေလွာငတ္မံႏွင့္ 

အမ်ားျပညသ္ မ်ားဆိ ငရ္ာ  အျခားက နး္တြင္းေရ ရရိွႏိ င္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံ းခ်မႈအလိ က ္ဆီေလ်ာ္သည့္ 

ေျမေပၚေရအရည္အေသြး  စခံ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊  

 - ပင္လယက္မ္းရိ းတန္းႏွင့္ ျမစ္ဝေဒသမ်ားအတြက္ ေရ အရည္အေသြးစခံ်ိန္စံညႊနး္မ်ား၊ 

 - ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊနး္မ်ား 

 - ေလထ အရည္အေသြးစံခ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ား၊ 

 - အသႏွံင့္ တ န္ခါမႈ စံခ်ိန္စညံႊန္းမ်ား၊ 

 - ထ တ္လႊတအ္ခိ းအေငြ႕စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ား၊ 

 - စြန္႕ထ တအ္ရည ္စံခ်ိန္စညံႊန္းမ်ား၊ 

 - စြန္႕ထ တအ္စိ ငအ္ခြဲ စံခ်ိန္စညံႊန္းမ်ား 

 - ျပည္ေထာင္စ  အစိ းရအဖြြဲ႕က သတ္မတွ္ထားေသာ အျခားပတဝ္န္းက်ငအ္ရညအ္ေသြး 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား တိ ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

 ေကာ္မတသီည ္ စက္ရံ မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရ၏ အရညအ္ေသြး စံခ်ိနစ္ံညႊန္းကိ စဥ္းစားရာတြင္   

ေအာက္ပါဇယား  အတိ ငး္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မတွ္ထားေသာ စက္မႈလ ပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရ 

အရညအ္ေသြးစံႏႈနး္  (ေအာက္တိ ဘာ၊၂ဝ၁၃)ကိ  သေဘာတ ရန္ ေတာင္းဆိ ထားျခင္း မရိွပါ။ သိ ႔ေသာ္ 



 

စက္ရံ အလ ပ္ရံ အားလံ းသည ္  မိမိတိ ႔စက္ရံ မွ ထြက္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ 

အညစအ္ေၾကးစြန္႔ထ တ္မႈလက္မတွ္ရရိွရန္ ဤစံႏႈန္းကိ လိ က္နာၾက  ရပါသည္။ ဤစီမကံိန္းတြင္ 

စီမံကိနး္အဆိ ျပ်ဳသ သည ္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ အရည္အေသြးစံႏႈနး္မ်ားအတိ င္း လိ က္နာေဆာငရ္ြက္ပါမည္။ 

ေကာ္မတီမွ အမ်ိ်ဳးသားစြန္႔ပစ္ေရ အရညအ္ေသြးစံခ်နိ္စံညႊန္းကိ  သေဘာတ လက္ခံ  လိ က္ပါက 

စီမံကိနး္အဆိ ျပ်ဳသ သည္ ၄ငး္၏ စံညႊနး္ကနိ္းမ်ားကိ  ျပနလ္ည္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြကပ္ါမည္။ 

 

ဇယား (၅.၃.၁) စကမ္ႈလ ပင္နး္မ်ားမ ွ စြန္႔ထ တမ္ႈစႏံႈနး္ အမ််ိဳးသားပတဝ္နး္က်ငဆ္ိ ငရ္ာ အရညအ္ေသြး 

(ထ တလ္ႊတမ္ႈ)လမး္ညႊနခ္်က ္

tnGef; ,lepf tjrifhqHk;yg0ifEdkifrI 

Biological oxygen demand  mg/l  30 

Chemical oxygen demand  mg/l  125 

Oil and grease  mg/l  10 

pH  S.U.a 6-9 

Total coliform bacteria  100 ml 400 

Total nitrogen  mg/l  10 

Total phosphorus  mg/l  2 

Total suspended solids  mg/l  50 

                Standard unit 

 

၅ . ၃ . ၁။ ဇဝီမ််ိဳးစံ မ််ိဳးကြြဲမ်ားႏွင့္ ထခိိ ကပ္်ကစ္းီလြယေ္သာေနရာမ်ား 

 ျမန္မာႏိ င္ငံရိွ ဇီဝမ်ိ်ဳးစံ မ်ိ်ဳးကြြဲမ်ားႏွင့ ္ ထိခိ က္ပ်က္စီးလြယေ္သာ ေနရာတိ ႔ကိ  ေတာရိ င္းတိရစိာၦန္ႏွင့္ 

သဘာဝ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထနိ္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင္ ့ ႏိ င္င့အဆင့္ ဇီဝမ်ိ်ဳးကြြဲ 

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လ ပင္န္းစီမခံ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္မတွ္ျပဌာန္းကာကြယထ္ားပါသည။္ 

ေတာရိ ငး္တရိစိာၦနႏွ္င့္ သဘာဝအပငမ္်ားကာကြယေ္ရးႏွင့္ သဘာဝနယေ္ျမမ်ားထနိး္သမိး္ေရးဥပေဒ 

 ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္နယ္ေျမမ်ားထ ေထာင္ေရးအတြက္ ဆကစ္ပ္သည့္မ ဝါဒကိ  

၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္းက်င္မ ဝါဒတါင္ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ိ်ဳးသားဥယ်ာဥ၊္ 

ေတာရိ ငး္တရိိစာၦန္ႀကိ်ဳးဝိ ငး္ ႏွင့္ ေဘးမြဲ့ေတာကြန္ယကထ္ ေထာင္ျခငး္ျဖင့္ ေတာရိ ငတ္ိရိစာၦန္ စီမံခန္႔ခြြဲမႈကိ  



 

ျမွင့္တငရ္န္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင ္ အျခားရည္မနွ္းခ်က္မွာ ထနိ္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ ပမာဏကိ  

ပထမအဆင့္တြင္ ျမနမ္ာႏိ င္ငံဧရယိာ၏ ၅%ႏွင့္ေနာကဆ္ံ း အဆင့္တြင္ ၁ဝ% ထ ိ

တိ းျမငွ့္သတ္မတွ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။   

 ၁၉၉၄ခ ႏွစ္က ျပဌာနး္ခြဲ့ေသာ ေတာရိ င္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထနိ္းသိမး္ေရးဥပေဒမာွ ေတာရိ ငး္တိရစိာၦန္ႏွင့္ ယင္းတိ ႔၏ ေနရာမ်ားကိ  

အကာအကြယ္ေပးရန္ အျပင္ ထိ္န္းသိမ္း ကာကြယရ္မည့္ နယ္ေျမမ်ားထ ေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ 

ေႏွာင့္ယွက္ဖ်ကဆ္ီးသ မ်ားရန္မ ွ ကာကြယ္ႏိ င္ရန္ အတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသတ္မတွ္ေပးရန္ျဖစသ္ည္။ 

ယင္းဥပေဒ၏ အဓကိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အစိ းရ၏ ေတာရိ ငး္တိရစိာၦန္ အကာအကြယ္ေပးေရးမ ဝါဒကိ  

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္၊ သဘာဝနယေ္ျမမ်ားထနိ္းသိမ္းကာ ကြယ္ရန္ႏွင့္ မ််ိဳးသ နး္ေပ်ာကက္ြယ္မည့္ 

မ်ိ်ဳးစတိ္မ်ားႏွင့္ ယငး္တိ ႔၏ ေန၇ာမ်ားကိ  ကာကြယ္ေပးရန ္စသညတ္ိ ႔ျဖစ္ပါ သည္။  

ဥပေဒ၏ အပိ ဒ ္(၇) အရ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကိ  ေအာက္ပါအတိ င္း သတ္မတွထ္ားပါသည္။ 

 (က) သိပၸံႀကိ်ဳးဝိ င္း 

 (ခ) အမ််ိဳးသားဥယ်ာဥ ္

 (ဂ) သဘာဝႀကိ်ဳးဝိ င္း 

 (ဃ) ေတာရိ ငတ္ိရိစာၦန္ေဘးမြ့ဲေတာ 

 (င) ဘ မ ိ- ရ ပ ထ ျခားႀကိ်ဳးဝိ င္း 

 (စ) ဝန္ႀကီးကသတ္မတွထ္ားေသာ အျခားသဘာဝႀကိ်ဳးဝိ င္း 

ဥပေဒ၏ အပိ ဒ ္ (၁၅) အရ ထနိး္သိမး္ကာကြယ္ရမည့္ မ်ိ်ဳးစိတမ္်ားကိ  ေအာက္ပါအတိ င္း 

သတ္မွတထ္ားပါသည္။ 

 (က) လံ းဝကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရိ င္းတိရိစာၦန္မ်ိ်ဳးစတိ္မ်ား 

 (ခ) သာမန္ကာကြယထ္ားသည့္ ေတာရိ င္းတိရိစာၦန္မ်ိ်ဳးစတိ္မ်ား 

 (ဂ) ရာသအီလိ က္ကာကြယထ္ားသည့္ ေတာရိ င္းတိရိစာၦန္မ်ိ်ဳးစတိ္မ်ား 



 

 ျမန္မာႏိ င္ငံသည ္ မ်ိ်ဳးသ န္းေပ်ာကက္ြယေ္တာ့မည့္ေနရင္းေဒသ ေတာရိ င္းတရိိစာၦန္မ်ားႏွင့္ 

ေနရင္းေဒသ အပငမ္်ိ်ဳးစတိ္မ်ား ႏိ င္ငံတကာက နသ္ြယ္မႈဆိ င္ရာသေဘာတ ညခီ်က္ႏွင့္ ႏိ င္ငံတကာ 

အေရးႀကီးစိမ့္ေျမဆိ င္ရာ Ramsar သေဘာတ ညီခ်ကတ္ိ ႔၏ စာခ််ဳပ္ဝင္ႏိ င္ငံလညး္ျဖစပ္ါသည္။ 

ႏိ ငင္အံဆင့္ဇဝီမ််ိဳးကြြဲမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လ ပင္နး္စမီခံ်က ္

 ႏိ င္ငံအဆင့္ ဇီဝမ််ိဳးကြြဲမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လ ပင္န္းစမီံခ်ကက္ိ  ၂ဝ၁၂ ခ ႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရကေ္န႔တြင္ 

အစိ းရအဖြြဲ႕ အစည္းအေဝးက အတည္ျပ်ဳခ်မတွ္ခြဲသ့ည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေအာကပ္ါ 

မဟာဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္ခ်က ္၁ဝ ခ်က္  ပါဝင္ပါသည။္  

- ဦးစားေပးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ေနရာမ်ား၌ ထိ္န္းသမိ္းကာကြယ္ရန ္

- အျခားေသာ မ ဝါဒ က႑မ်ားတြင္ ဇီဝမ််ိဳးစံ မ်ိ်ဳးကြြဲမ်ားကိ ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခငး္ 

- ဦးစားေပး မ်ိ်ဳးစတိ္မ်ားအတြက္ ထိ္န္းသိမး္ကာကြယ္ရမည့္လ ပ္ငန္းမ်ားကိ  အဓကိထား အေကာင္အထည ္

ေဖၚျခငး္ 

- ျပည္တြငး္မွ အစိ းရမဟ တေ္သာ အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆိ င္ရာ အဖြြဲ႕အစညး္မ်ားကိ  ပံ့ပိ းက ညျီခင္း 

- ျမန္မာႏိ င္ငံအတြင္း ထိ္န္းသိမ္းေရးဆိ င္ရာ ရငႏ္ွီးျမႈပ္ႏံွမႈ မ်ားျပ်ဳလ ပ္ရန္အတြက္ လိ အပ္ခ်က္မ်ား 

ဖန္တီးေပးျခင္း 

- ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသျပင္ပ စိ က္ပ်ိ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလ ပ္ငနး္ဇီဝမ််ိဳးစံ မ်ိ်ဳးကြြဲမ်ားထိနး္သမိ္းကာကြယ္ 

ျခင္းႏွင္ ့မ်ိ်ဳးရိ းဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအ ပ္ခ််ဳပ္ေရးတြင္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္မႈကိ ျမငွ့္တင္ျခင္း 

- ႏိ င္ငံအဆင့္ဇီဝလံ ျခံ်ဳေရးမ ေဘာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလ ပ္ငန္းစဥ္ကိ  သြကလ္က္ျမနဆ္န္ေစျခင္း 

- က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ိ်ဳးစတိ္မ်ားကိ  စီမံခန္႔ခြြဲရန္ ပမာဏလ ပင္န္းမ်ားကိ  တိ းျမငွ့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

- ပတ္ဝနး္က်င္ထိ္န္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝနး္က်င္ထိခိ က္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ ဥပေဒျပ်ဳေရး လ ပ္ငနး္စဥ ္

လြယ္က ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

- ဇီဝမ်ိ်ဳးကြြဲထိနး္သိမး္ေရးႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ ဆကသ္ြယ္ေရး ပညာေရး ႏွင္ ့ ျပညသ္ လ ထ သိရိွလာေစေရးတိ းျမွင့္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတိ ႔ျဖစ္သည္။ 

 

 



 

၅ . ၃ . ၂။ လ ပင္နး္ခြငက္်နး္မာေရးႏွင့္ အႏၱရာယက္ငး္ရငွေ္ရး 

 အလ ပ္ခ်ိန္၊ အလ ပလ္ ပရ္က၊္ အခ်ိန္ပိ ၊ က်န္းမာေရးႏ်င့္ ေဘးကင္းလံ ျခံ်ဳေရး လ ပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင္ ့

ပတသ္က၍္ ၁၉၅၁ ခ ႏွစ္ စက္ရံ အလ ပ္ရံ  အက္ဥပေဒတြင္ သတမ္ွတ္ျပဌာနး္ထားပါသည္။ အက်ဥး္ခ််ဳပ္မွာ 

ေအာက္ပါအတိ င္းျဖစ ္ပါသည္။  

 - အလ ပ္ခ်ိန္ - ပံ မွန္အလ ပ္ခ်ိန္မွာ ၁ ရက္ ၈ နာရီျဖစ္ၿပးီ အမ်ားဆံ း တပတ္ ၄၈ နာရီျဖစ္ပါသည္။ ၅ 

နာရီ ဆကတ္ိ ကအ္လ ပလ္ ပၿ္ပီးပါက မိနစ ္၃ဝ နားခြင့္ရိွရပါသည္။ 

 - အလ ပလ္ ပ္ရက္ - တပတလ္ ပ္လ ပ္ရက္ ၆ ရက္ရိွရပါမည္။ (အစိ းရဝန္ထမး္မ်ားအတြက္ ၅ 

ရက္ျဖစသ္ည)္ 

 - အခ်ိန္ပိ  - အခ်ိန္ပိ ဆင္းခြင့္ျပ်ဳပါသည္။ အခ်ိနပ္ိ လ ပခ္မွာ သာမနလ္ ပ္ခ၏ ၂ ဆ ျဖစ္ပါသည္။ 

 - အႏၱရာယက္င္းရငွ္းေရးႏွင့္ က်နး္မာေရး - အလ ပ္ရွငသ္ည ္ ရ ပ္ပိ င္းဆိ င္ရာ 

အေထာကအ္က ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတဝ္န္းက်ငအ္ငအ္ားစ မ်ားႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ 

အလ ပ္သမားအား လ ပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ ္မွ ကာကြယ္ရနတ္ာဝနရ္ိွသည္။ 

 - အလ ပ္ရွငသ္ည ္ ခန္႔ထားေသာ လ ပသ္ားအငအ္ားအေရအတြက္ေပၚမ တည္၍ 

အျခားအခြင့္အေရးမ်ားေပး ရန ္တာဝန္ရိွသည္။ 

 -  ၁၉၅၁ ခ ႏွစ္၊ ခြင့္ရကႏ္ွင္ ့ ပတိ္ရက္အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၄ခ ႏွစ္၊ လ မႈဖ လံ ေရးအကဥ္ပေဒႏွင့္ 

၁၉၂၃ခ ႏွစ္၊ အလ ပသ္မားေလ်ာ္ေၾကး အက္ဥပေဒမ်ာဒႏွင့္အည ီ အလ ပသ္မားမ်ားသည ္

အျခားခံစားခြင့္မ်ားကိ လည္း ရရိွေစႏိ င္သည္။ 

 

၅ . ၃ . ၃။ အျခားပတဝ္နး္က်ငဆ္ိ ငရ္ာဆကစ္ပဥ္ပေဒျပဌာနး္ခ်ကမ္်ား 

 ျမန္မာႏိ င္ငံအတြင္း ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိ င္ရာျပႆနာမ်ားႏွင္ ့ ဆကစ္ပသ္ည့္ျပဌာနး္ၿပီးမ ဝါဒမ်ား၊ 

ဥပေဒႏွင္ ့နည္းဥပေဒမ်ားကိ  ေအာက္ပါအတိ င္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည။္ 

 

 

 



 

ဇယား (၅.၃.၃.၁) ပတဝ္နး္က်ငႏွ္င့္ဆကစ္ပသ္ည့္ ျမနမ္ာႏိ ငင္မံ ဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ႏွင့္ နညး္ဥပေဒမ်ား 

က႑ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား 

ပတ္၀န္းက်င္ ႏ ိင္ငံအဆင့္ပတ္၀န္းက်င္ မ ၀ါဒ၊ ၁၉၉၄ ႏွစ္ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ ျမန္မာအာမခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၃ႏွစ္ 

ႏ ိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပျိပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြြဲ႔ 

(ျမန္မာႏ ိင္ငံဘ႑ာေရးအဖြဲြ႔အစည္းမ်ားဥပေဒကိ  

ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၄) 

သစ္ေတာ ေတာရ ိင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရး 

ဥပေဒ၊ ၁၉၉၄ ႏွစ္ 

သစ္ေတာဥပေဒ၊ ၁၉၉၂ ႏွစ ္

က်န္းမာေရး အမ််ဳိးသားအစားအစာ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၇ ႏွစ္ 

တိ င္းရင္းေဆး ဥပေဒ၊ ၁၉၉၈ ႏွစ္ 

က စက္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ််ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ႏွစ ္

အမ််ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒ၊ ၁၉၉၂ ႏွစ ္

ျပည္ေထာင္စ သမၼတျမန္မာႏ ိင္င ံျပည္သ ႔က်န္းမာေရးဥပေဒ၊ ၁၉၇၂ ႏွစ္ 

သတ ်ဳ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒႏွစ္၊ နည္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ႏွစ္ 

ျမန္မာ့ပ လြဲ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ႏွစ ္

ျမန္မာ့သတ ်ဳတြင္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၄ ႏွစ္ 

ဆားလ ပ္ငန္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၂ ႏွစ္ 

ေျမယာသိမ္းဆီးေရ(သတ ်ဳ)အက္ ဥပေဒ၊ ၁၈၈၅ ႏွစ္ 

 

၅ . ၃ . ၄။ ျမနမ္ာႏိ ငင္၏ံ ႏိ ငင္တံကာကတကိဝတမ္်ား 

 ျမန္မာႏိ င္ငံသည ္ အဖြြဲ႕ဝငအ္ေနျဖင့္ ေအာက္ပါႏိ င္ငတံကာႏွင့္ ေဒသတြင္းပတဝ္န္းက်ငဆ္ိ င္ရာ 

နားလညမ္ႈ စာခၽြနလ္ႊာကိ  ပါဝင္လက္မတွ္ေရးထိ းခြဲ့ပါသည္။ 

Plant Protection Agreement for the Southeast Asia and Pacific Region; 



 

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer; 

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer; 

MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; 

MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships as amended 1978; 

Agreement on the Networks of Aquaculture Centers in Asia and the Pacific Region; 

London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer; 

United Nations Framework Convention on Climate Change; 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; 

ICAO: ANNEX 16 Annex to the Convention on International Civil Aviation; 

Environmental Protection Vol. I, II, Aircraft Noise; 

United Nations Convention to Combat Desertification; 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage; 

Convention on Biological Diversity; 

United Nations Convention on the Law of the Sea; 

International Tropical Timber Agreement; 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; 

ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources; 

Cartagena Protocol on Biosafety; 

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution; 

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change; 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants; 

Ramsar Convention on Wetlands; and 

Copenhagen Amendment to Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer. 

 

၅ . ၃ . ၅။ အျပညျ္ပညဆ္ိ ငရ္ာစခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ား 

 အိမ္ရွင္ႏိ င္ငံ၏ က်င့္သံ းေနေသာ ဥပေဒမ်ားအျပင္ ပတ္ဝနး္က်ငထ္ိခိ ကမ္ႈဆန္းစစ္ျခငး္ 

အစီအရင္ခံစာမ ွ လ ပ္ငန္းစမီံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သကေ္ရာက္ေသာ ဆိ းက််ိဳးမ်ားႏွင့္ သက္သာေစႏိ င္သည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားကိ  ေအာက ္ ေဖာ္ျပပါ အျပည္ျပည္ဆိ င္ရာ စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ့ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ  

မွီျငမ္းကိ းကား၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 -IFC ေဆာင္ရြကခ္်က္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား PS (2012) 



 

 -လ ပ္ငန္းစီမကံိန္းအတြက ္ အသံ းျပ်ဳအတြက ္ အသံ းျပ်ဳႏိ င္မည့္ EHS 

အေထြေထြလမး္ညႊန္ခ်ကအ္ပါအဝင ္ကမၻာ့ဘဏ္အ ပစ္ ၏ လမး္ညႊန္ခ်က္မ်ား 

 

၅ . ၃ . ၅. ၁။ အျပညျ္ပညဆ္ိ ငရ္ာ ေငြေၾကးရနပ္ံ ေငြအဖြြဲ႕၏ ေဆာငရ္ြကမ္ႈ စခံ်နိစ္ညံႊနး္ (IFC’s PS) 

 WB ကမၻာ့ဘဏ္အ ပစ္ ဝင္ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိ င္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံ ေငြအဖြြဲ႕ IFC မွ 

ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင္ ့ လ မႈေရးစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိ်ဳးမႈ ၂ဝ၁၂ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လ မႈေရး 

အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန ္စီမံခန္႔ခြြဲ ရမည့္ ကာယကရံွင္တိ ႔၏ တာဝနမ္်ားကိ  အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိ ထားသည့္ IFC ၏ 

ေဆာင္ရြက္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (PS) ကိ  ထ တ္ေဝခြဲ့ပါသည္။ 

 IFC မွရင္းႏွီးျမွ်ဳပ္ႏ့ွထားသည့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိ င္မည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ 

ထိခိ က္နစ္နာမႈ အတိ င္းအတာကိ  သိရိွႏိ င္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လ မႈေရး 

ထိခိ က္နစ္နာမႈ အမ်ိ်ဳးအစားခြြဲျခားသည့္ နည္းလမ္းကိ  အသံ ျပ်ဳသြားမည္ျဖစ္သည္- 

   အမ်ိ်ဳးအစား A -  ပတဝ္န္းက်င္ႏွင့္လ မႈေရးအေပၚ ထ းထ းျခားျခားဆိ းက်ိ်ဳးသကေ္ရာက္ေစမည့္ 

(သိ ႔မဟ တ္)    

                                ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လ မႈေရးကိ  ေထြျပားေစၿပီး ပ်ကယ္ြင္းသြားေစမည့္ မႀကံ်ဳစဖ းသည့္  

                                ထခိိ က္မႈမ်ားျဖစေ္ပၚရန္အ လားအလာရိွသည့္ လ ပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။ 

 အမ်ိ်ဳးအစား B - ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ လ မႈေရးအေပၚ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 

ဆိ းက်ိ်ဳးသက္ေရာက္ေစမည့္  

                                (သိ ႔မဟ တ္) ပမာဏအားျဖင့္နည္း၍ ေနရာအားျဖင့္ သတ္မ်တထ္ားၿပးီ ထခိိ ကမ္ႈကိ  

                                တံ ႔ျပန္က စားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသင့္ရိွေနသည့္ လ ပ္ငနး္ေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ား 

 အမိ််ဳးအစား C -  ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင္ ့လ မႈေရးအေပၚထိခိ က္မႈ အႏၱရာယအ္နည္းငယ ္(သိ ႔မဟ တ္)   

                                 လံ းဝမျဖစ္ေပၚေစမည့္ လ ပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

 IFCသည ္ PS မ်ားကိ  (၈) ပိ င္းခြြဲျခားထားၿပးီ ယင္းတိ ႔မွာ အႏၱရာယႏ္ွင့္ ထိခိ က္မႈကိ  

သတ္မွတႏိ္ င္ရန္ႏွင့္  

စီးပြားေရးလ ပ္ငန္းကိ  ေရရညွ္တညတ္ံ့ေအာင္ လ ပ္ေဆာင္ႏိ င္ရနအ္တြက ္ေရွာင္ရန/္ေဆာင္ရန္/စီမံခန္႔ခြြဲရန ္ 



 

ေထာကက္ ေပးမည့္အခ်က္မ်ားကိ ပါ IFC’s PS အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိ င္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည ္

ျဖစ္ပါသည္။ 

 PS 1 : ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင္ ့လ မႈေရး အႏၱရာယ္ႏ်င့္ ထိခိ က္အက််ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ    

                   အကြဲျဖတျ္ခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း 

 PS 2 : အလ ပ္သမားႏွင့ ္လ ပ္ငန္းခြငအ္ေျခအေန 

 PS 3 : အရင္းအျမစစ္ြမ္းရည္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ျခင္း 

 PS 4 : လ မ်ိ်ဳးစ က်န္းမာေရး၊ လံ ၿခံ်ဳေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး 

 PS 5 : ေျမယာသိမး္ယ ျခင္းႏွင့္ အဓမၼျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခငး္ 

 PS 6 : ဇီဝမ်ိ်ဳးစံ မ်ိ်ဳးကြြဲထိန္းသိမး္ေရးႏွင့္ သက္ရိွသဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ  

ေရရွည္တည္တံ ့ 

   ေအာင္ စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း  

 PS 7 : ေဒသခတံိ ငး္ရင္းသားမ်ား 

 PS 8 : ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၏ 

 IFC’s PS မ်ား၏ ဆိ လိ ရင္းကိ  လိ က္နာေဆာင္ရြက္ႏိ င္ေစျခင္းအလိ ႔ငွာ လမ္းညႊန္မွတစ္ မ်ားျဖင္ ့ 

တစ္ခ ျခင္းအလိ က္ ေအာကပ္ါအတိ င္း အတိ ခ််ဳပ္ရွင္းလငး္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္- 

PS 1 : ပတဝ္နး္က်ငႏွ္င့္ လ မႈေရးအႏၱရာယႏွ္င့္ ထခိိ ကအ္က််ိဳးသကေ္ရာကမ္ႈမ်ားကိ  အကြဲျဖတျ္ခငး္ႏွင့္  

စမီခံန္႔ခြြဲျခငး္။ အေျခခသံေဘာတရားမွာ စီမံကိန္းသကတ္န္းတေလ်ာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လ မႈေရးလ ပ္ေဆာင ္  ခ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲြေရး၏ အေရးပါမႈကိ  ေဖာ္ျပသည။္ ကာယကရံွင္အေနျဖင့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင္ ့လ မႈေရး အကြဲျဖတ္မႈ နည္းလမး္ကိ  က်င့္သံ းကာ သဘာဝတရားႏွင့္ လ ပ္ငနး္ပမာဏမွ်တၿပီး 

ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင္ ့ လ မႈေရးထိခိ က္နစ္နာမႈ အဆင့္ႏွင့္ အခ်ိ်ဳးညီေစမည့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္လ မႈေရးစီမခံန္႔ခြြဲျခင္းစနစ္ (ESMS) ကိ ထိန္းသိမ္းလိ က္နာရန္ တိ ကတ္ြန္းထားပါသည္။ PS 

1 ၏ရည္ရြယခ္်က္မွာ- 

 - လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းေၾကာင့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လ မႈေရးအႏၱရာယ္ႏွင့္ထိခိ က္ႏိ င္မႈကိ  ေဖာ္ထ တ္ၿပီး    

             ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်ကရ္န္ႏွင့္ သတ္မတွ္ရန ္



 

 - အႏၱရာယ္ႏွင့္ထိခိ က္မႈမ်ားကိ  ႀကိ်ဳတငတ္ြက္ခ်ကဆ္၍ ေရွာင္ရွားႏိ င္ရန္ အႏၱရာယအ္ႀကးီ/အေသး 

အလိ က္  

             သကသ္ာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား က်င့္သံ းရန္ (သိ ႔မဟ တ္) ေရွာငလ္ႊြဲ၍ မရပက္ ထိခိ က္မႈ  

             အနညး္ဆံ းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိ က္မႈ အၾကြင္းအက်န္မ်ားအတြက္ ခံစားရသ အလ ပ္သမားမ်ား၊ 

ထိခ ိက္သည့္    

             လ ႕အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝနး္က်င္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန ္

- ကာယကရံွငသ္ည္ ထိေရာက္ေသာ စမီံခန္႔ခြြဲသည့္ နည္းစနစ္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္  လ မႈေရးလ ပ္ေဆာင္  

  ခ်က္မ်ားကိ   အဆင့္ျမွင့္တင္ရန ္

- ထိခိ က္ခသံားရသည့္ လ ႕အဖြြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျပင္ပစမီကံနိ္းႏွင့္ သက္ဆိ င္သ မ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကိ   

  အသအိမတွ္ျပ်ဳတ န္႔ျပန္ေပးၿပီး ဆီေလ်ာ္စြာ စီမံခန္႔ခြြဲေပးရန္  

- လ ပ္ငန္းစီမလံည္ပတ္ေနစဥ္ကာလတေလ်ာက္ လ ႔အဖြြဲ႕အစည္းကိ  ထိခိ ကပ်က္စးီေစသည့္  

   လ ပ္ရပမ္်ားအတြက ္ယင္းတိ ႔ႏွင့္ ဆကသ္ြယ္ႏိ င္ရန္ လံ ေလာက္ေသာ ဆကသ္ြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္  

   အေထာက္အက ေပးရန ္

- သကဆ္ိ ငရ္ာ ပတ္ဝနး္က်ငႏ္ွင့္ လ မႈေရးသတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကိ  ထ တ္ေဖာ္ေျပာျပ၍   

   သတင္းျဖန္႔ေပးရန ္

  

PS 2 : အလ ပသ္မားႏွင့္ လ ပင္နး္ခြငအ္ေျခအေန။ ။ အေျခခံသေဘာတရားမွာ စီပြားေရးဖြ႕ံၿဖိ်ဳးတိ း 

တက္မႈရရိွရန္အတြက္ အလ ပ္အကိ င္ဖနတ္ီးေပးျခငး္ႏွင့္ ဝင္ေငြတိ းပြားေစရန ္ ေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ လ ပသ္ား 

မ်ား၏ အေျခခံရပိ င္ခြင့္မ်ားကိ  အကာအကြယေ္ပးရန္ အခ်ကက္ိ ပါထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရနေ္ဖာ္ ထားပါ 

သည္။  

PS 2 ၏ရည္ရြက္ခ်က္မွာ 

- လ ပသ္ားမ်ားပားေကာင္းမြနစ္ြာဆကဆ္ံျခင္း၊ လ ပသ္ားမ်ားအၾကား ခြြဲျခားမႈမရိွဘြဲ သာတ ညီမွ်အခြင့္ 

အေရးေပးရန ္



 

- စီမံအ ပ္ခ််ဳပသ္ ႏွင့္ လ ပ္သားမ်ားအၾကား ရင္ႏီွးကၽြမး္ဝငေ္သာဆက္ဆေံရးကိ  က်င့္သံ းၿပီး 

ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္ရန ္

- ႏိ င္ငံ၏ အလ ပ္ခန္႔ထားေရးကိ  အလ ပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန ္

- လ ပသ္ားမ်ားကိ  အကာအကြယ္ေပးရန္၊ လ ပသ္ားမ်ားဆိ ရာတြင္ လ ပသ္ားအ ပ္စ ထြဲမွ 

အားႏြြဲ႕ေသာ အမ်ိ်ဳးအစားျဖစသ္ည့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ေရြ႕ေျပာင္းလ ပသ္ားမ်ား၊ 

ျပင္ပအဖြြဲ႕မသွြင္းေပးထားေသာ လ ပသ္ားမ်ားႏွင့္ ကာယကရံွင္၏ အေထာကအ္က ျပ်ဳအဖြြဲ႕မွ 

လ ပသ္ားမ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

- ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းၿပးီ က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စံ သည္ ့ လ ပ္ငနး္ခြငက္ိ  ဖနတ္းီေပးၿပးီ 

လ ပသ္ားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိ ဂရ စိ ကက္ာ အဓၶမေစခိ င္မႈမွေရွာင္ၾကဥ္ရန ္

PS 3 : အရငး္အျမစစ္ြမး္ရညႏွ္င့္ ညစည္မး္မႈကာကြယျ္ခငး္  

 အေျခခသံေဘာတရားမွာ စပီြားေရးလ ပ္ေဆာငခ္်က္မ်ား တိ းပြားလာၿပီး ၿမိ်ဳ႕ျပျဖစထ္ြန္းလာသည္ႏွင္ ့ 

အမွ် ေလထ ၊ ေရထ ၊ ေျမထ  ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္ျမင့္မားလာကာ အကန္႔အသတ္ရိွေသာ အရငး္အျမစ္သံ းစြြဲ 

လြန္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအႏွ႔ံ၊ နယ္ေျမအႏံွ႔၊ ကမၻာအႏွ႔ံ လ သားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်ငအ္ေပၚထိခိ ကေ္စမႈမ်ားျဖစ ္

ေပၚလာႏိ င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္ PS 3 ၏ ရည္ရြယ္ခ်ကမ္ွာ- 

- စီမံကိနး္လ ပ္ငန္းေဆာငါရြကခ္်က္မ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမး္မႈမျဖစ္ေပၚေစရန ္(သိ ႔) နည္းပါးေစရန္  

- အရင္းအျမစမ္်ားကိ  ေရရွည္တညတ္ံ့ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ သံ းစြြဲရန္ (စြမး္အငႏ္ွင့္  

          ေရအပါအဝင္) 

- လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာမွန္လံ အိမအ္ာနသိင္ျဖစေ္ပၚေစေသာဓါတ္ေငြ႕ 

(GHG) ထ တ္လႊင့္ျခင္းကိ  ေလ်ာ့နညး္ေစရန္ 

PS 4 : လ မ််ိဳးစ က်နး္မာေရး ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရငွး္ေရးႏွင့္ အကာအကြယေ္ပးေရး။ 

အေျခခသံေဘာတရားမွာ လ ပ္ငန္းစီမကံိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းကရယိာမ်ားႏွင့္ အေျခ  

ခံအေဆာက္အဥးီမ်ားေၾကာင့္ လ ႕အဖြြဲ႕အစည္းတြင္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ထိခိ က္မႈျဖစ္ေစႏိ ငသ္ညဟ္  ဆိ လိ ပါသည္။ 

PS 4 ၏  

ရည္ရြယ္ခ်ကမ္ွာ- 



 

- လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းသက္တန္း၏ ပံ မွန္လည္ပတ္ခ်နိ္ႏွင့္ ပံ မွန္လည္ပတ္ခ်ိန္မဟ တသ္ည့္ 

ကာလတေလ်ာက ္ လ ႕အဖြြဲ႕အစည္း၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရငွ္းေရးဆိ းက်ိ်ဳးမ်ား 

မျဖစ္ေပၚေစရန ္ႀကိ်ဳတင္တြကဆ္၍ေရွာင္ရွားရန ္

- ပ ဂ ်ဳိလႏွ္င့္ ပစၥည္းမ်ားအား ေဘးဆီးကာရန္ျပ်ဳေပးရာတြင္ 

သက္ဆိ ငရ္ာလ ႕အခြင့္အေရးသေဘာ တရားအရလည္းေကာင္း၊ ထိခိ က္ခံရသည့္ လ ႕အဖြြဲ႕အစည္းအတြက္ 

အႏၱရာယ္မလွြတ္ကင္းရန ္ (သိ ႔) နည္းပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 

ေသခ်ာစြာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန ္

PS 5 : ေျမယာသမိး္ယ ျခငး္ႏွင့္ အဓၶမျပနလ္ညေ္နရာခ်ထားျခငး္။  

 အေျခခသံေဘာတရားမွာ လ ပ္ငန္းစီမကံိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေျမကိ  သိမ္းယ ျခင္းႏွင့္ 

ေျမအသံ းခ်မႈကိ  ကန္႔သတျ္ခင္းတိ ႔ေၾကာင့္ ထိ ေျမကိ သံ းစြြဲေနေသာ လ ႕အဖြြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပ ဂ ်ဳလိ္အေပၚ 

ဆိ းက်ိ်ဳးကိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္ PS 5 ၏ ရည္ရြယခ္်က္မွာ- 

- ေျမယာသိမး္ယ မႈကိ  ေရွာငရ္ာွးျခင္းႏွင့္ ထိ သိ ႔မလ ပ္ႏိ င္ပါက လ ပ္ငနး္စီမအံတြက ္အျခားဒီဇိ င္းကိ ေရး  

          ဆြြဲ၍ ေျမယာဖယ္ရွားမႈကိ  နည္းႏိ င္သမွ်နည္းေစရန္ 

- အတင္းအၾကပ္ႏွင္ထ တျ္ခင္းကိ ေရွာငရ္ွားရန ္  

- ေျမယာသိမး္ယ ျခင္းႏွင့္ေျမအသံ းခ်မႈ ကန္႔သတ္ျခင္းတိ ႔ေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚလာႏိ င္သည့္ 

လ မႈေရးႏွင့္စီပြားေရးထိခိ ကမ္ႈမ်ားကိ  ႀကိ်ဳတငတ္ြက္ဆ၍ ေရွာင္ရွားရန္၊ ေရွာင္ရွားမရပါက  

 (၁) ပိ င္ဆိ ငဆ္ံ းရံႈးသည့္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကိ  ျပန္လညေ္နရာခ်ထားသည့္ 

စရိတအ္ျဖစ္ေပးရန ္ (၂) ျပနလ္ည္ေနရာခ်ထားသည့္လ ပေ္ဆာင္မႈမ်ားေဆာငရ္ြကရ္ာတြင္ 

သတင္းထ တ္ျပန္ျခငး္၊ ညိွႏိႈင္း တိ င္ပင္ျခင္းႏွင့္ ထိခိ က္ခံရသ မ်ားဘကမ္ ွ

ပ ေပါင္းပါဝင္ျခငး္တိ ႔ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန ္  

- ေနရာအတညတ္က်မျဖစ္ေသးသည့္ ပ ဂ ိ်ဳလ္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ ေနထိ င္မႈ 

အဆင့္အတန္းကိ  တိ းတကေ္ကာငး္မြန္ေစရန္ (သိ ႔) နဂိ အတိ င္းျဖစေ္စရန ္  

 



 

PS 6 : ဇဝီမ််ိဳးကြြဲထနိး္သမိး္ေရးႏွင့္သကရ္ိွသဘာဝအရငး္အျမစမ္်ားကိ  ေရရညွတ္ညတ္ံံေ့အာင ္

စမီခံန္႔ခြြဲျခငး္။  

 အေျခခသံေဘာတရားမွာ ဇီဝမ််ိဳးစံ မ်ိ်ဳးကြြဲမ်ားကိ  ကာကြယ္ျခင္း၊ ထနိ္းသိမ္းျခင္း၊ 

ေဂဟစနစ္ကိ တညတ္ံံေစျခငး္၊ သက္ရိွသဘာဝအရင္းအျမစမ္်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင ္

စီမံခန္႔ခြြဲျခင္းစသည္တိ ႔သည ္ စဥဆ္က္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိ းတက္မႈအတြက ္ အေျခခံမ်ားျဖစ္ပါသည။္ PS 6 ၏ 

ရည္ရြယ္ခ်ကမ္ွာ-  

 - ဖီဝမ်ိ်ဳးစံ မ်ိ်ဳးကြြဲမ်ားကိ  ကာကြယထ္ိန္းသိမ္းရန ္

- ေဂဟစနစ္လ ပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိ်ဳးေက်းဇ းမ်ားကိ  ထိ္န္းသိမ္းေစာင့္ေရွာကရ္န ္

- သက္ရိွသဘာဝအရင္းအျမစမ္်ား ထိန္းသိမ္းရနလ္ိ အပခ္်က္ႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိ းတက္မႈဥးီစားေပးခ်က္မ်ား ကိ  ေပါင္းစပ္ညွိႏိ င္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားက်င့္ပံ းျခင္းျဖင့္ သဘာဝ 

အရင္းအျမစမ္်ား ေရရွည္တည္တံံ့  ေအာင ္စီမခံန္႔ခြြဲမႈနည္းလမး္ကိ  အေထာကအ္က ျပ်ဳေစရန ္

 

PS 7 : ေဒသခဆံိ ငး္ရငး္သားမ်ား။   

 အေျခခသံေဘာတရားမွာ ႏိ င္ငံေတာ္အဖြြဲ႕အစည္း၏ ပငမ္အ ပပ္စ ႏွင္ ့ကြြဲျပားျခားနားေသာ သြင္ျပင ္

လကၡဏာရိွသည္ ့ေးသခံတိ င္းရင္းသားမ်ားသည္ ရဖံန္ရခံါ အေရးမပါေသာ၊ အားနည္းေသာ လ ဦးေရအစတိ ္

အပိ င္းမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနတတသ္ည္။ ထိ ႔ေၾကာင့္  PS 7 ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-  

- ဖြြဲ႕ၿဖိ်ဳးမႈအားနည္းသည့္ ေဒသခတံိ ငး္ရင္းသားမ်ား၏ လ ႕အခြင့္အေရး၊ ဂ ဏ္သကိၡာ၊ 

ရည္မွန္းခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအရငး္အျမစေ္ပၚ အေျခခသံည့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကိ  

အေလးေပးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိ းတက္မႈနည္းလမး္မ်ားျဖစ္ေစရန္  

- ေဒသခတံိ ငး္ရင္းသားမ်ား၏ လ ႕အဖြြဲ႕အစည္းကိ  ဆိ းက်ိ်ဳးျဖစ္ေစမည့္ 

လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းမ်ားကိ  ႀက်ိဳတငတ္ြကဆ္၍ ေရွာငရ္ွားရန္ (သိ ႔) ေရွာင္ရွားမရပါက အဆိ ပါထိခိ ကမ္ႈမ်ားကိ  

ေည်ာ့နည္းေစရန(္ႏွင္)့/ (သိ ႔)ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန ္

- စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြြဲ႕ၿဖိ်ဳးတိ းတက္မႈ၏ အက်ိ်ဳးေက်းဇ းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိ  

ေဒသခတံိ ငး္ရင္းသားမ်ား ၏ ထံ းတမး္ဓေလ့ႏွင့္အညီ ခစံားႏိ င္ေစရန ္ 



 

- လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းသက္တမ္းကာလတေလ်ာက ္ ထိရလွြယသ္ မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းတိ င္ပင္လ်က ္

လ ပ္ငနး္ စမီံကနိ္းေၾကာင့္ ထိခိ က္ခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သ မ်ားႏွင့္ ဆကဆ္ံေရးကိ  ထာဝစဥထ္ိန္းသိမး္ထား 

ရန္  

- ဤ PS ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခအေနမ်ိ်ဳးႀကံ်ဳလာပါက အထအိခိ က္ခ ံ

ေဒသခတံိ ငး္ရင္းသားျပညသ္  မ်ားထံမ ွလြတလ္ပေ္သာ၊ ကနဦးက်ေသာ သေဘာတ ညီခ်ကက္ိ  ရယ ထားၿပီး 

ျဖစ္ရန ္ 

- ေဒသခတံိ ငး္ရင္းသားမ်ိ်ဳးႏြယစ္ ၏ ယဥေ္က်းမႈ၊ အသိပညာႏွင့္ ဓေလ့ထံ းစဆံိ ပကိ  

ေလးစားလိ ကန္ာ ရန္  

 

PS 8 : ယဥေ္က်းမႈအေမြအႏွစ။္  

 အေျခခသံေဘာတရားမွာ လက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိ်ဳးဆက္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား 

အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆိ လိ ပါသည္။ သိ ႔ျဖစ္ပါ၍ PS8 ၏ ရည္ရြယသ္ည္မွာ-   

- လ ပ္ငနး္စီမကံိန္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်ကမ္်ားေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ 

ထိခိ က္မႈမရိွေစရန္ ကာကြယရ္မည္ျဖစ္ၿပးီ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေထာကက္ မႈျပ်ဳရန္  

- ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကိ  အသံ းျပ်ဳရသည့္ အက်ိ်ဳးေက်းဇ းကိ  သာတ ညမီွ် ခြြဲေဝစားရန ္ 

နိဂံ းခ််ဳပအ္ားျဖင့္ PS 1 က ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား၏ အေရးပါပံ ကိ  ေဖာ္ျပသြားပါသာ္။  

- လ ပ္ငနး္စီမကံိန္း၏ ပတဝ္နး္က်ငႏွ္င့္လ မႈေရးထိခိ က္မႈ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိ  

ခြြဲျခားေဖာ္ထ တ္ႏိ င္ရန္  

- လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားကိ  ထ တျ္ပန္၍ 

ေဒသခလံ ႕အဖြြဲ႕ အစည္းကိ  တိ က္ရိ ကထ္ိခိ က္ေစႏိ င္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိ  ၄င္းတိ ႔ႏွင့္ 

တိ င္ပင္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအား ထိေရာက္ေသာဆြြဲေဆာင္မႈျပ်ဳရန္    

- လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းသက္တန္းတေလ်ာက္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လ မႈေရးလ ပ္ငေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 

ကာယကရံွင္မွ စမီံခန္႔ခြြဲရန္  



 

 IFC ၏ ေဆာင္ရြက္မႈစခံ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (၈) ခ အနက္ (၂)ခ သည ္ လ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သိ ႔ 

သက္ေရာကသ္ည့္ ဆိ းက်ိ်ဳးမ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္၊ ေလ်ာ့ပါးသကသ္ာေစရန္ (သိ ႔) ထိခိ က္မႈမ်ားအတြက ္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန ္လိ အပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာကပ္တသ္လိ  အေျခအေနမ်ားကိ  ပိ မိ ေကာင္းမြန္ေအာင ္

ျပ်ဳျပင္မြနး္မသံြားရန ္ ေထာက္ျပထားပါသည။္ လ မႈေရး (သိ ႔) ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိ င္ရာထိခိ က္မႈမ်ားအား 

ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က္ၿပးီ ကာယကံရွင္မွ PS 1 ႏွင္ ့ဆီေလ်ာ္ေသာ ESMS စနစ္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြြဲသြားရန္  

 IFC ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ စံခ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ားသည ္ ကာယကရံွင္၏ 

လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းလ ပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားကိ  တိ းတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လိ က္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္ ့

စဥ္ဆက္မျပတ ္ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိ းတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား က်င့္သံ းရာတြင္ လမ္းညႊန္ေပးမည့္ “လမ္းညႊန္မတွ္စ ” 

မ်ားႏွင္ ့လိ က္ဖက္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။   

၅.၃. ၅ . ၂။ အျပညျ္ပညဆ္ိ ငရ္ာ ေငြေၾကးရနပ္ံ ေငြအဖြြဲ႕၏ ပတဝ္နး္က်င၊္ က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္ငး္  

ရငွး္ေရးဆိ ငရ္ာ လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား (IFC’s EHS) 

 IFC’s EHS လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိ င္ရာ စက္မႈလ ပင္န္းက်င့္ဝတ္ 

နမ နာမ်ားပါဝငသ္ည့္ နည္းပညာပိ င္းဆိ င္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားျဖစသ္ည္။ 

IFC’s EHS လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားသည္ သီျခားစက္မႈလ ပ္ငနး္မွ ေတြ႕ႀကံ်ဳရေသာ EHS ကိစၥမ်ားအတြက ္

သတ္မွတထ္ားသည့္ သက္ဆိ င္ရာ စက္မႈ၏ EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပ းတြြဲအသံ းျပ်ဳႏိ င္ရန္ရည္ရြယထ္ားပါသည။္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင ္ ရိွရင္းစြြဲနည္းပညာကိ  

စက္ပစၥည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပလ္ိ ကပ္ါက ေယဘ ယ်အားျဖင့့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိ င္သည္ ့

လ ပ္ေဆာင္ခ်ကအ္ဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိ  ေဖာ္ျပထားသည္။ အမိ္ရွင္ႏိ င္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည ္EHS 

ညႊန္ၾကားခ်က္ပါ လ ပ္ေဆာင္ခ်ကအ္ဆင့္ႏွင့္ အစအီစဥမ္်ားကြာျခားေနပါက လ ပ္ငန္းစီမံ ကိန္းမ်ားသည ္

ပိ တင္းၾကပသ္ည့္ စည္းမ်ဥ္းအတိ င္းလိ ကန္ာရမည္ျဖစ္သည္။    

 ဘလိပ္ေျမႏွင့္ထံ းထ တလ္ ပမ္ႈအတြက္EHSလမး္ညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ဘလိပ္ေျမႏွင့္ထံ းထ တ္လ ပမ္ႈစီမံ

ကိန္း ဆိ ငရ္ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝငသ္ည္။ ဘလိပ္ေျမထ တလ္ ပသ္ည့္ စီမံကိနး္အတြက ္

က န္ၾကမ္းထ တယ္  သံ းစြြဲမႈကိ  ေဆာကလ္ ပ္ေရးပစၥည္းထ တယ္ သံ းစြြဲမႈ EHS လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ 



ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထ တလ္ ပမ္ႈႏွင့္ ေဆာကလ္ ပ္ေရးအတြက္ EHS ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ  

အေထြေထြ EHS ညႊန္ၾကားခ်က္ အက်ဥး္ခ််ဳပ ္ ေနာက္ပိ င္းတြင္ ဆကလ္က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

EHS အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား 

EHS အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ  ေအာကပ္ါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

ဇယား(၅.၃.၅.၂.၁) အျပညျ္ပညဆ္ိ ငရ္ာေငြေၾကးရနပ္ံ ေငြအဖြြဲ႕၏ ပတ္ဝနး္က်င၊္ က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကငး္ရငွး္ေရးဆိ ငရ္ာ လမး္ညႊနခ္်က္မ်ား 

t"due,fy,f taMumiff;t&m acgif;pOf 

ywf0ef;usifqdkif&m avxkxkwfvTwfjcif;ESifh avxkt&nftaoG; 

pGrf;tif acRwma&; 

pGefYypfa&ESifh a&t&nftaoG; 

ab;tႏ&ၱm,fjzpfapaomပစၥည္းrsm;pDrHcefYcGJrI 

pGefYypfပစၥည္း pDrHcefYcGJrI 

toHqlnHrI 

ajrjyif npfnrf;aprI 

vkyfief;cGif usef;rma&; ESifh ab; 

tႏ&ၱm,fuif;&Sif;a&; 

tajccHtaqmuftOD;ESifh vkyfief;vnfywfjcif; 

qufoG,fa&;ESifh oifwef; 

&kyfydkif;qdkif&m ab;tႏ&ၱm,frsm; 

"gwkqkdif&m ab;tႏ&ၱm,frsm; 

ZD0qdkif&m ab;tႏ&ၱm,frsm; 

"gwfa&mifjcnfqdkif&m ab;tႏ&ၱm,frsm; 

wudk,fa&umuG,fa&;ပစၥည္းrsm; 

tႏ&ၱm,frsm;aom oD;oefYywf0ef;usifrsm; 

apmifMuyfMunfh&IUjcif; 

jynfolvlxk usef;rma&;ESifh ab; 

tႏ&ၱm,f 

a&t&nftaoG;ESifh &&SdEdkifrI 

pDrHudef;tajccHtaqmuftOD;rsm;\ MuHcdkifrI 

toufvHkjcHKrIESifh rD;ab;vHkjcHKrI 



,mOftႏၱ&m,f vHkjcHKrI 

ab;tႏ&ၱm,f&Sdaom ပစၥည္းrsm;o,f,lydkYaqmifa&; 

ul;pufa&m*g umuG,fa&; 

ta&;ay:tajctaetwGuf MudKwifjyifqifxm;rIESifh 

wHkYjyefa&; 

wnfaqmufa&;ESifh 

vkyfief;&kyfodrf;jcif; 

ywf0ef;usif 

tvkyfcGif usef;rma&;ESifh ab;tႏၱ&m,fuif;&Sif;a&; 

jynfolvlxk usef;rma&;ESifh vHkjcHKa&; 

 

 ပတ္ဝနး္က်င္ဆိ င္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ IFC ပတ္ဝနး္က်င္ဆိ င္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကမၻာက်နး္မာေရးအဖြြဲ႕ (WHO) ၏ စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားကိ  ရည္ညႊန္းထားပါသည္-   

- (WHO) ပတ္ဝန္းက်င္ေလထ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စညံႊန္း 

- (WHO) အသံညစ္ညမ္းမႈလမ္းညႊန္ခ်က ္

- (WHO) ေသာကသ္ံ းေရအရည္အေသြးႏွင့္ 

- (WHO) စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ က်င္ငယေ္ရႏွင့္ ေရဆိ းေရညစမ္်ား အႏၱရာယက္ငး္စြာသံ းစြြဲမႈ လမ္းညႊန ္ 

ခ်က္   

တိ ႔အျပင္ ေအာက္ပါလမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ာကိ ပါ အသံ ျပ်ဳႏိ င္ပါေသးသည္- 

- ေျမဆလီႊာအရညအ္ေသြးအတြက္ Dutch Interversion Values for soil quality

- ကာကြယထ္ားသည့္မ်ိ်ဳးစိပ္မ်ားအတြက္ International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) Red Data Book for protected species (fauna and flora)

- လ ပ္ငနး္ခြငက္်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယက္င္းရွငး္ေရးစီမံခန္႔ခြြဲမႈ စံခ်ိန္စညံႊန္း Occupational Health 

and Safety Administration (OHSA) standard- United States Department of Labor

- ရာသီဥတ ေျပာင္းလြဲေရးဆိ ငရ္ာ ကမၻာ့က လသမဂ မ ေဘာင္သေဘာတ ညီခ်က္- United Nations 

Framework Convension on Climate Change (UNFCC) baseline and monitoring metrhodologies 

for large scale Clean Development Mechanism (CDM) project activities. 



 

 IFC ၏ လိ အပ္ခ်ကအ္ရ ေလထ ညစ္ညမ္းမႈ ပမာဏသည ္ သကဆ္ိ င္ရာႏိ င္ငံ၏ 

ေလထ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္ငက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်ကန္ွင့္ စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားထက္ မျမင့္မားေစရပါ။ ႏိ င္ငံမ ွ

သတ္မွတခ္်က္မရိွပါက လက္ရိွ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြြဲ႕၏ ေလထ အရည္အေသြးညႊန္ၾကားခ်က္ (သိ ႔) United 

States ၏ ပတဝ္န္းက်ငက္ာကြယ္မႈ ေအဂ်ငစ္ီ (USEPA) ၊ ပတ္ဝနး္က်င္ေလထ  အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္း 

(NAAQS) ႏွင့္ သကဆ္ ိင္ရာဥေရာပေကာင္စ ီညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ  မီွျငမ္းကိ းကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။    

 ပတ္ဝနး္က်င္ေလထ အရညအ္ေသြးတန္ဖိ းမ်ားႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ IFC’s EHS ၏ 

အေထြေထြလမး္ညႊန္ခ်က္မ်ားကိ  ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည-္  

ဇယား (၅.၃.၅.၂.၂) ပတဝ္နး္က်ငေ္လထ အရညအ္ေသြး (IFC’s EHS guidelines) 

Pollutant 
Averaging 

Period 

Maximum Limit Value 

(g/m3) 

SulphurDioxide (SO2) 

10 min 500 

1 hour -- 

24 hours 20 

Year -- 

Nitrogen Dioxide (NO2) 

1 hour 200 

24 hours -- 

Year 40 

Ozone (O3) 
1 hour -- 

8 hours 100 

Carbon Monoxide (CO) 
1 hour - 

8 hours - 

Black Smoke (BS) 
24 hours -- 

Year -- 

Total Suspended Particles (TSP) 
24 hours -- 

Year -- 

Particular Matter <10 µm (PM10) 
24 hours 50 

Year 20 

Particular Matter <2.5 µm (PM2.5) 
24 hours 10 

Year 25 

Lead (Pb) Year -- 

 ထိ ႔အျပင္ IFC EHS လမး္ညႊန္ခ်က္အရ လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းကိ  တ ညေီသာ ေလထ ေအာကတ္ြင္ 

အနာဂတ္ ကာလအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိ းတက္ေစလိ ပါက လ ပ္ငန္းစီမကံနိ္းေၾကာင့္ ေလထ တြင္ 



 

အေျခခံ ျဒပ္ပါဝင္မႈ ႏႈန္းသည္ သတ္မတွထ္ားသည့္ ေလထ အရညအ္ေသြးစၤခ်နိ္စံညႊန္း၏ ၂၅ % 

ထက္မပိ ေစရပါ။  

 IFC EHS ၏ အေထြေထြလမး္ညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ အသဆံ ညမံႈကိ  တိ ငတ္ာရာ၌ 

လ ေနရပက္ြက္မ်ားႏွင့္နီး ေသာ လ ပ္ငန္းစီမကံိန္းမ်ားတြင္ ဆ ညံမႈအကြဲျဖတသ္ည့္ အေျခခစံည္းမ်ဥ္းကိ  

အသံ းျပ်ဳရမည္ျဖစ္ၿပးီ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏထက္မပိ ေစရန ္ စီစဥရ္မည္ျဖစသ္ည္ (သိ ႔) 

အသတံ နခ္ါမႈ လက္ခံရမည့္ အနီးစပဆ္ံ းေနရာမ်ား၌ အမ်ားဆံ း 3dBA အဆင့္ရိွရမည္ျဖစ္သည။္  

ဇယား (၅.၃.၅.၂.၃) ဆ ညသံစံႏံႈနး္ (IFC’s EHS guidelines) 

Noise Level Guidelines 

Receptor 

IFC - One Hour LAeq (dBA) 

aeYtcsdef  

07:00 - 22:00 

ntcsdef  

22:00 – 07:00 

vlrsm;aexdkif&mae&m? tzGJYtpnfrsm;ESifh 

ynma&;ESifh qdkif&mae&m 

55 45 

pufrIvkyfief;ESifh pD;yGm;a&;vkyfief;rsm;ESifh 

oufqdkif&mae&m  

70 70 

 

 အသဆံ ညံမႈေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ အစအီစဥက္ိ  ေရးဆြြဲၿပးီ ေလက့်င့္ထားသည့္ 

ကၽြမ္းက်င္သ ပညာ    ရွင္မ်ားမ ွ အေကာင္အထညေ္ဖာ္ရပါမည္။ အဆိ ပါ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ 

ကာလသည ္ စာရင္းအငး္စိစစ္ခ်ိနအ္ပါအဝင္ ထံ းစံအားျဖင့္ (၄၈) နာရီသတ္မွတေ္လရ့ိွသည္။ 

အသဆံ ညံမႈေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး သည့္ ကရယိာသည ္ အဆိ ပါ ကာလအတြင္း (သိ ႔) နာရီအလိ က ္ (သိ ႔) 

ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားစြာ စသျဖင့္ သင့္ေတာ္သလိ  ကိန္းဂဏန္းအခ်ကအ္လကမ္်ားကိ  မွတတ္မ္းျပ်ဳႏိ င္ရမည္။ 

(သိ ႔မဟ တ ္ အလ ပ္ခ်နိ္၊ အလ ပက္တိ္ရက္မ်ား အပါအဝင ္ ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း 

ကြြဲျပားေသာအခ်ိန္ကာလအလိ က္) အသဆံ ညမံႈ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွငမ္ွ မတွတ္မ္းတငထ္ား ေသာ 

အသႏွံင့္ဆိ င္သည့္ ညႊန္းကိန္းအခ်ိ်ဳးအစားသည ္ ေစာင့္ၾကပစ္စ္ေဆးသည့္ 

ဆ ညံမႈအမ်ိ်ဳးအစားေပၚမ တည္ေနပါ သည္။ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈျပ်ဳသည့္ေနရာသည္ ေျမျပငအ္ထက ္

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၁.၅ မီတာႏွင့္ မည္သည့္ နံရံမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္မဆိ  ၃ မီတာခြာထားရပါမည္။ 



 

ေယဘ ယ်အားျဖင့္ ဆ ညမံႈ အဆင့္စည္းသပတ္နဖ္ိ းကိ  ေနာကခ္ံျမငက္ြင္းျဖင့္ သတ္မတွ္ထားၿပီး 

ဆ ညတံ န္ခါမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ ကရိယာမ်ားနရိွသည့္ ေနရာတြင္ လဟာျပငအ္တြင္းဆ ညံမႈအဆင့္ကိ  

တိ င္းတာပါသည။္  

 အလ ပ္ခြင္ က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရွင္းေရး (OHC) ၏ ရႈေထာင့္အရ IFC ၏ 

ဆ ညံမႈစည္းသတတ္န္ဖိ းကိ  အလ ပ္ခြင္ဝနး္က်င္အလိ က္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 

ဇယား (၅.၃.၅.၂.၄) လ ပင္နး္ပတဝ္နး္က်ငေ္ပၚကြာျခားခ်ကေ္ပၚမ တည၍္ ဆ ညသံစံႏံႈနး္မ်ား (IFC’s EHS 

guidelines) 

Noise Limits for Various Working Environments 

wnfae&mESifh vkyfief;vIyf&Sm;aqmif&GufrI  
Equivalent Level 

LAeq,8h 

tjrifhqHk; 

LAmax,fast 

tMuD;pm;pufrIvkyfief; 85 dB(A) 110 dB(A) 

tao;pm;pufrIvkyfief; 50-65 dB(A) 110 dB(A) 

&Hk;cef;? xdef;csKyfcef;? 0efaqmifrIaumifwmrs; ponf 45-50 dB(A) - 

oD;oefY&Hk;cef;  40-45 dB(A) - 

pmoifcef;? a[majymcef;r 35-40 dB(A) - 

aq;&Hkrsm; 35-40 dB(A) B(A) 

 

 စက္ရံ မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာငစ္ မ်ားမွ ထ တလ္ႊတ္လိ က္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရ၊ သန္႔စင္ၿပီးသည့္ေရဆိ းမ်ား (သိ ႔) 

မ န္တိ ငး္က်ၿပီးေနာက ္ ေျမေပၚေရမ်ားတြင္ အဆပိ္အေတာက္ပါဝငမ္ႈသည ္ သတမ္ွတထ္ားေသာ 

ေရထ အရညအ္ေသြး သတ္မတွ္ခ်က္ (သိ ႔) ႏိ င္ငံအတြင္းသတမွ္တခ္်ကမ္ရွိပါက အျခားမီွျငမ္းျပ်ဳ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္မေက်ာ္လြန္ရပါ။ 

 စြန္႔ပစ္ေရဝငလ္ာသည့္ ပမာဏႏွင္ ့ လက္ခံႏိ င္သည့္ ပမာဏကိ  ဝနႏွ္င့္အားမွ်တဆံ းျဖတ္ရာတြင္ 

လက္ခံႏိ င ္သည့္ ညစ္ညမ္းမႈ ဝန္ထ ပ္ဝန္ပိ းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိ း၏ အရည္အေသြးကိ ပါထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြြဲေရးစနစ္ကိ  က်င့္သံ းေဆာင္ရြကရ္ာတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားနည္းပါးေစေရး၊ 

စနစ္တက် သယယ္ စြန္႔ပစ္ေရး၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ စသည့္ ကိစၥမ်ားကိ  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 



 

 ေျမထ ညစ္ညမ္းမႈဆိ သည္မွာ ေျမထ ထြဲတြင္ အႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ားပါဝင္ျခင္း (သိ ႔) 

သဘာဝေျမသားတြင္ ျဒပ္ဝတ ်ဳပါဝင္မႈရိွေနျခင္းကိ ဆိ လိ သည္။ ညစ္ညမ္းသည့္ ေျမထ မ ွ

ေျမေပၚေျမေအာက္ေျမသားမ်ားသည္ ေရတိ က္စား  ျခင္းျဖင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႕သြားကာ ေျမေပၚ/ေျမေအာက ္

ေရထ ညစ္ညမ္းမႈကိ  ျဖစ္ေစႏိ င္သည္။ ေျမေအာက္ညစ္ညမ္းမႈျဖစေ္န သည့္ ေျမသားတြင္ 

အေငြ႕ပ်ံ႕ႏံွ႕လြယသ္ည့္ ဂ ဏ္သတၱိပါဝင္ပါက ေျမေငြ႕ပ်ျံခင္းမွတဆင့္ လ ေနအေဆာက္အဦး အတြင္းပိ င္းသိ ႔ 

စိမ့္ဝင္ၿပီး ေလထ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစႏိ င္သည္။ သိ ႔ျဖစ္ပါ၍ ပတ္ဝန္းက်ငသ္ိ ႔ ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ စြန္႔ပစ ္

ပစၥည္းမ်ား (သိ ႔) ဆီမ်ား မစြန္႔ပစ္မိေစရန ္ ကာကြယထ္ိနး္ခ််ဳပျ္ခင္းျဖင့္ ေျမထ ညစ္ညမ္းမႈကိ  

ကာကြယတ္ားဆးီရ မည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ေျမထ ညစ္ညမ္းေၾကာင္းသသံယဝငလ္ာပါက 

(သိ ႔) အတညျ္ပ်ဳႏိ င္ပါက အထိ္န္းအခ််ဳပ္မြဲ႔စြန္႔ပစေ္နသည့္ အေၾကာင္းရငး္ကိ  ေဖာ္ထ တၿ္ပီး 

ေနာက္ေနာင္မစြန္႔ပစ္ရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ညစ္ညမ္းေနသည့္ ေျမထ ကိ  လ သားက်န္းမာေရးမထခိိ ကရ္န္၊ 

အပင္ႏွင္ ့သကရ္ိွသတၱဝါတိ ႔ အႏၱရာယ္မျဖစေ္စရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြကသ္ြားရမည္။ ေျမထ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္ကိ  

ေလ်ာ့ခ်သည္ႏွင့္တၿပိ်ဳငတ္ညး္ လ သားမ်ားအတြက ္ ေျမထ ညစ္ညမ္းမႈဒဏ္ကိ  မခံရေအာင ္

ကာကြယေ္ပးျခင္းျဖစသ္ည္။ 

  OHS ၏ ရႈေထာင့္ႏွင့္အည ီ EHS အေထြေထြလမး္ညႊန္ခ်က္မွာ လ ပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 

အလ ပ္ခြင္ႀကီး ၾကပ္သ မ်ားသည္ လ ပသ္ားမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရငွ္ေရးတိ ႔အတြက ္

သတိႀကးီစြာထားၿပးီ ျဖစ္ႏိ င္ သမွ် လကေ္တြ႕က်က် ႀကိ်ဳးပမ္းသြားရနျ္ဖစသ္ည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ 

လ ပ္ငနး္ခြငဆ္ိ င္ရာ က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ ္ ကင္းရွငး္ေရးအတြက္ အဓကိအႏၱရာယမ္်ားကိ  

ကာကြယေ္ဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထ သတိျပ်ဳရမည့္ အခ်က္မ်ားကိ  နမ နာျပ်ဳစမံ်ားျဖင္ ့လမ္းညႊနထ္ားပါသည္။ 

အဆိ ပါလမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားကိ  လ ပ္ငန္းစီမကံိန္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္သာမကဘြဲ ေဆာကလ္ ပ္ေရးလ ပင္န္းႏွင့္ 

လ ပ္ငနး္ဖ်က္သမိ္းမည့္ကိစၥမ်ားတြင္ပါ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ အသံ း ျပ်ဳႏိ င္သည္။ 

 EHS၏လ ႕အဖြြဲ႕အစည္းက်နး္မာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအေထြေထြညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

သည ္ ပတ္ဝန္းက်ငႏွ္င့္ လ ပ္ငနး္ခြငက္်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ပငး္ရွင္းေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ  

ထပ္ေပါင္းျဖည့္စြက ္ ေပးထားၿပီး အထ းသျဖင့္ အစဥအ္လာအရ လ ပက္ိ ငေ္နသည့္ လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းျပင္ပရိွ 

စီမံကိနး္လ ပ္ေဆာင္မႈကိစၥ ရပ္မ်ားအတြက္ပါ အက်ံ်ဳးဝင္ေစသည္။ သိ ႔ေသာ္ 
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စီမံကိနး္လညပ္တလ္ ပေ္ဆာင္ျခင္း အစဥအ္လာအတိ င္း ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကိ  လိ က္နာရမည္ျဖစသ္ည။္ 

လ ပ္ငနး္စီမကံိန္းသက္တမ္းတေလ်ာက္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္း   ေရး၊ ကိစၥျပႆနာမ်ား 

မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆိ  ေပၚေပါကလ္ာႏိ င္ၿပီး လ ပ္ငန္းစမီံကနိး္သကတ္မ္းက န္ခ်နိ္အထိ 

ဆိ းက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈရိွေစႏိ င္သည္။ 

   EHS ၏ အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ လ ပင္န္းစီမကံိန္းအသစ္ေပၚေပါကသ္ည့္ကာလ၊ 

စီမံကိနး္ သကတ္မ္းက နဆ္ံ းသည့္ကာလ (သိ ႔) ရိွရင္စြြဲလ ပ္ငနး္စီမကံိန္းကိ တိ းခ်ြဲ႕ျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္းျပ်ဳသည္ ့

ကာလအသီးသီး၌ ျဖစ္ပြားႏိ င္သည့္ လ ႕အဖြြဲ႕အစညး္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရငွ္းေ၇းကိ  

ထိခိ က္ေစမည့္ ျဖစ္ရပမ္်ားကိ  ကာကြယ္တားဆီးထိန္းခ််ဳပ္ရန ္ သီးျခားလမး္ညႊန္ခ်က္မ်ားကိ  

ထပ္ေလာင္းထ တ္ျပနေ္ပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

  

 



 

၇ ။ လ ပက္ြကအ္နးီတြင ္တညရ္ိွေနေသာ သကဆ္ိ ငရ္ာ တာဝနရ္ိွသ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံ ကာ လ မႈစးီပြား   

     အေျခအေနကိ  ေလလ့ာျခငး္ႏွင့္ စိ းရမိပ္ ပနမ္ႈမ်ား၊ အႀကေံပးခ်ကမ္်ားရယ ျခငး္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိ င္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစသ္ျဖင့္ အဆိ ပါ ရပ္မရိပ္ဖတိ ႔အား 

က မၸဏီ၏ ရံ းခန္းသိ ႔ ဖိတ္ၾကားကာ ၄င္းတိ ႔၏ အေတြ႕အျမင္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမငသ္ာမႈရိွ စြာ 

ေမးျမန္းေလလ့ာေဆာင္ရြကခ္ြဲ့ပါသည။္  

ေလလ့ာေတြ႕ရိွခ်ကမ္်ားမာွ ေအာက္ပါအတိ င္းျဖစပ္ါသည္။ 

လ ဦးေရ  -  က်ား (၁၄၃) မ (၉၆) စ စ ေပါင္း (၂၃၉) 

              မတွ္ခ်က္။     ။ အတအိက်စာရင္းေကာကယ္ ရရိွႏိ င္မႈမရိွ 

အိမ္ေထာင္စ   -  (၁၀၄) စ  

လ မ်ိ်ဳးစ   -  ဗမာ၊ ရွမး္၊ ရခိ င္၊ ပအိ ႔ ၊ပေလာင္၊ ေတာင္ရ ိး၊ ဓႏ ၊ ခ်ငး္၊ ကယား 

အလ ပ္အကိ င္  -  ေစ်းေရာငး္ျခင္း၊ အေရာင္းအဝယလ္ ပက္ိ င္ျခငး္၊ မ ိင္းလ ပသ္ားလ ပက္ိ င္ျခငး္                       

ဝင္ေငြရရိွမႈ      -  လ တစဥ္ီးခ်င္း၏ တရက္ဝင္ေငြမွာ အနမိ့္ဆံ း က်ပ္ရွစ္ေထာင္(၈၀၀၀)ရရွိ   

                       သညက္ိ ေလလ့ာရရိွပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္မီးသံ းစြြဲမႈ - က မၸဏီမွ အင္ဂ်င္မီးစက္ ျဖင့္ျဖန္႔ေ၀ေပးပါသည္။ 

ေလာင္စာသံ းစြြဲမႈ - ခ်က္ျပ်ဳတ္ရန္ႏွင္ ့အျခားသံ းရန္ ေလာင္စာအျဖစ္ ထင္းႏွင့္ မီးေသြး ကိ သာ       

                        အဓကိထားသံ းစြြဲသညက္ိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အဆိ ပါ ထငး္ႏွင့္မီးေသြးမ်ားကိ    

                        ေဒသတြင္းတြင္သာ ဝယ္ယ ရရိွပါသည္။ 

 

 
 
 
 

 စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၾသဇာေရႊျပည္ က မၸဏီ၏ လ ပက္ြကအ္နးီတင္ြ  



 

၈။ လက႐္ုံးွသိဘာ၀ပတ၀္နး္က်ငအ္ေျခအေနမ်ား ( Existing Environment )  
 
၈-၁။ ေျမမ်ကႏွ္ာသြငျ္ပင ္  
            စမီံကနိ္းဧရယိာသည္ ရမည္းသင္းေျမျပန္႔လြင္ျပင္၏ အေရွ႕ဘက္ (၃၉.၄၆)ကီလိ မီတာအကြာတြင္ 

တည္ရိွသည္။ ေတာင္က န္းေတာငတ္န္းမ်ားႏွင္ ့ မတ္ေစာက္ေသာ ဆငေ္ျခေလ်ာရွ ိ သေျပပင္၊ ကင္းရြာ၊ 

အငတ္ိ င္း၊ ေခ်ာင္းဖ်ားရြာတိ ႔မွာ ပငလ္ယ္ေရမ်ကႏွ္ာျပင္အထက္ အျမင့္ ၃ဝဝ မွ ၄ဝဝမတီာ အတြင္း ျဖစ ္သည္။ 

စီမံကိနး္ဧရယိာ၏ ေတာငက္ န္းေတာငတ္နး္မ်ားသည ္ မတ္ေစာက္ျပီး အျမင့္ ၆၀၀ မွ ၁၀၀၀ 

မီတာေက်ာ္္ထိရွိပါသည္။ 

ဆက္စပ္နယ္နိမတိ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစသ္ည့္အားေလ်ာ္စြာ ရာသီဥတ  မွ်တသည့္ 

ပ ေႏြးသမပိ င္း ရာသီဥတ ျဖစသ္ည္။ တႏွစ္တာပ်မ္းမွ် အပ ခ်ိန္ (၂၆ ံC) ခန္႔သာ ရွိၿပီး မိ းရာသတီြင္ ေကာငး္ စြာ 

ရြာသြန္းေသာေဒသျဖစသ္ည။္ 

 

၈-၃။ နယပ္ယဘ္ မေိဗဒ  

သြယ္တနး္ေနသည့္ သင္ပ န္းေက်ာက္ရပဝ္န္း Slate Belt ျဖစ္သည္။  

ယင္းရပ္ဝန္း၏အေနာကဘ္က္ႏွင့္ အလယ္ပိ ငး္လြင္ျပင ္ ( Central Plane )၏ ၾကားဧရိယာသည ္ Schists, 

Gneisses ႏွင္ ့ Granites တိ ႔ျဖင့္ဖြြဲ႔စည္းထားသည့္ မိ းက တ္အသြင္ေျပာင္းရပ္ဝန္း ( Mogok Metamorphic 

Belt )  ျဖစ္သည။္ သင္ပ န္းေက်ာက္ရပ္ဝန္း၏ အေရ႕ွဘကတ္ြင္ Mesozoic Rocks မ်ားျဖင့္ ဖြြဲ႔စည္းထားသည္ ့

Paung laung Mawchi Zone ရွိလ်က ္ ရွမ္းက န္ျပင္ျမင့္ ထ းံေက်ာက္ ( Shan Plateau Limestone )၏ 

ကမ္းပါး ျမင့္မ်ားျဖင္ ့အနားသတ္ပိ င္းျခားထားသည္။  

၈-၂။ ရာသဦတ   
           

စစ္ကိုင္းတိုငးေဒသႀကီး ၊ ပင္လယ္ဘူးၿမဳၾသဇာေရႊျပည္ကုမၼဏီ



 

 

၈-၄။ ဧရယိာ၏ ဘ မေိဗဒ   



 

 

 

 

 



 

၈-၅ ။ ေလထ အတြငး္သ ိ႔ ထ တလ္ႊတမ္်ွဳျဖစေ္စသည္႔စမီကံနိး္အစတိအ္ပ ိငး္မ်ား  

- ယႏၱယားႀကီးမ်ား၊ မးီစက္၊ ေလမွ်ဳတ္စက္၊ ေက်ာကသ္ယယ္ာဥႏွ္င္႔ လ ပ္ငန္းသ ံးယာဥ္ မ်ားမ ွ

ကာဗြနဒ္ ိင္ေအာက္ဆ ိဒ္ ဓါတေ္ငြ႔ထ တလ္ႊတျ္ခင္း။  

- စီမံကိန္းမွ ေ႐ုံးႊေဆာင္ဓာက္ႂကြ ကာဗြန္ေလွာ္ျခင္းႏွင္႔ ေ႐ုံးႊသန္႔စင္ျခင္းလ ပ္ငနး္ခြင္မ ွကာဗြန္ဒိ င္ ေအာက္ဆ ိဒ္၊ 

ဆာလဖာဒိ င္ေအာကဆ္ိ ဒႏွ္င္႔ ႏ ိကထ္ႀထ်ိဳဂ်ငဒ္ ိင္ေအာက္ဆိ ဒ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေလထ  တြင္း 

ထ တ္လႊတ္ေစႏ ိင္သည္။ 

 

၈-၆။ ေရထ အတြငး္သ ိ႔ စြန္႔ပစေ္ရထ တလ္ႊတမ္်ွဳျဖစေ္စသည္႔ စမီကံနိး္အစတိအ္ပိ ငး္မ်ား  

- သတၱ်ဳ႐ုံးိ ငး္သန္႔စင္ေရးစက႐္ုံး ံတြင္ ဆ ိင္ယာႏိ က္ျပင္းအား (၀.၀၅ % )ရိွ ေပ်ာ္ရည္ျဖင္႔ ဆ ိင္ယာႏိ က ္

ဓာတ္ျပ်ဳျခင္းျဖစ္စဥ္မ ွ ဓာတ္ႂကြကာဗြန္ျဖင္႔ ေ႐ုံးႊဖမ္းယ ျခင္းအဆင္႔ဆင္႔ ေဆာင္႐ုံးြက္ၿပီးေနာက္ 

ဆ ိင္ယာႏိ ကဆ္ြဲလ္မ ွတလလွ်င္(၂) ႀကိမ္ ဆ ိင္ယာႏိ ကေ္ပ်ာ္ရည္ႏွင္႔ နယအ္နစမ္်ား (Process Tailings and 

Disposed Water) စြန္႔ပစ္ကန္သ ိ႔ စြန္႔ထ တ္ျခင္း။  

- စြန္႔ပစ္ကနတ္ြင္ ေက်ာက္မွ်ဳနအ္နယ္(႐ုံးႊံ႕မွ်ဳန္)မ်ား အနယ္ထိ င္၍ အရည္ၾကည္အား ေနာကတ္ဆင္႔ 

အနယ္ထိ င္ကနတ္ြင္ စစထ္ တ္အနယထ္ ိင္ေစၿပီးမ ွေျမနီေခ်ာင္းဖ်ားမ်ားအတြင္းသ ိ႔ စြန္႔ပစ္ျခင္း။ 

 ၈.၇။ ေျမထ အတြငး္သ ိ႔ ထ တလ္ႊတမ္်ွဳျဖစေ္စေသာစမီကံနိး္အစတိအ္ပ ိငး္မ်ား  

              စီမကံိနး္၏လ ပက္ြက္တြင္ ေျမေအာကတ္ းေဖာက္မ်ွဳ လ ပက္ြက္မ်ားမ ွ တဆ ိင္းလွ်င္ (၂)ႀကိမ္ 

ယမ္းတြင္းမ်ား တ းေဖာက ္ ယမ္းခြြဲျခငး္ (Adit) မ်ားႏွင္႔ လ်ာထားစမး္သပ ္ ေျမေအာကလ္ွ်ဳိဏ္၊ 

ယင္းေျမေအာကလ္ွ်ဳိဏမ္်ား၏ အ၀အနီး ပတ္၀န္းက်ငတ္ြင္ စြန္႔ပစ ္ ေက်ာက္ႏွင္႔ ဖယ္႐ုံးွားေျမဆလီႊာမ်ား 

စြန္႔ပစ္ျခင္း။ 

၈.၈ ။ ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပက္ြက ္သကေ္ရာကႏိ္ ငေ္ျခရိွေသာ  ေနရာမ်ားတြင ္ေလထ အရညအ္ေသြး၊ ဆ ညမံႈ၊ 

ေရအရညအ္ေသြးမ်ား ကိ ေလလ့ာေကာကယ္ ျခငး္။ 

လ ေနဆိ ငတ္န္းမ်ားနားတြင္ (၁) ေနရာ၊ ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပက္ြက ္ အနးီတြင္ (၁) ေနရာ စ စ ေပါင္း (၂) 

ေနရာသတ္မတွ၍္ ေလအရညအ္ေသြ်ားဳႏ င့္ ဆူညမံႈ တိို႔ကိို ေလလ့ာေကာကယ္ူမႈျပ လိုပ္ခ ပ့ါသည္။ 

                                                ၾသဇာေရႊျပညကမၸဏ ီ ၏ ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပက္ကြ ္ စက္ရ ံႏွင့္ 



 

ေရႊတူ်ားေဖာ္ေရ်ားလိုပ္ကြက္ပတ္၀န္်ားက င္ေခ ာင်္ားမ ာ်ားထ မ (၃)ေနရာအိုပ္ခ  ပေ္ရ်ားဳႏ င္ဝ့နထ္မ္်ားမ ာ်ားေနထိိုငရ္ာအတြ

င္်ားရိ  ေရကန္မ  (၁) ေနရာ ေရ၏အရညအ္ေသြ်ားကိို In-situ နည္းျဖင့္တိ င္း တာခြဲ့ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလအရည္အေသြး၊ ဆ ညသံ၊ံ ေရအရည္ေသြးတိ င္းတာမႈ ေနရာျပေျမပံ  

၈.၈.၁ ။ေလအရညအ္ေသြး၊ ေရအရညအ္ေသြး၊ ဆ ညသံ ံတိ ႔ိတိ ငး္တာျခငး္ 

 သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတဝ္န္းက်ငထ္ိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမ ွထ တ္ျပန္ေသာ အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝနး္ 

က်ငဆ္ိ င္ရာ အရည္အေသြး (ထ တ္လႊတ္မႈ) လမး္ညႊန္ခ်က ္(၂၀၁၅)အရ ျမန္မာႏိ င္ငံ၏ Ambient Air Quality 

Standard မွာေအာက္ပါအတိ င္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ဇယား (၈.၁)- အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္း က်င္ဆိ င္ရာ အရညအ္ေသြး (ထ တလ္ႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၅)ႏွင္ ့

အျခားန ိင္ငံမ်ား၏ လမး္ညႊနခ္်က္မ်ား Ambient Air Quality Standard 

Item Average 
Period 

Myanmar Japan Thailand Vietnam WHO 

 
 
 
SO2 

10 mins 0.5 mg/m3 - - - 0.5 mg/m3 

1 hour - 0.26 mg/m3 0.78 mg/m3 0.35 mg/m3 - 

 
24 hours 

 
0.02 mg/m3 

 
0.10 mg/m3 

 
0.3 mg/m3 

 
0.12 5mg/m3 

0.125 mg/m3 (Interim target-1) 
0.05 mg/m3(Interim target-2) 
0.02 mg/m3(Guideline) 

1 year - - 0.1 mg/m3 0.05 mg/m3 - 

 
 
NO2 

1 hour 0.2 mg/m3 - 0.32 mg/m3 0.2 mg/m3 0.2 mg/m3 

 
24 hours 
 

 
- 

 
0.07-0.11 

mg/m3 

 
- 
 

 
0.1 mg/m3 

 
- 

1 year 0.04 mg/m3 - 0.057 mg/m3 0.04 mg/m3 0.04 mg/m3 

 
CO 

1 hour - - 36.3 mg/m3 30 mg/m3 - 

8 hours - 22.5 mg/m3 - 10 mg/m3 - 

24 hours - 11.3mg/m3 10.26 mg/m3 - - 

 
TSP 

1 hour - - - 0.3 mg/m3 - 

24 hours - - 0.33 mg/m3 0.2 mg/m3 - 

1 year - - 0.10 mg/m3 0.1 mg/m3 - 

 
PM10 

 

1 hour - 0.2 mg/m3 - - - 

 
24 hours 

 
0.05 mg/m3 

 
0.1 mg/m3 

 
0.12 mg/m3 

 
0.15 mg/m3 

0.15 mg/m3 (Interim Target-1) 
0.10 mg/m3 (Interim Target-2) 
0.075 mg/m3 (Interim Target-3) 
0.05 mg/m3 (Guideline) 

 
1 year 

 
0.02 mg/m3 

 
- 

 
0.05 mg/m3 

 
0.05 mg/m3 

0.07 mg/m3 (Interim Target-1) 
0.05 mg/m3 (Interim Target-2) 
0.03 mg/m3 Interim Target-3) 
0.02 mg/m3 (Guideline) 

 
PM2.5 

 
24 hours 

 
0.025 mg/m3 

 
0.035 

mg/m3 

 
0.05 mg/m3 

 
0.05 mg/m3 

0.075 mg/m3 (Interim Target-1) 
0.05 mg/m3 (Interim Target-2) 
0.0375 mg/m3 Interim Target-3) 
0.025 mg/m3 (Guideline) 

 
1 year 

 
0.01 mg/m3 

 
0.015 

mg/m3 

 
0.025 mg/m3 

 
0.025 mg/m3 

0.035 mg/m3 (Interim Target-1) 
0.025 mg/m3 (Interim Target-2) 
0.015 mg/m3 Interim Target-3) 
0.01 mg/m3 (Guideline) 

Ozone 1 hour - - 0.2 mg/m3 0.2 mg/m3 - 

8 hours 0.1 mg/m3 - 0.14 mg/m3 0.12 mg/m3 0.16 mg/m3 (Interim Target-1) 
0.1 mg/m3 (Guideline) 

 
Pb 

24 hours - - - 0.0015 mg/m3 - 

1 month - - 0.0015 mg/m3 - - 

1 year - - - 0.0005 mg/m3 - 

Photochemical 
oxidants 

1 hour - 38.7 mg/m3 - - - 

Note 1: Photochemical oxidants are oxidizing substances such as ozone and peroxyacetyl nitrate produced by photochemical reactions (only 
those capable of isolating iodine from neutral potassium iodide excluding nitrogen dioxide) 

Note 2: The value of SO2 and NO2, CO and Ozone of Vietnam was converted to ppm units from mg/m3.  

Source: Myanmar: National Environmental Quality(Emission)Guidelines. (December, 2015).Japan: National Air Quality Standard in Japan 

(Circular No.25, 1973, originally), Ministry of Environment, Japan 

 Thailand: Notifications of National Environmental Board No.10, B.E 2538 (1995), No. 24, B.E. 2547 (2004), No. 28, B.E 2550 (2007), 

No. 33, B.E 2552 (2009), No. 36, B.E 2553 (2010) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act 
B.E.2535 (1992). 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87


 

 Vietnam: National Technical Regulation on Ambient Air Quality (QCVN 05:2013/BTNMT), Ministry of Science and Technology in 

Vietnam. 

            WHO: WHO Air Quality Guidelines 2005. 

 

ေလအရည္အေသြးတိ င္းတာသည့္ေနရာအေသးစိတအ္ခ်က္အလက္မွာ ေအာက္ပါအတိ င္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဇယား(၈.၂) - ေလအရညအ္ေသြးတိ ငး္တာမႈႏွင့္ ဆ ညမံႈ တိ ငး္တာေရး တညေ္နရာျပဇယား 

Sampling Points Coordinates Description of Sampling Point 

ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပ္ကြက္စက္ရ ံႏွင့္ 

လ ေနဆိ င္တန္းမ်ားအနီး 

Source: Resource &Environment Myanmar Co., Ltd. 

ေလအရည္အေသြး တိ င္းတာမႈ ေနရာျပေျမပံ  
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AQN -1 

၃၀ မတီာ  ကြာေဝးပါသည္။ တိ င္းတာေသာေနရာအနီးတြင္ လ ေနအိမမ္်ားရွပိါသည္။ 

  

  ပံ - (၈.၄) ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပက္ြကစ္ကရ္ ႏွံင့္ လ ေနဆိ ငတ္နး္မ်ားအနးီေလအရညအ္ေသြးႏွင့္ဆ ညမံႈ တိ ငး္တာစဥ(္AQN-

1) 

AQN -2 

အမႈန္မ်ားသာ ျဖစ္ႏ ိင္ပါသညဟ္  ကြင္းဆငး္ေလ့လာမႈအေျခအေနအရသိန ိင္ပါသည။္ 

                                    ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပက္ကြ ္စက္ရ ံေနရာႏွင့္၄၀မီတာေ၀းျပးီ ၊ လေန ဆိ င္တန္းမ်ားနွင့္ 

- ၁၂၀ေဝးျပးီ၊ ကားလမး္ ႏွင့္ ၁ဝမတီာေဝးပါသည္။ ထိ ေနရာတြင္ ျဖစ္န ိင္ေျခရွိေသာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွာ 



 

  

ပံ  - (၈.၅) ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပက္ြက ္အနးီ ေလအရညအ္ေသြးႏွင့္ ဆ ညမံႈ တိ ငး္တာစဥ ္(AQN-2) 

တိ ငး္တာမႈအခ်နိ ္

အထတိိ ငး္တာခြဲ့ပါသည ္။အေသးစပိ္အခ်ိန္ဇယားမွာ ေအာက္ပါအတိ င္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

ဇယား (၈.၃) - ေလအရညအ္ေသြးႏွင့္ ဆ ညမံႈတိ ငး္တာသည့္ အခ်နိဇ္ယား 

Sampling Point Period 

AQN-1 

AQN-2 

Source: Resource &Environment Myanmar Co., Ltd. 

 

တိ ငး္တာနညး္စနစ ္

 ထိေတြ႕ဝနး္က်ငဆ္ိ င္ရာေလထ အရည္အေသြးႏွင့္ ဆ ညသံံမ်ားကိ  တိ ငး္တာရာတြင္ United States 

Environmental Protection Agency (U.S. EPA) ၏ ေထာကခ္ံမႈရရိွထားေသာ Haz-Scanner EPAS 

Wireless Environmental Perimeter Air Station ့ျဖင့္အခ်ကအ္လက္မ်ားကိ  ေကာက္ယ ပါသည္။ 

၄င္းကရိယာ၏ ထ းျခားေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ  

ေလအရည္အေသးႏြ ွင့္ ဆညံမ ႈတိ ငး္တာျခင္းတ႔ကိ ိ  (၂၀ - ၃ - ၂ဝ၁၉) မွ (၂၂ - ၃ -၂ဝ၁၉) 
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- သယ္ေဆာင္ရလြယက္ ၿပီး အခ်ကအ္လက္မ်ားကိ တိ ကရ္ိ က္ဖတ္ရႈႏိ င္ျခင္း 

- U.S. EPA criteria air pollutants အပါအဝင္ ေလထ တိ င္းတာမႈ ၁၄ ခ ကိ  

တခ်ိနတ္ည္းတိ ငး္တာႏိ င္  

ရန္တပဆ္ငထ္ားျခင္း 

- ေလထ တြင္းပါဝင္ေသာဖ န္မ်ား(PM10)၊ ႏိ က္ႀထိ်ဳဂ်ငဒ္ိ ငေ္အာက္ဆိ ဒ္၊ ကာဗြန္မိ ေနာကဆ္ိ ဒ္၊ 

အပ ခ်ိန၊္ စိ ထိ င္းဆ စသညတ္ိ ႔ကိ  တိ င္းတာႏိ င္သည့္ စံခ်နိ္မီကရယိာမ်ားပါဝငတ္ပ္ဆင္ထားျခင္း 

- ေလတိ ကႏ္ႈန္းစေသာ လိ အကေ္သာ တိ င္းတာမႈမ်ားကိ လည္း တိ င္းတာႏိ င္ၿပီး ရရိွေ 

သာအခ်က္အ လက္မ်ားကိ   ေလတိ ကႏ္ႈန္း ဝ.၅ m/s ထတိိ င္းတာႏိ င္ေသာ WRPLOT View of 

AERMOD View (ver. 7.0) ကိ အသံ းျပ်ဳ၍ တြက္ခ က္ဳိႏိုင္ျခင္်ား စေသာ အခ ကအ္လက္မ ာ်ား 

ပါဝင္ပါသည္။ 

ဇယား (၈.၄) - ေလထ အရညအ္ေသြးအတြက ္နမ နာေကာကယ္ ျခငး္ႏွင့္ စစီစေ္လလ့ာမႈ နညး္စနစ ္

No. Parameter Analysis Method 

1 Sulfur dioxide (SO2) On site reading 

2 Carbon monoxide (CO) On site reading 

3 Nitric oxide (NO) On site reading 

4 Nitrogen dioxides (NO2) On site reading 

5 Particle matter 2.5 (PM2.5) On site reading 

6 Particle matter 10 (PM10) On site reading 

Source: Resource &Environment Myanmar Co., Ltd. 

တိ ငး္တာမႈရလဒမ္်ား 

ထေိတြ႕ဝနး္က်ငဆ္ိ ငရ္ာ ဓါတေ္ငြ႕ထ တလ္ႊတမ္ႈ (Ambient gases)  

 

 



 

AQN-1 

ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ဝန္းက်ငဆ္ိ င္ရာ ဓါတ္ေငြ႕ထ တ္လႊတ္မႈ အေျခအေနမွာ ေအာကပ္ါဇယားအတိ င္း 

ေလလ့ာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ယင္းထိေတြ႕ဝနး္က်ငထ္ တ္လႊတ္မႈဓါတေ္ငြ႕မ်ား၏ ထ တလ္ႊတ္မႈအဆင့္မွာ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိ င္  ရာ ျမန္မာစံႏႈန္း စသညတ္ိ ႔ထက္ နိမ့္သညက္ိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

ဇယား (၈.၅) - (AQN-1) ထေိတြ႕ဝနး္က်ငဆ္ိ ငရ္ာ ဓါတေ္ငြ႕ထ တလ္ႊတမ္ႈအဆင့္  

No. Date Time CO NO2 NO PM2.5 PM10 RH SO2 Temp. 

  D.M.Y hours mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 % mg/m3  ˚C 

1 

Maximum 24 0.37 1.81 0.18 0.07 0.07 82.12 0.21 37.84 

Minimum 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 38.00 0.00 16.82 

Average 24 0.17 0.15 0.02 0.02 0.03 62.38 0.07 23.64 

Myanmar Standard  24 - - - 0.025 0.05 - 0.02  - 

WHO 24 - 0.15 - - 0.05 - 0.02 - 

NEQG 24 - - - - 0.05  0.02  

Source: Resource &Environment Myanmar Co., Ltd. 

 

AQN-2  

ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ဝန္းက်ငဆ္ိ င္ရာ ဓါတ္ေငြ႕ထ တ္လႊတ္မႈ အေျခအေနမွာ ေအာကပ္ါဇယားအတိ င္း 

ေလလ့ာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထိေတြ႕ဝနး္က်ငဆ္ိ င္ရာထ တလ္ႊတ္ဓါတေ္ငြ႕မ်ားအနက္ 

ဓါတ္ေငြ႕အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပတ္ဝနး္က်င္ဆိ င္ရာစံႏႈန္းမ်ားထက္နိမ့္ေသာ္လည္း ကားအင္ဂ်ငမ္ွထ တလ္ႊတ္မႈ 

(particulate matter) မွာမ  ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိ င္ရာစႏံႈန္းထက္ အနည္းငယ္ျမင့္မားေနသည္ကိ  

ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

 

 24 0.17 0.15 0.02 0.02 0.03 62.38 0.07 23.64 
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ဇယား (၈.၆) - (AQN-2) ထေိတြ႕ဝနး္က်ငဆ္ိ ငရ္ာ ဓါတေ္ငြ႕ထ တလ္ႊတမ္ႈအဆင့္ 

No. Date Time CO NO2 NO PM2.5 PM10 RH SO2 Temp. 

  D.M.Y hours mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 % mg/m3  ˚C 

1 21-22 Dec,2016 24 
0.09 0.05 0.02 0.011 0.012 51.67 0.01 26.41 

Maximum 24 0.14 0.10 0.15 0.03 0.03 76.17 0.02 42.67 

Minimum 24 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 25.22 0.00 16.00 

Average 24 0.09 0.05 0.02 0.011 0.012 51.67 0.01 26.41 

Myanmar Standard  24 - - - 0.025 0.05 - 0.02  - 

WHO 24 - 0.15 - - 0.05 - 0.02 - 

NEQG 24 - - - - 0.05  0.02  

Source: Resource &Environment Myanmar Co., Ltd. 

ေလတိ ကႏ္ႈနး္ ႏွင္ ့ေလတိ ကခ္တရ္ာလမး္ေၾကာငး္ 

 ပွ်မ္းမွ်ေလတိ က္ခတ္ႏႈန္းႏွင့္ ေလတိ က္ခတရ္ာလမး္ေၾကာင္းတိ ႔ကိ  ေနရာတစ္ခ လ်ငး္စီ၌ 

တစ္ရက္(၂၄ နာရီ) တိ င္းတာခြဲ့ပါသည္။ Wind Rose Diagram အရ ပွ်မ္းမွ်ေလတိ ကခ္တ္ႏႈန္းမွာ ေနရာ (၂) 

ခ လံ းတြင္ ဝ.ဝ၅ m/s မွ ၁.၁၁ m/s အတြင္းတြင္ရိွပါသည။္ ေလတိ ကခ္တ္ရာလမ္းေၾကာင္းမွာ 

တ းေဖာ္ေရးလ ပက္ြက္(AQN-1)တြင္ အေရ႕ွေတာငအ္ရပ္ မွ အေနာက္ေျမာက ္ သိ ႔ 

အမ်ားဆံ းတိ က္ခတသ္ညက္ိ ေတြ႕ရပါသည္။ (AQN-2) တြင္မ  အေနာက္ေတာင္ဖက ္နွင္ ့အေရွ႕ေျမာွက္ဖက္ 

အမ်ားဆံ းတိ က္ခတသ္ညက္ိ ေတြ႕ရပါသည္။ 



75 

 

ပံ  (၈.၆) ေန႔စဥပ္ွ်မး္မွ်ေလတိ ကႏ္ႈနး္ႏွင့္ ေလတိ ကခ္တရ္ာလမး္ေၾကာငး္ျပပံ (AQN-1) 

 



 

 

 

ပံ  (၈.၇) ေန႔စဥပ္ွ်မး္မွ်ေလတိ ကႏ္ႈနး္ႏွင့္ ေလတိ ကခ္တရ္ာလမး္ေၾကာငး္ျပပံ (AQN-2) 



 

၈.၈.၂ ။ ဆ ညသံ ံ

 သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတဝ္န္းက်ငထ္ိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမ ွထ တ္ျပန္ေသာ အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝနး္ 

က်ငဆ္ိ င္ရာ အရညအ္ေသြး(ထ တ္လႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ်က ္(၂၀၁၅)အရ ျမန္မာႏိ င္ငံ၏ ဆ ညံမႈအသ ံစႏံႈန္းကိ  

အေျချပ်ဳ၍ တိ င္းတာရရိွေသာ ဆ ညသံံနႈနး္မ်ား၏ တန္ဖိ းတြက္ခ်က္မႈကိ  တိ င္းတာလ ပ္ေဆာငခ္ြဲ့ပါသည္။ 

 အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္း က်ငဆ္ိ င္ရာ အရညအ္ေသြး(ထ တ္လႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ်က ္ (၂၀၁၅)အရ 

ျမန္မာႏိ င္ငံ၏ ဆ ညံမႈအသ ံစံႏႈန္းမွာေအာက္ပါအတိ င္းျဖစ္ပါသည။္ 

ဇယား (၈.၇) - ဆ ညသံ ံနမ နာေကာကယ္ ျခငး္ႏွင့္ စစီစေ္လလ့ာမႈ နညး္စနစ ္ 

Items Day time (Leq) Night time (Leq) 

Myanmar  

standard 

Residential; institutional, 

educational 
55 dB (7am – 10pm, 15hrs) 45 dB (10pm – 7am, 9hrs) 

Industrial; commercial 70 dB (7am – 10pm, 15hrs) 70 dB (10pm – 7am, 9hrs) 

Source: National Environmental Quality (Emission) Guidelines, 2015 

ဆ ညသံတံိ ငး္တာမႈ 

 ဆ ညသံံတိ င္းတာမႈကိ  ထေိတြ႕ဝန္းက်ငဆ္ိ င္ရာေလအရညအ္ေသြးမ်ားတိ င္းတာေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္ပင္အတ  တကြ တိ င္းတာခြဲပ့ါသည္။  

တိ င္းတာမႈ အခ်ိနမ္ွာလည္း ထိေတြ႕ဝန္းက်ငဆ္ိ င္ရာေလအရညအ္ေသြးမ်ားတိ င္းတာမႈ 

အခ်ိနတ္ိ င္းပင္ျဖစ္ပါသည။္ 

 

တိ ငး္တာနညး္စနစ ္

 ဆ ညသံံ နမ နာေကာကယ္ မႈႏွင့္ စီစစေ္လလ့ာမႈကိ  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကအ္မ်ိ်ဳးအစားႏွင့္ 

တစ္ရက္(၂၄ နာရီ) တိ င္းတာရယ ခြဲ့ပါသည္။ 

 ဆ ညသံံေလ့လာတိ ငး္တင္မႈိ ကိ  (၂၀ - ၃ - ၂ဝ၁၉) မွ (၂၂ - ၃ - ၂ဝ၁၉) အထိ တိ င္းတာခြဲ့ၿပီး 



 

ဇယား(၈.၈) - ဆ ညသံအံရညအ္ေသြးကြငး္ဆငး္တိ ငး္တာမႈကရယိာ       

Instrument Brand Model Measurement unit 

Sound Level Meter Lutron SL-0423SD dB 

 

တိ ငး္တာမႈရလဒ ္

 ဆ ညံမႈအဆင့္ (LAeq ) တိ င္းတာမႈမ်ားကိ  ဇယား(၉)တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ တစရ္က္ (LAeq  ) 

အတြက္ တြက္ခ်က္နည္းေဖာ္ျမဴလာမွာ ေအာက္ပါအတိ င္းျဖစ္ပါသည္။ 

10*LOG10 (AVERGAE (10^ ((RANGE)/10))) 

 ၄င္းတြက္ခ်က္နည္းကိ  ပထမကနဥးီအစတြင္ တစ္နာရအီလိ က ္ (LAeq) အတြက ္ တြက္ခ်က္ကာ 

ေနာက္ပိ င္းတြင္ ၂၄နာရ ီ(LAeq   )အတြကတ္ြက္ခ်ကပ္ါသည္။  

 တြက္ခ်က္မႈ၏ရလဒမ္်ားအရဆ ညသံံအဆင့္မ်ားအားလံ းမွာစက္မႈလ ပင္န္းႏွင့္စီးပြားေရးဇ ံနယ္မ်ားအ

တြက္ ခ်မတွထ္ားေသာ ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိ င္ရာစံႏႈန္းမ်ားထက္ နိမ့္က်လ်က္ရိွသညက္ိ ေတြ႕ရပါသည္။ 

 

ဇယား (၈.၉) - တစန္ာရအီလိ က ္(LAeq ) ဆ ညသံ ံတိ ငး္တာမႈတနဖ္ိ း 

ယ နစ:္ dBA 

Time PLAQN-1 PLAQN-2 

7:00-8:00 67 53 

8:00-9:00 67 45 

9:00-10:00 65 56 

10:00-11:00 61 47 

11:00-12:00 63 41 

12:00-13:00  60 48 

13:00-14:00 60 42 

14:00-15:00 61 46 

15:00-16:00 64 44 

16:00-17:00 65 43 

17:00-18:00 65 45 



 

18:00-19:00 66 51 

19:00-20:00 67 50 

20:00-21:00 68 49 

21:00-22:00 68 48 

Day LAeq 65 47 

22:00-23:00 68 47 

23:00-24:00 67 47 

24:00-01:00 67 45 

01:00-02:00 67 43 

02:00-03:00 67 44 

03:00-04:00 67 41 

04:00-05:00 67 45 

05:00-06:00 67 43 

06:00-07:00 68 40 

Night LAeq 67 44 

 

 

၈.၈.၃ ။ ေရအရညအ္ေသြး 

 တည္ရွိဆြဲ ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိ င္ရာစႏံႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရ၏အရည္အေသြမ်ားကိ  သကဆ္ိ င္ရာ 

ေရအရညအ္ေသြးဆိ င္ရာသတ္မတွ္ခ်က္မ်ားအတိ ငး္ စစေ္ဆးေလလ့ာခြဲ့ပါသည။္  

ဇယား(၈.၁ဝ) - ေရအရညအ္ေသြးတိ ငး္တာရန ္သတမ္တွခ္်ကမ္်ား 

 Parameter unit Indonesia Thailand Vietnam Japan 
Tentative 

Target Value 

1 DO mg/L 3 2 4 2 4 

2 BOD mg/L 6 4 15 8 15 

3 SS mg/L 400 - 50 100 100 

4 pH  6-9 5-9 5.5-9 6-8.5 6-8.5 

5 COD Cr mg/L 50 - 30 - 30 

6 Cyanide mg/L 0.02 0.005 0.02 Not detectable Not detectable 

7 Phenol mg/L 1 0.005 0.001 - 0.001 

8 Zinc mg/L 0.05 1.0 1.5 - 0.05 

9 Chromium 

(VI) 

mg/L 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 

10 Arsenic mg/L 1 0.01 0.05 0.01 0.01 

11 Copper mg/L 0.02 0.1 0.5 - 0.02 

12 Mercury mg/L 0.002 0.002 0.001 0.0005  

(Alkyl 

mercury: not 

detectable) 

0.0005 

13 Cadmium mg/L 0.01 0.005* 0.01 0.003 0.003 



 

 Parameter unit Indonesia Thailand Vietnam Japan 
Tentative 

Target Value 

0.05** 

14 Selenium mg/L 0.05 - - 0.01 0.01 

15 Lead mg/L 0.03 0.05 0.05 0.01 0.01 

16 Nickel mg/L - 0.1 0.1 - 0.1 

17 Manganes

e 

mg/L - 1.0 - - 1.0 

18 Iron mg/L - - 1.5 - 1.5 

19 NO3 as N mg/L 20 5.0 10 10 5 

20 NH3 as N mg/L - 0.5 0.5 - 0.5 

21 Fluoride mg/L 1.5 - 1,5 0.8 0.8 

22 Oil and 

Grease 

mg/L 1 - 0.1 - 0.1 

23 Total 

coliform 

MPN/10

0ml 

10,000 20,000 7,500 - 7,500 

Note: If the results of current status are exceeded the tentative target value, target value should set that does not 

significantly worsen the current situation. 

Source: Indonesia: Government Regulation No.82/2001, Class III: Water that can be used for freshwater fish 

aquaculture, animal husbandry, plantation irrigation purposes and/or other uses requiring the same water 

quality standards) 

Thailand: Notification of the National Environmental Board, No. 8, B.E. 2537 (1994), issued under the 

Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992) , published in the Royal 

Government Gazette, Vol. 111, Part 16, dated February 24, B.E.2537 (1994), Class 3: Medium clean fresh surface 

water resources used for : (1) consumption, but passing through an ordinary treatment process before using, (2) 

agriculture 

Vietnam: National technical regulation on surface water quality (NTR 08:2008), Agricultural use in surface water 

quality standard (Class B1) 

Japan: Agricultural use in river water quality standard (Class D) 

 

ေရအရည္အေသြးတိ ငး္တာသည့္ေနရာ 

 ေရအရည္အေသြးဆိ င္ရာတိ င္းတာမႈကိ  ဇယား(၁၁)တြင္ေဖၚျပထားသည့္ တညေ္နရာတြင္တိ င္း  

တာမႈျပ်ဳလ ပ္ခြဲ့ပါသည္။ အဆိ ပါေန၇ာအားလည္း ပ ံ(--)တြင္ လည္း ေဖၚျပထားရွိပါသည္။ 

ဇယား (၈.၁၁) - ေရအရညအ္ေသြးနမ နာ တိ ငး္တာစစေ္ဆးသည့္တညေ္နရာ 

Category Sampling point Coordinates Description of Sampling Point 

Surface Water SW-1 20°17'18.6"N 

96°30'09.9"E 

ေခ်ာင္းေရ၊ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပ္ကြက္၏ ေျမာက္ဘက္ေခ်ာင္းစြယ္ 

Surface Water SW-2 20°16'59.6"N 

96°30'55.2"E 

ေခ်ာင္းေရ၊ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပ္ကြက္၏ အေရွ့ဘက္ ေခ်ာင္းစြယ္ 

Surface Water SW-3 20°16'55.9"N 

96°30'59.1"E 

ေခ်ာင္းေရ၊ေရႊတ းေဖာ္ေရးလ ပ္ကြက္၏ အေရွ့ဘက္ 

ေျမနီေခ်ာင္းစြယ ္

Ground Water GW-1 20°16'51.6"N 

96°30'19.4"E 

အိုပ္ခ  ပ္ေရ်ားဳႏ င့္ ဝန္ထမ္်ားမ ာ်ားေနထိိုင္ရာအတြင္်ားရိ  ေရကန ္



 

 

ပံ (၈.၈) ေရအရညအ္ေသြးနမ နာတိ ငး္တာသည့္တညေ္နျပေျမပံ  

SW-1 

 SW-1 သည္ စီမကံိနး္ဧရိယာ၏ အေရွ႕ေျမာကဘ္က္တြင္ ရွိပါသည္။ ၄င္းေနရာ၏ 

ပတ္၀နး္က်င္အေနအထားမာွထ ထကေ္သာသစေ္တာမ်ားလည္းရွိသည။္ေပါငး္ေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာ

င္း) ၏ ၂၁၁ မီတာ အကြာအေ၀းခန္႔ေလာက္ တြင္ရွိပါသည္။ ေရစီးဆင္းမႈမွာ 

ေပါင္းေလာငး္ေခ်ာငး္ဖ်ား(ေျမနီေခ်ာငး္) အတြင္းသိ ႔ စီးဆငး္ေနပါသည္။ လက္ရွတိြင္ 

စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားနည္းပါးေနသည္ကိ လည္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

Pauk Si Geologist
Oval

Pauk Si Geologist
Oval



 

  

ပံ  - (၈.၉) ေျမေပၚေရ နမ နာေကာကယ္  တိ ငး္တာစဥ ္(SW-1) 

SW-2 

 SW-2 သည္ စီမကံိန္းဧရိယာ၏ အေရ႕ွဘက္တြင္ ရွိပါသည။္ ၄င္းေနရာ၏ 

ပတ္၀နး္က်င္အေနအထားမာွထ ထကေ္သာသစေ္တာမ်ားလည္းရွိသည။္ေပါငး္ေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာ

င္း) ၏ ၁၃၂ မီတာ အကြာအေ၀းခန္႔ေလာက္ တြင္ရွိပါသည္။ ေရစီးဆင္းမႈမွာ 

ေပါင္းေလာငး္ေခ်ာငး္ဖ်ား(ေျမနီေခ်ာငး္) အတြင္းသိ ႔ စီးဆငး္ေနပါသည။္ ေရႊထ တလ္ ပ္မႈ 

ေနရာ၏အေရွ႕ေျမာက္ဘက ္ ၈၃၀မီတာ တြငတ္ညရ္ွိပါသည။္ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားမွာ ေရႊထ တလ္ ပ္မႈမ ွ

စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ အနညမ္်ားလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

  

ပံ  - (၈.၁၀) ေျမေပၚေရ နမ နာေကာကယ္  တိ ငး္တာစဥ ္(SW-2) 



 

SW-3 

 SW-3 သည္ စီမကံိန္းဧရိယာ၏ အေရ႕ွဘက္တြင္ ရွိပါသည။္ ၄င္းေနရာ၏ 

ပတ္၀နး္က်င္အေနအထားမာွထ ထကေ္သာသစေ္တာမ်ားလည္းရွိသည။္ေပါငး္ေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာ

င္း) ၏ ၂၀ မီတာ အကြာအေ၀းခန္႔ေလာက္ တြင္ရွိပါသည။္ ေရစီးဆင္းမႈမွာ 

ေပါင္းေလာငး္ေခ်ာငး္ဖ်ား(ေျမနီေခ်ာငး္) အတြင္းသိ ႔ စီးဆင္းေနပါသည္။ ေရႊထ တ္လ ပမ္ႈ ေနရာ၏အေရွ႕ဘက ္

၉၀၅ မီတာတြင္တညရ္ွိပါသည္။ စြန္႔ပစျ္ခင္းမ်ားမာွ ေရႊထ တလ္ ပ္မႈမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ အနည္မ်ားလည္း 

ေတြ႔ရပါသည။္ 

  

ပံ  - (၈.၁၁) ေျမေပၚေရ နမ နာေကာကယ္  တိ ငး္တာစဥ ္(SW-3) 

GW-1 

 GW-1 သည ္စီမကံိန္းဧရယိာ၏ အ ပ္ခ််ဳပ္ေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိ င္ရာ အတြင္းရွိ ေရကန္ျဖစသ္ည္။ 

၄င္းေရအား ေသာက္ေရ၊ သ ံးေရမ်ားအျဖစ္ အသံ းျပ်ဳေသာေရျဖစသ္ည္။ 



 

  

ပံ  - (၈.၁၂) ေျမေအာကေ္ရ နမ နာေကာကယ္  တိ ငး္တာစဥ ္(GW-1) 

 

တိ ငး္တာစစေ္ဆးျခငး္ 

 ေရအရညအ္ေသြးနမ နာတိ င္းတာျခငး္ကိ အထက္ေဖၚျပပါေနရာတြင္In-situနည္းပညာကိ  

အသံ းျပ်ဳကာတိ င္းတာမႈကိ ေဆာင္ရြက္ခြ့ဲပါသည။္တိ င္းတာခြဲ့ေသာေရအရည္အေသြးတိ င္ရာသတ္မတွ္ခ်

က္မ်ားမွာ                                                       

- pH                                                       -  Suspended Solid 

- Temperature                                    -   Cyanide 

- Turbidity                                           -    Arsenic 

- Dissolved Oxygen                            -   Cadmium  

- Electrical Conductivity                    -   Copper 

- BOD                                                    -    Iron 

- COD                                                    -    Lead 

- Total dissolve solid                          -    Hexavalent Chromium 

- Salinity                                               -    Nickel 

- Zinc                                                     -    Total Mercury 

 

 



 

ဇယား (၈.၁၂) - ေရအရညအ္ေသြးတိ ငး္တာစစေ္ဆးသည့္ ကြငး္ဆငက္ရယိာမ်ား 

No. Equipment Manufacturer Originate 

Country 

Model 

1 Multiparameter (water 

quality) 

HANNA USA HI7609829 (with 3 

sensors) 

2 SmarTROLL multi-

parameter 

In-situ Inc. USA 

 

3 pH meter HANNA USA HI 98129 

 

ေရအရညအ္ေသြးဆိ င္ရာ တိ ငး္တာသည့္ နည္းစနစ္မ်ားအား သကဆ္ိ င္ရာ 

အရညအ္ေသြးသက္မတွ္ခ်က္မ်ား အလိ က္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ 

 

ဇယား (၈.၁၃) - In-Situ ႏွင့္ ဓါတခ္ြြဲခနး္ တိ ငး္တာနညး္ျဖင့္ တိ ငး္တာရရိွေသာ ေရ၏အရညအ္ေသြး 

No. 

 

Item/Sample 

Name 

Unit SW-1 

 

SW-2 

 

SW-3 

 

GW-1 

 

1 Date / Time 

 

- 

 

22.12.2016 

 10:56 am 

22.12.2016 

 3:18 pm 

22.12.2016 

 2:48 pm 

24.12.2016 

 9:18 am 

2 Weather - Sunny Sunny Sunny Sunny 

3 Transparency - High Moderate High High 

4 Temperature _Water °C 17.92 20.17 20.79 21.65 

5 Temperature_ Air °C 21.7 22.60 20.79 25 

6 pH - 7.45 7.40 7.40 7.23 

7 ORP Mv 92.4 45.5 97.2 114.2 

8 DO mg/L 8.90 8.40 8.49 9.16 

9 EC μs/cm 84.1 82.2 126.7 185.9 

10 TDS ppm 63.23 58.88 89.42 129.05 



 

11 Turbidity    FNU 19.2 5.1 269 2.1 

12 Salinity      % 0 0 0.1 0.1 

13 BOD mg/L 5.1 5.1 5.7 4.4 

14 COD mg/L 48.3 52.4 64.7 36.0 

15 Suspended Solids mg/L ND(<5.0) ND(<5.0) 168 ND(<5.0) 

16 Zinc mg/L <LOQ ND 0.318 0.030 

17 Cyanide mg/L ND ND 0.013 ND 

18 Arsenic mg/L ND ND 0.406 ND 

19 Cadmium mg/L ND ND <LOQ ND 

20 Copper mg/L ND ND <LOQ ND 

21 Iron mg/L 0.214 0.416 9.61 <LOQ 

22 Lead mg/L ND ND 0.442 ND 

23 Nickel mg/L ND ND <LOQ ND 

24 Hexavalent 

Chromium 

mg/L ND ND ND ND 

25 Total Mercury mg/L ND ND 0.0230 ND 

 

၉။ သတ်ၱဳတြငး္ထ ေထာငျ္ခငး္ကာလႏွင္႔ တ  းေဖာ္ထ တလ္ ပေ္ရးကာလ ပတ၀္နး္က်ငထ္ခိိ ကမ္ွ မ်ား 

သစပ္ငသ္စေ္တာမ်ား၊ သဘာဝေပါကပ္ငမ္်ား  
သစ္ပင္ႀကီးႏွင့္ အပင္ငယ္၊ ၿခ်ဳံပင္မ်ား ခန္႔မွန္းဧက (၃ဝ) ခန္႔ ထပ္မ ံဆက္လက္ခ တထ္ြင္ ဖယ္ရွားရ 

မည္ ျဖစသ္ည္။ 

ေတာရိ ငး္တရိစိာၦနမ္်ား  
ေတာရိ ငး္သတၱဝါမ်ားအတြက ္စားက်က္ဧရယိာေလ်ာ၍့ လ ေနထ ထပ္လာသျဖင့္ စားက်က ္ဧရယိာ 

ေျပာင္းေရႊ႕ျခငး္ျဖစ္ေစႏိ င္သည္။ေတာရိ င္းသတၱဝါမ်ားစားက်က္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ေျမသားထ မ်ားတ န္ခါမႈမ်ား 

ေၾကာင့္ တြားသြား သတၱဝါႏွင့္ တြင္းေအာငး္သတၱဝါမ်ား စားက်ကေ္ျပာင္းေရႊ႕ေနစဥ္ လ သားတိ ႔၏ စားသ းံရန္ 

အလြယတ္က  ဖမး္ယ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိ င္ေပသည္။ 

ေျမဆလီႊာႏွင့္ ေက်ာကတ္ းံစြန္႔ပစျ္ခငး္  
ေျမဧက (၃၀) အား ေျမျပင္႐ုံးွင္းလင္းျခင္းေဆာင္႐ုံးြက္ရာတြင္ ေျမဆီလႊာႏွင္႔ ေက်ာကတ္ ံး ခန္႔မွန္း 

တန္ခ်နိ္ (၄၃ဝဝ) ခန္႔ စြန္႔ပစ္ဖယ္႐ုံးွားရမည္ ျဖစသ္ည္။ 

တိ ကစ္ားျခငး္ႏွင့္ အနညပ္ိ ႔ခ်ျခငး္  



 

အေပၚယေံျမဆီလႊာ ဖယ္ရွားထားသည့္ ဧရယိာဧက (လ ပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဆကသ္ြယ္ေရး လမ္းမ်ား) 

တြင္ ေရဆင္းလမ္းမ်ားထည့္သြင္း တ းေဖာက္ျပငဆ္င္၍ တညေ္ဆာက္ျခင္းမျပ်ဳပါက မိ းရာသီတြင္ 

စီးဆငး္ေရမ ွတ ိက္စားျခငး္ႏွင့္ အနည္ပိ ႔ခ်ျခင္းကိ  ျဖစ္ေစႏိ င္သည္။ ရႊံ႕ႏြံထ ထပ္ျခင္း ကိ လည္း ျဖစ္ေစႏိ င္သည္။ 

စကရ္ စံြန္႔ပစအ္နညမ္်ား  
သတၱ်ဳရိ င္းတ းေဖာ္ထ တလ္ ပေ္ရး ရည္မနွ္းခ်ကအ္ရ သတၱ်ဳရိ ငး္သန္႔စင္ေရး စက္ရ ံမ ွတႏွစ္လွ်င ္ စြန္႔ 

ပစ္အနည္ႏွင္ ့စြန္႔ပစ္အနယတ္န္ခ်နိ္ (၆၄၀၀၀)ခန္႔ စြန္႔ပစမ္ည္ျဖစ္ရာ သတၱ်ဳတြင္း ခြင့္ျပ်ဳမိန္႔ သက္တမ္း ၂ဝ၁၈ 

ခ ႏွစ္အထိ တန္ခ်ိန္ (၃၂၀၀၀၀)ခန္႔ အနည္းဆ ံး စြန္႔ပစ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

စ ပံ ခ်ကက္နအ္ၾကြငး္အက်နမ္်ား 
စီမံကိနး္မွျပ်ဳလ ပ္ေသာ စ ပ ခံ်ကက္န္ျပင ္ အကြ်င္းအက်န္မ်ားက ိ သတၱ်ဳ႐ုံးိ င္းသန္႔စင္ေရးစက္႐ုံး တံြင္ 

သန္႔စင္ထ တလ္ ပ္မည္ျဖစ္ သည္။ 

တိ ကစ္ားျခငး္ႏွင့္အနညပ္ိ ႔ခ်ျခငး္ 
မိ းရာသီတြင္ ယင္းအနညမ္်ားႏွင့္ ေျမေပၚလ ပက္ြကမ္်ား၊ လမ္းမ်ားမွာ တိ က္စားခံရလ်က္ ေတာင ္

ေစာင္းေျမနိမ့္ပိ င္းႏွင္ ့ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ အနည္မ်ားႏွင္ ့ရႊံ႕မ်ားပိ ႔ခ်ျခင္း ျဖစ္ေစႏိ င္သည္။ 

ေျမေပၚေရအရညအ္ေသြး  
တိ က္စားေျမဆလီႊာႏွင့္ ေျမျပင္သိ ႔ပ်ံ႕ႏံွ႔စိမ့္ဝင္သည့္ ခ်ိန္စီးတြင္းထြက္မ်ားမွာ ေျမေပၚေရ အရညအ္ 

ေသြးကိ လည္း က်ဆငး္ေစႏိ င္သည္။ 

ေလထ အရညအ္ေသြး 

စီမံကိနး္ဧရယိာတြင္ ဖ န္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ ဆိ းၾကြအမႈံမ်ားစြာ ပ်ံ႕လြင့္ေစႏိ င္သည။္ 

ေျမေအာကလ္ ပက္ြက္မ်ားတြင္ ေအာက္စီဂ်င္ေလ်ာ႔နြဲလာျခင္း၊ ေလာင္စာစီသ းံစြြဲျခငး္မွ 

ကာဗြနဒ္ိ င္ေအာက္ဆိ ဒ္ ဖနလ္ ံအမိ္အာနိသင ္ဓာတ္ေငြ႕ထ တ္လႊတ္ေစႏိ င္သည္။ 

ဆ ညျံခငး္   
သတၱ်ဳရိ င္းသန္႔စင္ေရးစက္ရ ၏ံ ႀကိတခ္ြြဲစက္အပိ င္းတြင္ တာဝနက္်ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ယာဥ္ယႏၲယားႀကီး 

မ်ား ေမာငး္ႏွင္သ မ်ား၊ လြန္ေဖာကစ္ကေ္မာင္းႏွင္သ မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ ေမာင္းႏွင္သ မ်ား၊ ျမငး္ 

ေကာင္ေရ (၁ဝ) အထကတ္စလ္ ံးထိ း ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေမာင္းႏွင္သ မ်ားမွာ ပွ်မ္းမွ်ဆ ညံမႈ (87dB) အထက ္

ပိ ၍ခံစားရေစႏိ င္သည။္ 



 

ညအလငး္ေရာင ္ 
ညဆိ င္းအလ ပ္ခ်ိနတ္ြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားစြာ အသ းံျပ်ဳေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ငွကႏ္ွင့္ ေတာရိ င္း 

သတၱဝါမ်ားအား အလင္းေရာင္မွ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိ င္သည္။ 

စကမ္ႈအႏၲရာယမ္်ား  
လ ပသ္ားမ်ားအား စနစ္တက် ေလက့်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ လ ံေလာက္ေသာ ေဘးအႏၲရာယက္ငး္ 

ရွင္းေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္စကမ္်ား၏ လိ အပ္ေသာစြမ္းအားႏွင္ ့ ႀကံ့ခိ င္ေရးအရည္အေသြးမ်ား မရွိပါက စက္မႈ႔ 

အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိ င္သည္။ 

စြန္႔ပစေ္ရ 
သတၱ်ဳတြင္းလ ပ္ငနး္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ကာလတြင္ ဝနထ္မ္းႏွင့္မိသားစ မ်ား မ်ားျပားလာ 

ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာကက္ားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္စးီပြားေရး လ ပ္ငန္းငယမ္်ားအတြက ္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက ္

လာသ မ်ား ေရာက္ရွလိာႏိ င္ျခင္းတိ ႔ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား မ်ားျပားလာႏိ င္သည္။ ယင္းသည္ ေျမေပၚေရ 

ညစ္ညမ္းမႈကိ  ပိ မိ သက္ေရာက္ေစႏိ င္သည။္ 

ယိ ဖတိျ္ခငး္  

ေခ်ာဆအီေဟာငး္မ်ားယိ ဖတိ္ျခငး္၊ ဓာတ ပစၥည္းအရည္မ်ား အသ းံျပ်ဳစဥ ္ယိ ဖတိ္ျခငး္မ်ားသည္ ပတ ္

ဝန္းက်င္ညစ္ညမး္မႈ ျမင့္မားစြာ ျဖစ္ေစႏိ င္သည္။  

ယိ စမိ့္ျခငး္   

ေျမဆလီႊာႏွင့္ အၿဖံ်ဳးေက်ာကမ္်ားရွိ အႏၲရာယ္ရွတိြင္းထြက ္ခ်ိန္စီးတြင္းထြက္မ်ား (Toxic Metal and 

Heavy Metal)မ်ားအား ဓာတ ပစၥည္းအရညမ္်ားမ ွတစိမ့္စိမ့္စား၍ ဆက္လကယ္ိ စိမ့္ျခင္းျဖင့္ ေျမေပၚ ေရႏွင္ ့

ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းေစႏိ င္ပါသည္။  

ပိ ကက္ြြဲျခငး္မ်ား  

ေရတင္ပိ ႔ လႊတ္ပိ က္မ်ားႏွင့္ ေရျဖန္႔ေဝေပးပိ ကမ္်ားတြင္လည္း ကြြဲအကလ္်က္ ေရမ်ား ယိ စိမ့္ပန္း 

ထြက္ျခင္းျဖင့္ တိ က္စားျခင္းႏွင့္ ရႊံ႕ႏြံျဖစ္ေစျခငး္၊ လိ အပ္ခ်ကသ္ ံးစြြဲရန္ ပမာဏေလ်ာ့နည္းေစျခင္း စသည္ ့

ထိခိ က္ဆ းံရႈံးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစည္မ္းျခငး္ကိ  ျဖစေ္စႏိ င္သည္။ 

အႏၲရာယရ္ွပိစၥညး္မ်ား ကိ ငတ္ြယေ္ဆာငရ္ြကျ္ခငး္  



 

စနစ္တက် ေလက့်င့္သင္ၾကား သင္ယ မႈမျပည့္စ ံျခင္း၊ ေပါ့ပါးစြာကိ ငတ္ြယ္သ းံစြြဲျခင္းျဖင့္ ပတဝ္န္း 

က်င ္ညစ္ညမ္းေစျခငး္၊ ထိခိ က္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ေလာငစ္ားျခင္း၊ အသကအ္ႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြား 

ေစႏိ င္ပါသည္။ 

ေနရာထိ ငခ္ငး္ေလ်ာန့ညး္ျခငး္  
သတၱ်ဳရိ င္းတ းေဖာ္ေရးႏွင့္ သတၱ်ဳရိ င္းသန္႔စင္ေရးလ ပ္ငနး္မ်ား တိ းခ်ြဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတိ ႔ႏွင့္ စီမံ 

ကိန္းႏွင့္ဆက္စပလ္ ပင္န္းငယ္မ်ား ဝင္ေရာကေ္ရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်လာႏိ င္ျခင္းတိ ႔ေၾကာင့္ ေနရာထိ င္ခငး္ 

ေနရာလြတ္မ်ား ဆ ံးရႈံးေလ်ာန့ည္း လာႏိ င္ေပသည။္ 

 

၁၀။ သဘာ၀ပတ၀္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရးစမီခံန္႔ခြြဲမ်ွဳစမီခံ်က ္

လက္႐ုံးွိတ းေဖာ္ထ တလ္ ပ္ သန္႔စင္ျခင္း အေျခေနမ်ားႏွင္႔ လိ က္ေလ်ာညီေထြစြာျဖင္႔ သယံဇာတႏွင္႔ 

ပတ္၀နး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်ကမ္်ားႏွင္႔အညီ ျပငဆ္င္ေရးဆြြဲ 

ေဆာင္႐ုံးြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည။္  

သယံဇာတႏွင္႔ပတ္၀နး္က်ငထ္ိန္းသိမ္းေရး၀နႀ္ကးီဌာနအမွတ္(၂)သတ်ၱဳတြင္းလ ပ္ငန္း၏ (၂၁.၁၁. 

၂၀၁၆) ေန႔စြြဲပါ စာအမတွ္ ၁၀၈၃/စီမံ - ေရႊ (EIA)/၂၀၁၆ အရလညး္ ပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြြဲ႔မွ  စီမံခ်က္ 

(EMP)ကိ  ေရးဆြြဲတင္ျပရန ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပတ၀္နး္က်ငစ္မီခံန္႔ခြြဲမွ  စမီခံ်ကေ္ရးဆြြဲျခငး္ဆိ ငရ္ာ အေျခခမံ ေဘာငမ္်ား  

- ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ လ မွ ေရးဆ ိင္ရာေဆာင္္႐ုံးြက္ေပးမွ မ်ားအတြက ္ က မၸဏီ၏ ရည္္႐ုံးြယ္ခ်ကမ္်ား ႏွင္႔ 

ထ ိရည္္႐ုံးြယ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ဦးတညခ္်ကမ္်ား။  

- စီမံကိန္း၏ ဓာတ္သတၱ်ဳစ းစမ္း႐ုံးွာေဖြျခငး္၊ စမး္သပတ္ ိင္းတာျခင္းႏွင္႔ သတၱ်ဳတြင္းထ ေထာငေ္ရး ႏွင္႔ 

ပိတသ္ိမ္းျခင္း၊ ပတိ္သမိ္းၿပီးေနာက္ပိ ငး္တိ ႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခ ိက္ႏ ိင္မွ  အႏၱရာယ္မ်ား။  

- သတ္မတွ္ေဖာ္ထ တထ္ားေသာ ထိခိ ကမ္ွ ၊ ထိခိ က္မွ မ်ားက ိ လကခ္ံႏိ င္ဖြယ္ရာ အဆင္႔အထိ ေလ်ာ႔ခ်ေရး 

အတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင္႔ လ မွ ၀န္းက်င္စီမခံန္႔ခြြဲရန္မ်ား။  

- စီမံကိန္း၏လ ပ္ငန္းစဥ္မ်ားအလ ိက္ စံျပ်ဳလ ပထ္ ံးလ ပန္ည္းအဆင္႔ဆင္႔၊ ပတ၀္န္းက်ငဆ္ိ င္ရာစီမံခန္႔ခြြဲမွ ၊ 

စီစစ္ခြင္႔ျပ်ဳေပးရနႏွ္င္႔ လ ိက္နာေဆာင႐္ုံးြက ္အကြဲျဖတ္ရနအ္တိ င္းအတာမ်ား။  



 

- ယင္းအတြက္ ပ ံမနွ္ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားျခင္းႏွင္႔ အထ းသင္တန္းပိ ႔ခ်ေပးျခင္းအတြက္ က မၸဏီ၏ 

ေဆာင္႐ုံးြက္ေပးရနတ္ာ၀နမ္်ား။  

- ၀န္ထမ္း၊ လ ပသ္ားမ်ားက ထခိိ က္ေစႏိ င္မွ အႏၱရာယ္မ်ားက ိ ၄င္းတိ ႔၏လ ပင္န္းအလိ က္ အသိ ႏိ းၾကားမွ  

တည္ေဆာက္ေပးျခင္းစီမခံ်က္။  

- ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ဆက္စပေ္ဒသေန ျပညသ္ တိ ႔မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆ ိင္ရာ တာ၀နသ္ိစတိ္ ျဖင္႔ 

ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေ႐ုံးွာကေ္စရန္ အသိပညာမွ်ေ၀ေပးျခင္းႏွင္႔ စည္း႐ုံး းံပညာေပးျခင္းအစအီမံမ်ား။  

- စီမကံိန္း၏လ မွ စးီပြားဆ ိ္င္ရာမ ၀ါဒႏွင္႔ လ မွ စီးပြားေရးဆိ ငရ္ာတာ၀နယ္ မွ မ်ား (Corporate Social 

Responsibility – CSR)  

- ေဒသေနျပည္သ မ်ားႏွင္႔ အၿမြဲအျပတထ္ိေတြ႔ဆကဆ္ံေရး၊ မေက်နပ္ခ်ကမ္်ား တိ င္ၾကားႏိ ငေ္ရး 

ထ ေထာင္ရန။္  

- မေလ်ာ႔ခ်ႏိ င္ေသာ ထိခ ိက္မွ အႏၱရာယ္မ်ား၏ အဆင္႔ႏွင္႔ ၄င္းအတြက္ စမီံခန္႔ခြြဲမွ မဟာ ဗ််ဳဟာ မ်ား 

ေရးဆြြဲေရး။  

- စီမကံိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ လ မွ ၀နး္က်ငဆ္ ိင္ရာထိခ ိက္ႏ ိင္မွ မ်ား စီးပြားေရး႐ုံးွ်ဳေထာင္႔ အျမင ္ဆိ င္ရာတိ ႔အရ 

စြန္႔စားေဆာင္႐ုံးြက္ရမွ  ေလ႔လာဆန္းစစ္ခ်ကမ္်ား၊ ယင္းကိ  အေျခခလံွ်က ္ စြန္႔စားရမွ ကင္းသည္႔၊ 

စြန္႔စားရမွ ေလ်ာ႔နြဲ သက္သာေစေရး အစအီမံမ်ား ေရးဆြြဲရန္မ်ား။  

- ျပန္လညထ္ ေထာငေ္ရးအစအီစဥ္မ်ား။  

- လ ပ္ငနး္ခြင္စစေ္ဆးရန္ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာတိိ ငး္တာျခင္း 

- မွတတ္မ္းမ်ားထား႐ုံးွျိခင္းႏွင္႔ အစီရင္ခရံန္မ်ား  

- လ ပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမငတ္ိ းတက္မ်ာျပားလာသည္ႏွင္႔အမွွ် လ ပ္ငန္းခြငအ္တြင္း ပိ မိ ထိခိ က္ လာႏိ င္မွ ႏွင္႔ 

လိ အပ္သည္႔ ဆီေလ်ာ္သည္႔စီမံခ်က္မ်ားသည ္ အၿမြဲေျပာင္းလြဲေနမည႔္ သဘာ၀ ႐ုံးွသိည္ျဖစ္ရာ 

ပတ္၀နး္က်င္ဆ ိင္ရာ စမီံခန္႔ခြြဲမွ စီမံခ်ကက္ိ  လ ိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔အညီ အၿမြဲ ဆေီလ်ာ္စြာတိ းတက္ေအာင္ 

ေဆာင္႐ုံးြက္ႏိ င္ရန ္ျပနလ္ညသ္ ံးသပ္ ျပငဆ္င္ျဖည္႔စြက္ ေရးဆြြဲ ေဆာင္႐ုံးြကသ္ြားရနမ္်ား။  

စသည္႔ေဖာ္ျပပါ အေျခခမံ ေဘာင္မ်ားအရ ပတ္၀န္းက်ငစ္ီမံ ခန္႔ခြြဲမွ စီမံခ်က္ ( Environmental 

Manage - ment Plan – EMP )က ိ ေရးဆြြဲအဆိ ျပ်ဳပါသည္။ 



 

၁၁။ စမီကံနိး္၏ထခိိ ကႏိ္ ငမ္်ွဳမ်ားႏွင္႔ ေလ်ာ႔ပါးေစေရး အစအီစဥမ္်ား 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရးစီမံခန္႔ခြြဲမႈမ်ားအားရန္ပ ံေငြလ်ာထားရနႏွ္င့္သဘာ၀ပတ္

၀န္းက်ငဆ္ိ င္ရာထိန္းသိမး္ေရး ပ ဂ ်ဳလိ္တစဥ္ီးအားခန္႔ထားျပီး ေအာကပ္ါအခ်က္အလက္မ်ားအား 

(၆)လတစ္ၾကိမ္ပ ံမွနအ္ားျဖင့္စမ္းစစ္ေလလ့ာေရးမ်ားျပ်ဳလ ပ္၍အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားရန္တ ိ႔ျဖစ္ပါ

သည္။ 

(၁) ေလထ ညစ္ညမ္းမွ ထိန္းခ််ဳပ္ျခငး္  

 (က) ဖ န္မႈန္႔ပ်ံ႕လြင့္မႈထိနး္ခ််ဳပ္ျခင္း 

 (ခ) ကာဗြန္ဒိ င္ေအာကဆ္ိ ဒထ္ တ္လႊတ္မႈ ထနိ္းခ််ဳပ္ျခင္း 

 (ဂ) ထ တလ္ႊတအ္ခိ းအေငြ႔စမီံျခင္း 

 (ဃ) ေလ၀င္ေလထြက္စ ိကက္်င္းမ်ားတ းေဖာက္ျခင္း 

 (င) ဆ ညံမွ်ဳ၊ တ န္ခါမွ်ဳ ကာကြယ္ျခင္း 

(၂) ေရအရင္းျမစစ္ီမံခန္႔ခြြဲမွ စမီံခ်ကမ္်ား  

 ေရအရငး္အျမစ္ရယ သ းံစြြဲျခငး္ 

 ေရျဖန္႔ေဝသ ံးစြြဲျခင္း  

 (က) သတ်ၱဳတြင္းလ ပ္ငန္းသ းံေရေပးေဝျခင္း 

 (ခ) သတၱ်ဳတြင္းၿမိ်ဳ႕ျပသ ံးေရေပးေဝျခငး္ 

 သတၱ်ဳတြင္းလ ပက္ြကဧ္ရယိာ၏ေျမေအာကေ္ရေလ႔လာျခင္း 

 (က) နိဒါန္း 

 (ခ) ေျမေအာက္ေရေလ႔လာျခင္း 

 (ဂ) ေျမေအာက္ေရအရညအ္ေသြးထိန္းညိွျခင္း 

(၃) စြန္႔ပစ္ေရစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း  

 (က) သတ်ၱဳ႐ုံးိ င္းတ းေဖာ္ေရးလ ပ္ငနး္မွစြန္႔ပစ္ေရ  

 ( ခ ) သတၱ်ဳ႐ုံးိ င္းသန္႔စင္ေရးလ ပ္ငနး္မွစြန္႔ပစ္ေရ  

 ( ဂ ) သတၱ်ဳတြင္းၿမိ်ဳ႕ျပ (႐ုံး ံးႏွင္႔၀န္ထမး္အမိ္ယာ) စြန္႔ပစ္ေရ 



 

(၄) ေျမယာအသ ံးခ်မွ စီမံခန္႔ခြြဲမွ စီမံခ်က္  

(က) ေျမယာအသ ံးျပ်ဳအဆိ ျပ်ဳျခင္း  

(ခ) ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးၫိွႏိ င္းေဆာင္႐ုံးြက္ျခင္း  

(၅) သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားစမီံခန္႔ခြြဲျခင္း  

(၆) ေတာ႐ုံးိ င္းတိရစာၦန္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေ႐ုံးွာကျ္ခင္း  

(၇) ေျမတိ ကစ္ားျခငး္ႏွင္႔ႏ န္းပိ ႔ခ်မွ စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း  

(၈) စြန္႔ပစ္ေက်ာကတ္ ံးႏွင္႔ ေျမဆလီႊာမ်ားစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း  

(၉) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း  

 (က) အစိ ငအ္ခြဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း  

  တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔လ ပ္ငနး္ခြင္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲြျခင္း 

  ႐ုံး ံးမ်ားႏွင္႔၀န္ထမ္းအိမယ္ာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမခံန္႔ခြြဲျခင္း 

  သတၱ်ဳ႐ုံး ိင္းသန္႔စင္ေရးစြန္႔ပစ္အနယ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲြျခင္း 

  (ခ) စြန္႔ပစ္အရည္မ်ားစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း  

  သတၱ်ဳ႐ုံး ိင္းသန္႔စင္ေရး စြန္႔ပစ္အရည္မ်ားစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း 

  ႐ုံး ံမ်ားႏွင္႔ ၀နထ္မ္းအိမယ္ာစြန္႔ပစ္အရညစ္ီမံခန္႔ခြြဲျခင္း 

(၁၀) အေျခခံအေဆာကအ္အ ံမ်ားတည္ေဆာက္ေရးစီမခံ်က ္

(၁၁) သတၱ်ဳတြင္းၿမိ်ဳ႕တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံခ်က္  

(၁၂) လ ပင္န္းခြငက္်န္းမာေရးႏွင္႔အိမ္ယာအေဆာက္အဦးထိန္းသိမ္းျခင္း 

(၁၃) သတၱ်ဳတြင္းလ ပင္န္းခြငေ္ဘးအႏၱရာယက္င္း႐ုံးွင္းေရးစီမံခ်က္  

(၁၄) မီးေဘးအႏၱရာယက္င္း႐ုံးွင္းစီမံခ်က ္ 

(၁၅) သဘာ၀အႏၱရာယ္ႀကိ်ဳတငက္ာကြယေ္ရးစီမခံ်က္  

(၁၆) အက္စစ္ေက်ာက္ေျမစးီဆငး္မွ်ဳအားထိန္းခ််ဳပ္ျခငး္  

(၁၇) ယဥအ္သြားအလာစီမခံန္႔ခြဲြျခင္း  

  (၁၈) အႏၱရာယ္႐ုံးွိပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြျြဲခင္း  



 

(က) အႏၱရာယ္႐ုံးွိပစၥည္းမ်ား သယ္ယ ပိ ႔ေဆာင္ျခင္း စီမံခ်က ္

( ခ ) ဓာတ ေဗဒပစၥည္းမ်ားစမီံခန္႔ခြဲြျခင္း  

( ဂ ) ဆ ိင္ယာႏိ က ္စမီံခန္႔ခြြဲျခင္း စီမခံ်က္  

(ဃ) ေပါကက္ြြဲေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ားထနိ္းသိမ္းျခင္း  

( င ) ေလာင္စာဆထီိနး္သမိး္ျခင္း  

(၁၉) ကနထ္႐ုံးိ ကတ္ာႏွ႔င္အက်ိ်ဳးတ ေဆာင႐္ုံးြကမ္ွ မ်ားအားထိန္းခ််ဳပ္ျခငး္  

(၂၀) အခ်ိန္ဆ းံ႐ုံးွ်ဳံးမွ ထနိ္းခ််ဳပျ္ခင္း  

(၂၁) လ ပ ဂ ်ဳလိ္ဆ းံ႐ုံးွ်ဳံးမွ ထိနး္ခ််ဳပ္ျခငး္  

(၂၂) ႐ုံး ပ္၀တၱ်ဳပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေလ်ာ႔နည္းဆ ံး႐ုံးွ်ဳးံမွ ထိန္းခ််ဳပ္ျခငး္  

(၂၃) မွတတ္မး္၊ အေထာကအ္ထားမ်ားထနိ္းခ််ဳပ္ျခင္း  

အဆိ ျပ်ဳျပနလ္ညထ္ ေထာင္ျခင္းစီမံခ်က္  

(၂၄) တိ က္စားခံဧရယိာအားျပန္လညထ္ိန္းသိမး္ျခင္း  

(၂၅) လ ပင္န္းၿပးီစီးသည္႔ဧရိယာအားေျမဆလီႊာျပ်ဳျပင္ျခငး္  

(၂၆) စိမ္းလန္းစိ ေျပေရး  

(၂၇) ေျမေအာက္လ ပ္ကြကေ္ဟာငး္ၾကခံ ိင္ေရးႏွင္႔ထိန္းသိမ္းေရး 

 

  



 

  

ပံ (၁၁.၁) စိ ကပ္််ဳးိပငမ္်ား ပ််ဳးိဥယ်ာဥႏွ္င့္ ျပနလ္ညစ္ိ ကပ္််ဳးိထားေသာဓါတပ္ံ မ်ား 

 

၁၂။ အေရးေပၚစမီခံ်ကႏွ္င့္ ေဘးအႏၱရာယက္ာကြယေ္ရးအစအီစဥ ္ 

ရွာေဖြေရးလ ပက္ြက္၊ ဝနထ္မ္း မ်ားေနထိ င္ရာ ေနရာႏွင္ ့ ရံ းဝင္းအတြင္းတြင္ HSE Officer 

ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ျခငး္မရိွေသာ္လည္း 

လ ပ္ငနး္ခြငတ္ြင္ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွငး္ေစရနေ္အာက္ပါတိ ႔ကိ စီမံေဆာင္ရြကထ္ားသည္ကိ လည္းေလလ့ာေ

တြ႕ရိွရပါသည္။   

           မီးေဘးအႏၱရယက္ာကြယ္ေရးအတြက္ မီးကပ္၊ မီးခ်တိ္မ်ား၊ မီးသတ္ေဆးဗ းမ်ား ထားရိွျခင္း၊ 

ေရသယယ္ာဥ္ မ်ားအား မီးသတ္ကားအေနျဖင့္ အသံ းျပ်ဳႏိ င္ရန္စီမထံားျခင္း တိ ႔ကိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

 မိ င္းခြြဲမႈမျပ်ဳလ ပ္မည္ႏွင့္ မိ ငး္ခြြဲမည့္အခ်နိ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သ မ်ား ႏွင္ ့မိမိဝနထ္မး္မ်ား ထိခိ က္မႈ 

မရွိေစရန္ ႀကီးၾကပသ္ မ ွ ခရာမႈတအ္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္သ မ်ားထား၍ သတိေပးျခင္းမ်ား၊ 

သတိေပးဆိ ငဘ္ တ္မ်ားထားရိွထားျခင္း တိ ႔ကိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

လ ပသ္ားမ်ားအား လ ပ္ငနး္ခြင္အႏၱရာယ္ေဘးကငး္ေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ Personal Protective 

Equipment (PPE) ထ တ္ေပး၍ ဝတဆ္င္ေစသညက္ိ ေတြ႕ရိွရေသာ္လညး္ အလ ပသ္မားမ်ား 

လိ က္နာမႈအားနည္းသည္ကိ ေလလ့ာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထိ ႔အျပင္ အခ်ိ်ဳ႕ေသာ PPE မ်ားမွာ လ ပင္န္းခြင့္ႏွင့္သင့္ 

                                                     ၾသဇာေရႊျပည္ က မၸဏီ၏ တ းေဖာ္ေရးလပ္က ကြ ္၊ 



 

ေတာ္မႈ မရိွသည္ကိ ေတြ႕ရပါသည္။ အ ပခ္််ဳပ္ေရးရံ းႏွင့္ ဝန္ထမး္မ်ားေနထိ င္ရာတြင္လည္း အမိႈက္မ်ားကိ  

အမိႈက္က်င္းမ်ား တ းကာစြန္႔ပစ္ ေစတာကိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထိ ႔ေနာကအ္မိႈက္မ်ားကိ  သင့္ေလ်ာ္သလိ  

မီးရိႈ႕ဖ်ကဆ္ီးျခင္း၊ ျမွ်ဳပႏ္ွံျခင္းမ်ားျပ်ဳလ ပ္ပါ သည္။ ခ်ိ်ဳးေရ၊သံ းေရမ်ားကိ လည္း ကနတ္ း၍ 

ကနအ္တြင္းစီးဝင္ေစၿပးီ သဘာဝအတိ င္းအေငြ႕ျပန္ေစၿပးီ စြန္႔ပစ္ပါသည္။ 

အေရးေပၚအေျခေနအသင္႔္္႐ုံးွမိွ ႏွင္႔တ ံ႔ျပနေ္ဆာင္္္႐ုံးြကမ္ွ   

(က) အေရးေပၚအေျခေနတ ံ႔ျပန္ေဆာင္႐ုံးြက္မွ အစီအစဥ္မ်ား  

(ခ) ႏွ်ဳိးေဆာ္မွ အစအီစဥ္မ်ား  

(ဂ) အေရးေပၚအေျခေနတ ံ႔ျပန္မွ လ ပထ္ းံလ ပန္ည္းမ်ား 

၇-၅။ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးႏွင္႔ေလ႔က်င္႔သငတ္န္းေပးျခင္း  

(က) ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားျခင္း 

- လ ပ္ငန္းမ်ားထိေရာက၍္ စြမ္းေဆာင္ရည္႐ုံးွိစြာျဖင္႔ အေကာငထ္ည္ေဖာ္ႏိ င္ရန္ အတြက္ ေလ႔ 

က်င္႔သငတ္န္းေပးျခငး္ -  

- အရညအ္ခ်င္းျပည္႔မွီေသာသင္႔ေတာ္မည္႔ပ ဂ ်ဳလိ္မ်ားက သငတ္န္းစမီံခ်က္ျပငဆ္င္ေဖာ္ထ တ္ ရန။္  

- သီးျခားလ ပထ္ ံးလ ပ္နည္းမ်ား ေရးဆြြဲ သင ္တန္းေပးျခင္း။ 

- လွ်ပစ္စ္၊ စက္မွ ၊ တည္ေဆာက္ေရး၊ သတၱ်ဳ႐ုံးိ င္းတ းေဖာ္ေရး - သန္႔စင္ေရး၊ေလာင္စာဆီ၊ 

ဓာတ ပစၥည္းက ိင္တြယ ္သ းံစြြဲျခင္း၊ ေပါက္ကြြဲပစၥည္းကိ ငတ္ြယသ္ ံးစြြဲျခငး္။  

(ခ) သဘာ၀ပတ္၀နး္က်ငဆ္ိ င္ရာအသိပညာျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း ။  

- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိ ငရ္ာ အသိပညာေပးမွ အစအီစဥ္။  

- သစ္ေတာ၏အက်ိ်ဳးေက်းဇ းမ်ား။  

- သတၱ်ဳတြင္းလ ပ္ငနး္ခြင္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိ က္မွ ပ်က္စးီေစမွ မ်ား။  

- သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ ္ ႀကိ်ဳတင္ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ လိ က္နာရနမ္်ား (ေျမငလ်ငလ္ွ်ဳပ ္ ျခင္း၊ 

ေျမၿပိ်ဳဆင္းျခင္း၊ မိ းႀကိ်ဳး၊ မ နတ္ိ င္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း)  

- ေ႐ုံးွးဦးျပ်ဳစ ျခငး္။  



 

- လ ပသ္ားမ်ား၏ လက္႐ုံးွိႏွင္႔ ေနာကထ္ပ္ရႏိ င္ေသာ စြမး္ေဆာင္ရည ္(ကြ်မး္က်င္မွ ႏွင္႔ ပညာ အရည္အခ်င္း) 

ကိ  အေျခခလံွ်က ္ - စီမံခန္႔ခြြဲေရးႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည္႔႐ုံးွ်ဳျခင္း လ ပင္န္းဆိ င္ရာ သင္တန္းလိ အပ္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတေ္ဖာ္ထ တျ္ခင္း။ 

၁၂.၁။ က မၸဏီ၏ က်နး္မာေရးႏွင္ ့လ ျံခ်ဳေံရးေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ား ေလလ့ာျခငး္။ 

ခန္႔ထားရာတြင္ အလ ပ္မဝင္မီ ေဆးစစ္ျခင္း ျပ်ဳလ ပ္ေဆာင္ရြက္ျခငး္ မျပ်ဳေသာ္လည္း 

ဝန္ထမး္အျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီးပါက မိမတိိ ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိ  

အျပည့္အဝတာဝနယ္ လ ပ္ေဆာင္ေပးသည္ကိ  ေတြ႕ရိွရသည္။ ဝနထ္မး္မ်ားအတြက္ ေဆးေပးခန္းလည္း 

ဖြင့္လွစထ္ား ေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတသ္က္ေသာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြြဲမ်ား လ ပ္ေဆာင္မႈ 

မရိွေသာ္လညး္ ေဆးေပးခန္းသိ ႔ လာေရာက္ေသာ လ နားမ်ားအား က်နး္မာေရးႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ 

သသိင့္သိထိ ကသ္ည္မ်ားကိ  ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါသည္။ က းစက္ေရာဂါႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမရိွေသာ္လည္း 

ဝမ္းပ်က္၊ဝမး္ေလွ်ာျခင္း၊ ႏွာေစး ေခ်ာငး္ဆိ းႏွင္ ့ သာမန္အဖ်ား ေရာဂါမ်ားသာျဖစ္ပြားသညက္ိ  

ေလလ့ာေတြ႕ရွရိပါ သည္။  

               ေသာက္ေရသံ းေရအတြက္ သဘာဝေရထြက္မွ ပိ က္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယက္ာ 

က မၸဏီဝင္းအတြင္းရိွ    ေရကန္တြင္စ ေဆာင္းထားရိွသံ းစြြဲေစပါသည္။ ေသာက္ေရအတြကလ္ည္း 

စားဖိ ေဆာငတ္ြင္ ေရေႏြးကိ  အၿမြဲႀကိ်ဳခ်ကထ္ားၿပးီ သံ းစြြဲေစပါသည္။ ေရေလာင္းအိမသ္ာမ်ားကိ လည္း 

လံ ေလာက္စြာေဆာကလ္ ပ္ၿပးီ သံ းစြြဲေစပါသည။္ 

 

၁၃။ အမ်ားျပညသ္ ႏွင္႔ တိ ငပ္ငေ္ဆြးေႏြးျခငး္ 

 ၁၃.၁။ ရည႐္ုံးြယခ္်က ္

- EMP ေရးဆြြဲျပငဆ္င္ေရးအဖြြဲ႔မွ ႐ုံး တတ္ရက္မေတြ႔ ႐ိွုံးႏိ င္ေသးသည္႔ အခကအ္ခြဲမ်ား၊ ျပႆနာ မ်ား၊ 

ထိခိ က္မွ မ်ားကိ  သတမ္ွတ္ေဖာ္ထ တ္ႏ ိင္ရန ္

- အမ်ားျပညသ္ ႏွင္႔စီမံကိနး္အၾကား ယ ံၾကည္မွ တည္ေဆာက္ႏိ င္ရန္၊ 

 ၾသဇာေရႊျပည္ က မၸဏီသည ္ အလ ပသ္မားမ်ားအား 



 

- ျပည္သ မ်ားမွ စီမကံိန္းေဒသဖြံ႔ၿဖိ်ဳးေစမွ်ဳ လ မွ်ဳ - စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတ ိးတက္ေစမွ်ဳမ်ား၊ ဆ ိးက််ဳိးသက ္

ေရာက္ေစႏိ င္မွ်ဳမ်ားကိ  ကာကြယ္ထနိ္းခ််ဳပ္ ေလ်ာ႔ခ်ေပးရန္မ်ားက ိ နားလည္ေစလ်က္ စီမကံိနး္ က ိ 

လက္ခံႏိ င္မွ်ဳတိ ႔အား တ ိးတက္ေစရန ္

- အမ်ားျပညသ္ ထမံွ အသ းံ၀င္ေသာအႀကံျပ်ဳခ်ကမ္်ား ပ ိမိ ရ႐ုံးွိႏိ င္ရန္၊ 

 
ေဒသေနျပည္သ မ်ား၏ ႐ုံးိ းရာေနထ ိင္မွ်ဳ၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမွ်ဳမ်ားေလ႔လာျခငး္၊ 

ေတာရေက်ာင္းမ်ားသိ ႔ သြားေရာက္ေလ႔လာျခင္း၊ ေဒသေနျပည္သ မ်ား၏ လ မ်ွဳ - 

စီးပြားေရးက ိၿခံ်ဳင သံိ႐ုံးွိရနေ္လ႔လာျခငး္၊ စီမံကိနး္ေဆာင္႐ုံးြက္မွ်ဳေၾကာင္႔ 

စီမံကိနး္၏သကတ္မး္တေလ်ာကလ္ ံးႏွင္႔ စီမကံိန္း ပတိသ္ိမ္းၿပးီခ်ိန္ တြင္ သဘာ၀ပတ္၀နး္က်င္ႏွင္႔ 

လ မွ်ဳပတ္၀နး္က်ငထ္ိခ ိက္ႏိ င္ဘြယ္ရာမ်ားက ိ အရပ္သား ေဒသေနျပည္သ  မ်ား 

နားလညေ္သာေ၀ါဟာရမ်ားျဖင္႔ ႐ုံးွငး္လငး္ေျပာၾကားျခင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိ်ဳးေရးႏွင္႔ လ မွ်ဳေရးတာ၀နယ္ မွ်ဳမ်ားက ိ 

က မၸဏီမွေဆာင႐္ုံးြကခ္ြဲ႔မွ်ဳမ်ားႏွင္႔ ေ႐ုံးွ႕ဆက္၍ ေဆာင္႐ုံးြက္ရန္မ်ားက ိ ႐ုံးွင္းလင္းေျပာၾကားျခငး္၊ 

ပတ္၀နး္က်င္စီမံခန္႔ခြြဲမွ်ဳအစီအစဥ္အရ တ းေဖာ္ထ တလ္ ပ္မွ်ဳေဆာင္႐ုံးြက္ေနစဥ ္ပတ္၀န္းက်င္ - လ မ်ွဳ၀န္းက်င ္

ထိခိ က္ေစႏိ င္မွ်ဳမ်ားက ိ ေလ်ာ႔နည္းသကသ္ာေစျခင္း၊ ထိနး္ခ််ဳပျ္ခင္း၊ ျပန္လညထ္ ေထာင္ျခင္း 

ေဆာင္႐ုံးြက္ရန္အစအီစဥမ္်ားႏွင္႔ မိမတိိ ႔ေဆာင႐္ုံးြက္မ်ွဳမ်ားကိ  ပ ံမွနက္ြင္းဆင္း စစေ္ဆးျခင္း၊ ေစာင္႔ၾကည္႔ 

ေလ႔လာတ ိင္းတာျခငး္ စသည္တ ိ႔ က ိ စီမံကိနး္ပတိ္သမိ္းသည္အထ ိ ေဆာင္႐ုံးြကသ္ြားရန္ ေရးဆြြဲထားေသာ 

စီမံခ်က္မ်ားက ိ အရပသ္ားမ်ားနားလည္ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖင္႔ ႐ုံးွင္းလင္းေျပာၾကားျခငး္၊ ေဒသျပည္သ မ်ား မွ 

အႀကျံပ်ဳျခငး္၊ ပ းေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ုံးြက္ျခငး္မ်ားျပ်ဳရန ္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒသေနျပညသ္ မ်ား၏ 

သေဘာထားအႀကံဥာဏ္ရယ ျခငး္ အစည္းအေ၀းအား စကား၀ိ င္းပ ံစံျဖင္႔ ဆကဆ္ံေျပာဆ ိေဆြးေႏြးလ်က ္

ေဒသေနရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႔ စီမံကိန္းတာ၀န္႐ုံးွသိ မ်ားၾကား ရင္းႏီွးမွ်ဳ၊ ယံ  ၾကည္မွ်ဳ ႀကိ်ဳးပမ္းတညေ္ဆာက္ျခင္း။ 

၁၃.၂။ ေဆာင႐္ုံးြကခ္ြဲ႔ေသာအမ်ားျပညသ္ သေဘာထားအႀကဥံာဏ္ရယ ျခငး္လ ပင္နး္အက်ဥး္ခ််ဳပ ္

စီမံကိနး္ဆ ိင္ရာအခ်က္အလက္အက်ဥ္းက ိ ေဖာ္ျပလ်က္ စီမံကိနး္ႏွင္႔ ပတ္သက၍္ ေဒသေနျပညသ္ မ်ားႏွင္႔ 

ၾသဇာေရႊျပည္ က မၸဏီေ႐ုံးႊတးေဖာ ္ေရး 



 

ေတြ႔ဆ ံေဆြးေႏြးျခင္းက ိ စမီံကိန္း ဧရယိာတြင္း႐ုံးွိ က မၸဏီအေျခစ ိက္စခန္း၏ စီမံကိနး္ ဒါ႐ုံး ိက္တာ႐ုံး ံး၊ 

အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ (၂၄.၁၂.၂၀၁၆) တြင္ ေဆာင္႐ုံးြကခ္ြဲ႔ပါသည။္ 

၂၀၁၆ မွ ယခ  ၂၀၁၇ ခ ႏွစ္အတြင္း သတၱ်ဳတြင္းထ ေထာင္ျခင္းႏွင္႔ သတၱ်ဳ႐ုံး ိင္းတ းေဖာ္ ထ တလ္ ပ္ျခငး္ 

သန္႔စင္ျခင္းေဆာင႐္ုံးြက္ခြဲ႔ရာတြင္ အမွနတ္ကယထ္ိခ ိကႏ္ိ င္မွ်ဳမ်ားက ိ ကြင္းဆငး္ ေလ႔လာျခငး္၊ နမ နာ 

ေကာကယ္ ဓာတ္ခြြဲ စမး္သပေ္လ႔လာျခငး္မ်ား ေဆာင္႐ုံးြကလ္်က္ ပတ္၀န္း က်ငထ္ိန္းသမိ္းေရး စမီံခ်က္ ( EMP 

)က ိ ေလ႔လာျခင္းျပ်ဳလ်က ္ ေရးဆြြဲအဆိ ျပ်ဳတင္ျပရနျ္ဖစ္ေၾကာင္းကိ လည္းေကာင္း ႐ုံးွင္းလင္းတင္ျပၿပီး 

ေဒသ၏ရပ္မိရပဖ္မ်ားမ ွ ျပန္လညေ္ဆြးေႏြး ၾကပါသည္။ ယင္းအစအီစဥတ္ြင္ 

စီမံကိနး္သကတ္မ္းတေလွ်ာကလ္ ံး ထိခိ က ္ သကေ္ရာက္ႏိ င္ဖြယ္ရာ မ်ားအား 

ေလ႔လာထားခ်ကအ္က်ဥ္းခ််ဳပ္ႏွင္႔ စီမံကိနး္ေဆာင္႐ုံးြက္ရင္း ထိခ ိက္သက္ေရာကမ္ွ်ဳမ်ားက ိ ေလ်ာ႔နည္းသက ္

သာေစျခင္း၊ ထိနး္ခ််ဳပျ္ခင္းႏွင္႔ ျပနလ္ညထ္ ေထာင္ျခငး္ ေဆာင္႐ုံးြက္မည္႔စီမံခ်က္မ်ား၊ သတ်ၱဳတ းေဖာ္ျခင္း 

လ ပ္ငနး္မ်ားၿပီးစီး၍ သတၱ်ဳတြင္းပတိသ္ိမ္းျခင္း၊ သဘာ၀ေျမယာ သစ္ပငသ္စ္ေတာမ်ား ျပနလ္ည္စ ိက္ပ််ဳိး 

တည္ေထာင္ၿပးီ စီမကံိန္းေျမျပန္လညအ္ပ္ႏံွျခင္း အစီအစဥ္မ်ားက ိ ႐ုံးွင္းလငး္တင္ျပလ်က္ ေဒသေန ျပည္သ  

မ်ားမ ွ ပ းေပါင္းေဆာင႐္ုံးြက္ျခင္းျဖင္႔သာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာကႏိ္ င္ေၾကာင္း ႐ုံးွငး္လင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ 

စီမံကိနး္တာ၀န္ရွသိ မ်ားႏွင့္ ဦးထြန္းလင္း မွ သတ်ၱဳ႐ုံးိ င္းတ းေဖာ္ထ တလ္ ပ ္သန္႔စင္ေရးလ ပ္ငနး္စဥ္မ်ားတြင္ -  

- သတၱ်ဳတြင္းလ ပ္ငနး္ခြငအ္ခင္းအက်င္းမ်ား တညေ္ဆာက္ျခငး္ႏွင္႔ သတၱ်ဳ႐ုံးိ င္းတ းေဖာ္ျခင္းလ ပ္ငန္း 

ခြင္မ်ားတြင္ သဘာ၀ေပါကပ္င္မ်ား ႐ုံးငွ္းလင္းျခင္း၊ ေျမဆလီႊာမ်ားဖယ္႐ုံးွားျခင္း၊ ေျမဆလီႊာႏွင္႔ ေက်ာကတ္ းံမ်ား 

စြန္႔ပစ္ျခင္းျပ်ဳလ ပ္ရပါေၾကာငး္ႏွင္႔ သတၱ်ဳတြင္းသကတ္မး္ တေလ်ာကလ္ ံးတြင္႔ ဖယ္႐ုံးွားစြန္႔ပစ္ရန္ ျဖစ္ေပရာ -  

- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္႐ုံးွဴ႕ခင္းမ်ားေျပာင္းလြဲပ်က္စးီျခင္း  

- ေျမစာပ မံ်ားႀကးီမားစြာျဖစ္ေပၚလာႏိ င္ျခင္း  

- ေျမစာပ ံမ်ားၿပိ်ဳၾက၍ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေစႏိ င္ျခင္း  

- ေရစီးေရလာစနစ္ေျပာငး္လြဲ၍ ေျမဆလီႊာမ်ားတ ိက္စားခံရႏိ င္ျခင္း  

- စြန္႔ပစ္ေက်ာက္၊ ႏွ်ဳံးအနယမ္်ားပ ိ႔ခ်၍ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း  

- သဘာ၀ေရထြက္မ်ားခမ္းေျခာက္ျခင္း  



 

- သံဓာတ္မ်ားေသာစြန္႔ပစ္ေက်ာကမ္်ား တေနရာတည္းတြင္ စ ပ ံစြန္႔ပစ္ပါက ေျမဆလီႊာသံ 

ဓာတ္ေပါကေ္စျခငး္  

- ကန္႔ဓာတ္ ( ဆာလဖ္ိတတ္ြင္းထြက္ )မ်ားေသာ ေက်ာကတ္ ံးမ်ား တေနရာတညး္တြင္ စ ပ ံ စြန္႔ပစ္ပါက 

ေျမဆလီႊာကန္႔ဓာတ္ေပါကျ္ခင္း  

- ယင္းမ ွဆကလ္က၍္သဘာ၀ေရထြက္မ်ားတြင္ ေရအရည္အေသြးညစ္ညမ္းေစျခင္း  

စသညတ္ ိ႔ျဖစ္ေပၚေစႏ ိင္သျဖင္႔ -  

- စြန္႔႔ပစ္ေက်ာက္ႏွင္႔ ေျမဆလီႊာမ်ားက ိ တြင္းထြက္ေဗဒႏွင္႔ ဘ မဓိာတ ဆ ိင္ရာ ဓာတ္ခြြဲေလ႔လာျခငး္ ျပ်ဳလ်က ္-  

- လမ္းခင္းရနသ္င္႔ေလ်ာ္ရာေနရာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ားတြင္ လမ္းခင္းျခငး္  

- လ ပင္န္းၿပးီစီးသည္႔ ဧရယိာမ်ားတြင္ ေျမဆလီႊာ ျပ်ဳျပငျ္ခင္းတြင္ အသ ံးျပ်ဳၿပီးေနာက ္ စိမ္း လန္းစ ိေျပေရး 

အပင္စ ိက္ျခငး္  

- လ ပ္ငနး္ၿပီးစးီသည္႔ ေျမေအာက္လွ်ဳဏ္ိႏွင္႔ လ ပက္ြက္မ်ားက ိ ေျမျပနလ္ညအ္စားဖိ ႔ျခင္း 

- သတ်ၱဳ႐ုံးိ င္းသန္႔စင္ေရးစက္႐ုံး ံ၏ ဆ ိင္ယာႏိ က္ဓာတ္ျပ်ဳျခင္းျဖစစ္ဥ္မွ ေနာကဆ္ ံးေမြကန ္ သံစညမ္ ွ

လွ်ထံြကလ္ာေသာ အနယအ္ႏွစ္ပါ အရညမ္်ားက ိ အနယ္စြန္႔ပစ္ကနတ္ြင္ အနယ္မ်ားက ိ ဆယ၍္ 

အရညက္ ိစ ယ ၿပီး အရည္ၾကညသ္ံကန္မ်ားသ ိ႔ စ ပ္တင၍္ အနယထ္ ိင္ေစလ်က္ သန္႔စင္စက္႐ုံး သံ ိ႔ 

ျပန္လညအ္သ ံးျပ်ဳေၾကာင္း  

- ဆ ိင္ယာႏိ က္ဓာတ္ျပ်ဳသစံည္မ်ားတြင္ အနယ္ထ ိငမ္ွ်ဳမ်ားလာၿပးီ ဆ ိင္ယာႏိ က္ေပ်ာ္ရည္မ်ား အား 

ေပ်ာ႔လာသည္႔အခါတြင္ သံစည္မ်ားမအွနယ္အႏွစ္မ်ား အရညမ္်ားက ိ လယွ္၍ ေရေဆးခ်ၿပီး 

အနယ္စြန္႔ထ တက္နသ္ ိ႔ စြန္႔ထ တ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတ ိ႔မွ အရည္ၾကညက္ ိ ေနာကတ္ဆင္႔ အနယ္ ထ ိင္ကနသ္ ိ႔ ပ ိ႔၍ 

ဆ ိင္ယာႏိ က္ဓာတ္ပ်က္ေစေအာင္ ျပ်ဳလ ပ္ၿပီးမွ ေပါင္းေလာင္းေခ်ာငး္ဖ်ား(ေျမနီေခ်ာင္း) ေရစီးေၾကာင္းသ ိ႔ စြန္႔ 

ထ တ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ယခ  ယင္းစြန္႔ပစ္ေရက ိ ဓာတ္ခြြဲစမ္းသပရ္ာတြင ္ဆ ိင္ယာႏိ က္ ပါ၀ငမ္ွ်ဳ နည္းေၾကာငး္  

- ဆက္လက၍္လည္း အလားတ  ဓာတခ္ြြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးစြန္႔ပစ္မည္ျဖစေ္ၾကာင္း  

- သတၱ်ဳတြင္းစီမကံိန္းတြင္ - ဓာတ ေဗဒ ဓာတ္ေဆးမ်ား၊ ဆ ိင္ယာႏ ိက္၊ ေလာငစ္ာဆ၊ီ 

ယမ္းႏွင္႔ဆက္စပပ္စၥည္းမ်ားက ိ ကိ ငတ္ြယသ္ ံးစြြဲ၍ လ ပင္နး္ေဆာင္႐ုံးြကမ္ွ်ဳတြင္ လ ိက္နာရန္စည္းမ်ဥး္စည္းကမး္၊ 



 

လ ပထ္ ံးလ ပ္နည္းမ်ားက ိ စနစ္တက် သင္ၾကားေလ႔က်င္႔လ်က္ စည္းကမး္ထိ္န္းခ််ဳပ္ေဆာင္႐ုံးြက္ရပါေၾကာင္း၊ 

မေတာ္တဆမွ်ဳ၊ ယိ ဖတိ္ မွ်ဳမ်ား မဖတိ္ရေအာင ္စီမံေဆာင႐္ုံးြက္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႐ုံးငွ္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ 

- ဦးျမင့္၀င္း ေဒသခရံပ္မိရပ္ဖတစ္ဥးီ မွေရႊထ တ္လ ပ္မႈမ်ားတြင္ သံ းစြြဲစြန္႔ပစ္ေသာ ဓာတ ပစၥည္းမ်ားအား 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိ က္မႈနည္းေအာင္ဘယလ္ိ ျပ်ဳလ ပ္မလြဲ၊ ဓါတ္ဖ်က္ပစၥည္းမ်ားကိ  ဘယလ္ိ သံ းမလြဲ 

ျဖစ္ႏ ိင္ရင္တက္ႏ ိင္သေလာက္ ပ်က္ျပယ္ေအာင ္လ ပ္ေပးဖိ ႔ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ 

- ဦးေက်ာ္ေသာင္း ေဒသခံရပ္မရိပ္ဖတစ္ဦး မွသဘာ၀ပတ္၀နး္က်ငထ္ိခိ က္မႈနည္းေအာင္ သစ္ပင္၊ 

သစ္ေတာမ်ားခ တ္ျခငး္၊ မီးေသြးမ်ားဖ တ္ျခငး္၊ ေရစိ းမ်ားစြန္႔ထ တ္ျခငး္ စသည္မ်ားကိ  ထိန္းထိန္းသိမး္သမိ္း 

ျပ်ဳလ ပရ္န္ တ ိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါသည္။ 

- ဦးသန္း၀ငး္ စမီံကနိ္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ မွသတ ်ဳတြင္းဥပေဒမ်ား၊ သတ ်ဳတြင္းလ ပ္ထံ းလ ပ္နည္းမ်ားအား 

ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်ငထ္ိခိ က္မႈနည္းပါးေအာင ္ ေဒသချံပညသ္ မ်ားမ ွ

ပ းေပါင္္းပါ၀ငလ္ိ က္နာေဆာငရ္ြက္ၾကရနအ္ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။ ထိ ႔အျပင ္

လက္ရွိေနထိ င္ေသာအခ်ိ်ဳ႔ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းရြဲ႕အနးီတြင္ေနထိ င္ေသာေၾကာင့္ လမ္းမ်ားမွာ 

မတ္ေစာက္ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ကားမ်ားသြားလာရာတြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏ ိင္ေသာေၾကာင့္ 

ေနအိမ္ေနရာမ်ားအား လြတက္င္းႏ ိင္ေသာ ေနရာမ်ားသိ ႔ စိတ္ခ်မး္သာေဘးကင္းစြာေနႏ ိင္ရန္ က ညီျပီး 

ေျပာင္းေရြ႕ရနက္ိ လည္း ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။ 

- ဦးေဇာ္လငး္ႏ ိင္ ေဒသခတံစ္ဥးီမ ွ ေဒသခံျပည္သ မ်ားေရြ႕ေျပာင္းျခငး္က႑မ်ားတြင္ 

အခက္အခြဲေတြရိွႏ ိင္ေၾကာငး္ႏွင့္ ေရြ႕မည္ဆိ ပါကလည္း ေငြေၾကးလိ အပ္ခ်ကမ္်ားလည္းရွလိာ 

ႏ ိင္ေသာေၾကာင့္ အက အညမီ်ားကိ  ေပးပါရန ္အျပန္အလနွ္တိ င္ပငေ္ဆြးေႏြးပါသည။္ 

က မၸဏီမွညႊန္ၾကားထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားနြဲ႔အည ီအမႈိက္ပစ္ျခင္း၊ ေရစ ိးစြန္႔ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားကိ လည္း 

စနစ္တက် စြန္႔ျပစ္ရန္ႏွင့္ သစပ္င္သစ္ေတာမ်ားကိ လည္း မလိ အပ္ပြဲ ခ တလ္ြဲျခငး္ မ်ားမျပ်ဳလ ပပ္ြဲ 

ပတ္၀နး္က်င္ထခိိ ကမ္ႈနည္းေအာင္ ပ းေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးပါသည္။ စီမကံိန္း၏ 

လ ပ္ငနး္မ်ားက ိ အစ ိးရဌာနမ်ားျဖင္႔ ဆကဆ္ံ လ ပက္ိ င္ခြဲ႔ၾကရာမွ ယခ အခါ ေဒသေနျပည္သ မ်ားႏွင္႔ပါ 

အတ ပ းေပါင္း ေဆာင္႐ုံးြကသ္ြားၾကမသွာလွ်င္ စမီံကိန္း၏လ ပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမငမ္ည္ျဖစသ္လ ိ 

စီမံကန္းဒိ ါရ ိက္တာ မသွဘာ၀ပတ္၀နး္က်င ္ ထိခိ ကမႈ္ မ်ား နည္းပါးေအာင ္



 

ေဒသဖြံံ႔ၿဖိ်ဳးေရးႏွင္႔ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်ငက္ ိ ေရ႐ုံးွည္တညတ္ံ႔ေကာငး္မြန္ေအာင ္

ေဆာင္႐ုံးြကသ္ြားႏိ င္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း နဂိ ံးခ််ဳပ္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားပါသည္။ 

 

  

  

  



 

  

ပံ  - (၁၃.၁) အမ်ားျပညသ္ ႏွင္႔ တိ ငပ္ငေ္ဆြးေႏြးျခငး္ ဓါတပ္ံ မ်ား 

 

၁၄။ ေစာင္႔ၾကပၾ္ကည္႔႐ုံး်ွဳေရးအဆိ ျပ်ဳအစအီစဥမ္်ား   

(၁) ေလထ ညစ္ညမ္းမွ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခင္း  

(၂) ေရအရည္အေသြးတ ိင္းတာျခငး္  

(က) ေျမေပၚေရ အရညအ္ေသြး တိ ငး္တာျခင္း  

(ခ) ေျမေအာက္ေရ အရညအ္ေသြး တိ င္းတာျခင္း  

(ဂ) စြန္႔ပစ္ေရ အရည္အေသြး တ ိင္းတာျခငး္  

(၃) မိ းေလ၀သတိ င္းတာျခငး္  

(၄) သတၱ်ဳ႐ုံးိ ငး္သန္႔စင္ေရး စြန္႔ပစ္အနယ္မ်ား ဓာတခ္ြြဲေလ႔လာျခငး္  

(၅) ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း  

(က) ေျမတိ က္စားျခင္း၊ ႏ န္းအနယ္ပိ ႔ခ်မွ ႏွင္႔ ေရႀကးီေရလွ်ကံြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခငး္  

  (ခ) ေျမစာစြန္႔ပစ္မွ ၊ အျဖ်ဳန္းေက်ာက္စြန္႔ပစ္မွ  ကြင္းဆငး္စစ္ေဆးျခင္း  

(ဂ) သတၱ်ဳ႐ုံးိ ငး္တ းေဖာ္ေရးလ ပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးျခငး္  

(ဃ) သတ်ၱဳ႐ုံးိ င္းသန္႔စင္ေရးလ ပ္ငနး္ခြင္စစေ္ဆးျခင္း   

(င) အလ ပ္႐ုံး ံမ်ားစစ္ေဆးျခငး္  

(စ) တည္ေဆာက္ေရးလ ပ္ငန္းခြင္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း 



 

(ဆ) ေျမဆလီႊာျပ်ဳျပင္ေရးကြင္းဆငး္စစ္ေဆးျခင္း  

(ဇ) ပ်ိ်ဳးဥယ်ာဥ္စစ္ေဆးျခင္း  

(စ်) ႏွစ္႐ုံးွည္ပင္စ ိက္ခင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း  

(ည) မ်ိ်ဳးေစ႔ႀကြဲပက္စ ိကက္ြင္းမ်ားသိ ႔ကြင္းဆင္းစစေ္ဆးျခငး္  

(ဋ) က န္မာပစၥည္းသိ ေလာွင႐္ုံး ံစစ္ေဆးျခငး္  

(ဌ) ေရအရင္းအျမစ္စမီံခန္႔ခြြဲမွ စစ္ေဆးျခငး္  

(ဍ) အႏၱရာယ႐္ုံးွိပစၥည္းသိ ေလွာင္႐ုံး ံစစ္ေဆးျခငး္  

(ဎ) ႐ုံး ံးမ်ားႏွင္႔၀န္ထမး္အိမယ္ာ၊ အေဆာငမ္်ားစစ္ေဆးျခင္း  

 

၁၅။ စမီကံနိး္၏လ မွ ေရးတာ၀နယ္  မ်ွဳ ( Corporate Social Responsibility – CSR )ေဆာငရ္ြကရ္နမ္်ား  

- လ ႔စြမ္းအားအရငး္အျမစ္ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးေရးႏွင္႔အလ ပအ္ကိ င္ခန္႔ထားေပးျခငး္  

- ၀န္ထမး္ဘ၀ျမွင္႔တင္ေရးစမီံခ်က ္ 

- ၀န္ထမး္မ်ားသကသ္ာေခ်ာင္ခ်ိေရးစမီံခ်က္   

- စီမံကိနး္၏လ ႔မွ ေရးတာ၀နယ္ မွ မ်ား   

- ေဒသလ မွ ႔အသိ င္းအ၀န္းဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိ းတက္ေရးအစီအစဥ ္

- ေဒသတြင္း ဆကသ္ြယ္ေရးလမ္းမ်ား ေဖာက္လ ပ္ေပးျခငး္အစအီစဥ ္

 ၂၀၁၆/၂၀၁၇ အတြင္း CSR လ ပင္န္းမ်ားတြင္ စ ေပါငး္က မၸဏီမွလ ပ္ေဆာင္ခြဲမ့ႈ 

မ်ားအားမတွတ္မ္းဓါတ္ပ မံ်ား၊ စားရင္းဇယားမ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ(၂) 

တြင္ပ းတြြဲတင္ျပပါသည္။ 

 

၁၆။ သတ်ၱဳတြငး္ပတိသ္မိး္ျခငး္ကာလ  ထခိ ိကႏ္ ိငမ္်ွဳမ်ား  

(၁) သဘာဝေပါကပ္င္ႏွင့္ အေပၚယံေျမဆလီႊာ ဖယ္ရာွးထားသည့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ဧရယိာမ်ား 

ဆက္စပက္်ယ္ျပန္႔ ႀကးီမားလာႏိ င္ျခင္း  

(၂) စြန္႔ပစ္ေျမဆလီႊာႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေက်ာကတ္ ံးအစ အပ ံမ်ား လြန္စြာႀကီးမားလာႏိ င္ျခင္း  



 

(၃) ယငး္ေျမဆလီႊာ၊ ေက်ာကတ္ ံးအစ အပ ႀံကးီမ်ား ၿပိ်ဳက်လာႏိ င္ျခင္း 

(၄) အက္စစ္ေက်ာက္ေျမစီးဆင္းျခင္းျဖစစ္ဥ္ ပိ မိ ျမနဆ္နမ္်ားျပားလာႏိ င္ျခင္း  

(၅) ေျမဆီလႊာသိ ႔ ခ်ိန္စးီတြငး္ထြက္မ်ား ပ်႕ံႏံွ႔စိမ့္ဝင္ျခင္း ျမင့္မားလာႏိ င္ျခင္း  

(၆) စက္ရ စံြန္႔ပစ္အနယ္မ်ား မ်ားျပားလာႏိ င္ျခင္း  

(၇) စ ပ ံခ်ကက္န္ျပင ္စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ား မ်ားျပားလာႏိ င္ျခင္း  

(၈) ေနရာထိ င္ခငး္ႏွင္႔ လ ပ္ငန္းေျမေလ်ာ႔နည္းလာျခင္း၊ သဘာ၀ေရအရင္းအျမစ္ေလ်ာ႔နည္းလာႏိ င္ျခင္း  

(၉) တိ က္စားျခင္းႏွင့္ အနယပ္ိ ႔ခ်မႈမ်ား လ ပက္ြကဧ္ရိယာအႏံွ႔တြင္ ျဖစ္ပြားလာႏိ င္ျခင္း  

(၁ဝ) စြန္႔ပစ္ေရမ်ား  

(၁၁) ယိ စမိ့္ျခင္း  

(၁၂) ယိ ဖတိ္ျခင္း  

(၁၃) ေရထ ညစ္ညမ္းမႈျမင့္မားလာႏိ င္ျခင္း  

(၁၄) လ ေနရပက္ြက္မ်ားတြင္ ေလထ ညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားလာႏိ င္ျခင္း  

(၁၅) သတၱ်ဳတြင္းၾကြင္းက်န္ပစၥည္းမ်ား  

(၁၆) ေျမယာရႈခငး္ေျပာင္းလြဲမႈ လြန္စြာထင္ရွားလာႏိ င္ျခင္း  

(၁၇) ေဂဟစနစ္ပ်ကယ္ြင္းလာမႈ သသိာထင္ရွားလာႏိ င္ျခင္း 

၁၆.၁။ သတ်ၱဳတြငး္ပတိသ္မိး္ျခငး္ကာလတြင ္ထပမ္ေံပါငး္စပေ္ဆာင္္ရြကသ္ြားရန ္စမီခံ်ကမ္်ား။  

၁၆.၁.၁။ သတ်ၱဳတြငး္ပတိသ္မိး္ျခငး္စမီခံ်က ္ 

(က) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစ ေဆာင္ျခငး္၊ ပိ င္းျခားစိတ္ျဖာသ ံးသပ္ျခင္းႏွင္႔ မတွတ္မ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း။   

(ခ) သတၱ်ဳတြင္းပတိသ္ိမ္းေရးေကာ္မတထီ တ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း  

(ဂ) သတၱ်ဳတြင္းလ ပ္ငန္းမ်ားစြန္႔လႊတ္ရပ္စြဲျခင္း  

(ဃ) သတ်ၱဳတြင္းပတိသ္ိမ္းရန္ေန႔ရက္သတ္မတွ္ျခငး္  

(င) အေျခခံအေဆာကအ္ဦးမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း 

(စ) သတၱ်ဳတြင္းႂကြင္းက်န္ပစၥည္းမ်ား စီမံေဆာင္္႐ုံးြက္ျခင္း 



 

(ဆ) သတ်ၱဳတြင္းေျမျပနလ္ည္ထ ေထာင္ျခင္း  

- ေျမသားသြင္ျပငသ္႑ာန္ႏွင္႔ အေပၚယံေျမဆလီႊာထိန္းသိမ္းျခင္း 

- ေျမထိနး္နံရံ၊ ေရဆင္းေျမာင္းမ်ား တညေ္ဆာက္ျခင္း  

- ေျမေအာကလ္ ပက္ြက္မ်ား ႀကံ့ခ ိင္ေရးေဆာင္ရြက္ျခငး္ႏွင္႔ ပိတသ္ိမး္ျခင္း  

(ဇ) စိမ္းလန္းစိ ေျပေရး   

(စ်) သတၱ်ဳ႐ုံး ိင္းသန္႔စင္ၿပီးစြန္႔ပစ္ေျမစာစမီံမွ    

စြန္႔ပစ္ေျမစာကနပ္ိတသ္ိမး္ျခင္းစီမံခ်က္  

(ည) ေရအရည္အေသြးထိနး္သိမ္းေစာင႔္ေ႐ုံးွာက္ျခင္း   

- တိ င္းတာမတွ္မ်ားေနရာေ႐ုံးြးခ်ယျ္ခင္း   

- တ ိင္းတာမွ ႀကိမႏွ္်ဳန္း   

(ဋ) ပတ္၀န္းက်ငေ္လထ အရည္အေသြးေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခငး္  

- တ ိင္းတာမည္႔ေနရာႏွင္႔တ ိင္းတာမည္႔ႀကမိ္ႏ န္း   

(ဌ) ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ုံးွင္းေရးႏွင္႔လ ံျခံ်ဳေရး 

(ဍ) သဘာ၀ေဘးအတြက္အာမခံႏ ိင္မွ အေျခအေန 

၁၆.၁.၂။ သတ်ၱဳတြငး္ပတိသ္မိး္ၿပးီေနာက ္ေဆာငရ္ြကရ္နအ္ဆိ ျပ်ဳစမီခံ်ကမ္်ား  

ေဂဟစနစ္ျဖည္႔ဆည္းေဆာင႐္ုံးြက္မွ   

(က) ဇီ၀မ်ိ်ဳးကြဲြ မ်ိ်ဳးစတိ္မ်ား ျပန္လည္ေလ႔လာျခင္း 

(ခ) ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခငး္မ်ား   

ျဖည္႔ဆညး္ေဆာင္႐ုံးြက္ေပးျခင္း  

(က) သတ၀ၱါမ်ိ်ဳးစတိ္မ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း  

(ခ) သတၱ၀ါမ်ိ်ဳးစတိ္မ်ားအတြက္ စားက်ကေ္ျမ တည္ေဆာက္ျခငး္ 

 

 



 

၁၇။ အၾကျံပ်ဳခ်ကႏွ္င့္ နဂိ းံ 

 စီမံကိနး္၏ ပတ္ဝနး္က်င္စီမခံန္႔ခြြဲမွ်ဳမ်ား ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ဌာနအသးီသးီ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြကသ္ြား 

ႏိ င္မည့္ ပတ္၀န္းက်ငထ္ိနး္သိမ္းေရးဌာန အဆိ ျပ်ဳဖြြဲ႔စည္းပ ံအငအ္ားႏွင့္ လိ အပ္ေသာပညာရွင္မ်ား၏ အရည္ 

အခ်င္းႏွင္ ့လ ပ္ငနး္တာဝန္မ်ားကိ  ေရးဆြြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။  

စီမံကိနး္၏ ပတ၀္န္းက်ငထ္ိန္းသိမ္းေရးဌာနက ိ အဆင္႔လ ိက္ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေဆာငရ္ြကသ္ြား ရန ္

လ ပ္ငနး္စီမံခ်က္ႏွင္႔ အေကာငထ္ည္ေဖာ္ေရးအစအီစဥ္က ိလည္း ေရးဆြြဲအဆိ ျပ်ဳရပါမည္။ ယင္းအတြက ္

လ ိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးအသ ံးစရတိ ္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်ကမ္ွ်ဳက ိလည္း လ်ာထားရပါမည္။ 

 ေရႊတ ေဖာ္ထ တလ္ ပ္ေရးႏွင့္ ေရႊသန္႔စင္ေရးလ ပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွလိာေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ 

အစိ ငအ္ခြဲမ်ား၊ အရညမ္်ား၊ အနံ႔မ်ားႏွင္ ့ ဓါတ ပစၥည္းမ်ားစသည့္အႏၱရာယ္ျဖစေ္စႏ ိင္ေသာ 

အရာမ်ားကိ တက္ႏ ိင္သမွ်ပါ၀င္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းရန္စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပ်ဳလ ပ္သင့္ပါသ

ည္။ စြန္႔ပစ္ေရကန္မ်ားကိ လည္းစနစ္တက်ျပ်ဳလ ပ္ရန္ႏွင့္ အမႈိက္ပစ္ျခငး္မ်ားကိ လည္းေျမၾကီးက်င္းတ းပစ္၊ 

ျမ်ဳပ္ျခင္းမ်ားျဖင္ ့စနစ္တက်ျပ်ဳလ ပသ္င့္ပါသည္။ သစ္ပင္ျပန္လည္စ ိက္ပ််ဳိးျခင္းမ်ားလည္းျပ်ဳလ ပသ္င့္ပါသည္။ 

ဝန္ထမး္အသီးသီးအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမး္ေရးဆိ ငရ္ာ အသအိျမင္မ်ားႏွင့္ လ ပ္ငနး္ ခြင ္

အေလ့အက်င့္မ်ား စတင္ေလလ့ာသင္ၾကားလ်က္ ယင္းအေလအ့က်င့္မ်ား စြြဲၿမြဲလာျခငး္ျဖင့္ သဘာဝ 

ပတ္ဝနး္က်င္ကိ  ထိနး္သမိ္းလ်က္ သတၱ်ဳတြင္းစီမကံိန္းေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြကသ္ြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သတၱ်ဳတြင္းလ ပ္ငနး္သည ္ မ လသဘာဝအေျခခံအားျဖင့္ပင္ လြန္စြာစြန္႔စားရမႈျမင့္မားေသာ လ ပ္ငန္း 

ႀကီးျဖစ္ေပရာ ယင္းကိ စနစတ္က် စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊား ေဆာငရ္ြက္ျခငး္မ်ားျဖင့္ ဂ ဏ္ 

သကိၡာႀကီးမားေသာ၊ တာ၀န္ယ မ်ွဳ႐ုံးွိေသာ စီးပြားေရးလ ပ္ငန္းႀကီးတရပ္က ိ ေဖာ္ေဆာငႏိ္ င္သည့္ 

လ ပ္ငနး္ရွင္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဂ ဏ္ယ ႏိ င္ပါေၾကာင္း နိဂ ံးခ််ဳပအ္ေနျဖင့္ အႀကံျပ်ဳအပ္ပါ သည္။ 

 



 ၾသဇာေရႊျပည့္ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေရႊသတၲဳလုပ္ကြက္ (SPLB-61) စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၊ 
ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႔နယ္ ၊ ေမာ္ခြင္ေက်းရြာအုပ္စု ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ( ၀.၅ ) မုိင္ခန္႔တြင္ တည္ရိွပါသည္။ 
လုပ္ကြက္၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ၂၀.၀ ဧက (၀.၀၈၀၉ စတုရန္းကီလုိမီတာ) ရိွပါသည္၊၊ လုပ္ကြက္၏ 
ခန႔္မွန္းေျမပုံညြန္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဧရိယာသတ္မွတ္ျခင္း 
 
         သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ၂၀.၀ ဧက (၀.၀၈၀၉ စတုရန္းကီလုိမီတာ ) 
ကုိ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ခန္႔မွန္းသတ္မွတ္ပါသည္၊၊- 
 (က) စမ္းသပ္တုိင္တာခ်က္အရ သတၱဳျဖစ္ထြန္းမႈရိွႏုိင္သည့္ - ၈ ဧကခန္႔ 
 (ခ) CIP နွင့္ ေရႊထုတ္လုပ္မည့္ ဧရိယာ   - ၂ ဧကခန္႔ 
 (ဂ) လူေနတဲ၊ စတုိႏွင့္ ဂုိေထာင္ေနရာ    - ၂ ဧကခန္႔ 
 (ဃ) ေရစစ္ကန္ႏွင့္ ေသာက္သုံးေရကန္   - ၂ ဧကခန္႔ 
 (င) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထားရိွမည့္ေနရာ    - ၃ ဧကခန႔္ 
 (စ) အစားထုိးသစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးမည့္လက္က်န္ေနရာ - ၃ ဧကခန္႔ 
 
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မည့္ ပုံစံႏွင့္ နည္းစနစ္ 
 
 လုပ္ကြက္ဧရိယာရိွ သတၱဳျဖစ္ထြန္းမႈသည္ Sandstone  ေက်ာက္အတြင္းျဖစ္ ေပၚေသာ (Quartz  Gold  Vein) 
ျဖစ္၍ ေျမေအာက္လိႈဏ္ေခါင္းတူးေဖာ္သည့္ပုံစံ (Under Ground Mining Method) ကုိ အသုံးျပဳ 
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သြားပါမည္၊၊ တူးေဖာ္ရမည့္  အိမ္ခံ ေက်ာက္၏ ဒဏ္အား၊ ဖိအား၊ က်ဳ႕ံျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း၊ ေရစိမ့္၀င္ႏုိင္မႈ 
စသည့္ ရုပ္ဂုဏ္သတိၱမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္၊၊ 
 

 
 

Point 

တစ္လက္မတစ္မုိင္စေကး 
ေျမပုံအမွတ္ ၈၃ ပီ / ၁၂ 

၁း၅၀၀၀၀ စေကး 
ယူတီအမ္ေျမပုံအမွတ္ - 2495-12 

A 183928 610762 

B 185928 612761 

C 185923 612757 

D 183923 610757 

 



 
 
 

 
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈအစီအစဥ္ 

 
မုိင္းပိတ္သိမ္းကာလ ေရာက္ရိွလွ်င္ သတၱဳရုိင္းမ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ေျမစာ၊ စြန္႕ပစ္ေက်ာက္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ 

ေျမျပင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ေျမညွိျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ရာတြင္ 
ေျမေအာက္လိႈင္ေခါင္းတူးေဖာ္မႈစနစ္ကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္၍ မုိင္းမိတ္သိမ္းရာ 
တြင္ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 
 
၄-၁။ ေျမဆီလႊာစုပံုမႈအစီအစဥ္  
 လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္တြင္ ေျမလုပ္ငန္းစတင္ရာတြင္ အေပၚယံုေျမလႊာမ်ားအား ေရြခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာတြင္  
သီးသန္႕စုပံုထားပါမည္။ စြန္႕ပစ္ေျမစာႏွင့္ စြန္႕ပစ္ေက်ာက္မ်ားကုိ လုပ္ကြက္အတြင္းရိွ က်င္းခ်ိဳင့္ မ်ား တြင္ဖုိ႕ျခင္း၊ 
ေျမညိွျခင္း၊ အေပၚယံေျမဆီလႊာျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ကြန္တုိအလုိက္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ညွိျခင္းႏွင့္ ဖုိ႕ေျမမ်ားတြင ္
ေျမဆီလႊာ ေရတုိက္စားမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ေရစီးေရလာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 
၄-၂။ အတားအဆီးနံရံမ်ားထားရိွမႈအစီအစဥ္ 
 
 ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္မႈကုိ ေျမေအာက္လိႈဏ္ေခါင္းစနစ္ျဖင့္ တူးေဖာ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ မုိင္းပိတ္ သိမ္းခ်ိန္ 
လုပ္ကြက္၍ ေျမဖုိ႕ညိွျခင္းလုပ္ငန္းကုိေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ မုိင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
သည့္ေနရာတြင္ လူမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား အႏၱရာယ္မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကိ ု
ထိန္းသ္ိးထားရိွရပါမည္။ ယင္းတုိ႕ကုိေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ - 

 



 (က) လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွ ထြက္ရိွလာေသာ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားအား သီးသန္႕ေနရာ ေရြးခ်ယ္၍ 
စုပံုပါမည္။ 
 (ခ) ထုိသုိ႕စုပံုရာတြင္ ေျမသားမ်ားအား Bench ေဖာ္၍ စုပံုပါမည္ Bench အက်ယ္ႏွင့္ ထား၍ စုပံုပါမည္။ 
နံရံမ်ားအား လုိအပ္ပါက အမာခံရရိွေရးေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 (ဂ)သတၱဳတူးေဖာ္ၿပီးေသာေနရာမ်ားတြင္ေျမထိန္းနံရံမ်ားအဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ထားရိွပါမည္။ေျမသားထိန္းသိမ္းႏုိင္ 
ေရးအတြက္ ျမက္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ လုိအပ္ပါက ေျမသားထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္း တုိ႕ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 (ဃ) ေျမစာမ်ားကုိလုပ္ကြက္အနီးရိွ ေခ်ာင္းအတြင္းမက်ေရာက္ေစရန္ ေခ်ာင္းႏွင့္မနီးသည့္ ေနရာတြင္ 
Dump Site အားေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ေရစီးေရလာေကာင္းေစရန္ ေရေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ထားပါသည္။ ေျမသားမ်ား 
မၿပိဳက်ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 
၄-၃။ တူးေဖာ္ၿပီးက်င္းမ်ားျပန္လည္ဖုိ႕ျခင္းႏွင့္အေပၚယံေျမဆီလႊာျပန္လည္ဖံုးအုပ္မည့္အစီအစဥ္ 
 
 သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းကုိနည္းစနစ္(၂)မ်ိဳးျဖင့္တူးေဖာ္ထားပါက 
ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားအတုိင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 (က) Underground Mining Method သံုးျခင္း 
  Underground Mining Method ကုိသံုး၍ သတၱဳတူးေဖာ္မႈၿပီးပါက အသံုးျပဳၿပီးေသာ 
က်င္းေဟာင္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာပိတ္ထားျခင္း၊တတ္ႏုိင္သမွ်ေျမစာမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းတုိ႕ကုိျပဳလုပ္ပါသည္။ 
  Adit မ်ားေဖာက္လုပ္တူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားအႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ တြင္းမ်ားကုိေျမစာ 
ျဖည့္တင္းျခင္း၊ မျဖည့္တင္းႏုိင္ေသာ တြင္းမ်ားကုိ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အကာအရံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ 
မညီညာေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေစၿပီး Slope မ်ားကုိလည္း ေဘးကင္းေသာ 
ေထာင့္ပံုစံအတုိင္း ရရိွေစရန္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ အႏၱရာယ္မရိွေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 (ခ) Open Cut Mining Method သံုး၍ အတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း 
  Open Cut Mining Method သံုးၿပီး ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ပါက ျဖစ္ေပၚလာေသာ က်င္းခ်ိဳင့္မ်ားကို 
မုိင္းပိတ္ရာတြင္ စုပံုထားေသာ စြန္႕ပစ္ေျမစာႏွင့္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးျဖည့္တင္း သြားပါမည္။ ျဖည့္တင္းထားေသာ 
ေျမစာမ်ားေပၚတြင္ သီးသန္႕စုပံုထားေသာ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားကုိ ထပ္မံျဖည့္တင္းပါသည္။ ေျမျပဳျပင္ၿပီး ေသာ 
ေနရာမ်ားကုိ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေသာ အပင္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးပါမည္။ 
 
၄-၄။ ေရအရည္အေသြး 
 
 မုိင္းပိတ္သိမ္းမႈ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွစၿပီး ေရအရည္အေသြးကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါမည္။ 
သတၱဳတူးေဖာ္ၿပီးေနာက္ ထြက္ရိွလာမည့္ ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး၊ ေျမေအာက္ ေရထြက္ေပါက္ရိွ စိမ့္ေရ 
အရည္အေသြးႏွင့္လုပ္ကြက္ေအာက္ေျခရိွ ေခ်ာင္းငယ္အတြင္းမွ ေရအရည္ အေသြးတုိ႕ကုိစစ္ေဆးပါမည္။ 
 (က) တုိင္းတာစစ္ေဆးမည့္ကာလ 
  လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းၿပီးကာလမ်ားတြင္ တုိင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။ ပိတ္သိမ္းၿပီး 
(၃)ႏွစ္အထိ ေရအရည္အေ၀ြးကုိ တုိင္တာစစ္ေဆးပါမည္။  
 (ခ) အသံုးျပဳမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
  အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး ထုတ္လြတ္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္၊ စြန္႕ပစ္အရည္ Efficient 
Levels အရည္အေသြးအတုိင္းရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 (ဂ) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အဖြဲ႕အစည္း 

 



  မုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ပိတ္သိမ္းသည့္ 
လုပ္ကြက္အတြင္းရိွ ေရအရည္အေသြးမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားရိွပါမည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေျမေအာက္ေရ၊ 
စိမ့္ေရ၊ လုပ္ကြက္ေအာက္ရိွေခ်ာင္းေရ နမူနာမ်ားကုိ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္တုိင္းတာစစ္ေဆးထား 
ပါမည္။ 
 (ဃ) တုိင္းတာစစ္ေဆးသည့္ေနရာ 
  စစ္ေဆးသည့္အႀကိမ္အတုိင္းကုိ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လြတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က္၊ စြန္႕ထုတ္အရည္အဆင့္၊ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္းရိွေစရန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးပါမည္။ 
တုိင္းတာစစ္ေဆးမည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္မည့္ Parameter မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
နမူနာယူသည့္ေနရာ စစ္ေဆးမည့္အခ်က္ အႀကိမ္ေရ 
ေျမေအာက္ေရ 
လုပ္ကြက္အတြင္းစိမ္ေရ 
လုပ္ကြက္ေအာက္ရိွ ေခ်ာင္းေရ 

pH တစ္ပတ္(၁)ႀကိမ္ 
pH&Base Metal purities တစ္လ(၁)ႀကိမ္ 
Effluent levels Parameters ေျခာက္လ(၁)ႀကိမ္ ISO လက္မွတ္ရ 

ဓာတ္ခြဲခန္းတြင ္စမ္းသပ္ရန္ 
စီမံကိန္းအနီးရိွ လုပ္ကြက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ဧရိယာရိွေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရတြင္း ေရကန္မ်ား၊ 

ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ နမူနာေကာက္ယူ၍ (၆)လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ISO လက္မွတ္ရ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားသုိ႕ေပးပုိ႕၍ 
စစ္ေဆးသြားပါမည္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးကုိ တုိင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။ လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္မီ 
အေျခအေနႏွင့္ ကြဲျပား၊ ကြာျခားမႈမရိွေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

 
၄-၅။ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈစစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္ 
 
 သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆံုး၍ သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ မူလတည္ရိွခ့ဲေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ 
အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူးေဖာ္ညပီးေသာ 
ေျမေနရာမ်ားကုိ စြန္႕ပစ္ေက်ာက္ႏွင့္ စြန္႕ပစ္ေျမစာမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖုိ႕ျခင္း၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကုိ ကြန္တုိမ်ဥ္းအလုိက္ 
ညိွိႏိႈင္းျပဳလုပ္ပါမည္။ လုပ္ကြက္အတြင္း ယာဥ္အႏၱရား၊ မီးစက္မ်ား၊ အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ စြန္းထင္းညစ္ညမ္းေနေသာ 
ေျမမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ဖယ္ရွားၿပီးေသာ ေျမမ်ားကုိ က်င္းအတြင္း သုိ႕ထည့္သြင္းျခင္း၊ လုပ္ကြက္အတြင္းမွ အမိႈက္မ်ား၊ 
စြန္႕ပစ္ပစၥည္း အေဟာင္းမ်ား က်င္းအတြင္းထည့္သြင္း၍ ေျမဖုိ႕ျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 ေျမထု၏အေျခအေနကုိ သိရိွႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ကြက္အတြင္းမွ ေျမနမူနာမ်ားကုိ မိုင္းပတ္သိမ္းသည့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ ေျမညွိျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေျမတြင္းပါ၀င္မႈကုိ သိရိွႏုိင္ရန္အတြက္ ေျမအသံုးေရး ဦးစီးဌာန 
ဓာတ္ခြဲခန္းသုိ႕ေပးပုိ႕၍ စမ္းသပ္ပါမည္။ ေျမထု၏ pH ကုိလည္း လစဥ္စမ္းသပ္ ေပးပါမည္။ 
 
 (က) အေရးယူေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ 
  ပိတ္သိမ္းထားသည့္လုပ္ကြက္အတြင္း ဆူညံသံ၊ တုန္ခါမႈ၊ ေလထုအရည္အေသြး တုိင္းတာ ျခင္း 
လုပ္ငန္းကုိ ပထမႏွစ္(၆)လအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ တတိယႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ တုိင္းတာၿပီး 
မွတ္တမ္းတင္ထားရိွပါမည္။ 
 
 (ခ) အသံုးျပဳမည့္စံခ်ိန္စံညႊန္း 
 

 



  အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြး(ထုတ္လုပ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္၊ အခုိးအေငြ႕ 
အရည္အေသြး အတုိင္းရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 
Parameter Averaging Period Guideline Value ug/m3 
Nitrogen dioxide 1-Year                              1- 

hour 
40                                             200 

Particular Matter PM10 1-Year                            24- 
hour 

20                                             50 

Particular Matter PM2.5 1-Year                            24- 
hour 

10                                             25 

Sulphur dioxide 24-Year                          10- 
hour 

20                                             500 

 
• particulate matter 10 micro meters or less in diameter 
• particulate matter 2.5 micro meters or less in diameter 

 
(ဂ) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အဖြဲ႕အစည္း 
 မုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေျမထုအေျခအေနကုိ (၃)ႏွစ္အထိ တာ၀န္ယူ 
စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ရရိွထားေသာ ရလဒ္မ်ားကုိလည္း မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထား 
ပါသည္။ 
 
 
 
 
 
၄-၆။ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္စက္မ်ားျပန္လည္ဖယ္ရွားမည့္အစီအစဥ္ 
 

ေဆာက္လုပ္ၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ားအား စနစ္တက်ဖ်က္သိမ္း၍ ေက်းရြာထူလုသံုးစြဲႏုိင္မည့္ အေျခအေန 
ရိွပါက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႕ ေပးအပ္သြားပါမည္။ စက္ယႏၱရားမ်ားအား ကုမၸဏီ အေျချပဳ (သုိ႕မဟုတ္) 
အျခားလုပ္ကြက္မ်ား သုိ႕ စနစ္တက်ေျပာင္းေရြ႕သြားပါမည္။ တပ္ဆင္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး မ်ားအားလံုးကုိ ဖယ္ရွား 
ရွင္းလင္းသြားပါမည္။ 
၄-၇။ ဖံုးအုပ္ၿပီးေျမေပၚတြင္ အပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္း 
 
 သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ စြန္႕ပစ္ေျမစာမ်ား၊ စြန္႕ပစ္ေက်ာက္မ်ား က်င္းခ်ဳိင့္မ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းျခင္း၊ 
အေပၚယံုေျမလႊာျဖန္႕ခင္းၿခင္း ျပဳလုပ္ပါမည္။ ေျမဆီလႊာအတြင္း ေရာက္ရိွပ်႕ံႏံွ႕ေနသည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို 
ဖယ္ရွားရန္ သတ္မွတ္သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိုၚျခင္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား 
ျဖစ္ေသာ ျမက္၊ မဲဇလီပင္၊ သစ္ေခါက္ပင္၊ ေဘာ့စကုိင္းပင္၊ ကၽြန္းပင္ စသည္တုိ႕ကုိ စုိက္ပ်ိဳးထားပါသည္။ 
ရာသီဥတုႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ျပဳစုထားသည့္ အပင္မ်ားအား 
စိုက္ပ်ိဳးသြားပါမည္။ ဖံုးအုပ္ၿပီးေသာ ေျမေပၚတြင္ ေျမဆီလႊာ ခင္းၿပီးသည္ႏွင့္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ကၽြန္းပင္မ်ား 
ပ်ဥ္းကတုိးပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးပါမည္။ 
 
၄-၈။ မုိင္း၀န္ထမ္းႏွင့္ေနရာခ်ထားမႈ 

 



 
  မုိင္း၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္မျပတ္ရရိွေစေရးအတြက္ ကုမၸဏီ၏ အျခားလုပ္ကြက္မ်ားသုိ႕ 
လည္းေကာင္း ၊  အျခားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသုိ႕လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္ 
ပါမည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားလည္း လုိအပ္သည္မ်ားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 
 စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပိတ္သိမ္းၿပီး 
ကာလမွ(၃)ႏွစ္အထိ သီးျခားရံပံုေငြထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေဆာင္ရြက္ သြားပါမည္။ 
အပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းအား ႏွစ္တုိး၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားအလုိက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးေဆာင္ ရြက္သြားပါမည္။ ထားရိွ ထားေသာ 
ရံပံုေငြမလံုေလာက္ပါက ထပ္မံ၍ ကူညီျဖည့္တင္းထားရိွပါမည္။ 
 
၄-၉။ မုိင္းပိတ္သိမ္းရာတြင္ တာ၀န္ခံမည္အဖြဲ႕အစည္း 
 
 မုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ ပိတ္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာက္ပါအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕ထားပါသည္။ 
မုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္းကာလကုိ (၃)ႏွစ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာ၀န္ယူရပါမည္။ 
 (က) မန္းေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ  ဥကၠဌ 
 (ခ) ဒါရုိက္တာ   ဒု-ဥကၠဌ 
 (ဂ) မန္ေနဂ်ာ   အတြင္းေရးမွဴး 
 (ဃ) ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး   အဖြဲ႕၀င္ 
 ၎အဖြဲ႕မွ မုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္းကုိ တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
 
 
 
 
၄-၁၀။ အပင္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားေစရန္ စုိက္ပ်ိဳးမည့္အစီအစဥ္ 
 
 (က) သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ား သဘာ၀သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ေလ်ာ့နည္းမႈအတြက္ အစားထုိး ျပန္လည္ 

စုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားတစ္ဖက္ 
တြင္လည္း သစ္ေတာကဏၰတုိးတက္လာမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေသာလုပ္ငန္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 (ခ) သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ သစ္ေတာျပန္လည္ စုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ 
တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ 
အတုိင္းအတာတစ္ခု အတြင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းၿပီးဆံုး၍ သတၱဳတြင္းအား 
ပိတ္သိမ္းသည့္အခါ တြင္းေဟာင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင္ ့
ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ေျမအား ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ 
ရည္၇ြယ္ပါသည္။ 

 (ဂ) သတၱဳတြင္းေဟာင္းသစ္ေတာစုိက္ပ်ိဳးမႈသည္ဧရိယာက်ယ္၀န္းၿပီးႏွစ္ရွည္ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ စနစ္တက် 
ရိွရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္ ။ 

  (၁) သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းအက်ယ္အ၀န္းအနက္ သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ေသာ ထိေရာက္ 
ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ 

 



အေနအထားသံုးသပ္ျခင္း၊ မူလစုိက္ပ်ိဳးမည့္ သစ္ပင္ပမာဏ ႏွင့္နည္းစနစ္၊ ႏွစ္အလုိက္ 
တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း။ 

  (၂) ေဒသအတြင္းျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေသာ သစ္ပင္စုိက္မ်ိဳးစိတ္ကုိ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း။ 
  (၃) စုိက္ပ်ိဳးထူေထာင္မည့္သစ္ေတာႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွေစရန္ ေျမေနရာအား ႀကိဳတင္ 

ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ျခင္း။ 
  (၄) ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ လူႏွင့္တိရစာၦန္မ်ား ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈမွ ကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္ 

မ်ားေရးဆြဲျခင္း။ 
 (ဃ) သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ားတြင္ တန္ဖုိးနည္းသစ္ပင္မ်ား ျမက္ပင္ျခံဳပင္မ်ား ေတာထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္ 

ေနေလ့ရိွပါသည္။ ေျမတြင္ အက္ဆစ္ဓာတ္၊ ဆားဓာတ္မ်ား၊ ပါ၀င္ေနေလ့ရိွၿပီး သတၱဳ တြင္းနံရံမ်ား၊ 
ေျမစာပံုမ်ားျဖင့္ ကမ္းပါးမ်ား ျဖစ္ေနေလ့ရိွပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးရာတြင ္
ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ 

  (၁) ေလ်ာေစာက္၊ ကမ္းပါးမ်ားအား ေျပျပစ္လာေစရန္ ေျမျပဳျပင္ျခင္း။ 
  (၂) တန္ဖုိးနည္းသစ္ပင္ငယ္မ်ား၊ ျမက္ပင္၊ ျခံဳပင္မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း။ 
  (၃) လုိအပ္ပါက ထြန္ယက္ျခင္း။ 
  (၄) အက္ဆစ္ဓာတ္၊ ဆားဓာတ္ပါ၀င္မႈအား ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း။ 
  (၅) ထြန္ယက္ခ်ိန္တြင္ ထံုး၊ ႏုိက္ထရုိဂ်င္၊ ေဖာ့စဖိတ္ေျမၾသဇာမ်ားအား လုိအပ္သလုိ အသုံး 

ျပဳျခင္း။ 
  (၆) အကြက္ခ်ျခင္း၊ ေျမက်င္းတူျခင္းႏွင့္ ပ်ိဳးပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္း။ 
  (၇) ျပဳစု၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ 
 (င) သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ားတြင္ သစ္ေတာစုိက္ပ်ိဳ းျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 
  (၁) သစ္ပင္မ်ားသည္ ေလထဲမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ကုိ စုပ္ယူစားသံုးသျဖင့္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုပုိမုိေကာင္းမြန္လာပါသည္။ 
  (၂) ေဒသအတြင္း ရာသီဥတုျပင္းထန္ဆုိးရြားျခင္းကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ 
  (၃) ေျမကမၻာ၏ပူေႏြးလာမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ 
  (၄) ေတာေနသတၱ၀ါငယ္မ်ား၏ ဇာတိေျမအား ထူေထာင္ေပးရာလည္းေရာက္ေစပါသည္။ 
  (၅) တန္ဖုိးရိွသစ္မာမ်ားမွ တုိင္းျပည္၀င္ေငြတုိးတက္ရရိွလာႏုိင္ပါသည္။ 
 (စ) သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ားတြင္ သစ္ေတာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ၿပီး အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း တုိးတက္လာေစသည့္အျပင္ ႏွစ္မ်ားရွည္ကာ 
လာသည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား စုေဆာင္းရရိွၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

 
၄-၁၁။ ေရႊသတၱဳ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ 
အသင့္အတင့္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈကုိ မိမိတုိ႕ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ 
အစီအစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈအစီအမံမ်ား၊ ေရေ၀ေရလဲစနစ္ ထိန္းသိမ္းမႈ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
အစီအမံမ်ားအား စနစ္တက်စီမံ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊသတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတမ်ား အက်ိဳးရိွစြာ ထုတ္ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အလုပ္အကုိင္၊ စီးပြားေရး အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ အခြင့္ အလမ္းမ်ား 
ရရိွေစျခင္း၊ ေက်းရြာဖြ႕ံၿဖိဳးေရးမ်ားကုိ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 

 



ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႕လည္း အခြန္အခမ်ား ေပးသြင္းႏုိင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္အခမ်ားရရိွ ပါသည္။ ကုမၸဏီ 
အေနျဖင့္ ေရႊသတၱဳတူး ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္း လူထုမ်ားႏွင့္ 
ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။  
  

 



စဥ္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း သတၱဳပိတ္သိမ္းရန္ 
စီမံေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း 

မွတ္ခ်က္ 

  ပိတ္သိမ္းမႈ
အႀကိဳ  
ကာလ 

 ပိတ္သိမ္းၿပီး
ကာလ 

မွတ္ခ်က္ 

၁။ ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား    ေလ့လာျခင္း 
(က) က်င္းအတြင္းေျမသားအေျခအေန 
(ခ) က်င္းအတြင္းေျမေအာက္ေရ၊ 
  စိမ့္ထြက္မႈအေျခအေန 
(ဂ) က်င္းနံရံမွ အက္စစ္ျဖစ္ထြန္းအေျခအေန 
(ဃ)စြန္႕ပစ္ေျမစာမ်ားသတၱဳေပါင္းစပ္မႈအေျခအေန 

  
 

  
 
 
 

   

၂။ စြန္ပစ္ေျမစာမ်ားအား စနစ္တက်စုပံုျခင္း      

၃။ အေပၚယံေျမေဆြးမ်ားစုေဆာင္ျခင္း      

၄။ တူးေဖာ္ၿပီးက်င္း၊ ဂလုိဏ္မ်ားအတြင္း စြန္႕ပစ္ေျမ 
စာမ်ားျဖည့္ျခင္း 

    

၅။ အသံုးမျပဳေသာေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀ 
သစ္ေတာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း 

      

၆။ လုပ္ငန္းပုိင္ဆုိင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

      

၇။ အသံုးျပဳၿပီးေျမေနရာမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေျမယာအသံုးခ်မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း 

    

၈။ သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း       

၉။ ဖုန္မႈန္႕ပ်ံ႕လြင့္မႈတုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္း       

၁၀။ ေလထုအရည္အေသြးတုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္း       

၁၁။ ေျမေပၚေရႏွင့္ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးမ်ား 
တုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္း 

      

၁၂။ သတၱဳပိတ္သ္ိမ္းမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အလုိက္ 
ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားစိစစ္တြက္ခ်က္ထားမႈ 

      

 
 

  

 



 အသံုးျပဳမည့္ ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား 
 
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေအာက္ပါစက္ယႏၱရားမ်ားကုိ အသံုးျပဳလွ်က္ရိွပါသည္။ 
 (က) Black Hole  - (၁) စီး (Bucket Capacity 0.8 m3) 
 (ခ) ေျမသယ္ယာဥ္  - (၃) စီး (၁)စီးလွ်င္ ၂၀ တန္ ထက္မပုိ 
 (ဂ) Wheel Loader  - (၁) စီး 
 (ဃ) အေထြေထြသံုးယာဥ္ - (၂) စီး 
 (င) မီးစက္   - (၂) လံုး 
 (စ) ေရစုပ္စက္  - (၃) လံုး 
 
၀န္ထမ္းႏွင့္လုပ္သားအင္အား 
 
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္ထမ္းအင္အားဖြဲ႕စည္းမႈအေနျဖင့္ 
 (က) မန္ေနဂ်ာ   (၁) ဦး 
 (ခ) သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာ   (၁) ဦး  
 (ဂ) ဘူမိေဗဒပညာရွင္  (၁) ဦး 
 (ဃ) ရံုး၀န္ထမ္း   (၂) ဦး 
 (င) စတုိတာ၀န္ခံ   (၁) ဦး 
 (စ) ထမင္းခ်က္   (၂) ဦး 
 (ဆ) ယာဥ္ေမာင္း   (၈) ဦး 
 (ဇ) အလုပ္သမား   (၃၂) ဦး 
 
 တစ္ရက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ 
 
 တစ္ရက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အျဖစ္ အဆုိင္းတစ္ဆုိင္းျဖင့္ (၈း၀၀)နာရီျဖင့္ လည္ပတ္သြားပါမည္။ အလုပ္သမား 
တစ္ဦး၏ တစ္ပါတ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ နာရီ (၄၀) ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ႏွစ္စဥ္ေရလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရယူသံုးစြမဲည့္ေရအရင္းအျမစ္ 
 
 လုပ္ကြက္အတြင္းရိွ မုိးရြာၿပီးစီးဆင္းလာေသာ ေရႏွင့္မုိးေရကုိ ေရကန္မ်ားျပဳလုပ္ခံယူ စုေဆာင္းထားၿပီး 
ေရအရင္းအျမစ္အျဖစ္သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ေရလုိအပ္ခ်က္မွာ ေရဂါလံ (၈၀၀၀၀) ခန္႕ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ႏွစ္စဥ္ေလာင္စာဆီလုိအပ္ခ်က္ 
 
 ႏွစ္စဥ္ေလာင္စာဆီလုိအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ ဒီဇယ္ဂါလံ (၉၀၀၀) ခန္႕ လုိအပ္ပါသည္။ 
 
 
 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ရိွလာမည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း (အစုိင္အခဲ၊ အရည္၊ အခုိးအေငြ႕  အမ်ိဳးအစား/ပမာဏ) 

 



 
 တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ရိွလာမည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအေနျဖင့္၊ ခ်က္ကန္တြင္ က်န္ရိွေနေသာ 
ႏႈံးေျမစာႏွင့္ေရႊသတၱဳဖမ္းယူၿပီး က်န္ရိွေနေသာ ေရျဖစ္ပါသည္။ စက္ရံုအလုပ္ရံုမရိွ၍ မီးခုိး၊ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား 
ထုတ္လုပ္မႈမရိွပါ။ ခ်က္ကန္မွ ႏႈံးေျမစာမွာလည္း စြန္႕ပစ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေ၀းသုိ႕ စြန္႕ပစ္ျခင္းမျပဳပဲ လုပ္ကြက္ 
အတြင္းရိွ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ေနရာမ်ား၊ က်င္း၊ ခ်ိဳင့္မ်ား အတြင္း ျဖည့္ဖုိ႕၍ အေပၚမွ (Over burden) 
ေျမႀကီးမ်ားဖံုးအုပ္ၿပီး သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္၍ စြန္႕႔ပစ္ပစၥည့္ သက္သက္အျဖစ္ မသက္ေရာက္ပါ။ ထုိ႕အတ ူ
စြန္႕ပစ္ေရမွာလည္း (Recycle) ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း၊ သုိေလွာင္ထားျခင္း ရိွျခင္းေၾကာင့္ ေျမေပၚ၊ လွ်ိဳ၊ ေျမာင္အတြင္း 
စြန္႕ပစ္စီးေမ်ာ ေစျခင္းမရိွပါ။ စြန္႕ထုတ္အရည္အေနျဖင့္ စြန္႕ထုတ္ ျခင္းမရိွပါ။ ထုိ႕အတူ အစုိင္အခဲ၊ အရည္၊ 
အခုိးအေငြ႕အေနျဖင့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမရိွ၍ စြန္႕ထုတ္ျခင္းမရိွပါ။ 
 
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား 
 
 ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 (က) ရံုးခန္းပါယာယီအေဆာက္အဦး (၂)လံုး 
 (ခ) ၀န္ထမ္းေနရန္အေဆာက္အဦး (၄)လံုး 
 (ဂ) စတုိ    (၁)လံုး 
 (ဃ) ထမင္းစားေဆာင္  (၁)ေဆာင္ 
 (င) ပစၥည္းေဟာင္းထားရန္ဂုိေဒါင္ (၁)လံုး 
 စုစုေပါင္းယာယီအေဆာက္အဦး(၉)လံုးေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ၾသဇာေရႊျပည့္ကုမၸဏီလီမိတက္ ၾသဇာေရႊျပည့္ကုမၸဏီလီမိတက္
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေမာ္ခြင္ေက်းရြာအုပ္စု 

ၾသဇာေရႊျပည့္ကုမၸဏီလီမိတက္ ၾသဇာေရႊျပည့္ကုမၸဏီလီမိတက္
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ

ေမာ္ခြင္ေက်းရြာအုပ္စုေမာ္ခြင္ေက်းရြာအုပ္စု
ေရႊလုပ္ကြက္ ( ( ( SPLB - 61 

ေမာ္ခြင္ေက်းရြာအုပ္စု
61 61 ) တည္ေနရာျပေျမပုံ 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး



ေရႊလုပ္ကြက္ ( ( SPLB - 6161 ) တည္ေနရာျပေျမပုံ နရာျပေျမပုံ
ယူတီအမ္ ေျမပံုအမွတ္ - - 2495 / 12
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