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၃.၄.၂ စီမံကိန္းတည္ေနရာ အေဆာက္အဦမ်ား အခင္းအက်င္း ............................................. 48 

၃.၅ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ............................................................... 49 

၃.၆ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသုံးျပဳေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ............................ 51 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

ii 
 

၃.၆.၁ လုိအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ................................................................................ 51 

၃.၆.၂  ေရသုုံးစြဲမႈ ..................................................................................................... 51 

၃.၆.၃ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေလာင္စာသံုးစြဲမႈ .............................................................................. 51 

၃.၆.၄  စက္ရုံအတြင္း စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္း လုိအပ္ခ်က္ ............................................. 52 

၃.၆.၅ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အသုံးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား ........................................... 53 

၃.၆.၆ စက္ရံုမွထြက္ရိွေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ..................................................... 53 

၃.၆.၇ စက္ရံုမွရံုးသံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းတန္းရာမွ ထြက္ရိွေသာ ................................ 53 

စက္ရံုပတ္ပတ္လည္တြင္ေရေျမာင္းမ်ားရိွသည္ကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းတုိ႔မသိရိွရပါသည္။ ထုိ 

ေရေျမာင္း မ်ား၏ အက်ယ္ႏွင့္ အနက္မွာ (၂ေပ X ၁.၅ေပ) ခန္႔ရိွေသာေရေျမာင္မ်ားကုိ ကြင္းဆင္း 

စစ္ေဆးျခင္ မွသိရိွရပ္သည္။ စြန္႕ပစ္ေရစစ္ကန္သည့္ Unground Tank 

ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္အနံထြက္ရိွမႈမရိွေၾကာင္း ေတြရိွရပါသည္။ 

စြန္႔ထုတ္သည္အခါတြင္လည္အနံဆုိးမ်ားမထြက္ရိွေၾကာင္းကုိ သၾကားစက္လည္ပတ္သည့္ 

ရာသီခ်ိန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း မွသိရိွရပါသည္။ ............................................... 53 

အခန္း (၄) .................................................................................................................... 54 

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္  ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း ............ 54 

၄.၁ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အသြင္အျပင္ အေနအထား .......................................................... 54 

၄.၁.၁ အပူခ်ိန္ ႏွင့္ မုိးေရခ်ိန္ ....................................................................................... 54 

၄.၁.၂ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထား .......................................................................... 54 

၄.၁.၃ ေရဆင္း ........................................................................................................ 54 

၄.၁.၄ စီးပြားေရး ...................................................................................................... 55 

၄.၁.၅ စီမံကိန္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား ........................................................ 55 

၄.၂ စက္ရုံအတြင္းရွိ ေလအရည္အေသြး ............................................................................ 55 

၄.၃ ေရအရည္အေသြး .................................................................................................. 61 

၄.၄ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး ......................................................................................... 62 

၄.၅ စီမံကိန္းတည္ေနရာရိ ွေဂဟစနစ္အတြင္း ပါ၀င္ေသာအရာမ်ား ........................................... 63 

၄.၆ ယဥ္ေက်းမႈအရ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ အရာမ်ား ............................................ 63 

၄.၇ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ ပါ၀င္ေတြ႕ရွိရေသာအရာမ်ား .............................................................. 63 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြျခင္း ............................................................................ 64 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

iii 
 

၄.၈ အျခားေတြ႕ရွိမႈမ်ား ................................................................................................. 64 

အခန္း (၅) .................................................................................................................... 65 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ................................................ 65 

၅.၁ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း .............................. 65 

၅.၂ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 

(ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း) ................................................................................................ 66 

၅.၃ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ......................................... 67 

၅.၃.၁ စက္ရုံအတြင္းရွိ ေလအရည္အေသြး ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ............... 67 

၅.၃.၂ ဆူညံသံ သက္ေရာက္မႈေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ............................................ 68 

၅.၃.၃ ေျမအရည္အေသြး ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း ..................................... 69 

၅.၃.၄ ေရအရည္အေသြး ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း ...................................... 69 

၅.၃.၅ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္း သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း ............................................ 69 

၅.၃.၆ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးနွင့္ လုံျခံဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းနွင့္ 

ဆန္းစစ္ျခင္း ............................................................................................................ 70 

၅.၃.၇ မီးေဘးအႏၱရာယ္သက္ေရာက္မႈ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းနွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း ................................... 71 

၅.၃.၈ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား .................................................................... 71 

၅.၄ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ႏွင့္ သိသာထင္ရွားမႈ ................................................................... 72 

၅.၅ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ သိသာထင္ရွားမႈ ........................................................ 77 

၅.၆ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ............................................. 78 

၅.၆.၁ ေလထုအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား................ 78 

၅.၆.၂ ဆူညံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား ..................... 79 

၅.၆.၃ ေရအရည္အေသြး ထိခုိက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ......................................... 79 

၅.၆.၄ ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား ...................................................... 79 

၅.၆.၅ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား ............................................................................................ 80 

၅.၆.၆ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ........................................................... 81 

အခန္း (၆) .................................................................................................................... 83 

ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ  အစီအစဥ္ ...................................................................................... 83 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

iv 
 

၆.၁ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း ................................................................................ 83 

၆.၂ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား .............. 83 

၆.၃ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းအဆင့္ စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ကတိကဝတ္ ...... 107 

နိဂုံးခ်ဳပ္ ...................................................................................................................... 108 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ........................................................................................................... 108 

ကုိးကားခ်က္မ်ား ........................................................................................................... 110 

ေနာက္ဆက္တြဲ ............................................................................................................ 111 

ကြင္းဆင္းေလ့လာသည္မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား .................................................................... 124 

စက္ရံုအတြင္းရိွ Transformer မ်ားပံု ............................................................................... 126 

ေရစြန္႔ထုတ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း ....................................................... 129 

စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္ရံုအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ အနီးဆံုးရြာ (သာဓုဂံ) အုပ္စု၊ ေဆေမာ့ေတာ့ ေက်းရြာ 

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ရိွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖစ္ေတြ႔ဆံုျခင္းမွတ္တမ္း ...................................................... 132 

ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုသယ္ယူေနသည့္ဓာတ္ပံု ......................................................................... 134 

ႀကံစည္းမ်ား (ကုန္ၾကမ္း) Cane Yard တြင္စုပံုျခင္း .............................................................. 135 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

iv 
 

ပုံ အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်က္ႏွာ 

၁.၁ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ ၁၉ 

၃.၁ စီမံကိန္းတည္ေနရာ ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ျပေျမပုံ ၄၁ 

၃.၂ စီမံကိန္းတည္ေနရာျပ ေျမပုံ ၄၄ 

၃.၃ စီမံကိန္း အတြင္းရိွ အေဆာင္အဦးမ်ားကုိေဖာ္ျပေသာေျမပံု ၄၆ 

၃.၄ 
စီမံကိန္း တြင္ရိွ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ အသံအရည္အေသြးမ်ားအား 

ေကာက္ယူခ့ဲသည့္ေနရာမ်ားေဖာ္္ျပသည့္ေျမပံု 
၄၇ 

၃.၅ 
ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ တြင္ သၾကားထုတ္လုပ္ပံု 

အဆင့္ဆင့္ျပသေသာပံု 
၄၉ 

၃.၆ သၾကားထုတ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ ၅၀ 

၃.၇ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံု ၅၂ 

၄.၁ ဆူညံသံတုိင္းတာျခင္း (စက္ရုံအျပင္) ၆၀ 

၄.၂ ဆူညံသံတုိင္းတာျခင္း (စက္ရုံအတြင္း) ၆၀ 

၅.၁ 
စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
၇၇ 

၅.၂ 
စက္ရုံလည္ပတ္စဥ္ ထားရွိသင့္ေသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

သတိေပးလကၡဏာမ်ား ႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား 
၈၂ 

၅.၃ 
အသုံးျပဳရမည့္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးျပဳပုံႏွင့္       

သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား 
၈၂ 
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ဇယား အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ ဇယားမ်ား စာမ်က္ႏွာ 

၁.၁ ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးတုိင္းတာရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ား ၂၀ 

၂.၁ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

၂၃ 

၃.၁ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ၄၁ 

၄.၁ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိင္းတာရရွိေသာ မုိးေရခ်ိန္ႏွင့္ အပူခ်ိန္ ၅၄ 

၄.၂  စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (PM10) ရလဒ္ ၅၆ 

၄.၃ တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (PM2.5) ရလဒ္ ၅၆ 

၄.၄  စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (CO2) ရလဒ္ ၅၇ 

၄.၅ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (CO) ရလဒ္ ၅၇ 

၄.၆ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (SO2) ရလဒ္ ၅၈ 

၄.၇ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (NO2) ရလဒ္ ၅၈ 

၄.၈ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (VOC) ရလဒ္ ၅၈ 

၄.၉ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (အပူခ်ိန္) ရလဒ္ ၅၉ 

၄.၁၀ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (စုိထုိင္းဆ) ရလဒ္ ၅၉ 

၄.၁၁  အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြး ထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ 

ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ စက္ရုံအတြင္း ဆူညံမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

၆၀ 

၄.၁၂ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္  အရည္အေသြး ထုတ္လႊတ္မႈ    

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ စက္ရုံအတြင္း ဆူညံမႈ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

၆၁ 

၄.၁၃  ေန႔အခ်ိန္ ႏွင့္ ညအခ်ိန္တြင္ ေနရာအလုိက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆူညံမႈ 

တန္ဖုိးမ်ား 

၆၁ 

၄.၁၄ တုိင္းတာရရွိေသာ ေရအရည္အေသြး ရလဒ္မ်ား ၆၂ 

၄.၁၅ ေျမအရည္အေသြး ရလဒ္မ်ာ ၆၃ 

၅.၁ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း ၆၅ 

၅.၂ သိသာထင္ရွားမႈတန္ဖုိး တြက္ခ်က္မႈဇယား ၆၆ 

၅.၃ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 

၇၂ 

၅.၄ စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာ  ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 

၇၅ 

၆.၁ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္         

တာဝန္ရွိသူမ်ား စာရင္း 

၈၄ 

၆.၂ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ၈၈ 

၆.၃ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္္ အစီအစဥ္မ်ား ၁၀၁ 

၆.၄ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈအစီအစဥ္ ၁၀၇ 
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အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ)္ သၾကားထုတ္လုပ္ 

ေရာင္းခ်ျခင္း စက္ရုံသည္ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ပါ၀င္ျပီး 

ေျမာက္လတီၱက်ဴ႕ ၁၈°၃၂'၀၆" ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၆°၂၆'၀၇" တြင္ တည္ရွိ၍ ဧရိယာ 

အက်ယ္အ၀န္းမွာ  (၂၅၉.၉၃) ဧက ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၁၅၆) ေပ ျမင့္ပါသည္။ 

စက္ရံု၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ က်ပ္ (၁၆၆၂၂.၄၁) သန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားရိွပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ၁၀၀%  

ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာသည္ ျမတ္မိဘကုမၸဏီမွ လုပ္ကုိင္ 

ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ္)  သၾကားစက္ရုံ ဆက္လက္လည္ပတ္ႏုိင္ရန္  Earth 

Tree Environmental Services Co., Ltd မွ ေရးဆြဲတင္ျပေသာ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 

အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။  

ျမတ္မိဘကုမၸဏသီည္ အဓိကျဖစ္ေသာ ႀကံကုန္ၾကမ္းကုိ စက္ရံုတည္ရိွရာေဒသတ၀ုိက္ရိွ ၾကံေတာင္သူ 

မ်ားအား စုိက္ပ်ဴိးစရိတ္ပံ့ပုိးေပးၿပီး ကုန္ၾကမ္းရယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သၾကားခ်က္ရန္အတြက္ လုိအပ္ 

ေသာ အပူစြမ္းအင္ရရွိရန္အတြက္ ထင္းကုိသာသုံးျပဳပါသည္။ လုိအပ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္အတြက္ 

ငေျမြဆည္မွ ေရကုိအသုံးျပဳပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရသံုးစြေဲသာေရပမာဏမ ွ (၃၀၀၀၀၀၀) 

ဂါလံျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုိအပ္ခ်က္ ၈၇၁,၀၄၀ KWH ရိွပါသည္။ ကုိယ္ပုိင္ ၃၁၅ 

ေကဗြီေအ ထရန္စေဖာ္မာႏွစ္လုံးႏွင့္ အေရးေပၚ သုံးႏုိင္ရန္ မီးစက္ ႏွစ္လုံးထားရွိပါသည္။ 

သၾကားစက္လည္ပတ္ရန္အတြက္ အမႈထမ္း (ဝန္ထမ္း) အမ်ိဳးအစားအေရ အတြက္မွစုစုေပါင္း (၂၈၂) ဦး 

ခန္႔ရိွပါသည္။ စက္ရုံသည္ သၾကားခ်က္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးလသာ လည္ပတ္ 

ပါသည္။ လည္ပတ္သည့္        သံုးလမွ (ႏုိဝင္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလ ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ) တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

(မွတ္ခ်က္ ။  ကုန္ၾကမ္းရရိွေပၚမူတည္၍ သၾကားစက္ လည္ပတ္ခ်ိန္ကာလသည္ ေျပာင္းလဲမႈရိွႏုိင္ပါ 

သည္)။ က်န္လမ်ားတြင္ သၾကားစက္ရပ္နားပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုန္ၾကမ္းပမာဏ ႀကံတန္ခ်ိန္ (၆၀၀၀၀) 

ေလာက္လုိအပ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ (၁၇၀၀) တန္ ဝန္းက်င္ရိွၿပီး၊ 

တစ္ရက္လွ်င္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ (၁၅၀ မွ ၁၇၀) တန္ခန္႔ရိွပါသည္။ ရပ္နားခ်ိန္၌ 

စက္မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း ကိစၥအဝဝတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သၾကားကုန္ေခ်ာ ခန္႔မွန္းထုတ္လုပ္မည့္ 

ပမဏာမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် သၾကား (၄၀၅၀)တန္၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္သန္း (၂၁၀၆) သန္းႏွင့္ 

တင္လဲရည္ (၂၀၂၅ ) တန္၊ ခန္မွန္းတန္းဖုိး (၂၀၂.၅) သန္းခန္႔ျဖစ္ပါသည္။  

အထက္ပါ သၾကားခ်က္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ 

ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြတဲင္ျပရန္  Earth Tree 

Environmental Services Co., Ltd. မွ စက္ရုံ၏ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္ေသာ ေလ၊ ေရ၊ ေျမ၊ 

ဆူညံမႈ၊ တုန္ခါမႈ စသည္တုိ႔ကို တုိင္းတာခဲ့ပါသည္။ စက္ရုံအတြင္း အျပင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တုိင္းတာမႈ 

ရလဒ္မ်ားကုိ လက္ရွိအသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ 

အရည္အေသြး ထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါတြင္ လက္ခံႏုိင္ေသာ 
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သတ္မွတ္ခ်က္ အတုိင္းအတာအတြင္း ရွိပါသည္။ စက္ရုံ၏ လုိအပ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္အတြက္ 

အသုံးျပဳေသာ ငေျမြဆည္ဧ။္ ေရနမူနာမ်ားကုိယူ၍ ဓာတ္ခြဲခန္းပုိ႔၍ စစ္ေဆးခ့ဲပါသည္။ 

စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ားအား WHO လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း 

ရွိပါသည္။ သၾကားစက္ရုံ၏အတြင္းႏွင့္ အျပင္ရွိဆူညံမႈ ပမာဏမ်ားကုိ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ 

သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္းရွိ၍ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိပါ။ 

စက္ရုံ၏ အတြင္းပုိင္း ႏွင့္ အျပင္ဘက္ ေလထုအတြင္းရွိ အႏၱရာယ ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား 

(ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္၊ ကာဗြန္မုိေနာက္ဆုိဒ္၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္၊ ႏုိက္ထရုိက္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္၊ 

VOCs (Volatile Organic Compounds) ၊ အပူခ်ိန္၊ စုိထုိင္းဆ၊ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ပါ၀င္မႈ 

ပမာဏကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ ေလအရည္အေသြး တုိင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကုိ ACGIH 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား (PM10 ႏွင့္ PM2.5) မွလြဲ၍ က်န္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္းရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚထိခုိက္မႈ အလြန္နည္း 

ပါသည္။  

သုိ႔ေသာ္ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား (PM10 ႏွင့္ PM2.5)သည္ အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံလူထု၏ 

က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- မီးခုိေခါင္းတုိင္မွထြက္ရိွေသာ ျပာမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ႀကံကုန္ၾကမ္းမ်ား 

လာေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ေသာ ယာဥ္၊ လွည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအတင္အခ်လုပ္သည္အခါတုိ႔၌ အတက္ႏုိင္ 

ဆံုး ဖုန္မႈန္႔မ်ားကုိ တက္ႏုိင္သမွ် ထိခုိက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္လုပ္ေဆာင္သြားရပါသည္။ ဥပမာ- ေရျဖန္းျခင္း) 

စက္ရုံ၏ သၾကားခ်က္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေပါင္းခံျခင္းမွထြက္ရွိေသာ တင္လဲရည္မ်ားကုိ 

အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ အခ်ိဳ႕ေသာတင္လဲရည္မ်ားကုိ အရက္ခ်က္စက္ရုံမ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ပါသည္။ 

ျပန္လည္အသုံးမျပဳႏုိင္ေသာ  စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကုိ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ 

ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မွႈ) 

လမ္းညြန္္ခ်က္မ်ားအတုိင္းထြက္ရိွလာေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ အနည္းမ်ားစစ္ၿခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း စြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ 

ေရအရည္အေသြးစိတ္ခ်ရသည္မွသာ စက္ရံုေရေျမာင္းမွ စြန္႔ထုတ္ပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- 

သၾကားစက္ပတ္ဝန္းက်င္ သုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေလ့လာခ့ဲသည့္အခါ၌ 

သၾကားစက္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေနထိုင္ေသာေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အခါ၌ ေတာင္သူမ်ားသည္ 

သၾကားစက္မွ ထြက္ရိွေသာ ေရမ်ားသည္  စိတ္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အလြန္းေကာင္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ 

လူမႈစီးပြားပတ္ဝန္းက်င္ကုိလဲထိခုိက္မႈမရိွေၾကာင္းေျပာၾကပါသည္။) 

စက္ရုံအတြင္း မီးသတ္ေဆးဗူး (၃၀) ဗူးတပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း စက္ရုံ အတြင္းအျပင္ အမိႈက္မ်ား  

စနစ္တက်စုပုံ၍ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီ စနစ္တက် သုိေလွာင္ထားရွိျခင္းႏွင့္ ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိ 

ဆာလဖုိက္ ပုံးမ်ားကို စနစ္တက်ထားရွိျခင္း မရွိပါက မီးေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 
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ယခုအခါ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားခ်က္လုပ္ျခင္း စက္ရုံမွ 

ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ေဒသခံလူထုအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာထိခုိက္မႈမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ 

ဤပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာပါ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳး တစ္ခုအေနျဖင့္ စက္ရုံလည္ပတ္စဥ္ကာလ အေတာအတြင္း လုိအပ္ေသာ 

အၿမဲတမ္း ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ားေခၚယူျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက္ 

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္ လူမႈစီးပြားတာ၀န္သိတတ္မႈ 

အစီအစဥ္ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား 

ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။ စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ သၾကားစက္၏ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေနထုိင္လွ်က္ 

ရိွေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚသုိ႔ သၾကားစက္လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 

ထိခုိက္မႈမ်ား မရိွေအာင္ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္ - 

သၾကားစက္မွထုတ္လႊတ္ေသာ ေရမ်ားသည္ သၾကားစက္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ႀကံေတာင္သူမ်ားအတြက္ 

သဘာဝ ဓာတ္ေျမၾသဇာကဲ႔သုိ႔အ သံုးဝင္လွ်က္ရိွပါသည္။) 

ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

သၾကား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တည္ဆဲပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 

ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ မူဝါဒႏွင့္ 

ဥပေဒေရးရာမူ ေဘာင္မ်ား၏ အေသးစိတ္ကုိ အခန္း (၂) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဥပေဒ နွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ခုနွစ္ 

ျမန္မာနုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ၂၀၀၈ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ မူဝါဒ ၁၉၉၄ 

အမ်ိဳးသား ဆုိင္ရာ ေျမအသုံး ခ်မႈ မူဝါဒ ၂၀၁၆ 

ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၄ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ၂၀၁၅ 

အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၂၀၁၅ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဥပေဒ ၂ဝ၁၅ 

ေရအရင္း အျမစ္နွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၀၆ 

ျမန္မာရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၂၀၁၆ 

ျမန္မာရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၂၀၁၇ 
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ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ ၁၉၇၂ 

လူမႈ ဖူလုံေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒ  ၂ဝ၁၉ 

အလုပ္ အမား အဖြ႕ဲအစည္း ဥပေဒ ၂၀၁၁ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

ဘိြဳင္လာဥပေဒ ၂၀၁၅ 

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ 

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြါးမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ၂ဝ၁၂ 

စာသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၉ 

ယဥ္ေက်းအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၉ 

ပုဂၢလိကစက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ (ပုဒ္မ ၄၊၁၃ (ခ) (စ) (ဆ)၊ ၁၅ (က) (ခ) ၁၉၉၀ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၇၊ ၁၉၊၂၆) 
၂၀၁၄ 

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ၂၀၁၃ 

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ၂၀၁၄ 

ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာဥပေဒ ၂၀၁၇ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ ၂၀၁၅ 

ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ ၂၀၁၃ 

ကူးစပ္ေရာဂါမ်ား       ကာကြယ္ႏိွမ္နင္းေရးဥပေဒ 
၂၀၁၄ 

ခြင့္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားဥပေဒ 
၁၉၅၁ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ 
၂၀၁၅ 

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းဥပေဒ 
၁၉၉၃ 

Workmen Compencation Act  
2016 
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အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ 
၂၀၁၃ 

ေရွ႕ေဟာင္းအေဆာက္အအု ံကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 
၂၀၁၅ 

ေရွ႕ေဟာင္းဝတၳဳပစၥည္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 
၂၀၁၅ 

ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 
၁၉၈၈ 

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မႈပုိင္ခြင့္ ဥပေဒ 
၂၀၁၉ 

ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊ (ပုဒ္မ ၉) 
 

အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ 
၁၉၅၁ 

 

ကတိကဝတ္ 

ေနာကဆ္က္တြဲ (၁) 

စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမွလိုက္နာရမည္ ့ကတိကဝတ္ 

(ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမတၱ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်န္ိစံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ) 

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)  

အစီရင္ခံစာေရးသားျပဳစုသူ၏ ကတိကဝတ္ 

(ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမတၱ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ) 
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စီမံကိန္းဆုိင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ 

စီမံကိန္းဆုိင္ရာေဖာ္ျပခ်က္ ေျမပံု၊ စက္ရံု Layout၊ သၾကားထုတ္လုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ စက္ရံု၏ 

လည္ပတ္ပံုလုိအပ္သည္ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဝန္ထမ္းအင္းအား၊ ကုန္ၾကမ္းရယူမႈႏွင့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္မႈမ်ားကုိ 

အခန္း (၃) တြင္းအေသးစိတ္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္ 

အဆုိျပဳလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား သၾကားႏွင့္တင္လဲရည္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

မ တည္ေငြ ပမာဏ က်ပ္ ၁၁၆၂၂.၄၁ သန္း 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူ အဖြဲ႕အစည္း ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီ လီမိတက္  

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကာလၾကာခ်ိန္ ႏွစ္ရွည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

သၾကားစက္အမည္ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ 

စုစုေပါင္းေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ၂၅၉.၉၃ဧက 

စက္ရံုတည္ေနရာ လိပ္စာ 
ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ 

ဆက္သြယ္ရမည္သူ ေဒၚေက်ာ္သာခ်ယ္ရီ 

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၃၀၅၃၈၅၊ ၀၉ ၄၂၁၀၁၂၂၂၆ 

 

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္  ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္  ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမ်ားကုိ 

သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနမ်ားမွ စီမံကိန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း၊ စီမံကိန္းအတြင္း 

ကြင္းဆင္းေလ့လာ၍ ေလအရည္အေသြးတုိင္းတာျခင္း၊ ေရအရည္အေသြးတိုင္းတာျခင္း၊ ေျမအရည္အေသြး 

ႏွင့္ အသံတုိင္းတာျခင္းမ်ားကုိ အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္းတာထားရိွမႈကုိ အခန္း (၄)တြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး၊ စီမံကိန္းအနိီးရိွ ေသေမာ့ေတာ့ 

ေက်းရြာရိွေဒသခံ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းပင္ေဆြးေႏြးထားရိွမႈ အေမးအေျဖ ကုိ အခန္း (၄) ေခါင္းစဥ္ခြဲ 

(၄.၆) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔တြင္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ တိုင္းပင္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည့္သူမ်ား 

စာရင္းကုိပါေဖာ္ျပထားရိွပါသည္။ 

ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားမွ သၾကားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း 

သၾကားထုတ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကုိ အခန္း (၃) တြင္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၃.၅) ႏွင့္ (၃.၆) တြင္ အဂၤလိပ္လုိ Flow 

Chat ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အဆင့္ (၁)    အဆင့္ (၂)   

 

 

 

သၾကားစက္အနီးနားရွ ိ ႀကံကုန္းႀကမ္းမ်ား ႏွင္ ့

အနီးနားရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ႀကံမ်ားကုိဝယ္ယူျခင္း 

ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ သုိ႔ 

အနီးနားရွိေတာင္သူမ်ားမွ ႀကံကုန္းႀကမ္းမ်ားအား 

ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္လာ ေရာက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 

အနီးနားရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားမွႀကံမ်ား 

ကုိကားမ်ားျဖင့္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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အဆင့္ (၃)  

   

 အဆင့္ (၄)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဆင့္ (၅)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သၾကားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ႀကံကုန္းႀကမ္း 

မ်ား ႀကိတ္ခြဲစက္သုိ႔ပို႔ေဆာင၍္ ႀကိတ္ခြဲပါသည္ 
ႀကိတ္ခြဲစက္မွ (ႀကံရည္ ႏွင္ ့ ႀကံႀကိတ္ဖက္) 

ထြက္ရွိပါသည္။  

(ႀကံႀကိတ္ဖက္) ထြက္ရွိလာေသာ ႀကိတ္ဖက္မ်ား 

အား ဘိြဳင္လာသို႔ေလာငစ္ာအျဖစ္အသံုးရန္ပို႔ေဆာင္ 

ပါသည္။  

- အျခားႀကံရွိေသာႀကံႀကိတ္ဖက္မ်ားအား 

စက္ရုံအတြင္းရွိ သက္မွတ္ထားေသာ 

ေနရာမ်ားသုိ႔ပို႔ေဆာင္ပါသည္။ 

- ဒါအျပင ္ ႀကံႀကိတ္ဖက္မ်ားအား စက္ရုံ 

အနီး ရိွေက်းရြာမ်ားမွ ေလာင္စာ အျဖစ ္

အသုံးျပဳရန္အတြက္လာေရာင္သယ္ယူျခင္း

မ်ားလည္ရွိပါသည္ 

ႀကိတ္ခြဲစက္မွ ထြက္ရွိေသာ(ႀကံရည္) မ်ားအား ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ 

သၾကားထုတ္လုပ္ ပါသည္။ 

၁) - ပထမအဆင့္ ႀကံကုန္ၾကမ္းမ်ားအား ႀကံႀကိတ္စက္သုိ႔ပို႔ပါသည္ 

၂) - ထြက္ရွိလာေသာႀကံရည္မ်ားအား ၾကည္ေစရန္အတြက္ မေဖာက္ထံုးအသံုးျပဳ၍ 

အၾကည္ခံျခင္း ႏွင္ ့ သန္႔စင္ျခင္း၊ သန္႔စင္ၿပီးေသာ ႀကံရည္မ်ားအား 

သၾကားခ်က္လုပ္ဌာနသုိ႔ပို႔ေဆာင္ပါသည္။ 

၃) - သၾကားခ်က္လုပ္ရန္အတြက္လိုအပ္သည့္ ေရမ်ားကုိ ငေျမြဆည္မွရယူၿပီး 

စက္ရုံအတြင္းရွိေရသန္႔စက္တြင္သန္႔စင္ပါသည္ 

၄) - သၾကားခ်က္လုပ္ဌာနမွႀကံရည္အတြင္းရွိပါရိွေသာ ေရဓာတ္မ်ားအားဖယ္ရွား 

ရန ္ႀကိဳခ်က္ျခင္း 

 - ႀကိဳခ်က္ၿပီးထြက္ရွိေသာ ႀကံျမဴပ္ေခ်းမ်ားအား ႀကံစုိက္ေတာင္သူမ်ားမွ 

လာေရာက္သယ္ယူၾကပါသည္။ 

 - ႀကိဳခ်က၍္ထြက္ရွိလာေသာ ႀကံရည္မ်ားအား သၾကားခ်က္လုပ္သည့္ဌာနသုိ႔ 

ပို႔ေဆာင္ပါသည္။ 

- သၾကားခ်က္လုပ္ရန္အတြက္  မေဖာက္ထုံး  ကုိသာအဓိကအသုံးျပဳပါသည္။ 

-    သၾကားခ်က္လုပ္ခ်င္းၿပီးပါက ပက္ကင္းဌာနသုိ႔ပို႔ေဆာင္၍ ျပည္တြင္းရွ ိ

ေစ်းကြက္မ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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အဆုိျပဳစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အ ေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ေလ်ာ့နည္းေစ ရန္ေဆာင္ရြက္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို အခန္း (၅.၆)၏ (၅.၆.၁) ေလထုအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့နည္စသည့္နည္းလမ္းမ်ား  (စီမံကိန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ကာလႏွင္ စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းခ်ိန္ကာလ) တို႔ကုိခြဲ 

ျခာေဖာ္ျပထားသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၅.၆.၂) စီမံကိန္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆူညံမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ 

ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့နည္စသည့္နည္းလမ္းမ်ား  (စီမံကိန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ကာလႏွင္ စီမံကိန္း 

ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္ကာလ) တို႔ကုိခြဲျခာေဖာ္ျပထားသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၅.၆.၃) စီမံကိန္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင္ ့

ေရအရည္အေသြး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့နည္စသည့္နည္းလမ္းမ်ား  

(စီမံကိန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ကာလႏွင္ စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္ကာလ) တို႔ကုိခြျဲခာေဖာ္ျပထားသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၅.၆.၄) 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့နည္စ 

သည့္နည္းလမ္းမ်ား (စီမံကိန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ကာလႏွင္ စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္ကာလ)၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၅.၆.၅) 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား 

တို႔ကုိ(စီမံကိန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ကာလႏွင္ စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္ကာလ) ႏွစ္ခုခြျဲခာေဖာ္ျပထားျခင္း၊ ေခါင္းစဥ္ခြဲ 

(၅.၆.၆)တြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ကာလခဲြႏွစ္ခုခြျဲခားေဖာ္ျပထားပါသည္ 

(စီမံကိန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ကာလႏွင္ စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္ကာလ) ။ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အစီအစဥ္ အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္၊ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရႈျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္းသတ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္ 

ပါသည္။  

 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရႈျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း 

 အေသးအဖြဲျဖစ္ရပ္မ်ား၊ မေတာ္တဆမႈႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားအား အစီအရင္ခံျခင္း 

 လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ယင္းညႊန္းကိန္းမ်ားအတုိင္း 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ကုိ  

အခန္း (၆.၂) တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယား (၆.၁) တြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္ 

တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယာဒ (၆.၃) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရူမည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားအားအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၂) ႏွင့္ (၃) တြင္လည္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရူမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ 

ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၄) ႏွင့္ (၅)၊ (၆) တုိ႔တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနတုန္ျပန္မႈအစီအစဥ္ ႏွင့္ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားသုိေလွာင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ခံမႈအစီအစဥ္မ်ားကိုအေသး စိတ္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယား (၆.၄) လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိလည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္၊ 
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စက္ရုံအနီးအနားပတ္လည္တြင္ လူေနအိမ္အနည္းငယ္၊ သာဓုဂံေက်းရြားအုပ္စု ႏွင့္ ေဇယ်ဝတီအရက္ခ်က္ 

စက္ရုံမ်ားသာေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

(က) လုပ္ငန္းတည္ရိွရာ ေဇယ်ဝတီၿမိဳ႕နယ္သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္တည္ရိွျပီး စီးပြားေရး အရ 

အခ်က္အခ်ာက်ေသာၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုသည္ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိသာ အဓိကလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းတည္ရိွရာ ေဇယ်ဝတီၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ - 

မႏၱေလး အျမန္လမ္းမေဘးတြင္ တည္ရိွ၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ 

ျမိဳ႕နယ္၏ အဓိက ထြက္ကုန္မွာ ဆန္စပါး၊ ပဲ ႏွင့္ ႀကံျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔အျပားသုိ႔ 

အဓိကတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည္။ 

(ခ) ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္သည္ 

ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ပါ၀င္ျပီး ေျမာက္လတီၱက်ဴ႕ ၁၈°၃၂'၀၆" 

ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၆°၂၆'၀၇" တြင္ တည္ရွိ၍ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ  (၂၅၉.၉၃) ဧက 

ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၁၅၆) ေပ ျမင့္ပါသည္။ စက္ရံု၏အနီးဆုံး 

ေက်းရြာအုပ္စုျဖစ္ေသာ သာဓုဂံအုပ္စု အတြင္းတြင္ရိွေသာ ေသေမာ့ေတာ့ ေက်းရြာရိွ ရပ္မိရပ္ဖ (၁၁) ဦးႏွင့္ 

(စက္တင္ဘာလ၊ (၁၉) ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ထိုရပ္မိရပ္ဖမ်ားသည္ 

စက္ရံုအနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လက္ရိွလုပ္ကုိင္လွ်က္ရိွေသာေတာင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးထားသည္ 

သီးႏံွမ်ားမွ (စပါး၊ ပဲ ႏွင့္ ႀကံ) တုိ႔ကုိစုိက္ပ်ိဳးပါသည္။ 

စီမံက္ိန္းအေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း (ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္) 

ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္မွ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္မွ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ 

ေဆေမာ့ေတာ့ေက်းရြာရိွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွေျပာၾကားခ်က္မ်ား 

ကၽႊန္ေတာ္အေနနဲ႔ေရာ ဒီသၾကားစက္ကစြန္႔ပစ္တ့ဲေရေၾကာင့္ ဘာျပႆနာမွမရိွပါဘူး၊ ကၽႊန္ေတာ္တို႔က 

အဲ႔ဒီသၾကားစက္က ေရကုိေတာင္လုိျခင္းတာ ဘာလုိလဲဆုိေတာ့ စုိက္ခင္းေတြအရမ္းျဖစ္တယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ 

စက္ရံုကထြက္တ့ဲေရဟာအရမ္းနည္းေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔ကပုိလုိေတာင္လုိျခင္းေသးတယ္၊ သၾကားစက္ 

ကေတာ့ထြက္တ့ဲေရေတြကေတာ့အားလံုးအဆင္ေျပပါတယ္။   

ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ၾကိဳတင္စီ မံထားရိွမႈအေျခအေန 

ေခါင္စဥ္ခြဲ (၅.၆) ၏ (၅.၆.၅) ျပည္သူလူထု ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ 

ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ေခါင္စဥ္ (၅.၆.၆)၊ တုိ႔တြင္  ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အေနျဖင့္။  

- စက္ရုံတြင္း ေလဝင္ေလထြက္ စနစ္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ 
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- စက္ရံုအတြင္း စက္ပစၥည္းမ်ားကုိကုိင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ပင္သက္၍ သတိေပးေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ 

အသိေပးဆုိင္ဘုတ္မ်ား ဌာနအလုိက္ တပ္ဆင္ျခင္း 

- စက္ပစၥည္းမ်ား ကုိင္တြယ္ရာတြင္ လက္အိတ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာဖုံုးမ်ား၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား လုိအပ္သလုိ 

တပ္ဆင္ေစျခင္း 

- စက္ရုံတာဝန္ခံမ်ား အေနျဖင့္ စက္ရုံလုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သုံး အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား 

(Personal Protected Equipment (PPE) မ်ားကုိ တပ္ဆင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

- အလုပ္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေနရာ၊ သန္႔ရွင္းမႈ ရိွေစျခင္း 

- ဘြိဳင္လာကုိကုိင္တြယ္ရာတြင္ ဂရုတစုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္ သတိေပးေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ 

အသိေပးဆုိင္ဘုတ္မ်ား ဌာနအလုိက္ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနႏွင့္ပက္သတ္၍ 

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း 

- မီးေဘးဆုိင္ရာ သင္းတန္းမ်ားေပးျခင္း 

- လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ သင္းတန္းမ်ားေပးျခင္း 

- First Acid Kits ႏွင့္ပက္သတ္၍ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း ႏွင့္ စက္ရံုအတြင္း 

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပံု (၅.၁) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံ စားရသည့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္အား  

အေခါင္းစဥ္ခြဲ (၅.၆.၉) လူမႈစီးပြားတာဝန္သိတတ္မႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လူမႈစီးပြား တာဝန္သိတတ္မႈ အစီအစဥ္သည္ စက္ရံုအတြင္းရိွ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္၊ စီမံကိန္းအနီးအနား 

ဧရိယာရိွ လူထု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ အလုပ္အကုိင္ဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ ေဇယ်ဝတီသၾကားစက္မွ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းရွင္ အေနျဖင့္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူမႈစီးပြားသိတတ္မႈ အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါမည္။ လူမႈစီးပြား 

တာဝန္သိတတ္မႈ အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း 

အျမတ္ေငြ၏ (၂) % အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သုံးစြဲပါမည္။ ေဇယ်ဝတီသၾကားစက္မွ  

လူမႈစီးပြားတာဝန္သိတတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ စီမံကိန္းအနီးအနား ရိွ ေဒသခံေက်းရြာ ျပည္သူလူထု 

မ်ားအတြက္ လက္ရိွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

- စာသင္ေက်ာင္းေဆာက္/ျပဳျပင္လွဴဒါန္းျခင္း 

- လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း 

- ေဒသအတြင္းရိွ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရဆုိင္ရာ မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္လွဴဒါန္းျခင္း 

- ေဒသဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

 

နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္အၾကံျပဳသံုး 
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- သၾကားစက္လည္ပတ္ခ်ိန္ကာလႏွင္ သၾကားစက္ရပ္နားခ်ိန္းကာလတုိ႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြး 

တုိင္းတာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည ္

- စက္ရုံမွ ယင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ အျခား ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

စနစ္တက် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ ေလ်ာ့က်ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ)္မွလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ သၾကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

 စက္ရုံတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး 

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက ္ ေဒသဆုိင္ရာမီးသတ္ဦးစီဌာန 

ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး သင္တန္းမ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။ 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွ စက္ရုံအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ေရး ကိစၥအရပ္ရပ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး တာ၀န္ခံတစ္ဦးကုိ ခန္႔ထား 

သင့္ပါသည္။ 

 ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ စက္ရုံအေပၚ ထားရွိေသာအျမင္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကုိလည္း 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ေရးသားထားေသာ ထိခုိက္မႈ 

ေလ်ာ့က်ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိလည္း ပုံမွန္ 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္ကုိလည္း ႏွစ္စဥ္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွဤအစီရင္ခံစာကုိစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျပီးေနာက္္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ 

ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႕ညႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ား ကုိေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
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 စက္ရုံအလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသက္အာမခံထားရွိေပးျခင္းမ်ား၊ လူမႈဖူလုံေရး 

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္၊ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ျပည္၀့စြာ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

 လစဥ္ႏွင့္ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ထားလွ်က္ရိွေသာ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ မွတ္တမ္း 

မ်ားအားလုံးကုိိ ထိန္းသိမ္းထား႐ိွရန္ ႏွင့္ 

ယခုအခါ စက္ရုံ လည္ပတ္မႈကုိ ယာယီ ရပ္ဆုိင္းထားေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ မရွိေသာ္လည္း 

ျပန္လည္လည္ပတ္ပါက အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္အတုိင္း လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
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အခန္း (၁) 

နိဒါန္း 

၁.၁ ေနာက္ခံသမုိင္း  

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕တြင္ 

တည္ရွိေသာ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ  ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း 

စက္ရုံအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။  

ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားကုိ စတင္တည္ေဆာက္သည့္အခ်ိန္မွ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ 

သၾကားစက္စတင္လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္မွ (၁၉၉၂) ခုႏွစ္တြင္စတင္လည္ပတ္ပါသည္။ ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီလီမိတက္မွ သၾကားစက္ရံုအား (၂၆.၈.၂၀၁၁) ခုႏွစ္တြင္စက္မွႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။    

စက္မွႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ငွားရမ္းၿပီးေနာက္ စက္ရံုကုိ အႀကီးစားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရံုးအေဆာက္အဦမ်ားကို 

ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႀကံစုိက္ခင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိင္းတက္မွႈရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

ကနဦး ဌားရမ္းသည့္ (၃) ႏွစ္ကာလတြင္ အရင္းအႏီွးေျမာက ္ မ်ားစြာ ထည့္ဝင္ခ့ဲရၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ 

ရရိွျခင္းမရိွခ့ဲပါ၊ စက္မွႈပုိင္းဆုိင္ရာအေနျဖင့္ စက္ရံုအားမြမ္းမံျခင္း၊ အႀကီးစားျပင္ဆင္ျခင္း၊ အစားထုိး 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထပ္တုိးပစၥည္းမ်ားကုိ လုိသလုိျဖည့္တင္းျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ထုတ္လုပ္ေရာင္း 

ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္ရရိွလာေသာ သၾကားမ်ာကုိး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ျဖန္႔ျဖဴး 

ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း 

ကာကြယ္ေရး ဥပေဒပါ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအား ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) အရ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ 

မည္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမဆုိ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္အစား အေပၚမူတည္၍ 

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) သုိ႔မဟုတ္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) သုိ႔မဟုတ္ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) အစီရင္ခံစာကုိ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပရပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ အဆုိပါစက္ရုံ အနီးအနားရွိ ပတ္၀န္းက်င္ နွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကိ ု ေလ့လာေဆာင္ရြက္ရန္ ငွားရမ္းထားေသာ တတိယအဖြ႕ဲအစည္းမွ 

ဦးစြာ ေလ့လာအကျဲဖတ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ 

လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းေၾကာင္ ့ ျဖစ္ႏုုိင္ေသာ 

ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ အတုိင္းအတာအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ 

ျပင္ဆင္ထားေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ 

ျမတ္မိဘကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲတင္ျပရန္ တတိယအဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ေသာ Earth Tree Environmental Services 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္

Co., Ltd. ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္

စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ

၁.၂ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္

၁.၂.၁ နည္းလမ္းေရြးခ်ယ္ျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာရွိ ပတ္၀န္းက်င္ 

၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ သုေတသနဌာနမ်ားမွ

ေရးသားျခင္းအတြက္ ကုိးကားႏုိင္ရန္

အေျခအေနမ်ားဟူ၍ အရင္းအျမစ္ႏွစ္ခု

အတြင္းဘက္ရွိ ေရ၊ ေလ၊ ဆူညံသံ

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။

တုိက္ရုိက္ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္း၊ 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပုံ- ၁.၁  ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္

သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ
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ခ့ဲပါသည္။ ဤပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာသည္

န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္

သက္ေသခံလက္မွတ္ ရရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒမ်ား၊

ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ နယ္ပယ္တုိင္းတာျခင္း ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း 

 အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေလ့လာသတ္မွတ္ရာတြင္ 

သုေတသနဌာနမ်ားမွ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ

ကုိးကားႏုိင္ရန္ စုေဆာင္းထားေသာ သဘာ၀အသြင္အျပင္ႏွင့္

အရင္းအျမစ္ႏွစ္ခု အေပၚ အေျခခံထားပါသည္ (ပုံ-၁.၁)။ 

ဆူညံသံ အရည္အေသြး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကနဦးစုေဆာင္းျခင္းကုိ

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းကုိ

 စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ နမူနာယူ၍ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းတုိ႔ျဖင့္

စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္

အစီရင္ခံစာ 

အစီရင္ခံစာသည္ 

ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 

ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ 

 

 သက္ဆုိင္ရာ 

အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဖာ္ 

အသြင္အျပင္ႏွင့္ လူမႈစီးပြား 

 စီမံကိန္းဧရိယာ 

ကနဦးစုေဆာင္းျခင္းကုိ 

စုေဆာင္းျခင္းကုိ  

ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းတုိ႔ျဖင့္ 

နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္

၁.၂.၂ နယ္ပယ္ေလ့လာျခင္း  

ပထမဦးစြာ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေလအရည္အေသြး၊ ေရအရည္အေသြး၊

မီတာ ၃၀၀ အတြင္းရွိ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအေျခခံ၍

အစီရင္ခံစာတြင္ စီမံကိန္း၏ ပတ္

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ

လည္ပတ္ေသာကာလႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေသာ

ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္

ကြင္းဆင္းေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

Co., Ltd. မွ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္၍

ျပင္ဆင္ခ့ဲပါသည္။ ဇယား (၁.၁) 

ေကာက္ယူရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ 

စုေဆာင္းရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳ၍

ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ပစၥဳန္ကာလႏွင့္ အနာဂတ္ အလားအလာရွိေသာ

ဇယား- ၁.၁ ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးတုိင္းတာရာတြင္

No. 
Name and Model of 

Instrument 

1. Haz-Scanner EPAS 

2. 
Aero Qual500,with 
Sensors and casing 

3. 
Digital Sound Level 
Meter 

4. 
Multi 3430 
Digital Meter for Digital 
IDS Sensor 

၁.၃ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္

(အတုိင္ပင္ခံ အရာရွိ) 

(စီမံကိန္း လက္ေထာက္)  

သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ
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စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္လက္မ်ားျဖစ္ေသာ

ေရအရည္အေသြး၊ ဆူညံသံႏွင့္ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကုိ စီမံကိ

န္းက်င္အေပၚအေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္

ပတ္၀န္းက်င္  အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ခင္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ပတ္၀

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ Earth Tree Environmental Services 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္၍ ဤပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ 

) တြင္ အဆုိျပဳစီမံကိန္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ အခ်က္အလက္မ်ား

 ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား

ကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းကုိ

အလားအလာရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပဳလုပ္သည္။

န္းက်င္အရည္အေသြးတုိင္းတာရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ား

Purpose Measuring Instrument

PM10 or PM 2.5, NO2, NO, 
CO, CO2, Temperature, and 

Relative Humidity 

 

VOCs 

 

Noise 
 

Digital Meter for Digital 
Temperature, pH, DO, EC, 

TDS and Salinity 

 
 

အစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္ ပါ၀င္ေသာအဖြ႕ဲမ်ား 

အစီရင္ခံစာ 

အခ်က္လက္မ်ားျဖစ္ေသာ 

စီမံကိန္းဧရိယာ၏ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ 

ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ 

င္ပါသည္။ စီမံကိန္း၏  

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

Environmental Services 

အကဲျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ 

 အစီရင္ခံစာကုိ 

အခ်က္အလက္မ်ား 

အခ်က္အလက္မ်ား 

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရယူပါသည္။ 

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းကုိ လက္ရွိ 

ျပဳလုပ္သည္။ 

ကိရိယာမ်ား 

Measuring Instrument 
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စဥ္ အမည္ ကုမၸဏီ ရာထူး 
အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ 

မွတ္ပံုတင္ 

၁ ဦးေစာေဂ်ာ့ေရွ Earth Tree Team Leader တင္ထားဆဲ 

၂ ဦးဘသန္း Earth Tree Seior Consultant တင္ထားဆဲ 

၃ ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္ Earth Tree Consultant ၉၂ 

    ၄ ေဒၚေအးေအးစုိး Earth Tree Consultant ၉၁ 

 

(၁) ဦးေစာေဂ်ာ႔ရွည္ - ကၽႊန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ရုကၡေဗဒဘြဲ႔၊ MPA (Master of 

Public Administration) ႏွင့္ Diploma in Social Development, Coady International Institute, Nova 

Scotia, Canada, United State (US) တုိ႔မွ ဘြဲ႔မ်ားကုိရရိွခ့ဲပါသည္။ ၁၉၇၈ မွ ၁၉၉၄ အထိ ရန္ကုန္ ကရင္ 

Batist ခ်က္အဖြဲ႔အစည္တြင္ ရံုအုပ္အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ၁၉၉၄ မွ ၂၀၁၄ အထိ Myanmar 

Council of Churches တြင္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ 

အထိ Gender and Development Initiative (NGO) တြင္ Board of Director and Deputy Director 

မ်ားကုိထမ္းေဆာင္ကာ၊ ယခုအခါ Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd (ETES) ၌ Executive 

Director အျဖစ္တာပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ ကၽႊန္ေတာ္သည္ လူစီပြားဖြ႔ံတုိးတက္ေရးစီမံ 

ကိန္းမ်ားကုိ KURVE Wustrow (Germany), Malaysia, Philippines, Thailand, India and Bangladesh 

ႏုိင္ငံမ်ားရိွ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာက္လွ်က္ရိွသလုိ၊ ETES မွလုပ္ေဆာင္ 

လွ်က္ရိွေသာ(EMP,IEE & EIA) စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအား (EIA –(Industrial 

Zone) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ EMP – Intustrial, Hotel ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ Mining လိြဳင္ေကာ္၊ 

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊  Hydropower၊ Hotel - ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႔ပုိင္း)၊ Intustrial - ရန္ကုန္၊ IEE - 

Industrial ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) 

(၂) ဦးဘသန္း  - ကၽႊန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ သစ္ေတာဘြဲ႔၊ M.For.Sc (Forest 

Plantation) ဘြဲ႔ကုိ University of Melbourne, Victoria, Australia တုိ႔မွဘြဲ႔မ်ားကုိရရိွခ့ဲပါသည္။ 

အစုိးရဝန္းထမ္းအျဖစ္ ၁၉၇၉ မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထိ သစ္ေတာဌာန၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဲပါသည္။ ၁၉၉၃ 

ခုႏွစ္တြင္ (Assistant Director) အျဖစ္မွႏုတ္ထြက္ခ့ဲပါသည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႔မ်ားမွာ Plantaion Consultant, 

Technical Specialist (Forestry & Environemt), Consultant & Natural Resource Mnaement Specilist 

ႏွင့္ ESIA စီမံကိန္းမ်ား၌ တာဝန္းမ်ားကုိ (DRR, UNDP, SMEC) ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ယခုအခါ Earth 

Tree Environmental Services Co.,Ltd (ETES) ၌ Director အျဖစ္တာပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ 

ETES မွလုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရိွေသာ (EMP,IEE & EIA) စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ 

လွ်က္ရိွပါသည္။ ETES တြင္လုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရိွေသာ (EMP,IEE & EIA) 

စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနရာေဒသမ်ား 

ႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအား (EIA –(Industrial Zone) ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ 
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Hydropower(ရွမ္းျပည္နယ္) ၊ EMP – Intustrial, Hotel ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ Mining လိြဳင္ေကာ္၊ 

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊  Hydropower၊ Hotel - ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႔ပုိင္း)၊ Intustrial - ရန္ကုန္၊ IEE - 

Industrial ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) 

(၃) ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္ -  ကၽႊန္မသည္ ရန္ကုန္ စီးပြာေရးတကၠသုိလ္မွ B.P.S  ႏွင့္ Diploma in 

Network Engeering ဘြဲ႔ကုိရရိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ESIA, 

EIA , SIA စီမံကိန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္မွ (၇) ႏွစ္ခန္႔ရိွပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ား၌ Ecology and 

biodiversity, Social Impact Assessment မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ယခုအခါ Earth Tree 

Environmental Services Co.,Ltd (ETES) ၌ Consultant အျဖစ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ ETES 

မွလုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရိွေသာ (EMP,IEE & EIA) စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနရာေဒသမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ( EIA –(Industrial 

Zone) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊Hydropower(ရွမ္းျပည္နယ္) ၊ EMP – Intustrial, Hotel ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ 

Mining လိြဳင္ေကာ္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊  Hydropower၊ Hotel - ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႔ပုိင္း)၊ Intustrial 

- ရန္ကုန္၊ IEE - Industrial ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) 

(၄) ေဒၚေအးေအးစုိး - ကၽႊန္မသည္ ဒဂံုတကၠသုိလ္မွ B.A, M.A (Geography) ႏွင့္ Diploma in 

GIS ဘြဲ႔ကုိရရိွခ့ဲပါသည္။ ESIA, EIA , SIA စီမံကိန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္မွ (၇)ႏွစ္ ခန္႔ရိွပါသည္။ 

စီမံကိန္းမ်ား၌ Ecology and biodiversity, Social Impact Assessment, Physical environment 

မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ယခုအခါ Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd (ETES) ၌ 

Consultant အျဖစ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွပါသည္။ ETES မွလုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရိွေသာ (EMP,IEE & 

EIA) စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ 

ေနရာေဒသမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ( EIA –(Industrial Zone) 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊Hydropower (Mong Ton, Mong Sat, Shwe Li (2) (ရွမ္းျပည္နယ္)၊ Dawi Special 

Economic Zone, Thilawa Special Econimic Zone (A), Gas Terbine, Coal Terbine , Oil Storege 

Tank (ထားဝယ္၊ ရန္ကုန္) ၊ EMP – Intustrial, Hotel ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ Mining လိြဳင္ေကာ္၊ 

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊  Hydropower၊ Hotel - ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႔ပုိင္း)၊ Intustrial - ရန္ကုန္၊ IEE - 

Industrial ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)                                                                        

 

ကုမၸဏီ လိပ္စာ အျပည့္အစုံ 

Earth Tree Environmetal Services Co.,Ltd 

အမွတ္ (၃၊က)၊ ဇဗၺဴသိဂၤီလမ္း၊ ဗုိလ္ကံညႊန္ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ 

           တယ္လီဖုန္းနံပါတ္။ +၉၅ ၉ ၄၃၁၂၄၄၅၁၊ +၉၅ ၉ ၂၆၂၀၀၀၂၈၅ 

URL: www.etesmyanmar.com 
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အခန္း (၂) 

မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာမူေဘာင္ 

၂.၁ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တည္ဆဲ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 

ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ မူဝါဒႏွင့္ 

ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား၏ အေသးစိတ္ကုိ ေအာက္ပါ ဇယား (၂.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား -၂.၁  ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ 

ပုဒ္မ ၃၇ 

ႏုိင္ငံေတာ္သည္- 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္ရိွေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထု အ 

တြင္းရိွသယံဇာတပစၥည္းအားလုံး၏ ပင္ရင္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ 

(ခ)  ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအားစီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားကထုတ္ယူသုံး စြဲျခင္းကုိ 

ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္လုိအပ္သည့္ဥပေဒျပဌာန္းရမည္။ 

(ဂ) ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တီထြင္ 

ခြင့္ႏွင့္ မူပုိင္ခြင့္တုိ႔ကုိ ဥပေဒျပဠာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီခြင့္ျပဳရမည္။ 

ပုဒ္မ ၄၅  ႏုိင္ငံေတာ္သည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ထိန္းသ္ိမ္းေစာင္ ့ေရွာက္ရ မည္။ 

ပုဒ္မ ၃၉၀  

 

ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အား ကူညီရန္ 

တာဝန္ရိွသည္။ 

(က) အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ႕အေမြအႏွစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 

(ခ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 

(ဂ) လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ျမင့္မားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ျခင္း၊ 

(ဃ)  အမ်ားျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 

ပုဒ္မ (၃) 

(က) ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမႈဝါဒကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္ရန္၊ 

(ခ) စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ား စနစ္တက် ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ႔ဌါ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား 

ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳႏိုင္ရန္၊ 

(ဂ) ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပီး သန္႕ရွင္းသည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္ သဘာဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္၊ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

(ဃ) ဆုတ္ယုတ္ ေပ်ာက္ကြယ္စျဖစ္ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားကုိ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျပန္လည္ ေဖာ္ 

ထုတ္ရန္၊ 

(င) သဘာဝသံယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းဆုံးရွႈံးမွႈကုိ တားဆီးေရးႏွင့္စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

(စ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာအသိအျမင္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ပညာေရး အစီ 

အစဥ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူတို႔သိရိွၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပုိမုိတုိးတက္လာေစေရး 

အတြက ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ 

(ဆ)ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံ   

အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္၊ 

(ဇ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္း၊ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတို႔ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္း

က်င္ထိန္းသိမ္္းေရး 

ဝန္ႀကီးဌာန၏ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ 

အပုိင္း (၇) 

(က) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာမႈဝါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက ္

ျခင္း၊ 

(ခ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ 

လည္းေကာင္းေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ 

(ဂ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရးတုိ႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္း 

က်င္တြင္ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္ကာကြယ္ေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ 

ေရးတုိ႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္း၊ 

(ဆ) စက္မႈ႔လုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ 

အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ဓာတုပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား ေဘးအႏၱရာယ္ရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ 

သုံးစြဲရာမွ ထြက္ရိွလာႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ ပစၥည္း၏ အမ်ိဳးအစား 

ႏွင့္ အတန္းအစားမ်ားကိ ုသတ္မွတ္ျခင္း၊ 

(ဇ) ပတ္၀န္းက်င္ကုိ လက္ငင္း၊ ေရတုိေရရွည္တြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ 

ေဘးအႏၱရာယ္ ရိွ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား သတ္မွတ္္ျခင္း၊ 

(စ်) အဆိပ္အေတာက္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ရိွ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ စြန္႔ပစ္အစုိင္အခဲ၊ 

စြန္႔ပစ္အရည္၊ ထုတ္လႊတ္အ ခုိးအေငြ႔ ပစၥည္းမ်ားအား ျပဳျပင္သန္႔စင္ေရးအတြက္ 

လုိအပ္သည္႔ စက္ရုံမ်ား၊ စခန္းမ်ား တည္ေထာင္ေရးကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဍ) အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးက ျပဳလုပ္သည့္စီမံခ်က္ သုိ႔ 

မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ျခင္းရိွ၊ 

မရိွႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ႔ ဆန္းစစ္သည့္စနစ္ႏွင့္ လူမႈေရးအရ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ထိခုိက္မႈ႔ဆန္းစစ္သည့္ စနစ္တရပ္ကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

(ဏ) ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ညစ္ညမ္းေစသူက ေပးေလ်ာ္ေစရန္၊ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွသည့္ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ားက ရန္ပုံေငြထည့္ဝင္ေစရန္၊ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္း၀ယ္ 

သုံးစြသဲည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္၏ တစ္စိတ္တပုိင္းအား ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲ႔ျခင္း၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း

သိမ္းေရး 

အပုိင္း(၁၃)အရ 

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

မိမိဝန္ႀကီးဌာနကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ 

ညွိႏိႈင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရအတြက္ ဘက္စံုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး 

ေရးစနစ္ထားရိွၿပီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

(ဂ) သတၱဳ၊ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေ ဖာ္ထုတ္လုပ္ သန္႔ 

စင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

(ဃ) အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ေရးႏွင့္ သန္႔စင္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(စ)  အျခားလုိအပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းေစမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း

သိမ္းေရး အပုိင္း 

(၁၄) 

ညစ္ညမ္းေစမႈကုိ စတင္ျဖစ္ေပၚေစသူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ညစ္ညမ္းေစမႈကုိ ျဖစ္ေစ 

သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္း 

မ်ားႏွင္အညီ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း သန္႔စင္ျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ 

စုပံုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း

သိမ္းေရး အပုိင္း 

(၁၅) 

ညစ္ညမ္းမႈကုိ စတင္ျဖစ္ေပၚေစသည့္လုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ေနရာတစ္ခုခု၏ ပုိင္ရွင္ 

သုိ႔မဟုတ္ လက္ရိွျဖစ္သူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္၊ 

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ ေလ်ာ့ခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ပေပ်ုာက္ေစရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ 

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းကိရိယာကို တပ္ဆင္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သံုးစြျဲခင္းျပဳရမည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ပါက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အား 

ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မထိခုိက္ေစေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စြန္႔ပစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ 

ရြက္ရမည္။ 

 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄) 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂၊ 

ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အပ္ႏွင္းေသာလုပ္ပုိင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔၏ 

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ဤနည္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၁ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ႔ဆန္းစစ္သည့္စနစ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ 

ဦးစီးဌာနအား   တာ၀န္ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၂ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ႕ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရမည့္ စီမံကိန္း၊ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ႕ 

အမ်ိဳးအစားကုိသတ္မွတ္ရမည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၃ 

ဝန္ႀကီးဌာနသည္ နည္းဥပေဒ ၅၂ အရ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္မပါဝင္သည့္ အဆုိ ျပဳစီမံကိနု္း၊ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ႕ 

ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ျခင္းရိွ/မရိွ စိစစ္ႏုိင္ရန္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ႔ ဆန္း 

စစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၄ 

စီမံကိနု္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ 

မည့္အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္မိမိ၏မံကိန္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ 

၀န္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ပတ္ဝန္း က်င္ ထိခုိက္မႈ႕ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ 

ဝန္ႀကီးဌာန ကလက္ခံေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီ သည့္ တတိယပုဂိၢဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၈ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ႔ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ စိစစ္သုံး သပ္ေရး 

အဖြဲ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 

နည္းဥပေဒ ၆၀ 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ႕ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္း 

က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ႔အစီအစဥ္ကုိ ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳျပန္ၾကားႏုိင္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၆၉ 

(က) မည္သူမွ် ပတ္ဝန္းက်င္ကုိညစ္ညမ္းေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ဥပေဒႏွင့္ 

ဤနည္းဥပေဒတစ္ခုခုအရအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားေသာေဘး 

အႏၱရာယ္ရိွစြန္႔ပစ္ပစၥည္းသုိ႔မဟုတ္ေဘးအႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း 

အမ်ားျပည္သူအားတုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခုိက္ေစႏုိင္မည့္ ေနရာ 

တခုခုတြင္ တစ္နည္း နည္း ျဖင့္ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ေစျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

စြန္႔ပစ္ေစျခင္း၊ စုပုံျခင္း၊ စုပုံေစျခင္း မျပဳရ။ 

(ခ)   အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာသက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရမွတပါးေဂဟစနစ္ 

ႏွင့္  ယင္းစနစ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ ေနေသာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ကုိထိခုိက္ 

ပ်က္စီး ေစႏုိင္သည့္ ျပဳလုပ္မႈ႕မ်ားကုိ မည္သူမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမွႈဥပေဒ (၂၀၁၆)  

အခန္း (၂) 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္- 

(က)ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ဌာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ 

       ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈမရိွေစသည့္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္၊ 

(ခ)ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ရင္းႏီွးျမွပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီ 

အကာအကြယ္ေပးရန္၊ 

(ဂ)  ျပည္သူတုိ႔အတြက္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္၊ 

(ဃ) လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္၊ 

(င) စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

တုိးတက္ေစရန္၊ 

(ဇ) ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အဝန္းႏွင့္ ယဥ္တြဲလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ 

ရြက္ႏုိင္ေစရန္၊ 

(စ်) ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ညီေသာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား 

ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ 

အခန္း (၆) 

ေကာ္မရွင္၏ 

တာဝန္ႏွင့္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 

၂၄။ ေကာ္မရွင္၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္- 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ခ)ႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွရန္စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ေပါင္း 

စပ္ ညွိႏိႈင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဓိကရံုးဌာနအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဂ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ယင္းတုိ႔၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရး အတြက္ 

ကူညီပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက တာဝန္ ယူ 

မႈရိွေသာစီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ 

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိအႀကံျပဳျခင္း၊ 

(ဋ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူႏွင့္ ၎၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈအား ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရျပဳလုပ္ေသာ 

နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း/ မရိွစိစစ္ျခင္း၊ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရိွပါက လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမရိွေသာရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူႏွင့္ ၎၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္း၊ 

(ဌ) ကင္းလြတ္ခြင့္၊သက္သာခြင့္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္သည့္ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား 

မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား အစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ အစီရင္ 

ခံတင္ျပျခင္း၊ 

၂၅။ ဤဥပေဒပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အလုိ႔ 

ဌာေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

(ဂ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူက ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပလာသည့္အဆုိျပဳခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ ္ ၏ 

အက်ဳိး စီးပြါးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္သည့္အျပင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ညီညႊတ္မႈ 

ရိွေၾကာင္းစိစစ္ေတြ႔ရိွပါက ခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူအားထုတ္ေပးျခင္း၊ ယင္းအေျခ 

အေနမ်ား ႏွင့္ မကုိက္ညီပါကျငင္းပယ္ျခင္း၊ 

(ဃ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူက ေကာ္မရွင္သုိ႔ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာကုိျပည္စံုစြာတင္ျပလာ 

လွ်င္လုိအပ္သည့္ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမရိွပါက 

အတည္ျပဳမိန္႔ကုိ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူအားထုတ္ေပးျခင္း၊ 

(င) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူက ခြင့္ျပဳမိန္႔သက္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔သက္တမ္းကုိ တုိးျမွင့္ 

ေပးရန္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆင္ေပးရန္ျဖစ္ေစ တင္ျပလာလွ်င္စိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ျငင္းပယ္ျခင္း၊ 

(စ) လုိအပ္ပါက ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူထံမွ ၎၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေထာက္ 

အထားမ်ားကုိျဖစ္ေစ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိျဖစ္ေစ တင္ျပရန္ေတာင္းခံရယူျခင္း၊ 

(ဆ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူက ခြင့္ျပဳမိန္႔ (သုိ႔မဟုတ္) အတည္ျပဳမိန္႔ရရိွရန္ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ပူးတြဲ 

တင္ျပခဲ႔ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရိွေၾကာင္းသုိ႔မ 

ဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတုိင္းလုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွေၾကာင္းခုိင္လံုေသာ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားေပၚ 

ေပါက္ လွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူႏုိင္ရန္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဇ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူက ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာ 

ခြင့္မ်ားခံစားခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ လုိအပ္သလုိ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ 

အခန္း (၁၀) 

ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွ 

မႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအ

စားသတ္မွတ္ျခင္း 

၄၀။ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔လည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္- 

(ဆ) သဘာဝ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္တုိင္းတာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ ျခင္း 

ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္သက္ဆုိင္ရာဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ 

အရ ေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ 

အခန္း (၁၂) 

ေျမအသံုးျပဳခြင့္ 

၅၀။ (က) ဤဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ရရိွထားေသာ ရင္းႏီွး 

ျမွပ္ႏံွသူသည္ ပုဂၢလိကေျမ သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ပါက ပုိင္ရွင္ထံ မွလည္း 

ေကာင္း၊ အစုိးရစီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရိွေသာေျမ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္ 

အအံုျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွလည္းေကာင္း 

ရင္းႏီွး ျမွပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္ရန္ အလုိ႔ဌာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္ရွည္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ 

အေဆာက္အအံု ဌားရမ္းခြင့္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံသားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူသည္ မိမိပုိင္ေျမ 

သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံုတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွႏုိင္သည္။ 

(ဃ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူသည္ ေျမဌားရမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္အား စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံု တင္ျခင္း 

အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 

(င) အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ေျမအသံုးခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေျမဌားရမ္းမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား  

ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားအား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၁၆) 

ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ား

၏ တာဝန္ဝတၱရား 

မ်ား 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိ႔၏၎ဓေလ့ထံုးတမ္း၊အစဥ္အလာ၊ ရုိးရာ 

ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္ 

(ခ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ တရားဝင္စီးပြား ေရးအဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အဆုိပါတရားဝင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ရံုးခြဲမ်ားကုိ 

ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 

(ဂ) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဤဥပေဒအရထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္ 

နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြန္ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွမႈအပါအဝင္ ၎တုိ႔အား ထုတ္ေပး 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ထားေသာ အထူးျပဳလုိင္စင္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားတြင္ 

ပါဝင္ သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည္။ 

(င) မိမိဌားရမ္းခြင့္ရရိွထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခြင့္ရရိွထားေသာေျမ၏ ေျမေပၚ ေျမ 

ေအာက္တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွေသာ၊ မူလသေဘာ 

တူစာခ်ဳပ္တြင္ မပါဝင္ေသာ သဘာဝတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ေရွး ေဟာင္း 

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရတနာသုိက္အစရိွသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႔ရိွပါက ေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း 

သတင္းေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳလွ်င္ယင္းေျမေပၚ၌ ဆက္ 

လက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၿပီး ခြင့္မျပဳလွ်င္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူက ေရြးခ်ယ္တင္ျပသည့္ ေနရာတစ္ 

ခု အား အစားထုိးခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ေျပာင္းေရြ႕ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(စ) မိမိဌားရမ္းခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ေျမအသံုးခ်ခြင့္ရရိွေသာ ေျမ၏သဘာဝေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေျမအနိမ္႔အျမင့္အေနအထားအား သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲမႈကို 

ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ မျပဳလုပ္ရ၊ 

(ဆ) မိမိ၏ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္  တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္း မ်ား 

ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာတြင္က်င့္သံုးသည့္ အေကာင္းဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီသဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ နစ္နာမႈ မျဖစ္ေစရန္ 

ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဇ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ သက္ 

ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစာရင္းဇယားမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေငြစားရင္းမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ 

သည့္ ဘ႑ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအသိအမွတ္ျပဳ စာ 

ရင္း ကုိင္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုမွတ္တမ္းတင္ထားရိွရမည္၊ 

(ဋ) အလုပ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ၊ ကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပ္ုိင္းခ်ဳိ႕ယြင္းဆံုးရႈံးမႈ၊ ေရာဂါ 

ရရိွမႈ၊ ေသဆံုးမႈတုိ႔ျဖစ္ပြားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္ 

သမားသုိ႔မဟုတ္ အေမြဆက္ခံခြင့္ရိွသူအားတည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ရထုိက္သည့္ နစ္ 

နာ ေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးကုိေပးရမည္၊ 

(ဍ)  အလုပ္သမားဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္၊ 

(ဏ)ခြင့္ျပဳမိန္႔သုိ႔မဟုတ္အတည္ျပဳမိန္႔ပါရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္လိုအပ္ခ်က္ 

အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ပါး ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ သစ္ေတာ 

ခုတ္ထြင္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းစသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေပၚဆံုးရုံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါက အဆုိပါဆံုးရႈံး 

နစ္နာမႈအတြက္ ထိေရာက္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးကုိ နစ္နာသူထံသုိ႔ ေပးေလ်ာ္ရမည္၊ 

(ထ)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ 

ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လုိအပ္ေသာ ရင္းႏီွး ျမွပ္ႏံွ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

မႈမ်ားသည္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားမလုပ္ေဆာင္မီ ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ 

အတည္ျပဳမိန္႔ ကို ဦးစြာရယူရမည္။ ဤသုိ႔ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ 

ျပဳ မိန္႔ရာယူထားသည့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ ၎တုိ႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 

ကာလတစ္ ေလွ်ာက္လံုးလုိအပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈႏွင့္ လူမႈေရး ထိခုိက္မႈ 

ဆန္းစစ္ခ်က္ မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

၇၁။ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူသည္ ၎၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ လုပ္ 

ငန္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ား၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ားႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိခုိက္မႈ 

ဆန္းစစ္ခ်က္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အခန္း (၂၀) 

စီမံခန္႔ခြဲေရး 

ျပစ္ဒဏ္ 

၈၅။ ေကာ္မရွင္သည္- 

(က) ဤဥပေဒပါျပဠာန္းခ်က္မ်ား၊ ဤဥပေဒအရထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္း 

မ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကား 

ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔  သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ပါ စည္းကမ္းခက္တစ္ရပ္ရပ္ကို 

ေဖ်က္ဖ်က္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွ 

သူအေပၚတြင္ ေအာက္ပါ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ကုိျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ 

တစ္ရပ္ထက္ပုိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏုိင္သည္- 

(၁) သတိေပးျခင္း၊ 

(၂) လုပ္ငန္းကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ 

(၃) အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ 

(၄) ခြင့္ျပဳမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ကုိ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းျခင္း၊ 

(၅) ေနာင္တြင္မည္သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔မွ်ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေသာ 

နာမည္ ပ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစာရင္း၌ထည့္သြင္းျခင္း၊ 

            ေကာ္မရွင္၏  

တာဝန္ႏွင့္လုပ္

ပုိင္ခြင့္မ်ား၊အ

ပုိင္း(၁၁)၊(က) 

အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ စီစစ္ရာတြင္အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကုိ ထိပါးႏုိင္မွႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရး 

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမွႈ၊ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကုိက္မွႈ၊ စက္မွႈနည္းပညာဆီေလ်ာ္မွႈ၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မွႈစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္း။ 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွသူ၏

တာဝန္ႏွင့္ 

အခြင့္အေရးမ်ား၊

အပုိင္း(၁၅) 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမွႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ကုိ ညစ္ညမ္းေစေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရန္ 

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ (၂၀၁၄) 

ပုဒ္မ (၄) 
မည္သူမဆုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ဇယား၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

အတုိင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္။  



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

31 
 

ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

(က) ျပည္တြင္း၌ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 

(ခ)  ကုန္စည္တင္သြင္းျခင္း၊ 

(ဂ)  ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဃ) ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ပုဒ္မ (၅) 
ပုဒ္မ (၄) အရ က်သင့္ေသာ အခြန္ကုိ ကုန္စည္တင္သြင္းသူ သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ 

ေဆာင္ရြက္သူ (ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ) မွ ေပးေစရမည္။ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း ဥပေဒ (၂၀၁၃) 

ဤဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ ဟု ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ျသဂုတ္လ (၂၆) 

ရက္တြင္သတ္မွွတ္သည္။ 

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္- 

(က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေျကာင့္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ 

(ခ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာလုပ္ငန္းကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ စနစ္တက် ႀကီးျကပ္ကြပ္ကဲရန္၊ 

(ဂ) ဓာတုစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်သုံးစြဲေစေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ 

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူေသာ 

စနစ္ကုိေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

(ဃ) လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တို႔အတြက္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄) 

နည္းဥပေဒ (၅၈) 
ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မွႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ သုံးသပ္ေရးအဖြ႕ဲကုိိ 

သက္ဆုိင္ရာအစုိးရဌာန၊ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္းရမည္။ 

နည္းဥပေဒ (၅၉) 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုုိက္မွႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာသုံးသပ္ေရးအဖြ႕ဲတြင္ျပင္ပပုဂၢလိကကၽြမ္း

က်င္သူမ်ားပါဝင္ပါကယင္းတုိ႕အတြက္ခ်ီးျမင့္ေငြ၊စရိတ္ႏွင့္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိပတ္ဝန္း

က်င္စီမံခန္ကခြဲမွႈရန္ပုံေငြမွက်ခံသုံးစြဲႏုိင္သည္။ 

 

နည္းဥပေဒ (၆၁) 

ဝန္ၾကီးဌာနသည္ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မွႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ (သုိ႔မဟုတ္) ပတ္ဝန္း 

က်င္စီမံခန္႕ခြဲမွႈ အစီအစဥ္ကုိေကာ္မတီ၏လမ္းညြန္ခ်က္ျဖင္ ့အတည္ျပဳျပန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘိြဳင္လာဥပေဒ (၂၀၁၅) 

အခန္း (၂) 

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္- 

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံစံခ်ိန္စံညႊန္း သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

ညီညြတ္ေသာ ဘိြဳင္လာမ်ားရရွိေစရန္၊ 

(ခ) ဘိြဳင္လာမေတာ္တဆထိခုိက္မႈ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ 

ႏ္ုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္၊ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ဘိြဳင္လာမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံစံခ်ိန္စံညႊန္း သုိ႔မဟုတ္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အသုံးျပဳေစရန္၊ 

(ဃ) ဘိြဳင္လာနည္းပညာမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ဘိြဳင္လာမ်ား ထုတ္လုပ္၊ 

ျပဳျပင္၊ ကုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား တုိးတက္ေပၚေပါက္ေစရန္၊ 

(င) ေလာင္စာစြမ္းအင္ကုိ အက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘိြဳင္လာမ်ား 

စြမ္းရည္ျပည့္ အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္၊ 

(စ) ဘိြဳင္လာမ်ား သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သဘာဝ 

လူမႈ က်န္းမာေရးဆုိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစရန္။ 

အခန္း (၃) 

၄။ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဝန္ၾကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္- 

(က) ဤဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ဘိြဳင္လာအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံစံခ်ိန္စံညႊန္း သုိ႔မဟုတ္ 

အျပည္ျပည္ဆ္ုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးမႈနည္းစနစ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 

ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္၊ 

(ခ) အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘိြဳင္လာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္  စစ္ေဆးမႈ 

နည္းစနစ္မ်ားအရ စစ္ေဆးရရိွသည့္ ရလဒ္မ်ားသည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ 

အခန္း (၄) 

ဘိြဳင္လာမွတ္ပုံတင္ျခင္း 

၅။ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ဘိြဳင္လာကို အသုံးျပဳလုိသူသည္ ဤဥပေဒအရ 

မွတ္ပုံတင္ရမည္။ 

၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံစံခ်ိန္စံညႊန္း သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ 

ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဘိြဳင္လာျဖစ္ရမည္။ 

၇။ ပုဒ္မ ၅ အရ ဘိြဳင္လာမွတ္ပုံတင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ 

ဘိြဳင္လာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အေထာက္အထားမ်ား၊ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားပူးတြ၍ဲ 

စစ္ေဆးေရးမႈးထံ တင္ျပရမည္။ 

၈။ ပုဒ္မ ၇ အရ ဘိြဳင္လာမွတ္ပုံတင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ လက္ခံရရွိသည့္အခါ 

သက္ဆုိင္ရာ စစ္ေဆးေရးမွဴးသည္ ဘိြဳင္လာကုိ လုိအပ္ေသာ စိစစ္မႈ၊ 

စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ကုိ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပရမည္။ 

၉။ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ပုဒ္မ ၈ အရ စစ္ေဆးေရးမွဴး၏ တင္ျပခ်က္ကုိ လုိအပ္သလုိ 

စိစစ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ျပီး သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္အညီ 

ဘိြဳင္လာမွတ္ပုံတင္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ ျပဳႏုိင္သည္။ 

၁၀။ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္အညီ 

ဘိြဳုင္လာအရြယ္အစားကုိ မီးရွိန္ရမ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာအလုိက္ သတ္မွတ္ရမည္။ 

၁၁။ ဝန္ၾကီးဌာနသည္ မီးရွိန္ရမ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာအလုိက္ ဘိြဳင္လာ မွတ္ပုံတင္ေၾကးႏွင့္ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

စစ္ေဆးခ ႏႈန္းထားတုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ 

အခန္း (၁၃) 

တားျမစ္ခ်က္ 

၅၉။ မည္သူမွ် ပုဒ္မ ၂၁ အရ ထြင္းထားသည့္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ကုိ 

မရုိးမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း၊ 

ပုံသ႑ာန္ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မျမင္ႏုိင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳရ။ 

၆၀။ မည္သူမွ် ဘိြဳင္လာျပဳျပင္သူလက္မွတ္မရွိဘဲ ဘိြဳုုင္လာကုိ မျပဳျပင္ရ။ 

၆၁။ မည္သူမွ် ဘိြဳင္လာကုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းသူ လက္မွတ္မရွိဘဲ ဘိြဳင္လာကို 

ကုိင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း မျပဳရ။ 

၆၂။ မည္သူမွ် ခြင့္ျပဳဖိအားထက္ ေက်ာ္လြန္ေစရန္ အႏၱရာယ္ကင္းဖိအားထိန္း အဆုိ႔ရွင္ကို 

မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ ပုိင္ရွင္မွ တာဝန္ေပးအပ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 

မျပဳလုပ္ရ။ 

၆၃။ မည္သူမွ် ပုဒ္မ ၂၅၊ ပုဒ္မခဲြ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခဲြ (ခ) တုိ႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိဆန္႔က်င္၍ 

ဘိြဳင္လာထုတ္လုပ္ျခင္း မျပဳရ။ 

လူမွႈဖူလုံေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

 

အပုိင္း(၅၃)၊(က) 

အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားတုုိ႔သည္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၌ အလုပ္သမားမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္ရွင္းေရးႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အလုပ္တြင္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမွႈကုိလည္း 

ေကာင္း၊ အလုပ္တြင္္ ထိခု္ိက္မွႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိိွမွႈ၊ ေရာဂါရရိွမွႈႏွင့္ ေသဆုံးမွႈ 

ျဖစ္ပြားျခင္းကုိလည္းေကာင္း ကာကြယ္ရန္အလုိ႕ငွာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ား ထားရိွျခင္းတုိ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

လူမွႈဖူလုံေရးအဖြ႕ဲႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အာမခံကုိယ္ စားလွယ္ဌာနမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ညွိႏွဳိင္း 

ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ 

အပုိင္း(၃) 

ဤဥပေဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္မည-္ 

(က)ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကုိျပည္သူမ်ားအက်ိဳးရိွစြာအသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္္ထိန္း

သိမ္းကာကြယ္ရန္၊ 

(ခ) ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းေရလမ္းေၾကာင္းဆက္သြယ္မွႈလုံၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေစရန္၊ 

(ဂ)ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္နိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတ

က္မွႈကုိအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ 

(ဃ)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ပ်က္စီးမွႈကုိကာကြယ္ရန္။ 

အလုပ္သမား အဖြ႕ဲအစည္းဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနွစ္) 

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒပုဒ္မ ၅၇အရ အပ္ႏွင္းေသာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္က်င္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကုိ 

ထုတ္ျပန္လုိက္သည္ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

အခန္း(၂) 

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း

မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း  

၄။ အလုပ္သမားမ်ား၏အက်ဳိးႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ 

ရြက္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ဌာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ကုိဖြဲ႔စည္းရာတြင္- 

(က)အေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (သုိ႔မဟုတ္)လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား 

အလုိက္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း(သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အလုပ္ 

လုပ္ကုိင္ ေနသည့္ အလုပ္သမားအနည္းဆံုးဦးေရ ၃၀ျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းႏုိင္သည္။ 

အလုပ္သမားဦးေရ ၃၀ ေအာက္ရိွေသာလုပ္ငန္း (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ 

ေဆာင္မႈျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝတူညီေသာ အျခားလုပ္ငန္း 

သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုႏွင့္ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ဖြဲ႕ 

စည္းရာ တြင္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ ရိွစုစု ေပါင္း 

အလုပ္သမားမ်ား၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မနည္းသူမ်ားက ေထာက္ခံရမည္။ 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ (၁၉၇၂ခုႏွစ္) 

ျပည္သူတုိ႔၏ 

က်န္းမာေရးကုိ 

ကာကြယ္ျခင္း 

(၁) ပတ္ဝန္းက်င္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား 

(က) လူအမ်ားေနထုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမႈိက္သရုိက္၊ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ  

သိမ္းဆည္းစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

(ခ)  လူအမ်ားအတြက ္ေသာက္သံုးေရမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံခ်ိန္မီွ သတ္မွတ္ 

ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 

(ဂ) လူအမ်ားေနထုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ေလထုတြင္လူတုိ႔ကုိေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္  

      အခုိးအေငြ႔၊ အနံ႔အသက္၊ အမွဳန္အမႊား၊ အသံပလံ၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္ 

ညစ္ညမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ 

(ဃ) ၿမိဳ႕ရြာစည္ပင္သာယာေရး၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္လုပ္သားျပည္သူတုိ႔ 

သြားလာေနထိုင္အသံုးျပဳသည့္ အေဆာက္အဦ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာမ်ား၏ 

က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မွႈ) လမ္းညြန္္ခ်က္မ်ား 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ဤအမ်ဳ ိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 

လူသားတုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္ေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစရန္အလုိ႔ဌာ ေနရာအသီးသီး၏ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ၊ 

အခုိးအေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ အရည္စြန္႔ထုတ္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳ ပ္ေရးအတြက္ 

အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ (၂ဝ၁၃) ခုႏွစ္ 

အလုပ္ရွင္၏ နာရီပုိင္းအလုပ္၊ ေန႔စဥ္အလုပ္၊ အပတ္စဥ္အလုပ္၊ လစဥ္အလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

အျခားအခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ တစ္ခုခုကုိ အလုပ္သမားက လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးရသျဖင္႔ 

ရသင့္ေသာအခေၾကးေငြႏွင့္ လုပ္ခလစာတုိ႔ကုိဆုိသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခသည္ လည္းေကာင္း၊ 

အလုပ္ေကာင္းမြန္သျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္မွ အပုိေပးသည့္ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ဆုေၾကးေငြမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ အျခားေငြႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားသည္ 

လည္းေကာင္း ပါဝင္သည္။ 

အခန္း (၇) စီမံကိန္းအဆုိျပဳ (အလုပ္ရွင္) ၏ တာဝန္မ်ား 

၁၂။ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ (အလုပ္ရွင္) သည္  

(က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၍ အလုပ္သမားအား 

အခေၾကးေငြ ေပးျခင္းမျပဳရ၊ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ထက္ပုိ၍ ေပးႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၈) အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

၁၄။ ဤဥပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားသည္-  

(က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ထုိအခေၾကးေငြထက္ အလုပ္ရွင္က ပုိ၍ေပးပါက ပုိေပးသည့္ အခေၾကးေငြကို ေသာ္လည္းေကာင္း 

ရထုိက္ခြင့္ရိွသည္။  

(စ) လစာအလုပ္အတြက္ ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္နားခြင့္ရွိၿပီး ထုိနားရက္အတြက္ 

အခေၾကးေငြရထိုက္ခြင့္ ရိွသည္။ အကယ္၍ ထုိနားရက္အတြင္း အလုပ္လုပ္ရပါက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ 

အခ်ိန္ပုိလုပ္ခရထုိက္ခြင့္ရိွသည္။  

(ဇ) သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကုိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး မခြျဲခားဘဲ ခံစားခြင္႔ ရိွေစရမည္။ 

အခန္း (၁ဝ) တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

၂၂။ မည္သည့္ အလုပ္ရွင္မွ - 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကုိ အလုပ္သမားအား 

ေပးေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း မရိွေစရ။ 

(၂ဝ၁၃) ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ ၏ အခန္း (၇) ပုဒ္မ (၁၂) ႏွင့္ အခန္း (၈) 

ပုဒ္မ (၁၄)၊ 

အခန္း (၁ဝ) ပုဒ္မ (၂၂) ကုိ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူမွ လ္ုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

စားသံုးသူကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၉) 

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ 

(က) စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရိွႏုိင္ေစရန္၊ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

(ခ) စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြကႏုိ္င္ေစ 

ရန္ 

(ဂ) စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်မွန္ကန္ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝ    

အသိေပးျခင္းကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ 

(ဃ) စားသံုးသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရရိွေစေရးတုိ႔အတြက္ 

အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ကုန္စည္ သုိမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျဖည့္ 

ဆည္းႏုိင္ေစရန္ 

(င) စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္ေစရန္ 

(စ) စားသံုးသူတုိ႔ကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈမရိွေသာ ကုန္စည္ သုိမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ 

သံုးစြျဲခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာဆုံးရံုးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ 

(ဆ) စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအသင္းဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား 

ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားအားေကာင္းခုိင္မာမႈရိွေစေရးအတြက္ 

အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ 

(ဇ) စားသံုးသူတုိ႔ကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ကုန္စည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမန္ဆုံး 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္။ 

အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ (၂၀၁၆) 

စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္အစုိးရဌာန၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ရ  

ပါ မည္။  

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ားကာကြယ္ကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၉) ပုဒ္မ ၂၁၊ ၂၄ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သူသည္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိလည္းလုိက္နာၿပီး ေရွ႕ေဟာင္း 

ယဥ္ေက်းမႈ ေဒသအတြင္း ကနဦးခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမဲ်ား ႏွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၈) 

ပုဒ္မ ၃၊ ၃၉ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူသည္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္း ကာကြယ္ထားသည့္ သက္ရိွမ်ား ႏွင့္ 

မ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ လက္မခံႏုိင္စရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ႏိွမ္းႏွင္းေရးဥပေဒ (၁၉၉၅) (၇ည္ရြယ္ခ်က္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၃ (က-င)၊ ၄၉ 

အေရးႀကီးေသာ ေရာဂါပ်ံ႔ႏွ႔ံမႈမ်ားအား ကာကြယ္မူ ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မ ၄၊  

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူသည္ ျပဌာန္းထားေသာဥပေဒမ်ားအတုိင္းလုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းေရာဂါကူစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ား 

အရိွေစရန္ လုိအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သံုးျခင္းဆုိင္ရာကာကြယ္တာဆီီးျခင္းဥပေဒ (၂၀၁၆) (ပုဒ္မ ၇၊၉  
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 
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ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူသည္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းေဆးလိပ္ေသာက္သံုးရန္ သီျခား 

ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း၊ ဆုိင္းဘုတ္အားမွတ္အသားမ်ားထားရိွျခင္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) ပုဒ္မ ၅ (က)-(ဇ) ၁၄၊၃၀ 

အလုပ္ရွင္သည္ မိမိ၏လုပ္ငန္းတြင္ ခန္႔အပ္ရန္ လ်ာထားေသာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း၌ လက္ရိွလုပ္ကုိင္လ်က္ရိွေသာ 

အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ျမင့္မာေစရန္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ 

လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔၏ မူဝါဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ျမန္မာ့အာမခံ ဥပေဒ (၁၉၉၃) ပုဒ္မ ၁၅၊ ၁၆ 

စီမံကိန္းပုိင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားထိခုိက္ျခင္းတုိ႔ကုိ က့ဲသုိ႔အာမခံျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ပတ္ဝန္း 

က်င္ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္သူသည္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပး 

ေဆာင္ရမည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘဒအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၉) 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊ သားဖြားခြင့္ ေသဆံုးျခင္းမ်ားတြင္ ခြင့္အျပင္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ

ေဆးကုသမႈ မိသားစုအတြက္ အကူအညီမ်ား၊ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လက္မ့ဲ 

အက်ိဳခံစားခြင့္ ၊ ေနထိင္ခြင့္ႏွင့္ အိမ္ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ပင္စင္မ်ား ရရိွရပါမည္။ 

အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) ပုဒ္မ ၃၊၄၊၇၊၈၊၉၊၁၀၊၁၁၊၁၂၊၁၄ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည္ ကူးသန္းေရာင္ဝယ္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေန 

သည့္ အလုပ္အသမားမ်ားအား ဗဟုိဘဏ္ကခ် မွတ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ 

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အခ်ိန္ပုိလုပ္ခမ်ား ကုိေပးေခ်ရပါမည္။ 

ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား ဥပေဒ ၁၉၅၁ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူသည္ လုပ္ခလစာႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္အတြက္ေလ်ာ့ပါခြင့္ (၆) ရက္၊ ေဆးခြင့္ႏွင့္ ၁၀ ရက္ 

ျပည္သူ႔ အားလပ္ရက္ ၂၁ ရက္စသည့္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္အလုပ္သမားမ်ားကုိ 

လုိက္နာရ ပါမည္။ ထုိအျပင္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရး အက္ဥပေဒ ၁၉၅၄ 

အရလစာႏွင့္အတူမီးဖြားခြင့္ေပးရပါမည္။ 

လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ပုဒ္မ ၁၁ (က)၊ ၁၅ (က)၊ ၁၈ (ခ)၊ ၄၈ (က၊ခ၊ဂ)၊ ၄၉ (က၊ခ)၊ ၇၅ (က၊ခ၊ဂ) 

စီမံကိန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူမႈဖူလံု ေရဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးရံုသုိ႔ သတ္မွတ္ရန္ပံု 

ေငြေပးေဆာင္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူမွ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္ 

အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ ၁၉၅၁ 

အလုပ္ရံုအတြင္း အသက္ျပည့္မီွေသာဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္မခံအပ္ရန္၊ အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း 

မွတ္ပံုတင္ဆရာဝန္ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မရိွေသာ မည့္သည့္လူရြယ္ကိုမွ် အလုပ္ရံု၌ ညေနေျခာက္နာရီမွ 

နံနက္ေျခာက္နာရီ အခ်ိန္အတြင္းမခုိင္းေစရ၊ မည့္သည္လူယ္ကုိမွ် ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေစေသာ၊ က်န္းမာေရး 

ထိခုိက္ေစေသာ၊ ပညာသင္ၾကားနုိင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ဂုဏ္သိ 

ကၡာကုိထိခုိက္ေစေသာ အနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္ခုိင္ေစျခင္းမျပဳရ 

ပုဂၢလိကစက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ ၁၉၉၀ (ပုဒ္မ ၄၊ ၁၃ (ခ) (စ) (ဆ)၊ ၁၅ (က) (ခ)) 

 ျမင္းေကာင္ေရ သံုးေကာင္အားႏွင့္ အထက္ရိွေသာ အားတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အသံုးျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ခစားအ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

လုပ္သမား တစ္ဆယ္ဦးႏွင့္ အထက္ျဖင့္ေစ- 

(က) ပုဂၢိကစက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုရပ္ရပ္ကုိ လုပ္ကုိင္လိုသူ 

(ခ) ဤဥပေဒျပဌာန္းသည့္ေန႔တြင္ ပုဂၢလိကစက္မႈလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ကို လုပ္ကုိင္ေနသူသည္ ဤဥပေဒ 

အရမွတ္ပံုတင္ရမည္။ 

 လုပ္ငန္းရွင္မွလည္ သတ္မွတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အသစ္လဲလွယ္ျခင္း ႏွင့္ အခြန္အခမ်ားေပးေခ်ျခင္းကုိ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၄) (ပုဒ္မ ၁၇၊၁၉၊၂၆) 

ထုတ္ကုန္းမ်ားႏွင့္ လည္ေကာင္း၊ ထုတ္မႈနည္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္းဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

လည္ေကာင္း ဆက္စပ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝ 

အရင္းအ ျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင့္ေရးတို႔ကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ 

ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆုိင္ရာဥပေဒ ၂၀၁၇ (ပုဒ္မ ၉ (က) (ဃ)၊ ၁၀ (က၊ခ၊ဂ၊င)၊ ပုဒ္မ ၁၁ 

The Project shall have the Licenses for exportation, important, transportation, transit, storage, refinery, 
distribution, testing of pertrolecum and any petroleum products must be obtained from the relevant 
ministries. 

ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ ၂၀၁၃ (၃၁၊ ၃၄၊၃၇) 

The project will hire the registered engineers and technical for the industrial processing related with 
engineering work. 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ ၂၀၁၅ 

The project proponent promises to abide by the nearly all provisiond of said law and rules, especially the 
provisions related to air pollution, noise pollution and life safety 
Workmen Compensation Law (1923) 
This act is to provide for the payment by certain classes of employers to their workmen of compensation 
for injury by accident. 

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မႈပုိင္ခြင့္ဥပေဒ ၂၀၁၉ 

 အမွတ္တံဆိပ္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ အခြင့္အေရးရရိွသူတုိ႔၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ 

 အမွတ္တံဆိပ္တုပမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ား ေစ်းကြက္သုိ႕ ဝင္ေရာက္လာမႈကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္းအား 

ျဖင့္ မွ်တေသာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္မႈစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေဘးကင္းလံု 

ၿခံဳေသာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ရန္ 

 ေဒသဆုိင္ရာ အညႊန္႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထြက္ရိွေသာ ေဒသထုတ္ကုန္မ်ား၏ 

အရည္အေသြးမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႕ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းျဖင္ ့

ေဒသတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝပုိမုိဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလံုး တန္းတူညီမွ်ေသာ ႏုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးမ်ား ရရိွေစရန္ 

 တုိင္းရင္းသားအခ်င္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္အေျခခံ၍ ထားဝ 

စဥ္ အတူတကြ လက္တြဲေနထုိင္ၾကေစရန္ 

 တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ အနုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရုိးရာဓေလ့ ထံုးတမ္း အမ်ိဳးသားေရး 

လကၡဏာႏွင့္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္တုိ႕ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

39 
 

ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ေရွ႔ေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကားကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (ရည္ရြယ္ခ်က္၊ပုဒ္မ ၃ (က) – (င)၊ ပုဒ္မ ၁၂၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀) 

ရည္ရြယ္ခ်က္၊ပုဒ္မ ၃ (က) – (ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၂၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂၀) 

ေရွ႕ေဟာင္းဝတၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ အဖုိးအျဖတ္ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသား အေမြအႏွစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 

မည္သူမဆုိ ေရွ႕ေဟာင္းဝတၳဳပစၥည္္းမ်ားေတြ႕ရိွလွ်င္ အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေရွ႔ေဟာင္းအေဆာင္အအံု ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၅ (ပုဒ္မ ၁၂၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၂၀၊၂၁၊၂၃၊၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆) 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူသည္ပုိင္ရွင္ မရိွေသာေျမေပၚေျမေအာက္္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေရေပၚေရေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ 

ေပါင္း ၁၀၀ ႏွင့္ အထက္ သက္တမ္းရိွေသာ ေရွ႕ေဟာင္းအေဆာက္အအံုကုိေတြ႕ရိွလွ်င္ (သုိ႔) ေရွ႕ေဟာင္း 

အေဆာက္အအံုျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရိွပါက နီးစပ္ရာရပ္ရြာ (သုိ႕) ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန သုိ႔ 

သတင္းေပးပုိ႕ရပါမည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္ဥပေဒ (၂၀၁၅)  

မီးေဘးအႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပုဒ္မ ၁၈(ဂ)(ဃ)(စ) 

တားျမစ္ခ်က္မ်ား - ပုဒ္မ ၂၅ 

ျပစ္ဒဏ္မ်ား ပုဒ္မ ၃၅ အတုိင္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္ 

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြါးမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ခုႏွစ္  

အခန္း (၈) တားျမစ္ခ်က္မ်ား ပုဒ္မ (၃၈) အရ မည္သည့္ အလုပ္ရွင္မွ် ေတာင္းဆုိတုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ေျဖရွင္းရန္ ခုိင္လုံေသာအေၾကာင္းမရိွဘဲ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရိွေစရ။ 

အခန္း (၈) တားျမစ္ခ်က္မ်ား ပုဒ္မ (၃၉) အရ မည္သည့္ အလုပ္ရွင္မွ် ခုံသမာဓိအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ခုံအဖြဲ႔ 

ကအျငင္းပြြါးမႈ စစ္ေဆးေနစဥ္ ထုိအျငင္းပြါးမႈ မစမီ တစ္ဆက္တည္းအခ်ိန္က ခ်မွတ္ထားေသာ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ယင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးထိခုိက္ေစရန္ 

ရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳရ။ 

အခန္း (၈) တားျမစ္ခ်က္မ်ား ပုဒ္မ (၄ဝ) အရ မည္သူမွ် အျငင္းပြါးမႈ တစ္ခုတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ဤဥပေဒႏွင့္အညီ  

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင့္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႔ ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ခံယူျခင္းမျပဳဘဲ အလုပ္ပိတ္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမျပဳရ။ 

အခန္း(၁ဝ) အေထြေထြပုဒ္မ (၅၁) အရ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးဦးသည္အ အျငင္းပြါးမႈကုိ ေျဖရွင္းေနစဥ္အတြင္း 

လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမရိွဘဲ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္လွ်င္ ခုံသမာဓိအဖြ ဲ ႔ သုိ႔မဟုတ္ ခုံအဖြဲ႔က 

ဆုံးျဖတ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ အျပည့္အဝ ေပးေဆာင္ရမည္။  

သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းတြင္ အသံုးျပဳေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ- 

o ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြ႕ဲ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
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ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

o အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

o အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

o ACGIH (TLV) စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

 

၂.၂ ကတိကဝတ္ 

ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၁) 

စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမွလိုက္နာရမည့္ ကတိကဝတ္ 

(ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ)  

ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၂)  

အစီရင္ခံစာေရးသားျပဳစုသူ၏ ကတိကဝတ္ 

(ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ) 
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အခန္း (၃) 

စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

၃.၁ စီမံကိန္း၏ အေျခခံေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ဇယား-၃.၁ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား 

အဆုိျပဳလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား သၾကားႏွင့္တင္လဲရည္ထုတ္လုပ္ျခင္း 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

မ တည္ေငြ ပမာဏ က်ပ္ ၁၁၆၂၂.၄၁ သန္း 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူ အဖြဲ႕အစည္း ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီ လီမိတက္  

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကာလၾကာခ်ိန္ ႏွစ္ရွည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 

သၾကားစက္အမည္ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ 

စုစုေပါင္းေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ၂၅၉.၉၃ဧက 

စက္ရံုတည္ေနရာ လိပ္စာ 
ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕ 

ဆက္သြယ္ရန္ ေဒၚနန္းခ်ယ္ရီေအာင္ 

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၃၀၅၃၈၅၊ ၀၉ ၄၂၁၀၁၂၂၂၆ 

အီးေမး kyawthacherry@gmail.com 

 

၃.၂ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူ၏ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဇယ်၀တီ သၾကားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း 

စက္ရုံသည္ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ပါ၀င္ျပီး ေျမာက္လတီၱက်ဴ႕ 

၁၈°၃၂'၀၆" ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၆°၂၆'၀၇" တြင္ တည္ရွိ၍ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ  (၂၅၉.၉၃) 

ဧက ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၁၅၆) ေပ ျမင့္ပါသည္။ စက္ရုံ၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ 

ပ်ဥ္းမပင္ေက်းရြာ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး မီးရထားလမ္းး၊ ေတာင္ဘက္တြင္ နတ္စင္ေခ်ာင္း၊ 

ေျမာက္ဘက္တြင္ ေဇယ်၀တီ အရက္ခ်က္စက္ရုံ တည္ရွိပါသည္။  

၃.၃ ရင္းႏီွးျမဳွပ္ႏံွမႈ  

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖစ္ျပီး သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း 

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စက္ရံုအတြက္ စုစုေပါင္းျမဳပ္ႏံွမုွ က်ပ္( ၁၆၆၂၂.၄၂) သန္း၊ ေငြသားက်ပ္ (၅၀၀) 

သန္း၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာတန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉.၁၁)သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ (၁၀၉၃၅.၉) သန္း၊ 

စက္ရံုျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ (၃၄၇၅.၉၄) သန္း၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတန္ဖုိး 

က်ပ္သန္း (၄၆.၆၅) တို႔ျဖင္ထည့္၀င္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည္ျဖစ္ပါသည္။  



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ေဇယ်ဝတီသၾကားစက္ 

ေဇယ်ဝတီအရက္ခ်က္စက္ရံု 

ေဇယ်ဝတီၿမိဳ႔ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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၃.၁ စီမံကိန္းတည္ေနရာ ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ျပေျမပုံ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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၃.၂ စီမံကိန္းတည္ေနရာျပ ေျမပုံ 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ပုံ- ၃.၃ စီမံကိန္း တည္ေနရာျပေျမပုံ 

ႀကံျမႈပ္ေခ်းထားသည့္ေနရာ 

တင္လဲရည္ကန္ 

သၾကားထုတ္လုပ္သည့္အေဆာက္္အဦး 

ဂုိေဒါင္အေဆာက္အဦး 

ေရသန္႔စစ္ကန္ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ပုံ- ၃.၄   စီမံကိန္း တြင္ရိွ ေရ၊ ေျမ၊ ေလ၊ အသံအရည္အေသြးမ်ားအား 

ေကာက္ယူခ့ဲသည့္ေနရာမ်ားေဖာ္္ျပသည့္ေျမပံု 

 

ေျမဆီလႊာနမူနာယူသည့္ေနရာ 

ေလအရည္အေသြးတိုင္တာသည့္ေနရာ 

ဆူညံ႔အရည္အေသြးတုိင္တာသည့္ေနရာ 

ေရ နမူနာယူသည့္ေနရာ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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၃.၄.၁ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနေသာ အရာမ်ား 

စီမံကိန္းေနရာ အေနာက္ဘက္၌ ပင္မစက္ရုံတည္ေဆာက္ထားသည္။ ၄င္းေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ စက္ရုံတြင္ 

အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား ေနထုိင္ေသာ လုပ္သားတန္းလ်ားႏွင့္ ကုန္ေခ်ာအိတ္မ်ား 

ထားရွိေသာ ဂုိေဒါင္ရွိသည္။ ေတာင္ဘက္တြင္ ဘြိဳင္လာဂိုေဒါင္ရွိ၍ အေရွ႕ဘက္ စက္ရုံ၀င္ေပါက္ေဘးတြင္ 

ကုန္ၾကမ္းဂုိေဒါင္ရွိသည္။ 

၃.၄.၂ စီမံကိန္းတည္ေနရာ အေဆာက္အဦမ်ား အခင္းအက်င္း 

 

 

 

 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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၃.၅ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ 

ျမတ္မိဘ သၾကားစက္ရုံ၏ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ပုံ-၃.၅ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ တြင္ သၾကားထုတ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ျပသေသာပံု 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ
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အစီရင္ခံစာ 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ပုံ- ၃.၆ သၾကားထုတ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ 

 

ခန္႔မွန္းထုတ္လုပ္မည့္ပမဏာမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် သၾကား (၄၀၅၀)တန္၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္သန္း 

(၂၁၀၆) သန္းႏွင့္ တင္လဲရည ္(၂၀၂၅ ) တန္၊ ခန္မွန္းတန္းဖုိး (၂၀၂.၅) သန္းခန္႔ျဖစ္ပါသည္။  

၃.၆ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသုံးျပဳေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား 

၃.၆.၁ လုိအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား 

သၾကားစက္၏ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ စက္ရံုတည္ရိွရာေဒသတ၀ုိက္ရိွ ႀကံေတာင္သူ မ်ားထံမွ 

စုိက္ပ်ဴိးစရိတ္ပံ့ပုိးေပးၿပီး ကုန္ၾကမ္းရယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကုန္ၾကမ္းရရိွမွႈေပၚမူတည္၍ တစ္ႏွစ္ 

လွ်င္ၾကံတန္ခ်ိန္ (၆၀၀၀၀) ခန္႔အသံုးျပဳပါသည္။  ၄င္ႀကံကုန္ၾကမ္းမ်ားကို စက္အနီးတဝုိက္ႏွင့္ အုတ္တြင္း၊ 

ျဖဴး တုိ႔မွရရိွပါသည္။ အေရာင္ခၽြတ္ရာတြင္ ထုံးႏွင့္ ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဆာလဖုိက္ (NaHSO4) 

ကုိအသံုးျပဳပါသည္။  

သၾကားစက္၏ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္တြင္ ဓာတုပစၥည္း မ်ားအားအဓိကသံုးစြဲျခင္းမရိွပါ 

အသံုးျပဳသည္ ပစၥည္မ်ားမွ (ထံုး၊ ႏွင့္ ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဆာလဖုိက္ (NaHSO4)) ကုိသာအသံုးျပဳပါသည္။ 

ထံုး ရရိွသည္ေနရာမ်ားမွ စက္ရံုအနီပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေဒသတခ်ိဳ႔မွရယူပါသည္။ ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဆာလဖုိက္ 

(NaHSO4)) မ်ားအားရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိ ႔ဳႀကီးမ်ားမွရရိွပါသည္။ 

၃.၆.၂  ေရသုုံးစြမဲႈ 

စက္ရုံလည္ပတ္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ကုိ စက္ရုံအနီးရိွ ငေျမြဆည္မွ သုံးပါသည္။ 

ႏွစ္စဥ္ေရလုိအပ္ခ်က္မွာ (၃၀၀၀၀၀၀) ဂါလံျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔လွွ်င္ (၄၂၁၃၅) ဂါလံအသုံးျပဳပါသည္။ 

စက္ရံုအတြင္း၌လည္း ရရိွလာေသာေရမ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္လုပ္ၿပီး ထြက္ရိွလာေသာအခ်ဳိ႕ေရမ်ား 

ကုိ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားမထြက္ရိွေအာင္ နည္းသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ 

ရိွပါသည္။ စက္ရံုမွ စြန္႔ထုတ္ေသာေရမ်ားအား စက္ရံုအတြင္းရိွ ေရေျမာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 

ေျမေအာက္ေရစစ္ကန္တြင္း ေရစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထြက္ရိွေသာေရမ်ားအား NEQEG ႏွင့္အညီ 

ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ၿပီးမွ သာလွ်င္ ေရမ်ားအားစြန္႔ထုတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စြန္႔ထုတ္လုိက္ေသာ 

ေရမ်ားပါဝင္ေနေသာ ေခ်ာင္းတ ေလွ်ာက္ရိွ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စက္ရံုမွ စြန္႔ထုတ္ေသာေရမ်ားသည္ 

စုိက္ပ်ိဳးေရအတြက္ေကာင္းမြန္ ေၾကာင္းကိုလည္ ေတာင္သူမ်ားထံမွသိရိွရပါသည္။ 

၃.၆.၃ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေလာင္စာသုံးစြမဲႈ 

သၾကားစက္လည္ပတ္ရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္အသံုးျပဳမည့္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပမာဏမွ  

(၈၇၁,၀၄၀) KWH ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရုံအတြင္း၌ အသုံးျပဳရန္ ၃၁၅ ေကဗြီအားရွိေသာ ထရန္ေဖာ္မာႏွစ္လုံး 

ႏွင့္ အေရးေပၚအသံုးျပဳရန္မီးစက္ ႏွစ္လုံးထားရွိပါသည္။ စက္ရံုလည္ပတ္ရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္လုိအပ္သာ 

ေလာင္စာဆမီ်ားမွာ ဒီဇယ္ (၁၅၀၀၀) ဂါလံ ႏွင့္ ဓာတ္ဆီ (၈၀၀၀) ဂါလံ ျဖစ္ပါသည္။ ဘြိဳင္လာလည္ပတ္ 
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ရန္အတြက္ ထင္းႏွင့္ ႀကံဖတ္တုိ႔ပါသည္။ လုိအပ္ေသာ ႀကံဖတ္မ်ားကုိ စက္ရံုမွရရိွ၍၊ ထင္းမ်ားကုိ 

အနီးအနားရြာမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕တြင္းမွ ၀ယ္ယူပါသည္။  

၃.၆.၄  စက္ရုံအတြင္း စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္း လုိအပ္ခ်က္ 

သၾကားစက္ရုံအတြင္း အသုံးျပဳရန္တက္ဆင္ေသာ စက္ကိရိယာမ်ားကိ ု ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပမွ 

ဝယ္ယူတပ္ဆင္ထားပါသည္။  သၾကားစက္လည္ပတ္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းမွ လုိအပ္မည့္အမႈထမ္း 

(ဝန္ထမ္း) အမ်ိဳးအစား အေရ အတြက္မွစုစုေပါင္း (၂၈၂) ဦး ၀န္ထမ္း လုိအပ္မႈ အေသးစိတ္ကုိ ေအာက္ပါ 

(ပုံ- ၃.၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ကုိ နံနက္ (၈း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) 

နာရီအထိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေန႔လည္ ထမင္းစားခ်ိန္ကုိ (၁၂း၀၀) နာရီ မွ (၁း၀၀) နာရီအတြင္း 

သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သၾကားစက္အေနျဖင့္ ၾကံႀကိတ္ရာသီတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ တစ္ရက္လွ်င္ (၈)နာရီ 

(၃)ဆိုင္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း နားခ်ိန္အသီးသီ 

သတ္မွတ္ထားရိွေပးပါသည္။ တနဂၤေႏြနွင့္အျခားအစုိးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အရ 

အခ်ိန္ပုိဆင္းရပါက ဥပေဒပါ ခံစားခြင့္ေပးၿပီး ေကြ်းေမြးျခင္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

 

 

 

ပုံ- ၃.၇  ၀န္ထမ္းဖြ႕ဲစည္းပံု 
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၃.၆.၅ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အသုံးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား 

စက္ရုံလည္ပတ္ေရးတြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ကားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမွာ စုစုေပါင္း (၁၃) စင္း ျဖစ္ပါသည္။  

၃.၆.၆ စက္ရံုမွထြက္ရိွေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား 

စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္းမွထြက္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ 

၁) ႀကံႀကိတ္ဖတ္ 

၂) ႀကံျမႈပ္ေခ်း 

၃) တင္လဲရည္ 

၄) ဘြိဳင္လာမွထြက္ရိွေသာ ျပာ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ (၁) အားစက္ရံုဘြိဳင္လာတြင္ေလာင္စာအျဖစ္သံုးျပဳျခင္း၊ (၂) အား ေတာင္သူမ်ားမွ 

ေျမၾသဇာအျဖစ္ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ (၃)အားအရက္ခ်က္ စက္ရံုမ်ားမွ လာေရာက္ဝယ္ယူပါသည္။ 

သၾကားစက္လည္ပတ္ၿပီးထြက္ရိွေသာတင္လဲရည္မ်ားအား သၾကားစက္မွ တုိက္ရိုက္ ၄ လက္မခန္႔ရိွေသာ 

သံပုိက္မ်ားျဖစ္ တင္လဲရည္ထည့္သည့္ ေလွာင္ကန္သုိ႔တုိက္ရိုက္သြယ္ယူသြားပါေသာ ေၾကာင္ တင္လဲရည္မွ 

ထြက္ရိွေသာ အနံဆုိးမ်ားမထြက္ရိွေၾကာင္းကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွ သိရိွရပါသည္။ ဘြိဳင္လာမွ 

ထြက္ရိွေသာ ျပာမ်ားအား ျပာစစ္ကန္တြင္ထားရိွၿပီး ထုိျပာစစ္ကန္မွ ဆယ္ယူအေအးခံၿပီး ေတာင္ 

သူမ်ားသုိ႔အခ်ိဳးက်ျပန္လည္ေပးအပ္ပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖစ္ ႀကံႀကိတ္ဖတ္၊ ႀကံျမ်ဳပ္ေခ်းႏွင့္ 

ျပာမ်ားအား စက္ရံုသုိ ႀကံကုန္ၾကမ္းမ်ားလာပို႕ၿပီးသည့္တစ္ခါထဲ မိမိတုိ႔၏ စုိက္ခင္မ်ားသုိ႔သယ္ယူသြားပါ 

သည္။ 

၃.၆.၇ စက္ရံုမွရံုးသံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းတန္းရာမွ ထြက္ရိွေသာ  

စက္ရံုအတြင္းရိွ ရံုးလုပ္ငန္းမွထြက္ရိွေသာ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းတန္းရာမ်ားမွထြက္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္္ 

အမိႈက္မ်ားအား အစုိအေျခာက္ခြဲ၍ မီးရႈိးျခင္းႏွင့္ ေျမျမွဳပ္ျခင္းမ်ားကုိ တစ္ပတ္ႏွစ္ခါႏႈန္းျဖစ္ စြန္႔ပစ္ပါသည္။ 

စက္ရံုပတ္ပတ္လည္တြင္ေရေျမာင္းမ်ားရိွသည္ကုိ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းတုိ႔မသိရိွရပါသည္။ ထုိ ေရေျမာင္း 

မ်ား၏ အက်ယ္ႏွင့္ အနက္မွာ (၂ေပ X ၁.၅ေပ) ခန္႔ရိွေသာေရေျမာင္မ်ားကုိ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးျခင္ 

မွသိရိွရပ္သည္။ စြန္႕ပစ္ေရစစ္ကန္သည့္ Unground Tank ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္အနံထြက္ရိွမႈမရိွေၾကာင္း 

ေတြရိွရပါသည္။ စြန္႔ထုတ္သည္အခါတြင္လည္အနံဆုိးမ်ားမထြက္ရိွေၾကာင္းကုိ သၾကားစက္လည္ပတ္သည့္ 

ရာသီခ်ိန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း မွသိရိွရပါသည္။  
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အခန္း (၄) 

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္  ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 

၄.၁ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အသြင္အျပင္ အေနအထား 

၄.၁.၁ အပူခ်ိန္ ႏွင့္ မုိးေရခ်ိန္ 

ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္သည္ အပူအေအးမွ်တေသာ ရာသီဥတုျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္ (၄၂) ဒီဂရီ ဆဲလ္စီယမ္ႏွင့္ 

အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ ၁၀.၅  ဒီဂရီ ဆဲလ္စီယပ္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္၏ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွ 

စုေဆာင္းရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ ပ်မ္းမွ် မုိးေရခ်ိန္မွာ 

၉၃.၄၆၅ လက္မျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယားမ်ားတြင္ ၂၀၁၄ မွ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုိးေရခ်ိန္ႏွင့္ 

အပူခ်ိန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

   ဇယား- ၄.၁ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ မုိးေရခ်ိန္ႏွင့္ အပူခ်ိန္ 

      

၄.၁.၂ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထား  

ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္သည္ အေနာက္ဘက္ (၄)မုိင္အကြာတြင္ ပဲခူးရုိးမႏွင့္ အေရွ႔ဘက္ (၁၁) မုိင္အကြာတြင္ 

စစ္ေတာင္ျမစ္တုိ႔အၾကား ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ အင္း၊ အိုင္၊ 

ခ်ဴိင့္၀ွမ္းအျဖစ္ ေရနက္ကြင္း ဧရိယာအနည္းငယ္ရိွသည္မွအပ စုိက္ပ်ဴိးေျမအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 

ေျမျပန္႔ျဖစ္သည္။ 

၄.၁.၃ ေရဆင္း 

ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပဲခူးရုိးမကုိ အျခခံ၍ အေနာက္ဘက္မွ အေရွ႕ဘက္သုိ႔ စီးဆင္းသည့္ အဓိက ေခ်ာင္းႀကီး 

(၆)ခုရိွပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ႀကိဳ႕ကုိင္းေခ်ာင္း (ေက်ာက္ႀကီးေခ်ာင္း)၊ ျဖဴးေခ်ာင္း၊ နတ္စင္ေခ်ာင္း၊ 

ဇဟားေခ်ာင္း၊ သစ္ပတ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ကြန္းေခ်ာင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။  

စဥ္ ခုႏွစ္ 

မုိးေရခ်ိန္ အပူခ်ိန္ 

မုိးရြာေသာေန႔ 

မုိးေရခ်ိန္ 

စုစုေပါင္း 

(လက္မ) 

ေႏြရာသီ(C̊) ေဆာင္းရာသီ(C̊) 

အျမင့္ဆုံး အနိမ့္ဆုံး 

၁ ၂၀၁၄ ၁၂၀ ၈၁.၅၈ ၄၀.၀ ၁၂.၇ 

၂ ၂၀၁၅ ၁၃၃ ၁၀၈.၇၇ ၄၁.၀ ၁၁.၀ 

၃ ၂၀၁၆ ၁၁၇ ၈၉.၀၆ ၄၂.၀ ၁၀.၅ 

၄ ၂၀၁၇ ၁၁၆ ၉၄.၄၅ ၄၀.၈ ၁၂.၀ 
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၄.၁.၄ စီးပြားေရး 

ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၏ အဓိကစီးပြားေရးမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ 

မီွခုိေနပါသည္။  

၄.၁.၅ စီမံကိန္း အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ား 

ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕ တုိ႔၏ ေျမအေနအထားသည္ 

ႀကံစုိက္ပ်ိဳးရန္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအေနအထားရိွျခင္းႏွင့္ ထုိၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္းတြင္ 

သၾကားစက္မ်ားရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ႀကံမ်ားကုိအဓိကစုိက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ အလာတ ူ ဒုတိယသီးႏံွအေနျဖစ္ 

ဆန္စပါးကုိအဓိကစုိက္ပိ်ဳးၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ (၃း၂) ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားမွ စုိက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္သာ 

အသံုးျပဳမႈမ်ားေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

၄.၂ စက္ရုံအတြင္းရွိ ေလအရည္အေသြး 

စက္ရုံအတြင္းရွိ ေလအရည္အေသြးတုိင္းတာျခင္း 

ေဇယ်၀တီ သၾကားစက္ရုံအတြင္းရွိ ေလအရည္အေသြး တုိင္းတာရာတြင္ HAZ-SCANNER (EPAS) ျဖင့္ 

Earth Tree Environmental Services Co., Ltd. မွ  အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခ့ဲပါသည္။ ေဇယ်၀တီ 

သၾကားစက္ရုံအတြင္းရွိ ေလအရည္အေသြး တုိင္းတာရာခဲ့သည့္ေနရာမ်ား၏ Coordinate အမွတ္မ်ား 

ေျမာက္လတီၱက်ဴ႕ ၁၈°၃၂'၅" ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၆°၂၆'၅.၆" ယင္းက့ဲသုိ႔တုိင္းတာရျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္း အနီးအနားရွိ ေလအရည္အေသြး အေျခအေနကို ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းက့ဲသုိ႔တုိင္းတာရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီမံကိန္း အနီးအနားရွိ ေလအရည္အေသြး အေျခအေနကုိ 

ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလအရည္အေသြး တုိင္းတာျခင္းတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ဖုန္မႈန္႔ 

ပမာဏ၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စုိထုိင္းဆကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ နမူနာယူထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၄ 

နာရီဆက္တုိက္ တုိင္းတာခ့ဲပါသည္။ ရရွိလာေလာ ရလဒ္အေျဖမ်ားကုိ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ 

အရည္အေသြး ထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (National Quality (Emission) Guidelines)၊ ACHGIH 

(TLV), IFC Guidelines မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ 

 စက္ရုံပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဖုန္မႈန္႔ ပါ၀င္မႈ ပမာဏ 

သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄င္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ 

စီမံကိန္းအနီး ပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ အျခားအမႈန္မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

စီမံကိန္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဖုန္မႈန္႔ပါ၀င္မႈပမာဏကုိ တုိင္းတာ၍ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အမႈန္အမႊားမ်ားကုိ တုိင္းတာရာတြင္ PM10 ႏွင့္ 

PM2.5  ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ တုိင္းတာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတန္ဖုိးတုိ႔သည္ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ (တန္ဖုိး) 

အတြင္း ရွိပါက ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ စက္ရုံအလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ 

ထိခုိက္မႈမရွိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္ တန္ဖုိးထက္ ေက်ာ္လြန္ခ့ဲပါက ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ 
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အသုံးအေဆာင္မ်ား ၀တ္ဆင္ထားျခင္းမရွိပါက အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ စက္ရုံအတြင္း  

တုိင္းတာထားေသာ ရလဒ္အေျဖမ်ားအရ PM2.5 ႏွင့္ PM10 ႏွစ္ခုလုံး၏ တန္ဖုိးသည္ 

သတ္မွတ္ခ်က္တန္ဖုိးထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ ၂၄ နာရ ီအခ်ိန္ျပည့္တုိင္းတာခ့ဲရာ မနက္ (၆) နာရီႏွင့္ 

(၇) နာရီ ၾကားတြင္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

ယင္းအခ်ိန္သည္ အနီးပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားႏွင့္ ကားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သုိ႔သြားရာတြင္ 

စက္ရုံအနီးအနားမွ ျဖတ္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  ထုိ႔အျပင္ တုိင္းတာခဲ့စဥ္အခ်ိန္သည္ 

စက္ရုံသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၍ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ပုိမုိက်ေရာက္ျပီး သတ္မွတ္ခ်က္ တန္ဖုိးထက္ 

ေက်ာ္လြန္ေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယား (၄.၂) ႏွင့္ (၄.၃) တြင္ စက္ရုံအတြင္းတုိင္းတာခ့ဲေသာ 

ရလဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 ဇယား- ၄.၂ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (PM10) ရလဒ္  

ေန႔စြ ဲ တုိင္းတာခ်ိန္ 
အမည္ 

(µg/m3) 

ရလဒ္  

(µg/m3) 

ACGIH TLV 

(2001) 

(µg/m3) 

အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ား (µg/m3) 

စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ 

၂၄ နာရီ 
PM10  

µg/m3 

၂၁.၁၂ 

µg/m3
 

၅၀ µg/m3 ၅၀ 

ဇယား- ၄.၃ တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (PM2.5) ရလဒ္ 

ေန႔စြ ဲ တုိင္းတာခ်ိန္ 
အမည္ 

(µg/m3) 

ရလဒ္  

(µg/m3) 

ACGIH TLV 

(2001)  

(µg/m3) 

အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိ

င္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတ္လႊတ္မႈ)   လမ္းညႊန္ 

ခ်က္မ်ား (µg/m3) 

စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ 

 

၂၄ နာရီ 
PM2.5  

µg/m3 
၆၇.၅၆µg/m3

 ၅၀ µg/m3 ၂၅ 

 

ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ။  ။ သၾကားစက္ရုံမွ လုပ္ေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ စက္ရုံမွ 

ပတ္၀န္းက်င္ေလထုထဲသုိ႔ တုိက္ရုိက္ ထုတ္လႊတ္ႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ တုိင္းတာရာတြင္ 

ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈပုိမုိျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္၊ 

ကာဗြန္မုိေနာက္ဆုိဒ္၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္၊ ႏုိက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆုိဒ္ ႏွင့္ VOCs တုိ႔ကုိ 

တုိင္းတာခ့ဲပါသည္။ 

စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီမံက္ိန္း၀န္းက်င္အနီးရွိ ေလအရည္အေသြး က်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ တတိယအဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ 
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ဆန္းစစ္ျခင္း ကုမၸဏီ (Earth Tree Environmental Services Co., Ltd.) မွ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ 

ေလထုထဲသုိ႔ ထုတ္လႊတ္ႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ တုိင္းတာခ့ဲပါသည္။ 

ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ႕ (CO2) 

ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြထဲားေသာ ဇယား (၄.၄) တြင္ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီမွ သၾကားထုတ္လုပ္ေသာ 

စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိခ့ဲေသာ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ႕ (CO2) ရလဒ္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တုိင္းတာမႈ ရလဒ္မ်ားကုိ စကာၤပူႏုိင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ACGIH TLV (2013) 

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ သတ္မွတ္ခ်က္တန္ဖုိးအတြင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ 

က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းပါသည္။ 

 

 

 

ဇယား- ၄.၄ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (CO2) ရလဒ္ 

ေန႔စြ ဲ တုိင္းတာခ်ိန္ 
အမည္ 

(ppm) 

ရလဒ္  

(ppm) 

ACGIH 

TLV 

(2013) 

(ppm) 

အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ား (µg/m3) 

စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

၂၄ နာရီ 

ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ၄၅၆.၉၈ ၅၀၀၀ ၂၀ 

 

ကာဗြန္မုိေနာက္ဆုိဒ္ (CO) 

ေအာက္ပါ ဇယား (၄.၅) တြင္ ေဇယ်၀တီ သၾကားစက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိခ့ဲေသာ 

ကာဗြန္မုိေနာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ႕ (CO) ရလဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား- ၄.၅ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (CO) ရလဒ္ 

ေန႔စြ ဲ တုိင္းတာခ်ိန္ 
အမည္ 

(ppm) 

ရလဒ္  

(ppm) 

ACGIH 

TLV 

(2013) 

(ppm) 

အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ား (µg/m3) 

စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

၂၄ နာရီ 

ကာဗြန္မုိေနာက္ဆုိဒ္ ၄.၁၂ ၂၅ 
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ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ (SO2) 

ေအာက္ပါ ဇယား (၄.၆) တြင္ ေဇယ်၀တီ သၾကားစက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိခ့ဲေသာ 

ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕ ရလဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား- ၄.၆ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (SO2) ရလဒ္ 

ေန႔စြ ဲ တုိင္းတာခ်ိန္ 
အမည္ 

(ppm) 

ရလဒ္   

(ppm) 

ACGIH TLV (2013) 

(ppm) 

စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ 

၂၄ နာရီ 

ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ ၀.၁၃ ၂.၀၀ 

 

ႏုိက္ထရုိဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ (NO2) 

ေအာက္ပါ ဇယား (၄.၇) တြင္ ေဇယ်၀တီ သၾကားစက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိခ့ဲေသာ 

ႏုိက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕ ရလဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား- ၄.၇ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (NO2) ရလဒ္ 

ေန႔စြ ဲ တုိင္းတာခ်ိန္ 
အမည္ 

(ppm) 

ရလဒ္   

(ppm) 

ACGIH TLV (2013) 

(ppm) 

စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ 

၁ နာရီ 

ႏုိက္ထရုိဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ၀.၀၂ ၃.၀၀ 

 

VOCs (Volatile Organic Compunds) 

စက္ရုံအတြင္း ေလထုထဲတြင္ ရွိေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သက္ရွိျဒပ္ေပါင္းမ်ားကုိ တုိင္းတာ 

ခ့ဲပါသည္။ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ ရလဒ္မ်ားမွ ေလထုထဲရွိ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ 

အတြင္း၌တည္ရိွေနသည္ကုိေတြ႔ရိွရပါသည္။ (ဇယား-၄.၈) 

ဇယား- ၄.၈ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (VOCs) ရလဒ္ 

ေန႔စြ ဲ တုိင္းတာခ်ိန္ အမည္ ရလဒ္ (ppm) 
Limit for acceptable 

indoor air quality (ppm) 

စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ 

၉ နာရီ VOCs ၂.၈ ၃.၀၀ 
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အပူခ်ိန္ႏွင့္ စုိထုိင္းဆ ။ ။ ေဇယ်၀တီ သၾကားစက္ရုံအတြင္းရွိ ေလထုအပူခ်ိန္ႏွင့္ စုိထုိင္းဆကုိ 

တုိင္းတာခ့ဲပါသည္။ တုိင္းတာခ်က္ ရလဒ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ဇယား (၄.၉) ႏွင့္ (၄.၁၀) တြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိႈင္းရသိပ္ညည္းဆ စုိးထုိင္းမႈ သည္ အပူခ်ိန္ ၁၉ မွ ၂၇ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီယပ္ အတြင္း 

ရွိေသာ ပုံမွန္တန္ဖုိးထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မႈကုိ 

ထိခုိက္ေစပါသည္။ ရွိရမည္ ့ တန္ဖုိးေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနလွ်င္လည္း ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။ 

တုိင္းတာရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားအရ စုိထုိင္းဆတန္ဖုိးသည္ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တန္ဖုိး 

အတြင္းရွိျပီး အပူခ်ိန္မွာလည္း  လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ တန္ဖုိးအတြင္း၌သာ ရွိေသာေၾကာင့္ 

စုိးရိမ္စရာ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မရွိပါ။ 

ဇယား- ၄.၉ စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (အပူခ်ိန္) ရလဒ္ 

ေန႔စြ ဲ တုိင္းတာခ်ိန္ အမည္ ရလဒ္ (0C) 

Range for 

acceptable indoor 

air quality 

စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ 

၂၄ နာရီ TEMP (0C) ၂၂ (0C) ၂၂.၅-၂၅.၅ ºC  

 

ဇယား- ၄.၁၀  စက္ရုံအတြင္း တုိင္းတာရရွိေသာ ေလအရည္အေသြး (စုိထုိင္းဆ) ရလဒ္ 

ေန႔စြ ဲ တုိင္းတာခ်ိန္ အမည္ ရလဒ္ (%) 

Range for 

acceptable indoor 

air quality 

စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၈ 

ခုႏွစ္ 

၂၄ နာရီ RH (%) ၆၉.၁၂(%) < ၇၀% 

 

ဆူညံမႈ ။ ။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ ပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ ထိခုိက္ ညစ္ညမ္းေစေသာ ဆူညံမႈမ်ား 

သက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ သိေစရန္  စက္ရုံအတြင္း ႏွင့္ အျပင္ရွိ ဆူညံသံမ်ားကုိ Digital Sound Level Meter 

ျဖင့္ ၂၄ နာရီတုိင္းတာခဲ့ပါသည္။ ဆူညံသံမ်ားသည္ လူသားတုိ႔လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ 

ေက်ာ္လြန္ေနပါက ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚ အၾကားအာရုံနွင့္ ပက္သတ္ေသာ 

က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား သက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ စက္ရုံအတြင္း ႏွင့္ အျပင္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ 

ရလဒ္မ်ားကုိ (NEQ) အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တန္ဖုိးအတြင္းရွိပါသည္။ 

ဆူညံမႈမ်ား သက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ သိေစရန္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္   
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စက္ရုံအတြင္းတိုင္းတာခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား၏ Coordinate အမွတ္မွ ေျမာက္လတီၱက်ဴ႕ ၁၈°၃၂'၇.၅" ႏွင့္ 

အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၆°၂၆'၆"  (ဇယား- ၄.၁၁)  

  

ဇယား- ၄.၁၁  အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြး ထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ 

ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ စက္ရုံအတြင္း ဆူညံမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 

 

 

 

 

 

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

ေနရာ 
Day Time Average Noise 

Level (dB) 

Night  Time Average 

Noise Level (dB) 

NEQ Guideline 

 

စက္ရုံအတြင္း ၆၇.၆၆ (45.2b-106.8c) ၅၆.၁၂.a (45.7b-93.3c) 

 

70 db 

 

ပုံ- ၄.၂ ဆူညံသံတုိင္းတာျခင္း 

(စက္ရုံအတြင္း) 

ပုံ- ၄.၁ ဆူညံသံတုိင္းတာျခင္း 

(စက္ရုံအျပင္) 
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ဇယား- ၄.၁၂  အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြး ထုတ္လႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ 

ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ စက္ရုံအတြင္း ဆူညံမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယား (၄.၁၃) သည္  အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြး ထုတ္လႊတ္မႈ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ျပဌာန္းထားေသာ ေန႔အခ်ိန္ ႏွင့္ ညအခ်ိန္ရွိ လူသားတုိ႔အေနျဖင့္ ေနရာအလုိက္ 

လက္ခံႏုိင္ေသာ ဆူညံမႈတန္ဖုိးမ်ားကုိ ျပေသာ ဇယားျဖစ္ပါသည္။ 

ဇယား- ၄.၁၃ ေန႔အခ်ိန္ ႏွင့္ ညအခ်ိန္တြင္ ေနရာအလုိက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆူညံမႈ တန္ဖုိးမ်ား 

Receptor 

One Hour LAeq (dBA)a 

Daytime 

07:00-22:00 

(10:00-22:00 for public 

holidays) 

Nighttime 

22:00-07:00 

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

Residential, 

Institutional, 

Educational 

55 45 

Industrial, 

Commercial 
70 70 

 

၄.၃ ေရအရည္အေသြး 

ေဇယ်၀တီ သၾကားစက္ရုံအတြင္း သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 

အစီအရင္ခံစာ ေရးဆြဲရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ေရနမူနာမ်ားႏွင့္ သၾကားထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 

အဆင့္ဆင့္မွ ထြက္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရ (ေရဆိုး) နမူနာမ်ားကုိ ငေျမြဆည္မွ ရယူခဲဲ့ပါသည္။ စက္တင္ဘာလ 

(၁၈)ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ေရအရည္အေသြးတုိင္းတာခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား၏ Coordinate အမွတ္မွ 

ေျမာက္လတီၱက်ဴ႕ ၁၈°၃၂'၇" ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၆°၂၆'၁၂.၇"  စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားကို 

ေအာက္ပါဇယား (၄.၁၄) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ On site water test measurming ကုိ Multi 3430, Digital 

Meter for Digital IDS Sensor ျဖစ္တုိင္တာပါသည္။ စက္ရံုအတြင္းရိွ ေရနမူနာမ်ားအား 

Area 
Day Time Average 

Noise Level (dB) 

Night  Time Average 

Noise Level (dB) 

NEQ Guideline 

 

စက္ရံုအျပင ္ ၅၄.၂၈a (43.3b-84.5c) ၄၈.၂၃a (40.4b-77.6c) 

 

70 db 
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အစုိးအရအသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွထားေသာ (ISO Lab) သုိ႔ (၁၂ နာရီ ႏွင့္ ၂၄နာရီ) ေရာက္ရိွေအာင္ 

အတြင္းေရာက္ရိွေအာင္ ပုိ႕ေဆာင္ပါသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္းမွ စစ္ေဆးထားေသာ ရလဒ္မ်ားအရ ေရတြင္းမ်ား 

၌ရွိေသာ ေရအရည္အေသြးမွာ WHO မွ ျပဌာန္းထားေသာ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္တန္ဖုိးမ်ားႏွင့္ 

ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါ သတ္မွတ္ခ်က္  တန္ဖုိးမ်ားအတြင္း ရွိပါသည္။ 

 

ဇယား- ၄.၁၄ တုိင္းတာရရွိေသာ ေရအရည္အေသြး ရလဒ္မ်ား 

 

No. 

 

Parameters 

 

Unit 

Observed 

Water 

Quality 

WHO 

Guidelin

es for 

NEQEG 

Guidelines for 

 

Remarks 

 On-site Measurement 

 Surface Water 

1 pH pH 7.7 6.5 ~ 8.5 6~9 Normal Range 

2 Total Dissolve Solids (TDS) 

mg/l 

700   

277455 <1000  

Maintain the 

Standard 

3 Dissolved Oxygen (DO) 

ppm 0.32 <10  

Maintain the 

Standard 

  Laboratories 

 Surface Water 

1 pH pH 8 7 ~ 8.5 6~9 Normal Range 

2 Color Units 5 5  Normal Range 

3 Turbidity NTU 1.56 5 NTU  Normal Range 

4 Conductivity microS/cm

m  1027 -  

- 

5 Total Suspended Solid (TSS) mg/l 3 - 50 - 

6 Total Dissolved Solid (TDS) mg/l 1835 -  - 

7 Calcium (Ca) mg/l 24 75  - 

8 Hardness, Total as CaCO3 mg/l 188 500  - 

9 Magnesium as Mg mg/l 31 150  - 

10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 420 500  - 

11 Chloride (Cl) mg/l 150 200  - 

9 Iron, Total as Fe mg/l 0.01 0.1  - 

10 Manganese as Mn mg/l 0.01 0.05  - 

11 Sulphate as SO4 mg/l <200 400  - 

12 Nitrogen Nitrate (N-NO3) mg/l <4.4 10  Normal Range 

13 BOD mg/l 4    

14 COD mg/l 32    

15 Oil andGrease mg/l 3.7    

 

၄.၄ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး 

ေဇယ်၀တီ သၾကားစက္ရုံအတြင္း သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 

အစီအရင္ခံစာ ေရးဆြဲရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး တုိင္းတာစစ္ေဆးရန္အတြက္ 
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ေျမဆီလႊာ နမူနာကို စက္ရံုဧရိယာအတြင္းေျမဆီလႊာမ်ားကုိ ရယူခ့ဲဲပါသည္။ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္၊ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး နမူနာကုိစက္ရံုအတြင္းရယူခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ား၏ Coordinate 

အမွတ္မွ ေျမာက္လတီၱက်ဴ႕ ၁၈°၃၂'၈.၄" ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၆°၂၆'၆.၅"  စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားကိ ု

ေအာက္ပါဇယား (၄.၁၅) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးအား စုိက္ပိ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 

ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ စုိက္ပ်ိဳးေရးဦးစီဌာန (ေျမအသံုးခ်ေရးဌာနခြဲ) ဓာတ္ခြဲခန္းမွ 

စစ္ေဆးထားေသာ ရလဒ္မ်ားအား ေအာက္ပါဇယားတြင္ဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Sr. 
No. 

Moi
s- 

Tur
e 

pH 
Soli
d: 

Wat
er 

1:2.
5 

EC 
ms/
cm 

Texture Organi
c 

Carbo
n 
% 

Hum
us 

Total 
N% 

CE
C 

Exchangeable 
Cation (meq/100gm) 

Available 
Nutrients 

San
d 
% 

Silt 
% 

Clay 
% 

Total 
% 

Ca++ 
Mg+

+ 
K+ 

P 
ppm 

(Olsen
) 

K2O 
mg/1
00gm 

1 3.27 6.43 0.20 
30.1

0 
46.0 22.15 98.25 2.14 3.69 0.24 

18.3
8 

12.55 4.39 0.9 110.65 42.19 

 

၄.၅ စီမံကိန္းတည္ေနရာရွိ ေဂဟစနစ္အတြင္း ပါ၀င္ေသာအရာမ်ား  

သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား ေနထုိင္က်က္စားျခင္း မရွိပါ။ 

၄.၆ ယဥ္ေက်းမႈအရ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ အရာမ်ား 

စီမံကိန္းေနရာႏွင့္ အနီးအနား၌ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာအရ ထိန္းသိမ္းထားေသာ 

နယ္ေျမမ်ား၊ ေစတီပုထုိးမ်ား ႏွင့္ အျခားသမုိင္း၀င္ အေဆာက္အအုံမ်ား မေတြ႕ရွိရပါ။ 

၄.၇ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ ပါ၀င္ေတြ႕ရွိရေသာအရာမ်ား 

စက္ရုံအနီးအနားပတ္လည္တြင္ လူေနအိမ္အနည္းငယ္၊ သာဓုဂံေက်းရြားအုပ္စု ႏွင့္ ေဇယ်ဝတီအရက္ခ်က္ 

စက္ရုံမ်ားသာေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

(က) လုပ္ငန္းတည္ရိွရာ ေဇယ်ဝတီၿမိဳ႕နယ္သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္တည္ရိွျပီး စီးပြားေရး အရ 

အခ်က္အခ်ာက်ေသာၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုသည္ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိသာ အဓိကလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းတည္ရိွရာ ေဇယ်ဝတီၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ - 

မႏၱေလး အျမန္လမ္းမေဘးတြင္ တည္ရိွ၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ 

ျမိဳ႕နယ္၏ အဓိက ထြက္ကုန္မွာ ဆန္စပါး၊ ပဲ ႏွင့္ ႀကံျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔အျပားသုိ႔ 

အဓိကတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည္။ 

(ခ) ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္သည္ 

ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ပါ၀င္ျပီး ေျမာက္လတီၱက်ဴ႕ ၁၈°၃၂'၀၆" 

ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၆°၂၆'၀၇" တြင္ တည္ရွိ၍ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ  (၂၅၉.၉၃) ဧက 

ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၁၅၆) ေပ ျမင့္ပါသည္။ စက္ရံု၏အနီးဆုံး 

ေက်းရြာအုပ္စုျဖစ္ေသာ သာဓုဂံအုပ္စု အတြင္းတြင္ရိွေသာ ေသေမာ့ေတာ့ ေက်းရြာရိွ ရပ္မိရပ္ဖ (၁၁) ဦးႏွင့္ 
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(စက္တင္ဘာလ၊ (၁၉) ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ထိုရပ္မိရပ္ဖမ်ားသည္ 

စက္ရံုအနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လက္ရိွလုပ္ကုိင္လွ်က္ရိွေသာေတာင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးထားသည္ 

သီးႏံွမ်ားမွ (စပါး၊ ပဲ ႏွင့္ ႀကံ) တုိ႔ကုိစုိက္ပ်ိဳးပါသည္။ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြျခင္း 

စီမံက္ိန္းအေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း (ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္) 

ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္မွ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္မွ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ 

 

ေဆေမာ့ေတာ့ေက်းရြာရိွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွေျပာၾကားခ်က္မ်ား 

ကၽႊန္ေတာ္အေနနဲ႔ေရာ ဒီသၾကားစက္ကစြန္႔ပစ္တ့ဲေရေၾကာင့္ ဘာျပႆနာမွမရိွပါဘူး၊ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔က 

အဲ႔ဒီသၾကားစက္က ေရကုိေတာင္လုိျခင္းတာ ဘာလိုလဲဆုိေတာ့ စုိက္ခင္းေတြအရမ္းျဖစ္တယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ 

စက္ရံုကထြက္တ့ဲေရဟာအရမ္းနည္းေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႔ကပုိလိုေတာင္လုိျခင္းေသးတယ္၊ သၾကားစက္ 

ကေတာ့ထြက္တ့ဲေရေတြကေတာ့အားလံုးအဆင္ေျပပါတယ္။   

 

၄.၈ အျခားေတြ႕ရွိမႈမ်ား 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္းပင္ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ကာကြယ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၊ 

ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ားရွိေသာေနရာ ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 

မေတြ႕ရွိရပါ။ 

 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

65 
 

အခန္း (၅) 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင္ ့အကဲျဖတ္ျခင္း 

၅.၁ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း 

စီမံကိန္းလုိအပ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ရေသာ စီမံကိန္းအနီးရွိ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူလ 

တုိင္းတာရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ထုိက့ဲသို႔ အကဲျဖတ္ရာတြင္ စီမံကိန္းအနီး ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိႏုိင္ပါသည္။ 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ စီမံကိန္း ျပန္လည္ 

မြန္းမံတည္ေဆာက္ျခင္းကာလ၊ လည္ပတ္ျခင္းကာလနွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကာလဟူေသာ စီမံကိန္းကာလ 

သုံးမ်ိဳးေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါ 

(ဇယား-၅.၁) အတုိင္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။  

ဇယား- ၅.၁ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

ပတ္၀န္းက်င္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ 

ထိခုိက္မႈမ်ား 

ေဒသခံလူမ်ားအေပၚ 

ထိခုိက္မႈမ်ား 
အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္း 

ေလထု 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 

လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 

အစုိင္အခဲ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ဆူညံမႈ 

အရည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

တုန္ခါမႈ 

ေျမထု 
လူမႈစီးပြား 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ေရထု 
အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
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၅.၂ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 

(ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း) 

ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြးတစ္ခုစီအေပၚ၌ ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ရာတြင္ တုိင္းတာမႈ ေလးမ်ိဳးအေပၚတြင္ 

အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ စီမံကိန္းကာလ သုံးခုအေတာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္း 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈ ပမာဏ၊ ၾကာခ်ိန္၊ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ 

အၾကိမ္အေရအတြက္ (ျဖစ္ႏုိင္ေခ်) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ဇယား (၅.၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

နည္းလမ္းသည္ ေဇယ်၀တီ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း စက္ရုံအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ား 

အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဇယား- ၅.၂ သိသာထင္ရွားမႈတန္ဖုိး တြက္ခ်က္မႈဇယား 

အကဲျဖတ္ျခင္း 
အတုိင္းအတာ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

ပမာဏ 

(Magnitude) 

 

 

 

မရွိ 

အနည္းငယ္

သာရွိ၍ 

ထိခုိက္မႈ မရွိ 

အသင့္အတင့္ရိွ

၍ အဓိက 

မက်ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ 

ေျပာင္းလဲမႈရွိ 

ျမင့္မား၍ 

သိသာ 

ထင္ရွားမႈ 

မရွိေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္

ေျပာင္းလဲမႈရွိ 

အလြန္ျမင့္မား

၍  

ထာ၀စဥ္ျဖစ္ 

ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ 

ေျပာင္းလဲမႈရိွ 

ၾကာခ်ိန္ 

(Duration) 
၀‐၁ ႏွစ္ ၂‐၅ ႏွစ္ ၆‐၁၅ ႏွစ္ 

၁၅ႏွစ္ 

အထက္ပုိၾကာၽ

ႏုိင္ 

အျမဲတမ္း 

(ထာ၀စဥ္) 

ေနရာအက်ယ္အ

၀န္း 

(Extent) 

စီမံကိန္း 

ဧရိယာ 

အတြင္းသာ 

စီမံကိန္းလုပ္     

ေဆာင္ေသာ 

ေဒသ 

စီမံကိန္းလုပ္ 

ေဆာင္ေသာ 

တုိင္းေဒသ 

ၾကီး 

ႏုိင္ငံအဆင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ 

အဆင့္ 

ျဖစ္တန္စြမ္း 

(Probability) 
လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 

အနည္းငယ္ရွိ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 

အသင့္အတင့္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 

အရမ္းျမင့္ 
လုံး၀ျဖစ္ႏုိင္ 

 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈအေပၚ သိသာထင္ရွားမႈတန္ဖုိး တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေအာက္ပါ  ပုံေသနည္းျဖင့္ 

တြက္ခ်က္ပါသည္။ 

သိသာထင္ရွားမႈ တန္ဖုိး (SP) = (ပမာဏ+ ၾကာခ်ိန္+ ေနရာအက်ယ္အ၀န္း) × ျဖစ္တန္စြမ္း 

သိသာထင္ရွားမႈတန္ဖုိးအေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ 
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သိသာထင္ရွားမႈ တန္ဖုိး (SP) ထိခုိက္မႈ သိသာထင္ရွားျခင္း 

<၁၅ အလြန္နိမ့္ 

၁၅-၂၉ နိမ့္ 

၃၀-၄၄ အသင့္အတင့္ 

၄၅-၅၉ ျမင့္ 

<၆၀ အလြန္ျမင့္ 

 

ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း နည္းလမ္းအရ သိသာထင္ရွားမႈ အလြန္နိမ့္ ႏွင့္ နိမ့္ေသာ 

ထိခုိက္မႈတို႔သည ္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သိသာထင္ရွားမႈမရွိေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ 

လ်စ္လ်ဴရုွ၍ရေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ သိသာထင္ရွားမႈတန္ဖုိး အသင့္အတင့္ရွိေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈ 

အနည္းငယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ သိသာထင္ရွားမႈ 

ျမင့္မားေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင္ ့ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အလြန္ျမင့္မားေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ 

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထာ၀စဥ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ထုိထိခုိက္မႈမ်ားနွင့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

၅.၃ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

ေဇယ်၀တီ သၾကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စက္ရံုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ျခင္းကာလ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံ 

တည္ေဆာက္ေသာကာလ၊ လည္ပတ္ေသာ ကာလ ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလမ်ားရွိ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ စက္ရုံ၏ တည္ေဆာက္ျခင္းကာလမွာ 

ဤအစီရင္ခံစာမေရးမီ ျပီးစီးခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ  

စက္ရုံလည္ပတ္ေသာကာလႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား 

အတြက ္အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၃.၁ စက္ရုံအတြင္းရွိ ေလအရည္အေသြး ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

စက္ရုံလည္ပတ္သည့္ကာလ။  ။ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ လုိအပ္ေသာ 

အပူစြမ္းအင္ရရွိရန္ ထင္း သုံး၍ လည္ပတ္ေသာ ဘိြဳင္လာမွ ရရွိပါသည္။ ဘိြဳင္လာလည္ပတ္ရာမွ 

ထြက္ေသာ ျပာမ်ားသည္ မီးခုိးေခါင္းတုိင္မွ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ပ်ံ႕လြင့္ႏုိင္ပါသည္။ သုိေသာ္  

မီးခုိးေခါင္းတုိင္မွ ထြက္ရိွေသာ ျပာမ်ားကုိ မီးခုိးေခါင္းတုိင္အထဲ၌ ေရျဖစ္ဖန္ယူကာထားရိွေသာ္ေၾကာင့္  

ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ပ်ံ႕လြင့္အလြန္ကုိနည္းပါေၾကာင္း ကြင္းဆင္ေလလာခ်က္ရေတြ႔ရိွရပါသည္။ 

သၾကာၾကမ္းမ်ားကုိ အေရာင္ခၽြတ္ရာတြင္လည္း ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ ဆာလဖုိက္ကုိ နွင့္ ထုံးကုိ 
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အသုံးျပဳပါသည္။အေျခာက္ခံ၍ ရရွိေသာ သၾကားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရာတြင္လည္း စနစ္တက်မ 

လုပ္ေဆာင္ပါက suger dust explosion ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

စက္ရုံအတြင္း အသုံးျပဳေသာ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ယာဥ္မ်ား၊ ကားမ်ားမွလည္း ေလထုထဲသုိ႔ 

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

စက္ရုံေခါင္းတုိင္မွ စက္ရုံပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူေနအိမ္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား 

ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ ျပာမ်ားကုိ ထုတ္လႊတ္ႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံုတြင္ မီးေခါင္းတုိင္း (၃) 

လံုးႏွင့္ Air Long မ်ားပါရိွပါသည္။ ေခါင္းတုိင္(၃) လံုးအျမင့္မွာ (၁၀၀) ေပခန္႕ ျမင့္ေသာေၾကာင့္ 

လူေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ထိခုိက္ႏုိင္မႈ အလြန္းနည္းပါးပါသည္။ အကယ္၍ ထုိဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ အကာအကြယ္မပါ၍ 

ရွဴရွိဳက္မိပါက က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စက္ရုံ၀န္ထမ္းမ်ား နွင့္ 

ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးကုိ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ စက္ရုံအနီးအနား ပတ္၀န္းက်င္မွ ကူးသန္းသြားလာေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 

ဆုိင္ကယ္မ်ား၊ စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ အျခားစက္ရုံမ်ားမွလည္း ေလထုထဲသုိ႔ ဓာတုဓာတ္ေငြ႕မ်ား 

ထုတ္လႊတ္ႏုိင္သည္။ 

စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းသည့္ကာလ။ ။ဤကာလတြင္ စက္ရုံဖ်က္သိမ္းရာ၌ အသုံးျပဳေသာ ကားမ်ား၊ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမရွိေသာ စက္ကိရိယာၾကီးမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 

နိစၥဒူဝအလုပ္မ်ားမွ ထြက္ေသာ အမိႈက္မ်ား အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ေရဆုိးမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

စက္ရုံဖ်က္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ကားမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားမွ 

ဖိတ္စင္က်ေသာ ဆီမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြးက်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ထိခုိက္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

၅.၃.၂ ဆူညံသံ သက္ေရာက္မႈေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

စီမံကိန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလ။ ။ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေသာ 

စက္ကိရိယာမ်ား၊ ဘိြဳင္လာ ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားသည္ စက္ရုံအနီးအနား 

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈရွိႏုိင္ပါသည္။ ယင္းဆူညံသံမ်ား ေရရွည္သက္ေရာက္ေနပါက စက္ရုံ 

၀န္ထမ္းမ်ား၏ အၾကားအာရုံႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းဆူညံသံမ်ားကုိ ထပ္ကာထပ္ကာ ၾကားေနရပါက စက္ရုံအလုပ္သမား 

မ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ လူေနအိမ္ ေက်းရြာမ်ားျဖင့္ အနည္းငယ္နီးေသာေၾကာင့္ ႏွင့္ 

ေဇယ်ဝတီအရက္ခ်က္စက္ရံုမွ ဆူညံသံမ်ားလည္း ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ 

ပါသည္။ 
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၅.၃.၃ ေျမအရည္အေသြး ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း 

စီမံကိန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလ ။  ။သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာ 

သကာၾကမ္းမ်ားကုိ သုိေလွာင္ရာ ေနရာမွ ေျမဆီလႊာထဲသုိ႔ စိမ့္၀င္ႏုိင္ပါသည္။ သၾကားထုတ္လုပ္ရာမွ 

ထြက္ေသာ အစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ စက္ရုံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွ 

အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ စြန္႔ပစ္ျခင္းမရွိပါက ေျမဆီလႊာ 

အတန္းအစားက်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ားယုိဖိတ္က်မႈမ်ားမွ 

ေျမဆီလႊာထဲစိမ့္၀င္၍ ေျမဆီလႊာ အတန္းအစား က်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းသည့္ကာလ။ ။အထက္ပါေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိပါက ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္ႏုိင္ရုံမက အလုပ္သမားမ်ားအေပၚတြင္လည္း 

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွင့္ 

ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမဆီလႊာထတဲြင္ ေနထုိင္ေသာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ 

သက္ရွိ ပုိးေကာင္ငယ္ေလးမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ား၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ ႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ 

ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထုိစက္ကိရိယာယာဥ္မ်ားမွ ေလာင္စာဆီမ်ား ယုိဖိတ္က်ရာမွလည္း 

ေျမဆီလႊာထဲစိမ့္၀င္၍ ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၅.၃.၄ ေရအရည္အေသြး ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း 

စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလ။  ။ သၾကားထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မွ သကာၾကမ္း                

(ေအာက္က်ံဳး) မ်ားကုိ အရာင္ခၽြတ္ရန္ ႏွင့္ အျခားအမိႈက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ေရ၊ ထုံး ႏွင့္ ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒ႐ုိ 

ဆာလဖုိက္ ႏွင့္ေရာ၍ ႀကိတ္စက္ထဲထည့္ကာ ေမႊပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေပါင္းခံျခင္းမွ ထြက္ရွိေသာ 

ေရဆုိးမ်ားကုိ ေရႏုတ္ေျမာင္းမွတစ္ဆင့္ ေရဆုိးပုိက္လုိင္းအတြင္း စြန္႔ပစ္ရာတြင္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မရွိပါက အသုံးျပဳေသာ ပုိက္မ်ား ႏွင့္ ေျမာင္းမွ တစ္ဆင့္ လွ်ံက်၍ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 

အေရာင္ခၽြတ္ရာတြင္ သုံးေသာ ဆုိဒီယမ္ ဟုိက္ဒရုိဆာလဖုိက္သည္ ေရတြင္ ေပ်ာ္၀င္ေသာအခါ 

ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ ႏွင့္ ေလႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ႕ကိ ု

ျဖစ္ေပၚေစသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

 စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းသည့္ကာလ။ ။စီမံကိန္းကာလျပီးဆံုး၍ ဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလတြင္ 

စက္ရုံဖ်က္သိမ္းျခင္းမွ ထြက္ေသာ ေရဆုိးမ်ား၊ ဖ်က္သိမ္းေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ေလာင္စာဆီမ်ား 

ယုိဖိတ္ျခင္းေၾကာင္ ့ ေျမေအာက္ေရညစ္ညစ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ သုံးေရ၊ ခ်ိဳးေရမ်ားမွ 

ေရဆုိးမ်ားသည္ စက္ရုံအနီးရွိ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စီး၀င္ႏုိင္၍ မ်က္ႏွာျပင္ေရ (ေျမေပၚေရ) ညစ္ညမ္းမႈကုိ 

ဦးတည္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၅.၃.၅ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္း သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း 

အစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
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စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း  လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ပါဝင္

သည့္ သကာၾကမ္းမ်ားကုိ သန္႔စင္ေသာလုပ္ငန္းမွ ထြက္ေသာ အမိႈက္မ်ား ၊ သဲမ်ား၊ အျခားေရတြင္မေပ်ာ္

ဝင္ႏုိင္ေသာ အရာမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ မီးဖုိေခ်ာင္မွလည္း အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ organic 

waste မ်ားထြက္ရွိပါသည္။ ဘိြဳင္လာမွလည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္အတြင္း ျပာမ်ားထြက္ရွိပါသည္။ 

စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းသည့္ ကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ စက္ရုံဖ်က္သိမ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ 

အမိႈက္မ်ား၊ စက္ရုံဖ်က္သိမ္းေသာ အလုပ္သမားမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေသာ အမိႈက္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

အရည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလ။  ။ ဤကာလတြင္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ  

ေပါင္းခံျခင္း၊ သၾကားပြင့္ေလးမ်ား ရရွိေစရန္ အပူေပးျခင္း၊ စက္ဒလက္မ်ားျဖင့္ တင္လဲရည္ဖယ္႐ွားျခင္းႏွင့္ 

အေရာင္ခြၽတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ  ေရဆုိးမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

အိမ္သာမ်ားမွလည္း ေရဆုိးႏွင့္ မိလႅာ အညစ္အေၾကးမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ မီးဖုိေခ်ာင္ႏွင့္ အလုပ္

သမားမ်ား၏ ေရခ်ိဳးကန္မ်ားမွလည္း ေရဆုိးမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ မီးစက္မွ ေလာင္စာဆ ီအႂကြင္းအက်န္ ႏွင့္ 

အင္ဂ်င္၀ုိင္မ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ 

စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းသည့္ ကာလ။ ။ စီမံက္ိန္းဖ်က္သိမ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ေရဆုိးမ်ားႏွင့္ 

အလုပ္သမားမ်ား သုံးေသာ ခ်ိဳးေရႏွင့္ ယာယအီိမ္သာမ်ားမွ ေရဆုိးမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ 

၅.၃.၆ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရးနွင့္ လုံျခံဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျခင္းနွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း 

စီမံကိန္း လည္ပတ္သည့္ ကာလ။ ။စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ဆူညံသံမ်ား၊ အမႈန္မ်ား (PM10 နွင့္ PM2.5) နွင့္ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထုတ္လြႊတ္မႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစနုိင္ပါသည္။ 

မီးခုိးေခါင္းတုိင္မွ ထုတ္လြႊတ္လုိက္ေသာ ဓာတုဓာတ္ေငြ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္၊ 

ႏုိက္ထရုိဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ႏွင့္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ဓာတ္ေငြ႕ အစရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ 

အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။  

ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္သည္ အဆုတ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားနွင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ 

စနစ္မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစနုိင္ျပီး မ်က္လုံးမ်ားကုိ ယားယံေစနိုင္ပါသည္။ ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္သည္ 

အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းကုိ ယားယံေစျပီး ကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ကုိ တုိးေစနုိင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ 

ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ နွာေစးျခင္းနွင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္ျခင္းက့ဲသုိ႕ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း တုိးေစနုိင္ပါသည္။ 

ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ ျမင့္မားေသာ ပါ၀င္မႈသည္ အသက္ရႈျခင္း၊ နွလုံးနွင့္ အဆုတ္ေရာဂါမ်ားကုိ 

ထိခုိက္နုိင္ပါသည္။ ပါ၀င္မႈနဲသည့္အခါ အဆုတ္နွင့္လည္ျပြန္ကုိ ယားယံေစနုိင္ပါသည္။ 

ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ ပမာဏအနည္းငယ္အား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႕မႈသည္ အသက္ရႈစနစ္ႏွင့္ 

ျပင္ပ အမႈန္မ်ားအားကာကြယ္နုိင္မည့္ စြမ္းရည္အား ပ်က္ဆီးေစပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၊ 
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အသက္ၾကီးသူမ်ား၊ ပန္းနာရင္က်ပ္နွင့္ အဆုတ္၊ ႏွလုံးေရာဂါရိွေသာသူမ်ားသည္ ခံႏုိင္ရည္နည္း 

ေသာေၾကာင့္ ပုိထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

အလားတူပင္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ဓာတ္ေငြ႕သည္လည္း ျပည္သူလုထုအေပၚ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 

ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထိေတြ႕မႈၾကာရွည္လွ်င္ ဆိုးရြားေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။   

နုိက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕သည္ ေလလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ရမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေစျပီး အသက္ရႈလမ္း 

ေၾကာင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ အဓိကအားျဖင့္ သက္ေရာက္ေစနုိင္ပါသည္။ ၾကာရွည္စြာ ထိခုိက္မႈ 

သည္ အဆုတ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစျပီး အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ 

စက္ရုံအတြင္း ႏွင့္ အျပင္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားအရ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္ ရလဒ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ 

အသုံးျပဳေနေသာ လမ္းညႊန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစရန္ 

အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းသည့္ကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ 

ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္း၊ ကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၅.၃.၇ မီးေဘးအႏၱရာယ္သက္ေရာက္မႈ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းနွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း 

ျမတ္မိဘ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းစက္ရုံမွ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွ 

မေတာ္တဆ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားစြာရွိပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာ ကာလတြင္ အသုံးျပဳေသာ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ႏွင့္ မီးစက္ မွ ၀ုိင္ယာႏွင့္ ဗုိ႔အား 

မညီမွ်မႈ၊ မီးပလပ္ခုံႏွင့္ ၀ုိင္ယာၾကိဳး ေပါက္ျပဲမႈမ်ားေၾကာင္ ့ မီးေလာင္နုိင္ပါသည္။ မီးစက္အတြက္ 

လုိအပ္ေသာ ေလာင္စာဆီ (ဒီဇယ္) သုိေလွာင္ေသာ ေနရာမွ ယုိဖိတ္မႈေၾကာင့္လည္း မီးေလာင္ႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အေရာင္ခၽြတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဆုိဒီယမ္ ဟုိက္ဒရုိဆာလဖုိက္သည္ မီးေလာင္ႏုိင္ေသာ 

ဂုဏ္သတိၱရွိပါသည္။ စက္ရုံအတြင္း သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း ႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္လည္း 

မီးေလာင္ႏုိင္ပါသည္။ မီးသတ္ေဆးဘူး လုံေလာက္စြာ မထားရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း မီးေဘးအႏၱရယ္မ်ား 

ၾကံဳလာႏုိင္ပါသည္။ စက္ရုံအတြင္း အသုံးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္စက္မ်ားမွ ဆီမ်ား ဖိတ္စင္က်မႈေၾကာင့္ 

မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါသည္။ မီးဖုိခန္း၊ ဖေယာင္းတုိင္ႏွင့္ ျခင္ေဆးထြန္းျခင္းမ်ားမွလည္း 

မီးေလာင္ႏုိင္ပါသည္။ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္း၊ အျခားမီးေလာင္ေနေသာ ေနရာမွ ကူးစက္ေသာ မီး ႏွင့္ လူတုိ႔၏ 

မေက်နပ္မႈေၾကာင္ ့ ရွိဳ႕ေသာမီးမ်ားေၾကာင့္လည္း မီးေဘးအႏၱရာယ္ ၾကံဳလာႏုိင္ပါသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ကူးစက္ေလာင္ႏုိင္ပါသည္။ 

၅.၃.၈ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ျမတ္မိဘ သၾကားစက္ရုံသည္ စက္မွႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ လႊဲေျပာင္းရရိွေသာ ၀န္ထမ္း (၄၅၀)ဦးခန္႔ႏွင့္ ႀကံရာသီ 

သၾကားစက္လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ ယာယီ ေန႔စား အလုပ္သမား (၂၀၀၀) ခန္႔၊  ႀကံစုိက္ပ်ဴိးသည့္ 
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ေတာင္သူမိသားစု (၂၀၀၀) ခန္႔ကုိ လည္းေကာင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးႏနုိင္မည္ 

ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစပါသည္။  

၅.၄ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ႏွင့္ သိသာထင္ရွားမႈ 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာ ကာလႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 

စက္ရုံသည္ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားေသာအခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

က်န္ကာလႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေသာကာလကုိသာ ေရးသား 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား- ၅.၃ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ 

ဆန္းစစ္ျခင္း 

စဥ္ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈ 
စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ထိခုိက္မႈမ်ား၏ 

သိသာထင္ရွားမႈ 

သိသာ 

ထင္ရွားမႈ 

အဆင့္ 
M D E P SP 

 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ စီမံကိန္းလည္ပတ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 

ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁ 
ေလထု 

ညစ္ညမ္းမႈ 

 ထင္းဘိြဳင္လာမွ ျပာမ်ား 

ေလထုထဲသုိ႔ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။ 

 PM10 ႏွင့္ PM2.5 အမႈန္မ်ား 

ထြက္ရွိျခင္း 

 မီးခုိးေခါင္းတုိင္မွ 

ဓာတုဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထြက္ရွိျခင္း။ 

 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားမွ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ရွိျခင္း။ 

 မီးစက္မွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ရွိျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 

၂ ဆူညံမႈ 

 သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းတြင္အသုံးျပဳေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ 

ဘိြဳင္လာမ်ား ႏွင့္ မီးစက္မ်ား မွ 

ဆူညံသံမ်ားထြက္ရွိျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 

၃ တုန္ခါမႈ 

  စက္ပစၥည္းမ်ား၊ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 

မီးစက္မွ တုန္ခါမႈမ်ား ခံစားရျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 
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စဥ္ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈ 
စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ထိခုိက္မႈမ်ား၏ 

သိသာထင္ရွားမႈ 

သိသာ 

ထင္ရွားမႈ 

အဆင့္ 
M D E P SP 

၄ 
ေျမဆီလႊာ 

ညစ္ညမ္းမႈ 

 ကုန္ၾကမ္း သုိေလွာင္ေသာ ဂုိေဒါင္ 

ၾကမ္းျပင္သည္ အစုိဓာတ္ပ်ံေသာ 

အခါ 

ေျမဆီလႊာထဲသုိ႔စိမ့္၍ညစ္ညမ္းေစ 

ျခင္း 

၂ ၄ ၁ ၂ ၁၄ အလြန္နည္း 

၅ ေရညစ္ညမ္းမႈ 

 စက္ရုံမွ ေရဆုိးမ်ားကုိ 

ေရဆုိးပုိက္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ရာတြင္ 

Treament System ျဖင့္ 

ေသခ်ာစြာ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ စက္ပစၥည္း၊ 

ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ား ယုိဖိတ္၍ 

ေျမဆီလႊာအတြင္း စိမ့္၀င္၍ 

ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းျခင္း။ 

 အလုပ္သမားမ်ား၏ အိမ္သာ 

ႏွင့္မီးဖုိေခ်ာင္မွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

၄ ၄ ၂ ၃ ၃၀ 
အသင့္ 

အတင့္ 

၆ 

 

အညစ္အေၾကး 

စြန္႔ပစ္္ျခင္း 

အစုိင္အခဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

-Clarification (အရည္စစ္ျခင္း)တြင္ 

ေမႊစက္မွ ထြက္ေသာ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ 

သဲ၊ရႊံ႕ႏွင့္ ေပ်ာ္၀င္ပစၥည္းမ်ား  

-မီးဖုိခန္းနွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ 

ေနစဥ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေသာ 

အမိႈက္မ်ား 

၂ ၄ ၁ ၃ ၂၁ နည္း 

အရည္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

 မီးဖုိခန္း ႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႕ဘိြဳင္လာမွ 

ထြက္ေသာ စြန္႔ပစ္ရည္မ်ား 

 အလုပ္သမားမ်ား၏ ေရခ်ိဳးကန္မွ 

ထြက္ေသာ အရည္မ်ား 

၂ ၄ ၁ ၂ ၁၄ အလြန္နည္း 

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

 သၾကားထုတ္လုပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ေသာ 

ေရဆုိးမ်ား  

 အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 

အိမ္သာ၊ မိလႅာကန္မ်ားမွ 

ေရဆုိးမ်ား။ 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည္း 
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စဥ္ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈ 
စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ထိခုိက္မႈမ်ား၏ 

သိသာထင္ရွားမႈ 

သိသာ 

ထင္ရွားမႈ 

အဆင့္ 
M D E P SP 

 စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၏ 

ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍မရေသာ 

ေလာင္စာဆီ အၾကြင္းအက်န္မ်ား။ 

၇ 
မီးေဘးအႏၱရယ္ 

မ်ား 

 ထင္းမ်ားထားေသာ ေနရာ 

 အေရာင္ခၽြတ္ေဆးဆုိဒီယမ္ဟုိက္

ထရုိဆာလဖုိက္ပုံးမ်ား                       

သုိေလွာင္ေသာေနရာမွ 

မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 မီးသတ္ေဆးဗူးလုံေလာက္စြာ 

မထားရွိျခင္း။ 

 ေလာင္စာဆီသုိေလွာင္ေသာ 

ေနရာမွ မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 မီးဖုိခန္းနွင့္ အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ 

မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ မီးစက္မွ 

ဆီမ်ား ဖိတ္စင္က်ျခင္းမွ 

မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 အပူခ်ိန္လြန္ကဲ၍ မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း 

၂ ၄ ၂ ၂ ၁၆ နည္း 

၈ 

အလုပ္သမား 

မ်ား၏ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 

လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 

အႏၱရယ္မ်ား 

 စက္ရုံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ 

ဖုန္မ်ားႏွင့္ အမႈန္မ်ား (PM10 ႏွင့္ 

PM2.5) ေၾကာင့္ အသက္ရွဴ 

လမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 

ျပႆနာမ်ား။ 

 မီးခုိးေခါင္းတုိင္မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာ 

က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္မ်ား။ 

 စက္ရုံအတြင္းအသုံးျပဳေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ား ၊ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း။ 

၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည္း 

၉ 
လူမႈစီးပြား 

အေျခအေန 

 ေဒသခံမ်ားအတြက္ 

အလုပ္အကုိင္မ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း  

x x x x X ေကာင္းက်ိဳး 
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   ဇယား- ၅.၄ စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာ  ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ 

ဆန္းစစ္ျခင္း 

စဥ္ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈ 
စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ထိခုိက္မႈမ်ား၏ 

သိသာထင္ရွားမႈ 

သိသာ 

ထင္ရွားမႈ 

အဆင့္ 
M D E P SP 

 

စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ စီမံကိန္းကာလျပီးဆုံး၍ ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳေသာ စက္ကိရိယာ၊ ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ သိသာထင္ရွားမႈ 

အတားအတာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

၁ 
ေလထု 

ညစ္ညမ္းမႈ 

 အေဆာက္အဦးမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ား။ 

 ကားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 

အျခားပစၥည္းမ်ား။ 

 

၂ ၁ ၂ ၃ ၁၅ နည္း 

၂ 
ဆူညံမႈ ႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

 အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္မ်ား 

ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ 

အသံမ်ား ႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ား။ 

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နည္း 

၃ တုန္ခါမႈ 

  စက္ပစၥည္းမ်ား၊ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 

မီးစက္မွ တုန္ခါမႈမ်ား ခံစားရျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 

၄ 
ေျမထုညစ္ညမ္း

မႈ 

 စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ေသာ 

အညစ္အေၾကးမ်ား။ 

 စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမွ 

ေလာင္စာဆီမ်ား ယုိစိမ့္မႈႏွင့္ 

ေလာင္စာဆီမ်ား 

သုိေလွာင္ေသာေနရာ။ 

 ဖ်က္သိမ္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ 

သယ္ေဆာင္ျခင္း။ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည္း 

၅ ေရညစ္ညမ္းမႈ 

 လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းသည့္ 

ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ား 

မေတာ္တဆ  ဖိတ္စင္က်ျခင္း 

 စက္ရံုနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွေခ်ာင္း 

ညစ္ညမ္းေစျခင္း။ 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည္း 
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စဥ္ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈ 
စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ထိခုိက္မႈမ်ား၏ 

သိသာထင္ရွားမႈ 

သိသာ 

ထင္ရွားမႈ 

အဆင့္ 
M D E P SP 

 အလုပ္သမားမ်ား အိမ္သာႏွင့္ 

သုံးေရ၊ ခ်ိဳးေရမ်ား။ 

 ဖ်က္သိမ္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

 ယာယီအိမ္သာမ်ားမွ 

အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

၆ 
အညစ္အေၾကး 

စြန္႔ပစ္မႈ 

အစုိင္အခဲ 

 အေဆာက္အဦမ်ား 

ဖ်က္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မွ ထြက္ေသာ အမိႈက္မ်ား 

(စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား) 

 အလုပ္သမားေဆာင္မ်ား ႏွင့္ 

မီးဖုိေဆာင္မွ ထြက္ေသာ 

အမိႈက္မ်ား။ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည္း 

အရည္ 

 စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ သယ္ယူ 

ပုိ႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ား 

ဖိတ္စင္က်ျခင္း။ 

 ေလာင္စာဆီမ်ား သုိေလွာင္ေသာ 

ေနရာမွ စနစ္တက်မရွိ၍ 

ယုိစိမ့္ျခင္း။ 

 အလုပ္သမားမ်ား၏ မီးဖုိေဆာင္၊ 

ေရခ်ိဳးကန္ႏွင့္ 

ယာယီအိမ္သာမ်ားမွ 

စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

 စက္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမွ ေလာင္စာဆီ 

အၾကြင္းအက်န္မ်ား။ 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည္း 

၇ 
မီးေဘး 

အႏၱရာယ္ 

 အေဆာက္အဦမ်ား 

ဖ်က္သိမ္းျခင္းမွ ထြက္ေသာ 

အမိႈက္မ်ားကုိ စနစ္တက် 

စုပုံထားမႈ မရွိျခင္း။ 

 အပူခ်ိန္ျပင္း၍ မီးထေလာင္ျခင္း။ 

 စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားမွ 

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နည္း 
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စဥ္ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈ 
စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ထိခုိက္မႈမ်ား၏ 

သိသာထင္ရွားမႈ 

သိသာ 

ထင္ရွားမႈ 

အဆင့္ 
M D E P SP 

ေလာင္စာဆီမ်ား မေတာ္တဆ 

ယုိစိမ့္မႈ။ 

၈ 

အလုပ္သမား 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 

လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 

ျပႆနာမ်ား 

 ဖ်က္သိမ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 

အသံုးျပဳေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 

မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ 

က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား 

၂ ၁ ၁ ၂ ၁၆ နည္း 

၉ 
လူမႈစီးပြား 

အေျခအေန 

 ေဒသခံလူထုအတြက္ 

ယာယီအလုပ္အကုိင္မ်ား 

တုိးတက္လာျခင္း။ 

 စက္ရုံမွ အျမဲတမ္း ၀န္ထမ္းမ်ား 

အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္း 

      

 

၅.၅ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ သိသာထင္ရွားမႈ  

ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပည့္စုံ၍ သိပၸံနည္းက် ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ခ့ဲ၍ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုိအပ္သည့္ ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 

ေရးသားထားပါသည္။ ထင္ရွားမႈ အဆင့္မ်ားကုိ အလြန္နည္း၊ နည္း၊ အသင့္အတင့္၊ ျမင့္ ႏွင့္ အလြန္ျမင့္ 

ဟူ၍ (၅)မ်ိဳးသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါ ပုံ (၅.၁) သည္ စက္ရုံလည္ပတ္ေသာ ကာလနွင့္ 

ဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ထင္ရွားမႈအဆင့္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေသာ ပုံျဖစ္ပါသည္။  
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ပုံ ၅.၁ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အထက္ပါ ပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္မ်ားအရ ျမတ္မိဘ သၾကားစက္ရုံမွ သၾကားထုတ္လုပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ အလြန္နည္း၊ နည္း ႏွင့္ 

အသင့္အတင့္ရွိေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္။ အလြန္နည္းႏွင့္ နည္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားမႈမရွိေသာ္လည္း အသင့္အတင့္ရွိေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

၅.၆ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား 

၅.၆.၁ ေလထုအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ွာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာကာလ။ ။ စီမံကိန္း လည္ပတ္ေသာကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 

ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ PM10 နွင့္ PM2.5 အမႈန္႔မ်ား ထြက္ရွိျခင္းကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ စက္ရုံအမုိးတြင္ ေလသန္႔စင္စက္မ်ား 

(rotary ventilators) သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္စုပ္စက္မ်ား (dust collectors) တပ္ဆင္ပါမည္။ သၾကားစက္ တြင္ 

မီးခုိးေခါင္းတုိင္ (၃) ခုပါရိွၿပီး၊ (dust collectors)  (၃) လံုးအခုလက္ရိွတက္ဆင္ထားသည္ ကုိေတြ႔ရိွရပါသည္ 

အမႈန္မ်ားထြက္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဘိြဳင္လာမွ ထြက္ေသာ ျပာမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိျပာမ်ားလြင့္စင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပာမ်ားကုိ ျပာစစ္ကန္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်စုစည္း၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ 

ဖုန္မႈန္႔မ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ပုံမွန္ ေရဖ်န္းေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ မီးခုိးေခါင္းတုိင္မွ ထြက္ေသာ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ျပာမ်ားႏွင့္ မီးခုိးမ်ားသက္ေရာက္မႈအား ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ မီးခုိးေခါင္းတိုင္ (၃)လံုး၏ 

ျမင့္ေပ (၁၀၀) ခန္႔အနည္းဆံုးရိွရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ 

လုံျခံဴစိတ္ခ်ရမႈရိွပါသည္။  ထုိမွထြက္ရိွလာေသာ ျပာမ်ားအား တတ္ႏုိင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေစရန္ 

ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း အသုံးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားကိ ု မီးခုိးမ်ား နွင့္ 

အျခားဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

အေရာင္ခၽြတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဆာလဖုိက္ သုိေလွာင္ေသာ ေနရာကုိ 

ယုိဖိတ္ျခင္းမရွိပဲ လုံျခံဳေစရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္၍ ပုံမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဆာလဖုိက္၏ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်စြာသုံးရန္ လုိက္နာရမည့္လမ္းညႊန္ လက္စြဲစာတန္းမ်ား (Material 

Safety Data Sheet) အား ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားအား အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႏွင့္ အျခားအမႈန္ငယ္ေလးမ်ားမွ 

ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ္ေရး၀တ္စုံမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားမွလည္း ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ 

စည္းကမ္းတင္းက်ပ္စြာ ခ်မွတ္ထားပါမည္။ 

စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းသည့္ကာလ ။  ။ စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ စက္မ်ား၊ 

ကားမ်ားအား ေကာင္းမြန္မႈ ရွိ၊ မရွိ (မီးခုိးထြက္ျခင္း၊ ဆီယုိက်ျခင္း၊ ဆူညံျခင္း)အား လုပ္ငန္းမစတင္မီ 
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ဂရုတစုိက္ စစ္ေဆးပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရးကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

၅.၆.၂ ဆူညံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာ ကာလ ။   ။ သၾကားထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အသုံးျပဳေသာ 

ဘိြဳင္လာမ်ား၊ စက္မ်ား ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စက္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ား၏ 

ၾကံ႕ခုိင္ေရးကုိ ပုံမွန္ စစ္ေဆး၍ ျပဳျပင္ပါမည္။ စီမံကိန္းအတြင္း အသုံးျပဳရန္ စက္မ်ား ႏွင့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အသံတိုး၍ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ပစၥည္းကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳပါမည္။ 

စက္ရုံပတ္လည္တြင္ ဆူညံသံထိန္းေသာ အရာမ်ား (noise barriers) မ်ား ေထာက္ပ့ံေပးပါမည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္ခြင္သုံး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (နားအုပ္မ်ား၊ ဦးထုပ္မ်ား) စသည္တ့ုိကုိ 

ေထာက္ပ့ံေပးပါမည္။  

စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာကာလ ။  ။ စီမံကိန္းကာလျပီး၍ ဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 

အသုံးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးမျပဳမီ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းမ်ား လုပ္ပါမည္။ 

အလုပ္သမားမ်ား ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ 

၅.၆.၃ ေရအရည္အေသြး ထိခုိက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာကာလ။  ။သၾကားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကုိ 

ေရဆုိးပုိက္အတြင္း စြန္႔ပစ္ရာတြင္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္းအား 

စနစ္တက်တည္ေဆာက္၍ ေျမာင္းႏွင့္ ပုိက္လုိင္းခ်ိတ္ဆက္ေသာေနရာကုိလည္း ယုိစိမ့္မႈမျဖစ္ေစရန ္

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 

ကုိ သန္႔စင္၍ ျပန္လည္အသုံးျပဳပါမည္။ ျပန္လည္ အသုံးျပဳ၍မရေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကုိလည္း သန္႕စင္ျပီးမွ 

စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ပါမည္။ ဆုိဒီယမ္ ဟုိက္ဒရုိဆာလဖုိက္ပါ၀င္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ 

အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ေသာ ေနရာဌာနမ်ား (သက္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေကာ္မတီ) ႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ပါမည္။ မီးဖုိခန္းႏွင့္ အလုပ္သမား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သုံးေရ၊ 

ခ်ိဳးေရႏွင့္ မိလႅာကန္မွ ေရဆိုးမ်ားကုိ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါမည္။ ေလာင္စာဆီမ်ား ယုိဖိတ္မႈႏွင့္ ဖြျဲပာမ်ား 

ေခ်ာင္းအတြင္း ပ်ံ႕လြင့္မႈမရွိေစရန္ အမုိးအကာႏွင့္ လုံျခံဳစြာ ထားရွိပါမည္။ 

စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေသာကာလ ။  ။စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ 

သုံးေရႏွင့္ မိလႅာကန္မွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ ေျမဖုိ႔ျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကုိ 

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ဆီမ်ား ယုိဖိတ္ျခင္း မရွိေစရန္ ပုံမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ 

၅.၆.၄ ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာကာလ။ ။ စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ 

ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 
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 ေရဆုိးမ်ား စြန္႔ပစ္ေသာ ေရေျမာင္းမ်ားကုိ ေရလုံေစရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္၍ ေရစိမ့္၀င္မႈ ရွိ/မရွိ 

စစ္ေဆးျခင္း။ 

 ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ား သုိေလွာင္ေသာ  ေနရာအား လုံျခံဳစြာ ထားရွိရန္ႏွင့္ 

ယုိစိမ့္မႈမရွိေစရန္ စစ္ေဆးျခင္း။ 

 မီးဖုိခန္း ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွ သုံးေရမ်ားအတြက ္စနစ္တက် 

ေျမာင္းတူးေဖာ္ေပးျခင္း။ 

 စက္ရုံမွထြက္ရွိေသာ အမိႈက္မ်ားကုိ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း။ 

 ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး စမ္းသပ္မႈမ်ား ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေသာကာလ။      ။စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလမ်ားတြင္ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈ 

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိေသာ ၾကီးမားေသာ ယာဥ္ ႏွင့္ 

စက္ပစၥည္းမ်ားကိ ု ေရွာင္ရွားပါမည္။ အသုံးျပဳေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ေလာင္စာဆီမ်ား ဖိတ္စင္က်မႈ 

မရွိေစရန္ ဂရုစုိက္၍ စစ္ေဆးပါမည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွ 

ထြက္ရွိေသာ အမိႈက္မ်ားကုိ မီးရိႈ႕ျခင္းအား ေရွာင္ရွားပါမည္။ လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 

ျပန္လည္အသုံးျပဳပါမည္။ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာဌာန စည္ပင္သာယာေရးရာေကာ္မတီ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ 

စြန္႔ပစ္ပါမည္။ 

၅.၆.၅ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳမႈဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာကာလ။ ။သၾကားထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ စက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ 

က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႏွင့္ ဆူညံသံမ်ား 

ကုိကာကြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (ႏွာေခါင္းအုပ္၊ နားအုပ္၊ အကၤ်ီ၊ဖိနပ္၊ ဦးထုပ္၊ 

လက္အိတ္) စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ စက္ရုံအနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူေနအိမ္မ်ား၊ လမ္းမ်ား ႏွင့္ 

ပရံေတာ္ေခ်ာင္းအတြင္းသုိ႔ ဘိြဳင္လာမွ ဖြျဲပာမ်ား ပ်ံ႕လြင့္မႈ မရွိေစရန္ ဖြျဲပာမ်ားကုိ ကန္ျဖင့္စစ္၍ စနစ္တက် 

စြန္႔ပစ္ပါမည္။ စက္ရုံမီးခုိးေခါင္းတုိင္မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ မီးခုိးမ်ား ႏွင့္ ျပာမ်ားေၾကာင့္  

သၾကားစက္ရံု အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ေနထုိင္လွ်က္ရိွေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 

လူမႈစီးပြားေရး ႏွင့္ အျခားေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ မီးခုိးေခါင္းတုိင္အား အနည္းဆံုး 

အျမင့္ေပ ၁၀၀ ခန္႔ထားရိွရပါမည္။ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္သူမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပက္သတ္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ျပည့္အထက္တန္းသူနာျပဳခန္႔အပ္ထားျခင္း ႏွင့္ 

အခ်ိန္ပုိင္းဆရာ၀န္ (၁) ဦး ထားေပးပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ပက္သတ္ေသာ 

အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးပါမည္။ ေဒသက်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာငရ္ြက္ပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ 

လကၡဏာမ်ား၊ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား ထားေပးပါမည္။ စက္ရုံ မန္ေနဂ်ာမ ွ အလုပ္သမားမ်ား 

လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စီစဥ္ေပး၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း 

လုိက္နာရန္ ၾကီးၾကပ္ပါမည္။ စက္ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စက္ရုံအနီး ရပ္ကြက္အတြင္း၌ 
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ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းမ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ ထုိ႔အျပင္  ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မီွခုိသူသားသမီးမ်ားအတြက္လည္း စက္ရံုအတြင္းတြင္ 

အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရိွပါသည္။  

စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေသာကာလ ။  ။ စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား ထိခုိက္အနာတရျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ 

မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားကုိ တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးပါမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း အသုံးမျပဳမီ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး၍ ေကာင္းမြန္ေသာ 

ပစၥည္းမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳပါမည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ 

ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးေသတၱာမ်ားအား  လက္လွမ္းမီရာတြင္ ထားရွိပါမည္။ ေအာက္ပါ (ပုံ- ၅.၂) တြင္ 

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ လုပ္ငန္ခြင္သုံး 

ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅.၆.၆ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စက္ရုံအတြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ရန္ 

မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား လုံေလာက္စြာ ထားရွိပါမည္။ ဓာတုပစၥည္းျဖစ္ေသာ ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိ ဆာလဖုိက္ကုိ 

အေရာင္ခၽြတ္ရာတြင္ သုံးေသာေၾကာင့္ စနစ္တက် သုိေလွာင္ထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စက္ရုံ၀န္းက်င္ရွိ 

အမိႈက္မ်ားကုိ မစြန္႔ပစ္မီ စနစ္တက်စုပုံ၍ ထားရွိရပါမည္။ မီးစက္ ႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၌ အသုံးျပဳေသာ 

မီးၾကိဳးမ်ား၏ ခုိင္ခန္႔မႈကုိ ပုံမွန္စစ္ေဆး၍ လဲလွယ္ေပးပါမည္။ မီးစက္အတြက္ အသုံးျပဳေသာ 

ဒီဇယ္ဆီပုံးမ်ားကုိ ဖိတ္စင္၊ ယုိစိမ့္မႈ မရွိေစရန္ စနစ္တက် သုိေလွာင္ထားပါမည္။ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား 

ထားရာတြင္လည္း ေနရာအလုိက္ လုိအပ္သလုိ လုံေလာက္စြာ ထားရွိပါမည္။ မီးဖုိခန္း 

လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲရာတြင္လည္း စနစ္တက် သုံးစြဲပါမည္။ စက္ရုံႏွင့္ ရုံး၌ သုံးေသာ မီးသီး၊ မီးၾကိဳး ႏွင့္ 

မီးခုံေဟာင္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ စစ္ေဆး၍ လဲလွယ္ေပးပါမည္။ ဖေယာင္းတိုင္ ႏွင့္ ျခင္ေဆးေခြမီးမ်ားကုိလည္း 

စနစ္တက် သုံးစြဲပါမည္။ အေရးေပၚ မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ မီးခ်ိတ္၊ မီးကတ္မ်ား၊ 

ေရပုံးႏွင့္ ေရစည္၊ ေရကန္မ်ား ထားရွိပါမည္။ ေရကန္အတြင္း ေရျပတ္လပ္မႈ မရွိေစရန္လည္း 

ပုံမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ 

သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ အမွတ္အသားမ်ား ထားရွိေပးပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ထားရွိေပး၍ သက္ဆုိင္ေသာ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အသိပညာေပး 

ေဟာေျပာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ လုိအပ္ပါက စက္ရုံပတ္လည္တြင္ မီးတားလမ္းမ်ား 

ထားရွိပါမည္။ စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာကာလတြင္ ထြက္ရွိေသာ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စုပုံ၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ ပုံ- (၅.၁) တြင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပး ဆုိင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ 

လကၡဏာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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မီးေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပး လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား 

 

 

 

 

 

 

ပုံ- ၅.၂ စက္ရုံလည္ပတ္စဥ္ ထားရွိသင့္ေသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပးလကၡဏာ ႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား 

  

   

ပုံ- ၅.၃ အသုံးျပဳရမည့္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အသုံးျပဳပုံႏွင့္ သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား
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အခန္း (၆) 

ပတ္ဝန္းက်င ္စီမံခန္႔ခြမဲႈ  အစီအစဥ္ 

၆.၁ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈနည္းလမ္း 

စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရိွေစေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ     

ျပင္ဆင္ျပဳစုထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ရိွသင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိအစီအစဥ္ 

ေရးဆြထဲားရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ေသးပါ။ ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဤပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ေရးဆြထဲားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲ မႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာမူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရိွေစရန္ ေရးဆြဲထားပါသည္။  

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္ခြဲေရး အေျခခံမႈမ်ားကုိ စနစ္တက် 

လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚသုိ႔ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားကုိ 

ေလ်ာ့ခ်ေစႏုိင္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား ပုိမုိတုိးပြားလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၆.၂ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား 

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ရိွေသာ 

လုပ္သားမ်ား အားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ၊ စက္ရံုမန္ေနဂ်ာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး တာဝန္ခံ (HSE coordinator)၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒသဆုိင္ရာအသင္းအဖြ႕ဲမ်ား၊ စီမံကိန္းအတြင္း လုပ္သားမ်ားႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 

တာဝန္ရိွပါသည္။ ဇယား (၆.၁) တြင္ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ 

ၾကည့္ရႈရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား (၆.၁) ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္         တာဝန္ရွိသူမ်ား 

စာရင္း 

စဥ္ နာမည္ ရာထူး အဖြဲ႔အစည္း ဖုန္းနံပါတ္ တာဝန္မ်ား 

၁။ ဦး၀င္းလြင္   ဒါရုိက္တာ 

ျမတ္မိဘ 

၀၁ 

၂၃၀၅၃၈၅ 

 ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္

မ်ား ကုိ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

 ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္

မ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ား 

ကုိႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾ

ကည့္ရႈ ျခင္း၊ 

၂။ 
ေဒၚျမတ္ျမ

တ္ေမာ္ 
ဒါရုိက္တာ  

၃။ 
ဦး၀င္းေမာ

င္ 
ဒါရုိက္တာ  

၄။  
ဦးတင္ေမာ

င္လတ္ 
ဒါရိုက္တာ  

၅။ 
ဗုိလ္ႀကီး 

(ဦးေနစုိ) 

က်န္းမာေရး 

ႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာ

ယ္ 

ကင္းရွင္းေရး 

တာဝန္ခံ 

၀၉ 

၅၀၈၀၇၁၀ 

 စီမံကိန္းတြင္ေဆာင္ရြက္ 

ေနေသာပတ္ ဝန္းက်င္ 

စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 

အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းကုိ  

ပံုမွန္စစ္ ေဆးျခင္း၊ 

 အလုပ္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရး

ႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

အတြက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေဆာင္

ရြက္ေပးျခင္း၊ 

၆။ 
ဦးထြန္းထြ

န္းမြန္ 

စက္ရံု 

မန္ေနဂ်ာ 

၀၉ 

၄၂၅၃၀၁၀၄

၉ 

 ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္

မ်ား 

ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္

ရြက္ ျခင္း၊ 

 ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္

မ်ားကုိ 

ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ

စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း၊ 

၇။ 

သယံဇာတ 

ႏွင့္ 

သဘာ၀ 

ပတ္၀န္း 

က်င္ 

ထိန္းသိမ္း

ေရး 

ဝန္ႀကီးဌာ

ဌာန 

သယံဇာတ 

ႏွင့္ 

သဘာ၀ 

ပတ္ 

၀န္းက်င္ 

ထိန္း 

သိမ္းေရး၀န္ 

ၾကီးဌာန 

၀၆၇-

၄၃၁၃၂၁ 

 စီမံကိန္းမ်ားသည္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ 

ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းေသခ်ာ 

ေစရန္အတြက္ 

ဤဝန္ႀကီးဌာနသည္ 

စီမံကိန္းမ်ားအား 
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စဥ္ နာမည္ ရာထူး အဖြဲ႔အစည္း ဖုန္းနံပါတ္ တာဝန္မ်ား 

နမွ 

တာ၀န္ရွိ

သူ 

မ်ား 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ 

စစ္ေဆးခြင့္ရိွသည္၊ 

 လုိအပ္ပါကဝန္ႀကီးဌာနသည္ 

ဒဏ္ေငြ ရုိက္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) 

စီမံကိန္းေဆာင္ ရြက္သူအား 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဆာင္ 

ရြက္ေစရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္၊ 

 စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းမရိွေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါက 

ဝန္ႀကီး ဌာနသည္- 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူကုိ 

ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါမ

ည္၊ 

 လုိက္နာေဆာင္ရြက္ထားျခင္း

မရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

ညႊန္ျပပါမည္၊ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူက 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

အခ်ိန္ကာလကုိ 

သတ္မွတ္ေပးပါမည္၊ 

 စီမံကိန္းသည္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ 

ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ 

လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရိွပါက 

(သုိ႔မဟုတ္) 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အလား 

အလာမရိွပါက၊ 

၁)စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ 

ရပ္ဆုိင္ေစျခင္း၊  

၂)မလုိက္နာမႈမ်ားကုိ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ 
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စဥ္ နာမည္ ရာထူး အဖြဲ႔အစည္း ဖုန္းနံပါတ္ တာဝန္မ်ား 

တတိယအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ဖြ႕ဲကုိ

တာဝန္ေပးျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ 

သင့္ေတာ္ေသာ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

ဇစ္ျမစ္။။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) ပုဒ္မ 

၁၁၁ မွ ၁၂၂။ 

 

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္အေနျဖင့္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာ 

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္တြင္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္း၏ အခ်ိန္ကာလ အဆင့္အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက ္

ေအာက္ပါအစီအစဥ္ (၆)ခုေရးဆြဲ ထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ-  

(၁) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္၊  

(၂) ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္၊ 

(၃) က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အစီအစဥ္၊ 

(၄) အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊  

(၅) ဓာတုပစၥည္းမ်ား သုိေလွာင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ 

(၆) လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ 

သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ (ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္) အေနျဖင့္ 

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း  စီမံကိန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ ၎အျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည့္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း 

ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္ ့ စက္ရံုဧရိယာတြင္း 

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားအေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ႔နည္းေစၿပီး 

ေကာင္းက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၎အျပင္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စက္ရံုလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး 

ပံုမွန္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ (ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္)သုိ႔ 

တုိက္ရုိက္ စံုစမ္းေမးျမန္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ား တစ္ခုျခင္းစီကုိ ေအာက္တြင္ 

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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(၁) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္ 

သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ရံုဧရိယာတြင္ရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လုပ္သားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း၏ 

အခ်ိန္ကာလအဆင့္အလုိက္ (လည္ပတ္ျခင္းကာလႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ကာလ) ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ဇယား (၆.၂) တြင္ အေသးစိတ္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား (၆.၂) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား 

စီမံကိန္း လည္ပတ္ျခင္းကာလ  

စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

လည္ပတ္ျခင္းကာလ 

၁။ ေလအရည္အေသြး 
စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 ေလသန္႔စင္စက္မ်ား (rotary ventilators) 

သို႔မဟုတ္ ဖုန္စုပ္စက္မ်ား (dust collector) 

တပ္ဆင္ျခင္း၊ 

 ျပာမ်ားကိ ု ျပာစစ္ကန္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်စုစည္း၍ 

စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 ေရျဖန္းေပးျခင္း၊ 

 ထင္းသိုေလွာင္ေသာေနရာကိုစနစ္တက်အမိုးအကာ 

ျဖင့္ ထားရိွျခင္း၊ 

 မီးခုိးေခါင္းတိုင္အျမင့္ကို ႏုိင္ငံတကာသတ္မွတ္စံႏႈန္း 

မ်ားအတိုင္း ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္မ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

 ဓာတုပစၥည္းသိုေလွာင္ထားသည့္ေနရာကုိ 

စနစ္တက်ထားရိွျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

 လုပ္ငန္းခြင္သုံးကာကြယ ္ေရးပစၥည္းမ်ားကိ ု

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက ္ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

89 
 

စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

လည္ပတ္ျခင္းကာလ 

အသုံးျပဳေစျခင္း၊ 

၄။ ဆူညံသံ 
စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 ေကာင္းမြန္သည့္ယာဥ္/စက္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ 

ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

  မီးစက္မ်ားကို အသံလံုေသာအခန္းတြင္ထားရိွျခင္း၊ 

 စက္ပစၥည္းျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္အစီစဥ္မ်ား

စီစဥ္ထားျခင္း၊ 

 ဆူညံသံထိန္းေသာအရာမ်ား (Noise Barriers) 

တပ္ဆင္ျခင္း၊ 

 အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ေလာင္စာဆီကို 

အသုံး ျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ ္ေရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 အလုပ္ခ်ိန္ အလွည့္က်ျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ ေစျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 

၆။ 
ေျမအရည္အေသြး  

 

စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 စကသ္ုံးဆီဖိတ္စင္မႈမွ ကာကြယ္ရန္သံကန္မ်ားအသုံး 

ျပဳျခင္း၊ 

 ယာဥ္/စက္ယႏၱရား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း 

ျခင္းကိုစနစ္တက် ကြ် မ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 

၁၀၀,၀၀၀ နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

လည္ပတ္ျခင္းကာလ 

ေစျခင္း၊ 

 မီးဖုိခန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္တာမ်ားမွ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ သံုးေရမ်ားအတြက္ 

စနစ္တက် ေျမာင္းတူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး စမ္းသပ္မႈမ်ား ပုံမွန္လုပ္ 

ေဆာင္ျခင္း။ 

မ်ား 

၇။ 
ေရအရည္အေသြး  

 

စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 ေရစီးဆင္းေသာစနစ္ထားရိွေပးျခင္းႏွင့္ေရ 

ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 ေရဆိုး ပုိကလ္ိုင္းမ်ားယုိစိမ္႔မႈ မရိွေစရန္ စနစ္တက်   

ႀကီးၾကပ္ထိန္း သိမ္းျခင္း၊ 

 စက္ဆီ/ေခ်ာဆီမ်ားကို သီျခားဂုိေဒါင္ျဖင့္ ထားရွိ 

ေစျခင္း၊ 

 စက္သံုးဆီ ဖိတ္စင္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ 

ဆီစစ္သံကန္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ 

 ျပာစစ္ကန္မ်ားထားအသံုးျပဳျခင္း 

 အနည္စစ္ကန္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း 

 ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း 

၁၀၀,၀၀၀ နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

လည္ပတ္ျခင္းကာလ 

 သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္း၍ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၈။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 အမိႈက္ပံုးမ်ားထားရိွျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သီးျခားခြဲထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 

အသုံးျပဳႏုိင္ရန ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ဆီစစ္သံကန္မ်ား အသံုးျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ ္ေရးပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 ယာယီသတိေပးဆိုင္းဘုတ္စုိက္ထူျခင္းနွင့္ ၿခံစည္းရုိး 

ကာျခင္း၊ 

 လံုေလာက္ေသာ အိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ 

 ဓာတုပစၥည္း သိုေလွာင္ရံုမ်ား ထားရိွျခင္းႏွင့္ 

ဆီစစ္သံကန္မ်ား အသံုးျပဳေစျခင္း၊ 

 ဓာတုပစၥည္းကိ ု ေလဝင္ေလထြက ္ ေကာင္းမြန္၍ 

ေျခာက္ေသြ႔ေသာ အခန္းမ်ားတြင္ ထားရိွ ျခင္း၊ 

 ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး မွတ္တမ္းထားရိွေပး 

ျခင္း၊ 

၂၀၀,၀၀၀ နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 

၉။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ စက္ရံုဧရိယာ  မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ၁၅၀,၀၀၀ နည္း ျမတ္မိဘ 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

လည္ပတ္ျခင္းကာလ 

တြင္း  မီးသတ္ ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ား ထားရိွျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ဆိုင္းဘုတ္မ်ား 

တပ္ဆင္ျခင္း၊ 

 အေရးေပၚမီးသတ္ဌာနႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ 

လိပ္စာမ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္း၊ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 

၁၀။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး 

စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 ကြ် မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားခန္႔အပ္ထားျခင္း၊ 

 ဘိြဳ င္လာမ ွ ျပာမ်ား ပ်ံ႕လြင့္မႈမရိွေစရန္ ျပာမ်ားကို 

ကန္ျဖင့္စစ္၍ စနစ္တစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 အလုပ္ခ်ိန္ အလည့္က်ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

 သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း 

ခြင္သုံးကာကြယ ္ေရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပ္သားမ်ားေသာက္သံုးရန္အတြက္ေသာက္သုံး 

ေရကို စက္ရံုတြင္း လုံေလာက္စြာ ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 လံုေလာက္ေသာအိမ္သာမ်ား၊မိလႅာကန္ႏွင့္အမႈိက္ 

ပံုးမ်ားထားရိွေပးျခင္း၊ 

 စက္ယႏၱရားမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္အႏၱရာယ္ကင္း 

ေစရန္လုံၿခဳံေရးအကာအရန္မ်ားတပ္ဆင္ေပးရန္ 

၃၀၀,၀၀၀ နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

လည္ပတ္ျခင္းကာလ 

ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

လွ်ပ္ကာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ရန္ မီးသတ္ေဆးဘူး 

မ်ားႏွင့္မီးသတ္ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ားထားရိွေပးျခင္း၊ 

 က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးေသတၱာမ်ား အား  

လက္လွမ္းမီရာတြင္ ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ပညာေပး 

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ေရွးဦးသူနာျပဳစု ေရးသင္တန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး 

ျခင္း၊ 

 မီးခုိေခါင္တိုင္အျမင့္ကိ ုႏုိင္ငံတကာသတ္မွတ္စံႏႈန္း 

မ်ားအတိုင္း ထားရိွေပးျခင္း၊ 

၁၁။ 
လူမႈ-

စီးပြါးအေျခအေန 

စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 ေဒသခံျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ရရိွျခင္း၊ 
- ေကာင္းက်ဳိး 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

လည္ပတ္ျခင္းကာလ 

မ်ား 

 

 

 

ဖ်က္သိမ္းျခင္းကာလ  

စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

ဖ်တ္သိမ္းျခင္းကာလ 

၃။ ေလအရည္အေသြး 
စက္ရံု 

ဧရိယာတြင္း 

 ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ရရိွလာေသာ  ပစၥည္းမ်ားကို 

စနစ္တက် စုပံုထားရိွျခင္းႏွင့္  လိုအပ္ေသာ 

ေနရာတြင္ ျပန္လည္သုံးစြျဲခင္း၊ 

 လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ္ ေရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 အဆင့္ျမင့္ယာဥ္ႏွင့္ ယႏ ၱရားမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

ဖ်တ္သိမ္းျခင္းကာလ 

၄။ 
ဆူညံသံႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ ္ေရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳေစ 

ျခင္း၊ 

 စက္ပစၥည္းမ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္  ထိန္းသိမ္း 

ေရး အတြက္ အစီစဥ္မ်ားကို စက္ရံုဧရိယာတြင္း 

စီစဥ္ထားရိွျခင္း၊ 

 သတိေပးဆုိင္းဘုတ္ စုိက္ထူျခင္းႏွင့္ ၿခံစည္းရုိးကာ 

ျခင္း၊ 

 ေကာင္းမြန္သည့္ယာဥ္ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကုိ အသံုးျပဳ 

ျခင္း၊ 

  မီးစက္မ်ားကို အသံလံုေသာအခန္းတြင္ထားရိွျခင္း၊ 

 နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 

၆။ 
ေျမအရည္အေသြး  

 

စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 ဆီသုိေလွာင္ကန္ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 ေကာင္းမြန္သည့္ယာဥ္ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကုိအသုံးျပဳ 

ျခင္း၊ 

 စနစ္တက်မိလႅာစနစ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊  

 ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ရရိွလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 

စနစ္တက် စုပံုထားရိွျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာ 

ေနရာတြင ္ျပန္လည္သံုးစြျဲခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

ဖ်တ္သိမ္းျခင္းကာလ 

 စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 

ေရး အတြက ္အစီစဥ္မ်ား စီစဥ္ထားျခင္း၊ 

၇။ 
ေရအရည္အေသြး  

 

စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 ေရစီးဆင္းစနစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေျမာင္းမ်ား 

တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 မိလႅာကန္ ႏွင့္အိမ္သာမ်ားကိ ု စနစ္တက် 

ျပန္လည္ဖ်က္ သိမ္းျခင္း၊ 

 အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

  ပုိက္လုိင္းမ်ားကုိ စနစ္တက် 

      ျပန္လည္ျဖဳတ္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳေစျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 

၈။ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

(အစုိင္အခဲႏွင့္ 

အရည္) 

စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 ၿဖိဳဖ်က္ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက် စုပံုထားရိွျခင္းႏွင့္ 

လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္ ျပန္လည္သုံးစြျဲခင္း၊ 

 ဓာတုပစၥည္း ကိ ုစနစ္တက် သိုေလွာင္ထားရိွျခင္း၊ 

 ဆီစစ္သံကန္မ်ား အသုံးျပဳေစျခင္း၊ 

 သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို တြင္းတူး၍ စနစ္တက် 

ေျမဖုိ႔ျခင္းႏွင့္ ယာယီအိမ္သာမ်ား ေဆာက္ 

လုပ္ေပးျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

ဖ်တ္သိမ္းျခင္းကာလ 

 ယာယ ီအိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း။ 

၉။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ 
စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ 

 မီးသတ ္ေရသိုေလွာင္ကန္ ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့

ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ 

 အေရးေပၚမီးသတ္ဌာနႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ား 

တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 

၁၀။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး 

စက္ရံုဧရိယာ

တြင္း 

 ယာယီအိမ္သာႏွင့္ မိလႅာကန္ ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 လုံေလာက္ေသာ အမိႈကပုံ္းမ်ားထားရိွေပးျခင္း၊ 

 သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္  

လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ ္ေရး ပစၥည္းမ်ား 

အသုံးျပဳေစ ျခင္း၊ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးေသတၱာမ်ားအား  

လက္လွမ္းမီရာတြင ္ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ ပညာေပး 

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 အလုပ္ခ်ိန္ အလည့္က်ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

ဖ်တ္သိမ္းျခင္းကာလ 

 သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 

လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ ္ေရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ 

ေစျခင္း၊ 

 လုပ္သားမ်ား ေသာက္သံုးရန္အတြက္ 

ေသာက္သုံးေရကုိ စက္ရံုတြင္း လုံေလာက္စြာ 

ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 လံုေလာက္ေသာ အိမ္သာမ်ား၊ မိလႅာကန္ႏွင့္ 

အမႈိက္ပုံးမ်ား ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ရန္မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား 

ႏွင့္ ေရသိုေလွာင္ကန္ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးေသတၱာမ်ားအား  

လက္လွမ္းမီရာတြင ္ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ အသိပညာ 

ေပးသင္တန္းမ်ား ထားရိွျခင္း၊ 

၁၂။ လူမႈ- စက္ရံုဧရိယာ  ယာယီလုပ္သားမ်ားအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား  ေကာင္းက်ဳိး ျမတ္မိဘ 
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စဥ္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

တည္ေနရာ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက္ေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ 

(က်ပ္) 

ၾကြင္းက်န္ 

သက္ေရာက္မႈ 
မွတ္ခ်က္ 

ဖ်တ္သိမ္းျခင္းကာလ 

စီးပြါးအေျခအေန တြင္း ရရိွ ျခင္း၊ ကုမၸဏီ 

လီမိတက္ႏွင့္ 

တာဝန္ရိွသူ 

မ်ား 
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(၂) ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္ 

ဤပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ား၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ထားမႈကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္းပံုစံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေသာ အခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။  

o ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ရိွ၊ 

မရိွ ကုိစစ္ေဆးရန္၊ 

o အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္၊ 

o ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ား၏ 

ထိေရာက္မႈကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး အစီအစဥ္မ်ားမွ တုန္႔ျပန္႔ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ 

ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုိအပ္ျခင္းရိွ၊ မရိွကုိ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မျမင္ႏုိင္ 

ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း ယင္းအစီအစဥ္ကုိ 

အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္အစိတ္အပုိင္း 

တစ္ခု၏ အရည္အေသြးသည္ လူသားတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္း (သုိ႔မဟုတ္) 

လမ္းညႊန္ခ်က္တန္ဖုိးထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ (ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီလီမိတက္)၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ား၊ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 

ေဒသခံအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္ မ်ားအား (၆) 

လတစ္ႀကိမ္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔တင္ပုိ႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကတိျပဳအပ္ပါသည္။ 

ေအာက္ပါ ဇယား(၆.၃)သည္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္း၏ အခ်ိန္ကာလ အဆင့္အလုိက္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား (၆.၃) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္္ အစီအစဥ္မ်ား 

စဥ္ 

ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရႈမည့္ 

အခ်က္မ်ား 

စစ္ေဆးမည့္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမည့္ စံႏႈန္း 
စစ္ေဆးမည့္ 

ၾကိမ္ႏႈန္း 
စစ္ေဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မွန္းကုန္က် 

စရိတ္ 

(ျမန္မာက်ပ္) 

တာဝန္ခံ 

(က) လည္ပတ္ျခင္းကာလ 

၁။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 

လုပ္ငန္းခြင္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး 

က်န္းမာေရး၊ 

လံုျခံဳေရးႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး တာဝန္ခံ 

ခန္႔အပ္ထားျခင္း 

OHSAS 18001:2007 
တစ္ႏွစ္ 

တစ္ႀကိမ္ 
စက္ရုံအတြင္း ၃၀၀,၀၀၀ 

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီ 

လီမိတက္၊ 

က်န္းမာေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး 

တာဝန္ခံ 

၂။ 
ေလအရည္ 

အေသြး 

Temperature, Relative 
Humidity, PM10, PM2.5, 

SO2, CO2, CO, NO2 
and VOCs 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရညအ္ေသြး 

(ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္  

တစ္ႏွစ္ 

တစ္ႀကိမ္ 
စက္ရုံအတြင္း ၁,၀၀၀,၀၀၀ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီ 

လီမိတက္၊ 

က်န္းမာေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး 

တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 

အဖြဲ႔အစည္း 

၃။ ဆူညံသ ံ ဆူညံမႈ 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္  

တစ္ႏွစ္ 

တစ္ႀကိမ္ 
   စက္ရုံအတြင္း ၂၀၀,၀၀၀ 

၄။ 
ေရအရည္ 

အေသြး 

Temperature, pH, 
Electrical 

Conductivity 
(EC),BOD, COD, Oil 

and Grease, Total 

 ကမာၻ႔ 

က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း  

 

တစ္ႏွစ္ 

တစ္ႀကိမ္ 
အ၀ီစိတြင္း ၅၀၀,၀၀၀ 
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စဥ္ 

ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရႈမည့္ 

အခ်က္မ်ား 

စစ္ေဆးမည့္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမည့္ စံႏႈန္း 
စစ္ေဆးမည့္ 

ၾကိမ္ႏႈန္း 
စစ္ေဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မွန္းကုန္က် 

စရိတ္ 

(ျမန္မာက်ပ္) 

တာဝန္ခံ 

Coliform, 
Spuspended Soil, 

Turbity, Total 
Dissolved Solid 

(TDS) and Dissolved 
Oxygen (DO)  

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္ 

Temperature, pH, 
Electrical 
Conductivity (EC), 
Total Dissolved Solid 
(TDS), Dissolved 
Oxygen (DO), Nickel, 
Chromium, Mercury, 
Cadmium, BOD and 
COD 

အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ 

ဘ႑ာေရး 

ေကာ္ပုိေရရွင္း (IFC) 

သတ္မွတ္ခ်က္ 

စြန္႔ပစ္ေရ 
ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီ 

လီမိတက္၊ 

က်န္းမာေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး 

တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 

အဖြဲ႔အစည္း 

 

၅။ 
ေျမအရည္ 

အေသြး 

ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ၊ 

ေျမတိုက္စားမႈ၊ 

ေျမအတန္းအစား 

က်ဆင္းမႈ 

FAO Standards 
တစ္ႏွစ္ 

တစ္ႀကိမ္ 
စက္ရုံအတြင္း ၂၀၀,၀၀၀ 

၆။ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

(အစိုင္အခဲ/ 

အရည္) 

စက္ရံုတြင္္း စစ္ေဆးျခင္း - လစဥ္ စက္ရုံအတြင္း ၁၀၀,၀၀၀ 

၇။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ စက္ရံုတြင္း စစ္ေဆးျခင္း - 
ႏွစ္စဥ္ 

(ႏွစ္ၾကိမ္) 
စက္ရုံအတြင္း ၅၀၀,၀၀၀ 

၈။ ပတ္ဝန္းက်င္ စက္ရံုတြင္း စစ္ေဆးျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ႏွစ္စဥ္ စက္ရုံအတြင္း ၅၀၀,၀၀၀ 
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စဥ္ 

ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရႈမည့္ 

အခ်က္မ်ား 

စစ္ေဆးမည့္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမည့္ စံႏႈန္း 
စစ္ေဆးမည့္ 

ၾကိမ္ႏႈန္း 
စစ္ေဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မွန္းကုန္က် 

စရိတ္ 

(ျမန္မာက်ပ္) 

တာဝန္ခံ 

ဆိုင္ရာ 

စာရင္းစစ္ 

ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

(၂၀၁၅) 

 

 

(ဂ) ပိတ္သိမ္းျခင္းကာလ 

၁။ 
ေလအရည္ 

အေသြး 

Temperature, Relative 
Humidity, NO2  and 
VOCs, PM10, PM5 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္  

တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည ္

ေနရာ 
၃၀၀,၀၀၀ 

 

 

 

 

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီ 

လီမိတက္၊ 

က်န္းမာေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရး 

တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 

အဖြဲ႔အစည္း 

၂။ ဆူညံသ ံ ဆူညံမႈ 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္  

တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည ္

ေနရာ 
၂၀၀,၀၀၀ 

၃။ 
ေရအရည္ 

အေသြး 

Temperature, pH, Iron, 
Suspended Solids, 
Chromium, Lead, 
Chemical Oxygen 
Demand (COD), 
Cyanide, Copper, 

Nickel, Mercury, Zinc 
and Cadmium 

အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ 

ဘ႑ာေရး 

ေကာ္ပုိေရရွင္း (IFC) 

သတ္မွတ္ခ်က္ 

 

တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည ္

ေနရာ 
၃၀၀,၀၀၀ 

ကမာၻ႔ 

က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ 
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စဥ္ 

ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရႈမည့္ 

အခ်က္မ်ား 

စစ္ေဆးမည့္အခ်က္မ်ား စစ္ေဆးမည့္ စံႏႈန္း 
စစ္ေဆးမည့္ 

ၾကိမ္ႏႈန္း 
စစ္ေဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မွန္းကုန္က် 

စရိတ္ 

(ျမန္မာက်ပ္) 

တာဝန္ခံ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း  

 

 

၄။ 

ေျမအရည္ 

အေသြး 

ေျမအတန္းအစား 

က်ဆင္းမႈမ်ား၊ 

ေျမတိုက္စားမႈမ်ား၊ 

ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း 

FAO Standards တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည ္

ေနရာ 
၁၀၀,၀၀၀ 

၅။ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

(အစိုင္အခဲ/ 

အရည္) 

စက္ရံုအတြင္း 

စစ္ေဆးျခင္း 
- တစ္ႀကိမ္ 

စီမံကိန္းတည ္

ေနရာ 
၅၀,၀၀၀ 

 

အထက္ေဖာ္ျပပါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္မ်ာအား ေဇယ်ဝတီသၾကားစက္မ ွ သၾကားစက္ရာသီ လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဤ 

ေစာင္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိနႏ္ွင့္ တေျပးညီ လုိအပ္သလို ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးတိုင္းတာမႈမ်ားကုိ 

စဥ္ဆက္မပ်က္လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္ျဖစ္ပါသည္။
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(၃) က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အစီအစဥ္ 

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ (ျမတ္မိဘ ကုမၸဏလီီမိတက္) သည္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ 

တစ္ေလွ်ာက္ စက္ရံုဧရိယာအတြင္းရိွေသာ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းရန္အတြက္ ဦးစားေပး၍ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထုိေၾကာင္ ့ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ 

တာဝန္ခံအေနျဖင့္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ဧရိယာတြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး တာဝန္ခံ (HSE Coordinator) တစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္ထားသင့္ပါသည္။ 

ယင္းတာဝန္ခံအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း တာဝန္ယူ 

ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ၎အျပင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ 

ထပ္မံျဖည့္စြက္မႈမ်ား အားလုံးကုိ ၿခံဳငုံ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္အတြက ္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန႔္ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 

မ်ားကုိလည္း ပုံမွန္ ျပန္လည္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။  

သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရးတာဝန္ခံ (HSE Coordinator) အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ တာဝန္မ်ားကုိ စက္ရံုတြင္း 

ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

o ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ စီမံကိန္းတြင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ကုိ 

စစ္ေဆးျခင္း၊ 

o စီမံကိန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အဆင့္အလိုက္ အခ်ိန္ကာလ (ျပင္ဆင္ျခင္းကာလ၊ လည္ပတ္ျခင္း ကာလ ႏွင့္ 

ပ္ိတ္သိမ္းျခင္းကာလ) အေတာအတြင္း စက္ရံုအတြင္း ယင္းပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲ မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ 

ပုံမွန္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုျခင္း၊ 

o ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္စုံစြာမွတ္သားထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ 

မည္သည့္ဖက္မွ မီွခုိမႈမရွိေသာ တတိယအဖြ႕ဲအစည္းမွ လာေရာက္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး တုိင္းတာသည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စက္ရံုတြင္ သိမ္းဆည္းထားရိွျခင္း၊ 

o လုပ္သားမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 

ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္  ထုိနည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္းၾကပ္စြာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ 

o သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္သားမ်ား ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

လုံၿခံဳမႈဆုိင္ရာမ်ားကုိ ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

o သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 

သံုးစြဲပါက ယင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး မွတ္တမ္း (Material Safety Data 

Sheet – MSDS) ကုိ ယင္းပစၥည္း သုိေလွာင္သည့္ ေနရာ တြင္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္သားမ်ားကုိ 

ရွင္းလင္းျပသျခင္း။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၄) 

o သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံ 

ေပးျခင္းႏွင့္ ဝတ္ဆင္ရန္ တင္းၾကပ္စြာ သတိေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
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o စီမံကိန္းကာလတစ္ခုလုံးအတြက္ စက္ရံုတြင္း ေသာက္သံုးေရရရိွရန္ႏွင့္ သုံးစြဲရန္အတြက္  

စီမံေပးျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

o စီမံကိန္းအတြင္း အေရးေပၚအေျခအေန တုန္႔ုျပန္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြျဲခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားသင္ 

ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း၊ 

o စီမံကိန္းမွ ထြက္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရိယာတြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြျဲခင္း၊  

(၄) အေရးေပၚအေျခအေနတုန္႔ျပန္မႈအစီအစဥ္ 

အေရးေပၚ အေျခအေနတုန္႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္သည္ ရုတ္တရက္ (သုိ႔မဟုတ္) မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ကိုင္တြယ္စီမံႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ  ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 

o ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လုပ္သားမ်ား ထိခုိက္မႈတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္၊ 

o အေဆာက္အဦမ်ား၊ သုိေလွာင္ရံုမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊ 

o ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္၊  

o ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္၊ 

o အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈအနာတရမ်ားႏွင့္ အေသအေပ်ာက္ျဖစ္ေစမႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ 

ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္၊ 

(၅) ဓာတုပစၥည္းမ်ားသုိေလွာင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊  

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ 

ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဆာလဖိုက္ကုိ အသံုးျပဳလွ်က္ရိွပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ထုိဓာတုေဗဒ ပစၥည္းသံုးစြဲရာတြင္ 

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္စားသင့္ပါသည္။ 

o ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ စနစ္တက် သုိေလွာင္ထားရိွရန္၊ 

o ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဆာလဖုိက္က့ဲသုိ႔ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသံုးစြဲရာတြင္သီးသန္႔အခန္းျဖင့္သံုးစြဲပါရန္၊ 

o လုပ္ငန္းခြင္သံုး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ႔ ဝတ္ဆင္ေစရန္၊ 

o ဓာတုပစၥည္း အသံုးျပဳသည့္ေနရာတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းနွင့္ အစာစားျခင္းမွ ေရွာင ္က်ဥ္ရန္၊ 

o ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ဆာလဖုိက္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်က္ရိွေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္မႈ 

မ်ားသိရိွႏုိင္ရန္ အတြက္ သင္တန္းေပးရန္၊ 

o ဆုိဒီယမ္ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ဆာလဖုိက္ သုိေလွာင္ထားေသာေနရာႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး မွတ္တမ္းႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ထားရိွရန္၊ 

 

(၆) လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ 

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ဧရိယာတြင္ရိွေသာ 

ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈအက်ဳိးစီးပြား အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရိွပါသည္။ 
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သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရရိွလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ 

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ယူမႈ အစီအစဥ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ သၾကားစက္ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ လူမႈေရး၊ စီပြားေရမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ေရပိုင္မ်ားတြင္ လိုအပ္သလုိကူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ 

ပါသည္။ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္မွ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ယူမႈ မ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ ရန္ပံုေငြျဖစ္မလံုေလာက္ပါက ထပ္မံ 

၍ရန္ပံုေငြမ်ားထားရိွၿပီးဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကတိကဝတ္ျပဳအပ္ပါသည္။  (ဇယား 

၆.၄)။ 

ဇယား- ၆.၄  လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈ အစီအစဥ္ 

စဥ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ ႀကိမ္ႏႈန္း 
ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္   

(အျမတ္ေငြ) 
တာဝန္ခံ 

၁။ 
ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ 

ထည့္၀င္ေငြ 
ႏွစ္စဥ္ ၀.၃% 

ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီလီမိတက္ 

၂။ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထည္၀့င္ေငြ ႏွစ္စဥ္ ၀.၃% 

၃။ 
ဘာသာေရး၊သာသနာေရးအတြြက္ 

ထည့္၀င္ေငြ 
ႏွစ္စဥ္ ၀.၃% 

၄။ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 

ထည့္၀င္ေငြ 
ႏွစ္စဥ္ ၀.၃% 

၅။ 
ရပ္ကြက္ သာေရး၊ နာေရး၊ 

ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ထည္၀့င္ေငြ 
ႏွစ္စဥ္ ၀.၈% 

စုစုေပါင္း ၂% 

၆.၃ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းအဆင့္ စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ကတိကဝတ္ 

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ)္ သၾကားထုတ္လုပ္ 

ေရာင္းခ်ျခင္း စက္ရုံသည္ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ပါ၀င္ျပီး 

ေျမာက္လတီၱက်ဴ႕ ၁၈°၃၂'၀၆" ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ႕ ၉၆°၂၆'၀၇" တြင္ တည္ရွိ၍ ဧရိယာ 

အက်ယ္အ၀န္းမွာ  (၂၅၉.၉၃) ဧက ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၁၅၆) ေပ ျမင့္ပါသည္။ 

စက္ရံု၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ က်ပ္ (၁၆၆၂၂.၄၁) သန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားရိွပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ၁၀၀%  

ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ေဇယ်၀တီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) 

သၾကားထုတ္လုပ္မွ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္အခါတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား 

မရိွေအာင္ႏွင့္ ထိခုိက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းကတိျပဳအပ္ပါသည္။ 
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နိဂံုးခ်ဳပ္ 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သၾကားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ျမတ္မိဘ 

ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ဧရိယာအားျဖင့္ (၂၅၉.၉၃) ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။ စက္ရုံ၏ 

သၾကားထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဘိြဳင္လာကုိ အသုံးျပဳ၍ လည္ပတ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ နည္းဥပေဒအရ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (ေလ၊ 

ေရ၊ ေျမ၊ ဆူညံမႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း)ကုိ စက္တင္ဘာလ (၁၈-၁၉) တြင္ စီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ 

တုိင္းတာခ့ဲပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြး တုိင္းတာရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ 

အသုံးျပဳလ်က္ရိွေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အလြန္နည္းပါသည္။ 

စက္ရုံမွ ယင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ အျခား ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင္ၾ့ကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ စနစ္တက် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ျဖင့္ ေလ်ာ့က်ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ သၾကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 စက္ရုံတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး 

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ 

 ထုိ႔အျပင္ စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြက ္ ေဒသဆုိင္ရာမီးသတ္ဦးစီဌာန 

ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး သင္တန္းမ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။ 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွ စက္ရုံအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ေရး ကိစၥအရပ္ရပ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး တာ၀န္ခံတစ္ဦးကုိ ခန္႔ထား 

သင့္ပါသည္။ 

 ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ စက္ရုံအေပၚ ထားရွိေသာအျမင္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကုိလည္း 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 
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 ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ေရးသားထားေသာ ထိခုိက္မႈ 

ေလ်ာ့က်ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကုိလည္း ပုံမွန္ 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္ကုိလည္း ႏွစ္စဥ္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွဤအစီရင္ခံစာကုိစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျပီးေနာက္္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ 

ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႕ညႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ား ကုိေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 စက္ရုံအလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသက္အာမခံထားရွိေပးျခင္းမ်ား၊ လူမႈဖူလုံေရး 

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္၊ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း ျပည္၀့စြာ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

 လစဥ္ႏွင့္ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ထားလွ်က္ရိွေသာ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ မွတ္တမ္း 

မ်ားအားလုံးကုိိ ထိန္းသိမ္းထား႐ိွရန္ ႏွင့္ 

 ယခုအခါ စက္ရုံ လည္ပတ္မႈကုိ ယာယ ီ ရပ္ဆုိင္းထားေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ 

မရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္လည္ပတ္ပါက အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္အတုိင္း လုိက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၁) စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူ၏ ကတိျပဳလႊာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီရင္ခစံာတြင္ ပါရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင္ ့

အစီအစဥ္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ 

 

ရက္စြ။ဲ  ။ (       ) ရက္ေန႔၊ (၁၂) လပုိင္း၊ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ 

အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္၊ 

သၾကား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕တြင္ တည္ရွိေသာ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ  ေဇယ်၀တီ သၾကားထုတ္လုပ္ 

ေရာင္းခ်ျခင္း စက္ရုံအတြက ္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ 

ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သၾကားစက္ရံုအား စက္မွႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကနဦး (၅၀)ႏွစ္ႏွင့္ 

သက္တမ္းတုိး (၁၀)ႏွစ္ ႏွသ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၇၀)ႏွစ္ဌားရမ္းခြင့္ရရိွခ့ဲပါသည္။ ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက ္

ေရးဆြထဲားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရိွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္မ်ားသည္ တိက်ခုိင္မာ ျပည့္စုံေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအတုိင္း တိက်လုိက္နာ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ထားရိွေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီရင္ခံစာတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ 

နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကုိအစဥ္အၿမဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ 

စက္ရံုေရရွည္လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားမရိွေစရန္ 

အဆင္အၿမဲ ျမန္ႏုိင္ငံအတြင္၌ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္မ်ားအားလုိက္နာ၍ 

စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ကတိျပဳပါသည္။ 

ေလးစားစြာျဖင့္ 

 

ဦးထြန္းထြန္းမြန္ 

ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ 

၀၉ - ၉၅၂၈၄၁၇၆၄ 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရိွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ 

 

ရက္စြ။ဲ  ။ (       ) ရက္ေန႔၊ (၁၂) လပုိင္း၊ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ 

 

အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္၊ 

သၾကား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ေဇယ်၀တီၿမိဳ႕၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ငူခရုိင္၊ 

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအေရွ႕တြင္ တည္ရွိေသာ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ  ေဇယ်၀တီ သၾကားထုတ္လုပ္ 

ေရာင္းခ်ျခင္း စက္ရုံအတြက ္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ 

ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္မိဘ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သၾကားစက္ရံုအား စက္မွႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကနဦး (၅၀)ႏွစ္ႏွင့္ 

သက္တမ္းတုိး (၁၀)ႏွစ္ ႏွသ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၇၀)ႏွစ္ဌားရမ္းခြင့္ရရိွခ့ဲပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ 

အားေရးသားျပဳစုသူျဖစ္ေသာ ္ Earth Tree Environmetal Services Co.,Ltd မွ ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ  ေဇယ်၀တီ သၾကားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း 

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရိွသည့္ 

ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ လုပ္ငန္း 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရးဆြထဲားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရိွသည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ တိက်ခုိင္မာ ျပည့္စုံေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 

အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား အတုိင္း တိက်လုိက္နာ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆန္းစစ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ထားရိွေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီရင္ခံစာတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အစဥ္အၿမ ဲ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ 

ေရဆြဲထားသည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳပါသည္။ 

              ေလးစားစြာျဖင့္ 

       

 

ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္ 

        Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd 

                   ၀၉ - ၂၆၂၀၀၀၂၈၅၊ ၄၃၁၂၄၄၅၁ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ပုံ 

ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ ကုန္ေခ်ာထုတ္ကုန္ (သၾကား) အိတ္မ်ားပံု 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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သၾကားစက္အတြင္းရိွ ဘြိဳင္လာမ်ားပံု

 

သၾကားစက္အတြင္ရိွ ဓာတ္ခြခဲန္း အေဆာက္အဦး 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

118 
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ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ
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အစီရင္ခံစာ 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

123 
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ကြင္းဆင္းေလ့လာသည္မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား 

ေျမေအာက္အနည္းစစ္ကန္ 

တင္လဲရည္ကန္မ်ား 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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Dust Collector (၃)လံုး ႏွင့္ မီးခုိးေခါင္းတုိင္ (၃)လံုးပံု 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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စက္ရံုအတြင္းရိွ Transformer မ်ားပံု 

ျပာစစ္ကန္ ႏွင့္ ေရသန္႔စင္ကန္ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ေရပူေရေအးလုိင္းေျမာင္းပံု 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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Spray Pond 

ငေျမြဆည္မွလာေသာေရအား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ စုပ္တင္၍သန္႔စင္ေသာေနရာ 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ေရစြန္႔ထုတ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း 

 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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စက္ရံုအားအေနာက္ဘက္မွေတြ႔ျမင္ရတဲ့မွတ္တမ္းဓာတ္ပု ံ

 

 

 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္ရံုအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ အနီးဆံုးရြာ (သာဓုဂံ) အုပ္စု၊ ေဆေမာ့ေတာ့ ေက်းရြာ ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ရိွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖစ္ေတြ႔ဆံုျခင္းမွတ္တမ္း 

 

 

အိမ္ေျခ (၁၀၀) 



ေဇယ်ဝတီ (ဆင္ျဖဴေတာ္) သၾကားစက္ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏံွမ်ား (စပါး၊ပ၊ဲႀကံ) အဓိကလုပ္ကုိင္ပါသည္ 

စဥ ္ အမည္ ေက်းရြာ အလုပ္အကုိင္ 

၁ ဘုိလာ (ခ) ဂ်မူနာ ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၂ ရာခ်္တူမား (ခ) ရမ္းပရေဘ ့ ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၃ လာလူးပရာဆပ္ (ခ) ရမ္းစရ ု ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၄ ခ်ိဳေတလား (ခ) ရမ္းပရေဘ ့ ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၅ စီအိုလား (ခ) ေအာ္ဘီဟာရီ ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၆ အူမာစံကား (ခ) ဒတ္ဆရတ ္ ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၇ စြန္ဒါတ္လား (ခ) ရဂုပယ္ ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၈ အနန္းကူမား (ခ) ဟာရီစံကား ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၉ ရမ္းဖလား (ခ) ရမ္းဖသီ ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၁၀ စီရိရန္ (ခ) စမ္ရသ ီ ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ

၁၁ ဘီရေဒါ (ခ) ရမ္းဘီစြန္း ေဆေမာ့ေတာ့ ေတာင္သ ူ
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ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိသယ္ယူေနသည့္ဓာတ္ပံု 
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ႀကံစည္းမ်ား (ကုန္ၾကမ္း) Cane Yard တြင္စုပံုျခင္း 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၃) အဆက္ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၃) အဆက္ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၃) အဆက္ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၃) အဆက္ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၃) အဆက္ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၃) အဆက္ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၃) အဆက္ 

 


