
 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖဖ၀ါရီလ (      )ရက္  

 



 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖဖ၀ါရီလ (   )ရက္     

 



မာတိကာ 

စဥ္     အေၾကာင္းအရာ     စာမ်က္ႏွာ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ 

၁.၀ နိဒါန္း           ၁ 

၂.၀ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က ္      ၁ 

 ၂.၁ စီမံကိန္းအ႐ြယ္အစား                   ၁ 

၂.၂ တပ္ဆင္မႈမ်ား            ၁ 

 ၂.၃ အသံုးျပဳနည္းပညာ         ၂ 

 ၂.၄ အေျခခံအေဆာက္အအုံ        ၂ 

 ၂.၄.၁ လမ္းပန္းဆက္သြယေ္ရး       ၂ 

 ၂.၄.၂ အေဆာက္အဦးမ်ား        ၂ 

 ၂.၄.၃ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲျခင္း       ၂ 

 ၂.၄.၄ ဆကသ္ြယ္ေရးစနစ္        ၂ 

၂.၅ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္         ၃ 

၂.၆ ကုန္ၾကမ္း ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားသံုးစြဲမႈ       ၃ 

  ၂.၆.၁ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေရလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရယူသံုးစြဲမည့္ေရအရင္းအျမစ္   ၃ 

  ၂.၆.၂ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေလာင္စာဆီလိုအပ္ခ်က္      ၄ 

၂.၇ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္႐ိွမႈႏွင့္ ထုတ္လႊတ္မႈ       ၄ 

 ၂.၇.၁ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (အစိုင္အခမဲ်ား)       ၄ 

 ၂.၇.၂ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (အရည္မ်ား)        ၄ 

 ၂.၇.၃ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (အခိုးအေငြ႔မ်ား)       ၅ 

 ၂.၇.၄ ၀န္ထမ္း/လုပ္သားမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း      ၅ 



စဥ္     အေၾကာင္းအရာ     စာမ်က္ႏွာ 

၂.၈ ေျမပုံမ်ား            ၅ 

၂.၉ ဓါတ္ပုံမ်ား           ၅ 

၃.၀ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က ္     ၅ 

 ၃.၁ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ား         ၅ 

 ၃.၂ ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ        ၅ 

 ၃.၃ စီမံကိန္းအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ       ၆ 

 ၃.၄ ခန္႔အပ္ထားသည့္လုပ္သားအေရအတြက္      ၆ 

၄.၀ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္းအစီရင္ခံစာ တာ၀န္႐ွိသူမ်ား    ၇ 

  ၄.၁ အဖြဲ႔အစည္း         ၇ 

  ၄.၂ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္         ၇  

  ၄.၃ ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္တာ၀န္မ်ား        ၇ 

  ၄.၄ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးအေထာက္အထားမ်ား     ၇ 

၅.၀ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒႏွင့္တည္ဆဥဲပေဒမ်ား       ၈ 

၆.၀ ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရး အေနအထားမ်ား     ၈ 

 ၆.၁ ႐ူပဆုိင္ရာ  ၈ 

  ၆.၁.၁ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ေျမဆီလႊာအေနအထား    ၈ 

 ၆.၁.၂ ေျမအသုံးခ်မႈ     ၉ 

  ၆.၁.၃ ေျမလႊာပ်က္ျပားမႈႏွင့္တိုက္စားမႈ      ၉ 

  ၆.၁.၄ ရာသီဥတုအေျခအေန        ၉ 

  ၆.၁.၅ ေလထုအေျခအေနႏွင့္ဆူညံမႈ       ၉ 

  ၆.၁.၆ အင္း၊အုိင္၊ေခ်ာင္း၊ေျမာင္းမ်ား       ၁၀ 



စဥ္     အေၾကာင္းအရာ     စာမ်က္ႏွာ 

 ၆.၂ ဇီ၀ဆုိင္ရာ          ၁၀ 

  ၆.၂.၁ သစ္ေတာႏွင့္သစ္သီး၀လံမ်ားအေျခအေန     ၁၀ 

  ၆.၂.၂ ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၧန္မ်ား       ၁၀ 

  ၆.၂.၃ ငွက္မ်ိဳးစံုအေျခအေန        ၁၀ 

 ၆.၃ လူမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ      ၁၁ 

  ၆.၃.၁ အိမ္ေထာင္စုဦးေရအေျခအေန      ၁၁ 

  ၆.၃.၂ အေျခခ်ေနထုိငမ္ႈ        ၁၂ 

  ၆.၃.၃ လူမ်ိဳးစုမ်ား         ၁၂ 

  ၆.၃.၄ ပညာေရးအဆင့္အတန္း       ၁၂ 

  ၆.၃.၅ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္အသက္ေမြးမႈအေျခအေန     ၁၃ 

  ၆.၃.၆ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအေျခအေန       ၁၃ 

  ၆.၃.၇ လူထုက်န္းမာေရး        ၁၃ 

  ၆.၃.၈ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ        ၁၄ 

  ၆.၃.၉ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္       ၁၄ 

  ၆.၃.၁၀ လူထုဆက္သြယ္ေရးစနစ္       ၁၄ 

  ၆.၃.၁၁ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈ        ၁၅ 

  ၆.၃.၁၂ ေသာက္သံုးေရရ႐ွိမႈ        ၁၅ 

  ၆.၃.၁၃ ေရအရည္အေသြး        ၁၅ 

  ၆.၃.၁၄ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ        ၁၆ 

  ၆.၃.၁၅ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား      ၁၆ 

 



စဥ္     အေၾကာင္းအရာ     စာမ်က္ႏွာ 

၇.၀သက္ေရာက္မႈ 

 ၇.၁ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာကမ္ႈမ်ား        ၁၆ 

  ၇.၁.၁ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ေလထုႏွင့္ေျမေအာက္ေရမ်ားအေပၚ   ၁၆ 

   ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈ  

  ၇.၁.၂ ေဂဟစနစ္အေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈ     ၁၇ 

  ၇.၁.၃ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈ    ၁၇ 

 ၇.၂ ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ား        ၁၈ 

  ၇.၂.၁ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ေလထုႏွင့္ေျမေအာက္ေရမ်ားအေပၚ   ၁၈ 

     ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ား       

  ၇.၂.၂ ေဂဟစနစ္အေပၚမွ ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ား    ၁၉ 

၈.၀ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္      ၁၉ 

 ၈.၁ အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစီမံခ်က္   ၂၀ 

 ၈.၂ အႏၲရာယ္ရွိေစေသာပစၥည္းမ်ား ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား  ၂၀ 

 ၈.၃ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား    ၂၁ 

 ၈.၄ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ဌာနမ်ား  ၂၂ 

၉.၀ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း       ၂၂ 

၁၀.၀ ကုစားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား        ၂၆ 

 ၁၀.၁ ျဗဳန္းေျမထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုစားသည့္နည္းလမ္း  ၂၆ 

 ၁၀.၂ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေျမေပၚ/ေျမေအာက္ေရမ်ားညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္    ၂၆ 

  ကုစားသည့္နည္းလမ္း       

 ၁၀.၃ ၀န္းက်င္ေဂဟစနစ္အေပၚ ကုစားသည့္နည္းလမ္းမ်ား    ၂၆ 



စဥ္     အေၾကာင္းအရာ     စာမ်က္ႏွာ 

 ၁၀.၄ လူမႈစီးပြားဘ၀ အေျခအေနအေပၚ ကုစားသည့္နည္းလမ္းမ်ား   ၂၆ 

၁၁.၀ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္       ၂၇ 

 ၁၁.၁ အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း        ၂၇ 

 ၁၁.၂ တည္ေဆာက္ျခင္း         ၂၇ 

 ၁၁.၃ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း       ၂၇ 

 ၁၁.၄ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းျခင္း         ၂၇ 

 ၁၁.၅ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္း        ၂၇ 

 ၁၁.၆ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းၿပီးကာလဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း    ၂၈ 

၁၂.၀ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားျခင္း      ၂၉ 

 ၁၂.၁ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း      ၃၀ 

 ၁၂.၂ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးဆပ္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း    ၃၁ 

 ၁၂.၃ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း   ၃၁ 

 ၁၂.၄ ကုမၸဏီ၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း    ၃၂ 

၁၃.၀ အၾကံျပဳခ်က္          ၃၃ 

၁၄.၀ နိဂံုး           ၃၄ 

• ကတကိ၀တ္           

• မွီျငမ္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ား         

• ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား          
 

 

 

 



အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ 

၁။ စီမံကိန္းျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား 

ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွပ့ံပုိး 

ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ အေသးစားေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားအား သယံဇာတႏွင့္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီး 

သက္ဆိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး ေထာက္ခံခ်က္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ပါ 

သည္။ ၎ေနာက္ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ လည္းေကာင္း 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္တမ္းလ်ာထားခ်က္ 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ 

အမွတ္၊ ၁၃၉၇/၁၉၉၈-၁၉၉၉ အရ (၂၅.၂.၁၉၉၉)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ခ့ဲရာ 

မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာမွာ ဦး၀င္းလြင္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဒါရုိက္တာ အဖဲြ႕၀င္(၂)ဦးရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ 

ေရႊသတၱဳအေသးစား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚခြဲေ၀ခံစားသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ 

ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွာက္ပင္ရုိးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကန္ေတာင္ေဒသရိွ ေရႊလုပ္ကြက ္ ဧရိယာ 

(၂၀) ဧကရွိေသာ (SGU- 4B) ေျမပုံအညႊန္း၊ ၉၃ဘီ/၂ (A-792135, B- 789135, C- 789138,       D-

792138)အား ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲရာ ယခင္သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း 

လုပ္ငန္း၏ ဓါတ္သတၱဳအေသးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔အမွတ္၊ ၀၃၀၄/၂၀၀၉ ကုိ 

(၁.၁၂.၂၀၀၉)ရက္ေန႔တြင္ရရွိခ့ဲပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမွာအမွတ္(၁၅၂)၊ ၇၈လမ္း၊ ၃၉-

လမ္းႏွင့္ လမ္း(၄၀)ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕ မႏၲေလးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ  ၀၂-

၃၃၅၁၀၊ ၀၂-၈၁၅၉၇၊ ၀၉-၅၁၂၆၅၅၂ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ အေထာက္ 

အထားမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ (က-၁) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

မူလစာခ်ဳပ္သက္တမ္း (၃)ႏွစ္အား (၁.၁၂.၂၀၀၉ မွ ၃၀.၁၁.၂၀၁၂)ရက္ေန႔အထိ လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္သက္တမ္း (၁.၁၂.၂၀၁၂ မွ ၃၀.၁၁.၂၀၁၃)၊ ဒုတိယအႀကိမ္ 

သက္တမ္း(၁.၁၂.၂၀၁၃မွ၃၀.၁၁.၂၀၁၄)၊ တတိယအႀကိမ္သက္တမ္း( ၁.၁၂.၂၀၁၄မွ ၃၀.၁၁.၂၀၁၅)၊ 

စတုတၳအႀကိမ္သက္တမ္း (၁.၁၂.၂၀၁၅ မွ ၃၀.၁၁.၂၀၁၆)အထိ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း ကာလမ်ား 

ကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေနရၿပီးထုတ္လုပ္ျခင္း အဆင့္သုိ႔ တုိးတက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွထားရမႈမ်ားစြာ႐ွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 

ေနာက္ထပ္(၇)ႏွစ္ခန္႔ ဆက္လက္ သက္တမ္းတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ 

 



 

၃။ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္း နည္းလမ္းႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား 

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ  

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတုိ႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 

တည္ဆဲဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ အေျခခံ၍လည္းေကာင္း၊ ေဒသအတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 

လုပ္ေဆာင္ျခင္း မွ ရရိွေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ 

သေဘာထား၊ ပထ၀ီဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 

လည္းေကာင္း ေလ့လာျပဳစုေရးသားခ့ဲပါသည္။ (၁၄-၁၁-၂၀၁၆)ရက္ေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာသယံဇာတ ႏွင့္ 

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲမွဳေကာ္မတီ၏ (၁၄/၂၀၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္း 

အေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမွဳအစီအစဥ္(EMP)မ်ား ေရးသားျခင္း၊ စီစစ္ သံုးသပ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ ပုံစံအတုိင္း ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။ 

 

၄။ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္ေရးသားရာတြင္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ(၁၉၉၄)၊ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ 

ဥပေဒ (၂၀၁၅)၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ(၃)ပါ ဥပေဒ၏ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာ႔သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ား 

(၂၀၁၈)၊ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ေရးမႈ၀ါဒ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) အခန္း(၄)ပုဒ္မ(၇)၊ 

အခန္း(၆) ပုဒ္မ(၁၀)ႏွင့္(၁၂)၊ အခန္း (၇) ပုဒ္မ(၁၃)၊ အခန္း(၈) ပုဒ္မ(၁၇)၊ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ(၂၀၁၄)၊ အခန္း (၉) ပုဒ္မ(၄၁)၊ ၁၉၅၁ခုႏွစ္ အလုပ္ရုံမ်ား 

အက္ဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(၂၀၁၆)၊ အလုပ္သမာအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ(၂၀၁၁)၊ လူမႈဖူလုံေရး 

ဥပေဒ(၂၀၁၂)၊ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၁၇)(၂၀၁၆)၊ 

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေငြအက္ဥပေဒ(၁၉၅၁)၊ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ 

အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၁၈)(၂၀၁၆)၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး 

ဥပေဒ(၁၉၇၂)။ သစ္ေတာ ဥပေဒ(၁၉၉၂)၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 

(၂၀၀၆)၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ ေျမေအာက္ေရဥပေဒ 

(၁၉၃၈)၊ ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ အခန္း 

(၁၄၊၁၅၊၁၆)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ ဥပေဒ (၂၀၁၅)၊ ေတာရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ား 

ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ(၁၉၉၄)၊  ေတာရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးနည္း 

ဥပေဒ(၂၀၀၂)၊ The Emergency Prevision Act(1950)၊ The Explosive Substances act(1908)၊ 

မူလစာခ်ဳပ္ပါ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေဒသႏၲရအမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္ 

က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ၍ အစီရင္ခံစာ ေရးသားခ့ဲပါသည္။ 



 

၅။ လက္ရိွပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန 

၅.၁ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတည္ရိွရာေဒသသည္ ေနျပည္ေတာ္မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔(၁၆၀)မုိင္၊ မႏၲေလး-

ျမစ္ႀကီးနား ကားလမ္းမအတုိင္း မႏၲေလးမွ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ ေက်းရြာအထ ိ

(၆၀)မုိင္ခန္႔၊ ၎မွ ကန္ေတာင္ေဒသသုိ႔ (၅)မုိင္ခန္႔ ကြာေ၀း၍ ကြန္ကရစ္လမ္းျဖင့္ သြားလာႏုိင္ပါ 

သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေဒသ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား 

အၾကား တည္ရိွၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ ေအာက္မတၱရာ သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းဧရိယာ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာသည္ (၂၀)ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး ကန္ေတာင္ရြာႏွင့္ (၂)မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရိွပါ 

သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေျခခ် ေနထုိင္ေသာေျမ၊ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အသုံးျပဳေနေသာ 

ေျမမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းမႈရိွေသာ ဧရိယာျဖစ္ပါသည္။  စာပုိဒ္ (၆-၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅.၂ ဇီ၀ဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန 

စီမံကိန္းတည္ရိွရာေဒသသည္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ေရွာက္ပင္ရုိးအုပ္စု၊ ကန္ေတာင္ေဒသ၊ ေအာက္ 

မတၱရာ ႀကိဳး၀ုိင္းဧရိယာျဖစ္ၿပီး အပူပုိင္းရြက္ျပတ္ ေရာေႏွာမ်ားရိွပါသည္။ ေရေျမရာသီဥတု 

သင့္တင့္မွ်တေသာ ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ သဘာ၀ေပါက္ပင္ႏွင့္ ေတာက်န္ဧရိယာ မ်ားျပားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 

ငွက္မ်ိဳးစုံႏွင့္ သဘာ၀ ေတာ႐ုိင္းတိရိစၧာန္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားမႈရိွေသာေဒသ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 

ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားခုတ္ယူအသုံးျပဳျခင္း၊ အစုိးရသစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေတာနိမ့္၊ ေတာပ်က္မ်ားရိွပါသည္။ သဘာ၀ေတာရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ား ခုိလႈံ၍ ေဘးမ့ဲ 

ေပးထားေသာေနရာ၊ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ဥယ်ာဥ္၊ ၾကားခံသဘာ၀နယ္ေျမႏွင့္ ျပဳစုထိန္းသိမ္းထား 

ေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ လြတ္ကင္းေသာ ဧရိယာျဖစ္ပါသည္။  စာပုိဒ္ (၆-၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅.၃  လူမွဳစီးပြားႏွင့္ ႐ုိးရာဓေလ့ဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန 

စီမံကိန္းဧရိယာသည္ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာ၊ ကန္ေတာင္ 

ေဒသတစ္၀ုိက္ရိွ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ားအား အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာသည္ ျပည္သူလူထု၏ အပန္းေျဖအနားယူေသာ ေနရာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ 

လြတ္ကင္းေသာဧရိယာ ျဖစ္ပါသည္။ စာပုိဒ္ (၆-၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ 

၆။ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

၆.၁  စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

စာပုိဒ္ (၇.၁.၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆.၂  ေဂဟစနစ္အေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

စာပုိဒ္ (၇.၁.၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 



 

၆.၃ လူမွဳပတ္၀န္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ 

 စာပုိဒ္(၇.၁.၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆.၄ ၾကြင္းက်န္ သက္ေရာက္မွဳမ်ား 

 စာပုိဒ္(၇.၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈကုိ စာပိုဒ္ 

(၇.၂.၁) တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဂဟစနစ္အေပၚ ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈကုိ စာပုိဒ္(၇.၂.၂) 

တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆.၅ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ 

  စာပိုဒ္(၈.၀)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆.၆  အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 

 စာပုိဒ္(၉.၀)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆.၇ ကုစားသည့္နည္းလမ္းမ်ား 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ လူမႈပတ၀္န္းက်င္မ်ား အေပၚ 

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေစရန္ ကုစားရမည့္ နည္းလမ္း မ်ားအား 

စာပုိဒ္(၁၀.၀)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆.၇။ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမွဳ အစီအစဥ္ (EMP) 

အႀကိဳ တည္ေဆာက္ျခင္း  ။ စာပုိဒ္(၁၁. ၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

တည္ေဆာက္ျခင္း   ။ စာပုိဒ္(၁၁. ၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ။ စာပုိဒ္(၁၁. ၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းျခင္း   ။ စာပုိဒ္(၁၁. ၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၇။ စီမံကိန္း ပိတ္သိမ္းျခင္းအစီအစဥ္ 

စာပုိဒ္ (၁၁.၅)တြင္ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စာပုိဒ္(၁၁.၆)တြင္ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းၿပီး 

ကာလဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ့အစီအစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

၈။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ရန္ပုံေငြ လ်ာထားျခင္း 

စာပုိဒ္ (၁၂.၀)တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ကုမၸဏီပုံမွန္အသုံးစရိတ္၏ ၂% အားေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြအျဖစ္ လ်ာထား 

ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 



၉။ ကုမၸဏီ၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 စာပုိဒ္ (၁၂.၄) တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ( ဂ-၄ )တြင္ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁၀။ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္ႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ 

 စာပုိဒ္(၁၃)တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ 

ေျမေအာက္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး 

ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ အႀကံျပဳခ်က္( Recommendation) အား တင္ျပထားပါသည္။ 

 စာပုိဒ္(၁၃) နိဂုံးပုိင္းတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ 

အတြင္းျဖစ္ေစ၊ ၿပီးဆုံးခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ေစ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈကုိျဖစ္ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ 

ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ့ခ်ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ လည္းေကာင္း 

သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ စနစ္တက်တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူတန္းစားအလႊာ အသီးသီး 

အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွေစျခင္း ေဒသအတြင္းလူမႈစီးပြားေရး ဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 

ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား တုိးပြားရရိွေစျခင္းစေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္း 

ေစမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

၁.၀ နိဒါန္း 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ 

အမွတ္၊ ၁၃၉၇/၁၉၉၈-၁၉၉၉ အရ (၂၅.၂.၁၉၉၉)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ ခ့ဲရာ 

မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာမွာ ဦး၀င္းလြင္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဒါရုိက္တာ အဖဲြ႕၀င္(၂)ဦးရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ 

ေရႊသတၱဳအေသးစား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ 

ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွာက္ပင္႐ုိးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကန္ေတာင္ေဒသ႐ွိ ေရႊလုပ္ ကြက္ 

ဧရိယာ(၂၀)ဧကရွိေသာ (SGU- 4B) ေျမပုံအညႊန္း၊ ၉၃ ဘီ/၂ (A-792135, B- 789135,       C- 

789138,D- 792138)အား ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲရာ ယခင္သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၂) 

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၏ ဓါတ္သတၱဳအေသးစား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔အမွတ္၊ ၀၃၀၄/၂၀၀၉ ကုိ 

(၁.၁၂.၂၀၀၉)ရက္ေန႔တြင္ ရရွိခ့ဲပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမွာ အမွတ္(၁၅၂)၊ ၇၈လမ္း၊ 

(၃၉လမ္းႏွင့္ ၄၀လမ္း)ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ၊ 

၀၂- ၃၃၅၁၀၊  ၀၂- ၈၁၅၉၇၊  ၀၉- ၅၁၂၆၅၅၂ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ မွတ္ပုံတင္ လက္မွတ္ 

အေထာက္အထားမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ (က- ၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

မူလစာခ်ဳပ္သက္တမ္း(၃)ႏွစ္အား(၃၀.၁၁.၂၀၁၂)ရက္ေန႔အထိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ 

ပထမအႀကိမ္မွစတုတၳအႀကိမ္အထိ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးျခင္းကုိ (၁.၁၂.၂၀၁၂) မွ (၃၀.၁၁.၂၀၁၆) 

အထိတုိးျမွင့္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။သုိ႕ရာတြင္ တည္ေဆာက္ဆျဲဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမေအာက္ 

တူးေဖာ္မႈစနစ္အရ လုပ္ငန္းတုိးတက္ၿပီးစီးႏုိင္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေျခခံ အေဆာက္ 

အအုံမ်ားအတြက္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွထားရမႈမ်ားစြာရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္(၇)ႏွစ္ခန္႔ ဆက္လက္ 

သက္တမ္းတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ 

၂.၀ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ 

     ၂.၁ စီမံကိန္းအရြယ္အစား 

အေသးစားေရႊသတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ ဧရိယာ(၂၀)ဧက (၀.၀၈၀၉)စတုရန္းကီလိုမီတာ 

ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ စြန္႔ပစ္ေျမစာ၊ ျဗဳန္းေက်ာက္စာ တန္(၅၀၀)ခန္႔သာ ထြက္ရွိႏုိင္မည့္လုပ္ငန္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

၂.၂ တပ္ဆင္မႈမ်ား 

ပင္မလိႈဏ္အတြင္း (Winch)စင္ (၁)စုံ၊ ျဗဳန္းေျမသယ္ယာဥ္ (၂)စီး၊ မီးစက္(၃)လုံး၊ ေလမႈတ္စက္ 

(Air Compressor) (၂)လုံး၊ ေရစုပ္စက္ (၂)လုံး၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္(၁)စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ (၁)စီး 

ထားရိွကာ အသံုးျပဳပါသည္။ 

 

၁ 



 

၂.၃ အသုံးျပဳနည္းပညာ 

အေစာင္းဆင္းတြင္း တူးေဖာ္နညး္စနစ္ (Inclined Shaft)ျဖင့္ ေျမေအာက္လွိဳဏ္ေခါင္း 

တူးေဖာ္နည္း (Underground Mining Method)အသုံးျပဳတူးေဖာ္ပါမည္။ ေရႊသတၱဳပါ၀င္သည့္ 

ျဗဳန္းေက်ာက္အလႊာ (Quartz Vein)အား လွိဳဏ္ေခါင္း အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ရွာေဖြတူးေဖာ္ၿပီး ျဗဳန္းစာ 

ခဲမ်ားအား ေျမျပင္ေပၚတြင္ ႀကိတ္ခြဲသန္႔စင္၍ ေရႊသတၱဳထုတ္ယူျခင္းနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳသြား 

ပါမည္။ ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္အတြင္းမွ ထြက္ရွိလာေသာ ေရႊပါျဗဳန္းေျမစာ 

(Raw Ore)မ်ားအား ေရႊသတၱဳအျဖစ္ သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ 

ထက္ရည္လင္းကုမၸဏီ လုပ္ကြက္ (SGU-2B)တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရႊသန္႔စင္အလုပ္႐ုံ 

Processing Plant သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ထုတ္လုပ္ပါသည္။ 

၂.၄ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 

၂.၄.၁ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 

မႏၲေလးမွ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာအထိ ကတၱရာလမ္းအတုိင္း 

မုိင္(၆၀)ခန္႔ ရာသီမေရြးသြားလာႏုိင္ပါသည္။ က်ည္ေတာက္ေပါက္မွ ကန္ေတာင္ရြာအထိ 

ကြန္ကရစ္လမ္း (၂)မုိင္ခန္႔ ကြာေ၀းၿပီး ကန္ေတာင္ရြာမွ လုပ္ကြက္ေနရာသုိ႔ (၁)မုိင္ခန္႔ 

ေက်ာက္ခင္းလမ္းအတုိင္း ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္ပါသည္။ 

၂.၄.၂ အေဆာက္အဦးမ်ား 

၀န္ထမ္း/လုပ္သားအိပ္ေဆာင္ (၂)လံုး၊ စားဖုိေဆာင္ (၁)ေဆာင္၊ ပစၥည္းသုိေလွာင္ရုံ 

(၁)လုံး၊လုံၿခံဳေရးအေဆာက္အဦး(၁)လုံးေဆာက္လုပ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ေဆာက္ထား 

ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားမွာ သြပ္မုိး၊ ပ်ဥ္ခင္း၊ ၀ါးထရံကာျဖင့္ ယာယီ အေဆာက္အဦး 

မ်ားျဖစ္ၿပီး အလ်ား(၄၀)ေပ၊ အနံ(၂၀)ေပ ခန္႔သာရွိပါသည္။ အေဆာက္အဦး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

ေပ(၃၀)မွ ေပ(၁၀၀)အတြင္းျခား၍ တည္ေဆာက္သြားပါမည္။ 

၂.၄.၃ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးစြဲျခင္း 

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလုပ္ငန္းမွ ျဖန္႔ေ၀ေပးေသာ လွ်ပ္စစ္မီးအား လက္ပန္လွ 

ဓါတ္အားခဲြရုံမွ (၂၄)နာရီရရွိၿပီး၊ ေက်းရြာႏွင့္ ကုမၸဏီလုပ္ကြက္အလုိက္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား 

တပ္ဆင္ အသုံးျပဳပါသည္။ ကုမၸဏီမွ (၂၀၀)ေကဗီြေအမီးစက္(၁)လုံး အရန္အျဖစ္ထားရွိပါ 

သည္။ 

 

 

၂ 



၂.၄.၄ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ 

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ GSM, CDMA, Telenor, Oredoo 

စေသာ ဖုန္းလုိင္းမ်ားအားလုံး ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အင္တာနက္လုိင္းမ်ား 

အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

 

၂.၅ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ (က- ၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

၂.၆ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသုံးစဲြမွဳ 

ေျမေအာက္တူးေဖာ္မႈစနစ္တြင္ လွိဳဏ္ေခါင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းအတြက္ ယမ္း(Emulsion 

Explosive)၊ အေႏွးယမ္းႀကိဳး(Safety Fuse)၊ အျမန္ယမ္းႀကိဳး၊ စနက္တ(ံDetonator)တုိ႔ကုိ 

အသုံးျပဳ၍ မုိင္းခြဲ ဖယ္ရွားျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ရာတြင္ 

အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမွသတ္မွတ္ေပးထားေသာယမ္း (Emulsion Explosive)၊ 

အေႏွးယမ္းႀကိဳး (Safety Fuse)၊ စနက္တံ (Detonator) မ်ားအား ၀ယ္ယူအသုံးျပဳ၍ 

သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၇)မုိင္တြင္တည္ရွိေသာ အမွတ္(၂)ေလ့က်င့္ေရးတပ္အတြင္းရွိ စုေပါင္း 

ယမ္းသုိေလွာင္ရုံတြင္ ယာယီအပ္ႏံွထားရွိပါသည္။ ၎ေနာက္ လုပ္ကြက္အတြက္လုိအပ္ခ်က္ 

အရတစ္ပါတ္တစ္ႀကိမ္ လုံၿခံဳမႈအစီအမံျဖင့္ ထုတ္ယူသုံးစဲြပါသည္။ ယမ္းႏွင္႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား 

သုံးစြဲမႈအခ်ိဳးအစားမွာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ေက်ာက္သားမာေက်ာမႈ ယမ္းတြင္းအတိမ္အနက္ 

ေပၚမူတည္၍ Emulsion Explosive, Detonator, Safety Fuse, Cordtex Fuse, Primer-CE 

မ်ားကုိအသုံးျပဳ ယမ္းေဖာက္ခြဲပါသည္။ လုပ္ကြက္အတြင္းယမ္းအသုံးျပဳမႈ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) 

ႀကိမ္ႏႈန္းျဖစ္၍  Secondary Blasting ကုိလုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္ရိွမွသာျပဳလုပ္သုံးစြဲပါသည္။ 

တစ္ရက္အသုံးျပဳသည္႔ ယမ္းပမာဏမွာ (11.2kg/day)ခန္႔ ျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္ပ်ဥ္းမွ်အသုံးျပဳမည္႔ 

ယမ္းပမာဏမွာ (4000kg/year) ခန္႔ျဖစ္ပါသည္ 

 ၀င့္စင္ႏွင့္ ၀င့္ႀကိဳးမ်ား၊ ေလမႈတ္စက္၊ မီးစက္ႏွင့္ လက္ကုိင္ ေက်ာက္ေဖာက္စက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ 

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ေက်ာက္ျဗဳန္းေျမစာမ်ား သယ္ယူျခင္းအတြက္ သံဘီးပါ 

လက္တြန္းလွည္းမ်ား၊ ေျမသယ္ယာဥ္ မ်ား အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

၂.၆.၁ တစ္ႏွစ္အတြက္ေရလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရယူသုံးစဲြမည့္ေရအရင္းအျမစ္  

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေသာက္သုံးေရ၊ စက္ယႏၲရားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ 

ေရ၊ လုပ္ကြက္ဧရိယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ား ပက္ဖ်န္းရန္အတြက္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရဂါလန္ေပါင္း (၇.၅)သိန္းခန္႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရရိွပါသည္။ ေျမေအာက္ 

လုပ္ကြက္အတြင္းမွ ထြက္ရွိေသာေရအား ေရစုပ္စက္ျဖင့္ စုပ္ထုတ္ဖယ္ရွားၿပီး ၀န္ထမ္း 

၃ 



လုပ္သားမ်ားအတြက္ ေရလုံေလာက္စြာသုံးစဲြႏုိင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ေက်းရြာ 

လူထုအတြက ္ကုမၸဏီမွ အ၀ီစိတြင္းတူး၍ မီတာ(၁၀၀)ခန္႔အနက္မွ စုပ္တင္လွဴဒါန္းေပးပါ သည္။ 

၂.၆.၂ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေလာင္စာဆီလုိအပ္ခ်က္  

အသုံးျပဳလ်က္ရိွေသာ ယာဥ္/ စက္ယႏၱရား၊ ေရစက္၊ မီးစက္မ်ားအတြက္ 

ေအာက္ပါအတုိင္း လုိအပ္ပါသည္ - 

• ဒီဇယ္ဆီ  (၁၈၀) ေပပါ ။ 

• ဓါတ္ဆီ   (  ၃ ) ေပပါ ။ 

• အင္ဂ်င္၀ိုင္   (  ၁ ) ေပပါ ။ 

၂.၇ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရိွမႈႈႏွင့္ ထုတ္လႊတ္မႈ 

 ၂.၇.၁ အစုိင္အခဲအမ်ိဳးအစား 

တႏွစ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၿဗံဳးေၾကာႏွင့္ ေဘးေက်ာက္သားထုအပါအ၀င္ ေျမသားထု 

(၁၀၅၀)တန္ခန္႔တူးေဖာ္၍ ၄၀%Recovery rate အရၿဗံဳးအိပ္ (၈၄၀၀)အိပ္ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ 

(၄၂၀)ခန္႔အား ထုတ္လုပ္ခဲ႔ၿပီးေရႊမပါေသာ ေက်ာက္႐ုိင္းျဗဳန္းမ်ားမွာ လွဳိဏ္က်င္းမ်ား ေဖာက္ 

လုပ္ခ်ိန္ ထြက္ရိွႏိုင္ၿပီး ၄င္းေက်ာက္ရုိင္းမ်ားအား ခ်ဳိင့္၀ွမ္းမ်ား၊   ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ ယာယီ 

စုပုံထားၿပီး လမ္း၊ တံတားႏွင့္ အေဆာက္အဦး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳပါသည္။ ေရႊထုတ္ ယူၿပီး 

ထြက္ရိွေသာ သစဲာမ်ားကုိလည္း က်င္းတူး စုပုံထားၿပီး က်င္းေဟာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ 

ထည့္သြင္းျခင္း၊တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

လူ႔အသုံးအေဆာင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား အမွဳိက္က်င္းမ်ားထားရိွ၍ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ျပာျဖစ္ေအာင္ 

မီးရိႈ႕ၿပီးအေပၚယံေျမသားဖုံးအုပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

 ၂.၇.၂ အရည္အမ်ိဳးအစား 

ေျမေအာက္သတၱဳတူးေဖၚျခင္းစနစ္ (Underground Mining Method)သည္ 

စြန္႔ပစ္ေရပမာဏ အေျမာက္အမ်ား မထြက္ရိွေသာ္လည္း ထြက္ရိွေသာ ေရမ်ား (Process water, 

Run-off water, Waste water) စုစုေပါင္းေန႔စဥ္ပ်ဥ္းမွ် 50-200 Gallon/day ခန္႔သာရိွ၍ အဆုိပါ 

Waste water မ်ားကုိ Primary Treatment system ျဖစ္ေသာ screening and sedimentation 

process အရလည္းေကာင္း secondary Treatment system ျဖစ္ေသာ aeration and 

interaction of sunlight process အရလည္းေကာင္း Treatment 

သန္႔စင္ျခင္းျပဳလုပ္၍စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကုိလုပ္ငန္းတြင္ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈကုိ ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ႔က်ေစပါသည္။ သန္႔စင္ၿပီးေသာေရ Treated water 

quality အရည္အေသြးကုိ တပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ by weekly monitoring တုိင္းတာ စစ္ေဆးၿပီးမွ 

ျပန္လည္ အသုံးျပဳပါသည္။ 

၄ 



 

၂.၇.၃ အခုိးအေငြ႔ အမ်ိဳးအစား 

စီမံကိန္းအတြင္း အသုံးျပဳေသာ အင္ဂ်င္စက္မ်ား မွ ထြက္ရိွေသာ မီးခုိးမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမွ 

ထြက္ရိွေသာ မီးခုိးမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ 

အင္ဂ်င္စက္မ်ားအား ႀက့ံခုိင္မွဳ၊ စစ္ေဆးျပဳျပင္မွဳမ်ား ပုံမွန္ ေဆာင္ရြက္၍ အနည္းဆုံးထြက္ရိွမွဳ 

ျဖစ္ေစေရးကို အေလးထားၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

၂.၇.၄ ၀န္ထမ္း/လုပ္သားမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

စီမံကိန္းရိွ၀န္ထမ္း/လုပ္သား ႏွင့္ မီွခုိသူစုစုေပါင္း (၁၂၀)ဦး ခန္႔ရွိရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သုံးေရ၊ 

ခ်ိဳးေရမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရ တရက္လွ်င္ဂါလံ (၄၀၀)ခန္႔ ထြက္ရိွၿပီး (၈)ေပ (၁၀)ေပ 

ေျမက်င္းတြင္စီးဆင္းေစၿပီး စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ား ပ်ိဳးၿခံမ်ားတြင္အသုံးျပဳပါသည္။  ၀န္ထမ္းမ်ား အသုံး 

ျပဳၿပီးစြန္႔ပစ္ေသာအမႈိက္မ်ားကုိလည္း က်င္းတူး၍ မီးရိႈ႕ရာတြင္ ျပာျဖစ္သည္အထိ ဖ်က္ဆီးပါ 

သည္။ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ျခင္းအား ေရအိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီး သုံးစြဲေစပါသည္။ 

 

၂.၈ ေျမပုံမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ( က-၂ )တြင္ေဖာ္ျပပါမည္။ 

 

၂.၉ ဓါတ္ပုံမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ( က-၄ )တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

၃.၀ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ၏အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ 

၃.၁ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္မ်ား      

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္၊ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္  ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏  ခြင့္ျပဳခ်က္အရ  ကုမၸဏီ  မွတ္ပုံတင္ 

လက္မွတ္ ၁၃၉၇/၁၉၉၈-၁၉၉၉ အရ ၂၅.၂.၁၉၉၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခြင့္ 

ရရိွခ့ဲပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာမွာ ဦး၀င္းလြင္ဦး ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ဒါရုိက္တာ  

(၂)ဦးပါရိွပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမွာ အမွတ္ (၁၅၂)၊ ၇၈လမ္း၊ ၃၉လမ္းႏွင့္ 

လမ္း၄၀ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျဖစ္ၿပီး 

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွ ၀၂-၃၃၅၁၀၊ ၀၂-၈၁၅၉၇၊ ၀၉-၅၁၂၆၅၅၂ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

၅ 



၃.၂ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ 

• ဦး၀င္းလြင္ဦး။ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ယူ  

ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

• ဦးဥာဏ္ရီ ။    ဒါရုိက္တာအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ၿပီးစီမံကိန္းဆုိင္ရာအေထြေထြ စီမံကိန္း 

ခန္႔ခြဲမႈမ်ား တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

• ဦးနန္လိႈင္စုိး ။ ဒါရုိက္တာအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ၿပီးစီမံကိန္းဆုိင္ရာအေထြေထြ စီမံကိန္း 

ခန္႔ခြဲမႈမ်ား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

၃.၃ စီမံကိန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ 

• ဦးလွသန္း ။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ 

ခဲြျခင္း၊လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ားတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

• ဦးမ်ိဳးမင္းဆန္း ။  သတၱဳတြင္း အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ၿပီး တူးေဖာ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

အညီ လုပ္ငန္းပုံစံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

• ဦးထက္ေအာင္ ။ ယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရားမ်ား ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ ႀက့ံခုိင္ေရးမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ပါ သည္။ 

၃.၄ ခန္႔အပ္ထားသည့္လုပ္သား အေရအတြက္ 

• စီမံကိန္း တာ၀န္ခံ ( ၁) ဦး 

• အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ( ၁) ဦး 

• အင္ဂ်င္နီယာ ( ၂) ဦး 

• ဘူမိေဗဒ အရာရိွ ( ၁) ဦး 

• ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ( ၄) ဦး 

• က်န္းမာေရးမွဴး ( ၁) ဦး 

• လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္း ( ၂) ဦး 

• မုိင္းဆရာ ( ၂) ဦး 

• မုိင္းလုပ္သား ( ၄) ဦး 

• ေဖာက္စက္ ဆရာ ( ၂) ဦး 

• စားရိပ္သာ ( ၄) ဦး 

၆ 



• စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သား ( ၂) ဦး 

• အင္း လုပ္သား (၁၉) ဦး 

• ယာဥ္ေမာင္း ( ၃) ဦး 

• လုံၿခံဳေရး ( ၆) ဦး 

• အေထြေထြလုပ္သား  ( ၉) ဦး   

 စုစုေပါင္း ၀န္ထမ္း/ လုပ္သား (၆၃)ဦး 

 

၄.၀ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္စစ္ေဆးျခင္း အစီရင္ခံစာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား 

၄.၁ အဖဲြ႔အစည္း 

ကုမၸဏီမွခန္႔အပ္ထားသည့္ ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကြ် မ္းက်င္သူအဖြဲ႕။ 

၄.၂ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေအး 

၄.၃ ဖဲြ႔စည္းမႈႏွင့္တာ၀န္မ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ-၁)ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၄.၄ သက္ဆုိင္ရာပညာေရးအေထာက္အထားမ်ား 

ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ-၂)ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

၅.၀ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား 

• ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ (၁၉၉၄)၊ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅)၊ 

အခန္း(၂) ပုဒ္မ(၃)ပါ ဥပေဒ၏ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား 

• ျမန္မာ႔သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၈) 

• အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ေရးရာမူ၀ါဒ 

• ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) အခန္း(၄)ပုဒ္မ(၇)၊ အခန္း(၆) ပုဒ္မ(၁၀)ႏွင့္(၁၂)၊ 

အခန္း(၇)ပုဒ္မ(၁၃)၊ အခန္း(၈) ပုဒ္မ(၁၇) 

• ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ(၂၀၁၄)၊အခန္း(၉)ပုဒ္မ(၄၁) 

• ၁၉၅၁ ခုႏွစ္အလုပ္ရုံမ်ားအက္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(၂၀၁၆) 

• လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

• အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ(၂၀၁၁) 

•  အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ေရးဥပေဒ၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္(၁၇)(၂၀၁၆) 

၇ 



• အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒ(၂၀၁၃) 

• အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေငြအက္ဥပေဒ(၁၉၅၁) 

• ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္(၁၈)(၂၀၁၆) 

• ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဥပေဒ(၁၉၇၂) 

• သစ္ေတာဥပေဒ(၁၉၉၂) 

• ေျမေအာက္ေရအက္ဥပေဒ(၁၉၃၈) 

• ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၀၆) 

• ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ (၂၀၁၃) 

• ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(၂၀၁၃)၊ အခန္း 

(၁၄၊၁၅၊၁၆) 

• ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ ဥပေဒ(၂၀၁၅) 

• ေတာရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ(၁၉၉၄) 

• ေတာရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ(၂၀၀၂) 

• The Emergency Prevision Act(1950) 

• The Explosive Substances Act(1908) 

• ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၂၉)ရက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္(၆၁၅/၂၀၁၅) အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္း 

က်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ေသာက္သံုးေရ အဆင့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္၊ စြန္႔ထုတ္အရည္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ေလထု အရည္အေသြး၊ 

ဆူညံသံစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အား ေနာက္ဆက္တြဲ(ဂ-၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆.၀  ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမွဳစီးပြားေရး အေနအထားမ်ား 

၆.၁  ႐ူပဆုိင္ရာ  

   ၆.၁.၁  ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ ေျမဆီလႊာအေနအထား 

မႏၲေလးတုိင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ 

ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား၊ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္မ်ား ဆက္စပ္တည္ရိွေသာ သပိတ္က်င္း 

ၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ေဒသျဖစ္ေသာ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ 

ဘက္တြင္ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ႏွင့္ ေရေ၀ေရလစဲနစ္ အေျခခံ 

ေကာင္းမြန္ေသာ မတၱရာလြင္ျပင္ေဒသ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ 

ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္တုိ႔ အၾကားတြင္ ကြင္းျပန္႔မ်ား၊ ေတာင္ကုန္းျပန္႔မ်ား၊ ေျမျပင္မွ 

သီးျခားေပၚထြက္လွ်က္ရိွေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ား၊ ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ေဒသ၏ ေတာင္ 

ေၾကာဆက္ ေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ တည္ရွိေသာေဒသျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ 

ေတာင္မ်ား မွာ မာလဲေတာင္၊ ေရမ်က္ေတာင္ႏွင့္ နတ္ေတာင္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ စက်င္ 

၈ 



ေက်ာက္၊ ေယ်ွလေက်ာက္၊ ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ား ေအာက္ခံအျဖစ္ တည္ရိွလွ်က္ 

သဲေက်ာက္စရစ္၊ ေျမနီ၊ ေျမနက္မ်ား အေပၚယံေျမလႊာအျဖစ္ ဖုံးအုပ္ထားပါသည္။အခ်ိ ႔ဳ 

ေျမနိမ့္လြင္ျပင္မ်ားတြင္ ေျမဆီေျမၾသဇာ ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္း 

မ်ားတြင္ က်တ္တီးေျမမ်ား ေရာေႏွာတည္ရွိပါသည္။ 

၆.၁.၂ ေျမအသုံးခ်မႈ 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္သည္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ ျဖစ္ျခင္း၊ 

ေျမဆီေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေပါမ်ားျခင္းေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳး ေရးကုိ 

အဓိကထား အသုံးျပဳပါသည္။ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေဒသ၊ 

မတၱရာလြင္ျပင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ရာ လက္ပံလွႏွင့္ ႏြယ္႐ုံေဒသမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ အဓိက 

အသုံးျပဳၿပီး ေရွာက္ပင္႐ုိးေဒသ၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ႏွင့္ ေခ်ာင္းႀကီးေဒသတုိ႔တြင္ 

စ္ုိက္ပ်ိဳးေျမေကာင္းမြန္ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ေရႊသတၱဳ 

ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေျမအသုံးခ်မႈ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

ေရမ်က္ေတာင္ေျခတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ စုိက္ပ်ိဳးထားသည့္ ကၽြန္းစုိက္ခင္းမ်ား တည္ရိွ ၿပီး 

ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမွဳ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

၆.၁.၃ ေျမလႊာပ်က္ျပားမႈႏွင့္ တုိက္စားမႈမ်ား  

အမ်ားအားျဖင့္ ေျမလႊာတည္ၿငိမ္မွဳရိွၿပီး ေတာင္ကမ္းပါးမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ျပတ္ေရြ႕ျခင္း၊ 

တုိက္စားျခင္းမ်ားမရိွပါ။ မုိးရာသီတြင္ အေရွ႕ဘက္ေတာင္ေၾကာမ်ားမွ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ မ်ား 

စီးဆင္းမွဳမ်ားျပားၿပီး အခ်ိဳ႕ေခ်ာင္းမ်ားမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ အတြင္းသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ 

အခ်ိဳ႕ေခ်ာင္းမ်ားမွာ မာလဲနတ္ေတာင္ဆည္၊ ေညာင္၀န္းျမစ္ က်ိဳးအင္းမ်ား အတြင္းသုိ႔ 

လည္းေကာင္း စီး၀င္သျဖင့္ တိုိက္စားမွဳ နည္းပါးပါသည္။  

၆.၁.၄ ရာသီဥတုအေျခအေန 

အပူပုိင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုရိွၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ရွမ္းကုန္း ေျမျမင့္ 

အၾကားတြင္ တည္ရိွျခင္းေၾကာင့္ မိုိးရာသီတြင္ မုိးမ်ားစြာရြာသြန္းေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး မုိးေရခ်ိန္ (၃၃.၀၃)လက္မရိွၿပီး မုိးရာသီကာလမွာ ေမလမွ ေအာက္တိုဘာ လ 

အတြင္း အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ ဧၿပီလတြင္ (၄၅)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ျဖစ္ၿပီး၊  အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္ 

ဒီဇင္ဘာလတြင္ (၁၀) ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၆.၁.၅ ေလထုအေျခအေနႏွင့္ဆူညံမႈ 

စီမံကိန္း ဧရိယာတစ္၀ုိက္ျဖစ္ေသာ ကန္ေတာင္ေဒသသည္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ 

အထက္(၉၆၉)ေပျမင့္ေသာ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ 

၉ 



သစ္ေတာ ႀကိဳး၀ုိင္းဧရိယာ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရသိပ္သည္းမွဳ အသင့္အတင့္သာ ရိွျခင္းေၾကာင့္ 

လည္းေကာင္း ေလထုသန္႔ရွင္းမွဳ ရိွပါသည္။ မႏၲေလး-မုိးကုတ-္ျမစ္ႀကီးနား ကား လမ္းမႀကီး  

ေဘး က်ည္ေတာက္ေပါက္ရြာတြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ သြား/လာမွဳမ်ားေၾကာင့္ ဆူညံမႈ အသင့္ 

အတင့္ရိွပါသည္။ ဖုန္၊ သဲႏွင့္ အမွဳန္ ပ်ံ႕လြင့္မွဳ အနည္းငယ္ရိွပါသည္။ 

၆.၁.၆ အင္း၊ အုိင္၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ား 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕အနီး ဧရာ၀တီျမစ္ျဖတ္သန္း စီးဆင္းလွ်က္ ရိွေသာေၾကာင့္ ရွမ္းကုန္း ေျမျမင့္ 

ေဒသဘက္မွ ျမစ္ဖ်ားခံေသာ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ အတြင္းသုိ႔ စီး၀င္ေပါင္းဆုံ 

ၾကပါသည္။ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္၊ ေညာင္၀န္းရြာမ်ားအနီးတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေဟာင္းသည္ 

ျမစ္က်ိဳးအင္းအျဖစ္ တည္ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရၿပီး၊ အေရွ႕ဘက္ မာလဲေတာင္ေျခတြင္ 

ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ထားေသာ မာလဲနတ္ေတာင္ ေရထိန္းဆည္ တည္ရိွပါ 

သည္။ 

၆.၂ ဇီ၀ဆုိင္ရာ 

၆.၂.၁ သစ္ေတာႏွင့္ သစ္သီး၀လံမ်ား အေျခအေန 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္သည္ ေရေ၀ေရလဲ အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ 

သဘာ၀ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ျပဳစုထိန္းသိမ္းထားေသာ ေတာမ်ားရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 

ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ခုတ္ယူအသုံးျပဳမွဳေၾကာင့္ ေတာနိမ့္၊ ေတာပ်က္မ်ားရိွၿပီး 

သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ႀကိဳး၀ုိင္း ဧရိယာမ်ားတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရိွပါသည္။ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား 

ကားလမ္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္ ေရမ်က္ေတာင္ေျခတစ္၀ုိက္တြင္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၏ 

ကၽြန္းစုိက္ခင္းမ်ား ရိွပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာ ေတာမ်ား ျဖစ္ၿပီး ကြ် န္း၊ 

ပ်ဥ္းကတုိး၊ ကညင္၊ နဘ၊ဲ သဖန္း၊ သစ္ပုဂံ၊ ဇီး၊ မုိးမဲဇာ၊ ဒီဒူး၊ မန္က်ည္း၊ တမလန္းႏွင့္ 

မွ်င္၀ါးမ်ား ေပါက္ေရာက္ပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးသစ္သီး၀လံမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ 

စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ဖရဲ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သေဘၤာ၊ သရက္၊ ပိႏၷ ဲ စသည့္ သီးႏံွမ်ား ျဖစ္ထြန္းပါသည္။ 

ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ စုိက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွဳ နည္းပါးပါသည္။ 

၆.၂.၂ ေတာရိုင္းတိရိစၧာန္မ်ား 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမ်ား 

ရိွျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က ေတာဆင္႐ိုင္း၊ ဂ်ီ၊ ဆတ္၊ ေတာ၀က္၊ ယုန္ႏွင့္ ဖြတ္မ်ား 

ေတြ႔ရိွႏုိင္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ယခုအခါ လူတို႔အေျခခ်ေနထုိင္မွဳ၊ ေတာတြင္း ၀င္/ 

ထြက္သြားလာမွဳ၊ ယာဥ္ႏွင့္ စက္ပစၥည္မ်ား သုံးစြဲမွဳမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အျခား ေဒသ 

ေတာနက္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ က်က္စားသည္ဟု ယူဆရပါ သည္။ 

မ်ိဳးတုန္း ေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ေသာ ေတာ႐ုိင္း တိရိစာၦန္မ်ား မရိွပါ။ 

၁၀ 



၆.၂.၃ ငွက္မ်ိဳးစုံ အေျခအေန 

 မတၱရာလြင္ျပင္ႏွင့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံလွလြင္ျပင္၊ ေရႊျပည္ ေညာင္၀န္း 

ဧရာ၀တီ ျမစ္က်ိဳးအင္းတစ္၀ုိက္သည္ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္စားက်က္  

ဧရိယာ ေကာင္းမြန္သျဖင့္  ဗ်ဳိင္း၊ ခ်ိဳးငွက္၊ ဇရက္၊ စာကေလး၊ သိန္းငွက္၊ ပ်ံလႊားႏွင့္ 

ဇီးကြက္မ်ား  ေတြ႕ရိွရပါသည္။  အင္းအုိင္မ်ားအတြင္း  ေရဘဲႏွင့္  ဟသၤာငွက ္ 

အခ်ိဳ႕ေတြ႔ရိွရပါသည္။ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ဆည္ေရ 

ေသာက္ ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔ျခင္း၊ မာလဲနတ္ေတာင္ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ဆည္ေရေသာက္ 

ဧရိယာမ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ ျဖစ္ထြန္းရပ္တည္မွဳ အေျခအေန 

ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

၆.၃ လူမႈဆုိင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာ 

၆.၃.၁ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ အေျခအေန 

စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ အနီးဆုံးျဖစ္ေသာ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွာက္ပင္႐ုိး 

ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ႏြယ္႐ုံေက်း႐ြာ၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ရြာႏွင့္ ကန္ေတာင္ရြာ၊ ငါးျပားေပးရြာ မ်ား 

ရိွပါသည္။ 

၆.၃.၁.၁ ေရွာက္ပင္႐ုိးေက်း႐ြာအုပ္စု 

အိမ္ေျခ (၅၃၉၃)အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု(၅၆၀၉)စု၊ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္က်ား (၅၆၁၁) 

ေယာက္၊ မ(၄၇၅၉)ေယာက္၊ ေပါင္း (၁၀၃၇၀)ေယာက္၊ (၁၈) အထက္ က်ား (၆၃၉၅) 

ေယာက္၊ မ(၆၃၆၇)ေယာက္၊ ေပါင္း (၁၂၇၆၂)ေယာက္၊ လူဦးေရစုစုေပါင္း က်ား 

(၁၂၀၁၆)ေယာက္၊ မ (၁၁၁၂၆)ေယာက္၊ ေပါင္း (၂၃၁၂၃)ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၆.၃.၁.၂ က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာ 

  အိမ္ေျခ (၁၉၁၁)အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု (၂၀၀၂)စု၊ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ က်ား 

(၁၉၃၇)ေယာက္၊ မ(၁၄၈၉)ေယာက္၊ ေပါင္း(၃၄၂၆)ေယာက္၊ ၁၈ႏွစ္အထက္ က်ား 

(၂၁၀၀)ေယာက္၊ မ(၁၇၉၃) ေယာက္၊ ေပါင္း(၃၈၉၃)ေယာက္၊ လူဦးေရစုစုေပါင္း က်ား 

(၄၀၃၇)ေယာက္၊ မ (၃၂၈၂)ေယာက္၊ ေပါင္း (၇၃၁၉)ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၆.၃.၁.၃ ကန္ေတာင္ေက်းရြာ 

  အိမ္ေျခ (၁၁၇၃)အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု (၁၂၁၄)စု၊ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ က်ား 

(၁၃၄၇)ေယာက္၊ မ(၁၃၀၅)ေယာက္၊ ေပါင္း(၂၆၅၂)ေယာက္၊ ၁၈ႏွစ္အထက္ က်ား 

(၁၅၇၃)ေယာက္၊ မ(၁၆၆၇) ေယာက္၊ ေပါင္း(၃၂၄၀)ေယာက္၊ လူဦးေရ စုစုေပါင္းက်ား 

(၂၉၂၀)ေယာက္၊ မ (၂၉၇၂)ေယာက္၊ ေပါင္း (၅၈၉၂)ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၁ 



၆.၃.၁.၄ ငါးျပားေပးေက်းရြာ 

  အိမ္ေျခ (၃၂၀)အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု (၃၄၀)စု၊ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ က်ား (၃၅၅) 

ေယာက္၊ မ(၃၂၆)ေယာက္၊ ေပါင္း(၆၈၁)ေယာက္၊ ၁၈ႏွစ္အထက္က်ား (၃၄၉) ေယာက္၊ 

မ (၃၆၈) ေယာက္၊ ေပါင္း (၇၁၇)ေယာက္၊ လူဦးေရ စုစုေပါင္း က်ား (၇၀၄)ေယာက္၊ မ 

(၆၉၄)ေယာက္၊ ေပါင္း (၁၃၉၈)ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။  

 

၆.၃.၂ အေျခခ်ေနထုိင္မႈ 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွာက္ပင္ရုိးအုပ္စု၏ မူလေက်းရြာမ်ားမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရွ႕ 

ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရ အနည္းငယ္သာရိွၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ခန္႔မွ စတင္ ကာ 

ေျမေအာက္ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း အေသးစားႏွင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္မွဳ 

မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္လူမွဳစီးပြားေရးတုိးတက္လာကာ ျမန္မာျပည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုိင္လာခ့ဲၾကပါသည္။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္း၊ 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွဳ လြယ္ကူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပအေျခအေနႏွင့္ ကြာဟ 

မွဳနည္းပါးလာေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

၆.၃.၃ လူမ်ိဳးစုမ်ား 

အမ်ားအားျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသာ ေနထုိင္ၾကၿပီး မုိးကုတ္ရွမ္းလူမ်ိဳး အနည္းငယ္ 

ရိွပါသည္။ ဗမာစကားေျပာဆိုၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္ၾကပါသည္။ ရုိးရာဓေလ့ ပြဲေတာ္မ်ား အျဖစ္ 

သႀကၤန္ပြဲ၊ သီတင္းကၽြတ္ပြဲ၊ ကထိန္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါသည္။ လူနည္းစုမွာ နတ္ရုိးရာ ဓေလ့ 

ယုံၾကည္မွဳအရ ေတာင္ျပဳန္းပြဲသုိ႔ သြားေရာက္ပူေဇာ္ျခင္း၊ နတ္ကနားပြဲမ်ား တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ 

က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

၆.၃.၄ ပညာေရး အဆင့္အတန္း 

မႏၲေလး - မုိးကုတ္ - ျမစ္ႀကီးနား ကားလမ္းေဘး စည္ကား၍ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မွဳ 

ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါ သည္။ 

က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာတြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ကန္ေတာင္ရြာ တြင္ 

အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမ်ားရိွၿပီး(၁၀)တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲအား 

လက္ပံလွအထက္တန္းေက်ာင္း၊ စာစစ္ဌာနတြင္ သြားေရာက္ ေျဖဆုိၾကေၾကာင္း သိရိွရပါ သည္။ 

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနအရ ေျပာင္းေရႊ႕မွဳေၾကာင့္ 

ေက်ာင္းသားမ်ား အ၀င္/ အထြက္ ေျပာင္းေရႊ႕မွဳမ်ားလာေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ တကၠသုိလ ္

ပညာအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ သင္ယူေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

 

၁၂ 



 

၆.၃.၅ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အသက္ေမြးမွဳ အေျခအေန 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊျပည္၊ ေညာင္၀န္း၊ လက္ပံလွ၊ ေတာင္အင္း၊ နတ္ေတာင္၊ မာလဲ၊ 

ခတက္ခ်ဥ္၊ ကုကိၠဳ၊ မင္းရြာ၊ ေညာင္ပင္၊ ၾကာဥယ်ာဥ္၊ ေငြေတာင္ စသည့္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွာ 

ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ရိွၿပီး စုိက္ပ်ိဳးေျမ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဆည္ေရေသာက္ ဧရိယာရိွျခင္း၊ အင္းစပ္ 

လယ္ႏွင့္ယာေျမမ်ား ေကာင္းမြန္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကုိ အဓိကထား ေဆာင္ 

ရြက္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ေတာေတာင္ေဒသေပါမ်ားေသာ ေရွာက္ပင္႐ုိး ေက်းရြာ အုပ္စု 

တစ္ခုတည္းသာ စုိက္ပ်ိဳးေျမ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ အေသးစား ေရႊသတၱဳ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္း၊ လုပ္သား 

(အင္းလုပ္သား)အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ ေရႊတြင္းငယ္ 

မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ အစုစားအင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အဓိကထား၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကပါသည္။ 

ေဒသတြင္ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား 

ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လူသံုးကုန္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေရႊသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ 

ေရႊဆုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေထြေထြ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ စီးပြားေရး 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လွ်က္ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

 

၆.၃.၆ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး အေျခအေန 

ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ငွက္ေပ်ာ၊ သရက္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးၾကၿပီး 

ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေတာင္ေစာင္းမ်ား၌ ပဲစင္းငုံစုိက္ပ်ိဳးမွဳ အနည္းငယ္ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

ဆန္ကို ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားမွ ၀ယ္ယူစားသုံးၿပီး ေနအိမ္ၿခံမ်ား အတြင္း တႏုိင္ တပုိင္ 

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ တႏုိင္တပုိင္ ေမြးျမဴေရးအေနျဖင့္ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ၾကက္၊ 

၀က္မ်ား ေမြးျမဴၾကပါသည္။ 

၆.၃.၇ လူထုက်န္းမာေရး 

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်း႐ြာတြင္ တုိက္နယ္ေဆးရုံရိွၿပီး အေရးႀကီး 

လူနာမ်ားအား မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ကုသေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ က်ည္ေတာက္ေပါက္မွ မႏၱေလး သုိ႔ 

မုိင္(၆၀)ခရီးအကြာအေ၀းသာရိွသျဖင့္ (၃)နာရီခန္႔အခ်ိန္အတြင္း ေရာက္ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

က်ည္ေတာက္ေပါက္၊ ကန္ေတာင္ရြာမ်ားတြင္သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားဆရာမမ်ားရိွၿပီး က်န္းမာေရး 

ေဆးေပးခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ရိွပါသည္။ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းႏွင့္ မီွခုိသူ မိသားစု၀င္ မ်ား 

အတြက္ ကုမၸဏီအလုိက္ ခန္႔ထားေသာ ေဆးမွဴးမ်ားမွ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါ သည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာျခင္း၊ေျမေပၚေျမေအာက္ေရလံုေလာက္ 

မွဳရိွျခင္းေၾကာင့္ (၉၀)ရာခုိင္ႏွဳန္းခန္႔ ေရေလာင္းယင္လုံအိမ္သာ သံုးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါ သည္။ 

၁၃ 



စဥ့္ကူးျမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံ၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာ တုိက္နယ္ေဆး႐ုံမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း 

ေလ့လာခ်က္အရ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံး ေရာဂါ(၅)မ်ိဳးမွာ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

• ငွက္ဖ်ားေရာဂါ (Malaria) 

• ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္း။ (Retrovial Infection) 

• ေသြးတုိးေရာဂါ (Hypertension) 

• ႏွလုံးေရာဂါ (Heart diseases)  

• ဆီးခ်ဳိေရာဂါ (Diabetes) 

ဖုန္မႈန္႔ပ်ံ႕လြင့္မႈႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အဆုတ္ေရာင္ျခင္း၊ 

အဆုတ္ပြျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊ မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမွာ နည္းပါးေၾကာင္း သိရိွရပါ 

သည္။ 

၆.၃.၈ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မွဳမ်ား 

ေဒသတြင္း မူလေနထုိင္သူနည္းပါးၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ႏ္ုိင္မွဳေၾကာင့္ 

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ မုိးကုတ္၊ ေရႊဘို၊ မိတီၳလာ၊ ရမည္းသင္း၊ ျမင္းၿခံ၊ တပ္ကုန္း၊ 

ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း၍အေျခခ်ေနထုိင္လာမွဳမ်ား ေတြ႔ရိွရပါသည္။ က်ည္ေတာက္ 

ေပါက္၊ ကံေတာင္ရြာမ်ားတြင္ ေနအိမ္ႏွင့္ ၀င္းၿခံမ်ား၊ တိုက္အိမ္မ်ား ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္စြာ 

ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားက့ဲသို႔ စနစ္တက်ရိွေၾကာင္း (၂၄)နာရီ လွ်ပ္စစ္ မီး 

အသုံးျပဳႏုိင္သျဖင့္ လူေနမွဳ အဆင့္ျမင့္မားလာေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ 

၆.၃.၉ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ 

ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အထက္ပုိင္းေဒသမ်ားသုိ႔ မႏၱေလး - မုိးကုတ ္  အေ၀းေျပး 

ကားလမ္းမွလည္းေကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းမွလည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး ဧရာ၀တီ ျမစ ္

အေနာက္ဘက္ျခမ္းသုိ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတား (စဥ့္ကူး)မွ တဆင့္ ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေက်ာက္ေျမာင္းသုိ႔ အလြယ္တကူ သြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္မွဳေကာင္းမြန္ေသာ အေျခ 

အေနရိွပါသည္။ က်ည္ေတာက္ေပါက္ရြာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္း (၃)သင္းခန္႔ ေျပးဆြဲ 

လ်က္ရိွပါသည္။ အေ၀းေျပးကားလမ္း မွ တဆင့္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား ခင္းထား 

သျဖင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ သြားလာႏုိင္ပါသည္။ 

၆.၃.၁၀ လူထု ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ 

လက္ကိုင္တယ္လီဖုန္း စနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ GSM, CDMA, Telenor, Oredoo စေသာ 

ဖုန္းလုိင္းမ်ား သံုးစြဲႏုိင္ၿပီး၊ အင္တာနက္ႏွင့္ E-Mail ဆက္သြယ္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

က်ည္ေတာက္ေပါက္ရြာတြင္ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ိဳးစုံ ၀ယ္ယူ ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 

၁၄ 



၆.၃.၁၁ လွ်ပ္စစ္ သုံးစြဲမွဳ 

ယခင္က ကိုယ္ပုိင္မီးစက္ငယ္မ်ားျဖင့္ သုံးစြဲေနရာမွ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား လုပ္ငန္း၊ 

လက္ပံလွဓါတ္အားခြဲရုံမွတဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လြန္ခ့ဲေသာ (၃)ႏွစ္ခန္႔မွ 

စတင္ ရရိွခ့ဲရာ ကုမၸဏီမွ ထည့္၀င္ မတည္ေငြမ်ားျဖင့္ မီးတုိင္၊ မီးႀကိဳးမ်ား သြယ္တန္းျခင္း၊ 

ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ (၂၄)နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး အသုံးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ 

ရပါသည္။ 

၆.၃.၁၂ ေသာက္သုံးေရရရိွမႈ 

စီမံကိန္းေဒသသည္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း 

ေရအရင္းအျမစ ္ ေကာင္းမြန္သျဖင္ ့ ေျမေအာက ္ မီတာ(၅၀) ခန္႔တြင္ ေရေကာင္းမြန္စြာ 

ထြက္ရွိပါသည္။ ေတာေတာင္ႏွင့္ သဘာ၀အေျခခံေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ ထြက္ရိွမွဳ 

ေကာင္းမြန္သျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အ၀ီစိတြင္းေရမ်ား ရယူသုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္မွ 

ကုမၸဏီပုိင္ ေရႊလုပ္ကြက္ အင္း/လိွဳဏ္ မ်ားအတြင္းမွ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ 

စုပ္ထုတ္ေသာ ေရမ်ားအား သုံးေရအျဖစ္ ျဖန္႔ေ၀အသုံးျပဳျခင္း၊ ေရသန္႔စက္ျဖင့္ သန္႔စင္ၿပီး 

ေသာက္ေရအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လုံေလာက္ေသာေသာက္သုံးေရ ရရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ 

ေႏြရာသီ ေရရွားပါးမွဳေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီမွ ေရသယ္ ကားျဖင့္ 

ေရျဖန္႔ေ၀ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ရိွပါသည္။ ေဒသအတြင္း ေျမေအာက္ေရ ရရိွမႈမွာ မီတာ(၅၀)မွ 

(၇၀)အတြင္း ရိွေၾကာင္း ေလ့လာသိရိွရပါသည္။ 

၆.၃.၁၃ ေရ အရည္အေသြး 

  စီမံကိန္းဧရိယာတစ္၀ုိက္သည္ သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္း ဧရိယာျဖစ္ၿပီး သစ္ပင္၊ သစ္ေတာ 

အသင့္အတင့့္ရိွျခင္း၊ လူေနက်ဲပါး၍ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းနည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေျမေပၚေရ အရည္ 

အေသြးေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြးမွာ ထံုးဓါတ္အနည္းငယ္ ပါ၀င္ 

သည္မွလြဲ၍ေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

 စီမံကိန္းေဒသအေသးစားေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ နည္းစဥ္မွာ 

ေရႊပါ၀င္ေသာသလင္းေၾကာမ်ား (Quartz Veins)မွ ထုတ္ယူသည္႔စနစ္ျဖစ္၍ စြန္႔ပစ္ ေျမစာမ်ားအတြင္း 

ပါရိွေသာ အက္စစ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ သတၱဳမ်ား (ဥပမာဗဟန္း (pyrite))ႏွင့္ ဆာလဖုိက္မ်ား (Sulphides) မွ 

မုိးေရ ေခ်ာင္းေရႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ Acid Rock Drainage (ARD) ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရိွ၍ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ား မရွိႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။  

က်ည္ေတာက္ေပါက္၊ ကန္ေတာင္ေဒသ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ 

အသုံးျပဳေနေသာ ေသာက္သုံးေရအေျခအေနအား ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ 

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ISO TECH Laboratory သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခ့ဲပါသည္။ WHO 

၁၅ 



၏ေသာက္သုံးေရ အဆင့္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးခ့ဲရာ အႏၲရာယ္ရိွေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား 

ေပ်ာ္၀င္ေနျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခ်က္အား ေနာက္ဆက္တြဲ 

(  ဂ-၂  )ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆.၃.၁၄ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ 

  စီမံကိန္းဧရိယာ အနီး၀န္းက်င္ေဒသသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ကင္းမ်ား၊ စခန္းမ်ား အနီးကပ္ 

တည္ရိွမွဳေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ မွဳခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရိွပါ။ 

 

၆.၃.၁၅ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

 ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ - 

• သုဇနသဟာရဘိုးဘြားရိပ္သာႏွင့္ နာေရးကူညီမွဳအသင္း၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ 

ရြာ။ 

• ပုညသုခ နာေရးကူညီမွဳအသင္း၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္ရြာ။ 

• အာယုသုခ လူမွဳကူညီေရးအသင္း၊ ႏြယ္႐ုံေက်းရြာ။ 

• ျမတ္ေစတနာ လူမွဳကူညီေရးအသင္း၊ ေရမ်က္ေက်းရြာ။ 

၇.၀ သက္ေရာက္မႈ  

 ၇.၁ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား 

၇.၁.၁ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ ေလထုႏွင့္ ေျမေအာက္ေရမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ဳိး   
သက္ေရာက္ႏုိင္မွဳ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ က်င္း၊ ကလွိဳဏ္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
ထြက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  စီမံကိန္း 
ဧရိယာအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ လူေန အိမ္ယာေျမမ်ား ပါ၀င္ပါက ေျမအသုံးခ်မႈမ်ား 
အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက အေပၚယံ 
ေျမဆီလႊာမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ားခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ 
ဆုံးရံႈးမႈ အသင့္အတင့္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ေဒသအတြင္း စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား အလြန္ 
အကြ် ံမ်ားျပားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအမံမ်ား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ 
အားနည္းပါက ရာသီဥတုအေျခအေနအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

ေရႊပါျဗဳန္းမ်ား စြန္႔ပစ္ျဗဳန္းစာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ သြန္ပစ္ျခင္း၊ 
လမ္းမ်ားေပၚမွ ဖုန္မ်ားပ်ံ႕လြင့္မႈမ်ားျခင္း၊ ေက်ာက္မ်ား ႀကိတ္ခဲြရာမွ အမႈန္မ်ား 
ပ်ံ႕လြင့္ႏုိင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာက္ေဖာက္စက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ ေက်ာက္မ်ားအား ယမ္းခဲြ 
ဖယ္ရွားျခင္း၊ ယာဥ္ ယႏၲရားႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အင္ဂ်င္စက္မ်ား 

၁၆ 



ေမာင္းႏွင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 
စီမံကိန္း ဧရိယာ၀န္းက်င္ ေဒသသည္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ား 
ဆက္စပ္တည္ရွိၿပီး ေရေ၀ေရလဲ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသျဖစ္သျဖင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ 
ေရအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ပါသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္အရည္မ်ား 
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားသည့္အခါ ေဒသအတြင္း ေသာက္သုံးေရမ်ား ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ 
ပါသည္။ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အစုိင္အခဲမ်ား၊ အရည္ မ်ား၊ 
အခုိးအေငြ႔မ်ား၊ ၀န္ထမ္း/လုပ္သားမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွိႏုိင္ပါသည္။ အစုိင္အခဲ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အေပၚယံေျမလႊာမ်ား ဖုံးအုပ္ျခင္း၊ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ 
ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေျမလႊာျပတ္ေရြ႕ ၿပိဳက်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ အခုိး 
အေငြ႔မ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၊ လုပ္သားမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
မ်ားေၾကာင့္ ၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဓါတုပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ျပဒါး(Mercury)၊ ဆိုင္ရာႏုိက္ (Cyanide) ႏွင့္ 
ယမ္းတုိ႔မွ ဓါတ္ၾကြင္းမ်ားက်န္ရွိ၍ ၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

  ၇.၁.၂ ေဂဟစနစ္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတာမ်ားခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းရျခင္းေၾကာင့္ 
သစ္ပင္မ်ား၊ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရံႈးႏုိင္ပါသည္။ လူမ်ားအေျခခ် ေနထုိင္မႈ 
မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေလာင္စာအတြက္ သစ္၀ါး ထုတ္ယူ 
သုံးစဲြမႈႏႈန္း ပုိမုိျမင့္မားလာႏုိင္ပါသည္။ လူမ်ားအေျခခ် ေနထုိင္မႈမ်ားျပားလာျခင္း၊ စက္ 
ယႏၲရားမ်ား အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရိွျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ သက္ရိွ/ 
သက္မ့ဲ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း၊ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေရာက္ရိွျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

  ၇.၁.၃ လူမွဳပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေလထု 
ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေရာဂါဘယမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းစသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေမြးကင္းစမွ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ထိခုိက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။ ယခင္က 
ေဒသအတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ေသာ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ 
ေရးကုိ အေျခခံ၍ အသက္ေမြးမႈ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ 
ဖက္စားအင္းမ်ားႏွင့္စီမံကိန္းဧရိယာမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အျဖစ္ 
အသုံးျပဳေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးေျမမ်ား ပါ၀င္ဆုံးရံႈးသြားႏုိင္ၿပီး ၎တုိ႔၏ အသက္ေမြးမႈကုိ 
ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုေရထု ညစ္ညမ္း ျခင္း၊ 
ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ျခင္းမ်ားရွိပါက ျပည္သူ လူထု၏ 
က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္မႈရွိႏုိင္ပါသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအတြင္း အႏၲရာယ္ ရွိေသာ 
ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ယမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္ျခင္း၊ ကုိင္တြယ္ သုံးစဲြျခင္း၊ 

၁၇ 



အျခားဓါတု ပစၥည္းမ်ား ကုိင္တြယ္သုံးစဲြျခင္းအတြက္ လုံၿခံဳမႈ နည္းစနစ္မ်ား အတုိင္း 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ မရိွပါက ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ သည္။ 
စီမံကိန္းဧရိယာမွ ညစ္ညမ္းေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ေျမေပၚ 
ေျမေအာက္ေရမ်ား ထုတ္ယူသုံးစဲြျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု အတြက ္
ေသာက္သုံးေရမ်ား ရွားပါးမႈျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

၇.၂ ႂကြင္းက်န္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

စီမံကိန္း တည္ရွိရာေဒသ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ေရွာက္ပင္ရုိး၊ ကန္ေတာင္ေဒသတြင္ 
ေရႊသတၱဳရုိင္းသုိက္မ်ား တည္ရွိမႈေၾကာင့္ ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ လက္လုပ္ လက္စား 
ေရႊရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္၍ ကုမၸဏီလုပ္ကြက္၊ 
အေသးစားေရႊလုပ္ကြက္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ ယေန႕အထိျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီလုပ္ကြက္မ်ား အမ်ားအျပား 
ရယူေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသကဲ့သုိ႔ ေဒသခံ လက္လုပ္လက္စားမ်ားမွလည္း တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ အင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း၌ ၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈမ်ား အထုိက္ အေလ်ာက္ 
က်န္ရိွေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းၿပီးဆုံးၿပီး ကာလမ်ား တြင္ 
ေျမယာမ်ားျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးရန္၊ ေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီ 
ေသာသစ္ပင္မ်ားကုိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ အကူအညီရယူ၍ျပန္လည္ စုိက္ပ်ဳိးပါမည္။ 

၇.၂.၁ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္၊ ေလထုႏွင့္ ေျမေအာက္ေရမ်ားအေပၚ  ၾကြင္းက်န္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား  

သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္း ဧရိယာမ်ားအတြင္း လူတုိ႔၀င္ေရာက္ အေျခခ်ေနထုိင္မႈႏွင့္ 
ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ က်င္းေဟာင္းမ်ား၊ ခ်ိဳင့္မ်ား၊ ေရကန္ 
အေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္း လမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေျမဆီ လႊာ 
ဆုံးရံႈးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး သက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ က်န္ရိွႏုိင္ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ား 
တူးေဖာ္လုပ္ကုိင္ေသာ္လည္း အမွဳန္အမႊားမ်ားသည္ ေလထုထဲတြင္ 
ျပန္လည္ပ်ံ႕ႏံွသြားျခင္းေၾကာင့္  ေလထုအေျခအေနမွာ ၾကြင္းက်န္မႈမရွိႏုိင္ပါ။ လူတုိ႔ 
ေနထုိင္မႈမ်ားျပားလာၿပီး ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ 
ေသာ္လည္း ေရအရည္အေသြး ထူးျခားေသာ ေျပာင္းလမဲႈမရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမွ ယမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သုံးစဲြျခင္း၊ စက္သံုးဆီႏွင့္ 
အျခားလူအသုံးေဆာင္မ်ား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္မႈ မရွိျခင္း၊ ဓါတုေဆးရည္မ်ား စနစ္တက် 
ဖ်က္စီးမႈမရိွဘဲ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး က်ဆင္းမႈ 
ျဖစ္နုိင္ပါသည္။ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 
အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား တုိးတက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အစုိင္အခဲ/ 
အရည္/ အေငြ႕တုိ႔မွ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပုိမုိမ်ားျပားလာပါသည္။ လူထုအတြင္း 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြေသာ အသိပညာထြန္းကားမႈ နည္းပါးျခင္း ေၾကာင့္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေနရာအႏံွ႕က်န္ရိွေနပါသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာက္႐ုိင္း ေျမစာမ်ား၊ 
စြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ား က်န္ရိွႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္ 

၁၈ 



တက်စြန္႔ပစ္ေစရန္ ပညာေပးျခင္း၊ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ စြန္႔ပစ္ 
ေရဆုိးမ်ားအား သန္႔စင္ေစေသာ နည္းစနစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္း 
အတုိင္း ေလ်ာ့ခ်ကာ လုပ္ငန္းတြင္ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ကန္သုိ႔ စနစ္တက် 
စြန္႔ပစ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားအား အသုံးျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  

  ၇.၂.၂ ေဂဟစနစ္အေပၚမွ ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ား 

သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္း ဧရိယာမ်ား သဘာ၀ေတာရုိင္း ေျမမ်ားအတြင္း လူတုိ႔ 
၀င္ေရာက္ အေျခခ် ေနထုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာ၊သစ္ပင္မ်ား ဆုတ္ယုတ ္ ပ်က္စီးမႈ 
ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ ရာသီသီးႏံွမ်ား အစားထုိး စုိက္ပ်ိဳး 
ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာ ဖုန္းဆုိး ေတာမ်ား အျဖစ္ရိွေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ 
သည္။ ယခင္က ေတာရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေတာဆင္ရုိင္း၊ ဆတ္၊ ဂ်ီ၊ ေမ်ာက္၊ 
ယုန္ႏွင့္ ေတာေခြးမ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိရေသာ္လည္း လူမ်ားလာေရာက္ အေျခခ် 
ေနထုိင္ျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သစ္/၀ါးႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာရုိင္း တိရိစၧာန္မ်ား 
တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာေၾကာင္း၊ ငွက္မ်ိဳးစုံႏွင့္ အျခားတိရိစၧာန္မ်ားလည္း ေနရာ 
ေျပာင္းေရြ႕မႈမ်ားေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာေဒသအတြင္း ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
ေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားဘက္ သုိ႔ 
ဦးတည္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

၈.၀ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ ေရး 

စီမံခ်က္အား ေရးဆြဲထားရိွ ေဆာင္ရြက္ ပါမည္ - 

 

၁၉ 



 



၈.၁ အေရးေပၚအေျခအေန တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစီမံခ်က္  

• အေရးေပၚအေျခအေန အခ်က္ေပးမႈတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာပါက ၀န္ထမ္း၊ လုပ္သား 

အားလုံး အနီးဆုံး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ ရိွရာေနရာသုိ႔ စုစည္းသြားေရာက္ႏိုင္ေစရန္ စီမံ 

ထားျခင္း။ 

• ၀န္ထမ္း၊ လုပ္သားအားလုံး ေရထု၊ ေလထု ညစ္ညမ္းျခင္းလကၡဏာမ်ား၊ အနံ႔အသက္၊ အေငြ႕ 

စသည္တုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္း အသိေပးထားျခင္း။ 

• ဆင့္ကဆဲင့္ကဲ သတင္းပုိ႔စနစ္ႏွင့္ အခ်က္ျပစနစ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းသင္ၾကား 

ေလ့က်င့္ေပးထားျခင္း။ 

• လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာေနရာ၊ ဌာနမွ ၀န္ထမ္း/လုပ္သားမ်ား အျမန္ဆုံး 

ထြက္ခြာေစျခင္း၊ လံုၿခံဳေဘးကင္းေသာေနရာသုိ႔ အျမန္ဆုံးေရာက္ရိွေစေရး သတိေပးခ်က္ ႏွင့္ 

အခ်က္ျပ စနစ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ဇာတ္တုိက္ ေလ့က်င့္ျခင္း။ 

• ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ တံု႔ျပန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား (Emergency Response 

groups)မ်ားမွ သတ္မွတ္ေနရာအလုိက္ စုစည္းျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအပုိင္းလုိက္ တုံ႔ျပန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(ဥပမာ- မီးၿငိမ္းသတ္ေရးအဖြဲ႔၊ ပစၥည္းေရႊ႕ေျပာင္းေရးအဖြဲ႔၊ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔၊ သူနာျပဳ အဖြဲ႔) 

• အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ ဓာတုေဗဒ၊ ပုိးမႊား ေပ်ာ္၀င္ပစၥည္းမ်ား ပ်ံ႕ႏံွ႔၀င္ေရာက္ျခင္း ရိွ/မရိွ  

စမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ကိရိယာ (Rapid Test Kits)မ်ား အသင့္ထားရိွျခင္း။ 

• ေရသန္႔ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား အခ်ိန္မီေထာက္ပ့ံ ျဖည့္တင္းႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 

• ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားသုံးသပ္ကာ 

ရွင္းလင္းေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ေရတုိ/ ေရရွည္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားျခင္း။ 

၈.၂ အႏၱရာယ္ရိွေစေသာပစၥည္းမ်ား ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား 

• စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ 

အသိေပးထားျခင္း။ 

• မည္သည့္ပစၥည္းအတြက္ မည္သူမွာအဓိကတာ၀န္ရိွသူျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ 

ေပးထားျခင္း။ 

• အႏၲရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင ္

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚတြင္ မည္မွ် သက္ေရာက္မႈ 

ရိွႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းအသိေပးထားျခင္း။ 

• လိုအပ္ခ်က္၏ အနည္းဆုံးပမာဏကုိသာ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ေအာင္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

၂၀ 



• ႀကိဳတင္သိရိွႏုိင္ေသာအာရုံခံစနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္သုိေလွာင္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ 

သိမ္းဆည္းထားျခင္း။ 

• လုပ္ငန္းခြင္မွထြက္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ 

ထိခုိက္မႈမရိွေစေရး၊ ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း။ 

• မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ မေတာ္တဆမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ 

ထိခုိက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မည္ ့ တုန္႔ျပန္မႈ အစီအမံမ်ား စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း 

ရွင္းလင္း လြယ္ကူစြာ စီမံထားရိွျခင္း။ 

• ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေရွာင္လႊႏုိဲင္မည့္ ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရွဳေရးႏွင့္ စုံစမ္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ထားရိွျခင္း။ 

• စီမံကိန္းႏွင့္ အလားတူလုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္း တင္ 

ထားရိွျခင္း၊ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အလားတူျဖစ္ေပၚႏုုိင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ 

ႀကိဳတင္မွန္းဆေရွာင္လႊျဲခင္း။ 

၈.၃ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား 

• Winch ဆြဲႀကိဳးေၾကာင့္ မေတာ္တဆအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ Winch ေမာင္းသူသည္ 

Winch ႀကိဳးႀက့ံခုိင္မွဳကုိ အၿမဲတေစ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ 

ထမ္းေဆာင္သူ၏ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ လုပ္ငန္းထဲ အခ်ိန္ျပည့္ထား၍ စိတ္၀င္စားစြာ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစပါသည္။ အရိွန္ထိန္း ဂီယာစနစ္ျဖင့္ ဘရိတ္မ်ား ေကာင္း/ မေကာင္း ကုိ 

လုပ္ငန္းမစတင္မီ ႀကိဳတင္စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ေစပါသည္။ ယင္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား 

ပုံမွန္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေစရန္ စက္မွဳကြ် မ္းက်င္သူမ်ားမွ ပုံမွန္ စစ္ေဆး၍ ႀက့ံခုိင္ေရး ျပဳလုပ္ေစ 

ပါသည္။ ေျမစာပုံးမ်ားႏွင့္ အျခားသယ္ယူပစၥည္းမ်ား အတင္/အခ် ျပဳလုပ္ရာတြင္ အလုိ 

အေလွ်ာက္ အသံျမည္အခ်က္ ေပးေသာစနစ္မ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳ၍ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္သြားပါသည္။ 

• ေျမၿပိဳျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆထိခုိက္မွဳ မရိွေစေရးအတြက္ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ 

ေျမအမ်ဳိးအစား၊ ေက်ာက္အမ်ဳိးအစား၊ တည္ၿငိမ္မွဳအားနည္းေသာ/ ေကာင္းမြန္ေသာ စသည့္ 

အခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခား ေလ့လာႏုိင္သည့္ တတ္ကြ် မ္းေသာ ပညာရွင္မ်ားကို 

အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေစပါသည္။ ေျမအမ်ဳိးအစားအလုိက္ လုိအပ္ေသာ အထိန္းအေထာက္ မ်ား 

တပ္ဆင္ေစပါမည္။ တပ္ဆင္ထားေသာ သစ္သားေထာက္မ်ား၊ အကာမ်ား(Side Lagging)ႏွင့္ 

အမုိး(Roofing)မ်ား ၏ အေျခအေနကုိ အၿမဲေလ့လာစစ္ေဆးၾကည့္ရွဳ႕ေစပါ သည္။ 

• ေလႏွင့္ အလင္းေရာင္ မလံုေလာက္မွဳေၾကာင့္ မေတာ္တဆထိခုိက္မွဳ မရိွေစေရး အတြက္ 

ေျမေပၚမွ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ ေျမေအာက္ သုိ႔ လုပ္ငန္း မ်ား 

တစ္ဆထက္ တစ္ဆတုိးခ ဲ်႕က်ယ္ျပန္႔၍ နက္လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ေလ ႏွင့္ အလင္း ေရာင္ 

ပုိ၍ပုိ၍ လိုအပ္လာပါသည္။ စနစ္တက် တူးေဖာက္ထားေသာ ပင္မ လွဳိဏ္ဂူမွ တစ္ဆင့္ 

၂၁ 



လုပ္ကြက္မ်ားသုိ႔ သဘာ၀ေလဖိအားစနစ္ (Atmospheric Pressure)ျဖင့္ 

သဘာ၀ေလရရွိႏုိင္ေအာင္ ေလေပးလွဳိဏ္ဂူမ်ား၊ ဆန္တြင္းမ်ား (Raises)မ်ား ေဖာက္ျခင္း 

ျပဳလုပ္ပါသည္။ သဘာ၀ ေလဖိအားျဖင့္ လုံေလာက္ေသာ ေလမရရိွပါက ေလေပးစက္မ်ား 

တပ္ဆင္ၿပီး ေလေပးပန္ကာမ်ား (Ventilation Fan) ျဖင့္ ေလပိုက္မ်ား စနစ္တက် 

သြယ္တန္း၍ ေလေပးသြင္းပါသည္။ 

• ေျမေအာက္အလင္းေရာင္ ရရိွေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးစက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင ္

လွ်ပ္စစ္မီးသီးမ်ား ထြန္းေပးျခင္း၊ ပင္မလွဳိဏ္ဂူမ်ားတြင္ ပုံေသလွ်ပ္စစ္မီးပြင့္မ်ား ထြန္းေပး 

ထားပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူ 

အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရသူမ်ားသာ စနစ္တက်တာ၀န္ေပး ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ 

၈.၄ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဌာနမ်ား 

• ေဒသဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ။ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ (လက္ပံလွ၊ စဥ့္ကူး၊ ျပင္ဦးလြင္) ။ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ (က်ည္ေတာက္ေပါက္၊ လက္ပံလွ၊ စဥ့္ကူး) ။ 

• အစုိးရေဆး႐ုံ/ ေဆးခန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းမ်ား ။ 

• လူမႈကူညီေရး ပရဟိတအသင္းမ်ား ။ 

• အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း႐ုံးခြဲ ။ 

• နယ္ေျမခံသစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန႐ုံးခြဲမ်ား။ 

• ကုမၸဏီ႐ုံးခ်ဳပ္ ။ 

• မိတ္ဖက ္ကုမၸဏီ လုပ္ငန္း႐ုံးခြဲမ်ား။  

၉.၀ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း (Public Consultation) 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒသအတြင္းရိွ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၂) 

သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ုံးခြဲမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၊ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွပါသည္။ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္လည္း မျပတ္ 

ေတြ႕ဆုံ၍ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လုပ္ငန္းအတူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွၾကေသာ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္းလွ်က ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ 

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ကြက္အနီးရိွေဒသခံမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း အဆင့္ 

ဆင့္အလုိက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မွဳ အနည္းဆုံး ျဖစ္ 

ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ ့ အစီမံမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳ႕မည့္အစီအစဥ္မ်ားအား ေက်းရြာ တာ၀န္ ရိွ 

လူႀကီးမ်ား၏ ေနအိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း မၾကာခဏ 

၂၂ 



သြားေရာက္တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးေလ့ရိွပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မွဳမ်ား၊ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ စီပြားေရး၊ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း၊ 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ားအား ရင္းႏီွးစြာေတြ႕ဆုံတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။ 

ေဒသခံမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ အတူတကြ လက္တြဲေျဖရွင္းေလ့ရိွပါသည္။ 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 

လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အစဥ္အၿမဲ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံေက်းရြာျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ 

သိရိွၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ စီမံကိန္း ကာလ 

(၇)ႏွစ္ အတြင္းတြင္လည္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း မရိွဘဲ 

အဆင္ေျပစြာ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲၿပီး၊ လူမႈေရး/ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး  လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဒသခံ 

ေက်းရြာျပည္သူလူထုႏွင့္ အတူတကြ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ (လူမႈ စီးပြါးႏွင့္ ေဒသ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (CSR Activities)မ်ားအား ေနာက္ဆက္ တြဲ(ဂ-၄ ) တြင္ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။) 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စီမံကိန္း ဆက္လက္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္စစ္ေဆးျခင္း (IEE) အစီရင္ခံစာ အတြက္ ကြင္းဆင္း 

စစ္ေဆးျခင္းကုိ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ေအး ဦးစီးအဖြဲ႕ျဖင့္ (၈.၅.၂၀၁၇)ရက္ မွ 

(၁၂.၅.၂၀၁၇)ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ လုိအပ္ေသာ ေမးျမန္းခ်က္၊ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါသည္။ 

( ၁၀.၅.၂၀၁၇ )ေန႔တြင္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ွာက္ပင္႐ုိးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္႐ြာ၊ 

ပိေတာက္ခ်ပ္႐ြာ၊ ငါးျပားေပး႐ြာ၊ ကန္ေတာင္႐ြာမ်ားမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး 

ဦးမင္းေနာင္ႏွင့္အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသခံေက်း႐ြာသူေက်း႐ြာသားမ်ား (၁၅)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၿပီး ကုမၸဏီ 

ဘက္မွမန္ေနဂ်ာ ဦးေစာလွျမင္႔၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ၀န္ထမ္း (  ၅  ) ဦး 

တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာမွ ယခု ေအာင္ထြန္းလင္း႐ွိန္၀င္း 

ကုမၸဏီျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားေသာ လုပ္ကြက္သည္ ယခင္(၇)ႏွစ္ကပင္ မိမိကုမၸဏီမွ 

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရယူထားခ့ဲၿပီးေသာ လပ္ကြက္အျဖစ္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ွိပါက 

ပတ္၀န္းက်င္ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ စီမံ 

ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထံုးစံအရ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

႐ွိလာလွ်င္လည္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ေစမည္ ့ အစီအမံမ်ား စီစဥ္ထား႐ွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 

ေက်း႐ြာသူ၊ ေက်း႐ြာသားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား႐ွိပါကလည္း ရင္းႏီွးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးႏုိင္ပါေၾကာင္း ႐ွင္းလင္း 

ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

၂၃ 



ေ႐ွာက္ပင္႐ုိးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကန္ေတာင္႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဆန္းဦးမွ ေဆြးေႏြးရာတြင္ 

ေအာင္ထြန္းလင္း႐ွိန္၀င္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထက္ရည္လင္း ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီအုပ္စုတူ လုပ္ငန္းမ်ားပင္ 

ျဖစ္ၿပီး လုပ္ကြက္မ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းဆက္စပ္၍ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကုိ သိ႐ွိရပါေၾကာင္း၊ 

ထက္ရည္လင္းႏွင့္ ေအာင္ထြန္းလင္း႐ွိန္၀င္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကနယ္ေျမေဒသ ဖဲြ႔ၿဖိဳးေရး 

အတြက္မ်ားစြာ ကူညီေထာက္ပ့ံံေပးခ့ဲေသာ မွတ္တမ္းေကာင္းမ်ား ႐ွိခ့ဲပါေၾကာင္း၊ 

နယ္ေျမေဒသအတြင္း ကုမၸဏီလုပ္ကြက္၊ ပုဂၢလိကလုပ္ကြက္မ်ား 

လာေရာက္လုပ္ကုိင္မႈမ်ားျပားလွ်က္႐ွိရာ ဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ဒုစရုိက္ႏိွမ္ႏွင္းေရးကိစၥမ်ားမွာ 

ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အခက္အခဲ႐ွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ား 

အေနျဖင့္လည္း မိမိ၀န္ထမ္း၊ လုပ္သားမ်ား၏စည္းကမ္းေသ၀ပ္ေရးကိစၥမ်ားကုိလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် 

ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ပါရန္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပါသည္။ 

ပိေတာက္ခ်ပ္ေက်း႐ြာမွ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရာတြင္ 

မိမိအေနျဖင့္ က်ည္ေတာက္ေပါက္ေဒသတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္လာသည္မွာ (၂၅)ႏွစ္ခန္႔႐ွိၿပီ 

ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေ႐ႊသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပုဂၢလိကေ႐ႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ေၾကာင့္ က်ည္ေတာက္ေပါက္၊ ႏြယ္႐ုံ၊ ကန္ေတာင္ေဒသမ်ားစည္ကား ဖြဲ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ကာ 

လူမႈစီးပြားအဆင့္မ်ား မ်ားစြာျမင့္မားလာခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာင္ထြန္းလင္း 

႐ွိန္၀င္းကုမၸဏီ၏ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ပါ၀င္ကူညီေဆာင္႐ြက္ခံမႈမ်ားကုိလည္း အသိအမွတ္ 

ျပဳပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီလုပ္ကြက္အမ်ားစု႐ွိရာ ကန္ေတာင္ေဒသေတာင္ကုန္းသည္ ႐ြာမ်ားႏွင့္နီး၍ 

အျမင့္ပုိင္းမွာတည္႐ွိေၾကာင္း၊ က်ည္ေတာက္ေပါက္၊ ပိေတာက္ခ်ပ္၊ ငါးျပားေပး႐ြာမ်ားမွာ 

ေတာင္ကုန္း၏အေျခအနိမ့္ပုိင္း တြင္တည္႐ွိမႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ သဘာ၀ 

ေဘးဒဏ္မ်ားႏွင့္ ဆည္ေရကန္မ်ား က်ိဳးေပါက္မႈ ျဖစ္ပါကဆုံး႐ံႈးမႈဒဏ္ကုိ ခံရႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ 

သုိ႔ျဖစ္၍ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈအနည္းဆုံး ျဖစ္ေစမည့္ အစီအမံမ်ားႀကိဳတင္စဥ္းစား၍ အေလးထား 

ေဆာင္႐ြက္ေစလုိပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြး ပါသည္။ 

ငါးျပားေပးေက်း႐ြာမွ ႐ြာသားဦးလွေဌးမွအႀကံျပဳေဆြးေႏြးရာတြင္ ယခုတင္ျပေဆြးေႏြးေသာ 

စီမံကိန္းလုပ္ကြက္ (SGU-4A ႏွင္႔ SGU_4B)တို႔သည္ မိမိတုိ႔ေက်း႐ြာႏွင့္ (၂) မုိင္ခန္႔ေ၀းကြာ 

ၿပီးၾကားတြင္အျခား ေ႐ႊလုပ္ကြက္မ်ား ႐ွိသည္ကုိသိ႐ွိရပါေၾကာင္း၊ ယခင္သက္တမ္း(၇)ႏွစ္တြင္ 

တူးေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင္႔ သိသာထင္႐ွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားမ႐ွိေသးပါေၾကာင္း၊ 

ယခုသက္တမ္းေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္တြင္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားမ႐ွိေစေရး 

အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေစလုိေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာတြင္ ႐ွိေသာအခ်ိဳ႕ေသာ အင္းလုပ္သားမ်ားအား 

ကုမၸဏီတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာအလုပ္အကုိင္မ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ႐ွိ ေရးစီစဥ္ေပး ေစလုိေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးပါသည္။ 

၂၄ 



ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာ မွ ျပန္လည္႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္က 

အလားတူစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

အေလးထားစဥ္းစားခ့ဲျခင္းမ႐ွိပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 

အစုိးရ၏မူ၀ါဒအရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ အေလးထား၍လိုက္နာ 

ေဆာင္႐ြက္ရပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္မွ ေဒသတြင္းလူမႈစီးပြားဘ၀ဖြ႔ၿံဖိဳးေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 

ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ တိုးျမွင့္ရ႐ွိေရးကုိေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္အတူ  စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခိုက္ႏုိင္မည့္၊ 

သက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိအေကာင္းဘက္ေရာ၊ အဆုိးဘက္ပါတြက္ခ်က္ စဥ္းစား 

ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိလည္း အေလးထားေလွ်ာ ့

ခ်ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ားအလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 

လည္းအေျခအေနေပးပါက ဦးစားေပးစဥ္းစား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။ 

 

၂၅ 



 



 

 



 

၁၀.၀ ကုစားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

၁၀.၁ ျဗဳန္းေျမထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုစားသည့္ နည္းလမ္း 

ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရာမွ ထြက္ရိွလာသည့္ ေျမစာမ်ား၊ ျဗဳန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ 

သည့္ ေနရာမ်ားသုိ႕ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ေက်ာက္မႈန္႔မ်ား ထြက္ရိွသျဖင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ လူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးမ်ားထိခုိက္ႏုိင္မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ 

လုပ္ငန္းမစတင္မီွႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္နားခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရသယ္ယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရျဖန္းျခင္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

 ၁၀.၂ ေျမဆီလႊာႏွင္႔ ေျမေပၚ/ေျမေအာက္ေရမ်ားညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္ ကုစားသည့္ နည္းလမ္း 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထြက္ရိွလာသည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆုိး ေရညစ္မ်ားအား ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္း 

စီး၀င္မႈမရိွေစရန္ႏွင့္ ေျမေအာက္ေရပ်က္စီးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေရစစ္ကန္မ်ား အဆင့္ဆင့္ 

ျပဳလုပ္ၿပီးေရအရည္အေသြး တိုင္းတာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ စြန္႔ထုတ္ပါ သည္။ 

စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဆီျဖည့္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယိုဖိတ္သည့္စက္ဆီ၊ 

ေခ်ာဆီမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေျမေအာက္ေရမ်ားပ်က္ဆီးေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ စက္ဆီ၊ 

ေခ်ာဆီမ်ား ယိုစိမ့္ဖိတ္က်ပါက ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေျမေအာက္ေရမ်ားမထိခုိက္ေစရန္ စက္ဆီ၊ 

ေခ်ာဆီမ်ား  သုိေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားကုိ ေျမသားအတုိင္းမထားဘဲ ကြန္ကရစ္ခင္းထား၍ 

ဆီခံခြက္မ်ားလည္း ထားရိွပါသည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ယာယီအေဆာက္အဦးမ်ား၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ 

လုိအပ္သည့္ ေျမေနရာမ်ားရွင္းလင္းရာတြင္ ေျမသားႏွင့္ေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္ဆီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 

ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အသံုးျပဳမႈမရိွေတာ့သည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ကြ် န္းအစရိွသည့္ အဖုိးတန္ 

သစ္မာပင္မ်ား အစားထုိးစုိက္ပ်ိဳးထားပါသည္။ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ လည္း 

စီမံကိန္းေျမေနရာမ်ားအား သစ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အေပၚယံေျမဆီလႊာ ထိန္းသိမ္း ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 

၁၀.၃ ၀န္းက်င္ေဂဟစနစ္အေပၚ ကုစားသည့္နည္းလမ္းမ်ား 

ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးမႈကုိ ေလ်ာ႔နည္းေစရန္အတြက္ ေျမယာအသုံးခ်မႈအနည္းဆုံး 

အသုံးျပဳျခင္း၊ ေဒသရင္းသစ္ပင္မ်ား အစားထုိးစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ 

သဘာ၀သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ သဘာ၀ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္မ်ားကုိ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ ၀န္းက်င္ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးမႈကုိေလ်ာ႔နည္းေစပါသည္။ 

၁၀.၄ လူမႈစီးပြားဘ၀ အေျခအေနအေပၚ ကုစားသည့္နည္းလမ္းမ်ား 

၂၆ 



စီမံကိန္းလုပ္ကြက္ဧရိယာသည္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသအတြင္း ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အနည္း ဆုံး 

(၁.၅)မုိင္ ေ၀းကြာျခင္း၊ လူေနထုိင္မႈနည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ လုပ္သားေန အေဆာက္အဦး မ်ားႏွင့္ 

ေ၀းကြာျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင္႔ ထိခုိက္မႈကိုေလ်ာ႔နည္းေစပါသည္။ စီမံကိန္းနယ္ေျမ 

အတြင္းရိွေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း၊ လုပ္သားမ်ာ၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပုံမွန္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဒသအတြင္း 

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကုိင္ ဦးစားေပး 

ခန္႔ထားပါသည္။   

 

၁၁.၀ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲမွဳ အစီအစဥ္ (EMP) 

၁၁.၁ အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)ရီကုမၸဏီသည္ ေ႐ႊအေသးစား 

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္ SGU-4B သည္ (၁.၁၂.၂၀၀၉) မွ (၃၀.၁၁.၂၀၁၆) အထိ(၇)ႏွစ္တာ 

ကာလေဆာင္႐ြက္ခ့ဲၿပီး၊ အဆုိပါ လုပ္ကြက္အား လုပ္ငန္း အေျခအေနအရ အသစ္တစ္ဖန္ 

ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း ကာလအတြက္ သီးျခား 

ေဖာ္ျပရန္ မ႐ွိပါ။ 

၁၁.၂ တည္ေဆာက္ျခင္း  

အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း သီးျခားေဖာ္ျပရန္မ႐ွိပါ။ 

၁၁.၃ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ေျမေအာက္ ေ႐ႊသတၱဳ႐ွာေဖြ တူးေဖာ္ျခင္းစနစ္(Underground Mining Method) ျဖင့္ 

ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အဆင့္ဆင့္အား ပုံျပဇယား (က-၃)ျဖင့္ ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ 

၁၁.၄ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းျခင္း 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအား ေနာက္ထပ္ (၇)ႏွစ္ခန္႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြကရ္န္ လ်ာထားၿပီး 

ေ႐ႊသတၱဳေၾကာမ်ား တည္႐ွိပုံ အေနအထားေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ 

ပါသည္။ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေန မ႐ွိပါက နုိင္ငံေတာ္သုိ႔ လုပ္ထုံး/ လုပ္နည္း 

ႏွင့္ အညီျပန္လည္ အပ္ႏံွသြားပါမည္။ 

၁၁.၅ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္း 

• မျဖစ္မေနဖယ္ရွားရမည့္ အေပၚယံေျမဆီလႊာအား လုပ္ငန္း ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွသည္မွ စ၍ 

(Mine Development) ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ ေျမေအာက္လိွဳဏ္ စတင္တူးေဖာ္ျခင္း 

၂၇ 



ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ ေနရာသတ္မွတ္၍ သီးျခားစုပုံထားရိွပါမည္။ မုိးရာသီတြင္ ေရတုိက္ 

စား ေမ်ာပါျခင္းမရိွေစရန္ ေႏြရာသီတြင္ ဖုန္မ်ား၊ မွဳန္မ်ား လြင့္ပါျခင္းမရိွေစရန္ အဖုံး၊ 

အကာမ်ား ဖုံးအုပ္ထားျခင္း၊ ျမက္ခင္းမ်ား စုိက္ပ်ိဳးထားျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ထားပါမည္။ 

အဆုိပါေျမဆီလႊာမ်ားအား မုိင္းပိတ္သိမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ေနရာ တက် 

ျပန္လည္ဖုံးအုပ္ျခင္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာ ဆုံးရံွဳးမႈကုိ ကာကြယ္သြားပါမည္။ 

• တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

က်င္းမ်ား၊ ခ်ိဳင့္မ်ားရိွပါက ပတ္၀န္းက်င္ေျမလႊာအေနအထားေပၚမူတည္၍ ေျမဖုိ႔၊ 

ေျမညွိျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ေနရာ 

မ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိေျပေစေရးအတြက္ အသင့္ပ်ိဳးေထာင္ 

ထားေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားအား စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဖုံးအုပ္ၿပီးေသာ ေျမသားမ်ားေပၚတြင္ 

ေဒသႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအပင္မ်ား ျပန္လည္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• ေျမသားၿပိဳက်ျခင္း၊ ျပတ္ေရြ႕ျခင္းႏွင့္ တုိက္စားမွဳျဖစ္ႏုိင္ေသာ က်င္းေဟာင္းနံရံ မ်ား၊ 

စပ္ၾကားေျမေနရာမ်ား၊ ေျမစာပုံနံရံမ်ားအား ေသခ်ာစြာစစ္ေဆး၍ ေလွကား ထစ္မ်ား 

ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေျမထိန္းနံရံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အျမစ္ရွည္ေသာ ျမက္ပင္ မ်ား 

စုိက္ပ်ိဳးျခင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းမွ ေျမေပၚေျမေအာက္မွ ေျမနမူနာ၊ ေရနမူနာမ်ားရယူ၍ 

ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေခ်ာင္း/ေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာ 

ေကာင္းမြန္ေစေရး ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္ထုတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• လူ႔အသုံးအေဆာင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသုံးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီး 

ျခင္း၊ က်င္းေဟာင္းမ်ားတြင္ ေျမျမွဳပ္ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ပါ မည္။ 

ယာဥ္၊ စက္ယႏၲရား ပစၥည္းကိရိယာအေဟာင္းမ်ားအား စနစ္တက် 

ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စက္သုံးဆီႏွင့္ အင္ဂ်င္၀ုိင္အေဟာင္းမ်ားအား ယိုစီးစိမ့္ 

ထြက္မွဳ မရိွေစရန္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ေျမေအာက္လွိဳဏ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ဆင္း 

သည့္ ၀င္/ ထြက္ေပါက္အား အခုိင္အမာ ကြန္ကရစ္ျဖင့္ ခုိင္ခန္႔စြာ ပိတ္ဆုိ႔ကာရန္ 

သြားပါမည္။ 

 

၁၁.၆ စီမံကိန္းပိတ္သိမ္းၿပီးကာလ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

• ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားေသာ စီမံခ်က္အရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္ မွဳမ်ား၊ 

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ား ျပန္လည္စီစစ္သံုးသပ္၍ အနာဂတ္တြင္ 

ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမွဳမ်ားကုိ ပုိမုိတိုးပြား တည္တ့ံ ေန 

ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမႈဘ၀လုံျခံဳမွဳအတြက္ ထိန္းသိမ္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါမည္။ မုိင္းပိတ္သိမ္းၿပီးခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း အတြက္ 

၂၈ 



ယာယီရယူ အသုံးျပဳခ့ဲေသာ လုပ္ကြက္ဧရိယာအား ျပန္လည္ အပ္ႏံွ ႏုိင္ေရး၊ 

အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတုိ႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ အညီ 

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

• လုပ္ကြက္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားေသာယာယီလူေနေဆာင္မ်ားေကာင္းမြန္ျခင္း 

မရိွပါက ဖ်က္သိမ္းေစျခင္း၊ ေကာင္းမြန္၍အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား အား 

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ က႑မ်ားအတြက္ လႊေဲျပာင္း 

ေပးႏုိင္ေရး ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္း 

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲကာလအတြင္း မုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဆင့္၊ထုတ္လုပ္ 

ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဆင့္ကာလမ်ားအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳဘ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမွဳ အစီအမံမ်ားကုိ မုိင္းပိတ္သိမ္းၿပီး ကာလအထိ အရိွန္ 

အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

• မုိင္းပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ 

ေဒသအာဏာပုိင္အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕ျဖင့္ လုပ္ကြက္ေဟာင္း ဧရိယာ မွ 

ေျမၿပိဳတုိက္စားမႈအႏၲရာယ္မ်ား၊ ေလထု/ေရထု ညစ္ညမ္းႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ား၊ 

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္မွဳမ်ားကုိ အနည္းဆုံး (၅)ႏွစ္အထိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳ ေျဖရွင္း 

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• စီမံကိန္းသက္တမ္းအတြင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး 

ပိတ္သိမ္းေရး စီမံခ်က္အား စီမံကိန္းအဆင့္လုိက္ ေတြ႔ႀကံဳခ့ဲရသည့္ အေျခအေန 

မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ထုတ္လုပ္သည့္ထြက္ကုန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ထြက္ရိွမွဳအရ 

ရန္ပုံေငြသုံးစြဲႏုိင္မွဳ၊ လူမွဳစီးပြားေရး အေျခအေန၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟ 

စနစ္ဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ား ေပါင္းစပ္သံုးသပ္လ်က္ အေျခအေနနွင့္ ကုိက္ညီ ေအာင္ 

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားၿပီး လုပ္ငန္းမပိတ္မီ(၆)လအတြင္း 

အေသးစိတ္တင္ျပပါမည္။ 

၁၂.၀  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ရန္ပုံေငြလ်ာထားျခင္း 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ 

ပညာရွင္မ်ား၊ တာ၀န္ရိွပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံ 

ခန္႔ခြဲမွဳ အသုံးစရိတ္အျဖစ္ စီမံကိန္းပုံမွန္ကုန္က်စရိတ္၏ ၂% သုံးစြဲရန္ သတ္မွတ္လ်ာထားပါသည္။ 

လုိအပ္ပါက ထပ္မံျဖည့္စြက္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံမႈအားေအာက္ပါအတုိင္း အပုိင္း(၄) 
ပုိင္းျဖင့္စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါသည္- 

၂၉ 



• လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း။ 
• သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (Environmental Conservation)လုပ္ငန္းမ်ား  

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
• ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊လူမႈ႕စီးပြားတုိးတက္ေရး (Socioeconomic Development) လုပ္ငန္း 

မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
• သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲေရး (Environmental Management) လုပ္ငန္း 

မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။  
 

၁၂.၁ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဖြ႔စဲည္းျခင္း။   

ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ထားပါသည္- 

• အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ   ဥကၠဌ  
• အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ   အဖြဲ႕၀င္ 
• မုိင္းနင္းအင္ဂ်င္နီယာ   အဖြဲ႕၀င္ 
• စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ   အတြင္းေရးမွဴး 

  လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား။  ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- 

• သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးံ၀န္ၾကီးဌာန၊ မႏၲေလးတုိင္း 
ေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၊ ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ခရုိင္ 
ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ 
ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈ မ်ားအတုိင္းတိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

• ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ စည္း ကမ္း 
စနစ္တက်ရိွမႈႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈရိွေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားပါ မည္။ 

• ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အျမဲအေလးထား 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• ကုမၸဏီ၏လူမႈ႕စီးပြါးေရး (CSR) ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ (Environmental Policy) အားျဖင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

• ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းနယ္ေျမအတြင္း မလုိလားအပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပႆနာမ်ား 
မျဖစ္ပြားေစရန္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားရိွပါက သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ/ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံး ႏွင့္ 
ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ မည္။ 

• ကုမၸဏီႏွင့္ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈလုံျခံဳေရး၊ မီးေဘးလုံျခံဳေရး၊ သဘာ၀ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္မႈရိွပါက ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ မရိွေစရန္ 
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• ကုမၸဏီ၏ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ/ 
နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွ/မရိွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက ္
ပါမည္။ 

၃၀ 



• လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရဆပ္ေကာ္မတီ၏ လစဥ္(၃)လပတ္ႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စစ္ေဆး 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆပ္ေကာ္မတီအလုိက္ တာ၀န္ေပးအပ္၍ စစ္ေဆး 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား မွတ္တမ္းထားရိွ၍ သုံးသပ္စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။  

 

၁၂.၂ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးဆပ္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးဆပ္ေကာ္မတီကိုေအာက္ပါအတုိင္းဖြဲ႔စည္းထားပါသည္- 

• စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ  ဥကၠဌ 
• မုိင္းနင္းအင္ဂ်င္နီယာ  အဖြဲ႕၀င္ 
• လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာ  အဖြဲ႕၀င္ 
• အႀကီးတန္းဘူမိေဗဒအရာရိွ အဖြဲ႕၀င္ 
• မန္ေနဂ်ာ(လူမႈစီးပြါး)  အဖြဲ႕၀င္ 

လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးဆပ္ေကာ္မတီ၏ တာ၀န္၀တၴရားမ်ား ။ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ 
သည္- 

• ေန႔စဥ္တာ၀န္က်အဖြဲ႔အား ကြပ္ကဲေရးရုံးတြင္ စုေ၀း၍ လုပ္ငန္းခြင္ နယ္ေျမ 

အတြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားအားလုပ္ငန္း 

ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီသုိ႔အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တင္ျပအစီရင္ခံ ေဆာင္ရြက္ပါ မည္။ 

• လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အားတိက်စြာ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစပါမည္။  

 

၁၂.၃ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး(Environmental Conservation) လုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ထားပါသည္- 

• သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ မႏၲေလး 

တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔တို႔မွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 

မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

• လယ္ယာေျမမ်ား၊ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားမရိွေစေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ 

မ်ား ပ်က္စီးမႈမရိွေစေရးကုမၸဏီ၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚအျမဲ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ 

ထားပါသည္။ 

• လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ခြင့္ျပဳ 

သတ္မွတ္ဧရိယာအတိုင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ 

ထားပါသည္။ 

၃၁ 



• လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမရိွေစေရးအတြက္ 

သစ္ပင္မ်ားခုတ္ျခင္း၊ ထင္းမီးေသြးဖုတ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား မရိွေစ 

ေရး ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

• လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း အတိအက် လုိက္နာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပီးစီးပါက ေျမမ်ားျပန္႔ဖုိ႔ျပီးေဒသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ 

ျဖစ္သည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားအားစုိက္ပ်ိဳးထားရိွ၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔ စနစ္ 

တက် လႊေဲျပာင္းအပ္ႏံွေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ရွည္ပ်ိဳးပင္(၂၀၀၀၀)အား ပ်ိဳးျခံျဖင့္ စနစ္တက် ပ်ိဳးေထာင္ထားရိွ၍ 

စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

• သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရမ်ား အစဥ္သျဖင့္ ရရိွေရး စီမံေဆာင္ရြက္ထားပါ 

သည္။ 

၁၂.၄ ကုမၸဏီ၏ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း (CSR)   

ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္-  

• လူမွဳစီးပြားဖံြ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္းဖံြ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ 

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေက်းလက္ 

ေသာက္သုံးေရရရိွေရး ႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ 

ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ 

တင္ျပ၍ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

• ေဒသခံလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ၄င္းတုိ႔၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း 

ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသဖံြ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေစကာ ေဒသခံလူထု၏ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းကုိ 

ျမင့္မားတုိးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• လူမွဳဖံြ႕ျဖိဳးေရးအတြက ္ ေက်းလက္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ 

ျခင္း၊ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္မ်ား ခဲတံ၊ ေဖာင္တိန္ႏွင့္ ဗလာစာအုပ္မ်ား 

ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ ရပ္ရြာ၏ ေသာက္သံုးေရ၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ 

ရပ္ရြာေဆးခန္းမ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေျခခံေဆး၀ါးမ်ား ပ့ံပုိးေပး ျခင္း၊ 

ရပ္ရြာယင္လုံအိမ္သာမ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ လူမွဳေရး၊ ပညာေရး၊ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာေရ ရရိွေရး အစရိွေသာ 

က႑မ်ားကုိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

• CSR လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲမႈ မွတ္တမ္းအား ေနာက္ဆက္တြဲ( ဂ-၄ )ျဖင့္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၃၂ 



၁၃.၀ အၾကံျပဳခ်က္ 

သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ကြ် မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ 

ေရးဆြဲထားေသာ သတၱဳတြင္း ပုံစံ(Mine Designs)မ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သတၱဳတြင္း 

ပုံစံမ်ားအား ကြ် မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပါက သတၱဳမ်ား ပ်က္စီးေလလြင့္ျခင္း၊ 

ႂကြင္းက်န္မွဳမ်ားျပားျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပုိမုိမ်ားျပားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆံုးရံွဳးမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ 

သည့္အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမွဳ မ်ားျပားျခင္း၊ လုပ္သားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္လူထု၏ 

က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ျခင္း၊ ေျမေအာက္တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လွဳိဏ္ေခါင္းမ်ား ၿပိဳက် 

ပိတ္မိျခင္း၊ ယမ္းေငြ႕ႏွင့္ ေက်ာက္မွဳန္႔မ်ားေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ လူထုမ်ား၏ အသက္ 

ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ ဆံုးရွဳံးသည္အထိ ျဖစ္သျဖင့္ 

က်န္းမာေရးမွဴးမ်ား ခန္႔အပ္ထားသင့္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ လုံျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစီမံခ်က္မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး 

၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ကာ ၀န္ထမ္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳ 

စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

ျပဳစုတင္ျပေသာ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္စစ္ေဆးျခင္းအစီရင္ခံစာ (Initial Environmental 

Examination) သည္ ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီ၏ မႏၲေလးတုိင္း 

ေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွာက္ပင္ရုိးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကန္ေတာင္ရြာႏွင့္ (၁)မုိင္ခန္႔ 

အကြာတြင္ တည္ရွိေသာ ေရႊအေသးစားတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သက္တမ္း(၇)ႏွစ္ ကုန္ဆုံးၿပီး 

ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္သုိ႔ အေကာင္အထည္ အျပည့္အ၀ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေသာ္လည္း 

ေဒသခံ လက္လုပ္လက္စားတြင္းမ်ား ၀င္ေရာက္တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ Built Envrionment မ်ားအျဖစ္ 

ေတြ႔ရိွရၿပီး သက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ရိွေနေသာ စီမံကိန္းအျဖစ္ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပတ္၀န္း 

က်င္ထိခုိက္မႈ အသက္သာဆုံးျဖစ္မည့္ (Underground Mining Method)ကုိ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ 

လွ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္ႏုိင္သျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးေစ 

ေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အရာရိွမ်ား၊ ၀န္ထမ္း လုပ္သားမ်ား၏ 

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ အေလးထား သိရိွလုိက္နာရန္ အေရးႀကီးပါသည္။  

ကနဦးပတ္၀န္းက်င္စစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႔အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ Impact 

မ်ား ကာကြယ္ထိန္္းသိမ္းေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္္ရာ ကြ် မ္းက်င္ပညာရွင္ 

႐ွဳေထာင့္မွ ေရးသားတင္ျပထားၿပီး အေလးထား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳျခင္း ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္႐ွဳျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္ ေသာ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အဖဲြ႕မွလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ 

စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္၊ ေဒသအတြက္၊ ကုမၸဏီအတြက္ 

ေကာင္းက်ိဳးမ်ား တုိးပြားေစမည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ 

စီမံကိန္းသက္တမ္းအသစ္ တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

၃၃ 



 

၁၄.၀ နိဂုံး 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ 

ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွာက္ပင္႐ုိးေက်းရြာအုပ္စု၊  ကန္ေတာင္ေဒသ ေရႊအေသး စားလုပ္ကြက္ 

SGU-4(B) အား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္း(IEE) အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ အစီအစဥ္ (EMP) အစီရင္ခံစာေရးသားရန္အတြက္ (၈.၅.၂၀၁၇) မွ 

(၁၂.၅.၂၀၁၇)ထိ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ ခ့ဲပါသည္။ 

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္း လုပ္ကြက္သည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသျဖင့္ ရပ္နားထားသည့္ 

လုပ္ကြက္အေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာစစ္ေဆးခ့ဲပါသည္။ လုပ္ကြက္အနီးရိွ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႔ဆံု၍ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မွဳႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရး ထိခုိက္မွဳအနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ မည္ ့

အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။ 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ေရႊသတၱဳ အေသး 

စားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မွဳအား မူလသက္တမ္း(၃)ႏွစ္မွစ၍ စတုတၳအႀကိမ္အထိ သက္တမ္းတုိး 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး ထပ္မံသက္တမ္းတုိးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္း (IEE) 

အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ အစီအစဥ္ (EMP) အစီရင္ခံစာမ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မွဳဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မွဳ)  

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတုိင္း စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္နရီ ကုမၸဏီလိီမိတက္၏ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ေစ၊ ၿပီးဆုံးခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ေစ ၊ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခိုက္မႈကုိျဖစ္ေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ႔ခ်ကာကြယ္ 

ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍လည္းေကာင္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ စနစ္တက် တူးေဖာ္ 

ထုတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီး အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိ ေစျခင္း 

ေဒသအတြင္း လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာ မ်ား 

တုိးပြားရရွိေစျခင္း စေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္္ထြန္းေစမည္ျဖစ္္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

        

 

                ဦး၀င္းလြင္ဦး 

                  မန္ေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ 

            ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္းမုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္ 

 

 

၃၄ 



ကတိက၀တ္ 

 

 ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီကုမၸဏီလီမိတက္သည္ အက်ိဳးတူေရႊ 

အေသးစား လုပ္ကြက္အမွတ္ (SGU-4B) အားလုပ္ငန္းသစ္အျဖစ္ ျပန္လည္စတင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ကုမၸဏီ၏ ကြ် မ္းက်င္သူအဖဲြ႕ ဖဲြ႔စည္းကာေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး 

လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ တိက်ခုိင္မာ ျပည့္စုံစြာ ရယူေစခ့ဲပါသည္။ 

 ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 

ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၉.၁၂.၂၀၁၅)ရက္စြဲပါအမိန္႔ေႀကာ္ျငာအမွတ ္ (၆၁၆/၂၀၁၅) အပါအ၀င္ 

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ တိက်စြာလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ကနဦး ပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္း 

အစီရင္ခံစာပါ ကတိက၀တ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို 

အျပည့္အ၀ အစဥ္အၿမဲ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိ၀န္ခံ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ 

 

 

 

 

                ဦး၀င္းလြင္ဦး 

                  မန္ေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ 

            ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္းမုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ကတိက၀တ္ 

ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မုိင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ အက်ိဳးတူေရႊ 

အေသးစားလုပ္ကြက္ အမွတ္ (SGU-4B)အား လုပ္ငန္းသစ္အျဖစ္ ျပန္လည္စတင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ 

အတြက္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ကုမၸဏီ၏ ကြ် မ္းက်င္သူအဖဲြ႕ ဖဲြ႔စည္းကာေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး 

လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိ တိက်ခုိင္မာ ျပည့္စုံစြာ ရယူပါသည္။ 

 ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 

ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၉.၁၂.၂၀၁၅)ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာအမွတ္(၆၁၆/၂၀၁၅) အပါအ၀င္ 

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ တိက်စြာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

 ကြ် မ္းက်င္သူအဖဲြ႕သည္ (၈.၅.၂၀၁၇) မွ (၁၂.၅.၂၀၁၇)ေန႔အထိ စီမံကိန္းေဒသသို႔ ကြင္းဆင္း ၍ 

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းေကာက္ယူျပီး (၁၃.၅.၂၀၁၇)မွ (၁၆.၅.၂၀၁၇) ရက္ ေန႔ 

အထိ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္စစ္ေဆးျခင္း အစီရင္ခံစာအား ေရးသားျပစုပါသည္။ 

 ကြ် မ္းက်င္သူအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ တိက်မွန္ကန္ ျပည့္စံုပါ ေၾကာင္း 

ကတိ၀န္ခံ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ 

 

 

 

 

ဦးခင္ေမာင္ေအး 

(၀န္းက်င္ေဗဒပညာ႐ွင္) 

 

 

  ဦးေနမ်ဳိး ေဒၚသင္းသင္း 

 (၀န္းက်င္ေဗဒပညာ႐ွင္) (၀န္းက်င္ေဗဒပညာ႐ွင္) 

 



 

 

 

က်မ္းကုိး စာရင္းမ်ား 
• ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဥပေဒ(၁၉၇၂) 

• အမ်ိဳးသားပတ္၀န္က်င္ေရးရာမႈ၀ါဒ 

• သစ္ေတာဥပေဒ(၁၉၉၂) 

• သတၱဳတြင္း ဥပေဒ(၁၉၉၄) 

• သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒ(၁၉၉၆) 

• ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ(၂၀၀၆) 

• အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ(၂၀၁၁) 

• လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

• ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ(၂၀၁၂) 

• အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ(၂၀၁၃) 

• ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ(၂၀၁၃) 

• ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ(၂၀၁၃) 

• ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ(၂၀၁၄) 

• ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မွဳဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း(၂၀၁၅) 

• သတၱဳတြင္း ဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ(၂၀၁၅) 

• အမ်ဳိးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မွဳ)လမ္းၫႊန္ခ်က္(၂၀၁၅) 

• ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဥပေဒ 

• ေတာ႐ုိင္းတိရိစာၦန္ သဘာ၀အပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ(၁၉၉၄) 

• အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေငြအက္ဥပေဒ(၁၉၅၁) 

• ေျမေအာက္ေရအက္ဥပေဒ(၁၉၃၈) 

• The Emergency Prevision Act (1950) 

• The Explosive Substances Act (1908) 

မွီျငမ္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ား 
• Applied Environmental Training Course Level 1,2,3 (2017 March U Soe Aung REP, PG) 

 

 

 

 



 

 

 

 ေနာက္ဆက္တြဲ (က) 
• ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ အေထာက္အထားမ်ား    (က-၁) 

• စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ေျမပုံ၊ေကာင္းကင္ဓါတ္ပုံေျမပံု၊လုပ္ကြက္ျပေျမပုံ (က-၂) 

• ေျမေအာက္ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္   (က-၃) 

ေဆာင္ရြက္ပုံ        

• လုပ္ကြက္ဧရိယာအလိုက္မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား   (က-၄) 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) 
•  ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ တာ၀န္မ်ား      ( ခ-၁ ) 

• ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ေရးသားေသာ အဖြဲ႕၏   ( ခ-၂ ) 

ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္အထားမ်ား  

 ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ)      
• ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစေရးေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား   ( ဂ-၁ ) 
• ေရအရည္အေသြး ဓါတ္ခြဲခန္း စစ္ေဆးခ်က္ရလာဒ္     ( ဂ-၂ ) 
• အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မွဳ)    ( ဂ-၃ ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
• ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ အစီအစဥ္       ( ဂ-၃ ) 
• CSR          ( ဂ-၄ ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ေနာက္ဆက္တြဲ (က-၁) 

 

 

 

 

 

 

ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္အေထာက္အထားမ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 



ေနာက္ဆက္တြဲ (က-၂) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဒသႏၱရေျမပုံ၊ လုပ္ကြက္ျပေျမပုံ ႏွင္႔ ေကာင္းကင္ဓါတ္ပုံမ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စဥ္႔ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရွာက္ပင္ရုိးေက်းရြာအုပ္စု၊ 

ကန္ေတာင္ႏွင္႔က်ည္ေတာက္ေပါက္ေဒသ၊ အေသးစားေရႊထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ား 

တည္ေနရာျပေျမပုံ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Area 



 

 



ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္းကုမၸဏီ၏ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႔နယ္၊ ေရွာက္ပင္ရုိးေက်းရြာအုပ္စု၊ 

ကန္ေတာင္ေဒသအတြင္း ေလွ်ာက္ထားေသာ ( ၂၀ ) ဧကရိွ   

(SGU – 4B)  အေသးစားေရႊလုပ္ကြက္၏ တည္ေနရာျပေျမပုံ  

 

 

 



ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္းကုမၸဏီ၏ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိ ႔ဳနယ္ ၊ေရွာက္ပင္ရုိးေက်းရြာအုပ္စု၊
ကန္ေတာင္ေဒသအတြင္း ေလွ်ာက္ထားေသာ ( ၂၀ ) ဧကရိွ SGU – 4B ေရႊလုပ္ကြက ္၏ တည္ေနရာျပေျမပုံ

ခန္ ့မွန္းေျမပုံညြန္း

ဧက ( ၂၀ ) အေသးစားလုပ္ကြက္
A - 792135
B    - 789135
C    - 789138
D    - 792138

စေကး၊ တစ္လက္မ - ၀.၅ မုိင္

အညြန္း

SGU – 4B လုပ္ကြက္တည္ေနရာ



 

 



 

 



ေဒသႏၲရႏွင္႔ဆက္စပ္ရြာမ်ားျပေကာင္းကင္ဓါတ္ပုံ 

 

 

 

 



 



ေနာက္ဆက္တြဲ (က-၃) 

 

 

 

 

 

 

 

ေျမေအာက္ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ပံုလုပ္ငန္းအဆင္႔ဆင္႔ေဆာင္ရြက္ပံု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



ေနာက္ဆက္တြဲ (က-၄) 

 

 

 

 

 

 

 

လုပ္ကြက္ဧရိယာ၀န္းက်င္ဓါတ္ပုံမ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) 

 

 

 

 

 

 

 

IEE ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

ေရးသားေသာအဖြဲ႔၏ပညာအရည္အခ်င္း၊ အေထာက္အထားမ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ-၁) 

 

 

 

 

 

 

 

ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားႏွင္႔ေလ်ာ႔ပါးေစေရးေဆာင္ရြက္မည္႔အစီအစဥ္မ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရးေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဇယား 

အမွတ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ား 
ထြက္ရိွမည့္အရင္းအျမစ္ႏွင့္  

ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္မည့္  

နည္းလမ္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အစီအစဥ္ 

၁။ ေျမမ်က္ႏွာျပင္/ေျမဆီလႊာ         

    ေျမဆီလႊာပ်က္စီးျခင္း 
စီမံကိန္းေနရာရွင္းလင္းျခင္း 
အေပၚယံေျမလႊာဖယ္ရွားျခင္း 
သစ္/၀ါး ထုတ္္ယူသုံးစဲြျခင္း 

အနည္းဆုံးပမာဏကုိသာ ဖယ္ရွားျခင္း၊ 
သီးျခားစုပုံ၍ဆုံးရံွဳးမႈမရိွေစရန္ဖံုး 
အုပ္ထားရိွျခင္း။မုိင္းပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ 
ေျမဆီလႊာ ျပန္လည္ဖုံးအုပ္ျခင္း။ 
ေျမအရည္အေသြး ျပန္လည္တုိင္းတာ 
စစ္ေဆးျခင္း။သစ္ပင္အစားထုိးစုိက္ပ်ိဳး ျခင္း။ 
သစ္/၀ါး ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းမျပဳပါ။ 

စီမံကိန္း အေျခစုိက္ေနရာ 
Primary Zone 

Secondary Zone 

တည္ေဆာက္ေရး အဆင့္၊  
ထုတ္လုပ္ေရးအဆင့္၊ 
မုိင္းပိတ္သိမ္းျခင္း အဆင့္။ 

    သစ္ေတာေျမ ဆုံးရံွဴးႏုိင္ျခင္း စီမံကိန္း အေဆာက္အဦးမ်ား 
ယာယီအေဆာက္အဦးမ်ား၊ 
အနည္းဆုံးအေရအတြက္သာ 
တည္ေဆာက္အသုံးျပဳျခင္း။ 

အေျခစုိက္ စခန္းေနရာ 
အႀကိဳတည္ေဆာက္ေရးကာလ၊  
တည္ေဆာက္ေရး ကာလ။ 

    ေျမလႊာျပတ္ေရြ႕၊ ကြ် ံက်ျခင္း 
လိႈဏ္ေပါက္ႏွင့္ လိႈဏ္ခန္းမ်ား၊ 
က်င္းေဟာင္း၊ 
ကလိႈဏ္ေဟာင္း 

လိႈဏ္ေပါက္ႏွင့္ လိႈဏ္ခန္းမ်ား၊ 
ေဒါက္တုိင္မ်ားခုိင္ခ့ံေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ျပန္လည္ဆုိ႔ျခင္း၊ Back Filling 
စနစ္အသုံးျပဳျခင္း။ 

ေျမေအာက္လုပ္ငန္းခြင္ 
ထုတ္လုပ္ေရးကာလ 
မုိင္းပိတ္သိမ္းကာလ 

၂။   ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ         

    အင္ဂ်င္သံ 
မီးစက္၊ ေလမႈတ္စက္ 
ယာဥ္ႀကီးမ်ား 

အသံလုံကိရိယာပါေသာစက္မ်ား 
အသုံးျပဳျခင္း၊စက္မ်ားႀက့ံခုိင္မႈပုံမွန္ျပဳလုပ္ ျခင္း။ 

အင္ဂ်င္ခန္းမ်ား 
တည္ေဆာက္ေရး ကာလ 
ထုတ္လုပ္ေရးကာလ 

    ေဖာက္စက္မ်ား၏အသံ ေက်ာက္ေဖာက္စက္မ်ား 
Ear Plug အသုံးျပဳျခင္း၊ 
လုပ္သားမ်ားအလွည့္က် စနစ္ျဖင့္ 
တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း။ (Job Rotation) 

ေျမေအာက္လုပ္ငန္းခြင္ 
တည္ေဆာက္ေရး ကာလ 
ထုတ္လုပ္ေရးကာလ 



၃။   ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး         

    ေရအရင္းအျမစ္ဆုံးရံွဴးျခင္း 
ေျမေအာက္ေရထိန္းသိမ္းအသုံး 
ျပဳျခင္းသစ္ေတာ၊ သစ္ပင္ 
ပ်က္စီးျခင္း။ 

အစားထုိးသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ထင္းအစားထုိး 
ေလာင္စာ/ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွရန္ စီစဥ္ျခင္း။ 
Recycle စနစ္သုံးျခင္း။ 

ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ား စီမံကိန္းကာလအတြင္း 

    ႏုန္းအနည္အႏွစ္ 
ျဗဳန္းစာရည္ စြန္႔ပစ္ျခင္း 
သတၱဳသန္႔စင္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
လုပ္ငန္း။ 

ႏုန္းစစ္ကန္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အနည္ထုိင္ 
ေစျခင္း၊ ထုံးဓါတ္ထည့္ေပးျခင္း၊ ေရ PH 
တုိင္းတာစစ္ေဆးျခင္း။  

သတၱဳသန္႔စင္ထုတ္္လုပ္ျခင္
း 
Tailing Dam 

ထုတ္လုပ္ေရးအဆင့္ 

    စက္သုံးဆီမ်ား ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း 
စက္သုံးဆီကန္မ်ား စိမ့္ထြက္ျခင္း၊ 
ဆီေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း။ 

လုံၿခံဳမႈဂရုျပဳ၍ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဴျခင္း။စြန္္႔ပစ္ဆီကန္ 
အသုံးျပဳျခင္း။ 

ဆီသုိေလွာင္ရုံ စီမံကိန္းကာလအတြင္း 

၄။   ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြး         

    ေရသယံဇာတ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း သစ္ေတာ၊သစ္ပင္ျပဳန္းတီးျခင္း။ 
သစ္ပင္မ်ား အစားထုိးစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 
Green Belt 
အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ေျမလြတ္/ေျမလပ္မ်ား၊ 
ဖုန္းဆုိးေတာမ်ား 

မုိးရာသီကာလ  
ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

    ေရထြက္ရိွမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း 
ေျမေအာက္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲျခင္း။ 

မလုိအပ္ေသာ က်င္းမ်ား၊ 
လိႈဏ္မ်ားအား 
စနစ္တက်ပိတ္သိမ္းျခင္း။ Recycle 
စနစ္က်င့္သုံးျခင္း။ 

ေျမေအာက္လိႈဏ္မ်ား စီမံကိန္းကာလအတြင္း 

၅။   ေလအရည္အေသြး         

    အမႈန္အမႊား/ဖုန္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ယာဥ္ႀကီးမ်ား သြားလာျခင္း။ 
အျမန္ႏႈန္းေလ်ာ့ခ်အသုံးျပဳျခင္း၊ ၅၀% 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ 

လုပ္ငန္းခြင္ 
အတြင္းလမ္းမ်ား 

စီမံကိန္းကာလအတြင္း 

    အမႈန္အမႊား/ဖုန္ပ်ံ႕လြင့္မႈ လမ္းမ်ားေပၚမွ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။ 
ေရျဖန္းစနစ္၊ Green Belt စနစ္ 
က်င့္သုံးျခင္း။ 

လုပ္ငန္းခြင္ 
အတြင္းလမ္းမ်ား 

စီမံကိန္းကာလအတြင္း 

    ေပါက္ကြဲသံ ယမ္းေဖာက္ခြဲျခင္း 
အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားျခင္း 
ယမ္းအားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

ေျမေအာက္လုပ္ငန္းခြင္ 
ထုတ္လုပ္ေရးကာလ 
လိႈဏ္က်င္းမ်ားေဖာက္လုပ္ခ်ိန္ 



၆။   ေတာေတာင္/သစ္ပင္         

    ေတာေတာင္ပ်က္စီးျခင္း ဟင္းလင္းဖြင့္ တူးေဖာ္ျခင္း ေျမေအာက္တူးေဖာ္ျခင္းစနစ္သုံးရန္ စီမံကိန္း+ ျပင္ပ ဧရိယာ စီမံကိန္းကာလအတြင္း 

    သစ္ပင္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း ေျမေနရာရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
လုိအပ္သေလာက္သာ ေဆာင္ရြက္/ 
အစားထုိး စုိက္ပ်ိဳးျခင္း 

စီမံကိန္း+ ျပင္ပ ဧရိယာ တည္ေဆာက္ေရးကာလ 

၇။   ေဂဟစနစ္         

    သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း 
သစ္ေတာသစ္ပင္ထိန္းသိမ္း/  
အစားထုိး စုိက္ပ်ိဳးျခင္း 

စီမံကိန္း+ ျပင္ပ ဧရိယာ စီမံကိန္းကာလအတြင္း 

    ေတာရုိင္းတိရိစၧာန္မ်ား 
ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာ 
ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
အမဲလုိက္ျခင္း 

လူထုပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား စီမံကိန္း+ ျပင္ပ ဧရိယာ စီမံကိန္းကာလအတြင္း 

    ဌက္မ်ိဳးစုံ 
ေနထုိင္က်က္စားရာေနရာ 
ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
အမဲလုိက္ျခင္း 

လူထုပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား စီမံကိန္း+ ျပင္ပ ဧရိယာ စီမံကိန္းကာလအတြင္း 

၈။   လူမႈပတ္၀န္းက်င္         

    
ကုိယ္ပုိင္ေျမ/ 
စုိက္ပ်ိဳးေျမဆုံးရံွဴးျခင္း 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း 

မလြတ္ကင္းမႈေရွာင္ကြင္းျခင္း၊ 
အစားထုိးစီစဥ္ေပးျခင္း 

စီမံကိန္း ဧရိယာ တည္ေဆာက္ေရးကာလ 

    ေျမအသုံးခ်မႈအေလ့အထ ျပည္သူလူထုစိတ္ပါ၀င္စားမႈ စုိက္ပ်ိဳးသီးႏံွဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပညာေပးျခင္း စီမံကိန္း ဧရိယာ တည္ေဆာက္ေရးကာလ 

    စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအစုိင္အခဲ ေက်ာက္ရုိင္းျဗဳန္းစုပုံျခင္း 
ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ကရစ္လမ္း/ 
တံတားမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္း 

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဧရိယာ စီမံကိန္းကာလ 

    စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအရည္ 
သတၱဳသန္႔စင္ရာမွ ထြက္ရွိေသာ 
ေရ၊ေရႊက်င္သည့္ ျဗဳန္းစာေရ 
လုပ္သား၀န္ထမ္းမ်ား၏စြန္႔ပစ္ေရ 

Tailing Dam စနစ္တက်ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ထုံးဓာတ္မ်ား ထည့္ေပးျခင္း၊Nutralize 
စနစ္ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆးတုိင္းတ
ာျခင္း၊ Liner မ်ားအသုံးျပဳျခင္း။ 

Tailing Pond မ်ား 
ေရသန္႔စင္သည့္ေနရာ 

စီမံကိန္းကာလ 



 

၉။   က်န္းမာေရး         

    ေျမေအာက္ေလထု အေျခအေန ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္လတ္ျခင္း 
ေလမွဳတ္စက္မ်ား 
ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေစရန္စီမံျခင္း၊အရန္ 
ေအာက္ဆီဂ်င္စနစ္ထားရွိျခင္း။ 

ေျမေအာက္လုပ္ငန္းခြင္ စီမံကိန္းကာလ 

    ကူးစက္ေရာဂါ မျပန္႔ပြားေရး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု 
အသိပညာျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ေဆးရုံေဆးခန္းႏွင့္ 
ဆရာ၀န္သူနာျပဳမ်ား စီစဥ္ထားျခင္း။ 

လုပ္ငန္းဧရိယာ+ 
ျပင္ပဧရိယာ 

စီမံကိန္းကာလ 

    လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ မေတာ္တဆမႈမ်ား 

လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်ရိွေစျခင္း 
လုံၿခံဳမႈအစီအမံမ်ား 
ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေစျခင္း။ေျမေအာက္တြင္ 
အသက္ကယ္ပစၥည္း၊ေဆး၀ါး၊ေရႏွင့္္ 
အစားအေသာက္မ်ား ႀကိဳတင္စီမံထားျခင္း။ 

လုပ္ငန္းခြင္ ဧရိယာ စီမံကိန္းကာလ 



ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ-၂) 

 

 

 

 

 

 

ေရအရည္အေသြးဓါတ္ခြဲစမ္းသတ္စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ-၃) 

 

 

 

 

 

 

အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လြတ္မႈ) 

လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Selected Drinking Water Quality Guidelines 
WHO categories Parameter Units WHO 1993 

Bacteriological quality Total coliforms Counts/100ml 0 
  Total coliforms Number of    
    samples/month   
Inorganic Chemicals Arsenic mg/l 0.01 (p) 
(of health significance) Barium mg/l 0.7 
  Boron mg/l 0.5(p) 
  Cadmium mg/l 0.003 
  Chromium mg/l 0.05(p) 
  Copper mg/l 2(p) 
  Cyanide mg/l 0.07 
  Fluoride  mg/l 1.5 
  Lead mg/l 0.01 
  Nickel mg/l 0.02 
  Nitrate - NO3 mg/l 50 
  Nitrite - NO2 mg/l 3 
  Manganese mg/l 0.5(p) 
  Mercury mg/l 0.001 
  Selsnium mg/l 0.01 
Pesticides Dieldrin μg/l 0.03 
  Atrazine μg/l 2 
  DDT μg/l 2 
  Gamma-HCH(Lindane) μg/l 2 
  Permethrin μg/l 20 
  Pesticides total μg/l   
Disinfectants and disinfectant 
by-products Chlorine mg/l 5 
Radioactive constituents Gross Alpha activity Bq/litre 0.1 
  Gross Beta activity Bq/litre 1 
  Turbidity NTU 5 (a) 
  Aluminum mg/l 0.2 (a) 
  Ammonia - N mg/l 1.5(a) 
  Chloride mg/l 250(a) 
  Copper mg/l 1 
  Hydrogen sulfide - H2S mg/l 0.05 (a) 
  Iron mg/l 0.3 (a) 
  Manganese mg/l 0.1 
  Dissolved Oxygen mg/l   
  pH   < 8 (a) 
  Sodium mg/l 200 (a) 
  Sulfate mg/l 250 (a) 

  Sulfides mg/l   
    
  Total dissolved solids mg/l 1000 
  Electrical conductivity  μS/cm   
  Zinc mg/l 3 (a) 
  Residual chlorine mg/l 0.6-1 
Sources: WHO,1993. Guidelines for Drinking Water Quality. 2nd edition. (p) Provisional 
guideline value :(a) aesthetic guidellne. 



   

     စြန္႔ထုတ္အရည္အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

Parameter Unit 
Guideline 

Value 

Arsenic mg/l 0.1 

Cadmium mg/l 0.05 

Chemical Oxygen Demand mg/l 150 

Chromium (hexavalent) mg/l 0.1 

Copper mg/l 0.3 

Cyanide mg/l 1 

Cyanide (free) mg/l 0.1 

Cyanide (weak acid dissociable) mg/l 0.5 

Iron (total) mg/l 2 

Lead mg/l 0.2 

Mercury mg/l 0.002 

Nickel mg/l 0.5 

pH  S.U.a 6~9 

Temperature  ံC 
< 3 degree 

defferential 

Total Suspended Solid mg/l 0.5 

Zinc mg/l 0.5 

  A Standard unit 

 

 

 

 

 

 



  ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုအရည္အေသြး 

Parameter 
Averaging 

Period 
Guideline 

Value µg/m3 

Nitrogen dioxide 
1- year 
1- hour 

40 
200 

Particulate Matter PM10 
1- year 

24- hour 
20 
50 

Particulate Matter PM2.5 
1- year 

24- hour 
10 
25 

Sulphur dioxide 
24- year 
10- min 

20 
500 

 

   ဆူညံသံ စံႏွဳန္း သတ္မွတ္ခ်က္  

Receptor 

One Hour Laeq (dBA)a 
Daytime 

07:00-22:00 
(10:00-22:00 for 
Public holidays) 

Nighttime 
07:00-22:00 

(10:00-22:00 for 
Public holidays) 

Residential 
Institutional 
Educational 

55 45 

Industrial 
Commercial 

70 70 

  A Equivalent continuous sound level in decibels. 

 

 

 

 

 

 



ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ-၄) 

 

 

 

 

 

 

ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည္႔ရႈမႈအစီအစဥ္မ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္အလုိက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးမႈအစီအစဥ္ 

စဥ္ 
(က) 

အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း 
( ခ ) 

တည္ေဆာက္ျခင္း 
( ဂ ) 

ထုတ္လုပ္ျခင္း 
(ဃ) 

ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း 
(င) 

စီမံကိန္း ပိတ္သိမ္းျခင္း 
(စ) 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 
မွတ္ခ်က္ 

၁ - 
အသံလုံမီးစက္ 
မ်ားအသုံးျပဳျခင္း 

Underground 
Mining Method 

လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား 
ပ့ံပုိးစီစဥ္ျခင္း 

- - 
  

၂ - - 
ယမ္းေဖာက္ခဲြျခင္း 
ႏႈန္းထား/အခ်ိန္ 
ကန္႔သတ္ျခင္း 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးျခင္း 

- - 
  

၃ 
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား 

ေဖာက္လုပ္ျခင္း 
အမႈိက္က်င္း/စြန္႔ပစ္ 

ေရကန္ 
ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ား 

အသုံးျပဳျခင္း 
အသိပညာေပးျခင္း၊ 

ႀကီးၾကပ္ျခင္း 
စနစ္တက် ဖ်က္စီးျခင္း၊ 

သိမ္းဆည္းျခင္း 
ေျမအရည္အေသြးစစ္ 

ေဆးျခင္း 
  

၄ - စြန္႔ပစ္ေရကန္ 
Tailing Pond 

မ်ားအသုံးျပဳျခင္း 

ေရ 
အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ 

ထုံးဓါတ္မ်ားထည္ ့
ေရနမူနာစစ္ေဆးျခင္း 

ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈ 
စစ္ေဆးျခင္း   

၅ - 
Green Belt 
အစီအစဥ္  

ေလအရည္အေသြး 
စစ္ေဆးျခင္း 

သတ္မွတ္နည္းလမ္းမ်ား 
သုံး/မသုံး 

စီစစ္ၾကပ္မတ္ျခင္း 

စနစ္တက် 
စစ္ေဆးျခင္း 

- 
  

၆ - - 
ေလအရည္အေသြး 

စစ္ေဆးျခင္း 
ေလအရည္အေသြး 

စစ္ေဆးျခင္း 
ေလအရည္အေသြး 

စစ္ေဆးျခင္း 
- 

  

၇ - - 
ယမ္းအသုံးျပဳျခင္း 

Cyanide 
အစားထုိးသုံးစြဲျခင္း 

ကန္႔သတ္သုံးစြဲျခင္း၊ 
စနစ္တက်ထားသုိျခင္း 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ 
ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း 

ၾကြင္းက်န္သက္ေရာက္မႈ 
စစ္ေဆးျခင္း 

  



၈ 
Back Ground 

အခ်က္အလက္ ရယူျခင္း 

Back Ground 
အခ်က္အလက္ 

ရယူျခင္း 
 ဓါတ္ခဲြစမ္းသပ္ျခင္း  ဓါတ္ခဲြစမ္းသပ္ျခင္း  ဓါတ္ခဲြစမ္းသပ္ျခင္း  ဓါတ္ခဲြစမ္းသပ္ျခင္း 

  

၉ - - 
Recycle အသုံးျပဳ 

Tailing Pond 
အသုံးျပဳ 

Recycle အသုံးျပဳ Tailing 
Pond အသုံးျပဳ 

 ဓါတ္ခဲြစမ္းသပ္ျခင္း 
ေျမအရည္အေသြးစစ္ 

ေဆးျခင္း   

၁၀ 
Back Ground 

အခ်က္အလက္ ရယူျခင္း 

Back Ground 
အခ်က္အလက္ 

ရယူျခင္း 

 
အသိပညာေပးျခင္း 
(၀န္ထမ္း+ျပည္သူ) 

 အသိပညာေပးျခင္း 
(၀န္ထမ္း+ျပည္သူ) 

- - 

  

၁၁ 
Back Ground 

အခ်က္အလက္ ရယူျခင္း 
 

အသိပညာေပးျခင္း  
ေလ့က်င့္မႈ၊ 

အသိပညာေပးမႈ 
ေလ့က်င့္မႈ၊ 

အသိပညာေပးမႈ 
- - 

  

၁၂ Back Ground - 
 

အသိပညာေပးျခင္း  
- - -   

၁၃ 
ေလ့က်င့္ပညာေပး 

အစီအစဥ္ 
ေလ့က်င့္ပညာေပး 

အစီအစဥ္ 

ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ 
အေထာက္အကူ 

ပစၥည္းမ်ား 
- - - 

  

 
ရည္ညႊန္းခ်က္ 

      ၁။ ဆူညံသံ ၅။ ေလအရည္အေသြ  ၉။ တုိက္စားမႈႏွင့္ ႏုန္းအနည္က်မႈ 
 ၂။ တုန္္ခါမႈ ၆။ အနံ႔ ၁၀။ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ 

  ၃။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ၇။ ဓါတုပစၥည္း ၁၁။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
 ၄။ စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ ေရဆိုးမ်ား ၈။ ေရအရည္အေသြး ၁၂။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ 

  

    
၁၃။ ေလ့က်င့္သင္ၾကား/ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈ 

 



 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း အစီအစဥ္ဇယား 

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္  အေၾကာင္းရင္းမ်ား စံျပဳဧရိယာ 
  

တိုင္းတာျခင္းနည္းလမ္း 
  

(က) ၀န္းက်င္ေလထု  အေျခအေန 
  

အႀကိမ္ေရ 
  

မွတ္ခ်က္မ်ား 

 မုိးေလ၀သဆုိင္ရာ         

 - ေလတုိက္ႏႈန္း     စီမံကိန္းဧရိယာအလုိက္    

 - ေလတုိက္ရာ အရပ္     Primary Data    

 - အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္     ရယူပါမည္   

 - အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္         

 - ေလထုစုိထုိင္းစ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာ (၁)နာရီ မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒ    

 - မုိးေရခ်ိန္    တစ္ႀကိမ္ ဦးစီးဌာန   

 - ေနေရာင္ျခည္ရရွိမႈ     အခ်က္အလက္မ်ားအား    

 - မုိးတိမ္ျဖစ္ထြန္းမႈ     Secondary Data    

 - ၀န္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္း     ရယူပါမည္   

          

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ       ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရမည့္ 

 - ဆာ(လ္)ဖာေအာက္ဆုိဒ္ လုပ္ငန္းခြင္ (၁)ပတ္္တစ္ႀကိမ္ ၈နာရီ   အရပ္ေဒသ သက္ေရာက္မႈ 

 - ႏုိက္ထရုိဂ်င္ ေအာက္ဆုိဒ ္ ဧရိယာ (၁)ပတ္္တစ္ႀကိမ္    ဇုံေလညာအရပ္ႏွင့္ 

 - ခဲဆိပ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ   ၂၄ နာရီ   ႏွင့္ ေလေအာက္အရပ္မ်ား 

    
 

   စီမံကိန္း အဓိကဇုံႏွင့္္ ၾကားခံဇုံမ်ား 



 
      

       

 

 

 

 

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္  
အေၾကာင္းရင္းမ်ား စံျပဳဧရိယာ   တိုင္းတာျခင္းနည္းလမ္း   

    အႀကိမ္ေရ   မွတ္ခ်က္မ်ား 

(ဂ) ေရ အရည္အေသြး         

     ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား         

 - PH ေက်း႐ြာဧရိယာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရနမူနာ စမ္းသပ္ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ  

 Temperature လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာ (၂)ႀကိမ္  စစ္ေဆးျခင္း အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ) 

 turbitidy ေျမေပၚေရ   ဓါတ္ခဲြခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ 

 magnesium ေျမေအာက္ေရ   စစ္ေဆးရန္ စြန္႔ထုတ္အရည္ 

 total alkalinity       အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 chloride         

 sulphiate         

 nitrate         

(ခ)ဆူညံသံ         

 - ဆူညံမႈႏႈန္း သတ္မွတ္ထား ရာသီအလုုိက္ Noise Level Meter    

  ေသာဧရိယာအလိုက္       

 - တုန္ခါမႈႏႈန္း (ျပင္းအား) ယမ္းခဲြသည့္ အႀကိမ္ေရ PPV Meter   

  လုပ္ငန္းခြင္       



 fluoride         

 sodium         

 potassium         

          

 - ဓါတ္သတၱဳပါ၀င္မႈ         

 - နုိက္ထရုိဂ်င္         

 - ေဖာ့စေဖါရပ္         

 - DO,BOD,COD         

 - ပုိးမႊားပါ၀င္မႈ         

          

 

(ဃ) ေျမအရည္အေသြး         

 ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမႈ အနီးဆုံးေက်း႐ြာ မုိးရာသီအတြင္း ေျမနမူနာတုိင္းတာ   

 သိပ္သည္းမႈ      စစ္ေဆးသည္   

 PH     ဓါတ္ခဲြခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္   

 စိမ့္၀င္ႏုိင္မႈ     စစ္ေဆးရန္။   

 ေရထိန္းသိမ္းနိုင္မႈ         

          

 

 



ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ-၅) 

 

 

 

 

 

 

CSR လူမႈဘ၀ႏွင္႔ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေအာင္ထြန္းလင္းရိွန္၀င္း မိုင္းနင္းအင္(န္)ရီဖုိင္(န္)နရီ ကုမၸဏီလီမိတက္ 

အေသးစားေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ လုပ္ကြက္အမွတ္(SGU - 4A) 

လုပ္ကြက္အနီးေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳႏွင့္ အလွဴေငြ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းထားမွဳစာရင္း 

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ သင့္ေငြ (က်ပ္) 
သင့္ေငြ 

စုစုေပါင္း (က်ပ္) 
မွတ္ခ်က္ 

၁   ပညာေရး က႑        10,200,000    

  (က) 
က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာ ထြန္းေတာက္ေရာင္ျခည္ 
စာၾကည့္တုိက္အား လွဴဒါန္းျခင္း။ 

            700,000      

  (ခ ) 
က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာအေျခခံပညာအထက္တန္း 
ေက်ာင္းအတြက္ စာသင္ခုံမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း။ 

            500,000      

  (ဂ ) စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ေရွာက္ပင္ရုိးေက်းရြာအုပ္စု၊ႏြယ္ရုံေက်းရြာ 
အေျခခံပညာအထက္ေက်ာင္း(ခြ)ဲအတြင္းရိွေရေျမာင္းျပဳျပင္ရန္။ 

         3,000,000      

  (ဃ) 
က်ည္ေတာက္ေပါက္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း 
(မဏိရတနာ)စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ 
လွဴဒါန္းျခင္း။ 

         3,000,000      

  (င ) 
ကံေတာင္စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေသာက္သုံးေရ 
အခက္အခဲမရိွေစေရးအတြက္ စက္ေရတြင္းတစ္ 
တြင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း။ 

         3,000,000      

၂   လူမႈေရး က႑        13,100,000    

  (က) 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေရလႊမ္းမုိးခံခ့ဲရေသာမိသားစု၀င္ မ်ားအား 
ဆန္အိတ္အပုိင္း(၂၀၀)လွဴဒါန္းျခင္း။ 

         4,000,000      

  (ခ ) 
ႏြယ္ရုံ အာယုသုခ လူမႈကူညီေရးအသင္းသုိ႔ 
နိဗၺာန္ယာဥ္Toyota,Hilux,Japan 
ႏွင့္ေရခဲေသတၱာအေအးအေခါင္း လွဴဒါန္းျခင္း။ 

         6,500,000      

  (ဂ ) 

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ေရွာက္ပင္ရုိး 
ေက်းရြာအုပ္စု၊ကံေတာင္ေက်းရြာ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး 
တက္ေရးအတြက္ ေက်းရြာလူထုအားကစားကြင္း 
ေဘာလုံးကြင္းသစ္ႀကီးတည္ေဆာက္ရန္ စက္ယႏၱရား မ်ားျဖင့္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ 

         1,500,000      

  (ဃ) 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ(၆)ရက္ေန႔တြင္ ငါးျပားေပးေက်းရြာ 
ျမသိန္းတန္ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ မီးလင္းႏိုင္ေရးအတြက္ 
မီးစက္တလုံးႏွင့္ေလာင္စာဆီလွဴဒါန္းျခင္း။ 

         1,100,000      

၃   က်န္းမာေရး        14,500,000    

  (က) 
စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ေရွာက္ပင္ရုိးေက်းရြာအုပ္စု၊"အာယုသုခ" 
နာမႈႈကူညီေရးအသင္းသုိ႔ လွဴဒါန္းျခင္း။ 

         2,000,000      

  (ခ ) က်ည္ေတာက္ေပါက္တုိက္နယ္ေဆးရုံေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
လူနာတင္ကုတင္(၁၀)လုံး၊ေဆးခ်ိတ္စင္(၅) ခု လွဴဒါန္းျခင္း။ 

         2,500,000      



  (ဂ ) 
က်ည္ေတာက္ေပါက္တုိက္နယ္ေဆးရုံတြင္ 
လူနာေဆာင္သစ္အား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း။ 

        10,000,000      

၄   သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးက႑                    -      

  (က) 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအမံ 
ျဖင့္ပ်ိဳးပင္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း 

      

    စုစုေပါင္း     37,800,000       37,800,000    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


