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 အက ဉ််းခ  ပ်အစ အရင်ခ စာ 
နိဒါန့််း 

  ပြည့်ထ ာင့်စိုသမမတ ပမန့်မာန ိုင့်ငံထတာ့်အတွင့််း ခရ်ီးသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာသည့်နှင ့် အညီ 

စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််း ထေသကကီ်း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်ထစတီနှင ့် အနီ်းရှ   င့်ရှာ်းသည ့် ထနရာမ ာ်းက ို 

လာထရာက့်လည့်ြတ့်သူမ ာ်း တ ို်းတက့်မ ာ်းပြာ်းလာြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း ြ ိုမ ိုအဆင့်ထပြ 

ထခ ာထမွွံ့ထစရန့်နှင ့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််း ယခင့်က က့် ြ ိုမ ိုတ ို်းတက့်ထစရန့်အတွက့် ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း စီမံက န့််း တစ့်ခို 

တည့်ထဆာက့်ရန့် စီမံထဆာင့်ရကွ့်ခ  ြါသည့်။ ၂၀၁၈ ခိုနှစ့်တငွ့် စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ ဦ်းထဆာင့်မှုပဖင ့် 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စို၊ ခမ ို်းထက ်းရာွအနီ်းရှ  ထပမ (၃၁.၅၃) ဧက (ထပမြံိုညွှန့််းအရ A-473243, B-472244, 

C-471245, D-472245, E-471246, F-468245, G-466244, H-467243) တွင့် “ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် 

အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း” စီမံက န့််းက ို ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီ နှင ့် တာရ န့််းကိုမပဏီ 

လီမ တက့်တ ိုို့မှ Build – Operate - Transfer (B.O.T) စနစ့်ပဖင ့် အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်ရန့် စီမံခ   ကြါသည့်။ 

တ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့မ ှ ၂၀၁၈ခိုနှစ့် ခရီ်းသွာ်းရာသီအမှီ   ိုစီမံက န့််းအာ်း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်ရန့် 

လမ့််းညွှန့်မှုပဖင ့် စတင့်တည့်ထဆာက့်ခ  သပဖင ့် ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှု လိုြ့်ငန့််း 

ထြေါ်ထြါက့်လာခ  ြါသည့်။ 

 ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းက ို ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း အဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့ထစရန့်အတွက့် ရြ့်ထဝ်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ 

ထတာက့်တက့်ယာဉ့်စခန့််း၊ ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်း၊ အမတှ့်တရ ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် စာ်းထသာက့်ဖွယ့်ရာမ ာ်း ဝယ့်ယူန ိုင့်မည ့် 

ထ ်းဆ ိုင့်ခန့််း၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်ခန့််း၊ တည့််းခ ိုန ိုင့်မည ့် ထ ်းနှုန့််းမျှတသည ့်တည့််းခ ိုထဆာင့်၊ အဆင ့်ပမင ့်စွာ တည့််းခ ိုန ိုင့်ရန့် 

ဟ ိုတယ့်၊ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း ပြ ပြင့်န ိုင့်ရန့် ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်ပြ ပြင့်ရံို၊ စက့်သံို်းဆီပဖည ့်တင့််းန ိုင့်ရန့် အတကွ့် စက့်သံို်းဆီ 

အထရာင့််းဆ ိုင့်တ ိုို့ပဖင ့် ပြည ့်စံိုစွာတည့်ထဆာက့်သွာ်းမည့် အပြင့် ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း လံိုခခံ ထရ်းနှင ့် ထ ်းအနတရာယ့် 

ကင့််းရှင့််းထရ်းအတွက့် ရ ကင့််းစခန့််း၊ မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့ကင့််းစခန့််း၊ ထဆ်းခန့််းတ ိုို့က ိုြါ  ည ့်သွင့််းတည့်ထဆာက့်သွာ်းမည ့် 

စီမံက န့််းတစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းအတွင့််း ၂၀၁၈ခိုနှစ့် ခရီ်းသွာ်းရာသီအမှီ တည့်ထဆာက့် ာ်းသည ့် ယာယီ 

တည့််းခ ိုထဆာင့်နှင ့် ထ ်းဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်း တည့်ရှ ဖြီ်း အပခာ်းအ ထဆာက့်အဦမ ာ်းအာ်း ဆက့်လက့်တည့်ထဆာက့်လ က့် ရှ ြါသည့်။  

    ိုသ ိုို့စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ထဆာင့်ရကွ့်ြါက စီမကံ န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်၊ ထေသ၏ 
စီ်းြွာ်းထရ်း၊ လူမှုထရ်း၊ ယဉ့်ထက ်းမှုအထမအွနှစ့်နှင ့် အနိုသိုခိုမလက့်ရာမ ာ်း   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းပခင့််း မရှ ထစရန့်၊ ထေသတွင့််း 
ဆက့်သွယ့်သွာ်းလာမှု အဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့ထစရန့်အတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစာ 
(Environmental Impact Assessment Report) ထရ်းသာ်းရန့် သယံဇာတနှင ့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့် 
  န့််းသ မ့််းထရ်းဝန့်ကကီ်းဌာန (MONREC)၏ လမ့််းညွှန့်မှုထ ကာင ့် အစီရင့်ခံစာ ထရ်းသာ်းရန့်အတွက့် အထတွွံ့အကကံ ရှ  
တတ ယအဖွ ွံ့အစည့််းပဖစ့်သည ့် Sustainable Environment Enhancing Development Limited (S.E.E.D Ltd) သ ိုို့ 
စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်သူ တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်မှ လိုြ့်ငန့််းအြ့်နံှခ  ြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် ယခိုအစီရင့်ခံစာတွင့် 
စီမံက န့််းအထ ကာင့််းအရာ ထဖာ့်ပြခ က့်မ ာ်း၊ လက့်ရှ ြတ့်ဝန့််းက င့် အထပခအထနမ ာ်း၊ စီမကံ န့််းထ ကာင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် 
လူမှုဝန့််းက င့်အထြေါ် သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်း၊   ခ ိုက့်မှုထလ ာ ြါ်းထစထရ်း အစီအစဉ့်နှင ့် လူမှုဝန့််းက င့်အထြေါ် 
သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်း၊   ခ ိုက့်မှုထလ ာ ြါ်းထစထရ်း အစီအစဉ့်မ ာ်း၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှု အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို 
တင့်ပြ ာ်းြါသည့်။ အစီရင့်ခံစာက ို ထရ်းသာ်းထဖာ့်ပြရာတွင့် သယံဇာတနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဝန့်ကကီ်းဌာန၏ 
(၂၉.၁၂.၂၀၁၅) ရက့်ထနို့ အမ နို့့်ထ ကာ့်ပငာစာအမှတ့် (၆၁၆/၂၀၁၅) ပဖင ့် ပြဌာန့််း ာ်းထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု 
ဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း၊ အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့် ဆ ိုင့်ရာ အရည့်အထသွ်း ( ိုတ့်လိုြ့်မှု) လမ့််းညွှန့်ခ က့် 
(၆၁၅ / ၂၀၁၅) နှင ့် အထပခခံအထဆာက့်အဦ တည့်ထ ာင့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းပဖစ့်သည ့်အတွက့် General Environmental 
Impact Assessment Guideline (Sept 2018) နှင ့် အညီ ပြင့်ဆင့်ထရ်းဆွ ပခင့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ 
အခန့််း(၂)၊စီမံကိန့််းအပ ကြောင့််းအရြောမိတ့်ဆက့် 

 ခမ ို်း ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းစီမံက န့််းက ို စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း 

အစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ (၂၃-၀၈-၂၀၁၈) ခိုနှစ့်တငွ့် က င့််းြထသာ Cabinet အစည့််းအထဝ်း အမှတ့်စဉ့် (၁၅/၂၀၁၈) ဆံို်းပဖတ့်ခ က့် 

(၈၀)အရ ထေသတွင့််း လူမှုစီ်းြွာ်း ဝ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း၊ ပြည့်တငွ့််းပြည့်ြ ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား 
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ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာထစထရ်း၊ တ ိုင့််းထေသကကီ်းအတွင့််း သ ာဝ အလှအြနှင ့် အ င့်ကရ ထနရာမ ာ်းအတွက့် ဝန့်ထဆာင့်မှုနှင ့် 

အထပခခံအထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာထစထရ်း အတွက့် ရည့်ရွယ့်၍ ခမ ို်းထက ်းရာွအနီ်းရှ  (၃၁.၅၃) ဧကအာ်း 

စည့်ြင့်ြ ိုင့်ထပမထနရာအပဖစ့် သတ့်မှတ့်၍ အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်ရန့် ဆံို်းပဖတ့်ခ  ြါသည့်။ (၀၁-၁၀-၂၀၁၈) 

ခိုနှစ့်တငွ့် ပြည့်တငွ့််းလိုြ့်ငန့််းရှင့် ပဖစ့်ထသာ  Terrain Co., Ltd မှ လိုြ့်ငန့််းအဆ ိုပြ တင့်ပြခ  ဖြီ်း (၀၉-၁၀-၂၀၁၈) ခိုနှစ့်တွင့် 

က င့််းြထသာ (၁၉/၂၀၁၈) Cabinet အစည့််းအထဝ်းတွင့် စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရအဖွ ွံ့မှ အတည့်ပြ ထြ်းခ  ဖြီ်း ခရီ်းသွာ်း 

ရာသီအမှီ အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရန့် လမ့််းညွှန့်မှုပြ ခ  ရာမှ စီမံက န့််းထြေါ်ထြါက့်လာခ  ြါသည့်။  

စီမံကိန့််းပဆြောင့်ရွက့်ရခခင့််း၏ ရည့်ရွယ့်ချက့် 

• ပမင့်ကွင့််းြသာေအာ်းပဖင ့်  ူ်းပခာ်းမှုရှ သည ့် ကသာခရ ိုင့်၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ဇလံိုထတာင့်ထတာ့် ိုရာ်း တစ့်ဝ ိုက့် 

အထပခခံအထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာဖြီ်း ပြည့်တငွ့််း၊ ပြည့်ြခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းအတကွ့် လ ိုအြ့်ထနထသာ 

ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း  က့်စံိုဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာထစရန့်။ 

• ထေသတွင့််း စီ်းြွာ်းထရ်း၊ လူမှုထရ်း၊ ြညာထရ်းနှင ့် လူထနမှု အဆင ့်အတန့််းမ ာ်း တ ို်းတက့်ပမင ့်မာ်းလာထစရန့်၊ 

ဖမ  ွံ့ထနလူ ို၏ အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်းနှင ့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း ဟန့်ခ က့်ညီစွာ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့် လာထစရန့်။ 

• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၏ ရန့်ြံိုထငွတ ို်းပမင ့်ရရှ ၍ ဖမ  ွံ့နယ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို 

ြ ိုမ ိုထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ထစရန့်။ 

ပတ်ဝန််းက င်ထ ခ ိုက် ှု ဆန််းစစ်ရန်  ိုအပ်ခ က် 

ပတ်ဝန်ားကျင်  န်ားသ မ်ားထရားဥပထေ (၂၀၁၂) ပိုေ်မ(၇)၊ ပိုေ်မခွေွဲ (ဍ)အရ အစ ိုားရဌောန၊ အဖွေွဲွဲ့အစည်ား (သ ိုို့မဟိုတ်) 

ပိုဂ္ ိုလ်တစ်ဦားဦားက ခပိုလိုပ်မည ် စီမံချက ်(သ ိုို့မဟိုတ)် လိုပ်ထ ောင်မှုသည ်ပတဝ်န်ားကျင်က ို သ သော င်ရှောားစွေော  ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား 

ရှ ၊ မရှ နှင  ်စပ်လျဉ်ား၍ ပတ်ဝန်ားကျင်  ခ ိုက်မှု  န်ားစစ်သည ် စနစ်နှင  ်လူမှုထရားအရ   ခ ိုက်မှု န်ားစစ်သည ် စနစ်တစ်ရပ်က ို 

ချမှတထ် ောင်ရကွ်ထစခခင်ားဟို ခပဌောန်ား ောားပါသည်။   ိုို့ထန က် ပတ်ဝန်ားကျင်  န်ားသ မ်ားထရား နည်ားဥပထေ (၂၀၁၅) ပိုေ်မ(၅၂) 

နှင  ် (၅၄)တ ိုို့အရ စီမကံ န်ားလိုပ်ငန်ား အတွေက် ပတ်ဝန်ားကျင်  ခ ိုကမ်ှု  န်ားစစ်ခခင်ားထ ောင်ရွက်သည ် တတ ယပိုဂ္ ိုလ် 

အဖွေွဲွဲ့အစည်ားခဖင  ် ခပိုလိုပ်၍ ESIA အစီအရင်ခံစောက ို ပတ်ဝန်ားကျင်  န်ားသ မ်ားထရား ဦားစီားဌောနမ ှ တစ် င  ် ဝန်ကကီားဌောနသ ိုို့ 

တင်ခပသွေောားရမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

စဉ့် 
ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှု 

စီမံက န့််းအမ   ်းအစာ်း 

ကနဦ်းြတ့်ဝန့််းက င့် ဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

ပြ လိုြ့်ရန့် လ ိုအြ့်သည ့် အရွယ့်အစာ်း 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

ပြ လိုြ့်ရန့် လ ိုအြ့်သည ့် အရွယ့်အစာ်း 

၁။ ဟ ိုတယ့်နှင ့် 

ခရီ်းသွာ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း 

ဟ ိုတယ့် အခန့််း (၈၀) နှင ့် အ က့် အခန့််း 

(၂၀၀) ထအာက့်၊ သ ိုို့မဟိုတ့် အသံို်းပြ  

စတိုရန့််းမီတာ ၂၀၀၀၀၀နှင ့် အ က့် 

စတိုရန့််းမီတာ ၅၀၀၀၀၀ထအာက့် 

အခန့််း (၂၀၀)နှင ့် အ က့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

အသံို်းပြ  ဧရ ယာ စတိုရန့််းမီတာ 

၅၀၀၀၀၀နှင ့် အ က့် 

စီမံကိန့််းပဆြောင့်ရွက့်မည ့် ကိုမပဏီနှင ့် EIA အကကံပ ်းအဖ  ွဲ့တိိုို့၏ အပ ကြောင့််းရှင့််းလင့််းပဖြော့်ခ ချက့် 

 စီမံက န့််းက ို ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်း ထကာ့်မတီနှင ့် တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်တ ိုို့မှ  ြူ်းထြါင့််း 

အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း စီမကံ န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်သည ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်   ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

အစီရင့်ခံစာက ို S.E.E.D Ltd မှ တာဝန့်ယူထရ်းသာ်းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ြါဝင့်ြတ့်သက့်သူ အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း 

ဖွ ွံ့စည့််းြံို၊ ကတ ကဝတ့်မ ာ်း နှင ့် အစီရင့်ခံစာစီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းအဆင ့်မ ာ်း၏ အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၂.၆) တွင့် 

ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

စီမံကိန့််း အပကြောင့်အထည့်ပဖြော့်မည ့် ကိုမပဏီအပ ကြောင့််း အကျဉ့််းချျု ့်ဇယြော်း 

ကိုမပဏီအမည့် Terrain Co., Ltd / တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့် 

အိုြ့်ခ  ြ့်မှု ေါရ ိုက့်တာ ဦ်းစ ိုင့််းထအာင့်မ   ်းခ ိုင့် 

ကိုမပဏီမှတ့်ြံိုတင့် အမှတ့် ၁၀၆၂၁၅၆၈၅ 

လ ြ့်စာ   (၄၁) ၊ ၆၈/ ၆၉ လမ့််းကကောား၊ ငိုထရွှေဝါလမ်ား၊ ချမ်ားခမသောစည်မမ ိုွဲ့နယ်၊ မနတထလားမမ ိုွဲ့။ 



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား 
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ဖိုန့််းနံြါတ့် ၀၉ ၄၀၇ ၁၂၅ ၇၃၁၊ ၀၉ ၂၀၂ ၁၈၄၄ 

Email  myokhaing1500@gmail.com 

EIA အစီရင့်ခံစြောပရ်းသြော်းမည ့် အဖ  ွဲ့အစည့််းအပ ကြောင့််း အကျဉ့််းချျု ့်ဇယြော်း 

ကိုမပဏီအမည့် Sustainable Environment Enhancing Development Limited 

အိုြ့်ခ  ြ့်မှု ေါရ ိုက့်တာ ဦ်းခင့်ထမာင့်ထအ်း 

ကိုမပဏီမှတ့်ြံိုတင့် အမှတ့် ၁၂၆၇၄၅၃၀၃ 

လ ြ့်စာ အမှတ့် (၁၀၅)၊ ထယာဂီထက ာင့််းလမ့််း၊ လ ှုင့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ရန့်ကိုန့်ဖမ  ွံ့။ 

ဖိုန့််းနံြါတ့် ၀၉ ၄၀၇ ၈၈၃ ၃၃၄၊ ၀၉ ၉၇၆ ၂၉၁ ၂၇၀ 

Email  info.seed@unitedfriendsabilities.com 

အကကံထြ်းြိုဂ္  လ့်ဦ်းထရ ၁၅ ဦ်း 

စီမံကိန့််း ိိုင့်ရှင့်၏ လူမှုဆိိုင့်ရြောတြောဝန့် ဝတတရြော်းမျြော်း 

စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်သည ့် စီမံက န့််းြ ိုင့်ရှင့်အထနပဖင့်  ထေသတွင့််း လူမှုစီ်းြွာ်း 

တ ို်းတက့်ထစရန့်၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစရန့်၊ ထေသတွင့််း ယဉ့်ထက ်းမှုနှင ့် ရ ို်းရာအထမွအနှစ့်မ ာ်း 

မထြ ာက့်ြ က့်ထစရန့် နှင ့် ထေသခံပြည့်သူလူ ိုအမ ာ်း စီမံက န့််းထ ကာင ့်နစ့်န မှုမ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် တ ိုို့က ို 

ထေသခံပြည့်သူလူ ိုအမ ာ်းနှင ့် ြူ်းထြါင့််းဖြ်ီး ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်ခွ အမှတ့် (၂.၉) တွင့် 

ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

အခန့််း (၃) မူဝါဒ၊ ဥ ပဒ၊ နည့််းဥ ပဒ၊ လို ့်ထံို်းလို ့်နည့််းနှင ့် အဖ  ွဲ့အစည့််းဆိိုင့်ရြော မူပဘြောင့် 

 စီမံက န့််းအာ်း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်ရာတငွ့် န ိုင့်ငံထတာ့်မှ ခ မှတ့် ာ်း ထသာ ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေတ ိုို့က ို 
လ ိုက့်န ိုင့်ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့မှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်- 

စဉ့် ဥြထေနှင ့် နည့််းဥြထေမ ာ်း 

၁။ ပြည့်ထ ာင့်စိုသမမတ ပမန့်မာန ိုင့်ငံထတာ့် ဖွ ွံ့စည့််းြံိုအထပခခံဥြထေ (၂၀၀၈) 

၂။ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေ (၂၀၁၂) 

၃။ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း နည့််းဥြထေမ ာ်း (၂၀၁၄) 

၄။ စက့်ရံိုဆ ိုင့်ရာ အက့် ၁၉၇၄ 

၅။ ြိုဂ္လ ကြ ိုင့် စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း ဥြထေ ၁၉၉၀ 

၆။ ပမန့်မာန ိုင့်ငံ ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှု ဥြထေ (၂၀၁၆) 

၇။ 
ဓာတိုြစစည့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ြစစည့််းမ ာ်းအနတရာယ့်မှ တာ်းဆီ်းကာကွယ့်ထရ်းဥြထေ 
(ပြည့်ထ ာင့်စိုလွှတ့်ထတာ့် ဥြထေအမှတ့် ၂၈/၂၀၁၃) 

၈။ ထပမထအာက့်ထရ အက့် ၁၉၃၀ 

၉။ အလိုြ့်သမာ်းထရ်းရာ အပငင့််းြွာ်းမှု ထပဖရငှ့််းထရ်းဥြထေ (၂၀၁၂) 

၁၀။ ထဖာက့်ခွ ထရ်းဆ ိုင့်ရာ အက့် (၁၈၈၇) 

၁၁။ ထဖာက့်ခွ ထရ်းဆ ိုင့်ရာ ြစစည့််းမ ာ်း အက့် (၁၉၀၈) 

၁၂။ ထပမသ မ့််းယူမှုအက့် (၁၉၈၄) 

၁၃။ ထပမလွတ့်၊ ထပမလြ့်နှင ့် ထပမရ ိုင့််းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ ထရ်း ဥြထေ (၂၀၁၂) 

၁၄။ ပမန့်မာအာဂ င့်ေါ ၂၁ (၁၉၉၇) 

၁၅။ ပမန့်မာ အာမခ ံဥြထေ (၁၉၉၃) 

၁၆။ သစ့်ထတာဥြထေ (၂၀၁၈) 

၁၇။ ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း ကာကွယ့်ထရ်းနှင ့် သ ာဝနယ့်ထပမမ ာ်း   န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေ (၁၉၉၄) 

၁၈။ 
ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း ကာကွယ့်ထရ်းနှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း   န့််းသ မ့််းထရ်း နည့််းဥြထေ 
(၂၀၀၂) 

၁၉။ ဇီဝမ   ်းစံို မ   ်းကွ နှင ့် သ ာဝ  န့််းသ မ့််းနယ့်ထပမမ ာ်း ကာကွယ့်ထစာင ့်ထရှာက့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ (၂၀၁၈) 

၂၀။ ယဉ့်ထက ်းမှုအထမွအနှစ့်မ ာ်းကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေ (၁၉၉၈) 



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား 
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၂၁။ ထရ်ှးထဟာင့််းဝတထ ြစစည့််းမ ာ်းကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဥြထေ (၂၀၁၆) 

၂၂။ ထရ်ှးထဟာင့််းအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဥြထေ (၂၀၁၅) 

၂၃။ အမ   ်းသာ်းထရရညှ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း မဟာဗ ျူဟာ (၂၀၀၉) 

၂၄။ သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှု ဥြထေ (၂၀၁၃) 

၂၅။ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာဥြထေ (၂၀၁၉) 

၂၆။ အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်မူဝါေ (၁၉၉၄) 

၂၇။ ပြည့်သူူ့က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ (၁၉၇၂) 

၂၈။ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း (၂၀၁၅) 

၂၉။ စံခ  န့်စံညွှန့််းသတ့်မှတ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ (၂၀၁၄) 

၃၀။ သ ြပံနှင ့်နည့််းြညာဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း ဥြထေ (၁၉၉၄) 

၃၁။ အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အရည့်အထသွ်း ( ိုတ့်လွှတ့်မှု) လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း 

၃၂။ ထက ်းလက့်ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းဥြထေ (၂၀၁၉) 

၃၃။ ထက ်းလက့်ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း နည့််းဥြထေ (၂၀၂၁) 

ြတ့်ဝန့််းက င့် နှင ့် ြတ့်သက့်၍   ခ ိုက့်မှု အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစရန့် န ိုင့်ငံတကာဥြထေ၊ နည့််းဥြထေမ ာ်းက ိုလည့််း 

လ ိုက့်န ၍   န့််းသ မ့််းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့၏ အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်ခွ အမှတ့် (၃.၅) တငွ့် ထဖာ့်ပြ ာ်း 

ြါသည့်။ 

 တ့်ဝန့််းကျင့်စီမံခနို့့်ခ  မှု အစီအစဉ့် ဆိိုင့်ရြော ကတိက ဝတ့်မျြော်း 

ကတိကဝတ့်အမည့် ကတိကဝတ့်အြော်း ရှင့််းလင့််းပဖြော့်ခ ချက့် အခန့််း 

မူဝါေ၊ ဥြထေနှင ့် 
မူထ ာင့်မ ာ်း 

စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့် ရာတွင့် န ိုင့်ငံထတာ့်မှ 
ခ မှတ့် ာ်းထသာ ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေမ ာ်း၊    လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်း၊ 
လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း၊ အမ နို့့် ထ ကာ့်ပငာစာမ ာ်း၊ သက့်ဆ ိုင့်ရာ 
န ိုင့်ငံတကာစံခ  န့်စံညွန့််းမ ာ်း၊ သထ ာတူ စာခ  ြ့်မ ာ်းက ို 
လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့် သွာ်းြါမည့်။  

အခန့််း (၃)  

ထလ/ ထရ/ ထပမ/ 
ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု 
အရည့်အထသွ်း 
  န့််းသ မ့််းမှု 

စီမံက န့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထလ/ ထရ/ ထပမ/ ဆူညံသံ နှင ့် တိုန့်ခါမှု 
အရည့်အထသွ်းမ ာ်းက ို အဖမ  တ ိုင့််းတာ၍ NEQEG ြါ လမ့််းညွှန့်မှတ့်မ ာ်း 
အတွင့််း က ိုက့်ညီထအာင့် အဖမ   န့််းည   ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် 
ပဖစ့်ြါသည့်။   

အခန့််း (၃) 

အြင့်မ ာ်း နှင ့် ဇီဝမ   ်းစံို 
မ   ်းကွ မ ာ်း   န့််းသ မ့််း ပခင့််း 

ထေသတွင့််းရှ  ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း အထြေါ် သက့်ထရာက့်မှု 
ထလ ာ က ထစရန့်အတွက့် ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့် စီမံက န့််းမှ 
ခ မှတ့် ာ်းထသာ စည့််းကမ့််းခ က့်မ ာ်းအာ်း လ ိုက့်န သွာ်းမည ့်အပြင့် 
ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း၊ ထေသခံမ ာ်း လ ိုက့်န ထစရန့်အတွက့်လည့််း 
ကူညီထဆာင့်ရကွ့် ထြ်းသွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၅)  

စီမံက န့််းထ ကာင ့် 
ပဖစ့်ထြေါ်လာမည ့် 
သက့် ထရာက့်မှုမ ာ်း 
ထလျှာ ခ ပခင့််း 

စီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်မှုထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်သည ့် 
သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းအာ်း ထလျှာ ခ န ိုင့်မည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို EMPြါ 
လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း အတ ိုင့််း လ ိုက့်န  ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၆) 

စိုထြါင့််းဆင ့်က  
သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 
အာ်း ထလ ာ ခ ပခင့််း 

စီမံက န့််းနှင ့် အနီ်းတဝ ိုက့်ရှ  အပခာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် 
စိုထြါင့််းပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ ဆင ့်က သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းအာ်း 
ထလ ာ ခ န ိုင့်မည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို လ ိုက့်န  ထဆာင့်ရကွ့် သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၇) 

စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း စီမံခနို့့်ခွ မှု 
စီမံက န့််းမှ  ွက့်ရှ သည ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း စနစ့်တက  
စွနို့့်ြစ့်သွာ်းမည ့်အပြင့် သယံဇာတ ပြ န့််းတီ်းမှု မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် 4R 
စနစ့်က ို အသံို်းပြ သွာ်းြါမည့်။  

အခန့််း (၈) 



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား 
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လိုြ့်ငန့််းခွင့် 
ထ ်းအနတရာယ့် 
ကင့််းရှင့််းထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းအတွက့် အကာအကွယ့်နှင ့် 
ထလ က င ့်သင့် ကာ်းမှုမ ာ်းက ို အဆင ့်မှီစွာထဆာင့်ရွက့်မည ့်အပြင့် 
အထရ်းထြေါ်အထပခအထနမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာြါက ထဆာင့်ရွက့်မည ့် 
အစီအစဉ့်မ ာ်းအာ်း လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့် သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၈) 

ကကီ်းမာ်းထသာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း 
သတင့််း ထြ်းြ ိုို့ပခင့််း  

ထမျှာ့်မှန့််း၍မရန ိုင့်ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ကကီ်းမာ်းစွာ 
ပဖစ့်ထြေါ်လာြါက ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာန (ECD) သ ိုို့ 
အခ  န့်မှီ သတင့််းထြ်းြ ိုို့သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၈) 

ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း 

စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းထကာ့်မတီမှ 
ဖွ ွံ့စည့််း ာ်းသည ့် ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုထရ်း အဖွ ွံ့အထနပဖင ့် 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အခန့််းကဏ္ဍမ ာ်း အလ ိုက့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ 
ြါရာမီတာမ ာ်းနှင ့် န ှုင့််းယှဉ့်၍ ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုမှုမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ဖြီ်း (၆)လ တစ့်ကက မ့် အစီရင့်ခံစာ တင့်ပြသွာ်းြါမည့်။  

အခန့််း (၈) 

ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း 
ခ  တ့်ဆက့်ြါဝင့်ထစမှု 

စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း အစဉ့်အဖမ  ြါဝင့် 
ြတ့်သက့်ထစရန့်အတွက့် အစဉ့်အဖမ   ထတွွံ့ ထဆွ်းထနွ်းမှုမ ာ်း 
ပြ လိုြ့်သွာ်းြါမည့်။ စီမကံ န့််း၏ အထ ကာင့််းအရာမ ာ်းက ိုလည့််း 
အမ ာ်းပြည့်သူ သ ရှ န ်းလည့် ထစရန့်  ိုတ့်ပြန့်ထ ကပငာ သွာ်းြါမည့်။  

အခန့််း (၉)  

မထက နြ့်မှု 
ထပဖရှင့််းထြ်းထရ်း အစီအစဉ့် 

စီမံက န့််းအထြေါ် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းမှ မထက လည့်မှုမ ာ်း ရှ လာြါက 
စီမံက န့််းတာဝန့်ရှ သူမ ာ်းမှ ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထက ်းရွာ၊ ရြ့်ကွက့် 
တာဝန့်ခံမ ာ်းနှင ့် ြူ်းထြါင့််း၍ ထက လည့်သည့်အ   GRM လိုြ့်ငန့််းစဉ့် 
အတ ိုင့််း ထပဖရှင့််း ထြ်းသွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၉) 

ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုရန့်ြံိုထငွ 
(CSR) 

ထေသ၏ အထပခခံအထဆာက့်အဦမ ာ်းနှင ့် လူမှုစီ်းြွာ်း 
ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့် စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ဆ  ကာလတွင့် 
ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှု၏ (၂%)က ို လည့််းထကာင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်စဉ့် 
ကာလတွင့် နှစ့်စဉ့် အပမတ့်ထငွ ၏ (၂%) အာ်း သီ်းပခာ်းရန့်ြံိုထငွ 
 ာ်းရှ ၍ ထဆာင့်ရကွ့်ထြ်းသွာ်း ြါမည့်။ 

အခန့််း (၉) 

ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှု အစီအစဉ့် 
(CDP) 

ထေသ၏ လူမှုစီ်းြွာ်းဆ ိုင့်ရာဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှု အစီအစဉ့်မ ာ်း 
အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းမည ့် အပြင့် အြင့်နှင ့် 
ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းမှု မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် အတွက့် 
အသက့်ထမွ်းလိုြ့်ငန့််းနည့််းြညာ၊ စ ိုက့်ြ   ်းထမ်ွးပမျူထရ်း နည့််းြညာမ ာ်း 
မျှထဝထြ်းသွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၉) 

စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းမှု 
အစီအစဉ့် 

စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်   ခ ိုက့်မှု မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် 
ယ ိုို့ယွင့််းြ က့်စီ်း သွာ်းထသာ၊ ညစ့်ညမ့််းမှု ပဖစ့်ထြေါ်ခ  ထသာ/ 
ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ  ြတ့်ဝန့််းက င့် ဆ ိုင့်ရာ ကဏ္ဍမ ာ်း၊ အစ တ့်အြ ိုင့််း 
မ ာ်းက ို အထပခအထနနှင ့် က ိုက့်ညီသည ့် ပြ ပြင့် တည ့်မတ့်ပခင့််း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းပဖင ့် မူလအတ ိုင့််း ပြန့်ပဖစ့်ထစထရ်း ပြန့်လည့်ပဖည ့်ဆည့််း 
ထဆာင့်ရွက့် သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၁၀) 

 

အခန့််း(၄)၊စီမံကိန့််းအပ ကြောင့််း ရှင့််းလင့််းပဖြော့်ခ ချက့်နှင ့် အခခြော်းပဆြောင့်ရွက့်နိိုင့်မည ့်နည့််းလမ့််းမျြော်း 

စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်မည ့်နည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ အပခာ်းထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်မည့် နည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ စီမံက န့််း 

(လံို်းဝ) မထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းနည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို ကဏ္ဍအလ ိုက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစရန့်နှင ့် ထေသတွင့််း 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့်၊ ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့် ရည့်ရွယ့်၍ ထရ်ွးခ ယ့်ခ  ြါသည့်။   ိုက  သ ိုို့ထရ်ွးခ ယ့်ရာတွင့် 

တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့် အထနပဖင ့် ထေသခံပြည့်သူလူ ိုတ ိုို့၏ အကကံထြ်းခ က့်၊ လ ိုလာ်းထတာင ့်တခ က့် တ ိုို့က ို 



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား 
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

6 
 

လ စ့်လ ျူရှုပခင့််း မပြ    အမ ာ်းပြည့်သူတ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းြွ တ ိုို့မှ ရရှ ထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းအာ်း  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်း၍ 

ပဖည ့်ဆည့််းထဆာင့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ 

စီမံကိန့််းတည့်ပနရြောပရွ်းချယ့်ခခင့််း 

စီမံက န်ားပ ိုင်ရှင်ခဖစ်ထသော Terrain Co., Ltd နှင  ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်စည်ပင်သောယောထရား ထကော်မတီတ ိုို့သည် 

ခမ ိုားထကျားရွောအနီားရှ  ထခမလွေတထ်ခမရ ိုင်ားအမျ  ိုားအစောား ထတောင်ထစောင်ားကိုန်ားခပနိ်ု့ထနရောအောား ကောကွေယ်  န်ားသ မ်ား ောားထသော 

ထတောရ ိုင်ားတ ရ စဆောန်မျောား   န်ားသ မ်ားထစောင ်ထရှောက် ောားသည ်ထနရော၊ ထရာှးထဟောငာ်း သမ ိုငာ်းဝင် အ  မ်ားအမှတထ်နရောမျောား၊ မမ ိုွဲ့/ 

ရွောလူ ိုမျောား ထသောက်သံိုား ထရရယူထသော ထရကန်နှင ်  ည်တမံမျောား၊ အဓ ကစ ိုကပ်ျ  ိုားသီားနံှ ိုတလ်ိုပ်ထသောထနရောမျောား၊ 

သဘောဝထဘားအနတရောယ်က ို ကောကွေယ် ောားထသော ထနရောမျောား နှင  ်ထခမယော  ိုင်ရောအခငငာ်းပွေောားမှု လွေတက်င်ားထသောထနရောမျောားက ို 

ထရာွးချယ်ထ ောင်ရွက် ောားခခငာ်း ခဖစ်ပါသည်။ 

အခခြော်းပဆြောင့်ရွက့်နိိုင့်သည ့်ပနရြောမျြော်း 

စီမံက န့််းအာ်း အပခာ်းထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်သည ့် ထနရာမ ာ်း အပဖစ့် (၃) ထနရာ ထရ်ွးခ ယ့်ခ  ဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့မှာ- 

• ဗန်ား ထမောက်မမ ိုွဲ့ အထရွှဲ့ထခမောက်ဘက် 24° 24’ 31.93” N 95° 51’ 14.84” E ကွေင့််းပြနို့့် ထနရာ၊ 
• ထန င်မွဲ လံိုထကျားရွောအထန က်ဘက်ထတောင်ကိုန်ားခပနိ်ု့ 24° 25’ 55.11” N 95° 51’ 31.32” E ထနရော၊ 
• ထရွှေထညာင့်ြင့်စခန့််း၊ 24° 26’ 24.14” N 95° 48’ 53.20” E ထနရာ၊  
ယင့််းထနရာတ ိုို့သည့် စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ရန့် ထနရာအခက့်အခ ရှ ပခင့််း၊ စီမံက န့််း တ ို်းခ  ွံ့ရန့် ထနရာအခက့်အခ ရှ ပခင့််း၊ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် နီ်းကြ့်ပခင့််း၊ ထေသခံတ ိုို့၏ လယ့်ထပမယာထပမမ ာ်း အမ ာ်းအပြာ်းြါဝင့်ထနပခင့််းနှင ့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့် 

  ခ ိုက့်န ိုင့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ထရ်ွးခ ယ့်ရာတွင့် စဉ့််းစာ်းခ င ့်ခ  န့်ဖွယ့်ရာမ ာ်း မ ာ်းပြာ်းထနြါသည့်။ 

 

စီမံကိန့််းတည့် ပဆြောက့်ပရ်းနှင ့် လည့် တ့်မှုကြောလအတ က့်  တ့်ဝန့််းကျင့်ထိခိိုက့်မှု မရိှပစရန့် နည့််းလမ့််းပရွ်းချယ့်ခခင့််း 

စီမံက န်ားအောား အထကောင်အ ည်ထဖော်မည ် တာရ န့််းကိုမပဏီအထနပဖင ့် အစ မ်ား ထရောင် စီားပွေောား ထရားနှင ် 

သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင်က ို   န်ားသ မ်ားထစောင ်ထရေှာက်ခခင်ားက ို အထလား ောားထသော မဝူါေက ို အထခခခံ၍ ပတ်ဝန်ားကျင် 

ညစ်ညမ်ားမှုက ို ခဖစ်ထစမည ် လိုပင်န်ားမျောားက ို ထရေှာင်လ ွဲထ ောင်ရွက်သွေောားရန်စီမံ ောားပါသည်။ 

စီမံက န်ားမှ အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောားက ို  ွေက်ရှ ထစထသော စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက်မျောားမီားရ ှုွဲ့ခခင်ားနှင  ်အနံို့အသက်မျောား  ွေက်ရှ ထစထသော၊ 

အက် စ်နှင ် အ  ပအ်ထတောက်ခဖစ်ထစသည ် အရညမ်ျောား စွေနိ်ု့ပစ်ထသောလိုပ်ငန်ားမျောားက ို ထရေှာင်ရေှာားထ ောင်ရကွ်သွေောားမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ ခရီားသွေောားခပည်သူလူ ိုမျောားမှ စွေနိ်ု့ပစ်ထသောထရနှင ် အမ ှုက်မျောား၊ ယောဉ်သွေောားလောမှုထကကောင  ်  ူညံသံနှင ် 

အမှုန်အမ ောားမျောား အသင ်အတင ် ွေက်ရှ န ိုင်ထကကောင်ား တွေက် ၍ မမ ိုွဲ့ရွောလူထနရပ်ကွေက်မျောားနှင ် ထဝားကွေောထသောထနရောက ို 

ထရာွးချယ်၍ စနစ်တကျခဖစ်ထစမည ် ထလ ော ချထရားနည်ားလမ်ားမျောားက ို အသံိုားခပိုထ ောင်ရကွ်သွေောားမည ် ခဖစ်ပါသည်။ 

လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ထ ောင်ရွက်ခခငာ်းအ င ်တွေင် စီမံက န်ားဇိုန် အလ ိုက် စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှုစနစ်ထကောင်ားမွေန်ထစထရား၊ ထဘားအနတရောယ် 

ကင်ားရှင်ားထစထရား၊ ပတဝ်န်ားကျငအ်ရည်အထသွေား ကျ င်ားမှုမရှ ထစထရားအတွေက် တောရ န်ားကိုမပဏီ၏ စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှုလိုပ်ငန်ား၊ 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၏ စည်ပင်သောယောထရား အဖွေွဲွဲ့မ ှ စီမခံနိ်ု့ခွေွဲမှုလိုပ်ငန်ား၊  ပ်ကန် ရ ိုက်တောမျောား၏ စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှု လိုပ်ငန်ားမျောား 

စသည်ခဖင ် လိုပ်ငန်ားအမျ  ိုားအစောား နှင ် ပမောဏထပေါ်မူတည်၍ တောဝန်ခွေွဲခခောား ထ ောင်ရကွ်သွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။   

စီမံက န့််းအာ်း ဇိုန့် (၄) ဇိုန့် ခွ ပခာ်း ာ်းဖြ်ီး တည့််းခ ိုထဆာင့်မ ာ်း၊ ဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်း၊ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် ရြ့်န ်းစခန့််းမ ာ်း၊ 

ဟ ိုတယ့် နှင ့် ြန့််းခခံ/ ြ   ်းဥယ ာဉ့်က ို ဇိုန့်အလ ိုက့်  ည ့်သွင့််း တည့်ထဆာက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း 

တည့်ထဆာက့်ရာတွင့် အထဆာက့်အဦမ ာ်းက ို သံကူကနွ့်ကရစ့် (Reinforced Concrete)၊ သံဖရ န့် (Steel Structure)နှင ့် 

ကွန့်ကရစ့်အိုတ့်မ ာ်းက ိုသံို်းစွ ၍အဓ က ာ်းတည့်ထဆာက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်း ကာလအတွင့််း 

ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း ယာယီ တည့််းခ ိုန ိုင့်ရန့်အတွက့် သစ့်၊ ဝါ်း အထပခခံ တည့်ထဆာက့် ာ်းထသာ ယာယီတည့််းခ ိုထဆာင့်မ ာ်း 

တည့်ထဆာက့် ာ်းဖြ်ီး ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့်   ိုတည့််းခ ိုထဆာင့်မ ာ်းအာ်း ဖ က့်သ မ့််းပခင့််း မပြ    ဆက့်လက့် 

အသံို်းပြ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထန က့်ြ ိုင့််းတငွ့် ြ က့်စီ်းယ ိုယွင့််းလာြါက ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုနည့််းထစမည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့် 

ပြန့်လည့်တည့်ထဆာက့် သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။  



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား 
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တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် လ ိုအြ့်မည ့် သ နှင ့် ထက ာက့်တ ိုို့က ို မ ဇာထခ ာင့််း (24° 22’ 

24.59” N၊ 95° 56’ 09.59” E) နှင ့် ထက ာက့်မ ထတာင့် (24° 19’ 28.26” N 96° 00’ 32.15” E) တ ိုို့မှ တဆင ့်ဝယ့်၍ 

သယ့်ယူတည့်ထဆာက့် သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   

 စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်စဉ့်နှင ့် လည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် ထရလ ိုအြ့်ခ က့်က ို ပဖည ့်ဆည့််းန ိုင့်ရန့် အဝီစ တငွ့််း (၂)တွင့််းမ ှ(၄) 

တွင့််း   တူ်းထဖာ့်သံို်းစွ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ခမ ို်းထခ ာင့််းနှင ့် ခမ ို်းဆည့်တ ိုို့မှ ထပမထြေါ်ထရက ို မ ို်းရာသီတငွ့် 

ရယူသံို်းစွ န ိုင့်ထသာ့်လည့််း ထဆာင့််းရာသီနှင ့် ထနွရာသီတ ိုို့တွင့် သီ်းနံှမ ာ်းစ ိုက့်ြ   ်းရန့် လ ိုအြ့်ထသာထ ကာင ့် စီမံက န့််းမှ 

ရယူသံို်းစွ န ိုင့်ရန့် အခက့်အခ မ ာ်းရှ ထနြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် စီမံက န့််းအတွင့််းတွင့် Reduce- Reuse- Recycle က ို အသံို်းပြ ၍ 

ထရအရင့််းအပမစ့်က ို   န့််းသ မ့််းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 စီမံက န့််းအတွင့််း လျှြ့်စစ့်မီ်းရရှ ထစရန့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ရှ  (၃၃/၁၁) အမ့်ဗွီထအ ဓာတ့်အာ်းခွ ရံိုမှ သွယ့်တန့််း ာ်းထသာ 

၂၀၀ ထကဗွီထအ  ရန့်စထဖာ့်မာ (၂) လံို်း တြ့်ဆင့်အသံို်းပြ သွာ်းြါမည့်။ စီမံက န့််းအတွင့််း လျှြ့်စစ့်မီ်းရရှ မှု ထလ ာ နည့််းပခင့််း၊ 

ပြတ့်ထတာက့်ပခင့််းမ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် အတွက့် (၂၀၀) ထကဗွီထအ ေီဇယ့် မီ်းစက့်တစ့်လံို်း အရံ ာ်းရှ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ထန င့်အန ဂတ့်တွင့်လည့််း လျှြ့်စစ့်မီ်းနှင ့် စက့်သံို်းဆီ သံို်းစွ မှု ထလ ာ က ထစရန့် ထနထရာင့်ပခည့်စွမ့််းအင့်သံို်း 

လျှြ့်စစ့်ဓာတ့်အာ်းထြ်းစနစ့် အသံို်းပြ န ိုင့်ရန့် စီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။  

 စီမံက န့််းအတွင့််း စက့်ယနတရာ်းမ ာ်းနှင ့် သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဉ့်မ ာ်းအသံို်းပြ ရန့်အတွက့် ဓာတ့်ဆ၊ီ ေီဇယ့်ဆီ 

အစရှ သည့်တ ိုို့က ို ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ရှ  စက့်သံို်းဆီအထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်းမှ ဝယ့်ယူသံို်းစွ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စက့်သံို်းဆီ 

လ ိုအြ့်ခ က့် (ခနို့့်မှန့််း) က ို စာြ ိုေ့်ခွ အမှတ့်(၄.၄.၂.၃) တငွ့် အထသ်းစ တ့်ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။  

 တာရ န့််းကိုမပဏီအထနပဖင ့် စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်သည ့်အခ  န့်တငွ့် သာမန့်ဓထလ  ံို်းစံမ ာ်းအတ ိုင့််း 

သမာရ ို်းက နည့််းလမ့််းမ ာ်းနှင ့် လည့်ြတ့်ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းမည့်မဟိုတ့်   ကိုမပဏီဝန့် မ့််းမ ာ်း၊ အပခာ်းဆက့်စြ့် 

ဝန့် မ့််းမ ာ်း၊ ထေသခံလိုြ့်သာ်းပြည့်သူမ ာ်းအာ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းမှုဆ ိုင့်ရာ အထလ အက င ့် ထကာင့််းမ ာ်း၊ 

ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းမှုဆ ိုင့်ရာ အသ ြညာမ ာ်း၊ ထကာင့််းမွန့်ထသာ လိုြ့်ငန့််းခငွ့်ဆ ိုင့်ရာ နည့််းစနစ့်မ ာ်းက ို အသ ြညာ 

ထြ်းပခင့််း၊ သင့် ကာ်းထလ က င ့်ထြ်းပခင့််း၊ ကွြ့်က ကက်ီး ကြ့်ပခင့််းမ ာ်းပဖင ့်   န့််းသ မ့််းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စီမံကိန့််းလံို်းဝမပဆြောင့်ရွက့်ခခင့််း နည့််းလမ့််း 

 ဇလံိုထတာင့် ိုရာ်းနှင ့် ဗန့််းထမာက့်ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းအတွက့် အထပခခံအထဆာက့်အဦစီမံက န့််း ပဖစ့်သည ့် 

ခမ ို်းစီမံက န့််းက ို ထဆာင့်ရကွ့်ြါက ထေသတွင့််းစီ်းြွာ်းထရ်း၊ ခရ်ီးသွာ်းလိုြ့်ငန့််း နှင ့် အလိုြ့်အက ိုင့် အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း၏ 

တ ို်းတက့်မှုအထြေါ်သ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့်အက   ်းသက့်ထရာက့်မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်း နှင ့် စ ိုက့်ြ   ်းထမွ်းပမျူထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

အထြေါ်သ ိုို့ သွယ့်ဝ ိုက့်၍ အက   ်းသက့်ထရာက့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း လံို်းဝမထဆာင့်ရွက့်ြါက ထဖာ့်ပြြါ 

အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်းအပြင့် န ိုင့်ငံထတာ့်မှ ရရှ န ိုင့်မည ့် အခွန့်အခမ ာ်း၊ ထေသတွင့််းရှ   က့်စံိုစီ်းြွာ်းထရ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်န ိုင့်မှု 

အခွင ့်အထရ်းမ ာ်း ဆံို်းရံှု်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် စီမံက န့််းမှ ရရှ မည ့် ၂% CSR ရန့်ြံိုထငွနှင ့် ဇလံိုထတာင့် 

အတက့်အဆင့််းကာ်းလမ့််း အဆင ့်ပမ င ့်တင့်ထရ်းစီမံက န့််းအတွက့် တာရ န့််းကိုမပဏီမှ ပဖစ့်ထပမာက့်န ိုင့်စွမ့််း ထလ လာပခင့််း 

အစရှ သည့်တ ိုို့က ို ဆံို်းရံှု်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ပနောက့်ဆံို်းအတည့်ခ ျုပရွ်းချယ့်မည ့်နည့််းလမ့််းနှင ့် ပရွ်းချယ့်ရသည ့် အပ ကြောင့််းအရင့််း 

 Terrain Co., Ltd သည့် စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ လမ့််းညွှန့်မှုပဖင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် 

စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းထကာ့်မတီ၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်း ထကာ့်မတီတ ိုို့နှင ့် ထဆွ်းထနွ်းကာ စီမံက န့််းအာ်း ခမ ို်းထက ်းရွာ 

အထန က့် က့်ရှ  (၃၁.၅၃)ဧက က ယ့်ဝန့််းထသာ ထတာင့်ကိုန့််းပြနို့့်ထနရာ (24° 25’ 42.00” N 95° 50’ 28.57” E) က ို 

ထရ်ွးခ ယ့်ခ  ြါသည့်။ ယင့််းထနရာသည့် အပခာ်းထနရာမ ာ်းနှင ့် န ှုင့််းယှဉ့် ကည ့်ြါက သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်   ခ ိုက့်မှု 

အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ပခင့််း၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် (၃) မ ိုင့်ခနို့့်ကွာထဝ်းပခင့််း၊ လမ့််းြန့််းဆက့်သွယ့်မှုနှင ့် အထပခခံအထဆာက့်အဦမ ာ်း 

အ  ိုက့်အထလ ာက့်တည့်ရှ ဖြ်ီးပဖစ့်ပခင့််း၊ ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်နှင ့် ထဝ်းကွာပခင့််း၊ ခမ ို်းထခ ာင့််းနှင ့်လည့််း ထဝ်းကွာပခင့််း၊ 

ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းနှင ့် နီ်းကြ့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှု ထပဖရှင့််းရန့်လွယ့်ကူပခင့််း၊ စီမံက န့််းထပမဧရ ယာ 

က ယ့်ပြနို့့်မှုရှ ပခင့််း အစရှ သည့်တ ိုို့ထ ကာင ့်   ိုထပမထနရာအာ်း ထရ်ွးခ ယ့်ခ  ြါသည့်။ 

  



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား 
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စီမံကိန့််း၏ အကကိျုတည့်ပဆြောက့်ပရ်း၊ တည့်ပဆြောက့်ပရ်းအဆင ့်နှင ့် လို ့်ငန့််းအဆင ့်မျြော်းအပ ေါ် ရှင့််းလင့််း ပဖြော့်ခ ချက့် 

 တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်မ ှ ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းအာ်း ဇိုန့် (၄) ဇိုန့် ခွ ပခာ်းသတ့်မှတ့်၍ တည့်ထဆာက့် 

သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

 ဇိုန့် (A) သည့် (၇.၉၁) ဧကခနို့့် က ယ့်ဝန့််းဖြီ်း ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း အဆင့်ထပြထစရန့် အတွက့် Express ယာဉ့်ကကီ်း 

ရြ့်န ်းရန့်ထနရာ၊ အမ ာ်းပြည့်သူသံို်း သနို့့်စင့်ခန့််း နှင ့် ထရခ   ်းခန့််း၊ ယာယီတည့််းခ ိုထဆာင့်၊ စက့်သံို်းဆီအ ထရာင့််းဆ ိုင့်နှင ့် 

ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်ပြ ပြင့်ရံို အစရှ သည့်တ ိုို့  ည ့်သွင့််းတည့်ထဆာက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ဇိုန့် (B) တွင့် 

ဇလံိုထတာင့်တက့်ကာ်းဂ တ့်၊ ထ ်းဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်း၊ ညထ ်းတန့််း၊ ရ ကင့််းစခန့််း၊ ထဆ်းခန့််း အစရှ သည ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်း 

ြါဝင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ဇိုန့် (C) သည့် (၁၀.၂၃) ဧကခနို့့် က ယ့်ဝန့််းဖြီ်း ဟ ိုတယ့်နှင ့် ဆက့်စြ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု အထဆာက့်အဦမ ာ်း၊ 

စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်နှင ့် ကာ်းယာဉ့်ရြ့်န ်းရန့်ထနရာတ ိုို့က ို တည့်ထဆာက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ဇိုန့် (D) တွေင ် အမျောားခပည်သူ 

အပန်ားထခဖန ိုင်ထသော ပန်ားခခံ၊ ကစောားကွေင်ား နှင ် ပျ  ိုားဥယျောဉ်မျောား ပါဝင်ပါမည်။ တည့်ထဆာက့်မည ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်း၏ 

အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်ခွ အမှတ့် (၄.၄) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတဝ်န်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား (ESIA) 
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အခန့််း(၅) သဘြောဝ တ့်ဝန့််းကျင့်နှင ့် လူမှု တ့်ဝန့််းကျင့်တိိုို့ကိို ရှင့််းလင့််းပဖြော့်ခ ချက့် 

စဉ့် အပ ကြောင့််းအရြော အကျဉ့််းချျု ့်ပဖြော့်ခ ချက့် 

၁။ ရူ ဆိိုင့်ရြောဝန့််းကျင့် 

ြ ဝီအထပခအထန ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် ထပမာက့်လတတတီွေ့် ၂၄ ေီဂရီ ၁၀ မ နစ့်၊၂၄ ေီဂရ ီ၅၉ မ နစ့်အ ကာ်း   အထရွှံ့ထလာင့်ဂ တီေွ့် ၉၅ ေီဂရီ ၁၇ မ နစ့်၊ ၉၆ 

ေီဂရီ ၁၂ မ နစ့် အ ကာ်းတွင့် တည့်ရှ ြါသည့်။ အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ဝန့််းသ ိုဖမ  ွံ့နယ့်၊ ြင့်လည့် ူ်း ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထဖာင့််းပြင့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ 

ဟိုမမလင့််းဖမ  ွံ့နယ့်၊ မ ို်းည င့််းဖမ  ွံ့နယ့်တ ိုို့နှင ့် နယ့်န မ တ့်ပခင့််း  စြ့်ထနြါသည့်။ 

ထပမမ က့်နှ သွင့်ပြင့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် ြင့်လယ့်ပြင့်မ က့်နှ ပြင့်အပမင ့်  (၅၀၀) ထြမ ှ (၇၀၀) ထြ တွင့််းတည့်ရှ ဖြီ်း ထတာင့်ကိုန့််းထတာင့်တန့််း ူ ြ့်၍ 

ထပမပြနို့့်လွင့်ပြင့် နည့််းြါ်းသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့အနီ်းတဝ ိုက့် ၅မ ိုင့်ြတ့်လည့်ခနို့့်သာ ထပမပြနို့့်လွင့်ပြင့်ရှ ဖြီ်း 

စ ိုက့်ြ   ်းသီ်းနံှပဖစ့် ွန့််းထအာင့်ပမင့်ထသာ ထပမပြနို့့်လွင့်ပြင့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် ထပမာက့်ဖက့်၌ အပမင ့်ထြ (၃၀၉၀) ထြပမင ့်ထသာ 

ဇလံိုထတာင့်၊ (၃၁၀၈) ထြပမင ့်ထသာ ထယာက့်ခ   ထတာင့်၊ (၂၃၁၀) ထြ ပမင့် ထသာ ဆာ ထတာင့်၊ အထန က့်ဖက့်တွင့် (၂၉၅၅) ထြပမင ့်ထသာ 

ထမာက့်ခ   ထတာင့် တ ိုို့တည့်ရှ ြါသည့်။  

ထပမဆီလွှာ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့အနီ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်ထတာင့်ကိုန့််းထတာင့်တန့််းမ ာ်းမ ှ စီ်းဆင့််းြ ိုို့ခ မှုမ ာ်းထ ကာင ့် ဗန့််းထမာက့်ထေသသည့် အထပခခ ံ ထပမဆီလွှာ 

ထကာင့််းမွန့်ဖြီ်း စီမံက န့််း၏ အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် လယ့်၊ ယာထပမမ ာ်းသည့် စြါ်း၊ ကက၊ံ နှမ့််းနှင ့် ြ မ   ်းစံို၊ ရာသီသီ်းနံှမ ာ်း 

စ ိုက့်ြ   ်းထအာင့်ပမင့်ပဖစ့် ွန့််းလ က့် ရှ ြါသည့်။ 

ဇလထဗေအထပခအထန ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် ပမစ့်ထခ ာင့််း (၁၄) ခို ခနို့့်ရှ ဖြီ်း  ထ ွ်းထတာင့်ထခ ာင့််းနှင ့် ခမ ို်းထခ ာင့််းသည့် ထလ်းသီထက ်းရွာအနီ်းထြါင့််းဆံို၍ 

အထန က့်မှ အထရွှံ့သ ိုို့စီ်းဆင့််းကာ ထပမာက့် က့်မှ ပမစ့်ဖ ာ်းခံစီ်းဆင့််းလာထသာ မ ဇာထခ ာင့််းအတွင့််းသ ိုို့ စီ်းဝင့်ြါသည့်။ မ ဇာထခ ာင့််းသည့် 

ကခ င့်ပြည့်နယ့်၊ မ ို်းည င့််းဖမ  ွံ့နယ့်မှ ထခ ာင့််းဖ ာ်းခံ စီ်းဆင့််း၍ ဗန့််းထမာက့်၊ အင့််းထတာ့်၊  ီ်းခ   င ့်ဖမ  ွံ့နယ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််းစီ်းဆင့််းဖြ်ီး 

ဧရာဝတီပမစ့်အတွင့််းသ ိုို့စီ်းဝင့်ထသာ အဓ ကထရဆင့််းထခ ာင့််းတစ့်ခို ပဖစ့်ြါသည့်။ မ ဇာထခ ာင့််း ထရထဝထရလ တစ့်ထလ ာက့်တငွ့် 

ထရွှေသတတ  ွက့်ရှ သပဖင ့် ကိုမပဏီမ ာ်း ထေသခံလက့်လိုြ့်လက့်စာ်းမ ာ်း၏ ထရွှေတူ်းထဖာ့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် တ ိုက့်စာ်းအနည့်က မှု 

ပမင ့်မာ်းလ က့်ရှ ြါသည့်။ ထခ ာင့််းမ ာ်း၏ အနက့်ထြမှာြ မ့််းမျှ (၆)ထြမ ှ(၁၂)ထြ   ထနရာအလ ိုက့် ရှ ထနထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

မ ို်းထလဝသ၊ အြူခ  န့်နှင ့် မ ို်းထရခ  န့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် အြူြ ိုင့််းဇိုန့်ရာသီဥတိုရှ ဖြီ်း တစ့်နှစ့်ြတ့်လံို်းမ ို်းထရခ  န့်လက့်မ (၇၀.၅၉) လက့်မရှ ြါသည့်။ အြူခ  န့်အထနပဖင ့် 

အပမင ့်ဆံို်းအြူခ  န့် (၃၉°C) နှင့် အန မ့် ဆံို်းအြူခ  န့်မှာ (၆°C) ပဖစ့်ြါသည့်။ ထလတ ိုက့်နှုန့််းမှာ ၄ kmph မ ှ၆ kmph   ရှ ြါသည့်။ 

သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း သ သာ င့်ရှာ်းထသာ ထ ်းအနတရာယ့်အပဖစ့် တစ့်ခါတစ့်ရံ ထလပြင့််းမိုန့်တ ိုင့််း က ထရာက့်ပခင့််း၊ ထေသတွင့််း မ ို်းရွာသွန့််းမှုမ ာ်းပြာ်းြါက 

ထရကကီ်းပခင့််းတ ိုို့ ခံစာ်းရထလ ရှ ြါသည့်။ မ ို်းရာသီတငွ့် မ ို်းသည့််း န့်စွာရာသွန့််းသည ့်အခ  န့် ထ ွ်းထတာင့်ထခ ာင့််းနှင ့် ခမ ို်းထခ ာင့််းတ ိုို့ 

ထတာင့်က ထရစီ်းဆင့််းမှုထ ကာင ့် ထလ်းသီရွာအနီ်း ထပမန မ ့်ထပမပြနို့့်မ ာ်းတွင့် ထရကကီ်းထရလျှံမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်တတ့်ြါသည့်။ ငလ င့်လှုြ့်ပခင့််း၊ 

ထပမဖြ  ပခင့််း၊ ထတာမ်ီးထလာင့်ကျွမ့််းပခင့််း ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း ကက်ီးမာ်းစွာပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း မရှ ထသ်းြါ။ 



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတဝ်န်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား (ESIA) 
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၂။  တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော  ဏြောမအပခခအပန 

ထလ ိုအရည့်အထသွ်း ထေသတွင့််း သ ာဝထတာထတာင့်မ ာ်း ရှ ဖြီ်း လူထနက  ြါ်းထသာထေသပဖစ့်ပခင့််းထ ကာင ့် သာမန့်အာ်းပဖင ့် AQI အရည့်အထသွ်း 

ပမင ့်မာ်းထကာင့််းမွန့်ရမည ့် ထေသပဖစ့်ြါသည့်။ သ ိုို့ရာတငွ့် ကွင့််းဆင့််းထလ လာထသာ ထနွရာသီကာလအတွင့််း ထတာမီ်းထလာင့်ကျွမ့််းပခင့််း၊ 

ယာဉ့်သွာ်းလာမှု မ ာ်းပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ထလ ိုညစ့်ညမ့််းမှုရှ ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ကွင့််းဆင့််းအဖွ ွံ့အထနပဖင ့် Oceanus AQM-9 စက့်က ို 

၈န ရီတစ့်ကက မ့်နှုန့််းပဖင ့် (၆) ထနရာတွင့် NO2, SO2, CO, O3, PM2.5, PM10, TSP တ ိုို့တ ိုင့််းတာခ  ြါသည့်။ NAAQS ြါ လမ့််းညွှန့်မှတ့်မ ာ်းနှင ့် 

န ှုင့််းယှဉ့်ခ  ရာ SO2, PM10, PM2.5 တ ိုို့သည့် သတ့်မှတ့်စံနှုန့််းမ ာ်း က့် ြ ိုမ ိုပမင ့်မာ်းထနထ ကာင့််းထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်း စီမံက န့််းဧရ ယာအနီ်း ထနရာ (၄) ထနရာသတ့်မှတ့်၍ ထပမထြေါ်ထရနမူန  ထကာက့်ခံခ  ဖြ်ီး ရန့်ကိုန့်ဖမ  ွံ့ရှ  ISO Tech Lab တွင့် 

ဓာတ့်ခွ စစ့်ထဆ်းခ  ြါသည့်။ NEQEG ြါ သတ့်မှတ့်စံနှုန့််းမ ာ်းနှင ့် န ှုင့််းယှဉ့်ခ  ရာ SWQ-3 တစ့်ြွ  င ့်တည့််း၌ Total Suspended Solid 

မ ာ်းပြာ်းထနဖြီ်း အပခာ်း ထနရာမ ာ်းတွင့် သတ့်မှတ့်စံနှုန့််းမ ာ်း အတွင့််း၌သာ ရှ ထနြါသည့်။ 

ထပမထအာက့်ထရ အရည့်အထသွ်း စီမံက န့််းအတွင့််း (၂)ထနရာ၊ စီမံက န့််းပြင့်ြ ခမ ို်းထက ်းရာွအတွင့််း၌ (၁) ထနရာသတ့်မှတ့်၍ ထပမထအာက့်ထရနမူန ထကာက့်ခံခ  ဖြီ်း ISO Tech 

Lab တွင့် စစ့်ထဆ်းခ  ြါသည့်။ NEQEG, WHO Drinking Water Guidelines, Global Overview Guideline တ ိုို့ြါ ရည့်ညွှန့််းခ က့်မ ာ်းနှင ့် 

န ှုင့််းယှဉ့်ခ  ဖြီ်း သတ့်မှတ့်စံနှုန့််းမ ာ်း အတွင့််း၌သာရှ ထနြါသည့်။ 

ထပမဆီလွှာအရည့်အထသွ်း စီမံက န့််းဧရ ယာမှ စွနို့့် ိုတ့်မှုမ ာ်းသက့်ထရာက့်န ိုင့်သည ့် ထပမထနရာ (၃) ထနရာထရ်ွးခ ယ့်သတ့်မှတ့်၍ ထပမနမူန  ထကာက့်ယူခ  ဖြီ်း 

မနတထလ်းဖမ  ွံ့ရှ  ထပမအသံို်းခ သိုထတသနဦ်းစီ်းဌာန၊ ဓာတ့်ခွ ခန့််း၌ စစ့်ထဆ်းခ  ြါသည့်။ ထပမအရည့်အထသွ်းသတ့်မှတ့်စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်းနှင ့် 

န ှုင့််းယှဉ့်ထသာအခါ သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်း က့် ထလ ာ နည့််းထနသပဖင ့် ထပမဆီလွှာ ညစ့်ညမ့််းထနပခင့််းမရှ ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ  

ရြါသည့်။ 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှုမ ာ်း စီမံက န့််း ဧရ ယာအတွင့််း (၂) ထနရာ၊ ခမ ို်းရွာ မူလတန့််းထက ာင့််းထရွှံ့တငွ့် (၁) ထနရာ၊ စိုစိုထြါင့််း (၃) ထနရာထရ်ွးခ ယ့်၍ ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု 

တ ိုင့််းတာခ  ဖြီ်း NEQEG ြါ စံခ  န့်စံနှုန့််းမ ာ်းနှင ့် န ှုင့််းယှဉ့်ခ  ြါသည့်။ မူလတန့််း ထက ာင့််းထရွှံ့ (NQ3) တွင့် ယာဉ့်အသွာ်းအလာ မ ာ်းပြာ်းြါက 

စံခ  န့်စံနှုန့််း က့် အနည့််းငယ့်  ထက ာ့်လွန့်ထနထ ကာင့််းထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

၃။ ဇီဝဆိိုင့်ရြော တ့်ဝန့််းကျင့် 

အြင့်မ ာ်း ထတာင့်တန့််းပမင ့်ထြေါ်တွင့် အဖမ စ မ့််းထတာ၊ အလယ့်ြ ိုင့််းတွင့် ရွက့်ပြတ့်ထရာထနှ ထတာစ ို၊ ထပမန မ ့်ြ ိုင့််းတွင့် 

ရွက့်ပြတ့်ထရာထနှ ထတာထပခာက့်နှင့်  အင့်တ ိုင့််းထတာတ ိုို့ ထြါက့်ထရာက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ သ ာဝထြါက့်ြင့်မ ာ်းအထနပဖင ့် ကျွန့််း၊ တမလန့််း၊ 

ကညင့်၊ အင့် ကင့််း၊ ထ ာက့်ကကံ ၊ တယ့်၊ ထတာသရက့်၊ မအူ၊ စကာ်းဝါ၊ အင့်၊ သစ့်အယ့်၊ သေီ၊ ဖန့်ခါ်း၊ သစ့်ဆ မ ့်၊ ထလာက့်ယာ်း၊ သစ့်ကတ ို်း 

အစရှ သည ့် သစ့်အမ   ်းအစာ်းမ ာ်း ထြါက့်ထရာက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ထတာင့်ကက မ့်၊ ယမ ာကက မ့်နှင ့်  ကက့်ဥကက မ့် အစရှ သည ့် ကက မ့်မ   ်းမ ာ်း၊ 

တင့််းဝါ်း၊ ဝါ်းပဖျူ၊ ဝါ်း  ို်းမ က့်ဆံက ယ့်၊ သ ိုက့်ဝါ်း၊ တြင့်တ ိုင့်ဝါ်း အစရှ သည ့် ဝါ်းမ   ်းမ ာ်း၊ ထဆ်း က့်ဝင့်နှင ့် ဟင့််းခတ့်အထမွ်းအကက  င့်အပဖစ့် 

အသံို်းပြ သည ့် နွယ့်ခ   ၊ သစ့် ကမ့််းြ ို်း၊ ကရထဝ်း၊ ငို၊ ခထြါင့််းြင့်နှင ့် ပခထသသ န ိုို့ရည့်ြင့်တ ိုို့အပြင့် သစ့်ခွမ   ်းစံို တ ိုို့ ထြါက့်ထရာက့်ြါသည့်။ 
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ဇီဝမ   ်းစံို/မ   ်းကွ မ ာ်း ထပခာက့်ထသွွံ့ထသာရာသီကာလအတွင့််း စီမံက န့််း ဧရ ယာ (၁) ကီလ ိုမီတာ ြတ့်လည့်က ိုလည့််းထကာင့််း၊ စီမံက န့််းဧရ ယာမ ှ

ဇလံိုထတာင့်အတက့်လမ့််း ၁၄ မ ိုင့် တစ့်ထလ ာက့် ထလ လာခ  ြါသည့်။ ၂၀၁၉ခိုနှစ့်အတွင့််း ဇလံိုထတာင့် အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်အတွက့် 

Smithsonian Biodiversity Conservation Institute (SCBI) နှင ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့်  န့််းသ မ့််းထရ်း မ တ့်ထဆွမ ာ်း (FOW) တ ိုို့မ ှ

ပြ စို ာ်းထသာ ကွင့််းဆင့််းစာတမ့််း က ို Secondary Data အထနပဖင ့် ရည့်ညွန့််းက ို်းကာ်း အသံို်းပြ  ာ်းြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် 

န ိုို့တ ိုက့်သတတဝါ (၂၄) မ   ်း၊ ငှက့်မ   ်းစ တ့် (၁၈၅) မ   ်း၊ ဖာ်းမ   ်းစ တ့် (၁၇) မ   ်း၊ တွာ်းသွာ်းသတတဝါ (၂၆)မ   ်း၊ ထ မွ (၁၅)မ   ်းတ ိုို့က ို 

မှတ့်တမ့််းတင့်န ိုင့်ခ  ဖြ်ီး IUCN Red List နှင ့် န ှုင့််းယှဉ့်စစ့်ထဆ်းခ  ြါသည့်။ စီမံက န့််းအနီ်းရှ  ခမ ို်းထခ ာင့််းအတွင့််းမှ ထရထနသတတဝါမ ာ်းသည့် 

ထရွှေတူ်းထဖာ့်မှုမ ာ်း ထ ကာင ့် ထရ ိုညစ့်ညမ့််းကာ ထတွွံ့ရှ ရမှုနည့််းြါ်းြါသည့်။  

၄။ လူမှုဆိိုင့်ရြော တ့်ဝန့််းကျင့် 

လူဦ်းထရ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် ၂၀၁၉ ခိုနှစ့်တငွ့် ၁၀၅၉၄၉ ဦ်းထန  ိုင့်ဖြီ်း ဖမ  ွံ့ထနလူဦ်းထရ ၆၂၄၀ဦ်း၊ ထက ်းလက့်ထနလူဦ်းထရ ၉၉၇၀၉ ဦ်း 

ပဖစ့်ြါသည့်။ က ာ်း/မအခ   ်းအထနပဖင ့် ၁:၁.၀၄ ပဖစ့်ြါသည့်။  

လူမ   ်းစိုမ ာ်း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် ရှမ့််းလူမ   ်းအမ ာ်းစိုထန  ိုင့် ကဖြီ်း လူဦ်းထရ၏ ၆၉.၅ ရာခ ိုင့်နှုန့််း ရှ ြါသည့်။ ကတူ်းလူမ   ်း၊ ကနန့််းလူမ   ်းတ ိုို့သည့် 

ေိုတ ယအမ ာ်းဆံို်းပဖစ့်ဖြီ်း ၂၇.၇ ရာခ ိုင့်နှုန့််းခနို့့်ထန  ိုင့် က ြါသည့်။  

 ာသာက ို်းကွယ့်ယံို ကည့်မှု ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ ၉၉ ရာခ ိုင့်နှုန့််းသည့် ဗိုေဓ ာသာက ို က ို်းကွယ့် ကဖြ်ီး ခရစ့်ယာန့် ာသာနှင ့် အစစလာမ့် ာသာ က ို်းကွယ့်သူ 

အနည့််းငယ့်သာ ရှ ြါသည့်။ 

ထေသတွင့််း စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် 

အသက့်ထမွ်းဝမ့််းထ ကာင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

ထေသခံပြည့်သူအမ ာ်းစိုသည့် လယ့်ယာစ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း အထပခခံ၍ တစ့်ြ ိုင့်တစ့်န ိုင့်ထမွ်းပမ ထရ်း  ပြ လိုြ့် ကသူမ ာ်း ပဖစ့် ကြါသည့်။ 

ထေသတွင့််းရှ  ထခ ာင့််းမ ာ်းတငွ့် ဟင့််းလင့််းဖွင ့်ထရွှေတူ်းထဖာ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ လွန့်ခ  ထသာ (၂၀) နှစ့် ခနို့့်မှ စတင့်၍ ထဆာင့်ရွက့်လာထ ကာင့််း 

သ ရှ ရြါသည့်။ အခ   ွံ့မှာ ဇလံိုထတာင့်အနီ်းရှ  သစ့်ထတာမ ာ်းမှ သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််းမ ာ်း ပဖစ့်သည ့် သစ့်၊ ဝါ်း၊  င့််း၊ မီ်းထသွ်း ိုတ့်ယူပခင့််း၊ 

အပခာ်းသစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််း၊  ယထဆ်း၊ သစ့်ခွ၊ သစ့်မင့််း၊ ထဆ်းပမစ့်တ ိုို့က ို ရှာထဖွထရာင့််းခ ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ သစ့် ွင့််းခွက့်၊ ဝါ်းခွက့် 

ထရာင့််းခ ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့် ကြါသည့်။  

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း၊ 

လမ့််းြန့််းဆက့်သွယ့်ထရ်းနှင ့် 

ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်း အထပခအထန 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် အင့််းထတာ့်- ဗန့််းထမာက့်- မန့်စီ လမ့််းထြေါ်တွင့် တည့်ရှ ဖြီ်း ထရွှေ  ိုဖမ  ွံ့မှ ၁၇၆မ ိုင့်၊ ပမစ့်ကကီ်းန ်းဖမ  ွံ့ မှ ၁၇၃မ ိုင့်၊ 

ကသာဖမ  ွံ့မ ှ ၄၅မ ိုင့်ခနို့့် ကွာထဝ်းြါသည့်။ ထလထ ကာင့််းပဖင ့် ပမစ့်ကကီ်းန ်းဖမ  ွံ့မှတစ့်ဆင ့် လာထရာက့်န ိုင့်ဖြီ်း ထရထ ကာင့််းပဖင ့် ကသာဖမ  ွံ့မှ 

တစ့်ဆင ့်လာထရာက့်န ိုင့်ြါသည့်။ ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််းအထနပဖင ့် အထဝ်းထပြ်းလမ့််း တစ့်ထလျှာက့်သည့် နှစ့်လမ့််းထမာင့််းပဖစ့်ဖြီ်း 

ထကာင့််းမွန့်စွာထမာင့််းနှင့်န ိုင့်ြါသည့်။ လမ့််းညွှန့်ဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်းမှာလည့််း အ  ိုက့်အထလ ာက့် ရှ ြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်လ က့်ရှ ထသည ယာဉ့်လ ိုင့််း (၄) လ ိုင့််း၊ ကိုန့်ြစစည့််းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဉ့်လ ိုင့််း (၄) လ ိုင့််းရှ ဖြီ်း ထန င့်တငွ့် 

တ ို်းခ  ွံ့ထပြ်းဆွ သွာ်းရန့် လ ာ ာ်းဖြ်ီး ပဖစ့်ြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်ရှ လမ့််းမ ာ်းမှာ နံနက့်ခင့််းြ ိုင့််းတွင့် ထ ်းဝယ့်လာသူမ ာ်း၊ 

အထဝ်းထပြ်းယာဉ့်ငယ့်မ ာ်းပဖင ့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း ကြ့်တည့််းတတ့်ထသာ့်လည့််း အပခာ်းအခ  န့်မ ာ်းတငွ့် အနီ်းရှ  စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမ ှ
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လိုြ့်ငန့််းသံို်း ယာဉ့်မ ာ်း၊ ခရီ်းသွာ်းယာဉ့်မ ာ်းသာ သွာ်းလာမှုမ ာ်းြါသည့်။ ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် မီ်းြွ  င ့်စနစ့်မ ာ်း၊ ယာဉ့်ရြ့်န ်းရန့် ထနရာမ ာ်း၊ 

လူသွာ်းစကကြံမ ာ်း မရှ ထသ်းထ ကာင့််းထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

ထရအရင့််းအပမစ့်နှင ့် အသံို်းပြ မှုမ ာ်း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် ထက ်းရွာမ ာ်းတွင့် ထနအ မ့်သံို်းအပဖစ့် အဝီစ တငွ့််း၊ လက့်ယက့်ထမာ့်တာတွင့််းမ ာ်း တ်ူးထဖာ့်၍ ထသာက့်သံို်းထရက ို 

ရယူ ကြါသည့်။ ထပမထအာက့်ထရအကွာအဝ်းမာှ ထြ (၂၀၀) မ ှ ထြ (၃၀၀) အတငွ့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းအတွက့် 

အဝီစ တငွ့််းထရက ို အဓ က ာ်း၍ အရံအပဖစ့် မ ို်းထရစိုထဆာင့််းကန့်နှင ့် ထတာင့်က ထခ ာင့််းထရ သွယ့်ယူပခင့််းတ ိုို့ ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ြါသည့်။ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် ပမစ့်ထခ ာင့််း (၁၄)ခို ရှ ြါသည့်။ ထခ ာင့််းထရက ို စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းအတကွ့် အသံို်းပြ  ကဖြီ်း ထခ ာင့််းကက်ီးထခ ာင့််းနှင ့် 

မူ်းပမစ့်တ ိုို့တွင့် မ ို်းကာလထရမ ာ်းြါက စက့်ထလှမ ာ်းပဖင ့် သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းပြ လိုြ့်န ိုင့်ြါသည့်။ ထသာက့်ထရအပဖစ့် ထပမထအာက့်ထရက ို 

က   ခ က့်ထသာက့်သံို်းမှုမ ာ်းပြာ်းဖြီ်း၊ ထရသနို့့်စက့်ရံိုနှစ့်ခိုမှ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် ထသာက့်ထရသနို့့်မ ာ်း ပဖနို့့်ထဝလ က့်ရှ ြါသည့်။  

လျှြ့်စစ့်စွမ့််းအင့်ရရှ မှု အထပခအထန ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် ၃၃အမ့်ဗွီထအ ဓာတ့်အာ်းခွ ရံိုနှင ့် မဟာဓာတ့်အာ်းလ ိုင့််းသွယ့်တန့််းထရာက့်ရှ ဖြီ်း လျှြ့်စစ့်ဓာတ့်အာ်း 

ပဖနို့့်ပဖျူ်းထြ်းလ က့်ရှ ြါသည့်။ စီမံက န့််းအတွင့််းတွင့် ၂၀၀ ထကဗွီထအ  ရန့်စထဖာ့်မာနှစ့်လံို်း တြ့်ဆင့် အသံို်းပြ ထနြါသည့်။ 

ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်သ ိုို့ လျှြ့်စစ့်မီ်းသွယ့်တန့််းလ က့်ရှ ဖြီ်း ၂၀၂၁ခိုနှစ့်တငွ့် ဖြီ်းစီ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း သ ရှ ရြါသည့်။ စီမံက န့််းအနီ်းရှ  

ခမ ို်းထက ်းရွာနှင ့် ထန င့်မ  လံို ထက ်းရွာ၏ တခ   ွံ့တစ့်ဝက့်တငွ့် လျှြ့်စစ့်မီ်း ရရှ ထနဖြီ်း ထလ်းသီထက ်းရွာတွင့် လျှြ့်စစ့်ဓာတ့်အာ်းလ ိုင့််း 

သွယ့်တန့််းထနဆ သာပဖစ့်ြါသည့်။ 

ထလာင့်စာစွမ့််းအင့်အသံို်းပြ မှုအထပခအထန ထနအ မ့်မ ာ်းတငွ့်  င့််းမီ်းပဖင ့် စာ်းထသာက့်ဖွယ့်ရာမ ာ်း ခ က့်ပြ တ့်ပခင့််းက ို ထေသခံမ ာ်းမှ အဓ ကအသံို်းပြ လ က့် ရှ ထနြါသည့်။ 

လျှြ့်စစ့်အသံို်းပြ  ခ က့်ပြ တ့်မှုသည့် လက့်ရှ တွင့် နည့််းြါ်းထနဖြီ်း ထန င့်အခ  န့်တငွ့် ြ ိုမ ိုသံို်းစွ လာမည့်ဟို ခနို့့်မှန့််းရြါသည့်။ စီမကံ န့််းမ ာ်းနှင့်   

ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်းမှ ေီဇယ့်ဆီအသံို်းပြ မှု မ ာ်းပြာ်းဖြီ်း အမ ာ်းစိုက ို ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်ရှ  စက့်သံို်းဆီ အထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်းမ ှ

ဝယ့်ယူအသံို်းပြ  ကြါသည့်။ တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလအတွင့််း ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းမှ လ ိုအြ့်မည ့် စက့်သံို်းဆီမ ာ်းက ို   ိုဆ ိုင့်မ ာ်းမှြင့် 

ဝယ့်ယူသံို်းစွ လ က့်ရှ ဖြီ်း စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း လည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် ခမ ို်းစခန့််းအတွင့််း၌ စက့်သံို်းဆီအထရာင့််းဆ ိုင့်တစ့်ဆ ိုင့် ဖွင ့်လှစ့်သွာ်းမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှု 

အထပခအထန 

စီမံက န့််းမှ  ွက့်ရှ မည ့် အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စီမံက န့််းအနီ်းတွင့် အမ ှုက့်ြစ့်ကန့် ပြ လိုြ့်သ မ့််းဆည့််းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း တစ့်ြတ့်နှစ့်ကက မ့် 

စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့မှ သယ့်ယူစွနို့့်ြစ့်ထြ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့် ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့မှ အမ ှုက့်ကန့် (၄) 

ထနရာ  ာ်းရှ ဖြီ်း ထနို့စဉ့်အမ ှုက့်သ မ့််းစနစ့်ပဖင ့် ဖမ  ွံ့ပြင့်အမ ှုက့်ြံိုသ ိုို့ ြ ိုို့ထဆာင့်၍ မီ်းရ ှုွံ့ဖ က့်စီ်းထ ကာင့််း သ ရှ ရြါသည့်။  

ြညာထရ်းအထပခအထန ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့်  အထပခခံြညာ အ က့်တန့််းထက ာင့််း (၉) ထက ာင့််း၊ အ က့်တန့််းထက ာင့််းခွ  (၉) ထက ာင့််း၊ အလယ့်တန့််းထက ာင့််း 

(၂၁) ထက ာင့််း၊ အလယ့်တန့််း ထက ာင့််းခွ  (၂၈) ထက ာင့််း၊ မူလတန့််းလွန့်ထက ာင့််း (၃၈) ထက ာင့််း၊ မူလတန့််းထက ာင့််း (၇၉)ထက ာင့််း၊ 

မူလတန့််းကက  ထက ာင့််း (၁၀၂) ထက ာင့််း၊  ိုန့််းထတာ့်ကကီ်းသင့်ြညာထရ်းထက ာင့််း (၂) ထက ာင့််း တ ိုို့ရှ  ကြါသည့်။ စီမံက န့််းအနီ်းတွင့် 



 ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတဝ်န်ားကျင်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား (ESIA) 
SEED/ESIA-01-002/21 

13 
 

အ က့်တန့််းထက ာင့််း (၁) ထက ာင့််း၊ အလယ့်တန့််းထက ာင့််း (၁) ထက ာင့််း၊ မူလတန့််းထက ာင့််း (၁) ထက ာင့််း ရှ ဖြီ်း၊ နယ့်စြ့်ထေသ 

တ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းသင့်တန့််းထက ာင့််း (၁) ထက ာင့််းရှ ြါသည့်။  

က န့််းမာထရ်းထ ာက့်ြံ န ိုင့်မှုအထပခအထန ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့် ထဆ်းရံို (၁) ရံို၊ ထ ကာင့်လည့်တ ိုက့်နယ့်ထဆ်းရံို (၁) ရံို၊ မံစီတ ိုက့်နယ့်ထဆ်းရံို (၁) ရံိုနှင့်  ြိုဂ္လ ကထဆ်းခန့််း (၁) ခိုရှ ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းအနီ်းရှ  ထန င့်မ  လံိုထက ်းရာွတွင့် ထက ်းလက့်ထဆ်းထြ်းခန့််းနှင ့် သာ်းဖွာ်းခန့််း (၁) ခိုရှ ြါသည့်။ စီမကံ န့််းအနီ်းရှ  ထက ်းရာွမ ာ်းမ ှ

ထေသခံမ ာ်းသည့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် ထဆ်းကိုသမှုမ ာ်း အဓ က ပြ လိုြ့် ကြါသည့်။ ဆရာဝန့် (၅) ဦ်း၊ သူန ပြ  (၁၆)ဦ်း၊ 

လက့်ထ ာက့်က န့််းမာထရ်းမှျူ်း (၅) ဦ်း သာရှ သပဖင ့် အခ   ်းအစာ်းမမျှတ   က န့််းမာထရ်းထစာင ့်ထရှာက့်မှု လံိုထလာက့်စွာမထြ်းန ိုင့်သည ့် 

အထပခအထနတွင့်ရှ ြါသည့်။ က န့််းမာထရ်းအထနပဖင ့် မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းနှင ့် ဆက့်စြ့်ထသာထရာဂါမ ာ်း၊ အဆိုတ့်ထရာဂါမ ာ်း၊ 

ဝမ့််းြ က့်ဝမ့််းထလ ာထရာဂါမ ာ်း အပဖစ့်မ ာ်းဖြီ်း ထသဆံို်းမှုအ  ိုက့်ထလ ာက့်ရှ ြါသည့်။  

ရှုခင့််း နှင ့် ထပမယာအသံို်းပြ မှုမ ာ်း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် ရာသီဥတိုမျှတသည ့်အပြင့် ထတာင့်ကိုန့််းထတာင့်တန့််းမ ာ်း  ူ ြ့်ထသာထ ကာင ့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့် သည့် 

ရှုမဖငီ်းဖွယ့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ထပမယာအသံို်းပြ မှုအထနပဖင ့် အမ ာ်းစိုသည့် လယ့်ယာထပမမ ာ်း ပဖစ့်ဖြီ်း ထရွှေနှင ့် ဆက့်စြ့်သတတ  တူ်းထဖာ့်သည ့် 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းလည့််းရှ ြါသည့်။  

ယဉ့်ထက ်းမှုဆ ိုင့်ရာ အထမွအနှစ့်မ ာ်း စီမံက န့််းအနီ်းတွင့် UNESCO စာရင့််းဝင့် ယဉ့်ထက ်းမှုထနရာဟူ၍ မရှ ထသာ့်ပငာ်း စက့်ထတာထက ်းရွာရှ  စက့်ထတာထက ာင့််းတ ိုက့်တငွ့် 

ထရ်ှးထဟာင့််းယဉ့်ထက ်းမှုအထမွအနှစ့်မ ာ်း ရှ ထနထသာထ ကာင ့် လူနည့််းစိုတ ိုင့််းရင့််းသာ်း ရ ို်းရာယဉ့်ထက ်းမှုအထမအွနှစ့်အပဖစ့် ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 
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ထိခိိုက့်နိိုင့်မှုမျြော်းကိိုဆန့််းစစ့်ခခင့််း နည့််းလမ့််းမျြော်း 

စီမံက န့််း၏ တည့်ထဆာက့်ထရ်းအဆင ့်၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည ့်အဆင ့်နှင ့် ြ တ့်သ မ့််းသည ့်အဆင ့်မ ာ်း အတကွ့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းဆန့််းစစ့်ပခင့််းနှင ့် အက ပဖတ့်ပခင့််းက ို စီမံက န့််း၏ လိုြ့်ငန့််းစဥ့်နှင့် လိုြ့်ထဆာင့်ခ က့်မ ာ်း 

(Activities and Actions) အထြေါ်မူတည့်၍ ြတ့်၀န့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာသတ့်မှတ့်ပခင့််း၊ 

အက   ်းသက့်ထရာက့်န ိုင့်မှု အထပခအထနမ ာ်းက ို အက ပဖတ့်ပခင့််း တ ိုို့က ို ကွင့််းဆင့််းစစ့်တမ့််းထကာက့်ယူပခင့််း၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် 

လူမှုဆ ိုင့်ရာအထပခခံအခ က့်အလက့်မ ာ်း အစရှ ထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းအာ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆန့််းစစ့်ပခင့််း နည့််းြညာ 

ထရ်ွးခ ယ့်ပခင့််းစံနှုန့််း (EIA Methodologies Criterias) မ ာ်းအထြေါ် မူတည့်၍ နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ သတ့်မှတ့်ပခင့််း 

အစီရင့်ခံစာတွင့် တင့်ပြခ  ဖြီ်းသည ့်အတ ိုင့််း ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း နည့််းလမ့််း(၂)ခိုက ို 

အသံို်းပြ ဆန့််းစစ့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

• Checklist Method (Simple, Descriptive) 

• Simple Interaction Matrix Method (Leopold) 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်မည ့် နည့််းလမ့််းအဆင ့်ဆင ့် 

 

 
 

Simple Checklist Method ခဖင ့် ဆန့််းစစ့်ခခင့််း 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် လိုြ့်ထဆာင့်မည့်  စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်းထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်သည့်  

ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို   ိုသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း၏ အပြ သထ ာ ထဆာင့်န ိုင့်ထပခနှင့်  

အြ က့်သထ ာထဆာင့်န ိုင့်ထပခတ ိုို့ထြေါ်မူတည့်၍ ခွ ပခာ်းသတ့်မှတ့် ထဖာ့် ိုတ့် ာ်းဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့မှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း 

ပဖစ့်ြါသည့်-  

  

Identification of 
Environmental 
Impacts using 
Checklist method

Defining the 
magnitude & 
significance of 
project actions 
causing impacts 

Evaluating the 
impact using 
Simple interaction 
matrix method 
(Leopold)

Critical assessment 
of impacts

Describing final 
impact statements

Scoping of EIA
Impact 

Identification

Impact 
Evaluation and 

Analysis

Impact 
Communication
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Environmental 

Aspects 
Potential Impacts 

 (Zone A+B+C+D) 

Adverse effect No Effect Beneficial 

ရို ့် ိိုင့််းဆိိုင့်ရြော  တ့်ဝန့််းကျင့် အပခခအပန 

ထလအရည့်အထသွ်း 

ဖိုန့်မှုနို့့်ြ ံွံ့လွင ့်ပခင့််း ✓   

အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း  ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း ✓   

စွနို့့်ြစ့်အမ ှုက့်မ ာ်း မီ်းရ ှုွံ့ပခင့််း (OP) ✓   

စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မီ်းဖ ိုမ ာ်းမှ 

အခ ို်းအထငွွံ့ ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း(Zone B) 
✓   

အနံို့ဆ ို်းမ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း ✓   

ထရအရည့်အထသွ်း 

ထပမထြေါ်စီ်းဆင့််းထရမ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း ✓   

ထပမထအာက့်ထရ ဆံို်းရံှု်းမှုနှင ့် ညစ့်ညမ့််းပခင့််း ✓   

တ ိုက့်စာ်းအနည့်က ပခင့််း  ✓  

ထပမအရည့်အထသွ်း 

ထပမဆီလွှာတ ိုက့်စာ်း အနည့်က ပခင့််း  ✓  

ထပမအရည့်အထသွ်း ထလ ာ က ပခင့််း  ✓  

ထပမြံိုစံ ထပြာင့််းလ ပခင့််း  ✓  

ထပမဖြ  ပခင့််း  ✓  

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု 

လိုြ့်ငန့််းသံို်းြစစည့််းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း ✓   

ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း ✓   

ထပမတူ်းထဖာ့်ပခင့််း  ✓  

တိုန့်ခါမှု ✓   

ရှုခင့််းရှုကကွ့် ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််းလ ပခင့််း   ✓ 

ဇီဝ တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော အပခခအပန 

သ ာဝထြါက့်ြင့် 

သစ့်ထတာ သစ့်ြင့်ဆံို်းရံှု်းပခင့််း  ✓  

အြင့်ငယ့်မ ာ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််း  ✓  

ပမက့်ခင့််းပြင့် ဆံို်းရံှု်းပခင့််း  ✓  

စ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်း ထပြာင့််းလ ပခင့််း   ✓ 

ရှာ်းြါ်း အြင့်မ   ်းစ တ့်မ ာ်း မ   ်းသိုဉ့််းရန့် 

အနတရာယ့်ရှ န ိုင့်ပခင့််း 
 ✓  

ထရထနအြင့်မ ာ်း ြ က့်စီ်းပခင့််း  ✓  

ထဆ်း က့်ဝင့်အြင့်မ ာ်းနှင ့် သစ့်ခွမ ာ်း 

ဆံို်းရံှု်းပခင့််း 
 ✓  

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 

ငှက့်မ   ်းစ တ့်မ ာ်း ထကာင့်ထရထလ ာ က ပခင့််း   ✓ 

န ိုို့တ ိုက့်သတတဝါမ ာ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််း  ✓  

တွာ်းသွာ်းသတတဝါမ ာ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််း  ✓  

ထရထနသတတဝါမ ာ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််း  ✓  

အင့််းဆက့်မ ာ်း ရြ့်တည့်န ိုင့်မှု ဆံို်းရံှု်းပခင့််း  ✓  
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ရှာ်းြါ်းသတတဝါမ   ်းစ တ့်မ ာ်း မ   ်းသိုဉ့််းရန့် 

အနတရာယ့်ရှ ပခင့််း 
 ✓  

ထနရင့််းထေသ ဆံို်းရံှု်းမှု  ✓  

လူမှုစီ  ါ်းဆိိုင့်ရြော  တ့်ဝန့််းကျင့် အပခခအပန 

လူမှုစီ်းြွါ်းဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်က န့််းမာထရ်း   ခ ိုက့်န ိုင့်ပခင့််း ✓   

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့် ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ပခင့််း ✓   

ရြ့်ရွာက န့််းမာထရ်းနှင ့် လံိုခခံ မှု   ခ ိုက့်ပခင့််း ✓   

အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််း နှင ့် ဝင့်ထငွ   ✓ 

ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််း ✓   

စွနို့့်ြစ့်အမ ှုက့်မ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း ✓   

ယာဉ့်မထတာ့်တဆမှု ပဖစ့်ြွာ်းန ိုင့်ပခင့််း ✓   

ယဉ့်ထက ်းမှု အထမွအနှစ့်နှင ့် 

ရ ို်းရာဓထလ  ံို်းစံမ ာ်း ထပြာင့််းလ ပခင့််း 
 ✓  

ထပမယာတန့်ဖ ို်းထပြာင့််းလ ပခင့််း   ✓ 

လူနည့််းစို အခွင ့်အထရ်း  ✓  

  ရှလွယ့်ထသာ လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း  ✓  

ထရွှေွံ့ထပြာင့််းအထပခခ မှု   ✓ 

စ ိုက့်/ထမွ်း/ထေသ ွက့်ကိုန့် ထရာင့််းဝယ့်မှု   ✓ 

မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်း 

ထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းပခင့််းနှင ့် သံို်းစွ ပခင့််း 
✓   

 

Descriptive Checklists ဆန့််းစစ့်ခခင့််း 

 စီမံက န့််း၏ တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့် ကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းသည့် ကာလ တ ိုို့တွင့် 

လိုြ့်ထဆာင့်မည့်  စီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်းထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်သည့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း၏ 

ပဖစ့်ြွာ်းရသည့်  အထ ကာင့််းအရင့််းမ ာ်းက ို Descriptive Checklists နည့််းစနစ့်က ို အသံို်းပြ ၍ ထဖာ့်ပြသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

  ိုသ ိုို့ ဆန့််းစစ့်မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်ပခင့််း၏ အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်ခွ အမှတ့် (၆.၄.၁.၂) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းဖြီ်း အက ဉ့််းခ  ြ့်မှာ  

ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါမ ာ်းအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်-  

စီမံကိန့််းတည့်ပဆြောက့်ပရ်းကြောလ 

 စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် ထပမယာပြ ပြင့်ရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ လမ့််းထဖာက့်ပခင့််း၊ ထပမတူ်းထဖာ့်ပခင့််း၊ 

အထဆာက့်အဦမ ာ်းတည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ ြန့််းဥယ ာဉ့်နှင ့် ြ   ်းခင့််းမ ာ်း တည့်ထ ာင့်ပခင့််း အစရှ သည့်တ ိုို့ ြါဝင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 ၎င့််းတ ိုို့က ို ပြ လိုြ့်စဉ့်ကာလအတွင့််း ရြူဆ ိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်း ပဖစ့်ထသာ ထလ ိုအတွင့််းသ ိုို့ 

အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း၊ ထပမယာြ က့်စီ်းပခင့််း၊ ဖိုန့်မှုနို့့်နှင ့် ဆူညံသံမ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််းတ ိုို့မှ ကကီ်းမာ်းထသာ 

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ခံစာ်းရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း အပခာ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းမှာ ထသ်းငယ့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််းထ ကာင ့် စီမံက န့််းအနီ်းရှ  ဇီဝဆ ိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းအထြေါ်သ ိုို့လည့််း 

ဆ ို်းက   ်းမ ာ်း သက့်ထရာက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထပမယာပြ ပြင့်ရှင့််းလင့််းပခင့််းထ ကာင ့် စာ်းက က့်ထပမထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း၊ အြင့်မ ာ်း 

ခိုတ့်ခံရပခင့််း တ ိုို့မှ ကကီ်းမာ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ခံစာ်းရန ိုင့်ြါသည့်။ လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာ သက့်ထရာက့်မှုအထနပဖင ့် 

ထရာဂါ ယမ ာ်း ပဖစ့်ြွာ်းပခင့််း၊ ယာဉ့်မထတာ့်တဆမှု နှင ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့် မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း ပဖစ့်ြွာ်းမှုထ ကာင ့် 

ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းသက့်ထရာက့်န ိုင့်ထသာ့်လည့််း ထသ်းငယ့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုသာပဖစ့်ြါသည့်။ စီ်းြွာ်းဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်မှု 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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အထနပဖင ့် အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်းတ ို်းတက့်ပခင့််း၊ ထပမယာတန့်ဖ ို်းမ ာ်း ပမ င ့်တက့်ပခင့််း အစရှ သည ့် ထကာင့််းက   ်းမ ာ်း 

ခံစာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စီမံကိန့််း လည့် တ့်ခခင့််းကြောလ 

 စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းကာလတွင့် တည့််းခ ိုထဆာင့်နှင ့် ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ 

ထ ်းဆ ိုင့်တန့််းနှင ့် ထတာင့်တက့်ကာ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် ဆက့်စြ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းနှင ့် 

ြ   ်းဥယ ာဉ့်တည့်ထ ာင့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ြါဝင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ၎င့််းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရကွ့်စဉ့်ကာလ အတွင့််း 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းမာှ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

 ရူြဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းအထနပဖင့်  စီမံက န့််း၏ ဇိုန့် (A, B, C) လည့်ြတ့်မှုမ ာ်းတွင့် ခရ်ီးသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း 

လည့်ြတ့်သွာ်းလာပခင့််း၊ ခရ်ီးသွာ်းယာဉ့်နှင ့် ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်းထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ ထ ်းဆ ိုင့်နှင ့် စီမံက န့််း၏ 

အပခာ်းဆက့်စြ့်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် ထလအရည့်အထသွ်း၊ ထပမထြေါ်ထရ ထပမထအာက့်ထရ အရည့်အထသွ်းမ ာ်း၊ 

ထပမအရည့်အထသွ်း၊ ဆညူံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု တ ိုို့ အထြေါ်သ ိုို့ သက့်ထရာက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ရှုခင့််းရှုကွက့် အထြေါ် သက့်ထရာက့်မှု 

ရှ မည့်မဟိုတ့်ြါ။ ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအထြေါ်သ ိုို့လည့််း အ  ိုက့်အထလ ာက့် သက့်ထရာက့်မှုရှ မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း လူမှုဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုလည့််း အနည့််းငယ့်ရှ မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) တွင့် ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းနှင ့် 

အြင့်မ ာ်းအထြေါ်သ ိုို့ ထကာင့််းထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း သက့်ထရာက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထလအရည့်အထသွ်း၊ ထပမဆီလွှာ၊ 

ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်းမ ာ်းထြေါ်သ ိုို့ ထကာင့််းထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် 

လူမှု ထရ်းတ ိုို့အထြေါ်တွင့်လည့််း သက့်ထရာက့်မှုထကာင့််းမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ် ထစမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စီမံကိန့််း ိတ့်သိမ့််းမည ့်ကြောလ 

 ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းအာ်း ြ တ့်သ မ့််းမှုပြ လိုြ့်မည့်ဆ ိုြါက အထဆာက့်အအံိုမ ာ်းဖဖ  ဖ က့်ပခင့််း၊ 

ထပမဆီလွှာ  န့််းသ မ့်ပခင့််း၊ အမ ှုက့်နှင ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စနစ့်တက  စွနို့့်ြစ့်သ မ့််းဆည့််းပခင့််း အစရှ သည့်တ ိုို့ ပြ လိုြ့်ရမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ၎င့််းတ ိုို့ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််းတ ိုို့က ို စနစ့်တက ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းမရှ ြါက ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထလ ို၊ ထပမ ို၊ ထရ ို 

(ထပမထြေါ်၊ ထပမထအာက့်)၊ ဆညူံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု၊ ရှုခင့််းရှုကွက့်တ ိုို့ အထြေါ်သ ိုို့ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ 

သ ာဝထြါက့်ြင့်နှင ့် ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ တ ိုို့အထြေါ်တွင့်လည့််း ထသ်းငယ့်ထသာ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်း သက့်ထရာက့်န ိုင့်ြါသည့်။ 

လူမှုဆ ိုင့်ရာထြေါ်သ ိုို့ သ သာထသာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း ရှ သွာ်းမည့်မဟိုတ့်ထသာ့်ပငာ်း စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းထသာထ ကာင ့် 

အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်းနှင ့် ထေသတွင့််း စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအထြေါ်သ ိုို့ စီ်းြာွ်းထရ်းအရ ကကီ်းမာ်းထသာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း သက့်ထရာက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 

Simple Interaction Matrix Method (Leopold) ခဖင ့် ဆန့််းစစ့်ခခင့််း 

 Simple Interaction Matrix Method (Leopold) ပဖင ့် ဆန့််းစစ့်ရန့် ထအာက့်တငွ့်ထဖာ့်ပြ ာ်းထသာ 

ဆန့််းစစ့်မည ့်နည့််းလမ့််း၏ သက့်ထရာက့်မှု၏ ြမာဏ (Magnitude) နှင ့် သက့်ထရာက့်မှု၏ သ သာ င့်ရှာ်းမှု (Significance) 

တ ိုို့အာ်း အထသ်းစ တ့် တွက့်ခ က့် ာ်းမှုက ို အခန့််း (၆.၄.၂) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းဖြီ ရရှ လာသည ့် သက့်ထရာက့်မှုက ို 

ထဖာ့်ပြသွာ်းြါမည့်။ 

 

သက့်ပရြောက့်မှု၏  မြောဏ (Magnitude) 

သက့်ထရာက့်မှု၏ ြမာဏ (Magnitude) အမှတ့်ထြ်းြံိုက ို ထအာက့်ြါြံိုနှင ့် ဇယာ်းတငွ့်ထဖာ့်ပြ  ာ်းြါသည့်- 

 
 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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သက့်ပရြောက့်မှု  မြောဏ ရလဒ့် 

အလွန့်မ ာ်းပြာ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -5 

မ ာ်းပြာ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -4 

အလယ့်အလတ့်အဆင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -3 

နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -2 

အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -1 

သက့်ထရာက့်မှုမရှ  (သ ိုို့) လွန့်စွာနည့််းြါ်း 0 

အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 1 

နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 2 

အလယ့်အလတ့်အဆင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 3 

မ ာ်းပြာ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 4 

အလွန့်မ ာ်းပြာ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 5 

သက့်ပရြောက့်မှု၏ သိသြောထင့်ရှြော်းမှု (Significance) 

 စီမံက န့််း၏ လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်မှု တစ့်ခိုခ င့််းမှ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအခန့််းကဏ္ဍ (Environmental Aspects) 

မ ာ်းအထြေါ်သက့်ထရာက့်မှု၏ သ သာ င့်ရှာ်းမှုက ို ဆန့််းစစ့်ရာတွင့် လိုြ့်ငန့််းအဆင ့်အလ ိုက့် ထဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာ်း၊ 

စီမံက န့််းသ ိုို့လာထရာက့်ထသာ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း အထြေါ်ထြ်းအြ့်သည ့် ဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းနှင ့် စီမံက န့််းရှ  ဝန့် မ့််းမ ာ်း၏ 

လိုြ့်ထဆာင့်ခ က့်မ ာ်းက ို  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့ထန က့် အဆ ိုြါ ထဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာ်း၏ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အခန့််းကဏ္ဍတစ့်ခိုခ င့််းအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုက ို အက ပဖတ့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုသ ိုို့ အက ပဖတ့်ရာတွင့် 

ထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်း၏ သ သာ င့်ရှာ်းမှု စိုစိုထြါင့််းတန့်ဖ ို်းက ို (၁)ဟို ယူဆဖြီ်း ထဆာင့်ရွက့်မှု တစ့်ခိုခ င့််းက ို သ သာ င့်ရှာ်းမှု 

အဆင ့် အန မ ့်အပမင ့်အလ ိုက့် (၀ /၀.၀၅/ ၀.၁ /~~~ ၀.၈/ ၀.၉/ ၁.၀)ဟူ၍ အမှတ့်ထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

𝑆𝐴1 + 𝑆𝐴2 + 𝑆𝐴3~~~ = 1, whereas 

SA1 =  Significance of Action 1 

SA2 = Significance of Action 2 

SA3 = Significance of Action 3 

 အ က့်ြါနည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့် သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း၏ ြမာဏနှင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုတ ိုို့က ို 

လိုြ့်ငန့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််းကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းကာလနှင ့် လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလဟ၍ူ ခွ ပခာ်း၍ 

ဇယာ်းတွင့်  ည ့်သွင့််းဖြီ်း သက့်ထရာက့်မှုရလေ့်က ို ထအာက့်ြါြံိုထသနည့််းပဖင ့် တွက့်ခ က့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ရရှ လာထသာ 

ရလေ့်ထြေါ်တွင့် ကကီ်းမာ်းထသာ (သ ိုို့) အတန့်အသင ့် (သ ိုို့) အနည့််းငယ့်ထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ဟူ၍ 

သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 ∗ 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 
Impact Value Description 

3.1 to 5.0 High Beneficial Impact 

1.1 to 3.0 Medium Beneficial Impact 

0.1 to 1.0 Low Beneficial Impact 

0 No impact (or) negligible 

-0.1 to -1.0 Low Adverse Impact 

-1.1 to -3.0 Medium Adverse Impact 

-3.1 to -5.0 High Adverse Impact 
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စီမံကိန့််းပ ကြောင ့် ခဖစ့်ပ ေါ်နိိုင့်ပသြော သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်းအကျဉ့််းချျု ့် 

Environmental Aspects Construction Stage 
Zone (A) Operation 

Stage 
Zone (B) Operation 

Stage 
Zone (C) Operation 

Stage 
Zone (D) Operation 

Stage 
Project Closure Stage 

ထလအရည့်အထသွ်း Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Beneficial Medium Adverse 

ထပမထြေါ်ထရ Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Low Beneficial Medium Adverse 

ထပမထအာက့်ထရ Low Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Low Adverse Low Adverse 

ထပမအရည့်အထသွ်း Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Low Adverse Medium Beneficial Low Beneficial 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Low Adverse No (or) Negligible Medium Adverse 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် Low Adverse No (or) Negligible No (or) Negligible No (or) Negligible High Beneficial No (or) Negligible 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း High Adverse No (or) Negligible Medium Adverse No (or) Negligible Medium Beneficial Low Adverse 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း Medium Adverse No (or) Negligible Medium Adverse No (or) Negligible Medium Beneficial Low Adverse 

လူမှု ဝ Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Beneficial Low Adverse 

စီ်းြွါ်းထရ်း Medium Beneficial Medium Beneficial High Beneficial Medium Beneficial Low Beneficial No (or) Negligible 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ထိခိိုက့်နိိုင့်မှုမျြော်းကိို ပလ ြော ချမည ့် နည့််းလမ့််းမျြော်း (Mitigation Measures) 

 စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််း၊ စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် 

စီမံက န့််းအနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ရူြဆ ိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်း၊ ဇီဝဆ ိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်း၊ လူမှုဆ ိုင့်ရာ 

အခ က့်အလက့်မ ာ်းနှင ့် စီ်းြွာ်းဆ ိုင့်ရာအခ က့်အလက့်မ ာ်းထြေါ်သ ူူ့ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ရှ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 

၎င့််းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းမ ှ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထလ ာ ခ သွာ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ထလ ာ ခ မည ့် အစီအစဉ့်မ ာ်း၏ 

အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်ခွ အမှတ့်(၆.၅)တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းဖြ်ီး အက ဉ့််းခ  ြ့်မှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

ရူ ဆိိုင့်ရြောအချက့်အလက့်မျြော်းအပ ေါ်သိိုို့ ထိခိိုက့်နိိုင့်မှုမျြော်းကိို ပလ ြော ချမည ့် နည့််းလမ့််းမျြော်း 

 စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ရြူဆ ိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းပဖစ့်ထသာ ထလ၊ ထရ (ထပမထြေါ်၊ 

ထပမထအာက့်)၊ ထပမ၊ ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု၊ ရှုခင့််းရှုကွက့်မ ာ်း အထြေါ်သ ိုို့  သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ဖြီ်း 

၎င့််းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထလ ာ ခ သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်းက ို အရှ န့်ကနို့့်သတ့်ထမာင့််းနှင့်ထစပခင့််း၊ 

ြံိုမှန့်  န့််းသ မ့််းမှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်ပခင့််း၊  င့််းနှင ့် မ်ီးထသွ်းသံို်းစွ မှုက ို ထလ ာ ခ ထစပခင့််း၊ မီ်းခ ို်းထခါင့််းတ ိုင့်အပမင ့်မ ာ်း တြ့်ဆင့် 

အသံို်းပြ ထစပခင့််း၊ စီမံက န့််းအတွင့််းနှင ့် လမ့််းတစ့်ထလျှာက့် ဖိုန့် ပခင့််းမရှ ထစရန့် ထရပဖန့််းပခင့််း အစရှ သည့်တ ိုို့က ို 

ပြ လိုြ့်ပခင့််းပဖင ့် ထလ ို၊ ဆညူံသံ နှင ့် တိုန့်ခါမှုတ ိုို့အထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုအာ်း ထလ ာ ခ န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း စနစ့်တက စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း၊ မ ို်းထရနှင ့် ဆည့်ထရက ို ထပမထအာက့် ထရအစာ်း  ို်းသံို်းစွ ပခင့််း၊ Detention Pond 

ပြ လိုြ့်ပခင့််း၊ စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆီမ ာ်းအာ်း စနစ့်တက   န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ ထရနှင ့် ြလက့်စတစ့်က ို Reduce-Reuse-Recycle 

နည့််းြညာ အသံို်းပြ ပခင့််း အစရှ သည့်တ ိုို့က ို ပြ လိုြ့်ပခင့််းအာ်းပဖင ့် ထပမထြေါ်ထရ၊ ထပမထအာက့်ထရနှင ့် ထပမဆီလွှာ   ခ ိုက့်ပခင့််း၊ 

ထလ ာ နည့််းက ဆင့််းပခင့််းတ ိုို့က ို ထလ ာ ခ န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ဇီဝဆိိုင့်ရြောအချက့်အလက့်မျြော်းအပ ေါ်သိိုို့ ထိခိိုက့်နိိုင့်မှုမျြော်းကိို ပလ ြော ချမည ့် နည့််းလမ့််းမျြော်း  

 စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ဇီဝဆ ိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းပဖစ့်ထသာ သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း၊ ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း၊ 

ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့်မ ာ်းက ို စီမံက န့််းသက့်တမ့််းတစ့်ထလ ာက့်   ခ ိုက့်မှုမပဖစ့်ထစရန့်၊   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်း ထလ ာ ခ ရန့်အတွက့် 

စီမံက န့််းအတွင့််းတွင့် အစီအမံမ ာ်း ပြ လိုြ့်ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။  စီမံက န့််းအနီ်းရှ  သစ့်ထတာမ ာ်းမ ှ သစ့်၊ 

ဝါ်းခိုတ့်ယူပခင့််း၊ အမ လ ိုက့်ပခင့််း၊ သစ့်ခွ၊ သစ့်မင့််း ိုတ့်ယူပခင့််း တ ိုို့က ို ထေသဆ ိုင့်ရာ အာဏာြ ိုင့် အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် 

ြူ်းထြါင့််း၍ တာ်းဆီ်းရမည့်ပဖစ့်ဖြ်ီး စီမံက န့််းမှ က ိုယ့်တ ိုင့်စ ိုက့်ြ   ်း  ိုတ့်လိုြ့်န ိုင့်ရန့် နည့််းြညာမ ာ်းမျှထဝထြ်းပခင့််း၊ လျှြ့်စစ့်နှင ့် 

ဂက့်စ့်က ို အဓ က ာ်း သံို်းစွ ထစပခင့််း၊ ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့်နှင ့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း   ခ ိုက့်ပခင့််းမရှ ထစရန့် ပြည့်သူလူ ိုသ ိုို့ 

အသ ြညာမ ာ်း မျှထဝထြ်းပခင့််းမ ာ်း အစရှ သည့်တ ိုို့ ပြ လိုြ့်၍   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း ထလ ာ နည့််းထစရန့် ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းရမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။  

လူမှုစီ်း  ြော်းဆိိုင့်ရြောအချက့်အလက့်ပ ေါ်သိိုို့ ထိခိိုက့်နိိုင့်မှုမျြော်းကိို ပလ ြော ချမည ့်နည့််းလမ့််းမျြော်း 

 စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ   လူမှုစီ်းြွာ်းမ ာ်းအထြေါ်သ ိုို့ ကကီ်းမာ်းထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ရှ သွာ်းမည့် မဟိုတ့်   

ထန င့်တငွ့်လည့််း ကကီ်းမာ်းထသာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း မရှ န ိုင့်ထအာင့် ဂရိုပြ ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း  

ထ ကာင ့် ထေသတွင့််းစီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ ခရ်ီးသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အစရှ သည့်တ ိုို့ တ ို်းတက့်ပမင ့်မာ်းလာမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့က ို 

ြံိုမှန့် က့် ြ ိုမ ိုပမင ့်မာ်းလာထအာင့် စီမံခနို့့်ခွ မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ လူမှု  ခ ိုက့်မှုအထနပဖင ့် က်ူးစက့်ထရာဂါမ ာ်း 

ပြနို့့်ြွာ်းမှုမရှ ထစထရ်း၊ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်း ထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းမှု မရှ ထအာင့်  န့််းသ မ့််းထဆာင့်ရွက့်ထရ်း တ ိုို့က ို ထေသဆ ိုင့်ရာ 

အာဏာြ ိုင့်အဖွ ွံ့အစည့််းတ ိုို့ နှင ့် ြူ်းထြါင့််း၍ ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ကက င့််းကျန့်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း ဆန့််းစစ့်ခခင့််း (Residual Impact) 

 ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း  ထဆာင့်ရွက့်မှုထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းသည့် အလယ့်အလတ့် 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းသာပဖစ့်ဖြီ်း ထလ ာ ခ ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ြါက နည့််းြါ်းထသာ နှင ့် မထပြာြထလာက့်ထသာ 

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းသာ က န့်ရှ မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းထ ကာင ့် လူမှုစီ်းြွာ်းအထပခအထနမ ာ်း 

တ ို်းတက့်လာမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့အာ်း ြံိုမှန့် က့်ြ ိုထသာ တ ို်းတက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့်အတွက့် အစီအမံမ ာ်းခ မှတ့်၍ 

ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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အခန့််း (၇)၊စိုပ ါင့််းဆင ့်က သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်းကိိုဆန့််းစစ့်ခခင့််းနှင့်  ပလ ြော ချခခင့််း နည့််းလမ့််းမျြော်း (Cumulative Impact 

Assessment and Mitigation Measures) 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စို၊ ခမ ို်းစီမကံ န့််းတစ့်ဝ ိုက့် စိုထြါင့််းဆင ့်က သက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထစန ိုင့်ထသာ 

အဓ ကလိုြ့်ငန့််းနှင ့် အထပခအထနမ ာ်းမှာ ထရွှေသတတ တူ်းထဖာ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ အမ လ ိုက့်ပခင့််းနှင ့် သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််း 

 ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းထပမခ  ွံ့ ွင့် ထဖာ့် ိုတ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ သစ့်၊ ဝါ်း၊ ထလာင့်စာ 

 ိုတ့်ယူပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း နှင ့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာပခင့််းမ ာ်းြင့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ခမ ို်းစခန့််းစီမကံ န့််းအတွက့် 

ကက  တင့်ခန့်ို့မှန့််း ာ်းထသာ စိုထြါင့််းဆင ့်က  သက့်ထရာက့်မှုန ိုင့်မ ာ်း၏ အထသ်းစ တ့်က ို အခန့််း (၇) တွင့်ဖတ့်ရှျူန ိုင့်ဖြီ်း 

အက ဉ့််းခ  ြ့်မှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်-



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
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စဉ့် အပ ကြောင့််းအရြော ခဖစ့် ပ ေါ်ရသည ့်အပ ကြောင့််းအရင့််း ပလျြော ချမည ့်နည့််းလမ့််း 

၁။ ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််းနှင ့် 
ယာဉ့်မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း 

စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် ခရီ်း 
သွာ်းလာမှု တ ို်းြွာ်းလာဖြ်ီး မူရင့််းရှ ဖြ်ီးပဖစ့်ထသာ ယာဉ့်မ ာ်းနှင ့် ြ ိုမ ို 
မ ာ်းပြာ်းလာထသာ ခရီ်းသွာ်း ယာဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း 
 ကြ့်တည့််းပခင့််း၊ စည့််းကမ့််းမ  ယာဉ့် ရြ့်န ်းပခင့််း၊ စည့််းကမ့််းမ   
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင ့် ယာဉ့်မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း ပဖစ့်ြွာ်းမှု 
မ ာ်းပြာ်းလာပခင့််းတ ိုို့ ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််း လမ့််းမ ာ်းခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း၊ လူသွာ်းလမ့််း ြလက့်ထဖာင့််းမ ာ်း 
ပြ လိုြ့်ပခင့််း၊ Road signs မ ာ်း ာ်းရှ ပခင့််း၊ ဇလံိုထတာင့်တက့်သည့်  ကာ်းမ ာ်း၊ 
ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််းသ ိုို့ လာထရာက့်မည့်  က ိုယ့်ြ ိုင့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ Express 
ကာ်းကကီ်းမ ာ်းက ို အဝင့်အ ွက့်လမ့််းမ ာ်း တစ့်လမ့််းထမာင့််းစနစ့်မ ာ်း 
သီ်းသန့်ို့သတ့်မှတ့် ထြ်းပခင့််း၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့် ခရီ်းသည့်တင့် 
အထဝ်းထပြ်းကာ်းဂ တ့်မ ာ်း သီ်းပခာ်းသတ့်မှတ့်ထြ်းပခင့််း၊ ယာဉ့်ရြ့်န ်းရန့် 
ထနရာမ ာ်း ခ  ွံ့ ွင့်သတ့်မှတ့်ထြ်းပခင့််း လူစည့်ကာ်းသည့်  ထနရာ၊ ထစ ်း စသည့် 
တ ိုို့တွင့် ကာ်းလမ့််းထြေါ်၌ ထစ ်းဆ ိုင့်မ ာ်းတည့်ပခင့််း၊ ထစ ်းထရာင့််းခ ပခင့််း၊ 
ြစစည့််းမ ာ်းခင့််းပခင့််း စသည့်တ ိုို့က ို ကကီ်း ကြ့်ပခင့််း၊ ဆ ိုင့်ကယ့်နှင့်  ကာ်းမ ာ်း 
စည့််းကမ့််းမ  ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းတ ိုို့က ို ကက်ီး ကြ့်အထရ်းယူရန့် ယာဥ့်  န့််းရ မ ာ်း 
 ာ်းရှ ပခင့််း။ 

၂။ အခ ို်းအထငွွံ့ ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း၊ 
နိုန့််းအနည့်အနှစ့် တ ိုက့်စာ်း 
ြ ိုို့ခ ပခင့််း၊ ထပမထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

စီမံက န့််းအနီ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်မှုမ ာ်းရှ ထနဖြီ်း 
၎င့််းတ ိုို့မှ ဖိုန့်နှင ့် အခ ို်းအထငွွံ့  ိုတ့်လွှတ့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လ က့် 
ရှ ြါသည့်။ စီမကံ န့််း ထဆာင့်ရွက့်ခ  န့်တငွ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာမည ့် ဖိုန့် 
အခ ို်းအထငွွံ့တ ိုို့နှင ့် ြ်ူးထြါင့််း၍ ဆက့်စြ့်ဆင ့်က  သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ ၎င့််းထရွှေ တူ်းထဖာ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမ ှ
စည့််းကမ့််းမ  တ်ူးထဖာ့်ြါက နှုန့််းအနယ့်အနှစ့်မ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်လာပခင့််း၊ 
ဓာတိုြစစည့််းမ ာ်းမ ှ ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န င့်ဖြီ်း 
စီမံက န့််းမှ  ွက့်ရှ လာထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းနှင ့် ြူ်းထြါင့််း၍ 
စိုထြါင့််းဆင ့်က သက့် ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ 

ယာဥ့်မ ာ်းအာ်းလံို်းက ို အရှ န့်ကန့်ို့သတ့်ခ က့်မ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ 
စက့်သံို်းဆီမ ာ်းယ ိုဖ တ့်ပခင့််းနှင့်  အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း  ွက့်ရှ မှု ထလ ာ က ထစရန့် 
ယာဥ့်ကကံ ခ ိုင့်ထရ်း ြံိုမှန့်စစ့်ထဆ်းပခင့််း၊ စီမံက န့််း ဧရ ယာ အနီ်းတဝ ိုက့် 
ထပမသာ်းလမ့််းမ ာ်းရှ ြါက ြံိုမှန့်ထရပဖန့််းထြ်းပခင့််း၊ စီမံက န့််း 
လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့် ကာလတွင့် စီမံက န့််းဧရ ယာ အတွင့််းရှ  
စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်း၏ မီ်းဖ ိုထခ ာင့်မ ာ်းတွင့် မီ်းခ ို်းထခါင့််းတ ိုင့်မ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း 
စသည့်တ ိုို့လိုြ့်ထဆာင့်ပခင့််းပဖင့်  ဖိုန့်မှုန့်ို့ပြန့်ို့လွင့် ပခင့််း၊ အခ ို်းအထငွွံ့ 
 ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းမ ာ်းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်ြါသည့်။ တြ ိုင့်တန ိုင့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမ ှ တူ်းဆွဖယ့်ရှာ်း ာ်းထသာ ထပမထြေါ်တွင့် မ ို်းရာွသည့် အခ  န့်၌ 
တ ိုက့်စာ်းမှု နည့််းြါ်းထစရန့် ထပမ  န့််းနံရံမ ာ်း ပြ လိုြ့်ပခင့််း၊ 
နိုန့််းအနည့်အနှစ့်ြါဝင့်ထသာထရမ ာ်းက ို နိုန့််းစစ့်ကန့် မ ာ်းရှ    
ထရစီ်းထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််းမ ာ်းအတွင့််းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့် စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း 
တ ိုို့က ိုထရှာင့်ရှာ်းပခင့််း စသည့်တ ိုို့ လိုြ့်ထဆာင့်ရန့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ 
အစ ို်းရဌာနမ ာ်းမ ှကကီ်း ကြ့် ြညာထြ်းပခင့််းတ ိုို့ ပြ လိုြ့်ရြါမည့်။ 
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၃။ သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းမှုနှင့်  
ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအထြေါ် 
  ခ ိုက့်ပခင့််း၊ 

ထေသတွင့််းတွင့်  င့််း၊ မီ်းထသွ်း အသံို်းပြ ၍ အစာ်းအထသာက့် 
ခ က့်ပြ တ့်ပခင့််းက ို အဓ ကပြ လိုြ့်ထန ကြါသည့်။ ထတာ ွက့် 
ြစစည့််းမ ာ်းပဖစ့်သည ့် သစ့်မင့််း၊ သစ့်ခွ၊ တ ရ စဆာန့် အစ တ့်အြ ိုင့််း (ခ   ၊ 
သာ်းထရ)  အစရှ သည့်တ ိုို့က ို ရယူစဉ့်တငွ့် သစ့်ြင့်မ ာ်း 
ခိုတ့်လှ ရယူထနမှုမ ာ်း၊ ထတာလ ိုက့်ပခင့််းမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထနြါသည့်။  

ထလာင့်စာအတွက့်  င့််း၊ မီ်းထသွ်း အသံို်းပြ မှုက ို ထလျှာ ခ ၊ ထရာှင့်ရှာ်းထစဖြီ်း 
 င့််းအစာ်း  ို်း ထလာင့်စာခ မ ာ်း၊ ဂတ့်စ့်၊ လျှြ့်စစ့်မီ်း စသည့်တ ိုို့ 
အသံို်းပြ ထစရန့် သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာနမှ ြညာထြ်း အစီအစဥ့်မ ာ်းပြ လိုြ့်ကာ 
တ ိုက့်တနွ့််းန ှု်းထဆာ့်ထြ်းပခင့််း၊ အြင့်မိုဆ ို်းမ ာ်းအာ်း သစ့်ြင့်မ ာ်းခိုတ့်လှ ဖြီ်း 
သစ့်ခွ၊ သစ့်မင့််းမ ာ်း ရယူပခင့််း မပြ လိုြ့်ရန့် တာ်းပမစ့်ပခင့််းအပြင့် 
ရှာထဖွထရာင့််းခ သူမ ာ်းက ို သစ့်ခွမ   ်းြွာ်းနည့််း သင့်တန့််းမ ာ်းထြ်းပခင့််း၊ Tissue 
culture နည့််းြညာက ို အသံို်းပြ ၍ သစ့်ခွမ   ်းမ ာ်းြွာ်းကာ ပြန့်လည့် 
ထရာင့််းခ န ိုင့်ရန့် သင့်တန့််းြ ိုို့ခ ထြ်းပခင့််း စသည့်တ ိုို့ လိုြ့်ထဆာင့်သင့် ြါသည့်။ 

၄။ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းသံို်းစွ ပခင့််းနှင့်  
ထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းပခင့််း၊ 

ထေသတွင့််းတွင့် မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းမှု 
မ ာ်းပြာ်းလ က့်ရှ ထနဖြီ်း ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းနှင ့် တ ို်းတက့်မ ာ်းပြာ်း 
လာသည ့်အခါတွင့် ြ ိုမ ိုဆ ို်းရွာ်းထသာ ပြဿန မ ာ်းနှင ့် ဆ ို်းက   ်းမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

ထေသအာဏာြ ိုင့် အဖွ ွံ့အစည့််းတ ိုို့ ြူ်းထြါင့််းကာ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်း ထ ကာင့်  
ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ က န့််းမာထရ်း  ခ ိုက့်မှုမ ာ်း၊ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 
မ ာ်းနှင့်  ြတ့်သက့်၍ ြညာထြ်း အစီအစဥ့်မ ာ်း ထရ်းဆွ အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် 
ထြ်းပခင့််း၊ ထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းသူမ ာ်းနှင့်  သံို်းစွ သူမ ာ်းက ို 
ကကီ်း ကြ့်အထရ်းယူရန့်အတွက့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် ရ တြ့်ဖွ ွံ့၊ 
ထေသခံထက ်းရွာလူကကီ်းမ ာ်း၊ ရြ့်မ ရြ့်ဖမ ာ်း၊ ကာလသာ်းမ ာ်း နှင့်  စီမံက န့််း 
ထဆာင့်ရွက့်သူတ ိုို့မှ ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း စသည့်တ ိုို့ 
လိုြ့်ထဆာင့်သင့် ြါသည့်။ 

၅။ ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း 
ပဖစ့်ြွာ်းန ိုင့်ပခင့််း 

ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း တ ို်းတက့်မ ာ်းပြာ်းလာပခင့််းထ ကာင ့် 
ကူ်းစက့်ထရာဂါပဖစ့်ြွာ်းမှု မ ာ်းပြာ်းလာန ိုင့်ြါသည့်။ 

က န့််းမာထရ်းဝန့်ကကီ်းဌာနမှ ခ မှတ့် ာ်းထသာ စည့််းကမ့််းမ ာ်းက ို လ ိုက့်န ရန့် 
ဝန့် မ့််းမ ာ်းမှ ြညာ ထြ်းပခင့််းနှင ့်  ကြ့်မတ့်ပခင့််း၊ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််းမှ ကူ်းစက့်မှုမပဖစ့်ထစရန့် အ ူ်း ကြ့်မတ့်ပခင့််း တ ိုို့ 
ပြ လိုြ့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

၆။ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 
ထနရင့််းထေသ ထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း၊ 
ထကာင့်ထရ ထလ ာ နည့််း 
က ဆင့််းန ိုင့်ပခင့််း အနတရာယ့်မ ာ်း 

အထ ကာင့််းထ ကာင့််းထ ကာင ့် တ ို်းတက့်မ ာ်းပြာ်းလာထသာ 
လူဦ်းထရအတွက့် အစာ်းအထသာက့်ခ က့်ပြ တ့်ရန့်  င့််း၊ မီ်းထသွ်း 
 ိုတ့်ယူမှုမ ာ်းပြာ်းလာပခင့််း၊ စ ိုက့်ြ   ်းထပမခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း၊ 
ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့် အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်း ထရာင့််းဝယ့် ထဖာက့်ကာ်းမှု 
ပမင ့်တက့်လာပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ  မ ာ်း၏ ထနရင့််းထေသ 
ထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း၊ ထကာင့်ထရထလ ာ နည့််း ပခင့််း  
ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

ြညာထြ်း အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို က ယ့်ပြနို့့်စွာ ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း၊ 
ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့် သတ့်မှတ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ စည့််းကမ့််းခ က့် 
မ ာ်းက ို တ တ က က  အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း၊ 
သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့် မ ာ်း၏ အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်း 
ထရာင့််းဝယ့် ထဖာက့်ကာ်းမှုမ ာ်းက ို ဥြထေနှင ့်အညီ   န့််းသ မ့််း ကြ့်မတ့်ပခင့််း 
မ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းသင ့်ြါသည့်။ 
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စဉ့် ဆက့်စ ့်သက့်ပရြောက့်မှု အပ ကြောင့််းအရြော ပနရြောပဖြော့်ခ ချက့် အက ြောအပဝ်း အခခြော်းသက့် ပရြောက့်မှု စ နို့့်ထိုတ့်ပသြောလို ့်ငန့််း 

၁။ ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းပခင့််း ခမ ို်းထခ ာင့််း ၃ မ ိုင့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်ပခင့််း 

၂။ ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းပခင့််း မ ဇာထခ ာင့််း ၉ မ ိုင့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်ပခင့််း 

၃။ ထလ ိုညစ့်ညမ့််းပခင့််း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ ၃ မ ိုင့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှု မ ာ်းပြာ်းပခင့််း 

၄။ ထလ ိုညစ့်ညမ့််းပခင့််း ထရွှေထညာင့်ြင့်စခန့််း ၅ မ ိုင့် ထတာမီ်းထလာင့်ကျွမ့််းပခင့််း 

၅။ သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းပခင့််း ဇလံိုထတာင့်ထေသ ၁၀ မ ိုင့် သစ့်ဝါ်း၊  င့််းထလာင့်စာ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း 

၆။ ယာဉ့်အနတရာယ့်နှင ့် ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ ၃ မ ိုင့် အပခာ်းစီ်းြွာ်းထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် 

ယာဉ့်သွာ်းလာမှု တ ို်းြွာ်းပခင့််း 

၇။ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းအနတရာယ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ ၃ မ ိုင့် ထရွှေသတတ တူ်းထဖာ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

၈။ ကူ်းစက့် ထရာဂါမ ာ်း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ ၊ ခမ ို်း ထက ်းရွာ ၃ မ ိုင့် ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူ မ ာ်းပြာ်းပခင့််း 

၉။ ဇီဝမ   ်းစံို်းမ   ်းကွ မ ာ်းထနရင့််း ထေသ ထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း ဇလံိုထတာင့်ထေသ ၁၀ မ ိုင့် သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််းမ ာ်း  ိုတ့်ယူသံို်း စွ မှုနှင ့် 

ထရွှေွံ့ထပြာင့််း အထပခခ ပခင့််းမ ာ်း 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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အခန့််း (၈)၊  တ့်ဝန့််းကျင့်နှင ့် လူမှုဆိိုင့်ရြောစီမံခနို့့်ခ  ခခင့််း အစီအစဉ့် 

နိဒါန့််း 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််းနှင့်  လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  သ သာ င့်ရှာ်းသည့်  ပဖစ့်န ိုင့်ထပခရှ ထသာ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို သက့်ဆ ိုင့်ရာ အက ပဖတ့် ဆန့််းစစ့်ပခင့််း နည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့် စနစ့်တက  

ဆန့််းစစ့်ပခင့််းပြ လိုြ့်ဖြီ်းထန က့်   ို  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို လက့်ထတွွံ့က ထသာ ထလ ာ ြါ်းထစထရ်း နည့််းလမ့််းမ ာ်း အသံို်းပြ ၍ 

အန မ ့်ဆံို်းထသာအထပခအထနနှင ့် လက့်ခံန ိုင့်ထလာက့်ထသာ ကကွင့််းက န့်မှုအဆင ့်အ   ထရာက့်ရှ ထစရန့် စီမံခန့်ို့ခွ မှုအစီအစဥ့်မ ာ်း 

က ို ဆက့်လက့်ထရ်းဆွ ထဆာင့်ရွက့် သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို စီမံခန့်ို့ခွ ရန့်နှင့်  ထလျှာ ခ ပခင့််းအစီအစဥ့် 

အဆင ့်ဆင ့်က ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းထဆာင့်ရွက့် သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်- 

• ထရာှင့်ရှာ်းပခင့််း၊ 

• အန မ ့်ဆံို်းပဖစ့်ထစပခင့််း၊ 

• မူလအတ ိုင့််းပြန့်ပဖစ့်ထစပခင့််းနှင ့် ပြန့်လည့်တည့်ထ ာင့်ပခင့််း၊ 

• အပခာ်းထနရာတစ့်ခိုခိုတွင့်အစာ်း  ို်း ထဆာင့်ရွက့် ထြ်းပခင့််း၊ 

• တ ို်းတက့်ထစပခင့််း။ 

 တ့်ဝန့််းကျင့်နှင ့်လူမှုဆိိုင့်ရြောစီမံခနို့့်ခ  ခခင့််း အစီအစဉ့် ဖ  ွဲ့စည့််းမှု 

 ယခိုြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာစီမံခနို့့်ခွ မှု အစီအစဉ့်က ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းခွ ပခာ်းထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်- 

• န ေါန့််း၊ 

• ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်း၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှုအစီအစဉ့်၏ နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ၊ 

• ကိုမပဏီ၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာရည့်မှန့််းခ က့်မ ာ်း၊ 

• စီမံက န့််းအဆ ိုပြ သူ တာရ န့််းကိုမပဏီ၏ ထရရညှ့်တည့်တံ ခ ိုင့်ဖမ သည့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ မူဝါေနှင ့် ကတ ကဝတ့် 

အက ဉ့််းခ  ြ့်၊ 

• ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေနှင ့် လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်း၊ 

•   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းနှင ့် ထလျှာ ခ ပခင့််းနည့််းလမ့််းမ ာ်း အက ဉ့််းခ  ြ့်၊ 

• အထ ကာင့််းအရာအလ ိုက့်ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှုအစီအစဉ့်မ ာ်း၊ 

• ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််းနှင ့်ရန့်ြံိုထငွလ ာ ာ်းပခင့််း၊ 

• အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထပခ ဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထစထရ်း စီမံခ က့်၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတံိုို့ပြန့်မှုအစီအစဉ့်၊ 

• ယာဉ့်သွာ်းလာမှုကကီ်း ကြ့်ထရ်းအစီအစဉ့်၊ 

• ပြည့်သူလူ ိုြူ်းထြါင့််းြါဝင့်ပခင့််းနှင ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအစီအစဉ့်၊ 

• ထရအရင့််းအပမစ့်  န့််းသ မ့််းမှု စီမံခ က့်၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း စီမံခနို့့်ခွ မှု စီမံခ က့်၊ 

• ရာသီဉတိုထပြာင့််းလ ပခင့််းက ို အထလ်း ာ်းပခင့််းဆ ိုင့်ရာ စီမံခ က့်။ 

ယခို ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှု အစီအစဉ့်က ို ထဆာင့်ရကွ့်ရာတွင့် ထလ လာမှုနယ့်ြယ့်အပဖစ့် (၅) ကီလ ိုမီတာသတ့်မှတ့် 

ထလ လာ၍   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ထလ ာ ခ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ကိုမပဏီ၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် 

လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်း၊ စီမံက န့််းအဆ ိုပြ သူ တာရ န့််းကိုမပဏီ၏ ထရရညှ့်တည့်တံ ခ ိုင့်ဖမ သည့်  

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာမူဝါေ နှင ့် ကတ ကဝတ့် အက ဉ့််းခ  ြ့်၊ ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေနှင ့် လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်း၏ အထသ်းစ တ့်က ို 

အခန့််း (၈)တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်းနှင ့် ပလျြော ချခခင့််းဆိိုင့်ရြော စီမံခနို့့်ခ  မှု အစီအစဉ့်မျြော်း အကျဉ့််းချျု ့် 

 စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းနှင ့် လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထရ်းကာလမ ာ်းတငွ့် သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းနှင ့် ထလ ာ ခ န ိုင့်မည ့် 

နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ခ  ဖြီ်းပဖစ့်သည ့်အတွက့် ၎င့််းထလ ာ ခ န ိုင့်မည ့်နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်မည ့် 

တာဝန့်ရှ သူမ ာ်းနှင ့် ကိုန့်က န ိုင့်သည ့် ရန့်ြံိုထငမွ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ထလ ာ ခ မည ့်နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို 

အဓ ကအာ်းပဖင ့် စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့် ထဖာ့်သူ တာရ န့််းကိုမပဏီမှ ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထက ်းရာွတာဝန့်ခံမ ာ်း၊ 

ဖမ  ွံ့နယ့်အဆင ့် အစ ို်းရတာဝန့်ရှ သူမ ာ်းနှင ့်လည့််း ြူ်းထြါင့််း၍     ထရာက့်ထရာက့်အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်၍ ထလ ာ ခ ရမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ရန့်ြံိုထငွအထနပဖင ့် တစ့်နှစ့်လျှင့် သ န့််း (၂၀၀) ခနို့့်က သင ့်န ိုင့်ဖြီ်း ထဆာင့်ရွက့်မည ့် 

အခ  န့်ကာလသတ့်မှတ့်ခ က့်နှင ့် ထဆာင့်ရွက့်မည ့်သူ အထသ်းစ တ့်က ို စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်မည ့် အဆင ့်အလ ိုက့်နှင ့် 

ဇိုန့်အလ ိုက့်ခွ ပခာ်း၍ စာြ ိုေ့်အမှတ့်(၈.၈) တငွ့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

အပ ကြောင့််းအရြောအလိိုက့် စီမံခနို့့်ခ  မှုအစီအစဉ့်တ င့်  ါဝင့်သည ့် အချက့်အလက့်မျြော်း 

• စီမံက န့််းအဆင ့်မ ာ်း၊ (အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလ၊ တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းကာလ) 

•   ခ ိုက့်မှုနယ့်ြယ့်မ ာ်း၊ (ထလအရည့်အထသွ်း၊ ထပမအရည့်အထသွ်း၊ ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်း၊ ထပမထအာက့်ထရ 

အရည့်အထသွ်း၊ ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု၊ ရှုခင့််းရှုကကွ့်၊ သ ာဝထြါက့်ြင့်၊ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း၊ လူမှုထရ်း၊ စီ်းြွာ်းထရ်း)  

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်မှု၊ (ထပမည  ပခင့််း အစရှ သည့်)  

• ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်း ၊ (ဖိုန့်မှုနို့့်ြ ံွံ့လွင ့်ပခင့််း၊ စာ်းက က့်ထပမဆံို်းရံှု်းပခင့််း အစရှ သည့်)  

•   ခ ိုက့်မှုထလျှာ ခ ထရ်းအတွက့် စီမံခနို့့်ခွ မှု အစီအစဉ့်မ ာ်း၊ 

• အခ  န့်ကာလသတ့်မှတ့်ခ က့်၊ 

• ထဆာင့်ရွက့်မည ့်အဖွ ွံ့အစည့််း၊ 

• ခနို့့်မှန့််း  ဏ္ဍာထငွလ ာ ာ်းခ က့်။ 

ပစြောင ့် က ့် ကည ့်ရှုခခင့််းနှင ့် ရန့် ံိုပင  လျြောထြော်းခခင့််း အစီအစဉ့် 

 ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း အစီအစဉ့်မ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ရာတွင့် ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််းအဖွ ွံ့သည့် ထလ လာမှု 

အကက မ့်ထရအလ ိုက့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ ြါရာမီတာမ ာ်းက ို ထလ လာထစာင ့် ကည ့်မည ့်အဖွ ွံ့ ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုက  သ ိုို့ 

ထစာင ့် ကည ့်မှုမ ာ်းက ို ပြ လိုြ့်ထနြါမှ သတ့်မှတ့်စံနှုန့််းမ ာ်း ထက ာ့်လွန့်ထနမှုက ို စစ့်ထဆ်းထတွွံ့ရှ န ိုင့်ဖြီ်း လ ိုအြ့်ထသာ 

အစီအစဉ့်မ ာ်း ပြ လိုြ့်၍ ပြန့်လည့်မှန့်ကန့်ထအာင့် ပြ လိုြ့်န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ၎င့််းထစာင ့် ကည ့်မှုမ ာ်းက ို 

မှတ့်တမ့််းတင့် ာ်းရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ECD ဌာနသ ိုို့ (၆) လတစ့်ကက မ့်တင့်ပြ အစီရင့်ခံရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

 ံိုမှန့်ပစြောင ့် ကည ့်ခခင့််း အတ က့်  တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော ပစြောင ့် ကည ့်ပရ်းအဖ  ွဲ့ 

စဥ့် အဖ  ွဲ့ဝင့် အပရအတ က့်(ပယြောက့်) မှတ့်ချက့် 

၁ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအရာရှ (သ ိုို့မဟိုတ့်) 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထြါင့််းစြ့်ည  န ှုင့််းထရ်းမှျူ်း 

၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

၂ အထ ွအထ ွမန့်ထနဂ ာ ၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

၃ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းအရာရှ  ၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

၄ လက့်ထ ာက့်မန့်ထနဂ ာ ၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

၅ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်း ၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

၆ အခ က့်အလက့်ထကာက့်ယူထရ်းအဖွ ွံ့ ၃ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

 ြံိုမှန့်ထစာင ့် ကည ့်ပခင့််းအဖွ ွံ့ဝင့်မ ာ်းသည့် စီမံက န့််းရှ  တာဝန့်၊ အဆင ့် အသီ်းသီ်းမ ှ ြါဝင့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ြံိုမှန့် 

ထလ လာထစာင ့် ကည ့်ပခင့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအရာရှ သည့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ က စစရြ့်မ ာ်းအတွက့် တာဝန့်အရှ ဆံို်း ြိုဂ္  လ့်ပဖစ့်ဖြီ်း အပြည ့်အဝတာဝန့်ခံရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

၎င့််းထဖာ့်ပြြါ ြံိုမှန့်ထစာင ့် ကည ့်ပခင့််းအဖွ ွံ့ဝင့်တစ့်ဦ်းပခင့််း၏ တာဝန့်မ ာ်း၏ အထသ်းစ တ့်က ို ()တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော ပစြောင ့် က ့် ကည ့်ရှုခခင့််းအဖ  ွဲ့ 

 ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််းအဖွ ွံ့က ို ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စီမံအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့မှ တာဝန့်ရှ သူမ ာ်း၊ 

ထေသခံအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းမ ှ က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း၊ ထေသတွင့််း အစ ို်းရမဟိုတ့်ထသာအဖွ ွံ့အစည့််း မ ာ်းမ ှ က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း၊ 
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ထက ်းရွာတာဝန့်ခံမ ာ်းနှင့်  ဖွ ွံ့စည့််းရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ၎င့််းအဖွ ွံ့၏ အထရ်းြါထဆာင့်ရွက့်သင ့်ထသာ အခ က့်မ ာ်းမာှ 

ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်-  

• ထလ လာထစာင့်  ကည့် ပခင့််းက ို မှတ့်ြံိုတင့်ဖြီ်းပဖစ့်ထသာ တတ ယထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းအဖွ ွံ့ (သ ိုို့မဟိုတ့်) အဆ ိုပြ  

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းအဖွ ွံ့မှ ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းစဥ့်အာ်းလံို်းတွင့်   ိုအဆ ိုပြ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းအဖွ ွံ့မှ အနည့််းဆံို်း 

က ိုယ့်စာ်းလှယ့်(၃) ဦ်းြါဝင့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

• (IFC, World Bank, 2007) အရ အကယ့်၍ ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်း ရလေ့်မ ာ်းသည့် လ ိုအြ့်ထသာ 

အဆင့် မ ာ်း က့် သ သာ င့်ရှာ်းစွာ တ ို်းတက့်ထကာင့််းမွန့်လာသည့်က ို (၃) နှစ့်ဆက့်တ ိုက့်ထဖာ့်ပြြါက 

ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်း အကက မ့်ထရက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်ြါသည့်။ 

• Wind direction and wind speed က ိုထလ လာပခင့််းပဖင့်  ရာသီတ ိုင့််းတွင့် အကကီ်းမာ်းဆံို်းထသာ ထလတ ိုက့်ရာ 

အရြ့်နှင့်  ထလတ ိုက့်နှုန့််းက ို ခန့်ို့မှန့််းတွက့်ဆန ိုင့်ဖြီ်း အမှုန့်အမွှာ်း၊ ဆညူံသံနှင့်  ဓာတ့်ထငွွံ့ ိုတ့်လွှတ့်မှုမ ာ်းအတွက့် 

ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းရံို်း (Monitoring Station) က ို အဆ ိုြါထလတ ိုက့်ရာ အရြ့်တငွ့် တြ့်ဆင့်သင့် ြါသည့်။    

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော ပစြောင ့် ကည့် ခခင့််းအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည့််း ံို 
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 တ့်ဝန့််းကျင့်ပစြောင့်  က ့် ကည့် ရှုခခင့််းအစီအစဥ့်နှင ့် လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်းဇယြော်း 

စဥ့်  တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြောအခန့််းကဏ္ဍ Parameters တည့်ပနရြော ကကိမ့်နှုန့််း ခန့်ို့မှန့််းကိုန့်ကျစရိတ့် တြောဝန့်ရိှသူ 

အကကိျုတည့်ပဆြောက့်ပရ်းနှင့် တည့်ပဆြောက့်ပရ်းကြောလ 

၁ ထလအရည့်အထသွ်း PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2 AQ (1), AQ (2), 
AQ (3), AQ (4),  
AQ (5), AQ (6) 

(၄)လတစ့်ကက မ့် (၅၀)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၂ ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်း BOD, COD, DO, Total Solids, Total Suspended 
Solids, Total Dissolved Solids, Nitrate, NH3, NH4, 
Phosphate 

SWQ (1), SWQ (2), 
SWQ (3), SWQ (4) 

(၄)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၃ ထပမထအာက့်ထရ အရည့်အထသွ်း pH, Colour, Turbidity, Conductivity, Total 
Hardness, Calcium Hardness, Magnesium 
Hardness, Total Alkalinity, CaCO3, HCO3, Fe, CL, 
NaCl, SO4, Total Solids, Total Suspended Solids, 
Total Dissolved Solids, Manganese, Phosphate, 
Phenolphthalein Acidity, Methyl Orange Acidity, 
Salinity 

GWQ (1), GWQ (2), 
GWQ (3) 

(၄)လတစ့်ကက မ့် (၅)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၄ ထပမအရည့်အထသွ်း pH, EC, TDS, RSC, SAR, Dominant Salts, Moisture, 
Cations, Anions 

SQ (1), SQ (2),  
SQ (3) 

(၄)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၅ ဆူညံသံအဆင့်  Noise level dB(A) NQ (1), NQ (2),  
NQ (3), NQ (4),  
NQ (5), NQ (6) 

(၄)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

လို ့်ငန့််းလည့် တ့်သည့် ကြောလ 

၁ ထလအရည့်အထသွ်း PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2 AQ (1), AQ (2), 
AQ (3), AQ (4),  
AQ (5), AQ (6) 

(၆)လတစ့်ကက မ့် (၅၀)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၂ ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်း BOD, COD, DO, Total Solids, Total Suspended 
Solids, Total Dissolved Solids, Nitrate, NH3, NH4, 
Phosphate 

SWQ (1),  
SWQ (2),  
SWQ (3),  

(၆)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 
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SWQ (4) 

၃ ထပမထအာက့်ထရ အရည့်အထသွ်း pH, Colour, Turbidity, Conductivity, Total 
Hardness, Calcium Hardness, Magnesium 
Hardness, Total Alkalinity, CaCO3, HCO3, Fe, CL, 
NaCl, SO4, Total Solids, Total Suspended Solids, 
Total Dissolved Solids, Manganese, Phosphate, 
Phenolphthalein Acidity, Methyl Orange Acidity, 
Salinity 

GWQ (1),  
GWQ (2),  
GWQ (3) 

(၆)လတစ့်ကက မ့် (၅)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၄ ထပမအရည့်အထသွ်း pH, EC, TDS, RSC, SAR, Dominant Salts, Moisture, 
Cations, Anions 

SQ (1), SQ (2),  
SQ (3) 

(၆)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၅ ဆူညံသံအဆင့်  Noise level dB(A) NQ (1), NQ (2),  
NQ (3), NQ (4),  
NQ (5), NQ (6) 

(၆)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 
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လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်း 

အရည့်အပသ ်းအမှတ့်မျြော်း တည့်ပနရြောအမှတ့် ပဖြော့်ခ ချက့် 

ပခမပ ေါ်ပရအရည့်အပသ ်းတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်း 

ပခ
မပ

 ေါ်
ပရ

 

SWQ (1) 
95°51’58.04” E 
24°26’22.17” N 

ထလ်းသီထက ်းရွာအနီ်း ခမ ို်းထခ ာင့််းတံတာ်းထရ 

SWQ (2) 
95°50’25.54” E 
24°26’12.80” N 

ခမ ို်းဆည့်အနီ်း၊ ခမ ို်းထခ ာင့််းထရ 

SWQ (3) 
95°50’17.69” E 
24°25’40.39” N 

စီမံက န့််းဧရ ယာအထန က့်ဖက့် စွန့်ို့ြစ့်ထရ 

SWQ (4) 
95°50’38.92” E 
24°25’39.98” N 

ခမ ို်းရွာအတွင့််းရှ  ဂါလံ ၅၀၀၀ ဆန့်ို့ ထရကန့် 

ပခမပအြောက့်ပရအရည့်အပသ ်းတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမတှ့်မျြော်း 

ပခ
မပ

အ
ြောက

့်ပရ
 

GWQ (1) 
95°50’26.08” E 
24°25’44.42” N 

ခမ ို်းစီမံက န့််း Tube Well(1) မှထပမထအာက့်ထရ 

GWQ (2) 
95°50’27.50” E 
24°25’40.58” N 

ခမ ို်းစီမံက န့််း Tube Well(2) မှထပမထအာက့်ထရ 

GWQ (3) 
95°50’40.10” E 
24°25’38.83” N 

ခမ ို်းရွာလူကကီ်း ဦ်းဖ ို်းစ န့်အ မ့်ရှ  ထရတငွ့််းမှ ထပမထအာက့်ထရ 

ပခမအရည့်အပသ ်းတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်း 

ပခ
မအ

ရည
့်အ

ပသ
 ်း SQ (1) 

95°50’53.44” E 
24°25’31.91” N 

ခမ ို်းရွာအဝင့်၊ နန့်ို့မ ိုထခ ာင့််းတံတာ်းမှထပမဆီလွှာ 

SQ (2) 
95°50’34.63” E 
24°25’52.05” N 

ခမ ို်းစခန့််းအ ွက့်လမ့််းထ ်းမှ လယ့်ထပမ 

SQ (3) 
95°50’18.28” E 
24°25’41.67” N 

ခမ ို်းစခန့််းအထန က့် က့်ထ ်းမှ လယ့်ထပမ 

ပလအရည့်အပသ ်းတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်း 

ပလ
အ

ရည
့်အ

ပသ
 ်း 

AQ (1) 
95°50’29.45” E 
24°25’43.78” N 

ခမ ို်းစခန့််း ဇိုန့်(B) ထတာင့်တက့်ကာ်းဂ တ့်အနီ်း 

AQ (2) 
95°50’45.49” E 
24°25’34.90” N 

ခမ ို်းရွာရှ  မူလတန့််းလွန့် စာသင့်ထက ာင့််း 

AQ (3) 
95°51’15.46” E 
24°23’53.89” N 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်းထရွှံ့ 

AQ (4) 
95°50’35.35” E 
24°25’51.29” N 

ခမ ို်းစခန့််း အ ွက့်လမ့််းနှင့်  ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းဆံို 

AQ (5) 
95°50’23.41” E 
24°25’43.98” N 

ခမ ို်းစခန့််း ဇိုန့်(C) ဟ ိုတယ့်အထဆာက့်အဦ 
ထဆာက့်လိုြ့်မည့်  ထတာင့်ကိုန့််း 

AQ (6) 
95°50’31.67” E 
24°25’39.63” N 

ခမ ို်းစခန့််းဇိုန့်(A) ကာ်းရြ့်န ်းကွင့််း တည့်ထနရာ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ဆူညံသံတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်း 
ဆ

ူည
ံသံ

 

NQ (1) 
95°50’29.45” E 
24°25’43.78” N 

ခမ ို်းစခန့််းဇိုန့်(B) ထတာင့်တက့်ကာ်းဂ တ့်အနီ်း 

NQ (2) 
95°50’45.49” E 
24°25’34.90” N 

ခမ ို်းရွာရှ  မူလတန့််းလွန့် စာသင့်ထက ာင့််း 

NQ (3) 
95°51’15.46” E 
24°23’53.89” N 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်းထရွှံ့ 

NQ (4) 
95°50’35.35” E 
24°25’51.29” N 

ခမ ို်းစခန့််း အ ွက့်လမ့််းနှင့်  ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းဆံို 

NQ (5) 
95°50’23.41” E 
24°25’43.98” N 

ခမ ို်းစခန့််း ဇိုန့်(C) ဟ ိုတယ့်အထဆာက့်အဦ 
ထဆာက့်လိုြ့်မည့်  ထတာင့်ကိုန့််း 

NQ (6) 
95°50’31.67” E 
24°25’39.63” N 

ခမ ို်းစခန့််းဇိုန့်(A) ကာ်းရြ့်န ်းကွင့််း တည့်ထနရာ 

 တ့်ဝန့််းကျင့်စီမံခနို့့်ခ  မှုဆိိုင့်ရြော သင့်တန့််းပ ်းခခင့််းအစီအစဉ့် 

 ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှု ပြ လိုြ့်ရာတွင့် သင့်တန့််းထြ်းပခင့််းလိုြ့်ငန့််းစဉ့်သည့် အထရ်းကကီ်းထသာ 

လိုြ့်ငန့််းစဉ့်တစ့်ခိုပဖစ့်ဖြီ်း စီမံက န့််းနှင ့် သက့်ဆ ိုင့်သူမ ာ်းအာ်းလံို်းအာ်း ကဏ္ဍအလ ိုက့် သင့်တန့််းမ ာ်းက ို 

တက့်ထရာက့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမကံ န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလ၊ လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလတ ိုို့တွင့် ြတ့်ဝန့််းက င့် 

  န့််းသ မ့််းထရ်း၊   ခ ိုက့်မှုထလ ာ က ထစထရ်း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း၊ အထရ်းထြေါ် အထပခအထနတွင့် 

ထဆာင့်ရွက့်ရန့် အစရှ သည ့် သင့်တန့််း၊ မွမ့််းမသံင့်တန့််းမ ာ်းက ို ဖငွ ့်လှစ့်သင့် ကာ်းထြ်းသွာ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ဖွင ့်လှစ့်မည ့်သင့်တန့််းအထသ်းစ တ့်နှင ့် တက့်ထရာက့်ရမည ့်သူမ ာ်းက ို စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၈.၉) တငွ့်ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

မှတ့်တမ့််းသိမ့််းဆည့််းခခင့််း 

 ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ရာတွင့် မှတ့်တမ့််း ပြ လိုြ့်သ မ့််းဆည့််းရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း (၆) လတစ့်ကက မ့် 

အစီရင့်ခံစာထရ်းသာ်း၍ ECD သ ိုို့တင့်ပြရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ မှတ့်တမ့််းသ မ့််းဆည့််းရမည ့် လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းမာှ 

ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

သတ့်မှတ့်ချက့်ပဘြောင့် အချက့်အလက့်မျြော်း 

အရင့််းပမစ့်မ ာ်းအသံို်းပြ ပခင့််း •  ထရ၊ လျှြ့်စစ့်မီ်း၊ စက့်သံို်းဆီနှင ့် ထလာင့်စာမ ာ်း 
ထနို့စဥ့်အသံို်းပြ မှု ြမာဏ၊ 

စွန့်ို့ြစ့်အစ ိုင့်အခ   န့််းသ မ့််းပခင့််းနှင့်  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း • ထရသန့်ို့စင့်စက့်မှ အကကွင့််းအက န့်မ ာ်း စီမံခန့်ို့ခွ မှု နှင့်  
အြတ့်စဥ့် က န့်ရှ ထသာ ြမာဏ၊ 

• အဆ ိုပြ စီမံက န့််းမှ  ွက့်ရှ ထသာ အ မ့်သံို်း စွန့်ို့ြစ့် 
အစ ိုင့်အခ မ ာ်းက ို စီမံခန့်ို့ခွ ွံ့မှု နှင့်  ထနို့စဥ့်  ွက့်ရှ မှု ြမာဏ၊ 

ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုပခင့််းနှင့်  စစ့်တမ့််း ထကာက့်ယူပခင့််း 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ကဏ္ဍမ ာ်းအာ်းလံို်း (ထရ၊ ထလ၊ ထပမ၊ 
ဆူညံသံ၊ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု၊ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ ) 
 

• ထန က့်ဆံို်းအတည့်ပြ  ာ်းထသာ ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းစဥ့်အရ ထဆာင့်ရွက့်ခ  ထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်း  
က ိုအထပခပြ ၍ လ ိုက့်န မှတ့်မ ာ်းအလ ိုက့် ြါရာမီတာမ ာ်းက ို 
မှတ့်တမ့််းပြ စိုရန့်၊ 

အနီ်းဆံို်းတွင့်ထန  ိုင့်ထသာ ထေသခံမ ာ်း၏ မထက နြ့် 
ခ က့်မ ာ်း 

• အနီ်းဆံို်းရွာမ ာ်းမ ှမထက နြ့်ခ က့်မ ာ်း၊ တ ိုင့်တန့််းခ က့် မ ာ်း 
အာ်းလံို်း ၏မှတ့်တမ့််းမ ာ်း၊ 

ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း၊ ဝန့် မ့််း၊ အလိုြ့်သမာ်း က န့််းမာထရ်းနှင့်  
လံိုခခံ မှုမှတ့်တမ့််း 

• စီမံက န့််းတွင့်ပဖစ့်ထြေါ်ထသာ မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း၊ ထရာဂါ 
ပဖစ့်ြွာ်းမှုမ ာ်းအတွက့် ထနို့စဥ့်မှတ့်တမ့််း၊ 

အပခာ်းအရာမ ာ်း • သက့်ဆ ိုင့်သည့် ထနရာတွင့် ြစစည့််းက ရ ယာ မ ာ်းက ို 
စစ့်ထဆ်းပခင့််းနှင့်   တ ိုင့််းတာမှု မှတ့်တမ့််းမ ာ်း၊ 
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• ယာဥ့်ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းနှင့်  စစ့်ထဆ်းပခင့််း မှတ့်တမ့််း 
မ ာ်း။ 

 

အနတရြောယ့်ခဖစ့်နိိုင့်ပခခ ဆန့််းစစ့်ခခင့််း (Risk Assessment)  

  စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ဆ ကာလ၊ စီမံက န့််းလည့်ြတ့်သည ့်ကာလတစ့်ထလ ာက့်တငွ့် လူလိုြ့်မှုထ ကာင ့် 

လည့််းထကာင့််း၊ သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ထ ကာင ့် လည့််းထကာင့််း၊ ထြါ  ဆမှု/ မထတာ့်တဆမှုတ ိုို့ထ ကာင ့် လည့််းထကာင့််း 

စီမံက န့််းနှင ့် အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် လူအသက့်ထသဆံို်းပခင့််း၊   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာ ကကီ်းမာ်းစွာ ရရှ ပခင့််း၊ မ ာ်းစွာထသာ 

ထငွထ က်းဆံို်းရံှျူ်းမှုမ ာ်းအ   ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်သည ့်အတကွ့် အနတရာယ့်မ ာ်းပဖစ့်န ိုင့်ထပခအာ်း ကက  တင့် ဆန့််းစစ့်မှု 

ပြ လိုြ့် ာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

စီမံက န့််းတည့်ရှ ထသာ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်မ ှ ကကီ်းမာ်းထသာဆံို်းရံှျူ်းမှုမ ာ်း ခံစာ်းရမှု 

မရှ ထသ်းထသာထေသပဖစ့်ထသာ့်ပငာ်း ထရကကီ်းပခင့််းနှင ့် ထတာမီ်းထလာင့်ပခင့််း တ ိုို့က ို နှစ့်စဉ့်ခံစာ်းထနရြါသည့်။   ိုို့အပြင့် 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ လည့်ြတ့်ပခင့််းတ ိုို့တွင့် ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း၊ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း လိုြ့်က ိုင့်မည့် ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် 

အနတရာယ့်ပဖစ့်ထနထခ မ ာ်း ပမင ့်တက့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း  ကြ့်တည့််းမှုထ ကာင ့် ယာဉ့်မထတာ့်တဆမှု မ ာ်းလာပခင့််း၊ 

ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်းပဖစ့်ြာွ်းန ိုင့်ပခင့််း အစရှ သည့်တ ိုို့ ပဖစ့်န ိုင့်ြါသည့်။ ယခို အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထပခ ဆန့််းစစ့်ပခင့််း အထသ်းစ တ့်က ို 

စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၈.၁၀) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။  

လို ့်ငန့််းခ င့် ပဘ်းအနတရြောယ့် ကင့််းရှင့််းပရ်း စီမံချက့် (Occupational Health and Safety) 

 စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်သည ့်အခ  န့်မှစ၍ စီမံက န့််းအတွင့််း ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရငှ့််းထရ်း အတကွ့် 

စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်သူနှင ့် အစ ို်းရဌာနမ ာ်းမှ ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ လိုြ့်ငန့််းခွင့်တွင့် 

ဆက့်စြ့်သည ့် မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း၊   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရမှုမ ာ်း၊ ထရာဂါထဝေန မ ာ်းထ ကာင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  

ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း   ခ ိုက့်န ိုင့်သည ့် အထရ်းမ ာ်းက ို ထလ ာ ခ န ိုင့်ရန့် န ိုင့်ငံထတာ့်နှင ့် န ိုင့်ငံတကာ ခ မှတ့် ာ်းသည ့် 

လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းက ို မှီပငမ့််းက ို်းကာ်း၍ စီမံခ က့်က ို ထရ်းဆွ  ာ်းဖြီ်း အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၈.၁၁) တွင့် 

ဖတ့်ရှုန ိုင့်ြါသည့်။ ၎င့််းတွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းအတွက့် ကိုမပဏီ၏ မဝူါေ၊ ရည့်မှန့််းခ က့်၊ စစ့်ထဆ်းရန့်အခ က့်မ ာ်း၊ 

လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်ရန့် နှင ့် ထရာှင့်ရှာ်းရန့် အစရှ သည့်တ ိုို့က ို အထသ်းစ တ့်ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။  

အပရ်းပ ေါ်အပခခအပနအပ ေါ် တံိုို့ခ န့်မှု အစီအစဉ့်မျြော်း (Emergency Response Plan) 

 အ က့်ြါ အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထခ  ဆန့််းစစ့်ပခင့််းတွင့် ထဖာ့်ပြခ  သည ့် အထ ကာင့််းအရာ တစ့်ခိုခို ပဖစ့်ထြေါ်ခ  ြါက 

ဆံို်းရံှျူ်းမှုမ ာ်းအာ်း တတ့်န ိုင့်သထရွွံ့ထလ ာ ခ န ိုင့်ရန့်အတွက့် အထရ်းအထြေါ်အထပခအထန တံိုို့ပြန့်မှု အစီအစဉ့်မ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ၎င့််းတ ိုို့အာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့်   ထရာက့်စွာ စီမံခနို့့်ခွ  ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ရန့်အတွက့် 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနစီမံခနို့့်ခွ ထရ်းအဖွ ွံ့ ဖွ ွံ့စည့််း ာ်းရမည့်ပဖစ့်သည ့်အတကွ့် စီမံက န့််းမှ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််း 

ဖွ ွံ့စည့််းသွာ်းြါမည့်- 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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တြောဝန့်နှင ့် ဝတတရြော်းမျြော်း 

ပဆြောင့်ရွက့်မည ့်သူ တြောဝန့်နှင ့် ဝတတရြော်းမျြော်း 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထန 
  န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနပဖစ့်ထြေါ်လာြါက အစစအရာရာ အမ န့်ို့ထြ်းဦ်းထဆာင့် ရမည ့်သူ 
ပဖစ့်သည့်။ ကက  တင့်ထလက င ့်ပခင့််းနှင ့် ထလ က င ့်ရန့် စီမံခ က့်ထရ်းဆွ ရန့် တာဝန့်ယူရမည့်။ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့် 
ကင့််းရှင့််းထရ်း အရာရှ  

လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း ကာကွယ့်ထရ်း ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် PPE မ ာ်း ပြည ့်စံိုမှုရှ ထအာင့် 
အဖမ စစ့်ထဆ်းထနရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထနို့စဉ့် Checklist ပဖင ့် စစ့်ထဆ်း၍   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှု်း နှင ့် 
သက့်ဆ ိုင့်ရာမန့်ထနဂ ာမ ာ်း ံ တင့်ပြရမည ့်သူ ပဖစ့်သည့်။ 

အထရ်းထြေါ် အထပခအထန 
ည  န ှုင့််းထရ်းမှျူ်း 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနပဖစ့်ထြေါ်ခ  ြါက အထရ်းထြေါ်အထပခအထန  န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှု်း အာ်း 
အဓ ကကညူီထဆာင့်ရကွ့်၍ ညွှန့် ကာ်းခ က့်မ ာ်း အထကာက့်အ ည့် ထဖာ့်ရမည ့်သူ 
ပဖစ့်သည့်။ 

အထဆာင့်မှျူ်း (မ ာ်း) မ မ တာဝန့်ယူ ာ်းရာထနရာ၌ ရှ သည ့် လူဦ်းထရစာရင့််းသ ရှ  ာ်းဖြီ်း အထရ်းထြေါ် 
အထပခအထနတွင့်   ိုသူမ ာ်းအာ်း ဦ်းထဆာင့်ကယ့် ိုတ့်ရမည့်။ 

ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ  အဖွ ွံ့ ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ  ထဆ်းထသတတာက ို ြစစည့််းက ရ ယာ အစံိုအလင့်ပဖင ့် ကျွမ့််းက င့်စွာ 
ကိုသမှုထြ်းန ိုင့်ထသာသူ ပဖစ့်ရြါမည့်။  

  ိုက  သ ိုို့ဖွ ွံ့စည့််း ာ်းရှ ဖြီ်း အထရ်းထြေါ်အထပခအထနမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာြါက မ မ တာဝန့်ရှ ရာ အြ ိုင့််းက ို 

ကျွမ့််းက င့်စွာ မ့််းထဆာင့်၍   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း ထလ ာ ခ န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုက  သ ိုို့  မ့််းထဆာင့်န ိုင့်ရန့် အတွက့် 

ကက  တင့်သင့်တန့််းထြ်း ာ်းပခင့််း၊ မ ကာခဏ အစမ့််းထလ က င ့်ပခင့််း၊ အသံို်းပြ မည ့် ြစစည့််းမ ာ်း (မီ်းသတ့်ထဆ်း ူ်း၊ 

ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ ထဆ်းထသတတာ စသည့်)က ို အစဉ့်အဖမ စစ့်ထဆ်းပခင့််းမ ာ်း ပြ လိုြ့်ရြါမည့်။ ၎င့််းတ ိုို့နှင ့် ြတ့်သက့်သည ့် 

အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်ခွ အမှတ့်(၈.၁၂.၃)တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

အမည့် ရြောထူ်း ဖိုန့််းနံ ါတ့် 

ဦ်းလှပမင ့် စီမံက န့််းမန့်ထနဂ ာ ၀၉-၅၂၇၆၄၉၆ 

အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအဖွ ွံ့ထခါင့််းထဆာင့် 

ဦ်းဖင မ့််းခ မ့််း (တာရ န့််း) ၀၉-၆၆၁၆၀၉၂၃၆ 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတိုန့်ို့ပြန့်မှု   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း  

ဦ်းလှပမင ့် (စီမံက န့််းမန့်ထနဂ ာ) 

ဖိုန့််း ၀၉-၅၂၇၆၄၉၆  

လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနတရာယ့်ကင့််းထရ်းအရာရှ  

၁။ ဦ်းထနလင့််းသ န့််း (ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်) ၀၉-၉၇၀၁၇၄၅၆၀ 

၂။ ဦ်းက ိုက ိုကကီ်း (တာရ န့််း) ၀၉-၄၅၀၃၀၂၇၅၃ 

ထရှ်းဦ်းသူန ပြ (ထဆ်းမှျူ်း) 

(ခနို့့်အြ့်မှုမပြ န ိုင့်ထသ်းြါ) 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတိုန့်ို့ပြန့်မှု ည  န ှုင့််းထရ်းမှျူ်း 

၁။ဦ်းခူ်းြ ိုလီကြ့် (မီ်းသတ့်ဦ်းစီ်း) ၀၉-၄၂၈၃၆၂၄၇၅ 

၂။ဦ်းရ ဝင့််းဖဖ  ်း (တာရ န့််း) ၀၉-၄၅၀၀၃၇၁၇၅             

အထဆာင့်မှျူ်း 

ဦ်းန ိုင့်န ိုင့် ွန့််း (တာရ န့််း) ၀၉-၄၄၂၉၀၈၃၄၄ 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ဦ်းလှပမင ့်  
လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း အရာရှ 

  
၀၉-၅၂၇၆၄၉၆ 

ခနို့့်အြ့်ရန့် စီမံက န့််းအင့်ဂ င့်နီယာ - 

ဦ်းက ိုက ိုကကီ်း ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်း ၀၉-၄၅၀၃၀၂၇၅၃ 

ထေေါ်စက့်ပမထဌ်း ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ  ၀၉-၆၈၁၆၇၁၈၃၇ 

ဦ်းဖင မ့််းခ မ့််း အထရ်းထြေါ်အထပခအထန   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း ၀၉-၆၆၁၆၀၉၂၃၆ 

 

အပရ်းကကီ်းဆက့်သ ယ့်ရမည ့် ဖိုန့််းနံ ါတ့်မျြော်း 

အမည့် ကိစစ ဖိုန့််းနံ ါတ့် 

ဖမ  ွံ့နယ့်မီ်းသတ့်ဌာန မီ်းထလာင့်ပခင့််းအတွက့် ၀၉- ၂၅၆၄၇၂၇၄၂ 

အနီ်းဆံို်းရ စခန့််း လံိုခခံ ထရ်းက စစမ ာ်းအတွက့် ၀၉- ၅၀၀၉၃၆၁၃ 

အနီ်းဆံို်းထဆ်းရံို   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရမှုမ ာ်းအတွက့် ၀၉- ၂၅၃၅၃၉၄၃၂ 

လျှြ့်စစ့်ဌာန လျှြ့်စစ့်မီ်းက စစ ၀၉- ၄၀၀၄၅၅၈၃၇ 

ဖမ  ွံ့နယ့်အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဌာန အထ ွထ ွ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းက စစ ၀၉- ၄၀၁၅၇၆၈၀၀ 

 

ယြောဉ့်သ ြော်းလြောမှု ကကီ်း က ့် ပရ်းအစီအစဉ့် 

 ခမ ို်းစီမံက န့််းသည့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းတ ို်းတက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််း ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် စီမံက န့််း လည့်ြတ့်သည ့် 

ကာလတွင့် ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း မ ာ်းပြာ်းစွာလာထရာက့်မည့်ပဖစ့်သည ့်အတကွ့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှု ကကီ်း ကြ့်ထရ်း အစီအစဉ့်က ို 

ကက  တင့်ထရ်းဆွ  ာ်း၍ ပြင့်ဆင့်ရန့်မ ာ်း ကက  တင့်ပြင့်ဆင့် ာ်းရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း အနီ်းတစ့်ဝ ှုက့်တငွ့် ယာဉ့်နှင ့် 

ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း ပြဿန မ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့်နှင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာြါက ကက်ီး ကြ့်ကြွ့်က န ိုင့်ရန့် ထအာက့်ြါ 

ယာဉ့်သွာ်းလာမှုကကီ်း ကြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့က ို ဖွ ွံ့စည့််းသွာ်းြါမည့်- 

ယြောဉ့်သ ြော်းလြောမှုကကီ်း က ့်ပရ်းအဖ  ွဲ့ ဦ်းပရ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့မှ က ိုယ့်စာ်းလှယ့် (၂) ဦ်း 

တာရ န့််းကိုမပဏီမှ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းက ိုယ့်စာ်းလှယ့် (၂) ဦ်း 

ဖမ  ွံ့နယ့်ရ တြ့်ဖွ ွံ့မှ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းက ိုယ့်စာ်းလှယ့် (၁) ဦ်း 

ဖမ  ွံ့နယ့်မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့မှ ကက်ီး ကြ့်ထရ်းက ိုယ့်စာ်းလှယ့် (၁) ဦ်း 

ခမ ို်းထက ်းရွာ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း ရြ့်မ ရြ့်ဖ (၁) ဦ်း 

 ယာဉ့်သွာ်းလာမှု ကကီ်း ကြ့် ထရ်းအစီအစဉ့်က ို လက့်ရှ လမ့််းနှင ့် တံတာ်းမ ာ်းအထပခအထန ထလ လာပခင့််း၊ HCM 2010 

အရ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု အဆင့်ထပြထစမည ့် အထပခခံယူဆခ က့်မ ာ်း၊ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဉ့်မ ာ်း၊ ထတာင့်တက့်/ 

ထတာင့်ဆင့််းယာဉ့်မ ာ်း နှင ့် ခရီ်းသွာ်းယာဉ့်မ ာ်း လ ိုက့်န ရမည ့် စည့််းကမ့််းခ က့်မ ာ်းပဖင ့် ဖွ ွံ့စည့််းထရ်းသာ်း ထဖာ့်ပြ ာ်းဖြီ်း 

စာြ ိုေ့်အမှတ့်(၈.၁၃)တွင့် ဖတ့်ရှုန ိုင့်ြါသည့်။ စီမကံ န့််းထဆာင့်ရွက့်စဉ့်ကာလတွင့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း အဆင့်ထပြ 

ထခ ာထမွွံ့ထစရန့် ပြ လိုြ့်သင ့်သည ့် အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်- 

ဗန့််းပမြောက့်မမိျုွဲ့တ င့််း ယြောဉ့်သ ြော်းလြောပရ်းဆိိုင့်ရြော အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

သီ်းပခာ်းယာဉ့်ရြ့်န ်းကွင့််းနှင ့် 

ကာ်းဂ တ့်မ ာ်း ာ်းရှ ထရ်း 

ဖမ  ွံ့တငွ့််း၌ ခရီ်းသည့်တင့်ယာဉ့်၊ ကိုန့်တင့်ယာဉ့်မ ာ်း ရြ့်န ်းမှု ထလ ာ ခ ပခင့််း အထနပဖင့်  

ဖမ  ွံ့ပြင့်၌ စည့်ြင့်သာယာယာဉ့် ရြ့်န ်းကွင့််း၊ အထဝ်းထပြ်းယာဉ့် ရြ့်န ်းကွင့််းမ ာ်း 

အသစ့်တည့်ထဆာက့်ထြ်းသင ့်ြါသည့်။ 

ထ ်းနှင ့် ဖမ  ွံ့ထတာ့်ခန့််းမ အနီ်း 

လမ့််းခ  ွံ့ ွင့်ထရ်း၊ လူသွာ်းစကကသန့် 

နှင ့် ယာဉ့်ရြ့်န ်းထနရာမ ာ်း 

ဗ ိုလ့်ခ  ြ့်လမ့််းထြေါ်ရှ  ထ ်းနှင ့် ဖမ  ွံ့ထတာ့်ခန့််းမအနီ်းတွင့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှု မ ာ်းပြာ်းပခင့််း၊ 

အထဝ်းထပြ်းလမ့််းပဖစ့်ထနပခင့််းထ ကာင ့် လက့်ရှ တွင့်ြင့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း ကြ့်တည့််းမှု 

ပဖစ့်ထြေါ်ထန ြါသည့်။ ၎င့််းထနရာတွင့် လက့်ရှ  (၂) လမ့််းထမာင့််းအစာ်း (၄) 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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လမ့််းထမာင့််းသ ိုို့ ခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း၊ လူသွာ်းစကကသန့်မ ာ်း စနစ့်တက  တည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ 

လမ့််းမထြေါ်တွင့် ယာဉ့်ရြ့်န ်းမှု မပဖစ့်ထစရန့်အတွက့် ယာဉ့်ရြ့်န ်းထနရာမ ာ်း (ဥြမာ- 

ဗ ိုလ့်ခ  ြ့်ထ က်းရိုြ့်ထရှွံ့ရှ  ထပမပြနို့့်ထနရာ)က ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် သင ့်ြါသည့်။ 

ယာဉ့်မရြ့်ရထနရာမ ာ်း 

 ာ်းရှ ထရ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့၊ ခမ ို်းရွာတငွ့််းရှ  လမ့််းဆံို၊ လမ့််းခွ၊ လမ့််းထကွွံ့၊ လမ့််းက ဉ့််းမ ာ်း၊ 

ထ ်းထနရာမ ာ်းတငွ့် ယာဉ့်မရြ့်ရထနရာမ ာ်း သတ့်မှတ့် ာ်းရှ ြါမည့်။ 

မီ်းြွ  င ့်နှင ့် ယာဉ့်  န့််းရ မ ာ်း 

 ာ်းရှ ထရ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် တ ို်းြာွ်းလာန ိုင့်ထသာ ယာဉ့်မ ာ်းအတွက့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း 

  န့််းသ မ့််းမှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်န ိုင့်ရန့် လမ့််းဆံို လမ့််းခွမ ာ်း (ဥြမာ- ဖမ  ွံ့နယ့်လျှြ့်စစ့် 

ဓာတ့်အာ်းခွ ရံိုလမ့််းဆံို၊ ဖမ  ွံ့မရြ့်ကွက့်လမ့််းဆံို အစရှ သည့်တ ိုို့) တွင့် ယာဉ့်  န့််းရ မ ာ်း 

တာဝန့်ခ  ာ်းပခင့််း၊ မီ်းြွ  င ့်မ ာ်း တြ့်ဆင့်အသံို်းပြ ပခင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းသင ့် 

ြါသည့်။ 

က ျူ်းထက ာ့်ထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်း 

ကွြ့်က ကကီ်း ကြ့်ထရ်း 

ထေသတွင့််းစီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာမှုထ ကာင ့် လမ့််းထ ်း 

က ျူ်းထက ာ့်ထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်သည ့် အတွက့် ဌာနဆ ိုင့်ရာ 

တာဝန့်ရှ သူမ ာ်း ြူ်းထြါင့််း၍ ကွြ့်က ကကီ်း ကြ့်မှုမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 

ခမိို်းရွြောနှင ့် ခမိို်းစခန့််းအတ က့် ယြောဉ့်သ ြော်းလြောပရ်းဆိိုင့်ရြော အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

ဝင့်/  ွက့် မ န့််းလမ့််းမကကီ်းက ို 

(၄) လမ့််းသွာ်းအပဖစ့်  ာ်းရှ ထရ်း 

စီမံက န့််း အဝင့်အ ွက့်လမ့််းသည့် လက့်ရှ အထပခအထနတွင့် အဆင့်ထပြ 

ထခ ာထမွွံ့န ိုင့်ထသာ့်လည့််း ထန င့်တငွ့် ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း မ ာ်းပြာ်းလာြါက 

အဝင့်အ ွက့် လမ့််းအာ်း (၄) လမ့််းထမာင့််းအပဖစ့် အဆင ့်ပမ င ့်တင့်၍ လူသွာ်းစကကသန့်မ ာ်း 

 ည ့်သွင့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််းပဖင ့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း  ကြ့်တည့််းမှုက ို 

ထလ ာ ခ န ိုင့်ြါသည့်။ 

တစ့်လမ့််းထမာင့််းနှင ့် 

ခ   ်းထကွွံ့ပခင့််းမ ာ်း 

သတ့်မှတ့် ာ်းရှ ထရ်း 

အင့််းထတာ့်-ဗန့််းထမာက့်-မံစီလမ့််းမ ှ စီမံက န့််းဧရ ယာ ခမ ို်းစခန့််းသ ိုို့ ဝင့်ထရာက့်ရာ 

လမ့််းအပဖစ့် ဖမ  ွံ့နယ့်ဓာတ့်အာ်းခွ ရံို ထ ်းရှ  လမ့််းမတှစ့်ဆင ့် ပမနနဒ ရြ့်ကွက့်က ို 

ပဖတ့်သန့််းဖြီ်း န.တ.လ ထက ာင့််းလမ့််းဆံိုမ ှ ဝင့်ထရာက့်ထစြါမည့်။ ခမ ို်းစခန့််းမ ှ

ပြန့်လည့် ွက့်ခွါလာထသာ ယာဉ့်မ ာ်းက ို န.တ.လ ထက ာင့််းလမ့််းဆံိုမှ ဖမ  ွံ့မရြ့်ကွက့် 

လမ့််းဆံို၊ ဗ ိုလ့်ခ  ြ့်လမ့််းအတ ိုင့််း ဖမ  ွံ့မထ ်းထရွှံ့မှ ပြန့်လည့် ွက့်ခွာထစြါမည့်။ 

ခမ ို်းရွာ ထရာှင့်ကငွ့််းလမ့််း 

ထဖာက့်လိုြ့်ထရ်း၊ 

ခရီ်းသွာ်းယာဉ့်ကကီ်းမ ာ်း 

အတွက့် အဝင့်တစ့်လမ့််း/ 

အ ွက့်တစ့်လမ့််း  ာ်းရှ ထရ်း၊ 

စီမံက န့််းအတွင့််းသ ိုို့ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု မ ာ်းပြာ်းလာြါက ခမ ို်းထက ်းရွာအဝင့်ရှ  

တံတာ်းအနီ်းမှ စီမံက န့််း ဇိုန့်(A) သ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့်ဝင့်ထရာက့်န ိုင့်မည ့် 

လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်သင ့်ြါသည့်။   ိုလမ့််းမှ ဇိုန့် (A) သ ိုို့ဝင့်ထရာက့်မည ့် 

အထဝ်းထပြ်းယာဉ့်မ ာ်း ဝင့်ထရာက့်ရြ့်န ်းပခင့််းပဖင ့် စီမံက န့််းမ န့််းလမ့််းတွင့် 

ယာဉ့်လမ့််း ကာင့််း  ကြ့်တည့််းမှုက ို ထလ ာ ခ န ိုင့်မည ့်အပြင့် ထက ်းရာွအတွင့််း 

ယာဉ့်ကကီ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာမှု က ဆင့််းသွာ်းမည ့်အတွက့် ထက ်းရာွအတွင့််း 

ထလ ိုညစ့်ညမ့််းမှု၊ ဆညူံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှုမ ာ်း ထလ ာ ခ န ိုင့်ြါမည့်။ 

ဇလံိုထတာင့်တက့်/ 

ဆင့််းယာဉ့်မ ာ်း အဝင့်/ 

 ွက့်လမ့််း ခွ ပခာ်း ာ်းရှ ထရ်း 

ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်သ ိုို့ အတက့်အဆင့််းကာ်းမ ာ်းအတွက့် သီ်းပခာ်းသတ့်မှတ့် ာ်းထသာ 

ဇိုန့် (D) ြတ့်လည့်ရှ  လမ့််းမှတစ့်ဆင ့် ထတာင့်တက့်လမ့််းထြေါ်သ ိုို့ 

ဝင့် ွက့်သွာ်းလာမှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်ထစသင ့်ြါသည့်။ 

ဇလံိုပတြောင့်တက့်ဆင့််းယြောဉ့်မျြော်း သ ြော်းလြောပရ်းဆိိုင့်ရြော အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

ယာဉ့်နှင ့် ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်းက ို 

စနစ့်တက  မှတ့်ြံိုတင့်စနစ့် 

ဇလံိုထတာင့် အတက့်အဆင့််းကာ်းမ ာ်းအာ်း စီမကံ န့််းမှ မှတ့်ြံိုတင့် ာ်းရှ ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 

ယာဉ့်ကကံ ခ ိုင့်မှုအာ်း တစ့်လတစ့်ကက မ့်စစ့် ထဆ်းမှု ပြ လိုြ့်ရြါမည့် အပြင့် 

ထရာှင့်တခင့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းမ ာ်းလည့််း ပြ လိုြ့်သင့် ြါသည့်။ ယာဉ့်ကကံ ခ ိုင့်မှု 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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အာ်းနည့််းထနြါက ခ က့်ခ င့််းစစ့်ထဆ်းပြ ပြင့်ထစပခင့််း၊ ေဏ့်ရ ိုက့်ပခင့််းမ ာ်းလည့််း 

ပြ လိုြ့်သင ့်ြါသည့်။ ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်းအာ်း ြံိုမှန့်က န့််းမာထရ်းစစ့်ထဆ်းမှု 

ပြ လိုြ့်ထြ်းသင ့်သည ့်အပြင့် က န့််းမာထရ်းမထကာင့််းမနွ့်ြါက ယာဉ့်ထမာင့််းနှင့်ခွင ့် 

မပြ ရန့် တာ်းပမစ့်သင ့်ြါသည့်။  

အလှည ့်က   ွက့်ခွာမှုစနစ့်နှင ့် 

ကွန့်ြ ျူတာ  န့််းခ  ြ့်ထရ်းစနစ့် 

ဇလံိုထတာင့် အတက့်အဆင့််းကာ်းမ ာ်း စည့််းကမ့််းတက နှင ့် ယာဉ့်အနတရာယ့် 

  န့််းခ  ြ့်မှု ထကာင့််းမွန့်ထစရန့်အတွက့် စီမံခနို့့်ခွ မှုထကာ့်မတမီှ ကွန့်ြ ျူတာ 

  န့််းခ  ြ့်လမ့််းအသံို်းပြ ခထကာက့်ခံစနစ့် (Electronic Toll Collections - ETC) က ို 

တြ့်ဆင့်အသံို်းပြ ၍ ယာဉ့်အဝင့်အ ွက့်မှတ့်တမ့််း နှင့်  ယာဉ့် ထမာင့််းအထပခအထန 

တ ိုို့က ို ရယူသွာ်းသင့် ြါသည့်။ ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်း ခရီ်းသည့်လိုတင့်ပခင့််းမ ာ်း 

မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် အလှည ့်က စနစ့်ပဖင ့် ခရီ်းသည့်မ ာ်း ခွ ထဝခ  ာ်းထြ်းသွာ်း 

သင ့်ြါသည့်။  

မတ့်ထစာက့်ထသာထတာင့်တက့်/ 

ဆင့််းလမ့််းမ ာ်းက ို 

စံခ  န့်စံညွှန့််းနှင ့်အမှီ ပြ ပြင့် 

တည့်ထဆာက့်အသံို်းပြ န ိုင့်ထရ်း 

နတလရန့်ပံိုထငွေခဖင ် တစ်နှစ်တစ်မ ိုင်နှုန်ားခင်ားကျင်ား ထနမည ်အစောားဌောန  ိုင်ရော 

လမ်ားတံတောား အင်ဂျင်နီယောမျောား၊ မ ိုားထလဝသနှင ် ဇလထဗေပညောရှငမ်ျောား၊ 

ဘူမ ထဗေပညောရငှ်မျောား ပါဝင်ထသောအဖွေွဲွဲ့ခဖင ် ထလ လော န်ားစစ်မှုမျောား ခပိုလိုပ်ကော 

လမ်ား/တံတောားမျောား ေီဇ ိုင်ားထရား ွေွဲ၍ နှစ်တ ိုကောလအတွေင်ား တည်ထ ောက် 

သွေောားသင ်ပါသည်။ 

စ နို့့် စ့် စစည့််းမျြော်း စီမံခနို့့်ခ  မှုအစီအစဉ့် 

 စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်စဉ့်၊ လည့်ြတ့်စဉ့်ကာလမ ာ်းတွင့် စီမံက န့််းဧရ ယာအတွင့််းသ ိုို့ လာထရာက့် 

လည့်ြတ့်သူ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း၊ စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်သူဝန့် မ့််းမ ာ်း မ ာ်းစွာရှ လာမည့်ပဖစ့်သည ့်အတွက့် 

စီမံက န့််းအတွင့််းနှင ့် အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း ွက့်ရှ ပခင့််းမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ ၎င့််း 

စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း စီမံက န့််းအထနပဖင ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှုအစီအစဉ့်မ ာ်း ခ မှတ့်၍ ထေသဆ ိုင့်ရာ 

အာဏာြ ိုင့်အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် ြူ်းထြါင့််းဖြီ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုစီ်းြွာ်း   ခ ိုက့်မှုမရှ ထစရန့် ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းအတွင့််းတွင့် စနစ့်တက  အမ ှုက့်စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း၊ 5R စနစ့်အသံို်းပြ ပခင့််း၊ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း စနစ့်တက စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း 

တ ိုို့က ိုထဆာင့်ရွက့်၍ ထလ ာ ခ ရမည့်ပဖစ့်၍ ၎င့််းအထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၈.၁၆) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

ရြောသီဥတိုပခ ြောင့််းလ မှုကိို အပလ်းထြော်းခခင့််းဆိိုင့်ရြော စီမခံျက့် 

 ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု နည့််းန ိုင့်ထသာ စီမံက န့််းတစ့်ခိုပဖစ့်သည ့် အပြင့် စီမံက န့််းမှ 

ထေသ၏ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်တ ို်းတက့်ထကာင့််းမနွ့်လာထစရန့်အတွက့် အြင့်စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း၊ ပြ စိုြ   ်းထ ာင့်ပခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို အာ်းထြ်းကညူီသွာ်းမည ့် စီမံက န့််းတစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ သ ိုို့ြါထသာ့်လည့််း စီမံက န့််းထ ကာင ့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို   န့််းသ မ့််းရမည ့်ကဏ္ဍအခ   ွံ့ ရှ ထနဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့က ို ထလျှာ ခ ရမည ့်နည့််းလမ့််းမ ာ်းနှင ့် 

ပဖစ့်ြွာ်းထစထသာ အထ ကာင့််းအရင့််းမ ာ်းမှာ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

စဉ့် 
စီမံကိန့််းအတ င့််း 

ထိန့််းသိမ့််းရမည ့်ကဏ္ဍမျြော်း 
ခဖစ့်  ါ်းပစပသြော အပ ကြောင့််းရင့််း ပလ ြော ချရမည ့် နည့််းလမ့််းမျြော်း 

၁။ ထရအရင့််းအပမစ့် 
ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််း 

➢ စီမံက န့််းအတွင့််း ထသာက့်ထရ၊ 
ခ   ်းထရနှင ့် အပခာ်း က စစရြ့်မ ာ်း 
အတွက့် ထပမထအာက့်ထရ သံို်းစွ ပခင့််း 
ထ ကာင ့် စီမံက န့််း  ကာရညှ့်လာ 
ြါက ထပမထအာက့်ထရ ထလ ာ နည့််း 
က ဆင့််းမှုက ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့် 
ြါသည့်၊ 

➢ စီမံက န့််းအတွင့််းမ ှ  ွက့်ရှ ထသာ 
စွနို့့်ြစ့်ထရမ ာ်းက ို ထသခ ာစွာ 

• ထပမထအာက့်ထရ အသံို်းခ မှု 
ထလ ာ က ထစရန့် မ ို်းထရ စိုထဆာင့််း 
သ မ့််းဆည့််းပခင့််း၊ ထခ ာင့််း/ထပမာင့််း 
နှင ့် ဆည့်ထရ စိုထဆာင့််းပခင့််း၊  

• စွနို့့်ြစ့်ထရမ ာ်းက ို ပြန့်လည့် 
သနို့့်စင့်ကာ ထရပဖန့််းပခင့််းနှင ့် 
ထရထဆ်းပခင့််း စထသာ က စစရြ့်မ ာ်း 
တွင့် အသံို်းပြ ပခင့််း။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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စီမံခနို့့်ခွ မှု မပြ လိုြ့်ြ  စွနို့့်ြစ့်ြါက 
နီ်းစြ့်ရာ ထပမထြေါ်ထရ အရင့််းအပမစ့် 
မ ာ်း   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

၂။ လျှြ့်စစ့်စွမ့််းအင့်က ို 
ထချွတာသံို်းစွ ပခင့််း/ 
အစာ်း  ို်းပခင့််း 

➢ စီမံက န့််းအတွင့််း လျှြ့်စစ့်မီ်းနှင ့် 
အရန့် မီ်းစက့်က ိုသာ မှီခ ိုသံို်းစွ ပခင့််း 
ထ ကာင ့် မ်ီးခ ို်းထငွွံ့  ွက့်ရှ ပခင့််းနှင ့် 
ရိုြ့်ကကွင့််းထလာင့်စာမ ာ်း အထြေါ် 
မှီခ ိုမှု ပမင ့်တက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်၊ 

➢ စီမံက န့််းအတွင့််း မလ ိုအြ့်ထသာ 
လမ့််းမီ်း၊ အခန့််းမီ်းမ ာ်းနှင ့် လျှြ့်စစ့် 
ြစစည့််းမ ာ်း ဖွင ့် ာ်းပခင့််းနှင ့် 
လျှြ့်စစ့်အသံို်းပြ မှုမ ာ်းထသာ 
ြစစည့််းမ ာ်း သံို်းစွ ပခင့််းထ ကာင ့် 
လျှြ့်စစ့်စွမ့််းအင့် အသံို်းပြ မှု 
ပမင ့်တက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• ထနထရာင့်ပခည့်စွမ့််းအင့်သံို်း လျှြ့်စစ့် 
ြစစည့််းမ ာ်း အစာ်း  ို်း အသံို်းပြ ပခင့််း 
နှင ့် ထနထရာင့်ပခည့် စွမ့််းအင့်က ို ြ ိုမ ို 
အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရွက့် 
သင ့်ြါသည့်။ 

•   ိုို့ပြင့် အလ ိုအထလ ာက့် ဖွင ့်/ြ တ့် 
န ိုင့်ထသာ မီ်းသီ်း၊ မီ်းထခ ာင့််းမ ာ်း 
သံို်းစွ ပခင့််းနှင ့် လျှြ့်စစ့်အသံို်းပြ မှု 
နည့််းြါ်းထသာ ြစစည့််းမ ာ်းက ို 
ထရ်ွးခ ယ့်ဝယ့်ယူထစပခင့််းတ ိုို့က ို 
ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 

၃။ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းသံို်း 
ြစစည့််း မ ာ်းက ို ထရ်ွးခ ယ့် 
အသံို်းပြ ပခင့််း 

➢ တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် သစ့်၊ 
ဝါ်း စထသာ သစ့်ထတာ ွက့် 
ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် သ ၊ ထက ာက့်၊ အိုတ့် 
စထသာ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း ြစစည့််း 
မ ာ်းက ို မဆင့်မပခင့်အသံို်းပြ ြါက 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  သစ့်ထတာနှင ့် 
ထဂဟစနစ့်က ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့် 
ြါသည့်။  

• တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် သစ့်၊ 
ဝါ်း စထသာ သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််း 
မ ာ်းက ို အသံို်းပြ မှု ထလျှာ ခ ပခင့််း၊ 
ထရာှင့် ကဉ့်ပခင့််း၊ 

• သ ၊ ထက ာက့်၊ အိုတ့်တ ိုို့က ို 
စနစ့်တက  ထရ်ွးခ ယ့် ဝယ့်ယူ 
ထစပခင့််း။ 

၄။ သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းပခင့််းနှင ့် 
သစ့်ထတာ သယံဇာတမ ာ်း 
ြ က့်စီ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

➢  င့််း၊ မ်ီးထသွ်းစထသာ ထလာင့်စာ 
မ ာ်းက ို ခ က့်ပြ တ့်ရန့် သံို်းစွ ပခင့််း၊ 

➢ သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််းမ ာ်းက ို 
ထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းပခင့််း၊ 

•  င့််း အစာ်း  ို်းထလာင့်စာမ ာ်း 
သံို်းစွ ထစပခင့််း၊ 

• သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း ထရာင့််း 
ဝယ့် ထဖာက့်ကာ်းမှုက ို တာ်းဆ်ီး 
ပခင့််း၊ အသ ြညာထြ်းပခင့််း။ 

၅။ အ ိုဇိုန့််းလွှာက ို ကာကွယ့် 
  န့််းသ မ့််းပခင့််း 

➢ ကလ ိုရ ိုဖလူရ ိုကာဗွန့် (CFC) 
 ိုတ့်လွှတ့်မှုရှ ထသာ အ ကွန့််း၊ ထရခ  
ထသတတာ စထသာ လျှြ့်စစ့် 
ြစစည့််းမ ာ်းက ို အသံို်းပြ ြါ က 
အ ိုဇိုန့််းလွှာက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့် 
ြါသည့်။ 

• ထလထအ်းထြ်းစက့်၊ ထရခ ထသတတာ 
မ ာ်းက ို မလ ိုအြ့်ြ  အသံို်းမပြ ပခင့််း၊ 

• (CFC)  ိုတ့်လွှတ့်မှုမရှ ထသာ 
ထလထအ်းထြ်းစက့်၊ ထရခ ထသတတာ 
မ ာ်းက ိုသာ အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ 
ထဆာင့်ရွက့်သင့် ြါသည့်။ 

၆။ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု 
  န့််းခ  ြ့်ပခင့််း 

➢ စီမံက န့််းသ ိုို့လာထရာက့်ပခင့််း၊ 
ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်သ ိုို့ တက့်ထရာက့် 
ပခင့််းနှင ့် စီမံက န့််းအတွင့််း ယာဉ့်မ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ကာဗွန့်ေ ိုင့် 
ထအာက့်ဆ ိုေ့်အစရှ ထသာ ဓါတ့်ထငွွံ့ 
မ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း၊ 

➢ ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း  ကြ့်တည့််းမှု 
နှင ့် ယာဉ့်အနတရာယ့် ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ယာဉ့်မ ာ်းနှင ့် 
စီမံက န့််းအတွင့််းရှ  ယာဉ့်မ ာ်းက ို 
ြံိုမှန့် ကကံ ခ ိုင့်မှုစစ့်ထဆ်းပခင့််းနှင ့် 
ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ 

• ယာဉ့်အသံို်းပြ မှုက ို ထလ ာ က ထစဖြီ်း 
ြတ့်ဝန့််းက င့် ရှုခင့််းအလှအြမ ာ်း 
က ို ြ ိုမ ို ကည ့်ရှုခံစာ်းထစန ိုင့်ထသာ 
ထကာင့််းကင့် ထက ယ့်ကက  ်းစနစ့် 
အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ပခင့််းတ ိုို့က ို 
ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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အခန့််း (၉)၊ပဒသခံခ ည့်သူမျြော်းနှင ့်ချတိ့်ဆက့်ပဆြောင့်ရွက့်ခခင့််းနှင ့် ပဒသဖ ံွဲ့မဖိျု်းပရ်း 

တာရ န့််းကိုမပဏီမှ အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာက့်ရကွ့်မည ့် ဇလံိုထတာင့်ထေသ၊ ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းသည့် 

ထေသတွင့််း အထပခခံအထဆာက့်အဦမ ာ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းက ို အထပခခံ ာ်းထသာ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းတစ့်ခိုပဖစ့်ရာ  

ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းနှင ့် တ ိုက့်ရ ိုက့်ဆက့်နွယ့်ြတ့်သက့်လ က့်ရှ ပခင့််းထ ကာင ့် ထေသခံပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း ခ  တ့်ဆက့် 

ြါဝင့်ပခင့််းသည့် လွန့်စွာအထရ်းြါလ က့်ရှ ြါသည့်။ စီမံက န့််းတွင့် တ ိုက့်ရ ိုက့်ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ သွယ့်ဝ ိုက့်၍ 

ထသာ့်လည့််းထကာင့််း   ခ ိုက့်ခံစာ်းရဖွယ့်ရှ န ိုင့်သူမ ာ်း၊ လူမှုစီ်းြွာ်း ဝအတွက့် အက   ်းဆက့်စြ့်သူမ ာ်းက ို လည့််းထကာင့််း 

ဆန့််းစစ့်ထဖာ့် ိုတ့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

ပဒသခံခ ည့်သူမျြော်းနှင ့်  ါဝင့် တ့်သက့်သူမျြော်းကိို ချတိ့်ဆက့်ပဆြောင့်ရွက့်ခခင့််း လို ့်ငန့််းစဉ့်မျြော်း 

 
 ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းသည့် ထေသ၏ အထပခခံအထဆာက့်အဦဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း စီမံက န့််းပဖစ့်ရာ 

ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းအထနပဖင ့် ထကာင့််းက   ်းမ ာ်းလည့််း ခံစာ်းရမည့် ပဖစ့်သက  သ ိုို့ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းက ိုလည့််း ခံစာ်းရမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ နယ့်ြယ့်တ ိုင့််းတာသတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာ (Scoping Report) တငွ့် စီမကံ န့််းမှ ရရှ န ိုင့်ထသာ ထကာင့််းက   ်း၊ 

ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်၍ စီမံက န့််း သက့်ဆ ိုင့်သူမ ာ်း (Stakeholders)၊ စီမံက န့််းထ ကာင ့်   ခ ိုက့်ခံစာ်းရသူမ ာ်း 

(Project Affected Person) မ ာ်း ထဖာ့် ိုတ့်ခ  ဖြီ်း Zoom Meeting ပဖင ့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းခ  ဖြ်ီး ပဖစ့်ြါသည့်။ EIA 

အစီရင့်ခံစာထရ်းသာ်းခ  န့်တငွ့် ထပမပြင့်ကငွ့််းဆင့််းထလ လာမှုပြ လိုြ့်စဉ့် တစ့်ဦ်းခ င့််းထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ 

အဖွ ွံ့လ ိုက့်ထသာ့်လည့််းထကာင့််း ထတွွံ့ဆံိုထဆ်ွးထနွ်း၍ စီမံက န့််းမှ ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ ထကာင့််းက   ်း၊ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းက ို 

အသ ထြ်းပခင့််း၊ မထက လည့်မှုမ ာ်းရှ ြါက ထဖာ့် ိုတ့်တင့်ပြထစပခင့််းတ ိုို့က ိုထဆာင့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ ထဆွ်းထနွ်းြွ တင့် 

မတင့်ပြလ ိုြါက အမည့်မသ စာရင့််းတွင့် ထရ်းသာ်းထဖာ့် ိုတ့်ထစခ  ဖြီ်း အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို ထကာက့်ယူခ  ြါသည့်။ Social 

Survey က ိုလည့််း စီမံက န့််းအနီ်းရှ  ထက ်းရွာမ ာ်းအာ်း တစ့်ရွာလျှင့် အထယာက့် (၁၀၀) နှုန့််းပဖင ့် စံပြ ထကာက့်ယူမှုမ ာ်း 

ပြ လိုြ့်ခ  ြါသည့်။  

အကျျို်းသက့်ဆိိုင့်သူမျြော်းအြော်း သတ့်မှတ့်ပဖြော့်ထိုတ့်ခခင့််း (Stakeholder Identification) 

အစိို်းရအဖ  ွဲ့အစည့််းမျြော်း ပဒသခံခ ည့်သူမျြော်း 
ပမန့်မာန ိုင့်ငံရှင့််းနီှ်းပမ ြ့်နံှမှုထကာ့်မရငှ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ပြည့်သူမ ာ်း 
စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့ ခမ ို်းရွာရှ  ပြည့်သူမ ာ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်း အဖွ ွံ့ ထန င့်မ  လံို၊ ထလ်းသီထက ်းရွာရှ  ပြည့်သူမ ာ်း 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  စီ်းြွါ်းထရ်း လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်း 

နယ့်စြ့်ထေသနှင ့် တ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း 
ဦ်းစီ်းဌာန 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်း 

လမ့််းဦ်းစီ်းဌာန ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  ဟ ိုတယ့် လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်း 

စီမံက န့််း ကတူ်း၊ ကနန့််းလူမ   ်းမ ာ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် အထ ွထ ွ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန   ခ ိုက့်လွယ့်ထသာ အိုြ့်စိုမ ာ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် ရ တြ့်ဖွ ွံ့  ာသာထရ်း အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း 
ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့ ဆရာ/ဆရာမမ ာ်း 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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အစိို်းရမဟိုတ့်ပသြော အဖ  ွဲ့အစည့််းမျြော်း  

ကတူ်းအမ   ်းသာ်းအဖွ ွံ့  

ကနန့််းစာထြနှင ့် ယဉ့်ထက ်းမှုအဖွ ွံ့  

ပမင ့်ပမတ့်ထသွ်းလှျူရှင့်နှင ့် လူမှုကူညီထရ်းအသင့််း  

 

စီမံကိန့််းကြောလအတ င့််း လူမှုအကျျို်းခ ျုလို ့်ငန့််းမျြော်းပဆြောင့်ရွက့်ခ  မှုမျြော်း 

 တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်အထနပဖင ့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတွက့် လူမှုအက   ်းပြ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို စီမံက န့််း 

တည့်ထဆာက့်စဉ့်ကာလကြင့် ထဆာင့်ရွက့်ခ  ဖြီ်း ထေသခံ ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်းအာ်း အက   ်းထက ်းဇ်ူးပဖစ့်ထြေါ်ထစခ  ဖြီ်း 

ပဖစ့်ြါသည့်။ တာရ န့််းကိုမပဏီအထနပဖင ့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်စဉ့်တငွ့်လည့််း အပမတ့်ထငွ၏ (၂) ရာခ ိုင့်နှုန့််းက ို CSR 

ရန့်ြံိုထငွအပဖစ့် သတ့်မှတ့်၍ လူမှုအက   ်းပြ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ဆက့်လက့်ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်မှ လူမှုအက   ်းပြ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ခ  မှု အထသ်းစ တ့်က ို အခန့််း (၉)၊ စာြ ိုေ့်ခွ အမှတ့် (၉.၂) 

တွင့် ဖတ့်ရှုန ိုင့်ြါသည့်။ 

အ က   ျု ျား  က ဆ  ုံင  မူ  ာျား ၊  စမီ က  န ျား က က ာ င   ထ  ခ  ုံက  န  ုံင က ဖခရ ှ  ည    မူ  ာ ျား အာ ျား   ရ ုံပ ခ ွ စ စ ဖခင  ျား 

စဉ့် လို ့်ငန့််းအမျျို်းအစြော်း ခ ည့်သူအို ့်စိုမျြော်း 

၁ စီမံက န့််းထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထေသခံထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၂ ဟ ိုတယ့်ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထေသခံထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၃ ြ   ်းခခ၊ံ ြန့််းခခံနှင ့် ရိုကခထဗေဥယ ာဉ့်မ ာ်း ထေသခံစ ိုက့်ြ   ်းထရ်းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၄  မင့််းဆ ိုင့်၊လဘက့်ရည့်ဆ ိုင့်၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်း ထေသခံစာ်းထသာက့်ကိုန့်လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် 
ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၅ အထ ွထ ွကိုန့်ြစစည့််းဆ ိုင့်၊ 
အမှတ့်တရြစစည့််းဆ ိုင့် 

ထေသခံ ိုတ့်ကိုန့်လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်း အိုြ့်စို 

၆ ထေသ ွက့်ြရထဆ်းဆ ိုင့်၊ သစ့်ခွြန့််းအထရာင့််းဆ ိုင့် ထေသ ွက့်ကိုန့်လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်း အိုြ့်စို 

၇ ထတာင့်ထြေါ် ိုရာ်းဖ်ူးြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််း ထေသခံယာြ ိုင့်ရှင့်မ ာ်းနှင ့် ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၈ စက့်သံို်းဆီဆ ိုင့်လိုြ့်ငန့််း ထေသခံလိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၉ ယာဉ့်ပြင့်ဆင့်ထရ်းနှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှု 
လိုြ့်ငန့််း 

ထေသခံလိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၀ ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ထေသခံလိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၁ စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းထေသ ွက့်ကိုန့်ပဖည ့်ဆည့််းပခင့််း ထေသခံစ ိုက့်ြ   ်းထရ်းထတာင့်သူမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၂ ထမွ်းပမျူထရ်းထေသ ွက့်ကိုန့်ပဖည ့်ဆည့််းပခင့််း ထေသခံထမွ်းပမျူထရ်းထဆာင့်ရွက့်သူမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၃ ခရီ်းသွာ်းဧည့် လမ့််းညွှန့်ဝန့်ထဆာင့်မှုပြ ပခင့််း ထေသခံ ဧည ့်လမ့််းညွှန့်မ ာ်း 

၁၄ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဝယ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း ထေသခံကိုန့်မာြစစည့််းထရာင့််းဝယ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် 
ဆက့်စြ့်ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၅ ထက ်းရွာထနသာမန့်ပြည့်သူလူ ို ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့၊ ခမ ို်းထက ်းရွာ 

၁၆ ြညာထရ်းကဏ္ဍ ခမ ို်းထက ်းရွာ ထက ာင့််းသာ်း/ထက ာင့််းသူမ ာ်း 

 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပလ လြောမှုနယ့် ယ့်သတ့်မှတ့်ခခင့််းအဆင ့်တ င့်ပဆြောင့်ရွက့်ခ  သည ့်တိိုင့် င့်ပဆ ်းပန ်းမှုရလဒ့်မျြော်း 

ခမ ို်းစခန့််း စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ပြည့်သူလူ ို ံမှ စာပဖင ့်ထရ်းသာ်းထတာင့််းခံ ာ်းထသာ အကကံပြ ခ က့်မ ာ်း၊ 

Zoom Meeting ပဖင ့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းပခင့််းမှ ရရှ ထသာ ထဆွ်းထနွ်းခ က့်မ ာ်းအရ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ အက   ်းရလေ့်မ ာ်း 

ရရှ ြါသည့် - 

• စီမံက န့််းထပမြ ိုင့်ရှင့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းဌာနနှင ့် စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်ထသာ 

တာရ န့််းကိုမပဏီတ ိုို့သည့် စီမံက န့််းအတွက့် န ်းလည့်မှုရှ စွာ ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်သည ့် အကကံဉာဏ့်ထကာင့််းမ ာ်း 

ရရှ ပခင့််း၊ 

• စီမံကန့််းနယ့်ထပမမှ ထေသခံမ ာ်းအထနပဖင ့် စီမကံ န့််းအတွက့် ထဆာင့်ရွက့်မည ့်အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို ြ ိုမ ိုရှင့််းလင့််းစွာ 

သ ပမင့် ကဖြီ်း ယင့််းတ ိုို့စ ို်းရ မ့်ြူြန့်မှုမ ာ်းပဖစ့်သည ့် သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းန ိုင့်မှု၊ ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းမှု၊ 

စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းတ ို်းြွာ်းမှုအတွက့် ထပဖရငှ့််းမည ့်အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို သ ရှ န ိုင့်ပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ထဆာင့်ရွက့်မည ့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအစီအစဉ့်မ ာ်းက ို ြ ိုမ ိုသ ပမင့် န ်းလည့်လာထစပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််းထ ကာင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့မှ ဖမ  ွံ့နယ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းန ိုင့်မည ့် 

အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း၊ ပြည့်သူလူ ိုစီ်းြွာ်းတ ို်းတက့်မှု အလာ်းအလာနှင ့် အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်းအထြေါ် 

ယံို ကည့်မှု အာ်းထကာင့််းလာထစပခင့််း စသည့်တ ိုို့ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ခ ည့်သူလူထိုနှင ့် တိိုင့် င့်ပဆ ်းပန ်း    (Public Consultation Meeting) 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းအတွက့် လူ ိုထတွွံ့ဆံိုြွ က ို ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထလ လာပခင့််းလိုြ့်ငန့််း ထဆာင့်ရွက့်စဉ့် (၂၀၂၁ 

ခိုနှစ့် ဧဖြီလ) တွင့် ထဆာင့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထလ လာမှု ပြ လိုြ့်ခ  န့်တငွ့် COVID-19 ကြ့် ထရာဂါ 

ကူ်းစက့်ပြနို့့်ြွာ်းထနထသာကာလပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ပြည့်သူလူ ိုနှင ့် အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့အစည့််းတ ိုို့အာ်း တစိုတစည့််းတည့််း 

ထတွွံ့ဆံိုန ိုင့်ခ  ပခင့််း မရှ    သီ်းပခာ်းထတွွံ့ဆံိုမှု  ပြ လိုြ့်ခ  ရြါသည့်။  

ခမိို်းပကျ်းရွြော ခ ည့်သူလူထိုနှင ့် တိိုင့် င့်ပဆ ်းပန ်း    (၂၅.၀၄.၂၀၂၁) ခမိို်းပကျ်းရွြောလူထိုနော်းပနပဆြောင့် 

 ခမ ို်းထက ်းရွာ၌ ၂၅.၀၄.၂၀၂၁ ရက့်ထနို့တွင့် တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်မ ှ တာဝန့်ရှ သူမ ာ်း၊ နီ်းစြ့်ရာရွာမ ာ်းမှ 

ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၊ အကကံထြ်းအဖွ ွံ့ S.E.E.D Ltd တ ိုို့ြါဝင့်၍ ပြည့်သူလူ ိုနှင ့် တ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းြွ က ို က င့််းြခ  ြါသည့်။ 

  ိုအစည့််းအထဝ်းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၉.၅.၁) တွင့် ဖတ့်ရှုန ိုင့်ြါဖြီ်း ထမ်းပမန့််းခ  ထသာ 

ထမ်းခွန့််းမ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

စဉ့် ပမ်းခ န့််း ပခဖ ကြော်းမှု 

၁။ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း ဦ်း ွန့််းဝယ့် : 
ခမ ို်းထက ်းရွာမ ှထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ ဆက့်သွယ့်  ာ်းထသာ 
လမ့််းတွင့် တံတာ်းနှစ့်စင့််းရှ ဖြီ်း ထရကကီ်းခ  ထသာထ ကာင ့် 
ြ က့်စီ်းလ က့် ရှ ထနထ ကာင့််း၊ ပြင့်ဆင့်ထြ်းန ိုင့်ြါက ပြင့်ဆင့် 
ထြ်းထစလ ိုထ ကာင့််း ထမ်းပမန့််းခ  ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းတာဝန့်ခံ ဦ်းရန့်န ိုင့်ဝမ့််း : ဖမ  ွံ့နယ့် 
အထ ွထ ွ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း ဦ်းစီ်းဌာနမ ှ
ထဆာင့်ရွက့်ရမည ့်က စစ ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ြူ်းထြါင့််း 
ထဆာင့်ရွက့်သည ့် အထနပဖင ့် တင့်ပြထြ်းသွာ်းမည့် 
ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ခွင ့်ပြ မ နို့့် ကြါက ထဆာင့်ရကွ့်ထြ်း 
သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း ထပဖ ကာ်းခ  ြါသည့်။ 

၂။ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စိုအရန့်မီ်းသတ့်တြ့်စိုမှု်းဦ်းထမာင့်ပမင ့်: 
ရွာြ ိုင့်ထပမက ို  ံိုြ ိုင့်အပဖစ့်ထဆာင့်ရွက့်၍ စီမကံ န့််း ထ ကာင့်  
နစ့်န သူမ ာ်းက ို ပြန့်လည့်ထြ်းအြ့်ထနသပဖင ့် ရွာအထနပဖင ့် 
  ခ ိုက့်မှု ရှ ထနြါသည့်။ စီမံက န့််းနှင ့် ထက ်းရွာ ကာ်းရှ  ထပမ 
(၂.၁၉)ဧကက ို စီမံက န့််းထြါင့််းစြ့် ည  န ှုင့််းကွြ့်က ထရ်းရံို်း၊ 
ရ စခန့််း၊ မီ်းသတ့်စခန့််း၊ ထဆ်းခန့််း ဖွင ့်လှစ့်ထြ်း 
ထစလ ိုထ ကာင့််း၊ ည  န ှုင့််းထြ်းန ိုင့်ပခင့််းရှ / မရှ  ထမ်းပမန့််းခ   
ြါသည့်။ 

အဓ ကအကကံထြ်းြိုဂ္  လ့် ဦ်းခင့်ထမာင့်ထအ်း : 
ထပမယာက စစသည့် ဖမ  ွံ့နယ့်ထ ွအိုြ့်မှ တစ့်ဆင ့် 
တ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့သ ိုို့ တင့်ပြ၍ ထပဖရှင့််းရ 
န ိုင့် ထ ကာင့််း၊ မ မ တ ိုို့အဖွ ွံ့အစည့််းအထနပဖင ့် ဝင့်ထရာက့် 
စွက့်ဖက့်န ိုင့်ပခင့််း မရှ ြါထ ကာင့််း၊ ေိုတ ယ 
အကကံထြ်းခ က့်က ို မှတ့်သာ်း ာ်းဖြီ်း တင့်ပြထြ်း 
သွာ်းမည့် ပဖစ့်ထ ကာင့််း ထပဖ ကာ်းခ   ြါသည့်။ 

ဗန့််းပမြောက့်မမိျုွဲ့နယ့်စီမံအို ့်ချျု ့်ပရ်းအဖ  ွဲ့ဝင့်မျြော်းနှင ့်ပတ ွဲ့ဆံိုခခင့််း 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်စီမံအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့ဝင့်မ ာ်းနှင ့် ထတွွံ့ဆံိုြွ က ို ၂၇-၀၄-၂၀၂၁ ခိုနှစ့်တငွ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် 

အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာန ခန့််းမတငွ့် က င့််းြခ  ဖြီ်း တာဝန့်ရှ သူြိုဂ္  လ့်မ ာ်း၊ စီမံက န့််းမှ တာဝန့်ရှ သူမ ာ်း၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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အကကံထြ်းအဖွ ွံ့တ ိုို့ တက့် ထရာက့်၍ ထဆွ်းထနွ်းအကကံပြ မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်ခ   ကြါသည့်။ ၎င့််းထတွွံ့ဆံိုြွ ၏ အထသ်းစ တ့်က ို အြ ိုေ့် 

(၉.၅.၂) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းဖြီ်း ထမ်းပမန့််းခ က့်မ ာ်းနှင ့် အထပဖမ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်- 

စဉ့် ပမ်းခ န့််း ပခဖ ကြော်းမှု 

၁။ ဗိိုလ့်မှ ်းပကျြော့်မင့််းဟန့်၊မမိျုွဲ့နယ့်စီမံအို ့်ချျု ့်ပရ်းအဖ  ွဲ့: 
စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ထ ်းဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်း ငှာ်းရမ့််းမှု 
အထပခအထနက ို သ လ ိုထ ကာင့််း၊ Terrain Co., Ltd 
အထနပဖင ့် ကာလမည့်မျှ ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် 
ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့ နှင ့် 
စာခ  ြ့်ခ  ြ့်ဆ ိုသည ့် အထပခအထန သ လ ို ထ ကာင့််း 
ထမ်းပမန့််းခ  ြါသည့်။ 

စီမံကိန့််းတြောဝန့်ခံ ဦ်းရန့်နိိုင့်ဝမ့််း : စီမံက န့််းမှ 
ထ ်းဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်းအာ်း မ စနစ့်ပဖင ့် ခ  ာ်းထြ်း 
ြါထ ကာင့််း၊ စီမံက န့််းအာ်း B.O.T စနစ့်ပဖင ့် နှစ့် (၃၀) 
အငှာ်းထဆာင့်ရွက့်ထနထ ကာင့််း၊ စစ့်က ိုင့််း 
တ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့နှင ့်လည့််း 
ထဆာင့်ရွက့်ထနထ ကာင့််း ပြန့်လည့် ထပဖ ကာ်းခ   ြါသည့်။ 

၂။ ဦ်းပအ်းမင့််း၊ ဥကကဌ၊ မမိျုွဲ့နယ့်စီမံအို ့်ချျု ့်ပရ်းအဖ  ွဲ့: 
ထေသ ွက့်ကိုန့် သစ့်မင့််းနှင ့် သစ့်ခွတ ိုို့က ို 
ကာကွယ့်ထတာအတွင့််းမ ှ ရယူပခင့််းနှင ့် သစ့်ထတာ 
ပြ န့််းတီ်းမှုမပဖစ့်ထစထအာင့် ထဆာင့်ရကွ့် သင့် ထ ကာင့််း၊ 
ြညာရှင့်မ ာ်း လာထရာက့်ြူ်းထြါင့််း ထဆာင့်ရကွ့်ထစလ ိုဖြီ်း 
ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရကွ့်ထြ်းမည့် ပဖစ့်ထ ကာင့််း ထမ်းပမန့််းခ   
ြါသည့်။ 

စီမံကိန့််းတြောဝန့်ခံ ဦ်းရန့်နိိုင့်ဝမ့််း : ဇလံိုထတာင့်ထေသရှ  
ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအာ်း   န့််းသ မ့််း၍ 
ခရီ်းသွာ်းဧည ့်သည့်မ ာ်း ဆွ ထဆာင့်မှုတစ့်ခိုပဖစ့်လာရန့် 
ထဆာင့်ရွက့်လ က့် ရှ ထ ကာင့််း၊ ပြင့်ဦ်းလွင့်ရှ  အမ   ်းသာ်း 
ကန့်ထတာ့်ကကီ်း ဥယ ာဉ့်မှ ြညာရှင့် ဦ်းထဇာ့်လင့််းမ ို်းနှင ့် 
ြူ်းထြါင့််း၍ စီမံက န့််းအတငွ့််း ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တည့်ထ ာင့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ သစ့်ခွြန့််းနှင့်  
အပခာ်းအြင့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းထစမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထေသခံမ ာ်း 
က ိုယ့်တ ိုင့် စ ိုက့်ြ   ်းထရာင့််းခ န ိုင့်ရန့် နည့််းြညာမ ာ်း 
လည့််း ပဖနို့့်ထဝထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း ပြန့်လည့် 
ထပဖ ကာ်းခ  ြါသည့်။ 

၃။ ဦ်းပအြောင့်ခမင ့်ထ န့််း၊ လက့်ညွှန့်၊ န.တ.လ : 
ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းက ို မ မ တ ိုို့အထနပဖင ့် 
လမ့််းခင့််းလ က့်ရှ ထ ကာင့််း၊ နည့််းြညာြ ိုင့််းနှင ့် 
ြညာရှင့်ြ ိုင့််းဆ ိုင့်ရာ လ ိုအြ့်ခ က့်ရှ ထနသပဖင ့် အခ  န့် 
 ကာပမင ့်ထနထ ကာင့််း၊ တာရ န့််းကိုမပဏီ အထနပဖင ့် 
ကူညီထြ်းန ိုင့်ြါက ကညူီထြ်းထစလ ိုထ ကာင့််း အကကံပြ  
တင့်ပြခ  ြါသည့်။ 

စီမံကိန့််းတြောဝန့်ခံ ဦ်းရန့်နိိုင့်ဝမ့််း : မ မ တ ိုို့ကိုမပဏီသ ိုို့ 
ပြန့်လည့်တင့်ပြထြ်းမည့် ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ လမ့််းတစ့်ခိုလံို်း 
မခင့််းန ိုင့် ထသ်းြါက အထရ်းကကီ်းသည ့် ထနရာမ ာ်းက ို 
ဦ်းစာ်းထြ်း ခင့််းထြထစလ ိုထ ကာင့််း ပြန့်လည့် 
ထပြာ ကာ်းခ  ြါသည့်။ 

  

EIA အစီအရင့်ခံစြော ပရ်းသြော်းရန့် ခ င့်ဆင့်ခခင့််းအဆင ့်နှင ့်  ထမမူ ကမ့််းတ င့် ပဆြောင့်ရွက့်ခ  သည ့် တိိုင့် င့်ပဆ ်းပန ်းချက့် 

ရလဒ့်မျြော်း 

• ခမ ို်းထက ်းရွာ ပြည့်သူလူ ိုက ိုယ့်စာ်း အရံမီ်းသတ့်ထခါင့််းထဆာင့် ဦ်းထမာင့်ပမင ့်တင့်ပြထသာ စီမံက န့််းဧရ ယာနှင ့် 

ခမ ို်းထက ်းရွာအ ကာ်းရှ  တ ို်းခ  ွံ့ရွာထပမ ဧရ ယာ(၂.၁၉) ဧကထြေါ်တွင့် ထက ်းရွာအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်း၊ ထက ်းရွာထဆ်းထြ်းခန့််း၊ 

မီ်းသတ့်စခန့််းခွ နှင ့် ရ ကင့််းစခန့််းတ ိုို့ ထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ ြ ိုလျှံထသာ ထပမလမ့််းမ က့်နှ စာတွင့် ဆ ိုင့်ခန့််း အခ   ွံ့ခ  ာ်း 

ထြ်းပခင့််း ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းထစလ ိုထ ကာင့််း လ ိုလာ်းထတာင့််းဆ ိုခ က့်က ို အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း နည့််းလမ့််းအရ အဆင ့်ဆင ့် 

တင့်ပြထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရန့် အကကံပြ ထြ်းန ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း ဦ်း ွန့််းဝယ့် တင့်ပြထသာ ထက ်းရာွပခင့််းဆက့်လမ့််းမှ တံတာ်း ငယ့်နှစ့်စင့််းက ို 

စီမံက န့််းမှ ပြင့်ဆင့်ထြ်းြါရန့် လ ိုလာ်းထတာင့််းဆ ိုခ က့်က ို စီမံက န့််း ေါရ ိုက့်တာမှ ပဖည ့်ဆည့််း ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• ခမ ို်းထက ်းရွာ အဝင့်သံထ ာင့်ထ လီ တံတာ်းက ို စီမကံ န့််းလည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် အသစ့်ပြ ပြင့် တည့်ထဆာက့်ထြ်းန ိုင့်ထရ်း 

အကကံပြ ထြ်းန ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် ဌာနဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်ရှ သူမ ာ်း အထနပဖင ့် စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ 

အခ က့်အလက့်မ ာ်း ြ ိုမ ိုသ ရှ ခွင ့်ရခ  ဖြီ်း၊ ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့်ထသာ ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်မှု အစီအမံမ ာ်းက ို 

ထဆွ်းထနွ်းန ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• ဇလံိုထတာင့်ထေသ အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထဆာက့်မှုနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းမှု ထလျှာ ခ ထစထရ်း၊ 

သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း တ ို်းြာွ်းထအာင့် ပြ စိုြ   ်းထ ာင့်န ိုင့်ထရ်း စီမံက န့််းကိုမပဏီမှ ြညာရငှ့်မ ာ်းပဖင ့် 

ဆင ့်ြွာ်းသင့်တန့််းမ ာ်း ြ ိုို့ခ န ိုင့်ထရ်း အကကံဉာဏ့်မ ာ်း ရရှ ခ  ြါသည့်။ 

• ဇလံိုထတာင့် အတက့်/အဆင့််းလမ့််း ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းစွာ ရာသီမထရ်ွး သွာ်း/လာန ိုင့်ထရ်း အတွက့် 

လမ့််းအဆင ့်ပမင ့်တင့် ထဖာက့်လိုြ့်န ိုင့်ရန့် အကကံဉာဏ့်ထကာင့််းမ ာ်းက ို ထဆွ်းထနွ်းထဖာ့် ိုတ့်န ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• စီမံက န့််းမှ တာဝန့်ယူထဆာင့်ရွက့်ထြ်းရမည ့် (CSR) ရံြံိုထငွမ ာ်းနှင ့် သံို်းစွ မည ့် အစီအမမံ ာ်းက ို ထေသခံပြည့်သူလူ ိုက ို 

အသ ထြ်းန ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• စီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််းနှင ့် ဆက့်နွယ့်ြတ့်သက့်၍ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် လ ိုအြ့်ခ က့်ရှ ထနသည ့် ယာဉ့်သွာ်းလမ့််းမ ာ်း 

ခ  ွံ့ ွင့်ထရ်း၊ ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း ထနရာမ ာ်း၊ လူသွာ်းစကကသန့်မ ာ်း၊ မီ်းြွ  င ့်စနစ့်မ ာ်း၊ လမ့််းအမှတ့်အသာ်းမ ာ်း၊ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််း 

စီမံခနို့့်ခွ မှုစနစ့်မ ာ်း စသည ့် အဆင ့်ပမင ့်တင့်ရန့် လ ိုအြ့်ထသာ အကကံဉာဏ့်မ ာ်းက ို ရရှ ခ  ြါသည့်။ 

 

သတင့််းအချက့်အလက့်ထိုတ့်ခ န့်ခခင့််းနှင ့်ခဖနို့့်ပဝပ ်းခခင့််းဆိိုင့်ရြောလို ့်ထံို်းလို ့်နည့််း 

ခမ ို်းစခန့််း စီမံက န့််း၏ ESIA အစီရင့်ခံစာအာ်း ထရ်းသာ်းပြ စိုဖြီ်းထန က့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ ြါဝင့်ြတ့်သက့်သူမ ာ်း၊ 

ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း ထလ လာဖတ့်ရှုသ ရှ ထစရန့်အတွက့် www.unitedfriendsabilities.com/seed/ တွင့်လည့််း ထကာင့််း၊ 

စီမံက န့််းရံို်း၊ အမ ာ်းနှင့်  သက့်ဆ ိုင့်ထသာ စာ ကည ့်တ ိုက့်၊ စာဖတ့်ခန့််းထနရာမ ာ်းတွင့်  ာ်းရှ ၍လည့််းထကာင့််း  ိုတ့်ပြန့် 

အသ  ထြ်းလ က့်ရှ ဖြီ်း အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ိုလည့််း ယူသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းြ ိုင့်ရငှ့် တာရ န့််းကိုမပဏီသည့် 

န ိုင့်ငံ ထတာ့်အဆင့် ၊ တ ိုင့််း ထေသကကီ်း/ပြည့်နယ့်အဆင့် ၊ ထေသနတရအဆင ့်တ ိုို့တွင့် စီမံက န့််းထ ကာင ့်   ခ ိုက့်ခံရရန့် 

အလာ်းအလာရှ ထသာ ြိုဂ္  လ့်အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းရှ ြါက ယင့််းြိုဂ္  လ့်မ ာ်း၊ အာဏာြ ိုင့်မ ာ်း၊ ရြ့်ရွာအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၊ 

အရြ့်ဖက့်အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် တ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းြွ မ ာ်းစီစဉ့်ပြ လိုြ့်ရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ စည့်ြင့်သာယာထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ နယ့်စြ့်ထေသတ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်း 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့် ထရ်းဦ်းစီ်းဌာန အြါအဝင့် သက့်ဆ ိုင့်ရာအစ ို်းရ အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၊ တ ိုင့််း ထေသကကီ်းအစ ို်းရ အဖွ ွံ့ဝင့်မ ာ်းနှင ့် 

တ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း လ ိုအြ့်ြါကဝန့်ကကီ်းဌာနမ ာ်းနှင ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာအစ ို်းရဌာနမ ာ်းက 

ကွင့််းဆင့််း စစ့်ထဆ်းထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ရန့် စီစဉ့်ထြ်းသွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုသ ိုို့ထဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာ်းမ ှ ရရှ ထသာ 

စစ့်ထဆ်းခ က့်မ ာ်း၊ မှတ့်ခ က့်မ ာ်း၊ အကကံပြ လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းက ို မှတ့်တမ့််းရယူ ာ်းရှ လ က့် စီမံက န့််း 

သက့်တမ့််းကာလတစ့်ထလျှာက့် လ ိုက့်န က င ့်သံို်းသွာ်းရန့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 

ပနောင့်ဆက့်လက့်ခ ျုလို ့်မည ့် တိိုင့် င့်ပဆ ်းပန ်းမှုမျြော်းအပ ေါ် အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းသည့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း၊ လူမှုစီ်းြွာ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းက ို အထပခခံထသာ စီမံက န့််းပဖစ့်ရာ 

စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်သူမ ာ်းအထနပဖင ့် ထကာင့််းက   ်းနှင ့်အတူ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းြါ ပဖစ့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ အက   ်းအပမတ့်ရယူသူ၊ 

  ခ ိုက့်ခံစာ်းရသူအာ်းလံို်းနှင ့် ထရရညှ့်ဆက့်ဆံထရ်းတည့်ထဆာက့် ာ်းပခင့််းပဖင ့် အက   ်းစီ်းြွာ်းပဖစ့် ွန့််းမှု ထရရညှ့်ထအာင့်ပမင့် 

ထစရန့် ြံ ြ ို်းန ိုင့်သက  သ ိုို့ အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထခ မ ာ်းက ိုလည့််း သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်၍ ကက  တင့်ကာကွယ့်ထပဖရှင့််းထြ်းန ိုင့်မည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ထေသခံပြည့်သူလူ ိုက အဓ ြပါယ့်ရှ စွာ ခ  တ့်ဆက့်ြါဝင့်မှုသည့် စနစ့်က ၍ စဉ့်ဆက့်မပြတ့် 

 ြ့်တလ လ ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်  လိုြ့်ငန့််းစဉ့်ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ESIA လိုြ့်ငန့််း ထဆာင့်ရွက့်ဖြ်ီးစီ်းြါကလည့််း အနည့််းဆံို်း 

(၆)လတစ့်ကက မ့်ခနို့့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်သင ့်ြါသည့်။ ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှုအစီရင့်ခံစာအရ 

ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််းလိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ဖြီ်းခ  န့်တငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအခန့််းကဏ္ဍနှင ့် နယ့်ြယ့်မ ာ်း၏ 

အရည့်အထသွ်းမ ာ်း ထပြာင့််းလ မှုအထပခအထနက ို သံို်းသြ့်ဖြီ်းခ  န့်တ ိုင့််း တ ိုင့်ြင့်ထဆ်ွးထနွ်းမှုမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 

 

နစ့်နောမှုပခဖရှင့််းပ ်းပရ်း လို ့်ငန့််းစဉ့် (Grievance Redress Mechanisms) 

 ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် လူမှုြတ့်ဝန့််းက င့်သ ိုို့   ခ ိုက့်န ိုင့်ထသာထ ကာင ့် အဖမ ဂရိုပြ  

ထစာင ့် ကည ့်ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း မထက နြ့်ခ က့်မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာြါက မထက နြ့်မှု၊ နစ့်န မှုမ ာ်းက ို ထပဖရငှ့််း ထြ်းမည ့် လိုြ့်ငန့််းစဉ့် 

(GRM) ထရ်းဆွ  ာ်းရန့်လ ိုအြ့်ြါသည့်။   ိုသ ိုို့ ကက  တင့်စီစဉ့် ာ်းဖြီ်း မထက နြ့်မှုမ ာ်းက ို အခ  န့်နှင ့် တထပြ်းည ီလ င့်ပမန့်စွာ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ထပဖရှင့််းထြ်းန ိုင့်မှသာလျှင့် ပြဿန မ ာ်း မလ ိုအြ့်   ကကီ်း ွာ်းသွာ်းပခင့််းက ို ကက  တင့်ကာကွယ့်န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 

စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်သူနှင ့် ထေသခံမ ာ်းအ ကာ်း အဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့စွာ ဆက့်ဆံန ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ဤလိုြ့်ငန့််းစဉ့်၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မှာထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်- 

• ပြည့်သူလူ ိုနှင ့်   ထရာက့်ထသာဆက့်သွယ့်မှုက ို လမ့််းဖွင ့် ာ်းရန့်၊ 

• ပြည့်သူလူ ို၏ အက   ်းစီ်းြွာ်းက ို အစဉ့်အထလ်း ာ်းထ ကာင့််း ပြသရန့်၊ 

• စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာထဆာင့်ရကွ့်မှုမ ာ်းထ ကာင ့် ပြည့်သူလူ ိုအထြေါ် ဆ ို်းက   ်း  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို ကာကွယ့်၊ 

ထလျှာ ခ န ိုင့်ရန့်၊ 

• အပြန့်အလှန့် ထလ်းစာ်းယံို ကည့်မှုက ို တ ို်းတက့်ထစရန့်၊ 

• ကိုမပဏီနှင ့် ပြည့်သူလူ ိုအ ကာ်း ပဖစ့်ြွာ်းန ိုင့်ထသာ  ြ့်တ ိုက့်ထတွွံ့ဆံိုမှုမ ာ်း၊ မထက နြ့်မှုမ ာ်း၊ ပြဿန ထပဖရငှ့််း 

ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းမ ာ်းတွင့် အင့်အာ်းသံို်းထပဖရှင့််းပခင့််းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်မည ့် စနစ့်တစ့်ခိုရှ ထစရန့်၊ 

• ထကာင့််းမွန့်၍ လက့်ထတွွံ့ဆန့်ထသာ ဆက့်ဆံထရ်းစနစ့် ရှ ထစရန့်။ 

ဤ နစ့်န မှုထပဖရှင့််းထြ်းထရ်း လိုြ့်ငန့််းစဉ့် (GRM)ြတ့်သက့်၍ အထပခခံလိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း၊ လ ိုအြ့်ထသာ အရင့််းအပမစ့်မ ာ်း နှင ့် 

မှတ့်တမ့််းနမူန ြံိုစံတ ိုို့၏အထသ်းစ တ့်က ို စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၉.၉) တွင့် အထသ်းစ တ့်ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

နစ့်နောမှု ပခဖရှင့််းပ ်းပရ်းလို ့်ငန့််းစဉ့် အဆင ့်ဆင ့် (GRM) 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပဒသဖ ံွဲ့မဖိျု်း ပရ်းစီမံချက့် (Community Development Plan – CDP) 

 ခမ ို်းစခန့််း စီမံက န့််းသည့် ထေသ၏ အထပခခံအထဆာက့်အဦဖွံဖဖ  ်းထရ်းအတွက့် ရည့်ရွယ့်ထသာ စီမံက န့််းပဖစ့်ဖြီ်း 

ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း၊ လူထနမှုအဆင ့်အတန့််းနှင ့် စီ်းြွာ်းထရ်း တ ို်းတက့်မှု အစရှ သည့်တ ိုို့ြါ 

တ ို်းတက့်ထစရန့်အတွက့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း စီမံခ က့် က ို ထရ်းဆွ  ာ်းသင ့်ြါသည့်။ ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းအတကွ့် 

ကက  တင့်ထရ်းဆွ  ာ်းထသာ ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းစီမံခ က့် အခ   ွံ့ရှ ဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့မှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်- 

• ရံို်းလိုြ့်ငန့််းဆ ိုင့်ရာသင့်တန့််း၊ကွန့်ပြျူတာသင့်တန့််းမ ာ်းြ ိုို့ခ ထြ်းပခင့််း၊ 

• ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုဆ ိုင့်ရာသင့်တန့််းမ ာ်းဖွင ့်လှစ့်ြ ိုို့ခ ထြ်းပခင့််း၊ 

• တန့်ဖ ို်းပမ င ့် ိုတ့်ကိုန့်မ ာ်းအတွက့်နည့််းြညာပဖနို့့်ထဝထြ်းပခင့််း၊ 

• သစ့်ခွြန့််းပြ စိုြ   ်းထ ာင့်စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း၊မ   ်းြွာ်းပခင့််းတ ိုို့ အတွက့်နည့််းြညာပဖနို့့်ထဝသင့် ကာ်းထြ်းပခင့််း၊ 

• ထေသအစာ်းအစာမ ာ်း ိုတ့်လိုြ့်ထရာင့််းခ န ိုင့်သည ့်ထ ်းကွက့်ထဖာ့်ထဆာင့်ထြ်းပခင့််း၊ 

• ြ ာ်းထမွ်းပမျူထရ်းလိုြ့်ငန့််းအတွက့်နည့််းြညာမ ာ်းပဖနို့့်ထဝထြ်းပခင့််း။ 

အခန့််း (၁၀)၊စီမံကိန့််း ိတ့်သိမ့််းမှု အစီအစဉ့် 

 ခမ ို်း ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့် နှင ့် ဆက့်စြ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း စီမံက န့််းသည့် ထေသ၏ စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် 

အထပခခံအထဆာက့်အဦ တ ို်းတက့်ထရ်းအတွက့် ဦ်းစာ်းထြ်းထဆာင့်ရွက့် ာ်းလိုြ့်ငန့််း ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ထရရညှ့် 

တည့်တံ ထနမည ့် လိုြ့်ငန့််းပဖစ့်ြါသည့်။ သ ိုို့ရာတွင့် မထမျှာ့်မှန့််းန ိုင့်ထသာ အထပခအထန အရြ့်ရြ့်ထ ကာင ့် စီမကံ န့််းလိုြ့်ငန့််း 

ြ တ့်သ မ့််းရန ိုင့်သည ့်အခါ လ ိုအြ့်လာြါက အသံို်းပြ န ိုင့်ရန့် ထရ်းသာ်းထဖာ့်ပြ ာ်းပခင့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းမှု 

အစီအစဉ့်၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမာှ- 

• အမ ာ်းပြည့်သူ က န့််းမာထရ်းနှင ့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းက ို ကာကွယ့်ထြ်းရန့်၊ 

• ပဖစ့်န ိုင့်ထပခရှ ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို ထလျှာ ခ ရန့် (သ ိုို့မဟိုတ့်) ဖယ့်ရှာ်းထြ်းန ိုင့်ရန့်၊ 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း ထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်းထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာသည ့် လူမှုစီ်းြွာ်း အက   ်းထက ်းဇ်ူးမ ာ်းက ို 

ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထရ်း ဦ်းတည့်  န့််းကွြ့်န ိုင့်ထစရန့်။ 

စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းမှုအစီအစဉ့်အတွက့် အ ကမ့််းဖ ဉ့််းအစီအမံမ ာ်း အထနပဖင ့် ထပမအသံို်းခ မှုအထြေါ် 

ပြန့်လည့်သံို်းသြ့်ပခင့််း၊ ပြန့်လည့်ကိုစာ်းထရ်း မဟာဗ ျူဟာ၊ ဇီဝမ   ်းစံို်းမ   ်းကွ မ ာ်းနှင ့် ထဂဟစနစ့်၊ စွနို့့်ြစ့်ထရစိုထဆာင့််းကန့်မ ာ်း၊ 

စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှု၊ ထရစီမံခနို့့်ခွ မှု၊ စ မ့််းလန့််းစ ိုပြည့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ ထငထွ က်းဆ ိုင့်ရာ 

အာမခံခ က့်၊ ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုထရ်းနှင ့် ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အစရှ သည့်တ ိုို့က ို ထေသ၏ 

ရူြဆ ိုင့်ရာအခ က့်အလက့်မ ာ်း၊ ဇီဝဆ ိုင့်ရာအခ က့်အလက့်မ ာ်း၊ လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းနှင ့် စီ်းြွာ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

အခ က့်အလက့်မ ာ်းအထြေါ် သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်း၊ ကိုစာ်းန ိုင့်မှုမ ာ်း၊   န့််းသ မ့််းထဆာင့်ရွက့်ရန့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းအထြေါ် 

အထပခခံ၍ စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၁၀.၄) တွင့် ထရ်းသာ်းထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

 

အခန့််း (၁၁)၊နိဂံို်းချျု ့်နှင ့် အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

နိဂံို်း 

 တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်နှင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့တ ိုို့ ြူ်းထြါင့််း အထကာင့်အ ည့် 

ထဖာ့်ထသာ ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင့်  ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း စီမံက န့််း၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု 

ဆန့််းစစ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစာက ို S.E.E.D Ltd မ ှထရ်းသာ်းထဖာ့် ိုတ့်ခ  ပခင့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ ဤ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

အစီရင့်ခံစာသည့် တ က မှန့်ကန့်ပြည ့်စံိုဖြီ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေနှင ့် လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းက ို 

လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း နှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှု အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့် 

သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း ကတ ပြ  ာ်းဖြီ်းပဖစ့်ြါသည့်။  

 ဤ အစီရင့်ခံစာတွင့် စီမံက န့််းအဆင ့်အလ ိုက့်၊ ဇိုန့်အလ ိုက့် ထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်းက ို ထဖာ့်ပြ ာ်းဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့မှ 

တ ိုက့်ရ ိုက့်ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊  သွယ့်ဝ ှုက့်၍ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ ထြါင့််းစည့််း၍ထသာ့်လည့််းထကာင့််း   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို 

ထဖာ့် ိုတ့်၍ထလ ာ ခ န ိုင့်မည ့်နည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ယာဉ့်သွာ်းလာမှုကကီ်း ကြ့်ထရ်းအစီအစဉ့်၊ထရအရင့််းအပမစ့်  န့််းသ မ့််းမှုအစီအစဉ့်

မ ာ်း၊ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုထရ်း  အစီအစဉ့်မ ာ်း က ိုြါထရ်းသာ်း ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ ထေသ၏စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် လူမှုထရ်း တ ို်းတက့် 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ထပြာင့််းလ ထစရန့် ထေသဖွံဖဖ  ်းမှုူ အစီအစဉ့် (CDP)၊ နစ့်န မှုထပဖရှင့််းထြ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းစဉ့်၊ ရန့်ြံိုထငွလ ာ ာ်းခ က့်နှင ့် 

ထဆာင့်ရွက့်မည ့် အဖွ ွံ့မ ာ်း အစရှ သည့်တ ိုို့က ိုထဖာ့်ပြ ာ်းဖြီ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 အစီရင့်ခံစာထရ်းသာ်းရာတွင့် ထေသခံပြည့်သူလူ ိုနှင ့် အာဏာြ ိုင့်အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း စီမကံ န့််း၏ အထ ကာင့််း 

သ ရှ န ်းလည့် သထ ာထြါက့်ထစရန့် နှင ့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း ြါဝင့်ထဆာင့်ရွက့်မှု တ ို်းတက့်လာထစရန့်အတွက့် ၂၀၂၀နှစ့် 

နယ့်ထပမတ ိုင့််းတာသတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာထရ်းသာ်းခ  န့်တငွ့် တစ့်ကက မ့်၊ ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထလ လာပခင့််းပြ လိုြ့်ခ  န့် ၂၀၂၁ 

ခိုနှစ့်တငွ့် တစ့်ကက မ့် ထတွွံ့ဆံို၍ ရငှ့််းလင့််းပြသပခင့််း၊ စီမကံ န့််းအထ ကာင့််းအရာသ လ ိုသည့်မ ာ်း၊ မထက နြ့်ခ က့်မ ာ်း အာ်းလံို်းက ို 

စာပဖင ့်ပဖစ့်ထစ၊ လူက ိုယ့်တ ိုင့်ပဖစ့်ထစ၊ အစိုအဖွ ွံ့နှင ့် ပဖစ့်ထစ ထမ်းပမန့််းထပဖ ကာ်းမှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်ခ  ဖြ်ီး ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမကံ န့််းထ ကာင ့် 

မ ာ်းပြာ်းလာမည ့် ယာဉ့်မ ာ်းအတွက့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း ဆန့််းစစ့်မှုက ိုလည့််း ထဆာင့်ရွက့်ခ  ဖြ်ီး လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်း၊ 

အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ိုလည့််း ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ ထေသ၏ ရူြဆ ိုင့်ရာ၊ ဇဝီဆ ိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ိုလည့််း 

ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထလ လာ၍ထသာ့်လည့််းထကာင့််း ထေသနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ထရ်းသာ်း ာ်းထသာ စာအိုြ့်စာတမ့််းမ ာ်းက ို 

မှီပငမ့််း၍ထသာ့်လည့််းထကာင့််း ထလ လာ၍ ထတွွံ့ရှ ခ က့်မ ာ်းက ို ြွင ့်လင့််းပမင့်သာစွာ  က့်လ ိုက့်မှုမရှ    ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။  

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ဇလံိုထတာင့်ထေသ၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုသည့် မ ဇာထခ ာင့််းနှင ့် ခမ ို်းထခ ာင့််းတစ့်ထလ ာက့် 

ထရွှေတူ်းထဖာ့်မှု လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် ြ က့်စီ်းမှုမ ာ်းမှ အြ အပခာ်းကကီ်းမာ်းထသာ   ခ ိုက့်မှု မရှ သထလာက့် နည့််းြါ်းထသာ 

ထေသပဖစ့်ြါသည့်။ ဤစီမံက န့််း ထဆာင့်ရကွ့်မှုထ ကာင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု အ  ိုက့်အထလ ာက့်ရှ မည့်ပဖစ့်ထသာ့်ပငာ်း 

ထေသ၏ စီ်းြွာ်းထရ်း၊ လူမှုထရ်းနှင ့် အထပခခံအထဆာက့်အဦ တ ို်းတက့်ထရ်း အတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ၊ ထဆာင့်ရကွ့်သင ့်ထသာ 

စီမံက န့််းတစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ 

အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင့်  ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း စီမကံ န့််း၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်   ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

(ESIA) လိုြ့်ငန့််းတတ ယြိုဂ္  လ့်အဖွ ွံ့မှ စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်မည ့် Terrain Co., Ltd နှင ့် 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီသ ိုို့ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််း အကကံပြ လ ိုြါသည့်- 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း၊ (ESIA)အစီရင့်ခစံာြါကတ ကဝတ့်မ ာ်း၊ (EMP)ဆ ိုင့်ရာလိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း၏ 

ကတ ကဝတ့်မ ာ်းက ို အစဉ့်အဖမ  လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ကာလမ ာ်းအတွင့််း 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် ြတ့်သက့်ဆက့်နွယ့်သူမ ာ်း၊ ဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်း၊ ထေသခံပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း၊ 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်း၊ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းစသည ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာအိုြ့်စိုအလ ိုက့် 

သ သင ့်သ   ိုက့်သည ့် အသ ြညာနှင ့် သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို ြံိုမှန့်  ိုတ့်ပြန့်ထ ကညာ ပဖနို့့်ထဝမှုမ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်၊ 

• ယာဉ့်သွာ်းလာမှုကကီ်း ကြ့်ထရ်းသည့် စီမံက န့််းကာလတစ့်ခိုလံို်းအတွက့် အထရ်းကကီ်းထသာကဏ္ဍပဖစ့်သည ့် 

အထလ ာက့် ယင့််းနှင ့်ြတ့်သက့်ထသာ သီ်းပခာ်းအကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ို အခန့််း(၈)တွင့်ထဖာ့်ပြ ာဖြီ်း 

အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်မှုက ို ကာကယွ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထလ ာ ခ ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ 

ပြန့်လည့် ူထ ာင့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတကွ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ သူမ ာ်း၊ ကိုမပဏီဝန့် မ့််း လိုြ့်သာ်းမ ာ်း၊ 

ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းက ို လ ိုအြ့်သည ့် ထလ က င ့်သင့် ကာ်းမှုမ ာ်း၊ ထဆွ်းထနွ်းြွ မ ာ်း ပြ လိုြ့်ထြ်းသင ့်ြါသည့်၊ 

• ကိုမပဏီအထနပဖင ့် စီမံက န့််းမှ စွနို့့် ိုတ့်မည ့်ထရ၊ ထလ၊ ထပမ၊ အမှုန့်အမွှာ်း၊ ဆူညံသံနှင ့် ယာဉ့်ထ ကာ သွာ်းလာမှု 

အထပခအထနမ ာ်းက ို NEQEG နှင ့် အပခာ်းလမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းနှင ့် အညီ (၆) လတစ့်ကက မ့် 

ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုစစ့်ထဆ်းတ ိုင့််းတာဖြီ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာနသ ိုို့ အစီရင့်ခံစာတင့်ပြ 

သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ဤထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုစစ့်ထဆ်းပခင့််း ရလေ့်မ ာ်းအရ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် ပြည့်သူလူ ိုအထြေါ် 

  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို ထလ ာ နည့််းထစရန့် အကကံပြ  ာ်းခ က့်မ ာ်းအတ ိုင့််း ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်၊ 

• ကိုမပဏီ၏ စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ ကတ ကဝတ့်မ ာ်းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ 

လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းအတ ိုင့််း အထရ်းကကီ်းထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းဆ ိုင့်ရာ ပဖစ့်စဉ့်ပဖစ့်ရြ့် အစီရင့်ခံစာက ို (၂၄) 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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န ရီအတွင့််း၊ အထရ်းတကကီ်းမဟိုတ့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုဆ ိုင့်ရာ ပဖစ့်ရြ့် အစီရင့်ခံစာက ို (၇) ရက့်အတွင့််း 

MONREC ဝန့်ကကီ်းဌာနသ ိုို့ တင့်သွင့််းသွာ်းရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် ဆက့်နွယ့်ြတ့်သက့်၍ လာထရာက့် ကထသာ ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းအတွင့််းမှ ထေသတွင့််းသ ိုို့ 

ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း၊ ကြ့်ထရာဂါမ ာ်း ဝင့်ထရာက့်မှုက ို ကက  တင့်သ ရှ  ကာကွယ့်တာ်းဆီ်းန ိုင့်ထရ်းအတကွ့် 

က န့််းမာထရ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၏  ိုတ့်ပြန့်ခ က့်မ ာ်းက ို တ က စွာလ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊အခ  န့်နှင ့် 

တထပြ်းညီစစ့်ထဆ်းပခင့််း၊ သတင့််းြ ိုို့တင့်ပြပခင့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ခ  န့်အတွင့််း အ ူ်းသပဖင ့် ခရီ်းသွာ်းရာသီခ  န့်မ ာ်းအတွင့််း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းထကာ့်မတီ၏ ကကီ်း ကြ့်ကွြ့်က မှုပဖင ့် စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ ြူ်းထြါင့််း ည  န ှုင့််းထရ်း 

လိုြ့်ငန့််း အဖွ ွံ့တစ့်ခိုက ို ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၊ Terrain ကိုမပဏီမှ ဖမ  ွံ့နယ့်အဆင ့် 

သက့်ဆ ိုင့်ရာဌာနက ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း၊ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စိုမှ က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း ြါဝင့်၍ စနစ့်တက  

ဖွ ွံ့စည့််းကာ ကက်ီး ကြ့်ကြွ့်က  ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းသင ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သင ့်အခ  န့်တငွ့် ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ ာ်း ထလ ာ နည့််းဖြီ်း ယာဉ့်အနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းမှု 

ရှ ထစရန့်အတွက့် ဖမ  ွံ့ထရာှင့်လမ့််း၊ ရွာထရာှင့်လမ့််းမ ာ်း ာ်းရှ ၍ စီမံက န့််းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့်သွာ်းလာန ိုင့်ထသာ 

လမ့််းမ ာ်းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ ဖမ  ွံ့တငွ့််းလမ့််းမ ာ်းက ို ခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််းနှင ့် လူသွာ်းစကကသန့်မ ာ်းက ို စနစ့်တက  ပြ လိုြ့်ပခင့််းနှင ့် 

ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းအာ်း နည့််းလမ့််းတက  ထဖာက့်လိုြ့် ပြ ပြင့်ပခင့််းနှင ့် အနတရာယ့် သတ ထြ်းဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း 

စနစ့်တက  ာ်းရှ ပခင့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရကွ့်သင ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံက န့််းမှ ွက့်ရှ လာန ိုင့်သည ့်စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းအစ ိုင့်အခ ၊အရည့်၊အထငွွံ့၊ဆူညံသံစသည့်တ ိုို့က ို စည့်ြင့်သာယာထရ်း 

ဥြထေ၊ထက ်းလက့်ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းဉြထေ၊ နည့််းဉြထေတ ိုို့နှင ့်အညီစနစ့်တက စီမံခနို့့်ခွ န ိုင့်ရန့် ထကာ့်မတီ 

တစ့်ရြ့်ဖွ ွံ့စည့််းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းသင ့်ြါသည့်။ 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

47 
 

စီမံကိန့််းအပ ကြောင့််းအရြောမိတ့်ဆက့် 

2.1 စ မံီ ကန်ိ်း ဖြ စ်ပ ေါ်လာ ပ ာ အပ ကာ င ််း ရင််း 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား၊ ကသောခရ ိုင၊် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ပင်ပံိုထကျားရွောအိုပ်စို၊ ဇလံိုထတောင်ထတော် ထစတီနှင ် 

ဇလံိုထတောင်တ ိုို့သည်  ူားခခောားထသော ဝ ထသသလကခဏမျောားရှ ခခငာ်း၊ သဘောဝပတဝ်န်ားကျင ် အလှအပနှင ် ရှုခင်ားမျောားရှ ခခင်ား၊ 

မဟောထဗောဓ မမ ိုင်ထတောရ  ရောထတော်ကကီား သီတင်ားသံိုားထန  ိုင်ရော ထရွှေနှစ်ထတောရထနရောထေသ ရှ ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် 

ခပည်တွေင်ားခပည်ပခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ားမျောား လွေန်ခွဲ ထသော (၅)နှစ်ခနိ်ု့မှ စတင်၍ ဖွေံွဲ့မဖ ိုားလောခွဲ ပါသည်။ မမ ိုွဲ့ခပထန 

ခပည်သူလူ ိုမျောားအထနခဖင  ်မမ ိုွဲ့ခပတွေင်ထန  ိုင်မှု မွေန်ားကကပ်လောခခင်ား၊ သဘောဝထတောထတောငရ်ှုခင်ားမျောား၏ အလှအပရသမျောားက ို 

ခံစောားလ ိုခခင်ား၊ ထ ရဝါေဗိုေဓဘောသောဝငမ်ျောား၏ တန်ခ ိုားကကီားထစတီပို  ိုားမျောားက ို လှည ်လည ် ဖူားထမ ော်ထလ ရှ ထသော 

အထလ အ ရှ ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် အလိုပ်ပ တရ်က်မျောား၊ အောားလပ်ရကမ်ျောားတွေင် ခရီားရညှ်၊ ခရီားတ ိုမျောား ွေက်ထသော 

အထလ အ မျောား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားလောပါသည်။   ိုို့ထကကောင်  ဇလံိုထတောင်ထေသသည်၊ မွေန်ခပည်နယ် ကျ ိုက်  ိုမမ ိုွဲ့နယ်၊ 

ကျ ိုက် ီားရ ိုားထေသကွဲ သ ိုို့ ဖွံွံ့မဖ ိုားလောန ိုင်ထသော အလောားအလောမျောားစွေောခဖင်   ွေက်ထပေါ် လောခွဲ ပါသည်။ သ ိုို့ရောတွေင် 

 င်ရှောားထကျော်ကကောားစခပိုလောထသော ဇလံိုထတောင်ထတောဘ်ိုရောားသ ိုို့ လောထရောက်ကကထသော ခရာီးသွေောားဧည ်သညမ်ျောားအတွေက် 

လ ိုအပ်ထသော အထခခခံအထ ောက်အဦမျောားခဖစ်သည  ် လမ်ားပန်ား က်သွေယ်ထရား၊ တည်ားခ ိုထန  ိုင် စောားထသောက်ထရား၊ 

ယောဉ်မျောားထဘားအနတရယ်ကင်ားရှင်ားစွေော ရပ်န ားခပိုခပငန် ိုင်ထရား၊ ကျန်ားမောထရား၊ လံိုခခံိုထရားနှင ် အခခောားလ ိုအပ်ထသော 

ဝန်ထ ောင်မှုစနစ်မျောား အ င ်မှီစွေော မရှ ထသားခခငာ်းထကကောင ် စစ်က ိုင်ားတ ိုင့််းထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့အထနခဖင ် ထေသဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရား 

အလောားအလောမျောားက ို ထရွှဲ့ရှုလျက် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ထလားသီထကျားရွော အိုပ်စိုအတွေင်ား ဟ ိုတယ်၊ တည်ားခ ိုထ ောင၊် 

ယောဉ်ရပ်န ားကွေင်ား၊ ထ ား  ိုင်တန်ားမျောားနှင  ် အခခောားဝန်ထ ောင်မှု ဧရ ယောတစ်ခို ထဖော် ိုတအ်ထကောငအ် ည်ထဖော်ရန် 

စီမံထ ောင်ရွက်ခွဲ ပါသည်။ ယင်ားအစီအမံအရ စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား စည်ပင်သောယောထရားအဖွေွဲွဲ့၏ ကကီားကကပ်စီမံမှုခဖင်  

ကသောခရ ိုင်နှင ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် စည်ပင်သောယောထရားအဖွေွဲွဲ့မှ တောဝန်ရှ သူမျောားနှင  ် စီမံက န်ားက ို တောဝန်ယူ 

အထကောင်အ ည်ထဖော်န ိုင်သည ် တောရ န်ားကိုမပဏီလီမီတက်တ ိုို့မှ B.O.T (Build-Operate-Transfer) စနစ်ခဖင ် 

စောချိုပ်ချိုပ်  ိုကော ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် စည်ပင်သောယောအဖွေွဲွဲ့ပ ိုင်ထခမ (၃၁.၅၃) ဧကထပေါ်တွေင် ခမ ိုားယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားနှင ် 

 က်စပ်ဝန်ထ ောင်မှုလိုပင်န်ားမျောား၊ ဟ ိုတယ်လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရကွ်ရန် စီမံက န်ား ထပေါ်ထပါက်လောခွဲ ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 2.1- 1 )  ဇလ ုံကတာင ကစတနီ ငှ   ထျူား ဖခာ ျား က ာ ဖမ င က ငွ  ျား 

      



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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2.2 စ မံီ ကန်ိ်း အပ ကာ င််း အရာ န ငှ  ် ရာ ဇဝင် အကျ ဉ််းချျု  ် 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့ ဝန်ကကီားချိုပ်နှင  ် အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့တောဝန်ရှ သူမျောား၊ တ ိုင်ားထေသကကီား အ င ် 

ဌောန  ိုင်ရော တောဝန်ရှ သူမျောားသည ်ထေသတွေင်ား လူမှုစီားပွေောားဘဝ ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်ထရား၊ ခပည်တွေင်ားခပည်ပ ခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ားမျောား 

ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်လောထစထရား၊ တ ိုင်ားထေသကကီားအတွေင်ား သဘောဝအလှအပနှင ် အ င်ကရ ထနရောမျောားအတွေက ်ဝန်ထ ောင်မှုနှင ် 

အထခခခံအထ ောက်အဦမျောား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားလောထစထရား ရည်ရယ်ွလျက် (၂၃ - ၀၈ -၂၀၁၈) ရက်ထနို့တွေင် ကျင်ားပခပိုလိုပ်ထသော 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ား ထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့၏ Cabinet အစည်ားအထဝား အမှတစ်ဉ် (၁၅/၂၀၁၈)  ံိုားခဖတ်ချက် (၈၀) အရ 

လျော ောားထခမထနရော (၃၁.၅၃) ဧကအောား စည်ပင်သောယောအဖွေွဲွဲ့ပ ိုင်ထခမအခဖစ် အတည်ခပိုထကကောငာ်းနှင ် 

လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ားနှင ်အညီ  က်လက် ထ ောငရ်ွက်သွေောားရန်၊ ခပည်တွေငာ်းခပညပ် ခရီားသွေောား ဧည သ်ည်မျောား 

န ားထနအသံိုားခပိုန ိုင်ထရားအတွေက် ဇလံိုထတောင၊် ထတောင်ထခခစခန်ားနှင ် ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားအောား ဇလံိုထတောင် ခမ ိုားစခန်ား အမည်ခဖင ် 

ထ ောင်ရွက်ခွေင ်ခပိုထကကောင်ား တရောားဝင် အတည်ခပိုထပားခွဲ ပါသည်။ သ ိုို့ရောတွေင် လိုပင်န်ားပမောဏ ကျယ်ခပနိ်ု့ခခင်ား၊ 

ရင်ားနီှားခမိုပ်နံှရမည ် ပမောဏကကီားမောားမပာီး ကောလရှည် ရင်ားနီှားခမိုပ်နံှရမည ် အထခခအထနရှ ခခင်ား၊ လိုပ်ငန်ားလညပ်တ်န ိုင်မည ် 

စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှုစနစ်ထကောင်ားရှ ရန် လ ိုအပ်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် စီမံက န်ားက ို တောဝန်ယူထ ောင်ရွက်မည ် ကိုမပဏီ၊ အဖွေွဲွဲ့အစည်ား 

ချက်ချငာ်းထပေါ် ွေက်န ိုင်ခခင်ား မရှ ဘွဲ (၀၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက်ထနို့တွေင် ခပည်တွေငာ်းလိုပ်ငန်ားရှင် ပ ိုင်  ိုင်ထသော Terrain Co., Ltd မ ှ

လိုပ်ငန်ားအ  ိုခပို တင်ခပခွဲ ပါသည်။ (၀၉-၁၀-၂၀၁၈) ရက်ထနို့တွေင် ကျငာ်းပခပိုလိုပ်ထသော တ ိုင်ားထေသကကီားအစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့ Cabinet 

အစည်ားအထဝား အမှတစ်ဉ် (၁၉/၂၀၁၈)  ံိုားခဖတ်ချက် (၄၇)အရ စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားအောား Terrain Co., Ltd မှ 

ထ ောင်ရွက်သွေောားရန် အတည်ခပိုမပီား ယင်ားနှစ် ဘိုရောားဖာူးရောသီအမှ ီ လိုပ်ငန်ားမျောား စတင်ထ ောင်ရွက်သွေောားရန် 

ရည်မှန်ားချက်ချမှတထ်ပား၍ အရှ န်အဟိုန်ခဖင ် အထကောင်အ ည်ထဖော ် ထ ောင်ရွက်ထစခွဲ ပါသည်။ ယင်ားထန က် 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့၏ (၁၈ - ၀၄ - ၂၀၁၉) ရက်ထနို့ ရက်စွေွဲပါ စောအမှတ ် ၃/၆-၃ (၁၇)/ (၁၀၄၅) 

ထခမလွေတထ်ခမလပ်ခဖင ် စီမံက န်ားထခမဧရ ယောနှင ် ပတသ်က်မပီား (၂၉-၃-၂၀၁၉) ရက်ထနို့ ကျင်ားပခပိုလိုပ်ထသော Cabinet 

အစည်ားအထဝားအမှတစ်ဉ် (၇/၂၀၁၉)  ံိုားခဖတ်ချက ် (၁၀၅)အရ ထခမလွေတ၊် ထခမလပ်နှင ် ထခမရ ိုင်ားမျောား စီမံခနိ်ု့ခွေွဲထရား 

ဗဟ ိုထကောမ်တီသ ိုို့ တင်ခပထသော စောရငာ်းဇယောားတွေင်  ည ်သွေင်ားတင်ခပထပားခွဲ ပါသည်။ 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ပမန့်မာန ိုင့်ငံရင့််းနီှ်းပမ ြ့်နံှမှု ထကာ့်မရှင့်၏ ၂၀၂၁ ခိုနှစ့် န ိုဝင့် ာလ (၁၉)ရက့် 

ရက့်စွ ြါ စာအမှတ့်၊ မရက-၅၊ မ-၀၆၃/ ၂၀၂၁ (၁၇၀-ဂ) ပဖင ့် ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း 

ခွင ့်ပြ မ နို့့်က ိုလည့််းထကာင့််း၊ ရက့်စွ တ ူ စာအမှတ့်၊ မရက-၄၊ မ-၀၉၁/ ၂၀၂၁ (၁၇၇-ခ) ပဖင ့် ဟ ိုတယ့်လိုြ့်ငန့််းနှင ့် 

ခွင ့်ပြ မ နို့့်က ိုလည့််းထကာင့််း ရရှ  ာ်းခ  ဖြီ်း (BOT) လိုြ့်ငန့််း စာခ  ြ့်က ို ၄.၃.၂၀၂၂ တွင့် ခ  ြ့်ဆ ိုခ  ဖြီ ပဖစ့်ြါသည့်။ 

2.2.1 စမီ  က  န ျား က ဖမ ဧ ရ  ယ ာ  ငာှ ျား ရမ ျား ခ 

 “ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ အမ ာ်းပြည့်သူတည့််းခ ိုထဆာင့်၊ ထ ်းဆ ိုင့်ခန့််း၊ ြန့််းဥယ ာဉ့်ဆ ိုင့်ရာ အမ ာ်း 

ပြည့်သူဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း” နှင ့် “ဟ ိုတယ့်ဆ ိုင့်ရာ ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း” အပဖစ့် (၂)ြ ိုင့််းခွ ပခာ်းလျှက့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်မည ့် ထပမဧရ ယာ (၃၁.၅၃) ဧကအတကွ့် ထပမငာှ်းရမ့််းခ တစ့်နှစ့်လျှင့် က ြ့်သ န့််း (၃၀၀) တ တ အာ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီြ ိုင့်ထငွစာရင့််းသ ိုို့ နှစ့်စဉ့် ဏ္ဍာထရ်းနှစ့်၏ အစ ထအာက့်တ ို ာလ ေိုတ ယ 

ရက့်သတတြတ့်အတွင့််း  ည ့်သွင့််းထြ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

2.2.2 အ က   ျု ျား တပူ ကူပ ေါ င ျား ကဆာ င ရကွ  မ ှုအ တကွ  မမ  ျု ြို့န ယ စည  ပ င   ာ ယ ာ ကရျား ကက ာ မ တ၏ီ ရပ  ုံင ခငွ   မ  ာ ျား 

2.2.2.1 က ာ ျား ရပ န ာ ျား က ငွ ျား ဆ  ုံင ရာ  ရပ  ုံင ခငွ    

 အက   ်းတ ူ ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်မှုအတွက့် ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီမ ှ ကာ်းရြ့်န ်းကငွ့််း၏ 

ယာဉ့်ရြ့်န ်းခ ဝင့်ထငွအထြေါ် စီမံက န့််းမှ လစဉ့်ထြ်းထခ ရထသာ ဝန့် မ့််းလစာ၊ ထရ၊ မီ်း၊ တယ့်လီဖိုန့််း၊ ရံို်းသံို်းစရ တ့်မ ာ်း၊ 

ပြ ပြင့်  န့်သ မ့််းစရ တ့်မ ာ်း၊ သနို့့်ရှင့််းထရ်းစရ တ့်မ ာ်း နှုတ့်ြယ့်၍ အသာ်းတင့်ဝင့်ထငွ၏ ၅၀% က ို ရရှ ြါမည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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2.2.2.2 ကတာင  တက  က ာ ျား ကခေါက က က ျား ဆ  ုံင ရာ  ရပ  ုံင ခငွ    

 ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်းအထြေါ် ထခါက့်ထ က်းထကာက့်ခံပခင့််းအတွက့် ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်း ထကာ့်မတီမှ 

တာဝန့်ယူထကာက့်ခံ၍ လစဉ့်အသံို်းစရ တ့်မ ာ်းနှုတ့်ြယ့်လျှက့် အသာ်းတင့်ဝင့်ထင ွ ၅၀% အာ်း စီမံက န့််းြ ိုင့်ရငှ့် ကိုမပဏီ၏ 

အရင့််းထငွထ က်း ထက သည ့်ကာလအ   လစဉ့်ခိုနှ မ့်ထြ်းထခ သွာ်းရြါမည့်။ ကိုမပဏီ၏အရင့််းထက ကာလဖြီဆံို်းခ  န့် 

(သ ိုို့မဟိုတ့်) ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှုလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်မှု က သင ့်ထငွမ ာ်း ကိုမပဏီ က့်သ ိုို့ အထပြအထ ကထြ်းထခ ဖြီ်းခ  န့်တငွ့် 

တ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရမှ သီ်းပခာ်းသထ ာတူညီခ က့်ပဖင ့် ြ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုနှင့် စီမံခနို့့်ခွ မှုက ို ၁၀၀% လွှ ထပြာင့််းရယူ 

လိုြ့်က ိုင့်သွာ်း ကရန့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း လိုြ့်ငန့််းအသီ်းသီ်းအတွက့် B.O.T စာခ  ြ့်မူ ကမ့််းတွင့် ရြ ိုင့်ခွင ့်မ ာ်းခွ ပခာ်းသတ့်မှတ့် 

သထ ာတူ ာ်းရှ ြါသည့်။ 

2.2.2.3 က ာ ျား ရပ န ာ ျား က ငွ ျား ဆ  ုံင ရာ  ရပ  ုံင ခငွ    

 စီမံက န့််းဧရ ယာအတွင့််း လာထရာက့်ဖွင ့်လှစ့်ထရာင့််းခ ထသာ ဆ ိုင့်ခန့််းရှင့်မ ာ်း ံမ ှ ထကာက့်ခံရရှ ထသာ 

ဆ ိုင့်ခန့််းငှာ်းရမ့််းခ၏ ၃%အာ်း ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီမ ှလစဉ့်ရရှ မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

2.2.2.4 စမီ  က  န ျား   က  တမ  ျား က ာ လ 

 စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ လမ့််းညွှန့်မှု၊ တ ိုင့််းထေသကကီ်း စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့နှင ့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း 

ထဆာင့်ရွက့်သူ တာရ န့််းကိုမပဏီလီမီတက့်တ ိုို့ ည  န ှုင့််းသထ ာတူခ က့်အရ B.O.T စာခ  ြ့်မူ ကမ့််းြါ ငာှ်းရမ့််းလိုြ့်က ိုင့် 

ခွင ့်ပြ မည ့် သက့်တမ့််းကာလမှာ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါဇယာ်းအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်။ 

စဉ်  ိုပ်ငန််းအဆင ် သက်တ ််းနှစ် 
အခ  န်ကာ   ှတခ် 

က ်  ှ ထ  

၁ အကက ိုတည်ထ ောင်ထရား ၁ - -  

၂ 
တည်ထ ောက်ထရားလိုပ်ငန်ား 

ပ မအ င  ်
၂ ၁၅.၁၀.၂၀၁၈ ၃၁.၅.၂၀၂၀  

၃ 
တည်ထ ောက်ထရားလိုပ်ငန်ား 

ေိုတ ယအ င ် 
၂ ၁.၆.၂၀၂၀ ၃၁.၅.၂၀၂၂  

၄ 
တည်ထ ောက်ထရားလိုပ်ငန်ား 

တတ ယအ င ် 
၁ ၁.၆.၂၀၂၂ ၃၁.၅.၂၀၂၃  

၅ လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ခခင်ား ၂၅ ၁၅.၁၀.၂၀၂၃ ၁၄.၁၀.၂၀၄၈  

၆ 
ပ မအကက မ် 

သက်တမ်ားတ ိုားခခင်ား 
၁၀ ၁၅.၁၀.၂၀၄၈ ၁၄.၁၀.၂၀၅၈  

၇ 
ေိုတ ယအကက မ် 

သက်တမ်ားတ ိုားခခင်ား 
၁၀ ၁၅.၁၀.၂၀၅၈ ၁၄.၁၀.၂၀၆၈  

 ကနဦ်းသက့်တမ့််းကာလ (၃၀) နှစ့်၊ ြ မအကက မ့် သက့်တမ့််းတ ို်း (၁၀)နှစ့်၊ ေိုတ ယအကက မ့် သက့်တမ့််းတ ို်း (၁၀) 

နှစ့် ကိုန့်ဆံို်းခ  န့် (၁၄.၁၀.၂၀၆၈)တွင့် လိုြ့်ငန့််းရှင့် က့်မှလည့််း စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း အရြ့်ရြ့်အာ်း သတ့်မှတ့်စံခ  န့်၊ 

စံနှုန့််းမ ာ်းနှင ့် အညီ ပြည ့်မှီထအာင့် ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ပခင့််း၊ တ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရ အဖွ ွံ့အထနပဖင ့်လည့််း သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်းနှင ့် 

အညီ စစ့်ထဆ်း၍ လက့်ခံန ိုင့်ထသာ အထပခအထနရှ ြါက  ြ့်တ ို်းသက့်တမ့််း (၁၀)နှစ့် (၂)ကက မ့် တ ို်းပမင ့်ရန့် 

သက့်တမ့််းတ ို်းစာခ  ြ့်  ြ့်မံခ  ြ့်ဆ ိုန ိုင့်ထရ်း နှစ့်ဦ်းနှစ့် က့် မူအာ်းပဖင ့် သထ ာတူည ီ သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

ယင့််း ြ့်တ ို်းသက့်တမ့််းအတွက့် ကိုမပဏီ က့်မ ှ ေိုတ ယအကက မ့် သက့်တမ့််းတ ို်းကာလ (၁၀)နှစ့်ထစ ထသာထနို့ 

(၁၄.၁၀.၂၀၆၈) ရက့်ထနို့ မတ ိုင့်မ ီ (၃)နှစ့် အလ ိုတငွ့် တ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရ ံသ ိုို့  ြ့်မံထလျှာက့် ာ်း တင့်ပြသွာ်းရမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ 
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2.2.3 ရင  ျား န ှျီား ဖမျု ပ န ှ မ ှုလ ုံပ င န  ျား  အ မ  ျု ျား အ စာ ျား 

 စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသည့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံရင့််းနီှ်းပမ ြ့်နံှမှု ထကာ့်မရှင့်မ ှ  ိုတ့်ပြန့် ာ်းထသာ အမ နို့့်ထ ကာ့်ပငာစာမ ာ်းအရ 

ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှုလိုြ့်ငန့််း အမ   ်းအစာ်းတွင့် ဟ ိုတယ့်နှင ့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းကဏ္ဍတွင့် ြါဝင့်ဖြီ်း 

ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါလိုြ့်ငန့််းအသီ်းသီ်းတငွ့် အကကံ ်းဝင့်ြါသည့်- 

အမှတစ်ဉ် လိုပ်ငန်ားအမျ  ိုားအစောား Industrial Codes 

၁ 
ဟ ိုတယ်နှင ် အပန်ားထခဖစခန်ားမျောား တည်ထ ောက်၍ ဝန်ထ ောင်မှုထပားခခင်ား 

လိုပ်ငန်ားမျောား 
MSIC-55102 

၂ 
ခရီားသည်ပ ိုို့ထ ောင်ထရားနှင ် ရှုခင်ားကကည ခ်ရီားသည် ပ ိုို့ထ ောင်ထရား 

ဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ား 
MSIC-5011 

၃ သဘောဝအထခခခံခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ား MSIC-50111 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 2.2- 1 ) စမီ  က  န ျား ကဖမ စာ ရင  ျား ကဖမ ပ ုံ 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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2.3 စ မံီ ကန်ိ်း ပ ာ င်ရ ွက်ရဖခင ််း ၏ ရည်ရယွ်ချက် 

• ခမင်ကွေင်ားပသောေအောားခဖင ်  ူားခခောားမှုရှ သည ် ကသောခရ ိုင်၊ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ဇလံိုထတောင်ထတော်ဘိုရောား 

တစ်ဝ ိုက်အထခခခံအထ ောက်အဦမျောား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတကလ်ောမပီား ခပည်တွေင်ား၊ ခပည်ပခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ား အတွေက် 

လ ိုအပ်ထနထသောဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ားမျောား ဘက်စံိုဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်လောထစရန်။ 

• ထေသတွေင်ား စီားပွေောားထရား၊ လူမှုထရား၊ ပညောထရားနှင ် လူထနမှု အ င ်အတန်ားမျောား တ ိုားတက်ခမင မ်ောားလောထစရန်၊ 

မမ ိုွဲ့ထနလူ ို၏ အလိုပ်အက ိုင်အခွေင ်အလမ်ားမျောားနှင ် ထေသဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရား ဟန်ချက်ညီစွေော ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက် လောထစရန်။ 

• ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် စည်ပင်သောယောထရားအဖွေွဲွဲ့၏ ရန်ပံိုထငွေတ ိုားခမင ်ရရှ ၍ မမ ိုွဲ့နယ်ဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရားလိုပင်န်ားမျောားက ို 

ပ ိုမ ိုထ ောင်ရကွ်န ိုင်ထစရန်။ 

2.4  တ ်ဝ န််း ကျင် ထခိ ိိုက်မ ှု  န ််း စ စ်ရန်လ ိိုအ ်ချက် 

ပတ်ဝန်ားကျင်  န်ားသ မ်ားထရားဥပထေ (၂၀၁၂) ပိုေ်မ(၇)၊ ပိုေ်မခွေွဲ (ဍ)အရ အစ ိုားရဌောန၊ အဖွေွဲွဲ့အစည်ား (သ ိုို့မဟိုတ်) 

ပိုဂ္ ိုလ်တစ်ဦားဦားက ခပိုလိုပ်မည ် စီမံချက ်(သ ိုို့မဟိုတ)် လိုပ်ထ ောင်မှုသည ်ပတဝ်န်ားကျင်က ို သ သော င်ရှောားစွေော  ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား 

ရှ ၊ မရှ နှင  ်စပ်လျဉ်ား၍ ပတ်ဝန်ားကျင်  ခ ိုက်မှု  န်ားစစ်သည ် စနစ်နှင  ်လူမှုထရားအရ   ခ ိုက်မှု န်ားစစ်သည ် စနစ်တစ်ရပ်က ို 

ချမှတထ် ောင်ရကွ်ထစခခင်ားဟို ခပဌောန်ား ောားပါသည်။   ိုို့ထန က် ပတ်ဝန်ားကျင်  န်ားသ မ်ားထရား နည်ားဥပထေ (၂၀၁၅) ပိုေ်မ(၅၂) 

နှင  ် (၅၄)တ ိုို့အရ စီမကံ န်ားလိုပ်ငန်ား အတွေက် ပတ်ဝန်ားကျင်  ခ ိုကမ်ှု  န်ားစစ်ခခင်ားထ ောင်ရွက်သည ် တတ ယပိုဂ္ ိုလ် 

အဖွေွဲွဲ့အစည်ားခဖင  ်ထ ောင်ရွက်၍ ESIA အစီအရင်ခံစောက ို ပတဝ်န်ားကျင်  န်ားသ မ်ားထရား ဦားစီားဌောနမှ တစ် င  ်ဝန်ကကီားဌောနသ ိုို့ 

တင်ခပသွေောားရမည် ခဖစ်ပါသည်။ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာလိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း (၂၀၁၅) ၏ 

ထန က့်ဆက့်တွ (က) ဆန့််းစစ့်ပခင့််းထဆာင့်ရွက့်ရန့် လ ိုအြ့်သည ့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းအမ   ်းအစာ်းမ ာ်း အမှတ့်စဉ့်(၁၂၁) တွင့် 

ထဖာ့်ပြခ က့်မှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်-  

ဇယ ာ ျား  ( 2.4 - 1 ) ပ တ ဝ န ျား က  င ထ  ခ  ုံက  မ ှုဆ န ျား စစ ဖခင ျား ဆ  ုံင  ရာ  လ ုံပ ထ ုံျား လ ုံပ  န ည ျား 

စဉ့် ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှု  

စီမံက န့််းအမ   ်းအစာ်း 

ကနဦ်းြတ့်ဝန့််းက င့် ဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

ပြ လိုြ့်ရန့် လ ိုအြ့်သည ့် 

အရွယ့်အစာ်း 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

ပြ လိုြ့်ရန့် လ ိုအြ့်သည ့် အရွယ့်အစာ်း 

၁။ ဟ ိုတယ့်နှင ့် 

ခရီ်းသွာ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း 

ဟ ိုတယ့် အခန့််း (၈၀) နှင ့် အ က့် 

အခန့််း (၂၀၀) ထအာက့်၊ သ ိုို့မဟိုတ့် 

အသံို်းပြ  စတိုရန့််းမီတာ ၂၀၀၀၀၀နှင ့် 

အ က့် စတိုရန့််းမီတာ ၅၀၀၀၀၀ 

ထအာက့် 

အခန့််း (၂၀၀)နှင ့် အ က့် သ ိုို့မဟိုတ့် 

အသံို်းပြ ဧရ ယာ စတိုရန့််းမီတာ 

၅၀၀၀၀၀ နှင ့် အ က့် 

Source: ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း (၂၀၁၅) 

Source: Standard Operating Procedure for EIA (29-12-2015) 

2.5 စ မံီ ကန်ိ်း ပ ာ င်ရ ွက် ကူ ိုမ ပဏ ီအပ ကာ င််း ရငှ ််းလင ််း တ င်ဖ ချက် 

စီမံက န်ားအ  ိုခပိုရင်ားနီှားခမိုပ်နံှထ ောင်ရကွ်မည ် Terrain Co., Ltd သည် ခမန်မောန ိုင်ငံကိုမပဏီမျောား မှတပ်ံိုတင်အမတှ် 

(၁၀၆၂၁၅၆၈၅) (၀၅.၀၂.၂၀၁၅)ရက်ထနို့တွေင် မှတပ်ံိုတင်ခွဲ ပါသည်။ ကိုမပဏီလ ပ်စောမှော  (၄၁)၊ ၆၈/၆၉ လမ့််းကကောား၊ 

ငိုထရွှေဝါလမ်ား၊ ချမာ်းခမသောစည်မမ ိုွဲ့နယ်၊ မနတထလားမမ ိုွဲ့ခဖစ်မပာီး  က်သွေယ်ရန် ဖိုန်ားနံပါတ်မှော (၀၉၄၀၇၁၂၅၇၃၁ / ၀၉၂၀၂၁၈၄၄) 

ခဖစ်ပါသည်။  က်သွေယ်ရန် Email လ ပ်စောမေှာ myokhaing1500@gmail.com ခဖစ်ပါသည်။ ကိုမပဏီ၏ 

အိုပ်ချိုပ်မှုေါရ ိုက်တောသည ် ဦားစ ိုင်ားထအောင်မျ  ိုားခ ိုင ် ခဖစ်မပာီး ေါရ ိုက်တောအဖွေွဲွဲ့ဝင်မျောားမှော ဦား က်ရည်လင်ားနှင  ် ဦားခပည ်စံိုထအောင် 

တ ိုို့ခဖစ်ပါသည်။ စီမံက န်ားတစ်ခိုလံိုားအတွေက် လျော ောားထသော ရင်ားနီှားခမ ိုပ်နံှမှုပမောဏမေှာ ကျပ်သန်ား(၉၀၀၀)ခနိ်ု့ ခဖစ်ပါသည်။ 

ကိုမပဏီ၏မှတပ်ံိုတင် အထ ောက်အ ောားမျောားက ို ထန က် က်တွေွဲ(က/၁)တွေင ် ပူားတွေွဲတင်ခပ ောားပါသည်။ စီမကံ န်ား  ိုင်ရော 

တောဝန်ယူကကမည ် အရောရှ မျောားမှော ထအောက်ထဖော်ခပပါအတ ိုင်ား ခဖစ်ပါသည-် 
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• စ ်းပ ာ်းဒရ်း ိုပ်ငန််းဆ ိုင်ရာအကက ဒပ်း 

ထေါက်တောထအောင်သူရ (ဖိုန်ား-၀၉၇၉၂၇၄၀၅၉၆၊ ၀၉၄၀၃၇၂၈၅၄၄)  

Email- aungthura.dba@gmail.com 

• စ   က န််းဆ ိုင်ရာဗ သိုကာ(Civil & Design consultant) 

ဦားခင်ထမောင်ထလား 

• စ   က န််းအင်ဂ င်န ယာ 

ထေေါ်မူမူသွေင် B.E(Civil)(ဖိုန်ား-၀၉-၇၈၉၆၉၆၃၄၄၀၆) 

Email-mumuthwin21@gmail.com 

• ဟ ိုတယ် ိုပ်ငန််းဆ ိုင်ရာအကက ဒပ်း 

ဦားထကျော်မျ  ိုားလတ်  Dip;in Hospitality Management(Singapore) (ဖိုန်ား ၀၉-၂၀၂၁၈၄၄) 

Email-ulattsummit@gmail.com 

• အရည်အဒသ ်းစစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ြို့ 

ဦားခမင ်သူရထအောင် B.E(Civil), R.S.E Construction(1809) (ဖိုန်ား-၀၉၄၃၁၀၁၇၄၇/၀၉၄၀၂၇၀၄၄၇၅) Email-

myintthuraaungg@gmail.com 

Shwe Myanmar Star Co.,Ltd 

• ဒခ ယာအ ှနှင ်ပန့််းဥယ ာဉ်ဆ ိုင်ရာပညာရှင ်

ဦားထဇော်လင်ားမ ိုား(Lumbini Landscape) (ဖိုန်ား ၀၉-၇၈၇၅၃၄၃၉၉) 

• စ   က န််းမန့်ပနဂျြော 

ဦားလှပမင ့် (ဖိုန်ား ၀၉-၅၂၇ ၆၄၉၆) 

 

2.6 EIA အကကံပ ်း အြ   ွဲ့ အပ ကာ င််း ရငှ ််း လင််း တ င်ဖ ချက် 

ဇယ ာ ျား  ( 2.6 - 1 ) EIA အ ကက  ကပ ျား အြ ွ ြို့အက က ာ င ျား ရငှ  ျား လင  ျား တင  ဖပ ခ က  

စဉ် အ ည ် ဘ  ြို့နှင ် ေ ဂရ   ာ်း တာဝန်နှင ် ကျွ ််းက င်ရာနယ်ပယ် 

၁။ 
ဦားခင်ထမောင်ထအား 

TCR (00138) 

B.A (History) 

M.B.A(Y,Eco) 

Applied Environmental Course Level 

(I, II, III) 

Mine Wastewater and Waste Rock 

Management Course 

Applied GIS Course 

Advanced Global Mapper Course 

Principal Consultant 

Facilitation of Meeting 

Noise & Vibration Control 

Socio Economy 

Resettlement Action Plan 

၂။ 
ဦားထဇယျောမင်ား 

TCR (00227) 

M.Sc. (Geology) 

Applied Environmental Course Level 

(I, II, III) 

Key Consultant 

Modeling of Ground Water and 

Hydrology. 

Geology and Soil. 

Land use. 

Air Pollution Control 

၃။ ဦားညီညီ ွေန်ား B.Sc. (Geology) Senior Consultant 

file:///D:/Ye%20Minn%20Kha/OneDrive%20-%20The%20University%20of%20Northampton/My%20Work/Work/UFA/Project/SEED/SEED%20Project/Terrain%20Co.,%20Ltd/EIA%20report/aungthura.dba@gmail.com
file:///D:/Ye%20Minn%20Kha/OneDrive%20-%20The%20University%20of%20Northampton/My%20Work/Work/UFA/Project/SEED/SEED%20Project/Terrain%20Co.,%20Ltd/EIA%20report/mumuthwin21@gmail.com
file:///D:/Ye%20Minn%20Kha/OneDrive%20-%20The%20University%20of%20Northampton/My%20Work/Work/UFA/Project/SEED/SEED%20Project/Terrain%20Co.,%20Ltd/EIA%20report/ulattsummit@gmail.com
file:///D:/Ye%20Minn%20Kha/OneDrive%20-%20The%20University%20of%20Northampton/My%20Work/Work/UFA/Project/SEED/SEED%20Project/Terrain%20Co.,%20Ltd/EIA%20report/myintthuraaungg@gmail.com
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TCR (00184) Applied Environmental Course Level 

(I, II, III) 

Environmental, Social Impact 

Assessment 

Geology and Soil. 

Aerial and Ground survey 

၄။ ဦားဝင်ားထ ွေ 
ဥြထေ ွ ွံ့ (LL.B) 

HR 

Consultant 

Grievance Redress Mechanism 

၅။ ထေါက်တောမ ိုားမ ိုားထရွှေ 

B.Sc (Botany) 

B.Sc (Hons:) (Botany) 

M.Phill (Botany) 

M.Sc (Botany / Tissue Culture) 

PhD (Botany/Economic Botany) 

External Consultant 

Ecosystem Assessment 

၆။ 
ဦားညွေနိ်ု့ဦား 

TCR (Applied) 

B.E (Petroleum) 

Dip, (Machinery Repair and 

Maintenance) 

Applied Environmental Course Level 

(I, II, III) 

Dip, (Water Purification) 

Development Project Management 

Course 

Environmental Study Course (level-1) 

Safety Supervisor Training Course 

Consultant 

Water Pollution Control 

Petrochemical Risk Management 

Occupational Safety and Health 

Disaster Risk Management 

၇။ 
ထေါက်တော 

ခပည ်ခပည ်မဖ ိုားခက ်
PhD (Biology) 

External Consultant 

Biodiversity Assessment 

Biodiversity Action Plan 

၈။ 

ထေါက်တော 

စန်ား င ် င ် ွေန်ား 

TCR (Applied) 

M.B.B.S (Institute of Medicine 

Mandalay) 

M.B.A (Yangon Institute of Economics) 

PGDL (Post Graduate Diploma in Law) 

(Yangon University of Distance 

Education) 

Consultant 

Occupational Health and Safety 

Legal Analysis, Law, Rule and 

Guidelines 

၉။ 
ဦားထကောင်ားထကျော် က ်

TCR (Applied) 

B. Eng. (Civil) 

M.BA(Candidate in Myanmar imperial 

University) 

IFC Standard Performance-6 

(Biodiversity Conservation) 

Applied GIS and Remote Sensing 

Course 

Advanced Global Mapper Course 

Consultant 

Mitigation Measure 

Traffic Control Management 
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၁၀။ 
ဦားလှခမင ် 

TCR (Applied) 
B.Sc. (Chemistry) 

Consultant 

Domestic Waste Management 

Explosive Substance 

Management 

၁၁။ ဦားရွဲမင်ားခ 

B.Sc. (Psychology) 

M.BA (Northapmton) 

DHRM (ICM) 

Business Intelligence Specialist Course 

Economic Analysis and Data Analytics 

Consultant 

Social Baseline Study 

Public Consultation Meeting 

Stakeholder engagement 

Data Analysis 

၁၂။ ဦား ူားခမတ်ခ ိုင ်

Bachelor of Engineering 

(Mechatronics) 

Bachelor of Technology 

(Mechatronics) 

Associateship of Government 

Technical Institute (Mechatronics) 

Consultant 

Air Pollution Control 

Noise and Vibration Monitoring 

၁၃။ ဦားထဇယျောညီည ီ

B.Sc. (Hons:) Business IT 

Bachelor of Art (English Literature 

Studies) (EYU) 

Diploma in Project Management (ICM) 

Level 5 Advanced Diploma in 

Computing (NCC Education) 

Consultant 

Data Analysis 

Logistic and Supply Chain 

Vehicle Control and Management 

၁၄။ ထေေါ်ယဉ်မျ  ိုားခမတ်ခင ် B.E (Electrical Power) 
Consultant 

Electrical Power Management 

၁၅။ ဦားတင်ထအောင်သ န်ား 

B.A (Law) LLB 

General Management and Leadership 

(Road Transport) 

Consultant 

Traffic Control Management 

Logistic and Supply Chain 

Vehicle Control and Management 
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2.7 စ မီ က  န ျား ပ  ုံင ရငှ  န ငှ    EIA အကက  ကပ ျား အြ ွ ြို့တ  ုံို့၏ ကတ  ကဝ တ  မ  ာ ျား 

2.7.1 စမီ  က  န ျား ကဆာ င  ရကွ    ူ တာ ရ  န ျား က ုံမပ ဏ၏ီ က တ  က ဝတ  

တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်သည့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စို၊ ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် 

အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း စီမံက န့််း အ ထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်ရန့်အတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု 

ဆန့််းစစ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစာ (EIA)  က ို တတ ယြိုဂ္  လ့်အဖွ ွံ့အစည့််းပဖစ့်သည ့် Sustainable Environment Enhancing 

Development Limited (S.E.E.D) က ို လိုြ့်ငန့််းအြ့်နံှ၍   ိုအဖွ ွံ့အစည့််းမှ လ ိုအြ့်ထသာ အခ က့်အလက့်နှင ့် 

အ ထ ာက့်အ ာ်းမ ာ်းက ို တ က ခ ိုင့်မာပြည ့်စံိုစွာ ရယူထဆာင့်ရွက့်ထစခ  ြါသည့်။  

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစာ (EIA) က ို ထဆာင့်ရွက့်ရာတငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု 

ဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း (၂၀၁၅) အြါအဝင့် အစီရင့်ခံစာ၏ အခန့််း(၃)ြါ သက့်ဆ ိုင့်ရာဥြထေ၊ နည့််းဥြထေ၊ 

လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း၊ သထ ာတူညီခ က့်မ ာ်းက ို တ က စွာ လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း လည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်သည ့်အခါတွင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာ (EIA) ြါ 

ကတ ကဝတ့်၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုထလျှာ ခ ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းနှင ့် ဤအစီရင့်ခံစာြါ စီမံခ က့်ငယ့်မ ာ်းက ို အပြည ့်အဝနှင ့် 

အစဉ့်အဖမ  လ ိုက့်န  ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း ကတ ဝန့်ခံ လက့်မှတ့်ထရ်း  ို်းြါသည့်။ 

 

 

 

 

 

ဦ်းစ ိုင့််းထအာင့်မ   ်းခ ိုင့် 

အိုြ့်ခ  ြ့်မှုေါရ ိုက့်တာ 

တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့် 
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2.7.2 EIA အ ကက ကပ ျား အ ြ ွ ြို့ ၏ က တ  က ဝ တ  

တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်မှ အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်မည ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စို၊ 

ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း စီမံက န့််းအတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု 

ဆန့််းစစ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစာ (EIA) က ိုထဆာင့်ရွက့်ရန့် Sustainable Environment Enhancing Development Limited 

(S.E.E.D Ltd) မှ ကျွမ့််းက င့်သူအဖွ ွံ့သည့် လ ိုအြ့်ထသာအခ က့်အလက့်နှင ့် အထ ာက့်အထ ာ်းမ ာ်းက ို 

တ က ခ ိုင့်မာပြည ့်စံိုစွာ ရယူခ  ြါသည့်။  

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းက ို ထဆာင့်ရကွ့်ရာတွင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ 

လိုြ့််းလိုြ့်နည့််း (၂၀၁၅) အြါအဝင့် ဤအစီရင့်ခံစာ အခန့််း (၃) ြါ သက့်ဆ ိုင့်ရာဥြထေ၊ နည့််းဥြထေ၊ လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း 

သထ ာတူညီခ က့်မ ာ်းက ို တ က စွာလ ိုက့်န ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းြါမည့်။ 

တတ ယအကကံထြ်းအဖွ ွံ့သည့် စီမံက န့််းထေသသ ိုို့ (၁၉-၀၄-၂၀၂၁)ရက့်ထနို့ မှ (၂၇-၀၄-၂၀၂၁)ရက့်ထနို့ အ   

ကွင့််းဆင့််း၍ အထသ်းစ တ့်အခ က့်အလက့်မ ာ်းထကာက့်ယူပခင့််း၊ ထေသခံပြည့်သူလူ ိုနှင ့်ထတွွံ့ဆံိုပခင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ခ  ဖြ်ီး 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစာ(EIA) က ို ထရ်းသာ်းပြ စိုထဆာင့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ 

ဤအစီရင့်ခံစာြါ အခ က့်အလက့်မ ာ်းသည့် တ က မှန့်ကန့်ပြည ့်စံိုြါထ ကာင့််း ကျွမ့််းက င့်သူ အဖွ ွံ့က ိုယ့်စာ်း 

လက့်မှတ့်ထရ်း  ို်းြါသည့်။ 

 

 

 

 

 

ဦ်းခင့်ထမာင့်ထအ်း 

အဓ ကအကကံထြ်းြိုဂ္  လ့် 

Sustainable Environment Enhancing Development Limited 
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2.7.3 ပ တ ဝ န ျား က  င စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှုအ စအီ စဉ   (EMP) ဆ  ုံင  ရာ က တ  က ဝ တ  

ဇယ ာ ျား  ( 2.7 - 1 ) ပ တ ဝ န  ျား က  င စမီ  ခနို့ ခ ွ မ ှုအ စအီ စဉ  (EMP) ဆ  ုံင  ရာ က တ  က ဝ တ  

ကတိကဝတ့်အမည့် ကတိကဝတ့်အြော်း ရှင့််းလင့််းပဖြော့်ခ ချက့် အခန့််း 

မူဝါေ၊ ဥြထေနှင ့် မူထ ာင့် 

စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့် ရာတွင့် န ိုင့်ငံထတာ့်မှ 
ခ မှတ့် ာ်းထသာ ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေမ ာ်း၊    လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်း၊ 
လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း၊ အမ နို့့် ထ ကာ့်ပငာစာမ ာ်း၊ သက့်ဆ ိုင့်ရာ 
န ိုင့်ငံတကာစံခ  န့်စံညွန့််းမ ာ်း၊ သထ ာတူ စာခ  ြ့်မ ာ်းက ို 
လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့် သွာ်းြါမည့်။  

အခန့််း (၃)  

ထလ/ ထရ/ ထပမ/ ဆူညံသံ 
နှင ့် တိုန့်ခါမှု အရည့် 
အထသွ်း   န့််းသ မ့််းမှု 

စီမံက န့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထလ/ ထရ/ ထပမ/ ဆူညံသံ နှင ့် တိုန့်ခါမှု 
အရည့်အထသွ်းမ ာ်းက ို အဖမ  တ ိုင့််းတာ၍ NEQEG ြါ လမ့််းညွှန့်မှတ့်မ ာ်း 
အတွင့််း က ိုက့်ညီထအာင့် အဖမ   န့််းည   ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် 
ပဖစ့်ြါသည့်။   

အခန့််း (၃) 

အြင့်မ ာ်း နှင ့် ဇီဝမ   ်းစံို 
မ   ်းကွ မ ာ်း   န့််းသ မ့််း ပခင့််း 

ထေသတွင့််းရှ  ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း အထြေါ် သက့်ထရာက့်မှု 
ထလ ာ က ထစရန့်အတွက့် ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့် စီမံက န့််းမှ 
ခ မှတ့် ာ်းထသာ စည့််းကမ့််းခ က့်မ ာ်းအာ်း လ ိုက့်န သွာ်းမည ့်အပြင့် 
ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း၊ ထေသခံမ ာ်း လ ိုက့်န ထစရန့်အတွက့်လည့််း 
ကူညီထဆာင့်ရကွ့် ထြ်းသွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၅)  

စီမံက န့််းထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ် 
လာမည ့် သက့် ထရာက့်မှု 
မ ာ်း ထလျှာ ခ ပခင့််း 

စီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်မှုထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ် လာန ိုင့်သည ့် 
သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းအာ်း ထလျှာ ခ န ိုင့်မည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို EMPြါ 
လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း အတ ိုင့််း လ ိုက့်န  ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၆) 

စိုထြါင့််းဆင ့်က  
သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 
အာ်း ထလျှာ ခ ပခင့််း 

စီမံက န့််းနှင ့် အနီ်းတဝ ိုက့်ရှ  အပခာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် 
စိုထြါင့််းပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ ဆင ့်က သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းအာ်း 
ထလျှာ ခ န ိုင့်မည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို လ ိုက့်န  ထဆာင့်ရကွ့် သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၇) 

စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း စီမံခနို့့်ခွ မှု 
စီမံက န့််းမှ  ွက့်ရှ သည ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း စနစ့်တက  
စွနို့့်ြစ့်သွာ်းမည ့်အပြင့် သယံဇာတ ပြ န့််းတီ်းမှု မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် 4R 
စနစ့်က ို အသံို်းပြ သွာ်းြါမည့်။  

အခန့််း (၈) 

လိုြ့်ငန့််းခွင့် 
ထ ်းအနတရာယ့် 
ကင့််းရှင့််းထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းအတွက့် အကာအကွယ့်နှင ့် 
ထလ က င ့်သင့် ကာ်းမှုမ ာ်းက ို အဆင ့်မှီစွာထဆာင့်ရွက့်မည ့်အပြင့် 
အထရ်းထြေါ်အထပခအထနမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာြါက ထဆာင့်ရွက့်မည ့် 
အစီအစဉ့်မ ာ်းအာ်း လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့် သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၈) 

ကကီ်းမာ်းထသာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း 
သတင့််း ထြ်းြ ိုို့ပခင့််း  

ထမျှာ့်မှန့််း၍မရန ိုင့်ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ကကီ်းမာ်းစွာ 
ပဖစ့်ထြေါ်လာြါက ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာန (ECD) သ ိုို့ 
အခ  န့်မှီ သတင့််းထြ်းြ ိုို့သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၈) 

ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း 

စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းထကာ့်မတီမှ 
ဖွ ွံ့စည့််း ာ်းသည ့် ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုထရ်း အဖွ ွံ့အထနပဖင ့် 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အခန့််းကဏ္ဍမ ာ်း အလ ိုက့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ 
ြါရာမီတာမ ာ်းနှင ့် န ှုင့််းယှဉ့်၍ ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုမှုမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ဖြီ်း (၆)လ တစ့်ကက မ့် အစီရင့်ခံစာ တင့်ပြသွာ်းြါမည့်။  

အခန့််း (၈) 

ရာသီဥတို ထပြာင့််းလ မှုက ို 
အထလ်း ာ်းပခင့််း 

စီမံက န့််းမှ ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ ရာသီဥတို ထပြာင့််းလ မှု 
ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်သည ့် အထ ကာင့််းအရင့််းမ ာ်းက ို ထဖာ့် ိုတ့်၍ ထလျှာ ခ ပခင့််း၊ 
ထရာှင့် ကဉ့်ပခင့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၈) 

ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း 
ခ  တ့်ဆက့်ြါဝင့်ထစမှု 

စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း အစဉ့်အဖမ  ြါဝင့် 
ြတ့်သက့်ထစရန့်အတွက့် အစဉ့်အဖမ   ထတွွံ့ ထဆွ်းထနွ်းမှုမ ာ်း 

အခန့််း (၉)  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပြ လိုြ့်သွာ်းြါမည့်။ စီမကံ န့််း၏ အထ ကာင့််းအရာမ ာ်းက ိုလည့််း 
အမ ာ်းပြည့်သူ သ ရှ န ်းလည့် ထစရန့်  ိုတ့်ပြန့်ထ ကပငာ သွာ်းြါမည့်။  

မထက နြ့်မှု 
ထပဖရှင့််းထြ်းထရ်း အစီအစဉ့် 

စီမံက န့််းအထြေါ် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းမှ မထက လည့်မှုမ ာ်း ရှ လာြါက 
စီမံက န့််းတာဝန့်ရှ သူမ ာ်းမှ ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထက ်းရွာ၊ ရြ့်ကွက့် 
တာဝန့်ခံမ ာ်းနှင ့် ြူ်းထြါင့််း၍ ထက လည့်သည့်အ   GRM လိုြ့်ငန့််းစဉ့် 
အတ ိုင့််း ထပဖရှင့််း ထြ်းသွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၉) 

ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှု ရန့်ြံိုထင ွ
(CSR) 

ထေသ၏ အထပခခံအထဆာက့်အဦမ ာ်းနှင ့် လူမှုစီ်းြွာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်း 
တ ို်းတက့်ထစရန့် စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ဆ  ကာလတွင့် ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှု 
၏ (၂%)က ို လည့််းထကာင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်စဉ့် ကာလတွင့် နှစ့်စဉ့် 
အပမတ့်ထငွ ၏ (၂%) အာ်း သီ်းပခာ်းရန့်ြံိုထငွ  ာ်းရှ ၍ ထဆာင့်ရွက့် 
ထြ်းသွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၉) 

ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှု အစီအစဉ့် 
(CDP) 

ထေသ၏လူမှုစီ်းြွာ်းဆ ိုင့်ရာဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှု အစီအစဉ့်မ ာ်း အထကာင့်အ ည့် 
ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည ့် အပြင့် အြင့်နှင ့် ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 
  ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းမှု မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် အတွက့် အသက့်ထမွ်း 
လိုြ့်ငန့််းနည့််းြညာ၊ စ ိုက့်ြ   ်းထမ်ွးပမျူထရ်း နည့််းြညာမ ာ်း မျှထဝ 
ထြ်းသွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၉) 

စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းမှု 
အစီအစဉ့် 

စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်   ခ ိုက့်မှု မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် 
ယ ိုို့ယွင့််းြ က့်စီ်း သွာ်းထသာ၊ ညစ့်ညမ့််းမှု ပဖစ့်ထြေါ်ခ  ထသာ/ ပဖစ့်ထြေါ်လာ 
န ိုင့်ထသာ  ြတ့်ဝန့််းက င့် ဆ ိုင့်ရာ ကဏ္ဍမ ာ်း၊ အစ တ့်အြ ိုင့််း မ ာ်းက ို 
အထပခအထနနှင ့် က ိုက့်ညီသည ့် ပြ ပြင့် တည ့်မတ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းပဖင ့် 
မူလအတ ိုင့််း ပြန့်ပဖစ့်ထစထရ်း ပြန့်လည့်ပဖည ့်ဆည့််း ထဆာင့်ရွက့် 
သွာ်းြါမည့်။ 

အခန့််း (၁၀) 

 စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်သူသည့် အ က့် ထဖာ့်ပြြါ ကတ ကဝတ့်ဇယာ်းက ို သ ရှ န ်းလည့်ဖြီ်း 

ပဖစ့်၍ လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့် ပဖစ့်ထ ကာင့််း လက့်မှတ့်ထရ်း  ို်းြါသည့်။ 

 

 

 

 

ဦ်းစ ိုင့််းထအာင့်မ   ်းခ ိုင့် 

အိုြ့်ခ  ြ့်မှုေါရ ိုက့်တာ 

တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့် 
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2.8 ESIA အစ ရီင ခ စ ာ ၏ စ မီ က  န ျား လ ုံပ  င န ျား အဆင   မ  ာ ျား 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီားအစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့၏ လ ိုလောားချကအ်ရ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခိုနှစ် ပွေင ်လင်ားရောသီတွေင် 

ခမ ိုားယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားအောား ယောယီအသံိုားခပိုန ိုင်ရန်အတွေက် ထခမသောားလိုပင်န်ားမျောား ထ ောင်ရွက်ခွဲ ခခင်ား၊  ယောယီ 

တည်ားခ ိုထ ောငမ်ျောား၊ သနိ်ု့စင်ခန်ားမျောားနှင ် ထ ား  ိုင်တန်ားမျောား တည်ထ ောက်ခွဲ မပီား ခဖစ်ထသောထကကောင ် အကက ိုတညထ် ောက်ခခင်ား 

လိုပ်ငန်ားအ င ်မှော မပီားစီားထနနှင် မပီားခဖစ်ပါသည်။ သ ိုို့ခဖစ်ပါထသောထကကောင်  ESIA  န်ားစစ်ထလ လောမှု တွေင် အကကံိုားမဝင်န ိုင် 

ထတော ပါ။  က်လက်၍ တည်ထ ောက်ခခင်ားလိုပ်ငန်ား အ င ်နှင  ် လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ထ ောင်ရွက်ခခငာ်း အ င ်၊ 

စီမံက န်ားပ တသ် မ်ားခခင်ားအ င ်မျောားက ို  က်လကထ်လ လော န်ားစစ်သွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ စီမံက န်ားဧရ ယောအတွေင်ား 

စီမံက န်ားဇိုန်မျောားက ို (A,B,C,D) ဟူ၍ (၄) ဇိုန် ခွေွဲခခောားသတ်မှတ ်ောားမပီား ဇိုန် (A) တွေင် ခရာီးသညတ်င်ယောဉ်မျောား 

ရပ်န ားရန်ကောားဂ တ်၊ က ိုယ်ပ ိုင်ယောဉ်ရပ်န ားကွေင်ား၊ စက်သံိုား ီအထရောင်ား  ိုင်၊ ကောားဝပ်ထရှော ၊ နှစ် ပ်တည်ားခ ိုထ ောင်မျောား 

နှင ်သနိ်ု့စင်ခန်ားမျောား၊ သံဃောန ားထနထ ောင၊် အောားကစောားခန်ားမ၊ ဇိုန် (B) တွေင် စခန်ားရံိုား၊ ထ ားခန်ား၊ ရွဲကင်ားစခန်ား၊ 

  ိုင်ကယ်ရပ်န ားရန်ထနရော၊ ဇလံိုထတောင်တကက်ောားဂ တ်မျောား၊ ထ ား  ိုင်ခန်ားမျောား၊ ယောယီညထ ားတန်ား၊ အမှတတ်ရ 

ပစစည်ား  ိုင်တန်ားမျောား၊ သနိ်ု့စင်ခန်ားမျောား၊ ဇိုန် (C) တွေင ် ဟ ိုတယ်မျောား နှင်  ဟ ိုတယ်ဝန်ထ ောငမ်ှု ဧရ ယော၊ ဇိုန် (D) တွေင် 

အမျောားခပည်သူ အပန်ားထခဖန ိုင်ထသော ပန်ားခခံနှင ် ကစောားကွေင်ားအခဖစ် ထဖော် ိုတတ်ည်ထ ောက်သွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

ဇိုန်အလ ိုက်ခွေွဲခခောား ောားထသောထခမပံိုနှင ် တည်ထ ောက်ထရားအ င ်လ ိုက်ထခမပံိုမျောားက ို ထန က် က်တွေွဲ(ခ) တွေင ် တင်ခပ ောား 

ပါသည်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 2.8 - 1 ) Birdeyes view to the Project area 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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2.9 စ မံီ ကန်ိ်း Master Plan ၏  က်လက်လ ို ်ပ ာ င ်မ ည  ် လ ို ်င န ််း မ ျာ်း 

အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ဖြ်ီးစီ်းဖြီ်းထန က့်တငွ့် စီမံက န့််း အတွင့််း၌ ဇိုန့် (၄) ဇိုန့် ခွ ပခာ်း၍ 

ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ဇိုန့် (A) တွင့် အထဝ်းထပြ်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် ပြ ပြင့်ထရ်းစင့်တာ၊ 

စက့်သံို်းဆီအထရာင့််းဆ ိုင့်နှင ့် ယာယီတည့််းခ ိုထဆာင့်တ ိုို့ ြါဝင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ဇိုန့် (B) တွင့် ထတာင့်တက့်ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ 

အစာ်းအထသာက့်နှင ့် အမှတ့်တရြစစည့််းအထရာင့််းဆ ိုင့်ခန့််း တည့်ထဆာက့်မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ဟ ိုတယ့်နှင ့် ဆက့်စြ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ဇိုန့် (C) တွင့် တည့်ထဆာက့်သွာ်းြါမည့်။ ဇိုန့် (D) တွင့် ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့်တည့်ထ ာင့်၍ ထေသရှ  

ရှာ်းြါ်းသစ့်ြင့်၊ သစ့်ခွ အစရှ သည့်တ ိုို့က ို   န့််းသ မ့််းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

2.10 စ မီ က  န ျား ပ  ုံင ရငှ  ၏  လ မူ ှုဆ  ုံင ရာ တ ာ ဝန ဝ တ တရာ ျား မ  ာ ျား 

1) ကိုမပဏီသည် စီားပွေောားထရားလိုပ်ငန်ားမျောားထ ောင်ရွက်ရောတွေင် တည် ွဲဥပထေမျောား၊ လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ားမျောား၊ 

စည်ားမျဥ်ားစည်ားကမ်ားမျောားနှင် အညီ အခမင်  ံိုားထသော ရ ိုားသောားထခဖောင် မတ်ခခင်ားခဖင်  ထ ောင်ရကွ်ပါမည်၊ 

2) ခမန်မောန ိုင်ငံထတော်အတွေင်ား လူသောားချင်ားစောန ထ ောက် ောားမှုက ို ထလားစောားလ က် ထေသတစ်ခိုချင်ား၊ 

လူမျ  ိုားတစ်မျ  ိုားချငာ်း၏ သမ ိုင်ားယဥ်ထကျားမှု ဓထလ  ံိုားစံမျောားက ို န ားလည်သထဘောထပါက်မပီား ထလားစောားပါမည်။ 

လူူ့အခွေင် အထရားက ို ထလားစောားမပာီး လူမျ  ိုား၊ ဘောသော၊ အယူဝါေ၊ ကျောား/မ၊ လူမှုအ င် အတန်ား၊ န ိုင်ငသံောား၊ 

အသက်စသည်တ ိုို့ ခွေွဲခခောား က် ံခခင်ားနှင်  ထနှ က်ယှက်ခခင်ားမှ ကင်ားထဝားသည်  လိုပ်ငန်ားခွေင် ပတဝ်န်ားကျင်က ို 

ထဖော်ထ ောင်  န်ားသ မ်ားသွေောားပါမည်၊ 

3) သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင်  န်ားသ မ်ားထရားနှင်  ကောကွေယ်ထစောင် ထရှောက်ထရားအတွေက ်န ိုင်ငံတကောစောချိုပမ်ျောား၊ ဥပထေမျောား၊ 

စည်ားမျဥ်ားမျောား၊ သထဘောတူညီချက်မျောားနှင်  ထ ောင်ရွကခ်ခင်ား၊ ကျန်ားမောထရား၊ ထဘားကငာ်းလံိုခခံိုထရားက ို ထရာှးရှုလျက် 

ပတ်ဝန်ားကျင်  န်ားသ မ်ားထရားက ို အထ ောကအ်ကူခပိုထသော နည်ားပညော၊ ေီဇ ိုငာ်းနှင်   ိုတက်ိုန်မျောားက ိုသော 

ဦားစောားထပားအသံိုားခပိုထရားကက ိုားပမ်ားပါမည်၊ 

4) ကိုမပဏီသည် တရောားမဝင်ထသော (သ ိုို့မဟိုတ်) ကျင် ဝတ်ထဖောက်ဖျက်ထသော လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ားမျောားက ို 

 န်ို့ကျင်သွေောားပါမည်။ ကိုမပဏီအဖွေွဲွဲ့အစည်ားအတွေငာ်း ကျင် ဝတ်စညာ်းကမ်ားက ို ထဖောကဖ်ျကက်ျ ားလွေန် ခံရသည်ဟို 

သံသယရှ သူမျောား(သ ိုို့မဟိုတ်) သံသယခဖစ်ဖွေယ်ရှ ထသော ချ  ိုားထဖောက်မှုမျောား ထတွေွဲ့ရှ ခွဲ ထသော ်အ က်အ င် စီမံခန်ို့ခွေွဲမှု 

တောဝန်ရှ သူမျောား ံသ ိုို့ ထခဖောင် မတ်မှန်ကန်စွေောခဖင်  ချက်ချငာ်း အစီရင်ခံတင်ခပန ိုင်သည်  စနစ်တစ်ခို 

တည်ထ ောက်ပါမည၊် 

5) EIA လိုပ်ငန်ားစဥ်မျောားနှင်  စီမံက န်ား  ိုင်ရော  ံိုားခဖတ်ချက်ချမှတခ်ခင်ား လိုပင်န်ားစဥ်မျောားအတွေင်ား 

ထေသနတရဗဟိုသိုတမျောား၊ သက်ထမွေားလိုပ်ငန်ား  ိုင်ရော ခပဿန မျောားနှင်  ရပ်ရွောလူ ိုအသ ိုင်ားအဝ ိုင်ား၏ ပူပန်မှုမျောားက ို 

 ည် သွေင်ားစဥ်ားစောားသွေောားပါမည်၊ 

6)   ခ ိုက်ခံစောားရမှုမျောားရှ ခွဲ လ င်   ခ ိုက်ခံစောားရသည်  ရပ်ရွောအသ ိုင်ားအဝ ိုင်ားနှင်  တ ိုင်ပင်ထ ွေားထနွေား၍   ခ ိုက်မှုမျောား 

အကွဲခဖတ် န်ားစစ်ခခင်ားနှင်   သက်သောထလျော ပါားထစထရား အစီအစဥ်မျောား၊ သက်ထမွေားလိုပ်ငန်ား ခပန်လည် ူထ ောင်ထရား 

အစီအစဥ်မျောား ထဖော် ိုတခ်ခင်ားတ ိုို့က ိုခပိုလိုပပ်ါမည်။ 

7) ကျန်ားမောထရား၊ ပညောထရား၊ ကျောား/မ အိုပ်စို၊ တ ိုင်ားရငာ်းသောားလူနည်ားစိုအိုပ်စိုမျောားနှင်  လူမှုဖူလံိုထရားတ ိုို့က ိုလ မ်ားခခိံုသည်  

လူမှုအထခခခံအချက်အလက်မျောားက ို ထလ လောသိုထတသန ခပိုလိုပ်ပါမည်၊ 

8) အခခောားထေသမှ ထရွှေွဲ့ထခပောင်ားအလိုပ်သမောားမျောားအထပေါ် အမှီခပိုမည် အစောား ထေသခံမျောား အလိုပ်အက ိုင်ရရှ ထရား 

အခွေင် အလမ်ားမျောားက ို ပ ိုမ ိုဖန်တာီးထပားပါမည်၊ 

9) စီမံက န်ားအထကောင်အ ည်ထဖော်သူ တောရ န်ားကိုမပဏီ၊ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် စည်ပင်သောယောထရား ထကောမ်တီတ ိုို့နှင်  

ထေသခံရပ်ရွော အသ ိုင်ားအဝ ိုင်ားအကကောား  က်သွေယ်ထရားနည်ားလမ်ား၊ ယနတရောားမျောားထဖော် ိုတ ်ောားရှ ခခင်ား၊ 

သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင်က ို ထစောင် ကကပ်ကွေပက်ွဲခခင်ား၊ စီမံခန်ို့ခွေွဲခခင်ား တ ိုို့အတွေက် စွေမ်ားရည်ခမ င် တင်ရန်နှင်  

ရန့်ြံိုထငွခွေွဲထဝလျော ောားခခင်ားက ိုထ ောင်ရွကပ်ါမည်။ 
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မဝူါဒ၊ဥ ပဒ၊နည့််းဥ ပဒ၊လို ့်ထံို်းလို ့်နည့််းနငှ ့်အဖ  ွဲ့အစည့််းဆိိုင့်ရြောမူပဘြောင့် 

3.1 စ မံီ ကန်ိ်း လ ို ်င န််း ၏  တ်ဝ န ််း ကျင်ထ န်ိ်း  မိ ််း ပရ်း  ိိုင ်ရာ မ ဝူ ါ ဒမ ျာ ်း 

စီမံက န်ားပ ိုင်ရှင် တောရ န်ားကိုမပဏီနှင ် မမ ိုွဲ့နယ်စည်ပင်သောယောထရား အဖွေွဲွဲ့တ ိုို့၏ အကကီားတန်ား စီမံခနိ်ု့ခွေွဲထရား 

အဖွေွဲွဲ့မျောားသည ် စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားအတွေက ် မခဖစ်မထန လ ိုအပ်ထသော အ င မ်ီသည  ် ပတ်ဝန်ားကျင်ထရားရော မဝူါေက ို 

ထအောက်ထဖော်ခပပါအတ ိုငာ်း ချမှတ ်ောားပါသည်- 

• အထခခခံအထ ောက့်အဦ ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်ထရား စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ား၏ (EMS) နှင ် နယ်ပယ်အတ ိုင်ားအတော 

သတ်မှတခ်ခင်ား ထဖော် ိုတခ်ျက်မျောားအရ စီမကံ န်ားလိုပ်ထ ောင်မှုမျောားထကကောင ် ခဖစ်ထပေါ်လောမည ် သက်ထရောက်မှုမျောားက ို 

မူလသဘောဝ စံနှုန်ားအထခခအထနမျောားနှင ် အနီားစပ် ံိုားခဖစ်ထအောင် စီမံထ ောင်ရွက် သွေောားန ိုင်ရပါမည်၊ 

• ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်သည ် ညစ်ညမ်ားမှုမျောားအောားလံိုားက ို ကောကွေယ်ခခင်ား၊ စဉ် က်မခပတ် ထလ ော ချ ကိုစောားခခင်ား 

စသည်တ ိုို့အတွေက် ကတ ကဝတ် ောားရှ  ထ ောင်ရကွ်သွေောားပါမည်၊ 

• န ိုင်ငံထတော်အစ ိုားရမှ ချမှတ ်ောားထသော တည် ွဲဥပထေ၊ နည်ားဥပထေ၊ မဝူါေ၊ လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ားမျောားနှင  ် ကိုမပဏီမှ 

ချမှတ ်ောားထသော မူဝါေမျောားအောားလံိုားက ို လ ိုက်န ထ ောငရ်ွက်မည် ခဖစ်ထကကောင်ား ကတ ကဝတ်  ောားရှ သွေောားပါမည၊် 

• ပတ်ဝန်ားကျင်  ိုင်ရော အရည်အထသွေား ရည်မှန်ားချကမ်ျောားက ို ချမှတ ်ောားသည ် စနစ်နှင  ် မူထဘောင်မျောား အတ ိုင်ား 

အထ ောက်အပံ  ခပိုထ ောင်ရကွ်သွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်၊ 

• ကိုမပဏီအဖွေွဲွဲ့အစည်ားအတွေင်ား၊ လိုပ်ငန်ားအိုပ်ချိုပ်မှု၊ စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှု အလ ိုက ်တောဝန်ရှ သူမျောားအတွေငာ်း  က်သွေယ်ည  န ှုင်ားမှု၊ 

စဉ် က်မခပတ်  န်ားသ မ်ားမှု၊ အထကောငအ် ည်ထဖော်ထ ောင်ရွက်မှု နှင  ် မှတတ်မ်ားတင်   န်ားသ မ်ားမှုမျောားက ို 

ထ ောင်ရွက်သွေောားပါမည်၊ 

• အကျ  ိုားသက ် ိုင်သူ ခပည်သူလူ ိုနှင ် စဉ် က်မခပတ်   ထတွေွဲ့၍ အကကံဉောဏ်ရယူ ထ ောင်ရွက်သွေောားမည် 

ခဖစ်ပါသည်၊ 

• စီမံက န်ားပ ိုင်ရှင်သည ်စဉ် က်မခပတ ်ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတကမ်ှုနှင ် ပတ်သက်ထသော အထခခခံမမူျောားက ို လက်ခံကျင ်သံိုားသည ် 

စီားပွေောားထရား  ိုင်ရော  ံိုားခဖတ်ချကမ်ျောားအရ လိုပ်ငန်ားအထကောင်အ ည်ထဖော်မှုမျောားက ို ထ ောငရ်ွက်သွေောားပါမည၊် 

• လူူ့အခွေင ်အထရား အထခခခံစံနှုန်ားမျောား၊ ဓထလ  ံိုားစံနှင ် ယဉ်ထကျားမှုအစဉ်အလောမျောားက ို အထလား ောားခခင်ား၊ 

ခရီားသွေောားခပည်သူလူ ို၊ ထေသခံခပည်သူလူ ို၊ ထေသခံဝန် မ်ား၊ ကိုမပဏီဝန် မ်ား စသည်တ ိုို့၏ ကျန်ားမောထရား၊ 

ထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားထရား၊ ထရောဂါြ ို်းမ ောားမျောားမသှနိ်ု့စင်ထရား အစရှ သည်တ ိုို့က ို အထလား ောား 

ထ ောင်ရွက်သွေောားပါမည်၊ 

• ပတ်ဝန်ားကျင် အရညအ်ထသွေား စဉ် က်မခပတ် တည်မင မမ်ှုရှ ထစရန် ထစောင ်ကကပ်ကကည ်ရှုသွေောားပါမည်၊ 

• ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောား၊ ထဂဟစနစ်မျောားက ို   န်ားသ မ်ားန ိုင်သည ် ထခမအသံိုားချမှုမျောားက ို ချဉ်ားကပ်လ ိုက်န  သွေောားပါမည၊် 

• စီမံက န်ားဧရ ယောအနီားရှ  လူမှုထရား၊ စီားပွေောားထရား၊ အသင်ားအဖွေွဲွဲ့မျောား အထရားက စစရပမ်ျောားတွေင် တက်ကကွေစွေော 

ပူားထပါငာ်းပါဝင်ထ ောင်ရွက်သွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်၊ 

• စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရွက်စဉ်အတွေင်ား အကျ  ိုားသက်  ိုင်သူမျောား နှင  ်ပွေင ်လင်ားခမင်သောမှုရှ စွေော  က် ံခခင်ား၊ 

 က်သွေယ်ထရားနှင ် သတင်ားအချက်အလက ် ခဖနိ်ု့ထဝမှုမျောားက ို သတ်မှတန်ည်ားလမ်ားမျောား အတ ိုင်ား ထဆာင့်ရကွ့်၍ 

  ခ ိုက့်မှုမ ာ်းအာ်း ထရာှင့်လွှ ရန့်နှင ့် ထရာှင့်လွှ ၍မရန ိုင့်ြါက   ခ ိုက့်မှုအနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစထရ်း 

စီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်၊  ခ ိုက့်မှုအနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစ ထရ်း စီမံထဆာင့်ရွက့်ရန့် 

• စီမံက န်ားလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်ခခင်ားမှ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုစီ်းြွာ်းထရ်း၊ 

က န့််းမာထရ်းတ ိုို့အထြေါ် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထဖာ့် ိုတ့်၍ လ ိုအြ့်ထသာ လူမှုဖွံဖဖ  ်းထရ်း၊ 

က န့််းမာထရ်းထစာင ့်ထရှာက့်မှု ရရှ ထစထရ်းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်၊  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစထရ်းအတွက့် စီမံထဆာင့်ရွက့်ရန့်နှင ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း မ ာ်းထ ကာင ့် 

သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဝန့််းက င့်အထြေါ်   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း ထလ ာ နည့််း ြထြ ာက့်ထစထရ်းအတကွ့် 

စီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်၊ 

• သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း ပြ န့််းတီ်းမှုမရှ ထစထရ်း ထဆာင့်ရကွ့်ရန့်၊ စ မ့််းလန့််းစ ိုထပြထရ်း၊ ထဂဟ စနစ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတကွ့်နှင ့် 

ထပမဆီလွှာဆံို်းရံှု်းမှုမရှ ထစရန့် ထပမယာအသံို်းခ မှုအနည့််းဆံို်း ပဖစ့်ထရ်းအတွက့် စီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်၊ 

• က ထရာက့်န ိုင့်သည ့် သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း၊ ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ ပခင့််းအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းအာ်း 

ထလ ာ နည့််းထစထရ်းအတွက့် ကက  တင့်စီမ ံထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ 

3.1.1  က  ဆ  ုံင  ရာ  အ စ  ုံျား ရအ ြ ွ ြို့အစည  ျား မ  ာျား န ငှ    ၎ င ျား တ  ုံို့ ၏ အ ခန  ျား က ဏ္ဍန ငှ    စမီ  က  န ျား ဆ  ုံ င ရာ  တာ ဝ န ရ ှ မ ှုမ  ာျား 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီားအစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့နှင ့် အက   ်းတူအထခခခံအထ ောက်အဦ တည်ထ ောက်ထရားလိုြ့်ငန့််း 

အသစ့်မ ာ်းအတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုကမ်ှု န်ားစစ်ခခင်ားအစီရင့်ခံစာ(EIA) ထရ်းသာ်းရန့် သယံဇာတနှင ့် 

သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းထရ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၊ ခမန်မောန ိုင်ငံရင်ားနီှားခမ ိုပ်နံှမှုထကောမ်ရှင်တ ိုို့၏ မဝူါေအရ ထဆာင့်ရွက့်ရပခင့််း 

ပဖစ့်ရာ ကကီ်း ကြ့်ထြ်းမည ့်အစ ို်းရဌာနမ ာ်းမှာ စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီားအစ ိုားရ၊ စီမကံ န်ားနှင ် ဘဏ္ဍာထရားဝန်ကကီားဌောန၊ 

သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာနနှင ့် စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီားစည်ပင်သောယောထရားည န်ကကောားထရားမှုား၊ တ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရအဖွ ွံ့ဝင့်မ ာ်း 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဦ်းစီ်းဌာနမှ “ တ့်ဝန့််းကျင့် ထိခိိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ခခင့််းဆိိုင့်ရြော လို ့်ထံို်းလို ့်နည့််း” 

နှင ့်အညီ စစ့်ထ ားကော အတည့်ပြ ထြ်းရန့်နှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်မှု 

သက့်ထသခံလက့်မှတ့်  ိုတ့်ထြ်းန ိုင့်ရန့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

3.2 စ မီ က  န ျား န ငှ    က ဆ  ုံင   ည   ဖမ န  မ ာ န  ုံင င  ၏ မ ဝူ ေါဒန ငှ   ဥ ပ ကဒမ ကူ ာ င  

ဇယ ာ ျား  ( 3 .2- 1 ) ဥပ ကဒ၊  န ည ျား ဥပ ကဒ၊  လမ ျား ည ွှန  ခ က မ  ာ ျား န ငှ    ကြ ာ ဖပ ခ က မ  ာ ျား 

ဥ ပဒ၊ နည့််းဥ ပဒနှင ့် 

လမ့််းညွှန့်ချက့်မျြော်း 
ပဖြော့်ခ ချက့်မျြော်း 

ပြည့်ထ ာင့်စိုသမမတ ပမန့်မာန ိုင့်ငံထတာ့် ဖွ ွံ့စည့််းြံိုအထပခခံဥြထေ (၂၀၀၈) 

ြိုေ့်မ ၃၇ 

န ိုင့်ငံထတာ့်သည့် - 

(က) န ိုင့်ငံထတာ့်ရှ  ထပမအာ်းလံို်း၊ ထပမထြေါ်ထပမထအာက့်၊ ထရထြေါ်ထရထအာက့်နှင ့် ထလ ို အတွင့််းရှ    

သယံဇာတ ြစစည့််းအာ်းလံို်း၏ ြင့်ရင့််းြ ိုင့်ရှင့်ပဖစ့်သည့်။ 

(ခ) န ိုင့်ငံြ ိုင့် သယံဇာတ ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း စီ်းြာွ်းထရ်း အင့်အာ်းစိုမ ာ်းက  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း က ို 

ကွြ့်က  ကက်ီး ကြ့်န ိုင့်ရန့် လ ိုအြ့်သည ့် ဥြထေပြဋ္ဌာန့််းရမည့်။ 

(ဂ) န ိုင့်ငံသာ်းမ ာ်းအာ်း ြစစည့််းြ ိုင့်ဆ ိုင့်ခွင ့်၊ အထမွဆက့်ခံခွင ့်၊ က ိုယ့်ြ ိုင့်လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင ့်၊ တီ ွင့်ခွင ့်နှင ့် 

မူြ ိုင့်ခွင ့် တ ိုို့က ို ဥြထေပြဋ္ဌာန့််းခ က့်နှင ့်အည ီခွင ့်ပြ ရမည့်။ 

ြိုေ့်မ ၄၅ န ိုင့်ငံထတာ့်သည့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်က ို ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်ရမည့်။ 

ြိုေ့်မ ၃၉၀ 

န ိုင့်ငံသာ်းတ ိုင့််းသည့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါက စစရြ့်မ ာ်းတွင့် န ိုင့်ငံထတာ့်အာ်းအကူညီထြ်းရန့် 

တာဝန့်ရှ သည့် - 

(က) အမ   ်းသာ်း ယဉ့်ထက ်းမှုအထမွအနှစ့်က ို   န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်ပခင့််း။ 

(ခ) သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်က ို   န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်ရပခင့််း။ 

(ဂ) လူူ့စွမ့််းအာ်း အရင့််းအပမစ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း ပမင ့်မာ်းလာထစရန့် ကက  ်းြမ့််းပခင့််း။ 

(ဃ) အမ ာ်းပြည့်သူြ ိုင့် ြစစည့််းမ ာ်းက ို   န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရာှက့်ပခင့််း။ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေ (၂၀၁၂) 

ြိုေ့်မ ၃ 

ပြည့်ထ ာင့်စိုလွှတ့်ထတာ့်သည့် ဤဥြထေက ို ဥြထေအမှတ့် (၉/၂၀၁၂) ပဖင ့် (၂၀၁၂)ခိုနှစ့်၊ မတ့်လ 

(၃၀)ရက့်ထနို့တွင့် ပြဌာန့််းခ  ြါသည့်။ ဤဥြထေတွင့် ESHIA က ို ဥြထေထရ်းရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းက ို 

 ည ့်သွင့််းထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ ဤဥြထေက ို ထအာက့်ြါ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းပဖင ့် ပြဌာန့််းခ  ြါသည့် - 

(က) ပမန့်မာန ိုင့်ငံအမ   ်းသာ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်ထရ်းရာ မူဝါေက ို အထကာင့် ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ရန့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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(ခ) စဉ့်ဆက့်မပြတ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းတွင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

က စစရြ့်မ ာ်း စနစ့်တက ထြါင့််းစြ့် ထဆာင့်ရွက့်ရန့်အလ ိုို့ငှာ အပခခံမူမ ာ်း ခ မှတ့်န ိုင့်ရန့်နှင ့် 

လမ့််းညွှန့်မှုမ ာ်းပြ လိုြ့် န ိုင့်ရန့်။ 

(ဂ) ြစစ ြပန့်နှင ့် အန ဂတ့်မ   ်းဆက့်မ ာ်း၏ အက   ်းအတွက့် ထကာင့််းမွန့်ဖြီ်း သနို့့်ရှင့််းသည ့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့် ပဖစ့်ထြေါ်လာထစရန့်နှင ့် သ ာဝနှင ့် ယဉ့်ထက ်းမှုအထမွအနှစ့်မ ာ်းက ို 

  န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်ရန့်။ 

(ဃ) ဆိုတ့်ယိုတ့် ထြ ာက့်ကွယ့်စပဖစ့်ထနထသာ ထဂဟစနစ့်မ ာ်းက ို ပဖစ့်န ိုင့်သမျှ 

ပြန့်လည့်ထဖာ့် ိုတ့်ရန့်။ 

(င) သ ာဝသယံဇာတ အရင့််းအပမစ့်မ ာ်း ထလ ာ နည့််းဆံို်းရံှုားမှုက ို တာ်းဆီ်းထရ်းနှင ့် စဉ့်ဆက့်မပြတ့် 

အက   ်းရှ စွာ အသံို်းပြ န ိုင့်ထရ်းအတကွ့် စီစဉ့်ထဆာင့်ရွက့်ရန့်။ 

(စ) ြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ အသ အပမင့်ပြနို့့်ြွာ်းထရ်းအတွက့် ြညာထြ်းထရ်းနှင ့် ြညာ 

သင့် ကာ်းထရ်း အစီစဉ့်မ ာ်းက ို အမ ာ်းပြည့်သူတ ိုို့သ ရှ ဖြီ်း ြ်ူးထြါင့််းြါဝင့်မှု ြ ိုမ ိုတ ို်းတက့်လာထစထရ်း 

အတွက့် အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ရန့်။ 

(ဆ) ြတ့်ဝန့််းက င့်ထရ်းရာ က စစရြ့်မ ာ်းတငွ့် ပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ၊ ထေသဆ ိုင့်ရာနှင ့် န ိုင့်ငံအခ င့််းခ င့််း 

ြူ်းထြါင့််း ထဆာင့်ရွက့်မှုက ို ပမ င ့်တင့်န ိုင့်ရန့်။ 

(ဇ) ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ က စစရြ့်မ ာ်းက ို အစ ို်းရဌာန၊ အစ ို်းရအဖွ ွံ့အစည့််း၊ 

အပြည့်ပြည့် ဆ ိုင့်ရာ အဖွ ွံ့အစည့််း၊ အစ ို်းရမဟိုတ့်ထသာ အဖွ ွံ့အစည့််းနှင ့် ြိုဂ္လ ကတ ိုို့ 

ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ရန့်။ 

ြိုေ့်မ ၇ 

(က) ြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ မူဝါေမ ာ်းက ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း။ 

(ခ) ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှုနှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ န ိုင့်ငံတစ့်ဝှမ့််းလံို်းနှင ့်ဆ ိုင့်ထသာ 

လိုြ့်ငန့််းအစီအစဉ့်မ ာ်း က ိုလည့််းထကာင့််း၊ ထေသဆ ိုင့်ရာ လိုြ့်ငန့််းအစီအစဉ့်မ ာ်း က ိုလည့််းထကာင့််း 

ထရ်းဆွ ခ မှတ့်ပခင့််း။ 

(ဂ) ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် ပမ င ့်တင့်ထရ်းတ ိုို့အတွက့်လည့််းထကာင့််း၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် 

ညစ့်ညမ့််းမှုမပဖစ့်ထစရန့် ကာကွယ့်ထရ်း၊   န့််းခ  ြ့်ထရ်းနှင ့် ထလ ာ နည့််းြထြ ာက့်ထရ်း 

တ ိုို့အတွက့်လည့််းထကာင့််း၊ အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို ခ မှတ့်ပခင့််း၊ ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းနှင ့် 

စစ့်ထဆ်း ကြ့်မတ့်ပခင့််း။ 

(ဆ) စက့်မှုလိုြ့်ငန့််း၊ စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း၊ ဓာတ့်သတတ  တူ်းထဖာ့် ိုတ့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််း၊ 

အညစ့်အထ က်း စွနို့့်ြစ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် အပခာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ဓာတိုြစစည့််း 

(သ ိုို့မဟိုတ့်) အပခာ်း ထ ်းအနတရာယ့်ရှ သည ့် ြစစည့််းမ ာ်း  ိုတ့်လိုြ့်သံို်းစွ ရာမှ  ွက့်ရှ လာန ိုင့်ထသာ 

ထ ်းအနတရာယ့်ရှ သည် စွေန်ို့ပစ်ြစစည့််းမျောား၏ အမ   ်းအစာ်းနှင ့် အတန့််းအစာ်းမ ာ်း သတ့်မှတ့်ပခင့််း။ 

(ဇ) ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို လက့်ငင့််း၊ ထရတ ိုထရရညှ့်တငွ့် သ သာ င့်ရှာ်းစွာ   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ထသာ 

ထ ်းအနတရာယ့်ရှ ြစစည့််း အမ   ်းအစာ်းသတ့်မှတ့်ပခင့််း။ 

( ) အဆ ြ့်အထတာက့်နှင ့် ထ ်းအနတရာယ့်ရှ  ြစစည့််းမ ာ်းြါဝင့်သည ့် စွနို့့်ြစ့်အစ ိုင့်အခ ၊ စွနို့့်ြစ့်အရည့်၊ 

 ိုတ့်လွှတ့်အခ ို်းအထငွွံ့ ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း ပြ ပြင့်သနို့့်စင့်ထရ်းအတွက့် လ ိုအြ့်သည ့် စက့်ရံိုမ ာ်း၊ စခန့််း 

မ ာ်းတည့်ထ ာင့်ထရ်းတ ိုို့က ို တ ို်းပမ င ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း။ 

(ဍ) အစ ို်းရဌာနအဖွ ွံ့အစည့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) ြိုဂ္  လ့်တစ့်ဦ်းဦ်းကပြ လိုြ့်သည ့် စီမံခ က့် (သ ိုို့မဟိုတ့်) 

လိုြ့်ထဆာင့်မှုသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို သ သာ င့်ရှာ်းစွေော  ခ ိုက့်ထစပခင့််း ရှ /မရှ နှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်သည ့်စနစ့်နှင ့် လူမှုထရ်းအရ   ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်သည ့် စနစ့်တစ့်ရြ့်က ို 

ခ မှတ့်ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း။ 

(ဏ) ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုတငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို ညစ့်ညမ့််းထစသူက ထြ်းထလ ာ့်ထစရန့် 

သ ာဝြတ့်ဝန့််း က င့် ဝန့်ထဆာင့်မှုစနစ့်မှ အက   ်းအပမတ့်ရရှ သည ့် အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းက 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ရန့်ြံိုထငွ ည ့်ဝင့်ထစရန့်၊ သ ာဝသယံဇာတမ ာ်း  ိုတ့်ယူထရာင့််းဝယ့် သံို်းစွ သည ့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမ ှ

အက   ်းအပမတ့်၏ တစ့်စ တ့် တြ ိုင့််းအာ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း လိုြ့်ငန့််းတွင့်  ည ့်ဝင့်ထစရန့် 

စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း။ 

ြိုေ့်မ ၁၃ 

ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ထကာ့်မတီ၏ လမ့််းညွှန့်ခ က့်အရ ထအာက့်ြါလိုြ့်ငန့််းက စစရြ့်မ ာ်းတွင့် 

မ မ ဝန့်ကကီ်းဌာန က ိုယ့်တ ိုင့်ပဖစ့်ထစ၊ သက့်ဆ ိုင့်ရာ အစ ို်းရဌာန၊ အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် 

ထြါင့််းစြ့်ည  န ှုင့််း၍ပဖစ့်ထစ၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းထရ်းအတွက့်  က့်စံိုထစာင ့် ကြ့် 

 ကည ့်ရှုစစ့်ထဆ်းထရ်းစနစ့် ာ်းရှ ဖြီ်း အထကာင့် ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့် ရမည့် - 

(ဂ) သတတ ၊ စက့်မှုတငွ့််း ွက့် ကိုန့် ကမ့််းနှင ့် ထက ာက့်မ က့်ရတန တူ်းထဖာ့် 

 ိုတ့်လိုြ့်သနို့့်စင့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််း မှ ွက့်ထြေါ်လာထသာ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း။ 

(ဃ) အညစ့်အထ က်း စွနို့့်ြစ့်ထရ်းနှင ့် သနို့့်စင့်ထရ်းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း။ 

(စ) အပခာ်းလ ိုအြ့်ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့် ညစ့်ညမ့််းမှုဆ ိုင့်ရာ လိုြ့်ငန့််းက စစရြ့်မ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း။ 

ြိုေ့်မ ၁၄ 

ညစ့်ညမ့််းထစမှုက ို စတင့်ပဖစ့်ထြေါ်ထစသူသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် ညစ့်ညမ့််းထစမှုက ို ပဖစ့်ထစသည ့် 

ြစစည့််း မ ာ်းက ို သတ့်မှတ့် ာ်းသည ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်အရည့်အထသွ်း စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်းနှင ့်အည ီ

သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်း အတ ိုင့််း သနို့့်စင့်ပခင့််း၊  ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း၊ စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းနှင ့် စိုြံိုပခင့််းမ ာ်း 

ပြ လိုြ့်ရမည့်။ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း နည့််းဥြထေမ ာ်း (၂၀၁၄) 

နည့််းဥြထေ ၅၁ 
ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်သည ့်စနစ့် ခ မှတ့်ထဆာင့်ရွက့်ရန့် ဦ်းစီ်းဌာနအာ်း 

တာဝန့်ထြ်းအြ့်န ိုင့်သည့်။ 

နည့််းဥြထေ ၅၂ 
ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််းပြ လိုြ့်ရမည ့် စီမံက န့််း၊ စီ်းြာွ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း၊ 

ဝန့်ထဆာင့်မှု (သ ိုို့မဟိုတ့်) လိုြ့်ထဆာင့်မှု အမ   ်းအစာ်းမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ရမည့်။ 

နည့််းဥြထေ ၅၃ 

ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် (နည့််းဥြထေ ၅၂) အရ သတ့်မှတ့်ခ က့်တငွ့် မြါဝင့်သည ့် အဆ ိုပြ စီမံက န့််း၊ 

စီ်းြွာ်းထရ်း လိုြ့်ငန့််း၊ ဝန့်ထဆာင့်မှု (သ ိုို့မဟိုတ့်) လိုြ့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းက ို ြတ့်ဝန့််းက င့် 

  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းပြ လိုြ့်ရန့် လ ိုအြ့်ပခင့််း ရှ /မရှ  စ စစ့်န ိုင့်ရန့် ကနဦ်းြတ့်ဝန့််းက င့် ဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

ပြ လိုြ့်ရမည ့် အမ   ်းအစာ်းမ ာ်းသတ့်မှတ့် န ိုင့်သည့်။ 

နည့််းဥြထေ ၅၆ 

စီမံက န့််း၊ စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း၊ ဝန့်ထဆာင့်မှု (သ ိုို့မဟိုတ့်) လိုြ့်ထဆာင့်မှုက ို ထဆာင့်ရွက့်မည ့် 

အစ ို်းရဌာန၊ အဖွ ွံ့အစည့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) ြိုဂ္  လ့်သည့် မ မ ၏စီမံက န့််း၊ စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း၊ ဝန့်ထဆာင့်မှု 

(သ ိုို့မဟိုတ့်) လိုြ့်ထဆာင့်မှုအတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််းက ို 

ဝန့်ကကီ်းဌာနကလက့်ခံထသာ အရည့်အခ င့််း ပြည ့်မီသည ့် တတ ယြိုဂ္  လ့် (သ ိုို့မဟိုတ့်) 

အဖွ ွံ့အစည့််းနှင ့်ထဆာင့်ရကွ့်ရန့် စီစဉ့်ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်။ 

နည့််းဥြထေ ၅၈ 
ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာ စ စစ့်သံို်းသြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့က ို 

သက့်ဆ ိုင့်ရာ အစ ို်းရဌာန၊ အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းမ ှကျွမ့််းက င့်သူမ ာ်းပဖင ့် ဖွ ွံ့စည့််းရမည့်။ 

နည့််းဥြထေ ၅၉ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာ စ စစ့်သံို်းသြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့တွင့် ပြင့်ြြိုဂ္လ က 

ကျွမ့််းက င့်သူ မ ာ်းြါဝင့်ြါက ယင့််းတ ိုို့အတွက့် ခ ်ီးပမ င ့်ထငွ၊ စရ တ့်နှင ့် ထ ာက့်ြံ ထ က်းမ ာ်းက ို 

ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှု ရန့်ြံိုထငွမ ှက ခံသံို်းစွ န ိုင့်သည့်။ 

နည့််းဥြထေ ၆၁ 

ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်   ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) 

ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှု အစီအစဉ့်က ို ထကာ့်မတီ၏ လမ့််းညွှန့်ခ က့်ပဖင ့် 

အတည့်ပြ ပြန့် ကာ်းန ိုင့်သည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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နည့််းဥြထေ ၆၉ 

(က) မည့်သူမျှ ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို ညစ့်ညမ့််းထစသည ့် ြစစည့််းမ ာ်းက ိုလည့််းထကာင့််း၊ ဥြထေနှင ့် 

ဤနည့််း ဥြထေတစ့်ခိုခိုအရ အမ နို့့်ထ ကာ့်ပငာစာပဖင ့်  ိုတ့်ပြန့်သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ 

ထ ်းအနတရာယ့်ရှ  စွနို့့်ြစ့် ြစစည့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) ထ ်းအနတရာယ့်ရှ  ြစစည့််းမ ာ်းက ိုလည့််းထကာင့််း 

အမ ာ်းပြည့်သူအာ်း တ ိုက့်ရ ိုက့် ပဖစ့်ထစ၊ သွယ့်ဝ ိုက့်၍ ပဖစ့်ထစ  ခ ိုက့်ထစန ိုင့်မည ့် ထနရာတစ့်ခိုခိုတွင့် 

တစ့်နည့််းနည့််းပဖင ့်  ိုတ့်လွှတ့် ပခင့််း၊  ိုတ့်လွှတ့်ထစပခင့််း၊ စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း၊ စွနို့့်ြစ့်ထစပခင့််း၊ စိုြံိုပခင့််း၊ 

စိုြံိုထစပခင့််း မပြ ရ။ 

(ခ) အမ ာ်းပြည့်သူအက   ်းငာှ သက့်ဆ ိုင့်ရာဝန့်ကကီ်းဌာန၏ ခွင ့်ပြ ခ က့်အရမှတြါ်း ထဂဟစနစ့်နှင ့် 

ယင့််းစနစ့်ထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်ထပြာင့််းလ ထနထသာ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်က ို   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းထစန ိုင့်သည ့် 

ပြ လိုြ့်မှုမ ာ်းက ို မည့်သူမျှထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းမပြ ရ။ 

စက့်ရံိုဆ ိုင့်ရာ အက့် ၁၉၇၄ 

ဤအက့်တငွ့် ဓာတိုြစစည့််းဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှုနှင ့် သ ိုမှီမှုမ ာ်းအတွက့် ပြဌာန့််းခ က့်မ ာ်း ြါဝင့်ြါသည့်။ 

အခ   ွံ့ဓာတိုြစစည့််းမ ာ်းသည့် ခွင ့်ပြ ခ က့်ရယူရန့် လ ိုအြ့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စက့်ရံိုအာ်းလံို်းသည့် ထလ ိုညစ့်ညမ့််းမှု၊ 

မ လလာထရဆ ို်းစနစ့်နှင ့် စွနို့့်ြစ့်ထရ ပြ ပြင့်မွမ့််းမံပခင့််း စနစ့်မ ာ်းက  သ ိုို့ထသာ စနစ့်က သည ့်   န့််းခ  ြ့်ထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းလည့််း လ ိုအြ့်ြါသည့်။ 

ြိုဂ္လ ကြ ိုင့် စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း ဥြထေ ၁၉၉၀ 

နိိုင့်ငံပတြော့် ပအ်းချမ့််းသြောယြောပရ်းနှင ့် ဖ ံွဲ့မဖိျု်းပရ်းပကြောင့်စီသည့် ဤဥြထေက ို ဥြထေအမှတ့် ၂၂/၉၀ ပဖင ့် ၁၉၉၀ ပြည ့်နှစ့်၊ 

န ိုဝင့် ာလ (၂၆)ရက့်ထနို့တွင့် ပြဌာန့််းလ ိုက့်သည့်။ ဤဥြထေအရ၊ ြိုဂ္လ ကြ ိုင့် စီ်းြာွ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အာ်းလံို်းသည့် 

ညစ့်ညမ့််းထစထသာ နည့််းြညာက ို ထရာှင့်ရမည့် (သ ိုို့) ထလျှာ ခ ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ကက်ီး ကြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့သည့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတွင့် 

ထအာက့်ြါတ ိုို့က ို ထသခ ာထစရန့် ကကီ်း ကြ့်ပခင့််းနှင ့် စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ို ပြ လိုြ့်ြါသည့်။ 

စက့်မှုိုလိုြ့်ငန့််းမှ အနီ်းအန ်း ထန  ိုင့်သူမ ာ်းသ ိုို့ က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ ဖခ မ့််းထပခာက့်မှု မရှ ထစထရ်း။ 

မီ်းနှင ့်ဆ ိုင့်ထသာ ဖခ မ့််းထပခာက့်မှု (သ ိုို့) အနတရာယ့်ရှ ထသာ ြစစည့််းမ ာ်း မရှ ထစထရ်း။ 

လိုြ့်ငန့််းမှ အထနှ င ့်အယှက့်ပဖစ့်ထစထသာ (သ ိုို့) ညစ့်ညမ့််းထစထသာ အရင့််းအပမစ့်မ ာ်း မရှ ထစထရ။ 

အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းက ို လိုြ့်ငန့််းခွင့် အနတရာယ့်မပဖစ့်ထစထရ်းနှင ့် တည့်ဆ ဥြထေမ ာ်းက ို ထလ်းစာ်းလ ိုက့်န မှုရှ ထရ်း။ 

ပမန့်မာန ိုင့်ငံ ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှု ဥြထေ (၂၀၁၆) 

ြိုေ့်မ ၃ 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သည့် -  

(က) န ိုင့်ငံထတာ့်နှင ့် န ိုင့်ငံသာ်းတ ိုို့၏ အက   ်းစီ်းြွာ်းအလ ိုို့ငှာ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် 

လူမှုဝန့််းက င့်က ို   ခ ိုက့်မှုမရှ ထစသည ့် တာဝန့်ယူမှုရှ ထသာ ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့်။ 

(ခ) ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှသူမ ာ်းနှင ့် ၎င့််းတ ိုို့၏ ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ဥြထေနှင ့်အညီ 

အကာအကွယ့်ထြ်းရန့်။ 

(ဂ ) ပြည့်သူတ ိုို့အတွက့် အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာထစရန့်။ 

(ဃ) လူသာ်းအရင့််းအပမစ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာထစရန့်။ 

(င) စွမ့််းထဆာင့်ရည့် ပမင ့်မာ်းသည ့်  ိုတ့်လိုြ့်မှု၊ ဝန့်ထဆာင့်မှု၊ ကိုန့်သွယ့်မှု ကဏ္ဍမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့် 

ထစရန့်။ 

(စ) နည့််းြညာဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့်၊ စ ိုက့်ြ   ်းထရ်း၊ ထမွ်းပမျူထရ်းနှင ့် စက့်မှုကဏ္ဍ 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့်။ 

(ဆ) န ိုင့်ငံတစ့်ဝန့််းလံို်းတွင့် အထပခခံအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း အြါအဝင့် ြညာရြ့်နယ့်ြယ့် 

အသီ်းသီ်းတ ိုို့၌ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာထစရန့်။ 
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(ဇ) န ိုင့်ငံသာ်းမ ာ်းအထနပဖင ့် န ိုင့်ငံတကာ အသ ိုက့်အဝန့််းနှင ့် ယှဉ့်တွ လိုြ့်က ိုင့် 

ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ထစရန့်နှင ့်  

( ) န ိုင့်ငံတကာ စံနှုန့််းနှင ့်ညီထသာ စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

ထြေါ် ွက့်လာထစရန့်။ 

ဓာတိုြစစည့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ြစစည့််းမ ာ်းအနတရာယ့်မှ တာ်းဆီ်းကာကွယ့်ထရ်းဥြထေ 

(ပြည့်ထ ာင့်စိုလွှတ့်ထတာ့် ဥြထေအမှတ့် ၂၈/၂၀၁၃) 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သည့် - 

(က) ဓာတိုြစစည့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ြစစည့််းမ ာ်းထ ကာင ့် သက့်ရှ သတတဝါမ ာ်းက ို   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းထစပခင့််းမှ ကာကွယ့်ရန့်။ 

(ခ) ဓာတိုြစစည့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ြစစည့််းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့်ငန့််းက ို ခငွ ့်ပြ ခ က့်ပဖင ့် ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် 

အနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထစထရ်းအတွက့် စနစ့်တက  ကကီ်း ကြ့်ကွြ့်က ရန့်။ 

(ဂ) ဓာတိုြစစည့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  သံို်းစွ ထစထရ်းအတွက့် ြညာထြ်းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် 

သိုထတသနလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို က ယ့်က ယ့်ပြနို့့်ပြနို့့် ထဆာင့်ရွက့်ရန့်နှင ့် သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်း ရယူထသာ စနစ့်က ို 

ထဆာင့်ရွက့်ရန့်။ 

(ဃ) လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း၊ က န့််းမာထရ်းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းတ ိုို့အတွက့် စဉ့်ဆက့်မပြတ့် 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်း တ ို်းတက့်ထရ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်ရန့်။ 

ထပမထအာက့်ထရ အက့် ၁၉၃၀ 

ထပမထအာက့်ထရအက်ဥပထေက ို ၁၉၃၀ ခိုနှစ့်၊ ဇွန့်လ ၂၁ ရက့်ထနို့တွင့် ပြဌာန့််းခ  ဖြီ်း၊ ပြည့်ထ ာင့်စိုပမန့်မာန ိုင့်ငံတငွ့် 

ထရထ ာက့်ြံ သံို်းစွ ထရ်းဆ ိုင့်ရာ ထပမထအာက့်ထရ အရင့််းအပမစ့်မ ာ်းက ို   န့််းသ မ့််းကာကွယ့်ရန့် ရည့်ရွယ့်ြါသည့်။ ဤအက့်တငွ့် 

ထရအရာရှ က ခငွ ့်ပြ  ာ်းထသာ လ ိုင့်စင့် သထ ာတညူီခ က့်အရမှလွ ၍ ထပမထအာက့်ထရက ို ရယူရန့် ရည့်ရွယ့်ခ က့်ပဖင ့် 

ြ ိုက့်လံို်းပမ  ြ့်က ို တာ်းပမစ့် ာ်းြါသည့်။ ဖမ  ွံ့နယ့်အရာရှ  (သ ိုို့) ထေသခွ အရာရှ တငွ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ ထေသဧရ ယာအထြေါ် 

တရာ်းစီရင့်က င ့်သံို်းဖြီ်းထန က့် ထရြ ိုက့်လ ိုင့်စင့် ဖ က့်သ မ့််းယူခွင ့်ရှ သည့်။ ထကကွ်းက န့် ထပမခွန့်ထ ကာင ့်ပဖစ့်လျှင့်၊ 

ထရြ ိုက့်လ ိုင့််းပြန့်ြ တ့်ရန်အတွေက်စရ တ့်မ ာ်းက ို ထရြ ိုက့်ြ ိုင့်ရှင့်မ ှက ခံရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

အလိုြ့်သမာ်းထရ်းရာ အပငင့််းြွာ်းမှု ထပဖရငှ့််းထရ်းဥြထေ (၂၀၁၂) 

အလိုြ့်သမာ်း၏ အခွင ့်အထရ်းက ို ကာကွယ့်ထစာင ့်ထရှာက့်ရန့်လည့််းထကာင့််း၊ အလိုြ့်ရှင့်နှင ့် အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအ ကာ်း 

ဆက့်ဆံထရ်း ထကာင့််းမွန့်ဖြီ်း လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထအ်းခ မ့််းသာယာထစရန့်လည့််းထကာင့််း၊ အလိုြ့်ရှင့်နှင ့် အလိုြ့်သမာ်းအပငင့််းြွာ်းမှုအာ်း 

တရာ်းမျှတစွာ ထပဖရှင့််းထဆာင့်ရကွ့်ထြ်းပခင့််းပဖင ့် ရြ ိုင့်ခွင ့်မ ာ်းက ို မျှတမှန့်ကန့်စွာနှင ့် ပမန့်ဆန့်စွာ 

ရရှ ခံစာ်းန ိုင့်ထစရန့်လည့််းထကာင့််း ပြည့်ထ ာင့်စို လွှတ့်ထတာ့်သည့် ဤဥြထေက ို ပြဌာန့််းလ ိုက့်သည့်။ 

ထဖာက့်ခွ ထရ်းဆ ိုင့်ရာ အက့် (၁၈၈၇) 

ခ ည့်ပထြောင့်စိုသမမတမှ ဤအက့်နှင ့် က ိုက့်ညီထသာ နည့််းဥြထေမ ာ်းက ို ထဖာက့်ခွ ထရ်းဆ ိုင့်ရာမ ာ်း (သ ိုို့) သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ 

ထဖာက့်ခွ ထရ်းအမ   ်းအစာ်းမ ာ်း၏ နည့််းဥြထေမ ာ်း၊  ိုတ့်လိုြ့်ထရ်း၊ ြ ိုင့်ဆ ိုင့်ထရ်း၊ အသံို်းပြ ထရ်း၊ ထရာင့််းခ ထရ်း၊ ြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းနှင ့် 

တင့်သွင့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ ခွင ့်ပြ  ာ်းထသာ လ ိုင့်စင့်ြါ သထ ာတူညီခ က့်မ ာ်းအရမှလွ ၍ စီမံထဆာင့်ရွက့်ရန့် (သ ိုို့) တာ်းပမစ့်ရန့် 

ပြဌာန့််းြါ သည့်။ 

ထဖာက့်ခွ ထရ်းဆ ိုင့်ရာ ြစစည့််းမ ာ်း အက့် (၁၉၀၈) 

မည့်သူမဆ ို တရာ်းမ  စွာ မလ ိုမိုန့််း ာ်းလ က့် (မည့်သည ့် ထဖာက့်ခွ ထရ်းြစစည့််းတစ့်ခိုခိုပဖင ့်) ထဖာက့်ခွ မှုက ို 

အသက့်ထ ်းအနတရာယ့်ပဖစ့်ထစ လ ို၍လည့််းထကာင့််း (သ ိုို့) ြ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုတစ့်ခိုခိုက ို ဆ ို်းရွာ်းစွာ ြ က့်စီ်းထစလ ို၍လည့််းထကာင့််း 

ပြ လိုြ့်လျှင့် (လူြိုဂ္  လ့် (သ ိုို့) ြ ိုင့်ဆ ိုင့်မှုသည့်   ခ ိုက့်မှုရှ သည့်ပဖစ့်ထစ၊ မရှ သည့်ပဖစ့်ထစ)၊ ပြ လိုြ့်သူသည့် 

တစ့်သက့်တစ့်ကျွန့််းထသာ့်လည့််းထကာင့််း (သ ိုို့) အခ  န့်တ ိုထသာ့် လည့််းထကာင့််း (ေဏ့်ထငွမ ာ်းလည့််း 

ပဖည ့်စွက့်ခ မှတ့်န ိုင့်ြါသည့်။) (သ ိုို့) ဆယ့်နှစ့် က့်မြ ိုထသာ ထ ာင့်ေဏ့်ထသာ့်လည့််းထကာင့််း (ေဏ့်ထငွမ ာ်းလည့််း ပဖည ့်စွက့် 

ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်) ပြစ့်ေဏ့်ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်။ 
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ထပမသ မ့််းယူမှုအက့် (၁၉၈၄) 

စီမံက န့််းမ ာ်းအတွက့် ထပမမ ာ်းက ို မည့်သည ့်ြံိုစံပဖင ့် သ မ့််းယူရမည့်နှင ့် ထပမမ ာ်းအတွက့် ထလ ာ့်ထ က်းက ို 

မည့်သ ိုို့ထြ်းရမည့်က ိုဆံို်းပဖတ့်ရန့်။ ဤတွင့် ထပမကကီ်းထြေါ်ကြ့်၍ရှ ထသာ ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် အဖမ တမ့််းရှ ထနထသာ 

ြစစည့််းမ ာ်းအတွက့်လည့််း ထလ ာ့်ထ က်းထြ်းရန့် အက ံ ်းဝင့်ြါ သည့်။ 

ထပမလွတ့်၊ ထပမလြ့်နှင ့် ထပမရ ိုင့််းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ ထရ်း ဥြထေ (၂၀၁၂) 

ြိုေ့်မ ၆ 

ဗဟ ိုထကာ့်မတီသည့် (ြိုေ့်မ ၅) အရ ထလျှာက့် ာ်းသည ့် က စစမ ာ်းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ - 

(က) သက့်ဆ ိုင့်ရာ တ ိုင့််းထေသကကီ်း (သ ိုို့) ပြည့်နယ့်အစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ သထ ာ ာ်း မှတ့်ခ က့်မဆ ို 

ရယူရမည့်။ 

(ခ) ဓာတ့်သတတ  ိုတ့်လိုြ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းအတွက့်ပဖစ့်ြါက သတတ တွင့််းဝန့်ကကီ်းဌာနမှ လည့််းထကာင့််း၊ 

(ြိုေ့်မ ၄)၊ ြိုေ့်မခွ  (ဃ)ြါ အပခာ်းလိုြ့်ငန့််းအတွက့်ပဖစ့်ြါက 

သက့်ဆ ိုင့်ရာဝန့်ကကီ်းဌာနမှလည့််းထကာင့််း၊ သထ ာ ာ်းထတာင့််းခံရမည့်။ 

(ဂ) ကက  ်းဝ ိုင့််းသစ့်ထတာနှင ့် ကက  ်းပြင့်ကာကွယ့်ထတာမ ာ်းပဖစ့်သည ့် သစ့်ထတာနယ့်ထပမ မ ာ်းက ို 

  ခ ိုက့်ြ က့် စီ်းမှုမရှ ထစထရ်းနှင ့် သ ာဝနယ့်ထပမမ ာ်း၊ ထရထဝထရလ ထေသမ ာ်း၊ 

သ ာဝအင့််းအ ိုင့်မ ာ်းက ို   န့််းသ မ့််း ထရ်းတ ိုို့အတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် 

သစ့်ထတာထရ်းရာ ဝန့်ကကီ်းဌာန၊ သက့်ဆ ိုင့်ရာ အပခာ်း ဝန့်ကကီ်းဌာနမ ာ်းနှင ့် ည  န ှုင့််း ထဆာင့်ရကွ့်ရမည့်။  

(ဃ) န ိုင့်ငံထတာ့်၏ ထပမအသံို်းခ ထရ်းမဝူါေ ြီပြင့်စွာထဖာ့် ိုတ့်န ိုင့်ထရ်းအတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ 

အကကံဉာဏ့်မ ာ်း က ို ပြည့်ထ ာင့်စိုအစ ို်းရအဖွ ွံ့သ ိုို့ တင့်ပြရမည့်။ 

ြိုေ့်မ ၁၀ 

ဗဟ ိုထကာ့်မတီသည့် ထပမလွတ့်၊ ထပမလြ့်နှင ့် ထပမရ ိုင့််းမ ာ်းက ို စ ိုက့်ြ   ်းထရ်း၊ ထမွ်းပမျူထရ်းနှင ့် ယင့််းနှင ့် 

ဆက့်နွယ့်လ က့်ရှ ထသာ စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် ခွင ့်ပြ သည ့်အခါ ထပမဧရ ယာနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ 

- 

(ဂ) ဓာတ့်သတတ  ိုတ့်လိုြ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းတွင့် ပြည့်ထ ာင့်စိုအစ ို်းရ၊ သတတ တွင့််းဝန့်ကကီ်းဌာနနှင ့် 

ည  န ှုင့််းခွင ့် ပြ န ိုင့်သည့်။ 

ြိုေ့်မ ၁၁ 

ဗဟ ိုထကာ့်မတီသည့် ထပမလွတ့်၊ ထပမလြ့်နှင ့် ထပမရ ိုင့််းမ ာ်းက ို စ ိုက့်ြ   ်းထရ်း၊ ထမွ်းပမျူထရ်းနှင ့် ယင့််းတ ိုို့နှင ့် 

ဆက့်နွယ့်လ က့်ရှ ထသာ စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတကွ့် ခွင ့်ပြ သည ့်အခါ အခ  န့်ကာလနှင ့် 

စြ့်လ ဉ့််း၍ -  

(ဃ) ဓာတ့်သတတ  ိုတ့်လိုြ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းတွင့် ပြည့်ထ ာင့်စိုအစ ို်းရ၊ သတတ တွင့််းဝန့်ကကီ်းဌာန နှင ့် 

ည  န ှုင့််းခွင ့် ပြ န ိုင့်သည့်။ 

ြိုေ့်မ ၁၉ 

ဗဟ ိုထကာ့်မတီသည့် ထအာက့်ြါအထပခအထနတစ့်ရြ့် ထြေါ်ထြါက့်ြါက ခွင ့်ပြ  ာ်းထသာ ထပမလွတ့်၊ 

ထပမလြ့် နှင ့်ထပမရ ိုင့််းမ ာ်းအနက့်မှ လ ိုအြ့်မည ့် အနည့််းဆံို်းထပမဧရ ယာက ို 

ပြန့်လည့်ရယူြ ိုင့်ခွင ့်ရှ သည့် - 

(ဂ) ဓာတ့်သတတ  ိုတ့်လိုြ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းလိုြ့်က ိုင့်ရန့် ခွင ့်ပြ  ာ်းထသာ ထပမလွတ့်ထပမလြ့်နှင ့် 

ထပမရ ိုင့််းမ ာ်း တွင့် ခွင ့်ပြ  ာ်းထသာ သတတ အမ   ်းအစာ်းမအှြ အပခာ်းသယံဇာတထတွွံ့ရှ ပခင့််း။ 

ပမန့်မာအာဂ င့်ေါ ၂၁ (၁၉၉၇) 

ပမန့်မာအာဂ င့်ေါ ၂၁ သည့် တ ိုင့််းပြည့်၏ ဆံို်းပဖတ့်ခ က့်ခ မှုပဖစ့်စဉ့်တငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း က စစရြ့်မ ာ်းက ို 

သဟဇာတမျှတထအာင့် ပမ င ့်တင့်ထြ်းန ိုင့်သည ့် ဥြထေမူထ ာင့် ကမ့််းမ ာ်းနှင ့် ပြဌာန့််းန ိုင့်ရန့်အတွက့် အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ို 

ထြ်းြါသည့်။ 

ပမန့်မာအာဂ င့်ေါ ၂၁ တွင့် ထအာက့်ြါက စစရြ့်မ ာ်းက ို က ိုင့်တယွ့်ရန့် လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း ြါရှ ြါသည့်။ 

 ိုတ့်လိုြ့်မှုလိုြ့်ငန့််းစဉ့်တငွ့် စွမ့််းအင့်နှင ့် စွမ့််းရည့်ပြည ့်ဝထသာြစစည့််း တ ို်းတက့်ထစထရ်း။ 

 ိုတ့်လိုြ့်ပခင့််းမ ှစွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို ထလျှာ ခ လ က့် ပြန့်လည့်အသံို်းပြ မှုမ ာ်း ပမ င ့်တင့်ထရ်း။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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စွမ့််းအင့်သစ့်မ ာ်းနှင ့် ပြန့်လည့်ပဖည ့်စွမ့််းန ိုင့်ထသာစွမ့််းအင့် အသံို်းပြ မှုက ို ပမ င ့်တင့်ထရ်း။ 

ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထသာ  ိုတ့်လိုြ့်ထရ်းအတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် သဟဇာတမျှထသာ နည့််းြညာမ ာ်း အသံို်းပြ ထရ်း။ 

အက   ်းနည့််း စာ်းသံို်းမှုက ို ထလျှာ ခ ထရ်း။ 

ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထသာ စာ်းသံို်းမှုအတွက့် အသ အပမင့်မ ာ်း တ ို်းြွာ်းထစထရ်း။ 

ပမန့်မာ အာမခ ံဥြထေ (၁၉၉၃) 

ပမန့်မာ အာမခကံ ို က ိုယ့်ြ ိုင့်အမည့်ပဖင ့် စဉ့်ဆက့်မပြတ့် ဆက့်ခံထဆာင့်ရွက့်ြ ိုင့်ခွင ့်၊ တရာ်းစွ ဆ ိုန ိုင့်ခွင ့်၊ တရာ်းစွ ဆ ိုခွင ့်ရှ ထသာ 

တရာ်းဝင့် အဖွ ွံ့အပဖစ့် ဤဥြထေအရ တည့်ထ ာင့်သည့်။ 

ပမန့်မာ အာမခကံ ို ထအာက့်ြါရည့်မှန့််းခ က့်မ ာ်းပဖင ့် တည့်ထ ာင့်သည့် - 

ပဖစ့်ြ က့်တတ့်ထသာ ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ပြည့်သူမ ာ်း ကကံ ထတွွံ့န ိုင့်သည ့် လူမှုထရ်း၊ စီ်းြွာ်းထရ်းနစ့်န ဆံို်းရံှုမှုမ ာ်းက ို 

နှစ့်ဦ်းနှစ့်ဖက့် သထ ာတူညီခ က့်အရ အာမခံ ာ်းပခင့််းပဖင ့် ထငွထ က်းထပြလည့်မှု ရရှ ထစရန့်။ 

လူတစ့်ဦ်းစီအလ ိုက့် အသက့်အာမခံ ာ်းပခင့််းပဖင ့် ထငစွိုထဆာင့််းသည ့်အထလ အ  တ ို်းြွာ်းထစဖြီ်း န ိုင့်ငံထတာ့်၏ အရင့််းအနီှ်း 

စိုထဆာင့််းမှုက ို အထ ာက့်အကူပြ ထစရန့်။ 

လူမှုထရ်း၊ စီ်းြွာ်းထရ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာသည့်နှင ့်အညီ လ ိုအြ့်မည ့် အာမခအံကာအကွယ့်အမ   ်းမ   ်းက ို   ထရာက့်စွာ 

ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းန ိုင့်ပခင့််းပဖင ့် အာမခံစနစ့်အထြေါ် ပြည့်သူမ ာ်း ယံို ကည့်က ို်းစာ်းမှု ရှ လာထစရန့်။ 

သစ့်ထတာဥြထေ (၂၀၁၈) 

န ိုင့်ငံထတာ့်ဖင မ့််းဝြ့်ြ ပြာ်းမှု တည့်ထဆာက့်ထရ်းအဖွ ွံ့သည့် ထအာက့်ြါဥြထေက ို ၁၉၉၂ ခိုနှစ့်၊ န ိုင့်ဝင့် ာလ (၃)ရက့်ထနို့တွင့် 

သစ့်ထတာ ဥြထေအပဖစ့် ပြဌာန့််းလ ိုက့်သည့်။ 

ြိုေ့်မ ၃ 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သည့် - 

(ခ) အစ ို်းရအဖွ ွံ့၏သယံဇာတနှင ့်သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာမူဝါေမ ာ်းက ို 

အထကာင့် အ ည့်ထဖာ့်ရန့်။ 

(ဂ) အစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ သစ့်ထတာထရ်းရာ မူဝါေနှင ့်သယံဇာတနှင ့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းထရ်း 

ဆ ိုင့်ရာမဝူါေတ ိုို့က ို အထကာင့် ည့်ထဖာ့်ရာတွင့် ပြည့်သူတ ိုို့၏ ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရကွ့်မှု 

အခန့််းကဏ္ဍက ို ပမ င ့်တင့်ထြ်းရန့်။ 

(င) သစ့်ထတာ  န့််းသ မ့််းကာကွယ့်ထရ်း၊ သယံဇာတနှင ့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််း 

ကာကွယ့်ထရ်း၊ ကမာ္ ရာသီဥတို ထပြာင့််းလ မှုနှင ့် သ ာဝထ ်းအနတရာယ့် ထလ ာ ြါ်းထရ်း တ ိုို့နှင ့် 

စြ့်လ ဉ့််းသည ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ သထ ာတူညီခ က့်မ ာ်းနှင ့်အညီ ထဆာင့်ရွက့်ရန့်။ 

ြိုေ့်မ ၉ 

သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာန၏ လိုြ့်ငန့််းတာဝန့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့် - 

(က) အစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ ပမန့်မာ သစ့်ထတာမူဝါေက ို အထကာင့် ည့်ထဖာ့်ပခင့််း။ 

(ခ) ထရ၊ ထပမ၊ ဇဝီမ   ်းစံိုနှင ့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း၊ သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််းမ ာ်း 

စဉ့်ဆက့် မပြတ့် ိုတ့်လိုြ့်န ိုင့်ထရ်း၊ သစ့်ထတာဖံို်းလွှမ့််းသည ့် နယ့်ထပမမ ာ်း   န့််းသ မ့််းထရ်းတ ိုို့နှင ့် 

စြ့်လ ဉ့််းသည ့် စီမံက န့််းမ ာ်းက ို အထကာင့် ည့်ထဖာ့်ပခင့််း။ 

( ဂ ) သစ့်ထတာနယ့်ထပမက ို ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန့််းခ က့်မ ာ်းနှင ့်အညီ စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း။ 

(ဃ) ကက  ်းဝ ိုင့််းထတာ၊ ကက  ်းပြင့်ကာကွယ့်ထတာနှင ့် တာ်းပမစ့်သစ့်ြင့် အမ   ်းအမည့်မ ာ်း သတ့်မှတ့်ထရ်း၊ 

ပြင့်ဆင့်ထရ်း (သ ိုို့မဟိုတ့်) ဖ က့်သ မ့််းထရ်းတ ိုို့အတွက့် ဝန့်ကကီ်း ံ အဆ ိုပြ တင့်ပြပခင့််း။ 

ြိုေ့်မ ၁၂ 

မည့်သူမဆ ို သစ့်ထတာနယ့်ထပမနှင ့် သစ့်ထတာဖံို်းလွှမ့််းလ က့်ရှ သည ့် အစ ို်းရက စီမံခနို့့်ခွ ခွင ့်ရှ ထသာ 

နယ့်ထပမ အတွင့််း - 

(က) ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုလိုြ့်ငန့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) စီ်းြွာ်းထရ်း စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း တစ့်ရြ့်ရြ့်က ို လိုြ့်က ိုင့်ထဆာင့်ရကွ့် 

လ ိုလျှင့် ဝန့်ကကီ်းဌာန၏ သထ ာတူညီခ က့်က ို ကက  တင့်ရယူရမည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ြိုေ့်မ ၃၇ 

န ိုင့်ငံထတာ့်သည့် - 

(က) န ိုင့်ငံထတာ့်ရှ ထပမအာ်းလံို်း၊ ထပမထြေါ်ထပမထအာက့်၊ ထရထြေါ်ထရထအာက့်နှင ့် ထလ ိုအတွင့််းရှ  

သယံဇာတ ြစစည့််းအာ်းလံို်း၏ ြင့်ရင့််းြ ိုင့်ရှင့်ပဖစ့်သည့်။ 

(ခ) န ိုင့်ငံြ ိုင့်သယံဇာတ ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း စီ်းြွာ်းထရ်းအင့်အာ်းစိုမ ာ်းက  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််းက ို ကွြ့်က  

ကကီ်း ကြ့်န ိုင့်ရန့် လ ိုအြ့်သည ့် ဥြထေပြဋ္ဌာန့််းရမည့်။ 

(ဂ ) န ိုင့်ငံသာ်းမ ာ်းအာ်း ြစစည့််းြ ိုင့်ဆ ိုင့်ခွင ့်၊ အထမွဆက့်ခံခွင ့်၊ က ိုယ့်ြ ိုင့်လိုြ့်ြ ိုင့်ခငွ ့်၊ တီ ွင့်ခွင ့်နှင ့် 

မူြ ိုင့်ခွင ့် တ ိုို့က ို ဥြထေပြဋ္ဌာန့််းခ က့်နှင ့်အည ီခွင ့်ပြ ရမည့်။ 

ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း ကာကွယ့်ထရ်းနှင ့် သ ာဝနယ့်ထပမမ ာ်း   န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေ (၁၉၉၄) 

န ိုင့်ငံထတာ့်ဖင မ့်ဝြ့်ြ ပြာ်းမှု တည့်ထဆာက့်ထရ်းအဖွ ွံ့သည့် ၁၉၉၄ ခိုနှစ့်၊ ဇွန့်လ (၈)ရက့်ထနို့တွင့် ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့်နှင ့် 

သ ာဝအြင့်မ ာ်း ကာကွယ့်ထရ်းနှင ့် သ ာဝနယ့်ထပမမ ာ်း   န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေက ို ပြဌာန်ားလ ိုက့်သည့်။ 

ြိုေ့်မ ၃ 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့် - 

(က) အစ ို်းရက ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း ကာကွယ့်ထရ်းဆ ိုင့်ရာမူဝါေက ို 

အထကာင့် ည့် ထဖာ့်ရန့်။ 

(ခ) အစ ို်းရ၏ သ ာဝနယ့်ထပမမ ာ်း   န့််းသ မ့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ မူဝါေက ို အထကာင့် ည့်ထဖာ့်ရန့်။ 

(ဂ) ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း၊ သက့်ရှ သက့်မ  ဖွ ွံ့စည့််းမှုမ ာ်းနှင ့် ရာသီအလ ိုက့်ထေသ 

ထပြာင့််းထရွှေွံ့က က့်စာ်းထလ ရှ ထသာ ငှက့်မ ာ်းက ို ကာကွယ့်   န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ 

န ိုင့်ငံထတာ့်က သထ ာတူလက့်ခံထသာ အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ကွန့်ဗင့််းရှင့််းမ ာ်းနှင ့်အည ီ

ထဆာင့်ရွက့်ရန့်။ 

(ဃ) မ   ်းသိုဉ့််းမည ့် အနတရာယ့်ရှ သည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း၊ သ ာဝအြင့်မ ာ်းနှင ့် ယင့််းတ ိုို့၏ 

ထနရင့််း ထေသမ ာ်းက ို ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းရန့်။ 

( င ) သ ာဝသ ြပံဆ ိုင့်ရာ သိုထတသန လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို အထ ာက့်ကူပဖစ့်ထစရန့်။ 

( စ ) တ ရစဆာန့်ဥယ ဉ့်မ ာ်းတည့်ထ ာင့်ပခင့််းပဖင ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း က ို 

ကာကွယ့်ရန့်။ 

ြိုေ့်မ ၁၅ 

(က) မ   ်းသိုဉ့််းမည ့် အနတရာယ့်မှ ကာကွယ့်ရမည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်းက ို ထအာက့်ြါ 

အမ   ်းအစာ်းအတ ိုင့််း ထ ကပငာရမည့် - 

(၁) လံို်းဝကာကွယ့် ာ်းရသည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း။ 

(၂) သာမန့်ကာကွယ့် ာ်းသည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း။ 

(၃) ရာသီအလ ိုက့်ကာကွယ့် ာ်းသည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း။ 

(ခ) မ   ်းသိုဉ့််းမည ့် အနတရာယ့်မှ ကာကွယ့်ရမည ့် သ ာဝအြင့်အမ   ်းအမည့်နှင ့် ထနရာထေသက ို 

သတ့်မှတ့်ထ ကပငာရမည့်။ 

(ဂ) ကာကွယ့် ာ်းသည ့် ထတာရ ိုင့််းတ စဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း ကာကွယ့်ရမည ့် အစီအမံမ ာ်း 

ခ မှတ့်ထဆာင့်ရကွ့်ရမည့်။ 

(ဃ) ကာကွယ့်ရန့်သတ့်မှတ့်သည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်းမှာ အပခာ်း အစ ို်းရဌာန 

(သ ိုို့မဟိုတ့်) အစ ို်းရအဖွ ွံ့အစည့််း၏ စီမံခနို့့်ခွ မှုထအာက့်တငွ့် ရှ ထနြါက သက့်ဆ ိုင့်ရာဌာန 

(သ ိုို့မဟိုတ့်) အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် ည  န ှုင့််းထဆာင့်ရွက့်ရမည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ြိုေ့်မ ၃၁ 

စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းနည့််းလမ့််းအရ အထရ်းယူပခင့််းမ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့် -  

(က) သစ့်ထတာအရာရှ သည့် ရာသီအလ ိုက့် ကာကွယ့် ာ်းသည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်က ို 

တာ်းပမစ့် ာ်း သည ့်ရာသီအတွင့််း ခွင ့်ပြ ခ က့်မရှ    သတ့်ပဖတ့်ပခင့််း၊ အမ လ ိုက့်ပခင့််း၊ 

အန တရပဖစ့်ထစပခင့််း၊ (သ ိုို့) စီ်းြွာ်းထရ်းအလ ိုို့ငှာ ထမွ်းပမျူပခင့််းပြ လိုြ့်သူအာ်း ေဏ့်ထ က်းထငွ က ြ့် 

(၁၀၀၀၀)အ   ထြ်းထဆာင့်ထစရန့် စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းဆ ိုင့်ရာ အမ နို့့်ခ မှတ့်န ိုင့်သည့်။ 

ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း ကာကွယ့်ထရ်းနှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း  န့််းသ မ့််းထရ်းနည့််းဥြထေ (၂၀၀၂) 

ြိုေ့်မ ၂၃ (ခ) 

အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်အတွင့််း- 

(၁)သက့်ရှ သက့်မ  ဖွ ွံ့စည့််းမှုမ ာ်း ထရရညှ့်တည့်တံ ထစရန့်အတွက့် ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ 

သက့်ရှ သက့်မ  ဖွ ွံ့စည့််းမှုမ ာ်းက ို   ခ ိုက့်မှုမရှ ထစသည ့် သ ြပံဆ ိုင့်ရာသိုထတသနပြ လိုြ့်ပခင့််း နှင့်  

ြညာထြ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း။ 

(၂) အမ ာ်းပြည့်သူ ကည ့်ရှုထလ လာအြန့််းထပဖန ိုင့်ထစရန့် ဇိုန့်နယ့်ထပမမ ာ်းသတ့်မှတ့်ဖြ်ီး ခွင ့်ပြ ပခင့််း။ 

(၃) သက့်ရှ သက့်မ  ဖွ ွံ့စည့််းမှုမ ာ်းနှင ့် သ ာဝအထနအ ာ်းက ို  ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းထစသည ့် 

 ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုနှင ့် ဝင့်ထရာက့်ထန  ိုင့်မှုတ ိုို့က ို    ထရာက့်စွာတာ်းပမစ့်ပခင့််း။ 

ဇီဝမ   ်းစံို မ   ်းကွ နှင ့် သ ာဝ  န့််းသ မ့််းနယ့်ထပမမ ာ်း ကာကွယ့်ထစာင ့်ထရှာက့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ (၂၀၁၈) 

ြိုေ့်မ ၃ 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့် - 

(က) န ိုင့်ငံထတာ့်၏ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ ဆ ိုင့်ရာမဟာဗ ျူဟာနှင ့် မူဝါေက ို အထကာင့် ည့်ထဖာ့်ရန့်။ 

(ခ) န ိုင့်ငံထတာ့်၏ သ ာဝနယ့်ထပမမ ာ်း   န့််းသ မ့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ မဝူါေက ို အထကာင့် ည့်ထဖာ့်ရန့်။ 

(ဂ) ထတာရ ိုင့််း တ ရစဆာန့်မ ာ်းနှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း၊ ထဂဟစနစ့်မ ာ်းနှင ့် ရာသီအလ ိုက့် 

ထေသထပြာင့််းထရွှေွံ့ က က့်စာ်းထလ ရှ ထသာ တ ရစဆာန့်မ ာ်း ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ 

န ိုင့်ငံထတာ့်က လက့်ခံသထ ာတူ ာ်းသည ့် အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ သထ ာတညူီခ က့်မ ာ်းနှင ့်အည ီ

ထဆာင့်ရွက့်ရန့်။ 

(ဃ) ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း၊ ယင့််းတ ိုို့၏ အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်း၊ ယင့််းတ ိုို့မ ှတစ့်ဆင ့် 

 ိုတ့်လိုြ့်ထသာ ိုတ့်ကိုန့်မ ာ်း၊ ဆင ့်ြွာ်း ိုတ့်လိုြ့်ထသာ ြစစည့််းမ ာ်းက ို ကူ်းသန့််းထရာင့််းဝယ့်ပခင့််း 

အာ်း   န့််းခ  ြ့်ရန့်။ 

(င)  ူမ ရိုြ့်သွင့် ူ်းပခာ်းသည ့် နယ့်ထပမမ ာ်း၊ မ   ်းဆက့်ြ က့်သိုဉ့််းမည ့် အနတရာယ့်ရှ သည ့် ထတာရ ိုင့််း 

တ ရစဆာန့်မ ာ်း၊ သ ာဝအြင့်မ ာ်းနှင ့် ယင့််းတ ိုို့၏ထနရင့််းထေသက ို ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းရန့်။ 

(စ) သ ာဝသ ြပံဆ ိုင့်ရာ သိုထတသနလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းနှင ့် အသ ြညာထြ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို အထ ာက့် 

အကူပဖစ့်ထစရန့်။ 

(ဆ) တ ရစဆာန့်ဥယ ာဉ့်နှင ့် ရိုကခထဗေဥယ ာဉ့်မ ာ်း တည့်ထ ာင့်ပခင့််းပဖင ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် 

သ ာဝ အြင့်မ ာ်းက ို ကာကွယ့်ရန့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ြိုေ့်မ ၁၉ 

သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာနသည့် ဝန့်ကကီ်းဌာန၏ သထ ာတူညီခ က့်ပဖင ့် - 

(က) မ   ်းဆက့်ြ က့်သိုဉ့််းမည ့် အနတရာယ့်ရှ သပဖင ့် ကာကွယ့်ရမည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်းက ို 

န ိုင့်ငံထတာ့်၏ လ ိုအြ့်ခ က့်အရ ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််း န ိုင့်ရန့်အလ ိုို့ငှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း 

သတ့်မှတ့်ထ ကညာရမည့် - 

(၁) လံို်းဝကာကွယ့် ာ်းသည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း။ 

(၂) သာမန့်ကာကွယ့် ာ်းသည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း။ 

(၃) ရာသီအလ ိုက့် ကာကွယ့် ာ်းသည ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း။ 

ယဉ့်ထက ်းမှုအထမွအနှစ့်မ ာ်းကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေ (၁၉၉၈) 

ြိုေ့်မ ၃ 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သည့် - 

(က) ထရ်ှးနှစ့်ထြါင့််းမ ာ်းစွာက သ ရှ ခ  ထသာ ယဉ့်ထက ်းမှုအထမွအနှစ့်မ ာ်း အဓွနို့့်ရှည့်စွာ တည့်တံ ထစရန့် 

အတွက့် ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ မဝူါေက ို အထကာင့်အ ည့် ထဖာ့်ရန့်။ 

(ခ) သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ လူတ ိုို့၏ပြ လိုြ့်မှုထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ 

ယဉ့်ထက ်းမှုအထမွအနှစ့် ထေသမ ာ်းနှင ့် ယင့််းထေသအတွင့််းရှ  ယဉ့်ထက ်းမှုအထမွအနှစ့်မ ာ်း 

ယ ိုယွင့််းြ က့်စီ်းပခင့််း မရှ ထစထရ်း အတွက့် ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းရန့်။ 

( ဂ) ယဉ့်ထက ်းမှု အထမွအနှစ့် ထေသမ ာ်းက ို ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းပဖင ့် န ိုင့်ငံသာ်းမ ာ်း အမ   ်းဂိုဏ့်၊ 

ဇာတ ဂိုဏ့်ပမင ့်မာ်းထစရန့်နှင ့် မ   ်းခ စ့်စ တ့်ဓာတ့် ရငှ့်သန့် က့်ပမတ့်ထစရန့်။ 

(ဃ) အမ ာ်းပြည့်သူတ ိုို့၏ အသ စ တ့်ဓာတ့်တွင့် ယဉ့်ထက ်းမှု အထမအွနှစ့်ထေသမ ာ်းက ို 

ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််း ထရ်း၏ တန့်ဖ ို်းကကီ်းမာ်းမှုက ို န ်းလည့်ခံယူန ိုင့်ထစရန့်။ 

(င) ယဉ့်ထက ်းမှု အထမအွနှစ့်ထေသမ ာ်း ဖ က့်စီ်းမှုမခံရထစထရ်းအတွက့် အကာကွယ့်ထြ်းရန့်။ 

(စ) ယဉ့်ထက ်းမှု အထမွအနှစ့်ထေသမ ာ်း ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ န ိုင့်ငံထတာ့်က 

လက့်ခံ သထ ာတူထသာ အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာကွန့်ဗင့််းရှင့််းနှင ့်အညီ ထဆာင့်ရွက့်ရန့်။ 

ြိုေ့်မ ၄ 

ယဉ့်ထက ်းမှုဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် အစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ သထ ာတူညီခ က့်ပဖင ့် ယဉ့်ထက ်းမှုအထမ ွ

အနှစ့်ထေသမ ာ်း အပဖစ့် ထအာက့်ြါဇိုန့် အမ   ်းအစာ်းတစ့်ခိုခိုက ိုပဖစ့်ထစ၊ တစ့်ခို က့်ြ ို၍ ပဖစ့်ထစထသာ 

နယ့်န မ တ့်ထဖာ့်ပြ၍ အမ နို့့်ထ ကာ့်ပငာစာ  ိုတ့်ပြန့် သတ့်မှတ့်န ိုင့်သည့် - 

(က) ထရ်ှးထဟာင့််းအ  မ့််းအမှတ့် တည့်ရှ ရာဇိုန့်။ 

( ခ ) ထရ်ှးထဟာင့််းထနရာ တည့်ရှ ရာဇိုန့်။ 

( ဂ ) ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််း ာ်းထသာဇိုန့်။ 

ထရ်ှးထဟာင့််းဝတထ ြစစည့််းမ ာ်းကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဥြထေ (၂၀၁၆) 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သည့် - 

(က) ထရ်ှးထဟာင့််းဝတထ ြစစည့််းမ ာ်း အဓွနို့့်ရှည့်တည့်တံ ထစထရ်းအတွက့် ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းဆ ိုင့်ရာမဝူါေက ို 

အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ပခင့််း။ 

(ခ) သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ လူတ ိုို့၏ပြ လိုြ့်မှုထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ ထရ်ှးထဟာင့််းဝတထ ြစစည့််းမ ာ်း 

ယ ိုယွင့််းြ က့်စီ်းပခင့််းမရှ ထစထရ်းအတွက့် ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းရန့်။ 

(ဂ) ထရ်ှးထဟာင့််းဝတထ ြစစည့််းမ ာ်းက ို ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းပဖင ့် အမ   ်းဂိုဏ့်၊ ဇာတ ဂိုဏ့်ပမင ့်မာ်းထစရန့်နှင ့် မ   ်းခ စ့်စ တ့်ဓာတ့် 

ရှင့်သန့် ခ ိုင့်မာထစရန့်။ 

(ဃ) အမ ာ်းပြည့်သူတ ိုို့က ထရ်ှးထဟာင့််းဝတထ ြစစည့််းမ ာ်း၏ တန့်ဖ ို်းပမင ့်မာ်းမှုက ို န ်းလည့်ခံယူန ိုင့် ကထစရန့်။ 

(င) ထရ်ှးထဟာင့််းဝတထ ြစစည့််းမ ာ်းက ို ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့်စြ့်လ ဉ့််း၍ န ိုင့်ငံထတာ့်ကလက့်ခံသထ ာတူထသာ 

အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ကွန့်ဗင့််းရငှ့််းနှင ့်အညီ ထဆာင့်ရွက့်ရန့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ထရ်ှးထဟာင့််းအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဥြထေ (၂၀၁၅) 

ြိုေ့်မ ၃ 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့် - 

(က) ထရ်ှးထဟာင့််းအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း အဓွနို့့်ရှည့်တည့်တံ ထစထရ်းအတွက့် 

ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းဆ ိုင့်ရာ မူဝါေက ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ပခင့််း၊ 

(ခ) သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ လူတ ိုို့၏ပြ လိုြ့်မှုထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ 

ထရ်ှးထဟာင့််းအထဆာက့်အအံို မ ာ်း ယ ိုယွင့််းြ က့်စီ်းပခင့််းမရှ ထစထရ်းအတွက့် ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းရန့်၊ 

(ဂ) ထရ်ှးထဟာင့််း အထဆာက့်အအံိုမ ာ်းက ို ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းပဖင ့် အမ   ်းဂိုဏ့်၊ 

ဇာတ ဂိုဏ့်ပမင ့်မာ်း ထစရန့်နှင ့် မ   ်းခ စ့်စ တ့်ဓာတ့် ရှင့်သန့်ခ ိုင့်မာထစရန့်၊ 

(ဃ) အမ ာ်းပြည့်သူတ ိုို့က ထရ်ှးထဟာင့််းအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း၏ တန့်ဖ ို်းပမင ့်မာ်းမှုက ို 

န ်းလည့်ခံယူန ိုင့် ကထစ ရန့်၊ 

(င) ထရ်ှးထဟာင့််းအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း ဖ က့်ဆီ်းမှုမခံရထစထရ်းအတွက့် ကာကွယ့် ထစာင ့်ထရှာက့်ရန့်၊ 

(စ) ထရ်ှးထဟာင့််းအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း ရှာထဖွထဖာ့် ိုတ့်  န့််းသ မ့််းရန့်၊ 

(ဆ) ထရ်ှးထဟာင့််း အထအာက့်အအံိုမ ာ်းက ို ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ 

န ိုင့်ငံထတာ့်ကလက့်ခံ သထ ာတူထသာ အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ ကွန့်ဗင့််းရှင့််းနှင ့်အည ီထဆာင့်ရကွ့်ရန့်၊ 

ြိုေ့်မ ၁၅ 

ထရ်ှးထဟာင့််းအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း၏ သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ ဧရ ယာအတွင့််း၌ ထအာက့်ြါပြ လိုြ့်မှု 

တစ့်ခိုခိုက ို ထဆာင့်ရွက့်လ ိုသူသည့် ကက  တင့်ခွင ့်ပြ ခ က့်ရရှ ရန့် ဦ်းစီ်းဌာနသ ိုို့ ထလျှာက့် ာ်းရမည့် - 

(င) ထရတငွ့််း၊ ထရကန့်၊ တူ်းထပမာင့််း၊ ထမွ်းပမျူထရ်းကန့်မ ာ်း တူ်းထဖာ့်ပခင့််း (သ ိုို့) တ ို်းခ  ွံ့ပခင့််း၊ 

(စ) ထပမမ က့်နှ သွင့်ပြင့် ြ က့်စီ်းထစသည ့် ထရွှေက င့်ပခင့််း၊ ထပမတူ်းထဖာ့်ပခင့််း၊ အိုတ့်ဖိုတ့်ပခင့််း၊ ထရတငွ့််း၊ 

ထရကန့်၊ ထခ ာင့််း၊ ထပမာင့််း၊ လျှ  ၊ ခ   င ့်မ ာ်းတ်ူးပခင့််း၊ ဖ ိုို့ပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််း၊ မ ိုင့််းခွ ပခင့််း၊ ထက ာက့်တ်ူးပခင့််း၊ 

ထက ာက့်စရစ့်၊ သ  ိုတ့်ယူပခင့််း၊ ကိုန့််းမ ာ်း၊ ထတာင့်မ ာ်းဖဖ  ဖ က့်ပခင့််း။ 

အမ   ်းသာ်းထရရညှ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း မဟာဗ ျူဟာ (၂၀၀၉) 

ပမန့်မာန ိုင့်ငံတငွ့် သ ာဝသယံဇာတဆ ိုင့်ရာ ထရရညှ့်စီမံခနို့့်ခွ မှုတငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှုထ ာင ့်မှ ဧရ ယာ  (၁၁)ခို ြါဝင့်ြါသည့်။ 

၎င့််းမှ သတတ တွင့််း လိုြ့်ငန့််းနှင ့် ြတ့်သက့်သည့်မ ာ်းက ို ထအာက့်တငွ့်ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့် - 

ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထသာ သစ့်ထတာသယံဇာတမ ာ်း စီမခံနို့့်ခွ မှု၊ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ    န့််းသ မ့််းထရ်း၊ 

ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထသာ ထရခ   အရင့််းအပမစ့်မ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှု၊ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အရည့်အထသွ်း စီမံခနို့့်ခွ မှုနှင ့် ပမ င ့်တင့်မှု၊ 

ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထသာ ထပမသယံဇာတမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှု၊ 

တွင့််း ွက့်သယံဇာတမ ာ်း အသံို်းပြ ထရ်းအတွက့် ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထသာ စီမံခနို့့်ခွ မှု၊ 

ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထသာ စွမ့််းအင့် ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှု နှင ့် 

ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထသာ လိုြ့်ငန့််း၊ ြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းနှင ့် ဆက့်သွယ့်ထရ်းဆ ိုင့်ရာ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း။ 

သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှု ဥြထေ (၂၀၁၃) 

ြိုေ့်မ ၂ 

(ခ) သဘြောဝပဘ်းအနတရြောယ့် ဆ ိုသည့်မှာ သ ာဝအထလ ာက့်ပဖစ့်ထစ၊ လူတ ိုို့၏ပြ မူ ထဆာင့်ရွက့်မှု၊ 

မထတာ့်တဆမှု (သ ိုို့မဟိုတ့်) ထြါ  ဆမှုထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ မီ်းထလာင့်ပခင့််း၊ ထပမဖြ  ပခင့််း၊ 

မိုန့်တ ိုင့််းတ ိုက့်ခတ့်ပခင့််း၊ ထရ လွှမ့််းမ ို်းပခင့််း၊မ ို်းကက  ်းြစ့်ပခင့််း၊ မ ို်းထခါင့်ပခင့််း၊ ထပမငလ င့်လှုြ့်ပခင့််း၊ 

ဆူန မီလ ှုင့််းပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ ဆီ်းနှင့််းဖြ  က ပခင့််း၊ အြူလ ှုင့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) အထအ်းလ ှုင့််းေဏ့်ခံရပခင့််း၊ 

မီ်းထတာင့်ထြါက့်ကွ ပခင့််း၊ ကမ့််းဖြ  ပခင့််း၊ ြင့်လယ့် ထရထ ကာင့််းအနတရာယ့် 

ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််းထ ကာင ့်လည့််းထကာင့််း၊ ြ ို်းမွှာ်းတ ရစဆာန့်မ ာ်း ထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ အြင့် 

ထရာဂါထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ ြ   ်းခင့််းစ ိုက့်ခင့််းမ ာ်းြ က့်စီ်းပခင့််း၊ ငတ့်မွတ့်ထခါင့််းြါ်းမှုပဖစ့်ပခင့််း၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

74 
 

လူ(သ ိုို့)တ ရစဆာန့်မ ာ်းတွင့် ကူ်းစက့်ထရာဂါပဖစ့်ြွာ်းပခင့််း ထ ကာင ့်လည့််းထကာင့််း၊ အ ကမ့််းဖက့်ပခင့််း၊ 

လက့်နက့်က ိုင့်ထသာင့််းက န့််းမှု ပဖစ့်ြွာ်းပခင့််း ထ ကာင ့်လည့််းထကာင့််း၊ စက့်မှုလိုြ့်ငန့််းထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ 

ဓာတိုြစစည့််းထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ ထရနံယ ိုဖ တ့်ပခင့််းထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ၊ 

ဓာတ့်ထငွွံ့မ ာ်းယ ိုစ မ ့်ပခင့််းထ ကာင ့်ပဖစ့်ထစ အနတရာယ့် ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််းထ ကာင ့်လည့််းထကာင့််း 

အမ ာ်းပြည့်သူ၏ အသက့်အ ို်းအ မ့်ြစစည့််း၊ အသက့်ထမွ်းဝမ့််းထက ာင့််းလိုြ့်ငန့််း 

အထပခခံအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း၊ လံိုခခံ ထရ်း၊ ြညာထရ်း၊ က န့််းမာထရ်း (သ ိုို့) သ ာဝဝန့််းက င့်က ို 

  ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းမှုမ ာ်းက ိုဆ ိုလ ိုသည့်။ ယင့််းစကာ်းရြ့်တငွ့် သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှု 

ထကာ့်မတီက သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ဟို သတ့်မှတ့်သည ့် အပခာ်းထ ်းအနတရာယ့် တစ့်ခိုခိုလည့််း 

ြါဝင့်သည့်။ 

(ဂ) သဘြောဝပဘ်းအနတရြောယ့်ဆိိုင့်ရြောစီမံခနို့့်ခ  မှု ဆ ိုသည့်မှာ သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ထ ကာင ့် 

ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်သည ့် ဆံို်းရံှု်းမှုမ ာ်း ထလ ာ ြါ်းန ိုင့်သမျှ ထလ ာ ြါ်းထရ်းအတကွ့် သ ာဝထ ်းအနတရာယ့် 

မက ထရာက့်မီ ကက  တင့်ပြင့်ဆင့်ပခင့််းနှင ့် ကက  တင့်ကာကယွ့်ပခင့််း အြါအဝင့် သ ာဝထ ်းအနတရာယ့် 

ထလ ာ ြါ်းထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ သ ာဝထ ်းအနတရာယ့် က ထရာက့်သည ့်အခါ ရှာထဖွကယ့်ဆယ့်ထရ်း 

အြါအဝင့် အထရ်းထြေါ်တံိုို့ပြန့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းနှင ့် သ ာဝထ ်းအနတရာယ့် 

က ထရာက့်ဖြ်ီးထန က့်ြ ိုင့််း ပြန့်လည့်  ူထ ာင့်ထရ်းနှင ့် ပြန့်လည့်တည့်ထဆာက့်ထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ိုလည့််းထကာင့််း၊ န ိုင့်ငံထတာ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်း တ ို်းတက့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းရြ့်မ ာ်းတွင့် 

သ ာဝထ ်းအနတရာယ့် ထလ ာ ြါ်းထရ်းအစီအမံမ ာ်း  ည ့်သွင့််း ထဆာင့်ရကွ့်သည ့် 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ိုလည့််းထကာင့််း ဆ ိုလ ိုသည့်။ 

ြိုေ့်မ ၃ 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့် - 

(က) သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်သည ့်   ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းမှုမ ာ်း 

ထလ ာ ြါ်းထစထရ်းအတွက့် သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှု လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းက ို စနစ့်တက  

  ထရာက့်ထအာင့်ပမင့်စွာ အထကာင့် ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်ရန့်၊ 

(ခ) သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှုလိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းက ို စနစ့်တက    ထရာက့်လျှင့်ပမန့်စွာ 

အထကာင့် ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ထရ်းအတွက့် အမ   ်းသာ်းထကာ့်မတ ီ နှင ့် ထေသဆ ိုင့်ရာအဖွ ွံ့မ ာ်း 

ဖွ ွံ့စည့််းထဆာင့်ရွက့်ရန့်၊ 

(ဂ) သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှုလိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် 

ပြည့်တငွ့််းပြည့်ြ အစ ို်းရဌာန၊ အစ ို်းရအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၊ လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၊ အစ ို်းရမဟိုတ့်ထသာ 

အပခာ်းအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့်လည့််းထကာင့််း၊ အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၊ 

န ိုင့်ငံရြ့်ပခာ်းထေသအတွင့််း အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့်လည့််းထကာင့််း ည  န ှုင့််းြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်ရန့်၊ 

(ဃ)  ထ ်းအနတရာယ့်ထ ကာင ့်   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းခ  သည ့်ြတ့်ဝန့််းက င့်က ိုပြန့်လည့်  န့််းသ မ့််း 

ကာကွယ့်ရန့်၊ 

(င) ထ ်းသင ့်ပြည့်သူမ ာ်းအာ်း ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့်သည ့် လူထနမှု ဝရရှ ထစထရ်းအတွက့် က န့််းမာထရ်း၊ 

ြညာ ထရ်း၊ လူမှုထရ်းနှင ့် အသက့်ထမွ်းဝမ့််းထက ာင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း စီစဉ့် ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းန ိုင့်ရန့်။ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာဥြထေ (၂၀၁၉) 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ြိုေ့်မ ၃ 

ဤဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မာှ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့် - 

(က) လိုြ့်ငန့််းကဏ္ဍအသီ်းသီ်း၌ လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း၊ က န့််းမာထရ်း ဆ ိုင့်ရာ 

က စစရြ့် မ ာ်းက ို   ထရာက့်စွာ အထကာင့် ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ရန့်၊ 

(ခ) လိုြ့်ငန့််းခွင့်  ခ ိုက့်မှု၊ လိုြ့်ငန့််းခငွ့်ဆ ိုင့်ရာထရာဂါခံစာ်းရမှုမ ာ်း ထလ ာ နည့််းြထြ ာက့် ထစရန့် 

အလိုြ့်ရှင့်နှင ့် အလိုြ့်သမာ်း အြါအဝင့် ဤဥြထေြါ သက့်ဆ ိုင့်သူမ ာ်း၏ လိုြ့်ငန့််းတာဝန့်မ ာ်းက ို 

သတ့်မှတ့်ထြ်းရန့်၊ 

(ဂ) လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာ ထရာဂါမ ာ်းအထြေါ် အလိုြ့်ရငှ့်၊ 

အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းနှင ့် ဤဥြထေြါ သက့်ဆ ိုင့်သူမ ာ်းက ကက  တင့်တာ်းဆ်ီးကာကွယ့်မှု ပြ န ိုင့်ရန့်၊ 

(ဃ) လိုြ့်ငန့််းခွင့်  ခ ိုက့်မှုမ ာ်း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာထရာဂါမ ာ်း မပဖစ့်ြွာ်းထစရန့် ကက  တင့် 

ကာကွယ့်ပခင့််းပဖင ့် အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်း လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းဖြ်ီး က န့််းမာစွာ 

လိုြ့်က ိုင့်န ိုင့်ထစရန့်နှင ့် ကိုန့် ိုတ့်စွမ့််းအာ်း တ ို်းတက့်လာထစရန့်၊ 

(င)လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်းအာ်း 

န ိုင့်ငံတကာနှင ့် ထေသဆ ိုင့်ရာ စံနှုန့််းမ ာ်းနှင ့်အည ီ မ မ န ိုင့်ငံအထပခအထနနှင ့် သင ့်ထလ ာ့်ထသာ 

စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်း သတ့်မှတ့်ဖြီ်း ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််း၍ က န့််းမာထရ်းနှင ့် ညီညွတ့်ထသာ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဖန့်တ်ီးထြ်းရန့်၊ 

( စ ) လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်း 

တ ို်းတက့်ထရ်း အတွက့် သိုထတသနလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ထ ာက့်ြံ ကညူီထြ်းရန့်။ 

အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်မူဝါေ (၁၉၉၄) 

ဤမူဝါေအရ NCEA သည့် အဓ ကြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အဖွ ွံ့အစည့််းပဖစ့်ခ  ြါသည့်။ MONREC မတည့်ထ ာင့်မီ၊ ြတ့်ဝန့််းက င့် 

  န့််းသ မ့််းထရ်းက ို မတညူီထသာ ဝန့်ကကီ်းဌာနမ ာ်းနှင ့် ဦ်းစီ်းဌာနမ ာ်းမ ှ တာဝန့်ယူခ   ကြါသည့်။ ၁၉၉၀ ပြည ့်နှစ့်တငွ့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်မူဝါေဆ ိုင့်ရာ အစ ို်းရက ို အကကံထြ်းရန့်၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်အထရ်းအရာမ ာ်းအတွက့် ည  န ှုင့််းထရ်းအဖွ ွံ့အပဖစ့် 

ထဆာင့်ရွက့်ရန့်နှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်အရ ထကာင့််းမွန့်ဖြီ်း ထရရညှ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းတ ိုို့က ို ပမ င ့်တင့်န ိုင့်ရန့် NCEA က ို 

တည့်ထ ာင့်ခ  ြါသည့်။ NCEA ၏ အဓ က မစ့်ရှင့်မာှ ြတ့်ဝန့််းက င့်သယံဇာတမ ာ်းက ို ထရရညှ့်တည့်တံ ထအာင့် အထသအခ ာ 

ထဆာင့်ရွက့်ရန့်နှင ့် လိုြ့်ငန့််းနှင ့် အပခာ်းစီ်းြွာ်းထရ်းထဆာင့်ရွက့်မှု မ ာ်း၊ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းနှင ့် ပြဌာန့််းခ က့်မ ာ်းတွင့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထကာင့််းမွန့်ထသာ အထလ အက င ့်မ ာ်း ြ   ်းထ ာင့်ပမ င ့် တင့်ထြ်းရန့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ပြည့်သူူ့က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ (၁၉၇၂) 

ရည့်ရွယ့်ခ က့် - က န့််းမာထရ်းဌာန၏ ခွင ့်ပြ ခ က့်ရ ာ်းထသာ လူြိုဂ္  လ့် (သ ိုို့) အဖွ ွံ့အစည့််းနှင ့် ည  န ှုင့််းထဆာင့်ရွက့်လ က့် 

အလိုြ့်သမာ်း မ ာ်းသာမက ရြ့်သူရွာသာ်းမ ာ်းအြါအဝင့် ပြည့်သူူ့က န့််းမာထရ်းအတွက့် 

အထသအခ ာထဆာင့်ရကွ့်ရန့်ပဖစ့်ြါသည့်။ အစာ်းအစာမ ာ်း၊ ထဆ်းဝါ်းမ ာ်း၊ ြတ့်ဝန့််းက င့် မ လလာစနစ့်မ ာ်း၊ က်ူးစက့်ထရာဂါမ ာ်းနှင ့် 

ြိုဂ္လ ကြ ိုင့်ထဆ်းထြ်းခန့််းမ ာ်း၏ အရည့်အထသွ်းနှင ့် သနို့့်ရှင့််းထရ်းက ို   န့််းခ  ြ့်လ က့် လူမ ာ်း၏ က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

ကာကွယ့်ထရ်းနှင ့် ဆက့်စြ့်ြါသည့်။ ထဖာ့်ပြြါ ဥြထေြါ ြိုေ့်မ ၃ နှင ့် ၅ နှင ့်က ိုက့်ညီရန့် စီမံက န့််းြ ိုင့်ဆ ိုင့်သူသည့် 

ခွင ့်ပြ ခ က့်ရ ာ်းထသာ လူြိုဂ္  လ့် (သ ိုို့) အဖွ ွံ့အစည့််းနှင ့် ည  န ှုင့််းသွာ်းရန့်ရှ ြါသည့်။ 

ြိုေ့်မ ၃ 
စီမံက န့််းြ ိုင့်ဆ ိုင့်သူသည့် ပြည့်သူူ့က န့််းမာထရ်းအတွက့် မည့်သည ့်ညွှန့် ကာ်းခ က့် (သ ိုို့) 

သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်း က ိုမဆ ို လ ိုက့်န သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ြိုေ့်မ ၅ 
စီမံက န့််းြ ိုင့်ဆ ိုင့်သူသည့် လ ိုအြ့်လျှင့် မည့်သည ့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ိုမဆ ို၊ မည ့်သည ့်အခ  န့်၊ 

မည့်သည ့်ထနရာ တွင့်မဆ ို လက့်ခံသွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း (၂၀၁၅) 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ရည့်ရွယ့်ခ က့် 

(က) စီမံက န့််းနှင ့်ြတ့်သက့်၍ ပြဌာန့််း ာ်းထသာ ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေ၊ မူဝါေမ ာ်း၊ 

စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်းနှင ့် လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းက ို သ ရှ န ိုင့်ရန့်၊ 

(ခ) စီမံက န့််းထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထခ ရှ ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းနှင ့်   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းသည့် 

လက့်ခံန ိုင့်ထသာ စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်းနှင ့် သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်းအတွင့််း ရှ ထစရန့်၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ 

  န့််းည  ထြ်းထသာ လက့်ထတွွံ့လိုြ့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းက ို ထအာင့်ပမင့်စွာ လိုြ့်ထဆာင့်န ိုင့်ရန့်၊ 

ညွှန့် ကာ်းမှုမ ာ်း ထ ာက့်ြံ  ထြ်းန ိုင့်ရန့်၊ 

(ဂ) စီမံက န့််း၏ လိုြ့်ထဆာင့်ခ က့်မ ာ်းနှင ့် စီမံက န့််းထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထခ ရှ ထသာ 

  ခ ိုက့်မှုမ ာ်းအာ်း ထလျှာ ခ န ိုင့်မည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုစစ့်ထဆ်းရန့်၊ 

(ဃ) စီမံက န့််းဧရ ယာရှ  ြတ့်ဝန့််းက င့်အာ်း အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းအဆင ့်၊ 

တည့်ထဆာက့်ထရ်းအဆင ့်၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရကွ့်သည ့်အဆင ့်နှင ့် လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းသည ့် 

အဆင ့်မ ာ်းတွင့် သ ာဝ ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ဇီဝမ   ်းစံိုနှင ့်မ   ်းကွ မ ာ်း   ခ ိုက့်ပခင့််း၊ 

သစ့်ြင့်နှင ့်သစ့်ထတာမ ာ်းအထြေါ် အက   ်း သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှု၊ သ ာဝထရအရင့််းအပမစ့်နှင ့် 

ထရ ွက့်သယံဇာတမ ာ်း   ခ ိုက့်မှု၊ က န့််းမာထရ်းနှင ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း 

ထလ လာပခင့််းအာ်းပဖင ့် စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်ထသာ မူဝါေ ဥြထေနှင ့် မူထ ာင့်မ ာ်း၊ 

ဖွ ွံ့စည့််းမှုမ ာ်းနှင ့်အညီ ပြန့်လည့်သံို်းသြ့်ပခင့််း၊ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းအထြေါ် ပြန့်လည့် ကိုစာ်းပခင့််းနှင ့် 

ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ဖြီ်း မူလြတ့်ဝန့််းက င့် အထနအ ာ်းမ   ်း 

ပြန့်လည့်ရရှ ထစထရ်း စီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရန့်။ 

စံခ  န့်စံညွှန့််းသတ့်မှတ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ (၂၀၁၄) 

စံခ  န့်စံညွှန့််းသတ့်မှတ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်သည့်- 

ပမန့်မာန ိုင့်ငံ စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်န ိုင့်ရန့်။ 

ကိုန့် ိုတ့်လိုြ့်မှုဆ ိုင့်ရာ အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် ယင့််းတ ိုို့၏  ိုတ့်ကိုန့်မ ာ်း၊  ိုတ့်လိုြ့်မှုနည့််းစဉ့်မ ာ်းနှင ့် 

ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၏ အရည့်အထသွ်းက ို ပမင ့်မာ်းထစဖြီ်း ပြည့်ြြ ိုို့ကိုန့် ပမ င ့်တင့်ထရ်း အထ ာက့်အကူပြ န ိုင့်ရန့်။ 

သွင့််းကိုန့်မ ာ်းနှင ့်  ိုတ့်ကိုန့်မ ာ်းသည့် သတ့်မှတ့် ာ်းသည ့် စံခ  န့်စံညွှန့််းထအာက့် မန မ ့်က ထ ကာင့််းနှင ့် လံိုခခံ မှုရှ ဖြီ်း 

က န့််းမာထရ်း နှင ့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထ ကာင့််း အာမခံပခင့််းပဖင ့် စာ်းသံို်းသူမ ာ်းနှင ့် သံို်းစွ သူမ ာ်းက ို 

အကာအကွယ့်ထြ်းန ိုင့်ရန့်။ 

 ိုတ့်ကိုန့်မ ာ်းနှင ့်လည့််းထကာင့််း၊  ိုတ့်လိုြ့်မှုနည့််းစဉ့်မ ာ်းနှင ့်လည့််းထကာင့််း၊ ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းနှင ့် လည့််းထကာင့််း၊ 

ဆက့်စြ့်ထနထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို အနတရာယ့်က ထရာက့်ပခင့််းမှ ကာကွယ့်ထရ်းနှင ့် သ ာဝအရင့််းအပမစ့်မ ာ်း   န့််းသ မ့််း 

ထစာင ့်ထရှာက့်ထရ်းတ ိုို့က ို အထ ာက့်အကူပြ န ိုင့်ရန့်။ 

သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ စံခ  န့်စံညွှန့််းနှင ့် မက ိုက့်ညီသည ့် အရည့်အထသွ်းပြည ့်မီပခင့််းမရှ ထသာ ကိုန့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ 

ထ ်းဥြေ့်မကင့််းထသာ ကိုန့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို   ခ ိုက့်န ိုင့်ထသာ ကိုန့်ြစစည့််းမ ာ်း၊  ိုတ့်လိုြ့်ပဖနို့့်ပဖျူ်းပခင့််းနှင ့် 

န ိုင့်ငံအတွင့််းသ ိုို့ တင့်သွင့််းပခင့််းမှ ကာကွယ့်န ိုင့်ရန့်။ 

အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရာ လွတ့်လြ့်ထသာ ကိုန့်သွယ့်မှု ဥြထေမ ာ်း  ူထ ာင့်ရာတွင့် အထ ာက့်အက ူ ပဖစ့်ထစရန့်နှင ့် 

ကိုန့်သွယ့်ထရ်းဆ ိုင့်ရာ နည့််းြညာအတာ်းအဆီ်းမ ာ်းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်ရန့်။ 

ပမန့်မာ အမ   ်းသာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှု အစီအစဉ့်နှင ့်အညီ ပမန့်မာန ိုင့်ငံ၏ စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှုအတွက့် စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်းက ို အသံို်းခ ၍ တ ိုင့််းပြည့်၏ နည့််းြညာလွှ ထပြာင့််းထြ်းမှုနှင ့် 

နည့််းြညာတီ ွင့်မှုတ ိုို့က ို လွယ့်ကူထခ ာထမွွံ့ထစရန့်။ 

သ ပပနှံင ့်နည့််းြညာဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း ဥြထေ (၁၉၉၄) 

အမ   ်းသာ်းစီ်းြွာ်းထရ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှု စီမံက န့််းမ ာ်းက ို အထ ာက့်အကူပဖစ့်ထစမည ့် စက့်မှုကိုန့် ိုတ့်လိုြ့်ငန့််း တ ို်းတက့်ထရ်းအတွက့် 

သ ြပံနှင ့် နည့််းြညာဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ရန့်။ 

ပြည့်တငွ့််း သယံဇာတြစစည့််းမ ာ်းက ို ြ ိုမ ို ိုတ့်ယူသံို်းစွ န ိုင့်ထရ်း၊ ထခတ့်မီသ ြပံနှင ့် နည့််းြညာက ို အထပခခံသည ့် စက့်မှုကိုန့် ိုတ့် 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့တည့်ထ ာင့်န ိုင့်ထရ်းတ ိုို့အတွက့် သိုထတသနနှင ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ရန့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ကိုန့် ိုတ့်လိုြ့်မှုတ ို်းတက့်ထရ်းနှင ့် ကိုန့်ြစစည့််းအရည့်အထသွ်း ပမင ့်မာ်းထရ်းတ ိုို့အတွက့် နည့််းြညာလွှ ထပြာင့််းထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ရန့်။ 

သ ြပံနှင ့် နည့််းြညာ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ သိုထတသနနှင ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုိုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ ြညာရှင့်မ ာ်း 

ထမွ်း ိုတ့်ထရ်းနှင ့်ယင့််းတ ိုို့၏ အရည့်အခ င့််းတ ို်းတက့်ထရ်းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ရန့်။ 

အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အရည့်အထသွ်း ( ိုတ့်လွှတ့်မှု) လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း 

ရည့်ရွယ့်ခ က့် 

ဤအမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအရည့်အထသွ်း ( ိုတ့်လွှတ့်မှု) လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း သည့် 

လူသာ်းတ ိုို့၏ က န့််းမာထရ်းနှင ့် ထဂဟစနစ့်ထကာင့််းမွန့်ထရ်းက ို ကာကွယ့် ထစာင ့်ထရှာက့်ရန့် 

ရည့်ရွယ့်ခ က့်ပဖင ့် ညစ့်ညမ့််းမှု မရှ ထစရန့်။ 

3.3 ဖမ န မ ာ န  ုံင င  ပတ ာ် အစ  ုံျား ရ၏ တ ည်  ဥ  ပဒမ ျာ ်း ဆ  ုံင ရာ  မ ကူ ာင   

ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် ဝန့်ထဆာင့်မှုဇိုန် တည့်ထ ာင့်အသံို်းပြ ပခင့််း စီမံက န့််း ထဆာင့်ရကွ့် ရာတွင့် 

ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေနှင ့် တည့်ဆ  ဥြထေမ ာ်းက ို လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့် - 

(က) ပြည့်ထ ာင့်စိုသမမတပမန့်မာန ိုင့်ငံထတာ့် ဖွ ွံ့စည့််းြံိုအထပခခံဥြထေ (၂၀၀၈)၊ 

( ခ ) ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေ (၂၀၁၂)၊ 

( ဂ ) ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနည့််းဥြထေမ ာ်း (၂၀၀၄)၊ 

(ဃ) သစ့်ထတာဥြထေ (၁၉၉၂)/(၂၀၁၈)/ နည့််းဥြထေ (၁၉၉၅)၊ 

( င ) ပမန့်မာန ိုင့်ငံ ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််း ဥြထေ (၂၀၁၈)၊ 

( စ ) သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်ဆ ိုင့်ရာစီမံခနို့့်ခွ မှု ဥြထေ (၂၀၁၃)၊ 

(ဆ) အလိုြ့်သမာ်းထရ်းရာ အပငင့််းြွာ်းမှုထပဖရှင့််းထရ်း ဥြထေနှင ့် နည့််းဥြထေမ ာ်း (၂၀၁၂)၊ 

( ဇ ) ထပမထအာက့်ထရ အက့်ဥြထေ (၁၉၃၀)၊ 

(   )  ပမန့်မာန ိုင့်ငံရာသီဥတို ထပြာင့််းလ မှုဆ ိုင့်ရာ မဝူါေ (၂၀၁၉)၊ 

(ည) ဇီဝမ   ်းစံို၊ မ   ်းကွ မ ာ်းနှင ့် သ ာဝ  န့််းသ မ့််းထရ်းနယ့်ထပမမ ာ်း ကာကွယ့်ထစာင ့်ထရှာက့်ပခင့််း ဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ (၂၀၁၈)၊ 

( ဋ ) ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း ကာကွယ့်ထရ်းနှင ့် သ ာဝနယ့်ထပမမ ာ်း   န့််းသ မ့််းထရ်း ဥြထေ(၁၉၉၄)၊ 

( ဌ ) ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် သ ာဝအြင့်မ ာ်း  န့််းသ မ့််းထရ်း နည့််းဥြထေ (၂၀၀၂)၊ 

( ဍ ) အခထ က်းထငွထြ်းထခ ထရ်း ဥြထေ (၂၀၁၆)၊ 

( ဎ ) ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း (၂၀၁၅)၊ 

(ဏ) အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အရည့်အထသွ်း ( ိုတ့်လွှတ့်မှု) လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း  (၂၀၁၅)၊ 

(တ) ပြည့်သူူ့က န့််းမာထရ်း ဥြထေ (၁၉၇၂)၊ 

( ) အလိုြ့်သမာ်းထလ ာ့်ထ က်းထငွ အက့်ဥြထေ (၁၉၅၁)၊ 

( ေ ) ပမန့်မာန ိုင့်ငံ ကိုမပဏီမ ာ်း ဥြထေ (၂၀၁၇)၊ 

( ဓ ) စံခ  န့်စံညွှန့််းသတ့်မှတ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ  ဥြထေ (၂၀၁၄)၊ 

( န ) လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာဥြထေ (၂၀၁၉)၊ 

( ြ ) အလိုြ့်သမာ်းအဖွ ွံ့အစည့််း ဥြထေ (၂၀၁၁)၊ 

( ဖ ) လူမှုဖူလံိုထရ်း အက့်ဥြထေ (၁၉၅၄)/ ဥြထေ (၂၀၁၂)၊ 

( ဗ ) ပမန့်မာန ိုင့်ငံ ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှု ဥြထေ (၂၀၁၂)/ နည့််းဥြထေ (၂၀၁၃)၊ 

( ) အနည့််းဆံို်းအခထ က်းထငွ ဥြထေ/ နည့််းဥြထေ (၂၀၁၃)၊ 

( မ ) လယ့်ယာထပမ ဥြထေ/ နည့််းဥြထေ (၂၀၁၂)၊ 

(ယ) ခွင ့်ရက့်နှင ့် အလိုြ့်ြ တ့်ရက့် အက့်ဥြထေ (၁၉၅၁)/ နည့််းဥြထေမ ာ်း (၂၀၁၈) ၊ 

( ရ)      ယာဉ့်အနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်စီမံခနို့့်ခွ မှု ဥြထေ (၂၀၂၀)၊ 

(လ)      ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်ဥြထေ (၂၀၁၅)၊ 
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(ဝ) ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်နည့််းဥြထေမ ာ်း (၁၉၈၉)၊ 

(သ) လ ပ်စစ်ဥပထေ(၂၀၁၄)၊ 

(ဟ) ထခမလွေတထ်ခမလပ်နှင ်ထခမရ ိုင်ားမျောားစီမံခနိ်ု့ခွေွဲထရားဥပထေက ိုခပင် င်သည ်ဥပထေ(၂၀၁၈)၊ 

(ဠ) ထခမလွေတထ်ခမလပ်နှင ်ထခမရ ိုင်ားမျောားစီမံခနိ်ု့ခွေွဲထရားနည်ားဥပထေမျောား၊ 

(ဌ) ပြည့်ထ ာင့်စိုပမန့်မာန ိုင့်ငံထတာ့်အမ   ်းသာ်းအဆင ့်ထရမဝူါေ(၂၀၁၄)၊ 

(ဍ) ထက ်းလက့်ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းဥြထေ (၂၀၁၉)၊ 

(ဎ) ထက ်းလက့်ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း နည့််းဥြထေ (၂၀၂၁)။ 

3.4 အမ   ျု ျား  ာ ျား ပတ ဝ န  ျား က င ဆ  ုံင ရာ အရည အက ျွား ထ ုံတ  လ ွှတ မ ှုလမ  ျား ည ွှန ခ က မ  ာ ျား 

အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အရည့်အထသွ်း ( ိုတ့်လွှတ့်မှု) လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း(NEQEG) (၂၉.၁၂. ၂၀၁၅) 

အမ နို့့်ထ ကာ့်ပငာစာအမှတ့်(၆၁၅/၂၀၁၅) အပ ိုေ်၁.၂ ပါ လိုြ့်ငန့််းကဏ္ဍအလ ိုက်လမ်ားည န်ချကမ်ျောားတွေင် ထဖောခ်ပ ောားခခင်ား 

မရှ ထသော လိုပ်ငန်ားစီမံက န်ား အမျ  ိုားအစောားမျောားအတွေက် အထ ွေထ ွေလမ်ားည န်တန်ဖ ိုား လမ်ားည န်ချက်မျောားက ို လ ိုက့်န  

ထဆာင့်ရွက့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။  

3.4.1 စနွ ို့ ထ ုံတ အရည အ ဆ င    တ မ တှ ခ က မ  ာ ျား  (Wastewater, Effluent, Sanitary Discharges and Storm Water 

Run-off (General Application) 

ဇယ ာ ျား  ( 3 .4- 1 ) စနွို့ ထ ုံတ အရည အ ဆ င    တ မ တှ ခ က  မ  ာ ျား 

Parameter Unit Guideline Value Reference 

5-day Biochemical oxygen demand mg/l 50 EQEG  (2015, December) 

Ammonia mg/l 10 EQEG  (2015, December) 

Arsenic mg/l 0.1 EQEG  (2015, December) 

Cadmium mg/l 0.05 EQEG  (2015, December) 

Chemical Oxygen Demand mg/l 150 EQEG  (2015, December) 

Chlorine (total residual) mg/l 0.2 EQEG  (2015, December) 

Chromium (hexavalent) mg/l 0.1 EQEG  (2015, December) 

Chromium (total) mg/l 0.5 EQEG  (2015, December) 

Copper mg/l 0.3 EQEG  (2015, December) 

Cyanide (free) mg/l 0.1 EQEG  (2015, December) 

Cyanide (total) mg/l 1 EQEG  (2015, December) 

Fluoride mg/l 20 EQEG  (2015, December) 

Heavy metals (total) mg/l 10 EQEG  (2015, December) 

Iron (total) mg/l 2 EQEG  (2015, December) 

Lead mg/l 0.2 EQEG  (2015, December) 

Mercury mg/l 0.002 EQEG  (2015, December) 

Nickel mg/l 0.5 EQEG  (2015, December) 

Oil and grease mg/l 10 EQEG  (2015, December) 

pH S.U.a 6-9 EQEG  (2015, December) 

Phenols mg/l 0.5 EQEG  (2015, December) 

Selenium mg/l 0.1 EQEG  (2015, December) 

Silver mg/l 0.5 EQEG  (2015, December) 
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Sulfide mg/l 1 EQEG  (2015, December) 

Temperature increase o C <3b EQEG  (2015, December) 

Total coliform bacteria 100ml 400 EQEG  (2015, December) 

Total phosphorus mg/l 2 EQEG  (2015, December) 

Total Suspended Solids mg/l 50 EQEG  (2015, December) 

Zinc mg/l 0.5 EQEG  (2015, December) 

Source : ECD Department. 
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. 

3.4.2 လ ုံပ  င န ျား ကန ရာ မ ှစျီား ဆ င ျား ကရန ငှ    စနွ ို့ ပ စ ကရ စနွ ို့ ထ ုံတ မ ှု 

ဇယ ာ ျား  ( 3 .4- 2 ) Site Run - off and Wastewater Discharges (Construction Phase) 

Parameter Unit Maximum Concentration Reference 

စ န့် (Arsenic) mg/l 0.1 EQEG  (2015, December) 

Cadmium mg/l 0.05 EQEG  (2015, December) 

Chemical oxygen demand mg/l 150 EQEG  (2015, December) 

ခရ ိုမီယမ့် (Hexavalent)  0.1 EQEG  (2015, December) 

ထ က်းနီ (Copper) mg/l 0.3 EQEG  (2015, December) 

ဆ ိုင့်ယာန ိုက့် (Cyanide) mg/l 1 EQEG  (2015, December) 

ဆ ိုင့်ယာန ိုက့် (Free) mg/l 0.1 EQEG  (2015, December) 

ဆ ိုင့်ယာန ိုက့် (Weak acid 

dissociable) 
mg/l 0.5 EQEG  (2015, December) 

သံ (total) mg/l 2 EQEG  (2015, December) 

ခ  (Lead) mg/l 0.2 EQEG  (2015, December) 

ပြေါ်း (Mercury) mg/l 0.002 EQEG  (2015, December) 

နီကယ့် (Nickel) mg/l 0.5 EQEG  (2015, December) 

ခ ဉ့်ငန့်ဓာတ့် (pH) S.U. a 6-9 EQEG  (2015, December) 

အြူခ  န့် (Temperature) 0 C ‹3 degree EQEG  (2015, December) 

Total suspended solids mg/l 50 EQEG  (2015, December) 

သွြ့် (Zinc) mg/l 0.5 EQEG  (2015, December) 

*Source : ECD Department. 
a Standard unit 

3.4.3  န  ်စင ်ခန ််း အ  ံ ို်း ဖ ျု ရန်  လ ိိုအ  ်ချ က ်စံန ှုန််း 

ဇယ ာ ျား  ( 3 .4- 3 ) Toilet Facilities for Workers 

Number of workers or residences of each gender 
Minimum number or 

water closet 

Minimum number of 

sinks 

1-15 1 1 
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16-35 2 2 

36-55 3 3 

56-80 4 4 

81-110 5 5 

111-150 6 6 

>150 ** ** 

*Sources: HSE guidelines, 2007. 

3.4.4 က ာ က    ုံျား ကရအဆ င     တ မ တှ ခ က  မ  ာ ျား 

ဇယ ာ ျား  ( 3 .4- 4 ) Selected Drinking Water Quality Guidelines 

WHO 2018 Parameter Units 
Guidelin

e Value 

Global Overview 

Min 
Ma

x 

Med

ian 

Inorganic 
 

Antimony mg/l 0.02 
0.00

3 

0.0

5 

0.00

5 

Arsenic mg/l 0.01 (p) 
0.00

7 
0.5 0.01 

Barium mg/l 0.7 0.1 2 0.7 

Beryllium mg/l 0.012 
0.00

02 

0.0

6 

0.00

4 

Boron mg/l 2.4 0.2 5 1 

Bromate mg/l 0.01 
0.00

5 

0.0

25 
0.01 

Cadmium mg/l 0.003 
0.00

1 

0.0

5 

0.00

5 

Chlorate mg/l 0.7 (p) 0.05 1 0.7 

Chlorine mg/l 5 0.1 5 0.9 

Chlorite mg/l 0.7 0.05 1 0.7 

Chromium mg/l 0.05(p) 0.04 0.5 0.05 

Copper mg/l 2(p) 0.05 3 1.5 

Cyanide mg/l 0.07 (h) 0.01 0.6 0.05 

Fluoride mg/l 1.5 0.6 4 1.5 

Glyphosate mg/l 0.9 (h) 0.01 1 0.7 

Lead mg/l 0.01 
0.00

5 
0.1 0.01 

Manganese mg/l 0.4 (h) 0.05 0.5 0.1 

Mercury mg/l 0.006 
0.00

05 

0.0

07 

0.00

1 

Molybdenum mg/l 0.07 0.05 
0.2

5 
0.07 

Nickel mg/l 0.07 0.01 0.1 0.02 
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Nitrate - NO3 mg/l 50 40 75 50 

Nitrite - NO2 mg/l 3 
0.00

3 
3.3 0.5 

Selenium mg/l 0.04 (p) 
0.00

7 

0.0

5 
0.01 

Uranium mg/l 0.03 (p) 
0.00

2 
0.1 

0.01

5 

Organic 

Acrylamide mg/l 0.0005 
0.00

01 

0.0

005 

0.00

01 

Alachlor mg/l 0.02 
0.00

2 

0.1

5 
0.02 

Aldicarb mg/l 0.01 
0.00

3 

0.0

1 
0.01 

Aldrin and Dieldrin mg/l 0.00003 
0.00

001 

0.0

01 

0.00

003 

Atrazine and its chloro-s-triazine 

metabolites 
mg/l 0.1 

0.00

15 
0.5 

0.00

2 

Bentazone mg/l 0.3 (h) 0.03 0.4 0.03 

Benzene mg/l 0.01 
0.00

1 

0.0

3 

0.00

5 

Benzo[a]pyrene mg/l 0.0007 
0.00

0005 

0.0

007 

0.00

001 

Bromodichloromethane mg/l 0.06 
0.01

5 

0.0

6 
0.06 

Bromoform mg/l 0.1 
0.07

5 
0.1 0.1 

Carbofuran mg/l 0.007 
0.00

35 

0.0

9 

0.00

7 

Carbon tetrachloride mg/l 0.004 
0.00

13 

0.0

05 

0.00

4 

Chloral hydrate 

(trichloracetaldehyde 
mg/l 0.1 0.01 0.1 0.01 

Chlordane mg/l 0.0002 
0.00

015 

0.0

03 

0.00

02 

Chloroform mg/l 0.3 0.03 0.4 0.2 

Chlorotoluron mg/l 0.03 0.02 
0.0

4 
0.03 

Chlorpyrifos mg/l 0.03 0.01 
0.0

9 
0.03 
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Cyanazine mg/l 0.0006 
0.00

06 

0.0

1 

0.00

07 

Cyanogen Chloride mg/l 0.6 (h) 0.05 
0.0

7 
0.07 

Cyanuric Acid mg/l 40    

2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic 

Acid 
mg/l 0.03 0.01 0.1 0.03 

2,4-DB (2,4-

Dichlorophenoxybutyric Acid) 
mg/l 0.09 

0.06

7 
0.1 0.09 

Dichlorodiphenyl trichloroethane 

(DDT) and metabolites 
mg/l 0.001 

0.00

1 

0.0

5 

0.00

1 

Di(2-ethylhexyl) phthalate mg/l 0.008 
0.00

2 

0.0

09 

0.00

8 

Dibromoacetylnitrile mg/l 0.07 0.01 0.1 
0.07

75 

Dibromochloromethane mg/l 0.1 0.01 
0.1

5 
0.1 

1,2-Dibromo-3-chloropropane mg/l 0.001 
0.00

02 

0.0

07 

0.00

1 

1,2-Dibromoethane mg/l 0.0004 
0.00

001 

0.0

004 

0.00

04 

Dichloroacetic acid mg/l 0.05 0.02 
0.0

5 
0.05 

Dichloroacetonitrile mg/l 0.02 0.01 
0.0

9 
0.06 

1,2-Dichlorobenzene mg/l 1 
0.00

05 
1.5 1 

1,4-Dichlorobenzene mg/l 0.3 
0.00

04 
0.4 0.3 

1,2-Dichloroethane mg/l 0.03 
0.00

3 

0.0

5 

0.00

3 

1,1-Dichloroethene (Vinylidene 

chloride) 
mg/l 0.14 (h) 

0.00

03 

0.0

3 
0.1 

1,2-Dichloroethene mg/l 0.05 
0.03

5 
0.1 0.05 

Dichloromethane mg/l 0.02 
0.00

3 

0.0

5 
0.02 

1,2-Dichloropropane mg/l 0.04 (p) 
0.00

5 

0.0

5 
0.02 
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1,3-Dichloropropene mg/l 0.02 
0.01

5 
0.1 0.02 

Dichlorprop mg/l 0.1 
0.07

5 
0.1 0.1 

Di(2-ethylhexyl) phthalate mg/l 0.008 
0.00

1 
0.1 

0.00

8 

Dimethoate mg/l 0.006 
0.00

6 

0.0

8 

0.00

6 

1,4-Dioxane mg/l 0.05 0.05 
0.0

5 
0.05 

Diquat mg/l 0.006 (h) 
0.00

7 

0.0

7 
0.02 

Edetec Acid (EDTA) mg/l 0.6 0.15 0.7 
0.42

5 

Endrin mg/l 0.0006 
0.00

01 

0.0

02 

0.00

06 

Endosulfan mg/l 0.02 (h) 
0.00

035 

0.0

3 
0.02 

Epichlorohydrin mg/l 0.0004 
0.00

01 

0.0

005 

0.00

01 

Ethylbenzene mg/l 0.3 
0.00

24 
0.7 0.3 

Fenitrothion mg/l 0.008 (h) 
0.00

7 

0.0

4 

0.02

35 

Fenoprop mg/l 0.009 
0.00

6 

0.0

1 

0.00

9 

Heptachlor and Heptachlor 

Epoxide 
mg/l 

0.00003 

(h) 

0.00

003 

0.0

002 

0.00

003 

Hexachlorobenzene mg/l 0.001 (h) 
0.00

001 

0.0

01 

0.00

1 

Hexachlorobutadiene mg/l 0.0006 
0.00

04 

0.0

007 

0.00

06 

Hydroxyatrazine mg/l 0.2    

Isoproturon mg/l 0.009 
0.00

7 

0.0

1 

0.00

9 

Lindane mg/l 0.002 
0.00

02 

0.0

1 

0.00

2 

MCPA (4-(2-Methyl-4-

chlorophenoxy) acetic acid) 
mg/l 0.002 

0.00

2 
0.1 

0.00

2 
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Mecoprop mg/l 0.01 
0.00

1 

0.0

1 
0.01 

Methoxychlor mg/l 0.02 
0.01

5 
0.9 0.02 

Methyl parathion mg/l 0.009 (h) 
0.00

03 
0.1 

0.00

8 

Metolachlor mg/l 0.01 
0.00

7 
0.3 0.01 

Microcystin-LR mg/l 0.001 
0.00

1 

0.0

015 

0.00

1 

Molinate mg/l 0.006 
0.00

4 

0.0

07 

0.00

6 

Monochloramine mg/l 3 2 4 3 

Monochloroacetic Acid 

(Monochloroacetate) 
mg/l 0.02 0.02 0.2 0.02 

Nitrilotriacetic Acid mg/l 0.2 0.15 0.4 0.2 

Nitrobenzene mg/l 0.03 (h) 
0.00

4 
0.2 

0.10

2 

N-Nitrosodimethylamine (NDMA) mg/l 0.0001 
0.00

0012 

0.0

001 

0.00

004 

Parathion mg/l 0.01 (h) 
0.00

3 

0.0

5 
0.02 

Pendimethalin mg/l 0.02 
0.01

5 
0.4 0.02 

Pentachlorophenol (PCP) mg/l 0.009 
0.00

01 

0.0

6 

0.00

9 

Permethrin mg/l 0.3 (h) 0.02 0.3 0.02 

2-Phenylphenol and its sodium 

salt 
mg/l 1 (h) 1.4 1.4 1.4 

Pyriproxyfen mg/l 0.3 0.3 0.4 0.3 

Simazine mg/l 0.002 
0.00

15 

0.0

2 

0.00

2 

Sodium Dichloroisocyanurate mg/l 50    

Styrene mg/l 0.02 
0.01

5 
0.1 0.02 

Terbuthylazine mg/l 0.007 
0.00

7 

0.0

1 

0.00

7 

Tetrachloroethene mg/l 0.04 
0.00

1 

0.0

5 
0.01 
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Trichloroacetic acid mg/l 0.2 0.2 
0.0

2 
0.2 

1,1,1-Trichloroethane mg/l 2 (h) 0.03 2 1.15 

Trichloroethene mg/l 0.02 
0.00

1 

0.0

7 
0.01 

2,4,6-Trichlorophenol mg/l 0.2 
0.00

2 
0.3 0.2 

2,4,5-T (2,4,5-Trichlorophenoxy 

acetic acid) 
mg/l 0.009 

0.00

2 
0.1 

0.00

9 

Trifluralin mg/l 0.02 0.02 
0.0

9 
0.02 

Trihalomethanes mg/l ≤1 
0.00

1 
1 0.1 

Toluene mg/l 0.7 
0.02

4 
1 0.7 

Vinyl Chloride mg/l 0.0003 
0.00

03 

0.0

2 

0.00

05 

Xylenes mg/l 0.5 0.05 10 0.5 

Pesticides 

Dieldrin μg/l 0.03    

Atrazine μg/l 2    

DDT μg/l 2    

Gamma-HCH (Lindane) μg/l 2    

Permethrin μg/l 20    

Pesticides total μg/l     

Disinfectants and 

disinfectant by-products 
Chlorine mg/l 5    

Radiological 

Gross Alpha activity 
Bq/lit

er 
0.5 0.01 

0.5

6 
0.1 

Gross Beta activity 
Bq/lit

er 
1 0.1 2 1 

Total Dose/ Individual Dose 

Criteria 

mSv/ 

year 
0.1 0.1 1 0.1 

Accceptability, tast, 

odour and appearance 

Aluminum mg/l 0.2 (a) 0.03 0.5 0.2 

Ammonia - N mg/l 1.5(a)    

Ammonium mg/l  0.05 3 0.2 

Calcium mg/l  30 500 150 

Chloramines mg/l  0.15 4 3.5 

Chloride mg/l 250(a) 20 
120

0 
250 
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Chlorobenzene mg/l  
0.00

1 
0.3 0.1 

Chlorophenols mg/l  
0.00

01 
0.3 

0.00

3 

Colour TCU  0.5 50 15 

Dissolved Oxygem mg/l  4 8 6 

Hardness mg/l  100 
100

0 
500 

Hydrogen sulfide - H2S mg/l  0 0.1 0.05 

Iron mg/l  0.2 2 0.3 

Magnesium mg/l  10 
100

0 
100 

Monochlorobenzene mg/l 0.3 (h) 
0.00

3 
0.3 0.1 

Odour DN  2 6 3 

Petroleum Oils mg/l  0.1 0.3 0.2 

pH  6.5-8.5 5-8 
7-

9.7 

6.5-

8.5 

Sodium mg/l 200 (a) 100 400 200 

Sulfate mg/l 250 (a) 50 800 250 

Synthetic Detergents (Anionic) 

(Surfactants 
mg/l  0.01 2 0.5 

Taste DN  2 6 3 

Temperature °C  15 35 25 

Total dissolved solids mg/l 1000 200 
250

0 

100

0 

Trichlorobenzenes mg/l 0.02 (h) 0.02 
0.0

3 
0.02 

Turbidity NTU  0.3 25 5 

Zinc mg/l 3 (a) 1 15 5 

Microbiological 

Clostridium perfringens (Sulphite-

reducing anaerobes 

per 

100m

l 

 0 0 0 

Coliform bacteria 

per 

100m

l 

 0 150 0 

Enterococci (Faecal streptococci) 

per 

100m

l 

 0 0 0 
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Escherichia coli (Faecal coliforms, 

Thermotolerant coliforms) 

per 

100m

l 

 0 1 0 

Total heterotrophic bacteria 22°C 

cfu 

per 

ml 

 5 
100

00 
100 

Total heterotrophic bacteria 37°C 

cfu 

per 

ml 

 0 500 100 

Additional 

Conductivity 
μS/c

m 
 170 

270

0 

250

0 

Formaldehyde mg/l  0.02 1 0.9 

Oxidizability (permanganate value) mg/l  3 20 5 

Residual chlorine mg/l 0.6-1    

Total Polynuclear Aromatic 

Hydrocarbons (PAH) 
mg/l  

0.00

01 

0.0

1 

0.00

01 

Phenols mg/l  
0.00

03 
0.3 

0.00

2 

Potassium mg/l  1.5 50 10 

Propanil mg/l  0.02 0.7 0.02 

Sliver mg/l  0.01 0.1 0.05 

Sources: WHO, 2017; Guidelines for Drinking Water Quality.4rd edition. WHO, 2018; A global overview of 

national regulations and standards for drinking-water quality 

(p)Provisional guideline value: (a) aesthetic guideline: (h) health-based value 

3.4.5 ပ တ ဝ န ျား က  င  ကလ ထ ုံအ ရည အ က ျွား  (Ambient Air Quality Standards)                                                                                                                                            

စီမံက န်ား၏ အထခခခံအထ ောက်အဦ တည်ထ ောကထ်ရားလိုပ်ငန်ားမျောား ထဆာင့်ရွက့်ခခင်ား၊ လိုပင်န်ားလည်ပတ် 

ထ ောင်ရွက်ချ  န်တွေင ် ယောဉ်မျောားသွေောားလောခခင်ားမ ှ ဖိုန့်မှုနို့့်မ ာ်း၊ အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောား ြ ံွံ့လွင ့်ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင ့် ထလ ိုညစ့်ညမ့််းမှု 

မရှ ထစထရ်းအတွက့် ထအာက့်ြါြတ့်ဝန့််းက င့် ထလ ိုအရည့်အထသွ်း စံချ  န်စံည န်ားမ ာ်း နှင ့်အည ီ ထဆာင့်ရွက့် 

သွေောားမည့်ပဖစ့်ြါသည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 3 .4- 5 ) ကလထ ုံအ ရည  အ က ျွား  စ န ှုန ျား  တ မ တှ ခ က   

Parameter 

(avg. 8hrs) 

CO 

(ppb) 

NO2 

(ppb) 

NO 

(ppb) 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

SO2 

(ppb) 

Guideline Value 9(ppm) 100 100 35 150 75 

 

Parameter 
Averaging 

Period 

Guideline 

Value µg/m3 
Reference 

Nitrogen dioxide 
year 

1- hour 

40 

200 
EQEG  (2015, December) 
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Particulate Matter 

PM10 

1- year 

24- hour 

20 

50 
EQEG  (2015, December) 

Particulate Matter 

PM2.5 

1- year 

24- hour 

10 

25 
EQEG  (2015, December) 

Sulphur dioxide 
24- year 

10- min 

20 

500 
EQEG  (2015, December) 

Ozone 
8- hour daily 

maximum 
100 EQEG  (2015, December) 

*Source: ECD Department. 
a Particulate matter 10 micrometres or less in diameter. 
b Particulate matter 2.5 micrometres or less in diameter. 

3.4.6 ဆ ညူ     (Noise) 

အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အရည့်အထသွ်း ( ိုတ့်လွှတ့်မှု) လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း ထန က့်ဆက့်တွ  (က) 

 ိုတ့်လွှတ့်မှု လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း၊ အခန့််း (၁) လိုြ့်ငန့််းကဏ္ဍအလ ိုက့် လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း၊ အပ ိုဒ့် (၁.၃) ဆူညသံံ (Noise)အာ်း 

အသံို်းပြ ၍ စီမံက န်ားဧရ ယာြတ့်ဝန့််း က င့်အာ်း   ခ ိုက့်မှုမရှ ထစထရ်းအတွက့် အသံို်းပြ မည ့် ဆူညံသံစံနှုန့််း 

သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့် - 

ဇယ ာ ျား  ( 3 .4- 6 )  ဆညူ     စ န ှုန ျား  တ မ တှ ခ က  

Receptor 

One Hour Laeq (dBA)a 

Reference 
Daytime 07:00 -22:00 

(10:00 - 22:00 for 

Public holidays) 

Nighttime 07:00 - 22:00 

(10:00 - 22:00 for 

Public holidays) 

Residential 

Institutional 

Educational 

55 45 
EQEG  (2015, 

December) 

Industrial Commercial 70 70 
EQEG  (2015, 

December) 

Source: ECD Department. 
a Equivalent continuous sound level in decibels. 

3.4.7 လမူ ှုကရျား ဆ  ုံင  ရာ လ  ုံက န ာ ကဆာ င ရကွ  မ ည   အ ခ က  မ  ာျား 

အ က့်ထဖာ့်ပြြါ စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်းအပြင့် ကိုမပဏီဝန့် မ့််းမ ာ်း၏ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထစထရ်း 

အတွက့် အထလ်း ာ်းထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း၊ က န့််းမာထရ်းထစာင ့်ထရှာက့်မှုထြ်းပခင့််း၊ သက့်သာထခ ာင့်ခ  ထရ်း က စစမ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််းစသည ့် အခ က့်မ ာ်းက ို စီမံထဆာင့်ရွက့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ြတ့်ဝန့််းက င့်ထက ်းရာွမ ာ်းအတွက့် လည့််း 

 ာသာထရ်းဆ ိုင့်ရာ  ိုန့််းကကီ်းထက ာင့််းမ ာ်း၊ ထစတီမ ာ်း၊ ရွာလယ့်လမ့််းမမ ာ်း၊ ထဆ်းထြ်းခန့််းမ ာ်း၊ စာသင့်ထက ာင့််းမ ာ်း၊ 

ထက ်းရွာ ခ င့််းဆက့် လမ့််းတံတာ်းမ ာ်းနှင ့် ရြ့်ရွာလူ ို၏ ထတာင့််းဆ ိုခ က့်မ ာ်းအထြေါ် တောရ န်ားကိုမပဏီလီမ တက့်အထနပဖင ့် 

အတတ့်န ိုင့်ဆံို်းြံ ြ ို်းကူညီ ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ခဖစ်ပါသည်။ 

3.4.8 ပ တ ဝ န ျား က  င ထ  ခ  ုံက  မ ှု ဆ န ျား စ စ ဖခင  ျား ဆ  ုံင ရာ  လ ုံပ  ထ ုံျား လ ုံပ  န ည ျား  (၂၀ ၁၅) 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း မထဆာင့်ရွက့်မီ ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှု အစီရင့်ခံစာ ထရ်းသာ်းန ိုင့်ရန့် အတွက့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း (၂၉.၁၂.၂၀၁၅) အမ နို့့်ထ ကာ့်ပငာစာအမှတ့် (၆၁၆/ ၂၀၁၅)၏ 

အခန့််း(၄)၊ အခန့််း(၅)နှင ့် ထန က့်ဆက့်တွ  (က)၊ (ခ) တ ိုို့အာ်း အထသ်းစ တ့်ထလ လာ၍ ထရ်းသာ်းခ  ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

89 
 

3.4.8.1 က  န ျား မ ာ ကရျား ဆ  ုံင ရာ  စ ခ  န စ ည ွှန  ျား မ  ာ ျား 

က န့််းမာထရ်းအထြေါ်   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်သည ့် အထခခခံအထ ောက်အဦ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အတကွ့် 

က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်း ပမန့်မာန ိုင့်ငံတငွ့် ယခိုခ  န့်အ   ထရ်းဆွ ပြဌာန့််း သတ့်မှတ့် ာ်းပခင့််း မထတွွံ့ရထသ်းြါ။ 

သ ိုို့အတွက့် လက့်ရှ ပမန့်မာန ိုင့်ငံ၏ ပြည့်သူူ့က န့််းမာထရ်း ဥြထေ (၁၉၇၂)၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် 

က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ (၂၀၁၉)တ ိုို့အာ်း ထလ လာစ စစ့်ဖြီ်း လိုြ့်ငန့််းနှင ့်အညီ လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ 

3.5 စ မီ က  န ျား န ငှ    က ဆ  ုံင   ည   န  ုံင  င တ ကာ ကနွ  ဗ င  ျား ရငှ ျား မ  ာ ျားန ငှ    က ာ တစူ ာ ခ ျု ပ မ  ာ ျား 

Myanmar has ratified several international conventions. Highlights of key conventions are provided 

below- 

3.5.1 The Kyoto Protocol on Climate Change (UNFCCC)  

Myanmar achieved full accession to the UNFCCC in 2003. This obligates Myanmar to assure that 

future development in the country meets the conditions of the Convention. Relevant to this Project are the 

requirements associated with the potential generation of greenhouse gas from the operation of the coal-

fired power plant; further conditions of relevance include: 

• Enhancement of energy efficiency in relevant sectors; 

• Protection and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse gases; 

• Promotion of sustainable forest management practices, afforestation and reforestation; 

• Promotion of sustainable forms of agriculture; 

• Implementation of measures to limit and/ or reduce emissions of greenhouse gases; and 

• Limitation and/ or reduction in methane emissions. 

3.5.2 The United Nations Convention on Biodiversity 1992  

This Convention seeks to conserve biodiversity and promote its sustainable use. It requires the 

identification and monitoring of the biodiversity in an area and adopting the necessary conservation 

measure. Myanmar became party to this Convention in 1994.  

3.5.3 The Basel Convention 1989  

This was developed under the auspices of the United Nations Environmental Programme (UNEP) 

in response to the growing worldwide awareness of the problem of international traffic in hazardous waste. 

The Basel Convention 1989 is the first and foremost global environmental treaty that strictly regulates the 

trans-boundary movement of hazardous wastes. It obligates parties to ensure environmentally sound 

management, especially during the disposal process.  

The objectives of the Convention are to: 

• Ensure that waste is disposed of as near as possible to the place or source of its generation; 

• Reduce trans-boundary waste and where it cannot be avoided, to be disposed of in an 

environmentally sound and efficient manner; and 

• Provide assistance to developing countries in the management of hazardous waste and the 

generation. 

The Convention places a ban on the export of hazardous waste from Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) countries to non-OECD countries.  
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3.5.4 International Labour Organisation (ILO)  

Myanmar ratified several ILO Fundamental and Technical conventions relevant to the Project. This 

includes: 

• C1 Hours of Work (Industry), relative to the maximum working hours for the industrial sector 

(private and public) and the exceptions that can be applied to the maximum of 8 hours per day 

and 48 hours per week stated in this convention and under what conditions. 

• C14 Weekly Rest (Industry), relative to the minimum of 24 consecutive hours of rest every period 

of seven days and the exceptions that can be applied and under what conditions. 

• C17 Workmen’s Compensation (Accidents), relative to compensation to be provided to workmen 

who suffer personal injury due to an industrial accident, or their dependants. 

• C19 Equality of Treatment (Accident Compensation), relative to the equality of treatment for 

compensation between citizen of every country that has ratified this Convention. 

• C26 Minimum Wage Fixing Machinery, relative to the creation or maintenance of machinery 

whereby minimum rates of wages can be fixed for workers employed in certain of the trades or 

parts of trades in which no arrangements exist for the effective regulation of wages by collective 

agreement or otherwise and wages are exceptionally low. 

• C29 Forced Labour Convention, relative to the suppression in the shortest possible delay of every 

kind of forced or compulsory labour. 

• C42 Workmen’s Compensation (Occupational Diseases) Revised 1934, relatives to the payment of 

compensation to workmen, or their relatives in case of death, incapacitated by occupational 

diseases. The convention also includes a list of diseases and toxic substances and corresponding 

trades. 

• C52 Holidays with Pay, relative to the minimum of 6 working days of paid holiday due to employee 

having work a minimum of one year of continuous service. The convention includes a list of 

exceptions that can be applied and under what conditions. 

• C87 Freedom of Association and Protection of the Right to Organize, relative to the right of workers 

and employees to establish and join organisations of their own choosing without previous 

authorisation and the rights of these organisations. 

3.5.5 International Conventions Ratified by Myanmar 

No. Conventions 
Year (Ratified/ Acceded/ 

Accepted) 

Environment 

1 
Plant Protection Agreement for the Southeast Asia and Pacific Region, 

Rome 1956 
1959 (Ratified) 

2 
Agreement on the Networks of Aquaculture Centers in Asia and the 

Pacific, Bangkok 1988 
1990 (Accession) 

3 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, Vienna 1985 1993 (Ratification) 
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4 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 

Montreal 1987 
1993 (Ratification) 

5 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 

New York 1992 
1994 (Ratification) 

6 Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro 1992 1994 (Ratification) 

7 
The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 

Natural Heritage, Paris 1972 
1994 (Acceptance) 

8 International Tropical Timber Agreement (ITTA), Geneva 1994 1996 (Ratification) 

9 
United Nations Convention to Combat Desertification in Those 

Countries Experiencing Serious Drought, Paris 1994 
1997 (Accession) 

10 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora (CITES), Washington DC 1973; and as amended in 

Bonn, Germany 1979 

1997 (Accession) 

11 
ASEAN Agreement on Conservation of Nature and Nature Resources, 

Kuala Lumpur, 1985 
1997 (Signatory) 

12 Kyoto Protocol to the Convention on Climate Change, Kyoto 1997 2003 (Accession) 

Social, Labour and Health 

13 Universal Declaration of Human Rights (UNDHR) signed 

14 Convention on the Rights of the Child 1991 (acceded) 

15 
Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women (CEDAW) 

1997 (acceded) 
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စီမံကိန့််းအပ ကြောင့််းရှင့််းလင့််းပဖြော့်ခ ချက့် 

4.1 စ မီ က  န ျား အက ကာ င ျား ရငှ ျား လင ျား ကြ ာ ဖပ ခ က  န ငှ   အဖခာ ျား ကဆာ င ရကွ န  ုံင   ည   န ည ျား လမ ျား မ  ာျား 

4.1.1 စမီ ံက န်ိ်း ဖြ စ်ပ ေါ်လာ  ံ ိုန ငှ  ် အ ပ က ာ င််း အ ရာ 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား၊ ကသောခရ ိုင၊် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ပင်ပံိုထကျားရွောအိုပ်စို၊ ဇလံိုထတောင်ထတော် ထစတီနှင ် 

ဇလံိုထတောင်တ ိုို့သည်  ူားခခောားထသော ဝ ထသသလကခဏမျောားရှ ခခငာ်း၊ သဘောဝပတဝ်န်ားကျင ် အလှအပနှင ် ရှုခင်ားမျောားရှ ခခင်ား၊ 

မဟောထဗောဓ မမ ိုင်ထတောရ  ရောထတော်ကကီား သီတငာ်းသံိုား ထန  ိုင်ရော ထရွှေနှစ်ထတောရထနရောထေသ ရှ ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် 

ခပည်တွေင်ားခပည်ပခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ားမျောား လွေန်ခွဲ ထသော (၅)နှစ်ခနိ်ု့မှ စတင်၍ ဖွေံွဲ့မဖ ိုားလောခွဲ ပါသည်။ မမ ိုွဲ့ခပထန 

ခပည်သူလူ ိုမျောားအထနခဖင  ်မမ ိုွဲ့ခပတွေင်ထန  ိုင်မှု မွေန်ားကကပ်လောခခင်ား၊ သဘောဝထတောထတောငရ်ှုခင်ားမျောား၏ အလှအပရသမျောားက ို 

ခံစောားလ ိုခခင်ား၊ ထ ရဝါေဗိုေဓဘောသောဝငမ်ျောား၏ တန်ခ ိုားကကီားထစတီပို  ိုားမျောားက ို လှည ်လည ် ဖူားထမ ော်ထလ ရှ ထသော 

အထလ အ ရှ ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် အလိုပ်ပ တရ်က်မျောား၊ အောားလပ်ရကမ်ျောားတွေင် ခရီားရညှ်၊ ခရီားတ ိုမျောား ွေက်ထသော 

အထလ အ မျောား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားလောပါသည်။   ိုို့ထကကောင်  ဇလံိုထတောင်ထေသသည်၊ မွေန်ခပည်နယ် ကျ ိုက်  ိုမမ ိုွဲ့နယ်၊ 

ကျ ိုက် ီားရ ိုားထေသကွဲ သ ိုို့ ဖွေံမဖ ိုားလောန ိုင်ထသော အလောားအလောမျောားစွေောခဖင်   ွေက်ထပေါ် လောခွဲ ပါသည်။ သ ိုို့ရောတွေင် 

 င်ရှောားထကျော်ကကောားစခပိုလောထသော ဇလံိုထတောင်ထတောဘ်ိုရောားသ ိုို့ လောထရောက်ကကထသော ခရာီးသွေောားဧည ်သညမ်ျောားအတွေက် 

လ ိုအပ်ထသော အထခခခံအထ ောက်အဦမျောားခဖစ်သည  ် လမ်ားပန်ား က်သွေယ်ထရား၊ တည်ားခ ိုထန  ိုင် စောားထသောက်ထရား၊ 

ယောဉ်မျောားထဘားအနတရယ်ကင်ားရှင်ားစွေော ရပ်န ားခပိုခပငန် ိုင်ထရား၊ ကျန်ားမောထရား၊ လံိုခခံိုထရားနှင ် အခခောားလ ိုအပ်ထသော 

ဝန်ထ ောင်မှုစနစ်မျောား အ င ်မှီစွေော မရှ ထသားခခင်ားထကကောင ် စစ်က ိုင်ားတ ိုားထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့အထနခဖင ် ထေသဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရား 

အလောားအလောမျောားက ို ထရွှဲ့ရှုလျက် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ထလားသီထကျားရွော အိုပ်စိုအတွေင်ား ဟ ိုတယ်၊ တည်ားခ ိုထ ောင၊် 

ယောဉ်ရပ်န ားကွေင်ား၊ ထ ား  ိုင်တန်ားမျောားနှင  ် အခခောားဝန်ထ ောင်မှု ဧရ ယောတစ်ခို ထဖော် ိုတအ်ထကောငအ် ည်ထဖော်ရန် 

စီမံထ ောင်ရွက်ခွဲ ပါသည်။ ယင်ားအစီအမံအရ စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား စည်ပင်သောယောထရားအဖွေွဲွဲ့၏ ကကီားကကပ်စီမံမှုခဖင်  

ကသောခရ ိုင်နှင ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် စည်ပင်သောယောထရားအဖွေွဲွဲ့မှ တောဝန်ရှ သူမျောားနှင  ် စီမံက န်ားက ို တောဝန်ယူ 

အထကောင်အ ည်ထဖော်န ိုင်သည ် တောရ န်ားကိုမပဏီလီမီတက်တ ိုို့မှ B.O.T (Build-Operate-Transfer) စနစ်ခဖင ် 

စောချိုပ်ချိုပ်  ိုကော ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် စည်ပင်သောယောအဖွေွဲွဲ့ပ ိုင်ထခမ (၃၁.၅၃) ဧကထပေါ်တွေင် ခမ ိုားယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားနှင ် 

 က်စပ်ဝန်ထ ောင်မှုလိုပင်န်ားမျောား၊ ဟ ိုတယ်လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရကွ်ရန် စီမံက န်ား ထပေါ်ထပါက်လောခွဲ ပါသည်။      

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့ ဝန်ားကကီားချိုပ်နှင  ် အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့တောဝန်ရှ သူမျောား၊ တ ိုင်ားထေသကကီား အ င ် 

ဌောန  ိုင်ရော တောဝန်ရှ သူမျောားသည ်ထေသတွေင်ား လူမှုစီားပွေောားဘဝ ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်ထရား၊ ခပည်တွေင်ားခပည်ပ ခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ားမျောား 

ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်လောထစထရား၊ တ ိုင်ားထေသကကီားအတွေင်ား သဘောဝအလှအပနှင ် အ င်ကရ ထနရောမျောားအတွေက ်ဝန်ထ ောင်မှုနှင ် 

အထခခခံအထ ောက်အဦမျောား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားလောထစထရား ရညရ်ွယ်လျက် (၂၃-၈-၂၀၁၈) ရက်ထနို့တွေင် ကျငာ်းပခပိုလိုပ်ထသော 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ား ထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့၏ Cabinet အစည်ားအထဝား အမှတစ်ဉ် (၁၅/၂၀၁၈)  ံိုားခဖတ်ချက် (၈၀) အရ 

လျော ောားထခမထနရော (၃၁.၅၃) ဧကအောား စည်ပင်သောယောအဖွေွဲွဲ့ပ ိုင်ထခမအခဖစ် အတည်ခပိုထကကောငာ်းနှင ် 

လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ားနှင ်အညီ  က်လက်ထ ောင်ရကွ်သွေောားရန်၊ ခပည်တွေင်ားခပည်ပ ခရာီးသွေောား ဧည ်သည်မျောား 

န ားထနအသံိုားခပိုန ိုင်ထရားအတွေက် ဇလံိုထတောင၊် ထတောင်ထခခစခန်ားနှင ် ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားအောား ဇလံိုထတောင် ခမ ိုားစခန်ား အမည်ခဖင ် 

ထ ောင်ရွက်ခွေင ်ခပိုထကကောင်ား တရောားဝင် အတည်ခပိုထပားခွဲ ပါသည်။ သ ိုို့ရောတွေင် လိုပင်န်ားပမောဏ ကျယ်ခပနိ်ု့ခခင်ား၊ 

ရင်ားနီှားခမိုပ်နံှရမည ် ပမောဏကကီားမောားမပာီး ကောလရှည် ရင်ားနီှားခမိုပ်နံှရမည ် အထခခအထနရှ ခခင်ား၊ လိုပ်ငန်ားလညပ်တ်န ိုင်မည ် 

စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှုစနစ်ထကောင်ားရှ ရန် လ ိုအပ်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် စီမံက န်ားက ို တောဝန်ယူထ ောင်ရွက်မည ် ကိုမပဏီ၊ အဖွေွဲွဲ့အစည်ား 

ချက်ချငာ်းထပေါ် ွေက်န ိုင်ခခင်ား မရှ ဘွဲ (၁-၁၀-၂၀၁၈) ရကထ်နို့တွေင် ခပည်တွေင်ားလိုပင်န်ားရှင်ပ ိုင ် ိုင်ထသော Terrain Co., Ltd မ ှ

လိုပ်ငန်ားအ  ိုခပို တင်ခပခွဲ ပါသည်။ (၉-၁၀-၂၀၁၈) ရက်ထနို့တွေင် ကျင်ားပခပိုလိုပ်ထသော တ ိုင်ားထေသကကီားအစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့ Cabinet 

အစည်ားအထဝား အမှတစ်ဉ် (၁၉/၂၀၁၈)  ံိုားခဖတ်ချက် (၄၇)အရ စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားအောား Terrain Co., Ltd မှ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ထ ောင်ရွက်သွေောားရန် အတည်ခပိုမပီား ယင်ားနှစ် ဘိုရောားဖာူးရောသီအမှ ီ လိုပ်ငန်ားမျောား စတင်ထ ောင်ရွက်သွေောားရန် 

ရည်မှန်ားချက်ချမှတထ်ပား၍ အရှ န်အဟိုန်ခဖင ် အထကောင်အ ည်ထဖော ် ထ ောင်ရွက်ထစခွဲ ပါသည်။ ယင်ားထန က် 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့၏ (၁၈-၄-၂၀၁၉) ရက်ထနို့ ရက်စွေွဲပါ စောအမှတ ် ၃/၆-၃ (၁၇)/ (၁၀၄၅) 

ထခမလွေတထ်ခမလပ်ခဖင ် စီမံက န်ားထခမဧရ ယောနှင ် ပတသ်က်မပီား (၂၉-၀၃-၂၀၁၉) ရက်ထနို့ ကျငာ်းပခပိုလိုပ်ထသော Cabinet 

အစည်ားအထဝားအမှတစ်ဉ် (၇/၂၀၁၉)  ံိုားခဖတ်ချက ် (၁၀၅)အရ ထခမလွေတ၊် ထခမလပ်နှင ် ထခမရ ိုင်ားမျောား စီမံခနိ်ု့ခွေွဲထရား 

ဗဟ ိုထကောမ်တီသ ိုို့ တင်ခပထသော စောရငာ်းဇယောားတွေင်  ည ်သွေင်ားတင်ခပထပားခွဲ ပါသည်။ 

4.1.2 စမီ  က  န ျား ၏ တည ကန ရာ ပဖမ  ိိုင် ိိုင ်မ ှု၊  ပဖမ စာ ရင ််း ကဖမ ပ ုံ၊  ဇ ုံန အ် လ  ုံက  ကဖမ ပ ုံ၊  ဧ ရ  ယာ ကဖမ ပ ုံမ  ာ ျား  

စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်မည ့် ထပမထနရာနှင ့်ြတ့်သက့်၍ တ ိုင့််းထေသကကီ်းစည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၏ 

တင့်ပြထလျှာက့် ာ်းခ က့်အရ စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ (၂၉-၈-၂၀၁၈)ရက့်ထနို့ရက့်စွ ြါစာအမှတ့် ၄/၇-

၅/(၃)(၁၂၇၀)စည့်ြင့်(ဖမ  ွံ့/ထပမ)ပဖင ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာလိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းနှင ့် အညီဆက့်လက့်ထဆာင့်ရွက့် ခွင ့်ပြ ခ  ဖြီ်း 

၎င့််းမှတစ့်ဆင ့်စီမံက န့််းထပမဧရ ယာ (၂၈.၇၅)ဧက အတွက့်(၁၈-၄-၂၀၁၉)ရက့်ထနို့တွင့် ထပမလွတ့် ထပမလြ့်နှင ့်ထပမရ ိုင့််းမ ာ်း 

ဗဟ ိုထကာ့်မတီသ ိုို့ဆက့်လက့်တင့်ပြထြ်းခ  ြါသည့်။ ထပမလွတ့်၊ ထပမလြ့်နှင ့် ထပမရ ိုင့််းမ ာ်းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ ထရ်း ဗဟ ိုထကာ့်မတ၊ီ 

ထနပြည့်ထတာ့်၏ (၂၇-၀၅-၂၀၂၀) ရက့်စွ ြါ စာအမတှ့် မလရ-၁၆ (၂၁၇/၂၀၂၀) ပဖင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာအနီ်း ဇလံိုထတာင့် 

ကာ်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းထပမထနရာ ထပမလွြ့်ထပမလြ့် (၂၈.၇၅)ဧကအာ်း ၂၀၂၀ ခိုနှစ့်မှ ၂၀၅၀ ခိုနှစ့်အ   နှစ့် (၃၀) 

အသံို်းပြ ခွင ့်ပြ ထ ကာင့််း အထ ကာင့််း ကာ်းစာရရှ ခ  ြါသည့်။ က န့်စီမံက န့််း ဧရ ယာ (၂.၇၈) ဧကသည့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ 

ခမ ို်းထက ်းရွာ၊ ထတာင့်သူဦ်းသ န့််းနို ြ ိုင့်ဆ ိုင့်ထသာ လယ့်ထပမပဖစ့်ဖြီ်း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့မှ 

တန့်ဖ ို်းတူထပမ အလ အလှယ့်ပြ လိုြ့်၍ နှစ့်ဦ်းနှစ့်ဖက့် ထပြလည့်စွာ ည  န ှုူင့််းရယူထဆာင့်ရွက့်ခ  ပခင့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်ရန့် ထပမယာသ မ့််းဆည့််းပခင့််း ပဖစ့်စဉ့်မ ာ်း၊ ဆနဒမြါ   ထရွွံ့ထပြာင့််းရပခင့််းမ ာ်း မရှ ထ ကာင့််း သ ရှ ရြါသည့်။ 

စီမံက န့််းထပမထနရာ၏ ထပမစာရင့််းထပမြံို၊ ဧရ ယာထပမြံိုနှင ့် ဇိုန့်အလ ိုက့်ထပမြံိုမ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်- 

ပ  ုံ ( 4 .1- 1 ) စမီ က  န ျား တည  ကန ရာ ကဖမ ပ  ုံင ဆ  ုံင မ ှု၊  ကဖမ စာရင  ျား ကဖမ ပ ုံ၊  ဇ ုံန အ လ  ုံက  ကဖမ ပ  ုံ၊  ဧ ရ  ယ ာ ကဖမ ပ ုံမ  ာျား 
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ပ  ုံ ( 4 .1-2 ) စမီ က  န  ျား တည ကန ရာ တည ကန ရာ  ဇ ုံန အ လ  ုံက  ခ ွ ဖခာ ျား မ ှု ကဖမပ  ုံ 

 

 
  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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4.1.3 စမီ  က  န ျား ၏ အ ကဖခခ အ ကဆာ က အ ဦ 

 ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းသည့် ထပမလွတ့်၊ ထပမလြ့်၊ ထပမရ ိုင့််းထြေါ်တွင့် အသစ့်စတင့်တည့်ထဆာက့်မည ့် စီမံက န့််းပဖစ့်သပဖင ့် 

စီမံက န့််းက ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်မည ့် တာဝန့်ခံအရာရှ မ ာ်း၊ ဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်း၊ လာ ထရာက့်တည့််းခ ို 

ထန  ိုင့်မည ့် ပြည့်တငွ့််းပြည့်ြခရီ်းသွာ်းမ ာ်း၏ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်း ပဖစ့်သည ့် အထပခခံအထဆာက့်အဦမ ာ်း ပဖည ့်ဆည့််းထြ်းရမည့် 

ပဖစ့်ရာ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ ကဏ္ဍမ ာ်းအလ ိုက့် စီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်- 

4.1.3.1 ကရရရ ှ ကရျား 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းအတွင့််း ထသာက့်သံို်းထရရရှ ထရ်းအတွက့် ထပမထအာက့်ထရအဝီစ တငွ့််း (၂)တွင့််းမှ (၄)တွင့််း   

တူ်းထဖာ့်သွာ်းရန့် လ ာ ာ်းဖြီ်း ယခိုလက့်ရှ တွင့် (၂) တငွ့််းတူ်းထဖာ့် ာ်းဖြီ်း အသံို်းပြ လ က့်ရှ ြါသည့်။ အနက့်ထြ (၁၈၀) မှ 

(၂၀၀) အတွင့််း တူ်းထဖာ့် ွက့်ရှ ဖြီ်း ခ   ်းထရ၊ သံို်းထရမ ာ်းအတွက့် အဆင့်ထပြစွာ အသံို်းပြ န ိုင့်ြါသည့်။ ထသာက့်သံို်းထရအတွက့် 

 ံို်းဓာတ့်ြါဝင့်မှု အနည့််းငယ့်မ ာ်းပြာ်းထ ကာင့််း သ ရှ ရသပဖင ့် ထရသနို့့်စက့်မ ာ်း လ ိုအြ့်သလ ို တြ့်ဆင့်အသံို်းပြ ရမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ 

4.1.3.2 လျှပ  စ စ မ ျီား ရရ ှ ကရျား 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် အမ   ်းသာ်းအဆင ့် မဟာဓာတ့်အာ်းလ ိုင့််း သွယ့်တန့််းထရာက့်ရှ ဖြီ်း ၃၃ ထကဗွီထအ၊ 

ဓာတ့်အာ်းခွ ရံို တည့်ထဆာက့် ာ်းရှ ကာ ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာသ ိုို့ ဓာတ့်အာ်းလ ိုင့််း သွယ့်တန့််းထရာက့်ရှ ဖြီ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂  ဏ္ဍာထရ်းနှစ့်အတွင့််း ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်ထြေါ်သ ိုို့ ဓာတ့်အာ်းလ ိုင့််း သွယ့်တန့််းထရာက့်ရှ ထရ်း 

ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။  

4.1.3.3 လမ  ျား ပ န ျား ဆ က  ယွ ကရျား  အ ကဖခအ ကန 

 မနတထလ်း-ပမစ့်ကကီ်းန ်း ပြည့်ထ ာင့်စိုလမ့််းမကက်ီးမှ ပဖာ ွက့်လာထသာ အင့််းထတာ့်-ဗန့််းထမာက့်-မန့်စီလမ့််းသည့် 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့အလွန့် မ ိုင့်၄၀ ၄ဖာလံိုအ   ဖမ  ွံ့ပြင့်ြတွင့် (၁၂) ထြအက ယ့် ကတတရာလမ့််းအပဖစ့် လည့််းထကာင့််း၊ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််းတွင့် ၁၈ထြ အက ယ့် ကတတရာလမ့််းအပဖစ့်လည့််းထကာင့််း တည့်ထဆာက့် ာ်းရှ ဖြီ်း သာမန့်အထပခအထန 

တွင့် ယာဉ့်နှစ့်စီ်း ထရာှင့်တ မ့််းထမာင့််းနှင့်န ိုင့် ထသာ အထပခအထနရှ ြါသည့်။ သ ိုို့ရာတွင့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််း (၁၈) ထြ 

အက ယ့်မှာ အသွာ်းအလာမ ာ်းပြာ်းထသာ ထနွရာသီ၊ ခရီ်းသွာ်းရာသီကာလအတွက့် ထ ်းကင့််းလံိုခခံ ထသာ အထနအ ာ်း 

မရှ ြါ။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မှ ခမ ို်းစခန့််းသ ိုို့သွာ်းထသာ ခရီ်းလမ့််း (၃) မ ိုင့်ခနို့့်က ို (၁၈) ထြအက ယ့် ကွန့်ကရစ့်လမ့််း ခင့််း ာ်းဖြီ်း 

ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း လမ့််းဆံို လမ့််းခွမ ာ်း၊ လမ့််းြိုခံို်းမ ာ်း၊ လူသွာ်းစကကြံမ ာ်း၊ ြလက့် ထဖာင့််းမ ာ်း မရှ ထသာထ ကာင ့် 

ထ ်းကင့််းလံိုခခံ မှုအာ်းနည့််းထနြါသည့်။ ခမ ို်းရွာအဝင့်ရှ  ထြ(၈၀) အရညှ့် ထ လီတတံာ်းမှာ ယာဉ့်တစ့်စီ်းသာ 

ပဖတ့်သန့််းန ိုင့်သပဖင ့် ခ  ွံ့ ွင့်ပြ ပြင့်ရန့်လ ိုအြ့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ခမ ို်းစခန့််းမှ ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််း (၁၄)မ ိုင့် 

အထပခအထနမှာ ထန က့်ဆက့်တွ  (ဇ) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းသည ့်အတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

4.1.3.4 က  န ျား မ ာ ကရျား ကစာ င   ကရာှ က  မ ှု 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် က န့််းမာထရ်းဦ်းစီ်းဌာနနှင ့် (၂၅) ကိုတင့်ဆနို့့် ဖမ  ွံ့နယ့်ပြည့်သူထဆ်းရံိုတစ့်ရံို၊ (၁၆) ကိုတင့်ဆနို့့် 

တ ိုက့်နယ့်ထဆ်းရံိုနှစ့်ရံိုသာရှ ဖြီ်း ဖမ  ွံ့ ထြေါ်၌ ြိုဂ္လ ကထဆ်းခန့််း (၁) ခို သာရှ ထသာထ ကာင ့် တ ို်းြွာ်းလာမည ့် လူဦ်းထရနှင ့် 

ခရီ်းသွာ်းရာသီကာလအတွင့််း လာထရာက့်မည ့် ခရီ်းသည့်မ ာ်းအတွက့် လံိုထလာက့်မှု မရှ န ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

ခမ ို်းရွာတွင့်လည့််းထကာင့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) ခမ ို်းစခန့််းအတွင့််းတွင့်လည့််းထကာင့််း အထတွွံ့အကကံ ရှ သည ့် ဆရာဝန့်မ ာ်း 

တာဝန့်ယူမည ့် ထဆ်းခန့််းမ ာ်း ဖွင ့်လှစ့် ာ်းရှ သင ့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

4.1.3.5 မ  လလာ န ငှ     န ို့ စင  ခန  ျား မ  ာျား  အ ကဖခအ ကန 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် ထရအ မ့်သံို်း မ လလာစနစ့်မှာ (၉၀) ရာခ ိုင့်နှုန့််းခနို့့် အသံို်းပြ ထနဖြီပဖစ့်ထသာ့်လည့််း 

ထလ်းသီထက ်းရွာ၊ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာနှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာတ ိုို့တွင့် ထရအ မ့်သံို်းမ လလာစနစ့် အသံို်းပြ မှု (၆၀) ရာခ ိုင့်နှုန့််းခနို့့်သာ 

ထတွွံ့ရှ ရသပဖင ့် အာ်းနည့််းထနြါသည့်။ ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းမှာ တည့်ထဆာက့်ဆ ကာလ ပဖစ့်သပဖင ့် စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် 

စီမံက န့််းဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအတွက့်လည့််းထကာင့််း၊ ခရီ်းသွာ်း ပြည့်သူမ ာ်း အတွက့်လည့််းထကာင့််း လံိုထလာက့်ထသာ 

မ လလာစနစ့်နှင ့် သနို့့်စင့်ခန့််းမ ာ်း တည့်ထဆာက့်သွာ်းရန့် လ ာ ာ်းဖြီ်းပဖစ့်ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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4.1.3.6  ယ  ယ ပူ  ုံို့ကဆာ င  ကရျား အ ကဖခအ ကန 

 မနတထလ်းဖမ  ွံ့မှ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့သ ိုို့ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်လ က့်ရှ ထသာ ယာဉ့်လ ိုင့််း (၄) လ ိုင့််း၊ ကိုန့်ြစစည့််း 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဉ့်လ ိုင့််း (၄) လ ိုင့််း ရှ ထနဖြီ်း လက့်ရှ ထေသခံပြည့်သူလူ ိုအထပခအထနအရ 

လံိုထလာက့်မှုရှ ထနထ ကာင့််း သ ရှ ရြါသည့်။ ဇလံိုထတာင့်ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာဖြီ်း ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််း 

လည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူလူ ိုမ ာ်းအတကွ့် ယာဉ့်လ ိုင့််းမ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့ထပြ်းဆွ သွာ်းရန့် အစီအစဉ့်မ ာ်း ာ်းရှ ဖြ်ီး 

ပဖစ့်ြါသည့်။ 

4.1.3.7 ဆ က   ယွ ကရျား အ ကဖခအ ကန 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် MPT, Telenor, Ooredoo, Mytel တယ့်လီဖိုန့််းထအာ့်ြထရတာမ ာ်း 

အာ်းလံို်းအသံို်းပြ န ိုင့်ထသာ့်လည့််း ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်တွင့်  MPT တစ့်မ   ်းတည့််းက ိုသာ အဆင့်ထပြစွာ 

အသံို်းပြ န ိုင့်ထသ်းသပဖင ့် တယ့်လီဖိုန့််းတာဝါတ ိုင့်မ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့တည့်ထဆာက့်ရန့် လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်း ရှ ထနြါသည့်။ 

4.1.3.8 န ယ ကဖမ လ ုံခခ ျု ကရျား အ ကဖခအ ကန 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံရ တြ့်ဖွ ွံ့မ ှ ဖမ  ွံ့နယ့်ရ တြ့်ဖွ ွံ့မှျူ်းရံို်းနှင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မရ စခန့််း 

တည့်ရှ  ထသာ့်လည့််း ခမ ို်းထက ်းရွာ၊ ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်တွင့် ရ စခန့််း၊ ရ ကင့််းမ ာ်း မရှ ထသ်းြါ။ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

လည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် ရ ကင့််းစခန့််းနှင ့် မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့စခန့််းမ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့ ထဆာင့်ရကွ့်သင ့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။  

4.2 အဖခာ ်း ပ ာ င်ရက်ွန ိိုင ် ည  ်န ည််း လမ််း မ ျာ်း က ိို န ိှုင််း ယဉ်ှဖခင ််း န ငှ  ် ပရ်ွး ချယ်ဖခင ််း 

4.2.1  န််း စစ်ဖခင ််း န ည််း လမ ််း မ ျ ာ ်း 

 စီမံက န့််းနှင ့်ြတ့်သက့်၍ အပခာ်းထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်သည ့်နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို န ှုင့််းယှဉ့်ထရွ်းခ ယ့်ရာတွင့် စီမံက န့််း 

တည့်ထနရာ ထရ်ွးခ ယ့်မှု၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််းနည့််းလမ့််းမ ာ်းထရ်ွးခ ယ့်မှု၊ စွမ့််းအင့်နှင ့် ထလာင့်စာအသံို်းပြ ပခင့််း 

ဆ ိုင့်ရာထရ်ွးခ ယ့်မှု၊ စီမံက န့််း (လံို်းဝ) မထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ ထရ်ွးခ ယ့်မှုတ ိုို့က ို ကဏ္ဍအလ ိုက့် ခွ ပခာ်းထဆာင့်ရကွ့်ခ  ြါသည့်။ 

ထေသဆ ိုင့်ရာဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း၊ ခရ်ီးသွာ်းလိုြ့်ငန့််းအထပခခံ၍ ပြည့်သူလူ ို လှုမှုစီ်းြွာ်း တ ို်းတက့်ထရ်းက ို အထပခခံ ာ်းသည ့် 

စီမံက န့််းပဖစ့်ပခင့််း၊ တ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့နှင ့် တ ိုင့််းထေသကကီ်း စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့တ ိုို့ဟ ဦ်းထဆာင့်မှုပဖင ့် 

ထဆာင့်ရွက့်ထသာစီမံက န့််းပဖစ့်ထသာ့်လည့််း စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်သူ တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်အထနပဖင ့် 

ထေသခံပြည့်သူလူ ို၏ ဆနဒသထ ာ ာ်းနှင ့် လ ိုလာ်းထတာင ့်တခ က့်မ ာ်း၊ အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ို လ စ့်လ ျူရှုပခင့််းမရှ ခ  ြါ။ 

ပြည့်သူလူ ိုနှင ့် တ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းမှုမ ာ်းမှ ရရှ ထသာ အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းအရ ထပမထနရာထရ်ွးခ ယ့်မှု၊ အသံို်းပြ မှု၊ လမ့််းြန့််း 

ဆက့်သွယ့်မှုနှင ့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ လ ိုလာ်းခ က့်မ ာ်းက ို  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်း ပဖည ့်ဆည့််းထဆာင့်ရကွ့်ထစခ  ြါသည့်။ 

4.2.2 စမီ ံက န်ိ်း တည ်ပန ရာ ပရ်ွး ချယ် ဖခင််း 

စီမံက န်ားပ ိုင်ရှင်ခဖစ်ထသော Terrain Co., Ltd နှင  ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်စည်ပင်သောယောထရား ထကော်မတီတ ိုို့သည် 

ခမ ိုားထကျားရွောအနီားရှ  ထခမလွေတထ်ခမရ ိုင်ားအမျ  ိုားအစောား ထတောင်ထစောင်ားကိုန်ားခပနိ်ု့ထနရောအောား ကောကွေယ်  န်ားသ မ်ား ောားထသော 

ထတောရ ိုင်ားတ ရ စဆောန်မျောား   န်ားသ မ်ား ထစောင ်ထရှောက် ောားသည ်ထနရော၊ ထရာှးထဟောငာ်းသမ ိုင်ားဝင် အ  မ်ားအမှတထ်နရောမျောား၊ မမ ိုွဲ့/ 

ရွောလူ ိုမျောား ထသောက်သံိုား ထရရယူထသော ထရကန်နှင ်  ည်တမံမျောား၊ အဓ ကစ ိုကပ်ျ  ိုားသီားနံှ ိုတလ်ိုပ်ထသောထနရောမျောား၊ 

သဘောဝထဘားအနတရောယ်က ို ကောကွေယ် ောားထသော ထနရောမျောား နှင  ်ထခမယော  ိုင်ရောအခငငာ်းပွေောားမှု လွေတက်င်ားထသောထနရောမျောားက ို 

ထရာွးချယ်ထ ောင်ရွက် ောားခခငာ်း ခဖစ်ပါသည်။ အခခောားထ ောင်ရွက်ရန်ထနရော (၃)ထနရောရှ ပါသည်။ ၎ငာ်းထနရောမျောားမေှာ 

ထအောက်ပါအတ ိုင်ားခဖစ်ပါသည-်  

4.2.2.1 ဗ န််း ်းပမ ာ က်မမ ျို ွဲ့ အ ပရွှဲ့ပဖမ ာ က်ဘက ် 24 ° ်း 24 ’်း 3 1.9 3 ”်း N်း 9 5° ်း 5 1’်း 14.8 4 ”်း E်း က  င််း ဖ န ်ပန ရာ ။ 

ယင်ားထနရောသည် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့ဧရ ယောနှင ် လွေန်စွေောနီားကပ်မှုရှ ခခင်ားထကကောင်  ခရီားသွေောားခပည်သူမျောားနှင ် 

ထေသခံခပည်သူမျောား ခပဿန ခဖစ်ပွေောားန ိုင်ခခင်ား၊ မမ ိုွဲ့ဧရ ယောတ ိုားချွဲွဲ့လောသည ်အချ  န်တွေင် ထနရောကျဉ်ားထခမောင်ား ကျပ်တညာ်းမှု 

ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ခခင်ား၊ စွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ားမျောား၊ စွေနိ်ု့ပစ်ထရမျောား စီမံခနိ်ု့ခွေွဲရန် ခက်ခွဲခခင်ား၊ ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား ဝင/် ွေက်သွေောားလောမှု 

ထကကောင ်  ူညံသံမျောား၊ ထလ ိုညစ်ညမ်ားမှု၊ ထခမထပေါ်ထရညစ်ညမ်ားမှုမျောား၏ သက်ထရောကမ်ှု ပ ိုမ ိုခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထကကောင်ား 

ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့အနီားဝန်ားကျင်ရှ  လယ်ယောစ ိုက်ပျ  ိုားထခမမျောား   ခ ိုက်ပျက်စီားခခင်ား၊ မမ ိုွဲ့အတွေင်ား 

ယောဉ်မျောားဝင် ွေက်သွေောားလောမှု ကျပ်တည်ားခခင်ားမျောား ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်ပါသည်။  
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4.2.2.2 ပန ော င်မ   လံ ိုပကျ ်း ရာွ အ ပန ောက် ဘက ်ပတာ င်က ိုန ််း ဖ န ် 24 ° ်း 25 ’်း 55 .11”်း N်း 9 5 ° ်း5 1’်း 3 1.3 2”်း E်း ပန ရာ ။ 

ယင်ားထနရောသည် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့၏ အထရွှဲ့ထခမောက်ဘက် (၃) မ ိုင်ခန်ို့ အကွေောတွေင်တည်ရှ မပီားထန ငမ်ွဲ လံိုထကျားရေွာနှင ် 

ခမ ိုားရွောကကောား ကောားလမ်ားထဘားတွေင ်တည်ရှ ပါသည်။ ထခမမျက်နှ ခပင ်ခပနိ်ု့ခပ ား၍ လမ်ားပန်ား က်သွေယ်မှု ထကောင်ားမွေန်ထသော်လည်ား 

ခမ ိုားထချောင်ားနှင ် လွေန်စွေောနီားကပ်မှုရှ ခခင်ား၊ ထလားသီထကျားရွော အနီားတစ်ဝ ိုက်ရှ  လယ်ထခမ၊ ယောထခမမျောား၏အလယ်တွေင် 

ကျထရောက်ထနခခင်ား၊ ထန င်အန ဂတ်ကောလတွေင်  ပ်မံလ ိုအပ်လောပါက စီမံက န်ားဧရ ယောတ ိုားချွဲွဲ့ရန် ခက်ခွဲမှုရှ န ိုင်ခခင်ားတ ိုို့ 

ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

4.2.2.3 ပရ ွှေပည ာ င် င ်စခန ််း ၊ 24 °်း 26 ’်း 24 .14” N်း 95 ° ်း4 8 ’်း 5 3 .20 ”်း E ပန ရာ ။ 

ယင်ားထနရောသည် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့၏ အထန က်ထခမောကဘ်က် (၆)မ ိုင်ခနိ်ု့အကွေော၊ ခမ ိုားထကျားရွောနှင ် (၃)မ ိုင်ခနိ်ု့အကွေော၊ 

ဇလံိုထတောင်အတက်အ င်ားကောားမျောား ရပ်န ားရန် အ င်ထခပထသော်ခငောားလည်ား ရပ်ထဝားမှ လောထရောက်ထသော 

ဧည ်သည်ယောဉ်မျောား၊ လူမျောားအတွေက ်မမ ိုွဲ့၊ ရေွာနှင ် လွေန်စွေောထဝားကွေောထသောထကကောင ် တညာ်းခ ို ထန  ိုင်ရန်၊ ဝန်ထ ောငမ်ှုမျောားရရှ ရန် 

ခက်ခွဲထသောထနရော ခဖစ်ပါသည်။ ထတောရ ိုင်ားထခမမျောား၊ ထတောင်တန်ားမျောားနှင်  လွေန်စွေောနီားကပ်မှုရှ ထသောထကကောင ် 

သဘောဝထပါက်ပင်မျောား၊ ထတောရ ိုငာ်းတ ရစဆောန်မျောား၊ ဇဝီမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောားအတွေက်   ခ ိုက်မှုရှ န ိုင်ပါသည်။ ခမ ိုားထချောင်ားနှင ် 

နီားကပ်မှုရှ သခဖင ် ထခမထပေါ်ထရညစ်ညမ်ားမှု ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထသော အထခခအထနမျောား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ထေသခံမျောား၏ 

လယ်ယောထခမမျောားက ိုအသံိုားခပိုရမည ် အထခခအထနရှ ပါသည်။ 

4.2.3 စမီ ံက န်ိ်း တည ်ပ ာ က ်မ ှု န ည််း  ည ာန ငှ  ် အ  ံ ို်း ဖ ျု  စစည််း မ ျ ာ ်း ်းပရ်ွး ချ ယ်ဖခင ််း 

စီမံက န်ားဇိုန်အောား ဇိုန်(၄)ဇိုန် ခွေွဲခခောားတည်ထ ောက်သွေောားရန်လျော ောားမပီား ဇိုန်(D) မှလွေွဲ၍ ကျန်ဇိုန်တ ိုို့တွေင် စောပ ိုေ် 

(၄.၃.၂)တွေင် ထဖော်ခပ ောားသည ်အတ ိုင်ား သက်  ိုငရ်ော အခ ိုင်အမောအထ ောက်အဦမျောား ထ ောက်လိုပ ် အသံိုားခပိုသွေောားန ိုင်မည် 

ခဖစ်ပါသည်။ ဇိုန် (D) သည ် အမျောားခပည်သူမျောား အပန်ားထခဖအန ားယူရန်နှင ် စ မ်ားလန်ားစ ိုထခပထရားက ို ဦားစောားထပားမည  ် ပန်ားခခံ 

(Green Space Zone) အခဖစ် ခပိုခပငတ်ည်ထ ောက်သွေောားမည ် ခဖစ်ပါသည်။ ကျန်အ ထ ောက်အဦမျောား 

ထ ောက်လိုပ်မည ဇ်ိုန်မျောားတွေင် အကက ိုတည်ထ ောက်ထရားကောလ ထရွှဲ့ထခပားတည်ထ ောက်ခွဲ ထသော ယောယီတည်ားခ ိုထ ောင်မျောား 

မှလွေွဲ၍ သစ်ထတော ွေက်ပစစည်ား (သစ်၊ ဝါား၊  င့််း) သံိုားစွေွဲမှုအောားထလ ော ချထစရန် ရည်ရွယ်လျက် သံကူကွေန်ကရစ်၊ သံဖရ န်မျောား၊ 

ကွေန်ကရစ်အိုတ်မျောား က ိုသော အသံိုားခပို၍ အမျောား ံိုား (၂) ပ် အထ ောက်အဦမျောားသော တည်ထ ောက်မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

တည်ထ ောက် ထရားလိုပ်ငန်ားမျောား အရည်အထသွေားနှင  ်စံချ  န်စံည န်ားခပည ်မီထရားအတွေက် မနတထလားမမ ိုွဲ့ရှ  ထ ောက်လိုပ်ထရားမျောားတွေင် 

အထတွေွဲ့အကကံိုရှ ထသော Shwe Myanmar Star Co., Ltd သ ိုို့ လိုပင်န်ားအပ်နံှ၍ အရည်အထသွေားစစ်ထ ားထရားလိုပ်ငန်ား (Quality 

Control) ထ ောင်ရွက ်သွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ တည်ထ ောက်မှုအတွေက် အဓ ကကျထသော သွဲနှင  ်ထကျောက်မျောားက ို မမ ိုွဲ့ရေွာမျောား 

အနီားမှ  ိုတယူ်မည်မဟိုတဘ်ွဲ ထရွှေတူားထဖော်ခခင်ားလိုပ်ငန်ားမျောားထကကောင ် သွဲ နှင  ် နှုန်ားအနယ်အနှစ်ပ ိုို့ချမှုမျောားထနထသော 

မွဲဇောထချောင်ားအတွေင်ား 24° 22’ 24.59” N၊ 95° 56’ 09.59” E မှလည်ားထကောင်ား၊ ထကျောက်မျောားက ို ဗန်ားထမောကမ်မ ိုွဲ့နယ် နှင ် 

အင်ားထတော်မမ ိုွဲ့နယ်စပ် ထကျောကမ်ွဲထတောင် 24° 19’ 28.26” N 96° 00’ 32.15” E တ ိုို့မှ  ိုတယူ်အသံိုားခပိုသွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

4.2.3.1 လ ို ်င န််း လည် တ်ဖခင ််း န ည််း လမ ််း မ ျ ာ်း ်းပရ်ွး ချယ ်ဖခင ််း 

စီမံက န်ားအောား တည်ထ ောက်အထကောင်အ ည်ထဖောမ်ည ် ကိုမပဏီသည် အစ မာ်း ထရောင ် စီားပွေောား ထရားနှင ် 

သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင်က ို   န်ားသ မ်ားထစောင ်ထရေှာက်ခခင်ားက ို အထလား ောားထသော မဝူါေက ို အထခခခံ၍ ပတ်ဝန်ားကျင် 

ညစ်ညမ်ားမှုက ို ခဖစ်ထစမည ် လိုပင်န်ားမျောားက ို ထရေှာင်လ ွဲထ ောင်ရွက်သွေောားရန်စီမံ ောားပါသည်။ 

စီမံက န်ားမှ အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောားက ို  ွေက်ရှ ထစထသော စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက်မျောားမီားရ ှုွဲ့ခခင်ားနှင  ်အနံို့အသက်မျောား  ွေက်ရှ ထစထသော၊ 

အက် စ်နှင ် အ  ပအ်ထတောက်ခဖစ်ထစသည ် အရညမ်ျောား စွေနိ်ု့ပစ်ထသောလိုပ်ငန်ားမျောားက ို ထရေှာင်ရေှာားထ ောင်ရကွ်သွေောားမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ ခရီားသွေောားခပည်သူလူ ိုမျောားမှ စွေနိ်ု့ပစ်ထသောထရနှင ် အမ ှုက်မျောား၊ ယောဉ်သွေောားလောမှုထကကောင  ်  ူညံသံနှင ် 

အမှုန်အမ ောားမျောား အသင ်အတင ် ွေက်ရှ န ိုင်ထကကောင်ား တွေက် ၍ မမ ိုွဲ့ရွောလူထနရပ်ကွေက်မျောားနှင ် ထဝားကွေောထသောထနရောက ို 

ထရာွးချယ်၍ စနစ်တကျခဖစ်ထစမည ် ထလ ော ချထရားနည်ားလမ်ားမျောားက ို အသံိုားခပိုထ ောင်ရကွ်သွေောားမည ် ခဖစ်ပါသည်။ 

လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ထ ောင်ရွက်ခခငာ်းအ င ်တွေင် စီမံက န်ားဇိုန် အလ ိုက် စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှုစနစ်ထကောင်ားမွေန်ထစထရား၊ ထဘားအနတရောယ်မျောား 

ကင်ားရှင်ားထစထရား၊ ပတဝ်န်ားကျငအ်ရည်အထသွေား ကျ င်ားမှုမရှ ထစထရားအတွေက် တောရ န်ားကိုမပဏီ၏ စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှုလိုပ်ငန်ား၊ 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၏ စည်ပင်သောယောထရား အဖွေွဲွဲ့မ ှ စီမခံနိ်ု့ခွေွဲမှုလိုပ်ငန်ား၊  ပ်ကန် ရ ိုက်တောမျောား၏ စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှု လိုပ်ငန်ားမျောား 

စသည်ခဖင ် လိုပ်ငန်ားအမျ  ိုားအစောား နှင ် ပမောဏထပေါ်မူတည်၍ တောဝန်ခွေွဲခခောား ထ ောင်ရကွ်သွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။   
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4.2.3.2 စ  မ ််း အ င ်အ ံ ို်း ဖ ျု ဖခင််း  ိိုင ်ရာ နည််း လမ ််း ပရ်ွး ချ ယ်ဖခင ််း 

ဇလံိုထတောင်ထေသဖွေံွဲ့မဖ ိုား ထရားနှင ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် ထေသဖွေံမဖ ိုားထရားတ ိုို့အတွေက် မဟောဓောတ်အောားလ ိုင်ား (National 

Power Gridline) ထရောက်ရှ မပီားခဖစ်၍ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်အတွေင်ား မမ ိုွဲ့နယ်လ ပ်စစ်ဓောတ်အောား ခဖနိ်ု့ခဖ ားထရားမှ (၃၃/၁၁) ၅-

အမ်ဗွေီထအ ဓောတ်အောားခွေွဲရံို တည်ထ ောက်အသံိုားခပိုထနမပီ ခဖစ်ပါသည်။ ခမ ိုားထကျားရေွာ အတွေငာ်း ၁၀၀ထကဗွေီထအ 

 ရန်စထဖော်မောတစ်လံိုား၊ ခမ ိုားစခန်ားအတွေင်ား ၂၀၀ ထကဗွေီထအ  ရန်စထဖော်မော နှစ်လံိုား တပ် င် ောားမပီား ခဖစ်ပါသည်။ 

ယင်ား ရန်စထဖော်မောမျောားမှ ဓောတ်အောားလ ိုင်ား သွေယ်တန်ားအသံိုားခပိုမည်ခဖစ်မပီား ဓောတအ်ောား ထလျော နည်ားမှု၊ 

ခပတ်ထတောက်မှုမျောားအတွေက် (၂၀၀) ထကဗွေီထအ မီားစက်တစ်လံိုား အရံ ောားရှ  အသံိုားခပိုသွေောားမည ် ခဖစ်ပါသည်။ 

တည်ထ ောက်ထရားကောလ အသံိုားခပိုထသော စက်၊ ယောဉ်၊ ယနတရောားမျောားအတွေက ် ေီဇယ် ီက ို အသံိုားခပိုမည်ခဖစ်မပီား 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့ရှ  စက်သံိုား ီ  ိုငမ်ျောားမှ ဝယ်ယူအသံိုားခပိုသွေောားပါမည်။ တောရ န်ားကိုမပဏီအထနခဖင ် စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားတစ်ခိုလံိုားမှ 

လ ပ်စစ်စွေမ်ားအင်လ ိုအပ်ချက်မျောား၊ အသံိုားခပိုမှုမျောား ထလျော ချထရားတ ိုို့အတွေက်   ိုလောစွေမ်ားအင်နည်ားပညောက ို 

တစ်စ တတ်စ်ပ ိုင်ားအထနခဖင ် အသံိုားခပိုသွေောားရန် စဉ်ားစောားထ ောင်ရွက်သွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

4.2.3.3 ပရ၊ စ  မ ််း အ င်၊ စက ် ံ ို်း  လီ ိိုအ  ်ချ က ်န ငှ  ် ဖြ ည  ်  ည ််း မ ှုနည ််း လမ ််း ပရ်ွး ချယ် ဖခင််း 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ား၏ ဧရ ယောသည် လွေန်စွေောကကီားမောားကျယ်ခပနိ်ု့မှု မရှ ထသော်လည်ား ခပည်တွေင်ားခပည်ပ 

ခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ားမျောားအောား  ွေွဲထ ောငမ်ှုရှ ထသော ထနရောခဖစ်သခဖင ် ခရီားသွေောားရောသီကောလမျောားတွေင ် ခရီားသွေောား ဧည် သည် 

မျောားခပောားခခင်ား၊ ဝန်ထ ောငမ်ှုစီားပွေောားထရားလိုပ်ငန်ားမျောား မျောားခပောားန ိုင်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် ထရ၊ စွေမ်ားအင်နှင ် စက်သံိုား ီသံိုားစွေွဲမှု 

မျောားခပောားန ိုင်ထသော အလောားအလောရှ ထနပါသည်။   ိုသ ိုို့လ ိုအပ်ချက်က ို ခဖည  ်ည်ားသံိုားစွေွဲသည  ် အခါ စီမံခနိ်ု့ခွေွဲသူမျောား၊ 

ဝန် မ်ားလိုပ်သောားမျောား၊ ယောဉ်၊ စက်ထမောင်ားနှင်သူမျောား အထနခဖင ် တတ်န ိုင်သ၍ အနည်ား ံိုားခဖစ်ထအောင ်မခ ိုားခခံသံိုားစွေွဲခခင်ားစနစ်က ို 

ချမှတထ် ောင်ရကွ်ပါမည်။ ယင်ားအခပင် ကိုမပဏီအထနခဖင ် (Reduce, Reuse, Recycle) နည်ားလမ်ားမျောားက ို အသံိုားခပို၍ 

ထလ ော ချန ိုင်ထရား စီမံထ ောင်ရကွ်ပါမည်။ 

4.2.3.4 အ ပ ်း စတိ ်ပ ာ င်ရကွ ်ချ က်မ ျ ာ ်း အ တ  က် န ည််း လမ ််း ပရ်ွး ချ ယ်ဖခင ််း 

တောရ န်ားကိုမပဏီသည် အမှန်တစ်ကယ် လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ထ ောင်ရကွ်ချ  န်တွေင် သောမန်ဓထလ  ံိုားစံ အတ ိုင်ား 

သမောရ ိုားကျနည်ားလမ်ားမျောား ထ ောင်ရွက်ခခင်ားအစောား ကိုမပဏီဝန် မ်ားမျောား၊ အခခောား က်စပ် ကန် ရ ိုက်တောဝန် မ်ားမျောား၊ 

ထေသခံလိုပ်သောားမျောား၊ ထေသခံခပည်သူလူ ိုမျောားအောား ပတ်ဝန်ားကျင်  န်ားသ မ်ားမှု   ိုင်ရော အထလ အကျင ်ထကောင်ားမျောား၊ 

ထဘားအနတရောယ်ကင်ားရှင်ားမှု  ိုင်ရော အသ ပညောမျောား၊ ထကောငာ်းမွေန်ထသော လိုပင်န်ားခွေင်  ိုင်ရော နည်ားစနစ်မျောားက ို 

အသ ပညောထပားခခင်ား၊ သင်ကကောား ထလ ကျင ်ထပားခခင်ား၊ ကွေပက်ွဲကကီားကကပ်ခခင်ား မျောားခဖင ် ထ ောင်ရွက်သွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။  

4.2.4 စမီ ံက န်ိ်း (လံ ို်း ဝ) မ ပ ာ င်ရကွ ်ဖခင ််း န ည််း လမ ််း 

ဇလံိုထတောင်ဘိုရောားနှင ် ဗန်ားထမောက်ထေသဖွေံမဖ ိုားတ ိုားတက်ထရားအတွေက ် အထခခခံအထ ောကအ်ဦခဖစ်ထသော 

ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားက ို တောရ န်ားကိုမပဏီလီမ တက်မှ ထငွေထကကားအရင်ားအနီှား ကျပ်သန်ား (၉၃၁၈.၃၈၂)ခနိ်ု့ ရင်ားနီှားခမ ိုပ်နံှ 

ထ ောင်ရွက်မည်ခဖစ်ရော ထေသတွေင်ားစီားပွေောားထရား၊ အလိုပ်အက ိုင် အခွေင အ်လမ်ားမျောား၊ ထေသဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်ထရား နှင ် 

လမ်ားပန်ား က်သွေယ်ထရား၊ ထေသ ွေက်ကိုန်မျောားနှင ် စ ိုက်ပျ  ိုားထမွေားခမ ထရားလိုပင်န်ားမျောား၊ ခရာီးသွေောားဝန်ထ ောင်မှု လိုပ်ငန်ားမျောား 

ဟန်ချက်ညီတ ိုားတက်န ိုင်ထသော အလောားအလောမျောားရှ ထသော်လညာ်း စီမံက န်ား လံိုားဝမထ ောင်ရွက်ပါက 

ထဖော်ခပပါအခွေင ်အလမ်ားမျောား  ံိုားရံှုားသွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားအောား လံိုားဝထ ောင်ရကွ်ခခင်ားမခပိုပါက 

တည်ထ ောက်ထရားလိုပ်ငန်ားတွေင ်အသံိုားခပိုမည  ် ထေသခဝံန် မ်ား (၃၄၆)ဦား၊ လိုပင်န်ားလည်ပတ်ထ ောင်ရကွ်ခခင်ား ကောလတွေင် 

အသံိုားခပိုမည ် ဟ ိုတယ်ဝန် မ်ား (၉၀)ဦား၊ ထေသခံခပည်သူဝန် မ်ား (၁၁၄)ဦား၊ စိုစိုထပါင်ား ဝန် မ်ား(၅၅၀)ခနိ်ု့ 

အခွေင ်အလမ်ား ံိုားရံှုားမည်ခဖစ်မပီား ခရီားသွေောားဝန်ထ ောငမ်ှု  ိုင်ရော အလိုပ်အက ိုင်မျောား ၊  က်စပဝ်န်ထ ောင်မှုနှင ် 

ထ ားထရောင်ားထ ားဝယ်အလိုပ်အက ိုငမ်ျောားစွေော  ံိုားရံှုားန ိုင်ပါသည်။ စီမံက န်ားလံိုားဝ ထ ောင်ရွက်ခခင်ားမခပိုပါက ထေသတွေင်ားရှ  

ဘက်စံိုစီားပွေောားထရားက ို ခမ င ်တင်ထပားန ိုင်မည  ် ထရရညှက်ောလ အကျ  ိုားစီားပွေောား ခဖစ် ွေန်ားထစမည ် လိုပ်ငန်ားကကီားတစ်ခို 

 ံိုားရံှုားသွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။  ၎င်ားအခပင် ကနဦားရငာ်းနီှားခမ ိုပ်နံှမှု (၈၃၁၈.၃၈၂)သန်ားအတွေက် န ိုင်ငံထတောမ်ှရရှ မည  ်ဝင်ထငွေခွေန်နှင ် 

လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ခခင်ားမှရရှ သည  ် ကိုန်သွေယ်လိုပ်ငန်ားအခွေန်ထငွေမျောား၊ နှစ်စဉ် ပ်မံရရှ လောမည ် ဝင်ထငွေခွေန်နှင ် 

အခခောားအခွေန်အခမျောား၊ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် စည်ပင်သောယောထရားအဖွေွဲွဲ့မှ ထကောက်ခံရရှ မည ် အခခောားလိုပ်ငန်ားလ ိုင်စင် 

အခွေန်အခမျောား၊ ဇလံိုထတောင်ဘိုရောားသ ိုို့ သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ားမ ှ ရရှ မည ် စည်ပင်သောယောဌောန၏ ဝင်ထငွေမျောားအောားလံိုား 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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 ံိုားရံှုားမည ် အထခခအထနခဖစ်ပါသည်။  ပ်မံ၍ B.O.T စောချိုပ်အရ စီမံက န်ားမှရရှ မည ် အသောားတင် အခမတ်ထငွေ၏ ၂% နှင ် 

ညီမ ထသော (CSR) ရန်ပံိုထငွေမျောား၊ တောရ န်ားကိုမပဏီမှ ခဖစ်ထခမောက်န ိုင်စွေမ်ားထလ လောထ ောင်ရွကမ်ည  ် ဇလံိုထတောင် 

အတက်အ င်ားကောားလမ်ားစီမကံ န်ားမျောား စသည် ထေသဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရားအတွေက ် ံိုားရံှုားမှုမျောားရှ ပါသည်။ 

4.2.5 ပန ော က် ံ ို်း အ တည် ဖ ျု ပရ်ွး ချယ်မ ည  ်န ည ််း လမ််း န ငှ  ် ပရ်ွး ချ ယ်ရ ည  ်အပ က ာ င ််း အ ရင််း 

တောရ န်ားကိုမပဏီသည် စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီားအစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့၏ လမ်ားည န်မှုက ို ခံယူလျက် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် 

စီမံခနိ်ု့ခွေွဲထရားထကော်မတီ၊ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်စည်ပင်သောယော ထရားအဖွေွဲွဲ့တ ိုို့နှင  ်ထ ွေားထနွေား ည  န ှုင်ားကော စီမံက န်ားတည်ထနရောအောား 

ထလားသီထကျားရွောအိုပ်စို ခမ ိုားထကျားရွောအနီား ထတောင်ကိုန်ားခပနိ်ု့ထနရော (24° 25’ 42.00”N 95° 50’ 28.57”E) က ို 

အတည်ခပိုထရာွးချယ်ခွဲ ပါသည်။ ယင်ားထနရောသည်  ပတ်ဝန်ားကျင်  ိုင်ရော သက်ထရောကမ်ှု အထကကောင်ားတရောားမျောား အနည်ား ံိုား 

ခဖစ်န ိုင်မပီား လမ်ားပန်ား က်သွေယ်မှုနှင ် အထခခခံအထ ောက်အဦမျောားအတွေက် တည်ထ ောက်ခပိုခပင်ရ လွေယ်ကူပါသည်။ 

ဇလံိုထတောင်ထခခရှ  သဘောဝထတောရ ိုင်ား ထခမမျောားနှင လ်ည်ားထကောင်ား၊ ခမ ိုားထချောငာ်းနှင ်လည်ားထကောင်ား သင ်တင ်ထသော 

အကွေောအထဝားတွေင်ရှ သခဖင ် ပတ်ဝန်ားကျင် သက်ထရောက်မှုမျောား နည်ားပါားန ိုင်ပါသည်။ 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားတည်ထ ောက်မှုနညာ်းပညောမျောားအထနခဖင ် ထခမဧက (၃၁.၅၃)ဧကအထပေါ်တွေင် ဇိုန်(၄)ဇိုန် ခွေွဲခခောားကော 

ဇိုန်တစ်ခိုခခင်ား၏ ပါဝင်ရမည ်စီားပွေောားထရားအရ လ ိုအပ်ချက်မျောား၊ ဝန်ထ ောင်မှုအရ လ ိုအပ်ချက်မျောား၊ စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှုလ ိုအပ်ချက်မျောား၊ 

အထခခခံအထ ောက်အဦ  ိုင်ရော လ ိုအပ်ချကမ်ျောား ပါဝင်ဖွေွဲွဲ့စည်ား န ိုင်သည ် ထခမဧရ ယောရှ ခခင်ား၊ ယောဉ်ထကကော 

ပ တ ် ိုို့ကကပ်တညာ်းမှုက ို ထခဖရငှ်ားန ိုင်မည ် အဝင်လမ်ား၊ အ ွေက်လမ်ား သီားခခောားတည်ထ ောက်န ိုင်ခခင်ား၊ အထဝားထခပား 

ယောဉ်ကကီားယောဉ်ငယ်ရပ်န ားကွေင်ား၊ ထတောင်တက်ထတောင် င်ားယောဉ် ရပ်န ားကွေင်ား၊ က ိုယ်ပ ိုင်ယောဉ်ရပ်န ားကွေင်ား၊ 

စက်သံိုား ီအ ထရောင်ား  ိုငမ်ျောားနှင ် ယောဉ်ခပင်အလိုပရ်ံိုမျောား စသည်ခဖင  ် စနစ်တကျ ထနရောချ ောားတည်ထ ောက်န ိုင်ခခင်ား၊ 

ခပည်သူလူ ိုအပန်ားထခဖအန ားယူန ိုင်ထသော ခမင်ကွေငာ်းပသောေက ို ဖန်တာီးထဖော်ထ ောင်န ိုင်ခခင်ား၊ လူထန ူ ပ်မှု အလောားအလော 

ရှ သခဖင ် မမ ိုွဲ့ဧရ ယောနှင ် (၃)မ ိုင်ခနိ်ု့ကွေောထဝားခခင်ား၊ စသည ် အကျ  ိုားထကျားဇာူးမျောားရှ သခဖင ် ခမ ိုားစခန်ားအောား အတည်ခပို 

ထရာွးချယ်ရခခင်ား ခဖစ်ပါသည်။ 

4.3 စ မီ က  န ျား ၏ အကက  ျု တ ည ကဆာ က ကရျား ၊ တ ည ကဆာ က ကရျား အဆင   န ငှ    လ ုံပ  င န ျား လည  ပ တ  ည    

အ ဆင   မ  ာ ျား  ရငှ  ျား လင ျား ခ က  

စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရားအစီအမံမျောားက ို ထရား ွေွဲရောတွေင် သက်  ိုင်ရော လိုပင်န်ားနှင ် ဝန်ထ ောငမ်ှုအထပေါ် မူတည၍် 

ဇိုန် (၄) ဇိုန် ခွေွဲခခောားသတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

4.3.1 စမီ ံက န်ိ်း ဇ ိုန ် (A)  

ဇိုန် (A) တွေင် Express ကောားကကီားယောဉ်ရပ်န ားရန် ထနရော ၊ အမျောားခပည်သူ တည်ားခ ိုထ ောင်၊ အမျောားခပည်သူ 

အသံိုားခပိုန ိုင်ထသော သနိ်ု့စင်ခန်ားနှင ် အ မ်သောမျောား၊ စကသံ်ိုား ီ အထရောင်ား  ိုင်၊ ကောားဝပ်ထရှော နှင ်  ောားဗစ်စင်တော စသည်တ ိုို့ 

ပါဝငမ်ည်ခဖစ်ပါသည်။ အထသားစ တပ်ါဝငမ်ည ် အထ ောက်အဦစောရင်ားက ို ထအောက်ပါဇယောားတွေင် ထဖော်ခပ ောားပါသည်။ 

ဇိုန်(A)သည် စိုစိုထပါင်ား(၇.၉၁)ဧက ကျယ်ဝန်ားမပီား ဇလံိုထတောင်သ ိုို့ အလည်အပတ် လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား၊ 

သံဃောထတော်နှင ် သောသန  ဝန် မ်ားမျောား၊ ယောဉ်ထမောင်ားမျောား အ င်ထခပစွေော အန ားယူတည်ားခ ိုန ိုင်ရန်၊ ယောဉ်မျောား စက်သံိုား ီ 

ခဖည ်တင်ားန ိုင်ရန်၊ ခပိုခပင်န ိုင်ရန်နှင ် စနစ်တကျ ရပ်န ားန ိုင်ထစရန် ရည်ရွယ်၍ အထကောင်အ ည်ထဖော် ောားခခင်ားခဖစ်ပါသည်- 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .3- 1 ) ဇ ုံန (A)တငွ   တည ကဆာ က  မ ည   အ ကဆာ က  အ ဦစာ ရင  ျား 

စဉ် အဒဆာက်အဦ အ    ်းအစာ်း အဒရအတ က ်  ှတခ် က ်

၁။ Express ကောားကကီား ရပ်န ားရန် ထနရော ၁ ကောားကကီားစီားထရ(၄၀) 

၂။ က ိုယ်ပ ိုင်ကောားထလား ရပ်န ားရန် ထနရော ၁ ကောားထလားစီားထရ(၂၀၀) 

၃။ အထယောက်(၄ဝ) နိ်ု့(၂) ြ့်န ားထနထ ောင်(၃၆ထပx၁၈ထပ) ၂၄  

၄။ ဧည ်ကက ို ရံိုားခန်ား(၄၀ထပx၃၀ထပ) ၁  

၅။ ခန်ားမ (Pavilion)(၆၀ထပx၄၀ထပ) ၁  

၆။ သံဃော န ားထနထ ောင်(၃၆ထပx၂၀ထပ) ၁  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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၇။ ယောဉ်ထမောင်ား န ားထနထ ောင်(၃၆ထပx၂၀ထပ) ၂ Expressယောဉ်ထမောင်ားမျောား 

အသံိုားခပိုရန် 

၈။ ၈ခန်ားတွေွဲအမ ာ်းသံို်း အ မ်သော(၃၇ထပx၃၃ထပ)၈ခန်ားတွေွဲ 

အမျောားသံိုားအ မ်သော(၃၇ထပ x ၃၃ထပ) 

၃  

၉။ အမျောားသံိုား ထရချ  ိုားခန်ား(၄၀ထပx၁၆ထပ)အမျောားသံိုား ထရချ  ိုားခန်ား 

(၄၀ထပ x ၁၆ထပ) 

၃  

၁ဝ။ ရ ိုားရော ခပခန်ား(၆၀ထပx၃၀ထပ) ၁  

၁၁။ စက် ံိုား ီအထရောင်ား  ိုင်(၁၀၀ထပx၃၀ထပ) ၁  

၁၂။ အ မ်သော၊ စက်သံိုား  ီသ ိုထလှောင်ကန်နှင ် မီားသတ်ကန် ၁ စက်သံိုား ီအထရောင်ား  ိုင်နှ

င  ်တွေွဲလျက ်

၁၃။ ကောားဝပ်ထရှော ၊  ောားဗစ်စင်တော၊ထရထ ားခံို (၄၀ထပx၃၀ထပ) ၃  

၁၄။ လ ပ်စစ်  ရန်စထဖော်မော(200 KVA) ၂ 200 KVA 

၁၅။ ထရထလှောင်ကန် (၂၀ထပx၃၀ထပx၁၅ထပ) ၁  

၁၆။ ထရသနိ်ု့စက် ၁  

4.3.2 စမီ ံက န်ိ်း ဇ ိုန ် (B)  

ဇိုန် (B) တွေင် ဇလံိုထတောင်တက် ကောားဂ တ်၊ ထ ား  ိုင်တန်ားမျောား၊ ညထ ားတန်ား၊ ထ ားခန်ားနှင ် ရွဲစခန်ားကွဲ သ ိုို့ 

အထ ောက်အဦမျောား ပါဝင်မည်ခဖစ်မပီား ထခမဧရ ယော (၇.၆၇) ဧကထပေါ်တွေင် တည်ထ ောက်သွေောားမညခ်ဖစ်ပါသည်။ 

ဇလံိုထတောင်ထတော်ထပေါ်သ ိုို့ တက်ထရောကမ်ည ် ဘိုရောားဖူားခပည်သူမျောားအထနခဖင ် ထတောင်တက်ကောားဂ တ်မှတ င ် 

သွေောားလောရမည်ခဖစ်မပီား ဇိုန် (B) တွေင် ထေသ ွေက်ပစစည်ားမျောား၊ အစောားအစောမျောားနှင ် လက်ထ ောင်မျောားက ို 

ဝယ်ယူန ိုင်မည်ခဖစ်ပါသည်။   ိုို့အခပင ်ကျန်ားမောထရား၊ လံိုခခံိုထရားနှင ် အိုပ်ချိုပ်ထရားက စစရပ်မျောားက ို ထ ောင်ရကွန် ိုင်ရန် ရွဲစခန်ား၊ 

ထ ားခန်ားနှင ် စခန်ားရံိုားတ ိုို့လည်ား တည်ရှ ပါသည်။ အထသားစ တ ် အထ ောက်အဦစောရင်ားက ို ထအောက်ပါဇယောားတွေင် 

ကကည ်ရှုန ိုင်ပါသည-် 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .3- 2 ) ဇ ုံန (B)တငွ   တည  ကဆာ က မ ည   အ ကဆာ က  အ ဦစာ ရင  ျား 

စဉ် အဒဆာက်အဦ အ    ်းအစာ်း အဒရအတ က ်  ှတခ် က ်

၁။ ဇလံိုထတောင်တက် ကောားဂ တ်(Arrival) (၅၀ထပx၃၀ထပ) ၁ ကောားကကီားစီားထရ(၂၀) 

၂။ ဇလံိုထတောင်တက် ကောားဂ တ်(Departure) (၉၉ထပx၂၇ထပ) ၁ ကောားကကီားစီားထရ(၂၀) 

၃။   ိုင်ကယ် ရပ်န ားရန်ထနရော(၁၂၀ထပx၄၀ထပ) ၁   ိုင်ကယ်စီားထရ(၁၀၀) 

၄။ ရွဲကင်ားစခန်ား(၃၂ထပx၃၀ထပ) ၁  

၅။ ကျန်ားမောထရားထ ားထပားခန်ား(၂၄ထပx၁၈ထပ) ၁  

၆။ စခန်ားရံိုား(၄၈ထပx၃၂ထပ) ၁  

၇။ ခပန်ကကောားထရားရံိုားInformation Office(၂၄ထပx၂၄ထပ) ၁  

၈။ ခမ ိုားစခန်ား မိုခ်ဦား ၁  

၉။ ညထ ားတန်ား(၉ထပx၉ထပ) ၂ဝ  

၁၀။ စောားထသောက်  ိုင်(၈၀ထပx၆ဝထပ) ၂  

၁၁။ စောားထသောက်  ိုင်(၇၂ထပx၂၇ထပ) ၈  

၁၂။ ထ ား  ိုင်(၁၈ထပx၂၇ထပ) ၁၆  

၁၃။ (၈) ခန်ားတွေွဲ အ မ်သော(၃၃ထပx၃၇ထပ) ၁ ထတောင်တက်ကောားဂ တ်နှ

င ်တွေွဲလျက် 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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၁၃။ (၁ဝ) ခန်ားတွေွဲ အ မ်သော ၂ ထ ား  ိုင်မျောားနှင ်တွေွဲလျက ်

၁၄။ လ ပ်စစ်  ရန်စထဖော်မော(200KVA) ၁ 200 KVA 

4.3.3 စမီ ံက န်ိ်း ဇ ိုန ် (C) 

ဇိုန် (C) က ို အ င ်ခမင ် ဟ ိုတယ်စီမံက န့််းဧရ ယောအခဖစ် သတ်မှတ ်ောားမပီား ဟ ိုတယ်နှင ်  က်စပ် 

အထ ောက်အဦမျောား၊ စောားထသောက ် ိုင်နှင ် ကောားပါကငတ် ိုို့ ပါဝင်မည်ခဖစ်ပါသည်။ ဇိုန် (C) က ို ထခမဧရ ယော (၁ဝ.၂၃) ဧက 

ထပေါ်တွေင် အထကောင်အ ည်ထဖော် ထ ောက်လိုပ်သွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ အထသားစ တ ် အထ ောကအ်ဦ စောရင်ားက ို 

ထအောက်ပါဇယောားခဖင ် ထဖော်ခပအပပ်ါသည-် 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .3- 3  ) ဇ ုံန (C) တငွ  တည ကဆာ က  မ ည   အ ကဆာ က  အ ဦစာ ရင  ျား 

စဉ် အဒဆာက်အဦ အ    ်းအစာ်း အဒရအတ က ်  ှတခ် က ်

၁။ (၃၂)ခန်ားပါ ဟ ိုတယ် အထ ောက်အဦ(၁၄၀ထပx၃၈ထပ) ၂  

၂။ (၄၈)ခန်ားပါ ဟ ိုတယ် အထ ောက်အဦ(၂၁၆ထပx၅၀ထပ) ၂  

၃။ ကောားရပ်န ားရန် ထနရော ၁ ကောားထလား(၅၀)စီား 

၄။ ဟ ိုတယ် စောားထသောက်ခန်ားမထ ောင်(၇၀ထပx၄၀ထပ) ၁  

၅။ ဝန် မ်ား အ မ်ရော(၄၀ထပx၂၀ထပ) ၅  

၆။ ကန်တင်ား(၆၀ထပx၃၀ထပ) ၁  

၈။ ဟ ိုတယ် ထလ ော်ဖွေပ်သနိ်ု့စင်ထ ောင်(၁၀၀ထပx၇၀ထပ) ၁  

၉။ ဟ ိုတယ် ပင်မသ ိုထလှောင်ရံို(၆၀ထပx၃၀ထပ) ၁  

၁ဝ။ မီားသတ်ကန်(၆၀ထပx၁၂ထပx၁၁.၉ထပ) ၁  

၁၁။ ဟ ိုတယ် ဧည ်ကက ိုထ ောင်နှင ် ရံိုားခန်ား(၆၀ထပx၄၄ထပ) ၁  

4.3.4 စမီ ံက န်ိ်း ဇ ိုန ် (D)  

ဇိုန် (D) တွေင် အမျောားခပည်သူ အပန်ားထခဖန ိုင်ထသော ပန်ားခခံ၊ ကစောားကွေင်ား နှင  ်ပျ  ိုားဥယျောဉ်မျောား ပါဝင်ပါမည်။ 

4.3.5 ယ ာ ယ အီ ပ ာ က်အဦမ ျ ာ ်း တည်ပ ာ က်မ ှုအ ပဖခအ ပန 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား၊ ကသောခရ ိုင၊် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ပင်ပံိုထကျားရွောအိုပ်စို၊ ဇလံိုထတောင်ထတော် ထစတီနှင်  

ဇလံိုထတောင်တ ိုို့သည်  ူားခခောားထသော ဝ ထသသ လကခဏောမျောား ရှ ခခငာ်း၊ သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင်အလှအပ ရှုခင်ားမျောားနှင်  

ခပည် စံိုခခင်ားနှင်  ဇလံိုထတောင်ထစတီ၏ တန်ခ ိုားကကီားသည်ဟူထသော  င်ရှောားမှုတ ိုို့ထကကောင်  ဤစီမံက န်ားမစတင်မှီ 

အချ  န်ကောလကတည်ားက ဇလံိုထတောင် သ ိုို့လောထရောက်မပာီး ဇလံိုထတောင်ထတော်ဘိုရောားသ ိုို့ လောထရောက်ဖူားထမ ော်လညပ်တ်ကကသည်  

ခပည်တွေင်ား ခပည်ပခရာီးသွေောားမျောား ရှ နှင် ထနခွဲ မပီားခဖစ်ပါသည်။ သ ိုို့ထသော်လည်ား   ိုအချ  န်မျောားတွေင် ဇလံိုထတောင် ထတော်ဘိုရောားသ ိုို့ 

လောထရောက်လည်ပတ်ဖူားထမ ော်ကကထသော ခရာီးသွေောားဧည် သည်မျောား အတွေက်အထခခခံအထ ောက်အဥမီျောားခဖစ်ထသော 

လမ်ားပန်ား က်သွေယ်ထရား၊ သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ထရား တည်ားခ ိုထန  ိုင် စောားထသောက်ထရား၊ ယောဥ်မျောားထဘားအနတရောယ် ကင်ားရှင်ားစွေော 

ရပ်န ားခပိုခပင်န ိုင်ထရား၊  ီခဖည် န ိုင်ထရား၊ လံိုခခံိုထရား၊ ကျန်ားမောထရားနှင်  အခခောားလ ိုအပ်ထသောဝန်ထ ောင်မှုမျောား 

အ င် မီစွေောမရှ ထသားခခငာ်းထကကောင်  စစ်က ိုင်ားတ ိုငာ်းထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့ အထနခဖင်  ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ထလားသီထကျားရွောအိုပ်စို 

အတွေင်ား ဟ ိုတယ်၊ တည်ားခ ိုထ ောင်၊ ယောဥ်ရပ်န ားကွေင်ား၊ ထစျား  ိုင်တန်ားမျောားနှင်  အခခောားဝန်ထ ောငမ်ှု ဧရ ယောတစ်ခို 

အထကောင်အ ည်ထဖော်ဖန်တာီးရန် စီမံထ ောင်ရွက်ခွဲ ထသောထကကောင်  စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား စည်ပင်သောယောအဖွေွဲွဲ့၏ 

ကကီားကကပ်စီမံမှုခဖင်  ကသောခရ ိုင်နှင်  ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် စီမံခနိ်ု့ခွေွဲထရားထကော်မတီ၊ မမ ိုွဲ့နယ်စည်ပင်သောယောထရားအဖွေွဲွဲ့မှ 

တောဝန်ရှ သူမျောားနှင်  စီမကံ န်ားက ို တောဝန်ယူအထကောငအ် ည်ထဖော်ထ ောင်န ိုင်သည်  တောရ န်ားကိုမပဏီလီမီတက်တ ိုို့မှ B.O.T 

(Build-Operate-Transfer) စနစ်ခဖင်  စောချိုပ်ချိုပ ် ိုကော ခမ ိုားယောဥ်ရပ်န ားစခန်ားနှင်   က်စပ်ဝန်ထ ောငမ်ှုလိုပ်ငန်ားမျောား၊ 

ဟ ိုတယ်လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရွက ် ရန် ဤစီမကံ န်ားထပေါ်ထပါက်လောခခင်ားခဖစ်ပါသည်။ ဤစီမကံ န်ားသည်   ိုသ ိုို့ 

ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား လောထရောက်လည်ပတ်ထနစဥ်ခရီားသွေောရောသီအတွေင်ား အထကောင်အ ည်ထဖော်ရထသောထကကောင်  
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စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရားလိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရကွထ်နစဥ်တွေင် ခရီားသွေောားခပည်သူမျောားအတွေက် အထနှ က်အယှက် 

မခဖစ်ထစရန်နှင်  စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရား လိုပ်ငန်ားမျောားမမပာီးစီားခင် အ င်ထခပထစရန်အတွေက် အချ  ိုွဲ့ထသော 

န ားထနထ ောင်မျောား၊ ထ ား  ိုင်မျောားနှင်  အထ ောကအ်ဦမျောားက ို Master plan အတ ိုင်ားတည်ထ ောက်ခခငာ်း မခပိုန ိုင်မီ 

သစ်သောားမျောား၊  ရံမျောား၊ ဓန မ ိုားမျောားခဖင်  ယောယီတည်ထ ောက် ောားခခင်ားမျောားလညာ်းရှ ပါသည်။    ိုယောယီ 

အထ ောက်အဦမျောားက ို ထန က်ပ ိုင်ားတွေင် ဖျကသ် မ်ားကော Master plan အတ ိုငာ်း တစ် င် ခခင်ား 

အထကောင်အ ည်ထဖော်တည်ထ ောက်သွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

4.3.5.1 ပ ်း  ိိုင်မ ျ ာ ်း/ ည ပ ်း တန််း မ ျ ာ ်း 

ဇလံိုထတောင်ယောဥ်ရပ်န ားစခန်ားကွေင်ား စီမံက န်ားတွေင ် (၆၀ထပ×၈၀ထပ) အကျယ်အဝန်ားရှ  ထ ား  ိုင်တန်ား (၁)ခို 

၊(၆၀ထပ×၃၀ထပ ) ထ ား  ိုင်တန်ား(၁)ခို၊ (၁၈ထပ×၂၇ထပ) ကျယ်ထသောထ ား  ိုင်တန်ား(၁)ခိုနှင်  (၈ထပ×၈ထပ) ကျယ်ဝန်ားထသော 

  ိုင်ခန်ား(၂၈)ခို ရှ ထသော ညထ ားတန်ား(၁)ခိုပါဝငပ်ါသည်။ ထ ား  ိုင်တန်ားမျောားမှော ယခိုတွေင် အိုတခ်၊ံ ဓန မ ိုား အထ ောက်အဦမျောား 

ခဖစ်မပီား အကောအရမံျောားက ို သစ်သောားနှင်  ရံထပါင်ားစပ်မပီား ယောယီထ ောက်လိုပ်  ောားပါသည်။ ထန က်ပ ိုင်ားတွေင်   ိုယောယီ 

ထ ား  ိုင်တန်ားမျောားက ို အဂဂထတအိုတ်ည ပ်အထ ောက်အဦမျောားအခဖစ် ထခပောင်ားလွဲအထကောငအ် ည်ထဖောတ်ည်ထ ောက် 

သွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ သ ိုို့ထသော် ညထ ားတန်ားရ ိုားရော အစောားအထသောက်  ိုင်တန်ားမျောား တည်ထ ောက်ရောတွေင် 

လောထရောက်လည်ပတ်ကကမည်  ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား ရ ိုားရောအထငွေွဲ့အသကမ်ျောားက ို ခံစောားရရှ ထစန ိုင်ရန်  အိုတဖ် နပ်ထပေါ်တွေင် 

သစ်သောားတ ိုင်မျောားထ ောင် ောားမပီား ဓန မ ိုား အကောအရံမပါရှ ဘွဲ ရ ိုားရောဓထလ မထပျောက်ပျက်ထအောင ်တည်ထ ောက ်ောားပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 4 .3 - 1 ) ယ ာယ ကီ ျား ဆ  ုံင တန ျား န ငှ    ရ  ုံျား ရာ စာ ျား က ာက  ဆ  ုံင   အ ကဆာ က အ ဦမ  ာျား 

  
4.3.5.2 ပရွှဲ့ပဖ ်း တည ်ပ ာ က်ခ   ည  ်တည ််း ခ ိိုပ ာ င်မ ျ ာ ်း 

အမျောားခပည်သူသံိုား တည်ားခ ိုထ ောငမ်ျောား တည်ထ ောက်ရောတွေင်  (၁၂၉၆) စတိုရန်ားထပ ကျယ်ဝန်ားထသော 

သစ်သောားကကမ်ားခင်ား ဓန မ ိုား ရံကော ယောယီအထ ောက်အဦ (၆)ခို၊ သွေပမ် ိုား အိုတည် ပ်ထ ောင် အထ ောက်အဦ(၁)ခို၊ 

သံဖရ န်သွေပ်မ ိုား အိုတတ် ိုက်အထ ောက် အဥ ီ (၉)ခို ပါဝင်ပါသည်။ ယောယီတည်ထ ောက် ောားထသော အထ ောက်အဦမျောားက ို 

သံဖရ န်၊ သွေပ်မ ိုား အထ ောကအ်ဦမျောားအခဖစ် ထန ကပ် ိုင်ားတွေင်ခပင် င်တည်ထ ောက်သွေောား မည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 4 .3 - 2 ) ဓ န  မ  ုံျား ထရ က ာ  ယ ာ ယ ီ တည ျား ခ  ုံကဆာ င  မ  ာျား  န ငှ    အ တငွ  ျား ခန ျား ြ ွ ြို့ စည  ျား ပ ုံ 
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ပ  ုံ ( 4 .3 - 3 )   ြ ရ  န   ပွ  မ  ုံျား  အ ုံတ တ  ုံက   တည ျား ခ  ုံကဆာ င မ  ာ ျား 

 
 

4.3.5.3 ဟ ိိုတယ် အ ပ ာ က်အဦမ ျ ာ ်း 

 စီမံက န်ား၏ အဓ ကအစ တအ်ပ ိုင်ားတစ်ခိုခဖစ်ထသော ဟ ိုတယ်ဇိုန်တည်ထ ောက်ထရားသည် စီမံက န်ားဇိုန် (၄) ခို 

ရှ သည် အနက် ဇိုန် (C) တွေင် အထကောင်အ ည်ထဖော် တည်ထ ောက်မည် ခဖစ်ပါသည်။ ဟ ိုတယ်စီမံက န်ား လိုပ်ထ ောင်မည်  ဇိုန် 

(C) ၏ ထခမမျက်နှ သွေင်ခပင်အထနအ ောားသည် ကျန်စီမံက န်ားဇိုန် (၃) ခိုနှင်  န ှုင်ားယှဥလ် င် အနည်ားငယ်ခမင် ကော ကိုန်ားခမင်  

သဏ္ဍောန်ခဖစ်ထနပခင့််းထ ကာင ့် ကျန်စီမံက န်ား ဇိုန်မျောားနှင်  ထဘားပတ်ဝန်ားကျင်၏ရှုခင်ား အလှအပမျောားက ို အထပေါ်စီားမှ 

ပမင့်န ိုင့်ပခင့််းစသည ့်တ ိုို့ထ ကာင ့် လွေန်စွေောသင ့်တင ့်ထကောင်ားမွေန်ပါသည်။ ဟ ိုတယ်ဇိုန် စီမံက န်ားတွေင် အဓ ကအောားခဖင်  

ခရီားသွေောားဧည် သည်မျောား န ားထနန ိုင်ရန်အတွေက် အခန်ား (၄၈) ခန်ားပါ (၂)  ပဟ် ိုတယ် အထ ောက်အဥာီး (၂) ခိုနှင်  အခန်ား (၃၂) 

ခန်ားပါ (၂)  ပ်ဟ ိုတယ်အထ ောက်အဦ(၂) ခို တည်ထ ောက်အထကောင်အ ည်ထဖော်သွေောားမည်ခဖစ်မပီား   ိုဟ ိုတယ် 

အထ ောက်အဦမျောားမပာီးစီားပါက ခန်ို့မှန်ားထခခ ခရီားသွေောားခပည်သူထပါင်ား (၄၀၀) ခန်ို့ တမပ ိုင်နက်တည်ား အပန်ားထခဖ တည်ားခ ိုအန ား 

ယူန ိုင်မည်ခဖစ်ပါသည်။ ဟ ိုတယ်ဇိုန်စီမံက န်ားပါ အထ ောက်အဦမျောားအောားလံိုားသည် သံဖရ န်၊ အိုတတ် ိုက်အထ ောက်အဦမျောား 

အခဖစ် အထကောင်အ ည်ထဖော်ထ ောင်သွေောားမည်ခဖစ်မပီား   ိုဟ ိုတယ်ဇိုန်ဧရ ယော ဇိုန် (C) တွေင ် အထကောငအ် ည်ထဖော် 

ထ ောက်လိုပ်သွေောားမည်  အထ ောက်အဦမျောားမှော ထအောကပ်ါ အတ ိုငာ်းခဖစ်ပါသည-် 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .3- 4  ) ဟ  ုံတယ ဇ ုံန  တငွ တည ကဆာ က  မ ည   အ ကဆာ က အ ဥမီ  ာ ျား 

စဥ် ဒဆာက် ိုပ် ည်  အဒဆာက်အဥ   ာ်း အတ ိုင််းအတာ 
အဒရ 

အတ က် 

အက ယ်အဝန််း 

ဧရ ယာ(စတိုရန််းဒပ) 

၁ 
ဟ ိုတယ်ဧည် ကက ိုထကောင်တောနှင်  

ရံိုားခန်ား 
(၆၀ထပ×၄၄ထပ) ၁ ၅၂၈၀ 

၂ 
(၃၂)ခန်ားပါ (၂) ပ်ဟ ိုတယ် 

အထ ောက်အဥ ီ
(၁၄၀ထပ×၃၈ထပ) ၂ ၁၀၆၄၀ 
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၃ 
(၄၈)ခန်ားပါ (၂) ပ်ဟ ိုတယ် 

အထ ောက်အဥ ီ
(၂၁၆ထပ×၅၀ထပ) ၂ ၂၁၆၀၀ 

၄ 
(၂) ပ်ဟ ိုတယ်အစောားအထသောက်ခန်ား 

မနှင်  မီားဖ ိုထ ောင ်
(၇၀ထပ×၄၀ထပ) ၁ ၅၆၀၀ 

၅ ဟ ိုတယ်ပစစည်ားသ ိုထလှောင်ရံို (၃၀ထပ×၆၀ထပ) ၁ ၁၈၀၀ 

၆ ဟ ိုတယ်အဝတ်ထလ ော်ထ ောင ် (၃၀ထပ×၆၀ထပ) ၁ ၁၈၀၀ 

၇ ဟ ိုတယ်ဝန် မ်ားမျောားတည်ားခ ိုထ ောင ် (၃၀ထပx၂၀ထပ) ၅ ၃၀၀၀ 

ပ  ုံ ( 4 .3 - 4 ) အ ခန ျား (၃ ၂)ခန ျား ပ ေါ  (၂) ထပ  ဟ  ုံတယ အ ကဆာ က  အ ဥ ီ အ ဆ  ုံဖပ ျုပ ုံ 

 
ပ  ုံ ( 4 .3 - 5 ) အ ခန ျား (၄ ၈ )ခန  ျား ပ ေါ (၂) ထပ ဟ  ုံတယ  အ ကဆာ က  အ ဥ ီ အ ဆ  ုံဖပ ျုပ ုံ 
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ပ  ုံ ( 4 .3 -6  ) ဟ  ုံတယ ဧ ည   ကက  ျု ကက ာ င တာ န ငှ  ရ  ုံျား ခန ျား အ ဆ  ုံဖပ ျု ပ ုံစ  

 
ပ  ုံ ( 4 .3 - 7  ) ဟ  ုံတယ စာ ျား က ာ က  ခန ျား မ န ငှ   မ ျီား ြ  ုံကဆာ င အ ကဆာ က အ ဥ ီ အ ဆ  ုံဖပ ျု ပ ုံစ   

 

4.3.5.4 အ မ ျ ာ ်း ဖ ည် ူ ံ ို်း ပရချ ျို်း ခန််း န ငှ  ်  န  ်စင ်ခန ််း မ ျာ ်း 

ဧရ ယာစတိုရန့််းထြ (၈၀၀) အက ယ့်ရှ ထသာ (က ာ်း/မ)သံို်း သန့်ို့စင့်ခန့််း အထဆာက့်အဥ(ီ၂)ခို၊ 

(၄၀ထြ×၁၆ထြ)က ယ့်ထသာ (က ာ်း/မ)သံို်း ထရခ   ်းခန့််း (၂)ခို၊ စတိုရန့််း ထြ(၈၂၅) အက ယ့်အဝန့််းရှ ထသာ (၈) လံို်းတွ  

အခထြ်းအ မ့်သာ အထဆာက့်အဦ (၁)ခိုစထသာ အထဆာက့်အဦမ ာ်း စီမံက န့််းတွင့် ြါဝင့်ဖြ်ီး အထဆာက့်အဥမီ ာ်း အာ်းလံို်းမာှ 

သွြ့်မ ို်းအိုတ့်ည ြ့်အထဆာက့်အဦမ ာ်းပဖစ့်ဖြီ်း ထရခ   ်းကန့်မ ာ်းက ို အိုတ့်ပဖင့်  ပြ လိုြ့် ာ်းြါသည့်။ 

ပ  ုံ ( 4 .3 - 8 )  န ို့ စင ခန  ျား  အ ကဆာ က အ ဦန ငှ    အ တငွ  ျား ခန  ျား ြ ွ ြို့ စည ျား ပ  ုံ 
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ပ  ုံ ( 4 .3 - 9 )  န ို့ စင ခန  ျား အ ကဆာ က အ ဦ လက  ကဆျား က စင  မ  ာျား န ငှ    ကရခ  ျု ျား ခန ျား အ ကဆာ က အ ဥ ီ 

   

4.3.5.5 ပတာင ်တက်က ာ ်း ဂတ်ိန ငှ  ်  က ်စ ်အပ ာ က်အဦမ ျ ာ ်း 

ဇလံိုထတာင့် ယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််း စီမံက န့််းတွင့် ဧရ ယာ အက ယ့်ဝန့််း စတိုရန့််းထြ (၅၂၆၈) ရှ ဖြီ်း ယာဥ့်အစီ်း (၈၀) 

ခန့်ို့့်ရြ့်န ်းန ိုင့်ထသာ ထတာင့်တက့်ကာ်းဂ တ့် (၁)ခို၊ ကာ်းကကီ်းယာဥ့်ရြ့်န ်းကငွ့််း (၁)ခို၊ အမ ို်းမ ာ်းြါရှ သည့်  က ိုယ့်ြ ိုင့် 

ယာဥ့်ရြ့်န ်းကွင့််း (၁)ခို ြါဝင့်မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ကွေန်ကရစ်ခင်ား သံဖရ န်တ ိုင် သွေပ်မ ိုား ခဖင  ် တည်ထ ောကသ်ွေောားပါမည်။ 

ဇလံိုထတာင့်ယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််း စီမံက န့််းတွင့် ဧရ ယာ အက ယ့်ဝန့််း စတိုရန့််းထြ (၅၂၆၈) ရှ ဖြီ်း ယာဥ့်အစီ်း (၈၀) 

ခန့်ို့့်ရြ့်န ်းန ိုင့်ထသာ ထတာင့်တက့်ကာ်းဂ တ့် (၁)ခို၊ ကာ်းကကီ်းယာဥ့်ရြ့်န ်းကငွ့််း (၁)ခို၊ အမ ို်းမ ာ်းြါရှ သည့်  က ိုယ့်ြ ိုင့် 

ယာဥ့်ရြ့်န ်းကွင့််း (၁)ခို ြါဝင့်မည့်ပဖစ့်ဖြ်ီး ကွေန်ကရစ်ခင်ား သံဖရ န်တ ိုင် သွေပမ် ိုားခဖင  ်တည်ထ ောက်သွေောားပါမည်။ 

ပ  ုံ ( 4 .3 - 10 ) ကတာင တက  က ာ ျား ဂ  တ န ငှ    ဆ က စပ အ ကဆာ က အ ဦမ  ာ ျား 
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4.3.5.6 စက    ုံျား ဆ အီ ကရာ င ျား ဆ  ုံင လ ုံပ င န  ျား  

 စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသည့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းက ို အထပခခံ၍ ထဆာင့်ရွက့်ထသာ အထပခခအံထဆာက့်အဦ 

တည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု၊ အပခာ်းဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည ့်အစီအစဉ့် 

ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ခရီ်းသွာ်းလာထရ်းထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း အသံို်းပြ သည ့်လိုြ့်ငန့််းပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ခမ ို်းစခန့််းသ ိုို့ 

လာထရာက့်ထသာ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်းအာ်းလံို်းအတွက့် စက့်သံို်းဆီလ ိုအြ့်ခ က့်က ို ပဖည ့်ဆည့််းထြ်းန ိုင့်မည ့် 

စက့်သံို်းဆီအထရာင့််းဆ ိုင့်တစ့်ဆ ိုင့်က ို စီမံက န့််းဧရ ယာ၏ မ က့်နှ စာအလ ာ်း (၁၀၀) ထြ၊ အနံ(၃၀) ထြထြေါ်တွင့် 

တည့်ထဆာက့်အသံို်းပြ သွာ်းရန့် လ ာ ာ်းြါသည့်။ ယင့််းလိုြ့်ငန့််း ထဆာင့်ရွက့်ရန့်အတွက့် ထရနံနှင ့် ထရနံ ွက့် 

ြစစည့််းအမ   ်းမ   ်း၏ သ ိုထလှာင့်ကန့်မ ာ်း၊ သ ိုထလှာင့်ရံိုမ ာ်းအတွက့် သ ိုထလှာင့်ခွင ့်လ ိုင့်စင့်၊ သယ့်ယူခွင ့် အစရှ သည ့် 

ခွင ့်ပြ မ နို့့်မ ာ်းက ို သက့်ဆ ိုင့်ရာ သယံဇာတနှင ့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၊ လျှြ့်စစ့်နှင ် စွမ့််းအင် 

ဝန့်ကကီ်းဌာနမ ာ်းသ ိုို့ ထလျှာက့် ာ်းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စက့်သံို်းဆီ အထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်းအတွက့် ထပမထအာက့် 

သ ိုထလှာင့်ကန့် (K-license) လ ိုင့်စင့်စည့််းကမ့််းမ ာ်း (Conditions of Licnese for Underground Tank)၊ 

ထပမထြေါ်သ ိုထလှာင့်ကန့် (L-License) စည့််းကမ့််းမ ာ်း (Conditions of Licnese for above-ground Tank)၊ 

ထပမထြေါ်သ ိုထလှာင့်ရံို (M-License) စည့််းကမ့််းမ ာ်း (Conditions of License for Storage Sheds)၊ က ို သ ရှ လ ိုက့်န  

ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ သက့်ဆ ိုင့်ရာ အစ ို်းရဌာနမ ာ်းမ ှ ိုတ့်ပြန့် ာ်းရှ ထသာ စက့်သံို်းဆီမ ာ်းက ို သ ို ထလှာင့်ပခင့််း၊ 

သယ့်ယူပခင့််း၊ ပဖည ့်တင့််းပခင့််း၊  ိုတ့်ယူထရာင့််းခ ပခင့််း နှင ့် မထတာ့်တဆပဖစ့်မှုမ ာ်း ကောကွယ့်ပခင့််းနည့််းလမ့််းမ ာ်းအတ ိုင့််း 

ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ တည့်ထဆာက့်မည အ်ဆ ိုပြ ြံိုစံမှာ ထအာက့်ထဖော်ခပြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့် -  

ပ  ုံ ( 4 .3 - 11 ) စက   ုံျား ဆ  ီ အ ကရာ င ျား ဆ  ုံင   အ ဆ  ုံဖပ ျုပ ုံစ  

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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4.3.5.7 ယ ာ ဉ ဖပ ျု ဖပ င ရ  ုံန ငှ    အ ကထကွ ထဆွ ာ ျား ဗ စ လ ုံပ င န  ျား 

 စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသ ိုို့ ပမန့်မာန ိုင့်ငံအနံှို့အပြာ်းမှ လာထရာက့်လညြ်တ့် ကထသာ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း ခရီ်းသွာ်းလာမှု 

အဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့ထစရန့်အတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််း ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ရန့် ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် 

ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းပခင့််း အလိုြ့်ရံို၊ ထရထဆ်း သနို့့်ရငှ့််းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်အြ ိုြစစညာ်းအထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်း၊ 

 ီ်းဖာပခင့််း၊ ထလ  ို်းပခင့််း ောားဗစ်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရန့် အတွက့် ထပမဧရ ယာ အလ ာ်း (၄၀) ထြ၊ အနံ(၃၀)ထြ 

အထ ောက်အဦ(၃)လံိုား တည်ထဆာက်အသံိုားခပို သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

4.3.5.8 အ ဖခာ ်း အ ပ ာ က်အဦမ ျ ာ ်း 

စီမံက န့််း၏ Masterplan ြါအထဆာက့်အဦမ ာ်းစာရင့််းအတ ိုင့််း အဆင ့်ဆင ့်တည့်ထဆာက့်ကာ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့် 

ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း လိုြ့်ငန့််းအထပခအထနအရ  ြ့်မံလ ိုအြ့်မှုရှ ြါက ထပမလွတ့်ထပမလြ့်အထပခအထနထြေါ်မူတည့်၍ 

 ြ့်မံတည့်ထဆာက့်သွာမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

4.3.5.9 လမ ််း မ ျ ာ ်းန ငှ  ် လ ူ  ာ ်း စ င်္ကြန ်မ ျ ာ ်း 

 ခမ ို်းထက ်းရွာမှ ခမ ို်းစခန့််းသ ိုို့ဝင့်ထသာ အဓ ကလမ့််းမအာ်း (၁၈)ထြ၊ အက ယ့်နှစ့်လမ့််းထမာင့််း ကွန့်ကရစ့်လမ့််း၊ 

ထ ်းတစ့်ဖက့်တစ့်ခ က့်စီတငွ့် (၆)ထြအက ယ့် ထရနှုတ့်ထပမာင့််းနှင ့် လူသွာ်းစကကသန့်  ည ့်သွင့််းတည့်ထဆာက့်သွာ်းမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ယင့််းမှထ ်းတစ့်ဖက့်တစ့်ခ က့်စီတငွ့် (၁၂)ထြအက ယ့် လမ့််းနယ့်၊  ကာ်းခခံရံအပဖစ့်လ ိုအြ့်ြါက လမ့််းမ ာ်း 

ခ  ွံ့ ွင့်န ိုင့်ရန့် ာ်းရှ ြါမည့်။ စခန့််း၏ ထရွှံ့မ က့်နှ စာတွင့် ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််း၊ ြန့််းခခံမ ာ်းြတ့်လမ့််းမ ာ်းနှင ့် 

စက့်သံို်းဆီဆ ိုင့်ထရှွံ့လမ့််းမ ာ်းက ို အ က့်ထဖာ့်ပြြါ ြံိုစံအတ ိုင့််းတည့်ထဆာက့်၍ စခန့််းတွင့််းလမ့််းမ ာ်းက ိုလည့််း (၁၈)ထြ 

အက ယ့် ကွန့်ကရစ့်လမ့််းမ ာ်းအပဖစ့် တည့်ထဆာက့်ထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စခန့််းအတွင့််း ဇိုန်မ ာ်းတစ့်ခိုနှင ့် 

တစ့်ခိုအ ကာ်း၊ အထဆာက့်အဦနှင ့် လိုြ့်ငန့််းနယ့်ြယ့်တစ့်ခို လူသွာ်းစကကသန့်နှင ့်လမ့််းမ ာ်းက ို အနည့််းဆံို်း (၆)ထြ 

အက ယ့် ာ်းဖြီ်း တည့်ထဆာက့် သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ဇိုန့်(D) ြန့််းခခံဧရ ယာြတ့်လည့်နှင ့် အတွင့််းလမ့််းမ ာ်းက ို 

ပမင့်ကွင့််းြသာေ ပဖစ့်ထစရန့် စနစ့်တက တည့်ထဆာက့်ရန့် လ ာ ာ်းြါသည့်။ 

4.4 စ မီ က  န ျား ၏ အက ျား စ  တ ပ  ုံစ  ( De ta i l De sign ) 

4.4.1 အ   ုံျား ဖပ ျု မ ည   ယ ာ ဉ ၊ စက  ၊ ယနတရာ ျား မ  ာ ျား 

ထအောက်ထဖော်ခပပါယောဉ်နှင ် စက်ပစစည်ားအမျ  ိုားအစောားမျောားမှော ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားနှင ်  က်စပဝ်န်ထ ောင်မှု 

လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရွက်ရန် အသံိုားခပိုမည  ်စောရင်ားခဖစ်ပါသည်။ ထခမ  ိုားစက၊် ထခမထကော်စက်၊ထခမသယ်စက်၊ ထခမသယ်ယောဉ်၊ 

ထရသယ်ယောဉ်၊ ထရခဖန်ားယောဉ်တ ိုို့မှော ထ ောက်လိုပ်ထရားလိုပ်ငန်ားမျောားထ ောင်ရွက်ရောတွေင် ထခမည  ခခင်ား၊ လမာ်းခင်ားခခင်ား၊ ဖိုန်နှင ် 

အမှုနိ်ု့ပျံွဲ့လွေင ်ခခင်ားတ ိုို့ ထလ ော ချရန်အတွေက ် အသံိုားခပိုသွေောားမည ် စကပ်စစည်ားအမျ  ိုားအစောားမျောား ခဖစ်ကကပါသည်။ အခခောားယောဉ် 

အထနခဖင ် အိုပ်ချိုပ်ထရားယောဉ်မျောားက ိုလညာ်း သံိုားစွေွဲသွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 1 ) အ   ုံျား ဖပ ျု မ ည   ယ ာ ဉ ၊ စက  ၊ ယနတရာ ျား မ  ာ ျား 

စဉ့် အမျျို်းအမည့် အမျျို်းအစြော်း အပရအတ က့် မှတ့်ချက့် 

၁ 
ထပမ  ို်းစက့် 

(Komatsu D65P) 

 

၁  

၂ 
ထပမထကာ့်စက့် 

(CAT 320 B) 

 

၁  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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၃ 
ထပမတူ်းစက့် 

(VOLVO 290- Prime) 

 

၁  

၄ 
ထပမသယ့်ယာဉ့် 

(Nissan Dump Truck) 

 

၃  

၅ 
ထရသယ့်ယာဉ့် 

(Hino Boxer) 

 

၁  

၆ 
ထရပဖန့််းယာဉ့် 

(ထ ွလာဂ )ီ 

 

၁  

၇ 
အိုြ့်ခ  ြ့်မှုယာဉ့် 

(Toyota Hilux) 

 

၁  

ဟ ိုတယ်လိုပ်ငန်ားအတွေက် အသံိုားခပိုမည ်ယောဉ်နှင ် စက်ယနတရောားမျောားစောရင်ားက ို ထအောက်ပါအတ ိုင်ား ထဖော်ခပအပ် 

ပါသည်။ အသံိုားခပိုမည ်ယောဉ်မျောားမှော ခရီားသညမ်ျောားနှင ် ဟ ိုတယ်သ ိုို့လောထရောက်ထသော ဧည ်သည်မျောားအတွေက် သယ်ယူ 

ပ ိုို့ထ ောင်ထရားယောဉ်မျောားနှင ် အိုပ်ချိုပ်စီမံထရားနှင ် လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ထရား တ ိုို့အတွေက ်အသံိုားခပိုမည ် ယောဉ်မျောားတ ိုို့ခဖစ်ပါသည်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 2 ) ဟ  ုံတယ  လ ုံပ  င န ျား အ တကွ  အ   ုံျား ဖပ ျု မည   ယ ာဉ  န ငှ    စက  ယ နတရာ ျား မ  ာျား 

စဉ့် အမျျို်းအမည့် အမျျို်းအစြော်း အပရအတ က့် မှတ့်ချက့် 

၁ 

သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ထရား 

ယောဉ် 

(Minibus) 

 

၂  

၂ 

သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ထရား 

ယောဉ် 

(Buggy Car) 

 

၂  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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၃ 
အိုြ့်ခ  ြ့်မှုယာဉ့် 

(Ford Everest) 

 

၅  

၄ 
အိုြ့်ခ  ြ့်မှုယာဉ့် 

(Toyota Revo) 

 

၈  

၅ 
အိုြ့်ခ  ြ့်မှုယာဉ့် 

(Ford Wildtrack) 

 

၇  

၆ 
အိုြ့်ခ  ြ့်မှုယာဉ့် 

(Light Truck) 

 

၂  

4.4.2 အ   ုံျား ဖပ ျု မ ည  ကရ၊ လျှပ စစ ၊ စက    ုံျား ဆ ီ

4.4.2.1 ပရအရင ််း အ ဖမ စ် 

ဤစီမံက န်ားအတွေက် ထရအရငာ်းအခမစ်က ို ရရှ ရန် ထပ(၁၈၀) အနက၊် အချင်ား (၆)လကမ် အကျယ်ရှ ထသော 

အဝီစ တွေင်ား(၂)တွေင်ား နှင်  အနက်ထပ(၁၄၀) ရှ မပီား အချငာ်း(၆)လက်မ ကျယ်ထသောအဝီစ တွေင်ား(၁)တွေင်ား စိုစိုထပါင်ား အဝီစ တွေင်ား (၂) 

တွေင်ား တူားထဖော်မပီား ထခမထအောက်ထရက ို ရယူမည်ခဖစ်ပါသည်။ ဇလံိုထတောင်စီမံက န်ား၏ ခန်ို့မှန်ားနှစ်စဥ် ထရလ ိုအပ်ချကမ်ှော 

ပျမ်ားမ ဂါလံသန်ားထပါင်ား (၁၁.၄၅) ခန်ို့ရှ မပီား တစ်ရက်ပျမ်ားမ  ထရအသံိုားချမှုမှော (၃၁၅၀၀) ဂါလံ ခန်ို့ရှ မည်ခဖစ်ပါသည်။ ထရဂါလံ 

(၂,၄၀၀)  န်ို့မပီား သံကူကွေန်ကရစ် (Reinforced concrete) ခဖင်  ထရသ ိုထလှောင်ကန်စင် (၂) ခို တည်ထ ောက်မည်ခဖစ်မပီား 

  ိုထရသ ိုထလှောင်ကန် (၂)ခိုမှ စီမံက န်ားဧရ ယောအသီားသီားက ို အချငာ်း(၈)လက်မရှ  ပ ိုက်မျောားမှ ထရခဖန်ို့ထဝမည်ခဖစ်သည်။ 

  ိုမှတ င်  စီမံက န်ားဇိုန် အသီားသီားက ို အချငာ်း (၄)လက်မ ပ ိုက်လ ိုင်ားမျောားခဖင်  ခပန်လည်ထရခဖန်ို့ထဝကော ဥယျောဥ် 

ပန်ားမန်ထရထလောင်ားထပါင်ားသင်ခခင်ား၊ သန်ို့ရှင်ားထရားခပိုလိုပခ်ခင်ား တ ိုို့အတွေက် အချငာ်း(၁) လက်မခန်ို့ရှ  ထရပ ိုက်ထခါင်ားမျောားခဖင်  

ခွေွဲထဝအသံိုားခပိုမည် ခဖစ်ပါသည်။ ထရပ ိုက် က်သွေယ်မှုစနစ်နှင်  ပ ိုက် က်သွေယ်တန်ားခခင်ားမျောားတွေင ် သံနှင် သတတိုပ ိုက်မျောားက ို 

အသံိုားခပိုမည်မဟိုတဘ်ွဲ လ ိုသလ ိုပံိုသွေင်ားအသံိုားခပိုန ိုငမ်ပီား သ ပ်သည်ား ခမင် မောားထသော ပဗီွေီစီ(PVC) ပ ိုက်မျောားခဖင်  

သွေယ်တန်ားအသံိုားခပိုမည် ခဖစ်ပါသည်။ လိုပ်ငန်ားလညပ်တ်ထ ောင်ရွက်ချ  န်တွေင် ထနွေရောသီအတွေက် ထရကန်မျောား  ပ်မံ 

လ ိုအပ်မည်ခဖစ်သခဖင  ် တ ိုားချွဲွဲ့တည်ထ ောက်သွေောားရမည ် ခဖစ်ပါသည်။ စီမံက န်ား၏ ထရလ ိုအပ်ချက်ပမောဏက ို ထလျော ချန ိုင် 

ထစရန်နှင  ်စွေနိ်ု့ပစ်ထရထကကောင ် ပတ်၀န်ားကျင်ညစ်ညမ်ားမှု နည်ားပါားထစရန် စွေနိ်ု့ပစ်ထရသနိ်ု့စင်ခခင်ား နည်ားလမ်ားမျောား (Waste water 

treament) အသံိုားခပို၍ အဓ ကအာ်းပဖင ့် Primary Treatment က ို ဦ်းစာ်းထြ်းပြ လိုြ့်ဖြီ်း Recycle စနစ်အသံိုားခပိုရန် 

လျော ောားပါသည်။ 
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ပ  ုံ ( 4 .4 - 1 ) Waste water treament လ ာ ထာ ျား ကဆာင  ရကွ  မ ည   ပ  ုံစ  

 
4.4.2.2 လျှ ်စ စ်အရင ််း အ ဖမ စ် 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့တွေင် ခမန်မော လ ပ်စစ်ဓောတ်အောားလိုပ်ငန်ားမှ (33/11-5-MVA) ဓောတအ်ောားခွေွဲရံို တည်ထ ောက် 

အသံိုားခပိုထနမပီခဖစ်သခဖင ် ၎ငာ်းလ ပ်စစ်အရင်ားအခမစ်မှရယူသွေောားပါမည်။ ဇလံိုထတောင် ခမ ိုားယောဥ်ရပ်န ားစခန်ား စီမကံ န်ားအတွေက် 

နှစ်စဥ်လ ပ်စစ်ဓောတ်အောားလ ိုအပ်ချကမ်ှော (၂၇၇၃) ကီလ ိုဝပ်န ရီ (kWh) ခန်ို့ရှ မပီား လ ပ်စစ်စွေမ်ားအင်အရင်ားအခမစ်က ို 

ရယူရောတွေင် မဟောဓောတအ်ောားလ ိုင်ားမှ ခမ ိုားစခန်ားအနီား   သွေယ်တန်ား ောားထသော (၁၁/၀.၄) ထကဗွေီထအ ဓောတ်အောားလ ိုင်ားမ ှ

တ င်  သွေယ်တန်ားရယူကော (၁၁/၀.၄) ထကဗွေီထအ  ရန်စထဖော်မော (၂)လံိုားခဖင်  တစ် င် သွေယ်တန်ား ရယူ၍ 

စီမံက န်ားတစ်ခိုလံိုားသ ိုို့ (၄၀၀)ဗ ိုို့ ဓောတ်အောားလ ိုငာ်းသွေယ်တန်ားဖြီ်း လ ပ်စစ်ခဖန်ို့ထဝမှုလိုပ်ထ ောင်သွေောားမည်ခဖစ်ပါသည။် 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 3  ) စမီ က  န ျား အ တကွ   လျှစ စစ န ငှ    ကရ လ  ုံအ ပ  ခ က ဇယ ာ ျား 

စဉ်  ိုပ်ငန််းဧရ ယာ 
 ျှပ်စစ်  ို ာ်းခ က် 

(kWh) 

ဒရ  ိုအပ်ခ က ်

ဂါ   (သန််း) 
 ှတခ် က ်

၁။ ဟ ိုတယ်ဇိုန့်ဧရ ယော (၁၀.၂၃ ဧက) ၁,၈၂၅ ၇.၂၁ ခရီားသွေောားရောသီ 

၂။ အမျောားခပည်သူဧရ ယော (၂၁.၃၀ဧက) ၉၄၈ ၄.၂၄ ခရီားသွေောားရောသီ 

စိုစိုဒပါင််း (၃၁.၅၃ ဧက) ၂,၇၇၃ ၁၁.၄၅  
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ပ  ုံ ( 4 .4 - 2 ) စမီ က  န ျား ဧ ရ  ယ ာ အ တငွ ျား  ဓ ာ တ အ ာ ျား ဖြန ို့ ကဝမ ှု အ စအီ စဉ  

 
4.4.2.3 စက ်  ံ ို်း   ီ

 တည်ထ ောက်ထရားကောလ ပ မအ င် ၊ ေိုတ ယအ င် နှင်  တတ ယအ င်  စိုစိုထပါင်ား (၅)နှစ်တော ကောလတွေင် 

ယနတရောားကကီားမျောားအသံိုားခပိုခခင်ား၊ အခခောားစက်သံိုား ီလ ိုအပ်ထသောစက်မျောားနှင်  ထမော်ထတော်ယောဥမ်ျောား အသံိုားခပိုရောတွေင် (၁) 

နှစ်လ င် သံိုားစွေွဲကိုန်ကျမည ် စက်သံိုား ီပမောဏမှော ထအောက်ပါအတ ိုင်ားခဖစ်ပါသည်- 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 4  )   ုံျား စ ွ က ုံန  က  မည    စက    ုံျား ဆ ပီမ ာ ဏ မ  ာ ျား 

စဥ် စက်သ ို်းဆ အ    ်းအစာ်း (၁)နှစ်သ ို်းစ   ည် ပ ာဏ (၅)နှစ်သ ို်းစ   ည် ပ ာဏ 

၁ ေီဇယ် ီ (၄၀၀၀) ဂါလံ (၂၀၀၀၀) ဂါလံ 

၂ ဓောတ်  ီ (၃၅၀၀) ဂါလံ (၁၇၅၀၀)ဂါလံ 

၃ အင်ဂျင်  ီ (၁၅)ကီလ ိုဂရမ် (၇၅)ကီလ ိုဂရမ ်

၄ ထချော  ီ (၁၅)ကီလ ိုဂရမ် (၇၅)ကီလ ိုဂရမ ်

  ိုသ ိုို့စက်သံိုား ီမျောားသံိုားစွေွဲရောတွေင်  ောလဖောပါဝင်မှု ခမင် မောားထသော ေီဇယ် ီမျောားက ို သံိုားစွေွဲခခင်ားအောား ထရေှာငရ်ှောား 

သွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ အ က်ပါ ကိုန်ကျသံိုားစွေွဲမည်  စက်သံိုား ီပမောဏမျောားသည် တည်ထ ောက်ထရားကောလတွေင်သော 

သံိုားစွေွဲမည်  ပမောဏခဖစ်ပါသည်။ ရှည်လျောားလှထသော လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်သည် ကောလအတွေက ် ကိုန်ကျသံိုားစွေွဲမည် နှစ်စဥ် 

စက်သံိုား ီ ပမောဏသည ်သက်  ိုင်ရော စီမံက န်ားဇိုန်အလ ိုက် ကွေောခခောားသွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

4.4.3 စမီ  က  န ျား လ ုံပ င န  ျား တည ကဆာ က  ရာ တငွ  အ   ုံျား ဖပ ျု မ ည    ကဆာ က လ ုံပ   ကရျား ပ စစည ျား မ  ာ ျား 

စီမံက န့််းအာ်း ဇိုန့် (၄) ဇိုန့် ခွ ပခာ်း ာ်းဖြ်ီး တည့််းခ ိုထဆာင့်မ ာ်း၊ ဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်း၊ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် ရြ့်န ်းစခန့််းမ ာ်း၊ 

ဟ ိုတယ့် နှင ့် ြန့််းခခံ/ ြ   ်းဥယ ာဉ့်က ို ဇိုန့်အလ ိုက့်  ည ့်သွင့််း တည့်ထဆာက့် သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ရာတွင့် အထဆာက့်အဦမ ာ်းက ို သံကူကွန့်ကရစ့် (Reinforced Concrete)၊ သံဖရ န့် (Steel 

Structure)နှင ့် ကွန့်ကရစ့်အိုတ့်မ ာ်းက ိုသံို်းစွ ၍အဓ က ာ်းတည့်ထဆာက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်း 

ကာလအတွင့််း ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း တည့််းခ ိုန ိုင့်ရန့်အတွက့် သစ့်၊ ဝါ်း အထပခခံ တည့်ထဆာက့် ာ်းထသာ 

ယာယီတည့််းခ ိုထဆာင့်မ ာ်း တည့်ထဆာက့် ာ်းဖြီ်း ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့်   ိုတည့််းခ ိုထဆာင့်မ ာ်းအာ်း ဖ က့်သ မ့််းပခင့််း 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

114 
 

မပြ    ဆက့်လက့်အသံို်းပြ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထန က့်ြ ိုင့််းတွင့် ြ က့်စီ်းယ ိုယွင့််းလာြါက ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုနည့််းထစမည ့် 

နည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့် ပြန့်လည့်တည့်ထဆာက့် သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။  

တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် လ ိုအြ့်မည ့် သ နှင ့် ထက ာက့်တ ိုို့က ို မ ဇာထခ ာင့််း (24° 22’ 

24.59” N၊ 95° 56’ 09.59” E) နှင ့် ထက ာက့်မ ထတာင့် (24° 19’ 28.26” N 96° 00’ 32.15” E) 

တ ိုို့မှတဆင ့်ဝယ့်၍သယ့်ယူတည့်ထဆာက့် သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   

ပ  ုံ ( 4 .4 - 3 ) စမီ က  န  ျား လ ုံပ  င န ျား တည ကဆာ က ရာ တငွ   အ  ုံျား ဖပ ျု မ ည    ကဆာ က လ ုံပ  ကရျား ပ စစည  ျား မ  ာ ျား 

     

                           
4.4.4 ပ ည ာ ရငှ ၊ အ င ဂ င န ယီ ာ န ငှ   ဝ န ထမ  ျား မ  ာျား 

• စ ်းပ ာ်းဒရ်း ိုပ်ငန််းဆ ိုင်ရာအကက ဒပ်း 

ထေါက်တောထအောင်သူရ (ဖိုန်ား-၀၉၇၉၂၇၄၀၅၉၆၊ ၀၉၄၀၃၇၂၈၅၄၄)  

• စ   က န််းဆ ိုင်ရာဗ သိုကာ(Civil &Design consultant) 

ဦားခင်ထမောင်ထလား 

• စ   က န််းအင်ဂ င်န ယာ 

ထေေါ်မူမူသွေင် B.E(Civil)(ဖိုန်ား-၀၉၉၆၉၆၃၄၄၀၆) 

• ဟ ိုတယ် ိုပ်ငန််းဆ ိုင်ရာအကက ဒပ်း 

ဦားထကျော်မျ  ိုားလတ်  Dip;in Hospitality Management(Singapore) (ဖိုန်ား ၀၉-၂၀၂၁၈၄၄) 

Email-ulattsummit@gmail.com 

• အရည်အဒသ ်းစစ်ဒဆ်းဒရ်းအဖ  ြို့ 

ဦားခမင ်သူရထအောင် B.E(Civil),R.S.E Construction(1809) (ဖိုန်ား-၀၉၄၃၁၀၁၇၄၇/၀၉၄၀၂၇၀၄၄၇၅) Email-

myintthuraaungg@gmail.com, Shwe Myanmar Star Co.,Ltd 

• ဒခ ယာအ ှနှင ်ပန််းဉယ ာဉ်ဆ ိုင်ရာပညာရှင် 

ဦားထဇော်လင်ားမ ိုား(Lumbini Landscape)(ဖိုန်ား ၀၉-၇၈၇၅၃၄၃၉၉) 

• စ   က န််းေါရ ိုက်တာ 

ဦားလှပမင ့် (ဖိုန်ား ၀၉-၅၂၇ ၆၄၉၆) 

file:///D:/Ye%20Minn%20Kha/OneDrive%20-%20The%20University%20of%20Northampton/My%20Work/Work/UFA/Project/SEED/SEED%20Project/Terrain%20Co.,%20Ltd/EIA%20report/ulattsummit@gmail.com
file:///D:/Ye%20Minn%20Kha/OneDrive%20-%20The%20University%20of%20Northampton/My%20Work/Work/UFA/Project/SEED/SEED%20Project/Terrain%20Co.,%20Ltd/EIA%20report/myintthuraaungg@gmail.com
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4.4.4.1 ဝ န် ထမ််း စာ ရင ််း (က ာ ်း ရ ်န ော ်း စခန််း န ငှ  ်  က် စ ်ဝ န်ပ ာ င်မ ှုလ ို ်င န််း) 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 5  ) ဝန  ထမ  ျား စာ ရင ျား  (က ာ ျား ရပ န ာ ျား စခန ျား န ငှ    ဆ က စပ ဝ န  ကဆာ င မ ှုလ ုံပ  င န ျား ) 

စဉ် ရာထူ်း 
 စာနှုန််းထာ်း 

(က ပ်သ န််း) 
ဦ်းဒရ  ှတခ် က ်

၁ Project Director ၁ဝ-၁၅ ၁ 

ဗန်ားထမောက်ထေသခံမျောားက ို 

ဦားစောားထပားခနိ်ု့အပ်သွေောားမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ 

 

လ ိုအပ်ပါက အကကံထပားအ ခဖစ် 

န ိုင်ငံခခောားသောား (၁)ဦားက ို 

ငှောားရမ်ားသွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

၂ General Manager ၈-၁ဝ ၁ 

၃ Manager ၄-၆ ၄ 

၄ Executives ၃-၄ ၈ 

၅ Other Professionals ၃-၄ ၁ဝ 

၆ IT Professionals ၃-၄ ၈ 

၇ Consultant ၁၅-၂၅ ၃ 

၈ Skilled Worker ၁.၈-၂ ၅၁ 

၉ General Worker ၁.၅-၂.၅ ၂၈ 

စိုစိုဒပါင််း  ၁၁၄ ဦား  

စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရားကောလ (၅)နှစ်မပီားစီားချ  န်တွေင် အ  ိုပါ ဝန် မ်ားအငအ်ောားက ို ခပည ဝ်စွေော ခနိ်ု့အပ်သွေောားမည် 

ခဖစ်မပီား လစောထငွေအခဖစ် တစ်နှစ်လ င် (၄၁၆၄)သ န်ား အ   အသံိုားခပိုသွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ ခမန်မောလူမျ  ိုားမျောားနှင ် 

ဗန်ားထမောက်ထေသခံမျောားက ို ဦားစောားထပားခနိ်ု့အပ်သွေောားမည်ခဖစ်မပီား လ ိုအပ်လောပါက န ိုင်ငံခခောားသောား အကကံထပားတစ်ဦား ခနိ်ု့အပ်မည် 

ခဖစ်ပါသည်။ 

4.4.4.2 ဝ န် ထမ််း စာ ရင ််း (ဟ ိိုတယ် လ ို ်င န ််း)  

ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 6  ) ဝန ထမ  ျား စာ ရင ျား  (ဟ  ုံတယ  လ ုံပ  င န ျား ) 

စဉ် အဆင ်အတန််း 
 စာနှုန််းထာ်း 

(က ပ်သ န််း) 
ဦ်းဒရ  ှတခ် က ်

၁ General Manager ၁ဝ-၁၂ ၁ 

ဗန်ားထမောက်ထေသခံမျောားက ို 

ဦားစောားထပားခနိ်ု့အပ်သွေောားမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ 

၂ Head of Department ၄-၆ ၈ 

၃ Executives ၂.၅-၃ ၈ 

၄ 

Professional 

(Finance/Sale/Marketing/ 

Kitchen/Customer Service) 

၂.၅-၃ ၁၈ 

၅ Technician (IT/M&E) ၂.၅-၃ ၆ 

၆ Consultant ၂၅ ၁ 

၇ Skilled Worker ၁.၈-၂ ၈ 

၈ General Worker ၁.၅ ၄ဝ 

စိုစိုဒပါင််း  ၉ဝ ဦား  

ဟ ိုတယ်ဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ားအတွေက ်ကိုမပဏီ အထနခဖင ် ဝန် မ်ားစိုစိုထပါင်ား (၉ဝ)ဦား အ   ခနိ်ု့အပ်သွေောားမည်ခဖစ်မပီား 

လစောထငွေ အခဖစ် တစ်နှစ်လ င် (၃ဝ၈၄) သ န်ားအ   အသံိုားခပိုသွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ လိုပ်ငန်ားက ို ခပည ဝ်စွေောလည်ပတ်ချ  န်တွေင် 
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စီမံက န်ားတစ်ခိုလံိုားအထနခဖင ် စိုစိုထပါင်ား ဝန် မ်ား (၂ဝ၄)ဦားအတွေက် လစောထငွေ (၇၂၄၈)သ န်ားက ို နှစ်စဉ် သံိုားစွေွဲ 

သွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ ဝန် မ်ားမျောား၏ လူမှုဖူလံိုထရားနှင  ်သက်သောထချောင်ချ  ထရားတ ိုို့က ိုလည်ား ကိုမပဏီမှ တစ်မပ ိုင်နက်တည်ား 

ထ ောင်ရွက်ထပားသွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

4.4.5 စမီ ံက န်ိ်း လ ို ်င န ််း မ ထှ  က်ရ ှနိ ိိုင ်ပ ာ  တ် ဝ န််း က ျ င် ိိုင်ရာ ည စ်ည မ််း မ ှုမ ျ ာ်း 

4.4.5.1 စ  န ်  စ် စစည််း အ ရည် 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားဧရ ယောတွေင်  မှီတင်ား၍ လိုပ်ငန်ားထ ောင်ရွက်ကကမည ် ကိုမပဏီဝန် မ်ားမျောား၊ ဝန်ထ ောင်မှု 

လိုပ်ထ ောင်မည  ် အစ ိုားရဌောန  ိုင်ရောနှင ် အစ ိုားရမဟိုတထ်သော ဝန် မ်ားမျောား၊ ထေသခံဝန် မ်ားနှင ် ထ ားသညမ်ျောား၊ ခရီားသွေောား 

ခပည်သူမျောား အသံိုားခပိုထသော စွေနိ်ု့ပစ်ထရမျောား၊ မ ိုားရောသီတွေင် မ ိုားရွောသွေန်ားမှုထကကောင ် စီမံက န်ားဧရ ယောမှ ခဖတ်သန်ား စီား င်ားမည ်ထရ 

(Run-off water) စသည်တ ိုို့  ွေက်ရှ န ိုင်ပါသည်။ စီမကံ န်ားသ ိုို့ လောထရောက်ကကမည ် ယောဉ်မျောား၏ သနိ်ု့စင်ထ ားထကကောထရမျောား 

 ွေက်ရှ န ိုင်ပါသည်။ 

4.4.5.2 စ  န ်  စ် စစည််း အ စ ိိုင ်အခ  

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားသည် ထတောင်ထစောငာ်းထခမခပနိ်ု့ထနရောတွေင် ထ ောင်ရွက်ခခင်ားထကကောင ် အထပေါ်ယံ ထခမလ ောတစ်ချ  ိုွဲ့ 

ဖယ်ရှောားထခမည  ခခင်ား ထ ောင်ရွက်ရထသော်လည်ား (Cut and Fill) ထ ောင်ရွက်ရခခင်ားထကကောင ် စွေနိ်ု့ပစ်ထခမအစ ိုင်အခွဲ၊ 

ထကျောက်အစ ိုင်အခွဲမျောား  ွေက်ရှ ခခင်ား မရှ ပါ။ 

4.4.5.3 ပ လအ ရည်အပ  ်း 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ား၏ တည်ထ ောင်ထရားကောလအတွေင်ား ထခမဖ ိုို့ထခမည  ခခငာ်း၊ လမ်ားမျောားထဖောက်လိုပ်ခခင်ား၊ 

အထ ောက်အဦမျောားအတွေက် ထခမတူားခခင်ား စသည ်လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောငရ်ွက်ရောမ ှဖိုန်မှုနိ်ု့မျောား ပျံွဲ့လွေင ်ခခင်ား၊ ယောဉ်ယနတရောားမျောား 

လိုပ်ငန်ားထ ောင်ရွက်ခခင်ားထကကောင ် မာီးခ ိုအထငွေွဲ့မျောား  ိုတလ် တခ်ခင်ား ခဖစ်န ိုင်ပါသည်။ စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ား 

လည်ပတ်ထ ောင်ရွက်ချ  န် ခရီားသွေောားရောသီ၌ ခပည်တွေငာ်းခပည်ပ ခရီားသွေောားယောဉ်မျောား လောထရောက်မှုထကကောင ် လည်ားထကောငာ်း၊ 

ဖိုန်မှုနိ်ု့မျောား၊ မီားခ ိုားထငွေွဲ့မျောား  ိုတလ် တန် ိုင်ပါသည်။ ဟ ိုတယ့်နှင ့် ရံို်းခန့််းမ ာ်းတငွ့် အ ိုဇိုန့််းလွှာြ က့်စီ်းမှုက ိုပဖစ့်ထစသည ့် 

ကလ ိုရ ိုဖလူရ ိုကာဗွန့် (CFCs)၊ ဟ ိုက့်ေရ ိုကလ ိုရ ိုဖလူရ ိုကာဗွန့် (HCFCs) နှင ့် အ ိုဇိုန့််းလွှာ  ခ ိုက့်ထစသည ့် ြစစည့််းမ ာ်း(ODS) 

စသည ့် အထအ်းထြ်းြစစည့််းမ ာ်းအသံို်းပြ  ာ်းသည ့် ထလထအ်းထြ်းစက့်မ ာ်းနှင ့် ထရခ ထသတတာမ ာ်း အသံို်းပြ ြါက 

ခရမ့််းလွန့်ထရာင့်ပခည့်မ ာ်း က ထရာက့်ကာ လူနှင ့် သက့်ရှ တ ိုို့အတွက့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာဆ ို်းက   ်းမ ာ်း သက့်ထရာက့် 

ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

4.4.5.4 ပဖမ အ ရည်အပ   ်း 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားသည် ထခမည  ထခမဖ ိုို့ ထ ောင်ရွက်ခခငာ်း၊  က်သွေယ်ထရားလမ်ားမျောား တ ိုားချွဲွဲ့ ထဖောက်လိုပ်ခခင်ား မှလွေွဲ၍ 

အထပေါ်ယံထခမလ ောမျောား (Over Burden) ဖယ်ရှောားခခင်ား၊ ထအောက်ခံထကျောက်မျောား တူားထဖော်ခခင်ား မရှ ထသောထကကောင  ် ထခမ ီလ ော 

 ံိုားရံှုားခခင်ား၊ ARD/ AMD ခဖစ်ပွေောားန ိုင်ခခငာ်း၊ ထခမ ီလ ောတ ိုက်စောား အနည်ကျခခင်ားမျောား မရှ န ိုင်ထသောထကကောင ် ထခမအရည်အထသွေား 

ကျ င်ားန ိုငမ်ှု မရှ ပါ။ 

4.4.5.5  ညူ ံ ံ 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားသည် ခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ားက ို အထခခခံခခင်ားထကကောင ် ခရီားသွေောားလောမှု မျောားခပောားထသော ပွေင လ်င်ား 

ရောသီချ  န်တွေင် ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား၏ ယောဉ်မျောားသွေောားလောမှုထကကောင ် မမ ိုွဲ့/ရွောမျောားအတွေင်ား ယောဉ်စက်သံ၊ ဟွေန်ားသံမျောားထကကောင ် 

 ူညံသံမျောား အ  ိုက်အထလ ောက် ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

4.4.5.6 အ နံ  အ  က ် 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားသည် အနံို့အသက်  ိုားရေွာားထသော  ိုတ်ကိုန်မျောား၊ ဓောတိုထဗေပစစညာ်းမျောား၊ အ  ပ်အထတောက် 

ပစစည်ားမျောား သံိုားစွေွဲမည် မဟိုတသ်ခဖင ်   ိုားရွောားထသော အထခခအထနမရှ န ိုင်ပါ။ အမျောားသံိုား စွေနိ်ု့ပစ် အစောားအစောမျောားနှင ် 

စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက်မျောား စနစ်တကျ သ မ်ား ည်ားခခင်ားမရှ ပါက အနံို့အသက် ွေက်ရှ မှု ရှ န ိုင်ပါသည်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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4.4.5.7 စက ်  ံ ို်း  နီငှ  ်အင်ဂျ င ်ဝ ိိုင်မ ျ ာ ်း 

စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရားလိုပ်ငန်ားတွေင် အသံိုားခပိုထသော စက်ယနတရာ်းနှင  ် ယောဉ်မျောား ခပိုခပင်   န်ားသ မ်ားခခင်ား 

ထ ောင်ရွက်ရောမှ လည်ားထကောင်ား၊ လိုပ်ငန်ားလညပ်တ်ရောတွေင် အသံိုားခပိုထသောယောဉ်မျောား၊ ခရီားသွေောား ခပည်သူမျောား၏ 

ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား ခပိုခပင်  န်ားသ မ်ားရောမှလညာ်းထကောင်ား၊ စက်သံိုား ီနှင ် အင်ဂျငဝ် ိုငမ်ျောား ယ ိုဖ တ်ခပနိ်ု့လွေင ်ခခင်ား၊ 

စက်သံိုား ီအထရောင်ား  ိုငမ်ှ  မီျောားယ ိုဖ တမ်ှုခဖစ်ထပေါ်ခခင်ား စသည်မျောား ခဖစ်ပွေောားန ိုငပ်ါသည်။ 

4.4.6 စမီ ံက န်ိ်း လ ို ်င န ််း မ ှထ  က်ရ ှနိ ိိုင်ပ  ာ စ  န ် စ် စစည််း မ ျ ာ ်း 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားသည် လူအမျောားခရာီးသွေောားလောခခင်ားက ို အထခခခံထသော လိုပ်ငန်ားခဖစ်ခခင်ား၊ လူအမျောားမှ 

ဝန်ထ ောင်မှုထပားရခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် လူသံိုားကိုန်ပစစည်ား၊ စောားထသောက်ကိုန်ပစစည်ား စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက်မျောား  ွေက်ရှ မှု မျောားခပောား 

န ိုင်ပါသည်။ လူူ့အသံိုားအထ ောင်စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက၊် စောားထသောက်ကိုန်နှင ် ပလပ်စတစ်ပစစည်ားမျောား၊ တစ်ခါသံိုား ကျန်ားမောထရား 

ပစစည်ားမျောား  ွေက်ရှ န ိုငပ်ါသည်။ အနတရောယ်ရှ န ိုင်ထသော စွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ားမျောားနှင  ်အ  ပ်အထတောက ်စွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ားမျောား  ွေက်ရှ မှု 

မခဖစ်န ိုင်ပါ။ 

စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရားကောလတွေင် စီမံက န်ားဇိုန်(၄)ခိုစလံိုား၏ ထ ောက်လိုပ်ထရားလိုပ်ငန်ားခွေင်မျောားမှ  ွေက်ရှ မည်  

စွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားမျောားက ို ထ ောက်လိုပ်ထရားပစစညာ်းမျောား၊ အ မ်သံိုားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားမျောားနှင်  စွေန်ို့ပစ်ထရမျောားဟူ၍ အမျ  ိုားအစောား(၃) 

ခိုခွေွဲ ောားပါသည်။ ထ ောက်လိုပ်ထရားကောလတွေင် ွေက်ရှ ထသော သစ်သောားမျောား၊ အကောအရအံပ ိုင်ား အစမျောား၊ ပန်ားရပံစစည်ားမျောား၊ 

သတထိုပစစည်ားမျောား၊ ပလတ်စတစ်မျောား၊ ကတ် ူမျောား စသည်တ ိုို့ကွဲ သ ိုို့ ထ ောက်လိုပ်ထရားလိုပင်န်ား စွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားမျောားက ို 

မမ ိုွဲ့နယ်စည်ပင်သောယောထရားအဖွေွဲွဲ့အစည်ားနှင်  ချ  တ် က်ကော   ိုစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားမျောားက ို လောထရောက်သ မ်ား ည်ားထစခခင်ားခဖင်  

စွေန်ို့ပစ်သွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ ထ ောက်လိုပ်ထရား လိုပင်န်ားခွေင်မှ ွေက်ရှ ထသော စွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားပမောဏက ို ထအောက်ပါအတ ိုငာ်း 

တွေက်ချက် ောားပါသည်။  

ဤစီမံက န်ားသည် ကကီားမောားထသော မမ ိုွဲ့ခပစီမံက န်ားခဖစ်သည် အတွေက် စီမံက န်ား၏ ထ ောက်လိုပ်ထရား လိုပ်ငန်ား ခွေငမ်ျောားမှ 

(၁)လလ င် ွေက်ရှ မည်  စွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားပမောဏက ို စိုစိုထပါင်ား ၃၀၀၀(ကီလ ိုဂရမ်) ခန်ို့ရှ မည်ဟို ယူ  ရပါသည်။ (၁)လ 

လ င် ွေက်ရှ မည်  ထ ောက်လိုပ်ထရားလိုပင်န်ား ွေက် စွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားအမျ  ိုားအစောားမျောားနှင်  စွေန်ို့ပစ်ပစစည်ား ပမောဏက ို ထအောက်ပါ 

ဇယောား အတ ိုင်ားထဖော်ခပအပပ်ါသည-် 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 7  ) ကဆာက လ ုံပ ကရျား လ ုံပ င န  ျား   ုံျား စနွ  ို့ပ စ ပ စ စည ျား ပ ေါ ဝ င မ ှု ရာ ခ  ုံင န ှုန ျား ဖပ ဇယ ာ ျား 

စဥ် ပစစည််းအ    ်းအစာ်း (Materials) ပါဝင် ှုရာခ ိုင်နှုန််း (Percentage) က   ိုဂရ ် (kilograms) 

၁ သစ်သောားမျောား ၄၆% ၁၃၈၀ 

၂ အကောအရံအပ ိုင်ားအစမျောား ၂၁% ၆၃၀ 

၃ ပန်ားရန်ပစစည်ားမျောား ၁၄% ၄၂၀ 

၄ သတထိုပစစည်ားမျောား ၁% ၃၀ 

၅ ပလတ်စတစ်မျောား ၄% ၁၂၀ 

၆ ကတ် ူမျောား ၉% ၂၇၀ 

၇ အခခောားပစစည်ားမျောား ၅% ၁၅၀ 

စိုစိုဒပါင််း ၁၀၀% ၃၀၀၀ 

4.4.6.1 တည ်ပ ာ က်ပရ်း က ာ လ အ မ်ိ  ံ ို်း စ  န်   စ် စစည ််း န င်ှ   စ  န ်  စ်ပရ ထ  က ်ရ ှမိ ှု မ ာ ဏ 

အ မ်သံိုားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားမျောားတွေင် ထယဘူယျအောားခဖင်  ပလတ်စတစ်မျောား၊ စောရွကမ်ျောား၊ အစောားအစော အကကွေင်ား 

အကျန်မျောားနှင ် သံဘူားခွေမံျောားပါဝင်ပါသည်။   ိုထ ောကလ်ိုပ်ထရားလိုပ်ငန်ားခွေင်မျောား၊ ရံိုားခန်ားမျောား နှင်  အ မ်သောမျောားမ ှ ွေက်ရှ ထသော 

အ မ်သံိုားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားမျောားက ို မမ ိုွဲ့နယ်စည်ပင်သောယောမ ှ တစ်ပတ်လ င် နှစ်ကက မ်လော ထရောက်သ မ်ား  ညာ်းမညခ်ဖစ်ပါသည်။ 

လူတစ်ဥာီး၏ တစ်ရက်လ င် ပျမာ်းမ စွေန်ို့ပစ်ပစစည်ား စွေန်ို့ပစ်နှုန်ားမှော (၁.၁) ကီလ ိုဂရမ်မှ (၂.၂) ကီလ ိုဂရမ်အ  ရှ န ိုင်ပါသည်။ 

ဤခမ ိုားစန်ား စီမံက န်ားတည်ားထ ောက်ထရားကောလတွေင် တည်ထ ောက်ထရားလိုပင်န်ား မျောားထ ောင်ရွက်ကကမည်  အင်ဂျင်နီယောမျောား၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ရံိုားဝန် မ်ားမျောား၊ အလိုပ်သမောားမျောား စိုစိုထပါင်ား (၁၂၆) ဦားရှ ထသောထကကောင်  ဤစီမံက န်ားမှ ွေက်ရှ မည်  အ မ်သံိုားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ား 

ပမောဏမှော (၁)ရက်လ င ် (၁၃၈.၆) ကီလ ိုဂရမမ်ှ (၂၇၇.၂) ကီလ ိုဂရမ ်အ  ရှ န ိုင်ပါသည်။ ဤစီမကံ န်ား၏ ထ ောက်လိုပ်ထရား 

ကောလ ဝန် မ်ားမျောားနှင်  အလိုပ်သမောားမျောား စိုစိုထပါင်ားမ ှ (၁) ရက်လ င ်စွေန်ို့ပစ်မည်  မ လလောထရနှင် စွေန်ို့ပစ်ထရပမောဏမှော ၂၆၇၆ 

လီတော (၆၁၀ ဂါလံ) ခန်ို့ရှ ပါသည်။ စီမံက န်ားအတွေင်ား ထရခဖန်ားခခင်ား၊ ကောားမျောားထရထ ားခခင်ား၊ ဘ လပထ်ခမထဖျော်ခခငာ်း၊ 

ကွေန်ကရစ်မျောားခငာ်းသည် အချ  န်တွေင ် ထရခဖန်ားခခင်ားနှင်  အိုတစီ်ခခင်ားလိုပ်ငန်ားတ ိုို့မှ တစ်ရက်လ င် အသံိုားခပိုမည်  ထရပမောဏမှော 

၃၀၀၀ လီတော (၇၉၂ ဂါလံ) ခန်ို့ရှ ပါသည်။   ိုို့ထကကောင်  ထ ောက်လိုပ်ထရားကောလတွေင် ဤစီမကံ န်ားမှ တစ်ရက်လ င် 

ထရအသံိုားခပိုမှုပမောဏမှော စိုစိုထပါင်ား ၅၆၇၇ လီတော (၁၄၀၂ ဂါလံ) ခန်ို့ရှ ပါသည်။ စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရားကောလ 

အလိုပ်သမောားမျောားဝန် မ်ားမျောားမ ှ (၁)ရက်လ င ်  ွေကရ်ှ ထသော အ မ်သံိုားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ား အမျ  ိုားအစောားအလ ိုက ် စွေန်ို့ပစ်ပစစည်ား 

ခန်ို့မှန်ားပမောဏမှော ထအောက်ပါအတ ိုင်ားခဖစ်ပါသည်- 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 8  ) စမီ က  န ျား တည  ကဆာ က ကရျား က ာ လ အ  မ    ုံျား စနွ  ို့ပ စ ပ စစည  ျား မ  ာ ျား ထကွ  ရ ှ မ ှုပမ ာ ဏဖပ ဇယ ာျား 

စဥ် စ န့််ပစ်ပစစည််းအ    ်းအစာ်း ဒဖာ်ခပခ က ်
ခန့်် ှန််းပ ာဏ 

(က   ိုဂရ ်) 

၁ စောရွက်မျောား ပရင် စောရွက်၊ သတင်ားစော၊ မဂ္ဇင်ား ၁၅.၄၅ 

၂ ကတ် ူမျောား စကက ကတ် ူ၊ စကက ကတ်ခပောားမျောား ၂၈.၂၉ 

၃ မီားဖ ိုချောင်သံိုားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားမျောား 
အစောားအစောအကကွေင်ားအကျန်မျောား၊ 

ဟင်ားသီားဟငာ်းရွက်အကကွေင်ားအကျန်မျောား 
၅၀.၄၅ 

၄ သတထိုမျောား သံ၊ အလူမီနီယမ် ၀.၁၃ 

၅ ပလတ်စတစ်မျောား 
အ  ပ်အထတောက်ခဖစ်ထစထသောပစစည်ားမျောား 

မပါဝင်သည်  ပလတ်စတစ်မျောား 
၁၀.၈ 

၆ မှန်မျောား 
အ  ပ်အထတောက်ခဖစ်ထစထသောပစစည်ားမျောား 

မပါဝင်သည်  မှန်မျောား 
၀.၄၉ 

၇ ထကကွေ ည်ပစစည်ားမျောား တွေင်ား ွေက်သတထိုမျောား၊ မီားသီားမျောား ၅.၅ 

၈ ဓောတိုပစစည်ားမျောား  ပ်ခပော၊ အလှကိုန်အကကွေင်ားအကျန်မျောား ၀.၀၃ 

၉ ထလောင်ကျွမ်ားထစန ိုင်ထသော ပစစညာ်းမျောား လ ပ်စစ်ပစစည်ားမျောား၊ဘတ် ရီမျောား ၁၅.၃၅ 

၁၀ တစ်ရှ ား တစ်ရှ ားနှင် အ မ်သောသံိုားစကက မျောား ၁၈.၇၅ 

စိုစိုဒပါင််း ၁၄၅.၂၄ 

4.4.6.2 လ ို ်င န််း လည် တ် ည ်  က ာ လစ  န ်  စ် စ စည််း န င်ှ   စ  န ်  စ်ပရ ထ  က်ရ ှမိ ှု မ ာ ဏ 

 ဤခမ ိုားယောဥ်ရပ်န ားစခန်ား၏ လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်သည် ကောလတွေင် ကောားရပ်န ားစခန်ား နှင်   က်စပ်ဝန်ထ ောင်မှု 

လိုပ်ငန်ားမျောားအတွေက် ဝန်ထ ောင်မှုထပားကကမည်  စီမံက န်ားေါရ ိုက်တော၊ အထ ွေထ ွေမန်ထနဂျော၊ လက်ထ ောက်မန်ထနဂျော၊ 

အ ိုင်တပီညောရငှ်မျောား၊ အကကံထပားမျောား၊ အခခောားကျွမ်ားကျင်သူမျောား၊ အမှုထ ောငမ်ျောား၊ ကျွမ်ားကျင်လိုပ်သောား၊ 

အထ ွေထ ွေလိုပ်သောားမျောား အစရှ သည်  ဝန် မ်ားမျောားနှင်  အလိုပ်သမောားမျောား ပါဝင်ကကမည်ခဖစ်မပီား စိုစိုထပါင်ားဝန် မ်ား 

နှင် အလိုပ်သမောားအင်အောားမေှာ (၁၁၄)ဦားရှ ပါသည်။  က်စပ်ဝန်ထ ောင်မှုလိုပင်န်ားမျောားတွေင် ဟ ိုတယ်လိုပ်ငန်ားမှလွေွဲ၍ 

ကျန်ဝန်ထ ောင်မှုအောားလံိုားပါဝင်သညဟ်ို သတ်မတှ်န ိုင်ပါသည်။ ဟ ိုတယ်လိုပ်ငန်ားတွေင် ဝန်ထ ောင်မှုထပားမည်  

ဝန် မ်ားအင်အောား စောရင်ားမှော (၉၀) ဥာီး ရှ မပာီး အထ ွေထ ွေမန်ထနဂျော၊ သက်  ိုင်ရောဌောနအကကီားအကွဲမျောား၊ သက်  ိုင်ရော 

ကျွမ်ားကျင်သူမျောား၊ အ ိုင်တပီညောရှင်မျောား၊ နည်ားပညောကျွမ်ားကျင်သူမျောား၊ အကကံထပားပိုဂ္ ိုလ်မျောား၊ ကျွမာ်းကျငလ်ိုပ်သောားမျောားနှင်  

အ ွေထ ွေလိုပ်သောားမျောား ပါဝင်ကကပါသည်။   ိုို့ထကကောင် စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ား လည်ပတ်သည် ကောလတွေင် ဤစီမကံ န်ားတစ်ခိုလံိုား၏ 

ဝန် မ်ားအင်အောားပမောဏမေှာ (၂၀၄)ဦားရှ မည်ခဖစ်မပီား   ိုဝန် မ်ားမျောားအောားလံိုားမှ (၁)ရက်လ င် စွေန်ို့ပစ်မည်  ထရပမောဏနှင်  

မ လလောထရပမောဏမေှာ ၄၃၃၂ လီတော(၉၈၈ ဂါလံ) ခန်ို့ရှ မည်ခဖစ်ပါသည်။   ိုို့အခပင ်ခရီားသွေောရောသီတွေင ်ဇလံိုထတောင်ဘိုရောားသ ိုို့ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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လောထရောက်ဖူားထမ ော်လည်ပတ်ကကမည်  ခရီားသွေောားဧည် သည်မျောားလည်ား ရှ လောမည်ခဖစ်မပီား (၁)ရကလ် င်စိုစိုထပါင်ား 

ခရီားသွေောားဧည် သည် (၁၅၀၀) ခန်ို့ (Public area=1000+Hotel zone=500) လောထရောက်လည်ပတ်ကကမညခ်ဖစ်ပါသည်။ 

  ိုို့အတွေက်ထကကောင်  ခရာီးသွေောားရောသီ တွေင ် (November to April) ခမ ိုားယောဥ်ရပ်န ားစခန်ားနှင်  ဇလံိုထတောင်ဘိုရောားသ ိုို့ 

လောထရောက်လည်ပတ်ကကမည်  ခရီားသွေောားဧည် သည် စိုစိုထပါင်ား၏ (၁)ရက်လ င် စွေန်ို့ပစ်ထသောထရနှင်  မ လလောထရပမောဏမှော 

၃၁၈၅၆ လီတော (၇၂၆၄ ဂါလံ) ခန်ို့ရှ န ိုင်ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 4 .4 - 4  ) စမီ က  န  ျား ဧ ရ  ယာ အ တငွ ျား  ကရဆ  ုံျား စနွ ို့ ထ ုံတ မ ည    ပ ုံစ  

 
4.4.6.3 လ ို ်င န််း လည် တ် ည ်  က ာ လ အ မ်ိ ံ ို်း စ  န် စ် စစည််း (Domestic Waste) ထ  က်ရ ှမိ ှု မ ာ ဏ 

ဤစီမံက န်ားတစ်ခိုလံိုားက ို သက်  ိုင်ရောလိုပ်ငန်ားသထဘောသဘောဝထပေါ်မူတည်၍ အမျောားခပည်သူတည်ားခ ိုရောဧရ ယော 

နှင်  ကောားကကာီး၊ ကောားထသား ယောဥ်ရပ်န ားကွေင်ားတ ိုို့ပါဝင်ထသောဇိုန် (Zone A)၊ ထစျား  ိုင်တန်ားမျောား၊ ညထစျားတန်ားမျောား၊   ိုင်ကယ် 

ရပ်န ားရန်ထနရော၊ ထတောင်တကက်ောားကွေင်ားတ ိုို့ ပါဝင်ထသောဇိုန်(Zone B)၊ ဟ ိုတယ်ဇိုန် (Zone C)၊ ပန်ားခခံနှင်  ပျ  ိုားဥယျောဥ်ဇိုန် 

(Zone D) ဟူ၍ ဇိုန် (၄) ခို ခွေွဲခခောား၍လညပ်တ်မည် ခဖစ်ထသောထကကောင်  လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်သည် ကောလတွေင် သက်  ိုင်ရော 

စီမံက န်ားဇိုန်အလ ိုက်  ွေက်ရှ န ိုင်မည်  အ မ်သံိုားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ား ပမောဏမှော ထအောကပ်ါအတ ိုင်ား ခဖစ်ပါသည်။  

ခရီားသွေောားရောသီတွေင် ဤခမ ိုားယောဥ်ရပ်န ားစခန်ားသ ိုို့ လောထရောက်လည်ပတ်ကကမည်  ခရီားသွေောားခပည်သူ 

အထရအတွေက်ထပေါ် မူတည်၍ ဟ ိုတယ်ဇိုန်တွေင် လောထရောက်တည်ားခ ိုကကမည်  ခန်ို့မှန်ားခရီားသွေောား အထရအတွေက် (၅၀၀) ဦားနှင်  

ဟ ိုတယ်ဝန် မ်ား (၉၀) ဦား စိုစိုထပါင်ား ခန်ို့မှန်ား (၅၉၀) ဥာီးထပေါ်အထခခခံကော ဟ ိုတယ်ဇိုန် (Zone C) မှ ွေက်ရှ မည်  

ခန်ို့မှန်ားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ား ပမောဏ နှင်  အမျောားခပည်သူတည်ားခ ိုရောထနရောတွေင် လောထရောက်တည်ားခ ိုကကမည်  ခန်ို့မှန်ားခရီားသွေောား 

အထရအတွေက် (၁၀၀၀)ဦား နှင်  ကောားရပ်န ားစခန်ားနှင်   က်စပ်ဝန်ထ ောငမ်ှုလိုပ်ငန်ားမျောား (ဟ ိုတယ်လိုပ်ငန်ားမှအပ) 

လိုပ်က ိုင်မည်  ဝန် မ်ားအင်အောား(၁၁၄)ဦား စိုစိုထပါင်ား(၁၁၁၄)ဦားခန်ို့ ထပေါ်မူတည်၍ အမျောားခပည်သူတည်ားခ ိုရောထနရော (Zone A)၊ 

ထစျား  ိုင်တန်ားမျောားဧရ ယော (Zone B) နှင်  ပန်ားခခံနှင်  ပျ  ိုားဥယျောဥ ် (Zone D) တ ိုို့မ ှ  ွေက်ရှ မည်  ခန်ို့မှန်ားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ား 

ပမောဏတ ိုို့က ို ခွေွဲခခောားထဖော်ခပသွေောားပါမည်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 9  ) လ ုံပ  င န ျား လည  ပ တ  ည  က ာ လ အ  မ    ုံျား စနွ ို့ပ စ ပ စစည ျား မ  ာ ျား  ထကွ ရ ှ မ ှုပ မာ ဏဖပ ဇယ ာ ျား 

စဥ် စ န့််ပစ်ပစစည််းအ    ်းအစာ်း 

Zone (A+B+D) 

(Public area+Garden) 

(က   ိုဂရ ်) 

Zone (C) 

(Hotel Zone) 

(က   ိုဂရ ်) 

၁ စောရွက်မျောား ၇၂.၃၄ ၁၃၆.၅၉ 

၂ ကတ် ူမျောား ၁၃၂.၄၆ ၂၅၀.၁၂ 

၃ မီားဖ ိုချောင်သံိုားစွေန်ို့ပစ်ပစစည်ားမျောား ၂၃၆.၂၃ ၄၄၆.၀၄ 

၄ သတထိုမျောား ၀.၆၀၈ ၁.၁၄၉ 

၅ ပလတ်စတစ်မျောား ၅၀.၅၇ ၉၅.၄၈ 

၆ မှန်မျောား ၂.၂၉ ၄.၃၃ 

၇ ထကကွေ ည်မျောား ၂၅.၇၅ ၄၈.၆၂ 

၈ ဓောတိုပစစည်ားမျောား ၀.၁၄ ၀.၂၇ 

၉ ထလောင်ကျွမ်ားထစန င်ထသောပစစည်ားမျောား ၇၁.၈၇ ၁၃၅.၇၁ 

၁၀ တစ်ရှ ား ၈၇.၇၉ ၁၆၅.၇၇ 

စိုစိုဒပါင််း ၆၈၀.၀၅ ၁၂၈၄.၁ 

4.4.7 ဆ က  စပ  ကဆာ င ရကွ  မ ည    အ ဖခာ ျား စမီ က  န ျား မ  ာ ျား 

ခမ ိုားစခန်ားတည်ထ ောင်ထရားလိုပင်န်ားက ို အထခခခံ၍  က်စပ်ထ ောင်ရွက်မည ် အခခောားစီမံက န်ားမျောားမှော 

ထအောက်ထဖော်ခပပါအတ ိုငာ်း ခဖစ်ပါသည်- 

• ဇလံိုထတောင်ထခခ ထရွှေထညောငပ်င်စခန်ားမှ ဇလံိုထတောင်ထပေါ်ဘိုရောားအ   လမ်ားခရီား (၉) မ ိုင်အောား မူလလမ်ားအူထကကောင်ား 

အတ ိုင်ား ရောသီမထရာွးသွေောားလောန ိုင်ထသောလမ်ားအခဖစ် နှစ်အပ ိုင်ား အခခောားအလ ိုက် အ င ်ခမ င ်တင ် ထဖောက်လိုပ်န ိုင်ရန် 

(သ ိုို့မဟိုတ်) အခခောားသင ်ထလျော်ထသော လမာ်းအူထကကောင်ားအသစ် ရှောထဖွေထဖောက်လိုပ်န ိုင်ထရားအတွေက် ကိုမပဏီမှ 

ခဖစ်ထခမောက်န ိုင်စွေမ်ား ထလ လောတင်ခပသွေောားရန်။ အ  ိုပါ အစီရင်ခံတင်ခပချက်အရ လမာ်းအတွေက် ရင်ားနီှားခမိုပနံှ်မှု 

ပမောဏက ို ကိုမပဏီနှင ် တ ိုင်ားထေသကကီား စည်ပင်သောယောအဖွေွဲွဲ့တ ိုို့ နှစ်ဦားနှစ်ဖက် ည  န ှုင်ားလ က် 

သင ်ထလျော်မှန်ကန်သည ် နည်ားလမ်ားခဖင ် တည်ထ ောကခ်ခင်ား၊   န်ားသ မ်ားခပိုခပိုင်ခခငာ်းတ ိုို့က ို ထ ောင်ရကွ်သွေောားရန် 

ရှ ပါသည်၊ 

• အ က်တင်ခပပါ လမ်ားအောား နယ်စပ်ထေသတ ိုင့််းရင်ားသောား လူမျ  ိုားမျောား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတကမ်ှု ရန်ပံိုထငွေခဖင ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘဏ္ဍောနှစ်မှစတင်၍ တစ်နှစ်လ င် တစ်မ ိုင်နှုန်ားခဖင ် တ ိုားချွဲွဲ့ထဖောက်လိုပ်လ က် ရှ ပါသည်။ ဇလံိုထတောင်ထစတီနှင ် 

ထကျောကမ်ဏ္ဍပ်တ ိုို့တွေင် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ်အတွေင်ား လ ပ်စစ်မီား သွေယ်တန်ားခခင်ား ထ ောင်ရကွ်ထပားသွေောားမည် 

ခဖစ်ပါသည်၊ 

• တောရ န်ားကိုမပဏီအထနခဖင ် ယခိုထဖော် ိုတတ်ည်ထ ောက်လ က်ရှ ထသော ခမ ိုားစခန်ား၏ လိုပ်ငန်ားတ ိုားတက်မှု 

အထခခအထနထပေါ် မူတည်၍ ထခမလွေတထ်ခမရ ိုင်ား အသံိုားခပိုခွေင် မျောား တ ိုားခမင ်ရရှ န ိုင်ပါက စခန်ားဧရ ယော တ ိုားချွဲွဲ့ခခင်ား၊ 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားမျောား တ ိုားချွဲွဲ့ခခငာ်းက ို  က်လက်ထ ောငရ်ွက်သွေောားရန် အစီအမံရှ ပါသည်၊ 

• ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်ထေသမျောားသည် ထရွှေသတထို ွေက်ရှ ရော မူလထရွှေသ ိုက်မျောား၊ ထရွှေွဲ့ထခပောင်ားပ ိုို့ချထရွှေထကကောမျောား 

တည်ရှ ခခင်ားထကကောင  ် စီမံက န်ားဧရ ယော၏ အထရွှဲ့ထခမောက်ဘက် (၈)မ ိုင်ခနိ်ု့အကွေော မွဲဇောထချောငာ်း တစ်ထလ ောက်၊ 

ထပကိုန်ား၊ ပန်ားထတောခပင်ထကျားရွောအိုပ်စိုမျောားတွေင ် (၂၀၀၈)ခိုနှစ်ခနိ်ု့ မှစ၍ တ ိုငာ်းထေသကကီား အစီအစဉ်ခဖင ် 

ချ ောားထပားထသော တစ်ပ ိုင်တစ်န ိုင် လက်လိုပ်လက်စောား၊ အထသားစောား၊ ထရွှေသတထိုတူားထဖော်ထရား လိုပ်ကွေကမ်ျောား 

ထ ောင်ရွက်ခွဲ ကကမပာီး ခမန်မော သတတိုတွေင်ားနညာ်းဥပ ထေ (၂၀၁၈)  ွေက်ရှ မပီားထန က် သတတိုတူားထဖော်ထရားကိုမပဏီမျောားမှ 

အလတ်စောားထရွှေလိုပ်ကွေက်မျောား ထလ ောက် ောား ထ ောင်ရကွ်လျက် ရှ ထကကောငာ်း သ ရှ ရပါသည်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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4.4.8 ဇလံ ိုပတာ င်ပ ဒ ြ  ံ ွဲ့မြ ျို ်း ပရ်းအ တ  က ်န ိိုင်င ံပတာ ်၏ ခ  င  ်ဖ ျု ရန   ံ ိုပင  လ ို ်င န ််း မ ျာ ်း 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့မှ ဇလံိုထတောင်သ ိုို့ နယ်စပ်ထေသတ ိုင်ားရင်ားသောား လူမျ  ိုားမျောားဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်ထရားရန်ပံိုထငွေ ခဖင ် 

ထဖောက်လိုပ်ထနထသော လမ်ားပ ိုင်ားမျောားမှော ထအောက်ထဖော်ခပပါအတ ိုင်ား ခဖစ်ပါသည်- 

ဇယ ာ ျား  ( 4 .4- 10  ) ဇလ ုံကတာင  ကဒ ြ ွ ြို့မြ  ျု ျား ကရျား အ တကွ န  ုံင င  ကတာ  ၏ခငွ   ဖပ ျု ရန ပ ုံကင ွလ ုံပ င န  ျား မ  ာ ျား 

စဉ် ဘဏ္ဍာနှစ်  ိုပ်ငန််း တာဝန်ယူ ဒဆာင်ရ က်ဒသာ 

ကို ပဏ   ာ်း 

 ှတခ် က ်

၁။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ထခမသောားလမ်ား 

၁၄ မ ိုင ်၆ ဖောလံို 

K.B.S ကိုမပဏီ  

၂။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ထကျောက်ခငာ်းလမ်ား 

၁ မ ိုင် ၂ ဖောလံို 

K.B.S ကိုမပဏီ  

၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ထကျောက်ခငာ်းလမ်ား 

၁ မ ိုင် ၅ ဖောလံို 

Geophone ကိုမပဏီ  

၄။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ကွေန်ကရစ်လမ်ား 

၂ မ ိုင ်၁ ဖောလံို 

Top Heaven ကိုမပဏီ  

၅။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ကွေန်ကရစ်လမ်ား 

၁ မ ိုင် ၃ ဖောလံို 

ခမင ်ကမဘောစ ိုား ကိုမပဏီ  

၆။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကွန့်ကရစ့်လမ့််း ၃မ ိုင့် မဟာထဇယ ာ ကိုမပဏီ  

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့မှ ခမ ိုားရွော၊ ၎ငာ်းမှ ခမ ိုားစခန်ားအတွေင်ားသ ိုို့ (11 KV) ဓောတ်အောားလ ိုင်ား သွေယ်တန်ား ောားရှ မပီား ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ 

ဘဏ္ဍောနှစ်တွေင် တ ိုင်ားထေသကကီား ဘဏ္ဍာထရား ရန်ပံိုထငွေမှ 11.4 KV ဓောတ်အောားလ ိုင်ား သွေယ်တန်ားသွေောားရန်ရှ မပီား၊ 

ထကျောကမ်ဏ္ဍပ်တွေင် (50 KVA)  ရန်စထဖော်မော တစ်လံိုားတြ့် င်သွေောားရန် ခွေင ်ခပိုမ နိ်ု့ ရရှ မပီား ခဖစ်ထကကောင်ား သ ရှ ရပါသည်။ 

ဗန့််း ထမာက့်ဖမ  ွံ့မှ ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်သ ိုို့ လျှြ့်စစ့်ဓာတ့်အာ်းလ ိုင့််း ဆက့်သွယ့်မှုလိုြ့်ငန့််းစဉ့်အပဖစ့် ဓာတ့်တ ိုင့်ထ ာင့်ပခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းအာ်း ထဆာင့်ရွက့်ထနဖြီပဖစ့်ထ ကာင့််း ထပမပြင့်ကငွ့််းဆင့််းထလ လာခ  န့်က ထတွွံ့ရှ ခ  ရြါသည့်။ 

ပ  ုံ ( 4 .4 - 5 ) ဇလ ုံကတာင တက  က ာ ျား လမ  ျား တစ က လျှာ က  လျှပ  စ စ မ ျီား  ယွ တန  ျား ကန ပ ုံ 

      



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 4 .4 - 6 ) ဇလ ုံကတာ င တက  က ာ ျား လမ  ျား ၏ မ တ က စာ က  မ ှုအ ကဖခအ ကန မ ာ ျား 

    

    

    

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

123 
 

သဘြောဝ တ့်ဝန့််းကျင့်နှင ့် လူမှု တ့်ဝန့််းကျင့်တိိုို့ကိို ရှင့််းလင့််းပဖြော့်ခ ချက့် 

5.1 န ဒိါ န််း 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားထေသအတွေင်ား ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ တည်ားခ ိုထ ောငမ်ျောား၊ 

ဟ ိုတယ်လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရကွ်မှုထကကောင  ် ပတဝ်န်ားကျင်နှင ် လူမှုစီားပွေောားထရားအထခခအထနမျောားက ို   ခ ိုက်န ိုင်မှု ရှ ၊ မရှ  

ထလ လော န်ားစစ်န ိုင်ရန် ထေသတွေင်ားလက်ရှ  ပတ်ဝန်ားကျင်အထခခအထနမျောားအောား အထခခခံအချက်အလက ် ရယူခခင်ား 

(Baseline Data Collection) က ို တ ိုက်ရ ိုက်သက်ထရောက်မှု ဧရ ယော အချငာ်း (၁) ကီလ ိုမီတောနှင ် သွေယ်ဝ ှုကသ်က်ထရောက်မှု 

ဧရ ယော အချငာ်း(၅) ကီလ ိုမီတောအတွေင်ား ထအောက်ထဖော်ခပပါ နည်ားလမ်ားမျောားခဖင ် ရယူထ ောင်ရွက်ခွဲ ပါသည်- 

• ထခမ ိုအထခခအထန - ထခမအရည်အထသွေားသ ရှ န ိုင်ရန် နမူန  (၃) ထနရောထကောက်ယူ၍ ထခမအသံိုားချသိုထတသနဌောန၊ 

မနတထလားမမ ိုွဲ့သ ိုို့ ပ ိုို့ထ ောငဓ်ောတ်ခွေွဲအထခဖရယူခွဲ ပါသည်။ 

• ထခမထပေါ်ထရ၊ ထခမထအောက်ထရအရည်အထသွေား - ထသောကသံ်ိုားထရ အရည်အထသွေား၊ ထခမထပေါ်စွေနိ်ု့ပစ်ထရအရည်အထသွေားက ို 

သ ရှ န ိုင်ရန် ထခမထအောက်ထရနမူန  (၃) ထနရော၊ ထခမထပေါ်ထရနမူန  (၄)ထနရောက ို နမူန ထကောက်ယူ၍ ISO လက်မှတ်ရ 

ISO Tech Laboratory၊ အင်ားစ န်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ရန်ကိုန်တ ိုင်ားထေသကကီားသ ိုို့ ပ ိုို့ထ ောင်၍ ဓောတ်ခွေွဲခန်ားအထခဖရယူခွဲ ပါသည်။ 

• ထလ ိုအရည်အထသွေားတ ိုင်ားတောခခင်ား - ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားဧရ ယောအတွေင်ားနှင်  စီမံက န်ားဧရ ယော ခပင်ပထလ ို 

အရည်အထသွေားက ို သ ရှ န ိုင်ရန် (AQM-9) Air Quality Monitoring စက်ခဖင ် စခန်ားအတွေင်ား၌ (၃)ထနရော၊ စခန်ားခပင်ပ (၂) 

ထနရော၊ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့အတွေငာ်း (၁) ထနရောတ ိုင်ားတောစစ်ထ ားခွဲ ပါသည်။ 

•  ူညံသံအရည်အထသွေားတ ိုငာ်းတောခခင်ား - စီမံက န်ားဧရ ယောအတွေင်ားနှင ် စီမံက န်ားဧရ ယော ခပငပ် ူညံသံ အ င ်အတန်ားက ို 

သ ရှ န ိုင်ထစရန် Sound meter ခဖင ် စခန်ားတွေင်ား (၂) ထနရော၊ ခမ ိုားထကျားရွောတွေင် (၁) ထနရော တ ိုငာ်းတောစစ်ထ ားခွဲ ပါသည်။ 

• ဖိုန်မှုနိ်ု့ပျံွဲ့လွေင ်မှု - ထလ ိုအတွေင်ားအမှုန်အမ ောားပျံွဲ့လွေင ်မှုအထခခအထနက ိုသ ရှ န ိုင်ရန်  (AQM-9) Air Quality Monitoring 

စက်ခဖင ် ထလ ိုအရည်အထသွေားတ ိုင်ားတောစစ်ထ ားမှတတ်မ်ားရယူခွဲ ပါသည်။ 

• ထဂဟစနစ် (ရောသီဥတိုနှင ် သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင်) – ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားမှ ပ မဦားစောား ထပားဧရ ယောအခဖစ် အချင်ား (၁) 

ကီလ ိုမီတော နှင ် အချင်ား (၅) ကီလ ိုမီတော အတွေင်ားမှ ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲတ ိုို့၏ အထခခအထနက ို ထလ လောခွဲ ပါသည်။ 

ခမ ိုားစီမံက န်ားထကကောင ်  က်စပ် သက်ထရောက်န ိုင်သည  ်ေိုတ ယ ဦားစောားထပားဧရ ယော ခဖစ်ထသော ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်နှင ် 

ဇလံိုထတောင်ထေသ၏ ထတောထတောင်အထခခအထနနှင ် ထဂဟစနစ် ခဖစ် ွေန်ားမှု အထခခအထနမျောားက ို 

မမ ိုွဲ့နယ်အထ ွေထ ွေအိုပ်ချိုပ်ထရားဦားစီားဌောန၏ ၂၀၂၀ခိုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွေင်  ိုတခ်ပန် ောားသည ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် 

ထေသ  ိုင်ရောအချက်အလကမ်ျောား၊ ဇလံိုထတောင်ထေသ အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်သတ်မှတထ်ရား  ိုင်ရော သစ်ထတောဦားစီားဌောန 

၏ ထကကားတ ိုင်ပံိုစံအမှတ်(၅)ပါ ထကကခငောချက်မျောား၊ ဇဝီမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲ  ိုင်ရော ပညောရှင်အဖွေွဲွဲ့အစည်ားတစ်ခိုခဖစ်သည ် 

Smithsonian Institute မ ှ ကွေင်ား င်ားထလ လောအစီရင်ခံစောမျောားမှ အချက်အလက်ရယူထ ောင်ရကွ်ခွဲ ပါသည်။ 

အထ ွေထ ွေ အိုပ်ချိုပ်ထရား ဦားစီားဌောနမှ အချက်အလကမ်ျောားအောား www.gad.gov.mm website မှရယူခွဲ ပါသည်။ 

• ယောဉ်သွေောားလောမှု  ိုင်ရော န်ားစစ်ထလ လောခခင်ား - ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ခမ ိုားစခန်ားနှင ် ဇလံိုထတောင်ထေသသ ိုို့ ယောဉ်မျောား 

သွေောားလောမှုနှင ် လမ်ားမျောားအထခခအထနက ို သက ် ိုင်ရော ခပည်သူူ့ထ ောက်လိုပ်ထရားလိုပ်ငန်ား၊ မမ ိုွဲ့နယ်စည်ပင်သောယောထရား 

အဖွေွဲွဲ့၊ နယ်စပ်ထေသတ ိုင်ားရင်ားသောားလူမျ  ိုားမျောားဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်ထရားဦားစီားဌောန တ ိုို့မှ တောဝန်ယူ ောားထသော လမ်ားပ ိုငာ်း 

အလ ိုက် အထခခအထနမျောားနှင ် ယောဉ်သွေောားလောမှု  ိုင်ရော ထခမခပင်စစ်တမ်ား ထကောက်ယူမှုလိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောငရ်ွက်ခွဲ  

ပါသည်။   

5.2 ကလ  လာ ဆန ျား စ စ မ ှုအတ ကွ အခ   န ၊ ဧ ရ  ယာ နယ ပ ယ န ငှ  ် ကန  ် တ ်ချ က်မ ျာ ်း ကြ ာ ထ ုံတ   

 တ  မ တှ  ဖခင ျား 

စီမံက န်ားနှင ် ပတ်သက့်၍ သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရော အချက်အလက်မျောားက ို ထဖော် ိုတန် ိုင်ရန် အတွေက် 

primary data၊ secondary data နှင ် tertiary data မျောားမ ှ ထကောက်နှုတ်ခခင်ား၊ က ိုားကောားခခင်ား နှင  ် ထကောက်ယူခခင်ားတ ိုို့ 

ခပိုလိုပ်၍ စိုစည်ားထဖော်ခပ ောားပါသည်။ Primary data (ထခမခပင်အချက်အလက်မျောား) ရယူန ိုင်ရန် စီမံက န်ား၏ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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အနီားပတ်ဝန်ားကျင်ခဖစ်ထသော ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့၊ ခမ ိုားထကျားရွော၊ ထန ငမ်  လံိုထကျားရွော၊ ထလားသီထကျားရွော နှင  ် ဇလံိုထတောင်အနီား 

တစ်ဝ ိုက်က ို ထခမခပင်ကွေင်ား င်ားခခငာ်းလိုပ်ငန်ားစဉ်အောား (၂၀.၄.၂၀၂၁) ရက် မ ှ (၂၇.၄.၂၀၂၁) ရက်အ   ထ ောင်ရကွ်ထလ လောခွဲ  

ပါသည်။  

စီမံက န်ားသည် အဓ ကအောားခဖင ် ထနွေရောသီနှင ်  ထ ောင်ားရောသီအချ  န်အခါတွေင် ဘိုရောားဖူား ဧည ်သညမ်ျောား 

လောထရောက့် ကမပီား ဇလံိုထတောင်ဘိုရောားဖူားထမ ော်ရန်အတွေက်မှောလည်ား   ိုရောသီမျောားတွေင်သော လမ်ားခရီားသွေောားလောရန် အ င်ထခပ 

ထချောထမွေွဲ့ပါသည်။ ထခမခပငက်ွေင်ား ငာ်းခခင်ားလိုပ်ငန်ားစဉ်အောား ထနွေရောသီအချ  န်အခါက ို ဦားစောားထပား၍ ထကောက်ယူ 

ထလ လောခွဲ ပါသည်။ ဧရ ယောနယ်ပယ်အခဖစ် စီမံက န်ား၏ ၁ ကီလ ိုမီတာ နှင  ် ၅ ကီလ ိုမီတာ အခ င့််းတွေင ် တည်ရှ ထသော 

နယ်ပယ်မျောား အ ူားသခဖင  ် ခမ ိုားထကျားရေွာအနီားတစ်ဝ ိုကက် ို အထလားထပား ထလ လောထ ောင်ရွက်ခွဲ မပီား အခခောား က်စပ်န ိုင်မှုနှင ် 

ထေသ၊ တည်ထနရော အထခခအထနမျောားထကကောင ် ဇလံိုထတောင်အနီားတစ်ဝ ိုက်၊ ဇလံိုထတောင် အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်၊ ဇလံိုထတောင် 

ထတောင်တက်လမ်ားအနီားတစ်ဝ ိုက်၊ ထန င့်မ  လံိုထကျားရေွာ၊ ထလားသီထကျားရွောနှင ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့တ ိုို့အောား သတ်မှတ၍် 

အချက်အလက်ထကောက်ယူခခင်ား လိုပ်ငန်ားစဉ်မျောား ထ ောင်ရွက်ခွဲ ပါသည်။ 

သ ိုို့ထသာ့် ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းပခင့််းလိုြ့်ငန့််းပဖင ့် အခ က့်အလက့်ထကာက့်ယူရာတွင့် အခက့်အခ မ ာ်း ရှ ထနခွဲ ြါသည့်။ 

နယ်ထခမလံိုခခံိုထရားအရထနရောအနံှို့သ ိုို့ သွေောားထရောက်န ိုင်မှုမရှ ခခင့််း၊ ကွင့််းဆင့််းသည ့်အခ  န့်တငွ့် စ ိုက့်ြ   ်းထပမလိုြ့်ထဆာင့်ရန့် 

အတွက့် ထတာမ်ီးရ ှုွံ့ခခင်ား၊ ထတောမီားထလောင်ခခင်ား၊ ထလတ ိုက်ခတ်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင  ် ဖိုန်၊ အမှုန်၊ မီားခ ိုားမျောား ပျံွဲ့လွေင ်မှုမျောားသည ့် 

ကာလပဖစ့်သည ့်အထလျောက် ထလအရည့်အထသွ်းတ ိုင့််းတာ စစ့်ထဆ်းရာတွင့် တစ့်ခ   ွံ့ parameters မ ာ်းမှာ အနည့််းငယ့် 

ခမင ်တက်ပခင့််းနှင ့် ကာွပခာ်းပခင့််းတ ိုို့ ပဖစ့်ထြေါ်ထကကောငာ်းထတွေွဲ့ရြါသည့်။   ိုို့အပြင့် COVID-19 ကူ်းစက့်ထရာဂါ အထပခအထန၊ 

နယ်ထခမလံိုခခံိုထရားအထခခအထနမ ာ်းထ ကာင ့် ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းရပ်တနိ်ု့နည့််းြါ်း၍ စီမကံ န့််းလိုြ့်ငန့််း တည်ထ ောက်ခခင်ား၊ 

လည်ပတ်ခခင်ားတ ိုို့မှာလညာ်း  ၂၀၂၀ ခိုနှစ့် ြွင ့်လင့််းရာသီမှစ၍ ယာယီရြ့်ဆ ိုင့််း ာ်းရပခင့််းထ ကာင ့် ထကာက့်ယူထသာ 

အခ က့်အလက့်မ ာ်းမှာ လိုြ့်ငန့််းလိုြ့်ထဆာင့်ထနသည ့် အထခခအထနမှန်ကာလနှင ့် ကွာပခာ်းန ိုင့်မှုမျောားမျောားစွေော ပဖစ့်ထြေါ် 

န ိုင့်ြါသည့်။   ိုို့အခပင် စိုထပါင်ား င က်ွဲသက်ထရောက်မှု အခဖစ်န ိုင် ံိုားထသော တရောားမဝင် ထရွှေသတတိုတူားထဖော်ခခင်ား 

လိုပ်ငန်ားမျောားက ိုလည်ား လံိုခခံိုထရားအရ ထလ လော န်ားစစ်န ိုင်မှု မရှ ခွဲ ပါ။ 

 

5.3 စ မီ က  န ျား ဧ ရ  ယာ ၏ရပူ ဆ  ုံင ရာ ပ တ ဝ န  ျား က င  

5.3.1 စမီ  က  န ျား ပ တ ဝ န ျား က  င ရ ှ  ရာ  ဦတ ုံ န ငှ   မ  ုံျား ကလဝ  အ ကဖခအ ကန 

ကသာခရ ိုင့်သည့် ထပမပြန့်ို့ထေသပဖစ့်ဖြီ်း အြြူ ိုင့််းဇိုန့်ရာသီဥတိုရှ သည့်။ တစ့်နှစ့်ြတ့်လံို်း မ ို်းထရခ  န့် (၆၀.၁၅) 

လက့်မရှ ဖြီ်း မ ို်းရာသီကာလမာှ ထမလမ ှထအာက့်တ ို ာလကိုန့်အ   ပဖစ့်ြါသည့်။ တစ့်နှစ့်ြတ့်လံို်းအြူခ  န့်ပမင့် မာ်းထလ ရှ ဖြီ်း 

ထဆာင့််းရာသီတငွ့် အြခူ  န့်ထလ ာ နည့််းသွာ်းထလ ရှ သည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် ကသာခရ ိုင့်  တငွ့် ြါဝင့်ဖြီ်း 

အမ ာ်းအာ်းပဖင့်  ြူအ ိုက့်စ ိုစွတ့်ထသာရာသီဥတိုရှ ဖြီ်း၊ အပမင့် ဆံို်းအြူခ  န့် (၃၉°C) နှင့် အန မ့် ဆံို်းအြူခ  န့်မာှ (၆°C) ပဖစ့်ြါသည့်။ 

နှစ့်အလ ိုက့်ပဖစ့်ထြေါ်ခ  ထသာ မ ို်းထရခ  န့်နှင့် အြူခ  န့်မှာ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 1 ) န စှ အ လ  ုံက  ဖြ စ ကပ ေါ်ခ  က ာ  မ  ုံျား ကရခ  န န ငှ  အ ပ ခူ  န  

စဥ့် ခိုနှစ့် 

မ ို်းထရခ  န့် အြူခ  န့် 

မ ို်းရွာရက့် 
စိုစိုထြါင့််း 

မ ို်းထရခ  န့် (လက့်မ) 

ထနွရာသီ (℃) ထဆာင့််းရာသီ(℃) 

အပမင့် ဆံို်း အန မ့် ဆံို်း 

၁ ၂၀၁၅ ၇၇ ၇၀.၅၉ ၃၈ ၇ 

၂ ၂၀၁၆ ၉၁ ၄၈.၈၅ ၃၇ ၈ 

၃ ၂၀၁၇ ၁၀၂ ၅၆.၆၄ ၃၅ ၇ 

၄ ၂၀၁၈ ၇ ၂.၀၂ ၃၄ ၆ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

125 
 

5.3.1.1 ဆ န ျား စစ မ ည   န ည  ျား လမ  ျား 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၏ ရောသီဥတိုအထခခအထနက ို သ ရှ န ိုင်ရန်အတွေက် မ ိုားထလဝသမဂ ိုလ်တို 

အသံိုားခပိုမှတတ်မာ်းတင် ောားထသော wordlweatheronline.com မ ှ အချက်အလကမ်ျောားက ို အထခခခံ၍ 

အသံိုားခပိုထဖော်ခပသွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

5.3.1.2 ရာ  ဦတ ုံအ ကဖခအ ကန 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်နှင ့် စီမံက န့််းထေသအနီ်းတစ့်ဝ ိုက့်သည့် ြအူ ိုက့်ထပခာက့်ထသွွံ့မှုမ ာ်းဖြီ်း မ ို်းရာသီတငွ့် မ ို်းထရခ  န့် 

အမ ာ်းဆံို်း ၄၈၀ mm (၁၈.၉ လက့်မခနို့့်) အ  တည့်ရှ ၍ အပခာ်းရာသီမ ာ်းတွင့် မ ို်းရွာသွန့််းမှု နည့််းြါ်းလာဖြီ်း ထပခာက့်ထသွွံ့ 

ထရရာှ်းလ က့်ရှ ြါသည့်။ ထေသအြူခ  န့်သည့် အမ ာ်းဆံို်း ၄၀°C မှ အနည့််းဆံို်း ၁၀°C အတွင့််းတည့်ရှ ဖြီ်း အမ ာ်းအာ်းပဖင ့် ၃၅°C 

ဝန့််းက င့်တွင့် တည့်ရှ ထသာထ ကာင ့် ယခိုနှစ့်ထနှ င့််းြ ိုင့််းမ ာ်းတွင့် ြ ိုမ ိုြူပြင့််းလာသည့်ဟို ထတွွံ့ရှ ရသည့်။ ထလတ ိုက့်မှု 

နှုန့််း ာ်းမ ာ်းမှာ ထရ်ှးအရင့်နှစ့်မ ာ်း က့် တပဖည့််းပဖည့််း နည့််းြါ်းလာဖြီ်း အမ ာ်းအာ်းပဖင ့် ၆ နှင ့် ၄ kmph နှုန့််းပဖင ့် 

တ ိုက့်ခတ့်လ က့်ရှ သည့်။  

ပ  ုံ ( 5 .3 - 1 ) ရာ  ဦတ ုံအ ကဖခအ ကန မ ာ ျား 
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5.3.2 ပဖမ မ ျ က်န ော   င် ဖ င် 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်သည် ထတောင်ကိုန်ားထတောင်တန်ားထပါမျောားမပီား ထခမခပန်ို့လွေင်ခပင်နည်ားပါား၍ ထချောင်ားမျောား ရှ သည်။ 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်သည် ခမစ်ထချောင်ားမျောားထပါမျောားသည်  ထေသတစ်ခို ခဖစ်မပီား  င်ရှောားသည်  ခမစ်ထချောင်ားမျောားမှော 

ဗန်ားထမောက်ထချောင်ား၊ ထခါပိုတထ်ချောင်ား၊ ထချောင်ားကကာီးထချောင်ား၊ ကထတောင်ထချောင်ား၊  င်ထသထချောငာ်း၊ မံယူားကကီားထချောင်ား၊ နနိ်ု့မ ိုထချောင်ား၊ 

ခမ ိုားထချောင်ား၊ မွဲဇောထချောငာ်း၊ မူားခမစ်ဖျောား၊ နန်ို့ကျင်ထချောငာ်း၊ နန်ို့မောားထချောင်ား၊ နန်ို့ခမ်ားထချောင်ား၊ မကံပ်ထချောင်ား၊ ထတောင်ထချောငာ်း၊ 

ပင်  င်တွဲထချောင်ားတ ိုို့ခဖစ်ပါသည်။ ခမစ်ထချောင်ားအမျောားစိုမှော ထရချ  ိုမျောားခဖစ်၍ စ ိုက်ပျ  ိုားထရား ထသောက်သံိုားထရ အခဖစ် 

အသံိုားခပိုန ိုင်သည်။ ထချောငာ်းကကီားထချောင်ားနှင်  မူားခမစ်မျောားသည် မ ိုားတွေင်ားကောလမျောားတွေင် စက်ထလှမျောားသွေောားလောန ိုင်ထသော 

ခမစ်မျောားခဖစ်ပါသည်။ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့သည ် ပင်လယ်ထရမျက်နှ ခပငအ် က် အခမင်  (၅၀၀)ထပ မ ှ (၇၀၀)ထပ အတွေင်ားတွေင် 

တည်ရှ မပီား အထရွှဲ့ဘက်တွေင် အငာ်းထတော်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ထတောင်ဘက်တွေင် ဝန်ားသ ိုမမ ိုွဲ့နယ်နှင်  ပင်လယ်ဘူားမမ ိုွဲ့နယ်တ ိုို့နှင်  
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  စပ်လျက်ရှ ပါသည်။ အထန က်ဘက်တွေင် ထဖောင်ားခပင်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ဟိုမမလင်ားမမ ိုွဲ့နယ်တ ိုို့နှင်    စပ်လျက်ရှ မပီား 

ထခမောက်ဘက်တွေင် ကချင်ခပည်နယ်၊ မ ိုားည င်ားမမ ိုွဲ့နယ်တ ိုို့နှင်  နယ်န မ တ ်  စပ်လျက်ရှ ပါသည်။  

စီမံက န့််းတည့်ရှ ရာ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စို၊ ခမ ို်းထက ်းရွာသည့် ြင့်လယ့်ထရမ က့်နှ ပြင့် 

အ က့် (၅၄၉) ထြခနို့့်တငွ့်ရှ ထသာ ထတာင့် ကာ်းထပမပြနို့့်ထေသပဖစ့်သပဖင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  အပမင ့်ထြ (၂၀၀၀) မ ှ (၃၁၀၀) 

 ကာ်းရှ  ထမာက့်န ိုထတာင့် (၂၉၅၅)ထြ၊ ထယာက့်ခ   ထတာင့် (၃၁၀၈) ထြ၊ ဇလံိုထတာင့် (၃၀၉၀) ထြ၊ ဆာ ထတာင့်(၂၃၇၀) 

ထြရှ ထတာင့်တန့််းမ ာ်းမှ အထရွှံ့ က့်နှင ့် ထတာင့် က့်သ ိုို့ ပဖာ ွက့်လ က့် ပမစ့်ဖ ာ်း၊ ထခ ာင့််းဖ ာ်းခံစီ်းဆင့််းထသာ 

မ ဇာထခ ာင့််းနှင ့် ခမ ို်းထခ ာင့််းတ ိုို့ တည့်ရှ ြါသည့်။ ကလြ့်ထခ ာင့််း၊ နမ့်ထခါင့်ဟ်ူးထခ ာင့််း၊ ခမ ို်းထခ ာင့််းတ ိုို့သည့် အထန က့် က့်မှ 

ထခ ာင့််းဖ ာ်းခ၍ံ အထရွှံ့ က့်ရှ  မ ဇာထခ ာင့််းအတွင့််းသ ိုို့ စီ်းဝင့်ြါသည့်။ ခမ ို်းထခ ာင့််းအတွင့််းသ ိုို့ ထလ်းသီထခ ာင့််း၊ ြင့်မင့််းထခ ာင့််း၊  

ထန င့်ြီ်းလံိုထခ ာင့််း၊ မန့်ြန့်ထခ ာင့််း၊ နနို့့်မ ိုထခ ာင့််းတ ိုို့ စီ်းဝင့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ထတာင့်တန့််းထေသမ ာ်းတွင့် သ ာဝထတာမ ာ်း 

အမ ာ်းအပြာ်းက န့်ရှ ထနသပဖင ့် ထပမထြေါ်ထရ၊ ထပမထအာက့်ထရ   န့််းသ မ့််းန ိုင့်မှု အာ်းထကာင့််းဖြ်ီး စမ့််းထခ ာင့််းငယ့်မ ာ်းသည့် 

ထနွရာသီအတွင့််း၌ြင့် စီ်းဆင့််းလ က့်ရှ ထနြါသည့်။ သ ိုို့ရာတွင့် မ ဇာထခ ာင့််း၊ ခမ ို်းထခ ာင့််း အ က့်ြ ိုင့််းထေသမ ာ်းသည့် 

ထရွှေသတထ တူ်းထဖာ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့်လည့််းထကာင့််း၊ ထပမထြေါ်ထရအရည့်အထသွ်းနှင ့် ထရစီ်းဆင့််းမှုနှုန့််းမ ာ်း 

က ဆင့််းလ က့် ရှ ြါသည့်။ ကိုန့််းတွင့််းက ထသာထေသတစ့်ခိုပဖစ့်ပခင့််းထ ကာင ့် အဓ ကက ထသာ ပမစ့်ကကီ်းမ ာ်း၊ ြင့်လယ့်ကမ့််းစြ့် 

ထနရာမ ာ်း၊ အင့််းအ ိုင့်၊ စ မ ့်ထတာမ ာ်းမရှ ထသာ ထေသပဖစ့်ြါသည့်။ 

5.3.3 ပရ င ််း အ ပဖခအ ပန 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် ပမစ့်ထခ ာင့််း (၁၄) ခို ခနို့့်ရှ ဖြီ်း  ထ ွ်းထတာင့်ထခ ာင့််းနှင ့် ခမ ို်းထခ ာင့််းသည့် 

ထလ်းသီထက ်းရွာအနီ်းထြါင့််းဆံို၍ အထန က့်မှ အထရွှံ့သ ိုို့ စီ်းဆင့််းကာ ထပမာက့် က့်မှ ပမစ့်ဖ ာ်းခံ စီ်းဆင့််းလာထသာ 

မ ဇာထခ ာင့််း အတငွ့််းသ ိုို့ စီ်းဝင့်ြါသည့်။ မ ဇာထခ ာင့််းသည့် ကခ င့်ပြည့်နယ့်၊ ဟိုမမလင့််းဖမ  ွံ့နယ့်မှ ထခ ာင့််းဖ ာ်းခံ စီ်းဆင့််း၍ 

ဗန့််းထမာက့်၊ အင့််းထတာ့်၊  ီ်းခ   င ့်ဖမ  ွံ့နယ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််းစီ်းဆင့််းဖြီ်း ဧရာဝတီပမစ့်အတွင့််းသ ိုို့ စီ်းဝင့်ထသာ 

အဓ ကထရဆင့််းထခ ာင့််းတစ့်ခို ပဖစ့်ြါသည့်။ မ ဇာထခ ာင့််း ထရထဝထရလ တစ့်ထလ ာက့်တငွ့် ထရွှေသတတ  ွက့်ရှ သပဖင ့် ကိုမပဏီမ ာ်း 

ထေသခံလက့်လိုြ့်လက့်စာ်းမ ာ်း၏ ထရွှေတူ်းထဖာ့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် တ ိုက့်စာ်းအနည့်က မှု ပမင ့်မာ်းလ က့်ရှ ြါသည့်။ 

ထခ ာင့််းမ ာ်း၏ အနက့်ထြမှာြ မ့််းမျှ (၆)ထြမ ှ(၁၂)ထြ   ထနရာအလ ိုက့် ရှ ထနထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 2 ) စမီ  က  န ျား ဧ ရ  ယ ာ ၏ ကဖမမ  က န ာ  ငွ ဖပ င  န ငှ    ကရဆင ျား 
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5.3.4 ဘမူ ပိဗ ဒန ငှ  ် ပဖမ င လျ င် န ််း စ စ်ချ က် 

5.3.4.1 ပဒ  တ  င််း ဘမူ ပိဗ ဒအ ပဖခအ ပန(Regional Geology) 

ပမန့်မာပြည့်၏ အဓ က Fault တစ့်ခိုပဖစ့်ထသာ Sagaing Fault ၏ အထန က့်ဖက့်တငွ့် မီ်းသင ့်ထက ာက့် 

တ ို်းဝင့်မှုထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်ထနထသာအထကွ်းအြ ိုင့််း (Arc Segments) က ိုမူတည့်ဖြီ်း၊ ၁၉၇၅ ခိုနှစ့် ထန က့်ြ ိုင့််းမှစတင့်၍ Inner 

Volcanic Arc ဟိုသံို်းစွ လာ ကြါသည့်။ ၎င့််းသည့် ပမန့်မာပြည့်အလယ့်ြ ိုင့််း ထပမာက့်-ထတာင့်အတ ိုင့််း အထန က့် က့်သ ိုို့ 

ခံို်းလ က့် (Convex) ထက်ွးထနြါသည့်။ ၎င့််း Volcanic Segment သည့် ထပမာက့် က့် Kawt- ta- bum Mt မ ှထတာင့် က့်  

Mt Popa    ၆၇၅ km ခနို့့်ရှ ြါသည့်။ 

ဤ Inner Volcanic Arc Segment   တငွ့်ြါဝင့်ထသာ Wuntho- Banmauk Segment ဧရ ယာ  ၌ 

ယခိုထလျှာက့် ာ်းထသာ ဧရ ယာသည့် က ထရာက့်ြါသည့်။ Wuntho-Banmauk Segment သည့် ၇၅ ကီလ ိုမီတာ 

ရှည့်လ ာ်းဖြီ်း ထတာင့် က့်တွင့် Kanzachaung Batholith ( ခမ-၂၃˚ ၅၂́ N/ ၉၅˚၂၃́ E) နှင ့်ထပမာက့် က့်၌ Pinhinga 

Complex (ခမ-၂၄˚၂၅́ N/၉၅˚၄၀́ E) တ ိုို့၏ အထရွှံ့ က့်တငွ့် က ထရာက့်ြါသည့်။ 

ဗန့််းထမာက့်တစ့်ဝ ိုက့်ရှ  Diorite (or)Adamelite တ ိုို့အထြေါ်တွင့် Hpyu Metamorphic (Schist, Gneiss) 

တ ိုို့ဧရ ယာအနည့််းငယ့်အိုြ့်ထနထ ကာင့််း ထတွွံ့ရြါသည့်။ ယခိုထြေါ် ွက့်ြ ိုင့််းအရ ဤအသွင့် ထပြာင့််းထက ာက့်က ို 

အသက့်အရင ့်ဆံို်းဟို ယူဆရဖြီ်း ၎င့််းအထြေါ်တွင့် Shwe Daung FM (Triassic ?) ရှ သည့်ဟို သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ Shwe 

Daung FM တွင့် Schist နှင ့် Phyllite တ ိုို့ထတွေွဲ့ရဖြီ်း Segment ၏ အထရွှံ့ဖက့်ြ ိုင့််းတွင့် Sandstone နှင ့် Micritic Limestone 

တ ိုို့က ိုထတွွံ့ရြါသည့်။ 

ဤ Segment တွင့် Lower Cretaceous, Upper Cretaceous, Eocene, Pliocene တ ိုို့တငွ့်  Unconformity 

(၄)ကက မ့် ပဖစ့်ထြေါ်ခ  ထ ကာင့််းြညာရငှ့်မ ာ်း၏ မှတ့်တမ့််းအရ သ ရှ ရြါသည့်။ ဤ Segment တွင့် သက့်တမ့််းအရင ့်ဆံို်း 

(Triassic ?) Shwe Daung FM, Maw Gyi Basalt Formation , Maing Thon Dacite , Mawlin FM, Namakauk 

Limestone, Nankolan FM, Kangon FM, Kandaw Dacite, Ketpanda FM, Aukthitaya Trachite, Wabo Chaung FM, 

Gwegon FM, Namkadin Shale , Sunbauk Taung FM, Sadwin FM (Pliocene) တ ိုို့ပဖစ့် ကြါသည့်။ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တစ့်ဝ ိုက့်၏ ထေသ ူမ ထဗေအထနအာ်းပဖင ့် ဗန့််းထမာက့်၏ အထရွှံ့ထပမာက့် ထပမပြနို့့်လွင့်ပြင့်တွင့် 

Alluvium ဖိုန့််းအိုြ့်ထနဖြီ်းအထရွှံ့ထတာင့် က့်တငွ့် Wabo FM (Oligocene) မ ှ ဖံို်းလွှမ့််း ာ်းြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့၏ 

အထန က့်ထပမာက့်တငွ့် Two-mica Garnet Granite, Granodiorite နှင ့် Diorite  ထြေါ် ွက့်ထသာ ထတာင့်ကိုန့််းမ ာ်း 

ရှ ြါသည့်။ Foliated Granite က ို ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထပမာက့် က့် ထတာင့်ကိုန့််းမ ာ်းထြေါ်တွင့် ထြေါ် ွက့်ထနြါသည့်။ 

5.3.4.2 ဘမူ ပိဗ ဒြ   ွဲ့စည ််း မ ှု(Structural Geology) 

ဗန့််းထမာက့်ထေသ၏ Structural Geolgy  မာှ Regional Scale အရမူ ထပမာက့် က့်တန့််းလာ်းရာ (Northerly 

Trend) ပဖစ့်ြါသည့်။ ဤထေသရှ   Tertiary Sediments မ ာ်းသည့် ခ င့််းတွင့််းခ   င ့်ဝမှ့််း Synclinal Basin ၏ 

အထရွှံ့ က့်ပခမ့််းတွင့် NE-SW trending ရှ ထသာ  Tertiary Sediment မ ာ်းဖ ိုို့ ခ ခ  ထ ကာင့််း ထလ လာသ ရှ ရြါသည့်။ 

Nanhtabyin Formation  ၏အထပခတွင့် အထရွှံ့ က့်သ ိုို့ Thrust Fault ပဖင ့် တက့် ာ်းထ ကာင့််း ဓါတ့်ြံို ူမ ထဗေမှ 

ထဖေါ် ိုတ့်ရြါသည့်။ 

Fault အကက်ီး / အထသ်း နှစ့်မ   ်းစလံို်းသည့် N-S  နှင ့် NE-SW sets မ ာ်းပဖင ့် ပဖစ့်ထြေါ်ထနထ ကာင့််း ထတွွံ့ရြါသည့်။ E- 

W fault က ို ထတွွံ့ရထသာ့်လည့််း၊ အလွန့်နည့််းြါ်းြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်၏အထရွှံ့ က့် (၅) မ ိုင့်ကာွ၊ ကျွ ထကာကကီ်းပြတ့်ထရွွံ့ 

(Kywegawgyi Fault) သည့်  င့်ရှာ်းဖြီ်း N-S တန့််းထနြါသည့်။  ၎င့််းပြတ့်ထရွွံ့ (Fault) သည့် မ ဇာထခ ာင့််း 

တစ့်ထလ ာက့်ပဖစ့်ထြေါ်ထနဖြီ်းပြတ့်ြ ိုင့််းမ ာ်း (Scarp) မ ာ်းက ို ပြတ့်ထရွွံ့တစ့်ထလ ာက့်  င့်ရှာ်းစွာထတွွံ့ရြါသည့်။ ၎င့််း  

Kywegawgyi Fault ၏အထန က့်ဖက့် (၂) မ ိုင့်ခနို့့်တငွ့် Pile Chaung က ိုလည့််းထတွွံ့ရြါသည့်။ ၎င့််း Fault 

၏ထပမပြင့်အထ ာက့်အ ာ်းမ ာ်းမာှ Brecciated Zones မ ာ်းနှင ့်  Mylonite မ ာ်းထတွွံ့ရြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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Regional Dimention ရှ ဖြီ်း N-S trend ပဖစ့်ထနြါသည့်။   ိုို့ပြင့်  Pile Fault သည့်  Kywegawgyi  Fault 

 က့်မ ာ်းစွာသက့်တန့််းရင ့်ထ ကာင့််းထတွွံ့ရြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် တ ိုက့်စာ်းမှုခံရဖြီ်း ပြတ့်ြ ိုင့််း (Scarp) မ ာ်း မထတွွံ့ရ   

Breccia မ ာ်းသာထတွွံ့ရပခင့််းပဖစ့်ြါသည့်။ဧရ ယာ၏အထန က့်ဖက့်တငွ့်လည့််း Fault မ ာ်း ထတွွံ့ရ ဖြီ်း  Fault 

တစ့်ထလ ာက့်ထရြူစမ့််းမ ာ်း/ခ  ကာ  ိုန တ့် မ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်သည့်က ိုထတွွံ့န ိုင့်ြါသည့်။ 

ဤထေသတွင့််းရှ   N-S Faults မ ာ်းက ို NE-SW Faults မ ာ်းက  ြ့်မံပဖတ့် ာ်းထသာ အထ ာက့်အ ာ်းမ ာ်း 

ထတွွံ့ရြါသည့်။ ၎င့််း Faults မ ာ်းသည့်ထသ်းငယ့်ထသာ့်လည့််း မီ်းသင ့်ထက ာက့်အတွင့််း၌ ပဖစ့်ထြေါ်ထနထ ကာင့််းထတွွံ့ရြါသည့်။  

Sadwin Formation (Pliocene)  က့်သက့်တမ့််းရင ့်ထသာထက ာက့်မ ာ်း၌   Folding  က ို ထတွွံ့န ိုင့်ြါသည့်။ (က ို်းကာ်း- 

ထဇာ့်ထဖ (၁၉၇၅) ကွင့််းဆင့််းအစီရင့်ခစံာ) 

5.3.4.3 စ်ီး   ာ ်း ဖြ စ်ဘမူ ပိဗ ဒ (Economic Geology) 

စစ့်က ိုင့််းပြတ့်ထရွွံ့ ( Sagaing Fault ) ၏အထန က့် က့်တငွ့်ရှ ထသာ Inner Volcanic Arc သည့် ပမန့်မာပြည့်၏ 

ထပမထအာက့်သယံဇာတအတွက့် အာ်း ာ်းရထသာ ူမ ရြ့်ဝန့််း တစ့်ခိုခဖစ်ြါသည့်။ ဤ Inner Volcanic Arc ၏ 

ထပမာက့် က့်ဆံို်း ပဖစ့်ထသာ Kawt-a-Bum- Mt.Loimye တွင့် ထရွှေတူ်းထဖေါ်မှု အထပမာက့်အပမာ်း ထတွွံ့ရြါသည့်။ 

၎င့််းထရွှေတ ိုို့သည့် Kwat-a-Bum ထတာင့်၏ အထန က့် က့်ရှ  Volcanic Breccias and tuffs မ ာ်းမှ 

တ ိုက့်စာ်းစီ်းဆင့််းလာသည့်ဟို ယူဆ ကြါသည့်။ ၎င့််းထပမာက့် က့်ဆံို်းဧရ ယာ (Kwat-a-Bum)၏ ထတာင့် က့်တငွ့်မူ 

ယခိုထလ ောက့် ာ်းထသာ Wuntho-Banmauk Segment ပဖစ့်ြါသည့်။ ၎င့််း၏ထတာင့် က့် Segment မာှ Monywa-

Salingyi Segment ပဖစ့်ြါသည့်။ ၎င့််းမံိုရွာထေသတွင့်ကမထာအဆင ့်မီထ က်းနီသတထ  သ ိုက့် Monywa Copper Deposit ရှ  

ြါသည့်။ 

ယခိုထလျှာက့် ာ်းထသာလိုြ့်ကွက့်ပဖစ့်ထသာ Wuntho-Banmauk Segment ၏ ထပမာက့် က့် Segment (Mt. 

Kawt-a -Bum) တွင့် ထရွှေပဖစ့် ွန့််းမှုက ို ထတွွံ့ရဖြီ်း ထတာင့် က့်  Segment (Monywa) တွင့် ထ က်းနီပဖစ့် ွန့််းမှုက ို 

ထတွွံ့ရြါသည့်။ ဤ Wuntho- Banmauk- Segment တွင့်မူ ထ က်းနီ နှင ့် ထရွှေ ပဖစ် ွန့််းမှု နှစ့်မ   ်းစလံို်း ထတွွံ့ရြါသည့်။ 

Wuntho-Banmauk Segment ၏  င့်ရှာ်းထသာ စီ်းြာွ်းပဖစ့်သတထ သ ိုက့်တစ့်ခိုမှာ ထက ာက့်ြါ်းစြ့် ထရွှေသတထ သ ိုက့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ၁၈၉၄-ခိုနှစ့်မှ စတင့် ိုတ့်လိုြ့်ခ  ြါသည့်။ Sulfide-rich telluride-bearing quartz-gold vein (Bromley-

1896) မ ှ ိုတ့်ယူခ  ထ ကာင့််း ထဖေါ်ပြခ က့်ထတွွံ့ရြါသည့်။   ိုို့ပြင့် Shangalon Copper propect သည့်လည့််း 1-2 Km က ယ့် 

ဖြီ်း 3 Km ရှည့်ြါသည့်။ ရှာထဖွထရ်းအကက မ့်ကက မ့် စမ့််းသြ့်လွန့်တ်ူးမှုမ ာ်း ပြ ခ   ကထသာ့်လည့််း Shangalon Area ၌ ယခို   

စီ်းြွာ်းပဖစ့် ိုတ့်လိုြ့်န ိုင့်မည ့် Ore Reserve မထဖေါ် ိုတ့် န ိုင့်ထသ်းြါ။ စီ်းြွာ်းပဖစ့်သတထ တွင့််းအပဖစ့် ထဆာင့်ရွက့်ရန့် 

လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းစွာ လ ိုအြ့်ထနြါထသ်းသည့်။ 

ယခိုအခါ ထက ာက့်ြါ်းစြ့်သတထ တွင့််း၌ ထရွှေစီ်းြွာ်းပဖစ့် မ ိုတ့်လိုြ့်န ိုင့်ထသ်းထသာ့်လည့််း၊ ၎င့််း၏ အထန က့် က့် 

ထတာင့် က့်တငွ့် Eternal Mine မှ ၂၀၀၂ ခိုနှစ့်မ ှ စတင့်၍ စီ်းြွာ်းပဖစ့်ထရွှေ ိုတ့်ထနြါသည့်။ Pyritic quartz သည့် 

Chloritized Andesite   တငွ့်စွ ဝင့်ထနြါသည့်။ High Grade ပဖစ့်ဖြီ်း တစ့်မီတာက ယ့်ြါသည့်။ ၁၅၀-မတီော အနက့်   

တူ်းထနြါသည့်။ (Michell-2018)    ိုို့ပြင့်ဗန့််းထမာက့်၏ အထန က့် က့်နှင ့် အထန က့်ထတာင့် က့်တ ိုို့တွင့်လည့််း ၃၀၀၀-

ဧက နှင ့် ၁၅၆၇-ဧက အသီ်းသီ်း အကကီ်းစာ်းထရွှေသတထ ိုတငွ့််းမ ာ်း တ်ူးထဖေါ်ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဧရ ယာသည့် 

ယခိုအခါတွင့် ထရွှေသတထ  ိုတ့်လိုြ့်မှု အထသ်းစာ်း/ အလတ့်စာ်း/ အကကီ်းစာ်းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်လ က့် ရှ ထသာ  ူမ ရြ့်ဝန့််းတစ့်ခို 

ပဖစ့်ြါသည့်။ 
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5.3.4.4 တည ်ပန ရာ နငှ  ် အ က ျ ယ်အဝ န််း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် ထပမာက့်လတတတီွေ့် ၂၄ ေီဂရီ ၁၀ မ နစ့်၊၂၄ ေီဂရီ ၅၉ မ နစ့်အ ကာ်း   အထရွှံ့ထလာင့်ဂ တီွေ့် 

၉၅ ေီဂရီ ၁၇ မ နစ့်၊ ၉၆ ေီဂရ ီ၁၂ မ နစ့် အ ကာ်းတွင့် တည့်ရှ ြါသည့်။ အထရွှံ့မ ှအထန က့်သ ိုို့ (၄၈)မ ိုင့်နှင့်  ထတာင့်မှထပမာက့်သ ိုို့ 

(၆၀)မ ိုင့် ရှည့်လ ာ်းြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်နှင့်  ဖမ  ွံ့တ ိုို့၏ ဧရ ယာစတိုရန့််းမ ိုင့်မှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 2 ) မမ  ျု ြို့န ယ  တည ကန ရာ န ငှ  အ က  ယ အ ဝ န  ျား 

စဥ့် မမိျုွဲ့အမည့် မမိျုွဲ့ဧရိယြောစတိုရန့််းမိိုင့် 
ပကျ်းရွြောအို ့်စို 

ဧရိယြောစတိုရန့််းမိိုင့် 

မမိျုွဲ့ဧရိယြော 

စတိုရန့််းမိိုင့် 

၁ ဗန့််းထမာက့် ၀.၂၀ ၁၃၁၉.၅၉၃ ၁၃၁၉.၇၉၃ 

ဖမ  ွံ့နယ့်ခ  ြ့် ၁ ၀.၂၀ ၁၃၁၉.၅၉၃ ၁၃၁၉.၇၉၃ 

5.3.4.5 ဖမ န်မ ာ  င လျ င် ဖြ စ်  ာ ်းန ိိုင်မ ှု (Earthquake Intensity of Myanmar) 

ကမဘောထပေါ်တွေင ် ထတွေွဲ့ကကံိုခံစောားထနကကရသည ် အဓ ကသဘောထဘားအနတရောယ် ငါားမျ  ိုားရှ ပါသည်။ ၎င်ားတ ိုို့မှော (၁) 

ရောသီဥတိုထကကောင ် ခဖစ်ပွေောားခခင်ား၊ (၂) ပ ဝီအထနအ ောားထကကောင ် ခဖစ်ပွေောားခခင်ား၊ (၃) မီားထဘားအနတရောယ်၊ (၄) စက်မှု အဏိုခမို 

ထဘားအနတရောယ်၊ (၅) မထတော်တ ခဖစ်ပွေောားထသော ထဘားအနတရောယ်တ ိုို့ ခဖစ်ပါသည်။ ပ ဝီအထနအ ောားထကကောင  ် ခဖစ်ပွေောားထသော 

ထဘားအနတရောယ်တွေင် ငလျင်လှုပ်ခခင်ား၊ မာီးထတောင်ထပါက်ကွေွဲခခင်ား၊  ူနမီခဖစ်ပွေောားခခင်ားတ ိုို့ ပါဝင်ပါသည်။ ခမန်မောန ိုင်ငံတွေင် 

ခံစောားရသည ် သဘောဝထဘားေဏ်မျောားတွေင် ငလျင်ေါဏ်က အမျောားစိုခဖစ်ထသောထကကောင ် အဓ ကခပတ်ထရွှေွဲ့ထကကောခဖစ်သည ် 

စစ်က ိုင်ားခပတ်ထရွှေွဲ့ (ခမန်မောန ိုင်ငံ အလယ်ပ ိုင်ား) နှင ် နီားကပ်မှုရှ ထသော နယ်ထခမထေသ စီမံက န်ားမျောားက ို ငလျင် ထဘားအနတရောယ် 

သက်ထရောက်မှု ရှုထ ောင ်နှင  ် ည ်သွေင်ားစဉ်ားစောားသံိုားသပသ်ွေောားရမည ် ခဖစ်ပါသည်။ သ ိုို့ခဖစ်၍ စီမံက န်ား အထ ောက်အဦမျောားက ို 

အ ပ်ခမင ်ထ ောက်လိုပမ်ှုက ို ထလျော ချခခငာ်း၊ ငလျင်ေဏ်က ို ခံန ိုင်မည  ် အထ ောငအ်ဦပံိုစံနှင ် အရည်အထသွေား 

စစ်ထ ား  န်ားချိုပ်ခခင်ား (Quality Control) စီမံထ ောင်ရွက်ခခင်ား စီမံက န်ားဧရ ယော အနီားရှ  ထတောင်ကိုန်ား၊ 

ထတောင်တန်ား၊ထတောင်ထစောင်ားမျောားမှ ထခမလ ောန မ ် င်ား၊ ခပတ်ထရွွဲ့၊ ထလ ောကျခခင်ားမျောား ခဖစ်န ိုင်ထခခ န်ားစစ် ထလ လောခခင်ားမျောား 

ထ ောင်ရွက်သွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

131 
 

ပ  ုံ ( 5 .3 -3  ) ဖမန မ ာ န  ုံင င  ၏ င လ င  ဇ ုံန မ  ာ ျား ဖပ ကဖမပ ုံ 

 
5.3.5 ပဖမ  လီ  ာ 

ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားဧရ ယောအတွေင်ား ထတောင်ထစောငာ်းထခမခပနိ်ု့ထရောထနှ မပီား ဂဝံ န်ထသော နီည ိုထတောထခမမျောား 

ခဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ားကျင်တွေင ် လယ်ထခမမျောားထဖော် ိုတလ်ိုပ်က ိုင်န ိုင်ထသော ထခမ ီလ ောသင ်တင ်ထကောင်ားမွေန်သည ် 

ထခမအမျ  ိုားအစောား ခဖစ်ပါသည်။ စီမံက န်ား၏ ထခမ ိုအထခခအထနမှော ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်သည် ထတောင်ကိုန်ားထတောင်တန်ား 

ထပါမျောားမပီား ထခမခပန်ို့လွေင်ခပင်နညာ်းပါား၍ ထချောင်ားမျောားရှ သည်။ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်သည် ခမစ်ထချောင်ားမျောားထပါမျောားသည်  
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ထေသတစ်ခို ခဖစ်မပီား  င်ရှောားသည်  ခမစ်ထချောင်ားမျောားမှော ဗန်ားထမောက်ထချောင်ား၊ ထခါပိုတထ်ချောင်ား၊ ထချောငာ်းကကီားထချောငာ်း၊ 

ကထတောင်ထချောင်ား၊  င်ထသထချောင်ား၊ မံယူားကကီားထချောင်ား၊ နနိ်ု့မ ိုထချောင်ား၊ ခမ ိုားထချောငာ်း၊ မွဲဇောထချောင်ား၊ မူားခမစ်ဖျောား၊ နန်ို့ကျင်ထချောင်ား၊ 

နန်ို့မောားထချောင်ား၊ နန်ို့ခမ်ားထချောငာ်း၊ မံကပ်ထချောငာ်း၊ ထတောင်ထချောင်ား၊ ပင်  င်တွဲထချောင်ားတ ိုို့ခဖစ်ပါသည်။ ခမစ်ထချောင်ားအမျောားစိုမှော 

ထရချ  ိုမျောားခဖစ်၍ စ ိုက်ပျ  ိုားထရား ထသောက်သံိုားထရ အခဖစ် အသံိုားခပိုန ိုင်သည်။ ထချောင်ားကကီားထချောင်ားနှင်  မူားခမစ်မျောားသည ်

မ ိုားတွေင်ားကောလမျောားတွေင် စက်ထလှမျောားသွေောားလောန ိုင်ထသော ခမစ်မျောားခဖစ်ပါသည်။ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့သည ်ပင်လယ်ထရမျက်နှ ခပင် 

အ က် အခမင်  (၅၀၀)ထပ မ ှ (၇၀၀)ထပ အတွေင်ားတွေင ်တည်ရှ မပီား အထရွှဲ့ဘက်တွေင် အင်ားထတော်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ထတောင်ဘက်တွေင် 

ဝန်ားသ ိုမမ ိုွဲ့နယ်နှင်  ပင်လယ်ဘူားမမ ိုွဲ့နယ်တ ိုို့နှင်    စပ်လျက်ရှ ပါသည်။ အထန က်ဘက်တွေင် ထဖောင်ားခပင်မမ ိုွဲ့နယ်၊ 

ဟိုမမလင်ားမမ ိုွဲ့နယ်တ ိုို့နှင်    စပ်လျက်ရှ မပီား ထခမောကဘ်က်တွေင် ကချင်ခပည်နယ်၊ မ ိုားည င်ားမမ ိုွဲ့နယ်တ ိုို့နှင်  နယ်န မ တ် 

  စပ်လျက်ရှ ပါသည်။ 

 စီမံက န်ားဧရ ယောဝန်ားကျငမ်ှ ထခမ ိုအရည်အထသွေားက ို အထခခခံအချက်အလက်အခဖစ် မှတတ်မ်ား တင်န ိုင်ရန် SQ-1 

က ို ခမ ိုားရွောအဝင ် နနိ်ု့မ ိုထချောင်ားတံတောားထအောက ် (95°50’53.44” E 24°25’31.91” N) မ ှ လည်ားထကောင်ား၊ SQ-2 က ို 

ခမ ိုားစခန်ားယောဉ်အ ွေက်လမ်ား (95°50’34.63” E 24°25’52.05” N) မှလည်ားထကောင်ား၊ SQ-3 က ို ခမ ိုားစခန်ား၏ 

အထန က်ဘက်လယ်ထခမ (95°50’18.28” E 24°25’41.67” N) မှလည်ားထကောင်ား၊ ရယူ၍ မနတထလားမမ ိုွဲ့ရှ  

ထခမအသံိုားချသိုထတသနဦားစီားဌောနဓောတ်ခွေွဲခန်ားတွေင် စမ်ားသပ်စစ်ထ ားခွဲ ပါသည်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 3  ) ကဖမ အ ရည အ က ျွား ကက ာ က ယ ရူခ   ည    ရလဒ မ  ာ ျား 
Sample Point SQ 1 SQ 2 SQ 3 

pH Slightly Acid Moderately Acid Slightly Acid 

EC Low Low Low 

TDS Low Low Low 

RSC Low Low Low 

SAR Low Low Low 

Dominant Salts Sodium Bicarbonate Sodium Sulphate Sodium Bicarbonate 

 

Sample Point SQ 1 SQ 2 SQ 3 

Moisture (%) 2.67 3.46 2.07 

pH 6.54 5.7 6.3 

EC (1:5) (mS/cm) 0.15 0.11 0.14 

TDS 148.3 102.1 129.8 

Anions 

(me/100g) 

CO3
= ND ND ND 

HCO3
- 0.72 0.29 0.56 

CL- 0.1 0.1 0.6 

SO4
= 0.24 0.44 0.3 

Cations 

(me/100g) 

Ca2+ 0.16 0.12 0.14 

Mg2+ 0.08 0.08 0.12 

 K+ 0.09 0.01 0.02 

 Na+ 0.87 0.57 0.71 

RSC 0.48 0.09 0.29 

SAR 2.51 1.8 2.06 
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5.3.6  ဘာ ဝ ပဘ်း အ နတရာ ယ ်မ ျ ာ ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့သည့် ကိုန့််းတွင့််းထေသအတွင့််း တွင့်တည့်ရှ သပဖင့်  သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်က ထရာက့်မှု မရှ ခ  ြါ။ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််းတွင့် ပမစ့်၊ ထခ ာင့််းမ ာ်းရှ ထသာ့်လည့််း မ ို်းကာလ၌သာ ထခ ာင့််းထရကကီ်းမှု ပဖစ့်ထြေါ်ထလ ရှ ြါသည့်။ 

စစ့်က ိုင့််းပြတ့်ထရွွံ့ထ ကာအတွင့််းတည့်ရှ ထသာ့်လည့််း ပြတ့်ထရွွံ့ထ ကာနှင့်  ထဝ်းကွာသပဖင့်  ထပမငလ င့် ကကီ်းကကီ်းမာ်းမာ်း 

လှုြ့်ခတ့်ခ  ပခင့််း မရှ ြါ။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််း သ ာဝထ ်းအနတရာယ့် က ထရာက့်မှုမာှ ၂၀၁၇ ခိုနှစ့်တငွ့် ထရထ ်း (၁) 

ကက မ့်၊ မီ်းထ ်း(၂) ကက မ့်နှင့် ၊ ထလထ ်း (၅) ကက မ့် ရင့်ဆ ိုင့်ကကံ ထတွွံ့ခ  ရဖြီ်း ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းမှုမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သည့်- 

စဥ့် အမ   ်းအစာ်း ပဖစ့်ြွာ်းကက မ့် 
ထသ/ထြ ာက့် 

ဦ်းထရ 

အထဆာက့်အဥ ီ

ြ က့်စီ်းမှု 

ဆံို်းရံှု်းမှုတန့်ဖ ို်း 

(က ြ့်သန့််း) 

၁ ထရထ ်း ၁ - ၂ ၁.၅ 

၂ မီ်းထ ်း ၂ - ၂ ၀.၁၄၅ 

၃ မိုန့်တ ိုင့််းထ ်း ၅ - ၄၂ ၆.၃၁ 

စိုစိုထြါင့််း ၈ - ၄၆ ၇.၉၅၅ 

၂၀၁၈-ခိုနှစ့်၊ ဧဖြီလ ၁ ရက့်ထနို့မှ စတင့်၍ စက့်တင့် ာလကိုန့်အတွင့််း ထရထ ်း (၁) ကက မ့်နှင့်  ထလထ ်း (၄)   ကက မ့် 

ရင့်ဆ ိုင့်ကကံ ထတွွံ့ခ  ရဖြီ်း ြ က့်စီ်းဆံို်းမှုမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သည့်။ 

စဥ့် အမ   ်းအစာ်း ပဖစ့်ြွာ်းကက မ့် ထသထြ ာက့်ဥ်ီးထရ 
အထဆာက့်အဥ ီ

ြ က့်စီ်းမှု 

ဆံို်းရံှု်းတန့်ဖ ို်း 

(က ြ့်သန့််း) 

၁ ထရထ ်း ၁ - ၂ ၅.၁၁ 

၂ မိုန့်တ ိုင့််းထ ်း ၄ - ၃၆ ၄.၇၆၃ 

စိုစိုထြါင့််း ၅ - ၃၅ ၉.၈၇၃ 

5.3.7 ရာ  ဦတ ုံ ကဖပ ာ င ျား လ ဖခင  ျား  (Climate Change) 

ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင ့် ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််းသည့် အမ ာ်းပြည့်သူလာထရာက့်တည့််းခ ိုပခင့််း၊  ိုရာ်းဖ်ူးပခင့််းနှင ့် 

အပခာ်းက စစရြ့်မ ာ်းက ို ဝန့်ထဆာင့်မှုထြ်းမည ့် စီမကံ န့််းပဖစ့်သည ့်အာ်းထလ ာ့်စွာ စီမံက န့််းအတကွ့် လ ိုအြ့်ထသာ 

စွမ့််းအင့်အသံို်းပြ မှုက စစရြ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ရာသီဥတို အထြေါ်သက့်ထရာက့်မှု မရှ ထစရန့်နှင ့် သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်ရန့် 

စီမံက န့််း မစတင့်မှီကတည့််းက ကက  တင့်စဉ့််းစာ်းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ပမန့်မာန ိုင့်ငံသည့် လ ိုအြ့်ထသာ 

စဉ့်ဆက့်မပြတ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှုနှင ့် ဟန့်ခ က့်ညီစွာ ရာသီဥတိုနှင ့် သ ာဝ ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို မ  ခ ိုက့်ထစရန့် (၂၀၁၈) 

ခိုနှစ့်တငွ့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံ ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ မှုဆ ိုင့်ရာ မဟာဗ ျူဟာ (၂၀၁၈-၂၀၃၀) က ိုခ မှတ့် ာ်းဖြီ်း ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့ပြင့် 

(၂၀၁၉) ခိုနှစ့်တငွ့် ပမန့်မာန ိုင့်င ံ ရာသီဥတို ထပြာင့််းလ ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ မူဝါေ (၂၀၁၉) က ိုလည့််း ခ မှတ့်ကာ 

အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရန့် ကက  ်းြမ့််းလ က့်ရှ ြါသည့်။ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းနှင ့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းတွင့် ြါဝင့်ထသာ 

ဇလံိုထတာင့် စီမံက န့််းသည့်လည့််း အဆ ိုြါ မူဝါေ၊ စည့််းမ ဉ့််းစည့််းကမ့််းမ ာ်းက ို တ က စွာ လ ိုက့်န သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 ပမန့်မာန ိုင့်ငံအထနပဖင ့် ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ ပခင့််းနှင ့် ကာဗွန့် ိုတ့်လွှတ့်မှုထလ ာ နည့််းသည ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှု နှင ့် 

သက့်ဆ ိုင့်သည ့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ အပခာ်းအမ   ်းသာ်းအဆင ့် မဝူါေမ ာ်းနနှင ့် ဥြထေမ ာ်းက လည့််း ထရ်းသာ်းပြ စို ာ်းဖြီ်း 

ပဖစ့်ြါသည့်- 

1. အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ထရ်းရာ မူဝါေ (၂၀၁၈ ခိုနှစ့်)နှင ့် အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်မှုဆ ိုင့်ရာ မူထ ာင့် (ထရ်းဆွ ဆ )၊ 

2. သ ာဝထ ်းအနတရာယ့် စီမံခနို့့်ခွ မှုဥြထေ (၂၀၁၃ ခိုနှစ့်)၊ 

3. ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််း ထရ်း ဥြထေ (၂၀၁၂ ခိုနှစ့်)၊ 

4. ပမန့်မာန ိုင့်ငံ ထ ်းအနတရာယ့်ထ ကာင ့်   ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းန ိုင့်ထပခ ထလျှာ ခ ထရ်းလိုြ့်ငန့််း စီမံခ က့် (၂၀၁၇ ခိုနှစ့်)၊ 

5. န ိုင့်ငံအဆင ့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ ဆ ိုင့်ရာ မဟာဗ ျူဟာနှင ့် လိုြ့်ငန့််းစီမံခ က့် (၂၀၁၁ ခိုနှစ့်၊ ပြင့်ဆင့် ထရ်းသာ်းပခင့််း ၂၀၁၅ 

ခိုနှစ့်)၊ 

6. အမ   ်းသာ်း စဉ့်ဆက့်မပြတ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှု မဟာဗ ျူဟာ (၂၀၁၉ ခိုနှစ့်) နှင ့် 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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7. အမ   ်းသာ်းသ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် က န့််းမာထရ်းလိုြ့်ငန့််းစီမံခ က့် (၂၀၁၀ ပြည ့်နှစ့်)။ 

 ပမန့်မာန ိုင့်ငံသည့် (၂၀၀၅) ခိုနှစ့်မှ စတင့်ကာ လွန့်က ထသာ မ ို်းထလဝသအထပခအထနမ ာ်းက ို 

ရင့်ဆ ိုင့်ကကံ ထတွွံ့လာရလ က့်ရှ ြါသည့်။ အပြင့််း န့်ဆံို်းပဖစ့်ရြ့်မှာ (၂၀၀၈) ခိုနှစ့်တငွ့် ပဖစ့်ြွါ်းခ  ထသာ န ဂစ့်မိုန့်တ ိုင့််း ပဖစ့်ဖြီ်း 

လူထြါင့််း (၁၃၈,၀၀၀)ထက ာ့် ထသဆံို်းခ  ရဖြ်ီး ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းမှု တန့်ဖ ို်း အထမရ ကန့်ထေေါ်လာ (၄)  ီလီယံထက ာ့်ခနို့့် ရှ ခ  ြါသည့်။ 

ထလ လာမှုမ ာ်းအရ ပမန့်မာန ိုင့်ငံသည့် ဆယ့်စိုနှစ့်တစ့်ခိုအတွင့််း ထရ၊ လျှြ့်စစ့်၊ စွမ့််းအင့်စထသာ က စစရြ့်မ ာ်း ြ ိုမ ိုရရှ လာဖြီ်း 

တစ့်ဖက့်တငွ့်လည့််း ြ ိုမ ိုြူထနွ်း စ ိုစွတ့်လာြါသည့်။   ိုို့အပြင့် မ ို်းထခါင့်မှု၊ ထရကက်ီးမှုနှင ့် အပခာ်းထသာ က စစရြ့်မ ာ်းထ ကာင ့် 

လယ့်ယာ ိုတ့်လိုြ့်မှုမ ာ်း လည့််း က ဆင့််းမှုက ို ကကံ ထတွွံ့ထနရြါသည့်။ အ က့်ြါ ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ ပခင့််းမ ာ်းထ ကာင ့် 

စီ်းြွါ်းထရ်းအထြေါ်လည့််း   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်လာဖြ်ီး စိုစိုထြါင့််း ပြည့်တငွ့််း ိုတ့်ကိုန့် (GDP) က ို က ဆင့််းထစမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ပမန့်မာန ိုင့်ငံ၏ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှု ကဏ္ဍမ ာ်းအထြေါ် ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ မှု၏ အဓ ကအက   ်းသက့်ထရာက့်မှု မ ာ်းက ို 

ထအာက့်ြါဇယာ်းတွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ (MCCP, 2018) 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 4  ) ရာ  ဦတ ုံကဖပ ာ င ျား လ မ ှုက က ာ င     က ကရာ က  န  ုံင မ ှုမ  ာျား 

စဉ့် ရြောသီဥတို ပဘ်းအနတရြောယ့် သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

၁။ မ ို်းထခါင့်ပခင့််း • သီ်းနံှမ ာ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််းနှင ့်  ွက့်နှုန့််းထလ ာ က ပခင့််း၊ 
• ထသာက့်သံို်းထရ ရှာ်းြါ်းပခင့််းနှင ့် ထရပြတ့်လတ့်ပခင့််း 
• ကိုန့် ိုတ့်စွမ့််းအာ်းက ဆင့််းပခင့််း။ 

၂။ ဆ ိုင့်ကလိုန့််း/ ထလပြင့််း 
တ ိုက့်ခတ့်ပခင့််း 

• သီ်းနံှ၊ထပမနှင ့် အထပခခံ အထဆာက့်အအံိုမ ာ်း ြ က့်စီ်းပခင့််း၊ 
• ကမ့််းရ ို်းတန့််း ထဂဟစနစ့်နှင ့် ထဂဟနစ့် ဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်း 

ြ က့်စီ်းပခင့််း၊ 
• အသက့်အ ို်းအ မ့် စည့််းစ မ့် ဆံို်းရံှု်းပခင့််း၊ 
• စ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်းတွင့် ဆာ်းငန့်ထရ ဝင့်ထရာက့်ပခင့််း။ 

၃။ မ ို်းသည့််း န့်စွာ ရွာသွန့််းပခင့််း • ရိုတ့်တရက့် ထရကကီ်းပခင့််း၊ 
• ထပမပြင့်ထြေါ် ထရစီ်းဆင့််းမှုပြင့််း န့်ပခင့််းနှင ့် ထပမတ ိုက့်စာ်းပခင့််း၊ 
• သီ်းနံှမ ာ်း ြ က့်စီ်းပခင့််း။ 

၄။ ထရကကီ်းပခင့််း၊ ေီထရ ပမင ့်တက့်ပခင့််း • ပမစ့်ထရကကီ်းပခင့််း၊ ရိုတ့်တရက့်ထရကကီ်းပခင့််းနှင ့် ဖမ  ွံ့ပြ မ ာ်း 
ထရကကီ်းပခင့််း၊ 

• ကိုန့််းထပမမ ာ်း ဆ ို်းရာွ်းစွာ ထရလွှမ့််းပခင့််း၊ 
• ကမ့််းရ ို်းတန့််း ထဂဟစနစ့်နှင ့် ထဂဟစနစ့် ဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်း 

ြ က့်စီ်းပခင့််း၊ 
• သီ်းနံှ၊ထပမနှင ့် အထဆာက့်အအံိုမ ာ်း ြ က့်စီ်းပခင့််း။ 

၅။ အြူခ  န့် လွန့်က စွာ ပမင ့်မာ်းပခင့််း • အြူလ ှုင့််းပဖတ့်ပခင့််းနှင ့် အြူေဏ့်ပမင ့်မာ်းမှုထ ကာင ့်   ခ ိုက့်ပခင့််း၊ 
• ထရရရှ မှုထလ ာ နည့််းပခင့််း။ 

၆။ ြင့်လယ့်ထရ မ က့်နှ ပြင့် 
ပမင ့်တက့်လာပခင့််း 

• စ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်းနှင ့် ရွာမ ာ်း ြင့်လယ့်ထရ လွှမ့််းပခင့််း၊ 
• ထပမ၊ အထပခခ ံ အထဆာက့်အအံိုနှင ့် ကမ့််းရ ို်းတန့််း 

ထနရင့််းထေသမ ာ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််း၊ 
• ဆာ်းငန့်ထရ ဝင့်ထရာက့်ပခင့််းနှင ့် ကမ့််းရ ို်းတန့််းထပမတ ိုက့်စာ်းပခင့််း။ 

 

 ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ မှုသည့် က န့််းမာထရ်း၊ လူမှုထရ်းနှင ့် ထေသ၏ လူမှုစီ်းြွါ်း ဝက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ မှုက ို ပမန့်မာန ိုင့်ငံ၏ ကမ့််းရ ို်းတန့််းထေသနှင ့် အြူြ ိုင့််းထေသမှလူမ ာ်းမ ှ အဆ ို်းဝါ်းဆံို်း 

ခံစာ်းရလ က့်ရှ ြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံအထနပဖင ့် ဟန့်ခ က့်ညီမျှထသာ ရာသီဥတို ထပြာင့််းလ မှုေဏ့်က ို 

ခံန ိုင့်ရည့်ရှ မည ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစထရ်း အစ ို်းရနှင ့် စီ်းြွါ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ ပြည့်သူလူ ိုတ ိုို့မှ 

ဝ ိုင့််းဝန့််းကက  ်းြမ့််းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းထဖာ့်ထဆာင့်ရာထေသနနှင ့် စီမံက န့််းတွင့် စီ်းြွါ်းထရ်းတ ို်းတက့်လာပခင့််းနှင ့် 

 ိုတ့်လိုြ့်မှုကဏ္ဍ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ယာဉ့်အသံို်းပြ မှု၊ ထလထအ်းထြ်းစက့်၊ ထရခ ထသတတာနှင ့် မီ်းစက့်စထသာ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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စွမ့််းအင့်အသံို်းပြ မှုမ ာ်း ပမင ့်တက့်လာမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ အဆ ိုြါ ယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်း အသံို်းပြ မှုမ ာ်းမ ှ မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း 

 ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းနှင ့် ထလထအ်းထြ်းစက့်၊ ထရခ ထသတတာ အစရှ ထသာ လျှြ့်စစ့်ြစစည့််းမ ာ်း အသံို်းခ မှုမ ာ်းထ ကာင ့် 

ဖန့်လံိုအ မ့်ဓါတ့်ထငွွံ့  ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းတ ိုို့သည့် စီမံက န့််းမှ ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ မှုအထြေါ် အဓ က ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ထသာ 

အထ ကာင့််းအရာမ ာ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း လည့်ြတ့်သည ့်ကာလတစ့်ထလျှာက့် ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းလာမည ့် သ ာဝ 

ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ထေသ၏ လူမှုစီ်းြွါ်း၊ က န့််းမာထရ်းနှင ့် အပခာ်းက စစရြ့်မ ာ်း   ခ ိုက့်မှုမရှ ထစရန့် အ ူ်း ဂရိုပြ  

လိုြ့်ထဆာင့်သွာ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 

5.3.8 တ ိိုက ်စာ ်း မ ှုန င်ှ   အ နယ်က ျ မ ှုမ ျ ာ်း 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််း လွန့်ခ  ထသာ နှစ့်ထြါင့််း(၂၀) ခနို့့်မှ စတင့်၍ တရာ်းမဝင့် ထရွှေသတတ တ်ူးထဖာ့်ပခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့်လည့််းထကာင့််း၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်အတွင့််းမှ ထရွှေသတတ တ်ူးထဖာ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့်လည့််းထကာင့််း 

ပမစ့်ထအာက့်ြ ိုင့််းသ ိုို့ အနည့်မ ာ်းြ ိုို့ခ မှုထ ကာင ့်လည့််းထကာင့််း မ ဇာထခ ာင့််းသည့် တ ိုက့်စာ်းအနည့်က မှုမ ာ်း ပမင ့်မာ်းလ က့်ရှ ဖြီ်း 

ပမစ့် ကမ့််းပြင့် ပမင ့်တက့်လ က့်ရှ သည့်က ို ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ဆက့်စြ့်ထေသမ ာ်းပဖစ့်ထသာ ကလြ့်ထခ ာင့််းထေသ၊ 

နမ့် ထခါင့်ဟူ်းထေသနှင ့် ခမ ို်းထခ ာင့််းထေသတ ိုို့တွင့်လည့််း တ ိုက့်စာ်းအနည့်က မှုမ ာ်းရှ ထ ကာင့််း ထလ လာသ ရှ ရြါသည့်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 4 ) က  ကက ာ ကက ျီား ကက ျား ရာွ အန ျီား ရ ှ  တ  ုံက  စာ ျား အန ည က  မ ှု ဖမင   မ ာ ျား ကန က ာ  မ ဇာ ကခ ာ င ျား အ ကဖခအ ကန 

    
5.3.9 ပဖမ ပ ေါ်၊ ပဖမ ပအာက် ပရ အ ရည်အပ  ်း မ ျ ာ်း 

စီမံက န်ားအနီားပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ထခမထပေါ်ထခမထအောက်ထရ အရည်အထသွ်းမျောား  န်ားစစ်ရန်အတွေက် ထခမထပေါ်ထရ (၄) 

ထနရောနှင ် ထခမထအောက်ထရ (၃) ထနရော မ ှအသီားသီားရယူမပာီး ISO TECH Laboratory တွေင် ထရအရည်အထသွေား န်ားစစ်ချက်မျောား 

ခပိုလိုပ်ခွဲ ထသော ရလေ်မျောားက ို ထအောက်ပါအတ ိုင်ား ထဖော်ခပ ောားပါသည်။ 

5.3.9.1 ပဖမ ပ ေါ်ပရ အ ရည်အပ  ်း  န််း စစ်ချ က ်မ ျ ာ်း 

ထခမထပေါ်ထရ အရည်အထသွေားစစ်ထ ားရန်အတွေက် ထရနမူန ထကောက်ယူသည ် ထနရော (၄) ထနရောရှ မပာီး SWQ-1 

(95°51’58.04” E 24°26’22.17” N) နှင  ် SWQ-2 (95°50’25.54” E 24°26’12.80” N) တ ိုို့မှော စီမံက န်ားဧရ ယောအနီား 

အဓ ကစီား င်ားထနထသော ခမ ိုားထချောင်ားအတွေငာ်းမှ ထရခဖစ်မပီား ယင်ားထရမျောားမှော ထေသအတွေငာ်း ထရွှေသတတိုတူားထဖော်ခခင်ားနှင ် 

အခခောားစ ိုက်ပျ  ိုားထရား လိုပင်န်ားမျောားထကကောင  ်ထပါငာ်း ံိုစီား င်ားလျက်  က်စပ်သက်ထရောကမ်ှုမျောားထကကောင  ်လက်ရှ အထခခအထနက ို 

သ ရှ ထစရန် ရယူစမ်ားသပ်ခွဲ ပါသည်။ SWQ-4  သည် ထကျားလက်ထေသဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရားဦားစီားဌောနမ ှ ခမ ိုားရွောတွေင် 

ထသောက်သံိုားထရရရှ ထစရန် ခမ ိုားစခန်ားအထရွှဲ့ဘက် စမ်ားထချောင်ားငယ်မျောားမှ စိုထ ောငာ်းရယူ သွေယ်တန်ားထပား ောားထသော ဂါလံ 

(၅၀၀၀)  နိ်ု့ ထရကန် (24.427964 E 95.844011 W) မ ှ လည်ားထကောင်ား၊ SWQ-3 သည် ခမ ိုားစခန်ား၏ 

အထန က်ဘက်လယ်ကွေင်ားအတွေင်ားမ ှ စွေနိ်ု့ပစ်ထရကန် (95°50’17.69” E 24°25’40.39” N) မလှည်ားထကောင်ား 

ရယူခွဲ ခခင်ားခဖစ်ပါသည်။ ထခမထပေါ်ထရနမူန မျောားက ို ရန်ကိုန်မမ ိုွဲ့၊ အင်ားစ န်မမ ိုွဲ့နယ်ရှ  ISO လက်မှတရ် ISO Tech Laboratory 

တွေင် စမ်ားသပ်စစ်ထ ားခွဲ ပါသည်။ ထခမထပေါ်ထရနမူန  (Surface Water) မျောား၏ ဓောတ်ခွေွဲခန်ားရလေ်မျောားက ို ထအောက်ထဖော်ခပပါ 

ဇယောားမျောားတွေင် ထဖော်ခပ ောားမပာီး အမျ  ိုားသောားပတ်ဝန်ားကျင်  ိုင်ရော အရည်အထသွေား ( ိုတလ် တမ်ှု) လမ်ားည န်ချက်မျောား၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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စွေနိ်ု့ ိုတအ်ရည် အရည်အထသွေားမျောားနှင ် န ှုင်ားယှဉ်ချက်အရ သတ်မှတစံ်ချ  န်စံနှုန်ားမျောားအတွေင်ား တည်ရှ မပာီး SWQ 3 

အမှတတ်စ်ခိုသော တစ်ချ  ိုွဲ့ထနရာမျောားတွေင် အနည့််းငယ်ထကျော်လွေန်ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 -5  ) ကဖမ ကပ ေါ်ကရ နမ နူ ာ ကက ာ က ယ ဖူခ င ျား  မ တှ တမ  ျား ဓ ာ တ ပ  ုံမ  ာျား 

   
ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 5 ) ကဖမ ကပ ေါ်ကရ အ ရည အ က ျွား ဆ န ျား စစ ခ က  မ  ာ ျား န ငှ    ရလဒ မ  ာ ျား 

Parameters SWQ 1 Results NEQEG (2015) CCME 
USEPA 

Max Continuous 

pH 7.6 S.U.a 6-9 6.5-9  6.5-9 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (5 

days at 20 °C) 
12 mg/l 50  25  

Chemical Oxygen Demand (COD) 64 mg/l 250  125  

Dissolved Oxygen (DO) 7.2 mg/l  5.5–9.5 3–9.5  

Total Solids 111 mg/l   200 1-174 

Total Suspended Solids 32 mg/l 50 25/ 10% 10%  

Total Dissolved Solids 79 mg/l  500   

Nitrate 0.6 mg/l  10   

Ammonia Nitrogen (NH3) Nil mg/l 10 1.37 – 2.2  0.25-3.48 

Ammonium Nitrogen (NH4) Nil mg/l 10 1.37 – 2.2  0.25-3.48 

Phosphate 0.01 mg/l 2  2  

 

Parameters SWQ 2 Results NEQEG (2015) CCME 
USEPA 

Max Continuous 

pH 8.2 S.U.a 6-9 6.5-9  6.5-9 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (5 

days at 20 °C) 
8 mg/l 50  25  

Chemical Oxygen Demand (COD) 32 mg/l 250  125  

Dissolved Oxygen (DO) 7.4 mg/l  5.5–9.5 3–9.5  

Total Solids 106 mg/l   200 1-174 

Total Suspended Solids 12 mg/l 50 25/ 10% 10%  

Total Dissolved Solids 94 mg/l  500   

Nitrate 0.4 mg/l  10   

Ammonia Nitrogen (NH3) Nil mg/l 10 1.37 – 2.2  0.25-3.48 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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Ammonium Nitrogen (NH4) Nil mg/l 10 1.37 – 2.2  0.25-3.48 

Phosphate 0.02 mg/l 2  2  

 

Parameters SWQ 3 Results NEQEG (2015) CCME 
USEPA 

Max Continuous 

pH 7.7 S.U.a 6-9 6.5-9  6.5-9 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (5 

days at 20 °C) 
30 mg/l 50  25  

Chemical Oxygen Demand (COD) 96 mg/l 250  125  

Dissolved Oxygen (DO) 6.6 mg/l  5.5–9.5 3–9.5  

Total Solids 142 mg/l   200 1-174 

Total Suspended Solids 82 mg/l 50 25/ 10% 10%  

Total Dissolved Solids 60 mg/l  500   

Nitrate 1.1 mg/l  10   

Ammonia Nitrogen (NH3) 1.46 mg/l 10 1.37 – 2.2  0.25-3.48 

Ammonium Nitrogen (NH4) 1.55 mg/l 10 1.37 – 2.2  0.25-3.48 

Phosphate 0.08 mg/l 2  2  

 

Parameters SWQ 4 Results NEQEG (2015) CCME 
USEPA 

Max Continuous 

pH 7.6 S.U.a 6-9 6.5-9  6.5-9 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) (5 

days at 20 °C) 
10 mg/l 50  25  

Chemical Oxygen Demand (COD) 32 mg/l 250  125  

Dissolved Oxygen (DO) 7.0 mg/l  5.5–9.5 3–9.5  

Total Solids 144 mg/l   200 1-174 

Total Suspended Solids 30 mg/l 50 25/ 10% 10%  

Total Dissolved Solids 114 mg/l  500   

Nitrate 0.3 mg/l  10   

Ammonia Nitrogen (NH3) Nil mg/l 10 1.37 – 2.2  0.25-3.48 

Ammonium Nitrogen (NH4) Nil mg/l 10 1.37 – 2.2  0.25-3.48 

Phosphate 0.02 mg/l 2  2  

ထခမထပေါ်ထရတ ိုင်ားတောစစ်ထ ားချက်ရလေ်မျောားအရ ထကောက်ယူ န်ားစစ်ခွဲ သည ် ထရအမျ  ိုားအစောားမျောားသည ် pH 

အထနအ ောားအောားခဖင ် အယ့်ကောလီသဘောဝအနညာ်းငယ် ဂိုဏ်သတတ ရှ မပီား Oxygen ပါဝင်မှု ထကောင်ားမွေန်သည  ်အထနအ ောား 

ရှ ပါသည်။ ထကောက်ယူခွဲ ထသော အမှတမ်ျောားသည် ပါဝင်ထသော အဇဝီမူလဓောတ ် ပါဝင်ထသော အညစ်အထကကားမျောားက ို 

အဏိုဇီဝပ ိုားမ ောားမျောားခဖင ် ထချခဖတ်န ိုင်ရန်အတွေက် Oxygen လ ိုအပ်မှု အနည်ားငယ်သော လ ိုအပ်ထသော်လည်ား SWQ 3 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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အမှတအ်ထနခဖင ် USEPA စံချ  န်စံနှုန်ားခဖင ် ယှဉ်လ င်အနည်ားငယ် ထကျော်လွေန်ထနသည်က ို ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

ဓောတိုအညစ်အထကကားပါဝင်မှုသည ် နည်ားပါားမပီား ဇဝီအညစ်အထကကား (တ ရစဆောန်မျောားမ ှ  ွေက်ရှ ထသော) ပါဝင်မှု 

အနည်ားငယ်မျောားခပောားထနသည်မေှာ   ိုထရကန်အမှတတ်ွေင် ကျွွဲလူားထသောထကကောင  ် ခဖစ်သည်က ို ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။   ိုို့အခပင် 

 န်ားစစ်ရလေ်တွေင် Ammonia နှင ် Ammonium ပါဝင်မှု မထတွေွဲ့ရှ ရဘွဲ Nitrate ပါဝင်အနည်ားငယ်သော ထတွေွဲ့ရှ ရသခဖင ် 

Nitrogen မျောားသည် အဇီဝမူလဓောတ် အထနခဖင ် တည်ရှ မှုနည်ားပါားမပီား ဇဝီဓောတ်အထနခဖင ်သော ပါဝင်သခဖင  ် အပင်မျောားနှင ် 

ဇီဝပ ိုားမ ောားမျောားခဖင ် ထချဖျကမ်ှု အနည်ားငယ်သောလ ိုအပ်မပီား Phosphate ဓောတပ်ါဝင်မှုပါနညာ်းပါားထသောထကကောင  ် အနီားအန ားရှ  

အပင်မျောားမှ ဓောတ်ခပို အသံိုားခပိုလ က်ရှ ထသောထကကောင  ်လယ်၊ ယော စ ိုက်ခင်ားမျောားအတွေက် ထရသွေငာ်းစ ိုက်ပျ  ိုားရန် ထကောင်ားမွေန်သည ် 

ထရအမျ  ိုားအစောား ခဖစ်သည်။ Total Dissolved Solids နှင ် Total Suspended Solids တ ိုို့သည ်SWQ 1, SWQ 2, SWQ 3 နှင ် 

SWQ 4 အမှတမ်ျောား အတန်အသင ် ပါဝင်ထနမပီား SWQ 3 အမှတသ်ည် စီမံက န်ားမှ ွေက်ရထသော စွေနိ်ု့ပစ်အရည်မျောား 

ဝင်ထရောက်ရော စွေနိ်ု့ပစ်ထရကန်ခဖစ်မပီား ကျွွဲလူားထရကန်လည်ား ခဖစ်ထသောထကကောင ် Total Suspended Solids (ထရ ွဲတွေင် 

မထပျောဝ်င်န ိုင်ထသော ပစစည်ားမျောား) စံချ  န်စံနှုန်ား က် အနည်ားငယ် ထကျော်လွေန်သည်ဟို ထတွေွဲ့ရှ ရထသော်လည်ား Total Solids 

အထနခဖင ် ကကည ်ရှုလ င ်USEPA စံချ  န်စံနှုန်ားအတွေင်ားတွေင် ရှ ထကကောင်ားထတွေွဲ့ရပါသည်။  

5.3.9.2 ပဖမ ပအာ က် ပရ အ ရည်အပ  ်း  န််း စ စ်ချ က်မ ျ ာ ်း 

ထခမထအောက်ထရအရညအ်ထသွေားစစ်ထ ားရန် ထရနမူန ထကောက်ယူသည ် ထနရော (၃) ထနရော ရှ မပီား 

ထခမ ထအောက်အနက်ထပ (၂၀၀) ထကျော်တာူးထဖော် ောားသည  ်ခမ ိုားစခန်ားအတွေင်ား ထသောက်သံိုားထရ အသံိုားခပိုရန် တူားထဖော် ောားသည ် 

အဝီစ တွေင်ား GWQ-1 (95°50’26.08” E 24°25’44.42” N) နှင  ် GWQ-2 (95°50’27.50” E 24°25’40.58” N) 

တ ိုို့မှလည်ားထကောငာ်း၊ ခမ ိုားထကျားရွောအတွေင်ားရှ  ဦားဖ ိုားစ န်ထနအ မ်မှ အနက်ထပ (၁၈၀) ခနိ်ု့ရှ  ထသောက်သံိုားထရတွေင်ား GW-3 

(95°50’40.10” E 24°25’38.83” N) မှလည်ားထကောင်ားရယူ၍ ISO Tech Laboratory တွေင် စမ်ားသပ်စစ်ထ ားခွဲ မပီား ခဖစ်ပါသည်။ 

ထခမထအောင်ထရနမူန မျောား၏ ဓောတ်ခွေွဲခန်ားအထခခအထနမျောားမှော ထအောက်ထဖော်ခပပါဇယောားမ ာ်းနှင ့် စစ့်ထဆ်းမှတ့်တမ့််းမ ာ်းက ို 

ထန က့်ဆက့်တွ  (စ)တွေင် ထဖော်ခပ ောားဖြီ်း ကမဘော ကျန်ားမောထရားအဖွေွဲွဲ့၏ ထသောက်သံိုားထရအရည်အထသွေားစံနှုန်ား (WHO Drinking 

Water Guideline) နှင  ် Global Overview Guideline အရ န ှုင်ားယှဉ်စစ်ထ ားချက်မျောားမှော သတ်မှတစံ်နှုန်ားမျောား က် 

ထကျော်လွေန်မှုမရှ ထကကောငာ်း ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 6 ) ကဖမ ကအာက ကရ အ ရည အ က ျွား ဆ န ျား စစ  ခ က မ  ာ ျားန ငှ    ရလဒ  မ  ာျား 

Parameters GWQ 1 ရလေ် WHO Drinking Water Guideline 

pH 7.4  6.5 - 8.5 

Colour (True) Nil TCU 15 TCU 

Turbidity 2 NTU 5NTU 

Conductivity 178 micro-S/cm 2500 

Total Hardness 42 mg/I as CaCO3 500 

Calcium Hardness 30 mg/I as CaCO3 150 

Magnesium Hardness 12 mg/I as CaCO3 100 

Total Alkalinity 80 mg/I as CaCO3  

Phenolphthalein Alkalinity Nil mg/I as CaCO3  

Carbonate (CaCO3) Nil mg/I as CaCO3  

Bicarbonate (HCO3) 80 mg/I as CaCO3  

Iron 0.23 mg/I 0.3 mg/I 

Chloride (as CL) 17 mg/I 250 mg/I 

Sodium Chloride (as NaCl) 28 mg/I  

Sulphate (as SO4) 17 mg/I 500 mg/I 

Total Solids 92 mg/I 1500 mg/I 

Total Suspended Solids 3 mg/I  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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Total Dissolved Solids 89 mg/I 1000 mg/I 

Manganese Nil mg/I 0.05 mg/I 

Phosphate Nil mg/I  

Phenolphthalein Acidity 2 mg/I  

Methyl Orange Acidity Nil mg/I  

Salinity 0.1 ppt  

 

Parameters GWQ 2 ရ ေ် WHO Drinking Water Guideline 

pH 7.4  6.5 - 8.5 

Colour (True) 5 TCU 15 TCU 

Turbidity 9 NTU 5NTU 

Conductivity 218 micro-S/cm 2500 

Total Hardness 34 mg/I as CaCO3 500 

Calcium Hardness 24 mg/I as CaCO3 150 

Magnesium Hardness 10 mg/I as CaCO3 100 

Total Alkalinity 60 mg/I as CaCO3  

Phenolphthalein Alkalinity Nil mg/I as CaCO3  

Carbonate (CaCO3) Nil mg/I as CaCO3  

Bicarbonate (HCO3) 60 mg/I as CaCO3  

Iron 0.37 mg/I 0.3 mg/I 

Chloride (as CL) 27 mg/I 250 mg/I 

Sodium Chloride (as NaCL) 45 mg/I  

Sulphate (as SO4) 20 mg/I 500 mg/I 

Total Solids 125 mg/I 1500 mg/I 

Total Suspended Solids 16 mg/I  

Total Dissolved Solids 109 mg/I 1000 mg/I 

Manganese Nil mg/I 0.05 mg/I 

Phosphate Nil mg/I  

Phenolphthalein Acidity 2 mg/I  

Methyl Orange Acidity Nil mg/I  

Salinity 0.1 ppt  

 

Parameters GWQ 3 ရ ေ် WHO Drinking Water Guideline 

pH 7.1  6.5 - 8.5 

Colour (True) Nil TCU 15 TCU 

Turbidity 7 NTU 5NTU 

Conductivity 220 micro-S/cm 2500 

Total Hardness 56 mg/I as CaCO3 500 

Calcium Hardness 38 mg/I as CaCO3 150 

Magnesium Hardness 18 mg/I as CaCO3 100 

Total Alkalinity 60 mg/I as CaCO3  

Phenolphthalein Alkalinity Nil mg/I as CaCO3  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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Carbonate (CaCO3) Nil mg/I as CaCO3  

Bicarbonate (HCO3) 60 mg/I as CaCO3  

Iron 0.33 mg/I 0.3 mg/I 

Chloride (as CL) 27 mg/I 250 mg/I 

Sodium Chloride (as NaCL) 45 mg/I  

Sulphate (as SO4) 30 mg/I 500 mg/I 

Total Solids 125 mg/I 1500 mg/I 

Total Suspended Solids 15 mg/I  

Total Dissolved Solids 110 mg/I 1000 mg/I 

Manganese Nil mg/I 0.05 mg/I 

Phosphate Nil mg/I  

Phenolphthalein Acidity 2 mg/I  

Methyl Orange Acidity Nil mg/I  

Salinity 0.1 ppt  

 ထကောက်ယူ န်ားစစ်ချက်မျောားအရ ထခမထအောက်ထရနမူန မျောားသည် အက်စစ်သဘောဝ က် အယ့်ကောလီ 

သဘောဝဘက် အနည်ားငယ်ပ ိုရှ ထသော်လည်ား pHတန်ဖ ိုားမ ထချ အမျောား ံိုား တည်ရှ ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ထရ၏ 

အထရောင်အထနအ ောားမျောားမေှာလည်ား ထကောင်ားမွေန်၍ သတတို ောားအခဖစ် Hardness စစ်ထ ားချက်အရ Calcium နှင ် 

Magnesium ဓောတ်နှင ် Sodium Chloride ( ောား) အနည်ားငယ်ခဖင ် အချ  ိုားအစောားကျ ပါဝငမ်ှုရှ မပီား Total Suspended Solids 

 က် Total Dissolved Solids အထန ောားခဖင ်သော အနည်ားငယ် ပါဝငမ်ှုရှ ထသောထကကောင ် လ ပက်ူားသတတ နည်ားပါားမပီား လူသောား 

မျောား၏ ဇီဝလ ိုအပ်ချကမ်ျောားက ိုပါ ခဖည ် ညာ်းန ိုင်ထသော သတတို ောားဓောတမ်ျောားထကကောင ် ထကောက်ယူခွဲ ထသော ထခမထအောက်ထရ 

မျောားသည် ထနို့စဉ် အသံိုားခပိုမှုသောမက ထသောက်ထရအခဖစ်အသံိုားခပိုရန် ထကောငာ်းမွေန်သည ် အထခခအထနရှ ြါသည့်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 -6  ) ကဖမ ကအာ က ကရ န မ နူာ  ကက ာက  ယ ဖူခင ျား  မတှ တမ  ျား ဓ ာ တ ပ  ုံမ  ာ ျား 

   
5.3.10  ညူ ံ ံန င်ှ   တ ိုန်ခါမ ှု 

ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ား တည်ထ ောက်ထရားကောလ၊ လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ခခင်ား ကောလမျောားတွေင ်လိုပ်ငန်ား ထ ောင်ရွက်ခခင်ား၊ 

ခပည်သူလူ ိုခရီားသွေောားယောဉ်မျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်သွေောားလောခခင်ား၊ စီမံက န်ားဧရ ယောအတွေင်ား ဧည ်သည်မျောားတည်ားခ ိုခခင်ား 

တ ိုို့ထကကောင ်  ူညံသံနှင ် တိုန်ခါမှုမျောားခဖစ်ထပေါ်န ိုငပ်ါသည်။ ယင်ား ူညံသံနှင ် တိုန်ခါမှုမျောားက ို အဓ က  ခ ိုက်ခံစောားရမည ် 

သူမျောားမှော ခမ ိုားစခန်ားအနီား ခမ ိုားထကျားရွောရှ  ထေသခံခပည်သူလူ ိုမျောား ခဖစ်ပါသည်။ သ ိုို့ခဖစ်၍ စခန်ားအတွေင်ား (၂) ထနရောနှင ် 

ခမ ိုားထကျားရွော မူလတန်ားထကျောင်ားထရွှဲ့တွေင ် Sound Meter ခဖင ် တ ိုငာ်းတောစစ်ထ ားခွဲ ပါသည်။ ကွေင်ား ငာ်းအချက်အလက်မျောား 

ရယူချ  န်တွေင် စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားမှော ရပ်တနိ်ု့ ောားခခင်ား၊ ခရီားသွေောားယောဉ်ကကီားမျောား၊ စက်ယနတရာ်းမျောား သွေောားလောထမောင်ားနှငမ်ှု 

မရှ ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင  ် တိုန်ခါမှု မှတတ်မ်ားတင်ခခင်ား မတှ်တမ်ားတင်ထ ောင်ရကွ်န ိုင်ခခင်ားမရှ ခွဲ ပါ။ လက်ရှ  ညူံသံ ွေက်ရှ မှု 
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အထခခအထနမျောားက ို NEQEG  ူညံသံစံချ  န် စံနှုန်ားမျောားနှင ် န ှုင်ားယှဉ်စစ်ထ ားခွဲ ပါသည်။  ူညံသံအတ ိုင်ားအတော 

စစ်ထ ားခွဲ သည ် မှတတ်မ်ားဓောတ်ပံိုမျောားက ို ထန က် ကတ်ွေွဲ (စ) တွေင် ထဖော်ခပ ောားပါသည်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 7  ) ဆ ညူ   စ ခ  န  စ န ှုန ျား မ  ာ ျားန ငှ    ရလ ဒ မ  ာ ျား 

Survey Point NQ 1 NQ 2 NQ 3 

Min 37.8 44.9 29.9 

Max 69.4 68.9 58.5 

Avg 56.1 58.9 44.6 

Commercial Guideline 
Value 

70 70  

Residential Daytime 
Guideline Value 

  55 

Residential Nighttime 
Guideline Value 

  45 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 7 ) ဆ ညူ    တ  ုံင  ျား တာ ခ   ည    ၂၄  န ာ ရ ီ ရလဒ မ  ာ ျား 
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5.3.11 ပ လအ ရည်အပ  ်း 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားထ ောင်ရွက်မှုမျောား၊ ခရီားသွေောားခပည်သူ ို သွေောားလောထသောယောဉ်မျောားထကကောင ် ထလ ိုညစ်ညမ်ားမှု 

အထပေါ် သက်ထရောက်န ိုင်ထသော နယ်ထခမက ို စီမံက န်ားအနီား အချင်ား (၁) ကီလ ိုမီတောပတ်လညက် ို Primary Zone 

အခဖစ်လည်ားထကောင်ား၊ အချင်ား (၅) ကီလ ိုမတီောပတ်လည်က ို Secondary Zone အခဖစ်သတ်မှတ၍် 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့တွေင်ားတစ်ထနရော အပါအဝင် (၆) ထနရောတ ိုင်ားတောစစ်ထ ားခွဲ ပါသည်။ AQ-1 က ို စီမံက န်ား ဇိုန် (B) အတွေင်ား 

ထမော်ထတော်ယောဉ်ဂ တ်ကကီားကကပ်ထရားရံိုားအနီား (95°50’29.45” E 24°25’43.78” N) တွေင်လည်ားထကောင်ား၊ AQ-6 က ို စီမံက န်ား ဇိုန် 

(A) အတွေင်ား ခပည်သူလူ ိုတည်ားခ ိုထ ောင်နှင  ် စက်သံိုား ီ  ိုင်ထနရောအတွေင်ား (95°50’31.67” E 24°25’39.63” N) တွေင် 

လည်ားထကောင်ား၊ AQ-5 က ို စီမံက န်ား ဇိုန်(C) အတွေင်ား ဟ ိုတယ်တည်ထ ောကမ်ည ် ထတောငက်ိုန်ား (95°50’23.41” E 

24°25’43.98” N) တွေင်လည်ားထကောင်ား၊ AQ-4 က ို စီမကံ န်ား ဇိုန် (D) အနီား ထတောင်တက်ကောားဝင်ားအ ွေက်လမ်ားဂ တ် အနီား  

(95°50’35.35” E 24°25’51.29” N) တွေင်လည်ားထကောငာ်း၊ AQ-2 က ို ခမ ိုားရွောအဝင ်မူလတန်ားထကျောင်ားထရွှဲ့ (95°50’45.49” E 

24°25’34.90” N) တွေင်လည်ားထကောင်ား၊ AQ-3 က ို ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်အတွေင်ား (95°51’15.46” E 24°23’53.89” N) 

တွေင်လည်ားထကောင်ား တ ိုင်ားတောစစ်ထ ားခွဲ ပါသည်။ 

 တ ိုင်ားတောစစ်ထ ားရောတွေင် (၈)န ရီစီ  က်တ ိုက် တ ိုင်ားတောမပီား Oceanus AQM-9 (Ambient Quality) 

တ ိုင်ားတောသည ်စက်မှ ထလနမူန ထစောင ်ကကည ်တ ိုင်ားတောခခင်ားတ ိုို့က ို (၁) မ နစ်တစ်ကက မ် အချ  န်အပ ိုင်ားအခခောားခဖင ် 

ထ ောင်ရွက်ခွဲ ပါသည်။ တ ိုင်ားတောစစ်ထ ားသည ် သတ်မတှ်ချက ် (Parameter) မျောားမေှာ Carbon Monoxide(CO), Nitrous 

Oxide(NO2) , PM10, PM2.5 နှင ် Sulphur Dioxide (SO2) တ ိုို့ခဖစ်ပါသည်။ တ ိုင်ားတောရရှ သည ် ထလ ိုအရည်အထသွေားက ို 

အမျ  ိုားသောားပတဝ်န်ားကျင ် ိုင်ရောအရည်အထသွေား ( ိုတလ် တခ်ျက်) လမ်ားည န်ချကမ်ျောား ပါ ထလ ိုအရညအ်ထသွေားစံနှုန်ား 

တန်ဖ ိုားမျောားနှင  ် န ှုူင်ားယှဉ်တင်ခပ ောားပါသည်။ တ ိုင်ားတောရရှ ထသော Parameter မျောားအနက် SO2 သည ် စံနှုန်ားမျောား က် 

အနည်ားငယ်ထကျော်လွေန်ထနထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။   ိုသ ိုို့ထကျော်လွေန်ရခခင်ား အထကကောင်ားအရင်ားမေှာ ထေသတွေငာ်း ရောသီဥတိုမှော 

ထနွေရောသီခဖစ်ထနခခင်ား၊ ထမော်ထတော်ယောဉ်နှင ် ထမော်ထတော်  ိုင်ကယ်သွေောားလောမှု မျောားခပောားထသောအထခခအထန ရှ ထနခခင်ား၊ 

ထေသတွေင်ားတွေင် ထတောမာီးမျောား ထနရောအနံှို့ ထလောင်ကျွမာ်းထနခခင်ား၊ ထတောင်ယောမီားရ ှုွဲ့ခခင်ားမျောား ရှ ထနခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် 

ထလ ိုအရည်အထသွေား ကျ ငာ်းထနထကကောင်ား ထလ လောသ ရှ ရပါသည်။ 

လက်ရှ ကွေင်ား င်ားစစ်ထ ားစဉ်ကောလအတွေင်ား စီမကံ န်ားဧရ ယောမှ ထလ ိုညစ်ညမ်ားထစမည  ်  ိုတလ် တမ်ှု 

လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရွက်ခခင်ားမရှ ဘွဲ စီမံက န်ားလည်ပတ်ထ ောင်ရွက်ချ  န်တွေင်လည်ား ယောဉ်မျောားသွေောားလောခခင်ားမ ှ  အမှုန်အမ ောား 

 ိုတလ် တန် ိုင်မည်မှအပ ကကီားမောားထသောညစ်ညမ်ားမှုခဖစ်ထစန ိုင်မည ်  ိုတလ် တမ်ှုမျောားမရှ န ိုင်ထကကောင်ား သ ရှ ရပါသည်။ 
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 ထလ ိုအရည်အထသွေားတ ိုင်ားတောစစ်ထ ားခခင်ားရလေ်မျောားအောား NAAQS ပါ လမ်ားည န်ချက်မျောားခဖင ် န ှုင်ားယှဉ် 

ထဖော်ခပ ောားပါသည်။ ထလ ိုအရည်အထသွေား တ ိုင်ားတောစစ်ထ ားချက်ဓောတပ်ံိုမျောားနှင ် ရလေ်မျောားက ို ထန က ်က်တွေွဲတွေင် 

ပူားတွေွဲတင်ခပ ောားပါသည်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 8 ) ကလအ ရည အ က ျွား တ  ုံင  ျား တာ မ ှု ရလဒ မ  ာ ျား 
24 Hour NO2 SO2 CO O3 PM 2.5 PM 10 TSP Humi 

AQ 1 

Min 19 8 0.5 20 19 24 35 21 

Max 40 263 3.5 32 111 132 197 83 

Avg 32.6 56.25 0.51 27.5 62.8 76.43 97.88 50.38 

AQ 2 

Min 19 8 0.5 20 19 24 35 22 

Max 40 221 3.3 33 109 142 193 82 

Avg 32.56 55.31 0.51 27.5 62.73 76.67 98.38 51.05 

AQ 3 

Min 13 14 0.5 20 38 48 61 20 

Max 39 278 2.4 32 220 274 351 60 

Avg 30.62 77.44 0.66 27.57 94.09 115 147.52 40.46 

AQ 4 

Min 19 8 0.5 20 19 24 35 21 

Max 40 173 2.2 32 111 129 186 83 

Avg 32.6 53.05 0.51 27.5 62.62 76.22 97.54 50.38 

AQ 5 

Min 21 14 0.5 22 17 22 33 20 

Max 38 201 3 37 121 132 173 81 

Avg 31.4 55.5 0.51 30.21 67.7 76.5 89.9 50.3 

AQ 6 

Min 19 8 0.5 20 19 24 35 21 

Max 39 236 3.1 36 115 142 175 83 

Avg 32.6 58.69 0.51 27.65 61.73 75.2 96.45 50.44 

Guideline Value 200 20  100 25 50   

 

5.3.12 ြ ိုန်မ ှုန  ် ျံွဲ့လ  င  ်မ ှု 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားထ ောင်ရွက်မှုမျောား၊ ခရာီးသွေောားခပည်သူလူ ို သွေောားလောထသောယောဉ်မျောားထကကောင ် ဖိုန်မှုနိ်ု့ပျံွဲ့လွေင ်မှု 

အထခခအထနမျောားက ိုသ ရှ န ိုင်ရန် အပ ိုေ် (၅.၄) ပါ ထလ ိုအရည်အထသွေား စစ်ထ ားခွဲ သည်ထနရောမျောားအတ ိုငာ်း AQM-9 စက်ခဖင ် 

PM10 , PM2.5 တ ိုို့က ို တ ိုင်ားတောစစ်ထ ား၍ ရလေ်မျောားက ိုလည်ား ပူားတွေွဲတင်ခပ ောားပါသည်။ 
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ပ  ုံ ( 5 .3 -8  ) ကလအ ရည အ က ျွား  တ  ုံင ျား တာ မ ှု၏  က  ဆ  ုံင  ရာ အ မ တှ မ  ာ ျား ၏၂၄  နာ ရ ီ ရလဒ မ  ာ ျား 
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5.3.13 ယ ာ ဉ်  ာ ်း လာ မ ှု ိိုင်ရာ ပလ  လာ  န််း စစ ်ဖခင ််း 

ယောဥ်ထကကော  ိုင်ရောထလ လောခခင်ား၏ ရည်ရွယ်ချကမ်ှော အန ဂတ်တွေင ် ဤဇလံိုထတောင ် ခမ ိုားယောဥ်ရပ်န ားစခန်ား 

စီမံက န်ားအထကောင်အ ည်ထဖော်မှုထကကောင်  ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်သည်  ယောဥ်ဝင် ွေက် သွေောားလောမှုနှုန်ားက ို ခန်ို့မှန်ားန ိုင်ရန်နှင်  

စီမံက န်ားထကကောင် ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်သည်  ပတ်ဝန်ားကျင်အထပေါ် ယောဥလ်မ့််းထ ကာင့််း  ိုင်ရော သက်ထရောက်မှုမျောား  န်ားစစ်ရန်၊ 

 န်ားစစ်မပီားထန က်   ိုသက်ထရောက်မှုမျောားက ို ထလ ော ချရန်အတွေက် ခဖစ်ပါသည်။  

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 9 ) ယာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုဆ န ျား စ စ မ ှု၏ ဆ န ျား စစ  မ တှ မ  ာ ျား နငှ    အ စ  တ အ ပ  ုံင ျား မ  ာျား  တည ကန ရာ ဇယ ာျား 

ယာဥ်သ ာ်း ာ ှု 
ဆန််းစစ် ှတ် 

တည်ဒနရာ 
အ ှတ ်

ဒဖာ်ခပခ က ်

Traffic Survey 
Segment 1 (TSS 1) 

TSP(1)(A) 
95°51’32.15” E 
24°23’52.62” N 

ဖမ  ွံ့နယ့်ြညာထရ်းမှျူ်းရံို်းထရွှံ့ 

TSP(1)(B) 
95°51’27.41” E 
24°23’54.69” N 

ဖမ  ွံ့နယ့်ဓာတ့်အာ်းခွ ရံိုထ ာင့်  

TSP(1)(C) 
95°51’23.17” E 
24°23’56.14” N 

ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထစ ်းထ ာင့်  

Traffic Survey 
Segment 2 (TSS 2) 

TSP(2)(A) 
95°51’23.17” E 
24°23’56.14” N 

ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထစ ်းထ ာင့်  

TSP(2)(B) 
95°51’17.25” E 
24°23’56.22” N 

ဖမ  ွံ့ထတာ့်ခန့််းမထ ာင့်  

TSP(2)(C) 
95°51’14.45” E 
24°23’55.18” N 

ဖမ  ွံ့နယ့်ရ စခန့််းထရွှံ့ 

Traffic Survey 
Segment 3 (TSS 3) 

TSP(3)(A) 
95°51’09.99” E 
24°23’54.96” N 

ဖမ  ွံ့နယ့်သစ့်ထတာရံို်းအဝင့်လမ့််း 

TSP(3)(B) 
95°51’06.12” E 
24°23’54.91” N 

ဖမ  ွံ့မရြ့်ကွက့်လမ့််းဆံို(၁) 

TSP(3)(C) 
95°51’02.37” E 
24°23’55.17” N 

ဖမ  ွံ့မရြ့်ကွက့်လမ့််းဆံို(၂) 

Traffic Survey 
Segment 4 (TSS 4) 

TSP(4)(A) 
95°51’16.07” E 
24°24’22.22” N 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် အ. .က 
ထက ာင့််းလမ့််းဆံို 

TSP(4)(B) 
95°51’18.44” E 
24°24’26.77” N 

ပမနနဒ ရြ့်ကွက့်နှင့်  ခမ ို်းလမ့််းဆံို 

Traffic Survey 
Segment 5 (TSS 5) 

TSP(5)(A) 
95°50’43.86” E 
24°25’42.48” N 

ခမ ို်းရွာ ိုန့််းကကီ်းထက ာင့််းထ ာင့်  

TSP(5)(B) 
95°50’41.08” E 
24°25’42.67” N 

ခမ ို်းစခန့််းအဝင့်လမ့််း 

TSP(5)(C) 
95°50’41.33” E 
24°25’45.95” N 

ဇလံိုထတာင့်သ ိုို့အ ွက့်လမ့််း 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့ထပေါ်၊ ခမ ိုားထကျားရေွာနှင ် ဇလံိုထတောငတ်က်လမ်ားအထခခအထနမျောားက ိုလည်ား စ စစ်ထလ လောမပီား 

ခရီားသွေောားခပည်သူဘိုရောားဖူားမျောား၏ လံိုခခံိုစ တခ်ျရန ိုင်ထသော ယာဉ်သွေောားလောမှုအထခခအထန တစ်ခိုခဖစ်ထပေါ်ရန် ရညရ်ွယ်ပါသည်။ 

ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားသည် ခပည်တွေင်ားခပည်ပခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ားက ို အထခခခံထ ောင်ရွကမ်ည  ် စီမံက န်ားခဖစ်ရော 

လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ထ ောင်ရွက်သည ်အ င ်တွေင် ခရီားသွေောားလိုပ်သောားခပည်သူမျောား၏ ယောဉ်မျောား၊ ခရီားသည်မျောားနှင ် 

ထေသတွေင်ားကိုန်ပစစည်ား နှင ် အထ ွေထ ွေသယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ထရားယောဉ်မျောား သွေောားလောမှု မျောားခပောားလောန ိုင်ထသော အထခခအထန 

အလောားအလောမျောားရှ ထနမပီား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားမှုထန ကက်ျထနထသော ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့၏ မမ ိုွဲ့တွေင်ားလမ်ားမျောား၊ အထခခခံအထ ောက်အဦမျောား၏ 
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အထခခအထနက ိုသ ရှ န ိုင်ရန်အတွေက် ဇယောား (၅.၃-၈) ပါအတ ိုင်ား TSS-1 က ို ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် လ ပ်စစ်အင်ဂျင်နီယောရံိုား 

ဓောတ်အောားခွေွဲရံိုထ ောင ်လမ်ား ံိုတွေင ်  လည်ားထကောင်ား၊ TSS-2 က ို ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့မထ ားအနီားရှ  မမ ိုွဲ့ထတော်ခန်ားမလမ်ား ံိုတွေင် 

လည်ားထကောင်ား၊ TSS-3 က ို ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့ မမ ိုွဲ့မရပက်ွေက် လမ်ား ံိုတွေင် လည်ားထကောင်ား၊ TSS-4 က ို ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့၊ 

အ က်တန်ားထကျောင်ားနှင ် ခမနနဒ ရပ်ကွေက်လမ်ား ံိုတွေင် လည်ားထကောင်ား၊ TSS-5 က ို ခမ ိုားထကျားရွောအတွေငာ်းရှ  

ဇလံိုထတောင်တက်လမ်ားနှင ် ခမ ိုား - ဗန်ားထမောက်လမ်ား လမ်ား ံိုတွေင် လညာ်းထကောငာ်း ထကောက်ယူစစ်ထ ားခွဲ ပါသည်။   

ကွေင်ား င်ားထလ လောထရားအဖွေွဲွဲ့ အချက်အလက်ထကောကယူ်ခွဲ ထသော အချ  န်ကောလမှော ထနွေရောသီ၊ ခရီားသွေောားလောမှုကောလ 

ခဖစ်ထသော်လည်ား၊ COVID-19 ကမဘော ကပ်ထရောဂါ ခဖစ်ပွေောားထနထသော ကောလ နှင ် နယ်ထခမထေသအထခခအထနအရ 

ခရီားရပ်တနိ်ု့ထနထသော ကောလခဖစ်သခဖင ် ခရီားသွေောားလောမှု နည်ားြါ်းထနထသော ကောလခဖစ်ပါသည်။ သ ိုို့ရောတွေင် မမ ိုွဲ့အထခခအထနအရ 

မမ ိုွဲ့အဝင်လမာ်းသည ် ထပ (၆၀)ခနိ်ု့ ကျယ်ထသော်လညာ်း၊ မမ ိုွဲ့တွေင်ား လူစည်ကောားရောထ ားအနီားနှင  ် မမ ိုွဲ့ထတော်ခန်ားမထရွှဲ့တွေင် 

လမ်ားသောား (၁၈) ထပသောရှ ခခငာ်း၊ လူသွေောားလမ်ားပလကထ်ဖောင်ားမျောား မရှ ခခင်ား၊ ယောဉ်ငယ်မျောားနှင ် ထမော်ထတော ် ိုင်ကယ်မျောား 

လမ်ားမျောားထပေါ်တွေင် ရပ်တနိ်ု့မှုမျောားခပောားခခင်ား၊ ခရီားသညပ် ိုို့ထ ောင်ထရားဂ တ်မျောားမှော မမ ိုွဲ့လယ့်လမ်ားမကကီားထပေါ်တွေင ်အ င်ထခပသလ ို 

ဖွေင ်လှစ်ထ ောင်ရွက်ထနခခင်ား၊ လမ်ား ံိုမျောားတွေင် မီားပွေ ိုင ်မျောား တပ် င် ောားမှုမရှ ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင်  လမ်ားပ တ ် ိုို့မှု ခပဿန မျောား 

ရှ ထနပါသည်။ 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်ရှ  ထန  ိုင်မှုနှင ် လမ်ားသွေောားလောမှု မနက်ခင်ား ၇:၀၀ မ ှ၁၁:၀၀ ဝန်ားကျင်တွေင် ထ ားဖွေင ်ချ  န်နှင ်အတူ 

ထ ားအထရောင်ားအဝယ်ခပိုလိုပ်ခခင်ားမျောား၊ ဇလံိုထတောင်ထပေါ်သ ိုို့ သွေောားရန်အတွေက်  ထတောင်တက်ကောားမျောား သွေောားထရောက်မှုအမျောား ံိုား 

ခပိုလိုပ်ခခင်ားမျောားရှ ၍ လမ်ားအသံိုားခပိုမှုအမျောား ံိုားအချ  န်အခဖစ် အချက်အလက်မျောားရရှ န ိုင်ရန်အတွေက် မနက်ခင်ား ၈:၀၀ မ ှ

၉:၀၀ က ို ယောဉ်သွေောားလောမှု  ိုင်ရော အချက်အလက်မျောား ထကောက်ယူချမှတ ်လိုပ်ထ ောင် ောားပါသည်။  

ပ  ုံ ( 5 .3 -9  ) ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှု ဆန ျား စစ ကန  ည   ပ ုံမ  ာ ျား 

  
 

5.3.13.1 ယ ာ ဉ်  ာ ်း လာ မ ှု ိိုင်ရာ  န််း စ စ်မ ည  ်န ည််း လမ ််း မ ျ ာ ်း 

EIA လိုပ်ငန်ားစဉ်ထ ောင်ရွက်ရန်အတွေက် သတ်မှတ ်ောားသည ် နယ်ပယ်ဧရ ယောနှင ် စီမံက န်ားသ ိုို့ လောထရောက်န ိုင်မည ် 

လမ်ားထကကောင်ားမျောားနှင  ် လမ်ား ံိုလမာ်းခွေမျောားရှ  အထခခအထနမျောားက ို သ ရှ မှတတ်မ်ား တင်န ိုင်ရန်မပီား ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်သည ် 

ထန င်အန ဂတ်အထခခအထနထပေါ်ခနိ်ု့မှန်ားန ိုင်ရန်အတွေက် "အထဝားထခပားလမ်ား ယောဉ်သွေောားလောဝင် ံ န ိုင်မှု လက်စွေွဲစောအိုပ် 

(Highway Capacity Manual 2010)" ပါ လမ်ားည န်ချက်မျောား၏ အထနှ င ်အယှက်ရှ န ိုင်ထသော လမာ်းထကကောင်ား (Interrupted 

flow) မျောား၏ မမ ိုွဲ့/ရေွာလမ်ားထကကောငာ်းမျောား  ိုင်ရော ချမှတ ်ောားထသော တွေက်ချက်မှု နည်ားလမ်ားစနစ်မျောားနှင ် အညီ 

တွေက်ချက်န ိုင်ထအောင ်စစ်တမ်ားထကောက်ယူခခင်ားမျောား ခပိုလိုပ်မပီား  န်ားစစ်ထလ လောသွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 10  ) ယ ာဉ  ာွ ျား လာ မ ှု ဆ န ျား စ စ ရန အ တကွ   အ   ုံျား ဖပ ျု မည    န ည ျား လမ  ျား မ  ာ ျား 

၁။ Base Free-flow speed 

𝑆𝑓0 = 𝑆0 + 𝑓𝐶𝑆 + 𝑓𝐴 
Sf0 = base free-flow speed (mi/h) 

S0 = speed constant (mi/h) 

fCS = adjustment for cross section (mi/h) 

fA = adjustment for access points (mi/h 

၂။ Compute Adjustment for Vehicle Proximity 

𝑓𝑣 =
2

1 + [1 −
𝑣𝑚

52.8𝑁𝑡ℎ𝑆𝑓
] 0.21

 

fv = proximity adjustment factor 

vm = midsegment demand flow rate (veh/h) 

Nth = number of through lanes on the segment in the subject direction of travel 

Sf = free-flow speed (mi/h) 

၃။ Compute Segment Running Time 

𝑡𝑅 =
6 − 𝑙1

0.0025𝐿
𝑓𝑥 +

3600𝐿

5280𝑆𝑓
𝑓𝑣 + ∑ 𝑑𝑎𝑝,𝑖

𝑁𝑎𝑝

𝑖=1

+ 𝑑𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 

𝑓𝑥 = {
1
0

min (𝑣𝑡ℎ 𝑐𝑡ℎ⁄ , 1)
 

tR = segment running time (s) 

l1 = start-up lost time=2 if signalized, 2.5 if STOP or YIELD controlled (s) 

L = segment  length (ft) 

fx = control-type adjustment factor 

vth = through-demand flow rate (veh/h) 

cth = through-movement capacity (veh/h) 

dap,i = delay due to left and right turns from the street into access point intersection 

i(s/veh) 

Nap = number of influential access point approaches along the segment 

Nap,s = number of access point approaches on the right side in the subject direction of 

travel  

Nap,0 = number of access point approaches on the right side in the opposing direction of 

travel 

Pap,lt = proportion of Nap,0 can be accessed by a left turn from the subject direction  

dother = delay due to other sources along the segment 

၄။ Through Delay 

𝑑𝑡 =
𝑑𝑡ℎ𝑣𝑡𝑁𝑡 + 𝑑𝑠𝑙𝑣𝑠𝑙(1 − 𝑃𝐿) + 𝑑𝑠𝑟𝑣𝑠𝑟(1 − 𝑃𝑅)

𝑣𝑡ℎ
 

dt = through delay (s/veh) 
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vth = through-demand flow rate (veh/h) 

dth = delay in exclusive through-lane group (s/veh) 

vt = demand flow rate in exclusive through-lane group (veh/h/ln) 

Nt = number of lanes in exclusive through-lane group (ln) 

dsl = delay in shared left-turn and through-lane group (s/veh) 

vsl = demand flow rate in shared left-tern and through-lane group (veh/h) 

dsr = delay in shared right-turn and through-lane group (s/veh) 

vsr = demand flow rate in shared right-turn and through-lane group (veh/h) 

PL = proportion of left-turning vehicles in the shared lane  

PR = proportion of right-turning vehicles in the shared lane 

၅။ Travel Speed 

𝑆𝑇,𝑠𝑒𝑔 =
3600𝐿

5280(𝑡𝑅 + 𝑑𝑡)
 

ST,seg = travel speed of through vehicles for the segment 

L = segment length (ft) 

tR = segment running time (s) 

dt = through delay (s/veh) 

 

အ က်ထဖော်ခပပါ နည်ားလမာ်းမျောားသည် HCM 2010 မ ှချမှတ ်ောားထသော ပံိုထသနည်ားမျောားအောား လက်ရှ တ ိုင်ားတောမည ် 

လမ်ားထကကောင်ားအထခခအထနရှ  ထေသထန  ိုင်မှုအထခခအထန၊ မီားပွေ ိုွဲ့င ် ောားရှ မှု မရှ ထသားခခင်ားနှင  ်အချက်အလက်ထကောက်ယူရန် 

လွေယ်ကူန ိုင်မှုအထပေါ် အထခခခံ၍ ထကောက်ယူ န်ားစစ်မှုအောား လက်ရှ အထခခအထနအထပေါ် လ ိုက်ထလျောညီထ ွေမှုရှ ထအောင် 

အနည်ားငယ်ခပင် င်မပာီး ယောဉ်သွေောားလောမှုနှုန်ား (Travel Speed) နှင  ်အထခခခံအထနှ က့်အယှက်မရှ  ယောဉ်သွေောားလောနှုန်ား (Free 

Flow Speed) ခဖင ် ယောဉ်သွေောားလောမှု  ိုင်ရော အရည်အထသွေား သတ်မှတခ်ခင်ား (Level of Service, LOS) စနစ်က ို 

အသံိုားခပိုတွေက်ချက်ထ ောင်ရကွ်သွေောားပါမည်။ 

မမ ိုွဲ့/ရွောမျောားအတွေက် ယောဉ်သွေောားလောမှု  ိုင်ရော အရညအ်ထသွေား သတ်မှတမ်ှု  ိုင်ရော အချက်အလက်မျောား (LOS 

criteria)က ို ယောဉ်သွေောားလောန ိုင်မှုသည် လမ်ားအထခခအထန၏ ဝင် ံ န ိုင်ထသော ပမောဏအတွေင်ားတွေင် တည်ရှ သည ် 

အထခခအထနတွေင် ချမှတ ်ောားထသော အချ  ိုားရှ  အမှတက် ို ထအောက်ပါအတ ိုင်ား သတ်မှတထ်ဖော်ခပ ောားပါသည်- 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 11 ) ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုဆ  ုံင ရာ  အ ရည အ က ျွား   တ မ တှ မ ှုဆ  ုံင ရာ  အ ခ က အ လက  မ  ာ ျား (LOS criteria) 

Travel speed as Percent of free flow 
speed (%) 

LOS Score at Normal 
Ratio 

Description 

> ၈၅ % A Primarily free-flow operation 

> ၆၇ - ၈၅ % B Reasonably unimpeded operation 

> ၅၀ - ၆၇ % C Stable operation 

> ၄၀ - ၅၀ % D Less stable operation 

> ၃၀ - ၄၀ % E Unstable operation 

≤ ၃၀ % F Flow at extremely low speed 
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5.3.13.2 စမီ ံက န်ိ်း တည ်ပန ရာ အ ပ က ာ င််း ရင်ှ်း လင ််း ဖခင ််း 

စီမံက န်ားသည် စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား ကသောခရ ိုင ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် ထလားသီထကျားရွော အိုပ်စို အတွေင်ားရှ  

ခမ ိုားထကျားရွော၊ ကွေင်ားအမှတ် (O.S.S.) ထကကားတ ိုင်ခပငက်ွေင်ား တွေင် တည်ရှ ပါသည်။ စိုစိုထပါင်ား အကျယ်အဝန်ားမျော (၃၁.၅၃) 

ဧကခဖစ်မပီား စီမံက န်ားတွေင် ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်ဇိုန်နှင ် ပန်ားခခံ ပျ  ိုားဥယျောဉ်တ ိုို့ ပါဝငပ်ါသည်။ စီမံက န်ားတည်ထနရောမှော 

ထလားသီထကျားရွောအိုပ်စို ခမ ိုားထကျားရေွာအနီား ထတောင်ကိုန်ားခပနိ်ု့ထနရော (24° 25’ 42.00”N 95° 50’ 28.57”E) ခဖစ်ပါသည်။ 

  ိုို့အခပင် စီမံက န်ားတည်ထနရောမေှာ တန်ခ ိုားကကီား ဇလံိုထတောင်ထတော် ထစတီနှင်  ၁၄ မ ိုင့်ခနို့့် အကွေောတွေင်တည်ရှ မပီား 

ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားဧရ ယောတွေင် ခပင်ပမှ လောထရောကထ်သော ယောဉ်ကကီားယောဉ်ငယ်မျောား ရပ်န ားကွေင်ား၊ ဇလံိုထတောင်တက် 

ထတောင် င်ား ယောဉ်ရပ်န ားကွေင်ား၊ စောားထသောက်  ိုင၊် အမှတတ်ရ ပစစည်ားအထရောင်ား  ိုင် နှင  ် သောမန် တညာ်းခ ိုထ ောင်မျောား 

ပါဝငပ်ါသည်။ 

စီမံက န်ားအတွေင်ားသ ိုို့ အဓ ကဝင်ထရောက်သည ် လမ်ားနှစ်ခိုရှ မပီား တစ်ခိုမှော ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားသ ိုို့ လောထရောက်ရန် 

အတွေက်အသံိုားခပိုထသော ခမ ိုားရွောမှ ခဖတ်၍လောထသော လမ်ားခဖစ်မပီား ထန က်လမ်ားမှော ထတောင်တက်ကောားမျောား အသံိုားခပိုရန်အတွေက် 

ခမ ိုားရွောခပင ် ဇလံိုထတောင်ထတော်သ ိုို့ ဦားတည် ောားထသော လမ်ားအခဖစ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ စီမံက န်ားလည်ပတ်သည ် ကောလတွေင် 

ယောဉ်သွေောားလောမှုအခဖစ်န ိုင် ံိုား ဧရ ယောမျောားသည် Zone A နှင  ် Zone B ခဖစ်ပါသည်။ Zone A တွေင် လောထရောက်ထသော 

ခရီားသည်မျောား ရပ်န ားရန်အတွေက် ကောားကကီား (၄၀) နှင  ်ကောားထလား (၂၀၀) စီား ရပ်န ားရန် ခပိုလိုပ် ောားမည် ခဖစ်မပီား Zone B တွေင် 

  ိုင့်ကယ် (၁၀၀) စီား ရပ်န ားရန် အသီားသီားခပိုလိုပ်၍ အဝင်အ ွေကက် ို လက်ခံန ိုင်ထသော ပမောဏအတွေင်ား 

ဖွေွဲွဲ့စည်ားလိုပ်ထ ောင်သွေောားမည ် ခဖစ်ပါသည်။   ိုို့အခပင် Zone B တွေင် ထတောက်တက်ကောားဂ တ် (Arrival) နှင  ် (Departure) 

အတွေက် ကောားကကာီး (၂၀)စီား ထစောင ်  ိုငာ်းခဖတ်သန်ားလိုပ်ထ ောင်န ိုင်ရန်အတွေက် ချမှတ်စီစဉ်ထ ောင်ရွက်န ိုင်ရန် ထ ောက်လိုပ် 

 ောားပါသည်။ Zone A ရှ  ခရာီးသည်မျောား အသံိုားခပိုန ိုင်ရန်အတွေက်   ီ ိုင်အထသားတစ်ခို ထ ောက်လိုပ်မည်ခဖစ်မပာီး 

ယောဉ်အသွေောားအလော အနည်ားငယ်ခပိုလိုပ်န ိုင်ရန် လမ်ားခွေွဲခပိုလိုပ်  ောားရှ ပါသည်။  

စီမံက န်ား၏ ထခမခပင်အထခခအထနကွေင်ား င်ားသည ်အချ  န်တွေင် လိုပ်ငန်ားအောား ထ ောက်လိုပ် ွဲကောလနှင ် COVID-19 

ထရောဂါအထခခအထနမျောားထကကောင  ် ရပ်န ား ောားသည အ်တွေက် လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်သည ်ကောလအတွေက ် ထကောက်ယူစစ်ထ ား 

တွေက်ချက်မှုမပါဝင်န ိုငဘ်ွဲ စီမခံျက်ချမှတ ်ောားထသောအယူအ   ိုင်ရောထနရော အထနအ ောားအရ  နိ်ု့ဝင်လက်ခံန ိုင်ထသော 

ပမောဏအထပေါ် အထခခခံ၍ ထဖော်ခပရှင်ားလငာ်း ောားခခင်ား ခဖစ်ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 10 ) ဗန ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့ကပ ေါ်န ငှ    မမ  ျု ြို့ဝ င /  ထကွ  ရ ှ လမ  ျား တည  ကဆာ က ပ  ုံမ  ာ ျား 
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5.3.13.3 စမီ ံက န်ိ်း  ိို  လာ ပရာက်ပ  ာ လမ််း ြ   ွဲ့စည ််း  ံ ိုန ငှ  ် ပတာင ်တက်လမ ််း ပြ ာ်ဖ ချ က် 

စီမံက န်ားသ ိုို့လောထရောက်န ိုင်ရန်အတွေက် လက်ရှ အထခခအထနတွေင် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့ထပေါ်မ ှ တ င ် 

အဓ ကအသံိုားခပိုထသော လမ်ား ံို ၃ ခို တည်ရှ မပီား တ ိုင်ားတောတွေက်ချက်န ိုင်ရန်အတွေက် TSS-1, TSS-2 နှင  ် TSS-3 

အခဖစ်သတ်မှတမ်ပီား TSS 4 အမှတတ်ွေင်   ိုလမ်ား ံိုမျောားမှ လောထရောက်ထသော ကောားမျောား  ံိုစည်ား၍ ခမ ိုားရွောအတွေင်ားရှ  TSS-5 

အမှတသ် ိုို့ ခဖတ်ကော စီမကံ န်ားသ ိုို့ ဝင်ထရောက်သွေောားလောရန် ဖွေွဲွဲ့စည်ား ောားပါသည်။ ခမ ိုယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားသ ိုို့ လောထရောက်ရန်နှင ် 

အနီားတစ်ဝ ိုက်ရှ  ရွောလမာ်း၊ မမ ိုွဲ့လမ်ားနှင  ် ထတောင်တက်လမ်ားအထခခအထနမျောားက ို သ ရှ န ိုင်ရန်အတွေက် ထအောက်ပါအတ ိုငာ်း 

ထဖော်ခပ ောားပါသည်- 
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ပ  ုံ ( 5 .3 - 11 ) ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့မ  ှ စမီ က  န ျား   ုံို့ လာ ကရာ က န  ုံင က  ာ  လမ ျား က က ာ င  ျား မ  ာ ျား ဖပ ပ ုံ 

 
အင်ားထတော်မ ှ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့သ ိုို့ လောထရောက်ရောလမ်ားသည် ကတတရောခဖင ် ခင်ား ောားထသောလမ်ား ခဖစ်မပီား 

အနည်ားငယ်  ိုားရွောားထနထသား၍ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့အဝင ် ဗ ိုလ်ချိုပ်လမ်ားမ ထရောက်မှသော ခပန်လည်ထကောင်ားမွေန်သည်က ို 

ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ သ ိုို့ထသော ် ခရီားသွေောားဧည ်သညမ်ျောားသွေောားလောရန်အတွေက် ယောဉ်အနတရောယ်ခဖစ်ပွေောားန ိုင်မှု နည်ားပါားမပီား 

အသွေောားအလောနည်ားပါားထသား၍ ယောဉ်ထကကောပ တ ် ိုို့မှုလည်ား နညာ်းပါားထသောလမာ်း ခဖစ်သည်။ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် အတွေင်ား 

ဝင်ထရောက်သည  ် လမ်ားမတွေင်သော လမ်ားထဘားတွေင ်   ိုင်ကယ်၊ ကောားမျောား ရပ်န ား ောားထသောထကကောင  ် အသံိုားခပိုန ိုင်သည ် 

လမ်ားပမောဏ နည်ားပါားသည်က ို ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ အ ူားသခဖင ် ထေသ၏  ံိုားစံအရ မနက်ခင်ား စည်ကောားချ  န်တွေင် 

ဗ ိုလ်ချိုပ်လမ်ားထပေါ် တည်ရှ သည ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့မထ ားတစ်ဝ ိုက်နှင ် အစ ိုားရရံိုားမျောား တည်ရှ ရော မမ ိုွဲ့ထတော်ခန်ားမ တစ်ဝ ိုက်တွေင် 

ယောဉ်ထကကောပ တ်  ိုို့မှု မျောားခပောားသည်။ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့အတွေင် တစ်ဝ ိုက်သော ယောဉ်အသွေောားအလော အနည်ားငယ်ကျပ်၍ 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့အ ွေက် နှင ် ကတူားထေသ စက်ထတောဘိုန့််းကကီားထကျောင်ားသ ိုို့ သွေောားထရောက်သည  ် လမ်ားတွေင် 

ယောဉ်ထကကောရှင်ားလင်ားမှုရှ ပါသည်။ 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့မှ စီမံက န်ားသ ိုို့ လောထရောက်ရောလမ်ားမျောားတွေင် လမ်ားညွေန်  ိုငာ်းဘိုတမ်ျောား အသီ်းသီ်း ောားရှ မပီား 

ခမ ိုားလမ်ားသ ိုို့ လောထရောက် ံို၍ ဖွေွဲွဲ့စည်ား ောားသည်။ လမ်ားအထနအ ောားအရ ခမ ိုားလမ်ားသ ိုို့ မထရောက်မှီ ကတတရော ခင်ား ောားမပီား 

ခမ ိုားလမ်ားက ို ကွေန်ကရစ် လမ်ားခင်ား  ောားသည်။ ခမ ိုားရေွာအဝင်တွေင် တည်ထ ောက် ောားထသော တံတောားမေှာ ထဘလီသံထဘောင်၊ 

သစ်သောားကကမ်ားခင်ားတံတောားအ င ်သော ရှ သခဖင ် ယောဉ်တစ်စီားခခင်ားသော ခဖတ်သန်ားန ိုင်ထသော အထခခအထနရှ ထသောထကကောင ် 

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ချ  န်တွေင် ထချောထမွေွဲ့စွေောအသံိုားခပိုန ိုင်ရန် တ ိုားချွဲွဲ့ခပင် င် တည်ထ ောက်သင ်ပါသည်။ 

ခမ ိုားရွောလမ်ားမမှောလညာ်း ကတတရောလမ်ားခဖစ်မပီား စီမံက န်ားသ ိုို့ လောထရောက်ရန် အဓ က အသံိုားခပိုရန်အတွေက် ခဖစ်ထသောထကကောင ် 

စီမံက န်ားတည်ထ ောက်မှုနှင ်အတ ူ ယှဉ်တွေွဲခင်ားလင်ား ောားရော စီမံက န်ားသ ိုို့ ဝင်ထရောက်ရောလမ်ားနှင ် ခမ ိုားထကျားရွော 

လူ ိုန ားထနထ ောင်ထရှွဲ့ လမ်ား ံိုတွေင် ယောဉ်အသွေောားအလောခပိုလိုပ်ရန် ထကောင်ားမွေန်ထသားသည်က ို ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

ယခိုအချ  န်တွေင် စီမံက န်ားရပ်န ား ောားသည်ခဖစ်၍ ဇလံိုထတောင်တက်ထတောင် ငာ်း ခပိုလိုပ်ရန် ထတောင်တက်ကောားမျောားအဓ က 

သွေောားလောထနမပီား ယောဉ်ထကကောရှင်ားလင်ားပါသည်။  

ဇလံိုထတောင်အတက်လမ်ားသည ် လက်ရှ အထခခအထနတွေင် ထခမသောားလမာ်းအမျောားစိုခဖစ်မပီား အချ  ိုွဲ့ထနရောမျောားတွေင် 

ကွေန်ကရစ်လမ်ား ခင်ားလျက်ရှ သည်။ သ ိုို့ထသော ် ဇလံိုထတောင်လမ်ားသည ် ကိုန်ားတက်၊ ကိုန်ား င်ား ကကမ်ားမပာီး ထခပခပစ်မှု 

နည်ားပါားထသားထသောထကကောင  ် ထတောင်တက်ကောားမျောားခဖင ် သွေောားလောလ င်သောမက ခရီားသညမ်ျောားသွေောားလောရန်အတွေက် 
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အနတရောယ်ရှ န ိုင်သည ် အထခခအထနတွေင် ရှ သည်။ အ ူားသခဖင  ်   ိုငက်ယ်ခဖင ် သွေောားလောတက ်င်ားခပိုလိုပ်ရန် 

မသင ်ထလ ော်ထသော လမ်ားအထခခအထန ခဖစ်ပါသည်။ ဇလံိုထတောင်တက်လမ်ားက ို စနစ်တကျခပန်လည်တည်ထ ောက်ရန် 

လ ိုအပ်မပီား အနတရောယ်ရှ န ိုင်ထသော လမ်ားထနရောမျောားအောား လမ်ား  ိုင်ားဘိုတမ်ျောား သတ ထပားခပသရန် လ ိုအပ်ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 12 ) ဇလ ုံကတာင  အ တက  လမ  ျား ၏ လက  ရ ှ အ ကဖခအ ကန မ  ာ ျား 
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5.3.13.4 Traffic Survery Segment 1 (ဗ န််း ပမ ာ က်မမ ျို ွဲ့ပ ေါ်) အတ  က ်  န််း စ စ်ချ က် 

Traffic survery segment 1 သည် ကသော-ဗန်ားထမောက်လမ်ားမကကာီး၏ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့အဝငမ်ှ ဝင်ထရောကလ် င် 

ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ား စီမံက န်ားသ ိုို့ ဝင်ထရောက်သည ် ပ မလမ်ားအထပေါ် အထခခခံ၍ ထကောက်ယူ န်ားစစ်ရန် ချမှတ ်ောားထသော 

လမ်ားထကကောင်ား အစ တအ်ပ ိုငာ်း တစ်ခိုခဖစ်ပါသည်။ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့၏ ယောဉ်သွေောားလောမှုမျောားသည် မနက်ခငာ်းအချ  န်ခဖစ်သည ် 

၈:၀၀ မ ှ၉:၀၀ အတွေင်ား Peak hour ၁ န ရီစော ထကောကယူ်ထလ လော ောားပါသည်။  

ပ  ုံ ( 5 .3 - 13 ) Traffic survery segment 1 ကလ  လာ မ ှုလမ  ျား က က ာ င  ျား မ  ာ ျား နငှ    ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုန ှုန ျား ဖပ ပ ုံ 

 
 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 12 ) Traffic survery segment 1 အ တကွ   ယ ာဉ  ာွ ျား လာ မ ှုအ ကဖခအ ကနမ  ာျား  ဆန ျား စစ ခ က   

Geometric data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Number of lanes ၂ လမ်ားသွေောား 

၂။ Number of through lanes ၁ လမ်ား 

၃။ Turn bay length (၀) မရှ  

၄။ Lane width ၁၈ ထပ 

၅။ Shoulder width ၃ ထပ 

၆။ Terrain ထခမခပနိ်ု့ 

၇။ Speed limit ၄၀ mi/h 

၈။ Base design speed ၂၀ mi/h 

၉။ Intersection width ၂၀ ထပ 

၁၀။ Pavement condition မရှ  

၁၁။ Road condition ကတတရောလမ်ား 

၁၂။ Segment Length ၉၃၈ ထပ 
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Traffic Characteristic data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Demand flow rate ၁၈၃ veh/h 

၂။ Segment flow rate  ၂၀၀ veh/h 

  ၃။ Analysis period ၁ န ရီ 

၄။ Average vehicle running speed ၃၀ mi/h 

၅။ Directional split %   ၅၂ / ၄၈ အချ  ိုား 

၆။ Heavy vehicle % ၂၄.၅၉ % 

၇။ ထတောင်တက်ကောား % ၁၉.၁၂ % 

၈။ Percent occupied parking on lane ၂၀ % 

၉။ Pedestrian flow rate ၅၀ p/h ပျမာ်းမ   

  

Performance measure 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Free Flow Speed (Sf0) ၄၂.၈ mi/h 

၂။ Adjustment for vehical proximity (fv) ၁ 

၃။ Segment running time (tR) ၂၅.၄၈ s/veh 

၄။ Control delay ၀ (မီားပွေင ်မရှ ) 

၅။ Through delay (dt) ၁၀ s/veh 

၆။ Travel Speed (ST,seg) ၁၈ mi/h 

၇။ Travel speed as Percent of free flow speed ၄၂ % 

၈။ LOS score D 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့ထပေါ် TSS 1 ရလေ်မျောားအရ ယောဉ်မျောား၏ သွေောားလောသည  ် အရှ န်မှော ၁၈ mi/h ခဖင သ်ော 

သွေောားလောန ိုင်မှုရှ မပီား LOS score အရ D အမှတရ်ရှ ထသောထကကောင ် Unstable Operation အ င ်ဟို သတမ်ှတ၍် ရပါသည်။ 

LOS D အရ ယောဉ်သွေောားလောမှုအထခခအထနသည် အထနှ င ်အယှက်တစ်ခိုခို ဝင်ထရောက်လ င် သ ိုို့ စည်ားကမ်ားမွဲ  ထမောင်ခခင်ားခဖင ် 

လမ်ားထကကော်ပ တန် ိုင်သည ် အထခခအထနတွေင် တည်ရှ သည်။ ပံိုမှန်အောားခဖင ် ကောားတစ်စီားလ င် ၁၀ စကကနိ်ု့နှုန်ားခဖင ် 

ထန က့်ကျမှုခဖစ်ထပေါ်န ိုင်သည်။  

 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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5.3.13.5 Traffic Survery Segment 2 (ဗ န််း ပမ ာ က် မမ ျို ွဲ့ပ ေါ်) အတ  က ်  န််း စ စ်ချ က် 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့ထပေါ်ရှ  ခမ ိုားစခန်ားသ ိုို့ သွေောားထရောက်န ိုင်ထသော ေိုတ ယလမ်ားထပေါ်တွေင် အထခခခံမပီား  ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့၏ 

အစ ိုားရရံိုားမျောားတည်ရှ ရော အစညက်ောား ံိုားထနရောတစ်ခိုခဖစ်သည ် မမ ိုွဲ့ထတော်ခန်ားမထရွှဲ့ ယောဉ်သွေောားလောမှု  ိုင်ရော အထခခအထနက ို 

ထကောက်ယူ န်ားစစ်ရန် ချမှတ ်ောားထသော လမ်ားထကကောငာ်း အစ တအ်ပ ိုင်ား တစ်ခိုခဖစ်ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 14 ) Traffic survery segment 2 ကလ  လာ မ ှုလမ  ျား က က ာ င  ျား မ  ာ ျား နငှ    ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုန ှုန ျား ဖပ ပ ုံ 

 
 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 13 ) Traffic survery segment 2 အ တကွ   ယ ာဉ  ာွ ျား လာ မ ှုအ ကဖခအ ကနမ  ာျား  ဆန ျား စစ ခ က   

Geometric data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Number of lanes ၂ လမ်ားသွေောား 

၂။ Number of through lanes ၁ လမ်ား 

၃။ Turn bay length (၀) မရှ  

၄။ Lane width ၁၈ ထပ 

၅။ Shoulder width ၃ ထပ 

၆။ Terrain ထခမခပနိ်ု့ 

၇။ Speed limit ၄၀ mi/h 

၈။ Base design speed ၂၀ mi/h 

၉။ Intersection width ၂၀ ထပ 

၁၀။ Pavement condition မရှ  

၁၁။ Road condition ကတတရောလမ်ား 

၁၂။ Segment Length ၈၀၃ ထပ 
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Traffic Characteristic data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Demand flow rate ၁၉၄ veh/h 

၂။ Segment flow rate  ၂၀၀ veh/h 

  ၃။ Analysis period ၁ န ရီ 

၄။ Average vehicle running speed ၂၀ mi/h 

၅။ Directional split %   ၅၂ / ၄၈ အချ  ိုား 

၆။ Heavy vehicle % ၂၅.၆၈ % 

၇။ ထတောင်တက်ကောား % ၁၉.၄၈ % 

၈။ Percent occupied parking on lane ၆၀ % (  ိုင်ကယ်) 

၉။ Pedestrian flow rate ၇၀ p/h ပျမ်ားမ   

  

Performance measure 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Free Flow Speed (Sf0) ၄၂.၈ mi/h 

၂။ Adjustment for vehical proximity (fv) ၁ 

၃။ Segment running time (tR) ၂၇.၄၇ s/veh 

၄။ Control delay ၀ (မီားပွေင ်မရှ ) 

၅။ Through delay (dt) ၁၃.၉ s/veh 

၆။ Travel Speed (ST,seg) ၁၃.၂ mi/h 

၇။ Travel speed as Percent of free flow speed ၃၁ % 

၈။ LOS score E 

TSS 2 အမှတအ်စ တအ်ပ ိုင်ားရှ  ယောဉ်ထကကောအထခခအထနသည် လမ်ားမထပေါ်တွေင ် ကက ိုတင်ထနရော ယူ ောားထသော 

  ိုင်ခန်ားမျောားနှင ် ရပ်န ား ောားထသော ကောား၊   ိုင်ကယ်မျောားထကကောင ် လမ်ားထကကောပ တပ်င်မှု မကကောခဏ ခဖစ်ထပေါ်လျက်ရှ ထသော 

အစ တအ်ပ ိုင်ားတစ်ခိုခဖစ်ပါသည်။ ထကောက်ယူ န်ားစစ်ခွဲ သည ် LOS score အရ လညာ်း E ခဖစ်ထသော်ထကကောင  ် Unstable 

operation ခဖစ်ထပေါ်ထနမပီား သွေောားလောရမည ် ခမန်နှုန်ား၏ ၃၁% ခဖင  ် ၁ န ရီ ၁၃.၁မ ိုင ် မ သော သွေောားထရောက်န ိုင်သည ် 

အထခခအထနရှ ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ လမ်ားမ၏ အကျယ်က ို သတ်မှတ ်ောားသည ် အတ ိုင်ား အသံိုားခပိုန ိုင်ရန် 

စီစဉ် ကပ်မတ်သင ်မပီား လမာ်းထကကောရှင်ားလငာ်းခခင်ားက ို အ ူားသခဖင ် မနက်ခင်ား တစ်ဝ ိုက်တွေင် ပ ိုမ ိုလိုပ်ထ ောင်သင ပ်ါသည်။  

 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

162 
 

5.3.13.6 Traffic Survery Segment 3 (ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့ကပ ေါ်) အတကွ   ဆ န ျား စ စ ခ က  

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့ထပေါ်ရှ  ခမ ိုားစခန်ားသ ိုို့ အဓ ကလောထရောက်ရန် သတ်မှတ ်ောားသည  ် ခမ ိုားစခန်ားသွေောားလမ်ား (၃) 

အထပေါ်တွေင ် အထခခခံ၍ ယောဉ်သွေောားလောမှု  ိုင်ရော အထခခအထနက ို ထကောက်ယူ န်ားစစ်ရန် ချမှတ် ောားထသော လမ်ားထကကောင်ား 

အစ တအ်ပ ိုင်ားတစ်ခို ခဖစ်ပါသည်။ ထကောက်ယူသည ် အချ  န်အခါတွေင ် ခမ ိုားခခန်ားသွေောားလမ်ား (၃)မှော လမ်ားခပိုခပင် 

ထနထသောထကကောင ် လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်သင ်အချ  န်အခါတွေင် ရှ သင ်သည  ် ရလေ်က ို မထကောက်ယူန ိုင်ဘွဲ လက်ရှ အသံိုားခပိုသည ် 

အထခခအထနက ိုသော တင်ခပ ောားပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 15 ) Traffic survery segment 3 ကလ  လာ မ ှုလမ  ျား က က ာ င  ျား မ  ာ ျား နငှ    ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုန ှုန ျား ဖပ ပ ုံ 

 

 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 14 ) Traffic survery segment 3 အ တကွ   ယ ာဉ  ာွ ျား လာ မ ှုအ ကဖခအ ကနမ  ာျား  ဆန ျား စစ ခ က   

Geometric data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Number of lanes ၂ လမ်ားသွေောား 

၂။ Number of through lanes ၁ လမ်ား 

၃။ Turn bay length (၀) မရှ  

၄။ Lane width ၁၈ ထပ 

၅။ Shoulder width ၃ ထပ 

၆။ Terrain ထခမခပနိ်ု့ 

၇။ Speed limit ၄၀ mi/h 

၈။ Base design speed ၂၀ mi/h 

၉။ Intersection width ၂၀ ထပ 

၁၀။ Pavement condition မရှ  

၁၁။ Road condition ကတတရောလမ်ား 

၁၂။ Segment Length ၆၉၃ ထပ 
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Traffic Characteristic data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Demand flow rate ၁၃၇ veh/h 

၂။ Segment flow rate  ၂၀၀ veh/h 

  ၃။ Analysis period ၁ န ရီ 

၄။ Average vehicle running speed ၃၀ mi/h 

၅။ Directional split %   ၅၄ / ၄၆ အချ  ိုား 

၆။ Heavy vehicle % ၂၃.၅၈ % 

၇။ ထတောင်တက်ကောား % ၁၆.၂၄ % 

၈။ Percent occupied parking on lane ၂၀ % 

၉။ Pedestrian flow rate ၅၀ p/h ပျမ်ားမ  

  

Performance measure 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Free Flow Speed (Sf0) ၄၂.၈ mi/h 

၂။ Adjustment for vehical proximity (fv) ၁ 

၃။ Segment running time (tR) ၂၁.၈၁ s/veh 

၄။ Control delay ၀ (မီားပွေင ်မရှ )  

၅။ Through delay (dt) ၂.၃ s/veh 

၆။ Travel Speed (ST,seg) ၁၉.၅၈ mi/h 

၇။ Travel speed as Percent of free flow speed ၄၆ % 

၈။ LOS score D 

TSS 3 အမှတသ်ည်လည်ား ထကောက်ယူ န်ားစစ်ချကအ်ရ LOS score D သော ရရှ မပီား Less stable operation 

အ င ်သော တည်ရှ သည်က ို ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ဤလမ်ား ံိုသည်လည်ား လမာ်းသွေောားလောမှုတွေင ်အနည်ားငယ် အထနှ က့်အယှက် 

ခဖစ်ထပေါ်သည်နှင ် ယောဉ်ထကကောပ တ ် ိုို့န ိုင်သည  ် လမ်ားအထခခအထန ခဖစ်ပါသည်။ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့ထပေါ်တွေင ်  န်ားစစ်ခွဲ သည ် 

အမှတ ် (၃) ခိုလံိုားထပေါ်တွေင် အထခခခံ၍ ဗန်ားထမောက-်ကသော လမ်ားမကကီားသည် ယခို ခရီ်းသွေောားဧည ်သညမ်ျောား လောထရောက်မှု 

နည်ားပါားသည  ်အချ  န်တွေင်မှု လမ်ားပ တ ် ိုို့မှု ခဖစ်ထပေါ်န ိုငသ်ည ် အထခခအထန ခဖစ်ထပေါ်ထနသည်။  
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5.3.13.7 Traffic Survery Segment 4 (ဗ န််း ပမ ာ က်မမ ျို ွဲ့-ခမ ိို်း   ာ်း လမ ််း ပ ေါ်) အ တ  က်  န််း စ စ်ချ က် 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့မ ှခမ ိုားရွောသ ိုို့ သွေောားထရောက်ထသော လမာ်းထကကောင်ားခဖစ်မပီား ခမ ိုားသွေောားလမာ်း ၃ ခိုလံိုားမှ စံိုစည်ားရော လမာ်း ံိုရှ  

ယောဉ်သွေောားလောမှု  ိုင်ရော အထခခအထနက ို ထကောကယူ် န်ားစစ်ရန် ချမှတ ်ောားထသော လမ်ားထကကောင်ား အစ တအ်ပ ိုင်ား 

တစ်ခိုခဖစ်ပါသည်။ ထကောက်ယူသည ် အချ  န်တွေင် ခမ ိုားစခန်ားသွေောားလမ်ား (၃) တွေင ်တံတောားခပိုခပင်ထနထသောထကကောင ် အခခောား (၂) 

လမ်ား နှင ် ချ  န်ည  ၍ မ ထချ ခနိ်ု့မှန်ားအောား  ည ်သွေင်ား တွေက်ချက် ောားပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 16 ) Traffic survery segment 4 ကလ  လာ မ ှုလမ  ျား က က ာ င  ျား မ  ာ ျား နငှ    ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုန ှုန ျား ဖပ ပ ုံ 

 

 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 15 ) Traffic survery segment 4 အ တကွ   ယ ာဉ  ာွ ျား လာ မ ှုအ ကဖခအ ကနမ  ာျား  ဆန ျား စစ ခ က   

Geometric data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Number of lanes ၂ လမ်ားသွေောား 

၂။ Number of through lanes ၁ လမ်ား 

၃။ Turn bay length (၀) မရှ  

၄။ Lane width ၁၈ ထပ 

၅။ Shoulder width ၃ ထပ 

၆။ Terrain ထခမခပနိ်ု့ 

၇။ Speed limit 55 mi/h 

၈။ Base design speed ၄၀ mi/h 

၉။ Intersection width ၂၀ ထပ/ ၁၈ ထပ 

၁၀။ Pavement condition မရှ  

၁၁။ Road condition ကွေန်ကရစ်လမ်ား 

၁၂။ Segment Length ၆၇၉ ထပ 

 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

165 
 

Traffic Characteristic data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Demand flow rate ၂၃၉ veh/h 

၂။ Segment flow rate  ၄၀၀ veh/h 

  ၃။ Analysis period ၁ န ရီ 

၄။ Average vehicle running speed ၄၀ mi/h 

၅။ Directional split %   ၅၁ / ၄၉ အချ  ိုား 

၆။ Heavy vehicle % ၁၉.၆၇ % 

၇။ ထတောင်တက်ကောား % ၃၃.၂၂ % 

၈။ Percent occupied parking on lane ၀ % 

၉။ Pedestrian flow rate ၂၀ p/h ပျမ်ားမ   

  

Performance measure 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Free Flow Speed (Sf0) ၄၈ mi/h 

၂။ Adjustment for vehical proximity (fv) ၁ 

၃။ Segment running time (tR) ၁၃.၁၃ s/veh 

၄။ Control delay ၀ (မီားပွေင ်မရှ ) 

၅။ Through delay (dt) ၂.၉ s/veh 

၆။ Travel Speed (ST,seg) ၂၉ mi/h 

၇။ Travel speed as Percent of free flow speed ၆၀ % 

၈။ LOS score C 

 TSS 4 လမ်ားတွေင ်ထကောက်ယူ န်ားစစ်ချက်အရ LOS score တွေင် C ရရှ သခဖင  ်stable operation အထခခအထနတွေင် 

တည်ရှ သည်က ို ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ဤလမ်ားအောား အသံိုားခပိုမှုမျောားသည ် အဓ ကအောားခဖင ် ခမ ိုားရေွာ၊ ယောဉ်ရပန် ားစခန်ားနှင ် 

ဇလံိုထတောင်သ ိုို့ လောထရောက်ရောတွေင ် အဓ ကအသံိုားခပိုသည ် လမ်ားခဖစ်မပီား ထတောက်တကက်ောားနှင ် ခရာီးသည်ကောားမျောား 

အလောမျောားသည်။ လမ်ား၏ အထခခအထနအရ ခင်ားလင်ား ောားသည်မေှာ မကကောထသား၍ အထခခအထနထကောင်ားမပီား 

ယောဉ်သွေောားလောပ တ ် ိုို့မှု နည်ားပါားထသားသည်။ ထကောက်ယူသည ် အချ  န်မှော လိုပင်န်ားရပ်န ား ောားသည ်အတွေက် လိုပ်ငန်ား 

လိုပ်က ိုင်သည ် အချ  န်တွေင်မှု အနညာ်းပါား ပ တ ် ိုို့မှု ရှ န ိုငသ်ည်။  
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5.3.13.8 Traffic Survery Segment 5 (ခမ ိို်း ရာွ) အ တ  က်  န််း စ စ်ချ က် 

စီမံက န်ားသ ိုို့ လောထရောက်ရော လမ်ားခဖစ်သည ် ခမ ိုားရေွာအတွေင်ားရှ  လမ်ား ံိုတွေင် ယောဉ်သွေောားလောမှု  ိုင်ရော အထခခအထနက ို 

ထကောက်ယူ န်ားစစ်ရန် ချမှတ ်ောားထသော လမ်ားထကကောငာ်း အစ တအ်ပ ိုင်ား တစ်ခိုခဖစ်ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 17 ) Traffic survery segment 1 ကလ  လာ မ ှုလမ  ျား က က ာ င  ျား မ  ာ ျား နငှ    ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုန ှုန ျား ဖပ ပ ုံ 

 

 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .3 - 16 ) Traffic survery segment 5 အ တကွ   ယ ာဉ  ာွ ျား လာ မ ှုအ ကဖခအ ကနမ  ာျား  ဆန ျား စစ ခ က   

Geometric data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Number of lanes ၂ လမ်ားသွေောား 

၂။ Number of through lanes ၁ လမ်ား 

၃။ Turn bay length (၀) မရှ  

၄။ Lane width ၂၀ ထပ 

၅။ Shoulder width ၅ ထပ 

၆။ Terrain ထခမခပနိ်ု့ 

၇။ Speed limit ၄၀ mi/h 

၈။ Base design speed ၂၀ mi/h 

၉။ Intersection width ၃၀ ထပ/ ၂၀ ထပ 

၁၀။ Pavement condition မရှ  

၁၁။ Road condition ကွေန်ကရစ်လမ်ား 

၁၂။ Segment Length ၄၅၈ ထပ 

 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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Traffic Characteristic data 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Demand flow rate ၇၀ veh/h 

၂။ Segment flow rate  ၂၀၀ veh/h 

  ၃။ Analysis period ၁ န ရီ 

၄။ Average vehicle running speed ၃၀ mi/h 

၅။ Directional split %   ၇၃ / ၂၇ အချ  ိုား 

၆။ Heavy vehicle % ၁၆.၅၆ % 

၇။ ထတောင်တက်ကောား % ၄၅.၆၃ % 

၈။ Percent occupied parking on lane ၂၀ % 

၉။ Pedestrian flow rate ၄၀ p/h ပျမ်ားမ   

  

Performance measure 

စဉ် အဒ ကာင််းအရာ အခ က်အ က ်

၁။ Free Flow Speed (Sf0) ၄၃.၃ mi/h 

၂။ Adjustment for vehical proximity (fv) ၁ 

၃။ Segment running time (tR) ၁၂.၇၉ s/veh 

၄။ Control delay ၀ (မီားပွေင ်မရှ ) 

၅။ Through delay (dt) ၂.၀၉ s/veh 

၆။ Travel Speed (ST,seg) ၂၁ mi/h 

၇။ Travel speed as Percent of free flow speed ၄၈.၅ % 

၈။ LOS score D 

လက်ရှ အထခခအထနတွေင် စီမံက န်ား ရပ်န ား ောားထသော၍ ထတောင်တက်ကောားမျောားသော အမျောားစို ခဖတ်သန်ားသွေောားလောမှု 

ရှ သခဖင ် ထတောင်တက်ထတောင် င်ား အချ  န်ခဖစ်သည ် မနက်ခင်ားနှင ် ညထနခင်ားမျောားတွေင် ယောဉ်သွေောားလောမှု အမျောား ံိုား ခဖစ်သည်။ 

ယောဉ်သွေောားလောမှုထကောက်ယူ န်ားစစ်ချက် LOS score အရ D ရရှ သခဖင ် Less stable operation အခဖစ် သတ်မှတမ်ပီား 

ယောဉ်သွေောားလောမှုမျောားလ င် (သ ိုို့မဟိုတ့်) အထနှ င် အယှက်တစ်စံိုတစ်ရောခဖစ်ထပေါ်လ င် ယောဉ်အသွေောားအလောကျပ်တညာ်းမှု 

ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်သည်။ စီမံက န်ားလည်ပတ်သင ်အချ  န်တွေင ် ဤလမ်ား ံိုမ ှ ထတောင်တက်ကောားလမ်ားမျောား သွေောားထရောက်မှုမျောားသည ် 

ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားအတွေင်ားမှ အဓ ကလိုပ်ထ ောင်မည် ခဖစ်၍ ယောဉ်သွေောားလောမှု အသင ်အတင ် လည်ပတ်န ိုင်မည် ခဖစ်ပါသည်။ 

ခမ ိုားရွောသ ိုို့ ဝင်ထရောက်ရော တံတောားသည် (၁၀)ထပ အကျယ် တစ်လမ်ားသွေောားထ လီသံထ ာင့်တံတောားအခဖစ်သော တည်ထ ောက် 

 ောားရှ ၍ အ င ်ခမင ်တင်ရန် လ ိုအပ်ပါသည်။ 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

168 
 

5.3.14 ပဖမ  ံ ိုအ ည  န််း 

ပ  ုံ ( 5 .3 - 18 ) ကဖမ အ ရည အ က  ျွား တ  ုံင ျား တာ  ည    တည ကန ရာ ဖပ ကဖမ ပ ုံ 

 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 5 .3 - 19  ) ကဖမ ကပ ေါ်ကရ အ ရည အ က ျွား တ  ုံင  ျား တာ  ည    တည ကန ရာ ဖပ ကဖမ ပ ုံ 

 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 5 .3 - 20 ) ကဖမ ကအာ က ကရအ ရည အ က ျွား တ  ုံင  ျား တာ  ည    တည ကန ရာ ဖပ ကဖမ ပ ုံ 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 5 .3 - 21 ) ကလအ ရည အ က ျွား တ  ုံင ျား တာ  စ စ ကဆျား  ည    တည ကန ရာ ဖပ ကဖမ ပ ုံ 

 

 

 

 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 5 .3 - 22 ) ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုဆ  ုံင ရာ  ဆ န ျား စစ  တ  ုံင ျား တာ  ည    ကန ရာမ  ာ ျား  ဖပ ပ ုံ 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

173 
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ယာဉ်သ ာ်း ာ ှုဆ ိုင်ရာ ဆန််းစစ်တ ိုင််းတာသည ် ဒနရာ  ာ်း 

Traffic Survey Segment 1 

TSP(1)(A) 95°51’32.15” E 24°23’52.62” N 

TSP(1)(B) 95°51’27.41” E 24°23’54.69” N 

TSP(1)(C) 95°51’23.17” E 24°23’56.14” N 

Traffic Survey Segment 2 

TSP(2)(A) 95°51’23.17” E 24°23’56.14” N 

TSP(2)(B) 95°51’17.25” E 24°23’56.22” N 

TSP(2)(C) 95°51’14.45” E 24°23’55.18” N 

Traffic Survey Segment 3 

TSP(3)(A) 95°51’09.99” E 24°23’54.96” N 

TSP(3)(B) 95°51’06.12” E 24°23’54.91” N 

TSP(3)(C) 95°51’02.37” E 24°23’55.17” N 

Traffic Survey Segment 4 

TSP(4)(A) 95°51’16.07” E 24°24’22.22” N 

TSP(4)(B) 95°51’18.44” E 24°24’26.77” N 

Traffic Survey Segment 5 

TSP(5)(A) 95°50’43.86” E 24°25’42.48” N 

TSP(5)(B) 95°50’41.08” E 24°25’42.67” N 

TSP(5)(C) 95°50’41.33” E 24°25’45.95” N 
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5.5 စ မီ က  န ျား ဧ ရ  ယာ ၏  ဇဝီ ဆ  ုံင ရာ ပ တ ဝ န  ျား က င  

5.5.1 န  ဒေါ န ျား 

ပမန့်မာန ိုင့်ငံသည့် မတူကွ ပြာ်းထသာ ထဂဟစနစ့်မ ာ်း၊ ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းနှင ့် သ ာဝသယံဇာတမ ာ်း 

ထြါကကွယ့်ဝသည ့် န ိုင့်ငံတစ့်န ိုင့်ငံပဖစ့်သည ့် အာ်းထလ ာ့်စွာ န ိုင့်ငံ၏ စီ်းြာွ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းနှင ့် ပြည့်သူမ ာ်း၏ လူမှု ဝ 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းအတွက့် စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ ကဏ္ဍအသီ်းသီ်းတွင့် သ ာဝသယံဇာတ အရင့််းအနီှ်းမ ာ်း 

အထြေါ်မ ာ်းစွာ မှီခ ိုထနရသပဖင ့် ထကာင့််းမွန့်ထသာ ထဂဟစနစ့်မ ာ်းနှင ့် သ ာဝသယံဇာတမ ာ်း ထရရညှ့် တည့်တနံ ိုင့်ထရ်းသည့် 

လွန့်စွာအထရ်းကကီ်းလှြါသည့်။ သ ိုို့ရာတွင့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံ၏ သ ာဝသယံဇာတမ ာ်းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်တ ိုို့အထြေါ် 

ဖ အာ်းသက့်ထရာက့်လ က့်ရှ ထသာ အထ ကာင့််းအရင့််းမ ာ်းစွာရှ ရာ သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းပခင့််း၊ ေီထရထတာမ ာ်း ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းပခင့််း၊ 

ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်နှင ့် အြင့်မ ာ်း တရာ်းမဝင့်ထရာင့််းဝယ့် ထဖာက့်ကာ်းပခင့််း၊ အ  န့််းအကွြ့်မ   တွင့််း ွက့်သယံဇာတ 

တူ်းထဖာ့်ပခင့််းနှင ့် ထလ ို၊ ထရ ို၊ ထပမ ို စသည ့် ြတ့်ဝန့််းက င့် အရည့်အထသွ်းမ ာ်း ထလ ာ က လာပခင့််းတ ိုို့မှာ ပမန့်မာန ိုင့်ငံ၏ 

သ ာဝအရင့််းအနီှ်းမ ာ်းက ို ဖခ မ့််းထပခာက့်ထနထသာ လက့်ရှ ထတွွံ့ကကံ ထနရသည ့် ပြဿန မ ာ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စ န့်ထခေါ်မှုမ ာ်းက ို ထပဖရငှ့််းန ိုင့်ရန့် ပြည့်ထ ာင့်စိုသမမတပမန့်မာန ိုင့်ငံထတာ့် အစ ို်းရသည့် စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် 

လူမှုထရ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဖာ့်ထဆာင့်ရာတွင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ က စစရြ့်မ ာ်းက ို ဟန့်ခ က့်ညီည ီထြါင့််းစြ့် 

ထြ်းန ိုင့်ထရ်းအတွက့် ခ ိုင့်မာသည ့် အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ မူဝါေက ို ခ မှတ့်ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ 

သ ာဝမှ ထြ်းအြ့် ာ်းသည ့် အထမွအနှစ့်မ ာ်း ပဖစ့်သည ့် ထဂဟစနစ့်မ ာ်းနှင ့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းက ို 

သာ်းစဉ့်ထပမ်းဆက့်ထရရှည့်တည့်တံ ထစရန့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ    န့််းသ မ့််းကာကွယ့်ပခင့််းက ို လွန့်ခ  သည ့် နှစ့်ထြါင့််းမ ာ်းစွာကြင့် 

ထဆာင့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ ပမန့်မာသစ့်ထတာမူဝါေ (၁၉၉၅) အရ န ိုင့်ငံဧရ ယာ၏ (၅) ရာခ ိုင့်နှုန့််းက ို သ ာဝနယ့်  န့််းသ မ့််းထရ်း 

နယ့်ထပမမ ာ်းအပဖစ့် သတ့်မှတ့်ရန့် ရည့်မှန့််းခ  ဖြီ်း အမ   ်းသာ်းသစ့်ထတာ ကဏ္ဍနှစ့် (၃၀) ြင့်မစီမံက န့််း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ မှ ၂၀၃၀-

၂၀၃၁ အ  )တွင့် န ိုင့်ငဧံရ ယာ၏ (၁၀) ရာခ ိုင့်နှုန့််းအ   သတ့်မှတ့်ရန့် တ ို်းခ  ွံ့ခ မှတ့်ခ  ြါသည့်။ လက့်ရှ တွင့် 

သ ာဝ  န့််းသ မ့််းထရ်းနယ့်ထပမ (၄၅)ခိုက ို သတ့်မှတ့်ဖွ ွံ့ စည့််း ာ်းဖြီ်း န ိုင့်ငဧံရ ယာ၏ ၅.၈၅% ရှ ြါသည့်။ ဇီဝမ   ်းစံို 

မ   ်းကွ စံိုလင့်သည ့် နယ့်ထပမ (၂၃)ခို၊ န ိုင့်ငဧံရ ယာ၏ ၁.၇၈% က ို သ ာဝ  န့််းသ မ့််းထရ်း နယ့်ထပမမ ာ်းအပဖစ့် သတ့်မှတ့်ရန့် 

ထဆာင့်ရွက့်လျှက့်ရှ ြါသည့်။ 

5.5.2 ဇ၀ီ မ   ျုျား စ ုံမ   ျု ျား က ွ မ  ာျား  ဆန ျား စစ ဖခင  ျား  န ည ျား လမ  ျား ကြ ာ ဖပ ခ က  

စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားမျောားထကကောင ် ဇဝီမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲနှင ် ထဂဟဝန်ထ ောင်မှုမျောားအထပေါ် တ ိုက်ရ ိုက် (သ ိုို့မဟိုတ်) 

သွေယ်ဝ ိုက်သက်ထရောက်ထစမည ် အထခခအထနမျောားက ို  ည ်သွေင်ားစဉ်ားစောား၍ သက်ထရောက်မှုမျောား ထလျော နည်ားထအောင် 

  ိုက်သင ်ထသော အစီအမံမျောား စီမံထ ောင်ရွက်မပီားထန က် သ သော င်ရှောားစွေော ကျန်ရှ န ိုင်သည ် ကကွေင်ားကျန် သက်ထရောက်မှုမျောားက ို 

သ ရှ ထအောင်  န်ားစစ်ထဖော် ိုတမ်ည ်ခဖစ်ပါသည်။ ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောားနှင ် ထဂဟစနစ် ဝန်ထ ောင်မှုမျောားက ို မခ မာ်းထခခောက်မှုမျောား 

ခဖစ်သည ် ထနရင်ားထေသမျောား  ံိုားရံှုားခခင်ား၊ အရညအ်ထသွေားကျ င်ားခခင်ားနှင ် အကွေွဲကွေွဲအခပောားခပောား ခဖစ်လောခခင်ား၊ ခပငပ်မျ  ိုားစ တမ်ျောား 

ကျ ားထကျောဝ်င်ထရောက်လောခခင်ား၊ မျ  ိုားရင်ားထေသထနရောတ ိုို့အောား အလွေန်အကျွံအသံိုားချခခင်ား၊ ဇလထဗေ  ိုင်ရော အထခပောင်ားအလွဲ 

မျောား၊ ယင်ားထနရောမျောားတွေင ်အပင်နှင  ်သတတဝါတ ိုို့ လ ိုအပ်သည ် အောဟောရမျောား လ ိုအပ်သည ် က ်အလွေန်အကျွံစိုပံိုလောခခင်ား၊ 

သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင် ညစ်ညမ်ားလောခခင်ား စသည်တ ိုို့က ို အ ူားအထလား ောား အောရံိုစ ိုက်မည် ခဖစ်ပါသည်။ 

ဇီဝမျ  ိုားစံို မျ  ိုားကွေွဲ အချက်အလကမ်ျောားက ို (Floristic data) နှင  ် (Ecological data) နှစ်မျ  ိုားခွေွဲခခောား၍ ထကောက်ယူမပီား 

သယံဇောတနှင ် သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင်   န်ားသ မ်ားထရား ဝန်ကကီားဌောန၊ သစ်ထတောဦားစီဌောန၊ သဘောဝ ပတဝ်န်ားကျင်နှင ် 

သောားငှက်တ ရ စဆောန်   န်ားသ မ်ားထရားဌောနမှ (၂၀၁၆၊ ဇွေန်လ) တွေင်  ိုတခ်ပန် ောားထသော ခမန်မောန ိုင်ငံရှ  (IUCN Red list) စောရင်ားဝင် 

အပင်မျ  ိုားစ တမ်ျောားစောရင်ားနှင  ် တ ိုက်  ိုင်န ှုင့််းယှဉ့်၍  န်ားစစ်သွေောားပါမည်။ ထတောရ ိုင်ားတ ရ စဆောန် အိုပ်စိုဝငမ်ျ  ိုားစ ပမ်ျောားက ို 

န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျောား၊ ငကှ်မျောား၊ ကိုန်ားထန/ထရထနသတတဝါမျောား၊ အဏဏဝါ နှင  ် ထရချ  ိုမျ  ိုားစ ပ်မျောား၊ ကိုန်ားထန/ထရထန 

တွေောားသွေောားသတတဝါမျောား စသည်တ ိုို့က ို သစ်ထတောဦားစီားဌောန၏ (၄-၃-၂၀၂၀) ရက်ထနို့ အမ နိ်ု့ထကကော်ခငောစောမှတ ်(၆၉၀/၂၀၂၀) နှင ် 

တ ိုက်  ိုင် န်ားစစ်သွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

သစ်ထတော၊ သစ်ပင်မျောား၏ အထခခအထနက ို ထလ လော န်ားစစ်ရန်အတွေက် Sample Plotting Method က ို 

အသံိုားခပို၍ သစ်ပင်အမျ  ိုားအစောားမျောားက ို (Tree, Small Tree, Bamboo, Shrub, Herb, Climber/ Creeper, Climber, 
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Epiphyte, Grass) ခွေွဲခခောားသွေောားပါမည်။ အကွေက်ရ ိုက်သတ်မှတ ်ောားချက်အရ ထေသအတွေင်ား အပငမ်ျောား၏ ထပါငာ်းစပ်ပါဝငပ်ံိုက ို 

Sample Plotting Method/ Transacting Method မျောားခဖင ် ထခမပံိုကကမ်ားထရား ွေွဲထကောက်ယူသွေောားမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

အပင်မျ  ိုားစ ပမ်ျောား၏ သ ပ်သည်ားမှု (Population Density) မျောားခပောားမှု၊ သောမန်ရှ မှု၊ ရှောားပါားမှု စသည်ခဖင ် 

ခွေွဲခခောားထကောက်ယူပါမည်။ အရပ်မျက်နှ  အလ ိုက် ခွေွဲခခောား၍ ပျံွဲ့နံှို့မှုနှုန်ား (Frequency) ထပေါ် မူတည၍် ထအောက်ထဖော်ခပပါ 

ပံိုထသနည်ားခဖင ် တွေက်ယူပါမည-် 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑜𝑡𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)
× 10000 𝑚2 (1ℎ𝑎) 

အပင်မျ  ိုားစ ပမ်ျောား၏ သ ပ်သညာ်းမှု (Density) နှင  ် ပတ်သက်၍ မျောားခပောားမှု သောမန်ရှ မှု၊ ရှောားပါားမှု အထခခအထနက ို 

ထအောက်ထဖော်ခပပါ ပံိုထသနည်ားခဖင ် တွေက်ယူပါမည်- 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 =
𝑁𝑜. 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑜.  𝑜𝑓 𝐴𝑙𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 

ထလ လောမှု ဧရ ယောအလ ိုက်၊ အရပ်မျက်နှ အလ ိုက် ပျံွဲ့နံှမှု အထခခအထန ထကောင်ား၊ သင ်၊ ညံ  အထခခအထနက ို သ ရှ န ိုင်ထစရန် 

(Relative Frequency) က ို သ ရှ န ိုင်ရန် ထအောက်ထဖော်ခပပါ ပံိုထသနည်ားခဖင ် တွေက်ယူပါမည-် 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑜𝑓 𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 =
𝑁𝑜. 𝑜𝑓 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑃𝑙𝑜𝑡 𝑂𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑜.  𝑜𝑓 𝐴𝑙𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑂𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠
× 100 

အ က်ထဖော်ခပပါ Frequency ရောခ ိုင်နှုန်ားအောား ထအောက်ထဖော်ခပပါအတ ိုင်ား Frequency range က ို (1-20%) (20-

40%) (40-60%) (60-80%) (80-100%) တစ်ခိုခခင်ားစီ ရှော၍ သက်  ိုင်ရော မျ  ိုားစ ပ်မျောား၏ ပျံွဲ့နံှို့တည်ရှ မှုက ို 

တွေက်ယူမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

အပင်ကကီား/ ငယ် လံိုားပတ် ကွေောခခောားချက ်အထခခအထနက ို သ ရှ န ိုင်ရန် ရင်စ ိုို့လံိုားပတ် DBH (Diameter Brest Height) 

က ို တ ိုင်ားတော၍ ထအောက်ထဖော်ခပပါ ပံိုထသနည်ားခဖင ် တွေကယူ်ပါမည်- 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑜𝑓 𝐷𝐵𝐻 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑠 =
𝑁𝑜. 𝑜𝑓 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑜.  𝑜𝑓 𝐴𝑙𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 

သစ်ထတောမျောား၏ အမျ  ိုားအစောား Primary Forest/ Secondary Forest ခွေွဲခခောားသ ရှ န ိုင်ရန်၊ Evergreen Forest၊ 

Deserted Forest၊ Mix Evergreen Forest၊ Mix Deserted Forest၊ Bamboo Mix Forest စသည်ခဖင ် ခွေွဲခခောားသ ရှ န ိုင်ရန် 

သစ်ပင်မျောား၏ အခမင ် (Height Class) သံိုား၍ ထအောက်ထဖော်ခပပါ ပံိုထသနည်ားခဖင ် တွေက်ယူမည ်ခဖစ်ပါသည-် 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑜𝑓 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑠 =
𝑁𝑜. 𝑜𝑓 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑜.  𝑜𝑓 𝐴𝑙𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 
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5.5.3 ကဂဟ စန စ ၏ ဝန ်ပ ာ င်မ ှုမ ျ ာ်း 

ထဂဟစနစ်မျောား ံမှ လူသောားမျောားနှင ် စီားပွေောားထရားလိုပ်ငန်ားမျောားသ ိုို့ ထပားအပ်ထနထသော အကျ  ိုားထကျားဇူားရှ သည ် 

ထဂဟဝန်ထ ောင်မှု အိုပ်စို (၄) ခို ရှ ပါသည-် 

1) ထဂဟစနစ်၏ ဝန်ထ ောင်မှုမျောား ထ ောက်ပံ ခခင်ား (Provisioning Ecosystem Services) 

2)   န်ားည  ထပားသည ် ထဂဟစနစ်ဝန်ထ ောင်မှုမျောား (Regulating Ecosystem Services) 

3) ယဉ်ထကျားမှု  ိုင်ရော ဝန်ထ ောင်မှုမျောား (Cultural Services) 

4) အထ ောက်အကူခပိုထသော ဝန်ထ ောင်မှုမျောား (Supporting Services) 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .5 - 1 ) Ecosystem Services Assessment Table 

Provisioning Services Regulating Services Cultural Services Supporting Services 

Products obtained from 

ecosystem 

Food 

Wood or Timber 

Fuel Wood 

Fiber 

Abiotic Product 

Biotic Products 

Fresh Water 

Benefits obtained from 

regulation of ecosystem 

process 

Climate Change 

Disease Regulation 

Water Regulation 

Water Purification 

Erosion Control 

Nonmeterial benefits 

obtained from ecosystem 

Spiritual and Religions 

Recreation and Eco – 

tourism , Aesthetic 

Inspirational 

Educational 

Natural Landscaping 

Cultural Heritage 

Services necessary for  the 

production of all other 

ecosystem services 

Soil Formation 

Nutrient Regime 

Primary Production 

(Navigation, Commodity 

Transport) 

အ က်တင်ခပပါဇယောားအရ Ecosystem Services (၄)မျ  ိုားအနက်စီမံက န်ားတည်ရှ ရော ခမ ိုားစခန်ားဝန်ားကျင ် (၅) 

ကီလ ိုမီတော အတွေင်ား Supporting Services တစ်မျ  ိုားသောရရှ  န ိုင်ပါသည်။ သ ိုို့ရောတွေင် ဇလံိုထတောင်ဧရ ယောတစ်ခိုလံိုားတွေင် 

ဝန်ထ ောင်မှု(၄)မျ  ိုား ထပားအပ်န ိုင်စွေမ်ားရှ ထကကောငာ်း ထတွေွဲ့ရပါသည်။ ထေသအတွေင်ားရှ  ထဂဟစနစ် ဝန်ထ ောင်မှုမျောား အထခခအထနက ို 

သ ရှ  န်ားစစ်န ိုင်ရန် မမ ိုွဲ့နယ်/ ထကျားရွောအ င ်မ ှတောဝန်ရှ သူမျောား၊ ထေသခ ံမို  ိုားမျောား၊ တံငါမျောား၊ အသောား/ငါား ထရောင်ားချသူမျောား၊ 

အခခောားထေသခံ ခပည်သူမျောား ံမှ ထမားခမန်ားစံိုစမ်ားခခင်ား၊ ထခမခပင် ကွေင်ား င်ားထလ လောခခင်ား နှင  ် Smithsonian တကကသ ိုလ်မှ 

ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောား ဥယျောဉ်က ို ဇီဝအထခခအထန သိုထတသနစောတမ်ား (၂၀၂၀) ခပိုစိုထလ လော ောားချကက် ို Secondary 

Data အခဖစ်က ိုားကောားထလ လောထ ောင်ရွက်ခွဲ ပါသည်။ 
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ပ  ုံ ( 5 .5- 1 ) ဖမန မ ာ န  ုံင င  ၏ ဇဝီ ဆ  ုံင ရာ ပ တ ၀ န ျား က  င  
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5.5.4 ဇလံ ိုပတာ င်ပ ဒ တ  င ် ဇဝီ မျ ျို ်း စံိုမ ျ ျို ်း က   မ ျ ာ ်း ပကာ က်ယ ဖူခင ််း  

အ  ိုခပို ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်အတွေင်ား ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲ စောရင်ားထကောက်ယူခခင်ားနှင ်  ပတ်ဝန်ားကျငရ်ှ  

ထေသခံမျောား၏ ဇီဝမျ  ိုားကွေွဲမျောားအထပေါ် မှီခ ိုထနရမှုတ ိုို့က ို (၂၆-၃-၂၀၁၉) မ ှ (၁၆-၄-၂၀၁၉) ရက်ထနို့ အ   သစ်ထတောဦားစီားဌောန၊ 

အထမရ ကန်ခပည်ထ ောင်စို၊ Smithsonian Conservation Biodiveristy Institute (SCBI) နှင ် ထတောရ ိုင်ားတ ရစဆောန် 

  န်ားသ မ်ားထရား မ တထ် ွေမျောားအသငာ်း (FoW) တ ိုို့ပူားထပါင်ား၍ ကွေင်ား င်ား ထလ လောခွဲ ပါသည်။  

ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ် ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောားက ို န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျောား၊ ငှကမ်ျ  ိုားစ တမ်ျောား နှင  ်တွေောားသွေောားသတတဝါ 

မျောား အခဖစ် အသီားသီား မှတတ်မ်ားတင်န ိုင်ရန်အတွေက ်ထ ောင်ထချောက်ကင်မရော (၅၁) လံိုား နှင  ်mist net  (၁၉) ခို အသံိုားခပို၍ 

SCBI မှ ပညောရှငမ်ျောားနှင ် ထတောရ ိုင်ားတ ရစဆောန်  န်ားသ မ်ားထရား မ တထ် ွေမျောားအသင်ားတ ိုို့မ ှခွေွဲခခောားမှတတ်မ်ား တင်န ိုင်ခွဲ ပါသည်။ 

ထ ောင်ထချောက်ကငမ်ရောမျောားခဖင  ် မှတတ်မာ်းစောရင်ား ထကောက်ယူခွဲ သည ် ထနရောမျောားခပပံိုက ို ြံို(၅.၅.၇)တွေင်  ည ်သွေင်ား 

ထဖော်ခပ ောားသည်။ 

5.5.4.1 Smithsonian Conservation Biodiveristy Institute အ ပ က ာ င််း ရငှ ််း လင ််း ချ က် 

Smithsonian Institution (www.si.edu) သည် ကမဘောထပေါ်တွေင ် အကကီားမောား ံိုား ထရာှးထဟောင်ားခပတ ိုကမ်ျောား၊ 

တကကသ ိုလ်နှင ် သိုထတသနဌောနထပါင်ားမျောားစွေောခဖင ် သဘောဝပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောားအထပေါ်တွေင် ထလ လော 

ထ ောင်ရွက်ခခင်ားမျောား ခပိုလိုပ်သည ် အဖွေွဲွဲ့အစည်ားတစ်ခို ခဖစ်ပါသည်။ Smithsonian Institution က ို ၁၈၄၆ ခိုနှစ်တွေင် James 

Smithson (၁၇၆၅-၁၈၂၉) ၏ မတည်ရင်ားနီှားထငွေခဖင  ် အထမွေအနှစ်မျောား၊ စွေမ်ားအင်အရင်ားအခမစ်မျောား   န်ားသ မ်ားန ိုင်ရန်နှင ် 

ဗဟိုသိုတ အသစ်မျောား ထဝမ သင်ကကောားထပားန ိုင်ရန် စတင်တည်ထ ောင်ခွဲ မပီား ၁၉၇၄ ခိုနှစ်တွေင ်Smithsonian Conservation 

Biology Institute (SCBI) အခဖစ် အဖွေွဲွဲ့ခွေွဲအခဖစ် တည်ထ ောင်လိုပ်ထ ောင်ခွဲ ပါသည်။ 

Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI- nationalzoo.si.edu)သည ် ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောား 

  န်ားသ မ်ားန ိုင်ရန်နှင ် မျ  ိုားတိုန်ားထပျောကက်ွေယ်လိုနီားပါားခဖစ်ထနထသော အိုပ်စိုမျောားက ိုပါ ခပန်လည်ထပေါ်ထပါက်လောန ိုင်ရန် အတွေက် 

သိုထတသနဌောနအခဖစ် အထမရ ကန ိုင်ငံ၊ Virginia၊ Front Royal တွေင် ထ ောင်ရွက်ခခင်ားနှင ်အတူ Smithsonian’s National 

Zoo က ို Washington၊ D.C တွေင်  ောားရှ မပီား ရေှာားပါားမျ  ိုားစ တမ်ျောား ကောကွေယ်ခခင်ား၊   န်ားသ မ်ားခခင်ားနှင  ် မျ  ိုားပွေောားခခင်ားမျောား 

  န်ားသ မ်ားထစောင ်ထရှောက်လျက် ရှ ပါသည်။ SCBI မ ှပညောရှင်မျောားသည် တ ရစဆောန်မျောား ထန  ိုင်စောားထသောက်မှု အမှုအရောမျောား၊ 

မျ  ိုားပွေောားခဖစ်စဉ်၊ ထဂဟစနစ်၊ ထရွှေွဲ့ထခပောငာ်းထန  ိုင်မှု ပံိုစံ နှင  ် မျ  ိုားကွေွဲအမျ  ိုားအစောားတ ိုို့အောား ကမဘောအနံှို့ထလ လော၍ 

မူလသဘောဝအထလျောက ်   န်ားသ မ်ားထ ောင်ရွက်န ိုင်ရန်အတွေက် အစဉ်မခပတ ် ထ ောင်ရွက်လ ကရ်ှ ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခိုနှစ်မှ 

စတင်၍ National Ecological Observatory Network (NEON) ထရာှးဦား ပါဝင်ထ ောင်ရွက်သူအခဖစ် ပါဝငခ်ွဲ ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .5- 2) Smithsonian Conservation Biology Institute 

 

 
  

http://www.si.edu/
https://nationalzoo.si.edu/conservation/about-scbi
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5.5.5 ပတာရ ိိုင ််း တရိစိဆာ န်မ ျ ျို ်း စ တ်ိမ ျ ာ်း 

5.5.5.1 န ိို တ ိိုက ် တတဝ ါမ ျာ ်း 

န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျောားက ို ထ ောင်ထချောက ် ကင်မရော (၅၂) လံိုား အသံိုားခပို၍ ထနို့/ညမျောားစွေော ထစောင ်ကကည ် 

ရ ိုက်ကူားခွဲ ရောတွေင် ဝကဝ်ံမျ  ိုားစ တမ်ျောား၊ ထကကောငမ်ျ  ိုားစ တမ်ျောား၊ ထတော  တ၊် အငာ်းကျောား၊ ထတောဝက်၊ ထချ(ဂျ)ီ အပါအဝင် 

န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျ  ိုားစ တ် (၂၄) မျ  ိုားက ို ခွေွဲခခောားမှတတ်မ်ားတင်ရရှ ခွဲ ပါသည်။ မှတတ်မ်ားတင် ောားရှ မပီားသည  ်န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျောားက ို 

လံိုားဝကောကွေယ် ောားသည ်အိုပ်စို၊ သောမန်ကောကွေယ် ောားသည ်အိုပ်စို နှင  ်ရောသီအလ ိုက ်ကောကွေယ် ောားသည ်အိုပ်စို အသီားသီား 

အလ ိုက် ခွေွဲခခောားထဖော်ခပမည ်ခဖစ်ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .5- 3  ) မ တှ တမ ျား တင  ခ  က ာ  န  ုံို့တ  ုံက  တတဝ ေါ မ  ာ ျား 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

181 
 

5.5.5.2 င ကှ ်မ ျ ျို်း စတိ်မ ျ ာ ်း 

ငှက်မျ  ိုားစ တမ်ျောားက ို Mist Net (၁၉) ခိုခဖင  ် ဖမ်ား၍ မျ  ိုားခွေွဲခခောားခခင်ား၊ မျ  ိုားခွေွဲမှတတ်မ်ားတင်မပီားထန က် 

ခပန်လွေတထ်ပားခခင်ားခဖင ် ထကောက်ယူထ ောင်ရွက်ခွဲ ရော အ  ိုခပိုဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်တွေင် ငှကမ်ျ  ိုားစ တမ်ျောား ထပါမျောားစွေော 

ထတွေွဲ့ရှ ရမပီား ငှက်မျ  ိုားစ တ် (၁၈၅) မျ  ိုားက ို မှတတ်မ်ားတင်ခွဲ ပါသည်။  ူားခခောားချက်အထနအခဖင ် ခမန်မောတစ်န ိုင်ငံလံိုားတွေင် 

မည်သည ်ထနရောမ  ထတ ွဲ့ရှ သညဟ်ို မှတတ်မ်ားတင်န ိုင်ခခင်ား မရှ ထသားသည ် ငှကအ်မျ  ိုားအစောားခဖစ်သည ် Fire Throat ငှက်က ို 

ထတွေွဲ့ရှ  မှတတ်မ်ားတင်န ိုင်ခွဲ ပါသည်။ မှတတ်မာ်းတင် ောားရှ မပီားသည ် ငှက်မျ  ိုားစ တမ်ျောားက ို လံိုားဝကောကွေယ် ောားသည ် အိုပ်စို၊ 

သောမန်ကောကွေယ် ောားသည ် အိုပ်စို နှင ် ရောသီအလ ိုက် ကောကွေယ် ောားသည ် အိုပ်စို အသီားသီားအလ ိုက် ခွေွဲခခောားထဖော်ခပပါမည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .5- 4  ) မ တှ တမ ျား တင  ခ  က ာ  င ကှ မ   ျု ျား စ  တ အမ  ာျား 

 
5.5.5.3 တ  ာ ်း   ာ ်း  တတဝ ါမျ ာ ်း 

အဆ ိုပြ ဇလံိုထတာင့် အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်အတွင့််း ဖာ်းမ   ်းစ တ့် (၁၇) မ   ်း၊ တွာ်းသွာ်းသတတဝါမ   ်းစ တ့် (၂၆)မ   ်း နှင ့် 

ထ မွမ   ်းစ တ့် (၁၅) မ   ်းတ ိုို့က ို မှတ့်တမ့််းတင့်ခ  ြါသည့်။ တွာ်းသွာ်းသတတဝါမ ာ်း အထနပဖင ့် ဇလံိုထတာင့် အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့် 

ထေသတွင့် လံို်းဝကာကွယ့် ာ်းထသာ အိုြ့်စိုတငွ့် ြါဝင့်ထသာ လ ြ့်အမ   ်းအစာ်း တစ့်မ   ်းနှင ့် အသင ့်အတင့် ကာကွယ့် 

 ာ်းထသာ ထပမမ   ်းစ တ့် တစ့်မ   ်းသာ ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ Smithsonian မှ သိုထတသနပြ စိုန ိုင့်ခ  ထသာ မ   ်းစ တ့်မ ာ်းအာ်းလံို်းက ို 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းတငွ့် ထဖော်ခပ ောားပါသည်။ 

5.5.6  ဘာ ဝ ပ ါက် င ်မ ျ ာ ်း 

ထတွွံ့ရှ ရထသာ ထတာအမ   ်းအစာ်းမ ာ်း အထနပဖင ့် ထတာင့်တန့််းပမင ့်ထြေါ်တွင့် အဖမ စ မ့််းထတာ၊ အလယ့်ြ ိုင့််းတွင့် 

ရွက့်ပြတ့်ထရာထနှ ထတာစ ို၊ ထပမနှ မ ့်ြ ိုင့််းတွင့် ရွက့်ပြတ့်ထရာထနှ ထတာထပခာက့်နှင့်  အင့်တ ိုင့််းထတာတ ိုို့ ထြါက့်ထရာက့်လ က့် 

ရှ ြါသည့်။ သ ာဝထြါက့်ြင့်မ ာ်းအထနပဖင ့် ကျွန့််း၊ တမလန့််း၊ ကညင့်၊ အင့် ကင့််း၊ ထ ာက့်ကကံ ၊ တယ့်၊ ထတာသရက့်၊ မအူ၊ 

စကာ်းဝါ၊ အင့်၊ သစ့်အယ့်၊ သေီ၊ ဖန့်ခါ်း၊ သစ့်ဆ မ ့်၊ ထလာက့်ယာ်း၊ သစ့်ကတ ို်း အစရှ သည ့် သစ့်အမ   ်းအစာ်းမ ာ်း 

ထြါက့်ထရာက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ထတာင့်ကက မ့်၊ ယမ ာကက မ့်နှင ့်  ကက့်ဥကက မ့် အစရှ သည ့် ကက မ့်မ   ်းမ ာ်း၊ တင့််းဝါ်း၊ ဝါ်းပဖျူ၊ 

ဝါ်း  ို်းမ က့်ဆံက ယ့်၊ သ ိုက့်ဝါ်း၊ တြင့်တ ိုင့်ဝါ်း အစရှ သည ့် ဝါ်းမ   ်းမ ာ်း၊ ထဆ်း က့်ဝင့်နှင ့် ဟင့််းခတ့်အထမွ်းအကက  င့်အပဖစ့် 
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အသံို်းပြ သည ့် နွယ့်ခ   ၊ သစ့် ကမ့််းြ ို်း၊ ကရထဝ်း၊ ငို၊ ခထြါင့််းြင့်နှင ့် ပခထသသ န ိုို့ရည့်ြင့်တ ိုို့အပြင့် သစ့်ခွမ   ်းစံို တ ိုို့ 

ထြါက့်ထရာက့်ြါသည့်။ 

စီမံက န်ား၏ အနီားပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်တွေင် ထ ားဖက်ဝငအ်ပင်နှင  ် သစ်ခွေမျောားက ို 

ထေသခံမျောားမ ှခူားယူစိုထ ောင်ထရောငာ်းချခခငာ်းမျောား ခပိုလိုပလ် က်ရှ သည်။ အ မ်ထမွေားတ ရစဆောန်မျောား လ တ်ထကျောင်ား၊ စောားကျက်ချခခင်ား 

တ ိုို့က ိုလည်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။   ိုို့အခပင် စီမံက န်ားအနီားတစ်ဝ ိုက်ရှ  ထေသခံထကျားရွောမျောားသည် အစောားအထသောက ်ချက်ခပိုတ်မှု 

တွေင်  င်ားမီ်းအောားအဓ ကထလောင်စောအခဖစ် အသံိုားခပိုခခင်ားထကကောင ် သဘောဝ ထပါကပ်င်မျောားက ို ခိုတယူ် အသံိုားခပိုမှု ရှ ပါသည်။ 

5.5.7 ပရပန  တတဝ ါမ ျ ျို်း စတိ မ ျ ာ ်း 

ထရထနသတတဝါမျ  ိုားစ တမ်ျောားအထနခဖင  ် စီမံက န်ားအနီား ပတ်ဝန်ားကျင်တွေင ် နည်ားပါားမပီား ခမ ိုားထကျားရွော၊ 

ထန င်မွဲလံိုထကျားရွော၊ ထလားသီထကျားရေွာနှင ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် တစ်ဝ ိုက်တွေင် တံငါလိုပင်န်ား လိုပ်ထ ောင်မှု မရှ ခခင်ားက ို 

ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နှင  ်အနီားစပ် ံိုား ထရကန်မှောလည်ား ကသော၊ အင်ားထတော်တွေင် တည်ရှ ထသော အင်ားထတော်ကန် 

ခဖစ်မပီား စောားသံိုားထသော ထရထနသတတဝါအမျောားစိုသည ် အင်ားထတောင်ကန်အနီားတစ်ဝ ိုက် လောထရောက်သညက် ို ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

စီမံက န်ား၏ အနီားပတ်ဝန်ားကျင်တွေင် စီား ငာ်းသည ် ခမစ်၊ ထချောင်ားမျောားအထနခဖင ် ခမ ိုားထချောင်ား တစ်ခိုသော တည်ရှ မပီား 

မ ိုားရောသီဝန်ားကျင်တွေင်သော ထရစီား င်ားမှုမျောားသည်။ အခခောားရောသီမျောားတွေင် ြအူ ိုက့်ထပခာက့်ထသွွံ့မှုမ ာ်းထသာထ ကာင ့် 

ထရနည်ားပါားမှုမျောား ခဖစ်ထပေါ်၍ ထရထနသတတဝါ မ   ်းစ တ့်မ ာ်း ရှင်သန်မှုနည်ားပါားသည်။ ထရထနသတတဝါမျ  ိုားစ တမ်ျောား ရှင်သန်မှုက ို 

အနတရောယ် ခဖစ်န ိုင်ထသော ထန က်အချက်မှော စီမကံ န့််းအနီ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်ထေသတစ့်ဝ ိုက့် ထရွှေလိုပ်ငန်ားလိုပ်က ိုင်မှု 

မျောားခပောားသည်။ ဇလံိုထတောငအ်မျ  ိုားသောားဥယျောဉ်နှင ်  က်စပ်ဧရ ယောမျောားတွေင် တရောားမဝင် ထရွှေသတတို တူားထဖော်ထနမှုမျောားက ို 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့မ ှ ထေသခံအချ  ိုွဲ့နှင ် အခခောားအရပ်ထေသမှ လိုပ်ငန်ားရှငမ်ျောားမ ှ ယောဉ်ယနတရာ်း စက်မျောားခဖင  ် လိုပ်က ိုင ်

ထ ောင်ရွက်မှုမျောားထကကောင ် ထရထနသတတဝါမျောား တည်ရှ မှုနှင ် ထတောရ ိုင်ားတ ရ စဆောန်မျောား၏ ထရထသောက်သံိုားမှု ထဂဟစနစ်က ို 

  ခ ိုက်မှုခဖစ်ထပေါ်ထစပါသည်။ ထရွှေသတတိုတူားထဖော်ခခငာ်းက ို ကလပ်ထချောင်ားနှင ် နနိ်ု့ထခါင်ဟူားထချောင်ား တစ်ထလျောက်တွေင် အမျောား ံိုား 

လိုပ်က ိုင်ထ ောင်ရွက်ထနသည်က ို ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

5.5.8 စ  မ   စမ ျား ကဖမ မ  ာ ျား 

စ မ ်စမ်ားထခမမျောားသည် ခမန်မောန ိုင်ငံတစ်ဝ ိုက် တညရ်ှ မှုနည်ားပါားသည်။ ဇလံိုထတောင်နှင ် စီမံက န်ားအနီားတွေင် 

စ မ ်စမ်ားထခမမျောားက ို မထတွေွဲ့ရှ ရထသောထကကောင ် စီမံက န်ားအနီားတွေင် စ မ ်စမ်ားထခမ တည်ရှ မှုမရှ ဟို ထဖော်ခပမှတတ်မ်ားတင် န ိုင်ပါသည်။  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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5.5.9 က ာ က  ယ်ထာ ်း ပ ာ ဧ ရယိ ာမ ျ ာ်း 

5.5.9.1 ဇလံ ိုပတာ င်အမ ျ ျို ်း  ာ ်း ဥယ ျ ာဉ် 

5.5.9.1.1 ဇလံိုထတောင်ထေသအောား သဘောဝ  န်ားသ မ်ားထရားနယ်ထခမအခဖစ် သတ်မှတဖ်ွေွဲွဲ့စည်ားခခင်ား 

စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား၊ အမှတ်(၇) မွဲ နဒနယ်၊ အမျ  ိုားသောားလ တထ်တော် က ိုယ်စောားလှယ် ဦားခင်ထမောင်ဝင်ားက 

ေိုတ ယအကက မ်အမျ  ိုားသောားလ တထ်တော်၊ ေိုတ ယပံိုမှန်အစည်ားအထဝားတွေင ် “ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် အတွေင်ားရှ  ဇလံိုထတောင် 

သစ်ထတောကကီားအောား ထရရညှ်တည ်တံ န ိုင်ရန်နှင ် ကောကွေယ်  န်ားသ မ်ားရန်အတွေက် သဘောဝနယ်ထခမ အခဖစ် အထကောင်အ ည် 

ထဖော်ထပားန ိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှ / မရှ ” ကကယ်ပွေင ်ခပ ထမားခွေန်ားက ို ထမားခမန်ားခွဲ ပါသည်။ သစ်ထတောဥပထေအရ သတ်မတှ် ောားသည ် 

နနိ်ု့ထခါင်ဟူားကက ိုားဝ ိုငာ်းထတောအောား သဘောဝအထမွေအနှစ်မျောား၊ ထဂဟစနစ်မျောား နှင ် ဇီဝမျ  ိုားကွေွဲမျောား ထရရညှ်တည ်တံ ထစရန် 

  န်ားသ မ်ားကောကွေယ်ထရားအတွေက် သဘောဝ  န်ားသ မ်ားထရား နယ်ထခမအခဖစ် သတ်မှတဖ်ွေွဲွဲ့စည်ားန ိုင်ထရား၊ ထေသခံမျောား၏ 

သထဘော ောား၊ တ ိုင်ားထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့၏ သထဘော ောားမှတခ်ျက်တ ိုို့က ို ရယူမပီား ဥပထေ၊ နည်ားဥပထေမျောား၊ 

လိုပ် ံိုားလိုပ်နည်ားမျောားနှင  ် အည ီ  ိုတခ်ပန်ခခင်ား၊ ခပည်ထ ောင်စိုအစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့သ ိုို့ တင်ခပ၍ သတမ်ှတခ်ခင်ားတ ိုို့က ို 

 က်လက်ထ ောင်ရွက်သွေောားမည ်ခဖစ်ပါထကကောင်ား ထခဖကကောားခွဲ ပါသည်။ 

  ိုို့ထန က့်ကသာခရ ိုင့်၊ သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာန၊ လက့်ထ ာက့်ညွှန့် ကာ်းထရ်းမှျူ်း ဦ်းထဆာင့်ဖြီ်း ဆက့်စြ့် 

ဌာနမ ာ်းပဖစ့်သည ့် အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ လယ့်ယာထပမစီမံခနို့့်ခွ ထရ်းနှင ့် စာရင့််းဦ်းစီ်းဌာန၊ လူဝင့်မှုကကီ်း ကြ့်ထရ်း 

ဦ်းစီ်းဌာနနှင ့် ခရ ိုင့်သာသန  ဦ်းစီ်းဌာနတ ိုို့မှ တာဝန့်ရှ သူမ ာ်းနှင ့် ြူ်းထြါင့််း၍ ဇလံိုထတာင့်ထေသက ို ကွင့််းဆင့််း 

စစ့်ထဆ်းခ  ြါသည့်။ တ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရအဖွ ွံ့၊ ထေသခံမ ာ်း၊ ဆက့်စြ့်ဌာနအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၏ သထ ာတူညီမှုအရ 

စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း၊ ကသာခရ ိုင့်၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််းရှ  အက ယ့်အဝန့််း ၆၀၂၆၅.၃၆ ဧကရှ ထသာထပမက ို 

ဇလံိုထတာင့် အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်အပဖစ့် သတ့်မှတ့်ဖွ ွံ့စည့််းရန့်အတွက့် ရည့်ရွယ့်ထ ကာင့််း အမ နို့့်ထ ကာ့်ပငာစာအမှတ့် 

(၈၉/၂၀၁၇)က ို သယံဇာတနှင ့် သ ာြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဝန့်ကကီ်းဌာနသည့် ၁၅-၆-၂၀၁၇ ရက့်ထနို့တွင့် 

 ိုတ့်ပြန့်ခ  ြါသည့်။ ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့် သတ့်မှတ့်ဖွ ွံ့စည့််းပခင့််း၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း 

ပဖစ့်ြါသည့်- 

 

သစ်ထတော ထကကားတ ိုင်ပံိုစံ (၁) မ ှ (၅) အ  က ို ထ ောငရ်ွက်ခွဲ မပီား၊ မမ ိုွဲ့နယ်/ ခရ ိုင် လယ်ယောထခမ စီမံခနိ်ု့ခွေွဲထရား နှင ် 

စောရင်ားအင်ားဦားစီားဌောန၊ မမ ိုွဲ့နယ်/ ခရ ိုင ်စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှုထကောမ်တီ ဥကကဌ၊ မမ ိုွဲ့နယ်/ ခရ ိုင/် တ ိုင်ားထေသကကီား သစ်ထတောဦားစီားဌောနတ ိုို့၏ 

သထဘော ောားမှတခ်ျက်မျောား၊ စစ်က ိုင်ားတ ိုငာ်းထေသကကီား အစ ိုားရအဖွေွဲွဲ့၏ ကနိ်ု့ကွေက်ရန် မရှ ထကကောင်ား သထဘောတူညီချက် 

ရရှ  ောားမပီား စ ိုက်ပျ  ိုားထရား၊ ထမွေားခမ ထရားနှင ်  ည်ထခမောင်ားဝန်ကကီားဌောန၏ မူလထခမအမျ  ိုားအစောား သတ်မှတခ်ျက် 

ခပန်ကကောားထပားပါရန် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လ၌ ထတောင်ားခခံွဲ ပါသည်။ စ ိုကပ်ျ  ိုားထရား၊ ထမွေားခမ ထရားနှင ်  ည်ထခမောင်ားဝန်ကကီားဌောန၏ 

သထဘော ောားရရှ ပါက လံိုခခံိုထရား၊ တည်မင မ် ထအားချမ်ားထရားနှင ် တရောားဥပထေစ ိုားမ ိုားထရားထကော်မတီသ ိုို့ တင်ခပအတည်ခပိုချက် 

(က)
•ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်အတွင့််း က က့်စာ်းထန  ိုင့်သည ့် ထတာရ ိုင့််း
တ ရစဆာန့်မ ာ်းနှင ့် ဇီဝမ   ်းစံို မ   ်းကွ မ ာ်းအာ်း   န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်ရန့်။

(ခ)
•သ ာဝထတာမ ာ်း ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့်လာဖြီ်း၊ ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်တ ိုို့၏ မှီခ ိုက က့်
စာ်းရာထေသ ြ ိုမ ိုက ယ့်ပြနို့့် လာရန့်။

(ဂ)
•မ ဇာထခ ာင့််းထရထဝထရလ ဧရ ယာမ ာ်း၊  ူ်းပခာ်းသည ့်  ူမ ရိုြ့်သွင့်မ ာ်းအာ်း
ဆက့်လက့်  န့််းသ မ့််းရန့်။

(ဃ)
•သ ာဝနယ့်ထပမစီမံအိုြ့်ခ  ြ့်မှု လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတွင့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းနှင ့် အတူ
ြူ်းထြါင့််း ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရန့်။
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ရယူကော ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲနှင ် သဘောဝ  န်ားသ မ်ားထရားနယ်ထခမမျောား ကောကွေယ်ထစောင ်ထရှောက်ခခင်ား  ိုင်ရော ဥပထေ (၂၀၁၈) နှင ် 

အညီ ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်အခဖစ် သတ်မှတသ်ွေောားမည ် ခဖစ်ပါသည်။ ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်အောား 

ဖွေွဲွဲ့စည်ားရောတွေင် မူလ နနိ်ု့ထခါင်ဟူားကက ိုားဝ ိုင်ား ဧရ ယောမှ သောသန   နယ်ထခမဧရ ယောမျောား၊ ဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရားနယ်ထခမ ထ ောင်ရွက်မည ် 

နယ်ထခမမျောားနှင ် ထေသခံထတောင်သူမျောား၏ စ ိုက်ပျ  ိုားထခမမျောားက ို ချန်လှပ်ကွေက်မျောားအခဖစ် လည်ားထကောင်ား ောားရှ မပာီး၊ ကျန်သည ် 

(၅၃၁၉၆.၇၁)ဧက နှင ် အစ ိုားရစီမံပ ိုင်ခွေင ်ရှ ထသော ထတောရ ိုင်ားထခမ (၆၈၅၀)ဧက၊ စိုစိုထပါင်ား (၆၀၀၄၆.၇၁) ဧကခဖင ် 

သတ်မှတ ်ောားပါသည်။  

5.5.9.1.2 စီမံအိုပ်ချိုပ်မည ် အစီအစဉ် 

အ က်အ င ်သ ိုို့ တင်ခပမည  ် သဘောဝဝန်ားကျင်နှင  ် သောားငှက်တ ရစဆောန်  န်သ မ်ားထရားဌောန ဝန် မ်ားဖွေွဲွဲ့စည်ားပံို 

တ ိုားချွဲွဲ့တွေင် ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်၏ ဝန် မ်ားဖွေွဲွဲ့စည်ားပံိုက ို အရော မာ်း (၁)ဦား၊ အမှု မာ်း (၄၀)ဦား၊ စိုစိုထပါင်ား 

(၄၁)ဦားခဖင ်  ည ်သွေင်ား ောားမပာီး တ ိုားချွဲွဲ့ဖွေွဲွဲ့စည်ားပံိုအောား အတည်ခပိုပါက အိုပ်ချိုပ်ထရားမှ ားရံိုားက ို ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့၌ ဖွေင ်လှစ်၍ 

ထ ောင်ရွက်သွေောားရန် ခဖစ်ပါသည်။ 

ပ  ုံ ( 5 .5- 5  ) ဇလ ုံကတာင  အ မ   ျုျား  ာ ျား ဥယ ာ ဉ ၏ လ ာ ထာ ျား က ာ  န ယ န  မ  တ တည  ကန ရာ 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 5 .5- 6  ) အ ဆ  ုံဖပ ျု ဇလ ုံကတာင  အ မ   ျု ျား  ာျား ဥယ  ာ ဉ  ကဖမ ပ ုံ 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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5.5.9.1.3 ချန်လှပ်ကွေက် ဧရ ယောစောရင်ား  

အ က်ထဖော်ခပပါနယ်ထခမအတွေင်ား ချန်လှပ်ကွေက်မျောားလည်ားရှ မပီား   ိုချန်လှပ်ကွေကမ်ျောားတွေင် ထကျားရွော အချ  ိုွဲ့၏ 

လယ်ထခမမျောားနှင်  ဇလံိုထတောင်ထတော်ဘိုရောား၏ သမ ိုင်ားအရ  က်စပ်မှုရှ ထသောထတောင်မျောား၊ ဧရ ယောမျောား ပါဝင်ပါသည်။ 

၎င်ားတ ိုို့၏ဧရ ယော နယ်န မ တအ်ကျယ်အဝန်ားမျောားမေှာ ထအောက်ပါအတ ိုငာ်းခဖစ်ပါသည-် 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .5 - 2 ) ခ န လပှ  က ကွ  ဧ ရ  ယ ာ စာ ရင ျား 

ခ န် ှပ်က က်အ ှတ ် ခ န် ှပ်က က်နယ်န   တအ် ည် ဧရ ယာအက ယ်အဝန််း 

၁ ဇလံိုထတောင်ထတော်ကလပ် (၂၅.၂)ဧက 

၂ တယ်ပင်ခပန်ို့ (၄၃.၆၄)ဧက 

၃ ထကျောကမ်ဏ္ဍပ ် (၃၆.၇၆)ဧက 

၄ ဦားထကောစခန်ား (၂၅.၀၁)ဧက 

၅ အင်ားဖ ိုအင်ားမ (၂၁.၁၄)ဧက 

၆  ောဖောလ ိုင်ားထတောင ် (၂၁.၉၆)ဧက 

၇ နတ်ထရတွေင်ားထရ ွေက်ထတောင်ထတော် (၁၈.၈၆)ဧက 

၈ စ မ် ထရ ွေက် နဂါား ွေင်ားထတောင ် (၁၆.၀၁)ဧက 

၉ ဇလံိုထတောင်ကထလား (၂၅.၂၀)ဧက 

၁၀ ဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရားဇိုန် (၄၀.၉)ဧက 

၁၁ လယ်ဥာီးထကျားရွော၏လယ်ထခမ (၃၀)ဧက 

၁၂ ဟွဲချ  န်ထကျားရွော၏လယ်ထခမ (၃၄.၄၉)ဧက 

၁၃ သရက်ကိုန်ထကျားရွော၏လယ်ထခမ (၉၃.၅၆)ဧက 

၁၄ ထပကိုန်ားထကျားရွော၏လယ်ထခမ (၄.၈၉)ဧက 

၁၅ န ားထတောထန က်ထကျားရွော၏လယ်ထခမ (၉၂.၆၇)ဧက 

၁၆ ထညောင်ထခခထ ောက်ထကျားရွော၏လယ်ထခမ (၃၂.၅၈)ဧက 

 

5.5.9.1.4 ဥပထေအရ တောားခမစ်ချက်မျောား 

ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်ထကကခငောချက်က ို  ိုတခ်ပန်သည် ထနို့မှစ၍ လက်ရှ လက်မှတ် ထရား  ိုား ောားသူ 

သစ်ထတောထကကားတ ိုင်အရောရှ  သ ိုို့မဟိုတ် ၎င်ားအောား က်ခံသူ၏ ခွေင် ခပိုချကမ်ှတပါား အ က်ထဖော်ခပပါထခမထပေါ်တွေင် 

အ မ်ယောအသစ်ထ ောက်လိုပ်ခခင်ား၊ စ ိုက်ခငာ်းတည်ထ ောင်ခခင်ား၊ ထတောင်ယော စ ိုက်ပျ  ိုားရန်မှအပ လယ်ယောစ ိုက်ပျ  ိုားရန် နှင်  

အခခောားက စစတစ်စံိုတစ်ရောအတွေက် ထတောခိုတ ်ွေင်ရှင်ားလင်ားခခင်ား၊ ထရောင်ားဝယ်ထဖောက်ကောားရန်အတွေက ် သစ်ပင်ခိုတ်လှွဲခခင်ား 

တ ိုို့က ို မခပိုလိုပ်ရန် တောားခမစ် ောားပါသည်။ သ ိုို့ထသော်လည်ား ယင်ားနယ်ထခမက ို အမပီားသတ်အထနခဖင်  သဘောဝနယ်ထခမအခဖစ် 

သတ်မှတခ်ခင်ားမခပိုမ ီ ထတောင်ယောစ ိုက်ပျ  ိုားလိုပ်က ိုင်ထလ ရှ သူမျောားအောား    ိုထခမထပေါ်တွေင ် တရောားသခဖင်  ထတောခိုတ ်ွေင် 

ရှင်ားလင်ားခခင်ားက ို တောားခမစ်မည် မဟိုတပ်ါ။ 

အ က်ထဖော်ခပပါထခမက ို သဘောဝနယ်ထခမအခဖစ်ဖွေွဲွဲ့စည်ားမပီားသည် အခါ မည်သူမ  ို ထအောကပ်ါခပိုလိုပမ်ှု တစ်ခိုခိုက ို 

ကျ ားလွေန်ထကကောင်ား ခပစ်မှု င်ရှောားစီရင်ခံရပါက ထတောရ ိုင်ားတ ရ စဆောန်နှင်  သဘောဝအပင်မျောား ကောကွေယ်ထရားနှင်  

သဘောဝနယ်ထခမမျောား  န်ားသ မ်ားထရားဥပထေအရ အထရားယူခခင်ားခံရမည် ခဖစ်ပါသည်- 

1) အထ ောက်အဦသစ်ထ ောက့်လိုပ်ခခင်ား၊ 

2) ထတောရ ိုင်ားတ ရ စဆောန်မျောားက ို ဖမ်ား ီားခခင်ား၊ သတ်ခဖတ်ခခငာ်း၊ သ ိုို့မဟိုတ ်အန တရခဖစ်ထစခခင်ား၊ ထတောရ ိုင့််းတ ရ စဆောန်က ို 

ခဖစ်ထစ၊ ထတောရ ိုင်ားတ ရ စဆောန်၏ အစ တအ်ပ ိုင်ားမျောားက ိုခဖစ်ထစ လက်ဝယ် ောားခခင်ား၊ ထရောငာ်းချခခငာ်း၊ သယ်ထ ောင်ခခင်ား 

သ ိုို့မဟိုတ် အခခောားတစ်နည်ားနည်ားခဖင်  လ ွဲထခပောငာ်းခခငာ်းနှင  ် သဘောဝအပင် နှင်  သစ်ထတော ွေက်ပစစည်ားမျောား 

ဖျက်စီားခခင်ား၊ ခိုတ်ယူခခင်ား၊  ိုတယူ်ခခင်ား၊ စိုထ ောင်ားခခငာ်း၊ 
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3) ထခမတူားခခင်ား၊ ထခမရှင်ားလင်ားခခငာ်း၊ 

4) သစ်ပင်သီားနံှစ ိုက်ပျ  ိုားခခင်ား၊ 

5) စောားကျက်ထခမအခဖစ်အသံိုားခပိုခခင်ား၊ 

6) မီားရ ှုွဲ့ခခင်ား၊ 

7) ငါားဖမာ်းခခင်ား၊ 

8) အမွဲလ ိုက်ခခင်ား၊ 

9) ထရ ို၊ ထလ ိုညစ်ညမ်ားထစခခင်ား၊ ထရစီားထရလောပျက်စီားထစခခင်ား သ ိုို့မဟိုတ် ထရတွေင်အ  ပ်ခတ်ခခင်ား၊ 

အ  ပ်အထတောက ် ခဖစ်ထစထသော ပစစည်ားက ိုခဖစ်ထစ၊ ဓောတ်သတထိုအညစ်အထကကားမျောားက ို ခဖစ်ထစ  ခွေင် ခပိုချက်မရှ ဘွဲ 

လက်ဝယ် ောားခခင်ား သ ိုို့မဟိုတ် စွေန်ို့ပစ်ခခင်ား။ 

  ိုို့အခပင် လယ်ယောစ ိုက်ပျ  ိုားလိုပ်က ိုင်ရန်ခဖစ်ထစ၊ အခခောားက စစအတွေက်ခဖစ်ထစ ထခမက ို ခိုတ် ွေင်ရှငာ်းလင်ားလ င် 

တည် ွဲဥပထေပါ ခပစ်ေဏ်မျောားကျခံရမည် အခပင်  ံိုားရံှုားသည် သစ်ထတောနှင်  သဘောဝ သယံဇောတမျောား အတွေက် ထလျော်ထကကားက ို 

တရောားရံိုားမ ှ စီရင် ံိုားခဖတ်သည် အတ ိုင်ား ထပားထ ောင်ရမည ် ခဖစ်ပါသည်။ သ ိုို့ထသော်လည်ား ချွင်ားချက်အထနခဖင်  ထအောက်ပါ 

အထခခအထနတစ်ရပ်ရပ်ထကကောင်  ထ ောင်ရကွ်ခခင်ားခဖစ်ပါက ခပစ်ေဏ်မျောားကျခံရန် မလ ိုအပပ်ါ- 

1) အစ ိုားရက ခပဌောန်ား ောားသည်  ဥပထေနှင်  အည ီ သ ိုို့မဟိုတ ် အောဏောရသစ်ထတောအရောရှ ၏ ခွေင် ခပိုချက်ခဖင်  

ထ ောင်ရွက်ခခင်ား၊ 

2) သဘောဝနယ်ထခမအခဖစ် ထကကခငောသည်  အမ န်ို့ထကကခငောစောအရ ခွေင် ခပိုချက်ခဖင် ထ ောင်ရကွ်ခခင်ား၊ 

3) အမ န်ို့ထကကခငောစောအရ ခွေင် ခပိုသည်    ိုင်ရော  ိုင်ခွေင် မျောားအရ ထ ောင်ရွက်ခခင်ား။ 

အ က်တင်ခပပါအတ ိုငာ်းဖွေွဲွဲ့စည်ားတည်ထ ောင်ရန် ရည်ရွယ် ောားထသော ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်ဧရ ယော 

သည် ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားဧရ ယောနှင ် (၃)မ ိုင်ခနိ်ု့ကွေော ထဝားမပီား ကကောားခံဧရ ယော(၃)မ ိုင်ခနိ်ု့နှင ် ချန်လှပ် ဧရ ယောမျောားလည်ား 

ရှ ထနသခဖင ်   ခ ိုက်သက်ထရောက်န ိုင်ထခခ နည်ားပါားန ိုငပ်ါသည်။ 

5.5.10 ဇဝီ မ ျ ျို်း စံ ိုမ ျ ျို ်းက   မ ျ ာ ်း 

ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောားသည် စီမံက န်ား၏ သတ်မှတ်တ ိုင်ားတောသည ် နယ်ပယ် ၁ ကီလ ိုမီတာ နှင  ်၅ကီလ ိုမီတာ အနီား 

တစ်ဝ ိုက်တွေင် လောထရောကက်ျက်စောားမှု နည်ားပါားြါသည်။ စီမံက န်ား၏ အနီားပတ်ဝန်ားကျင်နှင  ်ခမ ိုားထကျားရေွာတစ်ဝ ိုက်တွေင် လယ်၊ 

ယောထခမမျောား ထပါမျောား၍ သစ်ထတောအံိုို့  ိုင်ားမှု နည်ားပါားထသောထကကောင ် စီမံက န်ားနှင ်  က်နွေယ်သက်ထရောကမ်ပီား ဇီဝမျ  ိုားစ တမ်ျောား 

အတွေက် အထရားကကီားထသော ဇလံိုထတောင်နှင ် အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်အတွေင်ားရှ  ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောားက ို ထလ လောခပိုစို ောားပါသည်။  

ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်နယ်ပယ်ရှ  ဇီဝမျ  ိုားစ တမ်ျောားက ို သ ရှ န ိုင်ရန်အတွေက် secondary data ခဖစ်ထသော 

Simithsonian Conservation Biodiversity Institute မ ှ ပညောရှင်မျောားခဖင ် ထလ လောခပိုစိုခွဲ ထသော သိုထတသနမှ 

က ိုားကောားထဖော်ခပ ောားပါသည်။ မှတတ်မ်ားတင်ခွဲ ထသော ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်အတွေင်ား ထတွေွဲ့ရှ ခွဲ ထသော န ိုို့တ ိုက်သတတဝါ 

(၂၄) မျ  ိုား၊ ငကှ်မျ  ိုားစ တ် (၁၈၅) မျ  ိုားနှင ် တွေောားသွေောားသတတဝါ (၅၇) မျ  ိုားတ ိုို့အောား IUCN Red List ခဖင  ် စစ်ထ ားမပီား 

ပါဝင်ထသောအိုပ်စိုမျောားက ို ထအောက်ပါအတ ိုင်ား တင်ခပသွေောားပါမည-် 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .5 - 3 ) က ာက ယွ အ ုံပ စ ုံအ မ   ျု ျားအ စာ ျား မ  ာ ျား ဖပ ဇယ ာ ျား 

စဉ် ကာက ယ်အိုပ်စိုအ    ်းအစာ်း ကာက ယ်အိုပ်စို အဒရာင်ဒဖာ်ခပခ က ်

၁။ လံိုားဝကောကွေယ် ောားထသောအိုပ်စို Endangered (En)  

၂။ သောမန်ကောကွေယ် ောားထသောအိုပ်စို Vunerable (Vu)  

၃။ ရောသီအလ ိုက်ကောကွေယ် ောားထသောအိုပ်စို Seasonal (Se)  

5.5.10.1 န ိို တ ိိုက ် တတဝ ါမ ျျို ်း စတိ်မ ျ ာ ်း 

ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်တွေင် ရှောထဖွေမှတတ်မာ်းတင်န ိုင်ခွဲ ထသော န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျ  ိုားစ တ ် (၂၄) မျ  ိုား အနက် 

လံိုားဝကောကွေယ် ောားထသော မျ  ိုားစ တ် (၁၁) မျ  ိုား၊ သောမန်ကောကွေယ် ောားထသော မျ  ိုားစ တ် (၇) မျ  ိုား နှင  ်ကောကွေယ်ရန်မလ ိုထသားထသော 
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မျ  ိုားစ တ် (၄) မျ  ိုားတ ိုို့အောား အသီားအသီား မှတတ်မ်ားတင်ရရှ ခွဲ ပါသည်။ မှတတ်မ်ားတင်ရှ  ောားထသော ကောကွေယ် ောားသည  ်မျ  ိုားစ တ် 

(၁၈) မျ  ိုားလံိုားသည် ဦားထရတည်ရှ မှုနှုန်ား ထလျော ပါားထန ွဲ မျ  ိုားစ တမ်ျောား ခဖစ်ပါသည်။  

န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျောားအနက် မထလားဝက်ဝ ံ (Helarctos malayanus) သည ် ခမန်မောန ိုင်ငံထအောက်ပ ိုငာ်းနှင ် 

အလယ်ပ ိုင်ားမှ တခဖည်ားခဖည်ား မျ  ိုားတိုန်ားထပျောကက်ွေယ်လော၍ အ က်ပ ိုင်ားတွေင်သော အနည်ားငယ် ကျန်ရှ ထသားထသောမျ  ိုားစ တ် 

ခဖစ်ပါသည်။   ိုို့အခပင် အထရွှဲ့ထတောင်အောရှနှင ် အနီ်းတစ်ဝ ိုက်တွေင်သော ထတွေွဲ့ရှ ရထသော ကျောားမင်ား (Catopuma temminckii) 

နှင  ်ထကကောင်တငံါ (Prionailurus viverrinus) သည ်ခမန်မောန ိုင်ငံအတွေင်ား စစ်က ိုင်ားထခမောကပ် ိုင်ားနှင ် ကချင်ခပညန်ယ် တစ်ဝ ိုက် 

တွေင်သော ကျက်စောားထန  ိုင်ထလ ရှ သည်က ို ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။   ိုသ ိုို့ ရှောားပါားထသော န ိုို့တ ိုက်သတတဝါ မျ  ိုားစ တမ်ျောားက ို ဇလံိုထတောင် 

အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်တစ်ဝ ိုက်တွေင ် ထတွေွဲ့ရှ ရထသား၍ န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျ  ိုားစ တမ်ျောားက ို အဓ ကမခ မ်ားထခခောက်န ိုငသ်ည ်အရောမျောား 

ခဖစ်သည ် အမွဲလ ိုက်ခခင်ား၊ သဘောဝထပါက်ပင်မျောား ခိုတ် ွေင်ရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထသောက်သံိုားထရ ခမစ်/ ထချောင်ားမျောား 

ညစ်ညမ်ားထစခခင်ား အစရှ ထသော အရောမျောားက ို   န်ားသ မ်ားထစောင ်ထရှောက်ခခင်ားတ ိုို့က ို ခပိုလိုပ်ထ ောင်ရွက်ရမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .5 - 4 ) မ တှ တမ  ျား တင န  ုံင  ခ  က ာ  န  ုံို့တ  ုံက   တတဝ ေါ မ   ျုျား စ  တ မ  ာ ျား 

စဉ် အဂဂ  ပ်အ ည ် သ ပပ အ ည ် ခ န် ာအ ည ်
ကာက ယ် 

အိုပ်စို 

၁။ Brush-tailed Porcupine Altherurus macrourus ခဖ မမီားဖွေော  

၂။ Small-toothed Palm Civet Arctogalidia trivirgata ထကကောင်ဝံန ားရွက်ခဖ   

၃။ Leopard Cat Prionailurus bengalensis သစ်ထကကောင်  

၄။ Rhesus Macaque Macaca mulatta ထမျောက်စပ ်  

၅။ Red Muntjac Muntiacus muntjak ထချ  

၆။ Yellow-throated Marten Martes flavigula  ပ်ခထလောက ်  

၇။ Malayan Porcupine Hystrix brachyuran ခဖ ထကောင်ကကီား  

၈။ Crab-eating Mongoose Herpestes urva ဂဏန်ားစောားထ မွေပါ  

၉။ Eurasian Wild Pig Sus scrofa ထတောဝက ်  

၁၀။ Binturong Arctictis binturong ဝံမမီားထကောက ်  

၁၁။ 
Northern Pig-tailed 

Macaque 
Macaca leonina ထမျောကပ်ိုတာီး  

၁၂။ Sun Bear Helarctos malayanus မထလားဝက်ဝ ံ  

၁၃။ Clouded Leopard Neofelis nebulosa အင်ားကျောား  

၁၄။ Hog Badger Arctonyx collaris ထခွေားတူဝက်တ ူ  

၁၅။ Dhole Cuon alpinus ထတောထခွေား  

၁၆။ Large Indian Civet Viverra zibetha ထကကောင်ခမင်ား  

၁၇။ Asiatic Black Bear Ursus thibetanus ဟ မဝနတ ဝက်ဝ ံ  

၁၈။ Asiatic Golden Cat Catopuma temminckii ကျောားမင်ား  

၁၉။ Fishing Cat Prionailurus viverrinus ထကကောင်တငံါ  

၂၀။ Mainland Serow Capricornis milneedwardsii ထတော  တ်  

၂၁။ Golden Jackal Canis aureus ထခွေားအ  

၂၂။ Black Giant Squirrel Ratufa bicolor လင်ားသက်  

၂၃။ Rat spp:  ကကွေက်မျ  ိုားစ တမ်ျောား  

၂၄။ Squirrel spp:  ရှဉ ်မျ  ိုားစ တမ်ျောား  
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5.5.10.2 င ကှ ်မ ျ ျို်း စတိ်မ ျ ာ ်း 

ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်တွေင် ရှောထဖွေမှတတ်မ်ားတင်န ိုင်ခွဲ ထသော ငှက်မျ  ိုားစ တ် (၁၈၅) မျ  ိုားအနက် 

လံိုားဝကောကွေယ် ောားထသော မျ  ိုားစ တ် (၄၈) မျ  ိုား၊ သောမန်ကောကွေယ် ောားထသော မျ  ိုားစ တ် (၅၂) မျ  ိုား၊ ရောသီအလ ိုက် 

ကောကွေယ် ောားထသော မျ  ိုားစ တ် (၄၅) မျ  ိုား နှင  ် ကောကွေယ်ရန်မလ ိုထသားထသော မျ  ိုားစ တ် (၄၀) မျ  ိုားတ ိုို့အောား အသီားအသီား 

မှတတ်မ်ားတင်ရရှ ခွဲ ပါသည်။ ခမန်မောန ိုင်ငံတွေင် ထတွေွဲ့ရှ ရနည်ားထသော ငှက်အမျ  ိုားအစောခဖစ်သည ် Firethroat (Luscinia 

pectardens) က ိုပါ  ထတွေွဲ့ရှ မှတတ်မ်ား တင်န ိုင်ခွဲ သည်။ Firethroat ငှက်သည် ဘဂဂလောားထေ ရှ်န ိုင်ငံ၊ အ နဒ ယန ိုင်ငံနှင ် 

  ိုင်ားန ိုင်ငံထခမောက်ပ ိုင်ားတွေင် ထန  ိုင်မပီား သောားထပါက်ချ  န်တွေင် တရိုတခ်ပည်နယ်တွေင် ထန  ိုင်တတ်ထလ ရှ သည ် 

ထရွှေွဲ့ထခပောင်ားထန  ိုင်ကျက်စောားထလ ရှ ထသော ငှက်အမျ  ိုားအစောား ခဖစ်သည်။ စီမကံ န်ားတည်ရှ ထသော ခမန်မောန ိုင်ငံ၏ စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ား 

ထခမောက်ပ ိုငာ်းနှင ် ကချင်ခပည်နယ်တ ိုို့သည ်   ိုငှက်မျ  ိုားစ တ်၏ သောားထပါက်မပာီးချ  န်တွေင် ကူ်းသန်ားသွေောားလောထလ ရှ သည ်နယ်ပယ် 

တွေင် ပါဝင်ပါသည်။  

အထရွှဲ့ထတောင်အောရှတွေင ် ထန  ိုင်ကျက်စောားမှုမျောားထသော ကောကွေယ် ောားသည  ် မျ  ိုားစ တမ်ျောား ခဖစ်သည  ် ခါ 

(Francolinus pintadeanus)၊ စွေန်လည်ခဖ  (Pernis ptilorhynchus)၊ သ မ်ားစော (Microhierax caerulescens)၊ လင်ားယိုန် 

(Spilornis cheela)၊ ချ  ိုားသ မ်ား (Accipiter badius) မျောားမေှာ ဦားထရတည်ရှ မှုမှော တည်မင မ်ထသားထသော်လည်ား 

အခခောားငှက်မျ  ိုားစ တမ်ျောား ခဖစ်သည ် ထေါင်ားကိုလောား/ ထေါင်ားမင်ား (Polyplectron bicalcaratum)၊ ရစ်ရင်မွဲ (Lophura 

leucomelanos)၊ သ မ်ားမွဲ (Aviceda leuphotes)၊ သ မာ်းကျောား (Circus melanoleucos)၊ အထမောက်ထယောင်သ မာ်း (Nisaetus 

cirrhatus)၊ ငူနှုတသီ်ား ူ (Treron curvirostra) နှင်  အခခောားလံိုားဝကောကွေယ်အိုပ်စိုငှက်မျ  ိုားစ တမ်ျောားသည် တခဖည်ားခဖည်ားခဖင ် 

ဦားထရတည်ရှ မှု ထလျော ပါားထန ွဲခဖစ်ပါသည်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .5 -5  ) မ တှ တမ ျား တင  န  ုံင ခ  က ာ  င ကှ မ   ျု ျား စ  တ မ  ာ ျား 

စဉ် အဂဂ  ပ်အ ည ် သ ပပ အ ည ် ခ န် ာအ ည ်
ကာက ယ် 

အိုပ်စို 

၁။ Red Junglefowl Gallus gallus ထတောကကက်  

၂။ Chinese Francolin Francolinus pintadeanus ခါ  

၃။ Grey Peacock Pheasant Polyplectron bicalcaratum ထေါင်ားကိုလောား/ ထေါင်ားမင်ား  

၄။ Kalij Pheasant Lophura leucomelanos ရစ်ရင်မွဲ  

၅။ Little Cormorant Phalacrocorax niger တင်ကျာီး  

၆။ Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus ကျွွဲထကျောင်ားဗျ  ိုငာ်း  

၇။ Intermediate Egret Mesophoyx intermedia သောယောဝတီဗျ  ိုင်ား  

၈။ Chinese Pond-heron Ardeola bacchus ဗျ  ိုငာ်းထအောက်ထခါင်ားည ို  

၉။ Black Baza Aviceda leuphotes သ မ်ားမွဲ  

၁၀။ Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhynchus စွေန်လည်ခဖ   

၁၁။ Collared Falconet Microhierax caerulescens သ မ်ားစော  

၁၂။ Black Kite Milvus migrans စွေန်/ ဥပိုသ်ထစောင ်ထသောငှက ်  

၁၃။ Crested Serpent-eagle Spilornis cheela လင်ားယိုန်  

၁၄။ Shikra Accipiter badius ချ  ိုားသ မ်ား  

၁၅။ Mountain Hawk-eagle Nisaetus nipalensis ထတောင်ထပေါ်သ မ်ား  

၁၆။ Changeable Hawk-eagle Nisaetus cirrhatus အထမောက်ထယောင်သ မ်ား  

၁၇။ Pied Harrier Circus melanoleucos သ မ်ားကျောား  

၁၈။ Red-wattled Lapwing Vanellus indicus တစ်တတီူား  
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၁၉။ Little Ringed Plover Charadrius dubius ေီလံိုား  

၂၀။ Common Sandpiper Actitis hypoleucos ထရထည ာင ့်စ မ့််း  

၂၁။ Spotted Dove Spilopelia chinensis ချ  ိုားလည်ထခပောက ်  

၂၂။ Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis ချ  ိုားပ န်ကူား  

၂၃။ Emerald Dove Chalcophaps indica ချ  ိုားစ မ်ား  

၂၄။ Rock Pigeon Columba livia ခ ို  

၂၅။ 
Ashy-headed Green-

pigeon 
Treron phayrei ထခါင်ားမီားခ ိုားထရောင်င ူ  

၂၆။ Pin-tailed Green-pigeon Treron apicauda ငူမမီားချွန်  

၂၇။ 
Thick-billed Green-

pigeon 
Treron curvirostra ငူနှုတသီ်ား ူ  

၂၈။ 
Mountain Imperial-

pigeon 
Ducula badia ကိုတက်လူား  

၂၉။ 
Wedge-tailed Green-

pigeon 
Treron sphenura ငူမမီားရှည ်  

၃၀။ 
Yellow-footed Green-

pigeon 
Treron Phoenicopterus ဘိုမမတာီး  

၃၁။ Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri ကိုလောားမကကက်တထူရာွး  

၃၂။ Large Cuckooshrike Coracina macei ငှက်သံမပွဲ  

၃၃။ 
Black-winged 

Cuckooshrike 
Coracina melaschistos ဥဩအထတောင်မွဲ  

၃၄။ Large Hawk-cuckoo Hierococcyx sparverioides ထတောင်ထပေါ်ဥဩ  

၃၅။ Indian Cuckoo Cuculus micropterus ထယောက်ဖထခွေားထခေါ်  

၃၆။ Common Cuckoo Cuculus canorus ဥဩ  

၃၇။ Pianitive Cuckoo Cacomantis merulinus ဥဩ  

၃၈။ Asian Koel Eudynamys scolopaceus ဥဩ  

၃၉။ Greater Coucal Centropus sinensis ဘိုတက်ကီား  

၄၀။ Green-billed Mahkoha Rhopodytes tristis ဝါဖထလား  

၄၁။ Brown Boobook Ninox scutulata ခင်ပိုတင်ှက ်  

၄၂။ Spotted Owlet Athene brama ဇီားကွေက ်  

၄၃။ Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides ဇီားကွေက်ဗ ိုက်ကွေက ်  

၄၄။ Great-eared Nightjar Lyncornis macrotis ထတာင့်ထေါင့််းငှက့်  

၄၅။ Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrurus ထခမဝပ/် ငှက်ခပင်ား  

၄၆။ Asian Plam Swift Cypsiurus balasiensis  န့််းြင့်ြ ံလွှာ်း  

၄၇။ 
Brown-backed 

Needletail 
Hirundapus giganteus ဖြီလ ငှက့်  

၄၈။ Crested Treeswift Hemiprocne coronata သစ့်ြင့်ြ ံလွှာ်း  

၄၉။ Red-headed Trogon Harpactes erythrocephalus  ပ်တယူထခါင်ားနီ  
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၅၀။ 
White-throated 

Kingfisher 
Halcyon smyrnensis ပ န်ည င်ားရင်ခဖ   

၅၁။ Blue-eared Kingfisher Alcedo meninting ပ န်ည င်ား  

၅၂။ Common Kingfisher Alcedo atthis ပ န်ည င်ား  

၅၃။ 
Rufous-backed 

Kingfisher 
Ceyx rufidorsa အည ိုထရောငပ် ိုင်ည င်ားထလား  

၅၄။ Dollarbird Eurystomus orientalis မ ိုားထကောငာ်းငှက ်  

၅၅။ Indian Roller Coracias benghalensis ငှက်ခါား  

၅၆။ Blue-bearded Bee- eater Nyctyornis athertoni ပတူငှက်/ ပျောားတူငကှ ်  

၅၇။ 
Chestnut-headed Bee- 

eater 
Merops leschenaulti ပိုဇင်ား  ိုားရငဝ်ါ  

၅၈။ Common Hoopoe Upupa epops ထတောင်ပီစူား  

၅၉။ Northern Brown Hornbill Ptilolaemus austeni လည်ခဖ ထအောက်ချင်ားည ို  

၆၀။ Oriental Pied Hornbill Anthracoceros albirostris ထအောက်ချငာ်း  

၆၁။ Great Hornbill Buceros bicornis ထအောင်ထလောင ်  

၆၂။ Rufous-necked Hornbill Aceros nipalensis ထအောက်ချငာ်းလည်ပငာ်းနီ  

၆၃။ Wreathed Hornbill Aceros undulatus ထအောက်ချငာ်းလည်ဝါ  

၆၄။ Great Barbet Megalaima virens ထတောင်ထပေါ်ဥဩ  

၆၅။ Lineated Barbet Megalaima lineata ဖ ိုားထခါင်ငကှ်/ ဘ ိုတ ိုား  

၆၆။ Golden-throated Barbet Megalaima franklinii ဖ ိုားထခါင်လညဝ်ါ  

၆၇။ Blue-throated Barbet Megalaima asiatica ကိုတက်ထလောင ်  

၆၈။ Blue-eared Barbet Megalaima australis ကိုတက်ထလော်ထလား  

၆၉။ Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala ငှက်ပန်ားတ မ ်  

၇၀။ Himalayan Flameback Dinopium shorii 
ဟ မဝနတ  

သစ့်ထတာက့်ထက ာနီ 
 

၇၁။ Greater Flameback Chrysocolaptes lucidus သစ်ထတောက်ထကျောနီကကီား  

၇၂။ 
Pale-headed 

Woodpecker 
Gecinulus grantia သစ့်ထတာက့်ဝါ  

၇၃။ Rufous Woodpecker Micropterus brachyurus သစ်ထတောက်နီ  

၇၄။ Great Slaty Woodpecker Mulleripicus pulverulentus သစ်ထတောက်ကကီား  

၇၅။ 
Grey-capped Pygmy 

Woodpecker 
Dendrocopos canicapillus သစ့်ထတာက့်က ာ်း  

၇၆။ White-browed Piculet Sasia ocbracea 
မ က့်ခံို်းပဖျူသစ့်ထတာက့်နီ

ထလ်း 
 

၇၇။ Greater Yellownape Chrysophlegma flavinucha သစ်ထတောက်ဂိုတ်ဝါကကီား  

၇၈။ Lesser Yellownape Picus chlorolophus သစ်ထတောက်ဂိုတ်ဝါထလား  

၇၉။ Long-tailed Broadbill Psarisomus dalhousiae ငှက် တ ်  
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၈၀။ White-bellied Erponis Erpornis zantholeuca ယူဟီားန ားဖင်ဝါ  

၈၁။ 
Black-winged flycatcher-

shrike 
Hemipus hirundinaceus စာမည့််း  

၈၂။ Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus ငှက်မင်ားသောား  

၈၃။ Ashy Minivet Pericrocotus divaricatus ငှက်မင်ားခဖ နက်  

၈၄။ Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus ငှက်ထရွှေဝါထခါငာ်းမွဲ  

၈၅။ Black-naped Oriole Oriolus chinensis ငှက်ဘိုန်ားကကီား  

၈၆။ Maroon Oriole Oriolus traillii ငှက်ည ို  

၈၇။ Ashy Woodswallow Artamus fuscus မ ိုားထ ွေငှက ်  

၈၈။ Large Cuckooshrike Coracina melanoptera ငှက့်သံဖြ   

၈၉။ 
Asian Paradise- 

flycatcher 
Terpsiphone paradisi စောခဖ   

၉၀။ Black Drongo Dicrurus macrocercus ငှက်ထတော ်  

၉၁။ Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus လင်ားမမီားစွေွဲ  

၉၂။ Bronzed Drongo Dicrurus aeneus ငှက်ထတော်ထလား  

၉၃။ 
Lesser Racket-tailed 

Drongo 
Dicrurus remifer ငှက်ထတော်မမီားရညှ်ငယ်  

၉၄။ 
Greater Racket-tailed 

Drongo 
Dicrurus paradiseus ငှက်ထတော်မမီားရညှ်ကကီား  

၉၅။ Hair-crested Drongo Dicrurus hottentottus ငှက်ထတော်မမီားထကောက ်  

၉၆။ Eurasian Jay Garrulus glandarius ဗွေက်ကိုလောား  

၉၇။ Common Green Magpie Cissa chinensis ငှက်စ မ်ားကကီား  

၉၈။ Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda နဖောားကကီား  

၉၉။ Grey Treepie Dendrocitta formosae ထတောင်နဖောားကကီား  

၁၀၀။ Grey-backed Shrike Lanius tephronotus ငှက်တဇပ ်  

၁၀၁။ Purple Sunbird Cinnyris asiaticus ဝတ်ရည်စိုပ်နက ်  

၁၀၂။ Black-throated Sunbird Aethopyga saturata ဝတ်ရည်စိုပ်လည်မွဲ  

၁၀၃။ Ruby-ckeeked Sunbird Chalcoparia singalensis ဝတ်ရည်စိုပ ်  

၁၀၄။ Purple-naped Sunbird 
Hypogramma 

hypogrammicum 
ဝတ်ရည်စိုပ ်  

၁၀၅။ Streaked Spiderhunter Arachnothera magna ငှက်ထပျောစိုပ်  

၁၀၆။ Little Spiderhunter Arachnothera longirostra ငှက်ထပျောစိုပ်လည်ခဖ   

၁၀၇။ 
Fire-breasted 

Flowerpecker 
Dicaeum ignipectus ပန်ားရည်စိုပ်ရင်နီ  

၁၀၈။ Plian Flowerpecker Dicaeum minullum ပန်ားရည်စိုပ ်  

၁၀၉။ Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons ငှက်စ မ်ား  ပ်ဝါ  

၁၁၀။ Orange-bellied Leafbird Chloropsis hardwickii ငှက်စ မ်ားရင်ဝါ  

၁၁၁။ Asian Fairy Bluebird Irena Puella ငှက်ခပောစ တ ်  
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၁၁၂။ Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata စောပတီား/ စောဝတာီး  

၁၁၃။ White-rumped Munia Lonchura striata စောဝတီား  

၁၁၄။ Eurasian Tree-sparrow Passer montanus စော/ ပသ  ားစော  

၁၁၅။ Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni   

၁၁၆။ Paddy field Pipit Anthus rufulus   

၁၁၇။ White Wagtail Motacilla alba မမီားထည ောင ်စော  

၁၁၈။ Citrine Wagtail Motacilla citreola မမီားထည ောင်စောဝါ  

၁၁၉။ Common Rosefinch Carpodacus erythrinus ဖင ်စော  

၁၂၀။ White-vented Myna Acridotheres grandis ကျွွဲထကျောင်ား က်ရက ်  

၁၂၁။ Black-collared Starling Gracupica nigricollis  က်ရက်လည်နက ်  

၁၂၂။ Jungle Myna Acridotheres fuscus ထတော က်ရက ်  

၁၂၃။ Common Myna Acridotheres tristis ဇရက်/  က်ရက ်  

၁၂၄။ Common Hill Myna Gracula religiosa သောလ ကော  

၁၂၅။ Vinous-breasted Myna Acridotheres burmannicus  က်ရက်ထခါင်ားခဖ   

၁၂၆။ Orange-headed Thrush Zoothera citrina   

၁၂၇။ Blue Whistling-thrush Myophonus caeruleus ထရကျာီးကန်ား  

၁၂၈။ Blue Rock-thrush Monticola solitarius ငှက်သူခ ိုား/ ဗ ိုလ်တွဲငှက ်  

၁၂၉။ 
White-capped Water- 

redstart 

Chaimarrornis 

leucocephalus 
ထခါင်ားခဖ ထရငိုပ်ငကှ ်  

၁၃၀။ 
Plumbeous Water- 

redstart 
Rhyacornis fuliginosa ထရငိုပ်ငှက့်ခပော  

၁၃၁။ Oriental Magpie-robin Copsychus saularis သပ တလ်ွေယ်  

၁၃၂။ White-tailed Robin Myiomela leucura ထခမထလ ောက်ငှက်မမီားခဖ   

၁၃၃။ Firethroat Luscinia pectardens   

၁၃၄။ White-rumped Shama Copsychus malabaricus 
ထတောသောားသပ တလ်ွေယ်/ 

တွဲသလ တ ်ွေယ် 
 

၁၃၅။ White-browed Fantail Rhipidura aureola မျက်ခံိုားခဖ ထအောင်စော  

၁၃၆။ Himalayan Bluetail Tarsiger rufilatus 
ထခမထလ ောက် 

ငှက်နထဘားနီ 
 

၁၃၇။ Eastern Stonechat Saxicola maurus လယ်ခခောား/ ငှက်မွဲလံိုား  

၁၃၈။ Pied Bushchat Saxicola caprata လယ်ခခောား/ ငှက်မွဲလံိုား  

၁၃၉။ Black-backed Forktail Enicurus immaculatus ငှက်မမီားနှစ်ခွေထကျောမွဲ  

၁၄၀။ Taiga Flycatcher Ficedula albicilla ပ ိုားထကောငဖ်မ်ားငှက်လည်နီ  

၁၄၁။ Dark-sided Flycatcher Muscicapa sibirica ပ ိုားထကောငဖ်မ်ားငှက ်  

၁၄၂။ Blue-throated Flycatcher Cyornis rubeculoides 
ထကျောခပောပ ိုားထကောင်ဖမာ်း 

ငှက်လည်ခပော 
 

၁၄၃။ Ferruginous Flycatcher Muscicapa ferruginea ပ ိုားထကောငဖ်မ်ားငှက ်  
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၁၄၄။ 
Brown-breasted 

Flycatcher 
Muscicapa muttui ပ ိုားထကောငဖ်မ်ားငှက ်  

၁၄၅။ Rufous-bellied Niltava Niltava sundara 
ထကျောခပောပ ိုားထကောင်ဖမာ်း 

ငှက်လည်မွဲ 
 

၁၄၆။ Large Niltava Niltava grandis ပ ိုားထကောငဖ်မ်ားငှက ်  

၁၄၇။ 
Grey-headed Canary 

Flycatcher 
Culicicapa ceylonensis ပ ိုားထကောငဖ်မ်ားငှက ်  

၁၄၈။ Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus ပ ိုားထကောငဖ်မ်ားငှက ်  

၁၄၉။ Grey Tit Parus cinereus တစ်ထကျောမွေွဲ  

၁၅၀။ Sultan Tit Melanochlora sultanea တစ်ဝါမွဲ  

၁၅၁။ Black-crested Bulbul Pycnonotus flaviventris ဗွေတအ်ထမောကမ်ွဲ  

၁၅၂။ Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer ဗွေတဖ်င်နီ  

၁၅၃။ Puff-throated Bulbul Alophoixus pallidus ဗွေတလ်ည်ခဖ   

၁၅၄။ Grey-eyed Bulbul Iole propinqua ဗွေတ ်  

၁၅၅။ Ashy Bulbul Hemixos flavala ဗွေတထ်တောင်ကွေက ်  

၁၅၆။ Himalayan Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus ဗွေတမ်ွဲ  

၁၅၇။ Asian House Martin Delichon dasypus   

၁၅၈။ Barn Swallow Hirundo rustica ပျံလ ောား  

၁၅၉။ Rufous-faced Warbler Abroscopus albogularis ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၆၀။ Grey-bellied Tesia Tesia cyaniventer ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၆၁။ Whistler's Warbler Seicercus whistleri ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၆၂။ 
White-spectacled 

Warbler 
Seicercus affinis 

ခခံိုတ ိုားငှက ်
 

၁၆၃။ Grey-hooded Warbler 
Phylloscopus 

xanthoschistos 

ခခံိုတ ိုားငှက ်
 

၁၆၄။ Yellow-browned Warbler Phylloscopus inornatus ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၆၅။ Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၆၆။ Grey-breasted Parrotbill Suthora poliotis ငှက်နှုတသီ်ား ူရင်မွေွဲ  

၁၆၇။ Nepal Fulvetta Alcippe nipalensis သစ်ကပ်ငှက်ဗ ိုက်ခဖ   

၁၆၈။ Japanese White-eye Zosterops japonicus ငှက်မျက်ကွေင်ားခဖ ဗ ိုက်မွေွဲ  

၁၆၉။ Grey-throated Babbler Stachyris nigriceps ခခံိုတ ိုားငှက်လည်ခဖ   

၁၇၀။ Pin-striped Tit-babbler Macronous gularis ခခံိုတ ိုားငှက်ထခါင်ားနီ  

၁၇၁။ Blyth's leaf warbler Trichastoma tickelli ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၇၂။ Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps ခခံိုတ ိုားငှက်ရင်ထခပောက ်  

၁၇၃။ White-hooded Babbler Gampsorhynchus rufulus ခခံိုတ ိုားငှက်ထခါင်ားခဖ   

၁၇၄။ Grey-crownd Warbler Seicercus tephrocephalus ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၇၅။ Blyth's Leaf Warbler Phylloscopus reguloides ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၇၆။ Yellow-browned Warbler Phylloscopus inornatus ခခံိုတ ိုားငှက ်  
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၁၇၇။ Yellow-streak Warbler Phylloscopus armandii ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၇၈။ Davison's Leaf Warbler Phylloscopus davisoni ခခံိုတ ိုားငှက ်  

၁၇၉။ Streaked Wren- babbler Napothera brevicaudata ငှက်ည ိုလည်ထခပောက ်  

၁၈၀။ Golden Babbler Stachyridopsis chrysaea ငှက်ဝါ  

၁၈၁။ 
White-crested 

Laughingthrush 
Garrulax leucolophus ဝါားထယောင်ားငကှ်ထခါင်ားခဖ   

၁၈၂။ 
Greater Necklaced 

Laughingthrush 
Garrulax pectoralis လည် ွေွဲကကီားဝါား ထယောင်ားငှက ်  

၁၈၃။ Common Tailorbird Orthotomus sutorius နံှခပည်စိုပ်  

၁၈၄။ Dark-necked Tailorbird Orthotomus atrogularis နံှခပည်စိုပ်  

၁၈၅။ Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii 
ဗ ိုက်မီားခ ိုားငှက ်

လက်မမီားရှည ်
 

၁၈၆။ Spiny Babbler Turdoides nipalensis ထဇွ်း  

ရောသီအလ ိုက် ကောကွေယ် ောားသည ် ငှက်မျောားသည ် အချ  န်အတ ိုင်ားအတောအောားခဖင ် မတ်လ (၁၅) ရက်မှ 

စက်တင်ဘောလ (၃၀) ရက်အတွေင့််းကောလအခဖစ် သတ်မှတ၍် ကောကွေယ်  န်ားသ မ်ားရန် လ ိုအပ်ပါသည်။ ဤအချ  န်ကောလ 

အတွေင်ား   န်ားသ မ်ားကောကွေယ်ခခင်ားခခင  ်   ိုမျ  ိုားစ တင်ကှ်မျောား၏ တည်ရှ မှုနှုန်ား ောားက ို တည်မင မ်ထအောင ်   န်ားသ မ်ားန ိုင်မပီား 

သောားထပါက်မှုစနစ်နှင ် ထဂဟစနစ်မျောားက ိုပါ ကူညီထစောင ထ်ရေှာက်မှု ခပိုန ိုင်မည ်ခဖစ်ပါသည်။ 

5.5.10.3 တ  ာ ်း   ာ ်း  တတဝ ါမျ ျို ်း စတိ်မ ျ ာ်း 

ဇလံိုထတောင်အမျ  ိုားသောားဥယျောဉ်တွေင် ရှောထဖွေမှတတ်မ်ားတင်န ိုင်ခွဲ ထသော တွေောားသွေောားသတတဝါမျ  ိုားစ တ် (၅၇) မျ  ိုား အနက် 

လံိုားဝကောကွေယ် ောားထသော မျ  ိုားစ တ် (၁) မျ  ိုားနှင  ် သောမန်ကောကွေယ် ောားထသော မျ  ိုားစ တ် (၁) မျ  ိုားသော မှတတ်မာ်းတင်န ိုင်ခွဲ မပီား 

ကောကွေယ်ရန်မလ ိုထသားထသော မျ  ိုားစ တ် (၅၅) မျ  ိုားတ ိုို့အောား အသီားအသီား မှတတ်မာ်းတင်ရရှ ခွဲ ပါသည်။ လံိုားဝကောကွေယ်ရန် 

လ ိုအပ်ထသော မျ  ိုားစ တတ်ွေင် ပါဝင်ထသော လ ပဝ်ါမျ  ိုားစ တ် (Indotestudo elongata) သည ်Testudinidae မျ  ိုားနယ်တွေင်ပါဝင်မပီား 

ထတောင်နှင ် အထရွှဲ့ထတောငအ်ောရ ှတစ်ဝ ိုက်တွေင ်ထတွေွဲ့ရှ ရသည ် မျ  ိုားစ တခ်ဖစ်မပီား လွေန်ခ  ထသော နှစ် ၉၀ ထလောကမ်ှစတင်၍ ဦားထရ 

တည်ရှ မှု စိုစိုထပါင်ားဦားထရ၏  ၈၀% ခဖင  ် ထလျော နည်ားလောရော အနညာ်းငယ်သောကျန်ရှ ထတော သည ် မျ  ိုားစ တခ်ဖစ်ပါသည်။  

  ိုလ ပ်မျ  ိုိုားစ တ၏် သက်တမ်ားမှော ၁၀ မ ှ၁၄ နှစ် အတွေင်ားခဖစ်မပီား မူလအထခခအထနသ ိုို့ ခပန်လည်ထရောက်ရှ န ိုင် မျ  ိုားပွေောား  န်ားသ မ်ား 

ထစောင့် ထရေှာက်ရန်ပင် အနည်ားငယ်ခက်ခွဲသည  ် မျ  ိုားစ တခ်ဖစ်သည်။   ိုမျ  ိုားစ တက် ို အဓ ကအနတရောယ်ခပိုသည  ် လူသောားမျောား၏ 

လိုပ်ထ ောင်ချကမ်ှော စောားထသောက်မှုနှင ် ထ ားဝါားထဖော်စပ်ရောတွေင ် အသံိုားခပိုမှုမျောားထသောထကကောင ်ခဖစ်မပီား တရိုတန် ိုင့်ငံ 

ထအောက်ပ ိုငာ်းတွေင် မျ  ိုားတိုန်ားထပျောကက်ွေယ်လိုနီားပါား ခဖစ်ပါသည်။ 

သောမန်ကောကွေယ်မျ  ိုားစ တခ်ဖစ်သည ် ငန်ားထစောင်ား (Coelognathus radiatus) ထ မွေမျ  ိုားစ တမ်ှော အင်ေ ိုချ  ိုင်ားန ား 

နယ်ပယ်တွေင် အမျောား ံိုားထတွေွဲ့ရှ ရထသော မျ  ိုားစ တခ်ဖစ်မပီား စောားသံိုားမှုမျောား၊ ထ ားဝါားထဖော်စပ်မှုနှင ် အ ူားသခဖင ် ဗယီက်နမ်န ိုင်ငံ 

တွေင် စောားထသောက်  ိုင်နှင ် ထ ားခဖစ်အရက်စ မ်ရောတွေင် အသံိုားခပိုမှုမျောားထသောထကကောင ် ဦားထရတည်ရှ မှုနှုန်ား ထလျော နည်ားလောထသော 

မျ  ိုားစ တတ်စ်ခိုခဖစ်သည်။  

ဇယ ာ ျား  ( 5 .5 -6  ) မ တှ တမ ျား တင  န  ုံင ခ  က ာ  တာွ ျား  ာွ ျား တတဝ ေါ မ   ျု ျား စ  တ မ  ာ ျား 

စဉ် အဂဂ  ပ်အ ည ် သ ပပ အ ည ် ခ န် ာအ ည ်
ကာက ယ် 

အိုပ်စို 

၁။ Bufonidae Duttaphrynus melanostictus ဖောားခပိုပ ်  

၂။ Dicroglossidae Fejervarya limnocharis ဖောားခပိုပ်စင်ား  
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၃။ Chinese edible frog Hoplobatrachus rugulosus တရိုတ်စောားဖောား  

၄။ Kuhl's creek frog Limnonectes kuhlii ထချောင်ားဖောားတစ်မျ  ိုား  

၅။ Green puddle frog Occidozyga lima ဖောား  

၆။ Megophryidae Leptobrachella/Leptolalax ဖောားပျ ံ  

၇။ Glyphoglossus molossus Glyphoglossus mollusus ဖောားခပိုပ်လံိုား  

၈။ Banded bullfrog Kaloula pulchra ဖောားခပိုပ ်  

၉။ Microhyla fissipes Microhyla fissipes ဖောားစင်ား  

၁၀။  Microhyla sp ဖောားမျ  ိုားစ တမ်ျောား  

၁၁။ Ranidae Amolops afghan ဖောားပျ ံ  

၁၂။ Rana nigrotympanica Hylarana cubitalis ဖောားပျ ံ  

၁၃။ Common green frog Hylarana erythraea ဖောားပျံစ မ်ား  

၁၄။  Hylarana macrodactyla ဖောားပျံစင်ား  

၁၅။ Hose's frog Odorrana hosii ထကျောက်အ  ပ်ဖောား  

၁၆။ Sylvirana nigrovittata Hylarana nigrovittata ဖောားပျံဝါ  

၁၇။ Rhacophoridae Chirixalus vittatus ဖောားပျံထချော  

၁၈။  Philautus sp ဖောားပျံမျ  ိုားစ တ ်  

၁၉။  Polypedates sp ဖောားပျံမျ  ိုားစ တ ်  

၂၀။  Rhacophorus sp. ဖောားစ မ်ားမျ  ိုားစ တ ်  

၂၁။ Zhangixalus smaragdinus Rhacophorus maximus ဖောားစ မ်ား  

၂၂။ Ichthyophiidae Ichthyophis bannanica တီထကောင ်  

၂၃။ Emydidae Indotestudo elongata 

လ ပ်ဝါ၊  ီချ  ိုလ ပ၊် 

ဂင်လ ပ်၊ ထတောင်လ ပ်၊ 

လ ပ်နှ ထခါင်ားနီ 

 

၂၄။ Agamidae Calotes versicolor 
အထရွှဲ့ပ ိုင်ား ဥယျောဉ် 

ပိုတသ်င်ည ို 
 

၂၅။ Calotes mystaceus Calotes mystaceus ပိုတသ်င်ည ို  

၂၆။  Calotes emma ပိုတသ်င်ည ို  

၂၇။ Draco maculatus Draco maculatus ထလဝွဲပိုတသ်င်ည ို  

၂၈။  Draco blandfordi ပိုတသ်င်ည ိုပျ ံ  

၂၉။  Ptyctolaemus gularis ပိုတသ်င်ည ို  

၃၀။ Geckonidae Cyrtodactylus sp. 1 ပိုတသ်င်ည ိုမျ  ိုားစ တ ်  

၃၁။  Cyrtodactylus sp. 2 ပိုတသ်င်ည ိုမျ  ိုားစ တ ်  

၃၂။ Tokay gecko Gekko gecko ထပျောက်ကကောား အ မ်ထခမောင ်  

၃၃။  Gehyra mutilata 
ထပျောက်ကကောား 

ပိုတသ်င်ည ို 
 

၃၄။  Hemidactylus tenkatei အ နဒ ယ ပိုတသ်င်ည ို  

၃၅။  Hemidactylus frenatus အ မ်ထခမောင ်  
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၃၆။  Ptychozoon sp. 1 ပိုတသ်င်ည ိုမျ  ိုားစ တ ်  

၃၇။ Scincidae (Skink) Eutropis multifaciatus ကင်ားလ ပ်ထလ ော  

၃၈။  Scincella melanostictus ကင်ားလ ပ်ထလ ော  

၃၉။  Sphenomorphus maculatus အစင်ားကင်ားလ ပ်ထလ ော  

၄၀။ Buff-striped Keelback Amphiesma stolatum ပမက့်ထလ ာ  

၄၁။  Boiga ochracea ထ မွေဝါ  

၄၂။ Chrysopelea ornata Chrysopelea ornata ထ မွေ  

၄၃။ Copperhead Rat Snake Coelognathus radiatus ငန်ားထစောင်ား  

၄၄။ Beauty rat snake Orthriophis taeniurus ဂူထအာင့််းထ မွလှ  

၄၅။  Dendrelaphis subocularis ထ မွေထကကားမံို  

၄၆။  Lycodon septentrionalis ထ မွ  

၄၇။ Kukri Snake Oligodon purpurascens  ကက့်ဥခ ို်းထ မ ွ  

၄၈။  Oligodon cruenatus ထ မွေ  

၄၉။  Pseudoxenodon macrops ထခမထဟောက်မျ  ိုား  

၅၀။  Rhabdophis chrysargos ထ မွေ  

၅၁။ Red-Necked Keelback Rhabdophis subminiatus လည်နီထ မွေ  

၅၂။ Yellow-spotted keelback Xenochrophis flavipunctatus အဝါထခပောက်ထ မွေ  

၅၃။ Checkered keelback Xenochrophis piscator ထရထ မွေ  

၅၄။ Pareidae Pareas monticola ထ မွေ  

၅၅။ Typhlopidae Typhlops diardii ထ မွေမွဲ  

၅၆။ Viperidae 
Protobothrops 

mucrosquamatus 
ထ မွေ  

၅၇။ Xenopeltidae Xenopeltis unicolor ထ မွပြေါ်း/ ထ မွြေိုတ့်  
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5.5.11 ပဖမ  ံ ိုည  န််း 

ပ  ုံ ( 5 .5- 7  ) ကထာ င ကခ ာ က က င  မ ရာ တပ ဆ င   ည    ကန ရာ မ  ာ ျား ဖပ ကဖမပ ုံ 
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ပ  ုံ ( 5 .5- 8  ) ဇလ ုံကတာင  အ မ   ျု ျား  ာ ဥယ  ာဉ အ တငွ  ျား  လဝူ င /  ထကွ  န ငှ    အ မ လ  ုံက  ဖခင  ျား ၊  အ  မ ကမ ျွား တ  ရစဆာ န   ကတြွို့ရ ှ ဖခင  ျား န ငှ    
 စ ကတာ ထကွ  ပ စစည  ျား /  ကဆျား ဥကဆျား ဖမ စ မ  ာျား  စ ုံကဆာ င ျား ဖခင  ျား ဖပ ကဖမ ပ ုံ 

 
5.6 စ မီ က  န ျား အန ျီား တ ငွ  ကတ ြွို့ရ ှ ရက ာ  ဇဝီ ပ တ ဝ န  ျားက င အခ က အလက မ  ာ ျား 

5.6.1 တ  ရ စဆာ န မ  ာ ျား 

 စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်အနီ်းတွင့် ငကှ့်မ   ်းစ တ့် (၇)မ   ်း၊ အင့််းဆက့်မ   ်းစ တ့် (၃)မ   ်း၊ စာရင့််း ထကာက့်ယူရရှ ဖြီ်း 

စာရင့််းထကာက့်ယူခ  န့်တငွ့် န ိုို့တ ိုက့်သတတဝါနှင ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း မထတွွံ့ရှ ရြါ။ စာရင့််းထကာက့်ယူရရှ ခ  ထသာ 

ငှက့်မ   ်းစ တ့်မ ာ်းနှင ့် အင့််းဆက့် မ   ်းစ တ့်မ ာ်းမာှ IUCN Red list စာရင့််း တွင့် မ   ်းသိုဉ့််းရန့်အနတရာယ့် နည့််းြါ်းသည ့် မ   ်းစ တ့် 

(LC) မ ာ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .6 - 1 ) စမီ  က  န ျား အ န ျီား တငွ  ကတြွို့ရ ှ ရက ာ  ငကှ  မ  ာ ျား စာ ရင ျား 

No Local Name Common Name Scientific Name IUCN Status 

၁။ မ ို်းထဆွ (ြ ံလွှာ်း) Barn Swallow Hirundo restica LC 

၂။ ဆက့်ရက့် Common Myna Acridotheres tristis LC 

၃။ စွန့် Black Kite Milvus migrans LC 

၄။ ြသျှျူ်းစာ Euraian Tree Sparrow Passer montanus LC 

၅။ အ မ့်စာ House Sparrow Passer domesticus LC 

၆။ ဗွတ့်ဖင့်နီ Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer LC 

၇။ ခ ို Rock Pigeon Columba Livia LC 

၈။ ဗ   င့််း Eastern Cattle Egret 
Bubulcus 

coromandus 
Vu 

၉။ ခ   ်းလည့်ထပြာက့် Spotted Dove Spilopelia chinensis Se 
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ပ  ုံ ( 5 .6- 1 )  စမီ က  န ျား အ န ျီား တငွ  ကတြွို့ရ ှ ရက ာ  င ကှ မ  ာျား 

 

         
ဇယ ာ ျား  ( 5 .6 - 2 ) စမီ က  န ျား အ န ျီား တငွ  ကတြွို့ရ ှ ရက ာ  အ င ျား ဆ က မ  ာ ျား စာ ရင ျား 

No Common Name Scientific Name IUCN Status 

1 Common Blue Butterfly Polyommatus icarus LC 

2 Common Chaser Dragonfly Potamarcha congener LC 

3 Scarlet Dragonfly Crocothemis erythraea LC 

4 သစ့်ထခါင့််းြ ာ်း Tetragonula carbonaria LC 

ပ  ုံ ( 5 .6- 2 ) စမီ က  န  ျား အ န ျီား တငွ  ကတြွို့ရ ှ ရ က ာ  အ င ျား ဆ က  မ  ာ ျား 

 
 

Tetragonula carbonaria 
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5.6.2 အ ပ င မ  ာ ျား 

 စီမံက န့််းအနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် အြင့်မ   ်းစ တ့် (၁၁)မ   ်းထတွွံ့ရှ ရဖြ်ီး အြင့်လတ့် (medium tree) (၁)မ   ်း၊ 

အြင့်ငယ့် (small tree) (၅)မ   ်း၊ ခခံ ြင့် (shrub) (၂)မ   ်း၊ ထြါင့််းြင့် (weed) (၃)မ   ်း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ၎င့််းအြင့်အမ ာ်းစိုသည့် 

(IUCN) မှ  ိုတ့်ပြန့် ာ်းထသာ IUCN Red List စာရင့််းတွင့် မ   ်းသိုဉ့််းရန့် အနတရာယ့်နည့််းြါ်းသည ့် မ   ်းစ တ့် (LC) 

မ ာ်းပဖစ့်သည့်။ အင့်ြင့် (Dipterocarpus tuberculatus) သည့် IUCN Red List အရ မ   ်းသိုဉ့််းရန့်အနတရာယ့် 

က ထရာက့်န ိုင့်ထသာ မ   ်းစ တ့် (Near Threatened) ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း ပမန့်မာန ိုင့်ငံအနံှို့အပြာ်းတွင့် ထြါမ ာ်းစွာ ထတွွံ့ရှ ရထသာ 

မ   ်းစ တ့်ပဖစ့်ြါ သည့်။ ထလ လာဆန့််းစစ့်မှုပြ လိုြ့်သည ့် စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် က ိုင့််းြင့် (Saccharum spontaneum) 

နှင ့် ကိုန့််း  ကရိုန့််း (Mimosa pudica) တ ိုို့ ထြါမ ာ်းစွာ ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .6 - 3 ) စမီ က  န  ျား အ နျီား တငွ  ကတြွို့ရ ှ ရက  ာ  အပ င မ  ာ ျား စာ ရင ျား 

Name Genus Species IUCN Redlist Status 

ထတာြင့်စ မ့််း Leucas aspera LC 

ထမ ာက့်ဥ Dioscorea alata LC 

သစ့်ြကန့် Millettia brandisiana LC 

ြ ထတာက့် Pterocarpus macrocarpus LC 

သြွတ့်ခါ်း Trichosanthes cucumerina LC 

 ကက့်ထမာက့် Celosia caracas LC 

ထခွ်းထလှ်းယာ်း Mucuna prurita LC 

ဟင့််းနိုနယ့် Amaranthus spinosus LC 

ထရွှေဖရံို Curcurbita maxima LC 

ဖက့်သန့််း Haplophragma adenophyllum LC 

ထ ာစက ိုင့််း Leucaena glauca LC 

မရ ို်း Calotropis procera LC 

 ကက့်ဆ ူ Jatropha curcas LC 

ထလျှာ့်ပဖျူ Sterculia versicolar LC 

ကိုက္   Albizzia lebbek LC 

ထရသဖန့််း Ficus glomerata LC 

ရ ယ ို Morinda angustifolia LC 

တမာ Azadirachta indica LC 

ခတက့် Crataeva religiosa LC 

မျှင့်ဝါ်း Dendrocalamus strictus LC 

 
ပ  ုံ ( 5 .6- 3  ) စမီ က  န ျား အ န ျီား တငွ  ကတြွို့ရ ှ ရက ာ  အ ပ င မ  ာ ျား 
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5.7  ခမ  ုံျား စ ခန ျား စ မီ က  န  ျား အတ ငွ ျား  တ ာ ရ  န ျား က ုံမ ပဏလီ မီ  တ က မ  ှစ  ုံက ပ   ျု ျား ခ  မပ ျီား က ာ  အပ င  မ  ာျား 

5.7.1 အ ရ  ပ  ရပ င မ  ာ ျား 

• ကနို့့်ထကာ့် (၃၀)ြင့်၊ 

• ကိုက္  လ့် (၃၀)ြင့်၊ 

• က ို်းရီ်းယာ်းထညာင့်ြင့် (၃၀)ြင့်၊ 

• စ န့်ြန့််းြင့် (၂၀) ြင့်၊ 

•   ိုင့်ဝမ့်ဗန့်ေါြင့် (၂၀) ြင့်။ 

5.7.2 အ လ ှစ  ုံက  ပ င မ  ာ ျား 

အ င့်အမျျို်းအစြော်း အ င့်အပရအတ က့်  အ င့်အမျျို်းအစြော်း အ င့်အပရအတ က့် 

အိုန့််းြွာ်း (၁၀၀)ြင့်  (၉) န ရီြန့််း (၁၀၀)ြင့် 

  ိုကထတာ့်မ က့်ခံို်း (၁၀၀)ြင့်  ပမက့်က ာ်း (၁၀၀)ြင့် 

ပမက့်စ မ့််း (၁၀၀)ြင့်  သစစာြန့််း (၅၀) ြင့် 

 ကယ့်တာရာ (၅၀) ြင့်  ထက ာက့်ခက့် (၅၀) ြင့် 

စံကာ်းဝါ (၅၀) ြင့်  စံကာ်းနီ (၅၀) ြင့် 

ထဆာင့််းြန့််း (၁၀၀) ြင့်  သထပြည   (၁၀၀)ြင့် 

အာဆီယံသထပြ (၁၀၀) ြင့်  သစ့်ခွမ   ်းစံို (၂၀၀) ြင့် 

မိုန့်တ ိုင့်ြင့် (၂၀) ြင့်  သစ့်မင့််း  ို (၂၀) ြင့် 

  ိုကထတာ့် ကာ်း (၃၀) ြင့်  ဂ င့််း ကာ်းနီ (၂၀) ြင့် 

နဂါ်းစက့် (၂၀) ြင့်  အ မ့်စက့် (၂၀) ြင့် 

အာဖရ ကန့်က ျူ်းလစ့် (၂၀) ြင့်  ဆစ့်ထဆာင့်ြန့််းန ်း (၂၀) ြင့် 

 

ပဒသမျျို်းစိတ့်သဘြောဝပ ါက့် င့်မျြော်း ထိန့််းသိမ့််းထြော်းရိှမှု 

• ငိုဝါ (၃၀) ြင့်၊ 

• ြ ဉ့််းမ (၃၀) ြင့်၊ 

• စွယ့်ထတာ့် (၅၀) ြင့်၊ 

• ြ ထတာက့် (၅၀) ြင့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 5 .7 - 1 ) ခမ  ုံျား စမီ က  န ျား အ တငွ  ျား ရ ှ  ပ   ျု ျား ဥယ ာ ဉ  

    

5.8 ကဒ လ မူ ှုကရျား န ငှ    စ ျီား ပာွ ျား ကရျား အကဖခအကန ၊ အ ို ်ချျု ်ပရ်း အြ   ွဲ့ အစ ည််း မ ျာ ်းန ငှ  ်  ကန ို့  တ  ခ က မ  ာ ျား 

5.8.1 စမီ  က  န ျား ဧ ရ  ယ ာ ၏အ ုံပ ခ ျု ပ ကရျား ယ နတရာ ျား 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်၊ ဇလံိုထတောင်ထေသ ဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရား၊ ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားအတွေက် စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထေသကကီား ဝန်ကကီားချိုပ် 

၏ ဦားထ ောင်လမ်ားည န်မှုခဖင  ် တ ိုင်ားထေသကကီား စီမံက န်ားနှင ်ဘဏ္ဍာထရားဝန်ကကီားဌာန ဝန့်ကကီ်း၊ တ ိုငာ်းထေသကကီား လ တထ်တော် 

က ိုယ်စောားလှယ်မျောား၊ တ ိုငာ်းထေသကကီား စည်ပင်သောယောထရား ည န်ကကောားထရားမှ ား၊ အငဂ်ျင်နီယောချိုပ်တ ိုို့မှ ဦားစီားစီမံ 

ကွေပ်ကွဲခွဲ ပါသည်။ လိုပ်ငန်ားလက်ထတွေွဲ့အထကောင်အ ည်ထဖော်ထ ောင်ရွက်ရန် အတွေက် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် စီမံခနိ်ု့ခွေွဲထရားအဖွေွဲွဲ့ 

ဥကကဌ နှင  ်အဖွေွဲွဲ့ဝငမ်ျောား၊ မမ ိုွဲ့နယ်စည်ပင်သောယော အမှုထ ောင် အရောရှ  နှင  ် Terrain Co., Ltd မ ှအိုပ်ချိုပမ်ှု ေါရ ိုက်တောနှင်  

ေါရ ိုက်တောအဖွေွဲွဲ့မှ အထသားစ တအ်စီအမမံျောား ချမှတထ် ောင်ရွက်လျက ်ရှ ပါသည်။ တည်ထ ောက့်ထရားလိုပ်ငန်ား အ င ်မျောားနှင ် 

လိုပ်ငန်ားလည်ပတ် ထ ောင်ရကွ်ခခင်ား အ င ်မျောားတွေင် သက်  ိုင်ရောလိုပ်ငန်ားထကောမ်တီမျောား ဖွေွဲွဲ့စည်ား တောဝန်ထပားအပ်သွေောားမည် 

ခဖစ်ပါသည်။ 

5.8.2 လမူ ှုကရျား အ ကဖခအ ကန မ  ာ ျား 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၏ လူမှုထရ်းအထပခအထနမ ာ်းက ို သ ရှ န ိုင့်ရန့်အတွက့် ၂၀၁၉ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ 

အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာန အခ က့်အလက့်မ ာ်း အသံို်းပြ ၍ ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ ခမ ို်းထက ်းရွာ၊ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ 

နှင ့် ထလ်းသီထက ်းရွာရှ  လူမှုအထပခအထနမ ာ်းအာ်း သ ရှ န ိုင့်ရန့် ထန က့်ဆက့်တွ  (စ)တွင့် တင့်ပြ ာ်းထသာ Social Survey 

form မ ာ်းပဖင ့် တစ့်ရွာလျှင့် အထယာက့် ၁၀၀ နှုန့််းပဖင ့် စံ ာ်းထကာက့်ယူခ  ဖြီ်း SPSS ပဖင့်  ဆန့််းစစ့်တကွ့်ခ က့်၍ ရထသာ 

ရလေ့်မ ာ်းပဖင ့် တင့်ပြသွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

5.8.2.1 ကဒ  ခ ဖပ ည  ူလထူ ုံအ ကဖခအ ကန မ  ာျား 

စီမံက န့််းတည့်ရှ ရာ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း နှင ့် ကခ င့်ပြည့်နယ့်တ ိုို့   စြ့်ထနသည ့် 

ထေသတွင့်တည့်ရှ ဖြီ်း ထပမပြင့်စစ့်တမ့််းထကာက့်ခံမှုမ ာ်းအရ ရှမ့််းလူမ   ်းမ ာ်း၊ ကနန့််းလူမ   ်းမ ာ်း နှင ့် ကတူ်းလူမ   ်းမ ာ်း 

အမ ာ်းစိုထန  ိုင့် ကြါသည့်။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ့် စက့်တင့် ာလတွင့် အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန ၏ အခ က့်အလက့် 

ထကာက့်ခံမှုမ ာ်းအရ ရှမ့််းလူမ   ်းမှာ ထေသ၏ ၆၉ ရာခ ိုင့်နှုန့််း၊ ကနန့််းလူမ   ်းမာှ ၁၂ရာခ ိုင့်နှုန့််း နှင ့် ကတူ်းလူမ   ်းမှာ ၁၅ရာခ ိုင့်နှုန့််း 

ရှ ြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် ကခ င့်ပြည့်နယ့် ဖာ်းကနို့့်ထေသနှင ့် နီ်းစြ့်မှုရှ ပခင့််း၊ လည့်ြတ့်စရာမ ာ်းပြာ်းပခင့််း 

တ ိုို့ထ ကာင ့် ထေသတွင့််းတွင့် ထေသခံမ ာ်း က့် ဧည့် သည့်မ ာ်းက ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းထလ ရှ ြါသည့်။  

ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 - 1 ) လမူ  ျု ျားန ငှ    ကဒ ခ ဖပ ည  ူလထူ ုံအ ကဖခအ ကန 

လူမျျို်း ခမိို်းပကျ်းရွြော ပနောင့်မ  လံိုပကျ်းရွြော ပလ်းသီပကျ်းရွြော 

ကတူ်း ၇၅% ၈၂.၅% ၇၀% 

ရှမ့််း ၂၀% ၁၇.၅% ၃၀% 

ဗမာ ၅% ၀% ၀% 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ထိခိိုက့်လ ယ့်ပသြောအို ့်စို ခမိို်းပကျ်းရွြော ပနောင့်မ  လံိုပကျ်းရွြော ပလ်းသီပကျ်းရွြော 

ဆင့််းရ နွမ့််းြါ်းသူမ ာ်း ၅၂.၅% ၄၇.၅% ၇၀% 

မသန့်စွမ့််း ၂၀% ၁၅% ၁၂.၅% 

အသက့်ကကီ်းသူ ၂၇.၅% ၃၇.၅% ၁၇.၅% 

အခခောား ၀% ၀% ၀% 

5.8.2.2 န ယ ကဖမ လ ုံခခ ျု ကရျား အ ကဖခအ ကန 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံရ တြ့်ဖွ ွံ့မ ှ ဖမ  ွံ့နယ့်ရ တြ့်ဖွ ွံ့မှျူ်းရံို်းနှင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မရ စခန့််း တည့်ရှ   

ထသာ့်လည့််း ခမ ို်းထက ်းရာွ၊ ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်တွင့် ရ စခန့််း၊ ရ ကင့််းမ ာ်း မရှ ထသ်းြါ။ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

လည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် ရ ကင့််းစခန့််းနှင ့် မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့စခန့််းမ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့ ထဆာင့်ရကွ့်သင ့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

5.8.2.3 န  ုံင င  ကရျား အ ြ ွ ြို့အစည  ျား မ  ာ ျား ၊  လမူ ှုအ ြ ွ ြို့အစည  ျား မ  ာ ျားန ငှ    လထူ ုံအ က ဖခဖပ ျု အ ြ ွ ြို့အ စည  ျား မ  ာ ျား 

၂၀၂၀ ခိုနှစ့်တငွ့် ပြည့်ထ ာင့်စိုထရွ်းထကာက့်ြွ ထကာ့်မရှင့်၏ ထ ကညာခ က့်အရ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် ထအာက့်ြါ 

န ိုင့်ငံထရ်းြါတီမ ာ်း ရှ ြါသည့်- 

• အမ   ်းသာ်းေီမ ိုကထရစီအဖွ ွံ့ခ  ြ့်ြါတီ၊ 

• တ ိုင့််းရင့််းသာ်းစည့််းလံို်းညီညွတ့် ထရ်းြါတ၊ီ 

• ညီညွတ့်ထသာ ေီမ ိုကရက့်တစ့်ြါတ၊ီ 

• ရှမ့််းနီ (တ ိုင့််းလ န့်) ထသွ်းစည့််းညီညွတ့်ထရ်းြါတီ၊ 

• ပြည့်ထ ာင့်စိုထကာင့််းက   ်းထဆာင့်ြါတီ၊ 

• ရှမ့််းနီ(တ ိုင့််းလ ိုင့်) အမ   ်းသာ်းမ ာ်း ဖွံဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းြါတီ၊ 

• ပြည့်သူူ့ြါတီ၊ 

• ညီညွတ့်ထသာ ေီမ ိုကရက့်တစ့်ြါတ၊ီ 

• ပြည့်ထ ာင့်စိုကကံ ခ ိုင့်ထရ်းနှင ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းြါတီ၊ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် ၂၀၂၀ ခိုနှစ့်၌ မှတ့်ြံိုတင့် ာ်းရှ ထသာ လူ ိုအထပခပြ  NGO/ INGO အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းမှာ 

ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း အဖွ ွံ့ (၂၀) ရှ ြါသည့်- 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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 စီမံက န့််းအနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထက ်းရွာမ ာ်းတွင့် လူ ိုအထပခပြ  အဖွ ွံ့အစည့််းဟူ၍ ဖွ ွံ့စည့််း ာ်းထသာ 

အဖွ ွံ့အစည့််းမာှ ထက ်းရာွရှ  အြ   ၊ လူြ   မ ာ်းြါဝင့်ထသာ ကာလသာ်း၊ ကာလသမ်ီးအဖွ ွံ့အစည့််း၊ လူ ိုအထပခပြ  

အရံမီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့တ ိုို့သာ ရှ ြါသည့်။ 

5.8.2.4 ပ ည ာ ကရျား 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့်  အထပခခံြညာ အ က့်တန့််းထက ာင့််း (၉) ထက ာင့််း၊ အ က့်တန့််းထက ာင့််းခွ  (၉) ထက ာင့််း၊ 

အလယ့်တန့််းထက ာင့််း (၂၁) ထက ာင့််း၊ အလယ့်တန့််း ထက ာင့််းခွ  (၂၈) ထက ာင့််း၊ မူလတန့််းလွန့်ထက ာင့််း (၃၈) ထက ာင့််း၊ 

မူလတန့််းထက ာင့််း (၇၉)ထက ာင့််း၊ မူလတန့််းကက  ထက ာင့််း (၁၀၂) ထက ာင့််း၊  ိုန့််းထတာ့်ကကီ်းသင့်ြညာထရ်းထက ာင့််း (၂) 

ထက ာင့််း တ ိုို့ရှ  ကြါသည့်။ မူကက  ထက ာင့််းမ ာ်းသည့် အပခာ်းထသာ အထပခခံြညာထက ာင့််းမ ာ်းနှင ့် ယှဉ့်တွ ဖွင ့်လှစ့်မှု အမ ာ်းစို 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ၎င့််းတ ိုို့အပြင့် နယ့်စြ့်ထေသတ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းသင့်တန့််းထက ာင့််း (၁) ထက ာင့််း က ိုလည့််း 

ဖွင ့်လှစ့် ာ်းရှ ဖြီ်း အသက့်ထမွ်းဝမ့််းထ ကာင့််းြညာမ ာ်း သင့် ကာ်းထြ်းလ က့်ရှ ထနြါသည့်။ အသက့်ပြည ့်ဖြ်ီးသူ ထက ာင့််းထန 

အရွယ့် ကထလ်းမ ာ်း၏ ၁၀၀% အထပခခြံညာထက ာင့််းမ ာ်းတွင့် တက့်ထရာက့် ြညာသင့် ကာ်း ကြါသည့်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 - 2 ) ပ ည ာ ကရျားအ ကဖခအ ကန မ ာ ျား 

စဉ့် လူဦ်းပရ စိုစိုပ ါင့််း ၁၅နှစ့်အထက့် 
လူဦ်ိးပရ 

စြောတတ့် ပခမြောက့်ဦ်းပရ စြောတတ့်ပခမြောက့်မှုနှုန့််း 

၁ ၁၀၅,၉၄၉ ၇၇၆၇၄ ၇၅၄၄၈ ၉၇.၁၃% 

 

အထက ပကျြောင့််းမျြော်း 

စဥ့် ပကျြောင့််းအမည့် တည့်ပနရြော အကျယ့်အဝန့််း 
(ဧက) 

ဆရြော/ဆရြောမ 
ဦ်းပရ 

ပကျြောင့််းသြော်း/ 
သူ ဦ်းပရ 

ဆရြောနှင့်  
ပကျြောင့််းသြော်းအချျို်း 

၁ အ က 
ဗန့််းထမာက့် 

ပမနနဒ  
ရြ့်ကွက့် 

၇.၂၄ ၃၄ ၁၆၃၁ ၁်း၄၇.၉၄ 

၂ အ က 
ထဟာ့်ထယာ 

ထဟာ့်ထယာ ၅.၀၀ ၁၈ ၅၅၇ ၁်း၃၀.၉၄ 

၃ အ က မံစီ မံစီကကီ်း ၁၀ ၁၈ ၆၉၀ ၁်း၃၈.၃၃ 

ဖမ  ွံ့နယ့် 
ခ  ြ့် 

(၃)ထက ာင့််း  ၂၂.၂၄ ၇၀ ၂၈၇၈ ၁်း၄၁.၄၄ 

 

အလက ပကျြောင့််းမျြော်း 

စဥ့် ပကျြောင့််းအမည့် တည့်ပနရြော အကျယ့်အဝန့််း 
(ဧက) 

ဆရြော/ဆရြောမ 
ဦ်းပရ 

ပကျြောင့််းသြော်း/ 
သူ ဦ်းပရ 

ဆရြောနှင့်  
ပကျြောင့််းသြော်းအချျို်း 

၁ အလက 
မံကြ့် 

မံကြ့် ၅.၁၃ ၁၂ ၂၅၅ ၁်း၂၁.၃ 

၂ အလက 
ဖမ  ွံ့မ 

ဖမ  ွံ့မ ၀.၃၅ ၂၁ ၅၂၈ ၁်း၂၅.၁ 

၃ အလက 
စာခမ့််း 

စာခမ့််း ၁၀.၄ ၁၁ ၂၈၈ ၁်း၂၆.၂ 

၄ 
 

အလကေယူ်း ေယူ်း ၁၀.၀၉ ၁၁ ၃၈၀ ၁်း၃၄.၅ 

 
၅ 

အလက ြန့််းထတာ ြန့််းထတာ ၅.၁၁ ၈ ၂၂၂ ၁်း၂၇.၈ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

206 
 

 
၆ 

အလကစီ်း 
ထမာ့် 

စီ်းထမာ့် ၅.၁၇ ၉ ၃၆၅ ၁်း၄၀.၆ 

 
၇ 

အလက 
ထခ ာင့််းဆံို 

ထခ ာင့််းဆံို ၉.၉၀ ၁၁ ၂၀၀ ၁်း၁၈.၂ 

၈ အလက 
မံယူ်းကကီ်း 

မံယူ်းကကီ်း ၉.၈၄ ၁၁ ၂၄၂ ၁်း၂၂.၀ 

၉ အလက မင့််းကိုန့််း မင့််းကိုန့််း ၅.၀၀ ၁၂ ၄၀၁ ၁်း၃၃.၄ 

ဖမ  ွံ့နယ့် 
ခ  ြ့် 

(၉)ထက ာင့််း  ၂၂.၂၄ ၇၀ ၂၈၇၈ ၁်း၄၁.၄၄ 

 

မူလတန့််းလ န့် ပကျြောင့််းမျြော်း 

စဥ့် မမိျုွဲ့နယ့်/ 
မမိျုွဲ့ 

ပကျြောင့််းအ
ပရအတ က့် 

ဆရြော/ ဆရြောမဦ်းပရ ပကျြောင့််းသြော်း/ 
သူ ဦ်းပရ 

ဆရြောနှင့်  
ပကျြောင့််းသြော်းအချျို်း 

၁ ဗန့််းထမာက့် ၃၆ ၂၂၉ ၄၆၂၆ ၁်း၂၀.၂၀ 

ဖမ  ွံ့နယ့်ခ  ြ့် ၃၆ ၂၂၉ ၄၆၂၆ ၁်း၂၀.၂၀ 

 

အမက ပကျြောင့််းမျြော်း 

စဥ့် ပကျြောင့််းအပရအတ က့် ဆရြော/ဆရြောမ 
ဦ်းပရ 

ပကျြောင့််းသြော်း/ 
သူ ဦ်းပရ 

ဆရြောနှင့်  
ပကျြောင့််းသြော်းအချျို်း 

၁ ၁၁၀ ၄၀၃ ၄၅၃၇ ၁်း၁၁ 

 

ဘိုန့််းပတြော့်ကကီ်းသင့်  ညြောပရ်းပကျြောင့််းမျြော်း 

စဥ့် ပကျြောင့််းအမည့် တည့်ပနရြော ဆရြော/ဆရြောမ 
ဦ်းပရ 

ပကျြောင့််းသြော်း/
သူ ဦ်းပရ 

ဆရြောနှင့်  
ပကျြောင့််းသြော်းအချျို်း 

၁ စက့်ထတာ- /က စက့်ထတာ ၂ ၂၁ ၁်း၁၀.၅ 

၂ မံအင့်-မက ်ီးကိုန့််း /က မက ်ီးကိုန့််း ၁၁ ၂၀၇ ၁်း၁၈.၈ 

ဖမ  ွံ့နယ့်ခ  ြ့်  ၁၃ ၂၂၈ ၁်း၁၇.၅၄ 

*Source: MIMU., Myanmar Information Management Unit (2019); Banmauk Township Profiles, [Accessed 

20th October 2020]. {ထဖော်ခပမပာီး မှီခငမ်ားက ိုားကောား စောအိုပ်/ စောတမာ်းမျောားမ ှအမှတ ်၁၇} 

 

5.8.2.5 က  ာ ျား ၊ မ  အ ကဖခအ ကန မ ာ ျား 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 - 3 ) အ  မ ကထာ င  စ ုံမ  ာ ျား တငွ  က  ာ ျား/  မ ဉ ျီား ကရ အ လ  ုံက   ပ ေါ ဝင မ ှု အ ခ  ျု ျား အ စာ ျားမ  ာျား 

အ မ့်ထ ာင့်စိုတငွ့် ဦ်းထရြါဝင့်မှု ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ထြါင့််း 

ခမ ို်းထက ်းရွာ 
က ာ်း ၅%  ၁၀% ၅၂.၅% ၂၀% ၅% ၇.၅% ၀% ၁၀၀% 

မ ၀% ၁၀% ၁၂.၅% ၄၇.၅% ၅% ၁၅% ၁၀% ၁၀၀% 

ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ 
က ာ်း ၀% ၇.၅% ၄၅% ၂၇.၅% ၂၀% ၀% ၀% ၁၀၀% 

မ ၀% ၀% ၂၂.၅% ၂၇.၅% ၂၀% ၂၀% ၁၀% ၁၀၀% 

ထလ်းသီထက ်းရွာ က ာ်း ၀% ၁၀% ၂၅% ၄၂.၅% ၁၅% ၇.၅% ၀% ၁၀၀% 
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မ ၀% ၃၅% ၃၅% ၂၂.၅% ၇.၅% ၀% ၀% ၁၀၀% 

5.8.2.6  ာ  ာ ကရျား 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  ထေသခံပြည့်သူလူ ိုသည့် ဗိုေဓ ာသာက ို အမ ာ်းစို က ို်းကွယ့် ကဖြီ်း အပခာ်း  ာသာဝင့်အခ   ွံ့ 

ရှ ြါသည့်။ ဗိုေဓ ာသာဝင့် အ  မ့််းအမှတ့်မ ာ်းပဖစ့်သည ့် ထစတီ၊  ိုရာ်း၊  ိုန့််းကကီ်းထက ာင့််း တ ိုို့က ို ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််း  

ထနရာအနံှို့တွင့်  ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ခရစ့်ယာန့် ာသာဝင့်၊ အစစလာမ့် ာသာဝင့် အနည့််းအက ဉ့််းရှ ြါသည့်။ 

5.8.2.7 ဆ က   ယွ ကရျား အ ကဖခအ ကန 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် MPT, Telenor, Ooredoo, Mytel တယ့်လီဖိုန့််းထအာ့်ြထရတာမ ာ်း အာ်းလံို်း 

အသံို်းပြ န ိုင့်ထသာ့်လည့််း ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်တွင့်  MPT တစ့်မ   ်းတည့််းက ိုသာ အဆင့်ထပြစွာ 

အသံို်းပြ န ိုင့်ထသ်းသပဖင ့် တယ့်လီဖိုန့််းတာဝါတ ိုင့်မ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့တည့်ထဆာက့်ရန့် လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်း ရှ ထနြါသည့်။ 

5.8.3 စျီား ပ ာွ ျား ကရျား အ ကဖခအ ကနမ  ာ ျား 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် စီ်းြွာ်းထရ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထသာ့်လည့််း စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်းတစ့်ခိုလံို်းနှင ့် 

န ှုူင့််းယှဉ့် ကည ့်ြါက  တ ို်းတက့်မှုထနှ်းထကွ်းထသာ ထေသတစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ ထေသ၏ အဓ ကစီ်းြွာ်းထရ်းမာှ ဆန့်စြါ်း 

စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းပဖစ့်ဖြီ်း အခ   ွံ့ထသာထေသမ ာ်းတငွ့် ထရွှေက င့်ပခင့််းနှင ့် သတတ တူ်းထဖာ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းတ ိုို့ လိုြ့်က ိုင့် ကြါသည့်။ 

ကိုန့်စည့်ကူ်းသန့််းထရာင့််းဝယ့်မှု လိုြ့်က ိုင့် ကသူမ ာ်းရှ ဖြ်ီး ကိုန့်စည့်အမ ာ်းစိုက ို မနတထလ်းဖမ  ွံ့မ ှတင့်သွင့််း က၍ အ နဒ ယန ိုင့်ငံမှ 

ကိုန့်စည့်မ ာ်း တင့်သွင့််းထရာင့််းခ မှုမ ာ်းရှ သည့်က ို ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထလ လာပခင့််း ပြ လိုြ့်စဉ့်က ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။  

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သ ိုို့ ကာ်းလမ့််းပဖင ့်သာ သွာ်းလာန ိုင့်ပခင့််းထ ကာင ့် ကိုန့်စည့်စီ်းဆင့််းမှု ထနှ်းထကွ်းထသာ့်လည့််း 

လမ့််းြန့််းဆက့်သွယ့်မှုမှာ သင ့်တင ့်မျှတထသာ အထပခအထန ပဖစ့်ြါသည့်။  

အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ ၂၀၁၉ခိုနှစ့်တငွ့်  ိုတ့်ပြန့်ခ က့်အရ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ထန လူဦ်းထရ၏ 

၄ရာခ ိုင့်နှုန့််းသာ အလိုြ့်လက့်မ  ပဖစ့်ဖြီ်း က န့် ၉၆ ရာခ ိုင့်နှုန့််းမှ တစ့်ြ ိုင့်တစ့်န ိုင့်စီ်းြွာ်းထရ်း လိုြ့်က ိုင့် ကသူမ ာ်း အမ ာ်းစို 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် ဖမ  ွံ့နယ့်ပြင့်ြမ ှ လာထရာက့်လိုြ့်က ိုင့် ထသာ စီမံက န့််းအခ   ွံ့ရှ ဖြီ်း   ိုစီမံက န့််းမ ာ်းမှ 

ထေသခံမ ာ်းအာ်း အလိုြ့်ခနို့့် ာ်းမှုမ ာ်းရှ ထနသပဖင ့် အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အထရ်းမ ာ်း ရရှ ထနထသာ့်လည့််း စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

မှာ ထေသတွင့််းလူဦ်းထရနှင ့် န ှုင့််းယှဉ့်ြါက နည့််းြါ်းပခင့််းထ ကာင ့် ထေသခံမ ာ်းအလိုြ့်အက ိုင့်ရရှ မှုမာှ နည့််းြါ်းဖြ်ီး ထေသတွင့််း 

တစ့်ြ ိုင့်တစ့်န ိုင့် စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း (စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်လိုြ့်ငန့််း၊ စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း၊ ယာဉ့်အငှာ်းလိုြ့်ငန့််း) 

လိုြ့်က ိုင့် ကသူ မ ာ်းပြာ်းြါသည့်။ ကခ င့်ပြည့်နယ့်၊ ဖာ်းကနို့့်ထေသနှင ့် နီ်းစြ့်မှုရှ ပခင့််းထ ကာင ့်   ိုထေသ၌ တစ့်ြ ိုင့်တစ့်န ိုင့် 

သွာ်းထရာက့်လိုြ့်က ိုင့် ကသူ မ ာ်းပြာ်းသပဖင ့် ထက ်းရာွမ ာ်းတွင့် သက့်ကကီ်းြ ိုင့််းမ ာ်းနှင ့် ကထလ်းသူငယ့်မ ာ်း အမ ာ်းစို 

ထန  ိုင့် ကြါသည့်။  

ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်း အထနပဖင ့် ဆန့်စြါ်း၊ ငှက့်ထြ ာ၊ ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ သစ့် ွင့််းခွက့်နှင ့် ဝါ်းခွက့်မ ာ်း 

အစရှ သည ့် လက့်မှုြစစည့််းမ ာ်း  ွက့်ရှ ထသာ့်လည့််း  ွက့်ရှ မှုြမာဏ နည့််းြါ်းထသာထ ကာင ့် အပခာ်းဖမ  ွံ့နယ့်မ ာ်းသ ိုို့ 

ြ ိုို့ထဆာင့်ထရာင့််းခ မှုမ ာ်းမရှ    လာထရာက့်လည့်ြတ့် ကထသာ ခရီ်းသွာ်းဧည ့်သည့်မ ာ်းသ ိုို့ ထရာင့််းခ ပခင့််းမ ာ်းသာ 

ပြ လိုြ့် ကြါသည့်။ သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်းပဖစ့်သည ့် သစ့်ခွ၊ သစ့်မင့််းနှင ့် ထဆ်းဖက့်ဝင့်သစ့်ဥသစ့်ဖိုမ ာ်းနှင ့် 

၎င့််းတ ိုို့က ိုအထပခခံ ိုတ့်လိုြ့်သည ့် ထဆ်းဝါ်းမ ာ်း ထရာင့််းခ သည ့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််းနှင ့် 

ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းရှ  စခန့််းမ ာ်းတွင့် ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 5 .8 - 1 ) ဇလ ုံကတာင  တက လမ  ျား ရ ှ   စ ကတာ ထကွ  ပ စစည  ျား မ  ာျား  ကရာ င  ျား ခ  ည    ဆ  ုံင တစ ဆ  ုံင   

   
5.8.3.1 အ  မ  ကထာ င  စ ုံဝ င  ကင ၊ွ  ကန ထ  ုံင  စာ ျား က ာ က  စရ  တ န ငှ   ကဖမ ပ  ုံင ဆ  ုံင  မ ှု 

 စီမံက န့််းအနီ်းရှ  ခမ ို်းထက ်းရွာ၊ ထလ်းသီထက ်းရွာနှင ့် ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာတ ိုို့တွင့် ထန  ိုင့်စာ်းထသာက့်စရ တ့်သည့် 

အလွန့်နည့််းြါ်းြါသည့်။ ထက ်းရွာထနလူ ိုအထနပဖင ့် က ိုယ့်တ ိုင့်စ ိုက့်ြ   ်းသည ့် ထကာက့်ြ သီ်းနံှနှင ့် အသီ်းအရွက့်မ ာ်း၊ 

က ိုယ့်တ ိုင့်ထမွ်းပမျူသည ့် သတတဝါမ ာ်း ( ကက့်၊ ဝက့်) စသည့်တ ိုို့က ို အထပခပြ စာ်းသံို်း ကပခင့််း၊ လျှြ့်စစ့်မီ်းက ို 

မ ာ်းပြာ်းစွာသံို်းစွ မှုမရှ     င့််းမီ်းနှင ့် ဆ ိုလာမ်ီးတ ိုို့က ို အဓ ကသံို်းစွ  ကပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင ့် ထငွထ က်းသံို်းစွ မှုနည့််းြါ်းဖြီ်း 

က န့််းမာထရ်းမထကာင့််းသည ့်အခါမှ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့် သွာ်းထရာက့်ထဆ်းကိုရန့် ထငွထ က်းအမ ာ်းဆံို်း သံို်းစွ  ကထ ကာင့််း 

ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထလ လာစဉ့်က ထက ်းရွာထနပြည့်သူမ ာ်း၏ ထပြာပြမှုအရ ထလ လာသ ရှ ခ  ရြါသည့်။ ၂၀၁၉ခိုနှစ့်တငွ့် 

အထ ွထ ွ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ  ိုတ့်ပြန့်ခ က့်မ ာ်းအရ ဗန့််း ထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့်ရှ  ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းသည့် တစ့်နှစ့် 

ြ မ့််းမျှဝင့်ထငွ ၁၀သ န့််းက ြ့်ခနို့့် (၁,၀၇၀,၄၁၇ က ြ့်) ရှ ထ ကာင့််း သ ရှ ရြါသည့်။ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းအနီ်းရှ  ထက ်းရွာမ ာ်းအာ်း 

ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထလ လာမှုအရ ခမ ို်းထက ်းရွာသည့် စီမကံ န့််းထ ကာင ့် တ ို်းတက့်ထပြာင့််းလ မှုမ ာ်းက ို သ သာစွာ ခစံာ်းရသပဖင ့် 

ဝင့်ထငွပမင ့်မာ်းပခင့််း၊ ထန  ိုင့်စာ်းထသာက့်မှု လူထနမှုအဆင ့်အတန့််းမ ာ်း ယခင့် က့် သ သာစွာထပြာင့််းလ လာြါသည့်။ 

ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာနှင ့် ထလ်းသီထက ်းရာွတ ိုို့သည့် ခမ ို်းထက ်းရွာက  သ ိုို့ သ သာ င့်ရှာ်းစွာ ခံစာ်းရမှုမ ာ်း မရှ ထသ်းထသာ့်လည့််း 

တ ို်းတက့်မှုမ ာ်း ခံစာ်းထနရဖြီပဖစ့်ြါသည့်။ အ မ့်ထ ာင့်စိုဝင့်ထငွအထနပဖင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာတွင့် အနည့််းဆံို်း တစ့်နှစ့်ဝင့်ထငွ 

(၆)သ န့််းက ြ့်ြ မ့််းမျှရှ ဖြီ်း အမ ာ်းဆံို်း (၇၂) သ န့််း   ဝင့်ထငွရှ သူ တစ့်ဦ်း ရှ ြါသည့်။ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာသည့် 

ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စိုတငွ့် ြါဝင့်ထသာထက ်းရွာမ ာ်းအနက့် အကကီ်းဆံို်းထက ်းရွာ ပဖစ့်သည ့်အတွက့် ထက ်းရွာထနပြည့်သူမ ာ်း 

သည့် အနည့််းဆံို်း တစ့်နှစ့်ဝင့်ထင ွ (၅)သ န့််းက ြ့် ြ မ့််းမျှရှ ဖြီ်း အမ ာ်းဆံို်း တစ့်နှစ့် ဝင့်ထင ွသ န့််း (၃၀) က ြ့် ရှ သူမ ာ်းလည့််း 

ထန  ိုင့် ကြါသည့်။ ထလ်းသီထက ်းရွာသည့် စီမကံ န့််းနှင ့် ထဝ်းကွာပခင့််း၊ ရွာထနလူဦ ်းထရ နည့််းြါ်းပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် 

ဝင့်ထငွအထနပဖင ့် န ှုင့််းယှဉ့် ကည ့်ြါက နည့််းြါ်းဖြီ်း ရွာထနလူဦ်းထရအမ ာ်းစိုမှာ တစ့်နှစ့်အနည့််းဆံို်းဝင့်ထင ွ(၅)သ န့််းက ြ့်ရှ  က၍ 

အမ ာ်းဆံို်းအထနပဖင ့် တစ့်နှစ့်ဝင့်ထငွ (၁၈)သ န့််းက ြ့်   ဝင့်ထငွရှ  ကသူမ ာ်းရှ ြါသည့်။   

ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 - 4  ) ပ  မ ျား မ ျှဝ င ကင နွ ငှ    စမီ  က  န ျား က က ာ င   ဖြ စ ကပ ေါ်လာ န  ုံင က  ာ  အ လ ုံပ အ က  ုံင  ကမ ျှာ  မ နှ ျား ခ က မ  ာ ျား 

 ျမ့််းမ ဝင့်ပင  ခမိို်းပကျ်းရွြော ပနောင့်မ  လံိုပကျ်းရွြော ပလ်းသီပကျ်းရွြော 

နှစ့်စဉ့်ဝင့်ထငွ ၂,၅၇၀,၀၀၀ က ြ့် ၁,၁၅၂,၅၀၀ က ြ့် ၆၄၂,၅၀၀ က ြ့် 

လစဉ့်ဝင့်ထငွ ၂၀၅,၈၇၅ က ြ့် ၉၅,၆၂၅ က ြ့် ၅၂,၂၅၀ က ြ့် 

အမ ာ်းဆံို်းလစဉ့်ဝင့်ထင ွ ၆၀၀,၀၀၀ က ြ့် ၂၅၀,၀၀၀ က ြ့် ၁၅၀,၀၀၀ က ြ့် 

အနည့််းဆံို်းလစဉ့်ဝင့် ထငွ ၂၅,၀၀၀ က ြ့် ၄၀,၀၀၀ က ြ့် ၂၅,၀၀၀ က ြ့် 

  

စီမံကိန့််းပ ကြောင ့် အလို ့်အကိိုင့်အခ င ့်အလမ့််း ခမိို်းပကျ်းရွြော ပနောင့်မ  လံိုပကျ်းရွြော ပလ်းသီပကျ်းရွြော 

ထ ်းထရာင့််း ၅၅% ၅၅% ၅၂.၅% 

ကိုမပဏီဝန့် မ့််း ၁၅% ၂၂.၅% ၂၅.၅% 

ထပမထ ်းတက့် ၁၇.၅% ၂၀% ၁၀% 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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လမ့််းြန့််းဆက့်သွယ့်ထရ်း ၅% ၀% ၇% 

ထေသ ွက့်ြစစည့််း ိုတ့်လိုြ့်ပခင့််း ၇.၅% ၂.၅% ၅% 

5.8.3.2 စမီ  က  န ျား က  က ာ င    ရရ ှ လာ မ ည    အ လ ုံပ  အ က  ုံင အ ခငွ   အ လ မ  ျား မ  ာ ျား  ကက ျား ရာွ မ ာ ျားမ ကှမ ျှာ မ နှ ျား ခ က  

စီမံက န့််းထ ကာင ့် ရရှ လာမည ့်အလိုြ့်အက ိုင့်အခငွ ့်အလမ့််းမ ာ်းက ို ထက ်းရွာလူ ိုမ ာ်းမှ ထမျှာ့်မှန့််းခ က့်မ ာ်းမှာ 

ထအာက့်ထဖေါ်ပြြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်/ ထတာင့်ဆင့််းယာဉ့် သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််း၊ 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်၊ ထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်း ဖွင ့်လှစ့်ထရာင့််းခ ပခင့််းလိုြ့်ငန့််း၊ 

• ထေသ ွက့်အသီ်းအနံှမ ာ်း၊ စာ်းထသာက့်ကိုန့်မ ာ်း  ိုတ့်လိုြ့်ထရာင့််းခ ပခင့််း၊ 

• ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုဝန့် မ့််း၊ ရံို်းလိုြ့်ငန့််းဝန့် မ့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 

•  ယထဆ်း၊ သစ့်ခွြန့််းနှင ့် အမှတ့်တရြစစည့််းမ ာ်း  ိုတ့်လိုြ့်ထရာင့််းခ ပခင့််း၊ 

5.8.3.3 ကဒ  တငွ ျား  စျီား ပ ာွ ျား ကရျား လ ုံပ င န  ျား မ  ာ ျား 

5.8.3.3.1 စိိုက့် ျျို်းပရ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် တစ့်ဖမ  ွံ့နယ့်လံို်းတွင့် လယ့်ယာ၊ ဥယ ာဉ့်ခခံထပမ စိုစိုထြါင့််း ၇၆,၃၈၈ ဧက ရှ ဖြီ်း ထက ်းရွာထန 

ပြည့်သူမ ာ်းသည့် မ မ ြ ိုင့်လယ့်ထပမ (ြ မ့််းမျှ ၃ ဧက) ထြေါ်တွင့်  ွန့်ယက့်စ ိုက့်ြ   ်းမှုမ ာ်း ပြ လိုြ့် ကြါသည့်။ 

စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းပြ လိုြ့် ကသူ အမ ာ်းစိုသည့် ဆင့််း(၃) အမ   ်းအစာ်း စြါ်းက ို စ ိုက့်ြ   ်း ကသူ မ ာ်းပြာ်းဖြီ်း ခမ ို်းထက ်းရွာအနီ်းရှ  

ခမ ို်းဆည့်မှ ထရထြ်းထဝထသာ့်လည့််း ထရရရှ မှုမှာ မမှန့်ထသာထ ကာင ့် မ ို်းရာသီတငွ့် အမ ာ်းစို စ ိုက့်ြ   ်း ကြါသည့်။ 

  ိုလယ့်ထပမမ ာ်း၌ ထဆာင့််းရာသီနှင ့် ထနွရာသီတ ိုို့တွင့် ယာသီ်းနံှမ ာ်းပဖစ့်သည ့်  ထပမြ ၊ နှမ့််းနှင့်  ထန ကာတ ိုို့က ိုလည့််း 

စ ိုက့်ြ   ်း ကြါသည့်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 - 5 ) စျီား ပ ာွျား ကရျား လ ုံပ က  ုံင  မ ှုအ ကဖခအ ကန မ ာ ျား 

အလို ့်လို ့်ကိိုင့်မှု ခမိို်းပကျ်းရွြော ပနောင့်မ  လံိုပကျ်းရွြော ပလ်းသီပကျ်းရွြော 

လယ့်ယာ ၇၇% ၉၀% ၈၀% 

ထ ်းဆ ိုင့်/ကိုန့်သွယ့် ၁၅.၅% ၃% ၁၀% 

က  န့််း ၇.၅% ၇% ၁၀% 

လယ့်ြ ိုင့်လိုြ့်ထဆာင့်မှု ၈၅% ၁၀၀% ၉၀% 

လယ့်ထပမအမ   ်းအစာ်း ၉၀% ၁၀၀% ၈၀% 

အပခာ်းထပမအမ   ်းအစာ်း ၁၀% ၀% ၂၀% 

ြ မ့််းမျှလယ့်ဧက ၃.၇၈ ဧက ၄.၀၅ ဧက ၃.၈၅ ဧက 

ထခ ်းထငွယူစ ိုက့်ြ   ်း ၃၅% ၆၀% ၄၀% 

ရွာထ ်း မရှ / ဗန့််းထမာက့်ထ ်း မရှ / ဗန့််းထမာက့်ထ ်း မရှ / ဗန့််းထမာက့်ထ ်း 

ပ  ုံ ( 5 .8 - 2 ) စမီ  က  န ျား ဧ ရ  ယ ာန ငှ    ခမ  ုံျား ကခ ာ င ျား  က ာ ျား  စ  ုံက  ပ   ျု ျား ထာ ျား က ာ  စ  ုံက ခင  ျား မ  ာ ျား  မ တှ တမ ျား ပ  ုံ 

    
 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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5.8.3.3.2 စက့်ရံိုမျြော်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၌ အ မ့်တငွ့််း အထသ်းစာ်း စက့်မှုလိုြ့်ငန့််းနှင ့် လက့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းသာ ထတွွံ့ရှ ရဖြီ်း စက့်မှုဇိုန့်မ ာ်း၊ 

အလတ့်စာ်းနှင ့် အကကီ်းစာ်း စက့်ရံိုအလိုြ့်ရံိုမ ာ်းမရှ ြါ။ 

5.8.3.3.3 သဘြောဝသယံဇြောတမျြော်း တူ်းပဖြော့်ခခင့််း 

ခမ ို်းထခ ာင့််းတစ့်ထလ ာက့်နှင ့် မ ဇာထခ ာင့််းတစ့်ထလ ာက့်တငွ့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်မှုမ ာ်းက ို ထတွွံ့ရှ ရဖြီ်း အမ ာ်းစိုမှာ 

တရာ်းမဝင့် တစ့်ြ ိုင့်တစ့်န ိုင့် တူ်းထဖာ့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ြါသည့်။ ြိုဂ္လ ကကိုမပဏီအထနပဖင ့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်မှုမ ာ်းက ိုလည့််း ထတွွံ့ရှ ရဖြီ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််းရှ  လိုြ့်ကွက့် ၅၅ ကွက့်တွင့် ကိုမပဏီ ၃၄ ခိုမှ တူ်းထဖာ့်ထန ကသည့်ဟို သ ရှ ရြါသည့်။ 

အပခာ်းသယံဇာတအထနပဖင ့် ြလက့်တနီမ့်နှင ့် ထငွတ်ူးထဖာ့်မှုမ ာ်းလည့််းရှ ဖြ်ီး ထေသအတွင့််း  ွက့်ရှ ထသာ့်လည့််း 

အနည့််းငယ့်မျှသာပဖစ့်ြါသည့်။  

5.8.3.3.4 ခရီ်းသ ြော်းလို ့်ငန့််းမျြော်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် ြွင ့်လင့််းရာသီမ ာ်းတွင့် မဟာထဗာဓ ဖမ  င့်ဆရာထတာ့် ိုရာ်းကကီ်းအာ်း လာထရာက့် 

ဖူ်းထမျှာ့်သူမ ာ်း၊ ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်ထစတီသ ိုို့ လာထရာက့်ဖူ်းထမျှာ့်သူမ ာ်း၊ ကတူ်း၊ ကနန့််းထေသသ ိုို့ လာထရာက့်လည့်ြတ့် 

ထလ လာ ကသူမ ာ်း၊ ထေသတွင့််း ခရီ်းသွာ်းလာလ ိုသူမ ာ်းပဖင ့်  ြွင ့်လင့််းရာသီမ ာ်းတွင့် စည့်ကာ်းထနထလ  ရှ ြါသည့်။  

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့််းသာမက ကသာဖမ  ွံ့နယ့်၊ ဖာ်းကနို့့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့နယ့်တ ိုို့က ိုြါ ခရီ်းသွာ်း ပြည့်သူမ ာ်းက 

လာထရာက့်ထလ ရှ သပဖင ့် ထေသတွင့််းတွင့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမှာ အဖမ လ ိုလ ိုြင့် ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာထန ကသပဖင ့် 

ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမာှ တစ့်ဆင ့် က့်တစ့်ဆင ့် ြ ိုမ ိုတ ို်းတက့်လာထနြါသည့်။ 

5.8.4 က  န ျား မ ာ ကရျား အ ကဖခအ ကနမ  ာျား 

5.8.4.1 က  န ျား မ ာ ကရျား ကစာ င   ကရာှ က  မ ှုအ ကဖခအ ကန မ ာ ျား 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် က န့််းမာထရ်းဦ်းစီ်းဌာနနှင ့် (၂၅) ကိုတင့်ဆနို့့် ဖမ  ွံ့နယ့်ပြည့်သူထဆ်းရံိုတစ့်ရံို၊ (၁၆) ကိုတင့်ဆနို့့် 

တ ိုက့်နယ့်ထဆ်းရံိုနှစ့်ရံိုသာရှ ဖြီ်း ဖမ  ွံ့ ထြေါ်၌ ြိုဂ္လ ကထဆ်းခန့််း (၁) ခို သာရှ ထသာထ ကာင ့် တ ို်းြွာ်းလာမည ့် လူဦ်းထရနှင ့် 

ခရီ်းသွာ်းရာသီကာလအတွင့််း လာထရာက့်မည ့် ခရ်ီးသည့်မ ာ်းအတွက့် လံိုထလာက့်မှု မရှ န ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။    

ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 -6  ) ဗန ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့န ယ ရ ှ  ကဆျား ရ ုံမ  ာ ျား 

စဥ့် ပဆ်းရံိုအမည့် တည့်ပနရြော အစိို်းရ/ ိုဂဂလိက ကိုတင့်အပရအတ က့် 

၁ ဗန့််းထမာက့်ထဆ်းရံို ဗန့််းထမာက့် အစ ို်းရ ၂၅ကိုတင့် 

၂ ထ ကာင့်လည့်တ ိုက့်နယ့်ထဆ်းရံို ထ ကာင့်လည့် အစ ို်းရ ၁၆ကိုတင့် 

၃ မံစီတ ိုက့်နယ့်ထဆ်းရံို မံစီကကီ်း အစ ို်းရ ၁၆ကိုတင့် 

ဖမ  ွံ့နယ့်ခ  ြ့် (၃)ရံို ၃  
၂၅ကိုတင့် (၁)ခို 
၁၆ကိုတင့် (၂)ခို 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 - 7  ) က  န ျား မ ာ ကရျား ကစာ င   ကရာှ က န  ုံင  မ ှု အ ခ  ျုျား 

စဥ့် မမိျုွဲ့နယ့်/ 
မမိျုွဲ့ 

လူဥ်ီးပရ ဆရြောဝန့်မ ှ
ကျန့််းမြောပရ်း 
ပစြောင့် ပရှြောက့်မှုနှုန့််း 

သူနောခ ျုမှ 
ကျန့််းမြောပရ်း 
ပစြောင့် ပရှြောက့်မှုနှုန့််း 

လက့်ပထြောက့်ကျန့််းမြော 
ပရ်းမှ ်းမှကျန့််းမြောပရ်း 
ပစြောင့် ပရှြောက့်မှုနှုန့််း 

ဆရြောဝန့် 
ဦ်းပရ 

ဆရြောဝန့် 
နှင့် လူဥ်ီးပရ 
အချျို်း 

သူနောခ ျု 
ဦ်းပရ 

သူနောခ ျု 
နှင့် လူဥ်ီး 
ပရအချျို်း 

လ/ထ 
ကျန့််းမြော 
ပရ်းမှ ်း 
ဦ်းပရ 

လ/ထ 
ကျန့််းမြော 
ပရ်းမှ ်းနှင့်  
လူဥ်ီးပရ 
အချျို်း 

၁ ဖမ  ွံ့နယ့် ၁၀၂၉၆၄ ၅ ၁်း၂၀၅၉၄ ၁၆ ၁်း၆၄၃၅ ၅ ၁်း၂၀၅၉၂ 

ဖမ  ွံ့နယ့်ခ ျူြ့် ၁၀၂၉၆၄ ၅ ၁်း၂၀၅၉၄ ၁၆ ၁်း၆၄၃၅ ၅ ၁်း၂၀၅၉၂ 

 
  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 - 8 ) စမီ က  န  ျား အ န ျီားပ တ ဝ န ျား က  င ရ ှ  ကက  ျား ရာွ မ  ာ ျား ၏ ကရာ ဂေါ ဖြ စ ပ ာွ ျား မ ှုန ငှ    က ဆ  ုံျား မ ှုအ ကဖခအ ကန 

ထရာဂါပဖစ့်ြွာ်းမှု ခမ ို်းထက ်းရွာ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ ထလ်းသီထက ်းရွာ 

မရှ  ၂၀.၆% ၃၀% ၂၂.၅% 

ထခါင့််းက ိုက့် ၃.၅% ၁၀% ၁၀% 

ထသွ်းတ ို်း  ၃၀% ၂၂.၅% ၃၇.၅% 

အစာမထ က ၁၀% ၇.၅% ၁၀% 

ေူ်းန  ၇.၉% ၁၇.၅ % ၁၀% 

ခါ်းန  ၂.၅% ၀% ၀% 

အထအ်းြတ့်/ ထခ ာင့််းဆ ို်း ၁၀% ၁၀% ၁၂% 

ထက ာက့်ကြ့် ၁၀% ၀% ၀% 

ဝမ့််းထလျှာ ၅.၅% ၂.၅% ၀% 

ထန င့်မ  လံိုထဆ်းခန့််းတွင့် ကိုသမှုနှုန့််း ၂၇.၅% ၅၀% ၆၂.၅% 

ဗန့််းထမာက့်ထဆ်းရံိုတငွ့် ကိုသမှုနှုန့််း ၇၂.၅% ၅၀% ၃၇.၅% 

5.8.4.2 အ  မ   ာ အ   ုံျား ဖပ ျု မ ှုစန စ  

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် ထရအ မ့်သံို်း မ လလာစနစ့်မှာ (၉၀) ရာခ ိုင့်နှုန့််းခနို့့် အသံို်းပြ ထနဖြီပဖစ့်ထသာ့်လည့််း 

ထလ်းသီထက ်းရွာ၊ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာနှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာတ ိုို့တွင့် ထရအ မ့်သံို်းမ လလာစနစ့် အသံို်းပြ မှု (၆၀) ရာခ ိုင့်နှုန့််းခနို့့်သာ 

ထတွွံ့ရှ ရသပဖင ့် အာ်းနည့််းထနြါသည့်။ ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းမှာ တည့်ထဆာက့်ဆ ကာလ ပဖစ့်သပဖင ့် စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် 

စီမံက န့််းဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအတွက့်လည့််းထကာင့််း၊ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းအတွက့် လည့််းထကာင့််း လံိုထလာက့်ထသာ 

မ လလာစနစ့်နှင ့် သနို့့်စင့်ခန့််းမ ာ်း တည့်ထဆာက့်သွာ်းရန့် လ ာ ာ်းဖြီ်းပဖစ့်ြါသည့်။ 

5.8.5 ကဖမ အ   ုံျား ခ မ ှုအ ကဖခအ ကနမ  ာျား 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တစ့်ဝ ိုက့်တငွ့် စီ်းြွာ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ ထ ်းဆ ိုင့်၊ တည့််းခ ိုခန့််းမ ာ်း အသံို်းပြ မှုမ ာ်းဖြ်ီး ခမ ို်းရွာနှင ့် 

ထလ်းသီ်း ထက ်းရွာမ ာ်းတွင့် လယ့်၊ ယာထပမ စ ိုက့်ြ   ်းအသံို်းပြ မှု ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းြါသည့်။ ဇလံိုထတာင့်အနီ်းတွင့် 

အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်အပဖစ့် သတ့်မှတ့်ရန့် လ ာ ာ်းမှုဖြီ်း ခမ ို်းရွာအ ွက့် ဇလံိုထတာင့်သွာ်းလမ့််းတွင့် ထက ်းရွာအထပခပြ  

ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််း (CBT) စိုထြါင့််းပြ လိုြ့်ခ  ထသာ့်လည့််း လက့်ရှ တွင့် ြ တ့်သ မ့််း၍ ဆက့်လက့်လိုြ့်က ိုင့်ပခင့််း မရှ သည့်က ို 

ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

5.8.6 အ ကဖခခ အ ကဆာ က  အ ဦမ  ာျား 

5.8.6.1 က ာ က    ုံျား ကရက ထာ က ပ   န  ုံင မ ှု အ ကဖခအ ကန 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  ထေသခံမ ာ်းသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ပမစ့်ထခ ာင့််းမ ာ်းမှ ထပမထြေါ်ထရ၊ အဝီစ တငွ့််း၊ ထရတငွ့််းမ ာ်းမှ 

ထပမထအာက့်ထရမ ာ်းက ို က   ခ က့်၍ ထသာက့်သံို်း ကြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် အမ ာ်းပြည့်သူ 

ထသာက့်သံို်းန ိုင့်ရန့်အတွက့် ြိုဂ္လ ကြ ိုင့် ထရသနို့့်စက့်ရံို (၂) ရံို တည့်ထဆာက့် ာ်းဖြီ်း အ မ့်ထပခ (၃၅၀၀) သ ိုို့ ထရသနို့့်မ ာ်း 

ထ ာက့်ြံ ထြ်းလ က့်ရှ ြါသည့်။ 

5.8.6.2 လမ  ျား ပ န ျား ဆ က  ယွ ကရျား 

မနတထလ်း-ပမစ့်ကကီ်းန ်း ပြည့်ထ ာင့်စိုလမ့််းမကက်ီးမှ ပဖာ ွက့်လာထသာ အင့််းထတာ့်-ဗန့််းထမာက့်-မန့်စီလမ့််းသည့် 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့အလွန့် မ ိုင့်(၄၀) (၄) ဖာလံိုအ   ဖမ  ွံ့ပြင့်ြတွင့် (၁၂) ထြအက ယ့် ကတတရာလမ့််းအပဖစ့်လည့််းထကာင့််း၊ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််းတွင့် ၁၈ထြ အက ယ့် ကတတရာလမ့််းအပဖစ့်လည့််းထကာင့််း တည့်ထဆာက့် ာ်းရှ ဖြီ်း သာမန့် 

အထပခအထနတွင့် ယာဉ့်နှစ့်စီ်း ထရာှင့်တ မ့််းထမာင့််းနှင့်န ိုင့် ထသာ အထပခအထန ရှ ြါသည့်။ သ ိုို့ရာတငွ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််း (၁၈) 

ထြ အက ယ့်မာှ အသွာ်းအလာမ ာ်းပြာ်းထသာ ထနွရာသီ၊ ခရီ်းသွာ်းရာသီကာလအတွက့် ထ ်းကင့််းလံိုခခံ ထသာ အထနအ ာ်း 

မရှ ြါ။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မှ ခမ ို်းစခန့််းသ ိုို့ သွာ်းထသာ ခရီ်းလမ့််း (၃) မ ိုင့်ခနို့့်က ို (၁၈) ထြအက ယ့် ကွန့်ကရစ့်လမ့််းခင့််း ာ်းဖြီ်း 

ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း လမ့််းဆံို လမ့််းခွမ ာ်း၊ လမ့််းြိုခံို်းမ ာ်း၊ လူသွာ်းစကကြံမ ာ်း၊ ြလက့် ထဖာင့််းမ ာ်း မရှ ထသာထ ကာင ့် 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ထ ်းကင့််းလံိုခခံ မှု အာ်းနည့််းထနြါသည့်။ ခမ ို်းစခန့််းမှ ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််း (၁၄)မ ိုင့် အထပခအထနမှာ ထန က့်ဆက့်တွ  (ဇ) 

တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းသည ့်အတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်။  

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််း တံတာ်းမ ာ်းအထနပဖင ့် ထြ (၁၈၀) အ က့် သံကူကွန့်ကရစ့်  တံတာ်းတစ့်စင့််း၊ ထြ 

(၁၈၀) ထအာက့် ထ လီတတံာ်း (၃) စင့််း တည့်ထဆာက့် ာ်းရှ ြါသည့်။ ခမ ို်းရာွအဝင့်ရှ  ထြ(၈၀) အရညှ့် ထ လီတတံာ်းမှာ 

ယာဉ့်တစ့်စီ်းသာပဖတ့်သန့််းန ိုင့်သပဖင ့် ခ  ွံ့ ွင့်ပြ ပြင့်ရန့်လ ိုအြ့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။  

မနတထလ်းဖမ  ွံ့မှ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့သ ိုို့ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်လ က့်ရှ ထသာ ယာဉ့်လ ိုင့််း (၄) လ ိုင့််း၊ ကိုန့်ြစစည့််း 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဉ့်လ ိုင့််း (၄)လ ိုင့််းရှ ထနဖြီ်း လက့်ရှ ထေသခံပြည့်သူလူ ိုအထပခအထနအရ လံိုထလာက့်မှု ရှ ထနထ ကာင့််း 

သ ရှ ရြါသည့်။ ဇလံိုထတာင့်ထေသ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာဖြီ်း ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း လည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် ခရီ်းသွာ်း 

ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်းအတွက့် ယာဉ့်လ ိုင့််းမ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့ထပြ်းဆွ သွာ်းရန့် စီစဉ့် ာ်းရှ ဖြီ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် အနီ်းစြ့်ဆံို်းထလဆ ြ့်မာှ ကာ်းလမ့််းအကွာအထဝ်း ၁၇၃ မ ိုင့်ခနို့့် ကွာထဝ်းထသာ 

ပမစ့်ကကီ်းန ်းထလဆ ြ့်ပဖစ့်ြါသည့်။ သ ိုို့ထသာ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သ ိုို့လာထရာက့်ရာ လမ့််းထ ကာင့််းအခက့်အခ ရှ ပခင့််း ထ ကာင ့် 

အမ ာ်းစိုသည့် မနတထလ်းတံတာ်းဦ်းထလဆ ြ့်မှတဆင ့် ထရွှေ  ိုဖမ  ွံ့၊   ိုမှ တစ့်ဆင ့် ထရွှေ  ို - ပမစ့်ကကီ်းန ်းလမ့််းပဖင ့်  

အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့သ ိုို့လည့််းထကာင့််း၊ အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့မှ တစ့်ဆင ့် အင့််းထတာ့်- ဗန့််းထမာက့်- မန့်စီလမ့််း အတ ိုင့််း ထမာ့်ထတာ့်ကာ်း 

(သ ိုို့မဟိုတ့်) အထဝ်းထပြ်းယာဉ့်မ ာ်းပဖင ့် သွာ်းလာ ကြါသည့်။ 

မီ်းရ ာ်းလမ့််းအထနပဖင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််းတငွ့် မရှ ထသာ့်လည့််း မနတထလ်း - ပမစ့်ကကီ်းန ်း မ်ီးရ ာ်းလမ့််းမှ 

ကသာ ူတာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) မ ဇာ ူတာသ ိုို့ လာထရာက့်န ိုင့်ဖြီ်း   ိုမှတစ့်ဆင ့် ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်ပဖင ့် လာ ထရာက့်န ိုင့်ြါသည့်။ 

ထရထ ကာင့််းပဖင ့်သွာ်းလာလ ိုြါက ဧရာဝတီပမစ့်ရ ို်းတစ့်ထလ ာက့် သွာ်းလာသည ့် ပမစ့်တငွ့််းသွာ်းသထ သာမ ာ်းပဖင ့် ကသာဖမ  ွံ့သ ိုို့ 

လာထရာက့်န ိုင့်ဖြီ်း   ိုမှတစ့်ဆင ့်သွာ်းလာန ိုင့်ြါသည့်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 - 9 ) လမ ျား ပ န ျား ဆ က   ယွ ကရျား 

ထက ်းရွာ ရွာလမ့််းအထပခအထန 

ခမ ို်းထက ်းရွာ ရောသီတ ိုင်ား ကောား/ ရပ်ကောားခဖင ်သွေောားန ိုင့်သည့်။ 

ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ ရောသီတ ိုင်ား ကောား/ ရပ်ကောားခဖင ်သွေောားန ိုင့်သည့်။ 

ထလ်းသီထက ်းရွာ ထနွေရောသီတွေင်သော ကောား/ ရပက်ောားခဖင ်သွေောားန ိုင့်သည့်။ 

5.8.6.3 လမ  ျား ည ွှန ဆ  ုံင  ျား  ုံတ မ  ာ ျား 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််းရှ  လမ့််းမ ာ်းတစ့်ထလျှာက့်တငွ့် လမ့််းညွှန့်ဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း တြ့်ဆင့် ာ်းပခင့််း 

ရှ ထသာ့်လည့််း လ ိုအြ့်သည ့်ထနရာတ ိုင့််းတွင့် ပြည ့်စံိုစွာ တြ့်ဆင့် ာ်းပခင့််းမရှ ထသ်းြါ။ ဗန့််းထမာက့် - ဇလံိုထတာင့်လမ့််းတွင့် 

လမ့််းညွှန့်ဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း တြ့်ဆင့် ာ်းပခင့််းရှ ထသာ့်လည့််း ထန င့်တငွ့် ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း မ ာ်းပြာ်းလာသည့် အခ  န့်တငွ့် 

အခ   ွံ့ထနရာမ ာ်းတွင့် စ ိုက့် ူသွာ်းသင ့်ြါသည့်။ 

5.8.7 လျှပ  စ စ ရရ ှ မ ှု ( T ra nsmiss ion L ine ) 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် အမ   ်းသာ်းအဆင ့် မဟာဓာတ့်အာ်းလ ိုင့််း သွယ့်တန့််းထရာက့်ရှ ဖြီ်း ၃၃ ထကဗွီထအ၊ 

ဓာတ့်အာ်းခွ ရံို တည့်ထဆာက့် ာ်းရှ ကာ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့၊ ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာသ ိုို့ ဓာတ့်အာ်းလ ိုင့််း သွယ့်တန့််း ထရာက့်ရှ  

ဖြီ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ ၂၀၂၁ခိုနှစ့်တငွ့် ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာနှင ့် ထလ်းသီထက ်းရွာသ ိုို့ လျှြ့်စစ့်မီ်းသွယ့်တန့််းမှုမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့် 

ထနသည့်က ို ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထလ လာစဉ့် ကာလအတွင့််း ထတွွံ့ရှ ခ  ရြါသည့်။ ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂  ဏ္ဍာထရ်းနှစ့်အတွင့််း 

ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်ထြေါ်သ ိုို့ ဓာတ့်အာ်းလ ိုင့််း သွယ့်တန့််းထရာက့်ရှ ထရ်း ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် 

အစာ်းအထသာက့်ခ က့်ပြ တ့်ရာ၌  င့််းမီ်းက ိုသာ အဓ က ာ်း အသံို်းပြ ထန ကဖြီ်း လျှြ့်စစ့်မီ်းမရရှ ထသ်းထသာ 

အခ   ွံ့ထနရာမ ာ်းတွင့် တစ့်ြ ိုင့်တစ့်န ိုင့် ဆ ိုလာပြာ်းမ ာ်းပဖင ့် အ မ့်သံို်းမီ်း ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ လျှြ့်စစ့်ြစစည့််းမ ာ်း အသံို်းပြ ထနြါသည့်။ 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .8 - 10  ) လျှပ စစ ရရ ှ မ ှု အ ကဖခအ ကန 

လျှြ့်စစ့်ရရှ မှု ခမ ို်းထက ်းရွာ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ ထလ်းသီထက ်းရွာ 

မဟာဓာတ့်အာ်းလ ှုင့််း ၉၀% ၇၇.၅% ၀% 

Solar အသံို်းပြ မှု ၁၀% ၂၂.၅% ၁၀၀% 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ဟင့််းခ က့်ပြ တ့်ရာတွင့် စွမ့််းအင့်အသံို်းပြ မှု 

 င့််း ၉၂.၅% ၁၀၀% ၁၀၀% 

လျှြ့်စစ့် ၇.၅% ၀% ၀% 

ထသာက့်သံို်းထရရရှ မှု 

ထရတငွ့််း ၉၂.၅% ၁၀၀% ၁၀၀% 

ပမစ့်ထခ ာင့််း (ထရထမာ့်တာ) ၇.၅% ၀% ၀% 

 

5.8.8 ကဖမ ဖမ  ျု ပ မ  ုံင  ျား ကဟ ာ င ျား မ  ာျား  အ ကဖခအ ကန 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် ယခင့်က တည့်ဖင မ့်ထအ်းခ မ့််းဖြီ်း လက့်နက့်က ိုင့် အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းမရှ သပဖင ့် 

ထပမပမ  ြ့်မ ိုင့််းထဟာင့််းမ ာ်း ကကွင့််းက န့်မှု မရှ ထသာ ထေသပဖစ့်ြါသည့်။ 

 

5.9 ယဉ က က ျား မ ှုနငှ   ကရျှား ကဟာင ျား အကမ အွန စှ  မ  ာ ျား 

5.9.1 ကရျှား ကဟ ာ င ျား အ ကမ အွ န စှ မ  ာ ျား 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့် အဓ က အထပခခ ထန  ိုင့်ထသာ ကတူ်းလူမ   ်းနှင ့် ကနန့််းလူမ   ်းတ ိုို့သည့် ပမန့်မာ 

တ ိုင့််းရင့််းသာ်း အနွယ့်ဝင့်မ ာ်းပဖစ့်ဖြီ်း သမ ိုင့််းအစဉ့်အလာရှ ထသာ  ာသာတရာ်းက ိုင့််းရ ှုင့််းထသာ  ယဉ့်ထက ်းမှု အထမွအနှစ့်မ ာ်း 

  န့််းသ မ့််း ကထသာ လူမ   ်းစိုမ ာ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ လူနည့််းစို လူမ   ်းစို ( Ethnic Minority Groups) အပဖစ့် ယင့််းတ ိုို့၏ 

သမ ိုင့််းအစဉ့်အလာ၊  ာသာ၊ ယဉ့်ထက ်းမှုနှင ့် စာထြ မထြ ာက့်ြ က့်ထအာင့်   န့််းသ မ့််းကာကွယ့်လ က့်ရှ ထ ကာင့််း 

ထလ လာသ ရှ ြါသည့်။ ပမန့်မာအစ တထကာင့််းကဆ ိုသည ့် စကာ်းအတ ိုင့််း ထရ်ှးတ  က့်-ပမန့်မာ အနွယ့်ဝင့်မ ာ်း (Tibeto-

Burman) ပမန့်မာန ိုင့်ငံအတွင့််း ဆင့််းသက့်ထရွွံ့ထပြာင့််း အထပခခ ထန  ိုင့်မှုမ ာ်းက ို အထသ်းစ တ့် ထလ လာထဖာ့် ိုတ့်လ က့် 

ရှ ြါသည့်။  

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် (၃) မ ိုင့်ခနို့့်အကွာ ခ ိုနန့််းထက ်းရွာအိုြ့်စို၊ ထတာင့်ကိုန့််းရွာတငွ့် ေိုတ ယထမာ့်တ တ့်ကကီ်း 

ထရွှေထက ာင့််းတငွ့် ထလ လာဖွယ့်ရာ ထြစာမ ာ်း၊ ြရြ ိုေ့်မ ာ်း၊  ာသာထရ်းဆ ိုင့်ရာြရြ ိုေ့်မ ာ်း၊ အင့််းအ ိုင့်လက့်ဖွ ွံ့၊ ထဗေင့်၊ 

ထဆ်းက မ့််းဆ ိုင့်ရာြရြ ိုေ့်မ ာ်းရှ သပဖင ့် ထလ လာဖွယ့်ရာ အထမွအနှစ့်မ ာ်း ပဖစ့်ြါသည့်။  

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်နှင ့် (၃) မ ိုင့်အကွာ စက့်ထတာရွာ၊ ထတာင့်ထြေါ် ိုန့််းကကီ်းထက ာင့််းအနီ်း ထတာင့်ထပခရင့််းတွင့် 

ကတူ်းလူငယ့်မ ာ်းအဖွ ွံ့ခ  ြ့်မှ ဦ်းထဆာင့်၍ ကတူ်းရ ို်းရာယဉ့်ထက ်းမှုပြတ ိုက့် တည့်ထဆာက့် လ က့်ရှ ထ ကာင့််း သ ရှ ရြါသည့်။ 

ယင့််းစက့်ထတာထက ာင့််းသက့်တမ့််းသည့်ရာခ ၍ီသက့်တမ့််းရင ့် ကျွန့််းသစ့်တ ိုင့်လံို်းမ ာ်းပဖင ့် တည့်ထဆာက့်  ာ်းဖြီ်း ပမန့်မာမှု 

အနိုလက့်ရာမ ာ်းပဖင ့် တန့်ဆာဆင့်  ာ်းထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ထြစာနှင ့် ြိုရြ ိုေ့်မ ာ်းစွာက ို လည့််းထကာင့််း၊ 

မင့််းတိုန့််းမင့််းကကီ်း လှျူေါန့််းခ  ထသာ  ီ်းပဖျူထတာ့်နှစ့်လက့်က ိုလည့််းထကာင့််း ထလ လာန ိုင့်ြါသည့်။  

စက့်ထတာထက ာင့််းထရ်ှးထဟာင့််းအထမွအနှစ့်မ ာ်းက ို သက့်ထတာ့် (၁၀၀) နီ်းြါ်း ရှ ထနဖြီပဖစ့်ထသာ စက့်ထတာထက ာင့််း 

ဆရာထတာ့်ကကီ်းမ ှ   န့််းသ မ့််း ာ်းဖြီ်း  န့််းဖူ်းစာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) စာချွန့်ထတာ့်မ ာ်းလည့််း သ မ့််းဆည့််း ာ်းထ ကာင့််း 

သ ရှ ရြါသည့်။ စာချွန့်ထတာ့်အခ   ွံ့တငွ့် မန့်လည့်ဆရာထတာ့်နှင ့် စက့်ထတာသ မ့်ထတာ့် အထ ကာင့််း၊   န့််းသ မ့််းလာထသာ 

ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်နှင ့် ကတူ်းလူမ   ်းတ ိုို့ ဆက့်စြ့်ြံိုအထ ကာင့််း၊ ယခို ထရွှေ ိုန့််းြွင ့်ထစတီဟို သမိုတ့် ာ်းထသာ 

ဇလံိုထတာင့်ထ ်းက ထစတီအထ ကာင့််း စသည့်တ ိုို့ြါဝင့်ထ ကာင့််း သ ရှ ရြါသည့်။  

 န့််းဖူ်းစာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) စာချွန့်ထတာ့်ဆ ိုသည့်မှာ ထြစာက  သ ိုို့  န့််းရွက့်ဖူ်းရှည့်ထြေါ်မှာ စာထရ်းပခင့််း ပဖစ့်ဖြီ်း 

ထြစာက  သ ိုို့ စာထ ကာင့််းထရကက  က့်သထလာက့်ထရ်းလ ိုို့မရြါထ ကာင့််း၊  ိုရင ့်အမ နို့့်ထတာ့်ဆ ိုလျှင့် စာတစ့်ထ ကာင့််းတည့််း 

သတ့်ြံိုနှင ့် ထရ်းရထ ကာင့််း၊ ယင့််းက ိုတစ့်ထ ကာင့််းစာချွန့်ထတာ့်ဟိုထခေါ်ထ ကာင့််း၊ လွှတ့်ထတာ့်ဝန့်ကကီ်းမ ာ်း၏ စာက ို နှစ့်ထ ကာင့််း 

ထရ်းရဖြီ်း နှစ့်ထ ကာင့််းစာချွန့်ထတာ့်ဟို ထခေါ်ထ ကာင့််း၊ စာချွန့်ထတာ့်က ို နဂ ိုအတ ိုင့််း အထပဖာင ့် ာ်းသည့်လည့််းရှ သလ ို 

ထခွ ာ်းတာလည့််းရှ ထ ကာင့််း၊ ထခွ ာ်း ထသာ စာချွန့်ထတာ့်က ို စာထခွဟို ထခေါ်ထ ကာင့််း၊   ိုသ ိုို့ထခွရာတွင့် 

နန့််းထတာ့်အမ နို့့်စာဆ ိုလျှင့် အဝ ိုင့််းတစ့် ွာ၊ လွှတ့်ထတာ့်စာဆ ိုလျှင့် အဝ ိုင့််း တစ့်ည   ၊ ရံို်းထတာ့်စာဆ ိုလျှင့် အဝ ိုင့််းတစ့်မ ိုက့်၊ 

အမတ့်မင့််းစာဆ ိုလျှင့် အဝ ိုင့််း (၇)သစ့်စသပဖင ့် စာအမ   ်းအစာ်းအလ ိုက့်ထခွရထ ကာင့််း၊  ီ်းသံို်းနန့််းသံို်းရံို်းသံို်းစာအပဖစ့် 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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 န့််းဖူ်းစာက ိုသံို်း ကထ ကာင့််း၊ စက့်ထတာထက ာင့််းမ ှ  န့််းဖူ်းစာမ ာ်းမှာ နှစ့်ထ ကာင့််း စာချွန့်ထတာ့်မ ာ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း 

ထလ လာသ ရှ ရြါသည့်။  

ပ  ုံ ( 5 .9 - 1 ) ဒ ုံတ  ယ  ကမ ာ တ  တ ကက ျီား  ကရ ွှေကက  ာ င ျား န ငှ    စက  ကတာ ကက  ာ င ျား တ  ုံက   

     
5.9.2  ာ  ာ ကရျား  အ ကဆာ က အ ဦမ  ာ ျားန ငှ    အ ထ  မ  ျား အ မ တှ ကန ရာ မ  ာ ျား 

5.9.2.1 ဇလ ုံကတာ င  ုံရာ ျား  မ  ုံင ျား အ က  ဉ ျား 

ဇလံိုထတောင်ဘိုရောားသည် စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း၊ ကသာခရ ိုင့်၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တငွ့်တည့်ရှ ဖြီ်း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မှ 

ထပမာက့် က့် (၁၂)မ ိုင့်ခနို့့်အကွာ ထတာအတွင့််း ြင့်လယ့်ထရမ က့်နှ ပြင့်အ က့် အပမင ့်ထြ (၃၀၉၀) ပမင ့်ထသာ 

ထတာင့်ြေါ်တွင့် တည့်ရှ ြါသည့်။ ထတာထတာင့်မ ာ်း လျှ   ထပမာင့်မ ာ်း နက့်ရ ှုင့််းလှြါသည့်။ 

ထဂါတမပမတ့်စွာ ိုရာ်းရှင့်သည့်  မဟာသက္ရာဇ့် (၁၂၃) ခိုနှစ့် ဝါထတာ့် (၂၀) အရတွင့် သ  ကာ်းမင့််း 

ဖန့်ဆင့််း ာ်းထသာ နတ့်ြန့််းရ ာ်း (၅၀၀) ပဖင ့် ရဟနတ အရှင့်သူပမတ့် (၅၀၀) ခခံရံဖြ်ီး ထကာင့််းကင့်ခရီ်းမ ှဇလံိုထတာင့်ထတာ့် 

သ ိုို့ ကကွထတာ့်မူခ  ြါသည့်။ ဇလံိုထတာင့်ထခေါ် ထဂါထေါြလလင့် ထတာင့်ထတာ့်သည့် အထရွှံ့ဧရာဝတီ၊ အထန က့် သလလာဝတီ 

ပမစ့်နှစ့်လီတ ိုို့၏ အလယ့်တငွ့် တည့်ရှ ြါသည့်။ ထဂါထေါြလလင့်ထတာင့်ထတာ့်တငွ့် ဧရာြတတ နတ့်နဂါ်းမင့််း သာ်းအဖတ ိုို့၏ 

ထတာင့််းြန့်ထလျှာက့် ာ်းမှုထ ကာင ့် (၇)ရက့် သီတင့််းသံို်းထတာ့်မူလ က့် နဂါ်းမင့််း သာ်းအဖ လှျူေါန့််းထသာ ဆွမ့််းက ို 

 ိုဉ့််းထြ်းသံို်းထဆာင့်ထတာ့်မူခ  ြါသည့်။ က န့်ရှ ထသာ ဆွမ့််း၊ ဆွမ့််းဟင့််းမ ာ်းက ိုလည့််း စ န့်၊ ထရွှေ၊ ထင၊ွ ထက ာက့်သံြတတပမာ်း 

ရတန မ ာ်းပဖစ့်ထစထ ကာင့််း ဆိုထတာင့််း အဓ ဌာန့်ပြ လ က့် ထတာင့်၏ ဝ ယာ ထရွှံ့ထန က့် စွနို့့်ကက ြက့်ဖ န့််းခ  သည့်ဟို 

သမ ိုင့််းထက ာက့်စာတွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

  ိုထတာင့်ထတာ့်တငွ့် ဗ ာေ တ့်ထြ်း ိုရာ်းြံိုထတာ့်ကကီ်းတစ့်ဆူလည့််း ဖူ်းထမ ာ့်န ိုင့်ြါသည့်။ ဗ ာေ တ့်စကာ်း 

မ နို့့်ထတာ့်မူသည့်မှာ “ညီ ွာ်း အာနနဒ ၊ ထအာင့်ထပမထခေါ်ထသာ ဤထဂါထေါြလလင့်ထတာင့်ကလြ့်၌ ြွင ့်ထတာ့်မူလတတထံသာ 

အရ ထမတတယ  ိုရာ်းရှင့်သည့် ငါ ိုရာ်းက  သ ိုို့ အလှျူခကံာ တရာ်း ူားက ို ထဟာ ကာ်းထတာ့်မူလ မ ့်မည့်”ဟို ဗ ာေ တ့်ထတာ့် 

 ာ်းခ  ထလသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့်   ိုထေသ၏ ထပမာက့် က့်တငွ့် ဖာ်းကနို့့်ထက ာက့်စ မ့််းတွင့််းမ ာ်း၊ အထန က့် က့် ထတာင့် က့် 

တွင့် ထရွှေတွင့််းမ ာ်း ပဖစ့်လာသည့်ဟို ထေသခံမ ာ်းက ယံို ကည့်ခ   ကသည့်။   ိုို့အပြင့် အရြ့်ထလ်းမ က့်နှ လံို်းတွင့် 

ကျွန့််းထတာကကီ်းမ ာ်း ပဖစ့်ထနသည ့်အတွက့် တန့်ဖ ို်းမပဖတ့်န ိုင့်ထသာ ရတန မ ာ်း အပဖစ့်တည့်ရှ ထနသည့်။  ိုရာ်းသမ ိုင့််းတွင့် 

၎င့််းထက ာက့်ထတာင့်သည့်  ငါ်းဆူထပမာက့် အရ ထမတတယ  ိုရာ်းရှင့် တရာ်းထဟာ ကာ်းမည ့်ထနရာပဖစ့်ထ ကာင့််း ထဖာ့်ပြ ာ်း 

ြါသည့်။ ထက ာက့်ထတာင့်သည့် သံထတာင့် (၄၄၄) ထတာင့်ပဖစ့်၍ ထြအာ်းပဖင ့် (၆၆၆)ထြ ပမင ့်သည့်။ ဤထက ာက့်ထတာင့်က ို 

 ိုရာ်းြွင ့်မည ့် သလွန့်ထတာင့်ဟို ထခေါ်ခ  ဖြီ်း ထန င့်တငွ့်ထေသခံမ ာ်းက ဇလံိုထမှာက့် ာ်းသည့်နှင ့် တူသပဖင ့် 

ဇလံိုထတာင့်ဟိုထခေါ်ဆ ိုခ   ကဟို သ ရှ ရြါသည့်။ လွန့်ခ  ထသာ နှစ့် (၈၀) ခနို့့်က ထပမြံိုထြေါ်တငွ့်လည့််း သလွန့်ထတာင့်ဟိုသာ 

ထဖာ့်ပြ ာ်းသည့်က ို ထတွွံ့ရြါသည့်။ ထက ာက့်ထတာင့်ကကီ်းထြေါ်တွင့်  ိုရာ်းတည့်ခ  သည့်မှာ သက္ရာဇ့် (၄၉၂) ခိုနှစ့်က 

ပဖစ့်သည ့်အတွက့် နှစ့်ထြါင့််း (၉၀၀) ခနို့့် ကာခ  ဖြ ီ ပဖစ့်ြါသည့်။ အရငှ့် ဓမမေသီ အမည့်ရှ  အရှင့်အရဟံနှင ့် တြည ့် အာစရ 

မထ ရ့်ပမတ့်နှစ့်ြါ်းသည့်  ထဂါထေါြလလင့်ထခေါ် ဇလံိုထတာင့်သ ိုို့ ကကွထရာက့်ထတာ့်မူခ  ဖြ်ီး ဣစာသယ၊ လ ိုတရ၊ ခ မ့််းသာကကီ်း 

ထအာင့်ထတာ့်မ၊ူ ထအာင့်ဆိုယူထစတီမ ာ်းက ို ဦ်းစွာြ မ တည့် ာ်း က ို်းကွယ့်ခ  ြါသည့်။ 

  ိုို့ထန က့်သက္ရာဇ့် (၁၂၁၁)ခိုနှစ့်တငွ့် ဝ ဇဇာမဟ ေဓ အရှင့်ဟို ထြေါ်လွင့် င့်ရှာ်းထသာ  ိုန့််းကကီ်းဦ်းသာထအ်း 

အရှင့်ပမတ့်က ထအာင့်ထတာ့်မ၊ူ ထအာင့်ဆိုယူထစတီမ ာ်းက ို ေိုတ ယအကက မ့် မွမ့််းမံပြ ပြင့်၍ ထအာင့်ထက ာ့်ထအ်းထအာင့် 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ဇလံိုထတာင့်ဟို သာသန ပြ  ထမာ့်ကွန့််းတင့်ခံခ  ြါသည့်။ သက္ရာဇ့် (၁၂၆၇) ခိုနှစ့်တငွ့် စက့်ထတာ (၉) ဌာနအဝင့် 

ကန့်ရွာထက ာင့််း ဆရာထတာ့် နှင ့် တ ိုက့်သူကကီ်း ဦ်းထရွှေသီ်း၊ ရြ့်နီ်း ရြ့်ထဝ်း ဖမ  ွံ့ရွာ ေါယ ကာတ ိုို့က ထ က်းခ  န့် (၂၅) ြ ဿာပဖင ့် 

ထ က်းထခါင့််းထလာင့််း သွန့််းလိုြ့်လှျူေါန့််းဖြီ်း သက္ရာဇ့် (၁၂၉၇)ခိုနှစ့်တငွ့် ထသာင့်သွြ့်ဖမ  ွံ့ ဝ တက့်ရာွဇာတ  အရငှ့်ကိုထဝရက 

သာ်းထတာ့်ထတာင့် ထက ာက့်ြလလင့်၌ ကနဓကိုဋီတ ိုက့်ထစတီ ငါ်းဆူတည့် ာ်းကာ ဉာဏ့်ထတာ့် (၄) ထြရှ  

လ ိုတ ိုင့််းပြည ့်ဗ ာေ တ့်ထြ်းြဉ္စထလာဟာဗိုေဓရိုြ့်ြွာ်းထတာ့် သွန့််းထလာင့််း၍ တတ ယအကက မ့်  ူ်းပခာ်းစွာ သောသန ပြ ခ  ထ ကာင့််း 

သ ရြါသည့်။ 

သက္ရာဇ့် (၁၃၁၁) ခိုနှစ့်တငွ့် စက့်ထတာကိုန့််းရ ို်းကကီ်းထက ာင့််း ဆရာထတာ့်ကကီ်းနှင ့် အလယ့်ရွာ၊ ကန့်ရွာ၊ 

အထန က့်တာ ဆရာထတာ့်ကကီ်းမ ာ်း ဦ်းထဆာင့်၍ ရြ့်ထဝ်း ရြ့်နီ်း ဖမ  ွံ့ရွာ ေါယ ကာတ ိုို့က ထအာင့်ဆိုယူထစတီမ ာ်းက ို 

မွမ့််းမံပြင့်ဆင့်၍ စတိုတထအကက မ့် ထရွှေ ီ်းထတာ့်အသစ့် တင့်လှျူကာ သောသန ပြ ခ  ထ ကာင့််း သောသန ထမာ့်ကွန့််း 

ထက ာက့်တင့်ကာ ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ ဤထက ာက့်ထတာင့်ကကီ်းမှာ ခမည့််းထတာ့်ထတာင့်နှင ့် မယ့်ထတာ့်ထတာင့် 

ထက ာက့်ကကီ်းမ ာ်း နှစ့်လံို်းြူ်းတွ ဖြီ်း ထ ်းအနည့််းငယ့်န မ ့်ထသာနှစ့်ဖက့်တငွ့် သာ်းထတာ့်ထတာင့်၊ သမီ်းထတာ့်ထတာင့် 

တွ ထနြါသည့်။ လွန့်ခ  ထသာ နှစ့် (၄၀) ခနို့့်က သမီ်းထတာ့်ထက ာက့်ထတာင့်ကကီ်း ြ  က ခ  ြါသည့်။ 

ထက ာက့်လံို်းကကီ်းြ  က ထသာအသံသည့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တစ့်ခိုလံို်း သ မ ့်သ မ ့်တိုန့်ထအာင့် ပမည့်ဟီ်းရ ိုက့်ခတ့်ခ  ထ ကာင့််း 

သ ရြါသည့်။ ထက ာက့်ထတာင့်  ြ့်ထြေါ်တက့်သည ့်အခါ ထက ာက့်ထတာင့်ကကီ်းနှစ့်လံို်း ကာ်းမှ အိုတ့်ထလှကာ်းပဖင ့် 

ထကွွံ့ြတ့်တက့်ခ  ရြါသည့်။ က ဉ့််းက ြ့်ထနထသာ ထနရာတွင့် ထက ာက့်တခံါ်းကကီ်း လည့််းရှ ြါသည့်။ အကိုသ ိုလ့်မ ာ်းသူမ ာ်း 

မထက ာ့်န ိုင့်၊ မဝင့်န ိုင့်ဟို ဆ ို ကြါသည့်။ အမှန့်တကယ့် မဝင့်န ိုင့်သူက ိုလည့််းထတွွံ့ရြါသည့်။ ထက ာက့်ထတာင့်ကကီ်းထြေါ်ရှ  

 ိုရာ်းမ ာ်းက ို ထတာင့်ထပခမှလည့််း  င့် င့်ရှာ်းရှာ်းဖူ်းထမျှာ့်န ိုင့်ြါသည့်။ ကိုတ့်ကြ့်တယွ့်တက့်ရထသာထနရာလည့််း ရှ ြါသည့်။ 

ထက ာက့်ထ ကာမှ တစ့်ဆင့်  ကူ်းသွာ်းရသည့်မှာလည့််း နှစ့် က့်စလံို်း နက့်ရ ှုင့််းထသာ ထခ ာက့်ကက်ီးနှင ့်ပဖစ့်၍ အသည့််းယာ်းစရာ 

ပဖစ့်သပဖင ့် အခ   ွံ့သူမ ာ်းမှာမူ မကူ်းရ  ကြါ။ ဤထက ာက့်ထတာင့်ကကီ်းတွင့် ဇလံိုထတာင့်အရငှ့်ကကီ်းရှ ထ ကာင့််း၊ 

ဤဇလံိုထတာင့် ိုရာ်းဖူ်းလျှင့် အရ ထမတတယ  ိုရာ်းဖ်ူးရန့် စာရင့််းြါဝင့်မည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း အဆ ိုတစ့်ရြ့်လည့််းရှ ြါသည့်။ 

ဇလံိုထတာင့် အရှင့်ကကီ်း စာရင့််းမဝင့်လျှင့် ထမတတာရှင့်နှင ့် လွ လ မ ့်မည့်ဟို ဆ ိုြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် ရြ့်နီ်း ရြ့်ထဝ်းထေသမ ာ်းမှ 

နှစ့်စဉ့် ိုရာ်းဖူ်းမ ာ်း လာထရာက့် ကထ ကာင့််း ထတွွံ့ပမင့်ရြါသည့်။ အခ   ွံ့ဆ ိုလျှင့် နှစ့်ရက့်၊ သံို်းရက့် 

လမ့််းထလျှာက့်လာ ကထ ကာင့််းက ိုလည့််း ထတွွံ့ပမင့်ရြါသည့်။ 

5.9.2.2 အ ဖခာ ျား  မ  ုံင ျား ဝ င အ ခ က  အ လက  မ  ာ ျား 

ဇလံိုထတာင့်သည့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ အထန က့်ထပမာက့် က့် (၁၂)မ ိုင့်ခနို့့်အကွာတွင့် တည့်ရှ ထသာ 

ထက ာက့်ထတာင့်တစ့်လံို်းပဖစ့်သည့်။ ထက ာက့်ထတာင့်၏ တည့်ရှ ထနြံို၊ ဆန့််း ကယ့်မှုနှင ့် တည့် ာ်းထသာ  ိုရာ်းတ ိုို့ထ ကာင ့် 

 င့်ရှာ်းြါသည့်။ ဓာတ့်ြံိုက ိုပမင့်ရံိုပဖင ့် လာခ င့်ထအာင့်ဆွ ထဆာင့်မှုရှ ထသာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) ဓာတ့်ရှ သည့်ဟို ထခေါ်ဆ ိုန ိုင့်ထသာ 

ထတာင့်တစ့်လံို်းပဖစ့်သည့်။ ဇလံိုထတာင့်သည့် ပမန့်မာန ိုင့်ငံအ က့်ြ ိုင့််း၌  ူ်းက ထသာ ဂိုဏ့်တန့်ခ ို်းတ ိုို့နှင ့် ပြည ့်စံိုဖြီ်း 

ဇလံိုထတာင့်ထစတီထတာ့်ကကီ်းမှာ မွန့်ပြည့်နယ့်မှ ဆထံတာ့်ရှင့် က   က့် ီ်းရ ို်း ထစတီထတာ့်ပမတ့်ကကီ်းနှင ့်  ြမာတူစွာ 

အံ ဖွယ့် ူ်းပခာ်းထသာ ဉာဏ့်ထတာ့် တန့်ခ ို်းထတာ့်တ ိုို့နှင ့် ပြည ့်စံိုထသာ သမ ိုင့််းဝင့်ထစတီထတာ့်ကကီ်းပဖစ့်ြါသည့်။ 

ြင့်လယ့်ထရမ က့်နှ ပြင့်အ က့် ထြ (၃၀၉၀) တွင့် တည့်ရှ ထသာ ြဗဗကထတာင့်  ြ့်ထြေါ်ဝယ့်  ူ်းတင ့်စွာ ဖူ်းထပမာ့်ခွင ့်ရထသာ 

ဇလံိုထတာင့်ထစတီထတာ့်ကကီ်းမှာ သမ ိုင့််းအထပခခံ ထတာင ့်တင့််းခ  သည့်။ သမ ိုင့််းပဖစ့်ထတာ့်စဉ့်အရ ပမတ့်စွာ ိုရာ်းရှင့် ဝါထတာ့် 

(၂၀) မဟာသက္ရာဇ့် (၁၂၃)ခိုနှစ့်တငွ့် သ  ကာ်းမင့််းဖန့်ဆင့််းထသာ နတ့်ြန့််းရ ာ်းပဖင ့် ရဟနတ  (၅၀၀) ခခံရံဖြ်ီး 

ဧရာြတတနတ့်နဂါ်း သာ်းအဖ  လှျူေါန့််းထသာ ဆွမ့််း၊ ဆမွ့််းဟင့််းတ ိုို့က ို ဇလံိုထတာင့်  ြ့်တငွ့်  ိုဉ့််းထြ်းခ  ြါသည့်။ ဤသ ိုို့ထသာ 

မှတ့်တမ့််းမှတ့်ရာမ ာ်း၏ ဆင့််းသက့်မှုအရ သက္ရာဇ့် (၄၉၂) တွင့် ရှင့် အရဟံနှင ့် ရှင့်အောစရ  ွ ွံ့အမည့်ရထသာ ရဟနတ နှစ့်ြါ်း 

ဇလံိုထတာင့်သ ိုို့ ကကွထရာက့်ဖြီ်း ထစတီထတာ့်မ ာ်း တည့်ခ  ထ ကာင့််း ထတာင့်၏ အပမင ့်ဆံို်း ထက ာက့်စာတွင့် 

ထဖာ့်ပြ ာ်းထကကောငာ်းသ ရှ ရြါသည့်။ 

    

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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5.10 ဖမ င  ကငွ  ျား ပ  ာ ဒဆ  ုံင ရာ ဝ  က  လကခဏာ မ  ာျား 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် ဇလံိုထတာင့်ထေသသည့် လူအထပခခ ထန  ိုင့်မှု နည့််းြါ်းဖြီ်း သ ာဝထတာထတာင့်မ ာ်း၊ 

သစ့်ထတာဖံို်းလွှမ့််းမှုအထပခအထနထကာင့််းမ ာ်း က န့်ရှ ထနသပဖင ့် အပခာ်းထနရာထေသမ ာ်း က့် ပမင့်ကငွ့််းြသာေဆ ိုင့်ရာ 

ဝ ထသသလကခဏာ  ူ်းပခာ်းထသာ အထပခအထနရှ ြါသည့်။ ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်၏  ူ်းပခာ်းစွာတ ို်း ွက့် တည့်ရှ ထနြံိုနှင ့် 

ထရာင့်ပြန့်ဟြ့်ပခင့််း၊ အထရာင့်ထပြာင့််းလ မှု ပမင့်ကွင့််းမ ာ်းမှာလည့််း တစ့်နည့််းအာ်းပဖင ့် ဆွ ထဆာင့်မှု ရှ ထသာ ဝ ထသသတစ့်ခို 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ယင့််းအထပခခံတည့်ရှ မှု အထြေါ်တွင့် ထေသဆ ိုင့်ရာ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ြတ့်သက့်ထသာ 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက နှင ့် ပမင့်ကွင့််းြသာေရှ စွာ ထြါင့််းစြ့်ထဖာ့်ထဆာင့်ြါက ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းနှင ့် ထေသခံ 

ပြည့်သူလူ ိုအတွက့် စ တ့်ခ မ့််းထပမ ဖွယ့်ရာ အထပခအထနမ ာ်း ပဖစ့် ွန့််းလာန ိုင့်ြါသည့်။ 

5.10.1 ကတာကတာ င  ကရကဖမ ၊  ကက  ျား လက  ကဒ  ရ ှုခင ျား မ  ာ ျား 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း၏ ထပမာက့်ြ ိုင့််းနှင ့် ကခ င့်ပြည့်နယ့် နယ့်စြ့်တငွ့် တည့်ရှ ဖြီ်း 

ထတာင့်ကိုန့််းထတာင့်တန့််းနှင ့် ထပမပြင့်လွင့်ပြင့်မ ာ်း ဆက့်စြ့်တည့်ရှ ြါသည့်။ သ ာဝအလှ ထတာထတာင့်ထရထပမ၊ 

ထက ်းလက့်ရှုခင့််းမ ာ်း ထကာင့််းမွန့်ထသာ ဖမ  ွံ့နယ့်တစ့်ခို ပဖစ့်ြါသည့်။ ြင့်လယ့်ကမ့််းထပခနှင့်  ပမစ့်ဝကျွန့််းထြေါ်ထေသ 

မဟိုတ့်ထသာ့်လည့််း ကိုန့််းတွင့််းြ ိုင့််းနှင ့် ထတာင့်ထြေါ်ထေသ အလှအြမ ာ်း တည့်ရှ ၍ ရာသီဥတို ညီညွှတ့်မျှတထသာ 

ထေသတစ့်ခို ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် အထပခခ ထန  ိုင့်ထသာ တ ိုင့််းရင့််းသာ်း လူမ   ်းစိုမ ာ်း၏ သ ာဝရှုခင့််းမ ာ်းက ို စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ 

ပြ ပြင့်ဖန့်တ်ီးမှု ဗ သိုကာလက့်ရာမ ာ်းနှင ့် ထြါင့််းစြ့်လျှက့် အြန့််းထပဖအန ်းယူရန့် ဆွ  ထဆာင့်န ိုင့်ထသာ 

ထနရာထေသတစ့်ခိုပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ရန့် အလာ်းအလာရှ ြါသည့်။ 

ပ  ုံ ( 5 .10 - 1 ) စမီ  က  န ျား အ တငွ ျား  ဖပ ျု လ ုံပ  မ ည    ကဖမ ယ ာရ ှုခင  ျား မ  ာျား ဖပ ပ ုံ 

 
 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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5.11 ဆ က စ ပ  က ကရာ က မ ှု ဖြ စ်ပ ေါ်န ိိုင်က  ာ အဖခာ ျား ြ ွ ြို့မြ  ျု ျား ကရျား ၊ စ ်ီး   ာ်း ပရ်းလ ုံပ င န  ျား မ  ာျား က  ုံ 

  ုံျား  ပ  ကြ ာ ထ ုံတ  ဖခင  ျား 

5.11.1 စမီ  က  န ျား က  က ာ င   ဖြ စ ကပ ေါ်န  ုံင က  ာ  ခရျီား  ာွ ျား လ ုံပ င န ျား မ  ာ ျား 

ဇလံိုထတာင့်ထတာ့် ိုရာ်းနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်ထေသသည့်  ူ်းပခာ်းထသာ ဝ ထသသလကခဏာမ ာ်း ရှ ထသာထ ကာင ့် 

ပြည့်တငွ့််းပြည့်ြခရီ်းသွာ်းမ ာ်းက ို ဆွ ထဆာင့်မှုရှ ထသာ့်လည့််း ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်သ ိုို့ တက့်ထရာက့်သည ့်လမ့််းခရီ်းမှာ 

ထကာင့််းမွန့်ထခ ာထမွွံ့၍ အနတရာယ့်ကင့််းထသာ အဆင ့်မီသည ့်အဆင ့်သ ိုို့ မထရာက့်ရှ ထသ်းထသာထ ကာင ့် ထပခာက့်ထသွွံ့ထသာ 

ထဆာင့််းရာသီနှင ့် ထနွရာသီကာလ (၆)လအတွင့််းသာ လိုြ့်ငန့််းထကာင့််းမွန့်စွာလည့်ြတ့်န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း မ ို်းရာသီ 

(၆)လအတွင့််း လိုြ့်ငန့််းဆ ိုင့််းငံ  ာ်းရန ိုင့်သည ့် အထပခအထန ရှ ြါသည့်။ တစ့်နှစ့်ြတ့်လံို်း လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်န ိုင့်မှသာ 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း က့်မှ အက   ်းအပမတ့်မ ာ်းရရှ န ိုင့်ပခင့််း၊ ထေသတွင့််း စီ်းြာွ်းထရ်းတည့်ဖင မ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

စီမံက န့််းဝန့် မ့််းမ ာ်း အလိုြ့်အက ိုင့်တည့်ဖင မ့်မှုရှ ထစပခင့််း စထသာ အက   ်းထက ်းဇူ်းမ ာ်း ပဖစ့်ထစန ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

  ိုို့ထ ကာင ့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ အထပခခံအထ ကာင့််းတရာ်းမ ာ်းက ိုလည့််း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့် စဉ့််းစာ်းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်- 

• ထေသတွင့််းခရီ်းသွာ်းပခင့််းနှင ့် အြန့််းထပဖထလ လာစရာထနရာမ ာ်းက ို ခရီ်းစဉ့်မ ာ်းထရ်းဆွ ထဖာ့် ိုတ့်ပခင့််း။ 

• ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်ထြေါ်သ ိုို့ တက့်ထရာက့်ရာလမ့််းက ို ရာသီမထရ်ွးသွာ်းလာန ိုင့်ထသာ လမ့််းအပဖစ့် အဆင ့်ပမ င ့်တင့် 

ထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း။   

5.11.2 ကဒ  တငွ ျား ခရျီား  ာွ ျား ဖခင  ျား န ငှ    အ ပ န ျား ကဖြ ကလ  လာ စရာ ကန ရာ မ  ာ ျားက  ုံ ခရျီား စဉ မ  ာ ျား ကရျား ဆ ွ ကြ ာ  ထ ုံတ  ဖခင  ျား 

စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း၊ ကသာခရ ိုင့်၊ ကသာဖမ  ွံ့၊ အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့ နှင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တ ိုို့တငွ့် ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း 

ဆွ ထဆာင့်န ိုင့်ထသာ ထလ လာအြန့််းထပဖရန့်ထနရာမ ာ်း အထပခခံအာ်းပဖင ့်ရှ ထနသပဖင ့် ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်နှင ့် ခရီ်းစဉ့် 

ဆက့်စြ့်ထရ်းဆွ ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ထသာ အထပခအထနထကာင့််းမ ာ်းရှ ထနြါသည့်။  ခရ်ီးသွာ်းမ ာ်းဆွ ထဆာင့်ထနထသာ ထနရာ၊ 

ဌာနမ ာ်းမာှ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းအပဖစ့်ြါသည့်-  

1) ကသာဖမ  ွံ့ (Katha Town) 

2) ကသာဖမ  ွံ့နယ့်၊ သာဂရထက ်းရွာ၊  ံိုက ို်းဆင ့် သစ့်သာ်း ိုန့််းထတာ့်ကကီ်းထက ာင့််း (Nine Tiered roofed timber 

monastery in Thagaya Village, Katha) 

3)  ီ်းခ   င ့်ဖမ  ွံ့ (Tigyaing Town) 

4)  ီ်းခ   င ့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ မ ဟင့််းထက ်းရွာ၊ ကာ်းတာယာထရ  န့််းနံရံ (Dam made from tyre in Mehin village, Tigyaing) 

5) အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့၊ ဂ ြန့်ထပမထအာက့်စစ့်ထဆ်းရံို၊ (Japanese underground military hospital in Indaw) 

6) အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့၊ လက့်ြန့်ကိုန့််းထက ်းရွာ၊ ဆရာြွ ပမန့်မာ ရ ို်းရာဗံိုလိုြ့်ငန့််း (Sayapwe, Myanmar Traditional 

double headed drum maker in Lepangon Village, Indaw) 

7) အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ နတ့်ထြါက့်ဆင့်စခန့််း (Natpauk Elephant Camp in Indaw) 

8) အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ မန့်လည့်ထက ်းရာွ၊ မြိုြ့်မသ ို်း မန့်လည့်ဆရာထတာ့်ရိုြ့်ကလြ့်နှင ့် မန့်လည့်ပြတ ိုက့် 

(Mummified dead body of the monk Manle and Manle Museum in Inndaw) 

9) အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ တံခွန့်တ ိုင့်ထက ်းရွာရှ  သစ့်လံို်း ွင့််းထလှကကီ်းနှင ့် တံခွန့်တ ိုင့်ပြတ ိုက့် (Wooden boat dugout 

canoe and museum in Tagundaing Village, Inndaw) 

10) အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထမာ့်လူ်းဖမ  ွံ့၊ ဟ နိုထက ်းရွာရှ  ဖမ  ွံ့ပဖျူထတာ့်ခံတြ့်နှင ့် ထမာ့်လူ်းစစ့်သမ ိုင့််းပြတ ိုက့် (White City in 

Henu and World War 2 Museum in Mawlu Village, Inndaw) 

11) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ဇလံိုထတာင့်ထတာ့် (Zalone mountain in Banmauk) 
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12) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ စက့်ထတာထက ်းရွာ၊ နှစ့်ထြါင့််း (၂၀၀) ထက ာ့် သက့်တမ့််းရှ  ကျွန့််းသစ့်ပဖင ့် 

တည့်ထဆာက့် ာ်းသည ့်ထက ာင့််းထတာ့်ကကီ်းနှင ့် ထရ်ှးထဟာင့််းနန့််းသံို်းြစစည့််းပြတ ိုက့် (Ancient Teak-built 

Monastery and Burmese Royal Accessories Museum in Sattaw village, Banmauk) 

13) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ မဟာထဗာဓ ဖမ  င့်ဆရာထတာ့်ကကီ်း သီတင့််းသံို်းရာ ထရွှေနှစ့်ထတာရ (Mahar Bawdi Myaing 

Sayardaw’s Shwe Hnit Tawya monastery in Banmauk township) 

14) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ဇလံိုထတာင့်ဆင့်စခန့််း (Zalone Taung Elephant Camp in Banmauk) 

15) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ကနန့််းရ ို်းရာထေသ (Kanann Tribe Region in Banmauk) 

16) ကသာဖမ  ွံ့တငွ့််း ထလ လာဖွယ့်ရာ အနီ ထရာင့်ြတ့်လမ့််း (Red Circuit) 

17) ကမ္ာထက ာ့်စာထရ်းဆရာကက်ီး ထဂ ာ ခ ့်ထအာ့်ဝ လ့်၏ ထနအ မ့် (Geroge Orwell’s House) * 

18) တ ိုက့်ြ ိုင့်ရ မှျူ်းအ မ့် (Inspector of Police House) 

19) သစ့်ထတာရံို်း (Forest Department Office) * 

20) သစ့်ထတာအထရ်းြ ိုင့်အ မ့် (Divisional Forest Officer House) * 

21) သစ့်ထတာအခွန့်ထတာ့်ဝန့်ထ ာက့်အ မ့်(အထန က့်ကသာ)(Revenue Assistant’s House (West Katha)) *  

22) လမ့််းအထရ်းြ ိုင့်အ မ့် (ယခိုထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းရ ြ့်သာ) (Executive Engineer P.W.D’s House) * 

23) အခွန့်ဝန့်အ မ့် (ယခိုစည့်ြင့်ဝန့် မ့််းအ မ့်) (Akunwun’s House) * 

24) မီ်းရ ာ်းလမ့််း အထရ်းြ ိုင့်အ မ့် (Superintended of Way and Work’s House) * 

25) မီ်းရ ာ်းသံလမ့််း ဗ ိုလ့်အ မ့် (Permanent Way Inspector House) * 

26) က ိုလ ိုနီထခတ့် ခရစ့်ယာန့်  ိုရာ်းရှ ခ ို်းထက ာင့််း (Colonial Church) 

27) ကသာဖမ  ွံ့တငွ့််း ထလ လာဖွယ့်ရာ ခရမ့််းထရာင့်ြတ့်လမ့််း (Orchid Circuit) 

28) အဂသလ ြ့်တင့််းနစ့်ကွင့််း (Colonial Tennis Court) 

29) ဖဗ တ သျှကလြ့် (British Club) 

30) အထရ်းြ ိုင့်အ မ့် (ယခိုထေသဆ ိုင့်ရာ ပြတ ိုက့်) (Deputy Commissioner House) * 

31) သစ့်ထတာအခွန့်ဝန့်ထ ာက့်အ မ့် (ယခိုထေသဆ ိုင့်ရာပြတ ိုက့်) (Revenue Assistant’s House (Now: Regional 

Museum) *  

32) စတီ်း ရာ်းသာ်းကိုမပဏီ၏အ မ့် (ယခိုခရ ိုင့်ရ တြ့်ဖွ ွံ့မှျူ်းအ မ့်) (Steel Brothers Co., Ltd House) 

33) ဖမ  ွံ့မဝန့်ထ ာက့်အ မ့် (ယခိုခရ ိုင့်အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှု်းအ မ့်) (Headquarters Assistant’s House) 

34) လယ့်ဝန့်အ မ့် (Land Record Superintended House) * 

35) အက ဉ့််းဌာနမင့််းကက်ီး/ ခရ ိုင့်ဆရာဝန့်ကကီ်းအ မ့် (ယခိုဖမ  ွံ့နယ့်စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းဦ်းစီ်းဌာန) ( Superintendent of Jail and 

District Civil Surgeon House) 

36) ပြင့်ြလူန ဌာန (ယခို ထက ာင့််းက န့််းမာထရ်း) (Outpatient Department) * 

37) ထဆ်းရံိုထဟာင့််းထပမထနရာ (Former Hospital Compound) 

38) နယ့်ြ ိုင့်ဝန့်ထ ာက့်အ မ့် (ယခိုခရ ိုင့်တရာ်းရံို်း) (Sub-divisional officer house) * 

39) ရ စခန့််း (Colonial Police Station)* 

မှတ့်ခ က့်။ ။ ကသာဖမ  ွံ့ဧရ ယာအတွင့််းရှ   ထဂ ာ ခ ့်ထအာ့်ဝ လ့် ၏ “Burmese Days” ဝတထ   မ ှ နှစ့်တရာထက ာ့်သက့်တမ့််းရှ  

က ိုလ ိုနီထခတ့် ထရ်ှးထဟာင့််းအ မ့်ကကီ်းမ ာ်းက ို ထပမြံိုတငွ့် အဝါထရာင့်သထကသတပဖင ့် ထဖာ့်ပြ ာ်းဖြ်ီး  ကယ့်ြွင ့်ပြ ာ်းထသာ 

အထဆာက့်အဦမ ာ်းသည့် မူလလက့်ရာအတ ိုင့််းတည့်ရှ ထနသည ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်းပဖစ့်ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 5 .11- 1 ) စမီ က  န ျား အ န ျီား ရ ှ  အပ န ျား ကဖြ ကလ  လာ စရာ ကန ရာ မ  ာ ျား ဖပ ပ ုံ 

 
ပ  ုံ ( 5 .11- 2 ) က  ာ မမ  ျု ြို့ရ ှ  အ ပန ျား ကဖြ ကလ  လာ စရာ ကန ရာ မ  ာ ျား ဖပ ပ ုံ 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 5 .11- 3  ) ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့ရ ှ  အ ပန ျား ကဖြ ကလ  လာ စရာ ကန ရာ မ  ာ ျား ဖပ ပ ုံ 

 
5.11.3 ဇလ ုံကတာ င ကတာ  ကပ ေါ်  ုံို့ တက  ကရာ က  ရာ လမ  ျား က  ုံ ရာ မီ ကရျွား  ာွ ျား လာ န  ုံင က ာ  လမ  ျား အ ဖြ စ  အ ဆ င   ဖမ  င   တင  ဖခင  ျား 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသည့် ခရီ်းသွာ်းလာထရ်း၊ တည့််းခ ိုထရ်း၊ အြန့််းထပဖထလ လာထရ်းဆ ိုင့်ရာဝန့်ထဆာင့်မှု လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

နှင ့် ဆက့်စြ့်ထသာစီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ထေသတွင့််းလမ့််းြန့််းဆက့်သွယ့်ထရ်း လံိုခခံ ထခ ာထမွွံ့ထစထရ်းသည့် 

အဓ ကပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််းလမ့််းမ ာ်း အထပခအထနက ို  ည ့်သွင့််းသံို်းသြ့်ဆန့််းစစ့်ရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းထေသ ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထေသသ ိုို့ လာထရာက့်ရာ ခရီ်းလမ့််း အကွာအထဝ်းမှာ 

ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သည့်- 

• ရန့်ကိုန့်မှ မနတထလ်းသ ိုို့ (၃၆၀) မ ိုင့်၊ 

• မနတထလ်းမှ အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့သ ိုို့ (၅၈၅) မ ိုင့် (၆)ဖာလံို၊ 

• အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့မှ ကသာဖမ  ွံ့သ ိုို့ (၁၆)မ ိုင့် (၄)ဖာလံို၊ 

• အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့မှ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့သ ိုို့ (၂၈) မ ိုင့်၊ 

• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မှ မန့်စီဖမ  ွံ့သ ိုို့ (၃၀)မ ိုင့် (၆) ဖာလံို၊ 

• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မှ ခမ ို်းစခန့််းသ ိုို့ (၃) မ ိုင့်၊ 

• ခမ ို်းစခန့််းမှ ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်သ ိုို့(၁၁) မ ိုင့်။ 

5.11.3.1 မ နတက လျား မမ  ျု ြို့မ ှ အ င ျား ကတာ မမ  ျု ြို့  ုံို့ လမ  ျား ပ  ုံင ျား အ ကဖခအ ကန 

မနတထလ်းဖမ  ွံ့မှ အင့််းထတာ့်ဖမ  ွံ့   ကာ်းလမ့််းမှာ အခ  န့်မထရ်ွးသွာ်းလာန ိုင့်ထသာ မနတထလ်း-ပမစ့်ကကီ်းန ်း န ိုင့်ငံထတာ့် 

အထဝ်းထပြ်းလမ့််းမကကီ်းပဖစ့်ဖြ်ီး လမ့််းသာ်းအက ယ့် (၂၇)ထြရှ  ကတတရာလမ့််းအမ   ်းအစာ်းပဖစ့်ြါသည့်။ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု 

မ ာ်းပြာ်း၍ ဖမ  ွံ့ရွာမ ာ်းအတွင့််းပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာဖြ်ီး အဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့စွာ သွာ်းလာန ိုင့်ထသာ အထပခအထနပဖစ့်ြါသည့်။ 

5.11.3.2 အ င  ျား ကတာ မမ  ျု ြို့မ ှ က  ာ မမ  ျု ြို့လမ ျား ပ  ုံင ျား အ ကဖခအ ကန 

ထရွှေ  ို-ပမစ့်ကကီ်းန ်းကာ်းလမ့််းမမှ ခွ  ွက့်၍ အင့််းထတာ့်-ကသာကာ်းလမ့််းမာှ (၁၆)န ိုင့်(၄)ဖာလံို ရညှ့်လ ာ်းဖြီ်း 

ရာသီမထရ်ွးသွာ်းလာန ိုင့်ထသာ ကတတရာလမ့််းပဖစ့်ြါသည့်။ ကသာဖမ  ွံ့သည့် ခရ ိုင့်အဆင ့်ဖမ  ွံ့တစ့်ဖမ  ွံ့ပဖစ့်ပခင့််း၊ ကာ်းလမ့််း၊ 

ရ ာ်းလမ့််း၊  ထရလမ့််းဆံိုရာဖမ  ွံ့ပဖစ့်ပခင့််း၊ ထရ်ှးက ထသာ ထလ လာဖွယ့်ရာမ ာ်းရှ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် အသွာ်းအလာမ ာ်းပြာ်းထသာ 

အခ က့်အပခာက ထသာ ဖမ  ွံ့ပဖစ့်ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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5.11.3.3 အ င  ျား ကတာ -  ဗ န ျား ကမ ာ က -  မန စ ီ မမ  ျု ြို့လမ ျား ပ  ုံင  ျား  အ ကဖခအ ကန 

ထရွှေ  ို-ပမစ့်ကကီ်းန ်းကာ်းလမ့််းမှခွ  ွက့်၍ အင့််းထတာ့်-ဗန့််းထမာက့်-မံစီကာ်းလမ့််းမှာ (၅၈)န ိုင့်(၆)ဖာလံို ရှည့်လ ာ်းဖြီ်း 

ရာသီမထရ်ွးသွာ်းလာန ိုင့်ထသာ့်လည့််း ကတတရာလမ့််းြ ိုင့််း (၄၁)မ ိုင့် (၄)ဖာလံိုသာရှ ဖြီ်း က န့် (၁၇)မ ိုင့် (၂)ဖာလံိုမှာ 

ထက ာက့်ခင့််းလမ့််းအဆင ့်သာ ရှ ြါထသ်းသည့်။ အင့််းထတာ့်မှ ဗန့််းထမာက့်   ကတတရာလမ့််းအက ယ့်မှာ (၁၂) ထြသာရှ ဖြီ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််း (၄)မ ိုင့်ခနို့့်သာ (၁၈)ထြခနို့့်က ယ့်ထသာ ကတတရာလမ့််းပဖစ့်ြါသည့်။ အင့််းထတာ့်- ဗန့််းထမာက့်- မန့်စီ 

ကာ်းလမ့််းက ို ပြည့်သူူ့ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမှလည့််းထကာင့််း၊ ဖမ  ွံ့တငွ့််းလမ့််းသွယ့်မ ာ်းက ို ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်း 

အဖွ ွံ့မှလည့််းထကာင့််း၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မ ှ ခမ ို်းစခန့််းသွာ်းသည ့်လမ့််းနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်သ ိုို့ တက့်ထရာက့်သည ့်လမ့််းက ို 

နယ့်စြ့်ထေသတ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ လည့််းထကာင့််း တာဝန့်ယူတည့်ထဆာက့်ပြ ပြင့် 

  န့််းသ မ့််းလ က့် ရှ ထနြါသည့်။ လမ့််းထ ကာင့််း အထပခအထနြံိုက ို ထန က့်ဆက့်တွ  ( )တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

5.11.3.4 ဗ န ျား ကမ ာ က - ခမ  ုံျား - ဇလ ုံကတာင  လမ  ျား ပ  ုံင ျား အ ကဖခအ ကန 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မှ ခမ ို်းစခန့််းအ   (၃)မ ိုင့် အကွာအထဝ်းက ို (၁၈)ထြအက ယ့် ကွန့်ကရစ့်လမ့််းခင့််း ာ်းဖြီ်း 

ခမ ို်းစခန့််းမှအ ွက့် ကွန့်ကရစ့်လမ့််းတစ့်မ ိုင့်က ို ၂၀၂၀-၂၀၂၁  ဏ္ဍာထရ်းနှစ့် န.တ.လ ခွင ့်ပြ ရန့်ြံိုထငွပဖင ့် ထဇယ ာနဂါ်း 

ကိုမပဏီလီမ တက့်မ ှ ထဆာင့်ရကွ့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ယခင့်နှစ့်မ ာ်းအတွင့််း န.တ.လ ခွင ့်ပြ ရန့်ြံိုထငွမ ာ်းပဖင ့် ထပမသာ်းလမ့််း၊ 

ထက ာက့်ခင့််းလမ့််း၊ ကွန့်ကရစ့်လမ့််းခင့််း ထဆာင့်ရွက့်ခ  မှုအထပခအထနမ ာ်းမာှ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 5 .11- 1 ) ယ ခင န စှ  မ  ာျား အ တငွ ျား  န .တ.လ ခငွ   ဖပ ျု ရန ပ  ုံကင မွ  ာျား ဖြ င    လမ  ျား ကဆာ င ရကွ  ခ  မ ှုအ ကဖခအ ကန မ ာျား 

စဉ် ဘဏ္ဍောနှစ် လိုပ်ငန်ား 
တောဝန်ယူထ ောင်ရွက် 

ကိုမပဏီမျောား 
မှတခ်ျက ်

၁။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ထခမသောားလမ်ား (၁၄ မ ိုင် ၆ ဖောလံို) K.B.S ကိုမပဏီ  

၂။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ထကျောက်ခငာ်းလမ်ား (၁ မ ိုင် ၂ ဖောလံို) K.B.S ကိုမပဏီ  

၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ထကျောက်ခငာ်းလမ်ား (၁ မ ိုင် ၅ ဖောလံို) Geophone ကိုမပဏီ  

၄။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ကွေန်ကရစ်လမ်ား (၂ မ ိုင ်၁ ဖောလံို) Top Heaven ကိုမပဏီ  

၅။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ကွေန်ကရစ်လမ်ား (၁ မ ိုင် ၃ ဖောလံို) ခမင ်ကမဘောစ ိုား ကိုမပဏီ  

၆။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကွန့်ကရစ့်လမ့််း (၁မ ိုင့်) ထဇယ ာနဂါ်းကိုမပဏီ  

ခမ ို်းစခန့််းမှ ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်ထြေါ်သ ိုို့ သွာ်းထရာက့်ရာလမ့််းတွင့် ထပမပြနို့့်လမ့််း (၂)မ ိုင့် (၆)ဖာလံို၊ 

ထတာင့်တက့်လမ့််းအရှည့် (၉) မ ိုင့်ရှ ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရဖြီ်း ထပမသာ်းလမ့််း ထဆာက့်လိုြ့်စဉ့်က ယခင့်သစ့် ိုတ့်လိုြ့်ထရ်း 

လမ့််းထဟာင့််းက ို အထပခခံထဖာက့်လိုြ့် ာ်းဖြီ်း ပမင ့်မာ်းထသာ ထတာင့်တက့်၊ ထတာင့်ဆင့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  လမ့််းထ ကာင့််း 

ရှာထဖွ၍ ထဖာက့်လိုြ့် ာ်းပခင့််း မရှ ထသာထ ကာင ့် ထတာင့်တက့်ထတာင့်ဆင့််းလမ့််းမ ာ်းမှာ အဆင့််းအတက့် (၃၀) ေီဂရီမှ (၄၅) 

ေီဂရီခန့်ို့အ   ရှ ထနထ ကာင့််းထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။   ိုအထပခအထနထ ကာင ့် ထနွရာသီကာလအတွင့််း (၄) ီ်းယက့် 

ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း၊ ထမာ့်ထတာ့်ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်းအသံို်းပြ ၍ သွာ်းလာထနရထ ကာင့််း၊ မ ို်းတွင့််းကာလတွင့် သာမန့် ိုရာ်းဖူ်းမ ာ်း 

အလည့်အြတ့်သွာ်းထရာက့်န ိုင့်ပခင့််းမရှ ထ ကာင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းက စစရှ ၍ သွာ်းလာလ ိုြါက (၄) ီ်းယက့်ယာဉ့်မ ာ်းက ို 

တာယာခ  န့််းြတ့်၍ သွာ်းလာထနရထ ကာင့််း ထလ လာသ ရှ ရြါသည့်။ ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််း ကွန့်ကရစ့်လမ့််းအပဖစ့် 

ထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းက ို န.တ.လ ရန့်ြံိုထငွပဖင ့် ထက ာက့်ခင့််းလမ့််း (၂) မ ိုင့် (၇) ဖာလံို၊ ကွန့်ကရစ့်လမ့််း (၄) မ ိုင့် (၄) ဖာလံို 

ထဖာက့်လိုြ့်ခ  ထသာ့်လည့််း အဓ ကက ဖြီ်း အတက့်အဆင့််းအနတရာယ့်ကကီ်းထသာ လမ့််းြ ိုင့််းမ ာ်း က န့်ရှ ထနထသ်းရာ န.တ.လ 

ဦ်းစီ်းဌာန လက့်ထ ာက့်ညွှန့် ကာ်းထရ်းမှျူ်း၏ ထဆွ်းထနွ်းခ က့်အရ ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််း ပြ ပြင့်ထဖာက့်လိုြ့်ထရ်း 

အထပခအထနမှာ ထတာင့်ထြေါ်လမ့််း (Hill Road) ထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််းအတွက့် တတ့်ကျွမ့််းထသာ အင့်ဂ င့်နီယာ နှင ့် ြညာရှင့်မ ာ်း 

ဌာနတွင့် လ ိုအြ့်ခ က့်ရှ ထနြါထ ကာင့််း၊ ရှ ဖြီ်းသာ်းလမ့််းထဟာင့််းက ိုသာ အဆင ့်ပမ င ့်တင့်  ထဖာက့်လိုြ့်ြါက စနစ့်က မှုနှင ့် 

အနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းမှု အာ်းနည့််းန ိုင့်သလ ို အခ  န့် ကာပမင ့်မှု လွန့်စွာမ ာ်းပြာ်းထ ကာင့််း၊ န ိုင့်ငံထတာ့်အစ ို်းရအထနပဖင ့် အပခာ်းဌာန၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

222 
 

ြညာရှင့်၊ ကိုမပဏီမ ာ်း၏ အကူအညီက ို ရယူထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းသင ့်ြါထ ကာင့််း (၂၆.၄.၂၀၂၁)ရက့်ထနို့ ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းြွ တငွ့် 

အကကံပြ  ထဆွ်းထနွ်းခ  ြါသည့်။ 

အ က့်ြါထဆွ်းထနွ်းခ က့်အရ (Hill Road Design) ဗ သိုကာြညာရှင့်၊  ူမ ထဗေြညာရငှ့်၊ မ ို်းထလဝသနှင ့် 

ဇလထဗေြညာရှင့်၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းြညာရှင့်၊ လမ့််း/ တံတာ်းအင့်ဂ င့်နီယာ နှင ့် သစ့်ထတာြညာရှင့်မ ာ်း 

ြါဝင့်ထသာအဖွ ွံ့ပဖင ့် ပဖစ့်ထပမာက့်န ိုင့်စွမ့််းထလ လာပခင့််း (Feasibility Study) တစ့်ခိုထဆာင့်ရွက့်ဖြ်ီး ယင့််းရလေ့်ထြေါ်တွင့် 

အထပခခံစဉ့််းစာ်း ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

ပ  ုံ ( 5 .11- 4  ) စမီ  က  န ျား မ  ှ ဇလ ုံကတာင   ုံို့ အ တက လမ ျား အ န  မ   အ ဖမ င   ဖပ ပ ုံ 
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စီမံကိန့််းပ ကြောင ့်အဓိကထိခိိုက့်နိိုင့်မှုအလြော်းအလြောမျြော်းကိို ဆန့််းစစ့်ခခင့််းနှင ့် ပလ ြော ချနိိုင့်မည ့် 

နည့််းလမ့််းမျြော်း 

6.1 န  ဒေါ န ျား 

ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းစီမံက န့််း လိုြ့်ထဆာင့်ပခင့််းထ ကာင့်  

ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ပခင့််းနှင့်  အဆ ိုြါ  ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို 

ထလျှာ ခ ရန့်အတွက့် လိုြ့်ထဆာင့်မည့်  အစီအစဥ့်မ ာ်းက ို ဤအခန့််းတွင့်ထဖာ့်ပြသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုသ ိုို့ထဖာ့်ပြရာတွင့် 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့် ကာလနှင့်  လိုြ့်ငန့််း ြ တ့်သ မ့််းသည့်  ကာလဟူ၍ 

အြ ိုင့််းသံို်းြ ိုင့််းခွ ပခာ်း၍ ကာလတစ့်ခိုခ င့််းဆီတငွ့် လိုြ့်ထဆာင့်မည့်  စီမကံ န့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်သည့်  

ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ထဖာ့် ိုတ့်သွာ်းြါမည့်။   ိုို့အပြင့် ဤအစီရင့်ခံစာတွင့် 

အသံို်းပြ  ာ်းထသာ အထပခခ ံ အခ က့်အလက့်မ ာ်းနှင့်  ဆင့် ြွာ်းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို စိုထဆာင့််းရယူရာတွင့် 

က င့် သံို်း ာ်းထသာ နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ိုလည့််း ဤအခန့််းတွင့် အထသ်းစ တ့်ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ ဤစာတမ့််းက ိုပြင့်ဆင့်ရာတွင့် 

အထ ာက့်အြံ ပဖစ့်ထစရန့်အတွက့် စိုထဆာင့််းရန့်လ ိုအြ့်ထသာ ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထလ လာ ာ်းသည ့် အထပခခံ 

အခ က့်အလက့်မ ာ်း နှင့်  ဆင့် ြွာ်းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို စီမံက န့််းတာဝန့်ရှ သူမ ာ်း၊ သက့်ဆ ိုင့်ရာ အစ ို်းရရံို်းဌာနမ ာ်း၊ 

အစ ို်းရမဟိုတ့်ထသာ အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၊ စီမံက န့််းနှင့်  ဆက့်စြ့်ထသာ ြါဝင့်ြတ့်သက့်သူမ ာ်း ံမှ စိုထဆာင့််းရယူခ  ပခင့််း 

ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 

6.2 န ယ ပ ယ အတ  ုံင ျား အတ ာ  တ  မ တှ ဖခင  ျား 

နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာသတ့်မှတ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းစဥ့်က ို စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းစဥ့် အစီအစဥ့်ခ ပခင့််း၊ ဆံို်းပဖတ့်ခ က့် 

ခ ပခင့််းနှင့်  ဤစီမံက န့််းတွင့် ြါဝင့်ြတ့်သက့်သူမ ာ်း၏ အက   ်းစီ်းြွာ်း စသည့်တ ိုို့အတွက့် အထရ်းကကီ်းဆံို်း ပဖစ့်ထသာ 

က စစရြ့်မ ာ်းအထြေါ် အာရံိုစ ိုက့်ရန့်အတွက့် ထသခ ာမှုရှ ထစရန့် လိုြ့်ထဆာင့်ခ  ြါသည့်။ အဆ ိုြါ နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ 

သတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာက ို  ြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာနသ ိုို့ (၂၈.၄.၂၀၂၁) ရက့်ထနို့တွင့် တင့်ပြခ  ဖြီ်း (၉.၅.၂၀၂၂) 

ရက့်ထနို့တွင့် အတည့်ပြ ထြ်းခ  ြါသည့်။ 

 

6.3  က်ပရာ က်မ ှုမ ျာ်း က ိို  န ််း စစ်ပြ ာ ်ထ ိုတ်ဖခင ််း န ငှ  ် အ က ဖြတ်ဖခင ််း န ည််း လမ ််း မ ျာ ်း 

(Methodologies) 

EIA လိုြ့်ငန့််းစဥ့်တွင့် သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ိုဆန့််းစစ့်ထဖာ့် ိုတ့်ပခင့််းနှင့်  အက ပဖတ့်ရာတွင့် အသံို်းပြ မည့်  

နည့််းလမ့််းမ ာ်း (EIA Methodologies)၊ EIA ထလ လာဆန့််းစစ့်ပခင့််းပြ လိုြ့်မည့်  ဧရ ယာြမာဏ (Primary zone and 

Secondary zone)၊ ထလ လာဆန့််းစစ့်မည့်  သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့် အထပခခံ အရည့်အထသွ်းမ ာ်း၊ စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ 

လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းနှင့်  ြ တ့်သ မ့််းပခင့််း အဆင့် မ ာ်းတွင့် အခ   ွံ့ထသာလိုြ့်ငန့််းစဥ့် က စစရြ့်မ ာ်းထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ထသာ 

စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ြမာဏအက ပဖတ့်ထလ လာပခင့််း (Scoping 

Matrix) စသည့်တ ိုို့က ို နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ သတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာ (Scoping report) တွင့် ထဖာ့်ပြခ  ဖြီ်းပဖစ့်ြါသည့်။ 

ပ  ုံ ( 6 .3 - 1 )  က ကရာ က  မ ှုမ  ာျား က  ုံ ဆန ျား စစ မ ည    န ည ျား လမ  ျား အ ဆ င   ဆ င    
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ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆန့််းစစ့်ပခင့််း နည့််းစနစ့်မ ာ်းအာ်း အဓ ကအာ်းပဖင့်  (၈) မ   ်းခွ ပခာ်းန ိုင့်ဖြ်ီး တစ့်ခိုနှင့် တစ့်ခို 

အာ်းသာခ က့်မ ာ်းမတညူီသည့် အတွက့် ထဆာင့်ရွက့်မည့်  စီမံက န့််းအမ   ်းအစာ်းနှင့်  နယ့်ြယ့်အလ ိုက့်   ထရာက့်စွာ 

ထရ်ွးခ ယ့်အသံို်းပြ န ိုင့်ရန့်လ ိုအြ့်ြါသည့်။ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ပခင့််းနည့််းစနစ့်မ ာ်းက ို 

ထရ်ွးခ ယ့်အသံို်းပြ ရာတွင့် အဓ ကက ထသာ အခ က့်(၄) ခ က့်ပဖစ့်သည့်    ခ ိုက့်မှုထဖာ့် ိုတ့်ပခင့််း (Impact identification)၊ 

  ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို တ ိုင့််းတာပခင့််း (Impact measurement)၊ ရှင့််းလင့််းထဖာ့်ပြ တွက့်ခ က့်န ိုင့်ပခင့််း (Impact interpretation 

and evaluation) နှင့်  ရှင့််းလင့််းလွယ့်ကူစွာ ထဖာ့်ပြသ ရှ န ိုင့်ထစပခင့််း (Impact communication) တ ိုို့အထြေါ်အထပခခံ၍ 

ထရ်ွးခ ယ့်အသံို်းပြ သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ EIA methodologies ထရ်ွးခ ယ့်ရာတွင့် အထပခခံရသည့်  စံမ ာ်းက ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း 

နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာသတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာ (Scoping report) တွင့် ထဖာ့်ပြခ  ြါသည့်။ 

6.3.1 EIA Methodologies ပရ်ွး ချ ယ်ရာ တ  င် အ ပဖခခံ  ည  ် စံမ ျ ာ ်း 

ပ  ုံ ( 6 .3 - 2 ) EIA Methodologies ကရျွား ခ ယ ရာ တငွ   အကဖခခ  ည    စ  မ  ာျား 

 
စီမံက န်ား၏ တည်ထ ောက်ထရားအ င ်၊ လိုပင်န်ားလည်ပတ်သည ်အ င ်နှင ် ပ တသ် မ်ားသည အ် င ်မျောား အတွေက် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာသက်ထရောက်မှုမျောား န်ားစစ်ခခင်ားနှင ် အကွဲခဖတ်ခခင်ားက ို စီမံက န်ား၏ လိုပင်န့််းစဥ့်နှင့် လိုြ့်ထဆာင့်ခ က့်မ ာ်း 

(Activities and Actions) အထပေါ်မူတည်၍ ပတ်၀န်ားကျင်  ိုင်ရော နယ်ပယ်အတ ိုင့််းအတာသတ်မှတခ်ခင်ား၊ 

အကျ  ိုားသက်ထရောက်န ိုင်မှု အထပခအထနမ ာ်းက ို အကွဲခဖတ်ခခင်ား တ ိုို့က ို ကွေင်ား င်ားစစ်တမ်ားထကောက်ယူခခင်ား၊ ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် 

လူမှုဆ ိုင့်ရာအထခခခံအချက်အလက်မျောား အစရှ ထသော အချက်အလက်မျောားအောား ပတဝ်န်ားကျင် န်ားစစ်ခခင်ား နည်ားပညော 

ထရာွးချယ်ခခင်ားစံနှုန်ား (EIA Methodologies Criterias) မျောားအထြေါ် မူတည်၍ ထအောက်ထဖော်ခပပါ ပတဝ်န်ားကျင်  ခ ိုက်မှု 

 န်ားစစ်ခခင်ားနည်ားလမ်ား(၂)ခိုက ို အသံိုားခပို  န်ားစစ်သွေောားမည်က ို နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ သတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာတွင့် 

တင့်ပြခ  ဖြီ်းပဖစ့်ြါသည့်။ 

• Checklist Method (Simple, Descriptive and Scaling) 

• Simple Interaction Matrix Method (Leopold) 
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6.3.2  မူ  ကဗ ဒန ယ ပ ယ န ငှ   ဆ န  ျား စစ မ ည    ဧ ရ  ယ ာ နယ န  မ  တ  

 စီမံက န့််းထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ပခင့််းရန့်အတွက့် 

အသံို်းပြ မည ့် ဆန့််းစစ့်မည ့် နည့််းလမ့််းအလ ိုက့် စီမကံ န့််းတစ့်ခိုလံို်းအပဖစ့် ခခံ ငံိုသံို်းသြ့်ပခင့််း၊ စီမံက န့််း၏ လိုြ့်က ိုင့်မည ့် 

အဆင ့်မ ာ်းပဖစ့်ထသာ စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့် ထရ်းအဆင ့်၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည ့်အဆင ့်နှင ့် လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းသည ့်အဆင ့် 

လ ိုက့် သံို်းသြ့်ပခင့််း၊ စီမံက န့််း၏ master plan အရ ဇိုန့် (A, B, C, D) အလ ိုက့် ခွ ပခာ်းထလ လာ သံို်းသြ့်ပခင့််း အစရှ သည ့် 

စီမံက န့််းအာ်း ထလ လာမှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းမည ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ 

အခန့််းကဏ္ဍမ ာ်း စာရင့််းအထနပဖင ့် ရိုြ့်ြ ိုင့််းဆ ိုင့်ရာ ြတ့်ဝန့််းက င့်အထပခအထနမ ာ်းပဖစ့်ထသာ ထလ၊ ထရ၊ ထပမအရည့်အထသွ်း၊ 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု၊ ရှုခင့််းရှျူကွက့်မ ာ်း၊ ဇီဝြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အထပခအထနမ ာ်းပဖစ့်ထသာ သ ာဝထြါက့်ြင့်နှင ့် 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းနှင ့် လူမှုစီ်းြွာ်းဆ ိုင့်ရာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို အခ င့််းဝက့် ၅ ကီလ ိုမီတာအတွင့််း ဆန့််းစစ့်သတ့်မှတ့် 

ထဖာ့် ိုတ့်ြါမည့်။ 

 

6.4 ထ  ခ  ုံက န  ုံင  မ ှုမ  ာျား ၊ ကလ  ာ  ခ ရန  န ည ျား လမ ျား မ  ာျား န ငှ    ဆင   က  က ကရာ က မ ှုမ  ာ ျား က  ုံ ကြ ာ ထ ုံတ  ဖခင ျား 

6.4.1 Checklist Method (Simple, Descriptive and Scaling) 

Checklist ပတ်ဝန်ားကျင် န်ားစစ်ခခင်ား နည်ားပညောက ို အမျောားအောားခဖင  ် Parameter မ ာ်းအလ ိုက် အသံိုားခပို၍ 

ရန ိုင်သည ် အခပင် Simple၊ Descriptive နှင ် Scaling အလ ိုက် လ ိုအပ်သလ ို ချွဲွဲ့ ွေင်အသံိုားခပိုန ိုင်ထသော နည်ားလမ်ားခဖစ်သည်။ 

Simple checklist သည ်တ ိုင်ားတောရရှ  ောားထသော ပတဝ်န်ားကျင်အချက်အလကမ်ျောားက ို ထဖော်ခပရငှ်ားလင်ားရောတွေင် အသံိုားခပိုမပီား 

descriptive စနစ်ခဖင ်ပါ အသံိုားခပိုပါက တ ိုင်ားတောသည  ်ပံိုစံနှင ် နည်ားလမ်ားမျောားက ို တွေွဲဖက ်ထဖော်ခပအသံိုားခပိုန ိုင်သည်။ Scaling 

checklist နည်ားလမာ်းက ို အသံိုားခပိုခခင်ားခဖင ် တ ိုငာ်းတောရရှ သည ် အချက်အလက်မျောားက ို Guideline value မျောားခဖင ် 

တစ်မပ ိုင်နက် န ှုင်ားယှဉ်ထဖော်ခပ အသံိုားခပိုန ိုင်ပါသည်။ ယခို စီမံက န်ားတွေင် Checklist method အောား ပတဝ်န်ားကျင်  ိုင်ရော 

အခန်ားကဏ္ဍအလ ိုက် ခွေွဲခခောားအသံိုားခပိုခခင်ားခဖင  ် စနစ်တကျ တွေက်ချက်ထ ောင်ရွက်န ိုင်မည ် နည်ားလမ်ားက ို အထလားထပား 

အသံိုားခပိုသွေောားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အသံိုားခပိုမည  ် Checklist method ၏ စံနမူန ပံိုက ို နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ 

သတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာတွင့် ဇယာ်းပဖင့် ထဖာ့်ပြခ  ဖြီ်းပဖစ့်ြါသည့်။ 

Checklists နည့််းစနစ့်မ ာ်းသည့် အမ ာ်းအာ်းပဖင့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို သတ့်မတှ့် 

ထဖာ့် ိုတ့်ရာတွင့် အ ူ်းအသံို်းဝင့်ဖြ်ီး စီမံက န့််းနှင့် အထ ကာင့််းအမ   ်းမ   ်းထ ကာင့်  ြတ့်သက့် ဆက့်နွယ့်ထနမှုရှ ထသာ 

လူ ိုတစ့်ဥ်ီးတစ့်ထယာက့်ခ င့််းစီထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ သက့်ဆ ိုင့်ရာအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း အထနပဖင့်  ထသာ့်လည့််းထကာင့််း 

  ိုထဖာ့် ိုတ့်လ ိုက့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းနှင့်  ြတ့်သက့်သည့်  အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို ထကာင့််းစွာသ ရှ အာရံိုစ ိုက့်ထစရန့် 

အတွက့် လိုြ့်ထဆာင့်န ိုင့်စွမ့််းရှ ြါသည့်။ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်ပခင့််းသည့် EIA လိုြ့်ငန့််းစဥ့်တွင့် အထပခခံ 

အက ဆံို်း လိုြ့်ငန့််းစဥ့်တစ့်ခိုပဖစ့်ဖြီ်း Checklists အမ   ်းအစာ်း အာ်းလံို်းပဖစ့်ထသာ simple checklist, descriptive checklist, 

scaling and weighting checklist စသည့် နည့််းလမ့််းအာ်းလံို်းပဖင့်  ထကာင့််းမွန့်စွာ ဆန့််းစစ့်အက ပဖတ့်န ိုင့်စွမ့််းရှ ြါသည့်။ 

Identification of 
Environmental 
Impacts using 
Checklist method

Defining the 
magnitude & 
significance of 
project actions 
causing impacts 

Evaluating the 
impact using 
Simple interaction 
matrix method 
(Leopold)

Critical assessment 
of impacts

Describing final 
impact statements



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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က ယ့်ပြန့်ို့ထသာ Checklists အမ   ်းအစာ်း (၄) ခိုရှ ဖြ်ီး   ို Checklists နည့််းစနစ့်သည့် EIA လိုြ့်ငန့််းစဥ့်တွင့် 

အသံို်းပြ သည့်  အထပခခံနည့််းစနစ့်မ ာ်း  မ ှတစ့်ခိုအပဖစ့် က ိုယ့်စာ်းပြ ြါသည့်။ အဆ ိုြါ Checklists အမ   ်းအစာ်း (၄) ခိုမှာ- 

1။ Simple Checklists 

2။ Descriptive Checklists 

3။ Scaling Checklists 

4။ Scaling Weighting Checklists တ ိုို့ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 ဤခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််း နှင့်  ဟ ိုတယ့်ဇိုန့် စီမံက န့််းထ ကာင့် ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်သည့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ပခင့််း EIA လိုြ့်ငန့််းစဥ့်တွင့် အဆ ိုြါသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်ရန့်အတွက့် 

Checklists နည့််းစနစ့်တငွ့် အမ   ်းအစာ်း (၄) ခိုရှ သည့်ပဖစ့်ရာ လ ိုအြ့်သလ ို အသံို်းပြ န ိုင့်ဖြီ်း လက့်ရှ အစီရင့်ခံစာတွင့် Simple 

checklists and Descriptive checklists (၂) ခိုက ို ထရ်ွးခ ယ့်အသံို်းပြ ၍ ြမာဏလိုြ့်ထဆာင့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

6.4.1.1 S imp l e  C he c kl ist  ဆ န ျား စစ  မ ှု 

 Simple Checklists သည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထပြာင့််းလ မှုအထ ကာင့််းတရာ်းမ ာ်းက ို ထဖာ့် ိုတ့်ရန့်အတွက့် 

လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းမြါရှ ထသာ သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်းစာရင့််းတစ့်ခိုပဖစ့်သည့်ဟို ယူဆန ိုင့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် Simple Checklist 

သည့် ြတ့်ဝန့်က င့်ဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်မှုထလ လာပခင့််း (EIS) က ို စနစ့်တက ပဖစ့်ထအာင့် လိုြ့်ထဆာင့်ထြ်းရန့် အတွက့် 

က   ်းထ ကာင့််းညီညွတ့်ထသာ ခ ဥ့််းကြ့်မှုတစ့်ခိုက ို က ိုယ့်စာ်းပြ ဖြီ်း စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းအဆင့် (Construction phase)၊ 

လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့်  အဆင့် (Operation phase)နှင့်  လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းသည့် အဆင့်  (Decommissioning phase) 

တ ိုို့တွင့်  ည့် သွင့််းစဥ့််းစာ်းရမည့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အထ ကာင့််းရင့််းမ ာ်းစာရင့််း (List of environmental factors) က ို 

က ိုယ့်စာ်းပြ ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် လိုြ့်ထဆာင့်မည့်  စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်းထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်သည့်  

ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို   ိုသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း၏ အပြ သထ ာ ထဆာင့်န ိုင့်ထပခနှင့်  

အြ က့်သထ ာ ထဆာင့်န ိုင့်ထပခတ ိုို့ထြေါ်မူတည့်၍ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ခွ ပခာ်းသတ့်မှတ့် ထဖာ့် ိုတ့် ာ်းြါသည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 1 ) Simple Checklist ဆန ျား စစ မ ှု 

Environmental 

Aspects 
Potential Impacts 

 (Zone A+B+C+D) 

Adverse effect No Effect Beneficial 

ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုင်ရာ ပတ်ဝန််းက င် အဒခခအဒန 

ထလအရည်အထသွေား 

ဖိုန်မှုနိ်ု့ပျံွဲ့လွေင ်ခခင်ား ✓   

အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောား  ိုတလ် တခ်ခင်ား ✓   

စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက်မျောား မီားရ ှုွဲ့ခခင်ား (OP) ✓   

စောားထသောက်  ိုင်မီားဖ ိုမျောားမှ 

အခ ိုားအထငွေွဲ့ ိုတလ် တခ်ခင်ား(Zone B) 
✓   

အနံို့  ိုားမျောား ွေက်ရှ ခခင်ား ✓   

ထရအရည်အထသွေား 

ထခမထပေါ်စီား င်ားထရမျောား  ွေက်ရှ ခခင်ား ✓   

ထခမထအောက်ထရ  ံိုားရံှုားမှုနှင  ်ညစ်ညမာ်းခခင်ား ✓   

တ ိုက်စောား 

အနည်ကျခခင်ားထကကောင ်ထခမထပေါ်ထရညစ်ညမ်ားခခငာ်း 
 ✓  

ထခမအရည်အထသွေား 
ထခမ ီလ ောတ ိုက်စောား အနည်ကျခခင်ား  ✓  

ထခမအရည်အထသွေား ထလျော ကျခခငာ်း  ✓  
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ထခမခပင်သဏ္ဍန် ထခပောင်ားလွဲခခင်ား  ✓  

 ထခမမပ ိုခခင်ား  ✓  

 ူညံသံနှင ် တိုန်ခါမှု 

လိုပ်ငန်ားသံိုားပစစည်ားသယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ထရား ✓   

ခရီားသွေောားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ထရား ✓   

ထခမတူားထဖော်ခခင်ား  ✓  

တိုန်ခါမှု ✓   

ရှုခင်ားရှုကွေက ် ရှုခင်ားရှုကွေက်ထခပောငာ်းလွဲခခင်ား   ✓ 

ဇ ဝပတ်ဝန််းက ငဆ် ိုင်ရာ အဒခခအဒန 

သဘောဝထပါက်ပင ်

သစ်ထတော သစ်ပင် ံိုားရံှုားန ိုင်ခခင်ား  ✓  

အပင်ငယ်မျောား  ံိုားရံှုားခခငာ်း  ✓  

ခမက်ခင်ားခပင်  ံိုားရံှုားခခင်ား  ✓  

စ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်း ထပြာင့််းလ ပခင့််း   ✓ 

ရှောားပါား အပငမ်ျ  ိုားစ တမ်ျောား မျ  ိုားသိုဉ်ားရန် 

အနတရောယ်ရှ န ိုင်ခခင်ား 
 ✓  

ထရထနအပင်မျောား ပျက်စီားခခင်ား  ✓  

 
ထ ားဘက်ဝင်အပင်မျောားနှင ် သစ်ခွေမျောား 

 ံိုားရံှုားခခင်ား 
 ✓  

ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောား 

ငှက်မျ  ိုားစ တမ်ျောား ထကောင်ထရထလျော ကျခခင်ား   ✓ 

န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျောား  ံိုားရံှုားခခင်ား  ✓  

တွေောားသွေောားသတတဝါမျောား  ံိုားရံှုားခခင်ား  ✓  

ထရထနသတတဝါမျောား  ံိုားရံှုားခခင်ား  ✓  

အင်ား ကမ်ျောား ရပ်တည်န ိုင်မှု  ံိုားရံှုားခခင်ား  ✓  

ရှောားပါားသတတဝါမျ  ိုားစ တမ်ျောား မျ  ိုားသိုဉ်ားရန် 

အနတရောယ်ရှ ခခင်ား 
 ✓  

ထနရင်ားထေသ  ံိုားရံှုားမှု  ✓  

 ူ ှုစ ပ ါ်းဆ ိုင်ရာ ပတ်ဝန််းက င ်အဒခခအဒန 

လူမှုစီားပွေါား  ိုင်ရော 

သက်ထရောက်မှုမျောား 

လိုပ်ငန်ားခွေင်ကျန်ားမောထရား   ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား ✓   

လိုပ်ငန်ားခွေင်ထဘားအနတရောယ် ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ခခင်ား ✓   

ရပ်ရွောကျန်ားမောထရားနှင ် လံိုခခံိုမှု   ခ ိုက်ခခင်ား ✓   

အလိုပ်အက ိုင်အခွေင အ်လမ်ား နှင  ်ဝင်ထငွေ   ✓ 

ယောဉ်အနတရောယ်နှင ်ယောဉ်ထကကောပ တ ် ိုို့ခခင်ား ✓   

စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက်မျောား  ွေက်ရှ ခခင်ား ✓   

ယောဉ်မထတော်တ မှု ခဖစ်ပွေောားန ိုင်ခခငာ်း ✓   

ယဉ်ထကျားမှု အထမွေအနှစ်နှင ် 

ရ ိုားရောဓထလ  ံိုားစံမျောား ထခပောင်ားလွဲခခင်ား 
 ✓  

 ထခမယောတန်ဖ ိုားထခပောင်ားလွဲခခင်ား   ✓ 

 လူနည်ားစို အခွေင ်အထရား  ✓  
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   ရှလွေယ်ထသော လူမှုအဖွေွဲွဲ့အစည်ားမျောား  ✓  

 ထရွှေွဲ့ထခပောင်ားအထခခချမှုမျောား   ✓ 

 စ ိုက်/ထမွေား/ထေသ ွေက်ကိုန် ထရောငာ်းဝယ်မှု   ✓ 

 
မူားယစ်ထ ားဝါား ထရောင်ားဝယ်ထဖောက်ကောားခခင်ားနှင ် 

သံိုားစွေွဲခခင်ား 
✓   

 

6.4.1.2 Descriptive Checklists  န််း စ စ်မ ှု 

သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထလ လာရာတွင့် Descriptive Checklists က ို က ယ့်ပြန့်ို့စွာ 

အသံို်းပြ ထလ ရှ ြါသည့်။ Descriptive Checklists တွင့် အ မ့်ယာနှင့်  အထဆာက့်အအံိုဆ ိုင့်ရာ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုစီမကံ န့််းမ ာ်းအတွက့် 

စစ့်ထဆ်းရမည့်  မ ာ်းစွာထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာထပြာင့််းလ မှု အထ ကာင့််းအရင့််းမ ာ်း ြါရှ ြါသည့်။ Descriptive Checklists 

နည့််းစနစ့်က ို စနစ့်တက  အသံို်းပြ ြါက ထလျှာ ခ သင့် သည့်  အဓ ကက ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို သတ့်မတှ့်ထဖာ့် ိုတ့် 

န ိုင့်ပခင့််းသည့် ဤနည့််းစနစ့်၏ အာ်းသာခ က့်တစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ အ က့်တငွ့် Simple Checklists နည့််းစနစ့်က ို အသံို်းပြ ၍ 

စီမံက န့််း၏ တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့် ကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းသည့် ကာလတ ိုို့တွင့် လိုြ့်ထဆာင့် 

မည့်  စီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်းထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်သည့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း၏ ပဖစ့်ြွာ်းရ 

သည့်  အထ ကာင့််းအရင့််းမ ာ်းက ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း Descriptive Checklists နည့််းစနစ့်က ိုအသံို်းပြ ၍ ထဖာ့်ပြသွာ်းမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်- 
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ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 2 ) Descriptive Checklists  ဆ န ျား စစ မ ှု (Construction Stage) 

Environmental 

Parameters 

Descriptions 

Construction Stage (Zone A+B+C+D) 

ရို ့် ိိုင့််းဆိိုင့်ရြော တ့်ဝန့််းကျင့်အပခခအပန 

ထလအရည့်အထသွ်း 

• တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ ထပမတူ်းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််းနှင့်  အထပခခံအိုတ့်ပမစ့်ခ ပခင့််းတ ိုို့မှ 

ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််းထ ကာင့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်ထလအရည့်အထသွ်းထြေါ် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစြါသည့်။ 

• ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်းယနတရာ်းမ ာ်း၊ မီ်းစက့်မ ာ်း၊ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း ထမာင့််းနှင့်အသံို်းပြ ရာမှ အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း ထလ ိုအတွင့််းသ ိုို့  

 ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ဖြီ်း ြတ့်ဝန့်က င့်ရှ  ထလ ိုအရည့်အထသွ်းထြေါ် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ ြူပြင့််းထပခာက့်ထသွွံ့သည့်  

ထနွရာသီကာလတွင့် စီမံက န့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်ဧရ ယာ အခ   ွံ့ထနရာမ ာ်း၌ ထတာမီ်းထလာင့်မှုမ ာ်း ရဖံန့်ရံခါပဖစ့်ထြေါ်တတ့်ဖြီ်း   ိုသ ိုို့ပဖစ့်ထြေါ်သည့်  အခ  န့်ကာလတွင့် 

တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း လိုြ့်ထဆာင့်ပခင့််းမ ှ  ွက့်ရှ န ိုင့်ထသာ အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်းနှင့်  ထတာမ်ီးထလာင့်ပခင့််းမှ  ွက့်ထြေါ်လာထသာ အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း 

ထြါင့််းစည့််းမှုမ ာ်းပဖစ့်ဖြီ်း ထလ ိုအရည့်အထသွ်းက ို   ခ ိုက့်န ိုင့်ထသာ  ြ့်တ ို်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် ဤစီမံက န့််းသည့် တည့်ထဆာက့်ထရ်း 

ကာလကတည့််းကြင့် ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းက ို ဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းထြ်းထနရသည့်ပဖစ့်ရာ လာထရာက့် လည့်ြတ့် ကထသာ ခရီ်းသွာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်းလည့််းရှ ရာ 

  ိုယာဥ့်မ ာ်းမှ  ွက့်ရှ ထသာ အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်းနှင့် လည့််း ထြါင့််းစည့််းမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ဖြီ်း ထလ ိုအရည့်အထသွ်းအထြေါ်  ြ့်တ ို်းဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမှ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း၊ လာထရာက့်လည့်ြတ့် ကထသာ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းမှ စွန့်ို့ြစ့်ထသာ အမ ှုက့်မ ာ်း၊ 

ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းဝန့် မ့််းမ ာ်း၏ လူသံို်းကိုန့်စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စသည့်တ ိုို့က ို စနစ့်တက  သ မ့််းဆည့််းပခင့််း စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမပြ လိုြ့်ြါက အနံို့ဆ ို်းမ ာ်း ွက့်ရှ လာဖြ်ီး 

ထလ ိုအရည့်အထသွ်းထြေါ်   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ထရအရည့်အထသွ်း 

(ထပမထြေါ်ထရ) 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််း နှင့်  ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်း စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း၊ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလကတည့််းကြင့် 

လာထရာက့်လည့်ြတ့် ကထသာ ခရီ်းသွာ်းယာဥ့်မ ာ်း စသည့်  ယာဥ့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ရာမှ  ွက့်ရှ ထသာ စက့်သံို်းဆီ၊ အင့်ဂ င့်ဝ ိုင့်၊ ထခ ာဆမီ ာ်းသည့် 

ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်းစွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းနှင့်  ထရာထနှ ကာ စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထခ ာင့််း/ ထပမာင့််းငယ့်အတွင့််းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့်စီ်းဝင့်သွာ်းန ိုင့်သည့် အတကွ့် 

ထပမထြေါ်ထရအရည့်အထသွ်းက ို   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်းစွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း ွက့်ရှ န ိုင့်ဖြီ်း စီမံက န့််း၏ Drainage system မှတဆင့်  စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ ကန့်မ ာ်းအတွင့််းသ ိုို့ 

စီ်းဝင့်သွာ်းန ိုင့်ဖြီ်း ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်းက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
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ထရအရည့်အထသွ်း 

(ထပမထအာက့်ထရ) 

• အထဆာက့်အဦမ ာ်းထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််းအတကွ့် လိုြ့်ငန့််းသံို်းထရမ ာ်း၊ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်သာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ရန့် ထသာက့်ထရ၊ သံို်းထရမ ာ်းရယူရန့်အတွက့် 

ထပမထအာက့်ထရ ိုတ့်ယူသံို်းစွ ရသည့် အတွက့် ထပမထအာက့်ထရကိုန့်ဆံို်းမှုက ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစ န ိုင့်ြါသည့်။ 

ထပမအရည့်အထသွ်း 

• အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းပဖစ့်ထသာ ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််းနှင ့် လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အထြေါ်ယံလွှာ ထပမဆီလွှာက ို 

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်း စက့်ယနတရာ်းကကီ်းမ ာ်း၊ ထပမရှင့််းလင့််းပခင့််းနှင့်  ထပမည  ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတွင့် အသံို်းပြ သည့်  ယနတရာ်းမ ာ်း၊ Express ကာ်းကကီ်းမ ာ်း၊ ခရီ်းသွာ်း 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း စသည့်တ ိုို့မ ှစ မ့်  ွက့်ယ ိုဖ တ့်က ဆင့််းထသာ စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆီ၊ အင့်ဂ င့်ဝ ိုင့်မ ာ်းသည့် ထပမဆီလွှာက ို   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတွင့် အသံို်းပြ ထသာ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်အသံို်းပြ ပခင့််းထ ကာင့်  ဆညူံသံနှင့်  တိုန့်ခါမှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်း စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း ( က့်ဟ ို်း၊  ူေ ိုဇာ) အသံို်းပြ ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ တည့်ထဆာက့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းသံို်းြစစည့််းမ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း 

ယာဥ့်မ ာ်း သွာ်းလာထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင့်  ဆူညံသံနှင့်  တိုန့်ခါမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် တဖြ  င့်နက့် လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းထ ကာင့်  ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူ ြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ Express ကာ်းကကီ်းမ ာ်း၊ 

ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း သွာ်းလာထမာင့််းနှင့်ပခင့််းမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ဖြီ်း ဆညူံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု စိုထြါင့််းဆင ့်က သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 

• ထပမလွတ့်ထပမလြ့် (၂၈.၇၅) ဧက နှင့်  လယ့်ထပမ (၂.၇၈) ဧက က ို စီမံက န့််းဧရ ယာအပဖစ့် အသံို်းပြ ရန့် သစ့်ြင့်မ ာ်း ခိုတ့် ွင့်ပခင့််း၊ ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင့်  ရှုခင့််းရှုကွက့် ထပြာင့််းလ ပခင့််း ကကီ်းမာ်းစွာ ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• အထဆာက့်အဦမ ာ်း (တည့််းခ ိုထဆာင့်၊ ဟ ိုတယ့်၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်တန့််း၊ ယာဥ့်ရြ့်န ်းကွင့််း) ထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ ဆက့်စြ့်အထဆာက့်အဦမ ာ်း 

(အ မ့်သာ၊ ထရခ   ်းခန့််း) ထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််းထ ကာင့် လည့််း သစ့်ဆန့််းမှုရှ ထသာ ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််းလ ပခင့််းမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• ြန့််းခခံနှင့် ြ   ်းဥယ ာဥ့်တည့်ထဆာက့်၍ သစ့်ခွအစရှ ထသာ ြ   ်းြင့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  ြန့််းဥယ ာဉ့်ဆန့်ထသာ မ က့်စ ြသာေပဖစ့်ဖွယ့် ရှုခင့််းရှုကကွ့် 

ထပြာင့််းလ ပခင့််းမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ဇီဝ တ့်ဝန့််းကျင့်အပခခအပန 

သ ာဝထြါက့်ြင့် 
• စီမံက န့််းအကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းပဖစ့်ထသာ ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း မ ာ်းထ ကာင့်  သစ့်ြင့်၊ အြင့်ငယ့်၊ ခ ံ နွယ့်မ ာ်း၊ 

သ ာဝထြါက့်ြင့်မ ာ်း ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းပခင့််းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 

• စီမံက န့််းအကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းပဖစ့်ထသာ ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််းနှင့်  ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမ ှဆူညံသံမ ာ်း ွက့်ထြေါ်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်   

  ိုဧရ ယာ၌ ငှက့်မ ာ်း၊ အင့််းဆက့်မ ာ်းနှင့်  ရှဉ ့်မ ာ်းက  သ ိုို့ ကိုန့််းထနသတတဝါမ ာ်း၊ ထ မွမ ာ်းက  သ ိုို့ တွာ်းသွာ်းသတတဝါမ ာ်း၏ ထနရင့််းထေသထပြာင့််းထရွှေွံ့ရပခင့််း၊ ထလ ာ က ပခင့််း၊ 

အစာထရစာ နည့််းြါ်းလာပခင့််းမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ဖြီ်း အက   ်းဆက့်အပဖစ့် ထကာင့်ထရထလ ာ နည့််းလာပခင့််းမ ာ်း ယာယီအာ်းပဖင ့် ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
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• စီမံက န့််းဇိုန့် (D) တွင့် ြန့််းခခံနှင့် ြ   ်းဥယ ာဥ့်တည့်ထ ာင့်ပခင့််းရှ ထသာထ ကာင့်  အခ   ွံ့ထသာ ငကှ့်မ ာ်း၊ သတတဝါငယ့်မ ာ်း   ိုဧရ ယာတွင့် လာထရာက့်ထန  ိုင့်ပခင့််း၊ 

အထကာင့်ထရတ ို်းြာွ်းပခင့််း၊ စာ်းက က့်ထပမအသစ့်ရရှ ပခင့််း စထသာ အက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းလည့််း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

လူမှုစီ်း  ြော်းပရ်းဆိိုင့်ရြောအပခခအပန 

လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

• စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းနှင့်  အပခာ်းဆက့်စြ့်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင့်   လိုြ့်ငန့််းခွင့်က န့််းမာထရ်းနှင့်  ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်းပဖစ့်ြွာ်းပခင့််း၊ န မက န့််းပဖစ့်ပခင့််း၊ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ပဖစ့်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်အမ ှုက့်မ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း စသည့်တ ိုို့ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• စီမံက န့််းဧရ ယာသ ိုို့ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်း စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း၊ ယာဥ့်မ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းနှင့်  ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်းြစစည့််းမ ာ်း 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  ရြ့်ရွာက န့််းမာထရ်းနှင့်  ထ ်းအနတရာယ့် ပဖစ့်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ ယာဥ့်မထတာ့်တဆမှုမ ာ်းပဖစ့်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊   ရှလွယ့်ထသာ လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း 

အထြေါ်   ခ ိုက့်န ိုင့်ပခင့််း စသည့်တ ိုို့ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

စီ်းြွာ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

• စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်လာပခင့််းထ ကာင့်  စီမံက န့််းဆက့်စြ့်ဧရ ယာရှ  ရွာမ ာ်း ထပမယာတန့်ဖ ို်း ထပြာင့််းလ ပခင့််း၊ 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းခငွ့်မ ာ်းတွင့် ခမ ို်းထက ်းရွာ၊ ထလ်းသီထက ်းရွာ၊ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ အြါအဝင့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  ထေသခံမ ာ်း 

အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင့် အလမ့််းနှင့်  ဝင့်ထငွမ ာ်း တ ို်းတက့်ပခင့််း၊ ထပမယာတန့်ဖ ို်းမ ာ်း ပမင ့်တက့်ထစပခင့််းနှင ့် ထေသ ွက့်ကိုန့် ထရာင့််း/ဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းမှု တ ို်းတက့်ပခင့််း စထသာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
SEED/ESIA-01-002/21 

232 
 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 3 ) Descriptive Checklists  ဆန ျား စ စ မ ှု (Operation Stage) 

Environmental Aspects 
Operation Stage Zone 

Represents Potential Impacts Description 

ရိုြ့်ြ ိုင့််းဆ ိုင့်ရာြတ့်ဝန့််းက င့်အထပခအထန 

ထလအရည့်အထသွ်း 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့် ကာလတွင့် ခရ်ီးသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ Express ကာ်းကက်ီးမ ာ်း၊ က ိုယ့်ြ ိုင့်ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်းနှင ့် 

လိုြ့်ငန့််းသံို်းကာ်းမ ာ်း သွာ်းလာထမာင့််းနှင့်မှုမ ာ်းထ ကာင့်  ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်းပြန့်ို့လွင့် ပခင့််း၊ အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း  ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်သည့် အတွက့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ထလ ိုအရည့်အထသွ်းက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

A, B, C 

• ခရီသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းလာထရာက့်လည့်ြတ့်သည့် အခါ သန့်ို့စင့်ခန့််းအသံို်းပြ ပခင့််းမ ာ်းရှ သည့်  အတွက့်   ိုသန့်ို့စင့်ခန့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  ြံိုမှန့် 

သန့်ို့ရှင့််းထရ်းပြ လိုြ့်ပခင့််း၊   န့််းသ မ့််းပခင့််းမ ာ်း မထဆာင့်ရွက့်ြါက ြတ့်ဝန့််းက င့်သ ိုို့ အနံဆ ို်းမ ာ်း ြ ံွံ့လွင့် ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ ထလ ိုအတွင့််းသ ိုို့  

မီသ န့််း(Methane)ဓာတ့်ထငွွံ့မ ာ်း ြ ံွံ့လွင့်  ထစန ိုင့်ပခင့််း စထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

A 

• အစောားအစော ချက်ခပိုတ်ထရောင်ားချထသော ဟ ိုတယ်စောားထသောက်ခန်ားမနှင ် စောားထသောက်  ိုငမ်ျောားမှလည်ား ချက်ခပိုတထ်ရားလိုပ်ငန်ားမျောား လိုပ်ထ ောင်သည ်အခါ 

မီားခ ိုားထငွေွဲ့မျောား ွေက်ရှ န ိုင်မပာီး ထလ ိုအရည်အထသွေားက ို ထလျော ကျထစန ိုင်ပါသည်။ 
B, C 

• ထလထအားထပားစက်၊ ထရခွဲထသတတောတ ိုို့ အသံိုားခပိုခခင်ားထကကောင်  CFCs, Freon နှင  ်ODS မျောား  ွေက်ရှ န ိုင်မပီား ထလ ိုအရည်အထသွေားက ို   ခ ိုက်ထစန ိုင်ပါသည်။ C 

ထရအရည့်အထသွ်း 

(ထပမထြေါ်ထရ) 

• ခရီသွာ်းသယ့်ယူြ ိုထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ ထမာ့်ထတာ့်ဆ ိုင့်ကယ့် ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််း၊ ကာ်းဝြ့်ထရှာ နှင့်  ဓာတ့်ဆီဆ ိုင့်တ ိုို့မှ စက့်ဆ၊ီ ထခ ာဆ၊ီ အင့်ဂ င့်ဝ ိုင့် 

အစရှ ထသာ ဓာတိုြစစည့််းမ ာ်း ထပမထြေါ်သ ိုို့ မထတာ့်တဆ ယ ိုဖ တ့်ပခင့််းမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ အဆ ိုြါယ ိုဖ တ့်ပခင့််းမ ာ်းသည့် စီမံက န့််း၏ Drainage 

system အတွင့််းသ ိုို့ စီ်းဆင့််းသွာ်းန ိုင့်ဖြီ်း   ိုမှတဆင့်  ထရစီ်းပဖင့် ထမ ာြါဖြီ်း နီ်းစြ့်ရာ ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းအတွင့််း ထရာက့်ရှ ကာ 

ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းပခင့််းမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

A, B, C 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း သန့်ို့ရှင့််းထရ်းပြ လိုြ့်ပခင့််းမှ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ နူံ်းအနယ့်အနှစ့်မ ာ်းနှင ့် ဖိုန့်မှုနို့့်မ ာ်း  ွက့်ရှ န ိုင့်ဖြီ်း စီမံက န့််း၏ Drainage system မှ 

တစ့်ဆင့်  နီ်းစြ့်ရာ ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းအတွင့််းသ ိုို့ ထရာက့်ရှ ကာ ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
A, B, C 

• လာထရာက့်တည့််းခ ို ကထသာ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း၏ ထရခ   ်းခန့််း၊ သန့်ို့စင့်ခန့််းမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််းမှ ဆြ့်ပြာ၊ ထခါင့််းထလျှာ့်ရည့်စသည့်တ ိုို့ြါဝင့်ထသာ 

စွန့်ို့ ိုတ့်ထရ ွက့်ရှ ပခင့််းမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ဖြ်ီး အဆ ိုြါစွန့်ို့ ိုတ့်ထရ တ ိုို့တွင့်ြါဝင့်ထသာ ဓာတိုပေြ့်ထြါင့််းမ ာ်း နီ်းစြ့်ရာ ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ 

ထပမာင့််းမ ာ်းအတငွ့််းစီ်းဝင့်ဖြီ်း ထပမထြေါ်ထရ ညစ့်ညမ့််းမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

A, C 
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• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း စွန့်ို့ြစ့်ထသာ စွန့်ြစ့်အစ ိုင့်အခ မ ာ်း၊ ြိုလင့််း၊ ဗူ်း၊ ခွက့်နှင ့် ြလြ့်စတစ့်  ိုတ့်ြ ို်းခွမံ ာ်း၊ က န့််းမာထရ်းသံို်း အကာအကွယ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ိုလည့််း 

စနစ့်တက    န့််းသ မ့််းစွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း မပြ လိုြ့်ြါက နီ်းစြ့်ရာထခ ာင့််းမ ာ်း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းအတွင့််း စီားဝင်ထမ ာြါန ိုင့်ဖြ်ီး ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းမှုက ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစ 

န ိုင့်ြါသည့်။ 

A 

• ဟ ိုတယ်နှင ် စောားထသောက်  ိုင်မျောားမှ စွေနိ်ု့ပစ်ထသော စွေနိ်ု့ပစ်အစ ိုင်အခွဲမျောား၊ မီားဖ ိုထချောင်သံိုားစွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ားမျောား၊ ခရီားသွေောားမျောား စွေနိ်ု့ပစ်ထသော 

စွေနိ်ု့ပစ်အစ ိုင်အခွဲမျောားက ိုလည်ား စနစ်တကျ   န်ားသ န်ားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ား မခပိုလိုပ်ပါက နီားစပ်ရောထချောင်ားမျောား၊ ထခမောင်ားမျောားအတွေင်ား စီားဝင်ထမျောပါန ိုင်မပီား 

ထခမထပေါ်ထရညစ်ညမ်ားမှုက ို ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်သည်။ 

B, C 

ထရအရည်အထသွေား 

(ထခမထအောက်ထရ) 

• လောထရောက်တည်ားခ ိုကကထသော ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား၏ ထရချ  ိုားခန်ား၊ သနိ်ု့စင်ခန်ား အသံိုားခပိုခခင်ား၊ ထမော်ထတော်ယာဥ့်မ ာ်း သန့်ို့ရှင့််းထရ်းပြ လိုြ့်ပခင့််းနှင ့် 

စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်း စသည့်တ ိုို့အတွက့် ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်ရထသာထ ကာင့်  ထပမထအာက့်ထရ ကိုန့်ခမ့််းမှုက ို အနည့််းငယ့် 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစြါသည့်။ 

A, B, C 

ထပမအရည့်အထသွ်း 

• ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ ကာ်းဝြ့်ထရှာ နှင့်  ဓာတ့်ဆီဆ ိုင့်တ ိုို့မ ှ စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆီ၊ အင့်ဂ င့်ဝ ိုင့်မ ာ်း 

စသည့် ဓာတိုြစစည့််းမ ာ်း ထပမထြေါ်သ ိုို့ မထတာ့်တဆယ ိုဖ တ့်ပခင့််းမ ာ်း ပဖစ့်ထစန ိုင့်သည့် အတွက့် ထပမအရည့်အထသွ်းထလ ာ က ပခင့််း 

ထပမဆီလွှာညစ့်ညမ့််းပခင့််းမ ာ်းက ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစ န ိုင့်ြါသည့်။ 

A, B, C 

• လူအသံို်းအထဆာင့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ ထရ ူ်းခွံ၊ ြလတ့်စတစ့်အ တ့်မ ာ်း၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်၊ မ်ီးဖ ိုထခ ာင့်စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စထသာစွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း 

 ွက့်ရှ န ိုင့်သည့် အတွက့်   ိုစွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  သ မ့််းဆည့််းပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမ ာ်းမပြ လိုြ့်ြါက ထပမဆီလွှာအတွင့််းသ ိုို့ နစ့်ပမ ြ့် 

ဝင့်ထရာက့်သွာ်းန ိုင့်ဖြီ်း ထပမအရည့်အထသွ်းက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

A, B, C 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 

• Express ကာ်းကကီ်းမ ာ်းအြါအဝင့် ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ ဟ ိုတယ့်လိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဉ့်မ ာ်း၊  ဆီသယ့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း၊ 

ထမာ့်ထတာ့်ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်း သွာ်းလာထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်ပြ ပြင့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််းတ ိုို့မှ ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှုမ ာ်း 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

A, B, C 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 
• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့် ကာလတွင့် အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းနှင့်  တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အာ်းလံို်း ထဆာင့်ရွက့်ဖြီ်းစီ်းဖြ်ီး 

ပဖစ့်ထသာထ ကာင့်   င့်ရှာ်းထသာရှုခင့််းရှုကကွ့်ဆ ိုင့်ရာ ထပြာင့််းလ ပခင့််းမ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါ။ 
A, B 
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ဇီဝ တ့်ဝန့််းကျင့်အပခခအပန 

သ ာဝထြါက့်ြင့် 
• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းကာလတွင့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းထရ်းက ိုသာ ဦ်းစာ်းထြ်း ထဆာင့်ရွက့်မည ့် အစီအမမံ ာ်းထ ကာင ့် 

ဆံို်းရံှု်း ာ်းသည ့် သစ့်ြင့်၊ သ ာဝထြါက့်ြင့်မ ာ်းအစာ်း စ ိုက့်ြ   ်းသွာ်းမည့် ပဖစ့်သပဖင ့်   ခ ိုက့်မှုမရှ န ိုင့်ြါ။ 
A, B, C 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းသွာ်းလာလည့်ြတ့်ပခင့််း၊ ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်းထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ ယာဥ့်ပြ ပြင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  

ဆူညံသံမ ာ်းပဖစ့်ထစန ိုင့်ဖြီ်း    ိုဧရ ယာ၌ ငှက့်မ ာ်း၊ အင့််းဆက့်မ ာ်းနှင့်  ရှဉ ့်မ ာ်းက  သ ိုို့ ကိုန့််းထနသတတဝါမ ာ်း၊ ထ မွမ ာ်းက  သ ိုို့ တွာ်းသွာ်းသတတဝါမ ာ်း၏ 

ထနရင့််းထေသထပြာင့််းထရွှေွံ့ရပခင့််း၊ ထလ ာ က ပခင့််း၊ အစာထရစာနည့််းြါ်းလာပခင့််းမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ဖြီ်း အက   ်းဆက့်အပဖစ့် ထကာင့်ထရ ထလ ာ နည့််းလာပခင့််းမ ာ်း 

အနည့််းငယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ြါသည့်။ 

A, B, C 

လူမှုစီ်း  ြော်းပရ်းဆိိုင့်ရြောအပခခအပန 

လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းနှင ့် အပခာ်းဆက့်စြ့်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင့်   လိုြ့်ငန့််းခွင့် က န့််းမာထရ်းနှင့် ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်းပဖစ့်ြာွ်းပခင့််း၊ 

န မက န့််းပဖစ့်ပခင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့် ပဖစ့်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်အမ ှုက့်မ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း စသည့်တ ိုို့ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
A, B, C 

• စီမံက န့််းဧရ ယာသ ိုို့ ယာဥ့်မ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းနှင့်  ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ အထ ွထ ွ သယ့်ယူ ြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  ရြ့်ရွာက န့််းမာထရ်းနှင့်  

ထ ်းအနတရာယ့်ပဖစ့်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ ယာဥ့်မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊   ရှလွယ့်ထသာ လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းအထြေါ်  ခ ိုက့်န ိုင့်ပခင့််း စသည့်တ ိုို့ 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

A, B, C 

စီ်းြွာ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

• စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းနှင ့် အပခာ်းဆက့်စြ့်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် စီမံက န့််းဆက့်စြ့်ဧရ ယာရှ  ရွာမ ာ်း ထပမယာတန့်ဖ ို်းထပြာင့််းလ ပခင့််း၊ 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းခငွ့်မ ာ်းတွင့် ခမ ို်းထက ်းရွာ၊ ထလ်းသီ ထက ်းရွာ၊ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရာွအြါအဝင့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  ထေသခံမ ာ်း 

အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင့် အလမ့််းနှင့်  ဝင့်ထငမွ ာ်း တ ို်းတက့်ပခင့််း စီ်းြာွ်းထရ်းနှင ့် အလိုြ့်အက ိုင့်အတွက့် ထပြာင့််းထရွှေွံ့ဝင့်ထရာက့်အထပခခ ပခင့််းမ ာ်း 

စထသာသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

A, B, C 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 4 ) Descriptive Checklists  ဆန ျား စ စ မ ှု (Closure Stage) 

Environmental Aspects 
Descriptions 

Closure Stage (Zone A+B+C+D) 

ရို ့် ိိုင့််းဆိိုင့်ရြော တ့်ဝန့််းကျင့်အပခခအပန 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
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ထလအရည့်အထသွ်း 
• လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလတွင့် ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်  အထဆာက့်အဦမ ာ်း ပဖ ဖ က့်ပခင့််းနှင ့် သ မ့််းဆည့််းပခင့််းထဆာင့်ရွက့်ရာတငွ့် ဖိုန့်မှုနို့့်မ ာ်း ြ ံွံ့လွင ့်န ိုင့်ဖြီ်း 

ထလအရည့်အထသွ်းက ို အနည့််းငယ့်က ဆင့််းမှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ထရအရည့်အထသွ်း 

(ထပမထြေါ်ထရ) 

• လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် ဖ က့်သ မ့််းထသာ အထဆာက့်အဦမ ာ်းမှ  ွက့်ရှ ထသာ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ခ  န့်တွင့် က န့်ရစ့်ခ  ထသာ 

အမ ှုက့်မ ာ်းက ို ထသခ ာစွာ စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း မပြ ြါက ထခ ာင့််း၊ထပမာင့််းမ ာ်းမှတစ့်ဆင ့် ထမ ာြါန ိုင့်ဖြီ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်းက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ထရအရည့်အထသွ်း 

(ထပမထအာက့်ထရ) 

• လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် လ ိုအြ့်ထသာ ထရအရင့််းအပမစ့်က ိုလည့််း ထပမထအာက့်ထရမ ှ ရယူသွာ်းန ိုင့်ဖြ်ီး ထပမထြေါ်ထရအထြေါ် နည့််းြါ်းထသာ သက့်ထရာက့်မှု 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ထပမအရည့်အထသွ်း 

• လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် လ ိုအြ့်ြါက ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းနှင ့် ထပမည  ပခင့််း ထဆာင့်ရကွ့်ရမည့် ပဖစ့်ဖြီ်း ထပမအရည့်အထသွ်းက ို   ခ ိုက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

• လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် အသံို်းပြ ထသာ စက့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ ယာဉ့်မ ာ်း၊ ယနတရာ်းစသည့်တ ိုို့မှ စ မ့်  ွက့်ယ ိုဖ တ့်က ဆင့််းထသာ စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆီ၊ အင့်ဂ င့်ဝ ိုင့်မ ာ်းသည့် 

ထပမဆီလွှာက ို   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 
• လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖဖ  ဖ က့်ပခင့််း၊ အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််းနှင ့် လိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဉ့်နှင ့် ယနတရာ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင ့် ဆညူသံံနှင ့် 

တိုန့်ခါမှု အနည့််းငယ့်ထြေါ်ထြါက့်န ိုင့်ြါသည့်။ 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် • မူလတည့်ရှ ထသာ အထဆာက့်အဦမ ာ်းက ို ဖဖ  ဖ က့်ပခင့််း၊ ဖ က့်သ မ့််းပခင့််းမ ာ်း ပြ လိုြ့်မည့်ဆ ိုြါက ရှုကွင့််းရှုကွက့်ထပြာင့််းလ ပခင့််း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ 

ဇီဝဆိိုင့်ရြော တ့်ဝန့််းကျင့်အပခခအပန 

သ ာဝထြါက့်ြင့် 
• စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းပဖစ့်ထသာ အထဆာက့်အဦမ ာ်း ပဖ ဖ က့်ပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််း ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း မ ာ်းထ ကာင့်  သစ့်ြင့်၊ အြင့်ငယ့်၊ ခ ံ နွယ့်မ ာ်း၊ 

သ ာဝထြါက့်ြင့်မ ာ်းအထြေါ် အနည့််းငယ့် သက့်ထရာက့်မှုရှ န ိုင့်ြါသည့်။ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 
• စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် စီမကံ န့််းနှင ့် အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် ထန  ိုင့်ထသာ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအထနပဖင ့် ယာယီ ထနရာထပြာင့််းထရွှေွံ့ပခင့််း၊ စာ်းက က့်ထပြာင့််းလ ပခင့််း စထသာ 

ထပြာင့််းလ သက့်ထရာက့်မှု ထြေါ်ထြါက့်န ိုင့်ြါသည့်။ 

လူမှုစီ်း  ြော်းပရ်းဆိိုင့်ရြောအပခခအပန 

လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 
• စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းပခင့််းထ ကာင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ ထပြာင့််းလ မှုမ ာ်းမ ာ်းစွာ ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်မည့် မဟိုတ့်ြါ။ 

စီ်းြွာ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

• စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းပခင့််းထ ကာင ့် စံီမံက န့််းက ိုမှီခ ိုထသာ ဝန့် မ့််းမ ာ်း၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်နှင ့် အမှတ့်တရ ြစစည့််းအ ထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်း၊ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းနှင ့် 

အပခာ်းဆက့်စြ့်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အတ ိုင့််းအတာတစ့်ခို   ထလ ာ နည့််းက ဆင့််းဖြီ်း ဝင့်ထငွနှင ့် အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း ထလ ာ က သွာ်းန ိုင့်ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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6.4.2 S imp l e  Interaction Matrix Method (Leopold) ဖြ င  ်  န််း စ စ်မ ှု 

Simple Interaction Matrix Method သည့် စီမံက န့််း၏ လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်းမှ ရိုြ့်ြ ိုင့််းဆ ိုင့်ရာ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်၊ ဇဝီြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုြတ့်ဝန့််းက င့်အထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်မှုက ို ကွန့်ရက့် (Matrix) မ ာ်း 

တည့်ထဆာက့်၍ ဆန့််းစစ့်ထသာ နည့််းစနစ့်ပဖစ့်ြါသည့်။ သက့်ထရာက့်မှု၏ ြမာဏ (Magnitude) နှင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှု 

(Significance) ရလေ့်မ ာ်းက ို ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ အကကံထြ်းမ ာ်းမှ တစ့်ဦ်းခ င့််းပဖစ့်ထစ/ အဖွ ွံ့လ ိုက့်ပဖစ့်ထစ 

သက့်ဆ ိုင့်ရာ အြ ိုင့််းအလ ိုက့် အမှတ့်ထြ်း၍ ဇယာ်းအတွင့််း  ည ့်သွင့််းကာ ဆံို်းပဖတ့်ထြ်းထသာ ြံိုစံပဖစ့်ြါသည့်။ ယခို 

အစီရင့်ခံစာတွင့် အ က့်ထဖာ့်ပြြါ Simple and Descriptive Checklist မ ာ်းပဖင ့် သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့် ာ်းထသာ စီမံက န့််း 

လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းမှ လူမှု၊ ရူြနှင ့် ဇဝီ ြတ့်ဝန့််းက င့်အထြေါ်တွင့် သက့်ထရာက့်မှု အတ ိုင့််းအတာက ို Simple Interaction Matrix 

Method ပဖင ့် တွက့်ခ က့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

6.4.2.1  က ်ပရာ က ်မ ှု၏  မ ာ ဏ (Magnitude) 

သက်ထရောက်မှု၏ ပမောဏ (Magnitude) အမှတထ်ပားပံိုက ို ထအောကပ်ါပံိုနှင ့် ဇယာ်းတွေင် ထဖော်ခပ  ောားပါသည်- 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 5 )  က ကရာ က  မ ှု၏ ပ မ ာ ဏ (Magnitude) အ မ တှ ကပ ျား ပ ုံ 

 
သက့်ပရြောက့်မှု  မြောဏ ရလဒ့် 

အလွန့်မ ာ်းပြာ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -5 

မ ာ်းပြာ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -4 

အလယ့်အလတ့်အဆင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -3 

နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -2 

အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု -1 

သက့်ထရာက့်မှုမရှ  (သ ိုို့) လွန့်စွာနည့််းြါ်း 0 

အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 1 

နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 2 

အလယ့်အလတ့်အဆင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 3 

မ ာ်းပြာ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 4 

အလွန့်မ ာ်းပြာ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 5 
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6.4.2.2  က ်ပရာ က ်မ ှု၏   ိာ ထင ်ရာှ ်း မ ှု (Significance) 

 စီမံက န်ား၏ လိုပ်ငန်ားထ ောင်ရွက်မှု တစ်ခိုချငာ်းမ ှ ပတ်ဝန်ားကျင်  ိုင်ရောအခန်ားကဏ္ဍ (Environmental 

Aspects)မျောား အထပေါ်သက်ထရောကမ်ှု၏ သ သော င်ရှောားမှုက ို  န်ားစစ်ရောတွေင် လိုပ်ငန်ားအ င ်အလ ိုက် ထ ောငရ်ွက်ချက်မျောား၊ 

စီမံက န်ားသ ိုို့လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား အထပေါ်ထပားအပ်သည ် ဝန်ထ ောင်မှုမျောားနှင ် စီမံက န်ားရှ  ဝန် မ်ားမျောား၏ 

လိုပ်ထ ောင်ချကမ်ျောားက ို  ည ်သွေင်ားစဉ်ားစောားရမည ် ခဖစ်ပါသည်။   ိုို့ထန က် အ  ိုပါ ထ ောငရ်ွက်ချက်မျောား၏ 

ပတ်ဝန်ားကျင်  ိုင်ရော အခန်ားကဏဌတစ်ခိုချင်ားအထပေါ် သက်ထရောက်မှုက ို အကွဲခဖတမ်ည်ခဖစ်ပါသည်။   ိုသ ိုို့ အကွဲခဖတ်ရောတွေင် 

ထ ောင်ရွက်မှုမျောား၏ သ သော င်ရှောားမှု စိုစိုထပါင်ားတန်ဖ ိုားက ို (၁)ဟို ယူ မပီား ထ ောင်ရွက်မှု တစ်ခိုချငာ်းက ို သ သော င်ရှောားမှု 

အ င ် အန မ ်အခမင ်အလ ိုက် (၀ /၀.၀၅/ ၀.၁ /~~~ ၀.၈/ ၀.၉/ ၁.၀)ဟ၍ူ အမှတထ်ပားသွေောားမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

𝑆𝐴1 + 𝑆𝐴2 + 𝑆𝐴3~~~ = 1, whereas 

SA1 =  Significance of Action 1 

SA2 = Significance of Action 2 

SA3 = Significance of Action 3 

 အ က့်ြါ နည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့် သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း၏ ြမာဏနှင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုတ ိုို့က ို လိုြ့်ငန့််း 

တည့်ထဆာက့်ပခင့််းကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းကာလနှင ့် လိုြ့်ငန့််းြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလဟူ၍ ခွ ပခာ်း၍ ဇယာ်းတွင့် 

 ည ့်သွင့််းဖြီ်း သက့်ထရာက့်မှုရလေ့်က ို ထအာက့်ြါြံိုထသနည့််းပဖင ့် တွက့်ခ က့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ရရှ လာထသာ ရလေ့်ထြေါ်တွင့် 

ကကီ်းမြော်းပသြော (သ ိုို့) အတန့်အသင ့် (သ ိုို့) အနည့််းငယ့်ပသြော ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ဟူ၍ သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်သွာ်းမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 ∗ 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 
Impact Value Description 

3.1 to 5.0 High Beneficial Impact 

1.1 to 3.0 Medium Beneficial Impact 

0.1 to 1.0 Low Beneficial Impact 

0 No impact (or) negligible 

-0.1 to -1.0 Low Adverse Impact 

-1.1 to -3.0 Medium Adverse Impact 

-3.1 to -5.0 High Adverse Impact 
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6.4.2.3 အ င်္က ျို တည်ပ ာ က ်ပရ်း န ငှ  ် တည ်ပ ာ က်ပရ်း က ာ လတ  င ်  က ်ပရာ က်န ိိုင ်မ ှုမ ျာ ်း ၏  မာ ဏန ငှ  ်   ိာ ထင ်ရာှ ်း မ ှု တ်မ တ်ှဖခင််း  

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 6 ) အ ကက  ျု တည ကဆာ က  ကရျား န ငှ    တည  ကဆာ က ကရျား က ာ လတငွ   က  ကရာ က  န  ုံင မ ှုမ  ာျား ၏ ပ မ ာဏန ငှ       ာ ထင  ရာှ ျား မ ှု တ မ တှ ဖခင  ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

ပခမယြောရှင့််းလင့််းခခင့််း ပခမည ိခခင့််း 
အပဆြောက့်အဉီမျြော်း 

တည့်ပဆြောက့်ခခင့််း 

လမ့််းပဖြောက့်လို ့်ခခင့််း၊ 

ကြော်း ါကင့် 

တည့်ပဆြောက့်ခခင့််းနှင ့် 

ဆက့်စ ့်လို ့်ငန့််းမျြော်း 

မီ်းသ ယ့်တန့််းခခင့််း 
တည့်ပဆြောက့်ပရ်း စစည့််းမျြော်း 

သယ့်ယူ ိိုို့ပဆြောင့်ခခင့််း 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

Leopold Method Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig 

ထလ -3 0.1 -3 0.13 -1 0.18 -2 0.27 0 0.02 -3 0.3 

ထပမထြေါ်ထရ -3 0.25   -1 0.2 -1 0.2 0 0.15 -2 0.2 

ထပမထအာက့်ထရ     -1 0.5 -1 0.5     

ထပမအရည့်အထသွ်း -3 0.4 -2 0.3   -2 0.1   -1 0.2 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု -2 0.2 -4 0.2 -1 
0.15 

. 
-2 0.2 -1 0.05 -3 0.2 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် -3 0.5 -3 0.1 2 0.3 2 0.1     

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း -4 0.7 -2 0.15 -1 0.05 -1 0.05 -1 0.05 
 

  

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း -3 0.8 -2 0.2         

လူမှု -2 0.25 -2 0.2 -1 0.15 -1 0.15 -1 0.05 -2 0.2 

စီ်းြွါ်း 1 0.12 1 0.12 3 0.25 2 0.25 1 0.06 3 0.2 
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 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 

အခန့််းကဏ္ဍ 
သက့်ပရြောက့်မှု မြောဏ (Magnitude) သိသြောထင့်ရှြော်းမှု (Significance) 

ပလအရည့်အပသ ်း စီမံက န်ားအတွေင်ား အကက ိုတည့်ထဆာက့်ထရားလိုပင်န်ားမျောား ခဖစ်ထသော ထခမယော 

ရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထခမည  ခခင်ားတ ိုို့တွေင ် စက်ယနတရောားမျောား အသံိုားခပို၍ ထ ောင်ရွက်ခခင်ား 

ထကကောင ် ဖိုန်မှုနိ်ု့မျောားပျံွဲ့လွေင ်ခခင်ားနှင ် မီားခ ိုားထငွေွဲ့မျောား  ွေကရ်ှ ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  

ထလအရည်အထသွေားက ို အလယ့်အလတ့်အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-3) 

ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။   ိုို့အခပင် တည့်ထဆာက့်ထရားလိုပ်ငန်ားသံိုားပစစည်ားမျောား (သွဲ၊ 

ထကျောက၊် ဘ လပ်ထခမ၊ သစ်၊ သံ) သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားထကကောင ်လည်ား ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  

ထလအရည်အထသွေားက ို အလယ့်အလတ့်အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-3) 

ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ စီမံက န်ားအတွေင်ားအခပင်ရှ  လမ်ားမျောားထဖောက်လိုပ်ခခင်ား၊ 

ကောားပါကင်နှင ်  က်စပ်အထ ောက်အဦမျောား တည့်ထဆာက့်ခခင်ားထကကောင ်လည်ား 

ဖိုန်မှုနိ်ု့မျောား ပျံွဲ့လွေင ်န ိုင်သခဖင ် နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) 

ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ဟ ိုတယ်၊ စောားထသောက်  ိုင၊် တည်ားခ ိုထ ောငမ်ျောားနှင ် ထရချ  ိုားခန်ား၊ 

အ မ်သော အစရှ ထသော အထ ောက်အဦမျောားတည်ထ ောက်ရောတွေင်လည်ား ဖိုန်မှုနိ်ု့ပျံွဲ့လွေင ်မှု 

မျောား အနည်ားငယ်ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထသောထကကောင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုား သက်ထရောကမ်ှု 

(-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ မီားသွေယ်တန်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရွက်ခခငာ်းထကကောင  ်

ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ ထလ ိုအထပေါ် သ သော င်ရှောားထသော အကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု မရှ န ိုင်ပါ။ 

ထလ ိုအထပေါ် သက်ထရောက်မှုမျောားက ို စဉ်ားစောားရောတွေင် တည့်ထဆာက့်ထရား 

လိုပ်ငန်ားသံိုားပစစည်ားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခငာ်းသည် စီမံက န်ား အကက ို 

တည်ထ ောက်ထရားနှင ် တည်ထ ောက်ထရားကောလ စိုစိုထပါင်ား (၅)နှစ် အတွေင်ားတွေင ်

စဉ် က်မခပတ်ထ ောင်ရွက်ရထသော လိုပ်ငန်ားခဖစ်ခခင်ား၊ စီမံက န်ား က်စပ ်

ဧရ ယောအတွေင်ားရှ  ထကျားရွောမျောားသ ိုို့ ခဖတ်သန်ားသွေောားလောရခခင်ားထကကောင ် ထကျားရွောထန 

ခပည်သူလူ ိုမျောား၊ တ ရ စဆောန်မျောားနှင ် စ ိုက်ပျ  ိုားပင်မျောား အထပေါ်တွေင်   ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား 

ထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု အရှ  ံိုားအခဖစ် (0.3) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

လမ်ားထဖောက်လိုပ်ခခငာ်း၊ ကောားပါကင်နှင ်  က်စပ် ပစစည်ားမျောား တည်ထ ောက်ခခင်ား 

တ ိုို့ထကကောင ် ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထသော သ သော င်ရှောားမှုက ို (0.27) ဟို သတ်မှတ ်ောား 

ပါသည်။ ဟ ိုတယ်၊ စောားထသောက်  ိုင်၊ တည်ားခ ိုထ ောင်နှင  ် ထရချ  ိုားခန်ား၊အ မ်သော 

စထသော အထ ောက်အဦမျောား တည့်ထဆာက့်ခခင်ား၏ သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို 

(0.18) ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထခမည  ခခငာ်း 

လိုပ်ငန်ားမျောားသည် အကက ိုတည်ထ ောက်ထရား လိုပ်ငန်ားတွေင် ကနဦား 

ထ ောင်ရွက်ရထသော လိုပ်ငန်ားခဖစ်မပီား ထ ောင်ရကွ်ချ  န်မေှာ တ ိုထတောင်ားခခင်ားထကကောင  ်

(0.1) နှင  ်(0.13) ဟူ၍ ရလေ်မျောား သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ မာီးသွေယ်တန်ားခခင်ားမှောမ ူ

ထ ောင်ရွက်ရထသော လိုပ်ငန်ားပမောဏ ထသားငယ်ခခင်ား၊ အချ  န်ကောလ တ ိုထတောင်ားခခင်ား 

တ ိုို့ထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုရလေ် အနည်ား ံိုား အခဖစ် (0.02) သတ်မှတ ်ောား 

ပါသည်။ 

ပခမပ ေါ်ပရ အကက ိုတည်ထ ောက်ထရားလိုပ်ငန်ားစဉ်၏ ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားလိုပင်န်ားစဉ်သည် 

မလ ိုအပ်ထသော သစ်ပငမ်ျောားက ို ခိုတ် ွေင်ခခင်ား၊ ချိံုနွေယ်ပ တထ်ပါင်ားမျောားက ို ရှင်ားလင်ားခခငာ်း၊ 

အထပေါ်ယံထခမ ီလ ော  ံိုားရံှုားခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် ထခမထပေါ်ထရ  န်ားသ မ်ားန ိုင်စွေမ်ားထလျော ကျခခင်ား၊ 

ထခမထပေါ်ထရ စီား င်ားမှု ထခပောင်ားလွဲခခင်ား၊ အညစ်အထကကားမျောား စစ် ိုတပ်စ်န ိုင်မှု 

ထလျော ကျခခင်ား စထသော အလယ့်အလတ့်အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-3) ခဖစ်ထပေါ်ထစ 

ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ားသည ် စီမံက န်ားဧရ ယော (၃၁.၅၄) ဧကတစ်ခိုလံိုားရှ  

သစ်ပင်၊ချံိုနွေယ်မျောားက ို စက်ယနတရောားနှင ် လူအင်အောားထပါင်ားစပ်မပာီး ရှင်ားလင်ားခခငာ်း 

ခဖစ်သခဖင ် ထခမထပေါ်ထရအထပေါ်သက်ထရောက်မှုတွေင် သ သော င်ရှောားမှု အရှ  ံိုားအခဖစ် 

ရမှတက် ို (0.25)ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ အထ ောက်အဦမျောား တည့်ထဆာက့် 

ခခင်ား၊ ကောားပါကင်နှင ်  က်စပ် အထ ောက်အဦမျောား တည်ထ ောက်ခခင်ားနှင  ်
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န ိုင်ပါသည်။ တည့်ထဆာက့်ထရားပစစညာ်းမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ရောတွေင် အသံိုားခပိုထသော 

ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောားမှ စက်သံိုား ီ၊ အင်ဂျင်ဝ ိုင်နှင ် အခခောား  က်စပပ်စစည်ားမျောား 

 ွေက်ရှ န ိုင်မပီား မ ိုားရွောသွေန်ားချ  န်တွေင် ထရောထနှ ပါဝင်ကော နီားစပ်ရောထချောင်ား၊ ထခမောင်ားမျောား 

အတွေင်ားသ ိုို့ စီား င်ားသွေောားန ိုင်သခဖင ် ထခမထပေါ်ထရ ညစ်ညမ်ားခခင်ားဟူထသော အနည်ားငယ် 

သ သော င်ရှောားထသော   ိုားကျ  ိုား သက်ထရောက်မှု ခဖစ်ထပေါ်လောထစန ိုင်ပါသည်။ 

အထ ောက်အဦမျောား တည့်ထဆာက့်ခခင်ား၊ ကောားပါကင်နှင ်  က်စပ်အထ ောက်အဦမျောား 

တည့်ထဆာက့်ခခင်ားမှ တည့်ထဆာက့်ထရားလိုပ်ငန်ားသံိုား စွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ားမျောား၊ စွေနိ်ု့ပစ်ထရမျောား 

 ွေက်ရှ န ိုင်မပီား မ ိုားရွောသွေန်ားချ  န်တွေင် ထရောထနှ ၍ နီားစပ်ရော ထချောငာ်းထခမောင်ားမျောား အတွေငာ်းသ ိုို့ 

ထရောက်ရှ မပီား ထခမထပေါ်ထရ ညစ်ညမ်ားမှုခဖစ်ထပေါ်ခခင်ားဟူထသော အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ 

  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်ပါသည်။ 

တည့်ထဆာက့်ထရားလိုပ်ငန်ားသံိုား ပစစည်ားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားတ ိုို့သည် 

တည်ထ ောက်ထရားကောလ တစ်ခိုလံိုားတွေင် ယှဉ်တွေွဲထ ောင်ရွက်ရထသော လိုပ်ငန်ားမျောား 

ခဖစ်သခဖင ် ရမှတက် ို (0.2) ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ပခမပအြောက့်ပရ တည်ထ ောက်ထရားကောလတွေင် တည်ထ ောက်ထရား လိုပ်သောမျောား၏ ချ  ိုားထရ၊ သံိုားထရမျောား 

အသံိုားခပိုခခင်ား၊ တည်ထ ောက်ထရားပစစည်ား (အိုတ၊် ထကျောက်) မျောားက ို သနိ်ု့ရှင်ားထရား 

ခပိုလိုပ်ခခင်ား၊ ကွေန်ကရစ်ထဖျော်စပ်ခခင်ား၊ တည်ထ ောကထ်ရားလိုပ်ငန်ားခွေင်က ို ထရခဖန်ားခခင်ား 

စသည်တ ိုို့ ထ ောင်ရွက်ရောတွေင် လ ိုအပ်ထသောထရအသံိုားခပိုမှုအတွေက် ထခမထအောက်ထရက ို 

 ိုတယူ်သံိုားစွေွဲရမည်ခဖစ်ထသောထကကောင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-1) 

ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

အထ ောက်အဦမျောား ထ ောက်လိုပ်ခခင်ားနှင ် လမ်ား၊ ကောားပါကင်နှင ်  က်စပ ်

လိုပ်ငန်ားမျောားထ ောင်ရွက်ခခငာ်းတ ိုို့မှော စီမံက န်ား တည်ထ ောက်ထရားကောလ 

တစ်ထလ ောက်လံိုား တစ်မပ ိုင်နက်  က်စပ်ထ ောင်ရွက်ရထသော လိုပ်ငန်ားမျောားခဖစ်ခခင်ား 

ထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှော ရမှတက် ို (0.5) အခဖစ် တူညီစွေော သတ်မှတ ်ောား 

ပါသည်။ 

ပခမအရည့်အပသ ်း ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ား လိုပ်ငန်ားထ ောင်ရွက်ခခင်ားထကကောင ် ထခမ ီလ ော အရည်အထသွေား 

ထလျော ကျခခင်ား၊ ထခမ ီလ ောကကံ ခ ိုင်မှု ကျ င်ားခခငာ်း၊ ထခမထပေါ်ထရ   န်ားသ မ်ားန ိုင်စွေမ်ား 

ထလျော ကျခခင်ားနှင ် စက်ယနတရောားမှ စက် ီ၊ ထချော ီမျောား ယ ိုဖ တခ်ခင်ား ထကကောင ် ထခမ ီလ ော 

ညစ်ညမ်ားန ိုင်ခခင်ား စထသော အလယ့်အလတ့်အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-3) 

ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ထခမည  ခခင်ား လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရွက်ရောတွေင်လညာ်း 

နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစ န ိုင်ပါသည်။ လမ်ားထဖောက်လိုပ ်

ခခင်ား၊ ကောားပါကင်နှင  ် က်စပ်အထ ောက်အဦမျောား တညထ် ောက်ရောတွေင်လည်ား ယောဉ်နှင ် 

စက်ယနတရောားမျောားထကကောင ် စက် ၊ီ ထချော ီ ယ ိုဖ တခ်ခင်ား၊ ထခမယောထခပောင်ားလွဲခခင်ား စထသော 

နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ထ ောက်လိုပ်ထရား 

ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထခမည  ခခင်ားလိုပင်န်ားမျောားသည် ထခမ ီလ ော 

အရည်အထသွေားနှင ် ကကံ ခ ိုငမ်ှုက ို အဓ က  ခ ိုက်ထစန ိုငထ်သော အထကကောင်ားရင်ားမျောား 

ခဖစ်သည ်အတွေက် ရမှတမ်ျောားက ို (0.4) နှင  ် (0.3) ဟ၍ူ သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

တည်ထ ောက်ထရားလိုပ်ငန်ားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားထကကောင ် သက်ထရောက်မှုမျောား 

စီမံက န်ားဧရ ယောအတွေင်ားနှင ် သယ်ယူရောလမ်ားတစ်ထလ ောက်တွေင် ထခမညစ်ညမာ်းမှု 

ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်သည ်အတွေက် ရမှတက် ို (0.2) ဟ၍ူ သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

လမ်ားထဖောက်လိုပ်ခခငာ်း၊ ကောားပါကင်တည်ထ ောက်ခခင်ားနှင ်  က်စပ်လိုပ်ငန်ားမျောား 

ထ ောင်ရွက်ခခင်ားထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုမှော အနည်ား ံိုားခဖစ်သည ်အတွေက ်

ရမှတက် ို (0.1) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 
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လိုပ်ငန်ားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ရောတွေင်လည်ား စက် ၊ီ ထချော မီျောား ယ ိုဖ တန် ိုင်ခခင်ား 

ထကကောင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုား သက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် အသံို်းပြ ထသာ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်းနှင ့် 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထသာ ယာဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု အ  ိုက့်အထလ ာက့် 

 ွက့်ရှ န ိုင့်ဖြီ်း နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-2) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။   ိုို့ပြင့် 

ထပမည  ပခင့််းနှင ့် ထပမသယ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့်လည့််း ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှုမ ာ်း 

ပဖစ့်ထြေါ်မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း အလယ့်အလတ့် အဆင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-3) ပဖစ့်ထြေါ်လာ 

န ိုင့်ြါသည့်။ တည်ထ ောက်ထရား လိုပ်ငန်ားသံိုားပစစညာ်းမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင် ရောတွေင်လည်ား 

လိုပ်ငန်ားခွေင် အတွေငာ်းတွေင်လည်ားထကောင်ား၊ ယောဉ်မျောားခဖတသ်န်ားရောလမ်ား တစ်ထလ ောက်တွေင ်

လည်ားထကောင်ား  ညူံသံနှင ် တိုန်ခါမှုမျောားခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား အလယ့်အလတ့်အဆင ့် 

  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-3) ခဖစ်ထပေါ်လောထစန ိုင်ပါသည်။ လမ်ားထဖောက်လိုပ်ခခင်ား၊ 

ကောားပါကင်တည်ထ ောက်ခခင်ားနှင ်  က်စပ်လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရွက်ရောတွေင်လည်ား 

စက်ယနတရောားမျောား အသံိုားခပိုရ ထသောထကကောင  ် စီမကံ န်ားအတွေင်ားတွေင ် နည့််းြါ်းထသာ 

  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ အထ ောကအ်ဦမျောား 

တည်ထ ောက်ခခင်ားနှင ် မာီးသွေယ်တန်ားခခင်ား လိုပ်ငန်ားမျောားတွေင်  ူညံမှုနှင ် တိုန်ခါမှုမျောား 

အနည်ားငယ်ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် အလွန့် နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု 

(-1) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ 

ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ား၊ ထခမည  ခခင်ား၊ လမ်ားထဖောက်လိုပ်ခခင်ား၊ ကောားပါကင ်

တည်ထ ောက်ခခင်ားနှင ်  က်စပ်လိုပ်ငန်ားမျောားထ ောင်ရကွ်ခခင်ား၊ တည်ထ ောက်ထရား 

လိုပ်ငန်ားသံိုားပစစည်ားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားစထသော စီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားစဉ်တ ိုို့မှ 

 ူညံသံနှင ် တိုန်ခါမှုခဖစ်ထပေါ်ထစထသော သ သော င်ရှောားမှုမျောား၏ ရလေ်က ို (0.2) 

ဟူ၍ ညီမ စွေောသတ်မှတ ်ောားပါသည်။ အထ ောကအ်ဦမျောားထ ောက်လိုပ်ခခင်ားမ ှ

 ွေက်ထပေါ်ထသော  ူညံသံနှင ် တိုန်ခါမှုမှော အ က်ပါလိုပ်ငန်ားစဉ်မျောား က ်

နည်ားပါားထသောထကကောင  ် (0.15)  ဟူ၍ သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ မီားသွေယ်တန်ားခခင်ား 

လိုပ်ငန်ားမှ  ညူံသံ ွေက်ရှ မှုမှော သ သော င်ရှောားမှု နညာ်းပါားခခင်ားထကကောင ် ရမှတက် ို 

(0.05) ဟူ၍ သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

 

ရှုခင့််းရှုက က့် စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရား လိုပ်ငန်ားမျောား မထ ောင်ရွက်မှီကောလတွေင် စီမံက န်ား 

တည်ထနရော၏ (၉၀) ရောခ ိုင်နှုန်ားခနိ်ု့မှော သစ်ပင်ကကီားမျောား ဖံိုားလ မာ်းထနမပီား ကျန် 

(၁၀)ရောခ ိုင်နှုန်ားခနိ်ု့မှော လယ်ယောထခမမျောားခဖစ်ပါသည။် စီမံက န်ားတည်ရှ ရောထေသမှော 

ထတောင်ကိုန်ားထတောင်တန်ားမျောား ထပါမျောားထသော ထေသခဖစ်မပီား စီမံက န်ား၏ အထန က်ဘက် 

နှင ် အထန က်ထတောင်ဘက်မေှာ အနည်ားငယ်ခမင ်မောားမပီား စီမံက န်ား၏ ထတောင်ဘက်၊ 

အထရွှဲ့ဘက်တ ိုို့မှော ခမ ိုားထကျားရေွာနှင ်  က်စပ်ထနထသော ထခမခပနိ်ု့လွေင်ခပင်ခဖစ်ပါသည်။ 

စီမံက န်ား တည်ထ ောက်ထရားလိုပ်ငန်ားမျောား မတ ိုင်မှီ ထခမယောရှငာ်းလင်ားခခင်ားနှင ် 

ထခမည  ခခင်ားလိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရွကမ်ှုထကကောင  ် စီမံက န်ားဧရ ယော၏ ထခမယောအသံိုားချမှု 

ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားသည ် သစ်ပင်သစ်ထတောမျောား ဖံိုားလ မာ်းထသော သဘောဝ 

စောားကျက်ထခမ (Natural Habitat) မ ှလူတ ိုို့ခပိုခပင်အသံိုားခပိုထသော ထခမ (Man-made 

Habitat) သ ိုို့ ထခပောင်ားလွဲမှု၏ အဓ ကအထကကောငာ်းအချက် ခဖစ်ထသောထကကောင  ်

သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.5) အခဖစ်သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ထခမည  ခခငာ်း 

လိုပ်ငန်ား(Landscaping) ၏ သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.1) အခဖစ် 

သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ဟ ိုတယ်၊ တညာ်းခ ိုခန်ား၊ ပန်ားခခံ၊ ပျ  ိုားဥယျောဉ်၊  

စောားထသောက်  ိုင်တန်ားမျောားနှင ်  က်စပအ်ထ ောက်အဦမျောား ထ ောက်လိုပ်ခခငာ်း 

ထကကောင ် ထခတ်မီထသော ရှုကွေငာ်းရှုကွေက်မျောားခဖစ်ထပေါ်လောခခင်ား၏ သ သော င်ရှောားမှု 
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ထခပောင်ားလွဲသွေောားခခင်ားက ို ထန က့်ဆက့်တွ  (ဇ) တွေင် ထတွေွဲ့ခမင်န ိုင်ပါသည်။   ိုို့ထကကောင  ်

ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထခမည  ခခငာ်းထကကောင ် ရှုကွေင်ားရှုကွေက်ထပေါ်တွေင် အလယ့်အလတ့် 

အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-3) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ စီမကံ န်ားရှ  ဟ ိုတယ်၊ 

တည်ားခ ိုထ ောင၊် စောားထသောက်  ိုင်တန်ားနှင ် အမတှ်တရပစစည်ားအထရောင်ား  ိုင်မျောား၊ 

အမျောားသံိုားထရချ  ိုားခန်ား၊ အ မ်သောမျောား၊ ထတောင်တက်ကောားဂ တ်၊ ကောားပါကင်နှင ်  က်စပ် 

အထ ောက်အဦမျောား၊ ပန်ားခခံနှင ် ပျ  ိုားဥယျောဉ်တ ိုို့ တညထ် ောက်ခခင်ားထကကောင ် ခပည်တွေငာ်း 

ခပည်ပမ ှ ခရာီးသွေောားမျောားလောထရောက်လည်ပတ်န ိုင်ထသော ကောားရပ်န ားကွေင်ားနှင ်  က်စပ် 

အထ ောက်အဦမျောား ထပေါ်ထပါက်လောခခင်ားတ ိုို့ထကကောင  ်ခမငက်ွေင်ားပသောေ  ိုင်ရော တင ်တယ်မှု 

နှင ် ထခတ်မီမှုတ ိုို့ ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်သခဖင  ် စီမံက န်ားနှင ်  က်စပ်ရော ထေသမျောားတွေင် 

နည့််းြါ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+2) ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်ပါသည်။ 

ရမှတက် ို (0.3) အခဖစ် သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ လမ်ားထဖောက်လိုပ်ခခင်ား၊ ကောားပါကင ်

နှင  ် က်စပ်အထ ောက်အဦမျောား ထ ောက်လိုပ်ခခင်ား လိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရွက်ခခင်ား 

ထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.1) အခဖစ် သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

 

 

ပ  ုံ ( 6 .4 - 1 )    စမီ  က  န ျား မ တည ကဆာ က  မ ှနီ ငှ    တည ကဆာ က  ဆ  က ာ လ ရ ှုခင ျား ရ ှုက ကွ ကဖပ ာ င ျား လ မ ှုမ ာ ျား 
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 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 

အခန့််းကဏ္ဍ 
သက့်ပရြောက့်မှု မြောဏ (Magnitude) သိသြောထင့်ရှြော်းမှု (Significance) 

သစ့်ပတြောသစ့် င့်မျြော်း ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားသည် စီမံက န်ားဧရ ယောအတွေင်ားရှ  သစ်ထတောသစ်ပင်မျောား ပျက်စီား 

 ံိုားရံှုားခခင်ား၏ အဓ ကအထကကောင်ားအရင်ား ခဖစ်မပီား မ ာ်းပြာ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု  

(-4) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ထခမည  ခခင်ားခဖင ် သစ်ပငင်ယ်မျောား၊ ချံိုနွေယ်မျောား၊ ခမက်ခင်ားမျောား 

ပျက်စီား ံိုားရံှုားထစမပီား သစ်ထတောသစ်ပင်မျောား ထပါက်ထရောက်န ိုင်ထသော အထပေါ်ယံ 

ထခမ ီလ ောပျက် ာီးမှုခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု 

(-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ တည်ားခ ိုထ ောင်မျောားနှင ် စောားထသောက်  ိုင်တန်ား၊ အမှတတ်ရ 

ပစစည်ားအထရောငာ်း  ိုင်တ ိုို့ တည်ထ ောက်ရောတွေင ် ဘိုရောားဖူားမျောား လောထရောက်ရန်အတွေက် 

အချ  န်မှီတည်ထ ောက်ရသခဖင ် ယောယီအထ ောက်အဦအချ  ိုွဲ့က ို သစ်နှင ် သစ်ထတော ွေက် 

ပစစည်ားမျောား အသံိုားချ တည်ထ ောက်ရထသောထကကောင  ် ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  သစ်ထတော 

သစ်ပင်မျောားခပိုန်ားတီားမှုအနညာ်းငယ် ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ 

  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-1) အခဖစ် သတ်မှတ ်ောားရှ ပါသည်။ 

သစ်ထတောသစ်ပင်မျောားခိုတ်လှွဲမှုက ို အမျောား ံိုားခပိုလိုပ်ရထသော ထခမယောရှင်ားလင်ားခခငာ်း 

လိုပ်ငန်ား၏ သ သော င်ရှောားမှုက ို (0.7) အခဖစ်သတ်မှတ ်ောားမပီား ထခမည  ခခင်ား 

လိုပ်ငန်ား၏ သ သော င်ရှောားမှုက ို (0.15) အခဖစ် သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

အထ ောက်အဦထ ောက်လိုပ်ခခင်ား၊ ကောားပါကင်နှင  ်  က်စပ်လိုပ်ငန်ားမျောား 

ထ ောင်ရွက်ခခင်ား၊ မီားသွေယ်တန်ားခခင်ားတ ိုို့ထ ောင်ရွက်ခခငာ်းမျောား၏ သ သော င်ရှောားမှု 

ရမှတက် ို (0.05) အခဖစ် သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

 

ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်း ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ား လိုပ်ငန်ားထ ောင်ရွက်ခခင်ားထကကောင ် ခဖစ်ထပေါ်လောထသော သစ်ထတော 

သစ်ပင် အထရအတွေက် ထလျော နည်ားခခင်ား၊  ူညံသံမျောား  ွေက်ထပေါ်ခခင်ားတ ိုို့၏ အကျ  ိုား က် 

အခဖစ် ထေသရှ  န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျ  ိုားစ တမ်ျောား (ထမျောက်၊ ယိုန်၊ ထတော  တ၊် ထတောင်  တ၊် 

 တ်)၊ တွေောားသွေောားသတတဝါမျောား၊ ငှကမ်ျောား၏ စောားကျက်ထေသထလျော နည်ား ထပျောက် ံိုားခခင်ား၊ 

ထကောင်ထရထလျော ကျခခင်ား ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် အလယ့်အလတ့်အဆင ့်   ိုားကျ  ိုား 

သက်ထရောက်မှု (-3) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ထခမည  ခခင်ားလိုပ်ငန်ားမျောား ထ ောင်ရကွ်ခခင်ား 

ထကကောင ် ငှက်မျောား၊ အင်ား က်မျောား အစောကွေင်ား က် ထပျောက ်ံိုားခခင်ား၊ 

ထကောင်ထရထလျော ကျခခင်ားတ ိုို့ ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုား 

သက်ထရောက်မှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ား ထ ောင်ရွက်ခခငာ်းထကကောင  ် စီမံက န်ားအတွေငာ်းရှ  

ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောား စောားကျက်ထေသ ထလျော နည်ားထပျောက ်ံိုားခခင်ား၊ အစောကွေင်ား က ်

ခပတ်ခခင်ား၊ ထကောင်ထရထလျော ကျခခငာ်းတ ိုို့က ို အဓ က ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထသောထကကောင ် 

သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.8) အခဖစ်သတ်မှတ ်ောားမပီား ထခမည  ခခင်ားလိုပင်န်ား၏ 

သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.2) အခဖစ်သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

လူပနမှုဘဝ ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထခမည  ခခင်ားလိုပ်ငန်ားစဉ်သည် စက်ယနတရောားကကီားမျောားက ို 

က ိုင်တွေယ်ထမောင်ားနှင်ရခခင်ား၊ သစ်ပင်ကကီားမျောားက ို ရှငာ်းလင်ားရခခင်ားတ ိုို့ထကကောင  ် လိုပ်ငန်ားခွေင် 

မထတော်တ မှုခဖစ်ထပေါ်ခခငာ်း၊ ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် မီားခ ိုားထငွေွဲ့မျောားထကကောင ် လိုပ်ငန်ားခွေင်နှင ် 

ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််းနှင ့် ထပမည  ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းသည့် သ ာဝ သစ့်ြင့်၊ 

ထြါက့်ြင့်မ ာ်းက ို ခိုတ့်လှ ပခင့််း၊ ထပမယာက ို ပြ ပြင့်ရပခင့််းနှင ့် စွနို့့်ြစ့်အမ ှုက့်မ ာ်း 
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ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ထေသခံမျောား ကျန်ားမောထရား   ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား၊  ညူံသံနှင ် 

တိုန်ခါမှုတ ိုို့ထကကောင ် ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ဘိုန်ားကကီားထကျောင်ား၊ စောသင်ထကျောင်ားနှင ် 

အသက်အရွယ်ကကီားရင ်သူမျောား အထပေါ်   ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား၊ စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက်မျောား  ွေက်ရှ န ိုင်ခခင်ား 

စသည်တ ိုို့ထကကောင ် လူမှုပတ်ဝန်ားကျင်အထပေါ် နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက် ထရောက်မှု (-2) 

ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။  

အထ ောက်အဦမျောားထ ောက်လိုပ်ခခင်ား၊ လမ်ား၊ ကောားပါကင်နှင ်  က်စပ်အထ ောက်အဦ 

မျောား ထ ောက်လိုပ်ခခင်ား၊ မာီးသွေယ်တန်ားခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် လိုပ်ငန်ားခွေင ်   ခ ိုက်ေဏ်ရော 

ရန ိုင်ခခင်ား၊  ူညံသံနှင ် တိုန်ခါမှုတ ိုို့ထကကောင  ် ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ခပည်သူမျောား 

အထနှ က်အယှက် ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ခခင်ား၊ တည်ထ ောကထ်ရားပစစည်ား အကကွေင်ားအကျန် နှင  ်

အမ ှုက်မျောား  ွေက်ရှ ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင  ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက်ထရောက်မှု (-1) 

ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။  

တည်ထ ောက်ထရား ပစစည်ားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားထကကောင ် ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် မီားခ ိုားထငွေွဲ့မျောား 

 ွေက်ထပေါ်ခခင်ား၊ ယောဉ်ထကကောပ တ ် ိုို့ခခငာ်း၊ ယောဉ်မထတော်တ မှု ခဖစ်ပွေါားခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် 

နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

 ွက့်ရှ မှုထ ကာင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့် လူမှု ဝက ို အဓ က သက့်ထရာက့်ထစထသာ 

အထ ကာင့််းအရာမ ာ်းပဖစ့်သပဖင ့် (0.25) နှင ့် (0.2) ဟ၍ူ သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

အထဆာက့်အဦမ ာ်း ထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ လမ့််းမ ာ်း ထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််းနှင ့် ဆက့်စြ့် 

ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််းထ ကာင ့် လူမှု ဝအထြေါ် 

သက့်ထရာက့်မှု၏ သ သာ င့်ရှာ်းမှုက ို (0.15) ဟူ၍ အသီ်းသီ်း သတ့်မှတ့် 

 ာ်းြါသည့်။ 

အဆ ိုြါ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ ြစစည့််းမ ာ်း၏ 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းသည့်လည့််း ယာဉ့်အနတရာယ့်၊ ဆညူံသံ၊ တိုန့်ခါမှုနှင ့် အပခာ်း 

က န့််းမာထရ်း အနတရာယ့်မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုက ို (0.2) 

သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

လျှြ့်စစ့်မီ်းသွယ့်တန့််းပခင့််းထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုက ို (0.05) ဟို သတ့်မှတ့် 

 ာ်းြါသည့်။ 

စီ်း  ါ်းပရ်း ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ား၊ ထခမည  ခခင်ားလိုပင်န်ားနှင  ် မီားသွေယ်တန်ားခခင်ား လိုပ်ငန်ားမျောား 

ထ ောင်ရွက်ချ  န်တွေင် စီမံက န်ားပတဝ်န်ားကျင်ရှ  ခမ ိုားထကျားရွော၊ ထလားသီထကျားရေွာ၊ 

ထန င်မွဲ လံိုထကျားရွောနှင ် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်မှ ထေသခံခပည်သူမျောားအထနခဖင ် 

အလိုပ်အက ိုင် အခွေင ်အလမ်ားမျောား ခဖစ်ထပေါ်၍ ဝင်ထငွေတ ိုားတက်ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်သခဖင ် 

နည့််းြါ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ဟ ိုတယ်၊ 

တည်ားခ ိုထ ောင၊် စောားထသောက်  ိုင်နှင ် အမှတတ်ရပစစည်ားအထရောငာ်း  ိုင်ခန်ားမျောား 

ထ ောက်လိုပ်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင  ် ထေသခံခပည်သူမျောားအတွေက် စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရား 

ကောလတစ်ထလ ောက်တွေင် ပန်ားရန်၊ လက်သမောား၊ အထခခခံလိုပ်သောားနှင ် ကိုမပဏီ 

ဝန် မ်ားမျောားအခဖစ် လိုပ်က ိုင်အသက်ထမွေားလောန ိုင်မပီား ဝင်ထငွေနှင ် လူထနမှု အ င ်အတန်ား 

တ ိုားတက်ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်သခဖင ် အလယ့်အလတ့်အဆင ့် ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+3) 

ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ လမာ်းနှင ် ကောားပါကင ်တည်ထ ောက်ခခင်ား၊  က်စပ်အထ ောက်အဦ 

စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် အထဆာက့်အဦ၊ လမ့််းနှင ့် ဆက့်စြ့် 

အထဆာက့်အဦမ ာ်း တည့်ထဆာက့်ထရ်းအတွက့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းအာ်း 

ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း လိုြ့်သာ်းမ ာ်းအပဖစ့် ငှာ်းရမ့််းလိုြ့်က ိုင့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 

ထေသစီ်းြွါ်းထရ်း အထြေါ် သ သာ င့်ရှာ်းထသာ အက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (0.25) 

ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

တည့်ထဆာက့်ထရ်း ြစစည့််းမ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းတွင့် ထေသခံ 

ပြည့်သူမ ာ်း အတကွ့် အလိုြ့်အက ိုင့်နှင ့် ဝင့်ထငွ အခငွ ့်အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့် 

ထစန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှု ရမှတ့်က ို (0.2) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

ထပမယာပြ ပြင့်ပခင့််းနှင ့် ထပမည  ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှု 

ရမှတ့်က ိုလည့််း (0.12) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
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မျောား ထ ောက်လိုပ်ခခငာ်းနှင ် ပန်ားခခံနှင ် ပျ  ိုားဥယျောဉ်တညထ် ောင်ခခင်ားတ ိုို့မှ လမ်ားလိုပ်သောား၊ 

ကိုမပဏီဝန် မ်ားစထသော အလိုပ်အက ိုင်မျောား ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်သခဖင ် ထေသစီားပွေါားထရားအထပေါ် 

နည့််းြါ်းထသာထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

မီ်းသွယ့်တန့််းပခင့််းလိုြ့်ငန့််းထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှု ရမှတ့်က ို  (0.06) 

သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

6.4.2.4 အ င်္က ျို တည်ပ ာ က ်ပရ်း န ငှ  ် တည ်ပ ာ က်ပရ်း က ာ လတ  င ်  က ်ပရာ က်မ ှုမ ျ ာ ်း က ိို တ  က်ချ က ်ဖခင ််း 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 7  ) အ ကက  ျု တည ကဆာ က ကရျား န ငှ    တည ကဆာ က ကရျား က ာ လတငွ   က  ကရာ က  မ ှုမ  ာ ျား က  ုံ တကွ ခ က  ဖခင  ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 

အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

ပခမယြောရှင့််းလင့််း

ခခင့််း 
ပခမည ိခခင့််း 

အပဆြောက့်အဉီမျြော်း 

တည့်ပဆြောက့်ခခင့််း 

လမ့််းပဖြောက့်လို ့်ခခင့််း၊ကြော်း ါကင့် 

တည့်ပဆြောက့်ခခင့််းနှင ့် 

ဆက့်စ ့်လို ့်ငန့််းမျြော်း 

မီ်းသ ယ့်တန့််းခခင့််း 

ပဆြောက့်လို ့်ပရ်း 

 စစည့််းမျြော်း 

သယ့်ယူ ိိုို့ပဆြောင့်ခခင့််း 

Total Impact 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

ထလ -0.3 -0.39 -0.18 -0.54 0 -0.9 -2.31 

ထပမထြေါ်ထရ -0.75 0 -0.2 -0.2 0 -0.4 -1.55 

ထပမထအာက့်ထရ 0 0 -0.5 -0.5 0 0 -1 

ထပမ -1.2 -0.6 0 -0.2 0 -0.2 -2.2 

ဆူညံသံနှင ့် 

တိုန့်ခါမှု 
-0.4 -0.8 -0.15 -0.4 -0.05 -0.6 -2.4 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် -1.5 -0.3 0.6 0.2 0 0 -1 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်

မ ာ်း 
-2.8 -0.3 -0.05 -0.05 -0.05 0 -3.25 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း -2.4 -0.4 0 0 0 0 -2.8 

လူမှု -0.5 -0.4 -0.15 -0.15 -0.05 -0.4 -1.65 

စီ်းြွါ်း 0.12 0.12 0.75 0.5 0.06 0.6 2.15 
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6.4.2.4.1 ထလ ိုအထပေါ်သက်ထရောက်မှု 

 စီမံက န်ား၏ အကက ိုတည်ထ ောက်ထရားနှင ် တည်ထ ောကထ်ရားကောလမျောားတွေင် ထ ောင်ရွက်ထသော လိုပ်ငန်ားစဉ်မျောား၏ 

ထလ ိုအထပေါ်သက်ထရောက်မှု စိုစိုထပါင်ားမှော (-2.31) ခဖစ်မပီား အလယ်အလတ်အ င ်ရှ ထသော   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု 

ခဖစ်ထပေါ်ထစခွဲ ထကကောင်ားထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ အဓ ကသက်ထရောက်မှုမျောားထသော လိုပ်ငန်ားစဉ်မှော တည့်ထဆာက့်ထရ်းြစစည့််းမ ာ်း 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းပဖစ့်ဖြီ်း လမ်ားထဖောက်လိုပ်ခခင်ားမလှည်ား အနည်ားငယ် သက်ထရောက်မှုရှ ခွဲ ပါသည်။ ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ား 

နှင  ် ထခမည  ခခင်ား၊ အထဆာက့်အဦမ ာ်း ထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််းမှ ထလ ိုအထပေါ် အနည််းငယ်ဒသာဆ ို်းက   ်းသက်ဒရာက် ှု (Low 

Adverse Impact) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

6.4.2.4.2 ထခမထပေါ်ထရအထပေါ် သက်ထရောက်မှု 

 အကက ိုတည်ထ ောက်ထရားကောလတွေင် ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားလိုပ်ငန်ားစဉ်မှ ထပမထြေါ်ထရအထြေါ်   ခ ိုက့်န ိုင့်မှု 

အမ ာ်းဆံို်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွေွဲ့ရှ ရမပီား စီမံက န်ား၏ တည်ထ ောက်ထရားကောလမျောားတွေင် ထ ောင်ရွက်ထသော 

လိုပ်ငန်ားစဉ်မျောား၏ ထခမထပေါ်ထရအထပေါ် သက်ထရောကမ်ှုမေှာ နည်ားပါားန ိုင်ပါသည်။ စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်း ကာလတစ့်ခိုလံို်း 

အထနပဖင ့် ထခမထပေါ်ထရအထပေါ်သက်ထရောကမ်ှု ရလေ်မှော (-1.55) ခဖစ်မပီား အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက်ဒရာက ်ှု (Medium 

Adverse Impact) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

6.4.2.4.3 ထခမထအောက်ထရအထပေါ်သက်ထရောက်မှု 

 စီမံက န်ားတည်ထ ောက်ထရားကောလတွေင် အထ ောက်အဦ၊ လမ်ား၊ ကောားပါကင၊် ဆက့်စြ့်အထဆာက့်အဦမ ာ်းနှင ့် 

ပန်ားခခံနှင ် ပျ  ိုားဥယျောဉ်တည်ထ ောင်ခခင်ားတ ိုို့အတွေက ် ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုထ ကာင ့် ထခမထအောက်ထရ အနည်ားငယ် 

ထလျော နည်ားကျ င်ားန ိုင်ထသောထကကောင ် အနည့််းငယ့်ပသြော ဆိို်းကျျို်းသက့်ပရြောက့်မှု (Low Adverse Impact) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင် 

ပါသည်။ 

6.4.2.4.4 ထခမ ီလ ောအထပေါ်သက်ထရောကမ်ှု 

 စီမံက န်ား အကက ိုတည်ထ ောက်ထရားကောလတွေင် ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထခမည  ခခင်ားလိုပင်န်ားစဉ်ထကကောင ် 

ထခမ ီလ ောအထပေါ် သက်ထရောက်မှုအမျောား ံိုားအခဖစ် (-1.2) နှင  ် (-0.6) ခဖစ်ထပေါ်ခွဲ ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရမပီား စီမံက န်ား 

တည်ထ ောက်ထရားကောလမျောားတွေင် လမာ်းထဖောက်လိုပခ်ခင်ားနှင ် တည်ထ ောက်ထရားပစစညာ်းမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ား 

တ ိုို့မှလည်ား သက်ထရောကမ်ှု အနည်ားငယ်ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ စီမံက န်ား အကက ိုတည်ထ ောက်ထရားနှင ် 

တည်ထ ောက်ထရား လိုပ်ငန်ားစဉ်မျောားထကကောင ် ထခမ ီလ ောထပေါ်တွေင် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက်ဒရာက ်ှု (Medium Adverse 

Impact) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

6.4.2.4.5  ူညံသံနှင ်တိုန်ခါမှု 

 စီမံက န်ား အကက ိုတည်ထ ောက်ထရားနှင  ် တည်ထ ောက်ထရားကောလတွေင် ထ ောင်ရွက်ထသော လိုပ်ငန်ားစဉ်မျောားမှ 

ပတ်ဝန်ားကျင်အထပေါ်  ညူံသံနှင ် တိုန်ခါမှု  ွေက်ထပေါ်န ိုင်မှု စိုစိုထပါင်ားမှော (-2.4) ခဖစ်မပီား အ ယ်အ တ်အဆင ်ရှ ဒသာ 

ဆ ို်းက   ်းသက်ဒရာက် ှု (Medium Adverse Impact) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ထခမယောခပိုခပင်ခခငာ်းနှင ် 

ထခမည  ခခင်ား၊ တည့်ထဆာက့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းသံို်းြစစည့််းမ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းတ ိုို့မှ စက်ယနတရောားမျောားနှင ် ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း 

အသံို်းပြ မှုထ ကာင ့် အဓ က  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု ခဖစ်ထပေါ်ထစမပီား အပခာ်းထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမှလည့််း  ူညံသံနှင ် 

တိုန်ခါမှု အနည့််းငယ့် ွက့်ထြေါ်န ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

6.4.2.4.6 ရှုခင်ားရှုကွေက်ထခပောငာ်းလွဲမှု 

 ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထခမည  ခခင်ားလိုပင်န်ားစဉ်ထကကောင ် သဘောဝသစ်ထတောသစ်ပင် ထတောင်ကိုန်ားမျောားမှ 

စီမံက န်ားဧရ ယောအခဖစ် တစ် က်တစ်စပ်တည်ား ထဖော်ထ ောင်ခခငာ်းထကကောင ် ရှုခင်ားရှုကွေက်အထပေါ် အဓ က  ိုားကျ  ိုား 

သက်ထရောက်မှုမျောား ခဖစ်ထပေါ်ခွဲ ရပါသည်။ သ ိုို့ထသော်လည်ား စီမံက န်ားအတွေင်ားတွေင် ဟ ိုတယ်၊ တည်ားခ ိုထ ောင၊် ကောားဂ တ်၊ လမ်ား၊ 

ကောားပါကင်နှင ် ထ ား  ိုင်တန်ားမျောား ထဖော်ထ ောငမ်ှုထကကောင ်လည်ား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်ထသော ခမငက်ွေင်ားမျောား ထပေါ်ထပါကလ်ောန ိုင်သခဖင ် 

ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှုမျောားလညာ်း ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်ပါသည်။ စီမံက န်ား တည်ထ ောက်ထရားကောလတစ်ခိုလံိုားအထနခဖင ် 
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ရှုခင်ားရှုကွေက်အထပေါ်တွေင ် အနည််းငယ်ဒသာ ဆ ို်းက   ်းသက်ဒရာက် ှု (Low Adverse Impact) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထကကောင်ား 

ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

6.4.2.4.7 သစ်ထတောသစ်ပင်မျောား အထပေါ်သက်ထရောကမ်ှု 

 ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထခမည  ခခင်ားထကကောင ် သစ်ထတောသစ်ပင်မျောား၊ ချံိုနွေယ်မျောား ဆံို်းရံှု်းပခင့််းပဖစ့်ထြေါ်ထစသပဖင ့် 

သစ်ထတောသစ်ပင်မျောားအထပေါ်တွေင် အဓ က  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှုမျောား (-2.4)နှင  ် (-0.3) တ ိုို့ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

အခခောားထသောထ ောက်လိုပ်ထရားလိုပင်န်ားစဉ်မျောားမှလညာ်း အနည်ားငယ်ထသော ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်မပီား 

စီမံက န်ားတစ်ခိုလံိုားအထနခဖင ် ကကီ်းမြော်းပသြော ဆ ို်းက   ်းသက်ဒရာက် ှု (High Adverse Impact) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထကကောင်ား 

ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

6.4.2.4.8 ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောားအထပေါ် သက်ထရောက်မှု 

 စီမံက န်ားအကက ိုတည်ထ ောက်ခခင်ားအ င ်တွေင် ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ားနှင ် ထခမည  ခခင်ားထကကောင ် သစ့်ထတာသစ့်ြင့်၊ 

စောားကျက်ထခမမျောား ံိုားရံှုားမှုထကကောင  ် န ိုို့တ ိုက်သတတဝါမျောား၊ တွေောားသွေောားသတတဝါမျောား၊ အင်ား က်မျောားနှင ် ငကှ်မျောားအထပေါ်တွေင် 

  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု အဓ ကခဖစ်ထပေါ်ထစခွဲ ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် 

ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောား အထပေါ်တွေင် အတန့်အသင ့် ဆိို်းကျျို်းသက့်ပရြောက့်မှု (Medium Adverse Impact) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထကကောင်ား 

ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 

6.4.2.4.9 လူမှုအဖွေွဲွဲ့အစည်ားမျောား အထပေါ်သက်ထရောက်မှု 

 ထခမယောရှင်ားလင်ားခခင်ား၊ ထခမည  ခခင်ားနှင ် တည်ထ ောက်ထရားပစစည်ားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် လိုပ်ငန်ားခွေင် 

အတွေင်ားရှ  လိုပ်သောားမျောား၊ ကိုမပဏီဝန် မ်ားမျောားနှင  ် ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ထကျားရွောထနခပည်သူမျောားအထပေါ်တွေင်   ိုားကျ  ိုား 

သက်ထရောက်မှုမျောား ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်မပီား တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့်လည့််း လူမှုအဖွေွဲွဲ့အစည်ားမျောား 

အထပေါ်   ခ ိုက်မှု အနည်ားငယ် ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ စီမံက န်ားကောလတစ်ခိုလံိုား အတွေင်ားတွေင် အတန့်အသင ့် 

ဆ ို်းက   ်းသက်ဒရာက် ှု (Medium Adverse Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

6.4.2.4.10 စီားပွေါားထရား အထပေါ် သက်ထရောကမ်ှု 

 စီမံက န်ား၏ အကက ိုတည်ထ ောက်ခခင်ား၊ တည်ထ ောက်ခခင်ားနှင ် တည်ထ ောက်ထရားပစစည်ားမျောား သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း 

တ ိုို့ထ ကာင ့် ပတဝ်န်ားကျငရ်ှ  ထေသခံခပည်သူမျောား အလိုပ်အက ိုင် အခွေင ်အလမ်ားထပါမျောားခခငာ်း၊ ဝင်ထငွေတ ိုားတက်ခခင်ား၊ 

လူထနမှုအ င ်အတန်ားခမင ်မောားလောခခငာ်းနှင ် စီမံက န်ားအနီားဝန်ားကျင်ရှ  ထခမယောထ ားနှုန်ားမျောား တန်ဖ ိုားခမင တ်က်ခခင်ားတ ိုို့ 

ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်သခဖင ် အတန့်အသင ့် ဒကာင််းက   ်းသကဒ်ရာက် ှု (Medium Beneficial Impact) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထကကောင်ား 

ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ 
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6.4.2.5 လ ို ်င န််း လည် တ်ချ န်ိက ာ လအ တ  င ််း စမီ ံက န်ိ်း ဇ ိုန်အလ ိိုက ်  န််း စ စ်ဖခင ််း 

6.4.2.5.1 စီမံက န်ားဇိုန် (A)၏ လိုပ်ငန်ားလည်ချ  န်ကောလအတွေင်ား သက်ထရောက်န ိုင်ထသော ပမောဏနှင ် သ သော င်ရှောားန ိုင်မှုထဖော် ိုတခ်ခင်ား 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 8 ) စမီ က  န  ျား ဇ ုံန  (A)၏ လ ုံပ  င န ျား လည  ခ  န က ာ လအ တငွ  ျား   က ကရာ က  န  ုံင က  ာ  ပမ ာ ဏန ငှ       ာ ထင  ရာှ ျား န  ုံင မ ှုကြ ာ ထ ုံတ ဖခင  ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 

အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

ခရီ်းသ ြော်းမျြော်း 

သယ့်ယူ 

 ိိုို့ပဆြောင့်ခခင့််း 

ကြော်းရ ့်နော်းခခင့််း ယြောဉ့်ခ ျုခ င့်ခခင့််း 
စက့်သံို်းဆီ 

ခဖည ့်တင့််းခခင့််း 

လ  ့်စစ့်မီ်း 

သံို်းစ  ခခင့််း 
အမိှုက့်စ နို့့် စ့်ခခင့််း 

ပသြောက့်ပရချျို်းပရ 

သံို်းစ  ခခင့််း 

အညစ့်အပ က်း 

စ နို့့် စ့်ခခင့််း 

Leopold Method Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

ထလ -3 0.7         -2 0.2   -1 0.1 

ထပမထအာက့်ထရ     -2 0.25 -1 0.05     -2 0.55 -2 0.15 

ထပမထြေါ်ထရ -1 0.1   -2 0.2 -1 0.1   -3 0.2 -2 0.35 -1 0.05 

ထပမအရည့်အထသွ်း     -1 0.25 -1 0.25   -1 0.4   -1 0.1 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု -2 0.9   -2 0.1           

ရှုခင့််းရှုကကွ့်                 

သစ့်ြင့်သစ့်ထတာမ ာ်း                 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း                 

လူမှု -3 0.45 -1 0.125 -1 0.04 -2 0.15 -1 0.03 -1 0.125 -1 0.02 -1 0.06 

စီ်းြွါ်း 2 0.4 1 0.2 1 0.2 1 0.2         
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 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍ 

သက့်ပရြောက့်မှု မြောဏ (Magnitude) သိသြောထင့်ရှြော်းမှု (Significance) 

ပလအရည့်အပသ ်း လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ခခင်ားကောလတွေင ် ဇလံိုထတောငတ်က် ဘိုရောားဖာူးခပည်သူမျောား 
လောထရောက်ခခင်ားထကကောင  ် လောထရောက်ရော လမာ်းတစ်ထလ ောက်နှင ် အနီားပတ်ဝန်ားကျင်တွေင ်
ဖိုန်မှုနိ်ု့မျောား(PM 2.5 & PM 10) ပျံွဲ့လွေင ်ခခင်ား ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်မပီား အ  ိုပါ 
ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောားမှလည်ား မီားခ ိုားထငွေွဲ့မျောား  ွေက်ရှ မည်ခဖစ်ပါသည်။ အ  ိုပါ 
မီားခ ိုားထငွေွဲ့မျောားတွေင် ကောဗွေန်ေ ိုင်ထအောက်  ိုေ်၊ ကောဗွေန်မ ိုထန    ိုေ်၊  ောလဖောေ ိုင ်
ထအောက်  ိုေ်နှင ် န ိုက် ရ ိုဂျင ် ေ ိုင်ထအောက်  ိုေ်တ ိုို့ ပါဝင်မည်ခဖစ်မပီား စီမကံ န်ားနှင ် 
ပတ်ဝန်ားကျင်တွေင် ထလ ိုအရည်အထသွေားထလျော ကျမှု ခဖစ်ထပေါ်ထစမည် ခဖစ်ပါသည်။ 
  ိုို့အခပင် ဇလံိုထတောင်တက်လမ်ား၏ မ ိုားရောသီတွေင ် သွေောားလောရန် ခက်ခွဲမှုထကကောင  ်
ဘိုရောားဖူားမျောားအထနခဖင  ်ပွေင ်လင်ားထခခောက်ထသွေွဲ့ထသော ထနွေရောသီနှင ် ထ ောင်ားရောသီမျောားတွေင်သော 
လောထရောက်ကကမပီား အ  ိုပါအချ  န်မျောားတွေင် ဖိုန်မှုနိ်ု့ပျံွဲ့လွေင ်မှု ပ ိုမ ိုမျောားခပောား န ိုင်မည်ခဖစ်သခဖင ် 
ထလအရည်အထသွေားထပေါ်တွေင် အလယ့်အလတ့် အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု(-3) 
ခဖစ်ထပေါ်ထစမည် ခဖစ်ပါသည်။ ဘိုရောားဖူားခပည်သူမျောားအထနခဖင ် စီမံက န်ား ဇိုန့်(A)တွေင် 
တည်ားခ ိုစဉ်အတွေင်ား စနစ်တကျအမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်မှု အထလ အ နှင ် အမ ှုက်သ မ်ားခခင်ား 
အစီအစဉ်မျောားထ ောင်ရွက်ရန် ပျကက်ွေက်ပါက ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  လူထန  ိုင်ရောထနရောမျောားနှင ် 
စ ိုက်ပျ  ိုားခငာ်းမျောား ီသ ိုို့ အမ ှုကမ်ျောားထရောက်ရှ ခခငာ်း၊ အမ ှုက်မျောားမှ အနံို့  ိုားမျောား  ွေက်ရှ ခခငာ်း 
တ ိုို့ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်သခဖင ် နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်ပါသည်။ 
စီမံက န်ားဇိုန့် (A)တွေင်တည်ားခ ိုသူမျောား၏ အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်မှု ရှ လောမည်ခဖစ်မပီား 
ထသချောစွေော   န်ားသ မ်ားမှု မခပိုလိုပ်ပါက ပတဝ်န်ားကျငသ် ိုို့ အနံို့  ိုားမျောား  ွေက်ရှ န ိုင်ထသော 
ထကကောင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ် လောန ိုင်ပါသည်။ 

ခမ ိုားယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားသ ိုို့ လောထရောက်ထသော ထမော်ထတောယ်ောဉ်မျောား၏ ဖိုန်နှင  ်အခ ိုားအထငွေွဲ့ 
 ွေက်ရှ မှုမျောားသည် စီမံက န်ားလည်ပတ်ရောကောလ တစ်ထလ ောက်လံိုား ခဖစ်ထပေါ်ထနမည် 
ခဖစ်မပီား ဗန်ားထမောက ် မမ ိုွဲ့နယ်နှင ် စီမံက န်ားဝန်ားကျငရ်ှ  ထကျားရွောမျောား အထပေါ်တွေင ်
သက်ထရောက်မှု ရှ န ိုင်မည် ခဖစ်ထသောထကကောင ် အဓ က သ သော င်ရှောားမှုအခဖစ်  
သက်ထရောက်မှု ရမှတက် ို (0.7) သတ်မှတ်  ောားပါသည်။ စီမံက န်ားသ ိုို့လောထရောက်ထသော 
ဘိုရောားဖူားခပည်သူမျောားမှ အမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားနှင  ် အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားမှ 
ထလ ိုအထပေါ်သက်ထရောက်မှု၏ သ သော င်ရှောားမှုရမှတမ်ျောားက ို (0.2) နှင  ် (0.1) ဟူ၍ 
အသီားသီားသတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ပခမပ ေါ်ပရ ဇိုန့် (A) ရှ  တည်ားခ ိုထ ောင်မျောားသ ိုို့ လောထရောက်ထသော ဘိုရောားဖူားခပည်သူမျောား၏ 
စောားကကွေင်ားစောားကျန်မျောား၊ တစ်က ိုယ်ရည်အသံိုားအထ ောင်မျောား၊ ပလတ်စတစ်မျောား စသည  ်
အမ ှုက်မျောားက ို စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှု ထကောင်ားမွေန်စွေောမခပိုလိုပ်ပါက မ ိုားရေွာချ  န်တွေင် မ ိုားထရနှင ်အတူ 
စီမံက န်ား၏ ထခမောင်ားမျောားမှတစ် င ် ထချောငာ်းမျောားအတွေင်ားသ ိုို့ စီားဝင်သွေောားမပီား ထခမထပေါ်ထရ 
ညစ်ညမ်ားမှုက ို ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်သခဖင ် အလယ့်အလတ့်အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-3) 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ဇိုန့် (A) ရှ  အမျောားသံိုားထရချ  ိုားခန်ားမျောားတွေင် က ိုယ်လက်သနိ်ု့စင်ခခင်ား၊ 
ထရချ  ိုားခခင်ား၊ ထမော်ထတော်ယောဉ် သနိ်ု့ရှင်ားခခင်ားတ ိုို့မှ တစ် င ်  ပ်ခပောနှင ် 

ဇိုန့် (A) အတွေင်ားတွေင် ထသောက်ထရ၊ ချ  ိုားထရမျောား သံိုားစွေွဲမှုမှ ထခမထပေါ်ထရအထပေါ် 
သက်ထရောက်မှုသည် ခဖစ်ပွေါားရန်ထသချောခခင်ား၊ ခရီားသွေောားမျောား လည်ပတ်မှုမျောားခပောားြါက 
သက်ထရောက်မှု ပ ိုမ ိုမျောားခပောားန ိုင်ခခငာ်းနှင ် နီားစပ်ရောထချောင်ား၊ ထခမောငာ်းမျောား အတွေင်ားသ ိုို့ 
အလွေယ်တကူ စီား င်ားသွေောားန ိုင်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု အမျောား ံိုားအခဖစ် 
(0.35) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ယောဉ်ခပိုခပင်ခခင်ားနှင ် ထသောက်ထရ၊ ချ  ိုားထရ သံိုားစွေွဲခခင်ားတ ိုို့မှ 
ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထသော ထခမထပေါ်ထရအထပေါ်သက်ထရောက်မှု ရမှတက် ို (0.2) အခဖစ် 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စက်သံိုား ီခဖည ်တင်ားမှုထကကောင ် သက်ထရောက်မှုနှင  ်
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သနိ်ု့ရှင်ားထရားပစစည်ားမျောား ထရ ိုတထ်ခမောင်ားမျောားမှတစ် င ် နီားစပ်ရော ထချောငာ်းမျောားအတွေငာ်းသ ိုို့ 
စီားဝင်မှုခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်သခဖင ် နည့််းြါ်းထသာ  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-2)က ို 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ဇိုန့် (A) သ ိုို့လောထရောက်ထသော ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောားနှင ် 
စက်သံိုား ီအထရောင်ား  ိုငမ်ှ စက် ီနှင ်ထချော ီတ ိုို့ ယ ိုဖ တမ်ှုမျောားထကကောင ်လည်ား 
ထခမထပေါ်ထရအထပေါ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-1) 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားတ ိုို့မှ ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထသော သက်ထရောကမ်ှုမျောား မ ှ
သ သော င်ရှောားမှု နည်ားပါားထသောထကကောင ် (0.1) နှင  ် (0.05) အခဖစ် အသီားသီား 
သတ်မှတ် ောားပါသည်။ 

ပခမပအြောက့်ပရ စီမံက န်ား ဇိုန့်(A)ရှ  ယောဉ်ခပိုခပင်ခခင်ားအလိုပ်ရံိုတွေင် ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား ခပိုခပင်ခခင်ား၊ 
ထမော်ထတော်ယောဉ် သနိ်ု့ရှင်ားထရားခပိုလိုပ်ခခငာ်း၊ စီမံက န်ားသ ိုို့လောထရောက်ထသော ခပည်သူမျောားမှ 
ထသောက်ထရ၊ချ  ိုားထရ သံိုားစွေွဲခခင်ား၊ အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ား တ ိုို့က ို ထ ောင်ရွက်ရောတွေင် 
လ ိုအပ်ထသောထရမျောားက ို စီမံက န်ား၏ အဝီစ တွေင်ားမှ တစ် င ် ထခမထအောက်ထရ 
ရယူသံိုားစွေွဲရမည်ခဖစ်ထသောထကကောင ် ထခမထအောက်ထရအထပေါ် နည့််းြါ်းထသာ သက်ထရောက်မှု (-2) 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။   ိုို့အခပင် စက် ံိုား ီအထရောင်ား  ိုင်အတွေင်ား အပူလွေန်ကွဲမှုနှင ် 
မီားထလောင်မှုကက ိုတင်ကောကွေယ်ရန် အထရောင်ား  ိုင်ပတဝ်န်ားကျင်တွေင် ပံိုမှန်ထရခဖန်ားခခင်ား 
ထ ောင်ရွက်ခခင်ားထကကောင ် ထခမထအောက်ထရသံိုားစွေွဲရမည် ခဖစ်ထသောထကကောင ် 
အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ သက်ထရောကမ်ှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

အမျောားသံိုားထရချ  ိုားခန်ားမျောားတွေင် ချ  ိုားထရသံိုားစွေွဲမှုမေှာ ထရသံိုားစွေွဲမှုအမျောား ံိုားခဖစ်သခဖင  ်
သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.55) အခဖစ်သတ်မှတ ်ောားမပီား 
ထမော်ထတော်ယောဉ်သနိ်ု့ရှင်ားထရား ခပိုလိုပ်ခခင်ားမှ ထရသံိုားစွေွဲမှု၏ သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို 
(0.25) အခဖစ်သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ အမျောားသံိုားအ မ်သောမျောားတွေင ် ထရသံိုားစွေွဲမှု၏ 
သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.15) အခဖစ် သတ်မှတ ်ောားမပီား စက်သံိုား  ီ
အထရောင်ား  ိုငအ်တွေက် ထရခဖန်ားခခင်ားလိုပင်န်ားမှော ထရသံိုားစွေွဲမှု အနည်ား ံိုားခဖစ်သခဖင  ်
(0.05) အခဖစ်သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ပခမအရည့်အပသ ်း စီမံက န်ားဇိုန်(A)တွေင်တည်ရှ မည ် စက်သံိုား ီ  ိုငနှ်င ် ယောဉ်ခပင်အလိုပ်ရံိုမ ာ်းမှ 
စက့်သံို်းဆီမ ာ်း၊ စက့်ဆမီ ာ်း ယ ိုဖ တ့်ပခင့််း၊ စ မ ့် ွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် စီမံက န့််းပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  
ထခမအရည်အထသွေားအထပေါ် အနည်ားငယ်နည်ားပါားထသော   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2)၊ 
စွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ားနှင ် အညစ်အထကကားမျောားထကကောင  ် အနည်ားငယ် နည်ားပါားထသော 
  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2)ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

စက်သံိုား ီ  ိုင်နှင ် ယောဉ်ခပင်အလိုပ်ရံိုမျောားမှ စက်သံိုား ီမျောား၊ စက် ီမျောားယ ိုဖ တခ်ခင်ား၊ 
စ မ ် ွေက်ခခင်ားထကကောင ် သ သော င်ရှောားထသောရမှတ ် (0.2)၊ လူသံိုားစွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ားနှင ် 
အညစ်အထကကားမျောားထကကောင  ်သ သော င်ရှောားထသော ရမှတ ်(0.4) ခဖင ် သတ်မှတပ်ါသည်။ 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု စီမံက န်ား ဇိုန့် (A) အတွေင်ား  ူညံသံနှင ် တိုန်ခါမှု ွေက်ထပေါ်န ိုင်ထသော ရင်ားခမစ်မျောားမှော 
ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား ခဖတ်သန်ားထမောငာ်းနှင်ခခင်ားနှင ် ထမောထ်တော်ယောဉ်ခပိုခပင်ခခင်ား တ ိုို့ထကကောင ် 
ခဖစ်ပါသည်။ ဘိုရောားဖူားရောသီ တစ်ထလ ောက်လံိုားတွေင် စီမံက န်ားသ ိုို့ လောထရောက်ထသော 
ယောဉ်မျောားမှ ွေက်ထပေါ်န ိုင်ထသော  ညူံသံနှင ် တိုန်ခါမှုမှော ပတ်ဝန်ားကျင်အထပေါ် အနညာ်းငယ် 
နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်မပီား ထမော်ထတော်ယောဉ် ခပိုခပင်သည ် 
အလိုပ်ရံိုမှ အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင် ပါသည်။ 

ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်အတွေင်ားနှင ် စီမံက န်ားအနီားဝန်ားကျင်ရှ  ထကျားရေွာမျောားတွေင ်
ဘိုရောားဖူားထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား ခဖတ်သန်ားသွေောားလောခခင်ားထကကောင ်  ညူံသံနှင ် တိုန်ခါမှု 
အဓ ကခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.9) အခဖစ်သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 
ထမော်ထတော်ယောဉ်ခပိုခပင်သည  ် အလိုပ်ရံိုမှ  ူညံသံ ွေက်ထပေါ်န ိုင်ထသော်လည်ား 
စီမံက န်ားအတွေင်ားနှင ် ပတ်ဝန်ားကျင်တွေင ် သ သော င်ရှောားမှု နည်ားပါားန ိုင်ထသောထကကောင  ်
ရမှတက် ို (0.1) အခဖစ် သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ရှုခင့််းရှုက က့် စီမံက န့််း ဇိုန့် (A) တွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် ရှုခင့််းရှုကကွ့်အထြေါ် 

သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

စီမံက န့််း ဇိုန့် (A) တွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် ရှုခင့််းရှုကွက့်အထြေါ် 

သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 
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သစ့်ပတြောသစ့် င့်မျြော်း စီမံက န့််း ဇိုန့် (A) တွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််းထ ကာင ့် သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းအထြေါ် 

သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

စီမံက န့််း ဇိုန့် (A) တွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်း စီမံက န့််း ဇိုန့် (A) တွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအထြေါ် 
သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

စီမံက န့််း ဇိုန့် (A) တွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအထြေါ် 
သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

လူပနမှုဘဝ ဘိုရောားဖူားခပည်သူမျောား လောထရောက်ရောတွေင် က ိုယ်ပ ိုင်ယောဉ်မျောား၊ ယောဉ်ငယ်မျောား၊ Express 
ကောားကကီားမျောားနှင ်   ိုင်ကယ်မျောား ခဖတ်သန်ားရောတွေင် ရပ်ရေွာကျန်ားမောထရား၊ 
လိုပ်ငန်ားခွေင်ကျန်ားမောထရား   ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား၊ ယောဉ်ထကကောပ တ်  ိုို့ခခင်ားနှင ် 
ယောဉ်အနတရောယ်ခဖစ်ပွေါားခခင်ားစသည်  အလယ့်အလတ့်အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-3) 
ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ စက်သံိုား ီခဖည ်တည်ားရောတွေင်လည်ား အပူလွေန်ကွဲခခင်ား၊ 
မထတော်တ ခဖစ်ပွေါားခခငာ်းနှင ် မီားထလောငမ်ှုခဖစ်ပွေါားထစန ိုင်သခဖင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ 
  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ စီမံက န်ား ဇိုန့်(A) ရှ  
အခခောားလိုပ်ငန်ားစဉ်မျောားခဖစ်ထသော ကောားပါကင်တွေင် ကောားရပ်န ားခခငာ်း၊ ထမော်ထတော်ယောဉ် 
သနိ်ု့ရှင်ားထရားခပိုလိုပ်ခခင်ားနှင ် ခပိုခပင်ခခင်ား၊ လ ပ်စစ်မီားသံိုားစွေွဲခခင်ား၊ အမ ှုက် ွေက်ရှ ခခင်ား၊ 
ထသောက်ထရချ  ိုားထရသံိုားစွေွဲခခင်ားနှင ် အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ား တ ိုို့သည် စီမံက န်ားသ ိုို့ 
လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား၊ စီမံက န်ားအတွေင်ားရှ  ဝန် မ်ားမျောား၊ စီမံက န်ားအနီား 
ဝန်ားကျင်ရှ ခပည်သူမျောားက ို အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင် 
ပါသည်။ 

စီမံက န်ားသ ိုို့ လောထရောက်ရောလမ်ားတစ်ထလ ောကတ်ွေင် ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား 
ခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်မှုထကကောင ်  ွေက်ရှ လောသည ် ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောားထကကောင  ်
ခပည်သူလူ ိုအထနခဖင ် အ  ိုပါဖိုန်မှုနိ်ု့နွဲို့ အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောား မျက်လံိုားအတွေငာ်းသ ိုို့ 
ဝင်ထရောက်ရောမ ှ အခမငအ်ောရံိုထဝဝါားခခငာ်း၊ ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောားက ို ရှ ရ ှုကမ် ခခင်ား 
ထကကောင ် အသက်ရှ ရခက်ခွဲခခင်ား၊ အသက်ရှ ကကပ်ခခငာ်း၊ ထချောင်ား  ိုားခခငာ်း စသည်တ ိုို့ 
ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား ကောလရှည်  ထတွေွဲ့ရပါက အ ိုတ်ကင် ောခဖစ်ပွေါားခခင်ား အ   
ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။   ိုို့အခပင် ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား ခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်စဉ် 
မထတော်တ မှုမျောား ခဖစ်ပွေါားန ိုင်မပီား ခရာီးသွေောားခပည်သူမျောားနှင ် ထေသခံ ခပည်သူလူ ိုမျောား 
  ခ ိုက်ေဏ်ရောရခခင်ား၊ အသကအ်နတရောယ်  ခ ိုက်ခခင်ားတ ိုို့ ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ 
ဗန်ားထမောက်ဖမ  ွံ့မ ှ ခမ ိုားစခန်ားသ ိုို့ လောထရောက်ရောလမ်ားတစ်ထလ ောက်တွေင် နယ့်စြ့်ထေသ 
တ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်း ဖွေံွဲ့မဖ ိုားထရားသင့်တန့််းထကျောင်ား၊ ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် 
အ က်တန်ားထကျောင်ား၊ ခမ ိုားထကျားရေွာ မူလတန်ားလွေန်ထကျောင်ားနှင ် ခမ ိုားထကျားရွော 
ဘိုန်ားကကီားထကျောင်ားတ ိုို့ တည်ရှ ထနသည ်အတွေက်ထကကောင ် ထကျောငာ်းသောားလူငယ်မျောား၊ 
ကထလားငယ်မျောား၊ သောသန  ဝန် မ်ားမျောား အထပေါ်  ခ ိုက်မှုမျောားလည်ား ထပေါ်ထပါက်န ိုင ်
ပါသခဖင ် သ သော င်ရှောားမှုအမျောား ံိုားအခဖစ် (0.45) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စက် ံိုား  ီ
အထရောင်ား  ိုင်တွေင် မထတော်တ ခဖစ်ရပ်မျောားထကကောင  ် ထပါက်ကွေွဲမှုနှင ် မီားထလောငမ်ှု 
ခဖစ်ပွေါားပါက စီမံက န်ားအတွေင်ားနှင ် စီမံက န်ားအနီားရှ  ခမ ိုားထကျားရွောမှ ခပည်သူမျောား၏ 
ကျန်ားမောထရားနှင ် လံိုခခံိုထရားက ို   ခ ိုက်န ိုင်ပါသခဖင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.15) 
သတ်မှတ် ောားပါသည်။ 
 စီမံက န်ားရှ  ကောားပါကင်တွေင် ကောားရပ်န ားခခင်ားထကကောင ် ထမော်ထတော်ယောဉ် 
အချင်ားချင်ား   ခ ိုက်မှု ခဖစ်ပွေါားခခင်ား၊ လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားခပည်သူမျောားနှင  ်
ဝန် မ်ားမျောား အထပေါ်   ခ ိုက်မှုခဖစ်န ိုင်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို 
(0.125) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စီမံက န်ားအတွေင်ား အမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားနှင ် 
သ မ်ား ည်ားခခငာ်း အထလ အ ထကောင်ားမျောား မရှ ပါက စီမံက န်ားအတွေင်ားခခင်၊ ယင့်နှင  ်
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ဘက်တာီးရီားယောားမျောား ထပါကပ်ွေါားမပာီး ဘိုရောားဖူားခပည်သူမျောား၊ ဝန် မ်ားမျောားနှင  ်
အနီားဝန်ားကျင်ရှ  ခပည်သူမျောားတွေင ် ငှကဖ်ျောား၊ ထသွေားလွေန်တိုပ်ထကွေား၊ ဝမ်ားပျကဝ်မ်ားထလ ော 
ထရောဂါ နှင  ် အခခောားကူားစက်ထရောဂါမျောား ခပနိ်ု့ပွေါားန ိုင်သခဖင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို 
(0.125) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စီမံက န်ားသ ိုို့ ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား လောထရောက်မှု 
မျောားခပောားချ  န်တွေင် မ လလောနှင ် ထရ  ိုားမျောားက ို ပံိုမှန်သနိ်ု့ရှင်ားခခင်ားနှင ်   န်ားသ မ်ားခခင်ားတ ိုို့ 
မထ ောင်ရွက်န ိုငပ်ါက ပတဝ်န်ားကျင်တွေင် ညစ်ညမ်ားခခင်ား၊ အနံို့  ိုားမျောားခဖစ်ထပေါ်ခခင်ား၊ 
ဝမ်ားထရောဂါမျောား ခဖစ်ပွေါားခခင်ားတ ိုို့ ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်သခဖင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.06) 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ယောဉ်ခပိုခပင်အလိုပ်ရံိုမှ  ွေက်ထပေါ်ထသော  ူညံသံနှင ် 
တိုန်ခါမှုထကကောင ် ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ခပည်သူမျောား အ ပ်စက်ရောတွေင် အထနှ က်အယှက ်
ခဖစ်ခခင်ားနှင ် အ  တတ်လနိ်ု့ခဖစ်ခခင်ားတ ိုို့ ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်သခဖင ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို 
(0.04) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စီမံက န်ားအတွေငာ်း လ ပ်စစ်မီားမျောား သံိုားစွေွဲခခင်ားထကကောင  ်
လ ပ်စစ်အနတရောယ်ခဖစ်ပွေါားခခင်ား ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်သခဖင ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.03) 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ထသောက်ထရချ  ိုားထရမျောား စနစ်တကျစွေနိ်ု့ ိုတမ်ှု 
မခပိုလိုပ်န ိုင်လ င်လည်ား ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ထချောင်ားမျောား၊ စ ိုကပ်ျ  ိုားထခမမျောားသ ိုို့ 
ထရောက်ရှ န ိုင်ထသောထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.02) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

စီ်း  ါ်းပရ်း စီမံက န်ားသ ိုို့လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ထရားထကကောင ် 
အလိုပ်အက ိုင်အခွေင အ်လမ်ားနှင ် ဝင်ထငွေတ ိုားခမင ်ခခင်ား ဟူထသော နည့််းြါ်းထသာထကောငာ်းကျ  ိုား 
သက်ထရောက်မှု (+2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ကောားရပ်န ားကွေင်ား ကောားပါကငမ် ာ်း၊ 
စက်သံိုား ီအထရောင်ား  ိုင်နှင ် ထမော်ထတော်ယောဉ်ခပိုခပိုင်ထရား အလိုပ်ရံိုတ ိုို့တွေင် အလိုပအ်က ိုင ်
အခွေင ်အလမ်ား အနည်ားငယ်ထပေါ်ထပါက်န ိုင်သခဖင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုား 
သက်ထရောက်မှု (+1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ား၏ အလိုပ်အက ိုငဖ်န်တာီးမှုနှင ် 
ဝင်ထငွေတ ိုားတက ် ခဖစ်ထပေါ်မှုတ ိုို့မှော အဓ က သ သော င်ရှောားမှုခဖစ်မပီား ရမှတက် ို (0.4) 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ အခခောား လိုပ်ငန်ားစဉ်မျောား၏ သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.2) 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 
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6.4.2.5.2 စီမံက န်ားဇိုန်(A)၏ လိုပ်ငန်ားလည်ပတ်ချ  န်ကောလအတွေငာ်း သက်ထရောက်န ိုင်မှုမျောား တွေက်ချက်ခခင်ား 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 9 ) စမီ က  န  ျား ဇ ုံန (A)၏ လ ုံပ  င န ျား လည  ပ တ ခ  န က ာ လအ တငွ  ျား   က ကရာ က န  ုံင မ ှုမ  ာ ျား  တကွ ခ က  ဖခင  ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

Total Impact 
ခရီ်းသ ြော်းမျြော်း 

သယ့်ယူ 
 ိိုို့ပဆြောင့်ခခင့််း 

ကြော်းရ ့်နော်း
ခခင့််း 

ယြောဉ့်ခ ျုခ င့်
ခခင့််း 

စက့်သံို်းဆီ 
ခဖည ့်တင့််း 

ခခင့််း 

လ  ့်စစ့်မီ်း 
သံို်းစ  ခခင့််း 

အမိှုက့်စ နို့့် စ့်
ခခင့််း 

ပသြောက့်ပရချျို်း
ပရ သံို်းစ  ခခင့််း 

အညစ့်အပ က်း 
စ နို့့် စ့်ခခင့််း 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

ထလ -2.1 0 0 0 0 -0.4 0 -0.1 -2.6 

ထပမထအာက့်ထရ 0 0 -0.5 -0.05 0 0 -1.1 -0.3 -1.95 

ထပမထြေါ်ထရ -0.1 0 -0.4 -0.1 0 -0.6 -0.7 -0.05 -1.95 

ထပမ 0 0 -0.5 -0.4 0 -0.8 0 0 -1.7 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု -1.8 0 -0.2 0 0 0 0 0 -2 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

သစ့်ြင့်သစ့်ထတာမ ာ်း - - - - - - - - 0 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း - - - - - - - - 0 

လူမှု -1.35 -0.125 -0.04 -0.3 -0.03 -0.125 -0.02 -0.06 -2.05 

စီ်းြွါ်း 0.8 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 1.4 

 -4.55 0.075 -1.44 -0.5 -0.03 -1.925 -1.84 -0.51 -10.7 
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6.4.2.5.2.1 ဒ အရည်အဒသ ်းအဒပေါ်သက်ဒရာက် ှု 

 ဇိုန့် (A) သ ိုို့ ထတောင်တက်ရန် (သ ိုို့) တည်ားခ ိုရန်လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား၏ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း 

ထ ကာင ့် ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောား ပျံွဲ့လွေင ်ခခင်ားတ ိုို့သည် စီမံက န့််း လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလတွင့် ထလအရည်အထသွေားက ို 

အဓ က  ခ ိုက်ထစန ိုင်ထသော အထကကောင်ားတရောားခဖစ်မပီား အမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားနှင ် သနိ်ု့စင်ခန်ားမျောားအသံိုားခပိုမှုတ ိုို့ထကကောင ်လည်ား 

အနံို့  ိုား ွေက်ရှ န ိုင်ထသောထကကောင ် ထလအရည်အထသွေားက ို အနည့််းငယ့်  ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ စီမံက န့််းဇိုန့် 

(A) လည်ပတ်ခခင်ားထကကောင  ် ထလ ိုအရည်အထသွေားအထပေါ် သက်ထရောက်န ိုင်မှုမေှာ အတန့်အသင ့်ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 

(Medium Adverse Impact) ခဖစ်ပါသည်။ 

6.4.2.5.2.2 ဒခ ဒအာကဒ်ရအဒပေါ်သကဒ်ရာက် ှု 

 စီမံက န့််းဇိုန့် (A) ရှ တည်ားခ ိုထ ောင်နှင ် Express ကောားကကီားရပ်န ားကွေငာ်းနှင ် ကောားထလားရပ်န ားကွေငာ်းတ ိုို့သ ိုို့ 

လောထရောက်ထသော ဘိုရောားဖူားခပည်သူမျောားအထနခဖင ် က ိုယ်လက်သနိ်ု့စင်ခခင်ား၊ အဝတ်ထလ ော်ခခင်ား စထသော လိုပ်ထ ောင်မှုမျောား 

အတွေက် လ ိုအပ်ထသောထရ အရင်ားအခမစ်က ို  ိုတယူ်သံိုားစွေွဲမှုမှော ထပမထအာက့်ထရ အထြေါ်သက့်ထရာက့်မှုအမ ာ်းဆံို်း ခဖစ်မပီား 

ယောဉ်သနိ်ု့ရှင်ားထရား ခပိုလိုပ်ခခင်ားမှလည်ား အသင ်အတင ထ်သော ထရပမောဏ သံိုားစွေွဲမှု ရှ န ိုင်ပါသည်။ အ မ်သော အသံိုားခပိုခခင်ားနှင ် 

စက်သံိုား ီအထရောင်ား  ိုင်တွေင် ထရခဖန်ားခခင်ားစထသော က စစရပ်မျောားမှလည်ား ထခမထအောက်ထရအထပေါ် သက်ထရောက်မှု အနည်ားငယ် 

ရှ န ိုင်ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ စီမံက န့််းဇိုန့် (A) ၏ လိုပ်ငန်ားစဉ်မျောားမှ ထခမထအောက်ထရအထပေါ် သက်ထရောကမ်ှု စိုစိုထပါင်ားမှော 

အတန့်အသင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (Medium Adverse Impact) ခဖစ်ပါသည်။ 

6.4.2.5.2.3 ဒခ ဒပေါ်ဒရအဒပေါ်သက်ဒရာက် ှု 

 အမျောားသံိုား ထရချ  ိုားခန်ားတွေင် က ိုယ်လက်သနိ်ု့စင်ခခင်ား၊ အဝတ်ထလ ော်ခခင်ားတ ိုို့ခပိုလိုပ်ရောတွေင် အသံိုားခပိုထသော  ပ်ခပော၊ 

ထခါင်ားထလ ော်ရည်နှင ် အခခောားထသော ဓါတိုပစစည်ားမျောားထကကောင ် နီားစပ်ရောထချောင်ား၊ ထခမောင်ားမျောားသ ိုို့ စီားဝင်မပာီး ထခမထပေါ်ထရ 

  ခ ိုက်န ိုင်မှုအမျောား ံိုား ခဖစ်ထပေါ်ထစကကောင်ားထတွေွဲ့ရှ ရမပီား လူသံိုားကိုန်အမ ှုက်မျောားနှင  ် စောားကကွေင်ားစောားကျန်မျောားထကကောင ်လည်ား 

ထခမထပေါ်ထရ ညစ်ညမ်ားန ိုင်မှုမှော ေိုတ ယအမျောား ံိုားခဖစ်ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။ ယောဉ်ခပိုခပင်ခခင်ား၊ ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား 

ထမောင်ားနှင်ခခင်ားနှင ် စက်သံိုား ီခဖည ်တငာ်းခခင်ားတ ိုို့ ခပိုလိုပ်ချ  န်တွေင် ယ ိုဖ တက်ျထသော စက် ၊ီထချော ီနှင ် အင်ဂျင်ဝ ိုင် 

တ ိုို့ထကကောင ်လည်ား ထခမထပေါ်ထရညစ်ညမာ်းမှုက ို အ  ိုက်အထလျောက် ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

6.4.2.5.2.4 ဒခ အရည်အဒသ ်းအဒပေါ် သက်ဒရာက် ှု 

 အမ ှုက်သ မ်ား ည်ားခခငာ်းနှင ် စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် ထခမ ီလ ောအရည်အထသွေားအထပေါ်   ခ ိုက်န ိုင်မှုမှော အဓ က 

သက်ထရောက်မှု ခဖစ်မပီား စက်သံိုား ီအထရောငာ်း  ိုင်နှင ် ထမော်ထတော်ယောဉ်ခပိုခပင်ခခင်ားမှ  ွေက်ရှ လောထသော စက ်ီ၊ ထချော ီ 

အကကွေင်ားအကျန်မျောားထကကောင ်လည်ား ထခမ ီလ ောအထပေါ်သက်ထရောက်မှုအနညာ်းငယ်ရှ န ိုင်ပါသည်။  

6.4.2.5.2.5 ဆူည သ နှင ် တိုန်ခါ ှု 

 စီမံက န်ားဇိုန့် (A) တွေင်  ူညံသံနှင ်တိုန်ခါမှု  ွေက်ရှ မှုမှော အလယ်အလတ်အ င ်ရှ ထသော   ိုားကျ  ိုား သက်ထရောက်မှု 

ခဖစ်မပီား ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောားခဖတ်သန်ားသွေောားလောမှုထကကောင ် အဓ ကခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား ထမော်ထတော်ယောဉ် ခပိုခပင်ခခင်ားမှလည်ား 

အနည်ားငယ် ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ 

6.4.2.5.2.6  ူ ှုဘဝအဒပေါ်သက်ဒရာက် ှု 

 ခမ ိုား ယောဉ်ရပ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ်စီမံက န်ား၏ ဇိုန့်(A) သည် လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားမျောား တည်ားခ ိုခခင်ား၊ 

Express ကောားကကီားနှင ် ကောားထလားမျောား ရပ်န ားခခငာ်း၊ ထမော်ထတော်ယောဉ်ခပိုခပင်ခခင်ားနှင ် စက့်သံို်းဆီပဖည ့်တင့််းပခင့််းတ ိုို့က ို အဓ က 

ဝန်ထ ောင်မှုထပားထသော ထနရောခဖစ်မပီား အဆ ိုြါ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း ခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်ခခငာ်းထကကောင ် စခန်ားအတွေင်ားနှင ် 

အနီားဝန်ားကျင်ရှ  လူထနမှုဘဝက ို အဓ က  ိုားကျ  ိုား သက်ထရောက်မှု ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ စက်သံိုား ီအထရောင်ား  ိုင်သည် 

စီမံက န့််းသ ိုို့ လာထရာက့်ထသာ ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောားအတွေက် စက်သံိုား ီခပတ်လတ်ခခင်ားမခဖစ်ထပေါ်ထစရန် ရညရ်ွယ်ချက်ခဖင ် 

ဖွေင ်လှစ်မည် ခဖစ်ခခင်ားထကကောင  ် ပမောဏကကီားမောားခခငာ်းမရှ ထသော်လည်ား မထတော်တ မှုခဖစ်ပွေါားခခငာ်း၊ မီားထလောင်ခခင်ားနှင ် 

ထပါက်ကွေွဲခခင်ားတ ိုို့ခဖစ်ထပေါ်ပါက   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှုမျောားစွေောခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထကကောင်ား ထတွေွဲ့ရှ ရပါသည်။   ိုို့အခပင ်စီမံက န်ားသ ိုို့ 

လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားမျောား၏ ယောဉ်ရပ်န ားခခငာ်းနှင ် အမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားတ ိုို့သည်လည်ား စီမံခနို့့်ခွ မှုအာ်းနည့််းြါက 
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ခရီားသွေောားမျောား၊ ဝန် မ်ားမျောားနှင ် ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ခပည်သူမျောားအထပေါ်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု ထပါက်ထပါက်န ိုင်ပါသည်။ 

ယောဉ်ခပိုခပင်ခခင်ားမှ  ညူံသံနှင ် တိုန်ခါမှု ွေက်ရှ ခခင်ား၊ ထသောက်ထရချ  ိုားထရ သံိုားစွေွဲခခင်ားနှင ် အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားမှ 

အနံို့  ိုားမျောားနှင ် ထရောဂါဘယမျောား ခဖစ်ထပေါ်ခပနိ်ု့နံှို့န ိုင်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ်လည်ား ပတ်ဝန်ားကျင်လူထနမှုဘဝက ို 

အရည်အထသွေားန မ ်ကျထစန ိုင်ပါသည်။ စီမံက န်ား ဇိုန့်(A) အထနခဖင ် လူထနမှု ဝအထြေါ်သက့်ထရာက့်မှု စိုစိုထပါင်ားမှော 

အတန့်အသင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (Medium Adverse Impact) ခဖစ်ပါသည်။ 

6.4.2.5.2.7 စ ်းပ ါ်းဒရ်းအဒပေါ်သက်ဒရာက် ှု 

 စီမံက န့််းဇိုန့်(A) သ ိုို့ လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားခပညသူ်မျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားလိုပ်ငန်ားသည ် စီမံက န့််းနှင ့် 

ဆက့်စြ့်ဖြီ်း အလိုပ်အက ိုငအ်ခွေင ်အလမ်ားနှင  ် ဝင်ထငွေတ ိုားတက်ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသော အဓ က အထ ကာင့််းအရာပဖစ့်ဖြီ်း 

ကောားပါကင်၊ ထမော်ထတော်ယောဉ်ခပိုခပင်ခခငာ်းအလိုပ်ရံိုနှင ် စက့်သံို်းဆီအထရာင့််းဆ ိုင့် တ ိုို့တွင့်လည့််း အလိုပ်အက ိုငအ်ခွေင ်အလမ်ား 

မ ာ်း ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်ပါသည်။ စီမံက န်ား ဇိုန့် (A) သည ်ထေသတွေင်ားစီားပွေါားထရားက ို အတန့်အသင ့် ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု 

(Medium Beneficial Impact) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 
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6.4.2.5.3 စီမံက န်ားဇိုန် (B)၏ လိုပ်ငန်ားလည်ချ  န်ကောလအတွေင်ား သက်ထရောက်န ိုင်ထသော ပမောဏနှင ် သ သော င်ရှောားန ိုင်မှုထဖော် ိုတခ်ခင်ား 

ဇ ယ ာ ျား  ( 6 .4 - 10  ) စမီ  က  န ျား ဇ ုံန  (B)၏ လ ုံပ  င န ျား လည  ခ  န  က ာ လအ တငွ ျား   က  ကရာ က  န  ုံင က ာ  ပ မ ာ ဏနငှ       ာ ထင  ရာှ ျား န  ုံင မ ှုကြ ာ ထ ုံတ ဖခင  ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

ပတြောင့်တက့် 
ခရီ်းသ ြော်းမျြော်း 

သယ့်ယူ ိိုို့ပဆြောင့်ခခင့််း 

ဆိိုင့်ကယ့်နှင ့် 
ပတြောင့်တက့်ကြော်း မျြော်း 

ရ ့်နော်းခခင့််း 

လ  ့်စစ့်မီ်း 
သံို်းစ  ခခင့််း 

အစြော်းအစြော 
ချက့်ခ ျုတ့်ပရြောင့််း

ချခခင့််း 

ပဒသထ က့် စစည့််း
မျြော်း ပရြောင့််းချခခင့််း 

အမိှုက့်စ နို့့် စ့်ခခင့််း 
အညစ့်အပ က်း 

စ နို့့် စ့်ခခင့််း 

  Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

ထလ -3 0.45     -3 0.3   -2 0.15 -1 0.1 

ထပမထအာက့်ထရ       -1 0.5     -2 0.5 

ထပမထြေါ်ထရ -1 0.2     -1 0.2   -3 0.4 -1 0.3 

ထပမ           -2 0.75 -1 0.25 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု -2 1             

ရှုခင့််းရှုကကွ့်               

သစ့်ြင့်သစ့်ထတာမ ာ်း       -2 0.5 -3 0.5     

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း       -3 0.5 -2 0.5     

လူမှု -3 0.37 -1 0.10 -1 0.02 -1 0.32 0 0.06 -1 0.08 -1 0.05 

စီ်းြွါ်း 4 0.4 1 0.1   4 0.3 4 0.2     
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 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍ 

သက့်ပရြောက့်မှု မြောဏ သိသြောထင့်ရှြော်းမှု 

ထလအရည့်အထသွ်း စီမံက န်ားလည်ပတ်ခခင်ားကောလတွေင် ဇလံိုထတောင်တကက်ောားမျောားအထနခဖင ် တစ်ရက်လ င ်
အထခါက်ထရ (၂၀၀) မ ှ (၃၀၀) အ   ထနို့စဉ်ထခပား ွေွဲရမပီား   ိုသ ိုို့ထမောငာ်းနှင်ခခင်ားထကကောင  ်
ကောဗွေန်ေ ိုင်ထအောက်  ိုေ်၊ ကောဗွေန်မ ိုထန    ိုေ်၊  ောလဖောေ ိုင်ထအောက်  ိုေ်နှင ် 
န ိုက် ရ ိုဂျင်ထအောက်  ိုေ်တ ိုို့  ွေက်ရှ န ိုင်မပီား စီမံက န်ားအတွေင်ားနှင ် ထတောင်တက်လမ်ား 
တစ်ထလ ောက်တွေင်လည်ား ဖိုန်မှုနိ်ု့မျောား ပျံွဲ့လွေင ်န ိုင်ပါသည်။ အ ူားသခဖင ် ဘိုရောားဖူားရောသီ 
ခဖစ်သည ် ပွေင ်လငာ်းရောသီတွေင ်ထခခောက်ထသွေွဲ့မှုထကကောင ် ဖိုန်မှုနိ်ု့မျောား ွေက်ရှ မှုနှင  ်ပျံွဲ့လွေင မ်ှု 
မှော ပ ို၍  ိုားရွောားထစန ိုင်သခဖင ် အလယ့်အလတ့်အဆင ့်  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-3) 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စီမကံ န်ား ဇိုန့်(B)ရှ  စောားထသောက်  ိုင်မျောားတွေင ် မင်ား၊ဟငာ်းနှင ် 
ထေသ ွေက်အစောားအစောမျောားချက်ခပိုတ်ထရောင်ားချခခငာ်းမှ မီားခ ိုားထငွေွဲ့မျောား ွေက်ရှ န ိုင်မပီား 
ထေသခံမျောားအထနခဖင ်  င်ားနှင  ် မီားထသွေားတ ိုို့က ို ထလောင်စောအခဖစ် အသံိုားခပိုမှု 
မျောားခပောားထသောထကကောင ် Particulate Matter (PM2.5)  ွေက်ရှ မှု ရှ န ိုင်ပါသည်။ အ  ိုပါ 
မီားခ ိုားထငွေွဲ့မျောားမှော စီမံက န်ားအတွေငာ်း ပျံွဲ့နံှို့န ိုင်မပီား ထလတ ိုက်ခတ်မှုထကကောင ် ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  
ထကျားရွောမျောား အထပေါ်တွေင် သက်ထရောကမ်ှု ခဖစ်ထပေါ်န ိုငထ်သောထကကောင ် အလယ့်အလတ့် 
အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-3) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ဇိုန့် (B) တွေင် ဘိုရောားဖူား 
ခပည်သူမျောားမ ှအမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားနှင ် မီားဖ ိုထချောင်သံိုားအမ ှုက်မျောား စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားတ ိုို့ စိုထပါငာ်း 
ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား စီမံက န်ားအတွေင်ားနှင ် အခပင်ရှ  ခပည်သူလူ ိုအထနခဖင ် အနံို့  ိုားမျောားက ို 
ခံစောားရန ိုင်ထသောထကကောင ် နည့််းြါ်းထသာ  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင် 
ပါသည်။   ိုို့အခပင ် အမျောားသံိုားအ မ်သောမျောား အသံိုားခပိုခခင်ားထကကောင ်လည်ား အနံို့  ိုား 
အနည်ားငယ် ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

ထတောင်တက်ကောားမျောား ထမောင်ားနှင်ခခင်ားထကကောင  ် စီမံက န်ားအတွေင်ားနှင ် ခဖတ်သန်ားသွေောား 
လောရော လမ်ားတစ်ထလ ောက်ရှ  စ ိုက်ပျ  ိုားခင်ားမျောားအထပေါ်သ ိုို့ ဖိုန်မှုနိ်ု့မျောား လွေင ်ပျံွဲ့ခခငာ်း 
ထကကောင ် သီားနံှ ွေက်ရှ မှု ထလျော ကျခခင်ား၊ အ  ိုပါ ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောား က ို 
ကောလရှည်ရှ ရ ှုက်မ ခခင်ားထကကောင  ် ထေသခံခပည်သူမျောားအထနခဖင ် အသက်ရှ  
လမ်ားထကကောင်ား  ိုင်ရော ထရောဂါမျောား ခဖစ်ပွေါားန ိုင်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် အဓ ကသ သော င်ရှောားမှု 
အခဖစ် ရမှတက် ို (0.45) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စောားထသောက်  ိုင်မျောား 
အစောားအထသောက် ချက်ခပိုတ်ရောတွေင် မီားခ ိုားထငွေွဲ့ ွေက်ရှ မှုထကကောင ် စီမကံ န်ားသ ိုို့ 
လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားခပည်သူမျောားနှင ် ဝန် မ်ားမျောား အသက်ရှ ကကပ်ခခင်ားနှင  ်
ထန  ိုင်မထကောင်ားခခင်ားတ ိုို့ ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ထေသခံခပည်သူမျောားအထပေါ် 
  ခ ိုက်မှုအနည်ားငယ် ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.3) 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ အမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားနှင  ်အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ား တ ိုို့မှလည်ား 
အနံို့  ိုားမျောား ွေက်ရှ မပီား အနီားဝန်ားကျင်ရှ  ခပည်သူမျောားအထနခဖင ် စ တထ်ကျနပ်ဖွေယ် 
မထကောင်ားထသော ခံစောားချက်မျောား ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု 
ရမှတမ်ျောားက ို (0.15) နှင  ်(0.1) အသီားသီား သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ထပမထြေါ်ထရ စီမံက န်ားဇိုန့် (B) အတွေင်ားတွေင် ထခမထပေါ်ထရအထပေါ်သက်ထရောက်မှုခဖစ်ထစထသော 
အထကကောင်ားရငာ်းမျောားမှော ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောားထမောင်ားနှငခ်ျ  န်တွေင် ဓါတ် ၊ီ ေီဇယ် ီနှင ် 
ထချော ီတ ိုို့ ယ ိုဖ တခ်ခင်ား၊ စောားထသောက ် ိုင်မျောားတွေင ် ပန်ားကန်ခွေက်ထယောက်မျောားက ို 
ထ ားထကကောခခင်ား၊ အမ ှုက်မျောား နှင ် အညစ်အထကကားမျောား  ွေက်ရှ ခခင်ားတ ိုို့ခဖစ်မပီား အ  ိုပါ 
အရောဝတထိုတ ိုို့မေှာ မ ိုားရေွာသွေန်ားချ  န်တွေင် ထရစီားနှင ်အတူထမျောပါကော နီားစပ်ရော 
ထချောင်ား၊ထခမောင်ား အတွေင်ားသ ိုို့ ထရောက်ရှ မပာီး ထခမထပေါ်ထရက ို ညစ်ညမ်ားထစန ိုင်ပါသည်။ 

ခရီားသွေောားခပည်သူမျောားလောထရောက်မှုမျောားခပောားချ  န်တွေင် အ မသံ်ိုားစွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ား (Domestic 
Waste)နှင  ် မီားဖ ိုထချောင်သံိုား စွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ား (Kitchen Waste) မျောား အထခမောက်အမျောား 
 ွေက်ရှ န ိုင်မပီား ထခမထပေါ်ထရ အရည်အထသွေားထလျော ကျမှုအထပေါ် အဓ ကသက်ထရောက်မှု 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.4) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 
အခခောား လိုပ်ငန်ားစဉ်မျောားမ ှ ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ထသော သ သော ငရ်ှောားမှု က ို (0.2) ဟူ၍ ညီမ စွေော 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 
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စီမံက န်ား ဇိုန့် (B) တွေင ် ခရာီးသွေောားမျောားမှ စွေနိ်ု့ပစ်ထသော အမ ှုက်မျောားနှင  ် မီားဖ ိုားထချောင်သံိုား 
အမ ှုက်မျောား စိုထပါင်ား ွေက်ရှ န ိုင်မပီား စနစ်တကျသ မ်ား ညာ်းခခင်ားမရှ ပါက အလယ့်အလတ့် 
အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-3) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောားမ ှ
 ီယ ိုဖ တခ်ခင်ား၊ စောားထသောက်  ိုင်မျောားတွေင် ထ ားထကကော သနိ်ု့စင်ခခင်ားမှ  ပ်ခပောနှင ် 
 ီမျောား  ွေက်ရှ ခခင်ား၊ အမျောားသံိုားအ မ်သောမျောားမှ စွေနိ်ု့ပစ်ထရမျောား  ွေက်ရှ ခခငာ်းတ ိုို့ထကကောင  ်
အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင် ပါသည်။ 

ထပမထအာက့်ထရ စီမံက န်ား ဇိုန့်(B)တွေင် ထခမထအောက်ထရ  ိုတယူ်သံိုားစွေွဲရထသော အဓ က 
အထကကောင်ားအရောမျောားမှော အမျောားသံိုားအ မ်သောမျောားတွေင် ထရအသံိုားခပိုခခငာ်းနှင  ်
အစောားအထသောက် ချက်ခပိုတ်ထရောင်ားချရောတွေင် ထရသံိုားစွေွဲခခင်ားတ ိုို့ ခဖစ်ပါသည်။ အမျောားသံိုား 
အ မ်သောမျောား အသံိုားခပိုခခငာ်းထကကောင  ် ထခမထအောက်ထရအထပေါ် နည့််းြါ်းထသာ 
  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) ခဖစ်ထြေါ်န ိုင့်မပီား အစောားအထသောက် ချက်ခပိုတ်ထရောငာ်းချခခင်ား 
ထကကောင ် အနည်ားငယ်  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ 

စီမံက န်ား ဇိုန့် (B) ရှ  စောားထသောက်  ိုင်မျောားနှင ် အမျောားသံိုားအ မ်သောမျောားတွေင ်ထရသံိုားစွေွဲမှု 
ထကကောင ် ထခမထအောက်ထရအထပေါ်သက်ထရောကမ်ှု၏ သ သော င်ရှောားမှုက ို (0.5) ဟို 
ညီမ စွေောသတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ထပမအရည့်အထသွ်း  စီမံက န့််းဇိုန့် (B) တွင့် ထပမအရည့်အထသွ်း   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုအပဖစ့် ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းနှင ့် 
ထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်းမ ှ စည့််းကမ့််းမ  အမ ှုက့် စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းနှင ့် အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််း တ ိုို့ 
ပဖစ့်ြါသည့်။ အမ ှုက့်စွနို့့်ြစ့်မှုမှ နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-2) နှင ့် 
အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််းမှ အနညာ်းငယ်  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင် 
ပါသည်။ 

ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား၊ စောားထသောက်  ိုငမ်ျောားနှင ် အမှတတ်ရပစစည်ားအထရောငာ်း  ိုင်မျောားမှ 
အမ ှုက်မျောား စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားထကကောင ် ပလတ်စတစ်ကွဲ သ ိုို့ နှစ်ရှည်လမျောား ထခမထပေါ်တွေင် 
မထပျောဝ်င်န ိုင်ထသော ပစစည်ားမျောား ထခမကကီားအတွေင်ားသ ိုို့ ထရောက်ရှ မပီား ထခမအရညအ်ထသွေားက ို 
ထလျော ကျထစန ိုင်ပါသည်။ ယင်ားက ို ထခမအရညအ်ထသွေားထလျော ကျထစသည ် အဓ က 
သက်ထရောက်မှုအခဖစ် သထဘော ောားမပီား သက်ထရောက်မှု ရမှတက် ို (0.75) 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ အမျောားသံိုားအ မ်သောမျောား၏ မ လလောကျင်ားမျောားမှတစ် င ် ထခမကကီား 
အတွေင်ားသ ိုို့ စ မ ်ဝင်ထစန ိုင်မပီား ထခမအရည်အထသွေား  ခ ိုက်မှုက ို ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင် 
ထသောထကကောင ် သက်ထရောကမ်ှုရမှတက် ို (0.25) သတ်မတှ် ောားပါသည်။ 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု စီမံက န်ားဇိုန့် (B) အတွေင်ား  ူညံသံနှင  ် တိုန်ခါမှု အဓ ကခဖစ်ထပေါ်ထစထသော 
အထကကောင်ားအရောမှော ထတောင်တက်ကောားမျောား ခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်ခခင်ားထကကောင ်ခဖစ်မပီား 
နည့််းြါ်းထသာ  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်မပီား အခခောားလိုပ်ငန်ားစဉ်မျောား 
ထကကောင ်  ူညံသံနှင ် တိုန်ခါမှု ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ခခင်ားမေှာ မထခပောပထလောက်ပါ။ 

ထတောင်တက်ယောဉ်မျောားခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်ခခင်ားထကကောင ်  ူညံသံနှင ် တိုန်ခါမှုခဖစ်ထပေါ် 
န ိုင်ခခင်ားသော ရှ ခခင်ားထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုရလေ်က ို (1) အခဖစ်သတ်မှတ ်ောား 
ပါသည်။ 
 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် စီမံက န့််းဇိုန့် (B) တွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းလည့်ြတ့်ပခင့််းထ ကာင ့် ရှုခင့််းရှုကွက့် 
ထပြာင့််းလ ပခင့််းမ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါ။ 

စီမံက န့််းဇိုန့် (B) တွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းလည့်ြတ့်ပခင့််းထ ကာင ့် ရှုခင့််းရှုကွက့် 
ထပြာင့််းလ ပခင့််းမ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါ။ 
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သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း စီမံက န်ား ဇိုန့် (B)၏ သစ်ပင်သစ်ထတောမျောားအထပေါ် သက်ထရောကမ်ှု ခဖစ်ထပေါ် 
ထစထသောအထကကောင်ားအရောမေှာ စောားထသောက်  ိုငမ်ျောားနှင ် အမှတတ်ရပစစညာ်း 
အထရောင်ား  ိုငမ်ျောားတွေင် သစ်ပင်သစ်ထတော ွေက်ပစစည်ားမျောား ထရောင်ားချခခင်ားခဖစ်ပါသည်။ 
အမှတတ်ရ ပစစည်ားအထရောင်ား  ိုင်မျောားတွေင် ပတ်ဝန်ားကျင်သစ်ထတောမျောားမ ှ ွေက်ရှ ထသော 
ရှောားပါား ထ ားဖက်ဝင်သစ်ဥသစ်ဖိုမျောား ထရောင်ားချခခင်ားခဖစ်မပီား အလယ့်အလတ့်အဆင ့် 
  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-3) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည။် စောားထသောက်  ိုင်မျောားတွေင ်
အ  ိုပါသစ်ထတော ွေက် ဟငာ်းလျောမျောားထရောင်ားချခခင်ားထကကောင  ် နည့််းြါ်းထသာ 
  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ 

စောားထသောက်  ိုင်မျောားနှင ် အမှတတ်ရပစစည်ားအထရောင်ား  ိုင်မျောားမှ သက်ထရောက်မှုမေှာ 
ကွေောခခောားမှုမရှ ထသောထကကောင  ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.5) စီ 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း စီမံက န်ား ဇိုန့်(B) ရှ  ဇီဝမျ  ိုားစံိုမျ  ိုားကွေွဲမျောားအထပေါ် သက်ထရောက်မှုမေှာ သစ်ပင်သစ်ထတောမျောား 
အထပေါ်သက်ထရောက်မှုနှင ်  က်စပ်ထနမပီား စောားထသောက ် ိုင်မျောားတွေင် ဂျ၊ီ  တ၊် သမင၊် 
ေရယ်၊ ထမျောက်စထသော ထတောထကောင်သောားမျောား ထရောငာ်းချခခင်ားထကကောင ် သက်ထရောက်န ိုင်မပီား 
သက်ထရောက်မှု ပမောဏက ို (-2) ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ အမှတတ်ရပစစည်ား 
အထရောင်ား  ိုငမ်ျောားတွေင် အ  ိုပါ ထတောထကောင်မျောား၏ ချ  ို၊ အရ ိုားနှင ် ခနဓ က ိုယ် 
အစ တအ်ပ ိုင်ားမျောားက ို ထ ားဘက်ဝင် ပစစည်ားမျောားအခဖစ် ထရောင်ားချခခင်ားထကကောင ် ခဖစ်မပီား 
သက်ထရောက်မှုမေှာ အလယ့်အလတ့်အဆင ့် ဆ ို်းက   ်းသက်ထရောက်မှု (-3) သတ်မှတ ်ောား 
ပါသည်။ 

စောားထသောက်  ိုင်မျောားနှင ် အမှတတ်ရပစစည်ားအထရောင်ား  ိုင်မျောားမှ သက်ထရောက်မှုမေှာ 
ကွေောခခောားမှုမရှ ထသောထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.5) စီ သတ်မှတ ်ောား 
ပါသည်။ 

လူမှု ဝ ထတောင်တက်ခရီားသွေောားမျောားသယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားသည ် ရပ်ရွော ကျန်ားမောထရားနှင  ်
လံိုခခံိုမှု  ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား၊ ယောဉ်ထကကောပ တ ် ိုို့မှုနှင ် ယောဉ်အနတရောယ်ခဖစ်ပွေါားန ိုင်ခခင်ား၊ 
  ရှလွေယ်ထသော လူမှုအဖွေွဲွဲ့အစည်ားမျောားအထပေါ် သက်ထရောက်န ိုင်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင  ်
လူထနမှုဘဝအထပေါ် အလယ့်အလတ့်အဆင ့်   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-3) 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ အခခောားစီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားစဉ်မျောားထကကောင  ် လူထနမှုဘဝ 
အထပေါ်တွေင် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်မပီား 
အမှတတ်ရပစစည်ားမျောားထရောင်ားချမှုထကကောင ် လူထနမှုဘဝအထပေါ် သ သော င်ရှောားထသော 
အကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု မရှ ထစန ိုင်ပါ။ 

ထတောင်တက်ခရီားသွေောားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်သည ် ထတောင်တက်ကောား အမျောားစိုသည် 
ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်နှင ် ခမ ိုားထကျားရွောတ ိုို့မှ ထေသခံခပည်သူမျောား ပ ိုင ် ိုင်မပီား ထနို့စဉ် 
ဗန်ားထမောက-်ခမ ိုားနှင  ် ခမ ိုား-ဇလံိုထတောင ် ကောားလမာ်းက ို အသံိုားခပိုခခင်ားထကကောင ် 
ယောဉ်ထကကောပ တ ် ိုို့ခခင်ား၊ ယောဉ်မထတော်တ မှုခဖစ်ပွေါားခခင်ား၊ ခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်စဉ် 
တွေင် ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောား ွေက်ရှ ခခင်ားထကကောင ် လိုပ်ငန်ားခွေင်အတွေငာ်းနှင ် 
လမ်ားတစ်ထလ ောက်ရှ  ခပည်သူမျောား ကျန်ားမောထရား  ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား၊ ခမ ိုား-ဇလံိုထတောင် 
တက်လမ်ားသည် လမာ်းပ ိုငာ်းအမျောားစိုမှော ထခမသောားလမာ်းခဖစ်၍ မတ်ထစောက်ခခငာ်းထကကောင  ်
ယောဉ်အနတရောယ်ခဖစ်ပွေါားန ိုင်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် လူမှုဘဝအထပေါ် သ သော င်ရှောားမှု 
အမျောား ံိုား အခဖစ် (0.37) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စီမံက န်ားတည်ရှ ရောထေသသည် 
ကတူား၊ ကနန်ားလူမျ  ိုားမျောား၏ မူရင်ားထေသခဖစ်ခခင်ားထကကောင ် အစောားအထသောကမ်ျောား 
ချက်ခပိုတ်ထရောင်ားချရောတွေင် ထေသ ွေက် အစောားအစောနှင ် လူမျ  ိုားစိုတ ိုို့၏ ယဉ်ထကျားမှု 
လကခဏောမျောား တ ိုားတက်ခမင မ်ောားလောန ိုင်ခခင်ားထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.32) 
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သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ထေသ ွေက်ပစစည်ားမျောားနှင ် အမှတတ်ရပစစည်ားမျောား 
ထရောင်ားချခခငာ်းထကကောင ်လည်ား ထေသနှင ် လူမျ  ိုားစို လကခဏောမျောား ထခပောင်ားလွဲန ိုင် 
ထသောထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.06) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။   ိုင်ကယ်နှင ် 
ထတောင်တက်ကောားမျောား ဇိုန့် (B) အတွေင်ား ရပ်န ားရောတွေင် မထတော်တ    ခ ိုက်မှုမျောား 
ခဖစ်န ိုင်ခခင်ားထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုက ို (0.1) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 
လ ပ်စစ်မီားသံိုားစွေွဲခခင်ား၊ အမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားနှင ် အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားတ ိုို့၏ သ သော 
 င်ရှောားမှု ရမှတမ်ျောားက ို (0.02)၊ (0.08) နှင  ်(0.05) အသီားသီား သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

စီ်းြွါ်းထရ်း ထတောင်တက်ခရီားသွေောားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားလိုပင်န်ား၊ စောားထသောက ် ိုင်လိုပ်ငန်ား 
နှင ် အမှတတ်ရအထရောင်ား  ိုင်လိုပ်ငန်ားမျောားသည ် ခရီားသွေောားရောသီတစ်ခိုလံိုားတွေင ်
ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ်တစ်ခိုလံိုားတွေင် (အ ူားသခဖင ် စီမံက န်ား က်စပ်ထကျားရေွာမျောား) 
အလိုပ်အက ိုင် အခွေင အ်လမ်ားနှင ် ဝင်ထငွေက ို ကကီားမောားစွေော တ ိုားတက်ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်သခဖင ် 
မ ာ်းပြာ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (+4) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။   ိုို့ခပင ်
စီမံက န်ားဇိုန့်(B)အတွေင်ား ထတောင်တက်ကောားမျောားနှင  ်   ိုင်ကယ်ရပ်န ားရောထနရောမျောား 
တွေင်လည်ား အလိုပ်အက ိုင် အခွေင ်အလမ်ားအချ  ိုွဲ့ ခဖစ်ထပေါ်တ ိုားတက်န ိုင်သခဖင ် အလွန့် 
နည့််းြါ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

ထတောင်တက်ခရီားသွေောားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားလိုပင်န်ားသည် ဗန်ားထမောက်မမ ိုွဲ့နယ် 
နှင  ် ခမ ိုားထကျားရွောမှ ထေသခံခပည်သူမျောား အဓ ကပ ိုင်  ိုင်ထသော လိုပ်ငန်ားခဖစ်မပီား 
စီမံက န်ားလည်ပတ်ချ  န်တွေင် ဝင်ထငွေတ ိုားတက်ရရှ န ိုင်မပာီး စီမံက န်ားဖွေံွဲ့မဖ ိုားတ ိုားတက်၍ 
ခပည်တွေင်ား၊ ခပညပ်ခရီားသွေောားမျောား တ ိုားတက်လောပါက ပ ိုမ ိုတ ိုားတက်လောန ိုင်သခဖင  ်
သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.4) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စောားထသောက်  ိုင်လိုပ်ငန်ား 
တွေင်လည်ား အလိုပ်အက ိုင်အခွေင ်အလမာ်းနှင ် ဝငထ်ငွေမျောားတ ိုားတက်ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား 
စီမံက န်ားထေသအနီားသ ိုို့ ထရွှေွဲ့ထခပောင်ားအထခခချမှုလည်ား ခဖစ်ထပေါ်လောန ိုင်ထသောထကကောင ် 
သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.3) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ အမှတတ်ရပစစည်ားမျောား 
ထရောင်ားချခခငာ်းမှလည်ား အလိုပ်အက ိုင်အခွေင အ်လမ်ားနှင ် ဝင်ထငွေတစ်ချ  ိုွဲ့ 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.2) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 
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6.4.2.5.4 စီမံကိန့််း ဇိုန့်(B) လည့် တ့်ချနိ့်တ င့် ခဖစ့်ပ ေါ်လြောနိိုင့်ပသြော သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်းကိို တ က့်ချက့်ခခင့််း 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 11 ) စမီ က  န ျား  ဇ ုံန (B) လည  ပ တ ခ  န တငွ   ဖြ စ ကပ ေါ် လာ န  ုံင က ာ   က ကရာ က မ ှုမ  ာ ျားက  ုံ တကွ ခ က ဖခင  ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

Total Impact 
ပတြောင့်တက့် 
ခရီ်းသ ြော်းမျြော်း 

သယ့်ယူ ိိုို့ပဆြောင့်ခခင့််း 

ဆိိုင့်ကယ့်နှင ့် 
ပတြောင့်တက့်ကြော်း 
မျြော်း ရ ့်နော်းခခင့််း 

လ  ့်စစ့်
မီ်းသံို်းစ  
ခခင့််း 

အစြော်းအစြော 
ချက့်ခ ျုတ့်ပရြောင့််း

ချခခင့််း 

ပဒသထ က့် စစည့််း
မျြော်း ပရြောင့််းချခခင့််း 

အမိှုက့်စ နို့့် စ့်
ခခင့််း 

အညစ့်အပ က်း 
စ နို့့် စ့်ခခင့််း 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

ထလ -1.35 0 0 -0.9 0 -0.3 -0.1 -2.7 

ထပမထအာက့်ထရ 0 0 0 -0.5 0 0 -1 -1.5 

ထပမထြေါ်ထရ -0.2 0 0 -0.2 0 -1.2 -0.2 -1.8 

ထပမ 0 0 0 0 0 -1.5 -0.25 -1.75 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု -2 0 0 0 0 0 0 -2.0 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

သစ့်ြင့်သစ့်ထတာမ ာ်း    -1 -1.5   -2.5 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း    -1.5 -1   -2.5 

လူမှု -1.11 -0.1 -0.02 -0.32 0 -0.08 -0.05 -1.7 

စီ်းြွါ်း 1.6 0.1 0 1.2 0.8 0 0 3.7 
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6.4.2.5.4.1 ပလထိုအပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှု 

စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းကာလတစ့်ထလျှာက့်တငွ့် စီမံက န့််းဇိုန့် (B)မှ ထလ ိုအထြေါ်သ ိုို့ အတန့်အသင ့် 

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ဖြီ်း အဓ ကဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်ထစသည့်မှာ 

ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင ့် ပဖစ့်ြါသည့်။ အစာ်းအစာမ ာ်း ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ ပခင့််းမှလည့််း 

မီ်းခ ို်းမ ာ်း ွက့်ရှ န ိုင့်ပခင့််းထ ကာင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု အသင ့်အတင ့်ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ဖြီ်း အမ ှုက့်စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းနှင ့် 

အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့မှလည့််း ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု အနည့််းငယ့်ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.4.2 ပခမပအြောက့်ပရအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််းဇိုန့် (B) ရှ  စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းနှင ့် အမ ာ်းသံို်းအ မ့်သာမ ာ်းတွင့် ထပမထအာက့်ထရက ိုသာ 

အဓ က ိုတ့်ယူသံို်းစွ ရပခင့််းထ ကာင ့် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ဖြီ်း 

အမ ာ်းသံို်းအ မ့်သာမ ာ်းထ ကာင ့် ထပမထအာက့်ထရ   ခ ိုက့်မှုမှာ အနည့််းငယ့်မ ာ်းပြာ်းဖြီ်း စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းထ ကာင ့် 

  ခ ိုက့်မှုမှာ နည့််းြါ်းြါသည့်။ 

6.4.2.5.4.3 ပခမပ ေါ်ပရအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််းဇိုန့် (B) တွင့်  ွက့်ရှ ထသာ အမ ှုက့်မ ာ်းထ ကာင ့် ထပမထြေါ်ထရအထြေါ်   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမှာ အမ ာ်းဆံို်းပဖစ့်ဖြီ်း 

ထတာင့်တက့်ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း၊ အစာ်းအထသာက့် ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ ပခင့််းနှင ့် 

အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််းထ ကာင ့် ထပမထအာက့်ထရအထြေါ်ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမာှ နည့််းြါ်းြါသည့်။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (B) 

တစ့်ခိုလံို်းအထနပဖင ့် ထပမထြေါ်ထရအထြေါ် အတန့်အသင ့်ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse Impact) 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစြါသည့်။ 

6.4.2.5.4.4 ပခမအရည့်အပသ ်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 အမ ှုက့် ွက့်ရှ ပခင့််းသည့် စီမံက န့််း ဇိုန့် (B) တငွ့် ထပမအရည့်အထသွ်းအထြေါ် အဓ ကသက့်ထရာက့်မှုပဖစ့်ထြေါ်ထစထသာ 

အထ ကာင့််းအရာပဖစ့်ဖြီ်း အမ ာ်းသံို်းအ မ့်သာမ ာ်းတွင့် အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််းထ ကာင ့်လည့််း ထပမအရည့်အထသွ်းက ို 

  ခ ိုက့်မှု အနည့််းငယ့်ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းဇိုန့် (B)၏ ထပမအရည့်အထသွ်းအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုမာှ အတန့်အသင ့် 

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse Impact) ပဖစ့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.4.5 ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (B) လည့်ြတ့်ရာတွင့် ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းသည့် ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု 

အဓ ကပဖစ့်ထြေါ်ထစထသာ အထ ကာင့််းအရာပဖစ့်ဖြီ်း အတန့်အသင ့်ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse Impact) 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစြါသည့်။ 

6.4.2.5.4.6 သစ့်ပတြောသစ့် င့်မျြော်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 ရှာ်းြါ်းထတာထကာင့်မ ာ်းနှင ့် သစ့်ဥသစ့်ဖို၊ သစ့်ခွမ ာ်း ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းသည့် 

ထေသအထပခပြ ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းက ိုလွှမ့််းမ ို်းထလ ရှ ဖြီ်း ဇလံိုထတာင့်ထေသ ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းတွင့်လည့််း စီမကံ န့််း 

မစတင့်မှီအခ  န့်ကတည့််းက တည့်ရှ ထနထသာ လိုြ့်ငန့််းပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် စီမကံ န့််းအတွင့််းရှ  စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းနှင ့် 

အမှတ့်တရြစစည့််းအထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် ြန့််း၊ သစ့်ခွ၊ သစ့်ဥသစ့်ဖိုမ ာ်းက ို တူ်းထဖာ့်၊ ခူ်းဆွတ့်၍ ထရာင့််းခ ပခင့််းသည့်လည့််း 

ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ဖြီ်း သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းအထြေါ် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse Impact) 

ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.4.7 ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (B) ရှ  စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် ဂ ၊ီ ဆတ့်၊ ထတာဝက့်၊ ထမ ာက့်နှင ့် အပခာ်းထသာ 

ထတာတွင့််းတ ရစဆာန့်အသာ်းမ ာ်း ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ မှုထ ကာင ့် ဇလံိုထတာင့်ထေသရှ  ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းက ို သက့်ထရာက့်မှု 

မ ာ်းစွာပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ဖြီ်း အမှတ့်တရြစစည့််းအထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့်လည့််း အဆ ိုြါ ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း၏ ခနဓ က ိုယ့် 

အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်းနှင ့် အပခာ်းဆက့်စြ့်ြစစည့််းမ ာ်း ထရာင့််းခ ပခင့််းထ ကာင ့် အနည့််းငယ့်ဆ ို်းက   ်း သက့်ထရာက့်ထစမည့် 
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ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (B)မှ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအထြေါ် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse 

Impact) ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.4.8 လူမှုဘဝအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (B)တွင့် ထတာင့်တက့်ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းထ ကာင ့် လူမှုစီ်းြွါ်း ဝအထြေါ် 

အဓ ကဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစဖြီ်း အစာ်းအထသာက့် ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ ပခင့််းထ ကာင ့်လည့််း ဆ ို်းက   ်း 

သက့်ထရာက့်မှု အနည့််းငယ့်ပဖစ့်ထြေါ်ထစြါသည့်။ အပခာ်းထသာ လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ဆ ို်းက   ်းပဖစ့်ထြေါ်မှုမှာ နည့််းြါ်းဖြီ်း 

ဇိုန့်(B) တစ့်ခိုလံို်းအထနပဖင ့် အတန့်အသင ့်ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse Impact) ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.4.9 စီ်း  ါ်းပရ်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့်(B) သည့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းနှင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီတ ိုို့က ို 

အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းနှင ့် ဝင့်ထင ွ တ ို်းတက့်ရရှ ထစထသာ စီမံက န့််း ဧရ ယာပဖစ့်ဖြီ်း ထတာင့်တက့်ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းနှင ့် အစာ်းအထသာက့်ထရာင့််းခ ပခင့််းတ ိုို့မ ှ အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းနှင ့် ဝင့်ထင ွ အမ ာ်းဆံို်း  

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် ကကီ်းမာ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (High Beneficial Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
SEED/ESIA-01-002/21 

264 
 

6.4.2.5.5 စီမံကိန့််း ဇိုန့်(C) လည့် တ့်ချနိ့်တ င့် ခဖစ့်ပ ေါ်လြောနိိုင့်ပသြော သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း၏  မြောဏနှင ့် သိသြောထင့်ရှြော်းမှုကိို ဆန့််းစစ့်ခခင့််း 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 12 ) စမီ က  န ျား  ဇ ုံန (C) လည ပ တ ခ  န တငွ   ဖြ စ ကပ ေါ် လာ န  ုံင က ာ   က ကရာ က မ ှုမ  ာ ျား ၏ ပ မ ာ ဏနငှ       ာ ထင ရာှ ျား မ ှုက  ုံ ဆန  ျား စစ ဖခင ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

ခရီ်းသ ြော်းမျြော်း 
သယ့်ယူ 

 ိိုို့ပဆြောင့်ခခင့််း 
ယြောဉ့်ရ ့်နော်းခခင့််း 

အစြော်းအပသြောက့် 
ချက့်ခ ျုတ့်ခခင့််း 
နှင ့် ဝန့်ပဆြောင့်မှု 

ပ ်းခခင့််း 

လ  ့်စစ့်မီ်း 
သံို်းစ  ခခင့််း 

ပလပအ်းပ ်း 
စက့် နှင ့် 

ပရခ ပသတတြော
မျြော်း အသံို်းခ ျု 

ခခင့််း 

ပသြောက့်ပရချျို်း
ပရ သံို်းစ  ခခင့််း 

အညစ့်အပ က်း 
စ နို့့် စ့်ခခင့််း 

အမိှုက့် 
စ နို့့် စ့်ခခင့််း 

Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

ထလ -2 0.25   -2 0.25   -2 0.25   -1 0.1 -1 0.15 

ထပမထြေါ်ထရ -1 0.1   -1 0.2     -2 0.4 -1 0.25 -1 0.05 

ထပမထအာက့်
ထရ 

    -1 0.25     -2 0.4 -2 0.35   

ထပမ             -1 0.4 -1 0.6 

ဆူညံသံနှင ့် 
တိုန့်ခါမှု 

-1 0.9       -1 0.1       

ရှုခင့််းရှုကကွ့်                 

သစ့်ြင့်သစ့်
ထတာမ ာ်း 

                

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်း
ကွ မ ာ်း 

                

လူမှု -1 0.3 -1 0.03 -1 0.05 -1 0.1 -1 0.1 -2 0.15 -1 0.15 -1 0.12 

စီ်းြွါ်း   1 0.15 2 0.85           
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 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍ 

သက့်ပရြောက့်မှု မြောဏ သိသြောထင့်ရှြော်းမှု 

ထလအရည့်အထသွ်း စီမံက န်ားလည်ပတ်ခခင်ားကောလတွေင် စီမကံ န်ား ဇိုန့် (C) ရှ  ဟ ိုတယ်သ ိုို့လောထရောက်ထသော 
ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား၏ ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား ခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်ရော လမ်ားတစ်ထလ ောက ်
နှင ် စီမံက န်ား အတွေင်ားတွေင် ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောား (PM 2.5၊ PM 10၊ 
ကောဗွေန်ေ ိုင်ထအောက်  ိုေ်၊ ကောဗွေန်မ ိုထန    ိုေ်၊  ောလဖောေ ိုင်ထအောက်  ိုေ်နှင ် 
န ိုက် ရ ိုဂျင်ေ ိုင်ထအောက်  ိုေ်)  ွေက်ရှ န ိုင်မပီား ထလ ိုအထပေါ်သက်ထရောက်မှုတွေင ်
နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ ဟ ိုတယ်တွေင ်
တည်ားခ ိုထသော ခရီားသွေောားမျောားအတွေက ်မနက်စော၊ ထနို့လည်စောနှင ် ညစောမျောား ဝန်ထ ောင်မှု 
ထပားရန်အတွေက် အစောားအထသောက်ချက်ခပိုတ်ခခင်ားထကကောင ် အခ ိုားအထငွေွဲ့မျောား  ွေက်ရှ န ိုင ်
သခဖင ် နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 
ဟ ိုတယ်ခန်ားမျောားတွေင် ထလထအားထပားစက်နှင ် ထရခွဲထသတတောမျောား အသံိုားခပိုခခငာ်း 
ထကကောင ်လည်ား ဖန်လံိုအ မ်ဓါတ်ထငွေွဲ့ (Chloroflurocarbon-CFC)  ွေက်ရှ မည်ခဖစ်မပီား 
ထလ ိုအထပေါ်တွေင် နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 
  ိုို့ခပင် အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ား၊ အမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ား တ ိုို့ထကကောင ်လည်ား မထကောင်ားထသော 
အနံို့အသက်မျောား ွေက်ရှ ထစန ိုင်မပီား ပတဝ်န်ားကျင်ထလအရည်အထသွေားက ို အနညာ်းငယ် 
  ခ ိုက်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု(-1) 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

စီမံက န်ား ဇိုန့် (C) တွေင ် ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား ခဖတ်သန်ားထမောငာ်းနှင်ခခင်ားထကကောင  ်
ထလ ိုအထပေါ်  ခ ိုက်န ိုင်မှုမှော စီမံက န်ား ဇိုန့် (A) နှင  ် န ှုင်ားယှဉ်လ င် ပမောဏ 
နည်ားပါားထသောထကကောင  ် သ သော င်ရှောားမှုပမောဏမှောလည်ား နည်ားပါားပါသည်။   ိုို့ထကကောင  ်
ထမော်ထတော်ယောဉ် ခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်ခခငာ်း၊ အစောားအထသောက် ချက်ခပိုတ်ခခင်ားနှင  ်
ထလထအားထပားစက်၊ ထရခွဲထသတတောမျောား အသံိုားခပိုခခင်ားတ ို သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.25) 
အခဖစ် ညီမ စွေောသတ်မှတ ်ောားပါသည်။ စီမံက န်ား ဇိုန့် (C) သ ိုို့လောထရောက်ထသော 
ခရီားသွေောားမျောား၏ အမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်မှုထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.15) 
သတ်မှတ ်ောားမပီား အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားထကကောင  ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.1) 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ထပမထြေါ်ထရ စီမံက န်ား ဇိုန့် (C) တွေင် က ိုယ်လက်သနိ်ု့စင်ခခင်ား၊ ထရချ  ိုားခခင်ားခပိုလိုပ်ရောတွေင်  ပ်ခပော၊ 
ထခါင်ားထလ ော်ရည် အစရှ ထသော တစ်က ိုယ်ရည်သံိုားပစစည်ားမျောား ထရနှင ်အတူ ထမျောပါ 
 ွေက်ရှ န ိုင်မပီား ထခမထပေါ်ထရအထပေါ်   ခ ိုက်မှုခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် နည့််းြါ်းထသာ 
  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု(-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားမျောား၏ 
ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား သနိ်ု့ရှင်ားထရား ခပိုလိုပ်ခခင်ား၊ အစောားအထသောက် ဝန်ထ ောင်မှု 
ထပားရောတွေင် ပန်ားကန်ခွေက်ထယောကမ်ျောား ထ ားထကကောခခင်ား၊ အဝတ်ထလ ော် ဝန်ထ ောင်မှု 
ထပားခခင်ား၊ သနိ်ု့စင်ခန်ားမျောားမှ စွေနိ်ု့ပစ်ထရ ွေက်ရှ ခခင်ားနှင ် အမ ှုကမ်ျောား  ွေက်ရှ ခခင်ား 
တ ိုို့ထကကောင ်လည်ား ထချောင်ား၊ထခမောင်ားမျောားမှတစ် င ် စီမကံ န်ားအတွေင်ားနှင ် ပတဝ်န်ားကျင်ရှ  
ထခမထပေါ်ထရအထပေါ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစ 
န ိုင်ပါသည်။ 

စီမံက န်ား ဇိုန့် (C) တွေင် က ိုယ်လက်သနိ်ု့စင်ခခင်ား၊ ထရချ  ိုားခခင်ားခပိုလိုပ်ရောတွေင်  ပ်ခပော၊ 
ထခါင်ားထလ ော်ရည ် အစရှ ထသော တစ်က ိုယ်ရည်သံိုားပစစည်ားမျောား ထရနှင ်အတူ ထမျောပါ 
 ွေက်ရှ န ိုင်မပီား ထခမထပေါ်ထရအထပေါ်   ခ ိုက်မှုခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် နည့််းြါ်းထသာ 
  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု(-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားမျောား၏ 
ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား သနိ်ု့ရှင်ားထရား ခပိုလိုပ်ခခငာ်း၊ အစောားအထသောက် ဝန်ထ ောင်မှုထပားရောတွေင ်
ပန်ားကန်ခွေက်ထယောက်မျောား ထ ားထကကောခခင်ား၊ အဝတ်ထလ ော် ဝန်ထ ောင်မှုထပားခခင်ား၊ 
သနိ်ု့စင်ခန်ားမျောားမှ စွေနိ်ု့ပစ်ထရ ွေက်ရှ ခခင်ားနှင ် အမ ှုကမ်ျောား  ွေက်ရှ ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ်လည်ား 
ထချောင်ား၊ထခမောင်ားမျောားမှတစ် င ် စီမံက န်ားအတွေင်ားနှင ် ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ထခမထပေါ်ထရအထပေါ် 
အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 
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ထပမထအာက့်ထရ ဟ ိုတယ်သ ိုို့လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားမျောား၏ က ိုယ်လက်သနိ်ု့စင်ခခင်ားနှင ် 
အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားသည် ထခမထအောက်ထရက ို အဓ ကသံိုားစွေွဲရထသော 
လိုပ်ထ ောင်ချကမ်ျောားခဖစ်မပီား သံိုားစွေွဲမှုမျောားခပောားန ိုင်ထသောထကကောင ် နည့််းြါ်းထသာ 
  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ အစောားအထသောက ်
ချက်ခပိုတ်ခခငာ်းနှင ် အဝတ်ထလ ော်ခခင်ားတ ိုို့ထကကောင လ်ည်ား အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ 
  ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

ဟ ိုတယ်ဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ားတွေင ် အဓ ကထရသံိုားစွေွဲမှုအမျောား ံိုားမေှာ ထသောက်ထရချ  ိုားထရ 
သံိုားစွေွဲမှခဖစ်မပီား သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.4) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ဟ ိုတယ် 
အခန်ားမျောားတွေင် တပ် င် ောားထသော ဘ ို  ိုင်အ မ်သောမျောားက ို သံိုားစွေွဲမှုမှလည်ား ေိုတ ယ 
အမျောား ံိုားခဖစ်ထသောထကကောင  ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (0.35) သတ်မှတ ်ောားမပီား 
အ ိုားခွေက်ပန်ားကန်မျောား ထ ားထကကောခခငာ်းနှင ် အဝတ်ထလ ော်ခခင်ားတ ိုို့၏ သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို 
(0.25) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ထပမအရည့်အထသွ်း ဟ ိုတယ်ဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ားမှ အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားနှင ် အမ ှုက် ွေက်ရှ ခခင်ား 
တ ိုို့ထကကောင ် ထခမ ီလ ောအရည်အထသွေားက ို အနည်ားငယ်  ခ ိုက်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် 
အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ သက်ထရောကမ်ှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

ဟ ိုတယ်ဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ားမှ အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားနှင ် အမ ှုက် ွေက်ရှ ခခင်ား 
တ ိုို့ထကကောင ် ထခမ ီလ ောအရည်အထသွေားက ို အနည်ားငယ်  ခ ိုက်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် 
အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ သက်ထရောကမ်ှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု စီမံက န်ားလည်ပတ်စဉ်အတွေင်ား ဟ ိုတယ်သ ိုို့လောထရောက်ထသော ခရီားသွေောားမျောား၏ 
ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောားထမောင်ားနှငမ်ှုထကကောင ်  ူညံသံနှင  ် တိုန်ခါမှုအနည်ားငယ် ခဖစ်ထပေါ် 
ထစမပီား အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 
ထလထအားထပားစက်မျောားနှင ် ထရခွဲထသတတောမျောားက ို အသံိုားခပိုခခင်ားထကကောင ်လညာ်း  ညူံသံ 
အနည်ားငယ်ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-1) 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

စီမံက န်ားဇိုန့် (C) တွေင ်  ူညံသံအဓ ကခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်သည်မှော ထမော်ထတော်ယောဉ်မျောား 
ခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်ခခင်ားထကကောင ်ခဖစ်မပီား အဓ ကသ သော င်ရှောားမှုခဖစ်ထသောထကကောင ် ရမှတက် ို 
(0.9) သတ်မှတ ်ောားမပီား ထလထအားထပားစက်မျောားနှင ် ထရခွဲထသတတောမျောား၏ သ သော င်ရှောားမှု 
ရမှတက် ို (0.1) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 
စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်း တည့်ထဆာက့်ဖြီ်းစီ်းဖြီ်းပဖစ့်သည ့်အတွက့် ရှုခင့််းရှုကွက့်၊ သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းနှင ့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ အမ ာ်းအထြေါ် သီပခာ်း 
သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 

လူမှု ဝ စီမံက န်ား ဇိုန့် (C) အတွေင်ား ထသောက်ထရ၊ချ  ိုားထရ သံိုားစွေွဲခခင်ားထကကောင ်  ွေက်ရှ ထသော 
စွေနိ်ု့ပစ်ထရမျောားထကကောင ် ပတဝ်န်ားကျင်ရှ ထချောငာ်း၊ ထခမောင်ားမျောားအထပေါ် စ ိုက်ပျ  ိုားထရား၊ 
ထမွေားခမ ထရားနှင ် ထသောက်ထရသံိုားထရအတွေက် မှီခ ိုထနရထသော လူမှုဘဝအထပေါ်   ခ ိုက်န ိုင်မှု 
မှော နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-2) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ထမော်ထတော်ယောဉ် 
မျောား ခဖတ်သန်ားထမောင်ားနှင်ခခငာ်းထကကောင ် ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် အခ ိုားအထငွေွဲ့ ွေက်ရှ ခခင်ား၊ 
အစောားအထသောက် ချက်ခပိုတ်ထရောငာ်းချခခငာ်းမှ မီားခ ိုားထငွေွဲ့ ွေက်ရှ ခခင်ား၊ ထလထအားထပားစက်နှင  ်
ထရခွဲထသတတောမျောားမှ ဖန်လံိုအ မ်ဓါတ်ထငွေွဲ့ ွေက်ရှ ခခငာ်းတ ိုို့ထကကောင ် စီမံက န်ားအတွေင်ားနှင ် 
ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ခပည်သူမျောားအထပေါ် ကျန်ားမောထရား  ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင် 
ထသောထကကောင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 
အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားနှင ် အမ ှုက် ွေက်ရှ ခခင်ားထကကောင ် အနံို့  ိုားမျောား ွေက်ထပေါ်ကော 

စီမံက န်ား ဇိုန့် (C) အတွေင်ားသ ိုို့ ခရီားသွေောားမျောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ခခင်ားထကကောင ် ဖိုန်မှုနိ်ု့နှင ် 
အခ ိုားအထငွေွဲ့  ွေက်ရှ ခခင်ား၊ ယောဉ်ထကကောပ တ ် ိုို့ခခင်ားနှင  ် ယောဉ်အနတရောယ်ခဖစ်ထပေါ်ခခင်ားတ ိုို့မှော 
စီမံက န်ားအတွေင်ားနှင ် အခပင်တွေင် လူမှုဘဝအထပေါ်တွေင်   ခ ိုက်န ိုင်မှုခဖစ်န ိုင်ထသောထကကောင ် 
သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.3) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ ထသောက်ထရ၊ ချ  ိုားထရ သံိုားစွေွဲခခင်ားနှင  ်
အညစ်အထကကားစွေနိ်ု့ပစ်ခခင်ားသည် စီမံက န်ားအတွေင်ား အနံို့အသက် ွေက်ထပေါ်န ိုင်ခခင်ား၊ 
ပတ်ဝန်ားကျင်ထေသရှ  ခပည်သူမျောားအထပေါ် ထရရညှတ်ွေင် ကျန်ားမောထရား   ခ ိုက်န ိုင်ခခင်ား 
တ ိုို့ထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.15) သတ်မတှ် ောားပါသည်။ စီမံက န်ား ဇိုန့် (B) 
မှ ွေက်ရှ ထသော တစ်က ိုယ်ရည်နှင ် မီားဖ ိုထချောင်အမ ှုက်မျောားမှလည်ား အနံို့  ိုား ွေက်ရှ ခခင်ား၊ 
ကျန်ားမောထရားအထပေါ်   ခ ိုကမ်ှု အနညာ်းငယ်ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ခခင်ားထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု 
ရမှတက် ို (0.12) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ လ ပ်စစ်မီားသံိုားစွေွဲခခင်ားနှင ် ထလထအားထပားစက၊် 
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ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ လူမျောား စ တအ်ထနှ က်အယှက်ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် အလွန့် 
နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ ဟ ိုတယ်ကောားပါကင ်
တွေင် ကောားရပ်န ားခခင်ားနှင  ် ကောားမျောားသွေောားလောခခငာ်းထကကောင ် ယောဉ်အနတရောယ်နှင ် 
ယောဉ်ထကကောပ တ ် ိုို့မှု ခဖစ်ထပေါ်ထစထသောထကကောင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုား 
သက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

ထရခွဲထသတတောအစရှ ထသော ပစစည်ားမျောားသံိုားစွေွဲချ  န်တွေင ် လိုပ်ငန်ားခွေင် မထတော်တ  
ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ခခင်ား၊ မီားထလောင်န ိုင်ခခင်ားတ ိုို့ ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ထသောထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတ ်
က ို (0.1) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ အစောားအထသောက် ချက်ခပိုတ်ခခင်ားနှင ် အခခောားဝန်ထ ောငမ်ှု 
မျောားထပားခခင်ား၊ ယောဉ်ရပ်န ားခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ်   ခ ိုက်မှုမျောားမှော ပမောဏနည်ားပါားခခင်ား နှင  ်
သ သော င်ရှောားမှု နည်ားပါားခခင်ားထကကောင ် ရမှတက် ို (0.05) နှင ် (0.03) အသီားသီား 
သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

စီ်းြွါ်းထရ်း စီမံက န်ား ဇိုန့် (C) တွေင် အလိုပ်အက ိုငအ်ခွေင ်အလမာ်း ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ခခင်ားမှော ဟ ိုတယ် 
ဝန်ထ ောင်မှု လိုပ်ငန်ားတွေင ် အလိုပ်အက ိုင်မျောား ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ခခင်ားခဖစ်မပီား ဟ ိုတယ်ကောား 
ပါကင်တွေင ် အလိုပ်အက ိုင်အခွေင ်အလမာ်း အနည်ားငယ်ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား အလွန့် 
နည့််းြါ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+1) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ သနိ်ု့ရှင်ားထရား၊ စောားဖ ို၊ 
ဧည ်ကက ို၊ Receptionist နှင ် မန်ထနဂျော စထသောအလိုပ်အက ိုင်မျောားလည်ား ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်မပီား 
နည့််းြါ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+2) ခဖစ်ထပေါ်န ိုင်ပါသည်။ 

ဟ ိုတယ်ကောားပါကင်နှင ် လံိုခခံိုထရားစထသော ဝန် မ်ားမျောား၏ အလိုပ်အက ိုင်နှင ် ဝင်ထငွေရရှ မှုမှော 
သ သော င်ရှောားမှုနည်ားပါားထသောထကကောင ် ရမှတက် ို (0.15) သတ်မှတ ်ောားမပီား အခခောား 
ဟ ိုတယ်ဝန် မ်ားမျောားမှော အလိုပအ်က ိုင်ထနရော ပ ိုမ ိုမျောားခပောားခခင်ားနှင ် ဝင်ထငွေပ ိုမ ို 
မျောားခပောားခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (0.85) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 
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6.4.2.5.6 စီမံကိန့််း ဇိုန့်(C) လည့် တ့်ချနိ့်တ င့် ခဖစ့်ပ ေါ်လြောနိိုင့်ပသြော သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်းကိို တ က့်ချက့်ခခင့််း 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 13  ) စမီ  က  န ျား  ဇ ုံန (C) လည  ပ တ ခ  န  တငွ  ဖြ စ ကပ ေါ် လာ န  ုံင က ာ   က ကရာ က မ ှုမ  ာ ျားက  ုံ တကွ ခ က ဖခင  ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

Total 
Impact 

ခရီ်းသ ြော်းမျြော်း 

သယ့်ယူ 
 ိိုို့ပဆြောင့်ခခင့််း 

ယြောဉ့်ရ ့်နော်းခခင့််း 

အစြော်းအပသြောက့် 

ချက့်ခ ျုတ့်ခခင့််းနှင ့် 
ဝန့်ပဆြောင့်မှုပ ်းခခ

င့််း 

လ  ့်စစ့်မီ်း 
သံို်းစ  ခခင့််း 

ပလပအ်းပ ်းစက့်

နှင ့် 
ပရခ ပသတတြောမျြော်း 

အသံို်းခ ျုခခင့််း 

ပသြောက့်ပရချျို်း
ပရ သံို်းစ  ခခင့််း 

အညစ့်အပ က်း 
စ နို့့် စ့်ခခင့််း 

အမိှုက့်စ နို့့် စ့်ခခင့််း 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

ထလ -0.5 0 -0.5 0 -0.5 0 -0.1 -0.15 -1.75 

ထပမထြေါ်ထရ -0.1 0 0 0 0 -0.8 -0.25 -0.05 -1.2 

ထပမထအာက့်ထရ 0 0 -0.25 0 0 -0.8 -0.7 0 -1 .75 

ထပမ 0 0 0 0 0 0 -0.4 -0.6 -1 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု -0.9 0 0 0 -0.05 0 0 0 -0.95 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

သစ့်ြင့်သစ့်ထတာမ ာ်း - - - - - - - - 0 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း - - - - - - - - 0 

လူမှု -0.3 -0.03 -0.05 -0.1 -0.1 -0.3 -0.15 -0.12 -1.15 

စီ်းြွါ်း 0 0.15 1.7 0 0 0 0 0 1.85 
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6.4.2.5.6.1 ပလထိုအပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းကာလတွင့် ထလ ိုအထြေါ်အဓ ကသက့်ထရာက့်မှုပဖစ့်ထြေါ်ထစထသာ အထ ကာင့််းအရာမ ာ်းမှာ 

အစာ်းအထသာက့်ခ က့်ပြ တ့်ပခင့််းနှင ့် ဝန့်ထဆာင့်မှုထြ်းပခင့််း၊ ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းနှင ့် ထလထအ်းထြ်းစက့်၊ 

ထရခ ထသတတာမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ပဖစ့်ြါသည့်။ အမ ှုက့်စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းနှင ့် အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့မှလည့််း 

ထလ ိုအရည့်အထသွ်းက ို အနည့််းငယ့်  ခ ိုက့်မှုပဖစ့်ထစထ ကာင့််းသ ရဖြီ်း စီမံက န့််း ဇိုန့် (C) အထနပဖင ့် ထလ ိုအထြေါ်တွင့် 

အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

6.4.2.5.6.2 ပခမပ ေါ်ပရအပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှု 

 ထသာက့်ထရ၊ခ   ်းထရ သံို်းစွ ပခင့််းသည့် ထပမထြေါ်ထရ အထြေါ်အဓ က သက့်ထရာက့်မှုပဖစ့်ထြေါ်ထစထသာ 

အထ ကာင့််းအရာပဖစ့်ဖြီ်း အပခာ်း စီမကံ န့််း လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ထပမထြေါ်ထရသက့်ထရာက့်မှုမာှ နည့််းြါ်းြါသည့်။ စီမံက န့််း 

ဇိုန့် (C) ၏ ထပမထြေါ်ထရအထြေါ်သက့်ထရာက့်မှုမှာ အလယ့်အလတ့်အဆင ့်ရှ ထသာ အတန့်အသင ့် (Medium Adverse Impact) 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.6.3 ပခမပအြောက့်ပရအပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှု 

 ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင ့် ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််းသည့် ထရလ ိုအြ့်ခ က့်အတွက့် ထပမထအာက့်ထရ ိုတ့်ယူသံို်းစွ ရဖြီ်း 

စီမံက န့််းဇိုန့် (C) တွင့် ထသာက့်ထရ၊ခ   ်းထရ သံို်းစွ ပခင့််းနှင ့် အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့မှ ထရသံို်းစွ မှု အမ ာ်းဆံို်း 

ပြ လိုြ့်ရထသာထ ကာင ့် ထပမထအာက့်ထရအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှု အမ ာ်းဆံို်းပဖစ့်ထြေါ်ထစြါသည့်။ အစာ်းအထသာက့် 

ခ က့်ပြ တ့်ပခင့််းနှင ့် အဝတ့်ထလျှာ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းရြ့်မ ာ်းထ ကာင ့်လည့််း ထရသံို်းစွ မှုပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ဖြီ်း စီမံက န့််း ဇိုန့်(C) 

တစ့်ခိုလံို်းအထနပဖင ့် ထပမထအာက့်ထရအထြေါ် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse Impact) 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.6.4 ပခမအရည့်အပသ ်းအပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှု 

 အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််းနှင ့် အမ ှုက့်စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ထပမအရည့်အထသွ်းအထြေါ်   ခ ိုက့်မှုအနည့််းငယ့်စီ 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ဖြီ်း စီမံက န့််း ဇိုန့်(C)၏ ထပမအရည့်အထသွ်းအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုမာှ အနည့််းငယ့်ထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 

(Low Adverse Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.6.5 ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှုအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််းဇိုန့် (C) ၏ ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု  ွက့်ထြေါ်န ိုင့်ပခင့််းမှာ အနည့််းငယ့်ထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Low 

Adverse Impact) သာပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.6.6 လူမှုဘဝအပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (C) သ ိုို့လာထရာက့်ထသာ ခရီ်းသွာ်း ပြည့်သူမ ာ်း၏ အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််းထ ကာင ့် လူမှု ဝအထြေါ် 

သက့်ထရာက့်မှုမာှ အဓ ကပဖစ့်ဖြီ်း အပခာ်း လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် လူမှု ဝအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုမှာ နည့််းြါ်းြါသည့်။ 

စီမံက န့််း ဇိုန့် (C) အထနပဖင ့် လူမှု ဝအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုမှာ အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Adverse 

Impact) ပဖစ့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.6.7 စီ်း  ါ်းပရ်းအပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (C) တငွ့် ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမှာ အလိုြ့်အက ိုင့်နှင ့် ဝင့်ထငွ တ ို်းတက့်မှုမှာ အဓ က 

ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုပဖစ့်ဖြီ်း ကာ်းြါကင့်နှင ့် လံိုခခံ ထရ်းဝန့် မ့််းမ ာ်းမှလည့််း ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု အနည့််းငယ့် 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (C) ၏ စီ်းြွါ်းထရ်းအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုမှာ အတန့်အသင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 

(Medium Beneficial Impact) ပဖစ့်ြါသည့်။  
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6.4.2.5.7 စီမံကိန့််း ဇိုန့်(D) လည့် တ့်ချနိ့်တ င့် ခဖစ့်ပ ေါ်လြောနိိုင့်ပသြော သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း၏  မြောဏနှင ့် 

သိသြောထင့်ရှြော်းမှုကိို ဆန့််းစစ့်ခခင့််း 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 14  ) စမီ  က  န ျား  ဇ ုံန (D) လည  ပ တ ခ  န တငွ   ဖြ စ ကပ ေါ်လာ န  ုံင က  ာ   က ကရာ က  မ ှုမ  ာျား ၏ ပ မ ာ ဏန ငှ    
   ာ ထင ရာှ ျား မ ှုက  ုံ ဆန  ျား စစ ဖခင ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

သစ့်ြင့်ြန့််းမန့်မ ာ်း 
စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း 

ထရထလာင့််း/ထြါင့််းသင့်ပခင့််း 

Leopold Method Mag Sig Mag Sig 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

ထလ 3 1   

ထပမထြေါ်ထရ 1 1   

ထပမထအာက့်ထရ   -1 1 

ထပမ 3 0.9 1 0.1 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု     

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 5 1   

သစ့်ြင့်သစ့်ထတာမ ာ်း 3 1   

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 2 1   

လူမှု 2 1   

စီ်းြွါ်း 3 0.5 1 0.5 
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 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍ 

သက့်ပရြောက့်မှု မြောဏ သိသြောထင့်ရှြော်းမှု 

ထလအရည့်အထသွ်း စီမံက န်ား ဇိုန့် (D) တွေင ် ပန်ားခခံနှင ် ပျ  ိုားဥယျောဉ်တည်ထ ောင်ခခင်ားအတွေက ် သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောား 
စ ိုက်ပျ  ိုားခခငာ်းထကကောင ် စီမံက န်ားအတွေငာ်း ထအားခမခခင်ား၊ ပတ်ဝန်ားကျင်ရှ  ကောဘွေန်ေ ိုင်ထအောက်  ိုေ် 
ဓါတ်ထငွေွဲ့မျောားက ို စိုပ်ယူခခင်ား စထသော အလယ့်အလတ့်အဆင ့် ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+3) 
ခဖစ်ထပေါ်လောမည် ခဖစ်ပါသည်။ 

သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောား စ ိုက်ပျ  ိုားခခင်ားသည ် စီမံက န်ား ဇိုန့် (D)၏ ထလ ိုအထပေါ် 
သက်ထရောက်မှုခဖစ်ထပေါ်ထစထသော အထကကောငာ်းအရောခဖစ်သည ်အတွေက ်
သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (1) ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ထပမထြေါ်ထရ သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောား စ ိုကပ်ျ  ိုားခခင်ားထကကောင ် ထခမ လီ ောတ ိုက်စောားခံရမှုက ို ထလျော ကျထစခခင်ား၊ 
ထခမအရည်အထသွေားက ို တ ိုားတက်ထကောင်ားမွေန်ထစခခင်ားတ ိုို့ထကကောင ် အနည်အနှစ်ကျခခငာ်းတ ိုို့က ို 
တစ်ဖက်တစ်လမ်ားမှကောကွေယ်ထပားပါသည်။   ိုို့ထကကောင ် ပတဝ်န်ားကျင်ရှ ထခမထပေါ်ထရအတွေငာ်းသ ိုို့ 
အနည်အနှစ်နှင ် နှုန်ားမျောား စီားဝင်ထစခခင်ားက ို ကောကွေယ်မပီား ထခမထပေါ်ထရကကည်လင်ထကောင်ားမွေန်မှုက ို 
ခဖစ်ထပေါ်ထစထသောထကကောင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောကမ်ှု (+1) ခဖစ်ထပေါ်ထစ 
ပါသည်။ 

သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောား စ ိုကပ်ျ  ိုားခခင်ားသည် စီမံက န်ား ဇိုန့် (D)၏ ထခမထပေါ်ထရအထပေါ် 
သက်ထရောက်မှု ခဖစ်ထပေါ်ထစသည ့် တစ့်ခိုတည့််းထသာ အထကကောငာ်းအရော 
ခဖစ်သည ်အတွေက် သ သာ င့်ရှာ်းမှု ရမှတ့်က ို (1) ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ထပမထအာက့်ထရ စီမံက န်ားဇိုန့် (D) ရှ  သစ်ပင်ပန်ားမောန်မျောားက ို ထရထလောင်ားရန် လ ိုအပ်ခခင်ားထကကောင ် ထခမထအောက်ထရက ို 
အနည်ားငယ်  ိုတယူ်သံိုားစွေွဲရန ိုင်ထသောထကကောင ် ထခမထအောက်ထရအနည်ားငယ် ထလျော နည်ားကျ င်ားမှု 
ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်သခဖင ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ   ိုားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (-1) ခဖစ်ထပေါ်ထစန ိုင်ပါသည်။ 

စီမံက န်ားဇိုန့် (D) ရှ  သစ်ပင်ပန်ားမောန်မျောားက ို ထရထလောင်ား/ထပါင်ားသင်ခခင်ားသည ်
စီမံက န်ား ဇိုန့် (D)၏ ထခမထပေါ်ထရအထပေါ် သက်ထရောက်မှုခဖစ်ထပေါ်ထစထသော 
အထကကောင်ားအရောခဖစ်သည ်အတွေက ် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု (1) ဟို သတမ်ှတ ်ောားပါသည်။ 

ထပမအရည့်အထသွ်း သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောား စ ိုက်ပျ  ိုားခခငာ်းသည် ထခမ ီလ ောအောဟောရဓါတ်က ို တ ိုားတက်ထကောင်ားမွေန်ထစခခင်ား၊ 
ထခမ ီလ ော ကကံ ခ ိုင်မှုထကောင်ားမွေန်ထစခခင်ား၊ ထခမတ ိုက်စောားမှုမှ ကောကွေယ်ခခင်ား စထသော 
အတန့်အသင ့်ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+3) ခဖစ်ထပေါ်ထစမပီား အ  ိုပါ သစ်ပင် ပန်ားမန်မျောားက ို 
ထရထလောင်ားထပါင်ားသင်ခခငာ်းထကကောင ် ထခမ ီလ ောက ို ပ ိုမ ိုကျစ်လစ်သ ပ်သည်ားထစန ိုင်သခဖင ် 
ထခမမပ ိုခခင်ားမ ှ ကောကွေယ်န ိုင်ခခင်ားဟူထသော အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+1) 
ခဖစ်ထပေါ်ထစပါသည်။ 

သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောားစ ိုကပ်ျ  ိုားခခင်ားသည ်ထခမ ီလ ောအထပေါ် သက်ထရောကမ်ှု အဓ က 
ခဖစ်ထပေါ်ထစထသော အထကကောင်ားအရောခဖစ်ထသောထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို 
(0.9) သတ်မှတ ်ောားမပီား ထရထလောင်ားထပါင်ားသင်ခခင်ားထကကောင ် သ သော င်ရှောားမှု 
ရမှတက် ို (0.1) သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် စီမံက န်ားဇိုန့် (D) တွေင ်ပန်ားခခံနှင ် ပျ  ိုားဥယျောဉ်တည်ထ ောင်ခခင်ားထကကောင  ်လောထရောက်လညပ်တ်ထသော 
ခရီားသွေောားခပည်သူမျောား အပန်ားထခဖန ိုင်ခခင်ား၊ ရှောားပါား၍ မျ  ိုားသိုဉ်ားထပျောကက်ွေယ်န ိုင်ထသော သစ်ခွေ၊ 
သစ်ပင်မျ  ိုားစ တမ်ျောားက ို   န်ားသ မ်ားကောကွေယ်ခခင်ားနှင  ် ယင်ားကွဲ သ ိုို့   န်ားသ မ်ားကောကွေယ်ရန် 
တစ်ဖက်တစ်လမ်ားမှ အသ ပညောထပားန ိုင်ခခင်ားစထသော အကျ  ိုားထကျားဇာူးမျောားရရှ န ိုင်မပီား စီမံက န်ားနှင ် 
ထေသတွေင် လှပထကောင်ားမွေန်ထသော ရှုကွေငာ်းရှုကွေက်မျောား ထပေါ်ထပါက်လောန ိုင်ထသောထကကောင ် အလွန့် 
မ ာ်းပြာ်းထသာ ထကောင်ားကျ  ိုားသက်ထရောက်မှု (+5) ခဖစ်ထပေါ်လောထစန ိုင်ပါသည်။ 

သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောား စ ိုက်ပျ  ိုားခခင်ားသည် စီမကံ န်ား ဇိုန့် (D)၏ ရှုကွေင်ားရှုကွေက်ထပေါ် 
သက်ထရောက်မှု ခဖစ်ထပေါ်ထစထသော အထကကောင်ားအရော ခဖစ်သည ်အတွေက ်
သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (1) ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 
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သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း စီမံက န့််း ဇိုန့် (D)ရှ  ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့်တငွ့် ထေသမ   ်းရင့််း သစ့်ြင့်မ ာ်း၊ ရှာ်းြါ်း သစ့်ခွနှင ့် 
သစ့်ြင့်မ   ်းစ တ့်မ ာ်းက ို စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း၊ နည့််းြညာမျှထဝပခင့််း၊ ထေသခံမ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းန ိုင့်ရန့် မ   ်းရင့််းမ ာ်း 
ပဖနို့့်ခ  ထြ်းပခင့််းနှင ့် အသ ြညာထြ်းပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းအထြေါ် အလယ့်အလတ့် 
အဆင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (+3) ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောား စ ိုကပ်ျ  ိုားခခင်ားသည် စီမံက န်ား ဇိုန့် (D)၏ 
သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းအထပေါ် သက်ထရောကမ်ှုခဖစ်ထပေါ်ထစထသော အထကကောင်ားအရော 
ခဖစ်သည ်အတွေက် သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (1) ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း စီမံက န့််းအတွင့််းနှင ့် အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်မ ာ်းတွင့် သစ့်ြင့်ြန့််းမန့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းနှင ့် အသ ြညာ 
မျှထဝပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း အထြေါ် အထြါင့််းလကခဏာထဆာင့်ထသာ ထပြာင့််းလ မှုမ ာ်း 
ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်သပဖင ့် နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (+2) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောား စ ိုက်ပျ  ိုားခခငာ်းသည ် စီမံက န်ား ဇိုန့် (D)၏ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 
အထပေါ် သက်ထရောက်မှုခဖစ်ထပေါ်ထစထသော အထကကောင်ားအရော ခဖစ်သည ်အတွေက ်
သ သော င်ရှောားမှုရမှတက် ို (1) ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

လူမှု ဝ စီမံက န့််းဇိုန့် (D) ရှ  ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့်တငွ့် အလိုြ့်အက ိုင့် အခွင ့်အလမ့််းထြေါ်ထြါက့်လာပခင့််း၊ 
ထေသ သစ့်ခွမ   ်းရင့််းမ ာ်းနှင ့် အပခာ်း အြင့်မ ာ်းက ို စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းထ ကာင ့် ဝင့်ထငွတ ို်းပမင ့်လာကာ 
လူမှု ဝထပြာင့််းလ လာပခင့််း စထသာ တ ိုက့်ရ ိုက့်နှင ့် သွယ့်ဝ ိုက့် အက   ်းထက ်းဇူ်းမ ာ်း ရရှ  
လာန ိုင့်ထသာထ ကာင ့်  နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (+2) ဟို သတ့်မှတ့် ာ်း ြါသည့်။ 

သစ်ပင်ပန်ားမန်မျောား စ ိုက်ပျ  ိုားခခင်ားသည် စီမံက န်ား ဇိုန့် (D)၏ လူမှု ဝအထပေါ် 
သက်ထရောက်မှု ခဖစ်ထပေါ်ထစထသော အထကကောငာ်းအရောခဖစ်သည ်အတွေက ်
သ သော င်ရှောားမှု ရမှတက် ို (1) ဟို သတ်မှတ ်ောားပါသည်။ 

စီ်းြွါ်းထရ်း သစ့်ြင့်ြန့််းမန့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းနှင ့် ထရထလာင့််းထြါင့််းသင့်ပခင့််း တ ိုို့သည့် ထေသခံမ ာ်းအတကွ့် 
အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းနှင ့် ဝင့် ထငွ ပဖစ့်ထြေါ်လာထစန ိုင့်ဖြီ်း ထေသအထပခပြ စီ်းြွါ်းထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း လည့််း ဆက့်စြ့်ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် သက့်ထရာက့်မှု ြမာဏမ ာ်းက ို  (+3) 
နှင ့် (+1) အသီ်းသီ်း သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

သစ့်ြင့်ြန့််းမန့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းနှင ့် ထရထလာင့််းထြါင့််းသင့်ပခင့််း တ ိုို့သည့် 
ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ စီ်းြွါ်းထရ်း အထပခအထန အထြေါ် ညီမျှစွာ 
သက့်ထရာက့်ထစသပဖင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုက ို (0.5) ဟို သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
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6.4.2.5.8 စီမံကိန့််း ဇိုန့်(D) လည့် တ့်ချနိ့်တ င့် ခဖစ့်ပ ေါ်လြောနိိုင့်ပသြော သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်းကိို တ က့်ချက့်ခခင့််း 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 15 ) စမီ က  န  ျား  ဇ ုံန (D) လည  ပ တ ခ  န  တငွ  ဖြ စ ကပ ေါ်လာ န  ုံင က  ာ   က ကရာ က  မ ှုမ  ာျား က  ုံ တကွ ခ က ဖခင  ျား 

Zone D Impact (Operation Phase) 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍ 

သစ့် င့် န့််းမန့်မျြော်း 
စိိုက့် ျျို်းခခင့််း 

ပရပလြောင့််း/ပ ါင့််းသင့်ခခင့််း Total Impacts 

ထလ 3 0 3 

ထပမထြေါ်ထရ 1 0 1 

ထပမထအာက့်ထရ 0 -1 -1 

ထပမ 3 0 3 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု 0 0 0 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 5 0 5 

သစ့်ြင့်သစ့်ထတာမ ာ်း 3  3 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 2  2 

လူမှု 2 0 2 

စီ်းြွါ်း 1.5 0.5 2 

6.4.2.5.8.1 ပလထိုအပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှု 

 သစ့်ြင့်ြန့််းမန့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းသည့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထလ ိုက ို သနို့့်စင့်ထြ်းပခင့််း၊ ြတ့်ဝန့််းက င့် အြူခ  န့်က ို အ  ိုက့်အထလ ာက့်ထလ ာ က ထစပခင့််း စထသာ အတန့် အသင ့် 

ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Beneficial Impact ) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.8.2 ပခမ ပ ေါ်ပရအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (D)တွင့် သစ့်ြင့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းထ ကာင ့် အနည့်အနှစ့်မ ာ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထခ ာင့််း၊ ထပမာင့််းမ ာ်း အတွင့််းသ ိုို့ စီ်းဝင့်ပခင့််းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်ပခင့််းစထသာ  အနည့််းငယ့်ထသာ 

ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Low Beneficial Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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6.4.2.5.8.3 ပခမပအြောက့်ပရအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််းရှ  သစ့်ြင့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းရန့်အတွက့် ထရထလာင့််းပခင့််းက ို ထနို့စဉ့်ပြ လိုြ့်ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း အဆ ိုြါထရက ို  

ထပမထအာက့်ထရမှ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် အနည့််းငယ့်ထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Low  Adverse 

Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.8.4 ပခမအရည့်အပသ ်းအပ ေါ် သက့် ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့်(D) တွင့် သစ့်ြင့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း၊ စနစ့်တက  ထရထလာင့််းထြါင့််းသင့်ပခင့််းတ ိုို့ ထဆာင့်ရွက့်မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 

အဆ ိုြါထဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာ်းသည့် ထပမဆီလွှာက ို ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့်ထစပခင့််း၊ ထပမဖြ  ပခင့််းမှ ကာကွယ့်န ိုင့်ပခင့််း စထသာ 

အတန့်အသင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Beneficial Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.8.5 ရှုခင့််းရှုက က့်အပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (D)   သည့် ဇလံိုထတာင့် ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင ့် ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု စီမံက န့််းတွင့် ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း 

အဓ က အန ်းယူအြန့််းထပဖန ိုင့်ထသာ  ထနရာအပဖစ့် တည့်ထဆာက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း သာယာလှြထသာ သ ာဝဝန့််းက င့် 

ရှုခင့််းရှုကကွ့်မ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာထစမည့်ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ကကီ်းမာ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (High Beneficial 

Impact) ပဖစ့်ထြေါ်လာထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.8.6 သစ့်ပတြောသစ့် င့်မျြော်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 သစ့်ြင့်ြန့််းမန့်နှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််းနှင ့် သ ာဝအထပခပြ  ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််း တည့်ထ ာင့် 

မျှထဝပခင့််းထ ကာင ့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၊ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းအာ်း သ ာဝက ို ခ စ့်ပမတ့်န ို်း၍   န့််းသ မ့််းကာကွယ့် 

ထစာင ့်ထရှာက့်လာန ိုင့်ထသာ အက   ်းထက ်းဇ်ူးမ ာ်း ရရှ လာန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် အတန့်အသင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 

(Medium Beneficial Impact) ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.8.7 ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့်(D) တွင့် ရှာ်းြါ်းထသာ၊ မ   ်းသိုဉ့််းအနတရာယ့်ရှ ထသာ ထက ်းငှက့်မ ာ်း၊ န ိုို့တ ိုက့်သတတဝါမ ာ်း၊ 

တွာ်းသွာ်းသတတဝါမ ာ်း တ ိုို့က ို   န့််းသ မ့််းကာကွယ့်ပခင့််း၊   န့််းသ မ့််းကာကွယ့်ရန့် အသ ြညာထြ်းပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ထေသခံနှင ့် 

ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းအထြေါ် အတန့်အသင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Beneficial Impact) ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့် 

ြါသည့်။ 

6.4.2.5.8.8 လူမှုဘဝအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) တွင့် ြ   ်းဥယ ာဉ့်နှင ့် မ က့်စ ြသာေပဖစ့်ဖွယ့် အြန့််းထပဖထနရာမ ာ်း တည့်ထဆာက့် ာ်းပခင့််းထ ကာင ့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းအထနပဖင ့် ထေသအထပခပြ  ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ သစ့်ခွနှင ့် အပခာ်း မ   ်းစ တ့်မ ာ်း 

ထရာင့််းဝယ့်ပခင့််း စထသာ အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် ထေသခံမ ာ်းအထြေါ် အတန့်အသင ့် 

ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Beneficial Impact) ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.8.9 စီ်း  ါ်းပရ်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) တွင့် ြ   ်းဥယ ာဉ့်နှင ့် မ က့်စ ြသာေပဖစ့်ဖွယ့် အြန့််းထပဖထနရာမ ာ်း တည့်ထဆာက့် ာ်းပခင့််းထ ကာင ့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းအထနပဖင ့် ထေသအထပခပြ  ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ သစ့်ခွနှင ့် အပခာ်း မ   ်းစ တ့်မ ာ်း 

ထရာင့််းဝယ့်ပခင့််း စထသာ အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် ထေသခံမ ာ်းအထြေါ် အတန့်အသင ့် 

ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Beneficial Impact) ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 
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6.4.2.5.9 စီမံကိန့််း ိတ့်သိမ့််းချနိ့်တ င့် ခဖစ့်ပ ေါ်လြောနိိုင့်ပသြော သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း၏  မြောဏနှင ့် သိသြောထင့်ရှြော်းမှုကိို ဆန့််းစစ့်ခခင့််း 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 16 ) စမီ က  န  ျား ပ  တ   မ  ျား ခ  န တငွ   ဖြ စ ကပ ေါ်လာ န  ုံင  က ာ   က က ရာ က မ ှုမ  ာ ျား ၏ ပ မ ာ ဏနငှ       ာထင  ရာှ ျား မ ှုက  ုံ ဆန ျား စစ ဖခင  ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော အခန့််းကဏ္ဍ 

Project Actions 

ပခမဆီလွှြော ခ န့်လည့် ခ ျုခ င့်ခခင့််း အပဆြောက့်အဦမျြော်း မဖျိုဖျက့်ခခင့််း 
အမိှုက့်နှင ့် မိလလြော 

စီမံခန့်ို့ခ  ခခင့််း 
ယြောဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရြော်းမျြော်း 

အသံို်းခ ျုခခင့််း 

Mag Sig Mag Sig Mag Sig Mag Sig 

En
vi

ro
nm

en
ta

l A
sp

ec
ts

 

ထလအရည့်အထသွ်း -2 0.1 -1 0.2 -1 0.35 -2 0.35 

ထပမထြေါ်ထရ -1 0.05 -1 0.15 -2 0.4 -1 0.4 

ထပမထအာက့်ထရ -1 0.05 -1 0.4 0 0.15 -1 0.4 

ထပမအရည့်အထသွ်း 2 0.5 -1 0.1 -2 0.2 -2 0.2 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု -1 0.1 -1 0.3 0 0.25 -2 0.35 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 1 0.4 -2 0.4 2 0.2 0 0 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း -1 1 0 0 0 0 0 0 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း -1 1 0 0 0 0 0 0 

လူမှု ဝ 0 0 0 0 2 0.4 -2 0.6 

စီ်းြွါ်းထရ်း 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍ 

သက့်ပရြောက့်မှု မြောဏ သိသြောထင့်ရှြော်းမှု 

ထလအရည့်အထသွ်း ထပမဆီလွှာပြန့်လည့် ပြ ပြင့်ရာတငွ့် ထပမကကီ်းတူ်းထဖာ့်ပခင့််း၊ ထပမစာြံိုမ ာ်း ထရွှေွံ့ထပြာင့််းပခင့််းနှင ့် 
ထပမဆီလွှာဖ ိုို့ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် ဖိုန့်မှုနို့့်ြ ံွံ့လွင ့်ပခင့််းစထသာ 
နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-2) ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 
အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖဖ  ဖ က့်ရာတွင့်လည့််း ဖိုန့်မှုနို့့်နှင ့်   လြ့်ထပမက  သ ိုို့ထသာ ြစစည့််းမ ာ်း 
ြတ့်ဝန့််းက င့်သ ိုို့ ြ ံွံ့လွင ့်န ိုင့်သပဖင ့် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-1) ပဖစ့်ထြေါ် 
ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာမ ာ်းက ို စီမံခနို့့်ခွ ရာတွင့်လည့််း အနံို့ဆ ို်းမ ာ်း အနည့််းငယ့် ွက့်ရှ ထစန ိုင့်သပဖင ့် 
အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-1) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
ယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ရာတွင့်လည့််း ဖိုန့်မှုနို့့်နှင ့် မီ်းခ ို်းမ ာ်း  ွက့်ထြေါ်ပခင့််းထ ကာင ့် 
ထလ ိုအထြေါ်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-2) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာစီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း၊ ယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့သည့် 
ထလ ိုအထြေါ်သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းအနက့် အသ သာအ င့်ရှာ်းဆံို်းပဖစ့်သည ့်အတွက့် 
ရမှတ့်က ို (0.35) စီ သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
အထဆာက့်အဦမ ာ်း ပဖ ဖ က့်ပခင့််းထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုရမှတ့်က ို (0.2) 
သတ့်မှတ့် ာ်းဖြီ်း ထပမဆီလွှာပြ ပြ င့်ပခင့််းထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုရမှတ့်က ို 
အနည့််းဆံို်းအပဖစ့် (0.1) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
 

ထပမထြေါ်ထရ အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာမ ာ်းက ို န ိုင့်နင့််းစွာ စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း မပြ န ိုင့်ြါက အဆ ိုြါ ြစစည့််းမ ာ်းအထနပဖင ့် 
စီ်းဆင့််းထရပဖင ့်ထမ ာြါကာ အနီ်းအန ်းရှ  ထပမထြေါ်ထရက ို ညစ့်ညမ့််းထစန ိုင့်သပဖင ့် နည့််းြါ်းထသာ 
အက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-2) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်ပြ ပြင့်ပခင့််း၊ အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖဖ  ဖ က့်ပခင့််းနှင ့် ယာဉ့်နှင ့် 
စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ရာမ ှ ထ ်း ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း နီ်းစြ့်ရာ ထခ ာင့််း၊ထပမာင့််းမ ာ်းသ ိုို့ 
ထရာက့်ရှ ဖြီ်း အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-1) ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာက ို စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််းနှင ့် ယာဉ့်နှင ့် 
စက့်ယနတရာ်းမ ာ်းမ ှ ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမှာ အမ ာ်းဆံို်း 
ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုရမှတ့်က ို (0.4) ဟူ၍ အသီ်းသီ်း 
သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖဖ  ဖ က့်ပခင့််းထ ကာင ့် ထ ်း ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း  ွက့်ထြေါ် 
ထစန ိုင့်ထသာ့်လည့််း ြမာဏ နည့််းြါ်းပခင့််းနှင ့် အနတရာယ့်ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်မှု နည့််းြါ်းပခင့််း 
တ ိုို့ထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှု ရမှတ့်က ို (0.15) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်ပြ ပြင့်ပခင့််းထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုက ို 
အနည့််းဆံို်းအပဖစ့် (0.05) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

ထပမထအာက့်ထရ စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလတွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်မှု အတွက့် ထပမထအာက့်ထရ 
 ိုတ့်ယူသံို်းစွ ရမည့်ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-1) 
ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖဖ  ဖ က့်ပခင့််းနှင ့် ယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ရာတွင့် 
ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ရမှု မ ာ်းပြာ်းမည့် ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှု 
ရမှတ့်က ို (0.4) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာစီမံခနို့့်ခွ ပခင့််းနှင ့် ထပမဆီလွှာပြ ပြင့်ပခင့််းအတွက့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုက ို 
(0.15) နှင ့် (0.05) အသီ်းသီ်း သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
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ထပမအရည့်အထသွ်း ထပမဆီလွှာ ပြန့်လည့်ပြ ပြင့်   န့််းသ မ့််းပခင့််းထ ကာင ့် ထပမအရည့်အထသွ်း တ ို်းတက့် 
ထကာင့််းမွန့်လာဖြီ်း နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (+2) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
အမ ှုက့်နှင ့်မ လလာမ ာ်းက ို စနစ့်တက  သ မ့််းဆည့််းပခင့််း၊ စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းနှင ့် ဖ က့်ဆီ်းပခင့််းမ ာ်း 
မပြ လိုြ့်ြါက ထပမအတွင့််းသ ိုို့ စ မ ့်ဝင့်ဖြီ်း ထပမအရည့်အထသွ်းက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် 
နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု(-2) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖဖ  ဖ က့်ရာတွင့်လည့််း အိုတ့်ပမစ့်မ ာ်းက ို ပြန့်လည့်တ်ူးထဖာ့်ပခင့််းနှင ့် 
ဆက့်စြ့်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု  
(-1) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ထပမဆီလွှာ ပြန့်လည့်ပြ ပြင့်   န့််းသ မ့််းပခင့််းသည့် ထပမအရည့်အထသွ်းထြေါ် 
အဓ ကသက့် ထရာက့်ထစသာ အထ ကာင့််းအရာပဖစ့်သည ့်အတွက့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုက ို 
(0.5) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာစီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း၊ ယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့၏ 
သ သာ င့်ရှာ်းမှု ရမှတ့်က ို (0.2) အသီ်းသီ်း သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
အထဆာက့်အဦမ ာ်း ပဖ ဖ က့်ပခင့််းထ ကာင ့် ထပမဆလီွှာအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုမှာ 
နည့််းြါ်းထသာထ ကာင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှု ရမှတ့်က ို (0.1) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််းသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ရှုခင့််းရှုကကွ့်မ ာ်းက ို သ ာဝအတ ိုင့််း 
ပြန့်လည့်သနို့့်ရှင့််းထစသပဖင ့် နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (+2) 
ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖဖ  ဖ က့်ပခင့််းထ ကာင ့် ယခင့်စီမံက န့််းထနရာတွင့် ထခတ့်မီထသာ 
ရှုခင့််းရှုကကွ့်မ ှထပြာင့််းလ ပခင့််း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်သပဖင ့် နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်း သက့်ထရာက့်မှု (-
2)  ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 
ထပမဆီလွှာပြန့်လည့် ပြ ပြင့်ပခင့််းသည့်လည့််း ရှုခင့််းရှုကွက့် ြ ိုမ ိုသာယာထစန ိုင့်သပဖင ့် အလွန့် 
နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်း သက့်ထရာက့်မှု (+1) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်ပြ ပြင့်ပခင့််းနှင ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖဖ  ဖ က့်ပခင့််းသည့် 
စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလတွင့် ရှုခင့််းရှုကကွ့် ထပြာင့််းလ ပဖစ့်ထြေါ်ထစသာ 
အဓ ကအထ ကာင့််းအရာမ ာ်း အပဖစ့် (0.4) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 
အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််းထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထသာ သ သာ င့်ရှာ်းမှုရမှတ့်က ို (0.2) 
သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။   

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်ပြ ပြင့်ပခင့််းထ ကာင ့် သစ့်ြင့်ငယ့်မ ာ်း၊ ခ ံ နှင ့် အပခာ်းသ ာဝထြါက့်ြင့်မ ာ်း 
အနည့််းငယ့် ြ က့်စီ်းထစန ိုင့်သပဖင ့် အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (-1) 
ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်ပြ ပြင့်ပခင့််းသည့် စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းပခင့််း ကာလတွင့် 
သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းက ို သက့်ထရာက့်မှုပဖစ့်ထစထသာ တစ့်ခိုတည့််းထသာ 
အထ ကာင့််းအရာ ပဖစ့်သည ့်အတကွ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုရမှတ့်က ို (1) သတ့်မှတ့် ာ်း 
ြါသည့်။ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်ပြ ပြင့်ပခင့််းထ ကာင ့် အင့််းဆက့်မ ာ်း၊ ငှက့်မ ာ်းနှင ့် အပခာ်း တ ရစဆာန့်ငယ့်မ ာ်း 
ထရွှေွံ့ထပြာင့််းန ိုင့်ပခင့််းစထသာ အလွန့်နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစ 
န ိုင့်ြါသည့်။ 

ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်ပြ ပြင့်ပခင့််းသည့် စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းပခင့််း ကာလတွင့် 
ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းက ို သက့်ထရာက့်မှုပဖစ့်ထစထသာ တစ့်ခိုတည့််းထသာ အထ ကာင့််းအရာ 
ပဖစ့်သည ့်အတွက့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုရမှတ့်က ို (1) သတ့်မှတ့် ာ်း ြါသည့်။ 

လူမှု ဝ အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာစီမံခနို့့်ခွ ပခင့််းထ ကာင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  လူမှုဝန့််းက င့်အထြေါ် နည့််းြါ်းထသာ 
ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (+2) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ဖြီ်း ယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််း 
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင ့် နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ် ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင ့် လူမှု ဝအထြေါ် 
အဓ ကသက့်ထရာက့်ထစန ိုင့်သပဖင ့် သ သာ င့်ရှာ်းမှုက ို (0.6) သတ့်မှတ့် ာ်းဖြီ်း 
အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာစီမံခနို့့်ခွ မှု၏ သ သာ င့်ရှာ်းမှုက ို (0.4) သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

စီ်းြွါ်းထရ်း စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလတွင့် ထဆာင့်ရကွ့်ထသာ လိုြ့်ငန့််းရြ့်မ ာ်းထ ကာင ့် 
စီ်းြွါ်းထရ်းအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလတွင့် ထဆာင့်ရကွ့်ထသာ လိုြ့်ငန့််းရြ့်မ ာ်းထ ကာင ့် 
စီ်းြွါ်းထရ်းအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
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6.4.2.5.10 စီမံကိန့််း ိတ့်သိမ့််းခခင့််းတ င့် ခဖစ့်ပ ေါ်လြောနိိုင့်ပသြော သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်းကိို တ က့်ချက့်ခခင့််း 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 17  ) စမီ က  န ျား ပ  တ   မ  ျား ဖခင ျား တငွ   ဖြ စ ကပ ေါ်လာ န  ုံင  က ာ   က က ရာ က မ ှုမ  ာ ျားက  ုံ တကွ ခ က ဖခင ျား 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍ 

ပခမဆီလွှြော ခ န့်လည့် 
ခ ျုခ င့်ခခင့််း 

အပဆြောက့်အဦမျြော်း 
မဖိျုဖျက့်ခခင့််း 

အမိှုက့်နှင ့်မိလလြော စီမံခနို့့်ခ  ခခင့််း 
ယြောဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရြော်းမျြော်း 

အသံို်းခ ျုခခင့််း 
Total Impact 

ထလ -0.2 -0.2 -0.35 -0.7 -1.45 

ထပမထြေါ်ထရ -0.05 -0.15 -0.8 -0.4 -1.4 

ထပမထအာက့်ထရ -0.05 -0.4 0 -0.4 -0.85 

ထပမ 1 -0.1 -0.4 -0.4 0.1 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု -0.1 -0.3 0 -0.7 -1.1 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 0.4 -0.8 0.4 0 0 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း -1 0 0 0 -1 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း -1 0 0 0 -1 

လူမှု 0 0 0.8 -1.2 -0.4 

စီ်းြွါ်း 0 0 0 0 0 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

279 
 

6.4.2.5.10.1 ပလထိုအပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် ထဆာင့်ရကွ့်ထသာ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် ဖိုန့်မှုနို့့်နှင ့် အပခာ်း အနံို့အသက့်မ ာ်း 

ထြေါ် ွက့်န ိုင့်ပခင့််းထ ကာင ့် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Beneficial Impact) ပဖစ့် ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.10.2 ပခမ ပ ေါ်ပရအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််းမှ က န့်ရှ ထသာ အမ ှုက့်နှင ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း ထပမထြေါ်ထရသ ိုို့ ထမ ာြါစီဆင့််းန ိုင့်ဖြ်ီး ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  

ထပမထြေါ်ထရအထြေါ် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Beneficial Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.10.3 ပခမပအြောက့်ပရအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တွင့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ရာ၌ ထရလ ိုအြ့်ခ က့်က ို ထပမထအာက့်ထရမှ 

 ိုတ့်ယူသံို်းစွ ရန ိုင့်သပဖင ့် ထပမထအာက့်ထရထြေါ် အနည့််းငယ့်ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Low Adverse Impact) 

ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.10.4 ပခမအရည့်အပသ ်းအပ ေါ် သက့် ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖဖ  ဖ က့်ပခင့််း၊ အမ ှုက့်နှင ့်မ လလာ စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း၊ ယာဉ့်နှင ့် 

စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ထပမအရည့်အထသွ်းအထြေါ်   ခ ိုက့်န ိုင့်ထသာ့်လည့််း ထပမဆီလွှာ ပြန့်လည့်ပြ ပြင့် 

  န့််းသ မ့််းပခင့််းထ ကာင ့် ထပမအရည့်အထသွ်းက ို မူလအတ ိုင့််း ပြန့်လည့်ထကာင့််းမွန့်န ိုင့်ဖြီ်း အနည့််းငယ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 

(Low Adverse Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.10.5 ရှုခင့််းရှုက က့်အပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် မူလအထဆာက့်အဦမ ာ်းက ို ဖဖ  ဖ က့်ဖြီ်း ထပမည  ပခင့််း၊ ထပမဆီလွှာ   န့််းသ မ့််းပခင့််းနှင ့် 

အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််းထ ကာင ့် ထခတ့်ဆန့်ထသာ ရှုခင့််းရှုကကွ့်မှ မူလ ရှုခင့််းရှုကကွ့်သ ိုို့ ထပြာင့််းလ သွာ်းန ိုင့်ဖြီ်း 

အသာ်းတင့် အက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Net Impact) မရှ န ိုင့်ြါ။ 

6.4.2.5.10.6 သစ့်ပတြောသစ့် င့်မျြော်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်ပြ ပြင့်ခ  န့်တငွ့် အခ   ွံ့ထသာ သစ့်ြင့်မ ာ်း၊ အြင့်ငယ့်မ ာ်းနှင ့် ခခံ နွယ့်ြ တ့်ထြါင့််းမ ာ်းက ို 

ရှင့််းလင့််းပခင့််းြါဝင့်န ိုင့်သပဖင ့် သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းအထြေါ် အနည့််းငယ့်ထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Low Adverse 

Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။  

6.4.2.5.10.7 ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 ထပမဆီလွှာပြန့်လည့်ပြ ပြင့်ခ  န့်တငွ့် အခ   ွံ့ထသာ သစ့်ြင့်မ ာ်း၊ အြင့်ငယ့်မ ာ်းနှင ့် ခခံ နွယ့်ြ တ့်ထြါင့််းမ ာ်းက ို 

ရှင့််းလင့််းပခင့််းြါဝင့်န ိုင့်သပဖင ့် အခ   ွံ့ထသာ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း ယာယီ(သ ိုို့) အဖမ တမ့််းအထနပဖင ့် ထနရာထရွှေွံ့ထပြာင့််းမှု 

ပဖစ့်ထြါန ိုင့်ဖြီ်း အနည့််းငယ့်ထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Low Adverse Impact) ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.10.8 လူမှုဘဝအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် ယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင ့် လူမှု ဝအထြေါ် 

အနည့််းငယ့်  ခ ိုက့်န ိုင့်ထသာ့်လည့််း အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာမ ာ်း သ မ့််းဆည့််းပခင့််းထ ကာင ့် အနည့််းငယ့် ထကာင့််းက   ်း 

ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ အသာ်းတင့် အက   ်းသက့်ထရာက့်မှုအထနပဖင ့် နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Low Adverse 

Impact) သာပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.10.9 စီ်း  ါ်းပရ်းအပ ေါ် သက့်ပရြောက့်မှု 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) တွင့် ြ   ်းဥယ ာဉ့်နှင ့် မ က့်စ ြသာေပဖစ့်ဖွယ့် အြန့််းထပဖထနရာမ ာ်း တည့်ထဆာက့် ာ်းပခင့််းထ ကာင ့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းအထနပဖင ့် ထေသအထပခပြ  ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ သစ့်ခွနှင ့် အပခာ်း မ   ်းစ တ့်မ ာ်း 

ထရာင့််းဝယ့်ပခင့််း စထသာ အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် ထေသခံမ ာ်းအထြေါ် အတန့်အသင ့် 

ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု (Medium Beneficial Impact) ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 
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6.4.2.5.11 စီမံကိန့််းပ ကြောင ့် ခဖစ့်ပ ေါ်လြောနိိုင့်ပသြော သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .4 - 18 ) စမီ  က  န ျား က က ာ င    ဖြ စ ကပ ေါ် လာ န  ုံင က ာ   က  ကရာ က မ ှုမ  ာ ျား 

Environmental Aspects Construction Stage 
Zone (A) Operation 

Stage 
Zone (B) Operation 

Stage 
Zone (C) Operation 

Stage 
Zone (D) Operation 

Stage 
Project Closure Stage 

ထလအရည့်အထသွ်း Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Beneficial Medium Adverse 

ထပမထြေါ်ထရ Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Low Beneficial Medium Adverse 

ထပမထအာက့်ထရ Low Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Low Adverse Low Adverse 

ထပမအရည့်အထသွ်း Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Low Adverse Medium Beneficial Low Beneficial 

ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Low Adverse No (or) Negligible Medium Adverse 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် Low Adverse No (or) Negligible No (or) Negligible No (or) Negligible High Beneficial No (or) Negligible 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း High Adverse No (or) Negligible Medium Adverse No (or) Negligible Medium Beneficial Low Adverse 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း Medium Adverse No (or) Negligible Medium Adverse No (or) Negligible Medium Beneficial Low Adverse 

လူမှု ဝ Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Adverse Medium Beneficial Low Adverse 

စီ်းြွါ်းထရ်း Medium Beneficial Medium Beneficial High Beneficial Medium Beneficial Low Beneficial No (or) Negligible 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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6.4.2.5.11.1 ပလအရည့်အပသ ်း အပ ေါ် သံို်းသ ့်ချက့်  

ဇလံိုထတာင့် (ခမ ို်း) ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင ့် ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််းသည့် ခရီ်းသည့် ြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း၊ ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း အန ်းယူ 

တည့််းခ ိုပခင့််း၊ အစာ်းအထသာက့် ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ ပခင့််းနှင ့် အမှတ့်တရ ြစစည့််းမ ာ်း ထရာင့််းခ ပခင့််းတ ိုို့ ြါဝင့်ထသာ စီမံက န့််း 

ပဖစ့်သည ့်အာ်းထလ ာ့်စွာ စီမကံ န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််း အဆင ့်၊ စီမံက န့််း လည့်ြတ့်ပခင့််း အဆင ့် {ဇိုန့် (A), (B),(C)}နှင ့် စီမံက န့််း 

ြ တ့်သ မ့််းပခင့််းအဆင ့် တ ိုို့တွင့် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ြန့််းခခံနှင ့် 

ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်မည ့် ဇိုန့် (D) တစ့်ခိုတည့််းတွင့်သာ အတန့်အသင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစ 

န ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

6.4.2.5.11.2 ပခမပ ေါ်ပရအရည့်အပသ ်း အပ ေါ် သံို်းသ ့်ချက့် 

 စီမံက န့််းသည့် ခရီ်းသွာ်း အမ ာ်းအပြာ်း လာထရာက့်မည ့် စီမံက န့််းပဖစ့်သည ့်အာ်းထလ ာ့်စွာ အမ ှုက့်၊ မ လလာ၊ 

စွနို့့် ိုတ့်ထရနှင ့် စက့်သံို်းဆီ အကကွင့််းအက န့် စထသာ ြစစည့််းမ ာ်း  ွက့်ရှ လာမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း အဆ ိုြါ ြစစည့််းမ ာ်း နီ်းစြ့်ရာ 

ထခ ာင့််း၊ထပမာင့််းမ ာ်းအတွင့််းသ ိုို့ ထမ ာြါစီ်းဆင့််းပခင့််းပဖင ့် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ထြေါ်ထြါက့်ထစန ိုင့်ထ ကာင့််း 

စ စစ့်ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) တစ့်ခိုတည့််းတွင့်သာ နည့််းြါ်းထသာ ထကာင့််းက   ်း သက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစ 

န ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.11.3 ပခမပအြောက့် ပရ အရည့်အပသ ်းအပ ေါ် သံို်းသ ့်ချက့် 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (A)၊ ဇိုန့် (B) နှင ့် ဇိုန့် (C) တ ိုို့သည့် စီမံက န့််း လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလတွင့် ခရ်ီးသွာ်းမ ာ်း တည့််းခ ိုပခင့််း၊ 

က ိုယ့်လက့်သနို့့်စင့်ပခင့််း၊ ကာ်းမ ာ်း သနို့့်ရှင့််းပခင့််း၊ အစာ်းအထသာက့် ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ ပခင့််းနှင ့် ထသာက့်ထရ၊ ခ   ်းထရမ ာ်း 

သံို်းစွ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ထရသံို်းစွ မှု ပမင ့်မာ်းထနမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် အဆ ိုြါ ထနရာမ ာ်းမှ အတန့်အသင ့် 

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်ထစန ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရဖြီ်း စီမကံ န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််းကာလ၊ ဇိုန့် (D) လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလနှင ့် 

စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလမ ာ်းတွင့်မူ နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်း သက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထစန ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

6.4.2.5.11.4 ပခမအရည့်အပသ ်း အပ ေါ် သံို်းသ ့်ချက့် 

 စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််းကာလတွင့် သစ့်ြင့် ခ ံ နွယ့်မ ာ်း ရငှ့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််း စထသာ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်းမ ာ်းမှ စက့်ဆ၊ီ ထခ ာဆီမ ာ်း ယ ိုဖ တ့်န ိုင့်ပခင့််းထ ကာင ့် အတန့်အသင ့် 

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်န ိုင့်ြါသည့်။   ိုို့ပြင့် ဇိုန့် (A) နှင ့် ဇိုန့် (B) လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလမ ာ်းတွင့်လည့််း စက့်သံို်းဆီ 

အထရာင့််းဆ ိုင့်၊ ကာ်းပြ ပြင့်ပခင့််း အလိုြ့်ရံိုတ ိုို့မှ စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆီမ ာ်း ယ ိုဖ တ့်န ိုင့်ပခင့််း၊ အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာ 

 ွက့်ရှ န ိုင့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့်လည့််း ထပမအရည့်အထသွ်း အထြေါ် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ထ ကာင့််း 

ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (C) တွင့်မူ ခရ်ီးသွာ်း အ ထရအတွက့် နည့််းြါ်းထသာထ ကာင ့် နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်း 

သက့်ထရာက့်မှုသာ ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ ဇိုန့် (D) တွင့်မူ ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််းထ ကာင ့် 

ထပမအထရအထသွ်းအထြေါ် အတန့်အသင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း စီမကံ န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့် 

တွင့်လည့််း ထပမဆီလွှာ ပြန့်လည့် ပြ ပြင့်   န့််းသ မ့််းပခင့််း ထဆာင့်ရကွ့်မည့်ပဖစ့်သပဖင ့် နည့််းြါ်းထသာ 

ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်လာထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.11.5 ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု အပ ေါ် သံို်းသ ့်ချက့် 

 စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််းနှင ့် ြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလမ ာ်းတွင့် စက့်ယနတရာ်းကကီ်းမ ာ်း၊ ထပမသယ့်ယာဉ့်နှင ့် 

ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််းထ ကာင ့် ဆညူံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု ပဖစ့်ထြေါ်မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 

ပဖစ့်ထြေါ်လာမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမကံ န့််း ဇိုန့် (A) နှင ့် ဇိုန့် (B) လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလမ ာ်းတွင့် ခရ်ီးသွာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ယာဉ့်၊ 

လိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဉ့်မ ာ်းနှင ့် ထတာင့်တက့် ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း အသံို်းပြ မှုမ ာ်းပြာ်းပခင့််းနှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာနှင ့် 

နီ်းကြ့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်လာမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမကံ န့််း ဇိုန့် (C) အထနပဖင ့် 

ခမ ို်းထက ်းရွာနှင ့် အနည့််းငယ့်ထဝ်းကာွပခင့််း၊ က ိုယ့်ြ ိုင့်ယာဉ့်ငယ့်မ ာ်းသာ ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင ့် နည့််းြါ်းထသာ 

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုသာ ပဖစ့်ထြေါ်ထစမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) မှ ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု အလွန့်နည့််း (သ ိုို့) 

မပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါ။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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6.4.2.5.11.6 ရှုခင့််းရှုက က့် အပ ေါ် သံို်းသ ့်ချက့် 

 စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််းကာလတွင့် မူလတည့်ရှ ခ  ထသာ သ ာဝဆန့်ထသာ ရှုခင့််းရှုကွက့်မ ာ်းမှ 

ထခတ့်ဆန့်ထသာ အထဆာက့်အဦ၊ ဟ ိုတယ့်၊ ယာဉ့်ရြ့်န ်းရန့် ထနရာမ ာ်း၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်နှင ့် အမတှ့်တရြစစည့််း 

အထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာမည့်ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် အနည့််းငယ့်ထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်လာမည့် ပဖစ့်ဖြီ်း 

စီမံက န့််း လည့်ြတ့်စဉ့်အတွင့််း ဇိုန့် (A)၊ ဇိုန့် (B) နှင ့် ဇိုန့် (C) မ ာ်းတွင့် သ သာထသာ ထပြာင့််းလ မှု ရှ လာမည့်မဟိုတ့်ြါ။ 

စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) လည့်ြတ့်ရာတွင့်မူ ရှုကွင့််းရှုကွက့်အထြေါ် ကကီ်းမာ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ဖြီ်း 

စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် ရှုခင့််းရှုကွက့်အထြေါ်တွင့် သ သာ င့်ရှာ်းထသာ ထပြာင့််းလ မှု မရှ လာန ိုင့်ြါ။ 

6.4.2.5.12 သစ့်ပတြောသစ့် င့်မျြော်း အပ ေါ် သံို်းသ ့်ချက့် 

 စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််းကာလတွင့် ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း ထဆာင့်ရကွ့်ရသပဖင ့် မူလတည့်ရှ ထသာ 

သ ာဝထြါက့်ြင့်မ ာ်း ဆံို်းရံှု်းရသပဖင ့် ကက်ီးမာ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (A) နှင ့် 

ဇိုန့် (C) လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလမ ာ်းတွင့် သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းအထြေါ် သ သာ င့်ရှာ်းထသာ သက့်ထရာက့်မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

စီမံက န့််း ဇိုန့် (B) တွင့် စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်နှင ့် အမတှ့်တရ ြစစည့််းအထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််းမ ာ်း 

ထရာင့််းခ ပခင့််း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်သပဖင ့် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်း သက့်ထရာက့်မှု ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်ဖြီ်း စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် 

နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) တွင့်မူ သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းအတွက့် 

အတန့်အသင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.12.1 ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်း 

 စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််းကာလတွင့် ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း ထဆာင့်ရကွ့်ရသပဖင ့် မူလတည့်ရှ ထသာ 

သ ာဝထြါက့်ြင့်မ ာ်း ဆံို်းရံှု်းရန ိုင့်ဖြ်ီး အဆ ိုြါ သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်းအထြေါ်တွင့် မှီခ ိုထန  ိုင့်ထသာ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 

ထနရာထပြာင့််းထရွှေွံ့ပခင့််း၊ ထကာင့်ထရ ထလ ာ က ပခင့််းစထသာ အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််း ဇိုန့် (A) နှင ့် ဇိုန့် (C) လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလမ ာ်းတွင့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအထြေါ် သ သာ င့်ရှာ်းထသာ သက့်ထရာက့်မှု 

မရှ န ိုင့်ြါ။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (B) တွင့် စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်နှင ့် အမှတ့်တရ ြစစည့််းအထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် ရှာ်းြါ်းထတာထကာင့်နှင ့် 

ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း (ြ ာ်းရည့်၊ ထတာင့်ဆ တ့်ဆီ) မ ာ်းထရာင့််းခ ပခင့််း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်သပဖင ့် အတန့်အသင ့် ဆ ို်းက   ်း 

သက့်ထရာက့်မှု ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်ဖြီ်း စီမံက န့််း ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် နည့််းြါ်းထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 

ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) တွင့်မ ူဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း အတွက့် အတန့်အသင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု 

ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.12.2 လူမှုဘဝအပ ေါ် သံို်းသ ့်ချက့် 

 စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််းကာလ၊ ဇိုန့် (A)၊ ဇိုန့် (B)၊ ဇိုန့် (C) စီမံက န့််း လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလမ ာ်းတွင့် 

စီမံက န့််းထ ကာင ့် အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  လူမှု ဝအထြေါ် ထပြာင့််းလ မှုမ ာ်းစွာ ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ အ ူ်းသပဖင ့် 

သက့်ထရာက့်မှုခံစာ်းရန ိုင့်သည့်မာှ ကထလ်းသူငယ့်မ ာ်း၊ သက့်ကကီ်းရွယ့်အ ိုမ ာ်း၊   ခ ိုက့်လွယ့်ထသာ အိုြ့်စိုမ ာ်းနှင ့် 

သာသန  ဝန့် မ့််းမ ာ်း ပဖစ့်ဖြီ်း က န့််းမာထရ်းနှင ့် ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းလံိုခခံ ထရ်းစထသာ က စစရြ့်မ ာ်းတွင့် 

  ခ ိုက့်မှုရှ န ိုင့်ြါသည့်။ သ ိုို့ထသာ့်လည့််း စီမကံ န့််း တည့်ရှ မှုထ ကာင ့် လူထနမှု ဝထပြာင့််းလ ပခင့််းနှင ့် အသ ြညာ 

တ ို်းတက့်ပခင့််းမ ာ်းလည့််း ထြေါ်ထြါက့်န ိုင့်ထ ကာင့််း ထလ လာထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) လည့်ြတ့်ပခင့််းအဆင ့်တငွ့်မူ 

လူမှု ဝအထြေါ် အတန့်အသင ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းပခင့််းအဆင ့် 

တွင့်လည့််း အနည့််းငယ့်ထသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

6.4.2.5.12.3 စီ်း  ါ်းပရ်းအပ ေါ် သံို်းသ ့်ချက့် 

 ဇလံိုထတာင့်ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင ့် ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််းသည့် စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ပခင့််းနှင ့် လည့်ြတ့်ပခင့််း 

ကာလမ ာ်းတငွ့် ထေသစီ်းြွါ်းထရ်းက ို အ  ိုက့်အထလ ာက့် တ ို်းတက့်ထစန ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရဖြ်ီး စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်၊ အမှတ့်တရ 

ြစစည့််းအထရာင့််းဆ ိုင့်နှင ့် ထတာင့်တက့်ကာ်းဂ တ့်တ ိုို့ တည့်ရှ ထသာ စီမံက န့််း ဇိုန့် (B) သည့် ထေသစီ်းြွါ်းထရ်းအထြေါ် 

ကကီ်းမာ်းထသာ ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမကံ န့််း ြ တ့်သ မ့််းပခင့််းကာလတွင့်မူ 

စီ်းြွါ်းထရ်းအထြေါ်  ူ်းပခာ်းထသာ အက   ်းသက့်ထရာက့်မှု ရှ လာမည့် မဟိုတ့်ြါ။ 
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6.5 စ မီ က  န ျား လ ုံပ  င န ျား  ကဆာ င ရ ွက မ ှုမ  ာ ျား ၊  က ကရာ က မ ှုမ  ာ ျားန ငှ     က ကရာ က မ ှုမ  ာ ျား က  ုံ ကလ ျှာ  ခ မည   န ည ျား လမ ျား မ  ာ ျား  (Mitigation Measures) 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .5 - 1 ) တည ကဆာ က  ကရျား က ာ လ  က ကရာ က  မ ှုမ  ာ ျား က  ုံ ကလျှာ  ခ မ ည   န ည ျား လမ  ျား မ  ာ ျား  (Mitigation Measures) 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍမျြော်း 

စီမံကိန့််းလို ့်ငန့််းပဆြောင့်ရွက့်ချက့်မျြော်း သက့်ပရြောက့်နိိုင့်မှုမျြော်း ပလ ြော ချမည့် နည့််းလမ့််းမျြော်း 

တည်ဒဆာက်ဒရ်းကာ  (Construction Phase) 

ထလအရည့်အထသွ်း 

• တည့်ထဆာက့်ထရ်းြစစည့််းမ ာ်း သယ့်ယူ 
ြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းနှင့်  လမ့််းမ ာ်း ထဖာက့်လိုြ့် 
ပခင့််း၊ 

• စက့်ယနတရာ်းမ ာ်းအသံို်းပြ ကာ 
ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််းနှင့်  ထပမည  ပခင့််း၊ 

• အထဆာက့်အဦမ ာ်း ထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ 

• ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်းပြန့်ို့လွင့် ပခင့််း 
• အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း 
• ဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအတွက့် 

နှ ထခါင့််းစည့််းမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

လိုြ့်ငန့််းသံို်းထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းက ို 
အရှ န့်ကန့်ို့သတ့်ခ က့်မ ာ်း ာ်းရှ ပခင့််း၊ ြံိုမှန့်  န့််းသ မ့််းပြ ပြင့်ပခင့််း၊ စီမံက န့််း 
ဧရ ယာနှင့်  အနီ်းတဝ ိုက့်တငွ့် ထပမသာ်းလမ့််းမ ာ်းရှ ြါက ထရပဖန့််းပခင့််း၊ 
ထရပဖန့််းရန့်အတွက့် ထရအလံိုထလာက့် ာ်းရှ ပခင့််း၊ တည့်ထဆာက့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း ဖိုန့် ထစသည့်  လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း လိုြ့်ထဆာင့်ရသည့် အခါ 
လိုြ့်ငန့််းခွင့်ြတ့်ြတ့်လည့်တငွ့် အကာအရမံ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ 
ပဖတ့်ထတာက့်ပခင့််းနှင့်  လွှတ ိုက့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း လိုြ့်ထဆာင့်သည့် အခါတငွ့် 
ထရပဖန့််းဖြီ်း လိုြ့်ထဆာင့်ပခင့််း စသည့်တ ိုို့လိုြ့်ထဆာင့်ကာ ထလျှာ ခ သွာ်းမည့် 
ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ထပမထြေါ်ထရအရည့်အထသွ်း 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ 
• တည့်ထဆာက့်ထရ်းြစစည့််းမ ာ်းသယ့်ယူြ ိုို့

ထဆာင့်ပခင့််း၊ 
• တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်း စွန့်ို့ြစ့်ထရ 

နှင့်  စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း၊ 
• ယာဥ့်နှင့်  စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ  

ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ 

• ယာဥ့်မ ာ်း၊ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ  
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင့်  စက့်ဆ၊ီ ထခ ာဆမီ ာ်း 
 ွက့်ရှ ဖြီ်း မ ို်းရာွသည့် အခါ ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ 
ထပမာင့််းမ ာ်းအတငွ့််းသ ိုို့ စီ်းဝင့်ပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းသည့် စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းနှင့်  
ထရာထနှ ကာ စီမံက န့််းဧရ ယာ အနီ်းရှ  
ထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််း မ ာ်းအတွင့််းစီ်းဝင့်ပခင့််း၊ 

ယာဥ့်မ ာ်း၊ စက့်ယနတရာ်းက ို ြံိုမှန့်စစ့်ထဆ်းဖြီ်း ခ   ွံ့ယွင့််း ခ က့်မ ာ်း 
ရှ ြါကပြ ပြင့်ပခင့််း၊ စက့်ဆီနှင့် ထခ ာဆီမ ာ်း မထတာ့် တဆထပမထြေါ်သ ိုို့ 
ယ ိုဖ တ့်မှုမ ာ်းရှ ြါက ထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််းမ ာ်းအတွင့််းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့် 
စွနို့့်ြစ့်မှုက ိုထရှာင့်ရှာ်းပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းအတွက့် နူံ်းစစ့်ကန့် အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 
စွနို့့်ြစ့်ဓာတ့်ဆီမ ာ်းအတကွ့် ဆီထဟာင့််း/ ဆြီ က့်ကန့် အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ 
ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ 

ထပမထအာက့်ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

• သစ့်ြင့်နှင ့် စ ိုက့်ြ   ်းခခမံ ာ်း တည့်ထ ာင့် 
စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း၊ 

• တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်သာ်းမ ာ်း 
ထသာက့်ထရ၊ သံို်းထရမ ာ်းသံို်းစွ ပခင့််း၊ 

• တည့်ထဆာက့်ထရ်းြစစည့််းမ ာ်း သန့်ို့ရှင့််းထရ်း 
ပြ လိုြ့်ပခင့််း၊ 

• ကွန့်ကရစ့် ထဖ ာ့်စြ့်ပခင့််း၊ 

• ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််းမ ာ်း 
ထ ကာင့်  ထပမထအာက့်ထရ ထလ ာ နည့််း 
က ဆင့််းပခင့််း၊ 

• လ ိုအြ့်ထသာ ြမာဏက ိုသာ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း၊ 
• ထရအထလအလွင ့် မပဖစ့်ထစရန့် စီမံထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 
• ပြန့်လည့်သနို့့်စင့် အသံို်းပြ စနစ့် (Recycle) သံို်းပခင့််း၊ 
• စီမံက န့််း ဧရ ယာတစ့်ဝ ိုက့် သစ့်ြင့်မ ာ်း တ ို်းပမင ့်စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း၊ 
• လ ိုအြ့်ထသာသ ၊ ထက ာက့်မ ာ်းက ို ထရွှေလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် အနည့်ြ ိုို့ခ မှု 

မ ာ်းထနထသာ မ ဇာထခ ာင့််းအနီ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမှ ဝယ့်ယူသံို်းစွ ြါမည့်၊ 
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• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း ထရပဖန့််းပခင့််း၊ 

ထပမအရည့်အထသွ်း 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််းနှင့်  ထပမည  ပခင့််း၊ 
• လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ ကာ်းြါကင့်နှင့်  

ဆက့်စြ့်အထဆာက့်အဥမီ ာ်း ထဆာက့်လိုြ့် 
ပခင့််း၊ 

• ယာဥ့်နှင့် စက့်ယနတရာ်းမ ာ်းမှ စက့်ဆီ၊ 
ထခ ာဆီမ ာ်း မထတာ့်တဆထပမထြေါ်သ ိုို့ 
ယ ိုဖ တ့်က ပခင့််း၊ 

• ထပမဆီလွှာအရည့်အထသွ်း က ဆင့််းပခင့််း၊ 
ထပမဆီလွှာ တ ိုက့်စာ်းပခင့််း၊ ထပမဆီလွှာ 
ကကံ ခ ိုင့်မှု၊ ထပမထြေါ်ထရ  န့််းသ မ့််း န ိုင့်စွမ့််းမ ာ်း 
ထလ ာ က ပခင့််း၊ 

• ထပမယာထပြာင့််းလ မှု၊ ထပမသာ်းဆံို်းရံှု်းမှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• အထပေါ်ယံထခမ ီလ ောက ို သီားခခောား ောား၊ ခပန်လည်စိုပံို ဖံို်းအိုပ်ခခင်ား။ 
• ခမက်ခင်ားနှင ် သစ်ပင၊် ပန်ားအလှပင်မျောား တ ိုားချွဲွဲ့စ ိုက်ပျ  ိုားခခင်ား၊ 
• စက် ီ၊ ထချော ီယ ိုဖ တ ်ပျံွဲ့လ င ်မှု မရှ ထစရန် ကကီားကကပ်စီမံခခင်ား၊ 
• တ ိုက်စောား အနည်ကျမှုမျောားက ို ကောကွေယ်  န်ားချိုပ်ခခင်ား၊ 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 

• စက့်ယနတရာ်းမ ာ်းအသံို်းပြ  ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ 
• ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းြစစည့််းမ ာ်း 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း၊ 
• လိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဥ့်မ ာ်း 

ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ 

• သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ 
လိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဥ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာ 
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင့်  ဆူညံသံနှင့်  
တိုန့်ခါမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• စက်၊ ယောဉ်၊ ယနတရောားမျောားက ို အရှ န်ထလျော ထမောငာ်းနှင်ခခင်ား၊ ညပ ိုငာ်း 
အ ပ်စက်ချ  န်မျောားတွေင် အသံိုားခပိုမှု ထရေှာင်ရှောားထစခခင်ား၊ 

• အကောအရံနှင ် အတောားအ ီားမျောား၊ သစ်ပငမ်ျောား တ ိုားချွဲွဲ့ ထ ောင်ရွက်ခခင်ား၊ 
• ဝန် မ်ား၊ လိုပ်သောားမျောား အတွေက ်န ားကကပ်က ရ ယော အသံိုားခပိုထစပါမည်။ 

ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််းလ မှု 
• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််းနှင့်  ထပမည  ပခင့််း 
• တည့််းခ ိုထဆာင့်၊ ဟ ိုတယ့်၊ ကာ်းြါကင့်၊ 

စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့် မ ာ်းထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််း 

• ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််းလ မှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊ 

• ထပမပြင့်သဏဌာန့် ထပြာင့််းလ မှု ကကီ်းမာ်းထစမည ့် ထပမပြ ပြင့်မှုက ို 
ထရာှင့်ရှာ်းြါမည့်၊ 

• ပမင့်ကွင့််းြသာေ ပဖစ့်ထစမည ့် ထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်းက ို ဦ်းစာ်းထြ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်၊ 

• အ ြ့်ပမင ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်း စီမံက န့််းတွင့် မြါဝင့်ြါ။ 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း 
• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််း၊ 
• တည့်ထဆာက့်ထရ်း ြစစည့််းမ ာ်း  ိုတ့်ယူ 

သံို်းစွ ပခင့််း၊ 
• သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း ဆံို်း ရံှု်းြ က့်စီ်းပခင့််း၊ 

• မူလ ထပမလွတ့်၊ ထပမလြ့်တငွ့် အဖ ို်းတန့်သစ့်မ ာ်း မရှ ြါ။ 
• စီမံက န့််း ဧရ ယာအတွင့််း အဖ ို်းတန့်သစ့်မ   ်းစ တ့်မ ာ်း တ ို်းပမင ့် 

စ ိုက့်ြ   ်းြါမည့်၊ 
• စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ထရ်း ြစစည့််းမ ာ်းက ို သစ့်၊ ဝါ်း အစာ်း 

သံ ည့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို လည့််းထကာင့််း မ်ီးဖိုတ့်အိုတ့်မ ာ်းအစာ်း 
ကွန့်ကရစ့်အိုတ့်က ိုလည့််းထကာင့််း အစာ်း  ို်းအသံို်းပြ ြါမည့်။ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 
• အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းနှင့်  

တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် ထပမယာ 
ရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််း၊ 

• န ိုို့တ ိုက့်သတတဝါမ ာ်း၊ တွာ်းသွာ်းသတတဝါမ ာ်း၊ 
ငှက့်မ ာ်း၊ အင့််းဆက့်မ ာ်း၏ စာ်းက က့် 
ထပမမ ာ်း ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းရပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််း ဧရ ယာအတွင့််း သာယာလှြထစထရ်းနှင ့် စ မ့််းလန့််း စ ိုထပြထစရန့် 
သစ့်ြင့်မ ာ်း၊ ြန့််းဥယ ာဉ့်မ ာ်း တ ို်းပမင ့် စ ိုက့်ြ   ်းြါသည့်၊ 

• ထက ်းငှက့်တ ရ စဆာန့်မ ာ်းအတွက့် န ်းခ ိုန ိုင့်မည ့် ထနရာမ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့ 
ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
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• တည့်ထဆာက့်ထရ်း ြစစည့််းမ ာ်း  ိုတ့်ယူ 
သံို်းစွ ပခင့််း၊ 

လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််း 

• စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််း၊ လိုြ့်ငန့််း 
သံို်းယာဥ့်မ ာ်း  ပဖတ့်သန့််း သွာ်းလာပခင့််း၊ 
ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်းြစစည့််းမ ာ်း 
သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း (အိုတ့်၊ သ ၊ 
ထက ာက့် စသည့်)  

• ဖိုန့်နှင့်  မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း  ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း 
ထ ကာင့်  ထေသခံ ပြည့်သူလူ ိုအထြေါ် 
က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊ 

• ယာဥ့်ကကီ်းမ ာ်း၊ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့် 
ပခင့််းထ ကာင့်  ဆူညံသံနှင့်  တိုန့်ခါမှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမှ စွန့်ို့ြစ့် 
ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  မစွန့်ို့ြစ့်ြါက 
ထေသခံမ ာ်း အထြေါ်   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊ 

• ယာဥ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှု၊ ယာဥ့် မထတာ့်တဆမှု 
မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ြူပြင့််းထပခာက့်ထသွွံ့ထသာ ကာလမတ ိုင့်မ ီလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 
ထပမသာ်းလမ့််းနှင ့် ကွင့််းပြင့်မ ာ်းက ို ထရပဖန့််းထြ်းပခင့််း ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်၊ 

• စွမ့််းအာ်းပမင ့် ယာဉ့်/ ယနတရာ်းကကီ်းမ ာ်း အသံို်းမပြ    မလွှ အထရှာင့် သာ 
အသံို်းပြ ရြါက ထနို့အခ  န့်အတွင့််း၌သာ ထဆာင့်ရွက့် ထစြါမည့်၊ 

• ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းသံို်း စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း အ ူ်းသပဖင ့်   လြ့်ထပမ 
အ တ့်ခွံမ ာ်းနှင ့် သံ ည့်ြစစည့််းမ ာ်း အြ ိုင့််းအစမ ာ်းက ို စနစ့်တက  
 ကြ့်မတ့်  န့််းသ မ့််းထစြါမည့်၊ 

• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့၏ ယာဉ့်ထ ကာ  န့််းခ  ြ့်၊ ခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း အစီအမမံ ာ်း 
မပြ လိုြ့်န ိုင့်ထသ်းမီ အခ  န့်ကာလအတွင့််း စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ 
သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း ယာဉ့်မ ာ်းက ို သွာ်းလာမှု ကကီ်း ကြ့်ထရ်း 
တာဝန့်ခံမ ာ်းပဖင ့် စနစ့်တက  စီမံထဆာင့်ရွက့်ထစြါမည့်။ 

စီ်းြွာ်းထရ်း 

• အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ 
ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ 
လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊  ြ   ်းဥယ ာဥ့် 
ထဖာ့်ထဆာင့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
လိုြ့်ထဆာင့်ပခင့််း၊ 

• ယာယီထရွှေွံ့ထပြာင့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်း 
ထရာက့်ရှ ပခင့််း၊ 

• အဆ ိုြါလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်သည့် အခါ 
အထပခခံ လိုြ့်သာ်းမ ာ်း၊ ြန့််းရံ၊ လက့်သမာ်း၊ 
ဝန့် မ့််းမ ာ်း လ ို အြ့်ဖြီ်း ထေသခံမ ာ်းက ို 
အဓ က ထခေါ်ယူငှာ်းရမ့််းလိုြ့်က ိုင့်ထစသည့်  
အတွက့် ထေသခံ ပြည့်သူ လူ ိုတငွ့် 
အလိုြ့်အက ိုင့် အခွင့် အလမ့််းနှင့်  
ဝင့်ထငွတ ို်းြွာ်း လာပခင့််း၊ 

• ထေသခံပြည့်သူလူ ို၏ ထပမယာြ ိုင့်ဆ ိုင့်မှု တန့်ဖ ို်းပမင ့်တက့်ပခင့််း၊ 
အလိုြ့်အက ိုင့် အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းပခင့််း၊ ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်း 
ထရာင့််းခ န ိုင့်ပခင့််းထ ကာင ့် အက   ်းထက ်းဇ်ူးမ ာ်း ရရှ ထစန ိုင့်သပဖင ့် 
တ ို်းြွာ်းထအာင့်ပမင့် ပမင ့်တင့်ထြ်းရြါမည့်၊ 

• ထေသအတွေင်ား လူဝင်/ လူ ွေက်မျောားခပောားမှုထကကောင ် ကူားစက်ထရောဂါနှင ် 
မှုခင်ားခဖစ်ပွေောားမှု မျောားခပောားန ိုင်ခခင်ားထကကောင ် သက်  ိုငရ်ော   န်ားချိုပ်မှု 
အစီအမံမျောား ချမှတသ်ွေောားသင ပ်ါသည်။ 

 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .5 - 2 ) လ ုံပ င န ျား လည  ပ တ ကဆ ာ င ရကွ  ဖခင  ျား က ာ လ  က  ကရာ က မ ှုမ  ာ ျား က  ုံ ကလျှာ  ခ မည   န ည ျား လမ  ျား မ  ာ ျား  (Mitigation Measures) 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍမျြော်း 

စီမံကိန့််းလို ့်ငန့််းပဆြောင့်ရွက့်ချက့်မျြော်း သက့်ပရြောက့်နိိုင့်မှုမျြော်း ပလ ြော ချမည့် နည့််းလမ့််းမျြော်း 

 ိုပ်ငန််း ည်ပတ်ဒဆာင်ရ က်ခခင််းကာ  (Operation Phase) - Zone A 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
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ထလအရည့်အထသွ်း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း လာထရာက့်တည့််းခ ိုသည့်  
အခါ ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း 
ယာဥ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််း သွာ်းလာပခင့််း၊ 

• လာထရာက့်တည့််းခ ိုသူမ ာ်းမ ှ
အမ ှုက့်မ ာ်းစွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ 

• ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်းပြန့်ို့လွင့် ပခင့််း 
• အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း 
• အနံို့ဆ ို်းမ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း 

ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်းက ို 
အရှ န့်ကန့်ို့သတ့်ခ က့်မ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ ြံိုမှန့်  န့််းသ မ့််းပြ ပြင့်ပခင့််း၊ 
ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််းမ ှ စီမံက န့််းသ ိုို့လာရာလမ့််းတစ့်ထလျှာက့်တငွ့် Road 
Signs မ ာ်း  ာ်းရှ ထြ်းပခင့််း၊ စီမံက န့််းဧရ ယာနှင့်  အနီ်းတဝ ိုက့်တငွ့် 
ထပမသာ်းလမ့််းမ ာ်းရှ ြါက ထရပဖန့််းပခင့််း၊ ထရပဖန့််း ရန့်အတွက့် 
ထရအလံိုထလာက့် ာ်းရှ ပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်အမ ှုက့်ကန့်မ ာ်း ပြ လိုြ့် ာ်းဖြီ်း 
စွန့်ို့ြစ့်အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စနစ့်တက  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ သ မ့််းဆည့််းထစပခင့််း 
ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း ထရခ   ်းပခင့််း၊ 
အညစ့်အထ က်းစွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ သန့်ို့စင့်ခန့််း 
အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

• ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း ယာဥ့်မ ာ်း 
သန့်ို့ရှင့််းထရ်း ပြ လိုြ့်ပခင့််း၊ 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်ပြ ပြင့်ထရ်း အလိုြ့်ရံိုတငွ့် 
လိုြ့်ငန့််းထဆာင့် ရွက့်ပခင့််း၊ 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းထရခ   ်းပခင့််း၊ ထခါင့််းထလျှာ့်ပခင့််း၊ 
အညစ့်အထ က်း စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း၊ သန့်ို့စင့်ခန့််း 
အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းတွင့် 
ဆြ့်ပြာ နှင့်  ဓာတိုြစစည့််းမ ာ်း ထရာထနှ  
သွာ်းထစဖြီ်း ထရနိုတ့်ထပမာင့််း မ ာ်းမှတဆင့်  
ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းအတွင့််းစီ်း ဝင့်ဖြီ်း 
ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းမှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊ 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်ပြ ပြင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်သည့် အခါ စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆီမ ာ်း 
ထပမထြေါ်သ ိုို့ မထတာ့်တဆယ ိုဖ တ့်ပခင့််းမ ာ်း 
ရှ န ိုင့်ဖြီ်း မ ို်းရွာသည့်  အခါ သ ိုို့မဟိုတ့် 
ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း သန့်ို့ရှင့််းထဆ်းထ ကာ 
ပခင့််း ပြ လိုြ့်သည့် အခါတွင့်   ိုစက့်ဆီ၊ 
ထခ ာဆီမ ာ်းသည့် ထရနိုတ့်ထပမာင့််းမ ာ်းမှ 
တဆင့်  ထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််းမ ာ်းအတွင့််းသ ိုို့ 
စီ်းဝင့်သွာ်းန ိုင့်ဖြီ်း ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းမှုက ို 
ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊ 

• စက့်ဆီနှင့် ထခ ာဆီမ ာ်း မထတာ့်တဆထပမထြေါ်သ ိုို့ ယ ိုဖ တ့်မှုမ ာ်းရှ ြါက 
ထရနိုတ့်ထပမာင့််းမ ာ်းအတွင့််းသ ိုို့ ထဆ်းခ ပခင့််းက ိုထရှာင့်ရာှ်းပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့် 
ထရနှင့်  စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်ထရ 
မ ာ်းစွန့်ို့ြစ့်သည့် အခါတွင့် ထရနိုတ့်ထပမာင့််းမ ာ်းအတငွ့််း တ ိုက့်ရ ိုက့် 
စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမပြ လိုြ့်   အနည့်စစ့်ကန့်တငွ့် အနည့်  ိုင့် ထစဖြီ်းမှ 
စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ ထပမာင့််းမ ာ်း ထခ ာင့််းမ ာ်းတွင့် ထရစီ်းထရလာ 
ထကာင့််းမွန့်ထစရန့် ြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ ာ်းက ို ြံိုမနှ့်ဖယ့်ရှာ်းပခင့််း 
ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

• ယာဉ့်၊ စက့်၊ ယနတရာ်းမ ာ်း ထဆ်းထ ကာသနို့့်စင့်မှု ပြ လိုြ့်ပခင့််းမှ 
 ွက့်ရှ လာထသာ နှုန့််းအနယ့်အနှစ့်မ ာ်း ပမစ့်၊ ထခ ာင့််းမ ာ်းအတွင့််း 
တ ိုက့်ရ ိုက့် မက ထရာက့်ထစရန့် နှုန့််းစစ့်ကန့် ာ်းရှ ထစြါမည့်။ 

• ယာဉ့်၊ စက့်၊ ယနတရာ်းမ ာ်းမ ာ်း ကကံခ ိုင့်မှု၊ ပြ ပြင့်မှုမ ာ်းမ ှ  ွက့်ရှ ထသာ 
စက့်သံို်းဆီထဟာင့််းမ ာ်းက ို ဆီခံခွက့်မ ာ်း  ာ်းရှ ၍ စနစ့်တက  
သ မ့််းဆည့််းကာ၊ တစ့်ဆင ့်ခံ အသံို်းပြ သူမ ာ်းသ ိုို့ ထရာင့််းခ သွာ်းြါမည့်။ 

• ထပမထြေါ်၊ ထပမထအာက့် ဆီထလှာင့်ကန့်မ ာ်းရှ ြါက ယ ိုစ မ ့်မှု မပဖစ့်ထစရန့် 
တာဝန့်ရှ သူမ ာ်းမှ ြံိုမှန့် စစ့်ထဆ်း ကြ့်မတ့် ထစြါမည့်။ 

ထပမထအာက့်ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း ထရထဆ်းပခင့််း၊ 
လာထရာက့်တည့််းခ ိုထသာ ခရီ်းသည့်မ ာ်း 
ထသာက့်ထရ၊ သံို်းထရသံို်းစွ ပခင့််း၊ စက့်သံို်း 

• ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််းမ ာ်း 
ထ ကာင့်  ထပမထအာက့်ထရ ထလ ာ နည့််းလာပခင့််း 

 

စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း၊ အသံို်းပြ ဖြီ်းထရမ ာ်းက ို ထရနိုတ့်ထပမာင့််းမ ာ်းမ ှ
တ ိုက့်ရ ိုက့်စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း မပြ လိုြ့်   Detention pond ခံဖြီ်းပြန့် 
လည့်သန့်ို့စင့်ကာ ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း ထရထဆ်းပခင့််း၊ စက့်သံို်းဆီ 
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ဆ ီ အထရာင့််းဆ ိုင့်တငွ့် အြူလွန့်က မှု 
မပဖစ့်ထစရန့် ထရပဖန့််းပခင့််းတ ိုို့ စီမံက န့််း 
ဧရ ယာ Zone(A) တွင့် လိုြ့်ထဆာင့်သည့် 
ပဖစ့်ရာ လ ိုအြ့်ထသာ ထရက ို စီမံက န့််း၏ 
အဝီစ တငွ့််းမှ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း၊ 

အထရာင့််းဆ ိုင့်အာ်း ထရပဖန့််းပခင့််း သစ့်ြင့်ြန့််းြင့်မ ာ်း ထရပဖန့််းပခင့််း၊ 
စီမံက န့််းဧရ ယာအနီ်းရှ  ထပမသာ်းလမ့််းမ ာ်း ဖိုန့်မ ထစရန့် ထရပဖန့််းပခင့််း 
တ ိုို့တွင့် ပြန့်လည့်အသံို်းခ ပခင့််းပဖင့်  ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုက ို 
ထလျှာ ခ သွာ်းြါမည့်။ 

ထပမအရည့်အထသွ်း 

• ယာဥ့်ပြ ပြင့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ စက့်သံို်းဆီ ပဖည့် တင့််း 
ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင့်  စက့်ဆ၊ီ ထခ ာဆမီ ာ်း 
ထပမထြေါ်သ ိုို့ မထတာ့်တဆ ယ ိုဖ တ့်ပခင့််း 

• စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆီမ ာ်း ထပမထြေါ်သ ိုို့ ယ ိုဖ တ့် 
က ဆင့််းသည့် အခါ ထပမဆီလွှာ အတငွ့််း 
စ မ့် ဝင့်သွာ်းဖြီ်း ထပမဆီလွှာ အရည့်အထသွ်းက ို 
က ဆင့််းထစပခင့််း၊ ထပမဆီလွှာကကံ ခ ိုင့်မှု 
ထလ ာ က ထစပခင့််း 

• စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆီ၊ အထဟာင့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက သ မ့််းဆည့််း၍ Recycle 
အသံို်းပြ သူမ ာ်း ံ လွှ ထပြာင့််းထြ်းြါမည့်။ 

• စက့်သံို်းဆီ ထလှာင့်ကန့်မ ာ်းမ ှယ ိုဖ တ့်မှု မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် တာဝန့်ရှ သူ 
အဆင ့်ဆင ့်မှ  ကြ့်မတ့် ထဆာင့်ရွက့်ထစြါမည့်။ 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 

• ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ 
ထတာင့်တက့် ကာ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််းထမာင့််း 
နှင့်ပခင့််း၊ 

• ယာဥ့်ပြ ပြင့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

• သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ 
ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််း သွာ်းလာ 
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း ယာဥ့်ပြ ပြင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင့်  ဆညူံသံနှင့်  
တိုန့်ခါမှုမ ာ်း  ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့် 

• ဖမ  ွံ့ရွာအတွင့််း ယာဉ့်ထမာင့််းနှင့်မှု စည့််းကမ့််းမ ာ်း သတ့်မှတ့်ပခင့််း၊ 
ဟွန့််းမတီ်းရဇိုန့်မ ာ်း သတ့်မှတ့်ပခင့််း၊ အသံဆူညံထစထသာ ဟွန့််းနှင ့် 
အ ြ့်ထဇာမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််း မ ှ  န့််းသ မ့််းပခင့််း ထဆာင့်ရကွ့်ြါမည့်။ 

• ဇိုန့် (A) နှင ့် ထက ်းရာွအ ကာ်း သစ့်ြင့်နှင ့် အကာအရံမ ာ်း 
ပြ လိုြ့် ာ်းရှ ြါမည့်။ 

ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််းလ မှု 
• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းလာထရာက့်တည့််းခ ိုပခင့််း၊ 

ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း 
ရြ့်န ်းပခင့််း၊ ပြ ပြင့်ပခင့််း၊ 

• ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််းလ မှုအထြေါ် 
သက့်ထရာက့်မှုမရှ န ိုင့်ြါ 

• စီမံက န့််းထ ကာင ့် ပမင့်ကွင့််းြဿေရှ ထစမည ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်း၊ 
ဥယ ာဉ့် သစ့်ြင့်ြန့််းမန့်မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာမည့် ပဖစ့်သပဖင ့် ရူခင့််းရူကွက့် 
ထကာင့််းမွန့်လာမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း • စ ိုက့်ြ   ်းြင့်မ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 
• သစ့်ထတာ၊ သစ့်ြင့်နှင ့် ဥယ ာဉ့်မ ာ်း 

တ ို်းြွာ်းပခင့််း 

• ယခင့်ကမရှ ထသ်းထသာ သစ့်ထတာ၊ သစ့်ြင့်၊ ြန့််းဥယ ာဉ့်မ ာ်း 
ရှ လာမည့် ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် တ ို်းြွာ်းထစရန့် အာ်းထြ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း လာထရာက့်တည့််းခ ိုပခင့််း၊ 
ခရီ်းသွာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််း၊ ရြ့်န ်းပခင့််း၊ 
ပြ ပြင့်ပခင့််း၊ 

• ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း၏ 
စာ်းက က့်ထပမမ ာ်းထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း၊ 
ထပြာင့််းထရွှေွံ့ထန  ိုင့်ပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်းလူဦ်းထရမ ာ်းပြာ်းပခင့််း၊ ထပြာင့််းထရွှေွံ့အထပခခ  ထန  ိုင့်သူ 
မ ာ်းပြာ်းလာပခင့််းထ ကာင ့် သစ့်ထတာ၊ သစ့်ြင့်နှင ့် ထတာရ ိုင့််း 
တ ရ စဆာန့်မ ာ်း အထနှ က့်အယှက့်နည့််းြါ်းထစရန့် စည့််းကမ့််းမ ာ်း၊ 
ြညာထြ်းအစီအစဉ့်မ ာ်း ခ မှတ့်ထဆာင့်ရွက့်ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

• သစ့်ထတာ၊ သစ့်ြင့်၊ ြန့််းဥယ ာဉ့်မ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့ တည့်ထ ာင့်စ ိုက့်ြ   ်း 
သွာ်းရြါမည့်။ 
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လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််း 

• စီမံက န့််းဧရ ယာဇိုန့်(A)တွင့် ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း 
လာထရာက့်တည့််းခ ိုပခင့််း၊ 

• ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း
ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််း၊ 

• စက့်သံို်းဆီထရာင့််းခ ပခင့််း လိုြ့်ငန့််း 
လည့်ြတ့်ပခင့််း 

• ယာဥ့်ပြ ပြင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

• ဆီသယ့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာသည့် အခါ ဖိုန့်နှင့်  
မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း  ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းထ ကာင့်  
ထေသခံပြည့်သူလူ ိုအထြေါ် အသက့်ရှု 
လမ့််းထ ကာင့််းဆ ိုင့်ရာ က န့််းမာထရ်း  ခ ိုက့်မှု 
မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ယာဥ့်မထတာ့်တဆမှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 
• ထေသခံ ပြည့်သူလူ ိုနှင့်  ခ ိုက့်ရန့်ပဖစ့်ြွာ်းမှု၊ 

ြဋ ြကခမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 
• စွန့်ို့ြစ့်အမ ှုက့်မ ာ်းစွာ ွက့်ရှ လာန ိုင့်သည့် အ

တွက့် စနစ့်တက  သ မ့််းဆည့််း စွန့်ို့ြစ့်မှုမ ာ်း 
မလိုြ့်ဆာင့်ြါက ထရာဂါြ ို်းမွှာ်းမ ာ်း 
ထြါက့်ဖွာ်းထစန ိုင့်ဖြီ်း က န့််းမာထရ်း အနတရာယ့် 
မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ဖိုန့်မှုနို့့် ြ ံွံ့လွင ့်မှု နည့််းြါ်းထစရန့် ြံိုမှန့်ထရဖ န့််းပခင့််းက ို ထဆာင့်ရွက့် 
ြါမည့်။ 

• ယာဉ့်စည့််းကမ့််း၊ လမ့််းစည့််းကမ့််း   န့််းခ  ြ့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု 
ကကီ်း ကြ့်ထရ်း အစီအမံမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းပဖင ့် 
ကက  တင့်ကာကွယ့်သွာ်းြါမည့်။ 

• တရာ်းဥြထေစ ို်းမ ို်းထရ်း အြ ိုင့််းက ို ဖမ  ွံ့နယ့် အာဏာြ ိုင့်အဖွ ွံ့နှင ့် 
ည  န ှုိုင့််းထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်၊ မထက နြ့်မှုမ ာ်း ရှ ြါက ဆက့်သွယ့် 
တ ိုင့် ကာ်း န ိုင့်မည့်  စနစ့်က ို  ာ်းရှ ြါမည့်။ 

• ဇိုန့် (A) တွင့် စွနို့့်ြစ့်အမ ှုက့်ကန့် တစ့်ခို ာ်းရှ ဖြီ်း စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း 
သီ်းပခာ်းတာဝန့်ထြ်းအြ့်၍ ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

လူမှု၊ စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် 
က န့််းမာထရ်း 

• ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း
ရြ့်န ်းပခင့််း၊ 

• စက့်သံို်းဆီအထရာင့််းဆ ိုင့်လိုြ့်ငန့််း 
လည့်ြတ့်ပခင့််း၊ 

• ယာဥ့်ပြ ပြင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်
ပခင့််း၊ 

• အဆ ိုြါလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်သည့်  အခါ 
ဝန့်ထဆာင့်မှုထြ်းရန့်အတွက့် အထပခခ ံ
လိုြ့်သာ်းမ ာ်း၊ ဝန့် မ့််းမ ာ်း လ ိုအြ့်သည့်  
အတွက့် ထေသခံမ ာ်းတွင့် အလိုြ့်အက ိုင့် 
အခွင့် အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာပခင့််း၊ 
ဝင့်ထငွတ ို်းြွာ်းလာပခင့််း၊ 

• ထေသတွင့််းစီ်းြွာ်းထရ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့် 
လာထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်သ ိုို့ ခရီ်းသွာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််း၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်လိုြ့်ငန့််း၊ ထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်းနှင ့် အထ ွထ ွ 
ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာမည့် ပဖစ့်၍ လူမှု၊ စီ်းြွာ်း 
အထပခအထနမ ာ်း တ ို်းတက့်ထကာင့််းမွန့်လာမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

• တ ို်းတက့်လာထသာ အထပခအထနမ ာ်းက ို ြ ိုမ ိုအာ်းထကာင့််းထစရန့် 
စီမံခနို့့်ခွ ရြါမည့်။ 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းနှင ့် ထပြာင့််းထရွှေွံ့ဝင့်ထရာက့် အထပခခ သူမ ာ်းထ ကာင ့် 
ကူ်းစက့်ထရာဂါနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ ပြဿန မ ာ်းရှ  
လာန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် ကက  တင့်ကာကွယ့်မှုမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ြါမည့်။ 

 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍမျြော်း 

စီမံကိန့််းလို ့်ငန့််းပဆြောင့်ရွက့်ချက့်မျြော်း သက့်ပရြောက့်နိိုင့်မှုမျြော်း ပလ ြော ချမည့် နည့််းလမ့််းမျြော်း 

 ိုပ်ငန််း ည်ပတ်ဒဆာင်ရ က်ခခင််းကာ  (Operation Phase) - Zone B 
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ထလအရည့်အထသွ်း 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််း။ 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် 
အစာ်းအထသာက့်မ ာ်း 
ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ ပခင့််း။ 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််း 
ထ ကာင့်  ဖိုန့်မှုန့်ို့ပြန့်ို့လွင့် မှုနှင့်  အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း 
 ိုတ့်လွှတ့်မှုတ ိုို့ ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊   ိုသ ိုို့ ဖိုန့်နှင့်  
အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း  ိုတ့်လွှတ့်မှုမ ာ်း ရှ ပခင့််းထ ကာင့်  
ထတာင့်တက့်လမ့််းတစ့်ထလျှာက့်ရှ  စ ိုက့်ခင့််းမ ာ်း 
သီ်းနံှအ ွက့်နှုန့််း ထလ ာ က ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ ထေသခံ 
မ ာ်းနှင့်  ဝန့် မ့််းမ ာ်းတွင့် အသက့်ရှျူ လမ့််းထ ကာင့််း 
ဆ ိုင့်ရာ ထရာဂါမ ာ်း ပဖစ့်ြာွ်းထစ န ိုင့်ပခင့််း၊ 

• အစာ်းအထသာက့်မ ာ်း ခ က့်ပြ တ့်သည့် အခါတွင့် 
ထေသဓထလ အရ  င့််းနှင့် မီ်းထသွ်းက ိုသာ 
ထလာင့်စာအပဖစ့် အသံို်းပြ  ကသည့်  အတွက့် 
မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း ထလ ိုအတွင့််းသ ိုို့ ြ ံွံ့လွင့် ထစပခင့််း၊ 

• မီ်းဖ ိုထခ ာင့် စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််းထ ကာင့်  
စနစ့်တက  သ မ့််းဆည့််းစွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမ ာ်း 
မပြ လိုြ့်ြါက အနံို့ဆ ို်းမ ာ်း ွက့်ပခင့််း။ 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းက ို အရှ န့် ကန့်ို့သတ့်ခ က့်မ ာ်း 
 ာ်းရှ ပခင့််း၊ ြံိုမှန့်  န့််းသ မ့််းပြ ပြင့်ပခင့််း၊ စီမံက န့််းဧရ ယာနှင့်  အနီ်း 
တဝ ိုက့်တငွ့် ထပမသာ်းလမ့််းမ ာ်းရှ ြါက ထရပဖန့််းပခင့််း၊ ထရပဖန့််းရန့်အတွက့် 
ထရအလံိုထလာက့် ာ်းရှ ပခင့််း၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့်  င့််း၊ 
မီ်းထသွ်းအသံို်းပြ ပခင့််းက ို ထလျှာ ခ ၊ ထရာှင့်ရာှ်းထစဖြီ်း အစာ်း  ို်း 
ထလာင့်စာထတာင့် မ ာ်း၊ လျှြ့်စစ့်မီ်း၊ ဂတ့်စ့်တ ိုို့ အသံို်းပြ  ခ က့်ပြ တ့် 
ထစပခင့််း၊ မီ်းဖ ိုထခ ာင့်မ ာ်းတွင့် မီ်းခ ို်းထခါင့််းတ ိုင့် အပမင့် မ ာ်း တြ့်ဆင့် 
ထစပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  သ မ့််းဆည့််းစွန့်ို့ြစ့်ထစပခင့််း 
ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

ထပမထြေါ်ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််း 
သွာ်းလာပခင့််း၊ လာထရာက့် 
ရြ့်န ်းပခင့််း 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်း 
ဖွင့် လှစ့်ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််း 
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင့်  စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆမီ ာ်း 
မထတာ့်တဆ ယ ိုဖ တ့် ွက့်ရှ န ိုင့်ဖြီ်း မ ို်းရာွသည့်  
အခါ ထရနိုတ့်ထပမာင့််းမ ာ်းမှ တဆင့်  ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ 
ထပမာင့််းမ ာ်း အတွင့််းသ ိုို့ စီ်းဝင့်ဖြီ်း ထပမ ထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းမှုက ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် ြန့််းကန့်ခွက့်ထယာက့် 
မ ာ်း ထဆ်းထ ကာပခင့််းထ ကာင့်  ဆြ့်ပြာနှင့်  ဓာတို 
ြစစည့််းမ ာ်း ြါဝင့်ထသာ စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း၊ 
မီ်းဖ ိုထခ ာင့် စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း  ွက့်ရှ  ပခင့််း 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်းက ို ြံိုမှန့်စစ့်ထဆ်းဖြီ်း ခ   ွံ့ယွင့််းခ က့်မ ာ်း ရှ ြါက 
ပြ ပြင့်ပခင့််း၊ အရှ န့် ကန့်ို့သတ့်ခ က့်မ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ Road signs မ ာ်း 
 ာ်းရှ ထြ်းပခင့််း၊ စက့်ဆီနှင့် ထခ ာဆမီ ာ်း မထတာ့်တဆထပမထြေါ်သ ိုို့ 
ယ ိုဖ တ့်မှု မ ာ်းရှ ြါက ထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််းမ ာ်းအတွင့််းသ ိုို့ ထဆ်းခ ပခင့််း 
က ိုထရှာင့်ရှာ်းပခင့််း စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း စွန့်ို့ြစ့်သည့် အခါတွင့် ထရနိုတ့်ထပမာင့််း 
မ ာ်းမှ ထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််းမ ာ်းအတငွ့််း တ ိုက့်ရ ိုက့်စီ်းဝင့်ပခင့််း မပဖစ့်ထစ   
(Detention Pond) ခံဖြီ်းမှ စီ်းဝင့်ထစပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို 
စနစ့်တက  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့ လိုြ့်ထဆာင့်သွာ်း ြါမည့်။ 

ထပမထအာက့်ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

• စီမံက န့််းဇိုန့်(B)တွင့် အမ ာ်းသံို်း 
သန့်ို့စင့်ခန့််း၊ အ မ့်သာတ ိုို့မှ ထရအသံို်းခ  
မှုမ ာ်း၊ အစာ်းအထသာက့် ခ က့်ပြ တ့် 

• ထပမထအာက့်ထရ ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််းမ ာ်းထ ကာင့်  
ထပမထအာက့်ထရ ထလ ာ နည့််းလာပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း၊ အသံို်းပြ ဖြ်ီး ထရမ ာ်းက ို ထရနိုတ့်ထပမာင့််းမ ာ်းမှ တ ိုက့်ရ ိုက့် 
စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမပြ လိုြ့်   Detention pond ခံဖြီ်း ပြန့်လည့်သန့်ို့စင့်ကာ 
သစ့်ြင့်ြန့််းြင့်မ ာ်းထရပဖန့််းပခင့််း၊ စီမံက န့််းဧရ ယာအနီ်းရှ  ထပမသာ်း 
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ပခင့််း တ ိုို့မ ှ ထရအသံို်းပြ  ပခင့််းမ ာ်း 
အတွက့် စီမံက န့််း၏ အဝီစ တငွ့််းမ ှ
ထရ ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း 

လမ့််းမ ာ်း ဖိုန့်မ ထစရန့် ထရပဖန့််းပခင့််းတ ိုို့တွင့် ပြန့်လည့်အသံို်းခ ပခင့််းပဖင့်  
ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုက ိုထလျှာ ခ န ိုင့်ြါသည့်။ 

ထပမအရည့်အထသွ်း 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းနှင့်  လက့်ထဆာင့် 
ြစစည့််း ဆ ိုင့်မ ာ်းဖွင့် လှစ့်ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း 
လာထရာက့်ရြ့်န ်းပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းအစာ်းအထသာက့်မ ာ်း လာထရာက့် 
စာ်းထသာက့်သည့်  အခ  န့်တငွ့် ထရသန့်ို့ ူ်းခွံမ ာ်း၊ 
အထအ်း ူ်းမ ာ်း၊ ြလတ့်စတစ့်က  သ ိုို့ ထပမထြေါ်တွင့် 
ထြ ာ့်ဝင့်ရန့် မလွယ့်ကူထသာ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း 
အြါအဝင့် အပခာ်းမီ်းဖ ိုထခ ာင့် စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း 
 ွက့်ရှ ပခင့််း၊ စည့််းကမ့််းမ   အမ ှုက့်စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမ ာ်း 
ရှ လာန ိုင့်ြါသည့်၊ 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း နှင့်  ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်း 
လာထရာက့်ရြ့်န ်းပခင့််း၊ သွာ်းလာပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင့်  
စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆမီ ာ်း မထတာ့်တဆ ထပမထြေါ်သ ိုို့ 
ယ ိုဖ တ့် က ဆင့််းပခင့််းထ ကာင့်  ထပမဆီလွှာ 
အရည့်အထသွ်းက ို   ခ ိုက့်ထစပခင့််း၊ 

• ြလတ့်စတစ့်ပဖင့် ပြ လိုြ့် ာ်းထသာထရသန့်ို့ ူ်းခွံ
မ ာ်း၊အထအ်း ူ်းမ ာ်း၊ကျွတ့်ကျွတ့်အ တ့်မ ာ်းက  သ ိုို့
ထသာစွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ိုစနစ့်တက သ မ့််းဆည့််းပခ
င့််း၊စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမ ာ်းမပြ လိုြ့်  စည့််းကမ့််းမ  စွန့်ို့ြစ့်ပခ
င့််းမ ာ်းရှ ြါကအခ  န့် ကာပမင့် လာသည့် အခါတွင့်  ို
စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းသည့်ထပမကက်ီး  သ ိုို့နစ့်ပမ ြ့်သွာ်းန ို
င့်ဖြီ်းထပမအရည့်အထသွ်းက ိုက ဆင့််းထစြါသည့်။ 

• အမ ှုက့်ြံို်းမ ာ်းအလံိုအထလာက့် ာ်းရှ ထြ်းပခင့််း၊အမ ှုက့်မ ာ်းက ိုစည့််းကမ့််း
မ  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမ ာ်းမပြ လိုြ့်ရန့်သတ ထြ်းဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း ာ်းရှ ထြ်းပခင့််း၊မီ်း
ဖ ိုထခ ာင့်စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင့် အမ ှုက့်မ ာ်းက ိုစနစ့်တက သ မ့််းဆည့််းဖြီ်းစွ
န့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ မီ်းရ ှုွံ့ြ က့်ဆ်ီးပခင့််းက ို ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်း အဖွ ွံ့၏ 
အစီအမံပဖင ့် နည့််းလမ့််းတက  ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း၏ အထရအတွက့်နှင ့် သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်မှု 
အထပခအထနအထြေါ် မူတည့်၍ ယာဉ့်အဖွ ွံ့အလ ိုက့် ကက်ီး ကြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့မ ာ်း 
ဖွ ွံ့စည့််းကာ ယာဉ့်မ ာ်း၏ ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းထရ်း၊ သွာ်းလာမှု 
ကကီ်း ကြ့်ထရ်းနှင ့် ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းက ို စီမံထဆာင့်ရွက့် 
ထစြါမည့်။ 

• စွနို့့်ြစ့်ြလြ့်စတစ့် ြစစည့််းမ ာ်းအတွက့် Recycle အသံို်းပြ သူ 
အစိုအဖွ ွံ့မ ာ်းနှင ့် ခ  တ့်ဆက့်၍ ညစ့်ညမ့််းမှု ထလျှာ ခ ထရ်း၊ ပြန့်လည့် 
အသံို်းပြ ထရ်း အစီအမမံ ာ်းက ို သီ်းပခာ်းတာဝန့်ထြ်းအြ့် ထဆာင့်ရွက့်သွာ်း 
ြါမည့်။ 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 
• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း 

ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််း၊ 
လာထရာက့်ရြ့်န ်းပခင့််း 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့် 
ပခင့််း၊ လာထရာက့်ရြ့်န ်းပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင့်  ဆူညံသံ 
နှင့်  တိုန့်ခါမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• ခမ ို်းစခန့််းအတွင့််း ဝင့်/  ွက့်လမ့််းမ ှသာ သီ်းပခာ်းဝင့် ွက့် ရြ့်န ်းထစဖြီ်း 
ထက ်းရွာနှင ့် ဖမ  ွံ့တငွ့််းသ ိုို့ မလ ိုအြ့်   ဝင့်ထရာက့်ပခင့််း မရှ ထစရန့် 
 ကတ့်မတ့်ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

• ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ခမ ို်းထက ်းရာွအ ကာ်း ခခံစည့််းရ ို်းအပမင ့်နှင ့် သစ့်ြင့်မ ာ်း 
စ ိုက့်ြ   ်းကာရံ ာ်းရှ ြါသည့်။ 
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ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််း
လ မှု 

 • ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််းလ မှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း • သ သာ င့်ရှာ်းထသာ ရှုခင့််းရှုကွက့်ထပြာင့််းလ မှု မရှ န ိုင့်ြါ။ 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်း၊ အမှတ့်တရ 
လက့်ထဆာင့်ြစစည့််းဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် 
သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််းမ ာ်း 
ထတာထကာင့်မ ာ်း၊ ရှာ်းြါ်း 
ထဆ်းဖက့်ဝင့် သစ့်ဥသစ့်ဖိုမ ာ်း 

• အစာ်းအထသာက့်မ ာ်း ခ က့်ပြ တ့် 
ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• ထေသခံမ ာ်းမှ သစ့်ခွြန့််းမ ာ်း 
ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် ထလာင့်စာအပဖစ့်  င့််းက ို 
အဓ က အသံို်းပြ  ကသည့်  အတကွ့်  င့််းခိုတ့်ယူမှု 
မ ာ်း ရှ ထသာထ ကာင့်  သစ့်ထတာ၊ သစ့်ြင့်မ ာ်း 
ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

• သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ သစ့်ဥသစ့်ဖိုမ ာ်း၊ 
ထတာထကာင့်မ ာ်း ရှာထဖွဖမ့််းစီ်းမှုမ ာ်း ထ ကာင့်  
သစ့်ထတာ   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းပခင့််း 

• သစ့်ခွမိုဆ ို်းမ ာ်းသည့် သစ့်ခွရှာထဖ ွ ရယူရာတွင့် 
သစ့်ြင့်မ ာ်းက ို ခိုတ့်လှ ဖြီ်း ရယူပခင့််းမ ာ်း ရှ ထသာ 
ထ ကာင့်  သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း   ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

•  င့််းအစာ်း  ို်းထလာင့်စာမ ာ်း၊ လျှြ့်စစ့်မီ်း၊ ဂတ့်စ့်တ ိုို့က ို အသံို်းပြ ထစရန့် 
တ ိုက့်တနွ့််းပခင့််း၊ အသ ြညာထြ်းပခင့််း၊  ကြ့်မတ့်ပခင့််း၊ သစ့်ထတာ ွက့် 
ရှာ်းြါ်းသစ့်ဥသစ့်ဖိုမ ာ်း၊ ထတာထကာင့်မ ာ်းက ို စည့််းကမ့််းမ   ဖမ့််းဆီ်း 
ရှာထဖွပခင့််း မပြ လိုြ့်ရန့် သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာနမှ တာ်းပမစ့်  ကြ့်မတ့် 
ထြ်းပခင့််း၊ သစ့်ခွမိုဆ ို်းမ ာ်းနှင့်  သစ့်ခွရှာထဖွ ထရာင့််းခ သူမ ာ်းအာ်း 
သစ့်ြင့်မ ာ်း ခိုတ့်လှ ပခင့််း မပြ လိုြ့်ထစရန့် တာ်းပမစ့်ဖြီ်း သစ့်ခွမ   ်းြွာ်းနည့််း 
သင့်တန့််းမ ာ်း ြ ိုို့ခ ဖြီ်း သစ့်ခွမ ာ်းက ို မ   ်းြွာ်းကာ ထရာင့််းခ ထစပခင့််း၊ 
သစ့်ခွနှင့်  ြတ့်သက့်ထသာ အသ ြညာမ ာ်း ပဖန့်ို့ထဝထြ်းပခင့််းက ို 
သက့်ဆ ိုင့်ရာ စ ိုက့်ြ   ်းထရ်း ြညာရှင့်မ ာ်း၏ အကူအညီ ရယူထဆာင့်ရွက့် 
သွာ်းြါမည့်။ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် ဆတ့်၊ 
ေရယ့်၊ ဂ ၊ီ သမင့်ထမ ာက့်တ ိုို့က  သ ိုို့ 
ထတာထကာင့်မ ာ်းက ို အစာ်း 
အထသာက့်မ ာ်း အပဖစ့် ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• အမှတ့်တရ ြစစည့််း အထရာင့််းဆ ိုင့် 
မ ာ်းတငွ့် အ က့်ြါ ထတာထကာင့်မ ာ်း 
  မှ အခ   ွံ့၏ ခ   ၊ အရ ို်း၊ အဆီနှင့်  
က ိုယ့်ခနဓ  အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်းက ို 
ထဆ်းဖက့်ဝင့်ြစစည့််းမ ာ်းအပဖစ့် 
ထဖာ့်စြ့် ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

•   ိုသ ိုို့ထသာ ထတာထကာင့်မ ာ်းဖမ့််းဆ်ီးပခင့််းက ို သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာနမှ 
တာ်းဆီ်းပခင့််း၊ ဖမ့််းဆီ်းမှုမ ာ်းမပြ လိုြ့်ရန့်အသ ြညာထြ်းပခင့််း၊ 
 ကြ့်မတ့်ပခင့််း တ ိုို့လိုြ့်ထဆာင့်သင့် ြါသည့်။ 

• ခရီ်းသွာ်းလူဦ်းထရမ ာ်းပြာ်းပခင့််း၊ ထပြာင့််းထရွှေွံ့အထပခခ  ထန  ိုင့်သူ 
မ ာ်းပြာ်းလာပခင့််းထ ကာင ့် သစ့်ထတာ၊ သစ့်ြင့်နှင ့် ထတာရ ိုင့််း တ ရ စဆာန့်မ ာ်း 
အထနှ က့်အယှက့်နည့််းြါ်းထစရန့် စည့််းကမ့််းမ ာ်း၊ ြညာထြ်း 
အစီအစဉ့်မ ာ်း ခ မှတ့်ထဆာင့်ရွက့်ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

• သစ့်ထတာ၊ သစ့်ြင့်၊ ြန့််းဥယ ာဉ့်မ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့ တည့်ထ ာင့်စ ိုက့်ြ   ်း 
သွာ်းရြါမည့်။ 

လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််း 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််း 

• ထေသ ွက့်အမှတ့်တရြစစည့််းမ ာ်း
ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• အစာ်းအထသာက့်မ ာ်း 
ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း၊ ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််း 
သွာ်းလာသည့် အခါ ဖိုန့်နှင့်  မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း 
 ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းထ ကာင့်  ထေသခံ ပြည့်သူလူ ို 
အထြေါ် အသက့်ရှုလမ့််းထ ကာင့််းဆ ိုင့်ရာ 
က န့််းမာထရ်း   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ပခင့််း 

• ထတာင့်တက့်၊ ထတာင့်ဆင့််းယာဉ့်မ ာ်းက ို ထက ်းရွာအတငွ့််းမ ှ
ပဖတ့်သန့််းြ ိုို့ထဆာင့်ရပခင့််း မရှ ထစရန့် သီ်းပခာ်းဝင့် ွက့်လမ့််း ထဆာင့်ရွက့် 
 ာ်းရှ ြါမည့်။ 

• ဖမ  ွံ့ရွာနယ့်န မ တ့်အတွင့််း ယာဉ့်ထ ကာ ကြ့်တည့််းြ တ့်ဆ ိုို့မှု မရှ ထစရန့် 
ဖမ  ွံ့နယ့်စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းအဖွ ွံ့၊ ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၊ 
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 • ယာဥ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််းနှင့်  ယာဥ့်မထတာ့်တဆ 
မှုမ ာ်း ပဖစ့်ြွာ်းန ိုင့်ပခင့််း 

•   ရှလွယ့်ထသာလူမှုအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း အထြေါ် 
အထနှ က့်အယှက့် ပဖစ့်ထစန ိုင့်ပခင့််း 

• စီမံက န်ားတည်ရှ ရောထေသသည် ကတူား၊ ကနန်ား 
လူမျ  ိုားမျောား၏ မူရင်ားထေသ ခဖစ်ခခင်ားထကကောင  ်
အစောားအထသောက်မျောား ချက်ခပိုတ်ထရောင်ားချရောတွေင ်
ထေသ ွေက်အစောားအစောနှင ် လူမျ  ိုားစိုတ ိုို့၏ 
ယဉ်ထကျားမှုလကခဏောမျောား တ ိုားတက်ခမင ်မောား 
လောန ိုင်ခခင်ား 

ပြည့်သူူ့ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းတ ိုို့နှင ့် တင့်ပြည  န ှုင့််း ထဆာင့်ရွက့် 
သွာ်းြါမည့်။ 

• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် ခမ ို်းထက ်းရာွအတွင့််း   ရှ လွယ့်ထသာ လူနည့််းစို 
လူမ   ်းစိုမ ာ်းမရှ ြါ။ ထက ာင့််းသာ်းလူငယ့်မ ာ်း၊ အသက့်အရွယ့် 
ကကီ်းရင ့်သူမ ာ်း၊ က န့််းမာ်းထရ်းခ   ွံ့တ  သူ၊ မသန့်စွမ့််းသူမ ာ်းအတွက့် 
ထစာင ့်ထရှာက့်မှု အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို စီမံက န့််းတာဝန့်ရှ သူမ ာ်းမှ 
ည  န ှုင့််းစီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ 

• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််း လူသ မ ာ်း င့်ရှာ်းသည ့် ကတူ်း၊ 
ကနန့််းလူမ   ်းမ ာ်း ထန  ိုင့်ရာ ထတာင့်ကိုန့််းရွာသည့် စီမံက န့််းဧရ ယာနှင ့် 
၆မ ိုင့်ခနို့့် ထဝ်းကွာြါသည့်။ စီမံက န့််းထ ကာင ့် လူနည့််းစိုမ ာ်း အတွက့် 
  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမရှ    ယင့််းတ ိုို့၏  ယဉ့်ထက ်းမှု ဓထလ  ံို်းစံမ ာ်း ထလ လာခွင ့် 
ြ ိုမ ိုရရှ န ိုင့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

လူမှု၊ စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် 
က န့််းမာထရ်း 

• ထတာင့်တက့်ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း 
သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်နှင့်  
အမှတ့်တရြစစည့််း အထရာင့််းဆ ိုင့်မ ာ်း 
ဖွင့် လှစ့်ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• အဆ ိုြါလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်သည့် အခါ 
စီမံက န့််းနှင့်  ဆက့်စြ့်ရွာမ ာ်းမှ စာ်းထသာက့် 
ဆ ိုင့်မ ာ်း၊ အမှတ့်တရြစစည့််းအထရာင့််း ဆ ိုင့်မ ာ်း 
လာထရာက့်ဖွင့် လှစ့် ထရာင့််းခ သည့်  အတွက့် 
အလိုြ့်အက ိုင့် အခွင့် အလမ့််းမ ာ်း တ ို်းြွာ်းလာဖြ်ီး 
ဝင့်ထငွပမင့် မာ်း လာထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ထေသခံ ထတာင့်တက့်ကာ်းထမာင့််းသူမ ာ်း အထန 
ပဖင့် လည့််း ယခင့် က့် ြ ိုမ ိုသည ့် ခရီ်းသည့်မ ာ်း 
ြ ိုို့ထဆာင့်ရသပဖင့်  ဝင့်ထငွ အခွင့် အလမ့််း 
တ ို်းြွာ်းလာန ိုင့်ပခင့််း 

• ခမ ိုားစခန်ားနှင ် ဇလံိုထတောင်ထပေါ်သ ိုို့ ခရီားသွေောား သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ထရား 
လိုပ်ငန်ား၊ စောားထသောက်  ိုင်လိုပ်ငန်ား၊ ထ ား  ိုငမ်ျောားနှင ် အထ ွေထ ွေ 
ဝန်ထ ောင်မှုလိုပ်ငန်ားမျောား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားလောမည် ခဖစ်၍ လူမှု၊ စီားပွေောား 
အထခခအထနမျောား တ ိုားတက်ထကောငာ်းမွေန်လောမည ်ခဖစ်ပါသည်။ 

• တ ိုားတက်လောထသော အထခခအထနမျောားက ို ပ ိုမ ိုအောားထကောင်ားထစရန် 
စီမံခနိ်ု့ခွေွဲရပါမည်။ 

• ခရီားသွေောားမျောားနှင ် ထခပောင်ားထရွှေွဲ့ဝင်ထရောက် အထခခချသူမျောားထကကောင  ်
ကူားစက်ထရောဂါနှင ် ကျန်ားမောထရား  ိုင်ရော ခပဿန မျောားရှ  
လောန ိုင်ထသောထကကောင ် ကက ိုတင်ကောကွေယ်မှုမျောား ထ ောင်ရကွ်ပါမည်။ 

 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
အခန့််းကဏ္ဍမျြော်း 

စီမံကိန့််းလို ့်ငန့််းပဆြောင့်ရွက့်ချက့်မျြော်း သက့်ပရြောက့်နိိုင့်မှုမျြော်း ပလ ြော ချမည့် နည့််းလမ့််းမျြော်း 

 ိုပ်ငန််း ည်ပတ်ဒဆာင်ရ က်ခခင််းကာ  (Operation Phase) - Zone C 
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ထလအရည့်အထသွ်း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း၏ ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့်ပခင့််း 

• ဟ ိုတယ့်စာ်းထသာက့်ခန့််းမတွင့် 
အစာ်းအထသာက့်မ ာ်းခ က့်ပြ တ့်ပခင့််း 

• ထလထအ်းထြ်းစက့်မ ာ်း၊ထရခ ထသတတာမ ာ်း
အသံို်းပြ ပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ 
အမ ှုက့်မ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်းပြန့်ို့လွင့် ပခင့််း 
• အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း 
• ဖန့်လံိုအ မ့်ဓာတ့်ထငွွံ့ ွက့်ရှ ပခင့််း 
• အနံို့ဆ ို်းမ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်းထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်းထမာင့််းနှင့်ပခင့််းက ိုအရှ န့်ကန့်ို့သတ့်ခ က့်မ ာ်း
 ာ်းရှ ပခင့််း၊ ဟ ိုတယ့်လိုြ့်ငန့််းသံို်း ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်းက ို 
ြံိုမှန့်  န့််းသ မ့််းပြ ပြင့်ပခင့််း၊ စီမံက န့််းဧရ ယာနှင့်  အနီ်းတဝ ိုက့်တငွ့် 
ထပမသာ်းလမ့််းမ ာ်းရှ ြါက ထရပဖန့််းပခင့််း၊ ထရပဖန့််းရန့်အတွက့် 
ထရအလံိုထလာက့် ာ်းရှ ပခင့််း၊ အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စနစ့်တက  
 ာ်းသ ိုသ မ့််းဆည့််း၍ စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရကွ့်ြါမည့်။ 

• ဟ ိုတယ့်နှင ့် ရံို်းခန့််းမ ာ်းတွင့် ကလ ိုရ ိုဖလူရ ိုကာဗွန့် (CFCs)၊  
ဟ ိုက့်ဖေ  ကလ ိုရ ိုဖလူရ ိုကာဗွန့် (HCFs) အသံို်းပြ  ာ်းထသာ 
ထလထအ်းထြ်းစက့်မ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််းမ ှထရာှင့် ကဉ့်သွာ်းြါမည့်။  

ထပမထြေါ်ထရအရည့်အ
ထသွ်း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း ဟ ိုတယ့်တငွ့် လာထရာက့် 
တည့််းခ ိုစဥ့် က ိုယ့်လက့် သန့်ို့စင့်ပခင့််း၊ 
ထရခ   ်းပခင့််း၊ ထခါင့််းထလျှာ့်ပခင့််း 

• ဟ ိုတယ့်တငွ့် အဝတ့်ထလျှာ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု 
လိုြ့်ငန့််း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

• ဟ ိုတယ့်ထရခ   ်းခန့််း၊ သန့်ို့စင့်ခန့််း၊ 
အစာ်းအထသာက့် ခန့််းမတ ိုို့မ ှ စွန့်ို့ြစ့်ထရ 
မ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းထရခ   ်းပခင့််း၊ ထခါင့််းထလျှာ့်ပခင့််း၊ 
အညစ့်အထ က်းစွနို့့်ြစ့်ပခင့််း၊ သန့်ို့စင့်ခန့််း 
အသံို်းပြ ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင့်  စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းတွင့် 
ဆြ့်ပြာ နှင့်  ဓာတိုြစစည့််းမ ာ်း ထရာထနှ  
သွာ်းထစဖြီ်း ထရနိုတ့်ထပမာင့််း မ ာ်းမှတဆင့်  
ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းအတွင့််းစီ်းဝင့်ဖြ်ီး 
ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််း မှုပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း 

• ဟ ိုတယ့်အဝတ့်ထလျှာ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း မ ှ
 ွက့်ရှ ထသာ စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းတွင့်လည့််း ဓာတို 
ြစစည့််းမ ာ်း ြါဝင့်ထသာ ဆြ့်ပြာမ ာ်း ြါရှ ပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းစွန့်ို့ြစ့်သည့် အခါတွင့် ထရနိုတ့်ထပမာင့််းမ ာ်းမှ ထပမာင့််းမ ာ်း၊ 
ထခ ာင့််းမ ာ်း အတွင့််းတ ိုက့်ရ ိုက့်စီ်းဝင့်ပခင့််း မပဖစ့်ထစ   Detention Pond 
ခံဖြီ်းမ ှ စီ်းဝင့်ထစပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့ 
လိုြ့်ထဆာင့်သွာ်းြါမည့်။ 

• ဟ ိုတယ်နှင ် သနိ်ု့စင်ခန်ားမျောားတွေင် ထရ  ိုားထရသနို့့်စင်စနစ် (Water 
Treatment System) မျောား  ည ်သွေင်ားတည်ထ ောက်မပီား စွေနိ်ု့ပစ်ထရ 
မျောား၏ အရည်အထသွေားက ို ပံိုမှန်စစ်ထ ားမပီားမ ှစွေနိ်ု့ ိုတထ်စပါမည်။ 

ထပမထအာက့်ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

• ဟ ိုတယ့်တငွ့်လာထရာက့် လည့်ြတ့် 
 ကသည့်  ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း ထသာက့်ထရ၊ 
သံို်းထရ သံို်းစွ ပခင့််း 

• အဝတ့်ထလျှာ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု လိုြ့်ငန့််း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

• ထပမထအာက့်ထရ ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််းမ ာ်းထ ကာင့်  
ထပမထအာက့်ထရထလ ာ နည့််းလာပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း၊ အသံို်းပြ ဖြီ်း ထရမ ာ်းက ို ထရနိုတ့်ထပမာင့််းမ ာ်းမ ှ
တ ိုက့်ရ ိုက့်စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမပြ လိုြ့်   Detention pond ခံဖြီ်းပြန့်လည့် 
သန့်ို့စင့်ကာ သစ့်ြင့်ြန့််းြင့်မ ာ်း ထရပဖန့််းပခင့််း၊ စီမကံ န့််းဧရ ယာ အနီ်းရှ  
ထပမသာ်းလမ့််းမ ာ်း ဖိုန့်မ ထစရန့် ထရပဖန့််းပခင့််းတ ိုို့တွင့် ပြန့်လည့် 
အသံို်းခ ပခင့််းပဖင့်  ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုက ို လ ိုအြ့် 
သထလာက့်သာ ရယူ အသံို်းပြ သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ထပမအရည့်အထသွ်း 
• ဟ ိုတယ့်တငွ့်လာထရာက့်တည့််းခ ို 

 ကထသာ ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းမှ အညစ့်အထ က်း 
မ ာ်း စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း 

• ြလတ့်စတစ့်ပဖင့်  ပြ လိုြ့် ာ်းထသာ ထရသန့်ို့ 
 ူ်းခွံမ ာ်း၊ အထအ်း ူ်းမ ာ်း၊ ကကွတ့်ကကွတ့်အ တ့် 
မ ာ်း က  သ ိုို့ထသာ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  

• အမ ှုက့်ြံို်းမ ာ်းအလံိုအထလာက့် ာ်းရှ ထြ်းပခင့််း၊ အမ ှုက့်မ ာ်းက ို 
စည့််းကမ့််းမ   စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမ ာ်း မပြ လိုြ့်ရန့် သတ ထြ်းဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း 
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• စွန့်ို့ြစ့်အမ ှုက့်မ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း သ မ့််းဆည့််းပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမ ာ်း မပြ လိုြ့်   
စည့််းကမ့််းမ   စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းမ ာ်း ရှ ြါက အခ  န့် 
 ကာပမင့်  လာသည့် အခါတငွ့်   ိုစွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််း 
မ ာ်းသည့် ထပမကကီ်း  သ ိုို့ နစ့်ပမ ြ့် သွာ်းန ိုင့်ဖြီ်း 
ထပမအရည့်အထသွ်းက ို က ဆင့််းထစြါသည့်။ 

 ာ်းရှ ထြ်းပခင့််း၊ မ်ီးဖ ိုထခ ာင့်စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင့်  အမ ှုက့်မ ာ်းက ို 
စနစ့်တက သ မ့််းဆည့််းဖြီ်း စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့ လိုြ့်ထဆာင့်သွာ်းြါမည့်။ 

• ထတောင်တက်ကောားမျောား၏ အထရအတွေက်နှင  ် သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်မှု 
အထခခအထနအထပေါ် မူတည်၍ ယောဉ်အဖွေွဲွဲ့အလ ိုက် ကကီားကကပ်ထရားအဖွေွဲွဲ့မျောား 
ဖွေွဲွဲ့စည်ားကော ယောဉ်မျောား၏ ခပိုခပင်  န်ားသ မ်ားထရား၊ သွေောားလောမှု 
ကကီားကကပ်ထရားနှင ် ထဘားအနတရောယ် ကင်ားရှင်ားထရားက ို စီမ ံ
ထ ောင်ရွက်ထစပါမည်။ 

• စွေနိ်ု့ပစ်ပလပ်စတစ်ပစစည်ားမျောား အတွေက် Recycle အသံိုားခပိုသူ 
အစိုအဖွေွဲွဲ့မျောားနှင ် ချ  တ် က်၍ ညစ်ညမ်ားမှု ထလ ော ချထရား၊ ခပန်လည ်
အသံိုားခပိုထရား အစီအမံမျောားက ို သီားခခောားတောဝန်ထပားအပ် ထ ောင်ရွက ်
သွေောားပါမည်။ 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 
• ဟ ိုတယ့်လိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဥ့်မ ာ်း၊ 

ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း၏ ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့်ပခင့််း 

• သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ လိုြ့်ငန့််းသံို်း 
ယာဥ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််း သွာ်းလာ ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း 
တ ိုို့ထ ကာင့်  ဆညူံသံနှင့်  တိုန့်ခါမှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• ကာ်းမ ာ်းထမာင့််းနှင့်ရာတွင့် အရှ န့်ကန့်ို့သတ့်ခ က့်မ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ 
ဟ ိုတယ့်လိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဥ့်မ ာ်းက ို ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းမှုမ ာ်း ြံိုမှန့် 
ပြ လိုြ့်ပခင့််းတ ိုို့ လိုြ့်ထဆာင့်သွာ်းြါမည့်။ 

• ဇိုန့် (C) သည့် စီမံက န့််း၏ အတွင့််းြ ိုင့််း ဆ တ့်ဖင မ့်ထသာထနရာက ို 
ထရ်ွးခ ယ့် ာ်းသပဖင ့်  သက့်ထရာက့်မှုမရှ သထလာက့် နည့််းြါ်းသည့်။ 

လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််း 

• ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း
ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းလာထရာက့်တည့််းခ ိုပခင့််း 
• တက ိုယ့်ရည့်သံို်း စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင့်  

မီ်းဖ ိုထခ ာင့်သံို်း စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း 
 ွက့်ရှ ပခင့််း 
 

• ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််းမှ ဖိုန့်နှင့်  မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း 
 ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းထ ကာင့်  ထေသခံ ပြည့်သူလူ ို 
အထြေါ် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊ 

• တစ့်က ိုယ့်ရည့်သံို်းနှင့်  မီ်းဖ ိုထခ ာင့်သံို်း စွန့်ို့ြစ့် 
ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  မစွန့်ို့ြစ့်ြါက 
ထေသခံမ ာ်း အထြေါ်   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း 

• ယာဥ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှု၊ ယာဥ့် မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ပခင့််း 

• ထတာင့်တက့်၊ ထတာင့်ဆင့််းယာဉ့်မ ာ်းက ို ထက ်းရွာအတငွ့််းမ ှ
ပဖတ့်သန့််းြ ိုို့ထဆာင့်ရပခင့််း မရှ ထစရန့် သီ်းပခာ်းဝင့် ွက့်လမ့််း 
ထဆာင့်ရွက့် ာ်းရှ ြါမည့်။ 

• ဖမ  ွံ့ရွာနယ့်န မ တ့်အတွင့််း ယာဉ့်ထ ကာ ကြ့်တည့််းြ တ့်ဆ ိုို့မှု မရှ ထစရန့် 
ဖမ  ွံ့နယ့်စီမံခနို့့်ခွ ထရ်း အဖွ ွံ့၊ ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၊ ပြည့်သူူ့ 
ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းတ ိုို့နှင ့် တင့်ပြည  န ှုင့််း ထဆာင့်ရကွ့် သွာ်းြါမည့်။ 

• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာအတွင့််း   ရှ လွယ့်ထသာ လူနည့််းစို 
လူမ   ်းစိုမ ာ်းမရှ ြါ။ ထက ာင့််းသာ်းလူငယ့်မ ာ်း၊ အသက့်အရွယ့် 
ကကီ်းရင ့်သူမ ာ်း၊ က န့််းမာ်းထရ်းခ   ွံ့တ  သူ၊ မသန့်စွမ့််းသူမ ာ်းအတွက့် 
ထစာင ့်ထရှာက့်မှု အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို စီမံက န့််းတာဝန့်ရှ သူမ ာ်းမ ှ
ည  န ှုင့််းစီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
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• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််း လူသ မ ာ်း င့်ရှာ်းသည ့် ကတ်ူး၊ 
ကနန့််းလူမ   ်းမ ာ်း ထန  ိုင့်ရာ ထတာင့်ကိုန့််းရွာသည့် စီမံက န့််းဧရ ယာနှင ့် 
(၆)မ ိုင့်ခနို့့် ထဝ်းကာွြါသည့်။ စီမံက န့််းထ ကာင ့် လူနည့််းစိုမ ာ်း အတကွ့် 
  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမရှ    ယင့််းတ ိုို့၏  ယဉ့်ထက ်းမှု ဓထလ  ံို်းစံမ ာ်း ထလ လာခွင ့် 
မ ိုမ ိုရရှ န ိုင့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

လူမှု၊ စီ်းြွာ်းထရ်းနှင ့် 
က န့််းမာထရ်း 

• ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းလည့်
ြတ့်ပခင့််း 

• အဆ ိုြါလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်သည့် အခါ 
ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုဆက့်စြ့်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတွင့်
လ ိုအြ့်ထသာ သန့်ို့ရှင့််းထရ်းဝန့် မ့််းမ ာ်း၊ ဧည့် ကက   
ဝန့် မ့််းမ ာ်း၊ စာ်းဖ ိုမှျူ်းမ ာ်း၊ လံိုခခံ ထရ်း ဝန့် မ့််း 
မ ာ်း၊ မန့်ထနဂ ာနှင့်  လျှြ့်စစ့်ကျွမ့််းက င့် ြညာရှင့် 
မ ာ်း၊ စာ်းြွ   ို်းမ ာ်း အစရှ ထသာ အလိုြ့်အက ိုင့် 
အခွင့် အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 
ထေသခံမ ာ်း အတွက့် အလိုြ့်အက ိုင့် 
အခွင့် အလမ့််း နှင့်  ဝင့်ထငွမ ာ်း တ ို်းြာွ်း လာထစန ိုင့် 
ြါသည့်။ 

• ထလာင့််းကစာ်း၊ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်း ထရာင့််းဝယ့် 
ထဖာက့်ကာ်းပခင့််း၊ 

• ကူ်းစက့်ထရာဂါဆ ိုင့်ရာ အနတရာယ့် ရှ န ိုင့်ပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းထ ကာင ့် ထကာင့််းက   ်းရလေ့်မ ာ်းစွာ ရရှ ထစမည့် 
ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ထရရညှ့်တည ့်တနို့့်ထစရန့်   န့််းသ မ့််းစီမံ 
ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

• ထလာင့််းကစာ်း၊ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းနှင ့် ဥြထေနှင ့် မညီညွတ့်ထသာ 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် တင့််း ကြ့်ထသာ မူဝါေနှင ့် စည့််းကမ့််းမ ာ်း ခ မှတ့် 
ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

• ကူ်းစက့်ထရာဂါဆ ိုင့်ရာ သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ်ထစထရ်း 
အတွက့် က န့််းမာထရ်းဌာန၏ စည့််းမ ဉ့််း၊ စည့််းကမ့််း ညွှန့် ကာ်းခ က့်မ ာ်း 
က ို တ က စွာလ ိုက့်န  ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

 

စီမံကိန့််း ဇိုန့် (D) မှ သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း ပလျြော ချခခင့််း 

 စီမံက န့််း ဇိုန့် (D) သည့် ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််း ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း တစ့်ခိုသာ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်န ိုင့်သည ့်အတွက့် ၎င့််းအစာ်း 

အသံို်းပြ ဖြီ်းထရမ ာ်း ပြန့်လည့်အသံို်းပြ ပခင့််း (Water Recycling) အသံို်းပြ ၍ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုက ို ထလ ာ ခ သွာ်းြါမည့်။ က န့်ရှ ထနသည ့် ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းအာ်း 

ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်လာရန့် ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

6.6 ကကငွ  ျား က န   က  ကရာ က မ ှုမ  ာ ျား ဆန ျား စ စ ဖခင ျား (Residual Impact) 

ဇယ ာ ျား  ( 6 .6 - 1 ) တည ကဆာ က  ကရျား န ငှ  အ ကက  ျု တည ကဆာ က ကရျား က ာ လတငွ  ကလျှာ  ခ ဖခင  ျား  လ ုံပ ကဆာ င  မပ ျီား ပတ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင  ရာ ကက ငွ  ျား က  န  က  ကရာ က  မ ှုမ  ာျား (ဇ ုံန -A+B+C+D) 

ခဖစ့်နိိုင့်ပချရိှပသြော 
သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

သက့်ပရြောက့်မှုခဖစ့်ပ ေါ်ပစပသြော 
အပ ကြောင့််းအရြောမျြော်း 

ပလ ြော ချခခင့််းမလို ့်
ပဆြောင့်ခင့် 

ပလ ြော ချခခင့််းအစီအစဥ့် ပလ ြော ချခခင့််း 
လို ့်ပဆြောင့်မ ီ်း 

၁.ပလထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 
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ထလ ိုညစ့်ညမ့််းပခင့််း • တည့်ထဆာက့်ထရ်းြစစည့််းမ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း၊ ထပမယာ 
ရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််းတ ိုို့မှ ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်း ွက့်ရှ န ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း၊ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းမ ှ
မီ်းခ ို်း၊ ဖိုန့်မှုန့်ို့နှင့်  ဓာတ့်ထငွွံ့မ ာ်း ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း။ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထနရာမ ာ်း၊ လမ့််းမ ာ်း ြံိုမှန့် 
ထရဖ န့််းပခင့််း၊ 
ယာဉ့်မ ာ်းက ို ဖမ  ွံ့ရွာမ ာ်းအတွင့််း အရှ န့် 
ထလ ာ  ထမာင့််းနှင့်ထစပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်းသက့်
ထရာက့်မှု 

၂.ပရထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း 

• အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် ထပမယာရငှ့််းလင့််းထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း လိုြ့်က ိုင့်ထသာထ ကာင့်  ထပမဆီလွှာတ ိုက့်စာ်းန ိုင့်ပခင့််း၊ 
သ နှင ့်ထက ာက့်မ ာ်း ိုတ့်ယူပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထပမယာရှင့််းလင့််းမှုက ို အနည့််းဆံို်း 
ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်၊ သ ထက ာက့်မ ာ်းက ို 
အနယ့်  ိုင့်ြ ိုို့ခ မှု မ ာ်းထနထသာ မ ဇာထခ ာင့််း 
မှ  ိုတ့်လိုြ့်ဝယ့်ယူ အသံို်းပြ ြါမည့်။ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်းသက့်
ထရာက့်မှု 

ထပမထအာက့်ထရ 
ထလ ာ နည့််းလာန ိုင့်ပခင့််း 

• ထပမထအာက့်ထရ ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုထ ကာင့်  ထပမထအာက့်ထရ ထလ ာ နည့််း 
လာပခင့််း။ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

စွနို့့်ြစ့်ထရသနို့့်စင့်၍ ပြန့်လည့်အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 
 

မထပြာြ 
ထလာက့်ထသာ 
ဆ ို်းက   ်းသက့်
ထရာက့်မှု 

၃.ပခမထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမညစ့်ညမ့််းပခင့််းနှင့် 
ထပမဆီလွှာ  ခ ိုက့်ပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းစည့််းကမ့််းမ  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်နှင့်  ယနတရာ်းမ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််းထ ကာင့်  ထခ ာဆီ၊ စက့်သံို်းဆီမ ာ်း ထပမထြေါ်သ ိုို့ 
ယ ိုဖ တ့်ပခင့််းထသာထ ကာင ့် ထပမအထရအထသွ်းညစ့်ညမ့််းထစပခင့််း၊ 

• အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ 
ထပမည  ပခင့််း၊ လမ့််းထဖာက့် လိုြ့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  
ထပမဆီလွှာ  ခ ိုက့်ထစပခင့််း။ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ယာဉ့်မ ာ်း၏ကကံ ခ ိုင့်မှုက ို ြံိုမှန့်စစ့်ထဆ်းပခင့််း၊ 
ကကီ်း ကြ့်ပခင့််း၊ 
Cut and fill စနစ့်က ို ကျွမ့််းက င့်သူ 
အင့်ဂ င့်နီယာမ ာ်းမ ှ ကကီ်း ကြ့် ထဆာင့်ရွက့် 
ပခင့််း၊ ထပမဆီလွှာက ို စိုထဆာင့််းသ မ့််းဆည့််း ၍ 
စ ိုက့်ခင့််းမ ာ်းတွင့် ပြန့်လည့် အသံို်းပြ  ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်းသက့်
ထရာက့်မှု 

၄.ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်းနှင ့်ပဂဟစနစ့် အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း
ဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ သစ့်ြင့်မ ာ်းခိုတ့် ွင့်ရှင့််းလင့််း ပခင့််း၊ 
•  င့််း/ မီ်းထသွ်းထလာင့်စာ အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 
• မီ်းဖိုတ့်အိုတ့်မ ာ်းအသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ခိုတ့် ွင့်ရှင့််းလင့််းရထသာ အြင့် 
အထရအတွက့်  က့်(၃)ဆခနို့့် ရှ ထသာ 
သစ့်ြင့်မ ာ်း ပြန့်လည့်စ ိုက့်ြ   ်းထြပခင့််း၊ 
ကွန့်ကရစ့်အိုတ့်မ ာ်းက ိုသာသံို်းစွ ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်းသက့်
ထရာက့်မှု 
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ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 
ထနရင့််းထေသ 
ြ က့်စီ်းပခင့််း၊ 
ထဂဟစနစ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု
ထလ ာ က ပခင့််း 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ သစ့်ြင့်မ ာ်း ခိုတ့် ွင့် ရငှ့််းလင့််းပခင့််း 
တ ိုို့ထ ကာင့်  စာ်းက က့်မ ာ်းြ က့်စီ်းပခင့််း။ 

• အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းနှင့်  တည့်ထဆာက့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
လိုြ့်က ိုင့်ရာမ ှဆူညံသံမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ခိုတ့် ွင့်ရှင့််းလင့််းရထသာ အြင့် 
အထရအတွက့် က့် (၃)ဆခနို့့် ရှ ထသာ 
သစ့်ြင့်မ ာ်းက ို ဇိုန့်(D)တွင့် ပြန့်လည့် 
စ ိုက့်ြ   ်းထြ်းပခင့််း၊ 
ဆူညံသံ ွက့်ထြေါ်ထစမည ့်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို 
ထနို့အခ  န့်တငွ့်သာ ကနို့့်သတ့် ထဆာင့်ရကွ့် 
ထစြါမည့်၊ 
 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်းသက့်
ထရာက့်မှု 

၅.ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 

ဆူညံသံနှင့်  
တိုန့်ခါမှုပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• ယာဉ့်နှင့် ယနတရာ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ အသံို်းပြ ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင့်  
ဆူညံသံနှင့်  တိုန့်ခါမှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ယာဉ့်စည့််းကမ့််း   န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ ညအခ  န့် 
လိုြ့်ငန့််း ထဆာင့်ရွက့်မှု ထရာှင့်ရာှ်းပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

၆.ရှခင့််းရှုက က့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 
ထပြာင့််းလ မှု 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််းနှင့်  သစ့်ြင့်မ ာ်း ခိုတ့် ွင့် 
ရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့် ထရာက့်မှု 

ထပမယာရှုခင့််းြညာရှင့်၏ အကူအညီပဖင ့် 
သစ့်ြင့်ြန့််းမာန့်မ ာ်း ပြန့်လည့် စ ိုက့်ြ   ်း 
သွာ်းြါမည့်၊ 

မထပြာြ 
ထလာက့်ထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

၇.လူမှုစီ်း  ြော်းဆိိုင့်ရြောသက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

လူမှုထရ်း • ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း၊ ထပမည  ပခင့််း၊ လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ ယာဥ့်နှင့်  
စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့် အသံို်းပြ ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင့်  ထက ်းရွာထန 
လူ ို ံသ ိုို့ ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်းနှင့်  အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း  ြ ံွံ့လွင့် ၍ က န့််းမာထရ်း 
  ခ ိုက့်န ိုင့်ပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်နှင ့် လမ့််းမ ာ်းက ို ထရပဖန့််း 
ထြ်းပခင့််း၊ 
ခမ ို်းထက ်းရွာ မှ ပြည့်သူလူ ိုက ို 
က န့််းမာထရ်း စစ့်ထဆ်းထြ်းပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်းသက့်
ထရာက့်မှု 

စီ်းြွာ်းထရ်း • အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင့် အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာပခင့််း၊ 
• ဝင့်ထငွတ ို်းတက့်လာပခင့််း၊ 
• စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထပမယာထစ ်းနှုန့််းမ ာ်း ပမင့် မာ်းလာပခင့််း။ 

အတန့်အသင ့် 
ထကာင့််းက   ်းသက့်
ထရာက့်မှု 

မလ ိုအြ့်ြါ၊ အတန့်အသင ့် 
ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 
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ဇယ ာ ျား  ( 6 .6 - 2 ) စမီ က  န ျား လ ုံပ  င န ျား လည  ပ တ ဖခင  ျား က ာလတငွ   က လျှာ  ခ ဖခင ျား  လ ုံပ ကဆာ င မပ ျီား  ပ တ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင  ရာ ကက ငွ  ျား က  န  က ကရာ က  မ ှုမ  ာျား (ဇ ုံန -A) 

ခဖစ့်နိိုင့်ပချရိှပသြော 
သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

သက့်ပရြောက့်မှုခဖစ့်ပ ေါ်ပစပသြော 
အပ ကြောင့််းအရြောမျြော်း 

ပလ ြော ချခခင့််းမလို ့်
ပဆြောင့်မ ီ

ပလ ြော ချခခင့််းအစီအစဥ့် ပလ ြော ချခခင့််း 
လို ့်ပဆြောင့်မ ီ်း 

၁.ပလထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထလ ိုညစ့်ညမ့််းပခင့််း • ခရီ်းသွာ်းထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ လိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဉ့်မ ာ်း အသံို်းပြ  
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း မှ မီ်းခ ို်း၊ ဖိုန့်မှုန့်ို့နှင့်  ဓာတ့်ထငွွံ့မ ာ်း  ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့်အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာ ွက့်ရှ ပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

 ိုတ့်လွှတ့်မှုရှ ထသာ ထနရာမ ာ်းတွင့် ထရ 
ပဖန့််းပခင့််း၊ ယာဉ့်မ ာ်းအတွက့် သတ ထြ်း 
တာ်းပမစ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ 
စွနို့့်ြစ့်အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာမ ာ်းက ို စနစ့်တက  
စီမံ ခနို့့်ခွ ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့် ထရာက့်မှု 

၂.ပရထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း 

• စွနို့့်ြစ့်ထရ၊ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း အစ ိုင့်အခ မ ာ်းထ ကာင ့် ထပမထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထရစစ့်ကန့်နှင ့် ထခ ဖ က့်ပခင့််း စနစ့် 
 ာ်းရှ ထစ ြါမည့်၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့် ထရာက့်မှု 

ထပမထအာက့်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 
ထလ ာ နည့််း 
က ဆင့််းပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ ထခ ာဆီ၊ စက့်သံို်းဆမီ ာ်းထ ကာင့်  ထပမထအာက့်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

• ထပမထအာက့်ထရ ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုထ ကာင့်  ထပမထအာက့်ထရ 
ထလ ာ နည့််းလာပခင့််း။ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထရစစ့်ကန့်နှင ့် ထခ ဖ က့်ပခင့််းစနစ့်  ာ်းရှ ထစ 
ြါမည့်၊ Recycle စနစ့် က င ့်သံို်းြါမည့်၊ 
မ ို်းထရနှင ့် ဆည့်ထရ ရယူသံို်းစွ ြါမည့်။ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့် ထရာက့်မှု 

၃.ပခမထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမညစ့်ညမ့််းပခင့််းနှင့် 
ထပမဆီလွှာ  ခ ိုက့်ပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စည့််းကမ့််းမ  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ ယာဥ့်မ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််း 
ပြင့်ဆင့်ပခင့််းမှ ထခ ာဆ၊ီ စက့်သံို်းဆမီ ာ်း ထပမထြေါ်သ ိုို့ ယ ိုဖ တ့်၍ 
ထပမအရည့်အထသွ်း က ဆင့််းထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း ထဆ်းထ ကာသနို့့်စင့်ပခင့််းထ ကာင ့် နိုန့််းအနယ့် 
အနှစ့်  ွက့်ရှ ပခင့််း၊ 
 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

စီမံက န့််း စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို အခ  န့်မှန့် 
သ မ့််းဆည့််း၍ ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်၏ 
အမ ှုက့်ြံိုတငွ့် စွန့်ို့ြစ့်ြါမည့်၊ 
ထရစစ့်ကန့် ာ်းရှ ၍ Recycle အသံို်းပြ  
ြါမည့်၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့် ထရာက့်မှု 

၄.ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်း တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 
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သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း
ဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

• သစ့်ြင့်မ ာ်း ခိုတ့် ွင့်ရှင့််းလင့််းပခင့််း၊  င့််း/ မ်ီးထသွ်း ထလာင့်စာ 
အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

သက့်ထရာက့်မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ 

လျှြ့်စစ့်မီ်းနှင ့် အစာ်း  ို်းထလာင့်စာမ ာ်းက ို 
အသံို်းပြ  ြါမည့်၊ 

သက့်ထရာက့်မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း 
ထနရင့််းထေသ 
ထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းထ ကာင ့် စာ်းက က့်မ ာ်း ြ က့်စီ်းပခင့််း၊ 
ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်း အမ လ ိုက့်သတ့်ပဖတ့်ခံရန ိုင့်ပခင့််း၊ 

•  ယာဉ့်မ ာ်းသွာ်းလာရာမှ ဆညူံသံမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း။ 

သက့်ထရာက့်မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ  

အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်ဆ ိုင့်ရာ စည့််းကမ့််းခ က့် 
မ ာ်းက ို တ က စွာ လ ိုက့်န ထစရန့် ြညာ 
ထြ်းပခင့််း၊ 

သက့်ထရာက့်မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ 

၅.ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု • ခရီ်းသွာ်းယာဥ့်ကကီ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  
ဆူညံသံနှင့်  တိုန့်ခါမှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• ကာ်းဟွန့််းသံမ ာ်းထ ကာင ့်ဆူညံပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

အရှ န့်  န့််း ကနို့့်သတ့်ခ က့်နှင ့် ဟွန့််းသံ 
ကင့််းမ  ဇိုန့် သတ့်မှတ့် ာ်းရှ ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့် ထရာက့်မှု 

၆.ရှခင့််းရှုက က့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််းလ 
ပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း၊ ယာဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ပမင့်ကွင့််းဆန့််းသစ့်မှု ရှ လာပခင့််း၊ သက့်ထရာက့်မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ၊ 

မလ ိုအြ့်ြါ၊ သက့်ထရာက့်မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ၊ 

၇.လူမှုစီ်း  ြော်းဆိိုင့်ရြောသက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

လူမှုထရ်း • ခရီ်းသွာ်းယာဉ့်မ ာ်း၊ ထတာင့်တက့် ထတာင့်ဆင့််းယာဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် 
ထက ်းရွာထနလူ ို ံသ ိုို့ ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်းနှင့်  အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း  ြ ံွံ့လွင့်  
ထစပခင့််း၊ 

• ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှု ပဖစ့်န ိုင့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်အနတရာယ့် ထြေါ်ထြါက့် 
န ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ထပြာင့််းထရွှေွံ့ဝင့်ထရာက့်အထပခခ ပခင့််းမ ာ်း ရှ လာန ိုင့်ပခင့််း၊ 
• ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ပခင့််း၊ 
• မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်း ထရာင့််းဝယ့်ပခင့််းနှင ့် မှုခင့််းပဖစ့်ြွာ်းမှုမ ာ်း တ ို်းလာ 

န ိုင့်ပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

အရှ န့်  န့််းကနို့့်သတ့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်သွာ်းလမ့််း 
မ ာ်း ခ  ွံ့ ွင့်ထြ်းပခင့််း၊ ယာဉ့်စည့််းကမ့််း 
  န့််းသ မ့််းထရ်း အဖွ ွံ့ တာဝန့် ထြ်းအြ့်ပခင့််း၊ 
က န့််းမာထရ်းစစ့်ထဆ်းမှု ြံိုမှန့် ထဆာင့်ရွက့် 
ပခင့််း၊ တရာ်းဥြထေ စ ို်းမ ို်းမှုက ို ြူ်းထြါင့််း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

စီ်းြွာ်းထရ်း • အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင့် အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာပခင့််း၊ 
• ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်း၊ ဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်း ထရာင့််းခ န ိုင့်၍ ထေသခံ 

ပြည့်သူမ ာ်း ဝင့်ထငွ တ ို်းတက့်လာပခင့််း၊ 
• စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထပမယာထစ ်းနှုန့််းမ ာ်းပမင့် မာ်းလာပခင့််း။ 

ထကာင့််းက   ်း 
ပဖစ့် ွန့််းလာပခင့််း 

မလ ိုအြ့်ြါ၊ တ ို်းြွာ်းမှု 
အတွက့် 
စီမံပခင့််း 
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ဇယ ာ ျား  ( 6 .6 -3  ) စမီ က  န ျား လ ုံပ င န  ျား လည  ပ တ ဖခင ျား က ာ လတငွ   က လျှာ  ခ ဖခင ျား  လ ုံပ ကဆာ င မပ ျီား  ပ တ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင  ရာ ကက ငွ  ျား က  န  က ကရာ က  မ ှုမ  ာျား  (ဇ ုံန ( B)) 

ခဖစ့်နိိုင့်ပချရိှပသြော 
သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

သက့်ပရြောက့်မှုခဖစ့်ပ ေါ်ပစပသြော 
အပ ကြောင့််းအရြောမျြော်း 

ပလ ြော ချခခင့််းမလို ့်
ပဆြောင့်ခင့် 

ပလ ြော ချခခင့််းအစီအစဥ့် ပလ ြော ချခခင့််း 
လို ့်ပဆြောင့်မ ီ်း 

၁.ပလထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထလ ိုညစ့်ညမ့််းပခင့််း • ခရီ်းသွာ်း ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ ထတာင့်တက့်ထတာင့်ဆင့််း ယာဉ့်မ ာ်း 
အသံို်းပြ ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းမ ှ မီ်းခ ို်း၊ ဖိုန့်မှုန့်ို့နှင့်  ဓာတ့်ထငွွံ့မ ာ်း 
 ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း။ 

• အစာ်းအထသာက့် ခ က့်ပြ တ့် ထရာင့််းခ ပခင့််းမှ မီ်းခ ို်းထငွွံ့ မ ာ်း 
 ွက့်ရှ ပခင့််း 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ယာဉ့်မ ာ်းက ို ဖမ  ွံ့ရွာမ ာ်းအတွင့််း 
ထပဖ်းည င့််းစွာ ထမာင့််းနှင့်ထစပခင့််း၊ 
ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်းက ို အသ ြညာထြ်းပခင့််း၊ 
မီ်းခ ို်းထခါင့််းတ ိုင့်ပမင ့်မ ာ်းက ို အသံို်းပြ ပခင့််း 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

၂.ပရထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း 

• စွနို့့်ြစ့်ထရ၊ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း အစ ိုင့်အခ မ ာ်းထ ကာင ့် ထပမထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထရစစ့်ကန့်နှင ့် ထခ ဖ က့်ပခင့််းစနစ့်  ာ်းရှ ထစ 
ြါမည့်၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထပမထအာက့်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 
ဆိုတ့်ယိုတ့်လာပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ ထခ ာဆ ီ စက့်သံို်းဆီ ယ ိုဖ တ့်မှု မ ာ်းထ ကာင့်  
ထပမထအာက့်ထရ ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

• ထပမထအာက့်ထရ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုထ ကာင့်  ထပမထအာက့်ထရ 
ထလ ာ နည့််း လာပခင့််း။ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထရစစ့်ကန့်နှင ့် ထခ ဖ က့်ပခင့််းစနစ့်  ာ်းရှ ထစ 
ြါမည့်၊ Recycle စနစ့် က င ့်သံို်း ြါမည့်၊ 
မ ို်းထရနှင ့် ဆည့်ထရရယူသံို်းစွ ြါမည့်။ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

၃.ပခမထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမညစ့်ညမ့််းပခင့််းနှင့် 
ထပမဆီလွှာ  ခ ိုက့်ပခင့််း 

• ခရီသွာ်းယာဥ့်မ ာ်းအသံို်းပြ ပြင့်ဆင့်ပခင့််းထ ကာင့်  ထခ ာဆ၊ီ 
စက့်သံို်းဆီမ ာ်းထပမထြေါ်သ ိုို့ယ ိုဖ တ့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့် ထပမအထရအထသွ်း
က ဆင့််းထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့် အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာထရမ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််းထ ကာင ့် 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထပမ ို ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ယာဉ့်မ ာ်း ပြင့်ဆင့်  န့််းသ မ့််းမှု က ို 
ကကီ်း ကြ့်ပခင့််း၊ 
စီမံက န့််းမှ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို အခ  န့်မှန့် 
သ မ့််းဆည့််း၍ ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်၏ အမ ှုက့်ြံို 
တွင့် စွန့်ို့ြစ့်ြါမည့်၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

၄.ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်း တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း • အစာ်းအထသာက့် ခ က့်ပြ တ့်ရန့်  င့််း၊ မီ်းထသွ်း 
ထလာင့်စာအသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

• သစ့်ခွ၊အဖ ို်းတန့်သစ့်ဥ၊သစ့်ဖိုမ ာ်းနှင ့်ြရထဆ်းသစ့်ထတာ ွက့် 
ြစစည့််းမ ာ်းရှာထဖွ  ိုတ့်လိုြ့် ထရာင့််းခ ပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

အပခာ်းထလာင့်စာစွမ့််းအင့်မ ာ်း ရယူ သံို်းစွ  
ပခင့််း၊ 
က ိုယ့်တ ိုင့် မ   ်းြွာ်းစ ိုက့်ြ   ်း ိုတ့်လိုြ့် 
န ိုင့်ထစရန့် နည့််းြညာ ပဖနို့့်ထဝထြ်းပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
SEED/ESIA-01-002/21 

301 
 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း • ဂ ၊ီ ဆတ့်၊ သမင့်၊ ေရယ့်၊ ထမ ာက့်နှင ့် ငှက့်မ ာ်း က ို ဖမ့််းဆီ်း၍ 
ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ ပခင့််း၊ 

• ထတာင့်ဆ တ့်၊ ဖ ံ၊ ရှျူ်းြ ံက  သ ိုို့ ထတာထကာင့်မ ာ်း၏ ခ   ၊ အရ ို်းနှင ့် 
ခနဓ က ိုယ့် အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်းက ို ထရာင့််းခ ပခင့််း  

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်ဆ ိုင့်ရာ 
စည့််းကမ့််းမ ာ်းနှင ့် ြညာထြ်း အစီအစဉ့် 
မ ာ်းက ို   ထရာက့်စွာ ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

၅.ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု • ယာဥ့်နှင့်  ယနတရာ်းမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  
ဆူညံသံ နှင့်  တိုန့်ခါမှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• ကာ်းဟွန့််းသံမ ာ်းထ ကာင ့်ဆူညံပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

သတ ထြ်းတာ်းပမစ့်မှုမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

၆.ရှခင့််းရှုက က့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 
ထပြာင့််းလ ပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်းလူမ ာ်း၊ယာဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့်ပမင့်ကွင့််းဆန့််းသစ့်မှုရှ ပခင့််း၊ သက့်ထရာက့်မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ၊ 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ၊ သက့်ထရာက့်မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ၊ 

၇.လူမှုစီ်း  ြော်းဆိိုင့်ရြောသက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

လူမှုထရ်း • ခရီ်းသွာ်းယာဉ့်မ ာ်း၊ ထတာင့်တက့်ထတာင့်ဆင့််းယာဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် 
ထက ်းရွာထနလူ ို ံသ ိုို့ ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်းနှင့်  အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း  ြ ံွံ့လွင့်  
ထစပခင့််း၊ 

• ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှု ပဖစ့်န ိုင့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်အနတရာယ့် ထြေါ်ထြါက့် 
န ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ထပြာင့််းထရွှေွံ့ဝင့်ထရာက့်အထပခခ ပခင့််းမ ာ်း ရှ လာန ိုင့်ပခင့််း၊ 
• ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ပခင့််း၊ 
• မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းထရာင့််းဝယ့်ပခင့််းနှင ့် မှုခင့််းပဖစ့်ြာွ်းမှုမ ာ်း တ ို်းလာန ိုင့် 

ပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

စီမံက န့််းြူထြါင့််းထကာ့်မတီအထနပဖင ့် 
ယာဉ့်  န့််း၊ မှုခင့််း၊ က န့််းမာထရ်း၊ မူ်းယစ့် 
တာ်းဆီ်းထရ်း စသည ့် ဆြ့်ထကာ့်မတီမ ာ်း 
ဖွ ွံ့စည့််း၍  ကြ့်မတ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

စီ်းြွာ်းထရ်း • အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင့် အလမ့််းမ ာ်းထြေါ်ထြါက့်လာပခင့််း၊ 
• ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်း၊ ဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်း ထရာင့််းခ န ိုင့်၍ ထေသခံ 

ပြည့်သူမ ာ်း ဝင့်ထငွတ ို်းတက့်လာပခင့််း၊ 
• စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထပမယာထစ ်းနှုန့််းမ ာ်းပမင့် မာ်းလာပခင့််း။ 

ကကီ်းမာ်းထသာ 
ထကာင့််းက   ်းသက့်
ထရာက့်မှု 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ၊ ကကီ်းမာ်းထသာ 
ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 
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ဇယ ာ ျား  ( 6 .6 - 4 ) စမီ က  န  ျား လ ုံပ င န  ျား လည  ပ တ ဖခင ျား က ာ လတငွ   က လျှာ  ခ ဖခင ျား  လ ုံပ ကဆာ င မပ ျီား  ပ တ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင  ရာ ကက ငွ  ျား က  န  က ကရာ က  မ ှုမ  ာျား  (ဇ ုံန (C)) 

ခဖစ့်နိိုင့်ပချရိှပသြော 
သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

သက့်ပရြောက့်မှုခဖစ့်ပ ေါ်ပစပသြော 
အပ ကြောင့််းအရြောမျြော်း 

ပလ ြော ချခခင့််းမလို ့်
ပဆြောင့်ခင့် 

ပလ ြော ချခခင့််းအစီအစဥ့် ပလ ြော ချခခင့််း 
လို ့်ပဆြောင့်မ ီ်း 

၁.ပလထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထလ ိုညစ့်ညမ့််းပခင့််း • ခရီ်းသွာ်းထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ လိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဉ့်မ ာ်း အသံို်းပြ  
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းမှ မ်ီးခ ို်း၊ ဖိုန့်မှုန့်ို့နှင့်  ဓာတ့်ထငွွံ့မ ာ်း  ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း။ 

• ဟ ိုတယ့် စာ်းဖ ို ထဆာင့်မ ာ်းမှ မီ်းခ ို်းထငွွံ့ ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

သစ့်ြင့်နှင ့် စည့််းရ ို်း အတာ်းအဆီ်းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 
မီ်းခ ို်းထခါင့််းတ ိုင့်ရှည့်  ာ်းရှ အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

၂.ပရထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း 

• စွနို့့်ြစ့်ထရ၊ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း အစ ိုင့်အခ မ ာ်းထ ကာင ့် ထပမထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထရစစ့်ကန့်နှင ့် ထခ ဖ က့်ပခင့််းစနစ့်  ာ်းရှ ထစ 
ြါမည့်၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထပမထအာက့်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 
ယိုတ့်ထလ ာ ပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ စက့်ဆီ/ ထခ ာဆီ စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းမ ာ်းထ ကာင့်  
ထပမထအာက့်ထရ ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

• ထပမထအာက့်ထရ ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှုထ ကာင့်  ထပမထအာက့်ထရ ထလ ာ နည့််း 
လာပခင့််း။ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ယာဉ့်ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းမှုက ို ဇိုန့်(A) 
အတွင့််းသာ ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ ထရစစ့်ကန့် 
နှင ့် ထခ ဖ က့်ပခင့််းစနစ့်  ာ်းရှ  ထစြါမည့်၊ 
Recycle စနစ့် က င ့်သံို်းြါမည့်၊ မ ို်းထရနှင ့် 
ဆည့်ထရ ရယူပဖည ့်တင့််း သံို်းစွ  ြါမည့်။ 
 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

၃.ပခမထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမညစ့်ညမ့််းပခင့််းနှင့် 
ထပမဆီလွှာ  ခ ိုက့်ပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းစည့််းကမ့််းမ  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ ယာဥ့်နှင့်  ယနတရာ်းမ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််းထ ကာင့်  ထခ ာဆီ၊ စက့်သံို်းဆီမ ာ်း ထပမထြေါ်သ ိုို့ 
ယ ိုဖ တ့်ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင့်  ထပမအရည့်အထသွ်း က ဆင့််းထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့် အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာထရမ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််းထ ကာင ့် 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထပမ ို ညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ယာဉ့်မ ာ်း ပြင့်ဆင့်  န့််းသ မ့််းမှုက ို 
ကကီ်း ကြ့်ပခင့််း၊ 
ဟ ိုတယ့်မှ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို အခ  န့်မှန့် 
သ မ့််းဆည့််း၍ ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်၏ အမ ှုက့်ြံို 
တွင့် စွန့်ို့ြစ့်ြါမည့်၊ 
 

မထပြာြ 
ထလာက့် 

၄.ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်း တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း •  င့််း/ မီ်းထသွ်းထလာင့်စာအသံို်းပြ ပခင့််း၊ 
 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

လျှြ့်စစ့်နှင ့် ဓာတ့်ထငွွံ့မီ်းဖ ိုမ ာ်း အစာ်း  ို်း 
သံို်းစွ ြါမည့်၊ 

မထပြာြ 
ထလာက့် 
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ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း •  ူ်းပခာ်းထသာသက့်ထရာက့်မှုမပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါ၊ မထပြာြထလာက့် ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ မထပြာြ 
ထလာက့် 

၅.ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 

ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု • ယာဥ့်သွာ်းလာမှု မ ာ်းပြာ်းပခင့််းထ ကာင့်  ဆူညံသံနှင့်  တိုန့်ခါမှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• ကာ်းဟွန့််းသံမ ာ်းထ ကာင ့် ဆူညံပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

သတ ထြ်းတာ်းပမစ့်မှုမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ မထပြာြ 
ထလာက့် 

၆.ရှခင့််းရှုက က့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 
ထပြာင့််းလ ပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း၊ ယာဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ပမင့်ကွင့််းဆန့််းသစ့်မှုရှ ပခင့််း၊ ထကာင့််းက   ်းပဖစ့်ထြေါ်
န ိုင့်ြါသည့်၊ 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုြါ၊ ဆန့််းသစ့်ဖန့်တ်ီး
မှုမ ာ်း တ ို်းတက့် 
ထအာင့် ထဆာင့် 
ရွက့် ြါမည့်၊ 

၇.လူမှုစီ်း  ြော်းဆိိုင့်ရြောသက့်ပရမှုမျြော်း 

လူမှုထရ်း • ခရီ်းသွာ်းယာဉ့်မ ာ်း၊ ထတာင့်တက့်/ ဆင့််းယာဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် 
ထက ်းရွာထန လူ ို ံသ ိုို့ ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်းနှင့်  အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း  
ြ ံွံ့လွင့် ထစပခင့််း၊ 

• ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှုပဖစ့်န ိုင့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်အနတရာယ့် ထြေါ်ထြါက့်န ိုင့် 
ပခင့််း၊ 

• ထပြာင့််းထရွှေွံ့ဝင့်ထရာက့်အထပခခ ပခင့််းမ ာ်း ရှ လာန ိုင့်ပခင့််း၊ 
• ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ပခင့််း၊ 
• မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်း ထရာင့််းဝယ့်ပခင့််း နှင ့် မှုခင့််းပဖစ့်ြွာ်းမှုမ ာ်း 

တ ို်းလာန ိုင့်ပခင့််း၊ 

အတန့်အသင ့် 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

စီမံက န့််း ြူထြါင့််း ထကာ့်မတီ အထနပဖင ့် 
ယာဉ့်  န့််း၊ မှုခင့််း၊ က န့််းမာထရ်း၊ မူ်းယစ့် 
တာ်းဆီ်းထရ်း စသည ့် ဆြ့်ထကာ့်မတီ မ ာ်း 
ဖွ ွံ့စည့််း၍  ကြ့်မတ့် ထဆာင့်ရွက့် ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

စီ်းြွာ်းထရ်း • အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင့် အလမ့််းမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာပခင့််း၊ 
• ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်း၊ ဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်း ထရာင့််းခ န ိုင့်၍ 

ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း ဝင့်ထငွတ ို်းတက့်လာပခင့််း၊ 
• စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထပမယာထစ ်းနှုန့််းမ ာ်း ပမင့် မာ်းလာပခင့််း။ 

ထကာင့််းက   ်းပဖစ့်ထြေါ်
န ိုင့်ြါသည့်၊ 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုြါ၊ ဆက့်လက့်  
မ့််းသ မ့််းထဆာင့်ရွ
က့်ြါမည့်၊ 
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ဇယ ာ ျား  ( 6 .6 -5  ) စမီ က  န ျား လ ုံပ  င န ျား လည ပ တ ဖခင  ျား က ာလတငွ   က လျှာ  ခ ဖခင ျား  လ ုံပ ကဆာ င မပ ျီား  ပ တ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင  ရာ ကက ငွ  ျား က  န  က ကရာ က  မ ှုမ  ာျား  (ဇ ုံန (D)) 

ခဖစ့်နိိုင့်ပချရိှပသြော 
သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

သက့်ပရြောက့်မှုခဖစ့်ပ ေါ်ပစပသြော 
အပ ကြောင့််းအရြောမျြော်း 

ပလ ြော ချခခင့််း 
မလို ့်ပဆြောင့်ခင့် 

ပလ ြော ချခခင့််း အစီအစဥ့် ပလ ြော ချခခင့််း 
လို ့်ပဆြောင့်မ ီ်း 

၁.ပလထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထလ ိုညစ့်ညမ့််းပခင့််း • သက့်ထရာက့်မှုမပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါ၊ အတန့်အသင ့် 
ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုြါ၊  

၂.ပရထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမထြေါ်ထရ 
ညစ့်ညမ့််းပခင့််း 

• ထပမယာတူ်းဆွပြ ပြင့်ပခင့််းမ ှ ထပမထြေါ်ထရ တ ိုက့်စာ်း၍ ညစ့်ညမ့််း 
န ိုင့်ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

သစ်ပင်မျောား၊ ခမက်ခင်ားမျောား အချ  န်မ ီ
စ ိုက်ပျ  ိုားခခငာ်း၊ 

မထပြာြ 
ထလာက့် 

ထပမထအာက့်ထရ 
ထလ ာ နည့််းဆိုတ့်ယိုတ့်
ပခင့််း 

• သစ့်ြင့်ြန့််းမန့်မ ာ်းက ိုထရထလာင့််းပခင့််းထ ကာင ့် ထပမထအာက့်ထရ 
အသံို်းပြ မှု မ ာ်းလာန ိုင့်ပခင့််း၊ 

နည့််းြါ်းထသာ 
ဆ ို်းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထရစစ့်ကန့်နှင ့်ထခ ဖ က့်ပခင့််း စနစ့် ာ်းရှ ၍၊ 
Recycle စနစ့် က င ့်သံို်းြါမည့်၊ မ ို်းထရနှင ့် 
ဆည့်ထရ ရယူပဖည ့်တင့််းသံို်းစွ ြါမည့်။ 

မထပြာြ 
ထလာက့် 

၃.ပခမထို တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ထပမညစ့်ညမ့််းပခင့််းနှင့် 
ထပမဆီလွှာ  ခ ိုက့်ပခင့််း 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းမှုနှင ့် ထဂဟစနစ့်က ို အထ ာက့်အြံ  
ပဖစ့်ထစန ိုင့်ြါသည့်၊ 

အတန့်အသင ့် 
ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ၊  

၄.ဇီဝမျျို်းစံိုမျျို်းက  မျြော်း တ့်ဝန့််းကျင့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း • ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းမှုနှင ့် ထဂဟစနစ့်က ို အထ ာက့်အြံ  
ပဖစ့်ထစန ိုင့်ြါသည့်၊ 

အတန့်အသင ့် 
ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ၊  

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း • ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းမှုနှင ့် ထဂဟစနစ့်က ို အထ ာက့်အြံ  
ပဖစ့်ထစန ိုင့်ြါသည့်၊ 

အတန့်အသင ့် 
ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ၊ 
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၅.ဆူညံသံနှင့် တိုန့်ခါမှု 

ဆူညံသံနှင့်  တိုန့်ခါမှု • သက့်ထရာက့်မှုမပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါ၊ သက့်ထရာက့်မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ၊  

၆.ရှခင့််းရှုက က့်အပ ေါ်သက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

ရှုခင့််းရှုကကွ့် 
ထပြာင့််းလ ပခင့််း 

• ထေသခံပြည့်သူလူ ို၊ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူလူ ို အာ်းလံို်းအတွက့် 
အြန့််းထပဖအန ်းယူန ိုင့်ထသာ၊ သာယာလှြထသာ ထနရာမ ာ်း တ ို်းြွာ်း 
လာထစပခင့််း၊ 

ကကီ်းမာ်းထသာ 
ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ၊  

၇.လူမှုစီ်း  ြော်းဆိိုင့်ရြောသက့်ပရြောက့်မှုမျြော်း 

လူမှုထရ်း • လူထနမှုအဆင ့်အတန့််းတ ို်းတက့်လာထစပခင့််း၊ အတန့်အသင ့် 
ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ၊  

စီ်းြွာ်းထရ်း • စီ်းြွာ်းထရ်းအဆင့် အတန့််းတ ို်းတက့်လာပခင့််း၊ နည့််းြါ်းထသာ 
ထကာင့််းက   ်း 
သက့်ထရာက့်မှု 

ထလျှာ ခ ရန့်မလ ိုအြ့်ြါ၊  
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စိုဒပါင််းဆင ်က သက်ဒရာက် ှု  ာ်းက ိုဆန််းစစ်ခခင််းနှင်  ဒ ျှာ ခ ခခင််း နည််း  ််း  ာ်း  

(Cumulative Impact Assessment and Mitigation Measures) 

7.1 စ ိုပ ါ င််း  င  ် က  က်ပရာ က်မ ှုမ ျာ ်း က ိို ပလ  လာမ ည  ် န ည််း လမ််း မ ျာ ်း 

စိုထြါင့််းဆင ့်က သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ပခင့််းသည့် အဆ ိုပြ စီမံက န့််း ဧရ ယာအနီ်း အပခာ်းစီမံက န့််းတစ့်ခို 

(သ ိုို့မဟိုတ့်) တစ့်ခို က့်ြ ို၍လိုြ့်က ိုင့်ပခင့််းရှ ြါက   ိုစီမံက န့််းမ ာ်း၏ လိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်း (သ ိုို့မဟိုတ့်) လိုြ့်ငန့််းစဥ့် အခ   ွံ့ထ ကာင့်  

ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းသည့် အဆ ိုပြ စီမံက န့််း၏ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းနှင့်  ထြါင့််းစြ့်ကာ ပဖစ့်ထြေါ်လာ 

န ိုင့်ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ပခင့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင့်  

ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််းထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထသာ တ ိုက့်ရ ိုက့် သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ပခင့််းအခန့််းတွင့် ထဖာ့်ပြခ  ဖြီ်းပဖစ့်ြါသည့်။ ဤအခန့််းတွင့် ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင့်  ဟ ိုတယ့် 

စီမံက န့််းနှင့်  အပခာ်းထသာ စီမံက န့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  ဆက့်စြ့်ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထဖာ့်ပြသွာ်းမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ပဖစ့်န ိုင့်ထခ ရှ ထသာ ဆက့်စြ့်သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို တွက့်ခ က့်ပခင့််းသည့် သက့်ထရာက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််းက ို 

ဖြီ်းပြည့် စံိုထစထသာ လ ိုအြ့်ခ က့်တစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။  

 ခဖစ်န ိုင်ထသောစိုထြါင့််းဆင ့်က သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို စီမကံ န့််း၏လွှမ့််းခခံ မှုဧရ ယာနှင့်  ဆက့်စြ့်၍ ခွ ပခမ့််းစ တ့်ပဖာ 

ရမည့်ပဖစ့်သည့်။ အဆ ိုြါလွှမ့််းခခံ မှုဧရ ယာတွင့် အဆ ိုပြ စီမံက န့််း၏ လိုြ့်ထဆာင့်ဖြီ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုမ ာ်း၊ တည့်ရှ ဖြီ်းပဖစ့်ထသာ 

စီမံက န့််း(သ ိုို့မဟိုတ့်) အထပခအထနမ ာ်းနှင့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာ သက့်ထရာက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််း လိုြ့်ထဆာင့်သည့်  

အခ  န့်တငွ့် အရှ အတ ိုင့််း သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့် ာ်းထသာ အပခာ်းစီမံက န့််း ဆက့်စြ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုမ ာ်းထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ်ထသာ 

ဆက့်စြ့်သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း သက့်ထရာက့်သည့်  ဧရ ယာမ ာ်းအာ်းလံို်းနှင့်  ထန င့်ပဖစ့်ထြေါ်မည့်  (သ ိုို့မဟိုတ့်) အပခာ်းထနရာ 

တစ့်ခိုတွင့် လိုြ့်ထဆာင့်မည့်  စီမံက န့််း၏ မစီစဥ့် ာ်းထသာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) ကက  တင့်ခန့်ို့မှန့််းန ိုင့်ထသာ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုမ ာ်းထ ကာင့်  

ပဖစ့်ထြေါ်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထပခရှ သည့်  ဧရ ယာမ ာ်းအာ်းလံို်း အက ံ ်းဝင့်ြါသည့်။ 

7.2 စ ုံကပ ေါ င ျား ဆင   က  က ကရာ က မ ှုမ  ာ ျား  ကက  ျု တ င ခန  ို့မ နှ ျား ဖခင  ျား 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၊ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စို၊ ခမ ို်းစီမကံ န့််းတစ့်ဝ ိုက့် စိုထြါင့််းဆင ့်က သက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထစန ိုင့်ထသာ 

အဓ ကလိုြ့်ငန့််းနှင ့် အထပခအထနမ ာ်းမှာ ထရွှေသတတ တူ်းထဖာ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ အမ လ ိုက့်ပခင့််းနှင ့် သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််း 

 ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းထပမခ  ွံ့ ွင့် ထဖာ့် ိုတ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ သစ့်ဝါ်း ၊ထလာင့်စာ  ိုတ့်ယူပခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း နှင ့် ခရ်ီးသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာပခင့််းမ ာ်းြင့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင့်  ဟ ိုတယ့် 

စီမံက န့််းအတွက့် ကက  တင့်ခန့်ို့မှန့််း ာ်းထသာ စိုထြါင့််းဆင ့်က  သက့်ထရာက့်မှုန ိုင့်မ ာ်းမာှ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

• ယာဥ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််းနှင့်  ယာဥ့်မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း၊ 

• အခ ို်းအထငွွံ့ ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း၊ နိုန့််းအနည့်အနှစ့်တ ိုက့်စာ်း ြ ိုို့ခ ပခင့််း၊ ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းပခင့််း၊ 

• သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းမှုနှင့်  ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအထြေါ်  ခ ိုက့်ပခင့််း၊ 

• မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းသံို်းစွ ပခင့််းနှင့်  ထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းပခင့််း၊ 

• ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်းပဖစ့်ြာွ်းန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းထနရင့််းထေသ ထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း၊ ထကာင့်ထရ ထလ ာ နည့််းက ဆင့််းန ိုင့်ပခင့််း အနတရာယ့်မ ာ်း  

7.2.1  ယ ာ ဥ က  က ာ ပ  တ ဆ  ုံို့ဖခင  ျား န ငှ   ယ ာ ဥ မ ကတာ တဆ မ ှုမ  ာ ျား 

ယာဥ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််းသည့် ဟ ိုတယ့်နှင့် ခရီ်းသွာ်းဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတွင့် ပဖစ့်ထြေါ်တတ့်ထသာ 

ဆက့်စြ့်သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း  မှ တစ့်ခိုပဖစ့်သည့်။ ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင့်  ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့် 

ထဖာ့်ပခင့််းနှင့်  ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််းတွင့် ဟ ိုတယ့်မ ာ်း၊တည့််းခ ိုခန့််းမ ာ်း အသစ့် ြ့်မံ ဖွင့် လှစ့်မှုမ ာ်းရှ လာန ိုင့်ဖြီ်း ၎င့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  

ယာဥ့်သွာ်းလာမှုမ ာ်း တ ို်းြွာ်းလာန ိုင့်ဖြီ်း ယာဥ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ ာ်း ြ ိုမ ိုပဖစ့်ထြေါ်လာထစန ိုင့်ြါသည့်။ လာထရာက့်လည့်ြတ့် 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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တည့််းခ ို ကထသာခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းနှင့်  ထေသခံ ိုရာ်းဖူ်းပြည့်သူမ ာ်း အသံို်းပြ  ကထသာ ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်း၊ 

ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း နှင့်  ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်းထ ကာင့်  ဆက့်စြ့်ယာဥ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ သ ြ့်သည့််းမှုမ ာ်း တ ို်းပမင့် လာမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်းက ို စည့််းကမ့််းမ   ထမာင့််းနှင့်သွာ်းလာမှုမ ာ်းထ ကာင့် လည့််း ယာဥ့်မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း 

ြ ိုမ ိုပဖစ့်ြွာ်းလာန ိုင့်ြါသည့်။ 

7.2.1.1 ယ ာ ဥ က က ာ ပ  တ ဆ  ုံို့ဖခင  ျား န ငှ  ယ ာ ဥ မ ကတာ တဆ မ ှုမ ာ ျား အတကွ   ကလျှာ  ခ ဖခင ျား န ည ျား လမ ျား မ  ာ ျား 

ယာဥ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််းနှင့်  ယာဥ့်မထတာ့်တဆမှုမ ာ်းက ို ထလျှာ ခ ရန့်အတွက့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််းလမ့််းမ ာ်း 

ခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း၊ လူသွာ်းလမ့််းြလက့်ထဖာင့််းမ ာ်းပြ လိုြ့်ပခင့််း၊ Road signs မ ာ်း ာ်းရှ ပခင့််း၊ ဇလံိုထတာင့်တက့်သည့်  ကာ်းမ ာ်း၊ 

ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််းသ ိုို့ လာထရာက့်မည့်  က ိုယ့်ြ ိုင့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ Express ကာ်းကကီ်းမ ာ်းက ို အဝင့်အ ွက့်လမ့််းမ ာ်း 

တစ့်လမ့််းထမာင့််းစနစ့်မ ာ်း သီ်းသန့်ို့သတ့်မှတ့်ထြ်းပခင့််း၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့် ခရီ်းသည့်တင့် အထဝ်းထပြ်းကာ်းဂ တ့်မ ာ်း 

သီ်းပခာ်းသတ့်မှတ့်ထြ်းပခင့််း၊ ယာဉ့်ရြ့်န ်းရန့် ထနရာမ ာ်း ခ  ွံ့ ွင့်သတ့်မှတ့်ထြ်းပခင့််း လူစည့်ကာ်းသည့်  ထနရာ၊ ထစ ်း စသည့် 

တ ိုို့တွင့် ကာ်းလမ့််းထြေါ်၌ ထစ ်းဆ ိုင့်မ ာ်းတည့်ပခင့််း၊ ထစ ်းထရာင့််းခ ပခင့််း၊ ြစစည့််းမ ာ်းခင့််းပခင့််း စသည့်တ ိုို့က ို ကကီ်း ကြ့်ပခင့််း၊ 

ဆ ိုင့်ကယ့်နှင့်  ကာ်းမ ာ်းစည့််းကမ့််းမ  ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းတ ိုို့က ို ကကီ်း ကြ့်အထရ်းယူရန့် ယာဥ့်  န့််းရ မ ာ်း ာ်းရှ ပခင့််းတ ိုို့က ို 

လိုြ့်ထဆာင့်သင့် ြါသည့်။ 

7.2.2 အ ခ  ုံျား အ ကင ြွို့ထ ုံတ လ ွှတ ဖခင  ျား ၊  န ုံန ျား အ နည အ န စှ တ  ုံက  စာ ျား ဖခင  ျား ပ  ုံို့ခ ဖခင  ျား န ငှ   ကဖမ ကပ ေါ်ကရည စ ည မ ျား ဖခင  ျား 

ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင့်  ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်ရာ၌ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်မှုမရှ ထသာ့်လည့််း 

စီမံက န့််းဧရ ယာြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် တြ ိုင့်တန ိုင့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါသည့်။   ိုသ ိုို့ထသာ 

တြ ိုင့်တန ိုင့်ထရွှေတ်ူးထဖာ့်ရှာထဖွထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၏ လိုြ့်ငန့််းသံို်းထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာပခင့််း၊ ထပမကကီ်းမ ာ်း 

တူ်းပခင့််းနှင့်  သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  ဖိုန့်နှင့်  အခ ို်းအထငွွံ့  ိုတ့်လွှတ့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစြါသည့်။ ထေသခံမ ာ်း၏ 

ဆ ိုင့်ကယ့်နှင့် ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း၊ ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသံို်း 

ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်း၊ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််း၊ သွာ်းလာထမာင့််းနှင့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  ဖိုန့်နှင့် အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း 

ြ ံွံ့လွင့် သည့် ပဖစ့်ရာ အ က့်ြါ ထရွှေတူ်းထဖာ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ် လာထစန ိုင့်ထသာ ဖိုန့်နှင့်  အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်းနှင့်  

ထြါင့််းစြ့်ကာ  ိုတ့်လွှတ့်မှုမ ာ်း ြ ိုမ ိုပဖစ့်ထြေါ် လာထစန ိုင့်ြါသည့်။   ိုတြ ိုင့်တန ိုင့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်ရှာထဖွထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းသည့် 

စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း စွန့်ို့ ိုတ့်ပခင့််းနှင့်  လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းမ ာ်းက ို သတထ တူ်းထဖာ့်ထရ်းအတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့် 

  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း ဆ ိုင့်ရာ လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းအတ ိုင့််း လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်မှု မရှ သည့် အခါတငွ့် နိုန့််းအနည့်အနှစ့်မ ာ်း၊ 

တ ိုက့်စာ်း အနည့်က မှုမ ာ်းနှင့်  ထပမထြေါ်ထရ ညစ့်ညမ့််းမှုမ ာ်းက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် ထရွှေတူ်းထဖာ့် 

ရှာထဖွသည့် အခါတွင့် ပြေါ်းအသံို်းပြ မှုမ ာ်းလည့််းရှ ဖြီ်း   ိုပြေါ်းြါဝင့်ထသာ စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းသည့် စီမံက န့််းဧရ ယာ အနီ်းတဝ ိုက့်ရှ  

ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းအတွင့််းသ ိုို့စီ်းဝင့်ကာ ထရ ိုညစ့်ညမ့််းမှုမ ာ်းက ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ဖြီ်း   ိုထခ ာင့််းမ ာ်း ပမစ့်မ ာ်းတငွ့်  

မှီတင့််းထန  ိုင့် ကထသာ ထရထနသတတဝါမ ာ်းအထြေါ် ပြေါ်းြါဝင့်မှုထ ကာင့်    ခ ိုက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ အဆ ိုြါ 

  ခ ိုက့်မှုမ ာ်းပဖစ့် ာ်းထသာ ထရထနသတတဝါမ ာ်းက ို ထေသခံမ ာ်းမှ ပြန့်လည့်ဖမ့််းယူစာ်းသံို်းသည့် အခါတငွ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

ဆ ို်းက   ်းမ ာ်း ြ ိုမ ိုပဖစ့်ြာွ်းလာထစမည့်ပဖစ့်သည့်။ 

ပ  ုံ ( 7.2- 1 ) ခမ  ုံျား ကခ ာ င ျား န ငှ    မ ဇာ ကခ ာ င  ျား အ တငွ ျား  ကရ ွှေတျူားကြ ာ  ကန မ ှုမ  ာ ျား 

        



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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7.2.2.1 အ ခ  ုံျား အ ကင ြွို့ထ ုံတ လ ွှတ ဖခင  ျား ၊  န ုံန ျား အ န ည အ န စှ တ  ုံက  စာ ျား ဖခင  ျား န ငှ   က ဖမ ကပ ေါ်ကရည စ ည မ ျား ဖခင  ျား အ တကွ   

က လျှာ  ခ မ ည  န ည ျား လမ  ျား မ  ာ ျား 

ခရီ်းသွာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဥ့်မ ာ်း၊ ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း၊ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသံို်း ယာဥ့်ယနတရာ်းမ ာ်း၊ 

ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်းနှင့်  အပခာ်းယာဥ့်မ ာ်းအာ်းလံို်းက ို အရှ န့်ကန့်ို့သတ့်ခ က့်မ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ စက့်သံို်းဆမီ ာ်းယ ိုဖ တ့်ပခင့််းနှင့်  

အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း ွက့်ရှ မှု ထလ ာ က ထစရန့် ယာဥ့်ကကံ ခ ိုင့်ထရ်း ြံိုမှန့်စစ့်ထဆ်းပခင့််း၊ စီမံက န့််းဧရ ယာအနီ်းတဝ ိုက့် 

ထပမသာ်းလမ့််းမ ာ်းရှ ြါက ြံိုမှန့်ထရပဖန့််းထြ်းပခင့််း၊ စီမကံ န့််း လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့် ကာလတွင့် စီမကံ န့််းဧရ ယာအတွင့််းရှ  

စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်း၏ မ်ီးဖ ိုထခ ာင့်မ ာ်းတွင့် မီ်းခ ို်းထခါင့််းတ ိုင့်မ ာ်း ာ်းရှ ပခင့််း စသည့်တ ိုို့ လိုြ့်ထဆာင့်ပခင့််းပဖင့်  

ဖိုန့်မှုန့်ို့ြ ံွံ့လွင့် ပခင့််း၊ အခ ို်းအထငွွံ့  ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းမ ာ်းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် စီမံက န့််းဧရ ယာ အနီ်းတဝ ိုက့်တငွ့် 

ရှ ထသာ တြ ိုင့်တန ိုင့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအာ်း တူ်းဆွဖယ့်ရှာ်း ာ်းထသာထပမထြေါ်တငွ့် မ ို်းရွာသည့်  အခ  န့်၌ တ ိုက့်စာ်း 

မှု နည့််းြါ်းထစရန့် ထပမ  န့််းနံရံမ ာ်းပြ လိုြ့်ပခင့််း၊ နိုန့််းအနည့်အနှစ့် ြါဝင့်ထသာထရမ ာ်းက ို နိုန့််းစစ့်ကန့် မ ာ်းရှ    ထရစီ်း 

ထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််းမ ာ်းအတငွ့််းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့်စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့က ိုထရှာင့်ရှာ်းပခင့််း စသည့်တ ိုို့လိုြ့်ထဆာင့်ရန့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ 

အစ ို်းရဌာနမ ာ်းမ ှကကီ်း ကြ့် ြညာထြ်းပခင့််း ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 

7.2.3  စ ကတာ ဖပ ျု န ျား တျီား မ ှုနငှ   ဇဝီ မ   ျုျား စ ုံမ   ျု ျား က ွ မ  ာျား အ ကပ ေါ်ထ  ခ  ုံက  ဖခင  ျား 

စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်မထဖာ့်ခင့်ကာလကတည့််းကြင့် ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်သ ိုို့ အနယ့်နယ့် အရြ့်အရြ့်မှ 

လာထရာက့်လည့်ြတ့် ကသူ အမ ာ်းအပြာ်းရှ ခ  ြါသည့်။   ိုကာလကတည့််းကြင့် ထေသခံမ ာ်းသည့် လာထရာက့်လည့်ြတ့် 

 ကထသာ ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းအာ်း သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ ရှာ်းြါ်းထသာထဆ်းဖက့်ဝင့် အြင့်မ ာ်းနှင့်  သစ့်ဥသစ့်ဖိုမ ာ်း၊ 

သစ့်ခွမ   ်းမ ာ်းနှင့်  ရှာ်းြါ်းထတာထကာင့်မ ာ်း၊   ိုထတာထကာင့်မ ာ်းမရှရှ ထသာ ထဆ်းဖက့်ဝင့်သည့်  (သ ိုို့မဟိုတ့်) တန့်ဖ ို်းရှ သည့်  

ရှာ်းြါ်းအစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်း စသည့်တ ိုို့က ို ထရာင့််းခ ပခင့််းမ ာ်း ရှ ြါသည့်။ သစ့်ခွမိုဆ ို်းမ ာ်းသည့်လည့််း သစ့်ခွရယူရန့်အတွက့် 

သစ့်ြင့်မ ာ်းက ို ခိုတ့်လှ ၍ ရယူပခင့််းမ ာ်းရှ ဖြီ်း ထေသဓထလ အရ ထလာင့်စာရရှ ရန့်  င့််းက ိုသာအဓ ကအသံို်းပြ  ကြါသည့်။ 

စီမံက န့််းပဖစ့်ထြေါ်လာသည့် အခါ   ိုထေသတွင့် ခရ်ီးသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းြ ိုမ ိုဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာန ိုင့်ဖြီ်း လာထရာက့်လည့်ြတ့်သည့်  

ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းလည့််း ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းလာန ိုင့်ြါသည့်။   ိုသ ိုို့မ ာ်းပြာ်းလာသည့် အခါတငွ့် အ က့်တငွ့်ထဖာ့်ပြခ  ထသာ ထေသ ွက့် 

ြစစည့််းမ ာ်းက ို ထရာင့််းခ မှုမ ာ်း ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းလာန ိုင့်ဖြီ်း ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအထြေါ်  ခ ိုက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

  ိုို့အပြင့် စီမံက န့််း ဇိုန့်(B) တွင့် စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းြါဝင့်သည့်ပဖစ့်ရာ အစာ်းအထသာက့်မ ာ်းခ က့်ပြ တ့်သည့် အခါတွင့် 

အသံို်းပြ ရန့်အတွက့်  င့််းအသံို်းပြ မှုမ ာ်းရှ ဖြီ်း ထတာတွင့််း  င့််းခိုတ့်ပခင့််း၊  င့််းခိုတ့်ထရာင့််းခ ပခင့််းမ ာ်းနှင ့် 

မီ်းထသွ်းဖိုတ့်ပခင့််းရှ န ိုင့်ြါသည့်။   ိုအခါတွင့် စည့််းကမ့််းမ   သစ့်/ဝါ်းခိုတ့်ယူမှုမ ာ်း ရှ လာန ိုင့်ဖြီ်း သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းမှုမ ာ်းက ို 

ပဖစ့်ထြေါ်လာထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

7.2.3.1  စ ကတာ မ  ာ ျား ဖပ ျု န ျား တျီား မ ှုန ငှ  ဇဝီ မ   ျု ျား စ ုံမ   ျု ျား က ွ မ  ာျား အ ကပ ေါ်ထ  ခ  ုံက  ဖခင  ျား အ တကွ  ကလျှာ  ခ ဖခင  ျား နည ျား လမ ျား မ  ာ ျား 

ထလာင့်စာအတွက့်  င့််း/ မီ်းထသွ်းအသံို်းပြ မှုက ို ထလျှာ ခ ၊ ထရာှင့်ရှာ်းထစဖြီ်း  င့််းအစာ်း  ို်း ထလာင့်စာခ မ ာ်း၊ ဂတ့်စ့်၊ 

လျှြ့်စစ့်မီ်း စသည့်တ ိုို့ အသံို်းပြ ထစရန့် သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာနမှ ြညာထြ်းအစီအစဥ့်မ ာ်း ပြ လိုြ့်ကာ တ ိုက့်တနွ့််း 

န ှု်းထဆာ့်ထြ်းပခင့််း၊ သစ့်ခွမိုဆ ို်းမ ာ်းအာ်း သစ့်ြင့်မ ာ်းခိုတ့်လှ ဖြီ်း သစ့်ခွမ ာ်းရယူပခင့််း မပြ လိုြ့်ရန့် တာ်းပမစ့်ပခင့််းအပြင့် 

သစ့်ခွရှာထဖွထရာင့််းခ သူမ ာ်းက ို သစ့်ခွမ   ်းြာွ်းနည့််း သင့်တန့််းမ ာ်းထြ်းပခင့််း၊ Tissue culture နည့််းြညာက ို အသံို်းပြ ၍ 

သစ့်ခွမ   ်းမ ာ်းြာွ်းကာ ပြန့်လည့် ထရာင့််းခ န ိုင့်ရန့် သင့်တန့််းြ ိုို့ခ ထြ်းပခင့််း စသည့်တ ိုို့လိုြ့်ထဆာင့်သင့် ြါသည့်။ 

7.2.4 မ ျူား ယ စ ကဆျား ဝ ေါျား   ုံျား စ ွ ဖခင  ျား န ငှ   ကရာ င  ျား ဝယ ကြ ာ က က ာ ျား ဖခင  ျား 

ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင့်  ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရာ ထေသအနီ်းအန ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်မ ာ်းတွင့် 

ထရွှေတူ်းထဖာ့်မှုမ ာ်းရှ ပခင့််းထ ကာင့်  မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းပခင့််း၊ ဗန့််းထမာက့်ပြည့်သူူ့ထဆ်းရံိုတငွ့် မူ်းယစ့်ထဆ်းစွ  

ထရာဂါသည့်မ ာ်း အမ ာ်းအပြာ်း ထတွွံ့ရှ ရပခင့််းနှင ့် သံို်းစွ ပခင့််းမ ာ်းရှ ထနသည့် အတွက့် ခရ်ီးသွာ်းပြည့်သူအမ ာ်းအပြာ်း 

လာထရာက့်လည့်ြတ့်သည့် အခါ   ိုသ ိုို့ မ်ူးယစ့်ထဆ်းဝါ်းထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းပခင့််း၊ သံို်းစွ ပခင့််းမ ာ်း ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းက ယ့်ပြနို့့် 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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လာန ိုင့်ြါသည့်။   ိုသ ိုို့မ ာ်းပြာ်းလာသည့် အခါတွင့် မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းနှင့်  ြတ့်သက့်ထသာ ပြဿန မ ာ်း ဆ ို်းက   ်း 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

7.2.4.1 က လျှာ  ခ ဖခင ျား န ည ျား လမ  ျား မ  ာ ျား 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် ရ တြ့်ဖွ ွံ့၊ က န့််းမာထရ်းဥ်ီးစီ်းဌာနတ ိုို့နှင့်  ြူ်းထြါင့််းကာ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းထ ကာင့်  ပဖစ့်ထြေါ် 

လာန ိုင့်ထသာ က န့််းမာထရ်း  ခ ိုက့်မှုမ ာ်း၊ ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းနှင့်  ြတ့်သက့်၍ ြညာထြ်း အစီအစဥ့်မ ာ်းထရ်းဆွ  

အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထြ်းပခင့််း၊ ထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းသူမ ာ်းနှင့်  သံို်းစွ သူမ ာ်းက ို ကကီ်း ကြ့်အထရ်းယူရန့်အတွက့် 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် ရ တြ့်ဖွ ွံ့၊ ထေသခံထက ်းရွာလူကကီ်းမ ာ်း၊ ရြ့်မ ရြ့်ဖမ ာ်း၊ ကာလသာ်းမ ာ်း နှင့်  စီမံက န့််း 

အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်သူတ ိုို့မှ အတြူူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း စသည့်တ ိုို့ လိုြ့်ထဆာင့်သင့် ြါသည့်။ 

7.2.5 က ျူား စက  ကရာ ဂေါ မ  ာျား  ဖြ စ ပ ာွ ျား န  ုံင ဖခင  ျား 

အ က့်တငွ့်ထဖာ့်ပြခ  ထသာ တြ ိုင့်တန ိုင့်ထရွှေတ်ူးထဖာ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင့်  ထရွှေွံ့ထပြာင့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်း မ ာ်းပြာ်း 

လာန ိုင့်ပခင့််း၊ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း လာထရာက့်လည့်ြတ့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  COVID-19၊ HIV/AIDS၊ အဆိုတ့်ထရာင့်ထရာဂါ 

(တီ ီ)၊ ငှက့်ဖ ာ်းထရာဂါ၊ ဝမ့််းြ က့်ဝမ့််းထလျှာ အြါအဝင့် အပခာ်းက်ူးစက့်ထရာဂါမ ာ်း ြ ိုမ ိုကူ်းစက့် ပြန့်ို့ြွာ်းလာန ိုင့်ြါသည့်။ 

7.2.5.1 က ျူား စက  ကရာ ဂေါ မ  ာျား ဖြ စ ပ ာွ ျားန  ုံင ဖခင  ျား အ တကွ  ကလျှာ  ခ ဖခင ျား န ည ျား လမ  ျား မ  ာ ျား 

က န့််းမာထရ်းဝန့်ကကီ်းဌာနမ ှ လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းက ို စီမကံ န့််းမှဝန့် မ့််းမ ာ်း၊ ခရ်ီးသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း၊ ထေသခံမ ာ်း 

အာ်းလံို်း စနစ့်တက လ ိုက့်န မှုရှ ထစရန့် ကကီ်း ကြ့်ပခင့််း၊ ြညာထြ်းပခင့််းအပြင့် မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်း သံို်းစွ ပခင့််းထ ကာင့် လည့််း 

ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း ပဖစ့်ြွာ်းထစန ိုင့်သည့် အတွက့် စီမကံ န့််းဝန့် မ့််းမ ာ်း အြါအဝင့် ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း၊ ထေသခံမ ာ်း 

အာ်းလံို်းက ို မ်ူးယစ့်ထဆ်းဝါ်းသံို်းစွ မှုမပြ ထစရန့် အ ူ်း ကြ့်မတ့်ပခင့််းမ ာ်း လိုြ့်ထဆာင့်သင့် ြါသည့်။ ကမ္ာ ကြ့်ထရာဂါက  သ ိုို့ 

ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း တာ်းဆီ်း  န့််းခ  ြ့်န ိုင့်ထရ်းအတွက့်  ိုတ့်ပြန့် ာ်းထသာ လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းက ို တ တ က က  လ ိုက့်န  

က င ့်သံို်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

7.2.6 ဇဝီ မ   ျုျား စ ုံမ   ျု ျားက ွ မ  ာ ျား ကန ရင ျား  ကဒ ကပ  ာ က ဆ  ုံျား ဖခင ျား ၊  ကက ာင  ကရကလ ာ  န ည ျား ဖခင  ျား  အ နတရာ ယ မ  ာ ျား 

ထေသတွင့််း ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ထသာ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ ဓာတ့်သတတ  တူ်းထဖာ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းနှင ့် 

ဆက့်စြ့်ထသာ အပခာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာပခင့််းမှ ထေသအတွင့််း လာထရာက့်မှု လူဦ်းထရ တ ို်းြွာ်းလာပခင့််း၊ 

ထပြာင့််းထရွွံ့အထပခခ ထန  ိုင့်မှုမ ာ်း တ ို်းြာွ်းလာပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် သစ့်/ ဝါ်း ထလာင့်စာလ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းပြာ်းဖြီ်း  ိုတ့်ယူသံို်းစွ မှု 

တ ို်းပမင ့်လာန ိုင့်ြါသည့်။ ၎င့််းအပြင့် စာ်းနြ့်ရ ကခာအတကွ့် စ ိုက့်ြ   ်းထပမခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း၊ အသာ်း/ ငါ်း နှင ့် အသီ်းအနံှမ ာ်း ရှာထဖွ 

ထရာင့််းခ ပခင့််းမ ာ်းထ ကာင ့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း၊ ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်းအတကွ့် ထနရင့််းထေသမ ာ်း ထလ ာ နည့််းလာန ိုင့်ပခင့််း၊ 

မူလထကာင့်ထရမ ာ်း ထလ ာ နည့််းက ဆင့််းလာန ိုင့်ပခင့််းမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 

7.2.6.1 ဇဝီ မ   ျုျား စ ုံမ   ျု ျားက ွ မ  ာ ျား ကန ရင ျား  ကဒ ကပ  ာ က ဆ  ုံျား ဖခင ျား ၊  ကက ာင  ကရကလ ာ  န ည ျား ဖခင  ျား အ တကွ က လျှာ  ခ ဖခင ျား  န ည ျား လမ  ျား မ  ာ ျား 

 စီမံက န့််းဧရ ယာနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ဧရ ယာ တစ့်ဝ ိုက့်အမ ာ်းပြည့်သူ သွာ်း/လာ တည့််းခ ိုထန  ိုင့်ရာ ထနရာမ ာ်းတွင့် 

ြညာထြ်းအစီအစဉ့်မ ာ်းက ို က ယ့်ပြနို့့်စွာ ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း၊ ဇလံိုထတာင့် အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့် သတ့်မတှ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ 

စည့််းကမ့််းခ က့်မ ာ်းက ို တ တ က က  အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် 

ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့်မ ာ်း၏ အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်း ထရာင့််းဝယ့် ထဖာက့်ကာ်းမှုမ ာ်းက ို ဥြထေနှင ့်အညီ   န့််းသ မ့််း ကြ့်မတ့်ပခင့််းမ ာ်း 

က ို ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းသင ့်ြါသည့်။ 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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7.3  စ မီ  က  န  ျား တ ည ကန ရာ နငှ   တ န ြ  ုံျား ရ ှ  ကဂဟစ န စ ၏ အစ  တ အပ  ုံင ျား မ  ာ ျား က  ုံခ  န ထ  ုံျား ဆ ုံျား ဖြ တ ဖခင  ျား 

စီမံက န့််းဧရ ယာသည့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ တန့်ဖ ို်းပမင ့်ပမင ့်မာ်းမာ်း ာ်းရှ ရမည ့် ဇဝီမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း ဆ ိုင့်ရာ ဧရ ယာမ ာ်း 

မြါဝင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ြါသည့်- 

1. မ   ်းသိုဉ့််းထြ ာက့်ကွယ့်မည့်က ို အ ူ်းစ ို်းရ မ့်ထနရသည့် (သ ိုို့မဟိုတ့်) စ ို်းရ မ့်ထနရသည ့် မ   ်းစ တ့်မ ာ်းအတကွ့် 
အထရ်းကကီ်း မှီခ ိုရာ ထနရာမ ာ်း၊ 

2. ြ ဝီဆ ိုင့်ရာ အပခာ်းထနရာထေသတ ိုို့နှင ့် မတူ   တစ့်မူ ူ်းပခာ်းသည ့်ထနရာတွင့်သာ ရှ န ိုင့်သည ့် မ   ်းစ တ့်မ ာ်း 
(သ ိုို့မဟိုတ့်) သီ်းပခာ်းကနို့့်သတ့်ထေသတ ိုို့တွင့်သာ ရှင့်သန့်န ိုင့်သည ့် မ   ်းစ တ့်မ ာ်းအတွက့် အထရ်းကကီ်းသည ့် 
မှီခ ိုထနရာမ ာ်း၊ 

3. ကမ္ာ အဆင ့်နှင ့်ခ ထီအာင့်မ ာ်းပြာ်းသည ့် ြမာဏပဖင ့် စိုထြါင့််းကာထရွှေွံ့ထပြာင့််းထလ ရှ သည ့်မ   ်းစ တ့်မ ာ်း (သ ိုို့မဟိုတ့်) 
အခ  န့်အလ ိုက့် ထနရာအလ ိုက့် အိုြ့်စိုဖွ ွံ့ထလ ရှ သည ့် မ   ်းစ တ့်တ ိုို့အတွက့် အထရ်းြါသည ့် မှီခ ိုထနရာမ ာ်း၊ 

4. ဖခ မ့််းထပခာက့်ခံထနရသည ့် (သ ိုို့မဟိုတ့်)  ူ်းပခာ်းသည ့် ထဂဟစနစ့်မ ာ်း၊ 
5. အဓ ကဆင ့်က ပဖစ့်စဉ့် အဆင ့်ဆင ့်နှင ့် ဆက့်စြ့်လ က့်ရှ သည ့် ဧရ ယာမ ာ်း။ 

စီမံက န့််းသည့် IFC ၏ လိုြ့်ထဆာင့်မှု စံသတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်း (၂၀၁၂) ြါ စံသတ့်မှတ့်ခ က့် (၆) အရ အြင့်နှင ့် သတတဝါမ ာ်း 

မှီခ ိုရာ ထနရာမ ာ်းအတွင့််း အထရ်းကကီ်းအပဖစ့် သတ့်မှတ့် ာ်းသည ့် ထနရာအမ   ်းအစာ်းတွင့် အကကံ ်းမဝင့်ထ ကာင့််း 

ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအခ က့်မ ာ်းအရထတွွံ့ရှ ရြါသည့်- 

1. ပြ ပြင့်ထပြာင့််းလ ဖြီ်းထသာထနရာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) အထရ်းကက်ီးတန့်ဖ ို်း ာ်းထစာင ့်ထရှာက့်ရမည ့် စာရင့််းတွင့် မြါဝင့်ထသာ 
ထနရာပဖစ့်ဖြီ်း စီမံက န့််းအတွက့် ထရ်ွးခ ယ့်သင ့်ထသာ ထနရာပဖစ့်ြါသည့်၊ 

2. အြင့် နှင ့် သတတဝါမ ာ်း မှီခ ိုရာထနရာမ ာ်းအတွင့််း အထရ်းကကီ်းအပဖစ့် သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ ထနရာပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် 
ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ ဆ ိုင့်ရာ တန့်ဖ ို်းရှ ထနဖြီ်း ယင့််းတန့်ဖ ို်းမ ာ်းအထြေါ်သ ိုို့ပဖစ့်ထစ၊ ထဂဟစနစ့်လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း အထြေါ်သ ိုို့ 
ပဖစ့်ထစ သ သာသည ့် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း မပဖစ့်ထစသည ့် စီမံက န့််း ပဖစ့်ြါသည့်၊ 

3. ထ ကာင့််းက   ်းဆီထလ ာ့်သည ့် ကာလတစ့်ခိုအတွင့််း မ   ်းသိုဉ့််းထြ ာက့်ကွယ့်မည့်က ို အ ူ်းစ ို်းရ မ့်ရထသာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) 
မ   ်းသိုဉ့််းမည့်က ို စ ို်းရ မ့်ရထသာ မ   ်းစ တ့်မ ာ်း၏ ကမ္ာလံို်းဆ ိုင့်ရာ၊ န ိုင့်ငံလံို်းဆ ိုင့်ရာ၊ ထေသဆ ိုင့်ရာ အထရအတွက့် 
စိုစိုထြါင့််း ထလ ာ က ထစမည ့် စီမံက န့််း မဟိုတ့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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7.4 စ ုံကပ ေါ င ျား ဆင   က  က ကရာ က မ ှုရ ှ န  ုံင  ည    ကန ရာ အကာွ အ  ကဝ ျားန ငှ    ကာ လအတ  ုံင ျား အတ ာ  

 တ  မ တှ  ဖခင ျား 

ဇယ ာ ျား  ( 7.4 - 1 ) စ ုံကပ ေါ င ျား ဆ င   က   က ကရာ က  မ ှုရ ှ န  ုံင  ည    ကန ရာ အက ာွ အ  ကဝျား န ငှ    က ာ လအ တ  ုံင ျား အ တာ   တ မ တှ ဖခင  ျား 

စဉ့် 
ဆက့်စ ့်သက့်ပရြောက့်မှု 

အပ ကြောင့််းအရြော 
ပနရြောပဖြော့်ခ ချက့် အက ြောအပဝ်း 

အခခြော်းသက့် ပရြောက့်မှု 

စ နို့့်ထိုတ့်ပသြောလို ့်ငန့််း 
ကြောလပဖြော့်ခ ချက့် 

၁။ ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းပခင့််း ခမ ို်းထခ ာင့််း ၃ မ ိုင့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်ပခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့် 

ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

ကာလ 

၂။ ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းပခင့််း မ ဇာထခ ာင့််း ၉ မ ိုင့် ထရွှေတူ်းထဖာ့်ပခင့််း 

၃။ ထလ ိုညစ့်ညမ့််းပခင့််း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ ၃ မ ိုင့် 
ယာဉ့်သွာ်းလာမှု 

မ ာ်းပြာ်းပခင့််း 

၄။ ထလ ိုညစ့်ညမ့််းပခင့််း ထရွှေထညာင့်ြင့်စခန့််း ၅ မ ိုင့် ထတာမီ်းထလာင့်ကျွမ့််းပခင့််း 

၅။ သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းပခင့််း ဇလံိုထတာင့်ထေသ ၁၀ မ ိုင့် 
သစ့်ဝါ်း၊  င့််းထလာင့်စာ 

 ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း 

၆။ 
ယာဉ့်အနတရာယ့်နှင ့် 

ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််း 
ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ ၃ မ ိုင့် 

အပခာ်းစီ်းြွာ်းထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထ ကာင ့် 

ယာဉ့်သွာ်းလာမှု 

တ ို်းြွာ်းပခင့််း 

၇။ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းအနတရာယ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ ၃ မ ိုင့် 
ထရွှေသတတ တူ်းထဖာ့်ထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

၈။ ကူ်းစက့် ထရာဂါမ ာ်း 
ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ 

ခမ ို်း ထက ်းရွာ 
၃ မ ိုင့် 

ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူ 

မ ာ်းပြာ်းပခင့််း 

၉။ 
ဇီဝမ   ်းစံို်းမ   ်းကွ မ ာ်းထနရင့််း 

ထေသ ထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း 
ဇလံိုထတာင့်ထေသ ၁၀ မ ိုင့် 

သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််းမ ာ်း 

 ိုတ့်ယူ သံို်းစွ မှုနှင ့် 

ထရွှေွံ့ထပြာင့််း 

အထပခခ ပခင့််းမ ာ်း 
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 တ့်ဝန့််းကျင့်နငှ ့်လူမှုဆိိုင့်ရြောစီမံခနို့့်ခ  မှုအစီအစဉ့် 

(Environmental and Social Management Plan) 

8.1 န  ဒေါ န ျား 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််းနှင့်  လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင့်  သ သာ င့်ရှာ်းသည့်  ပဖစ့်န ိုင့်ထပခရှ ထသာ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို သက့်ဆ ိုင့်ရာ အက ပဖတ့် ဆန့််းစစ့်ပခင့််း နည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့် စနစ့်တက  

ဆန့််းစစ့်ပခင့််းပြ လိုြ့်ဖြီ်းထန က့်   ို  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို လက့်ထတွွံ့က ထသာ ထလ ာ ြါ်းထစထရ်း နည့််းလမ့််းမ ာ်း အသံို်းပြ ၍ 

အန မ ့်ဆံို်းထသာအထပခအထနနှင ့် လက့်ခံန ိုင့်ထလာက့်ထသာ ကကွင့််းက န့်မှုအဆင ့်အ   ထရာက့်ရှ ထစရန့် စီမံခန့်ို့ခွ မှုအစီအစဥ့်မ ာ်း 

က ို ဆက့်လက့်ထရ်းဆွ ထဆာင့်ရွက့် သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို စီမံခန့်ို့ခွ ရန့်နှင့်  ထလျှာ ခ ပခင့််းအစီအစဥ့် 

အဆင ့်ဆင ့်က ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းထဆာင့်ရွက့် သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်- 

• ထရာှင့်ရှာ်းပခင့််း၊ 

• အန မ ့်ဆံို်းပဖစ့်ထစပခင့််း၊ 

• မူလအတ ိုင့််းပြန့်ပဖစ့်ထစပခင့််းနှင ့်ပြန့်လည့်တည့်ထ ာင့်ပခင့််း၊ 

• အပခာ်းထနရာတစ့်ခိုခိုတွင့်အစာ်း  ို်း ထဆာင့်ရွက့် ထြ်းပခင့််း၊ 

• တ ို်းတက့်ထစပခင့််း။ 

8.1.1 ပ တ ဝ န ျား က  င န ငှ   လမူ ှုဆ  ုံင ရာ စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှုအ စအီ စဉ  ြ ွ ြို့စည  ျား မ ှု 

 ယခိုြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာစီမံခနို့့်ခွ မှု အစီအစဉ့်က ို ထအာက့်ြါထခါင့််းစဉ့်မ ာ်းပဖင ့် ခွ ပခာ်းထရ်းသာ်း 

ထဖာ့်ပြသွာ်းြါမည့်- 

• န ေါန့််း၊ 

• ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်း၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှုအစီအစဉ့်၏ နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ၊ 

• ကိုမပဏီ၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာရည့်မှန့််းခ က့်မ ာ်း၊ 

• စီမံက န့််းအဆ ိုပြ သူ တာရ န့််းကိုမပဏီ၏ ထရရညှ့်တည့်တံ ခ ိုင့်ဖမ သည့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ မူဝါေနှင ့် ကတ ကဝတ့် 

အက ဉ့််းခ  ြ့်၊ 

• အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းဖွ ွံ့စည့််းပခင့််း၊ 

• ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေနှင ့် လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်း၊ 

•   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းနှင ့် ထလျှာ ခ ပခင့််းနည့််းလမ့််းမ ာ်း အက ဉ့််းခ  ြ့်၊ 

• အထ ကာင့််းအရာအလ ိုက့်ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှုအစီအစဉ့်မ ာ်း၊ 

• ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််းနှင ့်ရန့်ြံိုထငွလ ာ ာ်းပခင့််း၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတံိုို့ပြန့်ပခင့််းအစီအစဉ့်၊ 

• ယာဉ့်သွာ်းလာမှု  န့််းခ  ြ့်ထရ်းအစီအစဉ့်၊ 

• ပြည့်သူလူ ိုြူ်းထြါင့််းြါဝင့်ပခင့််းနှင ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအစီအစဉ့်၊ 

• ထရအရင့််းအပမစ့်  န့််းသ မ့််းမှု စီမံခ က့်။ 

  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.2 ရည ရယွ ခ က မ  ာ ျား 

 ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာသက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို စီမံခန့်ို့ခွ မှု အစီအစဥ့်၏ အဓ က ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ 

ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းစဥ့်တွင့် ထဆာင့်ရွက့်ခ  သည ့် ရလေ့်မ ာ်းမှ 

ထြေါ် ွက့်လာသည ့် သက့်ထရာက့်မှုထလျှာ ခ ပခင့််းနှင့်  စီမံခန့်ို့ခွ မှုလိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းက ို တစိုတစည့််းတည့််း 

ပဖစ့်ထြေါ်ထအာင့် ထကာက့်နိုတ့်စိုစည့််းရန့်၊ 

• စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းနှင့်  လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့်  အဆင့် မ ာ်းတငွ့် အထကာင့်အ ည့် ထဖာ့်ရန့်အတွက့် 

လိုြ့်ထဆာင့်ရန့်လ ိုအြ့်သည့်  အထသ်းစ တ့် စီမံခန့်ို့ခွ မှု အစီအစဥ့်မ ာ်းအာ်းလံို်းက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်ရန့်၊ 

• ထလျှာ ခ ပခင့််းနှင့်  စီမံခန့်ို့ခွ မှုအစီအစဥ့်မ ာ်းအာ်းလံို်း၏ စွမ့််းထဆာင့်န ိုင့်မှုက ို အဆံို်းအပဖတ့်ထြ်းရန့်အတကွ့် 

လ ိုအြ့်ထသာ ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုပခင့််းအစီအမံမ ာ်းက ို ေီဇ ိုင့််းထရ်းဆွ ရန့်၊ 

• စီမံက န့််းနှင့်  ြတ့်သက့်ဆက့်နွယ့်မှုရှ သူအာ်းလံို်းက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့် ာ်းထသာ စီမံက န့််းထ ကာင့်  

ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်သည့်  သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းနှင့်    ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို မည့်သ ိုို့စီမံခန့်ို့ခွ ရမည့်၊ ထလျှာ ခ ရမည့် 

ဆ ိုသည့်မ ာ်းအာ်း ရှင့််းလင့််းစွာသ ရှ န ်းလည့်ထစရန့်။ 

 

8.3 ပ တ  ဝ န ျား က င စ မီ ခန ို့ ခ ွ မ ှုအစ အီစ ဉ ၏ န ယ ပ ယ အတ  ုံင  ျား အတ ာ 

 ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့် လူမှုဆ ိုင့်ရာစီမံခန့်ို့ခွ မှုအစီအစဥ့်၏ နယ့်ြယ့်လွှမ့််းခခံ မှုတငွ့် ဤစီမံက န့််း ထဆာင့်ရကွ့်မည့်  

ထနရာတွင့်ရှ ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  ပြည့်သူလူ ိုထြေါ် စီမံက န့််း၏တည့်ထဆာက့်ထရ်းနှင့်  လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််း 

အဆင့် နှစ့်ခိုစလံို်းတွင့် ပဖစ့်ထြေါ်သက့်ထရာက့်န ိုင့်သည့်  အပြ သထ ာထဆာင့်သည့်  သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းနှင့်  အပြ သထ ာ 

မထဆာင့်ထသာသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း အာ်းလံို်းြါဝင့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့် တစ့်မ ိုင့်ြတ့်လည့် အတွင့််းရှ  

စီမံက န့််းဇိုန့်(၄)ဇိုန့်နှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာ၊ ယင့််း၏စ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်း၊ စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့် (၅) ကီလ ိုမီတာြတ့်လည့်ရှ  

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့၊ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ၊ ထလ်းသီထက ်းရွာ၊ ထရွှေထညာင့်ြင့်စခန့််းစသည ့်ထနရာမ ာ်းရှ  ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  

လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို စီမံခန့်ို့ခွ သွာ်းန ိုင့်ရန့်ထရ်းဆွ ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုစီမံခနို့့်ခွ မှု အစီအစဥ့်၏ လ ိုအြ့်ခ က့်အရ 

စီမံက န့််း၏ အဆင့် တ ိုင့််းတွင့် အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း   ိုသ ိုို့အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရန့်အတွက့် 

စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်သူ Terrain Co., Ltd၊ ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့ နှင့်  စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရာတွင့် 

ြါဝင့်ြတ့်သက့်သူမ ာ်းအာ်းလံို်းတွင့် တာဝန့်ရှ ြါသည့်။ 

 

8.4 က ုံမ ပဏ၏ီ  ပ တ ဝ န  ျား က င ထ  န  ျား   မ  ျား ကရျား န ငှ    လ မူ ှုကရျား ဆ  ုံင ရာ ရည မ နှ ျား ခ က မ  ာ ျား 

ဟ ိုတယ်နှင ် ခရီားသွေောားလိုပ်ငန်ားအထခခခံထသော၀န်ထ ောင်မှု စီမံက န်ားလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် 

ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ကိုမပဏီမှ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာ ရည့်မနှ့််းခ က့်မ ာ်းက ို 

ခ မှတ့် ာ်းြါသည့်- 

• စီမံက န်ားလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်ခခင်ားမှ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုစီ်းြာွ်းထရ်း၊ 

က န့််းမာထရ်းအထြေါ် ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထဖာ့် ိုတ့်ရမည့်၊ 

•   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းအာ်း ထရာှင့်လွှ ရန့်နှင ့် ထရာှင့်လွှ ၍မရန ိုင့်ြါက   ခ ိုက့်မှုအနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစ ထရ်း စီမံထဆာင့်ရကွ့်ရမည့်၊ 

• ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်ပခင့််းခံရထသာ ခပည်သူလူ ိုနှင ့် ပြင့်ြမှ ကနို့့်ကွက့်မှုမ ာ်းအထြေါ် တိုနို့့်ပြန့် ထပဖရှင့််းရန့်နှင ့် 

သင ့်ထလ ာ့်သလ ို စီမံထဆာင့်ရွက့်ရမည့်၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစထရ်းအတွက့် စီမံထဆာင့်ရွက့်ရန့်နှင ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း မ ာ်းထ ကာင ့် 

သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဝန့််းက င့်အထြေါ်   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း ထလ ာ နည့််း ြထြ ာက့်ထစထရ်းအတကွ့် 

စီမံထဆာင့်ရွက့်ရမည့်၊ 

• သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း ပြ န့််းတီ်းမှုမရှ ထစထရ်း ထဆာင့်ရကွ့်ရန့်၊ စ မ့််းလန့််းစ ိုထပြထရ်း၊ ထဂဟ စနစ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတကွ့်နှင ့် 

ထပမဆီလွှာဆံို်းရံှု်းမှုမရှ ထစရန့် ထပမယာအသံို်းခ မှုအနည့််းဆံို်း ပဖစ့်ထရ်းအတွက့် စီမံထဆာင့်ရွက့်ရမည့်၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတွက့် စီမံထဆာင့်ရွက့်ရမည့်၊ 

• ဝန့် မ့််းမ ာ်း၊ အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအတွေက် က န့််းမာထရ်းထစာင ့်ထရှာက့်မှုထြ်းရမည့်၊ 

• က ထရာက့်န ိုင့်သည ့်သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းအာ်းထလ ာ နည့််းထစထရ်းအတွက့်ကက  တင့်စီမံထဆာင့်ရွက့်ရြါမည့်။ 

 

8.5 စ မီ က  န ျား အဆ  ုံဖပျု  တူာ ရ  န ျား က ုံမ ပဏ၏ီကရရ ညှ တ ည တ  ခ  ုံင  မမ   ည  ပ တ  ဝ န ျား က င ဆ  ုံင  ရာ မ ဝူ ေါ ဒ 

န ငှ    ကတ  ကဝ တ   အ က ဉ ျား ခ ျု ပ   

• ကိုမပဏီသည့် စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် တည့်ဆ ဥြထေမ ာ်း၊ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်း၊ 

စည့််းမ ဥ့််းစည့််းကမ့််းမ ာ်းနှင့် အညီ အပမင့် ဆံို်းထသာ ရ ို်းသာ်းထပဖာင့် မတ့်ပခင့််းပဖင့်  ထဆာင့်ရကွ့်ြါမည့်၊ 

• ပမန့်မာန ိုင့်ငံထတာ့်အတွင့််း လူသာ်းခ င့််းစာန ထ ာက့် ာ်းမှုက ိုထလ်းစာ်းလျှက့် ထေသတစ့်ခိုခ င့််း၊ 

လူမ   ်းတစ့်မ   ်းခ င့််းစီ၏ သမ ိုင့််းယဥ့်ထက ်းမှု ဓထလ  ံို်းစံမ ာ်းက ို န ်းလည့်သထ ာထြါက့်ဖြီ်း ထလ်းစာ်းြါမည့်။ 

လူူ့အခွင့် အထရ်းက ို ထလ်းစာ်းဖြ်ီး လူမ   ်း၊  ာသာ၊ အယူဝါေ၊ က ာ်း/မ၊ လူမှုအဆင့် အတန့််း၊ န ိုင့်ငသံာ်း၊ 

အသက့်စသည့်တ ိုို့ ခွ ပခာ်းဆက့်ဆံပခင့််းနှင့်  ထနှ င ့်ယှက့်ပခင့််းမှ ကင့််းထဝ်းသည့်  လိုြ့်ငန့််းခွင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို 

ထဖာ့်ထဆာင့်  န့််းသ မ့််းသွာ်းြါမည့်၊ 

• သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းနှင့်  ကာကွယ့်ထစာင့် ထရှာက့်ထရ်းအတွက့် န ိုင့်ငံတကာစာခ  ြ့်မ ာ်း၊ ဥြထေမ ာ်း၊ 

စည့််းမ ဥ့််းမ ာ်း၊ သထ ာတူညီခ က့်မ ာ်းနှင့်  ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ က န့််းမာထရ်း၊ ထ ်းကင့််းလံိုခခံ ထရ်းက ို ထရ်ှးရှုလ က့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းက ို အထ ာက့်အကူပြ ထသာ နည့််းြညာ၊ ေီဇ ိုင့််းနှင့်   ိုတ့်ကိုန့်မ ာ်းက ိုသာ ဦ်းစာ်းထြ်း 

အသံို်းပြ န ိုင့်ထရ်း ကက  ်းြမ့််းြါမည့်၊ 

• ကိုမပဏီသည့်တရာ်းမဝင့်ထသာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) က င့် ဝတ့်ထဖာက့်ဖ က့်ထသာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းက ို 

ဆန့်ို့က င့်သွာ်းြါမည့်။ ကိုမပဏီအဖွ ွံ့အစည့််းအတွင့််း က င့် ဝတ့်စည့််းကမ့််းက ို ထဖာက့်ဖ က့်က ျူ်းလွန့် ခံရသည့်ဟို 

သံသယရှ သူမ ာ်း (သ ိုို့မဟိုတ့်) သံသယပဖစ့်ဖွယ့်ရှ ထသာ ခ   ်းထဖာက့်မှုမ ာ်း ထတွွံ့ရှ ခ  ထသာ့် အ က့်အဆင့် စီမံခန့်ို့ခွ မှု 

တာဝန့်ရှ သူမ ာ်း ံသ ိုို့ ထပဖာင့် မတ့်မှန့်ကန့်စွာပဖင့်  ခ က့်ခ င့််းအစီရင့်ခံ တင့်ပြန ိုင့်သည့်  စနစ့်တစ့်ခို 

တည့်ထဆာက့်ြါမည့်၊ 

• EIA လိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်းနှင့်  စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ ဆံို်းပဖတ့်ခ က့်ခ မှတ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်းအတွင့််း ထေသနတရ 

ဗဟိုသိုတမ ာ်း၊ သက့်ထမွ်းလိုြ့်ငန့််းဆ ိုင့်ရာ ပြဿန မ ာ်းနှင့်  ရြ့်ရာွလူ ိုအသ ိုင့််းအဝ ိုင့််း၏ ြူြန့်မှုမ ာ်းက ို 

 ည့် သွင့််းစဥ့််းစာ်းသွာ်းြါမည့်၊ 

•   ခ ိုက့်ခံစာ်းရမှုမ ာ်းရှ ခ  လျှင့်   ခ ိုက့်ခံစာ်းရသည့်  ရြ့်ရွာအသ ိုင့််းအဝ ိုင့််းနှင့်  တ ိုင့်ြင့်ထဆ်ွးထနွ်း၍   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း 

အက ပဖတ့်ဆန့််းစစ့်ပခင့််းနှင့်  သက့်သာထလ ာ ြါ်းထစထရ်း အစီအစဥ့်မ ာ်း၊ သက့်ထမွ်းလိုြ့်ငန့််း ပြန့်လည့် ူထ ာင့်ထရ်း 

အစီအစဥ့်မ ာ်း ထဖာ့် ိုတ့်ပခင့််းတ ိုို့က ို ပြ လိုြ့်ြါမည့်၊ 

• က န့််းမာထရ်း၊ ြညာထရ်း၊ က ာ်း/မ အိုြ့်စို၊ တ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူနည့််းစိုအိုြ့်စိုမ ာ်းနှင့်  လူမှုဖူလံိုထရ်း တ ိုို့က ို လွှမ့််းခခ ံသည့်  

လူမှုအထပခခံအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို ထလ လာသိုထတသန ပြ လိုြ့်ြါမည့်။ 

• အပခာ်းထေသမှ လိုြ့်သာ်းအင့်အာ်းက ို အမှီပြ မည့် အစာ်း ထေသခံမ ာ်းအလိုြ့်အက ိုင့် ရရှ ထရ်းအခငွ့် အလမ့််းမ ာ်းက ို 

ြ ိုမ ိုဖန့်တ်ီး ထြ်းြါမည့်၊ 

• စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်သူ တာရ န့််းကိုမပဏီ၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်း ထကာ့်မတီတ ိုို့နှင့်  

ထေသခံရြ့်ရွာ အသ ိုင့််းအဝ ိုင့််းအ ကာ်း ဆက့်သွယ့်ထရ်းနည့််းလမ့််း၊ ယနတရာ်းမ ာ်း ထဖာ့် ိုတ့် ာ်းရှ ပခင့််း၊ 

သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်က ိုထစာင့်  ကြ့် ကည ့်ရှု ကွြ့်က ပခင့််း၊ စီမံခန့်ို့ခွ ပခင့််းတ ိုို့ အတွက့် စွမ့််းရည့်ပမ င့် တင့်ရန့်နှင့်  

ရန့်ြံိုထငွခွ ထဝလ ာ ာ်းပခင့််းက ိုထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

စီမံက န့််းအ ထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်သူ၏ ြတ့်ဝန့််းက င့် စီမံခနို့့်ခွ မှုဆ ိုင့်ရာ ကတ ကဝတ့်ဇယာ်းက ို အခန့််း (၂) 

စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၂.၇.၃) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းဖြ်ီးပဖစ့်ြါသည့်။ 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.6 ဥပ ကဒ၊ န ည ျား ဥပ ကဒန ငှ    လ ုံပ  ထ ုံျား လ ုံပ န ည ျား မ  ာျား 

 စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ပခင့််း၊ လည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် လ ိုက့်န  

ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည ့် န ိုင့်ငံထတာ့်မ ှခ မှတ့် ာ်းထသာ ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေမ ာ်း၊    လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်း၊ လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း၊ 

အမ နို့့် ထ ကာ့်ပငာစာမ ာ်း၊ သက့်ဆ ိုင့်ရာ န ိုင့်ငံတကာစံခ  န့်စံညွန့််းမ ာ်း၊ သထ ာတူ စာခ  ြ့်မ ာ်းက ို လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့် 

သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း အထသ်းစ တ့်က ို အခန့််း (၃) တငွ့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

 

8.7  က ကရာ က မ ှုမ  ာျား န ငှ   ကလ ျှာ  ခ ဖခင  ျား ဆ  ုံင ရာ စ မီ ခန  ို့ခ ွ မ ှု အစ အီစ ဥ မ  ာ ျား  အက ဥ ျား ခ ျု ပ   

စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ထရ်းနှင့်  လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းအဆင့် မ ာ်းတွင့် သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့် ာ်းခ  ထသာ 

ထလ ာ ခ ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ အစီအစဥ့်မ ာ်းအက ဥ့််းခ  ြ့်က ို ထအာက့်တငွ့်ဇယာ်းပဖင့်  ဆက့်လက့်ထဖာ့်ပြသွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

  ိုထဖာ့်ပြမှုမ ာ်းမှတဆင့်  ထလျှာ ခ ပခင့််းအစီအစဥ့်မ ာ်းနှင့်    ိုအစီအစဥ့်မ ာ်း လိုြ့်ထဆာင့်ရန့် လ ိုအြ့်ထသာ ရန့်ြံိုထငွ 

အရင့််းအပမစ့်နှင ့်အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရန့်အတွက့် တာဝန့်ရှ သူမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်  ာ်းြါသည့်။  စီမံက န့််း၏ 

တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလသည့် Master plan အရ (၅) နှစ့်သက့်တမ့််း  ကာပမင့် မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့် 

ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း ကာလသည့်နှစ့်ထြါင့််း (၃၀) မှ (၅၀)     ကာပမင ့်န ိုင့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း အဆင ့်အလ ိုက့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှု အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို အထ ကာင့််းအရာအလ ိုက့် ခွ ပခာ်း၍ ထအာက့်ြါဇယာ်းမ ာ်းပဖင ့် ထဖာ့်ပြြါမည့်- 
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8.7.1 အ က က ာ င  ျား အ ရာ အ လ  ုံက  ပ တ ဝ န  ျား က  င   စမီ ခန ို့ ခ ွ မ ှု အ စအီ စဉ   

ဇယ ာ ျား  ( 8 .7 - 1 ) အ ကက  ျု တည ကဆာ က  ကရျား န ငှ    တည  ကဆာ က ကရျား က ာ လ ပ တ ဝ န ျား က  င  စမီ  ခနို့  ခ ွ မ ှုအ စအီ စဉ  

စဉ့် 
ထိခိိုက့်မှု 
နယ့် ယ့် 

စီမံကိန့််း လို ့်ငန့််း  
ပဆြောင့်ရွက့်ချက့် 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
သက့်ပရြောက့်နိိုင့်မှု 

ထိခိိုက့်မှုပလ ြော ချပရ်းအတ က့် စီမံခနို့့်ခ  မှု 
အစီအစဉ့်မျြော်း 

အချနိ့်ကြောလ 
သတ့်မှတ့်ခခင့််း 

တြောဝန့်ယူ 
ပဆြောင့် 
ရွက့်မည ့် 

အဖ  ွဲ့ အစည့််း 

နှစ့်စဉ့် 
ခနို့့်မှန့််း 

ဘဏ္ဍြောပင  
(ကျ ့်) 

(က) အကကိျုတည့်ပဆြောက့်ပရ်းနှင ့် တည့်ပဆြောက့်ပရ်းကြောလ 

၁.၁ ထလအရည့်အ
ထသွ်း 

• တည့်ထဆာက့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

• စက့်ယနတရာ်းနှင ့် 
ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််း 

 

• ဖိုန့်မှုနို့့်မ ာ်း ြ ံွံ့လွင ့်ပခင့််း 
• မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဥ့်မ ာ်းအာ်း အရှ န့်ကန့်ို့သတ့် ပခင့််း၊ 
ြံိုမှန့်  န့််းသ မ့််းပြ ပြင့်ပခင့််း၊ 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်းနှင ့်  လမ့််းမ ာ်းက ို ြံိုမှန့် 
ထရပဖန့််းထစပခင့််း၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် ြတ့်ြတ့်လည့်တငွ့် အကာအရံမ ာ်း 
 ာ်းရှ ပခင့််း၊ 

• တည့်ထဆာက့်ထရ်းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအာ်း 
နှ ထခါင့််းစည့််းမ ာ်း တြ့်ဆင့်ထစပခင့််း။ 

လိုြ့်ငန့််းခ  န့် 
အတွင့််း 

တာရ န့််း ကျပ်(၃၀) 
သ န်ား 

၁.၂ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 
(ထပမထြေါ်ထရ) 

• စွနို့့်ြစ့်ထရ၊ စက့်သံို်းဆီ 
အကကွင့််းအက န့်မ ာ်း 
နှင ့် ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း 
စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို 
စီမံခနို့့်ခွ မှု ညံ ဖ င့််းပခင့််း 

• စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့် 
ထခ ာင့််း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းရှ  
ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်း 
က ဆင့််းပခင့််း 

• စက့်ဆီနှင့် ထခ ာဆီမ ာ်း ထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််းမ ာ်း 
အတွင့််းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့် စွနို့့်ြစ့်မှုက ို ထရာှင့်ရာှ်းပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းအတွက့် နိုန့််းစစ့်ကန့်  ာ်းရှ  
အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့် စက့်ဆီ/ ထခ ာဆီမ ာ်းအတွက့် ဆီထဟာင့််း/ 
ဆီြ က့်ကန့်၊ တ ိုင့်ကမီ ာ်း အသံို်းပြ  စိုထဆာင့််း 
 ာ်းပခင့််း၊ 

စက့်/ယာဉ့်မ ာ်း
ပြင့်ဆင့်ခ  န့် 

တာရ န့််း ကျပ်(၂၀) 
သ န်ား 

၁.၃ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 
(ထပမထအာက့်
ထရ) 

• တည့်ထဆာက့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အတွက့် 
ထရအသံို်းပြ ပခင့််း 

• ဝန့် မ့််းမ ာ်း 
ထသာက့်ထရ၊ သံို်းထရ 
သံို်းစွ ပခင့််း 

• စီမံက န့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  
ထပမထအာက့်ထရ ထလ ာ နည့််း 
က ဆင့််းပခင့််း 

• လ ိုအြ့်ထသာ ြမာဏက ိုသာ  ိုတ့်ယူ သံို်းစွ ပခင့််း၊ 
• ထရအထလအလွင ့် မပဖစ့်ထစရန့် စီမံ ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 
• ပြန့်လည့်သနို့့်စင့် အသံို်းပြ စနစ့် (Recycle) 
သံို်းပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််း ဧရ ယာတစ့်ဝ ိုက့် သစ့်ြင့်မ ာ်း တ ို်းပမင ့် 
စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ်(၂၀) 
သ န်ား 
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၁.၄ ထပမအရည့်အ
ထသွ်း 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း 
• ထပမည  ပခင့််း 
• သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း
မှ စက့်ဆီ၊ထခ ာဆီမ ာ်း 
ယ ိုဖ တ့်က န ိုင့်ပခင့််း 

• အထြေါ်ယံထပမဆီလွှာ ြ က့်စီ်း 
ဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

• ထပမအရည့်အထသွ်း က ဆင့််း 
ပခင့််း 

• အထြေါ်ယံထပမဆီလွှာက ို စိုြံိုကာ ထပမည  ဖြီ်းခ  န့်တငွ့် 
ပြန့်လည့် ဖံို်းအိုြ့်ပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််းအတွင့််းတွင့် ပမက့်ခင့််း၊ ြန့််းြင့်နှင ့် 
သစ့်ြင့်မ ာ်း စ ိုက့်ြ   ်းထစပခင့််း၊ 

• စက် ီ၊ ထချော ီယ ိုဖ တ် ပျံွဲ့လ င ်မှု မရှ ထစရန် 
ကကီားကကပ်စီမံခခင်ား၊ 

• တ ိုက်စောား အနည်ကျမှုမျောားက ို နံို်းတာ်းတမံ၊ 
နံို်းစစ့်ကန့်မ ာ်းပဖင ့် ကောကွေယ်  န်ားချိုပ်ခခင်ား။ 

ထပမသာ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း
ထဆာင့်ရွက့် 
ခ  န့် 

တာရ န့််း ကျပ်(၁၀) 
သ န်ား 

၁.၅ ဆူညံသံနှင ့် 
တိုန့်ခါမှု 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း 
• ထပမည  ပခင့််း 
• တည့်ထဆာက့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

• စက့်ယနတရာ်းနှင ့် 
ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််း 

• စီမံက န့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် 
စီမံက န့််းသ ိုို့ လာရာလမ့််း 
တစ့်ထလျှာက့်တငွ့် ဆူညံသံ 
နှင ့် တိုန့်ခါမှု ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• စက်နှင ့် ယောဉ်ယနတရောားမျောားက ို အရှ န်ကနို့့်သတ့်ခခင်ား၊ 
•  စက့်ယနတရာ်းမ ာ်းက ို မနက့် ၉န ရီမှ ညထန ၅ န ရီ 
အ  သာ ထမာင့််းနှင့်ထစပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််း ြတ့်ြတ့်လည့်တငွ့် အကာအရံမ ာ်း 
 ာ်းရှ ပခင့််း၊ 

• ဝန် မ်ား၊ လိုပ်သောားမျောား အတွေက် န ားကကပ်က ရ ယော 
အသံို်းပြ ပခင့််း။ 

လိုြ့်ငန့််းခ  န့် 
အတွင့််း 

တာရ န့််း ကျပ်(၁၀) 
သ န်ား 

၁.၆  ရှုခင့််းရှုကကွ့် • ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း 
• ထပမည  ပခင့််း 
• ထခတ့်မှီ 
အထဆာက့်အဦမ ာ်း 
ထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််း 

• သ ာဝဆန့်ထသာ 
ရှုခင့််းရှုကကွ့်မှ ထခတ့်မှီထသာ 
ရှုခင့််းရှုကကွ့် အပဖစ့်သ ိုို့ 
ထပြာင့််းလ ပခင့််း 

• ထပမပြင့်သဏဌာန့် ထပြာင့််းလ မှု ကကီ်းမာ်း ထစမည ့် 
ထပမပြ ပြင့်မှုက ို ထရာှင့်ရှာ်းပခင့််း၊ 

• ပမင့်ကွင့််းြသာေ ထကာင့််းမွန့် လာထစရန့် 
ထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်းက ို ဦ်းစာ်းထြ်း ထဆာင့်ပခင့််း၊ 

• ပမင့်ကွင့််းြသာေ ြ တ့်ဆ ိုို့မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထစထသာ 
ပမင ့်မာ်းထသာ အထဆာက့်အဦမ ာ်း ထဆာက့်လိုြ့်မှု 
က ို ထရာှင့်ရှာ်းပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ေီဇ ိုင့််းထရ်းဆွ  
ခ  န့် 

တာရ န့််း  

၁.၇  သ ာဝ 
ထြါက့်ြင့် 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း 
• ထပမည  ပခင့််း 

• သ ာဝထြါက့်ြင့်မ ာ်း 
ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းခ  န့်တငွ့် ထဂဟစနစ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု 
ပမင ့်မာ်းထသာ သစ့်ြင့်မ ာ်း ခိုတ့်လှ ပခင့််းက ို 
ထရာှင့် ကဉ့်ပခင့််း၊ 

ထပမသာ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း
ထဆာင့်ရွက့် 
ခ  န့် 

တာရ န့််း  
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• စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ထရ်း ြစစည့််းမ ာ်းက ို သစ့်၊ ဝါ်း 
အစာ်း  ို်း ြစစည့််းမ ာ်းက ိုသာ အသံို်းပြ ရန့် 
 ကြ့်မတ့်ပခင့််း။ 

၁.၈ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ 
မ ာ်း 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း 
• ထပမည  ပခင့််း 
• တည့်ထဆာက့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

• အစာထရစာနှင ့် ထနရင့််းထေသ 
ထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််းထ ကာင ့် 
ငှက့်နှင ့် အပခာ်း သတတဝါငယ့် 
မ ာ်း ထကာင့်ထရ ထလ ာ က ပခင့််း 

• ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း၏ စာ်းက က့်ထပမနှင ့် ထနရင့််း 
ထေသမ ာ်းက ို စနစ့်တက  ထပြာင့််း ထရွှေွံ့ထစပခင့််း၊ 

• ထက ်းငှက့်တ ရ စဆာန့်မ ာ်း န ်းခ ိုန ိုင့်မည ့် ထနရာမ ာ်း 
တ ို်းခ  ွံ့ ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း။ 

ထပမသာ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း
ထဆာင့်ရွက့် 
ခ  န့် 

တာရ န့််း  

၁.၉ လူမှုထရ်း • တည့်ထဆာက့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းသံို်း 
ြစစည့််းမ ာ်း 
သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း 

• ထရွှေွံ့ထပြာင့််း 
လိုြ့်သာ်းမ ာ်း 
ထရာက့်ရှ ပခင့််း 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် မထတာ့်တဆမှု 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း 
က န့််းမာထရ်း   ခ ိုက့်န ိုင့်ပခင့််း 

• ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှုမ ာ်း 
ထ ကာင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့် 
ပြည့်သူမ ာ်း စ တ့် အထနှ က့် 
အယှက့် ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• အနံို့အသက့်ဆ ို်းမ ာ်း၊ 
မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း  ွက့်ရှ န ိုင့်ပခင့််း 

• ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း 
ပဖစ့်ြွါ်းန ိုင့်ပခင့််း 

• ြူပြင့််းထပခာက့်ထသွွံ့ထသာ ကာလတွင့် ထပမသာ်းလမ့််း 
နှင ့် ကွင့််းပြင့်မ ာ်းက ို ထရပဖန့််းပခင့််း၊ 

• သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဉ့်နှင ့် စက့်ယနတရာ်းကကီ်း 
မ ာ်းက ို အရှ န့်ကနို့့်သတ့်ထမာင့််းနှင့်ထစပခင့််း၊ 

• ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းသံို်း စွနို့့်ြစ့် ြစစည့််းမ ာ်းက ို 
စနစ့်တက  စီမံ ခနို့့်ခွ ပခင့််း၊ 

• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့အတွင့််း ယာဉ့်ထ ကာ  န့််းခ  ြ့်ပခင့််း၊ 
လမ့််းခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း စထသာ အစီအမံမ ာ်း 
မပြ လိုြ့်န ိုင့်ထသ်းမ ီ အခ  န့်ကာလအတွင့််း စီမံက န့််း 
ဆ ိုင့်ရာ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း ယာဉ့်မ ာ်းက ို 
သွာ်းလာမှု ကက်ီး ကြ့်ထရ်း တာဝန့်ခံ မ ာ်းပဖင ့် 
စနစ့်တက  စီမံထဆာင့်ရွက့် ထစပခင့််း၊ 

• လမ့််းပြဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်းနှင ့် အခ က့်ထြ်း ဆ ိုင့််း ိုတ့် 
မ ာ်းက ို စနစ့်တက  တြ့်ဆင့်ထစပခင့််း။ 

ြူပြင့််း 
ထပခာက့်ထသွွံ့ 
ရာသီအတွင့််း 

ဖမ  ွံ့နယ့် 
စည့်ြင့်/ 
တာရ န့််း/ 
စီမံက န့််း 
ြူ်း ထြါင့််း
ထကာ့်မတ ီ

 

၁.၁
၀ 

စီ်းြွါ်းထရ်း • တည့်ထဆာက့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

• ဝင့် ထငွနှင ့် အလိုြ့်အက ိုင့် 
အခွင ့်အလမ့််း 
တ ို်းတက့်ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• ထေသခံပြည့်သူလူ ို၏ ထပမယာ ြ ိုင့်ဆ ိုင့်မှု တန့်ဖ ို်း 
ပမင ့်တက့်ပခင့််း၊  

• အလိုြ့်အက ိုင့် အခငွ ့်အလမ့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းပခင့််း၊  
• ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်း ထရာင့််းခ  န ိုင့်ပခင့််းထ ကာင ့် 
အက   ်းအပမတ့် ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

ဖမ  ွံ့နယ့် 
စည့်ြင့်/ 
တာရ န့််း/ 
စီမံက န့််း 
ြူ်း ထြါင့််း
ထကာ့်မတ ီ
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• ကူ်းစက့်ထရာဂါ ပဖစ့်ြါွ်းပခင့််း၊ မ်ူးယစ့်ထဆ်းဝါ်း 
ထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်း ပခင့််းနှင ့် မှုခင့််းမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ပခင့််း တ ိုို့က ို   န့််းခ  ြ့်ရန့် အစီအမံမ ာ်း 
ခ မှတ့်ပခင့််း။ 

 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .7 - 2 )  စမီ က  န ျား  ဇ ုံန  (A) လည  ပ တ ဖခင  ျား က ာ လ ပ တ ဝ န ျား က  င  စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှုအ စအီ စဉ   

စဉ့် 
ထိခိိုက့်မှု 
နယ့် ယ့် 

စီမံကိန့််း လို ့်ငန့််း  
ပဆြောင့်ရွက့်ချက့် 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
သက့်ပရြောက့်နိိုင့်မှု 

ထိခိိုက့်မှုပလ ြော ချပရ်းအတ က့် စီမံခနို့့်ခ  မှု 
အစီအစဉ့်မျြော်း 

အချနိ့်ကြောလ 
သတ့်မှတ့်ခခင့််း 

တြောဝန့်ယူ 
ပဆြောင့်ရွက့် 

မည ့် 
အဖ  ွဲ့အစည့််း 

နှစ့်စဉ့် 
ခနို့့်မှန့််း 

ဘဏ္ဍြောပင  
(ကျ ့်) 

(ခ) စီမံကိန့််း ဇိုန့် (A) လည့် တ့်ခခင့််းကြောလ 

၁.၁ ထလအရည့်အ
ထသွ်း 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့် 
ပခင့််း 

• အမ ှုက့်နှင ့် 
အညစ့်အထ က်းမ ာ်း 
 ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ဖိုန့်မှုနို့့်မ ာ်း ြ ံွံ့လွင ့်ပခင့််း 
• မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း 
• အနံို့ဆ ို်းမ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ခရီ်းသွာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း ယာဥ့်မ ာ်း၊ 
လိုြ့်ငန့််းသံို်း ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်းက ို အရှ န့် 
ကန့်ို့သတ့်ခ က့်မ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ ြံိုမှန့်  န့််းသ မ့််း 
ပြ ပြင့်ထစပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််း အတွင့််းနှင ့် ထပမသာ်းလမ့််းမ ာ်းက ို ထရပဖန့််း 
ပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်အမ ှုက့်ကန့်မ ာ်း ပြ လိုြ့် ာ်းဖြီ်း စွန့်ို့ြစ့် 
အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စနစ့်တက  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ သ မ့််းဆည့််း 
ထစပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််းအတွင့််းရှ  မ လလာကန့်မ ာ်းက ို စနစ့်တက  
တည့်ထဆာက့်   န့််းသ မ့််းထစ ပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ်(၃၀) 
သ န်ား 

၁.၂ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 
(ထပမထြေါ်ထရ) 

• စွနို့့်ြစ့်ထရ၊ 
အစ ိုင့်အခ နှင ့် အမ ှုက့် 
မ ာ်းက ို စီမံခနို့့်ခွ မှု 
ညံ ဖ င့််းပခင့််း 

• စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့် 
ထခ ာင့််း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းရှ  
ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်း 
က ဆင့််းပခင့််း 

• စက့်ဆီနှင့် ထခ ာဆီမ ာ်း ထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််းမ ာ်း 
အတွင့််းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့် စွနို့့်ြစ့်မှုက ိုထရှာင့်ရှာ်းပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းအတွက့် နိုန့််းစစ့်ကန့်  ာ်းရှ  
အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ဓာတ့်ဆီမ ာ်းအတကွ့် ဆီထဟာင့််း/ 
ဆီြ က့်ကန့်၊ တ ိုင့်ကမီ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ်(၂၀) 
သ န်ား 
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• သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း
မှ စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆမီ ာ်း 
ယ ိုဖ တ့်က န ိုင့်ပခင့််း 

• စွနို့့်ြစ့် အမ ှုက့်မ ာ်းနှင ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို 
စနစ့်တက  သ မ့််းဆည့််းပခင့််း၊ စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း။ 

၁.၃ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 
(ထပမထအာက့်
ထရ) 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် 
သနို့့်ရှင့််းပခင့််း နှင ့် 
ပြ ပြင့်ပခင့််း 

• ထသာက့်ထရ၊ ခ   ်းထရ 
သံို်းစွ ပခင့််းနှင ့် 
အညစ့်အထ က်း 
စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း 

• စီမံက န့််းအတွင့််း 
ထရပဖန့််းပခင့််း 

• စီမံက န့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  
ထပမထအာက့်ထရ 
ထလ ာ နည့််းက ဆင့််းပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း၊ အသံို်းပြ ဖြီ်း ထရမ ာ်းက ို 
ထရနိုတ့်ထပမာင့််းမ ာ်းမှ တ ိုက့်ရ ိုက့် စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််းက ို 
ထရာှင့်ရှာ်းပခင့််း၊ (Detention Pond) မ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ထရမ ာ်းက ို ပြန့်လည့် အသံို်းပြ န ိုင့်မည ့် 
နည့််းစနစ့် (Water Recycling Method)မ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််း 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ်(၂၅) 
သ န်ား 

၁.၄ ထပမအရည့်အ
ထသွ်း 

• စက့်သံို်းဆီမ ာ်း 
ယ ိုဖ တ့်ပခင့််း 

• အညစ့်အထ က်း 
စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း 

• စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  
ထပမအရည့်အထသွ်း က ဆင့််း 
ပခင့််း 

• စက့်ဆီ၊ ထခ ာဆ၊ီ အထဟာင့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  
သ မ့််းဆည့််း၍ Recycle အသံို်းပြ သူမ ာ်း  ံ 
လွှ ထပြာင့််းထြ်းပခင့််း၊ 

• စက့်သံို်းဆီ ထလှာင့်ကန့်မ ာ်းမ ှ ယ ိုဖ တ့်မှု 
မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် တာဝန့်ရှ သူ အဆင ့်ဆင ့်မ ှ
 ကြ့်မတ့် ထဆာင့်ရွက့်ထစပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ်(၁၀) 
သ န်ား 

၁.၅ ဆူညံသံနှင ့် 
တိုန့်ခါမှု 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း သယ့်ယူ 
ြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် 
ပြ ပြင့်ပခင့််း 

• စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့် 
တွင့် ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• ဖမ  ွံ့ရွာအတွင့််း ယာဉ့်ထမာင့််းနှင့်မှု စည့််းကမ့််းမ ာ်း 
သတ့်မှတ့်ပခင့််း၊ အသ ြညာထြ်းပခင့််း၊ 

• ဟွန့််းမတီ်းရဇိုန့်မ ာ်း သတ့်မှတ့်ပခင့််း၊ အသံဆညူံထစ 
ထသာဟွန့််းနှင ့် အ ြ့်ထဇာမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််းမ ှ
  န့််းသ မ့််းပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

ဖမ  ွံ့နယ့် 
စည့်ြင့်/ 
တာရ န့််း/ 
စီမံက န့််း 
ြူ်း ထြါင့််း
ထကာ့်မတ ီ

ကျပ်(၁၀) 
သ န်ား 

၁.၆  ရှုခင့််းရှုကကွ့် -  • အလှြန့််းြင့်မ ာ်း၊ ပမက့်ခင့််းမ ာ်း၊ သစ့်ြင့်ကက်ီးမ ာ်း 
စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း၊ စနစ့်တက    န့််းသ မ့််းထစပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို ထသခ ာစွာ   န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

 ကျပ်(၂၀) 
သ န်ား 
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• အထဆာက့်အဦနှင ့် လမ့််းမ ာ်းက ို အခါအာ်းထလ ာ့်စွာ 
ပြ ပြင့် အဆင ့်ပမ င ့်တင့်ပခင့််း။ 

၁.၇  သ ာဝ 
ထြါက့်ြင့် 

ပြ ပြ င့်ဖန့်တ်ီးထသာ 
လိုြ့်ငန့််းမရှ န ိုင့်ြါ၊ 

သက့်ထရာက့်မှုမရှ န ိုင့်ြါ၊ • သစ့်ထတာ၊ သစ့်ြင့်၊ ြန့််းဥယ ာဉ့်မ ာ်း စီမံက န့််း 
အတွင့််းတွင့် သာမက နီ်းစြ့်ရာ ဖမ  ွံ့ရွာမ ာ်းတွင့် 
လည့််း စ ိုက့်ြ   ်းလာထစရန့် အာ်းထြ်းကညူ ီ
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 

• ရှ ရင့််းစွ  သစ့်ြင့်သစ့်ထတာမ ာ်းက ို တန့်ဖ ို်း ာ်း 
  န့််းသ မ့််းတတ့်ထစရန့် အသ ြညာထြ်းပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

  

၁.၈ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ 
မ ာ်း 

ပြ ပြ င့်ဖန့်တ်ီးထသာ 
လိုြ့်ငန့််းမရှ န ိုင့်ြါ၊ 

သက့်ထရာက့်မှုမရှ န ိုင့်ြါ၊ • ခရီ်းသွာ်းလူဦ်းထရမ ာ်းပြာ်းပခင့််း၊ ထပြာင့််းထရွှေွံ့အထပခခ  
ထန  ိုင့်သူ မ ာ်းပြာ်းလာပခင့််းထ ကာင ့် သစ့်ထတာ၊ 
သစ့်ြင့်နှင ့် ထတာရ ိုင့််း တ ရ စဆာန့်မ ာ်း 
အထနှ က့်အယှက့်နည့််းြါ်းထစရန့် စည့််းကမ့််းမ ာ်း၊ 
ြညာထြ်း အစီအစဉ့် မ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

  

၁.၉ လူမှုထရ်း • ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း 
သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် 
သနို့့်ရှင့််းထရ်း 
ပြ လိုြ့်ပခင့််းနှင ့် 
ပြ ပြင့်ပခင့််း 

• စက့်သံို်းဆီ 
ပဖည ့်တင့််းပခင့််း 

• အညစ့်အထ က်းနှင ့် 
အမ ှုက့်စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် မထတာ့်တဆမှု 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း 
က န့််းမာထရ်း   ခ ိုက့်န ိုင့်ပခင့််း 

• ဆူညံသံနှင ့် 
တိုန့်ခါမှုမ ာ်းထ ကာင ့် 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ပြည့်သူမ ာ်း 
စ တ့်အထနှ က့်အယှက့် 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• အနံို့အသက့်ဆ ို်းမ ာ်း၊ 
မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း  ွက့်ရှ န ိုင့်ပခင့််း 

• ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း 
ပဖစ့်ြွါ်းန ိုင့်ပခင့််း 

• ဖိုန့်မှုနို့့် ြ ံွံ့လွင ့်မှု နည့််းြါ်းထစရန့် ြံိုမှန့်ထရပဖန့််းပခင့််း 
က ို ထဆာင့်ရွက့် ပခင့််း 

• ယာဉ့်စည့််းကမ့််း၊ လမ့််းစည့််းကမ့််း   န့််းခ  ြ့်ပခင့််း၊ 
ယာဉ့်သွာ်းလာမှု ကကီ်း ကြ့်ထရ်း အစီအမံမ ာ်း 
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းပဖင ့် ကက  တင့် ကာကွယ့်ပခင့််း၊ 

• တရာ်းဥြထေစ ို်းမ ို်းထရ်းက ို ဖမ  ွံ့နယ့် အာဏာြ ိုင့် 
အဖွ ွံ့နှင ့် ည  န ှုိုင့််း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 

• မထက နြ့်မှုမ ာ်း ရှ ြါက ဆက့်သွယ့် တ ိုင့် ကာ်း 
န ိုင့်မည့်  စနစ့်က ို  ာ်းရှ  ပခင့််း၊ 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းနှင ့် ထပြာင့််းထရွှေွံ့ ဝင့်ထရာက့် အထပခခ  
သူမ ာ်းထ ကာင ့် ကူ်းစက့်ထရာဂါနှင ့် က န့််းမာထရ်း 
ဆ ိုင့်ရာ ပြဿန မ ာ်း ရှ လာန ိုင့် ထသာထ ကာင ့် 
ကက  တင့် ကာကွယ့်မှု မ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း။ 

• ဇိုန့် (A) တွင့် စွနို့့်ြစ့်အမ ှုက့်ကန့် သီ်းပခာ်း ာ်းရှ ဖြီ်း 
စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

ဖမ  ွံ့နယ့် 
စည့်ြင့်/ 
တာရ န့််း/ 
စီမံက န့််း 
ြူ်း ထြါင့််း
ထကာ့်မတ ီ

ကျပ်(၂၀) 
သ န်ား 
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၁.၁
၀ 

စီ်းြွါ်းထရ်း • ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း 
သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း 

• စက့်သံို်းဆီ 
ပဖည ့်တင့််းပခင့််း၊ 
ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် 
ပြ ပြင့်ပခင့််းနှင ့် 
Terrain ကိုမပဏီတငွ့် 
အလိုြ့်အက ိုင့် 
ရရှ န ိုင့်ပခင့််း 

• ဝင့်ထငွနှင ့် အလိုြ့်အက ိုင့် 
အခွင ့်အလမ့််း 
တ ို်းတက့်ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း  

• ခမ ို်းစခန့််းနှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်သ ိုို့ ခရီ်းသွာ်း သယ့်ယူ 
ြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််း၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်လိုြ့်ငန့််း၊ 
ထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်းနှင ့် အထ ွထ ွ 
ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်း တ ို်းတက့် 
လာထစရန့် အာ်းထြ်း ကူညီပခင့််း၊ 

• တ ို်းတက့်လာထသာ အထပခအထနမ ာ်းက ို 
ြ ိုမ ိုအာ်းထကာင့််းထစရန့် စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလအာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  

 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .7 - 3  ) စမီ က  န ျား  ဇ ုံန  (B) လည ပ တ ဖခင  ျား က ာ လ ပ တ ဝ န ျား က  င  စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှုအ စအီ စဉ   

စဉ့် 
  ခ ိုက့်မှု 
နယ့်ြယ့် 

စီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််း  
ထဆာင့်ရွက့်ခ က့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ 
သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှု 

  ခ ိုက့်မှုထလျှာ ခ ထရ်းအတွက့် စီမံခနို့့်ခွ မှု 
အစီအစဉ့်မ ာ်း 

အခ  န့်ကာလ 
သတ့်မှတ့်ပခင့််း 

တာဝန့်ယူ 
ထဆာင့်ရွက့် 

မည ့် 
အဖွ ွံ့အစည့််း 

နှစ့်စဉ့် 
ခနို့့်မှန့််း 

 ဏ္ဍာထငွ 
(က ြ့်) 

(ခ) စီမံကိန့််း ဇိုန့် (B) လည့် တ့်ခခင့််းကြောလ 

၁.၁ ထလအရည့် 
အထသွ်း 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ကာ်း
မ ာ်း ပဖတ့်သန့််း 
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း 

• အစာ်းအထသာက့် 
ခ က့်ပြ တ့် 
ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• အမ ှုက့်နှင ့် မ လလာက ို 
စီမံခနို့့်ခွ မှု ညံ ဖ င့််းပခင့််း 

• ဖိုန့်မှုနို့့်မ ာ်း ြ ံွံ့လွင ့်ပခင့််း 
• မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း 
• အနံို့ဆ ို်းမ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်းက ို အရှ န့် ကန့်ို့သတ့်ခ က့် 
မ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ ြံိုမှန့် ကကံ ခ ိုင့်မှု စစ့်ထဆ်းပခင့််း၊ 

• ထပမသာ်းလမ့််း မ ာ်းက ို အခါ အာ်းထလ ာ့်စွာ 
ထရပဖန့််းပခင့််း၊ 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့်  င့််း၊ မီ်းထသွ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််းက ို ထလျှာ ခ ၊ ထရာှင့်ရာှ်းထစဖြီ်း 
အစာ်း  ို်း ထလာင့်စာထတာင့် မ ာ်း၊ လျှြ့်စစ့်မီ်း၊ 
ဂတ့်စ့်တ ိုို့ အသံို်းပြ  ခ က့်ပြ တ့် ထစပခင့််း၊ 

• မီ်းဖ ိုထခ ာင့်မ ာ်းတွင့် မီ်းခ ို်းထခါင့််းတ ိုင့် အပမင့် မ ာ်း 
တြ့်ဆင့်ထစပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  သ မ့််းဆည့််း 
စွန့်ို့ြစ့်ထစပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ်(၂၀) 
သ န်ား 
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၁.၂ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 
(ထပမထြေါ်ထရ) 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ကာ်း

မ ာ်း ပဖတ့်သန့််းထမာင့််း 

နှင့်ပခင့််း 

• အစာ်းအထသာက့် 

ခ က့်ပြ တ့်ထရာင့််းခ  

ပခင့််း 

• စီမံက န့််းြတ့်ဝန့််းက င့် 
ထခ ာင့််း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းရှ  
ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အထသွ်း 
က ဆင့််းပခင့််း 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်းက ို ြံိုမှန့် စစ့်ထဆ်းဖြီ်း စက့်ဆီ၊ 
ထခ ာဆီမ ာ်း ယ ိုဖ တ့် မှုက ို ကာကွယ့်ပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်းစွန့်ို့ြစ့်သည့် အခါတွင့် ထရနိုတ့်ထပမာင့််း 
မ ာ်းမှ ထပမာင့််းမ ာ်း၊ ထခ ာင့််းမ ာ်း အတွင့််း တ ိုက့်ရ ိုက့် 
စီ်းဝင့်ပခင့််း မပဖစ့်ထစ   (Detention Pond) ခံဖြီ်းမှ 
စီ်းဝင့်ထစပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ်(၂၀) 
သ န်ား 

၁.၃ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 
(ထပမထအာက့်
ထရ) 

• သနို့့်စင့်ခန့််းမ ာ်းတွင့် 
ထရသံို်းစွ ပခင့််း 

• အစာ်းအထသာက့် 
ခ က့်ပြ တ့် ထရာင့််းခ  
ပခင့််း 

• စီမံက န့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  
ထပမထအာက့်ထရ 
ထလ ာ နည့််းက ဆင့််းပခင့််း 

• စွနို့့်ြစ့်ထရမ ာ်းက ို Detention Pond မ ာ်းပဖင ့် 
စိုထဆာင့််းကာ ထရပဖန့််း ပခင့််းနှင ့် အပခာ်းက စစရြ့် 
မ ာ်းတငွ့် ပြန့်လည့် အသံို်းပြ ပခင့််း 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ်(၂၀) 
သ န်ား 

၁.၄ ထပမအရည့်အ
ထသွ်း 

• အမ ှုက့်နှင ့် 
စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း 
 ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ကာ်း
မ ာ်း ရြ့်န ်းပခင့််း 

• စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  
ထပမအရည့်အထသွ်း 
က ဆင့််းပခင့််း 

• အမ ှုက့်ြံို်းမ ာ်း အလံိုအထလာက့်  ာ်းရှ ထြ်းပခင့််း၊ 
အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စည့််းကမ့််းတက  စွနို့့်ြစ့်ထစရန့် 
အသ ြညာ ထြ်းပခင့််း၊ 

• မီ်းဖ ိုထခ ာင့်စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင့် အမ ှုက့်မ ာ်းက ို  
စနစ့်တက  သ မ့််းဆည့််းဖြီ်း စွန့်ို့ြစ့်ထစပခင့််း၊  

• စွနို့့်ြစ့်ြလြ့်စတစ့် ြစစည့််းမ ာ်း အတကွ့် Recycle 
အသံို်းပြ သူ အစိုအဖွ ွံ့မ ာ်းနှင ့် ခ  တ့်ဆက့်၍ 
ညစ့်ညမ့််းမှု ထလျှာ ခ ထရ်း၊ ပြန့်လည့် အသံို်းပြ ထရ်း 
အစီအမံမ ာ်း ခ မှတ့် ပခင့််း။ 

  ကျပ်(၁၀) 
သ န်ား 

၁.၅ ဆူညံသံနှင ့် 
တိုန့်ခါမှု 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််း 
သွာ်းလာပခင့််း 

• စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့် 
တွင့် ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှု 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း ဖမ  ွံ့/ရွာ အတွင့််းသ ိုို့ 
ပဖတ့်သန့််း ထမာင့််းနှင့် ရာတွင့် စနစ့်တက  
ပဖစ့်ထစထရ်း အတွက့် အသ ြညာထြ်းပခင့််း၊ 
စည့််းကမ့််း   န့််းသ မ့််းပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

ဖမ  ွံ့နယ့် 
စည့်ြင့်/ 
တာရ န့််း/ 
စီမံက န့််း 
ြူ်း ထြါင့််း 
ထကာ့်မတ ီ

ကျပ်(၁၀) 
သ န်ား 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) 
SEED/ESIA-01-002/21 

324 
 

၁.၆  ရှုခင့််းရှုကကွ့် ပြ ပြ င့်ဖန့်တ်ီးထသာ 
လိုြ့်ငန့််းမရှ န ိုင့်ြါ၊ 

• သက့်ထရာက့်မှုမရှန ိုင့်ြါ၊ • သ သာ င့်ရှာ်းထသာ ရှုခင့််းရှုကွက့် ထပြာင့််းလ မှု 
မရှ န ိုင့်ြါ။ 

   

၁.၇  သ ာဝ 
ထြါက့်ြင့် 

• အဖ ို်းတန့် သစ့်ထတာ 
 ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း 
ထရာင့််းခ ပခင့််း 

• ထဆ်းဖက့်ဝင့် သစ့်ဥ 
သစ့်ဖိုမ ာ်း တ်ူးထဖာ့် 
ထရာင့််းခ ပခင့််း 

 

• အဖ ို်းတန့် သစ့်ြင့်မ ာ်း၊ 
သစ့်ဥသစ့်ဖိုမ ာ်း 
ြ က့်စီ်းဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

• ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း၏ 
ထနရင့််းထေသနှင ့် 
စာ်းက က့်မ ာ်း 
ထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း 

•  င့််းအစာ်း  ို်းထလာင့်စာမ ာ်း၊ လျှြ့်စစ့်မီ်း၊ 
ဂတ့်စ့်တ ိုို့က ို အသံို်းပြ ထစရန့် တ ိုက့်တနွ့််းပခင့််း၊ 
အသ ြညာထြ်းပခင့််း၊  ကြ့်မတ့်ပခင့််း၊ 

• သစ့်ထတာ ွက့် ရှာ်းြါ်းသစ့်ဥသစ့်ဖိုမ ာ်း၊ ထတာ 
ထကာင့်မ ာ်းက ို စည့််းကမ့််းမ  ဖမ့််းဆ်ီး ရှာထဖွပခင့််း 
မပြ လိုြ့်ရန့် သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာနမှ တာ်းပမစ့် 
 ကြ့်မတ့် ထြ်းပခင့််း၊ 

• သစ့်ခွမိုဆ ို်းမ ာ်းနှင့်  သစ့်ခွရှာထဖွထရာင့််းခ သူမ ာ်း 
အာ်း သစ့်ြင့်မ ာ်းခိုတ့်လှ ပခင့််း မပြ လိုြ့်ထစရန့် 
တာ်းပမစ့်ဖြီ်း သစ့်ခွမ   ်းြွာ်းနည့််း သင့်တန့််းမ ာ်း 
ြ ိုို့ခ ဖြီ်း သစ့်ခွမ ာ်းက ို မ   ်းြွာ်းထရာင့််းခ ထစပခင့််း၊ 

• သစ့်ခွနှင့်  ြတ့်သက့်ထသာအသ ြညာမ ာ်း ပဖန့်ို့ထဝ 
ထြ်းပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

သစ့်ထတာ 
ဦ်းစီ်းဌာန နှင ့် 
တာရ န့််း 
ြူ်းထြါင့််း 
ထကာ့်မတ ီ

ကျပ် (၂၀) 
သ န်ား 

၁.၈ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ 
မ ာ်း 

• ထတာင့်ဆ တ့်၊ ေရယ့်၊ 
ဂ ၊ီ ဆတ့်၊ 
ငှက့်မ   ်းစံိုထမ ာက့်စ
ထသာထတာထကာင့်
သာ်းမ ာ်းခ က့်ပြ တ့်
ထရာင့််းခ ပခင့််း၊ 

• တ ရစဆာန့် ခ   ၊ ခွာ၊ 
အရ ို်း၊ အဆီနှင ့် 
အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်းက ို 
ထရာင့််းဝယ့် 
ထဖာက့်ကာ်းပခင့််း၊ 

• ရှာ်းြါ်း၍ တန့်ဖ ို်းရှ ထသာ 
ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း ထကာင့်ထရ 
က ဆင့််းပခင့််း၊ 
မ   ်းသိုဉ့််းထြ ာက့်ကွယ့်ပခင့််း၊ 

• ထတာထကာင့်မ ာ်းဖမ့််းဆ်ီးပခင့််းက ို သစ့်ထတာ 
ဦ်းစီ်းဌာနမှ တာ်းဆီ်းပခင့််း၊ ဖမ့််းဆီ်းမှုမ ာ်း 
မပြ လိုြ့်ရန့် အသ ြညာထြ်းပခင့််း၊  ကြ့်မတ့်ပခင့််း၊ 

• ခရီ်းသွာ်းလူဦ်းထရမ ာ်းပြာ်းပခင့််း၊ ထပြာင့််းထရွှေွံ့ အထပခခ  
ထန  ိုင့်သူ မ ာ်းပြာ်းလာပခင့််း ထ ကာင ့် သစ့်ထတာ၊ 
သစ့်ြင့်နှင ့် ထတာရ ိုင့််း တ ရ စဆာန့်မ ာ်း 
အထနှ က့်အယှက့် နည့််းြါ်း ထစရန့် စည့််းကမ့််းမ ာ်း၊ 
ြညာထြ်း အစီအစဉ့် မ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 

• သစ့်ထတာ၊ သစ့်ြင့်၊ ြန့််းဥယ ာဉ့်မ ာ်း တ ို်းခ  ွံ့ 
တည့်ထ ာင့်စ ိုက့်ြ   ်း ပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

သစ့်ထတာ 
ဦ်းစီ်းဌာနနှင ့် 
တာရ န့််း 
ြူ်းထြါင့််း 
ထကာ့်မတ ီ

ကျပ် (၂၀) 
သ န်ား 
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၁.၉ လူမှုထရ်း • ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း 
သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် 
သနို့့်ရှင့််းထရ်း 
ပြ လိုြ့်ပခင့််းနှင ့် 
ပြ ပြင့်ပခင့််း 

• စက့်သံို်းဆီ 
ပဖည ့်တင့််းပခင့််း 

• အညစ့်အထ က်းနှင ့် 
အမ ှုက့်စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် မထတာ့်တဆမှု 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း 
က န့််းမာထရ်း   ခ ိုက့်န ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ဆူညံသံနှင ့်တိုန့်ခါမှုမ ာ်း
ထ ကာင ့်ြတ့်ဝန့််းက င့်ပြည့်သူ
မ ာ်း စ တ့်အထနှ က့်အယှက့် 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• အနံို့အသက့်ဆ ို်းမ ာ်း၊ 
မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း  ွက့်ရှ န ိုင့်ပခင့််း 

• ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း 
ပဖစ့်ြွါ်းန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ယာဉ့်မ ာ်းက ို ထက ်းရွာအတွင့််းမ ှ
ပဖတ့်သန့််း ြ ိုို့ထဆာင့်ရပခင့််း မရှ ထစရန့် သီ်းပခာ်း 
ဝင့် ွက့်လမ့််း  ာ်းရှ ပခင့််း 

• ဖမ  ွံ့ရွာနယ့်န မ တ့် အတွင့််း ယာဉ့်ထ ကာ  ကြ့်တည့််း 
ြ တ့်ဆ ိုို့မှု မရှ ထစရန့် ဖမ  ွံ့နယ့်စီမံခနို့့်ခွ ထရ်း အဖွ ွံ့၊ 
ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၊ 
ပြည့်သူူ့ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််း တ ိုို့နှင ့် တင့်ပြ 
ည  န ှုင့််း ထဆာင့်ရကွ့် ပခင့််း၊ 

• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာအတငွ့််းရှ  
ထက ာင့််းသာ်း လူငယ့်မ ာ်း၊ အသက့်အရွယ့် 
ကကီ်းရင ့်သူမ ာ်း၊ က န့််းမာထရ်း ခ   ွံ့တ  သူ၊ မသန့်စွမ့််းသူ 
မ ာ်းအတွက့် ထစာင ့်ထရှာက့်မှု အစီအစဉ့်မ ာ်း 
ခ မှတ့်ပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

ဖမ  ွံ့နယ့် 
စည့်ြင့်/ 
တာရ န့််း/ 
စီမံက န့််း 
ြူ်း ထြါင့််း 
ထကာ့်မတ ီ

ကျပ် (၂၀) 
သ န်ား 

၁.၁
၀ 

စီ်းြွါ်းထရ်း • ထတာင့်တက့်ခရီ်းသွာ်း
မ ာ်းသယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်
ပခင့််း 

• စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်နှင ့် 
အမှတ့်တရ 
ြစစည့််းအထရာင့််းဆ ိုင့်
မ ာ်းဖွင ့်လှစ့်ထရာင့််းခ 
ပခင့််း 

• ဝင့်ထငွနှင ့် အလိုြ့်အက ိုင့် 
အခွင ့်အလမ့််းတ ို်းတက့်ပဖစ့်
ထြေါ်ပခင့််း ၊ 

• ခမ ိုားစခန်ားနှင ် ဇလံိုထတောင်ထပေါ်သ ိုို့ ခရီားသွေောား 
သယ်ယူပ ိုို့ထ ောင်ထရား လိုပ်ငန်ား၊ စောားထသောက်  ိုင ်
လိုပ်ငန်ား၊ ထ ား  ိုင်မျောားနှင ် အထ ွေထ ွေ ဝန်ထ ောင်မှု 
လိုပ်ငန်ားမျောား ဖွေံွဲ့မဖ ိုားလောမည် ခဖစ်၍ အဆ ိုြါ 
အက   ်းထက ်းဇ်ူးမ ာ်း ြ ိုမ ိုတ ို်းတက့် ရရှ ထစရန့် 
အစီအမံမ ာ်း ခ မှတ့်ပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  

ဇယ ာ ျား  ( 8 .7 - 4 ) စမီ က  န ျား  ဇ ုံန  (C) လည  ပ တ ဖခင ျား က ာ လ ပ တ ဝ န ျား က  င  စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှုအ စအီ စဉ   

စဉ့် 
ထိခိိုက့်မှု 
နယ့် ယ့် 

စီမံကိန့််း လို ့်ငန့််း  
ပဆြောင့်ရွက့်ချက့် 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
သက့်ပရြောက့်နိိုင့်မှု 

ထိခိိုက့်မှုပလ ြော ချပရ်းအတ က့် စီမံခနို့့်ခ  မှု 
အစီအစဉ့်မျြော်း 

အချနိ့်ကြောလ 
သတ့်မှတ့် 

ခခင့််း 

တြောဝန့်ယူ 
ပဆြောင့်ရွက့် 

မည ့် 
အဖ  ွဲ့အစည့််း 

နှစ့်စဉ့် 
ခနို့့်မှန့််း 

ဘဏ္ဍြောပင  
(ကျ ့်) 

(ဃ) စီမံကိန့််း ဇိုန့် C လည့် တ့်ခခင့််းကြောလ 
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၁.၁ ထလအရည့်အ
ထသွ်း 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့် 
ပခင့််း၊ 

• ဟ ိုတယ့်အတွင့််း 
အစာ်းအထသာက့်မ ာ်း 
ခ က့်ပြ တ့်ပခင့််း၊ 

• ထလထအ်းထြ်းစက့်၊ 
ထရခ ထသတတာမ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် 
အမ ှုက့်မ ာ်း  ွက့်ရှ  
ပခင့််း 

• ဖိုန့်မှုန့်ို့မ ာ်းပြန့်ို့လွင့် ပခင့််း၊ 
• အခ ို်းအထငွွံ့မ ာ်း 
 ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း၊ 

• ဖန့်လံိုအ မ့် ဓာတ့်ထငွွံ့ 
 ွက့်ရှ ပခင့််း၊ 

• အနံို့ဆ ို်းမ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း၊ 

• ဟ ိုတယ့်သ ိုို့ လာထရာက့်ထသာ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း 
က ို အရှ န့် ကနို့့်သတ့် ပခင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းသံို်း 
ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်းက ို ြံိုမှန့် ပြ ပြင့် 
  န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ 

• ဟ ိုတယ့်နှင ့် ရံို်းခန့််းမ ာ်းတွင့် ကလ ိုရ ိုဖလူရ ိုကာဗွန့် 
(CFCs) ဟ ိုက့်ဖေ  ကလ ိုရ ိုဖလူရ ိုကာဗွန့် (HCFs) 
အသံို်းပြ  ာ်းထသာ ထလထအ်းထြ်းစက့်မ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််းက ို ထရာှင့်ရှာ်းပခင့််း။  

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ် (၃၀) 
သ န်ား 

၁.၂ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 
(ထပမထြေါ်ထရ) 

• ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း 
က ိုယ့်လက့်သန့်ို့စင့် 
ပခင့််း၊ ထရခ   ်းပခင့််း၊ 
ထခါင့််းထလျှာ့်ပခင့််း 

• ဟ ိုတယ့်တငွ့်အဝတ့်
ထလျှာ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု 
လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့် 
ပခင့််း 

• ဟ ိုတယ့်ထရခ   ်းခန့််း၊ 
သန့်ို့စင့်ခန့်ို့၊ 
အစာ်းအထသာက့်ခန့််း
မတ ိုို့မှ စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း 
 ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ဆြ့်ပြာနှင ့် ဆက့်စြ့်ဓာတို 
ြစစည့််းမ ာ်း မှ ထပမထြေါ်ထရ 
အရည့်အထသွ်း က ဆင့််းထစ 
ပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း Detention Pond ခံဖြ်ီးမ ှ
စွနို့့်ြစ့်ထစပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့် ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  
သ မ့််းဆည့််းပခင့််း၊ 

• ဟ ိုတယ်နှင ် သနိ်ု့စင်ခန်ားမျောားတွေင် ထရဆ ို်းသနို့့်စင် 
စနစ် (Water Treatment System) မျောား 
 ည ်သွေင်ားတည်ထ ောက့် ပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ် (၂၀) 
သ န်ား 

၁.၃ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

• ဟ ိုတယ့်တငွ့် 
လာထရာက့် 
လည့်ြတ့် ကသည့်  

• ထပမထအာက့်ထရ ိုတ့်ယူသံို်းစွ 
ပခင့််းထ ကာင့်  ထပမထအာက့်ထရ 
ထလ ာ နည့််းလာပခင့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း၊အသံို်းပြ ဖြီ်းထရမ ာ်းက ို Recycle 
ပြ လိုြ့်ကာ ပြန့်လည့် အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  
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(ထပမထအာက့်
ထရ) 

ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းထသာက့်
ထရ၊ သံို်းထရသံို်းစွ ပခင့််း 

• အဝတ့်ထလျှာ့်ဝန့် 
ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း 

• အပခာ်းနည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့်ထရအရင့််းအပမစ့်ရယူသံို်းစွ 
ပခင့််း၊ 

၁.၄ ထပမအရည့်အ
ထသွ်း 

• ဟ ိုတယ့်တငွ့်လာ 
ထရာက့်တည့််းခ ို က
ထသာ ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းမှ 
အညစ့်အထ က်းနှင ့် 
အမ ှုက့်မ ာ်း စွန့်ို့ြစ့် 
ပခင့််း 

• စွန့်ို့ြစ့်အမ ှုက့်မ ာ်း 
 ွက့်ရှ ပခင့််း 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စနစ့်တက  
စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းမရှ ပခင့််းထ ကာင ့် 
ထပမအရည့်အထသွ်း 
က ဆင့််းပခင့််း၊ 

• အမ ှုက့်ြံို်း၊ အမ ှုက့်ကန့်မ ာ်း အလံိုအထလာက့် 
 ာ်းရှ ထြ်းပခင့််း၊ အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စည့််းကမ့််းတက  
စွနို့့်ြစ့်ထစရန့် ြညာထြ်းပခင့််း၊ 

• မီ်းဖ ိုထခ ာင့် စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းနှင့်  အမ ှုက့်မ ာ်းက ို 
စနစ့်တက သ မ့််းဆည့််း စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း၊ 

• ြံိုမှန့်အမ ှုက့်သ မ့််းသည ့် စနစ့် ာ်းရှ ၍ ဝန့် မ့််းမ ာ်း 
လံိုထလာက့်စွာခနို့့် ာ်းပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း/ဖမ  ွံ့န
ယ့်စည့်ြင့် 

ကျပ် (၂၀) 
သ န်ား 

၁.၅ ဆူညံသံနှင ့် 
တိုန့်ခါမှု 

• ဟ ိုတယ့်လိုြ့်ငန့််းသံို်း
ယာဥ့်မ ာ်း၊ ခရီ်းသွာ်း 
မ ာ်း၏ ထမာ့်ထတာ့် 
ယာဥ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််း 
ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း 

• ယာဉ့်မ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာမှုထ ကာင ့် 
ဆူညံသံနှင ့် တိုန့်ခါမှုမ ာ်း 
ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း၊ 

• ယာဉ့်မ ာ်းထမာင့််းနှင့်ရာတွင့် အရှ န့်ကန့်ို့သတ့်ခ က့် 
မ ာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ 

• လမ့််းအရှ န့်  န့််းမ ာ်းလ ိုအြ့်သလ ိုပြ လိုြ့် ာ်းပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ် (၁၀) 
သ န်ား 

၁.၆  ရှုခင့််းရှုကကွ့် • စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်
မှုထ ကာင ့် ပမင့်ကွင့််း 
ြသာေမ ာ်း ကွယ့်ပခင့််း 

• ရှုခင့််းရှုကကွ့်ထပြာင့််းလ မှုမ ာ်း
ပဖစ့်ထြေါ်ထစပခင့််း၊ 

• သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့် ပမင့်ကငွ့််း ြသာေက ို 
  ခ ိုက့်မှုမရှ ထစရန့် ဦ်းစာ်းထြ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  

၁.၇  သ ာဝ 
ထြါက့်ြင့် 

• ထပမယာရှင့််းလင့််းပခင့််း
ထ ကာင ့် သ ာဝ 
ထြါက့်ြင့်မ ာ်း ဆံို်းရံှု်း 
ပခင့််း 

• သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း ဆံို်းရံှု်း 
ြ က့်စီ်းပခင့််း၊ 

• ဇိုန့် (C) အတွင့််း ဟ ိုတယ့်ဝန့််းက င့် လှြထစရန့် 
သစ့်ြင့်ြန့််းမန့် Landscaping မ ာ်း ပြ လိုြ့်ပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  

၁.၈ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ 
မ ာ်း 

• ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းမှ 
အစာ်းအထသာက့်မ ာ်း 

• ငှက့်နှင ့် ထတာရ ိုင့််းတ ရ စဆာန့် 
မ ာ်း ဖမ့််းဆ်ီးသတ့်ပဖတ့် 
ခံရပခင့််း၊ 

• အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်ဆ ိုင့်ရာ စည့််းကမ့််းမ ာ်း လ ိုက့်န  
ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 

• ြညာထြ်း အစီအစဉ့်မ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

သစ့်ထတာဦ်း
စီ်းဌာန နှင ့် 
တာရ န့််း 
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 ိုတ့်လိုြ့်ထရာင့််းခ  
ပခင့််း 

ြူ်းထြါင့််း 
ထကာ့်မတ ီ

၁.၉ လူမှုထရ်း • စီမံက န့််းအတွင့််းမှ 
ထသာက့်ထရ၊ ခ   ်းထရ 
အသံို်းပြ မှုထ ကာင ့် 
စွန့်ို့ြစ့်ထရမ ာ်း 
 ွက့်ရှ ပခင့််း၊  

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်း 
ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့် 
ပခင့််းထ ကာင ့် 
ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း
 ကြ့်တည့််းပခင့််းနှင ့် 
ဆူညံသံနှင ့် ဖိုန့်မှုနို့့် 
မ ာ်း  ွက့်ရှ ပခင့််း 

• အစာ်းအထသာက့်ခ က့်
ပြ တ့်ပခင့််းထ ကာင ့် 
မီ်းခ ို်းမ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ထလထအ်းထြ်းစက့်နှင ့် 
ထရခ ထသတတာမ ာ်းမှ 
ဖန့်လံိုအ မ့်ဓာတ့်ထငွွံ့ 
 ွက့်ရှ ပခင့််း 

• ညစ့်ညမ့််းထရမ ာ်းထ ကာင ့် 
ထေသရှ  စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းနှင ့် 
ထမွ်းပမျူထရ်း   ခ ိုက့်ပခင့််း၊ 

• ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်း 
 ကြ့်တည့််းပခင့််း 

• မီ်းခ ို်းမ ာ်း၊ ဖိုန့်မှုနို့့်မ ာ်း၊ 
ဖန့်လံိုအ မ့်ဓာတ့်ထငွွံ့မ ာ်း
ထ ကာင ့် ထလအရည့်အထသွ်း 
က ဆင့််း၍ က န့််းမာထရ်း 
  ခ ိုက့်ပခင့််း 

• စွနို့့်ြစ့်ထရမ ာ်းက ို နီ်းစြ့်ရာ ထခ ာင့််း၊ ထပမာင့််းမ ာ်းနှင ့် 
စ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့် စီ်းဝင့်ပခင့််းက ို 
ကာကယွ့် တာ်းဆီ်းပခင့််း၊ 

• ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်းက ို အရှ န့်ကနို့့်သတ့်ပခင့််း၊ 
• မီ်းခ ို်းထငွွံ့  ွက့်ရှ မှုက ို အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစရန့် 
စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း၊ မီ်းခ ို်းထခါင့််းတ ိုင့်ပမင ့်မ ာ်း တြ့်ဆင့် 
အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

• နည့််းြညာပမင ့်၍ ဖန့်လံိုအ မ့် အာန သင့်  ွက့်ရှ မှု 
မရှ ထသာ ထလထအ်းထြ်းစက့်နှင ့် ထရခ ထသတတာမ ာ်း 
က ိုသာ အသံို်းပြ ပခင့််း, 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြ
င့်/တာရ န့််း/စီ
မံက န့််း 
ြူ်း ထြါင့််း 
ထကာ့်မတ ီ

ကျပ် (၂၀) 
သ န်ား 

၁.၁
၀ 

စီ်းြွါ်းထရ်း ဟ ိုတယ့်နှင ့် 
ဆက့်စြ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတငွ့် 
အလိုြ့်အက ိုင့်မ ာ်း 
အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း 
ထြ်းန ိုင့်ပခင့််း 

• အလိုြ့်အက ိုင့် 
အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း 
တ ို်းတက့်လာပခင့််း 

• ဟ ိုတယ့် လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ထေသခံ 
ပြည့်သူမ ာ်းအာ်း ဦ်းစာ်းထြ်း ခနို့့်အြ့်ပခင့််း၊ 

• ထေသခံ လူငယ့်မ ာ်းအာ်း အသက့်ထမ်ွး ဝမ့််းထ ကာင့််း 
ြညာရြ့်မ ာ်း မျှထဝ သင့် ကာ်းထြ်းပခင့််း၊ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  
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ဇယ ာ ျား  ( 8 .7 - 5 ) စမီ  က  န ျား  ဇ ုံန  (D) လည  ပ တ ဖခင ျား က ာ လ ပ တ ဝ န ျား က  င  စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှုအ စအီ စဉ   

စဉ့် 
ထိခိိုက့်မှု 
နယ့် ယ့် 

စီမံကိန့််း လို ့်ငန့််း  
ပဆြောင့်ရွက့်ချက့် 

 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော 
သက့်ပရြောက့်နိိုင့်မှု 

ထိခိိုက့်မှုပလ ြော ချပရ်းအတ က့် စီမံခနို့့်ခ  မှု 
အစီအစဉ့်မျြော်း 

အချနိ့်ကြောလ 
သတ့်မှတ့်ခခင့််း 

တြောဝန့်ယူ 
ပဆြောင့်ရွက့်မ

ည ့် အဖ  ွဲ့ 
အစည့််း 

နှစ့်စဉ့် 
ခနို့့်မှန့််း 

ဘဏ္ဍြောပင  
(ကျ ့်) 

(င) စီမံကိန့််း ဇိုန့် (D) လည့် တ့်ခခင့််းကြောလ 

၁.၁ ထလအရည့်အ
ထသွ်း 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တည့် ထ ာင့်ပခင့််း 

• ရာသီဥတိုမျှတထစပခင့််း 
• ကာ ွန့်ေ ိုင့်ထအာက့်ဆ ိုေ့်မ ာ်း 
စိုြ့်ယူပခင့််း 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််းသည့် 
ထလအရည့် အထသွ်းက ို တ ို်းတက့်ထကာင့််းမွန့် 
လာထစမည့် ပဖစ့်သပဖင ့် ထလျှာ ခ မှုပြ လိုြ့်ရန့် 
မလ ိုအြ့်ြါ။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ် (၃၀) 
သ န်ား 

၁.၂ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 
(ထပမထြေါ်ထရ) 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တည့် ထ ာင့်ပခင့််း 

• ထရမှ ထပမဆီလွှာတ ိုက့်စာ်းမှု 
က ို ကာကွယ့်ထြ်းပခင့််း၊  

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််းသည့် 
ထပမထြေါ်ထရ အရည့်အသွ်းက ို တ ို်းတက့် ထကာင့််းမွန့် 
လာထစမည့် ပဖစ့်သပဖင ့် ထလျှာ ခ မှုပြ လိုြ့်ရန့် 
မလ ိုအြ့်ြါ။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ် (၂၀) 
သ န်ား 

၁.၃ ထရ 
အရည့်အထသွ်း 
(ထပမထအာက့်
ထရ) 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တည့် ထ ာင့်ပခင့််း 

• အြင့်ထရထလာင့််းရန့်အတွက့် 
ထပမထအာက့်ထရ ိုတ့်ယူ 
အသံို်းပြ ရပခင့််း 

• အြင့်ထရထလာင့််းရန့်အတွက့် စီမံက န့််း အတွင့််းမ ှ
Recycled Water နှင ့် မ ို်းထရက ိုသာ အဓ က 
ရယူသံို်းစွ သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ် (၂၀) 
သ န်ား 

၁.၄ ထပမအရည့်အ
ထသွ်း 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တည့် ထ ာင့်ပခင့််း 

• ထပမဆီလွှာတ ိုက့်စာ်းခံရမှု 
ကာကွယ့်ပခင့််း၊  

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််းသည့် 
ထပမအရည့် အထသွ်းက ို တ ို်းတက့်ထကာင့််းမွန့် 
လာထစမည့် ပဖစ့်သပဖင ့် ထလျှာ ခ မှုပြ လိုြ့်ရန့် 
မလ ိုအြ့်ြါ။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း ကျပ် (၁၀) 
သ န်ား 

၁.၅  ရှုခင့််းရှုကကွ့် • ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တည့် ထ ာင့်ပခင့််း 

• သစ့်ြင့်ြန့််းမန့်မ ာ်း 
စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းထ ကာင ့် ရှုခင့််း 
ရှုကွက့်မ ာ်း တ ို်းြွာ်းလာပခင့််း၊ 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််း သည့် 
သ ာဝ ရှုခင့််းရှုကွက့်က ို တ ို်းတက့် ထကာင့််းမွန့် 
လာထစမည့် ပဖစ့်သပဖင ့် ထလျှာ ခ မှုပြ လိုြ့်ရန့် 
မလ ိုအြ့်ြါ။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  
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၁.၆  သ ာဝ 
ထြါက့်ြင့် 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တွင့် ရှာ်းြါ်းသစ့်ခွနှင ့် 
မ   ်းစ တ့်မ ာ်း 
စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း 

• သစ့်ြင့်၊ ြ   ်းြင့် အထရ 
အတွက့်မ ာ်း တ ို်းတက့် 
မ ာ်းပြာ်းလာပခင့််း 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််း သည့် 
သစ့်ထတာသစ့်ြင့်မ ာ်း တ ို်းတက့် ထကာင့််းမွန့် 
လာထစမည့် ပဖစ့်သပဖင ့် ထလျှာ ခ မှုပြ လိုြ့်ရန့် 
မလ ိုအြ့်ြါ။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  

၁.၇ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ 
မ ာ်း 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တည့် ထ ာင့်ပခင့််း 

• ထေသတွင့််းရှ  
ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း အတကွ့် 
ထကာင့််းထသာ သက့်ထရာက့်မှု 
ပဖစ့်ထစန ိုင့်ပခင့််း 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််း သည့် 
ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအတကွ့် အစာထရစာနှင ့် 
ထနရင့််းထေသ တ ို်းြွါ်းလာထစမည့် ပဖစ့်သပဖင ့် 
ထလျှာ ခ မှုပြ လိုြ့်ရန့် မလ ိုအြ့်ြါ။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  

၁.၈ လူမှုထရ်း • ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တည့် ထ ာင့်ပခင့််း 

• စ ိုက့်ြ   ်း ထရ်းနည့််းြညာ 
မ ာ်းပဖနို့့်ထဝပခင့််း 

• ထေသတွင့််း 
စ မ့််းလန့််းစ ိုပြည့်ပခင့််း 

• စ ိုက့်ြ   ်းထရ်း နည့််းြညာမ ာ်း 
ပြနို့့်ြွါ်းလာပခင့််း 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့်ပခင့််း သည့် 
ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ လူထနမှု ဝ တ ို်းတက့် 
လာထစမည့် ပဖစ့်သပဖင ့် ထလျှာ ခ မှုပြ လိုြ့်ရန့် 
မလ ိုအြ့်ြါ။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  

၁.၉ စီ်းြွါ်းထရ်း • ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် 
တည့် ထ ာင့်ပခင့််း 

• အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််း 
တ ို်းတက့်ထစပခင့််း၊ 

• စ ိုက့်ြ   ်းဖြ်ီး အြင့်မ ာ်း 
ထရာင့််းခ ပခင့််းထ ကာင့်  
ဝင့်ထငွရလမ့််း တ ို်းြွာ်းထစပခင့််း၊ 

• ြန့််းခခံနှင ့် ြ   ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထ ာင့် ပခင့််းသည့် 
ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ စီ်းြွါ်းထရ်း တ ို်းတက့် 
လာထစမည့် ပဖစ့်သပဖင ့် ထလျှာ ခ မှုပြ လိုြ့်ရန့် 
မလ ိုအြ့်ြါ။ 

စီမံက န့််း 
ကာလ 
အာ်းလံို်း 

တာရ န့််း  
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8.8 ကစ ာ င    ကပ   ကည   ရ ှုဖခင  ျား န ငှ    ရန  ပ  ုံကင  ွလ ာ ထာျား ဖခင  ျား  အစ အီစ ဉ  

ထစောင ်ကကပ်ကကည ်ရှုခခငာ်းအစီအစဉ် ပြ လိုြ့်ရာတွင့် ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််းအဖွ ွံ့မှ သက့်ဆ ိုင့်ရာ 

အခ  န့်အြ ိုင့််းအပခာ်းလ ိုက့် တာဝန့်ယူ ထဆာင့်ရွက့်သင့် ဖြီ်း ထလ လာထစာင့်  ကည့် ပခင့််း Frequency သည့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ 

Parameters မ ာ်းက ို ထလ လာထစာင့်  ကည့် ရန့်အတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ိုထြ်းစွမ့််းန ိုင့်ရန့် အလံိုအထလာက့် 

ရှ သင့် ြါသည့်။ Monitoring data မ ာ်းက ိုလည့််း အခ  န့်အြ ိုင့််းအပခာ်းအလ ိုက့် ြံိုမှန့်ခွ ပခမ့််းစ တ့်ပဖာကာ ပြန့်လည့်ဆန့််းစစ့်ဖြီ်း 

လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့်  စံနှုန့််းမ ာ်း (Operating Standards) မ ာ်းနှင့်  န ှုင့််းယှဥ့်ကာ ထလ လာသွာ်းြါမည့်။ 

ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုမှု လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်၍ အစီရင့်ခံစာက ို ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာနသ ိုို့ (၆) 

လတစ့်ကက မ့် ထြ်းြ ိုို့တင့်ပြသွာ်းမည့်။ Monitoring data မ ာ်းသည့် လ ိုက့်န မှတ့်မ ာ်းအလ ိုက့် သတ့်မှတ့်စံနှုန့််းမ ာ်း က့် 

ထက ာ့်လွန့်ထနြါက လ ိုအြ့်ထသာ corrective actions မ ာ်းက ို လိုြ့်ထဆာင့်န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််း 

အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်သည့်  အဆင့် မ ာ်းအာ်းလံို်းတွင့် Monitoringက ို လိုြ့်ထဆာင့်သင့် ဖြီ်း တာဝန့်ယူထဆာင့်ရွက့်မည ့် 

အဖွ ွံ့အစည့််းနှင ့် ရန့်ြံိုထငွလ ာ ာ်းခ က့်မ ာ်းက ို ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််း ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်- 

8.8.1 ရည  ရယွ ခ က   

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုပခင့််း၏ ရည့်ရွယ့်ခ က့်သည့် သက့်ထရာက့်ဧရ ယာအတွင့််း အထရ်းကကီ်းထသာ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စံနှုန့််းမ ာ်းက ို အခ  န့်အြ ိုင့််းအပခာ်းအလ ိုက့် ထလ လာထစာင့်  ကည့် ပခင့််းအာ်းပဖင့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခန့်ို့ခွ မှု 

အစီအစဥ့် အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ပခင့််း၏   ထရာက့်မှုက ို တွက့်ခ က့်န ိုင့်ရန့်ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုသ ိုို့လိုြ့်ထဆာင့်ပခင့််းပဖင့်  

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ရှာထဖွထတွွံ့ရှ န ိုင့်ဖြီ်း အခ  န့်မီတံိုို့ပြန့်ထဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာ်း ပြ လိုြ့်န ိုင့်မည့်ပဖစ့်သည့်။ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုထရ်း အစီအစဥ့်၏ အဓ ကရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းမှာထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

• စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ပခင့််းထ ကာင့်  ဆ ို်းက   ်းပဖစ့်ထစထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း၊ ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ထသာ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထပြာင့််းလ မှုအာ်းလံို်းက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်န ိုင့်ရန့်၊ 

• စွန့်ို့ ိုတ့်မှု အရင့််းအပမစ့်မ ာ်း (ဂတ့်စ့် ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််း၊ စွန့်ို့ြစ့်ထရနှင့်  စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း)နှင့်  ဥြထေထရ်းရာ 

လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းက ို လ ိုက့်န မည့်  လိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်းက ို ထသခ ာစွာလိုြ့်က ိုင့်ထစရန့်အတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ 

အကာအကွယ့် ြစစည့််းက ရ ယာမ ာ်း၏ လည့်ြတ့်မှုတ ိုို့က ို ထလ လာထစာင့်  ကည့် ရန့်၊ 

• ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းလိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်းက ို  ကည့် ရှုစစ့်ထဆ်းရန့်နှင့်  တြ့်ဆင့်မှုစနစ့်၊ ညစ့်ညမ့််းမှုကာကွယ့်ထရ်းနှင့်  

  န့််းခ  ြ့်ထရ်း ြစစည့််းက ရ ယာမ ာ်းက ို စစ့်ထဆ်းရန့်၊ 

• ပဖစ့်န ိုင့်ထခ ရှ ထသာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို ကာကွယ့်ရန့်၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုပခင့််း၏ ရလေ့်မ ာ်းထြေါ်အထပခခံ၍ သင့် ထတာ့်ထသာြတ့်ဝန့််းက င့် 

အကာအကွယ့်အစီအစဥ့်မ ာ်းက ို အဆ ိုပြ ရန့်နှင ့် ခ မှတ့်န ိုင့်ရန့်၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့် ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုထရ်း အစီအစဥ့်၏ ရလေ့်မ ာ်းအထြေါ်အထပခခံ၍ အာ်းနည့််းခ က့်အာ်းလံို်းက ို 

အခ  န့်နှင ့်တထပြ်းညီ ပြ ပြင့်န ိုင့်ရန့်။ 

8.8.2 ပ တ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင  ရာ  ကစာ င   က ပ   က ည   ရ ှုကရျား  အြ ွ ြို့ ြ ွ ြို့ စည  ျား ဖခင ျား 

8.8.2.1  ပ တ ဝ န  ျား က  င ဆ  ုံင ရာ  ကစာ င    က ပ   က ည  ရ ှုကရျား အ ြ ွ ြို့ 

 ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုထရ်းအဖွ ွံ့သည့် ြံိုမှန့်ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထလ လာ  ထစာင့်  ကည့် ပခင့််းက ို 

ဖြီ်းထပမာက့်ထအာင့် ထဆာင့်ရကွ့်သင့် ြါသည့်။ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအရာရှ  (သ ိုို့မဟိုတ့်) ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ 

ထြါင့််းစြ့်ည  န ှုင့််းထရ်းမှျူ်းသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ က စစရြ့်မ ာ်းနှင့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်း 

တ ိုို့အတွက့် အပြည့် အဝတာဝန့်ယူမှု ရှ သင့် ြါသည့်။ အဆ ိုပြ  ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ 

ထလ လာထစာင့်  ကည့် ပခင့််းအဖွ ွံ့ ဖွ ွံ့စည့််းမည့်  အဆ ိုပြ ဖွ ွံ့စည့််းြံိုအစီအစဥ့်မှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .8 - 1 ) ပ တ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင ရာ  ကစာ င    က ပ   က ည   ရ ှုကရျား အ ြ ွ ြို့ 

စဥ့် အဖ  ွဲ့ဝင့် အပရအတ က့်(ပယြောက့်) မှတ့်ချက့် 

၁ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအရာရှ (သ ိုို့မဟိုတ့်) 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထြါင့််းစြ့်ည  န ှုင့််းထရ်းမှျူ်း 

၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

၂ အထ ွအထ ွမန့်ထနဂ ာ ၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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၃ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းအရာရှ  ၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

၄ လက့်ထ ာက့်မန့်ထနဂ ာ ၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

၅ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်း ၁ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

၆ အခ က့်အလက့်ထကာက့်ယူထရ်းအဖွ ွံ့ ၃ ခန့်ို့အြ့်ရန့် 

အ က့်ြါအဆ ိုပြ ဇယာ်းအရ ခမ ို်းယာဥ့်ရြ့်န ်းစခန့််း စီမံက န့််း၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်း 

အဖွ ွံ့အစည့််း ဖွ ွံ့စည့််းြံိုမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

ပ  ုံ ( 8 .8 - 1 ) ပ တ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင  ရာ ကလ  လာ ကစာ င    က ည  ကရျား  အ ြ ွ ြို့အစည  ျား  ြ ွ ြို့ စည  ျား ပ ုံ 

 
8.8.2.2 ပ တ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင  ရာ အ ရာ ရ ှ ၏လ ုံပ  င န ျား တာ ဝ န မ  ာျား 

အဆ ိုပြ စီမံက န့််း၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုပခင့််းအတကွ့် တာဝန့်ရှ သူ (သ ိုို့မဟိုတ့်) 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအရာရှ ၏ အဓ ကလိုြ့်ငန့််းတာဝန့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သင့် ြါသည့်- 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခန့်ို့ခွ မှုအစီအစဥ့်က ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရန့်၊ 

• စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းအဖွ ွံ့ကခ မှတ့် ာ်းထသာ စည့််းမ ဥ့််းစည့််းကမ့််းမ ာ်းအာ်းလံို်းက ို ြံိုမှန့်လ ိုက့်န မှု ရှ ထစထရ်း 

ကကီ်း ကြ့်စစ့်ထဆ်းထဆာင့်ရွက့်ရန့်၊ 

• ညစ့်ညမ့််းမှု  န့််းခ  ြ့်ထရ်း က ရ ယာမ ာ်းက ို ြံိုမှန့်လည့်ြတ့်ထစထရ်းနှင့်    န့််းသ မ့််းပြ ပြင့်ထရ်းတ ိုို့ ထသခ ာမှုရှ ထစရန့်၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာစီမံခန့်ို့ခွ မှုအစီအစဥ့်တွင့် အကကံပြ  ာ်းသည ့်အတ ိုင့််း စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ပခင့််း ထ ကာင့်  

ပဖစ့်ထြေါ်လာထသာ  ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထအာင့် ထလျှာ ခ ရန့်၊ 

• သတ့်မှတ့်အခ  န့်ဇယာ်းအတ ိုင့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှပခင့််းက ိုြံိုမှန့်ထဆာင့်ရွက့်ရန့်၊ 

• ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုဖြီ်းထသာ ရလေ့်မ ာ်းက ို စစ့်ထဆ်းရန့်နှင့်    ိုရလေ့်မ ာ်းသည့် သတ့်မှတ့်ခ က့် က့် 

ထက ာ့်လွန့်ထနြါက ပြန့်လည့်တည ့်မတ့်ပြင့်ဆင့်မှု အစီအစဥ့်မ ာ်းအတွက့် စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းအဖွ ွံ့ ံ အခ  န့်မီတင့်ပြရန့်၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အထလ အက င့် ထကာင့််းမ ာ်းနှင့်  သက့်ဆ ိုင့်ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ဥြထေ၊ 

လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်း၊ လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းက ို အဆင့်သင့်  အက ို်းအကာ်းပြ လိုြ့်န ိုင့်ထစရန့်အတွက့် 

  န့််းသ မ့််း ာ်းရှ ရန့်၊ 

• ပြည့်သူလူ ို၏   ခ ိုက့်နစ့်န မှုတ ိုင့်တန့််းခ က့်မ ာ်းက ို မှတ့်တမ့််းပြ လိုြ့်  န့််းသ မ့််း ာ်းဖြီ်း (GRM) လိုြ့်ငန့််းစဉ့် 

အတ ိုင့််း တံိုို့ပြန့်မှုထဆာင့်ရွက့်ရန့်၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအရည့်အထသွ်း မှတ့်တမ့််းမ ာ်းက ိုသက့်ဆ ိုင့်ရာကဏ္ဍအလ ိုက့်   န့််းသ မ့််း ာ်းရှ ရန့်၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာက စစရြ့်မ ာ်း အ ူ်းသပဖင့်  စွန့်ို့ြစ့်ထရ၊ အမှုန့်အမွှာ်း၊ ဆညူံသံ နှင့်  

ယာဥ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှုတ ိုို့နှင့်  ြတ့်သက့်၍ ထေသခံပြည့်သူလူ ို၏ မည့်သည့် တ ိုင့် ကာ်းခ က့်က ိုမဆ ို 

အဆင့်သင့် ထပဖရှင့််းထြ်းရန့်။ 

8.8.2.3 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  က ျား အ န တရာ ယ က င  ျား ရငှ ျား ကရျား အ ရာ ရ ှ ၏ လ ုံပ  င န ျား တာ ဝ န မ  ာ ျား 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််းနှင့်  လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွက့် တာဝန့်ရှ သူ (သ ိုို့မဟိုတ့်) လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းအရာရှ ၏ အဓ ကက ထသာ လိုြ့်ငန့််းတာဝန့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်- 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်တငွ့် မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း၊   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရရှ မှုမ ာ်း နှင့်  လိုြ့်ငန့််းနှင့်  ဆက့်စြ့်၍ ပဖစ့်ထြေါ်ထသာ 

န မက န့််းမှုမ ာ်းက ို ကာကွယ့်ရန့်၊ 

• ဥြထေအရ က န့််းမာထရ်းနှင့်  လံို်းခခံ ထရ်းဆ ိုင့်ရာမဝူါေမ ာ်းက ို ဖန့်တ်ီး အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရန့်နှင့်    ိုမူဝါေမ ာ်းက ို 

စီမံက န့််းတာဝန့်ရှ သူမ ာ်းနှင့်  အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းမှ လ ိုက့်န အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထအာင့် ထသခ ာထစရန့်၊ 

• က န့််းမာထရ်းနှင့်  လံိုခခံ မှုဆ ိုင့်ရာမူဝါေမ ာ်းခ မှတ့်ထရ်းဆွ ရန့်နှင့်    ိုမူဝါေမ ာ်းက ို ဥြထေထပြာင့််းလ မှုမ ာ်းနှင့်  အညီ 

အဖမ တထစ ပြ ပြင့်မွမ့််းမံရန့်၊ 

• ဝန့် မ့််းအဖွ ွံ့ဝင့်အာ်းလံို်းသည့်   ိုမဝူါေမ ာ်းက ို သ ရှ န ်းလည့်သထ ာထြါက့် ာ်းရန့်နှင့်  လ ိုက့်န ထစာင့်   န့််းရန့် 

တ ိုို့က ို ထသခ ာထစရန့်။ 

• အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထခ ဆန့််းစစ့်ပခင့််းနှင့်  ြံိုမှန့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းမ ာ်း ထသခ ာစွာထဆာင့်ရွက့်ရန့်၊ မထတာ့်တဆ 

ပဖစ့်ြွာ်းမှုမ ာ်းရှ ခ  ြါက   ိုမထတာ့်တဆမှုမ ာ်းအာ်းလံို်းက ို မှတ့်တမ့််းပြ လိုြ့်ဖြီ်း တစ့်ခိုမက န့် ပဖစ့်ထြေါ်ရသည့်  

အထ ကာင့််းအရင့််းက ို စံိုစမ့််းစစ့်ထဆ်းဖြီ်း ထန က့်တကက မ့်မပဖစ့်ထြေါ်ထစရန့် လံိုခခံ ထရ်းဆ ိုင့်ရာ စံနှုန့််း 

အဆင့် ပမ င့် တင့်မှုမ ာ်းက ို လ ိုအြ့်ြါကလိုြ့်ထဆာင့်ရန့်။ 

• ဝန့် မ့််းမ ာ်းအာ်းလံို်းက ို လိုြ့်ငန့််းခွင့်လံိုခခံ ထရ်းနှင့်  ြတ့်သက့်ဖြီ်း ထလ က င့် ထြ်းရန့်နှင့်  အကာအကွယ့် 

အဝတ့်အစာ်းမ ာ်း၊ က ရ ယာမ ာ်းက ို မပဖစ့်မထန ဝတ့်ဆင့်ထစရန့်။ လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင့်  

ြတ့်သက့်၍ တစံိုတရာ သ ရှ လ ိုသည့်  ဝန့် မ့််းမ ာ်းရှ ြါက တ ိုက့်ရ ိုက့် ဆက့်သွယ့်ထမ်းပမန့််းန ိုင့်ထစရန့်အတွက့် 

အစီအစဥ့်ပြ လိုြ့်ထြ်းရန့်။ 

• စက့်ယနတရာ်း၊ မီ်းထ ်းလံိုခခံ ထရ်း၊ လိုြ့်ငန့််းခငွ့်ဆ ိုင့်ရာက န့််းမာထရ်း၊ ဆူညံသံ၊ အနတရာယ့် ပဖစ့်ထစထသာ အရာဝတထ မ ာ်း၊ 

ဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်း၏ က န့််းမာထရ်း စသည့်တ ိုို့နှင့်  ြတ့်သက့်၍ အကာအကွယ့်မ ာ်း ပြ လိုြ့်ရန့်။ 

8.8.2.4 အ ကထကွ ထမွ န ကန ဂ ာ ၏ လ ုံပ င န  ျား တာ ဝန မ  ာ ျား 

ထနို့စဥ့်လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်မှုမ ာ်းက ို စီမံခန့်ို့ခွ ပခင့််း၊ ြစစည့််းက ရ ယာနှင့်  လူအရင့််းအပမစ့်မ ာ်းအသံို်းပြ မှုက ို 

အစီအစဥ့်ခ ပခင့််းနှင့်  မူဝါေမ ာ်းလ ိုအြ့်သလ ိုခ မှတ့်ပခင့််းတ ိုို့သည့် အထ ွအထ ွမန့်ထနဂ ာ၏ အထရ်းကကီ်းထသာ 

လိုြ့်ငန့််းတာဝန့်မ ာ်းပဖစ့်ြါသည့်။ အစ ို်းရဌာနဆ ိုင့်ရာအရာရှ မ ာ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအရာရှ နှင့်  လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းအရာရှ တ ိုို့နှင့်  ထြါင့််းစြ့်ည  န ိုင့််းထဆွ်းထနွ်းကာ  တာဝန့်ခံမန့်ထနဂ ာ၊ လက့်ထ ာက့်မန့်ထနဂ ာမ ာ်း၊ 

ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်းတ ိုို့မှတဆင့်  စီမံခန့်ို့ခွ ွံ့မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်ဖြီ်း ြံိုမှန့်ြတ့်ဝန့််းက င့် စီမံခနို့့်ခွ မှုနှင ့် ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုထရ်း 

အစီအစဥ့်မ ာ်းက ို ထအာင့်ပမင့်စွာ အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် န ိုင့်ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

8.8.3 ပ တ ဝ န ျား က  င ဆ  ုံင  ရာ  ကစာ င   က ပ   က ည   ရ ှုကရျား အ ြ ွ ြို့ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းအဖွ ွံ့အာ်း ဗန့််းထမာက့်အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းရံို်း၊ ဗန့််းထမာက့် 

ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာဌာန၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် က န့််းမာထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ကသာဖမ  ွံ့နယ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း 

ဦ်းစီ်းဌာန၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာန၊ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စို၊ ဗန့််းထမာက့်မ်ီးသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့၊ ထေသခံ 

အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင့်  ထေသတွင့််းNGOအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းမ ှ က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်းပဖင့်  ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း အဆ ိုပြ  

ဖွ ွံ့စည့််းရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ဤအဖွ ွံ့အာ်း ဖွ ွံ့စည့််းရန့်အတွက့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စီမံခန့်ို့ခွ ထရ်းထကာ့်မတကီ ို အဆ ိုပြ  

တင့်ပြသွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်- 
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ပ  ုံ ( 8 .8 - 2 ) ပ တ ဝ န ျား က  င ကလ  လာ က စာ င   က ပ  က ည   ရ ှုကရျား  အ ြ ွ ြို့ 

 
၈.၈.၃.၁  တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော ပစြောင့်  က ့် ကည့် ရှုပရ်းခ ျုလို ့်ရြောတ င့် အပရ်း ါပသြော အပ ကြောင့််းအရင့််းမျြော်း 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းပြ လိုြ့်ခ  န့်တငွ့်  ည့် သွင့််းစဥ့််းစာ်းသင့် ထသာ အထ ကာင့််းအရင့််းမ ာ်းမှာ 

ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

• ထလ လာထစာင့်  ကည့် ပခင့််းက ို မှတ့်ြံိုတင့်ဖြီ်းပဖစ့်ထသာ တတ ယထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းအဖွ ွံ့ (သ ိုို့မဟိုတ့်) အဆ ိုပြ  

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းအဖွ ွံ့မှထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်းထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းလိုြ့်ငန့််းစ

ဥ့်အာ်းလံို်းတွင့်   ိုအဆ ိုပြ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထလ လာ ထစာင့်  ကည့် ထရ်းအဖွ ွံ့မှ အနည့််းဆံို်း က ိုယ့်စာ်းလှယ့်(၃) 

ဦ်းြါဝင့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

• (IFC, World Bank, 2007) အရ အကယ့်၍ ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်း ရလေ့်မ ာ်းသည့် လ ိုအြ့်ထသာ 

အဆင့် မ ာ်း က့် သ သာ င့်ရှာ်းစွာ တ ို်းတက့်ထကာင့််းမွန့်လာသည့်က ို (၃) နှစ့်ဆက့်တ ိုက့်ထဖာ့်ပြြါက 

ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်း အကက မ့်ထရက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်ြါသည့်။ 

• Wind direction and wind speed က ို ထလ လာပခင့််းပဖင့်  ရာသီတ ိုင့််းတွင့် အကကီ်းမာ်းဆံို်းထသာ ထလတ ိုက့်ရာ 

အရြ့်နှင့်  ထလတ ိုက့်နှုန့််းက ို ခန့်ို့မှန့််းတွက့်ဆန ိုင့်ဖြီ်း အမှုန့်အမွှာ်း၊ ဆညူံသံနှင့်  ဓာတ့်ထငွွံ့ ိုတ့်လွှတ့်မှုမ ာ်းအတွက့် 

ထလ လာထစာင့်  ကည့် ထရ်းရံို်း (Monitoring Station) က ို အဆ ိုြါထလတ ိုက့်ရာ အရြ့်တငွ့် တြ့်ဆင့်သင့် ြါသည့်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြတ့်ဝန့််းက င့် 

ထစာင ့် ကည ့်ထလ လာထရ်း 

အဖွ ွံ့  

ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စိုမှ 

က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း 

 

NGO အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းမှ 

က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း 

 

ထေသခံအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းမှ 

က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း 

 

• စည့်ြင့်သာယာအဖွ ွံ့ (ဗန့််းထမာက့်)  

• အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်း 

(ဗန့််းထမာက့်)  

• ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း 

ဦ်းစီ်းဌာန (ဗန့််းထမာက့်)  

• က န့််းမာထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန (ဗန့််းထမာက့်)  

• ဗန့််းထမာက့်မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့ 

အစရှ သည့် တ ိုို့မှ က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း 
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8.8.4 ပ တ ဝ န ျား က  င ကစာ င    က ပ   က ည  ရ ှုဖခင  ျား အ စအီ စ ဥ န ငှ    လ  ုံက  န ာ မ တှ မ  ာ ျား ဇယ ာ ျား 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .8 - 2 ) ပ တ ဝ န ျား က  င ကစာ င    က ပ   က ည  ရ ှုဖခင  ျား အ စအီ စဥ န ငှ    လ  ုံက  န ာ မ တှ မ  ာ ျား ဇယ ာ ျား 

စဥ့် 
 တ့်ဝန့််းကျင့်ဆိိုင့်ရြော

အခန့််းကဏ္ဍ 
Parameters တည့်ပနရြော ကကိမ့်နှုန့််း ခန့်ို့မှန့််းကိုန့်ကျစရိတ့် တြောဝန့်ရိှသူ 

အကကိျုတည့်ပဆြောက့်ပရ်းနှင့် တည့်ပဆြောက့်ပရ်းကြောလ 

၁ ထလအရည့်အထသွ်း PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2 AQ (1), AQ (2), 
AQ (3), AQ (4),  
AQ (5), AQ (6) 

(၄)လတစ့်ကက မ့် (၅၀)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၂ ထပမထြေါ်ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

BOD, COD, DO, Total Solids, Total Suspended Solids, 
Total Dissolved Solids, Nitrate, NH3, NH4, Phosphate 

SWQ (1), SWQ (2), SWQ (3), 
SWQ (4) 

(၄)လတစ့်ကက မ့် (၅)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၃ ထပမထအာက့်ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

pH, Colour, Turbidity, Conductivity, Total Hardness, 
Calcium Hardness, Magnesium Hardness, Total 
Alkalinity, CaCO3, HCO3, Fe, CL, NaCl, SO4, Total Solids, 
Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, 
Manganese, Phosphate, Phenolphthalein Acidity, Methyl 
Orange Acidity, Salinity 

GWQ (1), GWQ (2), GWQ (3) (၄)လတစ့်ကက မ့် (၅)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၄ ထပမအရည့်အထသွ်း pH, EC, TDS, RSC, SAR, Dominant Salts, Moisture, 
Cations, Anions 

SQ (1), SQ (2),  
SQ (3) 

(၄)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၅ ဆူညံသံအဆင့်  Noise level dB(A) NQ (1), NQ (2),  
NQ (3), NQ (4),  
NQ (5), NQ (6) 

(၄)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

လို ့်ငန့််းလည့် တ့်သည့် ကြောလ 

၁ ထလအရည့်အထသွ်း PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2 AQ (1), AQ (2), 
AQ (3), AQ (4),  
AQ (5), AQ (6) 

(၆)လတစ့်ကက မ့် (၅၀)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၂ ထပမထြေါ်ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

BOD, COD, DO, Total Solids, Total Suspended Solids, 
Total Dissolved Solids, Nitrate, NH3, NH4, Phosphate 

SWQ (1), SWQ (2), SWQ (3), 
SWQ (4) 

(၆)လတစ့်ကက မ့် (၅)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 
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၃ ထပမထအာက့်ထရ 
အရည့်အထသွ်း 

pH, Colour, Turbidity, Conductivity, Total Hardness, 
Calcium Hardness, Magnesium Hardness, Total 
Alkalinity, CaCO3, HCO3, Fe, CL, NaCl, SO4, Total Solids, 
Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, 
Manganese, Phosphate, Phenolphthalein Acidity, Methyl 
Orange Acidity, Salinity 

GWQ (1), GWQ (2), GWQ (3) (၆)လတစ့်ကက မ့် (၅)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၄ ထပမအရည့်အထသွ်း pH, EC, TDS, RSC, SAR, Dominant Salts, Moisture, 
Cations, Anions 

SQ (1), SQ (2),  
SQ (3) 

(၆)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 

၅ ဆူညံသံအဆင့်  Noise level dB(A) NQ (1), NQ (2),  
NQ (3), NQ (4),  
NQ (5), NQ (6) 

(၆)လတစ့်ကက မ့် (၃)သ န့််း Terrain 
Co.,Ltd 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

337 
 

8.8.4.1 လ  ုံက  န ာ မ တှ မ  ာ ျား 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .8 - 3  ) အ ရည အ က ျွား အ မ တှ မ  ာ ျား ၏ တည ကန ရာ အ မ တှ န ငှ    ကြ ာ ဖပ ခ က  

အရည့်အပသ ်းအမှတ့်မျြော်း တည့်ပနရြောအမှတ့် ပဖြော့်ခ ချက့် 

ပခမပ ေါ်ပရအရည့်အပသ ်းတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်း 

ပခ
မပ

 ေါ်
ပရ

 

SWQ (1) 
95°51’58.04” E 
24°26’22.17” N 

ထလ်းသီထက ်းရွာအနီ်း ခမ ို်းထခ ာင့််းတံတာ်းထရ 

SWQ (2) 
95°50’25.54” E 
24°26’12.80” N 

ခမ ို်းဆည့်အနီ်း၊ ခမ ို်းထခ ာင့််းထရ 

SWQ (3) 
95°50’17.69” E 
24°25’40.39” N 

စီမံက န့််းဧရ ယာအထန က့်ဖက့် စွန့်ို့ြစ့်ထရ 

SWQ (4) 
95°50’38.92” E 
24°25’39.98” N 

ခမ ို်းရွာအတွင့််းရှ  ဂါလံ ၅၀၀၀ ဆန့်ို့ ထရကန့် 

ပခမပအြောက့်ပရအရည့်အပသ ်းတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမတှ့်မျြော်း 

ပခ
မပ

အ
ြောက

့်ပရ
 

GWQ (1) 
95°50’26.08” E 
24°25’44.42” N 

ခမ ို်းစီမံက န့််း Tube Well(1) မှထပမထအာက့်ထရ 

GWQ (2) 
95°50’27.50” E 
24°25’40.58” N 

ခမ ို်းစီမံက န့််း Tube Well(2) မှထပမထအာက့်ထရ 

GWQ (3) 
95°50’40.10” E 
24°25’38.83” N 

ခမ ို်းရွာလူကကီ်း ဦ်းဖ ို်းစ န့်အ မ့်ရှ  ထရတငွ့််းမှ ထပမထအာက့်ထရ 

ပခမအရည့်အပသ ်းတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်း 

ပခ
မအ

ရည
့်အ

ပသ
 ်း SQ (1) 

95°50’53.44” E 
24°25’31.91” N 

ခမ ို်းရွာအဝင့်၊ နန့်ို့မ ိုထခ ာင့််းတံတာ်းမှထပမဆီလွှာ 

SQ (2) 
95°50’34.63” E 
24°25’52.05” N 

ခမ ို်းစခန့််းအ ွက့်လမ့််းထ ်းမှ လယ့်ထပမ 

SQ (3) 
95°50’18.28” E 
24°25’41.67” N 

ခမ ို်းစခန့််းအထန က့် က့်ထ ်းမှ လယ့်ထပမ 

ပလအရည့်အပသ ်းတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်း 

ပလ
အ

ရည
့်အ

ပသ
 ်း 

AQ (1) 
95°50’29.45” E 
24°25’43.78” N 

ခမ ို်းစခန့််းဇိုန့်(B) ထတာင့်တက့်ကာ်းဂ တ့်အနီ်း 

AQ (2) 
95°50’45.49” E 
24°25’34.90” N 

ခမ ို်းရွာရှ  မူလတန့််းလွန့် စာသင့်ထက ာင့််း 

AQ (3) 
95°51’15.46” E 
24°23’53.89” N 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်းထရွှံ့ 

AQ (4) 
95°50’35.35” E 
24°25’51.29” N 

ခမ ို်းစခန့််း အ ွက့်လမ့််းနှင့်  ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းဆံို 

AQ (5) 
95°50’23.41” E 
24°25’43.98” N 

ခမ ို်းစခန့််းဇိုန့်(C) 
ဟ ိုတယ့်အထဆာက့်အဦထဆာက့်လိုြ့်မည့်  ထတာင့်ကိုန့််း 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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AQ (6) 
95°50’31.67” E 
24°25’39.63” N 

ခမ ို်းစခန့််းဇိုန့်(A) ကာ်းရြ့်န ်းကွင့််း တည့်ထနရာ 

ဆူညံသံတိိုင့််းတြောသည့် လိိုက့်နောမှတ့်မျြော်း 

ဆ
ူည

ံသံ
 

NQ (1) 
95°50’29.45” E 
24°25’43.78” N 

ခမ ို်းစခန့််းဇိုန့်(B) ထတာင့်တက့်ကာ်းဂ တ့်အနီ်း 

NQ (2) 
95°50’45.49” E 
24°25’34.90” N 

ခမ ို်းရွာရှ  မူလတန့််းလွန့် စာသင့်ထက ာင့််း 

NQ (3) 
95°51’15.46” E 
24°23’53.89” N 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်းထရွှံ့ 

NQ (4) 
95°50’35.35” E 
24°25’51.29” N 

ခမ ို်းစခန့််း အ ွက့်လမ့််းနှင့်  ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းဆံို 

NQ (5) 
95°50’23.41” E 
24°25’43.98” N 

ခမ ို်းစခန့််းဇိုန့်(C) 
ဟ ိုတယ့်အထဆာက့်အဦထဆာက့်လိုြ့်မည့်  ထတာင့်ကိုန့််း 

NQ (6) 
95°50’31.67” E 
24°25’39.63” N 

ခမ ို်းစခန့််းဇိုန့်(A) ကာ်းရြ့်န ်းကွင့််း တည့်ထနရာ 

8.9 ပ တ  ဝ န ျား က င စ မီ ခန  ို့ခ ွ ဖခင  ျား ဆ  ုံင ရာ   င တ န  ျား ကပ ျား ဖခင ျား အစ အီစ ဥ  

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခန့်ို့ခွ ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ သင့်တန့််းထြ်းပခင့််းအစီအစဥ့်သည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခန့်ို့ခွ ပခင့််း 

အစီအစဥ့်(EMP)တွင့် အထရ်းကကီ်းထသာ အစ တ့်အြ ိုင့််းတစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ သင့်တန့််းထြ်းပခင့််းနှင့်  လူသာ်းအရင့််းအပမစ့် 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှုသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခန့်ို့ခွ မှုလိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်း စဥ့်ဆက့်မပြတ့် လည့်ြတ့်ထနထစရန့်အတွက့် 

အထရ်းကကီ်းထသာ အခ  တ့်အဆက့်တစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ 

8.9.1 တည  ကဆာ က ကရျား က ာ လတငွ   င  တန  ျား ကပ ျား ဖခင ျား အ စ ီစဥ  

တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းကန့် ရ ိုက့်တာသည့် စီမကံ န့််းဝန့် မ့််းမ ာ်းအာ်းလံို်းက ို အလိုြ့်သမာ်း 

လံိုခခံ ထရ်းနှင့်  ြတ့်ဝန့််းက င့် ကာကွယ့်ထရ်း နှင့် ြတ့်သက့်ဖြီ်း လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းကဏ္ဍအြ ိုေ့်ခွ  

(၈.၁၁)တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းသည ့်အတ ိုင့််းသင့်တန့််းမ ာ်း ထြ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

8.9.2 လ ုံပ  င န ျား လည ပ တ ကရျား က ာ လတငွ   င  တန  ျား ကပ ျား ဖခင ျား အစအီ စဥ  

လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထရ်းကာလတွင့် အဆ ိုပြ စီမံက န့််း၏ ဝန့် မ့််းမ ာ်းအာ်းလံို်းသည့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့် 

လံိုခခံ ထရ်းအတွက့် လိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်း၊ လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း၊ မီ်းသတ့် ထလ က င့် ထရ်းသင့်တန့််းမ ာ်း စသည့်တ ိုို့နှင့်  

ရင့််းနီှ်းကျွမ့််းဝင့်ထနထစရန့် သက့်ဆ ိုင့်ရာသင့်တန့််း မ ာ်းက ိုတက့်ထရာက့်ဖြ်ီးပဖစ့်ရြါမည့်။   ိုို့အပြင့် စီမံက န့််းစီမံခန့်ို့ခွ ထရ်း 

 ိုတ့်အဖွ ွံ့မှလည့််း ဝန့် မ့််းအဆင့် အာ်းလံို်းက ို ကူညီရန့်အတွက့် ြံိုမှန့်အဆင့် ပမ င့် တင့်ထြ်းထရ်းသင့်တန့််းမ ာ်း 

အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်တက့်ထရာက့်ထစဖြီ်း သက့်ဆ ိုင့်ရာ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထရ်းဌာနမ ာ်းမှလည့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို 

ကာကွယ့်ထစာင့် ထရှာက့်ထရ်းနှင့်  ြတ့်သက့်ဖြ်ီး မ မ တ ိုို့တွင့် တာဝန့်ဝတတရာ်းရှ သည့်က ို န ်းလည့်သထ ာထြါက့်ထအာင့် 

လိုြ့်ထဆာင့်ရြါမည့်။ စီမံက န့််းထအာင့်ပမင့်စွာ လည့်ြတ့်ထသာအခ  န့်တငွ့် ထအာက့်ြါအဖွ ွံ့မ ာ်းသည့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ 

ြတ့်ဝန့််းက င့် စီမံခန့်ို့ခွ မှုအစီအစဥ့်မ ာ်း(EMPs) က ို သ ရှ  န ်းလည့် သထ ာထြါက့် ာ်းထစရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်- 

8.9.2.1 အ လ ုံပ   မ ာ ျား မ  ာ ျား 

အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းသည့် လံိုခခံ ထရ်း၊ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းအမ   ်းအစာ်းခွ ဖြီ်း စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း၊ သ ိုထလှာင့်ပခင့််း၊ စွမ့််းအင့်ထချွတာပခင့််း 

တ ိုို့၏ အထရ်းြါမှုက ို န ်းလည့်သထ ာထြါက့် ာ်းရြါမည့်။   ိုသ ိုို့ န ်းလည့် သထ ာထြါက့်ထစရန့် ဌာနတွင့််း 

အစည့််းအထဝ်းမ ာ်းတွင့် အခါအာ်းထလ ာ့်စွာ လိုြ့်ထဆာင့်ထြ်းန ိုင့်ြါသည့်။ ဥြစာအတွင့််းလိုြ့်ထဆာင့်ရမည့်  အမ   ်းမ   ်းထသာ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခန့်ို့ခွ ထရ်း စီမံခ က့်မ ာ်း ထအာင့်ပမင့်စွာ လည့်ြတ့်ထစရန့်အတွက့် အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအာ်းလံို်းတွင့် 

တာဝန့်ရှ သည့်က ို လည့််းအသ ထြ်း ာ်းသင့် ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.9.2.2 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  ဝ န ထမ ျား မ  ာ ျား 

သက့်ဆ ိုင့်ရာ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဝန့် မ့််းမ ာ်းသည့် ထအာက့်ြါသင့်တန့််းမ ာ်းက ို သင့်တန့််းရရှ ဖြီ်းပဖစ့်ရမည့်- 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည့် အခ  န့်တငွ့်  ွက့်ရှ ထသာ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စိုစည့််းပခင့််း၊ 

အမ   ်းအစာ်းခွ ပခင့််း နှင့်   ာ်းသ ိုသ မ့််းဆည့််းပခင့််းသင့်တန့််း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ထရနှင့်  မ လလာထရသန့်ို့စင့်ထရ်းစနစ့် လည့်ြတ့်ပခင့််းနှင့်  ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းသင့်တန့််း၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထနအတွက့် အထရ်းထြေါ်တိုန့်ို့ပြန့်ထရ်းအစီအစဥ့်၏ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်း၊ 

• စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထအာင့် ထလျှာ ခ ပခင့််း၊ ထရနှင့်  စွမ့််းအင့်   န့််းသ မ့််း ထစာင့် ထရှာက့်ပခင့််း 

နည့််းစနစ့်မ ာ်း၊ 

• သက့်ဆ ိုင့်ရာ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်၊ က န့််းမာထရ်းနှင့်  လံိုခခံ ထရ်းစည့််းမ ဥ့််းမ ာ်း နှင့်  ထလ်းစာ်းလ ိုက့်န ပခင့််း 

လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်း၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့် ထလ လာထစာင့်  ကည့် ပခင့််း၊ အစီရင့်ခံစာတင့်ပခင့််းနှင့်  လ ိုအြ့်ထသာစာရွက့်စာတမ့််းမ ာ်း 

စသည့်တ ိုို့ ြါဝင့်သည့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စီမခံန့်ို့ခွ ပခင့််း ဖွ ွံ့စည့််းတည့်ထဆာက့်ြံို၏ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

လိုြ့်ထဆာင့်ပခင့််း သင့်တန့််း။ 

8.9.3 မ တှ တမ  ျား မ  ာ ျား   မ ျား ဆ ည ျား ဖခင  ျား 

လိုြ့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းက ို မှတ့်တမ့််းပြ လိုြ့်သ မ့််းဆည့််းပခင့််းနှင့်  အစီရင့်ခံစာတင့်ပခင့််းသည့် စဥ့်ဆက့်မပြတ့် 

လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းက ို ထသခ ာထစရန့်အတွက့် အထရ်းကကီ်းထသာ စီမံခန့်ို့ခွ မှုဆ ိုင့်ရာ က ရ ယာတစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ 

  န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ ထစာင့်  ကြ့် ကည့် ရှုပခင့််းနှင့်  လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထရ်းဆ ိုင့်ရာ က စစရြ့်မ ာ်းက ို မှတ့်တမ့််းပြ လိုြ့်ကာ 

  န့််းသ မ့််း ာ်းသင့် ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် လိုြ့်ငန့််းခငွ့်အတွင့််း အထပခခကံ ထသာ မှတ့်တမ့််းပြ လိုြ့်သ မ့််းဆည့််းရမည့်  

လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

8.9.3.1 မ တှ တမ  ျား ဖပ ျု လ ုံပ   မ  ျား ဆ ည ျား ရမ ည  လ  ုံအ ပ ခ က  မ  ာျား 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .9 - 1 ) မ တှ တမ ျား ဖပ ျု လ ုံပ    မ  ျား ဆ ည ျား ရမ ည  လ  ုံအ ပ  ခ က မ  ာ ျား 

သတ့်မှတ့်ချက့်ပဘြောင့် အချက့်အလက့်မျြော်း 

အရင့််းပမစ့်မ ာ်းအသံို်းပြ ပခင့််း •  ထရ၊ လျှြ့်စစ့်မီ်း၊ စက့်သံို်းဆီနှင ့် ထလာင့်စာမ ာ်း 
ထနို့စဥ့်အသံို်းပြ မှုြမာဏ၊ 

စွန့်ို့ြစ့်အစ ိုင့်အခ   န့််းသ မ့််းပခင့််းနှင့်  စွန့်ို့ြစ့်ပခင့််း • ထရသန့်ို့စင့်စက့်မှ အကကွင့််းအက န့်မ ာ်း စီမံခန့်ို့ ခွ မှု နှင့်  
အြတ့်စဥ့်က န့်ရှ ထသာ ြမာဏ၊ 

• အဆ ိုပြ စီမံက န့််းမ ှ  ွက့်ရှ ထသာ အ မ့်သံို်း စွန့်ို့ြစ့် 
အစ ိုင့်အခ မ ာ်းက ို စီမံခန့်ို့ခွ ွံ့မှု နှင့်  ထနို့စဥ့်  ွက့်ရှ မှု 
ြမာဏ၊ 

ထလ လာထစာင့်  ကည့် ပခင့််းနှင့်  စစ့်တမ့််းထကာက့်ယူပခင့််း • ထန က့်ဆံို်းအတည့်ပြ  ာ်းထသာ ထလ လာ 
ထစာင့်  ကည့် ထရ်း လိုြ့်ငန့််းစဥ့်အရလိုြ့်ထဆာင့်  ာ်းထသာ 
ထလ လာထစာင့်  ကည့် ပခင့််း  အာ်းလံို်း ၏ မှတ့်တမ့််းမ ာ်း၊ 

အနီ်းဆံို်းတွင့်ထန  ိုင့်ထသာ ထေသခံမ ာ်း၏ 
မထက နြ့်ခ က့်မ ာ်း 

• အနီ်းဆံို်းရွာမ ာ်းမမှထက နြ့်ခ က့်မ ာ်း၊ တ ိုင့်တန့််းခ က့်မ ာ်း 
အာ်းလံို်း ၏မှတ့်တမ့််းမ ာ်း၊ 

အလိုြ့်သမာ်းက န့််းမာထရ်းနှင့်  လံိုခခံ မှုမှတ့်တမ့််း • စီမံက န့််းတွင့်ပဖစ့်ထြေါ်ထသာမထတာ့်တဆမှုမ ာ်း၊ 
ထရာဂါပဖစ့်ြွာ်းမှုမ ာ်းအတွက့် ထနို့စဥ့်မှတ့်တမ့််း၊ 

အပခာ်းအရာမ ာ်း • သက့်ဆ ိုင့်သည့် ထနရာတွင့် ြစစည့််းက ရ ယာ မ ာ်းက ို 
စစ့်ထဆ်းပခင့််းနှင့်   တ ိုင့််းတာမှု မှတ့်တမ့််း မ ာ်း၊ 

• ယာဥ့်ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းပခင့််းနှင့်  စစ့်ထဆ်းပခင့််း 
မှတ့်တမ့််းမ ာ်း။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.10 အန တရာ ယ ဖြ စ န  ုံင  ကဖခဆန ျား စ စ ဖခင  ျား 

8.10.1 န  ဒေါ န ျား 

 အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထပခဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုသည့်မှာ သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထပခနှင့်  စီမကံ န့််း 

လိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်း၏ အက   ်းဆက့်ထ ကာင့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင့်  လူမှုဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ထစထသာ မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း 

ပဖစ့်န ိုင့်ထပခက ို ထလ လာဆန့််းစစ့်၍ ထလျှာ ခ ထြ်းပခင့််းပဖစ့်ြါသည့်။ အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထပခ ဆန့််းစစ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းစဥ့်တွင့် 

ပဖစ့်န ိုင့်ထပခရှ ထသာ အနတရာယ့်မ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်ပခင့််း၊ ခန့်ို့မှန့််းပခင့််းနှင့်  အဆင့် သတ့်မှတ့်ပခင့််းတ ိုို့ြါဝင့်ြါသည့်။ 

8.10.2 အ နတရာ ယ  ဖြ စ န  ုံင ကဖခဆ န ျား စ စ ဖခင  ျား န ည ျား စန စ  

 အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထပခဆန့််းစစ့်သည့်  နည့််းစနစ့်မ ာ်းက ို နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ သတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာတွင့် 

ထဖာ့်ပြခ  ဖြီ်းပဖစ့်ြါသည့်။ အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထပခအထြေါ် အထပခခံထသာ သက့်ထရာက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််းက ို ၎င့််းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

၏ အက   ်းဆက့်(Consequence)နှင့်  ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထပခ (Probability/ Likelihood) တ ိုို့အထြေါ် အထပခခံ၍ ပြင့််း န့်မှု 

(Severity of risk/ Level of risk) က ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ဆန့််းစစ့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

8.10.3  က  ကရာ က  မ ှုမ  ာ ျား ၏ အ က   ျု ျား ဆ က (Consequence) 

 စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ရာတွင့် ပဖစ့်န ိုင့်ထပခရှ သည့်  မထမျှာ့်လင့် ထသာ အနတရာယ့်၏ သက့်ထရာက့်မှု 

အက   ်းဆက့်မ ာ်းက ို Qualitative တ ိုင့််းတာပခင့််းနည့််းက ို အသံို်းပြ ကာ အဆင့် ၊ ြမာဏ၊ ထဖာ့်ပြခ က့်တ ိုို့နှင့်  

ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းသတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်- 

အဆင့်   မြောဏ ပဖြော့်ခ ချက့် 

1 အလွန့်ပြင့််း န့် လူထသဆံို်းမှု၊ အလွန့်ပြင့််း န့်ထသာ   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရမှု၊ အလွန့်ကကီ်းမာ်းထသာ 

ထငွထ က်းဆ ိုင့်ရာဆံို်းရံှု်းမှု။ 

2 ပြင့််း န့် ပြင့််း န့်ထသာ   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရမှု၊ ပြင့််း န့်ထသာ ထငွထ က်းဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းမှု။ 

3 အလယ့်အလတ့် ထဆ်းကိုသမှုလ ိုအြ့်ထသာ အလယ့်အလတ့်   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရမှု၊ ပမင့် မာ်းထသာ 

ထငွထ က်းဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းမှု။ 

4 အနည့််းငယ့် ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ နည့််းပဖင့်  ထဆ်းကိုသမှုခံယူရန့်လ ိုအြ့်ထသာ   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရမှု၊ 

အလယ့်အလတ့် ထငွ်းထ က်းဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းမှု။ 

5 မသ သာမ င့်ရှာ်း   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရမှုမရှ ၊ အနည့််းငယ့် ထငွထ က်းဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းမှု။ 

8.10.4  က  ကရာ က  မ ှုဖြ စ န  ုံင ကဖခ (Probability/Likelihood) 

 သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း၊ ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း၏ ပဖစ့်န ိုင့်ထပခ(Probability/Likelihood) က ိုလည့််း Qualitative 

တ ိုင့််းတာပခင့််းနည့််းစနစ့်ပဖင့်  အဆင့် ၊ ြမာဏ၊ ထဖာ့်ပြခ က့်တ ိုို့က ို ထအာက့်ြါဇယာ်းအတ ိုင့််း သတ့်မှတ့် ာ်းြါသည့်။ 

အဆင့်   မြောဏ ပဖြော့်ခ ချက့် 

A ထသခ ာလိုနီ်းြါ်း ပဖစ့်စဥ့်အမ ာ်းဆံို်းပဖစ့်န ိုင့်သည့်ဟို ယူဆရ(လစဥ့်ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း)။ 

B ြ ိုမ ိုပဖစ့်န ိုင့်ဖွယ့်ရှ  ပဖစ့်စဥ့်အမ ာ်းအပြာ်းပဖစ့်ထကာင့််းပဖစ့်န ိုင့်ထပခရှ (လစဥ့်ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း)။ 

C ပဖစ့်န ိုင့်ဖွယ့်ရှ  တခါတရံပဖစ့်ထကာင့််းပဖစ့်န ိုင့်(၂နှစ့်လျှင့် ၁ ကက မ့်ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း)။ 

D ပဖစ့်န ိုင့်ဖွယ့်နည့််းြါ်း တခါတရံပဖစ့်န ိုင့်(၁၀နှစ့်လျှင့် ၁ ကက မ့်ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း)။ 

E ပဖစ့်န ိုင့်ထပခရှာ်းြါ်း  ူ်းပခာ်းအထပခအထနတွင့်သာ ပဖစ့်ထကာင့််းပဖစ့်န ိုင့် (အနှစ့် ၂၀ လျှင့် ၁ ကက မ့်သာ 

ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း)။ 

8.10.5 အ နတရာ ယ  ဖပ င ျား ထန မ ှု 

 အက   ်းဆက့်(Consequence)နှင့်  ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထပခ (Probability/ Likelihood)တ ိုို့အထြေါ် အထပခခံ၍ ပြင့််း န့်မှု 

(Severity of risk/Level of risk) က ိုထအာက့်ြါအတ ိုင့််းထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်- 

 

 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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Consequence x Likelihood = Severity 

Consequence 

Likelihood 

ပသချြောလိုနီ်း ါ်း 

(A) 

 ိိုမိိုခဖစ့်နိိုင့်ဖ ယ့်ရိှ 

(B) 

ခဖစ့်နိိုင့်ဖ ယ့်ရိှ 

(C) 

ခဖစ့်နိိုင့်ဖ ယ့် 

နည့််း ါ်း(D) 

ခဖစ့်နိိုင့်ပခခ

ရှြော်း ါ်း(E) 

အလွန့်ပြင့််း န့်(1) 1A=E 1B=E 1C=E 1D=H 1E=H 

ပြင့််း န့်(2) 2A=E 2B=E 2C=H 2D=H 2E=M 

အလယ့်အလတ့်(3) 3A=E 3B=E 3C=H 3D=M 3E=L 

အနည့််းငယ့်(4) 4A=E 4B=H 4C=M 4D=L 4E=L 

မသ သာမ င့်ရှာ်း(5) 5A=H 5B=H 5C=M 5D=L 5E=L 

E= Extreme Risk, H=High Risk, M= Moderate Risk, L= Low Risk 

8.10.6 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  က ျား အ န တရာ ယ မ  ာ ျားန ငှ     ာ ဝ  က ျား အ နတရာ ယ မ  ာ ျား ၏ အ နတရာ ယ ဖြ စ န  ုံင  ကဖခဆ န ျား စစ ဖခင  ျား 

 ြတ့်ဝန့််းက င့်သ ိုို့မဟိုတ့် လူူ့အသက့်အနတရာယ့်၊ ြ ိုင့်ဆ ိုင့်မှု၊ ြစစည့််းဥစစာမ ာ်းက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ထပခရှ ထသာ 

အနတရာယ့်ရှ သည့်  အထပခအထနသ ိုို့မဟိုတ့်  ပဖစ့်ရြ့်မ ာ်းက ို ထ ်းအနတရာယ့်ဟိုထခေါ်ြါသည့်။ ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းက ို နည့််းလမ့််း 

အမ   ်းမ   ်းပဖင့်  အမ   ်းအစာ်းခွ န ိုင့်ထသာ့်လည့််း အထပခခံအက ဆံို်း အမ   ်းအစာ်းနှစ့်ခိုမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း  ပဖစ့်ြါသည့်- 

• သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း (ငလ င့်လှုြ့်ပခင့််း၊ မ ို်းကက  ်းြစ့်ပခင့််း၊ ထရကကီ်းပခင့််း၊ ထလပြင့််းမိုန့်တ ိုင့််း တ ိုက့်ခတ့်ပခင့််း၊ 

ထပမဖြ  ပခင့််း) (Disaster Risks) 

• လူထ ကာင့် မထတာ့်တဆပဖစ့်ထြေါ်ထသာ ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း (မ်ီးထလာင့်ပခင့််း၊ ထြါက့်ကွ မှုပဖစ့်ပခင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း) (Hazard Risks) 

8.10.6.1 ထ  ခ  ုံက  န  ုံင  မ ှု 

 ထက ်းရွာတစ့်ခို၊ ဖမ  ွံ့တစ့်ဖမ  ွံ့ သ ိုို့မဟိုတ့် အဖွ ွံ့အစည့််းတစ့်ခို၏ ထ ်းအနတရာယ့်ကကံ ထတွွံ့ရန ိုင့်ထပခထြေါ် မူတည့်၍ 

  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့်ပြန ိုင့်ြါသည့်။ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ၊ ြ ဝဝီင့်ဆ ိုင့်ရာ၊ လူမှုစီ်းြွာ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာတ ိုို့ 

အြါအဝင့် အမ   ်းမ   ်းထသာ အထ ကာင့််းအရာမ ာ်းထြေါ်မူတည့်၍ လူူ့အဖွ ွံ့အစည့််းတစ့်ခို သ ိုို့မဟိုတ့် စီမံက န့််းတစ့်ခိုသည့် 

အမ   ်းမ   ်းထသာ ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းက ို  မတညူီသည့်  ြမာဏအလ ိုက့်  ထတွွံ့ကကံ န ိုင့်ဖြီ်း   ခ ိုက့်မှုက ိုခံစာ်းရန ိုင့်ြါသည့်။ 

8.10.6.2   ာ ဝ က ျား အ နတရာ ယ   

   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုရှ ထသာ အထပခအထနတစ့်ခိုတွင့်  ထရကကီ်းပခင့််း၊ ငလ င့်လှုြ့်ပခင့််း၊ ထလပြင့််းတ ိုက့်ခတ့်ပခင့််း တ ိုို့က  သ ိုို့ 

ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း တ ိုက့်ဆ ိုင့်ပဖစ့်ထြေါ်သည့် အခါတငွ့် သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်တစ့်ခို ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့် ြါသည့်။ 

ထ ်းအနတရာယ့်တစ့်ခိုသည့် လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််းတစ့်ခို၏ ြံိုမှန့်လည့်ြတ့်မှုက ို ပြင့််း န့်စွာ   ခ ိုက့်ထစန ိုင့် ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် 

ပြင့်ြကယ့်ဆယ့်ထရ်းမြါရှ    လူမှုအဖွ ွံ့အစည့််း၏ န ိုင့်နင့််းစွာ စီမံခန့်ို့ခွ န ိုင့်စွမ့််း က့် ထက ာ့်လွန့်ထသာ ကကီ်းမာ်းသည့်  လူ၊ 

ြစစည့််းဥစစာ၊ စီ်းြာွ်းထရ်း သ ိုို့မဟိုတ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ဆံို်းရံှု်းမှုမ ာ်းက ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

8.10.6.3 လ ုံပ  ထ ုံျား လ ုံပ န ည  ျား မ  ာ ျား 

 ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်လာြါကအခ  န့်မှီတိုန့်ို့ပြန့်ထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်းပြ လိုြ့်န ိုင့်ရန့်အတွက့်စီမံက န့််းတာဝန့်ရှ သူ

မ ာ်းနှင့်  ဝန့် မ့််းမ ာ်းအာ်းလံို်းအတွက့် အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတံိုို့ပြန့်ထရ်း လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်း ခ မတှ့်ထရ်းဆွ ဖြီ်း 

လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းထြ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ထ ်းအနတရာယ့်ဟိုဆ ိုရာတွင့် အမ   ်းမ   ်း ပဖစ့်န ိုင့်ထသာထ ကာင့်  ထ ်းအနတရာယ့် 

တစ့်ခိုပခင့််းဆီအတွက့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းအခွ မ ာ်း ခ မှတ့်  ာ်းရမည့်ပဖစ့်သည့်။ အဆ ိုြါလိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း 

အဆင့် မ ာ်းမာှ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

• ကက  တင့်ကာကွယ့်မှုအစီအစဥ့်မ ာ်း၊ 

• ထ ်းအနတရာယ့်ပဖစ့်ထြေါ်မှုအတွက့် အရန့်သင့် ပြင့်ဆင့်မှု၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတိုန့်ို့ပြန့်ထရ်း စီမံခ က့်၊ 

• အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းနှင့် ပြန့်လည့် ူထ ာင့်ထရ်း၊ 

• ထ ်းကင့််းရာထပြာင့််းထရွှေွံ့ပခင့််း။ 
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8.10.7 အ နတရာ ယ  ဖြ စ န  ုံင ကဖခ ဆ န ျား စ စ ဖခင  ျား ဇယ ာျား 

အနတရြောယ့် အမျျို်းအစြော်း ခဖစ့်  ါ်းနိိုင့်ပသြော အပ ကြောင့််းရင့််း Consequence Likelihood Severity 

သဘြောဝပဘ်းအနတရြောယ့်မျြော်း 

ပရကကီ်းခခင့််း မီို်းရာသီအတွင့််း မ ို်းသီ်း န့်စွာရွာသွန့််းခ  န့်တငွ့် ထတာင့်က ထရမ ာ်းထ ကာင ့် ခမ ို်းထခ ာင့််းနှင ့် 

ထ ွ်းထတာင့်ထခ ာင့််း ထြါင့််းဆံိုရာထနရာတစ့်ဝ ိုက့်ပဖစ့်ထသာ ထလ်းသီရွာအနီ်းတွင့် ထရကကီ်းထရလျှံမှုမ ာ်း 

ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ 

3 C 3C=H 

ငလျင့်ခဖစ့်  ါ်းခခင့််း ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််း ယခင့်က ငလ င့်လှုြ့်ခတ့်ခ  ဖူ်းထသာ ရာဇဝင့်မရှ ထသာ့်လည့််း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်သည့် 

ပမန့်မာန ိုင့်ငံ၏ ငလ င့်လှုြ့်ခတ့်န ိုင့်ထပခ မ ာ်းပြာ်းထသာ စစ့်က ိုင့််းငလ င့်ထ ကာ၏ အနီ်းတွင့် 

တည့်ရှ ထသာထ ကာင ့် ငလ င့်လှုြ့်ခတ့်န ိုင့်ထပခရှ ြါသည့်။ သ ိုို့ထသာ့်လည့််း စီမံက န့််းအတွင့််း ငလ င့်ထ ကာင ့် 

ကကီ်းမာ်းစွာ   ခ ိုက့်န ိုင့်ထသာ ပမင ့်မာ်းသည ့် အထဆာက့်အဦမ ာ်း မရှ ြါ။ 

2 D 2D=H 

ပခမမ ိျုခခင့််း စီမံက န့််းဧရ ယာအတွင့််း ထပမဖြ  ပခင့််း အနတရာယ့်မရှ  န ိုင့်ထသာ့်လည့််း စီမံက န့််းမှ ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်ထြေါ်သ ိုို့ 

သွာ်းထရာက့်ထသာ ထတာင့်တက့်ထတာင့်ဆင့််းလမ့််းမ ာ်းတွင့်မူ လက့်ရှ  လမ့််းအထနအ ာ်းမ ာ်း အရ 

မ ို်းရာသီတငွ့် ထပမဖြ  ပခင့််း အနတရာယ့်ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ 

2 C 2C=H 

ပလခ င့််းမိုန့်တိိုင့််းတိိုက့်ခတ့်ခခင့််း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန၏ အခ က့်အလက့်မ ာ်းအရ (၂၀၁၇)ခိုနှစ့်တငွ့် 

ထလထ ်းအနတရာယ့် က ထရာက့်ခ  ထသာ မှတ့်တမ့််းရှ ခ  ဖြီ်း အ မ့်ထခါင့်မ ို်းမ ာ်း ြ က့်စီ်းပခင့််းနှင ့် 

အ မ့်ထမွ်းတ ရစဆာန့်မ ာ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််းက  သ ိုို့ထသာ ပဖစ့်ရြ့်မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ခ  သည့်က ို ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

3 C 3C=H 

ပတြောမီ်းပလြောင့်ခခင့််း   ိုို့အပြင့် စီမံက န့််းဧရ ယာ အနီ်းတွင့်ရှ ထသာ ထက ်းရာွထနပြည့်သူမ ာ်း၏ အမ ှုက့်မ်ီးရ ှုွံ့ပခင့််း၊ ထတာင့်ယာ 

ပြ လိုြ့်ရန့် မီ်းရ ှုွံ့ပခင့််းနှင ့် ထတာမီ်းထလာင့်ပခင့််း တ ိုို့မလှည့််း စီမံက န့််းဧရ ယာ အတွင့််း မီ်းထလာင့်မှု 

ပဖစ့်ြွါ်းန ိုင့်ထပခရှ ြါသည့်။ 

3 C 3C=H 

လို ့်ငန့််းခ င့်ပဘ်းအနတရြောယ့်မျြော်း 

ပ ါ  ဆမှု(မီ်းပလြောင့်ခခင့််း) မီ်းထလာင့်ထစတတ့်ထသာ၊ မီ်းထလာင့်လွယ့်ထသာ ြစစည့််းမ ာ်းအနီ်းတွင့် ထဆ်းလ ြ့် ထသာက့်ပခင့််း၊ 

ဂထဟထဆာ့်ပခင့််း၊ ဓာတ့်ထငွွံ့သံို်းပဖတ့်ပခင့််းနှင ့် အပခာ်းမ်ီးြွာ်း  ွက့်ထစထသာ (ဥြမာ- ထက ာက့်စစ့် 

တ ိုက့်ပခင့််း) အလိုြ့်မ ာ်းထ ကာင ့် မီ်းထလာင့်ပခင့််း၊ ဓာတ့်ကက  ်းမ ာ်း ထြါက့်ဖြ ထနထသာထ ကာင ့်လည့််း 

ထကာင့််း၊ ဓာတ့်ကက  ်းနှင ့် မီ်းခလိုတ့်ခံိုမ ာ်း မန ိုင့်ဝန့် မ့််း ရထသာထ ကာင ့် အြူလွန့်ကာ မီ်းထလာင့်ပခင့််း၊ 

ဓာတ့်မတည ့်ထသာ ြစစည့််းမ ာ်းက ို အတူ ာ်းမ  သပဖင ့်မ်ီးထလာင့်ပခင့််း စသည့်။ 

3 C 3C=H 
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လ  ့်စစ့်အနတရြောယ့် (မီ်းပလြောင့်ခခင့််း) ဝန့်မန ိုင့်ထသာထ ကာင ့် အြူလွန့်၍ မီ်းထလာင့်ပခင့််း၊ ထသခ ာစွာဆက့်မ ာ်းသည ့် အဆက့်မ ာ်း 

မှအြူလွန့်၍ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ မ်ီးြွာ်းမ ာ်း ွက့်၍ထသာ့်လည့််းထကာင့််း မီ်းထလာင့်ပခင့််း၊ 

ြ က့်စီ်းထနထသာ၊ ထကာင့််းစွာအလိုြ့်မလိုြ့်ထသာ လျှြ့်စစ့်ြစစည့််းမ ာ်းထ ကာင ့် မီ်းထလာင့်ပခင့််း စသည့်။ 

3 D 3D=M 

လ  ့်စစ့်အနတရြောယ့် 

(ဓြောတ့်လိိုက့်ခခင့််း၊ ပရှြော ခဖစ့်ခခင့််း) 

မီ်းလာထနသည ့် အဖံို်းအကာမရှ ထသာ ဓာတ့်ကက  ်းက ို   မ ၍ဓာတ့်လ ိုက့်ပခင့််း၊ ဓာတ့်ကက  ်း 

အခ င့််းခ င့််း  မ ၍ ထရာှ ပဖစ့်ပခင့််းစသည့်။ 

3 D 3D=M 

အခမင ့်မ ှခ ျုတ့်ကျခခင့််း၊ လိမ ့်ကျခခင့််း 

အနတရြောယ့် 

အကာအရံမရှ ထသာ အပမင ့်တစ့်ထနရာ၊ ထခါင့်မ ို်းစသည့်တ ိုို့တွင့် လ မ ့်က မှုမ ှ ကာကွယ့်ထြ်း မည ့် 

မည့်သည ့်က ရ ယာမ ှဝတ့်ဆင့်မ ာ်းပခင့််းထ ကာင ့် ပြ တ့်က ၊ လ မ ့်က ပခင့််းစသည့်၊ 

4 D 4D=L 

အခမင ့်မှ ကျလြောသည ့်  စစည့််းခဖင ့် 

ထိခိိုက့်မိခခင့််း 

အပမင ့်တစ့်ထနရာ၊ ထခါင့်မ ို်းစသည့်တ ိုို့တွင့် သင ့်ထတာ့်သည ့် အကာအရမံ ာ်း လိုြ့်ထြ်းမ ာ်း ပခင့််းထ ကာင ့် 

ြစစည့််းမ ာ်းပြ တ့်က ဖြ်ီး ထအာက့် က့်၌ အလိုြ့်လိုြ့်ထနသူမ ာ်းအာ်း  ခ ိုက့် မ ပခင့််းစသည့်၊ 

4 D 4D=L 

ပ ါက့်က  မှုအနတရြောယ့် (ဓြောတ့်ခ ျုမှု) ဓါတ့်ပြ ထြါက့်ကွ န ိုင့်ထသာ ြစစည့််းမ ာ်း တစ့်ခိုနှင ့် တစ့်ခို နီ်းကြ့်စွာ ာ်းရှ ပခင့််းထ ကာင ့် 

ထြါက့်ကွ ထလာင့်ကျွမ့််းန ိုင့်ပခင့််း စသည့်၊ 

2 E 2E=M 

ပ ါက့်က  မှု အနတရြောယ့် (ဖိအြော်းခမင ့်) ဓာတ့်ထငွွံ့ဆလင့်ေါ (သ ိုို့မဟိုတ့်) တ ိုင့်ကီအတွင့််း အထ ကာင့််းတစ့်ခိုထ ကာင ့် ဓာတ့်ထငွွံ့/ စွမ့််းအင့်မ ာ်း 

အမ ာ်းအပြာ်း ရိုတ့်တရက့် ဝင့်ထရာက့် လာပခင့််းထ ကာင ့် ဖ အာ်း အဆမတန့် ပမင ့်လာကာ 

ထြါက့်ကွ ပခင့််းစသည့်။ 

2 E 2E=M 

ကိိုယ့်ဟန့်အပနအထြော်း 

(ပညြောင့််းညြောကိိုက့်ခ ခခင့််း) 

အလိုြ့်တစ့်မ   ်းတည့််းက ို အထနအ ာ်းတစ့်မ   ်းတည့််းပဖင ့်  ကာရှည့် လိုြ့်က ိုင့်ရထသာအခါ ခနဓ က ိုယ့် 

ကကွက့်သာ်းမ ာ်းအထြေါ် ေဏ့်ြ ပခင့််းစသည့်။ 

4 B 4B=H 

ကိိုယ့်ဟန့်အပနအထြော်း 

(လူ၏အပနအထြော်း မှြော်းယ င့််းခခင့််း) 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်အထနအ ာ်း၊ လူ၏ လိုြ့်ြံိုက ိုင့်နည့််း၊ စက့်က ရ ယာမ ာ်း ထနရာအ ာ်းအသ ို၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

စာ်းြွ တည့်ထဆာက့်ြံို၊ ကွန့်ြ ျူတာထနရာ ခ  ာ်းပခင့််း စသည့်တ ိုို့ မမှန့်ကန့်ပခင့််း ထ ကာင ့် ပဖစ့်ရထသာ 

လူအထြေါ် ေဏ့်သက့်ထရာက့်ပခင့််းစသည့်။ 

4 B 4B=H 

လ ကျခခင့််း (ပချြော့်လ ခခင့််း၊ 

ခလိုတ့်တိိုက့်ခခင့််း) 

အမ ှုက့်မ ာ်းရှုြ့်ြွထနထသာ၊ ထခ ာထနထသာ ကမ့််းပြင့်၊ ဆီမ ာ်းထြထနထသာ/ မညီညာထသာ  ကမ့််းပြင့်၊ 

ထငါ ွက့်ထနထသာ၊ သံငိုတ့်မ ာ်းရှ  ထနထသာ ကမ့််းပြင့် စသည့်တ ိုို့ထ ကာင ့် ခလိုတ့် တ ိုက့်လ မည ့် 

အနတရာယ့်၊ ထခ ာ့်လ မည ့် အနတရာယ့်ရှ ပခင့််းစသည့်။ 

4 C 4C=M 

စက့်မှုအနတရြောယ့် (ဆူညံခခင့််း၊ 

တိုန့်ခါ ခခင့််း၊ စက့်ည ့်ခခင့််း၊ 

ထိုမိခခင့််း၊ ရှမိ၊ ခဖတ့်မိခခင့််း) 

ဆူညံသံထ ကာင ့် န ်းထလ်းပခင့််း၊ တိုန့်ခါမှုထ ကာင ့် အာရံိုထ ကာမ ာ်း၊ ကကကွ့်သာ်းမ ာ်းအထြေါ် ေဏ့်ြ ပခင့််း၊ 

ထရွွံ့လ ာ်းထနထသာ စက့်ခါ်းြတ့်မ ာ်း၊ လည့်ထနထသာ ဂီယာမ ာ်းအ ကာ်း ညြ့်မ ပခင့််း၊ လည့်ထနထသာ 

စက့်အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်း ကာ်း ဆံြင့်၊ အဝတ့်အစာ်း၊ လက့်ဝတ့်လက့်စာ်း စသည့်တ ိုို့ ည ြ့်ြါပခင့််း၊ 

 က့်ထအာက့်လှုြ့်ရှာ်းထနထသာ စက့်ပဖင ့် ိုမ ပခင့််း၊ ပဖတ့်မ ပခင့််း စသည့်။ 

4 C 4C=M 
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ဆူညံသံ အနတရြောယ့် ဆူညံထနသည ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်တငွ့် ကာလ ကာရညှ့်စွာ အလိုြ့်လိုြ့် ထနရသပဖင ့် န ်းထလ်းပခင့််း။ 4 D 4D=L 

အ ူလ န့်ခခင့််း အနတရြောယ့် သင ့်ထတာ့်သည ့် အမ ို်းမရှ ထသာ ထနြူ  တငွ့်  ကာပမင ့်စွာ အလိုြ့်လိုြ့်ရပခင့််းထ ကာင ့် အြူလွန့်ပခင့််း၊ 

အြူရှြ့်ပခင့််း၊ အြူငိုြ့်ပခင့််းစသည့်။ 

4 D 4D=L 

ပလြော့်ရီ၊ ပဖြောက့်ကလစ့်စသည ့် 

ပဆြောက့်လို ့်ပရ်းသံို်းယြောဉ့်မျြော်း 

အနတရြောယ့် 

ယာဉ့်နှင ့် လူ၊ ယာဉ့်နှင ့် အထဆာက့်အဦ၊ ယာဉ့်အခ င့််းခ င့််း စသည ့်ယာဉ့်တ ိုက့်မှုမ ာ်းပဖစ့်ပခင့််း၊ 

ယာဉ့်တ မ့််းထမှာက့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်ဖြ  လ ပခင့််း၊ ယာဉ့်နှင ့် အထဆာက့်အဦအ ကာ်း လူည ြ့်မ ပခင့််း၊ ယာဉ့်ထြေါ်မှ 

ြစစည့််းမ ာ်းပြ တ့်က ပခင့််း၊ လ ဖြ  ပခင့််းစသည့်။ 

4 D 4D=L 

လို ့်ငန့််းခ င့်အတ င့််း 

ကူ်းစက့်ပရြောဂါခဖစ့်  ါ်းခခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း စီမကံ န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်း နှင ့် လည့်ြတ့်ထရ်း ကာလမ ာ်းတွင့် စီမံက န့််းရှ  

ဝန့် မ့််းမ ာ်းနှင ့်  ိုရာ်းဖူ်းပြည့်သူမ ာ်းအ ကာ်း လက့်ရှ အခ  န့်တငွ့် ပဖစ့်ြွါ်းထနထသာ အသက့်ရှျူ 

လမ့််းထ ကာင့််းဆ ိုင့်ရာ က်ူးစက့်ထရာဂါ (COVID-19) နှင ့် အလာ်းတူ ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း 

ကူ်းစက့်ပြနို့့်ြွါ်းန ိုင့်ထသာ အနတရာယ့် ရှ န ိုင့်ြါသည့်။ 

3 A 3A=E 

ရ ့်ရွြော အတ င့််း ပဘ်းအနတရြောယ့်မျြော်း 

ရ ့်ရွြော ကျန့််းမြောပရ်း ထိခိိုက့်ခခင့််း စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းနှင ့် လည့်ြတ့်ထရ်းကာလမ ာ်းတငွ့် စီမံက န့််းမှ ွက့်ရှ ထသာ ဖိုန့်မှုနို့့်၊ 

အခ ို်းအထငွွံ့၊ အနံို့နှင ့် ဆူညံသံတ ိုို့ထ ကာင ့် သက့်ကကီ်းရွယ့်အ ိုမ ာ်း၊ ကထလ်းမ ာ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်း 

ခ   ွံ့တ  သူမ ာ်းတွင့် အသက့်ရှျူလမ့််းထ ကာင့််းဆ ိုင့်ရာ ထရာဂါလကခဏာမ ာ်းနှင ့်   တ့်လနို့့်မှုမ ာ်း 

ပဖစ့်ြွါ်းန ိုင့်ထပခ ရှ ြါသည့်။ 

4 C 4C=M 

ရ ့်ရွြောလံိုခခံျုပရ်း ထိခိိုက့်ခခင့််း စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််းနှင ့် လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလမ ာ်းတွင့် ဝန့် မ့််းမ ာ်းနှင ့်  ိုရာ်းဖ်ူး ပြည့်သူမ ာ်း 

လာထရာက့်ပခင့််းထ ကာင ့် ခ ိုက့်ရန့်ပဖစ့်ြွါ်းပခင့််း၊ ြစစည့််းမ ာ်း ြ က့်စီ်းပခင့််း၊ ထြ ာက့်ဆံို်းပခင့််း အစရှ ထသာ 

က စစရြ့်မ ာ်း ပဖစ့်ြွါ်းန ိုင့်ထပခရှ ြါသည့်။ 

5 C 5C=M 

ယြောဉ့်ပ ကြော ိတ့်ဆိိုို့ခခင့််း နှင ့် 

ယြောဉ့်အနတရြောယ့်ခဖစ့်  ါ်းခခင့််း 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် ကိုမပဏီမ ှယာဉ့်မ ာ်းသွာ်းလာပခင့််း၊ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း ြစစည့််းမ ာ်း 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း၊ စက့်ယနတရာ်းမ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း နှင ့် ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင ့် 

စီမံက န့််းအတွင့််းနှင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်အတွင့််းတွင့် ယာဉ့်ထ ကာ  ကြ့်တည့််းြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််းနှင ့် 

ယာဉ့်အနတရာယ့်မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထပခရှ ြါသည့်။ စီမံက န့််း လည့်ြတ့်ပခင့််းကာလတွင့်လည့််း ကိုမပဏီမှ 

ယာဉ့်မ ာ်းသွာ်းလာပခင့််း၊ စီမံက န့််းသ ိုို့ လာထရာက့်ထသာ  ိုရာ်းဖ်ူးပြည့်သူမ ာ်း၏ က ိုယ့်ြ ိုင့်ကာ်း၊ 

အထဝ်းထပြ်းကာ်းနှင ့် ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်း ပဖတ့်သန့််းထမာင့််းနှင့်ပခင့််းထ ကာင ့် အဆ ိုြါလမ့််းတစ့်ထလျှာက့်တငွ့် 

ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််း နှင ့် ယာဉ့်အနတရာယ့် ပဖစ့်ြွါ်းပခင့််းတ ိုို့ ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ 

3 C 3C=H 
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  ိုို့ပြင့် အဆ ိုြါယာဉ့်မ ာ်း စီမံက န့််းဧရ ယာအတွင့််း ယာဉ့်ရြ့်န ်းပခင့််းထ ကာင ့်လည့််း 

ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််းနှင ့် ယာဉ့်အနတရာယ့်ပဖစ့်ြွါ်းပခင့််းတ ိုို့ ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းမှ ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်သ ိုို့ ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း သွာ်းထရာက့်ပခင့််း၊ ရြ့်န ်းပခင့််းတ ိုို့မှ လည့််း 

ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််းနှင ့် ယာဉ့်အနတရာယ့်ပဖစ့်ြွါ်းန ိုင့်ထပခတ ိုို့က ို ထတွွံ့ရှ  ရြါသည့်။ 
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8.11 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  က ျား အနတရာ ယ ကင  ျား ရငှ ျား ကရျား စမီ ခ က  

8.11.1 န  ဒေါ န ျား 

 စီမံက န့််းက ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်သည ့် အစ ို်းရဌာနမ ာ်းနှင ့် ကိုမပဏီမ ာ်းသည့် လံိုခခံ ဖြီ်း 

က န့််းမာထရ်းအရ စ တ့်ခ ရထသာလိုြ့်ငန့််းခွင့်က ို ဖန့်တ်ီးထြ်းရြါမည့်။   ိုသ ိုို့လိုြ့်ထဆာင့်ရာတွင့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်ကဏ္ဍ 

အလ ိုက့်ပဖစ့်လာန ိုင့်သည ့် အနတရာယ့်မ ာ်းက ို  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းရမည့် ပဖစ့်သက  သ ိုို့ အရာ၀တထ မ ာ်း၊ ဓာတိုြစစည့််းမ ာ်း၊ 

ဇီ၀ဆ ိုင့်ရာ ဓာတိုသတတ ကကွဓာတ့်ထရာင့်ပခည့်ဆ ိုင့်ရာ စသည့်တ ိုို့မှ ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာ အသီ်းသီ်းထသာ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာ ထ ်းအနတရာယ့်အမ   ်းအစာ်းမ ာ်းက ို  ည ့်သွင့််း တွက့်ခ က့်ရြါမည့်။ အမ   ်းသမ်ီးမ ာ်းအတွက့် 

သီ်းပခာ်းပဖစ့်န ိုင့်သည ့် အနတရာယ့်မ ာ်းအြါအ၀င့် အလိုြ့်ခွင့်အတွင့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) လိုြ့်ငန့််းခွင့်နှင ့် ဆက့်စြ့်ထသာ 

အနတရာယ့်ပဖစ့်ထစန ိုင့်သည ့် အထ ကာင့််းရင့််းမ ာ်းက ို တတ့်န ိုင့်သမျှ ထလျှာ ခ ကာကွယ့်ပခင့််းပဖင ့် မထတာ့်တဆ  ခ ိုက့်မှုမ ာ်း၊ 

  ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရမှုမ ာ်း၊ ထရာဂါ ထဝေန မ ာ်း စသည့်တ ိုို့ထ ကာင ့် အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်း၊ ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း မ  ခ ိုက့်မခစံာ်းရထအာင့် 

စီမံလိုြ့်ထဆာင့် ာ်းရြါမည့်။ ကမ္ာ  ဏ့်၏ သ ာ၀ြတ့်၀န့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ၊ က န့််းမာထရ်းနှင ့် ထ ်းကင့််းလံိုခခ ံထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း အြါအ၀င့် န ိုင့်ငံတကာလိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းထကာင့််းမ ာ်းနှင ့်အညီ (IFC) ၏နည့််းြညာ 

ထ ာက့်ြံ ၀န့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းက ို ရယူလ က့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ အထရ်းက စစမ ာ်းက ို ပြင့်ဆင့်ထဆာင့်ရွက့်ရြါမည့်- 

• အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအာ်း   ခ ိုက့်လာန ိုင့်သည ့် အနတရာယ့်မ ာ်းက ို သ ရှ ထအာင့် လိုြ့်ထဆာင့်ရြါမည့်။ အ ူ်းသပဖင ့် 

အသက့်အနတရာယ့်  ခ ိုက့်န ိုင့်သည ့် အထရ်းက စစတ ိုို့က ို အ ူ်းအထလ်း ာ်းရြါမည့်၊ 

• အနတရာယ့်မ ာ်းထသာအရာမ ာ်း၊ အထပခအထနမ ာ်းအာ်း အနတရာယ့်ထလ ာ ြါ်းထစထအာင့် မမွ့််းမံထပြာင့််းလ  ပခင့််း၊ 

အစာ်း  ို်းလ လှယ့်ပခင့််း၊ ြယ့်ဖ က့်လ ိုက့်ပခင့််း စသည့်တ ိုို့က ိုလိုြ့်ထဆာင့်ရြါမည့်၊ 

• ၀န့် မ့််းအလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအာ်း လ ိုအြ့်ထသာသင့်တန့််းမ ာ်း ထြ်း ာ်းရြါမည့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာ မထတာ့်တဆပဖစ့်မှုမ ာ်း၊ ထရာဂါမ ာ်း၊   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို ထသခ ာစွာမှတ့်တမ့််းတင့်ပခင့််း နှင ့် 

အစီရင့်ခံပခင့််းတ ိုို့ ထဆာင့်ရကွ့်ရြါမည့်၊ 

• အထရ်းထြေါ်က စစမ ာ်းအတွက့် ကက  တင့်ကာကွယ့်ပခင့််း၊ ပြင့်ဆင့် ာ်းပခင့််းနှင့်  ပဖစ့်ထြေါ်လာြါက 

တံိုို့ပြန့်ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ပခင့််း တ ိုို့အတွက့် စီမံခ က့်မ ာ်းထရ်းဆွ  ာ်းရြါမည့်။ 

 လိုြ့်ငန့််းြ ိုင့််းဆ ိုင့်ရာ နည့််းြညာ ဗဟိုသိုတနည့််းြါ်းပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ပဖစ့်ြွာ်းရသည့်က ို ထလ လာ ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

  ိုို့ထ ကာင ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထစရန့်နှင ့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းစဉ့်ဆက့်မပြတ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့်အတွက့် 

လိုြ့်က ိုင့်ထနသူမ ာ်း လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းဆ ိုင့်ရာ အသ ြညာမ ာ်း ပဖနို့့်ထဝထြ်းန ိုင့်ထရ်းအတွက့် 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်မ ာ်းတွင့် လက့်ထတွွံ့လိုြ့်က ိုင့်ထန ကထသာ ကိုမပဏီမန့်ထနဂ ာ၊ တာဝန့်ခံ၊ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှု်းမ ာ်း သက့်ဆ ိုင့်ရာ 

နယ့်ြယ့်အလ ိုက့်ကျွမ့််းက င့်ြညာရငှ့်မ ာ်းလ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်ရန့်အတွက့် လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းအာ်း ည ့်သွင့််းအကကံပြ ရပခင့််း 

ပဖစ့်ြါသည့်။ 

8.11.2 ရည  ရယွ ခ က   

 ဤစီမံခ က့်ခ က့်မ ာ်းအာ်း အထလ်း ာ်းဖက့်ရှုပခင့််း၊ စံပြ လ ိုက့်န က င ့်သံို်းပခင့််းမ ာ်းက ို မပြ လိုြ့်ြါက သာမန့် 

စာထစာင့်အဆင ့်သာ ပဖစ့်န ိုင့်ြါသည့်။ မ မ က ိုယ့်တ ိုင့် အထလ်း ာ်းလ ိုက့်န  က င ့်သံို်းပခင့််း၊ လိုြ့်ထဖာ့်က ိုင့်ဖက့်မ ာ်းအာ်း 

 ြ့်ဆင ့်မျှ ထဝအသ ြညာထြ်းပခင့််း လမ့််းညွှန့် ကြ့်မတ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းမ ာ်း ပြ လိုြ့်မှသာ ကိုမပဏီဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်း၏ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းလံိုခခံ မှု၊ ခရီသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း အတွက့် အကာအကွယ့်တစ့်ရြ့်ပဖစ့်န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းနှင ့် လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းခွင့်မ ာ်း၊  ိုရာ်းဖူ်းခရီ်းသည့် 

ြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတွင့် မထတာ့်တဆ  ခ ိုက့်မှု ပဖစ့်စဉ့်မ ာ်း ထလ ာ နည့််းြထြ ာက့်ထစထရ်း  ကြ့်မတ့်သွာ်းန ိုင့်ရန့်နှင ့် 

ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းအတွက့် ထဆာင့်ရွက့်ရမည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို သ ရှ ကာကွယ့် ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ထစရန့်ပဖစ့်ြါ 

သည့်။ 

  ပဖစ့်ြွာ်းတတ့်သည ့် အထပခခံအထ ကာင့််းအရင့််းမ ာ်းနှင ့် ကက  တင့်ကာကွယ့်ပခင့််း နည့််းစနစ့်မ ာ်းက ို 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတငွ့် ကကီ်း ကြ့်ရသည ့် မန့်ထနဂ ာမ ာ်း၊ တာဝန့်ခံမ ာ်းနှင ့် အထပခခံလိုြ့်သာ်းမ ာ်း အာ်းလံို်း သ ရှ  ာ်းမှသာ 

မထတာ့်တဆ  ခ ိုက့်မှု ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း ထလ ာ နည့််းကင့််းရှင့််းန ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါ သည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.11.3 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  က  န ျား မ ာ ကရျားန ငှ    အ နတရာ ယ  က င ျား ကရျား မ ဝူ ေါ ဒ 

တာရ န့််းကိုမပဏီ စီမံအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းတာဝန့်ရှ အဖွ ွံ့သည့် ကိုမပဏီမှမည့်သည ့် လိုြ့်ငန့််းတွင့်မဆ ို လိုြ့်သာ်းမ ာ်း၏ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်က န့််းမာထရ်းနှင ့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းထရ်းက ို ဦ်းစာ်းထြ်းရြါမည့်။ လိုြ့်ငန့််းခွင့် က န့််းမာထရ်းနှင ့် 

အနတရာယ့်ကင့််းထရ်း စဉ့်ဆက့်မပြတ့်တ ို်းတက့်ထနထစရန့် လ ိုအြ့်ထသာ သင ့်ထတာ့်သည ့် အထ ာက့်အြံ  ဟူသမျှက ို 

လ ိုအြ့်သထလာက့် ြံ ြ ို်းထြ်းရြါမည့်။ တာရ န့််းကိုမပဏီ၏ လိုြ့်ငန့််းစဉ့်အာ်းလံို်းအတွက့် လိုြ့်ငန့််းခွင့် က န့််းမာထရ်းနှင ့် 

အနတရာယ့်ကင့််းထရ်း ရည့်မှန့််းခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်သည့် - 

• အသက့်မ ာ်းဆံို်းရံှု်းပခင့််း၊ တစ့်စံိုတစ့်ထယာက့် ေဏ့်ရာအန တရပဖစ့်ပခင့််း၊ ြစစည့််းမ ာ်း ြ က့်စီ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််းက ို 

ထရာှင့်ရှာ်းရန့်၊ 

• အလိုြ့်လိုြ့်သည ့်အခါ အ ူ်းသပဖင ့် အပမင ့်တငွ့် အလိုြ့်လိုြ့်ပခင့််း၊ ဝန့်ခ ပီခင့််း၊ စက့်က ရ ယာမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက  သ ိုို့ အနတရာယ့်မ ာ်းထသာ အလိုြ့်မ ာ်းလိုြ့်သည ့်အခါ လိုြ့်ငန့််းခွင့် က န့််းမာထရ်းနှင ့် အနတရာယ့် 

ကင့််းထရ်း သတ ရှ မှု၊ အနတရာယ့်ကင့််းစွာ လိုြ့်တတ့်သည ့် အထလ အက င ့်တ ိုို့ ကိုမပဏီအတွင့််းရှ  ဝန့် မ့််းအာ်းလံို်း ံ 

စ မ ့်ဝင့်ြ ံွံ့နံှို့လာထစရန့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း အနတရာယ့်ကင့််းစွာ အလိုြ့်လိုြ့်န ိုင့်သည ့် အထပခအထန ဖန့်တ်ီးထြ်းရန့်။ 

တာရ န့််းကိုမပဏီသည့် အနတရာယ့်မကင့််းသည ့် မည့်သည ့်အလိုြ့်မ   ်းက ိုမဆ ို လက့်ခံလိုြ့်ထဆာင့်မည့် မဟိုတ့်ြါ။ 

ခခံ ငံို၍ထပြာရလျှင့် ကိုမပဏီသည့် ခ မှတ့် ာ်းထသာ ဥြထေ၊ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းက ို လ ိုက့်န ရံိုမျှ သာမက လိုြ့်သာ်းမ ာ်း၏ 

ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းထရ်းက ိုလည့််း အစဉ့်အဖမ  တ ို်းပမ င ့်လိုြ့်ထဆာင့်ထနရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

8.11.4 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  က  န ျား မ ာ ကရျားန ငှ    က ျား အ န တရာ ယ က င  ျား ရငှ ျား ကရျား ရည မ နှ  ျား ခ က မ  ာ ျား 

 ဤစီမံက န့််းကာလအတွင့််း ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ လိုြ့်ငန့််းခွင့်က န့််းမာထရ်းနှင ့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း 

ရည့်မှန့််းခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါတ ိုို့ပဖစ့်သည့် - 

• အသက့်ဆံို်းရံှု်းပခင့််း လံို်းဝမရှ ထစရ၊ 

• အပမင ့်မှ ပြ တ့်က သည ့် မထတာ့်တဆမှု လံို်းဝမရှ ထစရ၊ 

• ဝန့်ခ ထီနစဉ့်မထတာ့်တဆ ပြ တ့်က ပခင့််း လံို်းဝမရှ ထစရ၊ 

• ထဆ်းရံိုတက့်ကိုသရသည ့် မထတာ့်တဆမှု သံို်းမှု က့်မြ ိုထစရ၊ 

• သာမန့် မထတာ့်တဆမှု ငါ်းမှု က့် မြ ိုထစရ၊ 

• မ မ တ ိုို့ထ ကာင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့် ြ က့်စီ်းမှု လံို်းဝမပဖစ့်ထစရ။ 

8.11.5 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  အ နတရာ ယ  က င ျား ကရျား အ တကွ   စစ ကဆျား ဖခင ျား (Safety Inspection) 

 လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််းမ ှ အနတရာယ့်မ ာ်းက ို ထလျှာ ခ ရန့် အနတရာယ့်ကင့််းထရ်း စစ့်ထဆ်းပခင့််းမ ာ်းသည့် 

အလွန့်အထရ်းကကီ်းြါသည့်။ လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း စစ့်ထဆ်းပခင့််းမ ာ်းသည့် အနတရာယ့်ကင့််းထသာ လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

တစ့်ခိုအပဖစ့်   န့််းသ မ့််း ာ်းထရ်း၊ အနတရာယ့်မကင့််းသည ့် အထပခအထန၊ အပြ အမူမ ာ်းက ို   န့််းခ  ြ့်ထရ်း၊ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

  ထရာက့်စွာ လည့်ြတ့်န ိုင့်ထရ်းတ ိုို့အတွက့် မ ာ်းစွာအထ ာက့်အကူပြ ြါသည့်။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် အနတရာယ့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ို အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်း၊ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်းမ ာ်း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့် အနတရာယ့် 

ကင့််းရှင့််းထရ်း ဝန့် မ့််းမ ာ်း၊ အင့်ဂ င့်နီယာမ ာ်း၊ မန့်ထနဂ ာမ ာ်း အာ်းလံို်းလိုြ့်န ိုင့်သည့်။ အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအထနနှင ့် 

မ မ တ ိုို့လိုြ့်က ိုင့်ထနသည ့် အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်၌ မ မ တ ိုို့ က ိုယ့်တ ိုင့်စစ့်ထဆ်းရန့်လ ိုသည့်။ သ ိုို့ထသာ့် 

အလိုြ့်လိုြ့်ထနသူမ ာ်း အဖ ိုို့ မ မ တ ိုို့လိုြ့်ငန့််းက ိုသာ အာရံိုစ ိုက့်ထနသည့်ပဖစ့်ရာ ထတာ့်တန့်ရံို ထ ်းအနတရာယ့် မ ာ်းက ို 

ပမင့်န ိုင့်ရန့်မလွယ့်ကူ။   ိုို့ပြင့် ၎င့််းတ ိုို့သည့် အနတရာယ့်ကင့််းထရ်း အသ ြညာလည့််း နည့််းြါ်းသည ့်အတကွ့် 

အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့် ထခ မ ာ်းက ို မသံို်းသြ့်န ိုင့် ကြါ။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနတရာယ့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ို ပြ လိုြ့်န ိုင့်ရန့် စစ့်ထဆ်းသူ၌   ိုက့်သင ့်အာ်းထလ ာ့်သည ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

အနတရာယ့် ဗဟိုသိုတမ ာ်းရှ  ာ်းရန့် လ ိုြါသည့်။ သ ိုို့မှသာ အနတရာယ့် မကင့််းထသာ အထပခအထနမ ာ်းက ို ပမင့်န ိုင့်မည့်။ 

ဤအထပခအထနမ ာ်းက ို အနတရာယ့်ကင့််းထအာင့် မည့်က  သ ိုို့ ပြ လိုြ့်ရမည့်က ို သ ရှ မည့်ပဖစ့်သည့်။ 

ဤသ ိုို့ပြ လိုြ့်ရာတွင့် ပြဌာန့််း ာ်းထသာ စည့််းမ ဉ့််းဥြထေ၊ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းက ို လ ိုက့်န ရသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ကျွမ့််းက င့်တတ့်ထပမာက့်ထသာ လိုြ့်ငန့််းခွင့် အနတရာယ့်ကင့််းထရ်းအရာရှ မ ာ်း ပဖစ့်လာထစရန့် သီ်းသနို့့်သင့်တန့််းမ ာ်း 

ထြ်းပခင့််းပဖင့်  ထလ က င ့်သင့် ကာ်း ထြ်းရြါမည့်။  

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ို စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းခွင့်ကကီ်းတစ့်ခိုလံို်း ပြ လိုြ့်ရန့်လ ိုြါသည့်။ မ မ လိုြ့်ငန့််းခွင့် အတငွ့််း၌ 

သာမက မ မ တ ိုို့ လိုြ့်ငန့််းခွင့်၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်အထပခအထနမ ာ်းက ိုြါ စစ့်ထဆ်းရန့်လ ိုြါသည့်။  

o ဥြမာ - မ မ တ ိုို့လိုြ့်ငန့််းခွင့်မှ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းသံို်း ြစစည့််းမ ာ်းသည့်  အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  

အမ ာ်းပြည့်သူသံို်း လူသွာ်း လမ့််းမ ာ်းထြေါ် က န ိုင့်ပခင့််း၊ က ထနပခင့််း ရှ /မရှ ။ မ မ တ ိုို့လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

အနီ်းအန ်း၌ ဓာတ့်ဆီဆ ိုင့်က  သ ိုို့ မီ်းအလွယ့်တကူ ထလာင့်န ိုင့်သည ့်အရာမ ာ်း  ရှ /မရှ  စသည့်။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ို အထ ာက့်အကူပြ ထစရန့် စစ့်ထဆ်းခ က့်ဇယာ်း (inspection checklist) မ ာ်း 

သံို်းန ိုင့်ြါသည့်။ စစ့်ထဆ်းခ က့်ဇယာ်းမ ာ်းတွင့် ြံိုမှန့်လိုြ့်ထနသည ့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အတွက့် စစ့်ထဆ်းခ က့်ဇယာ်းနှင ့် 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ကကီ်းတစ့်ခိုလံို်းအတွက့် စစ့်ထဆ်းခ က့်ဇယာ်းဟို နှစ့်မ   ်းရှ သည့်။ ဥြမာ - အပမင ့်၌ အလိုြ့်လိုြ့်ပခင့််း 

အတွက့် စစ့်ထဆ်းခ က့်ဇယာ်းနှင ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့် အတွင့််း၌ သွယ့်တန့််း ာ်းထသာ လျှြ့်စစ့်ဝါယာကက  ်းမ ာ်းအတကွ့် 

စစ့်ထဆ်းခ က့်ဇယာ်း စသည့်။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနတရာယ့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ို   ထရာက့်ထစရန့် စစ့်ထဆ်းသူမ ာ်းအာ်း အခွင ့်အာဏာတစ့်ခို ထြ်း ာ်းရန့် 

လ ိုသည့်။ စစ့်ထဆ်းသူမ ာ်းထပြာသည ့်အတ ိုင့််း မလ ိုက့်န လျှင့် သတ ထြ်းစာ ိုတ့်ပခင့််း၊ ေဏ့်ရ ိုက့်ပခင့််းမ ာ်း 

ပြ လိုြ့်န ိုင့်ခွင ့် ရှ ရမည့်။ အကယ့်၍ ၎င့််းတ ိုို့က ို လိုြ့်ြ ိုင့်ခွင ့် မထြ်း ာ်းြါက အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအထနနှင ့် 

လ ိုက့်န လ မ ့်မည့် မဟိုတ့်ြါ။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနတရာယ့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ို ထနို့စဉ့်စစ့်ထဆ်းပခင့််း၊ အြတ့်စဉ့်စစ့်ထဆ်းပခင့််း၊ လစဉ့် စစ့်ထဆ်းပခင့််းနှင ့် 

အ ူ်းအထပခအထနမ ာ်းတွင့် စစ့်ထဆ်းပခင့််းဟို ခွ ပခာ်းန ိုင့်ြါသည့်။ 

8.11.6 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  စ စ ကဆျား ဖခင  ျား ၏ ရည ရယွ  ခ က မ  ာ ျား 

 လိုြ့်ငန့််းခွင့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းသည့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်း စီမံခ က့် (Workplace 

Safety and Health Management Program) ၏ အထရ်းကကီ်းထသာ အစ တ့်အြ ိုင့််းတစ့်ခို ပဖစ့်သည့်။ လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

စစ့်ထဆ်းပခင့််းထ ကာင ့် ထအာက့်ြါအက   ်းအပမတ့်မ ာ်း ရန ိုင့်ြါသည့်- 

• လိုြ့်သာ်းမ ာ်းနှင ့် ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်းမ ာ်း၏ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းက ို သ ပမင့်န ိုင့်ပခင့််း။ 

• လက့်ရှ လိုြ့်က ိုင့်ထနသည ့် အလိုြ့်အထြေါ် ြ ိုမ ိုသ ရှ န ်းလည့်လာန ိုင့်ပခင့််း။ 

• လက့်ရှ  ရှ ထနထသာ ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းနှင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ထသာ ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းက ို ထဖာ့် ိုတ့်န ိုင့်ပခင့််း။ 

• ထ ်းအနတရာယ့်က ိုပဖစ့်ထစသည ့် အထ ကာင့််းအခ က့်မ ာ်းက ို ရှာထဖွထတွွံ့ရှ ပခင့််း။ 

• ထ ်းအနတရာယ့်  န့််းခ  ြ့်မှုစနစ့်၏   ထရာက့်မှုနှင ့်အက   ်းသက့်ထရာက့်မှုက ို ထစာင ့် ကည ့် အက ခတ့်န ိုင့်ပခင့််း။ 

•   ိုထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းက ိုကာကွယ့်ရမည ့်၊   န့််းခ  ြ့်ရမည ့်နည့််းလမ့််းမ ာ်းအာ်း အကကံထြ်း န ိုင့်ပခင့််း။ 

8.11.7 လ ုံပ  င န ျား ခ ငွ  စ စ ကဆျား ဖခင  ျား က  ုံ စမီ ကဆာ င  ရကွ  ဖခင  ျား 

 လိုြ့်ငန့််းခွင့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ို စနစ့်တက စီမံ ာ်းြါက လက့်ရှ  ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းနှင ့် ပဖစ့်န ိုင့်သည ့် 

အနတရာယ့်မ ာ်းက ို အခ  န့်တ ိုအတွင့််း ထဖာ့် ိုတ့်န ိုင့်သည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်စစ့်ထဆ်းပခင့််းက ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း 

စီမံန ိုင့်ြါသည့် - 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် စစ့်ထဆ်းခ က့်ဇယာ်းမ ာ်း ပြင့်ဆင့်ပခင့််း၊ 

• မ မ စစ့်ထဆ်းမည ့် ဧရ ယာတွင့် မည ့်သည ့်လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း လိုြ့်က ိုင့်ထနသည့်က ို စံိုစမ့််း ာ်းပခင့််း၊ 

•   ိုဧရ ယာ၊ လိုြ့်ငန့််း၏ အနတရာယ့်အက ပဖတ့်ဇယာ်း (Risk Assessment) မှ ပဖစ့်န ိုင့်ထသာ အနတရာယ့်မ ာ်းနှင ့် 

  န့််းခ  ြ့်မည ့်နည့််းလမ့််းမ ာ်းအာ်း ထလ လာ ာ်းပခင့််း၊ 

• အနတရာယ့်ကင့််းစွာ အလိုြ့်လိုြ့်ရမည ့် လိုြ့်က ိုင့်နည့််းစနစ့်မ ာ်း (Safe Work Procedures) အာ်း ထလ လာ ာ်းပခင့််း၊ 

• လ ိုအြ့်ထသာ မှတ့်စိုစာအိုြ့်၊ လက့်နှ ြ့်ဓာတ့်မီ်း၊ ထြကက  ်း၊ ကင့်မရာ၊ ခရာ၊ မာကာြင့်၊ Potable noise meter, gas 

meter စသည့်တ ိုို့က ို စိုထဆာင့််း ာ်းပခင့််း၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် စစ့်ထဆ်းခ က့်မှတ့်တမ့််းမ ာ်း (Safety Inspection Record) အာ်း ပြင့်ဆင့် ာ်းပခင့််း။ 
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8.11.8 လ ုံပ  င န ျား ခငွ   က ျား အ နတရာ ယ  မ  ာျား က  ုံ စစ ကဆျား ဖခင  ျား 

 ထယ ိုယ အာ်းပဖင ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းက ို စစ့်ထဆ်းရာတွင့် -  

• အနတရာယ့်မကင့််းထသာ အထပခအထန၊ 

• အနတရာယ့်မကင့််းထသာ အပြ အမ၊ူ 

• စက့်က ရ ယာမ ာ်း ထမာင့််းနှင့်ပခင့််းနှင ့် ြံိုမှန့်ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းထရ်း အထလ အ မ ာ်းဟို (၃)မ   ်း ခွ ပခာ်းန ိုင့်သည့်။ 

8.11.8.1 အ နတရာ ယ  မ က င ျား က ာ  အ ကဖခအ ကန နငှ   အ ဖပ ျု အ မ မူ  ာ ျား 

• အနတရာယ့်မကင့််းထသာ အထပခအထနဟူသည့် ဥြမာ - ကာရံမ ာ်းထသာ  ကမ့််းပြင့် အစွန့််းမ ာ်း၊ ဖံို်းအိုြ့်မ ာ်းသည ့် 

 ကမ့််းပြင့်အထြါက့်မ ာ်း၊ သံမ ာ်းရှ ထနသည ့် ြ ဉ့်ပြာ်းမ ာ်း စသည့်တ ိုို့ ပဖစ့်ြါသည့်၊ 

• အနတရာယ့်မကင့််းသည ့် အပြ အမဆူ ိုသည့်မာှ ဥြမာ - အနတရာယ့်ကင့််းမ က့်မှန့် မတြ့်   ထက ာက့်စက့်တ ိုက့် 

ထနပခင့််း၊ က ိုယ့်သ ိုင့််းကက  ်းမဝတ့်   အထဆာက့်အဦ အစွန့်အဖ ာ်းမ ာ်းတငွ့် အလိုြ့်လိုြ့်ထနပခင့််း စသည့်တ ိုို့ ပဖစ့်၏၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် အနတရာယ့်ကင့််းရငှ့််းထရ်း စစ့်ထဆ်းသူသည့်   ိုအထပခအထနအာ်းလံို်းက ို စစ့်ထဆ်းရန့်လ ိုသည့်။ 

အနတရာယ့်မကင့််းသည ့်အပြ အမမူ ာ်းက ို   ိုထနရာ၌ြင့် ခ က့်ခ င့််းအထရ်းယူ ထဆာင့်ရွက့် ရသည့်၊ 

• အနတရာယ့်မကင့််းသည ့် အထပခအထနတွင့် ခ က့်ခ င့််းအထရ်းယူ ထဆာင့်ရွက့်ရန့်လ ိုသည ့် အလွန့်အနတရာယ့် မ ာ်းဖြီ်း 

အထရ်းကကီ်းသည ့် အထပခအထနနှင ့် ထန က့်ြ ိုင့််းမ ှ ပဖည့််းပဖည့််းခ င့််း အထရ်းယူ ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်သည ့် အထပခအထနဟို 

နှစ့်မ   ်းခွ ပခာ်းန ိုင့်သည့်၊ 

•  ကမ့််းပြင့်ထြေါ်တွင့် အမ ှုက့်မ ာ်းနှင ့် ရှုြ့်ြွထနပခင့််းသည့်လည့််း အနတရာယ့်မ ာ်းသည့်။ သ ိုို့ထသာ့် 

ထသထလာက့်ထအာင့်ထတာ  မပဖစ့်န ိုင့်။   ိုို့ထ ကာင ့် ဤက စစမ   ်းက ိုမ ူ ထဆာင့်ရကွ့်ရန့် တစ့်ရက့်တန့်သည့်၊ 

နှစ့်ရက့်တန့်သည့် အခ  န့်တစ့်ခိုထြ်းန ိုင့်သည့်။ သ ိုို့ထသာ့် အမှန့်တကယ့် ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း ရှ / မရှ က ို  ြ့်မံ 

စစ့်ထဆ်းဖြီ်း အထရ်းတယူထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းမရှ ြါက သတ့်မှတ့် ာ်းထသာရက့်တငွ့် အဖြ်ီးလိုြ့်ရန့်  ြ့်မံသတ ထြ်း 

ရမည့်၊ 

• ထန က့်တစ့်ခိုမှာ စက့်က ရ ယာမ ာ်းသံို်းစွ မှုပဖစ့်၏။ စက့်က ရ ယာမ ာ်းက ို ထမာင့််းနှင့်ထနြံို၊ သံို်းထနြံိုသည့် 

အနတရာယ့်ကင့််းမကင့််း၊ သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ စည့််းကမ့််းမ ာ်းနှင ့် ညမီညီက ို စစ့်ထဆ်းရမည့်ပဖစ့်သက  သ ိုို့ 

စက့်က ရ ယာမ ာ်း၏ ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းမှုက ိုလည့််း စစ့်ထဆ်းရန့်လ ိုြါ သည့်၊ 

• စစ့်ထဆ်းရာ၌ ပမန့်မာလ ို `မ´ ငါ်းလံို်း (မည့်သူ၊ မည့်သည ့်အရာ၊ မည့်သည ့်အခ  န့်၊ မည့်သည ့်ထနရာ၊ မည့်က  သ ိုို့)၊ 

အဂသလ ြ့်လ ို 4W, 1H ( Who, What, When, Where, How) နည့််းနှင ့်စစ့်ထဆ်းရြါမည့်။ မည့်သူသည့် 

မည့်သည ့်အရာက ို မည့်သည ့်အခ  န့်က မည့်သည ့်ထနရာတွင့် မည့်က  သ ိုို့ လိုြ့်ထနသနည့််းဟူ၍ ပဖစ့်၏၊ 

• လူတစ့်ဦ်းတစ့်ထယာက့်၏ အပြ အမူသည့် ၎င့််းက ိုယ့်တ ိုင့်က ိုထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ အပခာ်းသူ 

တစ့်ဦ်းတစ့်ထယာက့်က ိုထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်ထသာ့်လည့််းထကာင့််း ေဏ့်ရာ အန တရပဖစ့်ထစ၊ 

ြ က့်စီ်းထစန ိုင့်ြါက   ိုအပြ အမူက ို အနတရာယ့်မကင့််းထသာ အပြ အမူဟိုထခေါ်သည့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်စစ့်ထဆ်းရာတွင့်    ိုသူ၏န မည့်၊ ထနရာအတ အက ၊ အခ  န့်အတ အက ၊ လိုြ့်ြံိုက ိုင့်နည့််း 

အထသ်းစ တ့်တ ိုို့က ို စစ့်ထဆ်းမှတ့်တမ့််းတင့်ရြါမည့်။   ိုအမှုမ   ်း ထန က့် ြ့် မက ျူ်းလွန့်န ိုင့်ထစရန့် သတ ထြ်းပခင့််း၊ 

ေဏ့်ရ ိုက့်ပခင့််းစသည့်တ ိုို့ လိုြ့်ရြါမည့်။ အလိုြ့်သမာ်း တစ့်ဦ်း   ိုအမှုက ို က ျူ်းလွန့်ပခင့််းသည့် ၎င့််းက ိုအိုြ့်ခ  ြ့်သူ 

ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်းတငွ့်ြါ တာဝန့်ရှ သပဖင ့် ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်းက ိုြါ သတ ထြ်းပခင့််း၊ ေဏ့်ရ ိုက့်ပခင့််းမ ာ်းပြ ရြါမည့်။ 

သက့်ထသအထ ာက့်အ ာ်း အခ ိုင့်အလံိုပြန ိုင့်ရန့်   ိုအလိုြ့်သမာ်း၏ အပြ အမူက ို ဓာတ့်ြံိုရ ိုက့်၍ 

ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ ဗီေီယ ို ရ ိုက့်၍ထသာ့်လည့််းထကာင့််း မှတ့်တမ့််းတင့် ာ်းရြါမည့်။ ဓာတ့်ြံိုတငွ့် ရက့်စွ နှင ့်  

အခ  န့်က ိုြါ  ည ့် ာ်းြါ၊ 

• ယခိုထခတ့်ထြေါ် လက့်က ိုင့်ဖိုန့််းမ ာ်းသည့် ဓာတ့်ြံို/ ဗီေီယ ိုရ ိုက့်၍ ရသပဖင ့် အလိုြ့်လိုြ့်ရာ တွင့် 

ြ ိုအဆင့်ထပြထစြါသည့်။ ြ ိုမ ိုလွယ့်ကူသည့်မှာ ထန က့်ဆက့်တွ တငွ့် ပြ ာ်းထသာ အလိုြ့် လိုြ့်ခွင ့်ြါမစ့်မှ 

စစ့်ထဆ်းခ က့် ဇယာ်းမ ာ်းက ိုက ိုင့်ဖြီ်း စစ့်ထဆ်းပခင့််းြင့်ပဖစ့်ြါသည့်။ လိုြ့်ငန့််းခွင့် စစ့်ထဆ်းခ က့်မှတ့်တမ့််းမ ာ်း 

(Safety Inspection Record) က ို အသံို်းပြ သင ့်ြါသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.11.9 လ ုံပ  င န ျား ခငွ   စ စ ကဆျား မ ှုမ ာ ျား က  ုံ လက  ကတြွို့ကဆာ င ရကွ  ဖခင  ျား 

 လိုြ့်ငန့််းခွင့်ရှ  အနတရာယ့်မ ာ်းက ို စစ့်ရန့်အတွက့် တစ့်ထနရာခ င့််းက ို ထသခ ာက နစွာ စစ့်ထဆ်းြါ။ ထအာက့်ြါတ ိုို့မှာ 

ထယ ိုယ  ကကံ ထတွွံ့ရတတ့်သည ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနတရာယ့်မ ာ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ သ ိုို့ထသာ့် နမူန မျှသာပဖစ့်ဖြီ်း လက့်ထတွွံ့တွင့် 

  ိုို့ က့်ြ ိုမ ာ်းန ိုင့်ြါသည့်- 

• မီ်းကက  ်းမ ာ်းက ို  ကမ့််းပြင့်ထြေါ်ခ သွယ့်တန့််း ာ်းပခင့််း၊ 

• ထြါက့်ကွ ထနထသာ မီ်းကက  ်းမ ာ်းက ို စနစ့်တက ပြင့်ဆင့်ပခင့််းမဟိုတ့်   ပဖစ့်ကတတ့်ဆန့််း တ ြ့်ပဖင ့် 

ြတ့် ာ်းပခင့််း၊ 

• မစစ့်ထဆ်းရထသ်းထသာ လျှြ့်စစ့်သံို်းက ရ ယာ၊ လက့်သံို်းက ရ ယာမ ာ်းက ို ခ ို်းထ ကာင့် ခ ို်းဝှက့် သံို်းပခင့််း၊ 

• ြ က့်စီ်းထနထသာ ြလက့်မ ာ်း၊ ထဆာ ကက့်မ ာ်း၊ extension box မ ာ်းက ို သံို်းပခင့််း၊ 

• ထက ာက့်စက့်က  သ ိုို့ စက့်မ ာ်းမှ အကာအရံမ ာ်းက ို ပဖ တ့် ာ်းပခင့််း၊ 

• မ က့်မှန့်၊ န ်း ကြ့် စသည့်တ ိုို့အဝတ့်ဆင့်   ထက ာက့်စက့်တ ိုက့်ပခင့််း၊ ထက ာက့်ခွ ပခင့််း၊ 

• ထကာင့််းစွာအလိုြ့်မလိုြ့်ထသာ စက့်က ရ ယာက ို ထသခ ာစွာမပြင့်   မပဖစ့်ပဖစ့်ထအာင့် ကကံဖန့်သံို်းပခင့််း၊ 

• လ ိုင့်စင့်မရှ    ထဖာက့်ကလစ့်က  သ ိုို့ထသာ စက့်မ ာ်းက ို ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ 

• ြွင ့်ထနထသာ  ကမ့််းပြင့်အစွန့််းမ ာ်းက ို ကာရံမ ာ်းပခင့််း၊ 

•  ကမ့််းပြင့်အထြါက့်မ ာ်းက ို ထသခ ာစွာဖံို်းအိုြ့်၊ ကာရံမ ာ်းပခင့််း၊ 

• ထလှကာ်းမသံို်း   ပဖတ့်လမ့််းသံို်းဖြီ်း တက့်၊ ဆင့််းပခင့််း၊ 

• မတတ့်ကျွမ့််း၊ န ်းမလည့်သူမ ာ်းက ပငမ့််းဆင့်ပခင့််း၊ 

• ပငမ့််းစင့်မ ာ်းထြေါ်တွင့် ဝန့်ြ ိုတင့်ပခင့််း၊ လူမ ာ်းစိုခြံ အလိုြ့်လိုြ့်ပခင့််း၊ 

• ပငမ့််းစင့်တငွ့် အတက့်အဆင့််းထလှကာ်း မရှ ပခင့််း၊ လက့်ရမ့််းတန့််းမရှ ပခင့််း၊ 

• မီ်းထလာင့်န ိုင့်သည ့် ြစစည့််းမ ာ်းအနီ်းအန ်းတွင့် ဂထဟထဆာ့်ပခင့််း၊ 

• ဂထဟထဆာ့်ရာတွင့် မီ်းခံအဝတ့်ပဖင ့် ကာရမံ ာ်းပခင့််း၊ မ်ီးသတ့်ထဆ်း ူ်း ထဆာင့်မ ာ်းပခင့််း၊ 

• ဂထဟမ က့်မှန့်မတြ့်   ဂထဟထဆာ့်ပခင့််း၊ 

• အထြေါ်တွင့် ဂထဟထဆာ့်ထနရာ၌ ထအာက့်သ ိုို့မီ်းြာွ်းမ ာ်း က ထနသည့် မည့်သည ့်အကာအကွယ့်မ ှ ပြ လိုြ့် 

မ ာ်းပခင့််း၊ 

• ဆူညံထသာထနရာတွင့် အလိုြ့်လိုြ့်ထနထသာ့်လည့််း န ်းအဆ ိုို့၊ န ်း ကြ့်မ ာ်း မဝတ့် ာ်းပခင့််း၊ 

• ထသခ ာစွာထဆာက့်မ ာ်းထသာ၊ အနတရာယ့်မ ာ်းထသာခံိုမ ာ်း၊ ြလက့်ထဖာင့််းမ ာ်း၊ ပငမ့််းမ ာ်း ထြေါ်တငွ့် 

အလိုြ့်လိုြ့်ပခင့််း၊ 

• ထလှကာ်းမ ာ်းတွင့် လက့်ရမ့််းမ ာ်းမရှ ပခင့််း၊ 

• အလင့််းထရာင့် လံိုထလာက့်စွာမရထသာထနရာ၌ အလိုြ့်လိုြ့်ထနပခင့််း၊ 

• စစ့်ထဆ်းမ ာ်းထသာ ခါ်းြတ့်ကက  ်း၊ ခ  န့််းကက  ်းမ ာ်းပဖင ့် ဝန့်ခ ပီခင့််း၊ 

• ခ  ီမ  ာ်းထသာ ဝန့်ထအာက့်တငွ့် ရြ့်ထနပခင့််း၊ အလိုြ့်လိုြ့်ထနပခင့််း၊ 

• ြ ဉ့်ပြာ်းမ ာ်းတငွ့် သံမ ာ်းရှ ထနသည့်က ို မနှုတ့်   ာ်းပခင့််း၊ 

• မန ိုင့်ဝန့်က ို မ ပခင့််း၊ ဝန့်က ို မ ရာတွင့် အထနအ ာ်းမမနှ့်ပခင့််း၊ 

• သွာ်းလမ့််းလာလမ့််းတွင့် အမ ှုက့်မ ာ်းနှင ့် ရှုြ့်ြွထနပခင့််း၊ 

• ဝင့်ထြါက့်၊  ွက့်ထြါက့်မ ာ်းတွင့် ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် ြ တ့်ဆ ိုို့ထနပခင့််း။ 

8.11.10 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  စ စ ကဆျား ဖခင  ျား အ တကွ လ  ုံအ ပ က  ာ  က  ရ  ယ ာမ  ာ ျား 

 ထအာက့်ြါက ရ ယာမ ာ်းမှာ လိုြ့်ငန့််းခွင့်စစ့်ထဆ်းရာတွင့် မရှ မပဖစ့် လ ိုအြ့်ြါသည့် - 

ထရ်းဆွ  ာ်းထသာ လိုြ့်ငန့််းခွင့်စစ့်ထဆ်းထရ်း အစီအမ ံ (Written safety inspection program) 
စစ့်ထဆ်းခ က့်ဇယာ်းမ ာ်း  (Inspection checklist) 
လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနတရာယ့် ဆန့််းစစ့်ခ က့် (Risk Assessment) 
တစ့်က ိုယ့်ရည့်ကာကွယ့်ထရ်း ြစစည့််းမ ာ်း (PPE) 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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မှတ့်စိုစာအိုြ့် (Notebook) 
လက့်နှ ြ့်ဓာတ့်မီ်း (Flashlight) 
ထြကက  ်း (Measuring Tape) 
ကင့်မရာ (Camera) 
မာကာြင့် (Marker Pen) 
ဆူညံသံတ ိုင့််း မီတာ (Potable noise meter) (ထခတ့်ထြေါ် စမတ့်ဖိုန့််းမ ာ်း နှင ့် 

တ ိုင့််း၍ ရြါသည့်။) 
ဓာတ့်ထငွွံ့တ ိုင့််း မီတာ (Gas meter) 

8.11.11 လ ုံပ  င န ျား ခငွ   က ျား အ နတရာ ယ  က င ျား ရငှ  ျား ကရျား စည ျား မ  ဉ ျား / စည  ျား က မ ျား မ  ာျား  ခ မ တှ ဖခင  ျား 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း စနစ့်တခိုက ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရာတွင့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းခွင့်အတငွ့််း 

ရှ ထနသူ အာ်းလံို်းလ ိုက့်န ရမည ့် ကိုမပဏီတငွ့််း လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း စည့််းမ ဉ့််းစည့််းကမ့််းမ ာ်း 

ခ မှတ့်အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရန့် လ ိုြါသည့်။ သ ိုို့မှသာ ဝန့် မ့််းအာ်းလံို်းသည့် ၎င့််းတ ိုို့အထနနှင ့် 

မည့်သည ့်အရာမ ာ်းက ို လိုြ့်ရမည့်၊ မည့်သည ့်အရာမ ာ်းက ို မလိုြ့်ရ၊ မည့်သည ့် အရာမ ာ်းက ို မလ ိုက့်န လျှင့် 

စည့််းမ ဉ့််းစည့််းကမ့််းမ ာ်းက ို ခ   ်းထဖာက့်ရာထရာက့်သည့်ဟို တ က ထသခ ာစွာသ န ိုင့်မည့်။ အကယ့်၍ 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းအတွင့််း လူမ   ်းတစ့်မ   ်း က့်မက ရှ ထနြါက   ိုသူတ ိုို့ ထကာင့််းစွာန ်းလည့် သထ ာထြါက့်ထစရန့် 

၎င့််းတ ိုို့၏ မ ခင့် ာသာစကာ်းပဖင ့်လည့််း ထဖာ့်ပြ ာ်းရန့် လ ိုြါသည့်၊ 

• ခ မှတ့် ာ်းထသာ အနတရာယ့်ကင့််းထရ်း စည့််းမ ဉ့််းစည့််းကမ့််းမ ာက ို ဝန့် မ့််းအာ်းလံို်းန ်းလည့် သထ ာထြါက့်ထစရန့် 

ထသခ ာစွာ ရှင့််းလင့််းထပြာပြ ာ်းရြါမည့်။   ိုက  သ ိုို့ ရှင့််းလင့််း ထပြာပြ ာ်းထ ကာင့််း ၎င့််းတ ိုို့အာ်းလံို်းသည့် 

ဤစည့််းမ ဉ့််းစည့််းကမ့််းမ ာ်းက ို ထသခ ာစွာန ်းလည့် သထ ာထြါက့်ထ ကာင့််း လက့်မှတ့်ထရ်း  ို်း မှတ့်တမ့််းယူ 

 ာ်းရသည့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းထရ်း စည့််းမ ဉ့််းစည့််းကမ့််းမ ာ်းက ို စာလံို်းကကီ်းကကီ်းပဖင ့်ထရ်း၍ အဝင့်အ ွက့်ထနရာ၊ 

 မင့််းစာ်းခန့််း၊ န ်းထနထဆာင့် စသည ့်ထနရာမ ာ်း၌ ပမင့်သာထအာင့် ခ  တ့်ဆွ ပြသ  ာ်းရမည့်။ လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတငွ့််း 

လူသစ့်မ ာ်းထရာက့်လာတ ိုင့််း ဤလိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်း စည့််းမ ဉ့််းစည့််းကမ့််းမ ာ်းက ို 

သထ ာထြါက့်န ်းလည့်သည့်အ   ထသထသခ ာခ ာ ရှင့််းလင့််း ထပြာပြရမည့်။ မလ ိုက့်န သူမ ာ်းအာ်း 

အထရ်းယူအပြစ့်ထြ်းရန့်လ ိုြါသည့်။ 

8.11.11.1 လ  ုံက  န ာ ရန အ ခ က မ  ာ ျား (Do) 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် (သ ိုို့မဟိုတ့်) အထဆာက့်အဦသ ိုို့ ဝင့် ွက့်သည ့်အခါတွင့် သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ ဝင့်ထြါက့်/ 

 ွက့်ထြါက့်မ ာ်းမှသာ ဝင့် ွက့်ရမည့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း ခ  တ့်ဆွ ပြသ ာ်းထသာ အနတရာယ့်ကင့််းသတ ထြ်းအမှတ့်အသာ်း ဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်းက ို 

သတ ပြ ရမည့်၊ 

• ဝင့်ထြါက့်၊  ွက့်ထြါက့်မ ာ်းအာ်း အနတရာယ့်ကင့််းသည ့်အထနအ ာ်းတွင့် အဖမ   န့််း ာ်းြါ၊ 

• သင့်အလိုြ့်လိုြ့်ရာထနရာက ို အဖမ သနို့့်ရှင့််းသြ့်ရြ့်စွာ ာ်းြါ၊ 

• ြစစည့််းက ရ ယာမ ာ်းက ို အသံို်းမပြ မီ အဖမ စစ့်ထဆ်းြါ၊ 

• စက့်က ရ ယာမ ာ်းက ို ထမာင့််းနှင့်သည ့်အခါ အနတရာယ့်ကင့််းထရ်း ညွှန့် ကာ်းခ က့်မ ာ်းက ို အတ အက  

လ ိုက့်န ရမည့်၊ 

• အကယ့်၍ အနတရာယ့်မကင့််းထသာ အထပခအထနက ို ထတွွံ့ရှ ြါက ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်းက ို ခ က့်ပခင့််း သတင့််းြ ိုို့ြါ၊ 

• လျှြ့်စစ့်သံို်း ြစစည့််းမ ာ်းအာ်းလံို်းက ို ထပမစ ိုက့်ကက  ်းခ  ာ်းရမည့်၊ 

• လျှြ့်စစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို မသံို်းသည ့်အခါ ခလိုတ့်ြ တ့်လျှက့် ြလြ့်က ို အဖမ ပဖ တ့် ာ်းြါ၊ 

• ဓာတ့်လ ိုက့်ပခင့််းမှ ကာကွယ့်ရန့် လျှြ့်စစ့်လ ိုင့််းအာ်းလံို်းတွင့် ELCB (Earth Leaking Circuit Break) 

တြ့်ဆင့် ာ်းရြါမည့်၊ 
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• ဓာတ့်ကက  ်းမ ာ်းက ို လူတစ့်ရြ့်အ က့်၌ သွယ့်တန့််းရမည့်။ ဓာတ့်ကက  ်းမ ာ်းသွယ့်တန့််းရာတွင့် သံထခ ာင့််းခ  တ့် 

မ ာ်း မသံို်းရ။ သစ့်သာ်းတန့််းမ ာ်း ြလြ့်စတစ့် စွြ့် ာ်းထသာ သံခ  တ့်မ ာ်းက ိုသာ သံို်းြါ၊ 

• လည့်ြတ့်ထနထသာ စက့်က ရ ယာ အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်းက ို ကာရံ ာ်းရမည့်။ မူလြါလာထသာ အကာအရံမ ာ်းက ို 

ပဖ တ့်မြစ့်ရ၊ 

• ဓာတိုြစစည့််းမ ာ်း၊ မီ်းထလာင့်ထစတတ့်သည ့် ြစစည့််းမ ာ်းက ို သီ်းသနို့့်ထနရာ၌ သ မ့််းြါ။   ိုထနရာတွင့် 

မီ်းသတ့်ထဆ်း ူ်းမ ာ်းက ိုလည့််း အဆင့်သင ့် ထဆာင့် ာ်းြါ၊ 

• အကယ့်၍ အလိုြ့်လိုြ့်သည ့်ထနရာ အလင့််းထရာင့်လံိုထလာက့်စွာ မရရှ ြါက ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှု်းက ို သတင့််းြ ိုို့ြါ၊ 

• ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  သ ိုထလှာင့်သ မ့််းဆည့််းြါ။ ထသသြ့်စွာ ာ်းြါ။ တစ့်ခိုနှင ့်တစ့်ခို  ြ့် ာ်းလျှင့် 

ဖြ  မက န ိုင့်ရန့် လိုြ့် ာ်းြါ၊ 

• ြစစည့််းမ ာ်းက ို အြံို  မှ ဆွ  ိုတ့်ထတာ မည့်ဆ ိုလျှင့် အထြေါ်ဆံို်းမ ှ စ ိုတ့်ြါ။ ထအာက့်မ ှ ြစစည့််းမ ာ်းက ို 

စမဆွ ြါနှင ့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း စက့်ယနတရာ်းကကီ်းမ ာ်း ဝင့် ွက့်သွာ်းလာသည ့်အခါ လမ့််းပြတစ့်ထယာက့်  ာ်းြါ၊ 

• ထန  ိုင့်မထကာင့််းပဖစ့်လျှင့် ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်းက ို အထ ကာင့််း ကာ်း၍ ဆရာဝန့် ံသွာ်းပြဖြီ်း ထဆ်းခွင ့်ယူကာ 

အန ်းယူြါ၊ 

• မထတာ့်တဆမှုပဖစ့်လျှင့် ကက်ီး ကြ့်ထရ်းမှု်း (သ ိုို့မဟိုတ့်) စီမံက န့််းမန့်ထနဂ ာ ံ အပမန့်ဆံို်းသတင့််း ြ ိုို့ြါ။ 

8.11.11.2 တာ ျား ဖမ စ ခ က မ  ာ ျား ( D on’t) 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း မည့်သည ့်ထနရာတွင့်မှ ည ြ့်ဖ နြ့်စီ်းခွင ့်မပြ ြါ၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း အရက့်ထသစာထသာက့်စာ်းပခင့််း၊ ထလာင့််းကစာ်းပြ လိုြ့်ပခင့််း လံို်းဝခငွ ့်မပြ ၊ 

• အလိုြ့်လိုြ့်ထနစဉ့် တစ့်ဦ်းနှင ့်တစ့်ဦ်း တွန့််းတ ိုက့်ပခင့််း၊ တစ့်စံိုတစ့်ခိုနှင ့် ြစ့်ထြါက့်ပခင့််း၊ လက့်နက့် 

က ရ ယာမ ာ်းပဖင ့် ခ  န့်ရွယ့်ပခင့််းစသည ့် ကလူက စီယ့်ပခင့််းမ   ်း လံို်းဝမလိုြ့်ြါနှင ့်၊ 

• လ မ ့်မက ထစရန့် ကာရံ ာ်းထသာ အကာအရံမ ာ်းက ို ပဖ တ့်မြစ့်ရ၊ ဖယ့်ရှာ်းမြစ့်ရ။ အကယ့်၍ အလိုြ့်လိုြ့်ရန့် 

ဖယ့်ရှာ်းလ ိုြါက ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှု်းက ိုသတင့််းြ ိုို့ြါ၊  

• မီ်းသတ့်က ရ ယာမ ာ်းနှင ့် မကစာ်းြါနှင ့်၊ မီ်းသတ့်ဗ်ူးမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ ထနရာတွင့်သာ  ာ်းြါ၊ 

မီ်းသတ့်ဗူ်းမ ာ်းက ို မည့်သည ့်အထ ကာင့််းနှင ့်မှ အပခာ်းက စစအတွက့် မသံို်းရ၊ 

• ြစစည့််းမ ာ်း အမ ှုက့်သရ ိုက့်မ ာ်း လက့်သံို်းက ရ ယာမ ာ်း စသည့်တ ိုို့က ို အပမင ့်တစ့်ထနရာမှ ြစ့်ခ ပခင့််းမ   ်း 

လံို်းဝမလိုြ့်ြါနှင ့်၊ 

• ဓာတ့်ကက  ်းမ ာ်းက ို ထပမကက်ီး၊  ကမ့််းပြင့်မ ာ်းထြေါ်ခ ၍ သွယ့်တန့််းပခင့််း မပြ ရ၊ 

• ဓာတ့်ဆီ၊ ေီဇယ့်တ ိုင့်ကီမ ာ်း ဓာတ့်ထငွွံ့အ ို်းမ ာ်း၊ ဓာတိုြစစည့််း သ ိုထလှာင့်ရံိုမ ာ်းအနီ်း ထဆ်းလ ြ့်ထသာက့်ပခင့််း၊ 

မီ်းဖ ိုပခင့််းမ ာ်း မပြ လိုြ့်ြါနှင ့်၊ 

• မည့်သည ့် အင့်ဂ င့်မဆ ို စက့်န ှု်း ာ်းစဉ့် ဆီမပဖည ့်ြါနှင ့်၊ 

• စက့်မ ာ်းက ို ဆီပဖည ့်ထနစဉ့် ထဆ်းလ ြ့်လံို်း၀ မထသာက့်ရ၊ 

• လက့်သံို်းက ရ ယာမ ာ်းက ို တစ့်ဦ်းနှင ့်တစ့်ဦ်း ြစ့်မထြ်းြါနှင ့်၊ 

• လ ိုင့်စင့်မရှ    သင့်တန့််းတက့်မ ာ်း   လက့်မှတ့်မရှ    စက့်က ရ ယာမ ာ်းက ို ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း မပြ ြါနှင ့်၊ 

• ြ က့်စီ်းထနထသာ မီ်းကက  ်း၊ မီ်းထခါင့််းမ ာ်း၊ ြလြ့်မ ာ်း၊ လက့်သံို်းက ရ ယာမ ာ်း၊ ထလှကာ်းမ ာ်းက ို မသံို်းြါနှင ့်၊ 

8.12 အကရျား ကပ ေါ်အကဖခအကန အကပ ေါ် တ  ုံို့ဖပ န  မ ှု အစ အီစ ဉ မ  ာ ျား  (Emergency Response Plan) 

8.12.1 အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန  ဖြ စ စဉ ဖြ စ ရပ  မ  ာ ျား 

 လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း၌ ဝန့် န့််းမ ာ်း၊ အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်း၊ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်၊ ြ ိုင့်ဆ ိုင့်မှု ြစစည့််း၊ အထဆာက့်အဦ 

စသည့်တ ိုို့က ို အနတရာယ့်ပဖစ့်ထစန ိုင့်သည ့် ြံိုမှန့်မဟိုတ့်ထသာ မထတာ့်တဆမှု ထ ်းအနတရာယ့် တစ့်ခိုခိုက ို အထရ်းထြေါ် 

အထပခအထနဟို ထခေါ်သည့်။   ိုအထရ်းထြေါ်အထပခအထနတွင့် ထအာက့်ြါတ ိုို့ြါဝင့်န ိုင့်ြါသည့် -  

• မီ်းထလာင့်ပခင့််း၊ ထြါက့်ကွ ပခင့််း၊ 

• ဓာတ့်ထငွွံ့ယ ိုစ မ ့်ပခင့််း၊ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• အပမင ့်မှ လ မ ့်က ထသဆံို်းပခင့််း၊ 

• ပငမ့််းစင့်မ ာ်း ဖြ  လ ပခင့််း၊ 

• ထပမငလ င့်လှုြ့်ပခင့််း၊ ထရကကီ်းပခင့််း၊ မိုန့်တ ိုင့််းတ ိုက့်ပခင့််းစထသာ သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်။ 

• ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း ပဖစ့်ြွာ်းပခင့််း။ 

 သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း က ထရာက့်ပခင့််းက ိုလည့််း အထရ်းထြေါ်အစီအမံတငွ့်  ည ့်သွင့််း စဉ့််းစာ်း ာ်းရြါမည့်။ 

အ ယ့်ထ ကာင ့်ဆ ိုထသာ့် သ ာဝထ ်းမ ာ်း (ဥြမာ - မိုန့်တ ိုင့််း/ ကြ့်ထရာဂါထ ်း) သည့် ြ ိုမ ိုပြင့််း န့်ဆ ို်းဝါ်းထစတတ့်ထသာ 

ထ ကာင ့်ပဖစ့်၏။ သ ာဝထ ်းေဏ့်မ ာ်းအတွက့် စီမံရာတွင့် ထအာက့်ြါတ ိုို့က ို  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းရမည့်- 

• သ ာဝထ ်းေဏ့်အမ   ်းအစာ်း၊ 

• ပြင့််း န့်မှုြမာဏ၊ 

• အနီ်းရှ  အပခာ်းလိုြ့်ငန့််း၊ လူထနအ မ့်ထပခ၊ အထဆာက့်အဦ၊ လမ့််းသွာ်းလမ့််းလာမ ာ်း၊ အမ ာ်းပြည့်သူသံို်းလမ့််း၊ 

• ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအဖွ ွံ့မ ာ်း၏ စွမ့််းထဆာင့်န ိုင့်မှုြမာဏနှင ့် စွမ့််းရည့်၊ 

• အပခာ်းပြင့်ြကယ့်ဆယ့်ထရ်းအဖွ ွံ့မ ာ်းနှင ့် အပြန့်အလှန့် ဆက့်သွယ့်ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်မှု။ 

 ထ ်းအနတရာယ့်တစ့်ခိုပဖစ့်ြွာ်းလာြါက မည့်သည့် ထ ်းအနတရာယ့်အမ   ်းအစာ်းမဆ ို အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတွင့် 

လ င့်ပမန့်စွာ ခ က့်ခ င့််းတိုန့်ို့ပြန့်မှုမရှ မပဖစ့်လ ိုအြ့်ြါသည့်။ ဤတိုန့်ို့ပြန့်မှုသည့် ထ ်းအနတရာယ့် တစ့်ခို၏ ဆ ို်းက   ်းပဖစ့်ထစထသာ 

သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထရာှင့်ရာှ်းရန့် (သ ိုို့မဟိုတ့်) ထလျှာ ခ ရန့်နှင့်  ရှာထဖွထရ်းနှင့်  ကယ့်ဆယ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းစဥ့်မ ာ်းက ို 

လိုြ့်ထဆာင့်ရန့် သက့်ဆ ိုင့်သူ တစ့်ဥ်ီးတစ့်ထယာက့်ခ င့််းဆီ၏ လိုြ့်ထဆာင့်မှုမ ာ်း အထြေါ်မူတည့်ြါသည့်။   ိုအထရ်းထြေါ် 

အထပခအထနမ ာ်းပဖစ့်လာလျှင့် စနစ့်တက  ခ က့်ခ င့််း တံိုို့ပြန့်န ိုင့်ရန့် စီမံခ က့် ထရ်းဆွ ကာ လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််းရှ သူအာ်းလံို်းက ို 

ထလ က င ့်ထြ်း ာ်းရြါမည့်။ အလိုြ့်သမာ်း အသစ့်မ ာ်းဝင့်ထရာက့်လာလျှင့်လည့််း ၎င့််းတ ိုို့က ို အထရ်းထြေါ်အစီအမံအာ်း 

န ်းလည့်ထအာင့် ရငှ့််းပြထြ်း ာ်းရမည့်ပဖစ့်သည့်။ သ ာဝထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း က ထရာက့်ပခင့််းက ိုလည့််း အထရ်းထြေါ်အစီအမံ 

တွင့်  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်း ာ်းရြါမည့်။ အ ယ့်ထ ကာင ့်ဆ ိုထသာ့် သ ာဝထ ်းမ ာ်း (ဥြမာ - မိုန့်တ ိုင့််း/ ကြ့်ထရာဂါထ ်း) 

သည့် ြ ိုမ ိုပြင့််း န့်ဆ ို်းဝါ်းထစတတ့်ထသာထ ကာင ့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 
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8.12.2 အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန စမီ ခန  ို့ခ ွ ကရျား အ ြ ွ ြို့ ြ ွ ြို့စည  ျား ဖခင  ျား 

ပ  ုံ ( 8 .12- 1 )အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန စမီ  ခန ို့ခ ွ ကရျား အ ြ ွ ြို့ ြ ွ ြို့စည  ျား ဖခင  ျား 

 
8.12.3 တာ ဝ န န ငှ    ဝ တတရာ ျား မ  ာ ျား 

 အထရ်းထြေါ်အထပခအထနက ို စီမံခနို့့်ခွ ရန့် အထရ်းထြေါ်အထပခအထန စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းအဖွ ွံ့ ဖွ ွံ့ ာ်းရြါမည့်။   ိုအဖွ ွံ့တွင့် 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထန တံိုို့ပြန့်မှု  န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း၊ အထရ်းထြေါ်အထပခအထန တံိုို့ပြန့်မှု လက့်ထ ာက့် ည  န ှုင့််းထရ်းမှျူ်း၊ 

အထဆာင့်မှျူ်း၊ အထရ်းထြေါ်အထပခအထန တံိုို့ပြန့်ထရ်းအဖွ ွံ့၊ ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ  အဖွ ွံ့တ ိုို့ ြါဝင့်သည့်။ 

8.12.3.1 အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန  ထ  န ျား ခ ျုပ ကရျား မ ျှူျား 

 အထရ်းထြေါ်အထပခအထန   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းသည့် အထရ်းထြေါ်အထပခအထနအတွက့် တာဝန့်အရှ ဆံို်း ပဖစ့်၏။ ၎င့််းသည့် 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့် က ထရာက့်လာြါက မည့်က  သ ိုို့ ထဆာင့်ရွက့်မည့်၊ မည့်သူမ ာ်းြါဝင့်သင ့်သည့် 

စသည့်တ ိုို့က ို ဆံို်းပဖတ့်၍ ဤအထရ်းထြေါ်စီမံခ က့်က ို ပြ စိုရြါမည့်။ ဤစီမံခ က့်က ို လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််းရှ သူအာ်းလံို်း 

အစမ့််းထလ က င ့်ရာ၌ ဦ်းထဆာင့်တာဝန့်ယူရမည့်။ အကယ့်၍ အထရ်းထြေါ် အထပခအထန တစ့်ရြ့်ရြ့်က ထရာက့်လာြါက 

၎င့််းကြင့် အစစ၊ အရာရာက ို အမ နို့့်ထြ်းကာ စနစ့်တက  ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရြါမည့်။ လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််းရှ  

အပခာ်းသူအာ်းလံို်းသည့် ၎င့််း၏အမ နို့့်၊ ညွှန့် ကာ်းခ က့် အတ ိုင့််းသာ လ ိုက့်န ထဆာင့်ရကွ့် ကရမည့်။ 

8.12.3.2 လ ုံပ  င န ျား ခ ငွ  က ျား အ န တရာ ယ က င  ျား ရငှ ျား ကရျား အ ရာ ရ ှ  

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း အရာရှ သည့် ထရ်းဆွ  ာ်းထသာ စီမံခ က့်မ ာ်းနှင ့် ဖွ ွံ့စည့််းမှုမ ာ်း က ို 

သ ရှ  ာ်းရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း လိုြ့်ငန့််းခွင့်တ ိုင့််းက ို ထနို့စဉ့် စစ့်ထဆ်း ကြ့်မတ့်ထနရမည့်ပဖစ့်သည့်။ လိုြ့်ငန့််းအလ ိုက့် 

ကာကွယ့်ထရ်းြစစည့််းမ ာ်း၊ တစ့်ဦ်းခ င့််းအလ ိုက့် PPE ြစစည့််းမ ာ်း ပြည ့်စံိုမှု ရှ /မရှ  စစ့်ထဆ်းပဖည ့်ဆည့််းရန့် ထဆာင့်ရွက့်ဖြီ်း 

အမှန့်တကယ့် အသံို်းပြ ပခင့််းက ိုလည့််း  ကြ့်မတ့်ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ထနို့စဉ့် စစ့်ထဆ်းထရ်းြံိုစံ (Checklist) အတ ိုင့််း စစ့်ထဆ်း၍ 

စီမံက န့််း ေါရ ိုက့်တာနှင ့် မန့်ထနဂ ာမ ာ်း ံသ ိုို့ အစီရင့်ခံ တင့်ပြသွာ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။  

အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအဖွ ွံ့ထခါင့််းထဆာင့် 

ဦ်းဖင မ့််းခ မ့််း (တာရ န့််း) ၀၉-၆၆၁၆၀၉၂၃၆ 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတိုန့်ို့ပြန့်မှု   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း  

ဦ်းလှပမင ့် (စီမံက န့််းမန့်ထနဂ ာ) 

ဖိုန့််း  ၀၉-၅၂၇၆၄၉၆  

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းအရာရှ  

၁။ ဦ်းထနလင့််းသ န့််း (ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်) ၀၉-၉၇၀၁၇၄၅၆၀ 

၂။ ဦ်းက ိုက ိုကကီ်း (တာရ န့််း) ၀၉-၄၅၀၃၀၂၇၅၃ 

ထရှ်းဦ်းသူန ပြ (ထဆ်းမှျူ်း) 

(ခနို့့်အြ့်မှုမပြ န ိုင့်ထသ်းြါ) 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတိုန့်ို့ပြန့်မှု ည  န ှုင့််းထရ်းမှျူ်း 

၁။ဦ်းခူ်းြ ိုလီကြ့် (မီ်းသတ့်ဦ်းစီ်း) ၀၉-၄၂၈၃၆၂၄၇၅ 

၂။ဦ်းရ ဝင့််းဖဖ  ်း (တာရ န့််း) ၀၉-၄၅၀၀၃၇၁၇၅             

အထဆာင့်မှျူ်း 

ဦ်းန ိုင့်န ိုင့် ွန့််း (တာရ န့််း) ၀၉-၄၄၂၉၀၈၃၄၄ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.12.3.3 အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန  ည  န  ှုင  ျား ကရျား မ ျှူျား 

 အထရ်းထြေါ်အထပခအထန တံိုို့ပြန့်မှု ည  န ှုင့််းထရ်းမှျူ်းသည့် အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတစ့်ခိုခို ပဖစ့်လာခ  ြါက 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထန တံိုို့ပြန့်မှု  န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းအာ်း အဓ က ကူညီထဆာင့်ရွက့်ရမည ့်သူပဖစ့်သည့်။ ၎င့််းသည့် 

အင့်ဂ င့်နီယာ၊ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်းနှင ့် အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအ ကာ်း ည  န ှုင့််းထဆာင့်ရကွ့်ရမည့်။   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း၏ 

ညွှန့် ကာ်းခ က့်မ ာ်းက ို လက့်ထတွွံ့အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ရမည ့်သူလည့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

8.12.3.4 အ ကဆာ င မ ျှူျား မ  ာ ျား 

 လိုြ့်ငန့််းခွင့်တငွ့် အထဆာက့်အဦ သံို်းထလ်းခိုရှ ြါက အထဆာက့်အဦတစ့်ခိုလျှင့် အထဆာင့်မှျူ်း တစ့်ဦ်း၊ 

အ ြ့်ပမင ့်အထဆာက့်အဦပဖစ့်ြါက တစ့် ြ့်လျှင့် အထဆာင့်မှျူ်းတစ့်ဦ်း ခနို့့်အြ့် ာ်းရမည့်။ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်းသည့် 

အထဆာင့်မှျူ်းပဖစ့်သင ့်သည့်။ အထရ်းထြေါ်အထပခအထန တစ့်ခိုခိုပဖစ့်ခ  ြါက  မ မ  တာဝန့်ယူ ာ်းသည ့်ထနရာ၌ အလိုြ့်သမာ်း 

မည့်မျှရှ သည့်၊ မည့်သည ့်ကန့် ရ ိုက့်တာမ ာ်း အလိုြ့်လိုြ့်ထနသည့်၊ မည ့်သည ့်ကန့် ရ ိုက့်တာ၌ အလိုြ့်သမာ်း 

မည့်မျှစီရှ သည့် အစရှ သည့်တ ိုို့က ို သ  ာ်းရန့် လ ိုသည့်။ သ ိုို့မှသာ အထရ်းအထ ကာင့််းရှ လျှင့်   ိုသူအာ်းလံို်းက ို ကယ့် ိုတ့် 

သွာ်းန ိုင့်ထြမည့်။ 

8.12.3.5 ကရျှား ဦျား  နူ ာ ဖပ ျု အြ ွ ြို့ 

 ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ အဖွ ွံ့တွင့် တစ့်ထယာက့် (သ ိုို့မဟိုတ့်)   ိုို့ က့်ြ ိုရှ န ိုင့်သည့်။ ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ ထသတတာက ိုလည့််း 

ြစစည့််းက ရ ယာ အစံိုအလင့်နှင ့် အဆင့်သင ့် ာ်းရှ ရမည့်။ ေဏ့်ရာအန တရပဖစ့်သူ၊ မူ်းလ သူမ ာ်းရှ ခ  ြါက သယ့် ိုတ့်ရန့် 

 မ့််းစင့်လည့််း ရှ  ာ်းသင ့်ြါသည့်။ ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ သည့် ထသခ ာစွာ ထလ က င ့်ထြ်း ာ်းထသာ ကျွမ့််းက င့်သူပဖစ့်ရမည့်။ 

 

8.12.4 အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန  အမ   ျုျား အ စာ ျား 

 အထရ်းထြေါ်အထပခအထန အမ   ်းအစာ်းမ ာ်းက ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ခွ ပခာ်းန ိုင့်ြါသည့် -  

8.12.4.1 က  န ျား မ ာ ကရျား  အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခ အ ကန 

• ထနြူ  ၌ အလိုြ့်လိုြ့်ထနစဉ့် မူ်းလ ပခင့််း၊ 

• ဆီ်းခ   ရှ သူတစ့်ဦ်းသည့် ထသွ်းတွင့််း သ ကာ်းဓာတ့် အလွန့်အမင့််းက ကာ မူ်းထမ ပခင့််း၊ 

• ရိုတ့်တရက့် နှလံို်းထရာဂါ  ကကွလာပခင့််း၊ 

• ဆာ်းစ့်ထရာဂါအထရ်းထြေါ်၊ COVID-19 ကူ်းစက့်ကြ့်ထရာဂါ - စသည့် 

  ိုအထပခအထနမ   ်းတွင့် ဆက့်သွယ့်ရန့် အထရ်းထြေါ်ကာ်း၊ အနီ်းဆံို်းထဆ်းရံို၊ ထဆ်းခန့််း စသည ့် ဖိုန့််းနံြါတ့်မ ာ်းနှင ့် 

တည့်ထနရာမ ာ်းက ို သ ရှ  ာ်းရြါမည့်။   ိုအထရ်းထြေါ်နံြါတ့်မ ာ်းက ို လိုြ့်ငန့််းခွင့် ဝင့်ထြါက့်၊ ရံို်းခန့််း၊ လိုြ့်သာ်းမ ာ်း 

န ်းထနထဆာင့်၊ စာ်းထသာက့်ထဆာင့်မ ာ်းတွင့် ကြ့် ာ်းရြါမည့်။ 

8.12.4.2 မ ျီား ကလာ င  ဖခင  ျား ၊  ကပ ေါ က က ွ ဖခင  ျား 

 ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းခွင့်တွင့် ဓာတ့်ထငွွံ့သံို်းပဖတ့်ပခင့််း၊ ဂထဟထဆာ့်ပခင့််းက  သ ိုို့ထသာ မီ်းထလာင့်န ိုင့်သည ့် 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းရှ ရာ မီ်းအထရ်းထြေါ်က စစက ိုလည့််း ကက  တင့်စီစဉ့် ာ်းရြါမည့်။ မီ်းထလာင့်လျှင့် ဆက့်သွယ့်ရမည ့် ဖိုန့််းနံြါတ့်၊ 

အနီ်းဆံို်းမီ်းသတ့်သ ိုို့ ဆက့်သွယ့်ရန့် နံြါတ့် စသည့်တ ိုို့က ို သ  ာ်းရမည့်။   န့််းန ိုင့်ထလာက့်ထသာ မီ်းပဖစ့်လျှင့် မီ်းသတ့်န ိုင့်ရန့် 

မီ်းသတ့် ူ်းမ ာ်း က ို လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနံှို့  ာ်းထြ်းရန့်လ ိုသည့်။ မီ်းနှင ့်အလိုြ့်လိုြ့်သည ့်ထနရာတ ိုင့််း၌ မီ်းသတ့်ထဆ်း ူ်းရှ ရမည့်။ 

စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်းတွင့် မီ်းသတ့်ထဆ်း ူ်း ာ်းရမည့်။ မီ်းထလာင့်လျှင့် မည့်က  သ ိုို့လိုြ့်ရမည့် က ို လိုြ့်သာ်းအာ်းလံို်းအာ်း 

ကက  တင့်ထလ က င ့်ထြ်း ာ်းရမည့်။ မ မ လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််းမှသာမက အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်မ ှ မီ်းအနတရာယ့်က ိုလည့််း 

အစဉ့်သတ ပြ  ထနရြါမည့်။ ပြင့်ြမှမီ်းသည့် မ မ တ ိုို့ လိုြ့်ငန့််းခွင့်၏  ွက့်ထြါက့်က ို ြ တ့်၍ထလာင့်ထနလျှင့် မည့်က  သ ိုို့ 

 ွက့်ရမည့်က ိုလည့််း ကက  တင့် စဉ့််းစာ်းစီစဉ့် ာ်းရြါမည့်။ 

8.12.4.3 လ ုံခခ ျု ကရျား အ ကရျား ကပ ေါ်ဖြ စ ပ ာွ ျား မ ှု 

 လံိုခခံ ထရ်းအထရ်းထြေါ်ပဖစ့်ြွာ်းပခင့််းတွင့် အ ကမ့််းဖက့်မှုမ ာ်း နှင ့် ဗံို်းထြါက့်ကွ ပခင့််းမ ာ်းြါသည့်။ ပဖစ့်ထတာင ့်ပဖစ့်ခ က စစ 

ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း ပဖစ့်လာခ  လျှင့် အဆင့်သင ့်ပဖစ့်ထစရန့်  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းကာ အကာအကွယ့်အစီအစဉ့်မ ာ်း 

ပြ လိုြ့် ာ်းရြါမည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.12.4.4   ာ ဝ က ျား အ နတရာ ယ  မ  ာ ျား 

 မိုန့်တ ိုင့််းတ ိုက့်ပခင့််း၊ မ ို်းသည့််း န့်စွာရွာသပဖင ့် ထပမဖြ  ပခင့််း၊ ထရကကီ်းပခင့််း၊ ငလ င့်လှုြ့်ပခင့််းတ ိုို့က ိုလည့််း 

အထရ်းထြေါ်က စစတငွ့်  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းရြါမည့်။ အ ယ့်ထ ကာင ့်ဆ ိုထသာ့် အိုတ့်ပမစ့်ခ ရန့် ထပမတူ်းထနစဉ့် မ ို်းသည့််း န့်စွာ 

ရွာထသာထ ကာင ့် ထပမသာ်းမ ာ်း ထြ ာ အ ဖြ  က ကာ အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  အထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖြ  က န ိုင့်ပခင့််းထ ကာင ့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ အကယ့်၍ မိုန့်တ ိုင့််းတ ိုက့်လျှင့် ဆင့်လက့်စပငမ့််းမ ာ်း၊ ထဖာင့်ဝြ့်မ ာ်း လ ဖြ  န ိုင့်သပဖင ့် ဤထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်း 

က ိုြါ  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းစီစဉ့် ာ်းရြါမည့်။ မ ို်းသည့််း န့်စွာရွာလျှင့် ထပမသာ်းမ ာ်းထြ ာ ကာ   ိုထနရာမှ ပငမ့််းစင့်မ ာ်း 

ဖြ  လ တတ့်သည့်က ိုလည့််း သတ ပြ ရြါမည့်။ 

8.12.5 အ ကရျား ကပ ေါ်က ယ ဆ ယ ကရျား အ စအီ မ  မ  ာ ျား  (Emergency Evacuation Plan) 

 ဤအစီအမံတငွ့် ထအာက့်ြါအခ က့်မ ာ်း  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းရမည့် 

• အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ ြစစည့််းက ရ ယာမ ာ်း၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််းရှ သူအာ်းလံို်းအာ်း အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအတွက့် ထလ က င ့်ထြ်းရန့် လ ိုအြ့်ခ က့်၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထနထ ကာင ့် ပဖစ့်လာန ိုင့်သည ့် ထန က့်ဆက့်တွ  ရလေ့်မ ာ်း၊ 

• ပဖစ့်န ိုင့်သည ့် အထရ်းထြေါ်က စစမ ာ်းနှင ့် ပဖစ့်န ိုင့်သည ့် ကက မ့်နှုန့််း၊ 

• ကျွမ့််းက င့်သူမ ာ်းြါသည ့် ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအဖွ ွံ့၊ 

• လက့်မှတ့်ရ ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ မ ာ်းြါသည ့် ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ အဖွ ွံ့၊ 

• အနီ်းဆံို်းထဆ်းခန့််း၊ ထဆ်းရံိုမ ာ်း၏ ဖိုန့််းနံြါတ့်နှင ့် အပမန့်ဆံို်းသွာ်းန ိုင့်သည ့် လမ့််းထ ကာင့််း၊ 

• အထရ်းထြေါ်ယာဉ့်၊ မီ်းသတ့်၊ ရ စခန့််း၊ ထဆ်းရံိုကကီ်းမ ာ်း၏ ဖိုန့််းနံြါတ့်မ ာ်း၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတွင့် မည့်က  သ ိုို့ပြ လိုြ့်ရမည့်ဟထူသာ အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအာ်း ညွှန့် ကာ်းခ က့်၊ 

• အထရ်းထြေါ် စိုရြ့်၊   ိုစိုရြ့်က ို မူလကတည့််းက သတ့်မှတ့် ာ်းရမည့်။ စိုရြ့်သည့် လိုြ့်ငန့််းခွင့် အတငွ့််းရှ  

အလိုြ့်သမာ်းအာ်းလံို်း စိုရံို်းန ိုင့်ထလာက့်ထအာင့် က ယ့်ဝန့််းရမည့်။ လမ့််းမကကီ်းသ ိုို့ အလွယ့်တကူ  ွက့်န ိုင့်သည ့် 

ထနရာ ပဖစ့်ရမည့်။ ြ တ့်မ ထနထစမည ့် ထနရာမ   ်း မပဖစ့်ထစရ။ လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််းရှ သူ အာ်းလံို်းအာ်း အထရ်းထြေါ်က စစ 

ရှ လျှင့် ဤထနရာ၌ စိုရံို်း ကရမည့်ပဖစ့် ထ ကာင့််း အသ ထြ်း ာ်းရမည့်၊ 

• အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်း ြစစည့််းမ ာ်းအာ်း အသံို်းပြ နည့််းသင့်တန့််းမ ာ်းထြ်းပခင့််း၊ (ဥြမာ - အထရ်းထြေါ် မ့််းစင့် 

သယ့်နည့််း၊ မီ်းသတ့် ူ်း အသံို်းပြ နည့််း၊ အသက့်ကယ့်အက ျီဝတ့်နည့််းစသည့်) 

• အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းကက  တင့်ထလ က င ့်ခန့််းမ ာ်း ပြ လိုြ့်ဖြီ်းသည ့်အခါတ ိုင့််း၊ အထရ်းထြေါ်က စစမ ာ်း ပဖစ့်ြွာ်းဖြီ်း 

သည ့် အခါတ ိုင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း အထရ်းထြေါ်က စစမ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်သည ့်အခါမ ာ်းတွင့် အထရ်းထြေါ် 

အစီအမံက ို ပြန့်လည့်သံို်းသြ့်ရန့် လ ိုြါသည့်။ 

8.12.6 အ ကရျား ကပ ေါ်က ယ ဆ ယ ကရျား   င  တန ျား ကပ ျား ဖခင  ျား န ငှ    ကက  ျုတင  ကလ  က  င   ဖခင  ျား  

 အထရ်းထြေါ်အထပခအထနမ ာ်းတွင့် မည့်က  သ ိုို့ တံိုို့ပြန့်မည့်ဆ ိုသည့်က ို လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း ရှ သူမ ာ်း အာ်းလံို်းအာ်း 

ထသခ ာစွာရှင့််းပြ ာ်းဖြ်ီး လက့်ထတွွံ့လည့််း အစမ့််းထလ က င ့်ထြ်း ာ်းရန့် လ ိုြါသည့်။   ိုအစမ့််းထလ က င ့်ခန့််းက ို 

အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်း အစီအမံတငွ့်ြါသည ့် အစီအစဉ့်အတ ိုင့််း အတ အက  ပြ လိုြ့်ရမည့်ပဖစ့်ဖြ်ီး မည့်က  သ ိုို့ 

ပြ လိုြ့်သည ့်အထ ကာင့််းလည့််း ဓာတ့်ြံိုမ ာ်းနှင ့်တကွ မတှ့်တမ့််းတင့် ာ်းရြါမည့်။   ိုမှတ့်တမ့််းတွင့် -  

• အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်း အစမ့််းထလ က င ့်သည ့် ထနို့ရက့်၊ အခ  န့်၊ ထနရာ၊ 

• ြါဝင့်သည ့် ကန့် ရ ိုက့်တာမ ာ်းနှင ့် ၎င့််းတ ိုို့၏ လူအင့်အာ်း (မန့်ထနဂ ာ၊ အင့်ဂ င့်နီယာ၊ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်း၊ 

အလိုြ့်သမာ်း တစ့်ထယာက့်မက န့် ြါဝင့်ထစရမည့်။) 

• အစမ့််းထလ က င ့်မှု စသည ့်အခ  န့်၊ 

•  ကာပမင ့်ခ  န့်စိုစိုထြါင့််း၊ 

• အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအဖွ ွံ့၏     ထရာက့်ထရာက့် ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်စွမ့််း၊ 

• ခ   ွံ့ယွင့််းခ က့်၊ အာ်းနည့််းခ က့်နှင ့် ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့်လာထအာင့် ပြ ပြင့်ရမည ့် အကကံပြ ခ က့်မ ာ်း၊ 

•   ိုအကကံပြ ခ က့်မ ာ်း အာ်းထလ ာ့်စွာ လက့်ရှ အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်း စီမံခ က့်က ို ပြ ပြင့်ထရ်းဆွ ရြါမည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.12.7 အ ကရျား ကပ ေါ်က ယ ဆ ယ ကရျား အ တကွ   လက  ကတြွို့ကဆာ င  ရကွ  ဖခင  ျား 

• အထရ်းထြေါ်က စစပဖစ့်သည့်နှင ့်တစ့်ဖြ  င့်နက့် အထရ်းထြေါ်  န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း၊ အထရ်းထြေါ် အထပခအထန ည  န ှုင့််းထရ်းမှျူ်း၊ 

အထဆာင့်မှျူ်း၊ အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအဖွ ွံ့၊ ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ အဖွ ွံ့တ ိုို့က ို ခ က့်ခ င့််း အထ ကာင့််း ကာ်းရမည့်။ 

အကယ့်၍ အထရ်းထြေါ်အထပခအထနသည့် ရံို်းခ  န့်ပြင့်ြတွင့် ပဖစ့်ခ  ြါက လိုြ့်ငန့််းခွင့်မှ အလှည ့်က  

တာဝန့်က အရာရှ က အထရ်းထြေါ်  န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း ရာ ူ်းက ို ယူကာ စီမံခနို့့်ခွ သွာ်းရြါမည့်၊ 

• အကယ့်၍ လိုြ့်ငန့််းခွင့်၌ အထရ်းထြေါ်အခ က့်ထြ်းထခါင့််းထလာင့််း တြ့်ဆင့် ာ်းြါက အခ က့်ထြ်း ထခါင့််းထလာင့််းက ို 

တီ်းရမည့်၊ (အခ က့်ထြ်း ထခါင့််းထလာင့််းမရန ိုင့်လျှင့် အထရ်းထြေါ်သံထခ ာင့််းထခါက့် အခ က့်ထြ်းန ိုင့်ြါသည့်။) 

• အခ က့်ထြ်းထခါင့််းထလာင့််းသံ (သံထခ ာင့််းထခါက့်သံ)  ကာ်းြါက လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််းရှ သူ အာ်းလံို်း 

(တစ့်ထယာက့်မက န့်) အထရ်းထြေါ်စိုရြ့်သ ိုို့ သွာ်း ကရမည့်၊ 

• အထဆာင့်မှျူ်းသည့် မ မ တာဝန့်ယူ ာ်းသည ့် အထဆာက့်အအံို (အ ြ့်) ရှ သူအာ်းလံို်း တစ့်ထယာက့်မှ 

မက န့်ထစရ   အထရ်းထြေါ်စိုရြ့်သ ိုို့ ထခေါ် ိုတ့်သွာ်းရမည့်၊ 

• အထရ်းထြေါ်စိုရြ့်ထရာက့်လျှင့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်က အထဆာင့်မှျူ်းမ ာ်းက မ မ တာဝန့်ယူ ာ်း သည ့်ထနရာမှ 

လူအာ်းလံို်း စံို/မစံို ခ က့်ခ င့််းစစ့်ရမည့်၊ 

• အကယ့်၍လူမစံို   တစ့်ထယာက့်ထလ ာ ထနြါက မည့်သူူ့အဖွ ွံ့မှပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ မည့်သည ့်ထနရာတွင့် 

အလိုြ့်လိုြ့်ထနသူပဖစ့်ထ ကာင့််း စံိုစမ့််းကာ အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအဖွ ွံ့က   ိုထနရာသ ိုို့ သွာ်းထရာက့် 

စံိုစမ့််းစစ့်ထဆ်းရမည့်၊ 

• အကယ့်၍ ေဏ့်ရာရသူရှ ြါက ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ အဖွ ွံ့က ေဏ့်ရာရသူက ို ပြ စိုထြ်းရမည့်။ အကယ့်၍ 

ေဏ့်ရာပြင့််း န့်ြါက အထရ်းထြေါ်လူန တင့်ယာဉ့်က ို ဖိုန့််းဆက့်ထခေါ်ယူကာ ထဆ်းရံိုသ ိုို့ြ ိုို့ရမည့်၊ 

•   ိုို့ထန က့်အထရ်းထြေါ်အထပခအထန  န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းညွှန့် ကာ်းသည ့်အတ ိုင့််းဆက့်လိုြ့် ကရမည့်၊ 

• ပဖစ့်စဉ့်တစ့်ထလျှာက့်လံို်း အထရ်းထြေါ်အထပခအထန   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း အမ နို့့်ထြ်းသည ့်အတ ိုင့််း 

လှုြ့်ရှာ်းထဆာင့်ရွက့် ကရမည့်။ 

8.12.8 မ ျီား အ ကရျား ကပ ေါ်က  စစ လက  ကတြွို့ကဆာ င  ရကွ  ပ ုံ အ ဆ င   ဆ င    

• မီ်းထလာင့်သည့်နှင ့်တဖြ  င့်နက့် အထရ်းထြေါ်အခ က့်ထြ်း ထခါင့််းထလာင့််းရှ ြါက အခ က့်ထြ်း ထခါင့််းထလာင့််းတီ်းမည့်။ 

(သ ိုို့မဟိုတ့်) အထရ်းထြေါ်သံထခ ာင့််းထခါက့်မည့်၊ 

• စကာ်းထပြာစက့်ပဖင ့်လည့််းထကာင့််း၊ ဖိုန့််းဆက့်၍လည့််းထကာင့််း၊ လူထစလွှတ့်၍ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ ပဖစ့်န ိုင့်သည ့် 

နည့််း အာ်းလံို်းသံို်း၍ အထရ်းထြေါ်အထပခအထန   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းက ို ခ က့်ခ င့််း အထ ကာင့််း ကာ်းမည့်၊ 

• မီ်းသည့်   န့််းခ  ြ့်န ိုင့်ထသာ အထနအ ာ်းတွင့်ရှ ြါက (မီ်းက ို န ိုင့်န ိုင့်နင့််းနင့််း ဖင မ့််းသတ့်န ိုင့်မည့်ဟို အ င့်ရှ ြါက) 

မီ်းသတ့်ထဆ်း ူ်းသံို်း၍ မီ်းသတ့်ရမည့်။ အကယ့်၍ မ်ီးမ ာ်းဖြီ်း န ိုင့်ြံိုမထြေါ်ြါက မီ်းသတ့်ရန့် မကက  ်းစာ်းြါနှင ့်။ 

မ မ အနတရာယ့်ကင့််းထရ်းက ိုသာ စဉ့််းစာ်းြါ၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထန  န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းက ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်  န့််းသ မ့််းထရ်းအရာရှ ကထသာ့် 

လည့််းထကာင့််း မီ်းသတ့်သ ိုို့ ဖိုန့််းဆက့်အထ ကာင့််း ကာ်းရမည့်၊ 

• သံထခ ာင့််းထခါက့်သံ ကာ်းလျှင့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း ရှ သူအာ်းလံို်းသည့် အလိုြ့်က ိုရြ့်၊ ထမာင့််း ာ်းထသာ 

စက့်အာ်းလံို်းက ိုရြ့်၍ အထရ်းထြေါ်စိုရြ့်သ ိုို့ သွာ်း ကမည့်။ ထပြ်းမသွာ်းရ။ ရိုန့််းရင့််းဆန့်ခတ့် မပဖစ့်ရ။ ြ ာယာမခတ့်ရ။ 

ထအ်းထအ်းထဆ်းထဆ်း စီတန့််းသွာ်းြါ၊ 

• အထဆာင့်မှျူ်း၊ လက့်ထ ာက့်အထဆာင့်မှျူ်းမ ာ်းသည့် မ မ တာဝန့်က ရာထနရာမှ လူအာ်းလံို်းက ို အထရ်းထြေါ်စိုရြ့်သ ိုို့ 

ထခေါ်ထဆာင့်သွာ်းမည့်၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတံိုို့ပြန့်ထရ်းအဖွ ွံ့က ပဖစ့်စဉ့်က ို အလ င့်အပမန့်သံို်းသြ့်ကာ လ ိုအြ့်ထသာ အထရ်းယူ 

ထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်းက ို ခ က့်ခ င့််းလိုြ့်ရမည့်၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထန   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းသည့် အထရ်းထြေါ်အထပခအထန သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ိုရယူကာ 

ထဆာင့်ရွက့်ရန့် ညွှန့် ကာ်းခ က့်မ ာ်းက ို အထဆာင့်မှျူ်းမ ာ်းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့်ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ အထရ်းထြေါ်အထပခအထန 

ည  န ှုင့််းထရ်းမှ တစ့်ဆင ့်ထသာ့်လည့််းထကာင့််းထြ်းမည့်၊ 
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• ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ အဖွ ွံ့သည့်ထရှ်းဦ်းသူန ပြ ထသတတာနှင ့်အတူ စိုရြ့်တငွ့် အဆင့်သင ့်ထစာင ့်ထနမည့်၊ 

• အထဆာင့်မှျူ်း၊ လက့်ထ ာက့်အထဆာင့်မှျူ်းမ ာ်းသည့် မ မ တာဝန့်ယူ ာ်းသည ့်ထနရာမှလူ အာ်းလံို်းစံို/မစံို 

အလ င့်အပမန့်စစ့်ထဆ်း၍ လူမစံို၊ ထလ ာ ထနြါက မည့်သူသည့် မည့်သည ့်ထနရာ တွင့် က န့်ထနထ ကာင့််း 

အထရ်းထြေါ်ကယ့်ဆယ့်ထရ်းအဖွ ွံ့သ ိုို့ သတင့််းြ ိုို့မည့်၊ 

• အကယ့်၍ ေဏ့်ရာရသူရှ ြါက ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ အဖွ ွံ့သည့် အလ င့်အပမန့်ပြ စို၍ ထဆ်းရံိုြ ိုို့တန့်ြ ိုို့မည့်၊ 

• အထရ်းထြေါ်အထပခအထန  န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းက အာ်းလံို်းအထပခအထနမ ာ်း ထအ်းထဆ်းဖင မ့်သက့်သွာ်းဖြီ။ အလိုြ့်ပြန့် 

စန ိုင့်ဖြီ ဟို ထ ကပငာမှလိုြ့်ငန့််းပြန့်စရမည့်၊ 

မှတ့်ခ က့်။      ။  အထရ်းထြေါ်အထပခအထနတွင့် အထရ်းထြေါ်စိုရြ့်မှတြါ်း အပခာ်းမည့်သည ့်ထနရာသ ိုို့မှ မသွာ်းရြါ။ လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

အတွင့််းရှ  လူမ ာ်းအာ်းလံို်း ထ ်းရန့်ကင့််းထ ကာင့််း ထသခ ာထစရန့် ဤစီမံက န့််းမှ လူအာ်းလံို်း တစ့်ထယာက့်မက န့် စိုရြ့်သ ိုို့ 

ထရာက့်ထနရြါမည့်။ အထပခအထနမ ာ်း ထအ်းခ မ့််း ဖင မ့်သက့်သွာ်းထ ကာင့််း ထ ကပငာမ ှမ မ သွာ်းလ ိုရာသ ိုို့ သွာ်းန ိုင့်ြါသည့်။ 

8.12.9 အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန  တ ုံို့ဖပ န မ ှု Flow Chart 

ပ  ုံ ( 8 .12- 2 ) အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန  တ ုံို့ ဖပ န မ ှု Flow Chart 

 
 

8.12.10 အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန  တ ုံို့ဖပ န ရန   ြ ွ ြို့စည  ျား မ ှုနငှ    ဆ က   ယွ  မ ှုစန စ  

ဇယ ာ ျား  ( 8 .12- 1 ) အ ကရျား ကပ ေါ်အ ကဖခအ ကန  တ ုံို့ဖပ န ရန   ြ ွ ြို့ စည ျား မ ှုန ငှ    ဆ က  ယွ မ ှုစန စ  

စီမံကိန့််းလို ့်ငန့််းအတ င့််းမှ အပရ်းကကီ်းဆက့်သ ယ့်ရမည ့် ဖိုန့််းနံ ါတ့်မျြော်း 

အမည့် ရြောထူ်း ဖိုန့််းနံ ါတ့် 

ဦ်းလှပမင ့် စီမံက န့််းမန့်ထနဂ ာ ၀၉-၅၂၇၆၄၉၆ 
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ဦ်းက ိုက ိုကကီ်း လိုြ့်ငန့််းခွင့်အနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း အရာရှ  ၀၉-၄၅၀၃၀၂၇၅၃ 

ခနို့့်အြ့်ရန့် စီမံက န့််းအင့်ဂ င့်နီယာ - 

ဦ်းန ိုင့်န ိုင့် ွန့််း ကကီ်း ကြ့်ထရ်းမှျူ်း ၀၉-၄၄၂၉၀၈၃၄၄ 

ထေေါ်စက့်ပမထဌ်း ထရ်ှးဦ်းသူန ပြ  ၀၉-၆၈၁၆၇၁၈၃၇ 

ဦ်းဖင မ့််းခ မ့််း အထရ်းထြေါ်အထပခအထန   န့််းခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း ၀၉-၆၆၁၆၀၉၂၃၆ 

အပရ်းကကီ်းဆက့်သ ယ့်ရမည ့် ဖိုန့််းနံ ါတ့်မျြော်း 

အမည့် ကိစစ ဖိုန့််းနံ ါတ့် 

ဖမ  ွံ့နယ့်မီ်းသတ့်ဌာန မီ်းထလာင့်ပခင့််းအတွက့် ၀၉- ၂၅၆၄၇၂၇၄၂ 

အနီ်းဆံို်းရ စခန့််း လံိုခခံ ထရ်းက စစမ ာ်းအတွက့် ၀၉- ၅၀၀၉၃၆၁၃ 

အနီ်းဆံို်းထဆ်းရံို   ခ ိုက့်ေဏ့်ရာရမှုမ ာ်းအတွက့် ၀၉- ၂၅၃၅၃၉၄၃၂ 

လျှြ့်စစ့်ဌာန မီ်းက စစ ၀၉- ၄၀၀၄၅၅၈၃၇ 

ဖမ  ွံ့နယ့်အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဌာန အထ ွထ ွ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းက စစ ၀၉- ၄၀၁၅၇၆၈၀၀ 

 

8.12.11 လ ုံပ  င န ျား ခငွ  က ျား အ န တရာ ယ က င  ျား ရငှ ျား ကရျား န ငှ   က  န ျား မ ာ ကရျား ဆ  ုံင ရာ ဥပ ကဒ (၂၀ ၁၉ )ကက ာ က န ှုတ ခ က မ  ာ ျား 

8.12.11.1 အ လ ုံပ  ရငှ  န ငှ    အ လ ုံပ   မ ာ ျား တ  ုံို့ ၏ တာ ဝ န မ  ာျား 

 အလိုြ့်ရှင့်သည့် -  

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်၊ လိုြ့်ငန့််းစဉ့်နှင ့် ၎င့််းတ ိုို့၌ အသံို်းပြ သည ့် ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် စက့်က ရ ယာမ ာ်း၏ အနတရာယ့်ရှ မှု 

အတ ိုင့််းအဆအာ်း အက ပဖတ့် ဆန့််းစစ့်ပခင့််းက ို လ ိုအြ့်သလ ိုစီမံထဆာင့်ရွက့်ရမည့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်ြတ့်ဝန့််းက င့် အနတရာယ့်က ထရာက့်န ိုင့်မှုအထပခအထနက ို တ ိုင့််းတာအက ပဖတ့်ရန့် လ ိုအြ့်သလ ို 

စီမံထဆာင့်ရွက့်ရမည့်၊ 

• အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းက ို လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာ ထရာဂါခံစာ်းရမှု ရှ /မရှ  သတ့်မှတ့်ခ က့်မ ာ်းနှင ့်အညီ အသ အမှတ့်ပြ  

ဆရာဝန့်ပဖင ့် ထဆ်းစစ့်ထြ်းရန့် စီမံထြ်းရမည့်၊ 

• ြိုေ့်မခွ  (က)၊ (ခ)နှင ့် (ဂ)တ ိုို့အရထတွွံ့ရှ ခ က့်မ ာ်းအထြေါ် အထပခခံ၍ လိုြ့်ငန့််းခွင့်က ို ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းဖြီ်း 

က န့််းမာထရ်းနှင ့် ညီညွတ့်သည ့် အထပခအထန  ထရာက့်ရှ ထစရန့် စီမံထဆာင့်ရွက့်ရမည့်၊ 

• အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအာ်းဦ်းစီ်းဌာနက သတ့်မှတ့်ခွင ့်ပြ  ာ်းသည ့် သင ့်ထတာ့်ထသာ တစ့်က ိုယ့်ထရသံို်း 

က ိုယ့်ခနဓ ကာကွယ့်ထရ်းဝတ့်စံိုမ ာ်း၊ ြစစည့််းမ ာ်း နှင ့် အထ ာက့်အကူပြ ြစစည့််းမ ာ်း အခမ  လံိုထလာက့်စွာ 

 ိုတ့်ထြ်းဖြီ်း ဝတ့်ဆင့်လိုြ့်က ိုင့်ထစရမည့်၊ 

• ကက  တင့်တာ်းဆီ်းကာကွယ့်မှုအစီအမံနှင ့် အထရ်းထြေါ်အထပခအထနပဖစ့်ြွာ်းလာြါက ထဆာင့်ရွက့်မည ့် အစီအမံမ ာ်း 

 ာ်းရှ ရမည့်၊ 

• ဝန့်ကကီ်းဌာနက သတ့်မှတ့်ထသာအလိုြ့်သမာ်းဦ်းထရထအာက့် မနည့််းထသာ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းတွင့် ထဆ်းထြ်းခန့််း 

 ာ်းရှ ပခင့််း၊ မှတ့်ြံိုတင့်ဆရာဝန့်နှင ့် သူန ပြ မ ာ်းခနို့့် ာ်းပခင့််း၊ လ ိုအြ့်သည ့်ထဆ်းဝါ်းနှင ့် အထ ာက့်အကပူြ  

ြစစည့််းမ ာ်း ပဖည ့်ဆည့််းထြ်းရမည့်၊ 

• မ မ က ိုယ့်တ ိုင့် အြါအဝင့်သက့်ဆ ိုင့်ရာ လိုြ့်ငန့််းအမ   ်းအစာ်း သ ိုို့မဟိုတ့် ဌာနအလ ိုက့်စီမံခနို့့်ခွ သူမ ာ်း၊ 

အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရငှ့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ ထကာ့်မတဝီင့်မ ာ်းက ို 

ဝန့်ကကီ်းဌာနက သတ့်မှတ့် ာ်းသည ့်ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်း သင့်တန့််းမ ာ်း 

တက့်ထရာက့်ထစရမည့်၊ 

• အလိုြ့်သမာ်းတစ့်ဦ်းဦ်းက လိုြ့်ငန့််းခွင့်  ခ ိုက့်မှု သ ိုို့မဟိုတ့် အသက့်အနတရာယ့်နှင ့် က န့််းမာထရ်းက ို 

  ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ဖွယ့်ရှ သည ့် အထပခအထနမ ာ်း ကက ံထတွွံ့ရလျှင့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် 

က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာတာဝန့်ခံ သ ိုို့မဟိုတ့် စီမံခနို့့်ခွ သူတစ့်ဦ်းဦ်း ံ ခ က့်ခ င့််းသတင့််းထြ်းြ ိုို့န ိုင့်ထရ်း လ ိုအြ့်သလ ို 

စီစဉ့် ာ်းရှ ရမည့်၊ 
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• လိုြ့်ငန့််းခွင့် သ ိုို့မဟိုတ့် လိုြ့်ငန့််းစဉ့်တငွ့် အသံို်းပြ ထသာြစစည့််း၊ စက့်က ရ ယာသ ိုို့မဟိုတ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းထ ကာင ့် 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််းရှ ထနသူမ ာ်း ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရငှ့််းဖြီ်း က န့််းမာထရ်း  ခ ိုက့်မှု မရှ ထစရန့် စီမံထဆာင့်ရကွ့် 

 ာ်းရမည့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်  ခ ိုက့်မှု ပဖစ့်ြွာ်းမည ့်ဆ ဆ  အထပခအထနကကံ ထတွွံ့ရြါက လိုြ့်ငန့််းစဉ့်အာ်း ခ က့်ခ င့််းရြ့်တနို့့်ပခင့််း၊ 

အလိုြ့်သမ ာ်းမ ာ်းအာ်း ဖယ့်ရှာ်းထရွှေွံ့ထပြာင့််းထြ်းပခင့််းနှင ့် လ ိုအြ့်သည ့် အသက့်ကယ့်တင့်ထရ်းနှင ့် ကယ့်ဆယ့်ထရ်း 

အစီအမံမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်။ ပဖစ့်န ိုင့်ြါက အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအာ်း အပခာ်းသင ့်ထတာ့်မည ့် ထ ်းအနတရာယ့် 

ကင့််းရှင့််းသည ့်လိုြ့်ငန့််းခွင့်မ ာ်းသ ိုို့ ထပြာင့််းထရွှေွံ့လိုြ့်က ိုင့်ထစန ိုင့်သည့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ ညွှန့် ကာ်းခ က့်မ ာ်း၊ ထ ်းအနတရာယ့် သတ ထြ်း 

အခ က့်ပြမ ာ်း၊ န ိုို့တစ့်စာမ ာ်း၊ ြ ိုစတာမ ာ်းနှင ့် လမ့််းညွှန့်ဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ခ က့်နှင ့် အညီ  ာ်းရှ ရမည့်၊ 

• ထ ်းအနတရာယ့်ပဖစ့်ြွာ်းန ိုင့်သည ့် တာ်းပမစ့်ကနို့့်သတ့် ာ်းထသာ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထနရာမ ာ်းသ ိုို့ ဝင့် ွက့် 

သွာ်းလာရာတွင့် ကက  တင့်သတ ထြ်းခ က့်မ ာ်းအတ ိုင့််း လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်ရန့် စီမံထဆာင့်ရကွ့်ရမည့်၊ 

• အသ ြညာ၊ နည့််းြညာ၊ ဗဟိုသိုတရရှ ထစထရ်း သက့်ဆ ိုင့်ရာဝန့်ကကီ်းဌာနမ ာ်းမှ  ိုတ့်ပြန့်သည ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့် 

ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာလက့်စွ စာထစာင့်နှင ့် လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းက ို အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်း 

အပြင့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်နှင ့် ဆက့်စြ့်ထနသူမ ာ်းက ိုလည့််းပဖနို့့်ထဝပခင့််း သ ိုို့မဟိုတ့် သ ရှ န ်းလည့်ထအာင့် ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း 

စီမံထဆာင့်ရွက့်ထြ်းရမည့်၊ 

• မီ်းထ ်းလံိုခခံ ထရ်းစီမံခ က့်ဆွ ၍ ဇာတ့်တ ိုက့်ထလ က င ့်ပခင့််း၊ မီ်းသတ့်ြစစည့််းက ရ ယာမ ာ်းအာ်း စနစ့်တက  

အသံို်းပြ တတ့်ထစရန့် ထလ က င ့်ထြ်းပခင့််းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရကွ့်ရမည့်၊ 

• စစ့်ထဆ်းထရ်းအရာရှ ခ  ြ့်နှင ့် စစ့်ထဆ်းထရ်းအရာရှ မ ာ်းက အလိုြ့်ခွင့်သ ိုို့ ဝင့်ထရာက့်စစ့်ထဆ်းပခင့််း၊ စံိုစမ့််း ထမ်းပမန့််းပခင့််း၊ 

စာရွက့်စာတမ့််းမ ာ်း၊ အထ ာက့်အ ာ်းမ ာ်းထတာင့််းခံပခင့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) သက့်ထသခံ ြစစည့််းမ ာ်း 

သ မ့််းဆည့််းပခင့််းတ ိုို့က ို ခငွ ့်ပြ ထြ်းရမည့်၊ 

• ထ ်းအနတရာယ့်ရှ ထသာ အလိုြ့်နှင ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်မ ာ်းတွင့် ထစခ ိုင့််းြါက သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ အလိုြ့်ခ  န့်န ရီ 

အတွင့််း၌သာ လိုြ့်က ိုင့်ထစရမည့်၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်း ကိုန့်က စရ တ့်မ ာ်းက ို တာဝန့်ယူက ခံရမည့်။ 

အလိုြ့်ရှင့်သည့်ထအာက့်ြါက စစရြ့်တစ့်ခိုခိုထ ကာင ့်အလိုြ့်သမာ်းတစ့်ဦ်းဦ်းက ိုအလိုြ့်မှ ိုတ့်ြယ့်ပခင့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) 

ရာ ူ်းအဆင ့် ထလျှာ ခ ပခင့််းမပြ ရ - 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အတွင့််း  ခ ိုက့်ေဏ့်ရာ ရရှ ပခင့််းအတွက့် မတှ့်ြံိုတင့်ဆရာဝန့်၏ ထဆ်းစစ့်ခ က့်မှတ့်တမ့််းက ို ပဖစ့်ထစ၊ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာ ထရာဂါခံစာ်းရပခင့််းအတကွ့် အသ အမှတ့်ပြ ဆရာဝန့်၏ ထဆ်းစစ့်ခ က့် မှတ့်တမ့််းက ိုပဖစ့်ထစ 

မရရှ မီကာလအတွင့််း၊ 

• ထ ်းအနတရာယ့်မကင့််းန ိုင့်ထသာ (သ ိုို့မဟိုတ့်) က န့််းမာထရ်း  ခ ိုက့်မှုအနတရာယ့်ရှ ထသာ က စစရြ့်အထြေါ် 

တ ိုင့်တန့််းပခင့််း၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာထကာ့်မတီ၏ လိုြ့်ငန့််းတာဝန့်က ို 

ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်  ခ ိုက့်မှုပဖစ့်ြွာ်းမည ့်ဆ ဆ  အထပခအထနသ ိုို့မဟိုတ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာထရာဂါ ရရှ န ိုင့်မည ့် 

အထပခအထနမ ာ်းတွင့် အလိုြ့်ဆက့်လက့်လိုြ့်က ိုင့်ပခင့််း။ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်  ခ ိုက့်မှု (သ ိုို့မဟိုတ့်) လိုြ့်ငန့််းခွင့်ဆ ိုင့်ရာထရာဂါရရှ သည ့် အလိုြ့်သမာ်းသည့် (၂၀၁၂) ခိုနှစ့် 

လူမှုဖူလံိုထရ်းဥြထေနှင ့် အက ံ ်းဝင့်ပခင့််းမရှ လျှင့် ယင့််းအလိုြ့်သမာ်း၏ အလိုြ့်လိုြ့်န ိုင့်မှု စွမ့််းရည့်ထလ ာ က မှု 

အတ ိုင့််းအတာနှင ့် မသန့်စွမ့််းပဖစ့်မှုအတန့််းအစာ်းက ို သ ရှ န ိုင့်ရန့် အလိုြ့်ရှင့်က ကိုန့်က စရ တ့်က ို တာဝန့်ယူ က ခံ၍ 

ထဆ်းစစ့်ထြ်းရမည့်။ 

အလိုြ့်ရှင့်သည့် - 

• မှတ့်ြံိုတင့်ဆရာဝန့်၏ ထဆ်းစစ့်ခ က့်အရ လိုြ့်ငန့််းသ ာ၀ လ ိုအြ့်ခ က့်အထြေါ် မူတည့်၍ က န့််းမာထရ်း 

အဆင ့်မမီသည ့် အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်းအာ်း အလိုြ့်လိုြ့်က ိုင့်ပခင့််းက ို ကနို့့်သတ့်တာ်းပမစ့်န ိုင့်သည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• ြိုေ့်မခွ (က)အရ ကနို့့်သတ့်တာ်းပမစ့်ပခင့််းခံရထသာ အလိုြ့်သမာ်းသည့် က န့််းမာထရ်းပြန့်လည့်ထကာင့််းမွန့် 

လာထ ကာင့််း အထ ာက့်အ ာ်းပဖင ့် တင့်ပြလာလျှင့် ထနှ င ့်ထနှ်း ကနို့့် ကာမှုမရှ ထစ   မူလတာဝန့်တငွ့်ပဖစ့်ထစ၊ 

သင ့်ထလ ာ့်သည ့် လိုြ့်ငန့််းခွင့်တငွ့်ပဖစ့်ထစ ပြန့်လည့်လိုြ့်က ိုင့်ခွင ့်ပြ ရမည့်။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်ရှ  က ိုယ့်ဝန့်ထဆာင့်မ ခင့်မ ာ်းနှင ့် န ိုို့တ ိုက့်မ ခင့်မ ာ်း၏ က န့််းမာထရ်း မ  ခ ိုက့်ထစရန့် စီမံထဆာင့်ရကွ့် 

ထြ်းရမည့်။ 

အလိုြ့်သမာ်းသည့် - 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းအတွက့် အလိုြ့်ရငှ့်က ဦ်းစီ်းဌာန၏ သတ့်မှတ့်ခ က့်နှင ့် 

အညီ  ိုတ့်ထြ်း ာ်းထသာ တစ့်က ိုယ့်ရည့်သံို်း က ိုယ့်ခနဓ ကာကွယ့်ထရ်း ဝတ့်စံိုမ ာ်း၊ ြစစည့််းမ ာ်းဝတ့်ဆင့်ပခင့််းနှင ့် 

က ရ ယာတန့်ဆာြလာမ ာ်းအာ်း စနစ့်တက  မှန့်ကန့်စွာ အသံို်းပြ ရမည့်။ 

• ဤဥြထေနှင ့် ဤဥြထေအရ  ိုတ့်ပြန့်သည ့်နည့််းဥြထေမ ာ်းအရ လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရငှ့််းထရ်း နှင ့် 

က န့််းမာထရ်းအတွက့် အလိုြ့်ရှင့်ကပဖစ့်ထစ၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ 

ထကာ့်မတီကပဖစ့်ထစ၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်ခံကပဖစ့်ထစ 

ညွှန့် ကာ်းသည ့် ညွှန့် ကာ်းခ က့်နှင ့် အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ို လ ိုက့်န ရမည့်။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ ညွှန့် ကာ်းခ က့်မ ာ်း၊ စည့််းကမ့််းခ က့် မ ာ်း၊ 

သထကသတအမှတ့်အသာ်းမ ာ်း၊ နံရံကြ့်ြ ိုစတာမ ာ်း၊ န ိုို့တစ့်စာမ ာ်းနှင ့် သတ ထြ်းတာ်းပမစ့်ခ က့်မ ာ်း က ို 

လ ိုက့်န ရမည့်။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်တငွ့် အသံို်းပြ သည ့်က ရ ယာတန့်ဆာြလာ၊ စက့်၊ စက့်က ရ ယာအစ တ့်အြ ိုင့််း၊ ယာဉ့်၊ လျှြ့်စစ့်နှင ့် 

အပခာ်းြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက က ိုင့်တယွ့်အသံို်းပြ ရမည့်။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်တငွ့် ယင့််း၏လိုြ့်ထဆာင့်မှု သ ိုို့မဟိုတ့် လိုြ့်ထဆာင့်ရန့် ြ က့်ကွက့်မှုထ ကာင ့် မ မ က ိုယ့်တ ိုင့်နှင ့် 

အပခာ်းသူမ ာ်း၏ ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းမ  ခ ိုက့်ထစရန့် အထလ်း ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်။ 

• အလိုြ့်ရှင့်၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်ခံတ ိုို့က ဤဥြထေအရ 

ယင့််းတ ိုို့၏ တာဝန့်မ ာ်းက ို  မ့််းထဆာင့်ရာ၌ ြ်ူးထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်ရမည့်။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းအာ်း   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်မည ့်အထပခအထန၊ အထ ကာင့််းအရာ၊ 

ပဖစ့်ရြ့်တစ့်ခိုခိုက ိုထတွွံ့ရှ ရြါက က ိုယ့်တ ိုင့်ပဖစ့်ထစ၊ အနီ်းကြ့်လိုြ့်ငန့််း ကက်ီး ကြ့်သူမှ တစ့်ဆင ့်ပဖစ့်ထစ အလိုြ့်ရှင့်၊ 

လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်း အနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်ခံ သ ိုို့မဟိုတ့် စီမံခနို့့်ခွ သူ တစ့်ဦ်းဦ်း ံ 

ခ က့်ခ င့််းတင့်ပြရမည့်။ 

• ထ ်းအနတရာယ့် က ထရာက့်မည ့်ဆ ဆ  အထပခအထနတငွ့်အလိုြ့်ဆက့်လက့်လိုြ့်က ိုင့်ရန့်၊ ပငင့််းြယ့်န ိုင့်ထသာ့်လည့််း 

အလိုြ့်ရှင့်က စီစဉ့်ထြ်းသည ့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရငှ့််းထသာ လိုြ့်ငန့််းခငွ့်သ ိုို့ ထပြာင့််းလ လိုြ့်က ိုင့်ထစမှုအာ်း 

ပငင့််းြယ့်ပခင့််း မပြ ရ။ 

• လိုြ့်ငန့််းခွင့်အသီ်းသီ်းမှ အလိုြ့်သမာ်းမ ာ်း ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းအတကွ့် အလိုြ့်သမာ်း 

အခ င့််းခ င့််း သ ိုို့မဟိုတ့် အလိုြ့်သမာ်းအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် အခ  န့်မီဆက့်သွယ့်ည  န ှုင့််း ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ရန့် 

က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း ထရ်ွးခ ယ့်န ိုင့်သည့်။ 

8.13 ယာ ဉ  ာွ ျား လ ာ မ ှု ကကျီား  ကပ ကရျား အစ အီစ ဉ  

8.13.1 န  ဒေါ န ျား 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်နှင ့် ဇလံိုထတာင့်ထေသသည့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှု ထန က့်က ထနထသာ အထပခအထနရှ ဖြီ်း 

ထရွှေသတတ တူ်းထဖာ့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမ ှအြ အပခာ်းစီ်းြာွ်းထရ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှု ထနှ်းထကွ်းထနထသာ အထနအ ာ်းတွင့် ရှ သပဖင ့် 

ခရီ်းသွာ်းလာမှုစီမံထရ်း၊ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းနှင ့် သက့်ဆ ိုင့်ထသာ အထပခခံအထဆာက့်အအံိုမ ာ်း န မ ့်က ထသာ အထပခအထန 

ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ သ ိုို့ပဖစ့်၍ ခမ ို်းစခန့််း စီမံက န့််း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှု ထဆာင့်ရွက့်မည့် အစီအမမံ ာ်းနှင ့် အတူ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့၏ 

လမ့််းြန့််းဆက့်သွယ့်ထရ်းဆ ိုင့်ရာ ဗန့််းထမာက့်- ဇလံိုထတာင့် အတက့်/ အဆင့််း သွာ်းလာမှု အထပခခံ အထဆာက့်အအံိုမ ာ်းက ို 

ဟန့်ခ က့်ညီ တည့်ထဆာက့်ပြ ပြင့်သွာ်းရန့်လည့််း လ ိုအြ့်လ က့်ရှ ြါသည့်။ ESIA အကကံထြ်းအဖွ ွံ့၏ ကွင့််းဆင့််း 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ထလ လာခ  န့်သည့် COVID – 19 ကမ္ာ ကြ့်ထရာဂါ ပဖစ့်ြွာ်းထနခ  န့်၊ ဇလံိုထတာင့်ခရီ်းသွာ်းမ ာ်း ရြ့်န ်းထနခ  န့်နှင ့် ခမ ို်းစခန့််း 

စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်မှု မစတင့်ထသ်းမှီကာလပဖစ့်ထသာ့်လည့််း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််း ဗ ိုလ့်ခ  ြ့်လမ့််း၊ ဖမ  ွံ့မထ ်းအနီ်း 

တွင့် နံနက့်ြ ိုင့််း အသွာ်းအလာမ ာ်းပြာ်းခ  န့် ယာယီယာဉ့်ထ ကာ ြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ ာ်း ထတွွံ့ရှ ခ  ရပခင့််း၊ ပမန့်မာန ိုင့်ငံ ရ တြ့်ဖွ ွံ့၏ 

မှတ့်တမ့််းအရ (၂၀၂၀) ခိုနှစ့်အတွင့််း ထမာ့်ထတာ့်ဆ ိုင့်ကယ့် မထတာ့်တဆမှု (၄၀) ကက မ့်ခနို့့် ပဖစ့်ြွာ်းခ  ပခင့််း စသည့် 

အထပခအထနမ ာ်းအရ ဖမ  ွံ့တွင့််း လမ့််းတံတာ်း၊ ယာဉ့်ရြ့်န ်းထနရာမ ာ်း ခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း အြါအဝင့် စီမံက န့််းစတင့် 

ထဆာင့်ရွက့်ခ  န့်တငွ့် ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်သည ့် ယာဉ့်မထတာ့်မဆမှုမ ာ်း၊ ယာဉ့် ကြ့်တည့််းမှုမ ာ်း၊ 

ယာဉ့်လံိုခခံ မှုနှင ့် လူသွာ်းစကကသန့်အဆင ့်မီမှု အစရှ ထသာ ယာဉ့်သွာ်းလာမှုဆ ိုင့်ရာ အထပခအထနမ ာ်း အဆင့်ထပြ 

ထခ ာထမွွံ့ထစန ိုင့်ရန့် ဆန့််းစစ့်တကွ့်ခ က့်၍ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု ကကီ်း ကြ့်ထရ်းစနစ့်က ို စနစ့်တက စီမံထဆာင့်ရွက့်သင ့်ထ ကာင့််း 

ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

8.13.2 ရည  ရယွ ခ က   

• စီမံက န့််းကာလအတွင့််း ခရ်ီးသွာ်းရာသီကာလ အထပခအထန၊ ခရီ်းသွာ်းရာသီမဟိုတ့်ထသာ ကာလအထပခအထန 

စသည ့် အထပခအထန (၂) မ   ်းလံို်းတွင့်   ခ ိုက့်ခံစာ်းရမှုရှ န ိုင့်ထသာ ဖမ  ွံ့၊ ရွာလူ ို၏ ယာဉ့်အနတရာယ့်မ ာ်း 

ကင့််းရှင့််းထရ်း၊ အဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့စွာ သွာ်းလာန ိုင့်ထရ်းအတွက့် ဆ ို်းက   ်းပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်မှုမ ာ်းက ို ကက  တင့်မှန့််းဆ 

ထရာှင့်ရှာ်းန ိုင့်ရန့်၊ 

•   ခ ိုက့်သက့်ထရာက့်မှုရှ န ိုင့်သည ့် ထေသခံပြည့်သူလူ ို၊ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူလူ ိုနှင ့် အပခာ်းစီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

အတွက့် အနတရာယ့်မ ာ်းက ို ထရာှင့်ရာှ်းရန့် (သ ိုို့မဟိုတ့်) ထလျှာ ခ န ိုင့်မည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို စီမကံ န့််း 

တာဝန့်ရှ သူမ ာ်းမှ ထသခ ာစွာ အာမခံန ိုင့်ထစရန့်၊ 

• စီမံက န့််းဖွ ွံ့စည့််းတည့်ထဆာက့်ြံိုတငွ့် ြါဝင့်သည ့် ဇိုန့်မ ာ်းနှင ့် အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်းအတွက့် ြံိုစံ ိုတ့်ပခင့််း၊ 

တည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််း စသည့်တ ိုို့ ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ရြ့်ရွာနှင ့် ပြည့်သူလူ ိုအာ်း 

မ  ခ ိုက့်ထစထရ်း ထရွှံ့ရှုစဉ့််းစာ်းလ က့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ ကဏ္ဍအလ ိုက့် ကျွမ့််းက င့်ြညာရှင့်မ ာ်း၏ အကကံဉာဏ့်က ို 

ရယူထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ထစရန့်၊ 

• မလ ိုလာ်းအြ့်ထသာ အရင့််းအပမစ့်ဆံို်းရံှု်းမှုဆ ိုင့်ရာ ခရီ်းမတွင့်က ယ့်မှု၊ လမ့််းလည့်ြတ့်မှု ထနှ င ့်ထနှ်းပခင့််း မပဖစ့်ထြေါ် 

န ိုင့်ထစရန့်နှင ့် အခ  န့်တ ိုတ ိုပဖင ့် ခရီ်းထရာက့်န ိုင့်ထသာ လမ့််းထ ကာင့််းခွ ထဝအသံို်းခ မှု ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထစပခင့််း၊ 

• ယာဉ့်သွာ်းလာမှုတ ို်းြွာ်းလာပခင့််းထ ကာင ့်   ခ ိုက့်န ိုင့်ထသာ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်အထပခအထနမ ာ်းပဖစ့်သည ့် 

ဆူညံသံ၊ ညစ့်ညမ့််းမှု၊ ထလာင့်စာဆအီသံို်းပြ မှုနှုန့််း ာ်းမ ာ်း ထလ ာ ခ န ိုင့်ရန့်နှင ့် စွနို့့်ြစ့်မှုမ ာ်းက ို   န့််းခ  ြ့်န ိုင့်ရန့်၊ 

• ယာဉ့်မထတာ့်တဆမှုမ ာ်း၊   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းနှင ့် အနတရာယ့်ပဖစ့်ြွာ်းန ိုင့်မှု အထပခအထနမ ာ်းက ို ထလ ာ ခ န ိုင့်ဖြီ်း 

ကဏ္ဍအလ ိုက့်လမ့််းအသံို်းပြ မှုနှင ့် ယာဉ့်ရြ့်န ်းမှု လံိုခခံ မှုရှ ထစပခင့််း၊ 

• ယာဉ့်သွာ်းလာမှုလမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်းအာ်း လွယ့်ကူစွာအသံို်းခ န ိုင့်ဖြီ်း ထရရညှ့်တည ့်တံ စွာအသံို်းပြ န ိုင့်ထစရန့်။ 

 

8.13.3 စမီ  က  န ျား ၏ အ ကဖခခ အ ကဆာ က အ ဦမ  ာ ျား အ ကဖခအ ကန 

8.13.3.1 ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့န ယ ၊  ဇလ ုံကတာင  လမ  ျား  ကနွ  ယ က အ ကဖခအ ကန 

 အင့််းထတာ့်မ ှ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့သ ိုို့ လာထရာက့်ရာလမ့််းသည့် ကတတရာလမ့််း ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း လမ့််းြ က့်စီ်းမှုရှ ကာ 

အနည့််းငယ့်ဆ ို်းရွာ်းထနထ ကာင့််း၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့အဝင့် ဗ ိုလ့်ခ  ြ့်လမ့််းမ ထရာက့်မှသာ ပြန့်လည့်ထကာင့််းမနွ့်ထ ကာင့််းက ို 

ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်မ ှ ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းသ ိုို့ သွာ်းထရာက့်န ိုင့်ရန့်အတွက့် ကသာ - ဗန့််းထမာက့် 

လမ့််းမကကီ်းမ ှအဓ ကအာ်းပဖင ့် လမ့််းထ ကာင့််း (၃) ခိုပဖင ့် သွာ်းထရာက့်န ိုင့်ဖြီ်း ခမ ို်း ထက ်းရွာသွာ်းလမ့််းတွင့်ဆံို၍ ခမ ို်းထက ်းရွာမ ှ

တစ့်ဆင ့် ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းသ ိုို့ သွာ်းထရာက့်န ိုင့်ရန့် ကွန့်ယက့်ခ  တ့်ဆက့် ာ်းြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မှ ခမ ို်း ထက ်းရွာနှင ့် 

စီမံက န့််းအ   လမ့််းဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း အသီ်းသီ်း ာ်းရှ ဖြ်ီး ခမ ို်း ထက ်းရာွသွာ်းလမ့််းသည့် (၁၈)ထြ ကွန့်ကရစ့်လမ့််းအထနပဖင ့် 

တည့်ရှ သည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်ရှ  လမ့််းမတွင့် ကတတရာလမ့််းမ ာ်းပဖစ့်၍ လမ့််းသွယ့်မ ာ်းမှာ (၉)ထြကွန့်ကရစ့်ခင့််းလမ့််းမ ာ်း 

ပဖစ့် ကဖြီ်း ခမ ို်းထက ်းရွာအတွင့််း ကွန့်ကရစ့်လမ့််းမ ာ်း ခင့််း ာ်းြါသည့်။ ခမ ို်းထက ်းရာွမ ှ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ ဆက့်လမ့််းနှင ့် 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့အ ွက့်မှ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ၊ ထလ်းသီ ထက ်းရွာသွာ်းလမ့််းမ ာ်းတွင့် ထပမသာ်းလမ့််းအဆင ့်ပဖင ့်သာ 

ဆက့်သွယ့် ာ်းြါသည့်။ ခမ ို်းထက ်းရွာမှအ ွက့် ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းတွင့် အစ တ့်အြ ိုင့််း အလ ိုက့်သာလျှင့် ကွန့်ကရစ့် 

လမ့််းခင့််းထနဆ ပဖစ့်ဖြီ်း က န့်ထတာင့်တက့်လမ့််းမှာ ထပမသာ်းလမ့််းအပဖစ့် တည့်ရှ ထနဆ ပဖစ့်ဖြီ်း လမ့််းညွှန့်ဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်းမာှ 

နည့််းြါ်းထသ်းသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  လမ့််းတည့်ထဆာက့်ြံိုမ ာ်းသည့် ထရထပမာင့််း ပြ လိုြ့် ာ်းမှု နည့််းြါ်းဖြီ်း 

လူသွာ်းစကကသန့်မ ာ်းမှာလည့််း ဖမ  ွံ့ထတာ့်ခန့််းမအနီ်းတစ့်ဝ ိုက့်တငွ့် ဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်း က ျူ်းထက ာ့်ဖငွ ့်လှစ့်  ာ်းမှုထ ကာင့်  

တစ့်ခ   ွံ့ထနရာမ ာ်းတွင့် လူသွာ်းစကကသန့် ထြ ာက့်ကယွ့်ထနဖြီ်း လူသွာ်းလာမှုဆ ိုင့်ရာ လမ့််းအနတရာယ့်မ ာ်း နှင ့် အခ  န့် 

ထနှ င ့်ထနှ်းမှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။  

 ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းသည့် လက့်ရှ အထပခအထနတွင့် ထပမသာ်းလမ့််းအပဖစ့်နှင ့် ဖွ ွံ့စည့််း ာ်းရှ ရပခင့််း၊ 

အခ   ွံ့ထနရာမ ာ်းတွင့် မတ့်ထစာက့်ပခင့််း၊ လမ့််းအထကွွံ့အထကာက့်မ ာ်းဖြ်ီး အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်မှု ညွန့်ပြသည ့် လမ့််းဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း 

နည့််းြါ်းပခင့််းနှင ့် ထရစီ်းဆင့််းမှု ထရထပမာင့််းမ ာ်း ထဖာက့်လိုြ့် ာ်းမှုမရှ ပခင့််းထ ကာင့်  သွာ်းလာရန့် အနတရာယ့်ရှ ဖြီ်း အ ူ်းသပဖင ့် 

မ ို်းရာသီတငွ့် သွာ်းလာရန့် အနတရာယ့်ကကီ်းမာ်းြါသည့်။ ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းအာ်း န.တ.လ  တ့်ဂ က့်ပဖင ့် တစ့်နှစ့်လျှင့် 

တစ့်မ ိုင့်နှုန့််း ကွန့်ကရစ့်ခင့််းပခင့််း ပြ လိုြ့်ထနထသာ့်လည့််း ထတာင့်တက့်ထတာင့်ဆင့််းလမ့််း တည့်ထဆာက့်မှု နည့််းြညာ 

မရှ ပခင့််း၊ ထရထပမာင့််းစီ်းဆင့််းမှုစနစ့်မ ာ်း စနစ့်တက ပြ လိုြ့်န ိုင့်မှု မရှ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ခင့််းဖြီ်းထသာလမ့််းမ ာ်းမှာလည့််း 

မ ကာခဏြ က့်စီ်းယ ိုယွင့််းန ိုင့်ဖြီ်း ထရရညှ့်တည့်တံ န ိုင့်မှု အာ်းနည့််းပခင့််း အစရှ ထသာ အခက့်အခ မ ာ်း ရင့်ဆ ိုင့်ကကံ ထတွွံ့ 

ထနရြါသည့်။  

8.13.3.2 လက  ရ ှ လမ ျား အ   ုံျား ဖပ ျု မ ှုအ ကဖခအ ကန 

 ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်လမ့််းအသံို်းပြ မှုအထနပဖင ့် အမ ာ်းစိုသည့် စီ်းြွာ်းပဖစ့်အသံို်းပြ ထသာ ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း၊ 

ခရီ်းသည့်တင့်ယာဉ့်မ ာ်း အမ ာ်းစို အသံို်းပြ မှုမ ာ်းဖြီ်း အ မ့်စီ်းကာ်း အသံို်းပြ မှု အ  ိုက့်အထလ ာက့်သာရှ ၍ ဆ ိုင့်ကယ့် 

အသံို်းပြ မှုမ ာ်းပြာ်းသည့်။ ခမ ို်းရွာထက ်းရွာသူမ ာ်းအထနပဖင ့် ဆ ိုင့်ကယ့်အသံို်းပြ မှုမ ာ်းဖြီ်း ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််း ၏ 

အထပခအထနအရ ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်းနှင ့် စီမံက န့််းသ ိုို့ လာထရာက့်ထသာ ခရီ်းသည့်ကာ်းမ ာ်း အသံို်းပြ မှုမ ာ်းသည့်။ 

ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းက ို ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်းနှင ့် ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်းပဖင ့်သာ သွာ်းလာမှုရှ ဖြီ်း ဆ ိုင့်ကယ့်ပဖင ့် 

သွာ်းထရာက့်မှုသည့် အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထပခ ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းြါသည့်။ 

8.13.3.3 တ တာ ျား မ  ာ ျားအ ကဖခအ ကန 

 စီမံက န့််းသ ိုို့ အဓ ကဝင့်ထရာက့်ရထသာ ခမ ို်းထက ်းရွာအဝင့်တငွ့် တည့်ထဆာက့် ာ်းထသာ တံတာ်းမှာ လက့်ရှ တွင့် 

(၁၀) ထြအက ယ့် ထ လီသံထ ာင့်၊ သစ့်သာ်း ကမ့််းခင့််း တံတာ်းအဆင ့်သာရှ ထနဖြီ်း ယာဉ့်တစ့်စီ်းပခင့််းသာ သွာ်းထရာက့် 

န ိုင့်သည ့် အထပခအထနသာရှ ထသာထ ကာင ့် အသစ့်တ ို်းခ  ွံ့ တည့်ထဆာက့်ရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ အခန့််း(၅)၊ စာြ ိုေ့် (၅.၃.၁၁) တွင့် 

ထဖာ့်ပြ ာ်းထသာ လမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်းအရ ခမ ို်းစခန့််းသွာ်းလမ့််း (၃) တွင့် box culvert ပြ လိုြ့်ထဆာင့်ရွက့်ထနဖြီ်း 

ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာနှင ့် ထလ်းသီ ထက ်းရွာ သွာ်းလမ့််းတငွ့် ခမ ို်းထခ ာင့််းက ို ပဖတ့်၍ ကွန့်ကရစ့်တတံာ်း တည့်ထဆာက့်ထနဖြီ 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ခမ ို်းထက ်းရွာနှင ့် ထန င့်မ  လံိုထက ်းရာွပခင့််းဆက့်လမ့််း တွင့်လည့််း စီမံက န့််းမှ ဦ်းထဆာင့်လှျူေါန့််း၍ (၁၀) ထြ 

အက ယ့် သစ့်သာ်းတံတာ်း တည့်ထဆာက့်ထြ်းခ  ဖြီ်း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

8.13.3.4 လက  ရ ှ ယ ာ ဉ က က ာ အ ကဖခအ ကန န ငှ    အ န ာ ဂတ အ လာ ျားအ လာ 

 လက့်ရှ ယာဉ့်ထ ကာအထပခအထနမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်တကွ့်ခ က့်မှု မ ာ်းအာ်း အခန့််း(၅)၊ စာြ ိုေ့် (၅.၃.၁၁)တွင့် 

 ည ့်သွင့််းထဖာ့်ပြ ာ်းရှ ဖြီ်း Level of Service-  LOS score ရလေ့်အရ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်လမ့််းမထြေါ်ရှ  TSS-1၊ TSS-2၊ TSS-

3 အမှတ့်မ ာ်းတွင့် D၊ E၊ D အဆင ့်အသီ်းသီ်းပဖင ့် less stable နှင ့် unstable operation တွင့်သာ တည့်ရှ ဖြ်ီး လမ့််းမထြေါ်တငွ့် 

ကက  တင့်ထနရာ ယူ ာ်းထသာ ဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်းနှင ့် ရြ့်န ်း ာ်းထသာ ကာ်း၊ ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်းထ ကာင ့် လမ့််းထ ကာြ တ့်ြင့်မှု 

မ ကာခဏပဖစ့်ဖြီ်း အ ူ်းသပဖင ့် ဖမ  ွံ့ထတာ့်ခန့််းမ တစ့်ဝ ိုက့်တငွ့် ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းသည့်။ ခမ ို်းစခန့််းသ ိုို့သွာ်းလမ့််းမ ာ်း စံိုရာ TSS-4 

အမှတ့် ထနရာတစ့်ဝ ိုက့်တငွ့် LOS score အရ C ရရှ ခ  ဖြီ်း stable operation အဆင ့်တငွ့် တည့်ရှ ထနသည့်က ို 

ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ခမ ို်းရွာအတငွ့််းရှ  လမ့််းဆံိုအမှတ့် TSS-5 တွင့် တ ိုင့််းတာခ  သည ့်ရလေ့်အရ LOS score D အဆင ့် (less 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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stable operation) တွင့် တည့်ရှ ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ လက့်ရှ  စီမံက န့််းစတင့် မလည့်ြတ့်ရထသ်းသည ့် 

အထပခအထနတွင့်မူ လမ့််းအထနအ ာ်းမ ာ်းသည့် less stable operation အဆင ့်တငွ့် မ ာ်းပြာ်းသည့်။  

 LOS score C အဆင ့်ရှ သည ့် TSS-4 အမှတ့်သည့်လည့််း လက့်ရှ  စီမံက န့််း မလည့်ြတ့်ရထသ်း၍ stable operation 

အပဖစ့် တည့်ရှ ထနထသ်း၍ စီမံက န့််းစတင့်လည့်ြတ့်သည ့် အခ  န့်တငွ့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှု တ ို်းြွာ်းန ိုင့်မှု၊ စီမံက န့််းသ ိုို့ 

လာထရာက့်ရာ လမ့််းမ ာ်း ဆံိုစည့််းရာပဖစ့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် D (သ ိုို့) E အဆင ့်   က ထရာက့်သွာ်းန ိုင့်သည ့် အလာ်းအလာ 

ရှ ြါသည့်။ Less stable နှင ့် unstable operation တွင့် တည့်ရှ ထသာ ယာဉ့်ထ ကာအထပခအထနမ ာ်းသည့် ြံိုမှန့်သွာ်းထနထသာ 

ယာဉ့်မ ာ်းမ ှ အထ ကာင့််းတစ့်စံိုတစ့်ရာထ ကာင ့် ရြ့်တနို့့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်  ခ ိုက့်မှုပဖစ့်ပခင့််း၊ ကက  တင့်ထနရာယူရြ့်န ်းပခင့််း၊ 

လူသွာ်းလမ့််း သွာ်းလာသူမ ာ်းထ ကာင ့် ြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််း၊ လမ့််းထ ်းထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်းမှ ထနရာယူဖွင ့်လှစ့်ပခင့််း နှင ့် အစရှ ထသာ 

ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှု တစ့်စံိုတစ့်ရာရှ ြါက ယာဉ့်သွာ်းလာမှု ထနှ င ့်ထနှ်းထစန ိုင့်ဖြီ်း ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှု ပဖစ့်ထြေါ် 

ထစန ိုင့်ြါသည့်။ LOS score တွက့်ခ က့်မှုရလေ့်မ ာ်းအရ စီမံက န့််းစတင့်လိုြ့်ထဆာင့်ခ  န့်နှင ့် အန ဂတ့်အလာ်းအလာတွင့် 

ယာဉ့်လမ့််းထ ကာြ ိုမ ို ြ တ့်ဆ ိုို့မှုပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ဖြီ်း ကက  တင့်စီမံခ က့် ာ်း၍ စည့််းကမ့််းမ ာ်းအလ ိုက့် ထမာင့််းနှင့်ရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ 

8.13.3.5 ခမ  ုံျား စခန ျား  ဝ င /  လမ  ျား  ထကွ လမ ျား  လ ာ ထာ ျား မ ှု အ ကဖခအ ကန န ငှ    ဖြ စ ကပ ေါ်န  ုံင  ည    အ လာ ျား အ လာ 

 စံီမံက န့််းအတွင့််း ဇိုန့် (A) တွင့် ခရီ်းသည့်မ ာ်း ရြ့်န ်းရန့်အတွက့် ကာ်းကကီ်း (၄၀) နှင ့် ကာ်းထလ်း (၂၀၀) စီ်း နှင ့် ဇိုန့် 

(B) တွင့် ဆ ိုက့်ကယ့် (၁၀၀) စီ်း ရြ့်န ်းရန့် အသီ်းသီ်းပြ လိုြ့် ာ်းဖြီ်း ထတာက့်တက့်ကာ်းဂ တ့် (Arrival) နှင ့် (Departure) 

အတွက့်ကာ်းကကီ်း(၂၀)စီ်းလူတင့်/ခ  ွက့်ခွာန ိုင့်ရန့်အတွက့်စီစဉ့် ာ်းြါသည့်။လက့်ရှ စီမံက န့််းအဝင့်အ ွက့်လမ့််းမ ာ်းသည့်

ခရီ်းသွာ်းလာမှု နည့််းြါ်းထသာအထပခအထနအတွက့် အဆင့်ထပြန ိုင့်ထသာ့်လည့််း ခရီ်းသွာလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာခ  န့် Peak 

season ကာလမ ာ်းအတွက့် ကြ့်တည့််း ြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််းမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ 

8.13.4 ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှု အ ဆ င ကဖပ ကစမ ည    အ ကဖခခ ယ ဆူ ခ က မ  ာ ျား 

8.13.4.1 လမ  ျား ကြ ာ က လ ုံပ ဖခင ျား လ ာ ထာ ျား ခ က မ  ာ ျား 

 လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ရာတငွ့် အဓ ကအာ်းပဖင ့် လမ့််း၏ ဝင့်ဆံ န ိုင့်ထသာ ြမာဏက ို စဉ့််းစာ်းရာတွင့် စီ်းြွာ်းထရ်းအရ 

(Economic Capacity)၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်အရ (Environmental capacity)နှင ့် ယာဉ့်အသွာ်းအလာအရ (Traffic capacity) 

ြမာဏမ ာ်းထြေါ်တငွ့် မူတည့်၍ စဉ့််းစာ်းသင ့်ြါသည့်။ Economic Capacity အရ လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ရာတွင့် အရင့််းအပမစ့်မ ာ်း 

(ကိုန့်က မှုစရ တ့်၊ ထပမယာတန့်ဖ ို်းနှင ့် အစရှ ထသာအရာမ ာ်း)က ို အထလအလွင့် မရှ      ထရာက့်ထအာင့် အသံို်းပြ န ိုင့်ထအာင့် 

ပြ လိုြ့်ပခင့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ Environmental capacity အရ လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ရာတွင့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့် စံခ  န့်စံနှုန့််းအရ 

  ခ ိုက့်န ိုင့်မှု၊ထရ်ှးထဟာင့််း  န့််းသ မ့််းနယ့်ထပမရှ /မရှ အစရှ ထသာ အရာမ ာ်းက ို  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်း ထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််းပဖစ့်ြါသည့်။ 

Traffic capacity အရ စဉ့််းစာ်းရာတွင့် ထဖာက့်လိုြ့်မည ့် လမ့််းအမ   ်းအစာ်း၊ အသံို်းပြ န ိုင့်မည ့် သင ့်ထတာ့်ထသာပမန့်နှုန့််း၊ 

လမ့််းြခံို်း၊ လမ့််းအက ယ့်အစရှ ထသာ အရမ ာ်းက ို ခနို့့်မနှ့််း၍ uninterrupted flow နှင ့် interrupted flow အထပခအထန 

လ ာ ာ်းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 Highway Capacity Manual အရ အကကံပြ  ာ်းထသာ လမ့််းအထပခအထနမ ာ်းနှင ့် LOS score မ ာ်းမှာ 

အထမရ ကန့်န ိုင့်ငံ၏ ယာဉ့်သွာ်းမှုအထြေါ်အထပခခံ၍ ခ မတှ့်သည့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .13 - 1 ) Highway Capacity Manual အ ရ အ ကက  ဖပ ျု ထာ ျား က ာ  လမ ျား အ ကဖခအ ကန မ  ာျား န ငှ    LOS score မ  ာျား 

လမ့််းအမျျို်းအစြော်း 
Rural 

Urban/ Suburban 
ပခမည ီ အဆင့််း ပတြောင့်တက့် 

Freeway B B C C 

Arterial B B C C 

Collector C C D D 

Local D D D D 

Freeway  = ဆ ိုင့်ကယ့်/ စက့် ီ်းသွာ်းလမ့််း၊ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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Arterial  = အဓ ကအသံို်းပြ ထသာလမ့််း၊ main လမ့််း၊ ယာဉ့်သွာ်းမှုမ ာ်းသည ့်လမ့််း၊ 

Collector = လမ့််းဆံို၊ လမ့််း ကာ်းမ ာ်းမ ှဆံိုစည့််းရာ လမ့််း၊ 

Local  = လမ့််း ကာ်းမ ာ်း၊ သွာ်းလာမှုနည့််းထသာ လမ့််းမ ာ်း။ 

 လမ့််းထဖာက့်လိုြ့်ရာတငွ့် လမ့််း၏ အဂသါလကခဏာမ ာ်း စံိုလင့်စွာ  ည ့်သွင့််း တည့်ထဆာင့်န ိုင့်ရန့်အတွက့် 

လမ့််းအမ   ်းအစာ်းအလ ိုက့် ရှ သင ့်သည ့် လူသွာ်းလမ့််း (footway)၊ ဆ ိုင့်ကယ့်လမ့််း၊ အမ ာ်းပြည့်သူြ ိုို့ထဆာင့် ရြ့်န ်းရန့်လမ့််း၊ 

လမ့််းလယ့်ကျွန့််း၊ လမ့််းအန ်းသက့်မ ာ်းအာ်း အထရ်းထြေါ်ဆင့််းသက့်န ိုင့်ရန့် ထပြပြစ့်စွာ ခ မှတ့် ာ်းမှု၊ လမ့််းြခံို်းနှင ့် 

ထရ ွက့်ထြါက့်မ ာ်း ာ်းရှ မှု အစရှ သည ့်တ ိုို့က ို ထအာက့်တငွ့် ထဖာ့်ပြ ာ်းထသာ ြံိုတငွ့် လမ့််းအမ   ်းအစာ်းအလ ိုက့် 

 ည ့်သွင့််းထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်- 

(a) 2-Lane Street 

(b) Urban Motorway 

(c) 2 or 3-lane rural highway 

(d) Rural motorway 

ပ  ုံ ( 8 .13 - 1  ) လမ ျား ကြ ာ က လ ုံပ   ရာ တငွ   ထည    ငွ ျား စဉ ျား စာ ျား  င    ည    လမ  ျား ပ ုံစ  

 
 

8.13.4.2 လမ  ျား ခ  ြို့ထငွ  န  ုံင မ ှုအ စအီ စဉ  မ  ာ ျား 

 လူဦ်းထရတ ို်းြွာ်းလာမှုနှင ့် အတ ူယာဉ့်အသံို်းပြ မှုနှင ့် လမ့််းအသံို်းပြ မှုြ ိုမ ို မ ာ်းပြာ်းလာဖြီ်း လက့်ရှ အသံို်းပြ ထနသည ့် 

လမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်း၏ road capacity မ ာ်းသည့် ထရရှည့်အသံို်းပြ ရန့် ခက့်ခ လာန ိုင့်သပဖင ့် လမ့််းထ ကာင့််းခ  ွံ့ ွင့်န ိုင့်မှုက ို 

စဉ့််းစာ်းရန့်လ ိုအြ့်လာြါသည့်။ လမ့််းခ  ွံ့ ွင့်န ိုင့်ရန့်အတွက့် စဉ့််းစာ်းရာတွင့် လမ့််းမထဖာက့်မှီ  က  ထရတ ိုနှင ့် ထရရညှ့် စီမံရန့် 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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road capacity မ ာ်းက ိုကက  တင့်တကွ့်ခ က့်၍ စဉ့််းစာ်းထဆာင့်ရွက့် ာ်းလျှင့် ြ ိုမ ိုအဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့န ိုင့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ထရတ ိုအတွက့် အထပခအထနအတွက့်က ိုမူ road capacity ၏ ခံန ိုင့်ထသာ အင့်အာ်း (Supply)၊အသံို်းပြ အင့်အာ်း (Demand) 

တ ိုို့က ို ခ  န့်ဆ၍ ရရှ န ိုင့်သည ့် အက   ်း အပမတ့်က ို ပြ လိုြ့်န ိုင့်ဖြီ်း ထရရညှ့် အထပခအထနအတွက့် စဉ့််းစာ်းရာတွင့် တ ို်းတက့်န ိုင့်မှု 

အထပခအထန (Development activities) မ ာ်းက ို အ က့်တငွ့် ထဖာ့်ပြ ာ်းသည ့် လမ့််း၏ ဝင့်ဆံ န ိုင့်ထသာ 

ြမာဏစဉ့််းစာ်းသည ့် Economic Capacity၊ Environmental capacityနှင ့် Traffic capacity မ ာ်းြါ 

ြါဝင့်၍ယာဉ့်မ ာ်း၏အရှ န့်(Operating speed)၊သွာ်း လာမှု(Travel)၊ ကကီ်း ွာ်းလာန ိုင့်မှု(Growth)နှင ့်ရင့််းနီှ်းပမ ြ့်နံှမှု 

(Investment) models အသီ်းသီ်း စဉ့််းစာ်းရန့် လမ့််းခ  ွံ့ ွင့်မှုက ို လိုြ့်ထဆာင့်သင ့်ြါသည့်။လမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်း 

ခ  ွံ့ ွင့်ရန့်အတွက့် အနတရာယ့်ကကီ်းမာ်းမှု၊ စွနို့့်စာ်းရမှုနှင ့် ခက့်ခ သည ့် ဖမ  ွံ့ထြေါ်လမ့််းက ဉ့််းမ ာ်းတွင့် လမ့််းခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််းအစာ်း 

တစ့်လမ့််းထမာင့််းစနစ့်၊ ဖမ  ွံ့ထရာှင့်/ လမ့််းလွှ စနစ့်နှင ့် အပခာ်းလမ့််းက ယ့်အသစ့်မ ာ်း ထဖာက့်လိုြ့်၍ လမ့််း၏ capacity က ို 

ဝန့်မျှ၍ ထရတ ို နှင ့် ထရရညှ့် ထပဖရှင့််းခ က့်မ ာ်း ပြ လိုြ့်န ိုင့်ြါသည့်။  

8.13.4.3 ယ ာ ဉ ကမ ာ င ျား  မူ  ာ ျား ၏ အ ဓ  က ဆ ုံျား ဖြ တ ခ က ရန  လ  ုံအ ပ   ည    ကန ရာ မ ာ ျား 

 ယာဉ့်ထမာင့််းသူမ ာ်းမှ ယာဉ့်သွာ်းထနစဉ့် ယာဉ့်သွာ်းမှု မထနှ င ့်ထနှ်းထစရန့်၊ မြ တ့်ထစရန့် အဓ ကအာ်းပဖင ့် ဆံို်းပဖတ့်ရန့် 

လ ိုအြ့်သည ့်ထနရာမ ာ်းမှာ- 

• လမ့််းအဝင့်နှင ့် အ ွက့်မ ာ်း၊ 

• လမ့််းဆံို၊ လမ့််းခွနှင ့် မီ်းြွ  င ့်ထနရာမ ာ်း၊ 

• တံတာ်း၊ ဂံို်းထက ာ့်နှင ့် တံတာ်းရှည့်မ ာ်း၊ 

• ဥမင့်၊ လ ှုင့်ထခါင့််းမ ာ်းနှင ့် တံတာ်းထအာက့်လမ့််းမ ာ်း၊ 

• လမ့််းညွှန့်၊ သတ ထြ်းဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း ရှ ထသာ ထနရာမ ာ်း၊ 

• ထတာင့်တက့် လမ့််းထကွွံ့မ ာ်း၊ အပမင့်ကွယ့်ထသာ လမ့််းထကွွံ့မ ာ်း၊ 

• ယာဉ့်ထ ကာက ြ့်တည့််းထသာ ဖမ  ွံ့ထြေါ်လမ့််းမ ာ်း၊ 

• အမ ာ်းပြည့်သူ န ်းရန့်ထနရာမ ာ်း၊ သနို့့်စင့်ခန့််းမ ာ်းနှင ့် လူသွာ်းလာမှုမ ာ်းထသာ ထနရာမ ာ်း၊ 

• ရ ာ်းလမ့််းပဖတ့်မ ာ်း၊ 

• ဂိုန့််းတက့်/ ဆင့််း လမ့််းအစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်း ပဖစ့်ြါသည့် ။ 

8.13.4.4 လမ  ျား ည ွှန ၊  လမ  ျား အ မ တှ အ  ာ ျား န ငှ     တ  ကပ ျား ခ က မ  ာ ျား  ထာ ျား ရ ှ ဖခင  ျား 

 လမ့််းညွှန့်ဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း၊ လမ့််းအမှတ့်အသာ်းမ ာ်းအသံို်းပြ ပခင့််းပဖင ့်  ာသာစကာ်းက ို အဓ ကအထလ်းမထြ်း   

န ်းလည့်န ိုင့်ထသာ သထကသတ၊ လကခဏာမ ာ်းက ို န ိုင့်ငတံကာ စံခ  န့်စံနှုန့််းမ ာ်းအလ ိုက့် အသံို်းပြ ပခင့််းပဖင ့် န ်းလည့်လွယ့်ကူ၍ 

မလ ိုလာ်းအြ့်ထသာ ထ ်းအနတရာယ့်မ ာ်းက ို ထရာှင့်ရှာ်းန ိုင့်ြါသည့်။ လမ့််းညွှန့်မ ာ်းက ို အဓ ကအာ်းပဖင ့် စည့််းကမ့််း  န့််း၊ 

သတ ထြ်းခ က့် နှင ့် သတင့််းအခ က့်အလက့်ထြ်း လမ့််းညွှန့်မ ာ်းဟ၍ူ သံို်းမ   ်းခွ ပခာ်းန ိုင့်ဖြီ်း လမ့််း၏ အထနအ ာ်း၊ 

လမ့််းထ ကာင့််းတည ့်မတ့်ရန့်နှင ့် ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်သည ့် အနတရာယ့်မ ာ်းက ို ထရာှင့်လွှ န ိုင့်ရန့် အသံို်းပြ ြါသည့်။ စည့််းကမ့််း  န့််း 

လမ့််းညွှန့်မ ာ်း (Regulatory Signs) အထနပဖင ့် mandatory signs (စည့််းကမ့််းပြဌာန့််းခ က့်) အရ ယာဉ့်ထမာင့််းသူမ ာ်းက ို 

Stop, Turn Left အစရှ ထသာ ြ ိုမ ိုလိုြ့်ထဆာင့်ထစလ ိုထသာ လိုြ့်ရြ့်မ ာ်းက ို အာ်းထြ်းပခင့််းအပဖစ့်အသံို်းပြ ဖြီ်း  prohibitory 

signs (တာ်းပမစ့်ခ က့်) မ ာ်းက ို No Right Turn, No Entry မလိုြ့်ထဆာင့်ထစလ ိုထသာ လိုြ့်ရြ့်မ ာ်းက ို အာ်းထြ်းရန့် 

အသံို်းပြ ြါသည့်။ သတ ထြ်းခ က့်လမ့််းညွှန့်မ ာ်း (Warning Signs) မ ာ်းက ို အနတရာယ့်ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထပခမ ာ်းသည ့် 

အနတရာယ့်ကိုန့််းဆင့််း၊ ရ ာ်းလမ့််းဆံို်းမ ာ်း၊ ထက ာင့််းနှင ့် လူသွာ်းစကကသန့်ရှ ထသာထနရာမ ာ်းတွင့် အရှ န့်ထလျှာ ထမာင့််းနှင့်ရန့်နှင ့် 

သတ ပြ ရန့် အသံို်းပြ ြါသည့်။ သတင့််းအခ က့်အလက့်ထြ်း လမ့််းညွှန့်မ ာ်း (Information Signs) အထနပဖင ့် 

ယာဉ့်ထမာင့််းသူမ ာ်း၏ လ ိုလာ်းရာ ခရီ်းြန့််းတ ိုင့်သ ိုို့ သွာ်းထရာက့်ရန့် အထ ာက့်အကူပြ သည ့် ထနရာတွင့် 

ကက  တင့်ဦ်းတည့်လမ့််းညွှန့်မ ာ်း (advance direction signs)၊ ဦ်းတည့်လမ့််းညွှန့်မ ာ်း (direction signs) နှင ့် 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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လမ့််းမှန့်သွာ်းထရာက့်ထနထ ကာင့််း လမ့််းညွှန့်မ ာ်း (route confirmatory signs) အသံို်းပြ ၍ အထ ာက့်အြံ ပြ ၍ လမ့််းမာှ်းမှု 

မရှ ပခင့််းနှင ့် အခ  န့်ထနှ င ့်ထနှ်းမှုမပဖစ့်ထြေါ်ထအာင့် ကူညီရန့် အသံို်းပြ ြါသည့်။  

 လမ့််းညွှန့်အမှတ့်အသာ်းမ ာ်း အထနပဖင ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ အစ ို်းရဌာနမှ  ခ မှတ့် ာ်းထသာ အရွယ့်အစာ်း၊ 

စာတမ့််းအသံို်းပြ မှု၊  ိုတ့်အမ   ်းအစာ်း၊ ရှင့််းလင့််းထသာ သထကသတမ ာ်းနှင ့် လွယ့်ကူစွာ ပမင့်သာန ိုင့်ထသာ အထရာင့်အသံို်းပြ ဖြီ်း 

ည က့်ခ  န့်ခါတွင့် ပမင့်သာန ိုင့်ရန့် ထရာင့်ပြန့်အသံို်းပြ ပခင့််း၊ လမ့််းမီ်းထြ်းပခင့််းတ ိုို့က ို ပြ လိုြ့်ရြါမည့်။ လမ့််းအမတှ့်အသာ်းမ ာ်း 

ပြ လိုြ့်ရာတွင့် လမ့််းသိုတ့်ထဆ်းအမ   ်းအစာ်း paints (သ ိုို့မဟိုတ့်) Thermoplastic အသံို်းပြ ၍ အလင့််းပြန့်မှုက ို 

အာ်းထြ်းသည ့်ထသ်းငယ့်ထသာဖန့်လံို်းမ ာ်း၊ ထကာ့်လံို်းမ ာ်း အမ   ်းအစာ်းမ ာ်းြါ  ည ့်သွင့််းအသံို်းပြ လျှင့် ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့် 

ြါသည့်။ Thermoplastic အမ   ်းအစာ်းအသံို်းပြ ပခင့််းသည့် ထရရညှ့်တည့်တံ ပခင့််း၊ တ ိုက့်စာ်းခံရပခင့််းနှင ့် ခင့််းဖြီ်း 

မထစာင ့်ဆ ိုင့််းရ   အသံို်းပြ န ိုင့်ထသာ့်လည့််း paint  က့် ကိုန့်က စရ တ့်ြ ိုမ ို မ ာ်းပြာ်းပခင့််း၊ အြူခ  န့်ပမင ့်မာ်းထသာ 

ထေသမ ာ်းတွင့် ြ က့်စီ်းလွယ့်ပခင့််းနှင ့် လိုြ့်ထဆာင့်ရမည ့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းလျှင့် ြါဝင့်ြစစည့််းမ ာ်း အရည့်ကက  ၍ 

သံို်းစွ ရထသာထ ကာင ့် သိုတ့်ထဆ်း (Paints) အမ   ်းအစာ်းက ို ြ ိုမ ိုအသံို်းပြ  ကြါသည့်။  

8.13.4.5 အ ရ ှ န ထ  န ျား ၊   တ  ကပ ျား ခ က မ  ာျား  ထာ ျား ရ ှ ဖခင ျား 

 န ိုင့်ငံတကာမှ သိုထတသနပြ လိုြ့် ာ်းထသာ စာတမ့််းမ ာ်းအရ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု အရှ န့်တ ို်းပမင ့်ထမာင့််းန ိုင့်ပခင့််းသည့် 

ယာဉ့်  ခ ိုက့်မှု အနတရာယ့်ပဖစ့်ြွာ်းန ိုင့်မှု တ ို်းြွာ်းပခင့််းနှင ့် တ ိုက့်ရ ိုက့်ဆက့်နွယ့်ထနထ ကာင့််းအဆ ိုပြ  ာ်းြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် 

ယာဉ့်သွာ်းမှုအရှ န့်တ ို်းပမင ့်ထမာင့််းနှင့်မှုနှင ့် ၎င့််းထ ကာင ့်ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ထသာ ယာဉ့်အနတရာယ့်မ ာ်းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်ရန့်အတွက့် 

အရှ န့်  န့််းမ ာ်း အသံို်းပြ ပခင့််း၊ ထရွှံ့ယာဉ့်ပဖင ့် အနည့််းဆံို်းအကွာအထဝ်း ာ်းရှ  ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း၊ သင ့်တင ့်ထသာ အကွာအထဝ်း 

 ာ်းရှ ၍ ယာဉ့်အရှ န့်ထလ ာ  ရြ့်န ်းပခင့််း၊ လမ့််းထခ ာ့်န ိုင့်သည ့် ထနရာမ ာ်းက ို သတ ထြ်းပခင့််းနှင ့် လူကူ်းမ ဉ့််းက ာ်းမ ာ်းပဖင ့် 

လမ့််းပဖတ့်ကူ်းသူမ ာ်းအာ်း လံိုခခံ စွာ ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာထစပခင့််းနှင ့် ယာဉ့်အမ   ်းအစာ်းအလ ိုက့် သင ့်ထတာ့်ထသာ အရှ န့်နှုန့််းပဖင ့် 

ထခ ာထမွွံ့ထသာ ယာဉ့်သွာ်းလာမှုပဖစ့်ထြေါ်ထအာင့် ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းတ ိုို့က ို ပြ လိုြ့်န ိုင့်ြါသည့်။ အရှ န့်  န့််းမ ာ်းက ို 

အသံို်းပြ ရာတွင့်လည့််း သတ့်မှတ့်လ ိုထသာ ပမန့်နှုန့််းအထြေါ်မူတည့်၍ အရှ န့်  န့််း အရွယ့်အစာ်းနှင ့်  ာ်းရှ မည ့် 

အထရအတွက့်အထြေါ် ခ  န့်ဆထဆာင့်ရကွ့်ဖြီ်း လ ိုအြ့်သည ့် ထနရာမ ာ်းတွင့်သာ  ည ့်သွင့််းရန့် အထရ်းကကီ်းြါသည့်။ အရှ န့်  န့််း 

အရွယ့်အစာ်း လ ိုအြ့်သည့် က့် ြ ိုမ ိုကကီ်းမာ်းပခင့််း၊ အထရအတွက့်မ ာ်းပြာ်းပခင့််းထ ကာင ့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှု ထနှ င ့်ထနှ်းပခင့််း၊ 

ရြ့်တနို့့်ပခင့််းနှင ့် ယာဉ့်ထ ကာက ြ့်တည့််းမှုမ ာ်းက ို ြ ိုမ ိုပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

 သတ့်မှတ့်ပမန့်နှုန့််းနှင ့် ပမန့်နှုန့််းကနို့့်သတ့်ခ က့်မ ာ်း သတ့်မှတ့်ရာတွင့်  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းသင ့်သည ့် အခ က့်အလက့် 

မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်- 

• လမ့််းထဖာက့်လိုြ့် ာ်းမှုအရ ခ မှတ့် ာ်းထသာ ပမန့်နှုန့််း၊ 

• လက့်ခံန ိုင့်ထသာ ြံိုမှန့်ယာဉ့်ပမန့်နှုန့််း၊ 

• လမ့််းပဖတ့်တည့်ရှ မှု၊ လမ့််းထကွွံ့/ လမ့််းထကာက့်နှင ့် လမ့််းထလျှာထစာက့်တည့်ရှ မှု အထနအ ာ်း၊ 

• လမ့််းဆံိုလမ့််းခွ တည့်ရှ မှု အထရအတွက့်နှင ့် အက ယ့်၊ 

• ယာဉ့်သွာ်းလာမှု နှုန့််း ာ်းနှင ့် ဝင့်ဆံ မှု၊ 

• ယာဉ့်အနတရာယ့်ပဖစ့်ြွာ်းမှုခ  မှု အထပခအထန၊ 

• လူသွာ်းစကကသန့်၊ လမ့််းပဖတ့်သန့််းကူ်းမှုနှင ့် ယာဉ့်ရြ့်န ်းမှု အထနအ ာ်းမ ာ်း၊ 

• ယာဉ့်ထ ကာသွာ်းလာမှု   န့််းခ  ြ့်မှုရှ သည ့် ြစစည့််းမ ာ်း ာ်းရှ မှု တ ိုို့ပဖစ့်ြါသည့်။ 

8.13.4.6 မ ျီား ပ ွ ျု င   မ  ာျား ၊  လမ ျား မ ျီား မ ာ ျား ထာ ျား ရ ှ ဖခင ျား 

 မီ်းြွ  င ့် ာ်းရှ မှုသည့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှု ပမန့်နှုန့််းမ ာ်း၊ ဝင့်ဆံ မှု ြမာဏနှင ့် လက့်ခံန ိုင့်မှုနှင ့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှု 

လမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်းက ို ခ င ့်ခ  န့်သတ့်မှတ့်န ိုင့်ဖြီ်း ယာဉ့်ထ ကာသွာ်းလာမှု အဆင့်ထပြထစရန့် ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်သည ့် နည့််းလမ့််း 

တစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ မီ်းြွ  င ့်လမ့််းဆံိုမ ာ်းသည ့် မတူညထီသာ လမ့််းအသံို်းပြ သူမ ာ်း၊ မတူညီထသာ လမ့််းအမ   ်းအစာ်းနှင ့် 

လမ့််းအထရအတွက့်မ ာ်း ဆံိုစည့််းရာ ထနရာပဖစ့်ဖြီ်း လမ့််းထ ကာမ ာ်းက ို မျှတလံိုခခံ စွာပဖင ့်   ထရာက့်ထသာ အသံို်းခ မှု 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပဖစ့်ထအာင့် စနစ့်တက    န့််းခ  ြ့်ခ မှတ့် ရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ မီ်းြွ  င့်  စနစ့်သတ့်မှတ့်ရာတွင့်လည့််း   ထရာက့်ထသာ Green 

Time ရရှ ရန့်အတွက့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှုနှုန့််း၊ ယာဉ့်ပြန့်လည့် ွက့်ခွာခ  န့်တငွ့် လ ိုအြ့်ထသာ အရှ န့်တ ိုို့ြါ  ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်း၍ 

stage-based control သ ိုို့မဟိုတ့် group-based control ပြ လိုြ့်ဖြ်ီး မ်ီးြွ  င ့်တစ့်ြွ  င ့်နှင ့် တစ့်ြွ  င ့်  ကာခ  န့်က ို ခ  တ့်ဆက့် 

ထဆာင့်ရွက့်ရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ မ်ီးြွ  င ့်တစ့်ခို၏ စွမ့််းထဆာင့်န ိုင့်မှုအထပခအထနမ ာ်းက ို အဓ ကသက့်ထရာက့်န ိုင့်သည ့် 

အခ က့်အလက့်မ ာ်းပဖစ့်ထသာ stops (bus stops မ ာ်း၊ ရ ာ်းလမ့််းမ ာ်း)၊ delays (အခ  န့်ထနှ င ့် ထနှ်းမှု)၊ travel time 

(လမ့််းခရီ်းသွာ်းထရာက့်  ကာခ  န့်) နှင ့် queue length (ယာဉ့်တန့််း အရှည့်) မ ာ်းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်သမျှ ထလျှာ ခ ၍ ဆညူံသံ၊ 

ထလ ိုညစ့်ညမ့််းမှု ိုတ့်လွှတ့်ပခင့််းမ ာ်း၊ မလ ိုလာ်းအြ့်သည ့်  ကနို့့် ကာပခင့််းမ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ်ထအာင့်  ထလျှာ ခ ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့် 

ြါသည့်။  

ပ  ုံ ( 8 .13 - 2 ) Effective green time ဖပ ပ ုံ 

 
 ယာဉ့်သွာ်းလာသည ့် လမ့််းမ ာ်းတွင့် မ်ီးအလင့််းထရာင့် ာ်းရှ မှုသည ့် ည က့်တငွ့် လမ့််းအသံို်းပြ မှု လံိုခခံ မှုရှ ပခင့််း၊ 

ဆ ိုင့်ကယ့်၊ စက့် ီ်းနှင ့် လူသွာ်းလာမှုမ ာ်းက ို ပမင့်သာထစပခင့််း၊ ယာဉ့်ထ ကာသွာ်းလာမှု လွယ့်ကူထစပခင့််းနှင ့် 

ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုမှု အာ်းထကာင့််းထစပခင့််း အစရှ ထသာ ရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာ်းထ ကာင ့် လမ့််းမီ်း ာ်းရှ မှုသည့် အထရ်းကကီ်းြါသည့်။ 

အ ူ်းသပဖင ့် အ က့်တငွ့် ထဖာ့်ပြ ာ်းထသာ ယာဉ့်ထမာင့််းသူမ ာ်း၏ အဓ ကဆံို်းပဖတ့်ခ က့်ရန့်လ ိုအြ့်သည ့် ထနရာမ ာ်းတွင့် 

မီ်းအလင့််းထရာင့် ာ်းရှ မှု အကူအညီပဖင ့် ယာဉ့်သွာ်းမှု ထစာင ့်ဆ ိုင့််းခ  န့် နှင ့် ဆံို်းပဖတ့်ခ က့် ထနှ င ့်ထနှ်းမှု အထပခအထနမ ာ်းက ို 

ထက ာ့်ပဖတ့်န ိုင့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ လမ့််းမီ်းအလင့််းထရာင့် အသံို်းပြ မှုတငွ့် ယာဉ့်ထမာင့််းသူမ ာ်းအာ်း အထနှ င ့်အယှက့် 

မပဖစ့်ထစန ိုင့်ထသာ မီ်းထရာင့်အထနအ ာ်း အမ   ်းအစာ်း  ာ်းရှ ပခင့််း၊ အလင့််းပြန့်မှု အထနအ ာ်းမ ာ်း (Luminance)၊ 

အလင့််းပဖနို့့်ထဝသည ့် ဦ်းတည့်ရာမ ာ်း (Luminous flux) နှင ့် အလင့််းအာ်းနှုန့််းမ ာ်း (Luminous intensity) အစရှ ထသာ 

အခ က့်အလက့်မ ာ်းပဖင ့် သင ့်ထတာ့်သည ့် လမ့််းမ်ီးမ ာ်းအာ်း အသံို်းပြ သင ့်ြါသည့်။ လမ့််းမ်ီးတြ့်ဆင့်ပခင့််းအထနပဖင ့်လည့််း 

ထ ာက့်တ ိုင့် (Lighting column) မ ာ်းအာ်း စနစ့်တက  အသံို်းပြ ၍ လမ့််းမ်ီးအပမင ့် (Mounting height) က ိုလည့််း လမ့််းမှ 

အပမင ့်မီတာ  8 m, 10 m သ ိုို့ 12 m  ာ်းရှ န ိုင့်ဖြီ်း ဖမ  ွံ့  လမ့််း ကြ့်သည ့်ထနရာမ ာ်းတွင့် 12 m အပမင ့်ပဖင ့် ဓာတ့်တ ိုင့် 

အကွာအထဝ်း ကက ကက  အသံို်းပြ ဖြ်ီး overhang, bracket projection နှင ့် setback မ ာ်းက ိုလည့််း လမ့််းသွာ်းစကကသန့်နှင ့် 

လမ့််းမအထြေါ်မူတည့်၍ သင ့်ထလျှာ့်သလ ို  ာ်းရှ အသံို်းပြ န ိုင့်ြါသည့်။  

8.13.4.7 မမ  ျု ြို့/  ရာွ ကရာှင က ငွ  ျား လမ  ျား ၊   ျီား ဖခာ ျား ဝ င / ထကွ  လမ  ျား န ငှ    တ စ လမ  ျား ကမ ာ င ျား စန စ  

  ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ ာ်း၊ ဝင့်ဆံ န ိုင့်သည ့် ြမာဏ က့် ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းထသာ လမ့််းမ ာ်းနှင ့် ယာဉ့်ထနှ င ့်ထနှ်းမှုမ ာ်းက ို 

ထလျှာ ခ န ိုင့်ရန့်အတွက့် ထရာှင့်လမ့််းမ ာ်း၊ လမ့််းလွှ မ ာ်း (Diversion) မ ာ်း ခ မှတ့်န ိုင့်ြါသည့်။ Diversion မ ာ်းက ို 

ြံိုမှန့်သွာ်းထနရာလမ့််းထကွွံ့တွင့် ြ တ့်ဆ ိုို့မှု ပဖစ့်ထြေါ်ထနလျှင့် အပခာ်းလမ့််းမှ အနည့််းငယ့်ြတ့်ထမာင့််းနှင့်၍ လမ့််းလွှ  

ပြ လိုြ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းက ို ထယ ူယ အာ်းပဖင ့် Simple diversion, G-turn diversion နှင ့် Q-turn diversion အပြင့် 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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လမ့််းတည့်ထဆာက့်ြံို၏ အထနအ ာ်းမ ာ်းထြေါ် မူတည့်၍ ဖမ  ွံ့/ ရွာလမ့််းမ ာ်း၊ စီမံက န့်အတွင့််း ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ ာ်း 

အတွက့် လမ့််းလွှ မ ာ်း ပြ လိုြ့်ထပဖရှင့််းန ိုင့်ြါသည့်။ 

 

ပ  ုံ ( 8 .13 - 3 ) ကရာှ င လမ  ျား  diversion န မနူ ာ မ ာ ျား ဖပပ ုံ 

 
 တစ့်လမ့််းထမာင့််းစနစ့်သည့် ယာဉ့် ကြ့်တည့််းပခင့််းက ို ကကီ်းမာ်းထသာ ကိုန့်က စရ တ့်အသံို်းပြ မှုနည့််းဖြီ်း 

ဖမ  ွံ့  လမ့််းမနှင ့် လမ့််းသွယ့်မ ာ်းက ို ရ ို်းရှင့်ထသာ   န့််းည  ထြ်းန ိုင့်သည ့် စနစ့်တစ့်ခိုြင့် ပဖစ့်ြါသည့်။ တစ့်လမ့််းထမာင့််းစနစ့်က ို 

အသံို်းပြ ပခင့််းပဖင ့် ရရှ န ိုင့်သည ့် ထကာင့််းက   ်းမ ာ်းအထနပဖင ့် လမ့််းဝင့်ဆံ မှု ြမာဏ (Road capacity) တ ို်းပမင ့်ပခင့််း၊ ရြ့်န ်း/ 

အရှ န့်ထနှ်းစွာ ထမာင့််းနှင့်ယာဉ့်မ ာ်းအာ်း လွယ့်ကူစွာ ထက ာ့်ပဖတ့်န ိုင့်ပခင့််း၊ လမ့််းဆံိုမ ာ်းတွင့် free လမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်းအာ်း 

ြ ိုမ ိုအသံို်းပြ န ိုင့်ပခင့််း၊ အထလ်းထြ်းသင ့်သည ့် ယာဉ့်အမ   ်းအစာ်းမ ာ်းက ို ဦ်းစာ်းထြ်းန ိုင့်ပခင့််းနှင ့် မ်ီးြွ  င ့် ကာခ  န့်မ ာ်းက ိုလည့််း 

ထလျှာ ခ န ိုင့်ပခင့််း တ ိုို့ပဖစ့်ြါသည့်။ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းအထနပဖင ့်လည့််း ယာဉ့်မ ာ်းအထနပဖင ့် လ ိုရာ ခရ်ီးြန့််းတ ိုင့်သ ိုို့ ြ ိုမ ိုထဝ်းကွာစွာ 

ထမာင့််းနှင့်ရပခင့််း၊ အရှ န့်ပဖင ့်ထမာင့််းနှင့်သူမ ာ်းြါက အနတရာယ့်ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ပခင့််း၊ အပခာ်းလမ့််းသ ိုို့ ကူထပြာင့််း/ ဝင့်ထရာက့်ရာတွင့် 

လမ့််း ကာ်းမ ာ်းတွင့် က ြ့်တည့််းမှုပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ပခင့််းနှင ့် ထေသခံမဟိုတ့်ထသာ ယာဉ့်ထမာင့််းအထနပဖင ့် လမ့််းဆ ိုင့််း ိုတ့်၊ 

လမ့််းအမှတ့်အသာ်းမ ာ်း  င့်ရှာ်းစွာ  ာ်းရှ ပခင့််းမရှ လျှင့်ဆံို်းပဖတ့်ခ က့်ရှုြ့်ထ ွ်းပခင့််းပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ 

8.13.4.8 ယ ာ ဉ န ငှ    ယ ာ ဉ ကမ ာ င ျား မ  ာ ျား ထ  န ျား ခ ျု ပ မ ှုအ စအီ စဉ   

 ယာဉ့်နှင ့် ယာဉ့် ထမာင့််းမ ာ်းက ို   န့််းခ  ြ့်န ိုင့်ရန့်အတကွ့် In-vehicle Information Systems ပဖစ့်ထသာ 

Autonomous units (အလ ိုအထလျှာက့် ကွန့်ြ ျူတာအသံို်းပြ စနစ့်) နှင ့်  Communication systems 

(သတင့််းအခ က့်အလက့် မျှဝပခင့််းနှင ့် ဆက့်သွယ့်မှုစနစ့်) တ ိုို့က ို အသံို်းပြ ၍ အ  ိုက့်အထလျှာက့် ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ြါသည့်။ 

Autonomous units ပဖင ့်   န့််းခ  ြ့်ပခင့််းသည့် ယာဉ့်မ ာ်းတွင့် computer စနစ့်မ ာ်းတြ့်ဆင့်၍ ယာဉ့်၏ တည့်ထနရာ၊ 

သွာ်းထရာက့်လ ိုထသာ ခရီ်း၊ လမ့််းထ ကာင့််း အညွှန့််းမ ာ်းက ို(GPS) စနစ့်မ ာ်း၊ ယာဉ့်ခ ိုင့်ခံမှု အထပခအထနမ ာ်းက ိုြါ သ ရှ ပမင့်သာစွာ 

အသံို်းပြ န ိုင့်ထသာ fleet management software စနစ့် အမ   ်းအစာ်းမ ာ်းပဖစ့်ြါသည့်။ Communication systems 

ပဖင့်   န့််းခ  ြ့်ပခင့််းတငွ့် ယာဉ့်မ ာ်းအာ်း ဗဟ ို  န့််းခ  ြ့်ဌာနမ ှ ထရေီယ ိုမ ာ်းပဖင ့် ဆက့်သွယ့်   န့််းခ  ြ့်၍ 

ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်း၊ ယာဉ့်ြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ ာ်းနှင ့် အပခာ်းအထပခအထနမ ာ်းက ို စီမံခနို့့်ခွ န ိုင့်ြါသည့်။ 

ဗဟ ို  န့််းခ  ြ့်စနစ့်မဟိုတ့်   လူ ိုအထပခပြ  (Community) အထနပဖင ့် ယာဉ့်ထမာင့််းအခ င့််းခ င့််း ဆက့်သွယ့်၍ ထတာင့်တက့် 

ထတာင့်ဆင့််းသွာလာ်းမှုမ ာ်း၊ ယာဉ့်ြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ ာ်းက ို ထရာှင့်ရှာ်းထမာင့််းနှင့် ပြ လိုြ့်န ိုင့်ထသာ့်လည့််း ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်း 

အာရံိုစ ိုက့်မှုအာ်းနည့််းထစပခင့််းနှင ့် အစရှ ထသာ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းလည့််း ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်ြါသည့်။ Toll gate မ ာ်းတွင့် 

ယာဉ့်သွာ်းလာမှုက ို ပမန့်ဆန့်ထစန ိုင့်ရန့်အတွက့် Electronic Toll Collection System (ETC) စနစ့်မ ာ်းက ိုလည့််း 

အသံို်းပြ န ိုင့်ဖြီ်း ဝင့်ထရာက့်လာထသာ ကာ်းမ ာ်းက ိုလည့််း ယာဉ့်အမ   ်းအစာ်းအလ ိုက့် မှတ့်တမ့််းတင့်၍ ယာဉ့်ရြ့်န ်းရန့် 

ထနရာခ  ာ်းမှု၊ သွာ်းထရာက့်လ ိုထသာ ခရီ်းြန့််းတ ိုင့်မ ာ်းက ို ထလ လာပခင့််းပဖင ့်   န့််းခ  ြ့်ပခင့််း အထ ာက့်အကူပြ န ိုင့်ြါသည့်။ 

ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်း၏ ထမာင့််းနှင့်ရာတွင့် ကျွမ့််းက င့်မှုနှင ့် က န့််းမာထရ်းအထပခအထနတ ိုို့က ို အဖမ တမ့််းဆန့််းစစ့်သင ့်ဖြီ်း 

လူအစာ်း  ို်းမှု၊ ယာဉ့်အစာ်း  ို်း၍ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု မထနှ င ့်ထနှ်းထအာင့်ပြ လိုြ့်   န့််းခ  ြ့်ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ြါသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.13.5 ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုကက ျီား  က ပ ကရျား အ ြ ွ ြို့မ  ာ ျား  ြ ွ ြို့စည  ျား ဖခင  ျား 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .13 - 2 ) ယာ ဉ  ာွ ျား လာ မ ှုကက ျီား  က ပ ကရျား အ ြ ွ ြို့မ  ာ ျား  ြ ွ ြို့ စည ျား ဖခင  ျား 

ယြောဉ့်သ ြော်းလြောမှုကကီ်း က ့်ပရ်းအဖ  ွဲ့ ဦ်းပရ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့မှ က ိုယ့်စာ်းလှယ့် (၂) ဦ်း 

တာရ န့််းကိုမပဏီမှ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းက ိုယ့်စာ်းလှယ့် (၂) ဦ်း 

ဖမ  ွံ့နယ့်ရ တြ့်ဖွ ွံ့မှ ကကီ်း ကြ့်ထရ်းက ိုယ့်စာ်းလှယ့် (၁) ဦ်း 

ဖမ  ွံ့နယ့်မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့မှ ကက်ီး ကြ့်ထရ်းက ိုယ့်စာ်းလှယ့် (၁) ဦ်း 

ခမ ို်းထက ်းရွာ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း ရြ့်မ ရြ့်ဖ (၁) ဦ်း 

 

8.13.6 ယ ာ ဉ  ာွ ျား လာ ကရျား ဆ  ုံင ရာ  အ ကက  ဖပ ျု ခ က မ  ာ ျား 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .13 - 3  ) ယ ာဉ  ာွ ျား လာ ကရျား ဆ  ုံင ရာ  အ ကက ဖပ ျုခ က မ  ာ ျား 

ဗန့််းပမြောက့်မမိျုွဲ့တ င့််း ယြောဉ့်သ ြော်းလြောပရ်းဆိိုင့်ရြော အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

သီ်းပခာ်းယာဉ့်ရြ့်န ်းကွင့််းနှင ့် 

ကာ်းဂ တ့်မ ာ်း ာ်းရှ ထရ်း 

ဖမ  ွံ့တငွ့််း၌ ခရီ်းသည့်တင့်ယာဉ့်၊ ကိုန့်တင့်ယာဉ့်မ ာ်း ရြ့်န ်းမှု ထလျှာ ခ ပခင့််း အထနပဖင့်  

ဖမ  ွံ့ပြင့်၌ စည့်ြင့်သာယာယာဉ့် ရြ့်န ်းကွင့််း၊ အထဝ်းထပြ်းယာဉ့် ရြ့်န ်းကွင့််းမ ာ်း 

အသစ့်တည့်ထဆာက့်ထြ်းသင ့်ြါသည့်။ 

ထ ်းနှင ့် ဖမ  ွံ့ထတာ့်ခန့််းမ အနီ်း 

လမ့််းခ  ွံ့ ွင့်ထရ်း၊ လူသွာ်းစကကသန့် 

နှင ့် ယာဉ့်ရြ့်န ်းထနရာမ ာ်း 

ဗ ိုလ့်ခ  ြ့်လမ့််းထြေါ်ရှ  ထ ်းနှင ့် ဖမ  ွံ့ထတာ့်ခန့််းမအနီ်းတွင့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှု မ ာ်းပြာ်းပခင့််း၊ 

အထဝ်းထပြ်းလမ့််းပဖစ့်ထနပခင့််းထ ကာင ့် လက့်ရှ တွင့်ြင့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း ကြ့်တည့််းမှု 

ပဖစ့်ထြေါ်ထနြါသည့်။ ၎င့််းထနရာတွင့် လက့်ရှ  (၂) လမ့််းထမာင့််းအစာ်း (၄) လမ့််းထမာင့််းသ ိုို့ 

ခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း၊ လူသွာ်းစကကသန့်မ ာ်း စနစ့်တက  တည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ လမ့််းမထြေါ်တွင့် 

ယာဉ့်ရြ့်န ်းမှုမပဖစ့်ထစရန့်အတွက့်ယာဉ့်ရြ့်န ်းထနရာမ ာ်း (ဥြမာ- ဗ ိုလ့်ခ  ြ့်ထ က်းရိုြ့် 

ထရွှံ့ရှ  ထပမပြနို့့်ထနရာ)က ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် သင ့်ြါသည့်။ 

ယာဉ့်မရြ့်ရထနရာမ ာ်း 

 ာ်းရှ ထရ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့၊ ခမ ို်းရွာတငွ့််းရှ  လမ့််းဆံို၊ လမ့််းခွ၊ လမ့််းထကွွံ့၊ လမ့််းက ဉ့််းမ ာ်း၊ 

ထ ်းထနရာမ ာ်းတငွ့် ယာဉ့်မရြ့်ရထနရာမ ာ်း သတ့်မှတ့် ာ်းရှ သင ့်ြါသည့်။ 

မီ်းြွ  င ့်နှင ့် ယာဉ့်  န့််းရ မ ာ်း 

 ာ်းရှ ထရ်း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် တ ို်းြာွ်းလာန ိုင့်ထသာ ယာဉ့်မ ာ်းအတွက့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း 

  န့််းသ မ့််းမှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်န ိုင့်ရန့် လမ့််းဆံို လမ့််းခွမ ာ်း (ဥြမာ- ဖမ  ွံ့နယ့်လျှြ့်စစ့် 

ဓာတ့်အာ်းခွ ရံိုလမ့််းဆံို၊ ဖမ  ွံ့မရြ့်ကွက့်လမ့််းဆံို အစရှ သည့်တ ိုို့) တွင့် ယာဉ့်  န့််းရ မ ာ်း 

တာဝန့်ခ  ာ်းပခင့််း၊ မီ်းြွ  င ့်မ ာ်း တြ့်ဆင့်အသံို်းပြ ပခင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းသင ့် 

ြါသည့်။ 

က ျူ်းထက ာ့်ထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်း 

ကွြ့်က ကကီ်း ကြ့်ထရ်း 

ထေသတွင့််းစီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာမှုထ ကာင ့် လမ့််းထ ်း 

က ျူ်းထက ာ့်ထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်း ထြေါ်ထြါက့်လာန ိုင့်သည ့်အတွက့် ဌာနဆ ိုင့်ရာ 

တာဝန့်ရှ သူမ ာ်း ြူ်းထြါင့််း၍ ကွြ့်က ကကီ်း ကြ့်မှုမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 

ခမိို်းရွြောနှင ့် ခမိို်းစခန့််းအတ က့် ယြောဉ့်သ ြော်းလြောပရ်းဆိိုင့်ရြော အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

ဝင့်/  ွက့် မ န့််းလမ့််းမကကီ်းက ို 

(၄) လမ့််းသွာ်းအပဖစ့်  ာ်းရှ ထရ်း 

စီမံက န့််း အဝင့်အ ွက့်လမ့််းသည့် လက့်ရှ အထပခအထနတွင့် အဆင့်ထပြ ထခ ာထမွွံ့ 

န ိုင့်ထသာ့်လည့််း ထန င့်တငွ့် ခရ်ီးသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း မ ာ်းပြာ်းလာြါက အဝင့်အ ွက့် 

လမ့််းအာ်း (၄) လမ့််းထမာင့််းအပဖစ့် အဆင ့်ပမ င ့်တင့်၍ လူသွာ်းစကကသန့်မ ာ်း  ည ့်သွင့််း 

တည့်ထဆာက့်ပခင့််းပဖင ့် ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း  ကြ့်တည့််းမှုက ို ထလျှာ ခ န ိုင့် ြါသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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တစ့်လမ့််းထမာင့််းနှင ့် 

ခ   ်းထကွွံ့ပခင့််းမ ာ်း 

သတ့်မှတ့် ာ်းရှ ထရ်း 

အင့််းထတာ့်-ဗန့််းထမာက့်-မံစီလမ့််းမ ှ စီမံက န့််းဧရ ယာ ခမ ို်းစခန့််းသ ိုို့ ဝင့်ထရာက့်ရာ 

လမ့််းအပဖစ့် ဖမ  ွံ့နယ့်ဓာတ့်အာ်းခွ ရံို ထ ်းရှ  လမ့််းမတှစ့်ဆင ့် ပမနနဒ ရြ့်ကွက့်က ို 

ပဖတ့်သန့််းဖြီ်း န.တ.လ ထက ာင့််းလမ့််းဆံိုမ ှ ဝင့်ထရာက့်ထစြါမည့်။ ခမ ို်းစခန့််းမ ှ

ပြန့်လည့် ွက့်ခွါလာထသာ ယာဉ့်မ ာ်းက ို န.တ.လ ထက ာင့််းလမ့််းဆံိုမှ ဖမ  ွံ့မရြ့်ကွက့် 

လမ့််းဆံို၊ ဗ ိုလ့်ခ  ြ့်လမ့််းအတ ိုင့််း ဖမ  ွံ့မထ ်းထရွှံ့မှ ပြန့်လည့် ွက့်ခွာထစသင ့်ြါသည့်။ 

ခမ ို်းရွာ ထရာှင့်ကငွ့််းလမ့််း 

ထဖာက့်လိုြ့်ထရ်း၊ 

ခရီ်းသွာ်းယာဉ့်ကကီ်းမ ာ်း 

အတွက့် အဝင့်တစ့်လမ့််း/ 

အ ွက့်တစ့်လမ့််း  ာ်းရှ ထရ်း၊ 

စီမံက န့််းအတွင့််းသ ိုို့ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု မ ာ်းပြာ်းလာြါက ခမ ို်းထက ်းရွာအဝင့်ရှ  

တံတာ်းအနီ်းမှ စီမကံ န့််း ဇိုန့်(A) သ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့်ဝင့်ထရာက့်န ိုင့်မည ့် လမ့််းထဖာက့် 

လိုြ့်သင ့်ြါသည့်။   ိုလမ့််းမှ ဇိုန့် (A) သ ိုို့ဝင့်ထရာက့်မည ့် အထဝ်းထပြ်းယာဉ့်မ ာ်း 

ဝင့်ထရာက့်ရြ့်န ်းပခင့််းပဖင ့် စီမကံ န့််းမ န့််းလမ့််းတွင့် ယာဉ့်လမ့််း ကာင့််း  ကြ့်တည့််းမှုက ို 

ထလျှာ ခ န ိုင့်မည ့်အပြင့် ထက ်းရာွအတွင့််း ယာဉ့်ကက်ီးမ ာ်း ပဖတ့်သန့််းသွာ်းလာမှု 

က ဆင့််းသွာ်းမည ့်အတွက့် ထက ်းရွာအတငွ့််း ထလ ိုညစ့်ညမ့််းမှု၊ ဆူညံသံနှင ့် 

တိုန့်ခါမှုမ ာ်းထလျှာ ခ န ိုင့်ြါသည့်။ 

ဇလံိုထတာင့်တက့်/ 

ဆင့််းယာဉ့်မ ာ်း အဝင့်/ 

 ွက့်လမ့််း ခွ ပခာ်း ာ်းရှ ထရ်း 

ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်သ ိုို့ အတက့်အဆင့််းကာ်းမ ာ်းအတွက့် သီ်းပခာ်းသတ့်မှတ့် ာ်းထသာ 

ဇိုန့် (D) ြတ့်လည့်ရှ  လမ့််းမှတစ့်ဆင ့် ထတာင့်တက့်လမ့််းထြေါ်သ ိုို့ ဝင့် ွက့်သွာ်းလာမှု 

မ ာ်း ပြ လိုြ့်ထစသင ့်ြါသည့်။ 

ဇလံိုပတြောင့်တက့်ဆင့််းယြောဉ့်မျြော်း သ ြော်းလြောပရ်းဆိိုင့်ရြော အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

ယာဉ့်နှင ့် ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်းက ို 

စနစ့်တက  မှတ့်ြံိုတင့်စနစ့် 

ဇလံိုထတာင့် အတက့်အဆင့််းကာ်းမ ာ်းအာ်း စီမကံ န့််းမှ မှတ့်ြံိုတင့် ာ်းရှ ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 

ယာဉ့်ကကံ ခ ိုင့်မှုအာ်း တစ့်လတစ့်ကက မ့်စစ့် ထဆ်းမှု ပြ လိုြ့်ရြါမည့် အပြင့် ထရာှင့်တခင့် 

စစ့်ထဆ်းပခင့််းမ ာ်းလည့််း ပြ လိုြ့်သင့် ြါသည့်။ ယာဉ့်ကကံ ခ ိုင့်မှု အာ်းနည့််းထနြါက 

ခ က့်ခ င့််းစစ့်ထဆ်းပြ ပြင့်ထစပခင့််း၊ ေဏ့်ရ ိုက့်ပခင့််းမ ာ်းလည့််း ပြ လိုြ့်သင ့်ြါသည့်။ 

ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်းအာ်း ြံိုမှန့်က န့််းမာထရ်းစစ့်ထဆ်းမှု ပြ လိုြ့်ထြ်းသင ့်သည ့်အပြင့် 

က န့််းမာထရ်းမထကာင့််းမွန့်ြါက ယာဉ့်ထမာင့််းနှင့်ခွင ့် မပြ ရန့် တာ်းပမစ့်သင ့်ြါသည့်။  

အလှည ့်က   ွက့်ခွာမှုစနစ့်နှင ့် 

ကွန့်ြ ျူတာ  န့််းခ  ြ့်ထရ်းစနစ့် 

ဇလံိုထတာင့် အတက့်အဆင့််းကာ်းမ ာ်း စည့််းကမ့််းတက နှင ့် ယာဉ့်အနတရာယ့် 

  န့််းခ  ြ့်မှု ထကာင့််းမွန့်ထစရန့်အတွက့် စီမံခနို့့်ခွ မှုထကာ့်မတမီှ ကွန့်ြ ျူတာ 

  န့််းခ  ြ့်လမ့််းအသံို်းပြ ခထကာက့်ခံစနစ့် (Electronic Toll Collections - ETC) က ို 

တြ့်ဆင့်အသံို်းပြ ၍ ယာဉ့်အဝင့်အ ွက့်မှတ့်တမ့််း နှင့်  ယာဉ့် ထမာင့််းအထပခအထန 

တ ိုို့က ို ရယူသွာ်းသင့် ြါသည့်။ ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်း ခရီ်းသည့်လိုတင့်ပခင့််းမ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ် 

ထစရန့် အလှည ့်က စနစ့်ပဖင ့် ခရီ်းသည့်မ ာ်း ခွ ထဝခ  ာ်းထြ်းသွာ်း သင ့်ြါသည့်။  

မတ့်ထစာက့်ထသာထတာင့်တက့်/ 

ဆင့််းလမ့််းမ ာ်းက ို 

စံခ  န့်စံညွှန့််းနှင ့်အမှီ ပြ ပြင့် 

တည့်ထဆာက့်အသံို်းပြ န ိုင့်ထရ်း 

နတလရန့်ပံိုထငွေခဖင ် တစ်နှစ်တစ်မ ိုင်နှုန်ားခင်ားကျင်ား ထနမည ်အစောား ဌောန  ိုင်ရော 

လမ်ားတံတောား အင်ဂျင်နီယောမျောား၊ မ ိုားထလဝသနှင ် ဇလထဗေပညောရှငမ်ျောား၊ ဘူမ ထဗေ 

ပညောရှငမ်ျောား ပါဝင်ထသောအဖွေွဲွဲ့ခဖင  ် ထလ လော န်ားစစ်မှုမျောား ခပိုလိုပ်ကော လမ်ား/ 

တံတောားမျောား ေီဇ ိုင်ားထရား ွေွဲ၍ နှစ်တ ိုကောလအတွေင်ား တညထ် ောက် သွေောားသင ပ်ါသည်။ 

8.13.7 စမီ  က  န ျား လ ုံပ င န  ျား   ုံျား ယ ာဉ မ  ာ ျား အ တကွ  စည  ျား က မ ျား ခ က မ  ာ ျား 

 ခမ ို်းစခန့််း စီမံက န့််း အ ထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်သူ ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့ နှင ့် တာရ န့််းကိုမပဏီတ ိုို့သည့် 

စခန့််းအတွင့််း ဝင့်/ ွက့် သွာ်းလာထသာ ယာဉ့်မှန့်သမျှနှင့်  မ မ စီမကံ န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ှ အသံို်းပြ ယာဉ့်မ ာ်း၏ ယာဉ့်စည့််းကမ့််း 

ထသဝြ့်ထရ်းက ို ကက်ီး ကြ့်ရန့် တာဝန့်ရှ သည ့် အထလျှာက့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ စည့််းကမ့််းမ ာ်းက ို ခ မှတ့် 

ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်- 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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(က) ဖမ  ွံ့နယ့်စီမံအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့၏ အစီအမံပဖင ့် ယာဉ့်  န့််းရ တြ့်ဖွ ွံ့နှင ့် ယာဉ့်သွာ်းလာမှု ကကီ်း ကြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့က ို 

တာဝန့်ထြ်းအြ့် ာ်းရြါမည့်၊ 

(ခ) ယာဉ့်သွာ်းလာမှုအဆင့်ထပြထကာင့််းမွန့်ထရ်း၊ ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းထစထရ်းအတွက့် အဖမ တမ့််း 

ထစာင ့် ကည ့်၍ ပြ ပြင့်သင ့်သည့်မ ာ်း (ဥြမာ- ယာဉ့်ရြ့်န ်းထနရာ၊ လမ့််းတံတာ်းခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််း၊ လူသွာ်း 

စကကသန့်တည့်ထဆာက့်ပခင့််း) စသည့်တ ိုို့က ို အစဉ့်အဖမ  တ ို်းပမင ့်ထဆာင့်ရကွ့်သင ့်ြါသည့်၊ 

(ဂ) စခန့််းအတွင့််း အပြင့်၌ လမ့််းညွှန့်မ ာ်း၊ အမှတ့်အသာ်းမ ာ်း၊ ဝင့်/ ွက့်မှုစနစ့်မ ာ်း၊ လမ့််းမီ်းမ ာ်း စသည့်တ ိုို့က ို 

လံိုထလာက့်စွာ  ာ်းရှ န ိုင့်ထရ်း စီမံရြါသည့်၊ 

(ဃ) ယာဉ့်သွာ်းလာမှုတ ိုို့က ို   န့််းသ မ့််းထြ်းရန့် ယာဉ့်  န့််းအခ က့်ပြမီ်းက ို လ ိုအြ့်သလ ို တြ့်ဆင့်န ိုင့်ရန့် 

လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းနှင ့် အညီထဆာင့်ရကွ့်ရြါမည့်၊ 

(င) ကွန့်ပြ တာစနစ့်ပဖင ့် ယာဉ့်ဝင့် ွက့်မှုက ို   န့််းခ  ြ့်မှတ့်တမ့််းတင့်ပခင့််း၊ လံိုခခံ ထရ်း ကင့်မရာမ ာ်း တြ့်ဆင့်ပခင့််း 

စသည ့် နည့််းြညာဆ ိုင့်ရာ အထ ာက့်အြံ မ ာ်းက ို ရယူထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်၊ 

(စ) အထရ်းထြေါ် ဆက့်သွယ့်န ိုင့်မည ့် တယ့်လီဖိုန့််း နံြါတ့်မ ာ်း၊ Call Centre မ ာ်း ာ်းရှ  တာဝန့်ခ  ာ်းသင ့်ြါသည့်။ 

8.13.8 ကတာင  တက  /  ကတာင ဆ င ျား ယ ာ ဉ မ  ာ ျား  အ တကွ  စည  ျား က မ  ျား ခ က မ  ာ ျား 

 ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်ထြေါ်သ ိုို့ ခရီ်းသွာ်း ဧည့် သည့်မ ာ်း ြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းက ို ထဆာင့်ရွက့် ကမည ့် ထတာင့်တက့်၊ 

ထတာင့်ဆင့််းယာဉ့်မ ာ်းသည့် ဖမ  ွံ့နယ့်စီမံခနို့့်ခွ မှုထကာ့်မတီနှင ့်စီမံက န့််းကကီ်း ကြ့်ထရ်းထကာ့်မတီတ ိုို့ြူထြါင့််းည  န ှုင့််းမှုတ ိုို့အရ 

ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ စည့််းကမ့််းခ က့်မ ာ်းနှင ့် အညီ ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်- 

(က) က စ့်လစ့်ခ ိုင့်မာ၍ လက့်ထတွွံ့ဆန့်ထသာ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် ြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း အသင့််းဖွ ွံ့စည့််းထဆာင့်ရွက့်ရြါမည့်၊ 

(ခ) အရည့်အခ င့််း ပြည ့်မ၍ီ လံိုခခံ စ တ့်ခ ရထသာ ယာဉ့်ထမာင့််းနှင ့် ယာဉ့်မ ာ်းက ိုသာ အသင့််းဝင့်ခွင ့်ရှ ထသာ စီစစ့်ထရ်း 

အဖွ ွံ့တစ့်ခို ာ်းရှ  စီစစ့်သင ့်ြါသည့်၊ 

(ဂ) ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်နည့််းဥြထေမ ာ်းနှင ့် ညီညွတ့်ထသာ ယာဉ့်မှတ့်ြံိုတင့်ပခင့််းစနစ့်၊ ယာဉ့်ထမာင့််း၊ 

ယာဉ့်ထန က့်လ ိုက့်မ ာ်း မှတ့်ြံိုတင့်ပခင့််း စနစ့်မ ာ်းပဖင ့် စီစစ့် ကတ့်မတ့်ရြါမည့်၊ 

(ဃ) ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်မ ာ်းထ ကာင ့် လမ့််းထြေါ်တွင့် အမ ာ်းဆံို်းပဖစ့်ြွာ်းထသာ   ခ ိုက့်မှု အနတရာယ့်မ ာ်း ထလ ာ နည့််းထစရန့် 

ယာဉ့်သွာ်းလာမှု ထခ ာထမွွံ့ထစရန့် အလ ိုို့ငှာ ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် သွာ်းလာမှု စည့််းကမ့််းမ ာ်း၊ သတ့်မှတ့် 

လူတင့်ထဆာင့်ပခင့််း၊ ကိုန့်တင့်ထဆာင့်ပခင့််း စည့််းကမ့််းမ ာ်း၊ ထက ာ့်တက့်ပခင့််း၊ ရြ့်န ်းပခင့််း၊ ဟွန့််းတီ်းပခင့််း၊ 

ထကွွံ့ပခင့််း စည့််းကမ့််းမ ာ်းက ို တ တ က က   ကတ့်မတ့် ထဆာင့်ရွက့်ရြါမည့်၊ 

(င) ထတာင့်ထြေါ်လမ့််းတွင့် ထမာင့််းနှင့်ထသာအခါ ယာဉ့်ထမာင့််းသူမ ာ်း ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ အတ ိုင့််းလ ိုက့်န ရမည့်- 

• အဆင့််းနှင ့်အတက့် ဆံိုရာ၌ အဆင့််းယာဉ့်သည့် လက့်ရာထ ်းကြ့်ရြ့်၍ အတက့်ယာဉ့်က ို ဦ်းစာ်းထြ်းရမည့်၊ 

• အတက့်နှင ့် အဆင့််းဆံိုသည ့် ထနရာ၌ ထရာှင့်တ မ့််းရန့် မလွယ့်ကူခ  ထသာ့် ထန က့်ဆိုတ့်ထြ်းရန့် အခက့်အခ  

မရှ ထသာ ယာဉ့်ကထန က့်ဆိုတ့်ထြ်းရမည့်၊ 

• အထကွွံ့တ ိုင့််းတွင့် ဟွန့််းတီ်း၍ အပမန့်နှုန့််း ထလျှာ ထမာင့််းရမည့်၊ 

• အဆင့််းယာဉ့်သည့် ဂီယာက ို  ကာ်းအထနအ ာ်း (သ ိုို့မဟိုတ့်) ကလာြ့်(ခ ့်)က ို နင့််း ာ်း၍ ထသာ့်လည့််း 

ထမာင့််းနှင့်ပခင့််း မပြ ရြါ။ 

(စ) ခရီ်းသည့်မ ာ်းအတွက့်ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် အသင့််းတာဝန့်ရှ သူတ ိုို့သည့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ အခ က့်မ ာ်းက ို 

လ ိုက့်န ရမည့်- 

• ခရီ်းသည့်မ ာ်းသည့် သတ့်မှတ့်အထရအတွက့်အရ ယာဉ့်တငွ့််း၌သာ စီ်းထစရမည့်၊ 

• ယာဉ့်ထြေါ်သ ိုို့ တ ို်းထဝှို့တက့်ဆင့််းပခင့််း၊ အထပြ်းလ ိုက့်ပခင့််း၊ ခိုန့်ခ ပခင့််း မပြ လိုြ့်ထစရြါ၊ 

• ယာဉ့်သွာ်းလာထနစဉ့် ခရီ်းသည့်မ ာ်း ထအာ့်ဟစ့်ဆညူံ၊ လက့် ိုတ့်ပခင့််း၊ ထခါင့််းပြျူပခင့််း၊ ကွမ့််းထသွ်းထ ွ်းပခင့််း၊ 

အမ ှုက့်စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းစသည့်တ ိုို့က ိုမပြ လိုြ့်ထစရြါ၊ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်ရှ  အြန့််းထပဖထလ လာစရာ ထနရာမ ာ်းတွင့်လည့််း အ က့်ြါ စည့််းကမ့််းမ ာ်း လ ိုက့်န ထစရန့် 

သတ ထြ်း ာ်းရြါမည့်၊ 

• ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်း ဥယ ာဉ့်ဆ ိုင့်ရာ  ိုတ့်ပြန့် ာ်းထသာ စည့််းကမ့််းခ က့်မ ာ်းက ို ထလ်းစာ်းလ ိုက့်န ထစ 

ရြါမည့်။ 

8.13.9 ခရျီား  ာွ ျား ဧ ည  ည   ယ ာ ဉ မ  ာျား အ တကွ  စည  ျား က မ ျား ခ က မ  ာ ျား 

 ခရီ်းသွာ်းရာသီကာလတွင့် အနယ့်နယ့် အရြ့်ရြ့်မှ လာထရာက့်လည့်ြတ့် အြန့််းထပဖ ကထသာ ခရီ်းသွာ်းယာဉ့်မ ာ်း 

အထနပဖင ့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ စည့််းကမ့််းခ က့်မ ာ်း လ ိုက့်န ထစရန့် အသ ထြ်း  ကတ့်မတ့်သင ့်ြါသည့်- 

(က) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််းဝင့်ခွင ့်မပြ  ာ်းထသာလမ့််းမ ာ်းတွင့်ဝင့်ထရာက့် ရြ့်န ်းပခင့််း၊ ခရ်ီးသည့်နှင ့် ကိုန့်မ ာ်း တင့်/ခ  

ပြ လိုြ့်ပခင့််း မပြ လိုြ့်ထစရန့်  ကတ့်မတ့်ရြါမည့်၊ 

(ခ) ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့် နည့််းဥြထေမ ာ်းြါ စည့််းကမ့််းခ က့်မ ာ်းက ို တ တ က က  လ ိုက့်န ထစရြါမည့်၊ 

(ဂ) ဖမ  ွံ့တငွ့််း၊ ဖမ  ွံ့ပြင့် ထမာင့််းနှင့်မှု အပမန့်နှုန့််း က့် ြ ိုမထမာင့််းထစရန့်  ကြ့်မတ့်ရြါမည့်၊ 

(ဃ) ခွင ့်ပြ ခ က့်မရှ    ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းသ ိုို့ထမာင့််းနှင့် ွက့်ခွာမှုမရှ ထအာင့်   န့််းသ မ့််း ကြ့်မတ့် ရြါမည့်။ 

8.14 ဖပ ည  လူ ထူ ုံ ပ ျူား ကပ ေါ င ျား ပ ေါဝ င ကစ ဖခင ျား န ငှ    ြ ွ ြို့မြ  ျု ျားမ ှု အစ အီစ ဉ  

 စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်စဉ့်ကာလအတွင့််း ထေသခံပြည့်သူလူ ိုမ ာ်းနှင ့် ခ  တ့်ဆက့်ထဆာင့်ရကွ့်မှုသည့် 

အထရ်းကကီ်းသည ့် အစ တ့်အြ ိုင့််းတစ့်ခိုပဖစ့်ြါသည့်။ ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းနှင ့် အစဉ့်အဖမ ဆက့်ဆံထဆာင့်ရွက့်သင ့်ဖြီ်း 

စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်သူနှင ့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းအ ကာ်း ထကာင့််းမွန့်ထသာ ဆက့်ဆံထရ်းတည့်ထဆာက့် န ိုင့်ရန့်အတွက့် 

ထေသ၏ လူမှုစီ်းြွာ်းအထပခအထနမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းရန့်ထဆာင့်ရကွ့်သင ့်ဖြီ်း ၎င့််း အစီအစဉ့်က ို အခန့််း (၉) စာြ ိုေ့်ခွ အမှတ့် (၉.၁၀) တွင့် 

အထသ်းစ တ့်ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

8.15 ကရအရင  ျား အဖမ စ ထ  န  ျား   မ  ျား မ ှု စ မီ ခ က  

 စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ထေသမ ာ်းတွင့် ထရအရင့််းအပမစ့်မ ာ်းက ို ထပမထြေါ်ထပမထအာက့်မှ ရယူသံို်းစွ သွာ်းမည့် 

ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ထရအရင့််းအပမစ့်  န့််းသ မ့််းမှု စီမံခ က့်လ ိုအြ့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ၎င့််းစီမံခ က့် အထသ်းစ တ့်က ို အခန့််း (၉)၊ 

စာြ ိုေ့်အမှတ့် (၉.၁၁.၃) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

8.16 စ နွို့  ပ စ ပ စစည ျား မ  ာ ျား  စ မီ ခန ို့ ခ ွ မ ှု စ မီ ခ က  

8.16.1 န  ဒေါ န ျား 

 စီမံက န့််း ဧရ ယာသည့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ဧရ ယာနှင ့်လည့််းထကာင့််း၊ ခမ ို်းထက ်းရွာနှင ့်လည့််းထကာင့််း ဆက့်စြ့် 

လျှက့် ရှ ပခင့််းထ ကာင ့် စီမကံ န့််းမှ  ွက့်ရှ လာမည ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက  စီမံခနို့့်ခွ မှု လ ိုအြ့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ထခတ့်ကာလနှင ့်အညီ အသံို်းပြ မှု မ ာ်းပြာ်းလာထသာ ြလတ့်စတစ့် အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စီမံက န့််းလည့်ြတ့်စဉ့်ကာလအတွင့််း 

စနစ့်တက  စွနို့့်ြစ့်မှု မရှ ပခင့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) အလွယ့်တကူ စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းသည့် ြတ့်ဝန့််းက င့်သ ိုို့ အဆ ြ့်သင ့် ဓါတိုြစစည့််းမ ာ်း၊ 

တည့်ဖမ  ဓါတိုြစစည့််း ညစ့်ညမ့််းမှု (POPs)  ိုတ့်လွှတ့်ထစပခင့််းဆီသ ိုို့ ဦ်းတည့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ ြလြ့်စတစ့်အမ ှုက့်မ ာ်းထ ကာင ့် 

ထပမဆီလွှာ ညစ့်ညမ့််းမှု၊ ထရ ို/ထလ ို ညစ့်ညမ့််းမှု စသည ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုက ို ပဖစ့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ ြလြ့်စတစ့်နှင ့် 

ြလြ့်စတစ့် ိုတ့်ကိုန့်အမ ှုက့်မ ာ်းက ို ခွ ပခာ်းစွနို့့်ြစ့်မှု မရှ ပခင့််းထ ကာင ့် ကိုန့််းထပမ ိုစ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်း၊ ထပမထြေါ်ထရနှင ့် 

ထပမထအာက့်ထရလွှာမ ာ်း၊ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့် အလှအြမ ာ်း   ခ ိုက့်ပခင့််း၊ ထရထနနှင ့် သက့်ရှ သတတဝါမ ာ်း ထသဆံို်းပခင့််း၊ 

မ လလာထရဆ ို်းထပမာင့််းမ ာ်း ြ တ့်ဆ ိုို့မှုပဖစ့်ပခင့််း စသည့်တ ိုို့မှတစ့်ဆင ့် ဆ ို်းရွာ်းထသာ အက   ်းဆက့်က ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

ထပမထြေါ်တွင့် စွနို့့်ြစ့် ာ်းထသာ ြလြ့်စတစ့်အမ ှုက့်မ ာ်းမှတစ့်ဆင ့် ကာဗွန့်ေ ိုင့်ထအာက့်ဆ ိုက့်နှင ့် မီသ န့််း ဓါတ့်ထငွွံ့တ ိုို့ 

ထလ ို  သ ိုို့  ိုတ့်လွှတ့်န ိုင့်ပခင့််း၊ ယင့််းတ ိုို့က ို မီ်းရ ှုွံ့ပခင့််းထ ကာင ့် မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်းမှ တစ့်ဆင ့် အသက့်ရှျူလမ့််းထ ကာင့််းဆ ိုင့်ရာ 

ထန က့်ဆက့်တွ ထရာဂါမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာန ိုင့်ြါသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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 ပမန့်မာန ိုင့်ရှ  ထ ်းမ ာ်း၊ ထက ာင့််းမ ာ်း၊ ယာဉ့်ရြ့်န ်းကွင့််းမ ာ်း၊ ြန့််းခခံမ ာ်းနှင ့် အမ ာ်းပြည့်သူ စိုထဝ်းရာထနရာမ ာ်းတွင့် 

ြလြ့်စတစ့်နှင ့် ကကွြ့်ကကွြ့်အ တ့်မ ာ်း၊ ထဖာ  ူ်းနှင ့် က န့််းမာထရ်းသံို်း အကာအကွယ့်ြစစည့််းမ ာ်း အပမင့်မတင ့်တယ့်စွာ 

စွနို့့်ြစ့်ထလ ရှ ထ ကာင့််း ထလ လာထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းနှင ့် အမ ှုက့်မ ာ်းက ို ထပမပြင့်နှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်မ ာ်းတွင့် 

ထတွွံ့ပမင့်ရထလ ရှ ဖြီ်း ယင့််းသ ိုို့ပဖစ့်ထြေါ်ရထသာ အထ ကာင့််းရင့််းမ ာ်းမှာ စီမံခနို့့်ခွ မှု လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်း၊ ရြံံိုထငွ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်း၊ 

ဥြထေ စ ို်းမ ို်းမှုနှင ့် ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုမှု အာ်းနည့််းပခင့််းမ ာ်း၊ လူတစ့်ဦ်းပခင့််း၏ အသ တရာ်းနှင ့် စ တ့်ဓါတ့် စည့််းကမ့််း 

ထကာင့််းမွန့်မှု လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းထ ကာင ့် ပဖစ့်ဖြီ်း စီမကံ န့််းအထနပဖင ့် အဆ ိုြါလ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းက ို ဂရိုပြ ဖြီ်း   န့််းသ မ့််းတည ့်မတ့် 

သွာ်းရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ 

8.16.2 ရည  ရယွ ခ က   

➢ စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ပခင့််းကာလမ ာ်းတွင့်  ွက့်ရှ န ိုင့်ထသာ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း၏ 

ြမာဏနှင ့် စွနို့့် ိုတ့်ဖ က့်ဆီ်းမည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို ကက  တင့်စီမံ ာ်းန ိုင့်ရန့်၊ 

➢  ွက့်ရှ န ိုင့်ထသာ စွနို့့် ိုတ့်ြစစည့််း အစ ိုင့်အခ ၊ အရည့်၊ အခ ို်းအထငွွံ့ စသည ့်အမ   ်းအစာ်းအလ ိုက့် စွနို့့် ိုတ့်ပခင့််း၊ 

ဖ က့်ဆ်ီးပခင့််း၊ စီမံခနို့့်ခွ ပခင့််း နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို ကက  တင့်စီမံခ က့် ခ မှတ့် ာ်းန ိုင့်ရန့်၊ 

➢ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းအတွက့် တာဝန့်ယူမည ့် အဖွ ွံ့အစည့််းနှင ့်  တ့်ဂ တ့်လ ာ ာ်းခ က့်မ ာ်းက ို ကက  တင့်သတ့်မတှ့် 

 ာ်းန ိုင့်ရန့်၊ 

➢ စီမံက န့််း ဧရ ယာသည့် ပြည့်တွင့််း၊ ပြည့်ြ ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းက ို ဆွ ထဆာင့်န ိုင့်သည ့် အစဉ့်အဖမ  သနို့့်ရှင့််းသာယာလှြ  

ထနထသာ ထနရာတစ့်ခိုအပဖစ့် ထရရညှ့်ရြ့်တည့်န ိုင့်ထစရန့် အထလ အက င ့်ထကာင့််းမ ာ်း၊ ပြည့်သူလူ ို ြညာထြ်း 

အစီအစဉ့်မ ာ်း စနစ့်တက  ခ မှတ့်ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ထစရန့်၊ 

➢ စည့်ြင့်သာယာထရ်း ဥြထေနှင ့် နည့််းဥြထေမ ာ်း၊ ထက ်းလက့်ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေမ ာ်းနှင ့် 

အညီ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှုက ို အထလ်း ာ်း၍ ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းန ိုင့်ထစရန့်။ 

8.16.3 စနွ ို့ ပ စ ပ စစည ျား မ  ာ ျား  စမီ ခနို့ ခ ွ မ ှု အြ ွ ြို့ ြ ွ ြို့စည  ျား ဖခင  ျား 

စီမံက န့််းမှ  ွက့်ရှ လာမည ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း (အစ ိုင့်အခ ၊ အရည့်၊ အခ ို်းအထငွွံ့) တ ိုို့နှင ့်ြတ့်သက့်၍ 

စီမံခနို့့်ခွ မှုထဆာင့်ရွက့်ရန့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ ထကာ့်မတီဖွ ွံ့စည့််း၍ စီမံခနို့့်ခွ ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 8 .16 - ၁ ) စနွို့ ပ စ ပ စစည  ျား စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှုအ ြ ွ ြို့ ြ ွ ြို့ စည  ျား ပ ုံ 

စဉ့် အမည့်/ ရြောထူ်း/ အဆင ့် ဌြောန 
အဖ  ွဲ့အစည့််း 

တြောဝန့် 
မှတ့်ချက့် 

၁။ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း၊ 
ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၊ 
ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ ဥက္ဌ 

ထက ်းရွာ ြတ့်ဝန့််းက င့် 
သနို့့်ရှင့််းထရ်းနှင ့် စွနို့့်ြစ့်အမ ှုက့် 

စီမံခနို့့်ခွ မှု ထကာ့်မတီနှင ့် 
လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

ဆက့်စြ့်ည  န ှုင့််းထဆာင့်ရွက့် 
ရြါမည့်။ 

၂။ ဖမ  ွံ့နယ့်ဦ်းစီ်းဌာနမှျူ်း၊ထက ်းလက့် ထေသ 
ဖွံဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန၊ 
ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ ေိုတ ယ ဥက္ဌ 

၃။ စီမံက န့််း ေါရ ိုက့်တာ ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း၊ 
တာရ န့််းကိုမပဏီ 

အတွင့််းထရ်းမှျူ်း 

၄။ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း အရာရှ  တာရ န့််းကိုမပဏီ အဖွ ွံ့ဝင့် 

၅။ ထက ်းရွာအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း ခမ ို်းထက ်းရွာ အဖွ ွံ့ဝင့် 

၆။ ထက ်းရွာအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ အဖွ ွံ့ဝင့် 

8.16.4 စနွ ို့ ပ စ ပ စစည ျား  စမီ  ခန ို့ ခ ွ ဖခင  ျား အ တကွ  ရ ပ  ုံကင  ွ လ ာ ထာ ျား ဖခင  ျား 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းအဆင ့်အလ ိုက့်  ွက့်ရှ န ိုင့်ထသာ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း၏ ြမာဏအထြေါ်မူတည့်၍လည့််းထကာင့််း၊ 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ခ  န့်တငွ့် လာထရာက့်တည့််းခ ိုသွာ်းလာ ကသည ့် ခရ်ီးသွာ်းဧည ့်သည့်အထရအတွက့် 

အထြေါ်တွင့်လည့််းထကာင့််း တကွ့်ခ က့်၍ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း  ွက့်ရှ မှုအထြေါ်တွင့်  ဏ္ဍာထငွက ို စီမံခနို့့်ခွ မှုထကာ့်မတမီှ 

တွက့်ခ က့်၍ စီမကံ န့််းကကီ်း ကြ့်ကြွ့်က မှုထကာ့်မတသီ ိုို့ တင့်ပြထတာင့််းခံသင ့်ြါသည့်။ လ ိုအြ့်ြါက တင့်ေါစနစ့်ပဖင ့် 

ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ထရ်း ည  န ှုင့််းဆံို်းပဖတ့်သင ့်ြါသည့်။ 
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8.16.5 စနွ ို့ ပ စ ပ စစည ျား မ  ာ ျား  စမီ ခနို့ ခ ွ မ ည   စန စ ခ မ တှ ဖခင  ျား 

ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားလိုပ်ငန်ားသည် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဘိုရောားဖူားခရီားသည်မျောား လောထရောကမ်ည ် ထနရော ခဖစ်သလ ို၊ 

လူအမျောားမှ ဝန်ထ ောငမ်ှုထပားမည ် ထနရောခဖစ်ခခင်ားထကကောင ် လူသံိုားစွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက် (Municipal Solid Waste) အမျောားအခပောား 

 ွေက်ရှ န ိုင်ထသောထနရော ခဖစ်လောန ိုင်ပါသည်။   ိုို့ထကကောင ် စီမံက န်ားဇိုန် ဧရ ယောအလ ိုက ် စွေနိ်ု့ပစ်ပစစည်ားမျောား စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှု 

အစီအစဉ်က ို ချမှတထ် ောင်ရွက်သွေောားရမည် ခဖစ်ပါသည။် ပါဝင်သင ်ထသော စီမံခနိ်ု့ခွေွဲမှုလိုပင်န်ားစဉ် (Characteristics) မျောားမှော- 

• လူတစ်ဦားခခင်ားနှင ် အစိုအဖွေွဲွဲ့အလ ိုက်၊ လိုပ်ငန်ားအမျ  ိုားအစောားအလ ိုက် အမ ှုက်စွေနိ်ု့ပစ်မှု ပမောဏ (Waste Generation) 

တွေက်ချက်မှု နည်ားလမ်ားနှင ် ပညောထပားအစီအစဉ်မျောား၊ 

• အမ ှုက်အ တနှ်င ် အမ ှုက်ပံိုားမျောား (စကက နှင ် ကတတ / သံဗာူးနှင ် ပိုလင်ားမျောား၊ လ ပ်စစ်ပစစည်ားနှင ် သံ ည်ပစစည်ားမျောား) 

ခွေွဲခခောား ောားရှ   န်ားသ မ်ားထရား အစီအမမံျောား၊(Onsite Storage and Handling) 

• ဓောတ်ခပိုအရည်မျောား စ မ ် ွေက်န ိုင်ထသော စောားကကွေင်ားစောားကျန်နှင ် အမ ှုက်စ ိုမျောားအတွေက် သီားခခောားအမ ှုကက်န်မျောား၊ 

• စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက် စိုထ ောင်ားသ မ်ား ည်ားစနစ်၊ (Waste Collection) 

• ခွေွဲခခောားခခင်ားစနစ်၊ ခပန်လည်အသံိုားခပိုန ိုင်မှု စနစ်နှင ် ထရွှေွဲ့ထခပောင်ားသယ်ထ ောင်မည ် စနစ်မျောား၊(Waste Transfer/ 

Transportation) 

• ထန က် ံိုားစွေနိ်ု့ပစ်မည ်ထနရောနှင ် စွေနိ်ု့ပစ်ဖျက် ီားမည ် နည်ားလမ်ားမျောား (မာီးရ ှုွဲ့ခခင်ား၊ ဓောတ်ထခမဩဇော ိုတလ်ိုပ်ခခင်ား၊ 

Landfill ခပိုလိုပ်ခခင်ား) ထခမအရည်အထသွေားနှင  ် ထခမထအောက်ထရ အရည်အထသွေားက ို မ  ခ ိုကထ်စဘွဲ 

ထရရညှ်တည်တနိ်ု့ထကောင်ားမွေန်ထသော စွေနိ်ု့ပစ်မှု အစီအစဉ်မျောား ချမှတ ်ောားရမည် ခဖစ်ပါသည်၊ (Waste processing 

and recovery) 

• စွေနိ်ု့ပစ်အမ ှုက်မျောားအောား ထလ ော ချခခင်ား (Reduce)၊ ခပန်လည်အသံိုားခပိုခခင်ား (Reuse)၊ ထခပောင်ားလွဲခပင် င် 

အသံိုားခပိုခခင်ား (Recycle)၊ ပြန့်လည့်အသံို်းခ ပခင့််း (Repurpose) နှင ့် အသံို်းမပြ    ပငင့််းြယ့်ပခင့််း (Refuse) စသည ် 

အ င ် င ်လိုပ်ငန်ားစဉ်မျောားက ို ချမှတအ်ထကောင်အ ည် ထဖော်ရပါမည်။ 

ပ  ုံ ( 8 .16 - ၁ ) စနွ ို့ ပ စ ပ စစည  ျား  စမီ ခန ို့ ခ ွ မ ည   စန စ  
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ပ  ုံ ( 8 .16 - ၂ ) အ မ  ှုက စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှုအ စအီ စဉ   (5Rs)  

 

8.16.5.1 စနွ ို့ ပ စ ပ စစည ျား အ မ   ျု ျားအ စာ ျား န ငှ    ကခ ြ က ရန   လ  ုံအ ပ   ည    ခနို့  မ နှ ျား  က ာ ခ  န  

ဇယ ာ ျား  ( 8 .16 - ၂ ) စနွို့ ပ စ ပ စစည ျား အ မ   ျု ျားအ စာ ျား န ငှ    ကခ ြ က  ရန  လ  ုံအ ပ  ည    ခနို့ မ နှ  ျား  က ာ ခ  န  

စ နို့့် စ့်စစည့််းအမျျို်းအစြော်း ယိိုယ င့််းပချဖျက့်ရန့် လိိုအ ့်သည ့် ခနို့့်မှန့််း ကြောချနိ့် 

ဇီဝစွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း (အသီ်း၊ အရကွ့်စသည့်) ၁ ြတ့် မ ှ၂ ြတ့် 

စာရွက့်စာတမ့််းမ ာ်း ၁၀ - ၃၀ ရက့် 

ခ ည့် ည့်မ ာ်း ၂ - ၅ လ 

သ ို်းထမွ်း ည့်မ ာ်း ၁ နှစ့် 

သစ့်သာ်းအြ ိုင့််းအစမ ာ်း ၁၀ - ၁၅ နှစ့် 

သံနှင ့် သံ ည့်၊ အလူမီနီယံ ြစစည့််းမ ာ်း ၁၀၀ - ၅၀၀ နှစ့် 

ြလက့်စတစ့်အ တ့်မ ာ်း နှစ့်တစ့်သန့််းနှင ့် အ က့် 

ဖန့်ြိုလင့််းခွံမ ာ်း မဆံို်းပဖတ့်န ိုင့်ထသာကာလ 

ပ  ုံ ( 8 .16 -၃  ) အ လ ွှာ လ  ုံက က ဖမ ြ  ုံို့အ မ  ှုက က  င  ျား ပ ုံစ    
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8.16.6 စနွ ို့ ပ စ ပ စစည ျား မ  ာ ျား  စမီ ခနို့ ခ ွ မ ှု လ ုံပ ကဆာ င  န ည ျား မ  ာ ျား 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း  ွက့်ရှ မှုက ို အတတ့်န ိုင့်ဆံို်းထလ ာ ခ အသံို်းပြ ရန့်နှင ့်  ွက့်ရှ မှုအနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစမည ့် 
နည့််းစနစ့်မ ာ်းက ို အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှုအတွက့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံက န့််းတာဝန့်ခံ၊ စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ ြတ့်ဝန့််းက င့် 
  န့််းသ မ့််းထရ်းမှျူ်းတ ိုို့မှ ဦ်းထဆာင့်၍ ခွ ထဝတာဝန့်ယူပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို လံိုခခံ စ တ့်ခ န ိုင့်သည ့် အထပခအထနမ ာ်းတွင့် က ိုင့်တယွ့်ပခင့််း၊ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း၊ 
သ ိုထလှာင့်ပခင့််းနှင ့် စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့က ို စီမံက န့််းနှင ့် သက့်ဆ ိုင့်သူဝန့် မ့််းမ ာ်းအာ်းလံို်း ကျွမ့််းက င့်ထစထအာင့် 
ထလ က င ့်ထြ်းပခင့််း၊ 

• သင ့်ထတာ့်သည ့် တစ့်က ိုယ့်ရည့်ကာကွယ့်သည ့်ြစစည့််းက ရ ယာ (PPE) က ိုဝတ့်ဆင့်၍ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို 
စီမံခနို့့်ခွ မှု ပြ လိုြ့်ထစပခင့််း၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို အမ   ်းအစာ်းခွ ၍ စွနို့့်ြစ့်ထစပခင့််း၊ ၎င့််းအမ   ်းအစာ်းခွ  ာ်းထသာ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းအလ ိုက့် 
ခွ ပခာ်းသ ိုထလှာင့်၍ စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းပဖင ့်  Recycle ပြ လိုြ့်ရန့် လွယ့်ကူထစပခင့််း၊ 

• ဖံို်းအိုြ့်န ိုင့်ထသာ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းသ ိုထလှာင့်န ိုင့်သည ့် ြစစည့််းမ ာ်း (ဥြမာ- အဖံို်းြါအမ ှုက့်ြံို်း၊ အမ ို်းအိုြ့်န ိုင့်ထသာ 
အမ ှုက့်ကန့်) တွင့် စနစ့်တက စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းထ ကာင ့် ထရနှင ့် ထမ ာြါပခင့််း၊ ထလတွင့်လွင ့်ြါပခင့််း၊ ြ ို်းမွှာ်းမ ာ်း 
ထြါက့်ဖွာ်းပခင့််း တ ိုို့က ို တာ်းဆ်ီးန ိုင့်ပခင့််း၊ 

• အမ ှုက့်ြံိုမ ာ်းက ို ထဆ်းရံို၊ ထက ာင့််း၊ လူထနအ မ့်မ ာ်းနှင ့် အနည့််းဆံို်း မီတာ (၅၀) အကွာတငွ့် တူ်းထဖာ့်ပခင့််း၊ 
• အ မ့်သာမ ာ်းသည့် ထရ ွက့်ရှ ရာထနရာနှင ့် မီတာ (၁၀၀) အနည့််းဆံို်းကွာထဝ်းရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း အနည့််းဆံို်း (၅) မတီာ 

အနက့်   တူ်းထဖာ့်ပခင့််း၊ 
• အမ ှုက့်မ ာ်းက ို စွနို့့်ြစ့်ရာတွင့် အမ   ်းအစာ်းခွ ၍ စွနို့့်ြစ့်ရမည ့်အပြင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်န ိုင့်မည ့် ြစစည့််းမ ာ်း 

(လျှြ့်စစ့်ြစစည့််းအထဟာင့််း၊ ဓာတ့်ခ   တထရအီထဟာင့််းမ ာ်း အစရှ သည ့်) က ို သီ်းပခာ်းစနစ့်တက စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း၊ 
• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းစွနို့့်ြစ့်ရာထနရာမ ာက ို အဖမ စစ့်ထဆ်းမှုပြ လိုြ့်ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းရှ ြါက အဖမ ပြ ပြင့် 

  န့််းသ မ့််းထဆာင့်ရွက့်ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 
 

8.17 ရာ  ဦတ ုံကဖပ ာင ျား လ မ ှုက  ုံ အကလ ျား ထာျား ဖခင ျား ဆ  ုံင  ရာ  စ မီ ခ  က  (Attention to Climate Change 

Plan) 

8.17.1 န  ဒေါ န ျား 

ယခိုအခါ လူသာ်းတ ိုို့၏ လိုြ့်ထဆာင့်ခ က့်မ ာ်းထ ကာင ့် ရာသီဥတို ထပြာင့််းလ မှု၊ သ ာဝ သယံဇာတနှင ့် 
ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း   ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းမှု၊ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းနှင ့် ညစ့်ညမ့််းမှုဆ ိုင့်ရာ အ ကြ့်အတည့််းမ ာ်းက ို တစ့်ကမ္ာလံို်း 
အတ ိုင့််းအတာပဖင ့် ရင့်ဆ ိုင့်ထနရလ က့်ရှ ဖြီ်း အဆ ိုြါ ပြသန မ ာ်းမာှလည့််း တစ့်ခိုနှင ့် တစ့်ခို ဆက့်နွယ့်လ က့်ရှ  ကြါသည့်။ 
လူဦ်းထရ တ ို်းတက့်လာပခင့််းနှင ့်အတူ ဖမ  ွံ့ပြမ ာ်း ခ  ွံ့ ွင့်လာမှု၊ စ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်း က ယ့်ပြနို့့်လာမှု၊ သစ့်ထတာမ ာ်း အလွန့်အကျွံ 
ခိုတ့်ယူမှု၊ ထတာရ ိုင့််းတ ရစဆာန့်မ ာ်းနှင ့် ြင့်လယ့်ထန သတတဝါမ ာ်း အလွန့်အကျွံဖမ့််းဆီ်းမှုနှင ့် သယံဇာတ ိုတ့်ယူမှုမ ာ်းထ ကာင ့် 
ထလ ိုညစ့်ညမ့််းလာပခင့််း၊ ထပမထအာက့်ထရ ထလ ာ နည့််းလာပခင့််း၊ ြင့်လယ့်ထရ မ က့်နှ ပြင့် ပမင ့်တက့်လာပခင့််းနှင ့် အြူခ  န့် 
ပမင ့်တက့်ပခင့််းစထသာ ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ မှုမ ာ်းက ို ထတွွံ့ကကံ လာရဖြီ်း ရာသီဥတို ြူထနွ်းလာပခင့််းမှာ လူသာ်းတ ိုို့အတွက့် 
အဓ က စ မ့်ထခေါ်မှုတစ့်ရြ့် ပဖစ့်လာြါသည့်။  

  ိုို့ထ ကာင ့် စီ်းြွါ်းထရ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာထရ်းနှင ့် လူမှုအဆင ့်အတန့််းပမင ့်မာ်းထရ်းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် 
ရာသီဥတို ထပြာင့််းလ မှုက ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစထသာ အထ ကာင့််းအရာမ ာ်းက ို အထလ်း ာ်း၍ ဆင့်ပခင့်ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းသင ့်ထ ကာင့််း 
ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ကမ္ာထပမကက်ီး ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထရ်း၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ထဆာင့်ရွက့် ကရာတငွ့် နယ့်ထပမ 
အဆီ်းအတာ်းမရှ ပခင့််း၊ သစ့်ထတာ သယံဇာတမ ာ်းနှင ့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း မ   ်းသိုဥ့််းြ က့်စီ်းြါက ပြန့်လည့် အစာ်း  ို်းရန့် 
ခက့်ခ ပခင့််းနှင ့် အပခာ်း ထန က့်ဆက့်တွ  က စစရြ့်မ ာ်းထ ကာင ့် ရာသီဥတိုထပြာင့််းလ ထစန ိုင့်ထသာ က စစရြ့်မ ာ်းက ို ကက  တင့် 
ကာကွယ့်တာ်းဆီ်းသွာ်းရန့်လွန့်စွာ အထရ်းကကီ်းြါသည့်။ ကမ္ာတစ့်ဝှမ့််းလံို်းရှ  သယံဇာတမ ာ်းသည့် လူသာ်းမ ာ်းနှင ့် 
လူသာ်းမ   ်းနွယ့် အစဉ့်တည့်တံ န ိုင့်ထစထရ်းအတွက့် လွန့်စွာအထရ်းကကီ်းလှထသာထ ကာင ့် စီမံက န့််းအထနပဖင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် 
ရာသီဥတိုက ို သက့်ထရာက့်ထစန ိုင့်ထသာ က စစရြ့်မ ာ်းက ို   န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း ခယူံ ာ်းရမည့် 
ပဖစ့်ြါသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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8.17.2 ရည  ရယွ ခ က   

ထေသအတွင့််းရှ  သ ာဝသယံဇာတ လှြဆန့််း ကယ့်မှုမ ာ်း၊ ယဉ့်ထက ်းမှု အထမအွနှစ့်မ ာ်း၊ သာယာ ကည့်နူ်းဖယွ့်ရာ 

ရှုခင့််းရှုကကွ့်မ ာ်းက ို အထပခခံ၍ ခရ်ီးသွာ်းလာပခင့််း၊ အြန့််းထပဖအန ်းယူ၍ ကိုသ ိုလ့်တရာ်း ြွါ်းမ ာ်းပခင့််း ဆ ိုင့်ရာ 

စီမံက န့််းတစ့်ရြ့်ပဖစ့်သည ့် ဇလံိုထတာင့် (ခမ ို်းစခန့််း) စီမံက န့််းအထနပဖင ့် ကမာ္ထပမကကီ်းအထြေါ်တွင့် လူသာ်းမ ာ်းအြါအဝင့် 

အပခာ်း သက့်ရှ  သက့်မ   သတတဝါမ ာ်း အာ်းလံို်းနှင ့် အန ဂါတ့်မ   ်းဆက့်သစ့်မ ာ်း က န့််းမာ ထြ ာ့်ရွှေင့်စွာ ရှင့်သန့်ထန  ိုင့်န ိုင့်ထရ်း၊ 

သ ာဝ သယံဇာတမ ာ်းက ို စနစ့်တက  အက   ်းရှ စွာ အသံို်းပြ ပခင့််း၊ စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းပဖင ့် ကမ္ာကကီ်း၏ သယံဇာတ 

 ိုတ့်လိုြ့်ထြ်းပခင့််း၊ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း လက့်ခံစိုြ့်ယူထြ်းပခင့််း စထသာ သ ာဝယနတရာ်းကကီ်းက ို တစ တ့်တြ ိုင့််း 

ြံ ြ ို်းပဖည ့်ဆည့််းထြ်းန င့်ထစရန့် ရည့်ရွယ့်ြါသည့်။ 

8.17.3 ြ ွ ြို့မြ  ျု ျား မ ှု စမီ  က  န ျား မ  ာျား မ  ှ အ ကလျား ထာ ျား ရမည    စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှု နည  ျား လမ  ျား မ  ာ ျား 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းသည့် ပြန့်လည့်မပြည ့်ဖဖ  ်းန ိုင့်သည ့် သယံဇာတမ ာ်းအထြေါ် မှီခ ိုပခင့််းက ို ထလျှာ ခ သွာ်းရန့် 

လ ိုအြ့်သလ ို ပြန့်လည့် ပြည ့်ဖဖ  ်းန ိုင့်သည ့် သယံဇာတမ ာ်း အသံို်းပြ ၍ လျှြ့်စစ့် ိုတ့်လိုြ့်ပခင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း 

လည့်ြတ့်ထစပခင့််း စသည ့် ကဏ္ဍမ ာ်းက ို ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့် ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ အစဉ့်သပဖင ့် စီ်းဆင့််းထနထသာ 

ပမစ့်ထခ ာင့််းမ ာ်း၊ ြင့်လယ့်ေီ ထရ၊ ထနထရာင့်ပခည့်နှင ့် ထလစွမ့််းအင့်တ ိုို့က ို ရင့််းနီှ်းပမ ြ့်နံှ၍ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထအာင့် ထဆာင့်ရွက့်သင ့် 

ြါသည့်။  အကနို့့်အသတ့်ပဖင ့်သာ ရရှ န ိုင့်ထသာ သယံဇဦတမ ာ်း  ိုတ့်လိုြ့်ထြ်းရာ အရင့််းအပမစ့် (Source) နှင ့် 

စိုြ့်ယူလက့်ခံထြ်းရာ (Sink) တ ိုို့ ထရရညှ့်တည့်တံ ထစရန့် သ ာဝသယံဇာတမ ာ်း  ိုတ့်ယူပခင့််းနှင ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း 

စွနို့့်ြစ့်ပခင့််းတ ိုို့က ို ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ နည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့် စီမံခနို့့်ခွ သွာ်းရြါမည့်- 

• သစ့်ထတာမ ာ်း၊ ထရအရင့််းအပမစ့်နှင ့် ငါ်းမ ာ်း အစရှ ထသာ ပြန့်လည့်ပြည ့်ဖဖ  ်းန ိုင့်သည ့် သယံဇာတမ ာ်းက ို 

 ိုတ့်ယူသံို်းစွ ရာတွင့် နှစ့်စဉ့် ိုတ့်လိုြ့်ထြ်းန ိုင့်စွမ့််းထသာ အတ ို်းြမာဏက ိုသာ  ိုတ့်ယူသံို်းစွ သင ့်ြါသည့်။ 

• ရိုြ့်ကကွင့််းထလာင့်စာ၊ သတတ အစရှ ထသာ ပြန့်လည့်မပြည ့်ဖဖ  ်းန ိုင့်ထသာ သယံဇာတမ ာ်းက ို  ိုတ့်ယူသံို်းစွ ရာမှ 

ရရှ လာထသာ အက   ်းအပမတ့်မ ာ်းက ို ပြန့်လည့်ပြည ့်ဖဖ  ်းန ိုင့်သည ့် သယံဇာတတ ို်းတက့်လာန ိုင့်ထရ်းအတွက့် 

အသံို်းပြ န ိုင့်ထရ်းအတွက့် အသံို်းပြ ရန့်ပဖစ့်ဖြီ်း  အဆ ိုြါတ ို်းတက့်ရရှ လာန ိုင့်သည ့် စွမ့််းအင့်ြမာဏက ိုသာ 

 ိုတ့်ယူသံို်းစွ သင ့်ြါသည့်။ 

• စွနို့့်ြစ့်ညစ့်ညမ့််းြစစည့််းမ ာ်း စွနို့့်ြစ့်ရာတွင့်  ွက့်ရှ လာထသာ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို ပြန့်လည့်အသံို်းခ န ိုင့်သည ့် 

ြမာဏ က့် ထက ာ့်လွန့်၍ အသံို်းမပြ သင ့်ြါ။ 

8.17.4 စမီ  က  န ျား လ ုံပ င န  ျား ျား မ  ှအ ကလျား ထာ ျား လ  ုံက  န ာ  င   က  ာ  လ ုံပ  င န ျား မ  ာ ျားအ တကွ  အ ကက  ဖပ ျု ဖခင  ျား 

 စီမံက န့််းအထနပဖင ့် သယံဇာတမ ာ်းက ို အသံို်းပြ ဖြီ်း လူသာ်းအာ်းလံို်း က န့််းမာထြ ာ့်ရွှေင့်စွာ အသက့်ရှင့် 

ထန  ိုင့်န ိုင့်ပခင့််း၊ လူမှုထရ်း၊ စီ်းြွါ်းထရ်းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ပခင့််းစသည ့် အက   ်းထက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို ထြ်းအြ့်ထနထသာ၊ လူသာ်းတ ိုို့၏ 

ထနို့စဉ့်အသံို်းပြ ဖြီ်း စွနို့့် ိုတ့်ထနထသာ မီ်းခ ို်းထငွွံ့မ ာ်း၊ အမ ှုက့်နှင ့်စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း အညစ့်အထ က်းမ ာ်းက ို လက့်ခံစိုြ့်ယူ 

ထြ်းထနထသာ ဤကမာ္ထပမကကီ်းထြေါ်တငွ့် ရာသီဥတို ထဖာက့်ပြန့်ဆ ို်းရွာ်းထသာ အနတရာယ့်မ ာ်း  (Climate Change) က ို 

မ မ စီမံက န့််းထ ကာင ့် ဆင ့်က သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း မပဖစ့်ထြေါ်ထစထရ်းအတွက့် အထလ်း ာ်းထဆာင့်ရွက့်သင ့်သည့်မ ာ်းက ို 

ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််း အကကံပြ သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်- 

စဉ့် 
စီမံကိန့််းအတ င့််း 

ထိန့််းသိမ့််းရမည ့်ကဏ္ဍမျြော်း 
ခဖစ့်  ါ်းပစပသြော အပ ကြောင့််းရင့််း ပလ ြော ချရမည ့် နည့််းလမ့််းမျြော်း 

၁။ ထရအရင့််းအပမစ့် 
ကာကွယ့်  န့််းသ မ့််းပခင့််း 

➢ စီမံက န့််းအတွင့််း ထသာက့်ထရ၊ 
ခ   ်းထရနှင ့် အပခာ်း က စစရြ့်မ ာ်း 
အတွက့် ထပမထအာက့်ထရ သံို်းစွ ပခင့််း 
ထ ကာင ့် စီမံက န့််း  ကာရညှ့်လာ 
ြါက ထပမထအာက့်ထရ ထလ ာ နည့််း 
က ဆင့််းမှုက ို ပဖစ့်ထြေါ်ထစန ိုင့် 
ြါသည့်၊ 

➢ စီမံက န့််းအတွင့််းမ ှ  ွက့်ရှ ထသာ 
စွနို့့်ြစ့်ထရမ ာ်းက ို ထသခ ာစွာ 

• ထပမထအာက့်ထရ အသံို်းခ မှု 
ထလ ာ က ထစရန့် မ ို်းထရ စိုထဆာင့််း 
သ မ့််းဆည့််းပခင့််း၊ ထခ ာင့််း/ ထပမာင့််း 
နှင ့် ဆည့်ထရ စိုထဆာင့််းပခင့််း၊  

• စွနို့့်ြစ့်ထရမ ာ်းက ို ပြန့်လည့် 
သနို့့်စင့်ကာ ထရပဖန့််းပခင့််းနှင ့် 
ထရထဆ်းပခင့််း စထသာ က စစရြ့်မ ာ်း 
တွင့် အသံို်းပြ ပခင့််း။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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စီမံခနို့့်ခွ မှု မပြ လိုြ့်ြ  စွနို့့်ြစ့်ြါက 
နီ်းစြ့်ရာ ထပမထြေါ်ထရ အရင့််းအပမစ့် 
မ ာ်း   ခ ိုက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

၂။ လျှြ့်စစ့်စွမ့််းအင့်က ို 
ထချွတာသံို်းစွ ပခင့််း/ 
အစာ်း  ို်းပခင့််း 

➢ စီမံက န့််းအတွင့််း လျှြ့်စစ့်မီ်းနှင ့် 
အရန့် မီ်းစက့်က ိုသာ မှီခ ိုသံို်းစွ ပခင့််း 
ထ ကာင ့် မ်ီးခ ို်းထငွွံ့  ွက့်ရှ ပခင့််းနှင ့် 
ရိုြ့်ကကွင့််းထလာင့်စာမ ာ်း အထြေါ် 
မှီခ ိုမှု ပမင ့်တက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်၊ 

➢ စီမံက န့််းအတွင့််း မလ ိုအြ့်ထသာ 
လမ့််းမီ်း၊ အခန့််းမီ်းမ ာ်းနှင ့် လျှြ့်စစ့် 
ြစစည့််းမ ာ်း ဖွင ့် ာ်းပခင့််းနှင ့် 
လျှြ့်စစ့် အသံို်းပြ မှု မ ာ်းထသာ 
ြစစည့််းမ ာ်း သံို်းစွ ပခင့််းထ ကာင ့် 
လျှြ့်စစ့်စွမ့််းအင့် အသံို်းပြ မှု 
ပမင ့်တက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

• ထနထရာင့်ပခည့်စွမ့််းအင့်သံို်း လျှြ့်စစ့် 
ြစစည့််းမ ာ်း အစာ်း  ို်း အသံို်းပြ ပခင့််း 
နှင ့် ထနထရာင့်ပခည့် စွမ့််းအင့်က ို ြ ိုမ ို 
အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရွက့် 
သင ့်ြါသည့်။ 

•   ိုို့ပြင့် အလ ိုအထလ ာက့် ဖွင ့်/ြ တ့် 
န ိုင့်ထသာ မီ်းသီ်း၊ မီ်းထခ ာင့််းမ ာ်း 
သံို်းစွ ပခင့််းနှင ့် လျှြ့်စစ့်အသံို်းပြ မှု 
နည့််းြါ်းထသာ ြစစည့််းမ ာ်းက ို 
ထရ်ွးခ ယ့်ဝယ့်ယူထစပခင့််းတ ိုို့က ို 
ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 

၃။ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းသံို်း 
ြစစည့််း မ ာ်းက ို ထရ်ွးခ ယ့် 
အသံို်းပြ ပခင့််း 

➢ တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် သစ့်၊ 
ဝါ်း စထသာ သစ့်ထတာ ွက့် 
ြစစည့််းမ ာ်းနှင ့် သ ၊ ထက ာက့်၊ အိုတ့် 
စထသာ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်း ြစစည့််း 
မ ာ်းက ို မဆင့်မပခင့်အသံို်းပြ ြါက 
ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  သစ့်ထတာနှင ့် 
ထဂဟစနစ့်က ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့် 
ြါသည့်။  

• တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလတွင့် သစ့်၊ 
ဝါ်း စထသာ သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််း 
မ ာ်းက ို အသံို်းပြ မှု ထလျှာ ခ ပခင့််း၊ 
ထရာှင့် ကဉ့်ပခင့််း၊ 

• သ ၊ ထက ာက့်၊ အိုတ့်တ ိုို့က ို 
စနစ့်တက  ထရ်ွးခ ယ့် ဝယ့်ယူ 
ထစပခင့််း။ 

၄။ သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းပခင့််းနှင ့် 
သစ့်ထတာ သယံဇာတမ ာ်း 
ြ က့်စီ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််း 

➢  င့််း၊ မ်ီးထသွ်းစထသာ ထလာင့်စာ 
မ ာ်းက ို ခ က့်ပြ တ့်ရန့် သံို်းစွ ပခင့််း၊ 

➢ သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််းမ ာ်းက ို 
ထရာင့််းဝယ့်ထဖာက့်ကာ်းပခင့််း၊ 

•  င့််း အစာ်း  ို်းထလာင့်စာမ ာ်း 
သံို်းစွ ထစပခင့််း၊ 

• သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း ထရာင့််း 
ဝယ့် ထဖာက့်ကာ်းမှုက ို တာ်းဆ်ီး 
ပခင့််း၊ အသ ြညာထြ်းပခင့််း။ 

၅။ အ ိုဇိုန့််းလွှာက ို ကာကွယ့် 
  န့််းသ မ့််းပခင့််း 

➢ ကလ ိုရ ိုဖလူရ ိုကာဗွန့် (CFC) 
 ိုတ့်လွှတ့်မှုရှ ထသာ အ ကွန့််း၊ ထရခ  
ထသတတာ စထသာ လျှြ့်စစ့် 
ြစစည့််းမ ာ်းက ို အသံို်းပြ ြါ က 
အ ိုဇိုန့််းလွှာက ို   ခ ိုက့်ထစန ိုင့် 
ြါသည့်။ 

• ထလထအ်းထြ်းစက့်၊ ထရခ ထသတတာ 
မ ာ်းက ို မလ ိုအြ့်ြ  အသံို်းမပြ ပခင့််း၊ 

• (CFC)  ိုတ့်လွှတ့်မှုမရှ ထသာ 
ထလထအ်းထြ်းစက့်၊ ထရခ ထသတတာ 
မ ာ်းက ိုသာ အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ 
ထဆာင့်ရွက့်သင့် ြါသည့်။ 

၆။ ယာဉ့်သွာ်းလာမှု 
  န့််းခ  ြ့်ပခင့််း 

➢ စီမံက န့််းသ ိုို့လာထရာက့်ပခင့််း၊ 
ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်သ ိုို့ တက့်ထရာက့် 
ပခင့််းနှင ့် စီမံက န့််းအတွင့််း ယာဉ့်မ ာ်း 
အသံို်းပြ ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ကာဗွန့်ေ ိုင့် 
ထအာက့်ဆ ိုေ့်အစရှ ထသာ ဓါတ့်ထငွွံ့ 
မ ာ်း ွက့်ရှ ပခင့််း၊ 

➢ ယာဉ့် ကြ့်တည့််းမှုနှင ့် 
ယာဉ့်အနတရာယ့် ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

• ဇလံိုထတာင့်တက့်ယာဉ့်မ ာ်းနှင ့် 
စီမံက န့််းအတွင့််းရှ  ယာဉ့်မ ာ်းက ို 
ြံိုမှန့် ကကံ ခ ိုင့်မှု စစ့်ထဆ်းပခင့််းနှင ့် 
ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ 

• ယာဉ့်အသံို်းပြ မှုက ို ထလ ာ က ထစဖြီ်း 
ြတ့်ဝန့််းက င့် ရှုခင့််းအလှအြမ ာ်း 
က ို ြ ိုမ ို ကည ့်ရှုခံစာ်းထစန ိုင့်ထသာ 
ထကာင့််းကင့် ထက ယ့်ကက  ်းစနစ့် 
အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ပခင့််းတ ိုို့က ို 
ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပဒသခံခ ည့်သူမျြော်းနှင ့်ချတိ့်ဆက့်ပဆြောင့်ရွက့်ခခင့််းနှင ့် ပဒသဖ ံွဲ့မဖိျု်းပရ်း 

9.1 န  ဒေါ န ျား 

တာရ န့််းကိုမပဏီမှ အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာက့်ရကွ့်မည ့် ဇလံိုထတာင့်ထေသ၊ ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းသည့် 

ထေသတွင့််း အထပခခံအထဆာက့်အဦမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းက ို အထပခခံ ာ်းထသာ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းတစ့်ခိုပဖစ့်ရာ  

ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းနှင ့် တ ိုက့်ရ ိုက့်ဆက့်နွယ့်ြတ့်သက့်လ က့်ရှ ပခင့််းထ ကာင ့် ထေသခံပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း ခ  တ့်ဆက့် 

ြါဝင့်ပခင့််းသည့် လွန့်စွာအထရ်းြါလ က့်ရှ ြါသည့်။ စီမံက န့််းတွင့် တ ိုက့်ရ ိုက့်ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ သွယ့်ဝ ိုက့်၍ 

ထသာ့်လည့််းထကာင့််း   ခ ိုက့်ခံစာ်းရဖွယ့်ရှ န ိုင့်သူမ ာ်း၊ လူမှုစီ်းြွာ်း ဝအတွက့် အက   ်းဆက့်စြ့်သူမ ာ်းက ို လည့််းထကာင့််း 

ဆန့််းစစ့်ထဖာ့် ိုတ့်ရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

9.1.1 ကဒ  ခ ဖပ ည  မူ  ာ ျား နငှ    ပ ေါ ဝ င ပ တ  က   မူ  ာ ျား က  ုံ ခ  တ ဆ က  ကဆာ င ရကွ  ဖခင  ျား  လ ုံပ  င န ျား စဉ  မ  ာ ျား 

ပ  ုံ ( 9 .1- 1  ) ပ ေါ ဝ င ပ တ  က  မူ  ာျား န ငှ    ကဆ ျွား ကန ျွားည  န  ှုင  ျားမ ှု လ ုံပ င န  ျား စဉ  မ  ာျား 

 
 ဇလံိုထတာင့်ထေသ၊ ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင ့် ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု စီမံက န့််းသည့် လူသ မ ာ်း  င့်ရှာ်းထသာ 

ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်က ို အမှီပြ ၍ထဆာင့်ရွက့်ထသာ စီမကံ န့််းပဖစ့်ဖြီ်း ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ အလိုြ့်အက ိုင့်၊ အခွင ့်အလမ့််း၊ 

ဝင့်ထငွနှင ့် လူထနမှု ဝတ ိုို့က ို တ ို်းပမင ့်လာထစရန့်က ိုလည့််း ရည့်ရွယ့်ြါသည့်။   ိုို့အတ ူ စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ 

လည့်ြတ့်ပခင့််း တ ိုို့ထ ကာင ့်လည့််း ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းအထနပဖင ့် ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းလည့််း အ  ိုက့်အထလ ာက့်ခံစာ်းရန ိုင့်ြါသည့်။  

 S.E.E.D Environmental Service အထနပဖင ့် နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ သတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာတွင့် အဆ ိုြါ 

ထကာင့််းက   ်း၊ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်ဖြီ်း စီမံက န့််း သက့်ဆ ိုင့်သူမ ာ်း (Stakeholders)၊ စီမကံ န့််းထ ကာင ့် 

  ခ ိုက့်ခံစာ်းရသူမ ာ်း (Project Affected Person) မ ာ်း ထဖာ့် ိုတ့်ခ  ဖြီ်း Zoom Meeting ပဖင ့် ြ မအကက မ့် 

ပြည့်သူလူ ိုနှင ့် ထတွွံ့ဆံိုပခင့််းမ ာ်း ပြ လိုြ့်ခ  ြါသည့်။ EIA အစီရင့်ခံစာထဆာင့်ရွက့်စဉ့်တငွ့်  တစ့်ဦ်းခ င့််းထတွွံ့ဆံိုထမ်းပမန့််းပခင့််း၊ 

အဖွ ွံ့လ ိုက့် ထတွွံ့ဆံိုထမ်းပမန့််းပခင့််း၊ အခ က့်အလက့်ထကာက့်ယူပခင့််း၊ စ စစ့်ထတွွံ့ရှ ထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်း၊ ထကာင့််းက   ်း၊ 

ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းက ို အခ  န့်နှင ့် အည ီ ိုတ့်ပြန့်ထ ကညာပခင့််း၊ အသ ထြ်းပခင့််းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်သည့်။   ိုို့ထန က့် 

အမ ာ်းပြည့်သူနှင ့်ထတွွံ့ဆံိုပခင့််း (Public Consultation) ပြ လိုြ့်ကာ စီမံက န့််းအထ ကာင့််း အထသ်းစ တ့်ရှင့််းလင့််းတင့်ပြပခင့််း၊ 

အကကံဉာဏ့်ရယူပခင့််း၊ ည   န ှုင့််းတ ိုင့်ြင့်ပခင့််းတ ိုို့ ရယူသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

 ESIA ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း အစီအရင့်ခံစာအတွက့်  လူ ိုြါဝင့်န ိုင့်မှု အထရအတွက့်နှင ့် 

အထလ်းအနက့် ြါဝင့်ြတ့်သက့်မှုတ ိုို့က ို ရရှ န ိုင့်ရန့်အတွက့် ခ  တ့်ဆက့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း အလ ိုက့် 

လိုြ့်ထဆာင့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ နယ့်ြယ့်အတ ိုင့််းအတာ သတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာလိုြ့်ထဆာင့်ခ  န့်တွင့် ထေသခံ 

ပြည့်သူမ ာ်းနှင ့် ခ  တ့်ဆက့်န ိုင့်ရန့် အထပခအထနအရ သင ့်ထတာ့်ထသာ ခ  တ့်ဆက့်မှု နည့််းလမ့််းမ ာ်းမှ ကွင့််းဆင့််းထတွွံ့ဆံိုရန့် 

အခက့်အခ ရှ သပဖင ့် ထမ်းခွန့််းလွှာမ ာ်း ထြ်းြ ိုို့၍ Terrain Co., Ltd ၏ တာဝန့်ခံမှ တစ့်ဆင ့် ထကာက့်ယူ၍ ထေသခံမ ာ်းမှ 

အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ို  ိုတ့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််းနှင ့် အထပခခံ အခ က့်အလက့်မ ာ်းအာ်း Secondary Source ပဖစ့်ထသာ 

MIMU (2019) township profile မ ှ ရယူပခင့််း ပြ လိုြ့်ထဆာင့်ရကွ့်ခ  ြါသည့်။ ြ မအကက မ့်ပြည့်သူလူ ိုနှင ့် 

ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းြွ  (Public Consultaion Meeting) အာ်း ကငွ့််းဆင့််းပြ လိုြ့်ပခင့််း မပြ ထတာ    ၂၀၂၀ ခိုနှစ့်၊ 
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ထအာက့်တ ို ာလ (၂၅) ရက့် (တနဂသထနွထနို့) ၁၄:၁၅ အခ  န့်တငွ့် Zoom Application (Webinar) ပဖင ့်ပြ လိုြ့်၍ 

ထေသခံမ ာ်း၏ အထလ်းအနက့်ြါဝင့်မှုက ို ရရှ န ိုင့်ရန့်နှင ့် စီမံက န့််းက ို ကက်ီး ကြ့်ကြွ့်က  သည ့် အစ ို်းရဌာနမ ာ်းနှင ့် အတူ 

လ ိုလာ်းခ က့်မ ာ်း၊ အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းနှင ့် ကနို့့်ကွက့်လ ိုမှု အခ က့်အလက့်မ ာ်းအထြေါ် မူတည့်၍ လည့််းထကာင့််း၊  

ထဆွ်းထနွ်းြွ တငွ့် မထပြာဆ ိုလ ိုသည ့် အမည့်မသ ထစလ ိုထသာ အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ိုလည့််း ဖိုန့််း၊ Online ပဖင ့် လက့်ခံ၍ 

မ တ့်ဖက့်အပဖစ့် ထစစြ့်ည  န ှုင့််းပခင့််း လိုြ့်ငန့််းစဉ့်အာ်း ပြ လိုြ့်ထဆာင့်ရွက့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ထပမပြင့်ကငွ့််းဆင့််းပခင့််း 

စီမံထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်းက ို ၂၂-၄-၂၀၂၁ ရက့်ထနို့မှ ၂၇-၄-၂၀၂၁ ရက့်ထနို့   ESIA လိုြ့်ငန့််းစဉ့် ထဆာင့်ရွက့်ခ  န့်တငွ့် 

ေိုတ ယအကက မ့် ပြည့်သူလူ ိုပဖင ့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းြွ မ ာ်းက ို ပြ လိုြ့်၍ လ ိုလာ်းခ က့်မ ာ်း၊ အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းနှင ့် 

ကနို့့်ကွက့်လ ိုမှုအခ က့်အလက့်မ ာ်း ရယူခ  ြါသည့်။ လူ ိုအထပခခံ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို Secondary source ပဖစ့်ထသာ 

ဖမ  ွံ့နယ့်အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်း ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့မ ှ  ိုတ့်ပြန့် ာ်းထသာ အခ က့်အလက့်မ ာ်းနှင ့် အတူ 

ကွင့််းဆင့််းထဆာင့်ရွက့်ခ  န့်တငွ့် Social Survey မ ာ်းအာ်း ခမ ို်းရွာ၊ ထလ်းသီရွာနှင ့် ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာတ ိုို့အာ်း တစ့်ရွာလျှင့် 

အထယာက့် (၁၀၀) နှုန့််းပဖင ့် နမူန ပြ  ထကာက့်ခခံ  ဖြီ်း ရလေ့်မ ာ်းက ို အခန့််း (၅) စာြ ိုေ့် (၅.၇)တွင့်  ည ့်သွင့််း 

ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

9.1.2 အ က   ျု ျား  က ဆ  ုံင  မူ  ာျား ၊  စမီ က  န ျား က က ာ င    ထ  ခ  ုံက  ခ စာ ျား ရ မူ  ာ ျား အ ာျား   တ မ တှ ကြ ာ  ထ ုံတ ဖခင ျား 

9.1.2.1 အ က   ျု ျား  က ဆ  ုံင  မူ  ာျား အ ာ ျား   တ မ တှ ကြ ာ ထ ုံတ ဖခင  ျား  (Stakeholder Identification) 

 ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင ့် ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််းတွင့် ြါဝင့်ြါတ့်သက့်သည ့် အက   ်းသက့်ဆ ိုင့်သူမ ာ်းက ို 

ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်- 

• အစိို်းရအဖ  ွဲ့အစည့််းမျြော်း 
1) ပမန့်မာန ိုင့်ငံရှင့််းနီှ်းပမ ြ့်နံှမှုထကာ့်မရငှ့်၊ 
2) စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့၊ 
3) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်း အဖွ ွံ့၊ 
4) ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန၊ 
5) နယ့်စြ့်ထေသနှင ့် တ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန၊ 
6) လမ့််းဦ်းစီ်းဌာန၊ 
7) စီမံက န့််း စ စစ့်ထရ်းနှင ့် တ ို်းတက့်မှု အစီရင့်ခံထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန၊ 
8) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် အထ ွထ ွ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန၊ 
9) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် ရ တြ့်ဖွ ွံ့၊ 
10) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့၊ 

• ပဒသခံခ ည့်သူမျြော်း 
1) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ပြည့်သူမ ာ်း၊ 
2) ခမ ို်းရွာရှ  ပြည့်သူမ ာ်း၊ 
3) ထန င့်မ  လံို၊ ထလ်းသီထက ်းရွာရှ  ပြည့်သူမ ာ်း၊ 
4) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  စီ်းြွါ်းထရ်း လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်း၊ 
5) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  ဟ ိုတယ့် လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်း၊ 
6) ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ရှ  သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်း လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်း၊ 
7) ကတူ်း၊ ကနန့််းလူမ   ်းမ ာ်း၊ 
8)   ခ ိုက့်လွယ့်ထသာ အိုြ့်စိုမ ာ်း ၊ (ကထလ်း၊ သက့်ကက်ီးရယွ့်အ ိုမ ာ်းနှင ့် မသန့်စွမ့််းမ ာ်း) 
9)  ာသာထရ်း အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၊ 
10) ဆရာ/ဆရာမမ ာ်း၊ 

• အစိို်းရမဟိုတ့်ပသြော အဖ  ွဲ့အစည့််းမျြော်း 
1) ကတူ်းအမ   ်းသာ်းအဖွ ွံ့၊ 
2) ကနန့််းစာထြနှင ့် ယဉ့်ထက ်းမှုအဖွ ွံ့၊ 
3) ပမင ့်ပမတ့်ထသွ်းလှျူရှင့်နှင ့် လူမှုကူညီထရ်းအသင့််း။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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 စီမံက န့််းသည့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့ြ ိုင့်ထပမထြေါ်တွင့် ထဆာင့်ရကွ့်ထသာ စီမံက န့််းပဖစ့်ဖြီ်း 

ယာဉ့်ရြ့်န ်းခနှင ့် ထတာင့်တက့်ကာ်းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှုက ို Terrain ကိုမပဏီနှင ့် ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် 

အဓ ကအက   ်းသက့်ဆ ိုင့်သူအပဖစ့် ြါဝင့်ထနလ က့်ရှ ဖြီ်း အပခာ်းအစ ို်းရဌာနမ ာ်းနှင ့်လည့််း အခါအာ်းထလ ာ့်စွာ 

ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

9.2 ကဒ ခ ဖပ ည  မူ  ာ ျား န ငှ   ခ  တ  ဆက ကဆာ င  ရကွ မ ှု ကလ  လာ ဖခင ျား န ည ျား လမ  ျား မ  ာျား 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းသည့် ထေသခံပြည့်သူလူ ို၊ ခရီ်းသွာ်းလာထသာ ပြည့်သူလူ ိုက ို အထပခခံထသာ ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း 

ဆ ိုင့်ရာ အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းပဖစ့်သပဖင ့် ထေသခံပြည့်သူလူ ိုခ  တ့်ဆက့်ြါဝင့်ထစထရ်း မဟာဗ ျူဟာ၊ နည့််းဗ ျူဟာ 

နှင ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ို စနစ့်တက ထဖာ့် ိုတ့်ထလ လာသွာ်းရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းထဆာင့်ရကွ့်မှုထ ကာင ့် ထေသခံ 

ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်းအထြေါ် ခံစာ်းရရှ ထစန ိုင့်မည ့် ထရရညှ့်ဆ ို်းက   ်းမ ာ်း၊ ထကာင့််းက   ်းမ ာ်း နှစ့်ရြ့်စလံို်း ပဖစ့်ထြေါ်ရရှ န ိုင့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းထ ကာင ့် ဆ ို်းက   ်း/ ထကာင့််းက   ်းခစံာ်းရသူမ ာ်း နှင ့် ထရရညှ့် ဆက့်ဆံထရ်းတည့်ထဆာက့်ပခင့််းပဖင ့် 

  ခ ိုက့်သက့်ထရာက့်မှု သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်ပခင့််းက ို တ ို်းတက့်ထစန ိုင့်သည ့်အပြင့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း ထရရညှ့် ထအာင့်ပမင့် 

ထစရန့်က ိုလည့််း ြံ ြ ို်းထြ်းန ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းမှ တာဝန့်ရှ သူမ ာ်းနှင ့် ထေသခံပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း ခ  တ့်ဆက့် 

ြါဝင့်မှုသည့် စနစ့်က ၍ စဉ့်ဆက့်မပြတ့် ြံိုမှန့်ထဆာင့်ရွက့်ထနရမည ့် လိုြ့်ငန့််းစဉ့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း 

စီမံခ က့်ထဆာင့်ရကွ့်ထနစဉ့်မှစ၍ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းတည့်ထဆာက့်ခ  န့်၊ လည့်ြတ့်ခ  န့်၊ ြ တ့်သ မ့််းခ  န့်   ထရရညှ့်တည့်တံ ၍ 

စဉ့်ဆက့်မပြတ့် ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းထေသ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတွက့် စီမံက န့််းြ ိုင့်ရငှ့်ကိုမပဏီက 

ထေသခံမ ာ်း၏ လူမှုဆ ိုင့်ရာ၊ စီ်းြွာ်းဆ ိုင့်ရာနှင ့် အဖွ ွံ့အစည့််းဆ ိုင့်ရာ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းက ို ထဆာင့်ရကွ့်ထြ်းရန့်လ ိုအြ့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းအနီ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း သည့် စံီမကံ န့််းလိုြ့်ငန့််း ရင့််းနီှ်းပမ  ြ့်နံှမှုမ ှ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း 

ထကာင့််းက   ်းမ ာ်းရရှ ထစမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းထ ကာင ့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း ရရှ ထစမည ့် အက   ်းထက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို 

ထရရညှ့်တည့်တံ ထစန ိုင့်ထသာ နည့််းလမ့််းပဖင ့် အပမင ့်ဆံို်းပဖစ့်ထစရန့်၊ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းက ို ထရာှင့်ရှာ်းရန့် (သ ိုို့မဟိုတ့်) 

အန မ ့်ဆံို်းပဖစ့် ထစရန့် ဦ်းတည့်စဉ့််းစာ်းရြါမည့်။ 

စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်သူ တာရ န့််းကိုမပဏီနှင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီတ ိုို့သည့် 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်၍ နယ့်ြယ့်တ ိုင့််းတာသတ့်မှတ့်ပခင့််းအဆင ့်တငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ 

အထ ကာင့််းအရာမ ာ်း အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထခ မ ာ်း၊ ထကာင့််းက   ်းပဖစ့် ွန့််းမှုနှင ့် အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ထလ လာ ာ်း 

ခ  ြါသည့်။ စီမံက န့််းနှင ့်ြတ့်သက့်ထသာ အဓ ကပဖစ့်န ိုင့်ဖွယ့်က စစမ ာ်းက ို အကကံဉာဏ့် ရယူထဆာင့်ရွက့် ာ်းခ  ြါသည့်။ ESIA 

ထဆာင့်ရွက့်ထသာတတ ယြိုဂ္  လ့်အကကံထြ်းအဖွ ွံ့၏ လူမှုစီ်းြွာ်းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ထလ လာဆန့််းစစ့်မှုမ ာ်း၊ 

လူမှုစီ်းြွာ်းဆ ိုင့်ရာ အထပခခံအခ က့်အလက့်မ ာ်း၊ ပြည့်သူလူ ို ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းအကကံပြ ခ က့် ရလေ့်မ ာ်းက ို အသံို်းခ ၍ 

စိုစည့််းသံို်းသြ့်ဖြီ်းမှ ဆံို်းပဖတ့်ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရန့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ၎င့််းအပြင့် စီ်းြွာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၏ က င ့်ဝတ့်စည့််းကမ့််း၊ 

ဓထလ  ံို်းတမ့််းမ ာ်း၊ အဂတ ကင့််းစင့်ထရ်း၊ လူူ့အခွင့် အထရ်းထလ်းစာ်းလ ိုက့်န ထရ်းဆ ိုင့်ရာမ ာ်းက ိုလည့််း ထြါင့််းစည့််းလ ိုက့်န  

သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

  ခ ိုက့်ခံစာ်းလွယ့်အိုြ့်စိုမ ာ်းပဖစ့်သည ့် အမ   ်းသမီ်း အ မ့်ထ ာင့်ဦ်းစီ်းမ ာ်း၊ ကထလ်းသူငယ့်၊ အသက့်အရယွ့် 

ကကီ်းသူမ ာ်း၊ မသန့်စွမ့််းြိုဂ္  လ့်မ ာ်း၊ အနတရာယ့်နှင ့်နီ်းကြ့်ထသာ လူအိုြ့်စိုမ ာ်း၊ ဆင့််းရ မွ ထတသူမ ာ်း၊ အသွင့် ူ်းပခာ်း၍ 

သီ်းပခာ်းရြ့်တည့်ထသာအိုြ့်စိုမ ာ်း၊ လူနည့််းစိုလူမ   ်းစိုမ ာ်း ရှ ထနြါက ယင့််းတ ိုို့၏ သထ ာဆနဒ အထ ကာင့််းအရာမ ာ်းက ိုြါ 

 ည ့်သွင့််းစဉ့််းစာ်းသွာ်းြါမည့်။ 

ကိုမပဏီ၏ နစ့်န မှုထပဖရှင့််းထြ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းစဉ့် (Grievance Redress Mechanism - GRM) ခ မတှ့် 

အထကာင့် ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့်လည့််း ထေသခံပြည့်သူလူ ို၏ အပငင့််းြွာ်းမှုပြဿန မ ာ်း ထပဖရှင့််းထဆာင့်ရွက့်မှု 

အစဉ့်အလာနှင ့် ယံို ကည်မှုအာ်းထကာင့််းထသာ နည့််းလမ့််းမ ာ်းက ိုအထပခခံ၍ ရှုပမင့် လ ိုက့်န သင ့်ြါသည့်။ ကိုမပဏီသည့် 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း သက့်တမ့််းတစ့် ထလ ာက့်လံို်းထေသခံ ြါဝင့်ြတ့်သက့်သူမ ာ်းအာ်းလံို်းနှင ့် အစဉ့်မပြတ့်   ထတွွံ့ 

ဆက့်ဆံလ က့် သတင့််းဆက့်စြ့်ဖလှယ့်ပခင့််း၊ ည  န ှုင့််းပခင့််း၊ အကကံဉာဏ့်ရယူပခင့််း၊ ြူ်း ထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းတ ိုို့က ို အစဉ့်အဖမ  

ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။  



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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9.2.1 ယ ခင က ကဆာ င  ရကွ ခ    ည    ကဒ  ခ ဖပ ည  ူလထူ ုံမ  ာ ျား ခ  တ ဆက ပ ေါ ဝ င  က စကရျား လ ုံပ  င န ျား မ  ာ ျား အ က  ဉ ျား ခ ျု ပ  

တာရ န့််းကိုမပဏီအထနပဖင ့် ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းက ို ၂၀၁၈ခိုနှစ့် နှစ့်ကိုန့်ြ ိုင့််းတွင့် စတင့်အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် 

ထဆာင့်ရွက့်ခ  ရာ ထပမယာပြ ပြင့်ပခင့််း၊ လမ့််းမ ာ်းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းအတွက့် ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းြစစည့််းမ ာ်း 

(သ နှင ့်ထက ာက့်) ဝယ့်ယူအသံို်းပြ ပခင့််း၊ တည့််းခ ိုထဆာင့်မ ာ်း၊ သ ိုထလှာင့်ရံိုမ ာ်း၊ ထ ်းဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်း၊ ကာ်းဂ တ့် 

အထဆာက့်အဦမ ာ်း ထဆာက့်လိုြ့်ခ  ရာတငွ့် ထေသခံပြည့်သူလိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်း၊ လိုြ့်သာ်းမ ာ်းက ို အသံို်းပြ ၍ တည့်ထဆာက့် 

ခ  ြါသည့်။ လျှြ့်စစ့်မီ်းလ ိုင့််းမ ာ်း ခမ ို်းရွာအတွင့််းသ ိုို့ သွယ့်တန့််းပခင့််း၊ စီမံက န့််းဧရ ယာအတွင့််းသွယ့်တန့််းပခင့််း၊ စခန့််းတွင့််း 

ထရြ ိုက့်လ ိုင့််းနှင ့် ထရထပမာင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ထေသခံလိုြ့်သာ်းမ ာ်းက ို ြါဝင့်ထဆာင့်ရွက့်ထစခ  ြါသည့်။ ၂၀၁၉ခိုနှစ့် 

နှစ့်ဆန့််းြ ိုင့််းတွင့် စခန့််းက ို စတင့်လည့်ြတ့်အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ခ  ရာ ထေသခံစာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်း၊ ထ ်းဆ ိုင့်မ ာ်း၊ 

ဝန့််း မ့််းမ ာ်းမ ှ လာ ထရာက့်ဖငွ ့်လှစ့် ထရာင့််းခ ပခင့််း၊ ဇလံိုထတာင့်ထြေါ်ခရီ်းသွာ်းြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဉ့်မ ာ်း ထပြ်းဆွ ပခင့််းတ ိုို့ 

ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ခ  ထသာ့်လည့််း ၂၀၁၉ခိုနှစ့် နှစ့်ကိုန့်ြ ိုင့််း ခရီ်းသွာ်းရာသီစတင့်ခ  န့်မ ှစတင်ထသော (COVID-19) ကမာ္ ကြ့်ထရာဂါ 

ပဖစ့်ြွာ်းခ  မှုထ ကာင ့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းမှာယခိုအခ  န့်တွင့် ရြ့်န ်းထနရဆ  ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ထေသခံပြည့်သူလူ ို 

ခ  တ့်ဆက့်ြါဝင့်မှုမ ာ်းလည့််း ရြ့်တနို့့်ထနခ  ရြါသည့်။ 

9.2.2 စမီ  က  န ျား တည  ကဆာ က  ကရျား က ာ လအ တငွ ျား  လမူ ှုအ က   ျုျား ဖပ ျု လ ုံပ င န  ျား မ  ာျား ကဆာ င ရကွ  ခ  မ ှု 

စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလအတွင့််း ထေသခံပြည့်သူလူ ို အက   ်းရှ ထစမည ့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ 

လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းခ  ြါသည-် 

1. ခမ ို်းထက ်းရွာ မူလတန့််းလွန့်ထက ာင့််းမှ ဆရာမ (၂) ဦ်းအာ်း လစဉ့်လစာနှင ့် ထ ာက့်ြံ ထ က်းမ ာ်း ထ ာက့်ြံ ထြ်းပခင့််း၊ 

ထက ာင့််းသာ်း၊ ထက ာင့််းသူမ ာ်းအတွက့် လ ိုအြ့်သည ့် စာအိုြ့်မ ာ်း၊ စာထရ်းက ရ ယာမ ာ်း နှင ့် သင့်ထ ာက့်ကူ 

ြစစည့််းမ ာ်း  ထ ာက့်ြံ လှျူေါန့််းပခင့််း၊ 

2. ခမ ို်းထက ်းရွာနှင ့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းအ ကာ်းရှ  လမ့််းမ ာ်း ပြ ပြင့်တည့်ထဆာက့်ထြ်းပခင့််း၊ ခမ ို်းထက ်းရွာနှင ့် 

ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာပခင့််းဆက့်လမ့််းရှ  တံတာ်းငယ့်မ ာ်းက ို ပြ ပြင့်ထြ်းပခင့််း၊ 

3. ဖမ  နယ့်ပြည့်သူူ့ထဆ်းရံိုသ ိုို့ အြူခ  န့်တ ိုင့််းစက့်လှျူေါန့််းပခင့််း၊ အာ်းကစာ်းဖြ  င့်ြွ  ရန့်ြံိုထငွလှျူေါန့််းပခင့််း၊ 

4. စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းအဆင ့်တငွ့် လ ိုအြ့်ထသာ ဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်း (၅၀)ဦ်းခနို့့်က ို ခနို့့်အြ့်ထဆာင့်ရွက့်ခ  ပခင့််း၊ 

5. အလ ာ်း (၃၀) ထြ၊ အနံ (၁၈)ထြ အရွယ့်အစာ်းရှ  ခမ ို်းထက ်းရွာသိုသာန့်ဇရြ့်က ို ကိုန့်က စရ တ့် (၆,၆၅၀,၀၀၀)ပဖင ့် 

လည့််းထကာင့််း၊ သိုသာန့်လမ့််းထက ာက့်ခင့််းပခင့််းက ို ကိုန့်က စရ တ့် (၁,၆၅၀,၀၀၀)ပဖင ့် လည့််းထကာင့််းလှျူေါန့်ပခင့််း။ 

9.2.3 စမီ  က  န ျား လ ုံပ င န  ျား လည  ပ တ ကဆာ င  ရကွ  စဉ  က ာ လအ တငွ  ျား  လမူ ှုအ က   ျု ျား ဖပ ျု လ ုံပ င န ျား ကဆာ င ရကွ  မ ှုမ  ာ ျား 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း လည့်ြတ့်ခ  န့်ကာလအတွင့််း ထေသခံပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း အက   ်းရှ ထစမည ့် ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရန့် လ ာ ာ်းြါသည့်- 

(က) န ိုင့်ငံထတာ့်မှ ပြဌာန့််း ာ်းထသာ ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေ၊ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းနှင ့်အညီ စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမှ 

ရရှ လာထသာ အက   ်းအပမတ့်၏ (၂)% က ို ကိုမပဏီ၏ လူမှုဆ ိုင့်ရာတာဝန့်ရှ မှုရန့်ြံိုထင ွ (CSR) အပဖစ့်  ာ်းရှ ကာ 

ထေသဆ ိုင့်ရာ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့မ ာ်း၏ ကက်ီး ကြ့်မှုပဖင ့် ပြည့်သူလူ ို အက   ်းရှ ထစရန့် သံို်းစွ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်၊ 

(ခ) စီမံက န့််း၏ ထဆ်းခန့််းတွင့် လူန မ ာ်းအာ်း ကိုသထစာင ့်ထရှာက့်ထြ်းပခင့််း၊ ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ က န့််းမာထရ်း 

တ ို်းတက့်ထစရန့် ထ ာက့်ြံ ထြ်းပခင့််းနှင ့် ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်းဆ ိုင့်ရာ ထဟာထပြာြွ မ ာ်း အခါအာ်းထလ ာ့်စွာ 

ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းသွာ်းြါမည့်၊ 

(ဂ) စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းတွင့် ဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းခနို့့်အြ့်န ိုင့်ထရ်းအတွက့် ကွန့်ြ ျူတာနှင ့် အဂသလ ြ့်စာ အထခခခနှံင ် 

အ င ်ခမင ် မမွ့််းမံသင့်တန့််းမ ာ်း ဖွင ့်လှစ့်သင့် ကာ်းထြ်းပခင့််း၊ ဟ ိုတယ့်လိုြ့်ငန့််းအသက်ထမွေားမှု ဆ ိုင့်ရာ ကျွမ့််းက င့်မှု 

သင့်တန့််းမ ာ်းအာ်း ဖွင ့်လှစ့်သင့် ကာ်းထြ်းပခင့််း နှင ့် အလာ်းအလာရှ သူ ဝန် မ်ားမ ာ်းက ို အဆင ့်ပမင ့်ြညာမျောား 

မနတထလားမမ ိုွဲ့တွေင်  က်လက်သင့် ကာ်းန ိုင့်ထရ်းအတကွ့် သင်တန်ား တက့်ထရာက့်ထစန ိုင့်ရန့် စီစဉ့် ာ်းရှ ပခင့််း၊ 

ရှာ်းြါ်း ယထဆ်းြင့်မ ာ်း နှင ့် သစ့်ခွမ   ်းစ တ့်မ ာ်း မ   ်းြာွ်းပခင့််းနှင ့် စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းသင့်တန့််းမ ာ်း ဖွင ့်လှစ့်ြ ိုို့ခ ပခင့််းတ ိုို့က ို 

ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်၊ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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(ဃ) ရြ့်ထဝ်းရြ့်နီ်းမှ လာထရာက့်ထသာ ခရီ်းသွာ်းဧည ့်သည့်မ ာ်းအတွက့် သွာ်းလာြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းနှင ့် ဝန့်ထဆာင့်မှု 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် အထသ်းစာ်းနှင ့် အလတ့်စာ်း စီ်းြာွ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် အခငွ ့်အလမ့််းမ ာ်း ထဖာ့် ိုတ့် 

ထြ်းသွာ်းြါမည့်၊ 

(င) စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းမှ အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်မည ့် ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း၊ တည့််းခ ိုထဆာင့် 

လိုြ့်ငန့််းနှင ့် အြန့််းထပဖထနရာမ ာ်း၊ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််း၊ စက့်သံို်းဆီဆ ိုင့်နှင ့် ယာဉ့်ပြ ပြင့်မှု အလိုြ့်ရံို  

ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း၊ ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ ဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းက ို 

ထေသခံမ ာ်းမ ှဦ်းစာ်းထြ်းခနို့့်အြ့်သွာ်းြါမည့်၊ 

(စ) ထေသခံပြည့်သူလူ ိုမ ာ်းမှ က ိုယ့်တ ိုင့်စ ိုက့်ြ   ်းထမ်ွးပမျူ ိုတ့်လိုြ့်ထရာင့််းခ ထသာ  န်/စပါား၊ န ိုို့၊ ကကက်ဥ၊ သီ်းနံှမ ာ်း၊ 

ဟင်ားသီားဟငာ်းရွက်၊ အသာ်းငါ်းမ ာ်းက ို ဦ်းစာ်း ထြ်း ဝယ့်ယူသံို်းစွ ထြ်းသွာ်းြါမည့်၊ 

(ဆ) ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းမှ ထေသ ွက့်ကိုန့်အမှတ့်တရြစစည့််းမ ာ်း၊  ယထဆ်းြစစည့််းမ ာ်း၊ သစ့်ခွမ   ်းစံိုနှင ့် 

ြန့််းမန့်မ ာ်းက ို ထရာင့််းခ န ိုင့်ထစရန့် ြံ ြ ို်းထဆာင့်ရွက့်ထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

9.2.4 ကဒ  ြ ွ ြို့ မြ  ျု ျား ကရျားအ တကွ  လမူ ှုဆ  ုံင  ရာ  တာ ဝန   မ ှုဖြ င    ကဆာ င ရကွ  ကပ ျား ခ  က ာ  လ ုံပ  င န ျား မ  ာ ျားအ က  ဉ ျား ခ ျု ပ  

တာရ န့််းကိုမပဏီသည့် အကက  တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလမှစ၍ စီမံက န့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ထသာ ထေသတွင့််းဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ ဇယာ်းအတ ိုင့််း ထဆာင့်ရွက့်ထြ်း ာ်းခ  ဖြီ်း တည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလအတွင့််းတွင့်လည့််း 

ထေသလ ိုအြ့်ခ က့်အထြေါ် မူတည့်၍ ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းသွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရကွ့်ခ  န့် အတွင့််း 

လိုြ့်ငန့််းအသာ်းတင့်အပမတ့်ထငွ၏ (၂%)က ို လ ာ ာ်း၍ သံို်းစွ ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းသွာ်းြါမည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 9 .2- 1 ) လမူ ှုဆ  ုံင ရာ  တာ ဝန   မ ှုဖြ င    ကဆာ င ရကွ  ကပ ျား ခ  က  ာ  လ ုံပ င န  ျား မ  ာ ျား အ က ဉ ျား ခ ျု ပ  

စဉ့် လူမှုဆိိုင့်ရြောတြောဝန့်သိမှုလို ့်ငန့််း တန့်ဖိို်းပင  မှတ့်ချက့် 

၁။  ညြောပရ်း 
• ခမ ို်းထက ်းရွာ မူလတန့််းထက ာင့််း ဆရာမ (၂)ဦ်း လစာ ၂ x ၁၂၀၀၀၀ = 
၂၄၀,၀၀၀ နှုန့််း 

• ခမ ို်းထက ်းရွာမူလတန့််းထက ာင့််း၊ ထက ာင့််းသာ်း /သူ မ ာ်းအတွက့် စာအိုြ့်နှင ့် 
စာထရ်းက ရ ယာ လှျူေါန့််းပခင့််း 

 
၄,၈၀၀,၀၀၀ 

 
၁,၀၀၀,၀၀၀ 

 
(၂၀၁၈/၂၀၁၉) 

 
(၂၀၁၈/၂၀၁၉) 

 

၂။ ကျန့််းမြောပရ်း 
• ထက ်းရွာအိုြ့်စို ထ ာလံို်းြွ က င့််းြရန့် လှျူေါန့််းပခင့််း 
• ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် ပြည့်သူထဆ်းရံို COVID-19 က ိုယ့်ြူခ  န့်တ ိုင့််းစက့် 
ဝယ့်ယူလှျူေါန့််းပခင့််း 

• ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ  ိုန့််းထတာ့်ကကီ်းထက ာင့််း ထရကန့် တ်ူးထဖာ့်ထြ်းပခင့််း 

 
၅,၀၀၀,၀၀၀ 
၄၈၀,၀၀၀ 

 
၂၀၀,၀၀၀ 

 
(၂၀၁၈) 

၃။ လမ့််း န့််းဆက့်သ ယ့်ပရ်း 
• ဇလံိုထတာင့်ထတာ့်အတက့်လမ့််း ပြ ပြင့်မွမ့််းမံရန့် 
• ထလ်းသီထက ်းရွာ ထပမသာ်းလမ့််း ပြ ပြင့်မမွ့််းမံရန့် 
• ခမ ို်း-ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာပခင့််း ဆက့်လမ့််းတံတာ်း ပြ ပြင့် တည့်ထဆာက့်ပခင့််း 

 
၆၀၀,၀၀၀ 
၅၀၀,၀၀၀ 
၁၇၀,၀၀၀ 

 
(၂၀၂၀) 
(၂၀၁၉) 
(၂၀၂၁) 

၄။ သယ့်ယူ ိိုို့ပဆြောင့်ပရ်း 
• ဇလံိုထတာင့်တက့်ကာ်းအသင့််းအတွက့်တ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရသ ိုို့ထြ်းသွင့််းပခင့််း 

၈,၅၉၃,၀၀၀ (၂၀၁၉) 

၅။ အပထ ပထ  
• ခမ ို်းထက ်းရွာ သိုသာန့်ဇရြ့် (အလ ာ်း ၃၀’ x အနံ ၁၈’) 
ထဆာက့်လိုြ့်လှျူေါန့််းပခင့််း၊ 

• ခမ ို်းသိုသာန့်လမ့််းသ ထက ာက့်ခင့််းပခင့််း 

 
၆,၆၅၀,၀၀၀ 

 
၁,၆၅၀,၀၀၀ 

 
(၂၀၂၀) 

 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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9.3 အ က  ျု ျား  က ဆ  ုံင   မူ  ာ ျား ၊  စ မီ က  န  ျား က ကာ င   ထ  ခ  ုံက န  ုံင  ကဖခရ ှ  ည    မူ  ာ ျား အာ ျား   ရ ုံပ ခ ွ စ စ ဖခင  ျား 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းတွင့် ြါဝင့်မည ့်လိုြ့်ငန့််းအမ   ်းအစာ်းနှင ့် အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်းအရ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ လိုြ့်ငန့််း 

နယ့်ြယ့်မ ာ်း  ြါဝင့်လာမည့်ပဖစ့်ရာ ယှဉ့်တွ ြါပြည့်သူအိုြ့်စိုမ ာ်းသည့် အက   ်းသက့်ထရာက့်ပခင့််း၊   ခ ိုက့်ခံရန ိုင့်ဖွယ့် ရှ ပခင့််း 

တ ိုို့ပဖစ့်န ိုင့်ြါသည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 9 .3 - 1 ) အက   ျုျား  က  ဆ  ုံင  မူ  ာ ျား ၊  စမီ က  န ျား က က ာ င   ထ  ခ  ုံက  န  ုံင ကဖခရ ှ  ည    မူ  ာ ျား အ ာ ျား  ရ ုံပ ခ ွ စ စ ဖခင  ျား 

စဉ့် လို ့်ငန့််းအမျျို်းအစြော်း ခ ည့်သူအို ့်စိုမျြော်း 

၁ စီမံက န့််းထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထေသခံထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၂ ဟ ိုတယ့်ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထေသခံထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၃ ြ   ်းခခ၊ံ ြန့််းခခံနှင ့် ရိုကခထဗေဥယ ာဉ့်မ ာ်း ထေသခံစ ိုက့်ြ   ်းထရ်းလိုြ့်သာ်းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၄  မင့််းဆ ိုင့်၊ လဘက့်ရည့်ဆ ိုင့်၊ စာ်းထသာက့်ဆ ိုင့်မ ာ်း ထေသခံစာ်းထသာက့်ကိုန့်လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် 
ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၅ အထ ွထ ွကိုန့်ြစစည့််းဆ ိုင့်၊ အမှတ့်တရြစစည့််းဆ ိုင့် ထေသခံ ိုတ့်ကိုန့်လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်း အိုြ့်စို 

၆ ထေသ ွက့်ြရထဆ်းဆ ိုင့်၊ သစ့်ခွြန့််းအထရာင့််းဆ ိုင့် ထေသ ွက့်ကိုန့်လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်း အိုြ့်စို 

၇ ထတာင့်ထြေါ် ိုရာ်းဖ်ူးြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််း ထေသခံယာြ ိုင့်ရှင့်မ ာ်းနှင ့် ယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၈ စက့်သံို်းဆီဆ ိုင့်လိုြ့်ငန့််း ထေသခံလိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၉ ယာဉ့်ပြင့်ဆင့်ထရ်းနှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှု 
လိုြ့်ငန့််း 

ထေသခံလိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၀ ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ထေသခံလိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၁ စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းထေသ ွက့်ကိုန့်ပဖည ့်ဆည့််းပခင့််း ထေသခံစ ိုက့်ြ   ်းထရ်းထတာင့်သူမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၂ ထမွ်းပမျူထရ်းထေသ ွက့်ကိုန့်ပဖည ့်ဆည့််းပခင့််း ထေသခံထမွ်းပမျူထရ်းထဆာင့်ရွက့်သူမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၃ ခရီ်းသွာ်းဧည့် လမ့််းညွှန့်ဝန့်ထဆာင့်မှုပြ ပခင့််း ထေသခံ ဧည ့်လမ့််းညွှန့်မ ာ်း 

၁၄ ထဆာက့်လိုြ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဝယ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််း ထေသခံကိုန့်မာြစစည့််းထရာင့််းဝယ့်ထရ်း 
လိုြ့်ငန့််းရှင့်မ ာ်းနှင ့် ဆက့်စြ့်ဝန့် မ့််းမ ာ်းအိုြ့်စို 

၁၅ ထက ်းရွာထနသာမန့်ပြည့်သူလူ ို ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့၊ ခမ ို်းထက ်းရွာ 

၁၆ ြညာထရ်းကဏ္ဍ ခမ ို်းထက ်းရွာ ထက ာင့််းသာ်း/ထက ာင့််းသူမ ာ်း 

9.4 ကလ  လာ မ ှုန ယ ပ ယ  တ  မ တှ ဖခင  ျား အဆင   တ ငွ ကဆာ င ရ ွက ခ   ည   တ  ုံင  ပ င ကဆျွား ကန ျွား မ ှုရလဒ မ  ာ ျား 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ပြည့်သူလူ ို ံမှ စာပဖင ့်ထရ်းသာ်းထတာင့််းခံ ာ်းထသာ အကကံပြ ခ က့်မ ာ်း၊ 

Zoom Meeting ပဖင ့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းပခင့််းမှ ရရှ ထသာ ထဆွ်းထနွ်းခ က့်မ ာ်းအရ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ အက   ်းရလေ့်မ ာ်း 

ရရှ ြါသည့် - 

• စီမံက န့််းထပမြ ိုင့်ရှင့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းဌာနနှင ့် စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်ထသာ 

တာရ န့််းကိုမပဏီတ ိုို့သည့် စီမံက န့််းအတွက့် န ်းလည့်မှုရှ စွာ ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်သည ့် အကကံဉာဏ့်ထကာင့််းမ ာ်း 

ရရှ ပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််းနယ့်ထပမမှ ထေသခံမ ာ်းအထနပဖင ့် စီမကံ န့််းအတွက့် ထဆာင့်ရွက့်မည ့်အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို ြ ိုမ ိုရှင့််းလင့််းစွာ 

သ ပမင့် ကဖြီ်း ယင့််းတ ိုို့ စ ို်းရ မ့်ြြူန့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်သည ့် သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းန ိုင့်မှု၊ ထပမထြေါ်ထရညစ့်ညမ့််းမှု၊ 

စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း တ ို်းြွာ်းမှုအတွက့် ထပဖရှင့််းမည ့်အစီအစဉ့်မ ာ်းက ို သ ရှ န ိုင့်ပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််းနှင ့် ဆက့်စြ့်ထဆာင့်ရွက့်မည ့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအစီအစဉ့်မ ာ်းက ို ြ ိုမ ိုသ ပမင့် န ်းလည့်လာထစပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််းထ ကာင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့မှ ဖမ  ွံ့နယ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းန ိုင့်မည ့် 

အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း၊ ပြည့်သူလူ ိုစီ်းြွာ်းတ ို်းတက့်မှု အလာ်းအလာနှင ့် အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်းအထြေါ် 

ယံို ကည့်မှု အာ်းထကာင့််းလာထစပခင့််း စသည့်တ ိုို့ပဖစ့်ြါသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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9.5 EIA အစ ရီင ခ စ ာ  ကရျား  ာျား ရန ဖပ င ဆင ဖခင  ျား  အ ဆင   န ငှ    ပ ထမ မ  ူကမ ျား တ ငွ  က ဆာ င ရကွ ခ   ည    

တ  ုံင ပ င  ကဆျွား ကန ျွား ခ  က မ  ာ ျား မ တှ တ မ ျား 

၂၂-၄-၂၀၂၁ ရက့်ထနို့မှ ၂၇-၄-၂၀၂၁ ရက့်ထနို့   ထပမပြင့်ကွင့််းဆင့််းထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်စဉ့်ကာလအတွင့််း EIA 

လိုြ့်ငန့််းစဉ့်အရ ထေသခံပြည့်သူလို ိုနှင ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် တ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းြွ အာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်ခ  ြါသည့်။ COVID-19 ထရာဂါကူ်းစက့်ပဖစ့်ြွာ်းမှုမ ာ်း ရှ ထနသည ့်ကာလ ပဖစ့်သည ့်အတကွ့် ထေသခံ 

ပြည့်သူလူ ိုနှင့်  အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းအာ်း ၂၅.၀၄.၂၀၂၁ ရက့်ထနို့နှင ့် ၂၇-၄-၂၀၂၁ ရက့်ထနို့တွင့် အသီ်းသီ်း 

သီ်းပခာ်းထတွွံ့ဆံိုမှုမ ာ်းပြ လိုြ့်ခ  ရြါသည့်။   ိုက  သ ိုို့ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းခ က့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

9.5.1 ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့န ယ ၊  ခမ  ုံျား ကက ျား ရာွ လထူ ုံကတ ွြို့ဆ ုံပ ွ  ( ၂၅-၄-၂၀ ၂၁) (ခမ  ုံျား ကက  ျား ရာွ လထူ ုံန ာ ျား ကန ကဆာင ) 

9.5.1.1 ဦျား ခင  ကမ ာ င ကအျား (Principal Consultant, S.E.E.D LTD) 

မ မ တ ိုို့ကိုမပဏီသည့် EIA လိုြ့်ငန့််းစဉ့်အရ ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းနှင ့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းပခင့််းလိုြ့်ငန့််းစဉ့် 

ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ န ိုင့်ငံထတာ့်မူဝါေအရ စီမကံ န့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း (ဥြမာ ထရအာ်းလျှြ့်စစ့်၊ ထရွှေ၊ ထက ာက့်စ မ့််း၊ ထရနံ 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း အစရှ သည့်) ထဆာင့်ရကွ့်ရာတွင့် သက့်ဆ ိုင့်ရာြတ့်ဝန့််းက င့်က ို   ခ ိုက့်မှုမ ာ်း ရှ /မရှ  ဆန့််းစစ့်မှုမ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်ရပခင့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ Terrain ကိုမပဏီမ ှ ထဆာင့်ရွက့်ရမည့် ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း ကိုမပဏီမ ှ ပြ လိုြ့်ရမည ့် 

လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း၊ အစ ို်းရ၏ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်ရန့် ခက့်ခ သည ့်အတွက့် တတ ယအဖွ ွံ့အစည့််းပဖစ့်သည့်  S.E.E.D 

Ltd က ို ငှာ်းရမ့််းတာဝန့်ထြ်းပခင့််း ပဖစ့်သည ့်အတွက့် လာထရာက့်တာဝန့်  မ့််းထဆာင့်ရပခင့််း ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊  

ယခိုစီမံက န့််းအတွက့် ြဏာမအထနပဖင ့် လွန့်ခ  ထသာ (၄) လခနို့့် စက့်တင့် ာလတွင့် အစည့််းအထဝ်းပြ လိုြ့်ရန့် စီစဉ့် 

 ာ်းရှ ခ  ထသာလည့််း COVID-19 ထရာဂါပဖစ့်ြွာ်းထနမှုထ ကာင ့် မလာထရာက့်န ိုင့်ခ     ဌာနဆ ိုင့်ရာတာဝန့်ရှ သူမ ာ်းနှင ့် Online မှ 

တစ့်ဆင ့် Zoom Meeting ပြ လိုြ့်ခ  ထ ကာင့််း ယခိုအခါတွင့် ေိုတ ယအကက မ့်အထနပဖင ့် ရြ့်မ ရြ့်ဖမ ာ်းက ို 

လူက ိုယ့်တ ိုင့်လာထရာက့်ထတွွံ့ဆံိုပခင့််းမ ာ်း ပြ လိုြ့်ပခင့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ စီမံက န့််းတစ့်ခိုထဆာင့်ရွက့်ရာတငွ့် လူမှုစီ်းြွာ်းမ ာ်း 

ဖွံဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထအာင့် ပြ လိုြ့်ရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း ထကာင့််းက   ်းမ ာ်း ရရှ န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းလည့််း 

ရရှ လာန ိုင့်သည ့်အတွက့် လာထရာက့်ဆန့််းစစ့်ပခင့််းပဖစ့်ဖြီ်း ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းက ို ထလျှာ ခ ရန့်နည့််းလမ့််းရှာထဖွပခင့််း မ ာ်းလည့််း 

ပြ လိုြ့်မည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ စီမကံ န့််းထဆာင့်ရွက့်ြါကလူအမ ာ်းအပြာ်းလာ ထရာက့်န ိုင့်သည ့်အတွက့် အသံို်းပြ သည ့် 

စွနို့့်ြစ့်ထရမ ာ်း စည့််းကမ့််းမ  စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း၊ ထပမဆီလွှာထပမစာမ ာ်း တ ိုက့်စာ်း၍လယ့်ယာမ ာ်း  သ ိုို့ ထရာက့်ရှ ပခင့််းထ ကာင ့် သီ်းနံှ 

လယ့်ထပမမ ာ်းြ က့်စီ်းပခင့််း၊ ကာ်းမ ာ်းသွာ်းလာမှုထ ကာင ့် ဖိုန့် ပခင့််း၊ မထကာင့််းသည ့် ဓာတ့်ထငွွံ့မ ာ်း ထလ ို   

ြ ံွံ့လွှင ့်ပခင့််းတ ိုို့ထ ကာင ့် ညစ့်ညမ့််းမှုမ ာ်း ပဖစ့်လာန ိုင့်ထ ကာင့််း၊ လူအမ ာ်းအပြာ်း လာထရာက့်ပခင့််းထ ကာင ့် 

လူမှကူ်းစက့်တတ့်ထသာ ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း က်ူးစက့်န ိုင့်ပခင့််း၊ အမ ှုက့်မ ာ်းစည့််းကမ့််းမ  စွနို့့်ြစ့်ပခင့််း၊ မီ်းထ ်းအနတရာယ့် 

က ထရာက့်ပခင့််း၊ ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််းမ ာ်းြ တ့်ဆ ိုို့ပခင့််း၊ ဆူညံသံမ ာ်းပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း အစရှ သည့်တ ိုို့ထ ကာင ့်  ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  

ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း၏ က န့််းမာထရ်း၊ လူမှုစီ်းြာွ်း ထရ်းမ ာ်း  ခ ိုက့်န ိုင့်ပခင့််းတ ိုို့က ို လာထရာက့်ဆန့််းစစ့်ရပခင့််း ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ 

စီမံက န့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ရာတွင့် စီမံက န့််းတ ိုင့််းတငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းန ိုင့်မှုမ ာ်းရှ ဖြီ်း အနည့််း အမ ာ်းသာ 

ကွာပခာ်းပခင့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ၎င့််းဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထလ ာ ခ န ိုင့်ရန့်အတွက့် စီမံက န့််းနှင ့် သက့်ဆ ိုင့်သူမ ာ်း 

ပဖစ့်သည ့် ကိုမပဏီ၊ စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတ၊ီ ဌာနဆ ိုင့်ရာတ ိုို့မှ ကက်ီး ကြ့်ထရ်း၊ လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်ထလျှာ ခ ထရ်း၊ 

ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုထရ်းအဖွ ွံ့မ ာ်းစနစ့်တက  ဖွ ွံ့စည့််း၍ စနစ့်တက  ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊   ိုသ ိုို့ထဆာင့်ရွက့်ြါက 

ကကီ်းမာ်းထသာသက့်ထရာက့်မှုက ို ထသ်းငယ့်ထသာသက့်ထရာက့်မှုသ ိုို့လည့််းထကာင့််း၊ ထသ်းငယ့်ထသာသက့်ထရာက့်မှုက ို 

ြထြ ာက့်ထအာင့်လည့််းထကာင့််း ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ဖြီ်း  စီမံက န့််း ကာလတစ့်ထလျှာက့် ြတ့်ဝန့််းက င့် စီမံခနို့့်ခွ မှုမ ာ်းက ို 

ထရရညှ့်စဉ့်ဆက့်မပြတ့် ထဆာင့်ရွက့်ရမည့် ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊ စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်မှုထ ကာင ့် ထေသခံပြည့်သူလူ ို 

အထနပဖင ့်လည့််း အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း၊ လူမှုစီ်းြွာ်းအထပခအထနမ ာ်း တ ို်းတက့်လာမည့်ပဖစ့်ဖြ်ီး စီ်းြွာ်းထရ်း 

၊က န့််းမာထရ်းမ ာ်း တ ို်းတက့်လာမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုြင့်လျှင့် တ ို်းတက့်မှုမ ာ်းက ို စတင့်ခံစာ်းထနရဖြီပဖစ့်ထ ကာင့််း က ိုလည့််း 

သ ပမင့် ကာ်းသ ရဖြီ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းက ို သက့်ဆ ိုင့်သူမ ာ်းအာ်းလံို်း မှြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့် ကပခင့််းပဖင ့် ထလျှာ ခ န ိုင့်ဖြီ်း 

ထကာင့််းက   ်းမ ာ်းက ို လည့််းြ ိုမ ိုတ ို်းတက့်သည့်တက့် တ ို်းတက့်ထအာင့် ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ မ မ တ ိုို့ 

တတ ယအဖွ ွံ့အစည့််းသည့်လည့််း   ိုအထပခအထနမ ာ်းက ို တင့်ပြသွာ်းမည့် ပဖစ့်ဖြီ်း လူ ိုအကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ိုလည့််း 
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ရယူမှတ့်သာ်း ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယထနို့တွင့် ထေသခံပြသည့်သူလူ ိုမ ာ်းန ို့ လာထရာက့်ထတွွံ့ဆံို 

ရာတွင့်လည့််း စံိုစံိုညီညီနှင ့် အာ်းတက့်သထရာ ြ်ူးထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်သည ့်အတွက့် ဝမ့််းသာဂိုဏ့်ယူမ  ြါထ ကာင့််း၊ 

မ မ တ ိုို့အဖွ ွံ့သည့် လ ိုအြ့်သည ့် စက့်က ရ ယာမ ာ်းပဖင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့် ထရ၊ ထလ ၊ ထပမ အထပခအထနမ ာ်းက ိုလည့််း 

အထပခခံအခ က့်အလက့် (Baseline data) ထကာက့်ယူထနထ ကာင့််း၊ ၎င့််းထကာက့်ယူ ာ်းသည ့် အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ိုလည့််း 

အစီရင့်ခံစာတွင့် မှတ့်တမ့််းတင့် ထဖာ့်ပြသွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ထန င့်တငွ့်လည့််း (၆)လတစ့်ကက မ့်ပဖင ့် 

ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း အစီအစဉ့်မ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ရန့်ရှ ထ ကာင့််း၊ ယခိုလက့်ရှ ထက ်းရာွမ ာ်း၏ လူမှုစီ်းြာွ်းအထပခအထနမ ာ်း 

က ိုလည့််း (၂၂-၄-၂၀၂၁) နှင ့် (၂၃-၄-၂၀၂၁) ရက့်ထနို့တ ိုို့တွင့် နီ်းစြ့်ရာထက ်းရွာမ ာ်းပဖစ့်သည ့် ခမ ို်း၊ ထန င့်မ  လံို၊ 

ထလ်းသီထက ်းရွာတ ိုို့တွင့် ထကာက့်ယူခ  ဖြီ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုလက့်ရှ တွင့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသည့် အထပခအထန 

အရြ့်ရြ့်ထ ကာင ့် ရြ့်တနိ်ု့ထနရထသာ့်လည့််း စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ဖြီ်းစီားသည ်အခါ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်ြါက 

ဆ ို်းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမျောား အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထစရန်  န်ားစစ်ထဆာင့်ရွက့်ရပခင့််းပဖစ့်ဖြီ်း ထလျှာ ခ ရန့်နည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ 

စီမံက န့််းစီမံခနိ်ု့ခွေွဲသူမျောား နှင ့်လိုပ်ငန်ားသက့်ဆ ိုင့်သူမ ာ်းမ ှ ထဆာင့်ရွက့်ရန့်မ ာ်း၊ ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် 

ထဆာင့်ရွက့်ရမည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ စီမကံ န့််းထဆာင့်ရွက့်မှုထ ကာင ့် လူ ို  ခ ိုက့်နစ့်န မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လာြါက 

စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်သည ့် ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့နှင ့် ကိုမပဏီတ ိုို့မှ ြူ်းထြါင့််းအဖွ ွံ့က ိုဖွ ွံ့စည့််း၍ တ ိုင့် ကာ်းန ိုင့်ရန့် 

“လူ ိုဟစ့်တ ိုင့်” အစီအစဉ့် အစရှ သည့်တ ိုို့က ို အစီရင့်ခံစာတွင့် အကကံပြ ထဖာ့်ပြသွာ်းမည့် ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ 

အထရ်းထြေါ်အထပခအထနမ ာ်းအတွက့် အ ထရ်းထြေါ်အထပခအထန တိုနို့့်ပြန့်ကာကွယ့်ထရ်းစီမံခ က့်မ ာ်း၊ လိုြ့်ငန့််းခွင့်ထ ်းအနတရာယ့် 

ကင့််းရှင့််းထရ်း၊ က န့််းမာထရ်းစီမံခ က့်၊ ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ စီမံခ က့်၊ သ ာဝထ ်းအနတရာယ့် အထရ်းထြေါ်အထပခအထန 

စီမံခနို့့်ခွ မှုစီမံခ က့်၊ ယာဉ့်သွာ်းလာမှုကက်ီး ကြ့်ထရ်း၊ ထရအရင့််းအပမစ့်  န့််းသ မ့််းထရ်းစီမံခ က့် အစရှ သည့်မ ာ်းက ိုလည့််း 

ထရ်းဆွ အကကံပြ သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊ ပြည ့်စံိုစွာ ဆန့််းစစ့်ထရ်းသာ်းဖြီ်း ESIA အစီရင့်ခံစာက ို သယံဇာတနှင ့် 

သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း ဝန့်ကကီ်းဌာနသ ိုို့ ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််း ထရ်းဦ်းစီ်းဌာနမှတဆင ့် တင့်ပြရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 

အစီရင့်ခံစာက ို စစ့်ထဆ်းစ စစ့်မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ လ ိုအြ့်သည ့် စံခ  န့်စံညွှန့််းမ ာ်းနှင ့် 

ဥြထေလိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းနှင ့် က ိုက့်ညီြါက စီမကံ န့််းအတွက့်အသံို်းပြ ရန့် အတည့်ပြ ထြ်းသွာ်းမည့် ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ 

လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းအရ ထက ်းရွာထန ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း၊ အစ ို်းရဌာနဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်ရှ သူမ ာ်း၊ ကိုမပဏီနှင ့် 

တတ ယအဖွ ွံ့အစည့််းတ ိုို့ တစ့်ထြါင့််းတစ့်စည့််းတည့််း ထတွွံ့ဆံိုရမည့်ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း ယခို COVID-19 ထရာဂါ 

ြ ံွံ့နံှို့ပဖစ့်ြွာ်းထနမှုမ ာ်းထ ကာင့်  သီ်းပခာ်းစီထတွွံ့ဆံိုရပခင့််း ပဖစ့်ြါထ ကာင့််းနှင ့် ယခိုတင့်ပြခ  သည့်မ ာ်းအထြေါ် ထမ်းပမန့််းလ ိုသည့်မ ာ်း 

ရှ ြါက ထမ်းပမန့််းတင့်ပြန ိုင့်ြါထ ကာင့််း ထပြာ ကာ်းရင့််း န ဂံို်းခ  ြ့်အြ့်ြါထ ကာင့််း ထပြာ ကာ်းခ  ြါသည့်။ 

9.5.1.2 ဦျား ရန န  ုံင  ဝ မ ျား  (စမီ  က  န ျား ဒေါ ရ  ုံက  တာ ၊  Terrain Co., Ltd) 

မ မ သည့် စီမကံ န့််းတာဝန့်ခံပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ စီမကံ န့််းနှင ့်ြတ့်သက့်သည ့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်း၊ 

လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်ထရ်း၊ အထဆာက့်အဦမ ာ်း အရည့်အထသွ်း  န့််းသ မ့််းထရ်း၊ ပြည့်သူလူ ိုနှင ့်ဆက့်ဆံထရ်း၊ 

အစ ို်းရတာဝန့်ရှ သူမ ာ်းနှင ့်ဆက့်ဆံထရ်း အစရှ သည့်တ ိုို့က ို ထဆာင့်ရွက့်ထ ကာင့််း၊ စခန့််းနှင ့်ြတ့်သက့်သည ့် က စစအဝဝက ို 

ယခိုတာဝန့်ယူထဆာင့်ရွက့်ထနထ ကာင့််း၊ စခန့််းနှင ့် ြတ့်သက့်သည ့် လူမှုစီ်းြွာ်းအထြေါ် သက့်ထရာက့်မှုထလ လာပခင့််းနှင ့် ESIA 

အစီရင့်ခံစာ ထရ်းသာ်းပခင့််းတ ိုို့က ို ထဆာင့်ရွက့်ရန့် S.E.E.D Ltd က ို တတ ယအဖွ ွံ့အစည့််းအထနပဖင ့် 

တာဝန့်ထြ်းထဆာင့်ရကွ့်ထနထ ကာင့််း၊ ယခိုစီမံက န့််းက ို Terrain Co., Ltd တစ့်ဦ်းတည့််း ထဆာင့်ရွက့်ထနပခင့််းမဟိုတ့်   

ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီနှင ့် ြ်ူးထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊   ိုို့ထ ကာင ့် တခ   ွံ့က စစမ ာ်းတွင့် 

လိုြ့်က ိုင့်ရန့် ကိုမပဏီ၏ သထ ာဆနဒတစ့်ခိုတည့််းမဟိုတ့်   ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရကွ့်ထြ်းလ က့်ရှ ြါထ ကာင့််း၊ ကိုမပဏီအထနပဖင ့် 

စီမံက န့််းအတွင့််း အလိုြ့်အက ိုင့်အခငွ ့်အထရ်းမ ာ်း တ ို်းတက့်ထစထရ်း ထဖာ့်ထဆာင့် ာ်းရှ ဖြ်ီး ထေသခံမ ာ်းနှင ့် 

ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရကွ့်ထရ်းက ို အထလ်းထြ်း ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ထ ကာင့််း၊ ရြ့်ရာွမ ာ်းတ ို်းတက့်ထစရန့် ဇရြ့်တည့်ထဆာက့်ပခင့််း၊ 

လမ့််းထဖာက့်ပခင့််း၊ တံတာ်းထဆာက့်ပခင့််း၊ ပြ ပြင့်ပခင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့် ာ်းရှ ဖြီ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ရြ့်ရွာအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှု်းမ ာ်းက 

တ ိုင့်ြင့်လာပခင့််းရှ ြါက ြ်ူးထြါင့််းထဆာင့်ရကွ့် ာ်းပခင့််းမ ာ်းရှ ထသာ့်လည့််း တခ   ွံ့က စစမ ာ်းက ို အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းမှ 

ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းရန့် တ ိုက့်တနွ့််းထပြာဆ ိုထြ်း ာ်းြါထ ကာင့််း၊ နက့်ပဖန့် (၂၆.၀၇.၂၀၂၁) ရက့်ထနို့တွင့် ထရွှေနှစ့်ထတာရတွင့် 

အလှျူထြ်းန ိုင့်ရန့် ကိုမပဏီမ ှ စီစဉ့် ာ်းရှ ဖြီ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ရွာမ ှ သွာ်းထရာက့်လ ိုသူ သက့်ကကီ်းရွယ့်အ ိုမ ာ်းအတွက့်လည့််း 

အသွာ်းအပြန့်ယာဉ့်စီစဉ့်ထြ်း ာ်းဖြီ်းပဖစ့်သပဖင ့် စ တ့်ထအ်းခ မ့််းသာစွာပဖင ့်သွာ်းထရာက့်န ိုင့်ြါထ ကာင့််း၊ ကိုမပဏီအထနပဖင ့် 
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မ မ တစ့်ဦ်းတည့််း အက   ်းအပမတ့်ရရှ ထစထရ်း ထဆာင့်ရွက့်ထနပခင့််းမဟိုတ့်   ရြ့်ရွာဖွံဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစထရ်းအတွက့်ြါ 

ကူညီထဆာက့်ရကွ့်ထြ်းထနြါထ ကာင့််း၊ ကိုမပဏီနှင ့် ထေသခံမ ာ်းသည့် ထြါင့််းစြ့်ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ြါထ ကာင့််း၊ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းက ို 

ကိုမပဏီအထနပဖင ့် ကူညီန ိုင့်ြါက အပမန့်ဆံို်းကူညီထဆာင့်ရွက့်ထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခို COVID-19 ကာလအတွင့််း 

ထရွှံ့ဆက့်ရန့် လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းမှာ အခက့်အခ မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ခ  သည ့်အတွက့် စီမံက န့််းမှာ ရြ့်တနို့့်ထနခ  ထ ကာင့််း၊ စခန့််းက ို 

ယခိုအထပခအထနတ ိုင့််းဆက့်လက့်တည့်ရှ ထနရန့်   န့််းသ မ့််းမှုမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ထနထ ကာင့််း၊ စီမံက န့််းအာ်း 

ဆက့်လက့်တည့်ထဆာက့်မှုဖြီ်းစီ်းြါက တ ို်းတက့်မှုမ ာ်း ြ ိုမ ိုမ ာ်းပြာ်းလာမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုအခ  န့်တငွ့် 

မသ သာထသ်းလျှင့်လည့််း ထန င့်တစ့်ခ  န့်တငွ့် က   က့် ီ်းရ ို်းရှ  ကင့်ြွန့််းစခန့််းက  သ ိုို့ြင့် စည့်ြင့်ဝထပြာလာမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ 

အခ  န့်တစ့်ခိုထစာင ့်ထြ်းရန့်လ ိုအြ့်ထ ကာင့််း၊ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းတာဝန့်ရှ သူမ ာ်းနှင ့် ြ်ူးထြါင့််း၍ ထဆာင့်ရွက့်ရန့်ရှ သည့်မ ာ်းက ို 

ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ထနြါထ ကာင့််း၊ ထတာင့်အတက့်အဆင့််းကာ်းလမ့််းဖြ်ီးစီ်း၍ တစ့်နှစ့်ြတ့်လံို်းသွာ်းလာန ိုင့်ြါက 

ြ ိုမ ိုစည့်ြင့်ဝထပြာလာမည့်ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊  ိုက  သ ိုို့ပဖစ့်ရန့်အတွက့်ကိုမပဏီမှနည့််းမ   ်းစံိုပဖင ့်ကက  ်းစာ်းထဆာင့်ရကွ့်လ က့်ရှ ထနြါ

ထ ကာင့််း၊ မီ်းထ ်းလံိုခခံ ထရ်းအတွက့် မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့နှင ့် ြူ်းထြါင့််း၍ သင့်တန့််းမ ာ်းြ ိုို့ခ န ိုင့်ရန့် စီစဉ့် ာ်းြါထ ကာင့််း၊ 

အပခာ်းသင့်တန့််းမ ာ်းလည့််းဖငွ ့်လှစ့်န ိုင့်ရန့် စီစဉ့်လ က့်ရှ ထနြါထ ကာင့််း၊ ထေသခံမ ာ်းနှင ့် စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်သူ 

ကိုမပဏီအ ကာ်း ြွင ့်လင့််းပမင့်သာထစရန့် ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ြါထ ကာင့််း၊ စီမကံ န့််းထဆာင့်ရွက့်၍ အက   ်းအပမတ့်မ ာ်း 

ရရှ လာြါက ရရှ လာထသာအပမတ့်၏ ၂%  က ို ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတကွ့် အသံို်းပြ ရန့် န ိုင့်ငံထတာ့်အစ ို်းရနှင ့် 

စာခ  ြ့်ခ  ြ့်ဆ ို ာ်းဖြီ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ကိုမပဏီနှင ့် ထေသခံထက ်းရွာမ ာ်းသည့် မ သာ်းစိုဝင့်မ ာ်းပဖစ့်သည ့်အတွက့် 

လ ိုအြ့်သည့်မ ာ်းက ိုလည့််း တ ိုင့်ြင့်န ိုင့်ထ ကာင့််း၊ မ မ တ ိုို့လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် လ ိုအြ့်လာလျှင့်လည့််း ထေသခံမ ာ်းနှင ့် 

ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရကွ့်လ ိုထ ကာင့််း ထပြာ ကာ်းခ  ြါသည့်။ 

9.5.1.3 ဦျား ကမ ာ င ဖမ င    (ကလျား  ကီက  ျား ရာွ အ ုံပ စ ုံအ ရ မ ျီား  တ ကခေါ င  ျား ကဆာ င  ) 

ယခိုက  သ ိုို့ ထတာင့်တက့်ကာ်းစီမံက န့််းလာထရာက့်ထဆာင့်ရွက့်သည ့်အတွက့် မ မ တ ိုို့ထက ်းရာွသာမက 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်တစ့်ခိုလံို်း ဝမ့််းသာအာ်းရထက နြ့်မ ြါထ ကာင့််း၊ မ မ ထန  ိုင့်ရာ ခမ ို်းထက ်းရွာသည့် ယခင့်က 

စီ်းြွာ်းထရ်းန မ ့်က ထ ကာင့််း၊ စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းသည့်လည့််း အလွန့်မပဖစ့် ွန့််းထ ကာင့််း၊ ယခိုအခါတွင့် စ ိုက့်ြ   ်းသီ်းနံှမ ာ်း၊ 

ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်း ထရာင့််းခ ရာတွင့် အဆင့်ထပြလာသပဖင ့် ဗန့််းထမာက့်ထေသတစ့်ခိုလံို်း ဝမ့််းသာအာ်းရမ ထ ကာင့််း၊ ထလ ို၊ 

ထရ ိုညစ့်ညမ့််းမှုမ ာ်း၊ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းသည့်လည့််း ထပြာြထလာက့်ထအာင့် မမ ာ်းြါထ ကာင့််း၊   ခ ိုက့်နစ့်န မှုအထနပဖင ့် 

တင့်ပြရမည့်ဆ ိုြါက ရွာြ ိုင့် ံိုထပမက ို တစ့်ဦ်းြ ိုင့်အပဖစ့် ထြ်း ာ်းသပဖင ့် ရာွတ ို်းတက့်မှုက ို   ခ ိုက့်မှုရှ ထ ကာင့််း၊ ယခင့်က 

ရွာြ ိုင့်ထပမအပဖစ့် ထဆာင့်ရွက့်ခ  ထသာ ထပမက ိုသ မ့််းယူဖြီ်း ယခိုအစ ို်းရြ ိုင့်ထပမဟူ၍ ထဆာင့်ရကွ့်၍ နစ့်န သူမ ာ်းက ို 

ပြန့်လည့်ထြ်းအြ့်ထနသပဖင ့် ရာွအထနပဖင ့်နစ့်န မှုရှ ထနထ ကာင့််း၊   ိုထပမထနရာမ ာ်းက ို ရြ့်ရာွလံိုခခံ ထရ်းအတွက့် 

ရြ့်ရွာအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်း၊ ရ ကင့််းစခန့််းနှင ့် မီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့တ ိုို့က ိုလည့််းထကာင့််း၊ က န့််းမာထရ်းအတွက့် 

ထဆ်းခန့််းတစ့်ခိုက ိုလည့််းထကာင့််း ဖွင ့်ထစခ င့်ထ ကာင့််း၊   ိုက စစမ ာ်းက ို ရွာအထနပဖင ့် ကနို့့်ကကွ့်စာတင့်၍ လည့််းထကာင့််း၊ 

အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းထဆာင့်ရွက့်သူမ ာ်းက ို ကနို့့်ကွက့်ထ ကာင့််း တင့်ပြ ာ်း၍လည့််းထကာင့််း ထဆာင့်ရွက့် ာ်း ြါထ ကာင့််း၊ 

  ိုထနရာတွင့်လည့််း ခ ံ နွယ့်ပမက့်မ ာ်း  ူ  စွာထြါက့်ထရာက့်ထနသပဖင ့်  မီ်းထ ်းအနတရာယ့် စ တ့်ြူရထသာထ ကာင ့် 

မ မ အဖွ ွံ့အစည့််းထငွက ို အသံို်းပြ ၍ ခိုတ့် ွင့်ရှင့််းလင့််းပခင့််းက ို ထဆာင့်ရွက့် ာ်းရထ ကာင့််း တင့်ပြခ  ြါသည့်။ 

ခမ ို်းထက ်းရွာ တ ို်းခ  ွံ့နယ့်ထပမဧရ ယာ (၂.၁၉)ဧက၏ တည့်ထနရာသည့် ခမ ို်းရွာ၏အထန က့် က့်နှင ့် 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းဧရ ယာ ကာ်းတွင့် အခ က့်အပခာက ထသာ ဧရ ယာအပဖစ့်ရှ ထနဖြီ်း၊ စီမံက န့််း၏ မ က့်နှ စာထနရာနှင ့် 

စီမံက န့််းနှင ့် ထက ်းရွာအ ကာ်း  ကာ်းခံဧရ ယာအပဖစ့်လည့််းထကာင့််း ထြါင့််းစြ့်တည့်ရှ ထနထသာထနရာပဖစ့်ြါသည့်။  စီမံက န့််းနှင ့် 

ြတ့်သက့်၍ထသာ့်လည့််းထကာင့််း၊ ခမ ို်းထက ်းရာွပြည့်သူလူ ို၏ ထရရညှ့်အက   ်းစီ်းြွာ်းအတွက့် လည့််းထကာင့််း 

ထမျှာ့်မှန့််းအသံို်းပြ မည့်ဆ ိုြါက အပြ သထ ာထဆာင့်ထသာ ထကာင့််းက   ်းရလေ့်မ ာ်း ရရှ ထစန ိုင့်မည့်ပဖစ့်ရာ ခမ ို်းထက ်းရွာ 

စီမံအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းထကာ့်မတီအထနပဖင ့် လယ့်ယာထပမ ဥြထေ(၂၀၁၂)၊ လယ့်ယာထပမနည့််းဥြထေ (၂၀၁၂)တ ိုို့နှင ့်အညီ 

အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းနည့််းလမ့််းအတ ိုင့််း အဆင ့်ဆင ့်တင့်ပြထဆာင့်ရွက့် သွာ်းန ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။   

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းက ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရကွ့်သည ့် စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၊ 

တာရ န့််းကိုမပဏီလီမ တက့်တ ိုို့ အထနပဖင ့်လည့််း ခမ ို်းထက ်းရွာ ပြည့်သူလူ ိုမှ လ ိုလာ်းထတာင ့်တ အကကံပြ  ာ်းထသာ 

တ ို်းခ  ွံ့ရွာထပမဧရ ယာ (၂.၁၉) ဧကထြေါ်တွင့် ထက ်းရွာအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်း (တစ့်နည့််းအာ်းပဖင ့် စီမကံ န့််းထြါင့််းစြ့် 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ည  န ှုင့််းကွြ့်က ထရ်းရံို်း)၊ ထက ်းရွာ ထဆ်းခန့််း၊ ထက ်းရွာမီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့ စခန့််းခွ  နှင ့် ရ စခန့််းအစရှ သည့်တ ိုို့က ို 

တည့်ထဆာက့်အသံို်းပြ ပခင့််းပဖင ့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းအတွက့် သွယ့်ဝ ှုက့်ထသာအထ ာက့်အြံ  ရရှ ထစန ိုင့်ပခင့််း၊ 

ထေသခံပြည့်သူလူ ို၏ သထ ာ ာ်းနှင ့် လ ိုလာ်းထတာင ့်တခ က့် တ ိုို့က ို ြံ ြ ို်းပဖည ့်ဆည့််းထြ်းရာ ထရာက့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ 

  ိုို့အပြင့် ြ ိုလျှံထနထသာထပမ ထနရာတွင့်လည့််း ဆ ိုင့်ခန့််းအခ   ွံ့က ိုထဆာက့်လိုြ့်၍ ထက ်းရွာ၏ လူ ိုဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုစီမံခ က့် 

(Community Development Plan) တစ့်ခိုအပဖစ့် တည့်ထ ာင့်ပြ လိုြ့်ထြ်းန ိုင့်မည့်ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် နှစ့်ဦ်းနှစ့်ဖက့် 

ထကာင့််းက   ်းသက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း ထရရညှ့်ပဖစ့် ွန့််းထစန ိုင့် ြါသည့်။  

9.5.1.4 ဦျား ခင  ကမ ာ င ကအျား (Principal Consultant, SEED Ltd) မ  ှ ဖပ န လည  ရငှ  ျား လင  ျား တင ဖပ ဖခင ျား 

မ မ အထနပဖင ့်လည့််း ကနဦ်းစစ့်တမ့််းထကာက့်ယူထနစဉ့်အတွင့််း   ိုက  သ ိုို့တင့်ပြမှုက ို  ကာ်းသ ခ  ရထ ကာင့််း၊ 

 ကာ်းပဖတ့်ထပဖရှင့််းထြ်းရလျှင့် မ မ အဖွ ွံ့အစည့််းအထနပဖင ့် ထပမယာနှင ့် ြတ့်သက့်မှုမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်ရန့် 

မသက့်ဆ ိုင့်ြါထ ကာင့််း၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  အ မ့်ယာမ ာ်း ထပြာင့််းထရွွံ့ရပခင့််းရှ ြါက ပြန့်လည့်ထနရာခ  ာ်းမှုစီမံခနို့့်ခွ ပခင့််းအတွက့် 

သာ သက့်ဆ ိုင့်ြါထ ကာင့််း၊  တ ို်းခ  ွံ့ရာွထပမက စစနှင ့်ြတ့်သက့်၍ ဖမ  ွံ့နယ့်အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ တစ့်ဆင ့် 

သက့်ဆ ိုင့်ရာ တ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရသ ိုို့ တင့်ပြ၍ ထဆာင့်ရွက့်ရန့်လ ိုြါထ ကာင့််း၊ မ မ တ ိုို့အထနပဖင ့်လည့််း   ိုက စစက ို ထပြာဆ ိုရန့် 

ထပြာဆ ိုြ ိုင့်ခငွ ့်၊ စွက့်ဖက့်ြ ိုင့်ခွင ့်လည့််းမရှ ြါထ ကာင့််း ရငှ့််းပြခ  ြါသည့်။   ိုို့ထန က့် CSR ရန့်ြံိုထငအွထနပဖင ့် အပမတ့်၏ ၂%က ို 

 ည ့်သွင့််းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း ယခိုအခါတွင့် စီမကံ န့််း တည့်ထဆာက့်ဖြီ်းစီ်းပခင့််း မရှ ထသ်းသည ့်အတွက့် အပမတ့်ထငွမ ာ်း 

ရရှ မှုမရှ ထသ်းထ ကာင့််း၊ သ ိုို့ြါထသာ့်လည့််း ကိုမပဏီအထနပဖင ့် CSR ရန့်ြံိုထငွအထနပဖင ့် အသံို်းပြ  ာ်းမှုမ ာ်းရှ ထနဖြီပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ 

ကိုမပဏီအထနပဖင ့် ရြ့်ရွာတ ို်းတက့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတကွ့် ထဆာင့်ရွက့်ထနဖြီ်းပဖစ့်ြါထ ကာင့််း EIA လိုြ့်ငန့််းစဉ့်အထနပဖင ့် 

ရှင့််းလင့််းတင့်ပြခ  ြါသည့်။  

9.5.1.5 ဦျား ထနွ  ျား ဝ ယ (ကက  ျား ရာွ အ ုံပ ခ ျု ပ ကရျား မ ှုျား ၊ ကန ာ င မ  လ ုံကက  ျား ရာွ ) 

မ မ အထနပဖင ့် တင့်ပြရမည့်ဆ ိုြါက ခမ ို်းထက ်းရွာမ ှမ မ ရာွသ ိုို့ ဆက့်သွယ့်သည ့်လမ့််းတွင့် တံတာ်းနှစ့်စင့််းရှ ထ ကာင့််း၊ 

  ိုတတံာ်းနှစ့်စင့််းသည့် ထရကကီ်းြါက အဆင့်မထပြပဖစ့်တတ့်ဖြီ်း တံတာ်းမှာလည့််း ကကံ ခ ိုင့်မှုမ ာ်း က ဆင့််းမှုရှ ထနထ ကာင့််း၊ 

  ိုတတံာ်းနှစ့်စင့််းက ို ပြ ပြင့်န ိုင့်မည့်ဆ ိုြါက ပြ ပြင့်ထြ်းြါရန့် ထတာင့််းဆ ိုလ ိုထ ကာင့််း၊ ထပမာင့််းထက ာ့်တတံာ်းတစ့်စင့််းမှာ 

ပြ ပြင့်ရန့် အ ူ်းလ ိုအြ့်ထနဖြီ်း ကိုန့်က စရ တ့် နည့််းြါ်းမည့်ပဖစ့်သပဖင ့် အပမန့်ပြ ပြင့်ထြ်းထစလ ိုထ ကာင့််း တင့်ပြခ  ြါသည့်။ 

9.5.1.6 ဦျား ရန န  ုံင  ဝ မ ျား  (စမီ  က  န ျား တာ ဝ န ခ ၊  Terrain Co., Ltd) မ ှ ဖပ န လည ရငှ  ျား လင  ျား တင  ဖပ ဖခင  ျား 

  ိုက စစမ ာ်းသည့် ြငွ ့်ြွင ့်လင့််းလင့််းထပြာဆ ိုရလျှင့် ဖမ  ွံ့နယ့်အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ 

ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းရမည ့် က စစပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုမှာ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် ြတ့်သက့်၍ ထဆာင့်ရကွ့်ရန့် ပြ လိုြ့်ထနပခင့််း 

ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊ မ မ တ ိုို့ကိုမပဏီအထနပဖင ့် ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်သည ့်အထနပဖင ့် ဌာနသ ိုို့ တင့်ပြထြ်းသွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊ 

ယခိုလည့််း လမ့််းခ  ွံ့ပခင့််းက ို ထဆာင့်ရွက့်ထြ်း ာ်းဖြီ်း ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊ မ မ တ ိုို့အထနပဖင ့် ထပမာင့််းထက ာ့်တတံာ်းက ို 

ပြ ပြင့်ထြ်းလ ိုဖြီ်း ထက ်းရာွနှင ့် ကိုမပဏီ အဆင ့်ဆင ့်တင့်ပြ၍ ခွင ့်ပြ မ န့်ို့က ြါက ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းြါမည ့်အထ ကာင့််း 

ပြန့်လည့်ရှင့််းလင့််းြါသည့်။ 

9.5.1.7 ဦျား ခင  ကမ ာ င ကအျား (Principal Consultant, S.E.E.D LTD) မ  ှ ဖပန လည ရငှ  ျား လင  ျား တင  ဖပ ဖခင  ျား 

လမ့််းက စစနှင ့် ြတ့်သက့်၍ မ မ တ ိုို့အထနပဖင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာအဝင့်ရှ  တံတာ်းက ို ပြ ပြင့်တည့်ထဆာက့်ရန့် 

အကကံပြ တင့်ပြသွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊   ိုတတံာ်းသည့် ထန င့်တစ့်ခ  န့်တငွ့် ကာ်းသွာ်းလာမှု မ ာ်းပြာ်းလာြါက 

အနတရာယ့်မ ာ်းရှ လာန ိုင့်သပဖင ့် ပြ ပြင့်သင ့်သည ့်တတံာ်းတစ့်စင့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊   ိုက စစက ို EIA အစီရင့်ခံစာတွင့် 

 ည ့်သွင့််းတင့်ပြထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း ပြန့်လည့်ရှင့််းလင့််းတင့်ပြခ  ြါသည့်။ 

အစည့််းအထဝ်းတွင့် ဆက့်လက့်တင့်ပြရငှ့််းလင့််းပခင့််း မရှ ထတာ သည ့်အတွက့် (၁၅်း၃၀)တွင့် 

ထအာင့်ပမင့်စွာရိုြ့်သ မ့််းခ  ြါသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 9 .5 - 1 ) ခမ  ုံျား ကက  ျား ရာွ လထူ ုံန ာျား  ကန ကဆာ င တငွ  က  င  ျား ပ က ာ  ဖပည   လူ ူထ ုံကတြွို့ဆ  ုံပ ွ မ တှ တမ  ျား 

  

                                     
9.5.2 ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့န ယ စမီ  အ ုံပ  ခ ျု ပ ကရျား အ ြ ွ ြို့ဝ င  မ  ာျား ၊ မမ  ျု ြို့န ယ အ ဆ င   ဌာ န ဆ  ုံင  ရာ အ ရာ ရ ှ မ ာ ျားန ငှ   ကတြွို့ဆ  ုံကဆ ျွား ကန ျွား ဖခင ျား   

၂၇-၄-၂၀၂၁ ရက့်ထနို့တွင့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ အစည့််းအထဝ်းခန့််းမ၌ 

ထဆာင့်ရွက့်ခ  ထသာ ဖမ  ွံ့နယ့်စီမံအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့၏ အြတ့်စဉ့်ြံိုမှန့်အစည့််းအထဝ်း၌ ဝင့်ထရာက့်တင့်ပြထဆွ်းထနွ်းခ  မှု 

ရလေ့်မ ာ်းမှာ ထအာက့်ြါအတ ိုင့််းပဖစ့်ြါသည့်- 

9.5.2.1 အ စည  ျား အ ကဝ ျား တက ကရာ က   မူ  ာ ျား စာ ရင ျား 

1) ဦ်းထအ်းမင့််း၊ ဥက္ဌ၊ ဖမ  ွံ့နယ့်စီမံအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းအဖွ ွံ့၊ 

2) ဗ ိုလ့်မှျူ်းထက ာ့်မင့််းဟန့်၊ ဖမ  ွံ့နယ့်စီမံအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းထကာင့်စီ၊ 

3) ဦ်းလွင့်ထမာင့်ထမာင့်၊ ေိုဖမ  ွံ့နယ့်အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း၊ အထ ွထ ွအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ 

4) ဦ်း ကည့်ထဌ်း၊ လက့်ထ ာက့်အင့်ဂ င့်နီယာ၊ လမ့််းဦ်းစီ်းဌာန၊ 

5) ဦ်းပမင ့်ထဇာ့်၊ တာဝန့်ခံ၊ ဆက့်သွယ့်ထရ်း ညွှန့် ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာန၊ 

6) ဦ်း ွန့််းဝင့််း၊ လူဝင့်မှုကကီ်း ကြ့်ထရ်း ညွှန့် ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာန၊ 

7) ဦ်းမ   ်းဦ်း၊ ေိုမီ်းသတ့်ဦ်းစီ်းမှု်း၊ ပမန့်မာန ိုင့်ငမံီ်းသတ့်တြ့်ဖွ ွံ့၊ 

8) ဦ်းထက ာ့် ွန့််း၊ ေိုတ ယြညာ ထရ်းမှျူ်း၊ ြညာထရ်းမှျူ်းရံို်း၊ 

9) ဦ်းထဇာ့် ွန့််းထအာင့်၊ လက့်ထ ာက့်ညွှန့် ကာ်းထရ်းမှျူ်း၊  စီမံက န့််း စ စစ့်ထရ်းနှင ့် တ ို်းတက့်မှု အစီရင့်ခံထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန၊ 

10) ဦ်းမင့််း က့်၊ ဦ်းစီ်းအရာရှ ၊ အာ်းကစာ်းနှင ့် ကာယြညာဦ်းစီ်းဌာန၊ 

11) ဦ်းပမင ့်ဦ်းသ န့််း၊ တာဝန့်ခံ၊ ပမန့်မာ အသံနှင ့် ရိုြ့်ပမင့်သံ ကာ်း၊ 

12) ဦ်းဟန့်စ ို်း၊ ဦ်းစီ်းအရာရှ ၊ စ ိုက့်ြ   ်းထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ 

13) ဦ်းပြည ့်ဖဖ  ်းဟ န့််း၊ အခွန့်ဦ်းစီ်း၊ ပြည့်တငွ့််းအခွန့်မ ာ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ 

14) ဦ်းထအာင့်ပမင ့် ွန့််း၊ လက့်ထ ာက့်ညွှန့် ကာ်းထရ်းမျှူ်း၊ နယ့်စြ့်ထေသနှင ့် တ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်း 

ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း ဦ်းစီ်းဌာန၊ 

15) ဦ်းအင့်ထြါင့်ထဟာက့်နန့်၊ တာဝန့်ခံထက ာင့််းအိုြ့်၊ နယ့်စြ့်ထေသတ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူငယ့်မ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း 

သင့်တန့််းထက ာင့််း၊ 

16) ဦ်းထဇာ့်မင့််းဦ်း၊ ဦ်းစီ်းအရာရှ ၊ လယ့်ယာထပမစီမံခန့်ို့ခွ ထရ်းနှင့်  စာရင့််းအင့််းဦ်းစီ်းဌာန၊ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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17) ဦထမာင့်တ ို်း၊ လျှြ့်စစ့်မှျူ်း၊ လျှြ့်စစ့်ဓာတ့်အာ်းပဖနို့့်ပဖျူ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််း၊ 

18) ထေါက့်တာထက ာ့်ထက ာ့်လင့််း၊ ဖမ  ွံ့နယ့်ဆရာဝန့်ကကီ်း၊ 

19) ထေေါ်အ သဉ္ဇာထက ာ့်၊ ဦ်းစီ်းအရာရှ ၊ ထက ်းလက့်လမ့််းဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ 

20) ဦ်းတင့်မင့််းလ ှုင့်၊ ရ အိုြ့်၊ ပမန့်မာန ိုင့်ငံရ တြ့်ဖွ ွံ့၊ 

21) ဦ်းရန့်န ိုင့်ဝမ့််း၊ စီမကံ န့််းတာဝန့်ခံ၊ ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း၊ 

22) ဦ်းခင့်ထမာင့်ထအ်း၊ အဓ ကအကကံထြ်းြိုဂ္  လ့်၊ S.E.E.D Ltd၊ 

23) ဦ်းထဇယ ာမင့််း၊ အကကံထြ်းြိုဂ္  လ့်၊ S.E.E.D Ltd၊ 

24) ဦ်းညီညီ ွန့််း၊ အကကံထြ်းြိုဂ္  လ့်၊ S.E.E.D Ltd၊ 

25) ဦ်းထကာင့််း ထက ာ့် က့်၊ အကကံထြ်းြိုဂ္  လ့်၊ S.E.E.D Ltd၊ 

26) ဦ်းထဇယ ာညီည၊ီ အကကံထြ်းြိုဂ္  လ့်၊ S.E.E.D Ltd၊ 

27) ဦ်းရ မင့််းခ၊ အကကံထြ်းြိုဂ္  လ့်၊ S.E.E.D Ltd၊ 

28) ဦ်း ူ်းပမတ့်ခ ိုင့်၊ အကကံထြ်းြိုဂ္  လ့်၊ S.E.E.D Ltd၊ 

9.5.2.2 ဦျား ကအျား မ င ျား  (ဥက ကဌ၊  မမ  ျု ြို့န ယ စမီ  အ ုံပ  ခ ျု ပ ကရျား အ ြ ွ ြို့၊  ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့န ယ ) 

ယထနို့ပြ လိုြ့်သည ့်အစည့််းအထဝ်းမာှ ြံိုမှန့်ဆ ိုြါက အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းဌာနအကကီ်းအက မ ာ်း အြတ့်စဉ့်ြံိုမှန့် 

ထတွွံ့ဆံိုသည ့် အစည့််းအထဝ်းြွ ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုဇလံိုထတာင့်တက့် ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းအတွက့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစာ (EIA) အတွက့် သက့်ဆ ိုင့်ရာအဖွ ွံ့အစည့််းမှ ရငှ့််းလင့််းတင့်ပြ 

ထြ်းမည့်ပဖစ့်သည ့်အတွက့် တစ့်ြါတည့််း ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုစီမံက န့််းသည့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် 

ခရီ်းသွာ်းဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းအတွက့် အက   ်းရှ မည ့်လိုြ့်ငန့််းပဖစ့်ဖြီ်း ယခိုစီမံက န့််းအတွက့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ထလ လာဆန့််းစစ့်မှု 

ထြေါ်တွင့် တက့်ထရာက့်လာသည ့် ဌာနဆ ိုင့်ရာမ ာ်းအာ်းလံို်း ြါဝင့်ထဆွ်းထနွ်းထြ်းရန့်နှင ့် ကိုမပဏီအထနနှင ့်လည့််း 

ဌာနဆ ိုင့်ရာမ ာ်း၏ လ ိုအြ့်ခ က့်၊ ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်မ ာ်းက ို အကကံထြ်းထဆွ်းထနွ်းန ိုင့်ြါရန့်၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၏ 

ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှုအထြေါ်တွင့် ြတ့်ဝန့််းက င့်   ခ ိုက့်မှုအနည့််းဆံို်းနှင ့် အထကာင့််းဆံို်းပဖစ့်လာထစရန့် 

ဌာနဆ ိုင့်ရာမ ာ်း၏  က့်ထြါင့််းစံိုမှ ဝင့်ထရာက့်ထဆွ်းထနွ်း ထြ်းထစလ ိုထ ကာင့််း ထပြာ ကာ်းခ  ြါသည့်။ 

9.5.2.3 ဦျား ရန န  ုံင  ဝ မ ျား  (စမီ  က  န ျား တာ ဝ န ခ ၊  ခမ  ုံျား ကတာင တက ယ ာ ဉ  ရပ န ာ ျား စခန ျား န ငှ    ဟ  ုံတယ  စမီ  က  န ျား ) 

ယခိုဌာနဆ ိုင့်ရာအစည့််းအထဝ်းြွ တငွ့် ယခိုက  သ ိုို့ ကိုမပဏီအထနပဖင ့် စီမကံ န့််းနှင ့်သက့်ဆ ိုင့်သည့်မ ာ်းက ို 

ဝင့်ထရာက့်တင့်ပြခွင ့်ရသည ့်အတကွ့် ဝမ့််းသာဂိုဏ့်ယူမ ြါထ ကာင့််း၊ ယခို စီမံက န့််းနှင ့်ြတ့်သက့်ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှု 

ဆန့််းစစ့်ပခင့််းပြ လိုြ့်ရန့်အတွက့် ဦ်းခင့်ထမာင့်ထအ်း ဦ်းထဆာင့်သည ့် SEED Ltd က ို တတ ယအဖွ ွံ့အစည့််းအပဖစ့် 

တာဝန့် ထြ်းအြ့်ခ  ပခင့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ဦ်းခင့်ထမာင့်ထအ်းမလှည့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်ရှ  ပြည့်သူလူ ိုနှင ့် စီမံက န့််းထဆာင့်ရွက့်သူမ ာ်း 

အ ကာ်း လိုြ့်ငန့််းအဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့ထစထရ်းအတွက့် အပမင့်မ ာ်းက ို ရှင့််းလင့််းတင့်ပြသွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း ထပြာ ကာ်းခ   

ြါသည့်။  

9.5.2.4 ဦျား ခင  ကမ ာ င ကအျား  (အ ဓ  က အ ကက ကပ ျား ပ ုံဂ္  ျု လ ၊  S.E.E.D Ltd) မ  ှ ရငှ ျား လင  ျား တင ဖပ ဖခင ျား 

ဇလံိုထတာင့် ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ပြည့်သူလူ ိုနှင ့် ထတွွံ့ဆံိုြွ အတွက့် ဌာနဆ ိုင့်ရာထတွွံ့ဆံိုြွ က ို 

တက့်ထရာက့်သည ့် ဌာနဆ ိုင့်ရာမ ာ်းအာ်းလံို်းက ို ထက ်းဇူ်းတင့်ထ ကာင့််း၊ မ မ တ ိုို့ SEED Ltd သည့် ြတ့်ဝန့််းက င့် 

  န့််းသ မ့််းမှုဦ်းစီ်းဌာနမှ  ကာ်းကာလအကကံထြ်းအဖွ ွံ့အစည့််းအပဖစ့် မှတ့်ြံိုတင့်ထလျှာက့် ာ်း ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ထ ကာင့််း၊ 

ယခို Terrain Co., ltd မ ှထဆာင့်ရကွ့်သည့်  ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််းနှင ့် ဟ ိုတယ့်စီမံက န့််း အတွက့် စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််း ECD ဌာနမှ 

EIA အစီရင့်ခံစာ ထရ်းသာ်းထဆာင့်ရွက့်ရန့် ညွှန့် ကာ်းသည ့်အတွက့် ထရ်းသာ်းရန့် မ မ တ ိုို့အဖွ ွံ့အစည့််းအာ်း 

ငှာ်းရမ့််းခ  ပခင့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ မ မ တ ိုို့အဖွ ွံ့အစည့််းအထနပဖင ့် EIA လိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် န ိုင့်ငံထတာ့်မှ ခ မတှ့် ာ်းသည ့် 

ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေမ ာ်းအတ ိုင့််း အ က့် က့်မ ှ စီစစ့်သတ့်မှတ့်ထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ထ ကာင့််း၊ ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် ထေသခံ 

ပြည့်သူလူ ို၊ အစ ို်းရအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းပခင့််း ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်ပဖစ့်သည ့်အတွက့် ယခိုထဆာင့်ရွက့်ရပခင့််း 

ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းပခင့််းသည့် ေိုတ ယအကက မ့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းပခင့််းပဖစ့်ဖြီ်း ြ မအကက မ့်အထနပဖင ့် ၂၀၂၀ 

ခိုနှစ့် စက့်တင့် ာလတွက့် ပြ လိုြ့်ခ  ထ ကာင့််း၊ COVID-19 ထရာဂါ ကူ်းစက့်ပဖစ့်ြာွ်းထနသည ့်ကာလပဖစ့်သည ့်အတွက့် Online 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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မှ တစ့်ဆင့်  Zoom Meeting သာပြ လိုြ့်ခ  ထ ကာင့််း၊ ယခို ေိုတ ယအကက မ့်အပဖစ့် ထပမပြင့်ကငွ့််းဆင့််းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် 

အလ ဉ့််းသင ့်သည ့်အတွက့် ေိုတ ယအကက မ့် ထတွွံ့ဆံိုထဆ်ွးထနွ်းြွ  ပြ လိုြ့်ရပခင့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုကာလသည့်လည့််း COVID-

19 ထရာဂါက်ူးစက့်ပဖစ့်ြွာ်းထနဆ ပဖစ့်သပဖင ့် ပြည့်သူလူ ိုနှင ့် ဌာနဆ ိုင့်ရာအမ ာ်းက ို တစ့်စိုတစ့်စည့််းတည့််း ထတွွံ့ဆံိုပခင့််း 

မပြ လိုြ့်န ိုင့်ထတာ    သီ်းသနို့့်ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းရပခင့််း ပဖစ့် ကာင့််း၊ ယမန့်ထနို့ (၂၅-၄-၂၀၂၁) တွင့် ခမ ို်းထက ်းရွာရှ  

လူ ိုန ်းထနထဆာင့်၌ ထေသခံ ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်းပဖင ့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းခ  ဖြီ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုအစည့််းအထဝ်း၌ ရည့်ရွယ့်ခ က့်၊ 

စီမံက န့််း ခခံ ငံိုသံို်းသြ့်ခ က့်၊ ြတ့်ဝန့််းက င့်သက့်ထရာက့်မှု ဆန့််းစစ့်ထလ လာပခင့််း၊ ပဖစ့်န ိုင့်ထပခရှ ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် 

လူမှုစီ်းြွာ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်း၊ ထလျှာ ခ န ိုင့်ထသာနည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ အမ ာ်းပြည့်သူနှင ့် တ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းပခင့််းနှင ့် 

အမ ာ်းပြည့်သူ၏ လ ိုလာ်းခ က့်မ ာ်း  ိုတ့်ထဖာ့်တင့်ပြပခင့််း၊ ESIA တွင့် ထလ လာမည ့် အထ ကာင့််းအရာမ ာ်းက ို 

တင့်ပြထဆွ်းထနွ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊ ထပြာ ကာ်းဖြ်ီး စီမံက န့််း နှင ့်ြတ့်သက့်သည ့် အထပခခံ အထ ကာင့််းအရာမ ာ်း၊ 

စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရွက့်သူ Terrain Co., ltd အထ ကာင့််း၊ EIA ထရ်းသာ်းထဆာင့်ရွက့်သူ S.E.E.D Ltd မှ 

ထရ်းသာ်းထဆာင့်ရွက့်သူမ ာ်း၏အထ ကာင့််း၊ စီမကံ န့််းထ ကာင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်သက့်ထရာက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်ထလ လာပခင့််း 

အထ ကာင့််း၊ EIA အစီရင့်ခံစာထရ်းသာ်းရာတွင့် ထဆာင့်ရွက့်မည ့်လိုြ့်ငန့််းစဉ့် အဆင ့်မ ာ်း၊ အမ ာ်းပြည့်သူသ ိုို့ 

 ိုတ့်ထဖာ့်တင့်ပြပခင့််း နည့််းလမ့််းမ ာ်း၊ ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း အစီအစဉ့်ခ   ာ်းထဆာင့်ရကွ့်ထနမှုမ ာ်း၊ မထက လည့်မှုမ ာ်းက ို 

ထပဖရှင့််းထြ်းမည ့် အစီအစဉ့် ခ မှတ့်ထဆာင့်ရွက့် ာ်းမှုမ ာ်း က ိုရှင့််းလင့််းတင့်ပြခ  ြါသည့်။  

9.5.2.5 ဌာ န ဆ  ုံင ရာ မ  ာ ျားမ  ှ ကဆ ျွား ကန ျွား တင ဖပ ဖခင  ျား 

9.5.2.6 ဗ  ုံလ မ ျှူျား ကက  ာ မ င  ျား ဟ န ၊  မမ  ျု ြို့န ယ စမီ  အ ုံပ ခ ျု ပ  ကရျား ကက ာ င စ၊ီ  ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့န ယ မ  ှ ကဆ ျွား ကန ျွား ဖခင ျား 

ဤစီမံက န့််းသည့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီ၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့်ခရီ်းသွာ်းလာထရ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၊ သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာန 

နှင ့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာနအာ်းလံို်းနှင ့် သက့်ဆ ိုင့်ထနထသာ စီမကံ န့််းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ စီမံက န့််းနှင ့် 

ြတ့်သက့်၍ စီမကံ န့််းရှ ထ ်းဆ ိုင့်ခန့််းမ ာ်းငှာ်းရမ့််းမှုနှင ့် ြတ့်သက့်၍ အထပခအထနမ ာ်းအာ်း သ ရှ လ ိုထ ကာင့််း၊ Terrain Co., ltd 

အထနပဖင ့် ကာလမည့်မျှ ထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ စစ့်က ိုင့််းတ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့နှင ့် B.O.T စာခ  ြ့် 

ခ  ြ့်ဆ ိုဖြီ်းစီ်းသည ့် အထပခအထနမ ာ်းအထ ကာင့််း၊ စီမံက န့််းအခ က့်အလက့်အထပခခံအခ က့်အလက့်မ ာ်းနှင ့် သ ရှ လ ိုသည့်မ ာ်း 

ထမ်းပမန့််းခ  ြါသည့်။ 

9.5.2.7 ဦျား ကအျား မ င ျား  (ဥက ကဌ၊  မမ  ျု ြို့န ယ စမီ  အ ုံပ  ခ ျု ပ ကရျား အ ြ ွ ြို့၊  ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့န ယ ) မ  ှ ပ  ်း ပန  ်း ခ က  မ  ာျား 

ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့် သတ့်မှတ့်ရန့် စီစဉ့် ာ်းဖြီ်း ထတာပြ န့််းတီ်းမှုမပဖစ့်ထစထရ်း ထဆာင့်ရကွ့် 

 ာ်းထ ကာင့််း၊  ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်းပဖစ့်သည ့် သစ့်မင့််း၊ သစ့်ခွ အစရှ သည့်တ ိုို့က ို ကာကွယ့်ထတာအတငွ့််းမှ ရယူ၍ 

သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းမှု မပဖစ့်ထစထရ်း ထဆာင့်ရကွ့် ာ်းရန့်လ ိုအြ့်ထ ကာင့််း၊ ြညာရှင့်မ ာ်း လာထရာက့်သင့်တန့််းြ ိုို့ခ မှုမ ာ်း 

ရှ လာြါက အဆင့်ထပြစွာထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ရန့် ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့် ထြ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း အကကံပြ  ထပြာ ကာ်းခ  ြါသည့်။ 

9.5.2.8 ဦျား ကအာ င ဖမ င   ထနွ ျား  (လက  ကထာ က  ည ွှန  က ာ ျား ကရျားမ ျှူျား ၊  န ယ စပ က ဒ တ  ုံင  ျား ရင ျား  ာ ျား လမူ   ျု ျား မ ာ ျား ြ ွ ြို့မြ  ျု ျား တ  ုံျား တက ကရျား  

ဦျား စျီား ဌာ န ၊  ဗ န ျား ကမ ာ က မမ  ျု ြို့န ယ ) အ ကက  ဖပ ျု ကဆ ျွား ကန ျွား ခ က မ  ာ ျား 

ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းအတွက့် မ မ တ ိုို့ဌာနမ ှ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအပမင့်ပဖင ့် ဦ်းထဆာင့်ထဆာင့်ရကွ့်လ က့် ရှ ထနထ ကာင့််း၊ 

နည့််းြညာြ ိုင့််းဆ ိုင့်ရာ၊ ြညာရှင့်ြ ိုင့််းဆ ိုင့်ရာ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းရှ ထနသပဖင ့် အခက့်အခ မ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်လ က့် ရှ ထနထ ကာင့််း၊ 

လမ့််းအထပခအထနဆ ို်းရွာ်းမှုမပဖစ့်ထစ ထရ်း ပြ ပြင့်န ိုင့်ရန့်အတွက့် အြ ိုင့််းလ ိုက့် ပြ ပြင့်ထြ်းထနထသာ့်လည့််း အခ  န့် ကာပမင ့်မှုမ ာ်း 

ပဖစ့်ထြေါ်ထနဖြီ်း  ထရာက့်မှုနည့််းြါ်းထနထ ကာင့််း၊   ိုို့ထ ကာင ့် Terrain Co., Ltd အထနပဖင ့် ကညူထီြ်းန ိုင့်ြါက 

ကူညီထြ်းပခင့််းပဖင ့် လ င့်ပမန့်လွယ့်ကူထခ ာထမွွံ့စွာပဖင ့် တည့်ထဆာက့်န ိုင့်မည့် ပဖစ့်ထ ကာင့််း အကကံပြ တင့်ပြသွာ်းြါသည့်။ 

9.5.2.9 ဦျား ရန န  ုံင  ဝ မ ျား  (စမီ  က  န ျား တာ ဝ န ခ ၊  ခမ  ုံျား ကတာင  တက  ယ ာဉ ရပ  န ာ ျား စခန ျား န ငှ    ဟ  ုံတယ စမီ က  န  ျား)မ  ှ

ဖပ န လည ကဖြ  က ာ ျား ဖခင ျား 

စီမံက န့််းသည့် တ ိုင့််းထေသကကီ်းအစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ လမ့််းညွှန့်မှုပဖင ့် ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့ြ ိုင့်နှင ့် ြ်ူးထြါင့််း၍ 

ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့ြ ိုင့်ထပမ (၃၁.၅၃) ဧကတွင့် ထဆာင့်ရွက့်ထနပခင့််းပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊ ဖမ  ွံ့နယ့် 

စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့နှင့်  ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းပဖစ့်သည ့်အတွက့် ရရှ လာမည ့်ဝင့်ထငကွ ို ရာခ ိုင့်နှုန့််းခွ ယူ၍ 

ခံစာ်းခွင ့်မ ာ်းက ိုလည့််း ခ  ြ့်ဆ ိုရန့် စီစဉ့် ာ်းရှ ဖြီ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ တစ့်နှစ့်လျှင့် သ န့််း (၃၀၀) က ြ့်ထြ်းသွင့််းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 
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ထတာင့်တက့်ယာဉ့်မ ာ်း ငှာ်းရမ့််းခက ို စည့်ြင့်ဌာန၏ ကကီ်း ကြ့်ဝန့် မ့််းမ ာ်း၏ အထ ွထ ွအသံို်းစရ တ့်နှင ့် လစာထငွတ ိုို့က ို 

 ိုတ့်ယူသံို်းစွ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း က န့်ရှ သည ့် ထငွြမာဏမှ ၅၀% စီ ကိုမပဏီနှင ့် စည့်ြင့်ဌာနတ ိုို့ ရရှ မည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ 

မ မ တ ိုို့ကိုမပဏီမ ှရရှ မည ့် ဝင့်ထငမွှ အသာ်းတင့်အပမတ့်ထငွ၏ ၂% က ို CSR ရန့်ြံိုထငွအပဖစ့်  ည ့်သွင့််းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ 

ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအထနပဖင ့် မ မ တ ိုို့ စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်စဉ့်ကာလတွင့််း တည့်ထဆာက့်ထရ်းက စစမ ာ်းထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် 

ထေသခံမ ာ်းက ို ဦ်းစာ်းထြ်းခနို့့်အြ့်၍ ထဆာင့်ရွက့်ခ  ထ ကာင့််း၊ ခမ ို်း၊ ထလ်းသီ၊ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာမ ာ်းရှ  ထေသခမံ ာ်းက ိုလည့််း 

ဝန့် မ့််းမ ာ်းအပဖစ့်လည့််း အလိုြ့်ထခေါ်ယူ၍ On-the-job training ြံိုစံအပဖစ့် ခနို့့်အြ့် ာ်းသူမ ာ်း ရှ ဖြီ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ 

စီမံက န့််းသည့် တစ့်နှစ့်ြတ့်လံို်းလည့်ြတ့်သွာ်းလာရန့် မပဖစ့်န ိုင့်ထသ်းထသာထ ကာင ့် လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သည ့် (၆) လတွင့် 

ဝန့် မ့််းအင့်အာ်း အပြည ့်အဝပဖင ့် ထဆာင့်ရကွ့်ထနထသာ့်လည့််း မလည့်ြတ့်သည ့် (၆) လတွင့် ဝန့် မ့််းအင့်အာ်း 

အပြည ့်အဝထခေါ်ယူအသံို်းပြ န ိုင့်ပခင့််းမရှ    ကက်ီး ကြ့်အိုြ့်ခ  ြ့်သူမ ာ်းပဖင ့်သာ ထဆာင့်ရွက့်ထနထ ကာင့််း၊ (၁)နှစ့်ြတ့်လံို်း 

သွာ်းလာန ိုင့်ြါက အဖမ တမ့််းဝန့် မ့််းမ ာ်းအပဖစ့် ခနို့့်အြ့်ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းလည့်ြတ့်မှုအထြေါ် 

ဝန့် မ့််းမ ာ်းအာ်းအဖမ တမ့််းအက ပဖတ့်စစ့်ထဆ်းလ က့်ရှ ထနထ ကာင့််း၊လ ိုအြ့်သည ့်သင့်တန့််းမ ာ်းက ိုလည့််းတက့်ထရာက့်န ိုင့်ထစ

ရန့် စီမံ ာ်းရှ ဖြီ်း ပြ စိုြ   ်း ထ ာင့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊  ထန က့်ြ ိုင့််းတွင့် ြညာရှင့်မ ာ်းထနရာ   အစာ်း  ို်းသွာ်းန ိုင့်ရန့် 

ထလ က င ့်သင့် ကာ်းထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်သပဖင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်၏ အလိုြ့်အက ိုင့်အခွင ့်အလမ့််းမ ာ်း တ ို်းတက့်လာမည့် 

ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊ ထက ်းရွာဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှုအထနပဖင ့် စာသင့်ထက ာင့််းအတွက့် ဆရာ၊ ဆရာမမ ာ်း ငာှ်းရမ့််းထြ်း ာ်းပခင့််း၊ 

လမ့််း ထဖာက့်ပခင့််း၊ တံတာ်းထဆာက့်ပခင့််း၊ ဇရြ့်တည့်ထဆာက့်ပခင့််း အစရှ သည့်တ ိုို့က ို အပမတ့်ထငွမရရှ ခင့်ကြင့် 

ထဆာင့်ရွက့် ာ်းဖြ်ီးပဖစ့်ြါထ ကာင့််း၊ စီမကံ န့််းဖြီ်းစီ်းသွာ်းြါက ကွန့်ြ ျူတာသင့်တန့််းမ ာ်း အစရှ သည့်တ ိုို့က ို ဆက့်လက့် 

ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းသွာ်းမည့် ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ CSR ရန့်ြံိုထငွနှင ့် ြတ့်သက့်၍ စည့်ြင့်ဌာနသ ိုို့ ထြ်းထဆာင့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 

စည့်ြင့်ဌာနမ ှ သံို်းစွ သွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ အပခာ်းလ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းက ိုလည့််း ထ ာက့်ြံ ထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ 

မ မ ကိုမပဏီအထနပဖင ့် CSR ထဆာင့်ရွက့် ာ်းမှုမ ာ်းက ို လာထရာက့်တင့်ပြထြ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ယခိုကာလတွင့် 

စီမံက န့််းလည့်ြတ့်သည ့် (၆)လကာလအတွင့််း ထေသတွင့််းရှ အနီ်းတစ့်ဝ ှုက့်ဖမ  ွံ့မ ာ်းရှ  ထလ လာဖွယ့်ရာမ ာ်းသ ိုို့ 

သွာ်းထရာက့်န ိုင့်မည ့်ခရ်ီးစဉ့်မ ာ်း ထရ်းဆွ လ က့် ရှ ထနြါထ ကာင့််း၊ ဇလံိုထတာင့်ထေသရှ  ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းအာ်း   န့််းသ မ့််းရန့် 

စီစဉ့် ာ်းရှ ဖြီ်း ခရီ်းသွာ်းဧည ့်သည့်မ ာ်းအထြေါ်ဆွ ထဆာင့်မှုတစ့်ခို ပဖစ့်လာထအာင့်ထဆာင့်ရွက့်ရန့် စီစဉ့်လ က့်ရှ ထ ကာင့််း၊ 

ထေသ ွက့်အြင့်မ ာ်း၊ သစ့်ခွြင့်မ ာ်း မြ က့်စီ်းထစရန့်အတွက့် ပြင့်ဦ်းလွင့်အမ   ်းသာ်းကန့်ထတာ့်ကကီ်းဥယ ာဉ့်မှ 

ြညာရှင့်ဦ်းထဇာ့်လင့််းမ ို်းနှင ့် ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း စီမံက န့််းဇိုန့်ေီအတွင့််း၌ ြန့််းဥယ ာဉ့်တည့်ထဆာက့်၍ 

သစ့်ခွြင့်မ ာ်းစ ိုက့်ြ   ်း၍ ထေသခံမ ာ်းက ို ထရာင့််းခ ထစပခင့််းပဖင ့် သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းမှုက ို ကာကွယ့်တာ်းဆီ်းန ိုင့်မည့် 

ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊ ထေသခံမ ာ်းက ိုလည့််း က ိုယ့်တ ိုင့်စ ိုက့်ြ   ်းထရာင့််းခ န ိုင့်ရန့် စ ိုက့်ြ   ်းနည့််းမ ာ်း လက့်ဆင ့်ကမ့််း 

သင့် ကာ်းထြ်းသွာ်းမည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း၊  ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းက ို ပြင့်ဆင့်ထြ်းန ိုင့်ြါက ပြင့်ဆင့်ထြ်းထစလ ိုြါထ ကာင့််း၊ 

လမ့််းတစ့်ခိုလံို်း မခင့််းန ိုင့်ထသ်းြါက အထရ်းကကီ်းသည ့် ထနရာမ ာ်းက ို ဦ်းစာ်းထြ်း ပြင့်ဆင့်ထြ်းလ ိုထစထ ကာင့််း၊  သက့်ဆ ိုင့်သူ 

အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းအာ်းလံို်း ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းပဖင ့် အပမန့်ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း ပြန့်လည့်ရှင့််းလင့််း 

တင့်ပြြါသည့်။ 

ထမ်းပမန့််းမှုမ ာ်းမရှ ထတာ သည ့်အတကွ့် ထနို့လည့် (၁၁်း၀၀) န ရီအခ  န့်တငွ့် အစည့််းအထဝ်းက ို ထအာင့်ပမင့်စွာ 

ရိုြ့်သ မ့််းခ  ြါသည့်။ 
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ပ  ုံ ( 9 .5 - 2 ) မမ  ျု ြို့န ယ စမီ အ ုံပ  ခ ျု ပ ကရျား အ ြ ွ ြို့ ၊ မမ  ျု ြို့န ယ အ ဆင   ဌာ န ဆ  ုံင ရာ တာ ဝ န ခ မ  ာျား န ငှ   ကဆျွား ကန ျွား ခ  မ ှု မ တှ တမ  ျား ဓာ တ ပ  ုံ  

       

9.6  EIA အစ ရီင ခ စ ာ  ကရျား  ာ ျား ရန ဖပ င ဆင  ဖခင  ျား  အ ဆင   န ငှ    ပ ထမ မ  ူကမ ျား တ ငွ  ကဆာ င ရ ွက ခ   ည    

တ  ုံင ပ င  ကဆျွား ကန ျွား ခ က ရလဒ မ  ာ ျား 

• ခမ ို်းထက ်းရွာ ပြည့်သူလူ ိုက ိုယ့်စာ်း အရံမီ်းသတ့်ထခါင့််းထဆာင့် ဦ်းထမာင့်ပမင ့်တင့်ပြထသာ စီမံက န့််းဧရ ယာနှင ့် 

ခမ ို်းထက ်းရွာအ ကာ်းရှ  တ ို်းခ  ွံ့ရွာထပမ ဧရ ယာ(၂.၁၉) ဧကထြေါ်တွင့် ထက ်းရွာအိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်းရံို်း၊ ထက ်းရွာထဆ်းထြ်းခန့််း၊ 

မီ်းသတ့်စခန့််းခွ နှင ့် ရ ကင့််းစခန့််းတ ိုို့ ထဆာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ ြ ိုလျှံထသာ ထပမလမ့််းမ က့်နှ စာတွင့် ဆ ိုင့်ခန့််း အခ   ွံ့ခ  ာ်း 

ထြ်းပခင့််း ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းထစလ ိုထ ကာင့််း လ ိုလာ်းထတာင့််းဆ ိုခ က့်က ို အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်း နည့််းလမ့််းအရ အဆင ့်ဆင ့် 

တင့်ပြထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရန့် အကကံပြ ထြ်းန ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• ထန င့်မ  လံိုထက ်းရွာ အိုြ့်ခ  ြ့်ထရ်းမှျူ်း ဦ်း ွန့််းဝယ့် တင့်ပြထသာ ထက ်းရာွပခင့််းဆက့်လမ့််းမှ တံတာ်း ငယ့်နှစ့်စင့််းက ို 

စီမံက န့််းမှ ပြင့်ဆင့်ထြ်းြါရန့် လ ိုလာ်းထတာင့််းဆ ိုခ က့်က ို စီမံက န့််း ေါရ ိုက့်တာမှ ပဖည ့်ဆည့််း ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• ခမ ို်းထက ်းရွာ အဝင့်သံထ ာင့်ထ လီ တံတာ်းက ို စီမကံ န့််းလည့်ြတ့်ခ  န့်တငွ့် အသစ့်ပြ ပြင့် တည့်ထဆာက့်ထြ်းန ိုင့်ထရ်း 

အကကံပြ ထြ်းန ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်၍ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် ဌာနဆ ိုင့်ရာ တာဝန့်ရှ သူမ ာ်း အထနပဖင ့် စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ 

အခ က့်အလက့်မ ာ်း ြ ိုမ ိုသ ရှ ခွင ့်ရခ  ဖြီ်း၊ ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့်ထသာ ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်မှု အစီအမံမ ာ်းက ို 

ထဆွ်းထနွ်းန ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• ဇလံိုထတာင့်ထေသ အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့် တည့်ထဆာက့်မှုနှင ့် စြ့်လ ဉ့််း၍ သစ့်ထတာပြ န့််းတီ်းမှု ထလျှာ ခ ထစထရ်း၊ 

သစ့်ထတာ ွက့်ြစစည့််းမ ာ်း တ ို်းြာွ်းထအာင့် ပြ စိုြ   ်းထ ာင့်န ိုင့်ထရ်း စီမံက န့််းကိုမပဏီမှ ြညာရငှ့်မ ာ်းပဖင ့် 

ဆင ့်ြွာ်းသင့်တန့််းမ ာ်း ြ ိုို့ခ န ိုင့်ထရ်း အကကံဉာဏ့်မ ာ်း ရရှ ခ  ြါသည့်။ 

• ဇလံိုထတာင့် အတက့်/အဆင့််းလမ့််း ထ ်းအနတရာယ့် ကင့််းရှင့််းစွာ ရာသီမထရ်ွး သွာ်း/လာန ိုင့်ထရ်း အတွက့် 

လမ့််းအဆင ့်ပမင ့်တင့် ထဖာက့်လိုြ့်န ိုင့်ရန့် အကကံဉာဏ့်ထကာင့််းမ ာ်းက ို ထဆွ်းထနွ်းထဖာ့် ိုတ့်န ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• စီမံက န့််းမှ တာဝန့်ယူထဆာင့်ရွက့်ထြ်းရမည ့် (CSR) ရံြံိုထငွမ ာ်းနှင ့် သံို်းစွ မည ့် အစီအမမံ ာ်းက ို ထေသခံပြည့်သူလူ ိုက ို 

အသ ထြ်းန ိုင့်ခ  ြါသည့်။ 

• စီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််းနှင ့် ဆက့်နွယ့်ြတ့်သက့်၍ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ထြေါ်တွင့် လ ိုအြ့်ခ က့်ရှ ထနသည ့် ယာဉ့်သွာ်းလမ့််းမ ာ်း 

ခ  ွံ့ ွင့်ထရ်း၊ ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း ထနရာမ ာ်း၊ လူသွာ်းစကကသန့်မ ာ်း၊ မီ်းြွ  င ့်စနစ့်မ ာ်း၊ လမ့််းအမှတ့်အသာ်းမ ာ်း၊ စွန့်ို့ြစ့်ြစစည့််း 

စီမံခနို့့်ခွ မှုစနစ့်မ ာ်း စသည ့် အဆင ့်ပမင ့်တင့်ရန့် လ ိုအြ့်ထသာ အကကံဉာဏ့်မ ာ်းက ို ရရှ ခ  ြါသည့်။ 

 

9.7 E I A  အစ ရီင ခ စ ာ  စ စ ကဆျား စ ဉ ကာ လအတ ငွ ျား  ကဆာ င  ရကွ မ ည   တ  ုံင ပ င  ကဆျွား ကနျွား မ ှုအစ အီစ ဉ  

EIAအစီရင့်ခံစာစစ့်ထဆ်းစဉ့်ကာလအတွင့််း ပြည့်သူလူ ိုနှင ့် တစ့်ကက မ့် ြ့်မံတ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းရန့် လ ာ ာ်း 

ြါသည့်။ သ ိုို့ရာတငွ့် နယ့်ထပမထေသအတွင့််း တည့်ဖင မ့်ထအ်းခ မ့််းမှု အထပခအထနထကာင့််းမွန့်မှသာ ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်မည ့် 

အထပခအထနပဖစ့်ြါသည့်။ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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9.8   တ င််း အချ က်အလက်ထ ိုတ ်ဖ န် ဖခင််း န ငှ  ် ဖြ န  ်ပဝ ပ ်း ဖခင််း  ိိုင်ရာ လ ို ်ထံ ို်း လ ို ်န ည််း 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း၏ ESIA အစီရင့်ခံစာအာ်း ထရ်းသာ်းပြ စိုဖြီ်းထန က့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ ြါဝင့်ြတ့်သက့်သူမ ာ်း၊ 

ပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း ထလ လာဖတ့်ရှုသ ရှ ထစရန့်အတွက့် www.unitedfriendsabilities.com/seed/ လွှင ့်တင့်၍ 

လည့််း ထကာင့််း၊ စီမံက န့််းရံို်း၊ အမ ာ်းနှင့်  သက့်ဆ ိုင့်ထသာ စာ ကည ့်တ ိုက့်၊ စာဖတ့်ခန့််းထနရာမ ာ်းတွင့် ာ်းရှ ၍လည့််းထကာင့််း 

 ိုတ့်ပြန့် အသ  ထြ်းလ က့်ရှ ဖြီ်း အကကံပြ ခ က့်မ ာ်းက ိုလည့််း ရယူသွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းြ ိုင့်ရှင့် တာရ န့််းကိုမပဏီသည့် 

န ိုင့်ငံ ထတာ့်အဆင့် ၊ တ ိုင့််း ထေသကကီ်း/ ပြည့်နယ့်အဆင့် ၊ ထေသနတရ အဆင ့်တ ိုို့တွင့် စီမံက န့််းထ ကာင ့်   ခ ိုက့်ခံရရန့် 

အလာ်းအလာရှ ထသာ ြိုဂ္  လ့်အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းရှ ြါက ယင့််းြိုဂ္  လ့်မ ာ်း၊ အာဏာြ ိုင့်မ ာ်း၊ ရြ့်ရွာအဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၊ 

အရြ့်ဖက့်အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်းနှင ့် တ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းြွ မ ာ်းစီစဉ့်ပြ လိုြ့်ရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် ြတ့်ဝန့််းက င့် 

  န့််းသ မ့််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ စည့်ြင့်သာယာထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ နယ့်စြ့်ထေသတ ိုင့််းရင့််းသာ်းလူမ   ်းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့် ထရ်းဦ်းစီ်းဌာန 

အြါအဝင့် သက့်ဆ ိုင့်ရာအစ ို်းရ အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း၊ တ ိုင့််း ထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့ဝင့်မ ာ်းနှင ့် တ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းရမည့်ပဖစ့်ဖြီ်း 

လ ိုအြ့်ြါက ဝန့်ကကီ်းဌာနမ ာ်းနှင ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာအစ ို်းရဌာနမ ာ်းက ကွင့််းဆင့််း စစ့်ထဆ်းထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ရန့် စီစဉ့်ထြ်းသွာ်းရမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုသ ိုို့ထဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာ်းမ ှ ရရှ ထသာ စစ့်ထဆ်းခ က့်မ ာ်း၊ မှတ့်ခ က့်မ ာ်း၊ အကကံပြ လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းက ို 

မှတ့်တမ့််းရယူ ာ်းရှ လ က့် စီမံက န့််းသက့်တမ့််းကာလ တစ့်ထလျှာက့် လ ိုက့်န က င ့်သံို်းသွာ်းရန့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

9.9 ကန ာ င ဆက လ က ဖပ ျု လ ုံပ မ ည    တ  ုံင  ပ င ကဆျွား ကနျွား မ ှုမ  ာျား အကပ ေါ် အက က ဖပ ျု ခ က မ  ာ ျား 

ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းသည့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း၊ လူမှုစီ်းြွာ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းက ို အထပခခံထသာ စီမံက န့််းပဖစ့်ရာ 

စီမံက န့််းနှင ့် ြတ့်သက့်သူမ ာ်းအထနပဖင ့် ထကာင့််းက   ်းနှင ့်အတူ ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းြါ ပဖစ့်ထစန ိုင့်ြါသည့်။ အက   ်းအပမတ့်ရယူသူ၊ 

  ခ ိုက့်ခံစာ်းရသူအာ်းလံို်းနှင ့် ထရရညှ့်ဆက့်ဆံထရ်းတည့်ထဆာက့် ာ်းပခင့််းပဖင ့် အက   ်းစီ်းြွာ်းပဖစ့် ွန့််းမှု ထရရညှ့် 

ထအာင့်ပမင့်ထစရန့် ြံ ြ ို်းန ိုင့်သက  သ ိုို့ အနတရာယ့်ပဖစ့်န ိုင့်ထခ မ ာ်းက ိုလည့််း သတ့်မှတ့်ထဖာ့် ိုတ့်၍ ကက  တင့် 

ကာကွယ့်ထပဖရှင့််းထြ်းန ိုင့်မည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ ထေသခံပြည့်သူလူ ိုက အဓ ြပါယ့်ရှ စွာ ခ  တ့်ဆက့်ြါဝင့်မှုသည့် စနစ့်က ၍ 

စဉ့်ဆက့်မပြတ့်  ြ့်တလ လ ထဆာင့်ရွက့်ရမည့်  လိုြ့်ငန့််းစဉ့်ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် ESIA လိုြ့်ငန့််း ထဆာင့်ရွက့်ဖြီ်းစီ်းြါကလည့််း 

အနည့််းဆံို်း (၆)လတစ့်ကက မ့်ခနို့့် ထတွွံ့ဆံိုထဆွ်းထနွ်းထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်း ပြ လိုြ့်သင ့်ြါသည့်။ ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှု 

အစီရင့်ခံစာအရ ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််းလိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ဖြ်ီး ခ  န့်တငွ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာအခန့််းကဏ္ဍနှင ့် 

နယ့်ြယ့်မ ာ်း၏ အရည့်အထသွ်းမ ာ်းထပြာင့််းလ မှု အထပခအထနက ို သံို်းသြ့်ဖြီ်းခ  န့်တ ိုင့််း တ ိုင့်ြင့်ထဆွ်းထနွ်းမှုမ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 

 

9.10 န စ်န ော မ ှုပဖြ ရင်ှ်း ပ ်း ပရ်း လ ို ်င န််း စ ဉ် (GRM) 

 ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်ရာတွင့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းအဆင ့်ဆင ့် ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းမှ 

လူမှုြတ့်ဝန့််းက င့်က ို တစ့်စံိုတစ့်ရာ   ခ ိုက့်မှုပဖစ့်ြာွ်းန ိုင့်ထသာထ ကာင ့်   ခ ိုက့်ခံစာ်းရထသာ ပြည့်သူလူ ိုအတွက့် 

ယင့််းတ ိုို့၏ မထက နြ့်ခ က့်မ ာ်း၊ တ ိုင့်တန့််းခ က့်မ ာ်းက ို စီမံက န့််းတာဝန့်ရှ သူမ ာ်း က့်မှ အထရ်းယူထပဖရှင့််းထြ်းန ိုင့်မည ့် 

အစီအမံလိုြ့်ငန့််းစဉ့် တစ့်ခိုကက  တင့်ထရ်းဆွ ခ မှတ့် ာ်းရန့် လ ိုအြ့်သလ ို နစ့်န သူမ ာ်း က့်မှလည့််း စီမံက န့််းြ ိုင့်ရှင့်မ ာ်း၊ 

အစ ို်းရဌာနဆ ိုင့်ရာမ ာ်း  ံသ ိုို့ သ ရှ ထအာင့် မည့်သ ိုို့  ိုတ့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်သည့်က ို အသ ထြ်း ာ်းရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ 

 စီမံက န့််းထ ကာင ့်   ခ ိုက့်ခံစာ်းရသူမ ာ်း၏ မထက နြ့်မှုမ ာ်း၊ ြဋ ြကခမ ာ်းသည့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ ကိုမပဏီ၊ 

အစ ို်းရဌာနမ ာ်း၏ တာဝန့်ရှ  ြိုဂ္  လ့်မ ာ်း က့်မ ှ အခ  န့်မီသ ရှ န ိုင့်ရန့်နှင ့် သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ ကာလအတွင့််း 

ပြန့်လည့်ထပဖရှင့််းထြ်းပခင့််းပဖင ့် ပြဿန မ ာ်း ြ ိုမ ို မကကီ်းမှာ်းလာထစရန့် အထ ာက့်အကူပြ န ိုင့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း ထရရညှ့်ထအာင့်ပမင့်ထစဖ ိုို့ Stakeholders မ ာ်း ခ  တ့်ဆက့်ထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်မှုအတွက့် အဓ ကက ထသာ 

အစ တ့်အြ ိုင့််းလည့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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9.10.1 G RM ၏ရည  မ နှ ျား ခ က  မ  ာျား 

• ပြည့်သူလူ ိုနှင ့်အပြ သထ ာထဆာင့်   ထရာက့်ထသာ ဆက့်သွယ့်မှုက ို လမ့််းဖငွ ့် ာ်းရန့်၊ 

• ပြည့်သူလူ ို၏ အက   ်းစီ်းြွာ်းက ို အစဉ့်အထလ်း ာ်းထ ကာင့််းပြသရန့်၊ 

• စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာထဆာင့်ရကွ့်မှုမ ာ်းထ ကာင ့် ပြည့်သူလူ ိုအထြေါ် ဆ ို်းက   ်း  ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို ကာကွယ့်၊ 

ထလျှာ ခ န ိုင့်ရန့်၊ 

• အပြန့်အလှန့်ထလ်းစာ်းယံို ကည့်မှုက ို တ ို်းတက့်ထစရန့်၊ 

• ကိုမပဏီနှင ့် ပြည့်သူလူ ိုအ ကာ်း ပဖစ့်ြွာ်းန ိုင့်ထသာ   ြ့်တ ိုက့်ထတွွံ့ဆံိုမှုမ ာ်း၊ မထက နြ့်မှုမ ာ်း၊ ပြဿန  

ထပဖရှင့််းထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း မ ာ်းတွင့်အင့်အာ်းသံို်းထပဖရှင့််းပခင့််းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်မည ့် စနစ့်တစ့်ခိုရှ ထစရန့်၊ 

• ထကာင့််းမွန့်၍ လက့်ထတွွံ့ဆန့်ထသာ ဆက့်ဆံထရ်းစနစ့်ရှ ထစရန့်။ 

9.10.2 GRM ၏ အ ကဖခခ လ ုံပ င န  ျား မ  ာျား 

• စီမံက န့််းတွင့် အဓ ကတာဝန့်ရှ သူမ ာ်း အြါအဝင့် အပခာ်းစ တ့်ြါဝင့်စာ်းသူ အမ ာ်းပြည့်သူမ ှသ ရှ န ိုင့်ထအာင့် နစ့်န မှု 

တ ိုင့် ကာ်းခ က့်၊ မထက လည့်မှုမ ာ်းက ို တ ိုင့် ကာ်းန ိုင့်ထ ကာင့််း၊ ပြန့်လည့်ထပဖရှင့််းထြ်းန ိုင့်မည့် ထဆာင့်ရွက့် ာ်းထသာ 

ယနတရာ်းတစ့်ခို ခ မှတ့် ာ်းထ ကာင့််း  ိုတ့်ထဖာ့်ထ ကညာ ာ်းရန့်၊ 

• တ ိုင့် ကာ်းသူမ ာ်းမှ ထြ်းြ ိုို့လာသည ့် နစ့်န မှုတ ိုင့် ကာ်းခ က့်၊ မထက လည့်မှုက ို လက့်ခံ၍ စနစ့်တက  မှတ့်တမ့််းတင့် 

 ာ်းရန့်၊ 

• လက့်ခံရရှ မှတ့်တမ့််းတင့် ာ်းထသာ နစ့်န မှုတ ိုင့် ကာ်းခ က့်၊ မထက လည့်မှုက ို ထလ လာဆန့််းစစ့်မှု၊ အက ပဖတ့်မှုက ို 

စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းအဖွ ွံ့မှ ထဆာင့်ရွက့်ရန့်၊ 

• တ ိုင့် ကာ်းမှုအတကွ့် ထပဖရှင့််းထြ်းန ိုင့်မည ့် နည့််းလမ့််းမ ာ်း ထဖာ့် ိုတ့်ရန့်၊ နစ့်န မှုတ ိုင့် ကာ်းခ က့်မ ာ်း၊ 

မထက လည့်မှုမ ာ်းက ို တံိုို့ပြန့်ထပဖရှင့််းထြ်းရန့်နှင ့် တ ိုင့် ကာ်းသူကထန ပြန့်လည့်ထပဖရှင့််းထြ်းတာက ို 

သထ ာတူညီခ က့်ရရှ ဖြီ်းသည ့် အခ  န့်တငွ့် တ ိုင့် ကာ်းခ က့်က ို မှတ့်တမ့််းတင့် ပြန့်လည့်ြ တ့်သ မ့််းရန့်၊ 

• တ ိုင့် ကာ်းခ က့်မ ာ်းက ို ပြန့်လည့်ထပဖရှင့််းဖြီ်းခ  န့်တငွ့် ထန က့်ြ ိုင့််းကာလမ ာ်းတငွ့်  ြ့်မံထြေါ်ထြါက့် န ိုင့်ထသာ 

ထန က့်ဆက့်တွ  ပြဿန မ ာ်းက ို ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုအက ပဖတ့်ရန့်။ 

9.10.3 GRM အ တကွ   လ  ုံအ ပ က  ာ  အ ရင ျား အ ဖမ စ မ  ာ ျား 

GRM ယနတရာ်းအတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ အရင့််းအပမစ့်မ ာ်းမာှ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််း ပဖစ့်ြါသည့်- 

• စနစ့်တက ထလ က င့်ထြ်း ာ်းထသာ စီမံခနို့့်ခွ ထရ်း ဝန့် မ့််းမ ာ်း၊ လူမှုအသ ိုင့််းအဝ ိုင့််းတစ့်စို၊ စ ို်းရ မ့်ြြူန့်မှုမ ာ်းနှင ့် 

ြဋ ြကခမ ာ်းက ို က ိုင့်တယွ့်ထပဖရှင့််းန ိုင့်ထစရန့် လိုမှုြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ မှုနယ့်ြယ့်တငွ့် အထတွွံ့အကကံ  

ရှ ထသာ ပြင့်ြြိုဂ္  လ့်မ ာ်း၊ စနစ့်တက ထလ က င ့်မှု ရှ ခ  ထသာ ဝန့် မ့််းမ ာ်း ပဖစ့်ြါသည့်၊ 

• မထက နြ့်ခ က့်တ ိုင့် ကာ်းမှုမှတ့်တမ့််း လိုြ့်ငန့််းစဉ့်က ို လက့်ခံမှတ့်တမ့််းတင့်ရန့်နှင ့် ထပခရာခံန ိုင့်ထသာ 

မှတ့်တမ့််း  န့််းသ မ့််းမှု စနစ့်တစ့်ရြ့်လ ိုအြ့်ြါသည့်၊ 

• စာပဖင ့်ထရ်းသာ်းထဖာ့်ပြ ာ်းထသာ ထပဖရှင့််းထရ်း လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း နစ့်န မှုမ ာ်း က ိုင့်တယွ့်ထပဖရှင့််းန ိုင့်ရန့် 

အဆင ့်တစ့်ခိုစီအတွက့် သာမက၊ စီမံခနို့့်ခွ သူမ ာ်း အတွက့်ြါ ခ မှတ့် ာ်းထသာ တာဝန့်မ ာ်းအတွက့် စာပဖင ့် 

ထရ်းသာ်း ာ်းထသာ လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််း လ ိုအြ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံမှုနှင ့် ထပဖရှင့််းမှုအတွက့် လ ိုအြ့်ထသာ ထငွထ က်းမထက နြ့်ခ က့်မ ာ်းက ို တံိုို့ပြန့်ထပဖရှင့််းထရ်းနှင ့် ဆက့်စြ့်ထသာ 

ကိုန့်က စရ တ့်မ ာ်း၊ ပြဿန အရင့််းအပမစ့်က ို ထပခရာခံန ိုင့်မှုအတွက့် ကိုန့်က စရ တ့်မ ာ်း ကက  တင့် 

လ ာ ာ်းသတ့်မှတ့် ာ်းရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ 
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ပ  ုံ ( 9 .10 - 1 ) Grievance Redress Mechanism လ ုံပ  င န ျား စဉ  

 
9.6.1.1 မ ကက  နပ ခ က  မ တှ တ မ ျား  န မနူ ာ ပ ုံစ  (Grievance Log- Sample) 

စဉ့် ရက့်စ   အမည့် ကျြော်း/မ အသက့် ပနရ ့်လိ ့်စြော 
မပကျန ့်ချက့်နှင ့် 

တိိုင့်တန့််းချက့်မျြော်း 
ပခဖရှင့််းချက့်မျြော်း 

ဖိုန့််း/ 

Email 

         

တြောဝန့်ယူပခဖရှင့််းသည ့်အဖ  ွဲ့ တိိုင့် ကြော်းသူ အသိသက့်ပသ 

ထခါင့််းထဆာင့် (_____________) 

အဖွ ွံ့ဝင့်       (_____________) 
(_____________) (_____________) 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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9.11 ပဒ ြ ွ ြို့မြ  ျု ျား ကရျား စ မီ ခ က  အ က ဉ ျား ခ ျု ပ  

9.11.1 န ဒိါန််း 

တာရ န့််းကိုမပဏီသည့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတွက့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ ခွန့်အာ်းနှင ့်    ထရာက့်မှု တ ို်းတက့်ထစထရ်း၊ 

ပြည့်သူမ ာ်း၏ လူမှုစီ်းြွာ်းအဆင ့်အတန့််း ပမင ့်မာ်းလာထစထရ်း၊ ပြည့်သူမ ာ်း၏  ဝမ ာ်းက ို ထရရညှ့် ြ ိုမ ို  န့််းထက ာင့််း 

ထစန ိုင့်သည ့် ဆံို်းပဖတ့်ခ က့်မ ာ်းခ မှတ့်ရာတွင့် ပြည့်သူမ ာ်းက ိုယ့်တ ိုင့် ြူ်းထြါင့််းြါဝင့်လာထစထရ်းအတွက့် လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း 

ခ မှတ့် ာ်းြါသည့်။ ထေသခံမ ာ်း၏ လူမှုစီ်းြာွ်းထရ်း ဝ ထရရညှ့်ခ ိုင့်မာ အာ်းထကာင့််းမှုက ို ထ ာက့်ြံ ကညူထီြ်းန ိုင့်သည ့် 

စီမံခ က့်အခ   ွံ့က ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း စီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်- 

• ရံို်းလိုြ့်ငန့််းဆ ိုင့်ရာသင့်တန့််း၊ ကွန့်ပြျူတာသင့်တန့််းမ ာ်းြ ိုို့ခ ထြ်းပခင့််း၊ 

• ဟ ိုတယ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုဆ ိုင့်ရာ သင့်တန့််းမ ာ်း ဖွင ့်လှစ့်ြ ိုို့ခ ထြ်းပခင့််း၊ 

• တန့်ဖ ို်းပမ င ့်  ိုတ့်ကိုန့်မ ာ်းအတွက့် နည့််းြညာပဖနို့့်ထဝထြ်းပခင့််း၊ 

• သစ့်ခွြန့််း ပြ စိုြ   ်းထ ာင့်စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််းအတွက့် နည့််းြညာပဖနို့့်ထဝထြ်းပခင့််း၊ 

• ထေသအစာ်းအစာမ ာ်း  ိုတ့်လိုြ့်ထရာင့််းခ န ိုင့်သည ့် ထ ်းကွက့်ထဖာ့်ထဆာင့်ထြ်းပခင့််း၊ 

• ြ ာ်းထမွ်းပမျူထရ်းလိုြ့်ငန့််းအတွက့် နည့််းြညာမ ာ်းပဖနို့့်ထဝထြ်းပခင့််း။ 

9.11.2 ကဖမ ယ ာ ရ ှုခင ျား  အ လဆှ င ဖခင  ျား န ငှ    ဖမ န မ ာ   စ  ခမွ   ျု ျား ထ  န ျား ဖခင  ျား  စမီ ခ က   

9.11.2.1 န  ဒေါ န ျား 

 ခမ ို်းစခန့််း စီမံက န့််း ဇိုန့်(D)တွင့် ထပမယာရှုခင့််း အလှဆင့်ပခင့််း ထဆာင့်ရွက့်ရန့်အတွက့် ြန့််းခခံနှင ့် အပခာ်းသစ့်မ   ်းစံို 

ြ   ်းခခမံ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရန့် လ ာ ာ်းြါသည့်။ ယင့််းစီမံက န့််းအရ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း   န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်ထရ်းနှင ့် 

ထဂဟစနစ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုကဏ္ဍ ြ ိုမ ိုအာ်းထကာင့််းလာထစရန့်၊ ထေသခံပြည့်သူလူ ို၏ လူမှုစီ်းြွာ်းထရ်းက ို အထ ာက့်အြံ  

ပဖစ့်ထစရန့်နှင ့် တန့်ဖ ို်းရှ ထသာ ပမန့်မာ သစ့်ခွမ   ်းမ ာ်း မ   ်းသိုဉ့််းမှု မရှ ထစထရ်း ကာကွယ့်ရန့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 ပမန့်မာန ိုင့်ငံတငွ့် သစ့်ခွမ   ်းထြါင့််း (၈၀၀) ထက ာ့်ရှ ဖြီ်း ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာလျှင့် မ ရ ို်းဖလာ 

ရှာထဖွထရာင့််းခ ထသာ သစ့်ခွမိုဆ ို်းမ ာ်းထ ကာင ့် သစ့်ခွမ   ်းမ ာ်း ဆံို်းရံှု်းန ိုင့်ထပခရှ ြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် စီမံက န့််းမှ 

ြညာရှင့်ငှာ်းရမ့််းတာဝန့်ထြ်းအြ့်၍ စြ့်မ   ်းသစ့်ခွမ ာ်း၊ ထေသသစ့်ခွမ ာ်းက ို ပြ စိုြ   ်းထ ာင့်၊ မ   ်းြွာ်းပခင့််း နည့််းြညာမ ာ်း 

ပဖနို့့် ထဝ၍  ိုတ့်လိုြ့်ထရာင့််းခ ကာ တစ့်ြ ိုင့်တစ့်န ိုင့် ဝင့်ထငွရရှ ထစထရ်း ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းသွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

9.11.2.2 ရည  ရယွ ခ က   

• သစ့်ထတာသယံဇာတမ ာ်း  တငွ့် တစ့်ခိုအြါအဝင့်ပဖစ့်ထသာ မ   ်းရင့််းသစ့်ခွမ ာ်းအာ်း အလွန့်အကျွံ 

 ိုတ့်ယူသံို်းစွ ပခင့််းက ို ထလျှာ ခ န ိုင့်ရန့် ြ   ်းခခံ ူထ ာင့်၍ မ   ်းြာွ်း ိုတ့်လိုြ့်ဖြီ်း သက့်သာထသာ နှုန့််း ာ်းပဖင ့် 

ပြန့်လည့်ထရာင့််းခ ပခင့််းပဖင ့် သစ့်ထတာနယ့်ထပမအတွင့််း အထပမာက့်အမ ာ်း  ိုတ့်ယူပခင့််းက ို ထလျှာ ခ ရန့်၊ 

• ထေသခံထက ်းရွာမ ာ်းရှ  စ တ့်ဝင့်စာ်းထသာ ထတာင့်သူမ ာ်းက ို အထပခခံစ ိုက့်ြ   ်းထရ်း နည့််းစနစ့်မ ာ်း အခါအာ်းထလ ာ့်စွာ 

သင့်တန့််းဖွင ့်လှစ့်သင့် ကာ်းထြ်းပခင့််း၊ 

• သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်   န့််းသ မ့််းပခင့််းဆ ိုင့်ရာ အသ ြညာပဖနို့့်ထဝပခင့််းနှင ့် ထစာင ့်ထရှာက့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို 

ထေသခံမ ာ်း ြူထြါင့််းြါဝင့်လာထအာင့် စည့််းရံို်းထဆာင့်ရကွ့်န ိုင့်ရန့်၊ 

• သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာ်း၊ ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း၏ အခ က့်အလက့်မ ာ်း စနစ့်တက  

ထဖာ့်ထဆာင့်၍ သ ာဝခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််း Eco-tourism ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာထစထရ်း ထလ လာမှုမ ာ်း စတင့်န ိုင့်ထစရန့်။ 

9.11.2.3 လ ုံပ  င န ျား အ ကက ာ င  အ ထည ကြ ာ ဖခင  ျား  အ စအီ စဉ  မ  ာျား 

 တာရ န့််းကိုမပဏီ၏ Landscape and Horticulture လိုြ့်ငန့််းအကကံထြ်း ဦ်းထဇာ့်လင့််းမ ို်း ဦ်းစီ်းထသာ အဖွ ွံ့ပဖင ့် 

စီမံက န့််းဇိုန့် (D) အတွင့််း  က့်စံိုြ   ်းခခ၊ံ သစ့်ခွြ   ်းခခမံ ာ်း တည့်ထ ာင့်၍ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို 

ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်- 

1) စီမံက န့််းဧရ ယာအတွင့််း ဇိုန့်အလ ိုက့်စီမံခ က့် ခ မှတ့်၍ သာယာလှြ စ မ့််းလန့််းစ ိုထပြထစထရ်း အတွက့် နှစ့်အလ ိုက့် 

ထပမယာရှုခင့််း အလှဆင့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို လိုြ့်ငန့််းသံို်းအြင့်မ ာ်း (Landscape used plants) နှင ့် 

ထေသမ   ်းရင့််းအြင့်မ ာ်းက ို အခ   ်းညီစွာ စ ိုက့်ြ   ်းြါမည့်၊ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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2) ဇလံိုထတာင့်ထေသရှ သစ့်ခွမ   ်းရင့််းမ ာ်းက ိုရာှထဖွထဖာ့် ိုတ့်ဖြီ်း အမ ာ်းပြည့်သူမ ာ်းက ို ထေသမ   ်းရင့််းမ ာ်းနှင ့်  

မ တ့်ဆက့်မှု ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်၊ 

3) ဇလံိုထတာင့်ထေသရှ  ပမန့်မာ မ   ်းရင့််း သစ့်ခွြင့်မ ာ်း၊ Valuable trees၊ Shrubs and Herbs မ ာ်းက ို စိုထဆာင့််းပခင့််းနှင ့် 

ပြန့်လည့်မ   ်းြွာ်းပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရန့် (Tissue Culture) ြ   ်းဥယ ာဉ့်  ူထ ာင့်ထဆာင့်ရကွ့်ြါမည့်၊ 

4) ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်း၏ ပြည့်တငွ့််းထ ်းကွက့်အတွင့််းသ ိုို့ ပဖနို့့်ပဖျူ်းထရာင့််းခ ထြ်းန ိုင့်ထစရန့် စြ့်မ   ်းသစ့်ခွမ ာ်း 

ပဖစ့်ထသာ ကတ့်တလီယာမ   ်း၊ လ ြ့်ပြာသစ့်ခွမ   ်း၊ ေင့်ေရ ိုဗီယန့်မ   ်း၊ ြန့််းသက့်ရညှ့်မ   ်း တ ိုို့က ို လည့််းထကာင့််း၊ 

ရ ို်းရ ို်းထေသမ   ်းမ ာ်း အထနပဖင ့် ဝါဆ ိုမ   ်း၊ ခထမာက့်ကကီ်းမ   ်း၊ အာမ လက့်တတံ ိုမ   ်း၊ ထရွှေတူထမာက့်ခမ့််းဝါ 

စသည ့်မ   ်းမ ာ်းက ို ထရာင့််းခ ထြ်းန ိုင့်ထစရန့် ထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်။ 

9.11.3  ကရအရင ျား အ ဖမ စ ထ  န ျား   မ  ျား မ ှု စမီ ခ က   

 စီမံက န့််းထေသအတွင့််း အမ   ်းအမ   ်းကွ ပြာ်းပခာ်းန ်းထသာ ထရအသံို်းပြ မှုမ ာ်းသည့် အသင ့်ထလ ာ့်ဆံို်း 

အသံို်းပြ မှုမ ာ်းသာပဖစ့်သင ့်ဖြီ်း ထရသည့်ရှာ်းြါ်းထသာ အရင့််းအပမစ့်ပဖစ့်ထ ကာင့််းက ို န ်းလည့်၍ ထရအရင့််းအပမစ့် က ို 

  န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်ရမည ့်အပမင့် ရှ ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ထေသခံပြည့်သူလူ ိုအတွက့် အ မ့်တငွ့််း အသံို်းပြ ရန့်၊ 

စ ိုက့်ြ   ်းထရရရှ ရန့်၊ လျှြ့်စစ့်နှင ့် အြူစွမ့််းအင့် ိုတ့်လိုြ့်ရန့်၊ ထဂဟစနစ့် အဓွနို့့်ရှည့်ထစရန့်၊ အြန့််းထပဖစခန့််းမ ာ်း 

အသက့်ဝင့်တည့်ရှ ထစရန့် စသည့်တ ိုို့ အာ်းလံို်းအတွက့် ထရက ို လ ိုအြ့်ြါသည့်။ သ ာဝပမစ့်ထခ ာင့််းမ ာ်း၏ စီ်းဆင့််းမှုစရ ိုက့် 

လကခဏမ ာ်း ပဖစ့်သည ့် ထရနည့််းပခင့််း၊ စီ်းဆင့််းမှုမရှ ပခင့််း၊ ထရလျှံပခင့််း၊ ထရကက်ီးပခင့််း တ ိုို့က ို ဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုလ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းနှင ့် 

လ ိုက့်ထလ ာညီထ ွ ပဖစ့်ထစရန့်အတွက့် ပြ ပြင့်ထြ်းမှု လ ိုအြ့်ြါသည့်။ ထေသအတွင့််း ရရှ န ိုင့်ထသာ ထရနှင ့် လံိုထလာက့်မှု 

ရှ ထစရန့် စီမံက န့််း အထကာင့် ည့်ထဖာ့်ထသာ ကိုမပဏီနှင ့် ထေသခံမ ာ်းမှ ြူ်းထြါင့််းထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ စီမကံ န့််းထေသ၏ 

ထပမထအာက့်ထရ ခ ိုထအာင့််းရာ ပြန့်လည့် ပြည ့်ဖမ န ိုင့်ထသာ ထပမထအာက့်ထရထအာင့််းလွှာမ ာ်း (Unconfined Aquifer)၊ 

ပြန့်လည့်မပြည ့်ဖမ န ိုင့်ထသာ ထပမထအာက့်ထရထအာင့််းလွှာမ ာ်း (Confined Aquifer) မ ာ်း အထပခအထနက ို သက့်ဆ ိုင့်ရာ 

ြညာရှင့်မ ာ်းနှင ့် စမ့််းသြ့်ထလ လာ၍ ထပမထအာက့်ထရ စီမံခနို့့်ခွ မှုက ို ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့်ထသာ နည့််းြညာမ ာ်းပဖင ့် ထရရညှ့်စီမံ 

ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်။ 

9.11.3.1 စမီ  ခန ို့ ခ ွ မ ှုန ည ျား လမ  ျား မ  ာ ျား 

• ထရ်ှးအစဉ့်အလာအတ ိုင့််း မ ို်းထရစိုထဆာင့််းပခင့််း (Rainwater Harvesting)၊ 

• ထပမဆီလွှာအစ ိုဓာတ့်က ို   န့််းသ မ့််းပခင့််း၊ ထရအ ိုင့်၊ ထရကန့်၊ ထပမထအာက့်ထရ၊ ထရထလှာင့်ကန့် အကက်ီး/အထသ်းမ ာ်းက ို 

တည့်ထဆာက့် ာ်းပခင့််း၊ 

• လ ိုက့်ထလ ာညီထ ွမှုရှ မည ့် စ ိုက့်ြ   ်းထရ်း နည့််းြညာမ ာ်း၊ စ ိုက့်ြ   ်းြင့်နှင ့် စ ိုက့်ြ   ်းနည့််းစနစ့် ြံိုစံမ ာ်းက ို 

ပြ ပြင့်ထပြာင့််းလ ြါမည့်။ (ဥြမာ- ထရြန့််းငယ့်မ ာ်းပဖင ့် ထရထလာင့််းပခင့််း၊ အြင့်မ ာ်းက ို ထရအစက့်ခ ထသာ နည့််း 

(Drip Irrigation)၊ ထပမက ို ထရအမ ာ်းအပြာ်းဝင့်ထအာင့် လ ိုသလ ိုည  ဖြီ်း စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း၊) 

• အက   ်းစီ်းြွာ်းဆက့်နွယ့်သူမ ာ်း (Stakeholders) တ ိုို့ ြ်ူးထြါင့််းြါဝင့်ထစဖြီ်း ထပမယာ၊ ထပမဆီလွှာ၊ ထရအရင့််းအပမစ့် 

တစ့်ခိုတစ့်စည့််းတည့််း စီမံခနို့့်ခွ ထသာ နည့််းြညာမ ာ်း ပဖနို့့်ထဝပခင့််း၊ 

• ထပမဆီလွှာ ဆံို်းရံှု်းမှု ထလ ာ ခ နည့််းမ ာ်းနှင ့် ထပမ သဇာ ထကာင့််းမွန့်လာထစရန့် သ ာဝအတ ိုင့််း ပြ လိုြ့်ထသာ 

နည့််းလမ့််းမ ာ်း တ ို်းပမ င ့်ထဆာင့်ရကွ့်အသံို်းပြ ပခင့််း၊ 

• ထရအရင့််းအပမစ့်နှင ့် ဆ ိုင့်ထသာအထဆာက့်အအံို (ဥြမာ- ထရထလှာင့်ဆည့်၊ လျှ   ြ တ့်ဆည့်၊ ထရလွှ ဆည့်၊ 

ထရလျှံကာတမံ) မ ာ်း တည့်ထဆာက့်အသံို်းပြ ပခင့််း။ 

9.11.3.2 ကရကပ ျား ကဝ မ ှု၊  အ ည စ အ က က ျား  စနွ ို့ ပ စ မ ှုန ငှ    ကရဆ  ုံျား  နို့ စင  ဖခင  ျား  နည  ျား လမ ျား မ  ာ ျား 

 ထက ်းလက့်နှင ့် ဖမ  ွံ့ပြထနအ မ့်သံို်း ထရမ ာ်းအတွက့် ထပမထအာက့်ထရ တစ့်ခိုတည့််းက ိုသာ အာ်းက ိုပခင့််း မပြ    

ပမစ့်ထခ ာင့်၊ အင့််းအ ိုင့်မ ာ်းမ ှရရှ ထသာ ထပမထြေါ်ထရက ို ဦ်းစာ်းထြ်းအသံို်းပြ ပခင့််းက ိုအာ်းပဖည ့်သင ့်ြါသည့်- 

• မီ်းဖ ိုထခ ာင့်မ ာ်း၊ ထရခ   ်းခန့််းမ ာ်းမ ှ သံို်းစွ ဖြီ်းသာ်းထရမ ာ်းက ို ထသခ ာစွာ သနို့့်စင့်၍ ထရအ မ့်သာမ ာ်းတွင့် ပြန့်လည့် 

အသံို်းပြ န ိုင့်ရန့် စီမံပခင့််း၊ 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• ထရအသံို်းစာရင့််းနှင ့် ထရအသံို်းစာရင့််းစစ့် အစီရင့်ခံစာတ ိုို့က ို ပြ စို ာ်းရန့်နှင ့် ထရထလလွင ့်ဆံို်းရံှု်းမှုမ ာ်းက ို 

တတ့်န ိုင့်သမျှ နည့််းြါ်းထစရန့် စီမံရြါမည့်၊ 

• သ ာဝထရက ို အသံို်းပြ ြါက မ မ စီမံက န့််းမ ှ စွနို့့် ိုတ့်လ ိုက့်ထသာ ထရဆ ို်းမ ာ်းက ို သတ့်မှတ့် စံနှုန့််းမ ာ်းအတ ိုင့််း 

ပြန့်လည့်သနို့့်စင့်ပြ ပြင့်ဖြီ်း မှသာ သ ာဝထရ ိုမ ာ်းအတွင့််း စွနို့့်ြစ့်ထစရြါမည့်၊ 

• ထရဆ ို်းမ ာ်းက ို တ ိုက့်ရ ိုက့်စွနို့့်ြစ့်မှုထ ကာင ့် ထပမထြေါ်ထရ၊ ထပမထအာက့်ထရ ညစ့်ညမ့််းထစမည ့် မလ ိုလာ်းအြ့်ထသာ 

အထလ အ မ ာ်းက ို ကာကွယ့်တာ်းဆ်ီးရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

 ထရအရင့််းအပမစ့်မ ာ်းက ိုစနစ့်တက   န့််းသ မ့််းသနို့့်စင့်ဖြီ်းအသံို်းပြ ရန့်လ ိုအြ့်ထသာထ ကာင ့်ထအာက့်တငွ့်ထဖာ့်ပြ ာ်း

ထသာ waste water treatment system, water supply engineering နှင ့် sanitary engineering 

လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းအလ ိုက့် သက့်ဆ ိုင့်သည ့် အထပခအထနမ ာ်းတငွ့် သံို်းစွ ထဆာင့်ရွက့်ရြါမည့်။ Waste water treatment 

ပြ လိုြ့်ရာတွင့် primary treatment (အစ ိုင့်အခ မ ာ်း ဖယ့်ရှာ်းပခင့််း) နှင ့် secondary treatment (ြ ို်းသတ့်ပခင့််း၊ 

ထရသနို့့်စင့်ပခင့််း) အစရှ သည့်တ ိုို့က ို ပြ လိုြ့်ထဆာင့်ရကွ့်ရြါမည့်။ Water supply engineering  အရ ထရမ ာ်းက ို 

ရယူသံို်းစွ ရာတွင့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ အရင့််းအပမစ့်မ ှ စနစ့်တက ရယူဖြီ်း အသံို်းပြ မည ့် အလ ိုက့် သနို့့်စင့်၍ 

အထလအလွင ့်မရှ ထအာင့် ထရပဖနို့့်ထဝမှု နည့််းစနစ့်မ ာ်းပဖင ့် လိုြ့်ထဆာင့်ရြါမည့်။ Sanitary engineering အရ အသီ်းသီ်းမှ 

 ွက့်ရှ လာထသာ အညစ့်အထ က်းနှင ့် အမ ှုက့်မ ာ်းက ို သက့်ဆ ိုင့်ရာ နည့််းစနစ့်မ ာ်းပဖင ့် ထပခဖ က့်ပခင့််းနှင ့် စနစ့်တက  

ဖ က့်စီ်းပခင့််းတ ိုို့ပြ လိုြ့်၍ သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့်က ို အ  အခ ိုက့်အနည့််းဆံို်းပဖစ့်ထသာ စနစ့်မ ာ်းက ို လိုြ့်ထဆာင့်ရြါမည့်။ 

ပ  ုံ ( 9 .11- 1 ) Waste water treatment systemအ ကက ံဖပ ျု ပ ုံ စ  

 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 9 .11- 2 ) Water supply engineeringအ ကက ံ ဖပ ျု ပ ုံစ   

 
 



ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ပ  ုံ ( 9 .11- 3 ) Sanitary engineering အ ကက ံ ဖပ ျု ပ ုံ စ  

 
 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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9.11.4  ဖပ န လည ကန ရာ ခ ထာ ျား ကရျား နငှ    ကပ ျား ကလ ာ  ဖခင  ျား  စမီ ခ က   

 စီမံက န့််းထပမထနရာသည့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့ြ ိုင့် ထပမလွတ့်ထပမရ ိုင့််း (၂၈.၇၅) ဧကပဖစ့်ဖြီ်း 

လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းနှင ့် အညီထလျှာက့် ာ်းရယူခ  ထသာ ထပမဧရ ယာပဖစ့်ြါသည့်။ ထေသခံ ထတာင့်သူ ဦ်းသ န့််းနို၏ လယ့်ထပမ 

(၂.၇၈) ဧက သာြါဝင့်ဖြီ်း ဦ်းသ န့််းနိုက ို ခမ ို်းထက ်းရွာ အနီ်း အစာ်း  ို်းထပမထနရာနှင ့် နစ့်န ထ က်းမ ာ်း ထြ်းအြ့်ခ  ဖြီ်း 

ပဖစ့်ထ ကာင့််းသ ရှ ရြါသည့်။ ထေသခံထက ်းရွာလူ ိုအထနပဖင ့် စီမံက န့််း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းထ ကာင ့် ထနအ မ့်မ ာ်း၊ 

အထဆာက့်အဦမ ာ်း ထရွှေွံ့ထပြာင့််းထြ်းရပခင့််း၊ ထြ်းထလ ာ့်ရပခင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း မရှ ခ  ြါ။ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့် 

ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း အဆင ့်တငွ့် စီမံက န့််းလ ိုအြ့်ခ က့်အရ ထပမထနရာ ြ့်မံတ ို်းခ  ွံ့ပခင့််း၊ လမ့််းမ ာ်း ြ့်မံတ ို်းခ  ွံ့ပခင့််းမ ာ်းထ ကာင ့် 

ပြည့်သူလူ ို၏ ထနအ မ့်ထပမထနရာမ ာ်း၊ စ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်း ဆံို်းရံှု်းပခင့််း၊ ြ က့်စီ်းပခင့််းထြေါ်ထြါက့်ခ  ြါက ထေသထြါက့်ထ ်းအတ ိုင့််း 

နစ့်န မှုထပဖရှင့််းထြ်းထရ်း လိုြ့်ငန့််းစဉ့်နှင ့်အညီ ကာယကရံှင့်မ ာ်း ထက နြ့်သည ့် အထပခအထနအ   ည  န ှုင့််းထပဖရငှ့််းထြ်းြါမည့်။ 

9.11.5 ကဒ  ခ ဖပ ည  မူ  ာ ျား  ခ  တ ဆက ပ ေါ ဝ င က စဖခင  ျား  စမီ ခ က   

 ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းအစီအရင့်ခံစာ၏ အထရ်းြါသည့်  အခန့််းကဏ္ဍတစ့်ခိုပဖစ့်ထသာ ထေသခံ 

ပြည့်သူမ ာ်းနှင ့် ခ  တ့်ဆက့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းနှင ့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းသည့် လူမှုထရ်းနှင ့် သ ာဝြတ့်ဝန့််းက င့် ဆ ိုင့်ရာ 

ထဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာ်းက ို ထလ်းစာ်းလ ိုက့်န ၍ လူ ို၏ ထရရညှ့်အက   ်း စီြွာ်းထရ်းအတကွ့် တာဝန့်ယူမှုရှ ထသာ 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းတစ့်ခိုအပဖစ့် ရြ့်တည့်န ိုင့်ရန့် အထရ်းြါသည့်။ ဤစီမံက န့််းအထြေါ် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ 

ြါဝင့်အကကံထြ်းထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်း ရယူ၍ မလ ိုလာ်းအြ့်ထသာ ပြဿန မ ာ်း၊ မထသခ ာမှုမ ာ်းက ို ဖယ့်ရှာ်းန ိုင့်ဖြီ်း 

  ထရာက့်ထသာ လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းက ို သ ရှ န ်းလည့်န ိုင့်ပခင့််းပဖင ့် ထေသခံမ ာ်း၊ ကိုမပဏီနှင ့် န ိုင့်ငံထတာ့်၏ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအတွက့် 

  ထရာက့်စွာ လိုြ့်ထဆာင့်န ိုင့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

9.11.6 စာ ျား က ျ က်က ဖမ မ ာ ျား  ဖပ န လည  က ုံစာ ျား ကရျား  စမီ  ခ က  

 ခမ ို်းစခန့််းစီမံက န့််းသည့် အထပခခံထဆာက့်အဦမ ာ်း  က့်စံို်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာထစမည ့် စီမံက န့််း တစ့်ခိုပဖစ့်ဖြီ်း 

ြတ့်ဝန့််းက င့် စ မ့််းလန့််းစ ိုထပြ သာယာလှြထစထရ်းက ို ဦ်းစာ်းထြ်း ထဆာင့်ရွက့်မည ့် စီမံက န့််းပဖစ့်ပခင့််းထ ကာင ့် 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း အတကွ့် စာ်းက က့်ထပမမ ာ်း   ခ ိုက့်ြ က့်စီ်းပခင့််း မပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်   တ ို်းြွာ်းမှုအထပခအထနမ ာ်းသာ 

ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်သည့်။ 

9.11.7 လမူ ှုက ထာ က ပ  ကရျား န ငှ    ကဒ ြ ွ မြ  ျု ျား ကရျား  စမီ ခ က   

 စီမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်သည ့် တာရ န့််း ကိုမပဏီသည့် စီမံက န့််း တည့်ထဆာက့်ထရ်း 

ကာလအတွင့််း၌ ရင့််းနီှ်းပမ ြ့်နံှမှု ြမာဏ၏ (၂%) က ိုလည့််းထကာင့််း၊ စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ခ  န့်ကာလအတငွ့််း၌ နှစ့်စဉ့် 

အပမတ့်ထငွ၏ (၂%) က ိုလည့််းထကာင့််း လူမှုဆ ိုင့်ရာ ြူ်းတွ တာဝန့်ရှ မှု ရန့်ြံိုထင ွ အပဖစ့် သီ်းပခာ်းစိုထဆာင့််း ာ်းရှ  သံို်းစွ မည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ လ ိုအြ့်ခ က့်အရ အမှန့်တစ့်ကယ့်သံို်းစွ သည ့်အခါ လံိုထလာက့်မှုမရှ ြါက  ြ့်မံပဖည ့်တင့််းသံို်းစွ မည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း ကဏ္ဍတွင့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ လိုြ့်အာ်းစွမ့််းထဆာင့်ရည့်နှင ့် အခငွ ့်အလမ့််းမ ာ်း 

တ ို်းတက့်ထစထရ်း၊  ဝအရည့်အထသွ်း ပမင ့်တင့်ထြ်းထရ်း၊ ထရရညှ့်ကာလြ ိုမီို   န့််းထက ာင့််းထစန ိုင့်မည ့် ဆံို်းပဖတ့်ခ က့်မ ာ်း 

ခ မှတ့်ရာတွင့် ပြည့်သူလူ ို ြူ်း ထြါင့််းြါဝင့်ထစရန့် ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရန့် ပဖစ့်ြါသည့်။ ထေသခံပြည့်သူလူ ိုအတွက့် 

စီမံက န့််းနှင ့် သက့်ဆ ိုင့်ထသာ သင့်တန့််းမ ာ်း၊ ြညာထရ်းအစီအစဉ့်မ ာ်း၊ ကျွမ့််းက င့်မှုနှင ့် စွမ့််းထဆာင့်ရည့် တ ို်းတက့်ထစထရ်း 

စသည ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းဆ ိုင့်ရာ ထကာင့််းက   ်းမ ာ်းက ို ထရရညှ့်တည ့်တံ ထစထသာ နည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့် အပမင ့်ဆံို်း ပဖစ့်ထစြါမည့်။ 

ဆ ို်းက   ်းမ ာ်းက ို ထရာှင့်ရှာ်းထစပခင့််း၊ အန မ ့်ဆံို်းပဖစ့်ထစပခင့််းပဖင ့် ထလျှာ ခ ြါမည့်။ စီမံက န့််းမှ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါထေသ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို ဦ်းတည့်ရည့်မှန့််း ာ်းြါသည့်- 

• ထက ာင့််းအထဆာက့်အဦမ ာ်း ထဆာက့်လိုြ့်ပြင့်ဆင့်ထြ်းပခင့််း၊ ထက ာင့််းသာ်းထက ာင့််းသူမ ာ်း ြညာထရ်း 

တ ို်းတက့်ထစရန့်ထ ာက့်ြံ ထြ်းပခင့််း၊ြ ိုမ ိုထကာင့််းမွန့်ထသာ ြညာထရ်းရရှ ထစရန့် ထငွထ က်း၊ သင့်ထ ာက့်ကြူစစည့််းမ ာ်း 

ထ ာက့်ြံ ထြ်းပခင့််း၊ 

• လမ့််းမ ာ်း ပြင့်ဆင့်ထြ်းပခင့််း၊ ထရနှုတ့်ထပမာင့််း စနစ့်မ ာ်း တ ို်းတက့်ထစပခင့််း၊ ထရနှင ့် လျှြ့်စစ့်ဓာတ့်အာ်း ရရှ ထစရန့် 

အထပခခံအထဆာက့်အဦမ ာ်း ထ ာက့်ြံ ထြ်းပခင့််း၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• ထဆ်းခန့််းမ ာ်း တည့်ထ ာင့်၍ လူန မ ာ်းအာ်း ကိုသထြ်းပခင့််း၊ ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း၏ က န့််းမာထရ်း တ ို်းတက့်ထစရန့် 

ထ ာက့်ြံ ထြ်းပခင့််းနှင ့် ကူ်းစက့်ထရာဂါဆ ိုင့်ရာ ထဟာထပြာြွ မ ာ်း ပြ လိုြ့်၍ က န့််းမာထရ်း အသ န ို်း ကာ်းမှု 

ပမင ့်တင့်ထြ်းပခင့််း၊ 

• ထေသခံအဆင ့် အထသ်းစာ်းနှင ့် အလတ့်စာ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ပဖစ့်ထသာ ဇလံိုထတာင့်တက့်ထတာင့်ဆင့််း ကာ်း၊ 

ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ ထေသ ွက့်ကိုန့်ြစစည့််း၊ အမှတ့်တရြစစည့််းမ ာ်း၊ တန့်ဖ ို်းပမ င ့် 

သစ့်ထတာ ွက့် ြစစည့််းမ ာ်း၊ အစာ်းအထသာက့်မ ာ ထရာင့််းခ ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာထအာင့် ပမ င ့်တင့်၍ 

စီ်းြွာ်းထရ်းတ ို်းတက့်မှုက ို ထ ာက့်ြံ ထြ်းပခင့််း၊ 

• စီမံက န့််းတွင့် ထေသခံပြည့်သူမ ာ်း အလိုြ့်အက ိုင့် ရရှ ထအာင့် ဦ်းစာ်းထြ်း၍  ာ်းထြ်းပခင့််း၊ ထေသခံစ ိုက့်ြ   ်းထမွ်းပမျူထရ်း 

 ွက့်ကိုန့်မ ာ်း ဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းက ို ထရာင့််းခ သူမ ာ်း  ံမှ ဝယ့်ယူအာ်းထြ်းပခင့််း၊ 

• သစ့်ခွြန့််းမ   ်းြာွ်း၍စ ိုက့်ြ   ်းပခင့််း၊ ြ ာ်းထမွ်းပမျူပခင့််း စသည ့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်လာထစရန့် 

စီမံထဆာင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််း၊ 

• ထေသတွင့််း သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာထစပခင့််းနှင ့် ဆက့်နွယ့်၍ ထေသ ွက့်ကိုန့်မ ာ်းက ို 

မနတထလ်းဖမ  ွံ့သ ိုို့ လ င့်ပမန့်စွာ သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရာင့််းခ န ိုင့်ထစရန့် စီမံ ထဆာင့်ရွက့်ထြ်းပခင့််း။ 

9.11.8 ထ  ခ  ုံက  လယွ အ ုံပ  စ ုံမ  ာ ျား  ြ ွ ြို့ မြ  ျု ျား ကရျား စမီ  ခ က  

 ခမ ို်းစခန့််း စီမံက န့််း ထဆာင့်ရွက့်မှုထ ကာင ့်   ခ ိုက့်လွယ့်ထသာ အိုြ့်စိုမ ာ်းအထနပဖင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာအတွင့််းမ ှအသက့် 

(၇၀) ထက ာ့် သက့်ကကီ်းရွယ့်အ ိုမ ာ်း၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာအတငွ့််းရှ  ထက ာင့််းသာ်းလူငယ့်မ ာ်း၊ 

မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းထ ကာင ့် က န့််းမာထရ်းခ   ွံ့တ  ထနသူမ ာ်းပဖစ့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ယင့််းအိုြ့်စိုမ ာ်းအတွက့် 

အကာအကွယ့်နှင ့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း စီမံခ က့်က ို ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါ ဇယာ်းအတ ိုင့််း စီမံထဆာင့်ရွက့်ြါမည့်- 

ဇယ ာ ျား  ( 9 .11- 1 ) ထ  ခ  ုံက လယွ အ ုံပ  စ ုံမ  ာ ျား  ြ ွ ြို့မြ  ျု ျား ကရျား  စမီ  ခ က  

စဉ့် ထိခိိုက့်လ ယ့်ပသြောအို ့်စို ထိခိိုက့်နိိုင့်မှု ဖ ံွဲ့မဖိျု်းပရ်းအစီအမ ံ

၁။ သက့်ကကီ်းရွယ့်အ ိုမ ာ်း ယာဉ့်မ ာ်းဝင့်/ ွက့် 

သွာ်းလာမှု ဆူညံသံထ ကာင ့် 

အ ြ့်စက့်မှု အထနှ က့်အယှက့် 

ပဖစ့်ထြေါ်ပခင့််း 

ယာဉ့်မ ာ်း၏ အရှ န့်ကနို့့်သတ့်ပခင့််း၊ 

ဟွန့််းမတီ်းရဇိုန့် သတ့်မှတ့် ာ်းပခင့််း၊ 

ညအခ  န့် (၁၀)န ရ ီ ထန က့်ြ ိုင့််း ဝင့်/ ွက့် 

သွာ်းလာမှုက ို ကနို့့်သတ့် ာ်းပခင့််း။ 

၂။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ အ က့်တန့််း 

ထက ာင့််းနှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာ 

မူလတန့််းထက ာင့််းမှ 

ထက ာင့််းသာ်း၊ ထက ာင့််းသူမ ာ်း 

ထမာ့်ထတာ့်ယာဉ့်၊ ထမာ့်ထတာ့် 

ဆ ိုင့်ကယ့်မ ာ်းထ ကာင ့် 

ယာဉ့်အနတရာယ့် ပဖစ့်ထြေါ် 

ထစန ိုင့်ပခင့််း 

အဓ ကလမ့််းမ ာ်းတွင့် လူသွာ်းစကကသန့်လမ့််းနှင ့် 

စက့် ီ်းလမ့််းမ ာ်း  ည ့်သွင့််းတည့်ထဆာက့် 

ထြ်းပခင့််း၊  

ထက ာင့််းတက့်/ ဆင့််းခ  န့်မ ာ်းတွင့် ယာဉ့် 

စည့််းကမ့််း  န့််းသ မ့််းထရ်းအဖွ ွံ့မ ာ်း တာဝန့် 

ခ  ာ်းထြ်းပခင့််း၊ 

ယာဉ့်စည့််းကမ့််းသတ ထြ်းဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း၊ 

ယာဉ့်အရှ န့်  န့််းမ ာ်း လံိုထလာက့်စွာ 

 ာ်းရှ ပခင့််း။ 

၃။ မူ်းယစ့်ထဆ်းဝါ်းထ ကာင ့် 

က န့််းမာထရ်းခ   ွံ့တ  ထနသူမ ာ်း 

ဆက့်စြ့်ပဖစ့်ထြေါ် ထသာ 

ဆင ့်ြွာ်းထရာဂါမ ာ်း၊ ကူ်းစက့် 

ထရာဂါမ ာ်း ပဖစ့်ြာွ်းန ိုင့်ပခင့််း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်ပြည့်သူူ့ထဆ်းရံိုမှ 

လ ိုအြ့်ထသာ ကာကွယ့်ကိုသထဆ်းမ ာ်းက ို 

ပဖနို့့်ထဝထြ်းပခင့််း၊ 

အသွာ်းအလာထစာင ့် ကည ့် ကနို့့်သတ့်မှုမ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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ရြ့်ထဝ်းမှ လာထရာက့်ထသာ ခရီ်းသွာ်း 

ပြည့်သူမ ာ်းအတွက့် က န့််းမာထရ်း 

စစ့်ထဆ်းမှုမ ာ်းက ို ခ မှတ့် ာ်းထသာ 

စည့််းကမ့််းမ ာ်းနှင ့် အညီထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း။ 

 

9.11.9 ပဘ်း အ န တရာ ယ်က ာ က  ယ်ပရ်း စမီ ံချ က် 

အ ခန ျား  (၈ ) စာ ပ  ုံဒ ခွ အမ ှတ  (၈ .၁၁) နှင    (၈ .၁၂) တွင   ကြ ာ  ဖပ ထာ ျား မပ ီျား ဖြ စ ပ ေါ  ည  ။  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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စီမံကိန့််း ိတ့်သိမ့််းမှုအစီအစဉ့် 

10.1 န  ဒေါ န ျား 

 စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသည့် အထပခခံအထဆာက့်အဦဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းက ို အထပခခံဖြ်ီး ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် ဟ ိုတယ့်၊ 

တည့််းခ ိုထဆာင့်မ ာ်းနှင ့် အပခာ်းဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်း ပဖည ့်ဆည့််းထြ်းသည ့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းနှင ့် လူမှုစီ်းြွာ်းဖွံွံ့ဖဖ  ်းမှုက ို 

အထ ာက့်အြံ ပြ မည ့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း ပဖစ့်သပဖင ့် ထရရညှ့်တည့်တံ ထနမည ့် စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း ပဖစ့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််း သက့်တမ့််းက ို မူလနှစ့် (၅၀) နှင ့်  ြ့်တ ို်းသက့်တမ့််း (၁၀)နှစ့် နှစ့်ကက မ့်တ ို်းပမင ့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

  ိုို့အပြင့် ထေသတွင့််း အက   ်းစီ်းြွာ်းပဖစ့် ွန့််းမှုနှင ့် ဟန့်ခ က့်ညီထသာ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှုမ ာ်း ပဖစ့်ထြေါ်ြါက 

ဆက့်လက့်သက့်တမ့််းတ ို်းခငွ ့်မ ာ်းက ိုလည့််း လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းနှင ့် အညီတင့်ပြထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ သ ိုို့ရာတွင့် 

မထမျှာ့်မှန့််းန ိုင့်ထသာ အထပခအထနတစ့်ရြ့်ရြ့်ထ ကာင ့် စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းရန့် လ ိုအြ့်လာြါက အသံို်းပြ န ိုင့်ထစရန့် စီမံက န့််း 

ြ တ့်သ မ့််းပခင့််းအစီအစဉ့်က ို  ည ့်သွင့််းထရ်းဆွ ြါသည့်။ 

10.1.1 ရည  ရယွ ခ က  မ  ာျား 

• အမ ာ်းပြည့်သူ က န့််းမာထရ်းနှင ့် ထ ်းအနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းထရ်းက ို ကာကွယ့်ထြ်းရန့်၊ 

• ပဖစ့်န ိုင့်ထပခရှ ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်မှုမ ာ်းက ို ထလျှာ ခ ရန့် (သ ိုို့မဟိုတ့်) ဖယ့်ရှာ်းထြ်းန ိုင့်ရန့်၊ 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းထဆာင့်ရွက့်မှုမ ာ်းထ ကာင ့် ပဖစ့်ထြေါ်လာသည ့် လူမှုစီ်းြွာ်းအက   ်းထက ်းဇူ်းမ ာ်းက ို ထရရညှ့်တည့်တံ  

ထစထရ်း ဦ်းတည့်  န့််းကွြ့်န ိုင့်ထစရန့်။ 

10.1.2 အ  က မ ျား ြ  င ျား အ စအီ မ  မ  ာ ျား 

• ထပမအသံို်းခ မှုအထြေါ် ပြန့်လည့်သံို်းသြ့်ပခင့််း၊ 

• ပြန့်လည့်ကိုစာ်းထရ်း မဟာဗ ျူဟာ၊ 

• ဇီဝမ   ်းစံို်းမ   ်းကွ မ ာ်းနှင ့် ထဂဟစနစ့်၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ထရစိုထဆာင့််းကန့်မ ာ်း၊ 

• စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှု၊ 

• ထရစီမံခနို့့်ခွ မှု၊ 

• စ မ့််းလန့််းစ ိုပြည့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််း၊ 

• ထငွထ က်းဆ ိုင့်ရာ အာမခံခ က့်၊ 

• ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုထရ်းနှင ့် ပြ ပြင့်  န့််းသ မ့််းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း။ 

10.2 အက  ျား စ  တ အစ အီမ  မ  ာ ျား 

10.2.1 ကဖမ အ   ုံျား ခ မ ှုအ ကပ ေါ် ဖပ န လည    ုံျား  ပ  ဖခင  ျား 

 စီမံက န့််းဧရ ယာသည့် တ ိုင့််းထေသကကီ်း အစ ို်းရအဖွ ွံ့၏ အစီအမံပဖင ့် ဇလံိုထတာင့်ထေသ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစထရ်း၊ 

ထေသတွင့််း စီ်းြွာ်းထရ်း က့်စံို ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစထရ်း၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၏ 

ဖမ  ွံ့နယ့်ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်း ရန့်ြံိုထငွ တ ို်းပမ င ့်ရရှ ထရ်းတ ိုို့က ို ရည့်ရွယ့်၍ ထရရှည့်တည့်တထံစမည ့် ရည့်ရယွ့်ခ က့်မ ာ်းက ို 

အထပခခံ၍ ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းပဖစ့်ရာ ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာသည့်နှင ့် အမျှ တန့်ဖ ို်းပမင ့်တက့်လာန ိုင့်ထသာ 

အလာ်းအလာမ ာ်း ရှ ြါသည့်။ စီမံက န့််းဧရ ယာနှင ့် ဆက့်စြ့်ထသာ ဖမ  ွံ့ရွာ နယ့်န မ တ့်မ ာ်း၊ ထပမလွတ့်ထပမရ ိုင့််းမ ာ်းက ို 

ြတ့်ဝန့််းက င့် တန့်ဖ ို်း၊ ထဂဟစနစ့်ဝန့်ထဆာင့်မှု တန့်ဖ ို်းမ ာ်း   န့််းသ မ့််းလျှက့် ဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်း အစီအမမံ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းရန့် 

လ ိုအြ့်ြါသည့်။ အထ ကာင့််းအမ   ်းမ   ်းထသာ အထပခအထနထ ကာင ့် စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းရြါက အဆ ိုြါဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်မှု 

အရှ န့်အဟိုန့်နှင ့် ထပမအသံို်းခ မှု တန့်ဖ ို်းမ ာ်း ဆံို်းရံှု်းန ိုင့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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10.2.2 ဖပ န လည က ုံစာ ျား ကရျား မဟ ာ ဗ ျူဟ ာ 

 စီမံက န့််းသည့် အထပခခံအထဆာက့်အဦ ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်သာယာလှြထစထရ်း၊ ပြည့်သူလူ ို 

အြန့််းထပဖအန ်းယူန ိုင့်ထရ်းအတွက့် ထဆာင့်ရွက့်ထသာစီမံက န့််းပဖစ့်ရာ အပခာ်းသယံဇာတ တူ်းထဖာ့်ထရ်း စီမံက န့််းမ ာ်း က  သ ိုို့ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်က ို ကက်ီးမာ်းစွာသက့်ထရာက့်မှု ပဖစ့်ထစန ိုင့်ထသာ စီမံက န့််း မဟိုတ့်ပခင့််း၊ တည့်ထဆာက့်ထရ်း ကာလအတွင့််းမှာြင့် 

ြတ့်ဝန့််းက င့် တန့်ဖ ို်းမ ာ်းက ို မူလအထပခအထန က့် ထကာင့််းမွန့်တ ို်းတက့်ထအာင့် တည့်ထဆာက့်သွာ်းမည့်ပဖစ့်ပခင့််း 

တ ိုို့ထ ကာင ့် သာမန့်အာ်းပဖင ့် ပြန့်လည့်ကိုစာ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ကက်ီးကကီ်းမာ်းမာ်း ထဆာင့်ရကွ့်ရန့် မလ ိုအြ့်ြါ။ သ ိုို့ရာတွင့် 

ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာသည့်နှင ့်အမျှ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူလူ ို အမ ာ်းစိုထ ကာင ့် စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် 

ကကွင့််းက န့်န ိုင့်သည ့် သက့် ထရာက့်မှုမ ာ်းက ို ထအာက့်ြါအတ ိုင့််း ကိုစာ်းထဆာင့်ရွက့်ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်- 

• စံီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း မစတင့်မီြတ့်ဝန့််းက င့်အထပခအထနမ ာ်းက ို အခန့််းကဏ္ဍအလ ိုက့် 

မှတ့်တမ့််းမ ာ်း ပြ စို  န့််းသ မ့််း ာ်းရှ  ရြါမည့်၊ 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ထနစဉ့်အတွင့််းကာလအလ ိုက့်တ ို်းတက့်မှုနှင ့်ဆိုတ့်ယိုတ့်မှုအထပခအထနမ ာ်း

က ို မှတ့်တမ့််းတင့် သ မ့််းဆည့််း ာ်းရှ ရြါမည့်၊ 

• စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် ပဖစ့်ထြေါ်ထနထသာ အထပခအထနမ ာ်းမှ ဆိုတ့်ယိုတ့်ြ က့်စီ်းမှု တန့်ဖ ို်းမ ာ်းက ို 

ထလ လာဆန့််းစစ့်ကာ အခန့််းကဏ္ဍအလ ိုက့် ပြန့်လည့်ပြ ပြင့်တည့်မတ့်ပခင့််း၊ အစာ်း  ို်းပဖည ့်ဆည့််း 

ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရြါမည့်၊ 

• စီမံက န့််းမှ စွနို့့် ိုတ့်ခ  ထသာ စွနို့့်ြစ့်ထရ၊ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းထ ကာင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့် ညစ့်ညမ့််းမှုမ ာ်းက ို ဆန့််းစစ့်၍ 

ကိုစာ်းထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရြါမည့်၊ 

• စီမံက န့််းထ ကာင ့် ဇလံိုထတာင့် ထေသ၏ ထဂဟစနစ့် ဝန့်ထဆာင့်မှု တန့်ဖ ို်းမ ာ်း အ  ိုက့်အထလျှာက့် 

ယိုတ့်ထလ ာ ြ က့်စီ်းန ိုင့်ပခင့််းထ ကာင ့် ဇလံိုထတာင့်အမ   ်းသာ်းဉယ ာဉ့် စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ   န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်မှု 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို အစဉ့်တစ ိုက့် ပဖည ့်ဆည့််း ထဆာင့်ရွက့်ရြါမည့်။ 

10.2.3 ဇဝီ မ   ျုျား စ ုံမ   ျု ျားက ွ မ  ာ ျား နငှ    ကဂဟ စန စ  

 စီမံက န့််းသည့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်းနှင ့် ထဂဟစနစ့်က ို ထကာင့််းက   ်းပြ ထသာ   န့််းသ မ့််းထရ်းနှင ့် သက့် ရှ သ ာဝ 

သယံဇာတရင့််းပမစ့်မ ာ်း ထရရညှ့်တည့်တံ ထစထသာ စီမံခနို့့်ခွ မှုမ ာ်း ပဖစ့်ရြါသည့်။ စီမံက န့််း တာဝန့်ရှ သူမ ာ်းသည့် 

ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ  တန့်ဖ ို်းမ ာ်းနှင ့် ထဂဟစနစ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုမ ာ်းက ို ထဖာ့် ိုတ့်သတ့်မှတ့်ရန့်နှင ့်   ခ ိုက့်မှုထလျှာ နည့််းထစရန့် 

သင ့်ထတာ့်ထသာနည့််းလမ့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်န ိုင့်ရန့် ကျွမ့််းက င့်ြညာရှင့်မ ာ်း ခနို့့်အြ့်ပခင့််း (သ ိုို့မဟိုတ့်) 

ဖမ  ွံ့နယ့်ခရ ိုင့်သစ့်ထတာဦ်းစီ်းဌာနတ ိုို့နှင ့် အဆက့်မပြတ့်ြ်ူးထြါင့််း ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း ရှ ရြါမည့်။ 

10.2.4 စနွ ို့ ပ စ ကရစ ုံကဆာ င  ျား က န မ  ာျား  စမီ ခန ို့ ခ ွ ဖခင  ျား 

 စီမံက န့််းဧရ ယာမှ ပဖတ့်သန့််းစီ်းဆင့််းထသာ ထရမ ာ်း (Detention Pond)၊ စွနို့့်ြစ့်ထရစိုထဆာင့််းကန့်မ ာ်း၊ 

ထရပြန့်သံို်းကန့်မ ာ်း၏ ထရအရည့်အထသွ်းက ို စစ့်ထဆ်း၍ ညစ့်ညမ့််းမှုရှ ြါက အဆင ့်ဆင ့် ထခ ဖ က့်ပခင့််း၊ သနို့့်စင့်ပခင့််းမ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်ဖြီ်း စ မ့််းလန့််းစ ိုထပြထရ်း ထရကန့်မ ာ်း အပဖစ့်လည့််းထကာင့််း၊ အမ ာ်းပြည့်သူသံို်းထရကန့်မ ာ်း အပဖစ့်လည့််းထကာင့််း 

အသံို်းပြ န ိုင့်ထရ်း စီမံထဆာင့်ရွက့်သွာ်းြါမည့်။ 

10.2.5 စနွ ို့ ပ စ ပ စစည ျား မ  ာ ျား စမီ ခန ို့ ခ ွ မ ှု 

 စီမံက န့််းသက့်တမ့််းသည့် နှစ့်ရှည့်လမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ခ  ထသာထ ကာင ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း စီမံခနို့့်ခွ မှုက ို (ESMP) 

စီမံခနို့့်ခွ မှုနည့််းလမ့််းမ ာ်းအတ ိုင့််း လ ိုက့်န ထဆာင့်ရကွ့်ရန့် လ ိုအြ့်လှြါသည့်။   ိုစီမံခနို့့်ခွ မှုနည့််းလမ့််း၊ လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း 

အတ ိုင့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်မှုတငွ့် လ ိုအြ့်ခ က့်မ ာ်းရှ ြါက စီမံက န့််းမ ှ စွနို့့် ိုတ့်ထသာ စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််း 

အစ ိုင့်အခ ၊ အရည့်တ ိုို့ထ ကာင ့် စီမကံ န့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် ကကွင့််းက န့်သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း က န့်ရှ န ိုင့်ြါသည့်။ 

ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါနည့််းလမ့််းမ ာ်းအတ ိုင့််း က င ့်သံို်းထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်- 

• လိုြ့်ငန့််းသံို်းစွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို အထဟာင့််းြစစည့််းထ ်းကွက့်သ ိုို့ လွှ ထပြာင့််းထရာင့််းခ ပခင့််း၊ 



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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• ထနအ မ့်သံို်းစွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းမ ာ်း (Municipal Waste) က ို သက့်ဆ ိုင့်ရာ စည့်ြင့်သာယာထရ်း အမ ှုက့်ကန့်၊ 

အမ ှုက့်ြံိုမ ာ်းသ ိုို့ အခ  န့်နှင ့် တထပြ်းညီ ြ ိုို့ထဆာင့်ပခင့််း၊ မီ်းရ ှုွံ့ဖ က့်ဆီ်းပခင့််း၊ ထပမထအာက့်ထရထအာင့််းလွှာမ ာ်းသ ိုို့ 

စ မ ့်ဝင့်မှု ရှ /မရှ  စစ့်ထဆ်းကာကွယ့်ပခင့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ရြါမည့်၊ 

• စွနို့့်ြစ့်စက့်သံို်းဆီနှင ့် အင့်ဂ င့်ဝ ိုင့်အထဟာင့််းမ ာ်းက ို စ မ ့် ွက့်မှုမရှ ထအာင့်   န့််းသ မ့််း၍ ပြန့်လည့်ထရာင့််းခ ပခင့််း၊ 

• ထဆွ်းထပမ ြ က့်စီ်းရန့် ခက့်ခ ၍ ထပမ ို၊ ထရ ိုက ို အထနှ က့်အယှက့်ပဖစ့်ထစမည့်  ြလြ့်စတစ့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ 

ဖန့် ည့်ြစစည့််းမ ာ်း၊ သံ ည့်ြစစည့််းမ ာ်းက ို အမ   ်းအစာ်းခွ ပခာ်း၍ (Recycle) အသံို်းပြ န ိုင့်ထစရန့် စီမံရြါမည့်။ 

10.2.6 ကရ စမီ ခန ို့ ခ ွ မ ှု 

 စီမံက န့််းကာလတစ့်ထလျှာက့်တငွ့် စာြ ိုေ့် (၉.၁၁.၃) တွင့် ထဖာ့်ပြ ာ်းသက  သ ိုို့ ထရစီမံခနို့့်ခွ မှုအစီအစဉ့်က ို 

က င ့်သံို်းထဆာင့်ရွက့်ဖြီ်း စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းခ  န့်တငွ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း အစီအစဉ့်မ ာ်းအတ ိုင့််း 

လ ိုက့်န မှတ့်မ ာ်းတငွ့် ထရအရည့်အထသွ်းမ ာ်း တ ိုင့််းတာစစ့်ထဆ်း၍ စီမံက န့််းထ ကာင ့် ညစ့်ညမ့််းမှုမ ာ်း ထတွွံ့ရှ ြါက 

ပြန့်လည့်ထခ ဖ က့် သနို့့်စင့်ထရ်းနည့််းလမ့််းမ ာ်းပဖင ့် ကိုစာ်းထဆာင့်ရွက့်သွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

10.2.7 စ  မ  ျား လန  ျား စ  ုံကဖပ ကရျား လ ုံပ  င န ျား မ  ာ ျား  ကဆာ င ရကွ  ဖခင  ျား 

 စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းသည့် ပမင့်ကငွ့််းြသာေထကာင့််းမွန့်ထရ်းနှင ့် သာယာလှြထစထရ်းက ို ဦ်းစာ်းထြ်း ထဆာင့်ရွက့်မည ့် 

စီမံက န့််းပဖစ့်ပခင့််းထ ကာင ့် စံီမကံ န့််းသက့်တမ့််းတစ့်ထလျှာက့်လံို်း စ မ့််းလန့််းစ ိုထပြထစထရ်း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထဆာင့်ရွက့်ခ  မည့် 

ပဖစ့်ထသာထ ကာင ့် စံီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းသည ့်ကာလတွင့် ဆက့်လက့်   န့််းသ မ့််းပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ိုသာ ခ မှတ့်ထဆာင့်ရွက့် 

သွာ်းရမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။ 

10.2.8 ကင ကွ က ျား ဆ  ုံင ရာ  အ ာ မ ခ ခ က   

 စီမံက န့််းအထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်သည ့် တာရ န့််းကိုမပဏီသည့် စီမံက န့််းအတွက့် န ိုင့်ငံထတာ့်မှ ခ မှတ့် ာ်းထသာ 

အာမခံစထြေါ်ထငွမ ာ်း၊ အခွန့်အခမ ာ်းက ို တာဝန့်ထက ြွန့်စွာ  မ့််းထဆာင့်လျှက့် လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းက ို အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်မည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။   ိုို့အပြင့် ဥြထေနှင ့် အညီ သတ့်မှတ့် ာ်းထသာ CSR ရန့်ြံိုထငွ (၂) ရာခ ိုင့်နှုန့််း၊ စီမကံ န့််းြ တ့်သ မ့််းပခင့််း ရန့်ြံိုထငွ 

(၂) ရာခ ိုင့်နှုန့််းနှင ့် ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း ရန့်ြံိုထငတွ ိုို့က ိုလည့််း နှစ့်စဉ့်စိုထဆာင့််း ာ်းရှ ဖြီ်း စနစ့်တက သံို်းစွ သွာ်းမည့် 

ပဖစ့်ြါသည့်။ အထသ်းစ တ့်က ို အဖွ ွံ့အစည့််းနှင ့် ရန့်ြံိုထငလွ ာ ာ်းခ က့် စာြ ိုေ့် (၈.၈)တွင့် အထသ်းစ တ့်ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

10.2.9 က စာ င    က ပ   က ည   ရ ှု ကရျား န ငှ    ဖပ ျု ဖပ င ထ  န ျား   မ  ျား ကရျား  လ ုံပ င န  ျား မ  ာ ျား 

 ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း အစီအမံက ို စာြ ိုေ့်အမတှ့် (၈.၈) တွင့် အထသ်းစ တ့် ထဖာ့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

စီမံက န့််းြ တ့်သ မ့််းဖြီ်းထန က့် (၅)နှစ့် အ   ဆက့်လက့်ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုသွာ်းမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ စီမံက န့််းထ ကာင ့် 

ယ ိုို့ယွင့််းြ က့်စီ်းသွာ်းထသာ၊ ညစ့်ညမ့််းမှုပဖစ့်ထြေါ်ခ  ထသာ ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ ကဏ္ဍမ ာ်း၊ အစ တ့်အြ ိုင့််းမ ာ်းက ို 

အထပခအထနနှင ့် က ိုက့်ညီသည ့် ပြ ပြင့်တည ့်မတ့်ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းပဖင ့် မူလအတ ိုင့််း ပြန့်ပဖစ့်ထစထရ်း ပြန့်လည့်ပဖည ့်ဆည့််း 

ထဆာင့်ရွက့်မည့် ပဖစ့်ြါသည့်။  



 ယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင ့် အထ ွထ ွဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့်လူမှုဆ ိုင့်ရာ  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း  
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န ဂ ို်းချျု ့်နှင ့် အကကံခ ျုချက့်မျြော်း 

11.1 န  ဂ ုံျား 

ဤြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းအစီရင့်ခံစာတွင့် စီမံက န့််းထန က့်ခံ အထ ကာင့််းအရာနှင ့် ထဆာင့်ရွက့်မည ့် 

အစီအမံမ ာ်း၊ နယ့်ထပမထေသအထပခအထနနှင ့် လူမှုစီ်းြွာ်းထရ်းအထပခအထနမ ာ်း၊ လက့်ရှ  ြတ့်ဝန့််းက င့်အထပခအထနမ ာ်းနှင ့် 

စီမံက န့််းမှ လ ိုက့်န ထဆာင့်ရကွ့်ရမည့်  ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေနှင ့် လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းက ို ကနဦ်း တင့်ပြ ာ်းြါသည့်။ 

စီမံက န့််းကာလတစ့်ထလ ာက့် Terrain Co., Ltd နှင ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီက 

လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်ရမည ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် လူမှုထရ်းဆ ိုင့်ရာ ကတ ကဝတ့်မ ာ်းက ိုလည့််း ပြ စို ာ်းြါသည့်။ 

ဤြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း အစီရင့်ခံစာသည့် တ က မှန့်ကန့်ပြည ့်စံိုထ ကာင့််း ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်း 

ဥြထေ၊ နည့််းဥြထေနှင ့် လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းက ို တ က စွာလ ိုက့်န မည့်ပဖစ့်ြါထ ကာင့််း အခန့််း (၈) ြါ 

ြတ့်ဝန့််းက င့်စီမံခနို့့်ခွ မှုအစီအစဉ့်ြါ ထလျှာ ခ ထရ်းအစီအမံမ ာ်းက ို လ ိုက့်န ထဆာင့်ရွက့်ရန့်က ိုလည့််း ကတ ကဝတ့်ပြ  ာ်း 

ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းအဆင ့်အလ ိုက့်၊ ဇိုန့်ဧရ ယာအလ ိုက့် ပဖစ့်ထြေါ်န ိုင့်သည ့်   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်း (စိုထြါင့််းဆင ့်က  

သက့် ထရာက့်မှုမ ာ်း အြါအဝင့်) စနစ့်တက  ဆန့််းစစ့်ထဖာ့် ိုတ့် ာ်းဖြီ်း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့် ထဆာင့်ရကွ့်သင ့်သည ့် 

ထလျှာ ခ ထရ်းအစီအမံမ ာ်း၊ စီမံခနို့့်ခွ မှုနှင ့် ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုစစ့်ထဆ်းထရ်းအစီအမံမ ာ်းက ိုလည့််း  ည ့်သွင့််းထရ်းဆွ  

ထြ်း ာ်းြါသည့်။ ထေသခပံြည့်သူမ ာ်းခ  တ့်ဆက့်ြါဝင့်ထဆာင့်ရကွ့်ပခင့််းနှင ့် ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းထရ်းအစီအမမံ ာ်း၊ CSR 

အစီအစဉ့်မ ာ်းနှင ့် နစ့်န မှုထပဖရှင့််းထြ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်း၊ ယာဉ့်သွာ်းလာမှုကကီ်း ကြ့်ထရ်းစီမံခ က့်၊ ထရအရင့််းအပမစ့် 

  န့််းသ မ့််းပခင့််းစီမံခ က့်မ ာ်း၊ စီမံက န့််း၌ ြါဝင့်ထဆာင့်ရွက့်မည ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ အဖွ ွံ့အစည့််းမ ာ်း ဖွ ွံ့စည့််းမှုနှင ့် 

ရန့်ြံိုထငွလ ာ ာ်းပခင့််း အစီအစဉ့်မ ာ်း၊ လိုြ့်ငန့််းတာဝန့် သတ့်မှတ့်ပခင့််း အစီအစဉ့်မ ာ်းနှင ့် စီမကံ န့််းြ တ့်သ မ့််းထရ်း 

အစီအမံမ ာ်းက ို  ည ့်သွင့််းထရ်းဆွ  အကကံပြ  ာ်းြါသည့်။ 

EIA အစီရင့်ခံစာအတွက့် အထပခခံအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို ၂၀၂၁ ခိုနှစ့် ဧဖြီလအတွင့််း ကငွ့််းဆင့််းထလ လာမှုမ ာ်း၊ 

အထပခခံအခ က့်အလက့်စစ့်တမ့််းထကာက့်ယူပခင့််းမ ာ်း၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ရှ  အစ ို်းရဆ ိုင့်ရာဌာနမ ာ်းနှင ့် ဖမ  ွံ့နယ့် 

စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၊ Terrain Co., Ltd တ ိုို့မှ ထ ာက့်ြံ ထြ်းသည ့် သတင့််းနှင ့် စာရွက့်စာတမ့််း အခ က့်အလက့်မ ာ်း 

အာ်းလံို်းအထြေါ် အထပခပြ လ က့် ပြင့်ဆင့်ထရ်းသာ်းခ  ြါသည့်။ မူလအထပခခံ အခ က့်အလက့်ထကာက့်ယူမှုတငွ့် 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နှင ့် ထလ်းသီထက ်းရွာ၊ ထန င့်မ  လံိုထက ်းရာွ၊ ခမ ို်းထက ်းရွာ အြါအဝင့် စီမံက န့််းဝန့််းက င့် ၅ကီလ ိုမီတာအတွင့််း 

စိုထဆာင့််းခ  ထသာ ထရ ို၊ ထလ ို၊ ထပမ ို၊ ဆူညံသံ၊ ယာဉ့်ထ ကာသွာ်းလာမှု အထပခအထန၊ လူမှုစီ်းြွာ်းအထပခအထနမ ာ်း 

ဇီဝမ   ်းစံို/မ   ်းကွ မ ာ်း အထပခအထနတ ိုို့ ြါဝင့်ြါသည့်။   ိုသ ိုို့ထကာက့်ယူခ  သည ့် ထနရာမ ာ်းသည့် ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုပခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် လ ိုက့်န မှတ့်မ ာ်းအပဖစ့် အထပခခြံံ ြ ို်း ထြ်းမည့်ပဖစ့်ြါသည့်။  

ထလ ိုအရည့်အထသွ်းအတွက့် ထစာင ့် ကြ့်တ ိုင့််းတာသည ့်ထနရာ (၅) ထနရာအနက့် (၃) ထနရာ၏ 

ထလအရည့်အထသွ်းမှာ အမ   ်းသာ်းြတ့်ဝန့််းက င့်အရည့်အထသွ်း ( ိုတ့်လွှတ့်မှု) လမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်း (NEQEG) 

အတွင့််းသာရှ ထ ကာင့််း၊ က န့် (၂) ထနရာတွင့် ပဖစ့်ထြေါ်ထနထသာ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့ လွတ့်လြ့်ထရ်းထက ာက့်တ ိုင့်အနီ်းနှင ့် 

ခမ ို်းစာသင့်ထက ာင့််း ထရွှံ့တ ိုို့တွင့် SO2,PM2.5 နှင့်  PM10 တ ိုို့မှာ ရှ ရမည ့် ထလ ိုအရည့်အထသွ်းက ို  ထက ာ့်လွန့်ထနြါသည့်။ 

ထလ ိုအတွင့််း  ိုတ့်လွှတ့်မှု မ ာ်းပြာ်းထနပခင့််း အထ ကာင့််းရင့််းမ ာ်းမှာ ြူပြင့််းသည ့်ရာသီဥတိုပဖစ့်သည ့်အတွက့် 

ထတာမီ်းမ ာ်းထလာင့်ကျွမ့််းပခင့််း၊ ထတာင့်ယာထပမ မီ်းရ ှုွံ့ပခင့််း၊ ထနအ မ့်သံို်း င့််းမီ်းသံို်းစွ မှု မ ာ်းပြာ်းပခင့််း၊ ထေသတွင့််း 

ထရွှေတူ်းထဖာ့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းသံို်းယာဉ့်မ ာ်း သွာ်းလာမှု မ ာ်းပြာ်းပခင့််းထ ကာင ့်ဟို ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ထေသတွင့််း ခရီ်းသွာ်းလာမှု 

မ ာ်းပြာ်းလာလျှင့် စိုထြါင့််း ဆင ့်က သက့်ထရာက့်မှု ရှ န ိုင့်ထ ကာင့််းထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

ဆူညံသံတ ိုင့််းတာခ က့်မ ာ်းအရ စီမံက န့််း ဧရ ယာအတွင့််း ထနို့အခ  န့်နှင ့် ညအခ  န့်မ ာ်းတွင့် NEQEG ၏ 

ကနို့့်သတ့်ခ က့်မ ာ်းအတွင့််းသာရှ ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့အတငွ့််းတွင့်  ထနို့အခ  န့်၌ ဆူညံသံ အနည့််းငယ့် 

ထက ာ့်လွန့်ထနထ ကာင့််းထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖြ်ီးစီ်းခ  န့်တငွ့် ထေသတွင့််း 
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ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းလာဖြ်ီး ခရီ်းသွာ်းယာဉ့်မ ာ်း သွာ်းလာမှုမ ာ်းပြာ်းခ  န့်တငွ့် ဆူညံသံ အရည့်အထသွ်းစံနှုန့််းမ ာ်း 

ထက ာ့်လွန့်န ိုင့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ 

စီမံက န့််း ဧရ ယာအတွင့််း နှင ့် အနီ်းြတ့်ဝန့််းက င့်မှ ထပမထြေါ်ထရနှင ့် ထပမထအာက့်ထရမ ာ်း၏ အရည့်အထသွ်းက ို 

သ ရှ န ိုင့်ရန့် ထပမထြေါ်ထရ (၃) ထနရာ၊ ထပမထအာက့်ထရ (၄) ထနရာ နမူန ထကာက့်ယူ၍ ရန့်ကိုန့်ဖမ  ွံ့ရှ  ISO Tech ဓာတ့်ခွ ခန့််းတွင့် 

တ ိုင့််းတာစစ့်ထဆ်းခ  ဖြီ်း NEQEG ြါ စံနှုန့််းမ ာ်းက ို အထပခပြ ၍ တ ိုက့်ဆ ိုင့်စစ့်ထဆ်းခ  ြါသည့်။ လက့်ရှ  

ကွင့််းဆင့််းထလ လာခ  န့်သည့် စီမံက န့််း လည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််းကာလ မဟိုတ့်ပခင့််းထ ကာင ့် ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းလည့််း 

မရှ ထသာအခ  န့်ပဖစ့်ပခင့််းထ ကာင ့် ခမ ို်းထခ ာင့််းထရမ ှ လွ ၍ က န့်ထနရာမ ာ်းတငွ့် ညစ့်ညမ့််းမှု သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်း 

မရှ ထ ကာင့််းထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။ စီမံက န့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ခ  န့်မ ာ်းတွင့် သတ့်မှတ့်ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်။ 

စီမံက န့််းဧရ ယာြတ့်လည့်ရှ  စွနို့့် ိုတ့်မှုမ ာ်း က ထရာက့်န ိုင့်သည ့် စ ိုက့်ြ   ်းထပမမ ာ်းမှ ထပမနမူန  (၃) 

ထနရာထကာက့်ယူ၍ မနတထလ်းဖမ  ွံ့ရှ  ထပမအသံို်းခ သိုထတသနဌာနတွင့် တ ိုင့််းတာ စစ့်ထဆ်းကာ လက့်ရှ  ထပမအရည့်အထသွ်း 

အထပခခံ အခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို ရယူမှတ့်တမ့််းတင့်ခ  ြါသည့်။ 

စီမံက န့််း ဧရ ယာသ ိုို့ အဓ က ဝင့် ွက့်ရာ ဆက့်သွယ့်ထရ်းလမ့််းပဖစ့်ထသာ အင့််းထတာ့်- ဗန့််းထမာက့်- မန့်စီ ကာ်းလမ့််း၊ 

ဗန့််းထမာက့် - ခမ ို်းရွာလမ့််း၊ ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််းရှ  လမ့််းမ ာ်းအထပခအထနနှင ့် ယာဉ့်ထ ကာအထပခအထနက ို အဓ ကက သည ့် 

ထနရာ (၅) ထနရာ ခွ ပခာ်းထလ လာခ  ရာ စီမံက န့််းအတွင့််းနှင ့် ခမ ို်းထက ်းရွာတ ိုို့တငွ့် ယာဉ့်ထ ကာ အထပခအထနမ ာ်းမာှ 

အဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့န ိုင့်ထသာ့်ပငာ်း ခရီ်းသွာ်းရာသီတငွ့် ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့တငွ့််း၌ ယာဉ့်လမ့််းထ ကာင့််း  ကြ့်တည့််းန ိုင့်ထ ကာင့််း 

ထလ လာသ ရှ ရြါသည့်။   ိုို့ထ ကာင ့် ဖမ  ွံ့ထရာှင့်လမ့််းတစ့်လမ့််း ထဖာက့်လိုြ့်န ိုင့်ြါက အဆင့်ထပြထခ ာထမွွံ့န ိုင့်မည့်ပဖစ့်ထ ကာင့််း 

အကကံပြ တင့်ပြ ာာ်းြါသည့်။ 

ခမ ို်းစီမံက န့််းသည့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်ငန့််းက ို အထပခခမံည ့် ဝန့်ထဆာင့်မှုဆ ိုင့်ရာ စီမကံ န့််းပဖစ့်သလ ို ဟ ိုတယ့်နှင ့် 

စ မ့််းလန့််းစ ိုထပြထရ်း၊ ြန့််းခခံနှင ့် အလှြန့််းစ ိုက့်ြ   ်းထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထစရန့် အာ်းထြ်းမည ့် 

စီမံက န့််းပဖစ့်ပခင့််းထ ကာင ့် ဇီဝမ   ်းစံို/ မ   ်းကွ မ ာ်းနှင ့် ထဂဟစနစ့်ဝန့်ထဆာင့်မှုက ို အက   ်းပြ ထစမည ့်စီမံက န့််း ပဖစ့်ထသာ့်လည့််း 

ထေသအသီ်းသီ်းမှ လာထရာက့် ကမည ့် ခရီ်းသွာ်းလိုြ့်သာ်း ပြည့်သူအမ ာ်းစိုထ ကာင ့် ဇလံိုထတာင့်အနီ်းတစ့်ဝ ိုက့်ရှ  

သစ့်ထတာဧရ ယာ အရင့််းအပမစ့်မ ာ်းနှင ့် ဇီဝမ   ်းစံိုမ   ်းကွ မ ာ်း   ခ ိုက့်ဆံို်းရံှု်းန ိုင့်ထသာ အထပခအထနမှာ သွယ့်ဝ ိုက့်၍ 

  ခ ိုက့်န ိုင့်ထ ကာင့််း သံို်းသြ့်ရြါသည့်။ သ ိုို့ပဖစ့်ြါ၍ န ိုင့်ငံထတာ့်မှ စီမံထဆာင့်ရွက့်လ က့်ရှ ထသာ ဇလံိုထတာင့် 

အမ   ်းသာ်းဥယ ာဉ့်စီမံက န့််းက ို စနစ့်တက  အထကာင့်အ ည့် ထဖာ့်၍   န့််းသ မ့််းထစာင ့်ထရှာက့်ပခင့််း၊ ကာကယွ့်တာ်းဆီ်းပခင့််း၊ 

ြညာထြ်းပခင့််းအစီအမမံ ာ်းက ို ဟန့်ခ က့်ညီယှဉ့်တွ ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းသင ့်ထ ကာင့််း၊  င့််းနှင ့် မီ်းထသွ်း သံို်းစွ မှုက ို 

ထလျှာ ခ ထရ်းအစီအမံမ ာ်း ခ မှတ့်ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ထ ကာင့််း ထတွွံ့ရှ ရြါသည့်။  

11.2 အက က ဖပ ျု ခ က မ  ာ ျား   

ခမ ို်းယာဉ့်ရြ့်န ်းစခန့််း၊ ဟ ိုတယ့်နှင့်  ဝန့်ထဆာင့်မှုလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း စီမကံ န့််း၏ ြတ့်ဝန့််းက င့်   ခ ိုက့်မှု ဆန့််းစစ့်ပခင့််း 

(ESIA) လိုြ့်ငန့််းတတ ယြိုဂ္  လ့်အဖွ ွံ့မစီှမံက န့််း အထကာင့်အ ည့်ထဖာ့်ထဆာင့်ရွက့်မည ့် Terrain Co., Ltd နှင ့် 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းအဖွ ွံ့နှင ့် စည့်ြင့်သာယာထရ်းထကာ့်မတီသ ိုို့ ထအာက့်ထဖာ့်ပြြါအတ ိုင့််း အကကံပြ လ ိုြါသည့်- 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််း (ESIA) အစီရင့်ခံစာြါ ကတ ကဝတ့်မ ာ်း၊   ခ ိုက့်မှုထလ ာ ခ ထရ်း 

လိုြ့်ငန့််းစဉ့်မ ာ်းက ို အစဉ့်အဖမ  လ ိုက့်န ထဆာင့်ရကွ့်သင ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံက န့််းတည့်ထဆာက့်ထရ်းကာလ၊ လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ထရ်းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ကာလမ ာ်းအတွင့််း 

စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် ြတ့်သက့်ဆက့်နွယ့်သူမ ာ်း၊ ဝန့် မ့််းလိုြ့်သာ်းမ ာ်း၊ ထေသခံပြည့်သူလူ ိုမ ာ်း၊ 

သယ့်ယူြ ိုို့ထဆာင့်ထရ်းယာဉ့်ထမာင့််းမ ာ်း၊ ခရီ်းသွာ်းပြည့်သူမ ာ်းစသည ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ အိုြ့်စိုအလ ိုက့် 

သ သင ့်သ   ိုက့်သည ့် အသ ြညာနှင ့် သတင့််းအခ က့်အလက့်မ ာ်းက ို ြံိုမှန့်  ိုတ့်ပြန့်ထ ကညာ ပဖနို့့်ထဝမှုမ ာ်း 

ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်၊ 

• ြတ့်ဝန့််းက င့်ဆ ိုင့်ရာ   ခ ိုက့်မှုက ို ကာကွယ့်ပခင့််းလိုြ့်ငန့််းမ ာ်း ထလ ာ ခ ပခင့််း လိုြ့်ငန့််းမ ာ်း၊ ပြန့်လည့် ူထ ာင့်ပခင့််း 

လိုြ့်ငန့််းမ ာ်းအတွက့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ စီမံခနို့့်ခွ သူမ ာ်း၊ ကိုမပဏီဝန့် မ့််း လိုြ့်သာ်းမ ာ်း၊ ထေသခံပြည့်သူမ ာ်းက ို 

လ ိုအြ့်သည ့် ထလ က င ့်သင့် ကာ်းမှုမ ာ်း၊ ထဆ်ွးထနွ်းြွ မ ာ်း ပြ လိုြ့်ထြ်းသင ့်ြါသည့်၊ 
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• ကိုမပဏီအထနပဖင ့် စီမံက န့််းမှ စွနို့့် ိုတ့်မည ့်ထရ၊ ထလ၊ ထပမ၊ အမှုန့်အမွှာ်း၊ ဆူညံသံနှင ့် ယာဉ့်ထ ကာ သွာ်းလာမှု 

အထပခအထနမ ာ်းက ို NEQEG၊ အပခာ်းလမ့််းညွှန့်ခ က့်မ ာ်းနှင ့်အညီ (၆) လတစ့်ကက မ့် ထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှု 

စစ့်ထဆ်းတ ိုင့််းတာဖြီ်း ြတ့်ဝန့််းက င့်  န့််းသ မ့််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာနသ ိုို့ အစီရင့်ခံစာတင့်ပြ သွာ်းရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်။ 

ဤထစာင ့် ကြ့် ကည ့်ရှုစစ့်ထဆ်းပခင့််း ရလေ့်မ ာ်းအရ ြတ့်ဝန့််းက င့်နှင ့် ပြည့်သူလူ ိုအထြေါ်   ခ ိုက့်န ိုင့်မှုမ ာ်းက ို 

ထလ ာ နည့််းထစရန့် အကကံပြ  ာ်းခ က့်မ ာ်း အတ ိုင့််း ထဆာင့်ရွက့်ရမည့် ပဖစ့်ြါသည့်၊ 

• ကိုမပဏီ၏ စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ ကတ ကဝတ့်မ ာ်းနှင ့် ြတ့်ဝန့််းက င့်  ခ ိုက့်မှုဆန့််းစစ့်ပခင့််းဆ ိုင့်ရာ 

လိုြ့် ံို်းလိုြ့်နည့််းမ ာ်းအတ ိုင့််း အထရ်းကကီ်းထသာ သက့်ထရာက့်မှုမ ာ်းဆ ိုင့်ရာ ပဖစ့်စဉ့် ပဖစ့်ရြ့် အစီရင့်ခံစာက ို (၂၄) 

န ရီအတွင့််း၊ အထရ်းတကကီ်းမဟိုတ့်ထသာ သက့်ထရာက့်မှု ဆ ိုင့်ရာ ပဖစ့်ရြ့် အစီရင့်ခံစာက ို (၇) ရက့်အတွင့််း 

MONREC ဝန့်ကကီ်းဌာနသ ိုို့ တင့်သွင့််းသွာ်းရန့် လ ိုအြ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းနှင ့် ဆက့်နွယ့်ြတ့်သက့်၍ လာထရာက့် ကထသာ ခရီ်းသွာ်းမ ာ်းမှတစ့်ဆင ့်ထေသတွင့််းသ ိုို့ 

ကူ်းစက့်ထရာဂါမ ာ်း၊ ကြ့်ထရာဂါမ ာ်း ဝင့်ထရာက့်မှုက ို ကက  တင့်သ ရှ  ကာကွယ့်တာ်းဆီ်း န ိုင့်ထရ်းအတွက့် 

က န့််းမာထရ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၏  ိုတ့်ပြန့်ခ က့်မ ာ်းက ို တ က စွာလ ိုက့်န  ထဆာင့်ရွက့်ပခင့််း၊ အခ  န့်နှင ့် တထပြ်းညီ 

စစ့်ထဆ်းပခင့််း၊ သတင့််းြ ိုို့တင့်ပြပခင့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရွက့်သင ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံက န့််းလိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်ထဆာင့်ရွက့်ခ  န့်အတွင့််း အ ူ်းသပဖင ့် ခရီ်းသွာ်းရာသီခ  န့် မ ာ်းအတွင့််း 

ဗန့််းထမာက့်ဖမ  ွံ့နယ့် စီမံခနို့့်ခွ ထရ်းထကာ့်မတီ၏ ကကီ်း ကြ့်ကွြ့်က မှုပဖင ့် စီမံက န့််းဆ ိုင့်ရာ ြူ်းထြါင့််း ည  န ှုင့််းထရ်း 

လိုြ့်ငန့််း အဖွ ွံ့တစ့်ခိုက ို ဖမ  ွံ့နယ့်စည့်ြင့်သာယာထရ်းအဖွ ွံ့၊ Terrain ကိုမပဏီမှ ဖမ  ွံ့နယ့်အဆင ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ 

ဌာနက ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း၊ ထလ်းသီထက ်းရွာအိုြ့်စိုမှ က ိုယ့်စာ်းလှယ့်မ ာ်း ြါဝင့်၍ စနစ့်တက  ဖွ ွံ့စည့််းကာ 

ကကီ်း ကြ့်ကွြ့်က  ထဆာင့်ရွက့်သွာ်းသင ့်ြါသည့်။ 

• စီမံက န့််း လိုြ့်ငန့််းလည့်ြတ့်သင ့်အခ  န့်တငွ့် ယာဉ့်ထ ကာြ တ့်ဆ ိုို့မှုမ ာ်း ထလ ာ နည့််းဖြီ်း ယာဉ့်အနတရာယ့်ကင့််းရှင့််းမှု 

ရှ ထစရန့်အတွက့် ဖမ  ွံ့ထရာှင့်လမ့််း၊ ရွာထရာှင့်လမ့််းမ ာ်း ာ်းရှ ၍ စီမံက န့််းသ ိုို့ တ ိုက့်ရ ိုက့်သွာ်းလာန ိုင့်ထသာ 

လမ့််းမ ာ်းထဖာက့်လိုြ့်ပခင့််း၊ ဖမ  ွံ့တငွ့််းလမ့််းမ ာ်းက ို ခ  ွံ့ ွင့်ပခင့််းနှင ့် လူသွာ်းစကကသန့်မ ာ်းက ို စနစ့်တက  ပြ လိုြ့်ပခင့််းနှင ့် 

ဇလံိုထတာင့်တက့်လမ့််းအာ်း နည့််းလမ့််းတက  ထဖာက့်လိုြ့် ပြ ပြင့်ပခင့််းနှင ့် အနတရာယ့် သတ ထြ်းဆ ိုင့််း ိုတ့်မ ာ်း 

စနစ့်တက  ာ်းရှ ပခင့််းမ ာ်းက ို ထဆာင့်ရကွ့်သင ့်ြါသည့်၊ 

• စီမံက န့််းမှ  ွက့်ရှ လာန ိုင့်သည ့် စွနို့့်ြစ့်ြစစည့််းအစ ိုင့်အခ ၊ အရည့်၊ အထငွွံ့၊ ဆညူံသံစသည့်တ ိုို့က ို 

စည့်ြင့်သာယာထရ်းဉြထေ၊ ထက ်းလက့်ထေသဖွံွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက့်ထရ်းဉြထေ၊ နည့််းဉြထေတ ိုို့နှင ့်အညီ စနစ့်တက  

စီမံခနို့့်ခွ န ိုင့်ရန့် ထကာ့်မတီတစ့်ရြ့် ဖွ ွံ့စည့််းထဆာင့်ရကွ့်သွာ်းသင ့်ြါသည့်။ 

 

 

 ခင့်ထမာင့်ထအ်း    

အဖွ ွံ့ထခါင့််းထဆာင့်    

Sustainable Environment Enhancing Development Ltd  
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  ခ ိုကမ်ှု န်ားစစ်ခခင်ား (ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 
စီမ ကိ ်ျားတည်န ရ ၏ UTM န ပမပ  ုံ၊ 

 
 

 

 

 

  



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာငမ်ှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ 
  ခ ိုကမ်ှု န်ားစစ်ခခင်ား (ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 
စီမ ကိ ်ျားလ ုံပင် ်ျားန ှင ် ပ တ်သက်၍ နဒသခ ပပည်သူလ ူထ ုံသိုံ  အ သိနပ ျားန  က ်ပင ပခငျ်ား မှတ်တမ ်ျားပ  ုံမ   ျား 

 
 

  



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာငမ်ှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ 
  ခ ိုကမ်ှု န်ားစစ်ခခင်ား (ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 
စီမံက န်ား၏ အ င ်မျာားအတွေက် လိုပ်ငန်ားကာလအချ  န်လျာ ာားချက်၊ 

 
စီမ ကိ ်ျား၏ န ှစ်အ လ ိုံက ်လုံပ ်နဆ ငမ် ည ် Master Plan၊ 

 

 
 



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

 

 

 

 

 

 

 

  



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

 

  



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

 

  



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

  



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

 

  



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင  ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျငန်ှင ် 
လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုကမ်ှု န်ားစစ်ခခင်ား (ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 
စီမံက န်ား၏ ထခမယာရှုခင်ား ခပြုလိုပ်မည ်လိုပင်န်ားစဉ်မျာား၊ ဒီဇ ိုင်ားမျာား၊ 

 

 
  



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင  ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျငန်ှင ် 
လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုကမ်ှု န်ားစစ်ခခင်ား (ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 
ခမ ိုားစခန်ားစီမံက န်ားနှင ် ဇလံိုထတာင်ထဒသ၏ ထရစီား င်ားမှုအထခခအထန 

 

 
 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင  ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပ်ငန်ား ပတ်ဝန်ားကျငန်ှင ် 
လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုကမ်ှု န်ားစစ်ခခင်ား (ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 
(ဃ)  နလ  လ  မ ှု ဧ ရိယ  ယ်ပယန် ှင ် ဆိုံငန် သ နပမပ  ုံမ  ျား၊ Traffic Survey န ှင ် လမ ်ျားပ ်ျားဆက်သ ယ် န ရျားဆိုံင်ရ  

န ပမပ  ုံမ  ျား 

စီမံက န်ားတည်ထနရာ ထရ ားချယ်ရာတွေင်  ည ်သွေင်ားစဉ်ားစာားခ  သည ် တည်ထနရာမျာားခပပံို 

 



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

စီမံက န်ားတည်ထနရာ၏ Google ထခမပံိုနှင ် ထလ လာမှုဧရ ယာခပထခမပံို၊

 



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

 



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

ယ ဉ်သ  ျားလ  မှုအ န ပခအန  ဆ ်ျားစစ်သည ်န  ရ မ  ျား 

 



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

ယဉ်သ  ျားလ  မှု အန ပခအန  ဆ ်ျားစစ်ခွဲ သည ်မ တ်ှတမ ်ျား 

 



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

စီမ ကိ ်ျားပ တ်ဝ  ျ်ားက င်ရိှ သဘ ဝသ င်ပပ င်လ ကခဏ မ  ျား၊ ထ ိခိုံကလ်  ယ်နသ န ရ မ   ျားအ  ျား ညွှ ်ပပထ ျားသည ် နပမပ  ုံ 

 

 

 

  



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

အ မ ှတ်စဉ် အ မ ည ် တည်န ရ  ဓ  တ်ပ ုံ 

၁။ ခမ ိုားထကျာင်ားတ ိုက် 24° 25' 41.41" N 
95° 50' 42.76" E 

 
၂။ ခမ ိုားထကျားရ ာ 24° 25' 42.99" N 

95° 50' 45.32" E 

 
၃။ ခမ ိုားထကျားရ ာ မူလတန်ားလွေန ်

ထကျာင်ား 
24° 25' 36.18" N 
95° 50' 45.83" E 

 
၄။ ခမ ိုားလယ်ကွေင်ားမျာား 

 
24°25'31.28"N 
95°50'25.45"E 

 

ရာသီသီားနှံစ ိုကခ်င်ားမျာား 24° 25' 55.16" N 
95° 50' 41.22" E 

၅။ နန ်မ ိုထချာင်ား 24° 25' 36.94" N 
95° 50' 31.66" E 

 

ခမ ိုားထချာင်ား 24° 26' 6.58" N  
95° 50' 35.95" E 

၆။ ဗန်ားထမာကမ်မ ြုြို့ - 
ဇလံိုထတာင်တက်လမ်ား 

24° 25' 52.49" N 
95° 50' 35.45" E 

 



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

၇။ နယ်စပ်ထဒသတ ိုင်ားရင်ားသာား 
လူမျ  ြုားမျာား ဖွေံြို့မဖ ြုားထရား 
သင်တန်ားထကျာင်ား 

24° 24' 20.62" N 
95° 51' 23.75" E 

 
အ. .က ဗန်ားထမာက ် 24° 24' 36.40" N 

95° 51' 17.29" E 

 
၈။ စက်ထတာထကျာင်ားတ ိုက် 24° 24' 9.21" N 

95° 48' 32.83" E 

 
 

  



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 
ဗ  ်ျားနမ  ကမ်မိြုြို့ ၏အ ဓ ိကဆက်သ ယန် ရျား လ မ ်ျားန  က င်ျား  အ င်ျားန တ -်မ  စီက ျားလ မ ်ျားအန ပခအ န ပပန ပမ ပ  ုံ 

 



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

(င)  ဇလ ုံနတ င်အမ  ြိုျားသ ျားဉယ  ဉ်လ   ထ ျားသတ် မ ှတ်နသ  န ပမပ  ုံမ  ျား 

  



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 
ဇလ  ုံနတ င်အ မ  ြိုျားသ ျားဥယ   ဉ်လ   ထ ျားသည ် ဧ ရိယ န ှင ် စီမ က ိ ်ျားဧ ရိယ တိုံ  ယှဉ်တ ွဲန  ပ်ပန သ  Topo နငှ ် 

UTM န ပမပ  ုံ 

 



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 

 
  



ယာဉ်ရြ်န ားစခန်ားနှင ် ဟ ိုတယ် ြတ်ဝန်ားကျင်ထ ခ ိုက်ြေှုဆန်ားစစ် ခင်ား (EIA Scoping Report) 
SEED/EIA-01-001/20 
စီမ ကိ ်ျားမ ှ ထ က်ရိှမည ် စ   ်ထ ုံတ်ပစစည်ျားမ   ျား အ တ က် စီမ ခ  ်ခ ွဲမှု လ   ထ ျားခ က် (Flow Sheet)၊ 

 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

(စ)  နပမအ ရည်အ န သ ျား၊ န လအ ရည်အ န သ ျား၊ န ရအရည်အ န သ ျား တိုံင်ျားတ နသ  ရလ ဒဇ်ယ ျားမ   ျား၊ တိုံင်ျားတ ပခင ်ျား၊  မ ူ ောနက က်ယူပခငျ်ားဆိုံင်ရ  မ ှတ်တမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ  ျား ၊လမူ ှု/စီျားပ   ျားန ရျားစစ်တမ ်ျား 

န က က်ယူပခင ်ျားဆိုံင်ရ  Survey Forms ပ  ုံစ နငှ ် မတ်ှတမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံ မ   ျား 

န ပမအ ရည်အန သ ျား တိုံင်ျားတ နသ  ရလ ဒမ်   ျား 

  



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

 AQ (1) နလ အ ရည်အန သ ျားတိုံင်ျားတ နသ  ၂၄   ောရီန ှင ် ၈   ောရီ ရလ ဒမ်   ျား  

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

AQ (2) န လအ ရည်အ န သ ျားတိုံင်ျားတ နသ  ၂၄   ောရီန ှင ် ၈   ောရီ ရလ ဒမ်   ျား  

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

AQ (3) န လအ ရည်အ န သ ျားတိုံင်ျားတ နသ  ၂၄   ောရီန ှင ် ၈   ောရီ ရလ ဒမ်   ျား  

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

AQ (4) န လအ ရည်အ န သ ျားတိုံင်ျားတ နသ  ၂၄   ောရီန ှင ် ၈   ောရီ ရလ ဒမ်   ျား  

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

AQ (5) န လအ ရည်အ န သ ျားတိုံင်ျားတ နသ  ၂၄   ောရီန ှင ် ၈   ောရီ ရလ ဒမ်   ျား  

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

AQ (6) န လအ ရည်အ န သ ျားတိုံင်ျားတ နသ  ၂၄   ောရီန ှင ် ၈   ောရီ ရလ ဒမ်   ျား  

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

NQ (1) ဆညူ သ တိုံင်ျားတ နသ  ၂၄   ောရီန ှင ် ၈   ောရီ ရလ ဒမ်   ျား  

  

 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

NQ (2) ဆူည သ တိုံင်ျားတ နသ  ၂၄   ောရီနငှ ် ၈   ောရီ ရလ ဒမ်   ျား  

  

 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

NQ (3) ဆူည သ တိုံင်ျားတ နသ  ၂၄   ောရီနငှ ် ၈   ောရီ ရလ ဒမ်   ျား  

  

 
န ပမန အ  ကန် ရ န ရအ ရည်အ န သ ျား တိုံင်ျားတ သည ် ရလ ဒမ်   ျား 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

  န ပမန ပ ေါ်န ရ နရအ ရည်အန သ ျား တိုံင်ျားတ သည ် ရလ ဒမ်   ျား 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

လ ူမှု/စီ်း ွာ်းဆ  ်းစစ တမ  ်း န က က်ယူခွဲ သည ်  ံုံစံမတှ တမ  ်း မ   ျား 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

လ ူမှု/စီ်း ွာ်းဆ  ်းစစ တမ  ်း န က က်ယူခွဲ သည ်  ံုံစံမတှ တမ  ်း မ   ျား 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

   



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

စီမ ကိ ်ျား  ဧ ရိယ နငှ ် ဗ  ျ်ားန မ  က်မမြိုအ တ င်ျား န လအ ရည် အ န သ ျားန ှင ် ဆူည သ တိုံင်ျားတ ခွဲ  သည ် မ ှတ်တမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ  ျား 

    

    

    
 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

န ပမန ှင ် န ရအ ရည်အ န သ ျား တိုံငျ်ား တ ရ ်  မ ူ ောနက က်ယူသည ် မ ှတ်တမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ  ျား 

    

    

    
 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

ပပည်သူလ ူထ ုံ ၏ Socio Economy Survey န က က်ယူသည ် မ ှတ်တမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ  ျား 

    

    

    
 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

ပပည်သူလ ူထ ုံ ၏ လမူ ှုစီျားပ   ျား အ န ပခအ န  Socio Economy Survey န က က်ယူသည ် မ ှတ်တမ ်ျား ဓ  တ်ပ ုံမ  ျား 

    

    

    
ဇီဝပ တ်ဝ  ်ျားက င်ဆိုံင်ရ  န လ  လ  မှုမ ှတ်တမ ်ျားမ   ျား ၊န တ င်ဆိတ်ဆီန ှင ် န  မ န ဆျားရည်စိမ်အ ရက်နရ ငျ်ားခ ပခင်ျား မ ှတ်တမ ်ျားမ   ျား 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

    

    

     
  



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

ခမ ိုံျားစီမ ကိ ်ျားအ  ီျားတ င် န တ ြို့ ရိှရန သ  ဇီဝ  မ  ြိုျား စ ုံမ  ြိုျားက ွဲမ  ျား 

    

    
 

     



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

ဗ  ြိုင်ျား၊ ဂ ြိုျားလ ညန် ပပ က်၊ 

   
ကင်ျားလ ိပန် ခ  ၊  သစ်နခေါင ်ျားပ   ျား 

    



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

(ဆ) နဒသအ တ င်ျား တရ ျားဝ င်/ တရ ျားမ ဝ င် န ရွှေသတတြုတူျားန   ပ်ခင်ျားနငှ ် ဆိုံင်သည ် မ ှတ်တမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ   ျား 

 

    
 

 

ခမ ိုံျားနခ  င်ျားအတ င်ျား တရ ျားမဝ င်နရွှေသတထြုတူျားန  ်ပခင ်ျားမ  ျားအနပခအန  

မ ွဲဇ နခ  င်ျားအတ င်ျား တရ ျားမ ဝင်နရွှေသတထြုတူျားန  ်ပခင ်ျားန က င ်တိုံက်စ ျားအ ည ်က မ ှုပမ င ်မ ျားန နသ အနပခအန  



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

(ဇ) ခရီျားသ  ျား ဆ ွဲန ဆ င်မှုဆိုံင်ရ  ယဉ်နက ျားမ ှုအနမ  အ န ှစ်မ  ျား၊  ၊ န မ  တိ်တ်/စက်နတ ဘုံ ်ျားကကီျားန က  င်ျား ၊ ကသ မှ ခရီျားသ  ျားလ ည်ပတ်ရ ် န ရ မ  ျား၊ ကတူျားက  ်ျားန ှင ် ဆိုံင်နသ  ဓ  တ်ပ ုံမ   ျား 

ဇလ  ုံနတ င်ဘုံရ ျားအ တက်လမ ်ျား  နငှ ် ဇလ  ုံနတ င်မတ်ှတမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ  ျား 

စက်နတ ဘုံ ်ျားကကီျားန က  င်ျား  ပ ရဝ ုံဏ်န ငှ  ်ယဉ်နက ျားမ ှု လ က်ရ မ  ျား 

   
စက်နတ ဘုံ ်ျားကကီျားန က  င်ျား ပ ရဝ ုံဏ်န ှင ် ကတူျား ယဉ်နက ျားမ ှု လ က်ရ မ  ျား 

     
ဇလ  ုံနတ င်ဘုံရ ျား ပ ရဝ ုံဏ် 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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ခိုံ  ်ျားအ ုံပ်စုံ န မ  တိ်တ် န ရှျား န   င်ျား  ဘုံရ ျားမ   ျား 

   
 

  



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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စက်နတ န က  င်ျား မ ှ ယဉ်နက ျားမ ှုအ န မ  အ န ှစ် ထ ျ်ား ူျား  စ မ  ျား၊ န ပ စ မ  ျား 

   
စက်နတ န က  င်ျား မ ှ ယဉ်နက ျားမ ှုအ န မ  အ န ှစ် ထ ျ်ား ူျား  စ မ  ျား၊ န ပ စ မ   ျား 

   
 

  



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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ကတူျား /က  ်ျား  လ ူမ ြိုျား ရိုံျားရ  ဓ န လ   ဝ တ်စ ျား ဆငယ်ဉ် မ ှု န ှင ် အ ကမ   ျား၊ 

   
လ ူထ ုံအ န ပခပပ ြု  ခရီျားသ  ျား စခ ်ျား နငှ ်စက်နတ နက  င်ျား မ ှနရှျားန   င်ျားအန မ  အန ှစ်မ  ျား မ ှတ်တမ ်ျား 

    
 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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မ တ်နစ ကန် သ  ဇလ  ုံနတ င်ဘုံရ ျား  အ တက်လမ ်ျား ၊ သစ်မင်ျားန ှင ်နတ င်ဆိတ်ဆီ  န ရ င်ျား ခ မ ှုမ   ျား၊ ဇလ  ုံနတ င်ခရီျားသ  ျား မ ှတ်တမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ  ျား 

    

    

     



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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(ဈ )  ဗ ျ်ားန မ  က၊် ခမ ိုံျား၊ နလျားသီ၊ န ောငမ် ွဲ လ ုံတိုံ ၏ မတ်ှတမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ  ျား၊ အ ထ င်ကရန ရ ဓ တ်ပ ုံမ  ျား၊  တလ န က  င်ျား ၊ နဆျားရ ုံ၊ မျီားသတ်၊ နထ  /အ ုံပ်ရ ုံျား၊ န ဈ ျား၊ စ သင်နက  င်ျား မ ှတ်တမ ်ျားပ  ုံမ  ျား 

    

    

    



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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စည်ပင်သာယာထ ား၊မမ ြုြို့ထပေါ်ရှ မ ိုတယ်၊ဗန်ားထမာက-်ခမ ိုားလမ်ားတံတာားခပြုခပင်ခခင်ား၊မမ ြုြို့နယ်ခပည်သူူ့ထ ားရံို၊မမ ြုြို့ထပေါ်အမ ှုကက်န်နှင ်စည်ပင်သာယာအမ ှုကက်ျင်ား 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
(ESIA) SEED/ESIA-01-002/21 

    

    

     



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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(ည)  ပပ ည်သူလထူ ုံန ှင ် န တ ြို့ ဆ ုံနဆ ျားနန  ျားပခငျ်ား ပထမ အ ကကမိ ် Zoom Meeting န တ ြို့ ဆ ုံနဆ ျားန န  ျားမ ှု၊ ဒုံတိယအ ကကမိ ် နတ ြို့ ဆ ုံနဆ ျားန န  ျားပခင်ျား၊ ဌ  ဆိုံင်ရ  အ   ွဲြို့၊ နက ျားရ  အ   ွဲြို့  မှတ်တမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ   ျား 

 

 

  

  
 

 

  

ပ မအကက မ် Zoom Meeting ထတွေြို့ ံိုထ ွေားထနွေားမှုမှတ်တမ်ားမျာား 

 

ဦားသစ် ူားခမင ် ၊  ညွှန်ကကာားထရားမှ ား၊ စည်ပင်သာယာထရားအဖွေ ြို့၊ စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထဒသကကီားမှ 

ထ ွေားထနွေားခခင်ား 

ဦားထကျာသူ်ရလ ှုင်၊ ဒိုတ ယညွှန်ကကာားထရားမှုား၊ ပတ်၀န်ားကျင်  န်ားသ မ်ားထရားဦားစီားဌာန 

၊စစ်က ိုင်ားတ ိုင်ားထဒသကကာီးမှ ထ ွေားထနွေားခခင်ား 
ခမ ိုားထကျားရ ာမှ တက်ထရာက်လာထသာ အိုပ်ချြုပ်ထရားမှုားနှင ် ရ ာသူရ ာသာားမျာားမှ 

ထ ွေားထနွေားခခင်ား 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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ဒုံတိယအ ကကမိ ် ပပ ည်သူလ ူထ ုံန ှင ် န တ ြို့ ဆ ုံန ဆ ျားနန  ျားခ  ိ ်တ င် တက်နရ ကသ်ည ်သူမ  ျား 

 

 

ခမ ိုားစခန်ားထကျားရ ာတွေင်ထဒသခံခပည်သူလူ ိုနှင ်ထတွေြို့

 ံိုထ ွေားထနွေားပွေ တက်ထရာက်သူမျာားစာရင်ား 

 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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ခမ ိုားစခန်ားထကျားရ ာတွေင်ထဒသခံခပည်

သူလူ ိုနှင ်ထတွေြို့ ံိုထ ွေားထနွေားပွေ တက်

ထရာကသူ်မျာားစာရင်ား 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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ဗန်ားထမာကမ်မ ြုြို့၊မမ ြုြို့နယအ်ထ ွေထ ွေအိုပ်ချြုပ်ထရားမှ ားရံိုား 

အစည်ားအ ထဝားခန်ားမတွေင် 

မမ ြုြို့နယအ် င ်ဌာန  ိုင်ရာမျာားနှင ် 

ထတွေြို့ ံိုထ ွေားထနွေားပွေ တက်ထရာက်သူမျာားစာရင်ား 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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ဒုံတိယအ ကကမိ ် ပပ ည်သူလ ူထ ုံန ှင ် န တ ြို့ ဆ ုံန ဆ ျားနန  ျားပခင ်ျား မ ှတ်တမ ်ျား ဓ  တ်ပ ုံမ  ျား 

    

    

     



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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(ဋ)  ကုံမ ပဏီမှ နဆ င်ရ က်နပ ျားခွဲ န သ  CSR မ ှတ်တမ ်ျားဓ  တ်ပ ုံမ  ျား၊ အ လ ှှူ၊ လမ ်ျား -တ တ ျား၊ သုံဿ ်ဇရပ ်မ  ျား စသည ် မ ှတ်တမ ်ျားမ   ျား 

 

           
 

     

စီမ  ကိ ်ျားမ ှ နဆ င်ရ က်နပ ျားနသ  ခမ ိုံျားနှင ် န ောငမ် ွဲ လ ုံ နက ျားလက်လမ ်ျားတ တ ျား 

 

စီမ  ကိ ်ျားမ ှ နဆ က်လုံပ ်လှှူဒေါ ်နပ ျားခွဲ နသ  ခမ ိုံျား သုံသ  ်ဇရပ ်  

 

ခမ ိုံျားနက ျားရ   Transformerနှင ် မ ီျားသ ယ်တ ်ျားပခင ်ျား နလျားသီနက ျားရ   နပမ လမ ်ျားအ ျား ည  ိနပ ျားပခင ်ျား ဇလ ုံနတ င်တက် နပမ သ ျားလမ ်ျားအ ျားပပ ြုပပ င်နပ ျားပခင ်ျား 



ယာဉ်ရပ်န ားစခန်ား၊ ဟ ိုတယ်နှင ် အထ ွေထ ွေဝန်ထ ာင်မှုလိုပင်န်ား ပတ်ဝန်ားကျင်နှင ် လူမှု  ိုင်ရာ  ခ ိုက်မှု န်ားစစ်ခခင်ား  
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(ဌ)  ESIA အ ကက န ပ ျား  ွဲြို့၏ TCR လ က်မှတ်မိတတှူမ  ျား 
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