ေရႊသတၱ်ဳရိင္းသန္႔စင္ေရး စက္ရံလပ္
ငန္းေဆာင္ရက
ြ ပ
္အံ ဆင့္ဆင့္(ပံ ၃.၃)

Crushing

Grinding

Amalgamation

Collection of amalgam from plate amalgamator
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Carbon In Pulp – CIP Method
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ပံ (၃.၃) ၾသဇာေရႊျပည္ေရႊတူး ေဖာ္ေရးလပကြ
္ က္ အဆင့ဆ
္ င့ေ
္ ရထ
ႊ တ္လပမ
္ ျႈပ
ဓါတ္ပမ်ား
ံ

ဓာတေဗဒ ဓာတ္ခြြဲခန္းအနီး အေရွ႕ဘက္ေပ(၃ဝ)ခန္႔အကြာတြင္ ေရႊသတၱ်ဳရိင္း သန္႔စင္ေရး စက္ရံ
တန္(၂-၅)ကိ တည္ေဆာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဒဂေ
ံ ခ်ာင္းလပ္ကက
ြ ္ဧရိယာ၏ ေရႊသတၱ်ဳရိင္းသိက္ကိ
သတၱ်ဳရိင္း တြငး္ ထြက္မ်ား၏ တြင္းထြက္ေဗဒဆိင္ရာ ဓာတ္ခြြဲေလ့လာျခင္း ( Mineralogical Analysis
)ရလဒ္မ်ားကိ အေျခခံလ်က္ သတၱ်ဳေဗဒ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာပညာရွင္၏ ဓာတ္ခြြဲခန္းအဆင့္ သေတသနျပ်ဳ
စမ္းသပ္ျခင္းမွ

တ

ဆင့္

ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္စက္ရက
ံ ိ

တစ္ရက္လွ်င္္

(၂

လည္ပတ္ေဆာင္

-

၅)တန္

ႀကိတ္ဝါးႏိင္ေသာ

႐ုံးြကလ
္ ်က္႐ုံးွိသည္။

သတၱ်ဳရိင္းသန္႔စင္ေရး

ဆက္လက္ၿပီး

တစ္ရက္လ်ွ င္

သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းတန္ခ်ိန္ ပိမိႀကိတခ
္ ြြဲသန္႔စင္ႏိင္ရန္အတြက္ စက္႐ုံးံကိတိးခ်ြဲ႕ တပ္ ဆင္ရန္ ေဆာင္႐ုံးက
ြ လ
္ ်က္႐ုံးသ
ွိ ည္။

၃-၁-၅-၁။ သတၱ်ဳရင္
ိ းႀကိတခ
္ ျြြဲ ခင္း ( Crushing )
သတၱ်ဳရိင္သန္႔စင္ေရးစက္ရထ
ံ ိပသ
္ ႔ိ ေရာက္ရလ
ွိ ာေသာ သတၱ်ဳရိင္းမ်ားကိ ႀကိတ္ခြဲြ စက္ Primary Jaw
Crysher ႏွင့္ Secondary Jaw Crusher တိ႔ျဖင့္ႀကိတခ
္ ြြဲပါသည္။ ယင္းမွ သတၱ်ဳရင္
ိ း မ်ားကိ (၁ဝ-၁၅)
မီလီမတ
ီ ာ

အရြယ္ခန္႔အထိ

ႀကိတ္ခြြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒတိယအဆင္႔

သတၱ်ဳ႐ုံးင္
ိ းႀကိတ္ခြြဲ

စာမ်ားကိ

သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသိေလွာင္စည္ တြင္ စေဆာင္းသိေလွာင္ရန္ပ႔ေ
ိ ဆာင္ပါသည္။

၃-၁-၅-၂။ ေထာင္းေခ်ျခင္း ( Grinding )
ႀကိတ္ခြြဲစက္မ်ားမွ ထြကရ
္ ွိလာၿပီး ( Ore Bin )တြင္ သိေလွာင္ထားေသာ သတၱ်ဳရိင္းမ်ားကိ ( Ball Mill
)သိ႔ ပိ႔ေဆာင္လ်က္ သတၱ်ဳရိင္း သန္႔စင္ယႏိင္ရန္ (-200 mesh)အထိ မႈန႔ည
္ က္ရန္ ေထာင္းေျခ ေပး
ရန္လသည္
ိ
။ ယင္းကိ Ball Mill အတြင္းေရျဖင့္ေရာ၍ ႀကိတ္ခြဲြေပးပါသည္။ Ball Mill ႏွင့္အတ Classifier ႏွင့္
Hydro cyclone တိ႔ျဖင့္ တြဆ
ြဲ က္လည္ပတ္ပါသည္။ Ball Mill မွထြကလ
္ ာသည့္ သတၱ်ဳရိင္းႀကိတ္ခြြဲ
မႈန္႔မ်ားပါသည့္ အရည္ကိ Classifier တြင္ သြဲၾကမ္း ႏွင့္ မႈန္ေရာရည္ တိ႔ကိ ခြြဲျခားေပးသည္။ ထြက္ရလ
ွိ ာေသာ
မႈနေ
္ ရာရည္မ်ားကိ ျပဒါး (mercury) ျဖင့္ ေရႊအားပထမအဆင့္ဖမ္းယပါသည္။

၃-၁-၅-၃။ စီအင္
ိ ပန
ီ ည္းစဥ္ျဖင့္ ေရႊထတ္လပ္ျခင္း ( Carbon In Pulp – CIP Method )
Cyclone ၏ Overflow မွ ထြက္လာေသာ မႈန္ေရာရည္မ်ားကိ pH ထိန္းညွိႏိင္ရန္ CaO ျဖင္႔
ေလ်ာစပ္လ်က္ ဆိင္ယာႏိက္ဓာတ္ျပ်ဳ ေမြကန္စည္မ်ားသိ႔ ပန္႔ျဖင့္ပိ႔ေဆာင္ပါသည္။ ဆိင္ယာႏိက္ ဓာတ္ျပ်ဳ
ေမြကန္ ငါးဆင္႔႐ုံးွိရာတြင္ မွ်ဳန္ေရာရည္မ်ားကိ ပထမအဆင္႔ေမြကန္(၁)သိ႔ ဦးစြာ၀င္ေရာက္ေစသည္။ ေမြ
ကန္(၁)တြင္ မွ်ဳန္ေရာရည္၏ ေစးပ်စ္ျခင္း ၃၉ % တြင္႐ုံးွိေနေစရန္ နာရီ၀က္တႀကိမ္ နမနာေကာက္ယ
ဓာတ္ခြြဲစမ္းသပ္လ်က္ Caustic Soda ( NaOH )လိအပ္သည္႔အခ်ိ်ဳးအစားအတိင္း ေလ်ာစပ္ေပးျခင္းကိ
ေဆာင္႐ုံးက
ြ သ
္ ည္။ ယင္းတြင္ pH (11-12)အတြင္း႐ုံးွိေစရန္ ၁၅မိနစ္တႀကိမ္ စစ္ေဆးျခင္း ေ႐ုံးႊပါ၀င္မ်ဳွ
ဓာတ္ခြြဲစမ္းသပ္ျခင္းနွင႔္ ေ႐ုံးႊပါ၀င္မွ်ဳႏွင္႔ အညီလိအပ္ေသာ ဆိင္ယာႏိက္ျပင္းအား ၀.၀၅ % - ၀.၀၇ %
အတြင္းထိန္းညွိေဆာင္႐ုံးက
ြ ျ္ ခင္းကိ တစ္နာရီလ်င္ တစ္ႀကိမ္ေဆာင္႐ုံးြကသ
္ ည္။ ဆိင္ယာႏိက္ေမြကန္ ငါး
ဆင္႔တြင္ ေ႐ုံးႊေဆာင္ေပ်ာ္ရည္အဆင္႔ဆင္႔ စီးဆင္းျခင္းကိ ဆိင္ယာႏိက္ဓာတ္ျပ်ဳခ်ိန္ ၃၆ နာရီခန္႔ ရ႐ုံးွိရန္

ထိန္းညွထ
ိ ားသည္။ ေမြကန္အဆင္႔ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ တိ႔တြင္ ေ႐ုံးႊေဆာင္ေပ်ာ္ရည္တြင္ ဓာတ္ၾကြကာဗြန္ (Activated
Carbon)

မ်ားျဖင္႔

ေ႐ုံးႊကိဖမ္းယသည္။

ဓာတ္ၾကြကာဗြန္မ်ားကိ

တစ္ရက္လွ်င္

ႏွစ္ႀကိမ္

နမနာ

ေကာက္ယလ်က္ ေ႐ုံးႊဖမ္းယမွ်ဳျပည္႔၀ျခင္း႐ုံးွိမ႐ုံးွက
ိ ိ ဓာတ္ခြြဲစမ္းသပ္သည္။ ေ႐ုံးႊသတၱ်ဳ႐ုံးိင္းပါ၀င္မွ်ဳ ( ppm
)အေပၚမွ်ဳတည္လ်က္ ေ႐ုံးႊျပည္႔၀ေၾကာင္းစမ္းသပ္ ေတြ႕႐ုံးွိရလ်က္ ဓာတ္ၾကြကာဗြန္မ်ားကိ ထတ္ယသည္။
ဓာတ္ၾကြကာဗြန္မ်ားကိ

အေျခာက္ခလ
ံ ်က္

နံပါတ္ငါးဆိင္ယာႏိက္ေမြကန္မွ

သယ္ယလ်က္

ေ႐ုံးႊေလွာ္ျခင္း

ေ႐ုံးႊဖမ္းယၿပီးလွ်ထ
ံ ြကလ
္ ာေသာ

ေျမစာရည္ကိ

ေဆာင္

႐ုံးြကသ
္ ည္။

အနည္စြန႔ပ
္ စ္

ကန္သိ႔

ပိ႔ေဆာင္၍ အရည္ၾကည္ကိ ဆိင္ယာႏိက္ဓာတ္ျပ်ဳေမြကန္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံးျပ်ဳမည္ျဖစ္သည္။

၃-၁-၅-၄။ အနယ္စန
ြ ႔ပ
္ စ္ကန္
ေရႊသတၱ်ဳရိင္းႀကိတခ
္ ြြဲသန္႔စင္ေရးစက္ရံမွ စြန႔ပ
္ စ္အနယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ စြန္႔ပစ္ရည္မ်ားကိ စက္ရံ
ေအာက္ ခ််ဳိင့ဝ
္ ွမ္းတြင္ ယာယီတမံငယ္ ပိတဆ
္ ႔က
ိ ာရံလ်က္ စြန႔ပ
္ စ္အနည္ထိင္ေစသည္။ စြန႔ပ
္ စ္ကန္မွ
ဆိင္ယာႏိက္ေပ်ာ္၀င္ရည္မ်ားကိ စပ္တင္လ်က္ ထပ္မအ
ံ နည္ထိင္ေစၿပီး အေပၚအရည္ ၾကည္ကိ စက္ရတ
ံ ြင္
ျပန္လည္အသံးျပ်ဳသည္။

ဆိင္ယာႏိက္ေမြကန္မ်ားတြင္

အနယ္အႏွစ္မ်ားကိ

ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍

စြန္႔ပစ္အနယ္ကန္မ်ားသိ႔ စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း။ ယင္းမွအရည္ၾကည္မ်ားကိ ဒတိယအဆင္႔ အနယ္ ထိင္ကန္တြင္
ကယ္လ္စယ
ီ မ္ ဟိက္ပိကလိ႐ုံးိဒ္ ( CaHCL ) သိ႔မဟတ္ ဖြဲလ္ရပ္ဆာဖိတ္ ( Fe2SO4 )ျဖင္႔ ဆိင္ယာႏိက္ဓာတ္
ျပယ္ေစျခင္းကိ ဆိင္ယာႏိက္ပါ၀င္မွ်ဳ 0.07 mg/l ထက္မေက်ာ္လြန္ေစေအာင္ ဓာတ္ခြြဲ စမ္းသပ္ၿပီးမွ
သဘာ၀ေရစီးေၾကာင္းသိ႔ စြန႔ထ
္ တ္သည္။ ပံ (၃.၅)

၃-၁-၅-၅။ စပခ
ံ ်က္ကန္ျပင္ျဖင့္ ေရႊဖမ္းယျခင္း ( Heap Leaching Pad )
လပ္ကြက၏
္

ေအာက္ေျခတြင္

အရည္အေသြးနိမ့္

သတၱ်ဳရိင္းမ်ားႏွင့္

ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္တိး

သတၱ်ဳရိင္းမ်ားကိ (30mm)ခန္႔ ႀကိတ္ခြြဲျခင္း၊ ေျမဆီလႊာေအာက္ခံျဖင့္ Plastic Sheet ဇလားပအ
ံ ခင္း
အတြင္းသိ႔

ေအာက္ခသ
ံ ြဲမ်ားခံလ်က္

ႀကိတ္ခြဲြၿပီးသတၱ်ဳရိင္းမ်ား

ျဖန္႔ခင္းေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္။

ယင္း၏

အက်ယ္အဝန္းမွာ (၁၅ x ၁၅)ေပျဖစ္ၿပီး ယင္းအေပၚသိ႔ ဆိင္ယာႏိက္ေပ်ာ္ရည္မ်ား ပက္ျဖန္းေစလ်က္
ေရႊႏွင့္ဓာတ္ျပ်ဳေစၿပီး စီးထြကလ
္ ာေသာ ဆိင္ယာႏိက္ေပ်ာ္ရည္မ်ားကိ (၄x၁၀)ေပ ကန္မ်ားျဖင့္ စယ၍

ပန္ျ႔ ဖင္ျ့ ပန္လည္

စပ္တင္လ်က္

ေရႊေဆာင္ဆိင္ယာႏိက္

ေပ်ာ္ရည္မ်ားကိ

ဓာတ္ၾကြကာဗြန္စည္မ်ား

အတြင္းျဖတ္သန္းေစ လ်က္ ေရႊကိဖမ္းယၿပီး ျပန္ထြကလ
္ ာေသာ ဆိင္ယာႏိက္ေပ်ာ္ရည္မ်ားကိ သတၱ်ဳရင္
ိ း
စပျံ ပင္ညသ
ီ ႔ိ ျပန္ လည္ပက္ဖ်န္းေစသည္။ ေပ်ာ္ရည္ pH ကိ ၉ တြင္ရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြကသ
္ ည္။
ယင္းသိ႔

(၁၅)

ရက္

ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီးေနာက္

ဓာတ္ၾကြကာဗြန္မ်ားကိ

ထတ္ယလ်က္ေရႊေလွာ္ျခင္းႏွင့္

ေရႊသန္႔စင္ျခင္းကိ ေဆာင္ရက
ြ ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ စံုခ်က္ကန္ျဖင့္ ေရႊဖမ္းယူျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား

ပံ (၃.၅) ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကက
ြ ္ စပခ
ံ ်က္ကန္ျဖင့္ ေရႊဖမ္းယျခင္း စြန႔ပ
္ စ္ေရ ႏွင့္ စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာမ်ားထားရွမ
ိ ႈ ျပပံ

၃-၂။ စီမက
ံ န
ိ း္ မွ ထြက႐ုံး
္ လ
ွိ ာမည္႔ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥညး္ မ်ား
၃-၂-၁။ စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာမ်ား၊ စြန႔ပ
္ စ္ေက်ာက္တးံ မ်ား ထြကရ
္ ႏ
ွိ ိင္မႈ ခန္႔မန
ွ း္ ျခင္း
သတၱ်ဳသက္
ိ ကက
ြ ္ (Ore Block) မ်ားကိ တည္ေနရာ၊ အလ်ား၊ အနံ၊ အနက္ေပ တိက်စြာပံေဖာ္
တြက္ခ်က္ႏိင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ တးေဖာ္ေရးလပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ စ
္ ဥ္တြင္ သတၱ်ဳရိင္းသိက္တးေဖာ္ ရရွိ
မႈတန္ခ်ိန္ပမာဏႏွင့္ မလိလားအပ္သည့္ စြန႔ပ
္ စ္ေက်ာက္ (Waste Rock) မ်ား၊ ေျမဆီလႊာ (Soil) မ်ား
ဖယ္ရွားရမည့္

တန္ခ်ိန္၊

ထထည္ပမာဏကိ

တြက္ခ်က္ရရွႏ
ိ ိင္ျခင္း

မရွိေသးပါ။

ေယဘယ်အားျဖင့္မ

ေျမေအာက္တးေဖာက္မႈ လပ္ငန္းစဥ္တြင္ သတၱ်ဳရင္
ိ းဇံမ်ားသိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လိဏ
ႈ ္ မ်ား၊ ပိ႔ေဆာင္ဆက္သယ
ြ ္ေရး သယ္ယေရး လမ္းေၾကာင္းလိႈဏ္မ်ား တးေဖာက္ျခင္းတိ႔မွ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ တးံ မ်ား ထြကရ
္ ွိေပသည္။
စးစမ္းရွာေဖြေရးအတြက္ တးေဖာက္ျခင္းကာလတြင္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ား မ်ားျပားလ်က္ သတၱ်ဳရိင္းဇမ
ံ ်ား
ေတြ႔ရွိတက
ြ ္ခ်က္ၿပီး ထတ္လပ္မက
ႈ ာလတြင္ နည္းေပမည္။ သိ႔ရာတြင္ သတၱ်ဳတင
ြ ္း တးေဖာ္ထတ္လပ္မႈ
ကာလတြင္လည္း

လပ္ကက
ြ ္သစ္မ်ား၊

သတၱ်ဳေၾကာတိးခ်ြဲ႕ရွာေဖြမႈမ်ားတြင္

အၿဖ်ဳံးေက်ာက္မ်ား

တးေဖာ္စြန္႔ပစ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
တးေဖာက္ၿပီးလပ္ကြကမ
္ ်ား ႀကံ့ခင္
ိ ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွငး္ ေရးအတြက္ ေျမအစား ျပန္ဖ႔ိ
ျခင္း (Back Filling)ကိလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေပရာ ေျမေအာက္တးေဖာ္ျခင္းမွ သတၱ်ဳရိင္းတးေဖာ္ရ
ရွိမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္အခ််ဳိးမွာ (၁ း ၂ ±) ျဖစ္ႏိင္ပါသည္။ တးေဖာက္ၿပီး ေျမဧရိယာ ျပန္လည္ထေထာင္ျခင္း
(Rehabilitation) အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြေ
ြဲ ဆာင္ရက
ြ ္ရေပမည္။ သိ႔ျဖစ္ေပရာ သတၱ်ဳရင္
ိ းတးေဖာ္ေရးလပ္ငန္းမွ

စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ႏွင့္ ေျမဆီလႊာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ (၅ဝ,ဝ၀ - ၇ဝ,ဝ၀) ခန္႔အတြင္း ရွိႏိင္ပါသည္။
သတၱ်ဳရိင္းတးေဖာ္ထတ္လပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါအတိင္း ခန္႔မွန္းမႈအရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေျမဆီလႊာႏွင့္
စြန္႔ပစ္ေက်ာက္တန္ခ်ိန္ (၅ဝ,၀၀ မွ ၇ဝ,ဝဝ) ခန္႔အတြင္း ရွိႏိင္သျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခႏွစ္ အထိ ခြင့ျ္ ပ်ဳထားသည့္
တးေဖာ္ေရးသက္တမ္း ကာလအတြငး္ ေျမဆီလာႊ ႏွင့္ အၿဖံ်ဳးစြန႔ပ
္ စ္ေက်ာက္ တန္ခ်ိန္မ်ား ကိ (၃,၀၀၀၀ မွ
၃,၄၀၀၀) အထိ စြန႔ပ
္ စ္ရန္အလားအလာ ရွိေနပါသည္။

၃-၂-၂။ သတၱ်ဳရင္
ိ းသန္႔စင္စက္ရစ
ံ န
ြ ႔ပ
္ စ္ပစၥညး္ မ်ား
၃-၂-၂-၁။ စက္ရစ
ံ န
ြ ႔ပ
္ စ္အနယ္မ်ား
ေဖာ္ျပပါ တးေဖာ္ထတ္လပ္သန္႔စင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အရ သတၱ်ဳရိင္းသန္႔စင္ေရး စက္ရံမစ
ွ ြန႔ပ
္ စ္
အနည္ႏွင့္ ေရႊသတၱ်ဳရိင္းအပမ
ံ ွ ေရႊခ်က္ယျခင္း (Heap Leaching Pads)မ်ားမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စြန႔ပ
္ စ္ အ နည္
(Tailings)

မွာ

တန္ခ်ိန္

၈၅ဝ,ဝ

နီးပါးထြက္ရွိမည္

ျဖစ္ပါသည္။

သတၱ်ဳရင္
ိ းတးေဖာ္ထတ္လပ္ေရး

ရည္မွန္းခ်က္အရ သတၱ်ဳရိင္းသန္႔စင္ေရး စက္ရမ
ံ ွ တႏွစ္လွ်င္ စြန႔္ ပစ္အနည္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အနယ္တန္ခ်ိန္
(၈၅၀၀)ခန္႔ စြန္႔ပစ္မည္ျဖစ္ရာ သတၱ်ဳတြင္း ခြင့ျ္ ပ်ဳမိန္႔ သက္တမ္း ၂ဝ၁၈ ခႏွစ္အထိ တန္ခ်ိန္ (၄၂၅၀၀)ခန္႔
အနည္းဆံး စြန႔ပ
္ စ္ရလိမ့မ
္ ည္ျဖစ္သည္။

၃-၂-၂-၂။ စက္႐ုံးစ
ံ န
ြ ႔ပ
္ စ္ေရမ်ား
သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသန္႔စင္စက္႐ုံးတ
ံ ြင္ တစ္ႏွစ္လ်ွ င္ ေရဂါလံ ၆,၆၀၀,၀၀ ကိအသံးျပ်ဳၿပီးေနာက္ စက္႐ုံးံ
စြန္႔ပစ္အနယ္ကန္အဆင္႔ဆင္႔မွ ေရၾကည္ကိ စြန႔ပ
္ စ္မည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္စဥ္စန
ြ ႔ပ
္ စ္ေရ ၆,၆၀၀,၀၀ ဂါလံခန္႔
႐ုံးွိမည္ျဖစ္ၿပီး စီမက
ံ ိန္းသက္တမ္း ၅ ႏွစ္တြင္ စြန႔ပ
္ စ္ေရစစေပါင္း ၃,၃၀၀,၀၀၀ ဂါလံကိ ဧရိယာအတြင္း
သဘာ၀ေရစီးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာင္း) အတြင္းသိ႔ စြန္႔ပစ္မည္ျဖစ္သည္။
၃.၃ ။ အသံးျပ်ဳမည့္စက္ယႏၱရားစာရင္း ႏွင့္ ေလာင္စာဆီသးစြ
ံ မ
ြဲ ႈ
ခြဲၾကီးခြြဲစက္

(၂) စီး

အမႈံၾကိတ္စက္

(၆) စီး

မီးစက္

(၁၄)လံး

ေလမႈတ္စက္

(၇)လးံ

ေရစပ္စက္

(၂)လံး

ႏွစစ
္ ဥ္ေလာင္စာဆီ လိအပ္ခ်က္မွာ (၉၈၄၀)ဂါလံျဖစ္ပါသည္။
၃.၄ ။ အသံးျပ်ဳမည့္လပ္သားအင္အား
ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ငန္းအတြက္ ေအာက္ပါ ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ခန္႔အပ္ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ့ပ
ြဲ ါသည္။
မန္ေနဂ်ာ

(၁) ဦး

(၂) ဦး

လပ္ငန္းႀကီးၾကပ္

(၁၂) ဦး

လပ္ကြကက
္ ၽြမး္ က်င္လပ္သား

စက္ျပင္

(၂) ဦး

အေထြေထြလပ္သား

လံျခံ်ဳေရး

(၂၅) ဦး

တာဝန္ခံ

(၄၃)

ဦး

(၁၂၅)ဦး

ဆက္လက္၍လည္း လပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရးအတြက္ HSE officer ႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထမ
ိ ္းသိန္းေရးအတြက္ ပညာရွင္မ်ားကိ ခန္႔အပ္ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္ခ်ိနမ
္ ွာ

ေန႔

ႏွင့္ည

ႏွစ္ဆိင္းခြ၍
ြဲ လပ္ကင္
ိ ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီး

လပ္ငန္းခြငအ
္ ခ်ိန္ဇယားမွာ ေအာက္ပါအတိင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁) နံနက္ ၆းဝဝ နာရီ မွ နံနက္ ၁၁းဝဝ နာရီအထိ ။ မြန္းတည့္ ၁၂းဝဝ နာရီ မွ ညေန ၅းဝဝ နာရီအထိ
(၂) ညေန ၆းဝဝ နာရီ မွ ည ၁၁းဝဝ နာရီအထိ ။ ည ၁၂းဝဝ နာရီ မွ နံနက္ ၅းဝဝ နာရီအထိ

၄။ ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ငန္း၏ လက္ရွပ
ိ တ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကိေလ့လာျခင္း
၁။ လပ္ကက
ြ အ
္ နီးတြင္ တည္ရိွေနေသာ ေက်းရြာမွ သက္ဆိင္ရာ တာဝန္ရွသ
ိ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံကာ
လမႈစီးပြား အေျခအေနကိ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စိးရိမ္ပပန္မႈမ်ား၊ အႀကံေပ်ားခ က္မ ာ်ားရယူျခင္်ား။
၂။ တူ်ားေဖာ္ေရ်ားလိုပက
္ ြက၊္ သက္ေရာက္ဳႏိိုင္ေျခရိေသာ ေနရာအနီ်ားတြင္

ေလထိုအေျခအေန၊ ဆူညံမႈ၊ မ ာ်ားကိို ေလ့လာေကာက္ယူျခင္်ား။
၃။ တူ်ားေဖၚေရ်ားလိုပက
္ က
ြ ္၊ ဝန္ထမ္်ားမ ာ်ားေနထိင
ို ္ရာေနရာ ဳႏင့္ ရံို်ားဝင္်ားေနရာ မ ာ်ားတင
ြ ္
လိုပ္ငန္်ားခြင္ေဘ်ားအဳႏၱရာယ္ကင္်ားရင္်ားစြာေဆာင္ရက
ြ ္မႈ ရိ/မရိွ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အားသက္ႏိင္
ေျခရိွ
ေသာစြန႔ပ
္ စ္ ျခင္းမ်ား ရိ/ွ မရိွ ေလ့လာျခင္း။
၄။ ကမၸဏီ၏ က်န္းမာေရးေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ား ေလ့လာျခင္း။
၅။

လပ္ကက
ြ ္အနီး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေချအေနကိ

ေလ့လာျခင္းႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္

ျပန္လည္စိမ္း
လန္းစိျပည္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားကိ ေလ့လာျခင္း။

၅။ မ၀ါဒ၊ ဥပေဒႏွင႔္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္း ဆိင္ရာမေဘာင္မ်ား
၅.၁။ ဥပေဒႏွင့္ အပ္ခ််ဳပေ
္ ရးမေဘာင္မ်ား
ဤစီမံကိနး္ ကိ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ စံႏႈနး္ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စမ္းစစ္ခြဲ့ရာတြင္-

ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊နည္းဥပေဒႏွင့္ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ား

-

ဤလပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိင္ေသာ ျမန္မာႏိင္တင
ြ ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ႏွင့္

လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ား
-

အျပည္ျပည္ဆိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပေငြ
ံ အဖြ႕ြဲ မွ လိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ စံသတ္မတ
ွ ္ခ်က္မ်ား

(IFC PSs)ကိ စံထားစမ္းစစ္ထားပါသည္။
ဤစီမံကိနး္ ႏွင့္ပတ္သတ္၍
ျမန္မာႏိင္ငံတြင္ျပဌာန္းထားေသာ
ေသာစီမခ
ံ န္႔ခြြဲမႈက်င့္စဥ္မ်ားကိ

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္

ရွငး္ လင္းစြာသိရွေ
ိ စရန္ႏွင့္

လမႈဝန္းက်င္ရႈေထာင့္အသီးသီးအတြက္
အျပည္ျပည္ဆိင္ရာစံႏႈန္းမ်ား
လိက္နာရမည့္

ေကာင္းမြန္

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

ေဆာင္ရက
ြ ္ပလမ္
ံ
းစဥ္မ်ားကိ နားလည္ေစရန္ ေအာက္ပါအခန္းမ်ားတြင္ တင္ျပထားပါသည္။

(သိ႔)

၅.၁.၁ ။ ျမန္မာႏိင္ငတ
ံ င
ြ ျ္ ပဌာန္းထားေသာဥပေဒမ်ား
၁၉၉၄

ခႏွစ္တြင္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာ
ျပည္သ႔လတ
ႊ ္ေတာ္တြင္

ျမန္မာႏိင္ငံ၏

အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာမဝါဒသည္

ျပဌာန္းဥပေဒမေဘာင္အတြက္

အေျခခံျဖစ္ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာဥပေဒမ်ားျပဌာန္းႏိင္ရန္ႏွင့္

ျမန္မာႏိင္ငံ၏

ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္

ျမန္မာ့သဘာဝ

ပတ္၀န္းက်င္

ထိန္းသိမ္းႏိင္ရန္ အစိးရကိ လပ္ပင္
ိ ခင
ြ ့အ
္ ာဏာရိွေစရန္ ၂ဝဝ၈ ျမန္မာႏိင္ငံဖြဲြ႕စည္းပံ အေျခခံဥပေဒျဖင့္
ေထာက္ခထ
ံ ားပါသည္။ ထိ႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကိ(၂ဝဝ၂)ကိ
ျပဌာန္းခြဲ့ၿပီး

ေအာက္ပါပံအတိင္း

လိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

တာဝန္ယထားပါသည္။

ယခအခါ

သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန [Ministry of Natural Resoueces and
Environmental Conservation (MONREC) ] မွ တာဝန္ယထားပါသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) - Polluter pays principle- ကိ အေျခခံ ထားပါသည္။
ယခင္ (MOECAF) ယခ (MONREC) သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာထိခက္
ိ မမ
ႈ ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
ရန္ပေငြ
ံ ထားရိွရန္စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ္ပါသည္။ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမေဘာင္ကအားျဖည္
ိ
့ေသာအားျ
ဖင့္ပတ္ဝန္းက်ငႏွင့္

ေဒသခံလ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းအေပၚ

ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊

စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းႏွင့္

အျခားအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ထိခက္
ိ ခံစားရ သမ်ားကိ တာဝန္ယေစမႈပစံ
ံ ျဖင့္ ဥပေဒမ်ား ထားရိပ
ွ ါသည္။

ပံ (၅.၁.၁.၁) သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရးေကာ္မတီ၏ ဖြ႕ြဲ စည္းပံk

ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၂ ) ၏ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကိ ပဒ္မ ၃ တြငျ္ ပဌာန္းထားသည္ မွာ- စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးလပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိနး္ သိမ္းေရးဆိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စနစ္တက်
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ အလိ႔ငွာ အေျခခံမမ်ား ခ်မွတႏ
္ ိင္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပ်ဳလပ္ႏိင္ရန္၊
- ပစၥ်ဳပ္ပန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိ်ဳးဆက္မ်ား၏ အက်ိ်ဳးအတြက္ ေကာင္းမြနၿ္ ပီး သန္႔ရွင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ သဘာဝယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကိ ထိန္းသိမး္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိင္ရန္၊

- ဆတ္ယတ္ေပ်ာက္ကယ
ြ ္စျဖစ္ေနေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားကိ ျဖစ္ႏိင္သမွ်ျပန္လည္ေဖၚထတ္ရန္၊
-

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား

ေလ်ာ့နည္းဆံးရံႈးမႈမ်ားကိ

တားဆီးေရးႏွင့္

စဥ္ဆက္မျပတ္

အက်ိ်ဳးရိွစြာ အသံးျပ်ဳႏိင္ေရးအတြက္ စၤမံေဆာင္ရက
ြ ္ႏိင္ရန္တ႔ိ ျဖစ္ပါသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ပဒ္မ ၄ တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးအတြက္ သယံဇတႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏
ျပဌာန္းထားပါသည္။

တာဝန္ႏွင့္

လပ္ပိင္ခင
ြ ့မ
္ ်ားကိ

ေအာက္ပါအတိင္း

-

စက္မလ
ႈ ပ္ငန္း၊

စိက္ပ်ိ်ဳးေရးလပ္ငန္း၊

ပစ္ေရးလပ္ငန္း

(သိ႔မဟတ္)

ထြက္ရွလ
ိ ာႏိင္ေသာ

ဓါတ္သတၱ်ဳတးေဖာ္ေရးလပ္ငန္း၊

အညစ္အေၾကးစြန္႔

အျခားေဘးအႏၱရာယ္ရွပ
ိ စၥည္းမ်ား

ထတ္လပ္သးစြ
ံ ရ
ြဲ ာမွ

စြန႔ပ
္ စ္သည့္ေဘးအႏၱရာယ္ရွပ
ိ စၥည္းမ်ား၏

အမ်ိ်ဳးအစားႏွင့္

အတန္းအစားမ်ားကိ သတ္မတ
ွ ္ျခင္း၊
-

ပတ္၀န္းက်င္ကိ

လက္ငင္း၊ေရတိေရရွညတ
္ ြင္

သိသာထင္ရွားစြာ

ထိခက္
ိ ေစႏိင္ေသာ

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ာ အမ်ိ်ဳးအစားမ်ားသတ္မတ
ွ ္ျခင္း၊
-

အဆိပ္အေတာက္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွပ
ိ စၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္ စြန္႔ပစ္အဆိင္အခြဲ၊ စြန္ႊပစ္အရည္၊
ထတ္လတ
ႊ အ
္ ခိးအေငြ႕

ပစၥည္းမ်ားအား

ျပ်ဳျပင္သန္႔စင္ေရးအတြက္

လိအပ္သည့္

စက္ရမ်ား၊
ံ

စခန္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးကိ တိးျမွင့ေ
္ ဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
-

စက္မႈနယ္ေျမမ်ားႏွင့္

အျခားလိအပ္ေသာေနရာ၊

အေဆာက္အအံမ်ားတြင္

စြန႔ပ
္ စ္ေရ

သန္႔စင္မႈဆိင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊စက္၊ ယာဥ္၊ ယႏၱရားမ်ားက ထတ္လတ
ႊ ္မႈဆင္
ိ ရာ
စည္းကမ္းမ်ားသတ္မတ
ွ ္ျခင္း၊
-

အစိးရဌာန၊ အဖြ႕ြဲ အစည္း (သိ႔မဟတ္) ပဂ်ဳလ
ိ တ
္ စ္ဦးဦးက ျပ်ဳလပ္မည့္ စီမံခ်က္ (သိ႔မဟတ္)
လပ္ေဆာင္မသ
ႈ ည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိ သိသာထင္ရွားစြာ ထိခက္
ိ ႏိင္ေစျခင္း ရိွ မရိွ ႏွင့္ဆက္လ်ဥ္း၍
ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈဆန္းစစ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ လမႈေရးအရ ထိခက္
ိ မႈ ဆန္းစစ္သည့္ စနစ္တရပ္ကိ
ထိခက္
ိ မႈစနစ္တရပ္ကိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေစျခင္း၊

-

ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈတင
ြ ္

ပတ္ဝန္းက်င္ကိ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္လပ္ေဆာင္မႈစနစ္မွ

ညစ္ညမ္းေစသက

ေပးေလ်ာ္ေစရန္၊

အက်ိ်ဳးအျမတ္ရရိွသည့္

အဖြ႕ြဲ အစည္းက

ရန္ပေငြ
ံ ထည့္ဝင္ေစရန္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထတ္ယေရာင္းဝယ္ သံးစြသ
ြဲ ည့္လပ္ငန္းမ်ားမွ
အက်ိ်ဳးအျမတ္၏ တစိတ္တပိင္းအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိနး္ သိမ္းေရး လပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ေစရန္
စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း၊
ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရးဥပေဒ၊ ပဒ္မ ၁၃ တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အ ရ
ေအာက္ပါလပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတါင္

မိမိဝန္ႀကီးဌာနကိယ္တင္
ိ ျဖစ္ေစ၊

သက္ဆိင္ရာအစိးရဌာန၊

အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္ညွႏ
ိ ိႈင္း၍ျဖစ္ေစ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိနး္ သိမ္းေရးအတြက္

ဘက္စေစာင္
ံ
့

ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေရးစနစ္ထားရိွ၍ အေကာင္အထည္ေထာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ပတ္ဝန္းက်င္ကိ သိသာထင္ရွားစြာ ထိခက္
ိ ေစမည့္ စိက္ပ်ိ်ဳးေရးလပ္ငန္းသံး ဓါတပစၥည္းမ်ား ကိ
အသးံ ျပ်ဳျခင္း
စက္မလ
ႈ ပ္ငန္းမ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းပစၥည္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ရွပ
ိ စၥည္းမ်ား သယ္ယပိ႔ေဆာင္ ျခင္း၊
သိေလွာင္ျခင္း၊ အသံးျပ်ဳျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္ျခင္း၊
သတၱ်ဳ၊

စက္မတ
ႈ ြငး္ ထြကက
္ န္ၾကမ္းႏွင့္

ေက်ာက္မ်က္ရတနာတးေဖာ္ထတ္လပ္သန္႔စင္ျခင္း

လပ္ငန္းမ်ားမွ ထြကေ
္ ပၚလာေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကိ စြန္႔ပစ္ျခင္း
အညစ္အေၾကးစြန႔ပ
္ စ္ေရႏွင့္ သန္႔စင္ေရးဆိင္ရာ လပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
အျခားလိအပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္လစ္လမ္းမႈဆိင္ရာ လပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စီမက
ံ ိန္းအဆိျပ်ဳသ (သိ႔မဟတ္) ပိင္ရင
ွ ္၏ တာဝန္မ်ားကိ ပဒ္မ
၁၄၊ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ တိ႔အတြက္ ေအာက္ပါအတိင္းျပဌာန္းထားပါသည္ပဒ္မ

၁၄

-

ပစၥည္းမ်ားကိ

ညစ္ညမ္းမႈကိ

စတင္ျဖစ္ေပၚေစသသည္

သတ္မတ
ွ ္ထားသည့္

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္

ညစ္ညမ္းမႈကိျဖစ္ေစသည့္

ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊနး္ ႏွင့္အညီ

သတ္မွတခ
္ ်က္မ်ားအတိင္း သန္႔စင္ျခင္း၊ ထတ္လတ
ႊ ္ျခင္း၊ စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း ႏွင့္ စပံျခင္းမ်ားျပ်ဳလပ္ရမည္။
ပဒ္မ ၁၅ - ညစ္ညမ္းမႈကိ စတင္ျဖစ္ေပၚေစသည့္
(သိ႔မဟတ္)

သက္ဆင္
ိ သသည္

လပ္ငန္း၊ပစၥည္း (သိ႔မဟတ္) ေနရာတခခ၏ ပိင္ရွင္

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကိ

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္၊

ထိန္းခ််ဳပ္ရန္၊စီမံခန္႔ခြြဲရန္၊ ေလ်ာ့ခ်ရန္ (သိ႔မဟတ္) ပေေပ်ာက္ေစရန္၊ လပ္ငန္းခြင္ ေထာက္ကျပ်ဳ ပစၥည္း
(သိ႔မဟတ္)

ထိနး္ ခ််ဳပေ
္ ရးပစၥည္းကရိယာကိ

ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမျပ်ဳႏိင္ပါက

တပ္ဆင္ျခင္း

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားအား

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စြန႔ပ
္ စ္ႏိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။

(သိ႔မဟတ္)
ပတ္ဝန္းက်င္ကိ

သံးစြရ
ြဲ မည္။

ယင္းသိ႔

မထိခက္
ိ ေစေသာ

ပဒ္မ ၁၆- စက္မႈနယ္ေျမရိွ လပ္ငန္းမ်ားကိျဖစ္ေစ၊ အထးစီးပြားေရးဇန္ရွိ လပ္ငန္းကိျဖစ္ေစ၊ ဝန္ႀကီးဌာနက
သတ္မွတသ
္ ည့္

လပ္ငန္းအမ်ိ်ဳးအစားကိျဖစ္ေစ

လပ္ကိင္ေဆာင္ရြကသ
္ ည့္

ပဂိ်ဳလ္

(သိ႔မဟတ္)

အဖြ႕ြဲ အစည္းသည္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြြဲေရး၊ ျပ်ဳျပင္သန္႔စင္ေရး၊ အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးအတြက္
သက္ဆိင္ရာ

စေပါင္းအစီအမံတြင္

သတ္မတ
ွ သ
္ ည့္

(သိ႔မဟတ္)

ေငြ

ပစၥည္းထည့္ဝင္၍

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ တာဝန္ရွသ
ိ ည္။
သက္ဆိင္ရာစက္မႈနယ္ေျမ၊

အထးစီးပြားေရးဇန္၊ႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးအတြက္

သတ္မတ
ွ သ
္ ည့္

လပ္ငန္းအဖြ႕ြဲ အစည္းအလိက္

အသံးျပ်ဳခ

(သိ႔မဟတ္)

စီမံခန္႔ခြြဲမႈ

ကန္က်စရိတက
္ ိ ထည့္ဝင္ရမည္၊
သက္ဆိင္ရာ

စက္မႈနယ္ေျမ၊

ပတ္၀န္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးအတြက္

အထးစီးပြားေရးဇန္

(သိ႔မဟတ္)

ထတ္ျပန္ေသာ

လပ္ငန္းအလိက္
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ

လိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးေကာ္မတီသည္
အလပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္

ျပည္ေထာင္စဝန္ႀကီးဌာနတြငး္ ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး
စြမး္ အင္ဝန္ႀကီးဌာန၊

သယံဇာတႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္း

က်င္ထိန္းသိမး္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန စသည္တ႔မ
ိ ွ ကိယ္စားလ်ယ္မ်ားအပါအဝင္ အဖြ႕ြဲ ဝင္ ၃၇ ဦးျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္းထားၿပီး
၄င္း၏တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားမွာေအာက္ပါအတိင္ျဖစ္ပါသည္။
(က) အေထြအေထြစီမခ
ံ န္႔ခြြဲမႈ
- ဆိးက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မအ
ႈ ားလံးကိ ေဖာ္ထတ္သတ္မတ
ွ ရ
္ န္၊ ထိန္းခ််ဳပ္ရန္၊ တာဆီးကာ ကြယ္ရန္
(သိ႔မဟတ္) ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႕ခြမ
ြဲ စ
ႈ နစ္မ်ား
- ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာႏွင့္ လမႈဝန္းက်င္ ကတိကဝတ္အားလံးကိ လိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ေသခ်ာေစသည့္
လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ား၊
-

စီမံကန
ိ ္းလပ္ငန္းအဆင့္အလိက္

လပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရက
ြ ္မအ
ႈ ဆင့္

ပတ္၀န္းက်င္စီမခ
ံ န္႔ခြဲြမႈအစီအစဥ္
ပတ္ဝန္းက်င္စမ
ီ ံခန္႔ခြြဲမႈ

(တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္ႏွင့္
အစီအစဥ္

(သိ႔မဟတ္)

တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္

(သိ႔မဟတ္)

ပတ္ဝန္းက်င္စမ
ီ ံခ
္ န္႔ခြဲြမႈအစီအစဥ္)

လပ္ငန္းလည္ပတ္မအ
ႈ ဆင့္

တိ႔တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ေဆာင္ရက
ြ ္မမ
ႈ ်ားကိ အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ား
-

စီမံကိန္း၏

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာႏွင့္

လမႈေရးဆိင္ရာေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈမ်ား

တိးတက္ေစရန္လပ္ထးံ

လပ္နည္းမ်ား
- ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာႏွင့္ လမႈေရးဆိင္ရာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ပဂိ်ဳလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဖြ႕ြဲ အစည္း
-

စာရြက္စာတန္းမွတတ
္ မ္းထားရိွျခင္း၊

အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ား

ထတ္ေဖာ္ျခင္း လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ား
(ခ) ထတ္လႊတမ
္ ႈမ်ား
- ခြင့္မျပ်ဳသည့္ထတ္လတ
ႊ ္မႈမ်ား
လပ္ငန္းအမ်ိ်ဳးအစား၊ျဒပ္ပစၥည္း၊

ဝန္အား၊

စစည္းမႈ၊

ႏႈန္း၊

အခ်ိနက
္ ာလ၊

အႀကိမ္၊

ရာသီဥတ၊

စီမံကိနး္ အဆင့္လက္
ိ ထတ္လတ
ႊ ္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ပမာဏ
- ထတ္လတ
ႊ ္ရန္သတ္မတ
ွ ္ေနရာမ်ား
- ထတ္လတ
ႊ ္မႈပစံ
ံ ႏွင့္ ၾကားခံမ်ား
- ေရာက္ရွမ
ိ ည့္ (သိ႔မဟတ္) လက္ခံမည့္ ေနရာ
- ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး စံခ်ိနစ
္ ံညႊန္းအေပၚေဆာင္ရက
ြ ္မႈ
- လိက္နာေၾကာင္းသတ္မတ
ွ ဆ
္ းျဖတ္
ံ
ရန္ စာရင္းအင္းဆိင္ရာနည္းစနစ္မ်ား
(ဂ)

စြမ္းအင္ႏွင့္

သဘာဝသယံဇာတမ

သံးစြသ
ြဲ ည့္အမ်ိ်ဳးအစား၊

အရင္းအျမစ္မ်ား

သံးစြသ
ြဲ ည့္အရင္းျမစ္မ်ား၏

သံးစြမ
ြဲ ႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

မရင္တည္ေနရာ၊

သံးစြမ
ြဲ ႈႏႈန္း၊

သံးစြမ
ြဲ ႈပမာဏ၊
သံးစြမ
ြဲ ႈ၏ထိ

ေရာက္မႏ
ႈ ွင့္စန
ြ ္႔ပစ္ပစၥည္းထတ္လပ္မႈ
(ဃ) ညစ္ညမ္းမႈတာဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္စပါလ်ဥ္း၍ ညစ္္ညမမႈကိ တားဆီးကာကြယ္ရန္ (သိ႔မဟတ္)
တားဆီးကာကြယ္ရန္
ညစ္ညမ္းမႈအႏၱရာယ္ကိ
(သိ႔မဟတ္)

လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္မျဖစ္ႏိင္ပါက
တားဆီးကာကြယ္ရန္

တည္ေဆာက္ျခင္းစနစ္မ်ား

ျပ်ဳျပင္သန္႔စင္ျခင္း၏ ထိေရာက္မႈ

(သိ႔မဟတ္)
(သိ႔မဟတ္)

ညစ္ညမ္းမႈကိေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

အနည္းဆံးျဖစ္ေစရန္

ထတ္လပ္ျခင္း

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းသိေလွာင္သိမး္ ဆည္းျခင္းႏွင့္

(င) သဘာဝထိန္းသိမး္ ေရးႏွင့္ စီမံခန္ခ
႔ ြြဲမႈ
-

လပ္ငန္းခြင္မ်ား၊

(သိ႔မဟတ္)

ပတ္ဝန္းက်င္

မ်ိ်ဳးစိတမ
္ ်ားအား

ထိန္းသိမး္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေထာင္ထိန္းသိမး္ ျခင္း
- ေသခ်ာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ မ်ိ်ဳးစိတမ
္ ်ားအေပၚ ဆိးက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားအား တားဆီးရန္
(သိ႔မဟတ္) ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထ္န
ိ ္းသိမး္ ေရး ဆိင္ရာ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈမ်ား ၏ ထိေရာက္မႈ
- ဇီဝမ်ိ်ဳးစံမ်ိ်ဳးကြမ
ြဲ ်ားထိန္းညိွျခင္း
(စ)

ယဥ္ေက်းမႈဆိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

စပ္လ်ဥ္း၍

ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစေ
္ နရာမ်ား၊

ေရွးေဟာင္းသေတသနဆိင္ရာ

ပံစံမ်ားႏွင့္

ရွာေဖြေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္

ပးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ား
(ဆ) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ ေဘးအႏၱရာယ္ဖစ္ေစေသာ (သိ႔မဟတ္) အဆိပအ
္ ေတာက္ျဖစ္ ေစေသာ
ပစၥည္းမ်ား- အမ်ိ်ဳးအစား၊ အတန္းအစား နွင့္ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
-

စေဆာင္းျခင္း၊သိေလွာင္ျခင္း၊

ထိနး္ ခ််ဳပျ္ ခင္း၊

သယ္ယပိ႔ေဆာင္ျခင္း၊

ျပ်ဳျပင္သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္

စြန္႔ပစ္ျခင္းဆိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား
(ဇ) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြြဲမႈ
-

ထတ္လပ္သည့္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ိ်ဳးအစား၊

အတန္းအစားႏွင့္

ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊(အရည္၊

အစိင္အခြဲ၊ေလထဆိင္ရာ)
- စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား စေဆာင္းျခင္း၊သိေလွာင္ျခင္း၊ထိနး္ ခ််ဳပ္ျခင္း၊ သယ္ယပိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျပ်ဳျပင္မြမး္ မံ ျခင္းႏွင့္
စြန္႔ပစ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္စနစ္မ်ား
- စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျပန္လည္ျပ်ဳျပင္ထတ္လပ္ျခင္း (သိ႔မဟတ္) ျပန္လည္သးစြ
ံ ျြဲ ခင္း
(စ်) သယ္ယပိ႔ေဆာင္မႏ
ႈ ွင့္ သယ္ယပိ႔ေဆာင္ႏိင္မႈမ်ား
- သယ္ယပိ႔ဆာင္ႏိင္သည့္ဆရပ္
ံ ေနရာမ်ား
- စီမံကိနး္ ေနရာသိ႔ႏွင့္ စီမက
ံ န
ိ ္းေနရာမွ ပစၥည္းႏွင့္လမ်ား သယ္ယပိ႔ေဆာင္ႏိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
- ထတ္ကန္ပစၥည္း၊ကန္ၾကမ္းပစၥည္း (သိ႔မဟတ္) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအတြက္ သယ္ယပိ႔ေဆာင္ရန္လမ္း ေၾကာင္း

- သယ္ယပိ႔ေဆာင္ႏိင္ရန္ ထိန္းခ််ဳပ္ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ား
- စီမံကိနး္ ေနရာသိ႔ ႏွင့္ စီမက
ံ ိန္းေနရာမွ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းႏ်င့္လမ်ား သယ္ယပိ႔ေဆာင္ႏိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
- ထတ္ကန္ပစၥည္း၊ကန္ၾကမ္းပစၥည္း (သိ႔မဟတ္) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအတြက္ သယ္ယပိ႔ေဆာင္ရန္ လမ္းေၾကာင္း
- သယ္ယပိ႔ေဆာင္ႏိင္ရန္ ထိန္းခ််ဳပ္ေဆာင္ရြကခ
္ ်က္မ်ား
(ည) လပ္ငန္းရပ္ဆိင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထေထာင္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္သမ
ိ ္းျခင္း
- လပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ား၊ လပ္ငန္းခြငဧ
္ ရိယာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကျပ်ဳမ်ား
- ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိနစ
္ ံညႊန္းမ်ား
- လပ္ငန္းခြငအ
္ ေျခအေနမ်ားႏ်င့္ သံးစြၿြဲ ပီးေနာက္ အေျခအေနမ်ား
- အခ်ိနက
္ ာလ သတ္မတ
ွ ္ျခင္း
- ထိန္းခ််ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း
(ဋ) ထိန္းခ််ဳပ္ေရးေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ား
- မေတာ္တဆမ်ားကိ တားဆီးကာကြယျ္ ခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကိ တန္႔ျပန္ေဆာင္ရက
ြ ္ ျခင္း
-

မေတာ္တဆမ်ား၊ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္

ပံမွနမ
္ ဟတ္ေသာလပ္ငန္းလည္ပတ္မမ
ႈ ်ား

ျဖစ္ေပၚပါက

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လပ္ထလ
ံ ပ္နည္းမ်ား
- ညစ္ညမ္းမႈတားဆီးရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈမ်ားကိ ထိန္းခ််ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ျပ်ဳျပင္ထိနး္ သိမ္းျခင္း
- ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဇန္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
(ဌ) ေစာင္ၾ့ ကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း
- သတ္မတ
ွ ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
- နည္းလမ္းမ်ား
- နမနာထတ္လပ္ျခင္း၊ခြျြဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း
- ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ေနရာမ်ား
- အႀကိမ္
- အခ်ိနသ
္ တ္မတ
ွ ္ခ်က္
- အခ်က္အလက္စီမံျခင္း

- ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ ပစၥည္းကရိယာမ်ား ျပ်ဳျပင္ထိနး္ သိမး္ ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ််ဳပ္ျခင္း
- စာရြက္စာတမ္းမ်ား မွတတ
္ မ္းတင္ထားရိွျခင္း
(ဍ) စာရြက္စာတမ္်ားမ ာ်ား မတ္တမ္်ားတင္ထာ်ားရျခင္
ိ ်ားဳႏင့္ အစီအရင္ခံျခင္်ား
- မတ္တမ္်ားထာ်ားရရမည္
ိ
့အစီအစဥ္ဳႏင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည့္ သတ္မတ္ခ က္ဳႏင့္ ကိစၥရပ္မ ည်ား
- အမ ိ ်ားအစာ်ားမ ာ်ားဳႏင့္ နည္်ားလမ္်ားမ ာ်ား
- အႀကိမ္ဳႏင့္ အခ န
ိ ္သတ္မတ္ခ က္
- အရည္အေသြ်ားထိန္်ားခ ပ္မႈဳႏင့္
- လက္ခံမည့္သူမ ာ်ား
(ဎ) ေငြေၾက်ားဆိိုငရ
္ ာ အာမခံမႈ
- အာမခံမအ
ႈ မ ိ ်ားအစာ်ား
- ပမာဏ
- အခ ိနသ
္ တ္မတ္ခ က္
-ေလ ာက္ထာ်ားမႈ
- အာမခံသူ၏ အမ ိ ်ားအစာ်ားဳႏင့္ ေငြေၾက်ားပမာဏ
(ဏ) ဝန္ႀကီ်ားဌာန၏ စစ္ေဆ်ားမႈခံရန္ ရန္ပိုေ
ံ ငြ
- ပမာဏ
- ေပ်ားေခ သည့္ လိုပထ
္ ို်ားံ လိုပန
္ ည္်ား
- အခ ိနသ
္ တ္မတ္ခ က္ဳႏင့္ အႀကိမ္
(တ) နည္်ားဥပေဒအပိဒ
ို ္ ၃ဝ အရ ပတ္ဝန္်ားက င္စီမံခန္႔ခြမႈရန္ပိုေ
ံ ငြထည့္ဝင္ျခင္်ား
- ညစ္ညမ္်ားမႈ၊ ထိုတလ
္ တ
ႊ ္မႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္်ားအတြက္ေပ်ားသင
ြ ္်ားျခင္်ား
-

သဘာဝသယံဇာတမ ာ်ား

အသံို်ားျပ မႈဳႏင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ ာ်ားမ

အက ိ ်ားအျမတ္ရရိမႈ

အတြက္

ေပ်ားသင
ြ ္်ားျခင္်ား စသည္တ႔ျိို ဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာဳႏိိုင္ငံတြင္ျပဌါန္်ားထာ်ားေသာအဆိိုပါဥပေဒ၊နည္်ားဥပေဒမ ာ်ားကိို ကမၸဏီအေနျဖင့္
လိက
ို ္နာေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္်ားျပ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလ်ားစာ်ားစြာ

၅.၂။ ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ က္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္း
ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိင္မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းဆိင္ရာ

(၂ဝ၁၅)

လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္း

တြင္

ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈဆန္းစစ္ ျခင္းအတြက္ လိအပ္ေသာအခ်က္မ်ား သတ္မွတေ
္ ဖာ္ျပထားသည့္အျပင္
ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းကိ ဤသိ႔ အဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့္ထားပါသည္။ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္
သက္ရွဇ
ိ ီဝဆိင္ရာ၊

ရပ္ဝတ်ဳဆိင္ရာ၊

စံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္

လမႈေရး၊

စီဒပြားေရး၊

ေလ့လာမႈဧရိယာ၏

က်န္းမာေရး၊

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ရႈခင္းရႈကြက္ အစိတ္အပိင္းမ်ားႏွင့္ အတ အႀကိ်ဳတည္ေဆာက္ေရး လပ္ငန္းဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၊
တည္ေဆာက္ျခင္း၊

လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊

လပ္ငန္းပိတ္သိမး္ ၿပီးေနာက္ပိင္း

စသည့္

လပ္ငန္းရပ္စြဲ

ျခင္း၊

စီမံကိန္းလပ္ငန္းအဆင့္အားလံး

ပိတသ
္ ိမ္းျခင္းႏွင့္

ေဆာင္ရက
ြ ္စဥ္

အတြင္း

စီမံကိနး္ ေၾကာင့္ထိခက္
ိ ရေသာ ေျမအသံခ်မႈ၊ အရင္းအျမစ္အသံးခ်မႈ၊ ေျမပိင္ဆွင
ိ ္မႈ၊ ေျမႏွင့္အျခားအရင္းအ
ျမစ္ဆိင္ရာ

အခြင့အ
္ ေရးတိ႔အပါအဝင္

သက္ဆိင္ေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္၊

ဆိးက်ိ်ဳးးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊

ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈမ်ား

အတြက္

အမ်ားျပည္သႏွင့္

ေဘးအႏၱရာယ္ရွမ
ိ ႈမ်ား၊

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မႈ၊

လမႈအဖြ႕ြဲ အစည္းႏွႈ့္

ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္
လမႈထခ
ိ က္
ိ မႈႏွင့္

လိအပ္ပါက

က်န္းမာေရးထိခက္
ိ မတ
ႈ ႔က
ိ ိ ဆန္းစစ္သးသပ္
ံ
ရမည္။
လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းအပိဒ္

(၇)တြင္

သီးျခား

လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းထတ္ျပန္ျခင္းမျပ်ဳမီ

အိမ္ရာေရြ႕ရမႈမ်ားသည္ သက္ဆိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက သီးျခားထတ္ျပန္သည့္ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ားကိ
လိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။ ယင္းသိ႔ သီးျခားလပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ား မရိွလွ်င္ ယင္းစီမက
ံ ိန္းအားလံးသည္
ကမၻာ့ဘဏ္အပ္စ၊

အာရွဖံ႕ြ ၿဖိ်ဳးေရးဘဏ္

အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားလက္ခထ
ံ ားေသာ

အပါအဝင္

အျပည္ျပည္ဆင္
ိ ရာ

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကိ

ဘ႑ာေရး

လိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ဟ

ျပဌာန္းထားပါသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းတြင္
ႀကိ်ဳတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။
(က) စီမက
ံ ိနး္ အဆိျပ်ဳလႊာစီစစ္ျခင္းအဆင့္
(ခ) နယ္ပယ္သတ္မတ
ွ ္ျခင္းအဆင့္

ေအာက္ပါအတိင္း

အဆင့္သးဆင္
ံ
့ျဖင့္

(ဂ)

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းအတြက္

စံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ျခင္း

တိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
၅.၂.၁။ စီစစ္ျခင္းအဆင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းလပ္ငန္းစဥ္ကိ စီစစ္ျခင္းလပ္ငန္းျဖင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံအတိင္း
စတင္

ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါသည္။

ယခင္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမး္ ေရးႏွင့္

သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန

ယခ

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ စီစစ္ျခင္းလပ္ငန္းအတြက္ လိမပ္ေသာ
စံညႊန္းမ်ားကိ သတ္ မွတရ
္ န္ သီးသန္႔အခြင့အ
္ ာဏာႏွင့္ လပ္ပိင္ခင
ြ ့အ
္ ာဏာရိွပါသည္။
ေနာက္ဆက္တြြဲတြငျ္ ပဌာန္းထားေသာ
လပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္
ဆန္းစစ္ျခင္း

ဤဥပေဒအရ

မည္သည့္စီမံကန
ိ ္း

(သိ႔မဟတ္)

ျခင္းမ်ားကိ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (သိ႔မဟတ္) ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈ

ျပ်ဳလပ္ရမည္ကိ

ညႊန္ၾကားႏိင္ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈအစီအစဥ္ကိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း

ျပင္ဆင္ျခင္း၊
ျပ်ဳရပါမည္။

ထိ႔ေနာက္

စီမက
ံ န
ိ ္းႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

သေဘာတခြင့ျ္ ပ်ဳခ်က္ရယျခင္း
ဆံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ

ႏွင့္

မည္သည့္အယခံကမဆိ
ိ

ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိင္ရာ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ားအတိင္း ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆက္တြမ
ြဲ ်ားတြင္

စီးပြားေရးဆိင္ရာ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရက
ြ ္မႈ

အသီးသီးအတြက္

ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (သိ႔မဟတ္) ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မဆ
ႈ နးစစ္ျခင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ကိ
စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အတျပဌာန္းထားပါသည္။သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္
ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္

ဆန္းစစ္ျခင္း

(သိ႔မဟတ္)

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္း

အျခားမည္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းျပ်ဳလပ္ရန္ ဆံးျဖတ္ႏိင္ပါသည္။

သိ႔တည္းမဟတ္

ပံ(၅.၂.၁.၁) ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ က္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းလပ္ငန္းစဥ္ (စီမက
ံ န
ိ း္ အဆိျပ်ဳလာႊ စီစစ္ျခင္းအဆင့္)

စီမံကိနး္ အဆိျပ်ဳသသည္
ပတ္ဝန္းက်င္

သယံဇာတႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၏

ထိနး္ သိမ္းေရးဦးစီးဌာနသိ႔

စီမက
ံ ိန္းအဆိျပ်ဳလႊာစီစစ္ႏိင္ရန္

လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ားႏွင့ေ
္ လ်ာ္ညီစာြ ျပည့္စေသာ
ံ
အဆိျပ်ဳလႊာကိ တင္သြင္းရန္တာဝန္ရိွပါသည္။
ျပည့္စေသာအဆိ
ံ
ျပ်ဳလႊာကိ

လက္ခံရရိွၿပီး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္း

၁၅

ရက္အတြငး္

ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

သယံဇာတႏွင့္
လပ္ေဆာင္ရမည့္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းအမ်ိ်ဳးအစား (ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္း၊
သိ႔တည္းမဟတ္

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္မလိေၾကာင္း)

အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ျဖည့္စြက္ခ်က္အေနျဖင့္

ကိ

စာျဖင့္ေရးသား၍

သယံဇာတႏွင့္

စီမက
ံ ိန္း

အဆိျပ်ဳသထံ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ဝန္ႀကီးဌာနသည္မည္သိပေသာအေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္မဆိကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းျပလပ္ရမည့္
စီမကိနး္ မွ ပတ္ယန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းျပ်ဳလပ္ရမည့္ စီမက
ံ ိန္းသိ႔ ေျပာင္းလြဲေဆာင္ရက
ြ ္ေစႏိင္ပါသည္။

၅. ၂ .၂။ နယ္ပယ္အတိင္အတာသတ္မတ
ွ ျ္ ခင္းအဆင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း

ျပ်ဳလပ္ရန္လိအပ္သည့္

စီမံကိနး္ အမ်ိ်ဳးအစားအားလံသည္

ပတ္ဝန္း က်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းဆိင္ရာ နယ္ပယ္အတိင္းအတာသတ္မတ
ွ ္ျခင္းကိ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
စီမံကိနး္ အဆိျပ်ဳသသည္ပတ္ယန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းအတြက္နယ္ပယ္အတိင္းအတာသ
တ္မတ
ွ ္ ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရမည့္ လပ္ငန္းတာဝန္မ်ား သတ္မတ
ွ ္ျခင္းကိ ကၽြမး္ က်င္မဆ
ႈ ိင္ရာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ႏွင့္

ဤဝန္ႀကီးဌာနက

ထတ္ျပန္ထားေသာ

(သိ႔မဟတ္)

သတ္မွတထ
္ ားေသာ သက္ဆိင္ရာ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။ အဆိျပ်ဳစီမက
ံ ိန္းအတြက္
နယ္ပယ္အတိင္အတာသတ္မွတ္ရာတြင္
-

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းအတြက္

တည္ဆြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ စီမက
ံ ိနး္ ပံစံႏွင့္ ၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္တ႔က
ိ ိ သိရိွသေဘာေပါက္ရန္ စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
-

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မႈဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္

ဆက္လက္အထးျပ်ဳေလ့လာရန္

လိအပ္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကိ ခ်ိန္ထိး၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
လမႈေရးထိခိက္မမ
ႈ ်ား ႏွင့္ လိအပ္ပါက က်န္းမာေရးဆိင္ရာ ထိခက္
ိ ႏိင္မႈမ်ားကိ ေဖာ္ထတ္သတ္မတ
ွ ္ရမည္။
-

မည္သည့္အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားလိအပ္သည္၊

မည္သည့္ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္

စံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္ႏွင့အ
္ ခ်က္အလက္စစည္းျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းႏွင့္စစမ္းစစ္ေဆးျခင္းတိ႔ကိ
မည္သ႔ေ
ိ ဆာင္ရက
ြ ္ ရမည္အပါအဝင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိင္ရာ
စံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ အတိမအ
္ နက္ကိ ညႊနျ္ ပေပးရမည္။
-

ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္း

သက္ဆိင္ရာအပ္ခ််ဳပေ
္ ရးအဖြြဲ႕အစည္းမ်ား၊
စီမံကိနး္ ေၾကာင့္

ထိခက္
ိ ခစ
ံ ားရသမ်ားအား

မစတင္မီ

စီမက
ံ ိန္းေဖာ္ေဆာင္သမ်ား၊
အဆိျပ်ဳစီမံ

အတိင္ပင္ခံစာမ်ား၊
အက်ိ်ဳးသက္ဆိင္သမ်ားႏွင့္

ကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ယင္းတိ႔၏အျမင္ႏွင့္

သက္ဆိင္မႈမ်ားကိ ေဖာ္ထတ္တင္ျပခြင့ရ
္ ွေ
ိ စရမည္။
-

အခ်ိန၊္

အရင္းအျမစ္၊

ကန္က်စရိတေ
္ ခၽြတာႏိင္ၿပီး

ၾကန္႕ၾကာမႈမရိွေစဘြဲ

ရႈေထာင့္ေပါင္းစံပါဝင္ သည့္ ဆန္းစစ္ျခင္းလပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိင္ရမည္။

ထိေရာက္၍

-

စီမံကိန္းေၾကာင့္

ထိခက္
ိ ခံစားရသမ်ား၊

အျခားသက္ဆိင္သမ်ားႏွင့္

စီမံကိနး္ တြင္

စိန္ပါဝင္စားသမ်ားကိ ေဖာ္ထတ္ရမည္။
စီမံကိနး္ အဆိျပ်ဳသသည္
အမ်ားျပည္

သႏွင့္

နယ္ပယ္အတိင္အတာသတ္မွတ္ျခင္း၏

တိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

အစိတအ
္ ပိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္

အမ်ားျပည္သပးေပါင္းပါဝင္ျခင္းဆိင္ရာ

ေအာက္ပါ

တိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလပ္ငန္းကိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
-

အဆိျပ်ဳထားသည့္

စီမံကိန္းဆိင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ

အမ်ားျပည္သႏွင့္

လမႈအဖြ႕ြဲ အစည္း မ်ားက သိရွႏ
ိ ိင္ရန္ စီမံကန
ိ ္း (သိ႔မဟတ္) စီမက
ံ ိနး္ အဆိျပ်ဳသမ်ား၏ ဝက္ဘဆ
္ က္
ိ တင
ြ ္
တင္ျပျခင္းႏွင့္

စီမက
ံ ိနး္ ေနရာ

မ်ားတြင္

အမ်ားျပည္သျမင္ေတြ႕ႏိင္မည့္

ဆိင္ဘတ္မ်ားႏွင့္

ေၾကာျငာသင္ပန္းမ်ား ထင္ရာွ းစြာစိက္ထျခင္း အပါအဝင္ ျပည္တြငး္ မီဒယ
ီ ာမ်ားမွထတ္ေဖၚျခင္း။
-

ေဒသခံလ႕အဖြ႕ြဲ အစည္မ်ား၊

စီမံကိနး္ ေၾကာင့္

အဓိက

ထိခိက္ခံစားရသမ်ား၊

ေဒသဆိင္ရာအပ္ခ််ဳပ္ေရးအဖြြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရာြ အေျချပ်ဳ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား၊ လမႈအဖြ႕ြဲ အစည္မ်ားႏွင့္
လိအပ္သည့္

တိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြြဲမ်ားကိ

သတင္းစာရွင္းလင္းပြမ
ြဲ ်ား၊

ဝန္ႀကီးဌာနက

ေတြ႕ဆံေဆြးေႏြးပြမ
ြဲ ်ား၊

အႀကံျပ်ဳသည့္အတိင္း

အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိ

စီစဥ္ျပ်ဳလပ္ျခင္း၊

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

ျပ်ဳလပ္၍

ရွင္းလင္းတင္ျပေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။
-

စီမက
ံ ိန္းအဆိျပ်ဳသသည္

စံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားအတြက္
ဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရက
ြ ္မည့္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းဆိင္ရာ

နယ္ပယ္အတိင္အတာသတ္မတ
ွ ္ျခင္း
လပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

သတ္မွတျ္ ခင္းတိ႔ကိ

အစီအရင္ခစ
ံ ာႏွင့္

ျပင္ဆင္ရပါမည္။

ထိ႔အျပင္

ဝန္ႀကီးဌာနသိ႔ ဤနယ္ပယ္တိင္းအတာသတ္မတ
ွ ္ျခင္း အစီအရင္ခံ စာႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရက
ြ ္မည့္
လပ္ငန္းတာဝန္မ်ားသတ္မတ
ွ ္ျခင္းအစီအရင္ခစ
ံ ာ

အျပည့္အစံကိ

ျပန္လည္စီစစ္

သေဘာတလက္ခံႏိင္ရန္ တင္ျပရပါမည္။
နယ္ပယ္အတိင္အတာသတ္မွတ္ျခင္းလပ္ငန္းစဥ္သည္ ေအာက္ပါပံအတိင္းျဖစ္ပါသည္-

ႏိင္ရန္ႏွင့္

ပံ(၅.၂.၂.၁) နယ္ပယ္အတိင္းအတာသတ္မတ
ွ ျ္ ခင္းလပ္ငန္းစဥ္f

၅ . ၂ . ၃။ ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ က္
ိ မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ စံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခစ
ံ ာျပင္ဆင္ျခင္း
စီမံကိနး္ အဆိျပ်ဳသသည္
အားလံးကိ

သင့္တင့္စာြ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းအတြက္

စံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပ်ဳလပ္ရန္ႏွင့္

ဦးစီးဌာနက

ဆိးက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ
အတည္ျပ်ဳထားေသာ

လပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္

စံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္

ေလ့လာမႈဧရိယာ၏

သက္ရဇီ
ိ ဝဆိိုင္ရာ၊ ရိုပ္ဝတ ဆိိုင္ရာ၊ လူမႈေရ်ားဆိိုင္ရာ၊ က န္်ားမာေရ်ား၊ ယဥ္ေက ်ားမႈဳႏင့္ ပတ္ဝန္်ားက င္ရႈခင္်ားရႈကက
ြ ္
အစိတ္အပိင
ို ္်ားမ ာ်ားဳႏင့္
လိုပ္ငန္်ားလည္ပတ္ျခင္်ား၊

အတူ အႀကိ တည္ေဆာက္ေရ်ားလိုပ္ငန္်ားမ ာ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္်ား၊ တည္ေဆာက္ျခင္်ား၊
လိုပ္ငန္်ား

ရပ္စျခင္်ား၊

ပိတသ
္ ိမ္်ားျခင္်ားဳႏင့္

ပိတသ
္ ိမ်ား္ ၿပီ်ားေနာက္ပိိုင္်ား

စသည့္

စီမံကိန်ား္ လပ
ို ္ငန္်ားအဆင့္အာ်ားလို်ားံ ေဆာင္ရက
ြ ္ ေနစဥ္ အတြင္်ား စီမက
ံ ိန္်ားေၾကာင့္ ထိခက
ိို ္ခံရေသာ ေျမအသံိုခ မႈ၊

အရင္်ားအျမစ္အသံိုခ မႈ၊ ေျမပိိုင္ဆိိုင္မဳႏ
ႈ င့္ ေျမဳႏင့္ အျခာ်ားအရင္်ားအျမစ္ဆိိုင္ရာ အခြင့္အေရ်ားတိိုပအပါအဝင္
ပတ္ဝန္်ားက င္၊အမ ာ်ားျပည္သဳႏ
ူ င့္

လူမႈအဖြ႕အစည္်ား

ဳႏင့္သက္ဆင
ိို ္ေသာ

ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားရမည္။ ထိ႔အ
ို ျပင္ စီမက
ံ ိန်ား္ မ ေပၚေပါက္လာ
ေဘ်ားအဳႏၱရာယ္ရမႈ
ိ မ ာ်ား၊

ၾကြင္်ားက န္သက္ေရာက္မမ
ႈ ာ်ားဳႏင့္

ဥပေဒေရ်ားရာကိစၥမ ာ်ားကလ
ိို ည္်ား

ဳႏိိုင္ေသာ ဆိ်ားို က ိ ်ားသက္ေရာက္မႈမ ာ်ား၊

ဆက္စပ္သက္ေရာက္

မႈမ ာ်ားအတြက္

ပတ္ဝန္်ားက င္ထခ
ိ ိိုကမ
္ ႈ၊ လူမႈေရ်ားထိခက
ိို ္မႈဳႏင့္ လိအ
ို ပ္ပါက က န္်ားမာေရ်ားထိခက
ိို ္မတ
ႈ ႔က
ိို ိို ဆန္်ားစစ္သို်ားံ သပ္
ရမည္။
ပတ္ဝန္်ားက င္ထခ
ိ ိိုကမ
္ ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားဆိိုင္ရာ လိုပထ
္ ိုလ
ံ ိုပ္နည္်ားတြင္ ထိရလြယသ
္ ူမ ာ်ားဳႏင့္ စပ္လ ဥ္်ား၍
(သိ႔)ို

မျဖစ္မေနေျပာင္်ားေရြ႕ရသူမ ာ်ား၏

လူမႈေရ်ားထိခက
ိို မ
္ ႈမ ာ်ား

ပါဝင္စဥ္်ားစာ်ားထာ်ားျခင္်ားမရိပါ။

ဤကိစၥတြင္

သက္ဆိိုငရ
္ ာ ဝန္ႀကီ်ားဌာနမ သီ်ားသန္႕ထိုတ္ျပန္ထာ်ားေသာ လိုပထ
္ ို်ားံ လိုပ္နည္်ားမ ာ်ားအတိိုင္်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။
အကယ္၍

သီ်ားသန္႔

ထိုတ္ျပန္ထာ်ားေသာ

လိုပထ
္ ို်ားံ လိုပ္နည္်ားမ ာ်ားမရိပါက

ဳႏိိုင္ငံတကာတြင္

လက္ခံေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ လိုပ္နည္်ား မ ာ်ား အတိင
ို ္်ား လိိုကန
္ ာေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။
စီမံကိန်ား္ အဆိိုျပ သူသည္

ျပည္ေထာင္စအ
ို စိို်ားရအဖြ႕ကျဖစ္ေစ

ဝန္ႀကီ်ားဌာနကျဖစ္ေစ

အတည္ျပ ထာ်ားေသာသက္ဆိိုင္ရာအမ ိ ်ားသာ်ားစံခ န
ိ ္စံညႊန်ား္ (သိ႔မ
ို ဟိုတ္)အျပည္ျပည္ဆင
ိို ္ရာစံခ ိန္စည
ံ ႊန္်ားကလ
ိို
ည္်ားေကာင္်ား

ယင္်ားအမ ိ ်ားသာ်ားစခ
ံ ိန္စံညႊန်ား္

(သိ႔မ
ို ဟိုတ္)

ခ မတ္ထာ်ားေသာ

အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာ

စံခ ိန္စ့ညႊန္်ားမရိပါက ဝန္ႀကီ်ားဌာနက သေဘာတူ ထာ်ားေသာ စံခ ိန္စံညႊန်ား္ မ ာ်ားကလ
ိို ည္်ားေကာင္်ား အသံိုျပ ျခင္်ား
(သိ႔မ
ို ဟိုတ္) လိက
ို ္နာျခင္်ားဳႏင့္ ကိို်ားကာ်ားျပ ရမည္။
ပတ္ဝန္်ားက င္ထခ
ိ ိိုကမ
္ ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားဆိိုငတ
္ ြင္
လူမအ
ႈ ဖြ႕အစည္်ားမ ာ်ား

စီမက
ံ ိန္်ားေၾကာင့္

ထိခက
ိို ္ခံစာ်ားရသူမ ာ်ား၊

ဳႏင့္ လူပိုဂ လ
ိ တ
္ စ္ဦ်ားခ င္်ားစီ (သိ႔မ
ို ဟိုတ္) စီမက
ံ ိန္်ားတြင္ အက ိ ်ားသက္ဆိိုငသ
္ ူမ ာ်ား၏

အျမင္၊အေလ်ားထာ်ားမႈ၊ဳႏင့္သေဘာထာ်ားမ ာ်ားကိိုထညိ့သြင်ား္ စဥ္စာ်ားရမည္။ပတ္ဝန္်ားက င္ထခ
ိ ိိုက္မဆ
ႈ န္်ားစစ္ျခင္်ားတြ
င္

အမ ာ်ားျပည္သူဳႏင့္

တိင
ို ္ပင္ေဆြ်ားေဳႏြ်ား

အျခာ်ားသက္ဆိိုငသ
္ ူမ ာ်ား၏
ပတ္ဝန္်ားက င္အေပၚ

ျခင္်ား၏

ပတ္ဝန္်ားက င္ဳႏင့္

သက္ေရာက္မမ
ႈ ာ်ားကိို

ရလဒ္မ ာ်ား၊

လူမေ
ႈ ရ်ားဆင
ိို ္ရာ
ဆန္်ားစစ္ျခင္်ား၊

ထိခက
ိို ္ခံစာ်ားရသည့္

အမ ာ်ားျပည္သူဳႏင့္

ညိဳႏိႈင္်ားအေျဖရာမႈမ ာ်ား
ဆိို်ားက ိ ်ားသက္သာ

ပါဝင္ရပါမည္။

ေလ ာ့နည္်ားေစသည့္

အေရ်ားယူေဆာင္ရက
ြ ္ခ က္မ ာ်ားကိို ပံိုစံေရ်ားဆြျခင္်ားဳႏင့္ စီမံခန္႔ခြမႈဳႏင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီအစဥ္ေရ်ား ဆြျခင္်ားတ႔တ
ိို ြင္
တိိုင္ပင္ေဆြ်ားေနြ်ားမမ
ႈ ာ်ားမ ထြက္ေပၚလာေသာ စိ်ားို ရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ ာ်ားကိို ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားရမည္။

စီမံကိန်ား္ အဆိိုျပ သူသည္
စီမံကိန်ား္

ပတ္ဝန္်ားက င္ထခ
ိ ိိုကမ
္ ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားလိုပ္ငန္်ားျပ လိုပ္ရန္

အမ ိ ်ားအစာ်ားအတြက္

တိိုင္ပင္ေဆြ်ားေဳႏြ်ား မႈဳႏင့္
ပတ္ဝန္်ားက င္ထခ
ိ ိိုကမ
္ ႈ

ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္လိိုအပ္ေသာ

စံိုစမ္်ားစစ္ေဆ်ားမ၊ႈ

လိိုအပ္သည့္

အမ ာ်ားျပည္သူမ ာ်ားဳႏင့္

အမ ာ်ားျပည္သူပူ်ားေပါင္်ားမႈ လိုပ္ငန္်ားစဥ္မ ာ်ားအာ်ားလို်ားံ ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီ်ားစီ်ားသည့္အခါ
ဆန္်ားစစ္ျခင္်ား

အစီအရင္ခံစာကိို စာရြကစ
္ ာတန္်ားအျပည့္အစံိုျဖင့္လည္်ားေကာင္်ား၊

ဒီဂ စ္တယ္ပိုစ
ံ ံျဖင့္လည္်ားေကာင္်ား ဦ်ားစီ်ားဌာနမ သတ္မတ္ေပ်ားထာ်ားသည့္ ဝန္ေဆာင္ခေပ်ားသြင်ား္ ေစ၍ ဦ်ားစီ်ားဌာနသိ႔ို
တင္သြင္်ားရမည္။
ေကာ္မတီသည္ ပတ္ဝန္်ားက င္ထိခက
ိို ္မႈ ဆန္်ားစစ္ျခင္်ားအစီအရင္ခံစာကိို ဦ်ားစီ်ားဌာနသိ႔ို တင္သြင္်ားၿပီ်ား ၁၅
ရက္ အတြင်ား္ လူမအ
ႈ ဖြ႕အစည္်ား၊ စီမံကန
ိ ္်ားေၾကာင့္ထိခက
ိို ခ
္ ံစာ်ားရသူမ ာ်ား၊ သက္ဆိိုင္ရာအစိို်ားရအဖြ႕အစည္်ားမ ာ်ား၊
ေဒသခံ

လူမႈအဖြ႕အစည္်ားမ ာ်ားဳႏင့္ အျခာ်ားအက ိ ်ားသက္ဆိိုင္သမ
ူ ာ်ားသိရဳႏိ
ိ ိုင္ရန္ ထိုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရမည္။

ေကာ္မတီသည္

ပတ္ဝန္်ားက င္ထိခိိုကမ
္ ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားအစီအရင္ခစ
ံ ာကိို

ထင္ျမင္သို်ားံ သပ္ခ က္ဳႏင့္

အႀကံျပ ေထာက္ခ က္ရယူရန္ပတ္ဝန္်ားက င္ထခ
ိ ိိုကမ
္ ႈဆန္်ားစစ္ျခင္်ားအစီအရင္ခံစာစီစစ္သို်ားံ သပ္ေရ်ားအဖြ႕ထံတင္ျ
ပရမည္။
စီမံကိန်ား္ အဆိိုျပ သိုက ပတ္ဝန္်ားက င္ထခ
ိ ိိုက္မႈ ဆန္်ားစစ္ျခင္်ား အစီအရင္ခံစာကိို တင္ျပရင္်ားလင္်ားဳႏိိုင္ရန္
ေကာ္မတီသည္

အမ ိ ်ားသာ်ားအဆင့္ဳႏင့္ ျပည္နယ္/တိင္းေဒသႀကီး/ေဒသဆိင္ရာအဆင့္ ျပည္သလထႏွင့္

ေတြ႕ဆံ အႀကံဥာဏ္ရယျခင္း အစည္းအေဝးမ်ားျပ်ဳလပ္ရန္ စီစဥ္ေပးရမည္။ ေကာ္မတီသည္ ေနာက္ဆံး
ဆံျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိင္ရန္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းအစီအရင္ခံစာစီစစ္သးသပ္
ံ
ေရးအဖြ႕ြဲ မွေပးပိ႔မႈ
မ်ားအပါအဝင္

အားလံး

ေသာ

ထင္ျမင္သသပ္
ံ
ခ်က္ႏွင့္

အႀကံျပ်ဳခ်က္မ်ားကိ

စစည္း၍

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါမည္။
ေကာ္မတီသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္း အစီအရင္ခံစာကိ လက္ခံရရိွၿပီး ရက္ေပါင္း ၉ဝ
အတြင္း

ယင္း၏အၿပီးသတ္

ဆံျဖတ္ခ်က္ကိ

ျဖန္႔ေဝရမည္။

အမ်ားျပည္သႏွင့္

တိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

လပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီအရင္ခံစာ ထတ္ေဖာ္ေၾကာျငာျခင္းႏွင့္
သံးသပ္ျခင္းလပ္ငန္းစဥ္ၿပီးေျမာက္ ေရးအတြက္ ကန္က်စရိတအ
္ ားလံးကိ စီမက
ံ ိန္းအဆိျပ်ဳသက က်ခံရမည္။
အစီအရင္ခံစာကိ သံးသပ္စစ
ီ စ္မႈအေပၚ မတည္၍ ေကာ္မတီသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိင္ရာ
လိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္မႈ သက္ေသခံလက္မတ
ွ ္ထတ္ ေပးျခင္း (သိ႔မဟတ္) အစီအရင္ခစ
ံ ာကိ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း

အက်ိ်ဳးအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္အတ စီမက
ံ ိနး္ အဆိျပ်ဳသ ထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ယင္းဆံျဖတ္ခ်က္ကိ
အမ်ားျပည္သသိရွရ
ိ န္ ထတ္ျပန္ေၾကျငာရမည္။
ေအာက္ပသည္
ံ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္း

အစီအရင္ခစ
ံ ာကိ

စီစစ္သးသပ္
ံ
ျခင္းလပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပံ(၅.၂.၃.၁) ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ က္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္းအစီအရင္ခစ
ံ ာကိအတည္ျပ်ဳျခင္း

အႏွစ္ခ််ဳပ္အားျဖင့္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီအရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မႈ
ဆန္းစစ္ ျခင္းအစီအရင္ခစ
ံ ာမ်ား သေဘာတခြင့ျ္ ပ်ဳျခင္းလပ္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ််ဳပက
္ ိ ေအာက္ပါဇယားတြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား

(၅.၂.၃.၁)

ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းအစီအရင္ခစ
ံ ာႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ထခ
ိ က္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ျခင္း

အစီအရင္ခစ
ံ ာမ်ား သေဘာတခြင့ျ္ ပ်ဳျခင္းလပ္ငန္းစဥ္f
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ကမၸဏီအေနျဖင့္အထက္ေဖၚျပပါသယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္သမ
ိ ္းးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ
ထတ္ျပန္ထားေသာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာဥပေဒ၊

ေလးစားစြာလိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

နည္းဥပေဒ၊

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ

၅ . ၃။ ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးစံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ း္ မ်ား
စီမံကိနး္ လပ္ငန္းမ်ား လပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလထ အရည္အေသြး၊
ေရ၏ အပခ်ိန္ႏွင့ေ
္ ရအရည္အေသြးကိ အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ သတ္မတ
ွ ္ေပးေသာ္လည္း လပ္ငန္းတည္
ေဆာက္ျခင္ းႏွင့္ လပ္ငန္း လည္ပတ္သည့္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္လးတြ
ံ င္ အသံႏွင့္ တန္ခါမႈ စံခ်ိန္စံညန
ႊ ္းမ်ားကိ
သတ္မွတေ
္ ပးထားျခင္း

မရိွပါ။

ေကာ္မတီသည္

ဥပမာ-

အာရွဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးဘဏ္ႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိင္ရာေငြေၾကးရန္ပေငြ
ံ အဖြ႕ြဲ စသည့္ကမၻာသိပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာအရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ကိ သေဘာေပါက္လက္
ိ နာရန္ႏွင့္ လိက္နာေစာင့္ထိနး္ ရန္ အႀကံျပ်ဳ ေထာက္ခထ
ံ ားပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စအစိးရအဖြြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ သေဘာတညီခ်က္ျဖင္ ့ေအာက္ပါ
ပတ္ဝန္း က်င္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညန
ႊ ္းမ်ားကိ သတ္မတ
ွ ္ႏိင္သည္။-

ျမစ္၊

ေခ်ာင္း၊

တးေျမာင္း၊

စိမ့စ
္ မ္းအင္းအိင္၊ႏြံေတာ၊

ေရကန္၊

ေရေလွာင္တမံႏွင့္

အမ်ားျပည္သမ်ားဆိင္ရာ အျခားကန္းတြင္းေရ ရရိွႏိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံးခ်မႈအလိက္ ဆီေလ်ာ္သည့္
ေျမေပၚေရအရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊
- ပင္လယ္ကမ္းရိးတန္းႏွင့္ ျမစ္ဝေဒသမ်ားအတြက္ ေရ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊနး္ မ်ား၊
- ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊနး္ မ်ား
- ေလထအရည္အေသြးစံခ်ိနစ
္ ံညႊန္းမ်ား၊
- အသံႏွင့္ တန္ခါမႈ စံခ်ိန္စည
ံ ႊန္းမ်ား၊
- ထတ္လတ
ႊ အ
္ ခိးအေငြ႕စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊
- စြန္႕ထတ္အရည္ စံခ်ိန္စည
ံ န
ႊ ္းမ်ား၊
- စြန္႕ထတ္အစိင္အခြဲ စံခ်ိန္စည
ံ ႊန္းမ်ား
-

ျပည္ေထာင္စ

အစိးရအဖြ႕ြဲ က

သတ္မတ
ွ ္ထားေသာ

အျခားပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား တိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေကာ္မတီသည္
ေအာက္ပါဇယား
အရည္အေသြးစံႏႈနး္

စက္ရမ်ားမွ
ံ

စြန႔ပ
္ စ္ေရ၏

အရည္အေသြး

စံခ်ိနစ
္ ံညႊန္းကိစဥ္းစားရာတြင္

အတိင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မတ
ွ ္ထားေသာ စက္မလ
ႈ ပ္ငန္းမ်ားမွ စြန႔ပ
္ စ္ေရ
(ေအာက္တဘာ၊၂ဝ၁၃)ကိ
ိ
သေဘာတရန္ ေတာင္းဆိထားျခင္း မရိွပါ။ သိ႔ေသာ္

စက္ရအလ
ံ
ပ္ရအားလံ
ံ
းသည္

မိမိတ႔စ
ိ က္ရမွ
ံ

အညစ္အေၾကးစြန႔ထ
္ တ္မလ
ႈ က္မတ
ွ ္ရရိွရန္

ထြက္ရွေ
ိ သာ

ဤစံႏႈန္းကိလိက္နာၾက

စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္

ရပါသည္။

ဤစီမက
ံ ိန္းတြင္

စီမံကိနး္ အဆိျပ်ဳသသည္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ အရည္အေသြးစံႏႈနး္ မ်ားအတိင္း လိက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ေကာ္မတီမွ

အမ်ိ်ဳးသားစြန႔ပ
္ စ္ေရ

အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းကိ

သေဘာတလက္ခံ

လိက္ပါက

စီမံကိနး္ အဆိျပ်ဳသသည္ ၄င္း၏ စံညႊနး္ ကိန္းမ်ားကိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါမည္။

ဇယား

(၅.၃.၁)

စက္မလ
ႈ ပ္ငန္းမ်ားမွ

စြန႔ထ
္ တ္မစ
ႈ ႏ
ံ န
ႈ း္

အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာ

အရည္အေသြး

(ထတ္လတ
ႊ မ
္ )ႈ လမ္းညႊနခ
္ ်က္

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။ ဇီဝမ်ိ်ဳးစံမ်ိ်ဳးကြမ
ြဲ ်ားႏွင့္ ထိခက္
ိ ပ်က္စးီ လြယေ
္ သာေနရာမ်ား
ျမန္မာႏိင္ငံရွိ ဇီဝမ်ိ်ဳးစံမ်ိ်ဳးကြမ
ြဲ ်ားႏွင့္ ထိခက္
ိ ပ်က္စီးလြယေ
္ သာ ေနရာတိ႔ကိ ေတာရိင္းတိရစ
ိ ာၦန္ႏွင့္
သဘာဝ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္ ႏိင္ငအ
့ ဆင့္ ဇီဝမ်ိ်ဳးကြြဲ
မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လပ္ငန္းစီမခ
ံ ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္မတ
ွ ္ျပဌာန္းကာကြယထ
္ ားပါသည္။
ေတာရိင္းတိရစ
ိ ာၦနႏ
္ ွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယေ
္ ရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားထိနး္ သိမး္ ေရးဥပေဒ
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္နယ္ေျမမ်ားထေထာင္ေရးအတြက္

ဆက္စပ္သည့္မဝါဒကိ

၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္းက်င္မဝါဒတါင္ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ိ်ဳးသားဥယ်ာဥ္၊
ေတာရိင္းတိရိစာၦန္ႀကိ်ဳးဝိင္း ႏွင့္ ေဘးမြဲ့ေတာကြနယ
္ က္ထေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေတာရိင္တိရိစာၦန္ စီမံခန္႔ခြြဲမႈကိ

ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရယ
ြ ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ အျခားရည္မန
ွ ္းခ်က္မွာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ ပမာဏကိ
ပထမအဆင့္တြင္

ျမန္မာႏိင္ငံဧရိယာ၏

၅%ႏွင့္ေနာက္ဆးံ

အဆင့္တင
ြ ္

၁ဝ%

ထိ

တိးျမွင့သ
္ တ္မတ
ွ ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၄ခႏွစ္က

ျပဌာန္းခြဲ့ေသာ

သဘာဝနယ္ေျမမ်ား

ေတာရိင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္

ထိန္းသိမး္ ေရးဥပေဒမွာ

အကာအကြယ္ေပးရန္

အျပင္

ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသမ်ားရန္မွ

ထိ္န္းသိမ္း
ကာကြယ္ႏိင္ရန္

သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္

ေတာရိင္းတိရစ
ိ ာၦန္ႏွင့္
ကာကြယရ
္ မည့္
အတြက္

ယင္းတိ႔၏

ေနရာမ်ားကိ

နယ္ေျမမ်ားထေထာင္ေပးရန္ႏွင့္

ျပစ္ဒဏ္မ်ားသတ္မတ
ွ ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒ၏ အဓိကရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ားမွာ အစိးရ၏ ေတာရိင္းတိရစ
ိ ာၦန္ အကာအကြယ္ေပးေရးမဝါဒကိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊

သဘာဝနယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းကာ

ကြယ္ရန္ႏွင့္

မ်ိ်ဳးသန္းေပ်ာက္ကယ
ြ ္မည့္

မ်ိ်ဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတိ႔၏ ေန၇ာမ်ားကိ ကာကြယ္ေပးရန္ စသည္တ႔ျိ ဖစ္ပါ သည္။
ဥပေဒ၏ အပိဒ္ (၇) အရ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားကိ ေအာက္ပါအတိင္း သတ္မတ
ွ ထ
္ ားပါသည္။
(က) သိပၸံႀကိ်ဳးဝိင္း
(ခ) အမ်ိ်ဳးသားဥယ်ာဥ္
(ဂ) သဘာဝႀကိ်ဳးဝိင္း
(ဃ) ေတာရိင္တိရိစာၦန္ေဘးမြဲ့ေတာ
(င) ဘမိ - ရပ ထျခားႀကိ်ဳးဝိင္း
(စ) ဝန္ႀကီးကသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အျခားသဘာဝႀကိ်ဳးဝိင္း
ဥပေဒ၏

အပိဒ္

(၁၅)

အရ

ထိနး္ သိမး္ ကာကြယ္ရမည့္

မ်ိ်ဳးစိတမ
္ ်ားကိ

သတ္မွတထ
္ ားပါသည္။
(က) လံးဝကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရိင္းတိရိစာၦန္မ်ိ်ဳးစိတ္မ်ား
(ခ) သာမန္ကာကြယထ
္ ားသည့္ ေတာရိင္းတိရိစာၦန္မ်ိ်ဳးစိတ္မ်ား
(ဂ) ရာသီအလိက္ကာကြယထ
္ ားသည့္ ေတာရိင္းတိရိစာၦန္မ်ိ်ဳးစိတ္မ်ား

ေအာက္ပါအတိင္း

ျမန္မာႏိင္ငံသည္
ေနရင္းေဒသ

မ်ိ်ဳးသန္းေပ်ာက္ကြယေ
္ တာ့မည့္ေနရင္းေဒသ

အပင္မ်ိ်ဳးစိတ္မ်ား

ေတာရိင္းတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္

ႏိင္ငံတကာကန္သယ
ြ ္မႈဆင္
ိ ရာသေဘာတညီခ်က္ႏွင့္

ႏိင္ငတ
ံ ကာ

အေရးႀကီးစိမ့ေ
္ ျမဆိင္ရာ Ramsar သေဘာတညီခ်က္တ႔၏
ိ စာခ််ဳပ္ဝင္ႏိင္ငံလည္းျဖစ္ပါသည္။
ႏိင္ငအ
ံ ဆင့္ဇဝ
ီ မ်ိ်ဳးကြမ
ြဲ ဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လပ္ငန္းစီမခ
ံ ်က္
ႏိင္ငအ
ံ ဆင့္ ဇီဝမ်ိ်ဳးကြမ
ြဲ ဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လပ္ငန္းစီမံခ်က္ကိ ၂ဝ၁၂ ခႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္
အစိးရအဖြ႕ြဲ

အစည္းအေဝးက

အတည္ျပ်ဳခ်မွတ္ခသ
ြဲ့ ည္။

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာတြင္

ေအာက္ပါ

မဟာဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္ခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ ပါဝင္ပါသည္။
- ဦးစားေပးထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ေနရာမ်ား၌ ထိ္န္းသိမ္းကာကြယ္ရန္
- အျခားေသာ မဝါဒ က႑မ်ားတြင္ ဇီဝမ်ိ်ဳးစံမ်ိ်ဳးကြမ
ြဲ ်ားကိပါ ထည့္သြငး္ စဥ္းစားျခင္း
- ဦးစားေပး မ်ိ်ဳးစိတ္မ်ားအတြက္ ထိ္န္းသိမး္ ကာကြယ္ရမည့္လပ္ငန္းမ်ားကိ အဓိကထား အေကာင္အထည္
ေဖၚျခင္း
- ျပည္တြငး္ မွ အစိးရမဟတ္ေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆင္
ိ ရာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ားကိ ပံ့ပးက
ိ ညီျခင္း
-

ျမန္မာႏိင္ငံအတြင္း

ထိ္န္းသိမ္းေရးဆိင္ရာ

ရင္ႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ

မ်ားျပ်ဳလပ္ရန္အတြက္

လိအပ္ခ်က္မ်ား

ဖန္တီးေပးျခင္း
- ေဒသတြင္းႏွင့္ ေဒသျပင္ပ စိက္ပ်ိ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလပ္ငန္းဇီဝမ်ိ်ဳးစံမ်ိ်ဳးကြမ
ြဲ ်ားထိနး္ သိမ္းကာကြယ္
ျခင္းႏွင့္ မ်ိ်ဳးရိးဗီဇအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံအပ္ခ််ဳပ္ေရးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိျမွင့္တင္ျခင္း
- ႏိင္ငအ
ံ ဆင္ဇ
့ ဝ
ီ လံျခံ်ဳေရးမေဘာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလပ္ငန္းစဥ္ကိ သြကလ
္ က္ျမန္ဆန္ေစျခင္း
- က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မ်ိ်ဳးစိတ္မ်ားကိ စီမံခန္႔ခြြဲရန္ ပမာဏလပ္ငန္းမ်ားကိ တိးျမွင့ေ
္ ဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
- ပတ္ဝန္းက်င္ထ္န
ိ ္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မဆ
ႈ န္းစစ္ခ်က္ ဥပေဒျပ်ဳေရး လပ္ငန္းစဥ္
လြယ္ကေခ်ာေမြ႕ေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း
- ဇီဝမ်ိ်ဳးကြထ
ြဲ ိနး္ သိမး္ ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သယ
ြ ္ေရး ပညာေရး ႏွင့္ ျပည္သလထသိရွလ
ိ ာေစေရးတိးျမွင့္
ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းတိ႔ျဖစ္သည္။

၅ . ၃ . ၂။ လပ္ငန္းခြငက
္ ်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွငေ
္ ရး
အလပ္ခ်ိန္၊ အလပ္လပ္ရက္၊ အခ်ိန္ပိ၊ က်န္းမာေရးႏ်င့္ ေဘးကင္းလံျခံ်ဳေရး လပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ၁၉၅၁ ခႏွစ္ စက္ရအလ
ံ
ပ္ရံ အက္ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါသည္။ အက်ဥ္းခ််ဳပ္မွာ
ေအာက္ပါအတိင္းျဖစ္ ပါသည္။
- အလပ္ခ်ိန္ - ပံမွန္အလပ္ခ်ိန္မွာ ၁ ရက္ ၈ နာရီျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံး တပတ္ ၄၈ နာရီျဖစ္ပါသည္။ ၅
နာရီ ဆက္တက္
ိ အလပ္လပ္ၿပီးပါက မိနစ္ ၃ဝ နားခြင့ရ
္ ိွရပါသည္။
- အလပ္လပ္ရက္ - တပတ္လပ္လပ္ရက္ ၆ ရက္ရွရ
ိ ပါမည္။ (အစိးရဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၅
ရက္ျဖစ္သည္)
- အခ်ိန္ပိ - အခ်ိန္ပဆင္
ိ
းခြင့ျ္ ပ်ဳပါသည္။ အခ်ိနပ
္ ိလပ္ခမွာ သာမန္လပ္ခ၏ ၂ ဆ ျဖစ္ပါသည္။
-

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္

အေထာက္အကပစၥည္းမ်ား

က်န္းမာေရး

အႏၱရာယ္ရွပ
ိ စၥည္းမ်ားႏွင့္

-

အလပ္ရွငသ
္ ည္

ပတ္ဝန္းက်င္အင္အားစမ်ားႏွင့္

ရပ္ပိင္းဆိင္ရာ
စပ္လ်ဥ္း၍

အလပ္သမားအား လပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ မွ ကာကြယ္ရန္တာဝန္ရွသ
ိ ည္။
-

အလပ္ရွငသ
္ ည္

ခန္႔ထားေသာ

လပ္သားအင္အားအေရအတြက္ေပၚမတည္၍

အျခားအခြင့အ
္ ေရးမ်ားေပး ရန္ တာဝန္ရွသ
ိ ည္။
၁၉၂၃ခႏွစ္၊

၁၉၅၁ ခႏွစ္၊ ခြင့ရ
္ က္ႏွင့္ ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၄ခႏွစ္၊ လမႈဖလံေရးအက္ဥပေဒႏွင့္
အလပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး

အက္ဥပေဒမ်ာဒႏွင့္အညီ

အလပ္သမားမ်ားသည္

အျခားခံစားခြင့မ
္ ်ားကိလည္း ရရိွေစႏိင္သည္။

၅ . ၃ . ၃။ အျခားပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာဆက္စပ္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိင္ငံအတြင္း

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္

ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကိ ေအာက္ပါအတိင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဆက္စပ္သည့္ျပဌာန္းၿပီးမဝါဒမ်ား၊

ဇယား (၅.၃.၃.၁) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ဆ
့ က္စပ္သည့္ ျမန္မာႏိင္ငမ
ံ ဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား
က႑

ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား

ပတ္၀န္းက်င္

ႏိင္ငံအဆင့္ပတ္၀န္းက်င္ မ၀ါဒ၊ ၁၉၉၄ ႏွစ္

ဘ႑ာေရးႏွင့အ
္ ခြန္

ျမန္မာအာမခံဥပေဒ၊ ၁၉၉၃ႏွစ္
ႏိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပျိ ပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြ႔ြဲ
(ျမန္မာႏိင္ငံဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားဥပေဒကိ
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၄)

သစ္ေတာ

ေတာရိင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္
သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရး
ဥပေဒ၊ ၁၉၉၄ ႏွစ္
သစ္ေတာဥပေဒ၊ ၁၉၉၂ ႏွစ္

က်န္းမာေရး

အမ််ဳိးသားအစားအစာ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၇ ႏွစ္
တိင္းရင္းေဆး ဥပေဒ၊ ၁၉၉၈ ႏွစ္
ကစက္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ််ဳပ္ေရး ဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ႏွစ္
အမ််ဳိးသားေဆး၀ါး ဥပေဒ၊ ၁၉၉၂ ႏွစ္
ျပည္ေထာင္စသမၼတျမန္မာႏိင္ငံ ျပည္သ႔က်န္းမာေရးဥပေဒ၊ ၁၉၇၂ ႏွစ္

သတ်ဳ

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒႏွစ္၊ နည္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ႏွစ္
ျမန္မာ့ပလြဲ ဥပေဒ၊ ၁၉၉၅ ႏွစ္
ျမန္မာ့သတ်ဳတြင္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၄ ႏွစ္
ဆားလပ္ငန္းဥပေဒ၊ ၁၉၉၂ ႏွစ္
ေျမယာသိမ္းဆီးေရ(သတ်ဳ)အက္ ဥပေဒ၊ ၁၈၈၅ ႏွစ္

၅ . ၃ . ၄။ ျမန္မာႏိင္င၏
ံ ႏိင္ငတ
ံ ကာကတိကဝတ္မ်ား
ျမန္မာႏိင္ငံသည္

အဖြ႕ြဲ ဝင္အေနျဖင့္

ေအာက္ပါႏိင္ငတ
ံ ကာႏွင့္

နားလည္မႈ စာခၽြနလ
္ ႊာကိ ပါဝင္လက္မတ
ွ ္ေရးထိးခြဲ့ပါသည္။
Plant Protection Agreement for the Southeast Asia and Pacific Region;

ေဒသတြင္းပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာ

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။ အျပည္ျပည္ဆင္
ိ ရာစံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ း္ မ်ား
အိမ္ရွင္ႏိင္ငံ၏

က်င့္သးေနေသာ
ံ

ဥပေဒမ်ားအျပင္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခက္
ိ မႈဆန္းစစ္ျခင္း

အစီအရင္ခံစာမွ လပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ေသာ ဆိးက်ိ်ဳးမ်ားႏွင့္ သက္သာေစႏိင္သည့္
အစီအစဥ္မ်ားကိ

ေအာက္

ေဖာ္ျပပါ

အျပည္ျပည္ဆိင္ရာ

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္

မီျွ ငမ္းကိးကား၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

-IFC ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္ခ်က္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား PS (2012)

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ

-လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းအတြက္

အသံးျပ်ဳအတြက္

အသံးျပ်ဳႏိင္မည့္

EHS

အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္အပါအဝင္ ကမၻာ့ဘဏ္အပ္စ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

၅ . ၃ . ၅. ၁။ အျပည္ျပည္ဆင္
ိ ရာ ေငြေၾကးရန္ပေငြ
ံ အဖြ႕ြဲ ၏ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ း္ (IFC’s PS)
ကမၻာ့ဘဏ္အပ္စဝင္ျဖစ္ေသာ

WB
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

လမႈေရးစဥ္ဆက္မျပတ္

အျပည္ျပည္ဆင္
ိ ရာ
ဖြ႕ံ ၿဖိ်ဳးမႈ

၂ဝ၁၂

ေငြေၾကးရန္ပေငြ
ံ အဖြ႕ြဲ

အတြက္

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

IFC

မွ

လမႈေရး

အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြြဲ ရမည့္ ကာယကံရွင္တ႔၏
ိ တာဝန္မ်ားကိ အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ထားသည္
ိ
့ IFC ၏
ေဆာင္ရက
ြ ္မစ
ႈ ံခ်ိန္စံညန
ႊ ္းမ်ား (PS) ကိ ထတ္ေဝခြဲ့ပါသည္။

IFC

မွရင္းႏွီးျမွ်ဳပ္ႏွ့ထားသည့္

ထိခိက္နစ္နာမႈ

အတိင္းအတာကိ

စီမံကိန္းေၾကာင့္
သိရိွႏိင္ရန္

ေပၚေပါက္လာႏိင္မည့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အႏၱရာယ္ႏွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လမႈေရး

ထိခိက္နစ္နာမႈ အမ်ိ်ဳးအစားခြျြဲ ခားသည့္ နည္းလမ္းကိ အသံျပ်ဳသာြ းမည္ျဖစ္သည္အမ်ိ်ဳးအစား A -

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လမႈေရးအေပၚ ထးထးျခားျခားဆိးက်ိ်ဳးသက္ေရာက္ေစမည့္

(သိ႔မဟတ္)
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမႈေရးကိ ေထြျပားေစၿပီး ပ်က္ယြငး္ သြားေစမည့္ မႀကံ်ဳစဖးသည့္
ထိခိက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္အ လားအလာရိွသည့္ လပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ား။
B

အမ်ိ်ဳးအစား

-

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

လမႈေရးအေပၚ

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ

ဆိးက်ိ်ဳးသက္ေရာက္ေစမည့္
(သိ႔မဟတ္) ပမာဏအားျဖင့္နည္း၍ ေနရာအားျဖင့္ သတ္မ်တ္ထားၿပီး ထိခိက္မႈကိ
တံ႔ျပန္ကစားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသင့္ရွေ
ိ နသည့္ လပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ား
အမိ််ဳးအစား C - ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမႈေရးအေပၚထိခက္
ိ မႈ အႏၱရာယ္အနည္းငယ္ (သိ႔မဟတ္)
လံးဝမျဖစ္ေပၚေစမည့္ လပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ား
IFCသည္

PS

မ်ားကိ

(၈)

ပိင္းခြျြဲ ခားထားၿပီး

ယင္းတိ႔မွာ

အႏၱရာယ္ႏွင့္

ထိခက္
ိ မက
ႈ ိ

သတ္မွတႏ
္ ိင္ရန္ႏွင့္
စီးပြားေရးလပ္ငန္းကိ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ လပ္ေဆာင္ႏိင္ရန္အတြက္ ေရွာင္ရန္/ေဆာင္ရန္/စီမံခန္႔ခြြဲရန္

ေထာက္ကေပးမည့္အခ်က္မ်ားကိပါ

IFC’s

အေနျဖင့္

PS

ေအာက္ပါအတိင္း

ေဖာ္ျပေပးသြားမည္

ျဖစ္ပါသည္။

PS 1

:

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမႈေရး အႏၱရာယ္ႏ်င့္ ထိခက္
ိ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ
အကြဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း

PS 2

:

အလပ္သမားႏွင့္ လပ္ငန္းခြငအ
္ ေျခအေန

PS 3

:

အရင္းအျမစ္စမ
ြ ္းရည္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ျခင္း

PS 4

:

လမ်ိ်ဳးစက်န္းမာေရး၊ လံၿခံ်ဳေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး

PS 5

:

ေျမယာသိမး္ ယျခင္းႏွင့္ အဓမၼျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း

PS 6

:

ဇီဝမ်ိ်ဳးစံမ်ိ်ဳးကြထ
ြဲ ိန္းသိမး္ ေရးႏွင့္

သက္ရွသ
ိ ဘာဝ

အရင္းအျမစ္မ်ားကိ

ေရရွည္တည္တံ့
ေအာင္ စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း

PS 7

:

ေဒသခံတိင္းရင္းသားမ်ား

PS 8

:

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၏

IFC’s PS မ်ား၏ ဆိလိရင္းကိ လိက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ႏိင္ေစျခင္းအလိ႔ငွာ လမ္းညႊန္မွတစ
္ မ်ားျဖင့္
တစ္ချခင္းအလိက္ ေအာက္ပါအတိင္း အတိခ််ဳပ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္-

PS 1

: ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမႈေရးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိခက္
ိ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကိ အကြဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္

စီမခ
ံ န္႔ချြြဲ ခင္း။

အေျခခံသေဘာတရားမွာ

လမႈေရးလပ္ေဆာင္

ခ်က္မ်ား

စီမံကိန္းသက္တန္းတေလ်ာက္

စီမံခန္႔ခြဲြေရး၏

အေရးပါမႈကိ

ေဖာ္ျပသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
ကာယကံရွင္အေနျဖင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမႈေရး အကြဲျဖတ္မႈ နည္းလမ္းကိ က်င့္သးကာ
ံ
သဘာဝတရားႏွင့္ လပ္ငန္းပမာဏမွ်တၿပီး
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

လမႈေရးထိခက္
ိ နစ္နာမႈ

အဆင့္ႏွင့္

အခ်ိ်ဳးညီေစမည့္

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လမႈေရးစီမခ
ံ န္႔ခြဲြျခင္းစနစ္ (ESMS) ကိထိန္းသိမ္းလိက္နာရန္ တိက္တြန္းထားပါသည္။ PS

1 ၏ရည္ရြယခ
္ ်က္မွာ- လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းေၾကာင့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လမႈေရးအႏၱရာယ္ႏွင့္ထိခက္
ိ ႏိင္မႈကိ ေဖာ္ထတ္ၿပီး
ခ်င့္ခ်ိန္တက
ြ ္ခ်က္ရန္ႏွင့္ သတ္မတ
ွ ္ရန္

- အႏၱရာယ္ႏွင့္ထိခက္
ိ မႈမ်ားကိ ႀကိ်ဳတင္တက
ြ ္ခ်က္ဆ၍ ေရွာင္ရာွ းႏိင္ရန္ အႏၱရာယ္အႀကီး/အေသး
အလိက္
သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား က်င့္သးရန္
ံ
(သိ႔မဟတ္) ေရွာင္လြဲ၍
ႊ မရပ္က ထိခက္
ိ မႈ
အနည္းဆံးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္

ထိခက္
ိ မႈ

အၾကြင္းအက်န္မ်ားအတြက္

ခံစားရသအလပ္သမားမ်ား၊

ထိခိက္သည့္
လ႕အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
- ကာယကံရွငသ
္ ည္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြြဲသည့္ နည္းစနစ္ျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမႈေရးလပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားကိ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္

- ထိခက္
ိ ခသ
ံ ားရသည့္ လ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းႏွင့္ ျပင္ပစီမက
ံ န
ိ ္းႏွင့္ သက္ဆင္
ိ သမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကိ
အသိအမွတ္ျပ်ဳတန္႔ျပန္ေပးၿပီး ဆီေလ်ာ္စြာ စီမံခန္႔ခြြဲေပးရန္

- လပ္ငန္းစီမလ
ံ ည္ပတ္ေနစဥ္ကာလတေလ်ာက္ လ႔အဖြ႕ြဲ အစည္းကိ ထိခကပ်က္
ိ
စးီ ေစသည့္
လပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ယင္းတိ႔ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ႏိင္ရန္ လံေလာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
အေထာက္အကေပးရန္

- သက္ဆိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမႈေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ထတ္ေဖာ္ေျပာျပ၍
သတင္းျဖန္႔ေပးရန္

PS 2

:

အလပ္သမားႏွင့္ လပ္ငန္းခြငအ
္ ေျခအေန။ ။ အေျခခံသေဘာတရားမွာ စီပာြ းေရးဖြ႕ံ ၿဖိ်ဳးတိး

တက္မႈရရိွရန္အတြက္ အလပ္အကိင္ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြတးပြ
ိ ားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လပ္သား
မ်ား၏ အေျခခံရပိင္ခင
ြ ့မ
္ ်ားကိ အကာအကြယေ
္ ပးရန္ အခ်က္ကိပါထည့္သြင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ေဖာ္ ထားပါ
သည္။

PS 2 ၏ရည္ရက
ြ ္ခ်က္မွာ

-

လပ္သားမ်ားပားေကာင္းမြနစ
္ ြာဆက္ဆံျခင္း၊ လပ္သားမ်ားအၾကား ခြြဲျခားမႈမရိွဘြဲ သာတညီမွ်အခြင့္

အေရးေပးရန္

စီမံအပ္ခ််ဳပသ
္ ႏွင့္ လပ္သားမ်ားအၾကား ရင္ႏွီးကၽြမး္ ဝင္ေသာဆက္ဆေ
ံ ရးကိ က်င့္သးၿပီ
ံ း

-

ထိန္းသိမ္း ျမွင့တ
္ င္ရန္

-

ႏိင္င၏
ံ အလပ္ခန္႔ထားေရးကိ အလပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

-

လပ္သားမ်ားကိ

အားႏြ႕ြဲ ေသာ

အကာအကြယ္ေပးရန္၊

အမ်ိ်ဳးအစားျဖစ္သည့္

ျပင္ပအဖြ႕ြဲ မွသြင္းေပးထားေသာ

လပ္သားမ်ားဆိရာတြင္

ကေလးငယ္မ်ား၊

လပ္သားမ်ားႏွင့္

ကာယကံရွင္၏

လပ္သားအပ္စထြဲမွ

ေရြ႕ေျပာင္းလပ္သားမ်ား၊
အေထာက္အကျပ်ဳအဖြ႕ြဲ မွ

လပ္သားမ်ားပါဝင္ပါသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး

-

က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စံသည့္

လပ္ငန္းခြငက
္ ိ

ဖန္တးီ ေပးၿပီး

လပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိဂရစိက္ကာ အဓၶမေစခိင္မမ
ႈ ွေရွာင္ၾကဥ္ရန္

PS 3

:

အရင္းအျမစ္စမ
ြ း္ရည္ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈကာကြယျ္ ခင္း

အေျခခံသေဘာတရားမွာ စီပာြ းေရးလပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိးပြားလာၿပီး ၿမိ်ဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းလာသည္ႏွင္ ့
အမွ် ေလထ၊ ေရထ၊ ေျမထ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္ျမင့္မားလာကာ အကန္႔အသတ္ရွေ
ိ သာ အရင္းအျမစ္သးစြ
ံ ြဲ
လြန္းျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအႏွ႔ံ၊ နယ္ေျမအႏွံ႔၊ ကမၻာအႏွ႔ံ လသားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထိခိက္ေစမႈမ်ားျဖစ္
ေပၚလာႏိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ထိ႔ေၾကာင့္ PS 3 ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-

စီမံကိနး္ လပ္ငန္းေဆာငါရြကခ
္ ်က္မ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္ (သိ႔) နည္းပါးေစရန္

-

အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ေရရွညတ
္ ည္တံ့ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ သံးစြရ
ြဲ န္ (စြမး္ အင္ႏွင့္
ေရအပါအဝင္)
လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းႏွင့္

-

ဆက္စပ္ေနေသာမွန္လအိ
ံ မအ
္ ာနိသင္ျဖစ္ေပၚေစေသာဓါတ္ေငြ႕

(GHG) ထတ္လႊင့ျ္ ခင္းကိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္
PS 4

:

လမ်ိ်ဳးစက်န္းမာေရး

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရးႏွင့္

အကာအကြယေ
္ ပးေရး။

အေျခခံသေဘာတရားမွာ လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းကရိယာမ်ားႏွင့္ အေျခ
ခံအေဆာက္အဦးမ်ားေၾကာင့္ လ႕အဖြြဲ႕အစည္းတြင္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ထိခက္
ိ မႈျဖစ္ေစႏိင္သည္ဟ ဆိလိပါသည္။

PS 4 ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-

လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းသက္တန္း၏

-

ကာလတေလ်ာက္

ပံမွန္လည္ပတ္ခ်ိန္ႏွင့္

လ႕အဖြ႕ြဲ အစည္း၏

က်န္းမာေရးႏွင့္

ပံမွန္လည္ပတ္ခ်ိန္မဟတ္သည့္

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိးက်ိ်ဳးမ်ား

မျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိ်ဳတင္တက
ြ ဆ
္ ၍ေရွာင္ရွားရန္
-

ပဂ်ဳိလႏ
္ ွင့္

ပစၥည္းမ်ားအား

ေဘးဆီးကာရန္ျပ်ဳေပးရာတြင္

သက္ဆိင္ရာလ႕အခြင့အ
္ ေရးသေဘာ တရားအရလည္းေကာင္း၊ ထိခက္
ိ ခံရသည့္ လ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းအတြက္
(သိ႔)

အႏၱရာယ္မလ
ွ တ
ြ ္ကင္းရန္

နည္းပါးေစရန္

ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း

ေသခ်ာစြာစီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးရန္

PS 5

:

ေျမယာသိမး္ ယျခင္းႏွင့္ အဓၶမျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း။

အေျခခံသေဘာတရားမွာ
ေျမအသံးခ်မႈကိ

လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းႏွင့္

ကန္႔သတ္ျခင္းတိ႔ေၾကာင့္

ဆက္စပ္ေနေသာေျမကိ

ထိေျမကိသံးစြေ
ြဲ နေသာ

လ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းႏွင့္

သိမ္းယျခင္းႏွင့္
ပဂ်ဳလ
ိ ္အေပၚ

ဆိးက်ိ်ဳးကိျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိ႔ေၾကာင့္ PS 5 ၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မွာ-

ေျမယာသိမး္ ယမႈကိ ေရွာင္ရာွ းျခင္းႏွင့္ ထိသိ႔မလပ္ႏိင္ပါက လပ္ငန္းစီမအ
ံ တြက္ အျခားဒီဇိင္းကိေရး
ဆြ၍
ြဲ ေျမယာဖယ္ရွားမႈကိ နည္းႏိင္သမွ်နည္းေစရန္

-

အတင္းအၾကပ္ႏွင္ထတ္ျခင္းကိေရွာင္ရွားရန္

-

ေျမယာသိမး္ ယျခင္းႏွင့္ေျမအသံးခ်မႈ

ကန္႔သတ္ျခင္းတိ႔ေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာႏိင္သည့္

လမႈေရးႏွင့္စီပာြ းေရးထိခက္
ိ မႈမ်ားကိ ႀကိ်ဳတင္တက
ြ ္ဆ၍ ေရွာင္ရာွ းရန္၊ ေရွာင္ရာွ းမရပါက
(၁)
စရိတအ
္ ျဖစ္ေပးရန္
သတင္းထတ္ျပန္ျခင္း၊

ပိင္ဆိင္ဆးရံ
ံ ႈးသည့္အတြက္
(၂)

ေလ်ာ္ေၾကးကိ

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္လပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္
ညိွႏိႈင္း

တိင္ပင္ျခင္းႏွင့္

ထိခက္
ိ ခံရသမ်ားဘက္မွ

ပေပါင္းပါဝင္ျခင္းတိ႔ျဖင့္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

-

ေနရာအတည္တက်မျဖစ္ေသးသည့္ ပဂိ်ဳလ္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈႏွင့္ ေနထိင္မႈ

အဆင့္အတန္းကိ တိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ (သိ႔) နဂိအတိင္းျဖစ္ေစရန္

PS 6

:

ဇီဝမ်ိ်ဳးကြထ
ြဲ န
ိ း္ သိမး္ ေရးႏွင့သ
္ က္ရွသ
ိ ဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကိ

ေရရွညတ
္ ည္တေ
ံ့ အာင္

စီမခ
ံ န္႔ချြြဲ ခင္း။
အေျခခံသေဘာတရားမွာ

ဇီဝမ်ိ်ဳးစံမ်ိ်ဳးကြမ
ြဲ ်ားကိ

ေဂဟစနစ္ကတည္
ိ
တံေစျခင္း၊

ကာကြယ္ျခင္း၊

သက္ရွသ
ိ ဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊

ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္

စီမံခန္႔ခြြဲျခင္းစသည္တ႔သ
ိ ည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိးတက္မအ
ႈ တြက္ အေျခခံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ PS 6 ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-

-

ဖီဝမ်ိ်ဳးစံမ်ိ်ဳးကြမ
ြဲ ်ားကိ ကာကြယထ
္ ိန္းသိမ္းရန္

-

ေဂဟစနစ္လပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိ်ဳးေက်းဇးမ်ားကိ ထိ္န္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္

-

သက္ရွသ
ိ ဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား

ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိးတက္မႈဥးီ စားေပးခ်က္မ်ား

ကိ

ထိန္းသိမ္းရန္လိအပ္ခ်က္ႏွင့္

ေပါင္းစပ္ညွႏ
ိ ိင္းသည့္

နည္းလမ္းမ်ားက်င့္ပံးျခင္းျဖင့္

သဘာဝ

အရင္းအျမစ္မ်ား ေရရွညတ
္ ည္တံ့ ေအာင္ စီမခ
ံ န္႔ခြြဲမႈနည္းလမ္းကိ အေထာက္အကျပ်ဳေစရန္

PS 7

:

ေဒသခံဆင္
ိ းရင္းသားမ်ား။

အေျခခံသေဘာတရားမွာ ႏိင္ငံေတာ္အဖြ႕ြဲ အစည္း၏ ပင္မအပပ္စႏွင့္ ကြျြဲ ပားျခားနားေသာ သြင္ျပင္
လကၡဏာရိွသည့္ ေးသခံတင္
ိ းရင္းသားမ်ားသည္ ရံဖန္ရခ
ံ ါ အေရးမပါေသာ၊ အားနည္းေသာ လဦးေရအစိတ္
အပိင္းမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထိ႔ေၾကာင့္ PS 7 ၏ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွာ-

-

ဖြြဲ႕ၿဖိ်ဳးမႈအားနည္းသည့္

ရည္မွန္းခ်က္၊

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

ေဒသခံတိင္းရင္းသားမ်ား၏

သဘာဝအရင္းအျမစ္ေပၚ

လ႕အခြင့အ
္ ေရး၊

အေျခခံသည့္

ဂဏ္သက
ိ ၡာ၊

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကိ

အေလးေပးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိးတက္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေစရန္

-

ေဒသခံတိင္းရင္းသားမ်ား၏

လ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းကိ

ဆိးက်ိ်ဳးျဖစ္ေစမည့္

လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းမ်ားကိ ႀကိ်ဳတင္တြကဆ
္ ၍ ေရွာင္ရွားရန္ (သိ႔) ေရွာင္ရွားမရပါက အဆိပါထိခိက္မႈမ်ားကိ
ေည်ာ့နည္းေစရန္(ႏွင)့္ / (သိ႔)ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္

-

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖ႕ြြဲ ၿဖိ်ဳးတိးတက္မႈ၏

အက်ိ်ဳးေက်းဇးႏွင့္

ေဒသခံတိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ထံးတမ္းဓေလ့ႏွင့္အညီ ခံစားႏိင္ေစရန္

အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကိ

လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းသက္တမ္းကာလတေလ်ာက္ ထိရလ
ွ ယ
ြ သ
္ မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းတိင္ပင္လ်က္

-

လပ္ငန္း စီမံကန
ိ ္းေၾကာင့္ ထိခက္
ိ ခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိ ထာဝစဥ္ထိန္းသိမး္ ထား
ရန္
ဤ

-

PS

ေဖာ္ျပထားေသာ

အေျခအေနမ်ိ်ဳးႀကံ်ဳလာပါက

အထိအခိက္ခံ

ေဒသခံတိင္းရင္းသားျပည္သ မ်ားထံမွ လြတလ
္ ပ္ေသာ၊ ကနဦးက်ေသာ သေဘာတညီခ်က္ကိ ရယထားၿပီး
ျဖစ္ရန္
ေဒသခံတိင္းရင္းသားမ်ိ်ဳးႏြယစ
္ ၏

-

ယဥ္ေက်းမႈ၊

အသိပညာႏွင့္

ဓေလ့ထးစံ
ံ ဆိပကိ

ေလးစားလိက္နာ ရန္

PS 8

:

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ။္

အေျခခံသေဘာတရားမွာ လက္ရွႏ
ိ ွင့္ အနာဂတ္မ်ိ်ဳးဆက္မ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား
အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆိလိပါသည္။ သိ႔ျဖစ္ပါ၍ PS8 ၏ ရည္ရြယသ
္ ည္မွာ-

-

လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္း၏

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ

ထိခက္
ိ မႈမရိွေစရန္ ကာကြယရ
္ မည္ျဖစ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေထာက္ကမႈျပ်ဳရန္

-

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကိ အသံးျပ်ဳရသည့္ အက်ိ်ဳးေက်းဇးကိ သာတညီမွ် ခြြဲေဝစားရန္

နိဂံးခ််ဳပအ
္ ားျဖင့္ PS 1 က ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား၏ အေရးပါပံကိ ေဖာ္ျပသြားပါသာ္။

-

လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လမႈေရးထိခက္
ိ မႈ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကိ

ခြြဲျခားေဖာ္ထတ္ႏိင္ရန္

ေဒသခံလ႕အဖြ႕ြဲ

လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္းသည့္
အစည္းကိ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ

တိက္ရက္
ိ ထိခက္
ိ ေစႏိင္မည့္

ကိစၥရပ္မ်ားကိ

ထတ္ျပန္၍
၄င္းတိ႔ႏွင့္

တိင္ပင္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအား ထိေရာက္ေသာဆြေ
ြဲ ဆာင္မႈျပ်ဳရန္

-

လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းသက္တန္းတေလ်ာက္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လမႈေရးလပ္ငေဆာင္ခ်က္မ်ားအား

ကာယကံရွင္မွ စီမံခန္႔ခြြဲရန္

IFC

၏

(၈)

ေဆာင္ရက
ြ ္မႈစခ
ံ ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

ခအနက္

(၂)ခသည္

လႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သ႔ိ

သက္ေရာက္သည့္ ဆိးက်ိ်ဳးမ်ားအား ေရွာင္ရာွ းရန္၊ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ (သိ႔) ထိခက္
ိ မႈမ်ားအတြက္
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ လိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သလိ အေျခအေနမ်ားကိ ပိမိေကာင္းမြန္ေအာင္
ျပ်ဳျပင္မြနး္ မံသြားရန္

ေထာက္ျပထားပါသည္။

(သိ႔)

လမႈေရး

ပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာထိခက္
ိ မမ
ႈ ်ားအား

ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က္ၿပီး ကာယကံရွင္မွ PS 1 ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ESMS စနစ္ျဖင့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ြြဲသြားရန္
၏

IFC

ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ

စံခ်ိနစ
္ ံညႊန္းမ်ားသည္

ကာယကံရွင္၏

လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းလပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ တိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လိက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊနး္ မ်ားႏွင့္
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား က်င့္သးရာတြ
ံ
င္ လမ္းညႊန္ေပးမည့္ “လမ္းညႊန္မတ
ွ ္စ”
မ်ားႏွင့္ လိက္ဖက္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၅.၃. ၅ . ၂။ အျပည္ျပည္ဆင္
ိ ရာ ေငြေၾကးရန္ပေငြ
ံ အဖြ႕ြဲ ၏ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း
ရွငး္ ေရးဆိင္ရာ လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ား (IFC’s EHS)

IFC’s EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိင္ရာ စက္မႈလပ္ငန္းက်င့္ဝတ္
နမနာမ်ားပါဝင္သည့္ နည္းပညာပိင္းဆိင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

IFC’s EHS လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားသည္ သီျခားစက္မလ
ႈ ပ္ငန္းမွ ေတြ႕ႀကံ်ဳရေသာ EHS ကိစၥမ်ားအတြက္
သတ္မွတထ
္ ားသည့္

သက္ဆင္
ိ ရာ

ပးတြအ
ြဲ သံးျပ်ဳႏိင္ရန္ရည္ရြယထ
္ ားပါသည္။
စက္ပစၥည္းအသစ္မ်ားျဖင့္

စက္မ၏
ႈ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္

EHS

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္

ေပါင္းစပ္လိက္ပါက

ရိွရင္းစြန
ြဲ ည္းပညာကိ

ေယဘယ်အားျဖင့္

ျဖစ္ေပၚလာႏိင္သည့္

လပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အိမ္ရွင္ႏိင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ EHS
ညႊန္ၾကားခ်က္ပါ လပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကြာျခားေနပါက လပ္ငန္းစီမံ ကိန္းမ်ားသည္
ပိတင္းၾကပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းအတိင္းလိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။
ဘိလပ္ေျမႏွင့ထ
္ ံးထတ္လပ္မႈအတြက္EHSလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ဘလ
ိ ပ္ေျမႏွင့္ထးထ
ံ တ္လပ္မႈစီမံ
ကိန္း

ဆိင္ရာ

ကန္ၾကမ္းထတ္ယ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည္။
သံးစြမ
ြဲ ႈကိ

ဘိလပ္ေျမထတ္လပ္သည့္

ေဆာက္လပ္ေရးပစၥည္းထတ္ယသံးစြမ
ြဲ ႈ

EHS

စီမံကိနး္ အတြက္
လမ္းညႊန္ခ်က္တင
ြ ္

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထတ္လပ္မႈႏွင့္

EHS ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ

ေဆာက္လပ္ေရးအတြက္

ိ းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အေထြေထြ EHS ညႊန္ၾကားခ်က္ အက်ဥ္းခ််ဳပ္ ေနာက္ပင္

EHS အေထြေထြလမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ား
EHS အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္ဇယား(၅.၃.၅.၂.၁)

အျပည္ျပည္ဆင္
ိ ရာေငြေၾကးရန္ပေငြ
ံ အဖြ႕ြဲ ၏

ပတ္ဝန္းက်င္၊

က်န္းမာေရးႏွင့္

္ ်က္မ်ား
ကင္းရွငး္ ေရးဆိင္ရာ လမ္းညႊနခ

t"due,fy,f
ywf0ef;usifqdkif&m

taMumiff;t&m acgif;pOf
avxkxkwfvTwfjcif;ESifh avxkt&nftaoG;
pGrf;tif acRwma&;
pGefYypfa&ESifh a&t&nftaoG;
ab;tႏၱ&m,fjzpfapaomပစၥည္းrsm;pDrHcefYcGJrI
pGefYypfပစၥည္း pDrHcefYcGJrI
toHqlnHrI
ajrjyif npfnrf;aprI

vkyfief;cGif usef;rma&; ESifh ab;

tajccHtaqmuftOD;ESifh vkyfief;vnfywfjcif;

tႏၱ&m,fuif;&Sif;a&;

qufoG,fa&;ESifh oifwef;
&kyfydkif;qdkif&m ab;tႏၱ&m,frsm;
"gwkqkdif&m ab;tႏၱ&m,frsm;
ZD0qdkif&m ab;tႏၱ&m,frsm;
"gwfa&mifjcnfqdkif&m ab;tႏၱ&m,frsm;
wudk,fa&umuG,fa&;ပစၥည္းrsm;
tႏၱ&m,frsm;aom oD;oefYywf0ef;usifrsm;
apmifMuyfMunfh&IUjcif;

jynfolvlxk usef;rma&;ESifh ab;

a&t&nftaoG;ESifh &&SdEdkifrI

tႏၱ&m,f

pDrHudef;tajccHtaqmuftOD;rsm;\ MuHcdkifrI
toufvHkjcHKrIESifh rD;ab;vHkjcHKrI

ေဘးအႏၱရာယ္

,mOftႏၱ&m,f vHkjcHKrI
ab;tႏၱ&m,f&Sdaom

ပစၥည္းrsm;o,f,lydkYaqmifa&;

ul;pufa&m*g umuG,fa&;
ta&;ay:tajctaetwGuf

MudKwifjyifqifxm;rIESifh

wHkYjyefa&;
wnfaqmufa&;ESifh

ywf0ef;usif

vkyfief;&kyfodrf;jcif;

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

ပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

IFC

ပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကမၻာက်န္းမာေရးအဖြ႕ြဲ (WHO) ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိ ရည္ညႊနး္ ထားပါသည္-

-

(WHO) ပတ္ဝန္းက်င္ေလထအရည္အေသြးစံခ်ိန္စည
ံ ႊနး္

-

(WHO) အသံညစ္ညမ္းမႈလမ္းညႊန္ခ်က္

-

(WHO) ေသာက္သးေရအရည္
ံ
အေသြးႏွင့္

-

(WHO) စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ား၊ က်င္ငယ္ေရႏွင့္ ေရဆိးေရညစ္မ်ား အႏၱရာယ္ကင္းစြာသံးစြမ
ြဲ ႈ လမ္းညႊန္

ခ်က္
တိ႔အျပင္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ာကိပါ အသံျပ်ဳႏိင္ပါေသးသည္-

ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးအတြက္ Dutch Interversion Values for soil quality

-

ကာကြယထ
္ ားသည့္မ်ိ်ဳးစိပ္မ်ားအတြက္ International Union for Conservation of Nature

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

လပ္ငန္းခြငက
္ ်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရးစီမံခန္႔ခြဲြမႈ စံခ်ိန္စည
ံ ႊန္း Occupational Health

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

ရာသီဥတေျပာင္းလြဲေရးဆိင္ရာ ကမၻာ့ကလသမဂမေဘာင္သေဘာတညီခ်က္- United Nations

Framework Convension on Climate Change (UNFCC) baseline and monitoring metrhodologies
for large scale Clean Development Mechanism (CDM) project activities.

IFC

၏

လိအပ္ခ်က္အရ

ေလထညစ္ညမ္းမႈ

ပမာဏသည္

သက္ဆိင္ရာႏိင္ငံ၏

ေလထအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္ငက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္နွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားထက္ မျမင့္မားေစရပါ။ ႏိင္ငံမွ
သတ္မွတခ
္ ်က္မရိွပါက လက္ရွိ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြ႕ြဲ ၏ ေလထအရည္အေသြးညႊန္ၾကားခ်က္ (သိ႔) United

States ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္မႈ ေအဂ်င္စီ (USEPA) ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေလထ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္း
(NAAQS) ႏွင့္ သက္ဆိင္ရာဥေရာပေကာင္စီ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ မီွျငမ္းကိးကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ေလထအရည္အေသြးတန္ဖိးမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

IFC’s

EHS

၏

အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ဇယား (၅.၃.၅.၂.၂) ပတ္ဝန္းက်င္ေလထအရည္အေသြး
Pollutant

SulphurDioxide (SO2)

Nitrogen Dioxide (NO2)

Ozone (O3)

Carbon Monoxide (CO)

Black Smoke (BS)

Total Suspended Particles (TSP)

Particular Matter <10 µm (PM10)

Particular Matter <2.5 µm (PM2.5)
Lead (Pb)

(IFC’s EHS guidelines)
Averaging

Maximum

Period

(g/m3)

10 min

500

1 hour

--

24 hours

20

Year

--

1 hour

200

24 hours

--

Year

40

1 hour

--

8 hours

100

1 hour

-

8 hours

-

24 hours

--

Year

--

24 hours

--

Year

--

24 hours

50

Year

20

24 hours

10

Year

25

Year

--

Limit

Value

ထိ႔အျပင္ IFC EHS လမ္းညႊန္ခ်က္အရ လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းကိ တညီေသာ ေလထေအာက္တြင္
အနာဂတ္ ကာလအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးတိးတက္ေစလိပါက လပ္ငန္းစီမက
ံ န
ိ ္းေၾကာင့္ ေလထတြင္

အေျခခံ

ျဒပ္ပါဝင္မႈ

ႏႈန္းသည္

သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္

ေလထအရည္အေသြးစၤခ်ိန္စံညႊန္း၏

၂၅

%

ထက္မပိေစရပါ။

IFC

၏

EHS

အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္

အသံဆညံမႈကိ

တိင္တာရာ၌

လေနရပ္ကက
ြ ္မ်ားႏွင့္နီး ေသာ လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းမ်ားတြင္ ဆညံမအ
ႈ ကြဲျဖတ္သည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းကိ
အသံးျပ်ဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏထက္မပိေစရန္ စီစဥ္ရမည္ျဖစ္သည္ (သိ႔)
အသံတန္ခါမႈ လက္ခံရမည့္ အနီးစပ္ဆးေနရာမ်ား၌
ံ
အမ်ားဆံး
ဇယား (၅.၃.၅.၂.၃) ဆညံသစ
ံ ႏ
ံ န
ႈ း္

3dBA အဆင့္ရွရိ မည္ျဖစ္သည္။

(IFC’s EHS guidelines)

Noise Level Guidelines
IFC - One Hour LAeq (dBA)
Receptor

vlrsm;aexdkif&mae&m?

tzGJYtpnfrsm;ESifh

ynma&;ESifh qdkif&mae&m
pufrIvkyfief;ESifh

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

oufqdkif&mae&m

aeYtcsdef

ntcsdef

07:00 - 22:00

22:00 – 07:00

55

45

70

70

အသံဆညံမေ
ႈ စာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္
ကၽြမ္းက်င္သပညာ
ကာလသည္

အစီအစဥ္ကိ

ေရးဆြၿြဲ ပီး

ေလ့က်င့္ထားသည့္

ရွင္မ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။ အဆိပါ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္

စာရင္းအင္းစိစစ္ခ်ိနအ
္ ပါအဝင္

ထံးစံအားျဖင့္

(၄၈)

နာရီသတ္မွတေ
္ လ့ရွသ
ိ ည္။

အသံဆညံမေ
ႈ စာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး သည့္ ကရိယာသည္ အဆိပါ ကာလအတြငး္ (သိ႔) နာရီအလိက္ (သိ႔)
ႀကိမ္ႏႈန္းမ်ားစြာ

စသျဖင့္

သင့္ေတာ္သလိ

(သိ႔မဟတ္

အလပ္ခ်ိန္၊

အလပ္ကတ
ိ ္ရက္မ်ား

ကြျြဲ ပားေသာအခ်ိန္ကာလအလိက္)
အသံႏွင့္ဆိင္သည့္

အသံဆညံမႈ

အပါအဝင္

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွငမ
္ ွ

၁.၅

မီတာႏွင့္

သည္။

မွတတ
္ မ္းျပ်ဳႏိင္ရမည္။
ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း

မွတတ
္ မ္းတင္ထား

ညႊန္းကိန္းအခ်ိ်ဳးအစားသည္

ဆညံမအ
ႈ မ်ိ်ဳးအစားေပၚမတည္ေနပါ
ခန္မ
႔ န
ွ း္ ေျခအားျဖင့္

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ

ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးသည့္

ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈျပ်ဳသည့္ေနရာသည္

မည္သည့္

နံရံမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့မ
္ ဆိ

ေသာ

၃

ေျမျပင္အထက္

မီတာခြာထားရပါမည္။

ေယဘယ်အားျဖင့္

ဆညံမႈ

ဆညံတန္ခါမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္

အဆင့္စည္းသပ္တန္ဖးကိ
ိ
ကရိယာမ်ားနရိွသည့္

ေနာက္ခံျမင္ကြင္းျဖင့္

ေနရာတြင္

သတ္မတ
ွ ္ထားၿပီး

လဟာျပင္အတြင္းဆညံမအ
ႈ ဆင့္ကိ

တိင္းတာပါသည္။
အလပ္ခင
ြ ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (OHC) ၏ ရႈေထာင့္အရ IFC ၏
ဆညံမႈစည္းသတ္တန္ဖးကိ
ိ
အလပ္ခင
ြ ္ဝန္းက်င္အလိက္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

ဇယား

(၅.၃.၅.၂.၄)

လပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ေပၚကြာျခားခ်က္ေပၚမတည္၍

ဆညံသစ
ံ ႏ
ံ န
ႈ း္ မ်ား

(IFC’s EHS

guidelines)

Noise Limits for Various Working Environments
Equivalent Level

tjrifhqHk;

LAeq,8h

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)

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

စက္ရမ်ားႏွ
ံ
င့္ အိမ္ေထာင္စမ်ားမွ ထတ္လတ
ႊ ္လက္
ိ ေသာ စြန္႔ပစ္ေရ၊ သန္႔စင္ၿပီးသည့္ေရဆိးမ်ား (သိ႔)
မန္တိင္းက်ၿပီးေနာက္
ေရထအရည္အေသြး

ေျမေပၚေရမ်ားတြင္
သတ္မတ
ွ ္ခ်က္

(သိ႔)

အဆိပ္အေတာက္ပါဝင္မႈသည္

သတ္မွတထ
္ ားေသာ

ႏိင္ငအ
ံ တြငး္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မရိပ
ွ ါက

အျခားမီွျငမ္းျပ်ဳ

စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္မေက်ာ္လန
ြ ္ရပါ။
စြန္႔ပစ္ေရဝင္လာသည့္ ပမာဏႏွင့္ လက္ခံႏိင္သည့္ ပမာဏကိ ဝန္ႏွင့္အားမွ်တဆံးျဖတ္ရာတြင္
လက္ခံႏိင္ သည့္ ညစ္ညမ္းမႈ ဝန္ထပ္ဝန္ပိးႏွင့္ စြန႔ပ
္ စ္ေရဆိး၏ အရည္အေသြးကိပါထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြြဲေရးစနစ္ကိ

က်င့္သးေဆာင္
ံ
ရက
ြ ရ
္ ာတြင္

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားနည္းပါးေစေရး၊

စနစ္တက် သယ္ယစြန႔ပ
္ စ္ေရး၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ စသည့္ ကိစၥမ်ားကိ စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။

ေျမထညစ္ညမ္းမႈဆသည္
ိ
မွာ
သဘာဝေျမသားတြင္

ေျမထထြဲတြင္

အႏၱရာယ္ရွပ
ိ စၥည္းမ်ားပါဝင္ျခင္း

ျဒပ္ဝတ်ဳပါဝင္မႈရွေ
ိ နျခင္းကိဆိလိသည္။

ေျမေပၚေျမေအာက္ေျမသားမ်ားသည္
ေရထညစ္ညမ္းမႈကိ

ေရတိက္စား

ျဖစ္ေစႏိင္သည္။

ျခင္းျဖင့္

ညစ္ညမ္းသည့္
ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားကာ

ေျမေအာက္ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေန

(သိ႔)
ေျမထမွ

ေျမေပၚ/ေျမေအာက္

သည့္

ေျမသားတြင္

အေငြ႕ပ်ံ႕ႏွံ႕လြယသ
္ ည့္ ဂဏ္သတၱိပါဝင္ပါက ေျမေငြ႕ပ်ံျခင္းမွတဆင့္ လေနအေဆာက္အဦး အတြင္းပိင္းသိ႔
စိမဝ
့္ င္ၿပီး

ေလထညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစႏိင္သည္။

ပစၥည္းမ်ား

(သိ႔)

ဆီမ်ား

သိ႔ျဖစ္ပါ၍

မစြန႔ပ
္ စ္မိေစရန္

ပတ္ဝန္းက်င္သ႔ိ

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ကာကြယထ
္ ိနး္ ခ််ဳပျ္ ခင္းျဖင့္

စြန႔ပ
္ စ္

ေျမထညစ္ညမ္းမႈကိ

ကာကြယတ
္ ားဆီးရ မည္ျဖစ္သည္။ စီမက
ံ ိန္းကာလအတြင္း ေျမထညစ္ညမ္းေၾကာင္းသံသယဝင္လာပါက
(သိ႔)

အတည္ျပ်ဳႏိင္ပါက

အထိ္န္းအခ််ဳပ္မ႔စ
ြဲ န
ြ ္႔ပစ္ေနသည့္

အေၾကာင္းရင္းကိ

ေဖာ္ထတ္ၿပီး

ေနာက္ေနာင္မစြန႔ပ
္ စ္ရန္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။ ညစ္ညမ္းေနသည့္ ေျမထကိ လသားက်န္းမာေရးမထိခိက္ရန္၊
အပင္ႏွင့္ သက္ရွသ
ိ တၱဝါတိ႔ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ြားရမည္။ ေျမထညစ္ညမ္းမႈအဆင့္ကိ
ေလ်ာ့ခ်သည္ႏွင့္တၿပိ်ဳငတ
္ ည္း

လသားမ်ားအတြက္

ေျမထညစ္ညမ္းမႈဒဏ္ကိ

မခံရေအာင္

ကာကြယေ
္ ပးျခင္းျဖစ္သည္။

OHS ၏ ရႈေထာင့္ႏွင့္အညီ EHS အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မွာ လပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
အလပ္ခင
ြ ္ႀကီး

ၾကပ္သမ်ားသည္

လပ္သားမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္ေရးတိ႔အတြက္

သတိႀကီးစြာထားၿပီး ျဖစ္ႏိင္ သမွ် လက္ေတြ႕က်က် ႀကိ်ဳးပမ္းသြားရန္ျဖစ္သည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္
လပ္ငန္းခြငဆ
္ ိင္ရာ

က်န္းမာေရးႏွင့္

ေဘးအႏၱရာယ္

ကင္းရွငး္ ေရးအတြက္

အဓိကအႏၱရာယ္မ်ားကိ

ကာကြယေ
္ ဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ အထသတိျပ်ဳရမည့္ အခ်က္မ်ားကိ နမနာျပ်ဳစမ
ံ ်ားျဖင့္ လမ္းညႊနထ
္ ားပါသည္။
အဆိပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းေဆာင္ရက
ြ ္ ရာတြငသ
္ ာမကဘြဲ ေဆာက္လပ္ေရးလပ္ငန္းႏွင့္
လပ္ငန္းဖ်က္သမ
ိ ္းမည့္ကိစၥမ်ားတြငပ
္ ါ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ အသံး ျပ်ဳႏိင္သည္။

EHS၏လ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းက်န္းမာေရးႏွင့ေ
္ ဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအေထြေထြညန
ႊ ္ၾကားခ်က္မ်ား
သည္

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

လပ္ငန္းခြငက
္ ်န္းမာေရးႏွင့္

ေဘးအႏၱရာယ္ပင္းရွင္းေရး

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိ

ထပ္ေပါင္းျဖည့္စက
ြ ္ ေပးထားၿပီး အထးသျဖင့္ အစဥ္အလာအရ လပ္ကိင္ေနသည့္ လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းျပင္ပရိွ
စီမံကိနး္ လပ္ေဆာင္မက
ႈ ိစၥ

ရပ္မ်ားအတြက္ပါ

အက်ံ်ဳးဝင္ေစသည္။

သိ႔ေသာ္

စီမံကိနး္ လည္ပတ္လပ္ေဆာင္ျခင္း အစဥ္အလာအတိင္း ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကိ လိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။
လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းသက္တမ္းတေလ်ာက္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း
မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆိ

ေပၚေပါက္လာႏိင္ၿပီး

ေရး၊ ကိစၥျပႆနာမ်ား

လပ္ငန္းစီမံကန
ိ း္ သက္တမ္းကန္ခ်ိန္အထိ

ဆိးက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မရ
ႈ ွေ
ိ စႏိင္သည္။

EHS ၏ အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ လပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းအသစ္ေပၚေပါက္သည့္ကာလ၊
စီမံကိနး္ သက္တမ္းကန္ဆးသည္
ံ
့ကာလ (သိ႔) ရိွရင္စလ
ြဲြ ပ္ငန္းစီမက
ံ ိန္းကိတိးခ်ြဲ႕ျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္းျပ်ဳသည့္
ကာလအသီးသီး၌

ျဖစ္ပာြ းႏိင္သည့္

လ႕အဖြ႕ြဲ အစည္းက်န္းမာေရးႏွင့္

ထိခက္
ိ ေစမည့္

ျဖစ္ရပ္မ်ားကိ

ကာကြယ္တားဆီးထိန္းခ််ဳပ္ရန္

ထပ္ေလာင္းထတ္ျပန္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေ၇းကိ
သီးျခားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ

၇ ။ လပ္ကက
ြ အ
္ နီးတြင္ တည္ရွေ
ိ နေသာ သက္ဆင္
ိ ရာ တာဝန္ရွသ
ိ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံကာ လမႈစးီ ပြား
အေျခအေနကိ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စိးရိမပ
္ ပန္မမ
ႈ ်ား၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ားရယျခင္း
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၾသဇာေရႊျပည္ ကမၸဏီ၏

လပ္ကြကအ
္ နီးတင္
ြ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အဆိပါ ရပ္မရ
ိ ပ္ဖတိ႔အား
ကမၸဏီ၏

ရံးခန္းသိ႔

ဖိတ္ၾကားကာ

၄င္းတိ႔၏

အေတြ႕အျမင္မ်ားအား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ

ေမးျမန္းေလ့လာေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ့ပ
ြဲ ါသည္။
ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိင္းျဖစ္ပါသည္။
လဦးေရ - က်ား (၁၄၃) မ (၉၆) စစေပါင္း (၂၃၉)
မွတ္ခ်က္။

။ အတိအက်စာရင္းေကာက္ယရရိွႏိင္မႈမရိွ

အိမ္ေထာင္စ - (၁၀၄) စ
လမ်ိ်ဳးစ - ဗမာ၊ ရွမး္ ၊ ရခိင္၊ ပအိ႔ ၊ပေလာင္၊ ေတာင္ရိး၊ ဓႏ၊ ခ်င္း၊ ကယား
အလပ္အကိင္ - ေစ်းေရာင္းျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္လပ္ကိင္ျခင္း၊ မိင္းလပ္သားလပ္ကိင္ျခင္း
ဝင္ေငြရရိွမႈ

- လတစ္ဦးခ်င္း၏ တရက္ဝင္ေငြမွာ အနိမ့္ဆးံ က်ပ္ရွစ္ေထာင္(၈၀၀၀)ရရိွ
သည္ကိေလ့လာရရိွပါသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးသံးစြမ
ြဲ ႈ - ကမၸဏီမွ အင္ဂ်င္မီးစက္ ျဖင့္ျဖန္႔ေ၀ေပးပါသည္။
ေလာင္စာသံးစြမ
ြဲ ႈ - ခ်က္ျပ်ဳတ္ရန္ႏွင့္ အျခားသံးရန္ ေလာင္စာအျဖစ္ ထင္းႏွင့္ မီးေသြး ကိသာ
အဓိကထားသံးစြသ
ြဲ ည္ကိေတြ႕ရိွရပါသည္။ အဆိပါ ထင္းႏွင့္မီးေသြးမ်ားကိ
ေဒသတြင္းတြငသ
္ ာ ဝယ္ယရရိွပါသည္။

စြာ

၈။ လက္႐ုံးသ
ွိ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ား ( Existing Environment )
၈-၁။ ေျမမ်က္ႏွာသြငျ္ ပင္
စီမံကန
ိ ္းဧရိယာသည္ ရမည္းသင္းေျမျပန္႔လြင္ျပင္၏ အေရွ႕ဘက္ (၃၉.၄၆)ကီလမီ
ိ တာအကြာတြင္
တည္ရသ
ွိ ည္။ ေတာင္ကန္းေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ မတ္ေစာက္ေသာ ဆင္ေျခေလ်ာရွိ သေျပပင္၊ ကင္းရြာ၊
အင္တိင္း၊ ေခ်ာင္းဖ်ားရြာတိ႔မွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ ၃ဝဝ မွ ၄ဝဝမီတာ အတြငး္ ျဖစ္ သည္။
စီမံကိနး္ ဧရိယာ၏

ေတာင္ကန္းေတာင္တန္းမ်ားသည္

မတ္ေစာက္ျပီး

အျမင့္

၆၀၀

မွ

၁၀၀၀

မီတာေက်ာ္္ထိရွိပါသည္။
၈-၂။ ရာသဥ
ီ တ

စစ္ကိုင္းတိုငးေဒသႀကီး ၊ ပင္လယ္ဘူးၿမဳၾသဇာေရႊျပည္ကုမၼဏီ
ဆက္စပ္နယ္နိမတ
ိ ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ရာသီဥတ မွ်တသည့္
ပေႏြးသမပိင္း ရာသီဥတျဖစ္သည္။ တႏွစ္တာပ်မ္းမွ် အပခ်ိန္ (၂၆ ံC) ခန္႔သာ ရွိၿပီး မိးရာသီတြင္ ေကာင္း စြာ
ရြာသြနး္ ေသာေဒသျဖစ္သည္။

၈-၃။ နယ္ပယ္ဘမိေဗဒ

သြယ္တန္းေနသည့္ သင္ပန္းေက်ာက္ရပ္ဝန္း Slate Belt ျဖစ္သည္။
ယင္းရပ္ဝန္း၏အေနာက္ဘက္ႏွင့္ အလယ္ပိင္းလြင္ျပင္ ( Central Plane )၏ ၾကားဧရိယာသည္ Schists,
Gneisses ႏွင့္ Granites တိ႔ျဖင့္ဖြဲြ႔စည္းထားသည့္ မိးကတ္အသြင္ေျပာင္းရပ္ဝန္း ( Mogok Metamorphic
Belt ) ျဖစ္သည္။ သင္ပန္းေက်ာက္ရပ္ဝန္း၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ Mesozoic Rocks မ်ားျဖင့္ ဖြြဲ႔စည္းထားသည့္
Paung laung Mawchi Zone ရွိလ်က္ ရွမ္းကန္ျပင္ျမင့္ ထးံ ေက်ာက္ ( Shan Plateau Limestone )၏
ကမ္းပါး ျမင့္မ်ားျဖင့္ အနားသတ္ပိင္းျခားထားသည္။

၈-၄။ ဧရိယာ၏ ဘမိေဗဒ

၈-၅ ။ ေလထအတြငး္ သိ႔ ထတ္လတ
ႊ မ
္ ်ဳွ ျဖစ္ေစသည္႔စမ
ီ က
ံ န
ိ း္ အစိတအ
္ ပိငး္ မ်ား
-

ယႏၱယားႀကီးမ်ား၊

မီးစက္၊

ေလမွ်ဳတ္စက္၊

ေက်ာက္သယ္ယာဥ္ႏွင္႔

လပ္ငန္းသံးယာဥ္

မ်ားမွ

ကာဗြနဒ
္ ိင္ေအာက္ဆိဒ္ ဓါတ္ေငြ႔ထတ္လႊတျ္ ခင္း။
- စီမံကိန္းမွ ေ႐ုံးႊေဆာင္ဓာက္ႂကြ ကာဗြန္ေလွာ္ျခင္းႏွင္႔ ေ႐ုံးႊသန္႔စင္ျခင္းလပ္ငန္းခြင္မွ ကာဗြန္ဒိင္ ေအာက္ဆိဒ္၊
ဆာလဖာဒိင္ေအာက္ဆိဒ္ႏွင္႔

ႏိကထ
္ ႀထိ်ဳဂ်င္ဒိင္ေအာက္ဆဒ္
ိ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား

ေလထ

တြငး္

ထတ္လတ
ႊ ္ေစႏိင္သည္။

၈-၆။ ေရထအတြငး္ သိ႔ စြန႔ပ
္ စ္ေရထတ္လတ
ႊ မ
္ ်ဳွ ျဖစ္ေစသည္႔ စီမက
ံ န
ိ း္ အစိတအ
္ ပိင္းမ်ား
- သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသန္႔စင္ေရးစက္႐ုံးံတြင္ ဆိင္ယာႏိက္ျပင္းအား (၀.၀၅ % )ရွိ ေပ်ာ္ရည္ျဖင္႔ ဆိင္ယာႏိက္
ဓာတ္ျပ်ဳျခင္းျဖစ္စဥ္မွ

ဓာတ္ႂကြကာဗြန္ျဖင္႔

ေ႐ုံးႊဖမ္းယျခင္းအဆင္႔ဆင္႔

ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ၿပီးေနာက္

ဆိင္ယာႏိက္ဆြဲလ္မွ တလလွ်င္(၂) ႀကိမ္ ဆိင္ယာႏိက္ေပ်ာ္ရည္ႏွင္႔ နယ္အနစ္မ်ား (Process Tailings and
Disposed Water) စြန႔ပ
္ စ္ကန္သိ႔ စြန႔ထ
္ တ္ျခင္း။
-

စြန႔ပ
္ စ္ကန္တြင္

ေက်ာက္မွ်ဳနအ
္ နယ္(႐ုံးႊံ႕မွ်ဳန္)မ်ား

အနယ္ထင္
ိ ၍

အရည္ၾကည္အား

ေနာက္တဆင္႔

အနယ္ထင္
ိ ကန္တြင္ စစ္ထတ္အနယ္ထိင္ေစၿပီးမွ ေျမနီေခ်ာင္းဖ်ားမ်ားအတြငး္ သိ႔ စြန္႔ပစ္ျခင္း။
၈.၇။ ေျမထအတြငး္ သိ႔ ထတ္လတ
ႊ မ
္ ်ဳွ ျဖစ္ေစေသာစီမက
ံ န
ိ း္ အစိတအ
္ ပိငး္ မ်ား
စီမက
ံ ိနး္ ၏လပ္ကက
ြ ္တြင္ ေျမေအာက္တးေဖာက္မ်ဳွ လပ္ကက
ြ ္မ်ားမွ တဆိင္းလွ်င္ (၂)ႀကိမ္
ယမ္းတြင္းမ်ား

တးေဖာက္

(Adit)

ယမ္းခြျြဲ ခင္း

မ်ားႏွင္႔

လ်ာထားစမ္းသပ္

ေျမေအာက္လွ်ဳိဏ္၊

ယင္းေျမေအာက္လွ်ဳိဏမ
္ ်ား၏ အ၀အနီး ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စြန႔ပ
္ စ္ ေက်ာက္ႏွင္႔ ဖယ္႐ုံးွားေျမဆီလႊာမ်ား
စြန္႔ပစ္ျခင္း။
၈.၈ ။ ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကက
ြ ္ သက္ေရာက္ႏိင္ေျခရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေလထအရည္အေသြး၊ ဆညံမ၊ႈ
ေရအရည္အေသြးမ်ား ကိေလ့လာေကာက္ယျခင္း။
ၾသဇာေရႊျပညကမၸဏ
ီ ၏ ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကက
ြ ္ စက္ရံႏွင့္
လေနဆိင္တန္းမ်ားနားတြင္ (၁) ေနရာ၊ ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကြက္ အနီးတြင္ (၁) ေနရာ စစေပါင္း (၂)
ေနရာသတ္မတ
ွ ၍
္

ေလအရည္အေသြ်ားဳႏင့္

ဆူညမ
ံ ႈ

တိ႔က
ို ိို

ေလ့လာေကာက္ယူမႈျပ လိုပ္ခပ
့ ါသည္။

ေရႊတူ်ားေဖာ္ေရ်ားလပ
ို ္ကက
ြ ္ပတ္၀န္်ားက င္ေခ ာင္်ားမ ာ်ားထမ(၃)ေနရာအိုပ္ခ ပ္ေရ်ားဳႏင္ဝ
့ န္ထမ္်ားမ ာ်ားေနထိိုငရ
္ ာအတြ
င္်ားရိ ေရကန္မ (၁) ေနရာ ေရ၏အရည္အေသြ်ားကိို In-situ နည္းျဖင့္တိင္း တာခြဲ့ပါသည္။

ေလအရည္အေသြး၊ ဆညံသ၊ံ ေရအရည္ေသြးတိင္းတာမႈ ေနရာျပေျမပံ

၈.၈.၁ ။ေလအရည္အေသြး၊ ေရအရည္အေသြး၊ ဆညံသံ တိ႔ိတင္
ိ းတာျခင္း
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထတ္ျပန္ေသာ အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္း
က်င္ဆိင္ရာ အရည္အေသြး (ထတ္လတ
ႊ ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၅)အရ ျမန္မာႏိင္ငံ၏ Ambient Air Quality
Standard မွာေအာက္ပါအတိင္းျဖစ္ပါသည္။

ဇယား (၈.၁)- အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္း က်င္ဆင္
ိ ရာ အရည္အေသြး (ထတ္လတ
ႊ ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၅)ႏွင့္

အျခားနိင္ငံမ်ား၏ လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ား Ambient Air Quality Standard
Item

Average
Period

Myanmar

Japan

Thailand

Vietnam

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

0.2 mg/m3

-

0.1 mg/m3
0.32 mg/m3

0.05 mg/m3
0.2 mg/m3

24 hours

-

-

0.1 mg/m3

1 year
1 hour
8 hours
24 hours
1 hour
24 hours
1 year
1 hour

0.04 mg/m3
-

0.07-0.11
mg/m3
22.5 mg/m3
11.3mg/m3
0.2 mg/m3

0.057 mg/m3
36.3 mg/m3
10.26 mg/m3
0.33 mg/m3
0.10 mg/m3
-

0.04 mg/m3
30 mg/m3
10 mg/m3
0.3 mg/m3
0.2 mg/m3
0.1 mg/m3
-

24 hours

0.05 mg/m3

0.1 mg/m3

0.12 mg/m3

0.15 mg/m3

1 year

0.02 mg/m3

-

0.05 mg/m3

0.05 mg/m3

24 hours

0.025 mg/m3

0.035
mg/m3

0.05 mg/m3

0.05 mg/m3

1 year

0.01 mg/m3

0.015
mg/m3

0.025 mg/m3

0.025 mg/m3

1 hour
8 hours

0.1 mg/m3

-

0.2 mg/m3
0.14 mg/m3

0.2 mg/m3
0.12 mg/m3

24 hours
1 month
1 year
1 hour

-

38.7 mg/m3

0.0015 mg/m3
-

0.0015 mg/m3
0.0005 mg/m3
-

10 mins

SO2

1 year
1 hour
NO2

CO

TSP

PM10

PM2.5

Ozone

Pb
Photochemical
oxidants

WHO
0.5 mg/m3
0.125 mg/m3 (Interim target-1)
0.05 mg/m3(Interim target-2)
0.02 mg/m3(Guideline)
0.2 mg/m3
0.04 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)
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)
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)
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)
0.16 mg/m3 (Interim Target-1)
0.1 mg/m3 (Guideline)
-

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).

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.

ေလအရည္အေသြးတိင္းတာသည့္ေနရာအေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္မွာ ေအာက္ပါအတိင္းျဖစ္ပါသည္။
ဇယား(၈.၂) - ေလအရည္အေသြးတိင္းတာမႈႏွင့္ ဆညံမႈ တိင္းတာေရး တည္ေနရာျပဇယား
Sampling Points

SPL-01

SPL - 02

Coordinates ( မပည )

Description of Sampling Point
ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကြက္စက္ရံႏွင့္

183922

လေနဆိင္တန္းမ်ားအနီး

185921

Source: Resource &Environment Myanmar Co., Ltd.

ေလအရည္အေသြး တိင္းတာမႈ ေနရာျပေျမပံ

AQN -1

ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကက
ြ ္စက္ရံေနရာႏွင့္၄၀မီတာေ၀းျပီး ၊ လေနဆိင္တန္းမ်ားနွင့္
၃၀ မီတာ ကြာေဝးပါသည္။ တိင္းတာေသာေနရာအနီးတြင္ လေနအိမမ
္ ်ားရွပ
ိ ါသည္။

ပံ- (၈.၄) ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကက
ြ စ
္ က္ရႏ
ံ ွင့္ လေနဆိင္တန္းမ်ားအနီးေလအရည္အေသြးႏွင့ဆ
္ ညံမႈ တိင္းတာစဥ္(AQN1)

AQN -2
- ၁၂၀ေဝးျပီး၊ ကားလမ္း ႏွင့္ ၁ဝမီတာေဝးပါသည္။ ထိေနရာတြင္ ျဖစ္နိင္ေျခရွိေသာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွာ
အမႈန္မ်ားသာ ျဖစ္ႏိင္ပါသည္ဟ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈအေျခအေနအရသိနိင္ပါသည္။

ပံ - (၈.၅) ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကက
ြ ္ အနီး ေလအရည္အေသြးႏွင့္ ဆညံမႈ တိင္းတာစဥ္ (AQN-2)

တိင္းတာမႈအခ်ိန္
ေလအရည္အေသးႏ
ြ ွင့္ ဆညံမႈတိင္းတာျခင္းတ႔က
ိ ိ (၂၀ - ၃ - ၂ဝ၁၉) မွ (၂၂ - ၃ -၂ဝ၁၉)
အထိတိင္းတာခြဲ့ပါသည္ ။အေသးစိပ္အခ်ိန္ဇယားမွာ ေအာက္ပါအတိင္းျဖစ္ပါသည္။

ဇယား (၈.၃) - ေလအရည္အေသြးႏွင့္ ဆညံမတ
ႈ င္
ိ းတာသည့္ အခ်ိနဇ
္ ယား
Sampling Point
AQN-1
AQN-2

Period

၂၂ . ၃.၂၀၁၉
၂၂ . ၃.၂၀၁၉

Source: Resource &Environment Myanmar Co., Ltd.

တိင္းတာနည္းစနစ္
ထိေတြ႕ဝန္းက်င္ဆိင္ရာေလထအရည္အေသြးႏွင့္ ဆညံသံမ်ားကိ တိင္းတာရာတြင္ United States
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) ၏ ေထာက္ခံမႈရရိွထားေသာ Haz-Scanner EPAS
Wireless Environmental Perimeter Air Station ့ျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ေကာက္ယပါသည္။
၄င္းကရိယာ၏ ထးျခားေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ

-

သယ္ေဆာင္ရလြယက
္ ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကိတိက္ရက္
ိ ဖတ္ရႈႏိင္ျခင္း

-

U.S.

EPA

criteria

air

pollutants

အပါအဝင္

ေလထတိင္းတာမႈ

၁၄

ခကိ

တခ်ိနတ
္ ည္းတိင္းတာႏိင္
ရန္တပ္ဆင္ထားျခင္း
-

ေလထတြင္းပါဝင္ေသာဖန္မ်ား(PM10)၊

ႏိက္ႀထိ်ဳဂ်င္ဒိင္ေအာက္ဆဒ္
ိ ၊

ကာဗြန္မိေနာက္ဆိဒ္၊

အပခ်ိန၊္ စိထိင္းဆ စသည္တ႔က
ိ ိ တိင္းတာႏိင္သည့္ စံခ်ိန္မီကရိယာမ်ားပါဝင္တပ္ဆင္ထားျခင္း
-

ေလတိက္ႏႈန္းစေသာ

လိအက္ေသာ

တိင္းတာမႈမ်ားကိလည္း

တိင္းတာႏိင္ၿပီး

ရရိွေ

သာအခ်က္အ လက္မ်ားကိ ေလတိက္ႏႈန္း ဝ.၅ m/s ထိတိင္းတာႏိင္ေသာ WRPLOT View of
AERMOD View (ver. 7.0) ကိအသံးျပ်ဳ၍ တြက္ခ က္ဳႏိိုင္ျခင္်ား စေသာ အခ က္အလက္မ ာ်ား
ပါဝင္ပါသည္။
ဇယား (၈.၄) - ေလထအရည္အေသြးအတြက္ နမနာေကာက္ယျခင္းႏွင့္ စီစစ္ေလ့လာမႈ နည္းစနစ္
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.
တိင္းတာမႈရလဒ္မ်ား
ထိေတြ႕ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာ ဓါတ္ေငြ႕ထတ္လတ
ႊ မ
္ ႈ (Ambient gases)

AQN-1
ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာ ဓါတ္ေငြ႕ထတ္လတ
ႊ ္မႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါဇယားအတိင္း
ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။

ယင္းထိေတြ႕ဝန္းက်င္ထတ္လတ
ႊ ္မႈဓါတ္ေငြ႕မ်ား၏

ထတ္လတ
ႊ ္မႈအဆင့္မွာ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာ ျမန္မာစံႏႈန္း စသည္တ႔ထ
ိ က္ နိမ့သ
္ ည္ကိေတြ႕ရိွရပါသည္။
ဇယား (၈.၅) - (AQN-1) ထိေတြ႕ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာ ဓါတ္ေငြ႕ထတ္လတ
ႊ မ
္ အ
ႈ ဆင့္
No.

Date

Time

CO

NO2

NO

PM2.5

PM10

RH

SO2

D.M.Y

hours

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

%

mg/m3

˚C

25 . 3. 2019

24

0.17

0.15

0.02

0.02

0.03

62.38

0.07

23.64

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

1

Temp.

-

0.02

Source: Resource &Environment Myanmar Co., Ltd.

AQN-2
ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာ ဓါတ္ေငြ႕ထတ္လတ
ႊ ္မႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါဇယားအတိင္း
ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။

ထိေတြ႕ဝန္းက်င္ဆိင္ရာထတ္လႊတ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားအနက္

ဓါတ္ေငြ႕အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာစံႏန
ႈ ္းမ်ားထက္နိမ့ေ
္ သာ္လည္း ကားအင္ဂ်င္မွထတ္လတ
ႊ ္မႈ
(particulate
ေတြ႕ရိွရပါသည္။

matter)

မွာမ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာစံႏႈန္းထက္

အနည္းငယ္ျမင့္မားေနသည္ကိ

ဇယား (၈.၆) - (AQN-2) ထိေတြ႕ဝန္းက်င္ဆင္
ိ ရာ ဓါတ္ေငြ႕ထတ္လတ
ႊ မ
္ အ
ႈ ဆင့္
No.

1

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

21-22 Dec,2016

24

0.09

0.05

0.02

0.011

0.012

51.67

0.01

26.41

˚C

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.
ေလတိက္ႏႈနး္ ႏွင့္ ေလတိက္ခတ္ရာလမ္းေၾကာင္း
ပွ်မ္းမွ်ေလတိက္ခတ္ႏႈန္းႏွင့္

ေလတိက္ခတ္ရာလမ္းေၾကာင္းတိ႔ကိ

ေနရာတစ္ခလ်င္းစီ၌

တစ္ရက္(၂၄ နာရီ) တိင္းတာခြဲ့ပါသည္။ Wind Rose Diagram အရ ပွ်မ္းမွ်ေလတိက္ခတ္ႏႈန္းမွာ ေနရာ (၂)
ခလံးတြင္

ဝ.ဝ၅

m/s

မွ

၁.၁၁

တးေဖာ္ေရးလပ္ကက
ြ ္(AQN-1)တြင္

m/s

အတြင္းတြင္ရွပ
ိ ါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အရပ္

မွ

ေလတိက္ခတ္ရာလမ္းေၾကာင္းမွာ
အေနာက္ေျမာက္

သိ႔

အမ်ားဆံးတိက္ခတ္သည္ကေတြ
ိ
႕ရပါသည္။ (AQN-2) တြင္မ အေနာက္ေတာင္ဖက္ နွင့္ အေရွ႕ေျမွာက္ဖက္
အမ်ားဆံးတိက္ခတ္သည္ကေတြ
ိ
႕ရပါသည္။

ပံ (၈.၆) ေန႔စဥ္ပ်ွ မ္းမွ်ေလတိက္ႏႈနး္ ႏွင့္ ေလတိက္ခတ္ရာလမ္းေၾကာင္းျပပံ(AQN-1)

75

ပံ (၈.၇) ေန႔စဥ္ပ်ွ မ္းမွ်ေလတိက္ႏႈနး္ ႏွင့္ ေလတိက္ခတ္ရာလမ္းေၾကာင္းျပပံ(AQN-2)

၈.၈.၂ ။ ဆညံသံ
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထတ္ျပန္ေသာ အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္း
က်င္ဆိင္ရာ အရည္အေသြး(ထတ္လတ
ႊ ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၅)အရ ျမန္မာႏိင္ငံ၏ ဆညံမအ
ႈ သံ စံႏႈန္းကိ
အေျချပ်ဳ၍ တိင္းတာရရိွေသာ ဆညံသံနႈနး္ မ်ား၏ တန္ဖးတြ
ိ က္ခ်က္မက
ႈ ိ တိင္းတာလပ္ေဆာင္ခြဲ့ပါသည္။
အမ်ိ်ဳးသားပတ္ဝန္း

က်င္ဆိင္ရာ

အရည္အေသြး(ထတ္လတ
ႊ ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ်က္

(၂၀၁၅)အရ

ျမန္မာႏိင္ငံ၏ ဆညံမအ
ႈ သံ စံႏႈန္းမွာေအာက္ပါအတိင္းျဖစ္ပါသည္။
ဇယား (၈.၇) - ဆညံသံ နမနာေကာက္ယျခင္းႏွင့္ စီစစ္ေလ့လာမႈ နည္းစနစ္
Items
Myanmar
standard

Day time (Leq)

Night time (Leq)

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

ဆညံသတ
ံ င္
ိ းတာမႈ
ဆညံသံတင္
ိ းတာမႈကိ

ထိေတြ႕ဝန္းက်င္ဆိင္ရာေလအရည္အေသြးမ်ားတိင္းတာေသာ

ေနရာမ်ားတြငပ
္ င္အတ တကြ တိင္းတာခြဲပ
့ ါသည္။
ဆညံသံေလ့လာတိင္းတင္
ိ မကိ
ႈ
(၂၀ - ၃ - ၂ဝ၁၉) မွ (၂၂ - ၃ - ၂ဝ၁၉) အထိ တိင္းတာခြဲ့ၿပီး
တိင္းတာမႈ

အခ်ိနမ
္ ွာလည္း

ထိေတြ႕ဝန္းက်င္ဆိင္ရာေလအရည္အေသြးမ်ားတိင္းတာမႈ

အခ်ိနတ
္ ိင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

တိင္းတာနည္းစနစ္
ဆညံသံ

နမနာေကာက္ယမႈႏွင့္

တစ္ရက္(၂၄ နာရီ) တိင္းတာရယခြဲ့ပါသည္။

စီစစ္ေလ့လာမႈကိ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

စက္အမ်ိ်ဳးအစားႏွင့္

ဇယား(၈.၈) - ဆညံသအ
ံ ရည္အေသြးကြငး္ ဆင္းတိင္းတာမႈကရိယာ
Instrument

Brand

Model

Measurement unit

Sound Level Meter

Lutron

SL-0423SD

dB

တိင္းတာမႈရလဒ္
ဆညံမအ
ႈ ဆင့္ (LAeq ) တိင္းတာမႈမ်ားကိ ဇယား(၉)တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ တစ္ရက္ (LAeq )
အတြက္ တြက္ခ်က္နည္းေဖာ္ျမဴလာမွာ ေအာက္ပါအတိင္းျဖစ္ပါသည္။
10*LOG10 (AVERGAE (10^ ((RANGE)/10)))
၄င္းတြက္ခ်က္နည္းကိ ပထမကနဦးအစတြင္ တစ္နာရီအလိက္ (LAeq) အတြက္ တြက္ခ်က္ကာ
ေနာက္ပင္
ိ းတြင္ ၂၄နာရီ (LAeq )အတြကတ
္ ြက္ခ်က္ပါသည္။
တြက္ခ်က္မႈ၏ရလဒ္မ်ားအရဆညံသံအဆင့္မ်ားအားလံးမွာစက္မလ
ႈ ပ္ငန္းႏွင့္စီးပြားေရးဇံနယ္မ်ားအ
တြက္ ခ်မွတထ
္ ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာစံႏန
ႈ ္းမ်ားထက္ နိမ့က
္ ်လ်က္ရွသ
ိ ည္ကိေတြ႕ရပါသည္။

ဇယား (၈.၉) - တစ္နာရီအလိက္ (LAeq ) ဆညံသံ တိင္းတာမႈတန္ဖးိ
ယနစ္: dBA

Time
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

PLAQN-1
67
67
65
61
63
60
60
61
64
65
65

PLAQN-2
53
45
56
47
41
48
42
46
44
43
45

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
Day LAeq
22:00-23:00
23:00-24:00
24:00-01:00
01:00-02:00
02:00-03:00
03:00-04:00
04:00-05:00
05:00-06:00
06:00-07:00
Night LAeq

66
67
68
68
65

51
50
49
48
47

68
67
67
67
67
67
67
67
68
67

47
47
45
43
44
41
45
43
40
44

၈.၈.၃ ။ ေရအရည္အေသြး
တည္ရွဆ
ိ ြဲ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ

ေရ၏အရည္အေသြမ်ားကိ

သက္ဆိင္ရာ

ေရအရည္အေသြးဆိင္ရာသတ္မတ
ွ ္ခ်က္မ်ားအတိင္း စစ္ေဆးေလ့လာခြဲ့ပါသည္။
ဇယား(၈.၁ဝ) - ေရအရည္အေသြးတိင္းတာရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
Parameter

unit

Indonesia

Thailand

Vietnam

Japan

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

3
6
400
6-9
50
0.02
1
0.05
0.05

2
4
5-9
0.005
0.005
1.0
0.05

4
15
50
5.5-9
30
0.02
0.001
1.5
0.04

2
8
100
6-8.5
Not detectable
0.05

10
11
12

DO
BOD
SS
pH
COD Cr
Cyanide
Phenol
Zinc
Chromium
(VI)
Arsenic
Copper
Mercury

mg/L
mg/L
mg/L

1
0.02
0.002

0.01
0.1
0.002

0.05
0.5
0.001

13

Cadmium

mg/L

0.01

0.005*

0.01

0.01
0.0005
(Alkyl
mercury: not
detectable)
0.003

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tentative
Target Value
4
15
100
6-8.5
30
Not detectable
0.001
0.05
0.04
0.01
0.02
0.0005

0.003

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Parameter

unit

Indonesia

Thailand

Vietnam

Japan

Tentative
Target Value

Selenium
Lead
Nickel
Manganes
e
Iron
NO3 as N
NH3 as N
Fluoride
Oil and
Grease
Total
coliform

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.05
0.03
-

0.05**
0.05
0.1
1.0

0.05
0.1
-

0.01
0.01
-

0.01
0.01
0.1
1.0

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

20
1.5
1

5.0
0.5
-

1.5
10
0.5
1,5
0.1

10
0.8
-

1.5
5
0.5
0.8
0.1

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)

ေရအရည္အေသြးတိင္းတာသည့္ေနရာ
ေရအရည္အေသြးဆိင္ရာတိင္းတာမႈကိ ဇယား(၁၁)တြင္ေဖၚျပထားသည့္ တည္ေနရာတြင္တိင္း
တာမႈျပ်ဳလပ္ခြဲ့ပါသည္။ အဆိပါေန၇ာအားလည္း ပံ(--)တြင္ လည္း ေဖၚျပထားရိွပါသည္။
ဇယား (၈.၁၁) - ေရအရည္အေသြးနမနာ တိင္းတာစစ္ေဆးသည့္တည္ေနရာ
Category

Sampling point

Coordinates

Description of Sampling Point

Surface Water

SW-1

20°17'18.6"N

ေခ်ာင္းေရ၊ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကြက္၏ ေျမာက္ဘက္ေခ်ာင္းစြယ္

96°30'09.9"E
Surface Water

SW-2

20°16'59.6"N

ေခ်ာင္းေရ၊ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကြက္၏ အေရွ့ဘက္ ေခ်ာင္းစြယ္

96°30'55.2"E
Surface Water

SW-3

20°16'55.9"N
96°30'59.1"E

Ground Water

GW-1

20°16'51.6"N
96°30'19.4"E

ေခ်ာင္းေရ၊ေရႊတးေဖာ္ေရးလပ္ကြက္၏

အေရွ့ဘက္

ေျမနီေခ်ာင္းစြယ္
အိုပ္ခ ပ္ေရ်ားဳႏင့္ ဝန္ထမ္်ားမ ာ်ားေနထိိုင္ရာအတြင္်ားရိ ေရကန္

ပံ(၈.၈) ေရအရည္အေသြးနမနာတိင္းတာသည့္တည္ေနျပေျမပံ

SW-1
SW-1

သည္

စီမက
ံ ိနး္ ဧရိယာ၏

အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္

ရွိပါသည္။

၄င္းေနရာ၏

ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားမွာထထက္ေသာသစ္ေတာမ်ားလည္းရွိသည္။ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာ
င္း)

၏

၂၁၁

မီတာ

ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာင္း)

အကြာအေ၀းခန္႔ေလာက္
အတြင္းသိ႔

စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားနည္းပါးေနသည္ကလည္
ိ
း ေတြ႔ရပါသည္။

တြင္ရွိပါသည္။

ေရစီးဆင္းမႈမွာ

စီးဆင္းေနပါသည္။

လက္ရတ
ွိ ြင္

ပံ - (၈.၉) ေျမေပၚေရ နမနာေကာက္ယ တိင္းတာစဥ္ (SW-1)

SW-2
SW-2

သည္

စီမက
ံ ိန္းဧရိယာ၏

အေရွ႕ဘက္တြင္

ရွိပါသည္။

၄င္းေနရာ၏

ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားမွာထထက္ေသာသစ္ေတာမ်ားလည္းရွိသည္။ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာ
င္း)

၏

၁၃၂

မီတာ

အကြာအေ၀းခန္႔ေလာက္

ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာင္း)
ေနရာ၏အေရွ႕ေျမာက္ဘက္

၈၃၀မီတာ

အတြငး္ သိ႔

စီးဆင္းေနပါသည္။

တြငတ
္ ည္ရွိပါသည္။

စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ အနည္မ်ားလည္း ေတြ႔ရပါသည္။

ပံ - (၈.၁၀) ေျမေပၚေရ နမနာေကာက္ယ တိင္းတာစဥ္ (SW-2)

တြင္ရွိပါသည္။

စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းမ်ားမွာ

ေရစီးဆင္းမႈမွာ
ေရႊထတ္လပ္မႈ
ေရႊထတ္လပ္မႈမွ

SW-3
SW-3

သည္

စီမက
ံ ိန္းဧရိယာ၏

အေရွ႕ဘက္တြင္

ရွိပါသည္။

၄င္းေနရာ၏

ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားမွာထထက္ေသာသစ္ေတာမ်ားလည္းရွိသည္။ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာ
င္း)

၏

၂၀

မီတာ

အကြာအေ၀းခန္႔ေလာက္

တြင္ရွိပါသည္။

ေရစီးဆင္းမႈမွာ

ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာင္း) အတြငး္ သိ႔ စီးဆင္းေနပါသည္။ ေရႊထတ္လပ္မႈ ေနရာ၏အေရွ႕ဘက္
၉၀၅ မီတာတြငတ
္ ည္ရွိပါသည္။ စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းမ်ားမွာ ေရႊထတ္လပ္မႈမွ စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ား၊ အနည္မ်ားလည္း
ေတြ႔ရပါသည္။

ပံ - (၈.၁၁) ေျမေပၚေရ နမနာေကာက္ယ တိင္းတာစဥ္ (SW-3)

GW-1
GW-1 သည္ စီမက
ံ ိန္းဧရိယာ၏ အပ္ခ််ဳပ္ေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိင္ရာ အတြင္းရွိ ေရကန္ျဖစ္သည္။
၄င္းေရအား ေသာက္ေရ၊ သံးေရမ်ားအျဖစ္ အသံးျပ်ဳေသာေရျဖစ္သည္။

ပံ - (၈.၁၂) ေျမေအာက္ေရ နမနာေကာက္ယ တိင္းတာစဥ္ (GW-1)

တိင္းတာစစ္ေဆးျခင္း
ေရအရည္အေသြးနမနာတိင္းတာျခင္းကိအထက္ေဖၚျပပါေနရာတြင္In-situနည္းပညာကိ
အသံးျပ်ဳကာတိင္းတာမႈကိေဆာင္ရက
ြ ္ခြဲ့ပါသည္။တိင္းတာခြဲ့ေသာေရအရည္အေသြးတိင္ရာသတ္မတ
ွ ္ခ်
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) - ေရအရည္အေသြးတိင္းတာစစ္ေဆးသည့္ ကြငး္ ဆင္ကရိယာမ်ား
No.

Equipment

Manufacturer

Originate

Model

Country
1

Multiparameter

(water

HANNA

USA

quality)
2

SmarTROLL

HI7609829

(with

3

sensors)
multi-

In-situ Inc.

USA

HANNA

USA

parameter

3

pH meter

ေရအရည္အေသြးဆိင္ရာ

တိင္းတာသည့္

HI 98129

နည္းစနစ္မ်ားအား

သက္ဆိင္ရာ

အရည္အေသြးသက္မတ
ွ ္ခ်က္မ်ား အလိက္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

ဇယား (၈.၁၃) - In-Situ ႏွင့္ ဓါတ္ခခ
ြြဲ န္း တိင္းတာနည္းျဖင့္ တိင္းတာရရိွေသာ ေရ၏အရည္အေသြး
No.

Item/Sample

Unit

SW-1

SW-2

SW-3

GW-1

-

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

24.12.2016

10:56 am

3:18 pm

2:48 pm

9:18 am

Name
1

Date / Time

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

12

Salinity

13

BOD

14

FNU

19.2

5.1

269

2.1

0

0

0.1

0.1

mg/L

5.1

5.1

5.7

4.4

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

mg/L

ND

ND

ND

ND

mg/L

ND

ND

0.0230

ND

%

Chromium
25

Total Mercury

၉။ သတၱ်ဳတင
ြ း္ ထေထာင္ျခင္းကာလႏွင႔္ တးေဖာ္ထတ္လပ္ေရးကာလ ပတ္၀န္းက်င္ထခ
ိ က္
ိ မမ်ား
ွ
သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား၊ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား
သစ္ပင္ႀကီးႏွင့္ အပင္ငယ္၊ ၿခ်ဳံပင္မ်ား ခန္႔မွန္းဧက (၃ဝ) ခန္႔ ထပ္မံ ဆက္လက္ခတ္ထြင္ ဖယ္ရွားရ
မည္ ျဖစ္သည္။
ေတာရိင္းတိရစ
ိ ာၦနမ
္ ်ား
ေတာရိင္းသတၱဝါမ်ားအတြက္ စားက်က္ဧရိယာေလ်ာ့၍ လေနထထပ္လာသျဖင့္ စားက်က္ ဧရိယာ
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖစ္ေစႏိင္သည္။ေတာရိင္းသတၱဝါမ်ားစားက်က္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ေျမသားထမ်ားတန္ခါမႈမ်ား
ေၾကာင့္ တြားသြား သတၱဝါႏွင့္ တြင္းေအာင္းသတၱဝါမ်ား စားက်က္ေျပာင္းေရႊ႕ေနစဥ္ လသားတိ႔၏ စားသးံ ရန္
အလြယတ
္ က ဖမ္းယျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိင္ေပသည္။
ေျမဆီလာႊ ႏွင့္ ေက်ာက္တးံ စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း
ေျမဧက (၃၀) အား ေျမျပင္႐ုံးွင္းလင္းျခင္းေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ရာတြင္ ေျမဆီလာႊ ႏွင္႔ ေက်ာက္တံး ခန္႔မွန္း
တန္ခ်ိန္ (၄၃ဝဝ) ခန္႔ စြန႔ပ
္ စ္ဖယ္႐ုံးွားရမည္ ျဖစ္သည္။
တိက္စားျခင္းႏွင့္ အနည္ပ႔ခ
ိ ်ျခင္း

အေပၚယံေျမဆီလႊာ ဖယ္ရွားထားသည့္ ဧရိယာဧက (လပ္ကက
ြ ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရး လမ္းမ်ား)
တြင္

ေရဆင္းလမ္းမ်ားထည့္သြင္း

တးေဖာက္ျပင္ဆင္၍

တည္ေဆာက္ျခင္းမျပ်ဳပါက

မိးရာသီတင
ြ ္

စီးဆင္းေရမွ တိက္စားျခင္းႏွင့္ အနည္ပ႔ခ
ိ ်ျခင္းကိ ျဖစ္ေစႏိင္သည္။ ရႊံ႕ႏြံထထပ္ျခင္း ကိလည္း ျဖစ္ေစႏိင္သည္။
စက္ရစ
ံ န
ြ ႔ပ
္ စ္အနည္မ်ား
သတၱ်ဳရိင္းတးေဖာ္ထတ္လပ္ေရး ရည္မန
ွ ္းခ်က္အရ သတၱ်ဳရိင္းသန္႔စင္ေရး စက္ရံမွ တႏွစ္လွ်င္ စြန႔္
ပစ္အနည္ႏွင့္ စြန႔ပ
္ စ္အနယ္တန္ခ်ိန္ (၆၄၀၀၀)ခန္႔ စြန႔ပ
္ စ္မည္ျဖစ္ရာ သတၱ်ဳတြငး္ ခြင့ျ္ ပ်ဳမိန္႔ သက္တမ္း ၂ဝ၁၈
ခႏွစ္အထိ တန္ခ်ိန္ (၃၂၀၀၀၀)ခန္႔ အနည္းဆံး စြန႔ပ
္ စ္ရလိမ့မ
္ ည္ျဖစ္သည္။
စပံခ်က္ကန္အၾကြငး္ အက်န္မ်ား
စီမံကိနး္ မွျပ်ဳလပ္ေသာ စပခ
ံ ်က္ကန္ျပင္ အကြ်င္းအက်န္မ်ားကိ သတၱ်ဳ႐ုံးင္
ိ းသန္႔စင္ေရးစက္႐ုံးတ
ံ ြင္
သန္႔စင္ထတ္လပ္မည္ျဖစ္ သည္။
တိက္စားျခင္းႏွင့အ
္ နည္ပ႔ခ
ိ ်ျခင္း
မိးရာသီတြင္ ယင္းအနည္မ်ားႏွင့္ ေျမေပၚလပ္ကြကမ
္ ်ား၊ လမ္းမ်ားမွာ တိက္စားခံရလ်က္ ေတာင္
ေစာင္းေျမနိမ့ပ
္ ိင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ အနည္မ်ားႏွင့္ ရႊံ႕မ်ားပိ႔ခ်ျခင္း ျဖစ္ေစႏိင္သည္။
ေျမေပၚေရအရည္အေသြး
တိက္စားေျမဆီလႊာႏွင့္ ေျမျပင္သပ
႔ိ ်ံ႕ႏွစ
႔ံ မ
ိ ဝ
့္ င္သည့္ ခ်ိန္စီးတြငး္ ထြက္မ်ားမွာ ေျမေပၚေရ အရည္အ
ေသြးကိလည္း က်ဆင္းေစႏိင္သည္။

ေလထအရည္အေသြး
စီမံကိနး္ ဧရိယာတြင္
ေျမေအာက္လပ္ကက
ြ ္မ်ားတြင္

ဖန္မန
ႈ မ
႔္ ်ားႏွင့္

ဆိးၾကြအမႈံမ်ားစြာ

ေအာက္စီဂ်င္ေလ်ာ႔နြဲလာျခင္း၊

ပ်ံ႕လြင့ေ
္ စႏိင္သည္။
ေလာင္စာစီသးံ စြျြဲ ခင္းမွ

ကာဗြနဒ
္ ိင္ေအာက္ဆဒ္
ိ ဖန္လံအမ
ိ ္အာနိသင္ ဓာတ္ေငြ႕ထတ္လတ
ႊ ္ေစႏိင္သည္။
ဆညံျခင္း
သတၱ်ဳရိင္းသန္႔စင္ေရးစက္ရ၏
ံ ႀကိတခ
္ ြဲြစက္အပိင္းတြင္ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ယာဥ္ယႏၲယားႀကီး
မ်ား ေမာင္းႏွင္သမ်ား၊ လြန္ေဖာက္စက္ေမာင္းႏွင္သမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဂ်င္နေရတာ ေမာင္းႏွင္သမ်ား၊ ျမင္း
ေကာင္ေရ (၁ဝ) အထက္တစ္လံးထိး ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ေမာင္းႏွင္သမ်ားမွာ ပွ်မ္းမွ်ဆညံမႈ (87dB) အထက္
ပိ၍ခံစားရေစႏိင္သည္။

ညအလင္းေရာင္
ညဆိင္းအလပ္ခ်ိနတ
္ ြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားစြာ အသးံ ျပ်ဳေဆာင္ရက
ြ ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ငွကႏ
္ ွင့္ ေတာရိင္း
သတၱဝါမ်ားအား အလင္းေရာင္မွ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏိင္သည္။
စက္မအ
ႈ ႏၲရာယ္မ်ား
လပ္သားမ်ားအား စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ လံေလာက္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း
ရွင္းေရး အစီအမံမ်ားႏွင့္စက္မ်ား၏ လိအပ္ေသာစြမ္းအားႏွင့္ ႀကံ့ခိင္ေရးအရည္အေသြးမ်ား မရွိပါက စက္မ႔ႈ
အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိင္သည္။
စြန႔ပ
္ စ္ေရ
သတၱ်ဳတင
ြ ္းလပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းကာလတြင္ ဝန္ထမ္းႏွင့္မိသားစမ်ား မ်ားျပားလာ
ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္စးီ ပြားေရး လပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္
လာသမ်ား ေရာက္ရလ
ွိ ာႏိင္ျခင္းတိ႔ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား မ်ားျပားလာႏိင္သည္။ ယင္းသည္ ေျမေပၚေရ
ညစ္ညမ္းမႈကိ ပိမိသက္ေရာက္ေစႏိင္သည္။
ယိဖိတျ္ ခင္း
ေခ်ာဆီအေဟာင္းမ်ားယိဖိတ္ျခင္း၊ ဓာတပစၥည္းအရည္မ်ား အသးံ ျပ်ဳစဥ္ ယိဖိတ္ျခင္းမ်ားသည္ ပတ္
ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားစြာ ျဖစ္ေစႏိင္သည္။
ယိစိမ့ျ္ ခင္း
ေျမဆီလႊာႏွင့္ အၿဖံ်ဳးေက်ာက္မ်ားရွိ အႏၲရာယ္ရတ
ွိ ြင္းထြက္ ခ်ိန္စီးတြင္းထြက္မ်ား (Toxic Metal and
Heavy Metal)မ်ားအား ဓာတပစၥည္းအရည္မ်ားမွ တစိမ့စ
္ ိမ့္စား၍ ဆက္လက္ယိစိမ့ျ္ ခင္းျဖင့္ ေျမေပၚ ေရႏွင့္
ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းေစႏိင္ပါသည္။
ပိက္ကျြြဲ ခင္းမ်ား
ေရတင္ပ႔ိ လႊတ္ပက္
ိ မ်ားႏွင့္ ေရျဖန္႔ေဝေပးပိက္မ်ားတြငလ
္ ည္း ကြအ
ြဲ က္လ်က္ ေရမ်ား ယိစိမ့ပ
္ န္း
ထြက္ျခင္းျဖင့္ တိက္စားျခင္းႏွင့္ ရႊံ႕ႏြံျဖစ္ေစျခင္း၊ လိအပ္ခ်က္သံးစြြဲရန္ ပမာဏေလ်ာ့နည္းေစျခင္း စသည့္
ထိခက္
ိ ဆးံ ရႈံးျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္းကိ ျဖစ္ေစႏိင္သည္။
အႏၲရာယ္ရပ
ွိ စၥညး္ မ်ား ကိင္တယ
ြ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကား သင္ယမႈမျပည့္စံျခင္း၊ ေပါ့ပါးစြာကိင္တယ
ြ ္သးံ စြျြဲ ခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္း
က်င္ ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ ထိခက္
ိ ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ေလာင္စားျခင္း၊ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ပာြ း
ေစႏိင္ပါသည္။
ေနရာထိင္ခင္းေလ်ာ့နည္းျခင္း
သတၱ်ဳရိင္းတးေဖာ္ေရးႏွင့္ သတၱ်ဳရိင္းသန္႔စင္ေရးလပ္ငန္းမ်ား တိးခ်ြဲ႕ေဆာင္ရက
ြ ္ေနျခင္းတိ႔ႏွင့္ စီမံ
ကိန္းႏွင့ဆ
္ က္စပ္လပ္ငန္းငယ္မ်ား

ဝင္ေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္း

အေျခခ်လာႏိင္ျခင္းတိ႔ေၾကာင့္

ေနရာထိင္ခင္း

ေနရာလြတ္မ်ား ဆံးရႈံးေလ်ာ့နည္း လာႏိင္ေပသည္။

၁၀။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရးစီမခ
ံ န္႔ခမ
ြြဲ ်ဳွ စမ
ီ ခ
ံ ်က္
လက္႐ုံးွိတးေဖာ္ထတ္လပ္ သန္႔စင္ျခင္း အေျခေနမ်ားႏွင္႔ လိက္ေလ်ာညီေထြစြာျဖင္႔ သယံဇာတႏွင႔္
ပတ္၀န္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၏

ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားႏွင႔အ
္ ညီ

ျပင္ဆင္ေရးဆြြဲ

ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သယံဇာတႏွင္႔ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနအမွတ္(၂)သတၱ်ဳတင
ြ ္းလပ္ငန္း၏

(၂၁.၁၁.

၂၀၁၆) ေန႔စြဲြပါ စာအမွတ္ ၁၀၈၃/စီမံ - ေရႊ (EIA)/၂၀၁၆ အရလည္း ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြြဲ႔မွ စီမံခ်က္
(EMP)ကိ ေရးဆြတ
ြဲ င္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ပတ္၀န္းက်င္စမ
ီ ခ
ံ န္႔ခမ
ြဲြ ွ စီမခ
ံ ်က္ေရးဆြျြဲ ခင္းဆိင္ရာ အေျခခံမေဘာင္မ်ား
-

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔

လမွေရးဆိင္ရာေဆာင္္႐ုံးြက္ေပးမွမ်ားအတြက္

ကမၸဏီ၏

ရည္္႐ုံးြယ္ခ်က္မ်ား

ႏွင္႔

သတၱ်ဳတင
ြ ္းထေထာင္ေရး

ႏွင္႔

ထိရည္္႐ုံးယ
ြ ္ခ်က္မ်ားအတြငး္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား။
-

စီမံကိန္း၏

ဓာတ္သတၱ်ဳစးစမ္း႐ုံးွာေဖြျခင္း၊

စမ္းသပ္တိင္းတာျခင္းႏွင္႔

ပိတသ
္ ိမ္းျခင္း၊ ပိတ္သမ
ိ ္းၿပီးေနာက္ပိင္းတိ႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိက္ႏိင္မွ အႏၱရာယ္မ်ား။
- သတ္မတ
ွ ္ေဖာ္ထတ္ထားေသာ ထိခိက္မွ၊ ထိခက္
ိ မွမ်ားကိ လက္ခံႏိင္ဖယ
ြ ္ရာ အဆင္႔အထိ ေလ်ာ႔ခ်ေရး
အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင႔္ လမွ၀န္းက်င္စီမခ
ံ န္႔ခြဲြရန္မ်ား။
-

စီမံကိန္း၏လပ္ငန္းစဥ္မ်ားအလိက္

စံျပ်ဳလပ္ထံးလပ္နည္းအဆင္႔ဆင္႔၊

စီစစ္ခင
ြ ႔ျ္ ပ်ဳေပးရန္ႏွင္႔ လိက္နာေဆာင္႐ုံးြက္ အကြဲျဖတ္ရန္အတိင္းအတာမ်ား။

ပတ္၀န္းက်င္ဆိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲြမွ၊

-

ယင္းအတြက္

ပံမန
ွ ္ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားျခင္းႏွင္႔

အထးသင္တန္းပိ႔ခ်ေပးျခင္းအတြက္

ကမၸဏီ၏

ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ေပးရန္တာ၀န္မ်ား။
- ၀န္ထမ္း၊ လပ္သားမ်ားက ထိခိက္ေစႏိင္မွအႏၱရာယ္မ်ားကိ ၄င္းတိ႔၏လပ္ငန္းအလိက္ အသိ ႏိးၾကားမွ
တည္ေဆာက္ေပးျခင္းစီမခ
ံ ်က္။
-

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင႔ဆ
္ က္စပ္ေဒသေန

ျပည္သတိ႔မွ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိင္ရာ

တာ၀န္သိစတ
ိ ္

ျဖင္႔

ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေ႐ုံးွာက္ေစရန္ အသိပညာမွ်ေ၀ေပးျခင္းႏွင္႔ စည္း႐ုံးးံ ပညာေပးျခင္းအစီအမံမ်ား။
-

စီမက
ံ ိန္း၏လမွစီးပြားဆိ္င္ရာမ၀ါဒႏွင္႔

လမွစီးပြားေရးဆိင္ရာတာ၀န္ယမွမ်ား

(Corporate

Social

Responsibility – CSR)
-

ေဒသေနျပည္သမ်ားႏွင္႔

အၿမြဲအျပတ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး၊

မေက်နပ္ခ်က္မ်ား

တိင္ၾကားႏိင္ေရး

ထေထာင္ရန္။
- မေလ်ာ႔ခ်ႏိင္ေသာ ထိခိက္မအႏၱ
ွ
ရာယ္မ်ား၏ အဆင္႔ႏွင႔္ ၄င္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြြဲမွမဟာ ဗ််ဳဟာ မ်ား
ေရးဆြေ
ြဲ ရး။
- စီမက
ံ ိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ လမွ၀န္းက်င္ဆိင္ရာထိခိက္ႏိင္မွမ်ား စီးပြားေရး႐ုံးွ်ဳေထာင္႔ အျမင္ ဆိင္ရာတိ႔အရ
စြန္႔စားေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ရမွ

ေလ႔လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊

ယင္းကိ

အေျခခံလွ်က္

စြန႔စ
္ ားရမွကင္းသည္႔၊

စြန္႔စားရမွေလ်ာ႔နြဲ သက္သာေစေရး အစီအမံမ်ား ေရးဆြရ
ြဲ န္မ်ား။
- ျပန္လည္ထေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား။
- လပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးရန္ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာတိိင္းတာျခင္း
- မွတတ
္ မ္းမ်ားထား႐ုံးွျိ ခင္းႏွင႔္ အစီရင္ခရ
ံ န္မ်ား
- လပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္တိးတက္မ်ာျပားလာသည္ႏွင္႔အမွွ် လပ္ငန္းခြငအ
္ တြင္း ပိမိထိခက္
ိ
လာႏိင္မွႏွင္႔
လိအပ္သည္႔

ဆီေလ်ာ္သည္႔စီမံခ်က္မ်ားသည္

အၿမြဲေျပာင္းလြဲေနမည႔္

သဘာ၀

႐ုံးွသ
ိ ည္ျဖစ္ရာ

ပတ္၀န္းက်င္ဆိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲြမွစီမံခ်က္ကိ လိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔အညီ အၿမြဲ ဆီေလ်ာ္စြာတိးတက္ေအာင္
ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ႏိင္ရန္ ျပန္လည္သံးသပ္ ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ ေရးဆြြဲ ေဆာင္႐ုံးက
ြ သ
္ ြားရန္မ်ား။
စသည္႔ေဖာ္ျပပါ အေျခခံမေဘာင္မ်ားအရ ပတ္၀န္းက်င္စီမံ ခန္႔ခြဲြမွစီမံခ်က္ ( Environmental
Manage - ment Plan – EMP )ကိ ေရးဆြအ
ြဲ ဆိျပ်ဳပါသည္။

၁၁။ စီမက
ံ န
ိ း္ ၏ထိခက္
ိ ႏိင္မ်ဳွ မ်ားႏွင႔္ ေလ်ာ႔ပါးေစေရး အစီအစဥ္မ်ား
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးစီမံခန္႔ခြြဲမႈမ်ားအားရန္ပံေငြလ်ာထားရန္ႏွင့္သဘာ၀ပတ္
၀န္းက်င္ဆိင္ရာထိန္းသိမး္ ေရး

ပဂ်ဳလ
ိ ္တစ္ဦးအားခန္႔ထားျပီး

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား

(၆)လတစ္ၾကိမ္ပံမွနအ
္ ားျဖင့္စမ္းစစ္ေလ့လာေရးမ်ားျပ်ဳလပ္၍အစီရင္ခံစာမ်ားေရးသားရန္တိ႔ျဖစ္ပါ
သည္။
(၁) ေလထညစ္ညမ္းမွထိန္းခ််ဳပ္ျခင္း
(က) ဖန္မန
ႈ ႔ပ
္ ်ံ႕လြင့မ
္ ႈထိနး္ ခ််ဳပ္ျခင္း
(ခ) ကာဗြန္ဒိင္ေအာက္ဆိဒ္ထတ္လတ
ႊ ္မႈ ထိန္းခ််ဳပ္ျခင္း
(ဂ) ထတ္လႊတအ
္ ခိးအေငြ႔စမ
ီ ံျခင္း
(ဃ) ေလ၀င္ေလထြက္စိကက
္ ်င္းမ်ားတးေဖာက္ျခင္း
(င) ဆညံမ်ဳွ ၊ တန္ခါမွ်ဳ ကာကြယ္ျခင္း
(၂) ေရအရင္းျမစ္စီမံခန္႔ခြြဲမွစီမံခ်က္မ်ား
ေရအရင္းအျမစ္ရယသးံ စြျြဲ ခင္း
ေရျဖန္႔ေဝသံးစြျြဲ ခင္း
(က) သတၱ်ဳတင
ြ ္းလပ္ငန္းသးံ ေရေပးေဝျခင္း
(ခ) သတၱ်ဳတြင္းၿမိ်ဳ႕ျပသံးေရေပးေဝျခင္း
သတၱ်ဳတင
ြ ္းလပ္ကြကဧ
္ ရိယာ၏ေျမေအာက္ေရေလ႔လာျခင္း
(က) နိဒါန္း
(ခ) ေျမေအာက္ေရေလ႔လာျခင္း
(ဂ) ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးထိန္းညိွျခင္း
(၃) စြန႔ပ
္ စ္ေရစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း
(က) သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းတးေဖာ္ေရးလပ္ငန္းမွစြန႔ပ
္ စ္ေရ
( ခ ) သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသန္႔စင္ေရးလပ္ငန္းမွစြန႔ပ
္ စ္ေရ
( ဂ ) သတၱ်ဳတြင္းၿမိ်ဳ႕ျပ (႐ုံးံးႏွင္႔၀န္ထမ္းအိမ္ယာ) စြနပ
႔္ စ္ေရ

(၄) ေျမယာအသံးခ်မွစီမံခန္႔ခြြဲမွစီမံခ်က္
(က) ေျမယာအသံးျပ်ဳအဆိျပ်ဳျခင္း
(ခ) ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးၫွိႏိင္းေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ျခင္း
(၅) သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း
(၆) ေတာ႐ုံးိင္းတိရစာၦန္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေ႐ုံးွာက္ျခင္း
(၇) ေျမတိက္စားျခင္းႏွင္႔ႏန္းပိ႔ခ်မွစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း
(၈) စြန႔ပ
္ စ္ေက်ာက္တံးႏွင႔္ ေျမဆီလႊာမ်ားစီမံခန္႔ခြဲြျခင္း
(၉) စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း
(က) အစိင္အခြဲစန
ြ ႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း
တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔လပ္ငန္းခြင္စန
ြ ႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲြျခင္း
႐ုံးံးမ်ားႏွင႔၀
္ န္ထမ္းအိမယ
္ ာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမခ
ံ န္႔ခြြဲျခင္း
သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသန္႔စင္ေရးစြန႔ပ
္ စ္အနယ္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲြျခင္း
(ခ) စြန႔ပ
္ စ္အရည္မ်ားစီမံခန္႔ခြြဲျခင္း
သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသန္႔စင္ေရး စြန႔ပ
္ စ္အရည္မ်ားစီမံခန္႔ခြဲြျခင္း
႐ုံးံမ်ားႏွင္႔ ၀န္ထမ္းအိမယ
္ ာစြန္႔ပစ္အရည္စီမံခန္႔ခြဲြျခင္း
(၁၀) အေျခခံအေဆာက္အအံမ်ားတည္ေဆာက္ေရးစီမခ
ံ ်က္
(၁၁) သတၱ်ဳတြင္းၿမိ်ဳ႕တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံခ်က္
(၁၂) လပ္ငန္းခြငက
္ ်န္းမာေရးႏွင႔အ
္ ိမ္ယာအေဆာက္အဦးထိန္းသိမ္းျခင္း
(၁၃) သတၱ်ဳတြင္းလပ္ငန္းခြငေ
္ ဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ုံးွင္းေရးစီမံခ်က္
(၁၄) မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ုံးွင္းစီမံခ်က္
(၁၅) သဘာ၀အႏၱရာယ္ႀကိ်ဳတင္ကာကြယေ
္ ရးစီမခ
ံ ်က္
(၁၆) အက္စစ္ေက်ာက္ေျမစီးဆင္းမွ်ဳအားထိန္းခ််ဳပ္ျခင္း
(၁၇) ယဥ္အသြားအလာစီမခ
ံ န္႔ခြြဲျခင္း
(၁၈) အႏၱရာယ္႐ုံးွိပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြျြဲခင္း

(က) အႏၱရာယ္႐ုံးွိပစၥည္းမ်ား သယ္ယပိ႔ေဆာင္ျခင္း စီမံခ်က္
( ခ ) ဓာတေဗဒပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲြျခင္း
( ဂ ) ဆိင္ယာႏိက္ စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း စီမခ
ံ ်က္
(ဃ) ေပါက္ကြေ
ြဲ စတတ္ေသာပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း
( င ) ေလာင္စာဆီထိနး္ သိမး္ ျခင္း
(၁၉) ကန္ထ႐ုံးိက္တာႏွ႔င္အက်ိ်ဳးတေဆာင္႐ုံးြကမ
္ ွမ်ားအားထိန္းခ််ဳပ္ျခင္း
(၂၀) အခ်ိန္ဆးံ ႐ုံးွ်ဳံးမွထိန္းခ််ဳပျ္ ခင္း
(၂၁) လပဂ်ဳလ
ိ ္ဆးံ ႐ုံးွ်ဳံးမွထိနး္ ခ််ဳပ္ျခင္း
(၂၂) ႐ုံးပ္၀တၱ်ဳပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေလ်ာ႔နည္းဆံး႐ုံးွ်ဳးံ မွထိန္းခ််ဳပ္ျခင္း
(၂၃) မွတတ
္ မ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားထိန္းခ််ဳပ္ျခင္း
အဆိျပ်ဳျပန္လည္ထေထာင္ျခင္းစီမံခ်က္
(၂၄) တိက္စားခံဧရိယာအားျပန္လည္ထိန္းသိမး္ ျခင္း
(၂၅) လပ္ငန္းၿပီးစီးသည္႔ဧရိယာအားေျမဆီလႊာျပ်ဳျပင္ျခင္း
(၂၆) စိမ္းလန္းစိေျပေရး
(၂၇) ေျမေအာက္လပ္ကက
ြ ေ
္ ဟာင္းၾကံခိင္ေရးႏွင္႔ထိန္းသိမ္းေရး

ပံ(၁၁.၁) စိက္ပ််ဳးိ ပင္မ်ား ပ််ဳးိ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္စက္
ိ ပ််ဳးိ ထားေသာဓါတ္ပမ်ား
ံ

၁၂။ အေရးေပၚစီမခ
ံ ်က္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယေ
္ ရးအစီအစဥ္
ၾသဇာေရႊျပည္ ကမၸဏီ၏ တးေဖာ္ေရးလပ္ကက
ြ ္၊
ရွာေဖြေရးလပ္ကက
ြ ္၊

ဝန္ထမ္း

မ်ားေနထိင္ရာ

ေနရာႏွင့္

ရံးဝင္းအတြင္းတြင္

HSE

Officer

ခန္႔ထားေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း
လပ္ငန္းခြငတ
္ ြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေစရန္ေအာက္ပါတိ႔ကိစီမံေဆာင္ရက
ြ ထ
္ ားသည္ကလည္
ိ
းေလ့လာေ
တြ႕ရိွရပါသည္။
မီးေဘးအႏၱရယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္

မီးကပ္၊

မီးခ်ိတ္မ်ား၊

မီးသတ္ေဆးဗးမ်ား

ထားရိွျခင္း၊

ေရသယ္ယာဥ္ မ်ားအား မီးသတ္ကားအေနျဖင့္ အသံးျပ်ဳႏိင္ရန္စီမထ
ံ ားျခင္း တိ႔ကိေတြ႕ရိွရပါသည္။
မိင္းခြမ
ြဲ ႈမျပ်ဳလပ္မည္ႏွင့္ မိင္းခြြဲမည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သမ်ား ႏွင့္ မိမိဝန္ထမ္းမ်ား ထိခက္
ိ မႈ
မရိေ
ွ စရန္

ႀကီးၾကပ္သမွ

ခရာမႈတအ
္ ခ်က္ေပးျခင္း၊

ေစာင့္ၾကည့္သမ်ားထား၍

သတိေပးျခင္းမ်ား၊

သတိေပးဆိင္ဘတ္မ်ားထားရိွထားျခင္း တိ႔ကိေတြ႕ရိွရပါသည္။
လပ္သားမ်ားအား လပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ေဘးကင္းေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ Personal Protective
Equipment

(PPE)

ထတ္ေပး၍

ဝတ္ဆင္ေစသည္ကိေတြ႕ရိွရေသာ္လည္း

အလပ္သမားမ်ား

လိက္နာမႈအားနည္းသည္ကေလ့
ိ
လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထိ႔အျပင္ အခ်ိ်ဳ႕ေသာ PPE မ်ားမွာ လပ္ငန္းခြင့ႏ
္ ွင့္သင့္

ေတာ္မႈ မရိွသည္ကေတြ
ိ
႕ရပါသည္။ အပ္ခ််ဳပ္ေရးရံးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိင္ရာတြင္လည္း အမိက
ႈ ္မ်ားကိ
အမိက
ႈ ္က်င္းမ်ား တးကာစြန္႔ပစ္ ေစတာကိေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထိ႔ေနာက္အမိက
ႈ ္မ်ားကိ သင့္ေလ်ာ္သလိ
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

ျမွ်ဳပႏ
္ ွံျခင္းမ်ားျပ်ဳလပ္ပါ

သည္။

ခ်ိ်ဳးေရ၊သံးေရမ်ားကိလည္း

ကန္တး၍

ကန္အတြင္းစီးဝင္ေစၿပီး သဘာဝအတိင္းအေငြ႕ျပန္ေစၿပီး စြန႔ပ
္ စ္ပါသည္။
အေရးေပၚအေျခေနအသင္႔္႐ုံးမ
ွိ ႏွ
ွ င႔တ
္ ႔ျံ ပန္ေဆာင္္႐ုံးက
ြ မ
္ ွ
(က) အေရးေပၚအေျခေနတ႔ျံ ပန္ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္မွအစီအစဥ္မ်ား
(ခ) ႏွ်ဳိးေဆာ္မွအစီအစဥ္မ်ား
(ဂ) အေရးေပၚအေျခေနတ႔ျံ ပန္မွလပ္ထးံ လပ္နည္းမ်ား
၇-၅။ စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိ်ဳးေရးႏွင္႔ေလ႔က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္း
(က) ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားျခင္း
-

လပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္၍

စြမ္းေဆာင္ရည္႐ုံးွိစာြ ျဖင္႔

အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိင္ရန္

အတြက္

ေလ႔

က်င္႔သင္တန္းေပးျခင္း - အရည္အခ်င္းျပည္႔မွီေသာသင္႔ေတာ္မည္႔ပဂ်ဳလ
ိ ္မ်ားက သင္တန္းစီမံခ်က္ျပင္ဆင္ေဖာ္ထတ္ ရန္။
- သီးျခားလပ္ထံးလပ္နည္းမ်ား ေရးဆြြဲ သင္ တန္းေပးျခင္း။
-

လွ်ပ္စစ္၊

စက္မွ၊

တည္ေဆာက္ေရး၊

သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းတးေဖာ္ေရး

-

သန္႔စင္ေရး၊ေလာင္စာဆီ၊

ဓာတပစၥည္းကိင္တြယ္ သးံ စြျြဲ ခင္း၊ ေပါက္ကပ
ြြဲ စၥည္းကိင္တယ
ြ သ
္ ံးစြျြဲ ခင္း။
(ခ) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆင္
ိ ရာအသိပညာျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း ။
- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆင္
ိ ရာ အသိပညာေပးမွအစီအစဥ္။
- သစ္ေတာ၏အက်ိ်ဳးေက်းဇးမ်ား။
- သတၱ်ဳတြင္းလပ္ငန္းခြင္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခက္
ိ မွပ်က္စးီ ေစမွမ်ား။
-

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္

ႀကိ်ဳတင္ကာကြယ္ျခင္းအတြက္

ေျမၿပိ်ဳဆင္းျခင္း၊ မိးႀကိ်ဳး၊ မန္တိင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း)
- ေ႐ုံးွးဦးျပ်ဳစျခင္း။

လိက္နာရန္မ်ား

(ေျမငလ်င္လွ်ဳပ္

ျခင္း၊

- လပ္သားမ်ား၏ လက္႐ုံးွိႏွင္႔ ေနာက္ထပ္ရႏိင္ေသာ စြမး္ ေဆာင္ရည္ (ကြ်မ္းက်င္မွႏွင္႔ ပညာ အရည္အခ်င္း)
ကိ အေျခခံလွ်က္ - စီမံခန္႔ခြဲြေရးႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည္႔႐ုံးွ်ဳျခင္း လပ္ငန္းဆိင္ရာ သင္တန္းလိအပ္ခ်က္မ်ား
သတ္မွတေ
္ ဖာ္ထတ္ျခင္း။
၁၂.၁။ ကမၸဏ၏
ီ က်န္းမာေရးႏွင့္ လျံ ခ်ဳေ
ံ ရးေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ား ေလ့လာျခင္း။
ၾသဇာေရႊျပည္
ခန္႔ထားရာတြင္

အလပ္မဝင္မီ

ေဆးစစ္ျခင္း

ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီးပါက

ကမၸဏီသည္

အလပ္သမားမ်ားအား

ျပ်ဳလပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း

မိမတ
ိ ႔၏
ိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏

မျပ်ဳေသာ္လည္း
က်န္းမာေရးကိ

အျပည့္အဝတာဝန္ယလပ္ေဆာင္ေပးသည္ကိ ေတြ႕ရိွရသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆးေပးခန္းလည္း
ဖြင့္လွစထ
္ ား ေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြြဲမ်ား လပ္ေဆာင္မႈ
မရိွေသာ္လည္း

ေဆးေပးခန္းသိ႔

လာေရာက္ေသာ

လနားမ်ားအား

က်န္းမာေရးႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

သိသင့္သိထက္
ိ သည္မ်ားကိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးပါသည္။ ကးစက္ေရာဂါႀကီးမ်ား ျဖစ္ပာြ းမႈမရိွေသာ္လည္း
ဝမ္းပ်က္၊ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊

ႏွာေစး

ေခ်ာင္းဆိးႏွင့္

သာမန္အဖ်ား

ေရာဂါမ်ားသာျဖစ္ပာြ းသည္ကိ

ေလ့လာေတြ႕ရွရ
ိ ပါ သည္။
ေသာက္ေရသံးေရအတြက္
ကမၸဏီဝင္းအတြငး္ ရိွ
စားဖိေဆာင္တြင္

ေရေႏြးကိ

သဘာဝေရထြက္မွ

ပိက္မ်ားျဖင့္

ေရကန္တင
ြ ္စေဆာင္းထားရိွသးစြ
ံ ေ
ြဲ စပါသည္။
အၿမြဲႀကိ်ဳခ်က္ထားၿပီး

သံးစြေ
ြဲ စပါသည္။

ဆက္သယ
ြ က
္ ာ

ေသာက္ေရအတြကလ
္ ည္း

ေရေလာင္းအိမသ
္ ာမ်ားကိလည္း

လံေလာက္စြာေဆာက္လပ္ၿပီး သံးစြေ
ြဲ စပါသည္။

၁၃။ အမ်ားျပည္သႏွင႔္ တိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
၁၃.၁။ ရည္႐ုံးယ
ြ ခ
္ ်က္
- EMP ေရးဆြျြဲ ပင္ဆင္ေရးအဖြ႔မ
ြဲ ွ ႐ုံးတ္တရက္မေတြ႔ ႐ုံးွႏ
ိ င္
ိ ေသးသည္႔ အခက္အခြဲမ်ား၊ ျပႆနာ မ်ား၊
ထိခက္
ိ မွမ်ားကိ သတ္မွတ္ေဖာ္ထတ္ႏိင္ရန္
- အမ်ားျပည္သႏွင္႔စီမံကိနး္ အၾကား ယံၾကည္မတည္
ွ
ေဆာက္ႏိင္ရန္၊

- ျပည္သမ်ားမွ စီမက
ံ ိန္းေဒသဖြ႔ၿံ ဖိ်ဳးေစမွ်ဳ လမွ်ဳ - စီးပြားေရး ဖြ႔ၿံ ဖိ်ဳးတိးတက္ေစမွ်ဳမ်ား၊ ဆိးက််ဳိးသက္
ေရာက္ေစႏိင္မွ်ဳမ်ားကိ

ကာကြယ္ထန
ိ ္းခ််ဳပ္

ေလ်ာ႔ခ်ေပးရန္မ်ားကိ

နားလည္ေစလ်က္

စီမက
ံ ိနး္

ကိ

လက္ခံႏိင္မွ်ဳတ႔အ
ိ ား တိးတက္ေစရန္
- အမ်ားျပည္သထံမွ အသးံ ၀င္ေသာအႀကံျပ်ဳခ်က္မ်ား ပိမိရ႐ုံးွိႏိင္ရန္၊

ေဒသေနျပည္သမ်ား၏
ေတာရေက်ာင္းမ်ားသိ႔

႐ုံးိးရာေနထိင္မွ်ဳ၊

ဘာသာေရး၊

သြားေရာက္ေလ႔လာျခင္း၊

ယဥ္ေက်းမွ်ဳမ်ားေလ႔လာျခင္း၊

ေဒသေနျပည္သမ်ား၏

စီးပြားေရးကိၿခံ်ဳငသ
ံ ိ႐ုံးွိရန္ေလ႔လာျခင္း၊

-

လမွ်ဳ

စီမံကိနး္ ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္မွ်ဳေၾကာင္႔

စီမံကိနး္ ၏သက္တမ္းတေလ်ာက္လံးႏွင္႔

စီမက
ံ ိန္း

လမွ်ဳပတ္၀န္းက်င္ထိခိက္ႏိင္ဘယ
ြ ္ရာမ်ားကိ

ပိတသ
္ ိမ္းၿပီးခ်ိန္
အရပ္သား

တြင္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔

ေဒသေနျပည္သ

မ်ား

နားလည္ေသာေ၀ါဟာရမ်ားျဖင္႔ ႐ုံးွငး္ လင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ေဒသဖြ႔ၿံ ဖိ်ဳးေရးႏွင္႔ လမွ်ဳေရးတာ၀န္ယမွ်ဳမ်ားကိ
ကမၸဏီမွေဆာင္႐ုံးက
ြ ခ
္ ႔မ
ြဲ ွ်ဳမ်ားႏွင္႔

ေ႐ုံးွ႕ဆက္၍

ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ရန္မ်ားကိ

႐ုံးွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊

ပတ္၀န္းက်င္စမ
ီ ခ
ံ န္ခ
႔ ြမ
ြဲ ်ဳွ အစီအစဥ္အရ တးေဖာ္ထတ္လပ္မွ်ဳေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ေနစဥ္ ပတ္၀န္းက်င္ - လမွ်ဳ၀န္းက်င္
ထိခက္
ိ ေစႏိင္မွ်ဳမ်ားကိ

ေလ်ာ႔နည္းသက္သာေစျခင္း၊

ထိနး္ ခ််ဳပျ္ ခင္း၊

ျပန္လည္ထေထာင္ျခင္း

ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ရန္အစီအစဥ္မ်ားႏွင္႔ မိမတ
ိ ႔ေ
ိ ဆာင္႐ုံးြက္မ်ဳွ မ်ားကိ ပံမွနက
္ ြင္းဆင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ ေစာင္႔ၾကည္႔
ေလ႔လာတိင္းတာျခင္း စသည္တိ႔ကိ စီမံကိနး္ ပိတ္သမ
ိ ္းသည္အထိ ေဆာင္႐ုံးက
ြ သ
္ ြားရန္ ေရးဆြထ
ြဲ ားေသာ
စီမံခ်က္မ်ားကိ အရပ္သားမ်ားနားလည္ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖင္႔ ႐ုံးွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ေဒသျပည္သမ်ား မွ
အႀကံျပ်ဳျခင္း၊

ပးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ျခင္းမ်ားျပ်ဳရန္

ေဆြးေႏြးျခင္း၊

ေဒသေနျပည္သမ်ား၏

သေဘာထားအႀကံဥာဏ္ရယျခင္း အစည္းအေ၀းအား စကား၀ိင္းပံစံျဖင္႔ ဆက္ဆံေျပာဆိေဆြးေႏြးလ်က္
ေဒသေနရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႔ စီမံကိန္းတာ၀န္႐ုံးသ
ွိ မ်ားၾကား ရင္းႏွီးမွ်ဳ၊ ယံ ၾကည္မ်ဳွ ႀကိ်ဳးပမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း။
၁၃.၂။ ေဆာင္႐ုံးက
ြ ခ
္ ႔ေ
ြဲ သာအမ်ားျပည္သသေဘာထားအႀကံဥာဏ္ရယျခင္းလပ္ငန္းအက်ဥ္းခ််ဳပ္
ၾသဇာေရႊျပည္

ကမၸဏီေ႐ုံးႊတးေဖာ္ေရး

စီမံကိနး္ ဆိင္ရာအခ်က္အလက္အက်ဥ္းကိ ေဖာ္ျပလ်က္ စီမံကိနး္ ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဒသေနျပည္သမ်ားႏွင္႔

ေတြ႔ဆံေဆြးေႏြးျခင္းကိ

စီမံကိန္း

ဧရိယာတြင္း႐ုံးွိ

ကမၸဏီအေျခစိက္စခန္း၏

စီမံကိနး္

ဒါ႐ုံးိက္တာ႐ုံးံး၊

အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ (၂၄.၁၂.၂၀၁၆) တြင္ ေဆာင္႐ုံးက
ြ ခ
္ ႔ပ
ြဲ ါသည္။
၂၀၁၆ မွ ယခ ၂၀၁၇ ခႏွစ္အတြင္း သတၱ်ဳတြင္းထေထာင္ျခင္းႏွင္႔ သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းတးေဖာ္ ထတ္လပ္ျခင္း
သန္႔စင္ျခင္းေဆာင္႐ုံးြက္ခ႔ရ
ြဲ ာတြင္

အမွနတ
္ ကယ္ထိခိကႏ
္ ိင္မွ်ဳမ်ားကိ

ကြင္းဆင္း

ေလ႔လာျခင္း၊

နမနာ

ေကာက္ယဓာတ္ခြြဲ စမ္းသပ္ေလ႔လာျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ုံးက
ြ လ
္ ်က္ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး စီမံခ်က္ ( EMP
)ကိ

ေလ႔လာျခင္းျပ်ဳလ်က္

ေရးဆြအ
ြဲ ဆိျပ်ဳတင္ျပရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကိလည္းေကာင္း

ေဒသ၏ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ

ျပန္လည္ေဆြးေႏြး

စီမံကိနး္ သက္တမ္းတေလွ်ာက္လံး

ထိခိက္

ၾကပါသည္။

႐ုံးွင္းလင္းတင္ျပၿပီး
ယင္းအစီအစဥ္တြင္

သက္ေရာက္ႏိင္ဖယ
ြ ္ရာ

မ်ားအား

ေလ႔လာထားခ်က္အက်ဥ္းခ််ဳပ္ႏွင႔္ စီမံကိနး္ ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ရင္း ထိခိက္သက္ေရာက္မွ်ဳမ်ားကိ ေလ်ာ႔နည္းသက္
သာေစျခင္း၊ ထိနး္ ခ််ဳပျ္ ခင္းႏွင္႔ ျပန္လည္ထေထာင္ျခင္း ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္မည္႔စီမံခ်က္မ်ား၊ သတၱ်ဳတးေဖာ္ျခင္း
လပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီး၍ သတၱ်ဳတြင္းပိတသ
္ ိမ္းျခင္း၊ သဘာ၀ေျမယာ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္စိက္ပ််ဳိး
တည္ေထာင္ၿပီး စီမက
ံ ိန္းေျမျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကိ ႐ုံးွင္းလင္းတင္ျပလ်က္ ေဒသေန ျပည္သ
မ်ားမွ

ပးေပါင္းေဆာင္႐ုံးြက္ျခင္းျဖင္႔သာ

ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ႏိင္ေၾကာင္း

႐ုံးွငး္ လင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

စီမံကိနး္ တာ၀န္ရသ
ွိ မ်ားႏွင့္ ဦးထြနး္ လင္း မွ သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းတးေဖာ္ထတ္လပ္ သန္႔စင္ေရးလပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ -

သတၱ်ဳတြင္းလပ္ငန္းခြငအ
္ ခင္းအက်င္းမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင္႔

သတၱ်ဳ႐ုံးင္
ိ းတးေဖာ္ျခင္းလပ္ငန္း

ခြင္မ်ားတြင္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ႐ုံးွင္းလင္းျခင္း၊ ေျမဆီလႊာမ်ားဖယ္႐ုံးွားျခင္း၊ ေျမဆီလႊာႏွင္႔ ေက်ာက္တးံ မ်ား
စြန္႔ပစ္ျခင္းျပ်ဳလပ္ရပါေၾကာင္းႏွင႔္ သတၱ်ဳတင
ြ ္းသက္တမ္း တေလ်ာက္လံးတြင႔္ ဖယ္႐ုံးွားစြန္႔ပစ္ရန္ ျဖစ္ေပရာ - သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္႐ုံးွဴ႕ခင္းမ်ားေျပာင္းလြဲပ်က္စးီ ျခင္း
- ေျမစာပမ
ံ ်ားႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚလာႏိင္ျခင္း
- ေျမစာပံမ်ားၿပိ်ဳၾက၍ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ေစႏိင္ျခင္း
- ေရစီးေရလာစနစ္ေျပာင္းလြဲ၍ ေျမဆီလႊာမ်ားတိက္စားခံရႏိင္ျခင္း
- စြန္႔ပစ္ေက်ာက္၊ ႏွ်ဳံးအနယ္မ်ားပိ႔ခ်၍ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း
- သဘာ၀ေရထြက္မ်ားခမ္းေျခာက္ျခင္း

-

သံဓာတ္မ်ားေသာစြန႔ပ
္ စ္ေက်ာက္မ်ား

တေနရာတည္းတြင္

စပံစန
ြ ႔ပ
္ စ္ပါက

ေျမဆီလႊာသံ

ဓာတ္ေပါက္ေစျခင္း
- ကန္႔ဓာတ္ ( ဆာလ္ဖိတတ
္ ြင္းထြက္ )မ်ားေသာ ေက်ာက္တံးမ်ား တေနရာတည္းတြင္ စပံ စြန႔ပ
္ စ္ပါက
ေျမဆီလႊာကန္႔ဓာတ္ေပါက္ျခင္း
- ယင္းမွ ဆက္လက္၍သဘာ၀ေရထြက္မ်ားတြင္ ေရအရည္အေသြးညစ္ညမ္းေစျခင္း
စသည္တိ႔ျဖစ္ေပၚေစႏိင္သျဖင္႔ - စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ႏွင္႔ ေျမဆီလႊာမ်ားကိ တြင္းထြက္ေဗဒႏွင္႔ ဘမိဓာတဆိင္ရာ ဓာတ္ခေ
ြြဲ လ႔လာျခင္း ျပ်ဳလ်က္ - လမ္းခင္းရန္သင္႔ေလ်ာ္ရာေနရာႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေရးလမ္းမ်ားတြင္ လမ္းခင္းျခင္း
- လပ္ငန္းၿပီးစီးသည္႔ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေျမဆီလႊာ ျပ်ဳျပင္ျခင္းတြင္ အသံးျပ်ဳၿပီးေနာက္ စိမး္ လန္းစိေျပေရး
အပင္စိက္ျခင္း
- လပ္ငန္းၿပီးစီးသည္႔ ေျမေအာက္လွ်ဳဏ
ိ ္ႏွင္႔ လပ္ကက
ြ ္မ်ားကိ ေျမျပန္လည္အစားဖိ႔ျခင္း
-

သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသန္႔စင္ေရးစက္႐ုံးံ၏

ဆိင္ယာႏိက္ဓာတ္ျပ်ဳျခင္းျဖစ္စဥ္မွ

လွ်ထ
ံ ြကလ
္ ာေသာ

အနယ္အႏွစ္ပါ

အရည္မ်ားကိ

အရည္ကိစယၿပီး

အရည္ၾကည္သံကန္မ်ားသိ႔

ေနာက္ဆံးေမြကန္

အနယ္စြန႔ပ
္ စ္ကန္တြင္

စပ္တင္၍

သံစည္မွ

အနယ္မ်ားကိ

အနယ္ထိင္ေစလ်က္

ဆယ္၍

သန္႔စင္စက္႐ုံးသ
ံ ိ႔

ျပန္လည္အသံးျပ်ဳေၾကာင္း
-

ဆိင္ယာႏိက္ဓာတ္ျပ်ဳသစ
ံ ည္မ်ားတြင္

ေပ်ာ႔လာသည္႔အခါတြင္

အနယ္ထိငမ
္ ွ်ဳမ်ားလာၿပီး

သံစည္မ်ားမွအနယ္အႏွစ္မ်ား

ဆိင္ယာႏိက္ေပ်ာ္ရည္မ်ား

အရည္မ်ားကိ

လွယ္၍

အား

ေရေဆးခ်ၿပီး

အနယ္စြန႔ထ
္ တ္ကန္သိ႔ စြန႔ထ
္ တ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတိ႔မွ အရည္ၾကည္ကိ ေနာက္တဆင္႔ အနယ္ ထိင္ကန္သိ႔ ပ၍
႔ိ
ဆိင္ယာႏိက္ဓာတ္ပ်က္ေစေအာင္ ျပ်ဳလပ္ၿပီးမွ ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းဖ်ား(ေျမနီေခ်ာင္း) ေရစီးေၾကာင္းသိ႔ စြန္႔
ထတ္ေၾကာင္းႏွင႔္ ယခ ယင္းစြန္႔ပစ္ေရကိ ဓာတ္ခစ
ြြဲ မ္းသပ္ရာတြင္ ဆိင္ယာႏိက္ ပါ၀င္မွ်ဳ နည္းေၾကာင္း
- ဆက္လက္၍လည္း အလားတ ဓာတ္ခြြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးစြန္႔ပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
-

သတၱ်ဳတြငး္ စီမက
ံ ိန္းတြင္

-

ဓာတေဗဒ

ဓာတ္ေဆးမ်ား၊

ဆိင္ယာႏိက္၊

ေလာင္စာဆီ၊

ယမ္းႏွင႔ဆ
္ က္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိ ကိင္တယ
ြ သ
္ ံးစြ၍
ြဲ လပ္ငန္းေဆာင္႐ုံးြကမ
္ ွ်ဳတြင္ လိက္နာရန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊

လပ္ထံးလပ္နည္းမ်ားကိ စနစ္တက် သင္ၾကားေလ႔က်င္႔လ်က္ စည္းကမ္းထိ္န္းခ််ဳပ္ေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ရပါေၾကာင္း၊
မေတာ္တဆမွ်ဳ၊ ယိဖိတ္ မွ်ဳမ်ား မဖိတ္ရေအာင္ စီမံေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႐ုံးွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။
- ဦးျမင့္၀င္း ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖတစ္ဥးီ မွေရႊထတ္လပ္မမ
ႈ ်ားတြင္ သံးစြစ
ြဲ ြန႔ပ
္ စ္ေသာ ဓာတပစၥည္းမ်ားအား
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခက္
ိ မႈနည္းေအာင္ဘယ္လိျပ်ဳလပ္မလြဲ၊ ဓါတ္ဖ်က္ပစၥည္းမ်ားကိ ဘယ္လသံ
ိ းမလြဲ
ျဖစ္ႏိင္ရင္တက္ႏိင္သေလာက္ ပ်က္ျပယ္ေအာင္ လပ္ေပးဖိ႔ ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
-

ဦးေက်ာ္ေသာင္း

ေဒသခံရပ္မရ
ိ ပ္ဖတစ္ဦး

မွသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခက္
ိ မန
ႈ ည္းေအာင္

သစ္ပင္၊

သစ္ေတာမ်ားခတ္ျခင္း၊ မီးေသြးမ်ားဖတ္ျခင္း၊ ေရစိးမ်ားစြန္႔ထတ္ျခင္း စသည္မ်ားကိ ထိန္းထိန္းသိမး္ သိမ္း
ျပ်ဳလပ္ရန္ တိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါသည္။
- ဦးသန္း၀င္း စီမံကန
ိ ္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ မွသတ်ဳတင
ြ ္းဥပေဒမ်ား၊ သတ်ဳတြင္းလပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ်ားအား
ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခက္
ိ မႈနည္းပါးေအာင္

ပးေပါင္္းပါ၀င္လက္
ိ နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္အား

ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။

လက္ရွိေနထိင္ေသာအခ်ိ်ဳ႔ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္
မတ္ေစာက္ေသာ

အေျခအေနေၾကာင့္

ေဒသခံျပည္သမ်ားမွ

လမ္းရြဲ႕အနီးတြင္ေနထိင္ေသာေၾကာင့္
ကားမ်ားသြားလာရာတြင္

ထိ႔အျပင္
လမ္းမ်ားမွာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိင္ေသာေၾကာင့္

ေနအိမ္ေနရာမ်ားအား လြတက
္ င္းႏိင္ေသာ ေနရာမ်ားသိ႔ စိတ္ခ်မ္းသာေဘးကင္းစြာေနႏိင္ရန္ ကညီျပီး
ေျပာင္းေရြ႕ရန္ကလည္
ိ
း ေဆြးေႏြးသြားပါသည္။
-

ဦးေဇာ္လင္းႏိင္

ေဒသခံတစ္ဥးီ မွ

အခက္အခြဲေတြရႏ
ွိ ိင္ေၾကာင္းႏွင့္

ေဒသခံျပည္သမ်ားေရြ႕ေျပာင္းျခင္းက႑မ်ားတြင္

ေရြ႕မည္ဆပါကလည္
ိ
း

ေငြေၾကးလိအပ္ခ်က္မ်ားလည္းရွလ
ိ ာ

ႏိင္ေသာေၾကာင့္ အကအညီမ်ားကိ ေပးပါရန္ အျပန္အလွန္တိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါသည္။
စီမံကန္
ိ ါရ
းဒိက္တာ

မွသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

ထိခိကမႈ
္ မ်ား

နည္းပါးေအာင္

ကမၸဏီမွညႊန္ၾကားထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားနြဲ႔အညီ အမႈိက္ပစ္ျခင္း၊ ေရစိးစြန႔ျ္ ခင္း၊ စြန႔ပ
္ စ္ေျမစာမ်ားကိလည္း
စနစ္တက်

စြန႔ျ္ ပစ္ရန္ႏွင့္

သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကိလည္း

ပတ္၀န္းက်င္ထခ
ိ ိက္မႈနည္းေအာင္

မလိအပ္ပြဲ

ပးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

ခတ္လြဲျခင္း

ေဆြးေႏြးပါသည္။

မ်ားမျပ်ဳလပ္ပြဲ
စီမက
ံ ိန္း၏

လပ္ငန္းမ်ားကိ အစိးရဌာနမ်ားျဖင္႔ ဆက္ဆံ လပ္ကင္
ိ ခ႔ၾြဲ ကရာမွ ယခအခါ ေဒသေနျပည္သမ်ားႏွင္႔ပါ
အတပးေပါင္း

ေဆာင္႐ုံးက
ြ သ
္ ြားၾကမွသာလွ်င္

စီမံကိန္း၏လပ္ငန္းမ်ား

ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သလိ

ေဒသဖြ႔ၿံ ဖိ်ဳးေရးႏွင္႔

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိ

ေရ႐ုံးွည္တည္တ႔ေ
ံ ကာင္းမြန္ေအာင္

ေဆာင္႐ုံးက
ြ သ
္ ြားႏိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း နိဂံးခ််ဳပ္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားပါသည္။

ပံ - (၁၃.၁) အမ်ားျပည္သႏွင႔္ တိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ဓါတ္ပမ်ား
ံ

၁၄။ ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည္႔႐ုံး်ဳွ ေရးအဆိျပ်ဳအစီအစဥ္မ်ား
(၁) ေလထညစ္ညမ္းမွေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခင္း
(၂) ေရအရည္အေသြးတိင္းတာျခင္း
(က) ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး တိင္းတာျခင္း
(ခ) ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြး တိင္းတာျခင္း
(ဂ) စြန႔ပ
္ စ္ေရ အရည္အေသြး တိင္းတာျခင္း
(၃) မိးေလ၀သတိင္းတာျခင္း
(၄) သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသန္႔စင္ေရး စြန္႔ပစ္အနယ္မ်ား ဓာတ္ခြြဲေလ႔လာျခင္း
(၅) ကြငး္ ဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
(က) ေျမတိက္စားျခင္း၊ ႏန္းအနယ္ပ႔ခ
ိ ်မွႏွင႔္ ေရႀကီးေရလွ်က
ံ ြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
(ခ) ေျမစာစြန႔ပ
္ စ္မွ၊ အျဖ်ဳန္းေက်ာက္စန
ြ ႔ပ
္ စ္မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
(ဂ) သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းတးေဖာ္ေရးလပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးျခင္း
(ဃ) သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသန္႔စင္ေရးလပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးျခင္း
(င) အလပ္႐ုံးံမ်ားစစ္ေဆးျခင္း
(စ) တည္ေဆာက္ေရးလပ္ငန္းခြင္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း

(ဆ) ေျမဆီလႊာျပ်ဳျပင္ေရးကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
(ဇ) ပ်ိ်ဳးဥယ်ာဥ္စစ္ေဆးျခင္း
(စ်) ႏွစ္႐ုံးွည္ပင္စိက္ခင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း
(ည) မ်ိ်ဳးေစ႔ႀကြဲပက္စိကက
္ ြင္းမ်ားသိ႔ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း
(ဋ) ကန္မာပစၥည္းသိေလွာင္႐ုံးံစစ္ေဆးျခင္း
(ဌ) ေရအရင္းအျမစ္စမ
ီ ံခန္႔ခြဲြမွစစ္ေဆးျခင္း
(ဍ) အႏၱရာယ္႐ုံးွိပစၥည္းသိေလွာင္႐ုံးံစစ္ေဆးျခင္း
(ဎ) ႐ုံးံးမ်ားႏွင္႔၀န္ထမ္းအိမယ
္ ာ၊ အေဆာင္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း

၁၅။ စီမက
ံ န
ိ း္ ၏လမွေရးတာ၀န္ယမွ်ဳ ( Corporate Social Responsibility – CSR )ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္မ်ား
- လ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖ႔ၿံြ ဖိ်ဳးေရးႏွင္႔အလပ္အကိင္ခန္႔ထားေပးျခင္း
- ၀န္ထမ္းဘ၀ျမွင႔တ
္ င္ေရးစီမံခ်က္
- ၀န္ထမ္းမ်ားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးစီမံခ်က္
- စီမံကိနး္ ၏လ႔မွေရးတာ၀န္ယမွမ်ား
- ေဒသလမွ႔အသိင္းအ၀န္းဖြ႔ၿံ ဖိ်ဳးတိးတက္ေရးအစီအစဥ္
- ေဒသတြငး္ ဆက္သယ
ြ ္ေရးလမ္းမ်ား ေဖာက္လပ္ေပးျခင္းအစီအစဥ္
၂၀၁၆/၂၀၁၇

အတြင္း

မ်ားအားမွတတ
္ မ္းဓါတ္ပမ
ံ ်ား၊

CSR

လပ္ငန္းမ်ားတြင္

စားရင္းဇယားမ်ား၊

စေပါင္းကမၸဏီမွလပ္ေဆာင္ခမ
့ြဲ ႈ
ေနာက္ဆက္တြ(ြဲ ၂)

ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား

တြင္ပးတြတ
ြဲ င္ျပပါသည္။

၁၆။ သတၱ်ဳတင
ြ း္ ပိတသ
္ မ
ိ း္ ျခင္းကာလ ထိခိကႏ
္ ိငမ
္ ်ဳွ မ်ား
(၁)

သဘာဝေပါက္ပင္ႏွင့္

အေပၚယံေျမဆီလႊာ

ဖယ္ရာွ းထားသည့္

ေျမမ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာမ်ား

ဆက္စပ္က်ယ္ျပန္႔ ႀကီးမားလာႏိင္ျခင္း
(၂) စြန႔ပ
္ စ္ေျမဆီလႊာႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္တံးအစအပံမ်ား လြန္စြာႀကီးမားလာႏိင္ျခင္း

(၃) ယင္းေျမဆီလႊာ၊ ေက်ာက္တံးအစအပႀံ ကီးမ်ား ၿပိ်ဳက်လာႏိင္ျခင္း
(၄) အက္စစ္ေက်ာက္ေျမစီးဆင္းျခင္းျဖစ္စဥ္ ပိမိျမန္ဆန္မ်ားျပားလာႏိင္ျခင္း
(၅) ေျမဆီလႊာသိ႔ ခ်ိန္စးီ တြငး္ ထြက္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔စိမ့္ဝင္ျခင္း ျမင့္မားလာႏိင္ျခင္း
(၆) စက္ရစ
ံ ြန႔ပ
္ စ္အနယ္မ်ား မ်ားျပားလာႏိင္ျခင္း
(၇) စပံခ်က္ကန္ျပင္ စြန႔ပ
္ စ္ေက်ာက္မ်ား မ်ားျပားလာႏိင္ျခင္း
(၈) ေနရာထိင္ခင္းႏွင္႔ လပ္ငန္းေျမေလ်ာ႔နည္းလာျခင္း၊ သဘာ၀ေရအရင္းအျမစ္ေလ်ာ႔နည္းလာႏိင္ျခင္း
(၉) တိက္စားျခင္းႏွင့္ အနယ္ပိ႔ခ်မႈမ်ား လပ္ကြကဧ
္ ရိယာအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပာြ းလာႏိင္ျခင္း
(၁ဝ) စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ား
(၁၁) ယိစိမ့ျ္ ခင္း
(၁၂) ယိဖိတ္ျခင္း
(၁၃) ေရထညစ္ညမ္းမႈျမင့္မားလာႏိင္ျခင္း
(၁၄) လေနရပ္ကက
ြ ္မ်ားတြင္ ေလထညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားလာႏိင္ျခင္း
(၁၅) သတၱ်ဳတြင္းၾကြင္းက်န္ပစၥည္းမ်ား
(၁၆) ေျမယာရႈခင္းေျပာင္းလြဲမႈ လြနစ
္ ာြ ထင္ရွားလာႏိင္ျခင္း
(၁၇) ေဂဟစနစ္ပ်က္ယြငး္ လာမႈ သိသာထင္ရွားလာႏိင္ျခင္း
၁၆.၁။ သတၱ်ဳတင
ြ း္ ပိတသ
္ မ
ိ း္ ျခင္းကာလတြင္ ထပ္မေ
ံ ပါင္းစပ္ေဆာင္္ရက
ြ သ
္ ာြ းရန္ စီမခ
ံ ်က္မ်ား။
၁၆.၁.၁။ သတၱ်ဳတင
ြ း္ ပိတသ
္ မ
ိ း္ ျခင္းစီမခ
ံ ်က္
(က) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစေဆာင္ျခင္း၊ ပိင္းျခားစိတ္ျဖာသံးသပ္ျခင္းႏွင္႔ မွတတ
္ မ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း။
(ခ) သတၱ်ဳတြင္းပိတသ
္ ိမ္းေရးေကာ္မတီထတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း
(ဂ) သတၱ်ဳတြင္းလပ္ငန္းမ်ားစြန္႔လတ
ႊ ္ရပ္စျြဲ ခင္း
(ဃ) သတၱ်ဳတင
ြ ္းပိတသ
္ ိမ္းရန္ေန႔ရက္သတ္မတ
ွ ္ျခင္း
(င) အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း
(စ) သတၱ်ဳတြင္းႂကြငး္ က်န္ပစၥည္းမ်ား စီမံေဆာင္္႐ုံးက
ြ ္ျခင္း

(ဆ) သတၱ်ဳတင
ြ ္းေျမျပန္လည္ထေထာင္ျခင္း
- ေျမသားသြင္ျပင္သ႑ာန္ႏွင္႔ အေပၚယံေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းျခင္း
- ေျမထိနး္ နံရံ၊ ေရဆင္းေျမာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
- ေျမေအာက္လပ္ကက
ြ ္မ်ား ႀကံ့ခိင္ေရးေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းႏွင္႔ ပိတသ
္ ိမး္ ျခင္း
(ဇ) စိမ္းလန္းစိေျပေရး
(စ်) သတၱ်ဳ႐ုံးိင္းသန္႔စင္ၿပီးစြန႔ပ
္ စ္ေျမစာစီမံမွ
စြန္႔ပစ္ေျမစာကန္ပိတသ
္ ိမး္ ျခင္းစီမံခ်က္
(ည) ေရအရည္အေသြးထိနး္ သိမ္းေစာင႔္ေ႐ုံးွာက္ျခင္း
- တိင္းတာမွတ္မ်ားေနရာေ႐ုံးြးခ်ယ္ျခင္း
- တိင္းတာမွႀကိမႏ
္ ွ်ဳန္း
(ဋ) ပတ္၀န္းက်င္ေလထအရည္အေသြးေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခင္း
- တိင္းတာမည္႔ေနရာႏွင္႔တိင္းတာမည္႔ႀကိမ္ႏန္း
(ဌ) ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ုံးွင္းေရးႏွင္႔လံျခံ်ဳေရး
(ဍ) သဘာ၀ေဘးအတြက္အာမခံႏိင္မွအေျခအေန
၁၆.၁.၂။ သတၱ်ဳတင
ြ း္ ပိတသ
္ မ
ိ း္ ၿပီးေနာက္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္အဆိျပ်ဳစမ
ီ ခ
ံ ်က္မ်ား
ေဂဟစနစ္ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္႐ုံးက
ြ ္မွ
(က) ဇီ၀မ်ိ်ဳးကြဲြ မ်ိ်ဳးစိတ္မ်ား ျပန္လည္ေလ႔လာျခင္း
(ခ) ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာျခင္းမ်ား
ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္႐ုံးက
ြ ္ေပးျခင္း
(က) သတၱ၀ါမ်ိ်ဳးစိတ္မ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြြဲျခင္း
(ခ) သတၱ၀ါမ်ိ်ဳးစိတ္မ်ားအတြက္ စားက်က္ေျမ တည္ေဆာက္ျခင္း

၁၇။ အၾကံျပ်ဳခ်က္ႏွင့္ နိဂးံ
စီမံကိနး္ ၏ ပတ္ဝန္းက်င္စီမခ
ံ န္႔ခြဲြမွ်ဳမ်ား ေအာင္ျမင္စာြ ျဖင့္ ဌာနအသီးသီး ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ြား
ႏိင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိနး္ သိမ္းေရးဌာန အဆိျပ်ဳဖ႔စ
ြြဲ ည္းပံအင္အားႏွင့္ လိအပ္ေသာပညာရွင္မ်ား၏ အရည္
အခ်င္းႏွင့္ လပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိ ေရးဆြေ
ြဲ ဖာ္ျပထားပါသည္။
စီမံကိနး္ ၏

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနကိ

လပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင္႔

အဆင္႔လိက္ဖ႔စ
ြဲြ ည္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြကသ
္ ြား

အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ကိလည္း

ေရးဆြအ
ြဲ ဆိျပ်ဳရပါမည္။

ရန္

ယင္းအတြက္

လိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရးအသံးစရိတ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မွ်ဳကိလည္း လ်ာထားရပါမည္။
ေရႊတေဖာ္ထတ္လပ္ေရးႏွင့္
အစိင္အခြဲမ်ား၊

အရည္မ်ား၊

ေရႊသန္႔စင္ေရးလပ္ငန္းမ်ားမွ
အနံ႔မ်ားႏွင့္

ထြက္ရလ
ွိ ာေသာစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား၊

ဓါတပစၥည္းမ်ားစသည့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိင္ေသာ

အရာမ်ားကိတက္ႏိင္သမွ်ပါ၀င္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းရန္စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပ်ဳလပ္သင့္ပါသ
ည္။

စြန႔ပ
္ စ္ေရကန္မ်ားကိလည္းစနစ္တက်ျပ်ဳလပ္ရန္ႏွင့္

အမႈိက္ပစ္ျခင္းမ်ားကိလည္းေျမၾကီးက်င္းတးပစ္၊

ျမ်ဳပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ျပ်ဳလပ္သင့္ပါသည္။ သစ္ပင္ျပန္လည္စိက္ပ််ဳိးျခင္းမ်ားလည္းျပ်ဳလပ္သင့္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းအသီးသီးအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမး္ ေရးဆိင္ရာ အသိအျမင္မ်ားႏွင့္ လပ္ငန္း ခြင္
အေလ့အက်င့္မ်ား
ပတ္ဝန္းက်င္ကိ

စတင္ေလ့လာသင္ၾကားလ်က္
ထိနး္ သိမ္းလ်က္

သတၱ်ဳတင
ြ ္းလပ္ငန္းသည္

ယင္းအေလ့အက်င့္မ်ား

သတၱ်ဳတြငး္ စီမက
ံ ိန္းေအာင္ျမင္စာြ

မလသဘာဝအေျခခံအားျဖင့္ပင္

စြြဲၿမြဲလာျခင္းျဖင့္

ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ြားရန္

လြန္စြာစြန႔စ
္ ားရမႈျမင့္မားေသာ

သဘာဝ

ျဖစ္ပါသည္။
လပ္ငန္း

ႀကီးျဖစ္ေပရာ ယင္းကိစနစ္တက် စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ေအာင္ျမင္စာြ ေက်ာ္လႊား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဂဏ္
သိကၡာႀကီးမားေသာ၊

တာ၀န္ယမွ်ဳ႐ုံးွိေသာ

စီးပြားေရးလပ္ငန္းႀကီးတရပ္ကိ

ေဖာ္ေဆာင္ႏိင္သည့္

လပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဂဏ္ယႏိင္ပါေၾကာင္း နိဂံးခ််ဳပအ
္ ေနျဖင့္ အႀကံျပ်ဳအပ္ပါ သည္။

ၾသဇာေရႊျပည့္ကမ
ု ၸဏီလီမိတက္၏

ေရႊသတၲဳလုပ္ကြက္

(SPLB-61)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

၊

ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႔နယ္ ၊ ေမာ္ခြင္ေက်းရြာအုပစ
္ ု ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ( ၀.၅ ) မိုင္ခန္႔တြင္ တည္ရိွပါသည္။
လုပ္ကြက္၏

အက်ယ္အ၀န္းမွာ

၂၀.၀

ဧက

(၀.၀၈၀၉

စတုရန္းကီလိုမီတာ)

ရွိပါသည္၊၊

လုပ္ကြက္၏

ခန႔္မွန္းေျမပံုညြန္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊
တစ္လက္မတစ္မိုင္စေကး

၁း၅၀၀၀၀ စေကး

ေျမပံုအမွတ္ ၈၃ ပီ / ၁၂

ယူတီအမ္ေျမပံုအမွတ္ - 2495-12

A

183928

610762

B

185928

612761

C

185923

612757

D

183923

610757

Point

သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဧရိယာသတ္မွတ္ျခင္း
သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ၂၀.၀ ဧက (၀.၀၈၀၉ စတုရန္းကီလိုမီတာ )
ကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ခန္႔မွန္းသတ္မွတ္ပါသည္၊၊(က)

စမ္းသပ္တိုင္တာခ်က္အရ သတၱဳျဖစ္ထြန္းမႈရွိႏိုင္သည့္

-

၈ ဧကခန္႔

(ခ)

CIP နွင့္ ေရႊထုတ္လုပ္မည့္ ဧရိယာ

-

၂ ဧကခန္႔

(ဂ)

လူေနတဲ၊ စတိုႏွင့္ ဂိုေထာင္ေနရာ

-

၂ ဧကခန္႔

(ဃ)

ေရစစ္ကန္ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရကန္

-

၂ ဧကခန္႔

(င)

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားထားရွိမည့္ေနရာ

-

၃ ဧကခန႔္

(စ)

အစားထိုးသစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးမည့္လက္က်န္ေနရာ -

၃ ဧကခန္႔

သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မည့္ ပံုစံႏွင့္ နည္းစနစ္
လုပ္ကြက္ဧရိယာရွိ သတၱဳျဖစ္ထြနး္ မႈသည္ Sandstone ေက်ာက္အတြင္းျဖစ္ ေပၚေသာ (Quartz Gold Vein)
ျဖစ္၍

ေျမေအာက္လိႈဏ္ေခါင္းတူးေဖာ္သည့္ပံုစံ

(Under

Ground

Mining

Method)

ကို

အသံုးျပဳ

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သြားပါမည္၊၊ တူးေဖာ္ရမည့္ အိမ္ခံ ေက်ာက္၏ ဒဏ္အား၊ ဖိအား၊ က်ဳံ႕ျခင္း၊ ဆန္႔ျခင္း၊ ေရစိမ့္၀င္ႏိုင္မႈ
စသည့္ ရုပ္ဂုဏ္သတၱိမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္၊၊

သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းမႈအစီအစဥ္
မိုင္းပိတ္သိမ္းကာလ ေရာက္ရွိလွ်င္ သတၱဳရိုင္းမ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊ စြန႕္ ပစ္ေျမစာ၊ စြန႕္ ပစ္ေက်ာက္မ်ားဖယ္ရွားျခင္း၊
ေျမျပင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ေျမညိွျခင္းမ်ားကို
ေျမေအာက္လိႈင္ေခါင္းတူးေဖာ္မႈစနစ္ကို

ျပဳလုပ္ရပါမည္။
အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္၍

ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ရာတြင္
မိုင္းမိတ္သိမ္းရာ

တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
၄-၁။

ေျမဆီလႊာစုပုံမႈအစီအစဥ္
လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္တြင္ ေျမလုပ္ငန္းစတင္ရာတြင္ အေပၚယုံေျမလႊာမ်ားအား ေရြခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာတြင္

သီးသန္႕စုပုံထားပါမည္။ စြန႕္ ပစ္ေျမစာႏွင့္ စြန႕္ ပစ္ေက်ာက္မ်ားကို လုပ္ကြက္အတြင္းရွိ က်င္းခ်ိဳင့္ မ်ား တြင္ဖို႕ျခင္း၊
ေျမညွိျခင္း၊ အေပၚယံေျမဆီလႊာျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ကြန္တိုအလိုက္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ညိွျခင္းႏွင့္ ဖို႕ေျမမ်ားတြင္
ေျမဆီလႊာ ေရတိုက္စားမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ေရစီးေရလာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၄-၂။

အတားအဆီးနံရံမ်ားထားရွိမႈအစီအစဥ္
ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္မႈကို ေျမေအာက္လိႈဏ္ေခါင္းစနစ္ျဖင့္ တူးေဖာ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ မိုင္းပိတ္ သိမ္းခ်ိန္

လုပ္ကြက္၍ ေျမဖိ႕ု ညွိျခင္းလုပ္ငန္းကိုေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ မိုင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး
သည့္ေနရာတြင္

လူမ်ား၊

တိရစာၦန္မ်ား

အႏၱရာယ္မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္

ထိန္းသိ္းထားရွိရပါမည္။ ယင္းတို႕ကိုေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ -

ေျမမ်က္ႏွာသြငျ္ ပင္ကို

(က)

လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိနမ
္ ွ

ထြက္ရွိလာေသာ

အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားအား

သီးသန္႕ေနရာ

ေရြးခ်ယ္၍

စုပုံပါမည္။
(ခ)

ထိုသို႕စုပုံရာတြင္ ေျမသားမ်ားအား Bench ေဖာ္၍ စုပုံပါမည္ Bench အက်ယ္ႏွင့္ ထား၍ စုပုံပါမည္။

နံရံမ်ားအား လိုအပ္ပါက အမာခံရရွိေရးေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ဂ)သတၱဳတူးေဖာ္ၿပီးေသာေနရာမ်ားတြင္ေျမထိန္းနံရံမ်ားအဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ထားရွိပါမည္။ေျမသားထိန္းသိမ္းႏိုင္
ေရးအတြက္ ျမက္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ေျမသားထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္း တို႕ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ဃ)

ေျမစာမ်ားကိုလုပ္ကြက္အနီးရွိ

ေခ်ာင္းအတြင္းမက်ေရာက္ေစရန္

ေခ်ာင္းႏွင့္မနီးသည့္

ေနရာတြင္

Dump Site အားေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ေရစီးေရလာေကာင္းေစရန္ ေရေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ထားပါသည္။ ေျမသားမ်ား
မၿပိဳက်ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၄-၃။

တူးေဖာ္ၿပီးက်င္းမ်ားျပန္လည္ဖ႕ို ျခင္းႏွင့္အေပၚယံေျမဆီလႊာျပန္လည္ဖုံးအုပ္မည့္အစီအစဥ္
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းျခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္သတၱဳတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းကိုနည္းစနစ္(၂)မ်ိဳးျဖင့္တူးေဖာ္ထားပါက

ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(က)

Underground Mining Method သုံးျခင္း
Underground

Mining

ကိုသုံး၍

Method

သတၱဳတူးေဖာ္မႈၿပီးပါက

အသုံးျပဳၿပီးေသာ

က်င္းေဟာင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာပိတ္ထားျခင္း၊တတ္ႏိုင္သမွ်ေျမစာမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းတိ႕ု ကိုျပဳလုပ္ပါသည္။
Adit
ျဖည့္တင္းျခင္း၊

မ်ားေဖာက္လုပ္တူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္

မျဖည့္တင္းႏိုင္ေသာ

တြင္းမ်ားကို

လူမ်ားအႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ

လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ

အကာအရံမ်ားျဖင့္

တြင္းမ်ားကိုေျမစာ
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

မညီညာေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္မ်ားကို သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေစၿပီး Slope မ်ားကိုလည္း ေဘးကင္းေသာ
ေထာင့္ပုံစံအတိုင္း ရရွိေစရန္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ အႏၱရာယ္မရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ခ)

Open Cut Mining Method သုံး၍ အတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း
Open Cut Mining Method သုံးၿပီး ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ပါက ျဖစ္ေပၚလာေသာ က်င္းခ်ိဳင့္မ်ားကို

မိုင္းပိတ္ရာတြင္

စုပုံထားေသာ

စြန႕္ ပစ္ေျမစာႏွင့္

အတတ္ႏိုင္ဆုံးျဖည့္တင္း

သြားပါမည္။

ျဖည့္တင္းထားေသာ

ေျမစာမ်ားေပၚတြင္ သီးသန္႕စုပုံထားေသာ အေပၚယံေျမဆီလႊာမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္တင္းပါသည္။ ေျမျပဳျပင္ၿပီး ေသာ
ေနရာမ်ားကို ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးပါမည္။
၄-၄။

ေရအရည္အေသြး
မိုင္းပိတ္သိမ္းမႈ

သတၱဳတူးေဖာ္ၿပီးေနာက္

စတင္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွစၿပီး
ထြက္ရွိလာမည့္

ေရအရည္အေသြးကို

ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး၊

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

ေျမေအာက္

စစ္ေဆးပါမည္။

ေရထြက္ေပါက္ရွိ

စိမ့္ေရ

အရည္အေသြးႏွင့္လုပ္ကြက္ေအာက္ေျခရွိ ေခ်ာင္းငယ္အတြင္းမွ ေရအရည္ အေသြးတို႕ကိုစစ္ေဆးပါမည္။
(က)

တိုင္းတာစစ္ေဆးမည့္ကာလ
လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္ ပိတ္သမ
ိ ္းၿပီးကာလမ်ားတြင္ တိုင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။ ပိတ္သိမ္းၿပီး

(၃)ႏွစ္အထိ ေရအရည္အေ၀ြးကို တိုင္တာစစ္ေဆးပါမည္။
(ခ)

အသုံးျပဳမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း
အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး ထုတ္လြတ္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္၊ စြန႕္ ပစ္အရည္ Efficient

Levels အရည္အေသြးအတိုင္းရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(ဂ)

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အဖြဲ႕အစည္း

မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕မွ

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ပိတ္သိမ္းသည့္

လုပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေရအရည္အေသြးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါမည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ေျမေအာက္ေရ၊
စိမ့္ေရ၊ လုပ္ကြက္ေအာက္ရွိေခ်ာင္းေရ နမူနာမ်ားကို အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္တိုင္းတာစစ္ေဆးထား
ပါမည္။
(ဃ)

တိုင္းတာစစ္ေဆးသည့္ေနရာ
စစ္ေဆးသည့္အႀကိမ္အတိုင္းကို

လမ္းညႊန္ခ်က္၊

စြန႕္ ထုတ္အရည္အဆင့္၊

အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းရွိေစရန္

အရည္အေသြး

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

(ထုတ္လြတ္မႈ)
စစ္ေဆးပါမည္။

တိုင္းတာစစ္ေဆးမည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္မည့္ Parameter မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
နမူနာယူသည့္ေနရာ

အႀကိမ္ေရ

ေျမေအာက္ေရ

စစ္ေဆးမည့္အခ်က္
pH

လုပ္ကြက္အတြင္းစိမ္ေရ

pH&Base Metal purities

တစ္လ(၁)ႀကိမ္

လုပ္ကြက္ေအာက္ရွိ ေခ်ာင္းေရ

Effluent levels Parameters

ေျခာက္လ(၁)ႀကိမ္ ISO လက္မွတ္ရ

တစ္ပတ္(၁)ႀကိမ္

ဓာတ္ခြဲခန္းတြင ္စမ္းသပ္ရန္
စီမံကိန္းအနီးရွိ

လုပ္ကြက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ

ေရထြက္ေပါက္မ်ားမွ

နမူနာေကာက္ယူ၍

စစ္ေဆးသြားပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

(၆)လလွ်င္

ဧရိယာရွိေခ်ာင္းမ်ား၊

တစ္ႀကိမ္

အရည္အေသြးကို

လက္မွတ္ရ

ISO

ေရတြင္း

ေရကန္မ်ား၊

ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားသိ႕ု ေပးပို႕၍

တိုင္းတာစစ္ေဆးပါမည္။

လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္မီ

အေျခအေနႏွင့္ ကြဲျပား၊ ကြာျခားမႈမရွိေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
၄-၅။ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈစစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆုံး၍
အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္ေစရန္

သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္

စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မူလတည္ရွိခ့ဲေသာ

ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေျမမ်က္ႏွာျပင္

ႏွင့္

တူးေဖာ္ညပီးေသာ

ေျမေနရာမ်ားကို စြန႕္ ပစ္ေက်ာက္ႏွင့္ စြန႕္ ပစ္ေျမစာမ်ားကို ျပန္လည္ဖို႕ျခင္း၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို ကြန္တိုမ်ဥ္းအလိုက္
ညိွိႏိႈင္းျပဳလုပ္ပါမည္။ လုပ္ကြက္အတြင္း ယာဥ္အႏၱရား၊ မီးစက္မ်ား၊ အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ စြန္းထင္းညစ္ညမ္းေနေသာ
ေျမမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ ဖယ္ရွားၿပီးေသာ ေျမမ်ားကို က်င္းအတြင္း သို႕ထည့္သြင္းျခင္း၊ လုပ္ကြက္အတြင္းမွ အမိႈက္မ်ား၊
စြန႕္ ပစ္ပစၥည္း အေဟာင္းမ်ား က်င္းအတြင္းထည့္သြင္း၍ ေျမဖို႕ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ေျမထု၏အေျခအေနကို

သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္

လုပ္ကြက္အတြင္းမွ

ေျမနမူနာမ်ားကို

မုိင္းပတ္သိမ္းသည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ ေျမညိွျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေျမတြင္းပါ၀င္မႈကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမအသုံးေရး ဦးစီးဌာန
ဓာတ္ခြဲခန္းသို႕ေပးပို႕၍ စမ္းသပ္ပါမည္။ ေျမထု၏ pH ကိုလည္း လစဥ္စမ္းသပ္ ေပးပါမည္။
(က)

အေရးယူေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္
ပိတ္သိမ္းထားသည့္လုပ္ကြက္အတြင္း ဆူညံသံ၊ တုန္ခါမႈ၊ ေလထုအရည္အေသြး တိုင္းတာ ျခင္း

လုပ္ငန္းကို ပထမႏွစ္(၆)လအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ တတိယႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ တိုင္းတာၿပီး
မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါမည္။
(ခ)

အသုံးျပဳမည့္စံခ်ိန္စံညႊန္း

အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး(ထုတ္လုပ္မႈ)

လမ္းညႊန္ခ်က္၊

အခိုးအေငြ႕

အရည္အေသြး အတိုင္းရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
Parameter
Nitrogen dioxide

Averaging Period
1-Year
hour
1-Year
hour
1-Year
hour
24-Year
hour

Particular Matter PM10
Particular Matter PM2.5
Sulphur dioxide

•
•
(ဂ)

Guideline Value ug/m3
1- 40

200

24- 20

50

24- 10

25

10- 20

500

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

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အဖြဲ႕အစည္း
မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ေျမထုအေျခအေနကို (၃)ႏွစ္အထိ တာ၀န္ယူ

စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ရရွိထားေသာ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထား
ပါသည္။

၄-၆။

ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္စက္မ်ားျပန္လည္ဖယ္ရွားမည့္အစီအစဥ္
ေဆာက္လုပၿ္ ပီး အေဆာက္အဦးမ်ားအား စနစ္တက်ဖ်က္သိမ္း၍ ေက်းရြာထူလုသုံးစြဲႏိုင္မည့္ အေျခအေန

ရွိပါက

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႕

ေပးအပ္သြားပါမည္။

စက္ယႏၱရားမ်ားအား

ကုမၸဏီ

အေျချပဳ

(သို႕မဟုတ္)

အျခားလုပ္ကြက္မ်ား သို႕ စနစ္တက်ေျပာင္းေရြ႕သြားပါမည္။ တပ္ဆင္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး မ်ားအားလုံးကို ဖယ္ရွား
ရွင္းလင္းသြားပါမည္။
၄-၇။

ဖုံးအုပ္ၿပီးေျမေပၚတြင္ အပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း
သတၱဳတြင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ စြန႕္ ပစ္ေျမစာမ်ား၊ စြန႕္ ပစ္ေက်ာက္မ်ား က်င္းခ်ဳိင့္မ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းျခင္း၊

အေပၚယုံေျမလႊာျဖန္႕ခင္းၿခင္း ျပဳလုပ္ပါမည္။ ေျမဆီလႊာအတြင္း ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို
ဖယ္ရွားရန္ သတ္မတ
ွ ္သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိုၚျခင္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား
ျဖစ္ေသာ

ျမက္၊

မဲဇလီပင္၊

သစ္ေခါက္ပင္၊

ေဘာ့စကိုင္းပင္၊

ကၽြန္းပင္

စသည္တို႕ကို

စိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။

ရာသီဥတုႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ျပဳစုထားသည့္ အပင္မ်ားအား
စုိက္ပ်ိဳးသြားပါမည္။ ဖုံးအုပ္ၿပီးေသာ ေျမေပၚတြင္ ေျမဆီလႊာ ခင္းၿပီးသည္ႏွင့္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကၽြန္းပင္မ်ား
ပ်ဥ္းကတိုးပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးပါမည္။
၄-၈။

မိုင္း၀န္ထမ္းႏွင့္ေနရာခ်ထားမႈ

မိုင္း၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္
လည္းေကာင္း ၊

အလုပ္အကိုင္မျပတ္ရရွိေစေရးအတြက္

ကုမၸဏီ၏

အျခားလုပ္ကြက္မ်ားသို႕

အျခားသတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသိ႕ု လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္

ပါမည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားလည္း လိုအပ္သည္မ်ားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
စီမံကိန္းပိတ္သိမး္ ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပိတ္သိမ္းၿပီး
ကာလမွ(၃)ႏွစ္အထိ သီးျခားရံပုံေငြထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေဆာင္ရြက္ သြားပါမည္။
အပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအား ႏွစ္တိုး၊ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆာင္ ရြက္သြားပါမည္။ ထားရွိ ထားေသာ
ရံပုံေငြမလုံေလာက္ပါက ထပ္မံ၍ ကူညီျဖည့္တင္းထားရွိပါမည္။
၄-၉။

မိုင္းပိတ္သိမ္းရာတြင္ တာ၀န္ခံမည္အဖြဲ႕အစည္း
မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္

ပိတ္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္

ေအာက္ပါအဖြဲ႕ကို

ဖြဲ႕ထားပါသည္။

မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းကာလကို (၃)ႏွစ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာ၀န္ယူရပါမည္။
(က)

မန္းေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ

ဥကၠဌ

(ခ)

ဒါရိုက္တာ

ဒု-ဥကၠဌ

(ဂ)

မန္ေနဂ်ာ

အတြင္းေရးမွဴး

(ဃ)

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

အဖြဲ႕၀င္

၎အဖြဲ႕မွ မိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းကို တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

၄-၁၀။ အပင္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္အစီအစဥ္
(က)

သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ား သဘာ၀သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ေလ်ာ့နည္းမႈအတြက္ အစားထိုး ျပန္လည္
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားတစ္ဖက္
တြင္လည္း

သစ္ေတာကဏၰတိုးတက္လာမည္

ျဖစ္သျဖင့္

ေဆာင္ရြက္သင့္

ေသာလုပ္ငန္းတစ္ခု

ျဖစ္ပါသည္။
(ခ)

သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ား

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္

တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး

သစ္ေတာျပန္လည္
လုပ္ငန္းသည္

စိုက္ပ်ိဳးမႈသည္

အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္

အတိုင္းအတာတစ္ခု အတြင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းၿပီးဆုံး၍ သတၱဳတြင္းအား
ပိတ္သမ
ိ ္းသည့္အခါ

တြင္းေဟာင္းမွ

ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာမည့္
ေဆာင္ရြက္

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား

ျခင္းျဖင့္

ေျမအား

ကာကြယ္ရန္ႏွင့္

ေနာက္ဆုံးအသုံးျပဳႏိုင္ရန္

ရည္၇ြယ္ပါသည္။
(ဂ)

သတၱဳတြင္းေဟာင္းသစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးမႈသည္ဧရိယာက်ယ္၀န္းၿပီးႏွစ္ရွည္ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္ စနစ္တက်
ရွိရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္ ။
(၁)

သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းအက်ယ္အ၀န္းအနက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ထိေရာက္
ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္

အေနအထားသုံးသပ္ျခင္း၊

မူလစိုက္ပ်ိဳးမည့္

သစ္ပင္ပမာဏ

ႏွင့္နည္းစနစ္၊

ႏွစ္အလိုက္

တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း။
(၂)

ေဒသအတြင္းျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေသာ သစ္ပင္စိုက္မ်ိဳးစိတ္ကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း။

(၃)

စိုက္ပ်ိဳးထူေထာင္မည့္သစ္ေတာႏွင့္

လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္

ေျမေနရာအား

ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ျခင္း။
(၄)

ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ လူႏွင့္တိရစာၦန္မ်ား ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈမွ ကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္
မ်ားေရးဆြဲျခင္း။

(ဃ)

သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္းသစ္ပင္မ်ား ျမက္ပင္ျခံဳပင္မ်ား ေတာထူထပ္စြာ ေပါက္ေရာက္
ေနေလ့ရွိပါသည္။ ေျမတြင္ အက္ဆစ္ဓာတ္၊ ဆားဓာတ္မ်ား၊ ပါ၀င္ေနေလ့ရွိၿပီး သတၱဳ တြင္းနံရံမ်ား၊
ေျမစာပုံမ်ားျဖင့္ ကမ္းပါးမ်ား ျဖစ္ေနေလ့ရွိပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္
ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
(၁)

ေလ်ာေစာက္၊ ကမ္းပါးမ်ားအား ေျပျပစ္လာေစရန္ ေျမျပဳျပင္ျခင္း။

(၂)

တန္ဖိုးနည္းသစ္ပင္ငယ္မ်ား၊ ျမက္ပင္၊ ျခံဳပင္မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း။

(၃)

လိုအပ္ပါက ထြန္ယက္ျခင္း။

(၄)

အက္ဆစ္ဓာတ္၊ ဆားဓာတ္ပါ၀င္မႈအား ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း။

(၅)

ထြန္ယက္ခ်ိန္တြင္ ထုံး၊ ႏိုက္ထရိုဂ်င္၊ ေဖာ့စဖိတ္ေျမၾသဇာမ်ားအား လိုအပ္သလို အသုံး
ျပဳျခင္း။

(င)

(၆)

အကြက္ခ်ျခင္း၊ ေျမက်င္းတူျခင္းႏွင့္ ပ်ိဳးပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။

(၇)

ျပဳစု၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။

သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ားတြင္

သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ရရွိႏိုင္ပါသည္။
(၁)

သစ္ပင္မ်ားသည္

ေလထဲမွ

ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို

စုပ္ယူစားသုံးသျဖင့္

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါသည္။

(စ)

(၂)

ေဒသအတြင္း ရာသီဥတုျပင္းထန္ဆိုးရြားျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

(၃)

ေျမကမၻာ၏ပူေႏြးလာမႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

(၄)

ေတာေနသတၱ၀ါငယ္မ်ား၏ ဇာတိေျမအား ထူေထာင္ေပးရာလည္းေရာက္ေစပါသည္။

(၅)

တန္ဖိုးရွိသစ္မာမ်ားမွ တိုင္းျပည္၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိလာႏိုင္ပါသည္။

သတၱဳတြင္းေဟာင္းမ်ားတြင္
ေစာင့္ေရွာက္ႏင
ို ္ၿပီး
လာသည့္အခါ

သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား

တိုးတက္လာေစသည့္အျပင္

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား

ထိန္းသိမ္း

ႏွစ္မ်ားရွည္ကာ

စုေဆာင္းရရွိၿပီးလည္း

ျဖစ္ပါသျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
၄-၁၁။ ေရႊသတၱဳ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ
အသင့္အတင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈကို

မိမိတို႕ကုမၸဏီအေနျဖင့္

ပတ္၀န္းက်င္

စီမံခန္႕ခြဲမႈ

အစီအစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈအစီအမံမ်ား၊ ေရေ၀ေရလဲစနစ္ ထိန္းသိမ္းမႈ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အစီအမံမ်ားအား

စနစ္တက်စီမံ

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ပတ္၀န္းက်င္

ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံး

ျဖစ္ေစရန္

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊသတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတမ်ား အက်ိဳးရွိစြာ ထုတ္ေပးျခင္း
ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အလုပ္အကိုင္၊ စီးပြားေရး အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ အခြင့္ အလမ္းမ်ား
ရရွိေစျခင္း၊

ေက်းရြာဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမ်ားကို

တစ္တပ္တစ္အား

ပါ၀င္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းအတြက္

အက်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သို႕လည္း အခြန္အခမ်ား ေပးသြင္းႏိုင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္အခမ်ားရရွိ ပါသည္။ ကုမၸဏီ
အေနျဖင့္ ေရႊသတၱဳတူး ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္း လူထုမ်ားႏွင့္
ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

စဥ္

ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း

သတၱဳပိတ္သိမ္းရန္

မွတ္ခ်က္

စီမံေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း
ပိတ္သမ
ိ ္းမႈ

ပိတ္သမ
ိ ္းၿပီး

အႀကိဳ

ကာလ

ကာလ
၁။

ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

ေလ့လာျခင္း

(က) က်င္းအတြင္းေျမသားအေျခအေန
(ခ) က်င္းအတြင္းေျမေအာက္ေရ၊
စိမ့္ထြက္မႈအေျခအေန
(ဂ) က်င္းနံရံမွ အက္စစ္ျဖစ္ထြန္းအေျခအေန
(ဃ)စြန႕္ ပစ္ေျမစာမ်ားသတၱဳေပါင္းစပ္မႈအေျခအေန
၂။

စြန္ပစ္ေျမစာမ်ားအား စနစ္တက်စုပုံျခင္း



၃။

အေပၚယံေျမေဆြးမ်ားစုေဆာင္ျခင္း



၄။

တူးေဖာ္ၿပီးက်င္း၊ ဂလိုဏ္မ်ားအတြင္း စြန္႕ပစ္ေျမ
စာမ်ားျဖည့္ျခင္း

၅။

အသုံးမျပဳေသာေျမေနရာမ်ားမွ သဘာ၀
သစ္ေတာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္း

၆။

လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား
ဖ်က္သိမ္းျခင္း

၇။









အသုံးျပဳၿပီးေျမေနရာမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေျမယာအသုံးခ်မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း

၈။

သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း





၉။

ဖုန္မႈန္႕ပ်ံ႕လြင့္မႈတိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း





၁၀။

ေလထုအရည္အေသြးတိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း





၁၁။

ေျမေပၚေရႏွင့္ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးမ်ား









တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း
၁၂။

သတၱဳပိတ္သိ္မ္းမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္အလိုက္
ခန္႕မွန္းကုန္က်စရိတ္မ်ားစိစစ္တြက္ခ်က္ထားမႈ

မွတ္ခ်က္

အသုံးျပဳမည့္ ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေအာက္ပါစက္ယႏၱရားမ်ားကို အသုံးျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။
(က)

Black Hole

-

(၁) စီး (Bucket Capacity 0.8 m3)

(ခ)

ေျမသယ္ယာဥ္

-

(၃) စီး (၁)စီးလွ်င္ ၂၀ တန္ ထက္မပို

(ဂ)

Wheel Loader

-

(၁) စီး

(ဃ)

အေထြေထြသုံးယာဥ္

-

(၂) စီး

(င)

မီးစက္

-

(၂) လုံး

(စ)

ေရစုပ္စက္

-

(၃) လုံး

၀န္ထမ္းႏွင့္လုပ္သားအင္အား
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္ထမ္းအင္အားဖြဲ႕စည္းမႈအေနျဖင့္
(က)

မန္ေနဂ်ာ

(၁) ဦး

(ခ)

သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာ

(၁) ဦး

(ဂ)

ဘူမိေဗဒပညာရွင္

(၁) ဦး

(ဃ)

ရုံး၀န္ထမ္း

(၂) ဦး

(င)

စတိုတာ၀န္ခံ

(၁) ဦး

(စ)

ထမင္းခ်က္

(၂) ဦး

(ဆ)

ယာဥ္ေမာင္း

(၈) ဦး

(ဇ)

အလုပ္သမား

(၃၂) ဦး

တစ္ရက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္
တစ္ရက္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အျဖစ္ အဆိုင္းတစ္ဆိုင္းျဖင့္ (၈း၀၀)နာရီျဖင့္ လည္ပတ္သြားပါမည္။ အလုပ္သမား
တစ္ဦး၏ တစ္ပါတ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ နာရီ (၄၀) ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ေရလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရယူသုံးစြဲမည့္ေရအရင္းအျမစ္
လုပ္ကြက္အတြင္းရွိ

မိုးရြာၿပီးစီးဆင္းလာေသာ

ေရႏွင့္မိုးေရကို

ေရကန္မ်ားျပဳလုပ္ခံယူ

စုေဆာင္းထားၿပီး

ေရအရင္းအျမစ္အျဖစ္သးုံ စြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ေရလိုအပ္ခ်က္မွာ ေရဂါလံ (၈၀၀၀၀) ခန္႕ ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ေလာင္စာဆီလိုအပ္ခ်က္
ႏွစ္စဥ္ေလာင္စာဆီလိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ ဒီဇယ္ဂါလံ (၉၀၀၀) ခန္႕ လိုအပ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ရွိလာမည့္ စြန႕္ ပစ္ပစၥည္း (အစိုင္အခဲ၊ အရည္၊ အခိုးအေငြ႕ အမ်ိဳးအစား/ပမာဏ)

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္
ႏႈံးေျမစာႏွင့္ေရႊသတၱဳဖမ္းယူၿပီး

ထြက္ရွိလာမည့္

က်န္ရွိေနေသာ

စြန႕္ ပစ္ပစၥည္းအေနျဖင့္၊

ေရျဖစ္ပါသည္။

ခ်က္ကန္တြင္

စက္ရုံအလုပ္ရုံမရွိ၍

မီးခိုး၊

က်န္ရိွေနေသာ
ဓာတ္ေငြ႕မ်ား

ထုတ္လုပ္မႈမရွိပါ။ ခ်က္ကန္မွ ႏႈံးေျမစာမွာလည္း စြန႕္ ပစ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေ၀းသို႕ စြန္႕ပစ္ျခင္းမျပဳပဲ လုပ္ကြက္
အတြင္းရွိ

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ၿပီး

ေနရာမ်ား၊

က်င္း၊

ခ်ိဳင့္မ်ား

အတြင္း

ျဖည့္ဖို႕၍

အေပၚမွ

(Over

burden)

ေျမႀကီးမ်ားဖုံးအုပ္ၿပီး သစ္ပင္မ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္၍ စြန႕္ ႔ပစ္ပစၥည့္ သက္သက္အျဖစ္ မသက္ေရာက္ပါ။ ထို႕အတူ
စြန႕္ ပစ္ေရမွာလည္း (Recycle) ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း၊ သိုေလွာင္ထားျခင္း ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမေပၚ၊ လွ်ိဳ၊ ေျမာင္အတြင္း
စြန႕္ ပစ္စီးေမ်ာ

ေစျခင္းမရွိပါ။

စြန႕္ ထုတ္အရည္အေနျဖင့္

စြန႕္ ထုတ္

အခိုးအေငြ႕အေနျဖင့္ စြန႕္ ပစ္ပစၥည္းမရွိ၍ စြန႕္ ထုတ္ျခင္းမရွိပါ။
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
(က)

ရုံးခန္းပါယာယီအေဆာက္အဦး

(၂)လုံး

(ခ)

၀န္ထမ္းေနရန္အေဆာက္အဦး

(၄)လုံး

(ဂ)

စတို

(၁)လုံး

(ဃ)

ထမင္းစားေဆာင္

(၁)ေဆာင္

(င)

ပစၥည္းေဟာင္းထားရန္ဂိုေဒါင္

(၁)လုံး

စုစုေပါင္းယာယီအေဆာက္အဦး(၉)လုံးေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။

ျခင္းမရွိပါ။

ထို႕အတူ

အစိုင္အခဲ၊

အရည္၊

ၾသဇာေရႊျပည့္ကုမၸဏီလီမိတက္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ၊
ေမာ္ခြင္ေက်းရြာအုပ္စု
ေရႊလုပ္ကြက္ ( SPLB - 61 ) တည္ေနရာျပေျမပံု

ၾသဇာေရႊျပည့္ကမ
ု ၸဏီလီမိတက္
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေမာ္ခြငေ
္ က်းရြာအုပ္စု

ေရႊလုပ္ကြက္ ( SPLB - 61 ) တည္ေနရာျပေျမပံု
ယူတီအမ္ ေျမပံုအမွတ္ - 2495 / 12

