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နဒိါနး် 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED သည် 

ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ ရ�ာသာကးီ (အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် 

ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ် အမတှ ် (၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ် (၁၁၃/က) တငွ ်

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်အား ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်။ အဆုိပါ 

စီမံကိန်းငှ့်ပတသ်က်၍ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာနသုိ သေဘာထားမတှခ်ျက ်ေတာငး်ခ ံ

ခဲ့ရာ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ပတဝ်နး်ကျင်ထိနး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာနမှ ကနဦးပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် 

ဆနး်စစြ်ခငး် (Initial Environmental Examination - IEE) ေဆာငရ်�ကရ်န ် သေဘာထား 

မတှခ်ျကြ်ပန်ကားခဲ့ပါသည်။ အဆုိပါ သေဘာထားမတှခ်ျက်ငှ့်အညီ ကနဦးပတဝ်နး်ကျင ်

ထိခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး် (IEE) အစရီငခ်စံာအား တတိယအဖွဲအစည်းြဖင့် အစရီငခ်စံာအား ေရးဆဲွ 

ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပါသည်။  

ကမုဏဆုိီငရ်ာအချကအ်လကမ်ျားအား ေအာကပ်ါအတိုငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည် -  

ကမုဏဆုိီငရ်ာအချကအ်လကမ်ျား 

ကမုဏအီမည် - Hua Yuan Metal Product (Myanmar) Company Limited 

ကမုဏမီတှပ်ံုတငအ်မတှ/် 

တည်ေထာငသ်ည့်ရကစ်ွဲ 

- မတှပ်ံုတငအ်မတှ ်(၁၂၇၄၀၉၇၆၅ ) 

၈-၉-၂၀၂၀ ရကေ်န 

ဒါိုကတ်ာများ - ေဒစနိေ်ရ�ဦး၊ ြမနမ်ာ၊ (၉/ခမစ(ိုင)်၀၁၈၃၇၆) 

Mr. Tang Cheng Dong, Canada, Passport AM 062141 

ဦးေအာငသိ်နး်ဦး၊ ြမနမ်ာ၊ (၉/ခမစ(ိုင)်၀၁၈၃၇၇) 

လိပစ်ာ - ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ 

ရ�ာသာကးီ (အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ်အမတှ ်

(၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ်(၁၁၃/က) 

ဆကသွ်ယ်ရန ် - ေဒသီတာဝငး်၊ ဖနုး် ၀၉၂၆၀၀၄၇၂၂၄ 

 



 ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
 

 စာမျကှ်� 2 

စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်အေနြဖင့် ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် (IEE) ေဆာငရ်�ကရ်န ်

တတယိအဖွဲအစည်းြဖစသ်ည့် Aggrandize Myanmar Company Limited (AMCL) သုိ 

လုပင်နး်အပ်ှံခဲ့ပါသည်။  

တတယိအဖွဲအစည်းဆုိငရ်ာအချကအ်လကမ်ျား 

၁။ အဖွဲအစည်းအမည် - Aggrandize Myanmar Company Limited 

၂။ ကမုဏမီတှပ်ံုတငအ်မတှ ် - ၁၂၄၃၀၇၈၁၃ 

၃။ လိပစ်ာ - အမတှ၊် (ပ-၁၄၀)၊ သေြပကနုး်ပွဲံုတနး်၊ 

ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ။် 

၄။ ဆကသွ်ယ်ရန ်အမည် 

ငှ့် ဖနုး်နပံါတ ်

- ဦးဗညားေအာင ်

Director 

Aggrandize Myanmar Company Limited 

၀၉၉၇၇၂၅၉၇၇၂ 

 

မဝူါဒ၊ ဥပေဒငှ့် အဖွဲအစည်းဆုိငရ်ာ မေူဘာင ်

စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်ငှ့် ဆကစ်ပပ်ါဝငသူ်များအေနြဖင့် 

ြမနမ်ာိုငင်မံ ှ ထုတြ်ပနြ်ပဌာနး်ထားသည့် စမီကံနိး်ငှ့်သကဆုိ်ငသ်ည့် ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး် 

ေရး၊ ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘးကငး်လုံ�ခံေရး၊ မးီေဘးအ�ရာယ် ကာကယ်ွေရးတိုငှ့် သကဆုိ်င ်သည့် 

ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပထုံ်းလုပန်ည်း၊ အမနိ်၊ န်ကားချကမ်ျားအား 

အထူးဂြုပလုိကန်�သွားမည် ြဖစပ်ါသည်- 

၁။ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

၂။ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးနည်းဥပေဒ (၂၀၁၄) 

၃။ ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ လုပထုံ်းလုပန်ည်း (၂၀၁၅) 

၄။ အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ)လမ်းန်ချက် (၂၀၁၅) 

၅။ တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ အခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည့်ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

၆။ ြမနမ်ာိုငင်ရံငး်ှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆) 

၇။ ြမနမ်ာိုငင်ရံငး်ှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများ (၂၀၁၇) 

၈။ ြမနမ်ာအ့ာမခလုံပင်နး်ဥပေဒ (၁၉၉၃) 
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၉။ ေရးှေဟာငး်ဝတပစည်းများကာကယ်ွထိနး်သိမး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

၁၀။ ေရးှေဟာငး်အေဆာကအ်အုံများကာကယ်ွထိနး်သိမး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၅) 

၁၁။ ယ်ေကျးမအေမအွစှေ်ဒသများ ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကေ်ရး ဥပေဒ (၁၉၉၈) 

၁၂။ ြပည်ေထာငစ်ြုမနမ်ာိုငင် ံြပည်သူကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာဥပေဒ (၁၉၇၂) 

၁၃။ ကးူစကေ်ရာဂါများ ကာကယ်ွှိမန်ငး်ေရး ဥပေဒ (၁၉၉၅) 

၁၄။ ေဆးလိပ်ှင့် ေဆးရ�က်ကီးထွက်ပစည်းေသာက်သုံးမထိန်းချပ်ေရးဥပေဒ (၁၉၉၅) 

၁၅။ ြမနမ်ာိုငင်မံးီသတတ်ပဖ်ွဲဥပေဒ (၂၀၁၅) 

၁၆။ သစေ်တာဥပေဒ (၂၀၁၈) 

၁၇။ ေရအရငး်အြမစ်ငှ့် ြမစေ်ချာငး်များထိနး်သိမး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

၁၈။ လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးငှ့် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ ဥပေဒ (၂၀၁၉) 

၁၉။ အလုပသ်မားအဖွဲအစည်းဥပေဒ (၂၀၁၁) 

၂၀။ အလုပသ်မားေရးရာ အြငငး်ပာွးမေြဖရငှး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

၂၁။ အလုပသ်မားေလျာေ်ကးေငဥွပေဒ 

၂၂။ အလုပအ်ကိုင်ငှ့် ကမး်ကျငမ် ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

၂၃။ ခငွ့်ရက်ငှ့်အလုပပ်တိရ်ကအ်ကဥ်ပေဒ (၁၉၅၁) 

၂၄။ အနည်းဆုံးအခေကးေငဥွပေဒ (၂၀၁၃) 

၂၅။ အခေကးေငေွပးေချေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

၂၆။ လူမဖလုံူေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

၂၇။ ြမနမ်ာိုငင်အံငဂ်ျငန်ယီာေကာငစ်ဦပေဒ 

၂၈။ ေမာေ်တာယ်ာ်ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

၂၉။ ေြမလွတ၊် ေြမလပ်ငှ့်ေြမိုငး်များ စမီခံန်ခွဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

၃၀။ ဓာတပုစည်းငှ့် ဆကစ်ပပ်စည်းများ အ�ရာယ်မ ှ တားဆီးကာကယ်ွေရး ဥပေဒ 

(၂၀၁၃)  

၃၁။ သဘာဝေဘးအ�ရာယ်ဆုိငရ်ာစမီခံန်ခွဲမဥပေဒ (၂၀၁၃) 

၃၂။ ရနက်နု်မိေတာစ်ည်ပငသ်ာယာေရးဥပေဒ (၂၀၁၈) 

၃၃။ ိုငင်ြံခားသားရငး်ှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၂) 
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၃၄။ ေရအရငး်အြမစ်ငှ့်ြမစေ်ချာငး်များထိနး်သိမး်ေရးဥပေဒ (၂၀၀၆) 

၃၅။ ကနုသွ်ယ်ခနွဥ်ပေဒ (၁၉၉၀) 

၃၆။ ပိုကနုသွ်ငး်ကနုဥ်ပေဒ (၂၀၁၂) 

၃၇။ လပစ်စဥ်ပေဒ (၂၀၁၄) 

၃၈။ ဘွိငလ်ာဥပေဒ (၂၀၁၅) 

၃၉။ ဘွိငလ်ာဥပေဒဆုိငရ်ာ လုပထုံ်းလုပန်ည်းများ (၂၀၁၆) 

၄၀။ ဘာဆယ်ကနွဗ်ငး်ရငှး် (ေဘးအ�ရာယ်ြဖစေ်စိုငေ်သာ စနွ်ပစပ်စည်းများ ိုငင် ံ

ြဖတ်ေကျာ်ေရာက်ရှိမ ထိန်းချပ်ေရးဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာ သေဘာတူညီချက်၊ 

၆-၄-၂၀၁၅) 

 စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှအ်ေနြဖင့် လုပင်နး်ငှ့်ပတသ်က၍် အထကပ်ါ သကဆုိ်ငရ်ာကများ 

အလုိက် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပထုံ်းလုပန်ည်းများ၊ လမး်နခ်ျကမ်ျား စသည့် ြပဌာနး် 

သတမ်တှခ်ျကမ်ျား အပါအဝင ် အခါအားေလျာစ်ာွထုတြ်ပနသ်ည့် အမနိ်၊ န်ကားချက၊် 

ေဒသဆုိငရ်ာအမနိ်၊ န်ကားချကမ်ျား၊ ြမနမ်ာိုငင်မံ ှ ပါဝင ် လကမ်တှေ်ရးထုိးထားသည့် 

အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ ကနွဗ်ငး်ရငှး်များ၊ စာချပမ်ျား ငှ့် သေဘာတညီူချကမ်ျားအားလည်း 

ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်မရှိေစဘ ဲလုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဆုိငရ်ာ လမး်နသ်တမ်တှခ်ျကမ်ျား 

စမီကံနိး်ငှ့်ပတသ်က၍် အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) 

လမး်နခ်ျက ် (၂၀၁၅) ၏ လုပင်နး်ကအလုိကလ်မး်နခ်ျက ် အပိုဒ ် ၂.၃.၇.၁ 

အေြခခသံတအရည်ကျိြခငး်ငှ့်သန်စငြ်ခငး်လုပင်နး် (Base Metal Smelting and Refining) 

အတကွ ်လမး်နခ်ျကအ်ား လုိကန်�သွားပါမည်။  

 

စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်၏ ကတကိဝတမ်ျား 

စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်အေနြဖင့် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားငှ့်စပလ်ျ်း၍ 

မနှက်နစ်ာွ ေဆာငရ်�ကေ်ကာငး် ကတကိဝတြ်ပပါသည်− 

(က) ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာသည် တကိျခိုငမ်ာ၍ ြပည့်စံု 

ပါသည်။ 
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(ခ) ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး် လုပထုံ်းလုပန်ည်း အပါအဝင ် သကဆုိ်ငရ်ာ 

ဥပေဒများကိုတကိျစာွလုိကန်�၍ ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာ 

ကို ေရးဆဲွထားပါသည်။ 

(ဂ) စမီကံနိး်သည် ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာပါ ကတကိဝတ၊် 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် ေလာ့ချေရးလုပင်နး်များ ငှ့် အစအီစ်များကို 

အြပည့်အဝအစ်အမ ဲလုိကန်�ေဆာငရ်�ကမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။ 

(ဃ) လုပင်နး်လည်ပတ ် ေဆာငရ်�ကေ်နသည့်ကာလအတငွး် အတည်ြပထားသည့် 

IEE အစရီငခ်စံာအား တိုးတကေ်နသည့် နည်းပညာများ၊ စနစမ်ျားငှ့် လုပင်နး် 

လုိအပခ်ျကအ်ေပမတူည်၍ ပိုမိုေကာငး်မနွသ်ည့် IEE အစရီငခ်စံာ ြဖစေ်စရန ်

အတကွ ် ြပငဆ်ငြ်ဖည့်စကွရ်န်န်ကားချကရ်ှိလာပါက လုိကန်�ေဆာငရ်�က ်

သွားပါမည်။ 

(င) စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှအ်ေနြဖင့် ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာအား 

ြပငဆ်ငြ်ဖည့်စကွ ် လုိပါက တငြ်ပအတည်ြပချကရ်ယူ၍ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရ်�က ်

သွားပါမည်။ 

(စ) စမီကံနိး်လုပင်နး်များပးီစးီ၍ စမီကံနိး်လုပင်နး်ပတိသိ်မး်ချနိတ်ငွ ် လူမဝနး်ကျင ်

အား ထိခိုကမ်အနည်းဆုံးြဖစေ်စရန ်ေဆာငရ်�ကမ်ည်ြဖစ်ပးီ၊ ထိခိုကမ်များရှိလာ 

ပါက ထိခိုကမ်အနည်းဆုံးြဖစေ်စရန ် အစအီမမံျားချမတှ ် ေဆာငရ်�ကသွ်ား 

ပါမည်။ 

 

တတယိအဖွဲအစည်း၏ ကတကိဝတမ်ျား 

အစရီငခ်စံာေရးဆဲွသည့် တတယိအဖွဲအစည်းအေနြဖင့် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားအား 

ကတကိဝတြ်ပပါသည် - 

 (က) ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် (IEE) အစရီငခ်စံာသည် တကိျမငှ့် ြပည့်စံုမ 

ရှိပါသည်။ 

 (ခ) ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး်ကို ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ 

လုပ်ထုံးလုပန်ည်းအပါအဝင ်သကဆုိ်ငရ်ာဥပေဒများငှ့်အညီေရးဆဲွထားပါသည်။ 

 (ဂ) ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် ဆနး်စစြ်ခငး်ြပလုပရ်န ် လုပင်နး်တာဝနမ်ျားငှ့်အညီ 

တကိျစာွ လုိကန်�ြပစထုားပါသည်။ 
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စမီကံနိး်အေကာငး်အရာေဖာြ်ပချက်ငှ့် အြခားနည်းေရ�းချယ်ြခငး် 

 စမီကံနိး်အေနြဖင့် အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တကနု်ကမး်များအား အရည်ကိ၍ ဘေလာကတ်ံုး 

ကနု်ကမး်များ အြဖစထု်တလု်ပသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုတလု်ပရ်ာတငွလုိ်အပမ်ည့် ကနု်ကမး် 

ြဖစသ်ည့် အသုံးမြပေတာသ့ည့် အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိးအား ြပည်တငွး်ရှိ 

ြပနလ်ည်ေရာငး်ချ သူများထံမ ှဝယ်ယူရရှိမည်ြဖစပ်ါသည်။ စမီကံနိး်ဆုိငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား 

အား ေအာကပ်ါအတိုငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်-  

စမီကံနိး်ဆုိငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား 

စ် အေကာငး်အရာ ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

၁။ စမီကံနိး် ေဆာငရ်�က ်

သည့် ကမုဏ ီ

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY 

LIMITED 

၂။ စမီကံနိး်အမျိးအစား အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပ်ငန်းစီမံကိန်း 

(အလူမနီယံီ၊ သွပ်သတ အရည်ကိ၍ ဘေလာကတ်ံုးများ 

ထုတလု်ပြ်ခငး်) 

၃။ စမီကံနိး်တည်ေနရာ/ 

အကျယ်အဝနး် 

ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ 

ရ�ာသာကးီ (အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ်အမတှ ်

(၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ် (၁၁၃/က) (GPS 

Point:  16°53'0.68"N,  96°15'3.68"E) 

ေြမဧရယိာ (ေပ ၅၀ x ေပ ၉၀)  

၄။ အလုပသ်မားဦးေရ (၁၆) ဦး 

၅။ ကနုေ်ချာထုတလု်ပမ် တစရ်ကလ်င ်(၀.၃၈၆) တန်နး်ြဖင့် တစ်စှလ်င ်

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တဘေလာကတ်ံုး (၁၂၀) တနခ်န် 

၆။ လိပစ်ာ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ 

ရ�ာသာကးီ (အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ်

အမတှ ်(၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ်(၁၁၃/က) 

၇။ ဆကသွ်ယ်ရန ် ေဒသီတာဝငး်၊ ဖနုး် ၀၉၂၆၀၀၄၇၂၂၄ 
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 စမီကံနိး် အေရှဘကက်ပလ်ျကတ်ငွ ် ဒနအုိ်းစက၊် အေန�ကဘ်က ် ကပလ်ျကတ်ငွ ်

ေပါငမ်နု်စက်ံု၊ ေတာငဘ်ကတ်ငွ ် ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်ြခားလျက ် ဂုိေဒါင ် အေဆာကအ်ဦ၊ 

ေြမာကဘ်ကတ်ငွ ်သစစ်ကတ်ို တည်ရှိပါသည်။ 

စမီကံနိး်အား ၂၀၂၀ ခုစှ ် ဒဇီငဘ်ာလတငွ ် စတငေ်ဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပးီ၊ ပံုမနှသ်ကတ်မး်တိုး 

ေဆာငရ်�က၍် ခငွ့်ြပချကမ်ျားရယူပးီ ေရရည်ှေဆာငရ်�ကသွ်ားရန ် ရည်ရ�ယ်ပါသည်။  

ခငွ့်ြပချကမ်ျားရရှိသ၍ ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစ်ပးီ ေယဘယုျအားြဖင့် စှ ်(၃၀) ခန် 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ စမီကံနိး်ပတိသိ်မး်ြခငး် ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားအား (၃) လမှ (၆) 

လ အတငွး် အပးီအစးီေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ စမီကံနိး်လုပင်နး်အား ေြမအကျယ် 

အဝနး် (ေပ ၅၀ x ေပ ၉၀) ၌ ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိ ပါသည်။ 

အဓကိအေဆာကအ်ဦများတည်ေဆာကထ်ားမ 

စ် အကျယ်အဝနး် အေရအတကွ ်

၁ (ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀) အကျယ်ရှိ သွပမ်ိုး၊ သွပက်ာ၊ ကနွက်ရခိငး် 

Steel Structure အေဆာကအ်ဦ 

၁ လုံး 

၂ (ေပ ၂၀ x ေပ ၁၂) ေပခန်ရှိ Modular ံုးအေဆာကအ်ဦ ၁ လုံး 

၃ (ေပ ၁၂ x ေပ ၄၀) ေပခန်ရှိ RC ဝနထ်မး်ေနအေဆာကအ်ဦ ၁ လုံး 

၄ (ေပ ၁၂ x ေပ ၆) ေပခန်ရှိ သံတိုငသံ်ြပားကာ စတိုအေဆာကအ်ဦ ၁ လုံး 

ထုတလု်ပရ်ာတငွလုိ်အပမ်ည့် ကနု်ကမး်ြဖစသ်ည့် အသုံးမြပေတာသ့ည့် အလူမနီယံီ၊ 

သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိးအား ြပည်တငွး်ရှိ ြပနလ်ည်ေရာငး်ချ သူများထံမ ှဝယ်ယူသွားမည် 

ြဖစ်ပးီ၊ တစ်စှလ်င ်(၂၄၅၀) တနခ်န် လုိအပမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။  

 

ထုတလု်ပမ်လုပင်နး်စ်အဆင့်ဆင့် / လုပင်နး်ေဆာငရ်�ကမ်နည်းလမး်ငှ့် နည်းပညာများ  

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်၏ ထုတလု်ပေ်ရးလုပင်နး်စ်အလုိက ်

ေဆာငရ်�ကရ်သည့်အဆင့်များမာှ ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအတိုငး် ြဖစပ်ါသည် - 



 ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
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ကနု်ကမး်မ ှကနုေ်ချာရရှိရန ်ေဆာငရ်�ကပ်ံုအဆင့်ဆင့် 

 

အဆင့် (၁) ကနု်ကမး်ပစည်းများရရှိြခငး် ငှ့် သုိေလှာငြ်ခငး် 

 ြပည်တငွး်မ ှ အေရာကပ်ိုစနစြ်ဖင့်မာှယူထားသည့် ကနု်ကမး်ပစည်းများြဖစသ်ည့် 

အလူမနီယီမ၊် သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိးအား ကနု်ကမး်ထားရှိရာေနရာ၌ ထားရှိပါသည်။ 

  

ကနု်ကမး်ပစည်းများ ကနု်ကမး်ပစည်းများ 

 

  

ကနု်ကမး်ပစည်းများရရှိြခငး် ငှ့် သုိေလှာငြ်ခငး်

အရည်ကျိြခငး်

ပံုစခံကွအ်တငွး် ထည့်သွငး်အေအးခြံခငး်

ထုပပ်ိုးြခငး်
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အဆင့် (၂) အရည်ကျိြခငး် 

 အလူမနီယီမ၊် သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိးအား အပခူျနိ ် (၈၀၀) ဒဂီရ ီ စတီဂီရတိရ်ှိ 

ဆီအေရာ (ဒဇီယ်ဆီ၊ ဓါတဆီ်၊ တာယာဆီ) အသုံးြပ မးီြပငး်ဖိုများအတငွး်ထည့်သွငး်၍ အရည် 

ကျိြခငး် ေဆာငရ်�ကပ်ါသည်။  

  

မးီြပငး်ဖို အလူမနီယီမ၊် သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိး 

အား မးီြပငး်ဖိုအတငွး်ထည့်၍ အရည်ကျိြခငး် 

အဆင့် (၃) ပံုစခံကွတ်ငွး်ထည့်သွငး်၍အေအးခြံခငး် 

 အလူမနီယီမ၊် သွပသ်တအပိုငး်အစများ အရည်ေဖျာ်ပးီေန�က ် ရရှိလာသည့် 

သတရည်များအား ပံုစခံကွတ်ငွထ်ည့်သွငး်အေအးခြံခငး် ေဆာငရ်�ကပ်ါသည်။ 

  
သတရည်များအား ပံုစခံကွတ်ငွထ်ည့်သွငး်အေအးခြံခငး် 

အဆင့် (၄) ထုပပ်ိုးြခငး် 

အေအးခံပးီေန�ကရ်ရှိလာသည့် သတဘေလာကတ်ံုးများအား စနစတ်ကျ စတီနး်၍ 

ထုပပ်ိုးြခငး်ေဆာငရ်�က်ပးီေန�က ် ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်စ်အဆင့်ဆင့်ပးီဆုံး၍ ေဈးကကွသုိ် 

ေရာင်းချပါသည်။ 
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သတဘေလာကတ်ံုးများအား စနစတ်ကျထုပပ်ိုးြခငး် 

 

ံုးသုံးငှ့်လုပင်နး်သုံးပစည်းကရိယိာစာရင်း 

 လုပင်နး်အတကွ ် လုိအပေ်သာ ံုးလုပင်နး်သုံးပစည်းများမာှ စားပွဲ၊ ကလုားထုိင၊် 

ကနွြ်ပတာ၊ ပရငတ်ာ၊ လုံ�ခံေရးကငမ်ရာ စသည် တိုြဖစ်ပးီ ထုတလု်ပေ်ရးလုပင်နး်သုံး 

စကပ်စည်းများအား ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအတိုငး် ေဖာြ်ပအပ်ပါသည်- 

ံုးသုံးငှ့်လုပင်နး်သုံးပစည်းကရိယိာစာရငး် 

စ် အမျိးအမည် အေရအတကွ ်(Unit) 

၁ မးီစက ် ၁ 

၂ ေလမတစ်က ် ၃ 

၃ မးီြပငး်ဖို ၆ 

၄ Forklift ၁ 

  

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်အား စစုေုပါငး် ဝနထ်မး် (၁၆) ဦးခန်ြဖင့် 

ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်။ လုပင်နး်အား ပျမး်မတစ်စှအ်လုပဖ်ငွ့်ရက ် (၃၁၀) ရကခ်န် 

လည်ပတ ်ေဆာငရ်�က ်သွားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 
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ထုတက်နုအ်မျိးအစား ငှ့် အြခားထွကက်နုအ်မျိးအစား 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် အေနြဖင့် တစရ်ကလ်င ် (၀.၃၈၆) 

တန်နး်ြဖင့် တစ်စှလ်င ် အလူမနီီယံ၊ သွပသ်တဘေလာကတ်ံုး (၁၂၀) တနခ်န် ထုတလု်ပ ်

သွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ စမီကံနိး် ၏ ထုတလု်ပမ်လုပင်နး်စ်၌ ကနု်ကမး် (၁၀၀) ကလုိီဂရမ ်

သုံးစွဲထုတလု်ပပ်ါက ကနုေ်ချာ(၇၅)ကလုိီဂရမခ်န်ရရှိပးီ၊ သီးြခားထွကက်နုမ်ျားအြဖစ ် ေချာေ်ချး 

(၂၀) ကလုိီဂရမေ်ကျာ ်ထွကရ်ှိပါသည်။ အဆုိပါ ေချာေ်ချးများအား တစလ်တစ်ကမိ/်စှ်ကမိခ်န် 

ြပငပ်သုိ ြပနလ်ည် ေရာငး်ချပါသည်။ 

 

စှစ််ေရလုိအပခ်ျက်ငှ့် ေရရရှိမအရငး်အြမစ ်

စမီကံနိး်သည် အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး် လုပင်နး် ြဖစသ်ည့်အတကွ ်

ထုတလု်ပမ်လုပင်နး်စ်များတငွ ် ေရသုံးစွဲြခငး်မရှိပါ။ စမီကံနိး်၏ ေနစ်ေရသုံးစွဲမ ပမာဏ 

စစုေုပါငး် (၃၀၀) ဂါလံခန်ြဖစပ်ါသည်။ 

စမီကံနိး်မ ှ ထုတယူ်ရရှိသည့် ေြမေအာကေ်ရအရည်အေသွးသိရှိိုငရ်နအ်တကွ ် (၄-၁၂-

၂၀၂၁) ရကေ်နတငွ ်GPS Point (16°53'0.20"N, 96°15'3.88"E) မ ှေရနမနူ�ရယူခဲ့ပးီ၊ ISO Tech 

Laboratory တငွ ်စမး်သပစ်စေ်ဆးခဲ့ပါသည်။ 

ေြမေအာကေ်ရ ဓာတခ်ွဲစမး်သပခ်ျကရ်လဒမ်ျားအား ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ (World 

Health Organization-WHO)၏ ေသာကသုံ်းေရလမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့်ိငး်ယှ်ကည့်ရာ Iron 

တနဖ်ိုးသည် WHO လမး်နခ်ျကထ်က ် အနည်းငယ်ေကျာလွ်နေ်နေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

ေြမေအာကေ်ရ ဓါတခ်ွဲရလဒမ်ျားအား WHO လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့် ေအာကပ်ါအတိုငး် 

ိငး်ယှ်ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်- 

ေြမေအာကေ်ရ ဓါတခ်ွဲစမး်သပခ်ျကအ်ေြဖ 

Parameter Unit 
WHO Drinking Water 

guideline value 

ေြမေအာက ်

ေရ 
မတှခ်ျက ်

pH S.U.C 6.5-8.5 7.6 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Colour (True) TCU 15 Nil လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Turbidity NTU 5 5 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 
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Total Hardness mg/l 500 42 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Iron mg/l 0.3 0.37 လမး်နခ်ျကေ်ကျာလွ်န ်

Chloride (as CL) mg/l 250 114 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Sulphate as 

(SO4) 
mg/l 500 28 

လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Total Solid mg/l 1500 267 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Total Dissolved 

Solid 
mg/l 1000 255 

လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Maganese mg/l 0.05 Nil လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

 

စမွး်အငလုိ်အပခ်ျက်ငှ့် သုံးစွဲမပမာဏ 

 လပစ်စဓ်ါတအ်ားြဖန်ြဖးေရးဌာန၏ လပစ်စမ်းီအသုံးြပခငွ့်ရရှိထားပးီ၊ လပစ်စ ်

ဓာတအ်ား သုံးစွဲမ အေနြဖင့် တစလ်လင ် ယူနစ် (၁,၀၀၀) ခန်သုံးစွဲလျကရ်ှိပါသည်။ 

လပစ်စမ်းီြပတေ်တာကခ်ျနိတ်ငွ ်သုံးစွဲိုငရ်န ်ဒဇီယ်ဆီသုံးမးီစက ်(၁) လုံး ထားရှိပါသည်။  

 

စနွပ်စပ်စည်းထွကရ်ှိမ ငှ့် စနွထု်တမ်ည့်လုပင်နး်စ် 

 စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကရ်ာမ ှ တစေ်နလင် စနွ်ပစပ်စည်းစစုေုပါငး် (၁၀၀) ကလုိီဂရမခ်န် 

ထွကရ်ှိမည်ြဖစ်ပးီ၊ စနွ်ပစပ်စည်းထွကရ်ှိမ ငှ့် စနွ်ပစမ်ည့်လုပင်နး်စ် တိုအား ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ 

ဇယားများြဖင့် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်- 

စနွ်ပစပ်စည်းထွကရ်ှိမအေြခအေနြပဇယား 

လုပင်နး်စ် / ရငး်ြမစ ် ထွကရ်ှိသည့် စနွ်ပစပ်စည်း စနွ်ပစမ်ပံုစ ံ

ထုတပ်ိုးကနုမ်ျားမ ှ

ထွကရ်ှိြခငး် 

စက၊ သစသ်ား၊ 

ပလပစ်တစ၊် ပနီအိံတ၊် သံ 

စသည် 

ခွဲြခားစနွ်ပစေ်စပးီ ြပနလ်ည် 

သုံးစွဲမည့်သူများထံ ေရာငး်ချြခငး်၊ 

ြပနလ်ည်ြပြပင ်သုံးစွဲြခငး် 
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ဝနထ်မး်များ 

စားေသာကြ်ခငး် 
စနွ်ပစအ်စားအစာများ 

တရိစိ�ာနအ်စာအြဖစ ်သုံးစွဲသူများထံ 

ေပးေဝြခငး် (ဥပမာ-ဝကစ်ာအြဖစ်) 

ံုးလုပင်နး် 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

အေထွေထွ 

စနွ်ပစပ်စည်းများ 

အမိကက်နတ်ငွစ်ေုဆာငး်ထားပးီ 

YCDC ငှ့်ဆကသွ်ယ်၍ စနွ်ပစြ်ခငး် 

 

အဓကိစနွထု်တအ်ခိုးအေငွ၊ အမနအ်မျိးအစားငှ့် စမီခံနခ်ွဲမစနစ ်

စမီကံနိး်၏ အရည်ကျိြခငး်လုပင်နး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်မ ှ အမနအ်မား၊ ဓာတေ်ငွများငှ့် 

ြဒပေ်ပါငး်များ ထုတလု်ပ်ိုငသ်ြဖင့် ြပငပ်ေလထုအရည် အေသွးအေပ သကေ်ရာကမ်အား 

သိရှိိုငရ်နအ်တကွ ်(၁၈-၉-၂၀၂၁) ရကေ်န (၀၉၀၀) န�ရမီ ှ(၁၉-၉-၂၀၂၁) ရကေ်န (၀၉၀၀) န�ရီ 

အထိစက်ံုဝငး်အတငွး် GPS Point: (16°53'0.48"N, 96°15'3.85"E) ၌ HAZ-SCANNERTM 

Model-EPAS ြဖင့် (၂၄) န�ရ ီ ေလထုအရည် အေသွးေစာင့်ကည့်တိုငး်တာမေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ 

ပါသည်။  

ေလအရည်အေသွးတိုငး်တာမရလဒမ်ျား 

စ် 
တိုငး်တာသည့် 

အမျိးအစား 

တိုငး်တာမ 

ရလဒ် (၂၄ န�ရ ီ

ပျမး်မ) 

EQEG 

သတမ်တှခ်ျက ်
မတှခ်ျက ်

၁ ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ ်(NO2) 

၃၉.၅ (µg/m3) ၄၀ (µg/m3)  

(၂၄ န�ရပီျမး်မ) 

လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၂ ဆာလ်ဖာဒိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ ်(SO2) 

၁၈.၃၄ 

(µg/m3) 

၂၀ (µg/m3)  

(၂၄ န�ရပီျမး်မ) 

လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၃ ကာဗနွမ်ို 

ေန�ကဆုိ်ဒ ်(CO) 

၃၆၇ (ppb) - လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၄ ကာဗနွဒ်ိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ ်(CO2) 

၄၄၂ (ppm) - လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၅ PM10 ၃၁ (ppm) ၅၀ (၂၄ န�ရပီျမး်မ) လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 
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၆ PM2.5 ၁၈.၀၀ (ppm) ၂၅ (၂၄ န�ရပီျမး်မ) လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၇ VOCs ၁ (mg/Nm3) - လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

 

စနွပ်စေ်ရထွကရ်ှိမပမာဏငှ့် စမီခံနခ်ွဲမစနစ ်

ဝနထ်မး်များစနွ်ပစသ်ည့် မလိာအညစ ် အေကးများအား မလိာကန ် အတငွး်သုိစးီဆငး် 

ေစပးီ၊ ကနြ်ပည့်ပါက ရနက်နု်မိေတာစ်ည်ပင ်သာယာေရးေကာမ်တ ီ(YCDC) ငှ့်ဆကသွ်ယ်၍ 

စနွ်ပစသ်ည့်စနစအ်ား လုိကန်�ကျင့်သုံး သွားမည်ြဖစပ်ါသည်။ သုံးစွဲပးီထွကရ်ှိလာသည့် ေရများ 

အား ပနး်ပငေ်ရေလာငး်ြခငး်၊ ေရြဖနး်ြခငး် ငှ့် စည်ပငေ်ရေြမာငး်စနစအ်တငွး် စနွ်ပစြ်ခငး် 

နည်းလမး်များအား ေဆာငရ်�ကေ်ကာငး် ေတွရှိရ ပါသည်။ စမီကံနိး်မ ှ စနွ်ပစေ်ရ စနွ်ထုတမ် 

ပမာဏ တစေ်နလင် (၂၀၀) ဂါလံခန် ြဖစပ်ါသည်။ 

ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်စ်များတငွ ် ေရသုံးစွဲြခငး်မရှိေသာလ်ည်း ဝနထ်မး်များ သုံးစွဲပးီ 

စနွ်ပစသ်ည့် စနွ်ပစေ်ရအရည်အေသွးသိရှိိုငရ်န ်စနွ်ပစေ်ရနမနူ�အား (၄-၁၂-၂၀၂၁) ရကေ်နတငွ ်

GPS Point (16°53'0.14"N, 96°15'3.87"E) မ ှေရနမနူ�ရယူခဲ့ပးီ၊ ISO Tech Laboratory တငွ ်

စမး်သပစ်စေ်ဆးခဲ့ပါသည်။ ရလာဒမ်ျားအရ လမး်နခ်ျကအ်တငွး်ရှိေကာငး် ေအာကပ်ါအတိုငး် 

ိငး်ယှ်ေတွရှိရပါသည်- 

စနွပ်စေ်ရဓါတခ်ွဲစမး်သပခ်ျကအ်ေြဖ 

Parameter Unit 
EQEG 

လမး်နခ်ျက ်
ရလဒ် မတှခ်ျက ်

pH S.U.C 6.5-8.5 7.5 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Biological Oxygen 

Demand 

mg/l 22 48 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Chemical Oxygen Demand mg/l 64 96 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Turbidity NTU - 30 - 

Total Hardness mg/l - 54 - 

Iron mg/l - 0.6 - 
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Chloride (as CL) mg/l - 100 - 

Sodium Chloride (as CL) mg/l - 165 - 

Sulphate mg/l - 32 - 

Total Solid mg/l - 342 - 

Total Suspended Solid mg/l - 52 - 

Total Dissolved Solid mg/l - 290 - 

Manganese mg/l - 0.2 - 

Temperature mg/l - 25.0 - 

Lead (as Pb) mg/l - Nil - 

Nitrate (N.NO3) mg/l - 0.5 - 

Ammonia Nitrogen (NH3) mg/l - 1.92 - 

Ammonium Nitrogen 

(NH4) 

mg/l - 2.03 - 

Dissolved Oxygen mg/l - 4.8 - 

Zinc mg/l - Nil - 

Copper mg/l - 1.2 - 

 

ေဘးအ�ရာယ်ရှိစနွ်ပစပ်စည်းအမျိးအစားအလုိက ်ထွကရ်ှိမပမာဏငှ့်စမီခံန်ခွဲမစနစ ်

စမီကံနိး်၏ ထုတလု်ပေ်ရးလုပင်နး်စ်များမ ှ ေဘးအ�ရာယ်ရှိစနွ်ပစပ်စည်းများ 

ထွကရ်ှိြခငး်မရှိပါ။  
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အနထွံကရ်ှိမအေြခအေန 

 ပတဝ်နး်ကျငစ်က်ံုများ ငှ့် စက်ံုအနးီြဖတသ်နး်သွားလာသူများသုိ ေမးြမနး်ချကမ်ျား 

အရ စက်ံုအနးီပတဝ်နး်ကျင၌် စက်ံုမထွှကရ်ှိသည့် ြပငး်ထနဆုိ်းရ�ားသည့် စစုည်းငှ့်ပျံလွင့် 

အနံအသကမ်ျား အဆကမ်ြပတထွ်ကေ်ပပျံလွင့်ြခငး်မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။  

 

ဆူညံသံငှ့် တနုခ်ါမအေြခအေန 

စက်ံုတငွး် ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်စ်အဆင့်ဆင့် ေဆာငရ်�ကမ်များေကာင့် ဆူညံသံငှ့် 

တနုခ်ါမများသည် သိသာထငရ်ာှးြခငး်မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ ဝနထ်မး်များ လုပင်နး် 

ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိသည့် လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် အသံဆူညံမ ရှိ/မရှိ အား အသံတိုငး်တာ 

စစေ်ဆးစက် (Sound Level Meter) ြဖင့် သိရှိိုငရ်န ် (၄-၁၂-၂၀၂၁) ရကေ်န နနံက ် (၀၉၀၀) 

န�ရမီ ှ (၀၅၀၀) န�ရအီတငွး် GPS Point (16°53'0.63"N, 96°15'3.90"E) ၌ တိုငး်တာမများ 

ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ရာ ပျမး်မအားြဖင့် EQEG သတမ်တှခ်ျက ် ၇၀ (dBA) ထက ် ေကျာလွ်နြ်ခငး်မရှိ 

ေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

 

အြခားေဆာငရ်�က်ိုငေ်သာ နည်းလမး်များ 

အကိတည်ေဆာကြ်ခငး်၊ တည်ေဆာကြ်ခငး်၊ လုပင်နး်လည်ပတေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

ရပဆုိ်ငး်ြခငး်၊ ပတိသိ်မး်ြခငး်ငှ့် ပတိသိ်မး်ပးီကာလ စသည့် စမီကံနိး်လုပင်နး်အဆင့်တစခ်ခုျငး်စ ီ

အလုိက် လကရ်ှိေနရာအား ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးငှ့် လူမစးီပာွးဆုိငရ်ာ ေထာင့်များမ ှ

ချနိထုိ်းတကွဆ်၍ ပိုမိုေကာငး်မနွသ်ည့်အတကွ ် ေရ�းချယ်ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ လကရ်ှိေရ�းချယ် 

ထားေသာနည်းလမး် ငှ့် အြခားေဆာငရ်�က်ိုငေ်သာ နည်းလမး်များမာှ ေအာကပ်ါအတိုငး် 

ြဖစပ်ါသည်− 

လကရ်ှိေရ�းချယ်ထားေသာနည်းလမး်ငှ့်အြခားေဆာငရ်�က်ိုငေ်သာနည်းလမး်များ 

စ် ေဆာငရ်�ကခ်ျက ် ေရ�းချယ်ထားသည့်နည်းလမး် 
အြခားေဆာငရ်�က်ိုငသ်ည့် 

နည်းလမး် 

၁ အကိ 

တည်ေဆာကြ်ခငး် 

လကရ်ှိေနရာြဖစသ်ည့် စကမ်ဇုန ်

အတငွး်တငွ ်တည်ေဆာကရ်န ်

ေြမရငှး်လငး်ြခငး်ငှ့် ပတဝ်နး် 

စကမ်ဇုနြ်ပငပ် အြခားေနရာ 

တငွ ်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကရ်န ်

ေရ�းချယ်ြခငး် ငှ့် စမွး်အင ်
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ကျင ်ငှ့် လုိကေ်လျာညီေထွ 

ြဖစ်ပးီ စမွး်အငသုံ်းစွဲမ သကသ်ာ 

ေစမည့် ဒဇုိီငး်ေရ�းချယ်ြခငး် 

သုံးစွဲမ ေလာခ့ျိုငြ်ခငး် 

မရှိသည့်အြခား ဒဇုိီငး်များ 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

၂ တည်ေဆာကြ်ခငး် ကာလတိုအတငွး် ပတဝ်နး်ကျင ်

မထိခိုကေ်စဘ၊ဲ အရည်အေသွးမ ီ

ေဆာကလု်ပေ်ရးပစည်းများြဖင့် 

ေဘးအ�ရာယ်မရှိေစဘ ဲ

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

ေဆာကလု်ပေ်ရးပစည်း 

အရည်အေသွးအား ချင့်ချနိ ်

စ်းစားြခငး်ငှ့် ေဘးအ�ရာယ် 

ရှိမအား အေလး မထားဘဲ 

တည်ေဆာကြ်ခငး် 

၃ လည်ပတြ်ခငး် ေရရည်ှဖွံဖိးတိုးတကေ်စိုငမ်ည့် 

ိုငင်တံကာကျင့်သုံးသည့် 

နည်းလမး်များြဖင့် ပတဝ်နး်ကျင ်

ထိနး်သိမး်၍ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကေ်စိုငမ်ည့် 

အြပအမမူျားအား ထည့်သွငး် 

စ်းစားြခငး်မရှိသည့် 

လုပင်နး်ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျား 

၄ ဖျကသိ်မး်ြခငး် ကာလတိုအတငွး် ဥပေဒငှ့်အညီ 

လူမပတဝ်နး်ကျင ်ထိခိုက ်

နစန်�ေစြခငး် မရှိေစဘ ဲ

ဖျကသိ်မး်ြခငး် 

တုတ်ရကဖ်ျကသိ်မး်ြခငး်/ 

ဥပေဒ၊ စည်းမျ်း 

သတမ်တှခ်ျက ်များငှ့် 

မညီွတသ်ည့် ဖျကသိ်မး်ြခငး် 

 

အနးီပတဝ်နး်ကျငအ်ေကာငး်အရာများ ေဖာြ်ပချက ်

စမီကံနိး် အေရှဘကက်ပလ်ျကတ်ငွ ် ဒနအုိ်းစက၊် အေန�ကဘ်က ် ကပလ်ျကတ်ငွ ်

ေပါငမ်နု်စက်ံု၊ ေတာငဘ်ကတ်ငွ ်ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး် ြခားလျက ်ဂုိေဒါင ်အေဆာကအ်ဦ၊ 

ေြမာကဘ်ကတ်ငွ ်သစစ်ကတ်ို တည်ရှိပါသည်။ စမီကံနိး်ငှ့်အနးီဆုံးလူေန ရပက်ကွသ်ည် (၅၇) 

ရပက်ကွြ်ဖစ်ပးီ စမီကံနိး်မ ှ(၂၀၀) မတီာခန်အကာွတငွ ်တည်ရှိပါသည်။  

နယ်ပယ်အတိုငး်အတာသတမ်တှရ်န ် ကန်သတရ်ာတငွ ် စမီကံနိး်အတငွး်ငှ့် အနးီ 

ပတဝ်နး်ကျငြ်ဖစသ်ည့် စမီကံနိး်ဗဟုိမ ှ မတီာ (၂၀၀) ခန်အတငွး် ဆနး်စစြ်ခငး် ေဆာငရ်�ကရ်န ်

သတမ်တှခ်ဲ့ပါသည်။  
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စမီကံနိး်ဗဟုိမ ှမတီာ (၂၀၀) ခန်အတငွး် ေလ့လာဆနး်စစရ်န ်သတမ်တှထ်ားြခငး်ြပပံု 

 

စမီကံနိး်တည်ရှိရာ မိနယ်၏ ေဒသဆုိငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား  

စမီကံနိး်တည်ရှိရာ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်သည် ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ရနက်နုအ်ေရှပိုငး်ခိုငတ်ငွပ်ါဝင၍် ပငလ်ယ်ေရမျက်�ှြပငအ်ထက ် ပျမး်မအြမင့် (၁၄.၄) ေပ 

ရှိကာ၊ မိနယ်ဧရယိာစတရုနး်မိုင ် (၃၀.၅၄) မိုငက်ျယ်ဝနး်ပါသည်။ မိနယ်၏ အေရှဘကတ်ငွ ်

ဒဂုံမိသစ ် (ဆိပက်မး်) မိနယ်၊ ေတာငဘ်ကတ်ငွ ် သာေကတမိနယ်၊ အေန�ကဘ်ကတ်ငွ ်

ဒဂုံမိသစ ် (ေြမာကပ်ိုငး်/အေရှပိုငး်) မိနယ်၊ ေြမာကဘ်ကတ်ငွ ် လှည်းကးူမိနယ်တိုငှ့် 

နယ်နမိတိထိ်စပလ်ျကတ်ည်ရှိပါသည်။ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်သည် ေြမမျက်�ှြပင ်

ညီညာြပန်ြပး၍ ရ�ံေစးေြမြဖစပ်ါသည်။ ငမိုးရပိေ်ချာငး်၊ မအူေချာငး်၊ ေလးေထာင့်ကန ်

ေချာငး်များရှိပးီ ေရချိြဖစ၍် စိုကပ်ျိးိုင်ပးီ၊ ငမိုးရပိေ်ချာငး် ငှ့် မအူေချာငး်တိုမာှ စကေ်လှများ 

သွားလာိုငသ်ည့် ေချာငး်များြဖစပ်ါသည်။ 

စှအ်လုိကြ်ဖစေ်ပခဲ့သည့် မိုးေရချနိ်ငှ့်အပခူျနိမ်ျားအား ေအာကေ်ဖာြ်ပပါဇယားြဖင့် 

ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်− 
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စှအ်လုိကြ်ဖစေ်ပခဲ့သည့် မိုးေရချနိ်ငှ့်အပခူျနိမ်ျား 

စ် ခုစှ ်

မိုးေရချနိ ် အပခူျနိ ်

မိုးရ�ာရက ်
မိုးေရချနိ ်

(လကမ်) 

ေရွာသီ(°C) 

အြမင့်ဆုံး 

ေဆာငး်ရာသီ(°C) 

အနမိ့်ဆုံး 

၁ ၂၀၁၆ ၉၇ ၁၀၈.၁၄ ၄၁ ၁၄ 

၂ ၂၀၁၇ ၁၀၁ ၁၀၉.၂၀ ၄၂ ၁၅ 

၃ ၂၀၁၈ ၁၂၉ ၁၇၁.၉ ၄၂ ၁၅ 

၄ ၂၀၁၉ ၁၂၁ ၁၀၄.၇၁ ၄၂ ၁၉ 

 

ဒဂုံမိသစ ်(ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်အတငွး် ဗနဒ်ါပင၊် ခရာပင၊် အုနး်ှဲပင၊် သနပပ်င ်တိုအား 

သဘာဝေပါကပ်ငမ်ျားအြဖစ ် ေတွရှိိုငပ်ါသည်။ မိနယ်အတငွး် ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲထိနး်သိမး်ေရး၊ 

ထိနး်သိမး်ကာကယ်ွထားေသာ ယ်ေကျးမအေမအွစှေ်နရာငှ့် သမိုငး်ဆုိငရ်ာ 

အထငက်ရေနရာများ တည်ရှိြခငး် မရှိပါ။ 

လူမစးီပာွးေရးဖွံဖိးတိုးတကလ်ျကရ်ှိသည့် မိနယ်တစခ်ြုဖစ်ပးီ အေြခခအံေဆာကအ်ဦ 

များြဖစသ်ည့် လမး်ပနး်ဆကသွ်ယ်ေရး၊ လပစ်စမ်းီ၊ ေဆးံု၊ ေဆးခနး်၊ အေြခခပံညာ ေကျာငး်များ၊ 

စကမ်လကမ်ငှ့် စးီပာွးေရးလုပင်နး်များ၊ ဟုိတယ်ငှ့်ခရးီသွားလာေရးလုပင်နး်များ၊ ကနုစ်ည်ဒိုင ်

ငှ့်ပွဲံုများ၊ ဘဏမ်ျား စသည်ြဖင့် ဖွံဖိးလျကရ်ှိပါသည်။ 

ထငရ်ာှးသည့် ေစတ၊ီ ပထုိုးများ ငှ့် ဘနုး်ေတာ်ကးီေကျာငး်များမာှ အတလုေအာငေ်ဇလျ ံ

ေစတ၊ီ ဆုေတာငး်ြပည့်ေအာငေ်ဗာဒေိစတ၊ီ ေယာကေ်ကာေ်စတ ီ တို ြဖစ်ကပးီ၊ သမိုငး်ဝင ်

ထငရ်ာှးသည့် ေနရာများ မရှိပါ။  

 

ပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ သကေ်ရာကမ်ငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ရှိမ ဆနး်စစြ်ခငး်ငှ့် ေလျာန့ည်းေစေရး 

လုပင်နး်များ 

စမီကံနိး်၏ ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ထိခိုကမ်များကို ဆနး်စစရ်ာတငွ ်ဆုိးကျိး၏ ြပငး်ထနမ် 

(Intensity)၊ ပမာဏ (Extent) ငှ့် ကာချနိက်ာလ (Duration) တိုကို စေုပါငး်၍ ထိခိုကမ် 

နး်ကနိး်ြဖစသ်ည့် သိသာထငရ်ာှးမ (Significance) ကို ဆုံးြဖတပ်ါသည်။  
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ထိခိုကမ်တစခ်၏ု သိသာထငရ်ာှးမအား ဆနး်စစြ်ခငး် 

 
 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် လုပေ်ဆာငြ်ခငး်ေကာင့် စမီကံနိး်၏ 

ကာလအဆင့်အလုိက ် ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့်လူမေရးအေပ သကေ်ရာကမ်ကိုသိရှိိုငရ်နအ်တကွ ်

စမီကံနိး်၏အချနိက်ာလအဆင့်သုံးဆင့်ြဖင့် (တည်ေဆာကြ်ခငး်၊ လည်ပတြ်ခငး်၊ ဖျကသိ်မး်ြခငး်) 

ပိုငး်ြခားသတမ်တှ၍် ေလ့လာဆနး်စစသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ တည်ေဆာကေ်ရး လုပင်နး်များမာှ 

ပးီစးီပးီြဖစသ်ြဖင့်၊ လည်ပတြ်ခငး်ကာလငှ့် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလ တိုအတကွ် အထကေ်ဖာြ်ပပါ 

သကေ်ရာက်ိုငမ်တကွခ်ျကသ်ည့် နည်းလမး်များငှ့်အညီ ပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ သကေ်ရာက ်

ိုငမ်အေြခအေနများအား တကွခ်ျကခ်ဲ့ပါသည်။ တကွခ်ျကေ်ဖာထု်တထ်ားသည့် ြဖစ်ိုငေ်ြခ 

ရှိေသာသက ်ေရာက်ိုငမ်များအားေအာကေ်ဖာြ်ပပါဇယားများတငွေ်ဖာြ်ပထားပါသည်- 
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စမီကံနိး်လည်ပတြ်ခငး်ကာလတငွ ်ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ သကေ်ရာက်ိုငမ်များ  

စ် က လုပေ်ဆာငခ်ျက ် သကေ်ရာက်ိုငမ် ြပငး်ထနမ် ပမာဏ 
အချနိ ်

ကာလ 

သိသာ 

ထငရ်ာှးမ 

၁။ 
ေလ 

အရည်အေသွး 

• သယ်ယူပိုေဆာငရ်ာတငွ ် ေမာေ်တာယ်ာ်များ 

အသုံးြပြခငး် 

• အမနမ်ျားအမားများ၊ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ်ငှ့် ဆာလဖာဒိုင ်ေအာကဆုိ်ဒဓ်ာတေ်ငွများ ထွကရ်ှိ ိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စမီကံနိး်အတငွး် စကပ်စည်းများလည်ပတြ်ခငး်  

(ဆီအေရာသုံး မးီြပငး်ဖို အသုံးြပြခငး်၊ ဒဇီယ် 

မးီစကလ်ည်ပတြ်ခငး်) 

• အမနအ်မားများ၊ ိုကထ်ိုဂျငေ်အာကဆုိ်ဒ်ငှ့် ကာဗနွမ်ိုေန�ကဆုိ်ဒ ်

ဓာတေ်ငွများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလလတ် နမိ့်သည် 

• စမီကံနိး်အတငွး် ကမး်ြပငသ်န်ရငှး်ြခငး် • အမနအ်မားများ ပျံလွင့်ိုငြ်ခငး် နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၂။ အနံ 

• ေမာေ်တာယ်ာ်များလည်ပတ ်ေမာငး်ငှြ်ခငး် • ဓာတဆီ်၊ ဒဇီယ်ဆီအနံများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စမီကံနိး်အတငွး် စကပ်စည်းများ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် (ဆီအေရာသုံး မးီြပငး်ဖို 

အသုံးြပြခငး်၊ ဒဇီယ် မးီစက် လည်ပတြ်ခငး်) 

• စကပ်စည်းများမ ှဓာတဆီ်၊ ဒဇီယ်အနံများငှ့် မးီခိုးေငွအနံများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး်  
• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငသူ်များ၏ အိမသ်ာများငှ့် စားေသာက ်

ေဆာငမ်ျားမ ှအနံ အသကမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၃။ 
ဆူညံသံငှ့် 

တနုခ်ါမ 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် 

• ဆူညံသံများထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

• တနုခ်ါမများ ြဖစေ်ပိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလလတ် အလွနန်မိ့် 

• မးီစက၊် ေလမတစ်ကမ်ျား ေမာငး်ငှြ်ခငး် 
• စကပ်စည်းများလည်ပတြ်ခငး်ေကာင့် ဆူညံသံများငှ့် တနုခ်ါမများ 

ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၄။ ေရအရည်အေသွး 

• မိုးေရများစးီဆငး်ြခငး် 

• စမီကံနိး်အတငွး် မိုးေရများ၊ စနွ်ပစေ်ရများ ေရာေ�ှ၍ စးီဆငး်ြခငး် 

ေကာင့် ေဘးပတဝ်နး်ကျငေ်ရထု ညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး်၊ အကစ်စ ်

ဓာတမ်ျားြပားေစြခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး် 
• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငသူ်များမ ှစနွ်ပစသ်ည့် မလိာေရငှ့် 

သုံးစွဲပးီေရများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး် 

• လုပင်နး်ခငွေ်နထုိငသူ်များမ ှစားကငး်စားကျန၊် ပလတစ်တစအိ်တ ်များ၊ 

သံဘးူခွံများ စနွ်ပစြ်ခငး်ေကာင့် ေရထုညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး်၊  

• ဝနထ်မး်အိမယ်ာများတငွ ်မလိာစနစ ်မေကာငး်မနွေ်ကာင့် ေြမထု 

ညစည်မး်မြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး်ငှ့် ေြမေအာကေ်ရညစည်မး်ြခငး်၊  

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 
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• ဝနထ်မး်များစားဖိုေဆာင ်
• စားဖိုေဆာင်ငှ့် Cateen များမ ှစားကငွး်/ စားကျနမ်ျား၊ 

အိမသုံ်းအမိကမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၇။ 
စနွ်ပစပ်စည်း 

(အရည်) 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် 
• ဆီမေတာတ်ဆ ဖတိစ်င်ိုငြ်ခငး်၊  

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စကက်ရယိာများ ြပငဆ်ငြ်ခငး်ငှ့် 

ေဆးေကာသန်စငြ်ခငး် 

• စကက်ရယိာများ ြပငဆ်ငြ်ခငး်ငှ့် ေဆးေကာသန်စငြ်ခငး်တိုမ ှစကဆီ်၊ 

ေချာဆီငှ့် ဒဇီယ်ဆီများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စမီကံနိး်အတငွး် အိမသ်ာများ  • မလိာေရဆုိးများငှ့် သုံးစွဲပးီစနွ်ပစေ်ရများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၈။ 

စနွ်ပစပ်စည်း  

(ထုတလ်တ ်

အခိုးအေငွ) 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် 

• အမနမ်ျား၊ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ ်ငှ့် 

ဆာလဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး်ငှ့် ဆီမေတာ ်

တဆဖတိစ်ငြ်ခငး်မ ှအခိုးအေငွများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• မးီစကမ်ျား/အငဂ်ျငမ်ျား ေမာငး်ငှြ်ခငး် 
• အမနအ်မားများ၊ ိုကထ်ိုဂျငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ကာဗနွ ်မိုေန�ကဆုိ်ဒ်ငှ့် 

အနံအသကမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၉။ မးီေဘးအ�ရာယ် 

• ကနုပ်စည်းများ သိမး်ဆည်းြခငး်/ 

သုိေလှာငြ်ခငး် 

• ကနုပ်စည်းများ စနစတ်ကျ သိမး်ဆည်း/ သုိေလှာငြ်ခငး်မရှိပါက မးီေဘး 

အ�ရာယ်များ ြဖစေ်ပိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စမီကံနိး်အတငွး်လပစ်စသွ်ယ်တနး်ြခငး် 
• အရည်အေသွးမေကာငး်ေသာ လပစ်စမ်းီကိးများ၊ Safeguard, Breaker 

များ အသုံးြပြခငး်ေကာင့် ဝါယာေရာှမ့ျားြဖစေ်ပိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး် 
• လုပင်နး်ခငွေ်နထုိငသူ်များ၏ ေပါေ့လျာြ့ခငး်ေကာင့် မေတာတ်ဆ 

မးီေလာငမ်များ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• ဓာတဆီ်/ ဒဇီယ်ဆီ/မးီြပငး်ဖိုသုံး 

ဆီအေရာသုိေလှာငြ်ခငး် 
• မေတာမ်ဆ မးီေလာငမ်များြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလလတ် နမိ့်သည် 

၁၀။ 
သဘာဝေဘး 

အ�ရာယ် 

• လုပင်နး်လည်ပတြ်ခငး်ငှ့် 

လုပင်နး်ခငွအ်တငွး်ေနထုိငြ်ခငး် 

• ေရကးီေရလံမများ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး်၊ ငလငလ်ပြ်ခငး်ငှ့် 

မေမာမ်နှး်ိုငေ်သာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များ ေပေပါကေ်စိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

 

၁ဝ။ 

ကျနး်မာေရးငှ့် 

ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတသွ်ားလာမေကာင့် မေတာတ်ဆ 

ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရမများ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်လည်ပတြ်ခငး် • လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် မေတာတ်ဆ ထိခိုကမ်များ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

 လုပင်နး်ခငွဧ်ရယိာ 
• ေလဝငေ်လထွကမ်ေကာငး်ြခငး်၊ အလငး်ေရာင ်လုံေလာကစ်ာွ မရရှိြခငး်၊  

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် သတမ်တှထ်ားေသာ အပခူျနိထ်က ်ေကျာလွ်နြ်ခငး်၊ 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 
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• အစားအေသာကမ်ျား မသန်ရငှး်ြခငး် 

• ေရာဂါပိုးရှိသူငှ့် ထိေတွဆကဆံ်ေနရြခငး်၊ 

• မသန်ရငှး်ေသာ အလုပပ်တဝ်နး်ကျငတ်ငွ ်လုပက်ိုငေ်နရြခငး်၊ 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး် 

• တစက်ိုယ်ရည် သန်ရငှး်ေရး၊ သန်ရငှး်ေသာ ေသာကသုံ်းေရ စနစတ်ကျ 

ြပလုပထ်ားမမရှိပါက ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ သကေ်ရာကမ်များ ြဖစေ်ပ 

ေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၁၁။ 
လူမ-စးီပာွးေရး 

အေြခအေန 

• အလုပအ်ကိုင၊် ဝငေ်ငွငှ့် အခနွ ်

အခများရရှိြခငး် 

• ေဒသခမံျားအတကွ ်အလုပအ်ကိုင ်အခငွ့်အလမး်များ တိုးတက ်

လာိုငြ်ခငး် 

• ိုငင်ေံတာ၏်ဘာေင၊ွ အခနွအ်ခများ ရရှိလာိုငြ်ခငး် 

• စးီပာွးေရးတိုးတကလ်ာိုငြ်ခငး် 

• လူမအကျိးတပူးူေပါငး်ပါဝငမ် (CSR) အစအီစ်များြပလုပြ်ခငး် ြဖင့် 

လူမဝနး်ကျငအ်ေပ ေကာငး်ကျိးများရရှိေစြခငး်၊ 

ေကာငး်ကျိး 

ြဖစထွ်နး် 

ြခငး် 

ေကာင်းကျိး 

ြဖစထွ်နး် 

ြခငး် 

ေကာငး်ကျိး 

ြဖစထွ်နး် 

ြခငး် 

ေကာငး်ကျိး 

ြဖစထွ်နး် 

ြခငး် 
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စမီကံနိး် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ်ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ သကေ်ရာက်ိုငမ်များ  

စ် က လုပေ်ဆာငခ်ျက ် သကေ်ရာက်ိုငမ် 

သကေ်ရာကမ်၏သိသာထငရ်ာှးမအားဆုံးြဖတြ်ခငး် 

ြပငး်ထနမ် ပမာဏ 
အချနိ ်

ကာလ 

သိသာ 

ထငရ်ာှးမ 

၁ ေလအရည်အေသွး 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 

• အမနမ်ျား၊ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ိုကထ်ိုဂျင ် ေအာကဆုိ်ဒ်ငှ့် 

ဆာလဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒမ်ျား ထွကရ်ှိ ိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• အမနအ်မားများ၊ ိုကထ်ိုဂျငေ်အာကဆုိ်ဒ်ငှ့် ကာဗနွမ်ိုေန�က ်ဆုိဒမ်ျား 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၂ အနံ 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 
• ဓာတဆီ်၊ ဒဇီယ်ဆီအနံများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး လုပင်နး်စ်များမ ှအနံများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၃ ဆူညံသံငှ့် တနုခ်ါမ 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှ ်

ြခငး် 

• ဆူညံသံငှ့် တနုခ်ါမများထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်များေကာင့် ဆူညံသံများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၄ ေရအရည်အေသွး 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်များမ ှညစည်မး်ေရများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• သုိေလှာငထ်ားသည့် စနွ်ပစေ်ရ များကို 

စနွ်ထုတြ်ခငး် 

• ညမး်ညမး်ေရများထွကရ်ှိိုငြ်ခငး်ငှ့် ေရအရည်အေသွး 

ေြပာငး်လဲိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၅ ေြမအရည်အေသွး 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 
• ဆီမေတာတ်ဆ ဖတိစ်ငြ်ခငး်မ ှေြမထုညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်များ လုပေ်ဆာငြ်ခငး်ငှ့် 

ယငး်လုပင်နး်စ်မ ှထွကရ်ှိေသာ စနွ်ပစပ်စည်းများအား ေြမထုအတငွး် 

စနွ်ပစြ်ခငး်ေကာင့် ေြမထုညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး် 

• မလုိအပဘ် ဲသစပ်ငခ်တုထွ်ငရ်ငှး်လငး်ြခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 
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စ် က လုပေ်ဆာငခ်ျက ် သကေ်ရာက်ိုငမ် 

သကေ်ရာကမ်၏သိသာထငရ်ာှးမအားဆုံးြဖတြ်ခငး် 

ြပငး်ထနမ် ပမာဏ 
အချနိ ်

ကာလ 

သိသာ 

ထငရ်ာှးမ 

၆ 
စနွ်ပစပ်စည်း 

(အစိုငအ်ခ)ဲ 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 
• တည်ေဆာက/်ဖျကသိ်မး်ပစည်းများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၇ စနွ်ပစပ်စည်း (အရည်) 
• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 
• ဆီမေတာတ်ဆ ဖတိစ်င်ိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

  
• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်

နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်များမ ှစနွ်ပစေ်ရများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၈ 

စနွ်ပစပ်စည်း  

(ထုတလ်တ ်

အခိုးအေငွ) 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 

• အမနမ်ျား၊ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ိုကထ်ိုဂျင ်ေအာကဆုိ်ဒ်ငှ့် 

ဆာလဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒမ်ျား ထွကရ်ှိ ိုငြ်ခငး်ငှ့် 

ဆီမေတာတ်ဆဖတိစ်ငြ်ခငး်မ ှအခိုးအေငွ များ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

  
• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• အမနအ်မားများ၊ ိုကထ်ိုဂျငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ကာဗနွ ်မိုေန�ကဆုိ်ဒ်ငှ့် 

အနံအသကမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၉ မးီေဘးအ�ရာယ် 
• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

ပစည်းများ စပုံုြခငး် 

• စနစတ်ကျ စပုံုထားမ မရှိပါက မေတာတ်ဆ မးီေလာငမ်များ 

ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၁၀ 

ကျနး်မာေရးငှ့် 

ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 

• လုပင်နး်တည်ေဆာက/်ဖျကသိ်မး်သည့်ယာ်များ လည်ပတသွ်ားလာ 

မေကာင့် မေတာတ်ဆ ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရမများ ြဖစေ်ပ ေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• မေတာတ်ဆ ထိခိုကမ်များ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်မ ှထွကရ်ှိေသာ စနွ်ပစ ်

ပစည်းများေကာင့် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ သကေ်ရာကမ်များ 

ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• ယာယီဝနထ်မး်များခန်ထားြခငး် • ပဋပိကများ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၁၁ 
လူမ-စးီပာွးေရး 

အေြခအေန 
• လူမေရးပဋပိကများ ြဖစေ်ပိုငြ်ခငး် 

• ညိိငး်ေဆာငရ်�ကမ်အားနည်းြခငး် 

• နစန်�ေကးေပးအပမ်မရှိြခငး် 

• အစားထုိးအလုပအ်ကိုင ်ရာှေဖမွေပးြခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 
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ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်များအား ေလျာခ့ျမည့်နည်းလမး်ငှ့် နည်းပညာများ 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ်ြဖစေ်ပိုငေ်ြခရှိေသာ 

သက ်ေရာကမ်များအေပမတူည်ပးီ သိသာထငရ်ာှးေသာ သကေ်ရာကမ်အဆင့်များကို အထက ်

တငွ ်ေဖာြ်ပထားပါသည်။ ထုိေကာင့် သကေ်ရာကမ် အဆင့်အလုိက ်လုပေ်ဆာငမ် တစခ်ခုျငး်စ၏ီ 

ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့်လူမေရးအေပ သကေ်ရာက်ိုငမ်များကို အေြခခ၍ံ ေလျာ့ကျေစမည့်် နည်းလမး် 

များအား ထည့်သွငး်စ်းစားကာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ် 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် လုပေ်ဆာငရ်ာတငွ ် ေအာက်ေဖာြ်ပပါ 

ပတဝ်နး်ကျငစ်မီ ံခန်ခွဲမအစအီစ်များအား ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည် -  

(က) ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် ေလာခ့ျေရး/ ကာကယ်ွမ အစအီစ်၊ 

(ခ)  ပတဝ်နး်ကျငေ်စာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးမည့် အစအီစ်၊ 

(ဂ)  ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘးအ�ရာယ် ကငး်ရငှး်ေရးအစအီစ်၊ 

(ဃ) အေရးေပအေြခအေန တံုြပနမ် အစအီစ်၊ 

(င) ဝနထ်မး်များအတကွ ်အသိပညာေပးငှ့် သငတ်နး် အစအီစ်၊ 

(စ)  လူမေရးဆုိငရ်ာ တာဝနယူ်မအစအီစ်  

စမီကံနိး်၏ ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ်အား အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကရ်န် 

အတကွ ် ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကေ်ရးအဖွဲ အား 

ဖွဲစည်း၍ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�က ် သွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ ယငး်အစအီစ်များအား 

အစရီငခ်စံာ အတငွး် အခနး် (၇) ၌ အေသးစတိထ်ည့်သွငး်ေရးသားထားပါသည်။ 

 

ပတဝ်နး်ကျငေ်စာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစအီစ် 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပ်ငနး်စမီကံနိး်၏ အချနိက်ာလ အဆင့်အလုိက် 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာေစာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးမည့်အစအီစ်များကို ေအာကပ်ါ ဇယားတငွ ်

ေဖာြ်ပထားပးီ၊ ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးမအစရီငခ်စံာအား ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရး ဦးစးီဌာနသုိ 

တစ်စှတ်စ်ကမိ ်အစရီငခ်တံငြ်ပသွားမည်ြဖစပ်ါသည်- 
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ပတဝ်နး်ကျင ်ေစာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးမည့် အစအီစ်များ 

စ် 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်(ကျပ)် 

၁။ ေလ အရည် 

အေသွး 

EMP Implemen-

tation Team (သုိ) 

တတယိ 

ပဂုိလ်/အဖွဲ 

အစည်း 

Temperature, Relative 

Humidity, SO2, NO2, 

PM10, PM2.5, VOC (GPS 

Point: 16°53'0.48"N, 

96°15'3.85"E) 

Air Quality 

Monitoring 

စက်ြဖင့် တိုငး်တာ 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်စှ ်

တစ်ကမိ ်

၁,၀၀၀,၀၀၀ 

၂။ ဆူညံသံ ။ ဆူညံသံထွကရ်ှိမ 

(GPS Point: 

16°53'0.63"N, 

96°15'3.90"E) 

Noise Meter 

စက်ြဖင့် တိုငး်တာ 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်စှ ်

တစ်ကမိ ်

၅၀၀,၀၀၀ 

၃။ ေသာကသုံ်း 

ေရအရည် 

အေသွး 

။ pH, Colour, Turbidity, 

Total Suspended 

Solid  

နမနူ� ရယူ၍ 

ဓါတခ်ွဲခနး်သုိ 

ေပးပိုစစေ်ဆးြခငး် 

WHO Guidelines တစ်စှ ်

တစ်ကမိ ်

၃၀၀,၀၀၀ 
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စ် 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်(ကျပ)် 

(GPS Point: 

16°53'0.20"N, 

96°15'3.88"E) 

၄။ စနွ်ပစေ်ရ 

အရည် 

အေသွး 

။ BOD, COD, pH, 

Temperature, Iron 

(GPS Point: 

16°53'0.14"N, 

96°15'3.87"E) 

နမနူ� ရယူ၍ 

ဓါတခ်ွဲခနး်သုိ 

ေပးပိုစစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်စှ ်

တစ်ကမိ ်

၃၀၀,၀၀၀ 

၅။ ေြမအရည် 

အေသွး 

EMP Implemen-

tation Team 

ဆီမေတာတ်ဆဖတိစ်င ်

ြခငး်ငှ့် မလိာကနစ်နစ ်

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- လစ် ၂၀၀,၀၀၀ 

 

၆။ 

စနွ်ပစပ်စည်း 

(အစိုငအ်ခ)ဲ 

EMP Implemen-

tation Team 

စနွ်ပစပ်စည်းများကို 

ခွဲြခား၍ စနွ်ပစြ်ခငး် 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- လစ် ၂၀၀,၀၀၀ 

စနွ်ပစပ်စည်းများအား 

ြပနလ်ည်၍ သုံးစွဲြခငး် 
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စ် 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်(ကျပ)် 

စနွ်ပစပ်စည်းများအား 

ြပြပင၍် အြခားနည်းြဖင့် 

သုံးစွဲြခငး် 

၇။ မးီေဘး 

အ�ရာယ် 

EMP Implemen-

tation Team 

မးီေလာငက်မး်ိုငေ်ြခငှ့် 

တံုြပန ်ေဆာငရ်�ကမ်ည့် 

အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

မးီသတဦ်းစးီ 

ဌာနမ ှမးီေဘး 

အ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး် ေကာငး် 

ေထာကခ်ခံျက ်

လစ် ၂၀၀,၀၀၀ 

မးီ ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်မ အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

လပစ်စအ်�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်မ အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

စကမ်ကးီကပ ်ေရး

ငှ့် စစေ်ဆး 

ေရးဦးစးီဌာနမ ှ

လပစ်စ ်အ�ရာယ် 
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စ် 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်(ကျပ)် 

ကငး် ရငှး်ေကာငး် 

ေထာကခ်ခံျက ်

၈။ ကျနး်မာေရး 

ငှ့် ေဘး 

အ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး 

EMP Implemen-

tation Team 

မေတာတ်ဆ ထိခိုကမ် 

များငှ့် ေရာဂါကးူစကမ် 

အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- လစ် ၃၀၀,၀၀၀ 

လူမ ေရး ပဋပိကများ 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

ဝနထ်မး်များ တစက်ိုယ် 

ရည် ကာကယ်ွေရး 

ပစည်းများ စနစတ်ကျ 

အသုံးြပမ အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

မတှခ်ျက။် လည်ပတြ်ခငး်ကာလ၏ ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ေစာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးရနအ်တကွ ် စှစ််စစုေုပါငး်ဘာေငကွျပ ် (၃၀) သိနး် 

လျာထားပါသည်။  



ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
 

 စာမျကှ်� 31 

ပတဝ်နး်ကျငေ်စာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးမည့် အစအီစ်များ (စမီကံနိး် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလ)  

စ် 

ေစာင့်ကပ်ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်

(ကျပ)် 

၁။ ေလအရည်အေသွး EMP Implemen-

tation Team (သုိ) 

တတယိ ပဂုိလ်/အဖွဲ 

အစည်း 

Temperature, Relative 

Humidity, SO2, NO2, 

PM10, PM2.5, VOC (GPS 

Point: 16°53'0.48"N, 

96°15'3.85"E) 

Air Quality 

Monitoring 

စက်ြဖင့် 

တိုငး်တာ 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်ကမိ ် ၅၀၀,၀၀၀ 

၂။ ဆူညံသံ ။ ဆူညံသံထွကရ်ှိမ 

(GPS Point: 

16°53'0.63"N, 

96°15'3.90"E) 

Noise Meter 

ြဖင့် တိုငး်တာ 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 

၃။ ေရအရည်အေသွး ။ pH, Colour, Turbidity, 

Total Suspended 

Solid (GPS Point: 

16°53'0.20"N, 

96°15'3.88"E) 

နမနူ� ရယူ၍ 

ဓါတခ်ွဲခနး်သုိ 

ေပးပို 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 
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စ် 

ေစာင့်ကပ်ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်

(ကျပ)် 

၄။ ေြမအရည်အေသွး EMP Implemen-

tation Team 

BOD, COD, pH, Iron, 

Temperature  (GPS 

Point: 16°53'0.14"N, 

96°15'3.87"E) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 

၅။ စနွ်ပစပ်စည်း 

(အစိုငအ်ခ)ဲ 

EMP Implemen-

tation Team 

စနွ်ပစပ်စည်းများကို 

ခွဲြခား၍ စနွ်ပစြ်ခငး် 

(ဟုိတယ်ဧရယိာတငွး်) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 

၆။ မးီေဘးအ�ရာယ် EMP Implemen-

tation Team 

မးီေလာငက်မး်ိုငေ်ြခငှ့် 

တံုြပန ်ေဆာငရ်�ကမ်ည့် 

အေြခအေန 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

မးီသတဦ်းစးီ 

ဌာနမလှမး် 

န်ချကမ်ျား 

တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 

၇။ ကျနး်မာေရးငှ့် 

ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး 

EMP Implemen-

tation Team 

မေတာတ်ဆ ထိခိုကမ် 

များ ငှ့် ေရာဂါကးူစကမ် 

အေြခအေန 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- တစ်ကမိ ် ၅၀၀,၀၀၀ 

မတှခ်ျက။် တည် ေဆာကြ်ခငး်/ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလ၏ ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ေစာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးရနအ်တကွ ်စစုေုပါငး်ဘာေငကွျပ ်(၂၅) 

သိနး် လျာထားပါသည်။ 
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လူမ ေရးဆုိငရ်ာတာဝနယူ်မအစအီစ် (Coporate Social Responsibality - CSR) 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ငှ့်စပလ်ျ်း၍ လကရ်ှိ 

အချနိတ်ငွ ်စှစ််ကျပ ်(၂၅) သိနး်ခန်အား  CSR လုပင်နး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်ေဆာငရ်�က ်

ရာတငွ ် ထည့်သွငး်သုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ပးီ၊ အကျိးအြမတ ် ရရှိချနိမ်စှ၍ စှစ််အသားတင် 

အြမတေ်င၏ွ (၂) ရာခိုင်နး်ငှ့်ညီမေသာ ေငေွကးကို လူမေရးဆုိငရ်ာ တာဝနခ်မံ အေနြဖင့် 

ေဒသခမံျား၏လူမအကျိးစးီပာွးငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာ ကစိရပမ်ျားတငွ ် ထည့်ဝငလှ်ဒါနး်မများ 

စှစ််ြပလုပေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။  

 

အများြပည်သူငှ့် တိုငပ်ငေ်ဆွးေးွြခငး်ငှ့် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ထုတေ်ဖာတ်ငြ်ပြခငး် 

စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်အေနြဖင့် ဇုနေ်ကာမ်တမီ ှ ေဆာငရ်�ကသ်ည့် အစည်းအေဝးများ 

တငွ ် ဌာနဆုိငရ်ာများ၊ ဇုံေကာမ်တဝီငမ်ျား၊ ဇုနအ်တငွး်ရှိ အြခားစးီပာွးေရးလုပင်နး်ရငှမ်ျား၊ 

ေဒသခမံျား ငှ့် ေတွဆုံေဆွးေးွြခငး်၊ ရပမ်ရိပဖ်များငှ့် ေတွဆုံေဆွးေးွ၍ ရပက်ကွသ်ာေရး 

န�ေရး၊ လူမေရး ကစိရပမ်ျားတငွ ် ကညီူပံ့ပိုးမများေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ စမီကံနိး်အနးီပတဝ်နး်ကျင ်

ေနထုိငသူ်များအား ဦးစားေပးအလုပခ်န်ထားြခငး်၊ စမီကံနိး်ငှ့်ပတသ်က၍် စမီကံနိး်တာဝနရ်ှိသူ 

ငှ့် တိုက်ိုကဆ်ကသွ်ယ်အ�ကြံပိုငေ်စမည့် နည်းလမး်များအားသိရှိေစြခငး် စသည့်လုပင်နး်ရပ ်

များေဆာငရ်�ကက်ာ ရပရ်�ာေနြပည်သူများငှ့်ထိေတွပးီ ခိုငမ်ာသည့်ချစ်ကည်ရငး်ှီးမရရှိေစရန ်

ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်။  

အများြပည်သူများ၏ မေကျနပခ်ျကမ်ျားငှ့်နစန်�မများကို ေြဖရငှး်ေပးမည့်အစအီစ် 

ငှ့်ပတသ်က၍် စမီကံနိး်အေနြဖင့် ပငွ့်လငး်ြမငသ်ာမရှိေသာ၊ တာဝနယူ်မ၊ တာဝနခ်မံရှိေသာ 

လုပင်နး်စ်တစရ်ပအ်ား ချမတှအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသုိ 

ေဆာငရ်�က်ိုငရ်နအ်တကွ ်စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသ်ည့် ဧရယိာအနးီတဝိုက ်ေဒသခြံပည်သူများငှ့် 

စမီကံနိး်ငှ့် ဆကစ်ပပ်တ်သက်သူများအေနြဖင့် စမီကံနိး်လုပင်နး်လည်ပတသ်ည့်ကာလ 

တစေ်လာကလုံ်း မေကျနပမ်များ ငှ့် နစန်�မများအတကွ ်ကန်ကကွလုိ်လငြ်ဖစေ်စ၊ တိုင်ကား 

လုိလငြ်ဖစေ်စ၊ အ�ကြံပ လုိလငြ်ဖစေ်စ စမီကံနိး်လုပင်နး်မ ှတာဝနရ်ှိသူများသုိ တိုက်ိုကေ်သာ ်

လည်းေကာငး်၊ တိုငး်ေဒသကးီအစိုးရအဖွဲငှ့် သကဆုိ်ငရ်ာဌာနအဖွဲအစည်းများသုိ 

လည်းေကာငး် ေပးပိုိုင်ပးီ တိုင်ကားမ အမျိးအစားအလုိက ်စမီကံနိး်တာဝနရ်ှိသူများမ ှအချနိ်ငှ့် 

တစေ်ြပးညီ ေြဖရငှး် ေဆာငရ်�ကေ်ပးသွားမည် ြဖစပ်ါသည်။  
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အ�ကြံပချက ်

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED ၏ အလူမနီယံီ၊ 

သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ဤကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ 

ဆန်းစစ်ြခင်း (Initial Environmental Examination-IEE) အစရီငခ်စံာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်လူမေရး 

ဆုိင်ရာ ထိခုိက်ုိင်မများအတွက် ေလျာ့နည်းသက်သာေစမည့် နည်းလမ်းများအား စ်ဆကမ်ြပတ ်

လုိကန်� အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကရ်နလုိ်အပမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအြပင ် သကဆုိ်ငရ်ာ 

ဌာန၊ အဖွဲအစည်းများမ ှ လာေရာက် စစေ်ဆးသည့်အချနိတ်ငွ ် အဆငသ်င့်ရှိေနေစေရးအတကွ ်

ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားအား မတှတ်မး်၊ ဓါတပ်ံု၊ အချကအ်လကမ်ျားြပစ၍ုထိနး်သိမး်ြခငး်၊ (၁) စှ ်

(၁) ခါ အစရီငခ်တံငြ်ပြခငး်များ ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ဤကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆန်းစစ်ြခင်း (Initial Environmental Examination-IEE) 

အစရီငခ်စံာအား အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားြခငး်ြဖင့် ပတဝ်နး်ကျင ်ထိခိုကမ်မရှိသည့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစခ်အုေနြဖင့် ေရရှည်စ်ဆကမ်ြပတ ် ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားိုငမ်ည် 

ြဖစပ်ါေကာငး် တငြ်ပအပ်ပါသည်။ 
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HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED သည် 

ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ ရ�ာသာကးီ (အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် 

ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ် အမတှ ် (၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ် (၁၁၃/က) တငွ ်

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်အား ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်။  

စီမံကိန်းပုိင်ရှင်အေနြဖင့် အဆုိပါစီမံကိန်းေဆာင်ရ�က်ချကမ်ျားေကာင့် စီမံကိန်း ပတ်ဝန်း 

ကျင်ငှ့် လူမ-စးီပာွးတိုအေပ ဆုိးကျိးသကေ်ရာကမ်များ ြဖစေ်ပြခငး်မရှိေစရနအ်တကွ ်

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဆုိင်ရာလုပင်န်းစ်တစရ်ပ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရ�က်ုိင်ရန် 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာနသုိ သေဘာထားမတှခ်ျက ် ေတာငး်ခခံဲ့ရာ ရနက်နုတ်ိုငး် 

ေဒသကးီ၊ ပတ်ဝနး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစီးဌာနမ ှ၂၆-၁-၂၀၂၁ ရကစ်ွဲပါ စာအမတှ၊် ရက/EIA/၂(၅) 

(၂၁၁/၂၀၂၁) ြဖင့် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး် (Initial Environmental Examination 

- IEE) ေဆာငရ်�ကရ်န ်သေဘာထား မတှ်ချကြ်ပန်ကားခဲ့ပါသည်။ အဆုိပါ သေဘာထားမတှခ်ျက ်

ငှ့်အညီ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး် (IEE) အစရီငခ်စံာအား တတိယအဖွဲအစည်း 

ြဖင့် အစရီငခ်စံာအား ေရးဆဲွေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပါသည်။ 
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 စာမျကှ်� 36 

 
ပံ ု1-1 ရန်ကနုတ်ိုင်းေဒသကးီ၊ ပတဝ်န်းကျင်ထနိး်သမိး်ေရးဦးစးီဌာန၏ သေဘာထားမတှခ်ျက် 
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 စာမျကှ်� 37 

 
ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၏ သေဘာထားမတှခ်ျက်  



ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
 

 စာမျကှ်� 38 

 
ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ပတဝ်နး်ကျင်ထိနး်သိမ်းေရးဦးစးီဌာန၏ သေဘာထားမတှခ်ျက်  

 



ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
 

 စာမျကှ်� 39 

 
ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၏ သေဘာထားမတှခ်ျက်  

 

 



ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
 

 စာမျကှ်� 40 

 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း (IEE) အစီရင်ခံစာ ေရးဆဲွရာတွင် ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် 

ဆနး်စစြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ လုပထုံ်းလုပန်ည်း၏ အပိုဒ ် (၃၆) ၌ ေဖာြ်ပထားသည့် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် (IEE) အစရီငခ်စံာ ေရးဆဲွတငြ်ပရာတငွ ် လုိအပသ်ည့် ြပဌာနး် 

သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ Aggrandize Myanmar Company Limited မ ှ ေရးဆဲွြပစ ု

ထားပါသည်- 

လုပထုံ်းလုပန်ည်း အပိုဒ ် (၃၆)။ ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာတငွ ်

ေအာကပ်ါအချကမ်ျား ပါရှိရမည်- 

(က) စမီကံနိး်အရ�ယ်အစား၊ တပဆ်ငမ်၊ အသုံးြပနည်းပညာ၊ အေြခခအံေဆာက်အအုံ၊ 

ထုတလု်ပမ် လုပ်ငန်းစ်၊ ကုန်ကမ်းှင့် အရင်းအြမစ်များသုံးစဲွမ၊ စွန်ပစ်ပစည်း 

ထွက်ရိှမ၊ ထုတ်လတ်မငှ့် အေ�ှင့်အယှကြ်ဖစေ်စမ ေဖာြ်ပချကမ်ျား ပါဝငေ်သာ 

စီမံကိန်း အေကာင်းအရာ အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်ှင့်အတူ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း 

အဆင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် ေကာငး်ကငဓ်ာတပ်ံု၊ ဂိလ်တဓုာတပ်ံုများအသုံးြပ၍ 

သင့်ေလျာေ်သာစေကးြဖင့် စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးေဖာ်ြပေသာေြမပုံ၊ စမီကံနိး် 

လုပင်နး်ခငွတ်စခ်ခုျငး်စအီလုိက ် ေနရာချထားမ ပံုစြံပေြမပံုများငှ့် စမီကံနိး် 

လုပင်နး်အဆင့်တစခ်ခုျငး်စအီတကွ ်အြခား ေဆာငရ်�က်ိုငေ်သာနည်းလမး်များ၊ 

(ခ) စီမံကိန်းအဆုိြပသူ၏ အေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်ှင့် စီမံကိန်းအဆုိြပသူသည် 

လူပုဂိလ် တစဦ်းချငး်မဟုတဘ် ဲ ကမုဏ ီ သုိမဟုတ ် အြခားအဖွဲအစည်းြဖစပ်ါက 

ပိုငရ်ငှမ်ျား၊ ဒါိုကတ်ာများငှ့် စမီကံနိး်အရာရှိများ၏အေကာငး်အရာေဖာြ်ပချက၊် 

ေနစ် စမီေံဆာငရ်�ကမ်ည့် ကစိရပမ်ျားငှ့် စမီကံနိး်အရာရှိများ၏ အေကာငး် 

အရာ ေဖာြ်ပချက၊် 

(ဂ) ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ၏ မည်သည့်အပုိင်းတွင် မည်သည့် 

ကမ်းကျင်သူက တာဝနရ်ှိေကာငး် အပါအဝင ် ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် 

ေဆာငရ်�ကသ်ည့် ကမး်ကျငသူ်များ၏ အေကာငး်အရာေဖာြ်ပချက၊် 

(ဃ) လုိကန်�ေဆာငရ်�ကမ်ည့် ဥပေဒ၊ ဒကီရ၊ီ စည်းမျ်းစည်းကမး်၊ စခံျနိစ်ံနး်၊ 

လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့် စမီကံနိး်၏ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးငှ့် လူမေရး 

ဆုိငရ်ာပးူေပါငး် အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်ည့်မဝူါဒများ၊ ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကမ်ည့် 
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သကဆုိ်ငရ်ာ အစိုးရအဖွဲအစည်းများငှ့် ၎ငး်တို၏အခနး်ကငှ့် စမီကံနိး် 

ဆုိငရ်ာ တာဝနရ်ှိမများ၊ 

(င) သကဆုိ်ငရ်ာ ပူဆုိငရ်ာ၊ ဇီဝဆုိငရ်ာ၊ လူမေရး၊ လူမစးီပာွးေရးငှ့် ယ်ေကျးမ 

ဆုိငရ်ာ အေနအထားများ၏ ေြမပံုများ အပါအဝင ် စမီကံနိး်အနးီပတဝ်နး်ကျငရ်ှိ 

ပတဝ်နး်ကျင ်ငှ့် လူမေရးဆုိငရ်ာ အေြခအေနများ ေဖာြ်ပချက၊် 

(စ) ေြမပံုများ၊ ဓာတပ်ံုများ၊ ပံုရပိမ်ျား၊ ေကာငး်ကငဓ်ာတပ်ံုများငှ့် ဂိလ်တဓုာတပ်ံုများ 

အသုံးြပ၍ ေြမြပငအ်ေနအထားဆုိငရ်ာငှ့် သကေ်ရာကမ်များ၏ ထူးြခား 

လကဏာများ တငြ်ပချက်ငှ့်အတ ူ ဆုိးကျိးသကေ်ရာကမ်များငှ့် ကငွး်ကျန ်

သကေ်ရာကမ်များ အပါအဝင ် ပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ ဆုိးကျိးသကေ်ရာကမ်များ 

အား ေဖာထု်တခ်ျက်ငှ့် ဆနး်စစခ်ျက၊် 

(ဆ) အများြပည်သူငှ့်တိုငပ်ငေ်ဆွးေးွမငှ့်အများြပည်သူပးူေပါငး်ပါဝငမ်လုပင်နး်စ်၊ 

ြပည်သူများထံမ ှအ�ကြံပချကမ်ျား လကခ်ရံရှိမ၏ရလဒမ်ျားငှ့် ယငး်လုပင်နး်စ် 

အတငွး်လကခ်ရံရှိေသာ သေဘာထားမတှခ်ျကမ်ျားအေပ စမီကံနိး်အဆုိြပသူ၏ 

စာြဖင့် ေရးသားြပန်ကားချက၊် 

(ဇ) စမီကံနိး်၏ ဆုိးကျိးသကရ်ာကမ်များကို ေလာခ့ျရနရ်ည်ရ�ယ်ထားသည့် ပတဝ်နး် 

ကျင ် ထိနး်သိမး်ကာကယ်ွေရးဆုိငရ်ာ လုပင်နး်များငှ့်အတ ူ လုိကန်�ေဆာငရ်�က် 

မည့် ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးငှ့် လူမေရးဆုိငရ်ာ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားအား 

ရငှး်လငး်စာွ ေဖာြ်ပထားချက်ငှ့် ကငွး်ကျနသ်ကေ်ရာကမ်များ၊ 

(စျ) ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ် ငှ့် 

(ည) ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ်ကို အေကာငအ်ထည်ေဖာရ်နလုိ်အပသ်ည့် အဖွဲ 

အစည်း၊ ပဂုိလ်ငှ့်အသုံးစရတိလ်ျာထားမ။ 
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ပံ ု1-2 ပတဝ်န်းကျငထ်ခိိုက်မဆန်းစစြ်ခင်းဆိုငရ်ာလပုထံ်းုလပုန်ည်း (၂၀၁၅) ပါ IEE 

စစ်ေဆးြခင်းငှ့ ်သံးုသပြ်ခင်း လပုင်နး်စ်များ 

 

 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED သည် ရငး်ှီးြမပ်ှံမ 

ငှ့် ကမုဏမီျားန်ကားမဦးစးီဌာန (DICA) တငွ ်ကမုဏမီတှပ်ံုတငအ်မတှ ်(၁၂၇၄၀၉၇၆၅) ြဖင့် 

မတှပ်ံုတငထ်ားသည့် ကမုဏတီစခ်ြုဖစပ်ါသည်။ ကမုဏဆုိီငရ်ာအချကအ်လကမ်ျားအား 

ေအာကပ်ါအတိုငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည် -  

ကမုဏဆုိီငရ်ာအချကအ်လကမ်ျား 

ကမုဏအီမည် - Hua Yuan Metal Product (Myanmar) Company Limited 

ကမုဏမီတှပ်ံုတငအ်မတှ/် 

တည်ေထာငသ်ည့်ရကစ်ွဲ 

- မတှပ်ံုတငအ်မတှ ်(၁၂၇၄၀၉၇၆၅ ) 

၈-၉-၂၀၂၀ ရကေ်န 

ဒါိုကတ်ာများ - ေဒစနိေ်ရ�ဦး၊ ြမနမ်ာ၊ (၉/ခမစ(ိုင)်၀၁၈၃၇၆) 

Mr. Tang Cheng Dong, Canada, Passport AM 062141 

ဦးေအာငသိ်နး်ဦး၊ ြမနမ်ာ၊ (၉/ခမစ(ိုင)်၀၁၈၃၇၇) 
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လိပစ်ာ - ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ 

ရ�ာသာကးီ (အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ်အမတှ ်

(၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ်(၁၁၃/က) 

ဆကသွ်ယ်ရန ် - ေဒသီတာဝငး်၊ ဖနုး် ၀၉၂၆၀၀၄၇၂၂၄ 

 

 
ပံ ု1-3 ကမုဏမီတှပ်ံုတငလ်ကမ်တှ ်



ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
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ပံ ု1-4 စမီကံန်ိးေဆာငရ်�က်သဆူိုငရ်ာအချကအ်လကမ်ျား 
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စမီကံန်ိးေဆာငရ်�က်သဆူိုငရ်ာအချက်အလကမ်ျား 

 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှ ် အေနြဖင့် စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကရ်နလုိ်အပသ်ည့် ပဂုလိကစကမ်လုပင်နး် 

မတှပ်ံုတငလ်ကမ်တှ၊် ရနက်နု်မိေတာစ်ည်ပငသ်ာယာေရးေကာမ်တ၏ီ လုပင်နး်လုိငစ်င၊် 

ထုတက်နုသွ်ငး်ကနုလုိ်ငစ်င ်စသည့် ခငွ့်ြပချက၊် လုိငစ်ငမ်ျား အားလည်း သကဆုိ်ငရ်ာဌာနများမ ှ

ေလာကထ်ားရယူ၍ လုပင်နး် လည်ပတေ်ဆာငရ်�ကလ်ျက ် ရှိပါသည်။ (ယခင ် ဦးစည်သူေမာင ်
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အမည်ြဖင့် ေဆာငရ်�ကထ်ားသည့် လုိငစ်င်ငှ့် ခငွ့်ြပချကမ်ျားအား အမည်ေြပာငး်တငြ်ပ 

ေလာကထ်ားပးီြဖစပ်ါသည်။ ရရှိထားသည့် လုိငစ်င၊် ခငွ့်ြပမနိ်များအား ေအာကပ်ါအတိုငး် 

ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်- 

 
ပံ ု1-5 ပဂုလိကစကမ်လုပင်နး်မတှပ်ံုတငလ်ကမ်တှ ်
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ပံ ု1-6 လုပင်နး်လုိငစ်င ်
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ပံ ု1-7 ထတုက်န်ုသငွး်ကန်ုလိုငစ်င် 
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HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED အေနြဖင့် 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်၏ ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် (IEE) 

ေဆာငရ်�ကရ်န ် တတယိအဖွဲအစည်းြဖစသ်ည့် Aggrandize Myanmar Company Limited 

(AMCL) သုိ လုပင်နး်အပ်ှံခဲ့ပါသည်။ ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် (IEE) ေရးဆဲွရန ်

ကစိငှ့်ပတသ်က၍် တတယိအဖွဲအစည်းြဖစသ်ည့် Aggrandize Myanmar Company Limited 

(AMCL) ငှ့် ေရးဆဲွေဆာငရ်�ကမ်ည်ြဖစေ်ကာငး်ငှ့် ေရးဆဲွရာတငွပ်ါဝငမ်ည့် ကမး်ကျငသူ်ပဂုိလ် 

ဆုိငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားငှ့် အေတွအ�ကံများအား ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာနသုိ 

၂-၁၂-၂၀၂၁ ရကစ်ွဲပါ စာြဖင့်တငြ်ပထားပါသည်။  

Aggrandize Myanmar Company Limited သည် ကမုဏမီတှပ်ံုတငအ်မတှ ်

(၁၂၄၃၀၇၈၁၃) ြဖင့် ရငး်ှီးြမပ်ှံမငှ့်ကမုဏမီျားန်ကားမဦးစးီဌာန၌ မတှပ်ံုတငထ်ားပးီ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာနတငွ ် ကားကာလအ�ကေံပးလုပက်ိုငသူ်များ မတှပ်ံုတင ်

လကမ်တှရ်ရှိရန ်ေလာကထ်ားေဆာငရ်�ကေ်နသည့် ကမုဏ ီြဖစပ်ါသည်။ 

 
ပံ ု1-8 ကမုဏမီျား န်ကားမဦးစးီဌာန၌ မတှ်ပံတုင်ထားရှိသည့်အေြခအေန 
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ပံ ု1-9 တတယိအဖွဲအစည်းငာှးရမး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် တငြ်ပစာ  
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ဇယား  1-1 ကမး်ကျငသူ်များငှ့်အစရီငခ်စံာတငွေ်ဆာငရ်�ကသ်ည့်ကများ 

စ် အမည် ကမး်ကျငမ်နယ်ပယ် အစရီငခ်စံာတငွ ်

ေဆာငရ်�ကသ်ည့်က 

၁ ဦးဗညားေအာင ်

B.A (Geography) 

Waste Management and 

Pollution Control 

Risk Assessment and Hazard 

Management 

Land Use 

ကငွး်ဆငး်ေလ့လာြခငး်၊ 

သုံးသပြ်ခငး် ငှ့် 

အစရီငခ်စံာ 

ြပစေုရးသားြခငး် 

၂ ေဒေချာစလိုင ်

(B.SC. IC), (M.Sc. Q.IC), 

(M.Sc. IC), (M.Sc. 

Petrolchemical 

Technology) 

Waste Management, Risk 

Assessment and Hazard 

Management, Socio-Economy, 

Industrial Chemistry 

သုံးသပြ်ခငး် ငှ့် 

အစရီငခ်စံာ 

ြပစေုရးသားြခငး် 

၃ ဦးမျိးခန် 

B.A (English) 

Environmental Review, 

Management and Monitoring 

Socio Economy 

Waste Management 

Facilitation of Meeting 

ကငွး်ဆငး်ေလ့လာြခငး်၊ 

လူထုေတွဆုံေဆွးေးွ 

ြခငး်ငှ့် အစရီငခ်စံာ 

ြပစေုရးသားြခငး် 

၄ ေဒနနး်ေ�ှင့်ေ�ှင့်လိင ်

B.E (Civil) 

Monitoring for Water Quality 

Facilitation of Meeting 

Noise and Vibration 

Environmental Engineering 

ကငွး်ဆငး်ေလ့လာြခငး် 

ငှ့် အစရီငခ်စံာ 

ြပစေုရးသားြခငး် 

 

 

 

ဇယား 1-1 တတယိအဖွဲအစည်းဆိုငရ်ာအချကအ်လကမ်ျား 

၁။ အဖွဲ�အစည်းအမည ် - Aggrandize Myanmar Company Limited 

၂။ ကုမ�ဏမီှတ်ပံုတငအ်မှတ် - ၁၂၄၃၀၇၈၁၃ 

၃။ လိပ်စာ - အမှတ်၊ (ပ-၁၄၀)၊ သေြပကုနး်ပွဲ�ံုတနး်၊ ဇမ�ူသရီိ�မို�နယ်၊ 

ေနြပည်ေတာ်။ 

၄။ ဆက်သွယ်ရန ်အမည ်�ငှ့ ်

ဖုနး်နပံါတ် 

- ဦးဗညားေအာင ်

Director 
Aggrandize Myanmar Company Limited 
၀၉၉၇၇၂၅၉၇၇၂ 
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ြမန်မာုိင်ငံသည် စီးပွားေရးဖံွဖိးမအတွက် သဘာဝအရင်းအြမစ်များကုိ အားထားရသည့် 

ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံ ြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ်များကုိ အေကာင်းဆုံး 

နည်းလမး်ြဖင့် ေရရည်ှစ်ဆကမ်ြပတ ် အသုံးြပိုငရ်နအ်တကွ ် ိုငင်ေံတာ ် အစိုးရအေနြဖင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများကိုတစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့်ပိုမိုတိုးတက်ေစရန် အေကာင် 

အထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်။ 

 ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတှင့်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနအား ဖဲွစည်းထားရိှ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကိစရပ် 

များအား ေဆာင်ရ�က်လျက်ရိှပီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန အေနြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိနး်သိမး်ေရးလုပင်နး်များကို ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် စးီပာွးေရးဖွံဖိး တိုးတကမ်၊ လူမေရးငှ့် 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးတိုကို ဟနခ်ျကညီ်ညီြဖင့် ေရရည်ှစ်ဆကမ်ြပတဖ်ွံဖိးတိုးတက ်

ေစရနအ်တကွ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပးီ၊ အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

မဝူါဒ၊ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပထုံ်းလုပန်ည်းများ၊ အမျိးသား 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျက ် တိုအား ထုတြ်ပနြ်ပဌာနး် 

ထားပးီြဖစပ်ါသည်။  

 

 

စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်ငှ့် ဆကစ်ပပ်ါဝငသူ်များအေနြဖင့် 

ြမနမ်ာိုငင်မံ ှ ထုတြ်ပနြ်ပဌာနး်ထားသည့် စမီကံနိး်ငှ့်သကဆုိ်ငသ်ည့် ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး် 

ေရး၊ ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘးကငး်လုံ�ခံေရး၊ မးီေဘးအ�ရာယ် ကာကယ်ွေရးတိုငှ့် သကဆုိ်င ်သည့် 

ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပထုံ်းလုပန်ည်း၊ အမနိ်၊ န်ကားချကမ်ျားအား 

အထူးဂြုပလုိကန်�သွားမည် ြဖစပ်ါသည်- 

(1) ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 
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(က) ပတ၀်နး်ကျငက်ို ညစည်မး်ေစခဲ့လင ် ဝန်ကးီဌာနက သတမ်တှသ်ည့်ေလျာေ်ကး 

ေငကွို ေပးေလျာပ်ါမည်။ (ပဒုမ် ၇၊ ပဒုမ်ခွဲ (ဏ) အရ) 

(ခ) ပတ၀်နး်ကျငက်ို ညစည်မး်မြဖစေ်ပေစသည့် ထုတလ်တြ်ခငး်ကို သတမ်တှထ်ား 

သည့် ပတ၀်နး်ကျငအ်ရည်အေသွး စခံျနိစ်ံနး်များငှ့်အညီ ထုတလ်တပ်ါမည်။ 

(ပဒုမ် ၁၄ အရ) 

(ဂ) ပတ်၀န်းကျင်ညစ်ညမ်းမများကုိ ေစာင့်ကပ်ကည့်ရန်၊ ထိန်းချပ်ရန်၊ စီမံခန်ခဲွရန်၊ 

ေလျာ့ချရန ် သုိမဟုတ ် ပေပျာကေ်စရန ် လုပင်နး်ခငွအ်ေထာက ် အကြူပပစည်း 

သုိမဟုတ ် ထိနး်ချပေ်ရးပစည်းကရိယိာကို တပဆ်ငြ်ခငး် သုိမဟုတ ် သုံးစွဲြခငး် 

ြပပါမည်။ ထုိသုိ မေဆာငရ်�က်ိုငပ်ါက စနွ်ပစပ်စည်းများကို ပတ၀်နး်ကျင် 

မထိခိုကေ်စေသာ နည်းလမး်များငှ့်အညီ စနွ်ပစပ်ါမည်။ (ပဒုမ် ၁၅ အရ) 

(ဃ) ဝန်ကးီဌာနကထုတေ်ပးသည့် ကိတငခ်ငွ့်ြပချကပ်ါ စည်းကမး်ချကမ်ျားငှ့် အညီ 

ေဆာငရ်�တြ်ခငး် ရှိ/ မရှိ လာေရာကစ်စေ်ဆးသည့် တာ၀နရ်ှိပဂုိလ် သုိမဟုတ် 

အဖွဲအစည်းအား စစေ်ဆးခငွ့်ြပပါမည်။ (ပဒုမ် ၂၄ အရ) 

(င) ပတ၀်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဥပေဒအရ ထုတြ်ပနထ်ားေသာ နည်းဥပေဒများ၊ 

အမနိ်ေကာြ်ငာစာ၊ အမနိ်၊ န်ကားချက်ငှ့် လုပထုံ်းလုပန်ည်းပါ တားြမစခ်ျက ်

များကို လုိကန်�ပါမည်။ (ပဒုမ် ၂၉ အရ) 

(2)  ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးနည်းဥပေဒ (၂၀၁၄) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) နည်းဥပေဒ ၆၉၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ပတ၀်နး်ကျငက်ို ညစည်မး်ေစသည့် 

ပစည်းများကို အများြပည်သူအား တိုက်ိုကြ်ဖစေ်စ သွယ်ဝိုက၍်ြဖစေ်စ ထိခိုက ်

ေစိုငမ်ည့် ေနရာတစခ်ခုတုငွ် တစန်ည်းနည်းြဖင့် ထုတလ်တြ်ခငး်၊ ထုတလ်တ ်

ေစြခငး်၊ စနွ်ပစြ်ခငး်၊ စနွ်ပစေ်စြခငး်၊ စပုံုြခငး်၊ စပုံုေစြခငး် မြပပါ။ 

(ခ) နည်းဥပေဒ ၆၉၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ပတ၀်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများ တစခ်ခုအုရ အမနိ်ေကာြ်ငာစာြဖင့် သတမ်တှထ်ားေသာ 

ေဘးအ�ရာယ်ရှိ ပစည်းများကို အများြပည်သူအားတိုက်ိုတြ်ဖစေ်စ သွယ်ဝိုက၍် 

ြဖစေ်စ ထိခိုကေ်စ ိုငမ်ည့်ေနရာ တစခ်ခုတုငွ် တစန်ည်းနည်းြဖင့် ထုတလ်တ ်

ြခငး်၊ ထုတလ်တေ်စြခငး်၊ စနွ်ပစြ်ခငး်၊ စနွ်ပစေ်စြခငး်၊ စပုံုြခငး်၊ စပုံုေစြခငး် မြပပါ။ 
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(ဂ) နည်းဥပေဒ ၆၉၊ နည်းဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေဂဟစနစ်ငှ့် ယငး်စနစေ်ကာင့် ြဖစေ်ပ 

ေြပာငး်လဲေနေသာ သဘာ၀ပတ၀်နး်ကျငက်ို ထိခိုကပ်ျကစ်းီေစိုငသ်ည့် ြပလုပမ် 

ကို ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်မြပပါ။  

(3)  ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ လုပထုံ်းလုပန်ည်း (၂၀၁၅) 

 စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) မမိကိိုယ်တိုငေ်ကာင့်ြဖစေ်စ၊ မမိကိိုယ်စား ေဆာငရ်�ကသ်ည့် ကနထ်ိုကတ်ာ၊ 

လကခ်ွဲ ေဆာငရ်�ကေ်ပးသူ ဆပက်နထ်ိုကတ်ာ၊ အရာရှိ၊ အလုပသ်မား၊ 

ကိုယ်စားလှယ် သုိမဟုတ ် အတိုငပ်ငခ်၏ံ ြပလုပမ် သုိမဟုတ ် ပျကက်ကွမ် 

ေကာင့် ေပေပါကသ်ည့် ဆုိးကျိးသကေ်ရာကမ်ကို တာ၀နယူ်ပါမည်။ (အပိုဒ ်၁၀၂ 

(က) အရ) 

(ခ) စမီကံနိး်ေကာင့် ထိခိုကခ်စံားရသူကိုလကရ်ှိ သုိမဟုတ ် စမီကံနိး် မေဆာငရ်�ကမ် ီ

ကာလထက ် မနမိ့်ကျေသာ လူမစးီပာွးေရး တည်ငမိခ်ိုငမ်ာမရရှိသည် အထိ 

ေဆာငရ်�ကေ်ပးရန်ငှ့် သကေ်မးွ၀မး်ေကျာငး်လုပင်နး်များ ြပနလ်ည် တည်ေထာင ်

ေရးငှ့် ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးအစစီ်များကို စမီကံနိး်ေကာင့် ထိခိုကခ်စံား 

ရသူများ၊ သကဆုိ်ငရ်ာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများ၊ အြခားသကဆုိ်ငသူ်များငှ့် 

တိုငပ်ငေ်ဆွးေးွ၍ လုိအပသ်လုိ ပံ့ပိုးေပးပါမည်။ (အပိုဒ ်၁၀၂ (ခ) အရ) 

(ဂ) ပတ၀်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ်၊ စမီကံနိး်ကတကိ၀တအ်ားလုံးငှ့် စည်းကမး် 

ချကမ်ျားကို အြပည့်အဝ အေကာငအ်ထည်ေဖာပ်ါမည်။ မမိကိိုယ်စား ေဆာငရ်�က ်

သည့် ကနထ်ိုကတ်ာ၊ လကခ်ွဲေဆာငရ်�ကေ်ပးသူ ဆပ်ကန် ထိုကတ်ာများက 

စီမံကိန်းအတွက် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရ�က်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ 

များ၊ ဤလုပထုံ်းလုပန်ည်း၊ ပတ၀်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ်ငှ့် စည်းကမး်ချက ်

များ အားလုံးကို အြပည့်အဝလုိကန်� ေဆာငရ်�ကေ်စပါမည်။ (အပိုဒ ်၁၀၄ အရ) 

(ဃ) ပတ၀်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဆုိငရ်ာ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကမ် သကေ်သခလံကမ်တှ၊် 

သကဆုိ်ငရ်ာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ဤလုပထုံ်းလုပန်ည်းငှ့် စခံျနိစ်ံနး် 

တိုတငွ ် ပါရှိေသာ လုိအပခ်ျကအ်ားလုံးကို တာ၀နယူ်သည့်အြပင ် ထိေရာကစ်ာွ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (အပိုဒ ်၁၀၅ အရ) 

(င) အကိတည်ေဆာကြ်ခငး်၊ တည်ေဆာကြ်ခငး်၊ လုပင်နး်လည်ပတေ်ဆာငရ်�က ်

ြခငး်၊ လုပင်နး်ရပစ်ြဲခငး်၊ လုပင်နး်ပတိသိ်မး်ြခငး်ငှ့် လုပင်နး်ပတိသိ်မး်ပးီ ကာလ 
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တိုတငွ ်ဆုိးကျိးသကေ်ရာကမ်အားလုံးအတကွ ်စမီကံနိး်ငှ့်ဆကစ်ပ ်ေဆာငရ်�က ်

မများကို စ်ဆကမ်ြပတဘ်ကစ်ံု ေစာင့်ကပစ်စေ်ဆးပါမည်။ (အပိုဒ ်၁၀၆ အရ) 

(စ) မမိ၏ိတာ၀န ်သုိမဟုတ ်ေဆာငရ်�ကခ်ျကပ်ျကက်ကွမ်ကို အြမနဆုံ်းစာြဖင့် တငြ်ပ 

ပါမည်။ ပျကက်ကွမ်ေကာင့် ပတ၀်နး်ကျငအ်ေပသကေ်ရာကမ် ြဖစ်ိုငသ်ည့်ကစိ 

သုိမဟုတ ် ၀န်ကးီဌာနက အြမနသိ်ရန ် လုိအပသ်ည့်ကစိကို ၂၄ န�ရအီတငွး် 

လည်းေကာင်း၊ အြခားကိစြဖစ်ပါက စတင်သိရိှချန်ိမှ ၇ ရက် အတွင်း လည်းေကာင်း 

၀န်ကးီဌာနသုိ တငြ်ပပါမည်။ (အပိုဒ ် ၁၀၇အရ) 

(ဆ) HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED ၏ 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်အတကွ ် ကနဦးပတဝ်နး်ကျင ်

အစရီငခ်စံာ (IEE) အစရီငခ်စံာအား အတည်ြပြပန်ကားပးီသည့်ေနမစှ၍ 

ပတ၀်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစစီ်ပါအတိုငး် ေစာင့်ကပ်ကည့်မ အစရီငခ် ံစာကို ၆ 

လ တစ်ကမိ ် သုိမဟုတ ် ၀န်ကးီဌာနက သတမ်တှသ်ည့်အတိုငး် ၀န်ကးီ ဌာနသုိ 

အစရီငခ်တံငြ်ပပါမည်။ (အပိုဒ ်၁၀၈ အရ) 

(ဇ) ေစာင့်ကပ်ကည့်မအစီရင်ခံစာတွင် အပိုဒ် ၁ဝ၉ ပါ သတ်မှတ်ချက်များ 

အနည်းဆံုး ထည့်သွငး်ေဖာြ်ပပါမည်။ (အပိုဒ ်၁၀၉ အရ) 

(ဈ) အပိုဒ ်၁၀၈ အရ တငြ်ပသည့်ေနရကမ် ှ၁၀ရကအ်တငွး် အများြပည်သူသိရှိိုငရ်န ်

စမီကံနိး်၏၀ကဘ်ဆုိ်ဒ၊် စာကည်တိုက၊် ြပည်သူခနး်မ၊ အများြပည်သူ စေုဝး 

ရာေနရာငှ့် စမီကံနိး်ံုးဌာနတိုတငွ ် အများြပည်သူသိရှိေစရန ် ယငး်အစရီငခ်စံာ 

ကို တငြ်ပပါမည်။ ယငး်အစရီငခ်စံာ၏ ဒဂီျတီယ်မတိ ေတာငး်ခခံျကက်ို လကခ် ံ

ရရှိသည့် ေနမစှ၍ ၁၀ ရကအ်တငွး် အီးေမလ်ြဖင့် ြဖစေ်စ၊ ေတာငး်ခသူံငှ့် 

သေဘာတညီူထားသည့် အြခားနည်းလမး်ြဖင့်ြဖစေ်စ ေတာငး်ခသူံအား ြဖန်ေဝ 

ေပးပါမည်။ (အပိုဒ ်၁၁၀ အရ) 

(ည) ေစာင့်ကပ်ကည့်ရန်ငှ့် စစေ်ဆးရန် တာ၀နရ်ှိသူကို သာမနအ်လုပခ်ျနိအ်တငွး် 

၀ငေ်ရာကခ်ငွ့်ြပပါမည်။ (အပိုဒ ်၁၁၃ (က) အရ) စမီကံနိး်၏ံုးများ၊ လုပင်နး်ခငွ၊် 

စမီကံနိး်ငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာလုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကေ်နသည့် အြခားေနရာများ 

သုိ လုိအပပ်ါကအချနိမ်ေရ�း ၀ငေ်ရာကခ်ငွ့်ြပပါမည်။ (အပိုဒ၁်၁၃  (ခ)အရ) 

(ဍ) အေရးေပ အေြခအေနတငွြ်ဖစေ်စ၊ ပတ၀်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာငှ့် လူမေူရးဆုိငရ်ာ 

လုိအပခ်ျကက်ို ေဆာငရ်�ကေ်ပးရန ် ပျကက်ကွလ်ငြ်ဖစေ်စ၊ ထုိသုိပျကက်ကွ်ိုင ်
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သည်ဟု ယူဆလငြ်ဖစေ်စ စစေ်ဆးရန ် တာ၀နရ်ှိသူက ၀ငေ်ရာက် စစေ်ဆး 

လုိသည့်အချနိတ်ငွ ်ချကခ်ျငး်ခငွ့်ြပပါမည်။ (အပိုဒ ်၁၁၅ အရ) 

(ဌ) ကိုယ်စားေဆာငရ်�ကေ်ပးသူ ကနထ်ိုတတ်ာငှ့် လကခ်ွဲေဆာငရ်�ကသူ် ဆပ ်

ကနထ်ိုတတ်ာတိုကို တာ၀နရ်ှိသူက စစေ်ဆးြခငး်ကို ခငွ့်ြပပါမည်။ (အပိုဒ ် ၁၁၇ 

အရ) 

(4)  အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာအရည်အေသွး(ထုတ်လတမ်)လမး်နခ်ျက ်

 (၂၀၁၅)  

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည် -  

 စမီကံနိး်မ ှ ထွကရ်ှိသည့် စနွ်ပစပ်စည်းများအား အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

အရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျက ် (၂၀၁၅) ငှ့်အညီ စနွ်ပစသွ်ားပါမည်။ 

(လမး်နခ်ျက ်၂.၃.၇.၄ အရ) 

(5)  တိုငး်ရငး်သားလူမျိးများ၏ အခငွ့်အေရးကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကသ်ည့် ဥပေဒ 

 (၂၀၁၅) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည် -  

 တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ ေဒသအတွင်းဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်း 

ကးီများ၊ စးီပာွးေရးလုပင်နး်များ၊ သဘာဝသယံဇာတ ထုတယူ်သုံးစွဲြခငး် လုပင်နး်များ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်မည်ဆုိပါကစီမံကိန်းအေကာင်းအရာများကုိသက်ဆုိင်ရာ 

ဌာေနတိုငး်ရငး်သားလူမျိးများအား ြပည့်စံုတကိျစာွ ကိတငခ်ျြပ အသိေပး၍ ညိိငး် 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ငှ့်အညီ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (ပဒုမ် ၅ အရ) 

(6)  ြမနမ်ာိုငင်ရံငး်ှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆)  

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည် -  

(က) ေြမယာ၊ အေဆာကအ်အုံများအား ငာှးရမး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်အား ဥပေဒငှ့် အညီ 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၅၀၊ ၅၁ အရ) 

(ခ) သဘာဝတွင်းထွက်ပစည်းများ သုိမဟုတ် ေရှးေဟာင်းပစည်းများှင့် ရတန�သုိက် 

အစရှိသည်တိုကိုေတွရှိပါက ေကာမ်ရငှထံ်သုိ ချကခ်ျငး်သတငး်ေပး အေကာငး် 

ကားြခငး်၊ သဘာဝေြမမျက်�ှသွငြ်ပင ်သုိမဟုတ ်ေြမအနမိ့်အြမင့် အေနအထား 

အား သိသာထငရ်ာှးစာွ ေြပာငး်လဲမကို ေကာမ်ရငှ၏် ခငွ့်ြပချက် မရှိဘ ဲမြပလုပ ်
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ြခငး်၊ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပထုံ်းလုပန်ည်းများငှ့် ိုငင်တံကာ 

တွင် ကျင့်သုံးသည့် အေကာင်းဆုံး စံချန်ိစံန်းများှင့်အညီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ငှ့် လူမပတဝ်နး်ကျင ်ထိခိုကပ်ျကစ်းီမမြဖစေ်ပေစရန ်လုိကန်�ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

ဘေရးဆုိငရ်ာ ကစိရပမ်ျားကို ိုငင်တံကာငှ့် ြပည်တငွး်အသိအမတှြ်ပ 

စာရငး်ကိုင ် စံနး်များငှ့်အညီ ေကာငး်မနွစ်ာွ ြပစ ု မတှတ်မး်တငထ်ားရှိြခငး်၊ 

အလုပသ်မားများငှ့် ၎ငး်တို၏ လုပခ်လစာများငှ့်ပတသ်က၍် တည်ဆဲ ဥပေဒ 

များငှ့်အညီ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ လုိအပခ်ျကအ်ရ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်မတှစပ်ါး ရငး်ှီး 

ြမပ်ှံမငှ့် မသကဆုိ်ငေ်သာ သစေ်တာများ ခတုထွ်ငြ်ခငး်၊ သဘာဝသယံဇာတ 

များတးူေဖာြ်ခငး်စသည့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ် ထိခိုကပ်ျကစ်းီေစြခငး်ငှ့် လူမ 

စးီပာွးအေပ ဆုံးံးမများ ြဖစေ်ပေစပါက အဆုိပါ ဆုံးံးနစန်�မအတကွ ်

ထိေရာကသ်ည့် ေလျာ်ေကးကို နစန်�သူထံသုိ ေပးေလျာ ် ြခငး်၊ ဥပေဒငှ့်အညီ 

အာမခထံားရှိြခငး်တိုအား ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၆၅ (င) မ ှ(ဏ) အရ) 

(7)  ြမနမ်ာိုငင်ရံငး်ှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများ (၂၀၁၇) 

 စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည် -  

(က) ခငွ့်ြပမနိ်ငှ့် အြခားသကဆုိ်ငသ်ည့် ဥပေဒများတငွ ် ေဖာြ်ပပါရှိသည့် စည်းကမး် 

ချကမ်ျား အားလုံးကို လုိကန်�သွားပါမည်။ (နည်းဥပေဒ ၂၀၂ အရ) 

(ခ) ရငး်ှီးြမပ်ှံမစမီကံနိး်များေကာင့် ထိခိုကန်စန်�ရသူများအတကွ ် သကဆုိ်ငရ်ာ 

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများငှ့် ညိိငး်မလုပင်နး်စ်များ ေဆာငရ်�ကရ်ာ 

တငွ ်အြပည့်အဝကညီူေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (နည်းဥပေဒ ၂၀၃ အရ) 

(ဂ) ရငး်ှီးြမပ်ှံသူသည် ိုငင်ြံခားသားကမး်ကျငသူ်အား ဥပေဒပဒုမ် ၅၁ (က) အရ 

ခန်အပလုိ်ပါက ေကာမ်ရငှ်ံုးသုိ တငြ်ပေလာကထ်ား၍ ခငွ့်ြပချက ် ရယူြခငး်တို 

အား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (နည်းဥပေဒ ၂၀၆ အရ) 

(8)  ြမနမ်ာအ့ာမခလုံပင်နး်ဥပေဒ (၁၉၉၃) 

 စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည် - 

စမီကံနိး်ငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် အာမခံထားရှိမများအား ြမနမ်ာအ့ာမခလုံပင်နး် 

ဥပေဒပါ ြပဌာနး်ချကမ်ျားငှ့်အညီ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (ဥပေဒအရ) 
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(9)  ေရးှေဟာငး်ဝတပစည်းများကာကယ်ွထိနး်သိမး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

ပိုငရ်ငှ ် သုိမဟုတ ် ထိနး်သိမး်ေစာင့်ေရာှကသူ် မရှိေသာ ဝတပစည်း တစခ်ခုကုို 

ေတွရှိပးီ၊ ေရးှေဟာငး်ဝတပစည်းြဖစေ်ကာငး်သိရှိလင ်သုိမဟုတ ်ယူဆရန ်အေကာငး် 

ရှိလင ် သကဆုိ်ငရ်ာ ရပက်ကွ်ငှ့် ေကျးရ�ာအုပစ်အုုပခ်ျပေ်ရးမှးံုးသုိ ေဆာလျငစ်ာွ 

သတငး်ပိုပါမည်။ (ဥပေဒ ပဒုမ် ၁၂ အရ) 

(10) ေရးှေဟာငး်အေဆာကအ်အုံများကာကယ်ွထိနး်သိမး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) ပုိင်ရှင် သုိမဟုတ် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်သူမရိှေသာ ှစ်ေပါင်း ၁၀၀ ှင့် အထက် 

သက်တမ်းရိှသည့် ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံကုိ ေတွရိှပီး၊ ေရှးေဟာင်းအေဆာက် 

အအုံ ြဖစေ်ကာငး်သိရှိလင ် သုိမဟုတ ်ယူဆရန ်အေကာငး်ရှိလင၊် သကဆုိ်ငရ်ာ 

ရပက်ကွ ် သုိမဟုတ ်ေကျးရ�ာအုပစ် ုအုပခ်ျပ ်ေရးမှးံုးသုိ ေဆာလျငစ်ာွ သတငး် 

ေပးပိုပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၂ အရ) 

(ခ) ေရးှေဟာငး်အေဆာကအ်အုံ၏ သတမ်တှထ်ားေသာ ဧရယိာအတငွး်၌ ြပလုပ ်

ေဆာင်ရ�က်ချက်များအတွက် ကိတင်ခွင့်ြပချက်ရရိှရန် ဦးစီးဌာနသုိ ေလာက်ထား 

ြခငး်တိုအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၅ ငှ့် ၂၀ (စ) အရ) 

(11) ယ်ေကျးမအေမအွစှေ်ဒသများ ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကေ်ရးဥပေဒ (၁၉၉၈) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) ဦးစးီဌာနမ ◌ေှဆာငရ်�ကသ်ည့် စည်းကမး်ချကမ်ျားအား လုိကန်�ပါမည်။ (ဥပေဒ 

ပဒုမ် ၁၆ အရ) 

(ခ) ကိတင်ခွင့်ြပချက်မရရိှဘဲ အေဆာက်အအုံတည်ေဆာက်ြခင်း၊ တုိးချဲေဆာက်လုပ် 

ြခငး်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး် မြပလုပပ်ါ။ (ဥပေဒ ပဒုမ် ၁၈ အရ) 

(ဂ) ယ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသအတွင်းတွင် ယ်ေကျးမဝန်ကီးဌာနက ေဒသအလုိက် 

သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များှင့် ကုိက်ညီြခင်းမရိှေသာ အေဆာက်အအုံ 

ကို ေဆာကလု်ပြ်ခငး် မြပပါ။ (ဥပေဒ ပဒုမ် ၂၂ အရ) 

(12) ြပည်ေထာငစ်ြုမနမ်ာိုငင် ံြပည်သူကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာဥပေဒ (၁၉၇၂) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 
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(က) အစိုးရ၏ လုပသ်ားြပည်သူတိုကျနး်မာေရးကို ပိုမိုတိုးတကေ်ကာငး်မနွ ်လာေစရန ်

၎ငး်၊ လုပသ်ားြပည်သူတို၏ ကျနး်မာေရးကို ထိခိုကြ်ခငး်မ ှ ကာကယ်ွရန၎်ငး်၊ 

ပတဝ်နး်ကျငက်ျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ လုပင်နး်များ၊ လုပသ်ား ြပည်သူတို ထုတလု်ပ ်

ေရာင်းချေသာ အစားအေသာက်ငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် ကစိများ၊ လုပသ်ားြပည်သူ 

များအတကွ ် အသုံးြပရနြ်ဖစေ်သာ ေနအိမသုံ်း ပစည်းများငှ့် အလှကနုပ်စည်း 

များငှ့် ပတသ်ကသ်ည့်ကစိများ၊ ကးူစကေ်ရာဂါများငှ့် ပတသ်ကသ်ည့်ကစိများ၊ 

ကိုယ်ပိုငေ်ဆးကေုဂဟာများငှ့် ပတသ်ကသ်ည့်ကစိများ၊ လုပသ်ားြပည်သူများ 

အတကွ ် အသုံးြပရနလုိ်အပသ်ည့် ေဆးဝါးငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် ကစိများကို အ�က ံ

ေပးြခငး်၊ စစေ်ဆးြခငး်၊ ကးီကပြ်ခငး်၊ ြပြပငြ်ခငး်၊ တားြမစြ်ခငး် စသည့် လုပင်နး် 

တိုအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒ ပဒုမ် ၃ အရ)  

(ခ) အချနိအ်ခါမေရ�းဝငေ်ရာကစ်စေ်ဆး န်ကားြခငး်တိုအား လုိကန်� ေဆာငရ်�က ်

ပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၅ အရ) 

(13) ကးူစကေ်ရာဂါများ ကာကယ်ွှိမန်ငး်ေရး ဥပေဒ (၁၉၉၅) 

 စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) ကျနး်မာေရးဦးစးီဌာန၏ ကးူစကေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးြခငး်မ ှ ကိတငက်ာကယ်ွိုငရ်န ်

စနစတ်ကျအေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်အား လုိကန်� ေဆာငရ်�က ်

ပါမည်။ (ဥပေဒ ပဒုမ် ၄ (က) အရ) 

(ခ) ကးူစကေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးပျံှံမ မရှိေစေရးငှ့် ကးူစကေ်ရာဂါကာကယ်ွှိမန်ငး်ေရး 

တိုငှ့်စပလ်ျ်း၍ ကျနး်မာေရးဝန်ကးီဌာနငှ့် ကျနး်မာေရးဦးစးီဌာနတို၏ ပဒုမ် ၃ 

ပါ ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားကို လုိကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၄ အရ) 

(ဂ) ကကင်ကှအ်ပါအဝင် တရိစ�ာနမ်ျားအစလုိုက ် အ�ပံလုိကေ်သဆုံးြခငး်၊ ကကွက်ျ 

ြခငး်၊ ကးူစကြ်မနေ်ရာဂါြဖစသ်ည်ဟု သံသယရှိြခငး် သုိမဟုတ ် ယငး်ေရာဂါ 

ြဖစပ်ာွးြခငး်၊ တိုင်ကားရမည့် ကးူစကေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးြခငး် ကစိတစရ်ပရ်ပြ်ဖစပ်ာွး 

ေကာငး် သိရှိလငသိ်ရှိချငး် အနးီဆုံးကျနး်မာေရးဌာန သုိမဟုတ ် ေဆးံုသုိ 

ချကခ်ျငး်သတငး်ပိုပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၉ အရ) 

(ဃ) ကျနး်မာေရးအရာရှိသည် ကးူစကြ်မနေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးပျံှံမကို ကာကယ်ွှိမန်ငး် 

ိုငရ်နအ်လုိငာှ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်တိုအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒ ပဒုမ် 

၁၁ အရ) 
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(14) လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးငှ့်ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာဥပေဒ (၂၀၁၉) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရး၊ လုပင်နး်ခငွဆုိ်ငရ်ာ ေရာဂါခစံား ရမများ 

ေလျာ့နည်းပေပျာကေ်စရန်ငှ့် ကိတငက်ာကယ်ွတားဆီးိုငရ်န၊် လုပင်နး်ခငွ ် အတငွး် 

ကျနး်မာစာွလုပက်ိုင်ိုငေ်စရနတ်ိုအတကွ ် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာကစိရပ ် တိုအား 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၃ အရ) 

(15) ေဆးလိပ်ှင့်ေဆးရ�က်ကီးထွက်ပစည်းေသာက်သုံးမထိန်းချပ်ေရးဥပေဒ(၁၉၉၅) 

 စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

ေဆးလိပေ်သာကခ်ငွ့်မရှိေသာေနရာ၊ ေဆးလိပေ်သာကခ်ငွ့်ရှိေသာ သီးသန် ေနရာ 

စမီထံားရှိရမည့်ေနရာများအား ေဖာ်နး်သည့်စာတနး်ငှ့် အမတှအ်သားများကို 

သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ ေဆာငရ်�ကထ်ားရှိြခငး်၊ လုိကန်�ေစရန ် ကပမ်တေ်ဆာင် 

ရ�ကြ်ခငး်၊ စစေ်ဆးမခယူံြခငး်တိုအား ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၉ အရ) 

(16) ြမနမ်ာိုငင်မံးီသတတ်ပဖ်ွဲဥပေဒ (၂၀၁၅) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

မးီသတဦ်းစးီဌာန၏ န်ကားချက်ငှ့်အညီ သီးသန်မးီသတတ်ပဖ်ွဲ ဖွဲစည်းြခငး်၊ 

မးီေဘးလုံ�ခံေရးဆုိငရ်ာ ပစည်းကရိယိာများကို ထားရှိြခငး်တိုအား ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ 

(ဥပေဒ ပဒုမ် ၂၅ အရ) 

(17) သစေ်တာဥပေဒ (၂၀၁၈) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

သစေ်တာနယ်ေြမငှ့်သစေ်တာဖံုးလမး်လျကရ်ှိသည့် အစိုးရကစမီခံန်ခွဲခငွ့်ရှိေသာ 

ေြမအတငွး်ဖွံဖိးမလုပင်နး် သုိမဟုတ ်စးီပာွးေရးစမီကံနိး်လုပင်နး်တစရ်ပရ်ပက်ိုလုပက်ိုင ်

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်အတကွ ် ဝန်ကးီဌာန၏ သေဘာတညီူချကက်ို ကိတငရ်ယူသွားပါမည်။ 

(ဥပေဒပဒုမ် ၁၂ (က) အရ) 

(18) ေရအရငး်အြမစ်ငှ့် ြမစေ်ချာငး်များထိနး်သိမး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၆ )  

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 
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(က) ေရအရငး်အြမစ်ငှ့်ြမစေ်ချာငး်များ ထိခိုကပ်ျကစ်းီေစရနရ်ည်ရ�ယ်၍ တစစ်ံုတစရ်ာ 

ြပလုပြ်ခငး် သုိမဟုတ ်ေရေကာငး်အားေြပာငး်လဲေစြခငး်၊ ေရအရငး်အြမစမ်ျားကို 

တမငြ်ပနး်တးီေစြခငး်တိုအားမြပလုပပ်ါ။ (ဥပေဒပဒုမ် ၈ အရ ) 

(ခ) သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ် ထိခိုကပ်ျကစ်းီြခငး်ြဖစေ်စမည့် စကသုံ်းဆီ၊ ဓာတပုစည်း၊ 

အဆိပသ်င့်ပစည်းငှ့် အြခားပစည်းများ စနွ်ပစြ်ခငး် သုိမဟုတ ် ေပါကက်ွဲေစ 

တတေ်သာ ပစည်းများစနွ်ပစြ်ခငး်၊ အဆိပသ်င့်ေစေသာ ပစည်း တစမ်ျိးမျိးြဖင့် 

ြဖစေ်စ၊ ေပါကက်ွဲေစတတေ်သာပစည်းြဖင့် ေဖာကခ်ွဲ၍ြဖစေ်စ ေရေနသတဝါ 

များအား ဖမး်ဆီးြခငး်၊ တိုအား မြပလုပပ်ါ။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၁ အရ) 

(ဂ) ဦးစးီဌာန၏လုပပ်ိုငခ်ငွ့်များအားလုိကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။(ဥပေဒပုဒမ်၆အရ) 

(ဃ) ဦးစးီဌာန၏ ြမစေ်ချာငး်အတငွး်ငှ့် ြမစေ်ချာငး်အနးီတိုတငွ ်သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်

ထိခိုကပ်ျကစ်းီြခငး်မရှိေစရန ် စမီေံဆာငရ်�ကြ်ခငး်အား လုိကန်�ပါမည်။ (ဥပေဒ 

ပဒုမ် ၅ အရ) 

(င) ေရလမး်ပျကစ်းီြခငး် သုိ မဟုတ် ေရေကာငး် ေြပာငး်လဲြခငး်ြဖစေ်ပေစမည့် 

အရာဝတ တစခ်ုခကုို ြမစေ်ချာငး်အတငွး်သုိစနွ်ပစြ်ခငး်တိုအား ေရာှင်က် 

ပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၉ အရ) 

(စ) မိြပေကျးလကလူ်ေနမပံုစံငှ့် မသင့်ေလျာသ်ည့် အိမသ်ာများ ေဆာကလု်ပြ်ခငး်၊ 

ေရတငွး်ေရကနတ်းူေဖာြ်ခငး်၊ ဦးစးီဌာန၏ ခငွ့်ြပချကမ်ရှိဘ ဲ ေြမတးူြခငး် တိုအား 

ေရာှင်က်ပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၂၁ အရ) 

(19) အလုပသ်မားအဖွဲအစည်းဥပေဒ (၂၀၁၁) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

အလုပသ်မားအဖွဲအစည်းများ၏ ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားအား ဥပေဒငှ့်အညီ 

ေဆာငရ်�ကေ်ပးြခငး်တိုအား ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၇ ၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ 

၂၃ တိုအရ) 

(20) အလုပသ်မားေရးရာ အြငငး်ပာွးမေြဖရငှး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

ခိုငလုံ်ေသာ အေကာငး်မရှိဘ ဲ ပျကက်ကွြ်ခငး် မြပြခငး်၊ အလုပသ်မားများငှ့် 

သကဆုိ်ငသ်ည့် ဝနထ်မး်စည်းကမး်များကို ယငး်အလုပသ်မားများ၏ အကျိးထိခိုက ်
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ေစရန ် တုတ်ရက ် ေြပာငး်လဲြခငး်မြပြခငး်၊ ေဆွးေးွညိိငး်ြခငး် ဖျနေ်ြဖြခငး် ငှ့် 

ခံုသမာဓအိဖွဲြဖင့် ဆုံးြဖတြ်ခငး် တိုကို ခယူံြခငး်မြပဘအဲလုပပ်တိြ်ခငး် သုိမဟုတ် 

သပတိေ်မာှကြ်ခငး်မြပြခငး်၊ အလုပရ်ငှ ် တစဦ်းဦးသည် အြငငး်ပာွးမကို ေြဖရငှး်ေနစ် 

အတငွး် လုံေလာကေ်သာ အေကာငး်မရှိဘ ဲ ကနုထု်တလု်ပမ် ကျဆငး်ေစြခငး်ြဖင့် 

အလုပသ်မား၏ အကျိးခစံားခငွ့် ေလျာန့ည်းေစရန ် ြပလုပမ် သုိမဟုတ ် ပျကက်ကွမ် 

တစခ်ခုကုျးလွနလ်င ် ခံုသမာဓအိဖွဲ သုိမဟုတ ် ခံုအဖွဲကဆုံးြဖတသ်ည့် ေလျာေ်ကး 

ေငကွို အြပည့်အဝ ေပးေဆာငြ်ခငး်တိုအား လုိကန်�ေဆာငရ်�က ်ပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၃၈၊ 

၃၉၊ ၄၀၊ ၅၁ တိုအရ) 

(21) Workmen Compensation Act 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ြဖစေ်ပသည့် မေတာတ်ဆထိခိုကမ်များ၊ ေသေကပျကစ်းီ 

မများငှ့် သဘာဝေဘးေကာင့် ြဖစေ်ပသည့် မေတာတ်ဆထိခိုကန်စန်�ရသည့် 

လုပသ်ားများ အတကွ ် Workmen Compensattion Act ငှ့်အညီ ကညီူေထာကပ်ံ့၊ 

ေလျာ်ေကးေပးမများ ေဆာငရ်�က ်သွားပါမည်။ (Act အရ) 

(22) အလုပအ်ကိုင်ငှ့် ကမး်ကျင်မ ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) အလုပရ်ငှသ်ည် အလုပသ်မားအား အလုပတ်စခ်ခုကုို လုပက်ိုငရ်န ် ခန်အပ်ပးီ 

ပါက ရကေ်ပါငး် ၃၀ အတငွး် အလုပခ်န်ထားမဆုိငရ်ာ သေဘာတညီူချက ်စာချပ ်

ချပဆုိ်ြခငး်၊ အလုပခ်န်အပထ်ားြခငး်မြပမ ီ အကိသငတ်နး်ကာလငှ့် အစမး်ခန် 

ကာလ သတမ်တှပ်ါက ယငး်သငတ်နး်သားသည် ပဒုမ်ခွဲငယ် (၁) ပါ သတမ်တှ ်

ချက်ငှ့် သကဆုိ်ငြ်ခငး်မရှိြခငး်၊ အလုပခ်န်ထားမဆုိငရ်ာ သေဘာတညီူချက ်

စာချပ်အား ဥပေဒငှ့်အညီချပဆုိ်ြခငး်၊ ဥပေဒငှ့်အညီ သတမ်တှထ်ားေသာ 

နစန်�ေကးေပးြခငး်၊ လုပင်နး်ခငွစ်ည်းကမး် ငှ့် အကျိးခစံားခငွ့်များကို 

တည်ဆဲဥပေဒငှ့်အညီ လုိအပသ်လုိြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ အလုပခ်န်ထားမဆုိငရ်ာ 

သေဘာတညီူချက ်စာချပမ်တိကို သကဆုိ်ငရ်ာ အလုပအ်ကိုင်ငှ့် အလုပသ်မား 

ရာှေဖေွရးံုးသုိ သတမ်တှက်ာလအတငွး် အလုပရ်ငှက်ေပးပိုပးီ အတည်ြပချက ်

ရယူထားြခငး်တိုအား ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၅ အရ) 
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(ခ) အလုပရ်ငှသ်ည် အလုပသ်မားများ၏ အလုပအ်ကိုငဆုိ်ငရ်ာ ကမး်ကျငမ်အဆင့် 

ြမင့်မားေစရန ်ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၄ အရ) 

(ဂ) စကမ်လကမ်ငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်လုပင်နး်၏အလုပရ်ငှသ်ည် ယငး်၏လုပင်နး်၌ 

အလုပသ်မားကးီကပသူ်အဆင့် ငှ့် ယငး်အဆင့်ေအာကရ်ှိ အလုပသ်မားများ 

အား ေပးေချရသည့်စစုေုပါငး်လုပခ်၊ လစာ၏ သုညဒသမ ငါးရာခိုင်နး်ေအာက ်

မနည်းေသာေငကွို ရနပ်ံုေငသုိွ ထည့်ဝငေ်ကးအြဖစ ် လစ်မပျကမ်ကကွ ်

ေပးသွငး်ြခငး်ငှ့်ေပးသွငး်သည့်ထည့်ဝငေ်ကးကိုအလုပသ်မားများ၏လုပခ်၊လစာ

မ ှြဖတေ်တာကြ်ခငး်မြပြခငး် တိုအား ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၃၀ အရ) 

(23) ခငွ့်ရက်ငှ့်အလုပပ်တိရ်ကအ်ကဥ်ပေဒ (၁၉၅၁) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

ခငွ့်ရက်ငှ့်အလုပပ်တိရ်ကမ်ျားအား ခငွ့်ရက်ငှ့်အလုပပ်တိရ်ကအ်ကဥ်ပေဒ ငှ့် 

အညီ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ 

(24) အနည်းဆုံးအခေကးေငဥွပေဒ (၂၀၁၃) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) ဤဥပေဒအရ သတမ်တှထ်ားေသာအနည်းဆုံးအခေကးေငေွအာကေ်လျာန့ည်း၍ 

မေပးြခငး်၊ အနည်းဆုံးအခေကးေငမွ ှ တုယူ်ခငွ့်ရှိသည်ဟု သတမ်တှထ်ားေသာ 

အခေကးေငမွှအပ အြခားအခေကးေငကွို တုယူ်မ မြပပါ။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၂ အရ) 

(ခ) လုပင်နး်ငှ့်သကဆုိ်ငေ်သာအနည်းဆုံးအခေကးေငွနး်ထားများကို အလုပသ်မား 

များအား အသိေပးြခငး်အြပင ် လုပင်နး်ခငွတ်ငွ ် သကဆုိ်ငရ်ာ အလုပသ်မားများ 

ြမင်ိုငေ်စရန ် ေကာြ်ငာထားြခငး်၊ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ မနှက်နစ်ာွ 

မတှတ်မး်ြပစထုားရှိြခငး်၊ သကဆုိ်ငရ်ာဦးစးီဌာနသုိ အစရီငခ်ြံခငး်၊ စစေ်ဆးေရး 

အရာရှိက စစေ်ဆးရနဆ်င့်ဆုိသည့်အခါ သွားေရာကစ်စေ်ဆးခြံခငး် ငှ့် ေတာငး်ခ ံ

သည့်အခါ တငြ်ပြခငး်၊ အလုပသ်မားများဖျားန�၍ အလုပမ်လုပက်ိုင်ိုငသ်ည့် 

အခါ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ ေဆးကသုရန ် အလုပန်�းခငွ့်ေပးြခငး်၊ အလုပ ်

သမားများ၏ မသိားစဝုင ် သုိမဟုတ ် မဘိန�ေရးကစိ ြဖစသ်ည့်အခါ အနည်းဆုံး 

အခေကးေငမွ ှ ြဖတေ်တာကြ်ခငး်မြပဘ ဲ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ အလုပ ်

န�းခငွ့်ေပးြခငး်တိုအား ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒ ပဒုမ် ၁၃ အရ) 
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(25) အခေကးေငေွပးေချေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) အလုပသ်မားများ၏ အခေကးေငကွို ြပည်တငွး်သုံးေငြွဖင့်ြဖစေ်စ၊ ြမနမ်ာ 

ိုငင်ေံတာဗ်ဟုိဘဏက် အသိအမတှြ်ပသည့် ိုငင်ြံခားသုံး ေငြွဖင့်ြဖစေ်စ ေပးေချ 

ြခငး်၊ ေငသွားတစခ်ျိတစဝ်က်ငှ့် ေဒသေပါကေ်စျးနး်ြဖင့် သတမ်တှေ်သာ 

ပစည်း တစခ်ျိတစဝ်ကတ်ွဲဖက၍်ေပးေချိုငြ်ခငး်၊ အလုပသ်မားတစဦ်းဦးက 

ြပည်သူစစမ်ထမး်ဥပေဒအရ စစမ်ထမး်ရသည့်အခါထုိအလုပသ်မားအားအထူးခငွ့် 

အြဖစသ်တမ်တှ်ပးီ ရကေ်ပါငး်(၆၀)အတကွ် အခေကးေင ွ ထုတေ်ပးြခငး် 

ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၃ အရ )  

(ခ) အလုပ်ပးီဆုံးသည့်အခါြဖစေ်စ၊ အလုပသ်မားငှ့် သေဘာတညီူသည့် အချနိ ်

ကာလတငွြ်ဖစေ်စ အခေကးေငေွပးေချြခငး်၊ အခေကးေငေွပးေချရန ် အလုပ ်

သမားငှ့် သေဘာတညီူသည့် အချနိက်ာလ အပိုငး်အြခားသည် တစလ်ထက ်

မေကျာေ်စြခင်း၊ အမတဲမး် အလုပအ်တကွ ် အခေကးေငကွို ဥပေဒငှ့်အညီ 

လစ်ေပးေချြခငး်၊ အလုပသ်မားအား အလုပရ်ပစ်သဲည့်အခါ ေပးထုိကသ်ည့် 

အခေကးေငကွို အလုပမ်ရှပစ်ြဲခငး်ခရံသည့်ေနမ ှ အလုပ ် ဖငွ့်ရက်စှရ်ကအ်တငွး် 

ေပးေချြခငး်၊ အလုပသ်မားက အလုပရ်ငှထံ် ကိတငအ်ေကာငး်ကားစာေပးပို၍ 

မမိဆိအရအလုပမ်ှတုထွ်ကပ်ါက အခေကးေငေွပးေချရန ်ကာလအပိုင်းအြခား 

ကနုဆုံ်းသည့်ေနတငွ ် ေပးေချြခငး်၊ အလုပသ်မား ေသဆုံးသည့်အခါ ထုိအလုပ် 

သမားအား ေပးထုိကသ်ည့် အခေကးေငကွိုေသဆုံးပးီေန�က ် အလုပဖ်ငွ့်ရက ်

စှရ်ကအ်တငွး် ေသဆုံးသူ၏ တရားဝငအ်ေမဆွကခ်သူံထံသုိ ေပးေချြခငး်၊ 

အခေကးေငအွားလုံးကို အလုပဖ်ငွ့်သည့်ေနရကတ်ငွ ် ေပးေချြခငး်တိုအား 

ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၄ အရ) 

(ဂ) သဘာဝေဘးအ�ရာယ်အပါအဝင ် မေမာလ်င့်ေသာ ထူးြခားသည့် အေြခအေန 

တစရ်ပရ်ပ ် ေပေပါက်သြဖင့် ပဒုမ်၄၊ ပဒုမ်ခွဲ (ဂ)ပါ ြပာနး်ချက်ငှ့်အညီ 

ေပးေချရန် အခကအ်ခရဲှိပါက အလုပသ်မားများ၏ သေဘာတညီူချကြ်ဖင့် 

အခေကးေငမွျားကို မည်သည့်ေနရကသုိ် ေြပာငး်လဲေပးေချမည်ြဖစေ်ကာငး် 

ကျိးေကာငး်ခိုငလုံ်စာွြဖင့် ဦးစးီဌာနသုိ တငြ်ပပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၅ အရ) 
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(ဃ) အလုပသ်မား၏ အခေကးေငမွ ှ တုယူ်ြဖတေ်တာကြ်ခငး်များအား ဥပေဒ ငှ့် 

အညီ ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၇ အရ) 

(င) အလုပရ်ငှသ်ည် ပဒုမ် ၇ ငှ့် ပဒုမ် ၁၁ တိုပါ ြပာနး်ချကမ်ျားငှ့်အညီ 

အခေကးေငမွ ှ တုယူ်ြဖတေ်တာကြ်ခငး်မအှပ မည်သည့်ကစိအတကွမ် တုယူ် 

ြဖတေ်တာကြ်ခငး် မြပပါ။ (ဥပေဒပဒုမ် ၈ အရ) 

(စ) အလုပရ်ငှသ်ည် ပဒုမ် ၇ အရ အခေကးေငမွ ှ တုယူ်ြဖတေ်တာကရ်ာတငွ ်

အလုပသ်မားက တာဝနထ်မး်ေဆာငရ်န ် ပျကက်ကွမ်အတကွ ် တုယူ် 

ြဖတေ်တာကေ်ငမွျားမအှပ အြခားတုယူ်ြဖတေ်တာကေ်င ွစစုေုပါငး်သည် အလုပ ်

သမားရရှိသည့် အခေကးေင၏ွ ၅၀ ရာခိုင်နး်ထက ် မပိုေစရပါ။ (ဥပေဒပဒုမ် ၉ 

အရ) 

(ဆ) အလုပရ်ငှသ်ည် ပဒုမ် ၁၁ အရ အခေကးေငမွ ှတုယူ်ြဖတေ်တာကြ်ခငး် များအား 

ဥပေဒငှ့်အညီ ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၀ အရ) 

(ဇ) အလုပရ်ငှသ်ည် အလုပသ်မား၏ ြပလုပမ်များ သုိမဟုတ ် ပျကက်ကွမ် အတကွ ်

ေပးေလျာရ်နဒ်ဏေ်ငအွြဖစသ်တမ်တှ်ပးီ ဥပေဒငှ့်အညီ အခေကးေငမွ ှ တု်ယူ 

ြဖတေ်တာကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၁ အရ) 

(စျ) အလုပသ်မားသည် မမိနိစန်�မများအတကွ ် ကိုယ်တိုငြ်ဖစေ်စ၊ တရားဝင ် မတှပ်ံု 

တငထ်ားေသာ အလုပသ်မားအဖွဲအစည်းကြဖစေ်စ၊ စက်ံုတငွး် လုပင်နး်ညိိငး် 

ေရးေကာမ်တကီြဖစေ်စ ေြဖရငှး်ေပးရန ်အလုပရ်ငှသုိ် ေတာငး်ဆုိိုငြ်ခငး်၊ (ဥပေဒ 

ပဒုမ် ၁၂ အရ) 

(ည) စစေ်ဆးေရးအရာရှိသည် သကဆုိ်ငရ်ာ ပဂုိလ်များအား စစေ်ဆးပးီ သင့်ေလျာ ်

သည့် အမနိ်တစရ်ပရ်ပက်ို ချမတှ်ိုငြ်ခငး်၊ အလုပရ်ငှ ် သုိမဟုတ ် အလုပသ်မား 

သည် အယူခံိုငြ်ခငး်၊ စစေ်ဆးေရးအရာရှိချပသ်ည် အယူခမံကို စစိစ၍် 

အလုပရ်ငှ်ငှ့် အလုပသ်မားတိုကို ကားန�ပးီ သင့်ေလျာေ်သာအမနိ် 

တစရ်ပရ်ပက်ို ချမတှ်ိုငြ်ခငး်၊ စစေ်ဆးေရးအရာရှိချပက်ချမတှသ်ည့် အမနိ်သည် 

အပးီအြပတြ်ဖစြ်ခငး်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၃ အရ) 

(ဋ) အလုပသ်မားသည် အချနိပ်ို လုပက်ိုငရ်ပါက အချနိပ်ိုအခေကးေငွနး်ထားကို 

ဥပေဒ အရ သတမ်တှသ်ည့် နး်ထားအတိုငး် ခစံားခငွ့်ရှိြခငး် တိုအား လုိကန်� 

ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၄ အရ) 
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(26) လူမဖလုံူေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) လူမဖလုံူေရးစနစ်ငှ့် အကျိးခစံားခငွ့်များအတကွ ် မတှပ်ံုတင ် ေဆာငရ်�ကထ်ားရှိ 

ပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၁ အရ) 

(ခ) လူမဖလုံူေရးရနပ်ံုေင ွ ထားရှိြခငး်၊ လုပင်နး်ဌာနများ၏ အလုပရ်ငှ်ငှ့် အလုပ ်

သမားများတိုသည် ရနပ်ံုေငမွျားသုိ မတှပ်ံုမတငမ်ေနရ မတှပ်ံုတင်ပးီ ထည့်ဝင ်

ေကးေငမွျား ေပးသွငး်ပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၅ အရ) 

(ဂ) လူမဖလုံူေရးအတကွ ် မတှပ်ံုတင်ပးီ အာမခထံားရှိြခငး်ငှ့် ထည့်ဝငေ်ကးများ 

ထည့်ဝငပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၈ အရ) 

(ဃ) အလုပတ်ငွ ် ထိခိုကမ်အကျိးခစံားခငွ့်အာမခစံနစအ်တကွ ် မတှပ်ံုမတငမ်ေနရ 

ြပာနး်ချကမ်ျားငှ့် သကဆုိ်ငြ်ခငး်မရှိေသာ အလုပသ်မားများအတကွ ်အလုပရ်ငှ ်

များသည် မမိတိို၏ဆအေလျာက ် မတှပ်ံုတင်ပးီ အလုပတ်ငွ ် ထိခိုကမ် အကျိး 

ခစံားခငွ့်ရနပ်ံုေငသုိွ သတမ်တှထ်ားေသာ ထည့်ဝငေ်ကးေငကွို ေပးသွငး်ပးီ 

အာမခထံားရှိိုငပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၄၈ အရ) 

(င) အလုပရ်ငှသ်ည် မတှတ်မး်ငှ့်စာရငး်များကိုမနှက်နစ်ာွြပစထုားရှိပးီ သကဆုိ်ငရ်ာ 

လူမဖလုံူေရးံုးသုိ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ တငြ်ပြခငး်တိုကို လုိကန်� 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၇၅ အရ) 

(27) ြမနမ်ာိုငင်အံငဂ်ျငန်ယီာေကာငစ်ဦပေဒ 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) ေကာငစ်ကီ ထုတေ်ပးေသာ မတှပ်ံုတငလ်ကမ်တှမ်ရှိဘ ဲ လုပက်ိုငြ်ခငး်မြပပါ။ 

(ဥပေဒပဒုမ် ၃၇ အရ) 

(ခ) ြပဌာနး်ချက၊် စည်းမျ်းစည်းကမး်အား ေဖာကဖ်ျကေ်ကာငး်ေတွရှိပါက အလုပ ်

အမေဆာငအ်ဖွဲသည် ထုိသူအား ဥပေဒအရ စမီခံန်ခွဲေရးဆုိငရ်ာ ြပစဒ်ဏတ်စရ်ပ ်

ရပက်ို ချမတှ်ိုငြ်ခငး် တိုအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၃၄ အရ) 

(28) ေမာေ်တာယ်ာ်ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 
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ေမာေ်တာယ်ာ်ဥပေဒပါ ြပဌာနး်ချကမ်ျားငှ့်အညီ ေမာေ်တာယ်ာ်မတှပ်ံုတင ်

ြခငး်၊ ယာ်စည်းကမး်၊ လမး်စည်းကမး်များအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ ဆူညံသံ၊ 

အခိုးအေငွ၊ အမနအ်မားထွကရ်ှိမများအား သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ ြဖစေ်စေရး 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်တိုကို လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ (ဥပေဒ အရ) 

(29) ေရနံငှ့် ေရနထွံကပ်စည်းဆုိငရ်ာဥပေဒ (၂၀၁၇) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) ေရနံငှ့် ေရနထွံကပ်စည်းတစမ်ျိးမျိးငှ့် စပလ်ျ်း၍ ေရနံငှ့် ေရနထွံကပ်စည်း 

တစမ်ျိးမျိးကို သယ်ေဆာငသ်ည့် ေမာေ်တာယ်ာ်၊ ေရယာ်ငှ့်တွဲများကို လုိငစ်င ်

ထုတေ်ပးြခငး်၊ သယ်ယူပိုေဆာငြ်ခငး်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် လုိကန်�ရမည့် 

လုပထုံ်းလုပန်ည်းများ ငှ့် စည်းကမး်ချကမ်ျားကို သတမ်တှြ်ခငး် တိုအား 

လုိကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒ ပဒုမ် ၉ အရ) 

(ခ) ေရနံငှ့် ေရနထွံကပ်စည်းသယ်ယူမပိုေဆာငမ်ငှ့် ထားသုိမတိုငှ့်ပတသ်က ်

သည့် သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒ ပဒုမ် ၁၀ 

အရ) 

(ဂ) ေဘးအ�ရာယ်ရှိေသာ ေရနံငှ့် ေရနထွံကပ်စည်းတစမ်ျိးမျိးပါရှိသည့် ထုပပ်ိုး 

ထည့်သွငး်ပစည်းအားလုံးတငွ ် သတေိပးချကက်ို ြမငသ်ာသည့်ေနရာတငွ ်

ထငရ်ာှးေသာ စာလုံးများြဖင့်ြဖစေ်စ၊ သေကတြဖင့်ြဖစေ်စ ေရးသားေဖာြ်ပြခငး် 

တိုအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၁ အရ) 

(30) ေြမလွတ၊် ေြမလပ်ငှ့်ေြမိုငး်များ စမီခံန်ခွဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) ေြမလွတ၊် ေြမလပ်ငှ့်ေြမိုငး်များလုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသုံးြပခငွ့်ချထား ေပးေသာ 

ေြမဧရယိာ ငှ့်စပလ်ျ်း၍ ဗဟုိေကာမ်တကီ ညိိငး်ေဆာငရ်�ကေ်ပးပါမည်။ 

(ဥပေဒပဒုမ် ၂၅ အရ) 

(ခ) ေြမလွတ၊် ေြမလပ်ငှ့်ေြမိုငး်များ လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသုံးြပခငွ့်ရရှိသူငှ့် စပလ်ျ်း 

သည့် သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ လုိကန်�အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�က ်

ြခငး်တိုအား ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၆ အရ) 
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(31) ဓာတပုစည်းငှ့်ဆကစ်ပပ်စည်းများအ�ရာယ်မတှားဆီးကာကယ်ွေရးဥပေဒ(၂၀

၁၃)  

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှသ်ည်- 

(က) သကဆုိ်ငရ်ာ ဓာတပုစည်းငှ့် ဆကစ်ပပ်စည်းများဆုိငရ်ာ လုပင်နး်ကို စတင် 

လုပက်ိုငြ်ခငး်မြပမ ီလုိငစ်ငရ်ရှိသူမ ှလုိကန်�ရနသ်တမ်တှခ်ျကမ်ျားအား လုိကန်� 

ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၅ ငှ့် ၁၆ တိုအရ) 

(ခ) လုိငစ်ငရ်ရှိသူသည် ဓာတပုစည်းငှ့် ဆကစ်ပပ်စည်းများဆုိငရ်ာလုပင်နး်ငှ့် 

စပလ်ျ်း၍ လူငှ့်တရိစ�ာနတ်ိုကိုေသာလ်ည်းေကာငး်၊ ပတဝ်နး်ကျငက်ိုေသာ ်

လည်းေကာငး် ထိခိုကဆုံ်းံးမြဖစေ်ပပါက ေလျာေ်ကးေပးိုငေ်ရးအတကွ ်

သတမ်တှခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီအာမခ ံထားရှိပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၁၅ အရ) 

(ဂ) မတှပ်ံုတင ်လကမ်တှရ်ရှိသူသည် မတှပ်ံုတငလ်ကမ်တှပ်ါ စည်းကမး်ချကမ်ျား ကို 

လုိကန်�ရမည့်အြပင ်ဗဟုိကးီကပေ်ရးအဖွဲက အခါအားေလျာစ်ာွ ထုတြ်ပန ်ေသာ 

အမနိ်ငှ့်န်ကားချကမ်ျား ကိုလည်း လုိကန်�ပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၂၂ အရ) 

(ဃ) မမိမိတှပ်ံုတငထ်ားေသာ စာရငး်တငွမ်ပါရှိသည့် ဓာတပုစည်းငှ့် ဆကစ်ပ ်

ပစည်းများကို အသုံးြပရနရ်ှိပါက မတှပ်ံုတငေ်ပးရန ် ဗဟုိကးီကပေ်ရးအဖွဲသုိ 

ထပမ်ံ ေလာကထ်ားပါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၂၃ အရ) 

(င) လုိငစ်ငရ်ရှိသူများသည် ဓာတပုစည်းငှ့် ဆကစ်ပပ်စည်းများဆုိငရ်ာ အ�ရာယ်ကို 

ထိနး်ချပက်ာကယ်ွရန ် ငှ့် ေလျာပ့ါးေစရန ် သတမ်တှခ်ျကမ်ျားအား 

လုိကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၂၇ အရ) 

(32) ဘွိငလ်ာဥပေဒ (၂၀၁၅) 

(က) ဘွိငလ်ာမတှပ်ံုတငြ်ပလုပသွ်ားမည်။ (ဥပေဒပဒုမ် ၅ အရ) 

(ခ) ပဒုမ် ၂၁ အရ ထွငး်ထားသည့်မတှပ်ံုတငအ်မတှက်ို မိုးမေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် 

ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ ေြပာငး်လဲြခငး်၊ ဖျကြ်ခငး်၊ ပံုသဏာနပ်ျကစ်းီေအာငြ်ပလုပြ်ခငး် 

သုိမဟုတ ်မြမင်ိုငေ်စရန ်ြပလုပ ်ြခငး်မြပပါ။ (ဥပေဒပဒုမ် ၅၉ အရ) 

(ဂ) ဘွိငလ်ာြပြပငသူ်လကမ်တှမ်ရှိဘ ဲဘွိငလ်ာကိုမြပြပငပ်ါ။ (ဥပေဒပဒုမ် ၆၀ အရ) 

(ဃ) ဘွိငလ်ာကိုငတ်ယ်ွထိနး်သိမး်သူလကမ်တှမ်ရှိဘ ဲ ဘွိငလ်ာကို ကိုငတ်ယ်ွထိနး် 

သိမး်ြခငး် မြပပါ။ (ဥပေဒပဒုမ် ၆၁ အရ) 
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(င) ခငွ့်ြပဖအိားထက ် ေကျာလွ်နေ်စရန ် အ�ရာယ်ကငး်ဖအိားထိနး် အဆုိရငှက်ို 

မမိဆိအေလျာကြ်ဖစေ်စ၊ ပိုငရ်ငှမ် ှ တာဝနေ်ပးအပခ်ျကအ်ရြဖစေ်စ၊ ြပြပင ်

ေြပာငး်လဲြခငး် မြပလုပပ်ါ။ (ဥပေဒပဒုမ် ၆၂ အရ) 

(33) ဘွိငလ်ာဥပေဒဆုိငရ်ာ လုပထုံ်းလုပန်ည်းများ (၂၀၁၆) 

(က) ပိုငရ်ငှသ်ည် အသုံးြပခငွ့်လကမ်တှ ် သုိမဟုတ ် ယာယီအသုံးြပခငွ့်လကမ်တှ ်

ရရှိထားေစကာမ ူ ဘွိငလ်ာကို ခငွ့်ြပဖအိားထက ် ပိုမိုသုံးစွဲြခငး် သုိမဟုတ ်

ေရေးွေငွပိုက၊် ေရသွငး်ပိုကတ်စခ်ခုကုို ြဖစေ်စ၊ ယငး်တိုတငွ ်တပဆ်ငထ်ားေသာ 

ဖအိားခအံစတိအ်ပိုငး်တစခ်ခုကုိုြဖစေ်စ ြပြပငြ်ခငး်၊ ေြပာငး်လဲြခငး်၊ ြဖည့်စကွ ်

ြခငး် သုိမဟုတ ် အသစလဲ်လှယ်ြခငး် ြပလုပလုိ်လင ် ေဆာငရ်�ကခ်ငွ့်ရရှိရန ်

သကဆုိ်ငရ်ာ စစေ်ဆးေရးမှးထံ ကိတငေ်လာကထ်ားပါမည်။ (နည်းဥပေဒ ၁၀) 

(ခ) ပိုငရ်ငှသ်ည် ဘွိငလ်ာကိုေရေးွေငွဖအိားြဖင့်စမး်သပစ်စေ်ဆးချနိတ်ငွ ်အ�ရာယ် 

ရှိိုငသ်ြဖင့် ဘွိငလ်ာံုအတငွး်သုိ တာဝနရ်ှိသူမအှပ မည်သူမမဝငေ်စရန ်တာဝန် 

ယူပါမည်။ (နည်းဥပေဒ ၁၅) 

(ဂ) ပိုငရ်ငှသ်ည် မေတာတ်ဆထိခိုကမ် ြဖစပ်ာွးလင ် ဘွိငလ်ာအသုံးြပြခငး်ကို 

ရပဆုိ်ငး်ထားပးီသကဆုိ်ငရ်ာ စစေ်ဆးေရးမှးထံ အြမနဆုံ်းအေကာငး်ကား 

ပါမည်။ (နည်းဥပေဒ ၈၅) 

စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှအ်ေနြဖင့် လုပင်နး်ငှ့်ပတသ်က၍် အထကပ်ါ သကဆုိ်ငရ်ာကများ 

အလုိက် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပထုံ်းလုပန်ည်းများ၊ လမး်နခ်ျကမ်ျား စသည့် ြပဌာနး် 

သတမ်တှခ်ျကမ်ျား အပါအဝင ် အခါအားေလျာစ်ာွထုတြ်ပနသ်ည့် အမနိ်၊ န်ကားချက၊် 

ေဒသဆုိငရ်ာအမနိ်၊ န်ကားချကမ်ျားအားလည်းလုိကန်�အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�က ်

သွားပါမည်။  

 

 

စမီကံနိး်အေနြဖင့် ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးငှ့်သကဆုိ်ငသ်ည့် ြမနမ်ာိုငင်မံ ှ ပါဝင ်

လကမ်တှေ်ရးထုိးထားသည့် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ ကနွဗ်ငး်ရငှး်များ၊ စာချပ်များ 
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ငှ့် သေဘာတညီူချကမ်ျားအားလည်း ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်မရှိေစဘ ဲ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် 

ြဖစပ်ါသည်− 

ဇယား  2-1 ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရးငှ်သ့ကဆ်ိုငသ်ည် ့အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ကန်ွဗငး်ရငှး်များ၊ စာချပ်များငှ့ ်သေဘာတညူခီျကမ်ျား 

အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာကနွဗ်ငး်ရငှး်များ၊ 

စာချပမ်ျားငှ့် သေဘာတညီူချက ်

များ 

လကမ်တှ ်

ေရးထုိးသည့် 

ေန 

အတည်ြပ 

သည့်ေန 

အဖွဲဝင ်

ြဖစသ်ည့်ေန 

ကကဘ်နိက ်

အတည်ြပ 

ေန 

United Nations Framework 

Convention on Climate Change, 

New York, 1992 (UNFCCC) 

11-6-1992 25-11-1994  

(Ratification) 

 41/94 

9-11-1994 

Vienna Convention for the 

Protection of the Ozone Layer, 

Vienna, 1985 

 24-11-1993 

(Ratification) 

22-9-1994 46/93 

Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the 

Ozone Layer, Montreal, 1987 

 24-11-1993 

(Ratification) 

22-9-1994 46/93 

London Amendment to the 

Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the 

Ozone Layer, London, 1990 

 24-11-1993 

(Ratification) 

22-9-1994 46/93 

ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution 

10-6-2002 13-3-2003 

(Ratification) 

 7/2003(27-

2-2003) 

Parties to the Basel Convention 

on the Control of Transboundary 

Movements of Hazardous 

Wastes and their Disposal 

 6-4-2015 

(Ratification) 
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စမီကံနိး်ငှ့်ပတသ်က၍် အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) 

လမး်နခ်ျက ်(၂၀၁၅) ၏ လုပင်နး်ကအလုိကလ်မး်နခ်ျကမ်ျားအား လုိကန်�သွားပါမည်။  

အဆုိပါလမး်နခ်ျက၏် အပိုဒ ် ၂.၃.၇.၁ အေြခခသံတအရည်ကျိြခငး်ငှ့်သန်စငြ်ခငး် 

လုပင်နး် (Base Metal Smelting and Refining) ငှ့်ပတသ်က၍် ေအာကပ်ါအတိုငး် ေဖာြ်ပထား 

ပါသည်- 

 

 

ခ၊ဲသွပ၊်ေကး၊နကီယ်ငှ့်အလူမနီယီမ ် (Lead, Zinc, Copper, Nickel and Aluminum) 

သတများကျိချကသ်န်စငြ်ခငး်လုပင်နး်များတငွဤ်လမး်နခ်ျကမ်ျားကို လုိကန်�ရမည်။ သတ 

တးူေဖာြ်ခငး်ငှ့်ကနု်ကမး်များ ဝယ်ယူစေုဆာငး်ြခငး်လုပင်နး်များ အကျံးမဝငပ်ါ။ ဤလုပင်နး် 

ကအတကွ် စနွ်ထုတအ်ရည်ငှ့် ထုတလ်တအ်ခိုးအေငွ အဆင့်သတမ်တှခ်ျကမ်ျားမာှ 

ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအတိုငး် ြဖစသ်ည်- 

ဇယား 2-1 စန်ွထတု်အရည်အဆင်သ့တမ်တှခ်ျကမ်ျား (Effluent Levels for nickel, copper, 

lead, zinc and aluminum smelting and refining) 

Parameter Unit Guideline Value 

Aluminum mg/l 0.2 

Arsenic mg/l 0.05 

Cadmium mg/l 0.05 

Chemical oxygen demand mg/l 50 

Copper mg/l 0.1 

Fluoride mg/l 5 

Hydrocarbons mg/l 5 

Lead mg/l 0.1 

Mercury mg/l 0.01 

Nickel mg/l 0.1 
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pH S.U.a 6-9 

Temperature increase °C <3b 

Total suspended solids mg/l 20 

Zinc mg/l 0.2 

a Standard unit 
b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account 

ambient water quality, receiving water use, potential receptors and assimilative 

capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of 

discharge 

 

ဇယား 2-2 ထုတလ်တအ်ခိုးအေငွအဆင့်သတမ်တှခ်ျကမ်ျား (Air Emission Levels for Nickel, 

Copper, Lead, Zinc and Aluminum Smelting and Refining -Varying by Metal Type/ 

Smelting Process) 

Parameter Unit Guideline Value 

Acid mists / gases mg/Nm3a 50 

Ammonia mg/Nm3 5 

Arsine mg/Nm3 0.5 

Carbon monoxide and carbonyls mg/Nm3 5 

Chlorine mg/Nm3 0.5 

Dioxins ng TEQb/m3 0.1-0.5 

Dust mg/Nm3 1-5 

Hydrogen chloride mg/Nm3 5 

Hydrogen fluoride mg/Nm3 0.5 

Mercury mg/Nm3 0.02 

Nitrogen oxides mg/Nm3 100-300 

Polyfluorinated hydrocarbons anode effects/ cell 

/day 

0.1 

Sulfur dioxide mg/Nm3 < 50-200 
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Total fluoride mg/Nm3 0.8 

Total organic carbon mg/Nm3 5-50 

Volatile organic compounds / 

solvents 
mg/Nm3 5-15 

a Milligrams per normal cubic meter at specified temperature and pressure 

b Toxicity equivalence factor 

 

 

စမီကံနိး်အေနြဖင့် လုပင်နး်လည်ပတစ််ကာလအတငွး် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ ဆူညံမ 

အဆင့်များအား ေကျာလွ်နြ်ခငး်မရှိေစရန ်စမီခံန်ခွဲမအစအီစ်များငှ့် ထိနး်ချပေ်ရးကရိယိာ များ 

တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်- 

ဇယား  2-2 ဆူညံသံ (Noise) သတမ်တှခ်ျက် 

Receptor 

One Hour LAeq (dBA) 

Daytime 07:00-22:00 

(10:00-22:00 for Public 

holidays) 

Nightime 22:00-07:00 

(22:00 -10:00 for Public 

Holidays) 

Residential, institutional, 

educational 
55 45 

Industrial, commercial 70 70 

 

 

စမီကံနိး်လုပင်နး်များအား ထွကရ်ှိေသာ စစုည်းငှ့်ပျံလွင့်(Point and Diffuse) အနံ ကို 

ပတဝ်နး်ကျငရ်ှိလူများ လကမ်ခံိုငသ်ည့် ဆုိးရ�ားေသာအနံများ မရှိထွကေ်စရန ် ထိနး်ချပ ်

ေဆာငရ်�ကသွ်ားရန ်လမး်နထ်ားပါသည်။ သုိြဖစပ်ါ၍ စမီကံနိး်ဧရယိာအတငွး် အနံယူနစ၏် ၅ 

မ ှ၁၀ ကို ေကျာလွ်နြ်ခငး် မရှိေစရန ်ေဆာငရ်�ကသွားပါမည်။ 
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စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်အေနြဖင့် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားငှ့်စပလ်ျ်း၍ 

မနှက်နစ်ာွ ေဆာငရ်�ကေ်ကာငး် ကတကိဝတြ်ပပါသည်− 

(က) ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာသည် တကိျခိုငမ်ာ၍ ြပည့်စံု 

ပါသည်။ 

(ခ) ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး် လုပထုံ်းလုပန်ည်း အပါအဝင ် သကဆုိ်ငရ်ာ 

ဥပေဒများကိုတကိျစာွလုိကန်�၍ ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာ 

ကို ေရးဆဲွထားပါသည်။ 

(ဂ) စမီကံနိး်သည် ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာပါ ကတကိဝတ၊် 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် ေလာ့ချေရးလုပင်နး်များ ငှ့် အစအီစ်များကို 

အြပည့်အဝအစ်အမ ဲလုိကန်�ေဆာငရ်�ကမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။ 

(ဃ) လုပင်နး်လည်ပတ ် ေဆာငရ်�ကေ်နသည့်ကာလအတငွး် အတည်ြပထားသည့် 

IEE အစရီငခ်စံာအား တိုးတကေ်နသည့် နည်းပညာများ၊ စနစမ်ျားငှ့် လုပင်နး် 

လုိအပခ်ျကအ်ေပမတူည်၍ ပိုမိုေကာငး်မနွသ်ည့် IEE အစရီငခ်စံာ ြဖစေ်စရန ်

အတကွ ် ြပငဆ်ငြ်ဖည့်စကွရ်န်န်ကားချကရ်ှိလာပါက လုိကန်�ေဆာငရ်�က ်

သွားပါမည်။ 

(င) စမီကံနိး်ပိုငရ်ငှအ်ေနြဖင့် ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာအား 

ြပငဆ်ငြ်ဖည့်စကွ ် လုိပါက တငြ်ပအတည်ြပချကရ်ယူ၍ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရ်�က ်

သွားပါမည်။ 

(စ) စမီကံနိး်လုပင်နး်များပးီစးီ၍ စမီကံနိး်လုပင်နး်ပတိသိ်မး်ချနိတ်ငွ ် လူမဝနး်ကျင ်

အား ထိခိုကမ်အနည်းဆုံးြဖစေ်စရန ်ေဆာငရ်�ကမ်ည်ြဖစ်ပးီ၊ ထိခိုကမ်များရှိလာ 

ပါက ထိခိုကမ်အနည်းဆုံးြဖစေ်စရန ် အစအီမမံျားချမတှ ် ေဆာငရ်�ကသွ်ား 

ပါမည်။ 

 

အမည် -  

ရာထူး -  

လိပစ်ာ -  

ဖနုး်နပံါတ ် -  
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အစရီငခ်စံာေရးဆဲွသည့် တတယိအဖွဲအစည်းအေနြဖင့် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားအား 

ကတကိဝတြ်ပပါသည် - 

 (က) ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် (IEE) အစရီငခ်စံာသည် တကိျမငှ့် ြပည့်စံုမ 

ရှိပါသည်။ 

 (ခ) ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး်ကို ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ 

လုပ်ထုံးလုပန်ည်းအပါအဝင ်သကဆုိ်ငရ်ာဥပေဒများငှ့်အညီေရးဆဲွထားပါသည်။ 

 (ဂ) ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် ဆနး်စစြ်ခငး်ြပလုပရ်န ် လုပင်နး်တာဝနမ်ျားငှ့်အညီ 

တကိျစာွ လုိကန်�ြပစထုားပါသည်။ 

 

 

အမည် - ဦးဗညားေအာင ်

ရာထူး - ဒါိုကတ်ာ 

Aggrandize Myanmar Company 

Limited 

လိပစ်ာ - အမတှ ် (ပ-၄၀)၊ သေြပကနုး်ပွဲံုတနး်၊ 

ဇမသီရိမိနယ်၊ ေနြပည်ေတာ ်

ဖနုး်နပံါတ ် - ၀၉၉၇၇၂၅၉၇၇၂ 
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HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED သည် 

ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ်(ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ ရ�ာသာကးီ (အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် 

ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ်အမတှ ်(၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ်(၁၁၃/က) ၌ ၂၀၂၀ ခုစှ ်

ဒဇီငဘ်ာလ မစှတင၍် အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်အား ေဆာငရ်�ကလ်ျက ်

ရှိပါသည်။  

 စမီကံနိး်အေနြဖင့် အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တကနု်ကမး်များအား အရည်ကိ၍ ဘေလာက်တံုး 

ကနု်ကမး်များ အြဖစထု်တလု်ပသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုတလု်ပရ်ာတငွလုိ်အပမ်ည့် ကနု်ကမး် 

ြဖစသ်ည့် အသုံးမြပေတာသ့ည့် အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိးအား ြပည်တငွး်ရှိ 

ြပနလ်ည်ေရာငး်ချ သူများထံမ ှဝယ်ယူရရှိမည်ြဖစပ်ါသည်။ စမီကံနိး်ဆုိငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား 

အား ေအာကပ်ါအတိုငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်-  

ဇယား  3-1 စမံီကန်ိးဆိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား 

စ် အေကာငး်အရာ ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

၁။ စမီကံနိး် ေဆာငရ်�က ်

သည့် ကမုဏ ီ

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY 

LIMITED 

၂။ စမီကံနိး်အမျိးအစား အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပ်ငန်းစီမံကိန်း 

(အလူမနီယံီ၊ သွပ်သတ အရည်ကိ၍ ဘေလာကတ်ံုးများ 

ထုတလု်ပြ်ခငး်) 

၃။ စမီကံနိး်တည်ေနရာ/ 

အကျယ်အဝနး် 

ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ 

ရ�ာသာကးီ (အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ်အမတှ ်

(၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ် (၁၁၃/က) (GPS 

Point:  16°53'0.68"N,  96°15'3.68"E) 

ေြမဧရယိာ (ေပ ၅၀ x ေပ ၉၀)  

၄။ အလုပသ်မားဦးေရ (၁၆) ဦး 

၅။ ကနုေ်ချာထုတလု်ပမ် တစရ်ကလ်င ်(၀.၃၈၆) တန်နး်ြဖင့် တစ်စှလ်င ်

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တဘေလာကတ်ံုး (၁၂၀) တနခ်န် 
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၆။ လိပစ်ာ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ 

ရ�ာသာကးီ (အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ်

အမတှ ်(၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ်(၁၁၃/က) 

၇။ ဆကသွ်ယ်ရန ် ေဒသီတာဝငး်၊ ဖနုး် ၀၉၂၆၀၀၄၇၂၂၄ 

 

 

 စမီကံနိး်သည် ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ ရ�ာသာကးီ 

(အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ်အမတှ ် (၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ်

(၁၁၃/က) ၌ တည်ရှိပါသည်။ စမီကံနိး် အေရှဘကက်ပလ်ျကတ်ငွ ်ဒနအုိ်းစက၊် အေန�ကဘ်က ်

ကပလ်ျကတ်ငွ ် ေပါငမ်နု်စက်ံု၊ ေတာငဘ်ကတ်ငွ ် ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်ြခားလျက ် ဂုိေဒါင ်

အေဆာကအ်ဦ၊ ေြမာကဘ်ကတ်ငွ ်သစစ်ကတ်ို တည်ရှိပါသည်။ 

 
ပံ ု4-1 စမီကံန်ိးတည်ေနရာြပေကာင်းကင်ေြမပံ ု
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ပံ ု4-2 စမံီကန်ိးတညေ်နရာ ( ) ြပေြမပံ ု 

 

 

စမီကံနိး်အား ၂၀၂၀ ခုစှ ် ဒဇီငဘ်ာလတငွ ် စတငေ်ဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပးီ၊ ပံုမနှသ်ကတ်မး်တိုး 

ေဆာငရ်�က၍် ခငွ့်ြပချကမ်ျားရယူပးီ ေရရည်ှေဆာငရ်�ကသွ်ားရန ် ရည်ရ�ယ်ပါသည်။  

ခငွ့်ြပချကမ်ျားရရှိသ၍ ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစ်ပးီ ေယဘယုျအားြဖင့် စှ ်(၃၀) ခန် 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ စမီကံနိး်ပတိသိ်မး်ြခငး် ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားအား (၃) လမှ (၆) 

လ အတငွး် အပးီအစးီေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ စမီကံနိး်အဆင့်အလုိက ် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ေဆာငရ်�ကမ်ည့် အချနိက်ာလအား ေအာကပ်ါ ဇယားြဖင့် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်− 

  



ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
 

 စာမျကှ်� 79 

ဇယား  3-2 စမံီကနိး်အဆင့အ်လိုက ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�ကမ်ည့ ်အချနိက်ာလ 

ေဆာငရ်�ကမ်ည့် 

လုပင်နး် / ကာလ 
၂၀၂၀ ခုစှ ်ဒဇီငဘ်ာလ 

၂၀၂၁ ခုစှမ် ှ

၂၀၅၀ ခုစှထိ် 

၂၀၅၁ ခုစှ ်

ဇနန်ဝါရလီ မ ှ

ဇွနလ်ထိ 

ေဆာကလု်ပြ်ခငး် / 

ြပြပငြ်ခငး်ကာလ 
(ေဆာငရ်�က်ပးီ)   

လည်ပတြ်ခငး်ကာလ  (၃၀) စှ ်  

ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလ   (၆)လ 

 

 

 စမီကံနိး်လုပင်နး်အား ေြမအကျယ်အဝနး် (ေပ ၅၀ x ေပ ၉၀) ၌ ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိ 

ပါသည်။ အဆုိပါေြမအတငွး် တည်ေဆာကထ်ားရှိသည့် အေဆာကအ်ဦစာရငး်အား ေအာကပ်ါ 

အတိုငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်- 

ဇယား  3-3 အဓကိအေဆာက်အဦများတည်ေဆာကထ်ားမ 

စ် အကျယ်အဝနး် အေရအတကွ ်

၁ (ေပ ၄၀ x ေပ ၆၀) အကျယ်ရှိ သွပမ်ိုး၊ သွပက်ာ၊ ကနွက်ရခိငး် 

Steel Structure အေဆာကအ်ဦ 

၁ လုံး 

၂ (ေပ ၂၀ x ေပ ၁၂) ေပခန်ရှိ Modular ံုးအေဆာကအ်ဦ ၁ လုံး 

၃ (ေပ ၁၂ x ေပ ၄၀) ေပခန်ရှိ RC ဝနထ်မး်ေနအေဆာကအ်ဦ ၁ လုံး 

၄ (ေပ ၁၂ x ေပ ၆) ေပခန်ရှိ သံတိုငသံ်ြပားကာ စတိုအေဆာကအ်ဦ ၁ လုံး 
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ပံ ု4-3 စမံီကန်ိးအတင်ွးေနရာချထားမူ Layout Plan 
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စက်ံုအဝငဝ် စက်ံု 

  

စတို စက်ံုေရှလမး်မ 

  

ံုးအေဆာကအ်ဦ ံုးအေဆာကအ်ဦ 
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မးီသတေ်ဆးဘးူ ေလမတစ်က ်

  

ေလဝငေ်လထွက်ငှ့် အလငး်ေရာင ်

ေကာငး်မနွေ်စေရးေဆာငရ်�ကထ်ားမ 
မးီခိုးေခါငး်တိုင ်

  

CCTV တပဆ်ငထ်ားမ CCTV တပဆ်ငထ်ားမ 

ပံ ု4-4 စမံီကနိး်၏ ဓါတ်ပံမုတှတ်မး်များ 
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ထုတလု်ပရ်ာတငွလုိ်အပမ်ည့် ကနု်ကမး်ြဖစသ်ည့် အသုံးမြပေတာသ့ည့် အလူမနီယံီ၊ 

သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိးအား ြပည်တငွး်ရှိ ြပနလ်ည်ေရာငး်ချ သူများထံမ ှဝယ်ယူသွားမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ စှစ််ကနု်ကမး်ပစည်းလုိအပခ်ျကပ်မာဏအား ေအာကပ်ါအတိုငး် ေဖာြ်ပအပ ်

ပါသည်- 

ဇယား  3-4 တစ်စ်ှသံးုစွသဲည့ ်ကနု်ကမ်းပမာဏ 

စ် ကနု်ကမး် 
တစ်စှ ်သုံးစွဲမည့်ပမာဏ 

(မကထ်ရစတ်န)် 

၁ အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တအပိုငး်အစ အမျိးမျိး ၂၄၅၀ တနခ်န် 

 

 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်၏ ထုတလု်ပေ်ရးလုပင်နး်စ်အလုိက ်

ေဆာငရ်�ကရ်သည့်အဆင့်များမာှ ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအတိုငး် ြဖစပ်ါသည် - 

 

အဆင့် (၁) ကနု်ကမး်ပစည်းများရရှိြခငး် ငှ့် သုိေလှာငြ်ခငး် 

 ြပည်တငွး်မ ှ အေရာကပ်ိုစနစြ်ဖင့်မာှယူထားသည့် ကနု်ကမး်ပစည်းများြဖစသ်ည့် 

အလူမနီယီမ၊် သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိးအား ကနု်ကမး်ထားရှိရာေနရာ၌ ထားရှိပါသည်။ 

  

ကနု်ကမး်ပစည်းများ ကနု်ကမး်ပစည်းများ 
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အဆင့် (၂) အရည်ကျိြခငး် 

 အလူမနီယီမ၊် သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိးအား အပခူျနိ ် (၈၀၀) ဒဂီရ ီ စတီဂီရတိရ်ှိ 

ဆီအေရာ (ဒဇီယ်ဆီ၊ ဓါတဆီ်၊ တာယာဆီ) အသုံးြပ မးီြပငး်ဖိုများအတငွး်ထည့်သွငး်၍ အရည် 

ကျိြခငး် ေဆာငရ်�ကပ်ါသည်။  

  

မးီြပငး်ဖို အလူမနီယီမ၊် သွပသ်တအပိုငး်အစအမျိးမျိး 

အား မးီြပငး်ဖိုအတငွး်ထည့်၍ အရည်ကျိြခငး် 

 

အဆင့် (၃) ပံုစခံကွတ်ငွး်ထည့်သွငး်၍အေအးခြံခငး် 

 အလူမနီယီမ၊် သွပသ်တအပိုငး်အစများ အရည်ေဖျာ်ပးီေန�က ် ရရှိလာသည့် 

သတရည်များအား ပံုစခံကွတ်ငွထ်ည့်သွငး်အေအးခြံခငး် ေဆာငရ်�ကပ်ါသည်။ 

  
သတရည်များအား ပံုစခံကွတ်ငွထ်ည့်သွငး်အေအးခြံခငး် 
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အဆင့် (၄) ထုပပ်ိုးြခငး် 

အေအးခံပးီေန�ကရ်ရှိလာသည့် သတဘေလာကတ်ံုးများအား စနစတ်ကျ စတီနး်၍ 

ထုပပ်ိုးြခငး်ေဆာငရ်�က်ပးီေန�က ် ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်စ်အဆင့်ဆင့်ပးီဆုံး၍ ေဈးကကွသုိ် 

ေရာင်းချပါသည်။ 

  
သတဘေလာကတ်ံုးများအား စနစတ်ကျထုပပ်ိုးြခငး် 

 

 
ပံ ု4-5 ကနု်ကမး်မ ှကနုေ်ချာရရှိရန ်ေဆာငရ်�ကပ်ံုအဆင့်ဆင့် 

 

 

 လုပင်နး်အတကွ ် လုိအပေ်သာ ံုးလုပင်နး်သုံးပစည်းများမာှ စားပွဲ၊ ကလုားထုိင၊် 

ကနွြ်ပတာ၊ ပရငတ်ာ၊ လုံ�ခံေရးကငမ်ရာ စသည် တိုြဖစ်ပးီ ထုတလု်ပေ်ရးလုပင်နး်သုံး 

စကပ်စည်းများအား ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအတိုငး် ေဖာြ်ပအပ်ပါသည်-  

ကနု်ကမး်ပစည်းများရရှိြခငး် ငှ့် သုိေလှာငြ်ခငး်

အရည်ကျိြခငး်

ပံုစခံကွအ်တငွး် ထည့်သွငး်အေအးခြံခငး်

ထုပပ်ိုးြခငး်
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ဇယား  3-5 ံးုသံးုငှ်လ့ပုင်န်းသံးုပစည်းကရိယိာစာရင်း 

စ် အမျိးအမည် အေရအတကွ ်(Unit) 

၁ မးီစက ် ၁ 

၂ ေလမတစ်က ် ၃ 

၃ မးီြပငး်ဖို ၆ 

၄ Forklift ၁ 

  

 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်အား စစုေုပါငး် ဝနထ်မး် (၁၆) ဦးခန်ြဖင့် 

ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်။ ရပေ်ဝးမှ လာေရာကလု်ပက်ိုငသူ်များ အတကွ် စမီကံနိး်အတငွး် 

ဝနထ်မး်အေဆာငသီ်းသန်ထားရှိ၍ ေနထုိငစ်ားေသာကမ်များအတကွ ် စားရတိ်ငမိး် ပံ့ပိုး 

ေပးထားပးီ၊ အေဆာငေ်ရှ၌ ကျနး်မာေရး (ြခငး်ခတ၊် ေဘာလုံးကန ်စသည်) ေဆာငရ်�က်ိုငမ်ည့် 

ေြမကကွလွ်တထ်ားရှိေပးြခငး်တိုေဆာငရ်�က၍် အေဆာငေ်န စည်းမျ်း စည်းကမး်များငှ့်အညီ 

ေနထုိင်ိုငရ်န ် ေဆာငရ်�ကေ်ပးထားပါသည်။ ဌာနအလုိက ် ဝနထ်မး်များခန်အပထ်ားမ အေြခ 

အေနများမာှ ေအာကပ်ါအတိုငး် ြဖစပ်ါသည်- 

ပံ ု4-6 ဝန်ထမး်ခန်ထားမအေြခအေန 

စ် ရာထူး ဦးေရ 

၁ စက်ံုတာဝနခ် ံ ၁ 

၂ အလုပသ်မားေခါငး် ၁ 

၃ အလုပသ်မား ၁၄ 

 

စမီကံနိး်လုပင်နး်လည်ပတရ်ာတငွ ်အလုပခ်ျနိမ်ျားအား နနံက ်၀၈၀၀ န�ရမီ ှ၁၂ န�ရထိီ 

ငှ့် ေနလည် ၁ န�ရမီ ှ ညေန ၀၅:၀၀ န�ရထိီ တစေ်နလင် အလုပခ်ျနိ ် (၈) န�ရခီန် 

ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်။ ပံုမနှက်နုထု်တလု်ပင်နး်အတကွ ် အလုပခ်ျနိအ်ဆုိငး် (၁) ဆုိငး်သာ 
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ထားရှိပးီ၊ ထုတလု်ပမ်တိုးြမင့် ေဆာငရ်�ကရ်နလုိ်အပပ်ါက လကရ်ှိဝနထ်မး်များအား ဥပေဒ 

ငှ့်အညီ အချနိပ်ိုေကးေပး၍ ေဆာငရ်�ကေ်စပါသည်။ 

 
ပံ ု4-7 ဝန်ထမး်ဖွဲစည်းပံ ု

 

 

 လုပင်နး်အား တနဂေေွန၊ အခါကးီရက်ကးီများ ငှ့် အစိုးရထုတြ်ပနသ်ည့် ံုးပတိရ်က ်

များတငွ် လည်ပတြ်ခငး်မရှိသြဖင့်၊ ပျမး်မတစ်စှအ်လုပဖ်ငွ့်ရက ် (၃၁၀) ရကခ်န် လည်ပတ ်

ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် အေနြဖင့် တစရ်ကလ်င ် (၀.၃၈၆) 

တန်နး်ြဖင့် တစ်စှလ်င ် အလူမနီီယံ၊ သွပသ်တဘေလာကတ်ံုး (၁၂၀) တနခ်န် ထုတလု်ပ ်

သွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

စမီကံနိး် ၏ ထုတလု်ပမ်လုပင်နး်စ်၌ ကနု်ကမး် (၁၀၀) ကလုိီဂရမ ်သုံးစွဲထုတလု်ပပ်ါက 

ကနုေ်ချာ(၇၅)ကလုိီဂရမခ်န်ရရှိပးီ၊ သီးြခားထွကက်နုမ်ျားအြဖစ် ေချာေ်ချး (၂၀) ကလုိီဂရမေ်ကျာ ်

ထွကရ်ှိပါသည်။ အဆုိပါ ေချာေ်ချးများအား တစလ်တစ်ကမိ/်စှ်ကမိခ်န် ြပငပ်သုိ ြပနလ်ည် 

ေရာငး်ချပါသည်။ 

  

ဒါိုကတ်ာအဖွဲ

စက်ံုတာဝနခ်ံ

အလုပသ်မားေခါငး်

အလုပသ်မားများ
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ဇယား  3-6 တစ်စ်ှပျမး်မကန်ုေချာထတုလ်ပုမ်ည့်အေြခအေန 

စ် ကနုေ်ချာအမျိးအမည် တစ်ရကထု်တလု်ပမ် 

ပမာဏ 

တစ်စှထု်တလု်ပမ် 

ပမာဏ 

၁ အလူမနီယံီ၊သွပသ်တဘေလာကတ်ံုး (၀.၃၈၆) တနခ်န် (၁၂၀) တနခ်န် 

 

 
သီးြခားထွကက်နုြ်ဖစသ်ည့် ေချာေ်ချးများ 

 

 

စမီကံနိး်သည် အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး် လုပင်နး် ြဖစသ်ည့်အတကွ ်

ထုတလု်ပမ်လုပင်နး်စ်များတငွ ် ေရသုံးစွဲြခငး်မရှိပါ။ ဝနထ်မး်များ သုံးေရ ငှ့် ေဆးေကာြခငး် 

စသည့် သာမန်လုပင်နး်ရပမ်ျားအတကွသ်ာ ေရသုံးစွဲပါသည်။  

ဝနထ်မး်များေသာကသုံ်းရန ် ေရအား ြပငပ်မ ှ ေရသန်ဘးူများ မာှယူေသာကသုံ်းပးီ၊ 

အြခားသုံးစွဲရန ် လုိအပသ်ည့်ေရအား ေြမေအာကေ်ရအရငး်အြမစ် မ ှ (၂) လကမ်ေရတငွး်ြဖင့် 

ထုတယူ်၍ Overhead Tank သုိေလှာငသုံ်းစွဲပါသည်။ စမီကံနိး်၏ ေနစ်ေရသုံးစွဲမ 

ပမာဏစစုေုပါငး် (၃၀၀) ဂါလံခန်ြဖစပ်ါသည်။ 



ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
 

 စာမျကှ်� 89 

  

ေသာကေ်ရသနဘ်းူများ 

ေဆာငရ်�ကေ်ပးထားမ 

ေြမေအာကေ်ရနမနူ�ရယူြခငး် 

  

ေရစင ် ၂ လကမ် ေြမေအာကေ်ရတငွး် 

 

စမီကံနိး်မ ှ ထုတယူ်ရရှိသည့် ေြမေအာကေ်ရအရည်အေသွးသိရှိိုငရ်နအ်တကွ ် (၄-၁၂-

၂၀၂၁) ရကေ်နတငွ ်GPS Point (16°53'0.20"N, 96°15'3.88"E) မ ှေရနမနူ�ရယူခဲ့ပးီ၊ ISO Tech 

Laboratory တငွ ်စမး်သပစ်စေ်ဆးခဲ့ပါသည်။ 

ေြမေအာကေ်ရ ဓာတခ်ွဲစမး်သပခ်ျကရ်လဒမ်ျားအား ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ (World 

Health Organization-WHO)၏ ေသာကသုံ်းေရလမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့်ိငး်ယှ်ကည့်ရာ Iron 

တနဖ်ိုးသည် WHO လမး်နခ်ျကထ်က ် အနည်းငယ်ေကျာလွ်နေ်နေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

သုိရာတငွ ် အဆုိပါေရအား ဝနထ်မး်များေသာကသုံ်းြခငး်မရှိဘ ဲ ေသာကသုံ်းေရအား ြပငပ်မ ှ

ေသာကေ်ရသန်ဝယ်ယူေသာကသုံ်းသြဖင့် ဝနထ်မး်များကျနး်မာေရးအေပ များစာွသကေ်ရာကမ် 

မရှိိုငပ်ါ။ ေြမေအာကေ်ရ ဓါတခ်ွဲရလဒမ်ျားအား WHO လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့် ေအာကပ်ါအတိုငး် 

ိငး်ယှ်ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်- 
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ဇယား  3-7 ေြမေအာကေ်ရ ဓါတခ်ွဲစမး်သပခ်ျကအ်ေြဖ 

Parameter Unit 
WHO Drinking Water 

guideline value 

ေြမေအာက ်

ေရ 
မတှခ်ျက ်

pH S.U.C 6.5-8.5 7.6 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Colour (True) TCU 15 Nil လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Turbidity NTU 5 5 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Total Hardness mg/l 500 42 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Iron mg/l 0.3 0.37 လမး်နခ်ျကေ်ကျာလွ်န ်

Chloride (as CL) mg/l 250 114 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Sulphate as 

(SO4) 
mg/l 500 28 

လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Total Solid mg/l 1500 267 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Total Dissolved 

Solid 
mg/l 1000 255 

လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Maganese mg/l 0.05 Nil လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

 

 
ပံ ု4-8 ေြမေအာကေ်ရနမနူ�ရယူခဲ့သည့်တည်ေနရာြပေြမပံု 
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ပံ ု4-9 ေြမေအာကေ်ရအရည်အေသွးဓါတခ်ွဲစမး်သပခ်ျကရ်လဒမ်ျား 
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 လပစ်စဓ်ါတအ်ားြဖန်ြဖးေရးဌာန၏ လပစ်စမ်းီအသုံးြပခငွ့်ရရှိထားပးီ၊ လပစ်စ ်

ဓာတအ်ား သုံးစွဲမ အေနြဖင့် တစလ်လင ် ယူနစ် (၁,၀၀၀) ခန်သုံးစွဲလျကရ်ှိပါသည်။ 

လပစ်စမ်းီြပတေ်တာကခ်ျနိတ်ငွ ် သုံးစွဲိုငရ်န ် ဒဇီယ်ဆီသုံးမးီစက ် (၁) လုံး ထားရှိပါသည်။ 

မးီစကသုံ်းဒဇီယ်ဆီအား မးီစကတ်ငွး်၌ အသင့်ထည့်သွငး်သုံးစွဲလျကရ်ှိပးီ၊ လုိအပသ်ည့် ဆီအား 

နးီစပရ်ာဆုိငမ် ှဝယ်ယူသုံးစွဲသွားပါမည်။  

 
ပံ ု4-10 လပစ်စဓ်ါတအ်ားသုံးစွဲမအေြခအေန 

 
လပစ်စဓ်ါတအ်ားသုံးစွဲမအေြခအေန 
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မးီစက ်

 

 

 စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကရ်ာမ ှ တစေ်နလင် စနွ်ပစပ်စည်းစစုေုပါငး် (၁၀၀) ကလုိီဂရမခ်န် 

ထွကရ်ှိမည်ြဖစ်ပးီ၊ စနွ်ပစပ်စည်းထွကရ်ှိမ ငှ့် စနွ်ပစမ်ည့်လုပင်နး်စ် တိုအား ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ 

ဇယားများြဖင့် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်- 

ဇယား  3-8 စနွ်ပစပ်စည်းထကွရ်ှိမအေြခအေနြပဇယား 

လုပင်နး်စ် / ရငး်ြမစ ် ထွကရ်ှိသည့် စနွ်ပစပ်စည်း စနွ်ပစမ်ပံုစ ံ

ထုတပ်ိုးကနုမ်ျားမ ှ

ထွကရ်ှိြခငး် 

စက၊ သစသ်ား၊ 

ပလပစ်တစ၊် ပနီအိံတ၊် သံ 

စသည် 

ခွဲြခားစနွ်ပစေ်စပးီ ြပနလ်ည် 

သုံးစွဲမည့်သူများထံ ေရာငး်ချြခငး်၊ 

ြပနလ်ည်ြပြပင ်သုံးစွဲြခငး် 

ဝနထ်မး်များ 

စားေသာကြ်ခငး် 
စနွ်ပစအ်စားအစာများ 

တရိစိ�ာနအ်စာအြဖစ ်သုံးစွဲသူများထံ 

ေပးေဝြခငး် (ဥပမာ-ဝကစ်ာအြဖစ်) 

ံုးလုပင်နး် 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

အေထွေထွ 

စနွ်ပစပ်စည်းများ 

အမိကက်နတ်ငွစ်ေုဆာငး်ထားပးီ 

YCDC ငှ့်ဆကသွ်ယ်၍ စနွ်ပစြ်ခငး် 
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အမိကက်န ်

 

စမီကံနိး်မ ှ စနွ်ပစပ်စည်းများအား ခွဲြခားစနွ်ပစသ်ည့် အေလ့အကျင့်အား ဝနထ်မး်များ 

သိရှိေအာငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ စနွ်ပစပ်စည်းများအလုိက ် အမိကပ်ံုးများအား စာများ၊ အေရာင ်

များြဖင့်ခွဲြခား၍ စားကငွး်စားကျနမ်ျားအား ေမးွြမေရးေဆာငရ်�ကသူ်များထံသုိလည်းေကာငး်၊ 

ြပနလ်ည်သုံးစွဲိုငသ်ည့် စနွ်ပစပ်စည်းများအား ဝယ်ယူသူများထံြပနလ်ည်ေရာငး်ချြခငး်၊ ကျန ်

စနွ်ပစပ်စည်းများအား ရနက်နု်မိေတာစ်ည်ပငသ်ာယာေရးေကာမ်တ ီ(YCDC) ငှ့် ဆကသွ်ယ်၍ 

စနွ်ပစြ်ခငး်များအား ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။  

 

 

စမီကံနိး်၏ အရည်ကျိြခငး်လုပင်နး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်မ ှ အမနအ်မား၊ ဓာတေ်ငွများငှ့် 

ြဒပေ်ပါငး်များ ထုတလု်ပ်ိုငသ်ြဖင့် ြပငပ်ေလထုအရည် အေသွးအေပ သကေ်ရာကမ်အား 

သိရှိိုငရ်နအ်တကွ ်(၁၈-၉-၂၀၂၁) ရကေ်န (၀၉၀၀) န�ရမီ ှ(၁၉-၉-၂၀၂၁) ရကေ်န (၀၉၀၀) န�ရီ 

အထိစက်ံုဝငး်အတငွး် GPS Point: (16°53'0.48"N, 96°15'3.85"E) ၌ HAZ-SCANNERTM 

Model-EPAS ြဖင့် (၂၄) န�ရ ီ ေလထုအရည် အေသွးေစာင့်ကည့်တိုငး်တာမေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ 

ပါသည်။ ထုိသုိေဆာငရ်�ကရ်ာ၌ ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုင ်ေအာကဆုိ်ဒ ် (NO2), ဆာလ်ဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒ ်

(SO2), ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ ်(CO2), ကာဗနွ် မိုေန�ကဆုိ်ဒ ်(CO), VOCs, PM10, PM2.5 တိုအား 

တိုငး်တာေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပါသည်။ 
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ဇယား  3-9 ေလအရည်အေသးွတိုငး်တာမရလဒမ်ျား 

စ် 
တိုငး်တာသည့် 

အမျိးအစား 

တိုငး်တာမ 

ရလဒ် (၂၄ န�ရ ီ

ပျမး်မ) 

EQEG 

သတမ်တှခ်ျက ်
မတှခ်ျက ်

၁ ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ ်(NO2) 

၃၉.၅ (µg/m3) ၄၀ (µg/m3)  

(၂၄ န�ရပီျမး်မ) 

လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၂ ဆာလ်ဖာဒိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ ်(SO2) 

၁၈.၃၄ 

(µg/m3) 

၂၀ (µg/m3)  

(၂၄ န�ရပီျမး်မ) 

လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၃ ကာဗနွမ်ို 

ေန�ကဆုိ်ဒ ်(CO) 

၃၆၇ (ppb) - လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၄ ကာဗနွဒ်ိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ ်(CO2) 

၄၄၂ (ppm) - လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၅ PM10 ၃၁ (ppm) ၅၀ (၂၄ န�ရပီျမး်မ) လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၆ PM2.5 ၁၈.၀၀ (ppm) ၂၅ (၂၄ န�ရပီျမး်မ) လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

၇ VOCs ၁ (mg/Nm3) - လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

  
HAZ-SCANNERTM Model-EPAS ြဖင့် ေလထုအရည်အေသွးတိုငး်တာြခငး် 
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ပံ ု4-11 ေလအရည်အေသးွတိုင်းတာခဲသ့ည့ေ်နရာြပပံ ု

 

ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုင ်ေအာကဆုိ်ဒ ်(NO2)။ ။ ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုင ် ေအာကဆုိ်ဒ ် (NO2) သည် 

ေလာငစ်ာများေလာငက်မး်ြခငး်မ ှ ထွကရ်ှိသည့် ဓာတေ်ငွတစမ်ျိးြဖစ်ပးီ၊ သွငး်မပိါက 

အဆုတေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးေစိုငပ်ါသည်။ စမီကံိနး်တငွ ်တိုငး်တာရရှိမအရ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားထက ်

ေကျာလွ်နြ်ခငး်မရှိေကာငး် ေတွရှိရ ပါသည်။ 

ဆာလ်ဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒ ်(SO2)။ ။ ဆာလ်ဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒ ် (SO2) သည် အေရာငမ်ရှိ 

ေသာလ်ည်း အနံစးူသည့် ဓာတေ်ငွတစမ်ျိးြဖစပ်ါသည်။ ယာ်ယ�ရားများမ ှအဓကိ ထွကရ်ှိပးီ၊ 

အသက်လမး်ေကာငး်ဆုိငရ်ာေရာဂါများ၊လည်ေချာငး်ယားယံမြဖစပ်ာွးေစိုငပ်ါသည်။ စမီကံနိး် 

တငွ ်တိုငး်တာရရှိမအရ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားထက ်ေကျာလွ်နြ်ခငး်မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

ကာဗနွမ်ိုေန�ကဆုိ်ဒ ်(CO)။ ။ ကာဗနွမ်ိုေန�ကဆုိ်ဒ ်သည် ကာဗနွဓ်ာတပ်ါသည့် ေလာငစ်ာများ 

အြပည့်အဝ ေလာငက်မး်ရာမ ှ ထွကရ်ှိသည့် ဓာတေ်ငွြဖစ်ပးီ၊ အေရာင၊် အနံ၊ အရသာမရှိပါ။ 

အဓကိအားြဖင့် အလွနပ်ေူလာငသ်ည့်ေနရာများမ ှ ထွကရ်ှိေလ့ရှိပးီ၊ ိကမ်ပိါက ေခါငး်မးူ 

ေခါငး်ကိုကြ်ခငး်၊ ေမာပနး်၍ အသက်မမနှြ်ခငး်များ ြဖစေ်ပေစိုငပ်ါသည်။ စမီကံနိး်တငွ ်

တိုငး်တာရရှိမအရ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားထက ်ေကျာလွ်နြ်ခငး်မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

ကာဗနွဒ်ိုင ်ေအာကဆုိ်ဒ ်(CO2)။ ။ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒသ်ည် ေလာငစ်ာေလာငက်မး်ရာမ ှ

ေအာကဆီ်ဂျင/်ကာဗနွမ်ိုေန�ကဆုိ်ဒတ်ိုငှ့်ဓာတြ်ပပးီေန�က ် ထွကရ်ှိသည့် ဓာတေ်ငွတစမ်ျိး 
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ြဖစပ်ါသည်။ အဓကိအားြဖင့် ေလာငစ်ာသုံး စက်ံုအလုပ်ံုများ၊ ေမာေ်တာယ်ာ်များ မ ှထွကရ်ှိပးီ၊ 

လူသားများသွငး်မပိါက အသက်လမး်ေကာငး်ဆုိငရ်ာ၊ အဆုတဆုိ်ငရ်ာ ေရာဂါများ 

ကိုယ်လကမ်အီမသာြဖစြ်ခငး်များ ြဖစေ်ပေစိုငပ်ါသည်။ တိုငး်တာ ရရှိသည့် ရလဒမ်ျားအရ 

သတမ်တှခ်ျကမ်ျားထက ်ေကျာလွ်နြ်ခငး်မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။  

အမနအ်မား တိုငး်တာြခငး်။ ။ အမနအ်မားများြဖစသ်ည့် PM10 ငှ့် PM2.5 တိုအား တိုငး်တာခဲ့ရာ 

PM10 သည် သတမ်တှခ်ျကေ်ကျာလွ်နြ်ခငး် မရှိေသာလ်ည်း၊ PM2.5 သည် သတမ်တှခ်ျကထ်က ်

အနည်းငယ်ေကျာလွ်နေ်နေကာငး်ေတွရှိရပါသည်။  

VOCs။ ။ VOCs များသည် ေလထုအတငွး်ရှိ အ�ရာယ်ရှိ ြဒပေ်ပါငး်များြဖစ်ပးီ၊ အရာဝတများ 

အပေူပးရာမ ှ ထွကရ်ှိေလ့ရှိသည့် ဓာတေ်ငွတစမ်ျိးြဖစက်ာ လူကျနး်မာေရးအား ခမိး်ေြခာက ်

သည့် ဓာတေ်ငွတစမ်ျိးြဖစပ်ါသည်။ တိုငး်တာ ရရှိသည့် ရလဒမ်ျားအရ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားထက ်

ေကျာလွ်နြ်ခငး်မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ ် (NO2), ဆာလ်ဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒ ် (SO2), ကာဗနွဒ်ိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ ် (CO2), ကာဗနွမ်ိုေန�က ် ဆုိဒ ် (CO), VOCs, PM10 , PM2.5 တိုအား တိုငး်တာ 

ေတွရှိမများအရ သတမ်တှခ်ျကမ်ျားအတငွး် တည်ရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

မးီြပငး်ဖိုမ ှထွကရ်ှိသည့် အေငွများအား ေလစပုပ်နက်ာများြဖင့် စပုယူ်ပးီေန�က ်ေပ (၄၀) 

ခန် အြမင့်ရှိေခါငး်တိုငမ်ျားမတှစဆ်င့် ေလထုအတငွး်စနွ်ထုတေ်ကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ ေရရည်ှ 

တငွ ် ပိုမိုေကာငး်မနွသ်ည့် ရလဒမ်ျားရရှိေစရနအ်တကွ ် လကရ်ှိေလဝငေ်လထွကစ်နစမ်ျားအား 

ပံုမနှ ် ြပြပငထိ်နး်သိမး်ြခငး်၊ ပိုမိုေကာငး်မနွသ်ည့် ေလဝငေ်လထွကစ်နစ် (Ventilation System) 

များ အဆင့်ြမင့်တင ်တပဆ်ငြ်ခငး်တိုအား ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအြပင် မးီြပတခ်ျနိ ်

တငွ ်မးီစကေ်မာငး်ေဆာငရ်�ကရ်သြဖင့် မးီစကမ် ှကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ ်ငှ့် အြခားအမနအ်မား 

များ ထွက်ရှိိုငြ်ခငး် ငှ့် စမီကံနိး်မ ှေမာေ်တာယ်ာ်များမ ှကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ဆာလ်ဖာဒိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ်ငှ့် အြခားအမနအ်မားများ ထွကရ်ှိိုငသ်ြဖင့် ထွကရ်ှိမနည်းပါးေစရန ် ပံုမနှြ်ပြပင ်

ထိနး်သိမး်ြခငး်၊ ယာ်အသွားအလာ တတ်ိုငသ်မ ေလာခ့ျြခငး်တိုအား ကပမ်တေ်ဆာငရ်�က ်

သွားပါမည်။ 

 

 

စမီကံနိး်လုပင်နး်အေနြဖင့် ထုတလု်ပေ်ရးလုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကရ်နအ်တကွ ်

ေရသုံးစွဲရန ် လုိအပြ်ခငး် မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ ဝနထ်မး်များစနွ်ပစသ်ည့် မလိာအညစ ်
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အေကးများအား မလိာကန ် အတငွး်သုိစးီဆငး်ေစပးီ၊ ကနြ်ပည့်ပါက ရနက်နု်မိေတာစ်ည်ပင ်

သာယာေရးေကာမ်တီ (YCDC) ငှ့်ဆကသွ်ယ်၍ စနွ်ပစသ်ည့်စနစအ်ား လုိကန်�ကျင့်သုံး 

သွားမည်ြဖစပ်ါသည်။ သုံးစွဲပးီထွကရ်ှိ လာသည့်ေရများအား ပနး်ပငေ်ရေလာငး်ြခငး်၊ ေရြဖနး်ြခငး် 

ငှ့် စည်ပငေ်ရေြမာငး်စနစအ်တငွး် စနွ်ပစြ်ခငး်နည်းလမး်များအား ေဆာငရ်�ကေ်ကာငး် ေတွရှိရ 

ပါသည်။ စမီကံနိး်မ ှစနွ်ပစေ်ရ စနွ်ထုတမ်ပမာဏ တစေ်နလင် (၂၀၀) ဂါလံခန် ြဖစပ်ါသည်။ 

ဇယား  3-10 စနွ်ပစ်ေရထကွရ်ှိမအစအီစ်ြပဇယား 

လုပင်နး်စ် / ရငး်ြမစ ် ထွကရ်ှိသည့် စနွ်ပစေ်ရ စနွ်ပစမ်ပံုစ ံ

ဝနထ်မး်များသန်ရငှး်ေရး 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 
မလိာေရ / ေရဆုိး YCDC ငှ့်ဆကသွ်ယ်စနွ်ပစြ်ခငး် 

မိုးရ�ာသွနး်ြခငး်ငှ့် 

လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် 

ေဆးေကာသုံးစွဲြခငး် 

စနွ်ထုတေ်ရ/စးီဆငး်ေရ 

ပနး်ပငေ်ရေလာငး်ြခငး်ငှ့် 

စည်ပငေ်ရေြမာငး်စနစ ်အတငွး်သုိ 

စနွ်ပစြ်ခငး် 

 

ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်စ်များတငွ ် ေရသုံးစွဲြခငး်မရှိေသာလ်ည်း ဝနထ်မး်များ သုံးစွဲပးီ 

စနွ်ပစသ်ည့် စနွ်ပစေ်ရအရည်အေသွးသိရှိိုငရ်န ်စနွ်ပစေ်ရနမနူ�အား (၄-၁၂-၂၀၂၁) ရကေ်နတငွ ်

GPS Point (16°53'0.14"N, 96°15'3.87"E) မ ှေရနမနူ�ရယူခဲ့ပးီ၊ ISO Tech Laboratory တငွ ်

စမး်သပစ်စေ်ဆးခဲ့ပါသည်။ ရလာဒမ်ျားအရ လမး်နခ်ျကအ်တငွး်ရှိေကာငး် ေအာကပ်ါအတိုငး် 

ိငး်ယှ်ေတွရှိရပါသည်- 

ဇယား  3-11 စနွပ်စ်ေရဓါတခ်ွဲစမး်သပခ်ျကအ်ေြဖ 

Parameter Unit 
EQEG 

လမး်နခ်ျက ်
ရလဒ် မတှခ်ျက ်

pH S.U.C 6.5-8.5 7.5 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Biological Oxygen 

Demand 

mg/l 22 48 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Chemical Oxygen Demand mg/l 64 96 လမး်နခ်ျကအ်တငွး် 

Turbidity NTU - 30 - 
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Total Hardness mg/l - 54 - 

Iron mg/l - 0.6 - 

Chloride (as CL) mg/l - 100 - 

Sodium Chloride (as CL) mg/l - 165 - 

Sulphate mg/l - 32 - 

Total Solid mg/l - 342 - 

Total Suspended Solid mg/l - 52 - 

Total Dissolved Solid mg/l - 290 - 

Manganese mg/l - 0.2 - 

Temperature mg/l - 25.0 - 

Lead (as Pb) mg/l - Nil - 

Nitrate (N.NO3) mg/l - 0.5 - 

Ammonia Nitrogen (NH3) mg/l - 1.92 - 

Ammonium Nitrogen 

(NH4) 

mg/l - 2.03 - 

Dissolved Oxygen mg/l - 4.8 - 

Zinc mg/l - Nil - 

Copper mg/l - 1.2 - 
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 စာမျကှ်� 100 

 
ပံ ု4-12 စနွ်ပစေ်ရနမနူ�ရယြူခငး်မတ်ှတမး်ဓာတပ်ံ ု

 

 
ပံ ု4-13 စနွ်ပစေ်ရနမနူ�ရယသူည့ေ်နရာြပေြမပံ ု
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 စာမျကှ်� 101 

 
ပံ ု4-14 စန်ွပစေ်ရအရည်အေသးွရလဒမ်ျား 
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စန်ွပစ်ေရအရည်အေသးွရလဒမ်ျား 
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စမီကံနိး်၏ ထုတလု်ပေ်ရးလုပင်နး်စ်များမ ှ ေဘးအ�ရာယ်ရှိစနွ်ပစပ်စည်းများ 

ထွကရ်ှိြခငး်မရှိပါ။  

 

 

 ပတဝ်နး်ကျငစ်က်ံုများ ငှ့် စက်ံုအနးီြဖတသ်နး်သွားလာသူများသုိ ေမးြမနး်ချကမ်ျား 

အရ စက်ံုအနးီပတဝ်နး်ကျင၌် စက်ံုမထွှကရ်ှိသည့် ြပငး်ထနဆုိ်းရ�ား သည့် စစုည်းငှ့်ပျံလွင့် 

အနံအသကမ်ျား အဆကမ်ြပတထွ်ကေ်ပပျံလွင့်ြခငး်မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။  

စမီကံနိး်မ ှ အနံအသကဆုိ်းများ ပျံလွင့်ထွကေ်ပမမရှိေစေရးအတကွ ် အမနစ်ပုစ်က ်

(Dust Collector) ၊ ေလမတထု်တသ်ည့်စက ်(Exhaust Fan) ငှ့် အပေူပးရာမာှ ထွကရ်ှိိုငမ်ည့် 

VOC ဓါတေ်ငွများအတကွ် ၎ငး်ဓာတေ်ငွဖမး်ယူိုငသ်ည့် Activated Carbon Filter များ တပဆ်င ်

ြခငး် တိုကိုလည်း ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 

စက်ံုတငွး် ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်စ်အဆင့်ဆင့် ေဆာငရ်�ကမ်များေကာင့် ဆူညံသံငှ့် 

တနုခ်ါမများသည် သိသာထငရ်ာှးြခငး်မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ ဝနထ်မး်များ လုပင်နး် 

ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိသည့် လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် အသံဆူညံမ ရှိ/မရှိ အား အသံတိုငး်တာ 

စစေ်ဆးစက ် (Sound Level Meter) ြဖင့် သိရှိိုငရ်န ် (၄-၁၂-၂၀၂၁) ရကေ်န နနံက ် (၀၉၀၀) 

န�ရမီ ှ (၀၅၀၀) န�ရအီတငွး် GPS Point (16°53'0.63"N, 96°15'3.90"E) ၌ တိုငး်တာမများ 

ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ရာ ပျမး်မအားြဖင့် EQEG သတမ်တှခ်ျက ် ၇၀ (dBA) ထက ် ေကျာလွ်နြ်ခငး်မရှိ 

ေကာငး် ေအာကပ်ါအတိုငး် ေတွရှိရပါသည်- 

ဇယား  3-12 ဆညံူသံတိုင်းတာစစေ်ဆးချက ်

စစေ်ဆးသည့်အချနိ ် ရလဒ ်(MeanValue) 

(dBA) 

9: 00 -9:59 65.3  

10: 00-10: 59   69.8 
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11: 00-11: 59   67.2 

12: 00-12: 59   57.5 

13: 00-13: 59   65.7 

14: 00-14: 59   69.2 

15: 00-15: 59   60.2 

16: 00-16: 59   58.4 

 

 
ဆူညံသံတိုငး်တာြခငး် မတှတ်မး်ဓါတပ်ံု 

 

စက်ံုအတငွး်တိုငး်တာချကရ်လဒမ်ျားအရ အသံဆူညံမများသည် OHSA အသငး်ကးီ၏ 

ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ အဆုိြပေဖာြ်ပချကမ်ျားအတငွး်ရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်- 

ဇယား  3-13 OHS အသငး်ကးီ၏ အသံဆသံူမဆိုငရ်ာ လမး်န်ချက ်

တစေ်နရှိသင့်သည့်အလုပခ်ျနိ ်(န�ရ)ီ အသံဆူညံမ dB (A) 

၁၅ မနိစ ် ၁၁၅ 

န�ရဝီက ် ၁၁၀ 

၁ ၁၀၅ 

၂ ၁၀၀ 

၃ ၉၇ 
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၄ ၉၅ 

၆ ၉၂ 

၈ ၉၀ 

၁၂ န�ရ ီ ၈၇ 

၁၆ န�ရ ီ ၈၅ 

 

လုပင်နး်လည်ပတေ်နစ်ကာလအတငွး် ထွကေ်ပသည့် ဆူညံသံသကေ်ရာကမ်သည် 

အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငအ်ရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျကမ်ျားပါ သတမ်တှခ်ျက ်

ြဖစသ်ည့် ေနအချနိ်ငှ့်ညအချနိတ်ငွ ်အြမင့်ဆုံး လကခ်ံိုငသ်ည့် ဆူညံသံအဆင့် (Noise Level) 

၇၀ dBA လမး်နသ်တမ်တှခ်ျကထ်က ် ေကျာလွ်နြ်ခငး် မရှိေကာငး် ေတွရှိရပးီ၊ စမီကံနိး် 

လုပင်နး်၏ အြပငေ်နရာတငွရ်ှိေသာ အနးီဆုံးလကခ်ရံရှိမည့် လူေနဧရယိာသည် စမီကံနိး်မ ှမတီာ 

(၁၇၀) ခန်အေဝးတငွ ် တည်ရှိသြဖင့် ေန�ကခ်ဆူံညံမအဆင့် သတမ်တှခ်ျက ် ၃ dBA ထက် 

ေကျာလွ်နြ်ခငး် မရှိေကာငး် ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်။ 

 
ပံ ု4-15 ဆညံူသံတိုငး်တာခဲသ့ည့တ်ည်ေနရာြပေြမပံ ု
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 စက်ံုအတငွး် စးီဆငး်ေရ၊ စနွ်ပစေ်ရများ ေရစးီေရလာေကာငး်မနွစ်ာွြဖင့် စနစတ်ကျ 

စးီဆငး်ိုငေ်စရန၊် ေရဝပြ်ခငး်မရှိေစရန၊် မိုးရ�ာချနိတ်ငွ ် ေရတငက်ျနမ်မရှိေစရန ် တိုအတကွ ်

စက်ံုအတငွး် ကနွက်ရခိငး်၍ ေရဆငး်ေကာငး်ေစရန ်ေဆာငရ်�ကထ်ားေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။  

 

 

အကိတည်ေဆာကြ်ခငး်၊ တည်ေဆာကြ်ခငး်၊ လုပင်နး်လည်ပတေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

ရပဆုိ်ငး်ြခငး်၊ ပတိသိ်မး်ြခငး်ငှ့် ပတိသိ်မး်ပးီကာလ စသည့် စမီကံနိး်လုပင်နး်အဆင့်တစခ်ခုျငး်စ ီ

အလုိက် လကရ်ှိေနရာအား ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးငှ့် လူမစးီပာွးဆုိငရ်ာ ေထာင့်များမ ှ

ချနိထုိ်းတကွဆ်၍ ပိုမိုေကာငး်မနွသ်ည့်အတကွ ် ေရ�းချယ်ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ လကရ်ှိေရ�းချယ် 

ထားေသာနည်းလမး် ငှ့် အြခားေဆာငရ်�က်ိုငေ်သာ နည်းလမး်များမာှ ေအာကပ်ါအတိုငး် 

ြဖစပ်ါသည်− 

ဇယား  3-14 လကရ်ှိေရ�းချယ်ထားေသာနည်းလမး်င်ှအ့ြခားေဆာင်ရ�က်ိုင်ေသာနည်းလမး်များ 

စ် ေဆာငရ်�ကခ်ျက ် ေရ�းချယ်ထားသည့်နည်းလမး် 
အြခားေဆာငရ်�က်ိုငသ်ည့် 

နည်းလမး် 

၁ အကိ 

တည်ေဆာကြ်ခငး် 

လကရ်ှိေနရာြဖစသ်ည့် စကမ်ဇုန ်

အတငွး်တငွ ်တည်ေဆာကရ်န ်

ေြမရငှး်လငး်ြခငး်ငှ့် ပတဝ်နး် 

ကျင ်ငှ့် လုိကေ်လျာညီေထွ 

ြဖစ်ပးီ စမွး်အငသုံ်းစွဲမ သကသ်ာ 

ေစမည့် ဒဇုိီငး်ေရ�းချယ်ြခငး် 

စကမ်ဇုနြ်ပငပ် အြခားေနရာ 

တငွ ်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကရ်န ်

ေရ�းချယ်ြခငး် ငှ့် စမွး်အင ်

သုံးစွဲမ ေလာခ့ျိုငြ်ခငး် 

မရှိသည့်အြခား ဒဇုိီငး်များ 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

၂ တည်ေဆာကြ်ခငး် ကာလတိုအတငွး် ပတဝ်နး်ကျင ်

မထိခိုကေ်စဘ၊ဲ အရည်အေသွးမ ီ

ေဆာကလု်ပေ်ရးပစည်းများြဖင့် 

ေဘးအ�ရာယ်မရှိေစဘ ဲ

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

ေဆာကလု်ပေ်ရးပစည်း 

အရည်အေသွးအား ချင့်ချနိ ်

စ်းစားြခငး်ငှ့် ေဘးအ�ရာယ် 

ရှိမအား အေလး မထားဘဲ 

တည်ေဆာကြ်ခငး် 
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၃ လည်ပတြ်ခငး် ေရရည်ှဖွံဖိးတိုးတကေ်စိုငမ်ည့် 

ိုငင်တံကာကျင့်သုံးသည့် 

နည်းလမး်များြဖင့် ပတဝ်နး်ကျင ်

ထိနး်သိမး်၍ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကေ်စိုငမ်ည့် 

အြပအမမူျားအား ထည့်သွငး် 

စ်းစားြခငး်မရှိသည့် 

လုပင်နး်ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျား 

၄ ဖျကသိ်မး်ြခငး် ကာလတိုအတငွး် ဥပေဒငှ့်အညီ 

လူမပတဝ်နး်ကျင ်ထိခိုက ်

နစန်�ေစြခငး် မရှိေစဘ ဲ

ဖျကသိ်မး်ြခငး် 

တုတ်ရကဖ်ျကသိ်မး်ြခငး်/ 

ဥပေဒ၊ စည်းမျ်း 

သတမ်တှခ်ျက ်များငှ့် 

မညီွတသ်ည့် ဖျကသိ်မး်ြခငး် 
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စမီကံနိး်သည် ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်၊ ရ�ာသာကးီ 

(အလတစ်ား) စကမ်ဇုန၊် ေြမတိုငး်ရပက်ကွ ်အမတှ ် (၁၄၄)၊ ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး်၊ အမတှ ်

(၁၁၃/က) ၌ တည်ရှိပါသည်။ စမီကံနိး် အေရှဘကက်ပလ်ျကတ်ငွ ်ဒနအုိ်းစက၊် အေန�ကဘ်က ်

ကပလ်ျကတ်ငွ ်ေပါငမ်နု်စက်ံု၊ ေတာငဘ်ကတ်ငွ ်ဝကမ်စပွဝ်နေ်ထာကလ်မး် ြခားလျက ် ဂုိေဒါင ်

အေဆာကအ်ဦ၊ ေြမာကဘ်ကတ်ငွ ် သစစ်ကတ်ို တည်ရှိပါသည်။ စမီကံနိး်ငှ့်အနးီဆုံးလူေန 

ရပက်ကွသ်ည် (၅၇) ရပက်ကွြ်ဖစ်ပးီ စမီကံနိး်မ ှ(၂၀၀) မတီာခန်အကာွတငွ ်တည်ရှိပါသည်။  

 
ပံ ု5-1 စမံီကန်ိးအနးီပတဝ်န်းကျင်ြပေြမပံ ု

 
ပံ ု5-2 စမံီကနိး်ငှ့အ်နးီဆံးုလေူနဧရယိာ အကာွအေဝးြပပံ ု(၁၂၀၀ မတီာခန)် 
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ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် အစရီငခ်စံာေရးဆဲွရနအ်တကွ ် ေလ့လာဆနး်စစြ်ခငး် 

များေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် ေဆာငရ်�ကရ်မည့် လုပင်နး်ရပမ်ျားငှ့်၎ငး်လုပင်နး်ရပ၏် သကေ်ရာက ်

ိုငမ်အကျယ်အဝနး်အေြခအေနများေပမတူည်၍နယ်ပယ်အတိုငး်အတာသတမ်တှ်ပးီ ေလ့လာ 

ဆနး်စစြ်ခငး်များေဆာငရ်�ကရ်ပါသည်။ ယခစုမီကံနိး်မာှ အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ 

ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပ်ငန်း ြဖစသ်ည့်အေလျာက ် ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆုိငရ်ာအချကမ်ျားအား 

ထည့်သွငး်စ်းစားရန ် လုိအပပ်ါသည်။ သုိြဖစပ်ါ၍ နယ်ပယ်အတိုငး်အတာသတမ်တှရ်န် 

ကန်သတရ်ာတငွ ်စမီကံနိး်အတငွး်ငှ့် အနးီပတဝ်နး်ကျငြ်ဖစသ်ည့် စမီကံနိး်ဗဟုိမ ှမတီာ (၂၀၀) 

ခန်အတငွး် ဆနး်စစြ်ခငး် ေဆာငရ်�ကရ်န ် သတမ်တှခ်ဲ့ပါသည်။ ေလ့လာဆနး်စစရ်န ်

သတမ်တှထ်ားသည့် အတိုငး်အတာအား ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ ပံုြဖင့် ရငှး်လငး်ေဖာြ်ပအပပ်ါသည်− 

 
ပံ ု5-3 စမံီကနိး်ဗဟိုမ ှမတီာ (၂၀၀) ခန်အတငွ်း ေလလ့ာဆနး်စစ်ရန ်သတမ်တှထ်ားြခငး်ြပပံ ု

 

 

စမီကံနိး်ေကာင့် ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် လူမ−စးီပာွး မထိခိုကေ်စရနအ်တကွ ်ပတဝ်နး်ကျင ်ငှ့် 

လူမ−စးီပာွးဗဟုိြပချ်းကပသ်ည့်နည်းလမး်ြဖင့် ေရရည်ှဖွံဖိးတိုးတကေ်စရန ် ငှ့် စမီကံိနး် 

ဖျကသိ်မး်သည့်တိုင ် ကငွး်ကျနသ်ကေ်ရာကမ်များမရှိေစရန ် ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားြဖင့် အနးီ 

ပတဝ်နး်ကျငအ်ား ေလ့လာဆနး်စစမ်ြပလုပခ်ဲ့ပါသည်။ 
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စမီကံနိး်တည်ရှိရာ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်သည် ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ရနက်နုအ်ေရှပိုငး်ခိုငတ်ငွပ်ါဝင၍် ပငလ်ယ်ေရမျက်�ှြပငအ်ထက ် ပျမး်မအြမင့် (၁၄.၄) ေပ 

ရှိကာ၊ မိနယ်ဧရယိာစတရုနး်မိုင ်(၃၀.၅၄) မိုငက်ျယ်ဝနး်ပါသည်။ (ေဒသဆုိငရ်ာ အချကအ်လက ်

များပါ အချကမ်ျားအား အေထွေထွအုပခ်ျပေ်ရးဦးစးီ ဌာန၏ http://www.gad.gov.mm/ 

my/content/ရနက်နု်အေရှပိုငး်ခိုင၊်-ဒဂုံအေရှမိနယ်၏-ေဒသဆုိငရ်ာအချကအ်လက ် မ ှ

ကိုးကားရယူထားြခငး် ြဖစပ်ါသည်။) 

 
ပံ ု5-4 ဒဂံုမိသစ် (ေတာငပ်ိုင်းမိနယ်ြပေြမပံ ု
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ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီအတငွး် ဘမူေိဗဒဆုိငရ်ာသွငြ်ပငလ်ကဏာများအရ အနည်ကျ 

ေကျာကအ်မျိးအစားများြဖစသ်ည့် Younger Alluvium ငှ့် Upper Miocene (Irrawaddy 

Formation and its equivalents) တိုြဖင့် ဖွဲစည်းထားေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

 
ပံ ု5-5 ရန်ကန်ုတိုငး်ေဒသကးီဘမူေိဗဒဆိုငရ်ာအချက်အလက်ြပေြမပံ ု
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ပံ ု5-6 ြမန်မာိုင်ငဘံမူေိဗဒအချက်အလကြ်ပေြမပံ ု
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မိနယ်၏ အေရှဘကတ်ငွ ် ဒဂုံမိသစ ် (ဆိပက်မး်) မိနယ၊် ေတာငဘ်က်တငွ ်

သာေကတမိနယ၊် အေန�က်ဘက်တငွ ်ဒဂုံမိသစ ်(ေြမာက်ပိုငး်/အေရှပိုငး်) မိနယ၊် ေြမာက်ဘက်တငွ ်

လညှး်ကူးမိနယတ်ိုငှ့် နယ်နမိတိထိ်စပလ်ျကတ်ည်ရှိပါသည်။ 

 

 

 ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယသ်ည ် ေြမမျက်�ှြပငည်ညီာြပန်ြပး၍ ရ�ံေစးေြမြဖစပ်ါသည။် 

ငမိုးရပိေ်ချာငး်၊ မအူေချာငး်၊ ေလးေထာင့်ကနေ်ချာငး်များရှိပးီ ေရချိြဖစ၍် စိုက်ပျိးိုင်ပးီ၊ ငမိုးရပိေ်ချာငး် 

ငှ့် မအူေချာငး်တိုမာှ စက်ေလမှျား သွားလာိုငသ်ည့် ေချာငး်များြဖစပ်ါသည။် 

 

 

စှအ်လုိကြ်ဖစေ်ပခဲ့သည့် မိုးေရချနိ်ငှ့်အပခူျနိမ်ျားအား ေအာကေ်ဖာြ်ပပါဇယားြဖင့် 

ေဖာြ်ပအပ ်ပါသည်− 

ဇယား  4-1 စ်ှအလိုကြ်ဖစ်ေပခဲသ့ည့ ်မိုးေရချန်ိငှ့အ်ပခူျန်ိများ 

စ် ခုစှ ်

မိုးေရချနိ ် အပခူျနိ ်

မိုးရ�ာရက ်
မိုးေရချနိ ်

(လကမ်) 

ေရွာသီ(°C) 

အြမင့်ဆုံး 

ေဆာငး်ရာသီ(°C) 

အနမိ့်ဆုံး 

၁ ၂၀၁၆ ၉၇ ၁၀၈.၁၄ ၄၁ ၁၄ 

၂ ၂၀၁၇ ၁၀၁ ၁၀၉.၂၀ ၄၂ ၁၅ 

၃ ၂၀၁၈ ၁၂၉ ၁၇၁.၉ ၄၂ ၁၅ 

၄ ၂၀၁၉ ၁၂၁ ၁၀၄.၇၁ ၄၂ ၁၉ 
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ပံ ု5-7 ပျမ်းမ အပခူျနိ ်(ရန်ကန်ုမိေတာ် ၂၀၁၆ ခုစ်ှမ ှ၂၀၁၉ ခုစ်ှထ)ိ 

 

 
ပံ ု5-8 ပျမ်းမ မိုးရ�ာသန်ွးမ (ရန်ကနု်မိေတာ ်၂၀၁၆ ခုစ်ှမ ှ၂၀၁၉ ခုစ်ှထ)ိ 
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ပံ ု5-9 ပျမ်းမ ေလတိုက်နး် (ရန်ကန်ုမိေတာ ်၂၀၁၆ ခုစ်ှမ ှ၂၀၁၉ ခုစ်ှထ)ိ 

 
ပံ ု5-10 ပျမ်းမတမိြ်ဖစ်ထနွး်မင်ှေ့လထစုိုထိုငး်ဆ (ရန်ကန်ုမိေတာ ်၂၀၁၆ ခုစ်ှမ ှ၂၀၁၉ 

ခုစ်ှထ)ိ 
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ပံ ု5-11 ပျမ်းမအပခူျန်ိ (ရနက်န်ုမိေတာ် ၂၀၁၆ ခုစ်ှမ ှ၂၀၁၉ ခုစ်ှထ)ိ 

 

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုစှအ်တငွး် သဘာဝေဘးအ�ရာယ် ကျေရာကခ်ဲ့မအား ေအာကပ်ါအတိုငး် 

ေဖာြ်ပအပပ်ါသည် - 

 
 

 

ေြမအမျိးအစားအလုိက ်ေြမအသုံးချမများမာှ ေဖာြ်ပပါအတိုငး် ြဖစပ်ါသည်− 
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ဇယား  4-2 ေြမအမျိးအစားအလိုက် ေြမအသံးုချမအေြခအေန 

စ် ေြမအမျိးအစား ဧရယိာ (ဧက) 

၁ အသားတငစ်ိုကပ်ျိးေြမဧရယိာေပါငး်  

 (က) လယ်ေြမဧရယိာ ၅၃၃၈ 

 (ခ) ယာေြမ - 

 (ဂ) ဥယျာ်ေြမ - 

 (ဃ) ေတာငယ်ာ - 

၂ လှပထ်ားေြမဧရယိာေပါငး် - 

 (က) လယ်ေြမဧရယိာ - 

 (ခ) ယာေြမ - 

 (ဂ) ကိုငး်/ကနး်ေြမ - 

 (ဃ) ဥယျာ်ေြမ - 

၃ စကမ်လုပင်နး်သုံးေြမ ၂၃၆ 

၄ မိေြမ ၁၁၅၃၄ 

၅ ရ�ာေြမ - 

၆ ကိးဝိုငး်/ကိးြပင ်ကာကယ်ွေတာ ဧရယိာ - 

၉ ေတာိုငး် - 

၁၀ ေြမိုငး် - 

၁၁ စိုကပ်ျိးြခငး်မြပိုငေ်သာ ေြမဧရယိာ ၂၄၄၁ 

 စစုေုပါငး် ၁၉၅၄၉ 

 

စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်အေနြဖင့် ပတဝ်နး်ကျငရ်ှိေြမအရည်အေသွးများအားသိရှိိုငရ်န ်

အတကွ ် ၁၀-၉-၂၀၂၁ ရကေ်န ၁၀:၀၀ န�ရတီငွ ် ေြမာကလ်တီတွဒ ် 16°53'0.09"N အေရှ 
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ေလာငဂ်ျတီဒွ် 96°15'3.96"E ေနရာမ ှ ေြမနမနူ�ရယူ၍ စိုကပ်ျိးေရးဦးစးီဌာန၊ ေြမအသုံးချေရး 

ဌာနခွဲသုိ ေပးပို၍ ဓါတခ်ွဲစမး်သပထ်ားေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

 

 
ပံ ု5-12 ေြမအရည်အေသးွတိုငး်တာစစ်ေဆးမရလဒမ်ျား 
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ပံ ု5-13 ေြမအရည်အေသးွတိုငး်တာစစ်ေဆးမရလဒမ်ျား 

  



ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
 

 စာမျကှ်� 120 

 
ပံ ု5-14 ေြမအရည်အေသးွရလဒမ်ျားအေပသံးုသပခ်ျက်များ 
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ပံ ု5-15 ေြမအရည်အေသးွေကာက်ယသူည့ ်တည်ေနရာြပေြမပံ ု

 

 

ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်အတငွး် ဗနဒ်ါပင၊် ခရာပင၊် အုနး်ှဲပင၊် သနပပ်င ် တိုအား 

သဘာဝေပါက်ပငမ်ျားအြဖစ ် ေတွရှိိုငပ်ါသည်။ မိနယအ်တငွး် ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွထနိး်သိမး်ေရး၊ 

ထနိး်သိမး်ကာကွယထ်ားေသာ ယ်ေကျးမအေမအွစှေ်နရာငှ့် သမိုငး်ဆုိငရ်ာ အထငက်ရေနရာများ 

တညရ်ှိြခငး် မရှိပါ။ 
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ပံ ု5-16 ြမန်မာိုငငံ်အတင်ွးဇဝီမျိးစံမုျိးကွတဲည်ရှိမဆိုငရ်ာ အထငက်ရေနရာများ (Source: 

WCS, Key Biodiversity, Areas, 2013) 
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ပံ ု5-17 ြမန်မာိုင်ငအံတငွး်ဇဝီမျိးစံမုျိးကွဆဲိုငရ်ာကာကယ်ွထနိး်သမိး်ထားသည့်ေနရာများ 

(Source: WCS, Protected Areas, 2017) 

 

 

လူမစးီပာွးေရးဖွံဖိးတိုးတကလ်ျကရ်ှိသည့် မိနယ်တစခ်ြုဖစ်ပးီ အေြခခအံေဆာကအ်ဦ 

များြဖစသ်ည့် လမး်ပနး်ဆကသွ်ယ်ေရး၊ လပစ်စမ်းီ၊ ေဆးံု၊ ေဆးခနး်၊ အေြခခပံညာ ေကျာငး်များ၊ 
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စကမ်လကမ်ငှ့် စးီပာွးေရးလုပင်နး်များ၊ ဟုိတယ်ငှ့်ခရးီသွားလာေရးလုပင်နး်များ၊ ကနုစ်ည်ဒိုင ်

ငှ့်ပွဲံုများ၊ ဘဏမ်ျား စသည်ြဖင့် ဖွံဖိးလျကရ်ှိပါသည်။ 

 

 

၂၀၁၉ ခုစှ ် စက်တငဘ်ာလ (၃၀) ရက်ေနအထ ိ စာရငး်များအရ ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) 

မိနယ်အတငွး် ကချင၊် ကယား၊ ကရင်၊ ချငး်၊ ဗမာ၊ မနွ၊် ရခိုင၊် ရမှး် စသည့် မျိးယ်ွစမုျားငှ့် 

ိုငင်ြံခားသားများ ေနထုိင်ကပးီ၊ စစုေုပါငး်ေနထိုငသူ်လူဦးေရ ၃၂၅၈၈၆ ြဖစပ်ါသည်။ ကျားမ 

အချိးအေနြဖင့် ၁:၁.၁၈ ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 

ဒဂုံမိသစ ် (ေတာငပ်ိုငး်) မိနယ်အတငွး် အစိုးရပိုင ် မိနယ်ေဆးံု၊ တိုကန်ယ်ေဆးံု၊ 

ေကျးလကေ်ဆးေပးခနး်များငှ့် ေကျးလကက်ျနး်မာေရးဌာနခွဲများ တည်ရှိသြဖင့် ကျနး်မာေရး 

ေစာင့်ေရာှကမ်ေကာငး်မနွသ်ည့် မိနယ်တစခ်ြုဖစပ်ါသည်။ ေဒသအတငွး် အများဆုံး 

ြဖစတ်တေ်သာေရာဂါများမာှ ၂၀၁၉ ခုစှ ်စာရငး်ဇယားများအရ ေအာကပ်ါ အတိုငး်ြဖစပ်ါသည်− 

ဇယား  4-3 ေဒသအတငွး် အများဆံးု ြဖစ်တတေ်သာေရာဂါများ (၂၀၁၇−၂၀၁၈ ခုစှ်) 

စ် မိနယ် 

ေရာဂါအမျိးအစား 

ငကှဖ်ျား ဝမး်ေလာ တဘီ ီ ဝမး်ကိုက ် အသည်းေရာင ်

ြဖစ ် ေသ ြဖစ ် ေသ ြဖစ ် ေသ ြဖစ ် ေသ ြဖစ ် ေသ 

၁ ဒဂုံေတာင ် - − ၁၃၀ − ၇၂၉ ၁၈ ၂၃ − ၅ − 

မိနယ်ချပ ် - − ၁၃၀ − ၇၂၉ ၁၈ ၂၃ − ၅ − 

 

 

ထငရ်ာှးသည့် ေစတ၊ီ ပထုိုးများ ငှ့် ဘနုး်ေတာ်ကးီေကျာငး်များမာှ အတလုေအာငေ်ဇလျ ံ

ေစတ၊ီ ဆုေတာငး်ြပည့်ေအာငေ်ဗာဒေိစတ၊ီ ေယာကေ်ကာေ်စတ ီ တို ြဖစ်ကပးီ၊ သမိုငး်ဝင ်

ထငရ်ာှးသည့် ေနရာများ မရှိပါ။   
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စမီကံနိး်၏ ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ထိခိုကမ်များကို ဆနး်စစရ်ာတငွ ်ဆုိးကျိး၏ ြပငး်ထနမ် 

(Intensity)၊ ပမာဏ (Extent) ငှ့် ကာချနိက်ာလ (Duration) တိုကို စေုပါငး်၍ ထိခိုကမ် 

နး်ကနိး်ြဖစသ်ည့် သိသာထငရ်ာှးမ (Significance) ကို ဆုံးြဖတပ်ါသည်။  

ဇယား 6-1 ထခိိုက်မတစ်ခ၏ု သသိာထငရ်ာှးမအား ဆနး်စစ်ြခငး် 

 
 

 

ေဂဟစနစအ်ေြခခတံနဖ်ိုး (Ecosystem-based Value) သည် အစတိအ်ပိုငး်တစခ်၏ု 

လုပေ်ဆာငခ်ျက ်အခနး်ကအလုိက ်အေရးပါေကာငး် ိငး်ရအေရးကးီမ (Relative 

Importance) ကို ေဖာြ်ပပါသည်။ ေဂဟစနစအ်ေြခခတံနဖ်ိုးအား ေအာကပ်ါအဆင့်များြဖင့် 

စ်းစားိုငပ်ါသည်- 
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 ြမင့်သည် - ေဂဟစနစလု်ပေ်ဆာငခ်ျက၊် ဇီဝမျိးစံုမျိးကွဲ သုိမဟုတ ် ခငွး်ချကအ်ရည် 

အေသွးများရှိ၍ အဓကိစတိဝ်ငစ်ားမခရံပးီ ထိနး်သိမး်ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကရ်န ် သိပံ 

ပညာရပန်ယ်ပယ်တငွ ်တစညီ်တစွ်တတ်ည်း သေဘာတညီူထားြခငး် 

 အလယ်အလတရ်ှိသည် - ခိုငမ်ာေသာ စတိဝ်ငစ်ားမခရံပးီ အရည်အေသွးများကို 

အသိအမတှြ်ပခရံေသာအခါ သုိမဟုတ ် သိပံပညာရပန်ယ်ပယ်တငွ ် တစညီ်တစွ်တ ်

တည်း မဟုတေ်သာလ်ည်း ထိနး်သိမး်ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကရ်န ်စတိဝ်ငစ်ားြခငး် 

 နမိ့်သည် - စတိဝ်ငစ်ားမအနည်းငယ်ခရံပးီ၊ မတှသ်ားေလာကေ်သာအရည်အေသွးများ 

မရှိြခငး် သုိမဟုတ ်ထိနး်သိမး်ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကရ်န ်စတိဝ်ငစ်ားမမရှိြခငး် 

 

 

အစတိအ်ပိုငး်တစခ်၏ု လူမဆုိငရ်ာတနဖ်ိုး (Social Value) သည် အများြပည်သူ၊ အစိုးရ၊ 

အာဏာပိုင ်တိုက ယငး်အစတိအ်ပိုငး်ကို သတမ်တှထ်ားေသာ ိငး်ရအေရးကးီမ ငှ့် ဝေိသသ 

လကဏာကို ထိနး်သိမး်ေစာင့်ေရာှကရ်န ်ဆရှိမကို ေဖာြ်ပပါသည်။ အစတိအ်ပိုငး်တစခ်၏ု 

လူမဆုိငရ်ာတနဖ်ိုးအား အများြပည်သူငှ့် အ�ကယူံေဆွးေးွရာမ ှရရှိသည့် သတငး်အချက် 

အလကမ်ျားအားအေြခခပံါသည်။ အစတိအ်ပိုငး်တစခ်၏ု လူမဆုိငရ်ာတနဖ်ိုးအား ေအာကပ်ါ 

အဆင့်များြဖင့် စ်းစားိုငပ်ါသည်- 

 ြမင့်သည် - ဥပေဒ သုိမဟုတ ် စည်းမျ်းတစခ်၏ု ေခါငး်စ်ြဖစြ်ခငး် (မျိးသု်းေတာမ့ည့် 

မျိးစတိမ်ျား၊ ထိနး်သိမး်ေရး ဥယျာ်များ) သုိမဟုတ ် လူသားတို၏ လုပင်နး်များအတကွ ်

မရှိမြဖစလုိ်အပြ်ခငး် (ဥပမာ-ေသာကသုံ်းေရ) 

 အလယ်အလတရ်ှိသည် - သိသာများြပားေသာ လူအများစကု တနဖ်ိုးထား/အသုံးြပ 

ေသာလ်ည်း ဥပေဒအရ ကာကယ်ွထားမမရှိြခငး်၊ 

 နမိ့်သည် - လူအများစ၏ု စတိဝ်ငစ်ားမမရှိြခငး်/အသုံးမြပြခငး် 

 

 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာတနဖ်ိုး (Environmental Value) မာှ ေဂဟစနစအ်ေြခခတံနဖ်ိုး 

(Ecosystem-based Value) ငှ့် လူမဆုိငရ်ာတနဖ်ိုး (Social Value) တိုကို ေပါငး်စပထ်ားြခငး် 

ြဖစ်ပးီ၊ ထုိတနဖ်ိုးစှခ်၏ု ြမင့်မားေသာတနဖ်ိုးကိုသာယူ၍ ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာတနဖ်ိုးအား 

ဆုံးြဖတပ်ါသည်။ 
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ဇယား 6-2 ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာတနဖ်ိုးဆံးုြဖတြ်ခင်း 

လူမဆုိငရ်ာတနဖ်ိုး 
ေဂဟစနစအ်ေြခခသံည့်တနဖ်ိုး 

ြမင့်သည် အလယ်အလတရ်ှိသည် နမိ့်သည် 

ြမင့်သည် ြမင့်သည် ြမင့်သည် ြမင့်သည် 

အလယ်အလတရ်ှိသည် ြမင့်သည် အလယ်အလတရ်ှိသည် အလယ်အလတရ်ှိသည် 

နမိ့်သည် ြမင့်သည် အလယ်အလတရ်ှိသည် နမိ့်သည် 

 

 

ေ�ှင့်ယှကမ်အတိုငး်အတာ (Degree of Disturbance) သည် စမီကံနိး်ငှ့်ဆကစ်ပ၍် 

ထိခိုကလွ်ယ်ေသာအစတိအ်ပိုငး်ေပသုိ သကေ်ရာကေ်နေသာ ေြပာငး်လဲမအမျိးမျိးြဖစ်ပးီ 

အဆုိပါေြပာငး်လဲမများေကာင့် ဆုိးကျိး/ေကာငး်ကျိးများ ြဖစေ်ပိုင်ပးီ၊ တိုက်ိုကေ်သာ ်

လည်းေကာငး်၊ သွယ်ဝိုက၍်ေသာလ်ည်းေကာငး် ြဖစ်ိုငပ်ါသည်။ စေုပါငး်ထိခိုကမ် (Cumulative 

Impacts) သုိမဟုတ ် ေ�ှင့်ေးှြဖစေ်ပေသာ ထိခိုကမ် (Delayed Impacts) များကလည်း 

ေ�ှင့်ယှကမ်အတိုငး်အတာအား တိုးပာွးေစိုင်ပးီ၊ အထူးသြဖင့် အလွနထိ်ခိုကလွ်ယ်သည့် 

အေြခအေနများတငွ ် ြဖစေ်ပိုငပ်ါသည်။ ေ�ှင့်ယှကမ်အတိုငး်အတာအား ေအာကပ်ါအတိုငး် 

စ်းစားိုငပ်ါသည်- 

 ြမင့်သည် - ထိခိုကမ်သည် ပတဝ်နး်ကျငအ်စတိအ်ပိုငး်တစခ်၏ု ရပတ်ည်မ အေပ 

အမသဲကေ်ရာကေ်နပးီ၊ မလူအတိုငး်ြပနမ်ြဖစ်ိုငသ်ည်အထိ ြပငး်ထနြ်ခငး် သုိမဟုတ် 

သိသာထငရ်ာှးစာွကန်သတထ်ားြခငး် 

 အလယ်အလတရ်ှိသည် - ထိခိုကမ်သည် ပတဝ်နး်ကျငအ်စတိအ်ပိုငး်တစခ်၏ု အသုံးဝငမ်/ 

အရည်အေသွးကို ေလျာက့ျေစြခငး်/တိုးတကေ်စြခငး် ြဖစေ်စေသာလ်ည်း 

ယငး်အစတိအ်ပိုငး်၏ ြဖစတ်ည်မကို အ�ရာယ်မြဖစေ်စြခငး် 

 နမိ့်သည် - ထိခိုကမ်သည် ပတဝ်နး်ကျငအ်စတိအ်ပိုငး်တစခ်၏ု အသုံးဝငမ်/ 

အရည်အေသွး/ြဖစတ်ည်မကို သိသာစာွသကေ်ရာကမ်မရှိြခငး် 
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ထိခိုကမ်၏ ြပငး်ထနမ် (Intensity of Impact) သည် ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာတနဖ်ိုး 

(Environmental Value) ငှ့် ၎ငး်၏ ေ�ှင့်ယှကမ်အတိုငး်အတာ (Degree of Disturbance) 

တိုကို စစုည်းေပါငး်စပထ်ားြခငး်ြဖစ်ပးီ၊ အေပါငး်လကဏာ (သုိ) အတုလ်ကဏာ ြဖစ်ိုင ်

ပါသည်။ 

ဇယား 6-3 ထခိိုက်မ၏ ြပင်းထနမ်ကို ဆုံးြဖတြ်ခငး် 

ေ�ှင့်ယှကမ် 

အတိုငး်အတာ 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာတနဖ်ိုး 

ြမင့်သည် 
အလယ်အလတ် 

ရှိသည် 
နမိ့်သည် 

ြမင့်သည် အလွနြ်မင့်သည် ြမင့်သည် အလယ်အလတရ်ှိသည် 

အလယ်အလတရ်ှိသည် ြမင့်သည် ြမင့်သည် နမိ့်သည် 

နမိ့်သည် အလယ်အလတရ်ှိသည် နမိ့်သည် နမိ့်သည် 

 

 

 ထိခိုကမ်ပမာဏသည် ထွကေ်ပလာေသာ သကေ်ရာကမ်/ေြပာငး်လဲမများ၏ 

အကျယ်အဝနး်၊ အကာွအေဝးဆုိငရ်ာလမး်�ခံမကို ေဖာြ်ပပးီ သကေ်ရာကခ်ရံသည့် လူဦးေရ၏ 

အစတိအ်ပိုငး်ကိုလည်းရည်နး်ိုငပ်ါသည်။ ထိခိုကမ်ပမာဏအား ေအာကပ်ါအတိုငး် ခွဲြခားိုင ်

ပါသည်- 

 ေဒသအဆင့် (Regional) - ကးီမားကျယ်ြပန်ေသာဧရယိာ/သိသာစာွေဝးကာွေသာ 

အစတိအ်ပိုငး်များ/လူဦးေရတစခ်လုံုး/ေလ့လာေသာဧရယိာအတငွး်ရှိ လူဦးေရများစာွကို 

သကေ်ရာကြ်ခငး် 

 ေဒသ�ရအဆင့် (Local) - စမီကံနိး်ေနရာအတငွး်/ကန်သတအ်ကာွအေဝးအတငွး်ရှိ 

အတနအ်သင့် ကျယ်ြပန်ေသာ ကန်သတဧ်ရယိာအတငွး်ရှိ လူဦးေရအကန်အသတတ်စခ်ု 

ကို သကေ်ရာကြ်ခငး် 

 ေနရာအဆင့် (Site-specific) - စမီကံနိး်ေနရာအနးီရှိ ကန်သတဧ်ရယိာအတငွး်/ေလ့လာ 

သည့် ဧရယိာအတငွး်ရှိ အေရအတကွ ်အနည်းငယ်ကိုသာ သကေ်ရာကေ်သာအခါ 
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 ထိခိုကမ်တစခ်ကုို ေတွ�ကံေနရေသာ အချနိက်ာလတစခ်ကုို ေဖာြ်ပပးီ (ထိခိုကမ်သည် 

ြပတေ်တာငး်သကေ်ရာကေ်နေသာအခါ အကမိအ်ေရအတကွိုလည်း ထည့်သွငး်စ်းစားသည်) 

ေအာကပ်ါတိုငး် အတနး်အစားခွဲြခားိုငပ်ါသည် - 

 ကာလရည်ှ - အကျိးသကေ်ရာကမ်များကို ပစည်းကရိယိာတစခ်၏ု သကတ်မး် 

တစေ်လာကအ်ဆကမ်ြပတေ်တွ�ကံြခငး် သုိမဟုတ ် သကတ်မး်ထကပ်ငေ်ကျာလွ်န၍် 

မလူအတိုငး်ြပနမ်ြဖစ်ိုငသ်ည့် သကေ်ရာကမ် �ကံေတွရြခငး် 

 ကာလလတ် - အကျိးသကေ်ရာကမ်များကို အသင့်အတင့်ရည်ှရာှးေသာကာလအတငွး် 

ေတွ�ကံြခငး် သုိမဟုတ ်သကတ်မး်ထကေ်လျာန့ည်းသည့်အချနိအ်တငွး်သာ�ကံေတွြခငး် 

 ကာလတို - အကျိးသကေ်ရာကမ်များကို အချနိအ်ကန်အသတ ် (တည်ေဆာကေ်ရး 

ကာလ၊ စတငသ်ည့်ကာလ၊ ရာသီချနိ)် တစခ်အုတငွး်သာ �ကံေတွရြခငး် 

 

 

ထိခိုကမ်၏သိသာထငရ်ာှးမ (Significance of the impacts) ကိုတကွခ်ျကရ်ာတငွ ် 

ြပငး်ထနမ် (Intensity)၊ ပမာဏ (Extent) ငှ့် ကာချနိ် ကာလ (Duration) တိုကို စေုပါငး်၍ 

ဆုံးြဖတ်ပးီ၊ သိသာထငရ်ာှးမအဆင့် များအား ေအာကပ်ါအတိုငး် ိငး်ယှ်ိုငပ်ါသည်- 

ဇယား 6-4 ထခိိုက်မ၏ သသိာထငရ်ာှးမကို ဆံးုြဖတြ်ခင်း 

ြပငး်ထနမ် ပမာဏ အချနိက်ာလ သိသာထငရ်ာှးမ 

အလွနြ်မင့်သည် 

ေဒသအဆင့် 

(Regional) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

အလွနြ်မင့်သည် 

အလွနြ်မင့်သည် 

အလွနြ်မင့်သည် 

ေဒသ�ရအဆင့် 

(Local) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

အလွနြ်မင့်သည်  

အလွနြ်မင့်သည် 

ြမင့်သည် 

ေနရာအဆင့် 

(Site Specific) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

အလွနြ်မင့်သည်  

ြမင့်သည်  

ြမင့်သည် 
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ြမင့်သည်  

ေဒသအဆင့် 

(Regional) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

အလွနြ်မင့်သည်  

ြမင့်သည်  

ြမင့်သည်  

ေဒသ�ရအဆင့် 

(Local) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

ြမင့်သည်  

ြမင့်သည်  

အလယ်အလတရ်ှိသည် 

ေနရာအဆင့် 

(Site Specific) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

ြမင့်သည်  

အလယ်အလတရ်ှိသည်  

အလယ်အလတရ်ှိသည် 

အလယ်အလတရ်ှိသည် 

ေဒသအဆင့် 

(Regional) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

ြမင့်သည်  

အလယ်အလတရ်ှိသည်  

အလယ်အလတရ်ှိသည် 

ေဒသ�ရအဆင့် 

(Local) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

အလယ်အလတရ်ှိသည်  

အလယ်အလတရ်ှိသည်  

နမိ့်သည် 

နမိ့်သည် 

 
ေနရာအဆင့် 

(Site Specific) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

အလယ်အလတရ်ှိသည်  

နမိ့်သည်  

နမိ့်သည်  

 
ေဒသအဆင့် 

(Regional) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

အလယ်အလတရ်ှိသည်  

နမိ့်သည် 

နမိ့်သည် 

နမိ့်သည် 
ေဒသ�ရအဆင့် 

(Local) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

နမိ့်သည်  

နမိ့်သည်  

အလွနန်မိ့်သည် 

 
ေနရာအဆင့် 

(Site Specific) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

နမိ့်သည် 

အလွနန်မိ့်သည် 

အလွနန်မိ့်သည် 
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အထကေ်ဖာ်ြပပါ ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစသ်ည့် နည်းစနစအ်ား အသုံးြပ၍ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်များအား ေဖာထု်တသ်တမ်တှရ်ာတငွ ် စမီကံနိး်ကာလအလုိက ်

တည်ေဆာကြ်ခငး်အဆင့် (တည်ေဆာက်ပးီြဖစပ်ါသည်)၊ လည်ပတြ်ခငး်အဆင့် ငှ့် လုပင်နး် 

ပတိသိ်မး်ြခငး်အဆင့်များအား ထည့်သွငး်စ်းစားရနလုိ်အပပ်ါသည်။  

 ထိခိုကမ်၏သိသာထငရ်ာှးမ (Significance of the Impacts) အား တကွခ်ျကရ်နအ်တကွ ်

ဦးစာွ ထိခိုကမ်၏ ြပငး်ထနမ် (Intensity of Impact) အား ေအာကပ်ါအတိုငး် 

တကွခ်ျကေ်ဖာထု်တထ်ားမအရ နမိ့်သည်ဟု သတမ်တှပ်ါသည်- 

ဇယား 6-5 ထခိိုက်မ၏ ြပင်းထန်မအား တကွခ်ျက်ြခငး် 

အေကာငး်အရာ သတမ်တှခ်ျက ် မတှခ်ျက ်

ေဂဟစနစအ်ေြခခ ံ

တနဖ်ိုး (Ecosystem- 

based Value) 

နမိ့်သည် စတိဝ်ငစ်ားမအနည်းငယ် ခရံပးီ၊ မတှသ်ား 

ေလာကေ်သာ အရည်အေသွးများ မရှိြခငး် သုိမဟုတ ်

ထိနး်သိမး်ကာကယ်ွ ေစာင့်ေရာှကရ်န ်

စတိဝ်ငစ်ားမမရှိြခငး် 

အစတိအ်ပိုငး်တစခ်၏ု 

လူမဆုိငရ်ာတနဖ်ိုး 

(Social Value) 

နမိ့်သည် လူအများစ၏ု စတိဝ်ငစ်ားမ မရှိြခငး်/အသုံးမြပြခငး် 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

တနဖ်ိုး (Environ-

mental Value) 

နမိ့်သည် ေဂဟစနစအ်ေြခခတံနဖ်ိုး (နမိ့်သည်)  ငှ့် 

လူမဆုိငရ်ာတနဖ်ိုး  (နမိ့်သည်) တိုအရ 

ေ�ှင့်ယှကမ် 

အတိုငး်အတာ 

(Degree of 

Disturbance) 

နမိ့်သည် ထိခိုကမ်သည် ပတဝ်နး်ကျငအ်စတိအ်ပိုငး် တစခ်၏ု 

အသုံးဝငမ်/အရည်အေသွး/ြဖစတ်ည်မကို 

သိသာစာွသကေ်ရာကမ် မရှိြခငး်ေကာင့် 

ထိခိုကမ်၏ြပငး်ထနမ် 

(Intensity of 

Impact) 

နမိ့်သည် ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာတနဖ်ိုး (Environmental 

Value) (နမိ့်သည်) ငှ့် ၎ငး်၏ ေ�ှင့်ယှကမ် 

အတိုငး်အတာ (Degree of Disturbance) 

(နမိ့်သည်) တိုကို စစုည်းေပါငး်စပထ်ားြခငး်အရ 
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ထိခိုကမ်၏ ြပငး်ထနမ် (Intensity of Impact) နမိ့်ြခငး်ေကာင့် ထိခိုကမ်၏သိသာ 

ထငရ်ာှးမ (Significance of the Impacts) အဆင့်သည် အလယ်အလတရ်ှိသည်၊ နမိ့်သည် ငှ့် 

အလွနန်မိ့်သည့် သိသာထငရ်ာှးမများြဖစေ်ပိုငေ်ကာငး် ေအာကပ်ါအတိုငး်ိငး်ယှ်ိုငပ်ါသည်- 

ဇယား 6-6 ထခိိုက်မ၏သသိာထငရ်ာှးမ (Significance of the impacts) ကို ဆုံးြဖတြ်ခငး် 

ြပငး်ထနမ် ပမာဏ အချနိက်ာလ သိသာထငရ်ာှးမ 

နမိ့်သည် 

ေဒသအဆင့် 

(Regional) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

အလယ်အလတရ်ှိသည်  

နမိ့်သည် 

နမိ့်သည် 

ေဒသ�ရအဆင့် 

(Local) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

နမိ့်သည်  

နမိ့်သည်  

အလွနန်မိ့်သည် 

ေနရာအဆင့် 

(Site Specific) 

ကာလရည်ှ 

ကာလလတ် 

ကာလတို 

နမိ့်သည် 

အလွနန်မိ့်သည် 

အလွနန်မိ့်သည် 

 

 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် လုပေ်ဆာငြ်ခငး်ေကာင့် စမီကံနိး်၏ 

ကာလအဆင့်အလုိက ် ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့်လူမေရးအေပ သကေ်ရာကမ်ကိုသိရှိိုငရ်နအ်တကွ ်

စမီကံနိး်၏အချနိက်ာလအဆင့်သုံးဆင့်ြဖင့် (တည်ေဆာကြ်ခငး်၊ လည်ပတြ်ခငး်၊ ဖျကသိ်မး်ြခငး်) 

ပိုငး်ြခားသတမ်တှ၍် ေလ့လာဆနး်စစသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ တည်ေဆာကေ်ရး လုပင်နး်များမာှ 

ပးီစးီပးီြဖစသ်ြဖင့်၊ လည်ပတြ်ခငး်ကာလငှ့် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလ တိုအတကွ် အထကေ်ဖာြ်ပပါ 

သကေ်ရာက်ိုငမ်တကွခ်ျကသ်ည့် နည်းလမး်များငှ့်အညီ ပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ သကေ်ရာက ်

ိုငမ်အေြခအေနများအား တကွခ်ျကခ်ဲ့ပါသည်။ တကွခ်ျကေ်ဖာထု်တထ်ားသည့် ြဖစ်ိုငေ်ြခ 

ရှိေသာသက ်ေရာက်ိုငမ်များအားေအာကေ်ဖာြ်ပပါဇယားများတငွေ်ဖာြ်ပထားပါသည်- 
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ဇယား  5-1 စမံီကန်ိးလည်ပတြ်ခင်းကာလတငွ ်ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ သက်ေရာက်ိုငမ်များ  

စ် က လုပေ်ဆာငခ်ျက ် သကေ်ရာက်ိုငမ် ြပငး်ထနမ် ပမာဏ 
အချနိ ်

ကာလ 

သိသာ 

ထငရ်ာှးမ 

၁။ 
ေလ 

အရည်အေသွး 

• သယ်ယူပိုေဆာငရ်ာတငွ ် ေမာေ်တာယ်ာ်များ 

အသုံးြပြခငး် 

• အမနမ်ျားအမားများ၊ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုင ်

ေအာကဆုိ်ဒ်ငှ့် ဆာလဖာဒိုင ်ေအာကဆုိ်ဒဓ်ာတေ်ငွများ ထွကရ်ှိ ိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စမီကံနိး်အတငွး် စကပ်စည်းများလည်ပတြ်ခငး်  

(ဆီအေရာသုံး မးီြပငး်ဖို အသုံးြပြခငး်၊ ဒဇီယ် 

မးီစကလ်ည်ပတြ်ခငး်) 

• အမနအ်မားများ၊ ိုကထ်ိုဂျငေ်အာကဆုိ်ဒ်ငှ့် ကာဗနွမ်ိုေန�ကဆုိ်ဒ ်

ဓာတေ်ငွများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလလတ် နမိ့်သည် 

• စမီကံနိး်အတငွး် ကမး်ြပငသ်န်ရငှး်ြခငး် • အမနအ်မားများ ပျံလွင့်ိုငြ်ခငး် နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၂။ အနံ 

• ေမာေ်တာယ်ာ်များလည်ပတ ်ေမာငး်ငှြ်ခငး် • ဓာတဆီ်၊ ဒဇီယ်ဆီအနံများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စမီကံနိး်အတငွး် စကပ်စည်းများ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် (ဆီအေရာသုံး မးီြပငး်ဖို 

အသုံးြပြခငး်၊ ဒဇီယ် မးီစက ်လည်ပတြ်ခငး်) 

• စကပ်စည်းများမ ှဓာတဆီ်၊ ဒဇီယ်အနံများငှ့် မးီခိုးေငွအနံများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး်  
• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငသူ်များ၏ အိမသ်ာများငှ့် စားေသာက ်

ေဆာငမ်ျားမ ှအနံ အသကမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၃။ 
ဆူညံသံငှ့် 

တနုခ်ါမ 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် 

• ဆူညံသံများထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

• တနုခ်ါမများ ြဖစေ်ပိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလလတ် အလွနန်မိ့် 

• မးီစက၊် ေလမတစ်ကမ်ျား ေမာငး်ငှြ်ခငး် 
• စကပ်စည်းများလည်ပတြ်ခငး်ေကာင့် ဆူညံသံများငှ့် တနုခ်ါမများ 

ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၄။ ေရအရည်အေသွး 

• မိုးေရများစးီဆငး်ြခငး် 

• စမီကံနိး်အတငွး် မိုးေရများ၊ စနွ်ပစေ်ရများ ေရာေ�ှ၍ စးီဆငး်ြခငး် 

ေကာင့် ေဘးပတဝ်နး်ကျငေ်ရထု ညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး်၊ အကစ်စ ်

ဓာတမ်ျားြပားေစြခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး် 
• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငသူ်များမ ှစနွ်ပစသ်ည့် မလိာေရငှ့် 

သုံးစွဲပးီေရများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး် 

• လုပင်နး်ခငွေ်နထုိငသူ်များမ ှစားကငး်စားကျန၊် ပလတစ်တစအိ်တ ်များ၊ 

သံဘးူခွံများ စနွ်ပစြ်ခငး်ေကာင့် ေရထုညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး်၊  

• ဝနထ်မး်အိမယ်ာများတငွ ်မလိာစနစ ်မေကာငး်မနွေ်ကာင့် ေြမထု 

ညစည်မး်မြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး်ငှ့် ေြမေအာကေ်ရညစည်မး်ြခငး်၊  

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• ဝနထ်မး်များစားဖိုေဆာင ်
• စားဖိုေဆာင်ငှ့် Cateen များမ ှစားကငွး်/ စားကျနမ်ျား၊ 

အိမသုံ်းအမိကမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 
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၇။ 
စနွ်ပစပ်စည်း 

(အရည်) 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် 
• ဆီမေတာတ်ဆ ဖတိစ်င်ိုငြ်ခငး်၊  

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စကက်ရယိာများ ြပငဆ်ငြ်ခငး်ငှ့် 

ေဆးေကာသန်စငြ်ခငး် 

• စကက်ရယိာများ ြပငဆ်ငြ်ခငး်ငှ့် ေဆးေကာသန်စငြ်ခငး်တိုမ ှစကဆီ်၊ 

ေချာဆီငှ့် ဒဇီယ်ဆီများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စမီကံနိး်အတငွး် အိမသ်ာများ  • မလိာေရဆုိးများငှ့် သုံးစွဲပးီစနွ်ပစေ်ရများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 
နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၈။ 

စနွ်ပစပ်စည်း  

(ထုတလ်တ ်

အခိုးအေငွ) 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် 

• အမနမ်ျား၊ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ ်ငှ့် 

ဆာလဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး်ငှ့် ဆီမေတာ ်

တဆဖတိစ်ငြ်ခငး်မ ှအခိုးအေငွများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• မးီစကမ်ျား/အငဂ်ျငမ်ျား ေမာငး်ငှြ်ခငး် 
• အမနအ်မားများ၊ ိုကထ်ိုဂျငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ကာဗနွ ်မိုေန�ကဆုိ်ဒ်ငှ့် 

အနံအသကမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

၉။ မးီေဘးအ�ရာယ် 

• ကနုပ်စည်းများ သိမး်ဆည်းြခငး်/ 

သုိေလှာငြ်ခငး် 

• ကနုပ်စည်းများ စနစတ်ကျ သိမး်ဆည်း/ သုိေလှာငြ်ခငး်မရှိပါက မးီေဘး 

အ�ရာယ်များ ြဖစေ်ပိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• စမီကံနိး်အတငွး်လပစ်စသွ်ယ်တနး်ြခငး် 
• အရည်အေသွးမေကာငး်ေသာ လပစ်စမ်းီကိးများ၊ Safeguard, Breaker 

များ အသုံးြပြခငး်ေကာင့် ဝါယာေရာှမ့ျားြဖစေ်ပိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး် 
• လုပင်နး်ခငွေ်နထုိငသူ်များ၏ ေပါေ့လျာြ့ခငး်ေကာင့် မေတာတ်ဆ 

မးီေလာငမ်များ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• ဓာတဆီ်/ ဒဇီယ်ဆီ/မးီြပငး်ဖိုသုံး 

ဆီအေရာသုိေလှာငြ်ခငး် 
• မေတာမ်ဆ မးီေလာငမ်များြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလလတ် နမိ့်သည် 

၁၀။ 
သဘာဝေဘး 

အ�ရာယ် 

• လုပင်နး်လည်ပတြ်ခငး်ငှ့် 

လုပင်နး်ခငွအ်တငွး်ေနထုိငြ်ခငး် 

• ေရကးီေရလံမများ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး်၊ ငလငလ်ပြ်ခငး်ငှ့် 

မေမာမ်နှး်ိုငေ်သာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များ ေပေပါကေ်စိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

 

၁ဝ။ 

ကျနး်မာေရးငှ့် 

ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတ ်

ေမာငး်ငှြ်ခငး် 

• လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတသွ်ားလာမေကာင့် မေတာတ်ဆ 

ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရမများ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်လည်ပတြ်ခငး် • လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် မေတာတ်ဆ ထိခိုကမ်များ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ် အလွနန်မိ့် 

 လုပင်နး်ခငွဧ်ရယိာ 

• ေလဝငေ်လထွကမ်ေကာငး်ြခငး်၊ အလငး်ေရာင ်လုံေလာကစ်ာွ မရရှိြခငး်၊  

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် သတမ်တှထ်ားေသာ အပခူျနိထ်က ်ေကျာလွ်နြ်ခငး်၊ 

• အစားအေသာကမ်ျား မသန်ရငှး်ြခငး် 

• ေရာဂါပိုးရှိသူငှ့် ထိေတွဆကဆံ်ေနရြခငး်၊ 

• မသန်ရငှး်ေသာ အလုပပ်တဝ်နး်ကျငတ်ငွ ်လုပက်ိုငေ်နရြခငး်၊ 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 

• လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငြ်ခငး် 

• တစက်ိုယ်ရည် သန်ရငှး်ေရး၊ သန်ရငှး်ေသာ ေသာကသုံ်းေရ စနစတ်ကျ 

ြပလုပထ်ားမမရှိပါက ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ သကေ်ရာကမ်များ ြဖစေ်ပ 

ေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလလတ ် အလွနန်မိ့် 
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၁၁။ 
လူမ-စးီပာွးေရး 

အေြခအေန 

• အလုပအ်ကိုင၊် ဝငေ်ငွငှ့် အခနွ ်

အခများရရှိြခငး် 

• ေဒသခမံျားအတကွ ်အလုပအ်ကိုင ်အခငွ့်အလမး်များ တိုးတက ်

လာိုငြ်ခငး် 

• ိုငင်ေံတာ၏်ဘာေင၊ွ အခနွအ်ခများ ရရှိလာိုငြ်ခငး် 

• စးီပာွးေရးတိုးတကလ်ာိုငြ်ခငး် 

• လူမအကျိးတပူးူေပါငး်ပါဝငမ် (CSR) အစအီစ်များြပလုပြ်ခငး် ြဖင့် 

လူမဝနး်ကျငအ်ေပ ေကာငး်ကျိးများရရှိေစြခငး်၊ 

ေကာငး်ကျိး 

ြဖစထွ်နး် 

ြခငး် 

ေကာငး်ကျိး 

ြဖစထွ်နး် 

ြခငး် 

ေကာငး်ကျိး 

ြဖစထွ်နး် 

ြခငး် 

ေကာငး်ကျိး 

ြဖစထွ်နး် 

ြခငး် 
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ဇယား  5-2 စမံီကန်ိး ဖျက်သမိး်ြခငး်ကာလတငွ ်ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ သက်ေရာက်ိုငမ်များ  

စ် က လုပေ်ဆာငခ်ျက ် သကေ်ရာက်ိုငမ် 

သကေ်ရာကမ်၏သိသာထငရ်ာှးမအားဆုံးြဖတြ်ခငး် 

ြပငး်ထနမ် ပမာဏ 
အချနိ ်

ကာလ 

သိသာ 

ထငရ်ာှးမ 

၁ ေလအရည်အေသွး 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 

• အမနမ်ျား၊ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ိုကထ်ိုဂျင ် ေအာကဆုိ်ဒ်ငှ့် 

ဆာလဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒမ်ျား ထွကရ်ှိ ိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• အမနအ်မားများ၊ ိုကထ်ိုဂျငေ်အာကဆုိ်ဒ်ငှ့် ကာဗနွမ်ိုေန�က ်ဆုိဒမ်ျား 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေဒသ�ရ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၂ အနံ 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 
• ဓာတဆီ်၊ ဒဇီယ်ဆီအနံများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး လုပင်နး်စ်များမ ှအနံများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၃ ဆူညံသံငှ့် တနုခ်ါမ 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှ ်

ြခငး် 

• ဆူညံသံငှ့် တနုခ်ါမများထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်များေကာင့် ဆူညံသံများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၄ ေရအရည်အေသွး 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်များမ ှညစည်မး်ေရများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• သုိေလှာငထ်ားသည့် စနွ်ပစေ်ရ များကို 

စနွ်ထုတြ်ခငး် 

• ညမး်ညမး်ေရများထွကရ်ှိိုငြ်ခငး်ငှ့် ေရအရည်အေသွး 

ေြပာငး်လဲိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၅ ေြမအရည်အေသွး 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 
• ဆီမေတာတ်ဆ ဖတိစ်ငြ်ခငး်မ ှေြမထုညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်များ လုပေ်ဆာငြ်ခငး်ငှ့် 

ယငး်လုပင်နး်စ်မ ှထွကရ်ှိေသာ စနွ်ပစပ်စည်းများအား ေြမထုအတငွး် 

စနွ်ပစြ်ခငး်ေကာင့် ေြမထုညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး် 

• မလုိအပဘ် ဲသစပ်ငခ်တုထွ်ငရ်ငှး်လငး်ြခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၆ 
စနွ်ပစပ်စည်း 

(အစိုငအ်ခ)ဲ 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 
• တည်ေဆာက/်ဖျကသိ်မး်ပစည်းများ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၇ စနွ်ပစပ်စည်း (အရည်) 
• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 
• ဆီမေတာတ်ဆ ဖတိစ်င်ိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 
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စ် က လုပေ်ဆာငခ်ျက ် သကေ်ရာက်ိုငမ် 

သကေ်ရာကမ်၏သိသာထငရ်ာှးမအားဆုံးြဖတြ်ခငး် 

ြပငး်ထနမ် ပမာဏ 
အချနိ ်

ကာလ 

သိသာ 

ထငရ်ာှးမ 

  
• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်

နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်များမ ှစနွ်ပစေ်ရများ 

ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၈ 

စနွ်ပစပ်စည်း  

(ထုတလ်တ ်

အခိုးအေငွ) 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 

• အမနမ်ျား၊ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ိုကထ်ိုဂျင ်ေအာကဆုိ်ဒ်ငှ့် 

ဆာလဖာဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒမ်ျား ထွကရ်ှိ ိုငြ်ခငး်ငှ့် 

ဆီမေတာတ်ဆဖတိစ်ငြ်ခငး်မ ှအခိုးအေငွ များ ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

  
• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• အမနအ်မားများ၊ ိုကထ်ိုဂျငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ကာဗနွ ်မိုေန�ကဆုိ်ဒ်ငှ့် 

အနံအသကမ်ျား ထွကရ်ှိိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၉ မးီေဘးအ�ရာယ် 
• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

ပစည်းများ စပုံုြခငး် 

• စနစတ်ကျ စပုံုထားမ မရှိပါက မေတာတ်ဆ မးီေလာငမ်များ 

ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၁၀ 

ကျနး်မာေရးငှ့် 

ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး 

• လုပင်နး်တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်

ေရးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး် 

• လုပင်နး်တည်ေဆာက/်ဖျကသိ်မး်သည့်ယာ်များ လည်ပတသွ်ားလာ 

မေကာင့် မေတာတ်ဆ ထိခိုကဒ်ဏရ်ာရမများ ြဖစေ်ပ ေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရး 

လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• မေတာတ်ဆ ထိခိုကမ်များ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

• တည်ေဆာကေ်ရး/ဖျကသိ်မး်ေရးလုပင်နး်စ်မ ှထွကရ်ှိေသာ စနွ်ပစ ်

ပစည်းများေကာင့် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ သကေ်ရာကမ်များ 

ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

• ယာယီဝနထ်မး်များခန်ထားြခငး် • ပဋပိကများ ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး် နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 

၁၁ 
လူမ-စးီပာွးေရး 

အေြခအေန 
• လူမေရးပဋပိကများ ြဖစေ်ပိုငြ်ခငး် 

• ညိိငး်ေဆာငရ်�ကမ်အားနည်းြခငး် 

• နစန်�ေကးေပးအပမ်မရှိြခငး် 

• အစားထုိးအလုပအ်ကိုင ်ရာှေဖမွေပးြခငး် 

နမိ့်သည် ေနရာ ကာလတို အလွနန်မိ့် 
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အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ်ြဖစေ်ပိုငေ်ြခရှိေသာ 

သက ်ေရာကမ်များအေပမတူည်ပးီ သိသာထငရ်ာှးေသာ သကေ်ရာကမ်အဆင့်များကို အထက ်

တငွ ်ေဖာြ်ပထားပါသည်။ ထုိေကာင့် သကေ်ရာကမ် အဆင့်အလုိက ်လုပေ်ဆာငမ် တစခ်ခုျငး်စ၏ီ 

ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့်လူမေရးအေပ သကေ်ရာက်ိုငမ်များကို အေြခခ၍ံ ေလျာ့ကျေစမည့်် နည်းလမး် 

များအား ထည့်သွငး်စ်းစားကာ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်အတကွ ်စမီကံနိး်၏ အချနိက်ာလအဆင့်အလုိက် 

ေလာခ့ျမည့် နည်းလမး်များကို ေအာကတ်ငွေ်ဖာြ်ပထားပါသည်- 

 

 

 

စမီကံနိး် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ် ေလအရည်အေသွးသကေ်ရာကမ် ေလျာန့ည်းေစရန ်

အတကွ ်ေအာကပ်ါေလာခ့ျမည့်နည်းလမး်များကို လုပေ်ဆာင ်သွားပါမည်- 

 လုပင်နး်သုံးယာ်များငှ့် စကပ်စည်းများအား ပံုမနှေ်စာင့်ကပ်ကည့်ြခငး်ငှ့် 

ြပြပငထိ်နး်သိမး်ြခငး်၊ 

 ယာ်သုံးစွဲမအနည်းဆုံးြဖစေ်စေရး စမီေံဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

 အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျက ်

များငှ့်အညီ စနွ်ပစ်ိုငေ်စရန ် လုိအပသ်ည့် ကရိယိာများ တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�က် 

ြခငး်၊ 

 အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

 အမနအ်မားများထွကရ်ှိမနည်းပါးေစရန ်စမီကံနိး်အတငွး် ေရြဖနး်ြခငး်၊ 

 စနွ်ပစပ်စည်းများအား မးီိြခငး် မြပလုပြ်ခငး်၊ 

 

 

စမီကံနိး် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ် အနံသကေ်ရာကမ် ေလျာန့ည်းေစရနအ်တကွ် 

ေအာကပ်ါေလာခ့ျမည့်နည်းလမး်များကို လုပေ်ဆာငသွ်ားပါမည်- 

 လုပင်နး်သုံးယာ်များအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 
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 အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

 စနွ်ပစပ်စည်းများအား မးီိမ မြပလုပြ်ခငး်၊ 

 လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာကြ်ခငး်၊ 

 

 

စမီကံနိး် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ်ဆူညံသံငှ့်တနုခ်ါမ သကေ်ရာကမ်ေလျာန့ည်းေစရန ်

အတကွ ်ေအာကပ်ါေလာခ့ျမည့်နည်းလမး်များကို လုပေ်ဆာင ်သွားပါမည်- 

 လုပင်နး်သုံးယာ်များငှ့် စကပ်စည်းများအား ပံုမနှေ်စာင့်ကပ်ကည့်ြခငး်ငှ့် 

ြပြပငထိ်နး်သိမး်ြခငး်၊ 

 အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

 ဂျငန်ေရတာအား အသံလုံသည့်အခနး်တငွထ်ားရှိြခငး်၊ 

 

 

စမီကံနိး် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ် ေရအရည်အေသွးသကေ်ရာကမ် ေလျာန့ည်းေစရန ်

အတကွ ်ေအာကပ်ါေလာခ့ျမည့်နည်းလမး်များကို လုပေ်ဆာငသွ်ားပါမည်- 

 ေရစးီဆငး်စနစလု်ပေ်ဆာငေ်ပးြခငး်ငှ့် ေြမာငး်များတးူေဖာေ်ပးြခငး်၊ 

 ေြမေအာကေ်ရအားထုတယူ်၍ ေရသုိေလှာငက်နတ်ငွ ် သုိေလှာင်ပးီ စနစတ်ကျ 

သုံးစွဲြခငး်၊ 

 ြပနလ်ည်အသုံးြပ၍ ရိုငသ်ည့်ေရများအား ြပနလ်ည်သုံးစွဲြခငး်၊ 

 ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလ၌ သွယ်ယူထားေသာ ပိုကလုိ်ငး်များကို စနစတ်ကျ ြပနလ်ည် 

ြဖတယူ်ြခငး်ငှ့် ြပနလ်ည် အသုံးြပေစြခငး်၊ 

 အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး(ထုတလ်တမ်)လမး်နခ်ျကမ်ျား 

ငှ့်အညီ စနွ်ပစ်ိုငေ်စရန ်လုိအပသ်ည့် ကရိယိာများ တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 
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စမီကံနိး် တည်ေဆာကြ်ခငး်ကာလငှ့် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလများတငွ ် ေြမအရည်အေသွး 

သကေ်ရာကမ် ေလျာန့ည်းေစရနအ်တကွ ် ေအာကပ်ါေလာခ့ျမည့်နည်းလမး်များကို လုပေ်ဆာင် 

သွားပါမည်- 

 လုပင်နး်သုံးယာ်များအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

 စနွ်ပစပ်စည်းများအား စနစတ်ကျ စနွ်ပစထု်တလ်တြ်ခငး်၊ 

 အမိကပ်ံုများထားရှိေပးြခငး်ငှ့် သတမ်တှထ်ားေသာ ဧရယိာတငွစ်နွ်ပစြ်ခငး်၊ 

 လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာက၍် 

လုံေလာကစ်ာွထားရှိေပးြခငး်၊ 

 

 

စမီကံနိး် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ် စနွ်ပစပ်စည်း (အစိုငအ်ခ၊ဲ အရည်ငှ့် အခိုးအေငွ) 

သကေ်ရာကမ် ေလျာန့ည်းေစရနအ်တကွ ် ေအာကပ်ါေလာခ့ျမည့်နည်းလမး်များကို လုပေ်ဆာင် 

သွားပါမည်- 

 လုပင်နး်သုံးယာ်များအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

 ေကာငး်မနွသ်ည့်စကပ်စည်းများကို အသုံးြပြခငး်၊ 

 အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

 အမိကပ်ံုများထားရှိေပးြခငး်ငှ့် သတမ်တှထ်ားေသာ ဧရယိာတငွစ်နွ်ပစြ်ခငး်၊ 

 လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာက၍် 

လုံေလာကစ်ာွထားရှိေပးြခငး်၊ 

 ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ်ဖိဖျကြ်ခငး်ေကာင့် ရရှိလာေသာ ဖိဖျကပ်စည်းများ ကို 

စနစတ်ကျစပုံုထားရှိြခငး်ငှ့် လုိအပေ်သာေနရာတငွ ်ြပနလ်ည်သုံးစွဲြခငး်၊ 

 ေရစးီဆငး်စနစလု်ပေ်ဆာငေ်ပးြခငး်ငှ့် ေြမာငး်များတးူေဖာေ်ပးြခငး်၊ 

 ြပနလ်ည်အသုံးြပ၍ ရိုငေ်သာေရများအား ြပနလ်ည်သုံးစွဲြခငး်၊ 

 အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျက ်

များငှ့်အညီ စနွ်ပစ်ိုငေ်စရန ် လုိအပသ်ည့် ကရိယိာများ တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�က် 

ြခငး်၊ 

 



ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရငခ်စံာ 
 

 စာမျကှ်� 141 

 

စမီကံနိး် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ် မးီေဘးအ�ရာယ် သကေ်ရာကမ်ေလျာန့ည်းေစရန ်

အတကွ ်ေအာကပ်ါေလာခ့ျမည့်နည်းလမး်များကို လုပေ်ဆာငသွ်ားပါမည်- 

 မးီသတဘ်းူများ၊ မးီသတေ်ရသုိေလှာငက်နမ်ျား ထားရှိြခငး်ငှ့် မးီေဘးအ�ရာယ် 

ငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် ဆုိငး်ဘတုမ်ျားတပဆ်ငြ်ခငး်၊ 

 လပစ်စဝ်ါယာကိးများအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

 တည်ေဆာကေ်ရးကာလတငွ ် တည်ေဆာကေ်ရးပစည်းများအား စနစတ်ကျ 

သိမး်ဆည်းသုိေလှာငြ်ခငး်ငှ့် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ် ဖျကသိ်မး်ြခငး်မ ှ

ထွကရ်ှိေသာ ပစည်းများအား စနစတ်ကျ စပုံုြခငး်၊ 

 မးီသတဌ်ာနငှ့် ဆကသွ်ယ်၍ စမီကံနိး်ရှိဝနထ်မး်များအား သင့်ေလျာသ်ည့် 

သငတ်နး်များ ေပးအပြ်ခငး်၊ 

 အေရးေပမးီသတဌ်ာနငှ့်သကဆုိ်ငေ်သာဆကသွ်ယ်ရမည့်ဖနုး်နပံါတမ်ျားငှ့် 

လိပစ်ာများေဖာြ်ပထားရှိြခငး်၊ 

 

 

စမီကံနိး် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ် ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရး 

သကေ်ရာကမ် ေလျာန့ည်းေစရနအ်တကွ ်ေအာကပ်ါေလာခ့ျ မည့်နည်းလမး်များကို လုပေ်ဆာင ်

သွားပါမည်- 

 သတေိပးဆုိငး်ဘတုမ်ျား တပဆ်ငေ်ပးြခငး်ငှ့် တစက်ိုယ်ရည်ကာကယ်ွေရး 

အသုံးအေဆာငပ်စည်းများ အသုံးြပေစြခငး်၊ 

 အလုပခ်ျနိ ်အလှည့်ကျစနစြ်ဖင့် ေဆာငရ်�ကေ်စြခငး်၊ 

 အမိကပ်ံုများထားရှိေပးြခငး်ငှ့် သတမ်တှထ်ားေသာ ဧရယိာတငွစ်နွ်ပစြ်ခငး်၊ 

 လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာက၍် 

လုံေလာကစ်ာွထားရှိေပးြခငး်၊ 

 ကးူစကေ်ရာဂါများ မြပန်ပာွးေရးအတကွ ်ပညာေပးလုပင်နး်များ ေဆာငရ်�က ်ြခငး်၊ 

 အေရးေပသုံးေဆးဝါးများငှ့် ေဆးေသတာများအား လကလှ်မး်မှီရာတငွ ်

ထားရှိြခငး်၊ 

 ဝနထ်မး်များအတကွ ်ေသာကသုံ်း ေရကို လုံေလာကစ်ာွ ထားရှိေပးြခငး်၊ 
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ကနု်ကမး်/ကနုေ်ချာများ သယ်ေဆာငရ်ာတငွ ် ေမာေ်တာယ်ာ်များ အသုံးြပြခငး်ေကာင့် 

ထွကရ်ှိလာေသာ ဖနလုံ်အိမဓ်ာတေ်ငွများ၊ စက်ံုလုပင်နး်လည်ပတရ်ာ၌ ထွကရ်ှိေသာ ဒဇီယ်၊ 

ဓာတဆီ် Generator ၊ မးီြပငး်ဖို အသုံးြပသည့် ဆီအေရာေလာငက်မး်မ ေမာငး်ငှရ်ာမ ှ

ထွကရ်ှိလာေသာ အခိုးအေငွများ၊ စက်ံုအတငွး် သန်ရငှး်ေရးြပလုပရ်ာမ ှ ထွကရ်ှိလာေသာ 

ဖနုမ်န်၊ အမနအ်မားများ၊ စက်ံုအတငွး် ေလေအးေပးစကမ်ျား အသုံးြပြခငး်ေကာင့် စမိ့်ထွက ်

လာေသာ ကလုိို ဖလူိုကာဗနွဓ်ာတေ်ငွများ ငှ့် အနံများသည် ေလထုညစည်မး်မကို အဓကိ 

ြဖစေ်စေသာ အရငး်အြမစမ်ျားြဖစ်ပးီ ၎ငး်တိုအားေအာကပ်ါနည်းလမး်များြဖင့် ေလာ့ချသွား 

ရမည်ြဖစသ်ည်- 

 စက်ံုအတငွး် ေကာငး်မနွေ်သာ ေလဝငေ်လထွကစ်နစတ်ပဆ်ငေ်ပးြခငး်၊ 

 အမနစ်ပုစ်က ်(Dust Collector) ၊ ေလမတထု်တသ်ည့်စက ်(Exhaust Fan) များ 

တပဆ်ငြ်ခငး်၊  

 မးီခိုးထွကရ်ှိမအား ေရြဖနး်စနစတ်ပဆ်င၍် အမနအ်မားထွကရ်ှိမ ေလျာန့ည်းေစ 

ြခငး်၊ 

 မးီြပငး်ဖို၌ အရည်အေသွးေကာငး်မနွသ်ည့် ေလာငစ်ာဆီသုံးစွဲြခငး်၊ 

 မးီခိုးထွကရ်ှိေသာ စကပ်စည်းများတငွ ် NOx ထွကရ်ှိမ နည်းပါးေသာ နည်းပညာ 

များြဖင့် စကပ်စည်းများ အသုံးြပြခငး်၊  

 စကပ်စည်းများအား ေရရည်ှအသုံးြပိုငရ်န ်ြပြပငထိ်နး်သိမး်ြခငး်၊ 

 စ်ဆကမ်ြပတ ် ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးြခငး်စသည့် ေလာခ့ျေရးနည်းလမး်များကို 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 

 

 

လုပင်နး်သုံးယာ်များလည်ပတ ်ေမာငး်ငှြ်ခငး်၊ စက်ံုအတငွး် စကပ်စည်းများ လည်ပတ် 

ေမာငး်ငှြ်ခငး်မ ှ ထွကရ်ှိေသာ ဓာတဆီ်၊ ဒဇီယ်ဆီအနံများငှ့် လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေနထုိငသူ် 

များ၏ ယာယီအိမသ်ာများငှ့်စားေသာကေ်ဆာငမ်ျားမ ှ ထွကရ်ှိေသာအနံအသကမ်ျားသည် 

လုပင်နး်ခငွ်ငှ့် ေဘးပတဝ်နး်ကျငအ်ား အနံအသက်များ ဆုိးရ�ားစာွြဖစေ်ပေစကာ ကျနး်မာေရး 
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ဆုိငရ်ာြပဿန�များ ေပေပါကေ်စိုငေ်သာေကာင့် ၎ငး်တိုအား ေအာကပ်ါနည်းလမး်များြဖင့် 

ေလာခ့ျသွားရမည်ြဖစသ်ည်- 

 လုပင်နး်သုံးယာ်များအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

 အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

 စနွ်ပစပ်စည်းများ (ပလတစ်တစ၊် စကများငှ့် အြခားစနွ်ပစပ်စည်းများ) အား 

မးီိမ မြပလုပြ်ခငး်၊ 

 စက်ံုဝနး်အတငွး် ေရေြမာငး်ဖံုးများအား လုံ�ခံစာွပတိ၍် အနအံသတဆုိ်းများ 

မထွကရ်ှိေအာင ်ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

 လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာကြ်ခငး်။ 

 

 

လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး်၊ ထုတလု်ပေ်ရးလုပင်နး်များတငွ ် အသုံး 

ြပေသာ စကပ်စည်း (မးီစက်၊ ေလမတစ်က)် များ ေမာငး်ငှြ်ခငး်များေကာင့် စက်ံုလုပင်နး်ခငွ ်

တငွ ် ခံိုငရ်ည်ထကေ်ကျာလွ်နေ်သာ ဆူညံသံများ ငှ့် တနုခ်ါမများ ေပေပါကေ်စိုငသ်ြဖင့် 

၎ငး်တိုအား ေအာကပ်ါနည်းလမး်များြဖင့် ေလာခ့ျသွားရမည် ြဖစသ်ည်- 

 ဆူညံမများေသာ ေနရာများတငွ ် ဝနထ်မး်များအား လုံေလာကေ်သာ န�းကပ ်

ငှ့်န�းအဆုိအကာများ ေထာကပ်ံ့ေပးထားြခငး်၊ 

 ဆူညံမငှ့် တနုခ်ါမများမြဖစေ်ပေစရန ် စကပ်စည်းကရယိာများအား ြပြပင ်

ထိနး်သိမး်ြခငး်၊ 

 ဆူညံသံများေသာ ေနရာများတငွ ် လုပက်ိုငေ်သာ လုပသ်ားများကို အလှည့်ကျ 

လုပက်ိုငေ်စြခငး်၊ 

 ေဘးပတဝ်နး်ကျငသုိ် ဆူညံသံငှ့် တနုခ်ါမများမြဖစေ်ပေစရန ် အဆုိပါ 

ဆူညံသံထွကရ်ှိရာ ေနရာများအား လုံ�ခံစာွကာရထံားြခငး်၊ 

 

 

ေရအရည်အေသွးငှ့်ပတသ်က၍် စမီကံနိး်လည်ပတြ်ခငး်ကာလတငွ ် စက်ံုကနုထု်တ် 

လုပမ်ြဖစစ််မ ှ တိုက်ိုကထွ်ကရ်ှိေသာ စနွ်ပစေ်ရများမရှိဘ ဲ အြခားစနွ်ပစေ်ရများြဖစသ်ည့် 
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ဝနထ်မး်များအသုံးြပပးီရာမ ှ ထွကရ်ှိေသာ သုံးေရများ၊ မလိာကနမ် ှ ေရဆုိးများသည် မိုးေရများ 

ငှ့်ေရာေ�ှေစိုင်ပးီ အဆုိပါေရများ ေြမြပငစ်းီဆငး်မမတှစဆ်င့် အများြပည်သူသုံး ေရေြမာငး် 

များအတငွး်သုိ စးီဝငေ်စိုင်ပးီ  ေရအရည်အေသွးနမိ့်ကျကာ ေရထုညစည်မး်မ ြဖစေ်ပေစိုင ်

သြဖင့် ၎ငး်တိုအား ေအာကပ်ါနည်းလမး်များြဖင့် ေလာခ့ျသွားရမည်ြဖစသ်ည်- 

 မလိာစနစ်ငှ့်ေရေြမာငး်များကို ပံုမနှသ်န်ရငှး်ေရးြပလုပြ်ခငး် 

 လုံေလာကေ်သာ မလိာကနစ်နစမ်ျား ထားရှိြခငး် 

 စက်ံုေရေြမာငး်များအား ေရစးီေရလာေကာငး်ေအာင ်ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး် 

 အမိကမ်ျားငှ့် စနွ်ပစပ်စည်းများကို ေရဆငး်ေြမာငး်ထဲသုိ စနွ်ပစမ်ကို တားြမစ် 

ြခငး် 

 စနွ်ပစေ်ရများအား ရနက်နု်မိေတာစ်ည်ပငသ်ာယာေရးေကာမ်တီငှ့် အမျိးသား 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ (အရည်အေသွး) ထုတလ်တမ် လမး်နခ်ျကမ်ျားအတိုငး် 

စနစတ်ကျစနွ်ပစြ်ခငး် 

 

 

ေြမအရည်အေသွးငှ့်ပတသ်က၍် စက်ံုလုပင်နး်လည်ပတေ်ဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ်အစိုငအ်ခ ဲ

စနွ်ပစပ်စည်းများငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ရှိေသာ စနွ်ပစပ်စည်းများအား စနစ ် တကျစပုံုမမရှိြခငး်၊ 

ခွဲြခားစနွ်ပစမ်မရှိြခငး်ေကာင့် ေြမဆီလာညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး်ငှ့် လုပင်နး် ခငွေ်နထုိငသူ်များမှ 

စားကငး်စားကျန၊် ပလတစ်တစအိ်တမ်ျား၊ သံဘးူခွံများ စနွ်ပစ၍် ေြမထုညစည်မး်ေစိုငြ်ခငး်၊ 

ဝနထ်မး်အိမယ်ာများတငွ ် မလိာစနစမ်ေကာငး်မနွမ်ေကာင့် ေြမထုညစည်မး်မ ြဖစေ်ပေစိုင ်

ြခငး်ငှ့် ေြမေအာကေ်ရညစည်မး်ြခငး်များအထိ ြဖစေ်ပေစိုငသ်ြဖင့် ၎ငး်တိုအား ေအာကပ်ါ 

နည်းလမး်များြဖင့် ေလာခ့ျသွားရမည် ြဖစသ်ည်- 

 အမျိးအစားတ ူစနွ်ပစအ်မိကမ်ျားအား စပုံုထားရှိြခငး်၊ 

 ြပနလ်ည်အသုံးြပိုငေ်သာ အမိကမ်ျားကို ခွဲြခားပးီ ေရာငး်ချြခငး်၊ 

 အမိကပ်ံုများထားရှိေပးြခငး်ငှ့် သတမ်တှထ်ားေသာ ဧရယိာတငွစ်နွ်ပစြ်ခငး်၊ 

 စက်ံုအတငွး် ကနွက်ရခိငး်၍ ေြမမျက်�ှြပငဖ်ံုးအုပေ်စြခငး် 

 လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျတည်ေဆာက၍် 

လုံေလာကစ်ာွထားရှိေပးြခငး်၊ 
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 ဆီများသုိေလှာငသုံ်းစွဲရာတငွ ် ေြမြပငသုိ်ကျေရာက၍် ေြမထုညစည်မး်မမြဖစ ်

ေစရန ် ငှ့် ယုိဖတိမ်မရှိေစရနတ်ိုအတကွ ် အကာအရထံားရှိြခငး်၊ Secondary 

Containment ထားရှိြခငး် 

 

 

စမီကံနိး်လည်ပတြ်ခငး်ကာလတငွ ် အစိုငအ်ခစဲနွ်ပစစ်ည်းများငှ့်ပတသ်က၍်  ေချာေ်ချး 

များ ထွကရ်ှိြခငး်၊ ထုတပ်ိုးမသုံးအိတမ်ျားထွကရ်ှိိုငြ်ခငး်၊ အရည်ငှ့်ပတသ်က၍် ဆီမေတာတ်ဆ 

ဖတိစ်င်ိုငြ်ခငး်၊ စကက်ရယိာများ ြပငဆ်ငြ်ခငး်ငှ့် ေဆးေကာသန်စငြ်ခငး်တိုမ ှ စကဆီ်၊ 

ေချာဆီငှ့်ဒဇီယ်ဆီများထွကရ်ှိိုငြ်ခငး်၊ လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး်၊ မးီစက် 

ေမာငး်ငှြ်ခငး်များေကာင့် အမနအ်မားများငှ့် ကမ�ာကးီ ပေူးွမြဖစေ်ပေစေသာ ဖနလုံ်အိမ ်

အာနသိငဓ်ာတေ်ငွများြဖစသ်ည့် ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆုိ်ဒ၊် ိုကထ်ိုဂျငေ်အာကဆုိ်ဒ်ငှ့် ဆာလဖာ 

ဒိုငေ်အာကဆုိ်ဒမ်ျား ထွကရ်ှိိုငသ်ြဖင့် ၎ငး်တိုအား ေအာကပ်ါနည်းလမး်များြဖင့် ေလာခ့ျသွား 

ရမည်ြဖစသ်ည်- 

 ေချာေ်ချးများအား ြပနလ်ည်ေရာငး်ချခငး်မြပမ ီစနစတ်ကျ သုိေလှာငသိ်မး်ဆည်း 

ြခငး်၊ 

 စက်ံုတငွ ် စနွ်ပစပ်စည်းများအား ြပနလ်ည်အသုံးြပိုငေ်သာ ပစည်း၊ စနွ်ပစရ်န် 

ပစည်းများငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ရှိေသာ စနွ်ပစပ်စည်းများဟူ၍ ခွဲြခား စနွ်ပစြ်ခငး် 

 စနွ်ပစရ်ာတငွ ်သကဆုိ်ငရ်ာအဖွဲအစည်း  (YCDC) အား ဆကသွ်ယ်ပးီ စနစတ်ကျ 

စနွ်ပစြ်ခငး် 

 YCDC သန်ရငှး်ေရးဌာနအား ေနစ်အေကာငး်ကားပးီ သိမး်ဆည်းေစြခငး် 

 ေကာငး်မနွေ်သာ စကပ်စည်းများတပဆ်င်ေဆာငရ်�က်ပးီ အရည်အေသွး ြပည့်မ ီ

သည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

 လုပင်နး်သုံးယာ်ယ�ရားများငှ့် စကပ်စည်းများအား ပံုမနှစ်စေ်ဆး ကည့်ြခငး်၊ 

 အခိုးအေငွထွကရ်ှိေသာ ေနရာများအား မးီခိုးေခါငး်တိုငြ်မင့်ြမင့် တည်ေဆာက၍် 

စနွ်ထုတြ်ခငး် 

 မးီြပငး်ဖို အသုံးြပမေကာင့် အခိုးအေငွများ ပတဝ်နး်ကျငေ်လထုညစည်မး်မ 

မြဖစေ်ပေစရန ်ေရဖျနး်စနစ် တပ်ဆငြ်ခငး် 
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 အစိုငအ်ခ၊ဲ အရည်ငှ့် အခိုးအေငွထုတလ်တမ်တိုငး်အား အမျိးသား 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာအရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့် အညီ 

စနွ်ပစ်ိုငေ်စရန ်လုိအပသ်ည့်ကရိယိာများ တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

 

 

ေလာငစ်ာဆီများ စနစတ်ကျ သုိေလှာငြ်ခငး်မရှိပါက မးီေဘးအ�ရာယ်များ ြဖစေ်ပိုငြ်ခငး်၊ 

အရည်အေသွးမေကာငး်ေသာ လပစ်စမ်းီကိးများ၊ Safeguard, Breaker များကို အသုံးြပြခငး် 

ေကာင့် ဝါယာေရာှမ့ျား ြဖစေ်ပ ိုငြ်ခငး်၊ လုပင်နး်ခငွေ်နထုိငသူ်များ၏ ေပါေ့လျာြ့ခငး်ေကာင့် 

မေတာတ်ဆမးီေလာငမ်များ ြဖစေ်ပေစိုငသ်ြဖင့် ၎ငး်တိုအား ေအာကပ်ါနည်းလမး်များြဖင့် 

ေလာခ့ျသွားရမည်ြဖစသ်ည်- 

 မးီသတဘ်းူများ၊ မးီသတေ်ရသုိေလှာငက်နမ်ျား ထားရှိြခငး်ငှ့် မးီေဘးအ�ရာယ် 

ငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် ဆုိငး်ဘတုမ်ျားတပဆ်ငြ်ခငး်၊ 

 အရည်အေသွးေကာငး်မနွေ်သာ လပစ်စမ်းီကိးများ၊ Safeguard များအသုံး ြပြခငး်၊ 

 အပခူျနိလွ်နက်ေဲသာ စကယ်�ရားများေမာငး်ငှရ်ာ ေနရာများတငွ ် အပခူျနိတ်ိုငး် 

ကရယိာများတပဆ်ငထ်ားြခငး်၊ 

 မးီသတဌ်ာနငှ့်ဆကသွ်ယ်၍ စမီကံနိး်ရှိဝနထ်မး်များအား မးီေဘးအ�ရာယ်ငှ့် 

မးီသတြ်ခငး်ဆုိငရ်ာလုပင်နး်များအား ေလ့ကျင့်ေပးြခငး်၊ 

 မးီသတေိပးစနစ၊် မးီသတစ်နစ၊် မးီသတေ်ဆးဘးူများ၊ အေရးေပတခံါးေပါက၊် 

ေလှကားငှ့် အေရးေပစရုပမ်ျားအား ထားရှိေပးြခငး်၊  

 အေရးေပြဖစပ်ာွးလင ် ေဆးကသုေရးငှ့် မးီသတဌ်ာန၊ အစိုးရဌာနများသုိ 

ဆကသွ်ယ်ရန ် ဖနုး်နပံါတမ်ျားအား စက်ံုအတငွး် အလွယ်တကြူမငသ်ာသည့် 

ေနရာများတငွ ်ချတိဆဲွ်ထားြခငး်၊ 

 မးီြပငး်ဖိုသုံး ေလာငစ်ာဆီအား စနစတ်ကျ သုိေလှာငထ်ားရှိြခငး်၊ သုိေလှာင ်

သုံးစွဲရာတငွ ် အ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေစရနအ်တကွ ် ဆီသုိေလှာငက်နြ်ဖင့် အမိုး 

ေအာက၌် သုိေလှာငထ်ားရှိပးီ၊ မးီေဘးအ�ရာယ်မြဖစေ်ပေစရန ်ငှ့် ယုိဖတိမ် မရှိ 

ေစရနတ်ိုအတကွ ်သံပိုကလုိ်ငး်ြဖင့် သွယ်တနး်၍ ဘားအပတိ/်အဖငွ့် တပဆ်ငသုံ်းစွဲ 

ြခငး်တို ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 
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စက်ံုလုပင်နး်လည်ပတရ်ာတငွ ် လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် မေတာတ်ဆထိခိုကမ်များ ြဖစေ်ပ 

ေစိုငြ်ခငး်၊ ေလာငစ်ာဆီ ငှ့် အခိုးအေငွများေကာင့် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ သကေ်ရာကမ်များ 

ြဖစေ်ပေစိုငြ်ခငး်၊ လုပင်နး်ခငွဧ်ရယိာအတငွး် ေလဝငေ်လထွကမ်ေကာငး်ြခငး်၊ အလငး်ေရာင ်

လုံေလာကစ်ာွမရရှိြခငး်၊  လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် သတမ်တှထ်ားေသာ အပခူျနိထ်က ်ေကျာလွ်နြ်ခငး် 

များေကာင့် လုပသ်ားများအား မလုိလားအပေ်သာ ကျနး်မာေရးြပဿန�များြဖစေ်ပေစိုငသ်ြဖင့် 

၎ငး်တိုအား ေအာကပ်ါ နည်းလမး်များြဖင့် ေလာခ့ျသွားရမည်ြဖစသ်ည်- 

 အ�ရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများအား ကိုယ်တငွအ်သုံးြပရာတငွ ် တစက်ိုယ်ေရသုံး 

ကာကယ်ွေရးပစည်းများ (PPE) အြပည့်အစံုြဖင့် စနစတ်ကျဝတဆ်ငြ်ခငး်၊ 

 အပရူှိနမ်ျားေသာ ေနရာများတငွ ်  ေလဝငေ်လထွက ် ေကာငး်မနွေ်စရန ်

Ventilation System ငှ့် Air Flow System များ၊ ပနက်ာများတပဆ်ငေ်ပးြခငး် 

 လုပသ်ားများအား ပံုမနှက်ျနး်မာေရးစစေ်ဆးေပးြခငး်၊ ကျနး်မာေရး 

ေစာင့်ေရာှကမ်ေပးြခငး်၊ 

 စက်ံုတငွ ်အေရးေပြပစရုန ်ေဆးေပးခနး်ထားရှိြခငး်၊ 

 ကးူစကေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးေနေသာ လုပသ်ားများအား လုပင်နး်ခငွမ် ှအန�းေပးြခငး်၊ 

 ဝနထ်မး်များအား လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးဆုိငရ်ာ သငတ်နး်များ 

အား ေစလတ၍် စက်ံုတငွ ်ဆင့်ပာွးသငတ်နး်များြပလုပေ်ပးြခငး်၊ 

 

 

အဆုိပါစမီကံနိး်မ ှ လူမစးီပာွးအေပ သကေ်ရာကမ်အများစသုည် ေကာငး်ကျိးများ 

ြဖစပ်ါသည်။ စက်ံုလုပင်နး်လည်ပတြ်ခငး်ကာလတငွ ် အနးီပတဝ်နး်ကျင ် ေဒသခြံပည်သူများ 

အတကွ ် အလုပအ်ကိုငအ်ခငွ့်အလမး်များ တိုးတကလ်ာိုငြ်ခငး်၊ အရည်အချငး်ရှိေသာဝနထ်မး် 

များြဖစေ်အာင ် ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးြခငး်၊ ိုငင်ေံတာ၏် ဘာေင၊ွ အခနွအ်ခများ ရရှိလာိုင ်

ြခငး်၊ (CSR) အစအီစ်များြပလုပြ်ခငး်ြဖင့် လူမဝနး်ကျငအ်ေပ ေကာငး်ကျိးများရရှိေစြခငး်တို 

ြဖစေ်စပါသည်။  
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HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED အေနြဖင့် 

ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ်များတငွ ် အဓကိအားြဖင့် စက်ံုလုပင်နး်ေကာင့် ထိခိုကန်စန်� 

ိုငမ်များအား ေလျာပ့ါးသကသ်ာေစေရးကို အစ်တစိုက ်အေလးေပးဂြုပေဆာငရ်�က ်သွားမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ ယငး်သုိေဆာငရ်�ကရ်နအ်တကွ ်ြပည်ေထာငစ် ုသမတြမနမ်ာိုငင်ေံတာ၊် သယံဇာတ 

ငှ့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဝန်ကးီဌာန၊ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရး ဦးစးီဌာနမ ှ

ထုတြ်ပနြ်ပဌာနး်ထားသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပထုံ်းလုပန်ည်းများအတိုငး် လုိကန်� 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ထုိေကာင့် အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် လုပေ်ဆာငရ်ာတငွ် 

ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ်များကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ 

ယငး်ပတဝ်နး်ကျငစ်မီ ံခန်ခွဲမအစအီစ်တငွ ်ေအာကပ်ါ အစအီစ် (၅) ခ ုေရးဆဲွထားပါသည်- 

(က) ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် ေလာခ့ျေရး/ ကာကယ်ွမ အစအီစ်၊ 

(ခ)  ပတဝ်နး်ကျငေ်စာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးမည့် အစအီစ်၊ 

(ဂ)  ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘးအ�ရာယ် ကငး်ရငှး်ေရးအစအီစ်၊ 

(ဃ) အေရးေပအေြခအေန တံုြပနမ် အစအီစ်၊ 

(င) ဝနထ်မး်များအတကွ ်အသိပညာေပးငှ့် သငတ်နး် အစအီစ်၊ 

(စ)  လူမေရးဆုိငရ်ာ တာဝနယူ်မအစအီစ်  

စမီကံနိး် အေနြဖင့် အထကပ်ါအစအီစ်များကို အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကရ်န် 

လုိအပသ်ည့်အြပင ် အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကမ်အား ကးီကပရ်န်ငှ့် ေစာင့်ကပ ်

ကည့်ရန ် တာဝနရ်ှိပါသည်။ ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ်ကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ် 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် အားြဖင့် အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် လုပေ်ဆာငြ်ခငး် 

ေကာင့် ြဖစေ်ပိုငေ်ြခရှိေသာ ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် လူမေရးအေပ ဆုိးကျိးသက ်ေရာကမ်များကို 

ေလျာန့ည်းေစိုငမ်ည် ြဖစပ်ါသည်။ စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသ်ည့် တာဝနရ်ှိသူများအေနြဖင့်လည်း 

ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမ အစအီစ်များကို ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်ငှ့် စက်ံုလည်ပတေ်နသည့် 

ကာလတစေ်လာကလုံ်း ပံုမနှ ်ေစာင့်ကပ်ကည့် စစေ်ဆးြခငး်ြပလုပရ်မည်။ 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED အေနြဖင့် စမီကံနိး်၏ 

ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ်အား အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကရ်နအ်တကွ် 
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ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံန်ခွဲမအစအီစ် အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကေ်ရးအဖွဲ 

(Environmental Management Plan Implementation Team - EMP Implementation 

Team) အား ဖွဲစည်း၍ အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရ်�က ်သွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

ဇယား 7-1 ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံနခ်ွဲမအစအီစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်ေဆာငရ်�ကမ်ည့်အဖွဲ 

စ် ရာထူး တာဝန ်

၁ စမီကံနိး်မနေ်နဂျာ အဖွဲေခါငး်ေဆာင ်

၂ လကေ်ထာကမ်နေ်နဂျာ အဖွဲဝင ်

၃ အငဂ်ျငန်ယီာ အဖွဲဝင ်

၄ ဝနထ်မး် ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး အဖွဲဝင ်

 

ပတဝ်နး်ကျငစ်မီခံနခ်ွဲမအစအီစ်အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်ေဆာငရ်�ကမ်ည့်အဖွဲေခါငး်ေဆာင ်ငှ့် 

အဖွဲဝငတ်ို၏ တာဝနဝ်တရားများ 

အဖွဲေခါငး်ေဆာင ် • ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် ေလျာပ့ါးေရး ကစိရပမ်ျားကို စနစတ်ကျ 

ေဆာငရ်�ကရ်န ်ကးီကပြ်ခငး် 

• ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် အနည်းဆုံးငှ့် ဝနေ်ဆာငမ် အေကာငး်မနွဆုံ်း 

ေပးိုငေ်စေရး ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

• ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်များ ရှိလာိုငသ်ည့် ကစိရပမ်ျားအတကွ ်

လမး်နမ်များ၊ အေရးယူေဆာငရ်�ကမ်များ ကိတင ်ြပလုပထ်ားြခငး် 

• သကဆုိ်ငရ်ာမ ှလာေရာကစ်စေ်ဆးပါက အစရီငခ်တံငြ်ပိုငရ်န ်အတကွ် 

ကိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားြခငး် 

• ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အစရီငခ်စံာများ တငြ်ပိုငေ်ရးေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

အဖွဲဝငမ်ျား • လုပင်နး်အဆင့်အလုိက ်ပံုမနှစ်စေ်ဆး ေဆာငရ်�ကရ်န၊် 

• ဝနထ်မး်များအား အသိပညာေပးငှ့် သငတ်နး်အစအီစ်များ ြပလုပ ်

ေပးရန၊် 

• လုပင်နး်ခငွ ် ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘးအ�ရာယ် ကငး်ရငှး်ေရး အစအီစ် 

များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 
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• အေရးေပအေြခအေန ကးီကပေ်ရးအစအီစ်အား ြပငဆ်ငထ်ားရှိရန၊် 

• လူမပတဝ်နး်ကျင်ငှ့်သဘာဝ ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်များ ေလျာပ့ါး 

သကသ်ာေစေရးအတကွ ် ေဆာငရ်�ကထ်ားရှိသည့် လုပင်နး်မတှတ်မး် 

များအား စနစတ်ကျ ြပစထုားရှိရန ်

 

 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် လုပေ်ဆာငြ်ခငး်ေကာင့် ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် 

လူမေရးအေပ သကေ်ရာက်ိုငမ်ငှ့် ထိခိုက်ိုငမ်များ ေလျာန့ည်းေစရနအ်တကွ ် စမီကံနိး် ၏ 

တည်ေဆာကြ်ခငး်ကာလ (တည်ေဆာက်ပးီြဖစပ်ါသည်)၊ လည်ပတြ်ခငး်ကာလငှ့် ဖျကသိ်မး် 

ြခငး် ကာလစသည့် အချနိက်ာလအဆင့်အလုိက ် ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ် ေလာခ့ျေရးအစအီစ် 

များကို ေအာကပ်ါဇယားတငွ ်အေသးစတိ ်ေဖာ်ြပထားပါသည်- 
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ဇယား  6-1 ဖျက်သမိး်ြခငး်ကာလအတကွ ်ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ် ေလာခ့ျ ေရးအစအီစ်များ 

ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလ။ ။ ယငး်ကာလတငွ ်လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး်၊ ဖျကသိ်မး်ေရး လုပင်နး်များ လုပေ်ဆာငြ်ခငး် ငှ့် လုပင်နး်သုံးစကပ်စည်းများ ဖျကသိ်မး်ြခငး်များ ပါဝငပ်ါသည်။ 

စ် 

ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

သက ်ေရာကမ်များ 

အဆုိြပထားေသာ ေလျာပ့ါးေစေရး/ တိုးတကေ်စေရး နည်းလမး်များ 
ကနုက်ျစရတိ ်

(ကျပ)် 

တာဝနရ်ှိသည့်အဖွဲအစည်းများ 

အေကာငအ်ထည်

ေဖာ ်ေဆာငရ်�ကသူ် 
ကးီကပမ် တာဝနခ် ံ

၁။ ေလအရည်အေသွး 

o လုပင်နး်သုံးယာ်များငှ့် စကပ်စည်းများအား ပံုမနှေ်စာင့်ကပ်ကည့်ြခငး်ငှ့် 

ြပြပငထိ်နး်သိမး်ြခငး်၊ 

o ယာ်သုံးစွဲမအနည်းဆုံးြဖစေ်စေရး စမီေံဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

o အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျက ်

များငှ့်အညီ စနွ်ပစ်ိုငေ်စရန ်လုိအပသ်ည့် ကရိယိာများ တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�က ်ြခငး်၊ 

o အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

o အမနအ်မားများထွကရ်ှိမနည်းပါးေစရန ်စမီကံနိး်အတငွး် ေရြဖနး်ြခငး်၊ 

o စနွ်ပစပ်စည်းများအား မးီိြခငး် မြပလုပြ်ခငး်၊ 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN 

METAL PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY 

LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၂။ အနံ 

o လုပင်နး်သုံးယာ်များအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

o အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

o စနွ်ပစပ်စည်းများအား မးီိမ မြပလုပြ်ခငး်၊ 

o လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာကြ်ခငး်၊ 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN 

METAL PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY 

LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၃။ ဆူညံသံငှ့် တနုခ်ါမ 

o လုပင်နး်သုံးယာ်များငှ့် စကပ်စည်းများအား ပံုမနှေ်စာင့်ကပ်ကည့်ြခငး် ငှ့် 

ြပြပငထိ်နး်သိမး်ြခငး်၊ 

o အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

o ဂျငန်ေရတာအား အသံလုံသည့်အခနး်တငွထ်ားရှိြခငး်၊ 

၂ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN 

METAL PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY 

LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 
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စ် 

ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

သက ်ေရာကမ်များ 

အဆုိြပထားေသာ ေလျာပ့ါးေစေရး/ တိုးတကေ်စေရး နည်းလမး်များ 
ကနုက်ျစရတိ ်

(ကျပ)် 

တာဝနရ်ှိသည့်အဖွဲအစည်းများ 

အေကာငအ်ထည်

ေဖာ ်ေဆာငရ်�ကသူ် 
ကးီကပမ် တာဝနခ် ံ

၄။ ေရအရည်အေသွး 

o ေရစးီဆငး်စနစလု်ပေ်ဆာငေ်ပးြခငး်ငှ့် ေြမာငး်များတးူေဖာေ်ပးြခငး်၊ 

o ေြမေအာကေ်ရအားထုတယူ်၍ ေရသုိေလှာငက်နတ်ငွ ်သုိေလှာင်ပးီ စနစတ်ကျ သုံးစွဲြခငး်၊ 

o ြပနလ်ည်အသုံးြပ၍ ရိုငသ်ည့်ေရများအား ြပနလ်ည်သုံးစွဲြခငး်၊ 

o ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလ၌ သွယ်ယူထားေသာ ပိုကလုိ်ငး်များကို စနစတ်ကျ ြပနလ်ည် 

ြဖတယူ်ြခငး်ငှ့် ြပနလ်ည် အသုံးြပေစြခငး်၊ 

o အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး(ထုတလ်တမ်)လမး်နခ်ျကမ်ျား ငှ့်အညီ 

စနွ်ပစ်ိုငေ်စရန ်လုိအပသ်ည့် ကရိယိာများ တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN 

METAL PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY 

LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၅။ ေြမအရည်အေသွး 

o လုပင်နး်သုံးယာ်များအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

o စနွ်ပစပ်စည်းများအား စနစတ်ကျ စနွ်ပစထု်တလ်တြ်ခငး်၊ 

o အမိကပ်ံုများထားရှိေပးြခငး်ငှ့် သတမ်တှထ်ားေသာ ဧရယိာတငွစ်နွ်ပစြ်ခငး်၊ 

o လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာက၍် 

လုံေလာကစ်ာွထားရှိေပးြခငး်၊ 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN 

METAL PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY 

LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၆။ 

စနွ်ပစပ်စည်း 

(အစိုငအ်ခ၊ဲ အရည် 

ငှ့် ထုတလ်တ ်အခိုး 

အေငွ) 

o လုပင်နး်သုံးယာ်များအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

o ေကာငး်မနွသ်ည့်စကပ်စည်းများကို အသုံးြပြခငး်၊ 

o အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

o အမိကပ်ံုများထားရှိေပးြခငး်ငှ့် သတမ်တှထ်ားေသာ ဧရယိာတငွစ်နွ်ပစြ်ခငး်၊ 

o လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာက၍် 

လုံေလာကစ်ာွထားရှိေပးြခငး်၊ 

o ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ် ဖိဖျကြ်ခငး်ေကာင့် ရရှိလာေသာ ဖိဖျကပ်စည်း များကို 

စနစတ်ကျစပုံုထားရှိြခငး်ငှ့် လုိအပေ်သာေနရာတငွ ်ြပနလ်ည်သုံးစွဲြခငး်၊ 

o ေရစးီဆငး်စနစလု်ပေ်ဆာငေ်ပးြခငး်ငှ့် ေြမာငး်များတးူေဖာေ်ပးြခငး်၊ 

o ြပနလ်ည်အသုံးြပ၍ ရိုငေ်သာေရများအား ြပနလ်ည်သုံးစွဲြခငး်၊ 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN 

METAL PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY 

LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 
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 စာမျကှ်� 153 

စ် 

ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

သက ်ေရာကမ်များ 

အဆုိြပထားေသာ ေလျာပ့ါးေစေရး/ တိုးတကေ်စေရး နည်းလမး်များ 
ကနုက်ျစရတိ ်

(ကျပ)် 

တာဝနရ်ှိသည့်အဖွဲအစည်းများ 

အေကာငအ်ထည်

ေဖာ ်ေဆာငရ်�ကသူ် 
ကးီကပမ် တာဝနခ် ံ

o အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး(ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျက ်

များငှ့်အညီ စနွ်ပစ်ိုငေ်စရန ်လုိအပသ်ည့် ကရိယိာများ တပဆ်ငေ်ဆာင ်ရ�ကြ်ခငး်၊ 

၇။ မးီေဘးအ�ရာယ် 

o မးီသတဘ်းူများ၊ မးီသတေ်ရသုိေလှာငက်နမ်ျား ထားရှိြခငး်ငှ့် မးီေဘးအ�ရာယ် 

ငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် ဆုိငး်ဘတုမ်ျားတပဆ်ငြ်ခငး်၊ 

o လပစ်စဝ်ါယာကိးများအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

o တည်ေဆာကေ်ရးကာလတငွ ် တည်ေဆာကေ်ရးပစည်းများအား စနစတ်ကျ သိမး်ဆည်း 

သုိေလှာငြ်ခငး်ငှ့် ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလတငွ ် ဖျကသိ်မး်ြခငး်မ ှ ထွကရ်ှိေသာ ပစည်း 

များအား စနစတ်ကျ စပုံုြခငး်၊ 

o မးီသတဌ်ာနငှ့် ဆကသွ်ယ်၍ စမီကံနိး်ရှိဝနထ်မး်များအား သင့်ေလျာသ်ည့် သငတ်နး်များ 

ေပးအပြ်ခငး်၊ 

o အေရးေပမးီသတဌ်ာနငှ့်သကဆုိ်ငေ်သာဆကသွ်ယ်ရမည့်ဖနုး်နပံါတမ်ျားငှ့် 

လိပစ်ာများေဖာြ်ပထားရှိြခငး်၊ 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN 

METAL PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY 

LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မးီသတဦ်းစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၈။ 

ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘး 

အ�ရာယ်ကငး်ရငှး်

ေရး 

o သတေိပးဆုိငး်ဘတုမ်ျား တပဆ်ငေ်ပးြခငး်ငှ့် တစက်ိုယ်ရည်ကာကယ်ွေရး 

အသုံးအေဆာငပ်စည်းများ အသုံးြပေစြခငး်၊ 

o အလုပခ်ျနိ ်အလှည့်ကျစနစြ်ဖင့် ေဆာငရ်�ကေ်စြခငး်၊ 

o အမိကပ်ံုများထားရှိေပးြခငး်ငှ့် သတမ်တှထ်ားေသာ ဧရယိာတငွစ်နွ်ပစြ်ခငး်၊ 

o လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာက၍် 

လုံေလာကစ်ာွထားရှိေပးြခငး်၊ 

o ကးူစကေ်ရာဂါများ မြပန်ပာွးေရးအတကွ ်ပညာေပးလုပင်နး်များ ေဆာငရ်�က ်ြခငး်၊ 

o အေရးေပသုံးေဆးဝါးများငှ့် ေဆးေသတာများအား လကလှ်မး်မှီရာတငွ ်ထားရှိြခငး်၊ 

o ဝနထ်မး်များအတကွ ်ေသာကသုံ်း ေရကို လုံေလာကစ်ာွ ထားရှိေပးြခငး်၊ 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN 

METAL PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY 

LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ လုပင်နး်ခငွက်ျနး်မာေရး 

ဦးစးီဌာန၊ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

မတှခ်ျက။် ခန်မနှး်ကနုက်ျစရတိအ်ား တကွခ်ျကထ်ားေသာလ်ည်း ေခတက်ာလအလုိက ်ေြပာငး်လဲလာသည့် ေဈးနး်များငှ့်ကိုကညီ်ေစရန ်ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။   
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ဇယား  6-2 လည်ပတြ်ခငး်ကာလအတက်ွ ပတဝ်န်းကျင်ထခိိုက်မ ေလာခ့ျ ေရးအစအီစ်များ 

လည်ပတြ်ခငး်ကာလ။ ။ယငး်ကာလတငွ ် လုပင်နး်သုံးယာ်များ လည်ပတေ်မာငး်ငှြ်ခငး်၊ ကနု်ကမး်ငှ့် ကနုေ်ချာပစည်းများ သိမး်ဆည်းြခငး်/ သုိေလှာငြ်ခငး်၊ စက်ံုအတငွး် ယာ်၊ ယ�ရားများ လည်ပတြ်ခငး်၊ 

လုပင်နး်ခငွအ်တငွး်ေနထုိငြ်ခငး်၊ စက်ံုလုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေဆာငရ်�ကမ်များအားလုံးပါဝငပ်ါသည်။ 

စ် 

ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

သက ်ေရာကမ်များ 

အဆုိြပထားေသာ ေလျာပ့ါးေစေရး/ တိုးတကေ်စေရး နည်းလမး်များ 

စှစ််ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျစရတိ ်

(ကျပ)် 

တာဝနရ်ှိသည့်အဖွဲအစည်းများ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်

ေဆာငရ်�ကသူ် 
ကးီကပမ် တာဝနခ် ံ

၁။ ေလအရည်အေသွး 

o စက်ံုအတငွး် ေကာငး်မနွေ်သာ ေလဝငေ်လထွကစ်နစတ်ပဆ်ငေ်ပးြခငး်၊ 

o အမနစ်ပုစ်က ်(Dust Collector) ၊ ေလမတထု်တသ်ည့်စက ်(Exhaust Fan) များ 

တပဆ်ငြ်ခငး်၊ 

o မးီခိုးထွကရ်ှိမအား ေရြဖနး်စနစတ်ပဆ်င၍် အမနအ်မားထွကရ်ှိမ ေလျာန့ည်းေစ ြခငး်၊ 

o မးီြပငး်ဖို၌ အရည်အေသွးေကာငး်မနွသ်ည့် ေလာငစ်ာဆီသုံးစွဲြခငး်၊ 

o မးီခိုးထွကရ်ှိေသာ စကပ်စည်းများတငွ ်NOx ထွကရ်ှိမ နည်းပါးေသာ နည်းပညာ များြဖင့် 

စကပ်စည်းများ အသုံးြပြခငး်၊ 

o စကပ်စည်းများအား ေရရည်ှအသုံးြပိုငရ်န ်ြပြပငထိ်နး်သိမး်ြခငး်၊ 

o စ်ဆကမ်ြပတ ်ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးြခငး်စသည့် ေလာခ့ျေရးနည်းလမး်များကို 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 

၅ဝဝ,ဝဝဝိ/ 

HUA YUAN METAL 

PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊ မိနယ်စည်ပငသ်ာယာ 

ေရးေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး် 

ေဒသကးီ၊ ပတဝ်နး်ကျင ်

ထိနး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ ေဒသခ ံ

ြပည်သူလူထုငှ့် 

လူမအဖွဲအစည်းများ 

၂။ အနံ 

o လုပင်နး်သုံးယာ်များအား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

o အရည်အေသွးြပည့်မသီည့် ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

o စနွ်ပစပ်စည်းများ (ပလတစ်တစ၊် စကများငှ့် အြခားစနွ်ပစပ်စည်းများ) အား မးီိမ 

မြပလုပြ်ခငး်၊ 

o စက်ံုဝနး်အတငွး် ေရေြမာငး်ဖံုးများအား လုံ�ခံစာွပတိ၍် အနအံသတဆုိ်းများ 

မထွကရ်ှိေအာင ်ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ 

o လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျ တည်ေဆာကြ်ခငး်။ 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN METAL 

PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၃။ ဆူညံသံငှ့် တနုခ်ါမ 

o ဆူညံမများေသာ ေနရာများတငွ ်ဝနထ်မး်များအား လုံေလာကေ်သာ န�းကပ ်ငှ့် 

န�းအဆုိအကာများ ေထာကပ်ံ့ေပးထားြခငး်၊ 

o ဆူညံမငှ့် တနုခ်ါမများမြဖစေ်ပေစရန ်စကပ်စည်းကရယိာများအား ြပြပင ်

ထိနး်သိမး်ြခငး်၊ 

၂ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN METAL 

PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 
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စ် 

ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

သက ်ေရာကမ်များ 

အဆုိြပထားေသာ ေလျာပ့ါးေစေရး/ တိုးတကေ်စေရး နည်းလမး်များ 

စှစ််ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျစရတိ ်

(ကျပ)် 

တာဝနရ်ှိသည့်အဖွဲအစည်းများ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်

ေဆာငရ်�ကသူ် 
ကးီကပမ် တာဝနခ် ံ

o ဆူညံသံများေသာ ေနရာများတငွ ်လုပက်ိုငေ်သာ လုပသ်ားများကို အလှည့်ကျ 

လုပက်ိုငေ်စြခငး်၊ 

o ေဘးပတဝ်နး်ကျငသုိ် ဆူညံသံငှ့် တနုခ်ါမများမြဖစေ်ပေစရန ်အဆုိပါ 

ဆူညံသံထွကရ်ှိရာ ေနရာများအား လုံ�ခံစာွကာရထံားြခငး်၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၄။ ေရအရည်အေသွး 

o မလိာစနစ်ငှ့်ေရေြမာငး်များကို ပံုမနှသ်န်ရငှး်ေရးြပလုပြ်ခငး် 

o လုံေလာကေ်သာ မလိာကနစ်နစမ်ျား ထားရှိြခငး် 

o စက်ံုေရေြမာငး်များအား ေရစးီေရလာေကာငး်ေအာင ်ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး် 

o အမိကမ်ျားငှ့် စနွ်ပစပ်စည်းများကို ေရဆငး်ေြမာငး်ထဲသုိ စနွ်ပစမ်ကို တားြမစ ်ြခငး် 

o စနွ်ပစေ်ရများအား ရနက်နု်မိေတာစ်ည်ပငသ်ာယာေရးေကာမ်တီငှ့် အမျိးသား 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ (အရည်အေသွး) ထုတလ်တမ် လမး်နခ်ျကမ်ျားအတိုငး် 

စနစတ်ကျစနွ်ပစြ်ခငး် 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN METAL 

PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၅။ ေြမအရည်အေသွး 

o အမျိးအစားတ ူစနွ်ပစအ်မိကမ်ျားအား စပုံုထားရှိြခငး်၊ 

o ြပနလ်ည်အသုံးြပိုငေ်သာ အမိကမ်ျားကို ခွဲြခားပးီ ေရာငး်ချြခငး်၊ 

o အမိကပ်ံုများထားရှိေပးြခငး်ငှ့် သတမ်တှထ်ားေသာ ဧရယိာတငွစ်နွ်ပစြ်ခငး်၊ 

o စက်ံုအတငွး် ကနွက်ရခိငး်၍ ေြမမျက်�ှြပငဖ်ံုးအုပေ်စြခငး် 

o လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ယာယီယငလုံ်အိမသ်ာများ စနစတ်ကျတည်ေဆာက၍် 

လုံေလာကစ်ာွထားရှိေပးြခငး်၊ 

o ဆီများသုိေလှာငသုံ်းစွဲရာတငွ ်ေြမြပငသုိ်ကျေရာက၍် ေြမထုညစည်မး်မမြဖစေ်စရန ်ငှ့် 

ယုိဖတိမ်မရှိေစရနတ်ိုအတကွ ်အကာအရထံားရှိြခငး်၊ Secondary Containment 

ထားရှိြခငး် 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN METAL 

PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၆။ 

စနွ်ပစပ်စည်း 

(အစိုငအ်ခ၊ဲ 

အရည်ငှ့် 

o ေချာေ်ချးများအား ြပနလ်ည်ေရာငး်ချခငး်မြပမ ီစနစတ်ကျ သုိေလှာငသိ်မး်ဆည်း ြခငး်၊ 

o စက်ံုတငွ ်စနွ်ပစပ်စည်းများအား ြပနလ်ည်အသုံးြပိုငေ်သာ ပစည်း၊ စနွ်ပစရ်န ်

ပစည်းများငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ရှိေသာ စနွ်ပစပ်စည်းများဟူ၍ ခွဲြခား စနွ်ပစြ်ခငး် 

၃ဝဝ,ဝဝဝ/ိ 

HUA YUAN METAL 

PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 
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စ် 

ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

သက ်ေရာကမ်များ 

အဆုိြပထားေသာ ေလျာပ့ါးေစေရး/ တိုးတကေ်စေရး နည်းလမး်များ 

စှစ််ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျစရတိ ်

(ကျပ)် 

တာဝနရ်ှိသည့်အဖွဲအစည်းများ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်

ေဆာငရ်�ကသူ် 
ကးီကပမ် တာဝနခ် ံ

ထုတလ်တ ်အခိုး 

အေငွ) 

o စနွ်ပစရ်ာတငွ ်သကဆုိ်ငရ်ာအဖွဲအစည်း  (YCDC) အား ဆကသွ်ယ်ပးီ စနစတ်ကျ 

စနွ်ပစြ်ခငး် 

o YCDC သန်ရငှး်ေရးဌာနအား ေနစ်အေကာငး်ကားပီး သိမး်ဆည်းေစြခငး် 

o ေကာငး်မနွေ်သာ စကပ်စည်းများတပဆ်ငေ်ဆာငရ်�က်ပးီ အရည်အေသွး ြပည့်မ ီသည့် 

ေလာငစ်ာဆီများ အသုံးြပြခငး်၊ 

o လုပင်နး်သုံးယာ်ယ�ရားများငှ့် စကပ်စည်းများအား ပံုမနှစ်စေ်ဆး ကည့်ြခငး်၊ 

o အခိုးအေငွထွကရ်ှိေသာ ေနရာများအား မးီခိုးေခါငး်တိုငြ်မင့်ြမင့် တည်ေဆာက၍် 

စနွ်ထုတြ်ခငး် 

o မးီြပငး်ဖို အသုံးြပမေကာင့် အခိုးအေငွများ ပတဝ်နး်ကျငေ်လထုညစည်မး်မ 

မြဖစေ်ပေစရန ်ေရဖျနး်စနစ် တပ်ဆငြ်ခငး် 

o အစိုငအ်ခ၊ဲ အရည်ငှ့် အခိုးအေငွထုတလ်တမ်တိုငး်အား အမျိးသား 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာအရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့် အညီ 

စနွ်ပစ်ိုငေ်စရန ်လုိအပသ်ည့်ကရိယိာများ တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

၇။ မးီေဘးအ�ရာယ် 

o မးီသတဘ်းူများ၊ မးီသတေ်ရသုိေလှာငက်နမ်ျား ထားရှိြခငး်ငှ့် မးီေဘးအ�ရာယ် 

ငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် ဆုိငး်ဘတုမ်ျားတပဆ်ငြ်ခငး်၊ 

o အရည်အေသွးေကာငး်မနွေ်သာ လပစ်စမ်းီကိးများ၊ Safeguard များအသုံး ြပြခငး်၊ 

o အပခူျနိလွ်နက်ေဲသာ စကယ်�ရားများေမာငး်ငှရ်ာ ေနရာများတငွ ်အပခူျနိတ်ိုငး် 

ကရယိာများတပဆ်ငထ်ားြခငး်၊ 

o မးီသတဌ်ာနငှ့်ဆကသွ်ယ်၍ စမီကံနိး်ရှိဝနထ်မး်များအား မးီေဘးအ�ရာယ်ငှ့် 

မးီသတြ်ခငး်ဆုိငရ်ာလုပင်နး်များအား ေလ့ကျင့်ေပးြခငး်၊ 

o မးီသတေိပးစနစ၊် မးီသတစ်နစ၊် မးီသတေ်ဆးဘးူများ၊ အေရးေပတခံါးေပါက၊် 

ေလှကားငှ့် အေရးေပစရုပမ်ျားအား ထားရှိေပးြခငး်၊ 

၅ဝဝ,ဝဝဝိ/ 

HUA YUAN METAL 

PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မးီသတဦ်းစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 
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စ် 

ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ 

ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ 

သက ်ေရာကမ်များ 

အဆုိြပထားေသာ ေလျာပ့ါးေစေရး/ တိုးတကေ်စေရး နည်းလမး်များ 

စှစ််ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျစရတိ ်

(ကျပ)် 

တာဝနရ်ှိသည့်အဖွဲအစည်းများ 

အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်

ေဆာငရ်�ကသူ် 
ကးီကပမ် တာဝနခ် ံ

o အေရးေပြဖစပ်ာွးလင ်ေဆးကသုေရးငှ့် မးီသတဌ်ာန၊ အစိုးရဌာနများသုိ ဆကသွ်ယ်ရန ်

ဖနုး်နပံါတမ်ျားအား စက်ံုအတငွး် အလွယ်တကြူမငသ်ာသည့် ေနရာများတငွ ်

ချတိဆဲွ်ထားြခငး်၊ 

o မးီြပငး်ဖိုသုံး ေလာငစ်ာဆီအား စနစတ်ကျ သုိေလှာငထ်ားရှိြခငး်၊ သုိေလှာင ်သုံးစွဲရာတငွ ်

အ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေစရနအ်တကွ ်ဆီသုိေလှာငက်နြ်ဖင့် အမိုး ေအာက၌် 

သုိေလှာငထ်ားရှိပးီ၊ မးီေဘးအ�ရာယ်မြဖစေ်ပေစရန ်ငှ့် ယုိဖတိမ် မရှိ 

ေစရနတ်ိုအတကွ ်သံပိုကလုိ်ငး်ြဖင့် သွယ်တနး်၍ ဘားအပတိ/်အဖငွ့် တပဆ်ငသုံ်းစွဲ 

ြခငး်တို ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

၈။ 

ကျနး်မာေရးငှ့် 

ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး 

o အ�ရာယ်ရှိေသာ ပစည်းများအား ကိုယ်တငွအ်သုံးြပရာတငွ ်တစက်ိုယ်ေရသုံး 

ကာကယ်ွေရးပစည်းများ (PPE) အြပည့်အစံုြဖင့် စနစတ်ကျဝတဆ်ငြ်ခငး်၊ 

o အပရူှိနမ်ျားေသာ ေနရာများတငွ ် ေလဝငေ်လထွက ်ေကာငး်မနွေ်စရန ်Ventilation 

System ငှ့် Air Flow System များ၊ ပနက်ာများ တပဆ်ငေ်ပးြခငး် 

o လုပသ်ားများအား ပံုမနှက်ျနး်မာေရးစစေ်ဆးေပးြခငး်၊ ကျနး်မာေရး 

ေစာင့်ေရာှကမ်ေပးြခငး်၊ 

o စက်ံုတငွ ်အေရးေပြပစရုန ်ေဆးေပးခနး်ထားရှိြခငး်၊ 

o ကးူစကေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးေနေသာ လုပသ်ားများအား လုပင်နး်ခငွမ် ှအန�းေပးြခငး်၊ 

o ဝနထ်မး်များအား လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးဆုိငရ်ာ သငတ်နး်များ အား 

ေစလတ၍် စက်ံုတငွ ်ဆင့်ပာွးသငတ်နး်များြပလုပေ်ပးြခငး်၊ 

၅ဝဝ,ဝဝဝိ/ 

HUA YUAN METAL 

PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY LIMITED 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲေရးေကာမ်တ၊ီ 

မိနယ်အေထွေထွအုပခ်ျပ ်ေရး 

ဦးစးီဌာန၊မိနယ်စည်ပငသ်ာယာေရး 

ေကာမ်တ၊ီ လုပင်နး်ခငွက်ျနး်မာေရး 

ဦးစးီဌာန၊ ရနက်နုတ်ိုငး်ေဒသကးီ၊ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၊ 

ေဒသခြံပည်သူလူထုငှ့် လူမ 

အဖွဲအစည်းများ 

 

မတှခ်ျက။် စှစ်် ခန်မနှး်ကနုက်ျစရတိအ်ား တကွခ်ျကထ်ားေသာလ်ည်း ကနုက်ျစရတိအ်ား ေခတက်ာလအလုိက် ေြပာငး်လဲလာသည့် ေဈးနး်များငှ့်ကိုကညီ်ေစရန ်ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 
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ပတဝ်နး်ကျငေ်စာင့်ကပ်ကည့်မည့်အစအီစ်သည် ပတဝ်နး်ကျငအ်ရည်အေသွးစံနး် 

များ၊ လမး်နခ်ျကမ်ျားအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကထ်ားမကို ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခငး် လုပင်နး် 

ပံုစတံစခ်ုြဖစပ်ါသည်။ ပတဝ်နး်ကျငေ်စာင့်ကပ်ကည့်ေရးအစအီစ်များသည် ေအာကပ်ါ 

ေဆာငရ်�ကရ်န ်လုိအပေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားကို ေထာကပ်ံ့ေပးပါသည်- 

• ပတဝ်နး်ကျငအ်ရည်အေသွးဆုိငရ်ာ လမး်နခ်ျကမ်ျားအား ြဖည့်ဆည်းေပးိုငြ်ခငး် 

ရှိ/ မရှိကို စစေ်ဆးရန၊် 

• အမနှတ်ကယ် ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်များကို အတည်ြပစစေ်ဆးရန၊် 

• ပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ ဆုိးကျိးထိခိုကမ်များအား ေလာခ့ျေရးနည်းလမး်များ၏ 

ထိေရာကမ်ကို ဆုံးြဖတရ်န၊် 

ပတဝ်နး်ကျငေ်စာင့်ကပ်ကည့်ေရးအစအီစ် လုပေ်ဆာငရ်ြခငး်၏ ရည်ရ�ယ်ချကမ်ာှ 

ပတဝ်နး်ကျင ် အစတိအ်ပိုငး်တစခ်၏ု အရည်အေသွး (သုိမဟုတ)် ပမာဏသည် လူသားတို၏ 

လုပေ်ဆာငခ်ျကေ်ကာင့် သတမ်တှထ်ားေသာ စံနး် (သုိမဟုတ)် လမး်နခ်ျကတ်နဖ်ိုးထက် 

ေကျာလွ်န၍် ေြပာငး်လဲသွားြခငး်မရှိေကာငး် ေသချာေစရန ် ြဖစပ်ါသည်။ ယငး်ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် အစအီစ်များကို လုပေ်ဆာငရ်ာတငွ ် စမီကံနိး်အဆုိြပသူ (HUA YUAN METAL 

PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED၊ ေဒသခြံပည်သူများ၊ ေဒသခအံာဏာပိုငမ်ျား၊ 

ဌာနဆုိငရ်ာများ၊ အနးီ ပတဝ်နး်ကျငရ်ှိ ေဒသခအံဖွဲအစည်းများငှ့် ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ကို 

ြပလုပ်သွားပါမည်။ အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်စမီကံနိး်၏ အချနိက်ာလ 

အဆင့်အလုိက ်ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာေစာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးမည့်အစအီစ်များကို ေအာကပ်ါ 

ဇယားတငွ ် ေဖာြ်ပထားပးီ၊ ေစာင့်ကည့်စစေ်ဆးမအစရီငခ်စံာအား ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရး 

ဦးစးီဌာနသုိ တစ်စှတ်စ်ကမိ ်အစရီငခ်တံငြ်ပသွားမည်ြဖစပ်ါသည်- 
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ဇယား  6-3 ပတဝ်နး်ကျင ်ေစာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးမည့် အစအီစ်များ 

စ် 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်(ကျပ)် 

၁။ ေလ အရည် 

အေသွး 

EMP Implemen-

tation Team (သုိ) 

တတယိ 

ပဂုိလ်/အဖွဲ 

အစည်း 

Temperature, Relative 

Humidity, SO2, NO2, 

PM10, PM2.5, VOC (GPS 

Point: 16°53'0.48"N, 

96°15'3.85"E) 

Air Quality 

Monitoring 

စက်ြဖင့် တိုငး်တာ 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်စှ ်

တစ်ကမိ ်

၁,၀၀၀,၀၀၀ 

၂။ ဆူညံသံ ။ ဆူညံသံထွကရ်ှိမ 

(GPS Point: 

16°53'0.63"N, 

96°15'3.90"E) 

Noise Meter 

စက်ြဖင့် တိုငး်တာ 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်စှ ်

တစ်ကမိ ်

၅၀၀,၀၀၀ 

၃။ ေသာကသုံ်း 

ေရအရည် 

အေသွး 

။ pH, Colour, Turbidity, 

Total Suspended 

Solid  

(GPS Point: 

16°53'0.20"N, 

96°15'3.88"E) 

နမနူ� ရယူ၍ 

ဓါတခ်ွဲခနး်သုိ 

ေပးပိုစစေ်ဆးြခငး် 

WHO Guidelines တစ်စှ ်

တစ်ကမိ ်

၃၀၀,၀၀၀ 
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စ် 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်(ကျပ)် 

၄။ စနွ်ပစေ်ရ 

အရည် 

အေသွး 

။ BOD, COD, pH, 

Temperature, Iron 

(GPS Point: 

16°53'0.14"N, 

96°15'3.87"E) 

နမနူ� ရယူ၍ 

ဓါတခ်ွဲခနး်သုိ 

ေပးပိုစစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်စှ ်

တစ်ကမိ ်

၃၀၀,၀၀၀ 

၅။ ေြမအရည် 

အေသွး 

EMP Implemen-

tation Team 

ဆီမေတာတ်ဆဖတိစ်င ်

ြခငး်ငှ့် မလိာကနစ်နစ ်

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- လစ် ၂၀၀,၀၀၀ 

 

၆။ 

စနွ်ပစပ်စည်း 

(အစိုငအ်ခ)ဲ 

EMP Implemen-

tation Team 

စနွ်ပစပ်စည်းများကို 

ခွဲြခား၍ စနွ်ပစြ်ခငး် 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- လစ် ၂၀၀,၀၀၀ 

စနွ်ပစပ်စည်းများအား 

ြပနလ်ည်၍ သုံးစွဲြခငး် 

စနွ်ပစပ်စည်းများအား 

ြပြပင၍် အြခားနည်းြဖင့် 

သုံးစွဲြခငး် 

၇။ မးီေဘး 

အ�ရာယ် 

EMP Implemen-

tation Team 

မးီေလာငက်မး်ိုငေ်ြခငှ့် 

တံုြပန ်ေဆာငရ်�ကမ်ည့် 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

မးီသတဦ်းစးီ 

ဌာနမ ှမးီေဘး 

လစ် ၂၀၀,၀၀၀ 
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စ် 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်(ကျပ)် 

အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

အ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး် ေကာငး် 

ေထာကခ်ခံျက ်မးီ ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်မ အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

လပစ်စအ်�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်မ အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

စကမ်ကးီကပ ်ေရး

ငှ့် စစေ်ဆး 

ေရးဦးစးီဌာနမ ှ

လပစ်စ ်အ�ရာယ် 

ကငး် ရငှး်ေကာငး် 

ေထာကခ်ခံျက ်

၈။ ကျနး်မာေရး 

ငှ့် ေဘး 

အ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး 

EMP Implemen-

tation Team 

မေတာတ်ဆ ထိခိုကမ် 

များငှ့် ေရာဂါကးူစကမ် 

အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- လစ် ၃၀၀,၀၀၀ 

လူမ ေရး ပဋပိကများ 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 
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စ် 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်(ကျပ)် 

ဝနထ်မး်များ တစက်ိုယ် 

ရည် ကာကယ်ွေရး 

ပစည်းများ စနစတ်ကျ 

အသုံးြပမ အေြခအေန 

(စမီကံနိး်ဧရယိာတငွး်) 

မတှခ်ျက။် လည်ပတြ်ခငး်ကာလ၏ ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ေစာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးရနအ်တကွ ် စှစ််စစုေုပါငး်ဘာေငကွျပ ် (၃၀) သိနး် 

လျာထားပါသည်။ 
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ဇယား 7-2 ပတဝ်န်းကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးမည် ့အစအီစ်များ (စမီကံန်ိး ဖျက်သမ်ိးြခငး်ကာလ)  

စ် 

ေစာင့်ကပ်ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်

(ကျပ)် 

၁။ ေလအရည်အေသွး EMP Implemen-

tation Team (သုိ) 

တတယိ ပဂုိလ်/အဖွဲ 

အစည်း 

Temperature, Relative 

Humidity, SO2, NO2, 

PM10, PM2.5, VOC (GPS 

Point: 16°53'0.48"N, 

96°15'3.85"E) 

Air Quality 

Monitoring 

စက်ြဖင့် 

တိုငး်တာ 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်ကမိ ် ၅၀၀,၀၀၀ 

၂။ ဆူညံသံ ။ ဆူညံသံထွကရ်ှိမ 

(GPS Point: 

16°53'0.63"N, 

96°15'3.90"E) 

Noise Meter 

ြဖင့် တိုငး်တာ 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 

၃။ ေရအရည်အေသွး ။ pH, Colour, Turbidity, 

Total Suspended 

Solid (GPS Point: 

16°53'0.20"N, 

96°15'3.88"E) 

နမနူ� ရယူ၍ 

ဓါတခ်ွဲခနး်သုိ 

ေပးပို 

စစေ်ဆးြခငး် 

NEQEG 

Guideline 

တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 

၄။ ေြမအရည်အေသွး EMP Implemen-

tation Team 

BOD, COD, pH, 

Temperature, Iron 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 
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စ် 

ေစာင့်ကပ်ကည့် 

စစေ်ဆးမည့် 

အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အဖွဲအစည်း 

စစေ်ဆးမည့် အချကမ်ျား 

ငှ့် ေနရာ(လုိကန်�မတှ)် 

စစေ်ဆးမည့် 

နည်းလမး်/ 

စကက်ရိယိာ 

စစေ်ဆးမည့် 

စံနး် 

တိုငး်တာမည့် 

ကမိေ်ရ 

ခနမ်နှး် 

ကနုက်ျ 

စရတိ ်

(ကျပ)် 

(GPS Point: 

16°53'0.14"N, 

96°15'3.87"E) 

၅။ စနွ်ပစပ်စည်း 

(အစိုငအ်ခ)ဲ 

EMP Implemen-

tation Team 

စနွ်ပစပ်စည်းများကို 

ခွဲြခား၍ စနွ်ပစြ်ခငး် 

(ဟုိတယ်ဧရယိာတငွး်) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 

၆။ မးီေဘးအ�ရာယ် EMP Implemen-

tation Team 

မးီေလာငက်မး်ိုငေ်ြခငှ့် 

တံုြပန ်ေဆာငရ်�ကမ်ည့် 

အေြခအေန 

(ဟုိတယ်ဧရယိာတငွး်) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

မးီသတဦ်းစးီ 

ဌာနမ ှ

လမး်န ်

ချကမ်ျား 

တစ်ကမိ ် ၃၀၀,၀၀၀ 

၇။ ကျနး်မာေရးငှ့် 

ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး 

EMP Implemen-

tation Team 

မေတာတ်ဆ ထိခိုကမ် 

များ ငှ့် ေရာဂါကးူစကမ် 

အေြခအေန 

(ဟုိတယ်ဧရယိာတငွး်) 

မျကြ်မင ်

စစေ်ဆးြခငး် 

- တစ်ကမိ ် ၅၀၀,၀၀၀ 

မတှခ်ျက။် တည် ေဆာကြ်ခငး်/ဖျကသိ်မး်ြခငး်ကာလ၏ ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ ေစာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးရနအ်တကွ ်စစုေုပါငး်ဘာေငကွျပ ်(၂၅) 

သိနး် လျာထားပါသည်။ 
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HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED အေနြဖင့် 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကေ်နစ် ကာလ တစေ်လာကတ်ငွ ်

တာဝနထ်မး်ေဆာငေ်နေသာ ဝနထ်မး်များ၏ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရာှကမ်ငှ့် လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရး၊ မေတာတ်ဆထိခိုကမ်မြဖစပ်ာွးေစေရး တိုအတကွ ် ဦးစားေပး 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။  

စက်ံုအတငွး် မေတာတ်ဆထိခိုကဒ်ဏရ်ာရမများကိုေလာခ့ျေရး၊ ြဖစ်ိုငေ်သာအ�ရာယ် 

များကို ဖယ်ရာှးေရးငှ့် လုိအပေ်သာ အကာအကယ်ွများြပလုပေ်ပး ေရး၊ အသိပညာေပးြခငး်ြဖင့် 

လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ေဘးအ�ရာယ် ကငး်ရငှး်ေစေရး၊ ဝနထ်မး်များ ကျနး်မာသနစ်မွး်ပးီ 

လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် လုပင်နး်များ ေအာငြ်မငတ်ိုးတကေ်စေရး 

ငှ့် အ�ရာယ်ကငး်ေသာ လုပင်နး်ခငွတ်စခ်အုြဖစ ် ထိနး်သိမး်ထားိုငေ်ရးအတကွ ် လုပင်နး်ခငွ ်

ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးစမီခံျက ်ေရးဆဲွေဆာငရ်�ကရ်ြခငး် ြဖစပ်ါသည်။ 

စမီခံျကအ်ား အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 

လုပထုံ်းလုပန်ည်း၊ န်ကားချကမ်ျားငှ့်အညီ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစ်ပးီ၊ အထူး 

သြဖင့် ြပည်သူကျနး်မာေရးဥပေဒ ငှ့် လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးငှ့် ကျနး်မာေရး 

ဆုိငရ်ာဥပေဒ တိုအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED အေနြဖင့် 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်တငွ ် လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးငှ့် 

ကျနး်မာေရးစမီခံန်ခွဲမ စနစ ် (Occupational Safety and Health Management System-

OSHMS) အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�က်ိုငရ်နလု်ပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး် ေရးငှ့် 

ကျနး်မာေရးေကာမ်တကီို ေအာကပ်ါပဂုိလ်များြဖင့် ဖွဲစည်းသွားမည် ြဖစပ်ါသည်- 

စ် ရာထူး တာဝန ်

၁ စမီကံနိး်မနေ်နဂျာ အဖွဲေခါငး်ေဆာင ်

၂ လကေ်ထာကမ်နေ်နဂျာ အဖွဲဝင ်

၃ အငဂ်ျငန်ယီာ အဖွဲဝင ်

၄ ဝနထ်မး် ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး အဖွဲဝင ်
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လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးငှ့် ကျနး်မာ ေရးစမီခံန်ခွဲမစနစ ်လုပေ်ဆာငသ်ည့် 

အဖွဲများအေနြဖင့် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် 

ြဖစပ်ါသည်- 

 လုပင်နး်ခငွအ်ား ပံုမနှစ်စေ်ဆးြခငး်၊ (စစေ်ဆးချကပ်ံုစြံပစ၍ု စစေ်ဆးရနလုိ်အပပ်ါသည်) 

 လုပင်နး်ခငွ ် မေတာတ်ဆထိခိုကမ်၊ လုပင်နး်ခငွဆုိ်ငရ်ာ ေရာဂါခစံားမငှ့် အြခား 

ထူးြခားသည့် အေြခအေန ြဖစပ်ာွးပါက ချကခ်ျငး် စံုစမး်ြခငး်၊ 

 ေကာမ်တအီစည်းအေဝး တစလ်လင ် တစ်ကမိ ် ကျငး်ပ၍ လုပင်နး်ခငွ ် ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရးငှ့် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာအေြခအေန၊ လုပင်နး်ခငွစ်စေ်ဆးြခငး်ငှ့် 

မေတာတ်ဆထိခိုကမ် စံုစမး်ြခငး်များ ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် ေတွရှိရသည့် အေြခအေနငှ့် 

ြပြပငေ်ဆာငရ်�ကရ်န ်ကစိရပမ်ျားကို ေဆွးေးွြခငး်၊ 

 အစည်းအေဝးဆုံးြဖတခ်ျကမ်ျားကို စမီခံန်ခွဲေရးသုိတငြ်ပ၍ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

 လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးငှ့် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ အသိစတိဓ်ာတ ် ြမင့် 

တငေ်ရး သငတ်နး်ငှ့် ေဆွးေးွပွဲများ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

 လုပင်နး်ခငွ ် စစေ်ဆးြခငး်၊ မေတာတ်ဆ ထိခိုကမ် စံုစမး်စစေ်ဆးြခငး်မတှတ်မး်များ၊ 

အစည်းအေဝးကျငး်ပြခငး် မတှတ်မး်များ အစရှိသည်တိုကို ြပစထိုနး်သိမး်ြခငး်၊ 

 စမီကံနိး်အတကွ ် ေရးဆဲွထားေသာ လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရး စမီခံန်ခွဲ မ 

စနစက်ို ဝနထ်မး်များအား ေကာငး်စာွ သိန�းလည်ေစြခငး်၊ 

 လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် အမမဲြပတ ် လုိကလံ်စစေ်ဆးလျက ် အ�ရာယ်ရှိေသာ အေြခအေန 

များကို ေဖာထု်တက်ာ ၎ငး်တိုကို အ�ရာယ်ကငး်သည့် အေြခအေန ေရာကေ်အာင ်ြပငဆ်င ်

ေဆာငရ်�ကေ်ပးြခငး်၊ 

 လုပင်နး်ခငွအ်�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒတိုငှ့်ကိုက ်

ညီေအာင ်လုပင်နး်ခငွအ်ား ထိနး်သိမး်ထားြခငး်၊ 

 ဝနထ်မး်များအား ၎ငး်တိုကိုငတ်ယ်ွေနေသာ စကပ်စည်းကရိယိာများငှ့်ပတသ်က၍် 

သငတ်နး်များေပးြခငး်၊ 

 လုပင်နး်စ်အလုိက ် ဝတဆ်ငရ်နလုိ်အပသ်ည့် တစက်ိုယ်ရည်ကာကယ်ွေရး အသုံး 

အေဆာငပ်စည်းများအား ေထာကပ်ံ့ေပးြခငး်။ 
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ထုိအြပင ် လုပင်နး်ခငွအ်ား အမမဲြပတ ် ေစာင့်ကပ်ကည့်လျက ် လုပင်နး်ခငွ ် အ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရး အေြခအေနကို အမတဲိုးတကေ်အာင ် ေဆာငရ်�ကသ်င့်ပးီ လုပင်နး်ခငွအ်တငွး် 

ြဖစေ်ပိုငသ်ည့်အ�ရာယ်များ၊ ြဖစပ်ါွးခဲ့ေသာ အ�ရာယ်များကို ေကာမ်တအီေနြဖင့် ေအာကပ်ါ 

အတိုငး်အကြဲဖတရ်နလုိ်အပမ်ည်ြဖစပ်ါသည်- 

 အ�ရာယ်များကို စးူစမး်ရာှေဖြွခငး် (Hazard Indentification)။ အလုပ၏် 

သေဘာသဘာဝ၊ �ကံေတွိုငသ်ည့်အ�ရာယ်များ၊ မြမင်ိုငသ်ည့် အ�ရာယ် များ 

စသည်တိုကို သင့်ေတာသ်ည့်နည်းလမး်များြဖင့် စးူစမး်ရာှေဖွပးီ ကးီကပေ်ရးအဖွဲဝင ်

များ တိုငပ်ငေ်ဖာထု်တရ်မည်။ မမိတိိုလုပင်နး်သာမက အြခား ြပငပ်ပေယာဂ 

ေကာင့်ရိုငမ်ည့် အ�ရာယ်များကိုပါ ထည့်သွငး်စ်းစားရမည်။ 

 အ�ရာယ်အကြဲဖတြ်ခငး် (Risk Evaluation)။ ကးီကပေ်ရးအဖွဲအေနြဖင့် 

သကဆုိ်ငရ်ာ လုပင်နး်များတငွ် အ�ရာယ်နည်းသည် (သုိ) များသည်ကို ေအာကပ်ါ 

ဇယားအတိုငး် အကြဲဖတပ်ါမည် - 

ြဖစ်ိုငေ်ချ 

ြပငး်အား 
ြဖစေ်တာင့်ြဖစခ် ဲ တစခ်ါတစရ်ြံဖစ ် မကာခဏြဖစ ်

အသကအ်�ရာယ်ရှိ အ�ရာယ် 

အတနအ်သင့် ရှိ 

အ�ရာယ်များ အ�ရာယ်များ 

ဒဏရ်ာြပငး်ထန ် အ�ရာယ်နည်း အ�ရာယ် 

အတနအ်သင့်ရှိ 

အ�ရာယ်များ 

မေြပာပေလာက ် အ�ရာယ်နည်း အ�ရာယ်နည်း အ�ရာယ် 

အတနအ်သင့် ရှိ 

 အ�ရာယ်ကိုထိနး်ချပြ်ခငး် (Risk Control)။ ကးီကပေ်ရးအဖွဲအေနြဖင့် အ�ရာယ် 

အကြဲဖတဇ်ယားတငွ ် အ�ရာယ်ဦးစားေပးအဆင့်ကို သတမ်တှလုိ်က်ပးီေန�က ်

ထုိအ�ရာယ်များကိုေလျာန့ည်းကျဆငး်သွားေအာင ် (သုိ) ပေပျာကသွ်ားေအာင ်

ေအာကပ်ါထိနး်ချပန်ည်းလမး်များြဖင့် ေဆာငရ်�က ်ရမည်- 

o ေဖျာကဖ်ျကြ်ခငး် (Elimination)။ လုပင်နး်ခငွမ် ှ အ�ရာယ်များကို 

ေဖျာကဖ်ျကြ်ခငး်သည် ပထမဦးဆုံးလုပရ်မည့်အ�ရာယ်ကာကယ်ွေရးလုပင်နး် 
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ြဖစသ်ည်။ (ဥပမာ- ပျ်ြပားတငွ ် သံများရှိေနပါက ထုိသံများကို တပ်စ ်

လုိကြ်ခငး်ြဖစသ်ည်၊ သံများကိုတလုိ်ကပ်ါက သံစးူမည့်အ�ရာယ်မရှိေတာပ့ါ။) 

o အစားထုိးြခငး် (Substitution)။ အကယ်၍ အ�ရာယ်ကို ေဖျာကဖ်ျကရ်န ်

မလွယ်က၊ူ မြဖစ်ိုငပ်ါက အ�ရာယ်ပိုနည်းသည့်ပစည်း၊ စကက်ရိယိာ 

နည်းလမး်များြဖင့် အစားထုိးေဆာငရ်�ကြ်ခငး် ြဖစသ်ည်။ (ဥပမာ- 

မျက်�ှကျကက်ို ေဆးသုတရ်မည်ဆုိပါက ြငမး်ဆင်ပးီ အေပတကသု်တပ်ါက 

ြပတက်ျိုငသ်ည့်အ�ရာယ်ရှိသြဖင့် ဝါးလုံးရည်ှ ြဖင့် ေအာကမ်လှှမး်သုတြ်ခငး်၊ 

အလွနဆူ်ညံေသာ မးီစကအ်စား အသံလုံ မးီစကမ်ျားကို အစားထုိး သုံးစွဲြခငး် 

စသည်တိုြဖစသ်ည်။) 

o အငဂ်ျငန်ယီာနည်းြဖင့် ထိနး်ချပြ်ခငး် (Engineering Control)။ အထကပ်ါ 

နည်းလမး်များြဖင့် ထိနး်ချပ၍် မရသည့်အခါမျိးတငွ ် အငဂ်ျငန်ယီာနည်းြဖင့် 

ထိနး်ချပြ်ခငး်ကိုေဆာငရ်�က်ိုငသ်ည်။ (ဥပမာ - အထည်များ ြဖတြ်ခငး်/ 

ညပြ်ခငး် ြပလုပသ်ည့်ေနရာတငွ ်အမနစ်တုစ်ကမ်ျား တပဆ်င ်ေပးြခငး်) 

 အုပခ်ျပေ်ရးပိုငး်မထိှနး်ချပြ်ခငး် (Administrative Control)။ အုပခ်ျပေ်ရးပိုငး်မ ှ

စမီခံန်ခွဲမမျိးြဖင့် ထိနး်ချပြ်ခငး်ြဖစသ်ည်၊ (ဥပမာ- အ�ရာယ်ရှိေသာအလုပမ်ျား တငွ ်

ထုိအလုပ်ငှ့်ပတသ်က၍် ကမး်ကျငေ်သာ ဝနထ်မး်အား ေရ�းချယ်ေဆာငရ်�က ်

ေစြခငး်၊ ဆူညံေသာေနရာ များတငွ ်အလှည့်ကျစနစြ်ဖင့် လုပခ်ိုငး်ြခငး်မျိး ြဖစသ်ည်။) 

 

 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED အေနြဖင့် 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကေ်နစ် ကာလ တစေ်လာကတ်ငွ ်

လုပင်နး်ဧရယိာအတငွး် ဝနထ်မး်များ၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျင၊် ပိုငဆုိ်ငမ် ပစည်း၊ အေဆာကအ်ဦ 

စသည်တိုကို အ�ရာယ်ြဖစေ်စိုငသ်ည့် ပံုမနှမ်ဟုတေ်သာမေတာတ်ဆမ ေဘးအ�ရာယ်တစခ်ခုု 

ကို အေရးေပအေြခအေနဟု ေခဆုိိုငသ်ည်။ ထုိမေမာ ် လင့်ဘြဲဖစေ်ပလာိုငသ်ည့် သဘာဝ 

ေဘးအ�ရာယ်များ ကျေရာကြ်ခငး်ငှ့် လူသားများေကာင့် ြဖစေ်ပိုငသ်ည့် ေဘးအ�ရာယ် 

များေကာင့် ပျကစ်းီဆုံးံးမများမြဖစေ်ပေစေရးငှ့် အနည်းဆုံးြဖစေ်စေရးတိုအတကွ ်အေရးေပ 

အေြခအေနတနု်ြပနေ်ရးစမီခံျက ်ေရးဆဲွအေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န ်လုိအပပ်ါသည်။ 
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အေရးေပအေြခအေနတံုြပနေ်ရးအစအီစ်အား ပစည်းများပျကစ်းီမငှ့် ဝနထ်မး်များ 

ထိခိုကမ်တိုကို ကိတငက်ာကယ်ွရန၊် အေဆာကအ်ဦများ၊ သုိေလှာင်ံုများငှ့် စကပ်စည်း 

ကရိယိာများ ပျကစ်းီမေလျာန့ည်းေစရန၊် ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် ေဒသခြံပည်သူများကို ကာကယ်ွ 

ေပးရန၊် ပံုမနှလု်ပင်နး်များကို အရှိနအ်ဟုနြ်ဖင့် ြပနလ်ည်စတင်ိုငရ်န်ငှ့် အလုပသ်မားများ 

အေပ ထိခိုကမ်အန�တရများငှ့် အေသအေပျာကြ်ဖစေ်စမများကို ကိတငက်ာကယ်ွေပးရန ်

စသည့် ရည်ရ�ယ်ချကမ်ျားြဖင့် ေရးဆဲွထားြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ 

အစအီစ်အား အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 

လုပထုံ်းလုပန်ည်း၊ န်ကားချကမ်ျားငှ့်အညီ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစ်ပးီ၊ အထူး 

သြဖင့် သဘာဝေဘးအ�ရာယ်ဆုိငရ်ာစမီခံန်ခွဲမဥပေဒ၊ လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ် ကငး်ရငှး် 

ေရးငှ့် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာဥပေဒ တိုအား လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

အစအီစ်အား လုပင်နး်ဧရယိာအတငွး်၌ ြဖစေ်ပလာိုငေ်သာ အေရးေပအေြခအေန 

များအား တကွခ်ျက၍် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားြဖင့် ေရးဆဲွသွားမည် ြဖစပ်ါသည်- 

• လုပင်နး်တာဝနမ်ျား သတသ်တမ်တှမ်တှထ်ားရှိြခငး်၊ 

• အေရးေပအေြခအေနတံုြပနေ်ရးလုပင်နး်စ်များ ေရးဆဲွြခငး်၊ 

 

လုပင်နး်တာဝနမ်ျားအား သတသ်တမ်တှမ်တှထ်ားရှိြခငး် 

အေရးေပအေြခအေနတံုြပနေ်ရးအစအီစ်အား ေအာကပ်ါဝနထ်မး်များမ ှ အေကာင ်

အထည် ေဖာေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်- 

စ် ရာထူး တာဝန ်

၁ စမီကံနိး်မနေ်နဂျာ အဖွဲေခါငး်ေဆာင ်

၂ လကေ်ထာကမ်နေ်နဂျာ အဖွဲဝင ်

၃ အငဂ်ျငန်ယီာ အဖွဲဝင ်

၄ ဝနထ်မး် ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး အဖွဲဝင ်
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အေရးေပအေြခအေနတံုြပနေ်ရးလုပင်နး်စ်များ ေရးဆဲွြခငး်အစအီစ် 

 မေမာလ်င့်ဘြဲဖစေ်ပလာိုငသ်ည့် ေဘးအ�ရာယ်များကျေရာကြ်ခငး်ေကာင့် ပျကစ်းီ 

ဆုံးံးမများ မြဖစေ်ပေစေရးငှ့် အနည်းဆုံးြဖစေ်စေရးတိုအတကွ ် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ အစ ီ

အစ်များ ေရးဆဲွေဆာငရ်�ကထ်ားပါသည်- 

 (က) မးီေဘးလုံ�ခံေရးအစအီစ် 

 (ခ) သဘာဝေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရး အစအီစ် 

 

 

မးီေလာငလွ်ယ်ေသာ ေလာငစ်ာဆီများငှ့် အြခားမးီေလာင်ိုငသ်ည့် ပစည်းများရှိြခငး် 

ေကာင့် ပြူပငး်ေသာ ေရွာသီငှ့် လပစ်စလုိ်ငး်တိုမ ှ ေရာှြ့ဖစ၍် မးီေလာင်ိုငြ်ခငး်မတှစဆ်င့် 

လူေနအိမအ်ေဆာကအ်ဦများသုိ မးီကးူိုငြ်ခငး်၊ ဝနထ်မး်များအတကွ ် ေနစ်ချကြ်ပတြ်ခငး်မ ှ

မးီေလာင်ိုငြ်ခငး်တို ြဖစပ်ာွးိုငသ်ြဖင့် မးီေဘးကာကယ်ွေရးစမီခံျကအ်ား ေရးဆဲွထားရှိပါသည်။ 

မးီေဘးအ�ရာယ်ေကာင့် ဝနထ်မး်များ၊ တည်းခိုေနထုိငသူ်များငှ့် မမိတိို၏ အသကအုိ်းအိမ ်

စည်းစမိမ်ျား ပျကစ်းီဆုံးံးမမရှိေစရန်ငှ့်ေလျာန့ည်းသကသ်ာေစရနတ်ိုအတကွ ် မးီေဘးစမီခံျက ်

အား ကိတငေ်ရးဆဲွထားြခငး် ြဖစပ်ါသည်။ မးီေလာငက်မး်မအမျိးအစားများမာှ ေအာကပ်ါ 

အတိုငး်ြဖစပ်ါသည်- 

(က) ေပါဆ့မေကာင့်ေလာငက်မး်ြခငး်၊ 

(ခ) သဘာဝအေလာကေ်လာငက်မး်ြခငး်၊ 

(ဂ) ေသာငး်ကျနး်သူငှ့် မသမာသူများမှိမးီေကာင့် ေလာငက်မး်ြခငး်တိုြဖစသ်ည်။ 

မးီအမျိးအစားများ 

မးီအမျိးအစားများမာှ ေအာကပ်ါအတိုငး်ြဖစပ်ါသည်- 

(က) ိုးိုးမးီ၊ 

(ခ) ေလာငစ်ာမးီ (ဆီမးီ)၊ 

(ဂ) လပစ်စေ်ကာင့် ေလာငက်မး်မးီ (လပစ်စမ်းီ)၊ 

မးီေလာငြ်ခငး်ငှ့် မးီလနြ်ခငး်များ မြဖစပ်ာွေစရန ်ကိတငက်ာကယ်ွြခငး် 

မးီေလာငြ်ခငး်ငှ့် မးီလန်ြခငး်များ မြဖစပ်ာွးေစရန ်ကိတငက်ာကယ်ွြခငး်အား ေအာကပ်ါ 

အတိုငး်ေဆာငရ်�ကရ်မည်- 
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o မးီသုံးစွဲမ သတေိပးြခငး်၊ ိးေဆာြ်ခငး်၊ မးီသတပ်ိုစတာများစိုကထူ်ြခငး်၊ 

o မးီကငး်များ လှည့်လည်စစေ်ဆးြခငး်၊ 

o ေဟာငး်မွး်ေနေသာ လပစ်စဝ်ါယာကိးများ စစေ်ဆးြခငး်၊ 

o ေလာငစ်ာဆီထားေသာ ပတဝ်နး်ကျငေ်နရာများ အမရဲငှး်လငး်ထားြခငး်၊ 

o ေလာငစ်ာဆီများသယ်ေဆာငရ်ာတငွ ် ၎ငး်ေနရာအနးီ ေဆးလိပေ်သာကြ်ခငး်လုံးဝ 

မြပလုပရ်န ်တားြမစြ်ခငး်၊ 

o မးီေလာငလွ်ယ်ေသာ ပစည်းများကို စနစတ်ကက်ိုငတ်ယ်ွသုိေလှာငေ်စြခငး်၊ 

o ေဆးလိပေ်သာကြ်ခငး်ကို တားြမစြ်ခငး်၊ 

o လုပင်နး်သုံးပစည်းများငှ့် မပတသ်ကေ်သာ အြခားပစည်းများထားရှိမကို တားြမစြ်ခငး်၊ 

o မးီေလာငမ်ြဖစပ်ာွးလင ် အလငအ်ြမနဆ်ကသွ်ယ်ိုငရ်န ် အဓကိတယ်လီဖနုး်နပံါတ ်

များကို ြမငသ်ာေသာေနရာများတငွ ်ချတိဆဲွ်ထားြခငး်၊ 

o လစ်မးီငမိး်သတေ်ရး ဇာတတ်ိုကေ်လ့ကျင့်ြခငး်၊ 

o စက်ံု မးီငမိး်သတေ်ရးအတကွ ်ဝနထ်မး်များအား သငတ်နး်ေပးြခငး်၊ 

o စက်ံုပတဝ်နး်ကျငတ်ငွ ်မးီတားလမး်များထားရှိြခငး်၊ 

ြပငဆ်ငမ် 

ြပငဆ်ငမ်အပိုငး်မာှ ေအာကပ်ါအတိုငး်ြဖစပ်ါသည်- 

(က) မးီသတေ်ဆးဘးူထားရှိမ။  မးီသတေ်ဆးဘးူများအားစနစတ်ကျထားရှိမည်။ ထုိအြပင ်

အေရးေပအေြခအေနတငွ ် ဝနထ်မး်များအားလုံး မးီသတေ်ဆးဘးူအား အသုံးြပတတေ်စရန ်

အတကွ ်သပုြ်ပေလ့ကျင့်ေပးရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

(ခ) မးီငမိး်သတရ်န ်ေရရှိေရးေဆာငရ်�ကမ်။    ေရလုံေလာကစ်ာွရရှိေစရန်ငှ့် အလွယ်တက ူ

ရရှိေစရနအ်တကွ ် ေရပိုကလုိ်ငး်များကို သွယ်တနး်ထားရှိပါမည်။ မးီေလာငမ်ြဖစပ်ာွးပါက 

မးီေလာငသ်ည့်ေနရာငှ့် အနးီဆုံးေနရာမေှရစပုတ်င်ပးီ သွယ်တနး်ထားရှိေသာ ေရပိုကင်တုမ်ျား 

မတှစဆ်င့် မးီသတပ်ိုကြ်ဖင့် ငမိး်သတပ်ါမည်။ 

(ဂ) အရနမ်းီစကထ်ားရှိြခငး်ငှ့်မးီေလာငခ်ျနိတ်ငွလ်ပစ်စမ်းီရရှိေရးစစီ်ထားရှိြခငး်။ လပစ်စ ်

လုိငး်မ ှ မးီေလာငမ်ြဖစေ်ပလငေ်သာလ်ည်းေကာငး်၊ အေဆာကအ်ဦများတငွ ် မးီေလာငမ် 

ြဖစပ်ာွး၍ လပစ်စလုိ်ငး်များကို ြဖတေ်တာကသ်ည့်အခါတငွ ် လည်းေကာငး်၊ ေရစပုတ်င်ိုင ်

ေစရနအ်တကွ ်မးီစကတ်စလုံ်အား အရထံားရှိ ေဆာငရ်�ကပ်ါမည်။ 
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မးီေလာငမ်ြဖစပ်ာွးပါက အနစတ်ကျေဆာငရ်�က်ငမိး်သတရ်န ်အဖွဲ ဖွဲစည်းထားရှိြခငး် 

 မးီစတငေ်လာငက်မး်သည့်ေနရာမ ှ ဝနထ်မး်များက မးီကိုကိတင်ငမိး်သတြ်ခငး် မြပရ၊ 

နးီစပရ်ာသုိ “ မးီ မးီ မးီ ” ေအာဟ်စအ်ကအူညီေတာငး်ရမည်။ နးီစပရ်ာသံေချာငး် ေခါကရ်မည်။ 

လုံ�ခံေရးငှ့် မးီသတဝ်နထ်မး်များမ ှ မးီလှန်သံေချာငး်ေခါက၍် အသိေပးရမည်။ လပစ်စ ်

ဓါတအ်ား ြဖတေ်တာကရ်မည်။ မးီေလာငက်မး်မအတကွ ်ေအာကပ်ါအဖွဲများအား ဖွဲစည်းထားရှိ 

ပါမည်- 

(က) ကပွက်ေဲရးအဖွဲ။ ကပွက်ေဲရးအဖွဲသည် မးီေလာငသ်ည့်ေနရာသုိသွား၍ အြမနဆုံ်း 

မးီငမိး်သတ်ိုငေ်ရးအတကွ ် စမီကံပွက်ရဲမည်။ ြဖစစ််များကို အချနိ်ငှ့် တစေ်ြပးညီ 

အထကဌ်ာနသုိ ဆကလ်ကသ်တငး်ပို အစရီငခ်ရံမည်။ 

(ခ) အနးီကပမ်းီငမိး်သတေ်ရးအဖွဲ။  အဆုိပါအဖွဲတငွေ်ရပိုကမ်ျားမ ှ ေရြဖင့်မးီငမိး်သတေ်ရး 

ေဆာငရ်�ကရ်မည့်အြပင ် အမျိးသမးီဝနထ်မး်များသည် နးီစပရ်ာ အေဆာကအ်ဦများမ ှ

ေရများအား လကဆ်င့်ကမး်စနစြ်ဖင့် ပိုေဆာငေ်ပးပးီ၊ အမျိးသားဝနထ်မး်များမ ှအေဆာကအ်ဦ 

များအနးီတငွထ်ားရှိေသာ သဲပံုးများမသဲှများကို လကဆ်င့်ကမး်သယ်ေဆာင၍် မးီငမိး်သတ ်

ရမည်။ 

(ဂ) အရမံးီငမိး်သတေ်ရးအဖွဲ။ အဆုိပါအဖွဲသည် အနးီကပမ်းီငမိး်သတေ်ရးအဖွဲမးီငမိး်သတ် 

ေနစ် ပတဝ်နး်ကျငအ်ေဆာကအ်ဦများသုိ မးီြပန်ပာွးမမရှိေစရန ် မးီတားြခငး်လုပင်နး်များအား 

ေဆာငရ်�ကရ်မည်။ 

(ဃ) ပစည်းများေရ�ေြပာငး်ေရးအဖွဲ။ အဆုိပါအဖွဲသည် မးီေလာငေ်နေသာေနရာငှ့် 

ပတဝ်နး်ကျငမ် ှ ပစည်းများအား မးီလွတရ်ာသုိ ေရ�ေြပာငး်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ ေရ�ေြပာငး်ရန ်

ပစည်းများမရှိပါက မးီငမိး်သတေ်ရးအဖွဲငှ့် ပးူေပါငး်၍ မးီငမိး်သတရ်ပါမည်။ 

(င) ကယ်ဆယ်ေရးငှ့်အေရးေပေဆးဝါးကသုေရးအဖွဲ။ မးီေလာငေ်နရာတငွ ် ဒဏရ်ာရ 

ေနသူများအား အေရးေပအသကက်ယ်ြပစြုခငး် ေဆးဝါးကသုမများ ေဆာငရ်�က ်ရမည်။   

(စ) ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးအဖွဲ။ သင့်ေလျာသ်ည့်ေနရာတငွ ် ေနရာချထားေပးြခငး်၊ 

လုိအပေ်သာေစာင့်၊ ြခငေ်ထာငမ်ျား စစီ်ေပးြခငး်၊ ယာယီအိပစ်ငမ်ျားစစီ်ေပးြခငး်၊ မးီေဘးသင့် 

ဝနထ်မး်များ၏ လုိအပခ်ျကမ်ျားအား ညိိငး်ေဆာငရ်�ကေ်ပးြခငး် ေဆာငရ်�က ်ရမည်။ 
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ဆကသွ်ယ်ေရး 

 မးီေလာငမ်ြဖစပ်ာွးပါက စကားေြပာစကမ်ျား/ဖနုး်များ ဖငွ့်ထားရမည်ြဖစ်ပးီ၊ သကဆုိ်ငရ်ာ 

အဖွဲေခါငး်ေဆာငမ်ျားမ ှလုိအပသ်လုိ ဆကသွ်ယ်ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

မးီငမိး်သတ်ပးီ ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်�ကရ်မည့် အစအီစ်များ 

 မးီကငး်မးီကျနမ်ျားကို စနစတ်ကျ ငမိး်သတြ်ခငး်၊ ပျကစ်းီသွားေသာ လပစ်စဓ်ါတအ်ား 

လုိငး်များ ြပနလ်ည်တပဆ်ငြ်ခငး်၊ ပျကစ်းီသွားေသာ အေဆာကအ်ဦများအား ရငှး်လငး်ြခငး်၊ 

ဒဏရ်ာရလူန�များအား ေဆးဝါးဆကလ်ကက်သုေပးြခငး်၊ မးီေဘးသင့် ဝနထ်မး်များအား 

လုံ�ခံေသာအေဆာကအ်ဦများတငွေ်နထုိင်ပးီ လုပင်နး်ခငွက်ို ြပနလ်ည်တာဝနထ်မး်ေဆာင ်

ိုငရ်န ်လုပင်နး်ခွဲများခွဲ၍ ကးီကပေ်ဆာငရ်�ကေ်စပါမည်။ 

 

 

မေမာလ်င့်ပြဲဖစေ်ပလာိုငသ်ည့် သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များ ကျေရာကြ်ခငး်ေကာင့် 

ပျကစ်းီဆုံးံးမများ မြဖစေ်ပေစေရးငှ့် အနည်းဆုံးြဖစေ်စေရးတိုအတကွ ် ကာကယ်ွေရး 

အစအီမမံျား၊ တံုြပနေ်ဆာငရ်�ကရ်န ် အစအီစ်များအား ေရးဆဲွအေကာငအ်ထည်ေဖာရ်န ်

လုိအပပ်ါသည်။ ထုိေကာင့် ကမ�ာေပတငွ ် ရာသီဥတေုြပာငး်လဲမများမ ှ ြဖစေ်ပလာသည့် 

သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များအား ရငဆုိ်င�်ကံေတွရလျကရ်ှိပးီ ြမနမ်ာိုငင်သံည် ရာသီဥတ ု

ေကာင့် ထိခိုကခ်စံားရလွယ်သည့် စာရငး်တငွ ် ပါရှိရာ မမိတိိုအေနြဖင့် ဝနထ်မး်များ၊ အသက ်

အုိးအိမစ်ည်းစမိမ်ျား ပျကစ်းီဆုံးံးမမရှိေစရန်ငှ့် ေလျာန့ည်းသကသ်ာေစရနတ်ိုအတကွ ်

စမီခံျကမ်ျားငှ့် တံုြပနေ်ဆာငရ်�ကမ်ည့် အစအီစ်များအား ကိတငေ်ရးဆဲွထားြခငး် ြဖစပ်ါသည်-  

သဘာဝေဘးအ�ရာယ်စမီခံနခ်ွဲမအဖွဲဖွဲစည်းြခငး် 

သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များကျေရာကလ်ာပါက အသကအုိ်းအိမစ်ည်းစမိမ်ျား ပျကစ်းီဆုံးံးမ 

မရှိေစရန်ငှ့် ေလျာန့ည်းသကသ်ာေစရနတ်ိုအတကွ ် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအဖွဲများ ဖွဲစည်း၍ 

ကိတငက်ာကယ်ွေရးငှ့် တံုြပနေ်ရးအစအီစ်များအား ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်- 

 (က) ကပွက်မဲအဖွဲ 

 (ခ) ပစည်းသယ်ယူေရးအဖွဲ 

 (ဂ) ပိုေဆာငဆ်ကသွ်ယ်ေရးအဖွဲ 

 (ဃ) ရာှေဖကွယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ 
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 (င) ကျနး်မာေရးငှ့် ေစာင့်ေရာှကေ်ရးအဖွဲ 

မေမာမ်နှး်ိုငေ်သာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များအတကွ ်ကိတငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

မေမာမ်နှး်ိုငေ်သာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ်များြဖစသ်ည့် ေြမငလျငလ်ပြ်ခငး်၊ မိုးကိး 

ပစြ်ခငး်၊ ေရကးီြခငး်တိုအတကွ ် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ ကိတငက်ာကယ်ွြခငး် အစအီမမံျား 

ေဆာငရ်�ကထ်ားပါသည် -  

 

 

(၁)  အေဆာကအ်ဦများတငွ ်တပဆ်ငထ်ားေသာ မျက်�ှကျကမ်ျား၊ ဘဒီိုများအား ခိုင်မေဲစရန ်

ြပလုပထ်ားရှိြခငး်၊ ပိကျိုငေ်သာ ေနရာများတငွ ် လူငှ့် ပစည်းများ မထားရှိြခငး်၊ 

မးီလုိငး်များအလွယ်တက ူြဖတေ်တာက်ိုငရ်န ်စစီ်ြခငး်၊ 

(၂) ေြမငလျငလ်ပပ်ါက ကငွး်ြပငသုိ်ထွကခ်ာွရန ်သတမ်တှထ်ားရှိြခငး်၊ 

(၃) အေရးေပြဖစေ်ပလာပါက လက်ှိပဓ်ါတမ်းီ၊ ဓါတခ်၊ဲ ဖနုး်များ၊ ဖေယာငး်တိုင၊် ေဆးဝါး၊ 

ေသာကသုံ်းေရအလွယ်တကရူရှိရန ်ေရပံုးများစသည်တိုအား ကိတငစ်မီ ံထားရှိြခငး်၊ 

(၄) ဝနထ်မး်များအား ေြမငလျငလ်ပပ်ါက အေဆာကအ်ဦအတငွး် ရှိေနစ် အြပငထွ်ကခ်ာွ 

နည်း၊ ကိတငဇ်ာတတ်ိုကေ်လ့ကျင့်ြခငး်၊ ေမးြမနး်ေြဖကားမများ ြပလုပြ်ခငး်၊ 

(၅) ညအချနိြ်ဖစပ်ါက အေရးေပအချကြ်ပမးီစနစမ်ျား သတမ်တှေ်ပးြခငး်  

 

 

(၁) နးီစပရ်ာအေဆာကအ်ဦသုိဝငရ်န၊် သစပ်ငေ်အာကတ်ငွ ်အေနရ၊ ြမင့်မားေသာ အရာဝတ 

များအနးီတငွ ်မေနရ၊ 

(၂) မိုးကိးလများ တပဆ်ငထ်ားြခငး်၊  

 

 

(၁) ေရဒယုိီ၊ တဗီွီမ ှ သတငး်ကို မြပတန်�းေထာငြ်ခငး်၊ အထကဌ်ာန၏ န်ကားချကမ်ျား 

န�းေထာငြ်ခငး်၊ 

(၂) စရုပမ်ျားထားရှိြခငး်၊ အသုံးအေဆာငမ်ျား ကိတငထု်တပ်ိုးထားရှိြခငး်၊ 
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(၃) စားစရာရကိာများငှ့် အလွယ်တကစူားသုံးိုငေ်သာ စားစရာများ ြပငဆ်ငထ်ားရှိြခငး်၊ 

(၄) ြမစေ်ရလွတေ်သာ ေနရာများ သတမ်တှထ်ားရှိပးီ ခိုလုံန�းခိုိုငေ်သာ ယာယီေနရာများ 

ြပငဆ်ငထ်ားရှိြခငး်၊  

(၅) သတမ်တှေ်နရာသုိ သွားရာလမး်တငွ ် အတားအဆီးများ မရှိေစရန်ငှ့် 

အခကအ်ခမဲရှိေစရန ်ြပငဆ်ငထ်ားရှိြခငး် 

(၆) ေဆးဝါးများ၊ ေရများ၊ ကိတငြ်ပငထ်ားရှိြခငး် 

 

 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED အေနြဖင့် 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် ဝနထ်မး် များ 

အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးပာွးလာေစရန၊် လုပင်နး်ခငွဆုိ်ငရ်ာ ကမး်ကျငမ်ြမင့်မား 

လာေစရန်ငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်စာွ အလုပလု်ပက်ိုင်ိုငေ်စရန ်အသိပညာေပး ေဟာေြပာ 

ပွဲငှ့် သငတ်နး်များကို အခါအားေလျာစ်ာွ ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

အသိပညာေပးငှ့်သငတ်နး်အစအီစ်များေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် လုပင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရးဥပေဒ၊ ြပည်သူကျနး်မာေရးဥပေဒ၊ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဥပေဒ၊ ရနက်နု ်

မိေတာစ်ည်ပငသ်ာယာေရးဥပေဒ စသည်တိုအြပင ် တည်ဆဲ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လုပထုံ်း 

လုပန်ည်း၊ န်ကားချကမ်ျားငှ့်အညီ လုိကန်�ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED မ ှ ဦးေဆာင၍် 

သငတ်နး်များ ြဖစ ်ေြမာက ် ေရးကို ကိးပမး်ရမည် ြဖစပ်ါသည်။ စှစ််ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည့် 

အသိပညာေပးငှ့်သငတ်နး် အစအီစ်များကို ေအာကပ်ါဇယားတငွ ်ေဖာြ်ပထားပါသည်- 

ဇယား  6-4 စှစ််ေဆာင်ရ�ကသ်ာွးမည့ ်အသပိညာေပးငှ့ ်သငတ်နး်အစအီစ်များ 

စ် သငတ်နး်အစအီစ်အမည် သငတ်နး်ေပးမည့်အဖွဲအစည်း အကမိေ်ရ 

၁။ အေြခခမံးီသတသ်ငတ်နး် မိနယ်မးီသတဦ်းစးီဌာန တစ်စှလ်င ်

(၁) ကမိ ်

၂။ အေရးေပအေြခအေန တံုြပန ်

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် သငတ်နး် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးပညာရငှအ်ဖွဲ တစ်စှလ်င ်

(၁) ကမိ ်
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၃။ လုပင်နး်ခငွ ် ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရးသငတ်နး် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးပညာရငှအ်ဖွဲ တစ်စှလ်င ်

(၁) ကမိ ်

၄။ အေြခခေံရးှဦးသူန�ြပသငတ်နး် မိနယ်ကျနး်မာေရးဦးစးီဌာန တစ်စှလ်င ်

(၁) ကမိ ်

၅။ မးီသတသ်ပုြ်ပေလ့ကျင့်မ စက်ံုမ ှ ဦးေဆာင၍် 

ဇာတတ်ိုကေ်လ့ကျင့်မများ ပံုမနှ ်

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

တစ်စှလ်င ်

(၁) ကမိ ်

၆။ ဝနထ်မး်များအတကွ ် ကျနး်မာေရး 

စစေ်ဆးမငှ့် အေြခခကံျနး်မာေရး 

အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွဲ 

မိနယ်ကျနး်မာေရးဦးစးီဌာန တစ်စှလ်င ်

(၁) ကမိ ်

၇။ ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဆုိငရ်ာ 

အသိပညာေပး ေဟာေြပာပွဲ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန တစ်စှလ်င ်

(၁) ကမိ ်

 

 

စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်အေနြဖင့် စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသ်ည့် ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် အဆုိပါ 

ပတဝ်နး်ကျငတ်ငွေ်နထုိငသူ်များ၏ လူမ-ဘဝပိုမိုတိုးတကေ်ကာငး်မနွ်ပးီ ရငး်ှီးမခိုငမ်ာေစရန ်

စမီကံနိး်မ ှ စှစ််ရရှိသည့် အသားတငအ်ကျိးအြမတမ်ျားထဲမ ှ လူမေရးဆုိငရ်ာတာဝနယူ် 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်လုပင်နး်စ် (Corporate Social Responsibility-CSR) အား အေကာင ်

အထည်ေဖာ် ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

အလူမနီယံီ၊ သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ငှ့်စပလ်ျ်း၍ လကရ်ှိ 

အချနိတ်ငွ ်စှစ််ကျပ ်(၂၅) သိနး်ခန်အား  CSR လုပင်နး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ်ေဆာငရ်�က ်

ရာတငွ ် ထည့်သွငး်သုံးစွဲသွားမည်ြဖစ်ပးီ၊ အကျိးအြမတ ် ရရှိချနိမ်စှ၍ စှစ််အသားတင် 

အြမတေ်င၏ွ (၂) ရာခိုင်နး်ငှ့်ညီမေသာ ေငေွကးကို လူမေရးဆုိငရ်ာ တာဝနခ်မံ အေနြဖင့် 

ေဒသခမံျား၏လူမအကျိးစးီပာွးငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာ ကစိရပမ်ျားတငွ ် ထည့်ဝငလှ်ဒါနး်မများ 

စှစ််ြပလုပေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ CSR လုပင်နး်များအား ကအလုိက် ေအာကပ်ါ 

အတိုငး် ထည့်သွငး်သုံးစွဲသွားမည် ြဖစပ်ါသည်- 
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ဇယား  6-5 လူမေရးဆုိငရ်ာ တာဝနယူ်မအစအီစ် 

စ် ေဆာငရ်�ကမ်ည့် အစအီစ် ကမိ်နး် 

အသားတင ်

အြမတေ်င ွ(၂%) 

မ ှ ခွဲေဝမ 

တာဝန ်

၁။ 
ပညာ ေရးရနပ်ံုေငမွျား 

ေထာကပ်ံ့ ေပးြခငး် 
စှစ်် ၂၀ % 

HUA YUAN 

METAL 

PRODUCT 

(MYANMAR) 

COMPANY 

LIMITED 

၂။ 

လမး်ြပြပငထိ်နး်သိမး်ြခငး် 

လုပင်နး်များတငွ ် ေထာကပ်ံ့ေပး 

ြခငး် 

စှစ်် ၂၀ % 

၃။ 

မိနယ်ဖွံဖိးြခငး်ငှ့် 

သကဆုိ်ငသ်ည့် အလှေငမွျား 

ေထာကပ်ံ့ြခငး် 

စှစ်် ၂၀ % 

၄။ 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးငှ့် 

ပတဝ်နး်ကျငသ်န်ရငှး်ေရး 

လုပင်နး်များတငွ ်ေထာကပ်ံ့ြခငး် 

စှစ်် ၂၀ % 

၅။ 
လူမကညီူကယ်ဆယ်ေရးလုပင်

နး်များတငွ ်ေထာကပ်ံ့ေပးြခငး် 
စှစ်် ၂၀ % 

 

လူမေရးဆုိငရ်ာတာဝနယူ်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် (Corporate Social Responsibility-CSR) 

အစ ီ အစ်အား အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့်လူမေရးဆုိငရ်ာ 

ေရရည်ှ ဖွံဖိးတိုးတကမ်များရရှိိုငမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။ 
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 စမီကံနိး်လုပင်နး် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ြဖစေ်ပလာိုငေ်သာ ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် လူမ 

ေရးအေပသကေ်ရာက်ိုငမ်များငှ့် ဆုိးကျိးသကေ်ရာက်ိုငမ်များကို ေလျာခ့ျိုငမ်ည့်နည်းလမး် 

များငှ့် လုပင်နး်စ်များကို သိရှိထုတေ်ဖာတ်ငြ်ပိုငရ်နအ်တကွ ် စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသ်ည့် 

ဧရယိာအနးီ တဝိုက ် ေဒသခြံပည်သူများငှ့် စမီကံနိး်ငှ့် ဆကစ်ပပ်တသ်ကသ်ည့်သူများ၏ 

စမီကံနိး်အေပ အ�ကံြပသုံးသပ်ချက်များှင့် ေဆွးေွးချက်များကုိလက်ခံရရိှုိင်ရန်ှင့် အေကာင် 

အထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားိုငရ်နတ်ိုအတကွ် အများြပည်သူငှ့် တိုငပ်ငေ်ဆွးေးွြခငး်ငှ့် 

သေဘာထားရယူြခငး်အား ေဆာငရ်�ကရ်ြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED ၏ အလူမနီယံီ၊ 

သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်ငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် ေလ့လာေတွရှိချကမ်ျားငှ့် စမီကံနိး် 

အနးီတဝိုကရ်ှိ အများြပည်သူများ၏ ဆသေဘာထားများ ရယူိုငရ်နအ်တကွ ်အများ ြပည်သူငှ့် 

တိုငပ်ငေ်ဆွးေးွြခငး်ငှ့် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားထုတေ်ဖာတ်ငြ်ပ ရငှး်လငး်ြခငး်အား 

ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး်ဆုိငရ်ာလုပထုံ်းလုပန်ည်း (၂၀၁၅) ၏ IEE စစေ်ဆးြခငး် ငှ့် 

သုံးသပြ်ခငး် လုပင်နး်စ်များတငွ ် ပါရှိသည့် ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ သတမ်တှခ်ျက ် ငှ့်အညီ IEE 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်- 
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စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်အေနြဖင့် ဇုနေ်ကာမ်တမီ ှ ေဆာငရ်�ကသ်ည့် အစည်းအေဝးများ 

တငွ ် ဌာနဆုိငရ်ာများ၊ ဇုံေကာမ်တဝီငမ်ျား၊ ဇုနအ်တငွး်ရှိ အြခားစးီပာွးေရးလုပင်နး်ရငှမ်ျား၊ 

ေဒသခမံျား ငှ့် ေတွဆုံေဆွးေးွြခငး်၊ ရပမ်ရိပဖ်များငှ့် ေတွဆုံေဆွးေးွ၍ ရပက်ကွသ်ာေရး 

န�ေရး၊ လူမေရး ကစိရပမ်ျားတငွ ် ကညီူပံ့ပိုးမများေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ စမီကံနိး်အနးီပတဝ်နး်ကျင ်

ေနထုိငသူ်များအား ဦးစားေပးအလုပခ်န်ထားြခငး်၊ စမီကံနိး်ငှ့်ပတသ်က၍် စမီကံနိး်တာဝနရ်ှိသူ 

ငှ့် တိုက်ိုကဆ်ကသွ်ယ်အ�ကြံပိုငေ်စမည့် နည်းလမး်များအားသိရှိေစြခငး် စသည့်လုပင်နး်ရပ ်

များေဆာငရ်�ကက်ာ ရပရ်�ာေနြပည်သူများငှ့်ထိေတွပးီ ခိုငမ်ာသည့်ချစ်ကည်ရငး်ှီးမရရှိေစရန ်

ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်။  

 

 

ထုိသုိ အမထိဲေတွပးီ ခိုငမ်ာသည့် ချစ်ကည်ရငး်ှီးမရရှိေစရန ် ေဆာငရ်�ကထ်ားြခငး် 

အားြဖင့် စမီကံနိး်ငှ့်ပတသ်က၍် ေကာငး်မနွသ်ည့် အ�က�ံာဏေ်ကာငး်များရရှိြခငး်၊ ပငွ့်လငး် 
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ြမငသ်ာစာွေဆာငရ်�ကသ်ြဖင့် ရပရ်�ာ၏ေထာကခ်မံများရရှိြခငး်၊ ပိုမိုေကာငး်မနွသ်ည့် လုပင်နး်ခငွ ်

ပတဝ်နး်ကျငြ်ဖစေ်စြခငး် စသည့်ရလဒမ်ျား ရရှိပါသည်။ 

ထုိြပင ် ဌာနဆုိငရ်ာများ၊ ဇုနစ်မီခံန်ခွဲမေကာမ်တမီ ှ တာဝနရ်ှိသူများ၊ ပတဝ်နး်ကျငရ်ှိ 

ြပည်သူများငှ့် ပံုမနှေ်တွဆုံေဆွးေးွြခငး်များေဆာငရ်�က်ပးီ အများြပည်သူ၏ သေဘာထားများ 

ရယူ၍ စမီကံနိး်ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက်ပးီ ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် လူမစးီပာွးအေပ ထိခိုကြ်ခငး် မရှိေစရန ်

ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED ၏ အလူမနီယံီ၊ 

သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်ငှ့်ပတသ်က၍် အများြပည်သူ၏ သေဘာထားများ၊ အ�က ံ

�ာဏမ်ျားအမတဲမး်ရယူိုငေ်စရနအ်တကွ ် စမီကံနိး်၌ အ�ကြံပစာတိုကပ်ံုး ထားရှိေဆာငရ်�က် 

သွားပါမည်။ 

စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲမေကာမ်တ ီ ငှ့် သကဆုိ်ငရ်ာဌာနများ၏ လမး်နခ်ျကမ်ျားကိုလည်း 

အစ်အမလုိဲကန်� အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ စမီကံနိး်ဆုိငရ်ာ သတငး် 

ထုတြ်ပနမ်များငှ့်စပလ်ျ်း၍ စကမ်ဇုနစ်မီခံန်ခွဲမေကာမ်တီံုးငှ့် စမီကံနိး်ေကာြ်ငာဘတု် 

တိုတငွ ်အချနိ်ငှ့်တေြပးညီထုတြ်ပန ်ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ 

ထုိအြပင် သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိနး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန၏ ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ လုပထုံ်းလုပန်ည်း(၂၀၁၅)၊ 

အခနး်(၄)၊ အပိုဒ(်၃၈)အရ ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် အစရီငခ်စံာကို ဦးစးီဌာနသုိ 

တငသွ်ငး်ပးီေန�က ် (၁၅) ရကထ်ကေ်န�ကမ်ကျေစဘ၊ဲ ကနဦးပတဝ်နး်ကျင် ဆနး်စစြ်ခငး် 

အစရီငခ်စံာကို လူမအဖွဲအစည်း၊ စမီကံနိး်ေကာင့် ထိခိုကခ်စံားရသူများ၊ ေဒသဆုိငရ်ာ လူအဖွဲ 

အစည်းငှ့် အြခားအကျိးသကဆုိ်ငသူ်များသိရှိိုငေ်စရန ်စမီကံနိး် သုိမဟုတ ်စီမံကိန်း အဆုိြပသူ 

၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်များှင့် သတင်းစာစသည့် ြပည်တွင်း မီဒီယာများမှ လည်းေကာင်း၊ စာကည့်တိုက၊် 

လူထုစေုဝးခနး်မစသည့် အများြပည်သူစေုဝးရာေနရာများတငွလ်ည်းေကာငး်၊ စမီကံနိး်အဆုိြပ 

သူ၏ ံုးများတငွလ်ည်းေကာငး် ထုတြ်ပနေ်ကညာရမည်ဟု ေဖာြ်ပပါရှိသည့်အတကွ ် ကနဦး 

ပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာအား ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာနသုိ တငသွ်ငး်ပးီ 

ပါက အဆုိပါအစရီငခ်စံာ စာအုပ်များအား အများြပည်သူ ဖတ်ေလ့လာိုငေ်စရန ် အသိေပး 

ေကညာြခငး်များငှ့် အများြပည်သူစေုဝးရာေနရာများတငွ ် စာအုပမ်ျားထားရှိသွားမည်ြဖစ ်
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ပါသည်။ ယငး်အစရီငခ်စံာ၏ ဒဂီျတီယ်မတိ ေတာငး်ခခံျကက်ို လကခ်ရံရှိပါက လကခ်ရံရှိသည့် 

ေနမစှ၍ ၁၀ ရကအ်တငွး် အီးေမလ်ြဖင့် ြဖစေ်စ၊ ေတာငး်ခသူံငှ့် သေဘာတညီူထားသည့် အြခား 

နည်းလမး်ြဖင့်ြဖစေ်စ ေတာငး်ခသူံအား ြဖန်ေဝေပးပါမည်။ 

 

 

အများြပည်သူများ၏ မေကျနပခ်ျကမ်ျားငှ့်နစန်�မများကို ေြဖရငှး်ေပးမည့်အစအီစ် 

ငှ့်ပတသ်က၍် စမီကံနိး်အေနြဖင့် ပငွ့်လငး်ြမငသ်ာမရှိေသာ၊ တာဝနယူ်မ၊ တာဝနခ်မံရှိေသာ 

လုပင်နး်စ်တစရ်ပအ်ား ချမတှအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိသုိ 

ေဆာငရ်�က်ိုငရ်နအ်တကွ ်စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသ်ည့် ဧရယိာအနးီတဝိုက ်ေဒသခြံပည်သူများငှ့် 

စမီကံနိး်ငှ့် ဆကစ်ပပ်တ်သက်သူများအေနြဖင့် စမီကံနိး်လုပင်နး်လည်ပတသ်ည့်ကာလ 

တစေ်လာကလုံ်း မေကျနပမ်များ ငှ့် နစန်�မများအတကွ ်ကန်ကကွလုိ်လငြ်ဖစေ်စ၊ တိုင်ကား 

လုိလငြ်ဖစေ်စ၊ အ�ကြံပ လုိလငြ်ဖစေ်စ စမီကံနိး်လုပင်နး်မ ှတာဝနရ်ှိသူများသုိ တိုက်ိုကေ်သာ ်

လည်းေကာငး်၊ တိုငး်ေဒသကးီအစိုးရအဖွဲငှ့် သကဆုိ်ငရ်ာဌာနအဖွဲအစည်းများသုိ 

လည်းေကာငး် ေပးပိုိုင်ပးီ တိုင်ကားမ အမျိးအစားအလုိက ်စမီကံနိး်တာဝနရ်ှိသူများမ ှအချနိ်ငှ့် 

တစေ်ြပးညီ ေြဖရငှး် ေဆာငရ်�ကေ်ပးသွားမည် ြဖစပ်ါသည်။ စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်အေနြဖင့် 

မေကျနပခ်ျကမ်ျားငှ့် နစန်�မများကို ေအာကပ်ါအတိုငး် ေြဖရငှး်ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် 

ြဖစပ်ါသည်- 

 

 

 

 

 

 

ပံ ု8-1 အများြပည်သ ူမေကျနပ်ချကမ်ျားငှ့ ်နစန်�မများကို ေြဖရင်ှးေပးမည့ ်အစအီစ် 

  

တိုငး်ေဒသကီးအစုိးရအဖွဲှင့် 

သက်ဆိုငရ်ာ ဌာန 

အဖွဲအစည်းများ 

 

စီမကိံန်းလုပင်န်းမ ှ

တာဝန်ရိှသူများ 

စီမကိံန်းဧရိယာ 

အနီးတဝုိက်ရိှ 

ေဒသခြံပည်သူများ 

 
တိုင်ကားြခငး် 

တိုင်ကားြခငး် 

ေြဖရှငး်ေဆာငရ်�က်ြခငး် 

အေရးယေူဆာငရ်�ကမ် 

• တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

• သက်ဆုိင်ရာဌာနများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

• တုိင်ကားသူများှင့်ညိိင်းေဆာင်ရ�က်ြခင်း 
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ဇယား  7-1 တိုက်ိုက်ဆက်သယ်ွတိုင်ကားိုင်သည့ ်HUA YUAN METAL PRODUCT 

(MYANMAR) COMPANY LIMITED မ ှတာဝန်ရှိသ ူ

စ် အမည် ဖနုး်နပံါတ/်အီးေမးလ် 

၁။ ေဒသီတာဝငး် ဖနုး် ၀၉၂၆၀၀၄၇၂၂၄ 

 

 

စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသူ်အေနြဖင့် စမီကံနိး်ေဆာငရ်�ကသ်ည့် ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် အဆုိပါ 

ပတဝ်နး်ကျငတ်ငွေ်နထုိငသူ်များ၏ လူမ-ဘဝပိုမိုတိုးတကေ်ကာငး်မနွ်ပးီ ရငး်ှီးမခိုငမ်ာေစရန ်

စမီကံနိး်မှစှစ််ရရှိသည့် အသားတငအ်ကျိးအြမတမ်ျားထဲမှ လူမေရးဆုိငရ်ာတာဝနယူ် 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် လုပင်နး်စ် (Corporate Social Responsibility-CSR) အတကွ ်သုံးစွဲသွားမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 

ေနထုိငရ်န ် ေကာငး်မနွသ်ည့် အသုိငး်အဝနး်တည်ေဆာကရ်ာတငွ ် ေဒသခမံျားငှ့် 

ဆကဆံ်ေရးေကာငး်မနွေ်စေရး ြမင့်တငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး် ငှ့် အကအူညီများေပးအပြ်ခငး်၊ 

ကိုးကယ်ွယုံကည်မ ဓေလ့ထုံးတမး်၊ ိုးရာယ်ေကျးမ၊ ပညာသင်ကားိုငမ်ဆုိငရ်ာများ အတကွ ်

လုိအပသ်ည့်အေဆာကအ်ဦများတည်ေဆာကထိ်နး်သိမး်ြပြပငေ်ပးြခငး်၊ ေဆးံု / ေဆးေပးခနး် 

များ၊ ေရတငွး်များ၊ ကစားကငွး်များငှ့်ပတသ်ကသ်ည့် အေထာကအ်ပံ့များ ကညီူေထာကပ်ံ့ 

ေပးြခင်းများကို ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ 

 

 

 စးီပာွးေရးလုပင်နး်လုပေ်ဆာငြ်ခငး်ေကာင့် ပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ သကေ်ရာကမ်များ 

ရှိိုငပ်ါသည်။ ထုိေကာင့် ချမတှထ်ားသည့် ပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အရည်အေသွး စခံျနိစ်ံနး် 

များငှ့် ကိုကညီ်မရှိေစရန ် အဓကိထားေဆာငရ်�ကသွ်ားမည်ြဖစ်ပးီ၊ ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် 

သဟဇာတြဖစေ်စရနအ်တကွလ်ည်း သစပ်ငမ်ျားစိုကပ်ျိးြခငး်ငှ့် ြပစထိုနး်သိမး်ြခငး်တိုကို 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။  
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 ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့်သဟဇာတြဖစမ်ည့် ထုတလု်ပြ်ခငး်နည်းလမး်စ်များငှ့် ပတဝ်နး်ကျင ်

ထိနး်သိမး်ြခငး်ဆုိငရ်ာကစိရပမ်ျားအေပ ပိုမိုန�းလည်သိရှိိုငေ်စရနတ်ိုအတကွ ် ပညာေရး 

ဆုိငရ်ာ အဖွဲအစည်းများ၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းများ ငှ့် အစိုးရမဟုတသ်ည့် အဖွဲအစည်းများငှ့် 

ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကသွ်ားပါမည်။ 

 

 

CSR လုပင်နး်စ်ေဆာငရ်�ကရ်နအ်တကွ ် အရငး်ေကကာလအတငွး် စှစ််ကျပ ် (၂၅) 

သိနး်ခန်အား CSR လုပင်နး်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကရ်ာတငွ ် ထည့်သွငး်သုံးစွဲ 

သွားမည်ြဖစ်ပးီ၊ အကျိးအြမတ ် ရရှိချနိမ်စှ၍ စှစ််အသားတင် အြမတေ်င၏ွ (၂) 

ရာခိုင်နး်ငှ့်ညီမေသာ ေငေွကးကိုလူမေရးဆုိငရ်ာ တာဝနခ်မံအေနြဖင့် ေဒသခမံျား၏ 

လူမအကျိးစးီပာွးငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာ ကစိရပမ်ျားတငွ ် ထည့်ဝငလှ်ဒါနး်မများ စှစ််ြပလုပ် 

ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။  
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HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED ၏ အလူမနီယံီ၊ 

သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် ဤကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ 

ဆန်းစစ်ြခင်း (Initial Environmental Examination-IEE) အစရီငခ်စံာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်လူမေရး 

ဆုိင်ရာ ထိခုိက်ုိင်မများအတွက် ေလျာ့နည်းသက်သာေစမည့် နည်းလမ်းများအား စ်ဆကမ်ြပတ ်

လုိကန်� အေကာငအ်ထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်�ကရ်နလုိ်အပမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိအြပင် သကဆုိ်ငရ်ာ 

ဌာန၊ အဖွဲအစည်းများမ ှ လာေရာက် စစေ်ဆးသည့်အချနိတ်ငွ ် အဆငသ်င့်ရှိေနေစေရးအတကွ် 

ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားအား မတှတ်မး်၊ ဓါတပ်ံု၊ အချကအ်လကမ်ျားြပစ၍ုထိနး်သိမး်ြခငး်၊ (၁) စှ ်

(၁) ခါ အစရီငခ်တံငြ်ပြခငး်များ ေဆာငရ်�ကသွ်ားမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

HUA YUAN METAL PRODUCT (MYANMAR) COMPANY LIMITED ၏ အလူမနီယံီ၊ 

သွပသ်တ ထုတလု်ပြ်ခငး်လုပင်နး်အေနြဖင့် ေလအရည်အေသွး ှင့် စွန်ပစ်ေရအရည်အေသွး 

ဆုိင်ရာ ကိစရပ်များအတွက် စံချန်ိစံန်းများ ှင့် ကုိက်ညီေနေစရန် အထူးဂုြပေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

စီမံချက်/အစီအစ်ခဲွများအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်သွားရန်လုိအပ်ပီး အေရးေပ 

အေြခအေနများတွင် အသင့်ရိှေနေစရန်အတွက် လုိအပ်သည့် ပုံမှန်ေလ့ကျင့်ြခင်းများကုိလည်း 

ေဆာင်ရ�က်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

လုပင်နး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖင့် လုပင်နး်စမီကံနိး်အြမတေ်င၏ွ ၂ ရာခိုင်နး်အား ြပည်သူ 

များအတကွ ် ဖွံဖိးေရး လုပင်နး်များ၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရာှကမ်ဆုိငရ်ာ လုပင်နး်များ၊ 

ပညာရည်ြမင့်မားေရးဆုိငရ်ာ လုပင်နး်များစသည့် ဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးအစအီစ်များတငွ ်ထည့်ဝင ်

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ဖွံဖိးတိုးတကမ်ဆုိငရ်ာရလဒေ်ကာငး်များ ရရှိိုငမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။ 

နိဂုံးချပ်အားြဖင့် ဤကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆန်းစစ်ြခင်း (Initial Environmental 

Examination-IEE) အစရီငခ်စံာအား အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရ်�ကသွ်ားြခငး်ြဖင့် ပတဝ်နး်ကျင် 

ထိခိုကမ်မရှိသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစခ်ုအေနြဖင့် ေရရည်ှစ်ဆကမ်ြပတ် ဆက်လက ်

ေဆာငရ်�ကသွ်ားိုငမ်ည် ြဖစပ်ါေကာငး် တငြ်ပအပ်ပါသည်။ 
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ADB Asia Development Bank 

AMCL Aggrandize Myanmar Company Limited 

BOD Biochemical Oxygen Demand 

COD Chemical Oxygen Demand 

CSO Central Statistical Organization 

CSR Corporate Social Responsibility 

DICA Directorate of Investment and Company Administration 

DO Dissolved Oxygen 

EIA Environmental Impact Assessment 

EMP Environmental Management Plan 

EMT Environmental Management Team 

GIS Geographic Information System 

GM General Manager 

GPS Global Positioning System 

INWQS Interim National Water Quality Standards of Malaysia 

ISO International Organization for Standardization 

IZ Industrial Zone 

MOECAF Ministry of Environmental Conservation and Forestry 

MONREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 

OSHA Occupational Safety and Health Administration 

VOCs Volatile Organic Compounds 

WHO World Health Organization 
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WMS Waste Management System 

YCDC Yangon City Development Committee 
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1) ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးဥပေဒ 

2) ပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမး်ေရးနည်းဥပေဒများ 

3) ပတဝ်နး်ကျငထိ်ခိုကမ်ဆနး်စစြ်ခငး်ဆုိငရ်ာလုပထုံ်းလုပန်ည်း 

4) အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆုိ်ငရ်ာအရည်အေသွး (ထုတလ်တမ်) လမး်နခ်ျကမ်ျား 

5) ၂၀၁၈ ခုစှ ်အေထွေထွအုပခ်ျပေ်ရးဦးစးီဌာန၏ ေဒသဆုိငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား 

6) ေဒသဆုိငရ်ာအချကအ်လကမ်ျား၊ အေထွေထွအုပခ်ျပေ်ရးဦးစးီဌာန 

7) Asian Development Bank Guidelines 

8) Basel Convention (Handbook) 

9) www.worldweatheronline.com 

 

http://www.worldweatheronline.com/
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