
အတုိေောေ်စာလုဳဵမျာဵနှငဴ်အဓိပ္ပာယ်ဖွငဴ်ဆိခုျေ်မျာဵ 
အစီရင်ခဳစာတွင် အသဳုဵြပုထာဵေသာ အတုိေောေ်စာလုဳဵမျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချေ် 

အတုိေောေ်စာလုဳဵမျာဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချေ် 

ECD Environmental Conservation Department 

EMP Environmental Management Plan 

ECC Environmental Compliance Certificate 

UTM coordinates Universal Transverse Mercator System 

DTM coordinates Digital Terrain Models 

KVA Kilo volt Ampere 

NEQEG National Emission Quality and Emission Guideline 

GHG Green House Gas 

WHO World Health Organization 

CSR Fund Corporative Social Responsibility fund 

m meter 

m3 cubic meter 

KWh Kilo watt Hour 

CF Community forest 

MPa Mega Pascal 

KW Kilo Watt 

Kg Kilogram 

mg milligram 

hp Horse power 

EIA Environmental Impact Assessment 

SIA Social Impact Assessment 

IEE Initial Environmental Examination 

NEQG National Emission Quality Guideline 

Min Minimum value 

Max Maximum value 

AVG Average value 

DB Decibel unit 

BOD Biological oxygen demand 

COD Chemical oxygen demand 

TDS Total dissolved solids 

PM Particulate matter 

PM2.5 2.5 micron size 

PM10 10 micron size 

O3 Ozone 

NO Nitrogen oxide 

SO Sulphur oxide 

CO Carbon monoxide 

GPS Global Positioning System 



အတုိေောေ်စာလုဳဵမျာဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချေ် 

°C Degree Celsius 

°F Degree Fahrenheit 

VOC Volatile Organic Compound 

CaCO3 Calcium Carbonate 

pH Water quality (acid, neutral, base) 

mg/l milligram per litter 

HP Horse Power 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

UNFCCC United Nations Framework convention on Climate 
Change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



နည်ဵပညာဆုိင်ရာ အသဳုဵအနှုန်ဵမျာဵေုိ အဓိပ္ပာယ်ဖွင်ဴဆိရှုင်ဵလင်ဵချေ် 

အသဳုဵအနှုန်ဵ အဓိပ္ပာယ် 

4 ton/hr boiler 
Steam boiler used in factory. 4TPH (4 tons per 
hour) means, the boiler is producing steam at the 

rate of 4 tons per hour. 

preventive measure and mitigation 
any sustained action taken to reduce or eliminate 
long-term risk to people and property from 
natural hazards and their effect 

GHG gas Emissions 
Gases that absorb and emit radial energy within 
the thermal infrared range GHG gases cause the 

greenhouse effect. 

natural material 
It is used for water filtration such as  sand, 
charcoal and pebbles 

Cigarette paper   
Rolling paper is a speciality paper used for 
making  cigarettes 

Plug wrap paper 
It is used for  wrapping the inner acetate tow 
used filtering nicotine , tar, carbonmonoxide and 
other harm substances 

Tipping paper 
Filtered cigarettes are typically perceived as less 
hazardous and white tipping paper often conveys 
lightness. 

Starch glues  or emulsion based adhesives An adhesive for use in cigarette manufacturing 

Hard pack 
A pack or packet of cigarettes is a rectangular 
container, mostly paperboard which contains 
cigarettes.  

Soft pack  
A soft pack is a box packaging made of thin paper 
usually containing 20 cigarettes 

Outer Cartoon 
A carton is a box or container usually made of 
paperboard to protect moisture and liquids 

Master Carton Box 
Master carton is the final outer box that is used 
for packaging . 

Natural Flavour 
A flavored tobacco product with  adding flavoring 
such as honey, grape, strawberry , apple. 

Sanitary waste water 
Waste water ( includes toilet , sink, shower, and 
kitchen flows) generated by normal housekeeping 
activities or commercial buildings 

Landfill 

Fertilizer is the most widely utilized solid waste 
management option. Landfills are sites 
designated for dumping rubbish, garbage, or 
other sorts of solid waste 
 



အသဳုဵအနှုန်ဵ အဓိပ္ပာယ် 

dust collector 

A system used to enhance the quality of air 
released from industrial and commercial 
processes by collecting dust and other impurities 
from air or gas. 

Dust collection system 
An air quality improvement system used in 
industrial shops to improve safety by removing 
particulate matter from the air and environment. 

Bag filter 

An air pollution control device and dust collector 
that removes particulates out of air or gas. 
Air pollution controlling industrial equipment, 
used prominently in a steam boiler house 
assembly. 

air and fuel modification fan 
-maintain pre-set air fuel ratio with GHG gas 
control technologies. 

Single stack source   

A stack is a structure made of iron sheet that 
isolates hot toxic exhaust gases or smoke 
produced by a boiler .Stack source is typically 
vertical to ensure that the gases flow 
smoothly,drawing air into the combustion. 

Operation Phase   

The ways that parts of a machine or a system 

work together,or the process of making parts a 
machine or system work together  

bottom ash 
It is part of the non combustibible residue of 
combustion chamber of a boiler. 

Ash Tank 
Holding tank for ash. The tank is located outside 
the boiler house. 

Fly Ash 
A coal combustion product that is composed of  
the particulates that are driven out of coal fired 
boiler together with  the flue gases  

Cyclone 
Cyclone separators is air pollution control device 
known as precleaner to remove larger pieces of 
particulate matter . 

Wet Scrubber 
A device that removes pollutants from flue gas 
stream by forcing it through a pool of water . 

 

 

 

 



အခန်ဵ(၁) 
အစီရင်ခဳစာအေျဉ်ဵချုပ်( Executive Summary) 

နိဒါန်ဵ 

          ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵသည် အကကီဵ စာဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုြဖစ်ပပီဵ  စာဵေသာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

အမျို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ ရမ်ှဵြပည်နယ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ္ဠွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရဳုဵ၏ (၃.၁.၂၀၁၉) ရက်စဲွ 
ပါစာအမှတ် ပတ်ဝန်ဵကျင်/ဆန်ဵစစ်−စက်မှု/(၀၀၂၃/၂၀၁၉)အရ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(Environmental Management Plan)အစီရင်ခဳစာအာဵ ေရဵဆွဲြပုစု၍ တင်ြပ အစီရင်ခဳြခင်ဵ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

၁.၁။ စီမဳေိန်ဵ၏အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵနှငဴ်ယင်ဵတ့ုိပတ်ဝန်ဵေျင်နှငဴ်လူမှုဆိုင်ရာအေြခအေန                                     
၁.၁-၁ စီမဳေိန်ဵ၏တည်ေနရာ၊ အေျယ်အဝန်ဵ        

              စီမဳကိန်ဵတည်ေနရာသည် ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်၊ ထင်ပါကျ ိုင်ဵ 
ေကျဵရွာအုပ်စုရှိ ဆီေအာရွာ၊ ကွင်ဵြပင်ပ၊ ဦဵပိုင်အမှတ် (-)၊ GPS ေြမပုဳအ္ဠွှန်ဵ DMS coordinates 23° 43' 31.00" N 
98° 46' 6.00" E တွင် တည်ရှိသည်။ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အြမင်ဴ (၃၁၀၀)ေပတွင် ရှိသည်။ စီမဳကိန်ဵတည်ရှိသညဴ် 
ေြမသည် ယာေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်၍ ေြမစာရင်ဵပဳုစဳ(၂၂)နှင်ဴဦဵပိုင်မှတ်တမ်ဵစာရင်ဵအရ ေဒသခဳမျာဵ၏စုိကပ်ျ ို ဵေြမ၊ 

ေကျဵရွာပုိင်ေြမမျာဵနှငဴ်လွတ်ကင်ဵမှုရိှေသာ ေြမအမျ ို ဵအစာဵ ြဖစ်ပါသည်။ စက်ရဳုကို ယာေြမ (၂၅)ဧကေပ္ဝတွင် တည် 
ေဆာက်ထာဵသည်။  
              
၁.၁-၂။ စီမဳေိန်ဵ၏ေြမမျေ်နှာသွင်ြပင်အချေ်အလေ်မျာဵ 

            စီဵကရက်စက်ရဳု စီမဳကိန်ဵတည်ရိှေသာ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုသည် ဧရိယာစတုရန်ဵမုိင် (၄၂.၉၂) ရိှပပီဵ 
အကျယ်အဝန်ဵမှာ(၂၇၆၂၈) ဧကရိှပါသည်။ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုသည် ေကျဵရွာ(၃၀)ြဖင်ဴ ဖဲွ့စည်ဵထာဵပပီဵ ေတာင် 

ကုန်ဵ ေတာင်တန်ဵမျာဵအတွင်ဵ တည်ရိှေနေသာ ေြမြပန့်ဧရိယာ ြဖစ်ပါသည်။ ေြမြပင်အေြခအေနမှာ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 
သည် ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵ၊ လျှိုေြမာင်မျာဵ ထူထပ်ေပါမျာဵပပီဵ ေြမြပန့်ဟူ၍မရိှသေလာက် နည်ဵပါဵေသာ 
ေဒသြဖစ်ပါသည်။ ေရစီဵဆင်ဵေနသညဴ်ေချာင်ဵမျာဵမှာ မုိဵရွာသွန်ဵစဉ် ေတာင်ကျေရကျဆင်ဵေနမှုေကကာငဴ် ေရတုိက် 
စာဵရာမှြဖစ်ေပ္ဝေသာ ေရစီဵေကကာင်ဵသွာဵရာလမ်ဵတေလျှာက်တွင် ေြမနိမဴ်ကျမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ပုဳစဳမျာဵ ြဖစ်ေနပါ 
သည်။ ေနွ၊ မိုဵ၊ ေဆာင်ဵရာသီမြပတ် ေရစီဵဆင်ဵေနမှု မရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေလာက်ကုိင်ေဒသသည် ပင်လယ် 
ေရ မျက်နှာြပင်အထက်အြမင်ဴ ေပ (၃၁၀၀)ေကျာ်ခန့် ရိှသည်။ ေတာင်တန်ဵမျာဵမှာ အြမင်ဴေပ(၃၀၀၀) မှ (၅၀၀၀)ခန့် 

အထိ ြမငဴ်မာဵပပီဵ အြမင်ဴေပ(၈၃၁၇)ေပရှိ လီရင်ရှန်ဵေတာင်မှာ အြမင်ဴဆုဳဵ ြဖစ်သည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ေလာက် 
ကိုင်၊ ရန်လုဳကျ ိုင်ဵ၊ ပါစင်ေကျာ်၊ မန်တဳုပါဵနှငဴ် နမ်ဴပူဵတန်ဵေဒသတုိ္သမှာ ေြမြပန့်လွင်ြပင်အြဖစ် အနည်ဵငယ်သာရိှပပီဵ 
ကျန်ေဒသမျာဵမှာ ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵသာ ြဖစ်သည်။ 

၁.၁-၃။  စီမဳေိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵမှုအေြခအေန 

              စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ြမစ်မကကီဵ မျာဵနှငဴ် ၎င်ဵအတွင်ဵစီဵဝင်သညဴ် အဓိကေချာင်ဵလက်တက်မျာဵ ြဖတ်သန်ဵ 
စီဵဆင်ဵမှုမရှိပါ။ ထင်ပါကျိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုရိှ ေကျဵရွာမျာဵသည်  ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵအတွက် စိမ်ဴစမ်ဵေရနှင်ဴ မုိဵေရ 
ေလှာင်ကန်ကုိ  အဓိက ရယူသဳုဵစဲွပါသည်။ သန့်ရှင်ဵေသာေသာက်သဳုဵေရကုိ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမှ 
ရယူသဳုဵစဲွကကသည်။ ပမို့နှင်ဴနီဵေသာေကျဵရွာမျာဵတွင် ပမို့ေရေပဵေဝေရဵမှ ရယူသဳုဵစဲွပပီဵ  ေတာင်ေပ္ဝေဒသေကျဵရွာမျာဵတွင် 
စိမ်ဴစမ်ဵေရနှင်ဴမုိဵေရေလှာင်ကန်ကုိ အမီှြပုသဳုဵစဲွကကသည်။ ထင်ပါကျိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် သဘာဝေရထွက် (၃) ခုရိှ 
သည်။ သဘာဝေရထွက်မျာဵသည် ေလာက်ကုိင်ပမို့မှ (၅)မုိင် အကွာအေဝဵတွင် ရိှသည်။ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် သဳလွင် 
ြမစ်သည် ေြမာက်မှေတာင်သုိ္သ စီဵဆင်ဵလျက်ရိှပပီဵ စီမဳကိန်ဵတည်ေနရာမှ  (၂၀) မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ တဳုချန်ိေရကန်သည် 
ေလာက်ကုိင်ပမို့ ၏အလယ်တွင်ရိှ၍  စီမဳကိန်ဵ၏တည်ေနရာမှ (၄) မုိင်ကွာေဝဵသည်။ 
 



၁.၁-၄။  လေ်ရိှေြမအသဳုဵချမှုအေြခအေန 

               ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် အသာဵတင် စုိက်ပျ ို ဵေြမဧရိယာ (၅၄၀၃၀) ဧက၊ လှပ်ထာဵေြမဧက (၅၁၃၄) ဧက၊ 
ေတာရုိင်ဵဧက (၁၁၀၄၀) ဧက၊ စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵမြပုနုိင်ေသာေြမ (၁၃၈၀၀၇) ဧက စုစုေပါင်ဵ ေြမအမျ ိုဵအစာဵ (၇)မျ ိုဵ၊ ဧရိယာ 
(၂၀၂၈၅၆) ဧကကျယ်ဝန်ဵပါသည်။ ကကကဳို အဓိကသီဵနဳှအြဖစ် စုိကပ်ျ ို ဵကကသည်။ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် 
အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအြဖစ် အလုပ်လုပ်ကိငု်ေနသူ(၂၀၀၅၃) ေယာက်ရှိေကကာင်ဵ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 
ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်၏စာရင်ဵအရ သိရှိရပါ သည်။ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် အဓိကသီဵနဳှ (၁၀) မျ ိုဵြဖစ်သည်ဴ စပါဵ၊ ေြမပဲ၊ 
နှမ်ဵ၊ ေနကကာ၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်ဵ၊ ပဲစဉ်ဵငဳု၊ ဝါ၊ ကကဳ၊ ေစဴထုတ်ေြပာင်ဵစုိက်ဧက (၁၈၃၄) ကုိ စုိက်ပျ ို ဵနုိင်ပပီဵ အထွက်နှုန်ဵ 
ေကာင်ဵမွန်ပါသည်။ စုိက်ပျ ို ဵထာဵသည်ဴ သီဵနဳှမျာဵမှာ ေအာင်ြမင်မှု အသင်ဴအတင်ဴရိှပါသည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် 
နှစ်ရှည်သီဵနဳှအြဖစ် ရာဘာ၊ လက်ဖက် (ရွက်စိမ်ဵ) နှင်ဴ သစ်ကကာဵတုိ္သကုိ စုိက်ပျ ို ဵလျက် ရိှပါသည်။ ရာဘာစုိက် ဧက 
(၁၈၆၉) ဧက၊ လက်ဖက်(ရွက်စိမ်ဵ) (၂၃၁၂) ဧက၊ သစ်ကကာဵ စုိက်ဧက (၁၈၉၉) ဧကတုိ္သကုိ စုိက်ပျ ို ဵထာဵရိှပါသည်။ 

 စီမဳကိန်ဵတည်ရိှသညဴ်ေြမသည် ယာေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်၍ (၂၅)ဧက ကျယ်ဝန်ဵသည်။ အြခာဵနည်ဵသဳုဵစဲွခွငဴ် 
ေလျှာက်ထာဵ တင်ြပထာဵပပီဵြဖစ်သည်။ 
၁.၁-၅။ လမ်ဵပန်ဵဆေ်သယွ်ေရဵအေြခအေန 

              ေလာက်ကုိင်ပမို့တွင်ဵမှ ဆီေအာရွာသုိ္သ (၃)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ ကုိဵကန့်ကုိယ်ပုိင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵ 

အဖဲွ့၏ ရန်ပဳုေငွခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ ကတ္ရရာလမ်ဵေဖာက် လုပ်ေပဵထာဵသည်။ ပမို့ေပ္ဝရိှလမ်ဵမျာဵသည် ကတ္ရရာလမ်ဵ နှင်ဴ 
ကွန်ကရစ်လမ်ဵအမျ ိုဵအစာဵြဖစ်ကကသည်။ ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵသည် ေကျာက်ကကမ်ဵလမ်ဵမျာဵြဖစ်ကကသည်။ 
လာဵရှိူဵ - သိန်ဵနီ - ချင်ဵေရွှေေဟာ် - ေလာက်ကုိင်ကာဵလမ်ဵအတုိင်ဵလာပါက ေလာက်ကုိင်ပမို့သုိ္သေရာက်ရိှမည်ြဖစ်ပပီဵ 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ရိှရာ ဆီေအာရွာသုိ္သ နာရီဝက်ခန့်အကကာတွင် ေရာက်ရိှပါမည်။ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵသည် ဆီေအာ 
ရွာ လမ်ဵမနဳေဘဵမှာတည်ရိှသည်။ 

၁.၁-၆။ စီမဳေိန်ဵဆိုင်ရာအချေ်အလေ်မျာဵ 

                 ြမန်မာကိုဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵသည် စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန လက်ေအာက် 
ရှ ိ ဘိွုင်လာဌာနခဲွနှင်ဴ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနခွဲတုိ္သ၏ ဘိွုင်လာနှငဴထ်ရန်စေဖာ်မာစစ်ေဆဵမှု ခဳယူထာဵပပီဵ ပုဂ္ဂလိက 
စက်မှုလုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် (၇မ/ ကကီဵ / ၁၄) (၃၀.၁၁.၁၉၉၆) ြဖင်ဴ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်ဵဥပေဒပုဒ်မ(၇) 
ပုဒ်မခဲွ(ဂ)အရ မှတ်ပဳုတင်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ စီဵကရက်စက်ရဳုလိုင်စင်သက်တမ်ဵတုိဵြခင်ဵကို ပဳုမှန်ေဆာင်ရွက်ခဲသဴည်။ 
အဓိကထုတ်လုပ်ေသာကုန်ေချာပစ္စည်ဵမှာ စီဵကရက် (၅၀) ကာတွန်ဵပါ ဂျပ်ဖာမျာဵြဖစ်ပပီဵ အိမ်နီဵချင်ဵတရုတ်နိုင်ငဳသုိ္သ 
(၈၀%)နှင်ဴ ြပည်တွင်ဵတွင် (၂၀%) ခန့် ြဖန့်ြဖူေရာင်ဵချသည်။ ရင်ဵနှီဵြမှပ်နဳှမှုတန်ဖိုဵမှာ ယွမ်ေငွ (၂၄.၁၉)သန်ဵ ြဖစ်ပပီဵ 
စက်တပ်ဆင်အင်အာဵ (၄၁) HP၊ လျှပ်စစ်ထရန်စေဖာ်မာ (၅၀၀)KVA နှငဴ် တရုတ်နိုင်ငဳမှ တင်သွင်ဵထာဵေသာ ( 4TPH) 
Boiler (၁)လုဳဵ တုိ္သကုိ အသဳုဵြပု၍ ကုန်ထုတ်လုပ်လျက် ရှိသည်။ 

၁.၁-၇။     စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ဆဆာင်ရွက်မှု 

(ေ)  စီမဳေိန်ဵောလ 

စီမဳကိန်ဵကာလကုိ (၁၉၉၆ခုနှစ် မှ ၂၀၂၆ခုနှစ် အထိ )နှစ်(၃၀)ခန့် လျာထာဵသတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ 

(ခ)   ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု 
  ရင်ဵနီှဵြမှပ်နှဳမှုတန်ဖိုဵမှာ ယွမ်ေငွ (၂၄.၁၉)သန်ဵ ြဖစ်ပပီဵ တုိင်ဵရင်ဵသာဵတစ်ဦဵတည်ဵပိုင် (Fully Investment ) 

အမျို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ 

(ဂ)   ေြမအသဳုဵချမှု 

စီမဳကိန်ဵတည်ရိှသညဴ်ေြမသည် ယာေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ပပီဵ (၂၅)ဧကကျယ်ဝန်ဵသည်။  
 
 



(ဃ)  အကေို တည်ေဆာေ်ေရဵောလ 
 အကကို တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ (၁၉၉၄) ခုနှစ်က စတင်ေဆာင်ရွက်ခဴဲပါသည်။ အကကိုတည်ေဆာက်ေရဵ 
ကာလတွင် ေလာက်ကုိင်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့ထဳသုိ္သ စက်ရဳုတည်ေဆာက်မည်ဴေနရာကုိ ယာေြမ 
အမျိုဵအစာဵမှ အြခာဵနည်ဵသဳုဵစဲွခွင်ဴေလျှာက်ထာဵြခင် ၊ဵ ဌာနဆုိင်ရာမျာဵထဳ စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက် 
မည်ဴ အဓိက အေဆာက်အဦမျာဵ၊ အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦမျာဵ ေဆာက်လုပ်နုိင်ရန် ဌာနဆုိင်ရာမျာဵထဳမှ 

ခွင်ဴြပုချက် ေတာင်ဵ ခဳြခင် ၊ဵ  ေြမေနရာရှင်ဵလင်ဵြခင် ၊ဵ ေြမညိှြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိေဆာင်ရွက်ခဴဲပါသည်။ 
 
(င)   တည်ေဆာေ်ေရဵောလ 

 တည်ေဆာက်ေရဵကာလသည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၆အထိြဖစ်သည်။ တည်ေဆာက်ေရဵကာလတွင် ကုန်ထုတ် 
အေဆာက်အဦ(၅)ခု၊ 500KVA ထရန်စေဖာ်မာ(၁)လဳု ၊ဵ ဘိွုင်လာထာဵရိှသည်ဴအေဆာက်အဦ(၁)လဳု ၊ဵ  ကုန်ကကမ်ဵနှင်ဴ 
ကုန်ေချာဂုိေဒါင်(၃)လဳု ၊ဵ  ဝန်ထမ်ဵေဆာင်(၄)လဳု ၊ဵ စာဖုိေဆာင်(၁)လဳုဵနှင်ဴ ရဳုဵခန်ဵ(၁)ခုတုိ္သကုိ ေဆာက်လုပ်ခဴဲပါသည်။ 

တည် ေဆာက်ေရဵကာလအတွင်ဵ စက်ရဳုဧရိယာအကျယ်အဝန်ဵ(၂၅)ဧကအတွင်ဵ အဓိကအေဆာက်အဦ (၉)ခ ု
နှင်ဴ အေထာက် အကူြပုအေဆာက်အဦ (၆)ခ ုတုိ္သကုိ ေဆာက်လုပ်ခဴဲပါသည်။ 

 
(စ)   စမ်ဵသပ်လည်ပတ်သညဴ်ောလ 

စက်ကိရိယာစမ်ဵသပ်လည်ပတ်မှုကုိ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်စမ်ဵသပ်ခဴဲသည်။ 

 
(ဆ)  စတင်ထုတ်လုပ်သညဴ်ောလ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကာလသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှယေန့အထိ (တနှစ်လျင် ၈လခန့်) ပဳုမှန်ထုတ်လုပ်လျက် ရိှသည်။ 
ဤပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် (Environmental Management Plan) အစီရင်ခဳစာကုိ ေရဵသာဵေနချန်ိတွင် 
အကကိုတည်ေဆာက်ေရဵကာလနှင်ဴတည်ေဆာက်ေရဵကာလသည် ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵပပီြဖစ်၍ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵ 
ေဆာင် ရွက်ြခင်ဵ (operation phase) အတွက် အဓိကထာဵကာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက် ေရဵသာဵထာဵပါသည်။ 

(ဇ) အြခာဵေဆာင်ရွေ်နိုင်မည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

              ကမ္ဘာေပ္ဝတွင်ရရိှနုိင်ေသာ  စီဵကရက်ထုတ်ကုန်အမျိုဵမျ ို ဵမှာ     cigarettes , cigars , pipe tobaccos 
နှင်ဴ smokeless tobacco products စသည်တုိ္သြဖစ်ပါသည်။ အမျိုဵအစာဵကဲွြပာဵရြခင်ဵအေကကာင်ဵအရင်ဵမှာ 
အသဳုဵြပုေသာ ေဆဵရွက်၏ေဒသမျ ိုဵရင်ဵမတူညီြခင်ဵ၊ အသဳုဵြပုေသာ Additives မျာဵ မတူညီြခင်ဵ၊ ကဲွလဲွေနေသာ 
ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ် မျာဵ၊ အေလဴအကျင်ဴမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ပါသည်။ စီဵကရက်ပဳုစဳသတ်မှတ်ချက်တွင် 
အသဳုဵြပုသည်ဴေဆဵရွက်ကကီဵ၊ ေရာစပ်ြခင်ဵ၊ ဓာတ်သေဘာေြပာင်ဵလဲေစရန် ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ Flavours , Colours, 
Additives မျာဵသဳုဵစဲွြခင်ဵ၊ စီကရက်လိပ်သည်ဴ Paper, Filter, Ink , Cellophone, Foil, gule မျာဵသဳုဵစဲွမှု 
မတူညီြခင်ဵ စသညဴ်အချက်မျာဵေကကာင်ဴြဖစ်ပါသည်။  
  စီဵကရက်တွင်ပါဝင်ေသာ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵမှာ NICOTINE (C10H14N2), CADMIUM (Cd), LEAD 
(Pb ), ACROLEIN ( C3H4O) , ACETALDEHYDE (C2H4O ), BENZENE ( C6H6), AMMONIA (NH3 ), 
CARBON MONOXIDE (CO ),TOBACCO- SPECIFIC NITROSAMINES (C10H13N3O2C9H11N3O ), 1,3 –
BUTADIENE (C4H6) တုိ္သြဖစ်သည်။ အသဳုဵြပုသညဴ်ကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵေပ္ဝမူတည်၍ ပါဝင်ေသာဓာတုေဗဒ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ပမာဏနှငဴ် ြပင်ဵအာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ 
ကွာြခာဵနုိင်ပါသည်။ 
   ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ ထုတ်လုပ်ေသာစီဵကရက်မျာဵတွင် combustion improvers, 
smoke smoothers, Brand  Loyalty multipliers, Ignition Killers မျာဵကုိ မသဳုဵစဲွြခင်ဵေကကာင်ဴ နုိင်ငဳတကာ 
မှထုတ်လုပ်ေနေသာ စီဵကရက်အမျိုဵအစာဵေကကာင်ဴြဖစ်ေသာ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုနှင်ဴ ေဆဵလိပ်ေသာက် 
သဳုဵမှု၏ကျန်ဵမာေရဵ အန္တရာယ်ထိခုိက်ခဳစာဵေနရသူမျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစပါသည်။ 
ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵသန့်စင်ြခင်ဵ၊ ေဆဵေချွေြခင်ဵ၊ ေဆဵမျှင်ြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵေလှာ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵအေအဵခဳြခင်ဵ၊ 
ေဆဵေမွှြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်ြခင်ဵအဆင်ဴဆင်ဴတွင် ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ်မျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 



သဘာဝထွက်ကုန်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ဇီဵ၊ သကကာဵ၊ နွယ်ချ ိုစေသာ အနဳ့မျာဵကုိသာ သဳုဵစဲွထာဵြခင်ဵ ေကကာင်ဴ နုိင်ငဳြခာဵ 
စီဵကရက်မျာဵ၏အရသာ၊ အရည်အေသွဵမျာဵနှင်ဴ တူညီြခင်ဵမရိှသလုိ ထိခုိက်မှု၊ သက်ေရာက်မှုမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝ 
ေစမှုနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူ(customer)မျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ထိခုိက်မှု 
ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစပါသည်။ 
                စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴမှာ ပခုက္ကူနှငဴ်ေပါက်ပမို့နယ်မှ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက် 
မျာဵကုိ ကုန်သည်မျာဵထဳမှဝယ်ယူပပီဵ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴသယ်ယူကာ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုအတွင်ဵ 
သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ေဆဵမျှင်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ေသာ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကနု်ကကမ်ဵမျာဵကို ေဆဵ 
ေပါင်ဵစက်အတွင်ဵ ေရေနွဵေငွ့လွှတ်ကာ ေဆဵရွက်၊ ေဆဵရုိဵမျာဵကုိ နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵလာေစရန်နှငဴ် သန့်စင် 
သညဴ်အရည်အေသွဵေကာင်ဵရေစရန် (၃)နာရီခန့် ေဆဵေပါင်ဵရပါသည်။ ေဆဵရွက်မျာဵကုိ ေဆဵရွက်ြဖတ်စက် 
ြဖင်ဴြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှင်ဴေဆဵရွက်သာဵခွဲြခာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵမျာဵအာဵ သီဵသန့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵကို ေဆဵရွက ်
စင်ဵစက်၊ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵခဲွြခာဵစက်၊ ေဆဵရုိဵစင်ဵစက်မျာဵ အသဳုဵြပု၍ ေဆဵမှုန့်ေဆဵမျှင်အရွယ်အစာဵ ရလာ 
သည်အထိ ြပုလုပ်ရသည်။ ေဆဵရုိဵမှုန်နှငဴ်ေဆဵရွက်ြဖတ်စကို အချ ို ဵအစာဵတစ်ခုနှငဴ်ေရာစပ်ကာ ေရေနွဵေငွ့ 
အသဳုဵြပု၍နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵေစရန် ထပ်မဳြပုလုပ်သည်။ေရာစပ်ပပီဵေဆဵမှုန့်၊ေဆဵမျှင်မျာဵကိုNatural Flavour 
မျာဵြဖစ်သညဴ် ဇီဵ၊သကကာဵ၊ နွယ်ချ ိုအမှုန့်မျာဵနှငဴ်ေရာစပ်ကာ  ေဆဵေလှာင်ကန်တွင်ထည်ဴသွင်ဵ၍  (၈)နာရီခန့် 
ေဆဵနှပ်ထာဵရသည်။ နှပ်ထာဵပပီဵေသာေဆဵမျှင်မျာဵကုိ စီဵကရက်လိပ်စက်သုိ္သပုိ္သ၍ စီဵကရက်လိပ်ြခင်ဵ၊ 
ေဆဵလိပ်အရွယ်အစာဵတူညီေစရန် ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ၊ စီဵကရက်လိပ်မျာဵအာဵ (၂၀)လိပ် (၁) ဗူဵနှုန်ဵြဖငဴ် 
ဗူဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ အခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်ြခင်ဵ၊ ပါကင်ထုတ်စက်ြဖင်ဴ (၁၀)ဗူဵလျှင် (၁)ပါကင်နှုန်ဵ ြဖင်ဴ ထုတ်ပုိဵြခင်ဵ ၊ 
ရရိှလာေသာ စီဵကရက်ကာတွန်ဵမျာဵကုိ ေဆဵကာတွန်ဵ(၅၀)ေတာင်ဴ ဝင်ဆဴဳသည်ဴ ပါကင်ဂျပ်ဖာ အတွင်ဵသုိ္သ 
ထည်ဴသွင်ဵ၍ ပါကင်ပိတ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရသည်။ ပါကင်ဂျပ်ဖာမျာဵကုိ ကုန်ေချာဂုိေဒါင်အတွင်ဵ စနစ်တကျ 
ညီညာစွာ စီထပ်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ 

၁.၁-၈။  စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေသူ်/ပုဂ္ဂိုလ်/အဖဲွ့အစည်ဵ၏အချေ်အလေ်မျာဵ 

 

၁။ အမည် ဦဵခင်ေမာင်လွင် 

၂။ အဖ အမည် ဦဵပယ်ေစာက်ချန်ိ 

၃။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေဒ်အမှတ် ၁၃/ကလတ(နုိင်) ၀၀၀၀၂၉ 

၄။ နိုင်ငဳသာဵ ဗမာ 

၅။ ေုိဵေွယ်သည်ဴဘာသာ ကုိဵကန့်၊ဗုဒ္ဓ 

၆။ ေမွဵသေ္ကရာဇ် ၂.၁၁.၁၉၈၁ 

၇။ ေနရပ်လိပ်စာ ဖုန်ဵရင်လမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေလာက်ကုိင်ပမို့ 

၈။ အဖွဲ့အစည်ဵ ေလာက်ကုိင်ခရုိင်ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ၊အလုပ်အမှုေဆာင်။ဉက္ကဌ၊ 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵ၊ေလာက်ကုိင်ပမို့ြမန်မာကုိဵကန့် 
စီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

၉။ ဖုန်ဵနဳပတ်/ဖေ်စ်/ 
အီဵေမဵလ်/ဝေ်ဘ်ဆိုေ် 

၀၉-၄၅၇၆၄၆၅၁၀ 

၁၀။ ပညာအရည်အချင်ဵ/ရာထူဵ ြမန်မာကုိဵကန့် စီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

၁၁။ အေတွ့အကေုဳ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သက် (၂၃) နှစ် 

၁၂။ ရင်ဵနီှဵြမှပ်နဳှမှုလုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ Fully Investment ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵပုိင် 

၁၃။ EMP တင်ြပသည်ဴရေ်စဲွ ၂၅.၁.၂၀၂၁ 



၁.၁.၉ ။ ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်(EMP)ေရဵဆဲွသူ/ပုဂ္ဂိုလ်/အဖဲွ့အစည်ဵ၏ အချေ်အလေ်မျာဵ 

EMP ေရဵဆဲွသူ၏အချေ်အလေ်မျာဵ(အဓိေေရဵဆွဲသူ) 

(က) အမည်      ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ 

 အဖအမည်      ဦဵအယ်လ်သိန့်ေပါင် 

 နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်အမှတ်      ၁၃/ကလတ(နုိင်)၁  ၀၂၂၇၇၆  

 ပညာအရည်အချင်ဵ                 B.A(English)၊အေရှ့ပိုင်ဵတက္ကသုိလ်၊ရန်ကုန်။ B.A.RS Business                  
    Management ,MIT, အင်ဵစိန်။ ရန်ကုန် 

 နုိင်ငဳသာဵ     ဗမာ 

 ေမွဵသက္ကရာဇ်     ၆.၆.၁၉၈၂ 

 ကျာဵ/ မ     ကျာဵ 

 ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာ    ခရစ်ယာန် 

  လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ    စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်သက်(၁၀)နှစ် 

(ခ) အမည်    ဦဵခင်ေမာင်လွင် 

 အဖအမည်    ဦဵပယ်ေစာက်ချန်ိ 

 နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်အမှတ်    ၁၃/ လကန(နုိင်) ၀၀၀၀၂၉ 

 ပညာအရည်အချင်ဵ၊ 
ရာထူဵ 

    ေလာက်ကုိင်ခရုိင်ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊အလုပ်အမှုေဆာင် 
ေကာ်မတီဝင်၊ြမန်မာကုိဵကန့် စီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင ်

 နုိင်ငဳသာဵ      ဗမာ 

. ေမွဵသက္ကရာဇ်     ၂.၁၁.၁၉၈၁ 

 ကျာဵ/ မ     ကျာဵ 

 ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာ     ကုိဵကန့် ၊ ဗုဒ္ဓ 

 လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ     စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သက်(၂၃) နှစ် 

 
 

လိပ်စာ    ဖုန်ဵရင်လမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ေလာက်ကုိင်ပမို့ 

 

ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) ေရဵဆွဲတင်ြပသညဴ် စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ 
စက်ရဳု(၂)ရဳုသာရှိပါသည်။ စွမ်ဵဖုန်ဵထာစီဵကရက်စက်ရဳုနှငဴ် ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုတုိ္သြဖစ်ပါသည်။ ဤစက်ရဳု 
(၂)ရဳု မ ှစက်ရဳုပိုင်ရှင်မျာဵြဖစ်သညဴ် ဦဵယီွစုန်ဖူဵနှင်ဴ ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊ စက်ရဳု(၂) ရဳု၏ အေထွေထွမန်ေနဂျာမျာဵ ြဖစ်သညဴ်  
ဦဵသန်ဵေဌဵနှင်ဴ ဦဵေအာင်ယိန်ဵတုိ္သ(၄)ဦဵသည် သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ေနြပည် 

ေတာ်သုိ္သတင်ြပရန်ရှိေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အစီရင်ခဳစာအတွက ် ညှိနှိုင်ဵတုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ အကကဳ 
ြပုြခင်ဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုနှင်ဴ ထိခိုကမ်ှုအေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ ေဖာ်ထုတ်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ထိခိုကမ်ှုေလျာဴကျေစ 
မည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ အကကြဳပုလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက် တာဝန်ယူမှုနှငဴ်                  
ပတ်သက်၍ ြပညဴ်စဳုစွာ စီမဳေဆာင်ရွက်နုိင်ရန်ညှိနှိုင်ဵတုိင်ပင်ြခင်ဵ စေသာလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်နုိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ (၄)ဦဵပါ (EMP) အကကေဳပဵအဖဲွ့ကို ဖွဲ့စည်ဵထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 



အဖဲွ့အစည်ဵဝင်မျာဵ 

(ဂ) အမည်   ဦဵယီွစုန်ဖူဵ 

 အဖအမည်   ဦဵယီွဝင်ချန် 

 နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်အမှတ်   ၁၃/ ကလတ(နုိင်)၀၃၉၆၁၀ 

 ပညာအရည်အချင်ဵ၊ရာထူဵ   စွမ်ဵဖုန်ဵထာစီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

 ေနရပ်လိပ်စာ    စွမ်ဵဖုန်ဵတာစီဵကရက်စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာ၊ေလာက်ကုိင်ပမို့ 

. နုိင်ငဳသာဵ    ဗမာ 

 ေမွဵသက္ကရာဇ်   ၂၄.၁၀.၁၉၈၅ 

 ကျာဵ/ မ   ကျာဵ 

 ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာ   ကုိဵကန့် ၊ ဗုဒ္ဓ 

 လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ   စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သက်(၅)နှစ် 

(ဃ) အမည် ဦဵသန်ဵေဌဵ 

 အဖအမည် ဦဵစိန်ေမာင် 

 နုိင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်အမှတ် ၉/ တသန(နုိင်) ၀၁၁၃၂၉၀ 

 ပညာအရည်အချင်ဵ၊ရာထူဵ အေထွေထွမန်ဂျာ(တာဝန်ခဳ) 

 ေနရပ်လိပ်စာ စွမ်ဵဖုန်ဵတာစီဵကရက်စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာ၊ေလာက်ကုိင်ပမို့     ၀၉-၂၅၉ ၅၈၀ ၉၈၀ 

 နုိင်ငဳသာဵ ဗမာ 

 ေမွဵသက္ကရာဇ် ၇.၂.၁၉၆၉ 

 ကျာဵ/ မ ကျာဵ 

 ကုိဵကွယ်သည်ဴဘာသာ ဗုဒ္ဓ 

 လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုတာဝန်(၆) နှစ် 

 

 

 

 

 

 

 



ေျွမ်ဵေျင်သူနှင်ဴ တာဝန်ယူထာဵသည်ဴနယ်ပယ်နှငဴ်ေဆာင်ရွေ်မှု(အဖဲွ့ဝင်မျာဵ) 

စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်ဵ/ရာထူဵ တာဝန်ယူထာဵသည်ဴနယ်ပယ်နှငဴ်ေဆာင်ရွေ်မှု 

၁ ဦဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရဳုပိုင်ရှင်ြမန်မာကုိဵကန့် ကုမ္ပဏီ 

 

စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေကကာငဴ်ြဖစ်ေစေသာပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုနှငဴ် 
ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကုိေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ေလအရည်အေသွဵ၊ေြမေပ္ဝ 
ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵ၊ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ဆူညဳသဳ 
နှငဴ်တုန်ခါမှု၊ေခါင်ဵတုိင်မှစွန့်ထုတ်ေသာဓာတ်ေငွ့မျာဵ၏ြပင်ဵအာဵ 
နှငဴ်ပမာဏကုိတိုင်ဵတာြခင်ဵ 

၂ ဦဵယီွစဳုဖူဵ စက်ရဳုပိုင်ရှင် စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ စီမဳကိန်ဵ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်(၅)မိုင်ပတ်လည်ရှိေဂဟစနစ်နှငဴ် 
ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွစာရင်ဵ၊တာဵြမစ်သစ်ပင်စာရင်ဵ၊ရှာဵပါဵ၍မျ ို ဵတုန်ဵ 
ေပျာက်ကဲွနုိင်သည်ဴတာဵြမစ်တိရစ္ဆာန်စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ။ 
စီမဳကိန်ဵအနီဵရှိရှင်သန်ေပါက်ေရာက်လျက်ရှိေသာသစ်ေတာနှငဴ် 
သစ်ပင်စာရင်ဵ ေကာက်ယူြခင်ဵ။ 

၃ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ြမန်မာ  ကုိဵကန့် 
ကုမ္ပဏီ 

ေြမေပ္ဝေြမေအာက်ေရအရင်ဵအြမစ်အေပ္ဝထိခိုက်မှု၊ပျက်စီဵမှုရှိ/ 
မရိှေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ၊စီမဳကိန်ဵ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်(၅)မိုင် 
ပတ်လည်ရှိေဂဟစနစ်နှငဴ်ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵအေပ္ဝထိခိုက်မှု၊ 
ပျက်စီဵမှုရှိ/မရိှေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ၊စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ်
ကာလအတွင်ဵေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ 
မျာဵကုိတိုင်ဵတာြခင်ဵ၊စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵနှငဴ်ကုိက်ညီမှုရှိ၊မရိှ 
သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။ 

၄ ဦဵသန်ဵေဌဵ  စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 

စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေကကာငဴ်ထွက်ရှိေသာေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊အရည်၊အေငွ့၊အန္တရာယ်ရှိ/ေဘဵထွက် 
ပစ္စည်ဵ)မျာဵကုိ စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

၅ ဦဵေကျာ်ေကျာ် မန်ေနဂျာ၊ စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ စီမဳကိန်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်တည်ရှိေသာေကျဵရွာမျာဵရိှ 
ေဒသခဳြပည်သူတို္သ၏ကျန်ဵမာေရဵကုိ စစ်တမ်ဵ ေကာက်ယူြခင်ဵ၊ 
အမျာဵြပည်သူနှငဴ်တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ။စီမဳကိန်ဵ 
ဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵကုိထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ၊ေကကြငာြခင်ဵ၊ 
အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။ 

         
၁.၁.၁၀။စီမဳေိန်ဵဆိ ုင ်ရာအချေ်အလေ်မျာဵ 
(ေ) အသုဳဵြပုမညဴ်ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ  

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက် ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵ၏လက်ရိှဖဲွ့စည်ဵပဳုမှာ ေအာက်ပါအတုိင် ြဵဖစ်သည်။ 

(၁) စက်ရဳုပုိင်ရှင်                                                                                (၁) ဦဵ 

( ၂) ဒါရုိက်တာ                        (၁) ဦဵ 

( ၃) အေထွေထွမန်ေနဂျာ                       (၁) ဦဵ 

(၄) စက်ရဳုကုန်ထုတ်တာဝန်ခဳ(ကုန်ကကမ်ဵ၊ ကုန်ေချာ)                       (၁) ဦဵ 

( ၅) လျှပ်စစ်၊ေရ၊ ဘိွုင်လာ၊ အေဆာက်အဦတာဝန်ခဳ                       (၁) ဦဵ 

( ၆) စက်ရဳုလုပ်သာဵ                          (၁၀၀) ဦဵ  

 



(ခ) နည်ဵပညာေရွဵချယ်မှု 

စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်စက်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ဘိွုင်လာတုိ္သကုိ တရုတ်နိုင်ငဳမှ ဝယ်ယူထာဵသည်။ ဘိွုင်လာြဖင်ဴ 
ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်ကာ အဓိကအေထာက်အကူြပုလုပ်ငန်ဵသဳုဵကုန်ကကမ်ဵအြဖစ် စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသဳုဵ 
ြပုသည်။ ဘိွုင်လာကို ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာနှင်ဴ မီဵထုိဵသည်။ တည်ေဆာက်ေရဵ ကာလအတွင်ဵ စီဵကရက်စက်ရုဳ 
စီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်သညဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုနှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ သက်ေရာက် နုိင်မှု၊ 
အနီဵပတ်ဝန်ကျင်၏ ေလအရည်အေသွဵ၊ ေရအရည်အေသွဵ၊ ဆူညဳသဳ၊ အနဳ့၊ တုန်ခါမှု၊ ေဂဟစနစ်နှင်ဴ ဇီဝမျ ို ဵစဳု မျ ို ဵကွဲ 
မျာဵအေပ္ဝ သက်ေရာက်နိုင်မှု၊ သစ်ပင်သစ်ေတာမျာဵ၊ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ်ေြမေအာက်ေရ၊ ေချာင်ဵေြမာင်ဵမျာဵ၊ လူေနထိုင် 
ေသာေကျဵရွာမျာဵအေပ္ဝထိခိုက်နုိင်မှုကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵတွက်ချက်၍ စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵကို အေလဵထာဵကာ 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှခဲဴပါသည်။ အဓိကကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦမျာဵအတွင်ဵ စက်မျာဵလည်ပတ် 
ေနစဉ် ေဆဵရွက်ကကီဵေပါင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရွက်ကကီဵစင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ်ေဆဵသာဵခဲွြခာဵြခင်ဵအဆင်ဴတွင် ေရေနွဵေငွ့ အသဳုဵ 
ြပုရြခင်ဵေကကာငဴ် ထွက်ရှိလာေသာအနဳ့နှငဴ်အခုိဵအေငွ့မျာဵကုိ စက်တစ်လုဳဵချင်ဵအတွက်ေလစုပ်ပန်ကာ(Blower) မျာဵ 
နှင်ဴစုပ်ယူေစပပီဵ Single Pipe မျာဵ (3” in dia)မှ တဆငဴ ် နဳရဳ၏ ြပင်ပသုိ္သ Stack Pipe ြဖငဴ် သွယ်တန်ဵ၍ စွန့်ထုတ် 
ထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာတွင် bottom ash ဖမ်ဵယူသညဴ် ြပာကန်မျာဵ၊ အမှုန်ဖမ်ဵယူသညဴ် bag filter မျာဵ၊ single stack  
နှင်ဴ boiler အကကာဵတွင် Fly Ash ဖမ်ဵယူသညဴ် cyclone တပ်ဆင်၍ အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ wet scrubber ကိုတပ်ဆင်၍ 
ြပာမှုန့်၏အပူချနိ်ကိေုလျှာဴချြခင်ဵ၊ ေပါဴေသာစွန့်ထုတ်ဓါတ်ေငွ့မျာဵကုိ အေလဵချနိ်ရိှေသာထုဳဵေရထဲမှ ြဖတ်သန်ဵ၍ 

အဆိပ်ပါရိှမှု၊ ညစ်ညမ်ဵေစမှု၊ စွန့်ထုတ်ေသာဓါတ်ေငွ့ပမာဏမျာဵကုိေလျာဴကျေစြခင်ဵ အနီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်၏ ေလအရည် 
အေသွဵကိ ုမျာဵစွာမထိခိုကေ်စရန်၊ ထိခိုကမ်ှုေလျာဴနည်ဵေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵ ရှိပါ သည်။ 

          စီမဳကိန်ဵကာလအတွင်ဵ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ဤပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခဳစာ (Environmental 
Management Plan )တွင် ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵသညဴ်အတုိင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵ 
ြခင်ဵ၊ အေသဵအဖဲွ့ြဖစ်ရပ်မျာဵ၊ မေတာ်တဆမှုနှငဴ်အေရဵေပ္ဝကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ အစီရင်ခဳြခင်ဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကုိ 
္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖင်ဴ သတ်မှတ်တုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ်ယင်ဵ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ တူညီမှုရသည်အထိ အဆင်ဴဆငဴ် ြပုြပင် 

ေလျှာဴချပပီဵမှစွန့်ထုတ်မှုကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵကို စနစ်တကျအေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
စက်ရဳုလည်ပတ်စဉ် အဓိကထွက်ရှိေနေသာညစ်ညမ်ဵေစသညဴ်အရာမျာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေစေသာစွန့်ပစ် 
ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ စဉ်ဆက်မြပတ်ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ ေလျှာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ေနာက်ဆုဳဵ  
ထွက်ရှိသညဴ်အေြခအေနအာဵ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵပပီဵ NEQEG  တန်ဖုိဵမျာဵြဖင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍ တင်ြပြခင်ဵ၊ 
WHO Guideline Value မျာဵြဖင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍တင်ြပြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵကုိ စနစ်တကျသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵမျာဵကုိ စီမဳ 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

         သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုေလျာဴနည်ဵေစရန်နှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ သက်ေရာက်မှုမျာဵကုိ တာဝန်ယူ 
ြခင်ဵနှငဴ ် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာအန္တရာယ်ရှိမှုတုိ္သအေပ္ဝ တာဝန်ယူြခင်ဵ၊ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်လက်တဲွ၍ ေဆဵရွက်ကကီဵနှငဴ် 
ေဆဵရွက်ကကီဵအသဳုဵြပုေသာထုတ်ကုန်ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဝလာေသာဆိုဵကျ ို ဵမျာဵ၊ ေရာဂါမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုဆိုင် 
ရာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵတွင် လူမှုေရဵအကျို ဵြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဂ)  ေုန်ထုတ်အေဆာေ်အုနှငဴ်အေထာေ်အေူြပုအေဆာေ်အုဵ  

 စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအတွက် တည်ေဆာက်ထာဵေသာ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦနှင်ဴအေထာက် 
အကူြပု အေဆာက်အဦမျာဵမှာ −  

စဉ် အေဆာေ်အုအမျ ို ဵအစာဵ အရယ်ွအစာဵ အေရအတွေ် 

၁။ ေဆဵေပါင်ဵခန်ဵအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိငု်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၂၄၆ေပ× ၆၅ေပ  × ၃၀ေပ)  

၁လဳုဵ 

၂။ ေရေနွဵေငွ့ေဆဵေပါင်ဵခန်ဵအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ ၁လဳုဵ 



(၂၄၆ေပ× ၆၅ေပ× ၃၀ေပ) 

၃။ ေဆဵစပ်ခန်ဵအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၃၃‘× ၁၆‘  × ၃၀‘)  

၁လဳုဵ 

၄။ ေဆဵလိပ်စက်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၄၈ေပ× ၃၉ေပ × ၃၀ေပ) 

၁လဳုဵ 

၅။ ဗူဵသွင်ဵစက်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၅၀ေပ× ၇၅ေပ × ၃၀ေပ) 

၁လဳုဵ 

၆။ ပါကင်ပိတစ်က်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၉၄ေပ× ၈၅ေပ  × ၃၀ေပ) 

၁လဳုဵ 

၇။ ကုန်ေချာသုိေလှာင်ရဳု အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၂၁ေပ× ၈၈ေပ  × ၃၀ေပ) 

၁လဳုဵ 

၈။ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳု အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၉၄ေပ× ၁၀၀ေပ × ၃၀ေပ) 

၁လဳုဵ 

၉။ ဘိွုင်လာအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၀ေပ× ၄၀ေပ  × ၂၅ေပ) 

၁လဳုဵ 

၁၀။ အလုပ်သမာဵအေဆာင်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၅ေပ× ၅၉ေပ  × ၂၀ေပ) 

၁လဳုဵ 

၁၁။ အလုပ်သမာဵအေဆာင်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၅ေပ× ၃၉ေပ × ၁၈ေပ) 

၁လဳုဵ 

၁၂။ အလုပ်သမာဵအေဆာင်အေဆာက်အဦ 

 

အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၉၁ေပ× ၃၆ေပ × ၄၀ေပ) 

၁လဳုဵ 

၁၃။ အလုပ်သမာဵအေဆာင်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၅၂ေပ× ၂၉ေပ × ၁၆ေပ) 

၁လဳုဵ 

၁၄။ စာဵဖိုေဆာင်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၈ေပ× ၂၉ေပ  × ၁၆ေပ) 

၁လဳုဵ 

၁၅။ ရဳုဵခန်ဵအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၈ေပ× ၂၉ေပ × ၁၆ေပ) 

၁လဳုဵ 

 

(ဃ) ေနု်ကေမ်ဵသုဳဵ စဲွမှု (သဳုဵစဲွမညဴ်ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵအပါအဝင်ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ) 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအတွက် လုိအပ်ေသာကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵမှာ ဗာဂျီဵ နီဵယာဵ  ေဆဵရွက်ကကီ ၊ဵ 
ေရေနွဵေငွ့၊  အေမွှဵနဳ့ (ဇီဵ ၊ သကကာဵ ၊ နွယ်ချ ို) ၊ ဘိွုင်လာေလာင်စာအတွက်ေကျာက်မီဵေသွဵ၊ စီဵကရက်ြပုလုပ်ရာတွင် 

အသဳုဵြပုသည်ဴ  Cigarette paper  ၊ Plug wrap paper ၊ Tipping paper ၊  Starch glues  or emulsion  based adhesives  
၊ Hard pack  ၊  Outer Carton  ၊ Master Carton Box ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵ တုိ္သြဖစ်ပါသည်။  



စဉ် ေုန်ကေမ်ဵအမျို ဵအစာဵ 
ေန့စဉ်သဳုဵစဲွမှု 

(တန်) 
၁ လစာသဳုဵစဲွမှု 

(တန်) 
တစ်နှစ်စာအသဳုဵြပုမှု 
(၈)လအတွေ်တန် 

၁။ ေဆဵရွက်ကကီဵ ၆ ၁၅၀ ၁၂၀၀ 

၂။ ေရေနွဵေငွ့ ၉၆ ၂၄၀၀ ၁၉၂၀၀ 

၃။ အေမွှဵနဳ့(ဇီဵ၊သကကာဵ၊နွယ်ချ ို) ၀.၀၂၄ ၀.၆ ၄.၈ 

၄။ ေကျာက်မီဵေသွဵ ၁.၆ ၄၀ ၃၂၀ 

၅။ စီဵကရက်စက္ကူ ၀.၀၁၇၃၆ ၀.၄၃၄ ၃.၄၇၂ 

၆။ Plug wrap paper ၀.၀၀၄၄၈ ၀.၁၁၂ ၀.၈၉၆ 

၇။ Tipping Paper ၀.၀၀၆၂ ၀.၁၅၄ ၁.၂၃၂ 

၈။ Starch glues or emulsion based 
adhesives 

၀.၀၃၇၂ ၀.၉၃ ၇.၄၄၈ 

၉။ Hard pack ၀.၀၆၃၆ ၁.၅၉ ၁၂.၇၁၂ 

၁၀။ Outer carton ၀.၆၉၉၁ ၁၇.၄၇၇၅ ၁၃၉.၈၃၂ 

၁၁။ Master Carton Box ၀.၀၈၈၉ ၂.၂၂၅ ၁၇.၈ 

၁၂။ လျှပ်စစ် ၂၃၈၀ KWh ၅၉၅၀၀ KWh ၄၇၆၀၀၀ KWh 

 

ေုန်ကေမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်မှုနှငဴ်ထာဵသုိသိမ်ဵဆည်ဵမှု 

 ဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကကီဵကုိ  ြမန်မာနုိင်ငဳအလယ်ပုိင်ဵရိှ ပခုက္ကူပမို့ နှင်ဴေပါက်ပမို့ မျာဵရိှ ေဆဵရွက်ကကီဵ ကုန်သည် 

မျာဵထဳမှ ဝယ်ယူရရိှသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်ကကမ်ဵပမာဏ (၁၂၀၀)တန်သာ လိုအပ်သည်။ ပခုက္ကူပမို့မှ 
ေလာက်ကိင်ုပမို့သုိ္သ (၁၂) ဘီဵကာဵနှငဴ် ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်ကကမ်ဵမျာဵကုိ (၁၅၀) ေခါက်သာ ပို္သေဆာင်ရသည်။ 

                  ေဆဵေပါင်ဵခန်ဵအေဆာက်အဦသည် အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုဵြဖစ်ပပီဵ အရွယ်အစာဵ (၂၄၆ေပ× 
၆၅ေပ×၃၀ေပ)ရှိေသာ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ပခုက္ကူနှငဴ်ေပါက်ပမို့နယ်မှ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵ ေဆဵရွက် 
မျာဵကုိ ဝယ်ယူပပီဵ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴသယ်ယူကာ ၎င်ဵအေဆာက်အဦဵတွင် (၁၀၀ေပ ×၆၅ေပ×၃၀ေပ) အခန်ဵ 
ကန့်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ေရေနွဵေငွ့ေဆဵေပါင်ဵခန်ဵအေဆာက်အဦသည် အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုဵ 
ြဖစ်ပပီဵ အရွယ်အစာဵ(၂၄၆ေပ× ၆၅ေပ×၃၀ေပ) ရိှေသာ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵ 
ေဆဵရွက်မျာဵနှငဴေ်ရာစပ်သညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိဝယ်ယူပပီဵကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴသယ်ယူကာ ၎င်ဵအေဆာက်အဉီ အတွင်ဵ 
(၇၀ေပ× ၆၅ေပ× ၃၀ေပ) အခန်ဵကန့်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ဗူဵသွင်ဵစက်အေဆာက်အဦ အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ 
အုတ်ကာ၊ သွပ်မုိဵ၊ အမျ ို ဵအစာဵ အရွယ်အစာဵ(၁၅၀ေပ× ၇၅ေပ × ၃၀ေပ) တွင် စီဵကရက်စက္ကူ ၊ Plug wrap paper  ၊ 

Tipping Paper နှင်ဴ Starch glues or emulsion based adhesives တုိ္သကုိ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ သယ်ယူကာ 
(၅၀ေပ၊၇၅ေပ၊၃၀ေပ)အခန်ဵကန့်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ပါကင်ပိတ်စက်အေဆာက်အဦ အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ 
သွပ်မိုဵ အမျ ို ဵအစာဵ ၊အရွယ်အစာဵ (၁၉၄ေပ× ၈၅ေပ  × ၃၀ေပ) တွင် Hard pack ၊ Outer carton ၊ Master Carton 
Box တုိ္သကုိ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ သယ်ယူကာ (၅၀ေပ၊၇၅ေပ၊၃၀ေပ)အခန်ဵကန့်၍ သုိေလှာင်ထာဵရှိသည်။ ကုန်ကကမ်ဵ 
သုိေလှာင်ရဳု အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုဵ၊ အမျ ို ဵအစာဵ၊ အရွယ်အစာဵ (၁၉၄ေပ×၁၀၀ေပ×၃၀ေပ) အတွင်ဵ 
ေကျာက်မီဵေသွဵကို တမဳသလင်ဵေပ္ဝတွင် ြဖန့်၍ ေနရာချထာဵကာ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵသည်။ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ 

ဘိွုင်လာကုိ ဘိွုင်လာအေဆာက်အဦ အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုဵ အမျ ို ဵအစာဵ ၊အရွယ်အစာဵ (၆၀ေပ× ၄၀ေပ  
× ၂၅ေပ) တွင်ေနရာချထာဵသည်။  

 



(င)  ေရအရင်ဵအြမစ်တည်ရိှမှုနှင်ဴအသဳုဵြပုမှု   

  လုပ်ငန်ဵအတွက်လုိအပ်ေသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵသဳုဵေရကုိ ေလာက်ကုိင်ပမို့ေန အမျာဵြပည်သူ 
အသဳုဵြပုရန်ြဖန့်ြဖူဵေပဵေနေသာ ပုဂ္ဂလိကပုိင်ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမှေရကုိ အသဳုဵြပုပါသည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့ 
ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသတုိင်ဵဦဵစီဵအဖဲွ့၏စီစဉ်မှုအရ ပုဂ္ဂလိကေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ(၃)ခုမှ ေြမေအာက်ေရကို 

အဝီစိတွင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ကာ ြဖန့်ြဖူဵေပဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ေန့စဉ်ေရကုန်ကကမ်ဵ (၉၄.၂၁၁) တန်,  ( ၂၅၃၄၄ဂါလန်)ခန့် ကို 
အသဳုဵြပု၍ ဘိွုင်လာမှ ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

ေြမေပါ်ေရအရင်ဵအြမစ် 

          ေလာက်ကုိင်ပမို့၏ေြမေပ္ဝအရည်အေသွဵ (Surface Water Quality) မှာ အမျာဵြပည်သူေနထုိင်ရာ 
လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာအရည်အေသွဵအေြခအေနရိှေကကာင်ဵ စစ်ေဆဵေတွ့ရိှရပါသည်။  ေြမေပ္ဝေရ 
အြဖစ် ေတွ့ရိှရေသာေနရာမျာဵမှာ သဘာဝေရထွက်(၁၃)ခု၊ မုိဵရွာသွန်ဵသည်ဴအခါ မုိဵေရစုေဆာင်ဵနုိင်ရန် ကကိုတင် 
ြပင်ဆင်ထာဵသည်ဴ ေရဆင်ဵေြမာင်ဵ၊ ေရလွှဲဆည် (၄)ခု၊ ငါဵကန်၊ ပုဇွန်ကန်မျာဵအတွင်ဵက ေရမျာဵသာြဖစ်သည်။ 
စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵတည်ေနရာမှ တဳုချန်ိေရကန်သည် (၄) မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့  သည် 
သဳလွင်ြမစ်နှင်ဴ (၂၀)မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ေရှာင်ကုိက်ေချာင်ဵနှင်ဴ (၃၅)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ ဆီေအာေရလွှဲ ဆည်နှင်ဴ 
ဆီေအာရွာသည် (၁)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ 

ေြမေအာေ်ေရအရင်ဵအြမစ် 

 ေြမေအာက်ေရရယူထာဵေသာတည်ေနရာမှာ DMS coordinate 23˙42‘ 19.51”N 98˙ 44 ’37.16”E  တွင် 
တည်ရိှပါသည်။ေလာက်ကုိင်ပမို့ေန အမျာဵြပည်သူအသဳုဵြပုရန်ြဖန့်ြဖူဵေပဵေနေသာ ပုဂ္ဂလိကပုိင်ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ 
မှ ေရသည် ေြမေအာက်ေရကုိ အဝီစိတွင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ကာ ြဖန့်ြဖူဵေပဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) တစ်နှစ်အတွေ်သဳုဵစဲွမည်ဴေရလုိအပ်ချေ် 

စဉ် အေကောင်ဵအရာ သတ်မှတ်သည်ဴနှုန်ဵ (ဂါလဳ) ေန့စဉ်လုိအပ်မှု (ဂါလဳ) လစဉ် (ဂါလဳ) နှစ်စဉ် (ဂါလဳ) 

၁။ ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴအုပ်ချု ပ်မှုသဳုဵစဲွြခင်ဵ ၁၅ ၁၅၀၀ ၄၅၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ 

၂။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ ၃၀၀၀ ၃၀၀၀ - - 

၃။ သစ်ပင်ေရေလာင်ဵြခင်ဵ 
စက်ရဳုဧရိယာေရြဖန်ဵြခင်ဵ 

၂၀၀ ၂၀၀ ၆၀၀၀ ၄၈၀၀၀ 

၄။ ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ ၁၀၅၆ ၂၅၃၄၄ ၆၃၃၆၀၀ ၅၀၆၈၈၀၀ 

မှတ်ချက်။ ။ ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်ြခင်ဵအတွက် (၁)လလျှင် စက်ရဳုစက်လည်ပတ်ရက် (၂၅) ရက် အတွက်သာ 
တင်ြပထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဆ) စွမ်ဵအင်ရရိှမှု  

ေရေနွဵေငွ့အပူစွမ်ဵအင်ကုိ ဘိွုင်လာ(4 TPH)ြဖင်ဴ ထုတ်လုပ်ကာသဳုဵစဲွသည်။ ဘိွုင်လာအတွက် ေကျာက်မီဵေသွဵ 
ေလာင်စာကုိ တစ်ေန့လျှင် (၁.၆)တန်ကုိ အသဳုဵြပုသည်။ ထုတ်လုပ်မှုဆုိင်ရာ စက်မျာဵလည်ပတ်နုိင်ရန် စက်ရဳုတွင် 
တပ်ဆင်ထာဵေသာ 500KVA ထရန်စေဖာ်မာကုိတပ်ဆင်၍ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵကုိ ရယူသဳုဵစဲွသည်။ ၎င်ဵထရန်စေဖာ်မာသုိ္သ 
ေလာက်ကုိင်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့မှ စီစဉ်ထာဵေသာ အမျာဵြပည်သူ ေနထုိင်ေရ ၊ဵ စီဵပွာဵေရ ၊ဵ ကျန်ဵမာေရဵ၊ 
လဳုခခုဳေရဵအတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အာ ြဵဖန့်ြဖူဵေသာဓါတ်အာဵခဲွရဳုမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵကုိ ရယူသည်။ 

 

 



လုပ်ငန်ဵသဳုဵလျှပ်စစ်လုိအပ်မှု 

စဉ် အသဳု ြဵပုသည်ဴအေကောင်ဵအရာ တစ်ရေ်ပျမ်ဵမျှအသဳုဵြပုနုိင်မှု 
(kwh) 

တစ်လပျမ်ဵမျှအသဳုဵြပုနုိင်မှု 
(kwh) 

၁။ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်၊လဳုခခုဳေရဵမီဵ၊အုပ်ချု ပ်မှုသဳုဵလျှပ်စစ် 150 4650 

၂။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသဳုဵလျှပ်စစ် 2380 59500 

မှတ်ချက်။ ။ ဝန်ထမ်ဵသဳုဵစဲွမှု (၃၀)ရက်၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု (၂၅)ရက် အတွက်သာေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

(ဇ) စေ်လည်ပတ်မည်ဴအချန်ိောလ၊ တစ်ရေ်အလုပ်လုပ်ချန်ိနှင်ဴ နာဵရေ် 

 စက်လည်မည်ဴကာလကုိ တစ်နှစ်(၈)လ၊တစ်လ(၂၅)ရက်၊ တစ်ရက်(၂၄)နာရီ သတ်မှတ်ထာဵပါသည်။ စီဵကရက် 
လုပ်ငန်ဵတွင် ထုတ်လုပ်မှုဆုိင်ရာဝန်ထမ်ဵ(၁၀၀)ဦဵနှင်ဴ အလုပ်ချန်ိ(၁၂)နာရီ (၂)ဆုိင် ြဵဖင်ဴ စီဵကရက်မျာဵထုတ်လုပ်မှုကုိ 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ အလုပ်ချန်ိမှာနဳနက်(၆:၀၀)နာရီမှညေန(၆:၀၀)နာရီအတွင်ဵ(၁)ဆုိင်ဵ၊ ညေန(၆:၀၀)နာရီမှ 
နဳနက် (၆:၀၀)နာရီအတွင်ဵ(၁)ဆုိင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ အလုပ်ချန်ိ(၈)နာရီ၊ အချန်ိပုိ(၄)နာရီ၊ (၆)ရက်ဆင်ဵတစ်ရက်နာဵစနစ်ြဖင်ဴ 
လုပ်ခလစာြပည်ဴေပဵအပ်၍လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ေစပါသည်။ တနဂေေနွနှင်ဴအစုိဵရအသိအမှတ်ြပု ရဳုဵပိတ်ရက်မျာဵ အာဵ 
လဳုဵတွင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ နာဵရက်အြဖစ် တရာဵဝင်သတ်မှတ်ေပဵထာဵပါသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵ 
လုိအပ်ချက်အရ စက်ရဳုမှခွင်ဴြပုေပဵထာဵေသာပိတ်ရက်တွင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနနှင်ဴအလုပ်ဆင်ဵရပါက အချန်ိပုိလုပ်အာဵခ 

(၂)ဆခဳစာဵခွင်ဴေပဵထာဵပါသည်။ ထမင်ဵစာဵချန်ိ၊ အေလဵအေပါဴစွန့်ချန်ိ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ေကာ်ဖီေသာက်ချန်ိ၊ ဧည်ဴေတွ့ 
ချန်ိမျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵထာဵပါသည်။ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ခွင်ဴတင်ြပလာပါက ခွင်ဴေပ ြဵခင်ဵ၊ 
ေနထုိင်မေကာင်ဵပါက ေဆဵကုသေပ ြဵခင်ဵ တုိ္သကုိစီစဉ်ထာဵရိှပါ သည်။ 

(ဈ) တစ်နှစ်အတွေ်ေလာင်စာဆီလုိအပ်ချေ် 

 စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ရန် လုိအပ်ေသာဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကုန်ကကမ်ဵကုိ ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်သယ်မျာဵထဳမှ ဝယ်ယူ 
ပပီဵ ေလာက်ကိငု်ပမို့၊ ဆီေအာရွာရိှ စက်ရဳုခခဳဝန်ဵအတွင်ဵ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုမျာဵသုိ္သ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ သယ်ယူ 

လာရာတွင် ကုန်ပစ္စည်ဵပုိ္သေဆာင်ခေပဵေချရြခင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵမှေကျက်မီဵေသွဵဝယ်ယူရာတွင် ကုန်ပစ္စည်ဵ ပုိ္သေဆာင်ခ 
ေပဵေချရြခင်ဵ၊ အြခာဵကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိဝယ်ယူရာတွင်လည်ဵ ကုန်ပစ္စည်ဵပုိ္သေဆာင်ခေပဵေချရြခင်ဵ တုိ္သေကကာငဴ် 
ေမာ်ေတာ်ကာဵသဳုဵစဲွရာတွင် စက်သဳုဵဆီလိုအပ်ချက်ကို ေဖာ်ြပြခင်ဵမြပုပါ။ 

 စီဵကရက်ြဖန့်ြဖူဵရာတွင်လည်ဵ ြပင်ပမှကုန်တင်ကာဵမျာဵကုိသာ ဌာဵရမ်ဵအသဳုဵြပုထာဵသြဖင်ဴ စက်သဳုဵဆီ 
လိုအပ်ချက်တွင် ထည်ဴသွင်ဵတွက်ချက်ြခင်ဵမြပုပါ။ အုပ်ချုပ်မှုသဳုဵယာဉ်နှငဴ် ဝန်ထမ်ဵသဳုဵယာဉ်မျာဵအတွက်လုိအပ်ေသာ 
စက်သဳုဵဆီကုိ ေလာက်ကုိင်ပမို့ေပ္ဝရိှပုဂ္ဂလိကစက်သဳုဵဆီအေရာင်ဵဆုိင်မှ ဝယ်ယူအသဳုဵြပု၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပါ ဆီတုိင် 
ကီအတွင်ဵ လိုအပ်ေသာ ပမာဏကိုသာဝယ်ယူသဳုဵစဲွပါ သည်။ 

စဉ် အမျ ို ဵအစာဵ 
တစ်နှစ်အတွေ်လုိအပ်ေသာ 

အေရအတွေ် 
အသဳုဵြပုပုဳ 

၁။ ဒီဇယ်ဆီ ၂၅ ဂါလဳ စက်ြပုြပင်ရန်အသဳုဵြပုေသာေဆဵေကကာဆီ 

၂။ အမဲဆီ ၁၀၀ ေပါင် စက်လည်ပတ်စဉ်ေချာေမွ့ေစရန်အမဲဆီထုိဵသည် 

၃။ ကွန်ပရက်ဆာဆီ ၇၅ ဂါလဳ စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵေလရယူ သဳုဵစဲွသည်။ 

           အထက်ေဖာ်ြပပါ ဒဇီယ်ဆီ၊အမဲဆီ၊ကွန်ပရက်ဆာဆီမျာဵအာဵ လုဳခခုဳေသာေပပါငယ်မျာဵတွင် စနစ်တကျ 
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵြပုလုပ်ပါသည်။မီဵေဘဵအန္တရာယ်စုိဵရိမ်ရပါသြဖင်ဴ စက်သဳုဵဆီသုိေလှာင်ြခင်ဵမြပုလုပ်ရန် မူဝါဒတစ်ရပ် 
ချမှတ်ထာဵပါသည်။ 

 

 



(ည) အသဳုဵြပုမည်ဴစေ်ယန္တယာဵအင်အာဵစာရင်ဵ 

စဉ် စေ်အမျိုဵအမည် အမျိုဵအစာဵ အေရအတွေ် စွမ်ဵအာဵ 

၁။ Toyota mark II JP 2 unit 1300 cc 

၂။ AD van - 2 unit 1500 cc 

(ဋ)ေုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ်စေ်ရဳုတွင် တပ်ဆင်အသဳုဵြပုေသာစေ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

စဉ် စေ်ေိရိယာ 
အမျ ို ဵအစာဵ 

အေရအတွေ် ပူဵတွပဲါရှိသညဴ် 
ပစ္စည်ဵ 

အသဳုဵြပုပုဳ 

၁။ ေဆဵေပါင်ဵစက် 
ေရစုပ်စက် 

၁ 
၂ 

37 kw motor (1)unit 
0.75 kw motor(2)unit 

ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကုိ 
ေရေနွဵေငွ့နှငဴ်ေပါင်ဵသည် 

၂။ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵ 
ခွဲြခာဵစက် 

၁ (1.5 kw)3 unit 
(2.2 kw) 1 unit 
(1.1kw) 2 unit 
(0.75 kw) 5 unit 
(30kw)1unit 
(15kw) 1unit 
(37kw) 1unit 
 

ေဆဵရွက်နှငဴ်ေဆဵရုိဵခွဲြခာဵ သည်။ 

၃။ ေဆဵစင်ဵစက်နှငဴ် 
ေဆဵမျှင်ြဖတ်စက် 

၂ (4 kw) 1  unit 
(2.2 kw) 1 unit 
(1.5 kw) 3 unit 
(1.1 kw) 1 unit 
(0.75 kw) 3 unit 
(30 kw) 1  unit 
(37  kw) 1 unit 
(15 kw) 1 unit 
(1.12 kw) 1  unit 

ေဆဵမှုန့်အရွယ်ရေစရန်ြဖတ် 
ေတာက်သည်။ 

၄။ ေဆဵရုိဵြဖတ်စက် ၁ (4 kw) 1 unit 
(0.25 kw) 2 unit 
(1.5 kw) 2 unit 
(1.25 kw) 1 unit 
(0.75 kw) 2 unit 
(1 kw) 1 unit 
kw) 1 unit 
(3 kw) 1 unit 
(0.55 kw) 1 unit 

ေဆဵရုိဵမျာဵကိုေရေနွဵေငွ့နှငဴ် 
ေဆဵမျှင်ရေအာင်ြပုလုပ်သည်။ 

 

 

 

 



ေုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ်စေ်ရဳုတွင် တပ်ဆင်အသဳုဵြပုေသာစေ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

စဉ် စေ်ေိရိယာ 
အမျ ို ဵအစာဵ 

အေရအတွေ် ပူဵတွပဲါရိှသညဴ် 
ပစ္စည်ဵ 

အသဳုဵြပုပုဳ 

၁။ အစီခဳပါလိပ်စက် ၂ (4  kw) 1 unit 
(3 kw) 1unit 
(0.25 kw) 2unit 
 

စီဵကရက်ကိုအစီခဳထညဴ်၍စက်ြဖင်ဴလိပ်
သည်။ 

၂။ အစီခဳမပါလိပ်စက် ၅ (4  kw) 3  unit 
(0.25 kw) 3  unit 
(3 kw ) 1 unit 
(1.5 kw ) 1 unit 
(0.09 kw ) 1 unit 
(7.5 kw )compressor  1unit 

စီဵကရက်ကိုအစီခဳမထညဴ်ဘဲစက်ြဖငဴ်
လိပ်သည်။ 

၃။ ဗူဵေပျာဴသွင်ဵစက် ၃ (4 kw) 1 unit 
(0.25 kw) 9 unit 
(0.5 kw) 2 unit 
(1.1 kw)  7 unit 
(1.5 kw)  3 unit 

ဗူဵေပျာဴမျာဵအတွင်ဵစီဵကရက်ကို 
(၂၀)လိပ်ကို ထညဴ ်သွင်ဵသည်။ 

၄။ ဗူဵမာသွင်ဵစက် ၄ (4 kw) 3 unit 
(0.25 kw) 7 unit 
(1.1 kw) 10 unit 
(0.55 kw) 2 unit 
(1.5 kw) 1 unit 
(0.18kw) 1 unit 
(2.2 kw) 1 unit 
(0.04 kw) 1 unit 
(0.12 kw) 3 unit 
(0.37kw) 2 unit 

ဗူဵမာမျာဵအတွင်ဵစီဵကရက်ကို 
(၂၀)လိပ်ကို ထညဴ ်သွင်ဵသည်။ 

၅။ ပါကင်ပိတစ်က် ၁ (0.83 kw) 2 unit စီဵကရက်ဗူဵ(၁၀)ဗူဵအာဵစီဵကရက် 
ပါကင်(၁)ေတာင်ဴြဖစ်ေစရန်ပါကင် 
သွင်ဵယူသည်။ 

 
(ဌ) ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴအာဵေဖာ်ြပြခင်ဵ  
(၁)  စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအတွက်  ပခုက္ကူနှင်ဴေပါက်ပမို့နယ်မှ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်မျာဵကုိ ကုန်သည်မျာဵထဳ 

မ ှဝယ်ယူပပီဵကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴသယ်ယူကာ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုအတွင်ဵ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ 

(၂) ေဆဵမျှင်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ေသာ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကန်ုကကမ်ဵမျာဵကုိ ေဆဵေပါင်ဵစက်အတွင်ဵ ေရေနွဵ 
ေငွ့လွှတ်ကာေဆဵရွက်၊ ေဆဵရုိဵမျာဵကုိ နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵလာေစရန်နှငဴ် သန့်စင်သညဴ်အရည်အေသွဵ ေကာင်ဵ 
ရရန် (၃)နာရီခန့် ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵကုိြပုလုပ်သည်။ 

(၃) ေဆဵရွက်မျာဵကုိ ေဆဵရွက်ြဖတ်စက်ြဖငဴ်ြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ်ေဆဵရွက်သာဵခဲွြခာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵမျာဵအာဵ 
သီဵသန့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵကို ေဆဵမျှင်စင်ဵစက်၊ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵခွဲြခာဵစက်၊ ေဆဵရုိဵစင်ဵစက်မျာဵ အသဳုဵ 
ြပု၍ ေဆဵမှုန့်ေဆဵမျှင်အရွယ်အစာဵရနုိင်သည်အထိြပုလုပ်သည်။ 

(၄)  ေဆဵရုိဵမှုန်နှငဴ်ေဆဵရွက်ြဖတ်စကို အချ ို ဵအစာဵတစ်ခုနှငဴ်ေရာစပ်ကာ ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပု၍ နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵ 
ေစရန်ြပုလုပ်သည်။ 



(၅) ေရာစပ်ပပီဵေဆဵမှုန့်၊ ေဆဵမျှင်မျာဵကုိ Natural Flavour မျာဵြဖစ်သညဴ် (ဇီဵ၊သကကာဵ၊ နွယ်ချ ို) အမှုန့်မျာဵနှငဴ် 
ေရာစပ်ကာ ေဆဵေလှာင်ကန်တွင်ထညဴ်သွင်ဵ၍ (၈)နာရီခန့် ေဆဵနှပ်ထာဵရသည်။ 

(၆) နှပ်ထာဵပပီဵေသာေဆဵမျှင်မျာဵကုိစီဵကရက်လိပ်စက်သုိ္သပုိ္သ၍စီဵကရက်လိပ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်အရွယ်အစာဵ တူညီ 
ေစရန် ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ၊ စီဵကရက်လိပ်မျာဵအာဵ(၂၀)လိပ်(၁)ဗူဵနှုန်ဵြဖင်ဴ ဗူဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ အခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ် 

ြခင်ဵ၊ ပါကင်ထုတ်စက်ြဖင်ဴ (၁၀) ဗူဵလျှင် (၁)ပါကင်နှုန်ဵြဖင်ဴ ထုတ်ပုိဵြခင်ဵ၊ ရရိှလာေသာ စီဵကရက်ကာတွန်ဵမျာဵ၊ 
ေဆဵကာတွန်ဵ(၅၀) ေတာင်ဴဆဴဳသည်ဴပါကင်ဂျပ်ဖာအတွင်ဵသုိ္သ ထည်ဴသွင်ဵ၍ ပါကင်ပိတ်ြခင်ဵမျာဵြပု လုပ်သည်။ 

(၇)  ပါကင်ဂျပ်ဖာမျာဵကုိ ကုန်ေချာဂုိေဒါင်အတွင်ဵ စနစ်တကျ ညီညာစွာစီထပ်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ေစျဵကွက် 
လုိအပ်ချက်အရ တရုတ်ြပည်သုိ္သ (၈၀%) နှင်ဴ ြပည်တွင်ဵသုိ္သ (၂၀%) ြဖန့်ြဖူဵ ေရာင်ဵချပါသည်။ 

(ဍ) ေန့စဉ်၊လစဉ်၊နှစ်စဉ်ေုန်ေချာထုတ်လုပ်မှုအေြခအေန 

စီဵကရက်စက်ရဳုကုိ တစ်နှစ်လျှင်  (၈)လခန့်သာ  လည်ပတ်လျက်ရိှပပီဵ ေန့စဉ်အလုပ်ချန်ိ (၁၂)နာရီ (၂) ဆုိင်ဵြဖင်ဴ 
ကုန်ေချာပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ (၁၀၀) ဦဵြဖင်ဴ စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵကုိ လည်ပတ်လျက် ရိှပါသည်။ 
အစီခဳမပါစီဵကရက် (၁၈,၂၀၀,၀၀၀) လိပ်၊ (၁၁.၂)တန် နှင်ဴ အစီခဳပါစီဵကရက် (၁၈,၂၀၀,၀၀၀) လိပ် ၊ (၁၁.၂)တန်ခန့်ကို 
နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်နုိင်စွမ်ဵရိှပါသည်။  

စဉ် အမျိုဵအစာဵ 
စေ်လည်ပတ်ချန်ိ  

(hr/ day) 

ေန့စဉ်  
ပျမ်ဵမျှထွေ်ရိှမှု (တန်) 

လစဉ် 
ပျမ်ဵမျှထွေ်ရိှမှု(တန်) 

နှစ်စဉ် 

ပျမ်ဵမျှထွေ်ရိှမှု(တန်) 

၁။ အစီခဳမပါစီဵကရက် ၁၂ ၀.၁၁၂ ၁.၄ ၁၁.၂ 

၂။ အစီခဳပါစီဵကရက် ၁၂ ၀.၁၁၂ ၁.၄ ၁၁.၂ 

 
(ဎ) နှစ်အလုိေ်ေုန်ကေမ်ဵသဳုဵစဲွမှုနှင်ဴ ေုန်ေချာထုတ်လုပ်နုိင်မှုအေြခအေန 

အမျိုဵ 

အမည် 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 
 

၂၀၂၀ 

ေုန်ကေမ်ဵ 
(တန်) 

ေုန်ေချာ 
(တန်) 

ေုန်ကေမ်ဵ 
(တန်) 

ေုန်ေချာ 
(တန်) 

ေုန်ကေမ်ဵ 
(တန်) 

ေုန်ေချာ 
(တန်) 

ေုန်ကေမ်ဵ            
(တန်) 

ေုန်ေချာ 
(တန်) 

ေုန်ကေမ်ဵ 
(တန်) 

ေုန်ေချာ 
(တန်) 

ေဆဵရွက်ကကီဵ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ 

ေရေနွဵေငွ့ ၁၉၂၀၀  ၁၉၂၀၀  ၁၉၂၀၀  ၁၉၂၀၀  ၁၉၂၀၀  

အေမွှဵနဳ့ 
(ဇီ ၊ဵသကကာ ၊ဵ 
နွယ်ချ ို) 

၄.၈  ၄.၈  ၄.၈  ၄.၈  ၄.၈  

ေကျာက်မီဵ 
ေသွဵ 

၃၂၀  ၃၂၀  ၃၂၀  ၃၂၀  ၃၂၀  

Cigarette 
paper 

၃.၄၇၂  ၃.၄၇၂  ၃.၄၇၂  ၃.၄၇၂  ၃.၄၇၂  

Plug wrap 
paper 

၀.၈၉၆  ၀.၈၉၆  ၀.၈၉၆  ၀.၈၉၆  ၀.၈၉၆  

Tipping 
paper 

၁.၂၃၂  ၁.၂၃၂  ၁.၂၃၂  ၁.၂၃၂  ၁.၂၃၂  

Starch glues  ၇.၄၄၈  ၇.၄၄၈  ၇.၄၄၈  ၇.၄၄၈  ၇.၄၄၈  

Hard packet ၁၂.၇၁၂  ၁၂.၇၁၂  ၁၂.၇၁၂  ၁၂.၇၁၂  ၁၂.၇၁၂  

Outer ၁၃၉.၈၃၂  ၁၃၉.၈၃၂  ၁၃၉.၈၃၂  ၁၃၉.၈၃၂  ၁၃၉.၈၃၂  



Carton 

Master 
Carton Box 

၁၇.၈  ၁၇.၈  ၁၇.၈  ၁၇.၈  ၁၇.၈  

လျှပ်စစ် ၄၇၆၀၀၀  ၄၇၆၀၀၀  ၄၇၆၀၀၀  ၄၇၆၀၀၀  ၄၇၆၀၀၀  

 

၁.၁-၁၁။   ထွေ်ရိှနိုင်သည်ဴစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွေ်ရိှမှုနှင်ဴပမာဏ၊စွန့်ပစ်အမှိုေ်(အစုိင်အခဲ၊အရည်)ထွေ်ရိှမှုေိ ုစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ  
 အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုေ်ထွေ်ရိှမှု 

စဉ် စွန့်ပစ်အမှိုေ် (အစုိင်အခဲ) ပမာဏ 
(kg/day) 

ေန့စဉ်ထွေ်ရိှမှု 
(kg) 

လစဉ်ထွေ်ရိှမှု 
(kg) 

အမှိုေ်ေုိစီမဳခန့်ခဲွသည်ဴ 
နည်ဵလမ်ဵ 

၁။ ေဆဵရုိဵအမှိုက် 100 100 2500 ေြမကျင်ဵ(၁၀ေပ၊၈ေပ၊၆ေပ)တူဵ၍ 
ြမှပ်နဳှသည်။ 

၂။ စက္က ြူဖတ်စ 75 75 1875 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှလာေရာက် 
သိမ်ဵဆည်ဵ ေပဵပါသည်။ 

၃။ အြခာဵအမှိုက်ေြခာက်မျိုဵစဳု 40 40 1000 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှ လာေရာက် 
သိမ်ဵဆည်ဵ ေပဵပါသည်။ 

၄။ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှထွက်ရိှသည်ဴ 
အမှိုက်စုိ 

120 120 3600 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှ လာေရာက် 
သိမ်ဵဆည်ဵ ေပဵပါသည်။ 

၅။ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှထွက်ရိှသည်ဴ 
အမှိုက်ေြခာက် 

120 120 3600 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှ လာေရာက် 
သိမ်ဵဆည်ဵ ေပဵပါသည်။ 

၆။ ဘိွုင်လာြပာမှုန့် 100 100 2500 LandFill အမှိုက် ကျင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵ 
တူဵ၍  ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴ ေြမသာဵ 
ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵနည်  ဵ ြဖင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵ 
ပါသည်။ 

 

စွန့်ပစ်အရည်ထွေ်ရိှမှု 

စဉ် စွန့်ပစ်အရည်ထွေ်ရိှမှု ပမာဏ 

(gal/day) 

ေန့စဉ်ထွေ်ရိှသည်ဴ  
ပမာဏ(gal/day) 

စွန့်ပစ်အရည်ေုိစီမဳ 
ခန့်ခဲွသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁။ Sanitary waste water 
(ဝန်ထမ်ဵသဳုဵေရမှထွက်ရိှလာ 
ေသာစွန့်ပစ်ေရ) 

1500 ဂါလဳ 1500 ဂါလဳ ေရစစ်ကန်( ၈ေပ×၈ေပ×၆ေပ) 
အတွင်ဵ Sand, aggregates နှင်ဴ 
pebblesကဴဲသုိ္သ ေသာ natural 
material အသဳု ြဵပု၍ သန့်စင်ပပီဵ မှ 
စွန့်ပစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 



မိလ္လာစနစ်ေိစီုမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

ထွေ်ရိှသညဴ် 
အေကောင်ဵအရာ 

အမျ ို ဵအစာဵနှငဴ်အရွယ်အစာဵ စီမဳခန့်ခွဲသညဴ်နည်ဵလမ်ဵ 

မစင်စွန့်ြခင်ဵ ေရေလာင်ဵမိလ္ယာကန်(၂)ကန် 
(၁၂ေပ×၁၀ေပ×၆ေပ) 

ပဂု္ဂလိကအမှိုက်သိမ်ဵကုမ္ပဏီမှေရပုတစု်ပ်ယာဉ်ကို 
ငှာဵ၍စွန့်ထုတသ်ည်။ 

 

ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်အမှိုေ်ထွေ်ရိှမှုနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်  

စဉ် ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ် 
အမှိုေ်အမျ ို ဵအစာဵ 

တစ်နှစ်ထွေ်ရိှသည်ဴ                          
ပမာဏ (တန်) 

တည်ေနရာ စီမဳခန့်ခဲွသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁ အသဳုဵြပုပပီဵအစီခဳအမှိုေ် ၀.၀၈ ြပည်တွင်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ ေြမသာဵ 

ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၂ အသဳုဵြပုပပီဵအစီခဳအမှိုေ် ၀.၃၂ ြပည်ပ - 

၃ ဘွိုင်လာြပာမှုန့် ၈.၈ စီမဳေိန်ဵအတွင်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ ေြမသာဵ 
ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၄ စေ်ဆီေချာဆီအေဟာင်ဵ ၂၅ဂါလန် စီမဳေိန်ဵအတွင်ဵ အင်ဂျင်ဝုိင်အေဟာင်ဵေဈဵေွေ်သ့ုိြပန်လည်ေရာင်ဵချပါသည်။ 

၅ ေေျာေ်မီဵေသွဵအမှုန် ၀.၀၁ စီမဳေိန်ဵအတွင်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ ေြမသာဵ 
ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၆ နီကုိတင်ဵပါဝင်ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၀.၀၀၅ စီမဳေိန်ဵအတွင်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ ေြမသာဵ 
ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၇ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၀.၀၀၅ စီမဳေိန်ဵအတွင်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ ေြမသာဵ 
ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

 

ေဘဵထွေ်ပစ္စည်ဵမျာဵေိုစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 
 

စဉ် ေဘဵထွေ်ပစ္စည်ဵအမျ ို ဵ
အစာဵ 

တစ်နှစ်ထွေ်ရိှသည်ဴ 
ပမာဏ (တန်) 

စီမဳခန့်ခဲွသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁ နီကုိတင်ဵ ( Nicotine) ၀.၂၄၇ ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵကုိ စုေပါင်ဵ၍ အမှိုက် ေကာက်ြခင်ဵ၊ 
စုပုဳြခင်ဵ၊ သယ်ယူြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵမျာဵကုိ ေကျဵရွာေန 
လူငယ်မျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵကာ ရပ်ရွာအကျ ို ဵြပု လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ပါ 
သည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵကုိ ကာကွယ် ေစာငဴ်ေရှာက် 

ေပဵရန်နှငဴ် တိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်လာေစရန် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါ 
သည်။ 
အမျာဵြပည်သူ၊ ပမို့သူပမို့သာဵမျာဵ အသဳုဵြပုေနသည်ဴ ေသာက်ေရ၊ သဳုဵေရနှငဴ် 
တုန်ချန်ိေရကန်မှေရမျာဵကုိ (၆) လ တစ်ကကိမ် ေရနမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ၊ ဓာတ်ခွဲ 
စစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵ၊ စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ၊ 
အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts) မျာဵနှငဴပ်တ်သက်၍ 
ေလာက်ကုိင်ခရုိင်ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊  ေလာက်ကုိင်၊ 
ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵတွင်စွန့်ပစ်အမှိုက်၏အန္တရာယ်နှငဴ်လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

CO အဆိပ်သငဴ်မှုေကကာငဴ် စီဵကရက်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵအတွက် အသက် 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစမှုနှငဴ် စီဵကရက်ကုိေလျှာဴချသဳုဵစဲွရန် ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴ 
ေရှာက်မှု ခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵ တုိက်တွန်ဵ 

၂ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ် 
(Carbon monoxide) 

၁၅.၉၀၀၅ 

၃ ကတ္ရရာ(သုိ္သမဟုတ်) 

ေဆဵဂျ ီဵ (Tar) 

၀.၂၄၉၆ 



သွာဵပါမည်။ 

ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုေကကာငဴ် ကတ္ရရာ (သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ  (Tar) သည် 
ေသွဵဆဲလ်မျာဵကုိ ပျက်စီဵေစကာ အဆုပ်ကင်ဆာေရာဂါေကကာငဴ် အသက် 
အန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဝနုိင်ေကကာင်ဵ စီဵကရက်ကုိေလျှာဴချသဳုဵစဲွရန်၊ ကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတို္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵ တုိက် 
တွန်ဵသွာဵပါမည်။ 

 

အဓိေ စွန့်ထုတ်အခိုဵအေငွ့၊ အမှုန်အမျ ို ဵအစာဵေို Emission Factor အသဳုဵြပု၍ ခန့်မှန်ဵတွေ်ချေ်ြခင်ဵ 

            European Environment Agency မှထုတ်ြပန်ထာဵေသာ EMEP/ EEA Air pollutant emission inventory 
guidebook 2019 တွင် Residential Heating / Institutional/ Commercial/ Agricultural/ Other Heating 

နှင်ဴဆိငု်ေသာ ေလာင်စာအမျ ို ဵမျ ို ဵသဳုဵစဲွရာတွင်  

 (၁)      heating – boilers , space heaters (> 50 KW) နှငဴ ်

 (၂)   smaller scale combined heat and power generation လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် အဓိက စွန့်ထုတ် 
အခိုဵအေငွ့၊အမှုန်အမျ ို ဵအစာဵကုိ Emission Factor အသဳုဵြပု၍ ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်ြခင်ဵကို ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ စီဵကရက် 
ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအတွက် 4TPH Boiler ကိုေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာြဖငဴ် ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်ပါသြဖင်ဴ ၎င်ဵ 
guidebook 2019 ကို ကိုဵကာဵ၍  အဓိကစွန့်ထုတ်အခိုဵအေငွ့၊ အမှုန်အမျ ို ဵအစာဵအတွက် တွေ်ချေ်မှုကို ေဖာ်ထုတ် 
တင်ြပထာဵပါသည်။ 

Emission Factors using Hard Coal and Brown Coal (EMEP/EEA Air pollutant emission inventory 
guidebook 2019)( European Environment Agency) 

Pollutant Value Unit 95% Confidence Interval Reference 

Lower Upper 

NOx 110 g/GJ 36 200 EMEP/EEA(2006)chapterB216 

CO 4600 g/GJ 3000 7000 

NMVOC 484 g/GJ 250 840 

SOx 900 g/GJ 300 1000 

PM10 404 g/GJ 76 480 

PM2.5 398 g/GJ 72 480 

              Pb 130 mg/GJ 100 200 

Hg 5.1 mg/GJ 3 6 

Cd 1.5 mg/GJ 0.5 3 

As 2.5 mg/GJ 1.5 5 

 

အဓိေစွန့်ထုတ်အခိုဵအေငွ့၊အမှုန်အမျ ို ဵအစာဵနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ် 

ဘိွုင်လာအတွက်ေလာင်စာအြဖစ်အသဳုဵြပုေသာ ေကျာက်မီဵေသွဵစုပုဳသညဴ်ေနရာမှ ပျ ဳ့လွငဴ်ေစတတ်ေသာ 

အမှုန်မျာဵ၊ သယ်ယူသညဴ်ယာဉ်မျာဵမှ  မီဵခိုဵအေငွ့မျာဵနှငဴ်ပျ ဳ့လွင်ဴတတ်သညဴ်ဖုန်မှုန့်မျာဵ၊ ဘိွုင်လာေလာင်စာအကကင်ဵ 
အကျန် ြပာမှုန့်မျာဵ၊ ေဆဵရွက်နှငဴ်ေဆဵရုိဵကိုေရေနွဵေငွ့ြဖငဴ် ေဆဵေပါင်ဵချနိ်၌ ထွက်ရိှလာေသာအပူေငွ့မျာဵနှငဴ် အနဳ့ 
မျာဵ၊ ေဆဵရွက်ကိုနူဵညဴဳေစရန်နှငဴ် သန့်စင်ေစရန်ြပုလုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆငဴ်မှ ထွက်ရိှသညဴ်အခုိဵအေငွ့မျာဵ၊ 



ဘိွုင်လာေလာင်စာ မီဵစဲွေလာင်ေနစဉ်ထွက်ရှိသညဴ် မီဵခုိဵမျာဵ၊စွန့်ထုတ်သညဴ်ေခါင်ဵတုိင်မှ ထွက်ရှိေသာ ဆာလဖာ 
ြဒပ်ေပါင်ဵပါရိှေသာအေငွ့မျာဵ၊ အေငွ့ပျနဳိုင်ေသာကသဂဲနစ်ြဒပ်ေပါင်ဵပါရှိသညဴ် အခုိဵအေငွ့မျာဵ ထွက်ရှိပါသည်။ 

စဉ် အဓိေ စွန့်ထုတ်             
အခိုဵအေငွ့၊ 
အမှုန်အမျ ို ဵ 
အစာဵ 

သဳုဵစဲွသည်ဴ                                      
အပူပမာဏ                                             
(GJ / Yr) 

ထွေ်ရိှသည်ဴ 
ပမာဏ 

(Ton/ Yr) 

တွေ်ချေ်သည်ဴ            
Norm 

စီမဳခန့်ခွဲမှုနည်ဵလမ်ဵ 

၁။ CO2 ၉၃၇၉.၂ ၂၈.၇၅၆ One Million Cigerattees 
produce 0.79 Ton CO2. 

သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵြဖင်ဴ CO2 ထွက်ရှိ မှု 
ေကကာငဴ်ထိခိုက်မှုကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵပါ မည်။ 

၂။ Methane ၅၇.၅၁၂ One Million Cigerattees 
produce 1.58 Ton CH4. 

Cyclone မှစုပ်ထုတ်လုိက်ေသာ Fly 
Ash , NOx, SOx,CO2,Methane, CO, 
NMVOCs,,Pb,Hg,As,Cd စေသာ 
အက်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵနှငဴ် Heavy 
Metals မျာဵကုိ ေခါင်ဵတိုင်မှ မစွန့် 
ထုတ်မီ ေရတွင်ြဖတ်၍ ြပင်ဵအာဵ 
ပါဝင်ကိန်ဵေလျှာဴချြခင်ဵနှင်ထဳုဵ(Lime)
ကုိအသဳုဵြပု၍ Neutralization  ြပု 
လုပ်ြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ထာဵပါ သည်။ 

၃။ NOx ၁.၀၃၁ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 

110 g per 1 GJ. 

၄။ PM10 ၃.၇၈၉ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 
404 g per 1 GJ. 

အမှုန်ဖမ်ဵယူြခင်ဵ၊စုေဆာင်ဵြခင်ဵြခင်ဵ၊ 
ေရဖျန်ဵြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ထာဵပါ 
သည်။ 

 PM2.5 ၃.၇၃၂ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 
398 g per 1 GJ. 

၅။ SOX ၈.၄၄၁ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 
900 g per 1 GJ. 

Cyclone မှစုပ်ထုတ်လုိက်ေသာ Fly 
Ash ,SOx, CO, NMVOCs,, Pb,Hg, 
As,Cd စေသာ အက်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့ 
မျာဵနှငဴ် Heavy Metals မျာဵကုိ 
ေခါင်ဵတိုင်မှ မစွန့်ထုတ်မီ ထဳုဵေရ 
တွင်ြဖတ်၍ ြပင်ဵအာဵပါဝင်ကိန်ဵ 
ေလျှာဴချြခင်ဵနှငဴ် ထဳုဵ(Lime)ကုိ အသဳုဵ 
ြပု၍ Neutralization  ြပုလုပ် ြခင်ဵ 
မျာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ 

၆။ CO ၄၃.၁၄၄ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 
4600 g per 1 GJ. 

၇။ NMVOCs ၄.၅၃၉ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 

GJ.Emission Factor is 
484 g per 1 GJ. 

၈။ Pb ၁.၂၁၉ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 

130 g per 1 GJ. 

၉။ Hg ၀.၀၄၇၈ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 5.1 
g per 1 GJ. 

၁၀။ Cd  ၀.၀၁၄ One Ton of Coal 



Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 1.5 
g per 1 GJ. 

၁၁။ As ၀.၀၂၃ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 2.5 
g per 1 GJ. 

 

ဘိွုင်လာမှထွေ်ရိှသညဴ်စွန့်ပစ်ေရ၏အရည်အေသွဵ၊ အသဳုဵြပုသညဴ်ပမာဏနှင်ဴစွန့်ထုတ်သညဴ်နည်ဵစနစ် 

              ဘိွုင်လာတွင် Blowdown Valve တပ်ဆင်ထာဵပပီဵ ဘိွုင်လာအတွင်ဵရှိ ပစ်ချွေေဲနေသာ အနည် 

အနှစ်မျာဵ၊ ေရဂျ ို ဵပါရိှသညဴ်ေရမျာဵ၊ ရွှေဳ့နွဳမျာဵကုိ ဖယ်ထုတ်ရန်နှငဴ်လိုအပ်ေသာအချန်ိတွင်  ေရအသစ်လဲရန်အတွက် 
ဖွင်ဴထုတ်ရန် အသဳုဵြပုပါသည်။ ဘိွုင်လာမီဵစတင်ထိုဵပပီဵ ဖိအာဵြပနာရီ 10 psi မှ 15 psi ခန့်ရှိေနချနိ်တွင် Blowdown 
ကို စတင်ြပုလုပ်ေလဴရှိသည်။ အသဳုဵြပုသည်ဴဘိွုင်လာသည် 4TPH ၊ Pressure 1.2 MPa နှငဴ် Blowdown Valve Dia 
(1.5 in) Blowdown Rate (3.774 Litre per min)  ြဖစ်ပါသည်။ Boiler Feed Water အတွက် ေြမေအာက်ေရ 
အမျ ို ဵအစာဵကုိ သန့်စင်၍အသဳုဵြပုထာဵသြဖင်ဴ ဘိွုင်လာမှေရေနွဵေငွ့စတင်ထွက်ရှိချနိ်တွင် Blowdown Valve ကို   
(၃) မိနစ်ကကာဖွငဴ်၍ ေရဂျ ို ဵနှငဴ်အမှုန်၊ အနည်အနှစ်ပါ စွန့်ပစ်ေရ(၁၁.၅)လီတာခန့်ကိ ု လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဘိွုင်လာကို 

အသဳုဵြပုမှု ရပ်ဆိုင်ဵခါနီဵတွင် ဖိအာဵြပနာရီကိ ု10 psi  မှ 15 psi အတွင်ဵ ေလျှာဴချပပီဵမှ Blowdown Valveကို ၃မိနစ် 
ကကာဖွငဴ်၍ ေရဂျ ို ဵနှင်ဴအမှုန်၊ အနည်အနှစ်ပါ စွန့်ပစ်ေရ (၁၁.၅) လီတာခန့်ကို လည်ဵေကာင်ဵ စွန့်ထုတ်ရာတွင် (၅၀) 
ဂါလန်ဆန့်ေပပါအတွင်ဵ ေရပိုကြ်ဖငဴ်သွယ်ယူကာ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵပါသည်။ ေန့စဉ်ဘိွုင်လာမှ ထွက်ရှိသညဴ် 
စွန့်ပစ်ေရ (၅) ဂါလန် ြဖစ်ပပီဵ စက်ရဳုလည်ပတ်သညဴ် (၂၅) ရက် တစ်လစာအတွင်ဵ (၁၂၅) ဂါလန်၊ တစ်နှစ်လျင် (၈) 
လအတွင်ဵ (၁၀၀၀) ဂါလန် ထွက်ရိှမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵဘိွုင်လာမှ ထွက်ရှိသညဴ် စွန့်ပစ် ေရ(၅၀) ဂါလန်ဆဳဴသညဴ် 
ေရတစ်ေပပါတွင် မန္တေလဵပမို့၊ အကယ်ဒမီဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵဆိုင်မှ ေရသန့်လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ဟိုက်ဒရုိကလိုရစ်အက်ဆစ် 

အေပျာဴ (၀.၅) လီတာနှုန်ဵထည်ဴသွင်ဵကာ ထဳုဵဓာတ်မျာဵေနေသာ ေရကိုအက်ဆစ်ေပျာဴြဖငဴ် ဓာတ်ြပယ်ေစြခင်ဵနည်ဵြဖငဴ် 
ြပင်ဵအာဵေလျှာဴချြခင်ဵ၊ သန့်စင်ြခင်ဵ၊ PH metre ကို အသဳုဵြပု၍ တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ ပိတ်စကို သဳုဵ၍ အနည်စစ်ယူြခင်ဵ 
ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ အမှိုက်လှဲ၊ ေရဖျန်ဵြခင်ဵအတွက် ြပန်လည်အသဳုဵြပုပါသည်။ 

ေရေြမာင်ဵစနစ်(Drainage  system) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ၏ Factory Layout Plan တွင် စွန့်ပစ်ေရေြမာင်ဵစနစ်ကုိ ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 
စက်ရဳုဝန်ဵတစ်ခုလဳုဵကုိ ကွန်ကရစ်ခင်ဵထာဵပပီဵ (အကျယ်၂ေပ၊အနက် ၂ေပ) ရိှေသာေရေြမာင်ဵမျာဵကုိ အေဆာက်အဦ 
တုိင်ဵ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင်ထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက်ထာဵပပီဵ ေြမာင်ဵဖဳုဵမျာဵတပ်ဆင်ထာဵသည်။ အေဆာက်အဦတုိင်ဵ 
တွင် (အကျယ်၁ေပ၊အနက် ၆လက်မ)အရွယ်ရိှေသာေရဒေယာက်မျာဵတပ်ဆင်ကာ မုိဵေရသုိေလှာင်မည်ဴ အုတ်ကန် 
(၁၅ေပ၊၁၀ေပ၊၆ေပ)တစ်ခုနှင်ဴ မီဵသတ်ေရကန်(၁၅ေပ၊၁၀ေပ၊၆ေပ)တစ်ခုထဲသုိ္သ မုိဵေရကုိသုိေလှာင်၍အသဳုဵြပုသည်။ 

ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှထွက်ရိှသည်ဴ ချ ို ဵေရ၊ေလျှာ်ဖွတ်ေရမျာဵကုိ ေရစစ်ကန်မှတဆင်ဴစစ်ယူပပီဵမှ စက်ရဳုပတ်လည်ရှိ 
ေရေြမာင်ဵကကီဵ(အကျယ်၄ေပ၊အနက်၂ေပ၊အရှည်ေပ ၁၀၅၀)ထဲသုိ္သစီဵဝင်ေစကာ ြပင်ပသုိ္သစွန့်ထုတ်ပါသည်။ 

ဆေ်စပ်စီမဳေိန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

          ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုသည် ေလာက်ကိင်ုပမို့တွင် စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဟိုတယ် 
လုပ်ငန်ဵတုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အြခာဵေဒသမျာဵတွင် ဆက်စပ်စီမဳကိန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမရိှပါ။ 

၁.၁-၁၂။      စီမဳေိန်ဵေတိေဝတ်မျာဵ (Lists of commitements ) 

ေတိေဝတ်အမည် အမှတ်စဉ် ေတိေဝတ်အာဵရငှ်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချေ် EIA ရည်ညွှန်ဵချေ် (အခန်ဵ) 

အမျာဵြပည်သူနှငဴ် 
သငဴ်ေလျာ်ေသာ 
တိငု်ပင်ေဆွဵေနွဵမှု 
ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ 
သတင်ဵအချက် 
အလက်မျာဵကို 
ထုတေ်ဖာ်ြခင်ဵ 

၁၃(ေ) 

 

 

၁၃(ခ) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်
နည်ဵအပိုဒ် ၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁ အရ အမျာဵြပည်သူနှငဴ် 
သငဴ်ေလျာ်ေသာတိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုြပုလုပ်ြခင်ဵကိုေဆာင်
ရွက် ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

အမျာဵြပည်သူနှငဴ်ဆိုင်ေသာ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာသတင်ဵ 
အချက်အလက်မျာဵကို ထုတေ်ဖာ်ြခင်ဵကို လုိက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

အခန်ဵ(၂) 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု 
လုပ်ငန်ဵစဉ်ချမှတြ်ခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်
သူမှ အတည်ြပု 
ေကကာင်ဵနှငဴ် တာဝန် 
ယူေကကာင်ဵကတိ  
ဝန်ခဳချက် 

၇၇ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည် တိကျခိုင်မာ 
ေကကာင်ဵ နှငဴ်ြပည်ဴစဳုေကကာင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု 
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ အပါအဝင် ထုတ် 
လုပ်မှုနှငဴ်ဆိုင်ေသာဥပေဒမျာဵကုိ တိကျစွာလုိက်နာ၍ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုေရဵဆွဲထာဵပါ 
သည်။ စီမဳကိန်ဵသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 
ပါကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုကို ေလျှာဴချမညဴ် 
လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်အစီအစဉ်မျာဵကို အြပညဴ်အဝ၊ အစဉ် 
အပမဲ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမဳကိန်ဵေဖာ် 
ေဆာင်သူမှ အစီရင်ခဳစာနှငဴ်ပတ်သက်၍ အတည်ြပု 
ေကကာင်ဵနှငဴ် တာဝန်ယူေကကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိြပု လက်မှတ် 
ေရဵထုိဵပါသည်။ 

အခန်ဵ(၇) 
ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်
သူမှအတည်ြပု 
ေကကာင်ဵနှငဴ်တာဝန်
ယူေကကာင်ဵ 
ကတိဝန်ခဳချက် 

၇၉ ဝန်ကကီဵဌာနကပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည်  
လုိအပ်သညဴ် ြပင်ဆင်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်နှငဴ်္ဠွှန်ကကာဵသညဴ် 
အတိငု်ဵ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵထပ်မဳတင်ြပရန် 
အေကကာင်ဵကကာဵလာပါက ြပင်ဆင်ြဖည်ဴစွက်ေဖာ်ြပေပဵ 
မည်ြဖစ်ပပီဵအချန်ိမီြပန်လည်တင်ြပပါမည်ဟု ဝန်ခဳကတိ 
ြပုပါသည်။ 

အခန်ဵ(၇) 
ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

ဆိုဵကျ ို ဵသက် 
ေရာက်မှုအာဵလဳုဵ 

၁၀၂ (ေ) 

 

စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူ (သုိ္သမဟုတ)် ကိုယ်စာဵလှယ် 
(သုိ္သ) ဝန်ထမ်ဵေကကာငဴ် ေပ္ဝေပါက်လာသညဴ် ဆိုဵကျ ို ဵ 
သက်ေရာက်မှုအာဵလဳုဵအတွက် တာဝန်ယူပါသည်။  

အခန်ဵ(၈)                     
စီမဳကိန်ဵကိုအတည်ြပုရန် 
အတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင် 



အတွက်တာဝန် (ခ) စီမဳကိန်ဵေကကာငဴ် ထိခိုက်ခဳစာဵေနရသူမျာဵအတွက် လူမှု 
စီဵပွာဵေရဵတည်ပငိမ်ခိုင်မာသည်အထိ ေဆာင်ရွက်ေပဵပါ 
မည်။ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ြပန်လည် 
တည်ေထာင်ေရဵနှငဴ် ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵ အစီ 
အစဉ်မျာဵကိ ု သက်ဆိုင်သူမျာဵနှငဴ် တိငု်ပင်ေဆွဵေနွဵ၍ 
လုိအပ်သလုိပဳဴပိုဵေပဵရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကိုထညဴ်သွင်ဵ 
စဉ်ဵစာဵြခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵအဆငဴ်အာဵ
လဳုဵတွင်ဆိုဵကျ ို ဵ 
သက်ေရာက်မှုမျာဵ 
အာဵလဳုဵအတွက် 
ဘက်စဳုေစာငဴ်ကကပ် 
ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

၁၀၆ စီမဳကိန်ဵအဆငဴ်အာဵလဳုဵတွင် ဆိုဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ 
အာဵလဳုဵအတွက်ဘက်စဳုေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ
ကို  စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ထာဵပါမည်။ သက်ဆိုင် 
ရာ ဉပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု 
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ ဆိုင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ နှငဴ ်စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵ 
မျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လုိက်နာ 
ေဆာင်ရွက်မှု သက်ေသခဳလက်မှတပ်ါ စည်ဵကမ်ဵချက် 
မျာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ အချက် 
မျာဵကို လုိက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အခန်ဵ(၉)               
ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှု 
အစီရင်ခဳစာတင်ြပ 
ြခင်ဵ 

၁၀၈ စီမဳကိန်ဵအဆိုြပုသူသည်ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအ
စဉ်၏ ဇယာဵပါအတိငု်ဵေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမှု အစီရင်ခဳစာ 
ကိုဝန်ကကီဵ ဌာနသုိ္သ(၆)လတစ်ကကိမ်သုိ္သမဟုတဝ်န်ကကီဵဌာန 
ကသတ်မှတသ်ည်ဴအတိုင်ဵတင်ြပပါမည်။ 

အခန်ဵ(၉)                  
ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ 

 

၁.၁-၁၃။  စီမဳေိန်ဵနှင်ဴသေ်ဆုိင်သည်ဴြမန်မာနုိင်ငဳ၏မူဝါဒနှင်ဴဥပေဒမူေဘာင်                                                    

(၁) ြမန်မာနုိင်ငဳအမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵေျင်ေရဵရာမူဝါဒ                                                                                                      
(က) သန့်ရှင်ဵေသာပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴေကာင်ဵမွန်ေသာေဂဟစနစ်မျာဵ                                                                        
(ခ) စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴလူမှုေရဵစဉ်ဆက်မြပတ်ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှု                                                                                              
(ဂ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွေရဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ    

ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ မူေဘာင်မျာဵ  

(ေ)    ြမန်မာနုိင်ငဳေရရှည်စဉ်ဆေ်မြပတ်ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတေ်မှုအစီအစဉ်(၂၀၁၈−၂၀၃၀) 
(၁)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင်(၆) 
          သန့်ရှင်ဵေသာေရနှင်ဴ ေရဆုိဵသန့်စင်ြခင်ဵ 
(၂)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၇) 
          သက်သာသန့်စင်ေသာစွမ်ဵအင် 
(၃)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၈) 

         သင်ဴတင်ဴေသာအလုပ်အကုိင်နှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵတုိဵတက်မှု 
(၄)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၉) 
          အေြခခဳအေဆာက်အဦနှင်ဴစက်မှုလုပ်ငန်ဵ 
(၅)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၁၃) 
          ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 
(၆)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၁၄) 

          ေရေအာက်ကမ္ဘာ 
(၇)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၁၅) 
         ေြမေပ္ဝသယဳဇာတ 



(၈)    ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၁၇) 
         ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 
 
 ေအာေ်ေဖာ်ြပပါ ြမန်မာနုိင်ငဳအမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵေျင်ေရဵရာမူဝါဒ၊ ေရရှည်ေမျှာ်မှန်ဵချေ်နှင်ဴ ရည်ရွယ်ချေ်မျာဵ၊ 
ဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵေုိ အေလဵထာဵလုိေန်ာေဆာင်ရွေ်သွာဵပါမည်- 

(၁)  ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ဵ မှီတင်ဵေနထုိင်ကကသူအာဵလဳုဵ၏ လူေနမှုဘဝဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေပျာ်ရွှေင်ေရဵ 
အတွက် သန့်ရှင်ဵေသာပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်ေကာင်ဵမွန်ေသာေဂဟစနစ်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵနုိင်ရန်၊ 

(၂)   ေဂဟစနစ်မျာဵ၏   သဘာဝအတုိင်ဵအဆင်ေြပေချာေမွ့စွာလည်ပတ်နိုင်မှုနှင်ဴ    ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲကကယ်ဝမှုမျာဵ 
ကို  ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနုိင်စရန်အလုိ္သငှာ ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ေဂဟစနစ်မျာဵကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်၍ ေရရှည်တည် 
တဴဳေစေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ် စီမဳခန့်ခွဲရရန်၊ 

(၃)  အနာဂတ်မျ ို ဵဆက်သစ်မျာဵအတွက် အရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်ေသာ သဘာဝသယဳဇာတမျာဵရရိှနိုင်မှု ေလျာဴ 

နည်ဵသွာဵေစြခင်ဵမရိှေစရန် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏သဘာဝသယဳဇာတမျာဵကို ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်၍ ဘက်စဳုပါဝင် 
သည်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳေစေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖငဴ်စီမဳခန့်ခွဲရန်၊ 

(၄)  ဌာေနတုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵစုမျာဵ၏ေြမယာမျာဵ၊ ပိုင်နက်နယ်ေြမမျာဵ၊  သယဳဇာတမျာဵ 
နှငဴ် ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်မျာဵဆုိင်ရာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵအြပင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ် သဘာဝသယဳ 
ဇာတမျာဵ  စီမဳခန့်ခွဲမှုတွင် ၎င်ဵတုိ္သ၏အခန်ဵကဏ္ဍမျာဵကုိလည်ဵ    အသိအမှတ်ြပုကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန်၊ 

(၅)  ညစ်ညမ်ဵမှုနှငဴ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ   စတင်ထုတ်လွှတ်သည်ဴေနရာ၌ပင် ေရှာင်ရှာဵြခင်ဵနှင်ဴေလျှာဴချြခင်ဵသည် 
ြပန်လည်ကုစာဵြခင်ဵထက်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုသက်သာေစသည်ဴအာဵေလျာ်စွာစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကသန့်ရှင်ဵ 
သည်ဴ ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ်မျာဵ(clean production principle)နှငဴ် အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵအာဵ လက်ေတွ့ 
ကျင်ဴသဳုဵလာေစရန်၊ 

(၆)  ရပ်ရွာလူထုအပါအဝင် နုိင်ငဳသူနိုင်ငဳသာဵမျာဵနှင်ဴ အကျ ို ဵဆက်စပ်သူမျာဵအာဵလဳုဵသည် ၎င်ဵတုိ္သ၏လူေနမှုဘဝ 
နှငဴ်ပိုင်ဆိုင်မှုမျာဵအေပ္ဝ အကျို ဵသက်ေရာက်နုိင်ေသာပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာဆုဳဵြဖတ်ချက်မျာဵချမှတ်မှု အဆင်ဴ 

ဆင်ဴတွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်နုိင်ခွင်ဴနှင်ဴသက်ဆိငု်ရာသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ  ရရိှနိုင်ခွငဴ်တုိ္သ အြပညဴ်အဝ ရှိေစပပီဵ 
ပတ်ဝန်ဵ ကျင်ဆိုင်ရာဆဳုဵြဖတ်ချက်မျာဵသည် ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာမှုနှင်ဴ တာဝန်ခဳမှုရှိ ေစရန်၊ 

(၇)  ညစ်ညမ်ဵေစသူ   တာဝန်ယူသညဴ်မူ   (polluter  pays  principle)    အစိမ်ဵေရာင် ဘဏ္ဍာေရဵအစီအမဳမျာဵ အစ 
ရှိေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵကျငဴ်သဳုဵြခင်ဵြဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတွက် ဘဏ္ဍာေရဵေရရှည် 
တည် တဴဳမှုရှိ ေစရန်၊ 

(၈)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ-၁၄အရ ညစ်ညမ်ဵမှုကိုစတင်ြဖစ်ေပ္ဝေစသူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် 

ညစ်ညမ်ဵမှုကိြုဖစ်ေစသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵကိုသတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵနှင်ဴ
အညီ  သတ်မှတ်ချက်မျာဵအတုိင်ဵသန့်စင်ြခင်ဵ၊  ထုတ်လွှတ်ြခင်ဵ၊   စွန့်ပစ်ြခင်ဵနှင်ဴစုပုဳြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ် ရမည်။ 

 (၉)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ၁၅ အရ ညစ်ညမ်ဵမှုကို စတင်ြဖစ်ေပ္ဝေစသည်ဴလုပ်ငန်ဵ၊ ပစ္စည်ဵ 
သို္သမဟုတ် လက်ရှိြဖစ်သူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကိုေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုရန်၊ ထိန်ဵချုပ်ရန်၊  စီမဳ 
ခန့်ခွဲရန်၊ ေလျှာဴချရန် သို္သမဟုတ် ပေပျာက်ေစရန် လုပ်ငန်ဵခွင်အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵ သို္သမဟုတ် ထိန်ဵ 
ချုပ်ေရဵပစ္စည်ဵကိရိယာကိုတပ်ဆင်ြခင်ဵသို္သမဟုတ်သုဳဵစွဲြခင်ဵြပုရမည်။ ယင်ဵသုိ္သေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုနုိင်ပါက 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကို မထိခိုက်ေစေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် စီစဉ် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁၀) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ၂၈အရ မည်သူမျှ ဤဥပေဒအရ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ရယူရန် လိုအပ် 
သည်ဴလုပ်ငန်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ေနရာ သို္သမဟုတ် စက်ရုဳ၊အလုပ်ရုဳကို ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင် 
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။ 

(၁၁)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ၂၉အရ မည်သူမျှ ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်ေသာနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့် 
ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက် 
ြခင်ဵမြပုရ။ 



(၁၂)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ၃၂အရ မည်သူမျှ ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်ေသာနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့် 
ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက် 
ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင်ထုိသူကုိတစ်နှစ် ထက်မပုိေသာေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ 
ဒဏ်နှစ်ရပ်လဳုဵ ြဖစ်ေစချမှတ်ရမည်။ 

(၁၃)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ၆၉(က)အရ မည်သူမျှပတ်ဝန်ဵကျင်ကိ ုညစ်ညမ်ဵေစသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ 
ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဥပေဒနှင်ဴဤနည်ဵဥပေဒတစ်ခုခုအရ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာြဖငဴ် ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထာဵ 
ေသာေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ သုိ္သမဟုတ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ အမျာဵ ြပည်သူ 
အာဵ တုိကရုိ်ကြ်ဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်ြဖစ်ေစ ထိခိုက်ေစနိုင်သည်ဴ ေနရာတစ်ခုခုတွင် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် ထုတ် 
လွှတ်ြခင်ဵ၊ ထုတ်လွှတ်ေစြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေစြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ စုပုဳေစြခင်ဵ မြပုရ။ 

 (၁၄)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ- ၆၉(က)အရ အမျာဵြပည်သူအကျ ို ဵငှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာန  
၏ခွင်ဴြပုချက်အရမှတစ်ပါဵ ေဂဟစနစ်နှင်ဴယင်ဵစနစ်ေကကာင်ဴြဖစ်ေပ္ဝေြပာင်ဵလဲေနေသာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုက်ပျက်စီဵေစနိုင်သည်ဴြပုလုပ်မှုမျာဵကို မည်သူမျှေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။ 

 စီကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵနှင်ဴသက်ဆိငု်သညဴ််ေဖာ်ြပပါဥပေဒမျာဵ၏ပုဒ်မ၊အပုိဒ်ပါအချက်မျာဵကို   
စီမဳကိန်ဵ အဆုိြပုသူမှ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ ကတိကဝတ်ြပုပါသည်။ 

စဉ် ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒနှငဴ်ဴ် 
ညွှန်ကောဵချေ်အေကောင်ဵအရာ 

ထုတ်ြပန်သညဴ် 
ခုနှစ် 

အထူဵလိုေန်ာေဆာင်ရွေ်ရမညဴ် 
အေကောင်ဵအရာ 

၁။ ြပည်ဴသူ့ကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ ၁၉၇၂ ပုဒ်မ(၃)၊(၅) 

၂။ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵ
ေသာက်သဳုဵမှုထိန်ဵချုပ်ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၆ ပုဒ်မ(၉) 

၃။ အမျို ဵသာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵ  

(၂၀၁၇-၂၀၂၁) 

၂၀၁၇ − 

၄။ WHO(Framework convention on 
Tobacco control) 

၂၁.၅.၂၀၀၃ − 

၅။ ကုန်သွယ်ခွန်ဥပေဒ ၁၉၉၀ − 

၆။ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵသတ်မှတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၄ ပုဒ်မ(၁၇)၊(၁၉)။(၂၆) 

၇။ လျှပ်စစ်ဥပေဒ ၂၀၁၄ − 

၈။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ၁၉၉၀ ပုဒ်မ(၄)၊(ခ)(စ)(ဆ)(၁၅)(က)(ခ) 

၉။ ြမန်မာဴအာမခဳလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ၁၉၉၃ ပုဒ်မ(၁၅)၊(၁၆) 

၁၀။ ဘိွုင်လာဥပေဒ ၂၀၁၅ ပုဒ်မ၅၊၆၊၇၊၁၂(က)၊(ခ)၊၁၄၊၁၅၊၁၈၊၂၀၊၂၁၊၂၄၊ 
၃၁၊၃၈ 

၁၁။ ဓာတုပစ္စည်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
အန္တရာယ်မှတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၃ ပုဒ်မ(၁၅)(၁၆)(၁၇)(၂၂)(၂ရ) 

၁၂။ ေြမေအာက်ေရအက်ဥပေဒ ၁၉၃၀ ပုဒ်မ ၃၊၆ 

၁၃။ အလုပ်ရဳုမျာဵအက်ဥပေဒ ၁၉၅၁ − 

၁၄။ စည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့မျာဵဥပေဒ ၁၉၉၃ − 



စဉ် ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒနှငဴ်ဴ် 
ညွှန်ကောဵချေ်အေကောင်ဵအရာ 

ထုတ်ြပန်သညဴ် 
ခုနှစ် 

အထူဵလိုေန်ာေဆာင်ရွေ်ရမညဴ် 
အေကောင်ဵအရာ 

၁၅။ ရပ်ကွကသုိ်္သမဟုတ်ေကျဵရွာအုပ်စု 
အုပ်ချုပ်ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၂ − 

၁၆။ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွနှငဴ်သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ
နယ်ေြမမျာဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ
ဆိုင်ရာဥပေဒ 

၂၀၁၈ − 

၁၇။ သစ်ေတာဥပေဒ ၂၀၁၈ − 

၁၈။ သစ်ေတာနည်ဵဥပေဒ ၁၉၉၅ − 

၁၉။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ ၂၀၁၂ ပုဒ်မ(၇)( ဏ)၊(၁၄)(၁၅)(၂၄)(၂၉) 

၂၀။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ ၂၀၁၄ နည်ဵ(၆၉) 

၂၁။ အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည် 
အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)ဆိငု်ရာလမ်ဵ္ဠွှန် 
ချက်မျာဵ 

၂၀၁၅ အပုိဒ် ၂.၃.၃.၃ 

၂၂။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 
ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

၂၀၁၅ အပုိဒ် ၁၀၂ မ ှ၁၁၀၊၁၁၃၊၁၁၅၊၁၁၇ 

၂၃။ ခွငဴ်ရက်နှငဴ်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒ
ကိုြပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒ 

၁၉၅၁ − 

၂၄။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရဳုမျာဵအက်ဥပေဒကို 
ြပင်ဆင်သညဴ်ဥပေဒ 

၂၀.၁.၂၀၁၆ − 

၂၅။ ေရစွမ်ဵအာဵဥပေဒ ၁၉၂၇ − 

၂၆။ ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ 

၂၀၀၆ 
ပုဒ်မ(၈)(က)၊(၁၁)၊(၁၉)၊(၂၁)(ခ)၊ 
(၂၂)၊(၂၄)(ခ)၊ 

၂၇။ အနည်ဵဆုဳဵအခေကကဵေငွဥပေဒ ၂၀၁၃ ပုဒ်မ(၁၂)၊(၁၃)(က)၊(ခ)၊(ဂ)၊(ဃ)၊(င)၊(စ)၊ 
(ဆ)၊(၁၈)။ 

၂၈။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှု
ဥပေဒ 

၂၀၁၃ − 

၂၉။ ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒ  

၂.၁၀.၂၀၀၆ အခန်ဵ(၅) တာဵြမစ်ချက်မျာဵ၊ 

၃၀။ ြမန်မာနုိင်ငဳသာဵမျာဵဥပေဒ ၂၅.၁.၁၉၈၂ − 

၃၁။ အလုပ်သမာဵေရဵရာအြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵ
ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၂ ပုဒ်မ(၃၈)၊(၃၉)၊(၄၀)၊(၅၁) 

၃၂။ အလုပ်အကိုင်နှငဴ်ကျွေမ်ဵကျင်မှုဖဳွ့ 
ပဖိုဵေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၃ ပုဒ်မ(၅)၊(၁၄)၊(၃၀) 



စဉ် ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒနှငဴ်ဴ် 
ညွှန်ကောဵချေ်အေကောင်ဵအရာ 

ထုတ်ြပန်သညဴ် 
ခုနှစ် 

အထူဵလိုေန်ာေဆာင်ရွေ်ရမညဴ် 
အေကောင်ဵအရာ 

၃၃။ ြမန်မာနုိင်ငဳမီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ ၂၀၁၅ ပုဒ်မ(၂၅) 

၃၄။ လူမှုဖူလုဳေရဵဥပေဒ ၂၀၁၂ − 

၃၅။ စာဵသဳုဵသူအကာအကွယ်ေပဵေရဵ ဥပေဒ ၂၀၁၄ − 

၃၆။ အလုပ်သမာဵအဖဲွ့အစည်ဵဥပေဒ ၂၀၁၁ ပုဒ်မ (၁၇ )မှ (၂၂) 

၃၇။ ပို္သကုန်သွင်ဵကုန်ဥပေဒ ၂၀၁၂ ပုဒ်မ(၇) 

၃၈။ ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှပ်နှဳမှုဥပေဒ ၂၀၁၆ ပုဒ်မ(၅၀)(ဃ)၊(၅၁)၊(၆၅)(စ)မှ (ထ)၊(၇၃) 

၃၉။ ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှပ်နှဳမှုနည်ဵဥပေဒမျာဵ ၂၀၁၇ နည်ဵ(၂၀၂)၊(၂၀၃)၊(၂၀၆)၊(၂၁၂)၊ 

၄၀။ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ 
နှင်ဴကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာဥပေဒ 

၂၀၁၉ အခန်ဵ(၅)၊(၆)၊(၈)၊(၁၀)၊(၁၆) 

၄၁။ ေြမလွတ်၊ေြမလပ်၊ေြမရုိင်ဵဥပေဒ ၂၀၁၂  

၄၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ ၂၀၁၅  

၄၃။ ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵကာကွယ်နှိမ်နင်ဵေရဵ
ဥပေဒ 

၁၉၉၅ ပုဒ်မ ၃(က)(၉)၊၄၊၁၁ 

၄၄။ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵမျာဵအခွငဴ်အေရဵ 
ကာကွယ်ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၅ ပုဒ်မ ၅ 

၄၅။ အခေကကဵေငွေပဵေချေရဵဥပေဒ ၂၀၁၆ ပုဒ်မ(၃)၊(၄)၊(၅)၊(၁၄) 

၄၆။ ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်ေဒသမျာဵ 
ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒ 

၁၉၉၈ ပုဒ်မ(၁၃)၊(၂၂) 

၄၇။ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္လုပစ္စည်ဵကာကွယ်ထိန်ဵ
သိမ်ဵေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၅ ပုဒ်မ(၁၂) 

၄၈။ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအဳုကာကွယ် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၅ ပုဒ်မ(၁၂)၊(၁၅)၊(၂၀)(စ) 

  

နုိင်ငဳတောပတ်ဝန်ဵေျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ 

(က)   United Nations  Framework convention on Climate Change၊                                           
(ခ)     Intergovermental Panel on Climate Change အစီရင်ခဳစာ 
(ဂ)     Kyoto Protocal  
 
 
 

 
 
 



၁.၁.၁၄။ လုိေန်ာရမည်ဴစဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 
           အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵေျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)ဆိုင်ရာလမ်ဵညွှန်ချေ်မျာဵ 
            အခန်ဵ (၂)၊  ၁.၁ ထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့  (Air Emissions)  

Parameter Averaging Period Guideline Value µg/m3 

Nitrogen Oxide 1-year 

1-year 

40 

200 

Ozone 8-hour daily maximum 100 

Particulate Matter 

PM10
a 

1-year 

24-hour 

20 

50 

Particulate Matter 

PM2.5b 

1-year 

24-hour 

10 

25 

Sulphur dioxide 24-hour 

10-minute 

20 

500 

  

 National Environmental Quality Guidline Value(Noise) 

 

 

Receptor 

One Hour LAeq(dBA)a 

Day time 

07:00-22:00 

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

Night time 

22:00-07:00 

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

Residential 

institutional 

educational 

 

55 

 

45 

 

Industrial 

commercial 
70 70 

a-Equivalent continuous sould level in decibels 

 

 

 

 

 

 

 



NEQEG  Guideline Value,  WHO  Guideline Value ( Recreational  Water  Quality  Criteria  ) 

Parameter Unit 
NEQEG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

5- day Biochemical 

oxygen demand 

mg/I 50 - 

Ammonia mg/I 10 - 

Arsenic mg/I 0.1 10 

Cadmiun mg/I 0.1 5 

Chemical oxygen demand mg/I 250 - 

Chloride mg/I - 400 

Chromium (hexavalent) mg/I 0.1 - 

Chromium (total) mg/I 0.5 50 

Copper mg/I 0.5 1000 

Cyanide (free) mg/I 0.1 100 

Cyanide (total) mg/I 1 - 

Fluoride mg/I 20 - 

Heavy metals (total) mg/I 10 - 

Iron mg/I 3.5 300 

Lead mg/I 0.1 10 

Mercury mg/I 0.01 1 

Nickel mg/I 0.5 40 

Oil and grease mg/I 10 - 

pH S.U.a 6-9 6.5-8.5 

Phenols mg/I 0.5 - 

Selenium mg/I 0.1 10 

Silver mg/I 0.5 50 



Parameter Unit 
NEQEG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

Sulfate mg/I  400 

Total hardness as CaCO3 mg/I   

Total alkalinity as CaCO3 mg/I  - 

Total acidity as CaCO3 mg/I  - 

Total dissolved solids mg/I 50 30 

Zinc mg/I 2 3000 

 
NEQEG  Guideline  Value,    WHO  Guideline  Value ( Drinking  Water  Quality  Criteria ) 

Parameter Unit 
NEQG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

5- day Biochemical 
oxygen demand 

mg/l 50 - 

Ammonia mg/l 10 0.5 

Arsenic mg/l 0.1 10 

Cadmiun mg/l 0.1 5 

Chemical oxygen demand mg/l 250 - 

Chlorine (total residual) mg/l 0.2 5 

Chromium (hexavalent) mg/I 0.1 - 

Chromium (total) mg/l 0.5 50 

Copper mg/l 0.5 1000 

Cyanide (free) mg/l 0.1 80 

Cyanide (total) mg/l 1 - 

Fluoride mg/l 20 1.5 

Heavy metals (total) mg/l 10 - 

Iron mg/l 3.5 300 



Parameter Unit 
NEQG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

Lead mg/l 0.1 10 

Mercury mg/l 0.01 1 

Nickel mg/l 0.5 20 

Oil and grease mg/l 10 - 

pH S.U.a 6-9 6.5-8.5 

Phenols mg/l 0.5 - 

Selenium mg/l 0.1 40 

Silver mg/l - 100 

Sulfate mg/l  400 

Total Hardness as CaCO3 mg/I - - 

Total Alkalinity as CaCO3 mg/I - - 

Total acidity as CaCO3 mg/I - - 

Total dissolved solids mg/I 50 500 

Zinc mg/I 2 3000 

 
NEQEG  Guideline Value,    WHO  Guideline  Value (   Human Health Quality  Criteria ) 
 

Parameter Unit 

NEQG 

Maximum 

Concentration 

WHO 

Maximum 

Concentration 

Biological Oxygen Demand mg/l 30 - 

Chemical Oxygen Demand mg/l 125 - 

Oil and grease mg/l 10  

pH S.U.a 6-9 6.5-8.5 



Total coliform bacteria 100 ml 400 - 

Total nitrogen mg/l 10 - 

Total phosphorus mg/l 2 - 

Total suspended solids mg/l 50 500 

 
NEQEG  Guideline Value,    WHO  Guideline  Value( Ambient Air Quality) 

Sr.No Parameters NEQG guideline values WHO guidelinevalues 

1 PM 2.5 25 µg/ m3 (24 hr) 25 

2 PM 10 50 µg/ m3 (24 hr) 50 

3 O3 100  (8-hour daily 
maximum) 

100(8-hour daily maximum) 

4 No 200 µg/ m3 (1 hr) 200 µg/ m3 (1 hr) 

5 SO 20 µg/ m3 (24 hr) 20 µg/ m3 (24 hr) 

6 CO 3000  µg/ m3 (1 hr) 3000  µg/ m3 (1 hr) 

 
WHO  and EPA Drinking Water standard limits Guidelines 

Parameter Unit WHO Guideline Value EPA Guideline Value 

Arsenic mg/1 0.01 0.01 

Cadmium mg/1 0.005 0.01 

Chemical Oxygen Demand mg/1 - - 

Chromium(total) mg/1 0.05 - 

Copper mg/1 1 1 

Cyanide (Free) mg/1 0.1 - 

Cl- mg/1 250 250 

Iron(total) mg/1 0.3 0.3 

Lead mg/1 0.05 0.005 

Mercury mg/1 0.001 - 

Nickel mg/1 - 0.1 



pH S.U.a 6.5-8.5 6.5-8.5 

Ca mg/1 200 - 

Total dissolved solids mg/1 1000 500 

Zinc mg/1 5 5 

 
IFC Standards for wastewater and ambient water quality 

 
Pollutanta units Guideline Value 

PH PH 6-9 

BOD mg/l 30 

COD mg/l 125 

Total Nitrogen mg/l 10 

Total Phosphorus mg/l 2 

Oil and Grease mg/l 10 

Total Suspended Solids mg/l 50 

Total C0liform Bacteria MPNb/100ml 400 

 

၁.၁-၁၅။ စီမဳေိန်ဵတည်ရိှသညဴ် ထင်ပါေျ ိုင်ဵေေျဵရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်ဵေျင်အေြခအေန 

(ေ)  တည်ေနရာ 

စီမဳကိန်ဵတည်ရိှသညဴ် ဆီေအာရွာသည် DMS Coordinates 23°43' 48.03"N 98°46'29.56"E တွင် 
တည်ရှိသည်။ စီဵကရက်စက်ရဳုတည်ရှိေသာ ဆီေအာရွာသည် ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ 
၎င်ဵ ေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၃၀)ခန့်ရှိသည်။  

)ခ  (  ရာသီဥတုနှငဴ် ေြမဆီလွှာအမျ ို ဵအစာဵ 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် ပူအုိက်စုိစွတ်ေသာ ရာသီဥတုကုိ ရရိှသည်။ မုိဵရွာသွန်ဵမှုနှင်ဴ အပူချန်ိအေြခအေနမျာဵကုိ 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

စဉ် ပမို့နယ်/ ပမို့ မုိဵရွာသွန်ဵရေ် 
မုိဵေရချန်ိလေ်မ 
တစ်နှစ်ပျမ်ဵမျှ 

(လေ်မ) 
အနည်ဵဆဳုဵ အမျာဵဆဳုဵ 

၁ ေလာက်ကုိင်ပမို့  ၇၀ ၃၅.၄၁ - - 

၂ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့ ၄၃ ၂၈.၄ - - 

 

စဉ် ပမို့နယ်/ပမို့ 
ေနွရာသီ ( C˙) (အပူချန်ိ) ေဆာင်ဵရာသီ(C˙ ) 

အနိမ်ဴဆဳုဵ အြမင်ဴဆဳုဵ အနိမ်ဴဆဳုဵ အြမင်ဴဆဳုဵ 

၁။ ေလာက်ကုိင်ပမို့  ၁၂ ” ၃၂  ” ၁၀ ” ၂၅ ” 

၂။ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့ ၁၅ ” ၃၆ ” ၁၇ ” ၂၉ ” 



ေြမအရည်အေသွဵကိုစစ်ေဆဵရာတွင် ချဉ်ငဳကိန်ဵတန်ဖိုဵ (၆.၀-၇.၅) အတွင်ဵရိှသည်။ pH တန်ဖိုဵ ြမင်ဴမာဵ 
ေသာ ေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ြခင်ဵေကကာငဴ် အနည်ဵလိုအဟာရဓါတ်ေငွ့မျာဵကို စုပ်ယူမှုနည်ဵပါဵသည်။ အဆိပ်သင်ဴြခင်ဵကို 
တာဵဆီဵေပဵသည်။ အဏုဇီဝပုိဵမျာဵ၏လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှု အာဵေကာင်ဵသည်။ သီဵနဳှအာဵလဳုဵအတွက် သငဴ်ေလျာ် 
ေသာ ချဉ်ငဳကိန်ဵတန်ဖုိဵရှိသညဴ်အတွက် စုိကပ်ျ ို ဵရန်ေကာင်မွန်ေသာေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ အေအဵပုိင်ဵေဒသ ြဖစ် 
ြခင်ဵ၊ ေဆာင်ဵရာသီတွင် အေအဵဓါတ်ရရှိမှုလုဳေလာက်ြခင်ဵတုိ္သေကကာငဴ် စုိကပ်ျ ို ဵေြမမျာဵတွင် လုဳေလာက်ေသာအစုိဓါတ် 

ရှိသည်။ 

မုိဵရွာသွန်ဵမှုနည်ဵပါဵေသာ်လည်ဵ ေဆာင်ဵကာလတွင် ေအဵြမေသာရာသီဉတုကုိရရိှသြဖင်ဴ ေြမအစုိဓာတ် ရရိှမှု 
ေကကာင်ဴ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵသည် ကကဳသီဵနဳှကုိ အဓိကစုိက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ကကသည်။ 
၎င်ဵကကဳသီဵနဳှကုိ တရုတ်၊ ြမန်မာနှစ်နုိင်ငဳနယ်စပ်မှတဆင်ဴ တရုတ်နုိင်ငဳသုိ္သပုိ္သေဆာင်ေရာင်ဵချသည်။ ေြမဆီလွှာေကာင်ဵမွန် 
ပပီဵ စာဵဖုိေဆာင်သီဵနဳှကုိ အနည်ဵငယ်စုိက်ပျ ို ဵကကသည်။ နှစ်ရှည်သီဵနဳှအြဖစ် လက်ဖက်(ရွက်စိမ်ဵ) ကုိ အမျာဵဆဳုဵစုိက်ပျ ို ဵ 

၍ သစ်ကကာဵပင်ကုိ အနည်ဵငယ်စုိက်ပျ ို ဵသည်။ ေကျဵရွာပုိင်ထင်ဵစုိက်ခင်ဵအနည်ဵငယ် စုိက်ပျ ို ဵထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရ 
သည်။   

(ဂ)  ေြမမျေ်နှာသွင်ြပင်အေြခအေန 

 ေလာက်ကုိင်ေဒသသည် ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင် အထက်အြမင်ဴေပ (၃၁၀၀)ေကျာ်ခန့် ရိှသည်။ ေတာင်တန်ဵ 
မျာဵမှာ အြမင်ဴေပ(၃၀၀၀) မှ (၅၀၀၀)ခန့်အထိ ြမငဴ်မာဵပပီဵ အြမင်ဴေပ(၈၃၁၇)ေပရှိ လီရင်ရှန်ဵေတာင်မှာ အြမင်ဴဆုဳဵ ြဖစ် 
သည်။ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ေလာက်ကိငု်၊ ရန်လုဳကျ ိုင်ဵ၊ ပါစင်ေကျာ်၊ မန်တဳုပါဵနှငဴ် နမ်ဴပူဵတန်ဵေဒသတုိ္သမှာ ေြမြပန့် 
လွင်ြပင်အြဖစ်အနည်ဵငယ်သာရိှပပီဵ ကျန်ေဒသမျာဵမှာေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵသာ ြဖစ်သည်။ 

(ဃ)  အနီဵဆုဳဵပမို့နှင်ဴေေျဵရွာမျာဵအကောဵအေွာအေဝဵ 

 ေလာက်ကိင်ုပမို့လယ်မှ ဆီေအာရွာသုိ္သ (၃)မိုင်၊ ဆီေအာရွာမှ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ရှိေသာ ရှီတဳုဵေရွှေရွာ သုိ္သ 
(၃ ) မိုင် ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ဟဲေဟာ်ရွာသုိ္သ (၁.၂) မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာသုိ္သ (၁)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ 

ကုန်ဵဆာ (လွယ်လ)ရွာသုိ္သ ( ၁ )မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ကျု ဳကျိုင်ဵရွာသုိ္သ ( ၁ )မုိင် ခန့် ကွာေဝဵသည်။ 

၁.၁.၁၆။ အနီဵဝန်ဵေျင်ရိှ လူအေြခချေနထုိင်မှုမျာဵနှင်ဴ စုိေ်ခင်ဵမျာဵတည်ရိှမှုအေြခအေန   

 (ေ)  အိမ်ေထာင်စုနှငဴ်လူုဵေရ 

 ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတစ်စုလုဳဵတွင် အိမ်ေြခ(၃၁၆၈)၊ အိမ်ေထာင်စုေပါင်ဵ (၃၂၀၀)စု၊ ကျာဵ (၉၂၁၆) 
ေယာက်၊ မ(၉၇၁၄)ေယာက်၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၈၉၃၀) ေယာက်ေနထုိင်သည်။ 

(ခ)   တုိင်ဵရင်ဵသာဵေနထုိင်မှု၊ေိုဵေွယ်မှုအေြခအေန 

 ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတစ်စုလုဳဵတွင် ကိုဵကန့်၊ ကချင်၊ ဗမာလူမျ ို ဵမျာဵ ေနထိုင်ကကသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှငဴ် 
နတ်ကိကုိုဵကွယ်ယဳုကကည်ကကသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဵကွယ်သူ(၆၅၆၉) ေယာက်၊ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုဵကွယ်သူ(၅၅) 
ေယာက်၊နတ်ကိုဵ ကွယ်သူ(၁၂၃၀၆) ေယာက်ြဖစ်သည်။ 

(ဂ)   ေနထုိင်မှုအေြခအေန 

ဆီေအာရွာ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှေကျဵရွာမျာဵမှာ ရှီတဳုဵေရွှေရွာ၊ ဟဲေဟာ်ရွာ၊ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာ၊ ကုန်ဵဆာ 
(လွယ်လ)ရွာ၊ ကျုဳကျ ိုင်ဵရွာတုိ္သ ြဖစ်ကကသည်။ ရှီတဳုဵေရွှေရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၁၁၉)စု၊ ကျာဵ(၃၃၂)ေယာက်၊ မ(၃၃၅)
ေယာက်ရှိသည်။ အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ကကသီဳဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ၊ စာဵဖိုေဆာင်သီဵနဳှစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ တုိ္သြဖစ်သည်။ 
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုဵကွယ်ယုဳကကည်ကကသည်။ ဟဲေဟာ်ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု(၁၀၀)စု၊ ကျာဵ(၂၉၉) ေယာက်၊ မ(၂၈၆) 
ေယာက်ရှိသည်။ အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှာ ကကသီဳဵနဳှစုိကပ်ျ ို ဵေရဵ ြဖစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရွာ ြဖစ်သည်။ ကုန်ဵဆာ 

(ရှမ်ဵ) ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၇၉)စု၊ ကျာဵ (၂၀၇)ေယာက်၊ မ(၂၀၃) ေယာက်ရိှသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ ကုိဵကွယ်ကကသည်။ 
ကကဳသီဵနဳှကုိ စုိက်ပျ ို ဵ သည်။ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ)ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၅၁)စု ရိှပပီဵ၊ ကျာဵ (၁၁၃) ေယာက်၊ မ(၁၁၆)ေယာက် 



ေနထုိင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ အဓိကကုိဵကွယ်သည်။ ကျုဳကျိုင်ဵရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၁၂၆)စု၊ ကျာဵ(၃၇၅)ေယာက်၊ 
မ(၃၈၇)ေယာက် ေနထုိင်သည်။ ကုိဵကန့်လူမျို ဵမျာဵ ြဖစ်ပပီဵ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ ကုိဵကွယ်ကကသည်။ ကကဳကုိ အဓိကစုိက်ပျိုဵသည်။ 

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် ဝက်ကိအုဓိကေမွဵြမူကကပပီဵ တဖက်နိုင်ငဳသုိ္သ အရှင်အေနအထာဵြဖင်ဴ ေရာင်ဵချကက 
သည်ကိေုတွ့ရှိရသည်။ 

(ဃ)  လမ်ဵပန်ဵဆေ်သယွ်ေရဵ 

 ေလာက်ကိင်ုပမို့တွင်ဵမှ ထင်ပါကျ ို င်ဵေကျဵရွာအုပ်စုသုိ္သ ဆက်သွယ်ထာဵေသာလမ်ဵမှာ ကတ္ရရာလမ်ဵ ြဖစ် 
သည်။ 

(င)  လျှပ်စစ်အလင်ဵေရာင်ရရိှမှု  

 ေလာေ်ေိငု်-ဆီေအာရွာလမ်ဵေဘဵတေလျှာက်တွင် လျှပ်စစ်မီဵတုိင်မျာဵကို ြမင်ေတွ့ရသည်။ ေကျဵရွာ 
အမျာဵစုအာဵလုဳဵနီဵပါဵ လျှပ်စစ်မီဵသဳုဵစဲွေနကကသည်။ တရုတ်နုိင်ငဳမှ ေရအာဵလျှပ်စစ်ြဖင်ဴ ြဖန့်ြဖူဵေပဵေသာ လျှပ်စစ်မီဵကုိ 
ေလာက်ကုိင်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသတုိင်ဵဦဵစီဵအဖဲွ့မှ ေလာက်ကုိင်ေဒသတစ်ခုလဳုဵအတွက် ဓာတ်အာဵခဲွရဳုြဖင်ဴ သွယ် 
တန်ဵရယူထာဵပပီဵ ဆက်လက်ြဖန့်ြဖူဵေပဵထာဵသြဖင်ဴ ေကျဵရွာအုပ်စုတစ်အုပ်စုလဳုဵ လျှပ်စစ်အလဳုအေလာက် ရရိှပါ သည်။ 

(စ)  လုပ်ငန်ဵသုဳဵ ေရရရိှမှုနှငဴ်အသဳုဵြပုမှုအေြခအေန 

အမျာဵြပည်သူေသာက်သဳုဵေရရရိှရန် ကုိဵကန့်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၏အစီအစဉ်ြဖင်ဴ ပုဂ္ဂလိက 

ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ (၃)ခုမှ ေလာက်ကုိင်ပမို့ေရဖူလဳုမှုရိှေစရန် ေရေပဵေဝလျက်ရိှသည်။ ဆီေအာရွာသည် သန့်ရှင်ဵ 
ေသာေသာက်သဳုဵေရကုိ ရရိှသည်။ 

 
(ဆ)  ေျန်ဵမာေရဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ်တွင် ကုတင်(၅၀)ဆဴဳ ေလာက်ကုိင်ြပည်သူ့ေဆဵရဳု၊ (၁၆)ကုတင်ဆဴဳ တာေရွှေထန်ြပည်သူ့ 
ေဆဵရဳုတုိ္သကုိ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရိှပပီဵ ေဒသခဳြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵကုိ ြပုလုပ်ေပဵလျက် 
ရိှပါသည်။ ေကျဵ လက်ေဆဵေပဵခန်ဵ (၁၀) ခု ဖွင်ဴလှစ်ေပဵထာဵပါသည်။ ေကျဵ လက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန (၂)ခု နှင်ဴ ေကျဵ လက် 
ကျန်ဵမာေရဵဌာနခဲွ (၁၂)ခုကုိ ဖွင်ဴလှစ်ေပဵထာဵပါသည်။ ေဒသတွင်ဵအမျာဵဆဳုဵြဖစ်တတ်ေသာ ေရာဂါမျာဵမှာ ဝမ်ဵေလျှာြခင်ဵ၊ 
ဗုိင်ဵရပ်စ်ပုိဵ၊ ဆီဵချ ိုေသွဵချ ို ၊ ေသွဵတုိဵ၊  အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆုိင်ရာေရာဂါတုိ္သြဖစ်ပါသည်။ 

 ဆီေအာရွာတွင် ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵ (၁) ခုရှိပါသည်။ တာစင်ကျ ိုင်ဵနှငဴ် စဉ်ဴကိုင်ေကျဵရွာမျာဵတွင် 

ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိသည်။ 

(ဇ)  ပညာေရဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ(၄) ေကျာင်ဵ၊ အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ (၂) ေကျာင်ဵ၊ မူလတန်ဵ 
ေကျာင်ဵ(၈၆)ေကျာင်ဵ၊ မူလတန်ဵေကျာင်ဵ(ခဲွ) (၁၈)ေကျာင်ဵကုိ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ေပဵထာဵပါသည်။ ေကျာင်ဵသာဵ/ 
ေကျာင်ဵသူ (၁၀၂၃၄) ေယာက် ပညာသင်ကကာဵလျက်ရှိပါသည်။ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ ေကျာင်ဵ ဆရာ၊  ဆရာမ 

(၃၄၃)ေယာက် ရှိပါသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ပါစင်ေကျာ် ေကျဵ ရွာတွင် စာကကည်ဴတုိက် (၁)ခု၊ လဳုထန်ေကျဵရွာ 
တွင် (၁)ခု၊ တာေရွှေထန်ရွာတွင် (၁)ခု တည်ေထာင် ထာဵရိှပပီဵ အသိပညာမျာဵ ဗဟုသုတမျာဵ ြပန့်ပွာဵေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက် 
ေပဵထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

(ဈ)  ဘာသာေရဵ  

 ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ်တွင် ဘုရာဵေစတီ (၁၄)ခု၊ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ(၂၃)ေကျာင် ၊ဵ ခရစ်ယာန်ဘုရာဵေကျာင်ဵ(၂)ခု၊ 
တရုတ်ဘုရာဵေကျာင်ဵ (၁)ခု ရိှေနပပီဵ လွတ်လပ်စွာ ကုိဵကွယ်ယဳုကကည်ခွင်ဴရိှေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 ေလာက်ကိင်ုခရုိင်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာအေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ် သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵဆုိင်ရာအချက်အလက်မျာဵ 
ကို ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 



စဉ် ပမို့နယ်/ ပမို့ ဘရုာဵ 
ေစတီ 

ဘန်ုဵကေီဵေေျာင်ဵ သဳဃာအေရအတွေ် သီလရငှ်ေေျာင်ဵ 

ရဟန်ဵ သာမေဏ ေပါင်ဵ 

၁။ ေလာက်ကုိင် ၁၄ ၂၃ ၇၁ ၁၁၄ ၁၈၅ ၁ 

၂။ ချင်ဵေရွှေေဟာ် ၁ ၂ ၇ ၃၁ ၃၈ - 

 

(ည)  ဓေလဴထဳုဵတမ်ဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့ တွင် ရပ်ကွက်(၁)တွင် ဆန်ြဖန့်ေဝြခင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ WFP နှင်ဴေရရိှ ေရ ၊ဵ ကျန်ဵမာေရဵ၊ 
စုိက်ေမွဵ၊  သစ်ေတာထူေထာင်ေရဵ၊  လယ်ယာလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ကိရိယာဆုိင်ရာမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ADRA ၊ ရပ်ကွက် (၂) 
တွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ အန္တရာယ်ေလျာဴပါဵ ေရဵအတွက် AHRN နှင်ဴ လက်ဖက်စုိက်ပျိုဵေရ ၊ဵ ေရရရိှေရ ၊ဵ ကျန်ဵမာေရ ၊ဵ ေမွဵြမူေရဵ 
ဆုိင်ရာမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ CARE စသည်ဴ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖဲွ့မျာဵ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ကုိ လည်ဵ ေတွ့ရိှ 

ရပါသည်။ NGO မျာဵအေနြဖင်ဴ အမျိုဵသမီဵေရဵရာ၊ မိခင်နှင်ဴကေလဵအသင်ဵ၊ စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵ၊ ကကက်ေြခနီ၊ အရန်မီဵသတ် 
မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵထာဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ကုိဵကန့်ေဒသဖဳွ ပ့ဖိုဵ ေရဵအသင် ၊ဵ နာေရဵကူညီေစာင်ဴေရှာက်မှု အသင်ဵ၊ ကုိဵကန့် 
လူမှုဖဳွ့ပဖိုဵ ေရဵအသင်ဵတုိ္သကုိဖဲွ့စည်ဵ၍ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက်လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက် ရိှပါသည်။ 

(ဋ)  ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေေျဵမှုအေဆာေ်အုနှငဴ် အေမွအနှစ်မျာဵ 

စီမဳကိန်ဵဧရိယာ၏အနီဵတွင် အပန်ဵေြဖအနာဵယူနိုင်သညဴ်စခန်ဵမျာဵ၊ အေဆာက်အဦမျာဵ ေဆာက်လုပ်၍ 
အမျာဵြပည်သူနှငဴ် နုိင်ငဳတကာမှဧည်ဴသည်မျာဵ အပန်ဵေြဖအနာဵယူသညဴ်ေနရာအြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵမရှိပါ၊ အစဉ် 
အဆက်တည်ရိှခဲဴေသာ ေဒသခဳတုိင်ဵရင်ဵသာဵတုိ္သအေနြဖင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှုဆိုင်ရာအထိမ်ဵအမှတ်အြဖစ် အေဆာက်အဦ 
မျာဵနှင်ဴ ဘုရာဵ ၊ေစတီ၊ ေကျာင်ဵ၊ ေရကန်၊ ရုပ်ထုမျာဵကုိ တည်ေဆာက်ခဲဴြခင်ဵကုိလည်ဵ မေတွ့ရှိရပါ။ ထုိ္သေကကာငဴ် 
စီမဳကိန်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေစတီပုထိုဵမျာဵ၊ ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ၊ ကိုဵကွယ်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦ 
မျာဵ မရိိှပါ။ စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်မျာဵနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အဦမျာဵကုိ 
ေဆာက်လုပ်ထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵကုိလည်ဵေဆာက်လုပ်ထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ခရီဵသွာဵလည်ပတ် 
ရန်ေနရာသတ်မှတ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵလည်ဵမရိှပါ။   
(ဌ) သန့်ရှင်ဵေရဵ 
  ေလာက်ကုိင်ပမို့တွင်ဵ သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵဌာန နှင်ဴ ေဒသခဳေကာင်ဵခုိင် 
ကုမ္ပဏီတုိ္သမှ ပမို့တွင်ဵအမှိုက်သိမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ သန့်ရှင်ဵသာယာလှပေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ပူဵေပါင်ဵ 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်။ ဆီေအာရွာလမ်ဵမကကီဵသည် အမှိုက်ကင်ဵစင်ပပီဵ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတေလျှာက်တွင် ဝန်ေဆာင် 

မှုေပဵေနေသာ ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵက အမှိုက်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ သန့်ရှင်ဵေရဵြပုလုပ်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနသည်ကုိ 
ေတွ့ြမင်ရသည်။  

ယခင်ေေတွ့ရိှခဲဴဖူဵသညဴ် ေတာရုိင်ဵတိရိစ္ဆာန်နှှငဴ်လေ်ရိှအေြခအေန 

                ၂၀၁၇ခုနှစ် ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ် သန်ဵေခါင်စာရင်ဵေကာက်ယူမှုအရ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ေတွ့ရှိရ 
ေသာေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵမှာ နုိ္သတုိကသ်တ္ရဝါမျ ို ဵစိတ်(၂၅)မျ ို ဵ၊ ငှက်မျ ို ဵစိတ် (၁၀၆၅) မျ ို ဵ၊ တွာဵသွာဵသတ္ရဝါ မျ ို ဵ 

စိတ် (၁၈၇) မျ ို ဵ၊ ကုန်ဵေနေရေနသတ္ရဝါ (၁၂၉) မျ ို ဵ၊ ေရချ ိုငါဵမျ ို ဵစိတ် (၃၁၀) မျ ို ဵ၊ ေရငန်ငါဵမျ ို ဵ စိတ် (၄၆၅) မျ ို ဵကို 
ေလဴလာေတွ့ရှိရသည်။ 

စီမဳေိန်ဵအနီဵရှိ သစ်ပင်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

                 ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်၏လက်ရှိအေြခအေနသည် ေတာင်ကုန်ဵ၊ ေတာင်တန်ဵမျာဵ 
ေပါမျာဵေသာေဒသတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင ် သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ ေပါက်ေရာက်မှုအေနြဖငဴ် 
သစ်နီ၊ ယမေန၊ ရဳုဵေချာ စသည် တုိ္သကိ ုေတွ့ရှိရသည်။ 

 

 



စီမဳေိန်ဵအနီဵရှိေတွ့ရိှရသညဴ် တိရိစ္ဆာန်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 

                ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ဝက်ေမွဵြမူေရဵကုိ တစ်ပုိင်တစ်နုိင် လုပ်ကုိင် 
ေဆာင်ရွက်ကကသည်။အမျာဵဆဳုဵေတွ့ရိှရသည်ဴ တိရိစ္ဆာန်မျာဵမှာ သစ်ေတာက်ငှက်၊ ရှဉ်ဴ၊ ပျလဳွှာဵ၊ ေတာကကက်နှင်ဴ ေ မ၊ 
ကကက်စသည်တုိ္သြဖစ်သည်။ 

စီမဳေိန်ဵအနီဵဝန်ဵေျင်ရိှ ောေွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ်ဧရိယာမျာဵ 

            ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာအုပ်စု (၈)ခုတွင် ေကျဵရွာပုိင်ထင်ဵစုိက်ခင်ဵစုစုေပါင်ဵ (၄၈.၃၄)ဧက 
ထူေထာင်ထာဵရိှပပီဵြဖစ်သည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့တွင် ရိှေသာေဒသခဳ ြပည်သူလူထုသည် စုိက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵကုိ အဓိက 
ထာဵလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ကကသည်။ 

၁.၁.၁၇။ ေလာေ်ေိငု်ပမို့နယ်၏ပတ်ဝန်ဵေျင်အေြခအေန 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵတုိင်ဵတာမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ စီမဳကိန်ဵတည်ေနရာ၊ ဆီေအာရွာနှင်ဴ ေလာက်ကိငု်ပမို့ 
တုိ္သတွင် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵ၊ ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှု အရည်အေသွဵ၊ေြမေပ္ဝေရနှင်ဴေြမေအာက်ေရ 
အရည်အေသွဵ၊ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵတုိ္သကုိ တုိင်ဵတာြခင်ဵ (DataBaselineေကာက်ယူြခင်ဵ)ကို ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါ 
သည်။ တုိင်ဵတာရရိှသညဴ်တန်ဖိုဵမျာဵကုိ အခန်ဵ(၅) တွင် အေသဵစိတ်ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ေလာေ်ေိငု်ပမို့နယ်၏တည်ေနရာနှငဴ်အေျယ်အဝန်ဵ 

 ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်သည် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏အေရှ့ဘက်တွင်တည်ရှိ၍ ကိုဵကန့်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသတွင် 
တည်ရှိပါသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်သည် DMS Coordinates 23˙23‘N နှင်ဴ24˙10‘E အကကာဵ၊ 98˙25‘ E နှငဴ် 98˙ 50‘E 
အကကာဵတွင် တည်ရှိပပီဵ အကျယ်အဝန်ဵမှာ ၃၀၅.၀၆ စတုရန်ဵမုိင်ကျယ်ဝန်ဵပါသည်။ အေရှ့မှအေနာက်သုိ္သ (၁၃)မိုင် 
ရှိပပီဵ ေတာင်မှေြမာက်သုိ္သ (၂၃)မုိင်ရှည်လျာဵသည်။  

နယ်နိမိတ်ထိစပ်မှု 

         ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်သည် အေရှ့ဘက်တွင် တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳနှင်ဴ ထိစပ်လျက်ရိှပပီဵ ထိစပ်မှုမှာ (၂၆) 
မိုင်ရှိပါသည်။ ေတာင်ဘက်တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်ဵ)ရှိ ကွမ်ဵလဳုပမို့နယ်တုိ္သနှငဴ်ထိစပ်လျက်ရှိပပီဵ ထိစပ်မှုမှာ 
(၁၀) မိုင်ရှိပါသည်။ အေနာက်ဘက်တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်ဵ) ရှိ ကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်နှင်ဴ ထိစပ်လျှက်ရှိပပီဵ (၄)မုိင် 
ထိစပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ေြမာက်ဘက်တွင် ကိုဵကန့်ကိယု်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ဵကကမ်ဵပမို့နယ်နှငဴ် တရုတ်ြပည် 
သူ့သမ္မတနိုင်ငဳတုိ္သနှငဴ် ထိစပ်လျက်ရှိပပီဵ (၁၂)မုိင် ထိစပ်လျှက်ရှိပါ သည်။  

ေြမမျေ်နှာသွင်ြပင် 

 ေြမြပင်အေြခအေနမှာ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်သည် ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵ၊ လျှိုေြမာင်မျာဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵ 
ထူထပ်ေပါမျာဵပပီဵ ေြမြပန့်ဟူ၍ မရိှသေလာက် နည်ဵပါဵေသာေဒသြဖစ်ပါသည်။ ေချာင်ဵဟုဆိုေသာ်လည်ဵ မိုဵရွာသွန်ဵ 
စဉ် ေတာင်ကျေရကျဆင်ဵေနမှုေကကာင်ဴ ေရတုိကစ်ာဵရာမှြဖစ်ေပ္ဝေသာ ေရစီဵေကကာင်ဵသွာဵရာလမ်ဵတေလျှာက်တွင် 
ေြမနိမ်ဴကျမှုအသွင်သဏ္ဍာန်မျာဵ ြဖစ်ေနပါသည်။ ေနွ၊မိုဵ၊ေဆာင်ဵ ရာသီမြပတ် ေရစီဵဆင်ဵေနမှု မရိှေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါ 

သည်။ 

            ေလာက်ကုိင်ေဒသသည် ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင် အထက်အြမင်ဴေပ (၃၁၀၀)ေကျာ်ခန့် ရိှသည်။ ေတာင်တန်ဵ 
မျာဵမှာအြမင်ဴေပ (၃၀၀၀) မ ှ (၅၀၀၀) ခန့်အထိ ြမင်ဴမာဵပပီဵ အြမင်ဴေပ (၈၃၁၇)ေပရိှ လီရင်ရှန်ဵေတာင်မှာ အြမင်ဴဆုဳဵ  
ြဖစ်သည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ေလာက်ကိငု်၊ ရန်လဳုကျ ိုင်ဵ၊ ပါစင်ေကျာ်၊ မန်တဳုပါဵနှငဴ် နမ်ဴပူဵတန်ဵေဒသတုိ္သ မှာ 
ေြမြပန့်လွင်ြပင်အြဖစ် အနည်ဵငယ်သာရိှပပီဵ ကျန်ေဒသမျာဵမှာ ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵသာ ြဖစ်သည်။ 

ေဂဟစနစ်၊ ေတာေတာင်အေြခအေနနှငဴ် ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵေွဲမျာဵ၏ လေ်ရိှအေြခအေန 

       ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ ေပါက်ေရာက်မှုအေနြဖင်ဴ သစ်နီ၊ ယမေန၊ ရဳုဵေချာ စသည် တုိ္သကို 
ေတွ့ရှိရသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်သန်ဵေခါင်စာရင်ဵ ေကာက်ယူမှုအရ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ေတွ့ရှိ 



ရေသာ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵမှာ နို္သတုိကသ်တ္ရဝါမျ ို ဵစိတ်(၂၅)မျ ို ဵ၊ ငှက်မျ ို ဵစိတ် (၁၀၆၅)မျ ို ဵ၊ တွာဵသွာဵသတ္ရဝါ 
မျ ို ဵစိတ် (၁၈၇) မျ ို ဵ၊ ကုန်ဵေနေရေနသတ္ရဝါ (၁၂၉) မျ ို ဵ၊ ေရချ ိုငါဵမျ ို ဵစိတ် (၃၁၀) မျ ို ဵ၊ ေရငန်ငါဵမျ ို ဵစိတ် (၄၆၅) မျ ို ဵကို 
ေလဴလာေတွ့ရှိရသည်။ 

 ေြမအသဳုဵချမှု           

           ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်၏လက်ရှိအေြခအေနသည် ေတာင်ကုန်ဵ၊ ေတာင်တန်ဵမျာဵ 
ေပါမျာဵေသာ ေဒသတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ အသာဵတင် စုိက်ပျ ို ဵေြမဧရိယာ (၅၄၀၃၀) ဧက၊ လှပ်ထာဵေြမဧက (၅၁၃၄) ဧက၊ 
ေတာရုိင်ဵဧက (၁၁၀၄၀) ဧက၊ စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵမြပုနုိင်ေသာေြမ (၁၃၈၀၀၇) ဧက စုစုေပါင်ဵ ေြမအမျ ိုဵအစာဵ (၇)မျိုဵ၊ ၊ဧရိယာ 
(၂၀၂၈၅၆) ဧက ကျယ်ဝန်ဵပါသည်။ 

          ကကကဳို အဓိကသီဵနှဳအြဖစ် စုိကပ်ျ ို ဵကကသည်။ အသာဵတင်စုိကပ်ျ ို ဵေြမဧရိယာ (၅၄၀၃၀) ဧကကိ ု ေဖာ်ထုတ် 
ထာဵပါသည်။ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအြဖစ် အလုပ်လုပ်ကိင်ုေနသူ (၂၀၀၅၃) ေယာက် 

ရှိေကကာင်ဵ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်၏ စာရင်ဵအရ သိရှိရပါ သည်။ 

           ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် အဓိကသီဵနဳှ (၁၀) မျိုဵြဖစ်သည်ဴ စပါဵ၊ ေြမပဲ၊ နှမ်ဵ၊ ေနကကာ၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်ဵ၊ ပဲစဉ်ဵငဳု၊ ဝါ၊ 
ကကဳ၊ ေစဴထုတ်ေြပာင်ဵ စုိက်ဧက (၁၈၃၄) ကုိ စုိက်ပျ ို ဵနုိင်ပပီဵ အထွက်နှုန်ဵ ေကာင်ဵမွန်ပါသည်။ စုိက်ပျ ို ဵထာဵသည်ဴ သီဵနဳှ 
မျာဵမှာ ေအာင်ြမင်မှု အသင်ဴအတင်ဴရိှပါသည်။ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် နှစ်ရှည်သီဵနဳှအြဖစ် ရာဘာ၊ လက်ဖက်(ရွက်စိမ်ဵ)နှင်ဴ သစ်ကကာဵတုိ္သကုိ စုိက်ပျ ို ဵလျက် 
ရိှပါသည်။ ရာဘာစုိက်ဧက (၁၈၆၉) ဧက၊ လက်ဖက်(ရွက်စိမ်ဵ) (၂၃၁၂) ဧက၊ သစ်ကကာဵ စုိက်ဧက (၁၈၉၉) ဧကတုိ္သကုိ 
စုိက်ပျ ို ဵထာဵရိှပါသည်။ ေဒသတွင် ဆန်ဖူလဳုမှုအေနြဖင်ဴ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)  ခုနှစ်တွင် (၅၀.၇၇) ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
ခုနှစ်တွင် (၇၆.၂၇) ရာခုိင်နှုန်ဵ ြပည်ဴစဳုမှုရိှပါသည်။ ေဒသတွင်ဵဆီဖူလဳုမှုအေနြဖင်ဴ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် (၂.၆) 
ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ခုနှစ်တွင် (၈.၂၇) ရာခုိင်နှုန်ဵ ြပည်ဴစဳုမှုရိှပါသည်။ အသာဵထုတ်လုပ်မှုမှာ အေရအတွက် 
နည်ဵပါဵပါသည်။ ဝက်ကုိ အဓိကေမွဵြမူပပီဵ နယ်စပ်မှတဆင်ဴ တရုတ်နုိင်ငဳသုိ္သ ေရာင်ဵချေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာအုပ်စု(၈)ခုတွင် ေကျဵရွာပုိင်ထင်ဵစုိက်ခင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၄၈.၃၄) ဧက 
ထူေထာင်ထာဵရိှပပီဵြဖစ်သည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့တွင်ရိှေသာ ေဒသခဳြပည်သူလူထုသည် စုိက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵကုိ အဓိက 
ထာဵလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ကကသည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်သည် နယ်စပ်ပမို့တစ်ပမို့ြဖစ်ပပီဵ အဓိကထွက်ကုန်မှာ ကကဳြဖစ် 
သည်။ တဖက်ရိှ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳသုိ္သ အမျာဵဆဳုဵတင်ပုိ္သေရာင်ဵချပါသည်။ 

၁.၂။ ဆေ်စပ်သေ်ေရာေ်မှုမျာဵ၊ ေလျာဴပါဵေစေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ ကေင်ဵေျန်သေ်ေရာေ်မှုမျာဵ အပါအဝင် ြဖစ်ေပါ် 

လာနုိင်ေသာ အဓိေထိခုိေ်နုိင်မှုမျာဵေုိ အေျဉ်ဵချုပ်တင်ြပြခင်ဵ 
၁.၂-၁ ။ လုပ်ငန်ဵခွင်ဧရိယာရိှြဖစ်ေပါ်လာနုိင်သည်ဴ အဓိေထိခုိေ်မှုအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှင်ဴ ေလျှာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ  
      

စဉ် 
အဓိေထိခုိေ်မှု 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ထွေ်ရိှမည်ဴအရင်ဵအြမစ် ေလျှာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁ ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ
နီကုိတင်ဵအဆိပ်သငဴ် 
ြခင်ဵ၊ 
 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမျာဵနှင်ဴေဆဵရွက် 
ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချမှု 
ေဆဵရွက်ကကီဵစင်ဵြခင်ဵ၊ေဆဵရုိဵနှငဴ် 
ေဆဵသာဵခဲွြခာဵြခင်ဵ၊ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵ
အဆင်ဴမျာဵတွင်ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပု 
ြခင်ဵ၊ 
 

နှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လက်အိတ်၊ 
မျက်မှန်၊ လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ်ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေစမည်ဴ ဝတ်စဳုမျာဵ 
ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေရမျာဵမျာဵေသာက်ြခင်ဵ၊ 
ကျန်ဵမာကကဴဳခိုင်ေစမည်ဴအစာအဟာရမျာဵကုိ စာဵသဳုဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် 
အဆင်ဴဆငဴ်မှ ထွက်ရှိမည်ဴ အနဳ့နှငဴ်အခိုဵ အေငွ့မျာဵကုိ စုပ်ယူနုိင်သည်ဴ 
ထိန်ဵချုပ်ကိရိယာမျာဵကုိ စက်ကိရိယာတစ်ခုချင်ဵစီတွင် သီဵသန့် 
တပ်ဆင်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ အေဆာက်အဦအတွင်ဵ အနဳ့နှငဴ် အခိုဵအေငွ့ 
စုပ်ယူနုိင်သည်ဴ ေလစုပ်ပန်ကာမျာဵကုိ လဳုေလာက်စွာ တပ်ဆင် အသဳုဵ 
ြပုြခင်ဵ၊ အေရဵေပ္ဝေဆဵကုသမှုခဳယူြခင်ဵ   (emergency medical 

treatment) 

 ဘွိုင်လာြပာမှုန့် ဘွိုင်လာတွင် ေကျာက်မီဵေသွဵ 
ေလာင်စာအသဳုဵြပုြခင်ဵ 

နှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ဆင်၍  လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊  လက်အိတ်၊ 
မျက်မှန်၊ လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ် ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေစမည်ဴ ဝတ်စဳုမျာဵ 



ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ြပာမှုန့်မျာဵကုိ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ 
ြမှပ်နဳှသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ မုိဵရွာချန်ိတွင် ြပာမှုန့်မျာဵကုိ မိုဵေရစီဵဆင်ဵမှု 
နှငဴ်ေမျာပါြခင်ဵမရိှေစရန် စနစ်တကျ စုစည်ဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ မုိဵေရ 
စီဵဆင်ဵနုိင်ရန် ေရဆင်ဵေြမာင်ဵ၊ ေရနှုတ်ေြမာင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ၊ 

 ေခါင်ဵတိုင်မှထွက်ရှိ 
မည်ဴအခိုဵ အေငွ့ 

ဘွိုင်လာနှငဴ်အတူ တွဲဖက်တပ်ဆင် 
ပါရိှသည်ဴ မီဵခိုဵေခါင်ဵတုိင် 

ဘွိုင်လာတွင် bottom ash စုေတာင်ဵရန် Ash Tank ြပာကန်၊ 
အမှုန်ဖမ်ဵယူရန် Cyclone , Fly Ash ဖမ်ဵယူရန် Stack နှငဴ် boiler 
အကကာဵတွင် Wet Scrubber ပုဳစဳ ြဖငဴ် Flue Gas and  Ash ြဖတ်သန်ဵ 
သည်ဴလမ်ဵေကကာင်ဵတစ်ေလျှာက် ေရကုိကကာဵခဳြဖတ်ေစြခင်ဵ၊ ထဳုဵ 

နှစ်ရည်အတွင်ဵ Flue Gas ကုိြဖတ်သန်ဵ၍ အက်ဆစ်ဓာတ်ကုိ 
ေချဖျက်ြခင်ဵ ြဖငဴ် အက်ဆစ်ပါရှိမှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵေစေသာအရာမျာဵကုိ 
ေလျှာဴချေစပပီဵမှ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ ေလအရည်အေသွဵကုိ မျာဵစွာ 
မထိခိုက်ေစရန် စွန့်ထုတ်သည်ဴနည်ဵကုိအသဳုဵြပုြခင်ဵ 
 

 ေကျာက်မီဵေသွဵ 

အမှုန် 

ေကျာက်မီဵေသွဵစုပုဳြခင်ဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လက်အိတ်၊ 

မျက်မှန်၊ လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ်ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေစမည်ဴ ဝတ်စဳုမျာဵ 
ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 စက်ဆီေချာဆီ 
အေဟာင်ဵမျာဵ 

စက်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊စက်ကိရိယာမျာဵ
လည်ပတ်ရာတွင် ေချာေမွ့ေစရန် 
ေချာဆီထုိဵြခင်ဵ၊ 

အသဳုဵြပုပပီဵေသာ စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်ဵမျာဵကုိ ေပပါမျာဵြဖင်ဴ 
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ ထည်ဴဝင်သည်ဴပုဳဵခွဳနှငဴ်အတိ်မျာဵကုိ စုစည်ဵသိမ်ဵ 
ဆည်ဵြခင်ဵ၊ ပဳုဵခွဳ၊ ဗူဵခွဳ၊ ထည်ဴသည်ဴအတိ်မျာဵကုိ ေြမကျင်ဵ အတွင်ဵ 

ြမှပ်နဳှ၍ ေြမသာဵြဖငဴ်ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵ ရှိပါမည်။ 

၂ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ 
စွန့်ပစ်အမှိုက် 
အသဳုဵြပုပပီဵေသာ 
အစီခဳအမှိုက်မျာဵ 

စီဵကရက်သဳုဵစဲွြခင်ဵ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts)မျာဵ ပတ် 
သက်၍ ေလာက်ကုိင်ခရုိင် ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊  
ေလာက်ကုိင်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်၏ အန္တရာယ် 
နှငဴ ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပွဲ မျာဵ 

ကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှ တာဝန်ေပဵအပ် 
ထာဵေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်သိမ်ဵယူသည်ဴ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ 
ပူဵေပါင်ဵ၍ (Cigarette burts)မျာဵ သန့်ရှင်ဵြခင်ဵ အစီအစဉ်ကုိ လစဉ် 
လက်တွဲ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
        ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတစ်ေလျှာက် စီစဉ်ေပဵထာဵ 
ေသာ အမှိုက်ပုဳဵမျာဵေဟာင်ဵနွမ်ဵေဆွဵေြမဴေနပါက အသစ်လှူဒါန်ဵရန် 
စီစဉ်ထာဵရှိပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူလူထူအတွက် စွန့်ပစ် 
အမှိုက်မျာဵထာဵသုိရာတွင် အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ လှူဒါန်ဵ 
ပဳဴပုိဵေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါ သည်။ 
 

 စီဵကရက်ထုပ်ပိုဵ 
ပစ္စည်ဵမျာဵမှထွက်ရှိ
ေသာအမှိုက်မျာဵ 

စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ စီဵကရက်ထုတ်ပိုဵမှုတွင်သဳုဵေသာပစ္စည်ဵ  (Paper, Ink, Cellophone, 
Foil, gule)ကုိ စွန့်ပစ်အမှိုက်သိမ်ဵယူသည်ဴ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျာဵ 
နှငဴ်ပူဵေပါင်ဵ၍ သန့်ရှင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်ကုိ လစဉ်လက်တွဲ၍ ေဆာင် 
ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူလူထူအတွက်  
စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထာဵသုိရာတွင် အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ 
လှူဒါန်ဵ ပဳဴပိုဵေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါ သည်။ 

 

 နီကုိတင်ဵပါဝင်ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵတည်ရှိသည်ဴ 
ပခုက္ကူပမို့နယ်၊ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ 
နှငဴ ်ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵနှငဴ် ေဆဵရွက်ကကီဵအကကင်ဵအကျန်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ် 
အမှိုက်စီမဳခန့်ခွဲမှုစီမဳချက်ေရဵဆဲွ၍ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှင်ဴ 
ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိက်ပျ ို ဵေရဵဌာန၊ 
ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတို္သနှငဴ်အတူ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 
ပူဵေပါင်ဵ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵကုိ စုေပါင်ဵ၍ အမှိုက် 
ေကာက်ြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ သယ်ယူြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ြမှပ်နဳှြခင်ဵမျာဵကုိ 
ေကျဵရွာေနလူငယ်မျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵကာ ရပ်ရွာအကျ ို ဵြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵ၏ 



ကျန်ဵမာေရဵကုိ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵရန်နှငဴ် တိုဵတက် ေကာင်ဵ 
မွန်လာေစရန် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ 

ပါဝင်ေသာစွန့်ပစ် 
ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵတည်ရှိသည်ဴ 

ပခုက္ကူပမို့နယ်၊ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ 
နှငဴ ်ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ 

သဳုဵစဲွသည်ဴဓာတုပစ္စည်ဵပမာဏကုိ အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန် အသိပညာ 

ေပဵ တုိက်တွန်ဵ သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ အမျာဵြပည်သူေသာက်သဳုဵရန် 
တူဵေဖာ်ထာဵေသာ ေရတွင်ဵေရကန်မျာဵရိှ ေရချ ိုသယဳဇာတညစ်ညမ်ဵ 
နှငဴ ် ေရအရည်အေသွဵပျက်စီဵြခင်ဵအေြခအေနမျာဵကုိ သိရှိနုိင်ရန် 
ေရနမူနာေကာက်ယူ၍ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ 
နှငဴ ်ေရတွင်ဵေရကန်မျာဵကုိတူဵေဖာ်ရာတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိက်ပျ ို ဵမည်ဴ 
ယာခင်ဵမျာဵနှငဴ်ေဝဵကွာေသာေနရာတွင် တူဵေဖာ်နုိင်ရန် ေရွှေတန်ဵတစ် 
ေကျဵရွာ နှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိက်ပျ ို ဵ 
ေရဵဌာန ၊ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတို္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵ ေဆာင် 
ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်အစုိင်အခဲပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ဘွိုင်လာမှြပာမျာဵ၊ ေဆဵရွက်အကကင်ဵ 
အကျန်အာနိသင်ပါရှိေသာ အမှိုက်မျာဵ၊ ဓါတုေဗဒအာနိသင်အကကင်ဵ 

အကျန်ပါရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက် 
မျာဵ၊ စီဵကရက်ဗူဵခွဳထုပ်ပုိဵမှုနှငဴ်ဆက်စပ်ေသာအမှိုက်မျာဵကုိ လူမှု 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရဵ စနစ်တကျရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ ၊ အမှိုက် 
မျာဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြခင်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိပါမည်။ 
အသဳုဵြပုေသာဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵ (Chemicals) မျာဵ၏ ဗူဵခဳွ၊ ပုလင်ဵခွဳ 
မျာဵ၊ အိတ်မျာဵ၊ ပလပ်စတစ်မျာဵစေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵကုိ စုစည်ဵ 
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵအတွင်ဵြမှပ်နဳှ၍ ေြမသာဵြဖင်ဴ ဖုဳဵအုပ်ြခင်ဵ 
မျာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ 
 

 Leachates မျာဵ၊ 
Toxic Chemicals 
မျာဵ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 
အမျာဵြပည်သူ၊ ပမို့သူပမို့သာဵမျာဵ အသဳုဵြပုေနသည်ဴ ေသာက်ေရ၊ 
သဳုဵေရနှငဴ် တုန်ချန်ိေရကန်မှေရမျာဵကုိ (၆) လတစ်ကကိမ် ေရနမူနာ 
ေကာက်ယူြခင်ဵ၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵ၊ စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵ 
ယှဉ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ၊ အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက်မျာဵ 
(cigarette burts) မျာဵနှငဴပ်တ်သက်၍ ေလာက်ကုိင်ခရုိင် ကုိယ်ပိုင် 
အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊  ေလာက်ကုိင်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵ 
တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်၏အန္တရာယ်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု ဆိုင် 

ရာ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 CO အဆိပ်သငဴ်မှု စီဵကရက်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 
CO အဆိပ်သငဴ်မှုေကကာငဴ် စီဵကရက်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵ အတွက် 
အသက်အန္တရာယ်ြဖစ်ေစမှုနှငဴ် စီဵကရက်ကုိ ေလျှာဴချသဳုဵစဲွရန် ၊ ကျန်ဵ 
မာေရဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ 
အသိပညာေပဵ တုိက်တွန်ဵသွာဵပါမည်။ 

 ကတ္ရရာေဆဵဂျ ီဵ  စီဵကရက်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 
ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုေကကာငဴ် ကတ္ရရာ (သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ  (Tar) 
သည် ေသွဵဆဲလ်မျာဵကုိ ပျက်စီဵေစကာ အဆုပ်ကင်ဆာေရာဂါ 
ေကကာငဴ် အသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ေကကာင်ဵ စီဵကရက်ကုိ ေလျှာဴချ 
သဳုဵစဲွရန်၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန 
တို္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵတုိက်တွန်ဵသွာဵပါမည်။ 

 ခဲ၊ကက်ဒမီယမ်ကဴဲသုိ္သ
ေသာအဆိပ်သငဴ် 
ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် 
ပျ ဳ့လွငဴ်ေနေသာ 
ကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵ 

စီဵကရက်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 
ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵတွင် ပါဝင်ေနေသာ ခဲနှငဴ်ကက်ဒမီယမ်ကဴဲသုိ္သ 
အဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ပျ ဳ့လွငဴ်ေနေသာကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵ 
ေကကာငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ထိခိုက်မှု 
ြဖစ်ေပ္ဝနုိင်ေကကာင်ဵ စီဵကရက်ကုိေလျှာဴချသဳုဵစဲွရန်၊ ကျန်ဵမာေရဵ 
ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ အသိပညာ 
ေပဵတုိက်တွန်ဵသွာဵပါမည်။ 



၁.၂.၂။ေဆဵရွေ်နှင်ဴေဆဵရွေ်ကေီဵထုတ်ေုန်ေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ထိခုိေ်မှုအေကောင်ဵအရာ (၄)မျ ိုဵ 

           ဤပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီရင်ခဳစာတွင် ေဆဵရွက်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထုတ်ကုန်ေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝေစေသာ 
ထိခုိက်မှုအေကကာင်ဵအရာ(၄)မျ ိုဵ ကုိ တင်ြပထာဵပါသည်− 

(က) ေဆဵရွက်ကကီဵ စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ (Tobacco Cultivation) နှင်ဴ ေဆဵရွက်ကုိ ေြခာက်ေသွ့ေစြခင်ဵ  (Tobacco Curing ) 
ေကကာင်ဴ ြဖစ်ေစနုိင်ေသာထိခုိက်မှုမျာဵ၊ 

( ခ) ေဆဵရွက်ကကီဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ (Tobacco manufacturing)နှင်ဴ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (Distribution and Selling) ေကကာင်ဴ 
ြဖစ်ေစနုိင်ေသာ ထိခုိက်မှုမျာဵ၊ 

( ဂ) ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန်( စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ) (Cigarettes Manufacturing)ေကကာင်ဴြဖစ်ေပ္ဝေစေသာ ထိခုိက်မှု 
မျာဵ ၊ 

(ဃ) ေဆဵရွက်နှင်ဴေဆဵရွက်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနှင်ဴသဳုဵစဲွရာမှထွက်ရိှေသာစွန့်ပစ်အမှိုက်(Cigaratte butts and 
wastes disposal) ေကကာင်ဴ ြဖစ်ေစေသာထိခုိက်မှုမျာဵ၊ 

(ေ)  ေဆဵရွေ်ကေီဵစုိေပ်ျ ို ဵြခင်ဵနှငဴ် ေဆဵရွေ်ေြခာေ်ေသွ့ေစြခင်ဵေကောင်ဴ ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ထိခိုေမ်ှုမျာဵ 

- ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵ မျာဵြပာဵလာမှုေကကာင်ဴ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ 

- ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵ ရှင်သန်ေပါက်ပွာဵမှု ကျဆင်ဵြခင်ဵ 

- ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှငဴ် ေြမဆီလွှာပျက်စီဵြခင်ဵ 

- အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်မျာဵတွင် ေရထုညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ 

- ေလထုအတွင်ဵသုိ္သ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒုပ်မာဏ မျာဵြပာဵလာြခင်ဵ 

- ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတွင် ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ ပိုဵသတ်ေဆဵ၊ ေပါင်ဵသတ်ေဆဵ၊ ဓါတ်ေြမဨဇာ၊ 
အပင်ကကီဵထွာဵေဆဵမျာဵ သဳုဵစဲွလာမှုေကကာငဴ် ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵ ပျ ဳ့ နဳှ္သြခင်ဵ 

- ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေသာက်ေရတွင်ဵမျာဵကုိ ထိခိုကြ်ခင်ဵ 

- နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်မှု ခဳစာဵရြခင်ဵ 

( ခ)      ေဆဵရွေ်ကေီဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှငဴ် ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵေကောင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေစနုိင်ေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵ 

-   အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်ထွက်ရှိြခင်ဵ 

-   နီကိတုင်ဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထွက်ရှိြခင်ဵ 

-   ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထွက်ရှိြခင်ဵ 

-   ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် အဆိပ်အေတာက်မျာဵ ပါရိှေနြခင်ဵ 

( ဂ)      ေဆဵရွေ်နှငဴ်ေဆဵရွေ်ထုတ်ေုန် (စီဵေရေ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ) ေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ထိခိုေ်မှုမျာဵ 

-      ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုကမ်ှု 

-      ေဆဵလိပ်အေငွ့မျာဵနှငဴ် စီဵကရက်မီဵေလာင်စဉ် ပျ ဳ့နှဳ္သတတ်ေသာဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ထိခိုကမ်ှု 

-      ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုမှ စတင်ြဖစ်ေပ္ဝတတ်ေသာ မီဵေလာင်ြခင်ဵနှငဴ် အသက်အန္တရာယ်ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ 

-      နီကိတုင်ဵ အဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵ 

-      ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ် အဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵ 

-      ကတ္ရရာ (သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ  (ေချဵ) အဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵ 

- ကိုယ်တုိင်ေဆဵလိပ်မေသာက်ေသာ်လည်ဵ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူက ရှုထုတ်လိုက ် 
ေသာ ေဆဵလိပ်ေငွ့ကို ရှုရှိုက်မိြခင်ဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဝေစေသာထိခိုကမ်ှုမျာဵ 

-  ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵသည် ေလထုအတွင်ဵရိှ အမှုန်အမွှာဵမျာဵ၊ ဖုန်မှုန့်မျာဵနှင်ဴေရာေနှာေပါင်ဵစပ်မှုေကကာငဴ် 

ေနအိမ်အတွင်ဵ ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵမျာဵ၊ လူအသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵေပ္ဝတွင်ကပ်တင်၍ ြဖစ်ေပ္ဝေစေသာ 
ထိခိုကမ်ှုမျာဵ 



-  ခဲ၊ကယ်ဒမီယမ်ကဲသုိဴ္သေသာအဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ်ပျ ဳ့လွငဴ်ေနေသာကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ 
ထိခိုကမ်ှုမျာဵ 

-      အသဳုဵြပုေသာဘိွုင်လာမှ ထွက်ရိှသညဴ် အခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ ြပာမှုန့်မျာဵေကကာင်ဴထိခိုကမ်ှု 

(ဃ)  ေဆဵရွေ်နှင်ဴေဆဵရွေ်ထုတ်ေုန်သဳုဵစဲွမှုေကောင်ဴ ထွေ်ရိှေသာစွန့်ပစ်အမှိုေ်ေကောင်ဴ ြဖစ်ေစေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵ 

-       အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳမျာဵ( cigarette burts )ေကကာငဴ်ြဖစ်ေစေသာ ထိခိုကမ်ှု 

- စီဵကရက်ထုတ်ပိုဵမှုတွင် အသဳုဵြပုေသာပစ္စည်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိေသာအမှိုက်(paper, ink, cellophane,   foil,  
glue) ေကကာငဴ်ြဖစ်ေစေသာထိခိုကမ်ှု 

  
၁.၂.၃။ ထိခိုေမ်ှုေလျာဴေျေစရန် ေဆာင်ရွေ်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ 

          ဤပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီရင်ခဳစာတွင် ေဆဵရွက်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထုတ်ကုန်ေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝေစေသာ 

ထိခုိက်မှုကုိ ေလျာဴကျေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵကုိ တင်ြပထာဵပါသည်−     
(၁)  ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုေမ်ှုမျာဵအတွေ် ေလျာဴေျေစရန်ေဆာင်ရွေ်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ 

      ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ အမိန့်၊္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵကုိ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵ 
ြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုကမ်ှုမျာဵအတွက် ေလျာဴကျလာေစရန် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖငဴ် 
ေဆဵရွက်ကကီဵ ထိန်ဵချုပ်ေရဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်ကို ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလတွင် သေဘာတူ 
လက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲဴပပီဵ ၂၀၀၄ခုနှစ်၊ ဧပပီလ(၂၀)ရက်ေန့တွင် အတည်ြပုခဴဲပါသည်။ ၎င်ဵသေဘာတူစာချုပ်၏အပိုဒ် 
(၁၁)အရ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထုပ်ပိုဵြခင်ဵနှင်ဴ သတိေပဵရုပ်ပုဳမျာဵ၊ စာသာဵမျာဵေရဵသာဵ 
ေဖာ်ြပြခင်ဵဆိုင်ရာ မူဝါဒနှငဴ်နည်ဵဗျူဟာမျာဵကုိ  ြမန်မာနုိင်ငဳအေနနှငဴ် ထိထိေရာက်ေရာက် လုိကန်ာအေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အာဆီယဳနုိင်ငဳ(၇)နိုင်ငဳတွင် ေဆဵလိပ်ထုတ်ကုန်မျာဵအေပ္ဝ အန္တရာယ်သတိေပဵ 
စာသာဵရုပ်ပဳုမျာဵကုိ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့မှလမ်ဵ္ဠွှန်သညဴ်အတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသြဖငဴ် ြမန်မာနုိင်ငဳ 
အေနြဖင်ဴ အြခာဵနုိင်ငဳမျာဵနည်ဵတူ (Pictorial Health Warning)ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ရန် ကျန်ဵမာေရဵ 
ဝန်ကကီဵဌာနမှ ဦဵေဆာင်ကကိုဵပမ်ဵလျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵ ေသာက် 
သဳုဵမှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (၁၁) နိုင်ငဳေြမာက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳြဖစ်သည်။ 

ေဆဵလိပ်ထုပ်ေပ္ဝတွင် ေဆဵလိပ်အန္တရာယ်နှင်ဴပတ်သက်၍ အရွယ်အစာဵကကီဵ မာဵေသာ သတိေပဵရုပ်ပုဳနှငဴ် 
စာတန်ဵေဖာ်ြပမှုသည် ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုတုိ္သ၏ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵကုိ ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုဳဵြဖင်ဴ 
ြပည်သူလူထုကို အသိေပဵနုိင်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵြဖစ်သည်ဟု အဆိုပါကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမှ အသိအမှတ်ြပုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ၁.၉.၂၀၁၆ ေန့တွင်ထုတ်ြပန်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ 
ေဆဵလိပ်ထုပ်တွင် သတိေပဵရုပ်ပုဳနှငဴ်စာသာဵမျာဵ ပဳုနိုပ်ေဖာ်ြပြခင်ဵဆုိင်ရာအမိန့်ေကကာ်ြငာစာအတည်ြပုြခင်ဵအာဵ 
လိုကန်ာေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီကရက်ဗူဵေပ္ဝတွင် သတိေပဵရုပ်ပုဳနှငဴ်စာသာဵမျာဵကုိ ေရှ့မျက်နှာြပင်နှငဴ်ေနာက် 
မျက်နှာ ြပင်အေပ္ဝပုိင်ဵ (၇၅) ရာခုိင်နှုန်ဵထက်မနည်ဵေစဘဲ ပုဳနှိပ်ေဖာ်ြပ၍ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါ (၇၅)ရာခုိင်နှုန်ဵအနက် ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှု၏ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵသတိေပဵရုပ်ပဳုကို (၅၀) ရာခုိင်နှုန်ဵနှငဴ် သတိေပဵ 
စာတန်ဵ ကို (၂၅ )ရာခိုင်နှုန်ဵ သတ်မှတ်ချက်ကိလုည်ဵ တိတိကျကျ ေဖာ်ြပေပဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
        ဤသုိ္သအေကာင်အထည်ေဖာ်လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵသည် ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵထွက် ပစ္စည်ဵထုပ်မျာဵ 
တွင် ေဆဵလိပ်၊ေဆဵရွက်ကကီဵ၏ေနာက်ဆက်တဲွ အန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာသတိေပဵ 
စာတမ်ဵမျာဵ၊ ရုပ်ပုဳမျာဵကုိထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပေစြခင်ဵြဖင်ဴ လက်ရှိသဳုဵစဲွေနသူမျာဵေဆဵလိပ်ြဖတ်လာကကရန်၊ သဳုဵစဲွသညဴ် 
လူငယ်လူရွယ်မျာဵကလည်ဵ လမ်ဵမှာဵလုိကမ်ိပပီဵ စတင်မေသာက်သဳုဵမိေစရန်  တုိကတွ်န်ဵလာနုိင်မည် ြဖစ်သည်။ 

 ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵသဳုဵစဲွမှုထိန်ဵချုပ်ေရဵဥပေဒ 
ကို တိတိကျကျ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤဥပေဒကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်လိုကန်ာေဆာင်ရွက် 

သွာဵရန်အတွက် ကင်ဆာေရာဂါြဖစ်ပွာဵေနသည်ဴရုပ်ပုဳမျာဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵသတိေပဵြခင်ဵကို စီဵကရက်၊ ေဆဵလိပ် 
ဘူဵခွဳမျာဵေပ္ဝတွင်ေနရာယူမှု(၇၅%)အထက်သုိ္သ တုိဵြမှငဴ်၍ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵလိပ်၊ေဆဵရွက်ကကီဵဆိုင်ရာ 
ပစ္စည်ဵမျာဵသဳုဵစဲွမှုကိ ု ထိန်ဵချုပ်သညဴ်စနစ်တစ်ရပ်လဳုဵ ယခုထက်ပုိမိုအာဵေကာင်ဵ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵ 



ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵမှုမျာဵကုိ 
ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လုပ်ေဆာင်ေပဵရန် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  
         Plain Packaging နည်ဵလမ်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵသဳုဵစဲွလိုစိတ်နှငဴ် 
သဳုဵစဲွမှုကို ေလျှာဴချရန်၊ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှုေကကာငဴ်ြဖစ်တတ်သညဴ် ကျန်ဵမာေရဵ 
အန္တရာယ်ကို ြမင်သာေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေဖ္ဝြပြခင်ဵြဖငဴ် ြပည်သူလူထုမှ ပိုမုိ၍သတိမူမိပပီဵ ထိေရာက်မှုရှိေစရန်၊ 
ထုပ်ပိုဵမှုပုဳစဳမျ ို ဵစဳုြဖငဴ် ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵကို ဆွဲေဆာင်လျက်ရှိကာ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုကမ်ှုအန္တရာယ် 
နှင်ဴပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်မျာဵကုိ သတိြပုမိေစရန် စသညဴ် ေစျဵကွက်တွင်ဵမှ ေဆဵလိပ်ထုပ်ပိုဵမှုပုဳစဳမျာဵကို 
ကန့်သတ်ေလျှာဴချနိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

     Plain Packaging နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုေလျာဴကျေစရန် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဆဵလိပ် 
ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ ကုန်အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵ၊ အေရာင်အေသွဵမျာဵနှင်ဴ တဳဆိပ်ကို သိသာေစေသာပုဳမျာဵ၊ ေရာင်ဵအာဵြမှငဴ် 
တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ်ေဖာ်ြပထာဵေသာအချက်အလက်မျာဵ စသည်တုိ္သ ေဖာ်ြပြခင်ဵအေပ္ဝ ပိတ်ပင်တာဵြမစ် 
ြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ ထုတ်ကုန်အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵကုိ သတ်မှတ်ထာဵေသာအေရာင်အေသွဵ၊ စာလဳုဵပုဳစဳြဖင်ဴသာ ေဖာ်ြပခွငဴ်ြပု 
ြခင်ဵြဖစ်သည်။ Plain-Packaging သည် ေဆဵလိပ်ေရာင်ဵအာဵြမှငဴ်တင်နုိင်ေသာထုပ်ပုိဵမှုပဳုစဳမျာဵကို ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ၊ 
ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်နှငဴ်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်မျာဵကုိ သတိမြပုမိေစသညဴ် စာသာဵမျာဵပဳုမျာဵကုိ ပိုမို 
ြမင်သာေအာင် ပုဳနှိပ်ေဖ္ဝြပေစြခင်ဵြဖင်ဴ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ ဆွေဲဆာင်အာဵကုိ ေလျှာဴချကာ 
ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွလိုမှုကို ေလျာဴကျေစနိုင်သညဴ် အေရဵပါေသာလုပ်ငန်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုေလျာဴကျေစရန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဆဵလိပ် 
ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ကုန်အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵ၊ အေရာင်အေသွဵမျာဵနှင်ဴ တဳဆိပ်ကိသိုသာေစေသာပုဳမျာဵ၊ ေရာင်ဵအာဵ ြမှင်ဴတင် 
ရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ် ေဖာ်ြပထာဵေသာအချက်အလက်မျာဵစသည်တုိ္သေဖာ်ြပြခင်ဵအေပ္ဝ ပိတ်ပင်တာဵြမစ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ 
လမ်ဵ္ဠွှန်မှုကို အေလဵထာဵ၍ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ြမန်မာကုိဵကန့် စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ေဆဵလိပ် 
ေကကာ်ြငာဆုိင်ဵဘုတ်ကကီဵမျာဵနှငဴ် ေဈဵကွက်ရှာြခင်ဵ၊ ေကကြငာြခင်ဵ၊ အေရာင်ဵြမှငဴ်တင်ြခင်ဵကို ယခင်အခါ ကလည်ဵ 
မြပုလုပ်ခဲဴသလို ယခုအခါတွင် ေဆဵလိပ်အန္တရာယ်အသိေပဵ ပုိစတာကကီဵ မျာဵ၊ ဆိုင်ဵဘုတ်ကကီဵမျာဵကုိ စုိကထ်ူ၍ 
ြပည်သူလူထုအာဵအသိပညာေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵလိပ်နှငဴ် ေဆဵရွက် 
ကကီဵ သဳုဵစဲွမှုမျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵကုိသာမက လူမှုေရဵနှငဴ်စီဵပွာဵေရဵတုိ္သကိုပါ ထိခိုကပ်ျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵေစနိုင် ေကကာင်ဵ 
ေလာက်ကိင်ုခရုိင်အတွင်ဵရှိ ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုဳဵ သိရှိနာဵလည်သေဘာေပါက်လာေစရန် ပုိစတာကကီဵ မျာဵ၊ ဆိုင်ဵ 
ဘုတ်ကကီဵမျာဵကို စုိကထ်ူ၍ ြပည်သူလူထုအာဵအသိပညာေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါ သည်။ 

ေလာက်ကိင်ုခရုိင်အတွင်ဵရှိ  ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လဳုဵ သိရှိနာဵလည်သေဘာေပါက်လာေစရန် အသိပညာ 

ေပဵေဆွဵေနွဵမှုြပုလုပ်စဉ်  
(က) ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုမျာဵကုိ ရုိဵရာဓေလဴအြဖစ်မှတ်ယူ၍ အသဳုဵြပုေနမှုမျာဵကုိ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

(ဥပမာ-အလှူအတန်ဵ၊ ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵတွင် ကွမ်ဵ၊ ေဆဵ၊ လက်ဖက်တုိ္သြဖငဴ် ဧည်ဴခဳေနြခင်ဵတုိ္သမှ ကွမ်ဵနှငဴ် 
ေဆဵလိပ်ကိဖုယ်ရှာဵပစ်ြခင်ဵ၊  

(ခ) ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာပညာရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴ သိပ္ပဳနည်ဵကျေသာ သက်ေသအေထာက်မျာဵေဖာ်ထုတ်၍ေဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိြခင်ဵ၊                     

(ဂ) ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမျာဵကို ြပည်သူလူထု 
မ ှပုိမိုသိရှိနာဵလည်လာရန်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်ဵ၊  

(ဃ) သက်ဆိငု်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ဥပေဒမျာဵကုိ လုိအပ်ချက်နှငဴ်အညီြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ နည်ဵဥပေဒ 
မျာဵ၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကုိ လိုအပ်သလိုထုတ်ြပန်ြခင်ဵနှင်ဴ 
ထိေရာက်စွာအေရဵယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်ဵ၊ 

(င) လုပ်ငန်ဵမျာဵေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အေြခခဳလိုအပ်မျာဵကုိ ြဖညဴ်ဆည်ဵ ေဆာင် 

ရွက်ေပဵြခင်ဵ  



(စ) ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုကမ်ှုမျာဵအတွက် ထိေရာက်စွာ ေလျာဴချနိုင်သညဴ် အေြခအေနမျာဵေပ္ဝေပါက်လျက် ရိှေန 
ေကကာင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုေလျာဴကျေစရန် လိုကန်ာေဆာင်ရွက်သငဴ်ေကကာင်ဵ စေသာ 
အေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵ၍ ေဆွဵေနွဵကာ အသိပညာေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

            
(၂)  ေဆဵလိပ်အေငွ့မျာဵနှငဴ်စီဵေရေ်မီဵေလာင်စဉ်ပျ ဳ့နှဳ့တတ်ေသာဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵေကောင်ဴထိခိုေမ်ှုမျာဵအတွေ်  

 ေလျာဴေျေစရန် ေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ  
            (၄.၅.၂၀၀၆)တွင် ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှုထိန်ဵချုပ်ေရဵဥပေဒကုိ ြပဌာန်ဵခဴဲပပီဵ 
ဥပေဒတွင် အမျာဵြပည်သူနှင်ဴသက်ဆုိင်ေသာေနရာမျာဵ၌ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုကုိ တာဵြမစ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ် 
အေရာင်ဵြမှင်ဴတင်ေရဵအတွက် တုိက်ရုိက်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေကကာ်ြငာြခင်ဵကုိ တာဵ 
ြမစ်ြခင်ဵ၊ ေကျာင်ဵပရိဝုဏ်အတွင်ဵနှင်ဴ ေကျာင်ဵပရိဝုဏ်မှ ေပ၁၀၀ အတွင်ဵ ေဆဵလိပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵကုိတာဵြမစ်ြခင်ဵ၊ 
အသက်(၁၈)နှစ်မြပည်ဴသူမျာဵကုိ ေဆဵလိပ်ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵ (သုိ္သမဟုတ်) ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ ခုိင်ဵေစြခင်ဵနှင်ဴေဆဵလိပ်ကုိအလိပ်ေရ 

ြဖင်ဴေရာင်ဵချြခင်ဵကုိ တာဵြမစ်ြခင်ဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသူမှ ဤဥပေဒ၏ရည်ရွယ်ချက်ြဖစ် 
သည်ဴ “ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵေသာက်သဳုဵမှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵဥပေဒကုိ ထုတ်လုပ်သူမျာဵနှင်ဴ ေရာင်ဵဝယ် ေဖာက်ကာဵသူ 
မျာဵ၊ သဳုဵစဲွသူမျာဵသိရိှနာဵလည်ေစလုိြခင်ဵ၊ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေစလုိြခင်ဵနှင်ဴ အေရဵယူနုိင်သည်ဴ အေကကာင်ဵ အရာမျာ  ဵ
ကုိသိရိှပပီဵ ကျုဵလွန်ေဖာက်ဖျက်ပါက  အေရဵယူခဳရနုိင်ြခင်ဵ၊  ေကျာင်ဵသာဵလူငယ်၊ လူရွယ်ကေလဵမျာဵကုိ ေဆဵလိပ်၊ 
ေဆဵရွက်ကကီဵ စတင်စမ်ဵသပ်ေသာက်သဳုဵြခင်ဵကုိ ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်နုိင်ရန်နှင်ဴ သဳုဵစဲွေနသူမျာဵကုိလည်ဵ သဳုဵစဲွလုိစိတ် 

ေလျာဴနည်ဵေစလုိြခင်ဵ”ကုိ သိရိှနာဵလည် သေဘာေပါက်ပပီဵ အေလဵထာဵလုိက်နာ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ ထုတ်လုပ်ေသာစီဵကရက်မျာဵတွင် combustion improvers, smoke 
smoothers, Brand Loyalty multipliers, Ignition Killers မျာဵကုိ မသဳုဵစဲွြခင်ဵေကကာင်ဴ နုိင်ငဳတကာမှထုတ်လုပ်ေနေသာ 
စီဵကရက်အမျိုဵအစာဵေကကာင်ဴြဖစ်ေသာ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုနှင်ဴ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှု၏ကျန်ဵမာေရဵ အန္တရာယ် 
ထိခုိက် ခဳစာဵေနရသူမျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစပါသည်။ ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵသန့်စင်ြခင်ဵ၊ 
ေဆဵေချွေြခင်ဵ၊ ေဆဵမျှင်ြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵေလှာ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵအေအဵခဳြခင်ဵ၊ ေဆဵေမွှြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်ြခင်ဵအဆင်ဴဆင်ဴတွင် 

ထုတ်လုပ်မှု နည်ဵစဉ်မျာဵကုိ စနစ်တကျစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ သဘာဝထွက်ကုန်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ဇီဵ၊ သကကာဵ၊ နွယ်ချ ိုစေသာ 
သဘာဝ အနဳ့မျာဵကုိသာ သဳုဵစဲွထာဵြခင်ဵေကကာင်ဴ နုိင်ငဳြခာဵစီဵကရက်မျာဵ၏အရသာ၊ အရည်အေသွဵမျာဵနှင်ဴ တူညီြခင်ဵ 
မရိှသလုိ ထိခုိက်မှု၊ သက်ေရာက်မှုမျာ ြဵဖစ်ေပ္ဝေစမှုနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူ(customer)မျာဵ အတွက် 
ကျန်ဵမာေရဵ အန္တရာယ် ထိခုိက်မှု ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစပါသည်။ 
          ေလာက်ကုိင်ပမို့၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့၊ ကုန်ကကမ်ဵပမို့တုိ္သတွင် ေဆဵလိပ်ြဖတ်ရန်အတွက် လူငယ်မျာဵေဆဵြဖတ်ြခင်ဵ 
နှင်ဴသဳုဵစဲွမှုေကကာင်ဴြဖစ်ေသာေရာဂါနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵကုသေစာင်ဴေရှာက်မှုစခန်ဵမျာဵကုိ ဖွင်ဴလှစ်နုိင်ရန် ရန်ပဳုေငွထည်ဴဝင် 

လှူဒါန်ဵမှုမျာဵကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 
 
(၃) ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵမှေနအိမ်အတွင်ဵအသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵေပါ်တွင်ေပ်တင်မှုေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်ေစေသာ 

ထိခိုေမ်ှုမျာဵ(Third Hand Smoke  Effect) အတွေ် ေလျာဴေျေစရန် ေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ 

              (Third Hand Smoke Effect) အကကင်ဵအကျန်တွင် ကာစီနုိဂျင်ဵနစ်ပါရိှမှုကိေုတွ့ရှိခဲဴပပီဵ ဖုန်မှုန့်မျာဵ နှငဴ် 
ေပါင်ဵစပ်ကာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵငယ်မျာဵ၊ ငယ်ရွယ်နုနယ်ေသာကေလဵမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ် ထိခိုကမ်ှု 
ရှိေနေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိကကရသည်။ အိမ်စီဵကာဵတွင်တပ်ဆင်ထာဵေသာကူရှင်မျာဵ၊ ဒကစ််ဘုတ်မျာဵေပ္ဝတွင် ကာစီနိုဂျင်ဵ 
နစ်အာနိသင်ကို ေတွ့ရှိလာသြဖငဴ် မေကာင်ဵေသာအနဳ့အသက်မျာဵထွက်ရှိလာမှုကိ ု vaccum cleaner နှငဴ ် စုပ်ယူ၍ 
သန့်ရှင်ဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 

            အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိငု်ေသာေနရာမျာဵ၊ စီဵပွာဵေရဵအရရင်ဵနီှဵြမှပ်နှဳသညဴ်ေနရာမျာဵ၊ ရဳုဵခန်ဵမျာဵ၊ေဈဵမျာဵနှင်ဴ 
အပန်ဵေြဖအနာဵယူသညဴ်ေရာမျာဵတွင် Smoke Free Policy ြပဌာန်ဵထာဵရိှြခင်ဵြဖင်ဴလည်ဵ ထိခိုကမ်ှုကိ ုေလျှာဴချ နုိင်ပါ 
သည်။ ေမွဵကင်ဵစကေလဵငယ်မျာဵနှငဴ် အရွယ်ငယ်လွန်ဵေသာ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်မျာဵ အတွက် 
ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵမှ ထိခိုက်မှုမျာဵမြဖစ်ေစေရဵအတွက် Awareness Campaigns မျာဵကုိ ကျယ်ြပန့်စွာ ေဆာင် 
ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ ထိခိုကမ်ှုကိေုလျှာဴချသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ မိသာဵစုတုိင်ဵအတွက် Smoke Free Home Sticker မျာဵကို 



ြဖန့်ြဖူဵ၍ ေနအိမ်မျာဵတွင် Third Hand Smoke Effect ေလျှာဴချနိုင်ေရဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေလာက်ကိငု် 
ပမို့နယ်၌ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴဆိငု်ေသာေနရာမျာဵတွင် ေဆဵလိပ်ေသာက်နုိင်သညဴ်သီဵြခာဵအခန်ဵငယ်မျာဵ ကို ေဆာက် 
လုပ်လှူဒါန်ဵရန် စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ Third Hand Smoke Effect ေလျှာဴချနုိင်ေရဵအတွက် Exposure 
Assessment Study ြပုလုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ Nonsmokers' Right ြပဌာန်ဵချနိ်တွင် 
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ Smoking Restrictions ြပဌာန်ဵနုိင်ရန် စတင်ေဆာင်ရွက်လာပါက ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက် 
ြခင်ဵတုိ္သကုိ ြပုလုပ်ေပဵသွာဵပါမည်။ 
  
(၄)  ေလထုအတွင်ဵသို့ောဗွန်ဒုိင်ေအာေ်ဆိုဒ်ဓါတ်ေငွ့ပမာဏမျာဵြပာဵလာြခင်ဵအတွေ် ေလျာဴေျေစရန် ေဆာင်ရွေ် 

မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ 
                 ကမ္ဘာေပ္ဝတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်မှုမှ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒုဓ်ါတ်ေငွ့ထွက်ရှိမှုသည် (၈၄) 
မီလီယမ်တန်ခန့်ရှိပပီဵ ဖန်လဳုအိမ်အာနိသင်ဓါတ်ေငွ့(Green House Gas Emissions)ပမာဏအာဵလုဳဵ၏ (၀.၂%)ခန့် 
ပါဝင်ေကကာင်ဵသိရသည်။၂၀၁၄ ခုနှစ် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်ဵစစ်တမ်ဵေကာက်ယူမှုအရ တစ်နှစ်လျှင် ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒု ်
ထုတ်လွတ်မှုသည် (၀.၄၂)မက်ထရစ်တန်ရှိေကကာင်ဵ စာရင်ဵအရ သိရှိရပါသည်။ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵကဏ္ဍမှ ကာဗွန်ဒုိင် 
ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏသည် (၃၂.၁%) ခန့်ရှိပပီဵ ၀.၁၃၅ မက်ထရစ်တန်ရိှေကကာင်ဵ  Green House Gas Emissions 
factsheet : Burma ေခါင်ဵစဉ်ြဖငဴ် internet တွင် ေဖာ်ြပထာဵသြဖင်ဴ သိရှိရပါသည်။ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် ထုတ် 
လွှတ်မှုထွက်ရှိသညဴ်ေနရာမျာဵမှာ သီဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ(crop lands)၊ ဇီဝြဒပ်ထု (biomass)၊ သီဵနဳှအကကင်ဵ 
အကျန် (crop residues)နှငဴ ်စုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်မှုမှေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ (by products)တုိ္သမှ ထွက်ရှိပါသည်။       
            ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵ တည်ေထာင်မှုေကကာင်ဴထွက်ရှိေသာ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓါတ်ေငွ့မျာဵြပာဵလာမှုကို 
ကာဗွန်စုပ်ယူမှု အာဵေကာင်ဵေသာ သစ်ပင်သစ်ေတာမျာဵနှငဴ် အစာဵထုိဵစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵြပုလုပ်နိုင်မှသာ ထိေရာက်ေသာ 
ထိန်ဵချုပ်မှုတစ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ေဒသအာဏာပုိင်မျာဵနှင်ဴ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၏လမ်ဵ္ဠွှန်မှုနှငဴ် 
အာဵေပဵကူညီမှုကိရုယူပပီဵ ပခုက္ကူပမို့နယ်ရိှ ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵပိုင်ရှင်ေဒသခဳေတာင်သူမျာဵနှင်ဴ ြမန်မာကုိဵကန့် 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတုိ္သ ပူဵေပါင်ဵ၍ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာေြမေပ္ဝတွင် မိုဵရာသီသစ်ပင်စုိကပ်ျ ို ဵပွဲကျင်ဵပကာ သစ်မာမျ ို ဵစဳု 
အပင် (၅၀၀) အာဵ စုိကပ်ျ ို ဵနိုင်ရန် စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
          စီဵကရက်အလိပ်ေရ သန်ဵ(၁၀၀,၀၀၀) လျှင် (၆၇,၅၀၀) တန်CO2 e ထွက်ရှိနုိင်ေကကာင်ဵ Carbon Footprint of 
Cigarette industry – an analysis from India သုေတသနစာတမ်ဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵရာ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက် 
လုပ်ငန်ဵသည် တစ်နှစ်လျှင် အစီခဳမပါစီဵကရက်လိပ်ေရ (၁၈,၂၀၀,၀၀၀)(၁၁.၂)တန်နှငဴ်  အစီခဳပါစီဵကရက်လိပ်ေရ 
(၁၈,၂၀၀,၀၀၀)(၁၁.၂)တန် စုစုေပါင်ဵ (၂၂.၄)တန်  ထုတ်လုပ်နုိင်ေသာေကကာငဴ် (၂၄၅၇၀၀၀) တန် CO2e ထွက်ရှိနိုင် 

ေကကာင်ဵ ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ ြပည်တွင်ဵေဈဵကွက်တွင် (၂၀%) သာြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချနုိင်သြဖငဴ် စီဵကရက်လိပ်ေရ 
(၇,၂၈၀,၀၀၀) သာြဖစ်၍  အမျာဵဆဳုဵပမာဏ (၄၉၁၄၀၀)တန် CO2 e ထွက်ရှိနိုင်ေကကာင်ဵ ခန့်မှန်ဵထာဵပါသည်။ 
Approximately half the dry weight of a tree's biomass is carbon. One Tonne of C = 3.67 CO2e အရ 
တစ်နှစ်လျင် သစ်ပင်အေရအတွက်(၁၃၃၈၉၇) စုိကပ်ျ ို ဵနုိင်ပါက ြပည်တွင်ဵသဳုဵစဲွမှုေကကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဝေစသညဴ် ကာဗွန်ဒုိင် 
ေအာက်ဆိဒုဓ်ါတ်ေငွ့မျာဵြပာဵလာမှုကိ ု ေလျှာဴချနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ ြမန်မာကိုဵကန့် 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ (၂၅)ဧကရိှေသာေြမေပ္ဝတွင် ထင်ဵရှူဵပင်နှင်ဴ ေရသင်ဵဝင်ပင်မျာဵကုိ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ဧက(၃၀၀) 

ပင်နှုန်ဵြဖင်ဴ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ စုိက်ပျ ို ဵသွာဵရန် စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် သစ်ေတာ 
ဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵ၍ သစ်ေတာေြမေပ္ဝတွင် ထင်ဵရှူဵပင်နှင်ဴ ေရသင်ဵဝင်ပင်မျာဵကုိစုိက်ပျ ို ဵနုိင်ရန် စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵ 
ပါမည်။ 
 
 
 

 
 
 



(၅)    အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုေ်ထွေ်ရိှြခင်ဵေကောင်ဴထိခိုေြ်ခင်ဵအတွေ် ေလျာဴေျေစရန်ေဆာင်ရွေ်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ 

          စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွေ်ရိှမှုနှငဴ်စွန့်ထုတ်မညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ် 

စဉ် စွန့်ပစ်အမှိုေ် (အစုိင်အခဲ) ပမာဏ                            
(kg/day) 

ေန့စဉ် 
ထွေ်ရိှမှု(kg) 

လစဉ်ထွေ်ရိှမှု  
(kg) 

အမှိုေ်ေုိစီမဳခန့်ခဲွသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵ 

၁။ ေဆဵရွက်နှင်ဴေဆဵရုိဵအမှိုက် 60 
 

60 
 

1,500 LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵ ေြမကျင်ဵ တူဵ၍ 
ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴေြမသာဵ ဖဳုဵအုပ် ြခင်ဵ 

၂။ စက္ကူြဖတ်စ 33 33 726 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှလာေရာက်သိမ်ဵဆည်ဵ 
ေပဵပါသည်။ 

၃။ အြခာဵအမှိုက်ေြခာက်မျိုဵစဳု 16.5 16.5 363 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှလာေရာက်သိမ်ဵဆည်ဵ 
ေပဵပါသည်။ 

၄။ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှထွက်ရိှသည်ဴ 
အမှိုက်စုိ 

50 50 1500 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှလာေရာက်သိမ်ဵဆည်ဵ 
ေပဵပါသည်။ 

၅။ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှထွက်ရိှသည်ဴ 

အမှိုက်ေြခာက် 

50 50 1500 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှလာေရာက်သိမ်ဵဆည်ဵ 

ေပဵပါသည်။ 

၆။ ဘိွုင်လာြပာမှုန့် 0.0976 T 0.0976 T 2.44 T LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ 
ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴေြမသာဵ ဖဳုဵအုပ် ြခင်ဵ 

 

ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်အမှိုေ်ထွေ်ရိှမှုနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်  

စဉ် ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ် 
အမှိုေ်အမျ ို ဵအစာဵ 

တစ်နှစ်ထွေ်ရိှသည်ဴ                          
ပမာဏ (တန်) 

တည်ေနရာ စီမဳခန့်ခဲွသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁ အသဳုဵြပုပပီဵအစီခဳအမှိုက် ၀.၄၂၆ ြပည်တွင်ဵ(၂၀%) LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ 
ေြမသာဵဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၂ အသဳုဵြပုပပီဵအစီခဳအမှိုက် ၁၇.၀၃၇ ြပည်ပ(၈၀%) - 

၃ ဘွိုင်လာြပာမှုန့် ၂.၄၄ စီမဳကိန်ဵအတွင်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ 
ေြမသာဵဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၄ စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်ဵ ၂၅ဂါလန် စီမဳကိန်ဵအတွင်ဵ အင်ဂျင်ဝုိင်အေဟာင်ဵေဈဵကွက်သုိ္သ 
ြပန်လည်ေရာင်ဵချြခင်ဵ 

၅ ေကျာက်မီဵေသွဵအမှုန် ၀.၀၁ စီမဳကိန်ဵအတွင်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴ 
ေြမသာဵဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၆ နီကုိတင်ဵပါဝင်ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၀.၀၀၅ စီမဳကိန်ဵအတွင်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ 
ေြမသာဵဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၇ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၀.၀၀၅ စီမဳကိန်ဵအတွင်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ 
ေြမသာဵ ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

ေဘဵထွေ်ပစ္စည်ဵထွေ်ရိှမှုနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ် 

စဉ် ေဘဵထွေ်ပစ္စည်ဵအမျ ို ဵအစာဵ တစ်နှစ်ထွေ်ရိှသည်ဴ 
ပမာဏ (တန်) 

စီမဳခန့်ခဲွသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁ နီကုိတင်ဵ ( Nicotine) ၀.၂၄၇ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴ ေြမသာဵ 
ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၂ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်(Carbon 
monoxide) 

၁၅.၉၀၀၅ Odor and Emission Control Equipment တပ်ဆင်၍ 
အသဳုဵြပုကာထိန်ဵချုပ်လျက်ရှိသည်။ 

၃ ကတ္ရရာ(သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ (Tar) ၀.၂၄၉၆ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵ နှင်ဴ ေြမသာဵ 
ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

 



 (၆) နီေိတုင်ဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွေ်ရိှြခင်ဵေကောင်ဴထိခိုေြ်ခင်ဵအတွေ် ေလျာဴေျေစရန်ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ 
အစီအစဉ်မျာဵ 

            ေဆဵရွက်အရွယ်အစာဵနှင်ဴအေရာင်အေသွဵခွဲြခာဵရာမှ ေဆဵရွက်အပိုင်ဵအစစွန့်ပစ်အမှိုက်(၂% မ ှ ၆%)အထိ 
ထွက်ရှိပါသည်။ ေဆဵရုိဵစွန့်ပစ်အမှိုက်အေနြဖင်ဴ (၁၂% မှ ၁၆%)အထိ ထွကရ်ှိပါသည်။ နီကိတုင်ဵဓါတ်ကကယ်ဝမှုသည် 
ေဆဵရုိဵအမှိုက်တွင် (၁%) ေအာက်ပါဝင်ေနပပီဵ ေဆဵရွက်အပိုင်ဵအစငယ်မျာဵ ၊ အမှုန်မျာဵတွင် (၇%) အထိ ပါဝင်နုိင် 
ေကကာင်ဵေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။ နီကိတုင်ဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိမှုသည်(၀.၀၀၅)တန်ြဖစ်ပပီဵ LandFill 
စနစ်ြဖင်ဴ အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴေြမသာဵဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ အသဳုဵြပု၍ စီမဳ ေဆာင်ရွက် 
လျက်ရိှပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ (၂၀%)ကိ ု ြပည်တွင်ဵတွင် ြဖန့်ြဖူဵရာမှ  တစ်နှစ်လျှင်အသဳုဵြပုပပီဵ အစီခဳအမှိုက် 
(၀.၀၈)တန် ထွက်ရှိမှုေကကာငဴ် အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts)မျာဵ၊ စီဵကရက် ထုတ်ပိုဵမှုတွင် 
သဳုဵေသာပစ္စည်ဵ  (Paper, Ink, Cellophone, Foil, gule) မှ အမှိုက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေလာက်ကိငု် ခရုိင်ကိုယ်ပိုင် 
အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်၏အန္တရာယ်နှငဴ်လူမှု ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ထိခိုကမ်ှုဆိုင်ရာအသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့မှ တာဝန် ေပဵ 
အပ်ထာဵေသာ  စွန့်ပစ်အမှိုက်သိမ်ဵယူသညဴ် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵ၍ (Cigarette burts)မျာဵ သန့်ရှင်ဵြခင်ဵ 
အစီအစဉ်ကို လစဉ်လက်တဲွ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတစ်ေလျှာက်တွင် အမှိုက်သိမ်ဵရန်စီစဉ်ေပဵထာဵေသာ အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ 
ေဟာင်ဵနွမ်ဵေဆွဵေြမဴေနပါက အသစ်လှူဒါန်ဵနုိင်ရန် စီစဉ်ထာဵရိှပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူလူထူအတွက် စွန့်ပစ် 
အမှိုက်မျာဵထာဵသုိရာတွင် အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ လှူဒါန်ဵပဳဴပုိဵေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါ သည်။ 
 
(၇)  ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွေ်ရိှြခင်ဵေကောင်ဴ ထိခိုေြ်ခင်ဵအတွေ်ေလျာဴေျေစရန် ေဆာင် 

ရွေ်မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ 
              နီကိတုင်ဵညစ်ညမ်ဵမှုရှိေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက် (nicotine contaminated waste)နှင်ဴ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင် 
ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ်စီဵဆင်ဵေနေသာေရ၏အရည်အေသွဵ၊ ေြမ 
ေအာက်ေရ၏အရည်အေသွဵတုိ္သကုိ ထိခိုကြ်ခင်ဵအတွက် ေလျာဴချရမည်ဴစီမဳေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ စနစ်တကျ လုပ် 
ေဆာင်သွာဵပါမည်။ ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှင်ဴေြမဆီလွှာပျက်စီဵြခင်ဵတုိ္သအတွက် သစ်ရွက်ေြခာက်မျာဵ၊ အမှိုက်ေဆွဵ 
မျာဵ ၊ သဲမျာဵ၊ နွာဵေချဵမျာဵ၊ သဘာဝေြမကသဇာမျာဵကုိ အစာဵထုိဵြပန်လည်ြဖညဴ်တင်ဵ၍ အသဳုဵြပုနုိင်ရန် စွမ်ဵဖုန်ဵထာ 
ကုမ္ပဏီမှ ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်ကကမ်ဵဝယ်သညဴ် ပခုက္ကူပမို့နယ် ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် 
ေတာင်သူမျာဵကုိ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵ တည်ေထာင်လာမှုေကကာငဴ် 

အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထွက်ရှိြခင်ဵ၊ နီကိတုင်ဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိလာြခင်ဵ၊ ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵ 
မျာဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိလာြခင်ဵ၊ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် အဆိပ်ဓါတ်မျာဵပါဝင်မှုေကကာငဴ် ထိခိုက် 
မှုြဖစ်ေပ္ဝြခင်ဵတုိ္သအာဵ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစရန် ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵနှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵ အကကင်ဵအကျန်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ် 
အမှိုက်စီမဳခန့်ခွဲမှုစီမဳချက်ကိေုရဵဆွဲ၍ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှငဴ်ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် အေကာင်အထည် ေဖာ် 
ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမှ ထွက်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵကုိ စုေပါင်ဵ၍အမှိုက်ေကာက်ြခင်ဵ၊ 
စုပုဳြခင်ဵ၊ သယ်ယူြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ြမှပ်နဳှြခင်ဵ၊ ဖျက်စီဵြခင်ဵအလုပ်မျာဵကုိ ေကျဵရွာေနလူငယ်မျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ ကာ 

ရပ်ရွာအကျ ို ဵြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵကုိ 
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵရန်နှငဴ် တုိဵတက်လာေစရန် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတွင် အသဳုဵြပုေသာ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ ေြမကသဇာ၊ အရွက်ဖျန်ဵအာဵတုိဵ 
ေဆဵ၊ အပင်ကကီဵ ထွာဵေဆဵတုိ္သသညဴ် ေရသွင်ဵစုိက်ပျ ို ဵမှုေကကာငဴ် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်၊ သဘာဝ 
စိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေချာင်ဵငယ်မျာဵ၊ ေရေြမာင်ဵမျာဵထဲရှိ ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵတွင် စိမဴ်ဝင်ပျနဳှဳ္သကာ ေရထုညစ်ညမ်ဵမှုကို 
ြဖစ်ေစသညဴ်အတွက် သဳုဵစွဲသညဴ်ပမာဏအနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစရန် အသိပညာေပဵတုိကတွ်န်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵတည်ေထာင်၍ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵအာဵ နီကိ ု
တင်ဵအဆိပ်သငဴ်မှုေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစရန်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာအသိပညာေပဵ၍ စည်ဵရဳုဵလှုဳ့ေဆာ်မှုမျာဵ 
ြပုလုပ်ကာ တုိကတွ်န်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ အမျာဵြပည်သူေသာက်သဳုဵရန် တူဵေဖာ်ထာဵေသာ ေရတွင်ဵ၊ ေရကန် မျာဵ 



ရှိ ေရချ ိုသယဳဇာတညစ်ညမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ေရအရည်အေသွဵပျက်စီဵြခင်ဵအေြခအေနမျာဵကုိ သိရှိနိုင်ရန် ေရနမူနာ ေကာက် 
ယူ၍ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵနှငဴ် ေရတွင်ဵေရကန်မျာဵတူဵေဖာ်ရာတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵ စုိကပ်ျ ို ဵမည်ဴ 
ယာခင်ဵမျာဵနှငဴ် ေဝဵကွာေသာေနရာတွင် တူဵေဖာ်နုိင်ရန် ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် အသိ 
ပညာေပဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
            အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts)မျာဵနှငဴ် စီဵကရက်ထုတ်ပိုဵမှုတွင် သဳုဵေသာပစ္စည်ဵ  

(Paper, Ink, Cellophone, Foil, gule)မှ အမှိုက်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ LandFill စနစ်ြဖင်ဴ အမှိုက်ကျင် ၊ဵ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ 
ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴ ေြမသာဵဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ အသဳု ြဵပု၍ စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ေလာက်ကိငု်ခရုိင် ကိုယ်ပိုင် 
အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊ေလာက်ကိငု်၊ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵတွင် အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette 
burts) မျာဵ၊ စွန့်ပစ်အမှိုက်၏အန္တရာယ်နှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ စီစဉ် 
ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့မှတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်သိမ်ဵယူသညဴ်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျာဵ 
နှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍ (Cigarette burts)မျာဵသန့်ရှင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်ကို လစဉ်လက်တဲွ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါ သည်။ 

 
(၈)    ေဘဵထွေ်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင်အဆိပ်ဓါတ်မျာဵပါရှေိနြခင်ဵေကောင်ဴ ထိခိုေြ်ခင်ဵအတွေ် ေလျာဴေျေစရန်ေဆာင်ရွေ် 

မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ 
 

              ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ေလဴလာချက်မျာဵအရ လက်ရှိလူဦဵေရ၏(၂၆%) မှာ ေဆဵလိပ် ေသာက်သဳုဵ 

ေနကကပပီဵ (၄၃%)မှာ Smokeless Tobacco ဟုေခ္ဝေသာ ေဆဵရွက်ကကီဵပါသည်ဴ ကွမ်ဵသဳုဵစဲွမှုရိှေနပါသည်။ ေဆဵရွက် 
တွင် အဓိကကျေသာ အဆိပ်အာနိသင်ရှိ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ(၃)မျ ို ဵထွက်ရိှသည်။ ၎င်ဵတုိ္သမှာ-  
(က)   နီကိတုင်ဵ ( Nicotine )  
(ခ)     ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ် (Carbon monoxide)  
(ဂ)     ကတ္ရရာ (သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ (Tar)တုိ္သြဖစ်သည်။  
          ေဖာ်မယ်ဒီဟိုက၊် ဘင်ဇင်ဵနှငဴ် အမုိဵနီဵယာဵ စေသာေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵအသစ်မျာဵကုိလည်ဵ ြဖစ်ေပ္ဝေစနိုင်သည်။ 

        ၎င်ဵေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် အဆိပ်ဓါတ်မျာဵပါဝင်ေနမှုေကကာငဴ် သဳုဵစဲွသူ၏ကျန်ဵမာေရဵကုိ ဆိုဵရွာဵစွာ ထိခိုက် 
ေစနိုင်သည်။စီဵကရက်မှထွက်ေသာ ေဆဵလိပ်ေငွ့တွင် ဓာတုပစ္စည်ဵအမျ ို ဵအစာဵေပါင်ဵ (၄၀၀၀)ေကျာ်နှငဴ် မသတ်မှတ် 
နိုင်ေသဵေသာ အမျ ို ဵအစာဵမျာဵလည်ဵပါဝင်ပပီဵ (၆၀)သည် ကင်ဆာေရာဂါြဖစ်ေစသည်ဟု ၁၉၈၆ တွင် စတင်သိရှိပပီဵ 
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ေဆဵလိပ်ကိကုင်ဆာြဖစ်ေစသညဴ် အဓိကဓါတုပစ္စည်ဵအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲဴသည်။ စီဵကရက်တစ်လိပ် 
မီဵေလာင်ြခင်ဵမှ (၃၄) မီလီဂရမ်ရှိေသာ ညိုဝါေရာင်ကတ္ရရာေခ္ဝေဆဵေချဵနှငဴ် (၁၀)မီလီဂရမ် ရှိေသာ နီကိတုင်ဵတုိ္သကို 
ထုတ်လုပ် ေပဵေကကာင်ဵ သိရပါသည်။ 

         ြမန်မာေဆဵရွက်ကကီဵပင်မျာဵသည် သဘာဝအေလျာက်ေပါက်ေရာက်ေသာမျ ို ဵစိတ်ြဖစ်၍ ပုိမိုြမငဴ်မာဵေသာ 
နီကိတုင်ဵထွက်ရှိသညဴ် အရွက်ကကီဵမျာဵပါဝင်သည်။ တရုတ်စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်ကမု္ပဏီမျာဵသည် နီကိတုင်ဵ 
ပါဝင်မှုေလျှာဴချနိုင်ရန် ေဆဵရွက်ကကီဵပင်မျာဵကုိ မျ ို ဵရုိဵဗီဇြပုြပင်ဖန်တီဵနိုင်ရန် ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်လာကကသည်။ ယေန့ 
ေခတ်တွင် တရုတ်ြပည်၌ Nicotiana tabacum ေဆဵရွက်ကို Helicoverpa zea အသဳုဵြပု၍ နီကိတုင်ဵပါဝင်မှု နှငဴ် 
သယ်ေဆာင်နှုန်ဵကုိေလျှာဴချမှု (၂၆%)အထိ ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲဴပပီဵ စမ်ဵသပ်စုိကပ်ျ ို ဵကာ မျ ို ဵြဖန့်ြဖူဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵတစ်ခုမှာ Aspergillus niger မှ ထုတ်ယူသညဴ် ဂလူဵကို္သစ်ေအာက်စီေဒဴစ် 

အင်ဇိငု်ဵကို အသဳုဵြပု၍ မျ ို ဵရုိဵဗီဇကို ြပုြပင်ဖန်တီဵထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ နီကိတုင်ဵပါဝင်မှုနှငဴ် သယ်ေဆာင်နှုန်ဵ ကို 
ေလျှာဴချမှု( ၀.၆၀-၀.၇၀ မီလီဂရမ်/ဂရမ်) အထိြဖစ်လာသည်။  

          ြမန်မာကုိဵကန့် စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵသည် နီကိတုင်ဵပါဝင်မှု ေလျှာဴချနိုင်ရန် မျ ို ဵရုိဵဗီဇြပုြပင်ဖန်တီဵထာဵေသာ 
တရုတ်ြပည်မှေဆဵရွက်ကကီဵမျ ို ဵမျာဵကုိရယူ၍ ြပည်တွင်ဵတွင်စမ်ဵသပ်စုိကပ်ျ ို ဵကာ အသဳုဵြပုသည်ဴကနု်ကကမ်ဵကို ေြပာင်ဵ 
လဲသဳုဵစဲွနိုင်ရန် စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ေဆဵရွက်၊ ေဆဵရုိဵမျာဵကုိ ေရေနွဵေငွ့အပူကိသဳုုဵ၍ Aqueous 
aluminium sulphate နှငဴ်  Ammonia ethylene dichloride  တုိ္သ၏အကူအညီနှငဴ် တရုတ်စီဵကရက်စက်ရဳုမျာဵတွင် 
ေဆဵရွက်ကကီဵတွင်ပါရိှေသာ  နီကိတုင်ဵပါဝင်မှုေလျှာဴချနိုင်ရန် ြပုလုပ်သဳုဵစဲွလျက်ရှိသည်။ ဤနည်ဵစဉ်သည် မျ ို ဵရုိဵ 
ဗီဇြပုြပင်ဖန်တီဵထာဵေသာ ေဆဵရွက်ကကီဵမျ ို ဵမျာဵကို တရုတ်ြပည်မှာစမ်ဵသပ်ေနဆဲနှငဴ် အသဳုဵြပုေနသညဴ်အဆင်ဴြဖစ်၍ 



ေဈဵကွက ် အတွင်ဵစတင်ပျ ဳ့ နဳှ္သလျက်ရှိပါသည်။ နည်ဵပညာအေပ္ဝယုဳကကည်စိတ်ချရပပီဵသဳုဵစဲွသူမျာဵတွင် ေဘဵထွက် 
ဆိုဵကျ ို ဵခဳစာဵရမှုရှိ/မရိှ အေြဖရလဒ်ထွက်ရိှချနိ်ေရာက်မှသာ ြမန်မာကိုဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵသည် ၎င်ဵနည်ဵပညာကို 
ေြပာင်ဵလဲ အသဳုဵြပုရန် ဆုဳဵြဖတ်ထာဵပါ သည်။ 
                
(၉)  စီဵေရေ်ထုပ်ပိုဵမှုတွင် အသဳုဵြပုေနေသာပစ္စည်ဵမျာဵမှ ထွေ်ရိှေသာအမှိုေ်ေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ထိခိုေမ်ှု 

မျာဵအတွေ်  ေလျာဴေျေစရန်ေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ 
   

စဉ် စွန့်ပစ်အမှိုေ် (အစုိင်အခဲ) ပမာဏ                             
( kg/day) 

ေန့စဉ်ထွေ်ရိှမှု           
(kg) 

လစဉ်ထွေ်ရိှမှု  
(kg) 

အမှိုေ်ေုိစီမဳခန့်ခဲွသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵ 

၁။ ေဆဵရွက်နှင်ဴေဆဵရုိဵအမှိုက် 60 
 

60 1500 LandFill စနစ်ြဖင်ဴ အမှိုက်ကျင် ၊ဵ ေြမကျင်ဵ 
တူဵ၍ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴေြမသာဵဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 
နည်ဵလမ်ဵကုိအသဳုဵြပု၍စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသ
ည်။ 

၂။ စက္ကူြဖတ်စ 33 33 726 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှလာေရာက်သိမ်ဵဆည်ဵ 

ေပဵပါသည်။ 

၃။ အြခာဵအမှိုက်ေြခာက် မျိုဵစဳု 16.5 16.5 363 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှလာေရာက်သိမ်ဵဆည်ဵ 
ေပဵပါသည်။ 

 
          စီဵကရက်ထုတ်ပိုဵမှုတွင် သဳုဵေသာပစ္စည်ဵ  (Paper, Ink, Cellophone, Foil, gule)မှ အမှိုက်မျာဵနှငဴ် ပတ် 
သက်၍   LandFill စနစ်ြဖင်ဴ အမှိုက်ကျင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴ ေြမသာဵဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ အသဳုဵြပု၍ စီမဳ 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ေဆဵရုိဵအမှိုက် လစဉ်ထွက်ရိှမှု 4400 (kg) ကုိ LandFill စနစ်ြဖင်ဴ အမှိုက်ကျင် ၊ဵ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ 
ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴ ေြမသာဵဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ အသဳု ြဵပု၍ စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ စက္ကူြဖတ်စ လစဉ် ထွက်ရိှမှု  
726 (kg)နှငဴ် အြခာဵအမှိုက်ေြခာက်မျိုဵစဳု  လစဉ်ထွက်ရိှမှု 363(kg) ကုိ   အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှ လာေရာက် သိမ်ဵဆည်ဵ ေပဵ 

ပါသည်။  
 
(၁၀)  ေဆဵရွေ်စုိေခ်င်ဵမျာဵ မျာဵြပာဵလာမှုေကောငဴ် သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵအတွေ် ေလျာဴေျေစရန်ေဆာင်ရွေ်မညဴ် 

အစီအစဉ်မျာဵ 

                             ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမျာဵမှထွက်ရှိေသာ ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန်ပမာဏသည် ၃၆၀၀၀ 
မက်ထရစ်တန်ရှိပပီဵ စုိကပ်ျ ို ဵေြမပမာဏ၏ (၀.၂၂%) ကို ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵ (tobacco farming) မျာဵ လုပ်ကိငု် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ေဆဵရွက်နှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန်မျာဵေကကာင်ဴ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵမှုပမာဏသည် အနည်ဵ 
ငယ်ြဖစ်ေပ္ဝလျက်ရှိပပီဵ ပခုက္ကူပမို့အနီဵ (၈) မိုင်ခန့်ကွာေဝဵေသာေနရာရိှ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ 
မျာဵတွင် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအစုအဖဲွ့ပိုင်သစ်ေတာစုိကခ်င်ဵမျာဵ ထူေထာင်နုိင်ေရဵအတွက် စည်ဵရဳုဵလှုဳ့ေဆာ်ြခင်ဵ၊ 
အသိပညာေပဵြခင်ဵနှငဴ် သစ်ပင်သစ်ေတာအစာဵထိုဵစုိကပ်ျ ို ဵမှုြပုလုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်ေသာမျ ို ဵေစဴမျာဵ၊ ပျ ို ဵပင်ေပါက်မျာဵ 
ကို ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵရန်ဆုဳဵြဖတ်ထာဵရိှပါသည်။ သစ်ပင်စုိကပ်ျ ို ဵ၍ တစ်အုပ်တစ်မသစ်ေတာစုိကခ်င်ဵမျာဵ 
ထူေထာင်လာြခင်ဵသည် ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵမျာဵြပာဵလာမှုေကကာငဴ် သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵအတွက် ထိေရာက် 
ေသာ ေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတည်ေထာင်မှုေကကာငဴ် ထွက်ရှိေသာ ကာဗွန်ဒုိင် 
ေအာက်ဆိဒုဓ်ါတ်ေငွ့မျာဵြပာဵလာမှုကို ကာဗွန်စုပ်ယူမှုအာဵေကာင်ဵေသာ သစ်ပင်သစ်ေတာမျာဵ အစာဵထုိဵ စုိကပ်ျ ို ဵ 
ြခင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်မှသာ ထိေရာက်ေသာထိန်ဵချုပ်မှုတစ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ေဒသအာဏာပိုင်မျာဵနှင်ဴ 
သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၏လမ်ဵ္ဠွှန်မှုနှငဴ် အာဵေပဵကူညီမှုကိရုယူပပီဵ ပခုက္ကူပမို့နယ်ရိှ ေဆဵရွက်ကကီဵ စုိကခ်င်ဵပိုင်ရှင် 
ေဒသခဳေတာင်သူမျာဵနှင်ဴ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုတို္သပူဵေပါင်ဵ၍ ဆင်မင်ဵရွာနှငဴ် ေရွှေတန်ဵတစ်ရွာေြမေပ္ဝတွင် 
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ မိုဵရာသီသစ်ပင်စုိကပ်ျ ို ဵပွဲကျင်ဵပကာ သစ်မာမျ ို ဵစဳုအပင် (၅၀၀)အာဵ စုိကပ်ျ ို ဵနိုင်ရန် စီမဳေဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိပါသည်။ 



(၁၁)  ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵေွဲမျာဵ ရှင်သန်ေပါေ်ပွာဵမှုေျဆင်ဵမှုထိခိုေေ်နြခင်ဵအတွေ် ေလျာဴေျေစရန်ေဆာင်ရွေ်မညဴ်  
အစီအစဉ်မျာဵ 

      ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတွင် အသဳုဵြပုေသာဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ ေြမကသဇာ၊ အရွက်ဖျန်ဵ 
အာဵတုိဵေဆဵ၊ အပင်ကကီဵထွာဵေဆဵတုိ္သသညဴ်ေရသွင်ဵစုိကပ်ျ ို ဵမှုေကကာငဴ် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 

စိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေချာင်ဵငယ်မျာဵ၊ ေရေြမာင်ဵမျာဵထဲရိှ ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵတွင်စိမဴ်ဝင်ပျနဳှဳ္သကာ ေရထုညစ်ညမ်ဵမှုကို ြဖစ်ေစ 
သညဴ်အတွက် သဳုဵစဲွသညဴ်ပမာဏအာဵအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန် ေရွှေတန်ဵတစ်ရွာနှင်ဴဆင်မင်ဵရွာတုိ္သတွင် အသိပညာေပဵ 
တုိကတွ်န်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵ ေလျာဴချသဳုဵစဲွလာမှုေကကာငဴ် ေရအရည်အေသွဵ၏အေြခအေန 
မှာ အနည်ဵငယ်တုိဵတက်လာပပီဵ ေရသယဳဇာတကိုအမီှြပုရှင်သန်ေနရေသာ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲမျာဵ ရှင်သန်ေပါက်ဖွာဵမှု 
အေြခအေနကို တုိဵတက်လာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။  
 

(၁၂)  ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှင်ဴ ေြမဆီလွှာပျေ်စီဵြခင်ဵအတွေ် ေလျာဴေျေစရန် ေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ 

         ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှငဴ် ေြမဆီလွှာပျက်စီဵြခင်ဵ တုိ္သအတွက် သစ်ရွက်ေြခာက်မျာဵ၊ အမှိုက်ေဆွဵမျာဵ၊ 
သဲမျာဵ၊ နွာဵေချဵမျာဵ၊ သဘာဝေြမကသဇာမျာဵကုိ အစာဵထုိဵြပန်လည်ြဖညဴ်တင်ဵ၍ အသဳုဵြပုနုိင်ရန် ေရွှေတန်ဵတစ်ရွာနှင်ဴ 
ဆင်မင်ဵရွာတုိ္သတွင်တုိကတ်ွန်ဵနှိုဵေဆာ်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 
(၁၃)  အနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ရိှ သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်မျာဵတွင် ေရထုညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵအတွေ် ေလျာဴေျေစ 

ရန် ေဆာင်ရွေ်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ 

          ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ် တဳုချနိ်ေရကန်နှင်ဴ အမျာဵြပည်သူသုိ္သြဖန့်ေဝေပဵသညဴ် စက်ေရတွင်ဵမှေရ (ေြမေအာက်ေရ) 
နှင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်မျာဵအတွင်ဵ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက(် cigarette 
burts) ေကကာငဴ်ြဖစ်ေစေသာ  ေရအရည်အေသွဵပျက်စီဵမှုရှိ/မရိှ အေြခအေနမျာဵကုိ မန္တေလဵပမို့ရှိ ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ခွဲခန်ဵ 
တွင် လုပ်ငန်ဵကာလအတွင်ဵ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကမိ် ဓါတ်ခွဲတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့နှငဴ် ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သသုိ္သ ေပဵပို္သတင်ြပြခင်ဵတုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

          စွန့်ပစ်အစုိင်အခဲပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ဘိွုင်လာမှြပာမျာဵ၊ ေဆဵရွက်အကကင်ဵအကျန်အာနိသင်ပါရိှေသာ အမှိုက်မျာဵ၊ 
ဓါတုေဗဒအာနိသင် အကကင်ဵအကျန်ပါရိှေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ၊ စီဵကရက်ဗူဵခွဳ 
ထုပ်ပိုဵမှုနှငဴ်ဆကစ်ပ်ေသာအမှိုက်မျာဵ(Paper, Ink, Cellophone, Foil, gule)တုိ္သအာဵ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုကမ်ှု 
မရိှေစေရဵ စနစ်တကျရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ၊ အမှိုက်မျာဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵတုိ္သကုိ လည်ဵေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါ 

သည်။ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts)မျာဵ ပါရိှေသာ အမှိုက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေလာက်ကိငု် 
ခရုိင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်၊  ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်၏ အန္တရာယ် 
နှင်ဴလူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့ 
မှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ  စွန့်ပစ်အမှိုက်သိမ်ဵယူသညဴ် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ (Cigarette burts)မျာဵ 
သန့်ရှင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်ကို လစဉ်လက်တဲွ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့မှ လမ်ဵေဘဵဝဲယာ 
တစ်ေလျှာက် စီစဉ်ေပဵထာဵေသာ အမှိုက်ပုဳဵမျာဵေဟာင်ဵနွမ်ဵေဆွဵေြမဴေနပါက အသစ်လှူဒါန်ဵ နိုင်ရန်စီစဉ်ထာဵရှိပါ 

သည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူလူထူအတွက် စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထာဵသုိရာတွင် အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ လှူဒါန်ဵ 
ပဳဴပုိဵေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(၁၄)  ေဆဵရွေ်စုိေခ်င်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ရိှ ေသာေ်ေရတွင်ဵမျာဵေို ထိခိုေြ်ခင်ဵအတွေ်ေလျာဴေျေစရန် ေဆာင် 
ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ 

         ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵတည်ေထာင်၍ စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵအာဵ 

နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်မှု ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစရန်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာအသိပညာေပဵ၍ စည်ဵရဳုဵလှုဳ့ေဆာ်မှု 
မျာဵြပုလုပ်ကာ တုိကတွ်န်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ အမျာဵြပည်သူေသာက်သဳုဵရန် တူဵေဖာ်ထာဵေသာ ေရတွင်ဵ၊ ေရကန် 
မျာဵရိှ ေရချ ိုသယဳဇာတညစ်ညမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ေရအရည်အေသွဵပျက်စီဵြခင်ဵအေြခအေနမျာဵကုိသိရှိနိုင်ရန် ေရနမူနာ 



ေကာက်ယူ၍ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵနှငဴ ်ေသာက်ေရတွင်ဵနှငဴ် ေသာက်ေရကန်မျာဵကုိ တူဵေဖာ်ရာ 
တွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကပ်ျ ို ဵမည်ဴ ယာခင်ဵမျာဵနှငဴ်ေဝဵကွာေသာေနရာတွင် တူဵေဖာ်နိုင်ရန် ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှငဴ် 
ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် အသိပညာေပဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။    
          ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတည်ေထာင်လာမှုေကကာင်ဴ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထွက်ရှိြခင်ဵ၊ နီကိတုင်ဵပါဝင် 
ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိလာြခင်ဵ၊ ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိလာြခင်ဵ၊ 
ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် အဆိပ်ဓါတ်မျာဵပါဝင်မှုေကကာင်ဴ ထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝြခင်ဵတုိ္သအာဵ ေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစရန် 
ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵနှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵအကကင်ဵအကျန်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမဳခန့်ခွဲမှုစီမဳချက်ကိေုရဵဆွဲ၍ ေရွှေတန်ဵတစ် 
ေကျဵရွာနှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမှ 
ထွက်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵကုိ စုေပါင်ဵ၍အမှိုက်ေကာက်ြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ သယ်ယူြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ြမှပ်နှဳြခင်ဵ၊ ဖျက်စီဵ 
ြခင်ဵ အလုပ်မျာဵကုိ ေကျဵရွာေနလူငယ်မျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵကာ ရပ်ရွာအကျ ို ဵြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵကုိကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵရန်နှငဴ် တုိဵတက်လာေစရန် 
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵ မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
(၁၅)စီဵေရေ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵေကောင်ဴြဖစ်ေစေသာ ထိခိုေမ်ှုမျာဵအာဵေလျာဴနည်ဵေစရန် ေဆာင်ရွေ်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ

   
            ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ်တွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ်ေဆဵသာဵခဲွြခာဵြခင်ဵအဆင်ဴမျာဵတွင် ေရေနွဵေငွ 
အသဳုဵြပုထာဵမှုေကကာငဴ် ထွက်ရိှလာေသအနဳ့နှငဴ်အခိုဵအေငွ့မျာဵကုိ စုပ်ယူနိုင်သညဴ်ထိန်ဵချုပ်ကိရိယာမျာဵကုိ စက် 
ကိရိယာတစ်ခုချင်ဵစီတွင် သီဵသန့်တပ်ဆင်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ အေဆာက်အဦအတွင်ဵ အနဳ့နှငဴ်အခုိဵအေငွ့ စုပ်ယူနိုင် သညဴ် 
ေလစုပ်ပန်ကာမျာဵကုိ လုဳေလာက်စွာတပ်ဆင် အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ ဘိွုင်လာတွင် bottom ash စုေတာင်ဵရန် Ash Tank 
ြပာကန်၊, Fly Ash ဖမ်ဵယူရန် Stack နှငဴ် boiler အကကာဵတွင် Cyclone  တပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ၊ Wet Scrubber ပဳုစဳ ြဖငဴ် 
Flue Gas and  Ash ြဖတ်သန်ဵ သည်ဴလမ်ဵေကကာင်ဵတစ်ေလျှာက် ေရကိုကကာဵခဳြဖတ်ေစြခင်ဵ၊ ထုဳဵနှစ်ရည်အတွင်ဵ Flue 
Gas ကိုြဖတ်သန်ဵ၍ အက်ဆစ်ဓာတ်ကိေုချဖျက်ြခင်ဵြဖင်ဴ အက်ဆစ်ပါရှိမှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵေစေသာအရာမျာဵကို 
ေလျှာဴချေစပပီဵမှ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵကို မျာဵစွာမထိခိုကေ်စရန် စွန့်ထုတ်သညဴ်နည်ဵကုိ စီမဳ 
ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါသည်။စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵ တည်ရှိရာခခဳဝန်ဵအတွင်ဵ ခခဳစည်ဵရုိဵပတ်လည်တွင် တမာပင်၊ 
စိမ်ဵပန်ဵပင်၊ မဲဇလီပင် စေသာ နှစ်ရှည်ပင်မျာဵ၊ ဝါဵပင်မျာဵကုိ စုိကပ်ျ ို ဵထာဵရိှပပီဵ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည် 
အေသွဵကိ ုတုိဵတက်လာ ေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိထာဵပါသည်။ 
 စီမဳကိန်ဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် ေသာက်သဳုဵနိုင်ရန် ေရသန့်ဗူဵ (၂၀) လီတာဗူဵ 

မျာဵ စီစဉ်ေပဵထာဵပါသည်။ အမျာဵသဳုဵမိလ္ယာကန်ပါရိှေသာ ေရေလာင်ဵအိမ်သာအခန်ဵမျာဵ လဳုေလာက်စွာထာဵရိှ ေပဵပါ 
သည်။ ကျန်ဵမာေရဵအေထာက်အကူြပုနုိင်ရန် ေရှဵဦဵသူနာြပုေဆဵသတ္ရာ၊ ေဆဵဝါဵမျ ို ဵစဳု၊ ေသွဵေပါင်ချနိ်စက်မျာဵကို 
လည်ဵ ဝယ်ယူေပဵြဖည်ဴတင်ဵေပဵထာဵပါသည်။ လစဉ်ကျန်ဵမာေရဵအေြခအေနစစ်ေဆဵမှုြပုလုပ်နုိင်ရန် ြပင်ပမှ 
တတ်ကျွေမ်ဵနာဵလည်သူ ပုဂ္ဂလိကေဆဵခန်ဵမှ သူနာြပုဆရာမတစ်ဦဵကို စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵထာဵပါသည်။     
          ဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှထွက်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵကို အမှိုက်စုိ၊အမှိုက်ေြခာက် နှစ်မျ ို ဵခွဲြခာဵစွန့်ပစ်နိုင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ 
စီစဉ်ေပဵထာဵပါသည်။ စက်ရဳုခခဳဝန်ဵအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွငဴ်နှငဴ်ေဝဵေသာေနရာတစ်ခု၌ အမှိုက်ကျင်ဵ(၁၀‘×၄‘×၆‘) အရွယ် 

အစာဵ(၂)ကျင်ဵ တူဵထာဵေပဵကာစွန့်ပစ်ေစပါသည်။ အမှိုက်ကျင်ဵမျာဵြပည်ဴသွာဵပါက ေြမသာဵမျာဵြဖင်ဴဖုဳဵအုပ်ကာ 
အမှိုက်ကျင်ဵအသစ်ကို ထပ်မဳတူဵေပဵထာဵပါသည်။ ဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှ ထွက်ရှိေသာကိုယ်လက်သန့်စင်သညဴ် 
ေဆဵေကကာေရ၊ လက်ေဆဵေရ၊ အဝတ်ေလျှာ်ဖွတ်သညဴ် ေရတုိ္သကုိ အုတ်ကန်(၆‘×၄‘×၆‘)အရွယ် (၁)ကန်အတွင်ဵ စုစည်ဵ 
သန့်စင်ပပီဵမှသာ ြပင်ပသုိ္သ စွန့်ထုတ်ပါသည်။ ၎င်ဵကန် အတွင်ဵ သဘာဝပစ္စည်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ sand, aggrigate နှငဴ်  
Pebbles မျာဵထည်ဴသွင်ဵ၍  ေရကိုကကည်လင်သန့်ရှင်ဵ ေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ပပီဵမှသာ စွန့်ထုတ်ပါသည်။ 
         စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ၊ ထုတ်ပိုဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ အကကင်ဵ 

အကျန်အမှိုက်မျာဵ၊ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵအကကင်ဵအကျန်(အာနိသင်)ပါရှိေသာအမှိုက်မျာဵကုိ စနစ်တကျေကာက်ယူ သိမ်ဵ 
ဆည်ဵြခင်ဵ၊ ထုတ်ပိုဵြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူ၍ြမုပ်နှဳြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်၊၊ 
 



၁.၂.၄။ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်ေျန်ဵမာေရဵေော်မတီ၊မီဵေဘဵ၊သဘာဝေဘဵစီမဳခန့်ခွဲမှုေော်မတီ 
အာဵ ေအာေ်ပါအတုိင်ဵဖွဲ့စည်ဵထာဵပါသည်။      

စဉ် ကေီဵကေပ်သူအမည် တာဝန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴတာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် ဦဵစီဵတာဝန် ေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵ၊အေရဵေပ္ဝအေြခအေနစီမဳေဆာင်ရွရန် 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် အဖွဲ့ေခါင်ဵ 
ေဆာင် 

လူစစ်ရန်၊ေဘဵအန္တရာယ်မြဖစ်ေပ္ဝေစေရဵလုိက်လဳကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန်၊ 
ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက်လစဉ်ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုကုိကကီဵကကပ်ရန်၊အေရဵေပ္ဝအေြခအေန
စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကုိကကီဵကကပ်ရန်၊ 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အဖွဲ့ေခါင်ဵ 
ေဆာင် 

ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ၊ဆက်စပ်ြပည်သူမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာကတိကဝတ်မျာဵ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ေဆွဵေနွဵညိှနှိုင်ဵရန်၊မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ဆက်သွယ် 
ေဆာင်ရွက်ရန် 

၄။ ဦဵအာဵချန် အဖွဲ့ေခါင်ဵ 
ေဆာင် 

မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန်၊မီဵသတ်စက်အသဳုဵြပုနုိင်ေရဵေန့စဉ်စစ်ေဆဵရန်၊ 
မီဵေလာင်စဉ်မီဵသတ်စက်၊ေရငုတ်၊ေရပုိက်၊ပရက်ရှာပန့်မျာဵအသဳုဵြပု၍ 
ဦဵေဆာင်၍မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန် 

၅။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် အဖွဲ့ေခါင်ဵ 
ေဆာင် 

မီဵေလာင်စဉ် ေရြပတ်လပ်မှုမရိှေစေရဵ ေရြဖည်ဴရန်၊ အေရဵေပ္ဝကာဵ စီစဉ်ရန်၊ 
မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုရှိလာပါက ေဆဵရဳု၊ ေဆဵခန်ဵသုိ္သ ယာဉ် ြဖငဴ် ပုိ္သေဆာင်ရန် 

 

ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 
               လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရန်ပဳုေငွကျပ်သိန်ဵ(၂၅)ကုိသဳုဵစဲွရန် 
လျာထာဵပါသည်။ 
လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 
             စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုနှငဴ်လုပ်ငန်ဵခွင်လဳုခခုဳစိတ်ချရမှုဆိုင်ရာစီမဳချက်ကို ေရဵဆွဲ 
ထာဵရိှပပီဵ စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ 

 စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်ခန့်ထာဵေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစရန် စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
ကိုင်တွယ်ေမာင်ဵနှင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ စက်ြပင်ဆင်ြခင်ဵအတွက် သင်တန်ဵမျာဵကုိစက်ရဳုတွင်ဖွငဴ်လှစ်ေပဵကာ တက ်
ေရာက်ေစြခင်ဵ၊စက်ကိရိယာအသဳုဵြပုနည်ဵလမ်ဵ္ဠွှန်ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵတပ်ဆင်ေပဵထာဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 
ကင်ဵရှင်ဵေစရန် ကကို တင်သတိေပဵသညဴ်သေကေတမျာဵ၊ ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵေဖာ်ြပထာဵေသာ နဳရဳကပ်ပိုစတာမျာဵ ချတ်ိဆွ ဲ
ထာဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵကျွေမ်ဵကျင်သူ(လုပ်သက်ရှိသူ)မှ အနီဵကပ်ကကီဵကကပ်ေပဵြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦအတွင်ဵ 
စက်တစ်လုဳဵနှငဴ်တစ်လုဳဵအကကာဵ ဝင်လမ်ဵ/ထွက်လမ်ဵ သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦအတွင်ဵ စက်မျာဵ 
ကို အကွာအေဝဵညီစွာ ေနရာချတပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ၊ စက်မျာဵစတင်ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵမြပုမီ ကကဳဴခိုင်ေရဵြပုလုပ်ေစြခင်ဵ၊ 
စက်မျာဵကိုစမ်ဵသပ်လည်ပတ်ပပီဵမှသာ ထုတ်လုပ်မှုြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ မီဵခလုတ်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုဵမျာဵ ေဟာင်ဵနွမ်ဵပါ 
က အသစ်လဲလှယ်၍ အစာဵထုိဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦအတွင်ဵ လုဳေလာက်ေသာ အလင်ဵေရာင် 
နှင်ဴေလေကာင်ဵေလသန့်ရရိှေစရန်စီစဉ်ေပဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်နုိင်မညဴ် Safety Aid မျာဵထာဵရှိ 
ေပဵြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူေစြခင်ဵ၊ ေနထုိင်မေကာင်ဵပါကေဆဵကုသေပဵြခင်ဵ၊ အစာ အဟာရြဖည်ဴတင်ဵ 
ေပဵြခင်ဵ၊ ေရသန့်ကိေုသာက်သဳုဵေစြခင်ဵ၊ ေရေလာင်ဵမိလ္ယာစနစ်စီစဉ်ေပဵထာဵြခင်ဵ စေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 
ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

           ဘိွုင်လာကုိကိုင်တွယ်အသဳုဵြပုေမာင်ဵနှင်ရာတွင် စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဖွင်ဴလှစ်ေသာ 
သင်တန်ဵတက်ေရာက်ပပီဵသူ၊ ဘိွုင်လာကျွေမ်ဵကျင်မှုလက်မှတ်ရသူမျာဵကုိသာ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာ 
ေကကာငဴ်ြဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာထိခိုကမ်ှု၊ သက်ေရာက်မှုနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်မေပ္ဝေပါက်ေစရန် 

ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ(စက်ရဳု)တွင် အသဳုဵြပုသညဴ် ဘိွုင်လာ၏ကန့်သတ်မီဵေပါင်ဖိအာဵမှာ  1.2 MPa  ြဖစ်သည်။ 
တရုတ်နိုင်ငဳမှ ထုတ်လုပ်ေသာအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ပပီဵ  Auto Setting system ပါရိှသည်။ ေရေနွဵေငွ့ ထုတ်လုပ်ရန် 



လိုအပ်ေသာမီဵေပါင်ဖိအာဵမှာ 0.6 Mpa သာြဖစ်၍  Coal fuel ကို လိုအပ်သညဴ်ဖိအာဵရယဳုသာ ထည်ဴသွင်ဵ၍ မီဵထုိဵ 
ထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာတွင် Safety Valve ပါရိှပပီဵ ကန့်သတ်မီဵေပါင်ဖိအာဵထက် ေကျာ်လွန်ပါက အလုိအေလျာက်   
Valve open ြဖစ်ကာ Steam   ပန်ဵထွက် ေသာ Alarm System ပါရိှပါသည်။ ဘိွုင်လာေပါက်ကွမဲှု၊ ပွငဴ်ထွက်မှုနှငဴ် 
ပျက်စီဵထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေစရန် Safety Valve မှ ထိန်ဵညိှေပဵထာဵပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငဳမှြပုလုပ်ေသာ ဘိွုင်လာမျာဵတွင် 
Air Emission Control System (Dust collector,Wet scrubber, cyclone) တစ်မျ ို ဵကို ထညဴ်သွင်ဵ တည်ေဆာက် 
ထာဵပါသည်။ဘိွုင်လာအထွက်နှငဴ်ေခါင်တုိင်အကကာဵတွင် တပ်ဆင်ပါရိှပါသည်။ Bottom Ash စုေဆာင်ဵရန် ၊ Bag 
Filter သုိ္သမဟုတ် ြပာကန်မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵတပ်ဆင်ေပဵထာဵသည်။ Fly Ash ပျ ဳ့လွငဴ်မှုကို ထိန်ဵချုပ်ရန်နှငဴ် စုစည်ဵ 
အခိုဵအေငွ့နှင်ဴ ပျ ဳ့လွငဴ်တတ်ေသာအခိုဵအေငွ့ကို Single Stack Source မ ှ ထိန်ဵချုပ်နုိင်ရန် Cyclone တပ်ဆင် 
ေပဵထာဵြခင်ဵ၊ ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာအသဳုဵြပုမှုေကကာင်ဴ ထွက်ရှိေသာအန္တရာယ်ရှိအခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ ဓါတ်ေငွ့မျာဵ၏ 
ြပင်ဵထန်မှုနှင်ဴပါဝင်မှုတုိ္သကုိ ေလျှာဴချနုိင်ရန် Wet Scrubber System  ြဖစ်ေသာ ေရြဖန်ဵြခင်ဵ၊ ထုဳဵ ေရာစပ် ထာဵေသာ 
ေရထဲမှြဖတ်ေစြခင်ဵ စေသာနည်ဵပညာမျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵထာဵြခင်ဵစသည်ြဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှု 
တုိ္သကုိ ေလျာဴကျေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ 

 ဘိွုင်လာ၏ Combustion Process  တွင် ေလပါဝင်မှုအချ ို ဵအစာဵနှင်ဴ ေလရရှိမှုတည်ပငိမ်ေစရန် Air and 
Fuel Modification Fan တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴအတွက် ကနဦဵထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့နှငဴ်ဓါတ်ေငွ့မျာဵ (Primary 
Measures) ထွက်ရှိမှုကိ ု အလွန်ေလျာဴနည်ဵေစပါသည်။ ဘိွုင်လာေအာ်ပေရတာမျာဵအတွက် အပူကာဝတ်စဳုမျာဵ၊ 
အပူခဳ ဖိနပ်၊ အပူခဳလက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ ဓါတ်ဆာဵေရမျာဵကုိ ြဖညဴ်တင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵထာဵပါသည်။ 

 စက်ကိရိယာကိုင်တွယ်အသဳုဵြပုေနစဉ် မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေပ္ဝေစရန်နှင်ဴ ကကို တင်စီမဳေဆာင်ရွက်ရန် 
အချက်မျာဵကုိ ေအာက်ပါအတုိင်ဵသတ်မှတ်ေပဵထာဵပါသည်။ 

(က) ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵ လုပ်ငန်ဵခွင်သုိ္သဝင်ေရာက်စဉ် Safety Aids (ဖိနပ်၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ ဝတ်စဳု) မျာဵ 
စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ ရိှ/ မရှိ ကို ေန့စဉ်စစ်ေဆဵရန်၍ ဝတ်စဳုအြပည်ဴနှငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်သုိ္သ ဝင်ေရာက် 
ေဆာင်ရွက်ရန် 

 (ခ)  မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝပါက စက်ရဳုမှကာဵြဖင်ဴ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ ချက်ြခင်ဵပို္သေဆာင် 
၍ ေဆဵကုသမှုြပုလုပ်ေပဵရန်၊ ထိခိုကမ်ှုြပင်ဵထန်ပါက လာရှိုဵပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ ကာဵြဖငဴ်သယ်ယူ၍ 
ေဆဵ ကုသမှုကို အြမန်ဆုဳဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်  

 (ဂ)  အလုပ်ရှင်နှငဴ်အလုပ်သမာဵဉပေဒအရ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝြခင်ဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေဆဵကုသ 
မှုြပုလုပ်စဉ် လစာအြပည်ဴအဝေပဵထာဵြခင်ဵ၊ အနာဵယူသညဴ်ခွငဴ်သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ ေဆဵကုသေပဵြခင်ဵ၊ အဟာ 

ရ ပဴဳပိုဵေပဵြခင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴစရိတ်ေပဵြခင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ 

 (ဃ) နှစ်စဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် စက်ရဳုတွင်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵကုိဖိတ်ကကာဵ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ 
သင်တန်ဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် လက်ေတွ့မီဵပငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵ၊ ဇာတ်တုိကေ်လဴကျငဴ်ြခင်ဵ 
သင်တန်ဵမျာဵကို လာေရာက်ပုိ္သချေပဵနိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵပပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ အသိပညာ 
ေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵအန္တရာယ် အသိပညာေပဵေဟာ 
ေြပာပဲွမျာဵသုိ္သ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ တက်ေရာက်နိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ 

 

 

 

 

 



လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုေမ်ှုမရိှေစေရဵအတွေ်သင်တန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ် 

စဉ် အေောင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွေ် 

မည်ဴအေကောင်ဵ 
အရာ 

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

တည်ေနရာ ေဆာင်ရွေ်ရန်                      
တာဝန် ရှိသူ 

သဳုဵစဲွမည်ဴ 
ရန်ပုဳေငွ 

(ေျပ်သိန်ဵ) 
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သ့ုိတင်ြပမည်ဴ 

အစီအစဉ် 

၁ သင်တန်ဵ 
 

သင်တန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ 
သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ေရွဵချယ် 
ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရုဳပုိင်ရှင်          ၀.၅ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်
လ) 

၂ သင်တန်ဵ 
 

သင်တန်သာဵမျာဵအတွက် 
ကကို/ပို္သယာဉ်မျာဵစီစဉ်ြခင်ဵ၊ 
စက်သဳုဵဆီသဳုဵစဲွြခင်ဵ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရုဳပုိင်ရှင်          ၀.၅ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်
လ) 

၃ သင်တန်ဵ 
 

အစာဵအစာေကျွေဵေမွဵြခင်ဵ၊
သင်တန်ဵသာဵမျာဵထဲမှ 
ထူဵချွေန်သူမျာဵကုိဆုချ ီဵ ြမှငဴ်
ြခင်ဵ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရုဳပုိင်ရှင်          ၁.၀ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်
လ) 

၄ သင်တန်ဵ 
 

သင်တန်ဵနည်ဵြပ၊ပညာရှင် 
မျာဵအတွက်ဉာဏ်ပူေဇာ်ခ
သဳုဵစဲွြခင်ဵနှငဴ်သင်တန်ဵ 
အတွက်အေထာက်အကူ 
ြပုပစ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရုဳပုိင်ရှင်          ၃.၀ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်
လ) 

၅ အသိပညာေပဵ 
ေဆွဵေနွဵပဲွကျင်ဵပ 
ြခင်ဵ 

ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵသ 
မျာဵအတွက်ဉာဏ်ပူေဇာ်ခ
သဳုဵစဲွြခင်ဵ၊အစာဵအစာ 
ေကျွေဵေမွဵြခင်ဵ၊ 
လမ်ဵစရိတ်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 

ေရွှေတန်ဵတစ်
နှင်ဴဆင်မင်ဵ 
ေေျဵရာွ 

ဉီဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရုဳပုိင်ရှင်          ၁၀.၀ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်
လ) 

 စုစုေပါင်ဵ    ၁၅.၀  

 

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ောေွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 

         မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုဳေငွ ကျပ်သိန်ဵ(၂၀) သဳုဵစဲွရန်လျာထာဵပါသည်။ 

        မီဵေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဝလာပါက စီမဳေဆာင်ရွက်မည်ဴကကီဵကကပ်သူမျာဵ၏တာဝန်မျာဵကုိ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ 
သတ်မှတ်ေပဵထာဵပါသည်။ 

(၁) မီဵစတင်ေလာင်ကျွေမ်ဵေနသည်ဴေနရာ၊ အေဆာက်အဦသုိ္သ သွယ်တန်ဵထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵမှုကို 
ချက်ြခင်ဵြဖတ်ေတာက်ရပ်ဆိုင်ဵပါမည်။  

(၂) မီဵစဲွေလာင်ေနေသာေနရာ၊ အေဆာက်အဦအတွင်ဵ ပိတ်မိေနေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ လက်ကိငု်အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ် 
ဝင်လမ်ဵ၊ ထွက်လမ်ဵမျာဵကုိ အသိေပဵပါမည်။ 

(၃) မီဵသတ်ေဆဵဘူဵအသဳုဵြပုနည်ဵကုိ လက်ကိငု်အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ် သတိေပဵပါမည်။ မီဵသတ်ပိုကအ်သဳုဵြပုပဳု၊ 
မီဵသတ်ငုတ်တည်ေနရာနှငဴ် မီဵသတ်ေရကန်မှ ေရရယူ အသဳုဵြပုပုဳတုိ္သကုိ သတိေပဵပါမည်။ 

(၄) အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ရှိေသာ အေဆာက်အဦမျာဵ မီဵကူဵဆက်ြခင်ဵ မြဖစ်ေပ္ဝေစရန် မီဵအရိှန်ကို ေလျာဴကျေစ 
ရန် ြဖတ်ေတာက်သွာဵပါမည်။ မီဵပငိမ်ဵသတ်နိုင်ရန် လုဳေလာက ်ေသာေရြပင်ဵအာဵ၊ အကွာအေဝဵနှငဴ် ထိေရာက်မှု 

ရှိေသာ ပရက်ရှာပန့်မျာဵကုိ အသဳုဵြပုပါမည်။ 

(၅) မီဵေလာင်ေနစဉ် ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနသုိ္သ သတင်ဵပို္သဆက်သွယ်ပါမည်။ ဆီေအာရွာေန ေဒသခဳ 
ြပည်သူမျာဵ၏လုပ်အာဵအကူအညီကို ရယူ၍ မီဵပငိမ်ဵသတ်ေရဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစပါမည်။ 



(၆) မီဵပငိမ်ဵသတ်ေနစဉ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ရွာသူရွာသာဵမျာဵ၊ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ 
၏ ခန္ဓာကိုယ်ေပ္ဝသုိ္သ မီဵေလာင်ေနေသာ သစ်သာဵေချာင်ဵမျာဵ၊ သွပ်ြပာဵမျာဵ မကျေရာက်ေစရန် လက်ကိငု် 
အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ် သတိေပဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၇) မီဵေလာင်မှုတန်ဖိုဵအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်သာ ရည်မှန်ဵ၍ စနစ်တကျ မီဵပငိမ်ဵသတ်ပါမည်။ 

(၈) မီဵပငိမ်ဵသတ်ေနစဉ် မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုမျာဵ ေပ္ဝေပါက်လာပါက ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ် ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသို္သ 
စက်ရဳုကာဵ၊ လူနာတင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ အြမန်ဆုဳဵ ပုိ္သေဆာင်၍ ေဆဵကုသမှုကို ခဳယူေစပါမည်။ 

(၉) ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ် မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ မီဵေဘဵလုဳခခုဳေရဵ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵမှုကို ခဳယူပါမည်။ 

သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵောေွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 

         သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုဳေငွ ကျပ်သိန်ဵ(၂၀) သဳုဵစဲွရန်လျာထာဵပါသည်။ 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေျေရာေ်၍ ပျေ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုအေြခအေန  

                    (၂.၄.၂၀၁၇) ရက်ေန့ (၂၂:၃၀)နာရီချနိ်၌ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာ သွန်ဵ၍ 
ေလြပင်ဵမျာဵတုိကခ်တ်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ေနအိမ် (၄၀)လုဳဵ၊ အမျာဵြပည်သူပိုင်ေစျဵ (၁)ခုနှင်ဴ အစုိဵရဌာန 
ဆိုင်ရာ (၁)ခ ု တွင်အမုိဵလန်ြခင်ဵ၊ အုတ်နဳရဳပပိုကျြခင်ဵတုိ္သ ြဖစ်ေပ္ဝခဲဴသြဖငဴ် အေဆာက်အဦ စုစုေပါင်ဵ(၄၂)လုဳဵ၊ ပျက်စီဵ 
ဆုဳဵရှုဳဵမှု ခန့်မှန်ဵတန်ဖုိဵေငွကျပ် (၁၃၃၂)သိန်ဵ ဆုဳဵရှုဳဵခဲဴပါသည်။၂၀၁၈ ဇွန်လအတွင်ဵ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ 
မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵ၍ ပမို့လယ်ရှိတုန်ချနိ်ေရကန်အတွင်ဵ မုိဵေရမျာဵဝင်ေရာက်မှုေကကာငဴ် ေရကကီဵေရလျှမဳှု ြဖစ်ေပ္ဝ 
ကာ အနီဵအနာဵရိှ လူေနအိမ်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ေရမျာဵဝင်ေရာက်ခဲဴပါသည်။ ေရေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဝမှုေကကာငဴ် 
ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကြ်ခင်ဵ၊ မသန့်ရှင်ဵေသာအမှိုက်မျာဵ၊ နုန်ဵမျာဵတင်ကျန်ြခင်ဵ၊ ေနအိမ်အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵတုိ္သကုိ ခဳစာဵရပါသည်။ လူအေသအေပျာက်မရိှသကဲဴသုိ္သ ဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖုိဵကို ေဖာ်ြပြခင်ဵမရိှခဲဴပါ။ 

 ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ တည်ရာ ဆီေအာရွာသည် ေတာင်ကုန်ဵမျာဵအကကာဵရှိ ေြမြပန့် 
တွင် တည်ရှိပပီဵ အနည်ဵငယ်ြမငဴ်မာဵေသာ ေြမြပင်အေြခအေနရိှသြဖငဴ် ေရေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ြခင်ဵကုိ မခဳစာဵရ 
ပါ။ တဳုချနိ်ေရကန်နှငဴ်(၆)မိုင်ခန့်ကွာေဝဵေနြခင်ဵ၊ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵေသာ်လည်ဵ ေြမအြမငဴ်ပုိင်ဵတွင် တည်ရှိ 
သြဖငဴ် မိုဵေရဝင်ေရာက်မှုမရှိြခင်ဵတုိ္သေကကာငဴ် ေရေဘဵအန္တရာယ်ထိခိုကမ်ှုမရိှခဲဴပါ။ ေလြပင်ဵတုိကခ်တ်ချနိ်နှင်ဴ မုိဵသည်ဵ 
ထန်စွာရွာသွန်ဵေနချနိ်တွင် မိုဵကကို ဵပစ်ြခင်ဵကိုမခဳရေစရန် အေဆာက်အဦမျာဵတွင် မိုဵကကို ဵလွှဲကရိိယာ တပ်ဆင်ထာဵရိှ 

ပါသည်။ ထရန်စေဖာ်မာေလာင်ကျွေမ်ဵမှုမရိှေစရန် ပုဳမှန်စစ်ေဆဵခဳယူလျက်ရှိပါသည်။ 

 ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မျာဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦမျာဵ၊ အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦမျာဵ၏ ေခါင်မိုဵမျာဵ၊ 
သွပ်ြပာဵမျာဵ၊ နဳရဳမျာဵကို (၆)လတစ်ကကိမ် စစ်ေဆဵလျက်ရှိပါသည်။ ခခဳစည်ဵရုိဵကာရဳထာဵေသာအုတ်တဳတုိင်ဵမျာဵ၏ 
အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ကိလုည်ဵ ရှင်ဵလင်ဵထာဵပါသည်။ ေလြပင်ဵတုိကခ်တ်ြခင်ဵနှင်ဴ မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵေကကာင်ဴ 
ဆုဳဵရှုဳဵမှုမြဖစ်ေပ္ဝေစရန် အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေစရန် ေဘဵအန္တရာယ်ကာ 
ကွယ်ေရဵဌာနမှ အသိပညာေပဵေဟာေြပာပဲွမျာဵကျင်ဵပချနိ်တွင် ေစလွှတ်၍ တက်ေရာက်ေစပါမည်။ စက်ရဳုကကီဵကကပ် 
သူမျာဵမှလည်ဵ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိကျင်ဵပ၍ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ဂရုြပု၍ ေဆာင်ရွက်ေစပါမည်။ 

 စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေကာ်မတီအေနြဖငဴ် 
လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ သဘာဝေဘဵ အန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳခန့်ခွဲ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 
 
 



၁.၂.၅။ အေရဵေပါ်အေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ်တာဝန်မျာဵ 
 

စဉ် အမည် ရာထူဵ တာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရဳုပိုင်ရှင် အေရဵေပ္ဝအေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲေရဵအစီအစဉ်ေရဵဆွဲရန် 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် ဒါရုိက်တာ ြဖစ်နုိင်ေချရှိသည်ဴမေတာ်တဆမှုမျာဵနှငဴ်အေရဵေပ္ဝအေြခအေနကုိ 
လျင်လျင်ြမန်ြမန်တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက်ရန် 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အေထွေထွ မန်ေနဂျာ အေသဵအဖဲွြဖစ်ရပ်မျာဵ၊မေတာ်တဆမှုနှငဴ်အေရဵေပ္ဝကိစ္စရပ်မျာဵကုိ 
အစီရင်ခဳြခင်ဵတာဝန် 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲ 
ေရဵတာဝန်ခဳ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကုိ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖင်ဴသတ်မှတ်တုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ်ယင်ဵ္ဠွှန်ဵ 
ကိန်ဵ မျာဵအတုိင်ဵအေရဵယူေဆာင် ရွက်ြခင်ဵ တာဝန် 

၅။ ဦဵအာဵချန်  ရဳုဵအဖွဲ့၊ြပန်ကကာဵေရဵ ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵတာဝန် 

ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 
             အေရဵေပ္ဝအေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲရန်အတွက် အသဳုဵြပုမည်ဴရန်ပုဳေငွ ကျပ်သိန်ဵ(၅၀)ကုိ လျာထာဵကာ စီမဳ 
ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
အေရဵေပါ်ထိခိုေမ်ှုမျာဵေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွေ်ေရဵအစီအစဉ် 

                မေတာ်တဆယိုဖိတ်မှုမျာဵ၊ ဆည်ကျ ို ဵြခင်ဵ၊ မီဵေလာင်ြခင်ဵ၊ ေပါက်ကွြဲခင်ဵ၊ ဆိုကက်လုန်ဵမုန်တုိင်ဵ၊ ကကို တင် 
မခန့်မှန်ဵနုိင်ေသာမိုဵေလဝသြဖစ်ရပ်မျာဵ၊ ငလျင်လှုပ်ြခင်ဵ၊ ေြမပပိုြခင်ဵ၊ ေရကကီဵ ြခင်ဵ၊ မီဵေတာင်ေပါက်ကွြဲခင်ဵနှငဴ် 
အြခာဵြဖစ်ရပ်မျာဵကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်ေြဖရှင်ဵနုိင်ရန်အတွက် အေရဵေပ္ဝအေြခအေနတုန့်ြပန်ေရဵစီမဳချက်ကို ေရဵဆွဲ 
ထာဵရိှပါသည်။ 

(က)  အေရဵေပ္ဝအေြခအေနအတွက်ေြဖရှင်ဵရာတွင် ထိေရာက်မှုရှိေသာ အဓိကလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵအရင်ဵအြမစ်  

(မီဵသတ်ေရကန်၊ ေရပိုက၊် ပရက်ရှာပန့်၊ မီဵသတ်ေဆဵဗူဵ၊ ယုိဖိတ်မှုရှင်ဵလင်ဵေရဵကိရိယာမျာဵ၊ ေရှဵဦဵသူနာြပု 
ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေဆဵခန်ဵမျာဵ။ အေရဵေပ္ဝယာဉ်)မျာဵကို လျင်ြမန်ထိေရာက်စွာအသဳုဵြပုနုိင်ရန်နှင်ဴ လုဳေလာက်မှုရှိ 
ေစေရဵ အသဳုဵြပု ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(ခ)  ဆက်သွယ်ေြပာကကာဵေရဵစနစ်မျာဵ (လက်ကိငု်ဖုန်ဵ၊ စကာဵေြပာစက်၊ အချက်ေပဵြမည်သဳ၊ လက်ကိငု်ဟွန်ဵ) ကို 

အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(ဂ)  အေရဵေပ္ဝအေြခအေနတုန့်ြပန်ေရဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵ၊ ရန်ပုဳေငွလျာထာဵခွငဴ်ြပုကာ ဘဏ်စာရင်ဵ 
ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ၊ကို ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(ဃ)   အေရဵေပ္ဝအေြခအေနတုန့်ြပန်သညဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (အေရဵေပ္ဝအေြခအေန စတင်ြဖစ်ေပ္ဝလျက်ရှိ 
ေကကာင်ဵ အသိေပဵေကကြငာြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ၊ မီဵေလာင်ပါကသတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴတာဝန်မျာဵ 
(စီမဳချက်ပါအတုိင်ဵ)ညီ္ဠတ်ွစွာဝိုင်ဵဝန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ မီဵကိုစနစ်တကျပငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵ၊ ယိုစိမဴ်မှုကို 

သန့်ရှင်ဵြခင်ဵ၊ ကိရိယာမျာဵကုိ အသဳုဵြပု၍ ထိေရာက်စွာ ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵကုသနိုင်ရန် ေဆဵရဳုေဆဵခန်ဵသုိ္သ 
အေရဵေပ္ဝယာဉ်နှငဴ် သယ်ယူြခင်ဵ၊) 

(င)    ရပ်ရွာနှငဴ်သက်ဆိငု်ပါက ရပ်ရွာရိှတာဝန်ရှိသူမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(စ)  အေရဵေပ္ဝအေြခအေနတုန့်ြပန်သညဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ ကကို တင်ြဖန့်ေဝထာဵြခင်ဵနှငဴ် ဇာတ်တုိက ်
ေလဴကျငဴ်ြခင်ဵ 

(ဆ)  အေရဵေပ္ဝအေြခအေနအတွက် ေြဖရှင်ဵရာတွင် ထိေရာက်မှုကိ ု ြပန်လည်အစီရင်ခဳတင်ြပြခင်ဵနှငဴ် အေရဵေပ္ဝ 
အေြခအေနမှေကျာ်လွန်ပါက ပုဳမှန်အေြခအေနသုိ္သ ေရာက်ရှိနုိင်ေရဵ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 



(ဇ)  မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်တတ်သညဴ် ေြမပပိုသညဴ်ြဖစ်စဉ်ကို ကကို တင်ကွယ်နိုင်ရန် ေတာင်ကုန်ဵ 
ေတာင်ေစာင်ဵမျာဵနှငဴ် ေြမေပျာဴသညဴ်ေနရာမျာဵတွင် အေဆာက်အဦမျာဵ ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 
မြပုရန်တာဵြမစ်ြခင်ဵ၊ ေြမပပိုနုိင်သညဴ်ေတာင်ေစာင်ဵမျာဵတွင် ေြမထိန်ဵနဳရဳတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ ေလမုန်တုိင်ဵ 
တုိကခ်တ်နိုင်ေကကာင်ဵ သတိေပဵသညဴ် သတင်ဵထုတ်ြပန်ချက်မျာဵကို သိလျင်သိြခင်ဵ လဳုခခုဳ၍ခိုင်ခန့်ေသာ 
အေဆာက်အဦမျာဵတွင် ေြပာင်ဵေရွှေ့ေနထိုင်ေစြခင်ဵ၊ ရိက္ခာစီစဉ်ေပဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် သဘာဝေဘဵမျာဵ 
ြဖစ်ေသာ ငလျင်ဒဏ်ကကုဳေတွ့ြခင်ဵ၊ ေြမပပိုကျြခင်ဵစသညဴ် ြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
အစီအစဉ်ကိ ု အသိေပဵထာဵြခင်ဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵကိရိယာအသဳုဵြပုပဳု၊ သတင်ဵပုိ္သရမညဴ်ပဳုစဳ၊ ဝင်လမ်ဵထွက်လမ်ဵ 
ေြမပုဳအရ အချန်ိမီကယ်ဆယ်နိုင်ရန်အချန်ိတွက်ချက်ြခင်ဵ၊ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ဇာတ်တုိကေ်လဴကျငဴ် 
ြခင်ဵ။ 
          ကုန်ထုတ်လုပ်မည်ဴကာလမျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵခွင်မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်ဵကို ကာကွယ်နုိင်ရန် ဝန်ထမ်ဵ 
မျာဵနှင်ဴလုပ်သာဵမျာဵသည် Helmet, Safety Boot, Face Mask, Glass မျာဵ၊ PPE ဝတ်စဳုမျာဵ ဝတ်ဆင် 
ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိငု်နုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ အေရဵေပ္ဝထိခိုကမ်ှုမျာဵရိှလာပါက လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိ ေရှဵဦဵ 
သူနာြပုစုြခင်ဵနည်ဵစဉ်မျာဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ေကျဵရွာရိှတာဝန်ေပဵထာဵေသာေဆဵဝန်ထမ်ဵြဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ 
ကုသေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ စုိဵရိမ်ရေသာအေြခအေနရိှေနပါက ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ တင်ပို္သကုသသွာဵပါမည်။ 

၁.၃။ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ် ချတ်ိဆေ်ေဆာင်ရွေ်ေရဵ စီမဳချေ်အေျဉ်ဵချုပ် 

၁.၃.၁။  ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵအစီအစဉ် 

               ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပွဲကျင်ဵပချန်ိတွင် အဓိကေဆွဵေနွဵသညဴ်အချက် (၃) ချက်ရှိသည်။ ၎င်ဵတုိ္သမှာ  
(၁) စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴထွက်ရိှသညဴ် အခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ အနဳ့မျာဵမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴရပ်ရွာကုိ ထိခိုကနုိ်င်မှု 

ေလျာဴပါဵေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှသညဴ်အစီအမဳမျာဵ၊ ဘိွုင်လာမှထွက်ရိှေသာ bottom Ash ကို ေြမကျင်ဵ 
အတွင်ဵ Land fill  ြပုလုပ်၍ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵနှငဴ် Fly Ash နှငဴ် ဓါတ်ေငွ့မျာဵကုိ စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်၍ ပါဝင်မှု 
ြပင်ဵအာဵပမာဏကုိ ေလျာဴကျေစရန်စီစဉ်ြခင်ဵ၊ ထိခိုကမ်ှုအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ စသညဴ် အချက် 

မျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵချြပြခင်ဵ၊ 
(၂)  အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေနထိုင်ကကေသာေနအိမ်မျာဵနှင်ဴ ရွာသူရွာသာဵမျာဵအေပ္ဝ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ရှိမှု 

ေကကာငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှုနှငဴ်ထိခိုကမ်ှု၊ သက်ေရာက်မှုမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝေနြခင်ဵရှိ/ မရိှ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 
(၃) ဆီေအာရွာေန ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက် လုိအပ်ေသာကျန်ဵမာေရဵ၊ ဘာသာေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ သာေရဵ၊ နာေရဵ၊ 

လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ၊ သန့်ရှင်ဵေသာေသာက်သဳုဵေရ စသည်တုိ္သကုိ လှူဒါန်ဵမှုမျာဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊ 

စေသာအချက်မျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵကကပါသည်။ 

အမျာဵြပည်သူနှငဴ် တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမှ ေအာက်ပါအချက်မျာဵကုိ နှစ်ဦဵနှစ်ဖက် သေဘာတူထာဵကကပါသည်။ 

(၁)  စက်ရဳုအတွက် လိုအပ်ေသာဝန်ထမ်ဵအင်အာဵကုိ ဆီေအာရွာေန ေဒသခဳလူငယ်မျာဵကုိ ဦဵစာဵေပဵခန့်ထာဵရန်၊  

(၂) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ သက်ဆိငု်ေသာအလုပ်တာဝန်မျာဵကုိ ဆီေအာရွာ၊ ကုန်ဵဆာ (လွယ်လ)၊ ကုန်ဵ 
ဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာရိှ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်လက်တဲွေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၃) ေလာက်ကိင်ုကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့ထဳသုိ္သ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ နှစ်စဉ်ထညဴ်ဝင်ေပဵရမညဴ် 
Coporative Social Responsibility Fund  ကို နှစ်စဉ်ေငွရေြပစာနှင်ဴအေထာက်အထာဵရယူ၍ လှူဒါန်ဵ ပဳဴပိုဵ 
ေပဵရန်၊ 

 (၄) ဆီေအာရွာ၏အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ ရပ်/ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆီေအာရွာ၏လိုအပ်ချက်အေြခ 
အေန ၊  ပဳဴပုိဵမှုနှငဴ် လက်ရိှအေြခအေနမျာဵကုိ တင်ြပေပဵရန်၊ 

(၅) ေလာက်ကိင်ုကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၏လမ်ဵ္ဠွှန်မှုနှငဴ ် စီစဉ်မှု၊ပဳဴပိုဵေပဵမှုြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ 
ဆီေအာရွာဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ သက်ဆိငု်ရာဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ ြမန်မာကိုဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ 
တုိ္သနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊  



(၆) ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ နှစ်စဉ်လှူဒါန်ဵေသာစာဵေသာက်ဖွယ်ရာမျာဵကုိ ဆက်လက်လှူဒါန်ဵ 
ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်၊ 

  ၁.၃.၂။ ေဆာင်ရွေ်ေပဵပပီဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် ဦဵခင်ေမာင်လွင်သည် ကိုဵကန့်ကိယ်ုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဉီဵစီဵအဖွဲ့ 

တွင် အလုပ်အမှုေဆာင်ေကာ်မတီဝင်တစ်ဉီဵြဖစ်ခဲဴပပီဵ ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှသတ်မှတ်ေပဵသွင်ဵေစေသာ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ 
အတွက ် Corporative Social Responsibility Fund ကို နှစ်စဉ်ေပဵသွင်ဵလျက ် ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့၏လမ်ဵ္ဠွှန်မှုြဖငဴ် 
ထပ်မဳ၍ ကုိဵကန့်ေဒသရှိေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သ ယွမ်(၈၀၀၀၀) လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵကုိ ယွမ် (၅၀၀၀၀၀) 
ေထာက်ပဴဳြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုကိုယွမ်(၁၂၀၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ တုိကပ်ွဲကာလေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့ရဳုဵ 
က ကျဆုဳဵရဲတပ်သာဵ(၅)ဉီဵ၏ မိသာဵစုအာဵယွမ်(၅၀၀၀၀)ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ၊ တုန်ချနိ်ေရကန်ေရလျှမဳှုေကကာင်ဴ အမျာဵ 
ြပည်သူဆိုင်ရာေနရာမျာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်မွမ်ဵမဳနိုင်ရန် ယွမ်ေငွ(၁၅၀၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ကုိဵကန့်အလယ်တန်ဵ 

ေကျာင်ဵနှငဴ်စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵကုိ ယွမ်ေငွ(၅၀၀၀၀) လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ရှင်ဵဖျင်ကိငု်ဵတဳတာဵြပုြပင်ရန် ယွမ်ေငွ (၄၅၀၀၀) 
လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုြပုြပင်သညဴ်ကနု်ကျစရိတ်ကို ယွမ်ေငွ(၂၅၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု် 
မိဘမဲဴေဂဟာ(သီလရှင်ေကျာင်ဵ) အတွက ် ယွမ်ေငွ(၁၂၀၀၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ဘဳုခုနှစ်ဆငဴ်လမ်ဵမကကီဵ တည်ေဆာက် 
ရာတွင် ယွမ်ေငွ(၂၀၀၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵတုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ဓါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ်အတူ ပူဵတဲွ 
တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴထိခိုကခ်ဳစာဵေနရသညဴ် ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသခဳ ြပည်သူ 
မျာဵအတွက် Corporative Social  Responsibility  Fund  (CSR Fund) အြဖစ် ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် တရုတ်ယွမ်ေငွ  
၁၃၀,၀၀၀ (ြမန်မာကျပ်ေငွ ၂၈၆ သိန်ဵ)  ၊၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် တရုတ်ယွမ်ေငွ  ၇၃၀,၀၀၀ (ြမန်မာကျပ်ေငွ ၁၆၀,၆၀၀,၀၀၀ 
သိန်ဵ)ကို ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့ထဳသုိ္သ ေငွရေြပစာနှငဴ် ပုဳမှန်ေပဵသွင်ဵလျက်ရှိပါသည်။ ေလာက်ကိင်ုပမို့ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ 
အတွက ်ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့၏အစီအစဉ်နှငဴ်လမ်ဵ္ဠွှန်မှု၊ ဆုဳဵြဖတ်မှုမျာဵြဖငဴ်သာ ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေကကာငဴ် ထိခိုကခ်ဳစာဵရမည်ဴ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက် ေဆာင်ရွက် ေပဵရန် 
ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍတွင် ဆီေအာရွာေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခဲွသုိ္သ လိုအပ်ေသာေဆဵဝါဵမျာဵလှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ 
ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ အေြခခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သ စာေရဵကိရိယာမျာဵလှူဒါန်ဵေပဵြခင်ဵ၊ 
ေသာက်ေရသန့်မျာဵလှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ဆီေအာရွာရိှ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတွင် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵလှူဒါန်ဵေပဵြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင် 
ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ လိုအပ်ေသာ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵကဏ္ဍမျာဵတွင် လှူဒါန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန် 
နှင်ဴ လိုအပ်ပါက စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအြမတ်ေငွမျာဵမှ ထပ်မဳပဳဴပုိဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

၁.၃.၃။ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်နိုင်ရန်သီဵသန့်ရဳပုဳေငွထာဵရိှြခင်ဵ                

ေလာက်ကိင်ုပမို့ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၏အစီအစဉ်နှငဴ် လမ်ဵ္ဠွှန်မှု၊ ဆုဳဵြဖတ်မှုမျာဵြဖငဴ် 
သာ ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ (၆၁၆/၂၀၁၅)အရ 
အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သီဵသန့်ရဳပဳုေငွကို ြမန်မာေရှ့ေဆာင် ဘဏ်စာရင်ဵ 
အမှတ် 02301610 2300 0410030 ြဖင်ဴ(ကျပ်သိန်ဵ၃၀၀)အာဵ အပ်ေငွစာရင်ဵဖွင်ဴလှစ်ထာဵရိှပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့သုိ္သ နှစ်စဉ်ေပဵသွင်ဵရသညဴ်CSR Fund ကို သီဵြခာဵဘဏ်စာရင်ဵတစ်ခုဖွငဴ်လှစ်ထာဵပပီဵ 
၎င်ဵဘဏ်အပ်ေငွမျာဵမှ ထည်ဴဝင်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၁.၄။ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵစီမဳချေ် အေျဉ်ဵချုပ် 

၁.၄.၁။ စီမဳေိန်ဵဆိုင်ရာေတိေဝတ်မျာဵနှငဴ် အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်မညဴ် အဖွဲ့ 
အစည်ဵ 

စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴထိခိုကခ်ဳစာဵေနရသညဴ် ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသခဳ ြပည်သူ 
မျာဵအတွက် Corporative Social  Responsibility  လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာ ကတိကဝတ်မျာဵနှငဴ် အမျာဵ 



ြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖဲွ့အစည်ဵကို ေအာက်ပါအတုိင်ဵ 
ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

စဉ် ကေီဵကေပ်သူ 
အမည် 

တာဝန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴတာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် ဥက္ကဌ Corporative Social  Responsibility  လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ 
ကတိကဝတ်မျာဵနှငဴ်အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် အဖဲွ့ဝင် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵရန် 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အဖဲွ့ဝင် သတင်ဵအချက်အလက်ထုတြ်ပန်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ေဝြခင်ဵ 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵ 
လှိုင် 

အဖဲွ့ဝင် ပတဝ်န်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အလုပ်တာဝန်မျာဵကို ဆီေအာရွာ၊ 
ကုန်ဵဆာ (လွယ်လ)၊ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာရှ ိေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ် လက်တွဲ ေဆာင် 
ရွက်ရန်၊ 

၅။ ဦဵအာဵချန်  အဖဲွ့ဝင် လစဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုအေြခအေနကို မှတတ်မ်ဵထာဵရန်၊ 
အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵကျင်ဵပရန်၊ ဆီေအာရွာေဒသခဳမျာဵနှငဴ် နှစ်စဉ် 
ေတွ့ဆုဳမှုမှတတ်မ်ဵမျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်၊ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုေန 
ေဒသခဳ ြပည်သူမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵဆန်ဵစစ်ချက် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပုိဒ်(၁၃)အရ စီမဳကိန်ဵအဆိုြပုသူသည် ဤ 
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပုိဒ် ၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁နှင်ဴအညီ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်သငဴ်ေလျာ်ေသာ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵကုိ ြပုလုပ် 

ထာဵရိှပပီဵ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် သီဵသန့်ရဳပုဳေငွကို ြမန်မာေရှ့ေဆာင်ဘဏ် 
စာရင်ဵအမှတ် 02301610 2300 0410030 ြဖင်ဴ(ကျပ်သိန်ဵ၃၀၀)အာဵ အပ်ေငွစာရင်ဵဖွငဴ်လှစ် ထာဵရိှပပီဵြဖစ်ပါသည်။ 
ေလာက်ကိင်ုကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသအတွင်ဵရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့နယ်ရှိ ေဒသခဳြပည်သူ 
မျာဵအတွက် အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵကျင်ဵပနုိင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပပီဵ လိုအပ်ေသာ ပညာေရဵ၊ 
ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵကဏ္ဍ မျာဵတွင် လှူဒါန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှင်ဴ လိုအပ်ပါက စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ အြမတ်ေငွမျာဵမှ 

ထပ်မဳပဳဴပုိဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ တင်ြပအပ်ပါ သည်။ 

၁.၄.၂. စီမဳေိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်မှုေကောင်ဴ ထိခိုေခ်ဳစာဵရမည်ဴေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွေ် ေဆာင်ရွေ်ေပဵမည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵ မျာဵ 

(၁) ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍတွင် ဆီေအာရွာ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခဲွသုိ္သ လိုအပ်ေသာေဆဵဝါဵမျာဵ လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊                     
(၂) ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ အေြခခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သ စာေရဵကိရိယာမျာဵ လှူဒါန်ဵ  

ေပဵြခင်ဵ ၊ ေသာက်ေရသန့်မျာဵလှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊  

(၃)    ဆီေအာရွာရှိလမ်ဵေဘဵဝဲယာတွင် အမှိုက်ပဳုဵမျာဵလှူဒါန်ဵေပဵြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  

     လိုအပ်ေသာပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵကဏ္ဍမျာဵတွင် လှူဒါန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှငဴ် လိုအပ်ပါက 
စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအြမတ်ေငွမျာဵမှ ထပ်မဳပဴဳပိုဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 



ေဆာင်ရွေ်မညဴ်အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် အေောင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွေ် 

မည်ဴအေကောင်ဵ အရာ 

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

တည်ေနရာ ေဆာင်ရွေ် 
ရန်တာဝန် ရှိသူ 

သဳုဵစဲွမည်ဴ 
ရန်ပုဳေငွ 

MONREC,ECD 
သ့ုိတင်ြပမည်ဴ 

အစီအစဉ် 

၁ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ ဆီေအာရွာေကျဵလက် 
ကျန်ဵမာေရဵဌာနခွဲသုိ္သ 
လုိအပ်ေသာေဆဵဝါဵ 
မျာဵ လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊                      

ဆီေအာရွာ 
ေကျဵလက်ကျန်ဵမာ 
ေရဵဌာနခဲွ 

ဦဵခင်ေမာင် 
လွင် 
စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

၂ ပညာေရဵေဏ္ဍ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵ 
ရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ 
အေြခခဳပညာမူလတန်ဵ
ေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သစာေရဵ
ကိရိယာမျာဵလှူဒါန်ဵ 
ေပဵြခင်ဵ၊ေသာက်ေရ 

သန့်မျာဵလှူဒါန်ဵ ြခင်ဵ၊  

ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာ
အုပ်စုအတွင်ဵရိှ 
အေြခခဳပညာမူလ 
တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ 

ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်  
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

၃ အမှိုေ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ ဆီေအာရွာရိှလမ်ဵေဘဵ
ဝဲယာတွင်အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ 
လှူဒါန်ဵေပဵြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်                   
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

၄ လျှပ်စစ် ဆီေအာရွာရိှလမ်ဵေဘဵ
ဝဲယာတွင်ရှိေသာ 
လျှပ်စစ်မီဵတိုင်ရှိမီဵလဳုဵ၊
မီဵ ေချာင်ဵလဲလှယ်ရန် 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်                  
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

၅ ဘာသာေရဵ ဝါဆိုသကေန်ဵ 
ကပ်လှူြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင် 
စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

၆ အြခာဵ အြခာဵလုိအပ်ေသာေိစ္စ
မျာဵအတွေ်ထည်ဴဝင် 

ေပဵြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်                   

စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၂,၀၀၀,၀၀၀  

 စုစုေပါင်ဵ    ၈,၀၀၀,၀၀၀  

 

၁.၅။  ပတ်ဝန်ဵေျင်နှငဴ်လူမှုဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ခွဲမျာဵအေျဉ်ဵချုပ် 

၁.၅.၁။ ပတ်ဝန်ဵေျင်နှငဴ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲသညဴ်အဖဲွ့ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ 

စဉ် ကေီဵကေပ်သူအမည် တာဝန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴတာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် ဥက္ကဌ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမျာဵပဴဳပိုဵြခင်ဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာပညာ 
ရှင်မျာဵနှင်ဴေဆွဵေနွဵ၍အကကဳဉာဏ်ရယူြခင်ဵနှငဴ်အဖဲွ့ဝင်မျာဵအာဵထိန်ဵေကျာင်ဵြခင်ဵ၊ 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် အဖွဲ့ဝင် စက်ကိရိယာလည်ပတ်မှု၊လျှပ်စစ်၊ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုမှု၊ကုန်ေချာထုတ်လုပ်နုိင်မှုမျာဵကုိ 
ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အဖွဲ့ဝင် စက်ရဳုပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵတုိင်ဵရန်၊တဳုချန်ိေရကန်နှငဴ်လုပ်ငန်ဵသဳုဵေြမေအာက်
ေရ၏အရည်အေသွဵကုိဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ရန်၊ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ခါမှုတုိင်ဵရန်၊ေြမဆီလွှာ၏အရည်
အေသွဵကုိစစ်ေဆဵရန်၊အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵနှငဴ်ဘိွုင်လာမှြပာမျာဵကုိစနစ်တကျစီမဳခန့်ခွဲ 

ရန်၊ 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် အဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏လစဉ်ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုကုိကကီဵကကပ်ရန်၊ေဒသခဳြပည်သူနှငဴ်ေတွ့ဆုဳရန်၊ 
မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကုိကကိုတင်ကာကွယ်နုိင်ရန်အတွက်ပုဳမှန်ကကည်ဴရှု့စစ်ေဆဵရန်၊ကုန်ကကမ်ဵ၊ 



ေလာက်ကုိင်နှငဴ်ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမိုမျာဵရိှအသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵကုိရှင်ဵလင်ဵသိမ်ဵ 
ဆည်ဵနုိင်ရန်အတွက်အမှိုက် သိမ်ဵဆည်ဵသည်ဴ ကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၅။ ဦဵအာဵချန်  အဖွဲ့ဝင် တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵပပီဵေသာရလဒ်မျာဵကုိ ဖိုင်တွဲရန်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနသုိ္သေပဵပုိ္သတင်ြပရန် ၊ 
ပတ်ဝန်ဵကျင် အရည်အေသွဵစဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ နှင်ဴကုိက်ညီေစရန် ကုန်ထုတ်တာဝန်ရှိသူမျာဵ 
ကုိ ပုဳမှန်သတိေပဵရန်၊ လစဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုအေြခအေနကုိ မှတ် 
တမ်ဵထာဵရန်၊ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကျင်ဵပရန်၊ ဆီေအာရွာေဒသခဳမျာဵနှငဴ် နှစ်စဉ် 
ေတွ့ဆဳုမှု မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်၊ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုေန ေဒသခဳ 
ြပည်သူမျာဵကုိ ကျန်ဵမာေရဵဆန်ဵစစ်ချက် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 
သဳုဵစဲွမည်ဴရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 
    ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်် ရန်ပုဳေငွကျပ်သိန်ဵ(၇၁,၄၅၀,၀၀၀)ကို လျာထာဵကာ 

သဳုဵစဲွသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၁.၅.၂။ ေဆာင်ရွေ်မညဴ် ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ   

(၁)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵကို တုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ် ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ 

(၂)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု ေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(၃)  အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ ဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(၄)  လုပ်သာဵမျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုကမ်ှုမရိှေစေရဵအတွက် သင်တန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(၅)  လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(၆) မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ 

(၇) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ 

(၈) အေရဵေပ္ဝတုန့်ြပန်ေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(၉)  စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(၁၀) စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵပါက ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ 

 
စဉ် ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမည်ဴရန်ပုဳေငွလျာထာဵချေ် 

၁ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵကုိ တိုင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ် ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ ၆,၈၀၀,၀၀၀ 

၂ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၁၆,၀၀၀,၀၀၀ 

၃ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၄ လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရဵအတွက်သင်တန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၁,၅၀၀,၀၀၀ 

၅ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၂,၅၀၀,၀၀၀ 

၆ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၇ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၈ အေရဵေပ္ဝတုန့်ြပန်ေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၅,၀၀၀,၀၀၀ 

၉ ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ 

၁၀ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵပါက လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ၆,၀၅၀,၀၀၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၇၁,၄၅၀,၀၀၀ 

 

 



ပတ်ဝန်ဵေျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵေိုတုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ်ေစာငဴ်ကေပ်ကေညဴ်ရှုေရဵအစီအစဉ် 

စဉ်   ေစာငဴ်ကေပ် 
ကေည်ဴရှုမည်ဴ                

နယ်ပယ် 

စစ်ေဆဵမည်ဴ 
parameter 

DataBaseline 
ယူခဲဴသည်ဴ 

တည်ေနရာ 

စစ်ေဆဵမည်ဴ 
အကေိမ်အေရ 

အတွေ် 

ေဆာင် 
ရေ်ွရန် 

တာဝန်ရိှသူ 

တစ်နှစ်သဳုဵစဲွ 
မည်ဴရန်ပုဳေငွ 

MONREC,ECD 
သ့ုိ တင်ြပမည်ဴ 

အစီအစဉ် 

၁။ ေလအရည်အေသွဵ PM2.5, PM10,O3 
CO,SO2, NOx 

23°43'34.00"N 
98°46'5.00"E 
23°43'47.64"N 
98°46'32.75"E 
23°41'10.00"N 

98°46'1.00"E 

တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

ဉီဵခင်ေမာင်
လွင် 
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၄,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 

၂။ ေရအရည်အေသွဵ BOD,COD, 
TDS, 
pH,Heavy 
metal and 

others 

23°43'29.19"N  
98°46'5.81"E 
23°42'19.51"N 
98°44'37.16"E 

23°40'37.29"N 
98°46'36.06"E 

 

တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ၊  

ဉီဵခင်ေမာင်
လွင် 
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၅၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 

၃။ ဆူညဳသဳနှငဴ် 
တုန်ခါမှု 

Industrial                
operation 

(dB) 

23°43'34.00"N 
98°46'5.00"E 

23°43'47.64"N 
98°46'32.75"E 
23°41'10.00"N 
98°46'1.00"E 

တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ၊ 

ဉီဵခင်ေမာင်
လွင် 

စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           
(၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 

၄။ ေြမဆီလွှာ 
အရည်အေသွဵ 

ေြမအပူချန်ိ၊ 
စုိထုိင်ဵစ၊pHတ

န်ဖိုဵ၊NPKပါဝင်
မှု တန်ဖိုဵ 

23°43'31.00"N  
98°46'6.00"E  

 

တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ၊ 

ဉီဵခင်ေမာင်
လွင် 

စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၂၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           
(၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 

၅။ Stack Gas ထွက် 
ရိှမှုကုိ Gas 
Analyser ြဖင်ဴ 
တုိင်ဵတာ ြခင်ဵ 

Voc, CO,SO2, 
NOx, 

Stack 
23°43'33.02"N 
98°46'8.12"E 

တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ၊ 

ဉီဵခင်ေမာင်
လွင် 
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 

စုစုေပါင်ဵ ၆,၈၀၀,၀၀၀  

 တုိင်ဵတာ ရရှိသညဴ်ရလာဒ်မျာဵကုိ NEQEGs ၊ WHO  နှင်ဴ IFC Guidelines မျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်၍ သတ်မှတ် ထာဵေသာ 
စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵထက် ေကျာ်လွန်ေနြခင်ဵရှိ/မရိှ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ေကျာ်လွန်ေနပါက ေလျှာဴချနုိင်ရန် အလျင်အြမန် စီစဉ် 
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လိုအပ်ေသာြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ(နည်ဵပညာ၊စက်ကိရိယာအစာဵထုိဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ)ကိ ုစီမဳ ေဆာင် 
ရွက်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်(ရဳုဵချုပ်)သုိ္သ ေတွ့ရှိချက၊်သဳုဵသပ်တင်ြပချက်နှငဴ် သတ် 
မတ်ှထာဵေသာစဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ကုိကည်ီမှုရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှသညဴ်အေြခအေနမျာဵကို တစ်နှစ် လျင် 
နှစ်ကကိမ် (ဇန်နဝါရီလ၊ ဇူလိုင်လ) မျာဵတွင်အစီရင်ခဳတင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

  

 

 

 



ပတ်ဝန်ဵေျင်ထိခိုေမ်ှုေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ် 

စဉ် 

အေောင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွေ် 
မည်ဴအေကောင်ဵ 

အရာ 

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ တည်ေနရာ 

ေဆာင် 
ရေ်ွ 

ရန်တာဝန်
ရှိသူ 

သဳုဵစဲွမည်ဴ 
ရန်ပုဳေငွ 

MONREC,ECD 
သ့ုိတင်ြပမည်ဴ 

အစီအစဉ် 

၁ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုက်မှုေလျာဴ 
ချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

သယ်/ပို္သယာဉ်မျာဵတွင် Exhaust 
Silencer တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ 

သယ်/ပို္သယာဉ် 
မျာဵ 

ဉီဵခင် 
ေမာင်လွင် 
စက်ရဳု 
ပိုင်ရှင်          

၅၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၂ PPE ဝတ်စဳုမျာဵ နှငဴ် Safety 

Equipmentsမျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ၊ 
ကျန်ဵမာေရဵကုသမှု၊အဟာရြဖည်ဴ
ဆည်ဵ သည်ဴ စရိတ်ကျခဳြခင်ဵ 

လုပ်သာဵမျာဵ ၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၃  မီဵသတ်ေရကန်တူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊မီဵ 
သတ်ပန့်နှငဴ်ပိုက်မျာဵ၊ေရစုပ်စက်၊ 
မီဵသတ်ဝတ်စဳုမျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ 

စက်ရဳု ၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၄ သဘာဝေဘဵအတွက်ကကိုတင်ကာ 
ကွယ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စက်ရဳုနှငဴ် 
ဆီေအာရွာ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၅ သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ စက်ရဳု၊ ေရွှေတန်ဵ 
တစ်နှငဴ်ဆင်မင်ဵ
ေကျဵရွာ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၆  အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင် 
ရွက်ြခင်ဵ 

ေရွှေတန်ဵတစ်နှငဴ်
ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ၊
ေလာက်ကုိင် 
ပမို့နယ် 

 ၅၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၇  
ဘိွုင်လာမှထုတ်လွှတ်အခုိဵအေငွ့ 

ထွက်ရိှမှုကုိထိန်ဵချုပ်သည်ဴနည်ဵ 
ပညာတပ်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴြပုြပင်ထိန်ဵ 
သိမ်ဵ ြခင်ဵ။ ဘွိုင်လာတွင်တပ်ဆင် 
အသဳုဵြပုထာဵေသာ ြပာကန်၊ 
Safety Valve ၊ Cyclone နှငဴ် Wet 
Type  ေရြဖန်ဵြခင်ဵ စနစ်မျာဵကုိ 
စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 
ြခင်ဵ၊ 

စက်ရဳု၊  ၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၈  Odor and Emission Control 
System တပ်ဆင်မှုကုိ အဆင်ဴြမှင်ဴ 
တင်ြခင်ဵ 

စက်ရဳု၊  ၄,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်လ) 

၉  လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵ၊မီဵခလတု်၊မီဵလုိင်ဵ 
မျာဵ ြပင်ဆင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

စက်ရဳု၊  ၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၁၀  စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ ေရွှေတန်ဵတစ်နှငဴ်
ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ၊
ေလာက်ကုိင်            
ပမို့ နယ် 

 ၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၆,၀၀၀,၀၀၀  

   

 

 

 



Monitoring ောလေစာင်ဴကေည်ဴြပုြပင်ြခင်ဵအတွေ်သဳုဵစဲွမည်ဴရန်ပဳုေငွအစီအစဉ် 

စဉ် သဳုဵစဲွမည်ဴအေကောင်ဵအရာ သဳုဵစဲွမည်ဴေငွ(ေျပ်သိန်ဵ) 

၁ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊အရည်၊အေငွ့)ထွေ်ရိှမှုေကောင်ဴညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴေနရာမျာဵေုိ 
ြပုြပင်ထိန်ဵ သိမ်ဵြခင်ဵ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၂ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမှထွေ်ရိှသည်ဴအမှိုေ်နှင်ဴကေင်ဵေျန်သေ်ေရာေ်မှုေကောင်ဴညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴ 
ေနရာမျာဵေုိြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၃ ေြမေပါ်နှင်ဴေြမေအာေ်ေရအရည်အေသွဵေုိထိခုိေ်ပါေညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴေနရာမျာဵ 
ေုိြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၄ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵေဲွမျာဵ၊ေဂဟစနစ်ေုိထိခုိေ်ပါေညစ်ညမ်ဵေန  

သည်ဴေနရာမျာဵေုိြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၅ ယဉ်ေေျဵမှုအေမွအနှစ်တည်ရိှသည်ဴေနရာအနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ေုိထိခုိေ်ပါေညစ်ညမ်ဵ 
ေနသည်ဴေနရာမျာဵေုိြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၆ ရာသီဥတုေုိ ေစာင်ဴ ကေပ်ကေည်ဴရှုြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၇ ဆီေအာရွာေနေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ေျန်ဵမာေရဵထိခုိေ်မှုေုိေစာင်ဴကေပ်ကေည်ဴရှုြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ 

 
ေစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှု စစ်ေဆဵမည်ဴ အေကောင်ဵအရာမျာဵ နှငဴ်  parameter မျာဵ 
 
စဉ် အေကောင်ဵအရာ စစ်ေဆဵမည်ဴ 

parameter 
စစ်ေဆဵမည်ဴအကေိမ် 
အေရအတွေ် 

တင်ြပမည်ဴဌာနနှငဴ် တင်ြပမည်ဴအကေိမ် 

၁။ ေလအရည်အေသွဵ PM2.5, PM10 
CO,SO2, NOx 

တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန  
(ရဳုဵချုပ်)ေနြပည်ေတာ်တစ်နှစ်လျှင် 

(၂)ကကိမ(ဇန်နဝါရီလ၊ ဇူလုိင်လ၊) 

၂။ ေရအရည်အေသွဵ BOD,COD TDS,pH, 
Heavy metal and others 

တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊ဇူလုိင်လ၊) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန  
(ရဳုဵချုပ်)ေနြပည်ေတာ်တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

၃။ ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ခါမှု Industrial operation 
(dB) 

တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊ဇူလုိင်လ၊ ) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန  
(ရဳုဵချုပ်)ေနြပည်ေတာ်တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

၄။ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ pH, EC, TDS, SAR, RSC, 
Dorminnant Salts, 
TOTAL N, Available 
Nutrients 

တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန  
(ရဳုဵချုပ်)ေနြပည်ေတာ်တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

 

            အမျိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ(ထုတ်လွတ်မှု) လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵ၊ WHO  Guideline Value 
မျာဵထက် ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵအေြခအေနသည် ေကျာ်လွန်ေနြခင်ဵရိှ/မရိှ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှု စစ်ေဆဵသွာဵမည် 
ြဖစ်ပပီဵ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုသညဴ်အစီရင်ခဳစာကို စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်သဳုဵသပ်ကာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 
ဦဵစီဵဌာနသုိ္သ  တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကမိ် (ဇန်နဝါရီ လ၊ ဇူလိုင်လ)မျာဵတွင် တင်ြပသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  

 

 

 



ပတ်ဝန်ဵေျင်ေိေုစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှုမညဴ်ရည်ညွှန်ဵအစီအစဉ် 

ထိခိုေ်မှု ြဖစ်ေပါ်သည်ဴေနရာ ေစာငဴ်ကေပ်ကေည်ဴရှုသည်ဴ 
ရည်ရွယ်ချေ် 

အကေိမ်ေရနှငဴ်                  
အချန်ိောလ 

ေစာငဴ်ကေပ်ကေည်ဴရှု 
ရန်တာဝန်ရိှသူ 

ေြမေပ္ဝေရအသဳုဵြပု
မှုနှငဴ်ေရလွှဲေြပာင်ဵ
ပို္သေဆာင်မှုမျာဵ 

ေရအရင်ဵအြမစ်ေနရာမျာဵ ေရအသဳုဵြပုမှုနှငဴ်ေရလွှဲေြပာင်ဵ 
ပို္သေဆာင်မှုမျာဵကုိေစာငဴ်ကကပ် 
ကကည်ဴရှု ြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 
ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် 
စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ 

ေြမေပ္ဝေရ 
အရည်အေသွဵ 

နီကုိတင်ဵပျ ဳ့ နဳှ္သမှုေကကာငဴ် 
ထိခိုက်မှုရှိသည်ဴေကျဵရွာ 

အတွင်ဵ/အြပင်ရိှေရြပင်မျာဵ 

ေြမေပ္ဝေရအရည်အေသွဵ 
ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိစမ်ဵသပ် 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ေရအရည်အေသွဵ 
စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်ကုိက်ညီမှုရှိမရှိ 
စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 
ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် 

စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ 

ေြမေအာက်ေရ 
အရည်အေသွဵ 

ထိရှလွယ်ေစေသာ 
လက်ခဳေနရာမျာဵ၌ 
(ေဆဵရွက်စုိက်ပျ ို ဵသည်ဴ 

ေကျဵရွာမျာဵ) 

ေြမေပ္ဝေရအရည်အေသွဵ 
ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိစမ်ဵသပ်စစ် 
ေဆဵြခင်ဵ၊ေြမေအာက်ေရ 

အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် 
ကုိက်ညီမှုရှိ/မရိှစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ)်် 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 
ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် 
စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ 

ေလအရည်အေသွဵ ထိရှလွယ်ေစေသာ
လက်ခဳေနရာမျာဵ၌ 
(စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာနှငဴ် 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်) 

အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိေလ၏အရ
ည်အေသွဵေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ 
စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ေလ 

အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် 
ကုိက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 
ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် 
စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ 

ဆူညဳမှုနှငဴ်တုန်ခါမှု ထိရှလွယ်ေစေသာ 
လက်ခဳေနရာမျာဵ၌ 
(စက်ရဳုနှငဴ်ဆီေအာရွာ) 

ဆူညဳမှုအဆင်ဴေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ
ကုိစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ဆူညဳမှု 
စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်ကုိက်ညီမှုရှိ/မရှိ 

စစ်ေဆဵ ြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 
ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် 
စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ 

ေြမတုိက်စာဵမှုနှငဴ်
နုန်ဵအနည်ကျမှု 

အန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခ 
မျာဵသည်ဴဧရိယာမျာဵ၌ 
(ေရွှေတန်ဵတစ်ရွာ၊ဆင်မင်ဵ 
ရွာ၊ဆီေအာရွာ) 

ေြမတုိက်စာဵမှုြဖစ်နုိင်သည်ဴ 
ေနရာမျာဵကုိစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 
ေြမတုိက်စာဵမှုပမာဏကုိ 
ခန့်မှန်ဵြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 
ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင် 
စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီ 

 

ေစာင်ဴကေပ်ကေည်ဴရှုစစ်ေဆဵမည်ဴအစီအစဉ် 

စဉ် ေစာင်ဴကေည်ဴစစ်ေဆဵမှု  
အချေ်မျာဵ 

တည်ေနရာ ေစာင်ဴကေည်ဴစစ်ေဆဵမှုနှင်ဴ    
Parameter မျာဵ 

အကေိမ်အေရ အတွေ် တင်ြပ        
ရ မည်ဴ ဌာန 

၁ ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ခါမှု စက်ရဳု Industrial             
operation (dB) 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် MONREC, 
ECD 

၂ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊  

အရည်၊အေငွ့) 

 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှု၊ 
ထိခိုက်မှု၊ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် MONREC, 
ECD 

၃ ေလအရည်အေသွဵနှင်ဴအနဳ့ 
ဆုိင်ရာေစာင်ဴကေည်ဴစစ်ေဆဵမှု 

စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာနှင်ဴ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

Dust,PM2.5,PM10, 
CO,NO2,SO2 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ မ် 

MONREC, 
ECD 

၄ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမှ              

ထွေ်ရိှသည်ဴအမှိုေ်နှင်ဴ 
ကေင်ဵေျန်သေ်ေရာေ်မှု 

စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာနှင်ဴ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ေဘဵအန္ဒရာယ်ရိှစွန်ပစ် 

အမှိုက်နှင်ဴေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ
ေကကာင်ဴ ထိခုိက်ပျက်စီဵမှု၊ 
နီကုိတင်ဵအဆိပ်သင်ဴမှု၊ 
ခဲ၊ကက်ဒမီယမ်ကဴဲသုိ္သေသာ
အဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵ
နှငဴ်ပျ ဳ့လွငဴ်ေနေသာကာဗွန် 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 



ြဒပ်ေပါင်ဵေကကာငဴ်အဆိပ် 
သင်ဴမှု၊ 

၅ ေြမေပါ်နှင်ဴေြမေအာေ်ေရ 

အရည်အေသွဵ 

 

စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာနှင်ဴ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်  

PH,Hardness,Iron, 
Chloride,Sulphate, 

Dissolved Solids for 
drinking water , 

Heavy Metals and others 
for surface and ground 
water 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 
ECD 

၆ တုိေ်စာဵမှုနှင်ဴ                 

နုန်ဵအနည်ေျမှု 

 

ဆီေအာရွာနှင်ဴ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ေြမဆီလွှာပျက်စီဵမှုနှင်ဴ 
ဆဳုဵရှုဳဵမှု 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 
ECD 

၇ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ 

ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵေဲွမျာဵ၊  

ေဂဟစနစ် 

 

ဆီေအာရွာနှင်ဴ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

နီကုိတင်ဵပျ ဳ့ နဳှ္သမှုနှင်ဴ အဆိပ် 
သင်ဴမှု ြဖစ်ေပ္ဝမှုရိှ/မရိှနှင်ဴ 
ေြမ အပူချန်ိ၊စုိထုိင်ဵစ၊pH 

တန်ဖိုဵ၊NPKပါဝင်မှု တန်ဖိုဵ၊ 
Prohibited Trees List and 
Land Erosion၊ စုိက်ပျ ို ဵထာဵ 
သည်ဴသစ်ပင်မျာဵရှင်သန်ြဖစ်
ထွန်ဵမှု၊ေနထုိင်ကျက်စာဵတ
တ်သည်ဴတိရစ္ဆာန်မျာဵေဘဵ
ကင်ဵလဳုခခုဳမှု 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 
ECD 

၈ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္ဒရာယ် 

ေင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴေျန်ဵမာေရဵ 

စေ်ရဳု Health and Safety  
Health and Clinic 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 
ECD 

၉ ယဉ်ေေျဵမှုအေမွအနှစ် 

 

ဆီေအာရွာနှင်ဴ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှု 

အေမွအနှစ်၊ေစတီနှင်ဴ 
အေဆာက်အဦ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 

၁၀ အလုပ်အေုိင်နှင်ဴေလဴေျင်ဴ  

သင်ကောဵမှုသင်တန်ဵ 

စက်ရဳု၊ သင်ယူေလဴလာမှုနှင်ဴ 
တတ်ေြမာက်မှု၊ကျွေမ်ဵကျင်မှု၊
လုပ်ငန်ဵခွင် အသဳုဵြပုမှု 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 
ECD 

၁၁ အေရဵေပါ်တုန့်ြပန်မှု 

 

စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာ သဘာဝေဘဵ၊ေြမပပိုြခင်ဵနှင်ဴ 
ေရကကီဵြခင်ဵ၊ဘိွုင်လာေပါက်
ကဲွြခင်ဵ၊မုိဵကကိုဵပစ်ြခင်ဵ၊ 
မီဵေလာင်ြခင်ဵ၊ဓာတ်လုိက် 
ြခင်ဵ၊မေတာ်တဆ ထိခုိက် 
ြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 
ECD 

၁၂ ရာသီဥတုအာဵေစာင်ဴ 
ကေပ်ကေည်ဴရှုြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာနှင်ဴ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

မုိဵရွာသွန်ဵချန်ိတွင် Acid 
ပါဝင် မှု၊မုိဵေရချန်ိ၊အပူချန်ိ၊ 
ေလတုိက်နှုန်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 
ECD 

 

 

 

 



စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်ပပီဵပါေ လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ 

စဉ် အေကောင်ဵအရာ ေဆာင်ရွေ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵ တန်ဖုိဵ(ေျပ်သိန်ဵ) 

၁ အရည်အေသွဵတုိင်ဵ တာြခင်ဵ ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုတုိင်ဵ တာြခင်ဵ ၀.၅ 

  ေလအရည်အေသွဵနှင်ဴအနဳ့တုိင်ဵ တာြခင်ဵ ၁၀.၀ 

  ေြမေပ္ဝနှင်ဴေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵတုိင်ဵ တာြခင်ဵ ၃.၀ 

  ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵတုိင်ဵ တာြခင်ဵ ၂.၀ 

၂ ညစ်ညမ်ဵမှုေုိောေွယ်ြခင်ဵ စွန့်ပစ်ပပီဵပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊အရည်၊အေငွ့) ၏သက်ေရာက်မှု ၅.၀ 

  ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမှထွက်ရိှသည်ဴအမှိုက်နှင်ဴကကင်ဵကျန်သက်ေရာက်မှု ၅.၀ 

  ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ၏ကကင်ဵကျန်သက်ေရာက်မှု ၅.၀ 

၃ သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်ေုိ 
ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာေ်ြခင်ဵ 

ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵကုိထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵေဂဟစနစ်အတွက် 
သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ ရှင်သန်ေစရန်ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ 

၅.၀ 

  တုိက်စာဵမှုနှင်ဴနုန်ဵအနည်ကျမှုေကကာင်ဴထိခုိက်ပျက်စီဵမှုမျာဵ           
အတွက်နုန်ဵဆယ်သည်ဴေရကန်တူဵေဖာ်ြခင်ဵေြမထိန်ဵနဳရဳကုိ 
ထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက်၍ကာကွယ်ြခင်ဵမုိဵေရစီဵဆင်ဵနုိင်သည်ဴ 

ေရလွှဲေြပာင်ဵနုိင်သည်ဴေရေြမာင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

၁၀.၀ 

  ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်ေနရာမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ ၅.၀ 

  ေရအရင်ဵအြမစ်တည်ေနရာမျာဵ ကုိထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ ၁၀.၀ 

 စုစုေပါင်ဵ  ၆၀.၅ 

 

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(၁) စက်ရဳုပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ေဆာက်လုပ်ထာဵေသာအေဆာက်အဦအာဵ ဖျက်သိမ်ဵသယ်ယူြခင်ဵ၊ စက်ကိရိယာ 
နှင်ဴယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵအာဵ အြခာဵစီမဳကိန်ဵသုိ္သေြပာင်ဵေရွှေ့ြခင်ဵ၊ လူ့အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ 
တွင်ဵတူဵ၍ ြမှုပ်ြခင်ဵ၊ မီဵရှို့ြခင်ဵမျာဵြပုလုပ်ပါမည်။ ပပီဵေနာက် ၎င်ဵဧရိယာအာဵ သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ြပုလုပ်ေပဵပါမည်။ လုိအပ်ေသာေနရာမျာဵတွင် သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵမျာဵ ြပန်လည်လုပ်ေဆာင်ေပဵသွာဵပါမည်။ 

(၂)      စက်ရဳုဧရိယာအတွင်ဵ ေဖာက်လုပ်ထာဵေသာလမ်ဵမျာဵကုိ ြပန်လည်ြပုြပင်ေပဵြခင်ဵ၊ ေြမဖုိ္သြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵပပီဵ 

သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵသွာဵပါမည်။ 
(၃)   စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ခန့်အပ်ထာဵေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ဆက်လက်လုပ်ကုိင်လုိပါက မိမိတုိ္သ 

ကုမ္ပဏီ၏အြခာဵလုပ်ငန်ဵခွင်သုိ္သ ဆက်လက်အသဳုဵြပုြခင်ဵ(သုိ္သ) ေဒသအတွင်ဵရိှ အြခာဵစက်ရဳု/ ထုတ်လုပ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵသုိ္သ ေြပာင်ဵေရွှေ့တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်နုိင်ေစရန် ကူညီေပဵသွာဵပါမည်။ ၎င်ဵတုိ္သ၏မိရုိဵဖလာလုပ်ငန်ဵ 
မျာဵအာဵ ြပန်လည်လုပ်ကုိင်လုိပါကလည်ဵ လုိအပ်သည်မျာဵကုိ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵပါမည်။ 

(၄) စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနမျာဵအာဵ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵ 
ကာလ(၃)နှစ်အထိရန်ပဳုေငွထာဵ၍ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုရမည်ဴအဖဲွ့ြဖင်ဴ ေစာငဴ်ကကည်ဴေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵပါ မည်။ 

(၅)      ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုေရဵအဖဲွ့သည် တုိင်ဵတာရရိှသညဴ်ရလာဒ်မျာဵကို NEQEGs ၊ WHO  နှငဴ် IFC Guidelines 
မျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်၍သတ်မှတ်ထာဵေသာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵထက်ေကျာ်လွန်ေနြခင်ဵရှိ/မရှိစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ေကျာ်လွန် 
ေနပါက ေလျှာဴချနိုင်ရန် အလျင်အြမန်စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လိုအပ်ေသာြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ (နည်ဵပညာ၊ 
စက်ကိရိယာအစာဵထိုဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ)ကိ ု စီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေနြပည် 

ေတာ်(ရဳုဵချုပ်) သုိ္သေတွ့ရှိချက၊် သဳုဵသပ်တင်ြပချက်နှင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ကိုကည်ီ 
မှုရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှသညဴ်အေြခအေနမျာဵကို တစ်နှစ်လျင်နှစ်ကကိမ် (ဇန်နဝါရီ လဇူလိုင်လ) အစီရင်ခဳ 
တင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ချမှတ်လာေသာလမ်ဵ္ဠွှန်မှုမျာဵကုိလည်ဵ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵပါမည်။ 



(၆)     စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကုိ လုိက်နာ 
ေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေနအာဵ ပမို့နယ်အဆင်ဴ(သုိ္သ) ခရုိင်အဆင်ဴဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ် 
မျာဵ၊ ေကျဵရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊စက်မှုလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵ၊ စက်ရဳုစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့၊ ေဒသခဳကုိယ်စာဵ 
လှယ်မျာဵပါဝင်သည်ဴ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့၏ စစ်ေဆဵမှုကုိလည်ဵ ခဳယူသွာဵပါမည်။ စစ်ေဆဵေရဵ 
အဖဲွ့တုိ္သ၏လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်နှင်ဴအညီ အရည်အေသွဵတုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ ညစ်ညမ်ဵမှုကုိကာကွယ်ြခင်ဵ၊ ေရအရင်ဵအြမစ် 

တည်ေနရာမျာဵကုိထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ ၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵကုိထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ ေဂဟစနစ်အတွက် 
သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ ရှင်သန်ေစရန်ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်ေနရာမျာဵကုိ ထိန်ဵ 
သိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ၊ တုိက်စာဵမှုနှင်ဴနုန်ဵအနည်ကျမှုေကကာင်ဴ ထိခုိက်ပျက်စီဵမှုမျာဵအတွက် နုန်ဵဆယ်သညဴ် 
ေရကန်တူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ေြမထိန်ဵနဳရဳကုိထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက်၍ကာကွယ်ြခင်ဵ မုိဵေရစီဵဆင်ဵနုိင်သည်ဴ ေရလွှဲ 
ေြပာင်ဵနုိင်သည်ဴ ေရေြမာင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါ မည်။ 

 

နိဂုဳဵ 

စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူတုိင်ဵသည် နုိင်ငဳေတာ်၏စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေစရန်၊ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအလုပ် 
အကိုင်အခွငဴ်အလမ်ဵရရိှေစရန်၊ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ(ပညာေရဵ၊ကျန်ဵမာေရဵ၊လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ၊ဘာသာေရဵ၊လျှပ်စစ်၊ 
ေရရရှိေရဵ) ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 
စနစ်တကျကကီဵ ကကပ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှင်ဴ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵေနာက်ပုိင်ဵ Monitoring ကာလတွင်ေစာငဴ်ကကညဴ်၊ 

ြပုြပင်၊ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 
ေဆာင်ရွက်လိုပါကေတွ့ကကုဳလာရသည်ဴအခက်အခဲကိုေြဖရှင်ဵတတ်သညဴ်အေလဴအကျင်ဴမျာဵကုိ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 
ြခင်ဵနှငဴ် အဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳသညဴ် ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵမှု ြပုလုပ်ထာဵေသာ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ကိ ုရရိှနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



အခန်ဵ(၂) 
စီမဳေိန်ဵအေကောင်ဵအရာနှငဴ်အြခာဵေဆာင်ရွေ်နိုင်မည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ                                                                  

(Project  Description  and   Alternatives) 

၂.၁။ စီမဳေိန်ဵအေကောင်ဵအရာ 

၂.၁.၁။ စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်ရသညဴ်ေကောင်ဵေျ ို ဵေဖာ်ြပချေ်နှငဴ်စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်ရန်လိုအပ်ပုဳ 

                  နိုင်ငဳ၏စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် ကဏ္ဍအသီဵသီဵအလုိက ် လုပ်ကိင်ုေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ 
တွင် စက်မှုကဏ္ဍဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵသည် အေရဵပါအရာေရာက်ေသာအခန်ဵကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ စက်မှု 
လုပ်ငန်ဵအမျာဵစုအေနြဖင်ဴ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ဵပိုင်အခန်ဵကဏ္ဍမှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စက်မှုကဏ္ဍ 
ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵတွင် အေသဵစာဵ၊အလတ်စာဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုကိ ုအေထာက်အကူ ြဖစ်ေစ 

ေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵြဖစ်သလို နုိင်ငဳေတာ်အပိုင်ဵမှလည်ဵ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍြမင်ဴမာဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် နည်ဵပညာနှင်ဴ 
အရင်ဵအနီှှဵမျာဵကုိ တစ်ဖက်တစ်လမ်ဵမှ ပဳဴပိုဵကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိပါသည်။ ထို္သေကကာငဴ်စက်မှုကဏ္ဍ ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵ 
တက်ေရဵအတွက် SME လုပ်ငန်ဵမျာဵအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ြဖစ်ေသာ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵကို 
ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်ဵ)၊ ေလာက်ကိငု်ခရုိင်၊ ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် ရင်ဵနီှဵြမှပ်နဳှြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ထုတ်ကုန် 
မျာဵကုိ ြပည်ပသုိ္သတင်ပုိ္သကာ နိုင်ငဳြခာဵဝင်ေငွတုိဵတက်ရရှိေရဵကို ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

 

၂.၁.၂။   စီမဳေိန်ဵေနာေ်ခဳအေကောင်ဵအရာနှင်ဴရာဇဝင်အတုိချု ပ်  

          စီမဳကိန်ဵကာလကုိ ၁၉၉၆ ခုနှစ် မ ှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထိ အနှစ်(၃၀)ခန့် လျာထာဵသတ်မှတ်ပါသည်။ အကကို  
တည်ေဆာက်ေရဵကာလသည် ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲဴပပီဵ ၁၉၉၅ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်ဵတွင် အဓိကအေဆာက်အဦမျာဵ 
နှင်ဴ အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦအာဵလဳုဵ ေဆာက်လုပ်ပပီဵစီဵခဴဲသည်။ ၁၉၉၆ခုနှစ်မှ စတင်၍ စက်ရဳုကို စမ်ဵသပ် 
လည်ပတ်ခဲဴပပီဵ ယေန့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ် တစ်နှစ်လျှင်(၈)လခန့် ပုဳမှန် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ယခင်က 

နယ်ေြမလုဳခခုဳမှုအေနအထာဵနှငဴ် တရာဵဥပေဒစုိဵမိုဵမှုအေနအထာဵတွင် အာဵနည်ဵမှုရှိသညဴ်အတွက ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် 
အေဆာက်အဦမျာဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ စက်ကိရိယာမျာဵသယ်ယူြခင်ဵ၊ စက်ပစ္စည်ဵမျာဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ စက်ရဳုစမ်ဵသပ် 
လည်ပတ်ြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵတုိ္သကုိ ခက်ခဲစွာေဆာင်ရွက်ခဲဴရသည်။ တည်ေဆာက်ေရဵကာလအတွင်ဵ စီဵကရက် 
စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်သည်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုနှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ သက်ေရာက် 
နိုင်မှု၊ အနီဵပတ်ဝန်ကျင်၏ေလအရည်အေသွဵ၊ ေရအရည်အေသွဵ၊ ဆူညဳသဳ၊ အနဳ့၊ တုန်ခါမှု၊ ေဂဟစနစ်နှငဴ် ဇီဝမျ ို ဵစုဳ 
မျ ို ဵကွဲမျာဵအေပ္ဝသက်ေရာက်နုိင်မှု၊ သစ်ပင်သစ်ေတာမျာဵြပုန်ဵတီဵမှု၊ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ်ေြမေအာက်ေရ၏အရည်အေသွဵ 
ကျဆင်ဵမှု၊ ေချာင်ဵေြမာင်ဵမျာဵတိမ်ေကာမှု၊ လူေနထုိင်ေသာေကျဵရွာမျာဵအေပ္ဝ ထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ စွန့်ပစ် 
ပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊အရည်၊အေငွ့)ေကကာငဴ် ထိခိုကန်ိုင်မှုကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵတွက်ချက်၍ စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵကို 
အေလဵထာဵကာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှခဲဴပါ သည်။ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုတန်ဖိုဵမှာ ယွမ်ေငွ (၂၄.၁၉)သန်ဵြဖစ်ပပီဵ တုိင်ဵရင်ဵသာဵတစ်ဦဵတည်ဵပိုင် (Fully Investment ) 
အမျို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ စက်ရဳုဧရိယာအကျယ်အဝန်ဵ (၂၅) ဧကအတွင်ဵ အဓိကအေဆာက်အဦ(၉)ခုနှငဴ် အေထာက် 
အကူြပုအေဆာက်အဦ (၆)ခ ု ေဆာက်လုပ်ထာဵရှိသည်။ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်စက်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ဘိွုင်လာတုိ္သကို 
တရုတ်နိုင်ငဳမှ ဝယ်ယူထာဵသည်။ အမျာဵြပည်သူအသဳုဵြပုနုိင်ရန် ပုဂ္ဂလိကေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမှ စီစဉ်ေပဵထာဵ 
ေသာလုပ်ငန်ဵသဳုဵေရကို ဘိွုင်လာအသဳုဵြပု၍ ေရေနွဵေငွ့အြဖစ်ထုတ်လုပ်ကာ အဓိကအေထာက်အကူြပုလုပ်ငန်ဵသဳုဵ 
ကုန်ကကမ်ဵအြဖစ် စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်။ ဘိွုင်လာကို ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာနှင်ဴ မီဵထုိဵသည်။ 

 သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုေလျာဴနည်ဵေစရန်၊ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝသက်ေရာက်မှုနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵ 

ဆိုင်ရာအန္တရာယ်ရှိမှုတုိ္သအေပ္ဝ တာဝန်ယူြခင်ဵ၊ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်လက်တဲွ၍ ေဆဵရွက်ကကီဵနှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵ အသဳုဵြပု 
ေသာထုတ်ကုန်ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဝလာေသာဆိုဵကျ ို ဵမျာဵကုိ တာဝန်ယူ၍ ေရာဂါမျာဵ၊ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုဆိုင်ရာ 
အေကကာင်ဵအရာမျာဵတွင် လူမှုေရဵအကျ ို ဵြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 



  ၂.၁.၃။     စီမဳေိန်ဵအေောင်အထည်ေဖာ်မည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

(ေ) စီမဳေိန်ဵ၏တည်ေနရာနှငဴ်အေျယ်အဝန်ဵ 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵသည် အကကီဵစာဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုြဖစ်ပပီဵ ရှမ်ဵြပည်နယ် 
(ေြမာက်ပုိင်ဵ)၊ ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်၊ ဆီေအာေကျဵရွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ 

GPS ေြမပုဳအ္ဠွှန်ဵ DMS coordinates 23° 43" 31.00' N 98° 46" 6.00' E တွင ် တည်ရိှပါသည်။ စက်ရဳုဧရိယာ 
အကျယ်အဝန်ဵ (၂၅) ဧကအတွင်ဵ အဓိကအေဆာက်အဦ(၉)ခုနှငဴ် အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦ (၆)ခ ု ေဆာက် 
လုပ်ထာဵရိှသည်။ 

(ခ) စီမဳေိန်ဵ၏ေြမမျေ်နှာသွင်ြပင်အချေ်အလေ်မျာဵ 

            စီဵကရက်စက်ရဳု စီမဳကိန်ဵတည်ရိှေသာ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုသည် ဧရိယာစတုရန်ဵမုိင် (၄၃.၁၇) ရိှပပီဵ 
အကျယ်အဝန်ဵမှာ (၂၇၆၂၈) ဧကရိှပါသည်။ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုသည် ေကျဵရွာ(၃၀)ြဖင်ဴ ဖဲွ့စည်ဵထာဵပပီဵ ေတာင် 
ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵအတွင်ဵ တည်ရိှေနေသာ ေြမြပန့်ဧရိယာ ြဖစ်ပါသည်။ ေြမြပင်အေြခအေနမှာ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 
သည် ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵ၊ လျှိုေြမာင်မျာဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵထူထပ်ေပါမျာဵပပီဵ ေြမြပန့်ဟူ၍မရိှသေလာက် 
နည်ဵပါဵေသာေဒသြဖစ်ပါသည်။ ေချာင်ဵဟုဆိုေသာ်လည်ဵ မုိဵရွာသွန်ဵစဉ် ေတာင်ကျေရကျဆင်ဵေနမှုေကကာင်ဴ ေရတုိက် 
စာဵရာမှြဖစ်ေပ္ဝေသာ ေရစီဵေကကာင်ဵသွာဵရာလမ်ဵတေလျှာက်တွင် ေြမနိမဴ်ကျမှုအသွင်သဏ္ဍာန်မျာဵ ြဖစ်ေနပါသည်။ 
ေနွ၊ မိုဵ၊ ေဆာင်ဵ ရာသီမြပတ် ေရစီဵဆင်ဵေနမှု မရိှေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေလာက်ကုိင်ေဒသသည် ပင်လယ်ေရ 
မျက်နှာြပင်အထက်အြမင်ဴေပ (၃၁၀၀)ေကျာ်ခန့် ရိှသည်။ ေတာင်တန်ဵမျာဵမှာ အြမင်ဴေပ(၃၀၀၀) မှ (၅၀၀၀)ခန့်အထိ 
ြမင်ဴမာဵပပီဵ အြမင်ဴေပ(၈၃၁၇)ေပရှိ လီရင်ရှန်ဵေတာင်မှာ အြမင်ဴဆုဳဵ ြဖစ်သည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ေလာက်ကိင်ု၊ 
ရန်လုဳကျ ိုင်ဵ၊ ပါစင်ေကျာ်၊ မန်တဳုပါဵနှငဴ် နမ်ဴပူဵတန်ဵေဒသတုိ္သမှာ ေြမြပန့်လွင်ြပင်အြဖစ် အနည်ဵငယ်သာရှိပပီဵ ကျန် 
ေဒသမျာဵမှာ ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵသာ ြဖစ်သည်။ 

(ဂ) စီမဳေိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵမှုအေြခအေန 

              စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ြမစ်မကကီဵ မျာဵနှငဴ် ၎င်ဵအတွင်ဵစီဵဝင်သညဴ် အဓိကေချာင်ဵလက်တက်မျာဵ ြဖတ်သန်ဵ 
စီဵဆင်ဵမှုမရှိပါ။ ထင်ပါကျိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုရိှ ေကျဵရွာမျာဵသည်  ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵအတွက် စိမ်ဴစမ်ဵေရနှင်ဴ မုိဵေရ 
ေလှာင်ကန်ကုိ  အဓိက ရယူသဳုဵစဲွပါသည်။ သန့်ရှင်ဵေသာေသာက်သဳုဵေရကုိ ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ် ေရေပဵေဝေရဵ လုပ်ငန်ဵမှ 
ရယူသဳုဵစဲွကကသည်။ ပမို့နှင်ဴနီဵေသာေကျဵရွာမျာဵတွင် ပမို့ေရေပဵေဝေရဵမှ ရယူသဳုဵစဲွပပီဵ  ေတာင်ေပ္ဝေဒသ ေကျဵရွာမျာဵတွင် 
စိမ်ဴစမ်ဵေရနှင်ဴမုိဵေရေလှာင်ကန်ကုိ အမီှြပုသဳုဵစဲွကကသည်။ ထင်ပါကျိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် သဘာဝေရထွက် (၃) ခုရိှ 
သည်။ သဘာဝေရထွက်မျာဵသည် ေလာက်ကုိင်ပမို့ မှ (၅)မုိင် အကွာအေဝဵတွင် ရိှသည်။ ေလာက်ကုိင်ခရုိင်သည် 

ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာ ၊ဵ လျှိုေြမှာင်မျာ ၊ဵ ေချာင်ဵမျာဵ ထူထပ်ေပါမျာဵပပီဵ ေြမြပန့်ဟူ၍မရိှသေလာက် နည်ဵပါဵ ေသာ 
ေဒသ ြဖစ်သည်။ ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် သဳလွင်ြမစ်သည် ေြမာက်မှေတာင်သုိ္သ စီဵဆင်ဵလျက်ရိှပပီဵ စီမဳကိန်ဵတည်ေနရာမှ 
(၂၅) မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ တဳုချန်ိေရကန်သည် ေလာက်ကုိင်ပမို့ ၏ အလယ်တွင်ရိှ၍ စီမဳကိန်ဵ၏ တည်ေနရာမှ (၄) မုိင် 
ကွာေဝဵသည်။ 
(ဃ) လေ်ရိှေြမအသဳုဵချမှုအေြခအေန 

               ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် အသာဵတင်စုိက်ပျ ို ဵေြမဧရိယာ (၅၄၀၃၀) ဧက၊ လှပ်ထာဵေြမဧက (၅၁၃၄) ဧက၊ 
ေတာရုိင်ဵဧက (၁၁၀၄၀) ဧက၊ စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵမြပုနုိင်ေသာေြမ (၁၃၈၀၀၇) ဧက စုစုေပါင်ဵေြမအမျိုဵအစာဵ (၇)မျိုဵ၊ ဧရိယာ 
(၂၀၂၈၅၆) ဧက ကျယ်ဝန်ဵပါသည်။ ကကကဳို အဓိကသီဵနှဳအြဖစ် စုိကပ်ျ ို ဵကကသည်။ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် 
အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအြဖစ် အလုပ်လုပ်ကိငု်ေနသူ(၂၀၀၅၃) ေယာက်ရှိေကကာင်ဵ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ 
ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်၏စာရင်ဵအရ သိရှိရပါသည်။ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် အဓိကသီဵနဳှ (၁၀) မျ ိုဵြဖစ်သည်ဴ စပါဵ၊ ေြမပဲ၊ 
နှမ်ဵ၊ ေနကကာ၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်ဵ၊ ပဲစဉ်ဵငဳု၊ ဝါ၊ ကကဳ၊ ေစဴထုတ်ေြပာင်ဵစုိက်ဧက (၁၈၃၄) ကုိ စုိက်ပျ ို ဵနုိင်ပပီဵ အထွက်နှုန်ဵ 
ေကာင်ဵမွန်ပါသည်။ စုိက်ပျ ို ဵထာဵသည်ဴသီဵနဳှမျာဵမှာ ေအာင်ြမင်မှု အသင်ဴအတင်ဴရိှပါသည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် 
နှစ်ရှည်သီဵနဳှအြဖစ် ရာဘာ၊ လက်ဖက် (ရွက်စိမ်ဵ) နှင်ဴ သစ်ကကာဵတုိ္သကုိ စုိက်ပျ ို ဵလျက် ရိှပါသည်။ ရာဘာစုိက် ဧက 
(၁၈၆၉) ဧက၊ လက်ဖက်(ရွက်စိမ်ဵ) (၂၃၁၂) ဧက၊ သစ်ကကာဵ စုိက်ဧက (၁၈၉၉) ဧကတုိ္သကုိ စုိက်ပျ ို ဵထာဵရိှပါသည်။ 



 စီမဳကိန်ဵတည်ရိှသညဴ်ေြမသည် ကမု္ပဏီပိုင် ယာေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်၍ (၂၅)ဧကကျယ်ဝန်ဵသည်။  
(င) လမ်ဵပန်ဵဆေ်သယွ်ေရဵအေြခအေန 

              ေလာက်ကုိင်ပမို့တွင်ဵမှ ဆီေအာရွာသုိ္သ (၃)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ ကုိဵကန့်ကုိယ်ပုိင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ ဦဵစီဵ 
အဖဲွ့၏ ရန်ပဳုေငွခွင်ဴြပုချက်ြဖင်ဴ ေကျာက်ကကမ်ဵလမ်ဵေဖာက် လုပ်ေပဵထာဵသည်။ ပမို့ေပ္ဝရိှလမ်ဵမျာဵသည် ကတ္ရရာလမ်ဵ 
နှင်ဴ ကွန်ကရစ်လမ်ဵအမျ ိုဵအစာဵ ြဖစ်ကကသည်။ ေကျဵရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵမျာဵသည် ေကျာက်ကကမ်ဵလမ်ဵမျာဵြဖစ်ကကသည်။ 
လာဵရှိူဵ- သိန်ဵနီ- ချင်ဵေရွှေေဟာ်- ေလာက်ကုိင်ကာဵလမ်ဵအတုိင်ဵလာပါက ေလာက်ကုိင်ပမို့သုိ္သေရာက်ရိှမည်ြဖစ်ပပီဵ 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ရိှရာ ဆီေအာရွာသုိ္သ နာရီဝက်ခန့်အကကာတွင် ေရာက်ရိှပါမည်။ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵသည် ဆီေအာ 
ရွာ လမ်ဵမနဳေဘဵမှာတည်ရိှသည်။ 

(စ) စီမဳေိန်ဵ၏အရွယ်အစာဵ  

          ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵသည် အကကီဵ စာဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုြဖစ်ပပီဵ စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ် 
စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန လက်ေအာက်ရှိ ဘိွုင်လာဌာနခဲွနှင်ဴ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵဌာနခွဲတုိ္သ၏ ဘိွုင်လာ/ထရန်စေဖာ်မာ 
စစ်ေဆဵမှုကိုခဳယူထာဵပပီဵ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်ဵမှတ်ပုဳတင်လက်မှတ်(၇မ/ကကီဵ /၁၄)(၃၀.၁၁.၁၉၉၆) ြဖင်ဴ ပုဂ္ဂလိက 
စက်မှုလုပ်ငန်ဵဥပေဒပုဒ်မ(၇) ပုဒ်မခွဲ (ဂ)အရ မှတ်ပဳုတင်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ စီဵကရက်စက်ရဳုလိုင်စင် သက်တမ်ဵ 
တုိဵြခင်ဵ ကို ပဳုမှန်ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်။  

 သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနက ထုတ်ြပန်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ အမိန့်ေကကြငာစာအမှတ်(၆၁၆/၂၀၁၅) (၂၉.၁၂.၂၀၁၅) အခန်ဵ(၂) 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ချမှတ်ြခင်ဵ အပုိဒ်(၈)အရ လည်ဵေကာင်ဵ၊ နည်ဵဉပေဒ ၅၅ အရ လည်ဵ 
ေကာင်ဵ ၊ ရှမ်ဵြပည်နယ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ္ဠွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရဳုဵ၏ (၃.၁.၂၀၁၉) ရက်စဲွပါစာ အမှတ် 
ပတ်ဝန်ဵကျင် /ဆန်ဵစစ်−စက်မှု / (၀၀၂၃/၂၀၁၉)အရလည်ဵေကာင်ဵ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအတွက် 
ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Environmental Management Plan) အစီရင်ခဳစာအာဵေရဵသာဵတင်ြပြခင်ဵြဖစ်ပါ 

သည်။  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ(၆၁၆/၂၀၁၅)အပုိဒ် (၇၆) အရ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ေရဵဆွဲတင်ြပရန် လိုအပ်သညဴ်စီမဳကိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ သုိ္သမဟုတ် ဝန်ကကီဵဌာနက ဤလုပ်ထုဳဵ 
လုပ်နည်ဵအပိုဒ်(၂၄)အရ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ေရဵဆွဲတင်ြပရန် လိုအပ်ေကကာင်ဵသတ်မှတ်သညဴ် စီမဳကိန်ဵ 
အမျ ို ဵအစာဵအတွက် စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵကို မိမိကိယု်တုိင် ေသာ် 
လည်ဵေကာင်ဵ၊ သုိ္သမဟုတ် အဖဲွ့အစည်ဵကို ခန့်အပ်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်ပါသြဖင်ဴ စီမဳကိန်ဵ အဆုိြပုသူ 
ဦဵခင်ေမာင်လွင် (၁၃/ကလတ (နိုင်)၀၀၀၀၂၉)၊ စက်ရဳုပိုင်ရှင်၊ ဖုန်ဵရင်လမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ကွက၊် ေလာက်ကိငု်ပမို့ နှင်ဴ 

ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ (၁၃/ကလတ(နုိင်) ၁၃၀၂၂၇၇၆)၊ စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ B.A(English)၊အေရှ့ပုိင်ဵတက္ကသုိလ်၊ ရန်ကုန်။ 
B.A.RS Business  Management ,MIT, အင်ဵစိန်။ ရန်ကုန်တုိ္သသည်   ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ေရဵဆွဲြခင်ဵ 
ကို ကိုယ်တုိင် ေရဵဆွဲ၍ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵရဳုဵ၊ သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသုိ္သ 
အစီရင်ခဳတင်ြပ ြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

(ဆ) နည်ဵပညာ 

ကမ္ဘာေပ္ဝတွင်ရရိှနုိင်ေသာ  စီဵကရက်ထုတ်ကုန်အမျ ိုဵမျ ို ဵမှာ     cigarettes , cigars , pipe tobaccos နှင်ဴ 
smokeless tobacco products စသည်တုိ္သြဖစ်ပါသည်။ အမျ ိုဵအစာဵကဲွြပာဵရြခင်ဵအေကကာင်ဵအရင်ဵမှာ အသဳုဵြပုေသာ 
ေဆဵရွက်၏ေဒသမျ ိုဵရင်ဵမတူညီြခင်ဵ၊ အသဳုဵြပုေသာ Additives မျာဵ မတူညီြခင်ဵ၊ ကဲွလဲွေနေသာ ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ် 
မျာဵ၊ အေလဴအကျင်ဴမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ပါသည်။ စီဵကရက်ပဳုစဳသတ်မှတ်ချက်တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴေဆဵရွက်ကကီဵ၊ ေရာစပ်ြခင်ဵ၊ 
ဓာတ်သေဘာေြပာင်ဵလဲေစရန် ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ Flavours , Colours, Additives မျာဵသဳုဵစဲွြခင်ဵ၊ စီကရက်လိပ်သည်ဴ Paper, 

Filter, Ink , Cellophone, Foil, gule မျာဵသဳုဵစဲွမှု မတူညီြခင်ဵ စသညဴ်အချက်မျာဵပါရိှသည်။  

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵသည် စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်စက်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ဘိွုင်လာတုိ္သကုိ တရုတ် 
နိုင်ငဳမှ ဝယ်ယူတပ်ဆင်၍  စီဵကရက်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴမှာ 



ပခုက္ကူနှငဴ် ေပါက်ပမို့နယ်မှ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်မျာဵကုိ ကုန်သည်မျာဵထဳမှ ဝယ်ယူပပီဵ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖငဴ် 
သယ်ယူကာ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳု(၂)ခုအတွင်ဵ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ေဆဵမျှင်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ေသာ ဗာဂျ ီဵ  
နီဵယာဵေဆဵရွက်ကုန်ကကမ်ဵမျာဵကုိ ေဆဵေပါင်ဵစက်အတွင်ဵ ေရေနွဵေငွ့လွှတ်ကာ ေဆဵရွက်၊ ေဆဵရုိဵမျာဵကုိ နူဵညဴဳေပျာဴ 
ေြပာင်ဵလာေစရန်နှငဴ် သန့်စင်သညဴ်အရည်အေသွဵ ေကာင်ဵရေစရန် (၃)နာရီခန့် ေဆဵေပါင်ဵရပါသည်။ ေဆဵရွက်မျာဵ 
ကို ေဆဵရွက်ြဖတ်စက်ြဖငဴ်ြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ်ေဆဵရွက်သာဵခဲွြခာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵမျာဵအာဵ သီဵသန့်ြဖတ်ေတာက် 

ြခင်ဵကုိ ေဆဵရွက်စင်ဵစက်၊ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵခွဲြခာဵစက်၊ ေဆဵရုိဵစင်ဵစက်မျာဵအသဳုဵြပု၍ ေဆဵမှုန့်ေဆဵမျှင် အရွယ် 
အစာဵရလာသည်အထိ ြပုလုပ်ရသည်။ ေဆဵရုိဵမှုန်နှင်ဴေဆဵရွက်ြဖတ်စကို အချ ို ဵအစာဵတစ်ခုနှင်ဴေရာစပ်ကာ ေရေနွဵ 
ေငွ့အသဳုဵြပု၍  နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵေစရန် ြပုလုပ်ရသည်။ ေရာစပ်ပပီဵေဆဵမှုန့်၊ ေဆဵမျှင်မျာဵကုိ Natural Flavour မျာဵ 
ြဖစ်သညဴ် ဇီဵ၊သကကာဵ၊ နွယ်ချ ိုအမှုန့်မျာဵနှငဴ်ေရာစပ်ကာ  ေဆဵေလှာင်ကန်တွင်ထည်ဴသွင်ဵ၍  (၈)နာရီခန့် ေဆဵနှပ် 
ထာဵရသည်။ နှပ်ထာဵပပီဵေသာေဆဵမျှင်မျာဵကုိ စီဵကရက်လိပ်စက်သုိ္သပုိ္သ၍ စီဵကရက်လိပ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်အရွယ်အစာဵ 
တူညီေစရန် ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ၊ စီဵကရက်လိပ်မျာဵအာဵ (၂၀)လိပ်(၁)ဗူဵနှုန်ဵြဖင်ဴ ဗူဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ အခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ် 

ြခင်ဵ၊ ပါကင်ထုတ်စက်ြဖင်ဴ (၁၀)ဗူဵလျှင် (၁)ပါကင်နှုန်ဵြဖင်ဴ ထုတ်ပုိဵြခင်ဵ၊ ရရိှလာေသာ စီဵကရက်ကာတွန်ဵမျာဵကုိ ေဆဵ 
ကာတွန်ဵ(၅၀)ေတာင်ဴဆဴဳသည်ဴ ပါကင်ဂျပ်ဖာအတွင်ဵသုိ္သ ထည်ဴသွင်ဵ၍ ပါကင်ပိတ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရသည်။ ပါကင် 
ဂျပ်ဖာမျာဵကုိ ကုန်ေချာဂုိေဒါင်အတွင်ဵ စနစ်တကျ ညီညာစွာစီထပ်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ 

အဓိကကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦမျာဵအတွင်ဵ စက်မျာဵလည်ပတ်ေနစဉ် ေဆဵရွက်ကကီဵေပါင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရွက် 
ကကီဵ စင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ်ေဆဵသာဵခွဲြခာဵြခင်ဵအဆငဴ်တွင် ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပုရြခင်ဵေကကာငဴ် ထွက်ရှိလာေသာအနဳ့နှငဴ် 

အခိုဵအေငွ့မျာဵကုိစက်တစ်လုဳဵချင်ဵအတွက် အုပ်ေဆာင်ဵနှငဴ် ေလစုပ်ပန်ကာ(Blower)မျာဵနှင်ဴစုပ်ယူေစပပီဵ Single 
Pipe မျာဵ (3” in dia) မှတဆငဴ် နဳရဳ၏ြပင်ပသုိ္သ Stack Pipe ြဖင်ဴ သွယ်တန်ဵ၍ စွန့်ထုတ်ထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာတွင် 
ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာကို အသဳုဵြပုထာဵပပီဵ  bottom ash ဖမ်ဵယူသညဴ် ြပာကန်မျာဵ၊ အမှုန်ဖမ်ဵယူသညဴ် bag 
filter မျာဵ၊ single stack  နှင်ဴ boiler အကကာဵတွင် Fly Ash ဖမ်ဵယူသညဴ် cyclone တပ်ဆင်၍ အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ wet 
scrubber ကို တပ်ဆင်၍ ြပာမှုန့်၏အပူချနိ်ကိေုလျှာဴချြခင်ဵ၊ ေပါဴေသာစွန့်ထုတ်ဓါတ်ေငွ့မျာဵကို အေလဵချနိ်ရှိေသာ 
ထုဳဵနှစ်ေရထဲမှ ြဖတ်သန်ဵ၍ အဆိပ်ပါရိှမှု၊ ညစ်ညမ်ဵေစမှု၊ စွန့်ထုတ်ေသာဓါတ်ေငွ့ပမာဏမျာဵကုိ ေလျာဴကျေစြခင်ဵ အနီဵ 

ပတ်ဝန်ဵကျင်၏ ေလအရည်အေသွဵကို မျာဵစွာမထိခိုကေ်စရန်၊ ထိခိုက်မှုေလျာဴနည်ဵေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵ 
ရှိပါသည်။ 

          စက်ရဳုလည်ပတ်စဉ် အဓိကထွက်ရှိေနေသာညစ်ညမ်ဵေစသညဴ်အရာမျာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေစ 
ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို စဉ်ဆက်မြပတ်ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ ေလျှာဴချမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ 
ေနာက်ဆုဳဵထွက်ရှိသညဴ်အေြခအေနအာဵ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵပပီဵ NEQEG  တန်ဖိုဵမျာဵြဖင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်၍  
တင်ြပြခင်ဵ၊ WHO Guideline Value မျာဵြဖင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍တင်ြပြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵကုိ စနစ်တကျ သိမ်ဵဆည်ဵ 
ြခင်ဵမျာဵကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမဳကိန်ဵကာလအတွင်ဵ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ဤပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခဳစာ (Environmental Management Plan )တွင် ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵနှငဴ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ အေသဵအဖဲွ့ြဖစ်ရပ်မျာဵ၊ မေတာ်တဆမှုနှငဴ် အေရဵေပ္ဝ 
ကိစ္စရပ်မျာဵအာဵအစီရင်ခဳြခင်ဵ၊လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကုိ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖင်ဴ သတ်မှတ်တုိင်ဵတာြခင်ဵနှင်ဴယင်ဵ္ဠွှန်ဵကိန်ဵ 
မျာဵအတုိင်ဵ တူညီမှုရသည်အထိအဆင်ဴဆငဴ်ြပုြပင်ေလျှာဴချပပီဵမှ စွန့်ထုတ်မှုကိေုဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါ သည်။  

(ဇ) အြခာဵေဆာင်ရွေ်နိုင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

              ကမ္ဘာေပ္ဝတွင်ရရိှနုိင်ေသာ  စီဵကရက်ထုတ်ကုန်အမျိုဵမျ ို ဵမှာ     cigarettes , cigars , pipe tobaccos နှင်ဴ 
smokeless tobacco products စသည်တုိ္သြဖစ်ပါသည်။ အမျ ိုဵအစာဵကဲွြပာဵရြခင်ဵအေကကာင်ဵအရင်ဵမှာ အသဳုဵြပုေသာ 
ေဆဵရွက်၏ေဒသမျ ိုဵရင်ဵမတူညီြခင်ဵ၊ အသဳုဵြပုေသာ Additives မျာဵ မတူညီြခင်ဵ၊ ကဲွလဲွေနေသာ ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ် 

မျာဵ၊ အေလဴအကျင်ဴမျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ပါသည်။ စီဵကရက်ပဳုစဳသတ်မှတ်ချက်တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴေဆဵရွက်ကကီဵ၊ ေရာစပ်ြခင်ဵ၊ 
ဓာတ်သေဘာေြပာင်ဵလဲေစရန် ြပုြပင်ြခင်ဵ၊ Flavours , Colours, Additives မျာဵသဳုဵစဲွြခင်ဵ၊ စီကရက်လိပ်သည်ဴ Paper, 
Filter, Ink , Cellophone, Foil, gule မျာဵသဳုဵစဲွမှု မတူညီြခင်ဵ စသညဴ်အချက်မျာဵေကကာင်ဴြဖစ်ပါသည်။  



 စီဵကရက်တွင်ပါဝင်ေသာ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵမှာ NICOTINE (C10H14N2), CADMIUM (Cd), LEAD (Pb ), 
ACROLEIN ( C3H4O) , ACETALDEHYDE (C2H4O ), BENZENE ( C6H6), AMMONIA (NH3 ),CARBON MONOXIDE 
(CO ),TOBACCO- SPECIFIC NITROSAMINES (C10H13N3O2C9H11N3O ), 1,3 –BUTADIENE(C4H6) တုိ္သြဖစ်သည်။ 
အသဳုဵြပုသည်ဴကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵေပ္ဝမူတည်၍ ပါဝင်ေသာဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵ၏ပမာဏနှငဴ် ြပင်ဵအာဵေကကာငဴ် 
ြဖစ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ ကွာြခာဵနုိင်ပါသည်။ 
   ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ ထုတ်လုပ်ေသာစီဵကရက်မျာဵတွင် combustion improvers, smoke 
smoothers, Brand Loyalty multipliers, Ignition Killers မျာဵကုိ မသဳုဵစဲွြခင်ဵေကကာင်ဴ နုိင်ငဳတကာမှထုတ်လုပ်ေနေသာ 
စီဵကရက်အမျိုဵအစာဵေကကာင်ဴြဖစ်ေသာ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုနှင်ဴ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှု၏ကျန်ဵမာေရဵ အန္တရာယ် 
ထိခုိက်ခဳစာဵေနရသူမျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစပါသည်။ ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵသန့်စင်ြခင်ဵ၊ ေဆဵေချွေ 
ြခင်ဵ၊ ေဆဵမျှင်ြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵေလှာ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵအေအဵခဳြခင်ဵ၊ ေဆဵေမွှြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်ြခင်ဵအဆင်ဴဆင်ဴတွင် ထုတ်လုပ်မှု 
နည်ဵစဉ်မျာဵကုိ စနစ်တကျစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ သဘာဝထွက်ကုန်မျာဵြဖစ်သည်ဴ ဇီဵ၊ သကကာဵ၊ နွယ်ချ ိုစေသာ သဘာဝ 
အနဳ့မျာဵကုိသာ သဳုဵစဲွထာဵြခင်ဵေကကာင်ဴ နုိင်ငဳြခာဵစီဵကရက်မျာဵ၏အရသာ၊ အရည်အေသွဵမျာဵနှင်ဴ တူညီြခင်ဵမရိှသလုိ 
ထိခုိက်မှု၊ သက်ေရာက်မှုမျာ ြဵဖစ်ေပ္ဝေစမှုနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူ(customer)မျာဵ အတွက် ကျန်ဵမာေရဵ 
အန္တရာယ် ထိခုိက်မှု ေလျာဴနည်ဵသက်သာေစပါသည်။ 
                စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆင်ဴမှာ ပခုက္ကူနှငဴ်ေပါက်ပမို့နယ်မှ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်မျာဵကို 
ကုန်သည်မျာဵထဳမှ ဝယ်ယူပပီဵ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ သယ်ယူကာ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုအတွင်ဵ သုိေလှာင်ထာဵရိှ 
သည်။ ေဆဵမျှင်ထုတ်လုပ်ရန်လုိအပ်ေသာ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကနု်ကကမ်ဵမျာဵကုိ ေဆဵေပါင်ဵစက်အတွင်ဵ ေရေနွဵ 
ေငွ့လွှတ်ကာ ေဆဵရွက်၊ ေဆဵရုိဵမျာဵကုိ နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵလာေစရန်နှငဴ် သန့်စင်သညဴ်အရည်အေသွဵေကာင်ဵ ရေစရန် 
(၃)နာရီခန့် ေဆဵေပါင်ဵရပါသည်။ေဆဵရွက်မျာဵကို ေဆဵရွက်ြဖတ်စက်ြဖငဴ်ြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှင်ဴေဆဵရွက်သာဵခဲွြခာဵ 
ြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵမျာဵအာဵ သီဵသန့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵကုိ ေဆဵရွက်စင်ဵစက်၊ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵခွဲြခာဵစက်၊ ေဆဵရုိဵစင်ဵ           
စက်မျာဵအသဳုဵြပု၍ ေဆဵမှုန့်ေဆဵမျှင်အရွယ်အစာဵရလာသည်အထိ ြပုလုပ်ရသည်။ ေဆဵရုိဵမှုန်နှငဴ်ေဆဵရွက်ြဖတ်စကို 
အချ ို ဵအစာဵတစ်ခုနှငဴ်ေရာစပ်ကာ ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပု၍နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵေစရန် ြပုလုပ်ရသည်။ ေရာစပ်ပပီဵ ေဆဵမှုန့်၊ 
ေဆဵမျှင်မျာဵကုိ Natural Flavour မျာဵြဖစ်သညဴ် ဇီဵ၊သကကာဵ၊ နွယ်ချ ိုအမှုန့်မျာဵနှင်ဴ ေရာစပ်ကာ  ေဆဵေလှာင်ကန် 
တွင် ထည်ဴသွင်ဵ၍  (၈)နာရီခန့် ေဆဵနှပ်ထာဵရသည်။ နှပ်ထာဵပပီဵေသာ ေဆဵမျှင်မျာဵကုိ စီဵကရက်လိပ်စက်သုိ္သ ပုိ္သ၍ 
စီဵကရက်လိပ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်အရွယ်အစာဵတူညီေစရန် ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ၊ စီဵကရက်လိပ်မျာဵအာဵ (၂၀)လိပ် (၁) ဗူဵ 
နှုန်ဵြဖင်ဴ ဗူဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ အခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵကပ်ြခင်ဵ၊ ပါကင်ထုတ်စက်ြဖင်ဴ (၁၀)ဗူဵလျှင် (၁)ပါကင်နှုန်ဵ ြဖင်ဴ ထုတ်ပုိဵြခင်ဵ၊ 
ရရိှလာေသာ စီဵကရက်ကာတွန်ဵမျာဵ၊ ေဆဵကာတွန်ဵ(၅၀)ေတာင်ဴဆဴဳသည်ဴ ပါကင်ဂျပ်ဖာအတွင်ဵသုိ္သ ထည်ဴသွင်ဵ၍ 

ပါကင်ပိတ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရသည်။ ပါကင်ဂျပ်ဖာမျာဵကုိ ကုန်ေချာဂုိေဒါင်အတွင်ဵ စနစ်တကျ ညီညာစွာ စီထပ်၍ 
သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ 

၂.၁.၄။ စီမဳေိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴေဆာင်ရွေ်မှု   

(က)  စီမဳေိန်ဵောလနှငဴ်ရင်ဵနီှဵြမှပ်နှဳမှုပုဳစဳ 

စီမဳကိန်ဵကာလကုိ ၁၉၉၆ခုနှစ်မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထိ အနှစ်(၃၀)ခန့် လျာထာဵသတ်မှတ်ပါသည်။  

(ခ) ရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵ 
ရင်ဵနှီဵြမှပ်နဳှမှုတန်ဖိုဵမှာ ယွမ်ေငွ (၂၄.၁၉)သန်ဵ ြဖစ်ပပီဵ တုိင်ဵရင်ဵသာဵတစ်ဦဵတည်ဵပုိင် (Fully Investment ) 

အမျို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ 

(ဂ) ေြမအသဳုဵချမှု 

ေြမအမျ ို ဵအစာဵမျာဵမှာ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်၊ ဆီေအာရွာ ယာေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ပပီဵ အကျယ်အဝန်ဵ (၂၅) 
ဧကခန့်ကျယ်ဝန်ဵပါသည်။  
 
 



(ဃ) အကေို တည်ေဆာေ်ေရဵောလ 
အကကို တည်ေဆာက်ေရဵကာလသည် ၁၉၉၄ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲဴသည်။ အကကိုတည်ေဆာက်ေရဵကာလတွင် 

ေလာက်ကုိင်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့ထဳသုိ္သ စက်ရဳုတည်ေဆာက်မည်ဴေနရာကုိ ယာေြမအမျိုဵအစာဵမှ အြခာဵ 
နည်ဵသဳုဵစဲွခွင်ဴေလျှာက်ထာဵြခင်ဵ၊ဌာနဆုိင် ရာမျာဵထဳ စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ အဓိကအေဆာက်အဦမျာ ၊ဵ 
အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦမျာဵ ေဆာက်လုပ်နုိင်ရန် ခွင်ဴြပုချက်ေတာင်ဵခဳြခင် ၊ဵ ေြမေနရာရှင်ဵလင် ြဵခင်ဵ၊ ေြမညိှ 

ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိေဆာင်ရွက်ခဴဲပါသည်။ 

(င) တည်ေဆာေ်ေရဵောလ 
၁၉၉၅ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်ဵတွင် အဓိကအေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ် အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦ အာဵလဳုဵ 

ေဆာက်လုပ်ပပီဵစီဵခဲဴသည်။ အဓိကအေဆာက်အဦ(၉)ခုနှငဴ် အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦ(၆)ခ ုေဆာက်လုပ် ထာဵ 
ရှိသည်။ တည်ေဆာက်ေရဵကာလတွင် ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦ(၅)ခု ၊ 500KVA ထရန်စေဖာ်မာ(၁)လဳု ၊ဵ ဘိွုင်လာထာဵ 

ရိှသည်ဴ အေဆာက်အဦ(၁)လဳု ၊ဵ ကုန်ကကမ်ဵနှင်ဴကုန်ေချာဂုိေဒါင်(၃)လဳု ၊ဵ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်(၄) လဳု ၊ဵစာဖုိေဆာင် (၁)လဳုဵ နှင်ဴ 
ရဳုဵခန်ဵ(၁)ခုတုိ္သကုိေဆာက်လုပ်ခဴဲပါသည်။ ဤပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်(Environmental Management Plan) 
အစီရင်ခဳစာကုိေရဵသာဵေနချန်ိတွင် အကကိုတည်ေဆာက်ေရဵကာလနှင်ဴ တည်ေဆာက်ေရဵကာလသည် ေဆာင်ရွက်ပပီဵစီဵ 
ပပီြဖစ်၍ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ (operation phase) အတွက် အဓိကထာဵကာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက် ေရဵသာဵ 
ထာဵပါသည်။ 

(စ) စမ်ဵသပ်လည်ပတ်သညဴ်ောလ 

၁၉၉၆ခုနှစ်မှ စတင်၍ စက်ရဳုအာဵ စမ်ဵသပ် လည်ပတ်ခဲဴသည်။ 
(ဆ) စတင်ထုတ်လုပ်သညဴ်ောလ 
၁၉၉၆ခုနှစ်မှ စက်တင်ဘာလမှစတင်၍ စက်ရဳုကို လည်ပတ်ခဲဴပပီဵ ယေန့ ၂၀၂၁ခုနှစ် အထိ နှစ်စဉ် တစ်နှစ် လျှင် 
(၈)လ ခန့် ပဳုမှန် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဈ) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆငဴ်တင်ြပသည်ဴောဵချပ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီမံကိန်းကာလ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှု 
 

အကေို တည်ေဆာေ်ေရဵောလ 
 

တည်ေဆာေ်ေရဵောလ 
 

စမ်ဵသပ်လည်ပတ်သညဴ်ောလ 
 

စတင်ထုတ်လုပ်သညဴ်ောလ 
 

ဆြမအသံုးချမှု 



၂.၁.၅။ စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်သူနှင်ဴ အကေဳေပဵအဖဲွ့တ့ုိအေကောင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပြခင်ဵ 

(ေ) စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်သူ 

၁။ အမည် ဦဵခင်ေမာင်လွင် 

၂။ အဖ အမည် ဦဵပယ်ေစာက်ချနိ် 

၃။ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵေဒအ်မှတ် ၁၃/ကလတ(နုိင်) ၀၀၀၀၂၉ 

၄။ နိုင်ငဳသာဵ ဗမာ 

၅။ ေိုဵေွယ်သညဴ်ဘာသာ ကိုဵကန့်၊ဗုဒ္ဓ 

၆။ ေမွဵသေ္ကရာဇ် ၂.၁၁.၁၉၈၁ 

၇။ ေနရပ်လိပ်စာ ဖုန်ဵရင်လမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ကွက၊် ေလာက်ကိင်ုပမို့ 

၈။ အဖဲွ့အစည်ဵ ေလာက်ကိင်ုခရုိင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊အလုပ်အမှုေဆာင် 
ဉက္ကဌ၊ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵ၊ ေလာက်ကိင်ုပမို့ ြမန်မာ 
ကိုဵကန့် စီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

၉။ ဖုန်ဵနဳပတ်/ဖေ်စ်/ 
အီဵေမဵလ်/ဝေ်ဘ်ဆိုေ် 

၀၉-၄၅၇၆၄၆၅၁၀ 

၁၀။ ပညာအရည်အချင်ဵ/ရာထူဵ ြမန်မာကုိဵကန့် စီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

၁၁။ အေတွ့အကေုဳ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သက် (၆) နှစ် 

၁၂။ ရင်ဵနှီဵြမှပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ Fully Investment ၊ တုိင်ဵရင်ဵသာဵပုိင် 

၁၃။ EMP တင်ြပသည်ဴရေ်စဲွ ၁၅.၉.၂၀၂၀ 



(ခ) ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ေရဵဆွဲတင်ြပမည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်ေရွဵချယ်ြခင်ဵ 

               ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ(၆၁၆/၂၀၁၅) အပုိဒ်(၇၆) တွင် နည်ဵဥပေဒ 
၅၅(က)အရ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ေရဵဆွဲတင်ြပရန်လုိအပ်သညဴ် စီမဳကိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ သုိ္သမဟုတ် 
ဝန်ကကီဵဌာနက လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵအပုိဒ်(၂၄)အရ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ေရဵဆွဲတင်ြပရန် လိုအပ် 

ေကကာင်ဵ သတ်မှတ်သညဴ် စီမဳကိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵအတွက် စီမဳကိန်ဵအဆိုြပုသူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် 
ေရဵဆွဲြခင်ဵကုိ မိမိကိယု်တုိင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သုိ္သမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵကုိ ခန့်အပ်၍ ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ေဆာင် 
ရွက်နုိင်ပါသြဖင်ဴ စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအတွက် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵရဳုဵ၊ သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝ ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသုိ္သတင်ြပသညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိ ု စက်ရဳုတာဝန်ခဳမှ ေရဵဆဲွြပုစု 
ရန်နှငဴ် စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူြဖစ်သညဴ် စက်ရဳုပိုင်ရှင် ဦဵခင်ေမာင်လွင်မှ တာဝန်ခဳကာ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတူ 
ရင်ဵနှီဵြမှပ်နဳှသညဴ် လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ အဖွဲ့အစည်ဵ၏အကကြဳပုချက်ကိရုယူ၍ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ 

 

(ဂ) ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်(EMP)ေရဵဆဲွသူ/ပုဂ္ဂိုလ်/အဖဲွ့အစည်ဵ၏ အချေ်အလေ်မျာဵ 

EMP ေရဵဆဲွသူ၏အချေ်အလေ်မျာဵ(အဓိေေရဵဆွဲသူ) 

(က) အမည်      ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ 

 အဖအမည်      ဦဵအယ်လ်သိန့်ေပါင် 

 နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒအ်မှတ်     ၁၃/ကလတ(နိုင်)၀၂၂၇၇၆ 

 ပညာအရည်အချင်ဵ                 B.A(English)၊အေရှ့ပုိင်ဵတက္ကသုိလ်၊ရန်ကုန်။ B.A.RS Business                  
    Management ,MIT, အင်ဵစိန်။ ရန်ကုန် 

 နိုင်ငဳသာဵ     ဗမာ 

 ေမွဵသက္ကရာဇ်     ၆ .၆.၁၉၈၂  

 ကျာဵ/ မ     ကျာဵ 

 ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ    ခရစ်ယာန် 

  လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ    စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်သက် )၁၀(နှစ  

(ခ) အမည်    ဦဵခင်ေမာင်လွင် 

 အဖအမည်    ဦဵပယ်ေစာက်ချနိ် 

 နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒအ်မှတ်    ၁၃/ လကန(နိုင်) ၀၀၀၀၂၉ 

 ပညာအရည်အချင်ဵ၊ 
ရာထူဵ 

    ေလာက်ကိငု်ခရုိင်ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊အလုပ်အမှုေဆာင် 
ေကာ်မတီဝင်၊ြမန်မာကုိဵကန့် စီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

 နိုင်ငဳသာဵ      ဗမာ 

. ေမွဵသက္ကရာဇ်     ၂.၁၁.၁၉၈၁ 

 ကျာဵ/ မ     ကျာဵ 

 ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ     ကိုဵကန့် ၊ ဗုဒ္ဓ 

 လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ     စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သက်(၁၀) နှစ် 

 
 

လိပ်စာ    ဖုန်ဵရင်လမ်ဵ၊ (၃)ရပ်ကွက၊် ေလာက်ကိငု်ပမို့ 

 

             

ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) ေရဵဆွဲတင်ြပသညဴ်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ 
စက်ရဳု(၂)ရဳုသာရှိပါသည်။ စွမ်ဵဖုန်ဵထာစီဵကရက်စက်ရဳုနှငဴ် ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုတုိ္သြဖစ်ပါသည်။ ဤစက်ရဳု 
(၂)ရဳု မ ှစက်ရဳုပိုင်ရှင်မျာဵြဖစ်သညဴ် ဦဵယီွစုန်ဖူဵနှင်ဴ ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊ စက်ရဳု(၂) ရဳု၏ အေထွေထွမန်ေနဂျာမျာဵ ြဖစ်သညဴ်  
ဦဵသန်ဵေဌဵနှင်ဴ ဦဵေအာင်ယိန်ဵတုိ္သ (၄)ဦဵသည် သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 



ေနြပည်ေတာ်သုိ္သတင်ြပရန်ရှိေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အစီရင်ခဳစာတင်ြပနိုင်ရန် ညှိနှိုင်ဵတုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵ 
ြခင်ဵ၊ အကကြဳပုြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုနှငဴ်ထိခိုကမ်ှုအေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိမျာဵကုိ ေဖာ်ထုတ်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ထိ 
ခိုက်မှုေလျာဴကျေစမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာအကကြဳပုလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵအတွက် တာ 
ဝန်ယူမှနှငဴ်ပတ်သက်၍ ြပည်ဴစဳုစွာစီမဳေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်ဵတုိင်ပင်ြခင်ဵ စေသာလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန်ရည်ရွယ်၍ (၄)ဦဵပါ(EMP) အကကဳေပဵအဖွဲ့ကို ဖဲွ့စည်ဵထာဵ ြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

အဖဲွ့အစည်ဵဝင်မျာဵ 

(ဂ) အမည်   ဦဵယွီစုန်ဖူဵ 

 အဖအမည်   ဦဵယွီဝင်ချန် 

 နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒအ်မှတ်   ၁၃/ ကလတ(နိုင်)၀၃၉၆၁၀ 

 ပညာအရည်အချင်ဵ၊ရာထူဵ   စွမ်ဵဖုန်ဵထာစီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

 ေနရပ်လိပ်စာ    စွမ်ဵဖုန်ဵတာစီဵကရက်စက်ရဳု၊ဆီေအာ ရွာ၊ေလာက်ကိငု်ပမို့ 

. နိုင်ငဳသာဵ    ဗမာ 

 ေမွဵသက္ကရာဇ်   ၂၄.၁၀.၁၉၈၅ 

 ကျာဵ/ မ   ကျာဵ 

 ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ   ကိုဵကန့် ၊ ဗုဒ္ဓ 

 လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ   စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သက်(၅)နှစ် 

(ဃ) အမည် ဦဵသန်ဵေဌဵ 

 အဖအမည် ဦဵစိန်ေမာင် 

 နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒအ်မှတ် ၉/ တသန(နိုင်) ၀၁၁၃၂၉၀ 

 ပညာအရည်အချင်ဵ၊ရာထူဵ အေထွေထွမန်ဂျာ(တာဝန်ခဳ) 

 ေနရပ်လိပ်စာ စွမ်ဵဖုန်ဵတာစီဵကရက်စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာ၊ေလာက်ကိငု်ပမို့                         
၀၉-၂၅၉ ၅၈၀ ၉၈၀ 

 နိုင်ငဳသာဵ ဗမာ 

 ေမွဵသက္ကရာဇ် ၇.၂.၁၉၆၉ 

 ကျာဵ/ မ ကျာဵ 

 ကိုဵကွယ်သညဴ်ဘာသာ ဗုဒ္ဓ 

 လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုတာဝန်(၆) နှစ် 



 

(ဃ) ေျွမ်ဵေျင်သူနှင်ဴ တာဝန်ယူထာဵသညဴ်နယ်ပယ်နှင်ဴေဆာင်ရွေ်မှု(အဖွဲ့ဝင်မျာဵ) 

စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်ဵ/ရာထူဵ တာဝန်ယူထာဵသည်ဴနယ်ပယ်နှင်ဴေဆာင်ရွေ်မှု 

 

၁ ဦဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရဳုပိုင်ရှင်ြမန်မာကိုဵကန့် 
ကုမ္ပဏီ 

 

စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစေသာပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုကမ်ှုနှငဴ်ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကုိေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ 
ေလအရည်အေသွဵ၊ေြမေပ္ဝေြမေအာက်ေရအရည်
အေသွဵ၊ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ခါမှု၊

ေခါင်ဵတုိင်မှစွန့်ထုတ်ေသာဓာတ်ေငွ့မျာဵ၏ြပင်ဵအာဵ 
နှင်ဴပမာဏကုိတုိင်ဵတာြခင်ဵ 

၂ ဦဵယီွစဳုဖူဵ စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 

စီမဳကိန်ဵ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်(၅)မိုင်ပတ်လည်ရိှေဂဟ
စနစ်နှငဴ်ဇဝီမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲစာရင်ဵ၊တာဵြမစ်သစ်ပင်စာရင်ဵ၊ 
ရှာဵပါဵ၍မျ ို ဵတုန်ဵေပျာက်ကွနုိဲင်သညဴ်တာဵြမစ်တိရစ္ဆာန်
စာရင်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ။စီမဳကိန်ဵအနီဵရိှရှင်သန်ေပါက် 
ေရာက်လျက်ရိှေသာသစ်ေတာနှငဴ်သစ်ပင်စာရင်ဵ 
ေကာက်ယူြခင်ဵ။ 

၃ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ြမန်မာ  
ကိုဵကန့် ကုမ္ပဏီ 

ေြမေပ္ဝေြမေအာက်ေရအရင်ဵအြမစ်အေပ္ဝထိခိုကမ်ှု၊ 
ပျက်စီဵမှုရှိ/မရိှေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊စီမဳကိန်ဵ၏အနီဵ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်(၅)မုိင်ပတ်လည်ရှိေဂဟစနစ်နှငဴ်ဇဝီမျ ို ဵစဳု
မျ ို ဵကွဲမျာဵအေပ္ဝထိခိုကမ်ှု၊ပျက်စီဵမှုရှိ/မရှိေစာငဴ်ကကပ် 
ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ
ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ 
မျာဵကုိတုိင်ဵတာြခင်ဵ၊စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵနှငဴ်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ 
မရိှသဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။ 

၄ ဦဵသန်ဵေဌဵ  စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 

စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေကကာငဴ်ထွက်ရှိေသာ 
ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊အရည်၊အေငွ့၊အန္တရာယ်
ရှိ/ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ)မျာဵကုိစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

၅ ဦဵေကျာ်ေကျာ် မန်ေနဂျာ၊ 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 

စီမဳကိန်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်တည်ရှိေသာေကျဵရွာ 
မျာဵရိှေဒသခဳြပည်သူတုိ္သ၏ကျန်ဵမာေရဵစစ်တမ်ဵ 

ေကာက်ယူြခင်ဵ၊အမျာဵြပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵ 
ြခင်ဵ၊ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ။ 
စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာအချက်အလက်မျာဵကိုထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ၊ 
ေကကြငာြခင်ဵ၊အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။ 

         
       



(င)  ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ် Environmental Management  Plan( EMP )ေရဵသာဵတင်ြပသညဴ်  
အေကောင်ဵအရင်ဵ 

                   ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵသည် အကကီဵ စာဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုြဖစ်ပပီဵ  စာဵေသာက်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ ရှမ်ဵြပည်နယ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ္ဠွှန်ကကာဵေရဵမှူဵရဳုဵ၏ (၃.၁. 
၂၀၁၉) ရက်စဲွပါ စာအမှတ် ပတ်ဝန်ဵကျင်/ ဆန်ဵစစ်−စက်မှု / (၀၀၂၃/၂၀၁၉)အရ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ 
အတွက ် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Environmental Management Plan) အစီရင်ခဳစာအာဵ ေရဵဆဲွြပုစု၍ 
တင်ြပအစီရင်ခဳြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

၂.၁.၆။ စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်သူ၏ EMP အစီရင်ခဳစာေုိ အတည်ြပုေကောင်ဵနှင်ဴ တာဝန်ယူေကောင်ဵ ေတိဝန်ခဳချေ် 

၁။ ဤပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်အစီရင်ခဳစာ (Environmental  Management Plan - EMP) တင်ြပ 
ချက်တွင် ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵေသာစီမဳချက်ပါအတုိင်ဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်၊ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခုိက်မှု ေလျာဴနည်ဵ 
ေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴအစီအမဳမျာဵ၊ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴ စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်သည်ဴ ၄.၅.၂၀၁၆ ေန့တွင် 
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန်ေသာ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက် ပစ္စည်ဵ 
ေသာက်သဳုဵမှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵ ဥပေဒ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ အမျိုဵသာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၇-
၂၀၂၁) ပါလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ၊ နုိင်ငဳေတာ်တွင် ြပဌာန်ဵထာဵေသာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ 

နုိင်ငဳတကာ စည်ဵကမ်ဵ သတ်မှတ်ချက်မျာဵ၊ ဥပေဒမျာ ၊ဵ WHO  ၏ Framework Convention on Tabacco Control 
(FCTC) (The world’s first public health treaty) တုိ္သကုိ လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်ဟု ဝန်ခဳကတိြပုပါသည်။ 

(၁) အစီရင်ခဳစာပါ အေကကာင်ဵအရာမျာဵသည် အမှန်တကယ်ေြမြပင်တွင် တည်ရိှြဖစ်ေပ္ဝေနပါသည်။ 

(၂) အစီရင်ခဳစာပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အချက်အလက်မျာဵအာဵ အမှန်တကယ် ေလဴလာမှတ်တမ်ဵ တင်ထာ ြဵခင်ဵ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

(၃) အစီရင်ခဳစာပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုေလျာဴချေရဵ၊ အစီအမဳမျာဵအာဵ အမှန်တကယ်လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်သွာဵ 
မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(၄) အစီရင်ခဳစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ြဖစ်ေသာ လူမှုေရဵ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် နှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵ၊ သဟဇာတြဖစ်ေစေသာ 
စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ရပ်အြဖစ် ေဖာ်ေဆာင်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

(၅) ေဆဵရွက်ကကီဵနှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵအသဳုဵြပု ထုတ်ကုန် အမျိုဵမျ ို ဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ (စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှု) 

လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ အတည်ြပုထာဵသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှု အစီအစဉ်အာဵ 
တုိဵတက်ေနသည်ဴနည်ဵပညာမျာဵ၊ စနစ်မျာဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵလုိအပ်ချက် အေပ္ဝမူတည်၍ ပုိမုိေကာင်ဵမွန်သည်ဴ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်ြဖစ်ေစရန်အတွက် ြပင်ဆင်ြဖည်ဴစွက်ရန် ္ဠွှန်ကကာဵချက်ရိှလာပါက လုိက်နာ 
ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်သူမှ ြပင်ဆင်ြဖည်ဴစွက်လုိပါက တင်ြပ၍ အတည်ြပုချက် ရယူကာ 
ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(၆) ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာမူဝါဒ၊ ဥပေဒမူေဘာင်၊ ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၏ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာ ၊ဵ ေဆဵရွက်ကကီဵနှင်ဴ ေဆဵရွက်ကကီဵ 
အသဳုဵြပု ထုတ်ကုန်အမျိုဵမျ ို ဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵ(စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှု)နှင်ဴ ပတ်သက်၍ လုိက်နာရမည်ဴ 
္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာ ၊ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵသတ်မှတ်ချက်နှင်ဴ စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ နုိင်ငဳတကာ 
ကွန်ဗန်ဵရှင်ဵမျာဵ၊ သေဘာတူစာချုပ်မျာဵ၊ နုိင်ငဳတကာမူဝါဒမျာ ၊ဵ  လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာ ၊ဵ  စဳနှုန်ဵမျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵ 
ချက်မျာ ၊ဵ WHO  အဖဲွ့ ၏Framework Convention on Tabacco Control (FCTC) တုိ္သအာဵ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(၇) စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵကာလပပီဵဆဳုဵ၍ စက်ရဳုပိတ်သိမ်ဵသည်ဴ အချန်ိေရာက်လျှင် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ လူမှုေရဵဆုိင်ရာမျာဵ 
မထိခုိက်ေစရန် အစီအစဉ်မျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်ဟု ဝန်ခဳကတိ ြပုပါသည်။   



 

 

ေဘာင်ယိန်ဵ 
အေထွေထွမန်ေနဂျာ 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳု 
ေတိဝန်ခဳချေ် 

                    
    ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုသည် ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှု ထိန်ဵချူပ်ေရဵ 
ဥပေဒ(၄.၅.၂၀၁၆)၊ အမျို ဵသာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵ(၂၀၁၇-၂၀၂၁)၊ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ(၁၉၇၂)၊ WHO အဖဲွ့ 
၏ Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)၊ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်တွင် ြပဌာန်ဵ 
ထာဵေသာ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ နုိင်ငဳတကာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ အမျို ဵသာဵ 
အဆင်ဴ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ WHO အဖွဲ့၏ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵ 
လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ ကုိဵကန့်ကိယု်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှ ထုတ်ြပန်ေသာေဒသန္တရ အမိန့် 
မျာဵကုိ အေလဵထာဵလုိကန်ာေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
 
  
 
                                                                                                            ေဘာင်ယိန်ဵ 
                                                                                                            အေထွေထွမန်ေနဂျာ 
                                                                                                                   ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳု             

         ေတိဝန်ခဳချေ် 

 ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳု၊ ဆီေအာေကျဵ ရွာ၊ ထင်ပါကျိုင်ဵ ေကျဵ ရွာအုပ်စု၊   ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် အတွက် 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဦဵစီဵဌာန သုိ္သ တင်ြပေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှု အစီအစဉ်ပါ အေကကာင်ဵအရာမျာဵနှင်ဴ 
ပတ်သက်သည်ဴအချက်အလက်မျာဵသည် အမှန်တကယ်ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵ၍ ေရဵသာဵြပုစုထာဵေကကာင် ၊ဵ မှန်ကန် ေကကာင်ဵ 
နှင်ဴ တိကျခုိင်မာေကကာင် ၊ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်သည်ဴလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵအပါအဝင် စီဵကရက်ထုတ် လုပ်သည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ဴ ဉပေဒမျာ ၊ဵ နုိင်ငဳတကာကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵ၊ သေဘာတူစာချု ပ်မျာဵ၊ နုိင်ငဳတကာမူဝါဒမျာဵ၊ 

လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာ ၊ဵ စဳနှုန်ဵမျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ ၊WHO  အဖဲွ့၏ Framework  Convention  on Tabacco Control 
(FCTC) တုိ္သကုိ တိကျစွာ လုိက်နာ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်ကုိ ေရဵဆဲွထာဵေကကာင်ဵ၊ စီဵကရက်စက်ရဳု စီမဳကိန်ဵ 
သည် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်ပါကတိကဝတ်မျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုေလျှာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ အစီ 
အစဉ်မျာဵကုိ အစဉ်အပမဲ အြပည်ဴအဝလုိက်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵစက်ရဳုပုိင်ရှင်မှ ကတိြပုလက်မှတ် ေရဵ 
ထုိဵပါသည်                              

 
 

           စက်ရဳုပုိင်ရှင်                                                                                                                                   
 ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳု                
      ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ် 

 

 



ပတ်ဝန်ဵေျင်နှင်ဴလူမှုဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုစီမဳချေ်မျာဵေို အြပည်ဴအဝအေောင်အထည်ေဖာ်ရန်နှငဴ် စီမဳေိန်ဵ၏ေတိ 
ေဝတ်မျာဵအာဵလုဳဵေို ြဖညဴ်ဆည်ဵရန်အတွေ် လိုအပ်သညဴ်ေငွေကေဵနှငဴ် လူ့စွမ်ဵအာဵရင်ဵြမစ်မျာဵ ေထာေ်ပဳဴမည် 

ြဖစ်ေကောင်ဵ စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်သူ၏ အတည်ြပုချေ် 

 ေဖာ်ြပပါရဳပဳုေငွြဖငဴ်ေအာက်ပါပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်သဳုဵစဲွမည် ြဖစ်ပါသည်။  

စဉ် ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမည်ဴရန်ပုဳေငွလျာထာဵချေ် 

၁ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵကုိ တိုင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ် ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ ၆,၈၀၀,၀၀၀ 

၂ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၁၆,၀၀၀,၀၀၀ 

၃ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၄ လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရဵအတွက်သင်တန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၁,၅၀၀,၀၀၀ 

၅ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၂,၅၀၀,၀၀၀ 

၆ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၇ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၈ အေရဵေပ္ဝတုန့်ြပန်ေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၅,၀၀၀,၀၀၀ 

၉ ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ 

၁၀ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵပါက လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ၆,၀၅၀,၀၀၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၇၁,၄၅၀,၀၀၀ 

              

 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူမှုဆုိင်ရာစီမဳခန့်ခဲွမှုစီမဳချက်မျာဵကုိ အြပည်ဴအဝ ေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်နှင်ဴ  စီမဳကိန်ဵ၏ 
ကတိကဝတ်မျာဵအာဵလဳုဵကုိ  ြဖည်ဴဆည်ဵရန်အတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် 
လုိအပ်သည်ဴေငွေကကဵကျပ် (၇၁,၄၅၀,၀၀၀ )နှင်ဴလူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်မျာဵ ေထာက်ပဴဳေပဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ  စီမဳကိန်ဵ 
ေဆာင်ရွက်သူမှ အတည်ြပုပါသည်။                

 
 
 
စက်ရဳုပုိင်ရှင်                                                                                                                             

   ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳု               
      ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ် 

 
အစီရင်ခဳစာေရဵသာဵြပုစုသူနှစ်ုဵေအစီရင်ခဳစာ၏တိေျမှန်ေန်မှုနှင်ဴြပည်ဴစဳုမှုနှင်ဴပတ်သေ်၍                   

ေတိေဝတ် 
          ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳု၊ဆီေအာေကျဵရွာ၊ ထင်ပါကျိုင်ဵ  ေကျဵ ရွာအုပ်စု၊   ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် အတွက် 
ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဦဵစီဵဌာန သုိ္သ တင်ြပေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှု အစီအစဉ်ပါ အေကကာင်ဵအရာမျာဵနှင်ဴ 
ပတ်သက်သည်ဴအချက်အလက်မျာဵသည် အမှန်တကယ်ေြမြပင်ကွင်ဵဆင်ဵ၍ ေရဵသာ ြဵပုစုထာဵေကကာင်ဵ၊ မှန်ကန် 
ေကကာင်ဵနှင်ဴ တိကျခုိင်မာေကကာင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုဆန်ဵစစ်သည်ဴလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ အပါအဝင် စီဵကရက်ထုတ် 
လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵနှင်ဴသက်ဆုိင်သည်ဴ ဉပေဒမျာဵ၊ နုိင်ငဳတကာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမျာဵ၊ သေဘာတူစာ ချု ပ်မျာဵ၊ နုိင်ငဳတကာ 
မူဝါဒမျာဵ၊ လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵ၊ စဳနှုန်ဵမျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ ၊ WHO  အဖဲွ့၏ Framework  Convention  on Tabacco 
Control (FCTC) တုိ္သကုိ တိကျစွာ လုိက်နာ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်ကုိ ေရဵဆဲွထာဵေကကာင် ၊ဵ စီဵကရက်စက်ရဳု 
စီမဳကိန်ဵ သည် ပတ်ဝန်ဵကျင် စီမဳခန့်ခဲွမှု အစီအစဉ်ပါကတိကဝတ်မျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုေလျှာဴချေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 
အစီအစဉ်မျာဵကုိ အြပည်ဴအဝအစဉ်အပမဲ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ေကကာင်ဵ  အစီရင်ခဳစာြပုစုသူနှစ်ဦဵမှ ကတိြပု 
လက်မှတ်ေရဵထုိဵပါသည် ။  

 



 

 

 

        
   ေဘာင်ယိန်ဵ                                                                                                          ခင်ေမာင်လွင် 
၁၃/ကလတ(နုိင်)၀၂၂၇၇၆                                                                               ၁၃/ လကန(နိုင်) ၀၀၀၀၂၉ 

 

၂.၂။  စီမဳေိန်ဵဖဳွ့ပဖိုဵေရဵနှင်ဴအေောင်အထည်ေဖာ်ေရဵအချန်ိဇယာဵ 

 
စဉ် အေောင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွေ် 
မည်ဴအေကောင်ဵ အရာ 

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာင်ရွေ ်
မည်ဴေနရာ 

ေဆာင်ရွေ် 
ရန်တာဝန် ရှိသူ 

သဳုဵစဲွမည်ဴ 
ရန်ပုဳေငွ 

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ             
ောလ 

၁ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ ဆီေအာရွာေကျဵ 

လက်ကျန်ဵမာေရဵ 
ဌာနခွဲသုိ္သလုိအပ် 
ေသာေဆဵဝါဵမျာဵ 
လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊                      

ဆီေအာရွာ 

ေကျဵလက် 
ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနခဲွ 

ဦဵခင်ေမာင် 

လွင် 
စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀၂၁ 

၂ ပညာေရဵေဏ္ဍ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵ 

ရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ 
အေြခခဳပညာမူလတန်ဵ
ေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သစာေရဵ
ကိရိယာမျာဵလှူဒါန်ဵ 
ေပဵြခင်ဵ၊ေသာက်ေရ 
သန့်မျာဵလှူဒါန်ဵ ြခင်ဵ၊  

ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာ

အုပ်စုအတွင်ဵရိှ 
အေြခခဳပညာမူလ 
တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ 

ဦဵခင်ေမာင် 

လွင်  
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀၂၁ 

၃ အမှိုေ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ ဆီေအာရွာရိှလမ်ဵေဘဵ
ဝဲယာတွင်အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ 
လှူဒါန်ဵေပဵြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်                   
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀၂၁ 

၄ လျှပ်စစ် ဆီေအာရွာရိှလမ်ဵေဘဵ
ဝဲယာတွင်ရှိေသာ 

လျှပ်စစ်မီဵတိုင်ရှိမီဵလဳုဵ၊
မီဵ ေချာင်ဵလဲလှယ်ရန် 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်                  

စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀၂၁ 

၅ ဘာသာေရဵ ဝါဆိုသကေန်ဵ 
ကပ်လှူြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင် 
စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၂,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀၂၁ 

၆ အြခာဵ အြခာဵလုိအပ်ေသာေိစ္စ
မျာဵအတွေ်ထည်ဴဝင် 
ေပဵြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်                   
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၂,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀၂၁ 

 စုစုေပါင်ဵ    ၈,၀၀၀,၀၀၀  

 

 

 
 



အခန်ဵ(၃) 

မူဝါဒ၊ဥပေဒ၊မူေဘာင်နှငဴ်ဖဲွ့စည်ဵမှုဆိုင်ရာမျာဵ 

(Description of Applicable Laws) 

၃.၁။ မူဝါဒ 

 ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ၏ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ စီဵပွာဵေရဵ ေဆာင် 
ရွက်ြခင်ဵ ဆုိင်ရာမူဝါဒ နှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာမူဝါဒ တုိ္သမှာေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

(ေ) ပတ်ဝန်ဵေျင်ထိခိုေမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာမူဝါဒ 

     စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ၏ Operation Phase မှ လူမှု ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ ထိခုိက်မှု၊ 

ပျက်စီဵမှု၊ သက်ေရာက်မှု ေလျာဴကျေစရန် ဘက်စဳုေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုမှုအစီအစဉ်ေရဵဆဲွ၍ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ဆုိင်ရာမူဝါဒ အြဖစ်ထာဵရိှပါသည်။ 

(ခ) စီဵပွာဵေရဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵဆုိင်ရာမူဝါဒ 

          “အမျာဵြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ထိခုိက်နုိင်မှု နှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝသက်ေရာက်မှု၊ 

ထိခုိက်မှု၊ ေဘဵအန္တရာယ်ရိှမှုမျာဵကုိ အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစရန် အတွက် စီဵကရက်ထုတ်လုပ် သည်ဴလုပ်ငန်ဵအာဵ  စနစ်တကျ 
စီမဳေဆာင်ရွက်မည်” ကုိ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ၏ စီဵပွာဵေရဵမူဝါဒ အြဖစ် ချမှတ်ထာဵပါသည်။ 

(ဂ) ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာမူဝါဒ 

ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုမျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵကုိ သာမက လူမှုေရဵနှငဴ်စီဵပွာဵေရဵတုိ္သကုိပါ ထိခိုက် 
ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵေစနိုင်ေကကာင်ဵ ေလာက်ကိငု်ခရုိင်အတွင်ဵရိှ ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လုဳဵ သိရှိနာဵလည်သေဘာ ေပါက် 

လာေစရန် ပိုစတာကကီဵ မျာဵ၊ ဆိုင်ဵဘုတ်ကကီဵမျာဵ စုိကထ်ူ၍ ြပည်သူလူထုအာဵ အသိပညာေပဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 
ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်ကိ ုကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာမူဝါဒအြဖစ် ချမှတ်ထာဵပါသည်။ 

၃.၂။ အမျာဵြပည်သူဆုိင်ရာေမျှာ်မှန်ဵချေ် 

(၁)  အမျာဵြပည်သူနှင်ဴ သက်ဆုိင်ေသာ ေနရာမျာဵတွင် ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုမရိှေစရန်   အသိပညာေပဵြခင်ဵ၊ 

 (၂)  ေဆဵလိပ်ေဆဵရွက်ကကီဵအန္တရာယ်မှ ေဝဵရာသုိ္သအသိစိတ်ြဖင်ဴေရှာင်ကကဉ်နုိင်ေစရန်တုိက်တွန်ဵအကကဳေပဵြခင်ဵ၊ 

(၃) ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူအေရအတွက်ေလျာဴကျေစရန်အတွက်ေဆဵလိပ်သဳုဵစဲွမှုေကကာင်ဴြဖစ်ေစေသာ ကျန်ဵမာေရဵ 
ထိခုိက်မှုအန္တရာယ်အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိကျင်ဵပနုိင်ရန်အာဵေပဵ ကူညီြခင်ဵ၊ 

(၄) ေဆဵလိပ်စဲွေနသူမျာဵမှေဆဵလိပ်ြဖတ်လုိပါက နီဵစပ်ရာကျန်ဵမာေရဵဌာနတွင် တုိင်ပင်ြပသလုိမှုကုိ အာဵေပဵြခင်ဵ၊ 

(၅) အမျာဵြပည်သူ၏ လူေနမှုဘဝြမင်ဴမာဵလာေစရန်အတွက် Tobacco free Initiative Project မျာဵ ေဆာင်ရွက်မည်ဴ 
အစီအစဉ်မျာဵကုိ အာဵေပဵြခင်ဵ၊ 

၃.၃။  လုပ်ငန်ဵ၏ရည်မှန်ဵချေ်ပန်ဵတုိင်(မူေဘာင်) 

  ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ၊  ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်သည် ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ၊ ေဆဵလိပ်နှင်ဴ 
ေဆဵရွက်ကကီဵထွက် ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှုထိန်ဵချုပ်ေရဵဥပေဒ (၄.၅.၂၀၁၆)၊ အမျိုဵသာဵ ကျန်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၇-
၂၀၂၁)၊ WHO အဖဲွ့၏ Framework convention on Tobacco control (FCTC)၊ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ 
ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်တွင် ြပဌာန်ဵထာဵေသာတည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက် မျာဵ၊နုိင်ငဳတကာ 

စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴစဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ WHOအဖဲွ့၏စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ ေရဵဥပေဒ၊ 
နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထဳုဵ လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ Intergovernmental Panel on Climate Change 



အစီရင်ခဳစာ ၊ United Nations Framework convention on Climate Change ၊ကုိဵကန့်ကုိယ်ပုိင် အုပ်ချုပ်ခွင်ဴ 
ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့မှ ထုတ်ြပန်ေသာေဒသန္တရအမိန့်မျာဵကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည်ဟု ရည်မှန်ဵထာဵရိှပါသည်။ 

(ေ)  စီမဳေိန်ဵနှင်ဴသေ်ဆုိင်သည်ဴြမန်မာနုိင်ငဳ၏မူဝါဒနှင်ဴဥပေဒမူေဘာင်                                                    

(၁) ြမန်မာနုိင်ငဳအမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵေျင်ေရဵရာမူဝါဒ                                                                                                      

(က) သန့်ရှင်ဵေသာပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴေကာင်ဵမွန်ေသာေဂဟစနစ်မျာဵ                                                                        
(ခ) စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴလူမှုေရဵစဉ်ဆက်မြပတ်ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှု                                                                                              
(ဂ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခဲွေရဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵေပါင်ဵစပ်ြခင်ဵ           

 (ခ)  ြမန်မာနုိင်ငဳ၏ မူေဘာင်မျာဵ  

    ြမန်မာနုိင်ငဳေရရှည်စဉ်ဆေ်မြပတ်ဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတေ်မှုအစီအစဉ်(၂၀၁၈−၂၀၃၀) 
(၁)      ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင်(၆) 
          သန့်ရှင်ဵေသာေရနှင်ဴ ေရဆုိဵသန့်စင်ြခင်ဵ 
(၂)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၇) 
         သက်သာသန့်စင်ေသာစွမ်ဵအင် 
(၃)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၈) 

         သင်ဴတင်ဴေသာအလုပ်အကုိင်နှင်ဴ စီဵပွာဵေရဵတုိဵတက်မှု 
(၄)     ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၉) 
          အေြခခဳအေဆာက်အဦနှင်ဴစက်မှုလုပ်ငန်ဵ 
(၅)    ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၁၃) 
          ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှု 
(၆)    ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၁၄) 

         ေရေအာက်ကမ္ဘာ 
(၇)    ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၁၅) 
         ေြမေပ္ဝသယဳဇာတ 
(၈)    ရည်မှန်ဵချက်ပန်ဵတုိင် (၁၇) 
         ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 
 

(ဂ) လုိေ်နာေဆာင်ရွေ်ရမည်ဴ နုိင်ငဳတောပတ်ဝန်ဵေျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ မူဝါဒနှင်ဴသေဘာတူစာချုပ်မျာဵ 

(က)   United Nations  Framework convention  on   Climate Change၊                                           
(ခ)     Intergovermental Panel on Climate Change အစီရင်ခဳစာ 
(ဂ)     Kyoto Protocal  
 

 (ဃ) လိုေန်ာေဆာင်ရွေ်မညဴ်ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒနှငဴ်ဴ် ညွှန်ကောဵချေ်အေကောင်ဵအရာမျာဵ 

      မူဝါဒ၊ဥပေဒ၊မူေဘာင်မျာဵနှငဴ်အဖဲွ့အစည်ဵဆိုင်ရာ မူေဘာင်မျာဵအစီရင်ခဳစာအခန်ဵတွင်လုပ်ငန်ဵနှငဴ် သက်ဆိငု်သညဴ် 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါဥပေဒမျာဵ၏ပုဒ်မ၊အပိုဒ်ပါအချက်မျာဵကုိ စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူမှလုိကန်ာေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ေကကာင်ဵ 
ကတိကဝတ်ြပုပါသည်။  

 

 



စဉ် ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒနှငဴ်ဴ ်
ညွှန်ကောဵချေ်အေကောင်ဵအရာ 

ထုတ်ြပန်သညဴ် 
ခုနှစ် 

အထူဵလိုေန်ာေဆာင်ရွေ်ရမညဴ် 
အေကောင်ဵအရာ 

၁။ ြပည်ဴသူ့ကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ ၁၉၇၂ ပုဒ်မ(၃)၊(၅) 

၂။ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵ
ေသာက် သဳုဵမှု ထိန်ဵချုပ်ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၆ ပုဒ်မ(၉) 

၃။ အမျို ဵသာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵ  
(၂၀၁၇-၂၀၂၁) 

၂၀၁၇ − 

၄။ WHO(Framework convention on 

Tobacco control) 

၂၁.၅.၂၀၀၃ − 

၅။ ကုန်သွယ်ခွန်ဥပေဒ ၁၉၉၀ − 

၆။ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵသတ်မှတ်ြခင်ဵဆိုင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၄ ပုဒ်မ(၁၇)၊(၁၉)။(၂၆) 

၇။ လျှပ်စစ်ဥပေဒ ၂၀၁၄ − 

၈။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ၁၉၉၀ ပုဒ်မ(၄)၊(ခ)(စ)(ဆ)(၁၅)(က)(ခ) 

၉။ ြမန်မာဴအာမခဳလုပ်ငန်ဵဥပေဒ ၁၉၉၃ ပုဒ်မ(၁၅)၊(၁၆) 

၁၀။ ဘိွုင်လာဥပေဒ ၂၀၁၅ ပုဒ်မ၅၊၆၊၇၊၁၂(က)၊(ခ)၊၁၄၊၁၅၊၁၈၊၂၀၊၂၁၊၂၄၊ 
၃၁၊၃၈ 

၁၁။ ဓာတုပစ္စည်ဵနှင်ဴဆကစ်ပ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
အန္တရာယ်မှတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၃ ပုဒ်မ(၁၅)(၁၆)(၁၇)(၂၂)(၂ရ) 

၁၂။ ေြမေအာက်ေရအက်ဥပေဒ ၁၉၃၀ ပုဒ်မ ၃၊၆ 

၁၃။ အလုပ်ရဳုမျာဵအက်ဥပေဒ ၁၉၅၁ − 

၁၄။ စည်ပင်သာယာေရဵအဖဲွ့မျာဵဥပေဒ ၁၉၉၃ − 

၁၅။ ရပ်ကွကသုိ်္သမဟုတ်ေကျဵရွာအုပ်စု 
အုပ်ချုပ်ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၂ − 

၁၆။ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွနှငဴ်သဘာဝထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 
နယ်ေြမမျာဵကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ
ဆိုင်ရာဥပေဒ 

၂၀၁၈ − 

၁၇။ သစ်ေတာဥပေဒ ၂၀၁၈ − 

၁၈။ သစ်ေတာနည်ဵဥပေဒ ၁၉၉၅ − 

၁၉။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ ၂၀၁၂ ပုဒ်မ(၇)( ဏ)၊(၁၄)(၁၅)(၂၄)(၂၉) 



စဉ် ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒနှငဴ်ဴ ်
ညွှန်ကောဵချေ်အေကောင်ဵအရာ 

ထုတ်ြပန်သညဴ် 
ခုနှစ် 

အထူဵလိုေန်ာေဆာင်ရွေ်ရမညဴ် 
အေကောင်ဵအရာ 

၂၀။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ ၂၀၁၄ နည်ဵ(၆၉) 

၂၁။ အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည် 
အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)ဆိုင်ရာလမ်ဵ္ဠွှန် 
ချက်မျာဵ 

၂၀၁၅ အပုိဒ် ၂.၃.၃.၃ 

၂၂။ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 
ဆိုင်ရာ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 

၂၀၁၅ အပုိဒ် ၁၀၂ မှ ၁၁၀၊၁၁၃၊၁၁၅၊၁၁၇ 

၂၃။ ခွငဴ်ရက်နှငဴ်အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒ
ကိုြပင်ဆင်သညဴ် ဥပေဒ 

၁၉၅၁ − 

၂၄။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရဳုမျာဵအက်ဥပေဒကို 
ြပင်ဆင်သညဴ်ဥပေဒ 

၂၀.၁.၂၀၁၆ − 

၂၅။ ေရစွမ်ဵအာဵဥပေဒ ၁၉၂၇ − 

၂၆။ ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ 

၂၀၀၆ ပုဒ်မ(၈)(က)၊(၁၁)၊(၁၉)၊(၂၁)(ခ)၊ 
(၂၂)၊(၂၄)(ခ)၊ 

၂၇။ အနည်ဵဆုဳဵအခေကကဵေငွဥပေဒ ၂၀၁၃ ပုဒ်မ(၁၂)၊(၁၃)(က)၊(ခ)၊(ဂ)၊(ဃ)၊(င)၊(စ)၊ 
(ဆ)၊(၁၈)။ 

၂၈။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှု
ဥပေဒ 

၂၀၁၃ − 

၂၉။ ေရအရင်ဵအြမစ်နှငဴ်ြမစ်ေချာင်ဵမျာဵ 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ဥပေဒ  

၂.၁၀.၂၀၀၆ အခန်ဵ(၅) တာဵြမစ်ချက်မျာဵ၊ 

၃၀။ ြမန်မာနုိင်ငဳသာဵမျာဵဥပေဒ ၂၅.၁.၁၉၈၂ − 

၃၁။ အလုပ်သမာဵေရဵရာအြငင်ဵပွာဵမှုေြဖရှင်ဵ
ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၂ ပုဒ်မ(၃၈)၊(၃၉)၊(၄၀)၊(၅၁) 

၃၂။ အလုပ်အကိုင်နှငဴ်ကျွေမ်ဵကျင်မှုဖဳွ့ 
ပဖိုဵေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၃ ပုဒ်မ(၅)၊(၁၄)၊(၃၀) 

၃၃။ ြမန်မာနုိင်ငဳမီဵသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ ၂၀၁၅ ပုဒ်မ(၂၅) 

၃၄။ လူမှုဖူလုဳေရဵဥပေဒ ၂၀၁၂ − 

၃၅။ စာဵသဳုဵသူအကာအကွယ်ေပဵေရဵ ဥပေဒ ၂၀၁၄ − 

၃၆။ အလုပ်သမာဵအဖဲွ့အစည်ဵဥပေဒ ၂၀၁၁ ပုဒ်မ (၁၇ )မှ (၂၂) 

၃၇။ ပို္သကုန်သွင်ဵကုန်ဥပေဒ ၂၀၁၂ ပုဒ်မ(၇) 



စဉ် ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒနှငဴ်ဴ ်
ညွှန်ကောဵချေ်အေကောင်ဵအရာ 

ထုတ်ြပန်သညဴ် 
ခုနှစ် 

အထူဵလိုေန်ာေဆာင်ရွေ်ရမညဴ် 
အေကောင်ဵအရာ 

၃၈။ ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှပ်နှဳမှုဥပေဒ ၂၀၁၆ ပုဒ်မ(၅၀)(ဃ)၊(၅၁)၊(၆၅)(စ)မှ (ထ)၊(၇၃) 

၃၉။ ြမန်မာနုိင်ငဳရင်ဵနီှဵြမှပ်နှဳမှုနည်ဵဥပေဒမျာဵ ၂၀၁၇ နည်ဵ(၂၀၂)၊(၂၀၃)၊(၂၀၆)၊(၂၁၂)၊ 

၄၀။ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ 
နှင်ဴကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာဥပေဒ 

၂၀၁၉ အခန်ဵ(၅)၊(၆)၊(၈)၊(၁၀)၊(၁၆) 

၄၁။ ေြမလွတ်၊ေြမလပ်၊ေြမရုိင်ဵဥပေဒ ၂၀၁၂  

၄၂။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ ၂၀၁၅  

၄၃။ ကူဵစက်ေရာင်ဵမျာဵကာကွယ်နိှမ်နင်ဵေရဵ
ဥပေဒ 

၁၉၉၅ ပုဒ်မ ၃(က)(၉)၊၄၊၁၁ 

၄၄။ တုိင်ဵရင်ဵသာဵလူမျ ို ဵမျာဵအခွငဴ်အေရဵ 
ကာကွယ်ေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၅ ပုဒ်မ ၅ 

၄၅။ အခေကကဵေငွေပဵေချေရဵဥပေဒ ၂၀၁၆ ပုဒ်မ(၃)၊(၄)၊(၅)၊(၁၄) 

၄၆။ ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်ေဒသမျာဵ 
ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒ 

၁၉၉၈ ပုဒ်မ(၁၃)၊(၂၂) 

၄၇။ ေရှဵေဟာင်ဵဝတ္လုပစ္စည်ဵကာကွယ်ထိန်ဵ

သိမ်ဵေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၅ ပုဒ်မ(၁၂) 

၄၈။ ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အအဳုကာကွယ် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ 

၂၀၁၅ ပုဒ်မ(၁၂)၊(၁၅)၊(၂၀)(စ) 

 

(င)   စီမဳေိန်ဵေတိေဝတ်မျာဵ (Lists of commitements ) 
           စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်သူေ သေဘာတူထာဵသည်ဴ သ့ုိမဟုတ် သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 
ေရဵဝန်ကေီဵဌာနေ ေဆာင်ရွေ်ရန်သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ စီမဳေိန်ဵ ေတိေဝတ် 
မျာဵေုိ ေအာေ်ပါအတုိင်ဵေဖာ်ြပ၍ လိုေန်ာေဆာင်ရွေ်မည်ဟုဝန်ခဳေတိြပုပါသည်။ 
 

ေတိေဝတ်အမည် အမှတ်
စဉ် 

ေတိေဝတ်အာဵရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချေ် EIA ရည်ညွှန်ဵချေ်   
(အခန်ဵ) 

အမျာဵြပည်သူနှငဴ် 
သငဴ်ေလျာ်ေသာ 
တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှု 
ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာ 
သတင်ဵအချက် 
အလက်မျာဵကုိ 

၁၃(ေ) 
 
 
 

၁၃(ခ) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ် 
နည်ဵအပုိဒ်၃၄၊၅၀၊၆၁အရအမျာဵြပည်သူနှငဴ်သငဴ်ေလျာ် 
ေသာတုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုြပုလုပ်ြခင်ဵကိုေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵ
ြဖစ်ပါသည်။ 

အမျာဵြပည်သူနှငဴ်ဆိင်ုေသာစီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာသတင်ဵ 
အချက်အလက်မျာဵကုိထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵကိုလိုကန်ာေဆာင် 
ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

အခန်ဵ(၂) 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု 
လုပ်ငန်ဵစဉ်ချမှတ်ြခင်ဵ 



ထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ 

 
စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်
သူမှအတည်ြပု 
ေကကာင်ဵနှငဴ်                 

တာဝန်ယူေကကာင်ဵ                              
ကတိဝန်ခဳချက် 

၇၇ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည်တိကျခိုင်မာ 
ေကကာင်ဵနှငဴ်ြပည်ဴစဳုေကကာင်ဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵ 
စစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵအပါအဝင်စီဵကရက် 
ထုတ်လုပ်မှုနှင်ဴဆိငု်ေသာဥပေဒမျာဵကိုတိကျစွာလိုကန်ာ၍

ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုေရဵဆွဲထာဵပါသည်။
စီမဳကိန်ဵသည်ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါကတိ
ကဝတ်၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုကိေုလျှာဴချမညဴ်လုပ်ငန်ဵ 
မျာဵနှင်ဴအစီအစဉ်မျာဵကိုအြပည်ဴအဝ၊အစဉ်အပမဲလိုကန်ာ 
ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ပါသည်။စီမဳကိန်ဵေဖာ်ေဆာင်သူမှ 
အစီရင်ခဳစာနှငဴ်ပတ်သက်၍အတည်ြပုေကကာင်ဵနှငဴ်တာဝန်

ယူေကကာင်ဵဝန်ခဳကတိြပုလက်မှတ် ေရဵထိုဵပါသည်။ 

အခန်ဵ(၇) 
ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်
သူမှအတည်ြပု 
ေကကာင်ဵနှငဴ်တာဝန် 
ယေူကကာင်ဵကတိ 
ဝန်ခဳချက် 

၇၉ ဝန်ကကီဵဌာနကပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်သည် 
လိုအပ်သညဴ်ြပင်ဆင်မှုမျာဵြပုလုပ်ရန်နှင်ဴ္ဠွှန်ကကာဵသညဴ် 
အတုိင်ဵသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵထပ်မဳတင်ြပရန် 
အေကကာင်ဵကကာဵလာပါကြပင်ဆင်ြဖည်ဴစွက်ေဖာ်ြပ 
ေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵအချန်ိမီြပန်လည်တင်ြပပါမည်ဟု 
ဝန်ခဳကတိြပုပါ သည်။ 

အခန်ဵ(၇) 
ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု 

ဆိုဵကျ ို ဵသက် 
ေရာက်မှုအာဵလဳုဵ 
အတွက်တာဝန် 

၁၀၂ 
(ေ) 
 
(ခ) 

စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူ(သုိ္သမဟုတ်) ကိုယ်စာဵလှယ် (သုိ္သ) 
ဝန်ထမ်ဵေကကာငဴ်ေပ္ဝေပါက်လာသည်ဴဆိုဵ ကျ ို ဵသက်ေရာက် 
မှု အာဵလဳုဵအတွက်တာဝန်ယူပါသည်။ 
စီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴထိခိုကခ်ဳစာဵေနရသူမျာဵအတွက်လူမှု 

စီဵပွာဵေရဵတည်ပငိမ်ခိုင်မာသည်အထိေဆာင်ရွက်ေပဵပါ 
မည်။အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵြပန်လည် 
တည်ေထာင်ေရဵနှငဴ်ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵအစီ 
အစဉ်မျာဵကိုသက်ဆိငု်သူမျာဵနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵ၍ 
လိုအပ်သလိုပဳဴပုိဵေပဵရန်စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 
 

အခန်ဵ(၈)စီမဳေိန်ဵေို 
အတည်ြပုရန်အတွေ် 
ပတ်ဝန်ဵေျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 
ေရဵေိုထည်ဴသွင်ဵ 

စဉ်ဵစာြခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵအဆင်ဴအာဵ
လုဳဵတွင်ဆိုဵကျ ို ဵ 
သက်ေရာက်မှုမျာဵ
အာဵလဳုဵအတွက် 
ဘက်စဳုေစာငဴ်ကကပ် 

ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ  

၁၀၆ စီမဳကိန်ဵအဆင်ဴအာဵလဳုဵတွင်ဆိုဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ 
အာဵလဳုဵအတွက်ဘက်စဳုေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ 
ကိုစဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ထာဵပါမည်။သက်ဆိငု်သညဴ် 
ဉပေဒမျာဵ၊နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ် 
ြခင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ပတ် 

ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာလုိကန်ာေဆာင်ရွက်မှု 
သက်ေသခဳလက်မှတ်ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါအချက်မျာဵကိုလုိကန်ာေဆာင်
ရွက်ပါမည်။ 

အခန်ဵ(၉)               
ေစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှုြခင်ဵ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှု
အစီရင်ခဳစာ 
တင်ြပြခင်ဵ 

၁၀၈ စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူသည်ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီ 
အစဉ်၏ဇယာဵပါအတုိင်ဵေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှုအစီရင်ခဳစာ
ကိုဝန်ကကီဵဌာနသုိ္သ(၆)လတစ်ကကိမ်သုိ္သမဟုတ်ဝန်ကကီဵဌာန
ကသတ်မှတ်သညဴ်အတုိင်ဵတင်ြပပါမည်။ 

အခန်ဵ(၉)ေစာင်ဴကေပ် 
ကေညဴ်ရှုြခင်ဵ 

 



၃.၄။  လုိေန်ာေဆာင်ရွေ်ရမည်ဴစဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 

 NEQEG  Guideline Value,  WHO  Guideline Value ( Recreational  Water  Quality  Criteria  ) 

Parameter Unit 
NEQEG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

5- day Biochemical 

oxygen demand 

mg/I 50 - 

Ammonia mg/I 10 - 

Arsenic mg/I 0.1 10 

Cadmiun mg/I 0.1 5 

Chemical oxygen demand mg/I 250 - 

Chloride mg/I - 400 

Chromium (hexavalent) mg/I 0.1 - 

Chromium (total) mg/I 0.5 50 

Copper mg/I 0.5 1000 

Cyanide (free) mg/I 0.1 100 

Cyanide (total) mg/I 1 - 

Fluoride mg/I 20 - 

Heavy metals (total) mg/I 10 - 

Iron mg/I 3.5 300 

Lead mg/I 0.1 10 

Mercury mg/I 0.01 1 

Nickel mg/I 0.5 40 

Oil and grease mg/I 10 - 

pH S.U.a 6-9 6.5-8.5 

Phenols mg/I 0.5 - 



Parameter Unit 
NEQEG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

Selenium mg/I 0.1 10 

Silver mg/I 0.5 50 

Sulfate mg/I  400 

Total hardness as CaCO3 mg/I   

Total alkalinity as CaCO3 mg/I  - 

Total acidity as CaCO3 mg/I  - 

Total dissolved solids mg/I 50 30 

Zinc mg/I 2 3000 

 
 
NEQEG  Guideline  Value,    WHO  Guideline  Value ( Drinking  Water  Quality  Criteria ) 

Parameter Unit 
NEQG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

5- day Biochemical 
oxygen demand 

mg/l 50 - 

Ammonia mg/l 10 0.5 

Arsenic mg/l 0.1 10 

Cadmiun mg/l 0.1 5 

Chemical oxygen demand mg/l 250 - 

Chlorine (total residual) mg/l 0.2 5 

Chromium (hexavalent) mg/I 0.1 - 

Chromium (total) mg/l 0.5 50 

Copper mg/l 0.5 1000 

Cyanide (free) mg/l 0.1 80 

Cyanide (total) mg/l 1 - 



Parameter Unit 
NEQG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

Fluoride mg/l 20 1.5 

Heavy metals (total) mg/l 10 - 

Iron mg/l 3.5 300 

Lead mg/l 0.1 10 

Mercury mg/l 0.01 1 

Nickel mg/l 0.5 20 

Oil and grease mg/l 10 - 

pH S.U.a 6-9 6.5-8.5 

Phenols mg/l 0.5 - 

Selenium mg/l 0.1 40 

Silver mg/l - 100 

Sulfate mg/l  400 

Total Hardness as CaCO3 mg/I - - 

Total Alkalinity as CaCO3 mg/I - - 

Total acidity as CaCO3 mg/I - - 

Total dissolved solids mg/I 50 500 

Zinc mg/I 2 3000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



NEQEG  Guideline Value,    WHO  Guideline  Value (   Human Health Quality  Criteria ) 
 

Parameter Unit 
NEQG   Maximum   

Concentration 
WHO Maximum 

Concentration 

Biological Oxygen Demand mg/l 30 - 

Chemical Oxygen Demand mg/l 125 - 

Oil and grease mg/l 10  

pH S.U.a 6-9 6.5-8.5 

Total coliform bacteria 100 ml 400 - 

Total nitrogen mg/l 10 - 

Total phosphorus mg/l 2 - 

Total suspended solids mg/l 50 500 

 
NEQEG  Guideline Value,    WHO  Guideline  Value( Ambient Air Quality) 

Sr. No Parameters NEQG guideline values WHO guideline  values 

1 PM 2.5 25 µg/ m3 (24 hr) 25 

2 PM 10 50 µg/ m3 (24 hr) 50 

3 O3 100  (8-hour daily 
maximum) 

100(8-hour daily maximum) 

4 No 200 µg/ m3 (1 hr) 200 µg/ m3 (1 hr) 

5 SO 20 µg/ m3 (24 hr) 20 µg/ m3 (24 hr) 

6 CO 3000  µg/ m3 (1 hr) 3000  µg/ m3 (1 hr) 

 

 

 

 

 

 



National Environmental Quality Guideline (Noise) 

Receptor 

One Hour Laeq(dBA)a 

Daytime 

07:00 – 22:00 

(10:00 – 22:00 for Public 

Holidays) 

Nighttime 

22:00 – 07:00 

(22:00 – 10:00 for Public 

Holidays) 

Residential, 

Institutional, 

Educational 

55 45 

Industrial, 

commercial 

70 70 

a Equivalent continuous sound level in decibels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အခန်ဵ(၄) 

စီမဳေိန်ဵလုပ်ငန်ဵအေကောင်ဵရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပချေ်                                                                                                              
(Project Description) 

၄.၁။ စီမဳေိန်ဵနှငဴ် စီမဳေိန်ဵရည်ရွယ်ချေ်မျာဵေုိ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပြခင်ဵ 

စီမဳေိန်ဵအေကောင်ဵအရာ 

            ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵသည်  စာဵေသာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ အမျ ို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ 

စီမဳေိန်ဵ၏ရည်ရွယ်ချေ်မျာဵေုိ ရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပြခင်ဵ 

စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်မျာဵထာဵရိှ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(၁)   လူ့စွမ်ဵအာဵအရင်ဵအြမစ်ကိ ု အသဳုဵြပု၍ ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေသာ၊ ကျန်ဵမာေသာလုပ်ငန်ဵခွင်တစ်ခု ြဖစ်ေစရန်နှငဴ်  
အလုပ်အကိုင်အခွငဴ်အလမ်ဵ၊ အရည်အချင်ဵမျာဵတုိဵတက်လာေစရန် 

(၂)  ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုဆိုဵရွာဵစွာြဖစ်ေစေသာ ကုန်ပစ္စည်ဵအမျ ို ဵအစာဵမှ ြပင်ဵထန်မှု၊ ထိခိုကမ်ှု ေလျာဴနည်ဵ ေသာ၊ 
သက်သာေစေသာ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵအမျ ို ဵအစာဵကုိ ေြပာင်ဵလဲထုတ်လုပ်ရန် 

(၃)  ညစ်ညမ်ဵေစေသာပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵ၊ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ၊ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ 
ဆိုဵကျ ို ဵေကကာင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကပ်ျက်စီဵမှုမျာဵကုိ ေလျာဴနည်ဵလာေစရန် 
အတွက် စနစ်တကျစီမဳခန့်ခွဲရန် 

(၄) စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်သည်ဴ ၄.၅.၂၀၁၆ ေန့တွင် ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵ 
 ဌာနမှထုတ်ြပန်ေသာ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှုထိန်ဵချု ပ်ေရဵဥပေဒ၊ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ အမျိုဵသာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၇-၂၀၂၁) ပါလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာ ၊ဵနုိင်ငဳေတာ်တွင် 
ြပဌာန်ဵထာဵေသာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊နုိင်ငဳတကာစည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချက်မျာ ၊ဵ 
ဥပေဒမျာ ၊ဵ WHO  ၏ Framework  Convention on Tabacco Control (FCTC) (The world’s first public health 
treaty) တုိ္သကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 

၄.၂။ စီမဳေိန်ဵအရွယ်အစာဵ၊ စီမဳေိန်ဵဧရိယာ၏နယ်နိမိတ်၊ အေဆာေ်အု၊ နည်ဵပညာ၊ အေြခခဳအေဆာေ်အု၊ 
ထုတ်လုပ်မှု၊ ပစ္စည်ဵေိရယိာနှင်ဴ သယဳဇာတအသဳုဵြပုမှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွေ်ရိှမှု၊ ထုတ်လွှတ်မှုမျာဵ စသည်တ့ုိေုိ ေြမပုဳ 

မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ြပပဳုမျာဵြဖင်ဴ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပြခင်ဵ 

စီမဳေိန်ဵအရွယ်အစာဵ 

           ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵသည် အကကီဵ စာဵစက်မှုလုပ်ငန်ဵတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

စီမဳေိန်ဵဧရိယာ၏နယ်နိမိတ် 

            ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵသည်  ဆီေအာရွာလမ်ဵမကကီဵ ေဘဵရှိ အကျယ်အဝန်ဵ(၂၅.၀၀) ဧက  ရိှေသာ 
ေြမေပ္ဝတွင် တည်ရှိသည်။ စက်ရဳု၏ေြမာက်ဘက်တွင် ဆီေအာရွာ၊  ေတာင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်ဵမျာဵ၊ အေနာက်ဘက် 
တွင် ေလာက်ကိငု်-ဆီေအာရွာလမ်ဵနှငဴ်လယ်ကွင်ဵမျာဵ၊  အေရှ့ဘက်တွင် ေတာင်ကုန်ဵငယ်နှငဴ် ကွင်ဵြပင်ကျယ်ကကီဵ 
တစ်ခုရှိသည်။   

အဓိေထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအေဆာေ်အုမျာဵနှင်ဴဆေစ်ပ်အေဆာေ်အုမျာဵ 

      စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအတွက် တည်ေဆာက်ထာဵေသာ အဓိကအေဆာက်အဦနှငဴ်အေထာက်အကူြပု 
အေဆာက်အဦမျာဵမှာ −  

 



စဉ် အေဆာေ်အုအမျ ို ဵအစာဵ အရယ်ွအစာဵ အေရအတွေ် 

၁။ ေဆဵေပါင်ဵခန်ဵအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၂၄၆‘× ၆၅‘  × ၃၀‘)  

၁လဳုဵ 

၂။ ေရေနွဵေငွ့ေဆဵေပါင်ဵခန်ဵအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၂၄၆‘× ၆၅‘  × ၃၀‘) 

၁လဳုဵ 

၃။ ေဆဵစပ်ခန်ဵအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၃၃‘× ၁၆‘  × ၃၀‘)  

၁လဳုဵ 

၄။ ေဆဵလိပ်စက်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၄၈‘× ၃၉‘  × ၃၀‘) 

၁လဳုဵ 

၅။ ဗူဵသွင်ဵစက်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၅၀‘× ၇၅‘  × ၃၀‘) 

၁လဳုဵ 

၆။ ပါကင်ပိတစ်က်အေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၉၄‘× ၈၅‘  × ၃၀‘) 

၁လဳုဵ 

၇။ ကုန်ေချာသုိေလှာင်ရဳု အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၂၁‘× ၈၈‘  × ၃၀‘) 

၁လဳုဵ 

၈။ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳု အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၉၄‘× ၁၀၀‘  × ၃၀‘) 

၁လဳုဵ 

၉။ ဘိွုင်လာအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၀‘× ၄၀‘  × ၂၅‘) 

၁လဳုဵ 

၁၀။ အလုပ်သမာဵအေဆာင် အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၅‘× ၅၉‘  × ၂၀‘) 

၁လဳုဵ 

၁၁။ အလုပ်သမာဵအေဆာင် အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၅‘× ၃၉‘  × ၁၈‘) 

 

၁လဳုဵ 

၁၂။ အလုပ်သမာဵအေဆာင် 

 

အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၉၁‘× ၃၆‘  × ၄၀‘) 

၁လဳုဵ 

၁၃။ အလုပ်သမာဵအေဆာင် အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၅၂‘× ၂၉‘  × ၁၆‘) 

၁လဳုဵ 

၁၄။ စာဵဖိုေဆာင် အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၈‘× ၂၉‘  × ၁၆‘) 

၁လဳုဵ 

၁၅။ ရဳုဵခန်ဵအေဆာက်အဦ အုတခ်ုဳ၊ သဳတိုင်၊ အုတက်ာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၈‘× ၂၉‘  × ၁၆‘) 

၁လဳုဵ 

 



ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆင်ဴ၊ နည်ဵပညာ နှငဴ် Flowchart မျာဵ၊ 

(၁) စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအတွက် ပခုက္ကူနှငဴ်ေပါက်ပမို့နယ်မှ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်မျာဵကုိ ကုန်သည် မျာဵထဳမှ 
ဝယ်ယူပပီဵ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴသယ်ယူကာ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုအတွင်ဵ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ 

(၂) ေဆဵမျှင်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ေသာ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကန်ုကကမ်ဵမျာဵကုိ ေဆဵေပါင်ဵစက်အတွင်ဵ ေရေနွဵေငွ့ 

လွှတ်ကာေဆဵရွက်၊ ေဆဵရုိဵမျာဵကို နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵလာေစရန်နှင်ဴ သန့်စင်သညဴ်အရည်အေသွဵေကာင်ဵရရန် 
(၃)နာရီခန့် ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵကုိြပုလုပ်ပါသည်။ 

(၃) ေဆဵရွက်မျာဵကုိ ေဆဵရွက်ြဖတ်စက်ြဖငဴ်ြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ် ေဆဵရွက်သာဵခဲွြခာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵမျာဵအာဵ 
သီဵသန့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵကို ေဆဵစင်ဵစက်၊ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵခဲွြခာဵစက်၊ ေဆဵရုိဵစင်ဵစက်မျာဵ အသဳုဵြပု၍ 
ေဆဵမှုန့်ေဆဵမျှင် အရွယ်အစာဵရနုိင်သည်အထိြပုလုပ်ပါသည်။ 

(၄) ေဆဵရုိဵကို ေဆဵမှုန့်အရွယ်အစာဵရေစရန်ြပုလုပ်ြခင်ဵမှ ေဆဵရုိဵမှုန့်နှငဴ်ေဆဵမျှင်အရွယ်အစာဵရေစရန် ြပုလုပ် 
ြခင်ဵမှ ေဆဵရုိဵမှုန်နှင်ဴေဆဵရွက်ြဖတ်စကို အချ ို ဵအစာဵတစ်ခုနှင်ဴေရာစပ်ကာ ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပု၍ နူဵညဴဳေပျာဴ 
ေြပာင်ဵေစရန် ြပုလုပ်ပါသည်။ 

(၅) ေရာစပ်ပပီဵေဆဵမှုန့်၊ ေဆဵမျှင်မျာဵကုိ Natural Flavour မျာဵြဖစ်သညဴ် (ဇီဵ၊သကကာဵ၊ နွယ်ချ ို) အမှုန့်မျာဵနှင်ဴ 
ေရာစပ်ကာ ေဆဵေလှာင်ကန်တွင်ထညဴ်သွင်ဵ၍ (၈)နာရီခန့် ေဆဵနှပ်ထာဵပါသည်။ 

(၆)  နှပ်ထာဵပပီဵေသာေဆဵမျှင်မျာဵကုိ စီဵကရက်လိပ်စက်သုိ္သ ပုိ္သ၍ စီဵကရက်လိပ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်အရွယ်အစာဵ တူညီ 
ေစရန် ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ၊ စီဵကရက်လိပ်မျာဵအာဵ(၂၀)လိပ် (၁)ဗူဵနှုန်ဵြဖင်ဴ ဗူဵသွပ်ြခင်ဵ၊ အခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ကပ် 
ြခင်ဵ၊ ပါကင်ထုတ်စက်ြဖင်ဴ (၁၀) ဗူဵလျှင် (၁)ပါကင်နှုန်ဵြဖင်ဴ ထုတ်ပုိဵြခင်ဵ၊ ရရိှလာေသာ စီဵကရက်ကာတွန်ဵမျာဵ၊ 
ေဆဵကာတွန်ဵ (၅၀) ေတာင်ဴဆဴဳသည်ဴ ပါကင် ဂျပ်ဖာအတွင်ဵသုိ္သ ထည်ဴသွင်ဵ၍ ပါကင်ပိတ်ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ပါသည်။ 

(၇) ပါကင်ဂျပ်ဖာမျာဵကုိ ကုန်ေချာဂုိေဒါင်အတွင်ဵ စနစ်တကျ ညီညာစွာ  စီထပ်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ 
ေစျဵကွက်လုိအပ်ချက်အရ တရုတ်ြပည်သုိ္သ (၈၀%) နှင်ဴ ြပည်တွင်ဵသုိ္သ (၂၀%) ြဖန့်ြဖူဵ ေရာင်ဵချပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွေ် 

ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵ 

ေဆဵမှုန့်ေဆဵမျှင်ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

ေရေနွဵေငွ့ြဖငဴ်နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵေစြခင်ဵ 

ေဆဵနှပ်ြခင်ဵ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  စီဵေရေ်ထုတ်လုပ်မှု နည်ဵစဉ်  Flowchart 

 

 

စီဵေရေ်လိပ်ြခင်ဵ 

ဗူဵသွပ်ြခင်ဵ 

အခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵေပ်ြခင်ဵ 

ေဆဵလိပ်အရွယ်အစာဵတူညီေစရန် ြဖတ်ေတာေ်ြခင်ဵ 

ောတွန်ဵထုတ်ပုိဵြခင်ဵ 

ဂျပ်ဖာအတွင်ဵသ့ုိ ထည်ဴသွင်ဵ၍ ပါေင်ပိတ်ြခင်ဵ 

သုိေလှာင်ြခင်ဵ 

ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချြခင်ဵ 



စေ်ရဳုဖွဲ့စည်ဵပုဳနှငဴ်တာဝန်မျာဵ 
ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵ၏လက်ရိှဖဲွ့စည်ဵပဳုမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်သည်။ 

 (က) စက်ရဳုပုိင်ရှင် (၁)ဦဵ 

 ( ခ) ဒါရုိက်တာ  (၁)ဦဵ 

 ( ဂ) အေထွေထွမန်ေနဂျာ   (၁)ဦဵ 

 (ဃ) စက်ရဳုကုန်ထုတ်တာဝန်ခဳ(ကုန်ကကမ်ဵ၊ ကုန်ေချာ)                   (၁)ဦဵ 

 ( င) လျှပ်စစ်၊ေရ၊ ဘိွုင်လာ၊ အေဆာက်အဦတာဝန်ခဳ                           (၁)ဦဵ 

 ( စ) စက်ရဳုလုပ်သာဵ    (၁၀၀)ဦဵ 

 
ေဒသခဳမျာဵအာဵအလုပ်အေုိင်ခန့်ထာဵမှု 

၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဆီေအာရွာေဒသခဳလူငယ် (၅၀)ဦဵကိ ု စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတွင် လဳုေလာက်ေသာ လစာ 
ြဖင်ဴ အလုပ်ခန့်အပ်ေပဵထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတွင် ဆီေအာရွာေဒသခဳလူငယ် 
(၁၀၀)ဦဵခန့်သညအ်လုပ်တာဝန်မျာဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အိမ်ေထာင်စု(၁၀၀)စု၊ မိသာဵစုဝင်(၃၈၀)ေယာက် 
အထိ အကျို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵ ခဳစာဵေနရပပီ ြဖစ်ပါသည်။ 

 စေ်လည်ပတ်မည်ဴအချန်ိောလ၊ တစ်ရေ်အလုပ်လုပ်ချန်ိနှင်ဴနာဵရေ် 

စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတွင်ထုတ်လုပ်မှုဆုိင်ရာဝန်ထမ်ဵ(၁၀၀)ဦဵနှင်ဴအလုပ်ချန်ိ(၁၂)နာရီ(၂)ဆုိင်ဵြဖင်ဴစီဵကရက်မျာဵကုိ
ထုတ်လုပ်မှုေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။အလုပ်ချန်ိမှာနဳနက်(၆:၀၀)နာရီမှညေန(၆:၀၀)နာရီအတွင်ဵ(၁)ဆုိင်ဵ၊ညေန(၆:၀၀)
နာရီမှနဳနက်(၆:၀၀)နာရီအတွင်ဵ(၁)ဆုိင် ြဵဖစ်ပါသည်။တစ်ရက်အလုပ်ချန်ိ(၈)နာရီ၊ အချန်ိပုိ(၄)နာရီလုပ်ေဆာင်လျက် 

လဳုေလာက်ေသာလစာနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှကကသည်။ တနဂေေနွနှင်ဴ အစုိဵရ 
အသိအမှတ်ြပုရဳုဵပိတ်ရက်မျာဵအာဵလဳုဵတွင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိနာဵရက်အြဖစ်တရာဵဝင်သတ်မှတ်ေပဵထာဵပါသည်။ကုန်ထုတ်
လုပ်မှုဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵလုိအပ်ချက်အရစက်ရဳုမှခွင်ဴြပုေပဵထာဵေသာပိတ်ရက်တွင်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနနှင်ဴအလုပ်ဆင်ဵရပါက
အချန်ိပုိလုပ်အာဵခ(၂)ဆခဳစာဵခွင်ဴေပဵထာဵပါသည်။ထမင်ဵစာဵချန်ိ၊ အေလဵအေပါဴစွန့်ချန်ိ၊လက်ဖက်ရည်၊ေကာ်ဖီေသာက်ချန်ိ၊ 
ဧည်ဴေတွ့ချန်ိမျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵထာဵပါသည်။ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴခွင်ဴတင်ြပလာပါက ခွင်ဴေပ ြဵခင်ဵ၊ 

ေနထုိင်မေကာင်ဵပါက ေဆဵကုသေပဵြခင်ဵ တုိ္သကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵထာဵပါသည်။ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် လစဉ် ကျန်ဵမာ 
ေရဵ အေြခအေနစစ်ေဆဵမှုကုိ ြပုလုပ်ေပဵရန် စီစဉ်ထာဵရိှပါ သည်။ 

တစ်နှစ်စေ်လည်ပတ်ရေ် 

စဉ် ေန့စဉ်စေ်လည်ပတ်မှု(နာရ)ီ တစ်လစေ်လည်ပတ်ရေ် တစ်နှစ်စေ်လည်ပတ်ရေ် 

၁ ၂၄ ၂၅ ၂၅  × ၈ လ= ၂၀၀ 

စေ်ရဳုဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွေ်ေနထုိင်ေရဵနှင်ဴသယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵအစီအစဉ် 

        စက်ရဳုဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် ဝန်ထမ်ဵေဆာင် (၄)လုဳဵကိုေဆာက်လုပ်ေပဵထာဵပါသည်။ အုတ်ခုဳ၊သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ 
သွပ်မိုဵအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ဵမာေရဵအတွက်   AD van (၁)စီဵ ထာဵရိှေပဵထာဵပါသည်။ ထမင်ဵေကျွေ ၊ စရိတ် ပငိမ်ဵ၊ 
လစာေပဵ စနစ်ြဖင်ဴခန့်အပ်ထာဵပါသည်။ 

 

 

 



၁။ အလုပ်သမာဵအေဆာင်အေဆာက်အဦ အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၅ေပ× ၅၉ေပ  × ၂၀ေပ) 

၁လုဳဵ 

၂။ အလုပ်သမာဵအေဆာင်အေဆာက်အဦ အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၆၅ေပ× ၃၉ေပ × ၁၈ေပ) 

၁လုဳဵ 

၃။ အလုပ်သမာဵအေဆာင်အေဆာက်အဦ 

 

အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၉၁ေပ× ၃၆ေပ × ၄၀ေပ) 

၁လုဳဵ 

၄။ အလုပ်သမာဵအေဆာင်အေဆာက်အဦ အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၅၂ေပ× ၂၉ေပ × ၁၆ေပ) 

၁လုဳဵ 

 

စေ်ရဳုေုန်ကေမ်ဵနှင်ဴစွမ်ဵအင်ရရိှမှု 

             စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵအတွက် လုိအပ်ေသာကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵမှာ ဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကကီဵ၊ 
ေရေနွဵေငွ့၊ အေမွှဵနဳ့ (ဇီဵ၊ သကကာဵ၊ နွယ်ချ ို)၊ ေကျာက်မီဵေသွဵ၊  Cigarette paper၊   Plug wrap paper၊  Tipping paper၊  
Starch glues or emulsion based adhesives၊   Hard pack ၊  Outer Carton ၊  Master Carton Box၊  လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵ 
တုိ္သြဖစ်ပါသည်။ 

                ဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကကီဵကုိ ြမန်မာနုိင်ငဳအလယ်ပုိင်ဵရိှ ပခုက္ကူပမို့ နှင်ဴ ေပါက်ပမို့ မျာဵရိှ ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်သည်             
မျာဵထဳမှ ဝယ်ယူရရိှသည်။ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ရန်လုိအပ်ေသာ ပထမတန်ဵစာဵ ဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵအမျိုဵအစာဵမှာ 
ထပ်မဳသန့်စင်ရန်နှင်ဴ ေဆဵရုိဵ၊ ေဆဵသာဵကုိ ေကာင်ဵ၊ သင်ဴ၊ ညဴဳ ခဲွြခာဵရန် မလုိအပ်သြဖင်ဴ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

တည်ေနရာ ေလာက်ကုိင်ပမို ၊့ ဆီေအာရွာ၊ စက်ရဳုရိှကုန်ကကမ်ဵဂုိေဒါင်တွင် ေနရာချ၍ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵနုိင်သည်ဴ 
အရည်အေသွဵအေြခအေန ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်ကကီဵကုိ ေရြဖင်ဴေဆဵေကကာြခင်ဵ၊ သန့်စင်ြခင်ဵနှင်ဴဆုိင်ေသာ ထုတ်လုပ်မှု 
အဆင်ဴ လဳုဵဝမပါရိှပါ။ ကုန်ကကမ်ဵဂုိေဒါင်မှသယ်ယူလာေသာ ဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်မျာဵကုိ ေဆဵေပါင်ဵစက်အတွင်ဵသုိ္သ 
ေရေနွဵေငွ့ထည်ဴကာ နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵလာေစရန်သာ  စတင်ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ ေဆဵေပါင်ဵြခင် ၊ဵ ေဆဵစင်ဵြခင် ၊ဵ 
ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵခဲွြခာ ြဵခင်ဵနှင်ဴဆုိင်ေသာ ထုတ်လုပ်မှုအဆင်ဴမျာဵတွင် ေရေနွဵေငွ့ကုိ အသဳု ြဵပုသည်။ 

   တရုတ်နုိင်ငဳထုတ်အမျ ိုဵအစာဵ ဘိွုင်လာ (4 TPH)ကုိအသဳုဵြပု၍  ေရေနွဵေငွ့ကုိ ထုတ်လုပ်သဳုဵစဲွသည်။ ဘိွုင်လာ 

အတွက် ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာကုိ အသဳုဵြပုသည်။ တစ်ေန့လျှင် ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာ (၁.၆)တန်ကုိ အသဳုဵ ြပု 
သည်။ ေကျာက်မီဵေသွဵကုိ သိန်ဵနီပမို့နယ်ရိှ ေကျာက်မီဵေသွဵလုပ်ကွက်မှဝယ်ယူ၍ သိန်ဵနီ-ကွမ်လဳု-ချင်ဵေရွှေေဟာ်- 
ေလာက်ကုိင်လမ်ဵအတုိင်ဵ တဲွကာဵြဖင်ဴ သယ်ယူသည်။ ေကျာက်မီဵေသွဵကို ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳု(၁) အတွင်ဵ တမဳ 
သလင်ဵေပ္ဝတွင် ြဖန့်၍ေနရာချထာဵကာ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵသည်။ ထုတ်လုပ်မှုဆုိင်ရာစက်မျာဵ လည်ပတ်နုိင် 
ရန် စက်ရဳုတွင်တပ်ဆင် ထာဵေသာ 500KVA ထရန်စေဖာ်မာမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵကုိ ရယူသဳုဵစဲွသည်။ ၎င်ဵထရန်စေဖာ်မာသုိ္သ 
ေလာက်ကုိင်ခရုိင်၊ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့မှ စီစဉ်ထာဵေသာ အမျာဵြပည်သူ၏ ေနထုိင်ေရ ၊ဵ စီဵပွာဵေရ ၊ဵ 

ကျန်ဵမာေရဵ၊ လဳုခခုဳေရဵအတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အာ ြဵဖန့်ြဖူဵေသာ ဓါတ်အာဵခဲွရဳုမှ လျှပ်စစ် ဓါတ်အာဵကုိ သွယ်တန်ဵရယူသည်။  

 

 

 

 

 



သဳုဵစဲွမညဴ်ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵအပါအဝင်ေုန်ကေမ်ဵပစ္စည်ဵလိုအပ်ချေ်နှငဴ်ရယူသဳုဵစဲွမှု 

စဉ် ေုန်ကေမ်ဵအမျိုဵအစာဵ 
ေန့စဉ်သဳုဵစဲွမှု 

(တန်) 
၁ လစာသဳုဵစဲွမှု 

(တန်) 
တစ်နှစ်စာအသဳုဵြပုမှု 
(၈)လအတွေ်တန် 

၁။ ေဆဵရွက်ကကီဵ ၆ ၁၅၀ ၁၂၀၀ 

၂။ ေရေနွဵေငွ့ ၉၆ ၂၄၀၀ ၁၉၂၀၀ 

၃။ အေမွှဵနဳ့(ဇီ ၊ဵသကကာဵ၊နွယ်ချ ို) ၀.၀၂၄ ၀.၆ ၄.၈ 

၄။ ေကျာက်မီဵေသွဵ ၁.၆ ၄၀ ၃၂၀ 

၅။ စီဵကရက်စက္ကူ ၀.၀၁၇၃၆ ၀.၄၃၄ ၃.၄၇၂ 

၆။ Plug wrap paper ၀.၀၀၄၄၈ ၀.၁၁၂ ၀.၈၉၆ 

၇။ Tipping Paper ၀.၀၀၆၂ ၀.၁၅၄ ၁.၂၃၂ 

၈။ Starch glues or emulsion 
based adhesives 

၀.၀၃၇၂ ၀.၉၃ ၇.၄၄၈ 

၉။ Hard pack ၀.၀၆၃၆ ၁.၅၉ ၁၂.၇၁၂ 

၁၀။ Outer carton ၀.၆၉၉၁ ၁၇.၄၇၇၅ ၁၃၉.၈၃၂ 

၁၁။ Master Carton Box ၀.၀၈၈၉ ၂.၂၂၅ ၁၇.၈ 

၁၂။ လျှပ်စစ် ၂၃၈၀ KWh ၅၉၅၀၀ KWh ၄၇၆၀၀၀ KWh 

 

ေုန်ကေမ်ဵဝယ်ယူသညဴ်ဧရိယာမျာဵနှငဴ ်ေုန်ကေမ်ဵသိေုလှာင်ထာဵရိှမှုစနစ် 

                  ေဆဵေပါင်ဵခန်ဵအေဆာက်အဦသည် အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုဵြဖစ်ပပီဵ အရွယ်အစာဵ (၂၄၆ေပ× 
၆၅ေပ× ၃၀ေပ) ရိှေသာ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦတစ်ခုြဖစ်သည်။ ပခုက္ကူနှင်ဴေပါက်ပမို့နယ်မှ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵ ေဆဵရွက် 
မျာဵကုိ ကုန်သည်မျာဵထဳမှဝယ်ယူပပီဵ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴသယ်ယူကာ ၎င်ဵအေဆာက်အဦဵတွင် (၁၀၀ေပ ×၆၅ေပ× 

၃၀ေပ) အခန်ဵကန့်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ေရေနွဵေငွ့ေဆဵေပါင်ဵခန်ဵအေဆာက်အဦသည် အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ 
အုတ်ကာ၊သွပ်မုိဵြဖစ်ပပီဵ အရွယ်အစာဵ(၂၄၆ေပ× ၆၅ေပ×၃၀ေပ) ရှိေသာ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦ တစ်ခ ု ြဖစ်သည်။ 
ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်မျာဵနှင်ဴ ေရာစပ်သညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိဝယ်ယူပပီဵ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴသယ်ယူကာ ၎င်ဵ 
အေဆာက်အဉီအတွင်ဵ (၇၀ေပ× ၆၅ေပ× ၃၀ေပ) အခန်ဵကန့်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ဗူဵသွင်ဵစက် အေဆာက် 
အဦအမျ ို ဵအစာဵ အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုဵ၊ အရွယ်အစာဵ(၁၅၀ေပ× ၇၅ေပ × ၃၀ေပ) တွင် စီဵကရက်စက္ကူ ၊ 
Plug wrap paper  ၊ Tipping Paper နှင်ဴ Starch glues or emulsion based adhesives တုိ္သကုိ ဝယ်ယူပပီဵ 
ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ သယ်ယူကာ (၅၀ေပ၊၇၅ေပ၊၃၀ေပ)အခန်ဵကန့်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ပါကင်ပိတ်စက် 
အေဆာက်အဦ အမျ ို ဵအစာဵ အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မုိဵ အရွယ်အစာဵ (၁၉၄ေပ× ၈၅ေပ  × ၃၀ေပ) တွင် 
Hard pack ၊ Outer carton ၊ Master Carton Box တုိ္သကုိ ဝယ်ယူပပီဵ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ သယ်ယူကာ 
(၅၀ေပ၊၇၅ေပ၊၃၀ေပ)အခန်ဵကန့်၍ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုအမျ ို ဵအစာဵ အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ 
အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုဵ၊ အရွယ်အစာဵ(၁၉၄ေပ×၁၀၀ေပ×၃၀ေပ)အတွင်ဵ ေကျာက်မီဵေသွဵကို တမဳသလင်ဵေပ္ဝတွင် ြဖန့်၍ 
ေနရာချထာဵကာ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵသည်။ အသဳုဵြပုသညဴ်ဘိွုင်လာကုိ ဘိွုင်လာအေဆာက်အဦ အမျ ို ဵအစာဵ 
အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုဵ၊ အရွယ်အစာဵ (၆၀ေပ× ၄၀ေပ  × ၂၅ေပ) တွင်ေနရာချထာဵသည်။ ကုန်ပစ္စည်ဵ 
သယ်သညဴ်ကာဵမျာဵအတွက် သယ်ယူခေပဵချရသည်။ 

 



ေြမေအာေ်ေရ၏အရည်အေသွဵနှင်ဴ ေြမေအာေ်ေရရယူေသာအေွာအေဝဵ  

         ေလာက်ကုိင်ပမို့တွင် အမျာဵြပည်သူအတွက်ေရေကာင်ဵေရသန့်ေသာက်သဳုဵနုိင်ရန်နှင်ဴချ ို ဵေရရယူနုိင်ရန် 
ေြမေအာက်ေရကုိတူဵေဖာ်ထာဵသည်ဴ အဝီစိတွင်ဵေရမျာဵကုိ ပုဂ္ဂလိကပုိင်ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ (၃)ခုမှ ြဖန့်ြဖူဵ ေပဵထာဵ 
လျက်ရိှပါသည်။ ေြမေအာက်ေရကုိ ေြမေအာက်ေပ(၄၅၀)အနက်တွင် ေတွ့ရိှရသည်။ ေြမေအာက်ေရတွင်ဵမျာဵ၏ တည်ေန 
ရာသည်  DMS coordinate 23° 42' 19.51"N 98° 44' 37.16"E တွင် တည်ရိှပါသည်။ ၎င်ဵေြမေအာက်ေရ၏အရည် အေသွဵ 
အေြခအေနအာဵ ဓါတ်ခဲွစမ်ဵသပ်၍ ဓါတ်ခဲွစမ်ဵသပ်မှုဆုိင်ရာရလဒ်အေြဖမျာဵအာဵ (WHO) Guideline value နှင်ဴ (NEQEG) 
value မျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ဓါတ်ခဲွစမ်ဵသပ်မှုအေြဖမျာဵကုိ ပူဵတဲွေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ေြမေအာက်ေရ၏ 
အရည်အေသွဵသည် ေလာက်ကုိင်ပမို့ ေနေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက် အသဳုဵြပုရန်သင်ဴေလျာ်ေသာအရည်အေသွဵမျာဵ 
ရိှေကကာင်ဵ ဓါတ်ခဲွစမ်ဵသပ်မှုအေြဖမျာဵအရ ေတွ့ရိှ ရပါသည်။ 

လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေရရယူသဳုဵစဲွမညဴ်ေရအရင်ဵအြမစ် 

စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵအတွက် လုိအပ်ေသာကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆုိင်ရာ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ေရကုိ ေလာက် 
ကုိင်ပမို့ အမျာဵြပည်သူအသဳုဵြပုရန် ြဖန့်ြဖူဵေပဵေနေသာပုဂ္ဂလိကပုိင်ေရေပဵေဝေရဵ လုပ်ငန်ဵမှ ေရကုိအသဳုဵြပုပါသည်။ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၏စီစဉ်မှုအရ ပုဂ္ဂလိကေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ(၃)ခုမှ အဝီစိတွင်ဵ 
မျာဵတူဵေဖာ်ကာ ေြမေအာက်ေရကုိ ြဖန့်ြဖူဵေပဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ေြမေအာက်ေရတွင်ဵမျာဵ၏တည်ေနရာမှာ DMS 
coordinate 23° 42' 19.51"N 98° 44' 37.16"E တွင် တည်ရိှပါသည်။ ၎င်ဵေြမေအာက်ေရ၏အရည်အေသွဵအေြခအေန 

အာဵ ဓါတ်ခဲွစမ်ဵသပ်၍ ဓါတ်ခဲွစမ်ဵသပ်မှုဆုိင်ရာရလဒ် အေြဖမျာဵအာဵ (WHO) Guideline value နှင်ဴ(NEQEG) value 
မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

တစ်နှစ်အတွင်ဵေရလုိအပ်ချေ် 

စဉ် အေကောင်ဵအရာ 
သတ်မှတ်သည်ဴနှုန်ဵ (ဂါလဳ) ေန့စဉ်လုိအပ်မှု (ဂါလဳ) လစဉ် လုိအပ်မှု 

(ဂါလဳ) 
နှစ်စဉ် လုိအပ်မှု 

(ဂါလဳ) 

၁။ ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴအုပ်ချုပ်မှုသဳုဵစဲွြခင်ဵ ၁၅ ဂါလဳ ၁၅၀၀ ၄၅၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ 

၂။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ ၃၀၀၀ ဂါလဳ ၃၀၀၀ ဂါလဳ - - 

၃။ သစ်ပင်ေရေလာင်ဵြခင်ဵ 
စက်ရဳုဧရိယာေရြဖန်ဵြခင်ဵ 

၂၀၀ ဂါလဳ ၂၀၀ ဂါလဳ ၆၀၀၀ ၄၈၀၀၀ 

၄။ ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ ၁၀၅၆ ၂၅၃၄၄ ၆၃၃၆၀၀ ၅၀၆၈၈၀၀ 

မှတ်ချက်။ ။ ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်ြခင်ဵအတွက် ၁လ လျှင် စက်ရဳုစက်လည်ပတ်ရက် (၂၅) ရက် အတွက်သာ 
တင်ြပထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 
 

တစ်နှစ်အတွေ်စွမ်ဵအင်လုိအပ်ချေ်နှင်ဴရယူသဳုဵစဲွမည်ဴအေြခအေန 

စဉ် စွမ်ဵအင်အမျိုဵအစာဵ 
အသဳုဵြပုသည်ဴ                

အေကောင်ဵအရာ 
တစ်ရေ်ပျမ်ဵမျှ                

အသဳုဵြပုနုိင်မှု(kwh) 
တစ်လပျမ်ဵမျှ               

အသဳုဵြပုနုိင်မှု(kwh) 
တစ်နှစ်ပျမ်ဵမျှ               

အသဳုဵြပုနုိင်မှု (kwh) 

၁။ လျှပ်စစ် ဝန်ထမ်ဵေဆာင်၊လဳုခခုဳေရ ၊ဵမီ ၊ဵ 
အုပ်ချုပ်မှုသဳုဵ 

၁၅၀ ၃၃၀၀ ၂၆၄၀၀ 

၂။ လျှပ်စစ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသဳုဵ ၇၀၀ ၁၅၄၀၀ ၁၂၃၂၀၀ 

၃။ အပူ(ေရေနွဵေငွ့) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသဳုဵ ၁၀၅၆ ၂၅၃၄၄ ၆၃၃၆၀၀ 

 

 



တစ်နှစ်အတွေ်ေလာင်စာဆီလုိအပ်ချေ် 

 စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ရန် လုိအပ်ေသာဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကုန်ကကမ်ဵကုိ ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်သယ်ထဳမှ ဝယ်ယူပပီဵ 
ေလာက်ကိင်ုပမို့၊ ဆီေအာရွာရှိ စက်ရဳုခခဳဝန်ဵအတွင်ဵကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုသုိ္သ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ သယ်ယူလာရာ 
တွင် ကုန်ပစ္စည်ဵပုိ္သေဆာင်ခ ေငွေကကဵေပဵေချရြခင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵမှ ေကျက်မီဵေသွဵဝယ်ယူရာတွင ်ကုန်ပစ္စည်ဵပို္သေဆာင်ခ 

ေပဵေချရြခင်ဵ၊ အြခာဵကုန်ကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ဝယ်ယူရာတွင်လည်ဵ ကုန်ပစ္စည်ဵပုိ္သေဆာင်ခေငွေကကဵေပဵေချရြခင်ဵ 
တုိ္သေကကာငဴ် ေမာ်ေတာ်ကာဵသဳုဵစဲွ ရာတွင် စက်သဳုဵဆီလိုအပ်ချက်ကို ေဖာ်ြပြခင်ဵမြပုနုိင်ပါ။ 

 စီဵကရက်ြဖန့်ြဖူဵရာတွင်လည်ဵြပင်ပမှကုန်တင်ကာဵမျာဵကုိသာ ဌာဵရမ်ဵအသဳုဵြပုထာဵသြဖင်ဴ စက်သဳုဵဆီ 
လိုအပ်ချက်တွင် ထညဴ်သွင်ဵတွက်ချက်ြခင်ဵမြပုပါ။ အုပ်ချုပ်မှုသဳုဵယာဉ်နှငဴ် ဝန်ထမ်ဵသဳုဵယာဉ်မျာဵအတွက် လုိအပ် 
ေသာ စက်သဳုဵဆီကုိ ေလာက်ကုိင်ပမို့ေပ္ဝရိှ ပုဂ္ဂလိကစက်သဳုဵဆီအေရာင်ဵဆုိင် မှဝယ်ယူအသဳုဵြပု၍ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပါ 
ဆီတုိင်ကီအတွင်ဵ လုိအပ်ေသာ ပမာဏကုိသာဝယ်ယူသဳုဵစဲွပါ သည်။ 

စဉ် အမျ ို ဵအစာဵ 
တစ်နှစ်အတွေ်လုိအပ်ေသာ 

အေရအတွေ် 
အသဳုဵြပုပုဳ 

၁။ ဒီဇယ်ဆီ ၂၅ ဂါလဳ စက်ြပုြပင်ရန်အသဳုဵြပုေသာ ေဆဵေကကာဆီ 

၂။ အမဲဆီ ၁၀၀ ေပါင် စက်လည်ပတ်စဉ်ေချာေမွ့ေစရန် 
အမဲဆီထုိဵသည် 

၃။ ကွန်ပရက်ဆာဆီ ၇၅ ဂါလဳ စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵေလရယူ သဳုဵစဲွသည်။ 

           အထက်ေဖာ်ြပပါဒီဇယ်ဆီ၊အမဲဆီ၊ကွန်ပရက်ဆာဆီမျာဵအာဵ လုဳခခုဳေသာေပပါမျာဵတွင် စနစ်တကျ သိမ်ဵ 
ဆည်ဵြခင်ဵြပုလုပ်ပါသည်။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်စုိဵရိမ်ရပါသြဖင်ဴ စက်သုဳဵဆီသုိေလှာင်ြခင်ဵမြပုလုပ်ရန် မူဝါဒတစ်ရပ် 
ချမှတ်ထာဵပါသည်။ 

  အသဳုဵြပုမည်ဴစေ်ယန္တယာဵအင်အာဵစာရင်ဵ 

စဉ် စေ်အမျိုဵအမည် အမျိုဵအစာဵ အေရအတွေ် စွမ်ဵအာဵ 

၁။ Toyota mark II JP 2 unit 1300 cc 

၂။ AD van - 2 unit 1500 cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ေုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ်စေ်ရဳုတွင်တပ်ဆင်အသဳု ြဵပုမည်ဴစေ်ပစ္စည်ဵမျာ:  

စဉ် စေ်ေိရိယာ 
အမျိုဵအစာဵ 

အေရအတွေ် ပူဵတဲွပါရိှသည်ဴ  
ပစ္စည်ဵ 

အသဳု ြဵပုပဳု 

၁။ ေဆဵေပါင်ဵစက် 
ေရစုပ်စက် 

၁ 
၂ 

37 kw motor (1)unit 
0.75 kw motor(2)unit 

ဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကုိ 
ေရေနွဵေငွ့နှင်ဴေပါင်ဵသည် 

၂။ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵ  
ခဲွြခာဵစက် 

၁ (1.5 kw)3 unit 
(2.2 kw) 1 unit 
(1.1kw) 2 unit 
(0.75 kw) 5 unit 
(30kw)1unit 
(15kw) 1unit 
(37kw) 1unit 
 

ေဆဵရွက်နှင်ဴေဆဵရုိဵခဲွြခာဵ သည်။ 

၃။ ေဆဵစင်ဵစက်နှင်ဴ 
ေဆဵမျှင်ြဖတ်စက် 

၂ (4 kw) 1  unit 
(2.2 kw) 1 unit 
(1.5 kw) 3 unit 
(1.1 kw) 1 unit 
(0.75 kw) 3 unit 
(30 kw) 1  unit 
(37  kw) 1 unit 
(15 kw) 1 unit 
 (1.12 kw) 1  unit 

ေဆဵမှုန့်အရွယ်ရေစရန်ြဖတ် 
ေတာက်သည်။ 

၄။ ေဆဵရုိ ြဵဖတ်စက် ၁ (4 kw) 1 unit 
(0.25 kw) 2 unit 
(1.5 kw) 2 unit 
(1.25 kw) 1 unit 
(0.75 kw) 2 unit 
(1 kw) 1 unit 
(1.1 kw) 1 unit 
(3 kw) 1 unit 
(0.55 kw) 1 unit 

ေဆဵရုိဵမျာဵကုိေရေနွဵေငွ့နှင်ဴ 
ေဆဵမျှင်ရေအာင်ြပုလုပ်သည်။ 

 

 

 

 



စဉ် စေ်ေိရိယာ 

အမျိုဵအစာဵ 

အေရအတွေ် ပူဵတဲွပါရိှသည်ဴ 

ပစ္စည်ဵ 

အသဳု ြဵပုပဳု 

၁။ အစီခဳပါလိပ်စက် ၂ (4  kw) 1 unit 

(3 kw) 1unit 

(0.25 kw) 2unit 

 

စီဵကရက်ကုိအစီခဳထည်ဴ၍ 
စက်ြဖင်ဴလိပ်သည်။ 

၂။ အစီခဳပါလိပ်စက် ၅ (4  kw) 3  unit 

(0.25 kw) 3  unit 

(3 kw ) 1 unit 

(1.5 kw ) 1 unit 

(0.09 kw ) 1 unit 

(7.5 kw )compressor  1unit 

စီဵကရက်ကုိအစီခဳမထည်ဴဘဲ 
စက်ြဖင်ဴလိပ်သည်။ 

၃။ ဗူဵေပျာဴသွင်ဵစက် ၃ (4 kw) 1 unit 

(0.25 kw) 9 unit 

(0.5 kw) 2 unit 

(1.1 kw)  7 unit 

(1.5 kw)  3 unit 

ဗူဵေပျာဴ၊ ဗူဵမာမျာဵအတွင်ဵ စီဵကရက်ကုိ 
(၂၀)လိပ်ကုိ ထည်ဴ သွင်ဵသည်။ 

၄။ ဗူဵမာသွင်ဵစက် ၄ (4 kw) 3 unit 

(0.25 kw) 7 unit 

(1.1 kw) 10 unit 

(0.55 kw) 2 unit 

(1.5 kw) 1 unit 

(0.18kw) 1 unit 

(2.2 kw) 1 unit 

(0.04 kw) 1 unit 

(0.12 kw) 3 unit 

(0.37kw) 2 unit 

 

၅။ ပါကင်ပိတ်စက် ၁ (0.83 kw) 2 unit စီဵကရက်ဗူဵ(၁၀)ဗူဵအာဵစီဵကရက်ပါကင် 
(၁)ေတာင်ဴ ြဖစ်ေစရန် ပါကင် 
သွင်ဵယူသည်။ 

 
 
 



ဘိွုင်လာမီဵခိုဵေခါင်ဵတုိင်၏အတုိင်ဵအတာအရွယ်အစာဵနှငဴ်ပျ ဳ့လွင်ဴအမှုန်ဖမ်ဵယူစနစ်တပ်ဆင်သဳုဵစဲွမှု 
              လုပ်ငန်ဵသဳုဵဘိွုင်လာမီဵခိုဵေခါင်ဵတုိင်၏အတုိင်ဵအတာအရွယ်အစာဵအြမင်ဴသည် အြမင်ဴ(၅၈)ေပ၊ အချင်ဵ 
(၂၈)လက်မ၊ မီဵခဳအုတ်နှငဴ်စတီဵြပာဵတုိ္သနှင်ဴြပုလုပ်ထာဵရိှပပီဵ မီဵခိုဵထုတ်လွှတ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်သုိ္သ ညစ် 
ညမ်ဵမှု၊ ထိခိုကမ်ှုမျာဵမြဖစ်ေစရန်အတွက် လုဳေလာက်ေသာ အတုိင်ဵအတာ အရွယ်အစာဵရိှေသာအြမင်ဴြဖစ်ပါ သည်။ 
မီဵခုိဵေခါင်ဵတုိင်မှထုတ်လွှတ်မညဴ် ြပာမှုန်မျာဵအာဵ ြပင်ပေလထုအတွင်ဵသုိ္သမေရာက်ရှိေစရန်အတွက် ပျ ဳ့ လွငဴ် အမှုန် 
ဖမ်ဵစနစ် (Wet Scrubber System)ကို တပ်ဆင်အသဳုဵြပုထာဵသည်။ အမှုန်ဖမ်ဵစနစ်နှင်ဴပတ်သက်၍ နည်ဵပညာပုိင်ဵ 
ဆိုင်ရာအေကကာင်ဵအရာမျာဵအာဵ မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပုဳမျာဵကုိ ေနာက်ဆက်တဲွနှငဴ်အတူ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာ 
မီဵေလာင်ခန်ဵမှ တစ်ရက်လျင် ြပာပမာဏ (၀.၀၉၇၆) တန် ထွက်ရှိပါသည်။ 
 
ေန့စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် ေုန်ေချာထုတ်လုပ်မှုအေြခအေန 

အမျိုဵ 

အမည် 

၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ၂၀၁၉ 
 

၂၀၂၀ 

ေုန်ကေမ်ဵ 
(တန်) 

ေုန်ေချာ 
(တန်) 

ေုန်ကေမ်ဵ 
(တန်) 

ေုန်ေချာ 
(တန်) 

ေုန်ကေမ်ဵ 
(တန်) 

ေုန် ေချာ 
(တန်) 

ေုန်ကေမ်ဵ 
(တန်) 

ေုန်ေချာ 
(တန်) 

ေုန်ကေမ်ဵ 
(တန်) 

ေုန်ေချာ 
(တန်) 

ေဆဵရွက် ကကီဵ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ ၁၂၀၀ ၂၂.၄ 

ေရေနွဵေငွ့ ၁၉၂၀၀  ၁၉၂၀၀  ၁၉၂၀၀  ၁၉၂၀၀  ၁၉၂၀၀  

အေမွှဵနဳ့ 
(ဇီ ၊ဵသကကာ ၊ဵ 
နွယ်ချ ို) 

၄.၈  ၄.၈  ၄.၈  ၄.၈  ၄.၈  

ေကျာက်မီဵ 
ေသွဵ 

၃၂၀  ၃၂၀  ၃၂၀  ၃၂၀  ၃၂၀  

Cigarette 

paper 

၃.၄၇၂  ၃.၄၇၂  ၃.၄၇၂  ၃.၄၇၂  ၃.၄၇၂  

Plug wrap 

paper 

၀.၈၉၆  ၀.၈၉၆  ၀.၈၉၆  ၀.၈၉၆  ၀.၈၉၆  

Tipping paper ၁.၂၃၂  ၁.၂၃၂  ၁.၂၃၂  ၁.၂၃၂  ၁.၂၃၂  

Starch glues  ၇.၄၄၈  ၇.၄၄၈  ၇.၄၄၈  ၇.၄၄၈  ၇.၄၄၈  

Hard packet ၁၂.၇၁၂  ၁၂.၇၁၂  ၁၂.၇၁၂  ၁၂.၇၁၂  ၁၂.၇၁၂  

Outer Carton ၁၃၉.၈၃၂  ၁၃၉.၈၃၂  ၁၃၉.၈၃၂  ၁၃၉.၈၃၂  ၁၃၉.၈၃၂  

Master Carton 
Box 

၁၇.၈  ၁၇.၈  ၁၇.၈  ၁၇.၈  ၁၇.၈  

လျှပ်စစ် ၄၇၆၀၀၀  ၄၇၆၀၀၀  ၄၇၆၀၀၀  ၄၇၆၀၀၀  ၄၇၆၀၀၀  

 

ထုတ်လုပ်မညဴ်ေန်ုပစ္စည်ဵ 

စဉ် အမျိုဵအစာဵ 
စေ်လည်ပတ်ချန်ိ  

(hr/ day) 

ေန့စဉ်  
ပျမ်ဵမျှထွေ်ရိှမှု (တန်) 

လစဉ် 
ပျမ်ဵမျှထွေ်ရိှမှု(တန်) 

နှစ်စဉ် 

ပျမ်ဵမျှထွေ်ရိှမှု(တန်) 

၁။ အစီခဳမပါစီဵကရက် ၁၂ ၀.၁၁၂ ၁.၄ ၁၁.၂ 

၂။ အစီခဳပါစီဵကရက် ၁၂ ၀.၁၁၂ ၁.၄ ၁၁.၂ 

မှတ်ချက်။ ။ တစ်ေန့အလုပ်ချန်ိ (၂၄)နာရီအတွင်ဵ ထုတ်ကုန်အမျိုဵအစာဵ(၂)မျိုဵကုိထုတ်လုပ် နုိင်စွမ်ဵရိှပါသည်။  

 



ေုန်ေချာသုိေလှာင်ထာဵရိှမှုစနစ် 
 

၁။ ကုန်ေချာသုိေလှာင်ရဳု အုတ်ခုဳ၊ သဳတုိင်၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မုိဵ 

(၁၂၁‘× ၈၈‘  × ၃၀‘) 

၁လုဳဵ 

 
 သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရဵနှင်ဴယာဉ်ရပ်နာဵရမည်ဴအေြခအေန 

စက်ရဳုသုိ္သ ပစ္စည်ဵသယ်ယူပို္သေဆာင်သညဴ် ကုန်ကကမ်ဵ၊ ကုန်ေချာသယ်ယူသညဴ် ကုန်ကာဵ၊တဲွကာဵမျာဵေရာက် 
ရှိချနိ်တွင် မေတာ်တဆမှုမြဖစ်ေပ္ဝေစရန်အတွက် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကကီဵကကပ်မှုတာဝန်ကိ ု အလှညဴ်ကျစနစ်ြဖငဴ် ထမ်ဵ 
ေဆာင်ေစြခင်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵထာဵရိှေစြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵထွေ်ရိှမှုနှငဴ်စွန့်ထုတ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ် 

အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုေ်ထွေ်ရိှမှု 

စဉ် စွန့်ပစ်အမှိုေ် (အစုိင်အခဲ) ပမာဏ 
(kg/day) 

ေန့စဉ်ထွေ်ရိှမှု 
(kg) 

လစဉ်ထွေ်ရိှမှု 
(kg) 

အမှိုေ်ေုိစီမဳခန့်ခဲွသည်ဴ 
နည်ဵလမ်ဵ 

၁။ ေဆဵရုိဵ အမှိုက် 100 100 2500 ေြမကျင်ဵ(၁၀ေပ၊၈ေပ၊၆ေပ)တူဵ၍ 
ြမှပ်နဳှသည်။ 

၂။ စက္က ြူဖတ်စ 75 75 1875 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှလာေရာက် 
သိမ်ဵဆည်ဵ ေပဵပါသည်။ 

၃။ အြခာဵအမှိုက်ေြခာက်မျိုဵစဳု 40 40 1000 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှ လာေရာက် 
သိမ်ဵဆည်ဵ ေပဵပါသည်။ 

၄။ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှထွက်ရိှသည်ဴ 
အမှိုက်စုိ 

120 120 3600 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှ လာေရာက် 
သိမ်ဵဆည်ဵ ေပဵပါသည်။ 

၅။ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှထွက်ရိှသည်ဴ 
အမှိုက်ေြခာက် 

120 120 3600 အမှိုက်သိမ်ဵကာဵမှ လာေရာက် 
သိမ်ဵဆည်ဵ ေပဵပါသည်။ 

၆။ ဘိွုင်လာြပာမှုန့် 100 100 2500 LandFill အမှိုက် ကျင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵ 
တူဵ၍  ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴ ေြမသာဵ 
ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵနည်  ဵ ြဖင်ဴ သိမ်ဵဆည်ဵ 
ပါသည်။ 

 

စွန့်ပစ်အရည်ထွေ်ရိှမှု 

စဉ် စွန့်ပစ်အရည်ထွေ်ရိှမှု ပမာဏ 

Gal/day 

ေန့စဉ်ထွေ်ရိှသည်ဴ  
ပမာဏ(gal/day) 

စွန့်ပစ်အရည်ေုိစီမဳ 
ခန့်ခဲွသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁။ Sanitary waste water 
(ဝန်ထမ်ဵသဳုဵေရမှ ထွက်ရိှ 
လာေသာစွန့်ပစ်ေရ) 

1500 ဂါလဳ 1500 ဂါလဳ ေရစစ်ကန်( ၈ေပ×၈ေပ×၆ေပ) 
အတွင်ဵ Sand, aggregates နှင်ဴ 
pebblesကဴဲသုိ္သ ေသာ natural 
material အသဳုဵြပု၍ သန့်စင်ပပီဵ မှ 
စွန့်ပစ်ပါသည်။ 

 

 



ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆင်ဴမှထွေ်ရိှသညဴ်စွန့်ပစ်အရည် 

      ဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကကီဵကုိ ြမန်မာနုိင်ငဳအလယ်ပုိင်ဵရိှ ြမင်ဵခခဳပမို့ နှင်ဴ ေပါက်ပမို့ မျာဵရိှ ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်သည်             
မျာဵထဳမှ ဝယ်ယူရရိှသည်။ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ရန်လုိအပ်ေသာ ပထမတန်ဵစာဵ ဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵအမျိုဵအစာဵမှာ 
ထပ်မဳသန့်စင်ရန်နှင်ဴ ေဆဵရုိဵ၊ ေဆဵသာဵကုိ ေကာင် ၊ဵ သင်ဴ၊ ညဴဳ ခဲွြခာဵရန် မလုိအပ်သြဖင်ဴ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵတည်ေနရာ ေလာက်ကုိင်ပမို့ ၊ ဆီေအာရွာ၊ ကုန်ကကမ်ဵဂုိေဒါင်တွင် ေနရာချ၍ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵနုိင်သည်ဴ 
အရည်အေသွဵအေြခအေန ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်ကကီဵကုိ ေရြဖင်ဴေဆဵေကကာြခင်ဵ၊ သန့်စင်ြခင်ဵနှင်ဴဆုိင်ေသာ ထုတ်လုပ်မှု 
အဆင်ဴ လဳုဵဝ မပါရိှပါ။ ကုန်ကကမ်ဵဂုိေဒါင်မှ သယ်ယူလာေသာ ဗာဂျီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်မျာဵကုိ ေဆဵေပါင်ဵစက်အတွင်ဵသုိ္သ 
ေရေနွဵေငွ့ထည်ဴကာ နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵလာေစရန်သာ  စတင်ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ ေဆဵေပါင်ဵြခင် ၊ဵ ေဆဵစင်ဵြခင် ၊ဵ 
ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵခဲွြခာ ြဵခင်ဵနှင်ဴဆုိင်ေသာ ထုတ်လုပ်မှုအဆင်ဴမျာဵတွင် ေရေနွဵေငွ့ကုိ အသဳု ြဵပုသည်။သုိ္သြဖစ်ပါ၍ ထုတ်လုပ် 
မှု လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆငဴ်မှထွက်ရှိသညဴ်စွန့်ပစ်အရည် အေနြဖင်ဴ အနည်ဵငယ်သာရိှပါေကကာင်ဵေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

မိလ္လာစနစ်ေိစီုမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 

ထွေ်ရိှသညဴ် 
အေကောင်ဵအရာ 

အမျ ို ဵအစာဵနှငဴ်အရွယ်အစာဵ စီမဳခန့်ခွဲသညဴ်နည်ဵလမ်ဵ 

မစင်စွန့်ြခင်ဵ ေရေလာင်ဵမိလ္ယာကန်(၂)ကန် 
(၁၂ေပ×၁၀ေပ×၆ေပ) 

ပုဂ္ဂလိကအမှိုက်သိမ်ဵကုမ္ပဏီမှေရပုတစု်ပ်ယာဉ်ကို 
ငှာဵ၍စွန့်ထုတသ်ည်။ 

 

အဓိေ စွန့်ထုတ်အခိုဵအေငွ့၊ အမှုန်အမျ ို ဵအစာဵေို Emission Factor အသဳုဵြပု၍ ခန့်မှန်ဵတွေ်ချေ်ြခင်ဵ 

            European Environment Agency မှထုတ်ြပန်ထာဵေသာ EMEP/ EEA Air pollutant emission inventory 
guidebook 2019 တွင် Residential Heating / Institutional/ Commercial/ Agricultural/ Other Heating 
နှင်ဴဆိငု်ေသာ ေလာင်စာအမျ ို ဵမျ ို ဵသဳုဵစဲွရာတွင်  

 (၁)      heating – boilers , spaceheaters(> 50 KW) နှငဴ ်

 (၂) smaller scale combined heat and power generation လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် အဓိကစွန့်ထုတ် အခိုဵ 
အေငွ့၊အမှုန်အမျ ို ဵအစာဵကုိ Emission Factor အသဳုဵြပု၍ ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်ြခင်ဵကို ေဖာ်ြပထာဵပပီဵ စီဵကရက် 
ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵအတွက် 4TPH Boiler ကိုေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာြဖငဴ် ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်ပါသြဖင်ဴ ၎င်ဵ 
guidebook 2019 ကို ကိုဵကာဵ၍  အဓိကစွန့်ထုတ်အခိုဵအေငွ့၊ အမှုန်အမျ ို ဵအစာဵအတွက် တွေ်ချေ်မှုကို ေဖာ်ထုတ် 

တင်ြပထာဵပါသည်။ 

Emission Factors using Hard Coal and Brown Coal (EMEP/EEA Air pollutant emission inventory 
guidebook 2019)( European Environment Agency) 

Pollutant Value Unit 95% Confidence Interval Reference 

Lower Upper 

NOx 110 g/GJ 36 200 EMEP/EEA(2006)chapterB216 

CO 4600 g/GJ 3000 7000 

NMVOC 484 g/GJ 250 840 

SOx 900 g/GJ 300 1000 

PM10 404 g/GJ 76 480 

PM2.5 398 g/GJ 72 480 

Pb 130 mg/GJ 100 200 



Hg 5.1 mg/GJ 3 6 

Cd 1.5 mg/GJ 0.5 3 

As 2.5 mg/GJ 1.5 5 

 

အဓိေစွန့်ထုတ်အခိုဵအေငွ့၊အမှုန်အမျ ို ဵအစာဵနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ် 

ဘိွုင်လာအတွက်ေလာင်စာအြဖစ်အသဳုဵြပုေသာ ေကျာက်မီဵေသွဵစုပုဳသညဴ်ေနရာမှ ပျ ဳ့လွငဴ်ေစတတ်ေသာ 
အမှုန်မျာဵ၊ သယ်ယူသညဴ်ယာဉ်မျာဵမှ  မီဵခိုဵအေငွ့မျာဵနှငဴ်ပျ ဳ့လွင်ဴတတ်သညဴ်ဖုန်မှုန့်မျာဵ၊ ဘိွုင်လာေလာင်စာအကကင်ဵ 
အကျန် ြပာမှုန့်မျာဵ၊ ေဆဵရွက်နှငဴ်ေဆဵရုိဵကိုေရေနွဵေငွ့ြဖငဴ် ေဆဵေပါင်ဵချနိ်၌ ထွက်ရိှလာေသာအပူေငွ့မျာဵနှငဴ် အနဳ့ 
မျာဵ၊ ေဆဵရွက်ကိုနူဵညဴဳေစရန်နှငဴ် သန့်စင်ေစရန်ြပုလုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆင်ဴဆငဴ်မှ ထွက်ရိှသညဴ်အခုိဵအေငွ့မျာဵ၊ 
ဘိွုင်လာေလာင်စာ မီဵစဲွေလာင်ေနစဉ်ထွက်ရှိသညဴ် မီဵခုိဵမျာဵ၊စွန့်ထုတ်သညဴ်ေခါင်ဵတုိင်မှ ထွက်ရှိေသာ ဆာလဖာ 
ြဒပ်ေပါင်ဵ ပါရိှေသာအေငွ့မျာဵ၊ အေငွ့ပျနဳိုင်ေသာကသဂဲနစ်ြဒပ်ေပါင်ဵပါရှိသညဴ် အခုိဵအေငွ့မျာဵ ထွက်ရှိ ပါသည်။ 

စဉ် အဓိေ စွန့်ထုတ်             
အခိုဵအေငွ့၊ 

အမှုန်အမျ ို ဵ 
အစာဵ 

သဳုဵစဲွသည်ဴ                                      
အပူပမာဏ                                             

(GJ / Yr) 

ထွေ်ရိှသည်ဴ 
ပမာဏ 

(Ton/ Yr) 

တွေ်ချေ်သည်ဴ            
Norm 

စီမဳခန့်ခွဲမှုနည်ဵလမ်ဵ 

၁။ CO2    ၉၃၇၉.၂ ၂၈.၇၅၆ One Million Cigerattees 
produce 0.79 Ton CO2. 

သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵြဖင်ဴ CO2 ထွက်ရှိ 
မှု ေကကာငဴ်ထိခိုက်မှုကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵပါ 
မည်။ 

၂။ Methane ၅၇.၅၁၂ One Million Cigerattees 
produce 1.58 Ton CH4. 

Cyclone မှစုပ်ထုတ်လုိက်ေသာ Fly 
Ash , NOx, SOx,CO2,Methane, CO, 
NMVOCs,,Pb,Hg,As,Cd စေသာ 
အက်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵနှငဴ် Heavy 
Metals မျာဵကုိ ေခါင်ဵတိုင်မှ မစွန့် 
ထုတ်မီ ေရတွင်ြဖတ်၍ ြပင်ဵအာဵ 

ပါဝင်ကိန်ဵေလျှာဴချြခင်ဵနှငဴ်                
ထဳုဵ(Lime)ကုိအသဳုဵြပု၍ 
Neutralization  ြပုလုပ်ြခင်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ 

၃။ NOx ၁.၀၃၁ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 
110 g per 1 GJ. 

၄။ PM10 ၃.၇၈၉ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 

GJ.Emission Factor is 
404 g per 1 GJ. 

အမှုန်ဖမ်ဵယူြခင်ဵ၊စုေဆာင်ဵြခင်ဵြခင်ဵ၊
ေရဖျန်ဵြခင်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ထာဵပါ

သည်။ 

 PM2.5 ၃.၇၃၂ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 

398 g per 1 GJ. 

၅။ SOX ၈.၄၄၁ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 
900 g per 1 GJ. 

Cyclone မှစုပ်ထုတ်လုိက်ေသာ Fly 
Ash ,SOx, CO, NMVOCs,, Pb,Hg, 
As,Cd စေသာ အက်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့ 
မျာဵနှငဴ် Heavy Metals မျာဵကုိ 

ေခါင်ဵတိုင်မှ မစွန့်ထုတ်မီ ထဳုဵေရ 
တွင်ြဖတ်၍ ြပင်ဵအာဵပါဝင်ကိန်ဵ 
ေလျှာဴချြခင်ဵနှငဴ် ထဳုဵ(Lime)ကုိ 
အသဳုဵြပု၍ Neutralization  ြပုလုပ် 

၆။ CO ၄၃.၁၄၄ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 
4600 g per 1 GJ. 



၇။ NMVOCs ၄.၅၃၉ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 
484 g per 1 GJ. 

ြခင်ဵ မျာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ 

၈။ Pb ၁.၂၁၉ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 
130 g per 1 GJ. 

၉။ Hg ၀.၀၄၇၈ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 5.1 
g per 1 GJ. 

၁၀။ Cd  ၀.၀၁၄ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 1.5 
g per 1 GJ. 

၁၁။ As ၀.၀၂၃ One Ton of Coal 
Equivalent(TCE)=29.31 
GJ.Emission Factor is 2.5 
g per 1 GJ. 

 

အသဳုဵြပုသည်ဴပမာဏနှင်ဴစွန့်ထုတ်သညဴ်နည်ဵစနစ် 

              ဘိွုင်လာတွင် Blowdown Valve တပ်ဆင်ထာဵပပီဵ ဘိွုင်လာအတွင်ဵရှိ ပစ်ချွေေဲနေသာ အနည် 

အနှစ်မျာဵ၊ ေရဂျ ို ဵပါရိှသညဴ်ေရမျာဵ၊ ရွှေဳ့နွဳမျာဵကုိ ဖယ်ထုတ်ရန်နှငဴ်လိုအပ်ေသာအချန်ိတွင်  ေရအသစ်လဲရန်အတွက် 
ဖွင်ဴထုတ်ရန် အသဳုဵြပုပါသည်။ ဘိွုင်လာမီဵစတင်ထိုဵပပီဵ ဖိအာဵြပနာရီ 10 psi မှ 15 psi ခန့်ရှိေနချနိ်တွင် Blowdown 
ကို စတင်ြပုလုပ်ေလဴရှိသည်။ အသဳုဵြပုသည်ဴဘိွုင်လာသည် 4TPH ၊ Pressure 1.2 MPa နှငဴ် Blowdown Valve Dia 
(1.5 in) Blowdown Rate (3.774 Litre per min)  ြဖစ်ပါသည်။ Boiler Feed Water အတွက် ေြမေအာက် ေရ 
အမျ ို ဵအစာဵကုိ သန့်စင်၍အသဳုဵြပုထာဵသြဖင်ဴ ဘိွုင်လာမှေရေနွဵေငွ့စတင်ထွက်ရှိချနိ်တွင် Blowdown Valve ကို   

(၃) မိနစ်ကကာဖွင်ဴ၍ ေရဂျ ို ဵနှင်ဴအမှုန်၊ အနည်အနှစ်ပါ စွန့်ပစ်ေရ(၁၁.၅)လီတာခန့်ကိ ု လည်ဵ ေကာင်ဵ၊ ဘိွုင်လာကို 
အသဳုဵြပုမှုရပ်ဆိုင်ဵခါနီဵတွင် ဖိအာဵြပနာရီကိ ု 10 psi  မှ 15 psi အတွင်ဵ ေလျှာဴချပပီဵမှ Blowdown Valveကို ၃မိနစ် 
ကကာဖွငဴ်၍ ေရဂျ ို ဵနှင်ဴအမှုန်၊ အနည်အနှစ်ပါ စွန့်ပစ်ေရ (၁၁.၅) လီတာခန့်ကို လည်ဵေကာင်ဵ စွန့်ထုတ်ရာတွင် (၅၀) 
ဂါလန်ဆန့်ေပပါအတွင်ဵ ေရပိုကြ်ဖင်ဴ သွယ်ယူကာ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵ ထာဵပါသည်။ ေန့စဉ် ဘိွုင်လာမှ ထွက်ရှိ 
သညဴ်စွန့်ပစ်ေရ (၅) ဂါလန် ြဖစ်ပပီဵ စက်ရဳုလည်ပတ်သညဴ် (၂၅) ရက် တစ်လစာအတွင်ဵ (၁၂၅) ဂါလန်၊ တစ်နှစ်လျင် 
(၈) လအတွင်ဵ (၁၀၀၀) ဂါလန် ထွက်ရှိမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵဘိွုင်လာမှ ထွက်ရိှသညဴ် စွန့်ပစ် ေရ(၅၀) ဂါလန်ဆဳဴသညဴ် 

ေရတစ်ေပပါတွင် မန္တေလဵပမို့၊ အကယ်ဒမီဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵဆိုင်မှ ေရသန့်လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ဟိုက်ဒရုိ ကလိုရစ်အက်ဆစ် 
အေပျာဴ (၀.၅) လီတာနှုန်ဵထည်ဴသွင်ဵကာ ထဳုဵဓာတ်မျာဵေနေသာ ေရကိုအက်ဆစ်ေပျာဴြဖငဴ် ဓာတ်ြပယ်ေစြခင်ဵနည်ဵြဖငဴ် 
ြပင်ဵအာဵေလျှာဴချြခင်ဵ၊ သန့်စင်ြခင်ဵ၊ PH metre ကို အသဳုဵြပု၍ တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ ပိတ်စကို သဳုဵ၍ အနည်စစ်ယူြခင်ဵ 
ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ အမှိုက်လှဲ၊ ေရဖျန်ဵြခင်ဵအတွက် ြပန်လည်အသဳုဵြပုပါသည်။ 

 

 

 



ေရေြမာင်ဵစနစ်(Drainage  system) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ၏ Factory Layout Plan တွင် စွန့်ပစ်ေရေြမာင်ဵစနစ်ကုိ ေဖာ်ြပထာဵသည်။  

စက်ရဳုဝန်ဵတစ်ခုလဳုဵကုိ ကွန်ကရစ်ခင်ဵထာဵပပီဵ (အကျယ်၂ေပ၊အနက် ၂ေပ) ရိှေသာေရေြမာင်ဵမျာဵကုိ 
အေဆာက်အဦ တုိင်ဵ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင်ထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက်ထာဵပပီဵ ေြမာင်ဵဖဳုဵမျာဵတပ်ဆင်ထာဵသည်။ 
အေဆာက်အဦတုိင်ဵတွင် (အကျယ်၁ေပ၊အနက် ၆လက်မ)အရွယ်ရိှေသာေရဒေယာက်မျာဵတပ်ဆင်ကာ မုိဵေရသုိေလှာင် 

မည်ဴ အုတ်ကန် (၁၅ေပ၊၁၀ေပ၊၆ေပ)တစ်ခုနှင်ဴ မီဵသတ်ေရကန်(၁၅ေပ၊၁၀ေပ၊၆ေပ)တစ်ခုထဲသုိ္သ မုိဵေရကုိသုိေလှာင်၍ 
အသဳုဵြပုသည်။ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှထွက်ရိှသည်ဴ ချ ို ဵေရ၊ေလျှာ်ဖွတ်ေရမျာဵကုိ ေရစစ်ကန်မှတဆင်ဴ စစ်ယူပပီဵမှ စက်ရဳုပတ် 
လည်ရိှ ေရေြမာင်ဵကကီဵ(အကျယ်၄ေပ၊အနက်၂ေပ၊အရှည်ေပ ၁၀၅၀)ထဲသုိ္သစီဵဝင်ေစကာ ြပင်ပသုိ္သစွန့်ထုတ်ပါသည်။ 

အနဳ့ထွေ်ရိှမှုနှင်ဴပမာဏ၊စီမဳခန့်ခဲွသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

 အနဳ့ဆိုင်ရာလက်ရှိအေြခအေနအရ ပျ ဳ့လွငဴ်ေသာဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵအနဳ့မျာဵသည် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ 

လူေနအိမ်ေြခအနည်ဵငယ်သုိ္သ  ခဳစာဵေနရမှု မရှိေကကာင်ဵကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵမှာလည်ဵ စုစည်ဵအနဳ့ 
သဘာဝနှငဴ် ပျ ဳ့လွင်ဴတတ်ေသာအနဳ့သဘာဝမျာဵကို ခဳစာဵေနရမှု မရိှေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ ြမန်မာကုိဵကန့် 
စီဵကရက် လုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ အခုိဵအေငွ့မျာဵ၊ ေဆဵရွက်ကကီဵ အနဳ့မျာဵမှာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှု 
ြဖစ်နိုင်ေချ အလွန်နည်ဵပါဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။  

 ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်ကကမ်ဵအိတ်မျာဵကို ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုအတွင်ဵသုိ္သ ကာဵေပ္ဝမှေအာက်သုိ္သချစဉ်နှငဴ် သို 
ေလှာင်စဉ်အေြခအေနမျာဵတွင် ဗာဵဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵအနဳ့ထွက်ရှိမှုကို စက်ရဳု ဧရိယာခခဳဝန်ဵအတွင်ဵမှာ ခဳစာဵရသည်။ 
စုစည်ဵထာဵေသာအနဳ့ သဘာဝကို ကုန်ကကမ်ဵဂုိေဒါင်အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ေသာအခါမှသာ ခဳစာဵရနုိင်သည်။ ပျ ဳ့လွင်ဴေသာ 
ဗာဵဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵအနဳ့မှာ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်သုိ္သ တုိကရုိ်ကခ်ဳစာဵေနရြခင်ဵ ရှိ/မရှိ ကို စက်ရဳုဧရိယာ၏အနီဵ ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ရှိ လူေနအိမ်မျာဵသုိ္သ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ၊ ေမဵြမန်ဵြခင်ဵမျာဵြပုလုပ်ကကညဴ်ရာ အနဳ့မရရိှေကကာင်ဵ ြပန်လည် 
ေြဖကကာဵခဴဲကကသည်။ 

           ေဆဵေပါင်ဵေနစဉ် ထွက်ရှိေနေသာ အခုိဵအေငွ့မျာဵကုိ Single Stack Source မ ှ စုပ်ယူ၍ ကုန်ထုတ် 
အေဆာက်အဦြပင်ပသုိ္သ (၃)လက်မပုိကြ်ဖငဴ် စွန့်ထုတ်ြခင်ဵ၊ ေလစုပ်ပန်ကာမှ ဝင်လာေသာ ေလေကာင်ဵေလသန့်မျာဵ 
ကို ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦတွင် လုဳေလာက်ေသာေလဝင်ေလထွက်ရရိှေစြခင်ဵ၊  လုဳေလာက်ေသာ အလင်ဵေရာင်ရရိှ 
ေစြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵသြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနကကေသာ အလုပ်သမာဵအာဵလဳုဵ 



သည်နှာေခါင်ဵစည်ဵ၊ လက်အိတ်၊ ဖိနပ်နှငဴ် ဝတ်စဳုမျာဵ ဝတ်ဆင်၍ အလုပ်လုပ်ေနကကသြဖင်ဴ ဆိုဵရွာဵေသာ အနဳ့ 
ခဳစာဵေနရေကကာင်ဵမေတွ့ရှိရပါ။ 

ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်အမှိုေ်ထွေ်ရိှမှုနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်  

စဉ် ေဘဵအန္တရာယ်ရိှ 
စွန့်ပစ် အမှိုေ် 
အမျ ို ဵအစာဵ 

တစ်နှစ် 
ထွေ်ရိှသည်ဴ                          

ပမာဏ (တန်) 

တည်ေနရာ စီမဳခန့်ခဲွသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁ အသဳုဵြပုပပီဵအစီခဳ 
အမှိုက် 

၀.၀၈ ြပည်တငွ်ဵ LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်  ဵ နှင်ဴ 
ေြမသာဵ ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၂ အသဳုဵြပုပပီဵအစီခဳ 
အမှိုက် 

၀.၃၂ ြပည်ပ - 

၃ ဘိွုင်လာြပာမှုန့် ၈.၈ စီမဳကိန်ဵ 
အတွင်ဵ 

LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်  ဵ နှင်ဴ 
ေြမသာဵ ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၄ စက်ဆီေချာဆီ         
အေဟာင်ဵ 

၂၅ဂါလန် စီမဳကိန်ဵ 
အတွင်ဵ 

အင်ဂျင်ဝုိင်အေဟာင်ဵေဈဵကွက်သုိ္သြပန်လည်ေရာင်ဵချပါ
သည်။ 

၅ ေကျာက်မီဵေသွဵ အမှုန် ၀.၀၁ စီမဳကိန်ဵ 
အတွင်ဵ 

LandFill အမှိုက်ကျင်ဵ၊ေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵနှင်ဴ 
ေြမသာဵ ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၆ နီကိုတင်ဵပါဝင်ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၀.၀၀၅ စီမဳကိန်ဵ 
အတွင်ဵ 

LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်  ဵ နှင်ဴ 
ေြမသာဵ ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

၇ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်
ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၀.၀၀၅ စီမဳကိန်ဵ 
အတွင်ဵ 

LandFill အမှိုက်ကျင် ၊ဵေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်  ဵ နှင်ဴ 
ေြမသာဵ ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵ 

 

ေဘဵထွေ်ပစ္စည်ဵမျာဵေိုစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ 
 

စဉ် ေဘဵထွေ်ပစ္စည်ဵအမျ ို ဵ
အစာဵ 

တစ်နှစ်ထွေ်ရိှသည်ဴ 
ပမာဏ (တန်) 

စီမဳခန့်ခဲွသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁ နီကုိတင်ဵ ( Nicotine) ၀.၂၄၇ ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵကုိ စုေပါင်ဵ၍ အမှိုက် ေကာက်ြခင်ဵ၊ 
စုပုဳြခင်ဵ၊ သယ်ယူြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နဳှြခင်ဵမျာဵကုိ ေကျဵရွာေန 
လူငယ်မျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵကာ ရပ်ရွာအကျ ို ဵြပု လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ပါ 

သည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵကုိ ကာကွယ် ေစာငဴ်ေရှာက် 
ေပဵရန်နှငဴ် တိုဵတက်ေကာင်ဵမွန်လာေစရန် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါ 
သည်။ 
အမျာဵြပည်သူ၊ ပမို့သူပမို့သာဵမျာဵ အသဳုဵြပုေနသည်ဴ ေသာက်ေရ၊ သဳုဵေရနှငဴ် 
တုန်ချန်ိေရကန်မှေရမျာဵကုိ (၆) လ တစ်ကကိမ် ေရနမူနာေကာက်ယူြခင်ဵ၊ ဓာတ်ခွဲ 
စစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵ၊ စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ၊ 
အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts) မျာဵနှငဴပ်တ်သက်၍ 
ေလာက်ကုိင်ခရုိင်ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊  ေလာက်ကုိင်၊ 
ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵတွင်စွန့်ပစ်အမှိုက်၏အန္တရာယ်နှငဴ်လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

CO အဆိပ်သငဴ်မှုေကကာငဴ် စီဵကရက်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵအတွက် အသက် 

အန္တရာယ်ြဖစ်ေစမှုနှငဴ် စီဵကရက်ကုိေလျှာဴချသဳုဵစဲွရန် ၊ ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴ 
ေရှာက်မှု ခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵ တုိက်တွန်ဵ 

၂ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ် 
(Carbon monoxide) 

၁၅.၉၀၀၅ 

၃ ကတ္ရရာ(သုိ္သမဟုတ်) 
ေဆဵဂျ ီဵ (Tar) 

၀.၂၄၉၆ 



သွာဵပါမည်။ 

ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုေကကာငဴ် ကတ္ရရာ (သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ  (Tar) သည် 
ေသွဵဆဲလ်မျာဵကုိ ပျက်စီဵေစကာ အဆုပ်ကင်ဆာေရာဂါေကကာငဴ် အသက် 
အန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဝနုိင်ေကကာင်ဵ စီဵကရက်ကုိေလျှာဴချသဳုဵစဲွရန်၊ ကျန်ဵမာေရဵ 
ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတို္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵ တုိက် 
တွန်ဵသွာဵပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီမဳကိန်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိေကျဵရွာမျာဵ(ဟဲေဟာ်၊ဆီေအာ၊ကုန်ဆာ၊မန်ခါဵရွာ)၏တည်ေနရာြပေြမပုဳ( UTM Map) 

ြမန်မာေိုဵေန့်စီဵေရေ်လုပ်ငန်ဵ၏တည်ေနရာြပေြမပဳု( UTM Map) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလာေ်ေိုင်ပမို့လယ်ရိှ တုန်ချန်ိေရေန်တည်ေနရာနှငဴ်ေလာေ်ေိုင်ပမို့မှသဳလွင်ြမစ်အကောဵအေွာအေဝဵြပေြမပဳု(UTM Map)  

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ၏ Factory Layout Plan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘိွုင်လာတွင် Cyclone တပ်ဆင်ထာဵရှိမှုအေြခအေနြပပဳု 

Cyclone မှစုပ်ထုတလုိ်ေ်ေသာ Fly Ash , NOx, SOx,CO2,Methane, CO, NMVOCs, PM10, pm2.5,Pb,Hg,As,Cd စေသာ 
အေ်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵနှငဴ် Heavy Metals မျာဵေို ေခါင်ဵတိငု်မှ မစွန့်ထုတမ်ီ ထဳုဵ(Lime  )အသဳုဵြပု၍ Neutralization 

ြပုလုပ်သညဴ်အေြခအေနြပဓာတ်ပုဳ 

 



အခန်ဵ(၅) 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်နှင်ဴလူမှုဝတ်ဝန်ဵေျင်တ့ုိေုိရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပြခင်ဵ                                                                         
(Description of the Surrounding Environmental / Social Conditions) 

၅.၁။ ေလဴလာမည်ဴနည်ဵစနစ်နှငဴ်ချဉ်ဵေပ်ပုဳ  

ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်ဵ)၊ကိုဵကန့်ကိယု်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ၊ ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်၊ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာ 
အုပ်စု၊ ဆီေအာရွာရှ ိြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပထမအဆင်ဴမှာ ေြဖရှင်ဵေပဵရမည်ဴအေကကာင်ဵအရာမျာဵ၊ စုေဆာင်ဵရမည်ဴအချက်အလက်မျာဵ၊ 
သရုပ်ခွဲဆန်ဵစစ်ရမညဴ်အချက်မျာဵ စသည်တုိ္သကို သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်ေသာ ေလဴလာမှုနယ်ပယ် 
သတ်မှတ်ြခင်ဵနှင်ဴအကျ ို ဵသက်ဆိငု်သူမျာဵနှင်ဴ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵတုိ္သကို ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ ဒတိုယအဆငဴ်တွင် 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက် စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ်သက်ဆိငု်ေသာ အေြခခဳအဆငဴ်မျာဵကုိ 
ေဆာင်ရွက်ခဲပဴါသည်။  

၅.၂။ ေလဴလာသည်ဴဧရိယာ၏အုပ်ချုပ်ေရဵ 

               ေလဴလာမှုနယ်ပယ်သတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် အကျို ဵသက်ဆိငု်သူမျာဵနှင်ဴ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် 
အဆိုြပုစီမဳကိန်ဵတည်ရှိ်သညဴ် ဆီေအာရွာအပါအဝင် ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရိှ ရှီတဳုဵေရွှေရွာ၊ ဟဲေဟာ်ရွာ၊ 

ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)၊ ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ)၊ ကျုဳကျိုင်ဵရွာ တုိ္သကုိ ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာကကည်ဴရှုခဴဲပါသည်။  ဆီေအာရွာသည် 
ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်၏အုပ်ချုပ်ေရဵဧရိယာအတွင်ဵ တည်ရှိပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵကုိ စုေဆာင်ဵ 
ရယူရာ၌ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန အပါအဝင် သက်ဆိငု်ရာအြခာဵဦဵစီဵဌာနမျာဵ ထဳမှ 
ရရှိပပီဵ ေြမြပင်အေြခအေနကုိ ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူြခင်ဵမျာဵကုိ အဖဲွ့ြဖငဴ် တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ 

၅.၃။ ထိရှလွယ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵေျင်၊ လူမှုဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ေေျဵမှုနှင်ဴ ြမင်ေွင်ဵဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ 

၅.၃-၁။  စီမဳေိန်ဵနှငဴ်အနီဵဆုဳဵရိှထင်ပါဵေျ ို င်ဵေေျဵရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်ဵေျင်အေြခအေန 

(ေ)  တည်ေနရာ 

ဆီေအာရွာသည် DMS Coordinates 23°43' 48.03"N 98°46'29.56"E တွင်တည်ရှိသည်။ စီဵကရက် 

စက်ရဳုတည်ရှိေသာ ဆီေအာရွာသည် ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်ဵ ေကျဵရွာ အုပ်စုတွင် 
ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၃၀) ခန့်ရှိသည်။  

)ခ  (  ရာသီဥတုနှငဴ် ေြမဆီလွှာအမျ ို ဵအစာဵ 

ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် ပူအုိက်စုိစွတ်ေသာ ရာသီဥတုကုိ ရရိှသည်။ မုိဵရွာသွန်ဵမှုနှင်ဴ အပူချန်ိအေြခအေနမျာဵကုိ 
ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

စဉ် ပမို့နယ်/ ပမို့ မုိဵရွာသွန်ဵရေ် 

မုိဵေရချန်ိလေ်မ 

တစ်နှစ်ပျမ်ဵမျှ 
(လေ်မ) 

အနည်ဵဆဳုဵ အမျာဵဆဳုဵ 

၁ ေလာက်ကုိင်ပမို့  ၇၀ ၃၅.၄၁ - - 

၂ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့ ၄၃ ၂၈.၄ - - 

 

 



စဉ် ပမို့နယ်/ပမို့  
ေနွရာသီ ( C˙) (အပူချန်ိ) ေဆာင်ဵရာသီ(C  ̇) 

အနိမ်ဴဆဳုဵ အြမင်ဴဆဳုဵ အနိမ်ဴဆဳုဵ အြမင်ဴဆဳုဵ 

၁။ ေလာက်ကုိင်ပမို့  ၁၂ ” ၃၂  ” ၁၀ ” ၂၅ ” 

၂။ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့ ၁၅ ” ၃၆ ” ၁၇ ” ၂၉ ” 

ေြမအရည်အေသွဵကိုစစ်ေဆဵရာတွင် ချဉ်ငဳကိန်ဵတန်ဖိုဵ (၆.၀-၇.၅) အတွင်ဵ ရှိသည်။ pH တန်ဖိုဵ 
ြမင်ဴမာဵေသာ ေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ြခင်ဵေကကာငဴ် အနည်ဵလုိအဟာရဓါတ်ေငွ့မျာဵကုိ စုပ်ယူမှုနည်ဵပါဵသည်။ 
အဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵကို တာဵဆီဵေပဵသည်။ အဏုဇီဝပုိဵမျာဵ၏လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှု အာဵေကာင်ဵသည်။ သီဵနှဳ 
အာဵလဳုဵအတွက် သငဴ်ေလျာ်ေသာချဉ်ငဳကိန်ဵတန်ဖိုဵရိှသညဴ်အတွက် စုိကပ်ျ ို ဵရန်ေကာင်မွန်ေသာ ေြမအမျ ို ဵ 
အစာဵ ြဖစ်သည်။ အေအဵပုိင်ဵေဒသြဖစ်ြခင်ဵ၊ ေဆာင်ဵရာသီတွင် အေအဵဓါတ်ရရိှမှုလုဳေလာက်ြခင်ဵ တုိ္သေကကာငဴ် 
စုိကပ်ျ ို ဵေြမမျာဵတွင် လဳုေလာက်ေသာ အစုိဓါတ်ရှိသည်။ 

မုိဵရွာသွန်ဵမှုနည်ဵပါဵေသာ်လည်ဵ ေဆာင်ဵကာလတွင် ေအဵြမေသာရာသီဉတုကုိရရိှသြဖင်ဴ ေြမအစုိ 
ဓာတ်ရရိှမှုေကကာင်ဴ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵသည် ကကဳသီဵနဳှကုိ အဓိကစုိက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် လုပ်ကုိင် 
ေဆာင်ရွက်ကကသည်။ ၎င်ဵကကဳသီဵနဳှကုိ တရုတ်၊ ြမန်မာနှစ်နုိင်ငဳနယ်စပ်မှတဆင်ဴ တရုတ်နုိင်ငဳသုိ္သ ပုိ္သေဆာင် 
ေရာင်ဵချသည်။ ေြမဆီလွှာေကာင်ဵမွန်ပပီဵ စာဵဖုိေဆာင်သီဵနဳှကုိ အနည်ဵငယ်စုိက်ပျ ို ဵကကသည်။ နှစ်ရှည်သီဵနှဳ 
အြဖစ် လက်ဖက်(ရွက်စိမ်ဵ)ကုိ အမျာဵဆဳုဵစုိက်ပျ ို ဵ၍ သစ်ကကာဵပင်ကုိ အနည်ဵငယ် စုိက်ပျ ို ဵသည်။ ေကျဵရွာပုိင် 
ထင်ဵစုိက်ခင်ဵအနည်ဵငယ် စုိက်ပျ ို ဵ ထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရသည်။   

(ဂ)  ေြမမျေ်နှာသွင်ြပင်အေြခအေန 

ေလာက်ကုိင်ေဒသသည် ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင် အထက်အြမင်ဴေပ (၃၁၀၀)ေကျာ်ခန့် ရိှသည်။ 
ေတာင်တန်ဵမျာဵမှာ အြမင်ဴေပ(၃၀၀၀) မှ (၅၀၀၀)ခန့်အထိ ြမငဴ်မာဵပပီဵ အြမင်ဴေပ (၈၃၁၇)ေပရှိ လီရင်ရှန်ဵ 

ေတာင်မှာ အြမင်ဴဆုဳဵ ြဖစ်သည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ေလာက်ကိငု်၊ ရန်လဳုကျ ိုင်ဵ၊ ပါစင်ေကျာ်၊ မန်တဳုပါဵ 
နှင်ဴ နမ်ဴပူဵတန်ဵေဒသတုိ္သမှာ ေြမြပန့်လွင်ြပင်အြဖစ် အနည်ဵငယ်သာရှိပပီဵ ကျန်ေဒသမျာဵမှာ ေတာင်ကုန်ဵ 
ေတာင်တန်ဵမျာဵသာ ြဖစ်သည်။ 

(ဃ)  အနီဵဆုဳဵပမို့နှင်ဴေေျဵရွာမျာဵအကောဵအေွာအေဝဵ 

 ေလာက်ကိင်ုပမို့လယ်မှ ဆီေအာရွာသုိ္သ (၂)မိုင်၊ ဆီေအာရွာမှ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ရှိေသာ ရှီတဳုဵေရွှေရွာ သုိ္သ 

(၃) မုိင် ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ဟဲေဟာ်ရွာသုိ္သ (၁.၂) မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာသုိ္သ (၁)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵ 
သည်။ ကုန်ဵဆာ (လွယ်လ)ရွာသုိ္သ ( ၁ )မုိင် ခန့် ကွာေဝဵသည်။ကျုဳကျိုင်ဵရွာသုိ္သ ( ၁ )မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ 

၅.၃.၂။  အနီဵဝန်ဵေျင်ရိှ လူအေြခချေနထုိင်မှုမျာဵနှင်ဴ စုိေ်ခင်ဵမျာဵတည်ရိှမှုအေြခအေန   

 (ေ)  အိမ်ေထာင်စုနှငဴ်လူုဵေရ 

  ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတစ်စုလုဳဵတွင် အိမ်ေြခ(၃၁၆၈)၊ အိမ်ေထာင်စုေပါင်ဵ (၃၂၀၀)စု၊ ကျာဵ 
(၉၂၁၆) ေယာက်၊ မ(၉၇၁၄)ေယာက၊် စုစုေပါင်ဵ (၁၈၉၃၀) ေယာက်ရိှသည်။ 

 (ခ)   တုိင်ဵရင်ဵသာဵေနထုိင်မှု၊ေိုဵေွယ်မှုအေြခအေန 

ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတစ်စုလုဳဵတွင် ကိုဵကန့်၊ ကချင်၊ ဗမာလူမျ ို ဵမျာဵ ေနထိုင်ကကသည်။ ဗုဒ္ဓ 
ဘာသာနှငဴ် နတ်ကိကုိုဵကွယ်ယုဳကကည်ကကသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဵကွယ်သူ (၆၅၆၉) ေယာက်၊ ခရစ်ယာန် 

ဘာသာကိုဵကွယ်သူ(၅၅) ေယာက်၊ နတ်ကိုဵ ကွယ်သူ (၁၂၃၀၆) ေယာက်ြဖစ်သည်။ 

 

 



)ဂ (  ေနထုိင်မှုအေြခအေန 

ဆီေအာရွာ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ ေကျဵရွာမျာဵမှာ ရှီတဳုဵေရွှေရွာ၊ ဟဲေဟာ်ရွာ၊ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာ၊ 
ကုန်ဵဆာ (လွယ်လ)ရွာ၊ ကျုဳကျ ိုင်ဵရွာတုိ္သ ြဖစ်ကကသည်။ ရှီတဳုဵေရွှေရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၁၁၉)စု၊ ကျာဵ (၃၃၂) 
ေယာက်၊ မ(၃၃၅)ေယာက်ရှိသည်။ အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ကကသီဳဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ၊ စာဵဖုိေဆာင် 

သီဵနဳှစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵတုိ္သြဖစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုဵကွယ်ယဳုကကည်ကကသည်။ ဟဲေဟာ်ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု 
(၁၀၀)စု၊ ကျာဵ(၂၉၉) ေယာက်၊ မ(၂၈၆) ေယာက်ရှိသည်။ အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှာ ကကသီဳဵနဳှစုိက်ပျ ို ဵေရဵ 
ြဖစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရွာ ြဖစ်သည်။ ကုန်ဵဆာ (ရှမ်ဵ)ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၇၉)စု၊ ကျာဵ (၂၀၇)ေယာက်၊ 
မ(၂၀၃) ေယာက်ရိှသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ ကုိဵကွယ်ကကသည်။ ကကဳသီဵနဳှကုိ စုိက်ပျ ို ဵသည်။ ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ) 
ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၅၁)စု ရိှပပီ ၊ဵ ကျာဵ (၁၁၃) ေယာက်၊ မ(၁၁၆)ေယာက် ေနထုိင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ အဓိက 
ကုိဵကွယ်သည်။ ကျု ဳကျိုင်ဵရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၁၂၆)စု၊ ကျာဵ(၃၇၅)ေယာက်၊ မ(၃၈၇)ေယာက် ေနထုိင်သည်။ 

ကုိဵကန့်လူမျို ဵမျာဵ ြဖစ်ပပီဵ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ ကုိဵကွယ်ကကသည်။ ကကဳကုိ အဓိကစုိက်ပျိုဵသည်။ 

ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် ဝက်ကို အဓိကေမွဵြမူကကပပီဵ တဖက်နိုင်ငဳသုိ္သ အရှင်အေနအထာဵြဖငဴ် 
ေရာင်ဵချကကသည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ 

(ဃ)  လမ်ဵပန်ဵဆေ်သယွ်ေရဵ 

  ေလာက်ကိင်ုပမို့တွင်ဵမှ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုသုိ္သ ဆက်သွယ်ထာဵေသာလမ်ဵမှာ ေကျာက်သာဵ 
လမ်ဵြဖစ်သည်။ 

(င)  လျှပ်စစ်အလင်ဵေရာင်ရရိှမှု  

  ေလာေ်ေိငု်-ဆီေအာရွာ လမ်ဵေဘဵတေလျှာက်တွင် လျှပ်စစ်မီဵတုိင်မျာဵကို ြမင်ေတွ့ရသည်။ 
ေကျဵရွာအမျာဵစုအာဵလဳုဵနီဵပါဵ လျှပ်စစ်မီဵသဳုဵစဲွေနကကသည်။ 

(စ)  လုပ်ငန်ဵသုဳဵ ေရရရိှမှုနှငဴ်အသဳုဵြပုမှုအေြခအေန 

အမျာဵြပည်သူေသာက်သဳုဵေရရရိှရန် ကုိဵကန့်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၏ အစီအစဉ်ြဖငဴ် 
ပုဂ္ဂလိကေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ (၃) ခုမှ ေလာက်ကုိင်ပမို့အာဵ ေရဖူလဳုမှုရိှေစရန် ေရေပဵေဝလျက် ရိှသည်။ 
ဆီေအာရွာသည် သန့်ရှင်ဵေသာ ေသာက်သဳုဵေရကုိ ရရိှသည်။  

(ဆ)  ေျန်ဵမာေရဵ 

  ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ်တွင် ကုတင်(၅၀)ဆဴဳ ေလာက်ကုိင်ြပည်သူ့ေဆဵရဳု၊ (၁၆)ကုတင်ဆဴဳ တာေရွှေထန် 
ြပည်သူ့ေဆဵရဳုတုိ္သကုိ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရိှပပီဵ ေဒသခဳြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵကုိ ြပုလုပ် 
ေပဵလျက် ရိှပါသည်။ ေကျဵ လက်ေဆဵေပဵခန်ဵ (၁၀) ခု ဖွင်ဴလှစ်ေပဵထာဵပါသည်။ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန 
(၂)ခု နှင်ဴ ေကျဵ လက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခဲွ (၁၂)ခု ကုိ ဖွင်ဴလှစ်ေပဵထာဵပါသည်။ ေဒသတွင်ဵအမျာဵဆဳုဵြဖစ်တတ်ေသာ 
ေရာဂါမျာဵမှာ ဝမ်ဵေလျှာြခင်ဵ၊ ဗုိင်ဵရပ်စ်ပုိဵ၊ ဆီဵချ ိုေသွဵချ ို ၊ ေသွဵတုိဵ၊  အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆုိင်ရာ 
ေရာဂါတုိ္သြဖစ်ပါသည်။ဆီေအာရွာတွင် ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵ (၁) ခု ရိှပါသည်။ တာစင်ကျ ိုင်ဵနှငဴ် စဉ်ဴကိုင် 
ေကျဵရွာမျာဵတွင် ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိသည်။ 

(ဇ)  ပညာေရဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ(၄) ေကျာင်ဵ၊ အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ (၂) ေကျာင်ဵ၊ 
မူလတန်ဵ ေကျာင်ဵ(၈၆)ေကျာင်ဵ၊ မူလတန်ဵေကျာင်ဵ(ခဲွ) (၁၈)ေကျာင်ဵကုိ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ် ေပဵထာဵပါ 
သည်။ ေကျာင်ဵသာဵ/ ေကျာင်ဵသူ (၁၀၂၃၄) ေယာက် ပညာသင်ကကာဵလျက်ရှိပါသည်။ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင် 

ေနေသာ ေကျာင်ဵဆရာ၊ဆရာမ (၃၄၃)ေယာက် ရှပိါသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ပါစင်ေကျာ် ေကျဵ ရွာတွင် 
စာကကည်ဴတုိက် (၁)ခု၊ လဳုထန်ေကျဵရွာ တွင် (၁)ခု၊ တာေရွှေထန်ရွာတွင် (၁)ခု တည်ေထာင်ထာဵရိှပပီဵ အသိပညာ 
မျာဵ ဗဟုသုတမျာဵ ြပန့်ပွာဵေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက် ေပဵထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 



(ဈ)  ဘာသာေရဵ  

 ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ်တွင် ဘုရာဵေစတီ (၁၄)ခု၊ ဘုန်ဵကကီဵေကျာင်ဵ(၂၃)ေကျာင်ဵ၊ ခရစ်ယာန်ဘုရာဵ 
ေကျာင်ဵ(၂)ခု၊ တရုတ်ဘုရာဵေကျာင်ဵ (၁)ခု ရိှေနပပီဵ လွတ်လပ်စွာ ကုိဵကွယ်ယဳုကကည်ခွင်ဴရိှေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှ 
ရပါသည်။ေလာက်ကိငု်ခရုိင်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာအေဆာက်အဦမျာဵနှင်ဴသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵဆုိင်ရာ အချက် 
အလက်မျာဵကုိ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

စဉ် ပမို့နယ်/ ပမို့ ဘရုာဵ 
ေစတီ 

ဘန်ုဵကေီဵေေျာင်ဵ သဳဃာအေရအတွေ် သီလရငှ်ေေျာင်ဵ 

ရဟန်ဵ သာမေဏ ေပါင်ဵ 

၁။ ေလာက်ကုိင် ၁၄ ၂၃ ၇၁ ၁၁၄ ၁၈၅ ၁ 

၂။ ချင်ဵေရွှေေဟာ် ၁ ၂ ၇ ၃၁ ၃၈ - 

 

(ည)  ဓေလဴထဳုဵတမ်ဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့ တွင် ရပ်ကွက်(၁)တွင် ဆန်ြဖန့်ေဝြခင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ WFP နှင်ဴေရရိှ ေရ ၊ဵ 
ကျန်ဵမာေရဵ၊ စုိက်ေမွဵ၊  သစ်ေတာထူေထာင်ေရ ၊ဵ  လယ်ယာလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ကိရိယာဆုိင်ရာမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ 
ADRA ၊ ရပ်ကွက် (၂) တွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါ ၊ဵ အန္တရာယ်ေလျာဴပါဵ ေရဵအတွက် AHRN နှင်ဴ လက်ဖက်စုိက်ပျိုဵေရဵ၊ 
ေရရရိှေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရ ၊ဵ ေမွဵြမူေရဵဆုိင်ရာမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ CARE စသည်ဴ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖဲွ့မျာဵ 
လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ေနသည် ကုိလည်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ NGO မျာဵအေနြဖင်ဴ အမျိုဵသမီဵေရဵရာ၊ မိခင်နှင်ဴ ကေလဵ 
အသင်ဵ၊ စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵ၊ ကကက်ေြခနီ၊ အရန်မီဵသတ်မျာဵ ဖဲွ့စည်ဵထာဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ကုိဵကန့်ေဒသ 
ဖဳွ ပ့ဖိုဵ ေရဵအသင် ၊ဵ နာေရဵကူညီေစာင်ဴ ေရှာက်မှုအသင်ဵ၊ ကုိဵကန့်လူမှုဖဳွ ပ့ဖိုဵ ေရဵအသင်ဵ တုိ္သကုိ ဖဲွ့စည်ဵ၍ ေဒသခဳ 
ြပည်သူမျာဵအတွက် လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက် ရိှပါသည်။ 

(ဋ)  ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေေျဵမှုအေဆာေ်အုနှငဴ် အေမွအနှစ်မျာဵ 

စီမဳကိန်ဵဧရိယာ၏အနီဵတွင် အပန်ဵေြဖအနာဵယူနိုင်သညဴ်စခန်ဵမျာဵ၊ အေဆာက်အဦမျာဵ ေဆာက် 
လုပ်၍ အမျာဵြပည်သူနှငဴ် နုိင်ငဳတကာမှ ဧညဴ်သည်မျာဵ အပန်ဵေြဖအနာဵယူသညဴ်ေနရာအြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵ 
ြခင်ဵမရိှပါ၊ အစဉ်အဆက်တည်ရှိခဲဴေသာ ေဒသခဳတုိင်ဵရင်ဵသာဵတုိ္သအေနြဖင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှုဆိုင်ရာအထိမ်ဵ 
အမှတ်အြဖစ် အေဆာက်အဦမျာဵနှငဴ် ဘုရာဵ ၊ ေစတီ၊ ေကျာင်ဵ၊ ေရကန်၊ ရုပ်ထုမျာဵကုိ တည်ေဆာက်ခဲဴြခင်ဵ 
ကိုလည်ဵ မေတွ့ရှိရပါ။ ထုိ္သေကကာငဴ် စီမဳကိန်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေစတီပုထိုဵမျာဵ၊ ဘာသာေရဵအေဆာက် 

အဦမျာဵ၊ ကိုဵကွယ်မှုဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦ မျာဵ မရှိိပါ။ စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ေရှဵေဟာင်ဵ ယဉ်ေကျဵမှု 
အေမွအနှစ်မျာဵနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အဦမျာဵကုိ ေဆာက်လုပ်ထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ ဘာသာေရဵ အေဆာက် 
အဦမျာဵကုိလည်ဵ ေဆာက်လုပ်ထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ ခရီဵသွာဵလည်ပတ် ရန်ေနရာသတ်မှတ်၍ အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵလည်ဵ မရိှပါ။   

(ဌ) သန့်ရှင်ဵေရဵ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့တွင်ဵ သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာေရဵဌာနနှင်ဴ ေဒသခဳ 

ေကာင်ဵခုိင်ကုမ္ပဏီတုိ္သမှ ပမို့တွင်ဵအမှိုက်သိမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ သန့်ရှင်ဵသာယာလှပေရဵ လုပ်ငန်ဵ 
မျာဵကုိ ပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်။ ဆီေအာရွာလမ်ဵမကကီဵသည် အမှိုက်ကင်ဵစင်ပပီဵ လမ်ဵေဘဵဝဲယာ 
တေလျှာက်တွင် ဝန်ေဆာင်မှုေပဵေနေသာ ကုမ္ပဏီမှဝန်ထမ်ဵမျာဵက အမှိုက်သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ သန့်ရှင်ဵေရဵြပု 
လုပ်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနသည်ကုိ ေတွ့ြမင်ရသည်။  

 

 

 

 



၅.၄။  ပတ်ဝန်ဵေျင်နှင်ဴလူမှုဆိုင်ရာအစိတ်အပုိင်ဵမျာဵ ေောေ်ယူရန်အတွေ် သတ်မှတ်ထာဵရိှြခင်ဵ 

၅.၄.၁။  ေလဴလာမည်ဴနယ်ပယ်အတုိင်ဵအတာသတ်မှတ်ြခင်ဵ 
 ဆီေအာရွာနှငဴေ်လာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ စီမဳကိန်ဵတည်ရှိေသာတည်ေနရာ၏ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် 
(၅)မုိင် ပတ်လည်အတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာမျာဵ၊ ေရ၊ ေြမ၊ ေတာေတာင်၊ စိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေဂဟစနစ်မျာဵ၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ိုကွဲ 

မျာဵ၊ အမျာဵြပည်သူ၏ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵအေြခအေနမျာဵ ပါဝင်သညဴ် အေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ 
ေလဴလာမှုြပုလုပ်ထာဵပါသည်။ 

၅.၄.၂။ ေလဴလာမှုြပုလုပ်မညဴ်အချနိ်ဇယာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် အေျို ဵသေ်ဆိုင်သူမျာဵနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြပုလုပ်နုိင်ရန် ေလဴလာမှုြပုလုပ်မည်ဴအချနိ်ဇယာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် 
အကျို ဵသက်ဆိငု်သူမျာဵနှငဴ် တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵညှိနှိုင်ဵ အစည်ဵအေဝဵကို 
စီမဳကိန်ဵတည်ရိှရာ စက်ရဳုခန်ဵမ၌ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ အပါအဝင် ရွာမိရွာဖမျာဵနှငဴ် (၁၇. ၉. 
၂၀၁၈ )ရက်ေန့ တွင် တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ 

၅.၄.၃။ နည်ဵစနစ် 

 ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵသည် ေလာက်ကုိင်ပမို့၏ အေရှ့ေြမာက်ဘက်တွင်ရှိ 
ေသာ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စု၊ ဆီေအာရွာတွင်တည်ရိှသည်။ ၎င်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၃၀) 

ရိှသည်။ ကချင်၊ ရှမ်ဵ၊ ဗမာ လူမျ ို ဵမျာဵေနထုိင်ကကသည်။ ကုိဵကန့်လူမျ ို ဵ အမျာဵစု ရိှကကသည်။ ကုိဵကန့်ဘာသာ 
စကာဵကုိ ဆီေအာရွာ၌ အမျာဵဆဳုဵေြပာကကသည်။တရုတ်စကာဵကုိလည်ဵ အသဳုဵြပုကကသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြပုလုပ်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေလဴလာမှုြပုလုပ်မညဴ်အချန်ိဇယာဵအရ ကွင်ဵဆင်ဵ 
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေြမြပင်အေြခအေနကို ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ စာရင်ဵေကာက်ယူ 
ြခင်ဵ၊ သေဘာထာဵရယူြခင်ဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵြခင်ဵ စသညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိအသဳုဵြပု၍ စီမဳကိန်ဵ တည်ရှိ 
ေသာ တည်ေနရာ၏ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် (၅)မိုင် ပတ်လည်အတွင်ဵ ရှ ိ ေကျဵရွာမျာဵ၊ ေရ၊ ေြမ၊ ေတာေတာင်၊ 

စိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေဂဟစနစ်မျာဵ၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲမျာဵ၊ အမျာဵြပည်သူ၏ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ အေြခ 
အေနမျာဵ ပါဝင်သညဴ်အေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ မှတ်တမ်ဵတင်ေလဴလာမှု ြပုလုပ်ထာဵပါသည်။ 

၅.၄.၄။  ေလဴလာရာတွင်အသဳုဵြပုခဴဲေသာေြမပဳုမျာဵ 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီမဳေိန်ဵ၏တည်ေနရာြပေြမပဳု ( UTM   Map ) 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလာေ်ေုိင်ပမို့နယ်၊ဆီေအာေေျဵရွာ၏ အနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ြပေြမပဳု (Topo   Map ) 

ေလာေ်ေိငု်ပမို့နယ်၊ဆီေအာေေျဵရွာ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ြပေြမပဳု( GIS  Map ) 



၅.၅။ ရုပ်ပိုင်ဵဆုိင်ရာအချေ်အလေ်မျာဵ 

၅.၅.၁။ ေြမမျေ်နှာသွင်ြပင် ၊ ရာသီဥတု၊  မိုဵေလဝသ နှငဴ် သေ်ဆိငု်ေသာ ပထဝီဆိုင်ရာအချေ်အလေ်မျာဵ 

          ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်သည် ြမန်မာနုိင်ငဳ၏အေရှ့ဘက်တွင်တည်ရှိ၍ ကိုဵကန့်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသတွင် 
တည်ရှိပါသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်သည် DMS Coordinates 23˙23‘N နှင်ဴ24˙10‘E အကကာဵ၊ 98˙25‘ E နှငဴ်  98˙50‘E 

အကကာဵတွင် တည်ရှိပပီဵ အကျယ်အဝန်ဵမှာ ၃၀၅.၀၆ စတုရန်ဵမိုင် ကျယ်ဝန်ဵပါသည်။ အေရှ့မှ အေနာက်သုိ္သ (၁၃)မိုင် 
ရှိပပီဵ ေတာင်မှေြမာက်သုိ္သ (၂၃)မုိင်ရှည်လျာဵသည်။  

 ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်သည် အေရှ့ဘက်တွင် တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳနှငဴ် ထိစပ်လျက်ရိှပပီဵ ထိစပ်မှုမှာ 
(၂၆)မိုင် ရှိပါသည်။ ေတာင်ဘက်တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်ဵ)ရှိ ကွမ်ဵလုဳပမို့နယ်တုိ္သ နှငဴ် ထိစပ်လျက်ရှိပပီဵ ထိစပ်မှု 
မှာ (၁၀)မိုင် ရိှပါသည်။အေနာက်ဘက်တွင် ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်ဵ)ရှ ိကွတ်ခိုင်ပမို့နယ်နှင်ဴထိစပ်လျှက်ရှိပပီဵ (၄)မိုင် 
ထိစပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ေြမာက်ဘက်တွင် ကိုဵကန့်ကိယု်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ဵကကမ်ဵပမို့နယ်နှငဴ် တရုတ်ြပည် 

သူ့သမ္မတနိုင်ငဳတုိ္သနှငဴ် ထိစပ်လျက်ရှိပပီဵ (၁၂)မိုင်ထိစပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ေြမြပင်အေြခအေနမှာ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 
သည် ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵ၊ လျှိုေြမာင်မျာဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵ ထူထပ်ေပါမျာဵပပီဵ ေြမြပန့်ဟူ၍ မရိှသေလာက် 
နည်ဵပါဵေသာေဒသြဖစ်ပါသည်။ ေချာင်ဵဟုဆိုေသာ်လည်ဵ မုိဵရွာသွန်ဵစဉ် ေတာင်ကျေရကျဆင်ဵေနမှုေကကာင်ဴ ေရတုိက် 
စာဵရာမှြဖစ်ေပ္ဝေသာ ေရစီဵေကကာင်ဵသွာဵရာလမ်ဵတေလျှာက်တွင် ေြမနိမဴ်ကျမှုအသွင်သဏ္ဍာန်မျာဵ ြဖစ်ေနပါသည်။ 
ေနွ၊ မိုဵ၊ ေဆာင်ဵ ရာသီမြပတ် ေရစီဵဆင်ဵေနမှု မရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါ သည်။ 

 ေလာက်ကုိင်ေဒသသည် ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင် အထက်အြမင်ဴေပ (၃၁၀၀)ေကျာ်ခန့် ရိှသည်။ ေတာင်တန်ဵ 
မျာဵမှာ အြမင်ဴေပ(၃၀၀၀) မှ (၅၀၀၀)ခန့်အထိ ြမငဴ်မာဵပပီဵ အြမင်ဴေပ(၈၃၁၇)ေပရှိ လီရင်ရှန်ဵေတာင်မှာ အြမင်ဴဆုဳဵ ြဖစ် 
သည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ေလာက်ကိငု်၊ ရန်လဳုကျ ိုင်ဵ၊ ပါစင်ေကျာ်၊ မန်တဳုပါဵနှငဴ် နမ်ဴပူဵတန်ဵေဒသတုိ္သမှာ ေြမြပန့် 
လွင်ြပင်အြဖစ် အနည်ဵငယ်သာရှိပပီဵ ကျန်ေဒသမျာဵမှာ ေတာင်ကုန်ဵေတာင်တန်ဵမျာဵသာြဖစ်သည်။ ကုိဵကန့်ကုိယ်ပုိင် 
အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသ၊ ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် ကုိဵကန့်ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့နှင်ဴ အေထွေထွအုပ်ချု ပ်ေရဵ 
ဦဵစီဵဌာနတုိ္သ၏ ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲလမ်ဵ္ဠွှန်မှုနှင်ဴ ေဒသခဳတုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်မှုေကကာင်ဴ 
အုပ်ချုပ်ေရဵ ၊ စီဵပွာဵေရဵ ၊ လူမှုေရဵ၊ ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက် 
ရိှပါသည်။ ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်နှင်ဴ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့ နယ်တုိ္သ  ပါဝင်ဖဲွ့စည်ဵထာဵ သည်။ 

စဉ် ပမို့နယ်/ ပမို့ ဧရိယာ စတုရန်ဵမုိင် အေရှ့မှ အေနာေ်သ့ုိ ေတာင်မှ ေြမာေ်သ့ုိ 

၁ ေလာက်ကုိင် ၃၀၅.၀၆ ၁၃ မုိင် ၂၃ မုိင် 

၂ ချင်ဵေရွှေေဟာ် ၁၂.၃၂ ၄  မုိင် ၂ မုိင် 

 ၃၁၇.၃၈  

 

            ေလာက်ကုိင်ခရုိင်သည် ေတာင်ကုန်ဵ ေတာင်တန်ဵမျာဵ လျှိုေြမှာင်မျာဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵ ထူထပ် ေပါမျာဵပပီဵ ေြမြပန့်ဟူ၍ 

မရိှသေလာက် နည်ဵပါဵ ေသာေဒသြဖစ်သည်။ ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် သဳလွင်ြမစ်သည် ေြမာက်မှ ေတာင်သုိ္သ စီဵဆင်ဵ 
လျက်ရိှပပီဵ၊ ေရှာင်ကုိက်ေချာင်ဵသည် အေရှ့မှအေနာက်သုိ္သ စီဵဆင်ဵလျှက်ရိှ သည်။ ချင်ဵေရွေဟာ်ပမို့ တွင် နမ်ဴတိမ်ေချာင်ဵ 
သည် အေရှ့မှ အေနာက်သုိ္သ စီဵဆင်ဵလျှက်ရိှပပီဵ နမ်ဴဖာေဟာ်ေချာင်ဵသည် အေနာက်မှ အေရှ့သုိ္သ စီဵဆင်ဵလျှက်ရိှ သည်။ 
ေကျဵ ရွာချင်ဵဆက်လမ်ဵအာဵလဳုဵကုိ ကုိဵကန့် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင်ဴရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့ မှ ေကျာက်ေချာ လမ်ဵမျာဵခင်ဵေပဵထာဵ 
သည်။ လျှပ်စစ်မီဵကုိ ေကျဵ ရွာအာဵလဳုဵနီဵပါဵ ရရိှကကသည်။ သန့်ရှင်ဵေသာေသာက်သဳုဵေရကုိ ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ် ေရေပဵ 
ေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ မှ ရယူသဳုဵစဲွကကသည်။ သဘာဝေရထွက်မျာဵရိှေနပပီဵ ေလာက်ကုိင်ပမို့  မှ (၅)မုိင် အကွာအေဝဵတွင်ရိှသည်။ 

တဳုချန်ိေရကန်သည် ေလာက်ကုိင်ပမို့ ၏ အလယ်တွင်ရိှသည်။ 

            ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် ပူအုိက်စုိစွတ်ေသာ ရာသီဥတုကုိ ရရိှသည်။ မုိဵရွာသွန်ဵမှုနှင်ဴ အပူချန်ိအေြခ 
အေနမျာဵကုိ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 



စဉ် ပမို့နယ်/ ပမို့ မုိဵရွာသွန်ဵရေ် 
မုိဵေရချန်ိလေ်မ 
တစ်နှစ်ပျမ်ဵမျှ 

(လေ်မ) 
အနည်ဵဆဳုဵ အမျာဵဆဳုဵ 

၁ ေလာက်ကုိင်ပမို့  ၇၀ ၃၅.၄၁ - - 

၂ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့ ၄၃ ၂၈.၄ - - 

 

စဉ် ပမို့နယ်/ပမို့  
ေနွရာသီ ( C˙) (အပူချန်ိ) ေဆာင်ဵရာသီ(C  ̇) 

အနိမ်ဴဆဳုဵ အြမင်ဴဆဳုဵ အနိမ်ဴဆဳုဵ အြမင်ဴဆဳုဵ 

၁။ ေလာက်ကုိင်ပမို့  ၁၂ ” ၃၂  ” ၁၀ ” ၂၅ ” 

၂။ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့ ၁၅ ” ၃၆ ” ၁၇ ” ၂၉ ” 

 

၅.၆။ စီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာအစိတ်အပုိင်ဵမျာဵ       

၅.၆.၁။ ေြမအသဳုဵချမှု (Land Use ) 

         ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်သည် စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှု အသငဴ်အတင်ဴရှိေသာ ပမို့နယ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ 
ပမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ေဒသခဳြပည်သူလူထုသည် စုိကပ်ျ ို ဵေရဵကုိ အဓိကထာဵ လုပ်ကိင်ုေဆာင်ရွက်ကကသည်။ ေလာက် 
ကိုင်ပမို့နယ်သည် နယ်စပ်ပမို့တစ်ပမို့ြဖစ်ပပီဵ အဓိကထွက်ကန်ုမှာ ကကြဳဖစ်သည်။ 

 ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်၏ ေြမအမျ ို ဵအစာဵအလုိက် အသဳုဵချထာဵသည်ဴ ဧကမျာဵကုိေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

စဉ် ေြမအမျ ို ဵအစာဵ ဧရယိာ 

၁။ အသာဵတင် စုိက်ပျ ို ဵေြမ ဧရိယာေပါင်ဵ ၅၄၀၃၀ 

 (က) လယ်ေြမဧရိယာ ၃၈၂၄ 

 ( ခ) ယာေြမ ၃၈၂၄ 

 ( ဂ) ကုိင်ဵ/ ကျွေန်ဵေြမ ၇၆ 

 (ဃ) ဥယျာဉ်ေြမ ၂၈၂၀ 

 ( င) ေတာင်ယာေြမ ၈၃၄ 

၂။ လှပ်ထာဵေြမဧရိယာ ၅၁၃၄ 

 (က) ယာေြမ ၂၃၁၄ 

 ( ခ) ဥယျာဉ်ေြမ ၂၈၂၀ 

၃။ ေြမရုိင်ဵ - 

၄။ ေတာရုိင်ဵ ၁၁၀၄၀ 

၅။ ကကိုဵဝုိင်ဵကကိုဵြပင်ကာကွယ်ေတာ - 

၆။ 
စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ မြပုနုိင်ေသာေြမ 
 

၁၃၈၀၀၇ 

 (က) လမ်ဵေြမ ၂၅၄ 

 ( ခ) ဆည်ဵေြမာင်ဵ/ တာတမဳ ၃၂ 



စဉ် ေြမအမျ ို ဵအစာဵ ဧရယိာ 

 ( ဂ) ြမစ်ေချာင်ဵ ၁၅၈၂ 

 (ဃ) အင်ဵအိုင်ေြမ ၂၄ 

 ( င) ေြမတွင်လူေနထုိင်သည်ဴေြမ ၂၈၉၈ 

 (စ) ရွာေြမ ၃၃၂ 

 (ဆ) သာသနာ၊ သုဿာန်ေြမ ၂၅၅၂ 

 (ဇ) ကျန်အြခာဵေြမ ၁၃၀၂၃၂ 

 (စျ) စက်ရဳုေြမ ၁ 

၇။ သတ္ရုတွင်ဵေြမ ၁၀၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၀၂၈၅၆ 

 

၅.၆.၂။ စုိေပ်ျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

 အဓိကသီဵနှဳ (၁၀)မျ ို ဵကုိ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ 

စဉ် သီဵနှဳအမည် စုိေ်ဧေ 

၁။ မိုဵစပါဵ ၇၄၁၁ 

၂။ မိုဵေြမပဲ ၁၀ 

၃။ နှမ်ဵ - 

၄။ ေနကကာ - 

၅။ မတ်ပဲ - 

၆။ ပဲတီစိမ်ဵ - 

၇။ ပဲစဉ်ဵငုဳ - 

၈။ ဝါ - 

၉။ ကကဳ ၁၀၂၀၆ 

၁၀။ အေစဴထုတ်ေြပာင်ဵ ၁၇၇၄၃ 

 ေပါင်ဵ  

 

နှစ်ရှည်သီဵနဳှ (၃)မျ ို ဵကို စုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ 

စဉ် နှစ်ရှည်ပင်အမျ ို ဵအစာဵ စုိေ်ဧေ 

၁။ ရာဘာ ၁၈၆၉ 

၂။ လက်ဖက် (ရွက်စိမ်ဵ) ၂၃၁၂ 

၃။ သစ်ကကာဵ ၁၈၉၉ 



အြခာဵေစျဵကွက်ဝင် သီဵနဳှမျာဵကို စုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ 

စဉ် သီဵနှဳအမျ ို ဵအစာဵ စုိေ်ဧေ 

၁။ ဟင်ဵခတ်အေမွှဵအကကိုင် ၅၃ 

၂။ အာလူဵ - 

၃။ ကကက်သွန်ြဖူ - 

  

            ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် အဓိကသီဵနဳှ (၁၀) မျ ိုဵြဖစ်သည်ဴ စပါဵ၊ ေြမပဲ၊ နှမ်ဵ၊ ေနကကာ၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်ဵ၊ ပဲစဉ်ဵငဳု၊ ဝါ၊ 
ကကဳ၊ ေစဴထုတ်ေြပာင်ဵ စုိက်ဧက (၁၈၃၄) ကုိ စုိက်ပျ ို ဵနုိင်ပပီဵ အထွက်နှုန်ဵ ေကာင်ဵမွန်ပါသည်။ စုိက်ပျ ို ဵ ထာဵသည်ဴ သီဵနဳှမျာဵ 
မှာေအာင်ြမင်မှုအသင်ဴအတင်ဴရိှပါသည်။ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် နှစ်ရှည်သီဵနဳှ အြဖစ် ရာဘာ၊ လက်ဖက် (ရွက်စိမ်ဵ) နှင်ဴ သစ်ကကာဵတုိ္သကုိ စုိက်ပျ ို ဵလျက် 
ရိှပါသည်။ ရာဘာစုိက်ဧက (၁၈၆၉) ဧက၊ လက်ဖက်(ရွက်စိမ်ဵ) (၂၃၁၂) ဧက၊ သစ်ကကာဵ စုိက်ဧက (၁၈၉၉) ဧက တုိ္သကုိ 
စုိက်ပျ ို ဵ ထာဵရိှပါသည်။ ေဒသတွင် ဆန်ဖူလဳုမှုအေနြဖင်ဴ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)  ခုနှစ်တွင် (၅၀.၇၇)ရာခုိင်နှုန်ဵ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
ခုနှစ်တွင် (၇၆.၂၇) ရာခုိင်နှုန်ဵ ြပည်ဴစဳုမှု ရိှပါသည်။ ေဒသတွင်ဵ ဆီဖူလဳုမှုအေနြဖင်ဴ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် (၂.၆) 
ရာခုိင်နှုန်ဵ၊(၂၀၁၆-၂၀၁၇)  ခုနှစ်တွင် (၈.၂၇) ရာခုိင်နှုန်ဵြပည်ဴစဳုမှု ရိှပါသည်။ အသာဵထုတ်လုပ်မှုမှာ အေရအတွက် 
နည်ဵပါဵပါသည်။ ဝက်ကုိ အဓိက ေမွဵြမူပပီဵ နယ်စပ်မှတဆင်ဴ တရုတ်နုိင်ငဳသုိ္သ ေရာင်ဵချေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

          ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်အတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာအုပ်စု (၈)ခုတွင် ေကျဵရွာပုိင် ထင်ဵစုိက်ခင်ဵ စုစုေပါင်ဵ (၄၈.၃၄)ဧက 
ထူေထာင်ထာဵရိှပပီဵြဖစ်သည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့တွင် ရိှေသာေဒသခဳ ြပည်သူလူထု သည် စုိက်ပျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵကုိ 
အဓိကထာဵ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ကကသည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်သည် နယ်စပ် ပမို့တစ်ပမို့ြဖစ်ပပီဵ အဓိကထွက်ကုန်မှာ 
ကကဳြဖစ်သည်။ တဖက်ရိှ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳသုိ္သ အမျာဵဆဳုဵ တင်ပုိ္သေရာင်ဵချပါသည်။  

၅.၆.၃။ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵ  

 ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင်ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မျှသာလုပ်ကိငု်ကကပါသည်။ အသာဵ 
ထုတ်လုပ်မှု နှင်ဴ ငါဵပုဇွန်ေမွဵြမုမှုအေြခအေနမျာဵကို ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

စဉ် ခုနှစ် ဆိတ်သာဵ 

(ပိဿာ) 

နွာဵ/ နွာဵေနာေ် 

(ပိဿာ) 

ဝေ် 

(ပိဿာ) 

ကေေ် 

(ပိဿာ) 

ဘဲ 

(ပိဿာ) 

ကေေ်ဆင်/ 
ဘငဲန်ဵ 

(ပိဿာ) 

ငါဵ 

(ပိဿာ) 

ပုဇွန် 

(ပိဿာ) 

၁။ ၂၀၁၇- 
၂၀၁၈ 

၁၇၀၆ ၄၈၇၇၅ ၁၆၂၁၀၁ ၁၄၃၅၉၇ ၄၉၀၅ ၄၆ ၁၅၈၃ ၅၇၀၉ 

 

 နို္သထွက်ပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်မှု အေြခအေနကို ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

စဉ် ခုနှစ် ေျွဲ/ နွာဵ(ေောင်ေရ) နို့ထွေ် (ပိဿာ) 

၁။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ၁၂၉၅၉ ၄၆၃၃၂၈ 

 

 

 

 

 



၅.၆.၄။ စေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ  

 ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်၏ စက်မှုဇုန်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှု၊ စက်ရဳုအလုပ်ရဳုမျာဵ၊ အိမ်တွင်ဵမှု စက်မှု 
လက်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏အေြခအေနကုိ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

(က) ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်၊ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စု၊ နယ်စပ်ေကျာက်တုိင် BP- 125  အနီဵတွင် စက်မှုဇုန် (၁)ခု 

အာဵ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်တည်ေဆာက်ခဲဴပပီဵ လက်ရှိအေြခအေနတွင် စက်မှုအလုပ်ရဳုအချ ို ့ ေနရာ ေရွ့ေြပာင်ဵ 
ကာ လာေရာက်ေဆာင်ရွက်ေနပပီြဖစ်ပါသည်။ 

( ခ) စေ်ရဳု အလုပ်ရဳုမျာဵ (ပုဂ္ဂလိေပိုင်) 

စဉ် စေ်ရဳုအမျ ို ဵအစာဵ အေရအတွေ် လုပ်သာဵအင်အာဵ 

၁။ ေရသန့်စက်ရဳု ၃ ၁၅၀ 

၂။ စီဵကရက်စက်ရဳု ၄ ၆၀၀ 

 

(ဂ) အိမ်တွင်ဵစေ်မှုလေ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် စေ်ရဳုအမျ ို ဵအစာဵ အေရအတွေ် လုပ်သာဵအင်အာဵ 

၁။ မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်ဵ ၄ ၈၀ 

၂။ ဖေယာင်ဵတုိင်လုပ်ငန်ဵ ၂ ၄၀ 

၃။ ေခါက်ဆွဲလုပ်ငန်ဵ ၁ ၂၀ 

 

၅.၆.၅။ စွမ်ဵအင် 

 ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် စက်သဳုဵဆီ အေရာင်ဆိုင်(၁၃)ဆိုင် ဖွငဴ်လှစ်ထာဵပါသည်။ 

၅.၆.၆။ လမ်ဵပန်ဵဆေ်သယွ်ေရဵ 

 ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်သုိ္သ အဓိကဆက်သွယ်ေသာလမ်ဵမျာဵမှာ ေလာက်ကိငု် - လာဵရှိုဵလမ်ဵ၊ ေလာက်ကိင်ု - 
ရန်လုဳကျ ိုင်ဵလမ်ဵ (၅မုိင်၂ဖာလဳု) ၊ တာေရွှေထန် - တာဵပါဵလမ်ဵ(၁၂ မိုင်)၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ် -ေလာက်ကိငု်လမ်ဵ (၂၁ မိုင်) ၊ 
ေလာက်ကိင်ု - ကုန်ကကမ်ဵလမ်ဵ (၄၂) မုိင် တုိ္သြဖစ်ပါသည်။  ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် ေပ(၁၈၀) အထက် တဳတာဵ 

(၅)စင်ဵ နှငဴ် ေပ(၁၈၀) ေအာက် တဳတာဵ (၂)စင်ဵ ရှိပါသည်။ 

၅.၆.၇။ ဟုိတယ်နှင်ဴ ခရီဵ သွာဵလုပ်ငန်ဵ 

  ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် ဟိုတယ်အေရအတွက် (၁၀၂)ခ ု ရှိပါသည်။ အမျာဵြပည်သူအပန်ဵေြဖအနာဵယူနိုင် 
ရန် ရပ်ကွက် (၁)တွင် တဳုချနိ်ပန်ဵခခဳနှငဴ် ေရပန်ဵဥယျာဉ် (၁) ခ ုကို ဖွငဴ်လှစ်ထာဵပါသည်။ 

၅.၆.၈။ စည်ပင်သာယာေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် အမျာဵြပည်သူေရာင်ဵဝယ်ေဖာက်ကာဵလျှက်ရိှေသာ အဓိကေစျဵ (၂)ခု ကုိ ဖွင်ဴလှစ် 
ထာဵပါသည်။ ရပ်ကွက်(၂)တွင် ပေဒသာေစျဵနှင်ဴ ရပ်ကွက်(၃)တွင် ေစျဵသစ်ကကီဵ တစ်ခုကုိ ေဆာက်လုပ်ေပဵထာဵ ပပီဵ 
ြဖစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵ (၃)ခုမှ ေလာက်ကုိင်ပမို့ေန အမျာ ြဵပည်သူအာဵ ေရေပဵေဝလျက်ရိှသည်။ 
ေဒသခဳေကာင်ဵပုိင်ကုမ္ပဏီမှ ပမို့တွင်ဵ အမှိုက်သိမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ သာယာလှပေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင် 
ရွက်ေပဵလျက်ရိှသည်။ 

 
 
 



၅.၇။    လေ်ရိှပတ်ဝန်ဵေျင်အေြခအေန 

(ေ) ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ခါမှု           

           ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵရိှ စက်ရဳုအေဆာက်အဦမျာဵမှ ဆူညဳသဳမျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနမျာဵကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

(၁) ပခုက္ကူပမို့၊ ေပါက်ပမို့မျာဵမှ ထွက်ရှိေသာ ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်ကကမ်ဵမျာဵကုိ ေလာက်ကိငု်ပမို့သုိ္သ ကုန်တင်ကာဵ 
ြဖင်ဴ သယ်ယူလာစဉ် (၂၅.၀၀)ဧက ကျယ်ေသာခခဳဝန်ဵအတွင်ဵရိှ ကုန်ကကမ်ဵဂိုေဒါင်သုိ္သ ေဆဵရွက်အိတ်မျာဵ 
ေနရာချြခင်ဵအေြခအေနမှ ထွက်ရှိေသာအသဳ၊ 

(၂) စက်ကိရိယာမျာဵ လည်ပတ်ြခင်ဵအေြခအေနမှ ထွက်ရှိေသာအသဳ၊ 

(၃) ဘိွုင်လာမှ ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်ြခင်ဵအေြခအေနမှ ထွက်ရှိေသာအသဳ၊ 

(၄) ကုန်ေချာမျာဵ ြဖန့်ြဖူဵရန် ပစ္စည်ဵလာေရာက် သယ်ယူေသာကာဵမျာဵ ဝင်ထွက်သွာဵလာြခင်ဵ အေြခအေန၊ 

တုန်ခါမှုဆိုင်ရာလေ်ရိှအေြခအေန 

                      ြမန်မာကုိဵကန့် စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်အဆငဴ် (Operation Steps) မျာဵမှ တုန်ခါမှုမျာဵနှင်ဴ 
ပတ်သက်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ပါသည်။  

(၁) အဓိကကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦတွင် ေဆဵေပါင်ဵစက်၊ ေဆဵသန့်စင်စက်၊ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵခွဲြခာဵ စက်၊ 
အေမွှဵအနဳ့ြဖန်ဵစက်၊ ေဆဵရုိဵစင်ဵစက်မျာဵ စက်လည်ပတ်မှု(Operation)လုပ်ေနစဉ် ြဖစ်ေပ္ဝ နိုင်သညဴ် 
တုန်ခါမှုမျာဵ၊ 

(၂) ဘိွုင်လာမှထုတ်လုပ်ထာဵေသာေရေနွဵေငွ့ကို ေဆဵေပါင်ဵစက်၊ ေဆဵသန့်စင်စက်၊ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵ 
ခွဲြခာဵစက်၊ ေဆဵရုိဵစင်ဵစက်မျာဵသုိ္သ ေရေနွဵေငွ့ပုိကမ်ျာဵြဖင်ဴ ပုိ္သေဆာင်ေပဵထာဵစဉ် ထွက်ရှိနုိင်ေသာ 

တုန်ခါမှုမျာဵ၊ 

(၃) ကွန်ပရက်ဆာမှ စက်မှုလုပ်ငန်ဵသဳုဵေလကို ထုတ်လုပ်စဉ်ထွက်ရှိလာေသာ တုန်ခါမှုမျာဵ။ 

(၄) ေဆဵလိပ်စက်၊ ဗူဵသွင်ဵစက်၊ ပါကင်ပိတ်စက်မျာဵ လည်ပတ်ေနစဉ် ထွက်ရှိလာေသာ တုန်ခါမှုမျာဵ။ 

၃။ အမျိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ(ထုတ်လွတ်မှု)လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵအရ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ် 
အေဆာက်အဦအတွင်ဵ ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵေချွေြခင်ဵ၊ ေဆဵစင်ြခင်ဵ၊ ေဆဵေလှာ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵကုိအေအဵခဳြခင်ဵ 

မျာဵ လုပ်ေဆာင်ေနေသာ စက်ကိရိယာမျာဵ စက်လည်ပတ်ေနစဉ်ထွက်ေပ္ဝသည်ဴအသဳကုိ 1. 6. 2018 တွင်  
တည်ေနရာ DMS coordinates 23˚43'34.00"N 98˚46'5.00"E တွင် Sound Metre Model  GM 135 ကို 
အသဳုဵြပု၍ တုိင်ဵတာခဴဲပပီဵ Data Baseline ေကာက်ယူခဴဲပါသည်။ အြမင်ဴဆဳုဵလက်ခဳနုိင်သည်ဴ ဆူညဳသဳအဆငဴ် 
(Noise Level) လမ်ဵ္ဠွှန်သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ ဆူညဳသဳထွက်ေပ္ဝမှု သည်  
NEQG value အတွင်ဵမှာသာ ရိှပါသည်။ ဆူညဳသဳ တုိင်ဵတာမှု ရလဒ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်။  

 

 

 

 

 



Testing Time Testing Results                     
(One Hour Avg) 

Guideline Value (NEQEG) 

Daytime Unit-dBA One Hour LAeq(d BA) 

8:00-9:00 70.00  

Receptor 

Day-Time                    
07:00-22:00                         

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

Night Time                                          
22:00-07:00                                

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

9:00-10:00 60.00 

10:00-11:00 53.00 Residential, 
Institutional, 
Educational 

55 45 

11:00-12:00 52.00 Industrial, 
Commercial 

70 70 

Daytime                             

(4-hours)LAeq 

58.75 

 

2. 7. 2018 ေန့တွင်  တည်ေနရာ DMS coordinates 23˚43’47.64”N 98˚46’32.75”E တွင် ဆီေအာရွာ 
အတွင်ဵ ေဒသခဳရွာသူ ရွာသာဵမျာဵလှုပ်ရှာဵသွာဵလာေနစဉ် ထွက်ေပ္ဝေနေသာအသဳကုိ Sound Metre Model  GM 135 
ကုိ အသဳုဵြပု၍ တုိင်ဵတာခဴဲပပီဵ Data Baseline ေကာက်ယူခဴဲပါသည်။ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်မှ အြမင်ဴဆဳုဵလက်ခဳနုိင်သည်ဴ 
ဆူညဳသဳအဆင်ဴ (Noise Level) လမ်ဵ္ဠွှန် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍ ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။  ဆူညဳသဳထွက်ေပ္ဝမှုသည်  
NEQEG value အတွင်ဵမှာ သာရိှပါသည်။  

Testing Time Testing Results                     
(One Hour Avg) 

Guideline Value (NEQEG) 

Daytime Unit-dBA One Hour LAeq(d BA) 

800-900 70.00  

Receptor 

Day-Time                    
0700-2200                         

(1000-2200 for public 
holidays) 

Night Time                                          
2200-0700                                

(2200-1000 for public 
holidays) 

900-1000 65.00 

1000-1100 68.00 Residential, 
Institutional, 
Educational 

55 45 

1100-1200 70.00 Industrial, 
Commercial 

70 70 

Daytime                             
(4-hours)LAeq 

68.25 

 

4. 7. 2018 ေန့တွင် တည်ေနရာ DMS coordinates 23˚41'10.00"N 98˚46'1.00"E ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ် 
အတွင်ဵ ေဈဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၌ ေဒသခဳပမို့သူ/ပမို့သာဵမျာဵ လှုပ်ရှာဵသွာဵလာေနစဉ် ထွက်ေပ္ဝေနေသာအသဳကုိ 
Sound Metre Model  GM 135 ကုိ အသဳုဵြပု၍ တုိင်ဵတာခဴဲပပီဵ Data Baseline ေကာက်ယူခဴဲပါသည်။ လူမှုပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်မှ အြမင်ဴဆဳုဵလက်ခဳနုိင်သည်ဴဆူညဳသဳအဆင်ဴ (Noise Level) လမ်ဵ္ဠွှန် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍ ေဖာ်ြပအပ် 
ပါသည်။  ဆူညဳသဳထွက်ေပ္ဝမှုသည်  NEQEG value အတွင်ဵမှာ သာရိှပါသည်။  

 



Testing Time Testing Results                     
(One Hour Avg) 

Guideline Value (NEQEG) 

Daytime Unit-dBA One Hour LAeq(d BA) 

800-900 70.00  

Receptor 

Day-Time                    

0700-2200                         
(1000-2200 for public 

holidays) 

Night Time                                          

2200-0700                                
(2200-1000 for public 

holidays) 

900-1000 68.00 

1000-1100 53.00 Residential, 
Institutional, 

Educational 

55 45 

1100-1200 70.00 Industrial, 
Commercial 

70 70 

Daytime                             
(4-hours)LAeq 

65.25 

 

အနဳ့ဆိုင်ရာလေ်ရိှအေြခအေန (Odour) 

         ေဆဵရွက်ကကီဵသည် ြပင်ဵရှခါဵေသာအရသာရိှသည်။ ေဆဵရွက်ကကီဵထဲတွင် alkaloid Nicotine   နီကိတုင်ဵပါသည်။ 
အာဵကကေစေသာအရာ stimulant ြဖစ်ပပီဵ အာရဳုေကကာ (nervous)နှငဴ ်အသက်ရှုအဖွဲ့အစည်ဵ (Respiratory System) 
ကို ထိခိုကေ်စသည်။ ေြခာက်ေသွ့ေသာ ေဆဵရွက်ကကီဵတွင် သစ်ေပျာဴပင်မှ ထွက်ေသာ အနဳ့အမျ ို ဵအစာဵ ထွက်ရှိသည်။ 
အနဳ့စူဵရှသည်။ အြခာဵဖက်ရွက်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှငဴ်မတူေသာ ထူဵြခာဵေသာရနဳ့ထွက်ရှိသည်။ေဆဵရွက်စိမ်ဵမှေဆဵရွက် 
ေြခာက်အေနအထာဵသုိ္သ ေြပာင်ဵလဲခါစတွင် နီကိတုင်ဵဓါတ်သဘာဝအနဳ့ကို ရနိုင်သည်။ မနှစ်သက်ေသာ လူအချ ို ့၏ 

နှာေခါင်ဵတွင် အဆိပ်အခုိဵအေငွ့မျာဵနှငဴ် ဓါတုေဗဒ ပစ္စည်ဵမျာဵမှ ရေသာ၊ ဆင်တူေသာ အနဳ့မျာဵရိှေနသည်ဟု သဳုဵသပ် 
ေြပာဆိုကကသည်။ ေဆဵြပင်ဵလိပ်၊ စီဵကရက်သဳုဵစဲွသူအချ ို ့က ေဆဵရွက်ကကီဵအမှုန့်သည် ချ ို၍ ြပင်ဵသည်။ အနဳ့ေမွှဵ၍ 
စဲွလန်ဵဖွယ်ေကာင်ဵသည်ဟုထင်ြမင်ဟူဆကကသည်။ 

          ေဆဵရွက်ကကီဵကုိ ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပု၍ ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵနှငဴ်ေဆဵရုိဵကို ခွဲြခာဵသန့်စင်ြခင်ဵ၊ ေဆဵရွက်စင်ဵြခင်ဵ 
မျာဵကုိြပုလုပ်စဉ် ေဆဵေပါင်ဵရဳုအတွင်ဵ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ေနကကေသာ အလုပ်သမာဵ၊ ဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှ ဗာဂျ ီဵ နီဵ 
ယာဵေဆဵအနဳ့မှာ ထူဵြခာဵေသာအနဳ့မရှိေကကာင်ဵ ေန့စဉ်လုပ်ေဆာင်ေနရသညဴ်ကန်ုကကမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ ြဖစ်၍ ေမွှဵကကို င် 

ေနသည်ဟု ေြပာဆိုကကသည်ကို ေတွ့ရှိရ သည်။ 

အနဳ့၏ထူဵြခာဵေသာအေြခအေနမျာဵ General Hedonic Tone (Offensiveness) 

-4 Extremely Unpleasant  -  

-3 Strong  -  

-2 Distinct  -  

-1 Weak  -  

0 Neutral  -  

1 Weak    

2 Distinct  -  

3 Strong  -  

4 Extremely Pleasant  -  



 အနဳ့ဆိုင်ရာလက်ရှိအေြခအေနအရ ပျ ဳ့လွငဴ်ေသာဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵအနဳ့မျာဵသည် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ လူေန 
အိမ်ေြခအနည်ဵငယ်သုိ္သ  ခဳစာဵေနရမှုမရိှေကကာင်ဵကုိ ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵမှာလည်ဵ စုစည်ဵအနဳ့  
သဘာဝ နှငဴ် ပျ ဳ့လွငဴ်တတ်ေသာအနဳ့သဘာဝမျာဵကို ခဳစာဵေနရမှု မရှိေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ ြမန်မာကုိဵကန့် 
စီဵကရက် လုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ အခုိဵအေငွ့မျာဵ၊ ေဆဵရွက်ကကီဵ အနဳ့မျာဵမှာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှု 
ြဖစ်နိုင်ေချ အလွန်နည်ဵပါဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။  

 ေဆဵရွက်ကကီဵကုန်ကကမ်ဵအိတ်မျာဵကို ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုအတွင်ဵသုိ္သ ကာဵေပ္ဝမှေအာက်သုိ္သချစဉ်နှငဴ် 
သုိေလှာင်စဉ် အေြခအေနမျာဵတွင် ဗာဵဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵအနဳ့ထွက်ရှိမှုကို စက်ရုဳဧရိယာခခဳဝန်ဵ အတွင်ဵမှာ ခဳစာဵရသည်။ 
စုစည်ဵထာဵေသာအနဳ့ သဘာဝကို ကုန်ကကမ်ဵဂုိေဒါင်အတွင်ဵ ဝင်ေရာက်ေသာအခါမှသာ ခဳစာဵရနုိင်သည်။ ပျ ဳ့လွင်ဴေသာ 
ဗာဵဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵအနဳ့မှာ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်သုိ္သ တုိကရုိ်ကခ်ဳစာဵေနရြခင်ဵ ရှိ/မရှိ ကို စက်ရဳုဧရိယာ၏အနီဵ ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ရှိ လူေနအိမ်မျာဵသုိ္သ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ၊ ေမဵြမန်ဵြခင်ဵမျာဵြပုလုပ်ကကညဴ်ရာ အနဳ့မရရိှေကကာင်ဵ ြပန်လည် 

ေြဖကကာဵခဴဲကကသည်။ေဆဵေပါင်ဵေနစဉ် ထွက်ရှိေနေသာ အခိုဵအေငွ့မျာဵကုိ Single Stack Source မ ှ စုပ်ယူ၍ 
ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦြပင်ပသုိ္သ (၃)လက်မပုိကြ်ဖင်ဴ စွန့်ထုတ်ြခင်ဵ၊ ေလစုပ်ပန်ကာမှ ဝင်လာေသာ ေလေကာင်ဵ 
ေလသန့်မျာဵကုိ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦတွင် လုဳေလာက်ေသာေလဝင်ေလထွက်ရရှိေစြခင်ဵ၊  လဳုေလာက်ေသာ 
အလင်ဵေရာင်ရရှိေစြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵသြဖင်ဴ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ေနကကေသာ 
အလုပ်သမာဵအာဵလဳုဵသည် နှာေခါင်ဵစည်ဵ၊ လက်အိတ်၊ ဖိနပ်နှငဴ် ဝတ်စဳုမျာဵဝတ်ဆင်၍ အလုပ်လုပ်ေနကကသြဖငဴ် 
ဆိုဵရွာဵေသာအနဳ့ ခဳစာဵ ေနရေကကာင်ဵမေတွ့ရှိရပါ။ 

ေြမထုအေြခအေန၊ ေြမအရည်အေသွဵ၏ လေ်ရိှအေြခအေန 

            ေြမအရည်အေသွဵကို စစ်ေဆဵရာတွင် ချဉ်ငဳကိန်ဵတန်ဖိုဵ (၆.၀-၇.၅) အတွင်ဵရိှသည်။ pH တန်ဖိုဵ ြမင်ဴမာဵ 
ေသာ ေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ အနည်ဵလိုအဟာရဓါတ်ေငွ့မျာဵကုိ စုပ်ယူမှုနည်ဵပါဵသည်။ အဆိပ် သငဴ်ြခင်ဵကို 
တာဵဆီဵေပဵသည်။ အဏုဇီဝပုိဵမျာဵ၏လှုပ်ရှာဵေဆာင်ရွက်မှု အာဵေကာင်ဵသည်။ သီဵနဳှအာဵလဳုဵအတွက် သငဴ်ေလျာ် 
ေသာ ချဉ်ငဳကိန်ဵတန်ဖုိဵရှိသညဴ်အတွက် စုိကပ်ျ ို ဵရန် ေကာင်မွန်ေသာ ေြမအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်သည်။ အေအဵပုိင်ဵ ေဒသ 
ြဖစ်ြခင်ဵ၊ ေဆာင်ဵရာသီတွင် အေအဵဓါတ်ရရိှမှုလုဳေလာက်ြခင်ဵတုိ္သေကကာငဴ် စုိကပ်ျ ို ဵေြမမျာဵတွင် လုဳေလာက်ေသာ 
အစုိဓါတ်ရှိသည်။ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ရှိ ေြမအရည်အေသွဵ၏လက်ရိှအေြခအေနမှာ အထူဵေကာင်ဵမွန်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိ 
ရပါသည်။ ကကသီဳဵနဳှစုိကပ်ျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵကို အဓိကလုပ်ေဆာင်လာမှုေကကာငဴ် စုိကပ်ျ ို ဵေြမရရှိမှုအေြခအေနအရ စုိကပ်ျ ို ဵ 
ေြမ ဧကမျာဵ နှစ်စဉ် တုိဵတက်လျက်ရှိေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

             ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵကို စစ်ေဆဵနိုင်ရန် စက်ရဳုဧရိယာအတွင်ဵ တည်ေနရာ DMS coordinates 

23˚43'31.00"N 98˚46'6.00"E မှ ေြမဆီလွှာနမူနာကို ယူခဲဴပပီဵ စစ်ေဆဵကာ Data Baseline ေကာက်ယူခဴဲပါသည်။ 

   စီမဳေိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵေြမဆီလွှာ၏အရည်အေသွဵေိုDatabaselineေောေ်ယူြခင်ဵ   
                

Sample Location Parametre Unit Concentration 

ေြမဆီ 
လွှာ 

စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ SiO2 % 66.74 

Fe2O3 % 13.67 

Al2O3 % 10.53 

Cu ppm 56.28 

Pb ppm 122.77 

Zn ppm 100.95 

 

 

 



ေရအရည်အေသွဵ 

ေြမေပါ်ေရအရည်အေသွဵ (Surface Water) 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့၏ ေြမေပ္ဝအရည်အေသွဵ (Surface Water Quality) မှာ အမျာဵြပည်သူေနထုိင်ရာ လူမှု 
ပတ်ဝန်ဵကျင်အတွက် သင်ဴေလျာ်ေသာအရည်အေသွဵအေြခအေနရိှေကကာင်ဵေတွ့ရိှရပါသည်။  ေြမေပ္ဝေရအြဖစ် ေတွ့ရိှရ 
ေသာေနရာမျာဵမှာလည်ဵ သဘာဝေရထွက် (၁၃)ခု၊ မုိဵရွာသွန်ဵသည်ဴ အခါ ေရစုေဆာင်ဵနုိင်ရန် ကကိုတင်ြပင်ဆင်ထာဵသည်ဴ 
ေရဆင်ဵေြမာင်ဵ၊ ေရလွှဲဆည် (၄)ခု၊ ငါဵကန်၊ ပုဇွန်ကန်မျာဵ၊ ေလာက်ကုိင်ပမို့အလယ်ရိှ တဳုချန်ိေရကန်မျာဵအတွင်ဵမှ 
ေရမျာဵကုိသာ ေတွ့ြမင်ရပါသည်။ ေရအရည်အေသွဵမှာ ေသာက်သဳုဵေရအဆင်ဴ အသဳုဵြပုြခင်ဵ မရိှပါ။ေရစီဵဆင်ဵ ေနေသာ 
ေချာင်ဵ၊ ေြမာင်ဵငယ် မျာဵမှာလည်ဵ ေနွရာသီတွင် ေရခန်ဵေြခာက်ေနသည်ဴ အေြခအေနသာ ရိှပါသည်။ တဳုချန်ိေရကန်တွင် 
ေနွ၊ မုိဵ၊ ေဆာင်ဵရာသီမြပတ် အပမဲတမ်ဵ ေရရရိှနုိင်ေရဵအတွက် ေလာက်ကုိင်ပမို့၏ တည်ေနရာမှ (၅)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵ 
ေစေသာ သဘာဝေရထွက်မျာဵမှ ေရကုိသွယ်ယူ၍ ြဖည်ဴတင်ဵကာ အမျာဵြပည်သူအပန်ဵေြဖ၍ နာဵေနနုိင်ရန် မျက်စိ 
ပသာဒြဖစ်ေစရန်အတွက်သာ ေရကုိမြပတ်ေစရန် ြဖည်ဴတင်ဵထာဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ၎င်ဵသဘာဝေရထွက် မှ 
ေနွရာသီတွင် စိမ်ဴစမ်ဵမျာဵခန်ဵေြခာက်ြခင်ဵ၊ အပူချန်ိတက်လာြခင်ဵေကကာင်ဴ ေရအနည်ဵငယ်သာရရိှပါသည်။ ေလာက်ကုိင် 
ပမို့ေနြပည်သူလူထုမှ ၎င်ဵသဘာဝေရထွက်မျာဵကုိ အာဵထာဵနုိင်ြခင်ဵမရိှေကကာင်ဵကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ၎င်ဵသဘာဝ 
ေရထွက်မျာဵမှေရကုိ ေနွရာသီတွင်အပူချန်ိြမင်ဴတက်ချန်ိတွင်တဳုချန်ိကန်အတွင်ဵ ေရပမာဏနည်ဵပါဵမှု၊ ေရခန်ဵေြခာက်မှု 
မျာဵအတွက် ေလျာဴပါဵလာေသာေရပမာဏအချို ့ကုိသာ ြပန်လည်ြဖည်ဴတင်ဵထာဵနုိင်သည်ဴ အေြခအေန သာရိှပါ သည်။ 

မုိဵရွာသွန်ဵသည်ဴရက်မျာဵမှာသာ တဳုချန်ိေရကန်၏ေရြပင်မှာကကည်လင်သန့်ရှင်ဵ၍ ေရပမာဏြပည်ဴဝမှု၊ လဳု ေလာက်မှု 
ရိှေကကာင်ဵေတွ့ရိှရပါသည်။ တဳုချန်ိေရကန်ကုိ ေလာက်ကုိင်ပမို့၏အလယ်တွင် တူဵေဖာ်ထာဵရိှြခင်ဵေကကာင်ဴ ေလာက်ကုိင် 
ပမို့ေန ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက် ေအဵြမမှုနှင်ဴသာယာချမ်ဵေြမဴမှု၊ မျှတေသာရာသီဥတု အေြခအေနကုိ ခဳစာဵရရိှေကကာင်ဵ 
ေတွ့ရိှရပါသည်။ ေြမေပ္ဝေရ၏အရည်အေသွဵအေြခအေနမှာ သင်ဴေလျာ်မှုရိှေသဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ကကည်လင် 
သန့်ရှင်ဵမှုအေြခအေနကုိ ြမင်ေတွ့ရပပီဵ ေအဵြမေသာပတ်ဝန်ဵကျင်ေလထုြဖစ်ေပ္ဝမှုနှင်ဴ လတ်ဆတ်ေသာ ေလတုိက်ခတ်မှု 
မျာဵကုိ လက်ေတွ့ခဳစာဵရရိှပါသည်။ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ကုိယ်လက်လှုပ်ရှာဵမှုြပုလုပ်နုိင်ေသာ ေနရာအချ ို ့ကုိ 

စီစဉ်ေပဵထာဵသြဖင်ဴ နဳနက်ခင်ဵနှင်ဴညေနခင်ဵမျာဵတွင် တဳုချန်ိေရကန်ရိှ ေရကုိလာေရာက်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ၊ ကုိယ်လက်ကကဴဳခုိင်မှု၊ 
လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ စုေပါင်ဵ၍ ြပုလုပ်ြခင်ဵကုိ လုပ်ေဆာင်ေနေကကာင်ဵေတွ့ရိှရပါသည်။ 

စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵတည်ေနရာမှ တဳုချန်ိေရကန်သည် (၄) မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့ 
သည် သဳလွင်ြမစ်နှင်ဴ (၂၀)မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ေရှာင်ကုိက်ေချာင်ဵနှင်ဴ (၃၅)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ ဆီေအာေရလွှဲ 
ဆည်နှင်ဴ ဆီေအာရွာသည် (၁)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ 

 စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ(ေလာက်ကုိင်ပမို့ ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမှြဖန့်ြဖူဵေပဵသည်ဴေြမေအာက် 
ေရ) ဓါတ်ခဲွစမ်ဵသပ်မှုရလဒ်အေြဖမျာဵနှင်ဴ တုန်ချန်ိေရကန်မှ ေရအရည်အေသွဵ၏ ဓါတ်ခဲွစမ်ဵသပ်မှု ရလဒ်အေြဖမျာဵကုိ  
NEQEG  Guideline Value,  WHO  Guideline Value တုိ္သနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍ တင်ြပအပ်ပါသည်။ BOD၊ COD၊  TDS၊  PH  
စသည်ဴ Parameter value မျာဵ၏ တန်ဖုိဵမှာ NEQG value အတွင်ဵမှာသာရိှပါသည်။ကျန်ရိှ ေသာ Parameter 
valueမျာဵ မှာလည်ဵေကာင်ဵမွန်ေကကာင်ဵေတွ့ရိှရပါသည်။ ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴအလုပ်သမာဵမျာဵ ေနထုိင်ချက်ြပုတ် စာဵ 
ေသာက်မှု၊ ကုိယ်လက်သန့်စင်ြခင်ဵ၊အဝတ်ေလျှာ်ြခင်ဵ၊ ေရချ ို ဵြခင်ဵမှထွက်ရိှလာေသာ စွန့်ပစ်ေရ၏အရည်အေသွဵ အေြခ 

အေနမှာလည်ဵ ေကာင်ဵမွန်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည် အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု) 
လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵအရ စွန့်ပစ်ေရ၊ စွန့်ထုတ်အရည်၊ မိလ္ယာေရနှင်ဴ စီဵဆင်ဵေရတုိ္သအတွက် အဆင်ဴ သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် 
နှိုင်ဵယှဉ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 



ဓါတ်ခဲွတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵသည်ဴရလဒ်မျာဵ ဇယာဵ(တုန်ချန်ိေရေန်ထဲမှေရ) 

Parameter Unit 
Lab 

Result 

NEQEG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

5- day Biochemical 

oxygen demand 

mg/I - 50 - 

Ammonia mg/I - 10 - 

Arsenic mg/I - 0.1 10 

Cadmiun mg/I - 0.1 5 

Chemical oxygen demand mg/I 13 250 - 

Chloride mg/I 18 - 400 

Chromium (hexavalent) mg/I - 0.1 - 

Chromium (total) mg/I - 0.5 50 

Copper mg/I 0.017 0.5 1000 

Cyanide (free) mg/I - 0.1 100 

Cyanide (total) mg/I - 1 - 

Fluoride mg/I - 20 - 

Heavy metals (total) mg/I - 10 - 

Iron mg/I 0.158 3.5 300 

Lead mg/I 0.149 0.1 10 

Mercury mg/I - 0.01 1 

Nickel mg/I - 0.5 40 

Oil and grease mg/I - 10 - 

pH S.U.a 7.5 6-9 6.5-8.5 

Phenols mg/I - 0.5 - 

Selenium mg/I - 0.1 10 



Parameter Unit 
Lab 

Result 

NEQEG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

Silver mg/I - 0.5 50 

Sulfate mg/I 14.42  400 

Total hardness as CaCO3 mg/I 250   

Total alkalinity as CaCO3 mg/I 170  - 

Total acidity as CaCO3 mg/I 22  - 

Total dissolved solids mg/I 599.75 50 30 

Zinc mg/I 0.006 2 3000 

    

ေြမေအာေ်ေရ၏အရည်အေသွဵ ( Underground Water Quality) 

  စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရကို ပုဂ္ဂလိကေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမှ အမျာဵြပည်သူကို 
ေသာက်သဳုဵေရ ြဖန့်ေဝေပဵသည်ဴေနရာကေန ရယူထာဵေကကာင်ဵတင်ြပခဴဲပါသည်။ ၎င်ဵေသာက်သဳုဵေရမျာဵသည် 
ေြမေအာက်ေရ(အဝီစိတွင်ဵမှေရရှိေသာေရ)မျာဵြဖစ်ပပီဵေရအရည်အေသွဵအာဵဓါတ်ခွဲတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵသညဴ် ရလဒ်မျာဵ 
ကို NEQEG  Guideline Value,  WHO  Guideline  Value မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍ အသဳုဵြပုရန်သင်ဴေလျာ်ေကကာင်ဵ 

တင်ြပခဴဲပပီဵြဖစ်သည်။ ေလာက်ကုိင်ပမို့၏ေြမေအာက်ေရ၏အရည်အေသွဵအေြခအေနမှာ ကကည်လင်သန့်ရှင်ဵ၍ ေသာက် 
သဳုဵရန်သင်ဴေလျာ်ပပီဵ ဓါတ်ခဲွတုိင်ဵတာရရိှေသာရလဒ်အေြဖမျာဵမှာလည်ဵ NEQEG  Guideline Value,    WHO  
Guideline  Value အတွင်ဵမှာ ရိှေကကာင်ဵေတွ့ရိှရပါသည် 

ဓါတ်ခဲွတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵသည်ဴ ရလဒ်မျာဵ (လုပ်ငန်ဵသဳုဵေရ/ေြမေအာေ်အဝီစိတွင်ဵမှေရ) 

Parameter Unit 
Lab 

Result 

NEQG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

5- day Biochemical  
oxygen demand 

mg/l - 50 - 

Ammonia mg/l - 10 0.5 

Arsenic mg/l - 0.1 10 

Cadmiun mg/l - 0.1 5 

Chemical oxygen demand  mg/l 14 250 - 

Chlorine (total residual) mg/l - 0.2 5 

Chromium (hexavalent) mg/I - 0.1 - 



Parameter Unit 
Lab 

Result 

NEQG 

Guideline Value 

WHO 

Guideline Value 

Chromium (total) mg/l - 0.5 50 

Copper mg/l 0.026 0.5 1000 

Cyanide (free) mg/l - 0.1 80 

Cyanide (total) mg/l - 1 - 

Fluoride mg/l - 20 1.5 

Heavy metals (total) mg/l - 10 - 

Iron mg/l 0.199 3.5 300 

Lead mg/l 0.211 0.1 10 

Mercury mg/l - 0.01 1 

Nickel mg/l - 0.5 20 

Oil and grease mg/l - 10 - 

pH S.U.a 7.8 6-9 6.5-8.5 

Phenols mg/l - 0.5 - 

Selenium mg/l - 0.1 40 

Silver  mg/l - - 100 

Sulfate mg/l 11.12  400 

Total Hardness as CaCO3 mg/I 234 - - 

Total Alkalinity as CaCO3 mg/I 196 - - 

Total acidity as CaCO3 mg/I 4 - - 

Total dissolved solids mg/I 572.56 50 500 

Zinc mg/I 0.006 2 3000 



             ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴအလုပ်သမာဵမျာဵ ေနထုိင်ချက်ြပုတ်စာဵေသာက်မှု၊ ကုိယ်လက်သန့်စင်ြခင်ဵ၊ အဝတ်ေလျှာ်ြခင်ဵ၊ 
ေရချ ို ဵြခင်ဵမှ ထွက်ရိှလာေသာ စွန့်ပစ်ေရကုိသန့်စင်ြပုြပင်ပပီဵ အရည်အေသွဵအေြခအေန  NEQEG  Guideline Value,    
WHO  Guideline  Value (   Human Health Quality  Criteria ) တုိ္သနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ် တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 ြပုြပင်သန့်စင်ပပီဵစွန့်ထုတ်အရည် (Effluent Levels) 

Parameter Unit 

Lab 

Result 

NEQG 

Maximum 
Concentration 

WHO 

Maximum  
Concentration 

Biological Oxygen Demand mg/l − 30 - 

Chemical Oxygen Demand mg/l 13 125 - 

Oil and grease mg/l − 10  

pH S.U.a 6.7 6-9 6.5-8.5 

Total coliform bacteria 100 ml − 400 - 

Total nitrogen mg/l − 10 - 

Total phosphorus mg/l − 2 - 

Total suspended solids mg/l 70 50 500 

a Standard Unit 

     ဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှ ထွက်ရှိေသာကိုယ်လက်သန့်စင်သညဴ် ေဆဵေကကာေရ၊ လက်ေဆဵေရ၊ အဝတ်ေလျှာ်ဖွတ် 

သညဴ် ေရတုိ္သကုိ အုတ်ကန်(၆‘×၄‘×၆‘)အရွယ် (၁)ကန်အတွင်ဵ စုစည်ဵသန့်စင်ပပီဵမှသာ ြပင်ပသုိ္သ စွန့်ထုတ်ပါသည်။ 

၎င်ဵကန်အတွင်ဵ သဘာဝပစ္စည်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ sand, မီဵေသွဵမှုန့်၊aggrigate နှငဴ်  Pebbles မျာဵထညဴ်သွင်ဵ၍  ေရကို 
ကကည်လင်သန့်ရှင်ဵေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ပပီဵမှသာ စွန့်ထုတ်ပါသည်။ Total suspended solids(70)  mg/l သည် 
NEQG guideline values  50 mg/l ထက်ေကျာ်လွန်ေနသညဴ်အတွက် Activated Carbonကိုအသဳုဵြပု၍ ထပ်မဳ 
စစ်ယူပပီဵမှ စွန့်ထုတ် သွာဵပါမည်။ ြပုြပင်ပပီဵစွန့်ထုတ်အရည်ကိ ုဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵထာဵရိှပါမည်။ 

ေလအရည်အေသွဵ 

  Model EPAS HAZ SCANNER အသဳုဵြပုပပီဵ စီမဳကိန်ဵတည်ရာနှငဴ်ဆီေအာရွာ၊ ေလာက်ကိုင်ပမို့တွင်ဵ 
ေဈဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေနရာတုိ္သတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလအရည်အေသွဵမျာဵကုိ တုိင်ဵတာမှုြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ တုိင်ဵတာ 
သညဴ်တည်ေနရာ DMS coordinatesမျာဵကုိ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထာဵသည်။ တုိင်ဵတာရရိှေသာ ေလအရည်အေသွဵ 
တန်ဖိုဵမျာဵအာဵ NEQEG  Guideline Value,    WHO  Guideline  Value မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ် ေဖာ်ြပ အပ်ပါသည်။ 

 

 

 



စဉ် အေကောင်ဵအရာ အသဳုဵြပုသည်ဴစေ်ေိရိယာ DMS coordinates 

၁ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴဧရိယာ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် 
ေလအရည်အေသွဵကုိတိုင်ဵတာြခင်ဵ 

Model   EPAS                      
HAZ SCANNER 

23˚43’ 34.00”N 98˚46’5.00”E 

၂ ဆီေအာေကျဵရွာအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ 
ေလအရည်အေသွဵကုိတိုင်ဵတာြခင်ဵ 

Model      EPAS                     
HAZ SCANNER 

23˚43’ 47.64”N 98˚46’32.75”E 

၃ ေလာက်ကုိင်ပမို့တွင်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ 
ေလအရည်အေသွဵကုိတိုင်ဵတာြခင်ဵ 

Model      EPAS                     
HAZ SCANNER 

23˚41’ 10.00 ”N 98˚46’5.00”E 

 

စီဵေရေ်ထုတ်လုပ်သည်ဴစီမဳေိန်ဵဧရိယာအနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်၏ေလအရည်အေသွဵ 

စဉ် တိုင်ဵတာသည်ဴ ပါရာမီတာ ယူနစ် 

ပျမ်ဵမျှောလ 
Avg Period 

စီမဳေိန်ဵအတွင်ဵ                  
တိုင်ဵတာရရိှသည်ဴ                           
တန်ဖိုဵမျာဵ 

ဆီေအာရာွတွင်                 
တိုင်ဵတာရရိှသည်ဴ                           
တန်ဖိုဵမျာဵ 

ေလာေ်ေုိင် 
ပမို့တွင်ဵ 
တိုင်ဵတာရရိှ သည်ဴ                           
တန်ဖိုဵမျာဵ 

NEQEG  
WHO 
Guideline 
Value 

၁။ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ် µg/m3 8 hrs 9.00 10.00 10.00 NG 10 

၂။ နုိက်ထရုိဂျင်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် µg/m3 1 hr 4.00 7.00 15.00 200 200 

၃။ PM2.5 µg/m3 8 hrs 30.00 85.00 97.00 25 25 

၄။ PM10 µg/m3 8 hrs 36.00 61.00 61.00 50 50 

၅။ ဆာလဖာဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ် µg/m3 10 min 6.00 8.00 4.00 500 500 

၆။ အိုဇုန်ဵ µg/m3 8 hrs 48.00 16.00 6.00 100 100 

 

စီဵကရက်စက်ရဳုအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵကို တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵရာတွင် PM 2.5 ပမာဏ 
(30µg/m3) ရလဒအ်ေြဖမျာဵထွက်ေပ္ဝခဲဴပါသည်။ PM 2.5 ပမာဏသည်နှငဴ် NEQG value နှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက အနည်ဵငယ် 
မျာဵေနသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ပမာဏမျာဵေနြခင်ဵသည် ငယ်ရွယ်သူက ေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵ 
အတွက ် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ အေနှာက်အယှက် အနည်ဵငယ်ရှိနိုင်သည်ဟု သဳုဵသပ်ရပါ 
သည်။စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵတွင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ ေလေကာင်ဵေလသန့် ရရှိေစရန် ၊ေလဝင်ေလထွက် 
ေကာင်ဵမွန်ေစရန်နှငဴ် လဳုေလာက်ေသာ အလင်ဵေရာင် ရရှိေစရန် အဓိကအေဆာက်အဉီ တစ်ခုနှင်ဴတစ်ခုအကကာဵ  
အကွာအေဝဵြခာဵ၍ ေဆာက်လုပ်ထာဵသြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုကို ေလျာဴကျေစပါသည်။စက်ရဳုခခဳဝန်ဵ၏ခခဳစည်ဵရုိဵ 
တွင်ဝါဵပင်မျာဵကိုလည်ဵစုိကပ်ျ ို ဵထာဵပါသည်စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုမှထွက်ရှိေသာအခိုဵအေငွ့မျာဵေကကာင်ဴပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုကမ်ှုကိေုလျာဴနည်ဵေစပပီဵ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ ေလအရည်အေသွဵကို တုိဵတက်ေစပါသည်။ စက်ရဳုအနီဵပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်တွင် လူေနအိမ်ေြခနည်ဵပါဵပပီဵ ဆီေအာရွာလယ်ရှိလူေနအိမ်ေြခမျာဵနှင်ဴ (၀.၅)မိုင်ခန့် ကွာေဝဵသြဖငဴ် ေကျဵရွာေန 
အမျာဵြပည်သူ၊ ငယ်ရွယ်သူကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵအတွက ်ကျန်ဵမာေရဵ ထိခိုကမ်ှုမှာ ြဖစ်နိုင်ေချ 

နည်ဵပါဵပါသည်။ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵ သည်ဴ ဝန်ထမ်ဵ၊အလုပ်သမာဵမျာဵ၏ 
အသက်အရွယ်မှာ (၂၅) နှစ် မှ (၄၅)နှစ်အတွင်ဵရှိ အသက်အရွယ်မျာဵကုိ စိစစ်ေရွဵချယ် ၍ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵအပ် 
ထာဵြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုကို လစဉ်စစ်ေဆဵမှုခဳယူေစြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်သဳုဵ Safety Aids (လက်အိတ်၊ 
နှာေခါင်ဵစည်ဵ၊ ဖိနပ်)စသည်တုိ္သကုိ အသဳုဵြပုေစြခင်ဵတုိ္သေကကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဝေစတတ်ေသာ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ 
ထိခုိက်မှု (ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာအန္တရာယ်နှင်ဴအသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵ ဆုိင်ရာေရာဂါမျာဵ)ကို ကာကွယ်၍ ေလျာဴချထာဵ 
ပါသည်။ PM 10  ပမာဏနှငဴ် အြခာဵထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့မျာဵ၏ တန်ဖိုဵမျာဵမှာ NEQG value တန်ဖုိဵ မျာဵနှငဴ် WHO 

guideline  values ၏ေအာက်တွင်သာရိှပါသည်။ 

ဆီေအာရွာ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵကို တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵရာတွင် PM 2.5 ပမာဏ (85µg/m3) 
PM10 ပမာဏ (61µg/m3) ရလဒ်အေြဖမျာဵထွက်ေပ္ဝခဲဴပါသည်။ PM 2.5 နှငဴ် PM10 ပမာဏသည် NEQG value 



နှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ပမာဏမျာဵေနသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ ပမာဏမျာဵေနြခင်ဵသည် ကကသဳယ်ယူသညဴ်တဲွကာဵမျာဵ  
ြဖတ်သန်ဵသွာဵလာြခင်ဵ၊ တုိင်ဵတာသည်ဴအချန်ိမှာ ေနွရာသီအစအပူချနိ်တက်စအချနိ်ကာလြဖစ်ြခင်ဵ၊  လူဦဵေရတုိဵ 
တက်လာသြဖင်ဴ ပမို့နယ်နိမိတ်ကိုချဲ့ထွင်ကာ အေဆာက်အဦအသစ်မျာဵ ေဆာက်လုပ်လာြခင်ဵ၊ ေကျာက်ကကမ်ဵလမ်ဵ 
၏ အချ ို ့ေနရာမျာဵတွင် မြပုြပင်ရေသဵေသဵေသာေနရာအချ ို ့မှာ ေအာက်ခဳေြမသာဵေပ္ဝတွင်သွာဵလာလျက်ရှိြခင်ဵ 
တုိ္သေကကာငဴ်ြဖစ်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အသက်ရှူ 
လမ်ဵေကကာင်ဵဆုိင်ရာ အေနှာက်အယှက်အနည်ဵငယ်ရှိနုိင်သည်ဟု သဳုဵသပ်ရပါသည်။ 

အြခာဵထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့မျာဵ၏ တန်ဖိုဵမျာဵမှာ NEQG value တန်ဖိုဵ မျာဵနှငဴ် WHO guideline  values 
၏ေအာက်တွင်သာရိှပါသည်။ PM 2.5 နှငဴ ် PM10 ပမာဏမျာဵြပာဵေနြခင်ဵကုိေလျှာဴချနိုင်ရန်  ြမန်မာကိုဵကန့်စီဵကရက် 
စက်ရဳုမှ ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့၏ခွငဴ်ြပုချက်ြဖငဴ် ြဖတ်သန်ဵသွာဵလာေနေသာ သယ်ယူပို္သေဆာင်ေနသညဴ် လမ်ဵမတေလျှာက် 
လုဳဵကုိ ေရကာဵြဖင်ဴေရြဖန်ဵြခင်ဵ၊ မုိဵေရေလှာင်ကန်မျာဵတူဵေဖာ်ေပဵ၍ ေကျဵရွာေနြပည်သူအတွက် မီဵေဘဵကာကွယ် 
ရန်၊ ေနအိမ်ေရှ့ရှိ လမ်ဵမမျာဵကုိေရဖျန်ဵနုိင်ရန်၊ ေြမသာဵလမ်ဵကို ေကျာက်သာဵလမ်ဵအဆင်ဴတုိဵြမှင်ဴြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ထိန်ဵ 
သိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေဆာင်ရွက်ေပဵသညဴ်ဌာနနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵရန် အြမန်စီမဳေဆာင်ရွက် ေပဵပါ 
မည်။ 

ေလာက်ကိင်ုပမို့တွင်ဵ ေဈဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵကို တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵရာတွင် PM 2.5 

ပမာဏ (97µg/m3) PM10 ပမာဏ (61µg/m3) ရလဒအ်ေြဖမျာဵထွက်ေပ္ဝခဲဴပါသည်။ PM 2.5 နှငဴ ် PM10 ပမာဏသည် 

NEQG value နှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်ပါက ပမာဏမျာဵေနသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ အြခာဵထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့မျာဵ၏ တန်ဖုိဵ 
မျာဵမှာ NEQG value တန်ဖုိဵမျာဵနှင်ဴ WHO guideline  values ၏ေအာက်တွင်သာ ရိှပါသည်။ အမှုန်ပျ ဳ့လွင်ဴမှုပမာဏ 
မျာဵေနြခင်ဵသည် ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵမှ ေဈဵဝယ်လာချနိ်တွင် ဆိုင်ကယ်မျာဵ၊ သဳုဵဘီဵဆိုင်ကယ်မျာဵ၊ ေထာ်လာ 
ဂျမီျာဵကုိ အသဳုဵြပုလျက်ရှိြခင်ဵ၊ ပမို့ြပ၏အစည်ကာဵဆဳုဵေနရာြဖစ်ြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်လာေစရန် 
အထပ်ြမင်ဴအေဆာက်အဦမျာဵ  တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာက်လုပ်ြခင်ဵ၊ ပမို့ဧရိယာတုိဵချဲ့  ြခင်ဵ၊ 
ယာဉ်အသွာဵအလာမျာဵ၍ ြဖတ်သန်ဵသွာဵလာလျက်ရှိြခင်ဵတုိ္သေကကာငဴ် ြဖစ်ပါသည်။  ငယ်ရွယ်သူကေလဵသူငယ်မျာဵ 

နှင်ဴ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆုိင်ရာ အေနှာက်အယှက် အနည်ဵငယ် 
ရှိနုိင်သည်ဟုသဳုဵသပ်ရပါသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့တွင်ဵေဈဵအနီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵအေြခအေနကို 
ေဒသဦဵစီဵ အဖဲွ့သုိ္သ အချနိ်မီတင်ြပသွာဵပါမည်။ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စေ်ရဳုဧရိယာအနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်၏ေလအရည်အေသွဵေို တုိင်တာသညဴ်ဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျာဵ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၅.၈။ သေ်ရိှဇဝီအစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ 

                ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် သဘာဝေပါက်ပင်မျာဵ ေပါက်ေရာက်မှုအေနြဖင်ဴ သစ်နီ၊ ယမေန၊ ရဳုဵေချာစသည် 
တုိ္သကုိ ေတွ့ရှိရသည်။ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ေတွ့ရှိရေသာ ေတာရုိင်ဵတိရစ္ဆာန်မျာဵမှာ နုိ္သတုိကသ်တ္ရဝါမျ ို ဵ စိတ် (၂၅) 
မျ ို ဵ၊ ငှက်မျ ို ဵစိတ် (၁၀၆၅)မျ ို ဵ၊ တွာဵသွာဵသတ္ရဝါမျ ို ဵစိတ်(၁၈၇)မျ ို ဵ၊ ကုန်ဵေနေရေနသတ္ရဝါ(၁၂၉)မျ ို ဵ ၊ေရချ ိုငါဵမျ ို ဵစိတ် 
(၃၁၀) မျ ို ဵ၊ ေရငန်ငါဵမျ ို ဵစိတ် (၄၆၅) မျ ို ဵကုိ ေလဴလာေတွ့ရှိရသည်။၂၀၁၇ခုနှစ် ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်သန်ဵေခါင်စာရင်ဵ 
ေကာက်ယူမှုအရသိရှိရပါသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်၏ လက်ရှိအေြခအေနသည် ေတာင် 

ကုန်ဵ၊ ေတာင်တန်ဵမျာဵေပါမျာဵေသာ ေဒသတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အသာဵတင်စုိက်ပျ ို ဵေြမဧရိယာ (၅၄၀၃၀) ဧက လှပ်ထာဵ 
ေြမဧက (၅၁၃၄) ဧက၊ ေတာရုိင်ဵဧက (၁၁၀၄၀) ဧက၊ စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ မြပုနုိင်ေသာေြမ (၁၃၈၀၀၇) ဧက စုစုေပါင်ဵ ေြမ 
အမျိုဵအစာဵ (၇)မျ ိုဵ၊ ဧရိယာ (၂၀၂၈၅၆) ဧက ကျယ်ဝန်ဵပါသည်။ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်တွင် ကကကဳိ ု အဓိကသီဵနှဳအြဖစ် 
စုိကပ်ျ ို ဵကကသည်။ အသာဵတင်စုိကပ်ျ ို ဵေြမဧရိယာ (၅၄၀၃၀)ဧကကိုေဖာ်ထုတ်ထာဵပါသည်။ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
တွင် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵအြဖစ် အလုပ်လုပ်ကိင်ုေနသူ (၂၀၀၅၃) ေယာက်ရှိေကကာင်ဵ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵ 
ဦဵစီဵဌာန၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ် ၏ ၂၀၁၇ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵအရ သိရှိရပါသည်။ 

၅.၈.၁။ ေလာေ်ေုိင်ပမို့အနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ရိှ ရှာဵပါဵ စာရင်ဵဝင်သစ်ပင်မျာဵနှင်ဴ ေတာရုိင်ဵေတာေနတိရစ္ဆာန်မျာဵ 

 ေလာက်ကုိင်ခရုိင်သည် ပူအုိက်စုိစွတ်ေသာ သမပုိင်ဵရာသီဥတုကုိခဳစာဵရရိှသည်။ နှစ်စဉ် မုိဵေရချန်ိ လက်မ ၁၀၀ 
ခန့် ရရိှပပီဵ မုိဵရွာသွန်ဵသည်ဴအေြခအေနသာ အပမဲေတွ့ရိှရသည်။  ကွမ်ဵလဳု - ချင်ဵေရွှေေဟာ် - ေလာက်ကိငု်ကာဵလမ်ဵ 
ဝဲယာတစ်ေလျှာက်နှငဴ် ေလာက်ကိငု်ပမို့အဝင်အနီဵအနာဵတုိ္သတွင် ပဳုမှန်မုိဵရွာသွန်ဵေနသြဖငဴ် အပမဲစိမ်ဵေနေသာ သစ်ပင် 
မျာဵ၊ ခခုဳပုတ်မျာဵနှငဴ် အာဵေပျာဴေသာပင်စည်ရှိသညဴ် သစ်ပင်မျာဵေပါက်ေရာက်လျက်ရှိသည်ကို ေတွ့ြမင်ရသည်။ 

       ေလာက်ကိငု်ပမို့အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေတာင်ကုန်ဵမျာဵသာရိှေနပပီဵ သစ်ပင်၊ သစ်ေတာေပါက်ေရာက်မှု နည်ဵပါဵ 
သည်။ ေလာက်ကိုင်ပမို့ြပင်နယ်စပ်နှင်ဴ တဖက် တရုတ်နိုင်ငဳအကကာဵတွင် ထင်ဵရှုဵပင်၊ ဝက်သစ်ချပင်၊ ေဒသေပါက်ပင် 

ဆီေအာရွာအနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်၏ေလအရည်အေသွဵေို တုိင်ဵတာသညဴ်ဓာတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျာဵ 



အနည်ဵငယ် အစုလိုကအ်ေနအထာဵနှင်ဴ ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်ေနသည်ကို ေတွ့ြမင်ရသည်။ နယ်ေြမလဳုခခုဳ ေရဵအေြခ 
အေနအရ သစ်ပင်၊ သစ်ေတာစုိကခ်င်ဵ ထူေထာင်နိုင်မှု အာဵနည်ဵလျက်ရိှပါသည်။ 

 ေဒသခဳအမဲလိုကဝ်ါသနာရှင်တချ ို ့၏ သဳုဵသပ်ေြပာဆုိချက်အရ ရှာဵပါဵေတာတွင်ဵေန သတ္ရဝါငယ်မျာဵ      
ြဖစ်ေသာ ဒရယ်ငယ်မျာဵအြပင် ရှဉ်မျာဵ၊ ဖာဵမျာဵ၊ ကကက်မျာဵ၊ ပုဇဉ်ဵမျာဵ၊ ယုန်မျာဵ၊ သင်ဵေခွချပ်၊ ဖွတ်၊ ပုတက်၊ ေ မ 
တုိ္သကုိ ေတွ့ရှိရေကကာင်ဵေြပာြပချက်အရ သိရှိရပါသည်။ အေရာင်အေသွဵစဳုလင်ေသာ ငှက်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵအြဖစ် 
ကကက်တူေရွဵနှငဴ် အြခာဵငှက်ငယ်မျာဵရိှေကကာင်ဵ သိရှိရသည်။ နယ်ေြမလုဳခခုဳေရဵအေြခအေနအရနယ်စပ်ေဒသ (ြမန်မာ 
ဘက်ြခမ်ဵ)တွင် နှဳ္သနှဳ္သစပ်စပ်သွာဵလာရန် ခက်ခဲေကကာင်ဵနှငဴ် ေလာက်ကိငု်ပမို့မှ(၅)မိုင်ပတ်လည်ေကျာ်ပါက လဳုခခုဳမှုမရိှ 
သြဖငဴ် ေတာင်ကုန်ဵ၊ လျှိုမျာဵအကကာဵ စခန်ဵချ၍ အမဲလိုကရ်န်အစဉ်မေြပေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ 

၅.၉။ လူမှုဆုိင်ရာအစိတ်အပုိင်ဵမျာဵ  

၅.၉.၁။ ထိရှလွယ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵေျင်၊ လူမှုဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ေေျဵမှုနှငဴ် ြမင်ေွင်ဵဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵ 

 စီဵကရက်စက်ရဳု တည်ရှိေသာ ဆီေအာရွာသည် ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်ဵေကျဵရွာ 
အုပ်စုတွင် ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၃၀)ခန့်ရှိသည်။ ထင်ပါကျ ို င်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတစ်စုလုဳဵတွင် အိမ်ေြခ(၃၁၆၈)၊ အိမ်ေထာင်စု 
ေပါင်ဵ (၃၂၀၀)စု၊ ကျာဵ (၉၂၁၆) ေယာက်၊ မ(၉၇၁၄)ေယာက်၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၈၉၃၀) ေယာက် ေနထိုင်သည်။ ကိုဵကန့်၊ 
ကချင်၊ ဗမာလူမျ ို ဵမျာဵ ေနထိုင်ကကသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှငဴ် နတ်ကိကုိုဵကွယ်ယုဳကကည်ကကသည်။ မူလတန်ဵစာသင် 
ေကျာင်ဵ (၂၂) ေကျာင်ဵရိှသည်။ ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵ (၁) ခုရှိပါသည်။ တာစင်ကျ ိုင်ဵနှင်ဴ စဉ်ဴကိုင်ေကျဵရွာမျာဵတွင် 

ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုရှိ တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် 
အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် ကကသီဳဵနှဳကိုစုိက်ပျ ို ဵထုတ်လုပ်၍ အိမ်နီဵချင်ဵတရုတ်နိုင်ငဳသုိ္သ တင်ပို္သေရာင်ဵချသည်။ 
ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် ဝက်ကိအုဓိကေမွဵြမူကကပပီဵ တဖက်နိုင်ငဳသုိ္သ အရှင်အေနအထာဵြဖင်ဴ ေရာင်ဵချကကသည်ကို 
ေတွ့ရှိရသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့တွင်ဵမှ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုသုိ္သ ဆက်သွယ်ထာဵေသာလမ်ဵမှာ ကတ္ရရာလမ်ဵ 
ြဖစ်သည်။ ဘုန်ဵကကီဵ ေကျာင်ဵမျာဵနှငဴ် ဘုရာဵေစတီမျာဵကုိလည်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။ ဆီေအာရွာ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှ 

်ိေကျဵရွာမျာဵမှာ ရှီတဳုဵေရွှေရွာ၊ ဟဲေဟာ်ရွာ၊ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာ၊ ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ)ရွာ၊ ကျုဳကျ ိုင်ဵရွာတုိ္သ ြဖစ်ကကသည်။ 
ရှီတဳုဵေရွှေရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၁၁၉)စု၊ ကျာဵ(၃၃၂)ေယာက်၊ မ(၃၃၅) ေယာက်ရှိသည်။ အဓိကစီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵ 
မျာဵမှာ ကကသီဳဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ၊ စာဵဖိုေဆာင်သီဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ တုိ္သြဖစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုဵကွယ်ယုဳကကည် ကက 
သည်။ ဆီေအာရွာနှငဴ် (၃ )မုိင် ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ဟဲေဟာ်ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု(၁၀၀)စု၊ကျာဵ(၂၉၉)ေယာက်၊ မ 
(၂၈၆) ေယာက်ရိှသည်။ အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှာ ကကသီဳဵနဳှစုိကပ်ျ ို ဵေရဵ ြဖစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရွာြဖစ်သည်။ 
ဆီေအာရွာနှငဴ် (၁.၂) မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၇၉)စု၊ ကျာဵ (၂၀၇)ေယာက်၊ မ(၂၀၃) 

ေယာက်ရိှသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ ကုိဵကွယ်ကကသည်။ ကကဳသီဵနဳှကုိ စုိက်ပျ ို ဵ သည်။ ဆီေအာရွာနှင်ဴ  (၁)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ 
ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ)ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၅၁)စု ရိှပပီ ၊ဵ ကျာဵ (၁၁၃) ေယာက်၊ မ(၁၁၆)ေယာက် ေနထုိင်သည်။ 
ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ အဓိကကုိဵကွယ်သည်။ ဆီေအာရွာနှင်ဴ ( ၁ )မုိင် ခန့် ကွာေဝဵသည်။ ကျု ဳကျိုင်ဵရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၁၂၆)စု၊ 
ကျာဵ(၃၇၅)ေယာက်၊ မ(၃၈၇)ေယာက် ေနထုိင်သည်။ ကုိဵကန့်လူမျို ဵမျာဵ ြဖစ်ပပီဵ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ ကုိဵကွယ်ကကသည်။ ကကဳကုိ 
အဓိကစုိက်ပျိုဵသည်။ 

      ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် ေနထုိင်ကကေသာ ကုိဵကန့်၊ ကချင်၊ ဗမာ တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏ လူေနမှု အဆင်ဴအတန်ဵမှာ 
အလယ်အလတ်အဆင်ဴရိှသည်။ ေနအိမ်တချို ့တွင် ကုိယ်ပုိင်ကာဵမျာ ၊ဵ ေထာ်လာဂျမီျာဵ၊ ဆုိင်ကယ်မျာဵ လက်ဝယ် ပုိင်ဆုိင် 
ထာ ကဵကသည်ကုိ ေတွ့ရိှရသည်။ လူေနထုိင်ရန် ေဆာက်လုပ်ထာဵသည်ဴ  အေဆာက်အဦမျာဵမှာလည်ဵ တစ်ထပ်တုိက်မျာဵ 
ြဖစ်သည်။ ထရဳကာ၊ သွပ်မုိဵ ေနအိမ်မှာ မျာဵစွာနည်ဵ ပါဵ သည်။ 

 ေလာက်ကုိင်ခရုိင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ ေကျဵ ရွာမျာဵတွင်  ေနထုိင်ကကေသာ  တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် ဝင်ေငွေကာင်ဵမွန် 
ကကပပီဵ၊ ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေနအိမ်မျာဵကုိ ပုိင်ဆုိင်ကကသည်။ ကျယ်ဝန်ဵေသာ ခခဳမျာဵ၊ လယ်ယာေြမမျာ ၊ဵ စုိက်ပျ ို ဵေြမမျာဵကုိ 
လည်ဵ  ပုိင်ဆုိင်ကကသည်။ အိမ်စီဵကာဵမျာဵ၊ ဆုိင်ကယ်မျာ ၊ဵ ရုပ်ြမင်သဳကကာဵနှင်ဴ တယ်လီဖုန်ဵမျာဵ လက်ဝယ်ရိှကကသည်။ 
ေဒသခဳကုိဵကန့်တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏ လူေနမှုဘဝသည် တည်ပငိမ် ေအဵချမ်ဵလျက်ရိှပပီဵ ကကဳစုိက်ပျ ို ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 
လုပ်ကုိင် ေဆာင်ရွက်ေနမှုေကကာင်ဴ ေကျဵ ရွာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ ြမင်ကွင်ဵမျာဵမှာ စိမ်ဵလန်ဵစုိေြပလျက်ရိှသည်။ 



ေလာေ်ေိငု်ခရုိင်၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စေ်တင်ဘာလေုန်အထိ လူုဵေရမှာ ေအာေ်ပါအတုိင်ဵ ြဖစ်သည်။ 

စဉ် ပမို့နယ်/ ပမို့ ရပ်ေွေ် ေေျဵရာွ 
အုပ်စု 

ေေျဵရာွ အိမ်ေြခ အိမ်ေထာင်စု 

၁။ ေလာက်ကုိင်ပမို့ ၃ ၈ ၁၃၇ ၉၀၆၅ ၈၃၅၄ 

၂။ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့ ၃ - - ၃၈၄ ၂၀၂ 

 

စဉ် ပမို့နယ်/ ပမို့ 
၁၈ နှစ်ေအာေ် ၁၈ နှစ်အထေ် စုစုေပါင်ဵလူုဵေရ 

ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ ေျာဵ မ ေပါင်ဵ 

၁။ ေလာက်ကုိင် ၁၂၀၁၉ ၁၀၉၇၀ ၂၂၉၈၉ ၁၅၅၁၉ ၁၅၈၆၂ ၃၁၃၈၁ ၂၇၅၃၉ ၂၆၈၃၂ ၅၄၃၇၀ 

၂။ ချင်ဵေရွှေေဟာ် ၁၇၆ ၁၃၄ ၃၁၀ ၃၀၃ ၂၀၂ ၅၀၅ ၄၇၉ ၃၃၆ ၈၁၅ 

           

၅.၉.၂။ ပညာေရဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်တွင် အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ(၄) ေကျာင်ဵ၊ အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ (၂) ေကျာင်ဵ၊ မူလတန်ဵ 

ေကျာင်ဵ(၈၆)ေကျာင်ဵ၊ မူလတန်ဵေကျာင်ဵ(ခဲွ) (၁၈)ေကျာင်ဵကုိ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ေပဵထာဵပါသည်။ ေကျာင်ဵသာဵ/ 
ေကျာင်ဵသူ (၁၀၂၃၄) ေယာက် ပညာသင်ကကာဵလျက်ရှိပါသည်။ တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနေသာ ေကျာင်ဵ ဆရာ၊  ဆရာမ 
(၃၄၃)ေယာက် ရှိပါသည်။ ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ် တွင် ပါစင်ေကျာ် ေကျဵရွာတွင် စာကကည်ဴတုိက် (၁)ခု၊ လဳုထန်ေကျဵ ရွာ 
တွင် (၁)ခု၊ တာေရွှေထန်ရွာတွင် (၁)ခု တည်ေထာင် ထာဵရိှပပီဵ အသိပညာမျာဵ ဗဟုသုတမျာဵ ြပန့်ပွာဵေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက် 
ေပဵထာဵသည်ကုိ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

၅.၉.၃။ ေျန်ဵမာေရဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ်တွင် ကုတင်(၅၀)ဆဴဳ ေလာက်ကုိင်ြပည်သူ့ေဆဵရဳု၊ (၁၆)ကုတင်ဆဴဳ တာေရွှေထန်ြပည်သူ့ 
ေဆဵရဳုတုိ္သကုိ ဖွင်ဴလှစ်ထာဵရိှပပီဵ ေဒသခဳြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုမျာဵကုိ ြပုလုပ်ေပဵလျက် 
ရိှပါသည်။ ေကျဵ လက်ေဆဵေပဵခန်ဵ (၁၀) ခု ဖွင်ဴလှစ်ေပဵထာဵေကကာင်ဵသိရိှ ရပါသည်။ ေကျဵ လက်ကျန်ဵမာေရဵဌာန (၂)ခု 
နှင်ဴ ေကျဵ လက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခဲွ (၁၂)ခုကုိ ဖွင်ဴလှစ်ေပဵထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ေဒသတွင်ဵအမျာဵဆဳု ြဵဖစ်တတ်ေသာ 
ေရာဂါမျာဵမှာ ဝမ်ဵေလျှာြခင် ၊ဵ ဗုိင်ဵရပ်စ်ပုိဵ၊ ဆီဵချ ိုေသွဵချ ို ၊ ေသွဵတုိဵ၊  အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆုိင်ရာေရာဂါတုိ္သြဖစ်ပါသည်။ 

၅.၉.၄။ လူမှုေရဵအသင်ဵအဖဲွ့မျာဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့ တွင် ရပ်ကွက်(၁)တွင် ဆန်ြဖန့်ေဝြခင်ဵ ကုိ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ WFP နှင်ဴ ေရရိှ ေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ 
စုိက်ေမွဵ၊ သစ်ေတာထူေထာင်ေရဵ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်ဵသဳုဵ ကိရိယာဆုိင်ရာမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ADRA ၊ ရပ်ကွက် 
(၂)တွင် မူဵယစ်ေဆဵဝါဵ ၊ အန္တရာယ်ေလျာဴပါဵ ေရဵအတွက် AHRN နှင်ဴ လက်ဖက်စုိက်ပျိုဵေရ ၊ဵ ေရရရိှေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ 
ေမွ ြဵမူေရဵဆုိင်ရာမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ CARE စသည်ဴ လူမှုေရဵ အသင်ဵအဖဲွ့မျာဵ လုပ်ကုိင် ေဆာင်ရွက် 

ေနသည်ကုိလည်ဵ ေတွ့ရိှ ရပါသည်။NGO မျာဵအေနြဖင်ဴ အမျိုဵသမီဵေရဵရာ၊ မိခင်နှင်ဴကေလဵအသင်ဵ၊ စစ်မှုထမ်ဵေဟာင်ဵ၊ 
ကကက်ေြခနီ၊ အရန်မီဵသတ်မျာဵဖဲွ့စည်ဵထာဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ကုိဵကန့် ေဒသဖဳွ့ပဖိုဵ ေရဵအသင်ဵ၊ နာေရဵကူညီေစာင်ဴ 
ေရှာက်မှုအသင် ၊ဵ ကုိဵကန့်လူမှုဖဳွ ပ့ဖိုဵ ေရဵ အသင်ဵ တုိ္သကုိ ဖဲွ့စည်ဵ၍ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ အတွက် လူမှုေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 
ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက် ရိှပါသည်။ 

 

 

 

 



၅.၉.၅။ ဘာသာေရဵဆုိင်ရာအေဆာေ်အုမျာဵ 

 ေလာက်ကုိင်ပမို့ နယ်တွင် ဘုရာဵေစတီ (၁၄)ခု၊ ဘုန် ကဵကီဵေကျာင်ဵ(၂၃)ေကျာင်ဵ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရာဵ ေကျာင်ဵ(၂)ခု၊ 
တရုတ်ဘုရာဵေကျာင်ဵ (၁)ခု ရိှေနပပီဵ လွတ်လပ်စွာ ကုိဵကွယ် ယဳုကကည်ခွင်ဴရိှေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှရပါသည်။ 

ေလာက်ကိင်ုခရုိင်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာအေဆာက်အဦမျာဵနှင်ဴ သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵဆုိင်ရာအချက်အလက် မျာဵကုိ ေဖာ်ြပ 
အပ်ပါသည်။ 

စဉ် ပမို့နယ်/ ပမို့ ဘရုာဵ 
ေစတီ 

ဘန်ုဵကေီဵေေျာင်ဵ သဳဃာအေရအတွေ် သီလရငှ်ေေျာင်ဵ 

ရဟန်ဵ သာမေဏ ေပါင်ဵ 

၁။ ေလာက်ကုိင် ၁၄ ၂၃ ၇၁ ၁၁၄ ၁၈၅ ၁ 

၂။ ချင်ဵေရွှေေဟာ် ၁ ၂ ၇ ၃၁ ၃၈ - 

 
၅.၉.၆။ ြမင်ေွင်ဵဆုိင်ရာရင်ဵြမစ်မျာဵ 
   
              စီမဳကိန်ဵဧရိယာ၏အနီဵတွင် အပန်ဵေြဖအနာဵယူနုိင်သညဴ်စခန်ဵမျာဵ၊ အေဆာက်အဦမျာဵေဆာက်လုပ်၍ 
အမျာဵြပည်သူနှငဴ် နိုင်ငဳတကာမှ ဧည်ဴသည်မျာဵ အပန်ဵေြဖအနာဵယူသညဴ်ေနရာအြဖစ် သတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵမရိှပါ၊ 
အစဉ်အဆက်တည်ရှိခဲဴေသာ ေဒသခဳတုိင်ဵရင်ဵသာဵတုိ္သအေနြဖင်ဴ ယဉ်ေကျဵမှုဆိုင်ရာအထိမ်ဵအမှတ်အြဖစ် အေဆာက် 

အဦမျာဵနှငဴ် ဘုရာဵ ၊ေစတီ၊ ေကျာင်ဵ၊ ေရကန်၊ ရုပ်ထုမျာဵကုိ တည်ေဆာက်ခဲဴြခင်ဵကိုလည်ဵမေတွ့ရှိရပါ။ ထုိ္သေကကာငဴ် 
စီမဳကိန်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ေစတီပုထိုဵမျာဵ၊ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ၊ကုိဵကွယ်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵ 
မရိိှပါ။ 
   
၅.၉.၇။ ယဉ်ေေျဵမှုဆိုင်ရာရင်ဵြမစ်မျာဵ 
                    စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်မျာဵနှငဴ် ေရှဵေဟာင်ဵအေဆာက်အဦမျာဵကုိ 

ေဆာက်လုပ်ထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵကုိလည်ဵေဆာက်လုပ်ထာဵြခင်ဵမရိှပါ။ခရီဵသွာဵလည်ပတ် 
ရန်ေနရာသတ်မှတ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵလည်ဵမရိှပါ။     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အခန်ဵ(၆) 

ထိခိုေမ်ှုမျာဵေိုသတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှငဴ်ဴေ်လျာဴပါဵေစေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

(Impacts ,  Environmental Protection and Mitigation Measures) 

၆.၁။ ထိခုိေ်မှုမျာဵေုိ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှင်ဴ အေဲြဖတ်ြခင်ဵနည်ဵစနစ်မျာဵ 

ထိခုိက်မှုမျာဵကုိ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵတွင် Environmental, Health and Safety Guidelines အရ 
စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်လာမှုေကကာငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာထိခိုကမ်ှုမျာဵကုိြဖစ်ေစသညဴ် အစုိင်အခဲ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴထိခိုကမ်ှု၊ စွန့်ပစ်ေရေကကာငဴ်ထိခိုကမ်ှုနှင်ဴ ေလထုအတွင်ဵသုိ္သ ထုတ် 
လွှတ်အခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ အမှုန်မျာဵေရာက်ရှိမှုေကကာငဴ် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵထိခိုကမ်ှု ဟူ၍ ြဖစ်ေပ္ဝ 
နိုင်သညဴ် ထိခိုကမ်ှု(၃)မျ ို ဵ ကိုေတွ့ရှိရပပီဵ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုေကကာငဴ်ြဖစ်ေပ္ဝေနသညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ ညစ် 
ညမ်ဵမှုအမျ ို ဵမျ ို ဵနှငဴ် ၎င်ဵတုိ္သေကကာငဴ် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအေပ္ဝ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မှု 
မျာဵကုိ စနစ်တကျေလဴလာကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵ၍ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ခဲဴပါသည်။ အြခာဵထိခိုကမ်ှုမျာဵြဖစ်သညဴ် ဆက်စပ် 
သက်ေရာက်မှုမျာဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစေသာ  ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုေကကာင်ဴ ထိခုိက်မှု၊ ေြမေပ္ဝေရနှင်ဴ ေြမေအာက်ေရ၏အရည် 
အေသွဵကုိ ေြပာင်ဵလဲေစပပီဵ ေရအရည်အေသွဵကျဆင်ဵမှုနှင်ဴ ထိခုိက်နုိင်မှု၊ ေြမထုညစ်ညမ်ဵမှု၊  ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွအေပ္ဝ 
ထိခုိက်နုိင်မှု၊ ေဂဟစနစ်၏အဆင်ဴအတန်ဵေလျှာဴကျလာမှုနှင်ဴအတူ လူမှုဝန်ဵကျင်အေပ္ဝထိခုိက်နုိင်မှု၊ စီမဳကိန်ဵတွင် ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်ေနေသာလုပ်သာဵမျာဵနှင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ေနထုိင်ေသာ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵ ထိခုိက် 
နုိင်မှုတုိ္သကုိလည်ဵ စနစ်တကျေလဴလာသဳုဵသပ်ကာ ေဖာ်ထုတ်တင်ြပထာဵပါသည်။ ကကင်ဵကျန်သက်ေရာက်မှုမျာဵကို 
ြဖစ်ေစသည်ဴ ဓာတုပစ္စည်ဵသဳုဵစဲွမှု၊ ေရချ ိုသယဳဇာတမျာဵ အလွန်အကျွေထုဳတ်ယူသဳုဵစဲွမှုေကကာင်ဴ ေြမေအာက်ေရရှာဵ ပါဵလာ 
မှု၊ ေရခန်ဵေြခာက်မှုစေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခုိက်မှုမျာဵကုိလည်ဵ ေလဴလာသဳုဵသပ်ကာ သတ်မှတ် ေဖာ်ထုတ်တင်ြပထာဵ 
ပါသည်။  

ထိခုိက်မှုမျာဵကုိ အကဲြဖတ်စဉ်ဵစာဵရာတွင် ေအာက်ပါအချက်မျာဵကုိ အေြခခဳ၍ေလဴလာသဳုဵသပ်ထာဵပါသည်။ 
စက်ရဳုလည်ပတ်စဉ်ြဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုမျာဵေလျာဴနည်ဵသက်သာေစရန်အတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုကမ်ှုဆိုင်ရာဆန်ဵစစ်သညဴ်အဖွဲ့ ဖဲွ့စည်ဵ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်အနီဵအနာဵရှိ ေလထုအတွင်ဵသုိ္သ သက်ဆိငု်ရာအဆုိြပု 
စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရိှမညဴ် ထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့မျာဵနှငဴအ်မှုန်မျာဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊အရည်၊အေငွ့)မျာဵ၊ 
ေဘဵအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ၊ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ထွက်ရှိသညဴ်ပမာဏနှင်ဴ ြပင်ဵအာဵ၊သက်ေရာက်မှုအေြခ 
အေနကိုသိရှိနုိင်ရန် Site Specific dataမျာဵ ရယူရာတွင် Direct Measurement နည်ဵလမ်ဵ၊ Mass Balance  
နည်ဵလမ်ဵ၊ Engineering  calculation နည်ဵလမ်ဵ နှငဴ ် Emission  factor မျာဵကုိ အသဳုဵြပု၍ ခန့်မှန်ဵတွက်ချက် 

ေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ ြဖင်ဴ ေလဴလာသဳုဵသပ်အကဲြဖတ်ခဲဴပါသည်။ 
 

၆.၁.၁။ ထိခိုေမ်ှုအဆင်ဴအတန်ဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ 

အဆင်ဴ(၁) ထိခိုေ်မှုမရှိသေလာေ်နည်ဵပါဵသညဴ် အေြခအေန 

အဆင်ဴ(၂) ြဖစ်ရန်ခေ်ခဲသညဴ်အေြခအေန 

အဆင်ဴ(၃) တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ်ေပါ်တတ်မှုအေြခအေန 

အဆင်ဴ(၄) ထိခိုေ်မှုအနည်ဵငယ်ရိှသညဴ်အေြခအေန 

အဆင်ဴ(၅) ထိခိုေ်မှုအလယ်အလတ်ရိှသညဴ်အေြခအေန 

အဆင်ဴ(၆) ထိခိုေ်မှုမျာဵစွာရှိသညဴ်အေြခအေန 

 

 

 



အနဳ့ထိခိုေမ်ှုအဆင်ဴသတ်မှတ်ြခင်ဵ 

အနဳ့ြပင်ဵအာဵ ြပင်ဵအာဵအဆငဴ် 

Extremely Strong 6 

Very Strong 5 

Strong 4 

Distinct 3 

Weak 2 

Very Weak 1 

No Odour 0 

 

 အနဳ့၏ထူဵြခာဵေသာအေြခအေနမျာဵ General Hedonic Tone (Offensiveness) 

-4 Extremely Unpleasant  -  

-3 Strong  -  

-2 Distinct  -  

-1 Weak  -  

0 Neutral  -  

1 Weak    

2 Distinct  -  

3 Strong  -  

4 Extremely Pleasant  -  

  

   ြဖစ်ပွာဵနိုင်သညဴ် အကေမိ်/အချန်ိသတ်မှတ်ြခင်ဵ 

စဉ် အေကောင်ဵအရာ အနည်ဵငယ် အသငဴ်အတင်ဴ ြပင်ဵထန် 

၁။ အနဳ့ရရိှသညဴ်အကေမိ်အေရအတွေ်     

၂။ အနဳ့၏ြပင်ဵအာဵသေ်ေရာေ်နိုင်မှု     

၃။ အနဳ့ထွေ်ရိှမှုကောချနိ်     

 

၆.၁.၂။ ြဖစ်ပွာဵနိုင်သညဴ် အကေမိ်/အချန်ိသတ်မှတ်ြခင်ဵ 

အပမဲလုိြဖစ် (၁) လလျှင် တစ်ကေိမ်မေြဖစ်ပွာဵ 

မကောခဏြဖစ် (၁)နှစ်လျှင် တစ်ကေိမ်မေြဖစ်ပွာဵ 

ေနရာေွေ်၍မကောခဏြဖစ် (၁)နှစ်နှငဴ်(၁၀)နှစ်အကောဵတွင်တစ်ကေိမ်ခန့်ြဖစ်ပွာဵ 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ်တတ် (၁၀)နှစ်(၁၀၀)နှစ်အကောဵတွင်တစ်ကေိမ်ခန့်ြဖစ်ပွာဵ 

ြဖစ်ရန်ခေ်ခဲ (၁၀၀)နှစ်အကောဵတွင် ြဖစ်ရန်ခေ်ခဲ 

 

 

 



၆.၂။ ပတ်ဝန်ဵေျင်နှင်ဴလူမှုဆိုင်ရာထိခိုေမ်ှုမျာဵ၊ အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခမျာဵေုိ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်၍ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊  

ထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်ေစေသာပတ်ဝန်ဵေျင်အေပါ်ထိခိုေမ်ှုဆန်ဵစစ်သညဴ်အဖွဲ့အစည်ဵ 

 

စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်ဵ/ရာထူဵ ဆန်ဵစစ်ရန်တာဝန်ယူထာဵသညဴ်နယ်ပယ်နှငဴ်ေဆာင်ရွေ်မှု 

 

၁ ဦဵခင်ေမာင်လွင်  စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

ြမန်မာကိုဵကန့်ကုမ္ပဏီ  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ၊ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵေကကာငဴ်ထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန 

 နီကိုတင်ဵအဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵေကကာင်ဴထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန 

၂ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ  

 

စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 

ြမန်မာကိုဵကန့်ကုမ္ပဏီ  

ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်အမှိုက်နှငဴ်ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ 

အသဳုဵြပုပပီဵ အစီခဳအမှိုက်ေကကာင်ဴထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန။ 

စီဵကရက်ထုပ်ပိုဵမှုတငွ် အသဳုဵြပုေနေသာပစ္စည်ဵမျာဵမှ 

ထွက်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵ ေကကာင်ဴ ထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန။ 

ဘိွုင်လာမှစွန့်ပစ်ြပာမှုန့်ေကကာငဴ် ထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန။ 

စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်ဵမျာဵေကကာငဴ် ထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန။ 

ေကျာက်မီဵေသွဵအမှုန်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန။ 

နီကိုတင်ဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵေကကာငဴ် ထိခိုက်နုိင်မှု 

အေြခအေန ။         

၃ ဦဵယီွစဳုဖူဵ စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 

ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵေကကာငဴ် ထိခိုက်နုိင်မှု 

အေြခအေန။နီကိုတင်ဵေကကာငဴ်ထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန။ 

Leachates မျာဵ၊ Toxic Chemicals မျာဵ ေကကာင်ဴ ထိခိုက် နုိင်မှု 

အေြခအေန။ ေဆဵရုိဵအမှိုက်မျာဵေကကာငဴ် ထိခိုက်နုိင်မှု အေြခအေန။ 

Sanitary waste water (ဝန်ထမ်ဵသဳုဵေရမှ ထွက်ရှိလာ 

ေသာစွန့်ပစ်ေရ) ေကကာင်ဴထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန 

 

၄ ဦဵသန်ဵေဌဵ စက်ရဳုမှူဵ၊စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ ေကကာင်ဴထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန။  နီကိုတင်ဵ 

(Nicotine)ေကကာငဴ်ထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန။ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ် 

(Carbon monoxide) ေကကာင်ဴထိခိုက်နုိင်မှု အေြခအေန။ ကတ္ရရာ 

(သုိ္သမဟုတ)် ေဆဵဂျ ီဵ  (Tar) ေကကာင်ဴထိခိုက်နုိင်မှု အေြခအေန။ 

ခဲ၊ကက်ဒမီယမ်ကဲဴသုိ္သေသာအဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ပျ ဳ့လွငဴ် 

ေနေသာ ကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵေကကာငဴ် ထိခိုက်နုိင်မှုအေြခအေန။ 

၅ ဦဵေကျာ်ေကျာ် စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ စွန့်ပစ်အရည်နှငဴ် ထုတလ်ွှတအ်ခိုဵအေငွ့ေကကာငဴ် ထိခိုက်နုိင်မှု 

အေြခအေန။ 



ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆင်ဴမှ ထွေ်ရိှမည်ဴ ညစ်ညမ်ဵေစသည်ဴအေကောင်ဵအရာမျာဵေုိ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 
               

ထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေပ္ဝေစေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝထိခိုကမ်ှုကိ ု သိသာထင်ရှာဵစွာထိခိုကမ်ှု 
နှင်ဴသာမန်ထိခိုကမ်ှုဟူ၍ နှစ်မျ ို ဵခွဲြခာဵစီစစ်ရာတွင် လုပ်ငန်ဵပါအေကကာင်ဵအရာ တစ်ခုချင်ဵအလုိက် site specific data 
မျာဵကုိ စက်ရဳုရှိပညာရှင်မျာဵနှငဴ်အဖဲွ့ဖွဲ့စည်ဵ၍ Emission factorမျာဵအသဳုဵြပု၍ ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်ြခင်ဵ၊ Engineering 
calculation နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴတွက်ချက်မှုြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ Data Baseline ေကာက်ယူြခင်ဵနှငဴ် တုိင်ဵတာ စစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵ 
ေဆာင်ရွက်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုအေြခအေနမျာဵကုိ စနစ်တကျ ဆန်ဵစစ်မှုြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။       

သိသာထင်ရှာဵစွာထိခိုေမ်ှုမျာဵ 

နီကုိတင်ဵအဆိပ်သင်ဴြခင်ဵ၊ ေဆဵရွက်ကကီဵစုိက်ပျ ို ဵသူမျာဵ၊ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ ကုန်ထုတလု်ပ်သာဵမျာဵ၊ လူေနထုိင်ေသာ 

ပမို့ြပနှငဴ် ရပ်ရွာ မျာဵ၊ ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှုကိ ုြဖစ်ေစပါသည်။ 

ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵအေနြဖငဴ် အဆုတ်ေရာဂါြဖစ်၍ ေဆဵကုသရြခင်ဵ၊ နာတာရှည်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု ခဳေနရြခင်ဵ၊ အသက်ေသဆဳုဵြခင်ဵမျာဵ 

ကကုေဳတွ့လျက်ရှိပါသည်။ 

ဘိွုင်လာြပာမှုန့် ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမအသဳုဵချနုိင်မှုကို အနည်ဵငယ် 

ဆက်စပ်မှု ရိှနုိင်ပါသည်။ ေရချ ိုသယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ် 

ရှိပါသည်။ 

ေခါင်ဵတုိင်မှထွက်ရိှမည်ဴ  

အခုိဵအေငွ့ 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမျာဵ တည်ေထာင်မှုေကကာငဴ် ထွက်ရှိေသာ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓါတ်ေငွ့ 

မျာဵြပာဵလာမှုနှငဴ် ေခါင်ဵတုိင်မှထွက်ရိှမည်ဴ အက်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵ၊ နီကုိတင်ဵဆာလဖိတ် အခုိဵ 

အေငွ့မျာဵေကကာင်ဴ       အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် ေလအရည်အေသွဵကုိ ထိခုိက်ေစနုိင်ပါသည်။ 

ေကျာက်မီဵေသွဵအမှုန် ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမအသဳုဵချနုိင်မှုကို အနည်ဵငယ် 

ဆက်စပ်မှု ရိှနုိင်ပါသည်။ ေရချ ိုသယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ် 

ရှိပါသည်။ 

စက်ဆီေချာဆီ 

အေဟာင်ဵမျာဵ 

ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမအသဳုဵချနုိင်မှုကို အနည်ဵငယ် 

ဆက်စပ်မှု ရိှနုိင်ပါသည်။ ေရချ ိုသယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ် 

ရှိပါသည်။ 

အသဳုဵြပုပပီဵေသာ 

အစီခဳအမှိုက်မျာဵ 

ေလတိကု်ခတ်မှုနှငဴ် ေရစီဵေကကာင်ဵသယ်ေဆာင်မှုေကကာငဴ် အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက်မျာဵ 

သည် ေနရာအနဳှ္သအြပာဵသုိ္သေရာက်ရှိခဲဴပပီဵ Leachates မျာဵ၊ Toxic Chemicals မျာဵသည် ေရသယဳ 

ဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵထဲတငွ် ပျ ဳ့ နဳှ္သစိမဴ်ဝင်ေနကာ ေရအရည်အေသွဵနှငဴ်ဆက်စပ်ေနေသာ ေဂဟ 

စနစ်မျာဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုနှငဴ် ပျက်စီဵမှုမျာဵကို ြဖစ်ေစပါသည်။ 

စီဵကရက်ထုပ်ပုိဵပစ္စည်ဵ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမအသဳုဵချနုိင်မှုကို အနည်ဵငယ် 



မျာဵမှထွက်ရိှေသာအမှိုက်

မျာဵ 

ဆက်စပ်မှု ရိှနုိင်ပါသည်။ ေရချ ို  သယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ် 

ရှိပါသည်။ 

နီကုိတင်ဵပါဝင်ေသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ 

ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမအသဳုဵချနုိင်မှုကို အနည်ဵငယ် 

ဆက်စပ်မှု ရိှနုိင်ပါသည်။ ေရချ ို  သယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ် 

ရှိပါသည်။ 

ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင် 

ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမအသဳုဵချနုိင်မှုကို အနည်ဵငယ် 

ဆက်စပ်မှု ရိှနုိင်ပါသည်။ ေရချ ိုသယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ် 

ရှိပါသည်။ 

Leachatesမျာဵ၊ 

ToxicChemicals မျာဵ 

ေလတိကု်ခတ်မှုနှငဴ် ေရစီဵေကကာင်ဵ သယ်ေဆာင်မှုေကကာငဴ် အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက်မျာဵ 

သည် ေနရာအနဳှ္သအြပာဵသုိ္သေရာက်ရှိခဲဴပပီဵ Leachates မျာဵ၊ Toxic Chemicals မျာဵသည် 

ေရသယဳဇာတ အရင်ဵအြမစ်မျာဵထဲတငွ် ပျ ဳ့ နဳှ္သစိမဴ်ဝင်ေနကာ ေရအရည်အေသွဵနှငဴ်ဆက်စပ်ေန 

ေသာ ေဂဟစနစ်မျာဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုနှငဴ် ပျက်စီဵမှုမျာဵကို ြဖစ်ေစပါ သည်။ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွ မျာဵ 

ကုိ ထိခုိက်နုိင်မှုအနည်ဵငယ်ရိှပါသည်။ 

CO အဆိပ်သင်ဴမှု လူေနထုိင်ေသာပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵ နှငဴ် ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှု 

ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵေရာဂါြဖစ်၍ ေဆဵကုသရြခင်ဵ၊ နာတာရှည်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက်မှုခဳေနရြခင်ဵ၊ အသက်ေသဆဳုဵြခင်ဵမျာဵ 

ကကုေဳတွ့လျက်ရှိပါသည်။ 

ကတ္ရရာေဆဵဂျ ီဵ  လူေနထုိင်ေသာ ပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှု 

ကို ြဖစ်ေစပါသည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵေရာဂါြဖစ်၍ ေဆဵကုသရြခင်ဵ၊ နာတာရှည် 

ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသမှုနှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု ခဳေနရြခင်ဵ၊ အသက်ေသဆုဳဵြခင်ဵ 

မျာဵ ကကုေဳတွ့လျက်ရှိပါသည်။ 

ခဲ၊ကက်ဒမီယမ်ကဴဲသုိ္သ 

ေသာအဆိပ်သင်ဴဓါတ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴပျ ဳ့ လွင်ဴေန

ေသာ ကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵ 

လူေနထုိင်ေသာပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ်ေကျဵရွာေန ြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှု 

ကို ြဖစ်ေစပါသည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵအေနြဖငဴ် အဆုတ်ေရာဂါြဖစ်၍ ေဆဵကုသရ 

ြခင်ဵ၊နာတာရှည်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ၍ေဆဵကုသမှုနှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုခဳေနရြခင်ဵ၊ အသက် 

ေသဆုဳဵြခင်ဵမျာဵ ကကုေဳတွ့လျက်ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 



သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ 

ဆူညဳသဳနှငဴ် တုန်ခါမှု တစ်ခါတရဳြဖစ်ေပ္ဝတတ်မှုသာေတွ့ရှိနုိင်ပါသည်။ ေဒသခဳမျာဵနှင်ဴ(၆)ဖာလဳုခန့် ကွာေဝဵ၍  

ြဖစ်ရန် ခက်ခဲ ပါသည်။ 

ေရအရည်အေသွဵ ေရချ ိုသယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပါသည်။ ထိခိုက်မှု 

အနည်ဵငယ်သာ ရှိနုိင်ပါသည်။ 

ေလအရည်အေသွဵ ထွက်ရိှမည်ဴ အက်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵ၊ နီကုိတင်ဵဆာလဖိတ်အခုိဵအေငွ့မျာဵေကကာင်ဴ ေလ 

အရည်အေသွဵကုိ ထိခုိက်ေစနုိင်ပါသည်။ ထိခိုက်မှု အနည်ဵငယ်သာ ရှိနုိင်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲမှု လူေနထုိင်ေသာပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ်ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထုအတွက်ကျန်ဵမာေရဵ 

ထိခိုက်မှုကိ ုြဖစ်ေစပါသည်။ ြဖစ်ရန်ခက်ခဲသညဴ်အေြခအေနသာ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ထိခိုက်မှု 

အနည်ဵငယ်သာရှိနုိင်ပါသည်။ 

ေြမထုညစ်ညမ်ဵမှု ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမအသဳုဵချနုိင်မှုကို အနည်ဵ 

ငယ်ဆက်စပ်မှုရှိနုိင်ပါသည်။ ြဖစ်ရန်ခက်ခဲသည်ဴအေြခအေနသာေတွ့ရှိရပါသည်။ ထိခိုက်မှု 

အနည်ဵငယ်သာ ရှိနုိင်ပါသည်။ 

ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ 

စီမဳခန့်ခွဲမှု 

တွင်ဵတူဵ၍ထည်ဴြခင်ဵ၊ ပလပ်စတစ်ပဳုဵမျာဵတွင်ထည်ဴ၍ ေြမြမှုပ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ထိခုိက်မှု 

နည်ဵပါဵပါသည်။ ထိခိုက်မှုမရှိသေလာက်နည်ဵပါဵပါသညဴ် အေြခအေနကိုသာ ေတွ့ရှိနုိင်ပါ 

သည်။ ြဖစ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ 

ေဂဟစနစ် ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ် ရှိနုိင် ပါသည်။ 

လူမှုဝန်ဵေျင်ထိခိုေ်မှု လူေနထုိင်ေသာပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ်ေကျဵရွာေန ြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵ 

ထိခိုက်မှုကိ ု ြဖစ်ေစပါသည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵအေနြဖငဴ် ေရာဂါြဖစ်၍ ေဆဵ 

ကုသရြခင်ဵ၊ နာတာရှည်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသမှုနှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳေန 

ရြခင်ဵ၊ အသက်ေသဆဳုဵြခင်ဵမျာဵ ကကုေဳတွ့လျက် ရှိပါသည်။ 

ေျန်ဵမာေရဵ ထိခိုေ်နိုင်မှု လူေနထုိင်ေသာပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ်ေကျဵရွာေန ြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵ 

ထိခိုက်မှုကိ ုြဖစ်ေစပါသည်။ 

ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵေွဲ ထိခိုေ်နိုင်မှု ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ် ရှိနုိင် ပါသည်။ 

 

 

 

 



လုပ်ငန်ဵခွင်ဧရိယာတွင် ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်သည်ဴ ထိခုိေ်နုိင်မှုအမျ ို ဵအစာဵ၊ အကေိမ်အေရအတွေ်နှင်ဴအဆင်ဴအတန်ဵပမာဏ 
သတ်မှတ်ြခင်ဵ 

စ
ဉ် 

ထိခုိေ်မှု 
အမျို ဵအစာဵ 

ထိခုိေ်နုိင်မှု 
အဆင်ဴအတန်ဵ 

ြဖစ်ပွာဵနိုင်သညဴ် 
အကေိမ် 

ထိခုိေ်နုိင်မှုပမာဏ 

၁ နီကုိတင်ဵအဆိပ်
သင်ဴြခင်ဵ၊ 

ထိခိုက်မှုအလယ် 
အလတ်ရှိသည်ဴ 
အေြခအေန 

မကကာခဏြဖစ်၊ 
(၁)နှစ်လျှင် 
တစ်ကကိမ်မက 

ြဖစ်ပွာဵ 

ေဆဵရွက်ကကီဵစုိက်ပျ ို ဵသူမျာဵ၊ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ ကုန်ထုတ် 
လုပ်သာဵမျာဵ၊ လူေနထုိင်ေသာပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှင်ဴေကျဵရွာေန 
ြပည်သူလူထုအတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှုကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။ 

ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵ အဆုတ်ေရာဂါြဖစ်၍ ေဆဵကုသရ 
ြခင်ဵ၊ နာတာရှည်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ 
ေစာငဴ်ေရှာက်မှု ခဳယူရြခင်ဵ၊ အသက်ေသဆုဳဵြခင်ဵမျာဵ ကကုဳေတွ့ 
လျက် ရှိပါသည်။ 

 ဘိွုင်လာြပာမှုန့် ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်

ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 

တတ် 
ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမ 

အသဳုဵချနုိင်မှုကုိ အနည်ဵငယ်ဆက်စပ်မှု ရှိနုိင်ပါသည်။ ေရချ ို  
သယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ်ရှိ 
ပါသည်။  

 ေခါင်ဵတုိင်မှ 
ထွက်ရိှမည်ဴ 
အခုိဵအေငွ့ 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမျာဵ တည်ေထာင်မှုေကကာငဴ် ထွက်ရှိေသာ 
ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် ဓါတ်ေငွ့မျာဵြပာဵလာမှုနှငဴ် ေခါင်ဵတုိင်မှ 
ထွက်ရိှမည်ဴအက်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵ၊ နီကုိတင်ဵဆာလဖိတ် အခုိဵ 

အေငွ့မျာဵေကကာင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ ေလအရည်အေသွဵကုိ 
ထိခုိက်ေစနုိင်ပါသည်။ 

 ေကျာက်မီဵေသွဵ 
အမှုန် 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမ 
အသဳုဵချနုိင်မှုကုိ အနည်ဵငယ်ဆက်စပ်မှု ရှိနုိင်ပါသည်။ ေရချ ို  သယ ဳ
ဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝ ထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ် ရှိပါ 

သည်။ 

 စက်ဆီေချာဆီ 
အေဟာင်ဵမျာဵ 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမ 
အသဳုဵချနုိင်မှုကုိ အနည်ဵငယ်ဆက်စပ်မှု ရှိနုိင်ပါသည်။ ေရချ ို  
သယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ေဂဟစနစ်အေပ္ဝထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပါ
သည်။ 

 အသဳုဵြပုပပီဵေသာ 
အစီခဳအမှိုက်မျာဵ 

ထိခိုက်မှုအလယ် 
အလတ်ရှိသည်ဴ 
အေြခအေန 

မကကာခဏြဖစ်၊ 
(၁)နှစ်လျှင် 
တစ်ကကိမ်မက 
ြဖစ်ပွာဵ 

ေလတိုက်ခတ်မှုနှငဴ် ေရစီဵေကကာင်ဵသယ်ေဆာင်မှုေကကာငဴ် အသဳုဵြပု 
ပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက်မျာဵသည် ေနရာအနဳှ္သအြပာဵသုိ္သ ေရာက်ရှိခဲဴပပီဵ 
Leachates မျာဵ၊ Toxic Chemicals မျာဵသည် ေရသယဳဇာတ 
အရင်ဵအြမစ်မျာဵထဲတွင် ပျ ဳ့ နဳှ္သစိမဴ်ဝင်ေနကာ ေရအရည်အေသွဵ နှငဴ် 
ဆက်စပ်ေနေသာေဂဟစနစ်မျာဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုနှငဴ်ပျက်စီဵမှုမျာဵ 
ကုိ ြဖစ်ေစပါ သည်။ 

 စီဵကရက်ထုပ်ပုိဵ 
ပစ္စည်ဵမျာဵမှ 
ထွက်ရိှေသာ 
အမှိုက်မျာဵ 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ 
ေြမအသဳုဵချနုိင်မှုကုိ အနည်ဵငယ် ဆက်စပ်မှုရှိနုိင်ပါသည်။ ေရချ ို  
သယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ေဂဟစနစ်အေပ္ဝထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှပိါ
သည်။ 

 နီကုိတင်ဵပါဝင် 
ေသာစွန့်ပစ် 
ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမ 
အသဳုဵချနုိင်မှုကုိ အနည်ဵငယ်ဆက်စပ်မှု ရှိနုိင်ပါသည်။ ေရချ ို  သယ ဳ
ဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ်ရှိ 
ပါသည်။ 

 ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ 
ပါဝင်ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုအနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမ 
အသဳုဵချနုိင်မှုကုိ အနည်ဵငယ်ဆက်စပ်မှု ရှိနုိင်ပါသည်။ ေရချ ိုသယဳ 
ဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ်ရှိ 
ပါသည်။ 



 Leachates မျာဵ၊ 
ToxicChemicals 
မျာဵ 

ထိခိုက်မှုအလယ် 
အလတ်ရှိသည်ဴ 
အေြခအေန 

မကကာခဏြဖစ်၊ 
(၁)နှစ်လျှင် 
တစ်ကကိမ်မက 
ြဖစ်ပွာဵ 

ေလတိုက်ခတ်မှုနှငဴ် ေရစီဵေကကာင်ဵသယ်ေဆာင်မှုေကကာငဴ် အသဳုဵြပု 
ပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက်မျာဵသည် ေနရာအနဳှ္သအြပာဵသုိ္သ ေရာက်ရှိခဲဴပပီဵ 
Leachates မျာဵ၊ Toxic Chemicals မျာဵသည် ေရသယဳ 
ဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵထဲတွင် ပျ ဳ့ နဳှ္သစိမဴ်ဝင်ေနကာ ေရအရည် 

အေသွဵနှငဴ် ဆက်စပ်ေနေသာေဂဟစနစ်မျာဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှုနှငဴ် 
ပျက်စီဵမှုမျာဵကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵကုိ ထိခုိက် 
နုိင်မှုအနည်ဵငယ် ရိှပါသည်။ 

 CO အဆိပ်သင်ဴမှု ထိခိုက်မှုအလယ် 
အလတ်ရှိသည်ဴ 

အေြခအေန 

မကကာခဏြဖစ်၊ 
(၁)နှစ်လျှင် 

တစ်ကကိမ်မက 
ြဖစ်ပွာဵ 

လူေနထုိင်ေသာပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ်ေကျဵရွာေန ြပည်သူ လူထု 
အတွက်ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှုြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵလိပ် ေသာက်သဳုဵ 

သူမျာဵ အဆုတ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသရြခင်ဵ၊ နာတာရှည် 
ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု 
ခဳေနရြခင်ဵ၊ အသက်ေသဆုဳဵြခင်ဵမျာဵ ကကုဳေတွ့လျက်ရှိပါသည်။ 

 ကတ္ရရာေဆဵဂျ ီဵ  ထိခိုက်မှုအလယ် 
အလတ်ရှိသည်ဴ 
အေြခအေန 

မကကာခဏြဖစ်၊ 
(၁)နှစ်လျှင် 
တစ်ကကိမ်မက 

ြဖစ်ပွာဵ 

လူေနထုိင်ေသာပမို့ြပနှငဴ် ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ်ေကျဵရွာေန ြပည်သူလူထု 
အတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှုြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵ 
သူမျာဵ အဆုတ်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသရြခင်ဵ၊ နာတာရှည် 

ေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသမှုနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှု 
ခဳေနရြခင်ဵ၊ အသက်ေသဆုဳဵြခင်ဵမျာဵ ကကုဳေတွ့လျက်ရှိပါသည်။ 

 ခဲ၊ကက်ဒမီယမ်
ကဴဲသုိ္သေသာ 
အဆိပ်သင်ဴဓါတ် 

ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ 
ပျ ဳ့လွင်ဴေနေသာ 
ကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵ 

ထိခိုက်မှုအလယ် 
အလတ်ရှိသည်ဴ 
အေြခအေန 

မကကာခဏြဖစ်၊ 
(၁)နှစ်လျှင် 
တစ်ကကိမ်မက 

ြဖစ်ပွာဵ 

လူေနထုိင်ေသာ ပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု 
အတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှုြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵ 
သူမျာဵ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသရြခင်ဵ၊ နာတာရှည်ေရာဂါ 

ြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသမှုနှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုခဳေနရြခင်ဵ၊ 
အသက် ေသဆုဳဵြခင်ဵမျာဵ ကကုဳေတွ့လျက်ရှိပါသည်။ 

 ဆူညဳသဳနှင်ဴ 
တုန်ခါမှု 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ေဒသခဳမျာဵနှင်ဴ(၆)ဖာလဳုခန့်ကွာေဝဵ၍ ြဖစ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ 

 ေရအရည်အေသွဵ ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ေရချ ိုသယဳဇာတသန့်စင်မှု၊ ေဂဟစနစ်အေပ္ဝ ထိခိုက်မှု အနည်ဵ 
အငယ် ရှိပါသည်။ 

 ေလအရည်
အေသွဵ 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ထွက်ရိှမည်ဴ အက်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵ၊ နီကုိတင်ဵဆာလဖိတ် အခုိဵ 
အေငွ့မျာဵေကကာင်ဴအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵကုိ 
ထိခုိက် ေစနုိင်ပါသည်။ 

 စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳ
ခန့်ခဲွမှု 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

လူေနထုိင်ေသာ ပမို့ြပနှငဴ် ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာေန ြပည်သူလူထု 
အတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှုကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။ 

 ေြမထုညစ်ညမ်ဵမှု ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵအေပ္ဝ ထိခိုက်မှု အနည်ဵအငယ်ရှိပပီဵ ေြမ 
အသဳုဵချနုိင်မှုကုိ အနည်ဵငယ် ဆက်စပ်မှုရှိနုိင်ပါသည် 

 ေဘဵအန္တရာယ်ရိှ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ 
စီမဳခန့်ခဲွမှု 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

တွင်ဵတူဵ၍ထည်ဴြခင်ဵ၊ ပလပ်စတစ်ပဳုဵမျာဵတွင်ထည်ဴ၍ ေြမြမှုပ်ြခင်ဵ 
ေကကာင်ဴ ထိခုိက်မှုနည်ဵပါဵပါသည်။ 

 ေဂဟစနစ် ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ် ရှိနိုင် ပါသည်။ 

 လူမှုဝန်ဵကျင် 
ထိခုိက်မှု 

ထိခိုက်မှုအလယ် 
အလတ်ရှိသည်ဴ 
အေြခအေန 

မကကာခဏြဖစ်၊ 
(၁)နှစ်လျှင် 
တစ်ကကိမ်မက 
ြဖစ်ပွာဵ 

လူေနထုိင်ေသာပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု 
အတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှုြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵလိပ် ေသာက်သဳုဵ 
သူမျာဵအေနြဖင်ဴ အဆုတ်ေရာဂါြဖစ်၍ ေဆဵကုသရြခင်ဵ၊ နာတာ 
ရှည်ေရာဂါြဖစ်ပွာဵ၍ ေဆဵကုသမှုနှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵ ေစာင်ဴေရှာက် 
မှုခဳေနရြခင်ဵ၊ အသက် ေသဆုဳဵြခင်ဵမျာဵ ကကုဳေတွ့လျက်ရှိပါသည်။ 



 ကျန်ဵမာေရဵ 
ထိခုိက်နုိင်မှု 

ထိခိုက်မှုအလယ် 
အလတ်ရှိသည်ဴ 
အေြခအေန 

မကကာခဏြဖစ်၊ 
(၁)နှစ်လျှင် 
တစ်ကကိမ်မက 
ြဖစ်ပွာဵ 

လူေနထုိင်ေသာ ပမို့ြပနှငဴ်ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာေန ြပည်သူလူထု 
အတွက် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက်မှုြဖစ်ပါသည်။ 

 ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွ 
ထိခုိက်နုိင်မှု 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ်
ရှိသည်ဴအေြခအေန 

တစ်ခါတစ်ရဳြဖစ် 
တတ် 

ထိခိုက်မှုအနည်ဵငယ် ရှိနိုင် ပါသည်။ 

 

 (ေ)   ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵေကောင်ဴထိခိုေ်နိုင်မှုအေြခအေန 

(၁) နီေိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 
        ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵနှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချမှုမှ ထွက်ရှိေသာအစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵတွင် 

နီကိတုင်ဵဓါတ်ပါဝင်မှုသည် (၁.၈%မှ၂.၈%) အထိ ပါရိှသည်။ ေဆဵရွက်အရွယ်အစာဵနှငဴ် အေရာင်အေသွဵခွဲြခာဵရာမှ 
ေဆဵရွက်အပုိင်ဵအစ စွန့်ပစ်အမှိုက်(၂%မှ၆%)အထိ ထွက်ရိှပါသည်။ ေဆဵရုိဵစွန့်ပစ်အမှိုက်အေနြဖငဴ် (၁၂% မှ ၁၆%) 
အထိ ထွက်ရှိပါသည်။ နီကိတုင်ဵဓါတ်ကကယ်ဝမှုသည် ေဆဵရုိဵအမှိုက်တွင် (၁%)ေအာက် ပါဝင်ေနပပီဵ ေဆဵရွက်အပိုင်ဵ 
အစငယ်မျာဵ၊အမှုန်မျာဵတွင် (၇%)အထိ ပါဝင်နုိငပ်ါသည်။ နီကိတုင်ဵအဆိပ်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်သာဵမျာဵ၊ လူေနထိုင် 
ေသာရပ်ရွာမျာဵနှငဴ်ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု၏ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုကိ ု ြဖစ်ေပ္ဝလာနုိင်ြခင်ဵေကကာငဴ် အေလဵထာဵနုိင် 
ရန်နှငဴ် စနစ်တကျေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။                      

            စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအတွက ် ပခုက္ကူနှင်ဴေပါက်ပမို့နယ်မှ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်မျာဵကို ကုန်သည်မျာဵ 
ထဳမှ ဝယ်ယူပပီဵ ကုန်တင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴသယ်ယူကာ ကုန်ကကမ်ဵသုိေလှာင်ရဳုအတွင်ဵ သုိေလှာင်ထာဵရိှသည်။ ေဆဵမျှင် 
ထုတ်လုပ်ရန်လုိအပ်ေသာ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵရွက်ကနု်ကကမ်ဵမျာဵကုိ ေဆဵေပါင်ဵစက်အတွင်ဵ ေရေနွဵေငွ့လွှတ်ကာ 
ေဆဵရွက်၊ ေဆဵရုိဵမျာဵကုိ နူဵညဴဳေပျာဴေြပာင်ဵလာေစရန်နှငဴ် သန့်စင်သညဴ်အရည်အေသွဵေကာင်ဵရရန် (၃)နာရီခန့် 
ေဆဵေပါင်ဵရပါသည်။ ဤအဆင်ဴတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ်ေဆဵသာဵခဲွြခာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵအဆင်ဴ 
မျာဵတွင်ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပုရေသာေကကာင်ဴ အနဳ့နှငဴ်အခုိဵအေငွ့မျာဵထွက်ရှိလာမည်ြဖစ်သည်။ ေဆဵရွက်နှငဴ်ေရေနွဵေငွ့ 

ေပါင်ဵစပ်ဓာတ်ြပုြခင်ဵအတွက ် လုိအပ်ေသာအပူချနိ်မှာ (၃၀၀)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ေအာက်မှာသာြဖစ်ြခင်ဵေကကာငဴ် နီကိ ု
တင်ဵဓါတ်ထွက်ရှိမှု အေြခအေနသာြဖစ်ေပ္ဝနိုင်သည်။ ေဆဵရွက်ကိုေရေနွဵေငွ့အပူြဖင်ဴ Thermal Decomposition 
ြပုလုပ်ထာဵသြဖင်ဴ Evaporative Transfer အေြခအေနသာ ရှိပါမည်။ နီကိတုင်ဵဆာလဖိတ် (NicotineSulphate) 
အြဖစ် အသွင်ေြပာင်ဵမှုလွယ်ကူကာ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴကျန်ဵမာေရဵအတွက် ထိခိုကမ်ှုရှိနိုင်ပါသည်။ National 
Library of Medicine ၏ Pub Chem CID တွင် နီကိတုင်ဵဆာလဖိတ်ကိ ု အဆိပ်ေငွ့ဟု သတ်မှတ်ထာဵပပီဵ 
ရှူရှိုက်ြခင်ဵနှငဴ် ပမိုချမိပါက ေသေစနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ်ရှိေကကာင်ဵနှငဴ် အေရြပာဵေပ္ဝထိေတွ့မှုနှင်ဴပျ ဳ့နှဳ္သစိမဴ်ဝင်နိုင် 
ေကကာင်ဵ၊ ေသေစနိုင်သည်အထိ အန္တရာယ်ရှိေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 
           တတိယအဆငဴ်တွင် ေဆဵရွက်မျာဵကုိ ေဆဵရွက်ြဖတ်စက်ြဖငဴ်ြဖတ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှင်ဴေဆဵရွက်သာဵခဲွြခာဵြခင်ဵ၊ 
ေဆဵရုိဵမျာဵအာဵ သီဵသန့်ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵကို ေဆဵမျှင်စင်ဵစက်၊ ေဆဵရုိဵေဆဵသာဵခွဲြခာဵစက်၊ ေဆဵရုိဵစင်ဵစက်မျာဵ 
အသဳုဵြပု၍ ေဆဵမှုန့်အရွယ်အစာဵရသည်အထိ ြပုလုပ်ရပါသည်။ ဤအဆငဴ်တွင် ေဆဵရွက်အရွယ်အစာဵ နှငဴ ်အေရာင် 
အေသွဵခွဲြခာဵရာမှ ေဆဵရွက်အပုိင်ဵအစစွန့်ပစ်အမှိုက် (၂%မှ၆%) အထိ ထွက်ရှိပါသည်။ ေဆဵရုိဵစွန့်ပစ်အမှိုက်အေန 
ြဖင်ဴ (၁၂% မှ ၁၆%)အထိ ထွက်ရှိပါသည်။ နီကိတုင်ဵဓါတ်ကကယ်ဝမှုသည် ေဆဵရုိဵအမှိုက်တွင် (၁%) ေအာက် ပါဝင်ေန 
ပပီဵ ေဆဵရွက်အပိုင်ဵအစငယ်မျာဵ ၊ အမှုန်မျာဵတွင် (၇%) အထိ ပါဝင်နုိင်ပါသည်။ နီကိတုင်ဵအဆိပ်သည် ကုန်ထုတ် 
လုပ်သာဵမျာဵ၊ လူေနထိုင်ေသာရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု၏ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုကိ ု ြဖစ်ေပ္ဝလာနိုင် 
ြခင်ဵေကကာင်ဴ အေလဵထာဵနုိင်ရန်နှင်ဴ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 
          စတုတ္လအဆငဴ်တွင် ေဆဵရုိဵမှုန့်နှင်ဴေဆဵမျှင်အရွယ်အစာဵရေစရန် ေဆဵရုိဵမှုန်နှငဴ်ေဆဵရွက်ြဖတ်စကို အချ ို ဵ 
အစာဵတစ်ခုနှင်ဴေရာစပ်ကာ ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပု၍ နူဵညဳဴေပျာဴေြပာင်ဵေစရန် ြပုလုပ်ရပါသည်။ ဤအဆင်ဴတွင်လည်ဵ 
ေဆဵရွက်ကို ေရေနွဵေငွ့အပူြဖငဴ် Thermal Decomposition ြပုလုပ်ထာဵသြဖင်ဴ Evaporative Transfer အေြခအေန 
သာရှိပါမည်။ နီကိတုင်ဵဆာလဖိတ်(NicotineSulphate)အြဖစ် အသွင်ေြပာင်ဵမှုလွယ်ကူကာ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် 
ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ထိခိုကမ်ှုရှိနုိင်ပါသည်။ 



            ပ္ဟ္စမအဆငဴ်တွင် ေရာစပ်ပပီဵေဆဵမှုန့်၊ ေဆဵမျှင်မျာဵကုိ Natural Flavour မျာဵြဖစ်သညဴ် (ဇီဵ၊သကကာဵ၊ နွယ်ချ ို) 
အမှုန့်မျာဵနှင်ဴေရာစပ်ကာ ေဆဵေလှာင်ကန်တွင်ထည်ဴသွင်ဵ၍ (၈)နာရီခန့် ေဆဵနှပ်ထာဵပါသည်။ ဤအဆင်ဴတွင် 
လည်ဵ နီကိတုင်ဵဓါတ်ကကယ်ဝမှုသည် ေဆဵရွက်အပိုင်ဵအစငယ်မျာဵ၊ အမှုန်မျာဵတွင်(၇%) အထိ ပါဝင်နုိင်ပပီဵ နီကိတုင်ဵ 
အဆိပ်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်သာဵမျာဵ၊ လူေနထိုင်ေသာရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု၏ကျန်ဵမာေရဵ ထိခိုက ်
မှုကိ ုြဖစ်ေပ္ဝလာနုိင်ြခင်ဵေကကာင်ဴ အေလဵထာဵနုိင်ရန်နှငဴ် စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သဳုဵသပ်တင်ြပရပါ သည်။ 
              ဆဌမအဆင်ဴတွင် နှပ်ထာဵပပီဵေသာေဆဵမျှင်မျာဵကုိ စီဵကရက်လိပ်စက်သုိ္သ ပုိ္သ၍ စီဵကရက်လိပ်ြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ် 
အရွယ်အစာဵတူညီေစရန် ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵသာ ေဆာင်ရွက်ရသြဖင်ဴ နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵသာ ြဖစ်လာနုိင်ပပီဵ 
ကုန်ထုတ်လုပ်သာဵမျာဵ၊ လူေနထုိင်ေသာရပ်ရွာမျာဵနှင်ဴ ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု၏ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုကိ ု ြဖစ်ေပ္ဝ 
လာနုိင်ြခင်ဵေကကာငဴ် အေလဵထာဵနုိင်ရန်နှငဴ် စနစ်တကျေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။  
 
 (ခ)   ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်အမှိုေ်ေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 
(၁)   အသဳုဵြပုပပီဵအစီခဳအမှိုေ်ေကောင်ဴ ထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 

          အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts)သည် ကမ္ဘာေပ္ဝရှိေနရာတုိင်ဵတွင် ေတွ့ရှိရပပီဵ ကမ်ဵေြခ 
နှင်ဴပင်လယ်ေရြပင်ထဲအထိ အမှိုက်မျာဵအြဖစ်ေမျာပါတည်ရှိေနသည်ကို ေတွ့ြမင်ကကရပါသည်။ အလွယ်တကူေချဖျက် 
နိုင်ြခင်ဵမရိှေသာ ဆဲလူလို္သစ်အက်ဆီတိတ်အစီခဳအမှိုက် (cellulose acetate filter waste) မျာဵသည် ေနရာ အနှဳ္သ 
အြပာဵတွင် ထရီလီယမ်သန်ဵဂဏန်ဵရှိေနေကကာင်ဵ( Post Comsumption Waste ) စစ်တမ်ဵေကာက်ယူမှုဆိုင်ရာ 
သုေတသနမျာဵတွင် ေတွ့ရှိရပါသည်။ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ နှစ်စဉ်ထွက်ရှိမှုပမာဏသည်  ကမ္ဘာဴေဒသ 
အသီဵသီဵရိှ ေနရာအနဳှ္သအြပာဵတွင် (၁၇၅၂၀၀)တန်ခန့် ရှိေနသည်။၂၀၁၄ခုနှစ် စစ်တမ်ဵေကာက်ယူမှုမျာဵအရ ကမ္ဘာဴ 
ထိပ်တန်ဵစီဵကရက်ထုတ်လုပ်ေနသညဴ်နိုင်ငဳမျာဵမှာ တရုတ်နိုင်ငဳ(1.79Trillion cigarettes)၊ အေမရိကန်နိုင်ငဳ (499 
billion cigarettes)၊ ရုရှနိုင်ငဳ(380 billion cigarettes)နှငဴ် ဂျပန်နိုင်ငဳ(216 billion cigarettes) ရှိေနေကကာင်ဵ စာရင်ဵ 
မျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်ကို ေတွ့ရှိရပါ သည်။  

          ကမ္ဘာေပ္ဝတွင် စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှု (5.6 Trillion Cigarettes) ခန့်ရှိေနရာ Cigarette Butts   ပမာဏ (135) 
million pounds ထွက်ရှိေနေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ ၎င်ဵသဳုဵစဲွပပီဵေသာ Cigarette Butts အမှိုက်သည် အချနိ် 
ကာလ(၂)နှစ် ကကာြမငဴ်ချန်ိအတွင်ဵ (၃၈%) သာေချဖျက်၍ ပျက်စီဵနိုင်ေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ စီဵကရက်ဖစ်လတာ 
အာဵလဳုဵ၏ (၉၈%)မှာ ပလပ်စတစ်ဖိုကဘ်ာမျာဵ အသဳုဵြပု၍ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိြခင်ဵေကကာင်ဴ အလွယ်တကူေဆွဵေြမဴ 
ပျက်စီဵနိုင်ြခင်ဵမရိှေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
     အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵကုိ ပလပ်စတစ်ဖိုကဘ်ာမျာဵြဖင်ဴ ြပုလုပ်ထာဵပပီဵ ပင်လယ်၊ ြမစ်၊ ေချာင်ဵ၊ 

သမုဒ္ဒရာမျာဵတွင် ေနထိုင်ကျက်စာဵေသာ ငှက်မျာဵ၊ ငါဵမျာဵ၊ ေဝလငါဵမျာဵနှငဴ် အြခာဵေရေနသတ္ရဝါမျာဵသည် 
အန္တရာယ်ရှိေသာ ပလပ်စတစ်နှငဴ်အဆိပ်ပါေသာဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵကုိ အစာဟုမှတ်ယူကာ မှာဵယွင်ဵေသာစာဵသဳုဵမှုမျာဵ 
ြပုလုပ်ရာတွင် ေရသတ္ရဝါမျာဵနှငဴ် ငှက်မျာဵ၏အစာအိမ်အတွင်ဵ အစီခဳအမှိုက်မျာဵမျာဵစွာ ေရာက်ရှိသွာဵပပီဵ ေသေကျ 
ပျက်စီဵကကရသည်။ ေလတုိကခ်တ်မှုနှင်ဴ ေရစီဵေကကာင်ဵသယ်ေဆာင်မှုေကကာငဴ် အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက်မျာဵသည် 
ေနရာအနဳှ္သအြပာဵသုိ္သေရာက်ရှိခဲဴပပီဵ Leachates မျာဵ၊ Toxic Chemicals မျာဵသည် ေရသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵ 
ထဲတွင် ပျ ဳ့ နဳှ္သ စိမဴ်ဝင်ေနကာ ေရအရည်အေသွဵနှငဴ်ဆကစ်ပ်ေနေသာေဂဟစနစ်မျာဵအေပ္ဝ ထိခိုကမ်ှုနှင်ဴပျက်စီဵမှုမျာဵကုိ 

ြဖစ်ေစပါသည်။ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်တစ်ခုတွင် အာဆင်ဵနစ်ပါဝင်မှု (0.041 mg/l)နှငဴ်နီကိတုင်ဵပါဝင်မှု (3.8 
mg/l) Polyaromatic Hydrocarbons (PAHS)မျာဵ ပါရိှေနပပီဵ ၎င်ဵတွင် ဖလူအုိရင်ဵ၊ ဖီနန်သရင်ဵ၊ အန်သရန့်စန့်၊ 
ပိုင်ရင်ဵ၊ ဘင်ဇိ၊ု ချရိစင်ဵ၊ ဒိုင်ဘင်ဇိ ု စေသာ ဓါတုပစ္စည်ဵဖဲွ့စည်ဵမှုမျာဵပါဝင်ေနသြဖင်ဴ Toxic Chemicals အြဖစ် 
ပါရိှေနပါသည်။ Cigarette burts မျာဵတွင် အာဆင်နစ်၊ ခဲ၊ နီကိတုင်ဵ၊ အီသုိင်ဖီေနာကဲဴသုိ္သေသာ အန္တရာယ်ရှိေသာ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ (hazardous substance) ပါရိှေနသည်။ အဆုိပါအန္တရာယ်ရှိေသာပစ္စည်ဵမျာဵသည် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ 

ေရြပင်နှငဴ် ပင်လယ်ကကမ်ဵြပင်ေအာက်မျာဵတွင် Leachates  အြဖစ် တည်ရှိေနပပီဵ လူတုိ္သအသဳုဵြပု ေသာ ေသာက်သဳုဵေရ 
နှင်ဴ ေရချ ိုသယဳဇာတကို ထိခိုကမ်ှုရှိြခင်ဵ၊ ေရေကာင်ဵေရသန့်အရင်ဵအြမစ်မျာဵထဲသုိ္သ  စိမဴ်ဝင်ပျ ဳ့နှဳ္သ လျက်ရှိနုိင်ြခင်ဵတုိ္သကို 
ြဖစ်ေစသြဖငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ထိခိုကမ်ှုရိှနိုင်ပါသည်။ 



(၂) စီဵေရေ်ထုပ်ပိုဵမှုတွင် အသဳုဵြပုေနေသာပစ္စည်ဵမျာဵမှထွေ်ရိှေသာအမှိုေ်မျာဵေကောင်ဴ ထိခိုေ်နိုင်မှုအေြခအေန 
                  စီဵကရက်ထုပ်ပိုဵရာတွင် စက္ကူ (Paper)၊ မင်(ink)၊ ဆယ်လိုဖိန်ဵ (cellophane)၊ ေငွမှင်စက္ကူ (flavour 
protective foil)၊ ေကာ်(glue ) တုိ္သကုိ အသဳုဵြပုထာဵသြဖင်ဴ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ ထွက်ရှိလာသည်။ စီဵကရက်ဗူဵခွဳ 
တစ်ခုမှ ေဖာ်ြပပါစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵအပါအဝင် အေလဵချန်ိ (၆)g ထွက်ရှိပါသည်။ စီဵကရက်ကာတွန်ဵ၊  စက္ကူပုဳဵမျာဵ၊ 
ဆက်စပ်အသဳုဵြပုေသာပစ္စည်ဵမျာဵမှ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ ထွက်ရှိပါသည်။ အသဳုဵြပုပပီဵေသာ ကာတွန်ဵေဘာက်တစ်ခုမှ 

စွန့်ပစ်အမှိုက် (၀.၂၃၄) kg ထွက်ရိှပါသည်။ ၎င်ဵစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵေကကာင်ဴ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵ၊ 
အမျာဵြပည်သူနှငဴ်သက်ဆိငု်ေသာ အပန်ဵေြဖနာဵေနသညဴ်ေနရာမျာဵ၊ ပင်လယ်ကမ်ဵေြခမျာဵ၊ ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှု 
ေဒသမျာဵနှငဴ် ဘုရာဵ၊ ေစတီမျာဵ၊ ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ၊ ပမို့ြပသန့်ရှင်ဵသပ်ရပ်မှု စသည်တုိ္သကုိ ညစ်ညမ်ဵမှု၊ 
ထိခိုကမ်ှုမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝေနသြဖငဴ် စီဵကရက်ထုပ်ပိုဵသညဴ်ပစ္စည်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေစေသာသက်ေရာက်မှုမျာဵကုိ စနစ်တကျ 
အေလဵထာဵစီမဳေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်ဟု သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 
 

(၃) ဘိွုင်လာမှစွန့်ပစ်ြပာမှုန့်ေကောင်ဴ ထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 
                ဘွိုင်လာတွင် ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာ အသဳုဵြပုြခင်ဵေကကာင်ဴ ထွက်ရှိေသာ ြပာမှုန့်(bottom ash) သည် 
ညစ်ညမ်ဵေစသညဴ်အရာြဖစ်၍ ၎င်ဵတွင် ခဲ၊ အာစင်ဵနစ်၊ မာကျုရီ၊ ကက်ဒမီယမ်နှငဴ် ယူေရနီယမ်ဓာတ်မျာဵ ပါရိှသြဖငဴ် 
ကုန်ထုတ်လုပ်သာဵမျာဵ၊ လူေနထုိင်ေသာရပ်ရွာမျာဵနှင်ဴေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု၏ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှု (ကင်ဆာ 
ေရာဂါ၊ အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာေရာဂါ)တုိ္သကုိြဖစ်ပွာဵေစြခင်ဵ၊ ေရတွင်ဵ၊ ေရကန်၊ စီဵဆင်ဵေရ၊ ြမစ်၊ ေချာင်ဵ၊ 

အင်ဵ၊ အိုင်၊ ေရေလှာင်ကန်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ၎င်ဵြပာမှုန့်မျာဵေရာက်ရှိပါက ေရအရင်ဵအြမစ် ထွက်ရှိရာေနရာမျာဵနှငဴ် 
ေြမေအာက်ေရတုိ္သ၏ေရအရည်အေသွဵအေြခအေနကို ထိခိုကပ်ျက်စီဵေစနိုင်ပါသည်။ အာဆင်ဵနစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုတွင် 
ခွငဴ်ြပုထာဵေသာပမာဏထက် မျာဵေနေသာေရကို ေသာက်သဳုဵမိပါက ကင်ဆာေရာဂါြဖစ်ေစနိုင်သည်။ ြပာမှုန့် 
(bottom ash)ကိ ု ရှူရှိုက်ေနရေသာ လူတုိ္သသည် အာရဳုေကကာအာဵနည်ဵသညဴ်ေရာဂါ၊ မသန်မစွမ်ဵေရာဂါ၊ မူမမှန်ေသာ 
ေရာဂါ၊ အသိဉာဏ် အာဵနည်ဵေသာေရာဂါတုိ္သကုိ ခဳစာဵရမည်ြဖစ်သည်။ 
 

(၄) စေ်ဆီေချာဆီအေဟာင်ဵမျာဵေကောင်ဴ ထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 
              အသဳုဵြပုပပီဵေသာ စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်ဵမျာဵတွင် ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှင်ဴ ဓာတုဓာတ်ြပုမှုဆိုင်ရာ မသန့်စင် 
ေသာ အညစ်အေကကဵမျာဵပါရှိေနသည်။ ေဖျာ်စပ်ပစ္စည်ဵ (Additives ) မျာဵကို စက်ဆီ (lube oil ) တွင် ထည်ဴသွင်ဵ 
ေရာစပ်ထာဵသြဖင်ဴ lead tetraethyl  နှင်ဴ polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) ကဲဴသုိ္သေသာ ေဖျာ်စပ်ပစ္စည်ဵ 
မျာဵသည် ေြမြပင်သုိ္သကျေရာက်ပါက ေြမြပင်ေပ္ဝရှိအရာမျာဵကုိ ဓာတ်ြပုြခင်ဵနှငဴ်ပွန်ဵစာဵြခင်ဵတုိ္သကုိ ြဖစ်ေစြခင်ဵ၊ 
အဆိပ်ဓာတ်အာနိသင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ် ကကသီဳဵနှဳစုိကခ်င်ဵမျာဵ၊ စပါဵစုိကထ်ာဵေသာလယ်ကွင်ဵမျာဵ၊ နှမ်ဵစုိကခ်င်ဵမျာဵ၊ 

ေြမပဲစုိကခ်င်ဵမျာဵအတွင်ဵ ပျ ဳ့နှဳ္သေရာက်ရှိပါက အထွက်နှုန်ဵနှင်ဴသီဵနှဳ၏အရည်အေသွဵတုိ္သကုိ ထိခိုကပ်ျက်စီဵေစနိုင်ပါ 
သည်။ စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်ဵမျာဵတွင် aluminium dichlorofluomethane, benzene, antimony 
trichloroethane, xylene, barium trichloroethylene ,chromium polychlorinated biphenyls, other PAHs, 
Cobalt, sulphur, copper, nitrogen, lead, magnesium, manganese, mercury, nickel, phosphorus, silicon, 
sulphur နှငဴ် zinc စေသာ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵပါရိှေနသြဖငဴ် ေြမဆီလွှာနှငဴ် ေြမေပ္ဝေရ၊ ေြမေအာက်ေရအရင်ဵအြမစ် 
မျာဵကုိ ညစ်ညမ်ဵမှုြဖစ်ေစပါသည်။ 

 
(၅) ေေျာေ်မီဵေသွဵအမှုန်မျာဵေကောင်ဴ ထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန           
                Occupational Safety and Health Administration (OSHA) သည် လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိ လုပ်သာဵမျာဵသည် 
အလုပ်ချနိ် (၈) နာရီအတွင်ဵ ေကျာက်မီဵေသွဵအမှုန်နှင်ဴ ထိေတွ့မှု (Permissible Exposure Limit) 2.4 mg/ m3              
(5% SiO2 ) ကိုသာ ခွငဴ်ြပုထာဵသည်။ ပျ ဳ့လွငဴ်နိုင်ေသာ ေကျာက်မီဵေသွဵအမှုန်မျာဵသည် ေပါက်ကွေဲလာင်ကျွေမ်ဵနုိင်စွမ်ဵ 
ရှိသည်။ လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိလုပ်သာဵမျာဵအတွက် ေေျာေ်မီဵေသွဵအမှုန်ကို ရှူရှိုက်မိြခင်ဵေကကာင်ဴ silicosis, black lung, 
fibrosis, necrosis, pneumoconiosis ,industrial bronchitis  နှငဴ် chronic bronchitis  ေရာဂါမျာဵကုိြဖစ်ပွာဵ 
ေစနိုင်ပါသည်။        



(၆) နီေိတုင်ဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵေကောငဴ်ထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 

          ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတွင် ေဆဵရွက်ပင်မျာဵရှင်သန်ဖွဳ့ပဖိုဵေစရန် အသဳုဵြပုေသာဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵ (Chemicals) 
မျာဵမှ ဗူဵခွဳ၊ ပုလင်ဵခွဳမျာဵ၊ အိတ်မျာဵ၊ ပလပ်စတစ်မျာဵ စေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထွက်ရှိပါသည်။ ေဆဵရွက်ပင်မျာဵကုိ 
ရိတ်သိမ်ဵစဉ် ေဆဵရွက်ဖတ်မျာဵ၊ ေဆဵရုိဵတဳမျာဵ၊ ေဆဵရွက်ပင်မှ အကကင်ဵအကျန်အမှုန်အမွှာဵမျာဵသည် ေဆဵရွက် 
စုိကပ်ျ ို ဵထာဵသည်ဴ လယ်ယာေြမအတွင်ဵကျန်ရိှေနခဲဴပပီဵ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝလာပါသည်။ ေဆဵရွက်ကို 
အေြခာက်ခဳရာတွင် ထင်ဵေလာင်စာကိုအသဳုဵြပု၍ မီဵအပူြဖင်ဴေြခာက်ေသွ့ေစပပီဵ ေလာင်စာအကကင်ဵအကျန်နှငဴ်ြပာမျာဵ 
ထွက်ရှိလာပါသည်။ ေဆဵရွက်ကို ေရာင်ဵတန်ဵဝင်အဆင်ဴေရာက်သည်အထိ အရွက်မျာဵ၏အရွယ်အစာဵနှငဴ် အေရာင် 
အေသွဵ၊ ေြခာက်ေသွ့ြခင်ဵ၊ အရွက်ကွဲြခင်ဵ၊ အရွက်ပုဳစဳမလှြခင်ဵနှင်ဴ ေသဵငယ်ြခင်ဵ စသညဴ်အချက်မျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵ 
စဉ်ဵစာဵ၍ ခွဲြခာဵြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ ထုပ်ပိုဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ရပါသည်။ ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆင်ဴမှ ေဆဵရွက်အပိုင်ဵအစ 
မျာဵ၊ ေဆဵရုိဵမျာဵ၊ ေဆဵမှုန်မျာဵ၊ ထုပ်ပုိဵသညဴ်စက္ကူမျာဵ စေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထွက်ရိှနိုင်ပါသည်။ ေဆဵရွက် 
စုိကခ်င်ဵမျာဵနှငဴ် ေဆဵရွက်ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵတွင် ပူေနွဵေသာ၊ စုိစွတ် 
ေသာ ရာသီဥတုအေြခအေန၌ နီကိတုင်ဵဆာလဖိတ် (NicotineSulphate)အြဖစ် အသွင်ေြပာင်ဵမှု လွယ်ကူကာ 
လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴကျန်ဵမာေရဵအတွက် ထိခိုက်မှုရှိနုိင်ြခင်ဵေကကာင်ဴ သဳုဵသပ်တင်ြပရြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

          မုိဵရာသီမုိဵရွာသွန်ဵစဉ် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵမှ ေရမျာဵသည် ေရသွင်ဵေြမာင်ဵ၊ ေရထုတ်ေြမာင်ဵမျာဵအတွင်ဵ 
ပျ ဳ့ နဳှ္သေရာက်ရှိလာပပီဵ စီဵဆင်ဵေသာေရတွင် ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵ၊ နီကိတုင်ဵဓါတ်သဘာဝမျာဵ၊ ေဆဵရွက်ကကီဵတွင် ပါဝင် 

ေသာ အြခာဵေသာဓါတ်သဘာဝမျ ို ဵစဳုသည်လည်ဵ ေမျာပါလာပပီဵ သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵထဲသုိ္သ ေရာက်နိုင်ပါ 
သည်။ ထုိမှတဆငဴ် ြမစ်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ထပ်မဳေရာက်ရိှလာနုိင်သည်။ စီဵဆင်ဵသညဴ်ေရအရည်အေသွဵမှာ အနည်ဵငယ် 
ညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴအေြခအေန ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ပပီဵ ေရေနသတ္ရဝါငယ်မျာဵ၊ ငါဵမျာဵ၊ ဖာဵမျာဵ စသည်တုိ္သကုိ ရှင်သန်မှု 
အေြခအေန အနည်ဵငယ်ထိခိုကမ်ှုရှိနိုင်ပါသည်။ 
  
(ဂ)ဆေ်စပ်သေ်ေရာေ်မှုေိဆုန်ဵစစ်ြခင်ဵ (ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵေကောင်ဴ ထိခိုေန်ိုင်မှု အေြခ 

အေန) 
(၁) နီေိတုင်ဵေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 
        ေဆဵရွက်စုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ နီကိတုင်ဵပျ ဳ့ နဳှ္သမှုနှင်ဴအြခာဵဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ ေရာေနှာဝင်ေရာက်လာကာ 
ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ် စီဵဆင်ဵေနေသာေရအရည်အေသွဵမျာဵ အနည်ဵငယ် ေြပာင်ဵလဲနုိင်ပါသည်။ 
ေြမဆီလွှာ၏အရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်မှုတွင် အဓိကအေကကာင်ဵအရာမျာဵမှာ pHတန်ဖုိဵ၊ နိုကထ်ရုိဂျင်ပါဝင်မှု၊ ေဖာဴစ 
ေဖာဴရပ်ပါဝင်မှု၊ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှု၊ ဆာလဖာပါဝင်မှု၊ ကယ်လဆီယမ်နှငဴ် မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါဝင်မှု၊ အဏုဇီဝပိုဵပါရှိမှု၊ 

အစုိဓါတ်၊ အပူချနိ်၊ ေလဝင်ေရာက်နိုင်မှု၊ ကာဗွန်ဖွဲ့စည်ဵမှု၊ ရွဳ့ေစဵပါဝင်မှု၊ သီဵနဳှအကကင်ဵအကျန် အာနိသင်တန်ဖိုဵ၊ ေြမ 
အရည်အေသွဵ ကျစ်လစ်မှု၊ အဟာရတန်ဖုိဵ စသည်တုိ္သ ြဖစ်သည်။ 
 နီကိတုင်ဵသည် ေအာ်ဂဲနစ်ြဒပ်ေပါင်ဵြဖစ်ပပီဵ ေရတွင် အလွယ်တကူ ေပျာ်ဝင်နုိင်သည်။ နီကိတုင်ဵသည် Alkaloids  
အမျို ဵအစာဵြဖစ်ပပီဵ အလွန်ြပင်ဵထန်ေသာ အဆိပ်ြဖစ်သည်။ နီကိတုင်ဵ သည် Cocaine ကဲဴသုိ္သေသာ   Alkaloids ထက် 
ပို၍ြပင်ဵထန်ေသာအဆိပ်ဓါတ် ရှိသည်။နီကိတုင်ဵ၏ဓါတုေဗဒအေခ္ဝအေဝ္ဝမှာ 3 pyridine (1 methyl, 2 pyrolidinyl) 
ြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာေပ္ဝတွင် နီကိတုင်ဵဓာတ်ပါေသာညစ်ညမ်ဵမှုရှိေသာစွန့်ပစ်အမှိုက် (nicotine contaminated waste) 

မှာ နှစ်စဉ်တန်(၃)သိန်ဵခန့်ရှိေနေကကာင်ဵ၊ ဓါတုစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ(chemical wastes)မှာ တန်(၂)သိန်ဵခန့် ထွက်ရှိေန 
ေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵကို ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ေဖာဴစဖိတ်၊ ကလိုရုိက၊် ဆာလဖာ 
ပါဝင်ကိန်ဵမျာဵ၊ pHတန်ဖုိဵ၊ နိုကထ်ရုိဂျင်၊ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်ကိန်ဵမျာဵ၊ နီကိတုင်ဵပါဝင်မှုမျာဵကို ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ် 
စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်နုိင်ပပီဵ ရလာဒ်အေြဖကိုကကညဴ်၍ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ထိခိုက် 
ပျက်စီဵေနေသာ ေြမအရည်အေသွဵ၏အေြခအေနအမှန်အာဵ သိရှိရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ် စီဵဆင်ဵေနေသာ 

ေရ၏အရည်အေသွဵကို ဓါတ်ခွဲစစ်ေဆဵရာတွင် BOD, COD, TDS, pH တန်ဖုိဵမျာဵ၊ Heavy  metal ပါဝင်မှုတန်ဖုိဵမျာဵ 
ကို အဓိကထာဵ စစ်ေဆဵရမည် ြဖစ်ပပီဵ WHO drinking water Guideline value မျာဵ၊ IFC Guideline value မျာဵ၊ 
အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵအရည်အေသွဵမျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်ကာ စစ်ေဆဵမှု ြပုလုပ်နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 



     ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိေနမှုေကကာငဴ် ေဆဵရွက်နှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
ထိန်ဵချုပ်ေရဵဥပေဒကို ြပဌာန်ဵကာ သဘာဝအရင်ဵအြမစ်မျာဵြဖစ်သညဴ် ေြမ၊ ေရ၊ ေလ နှင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ 
ထိခိုကလ်ာနုိင်မှုမျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွက်နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ် 
စီဵဆင်ဵေနေသာေရ၏အရည်အေသွဵကို ထိခိုကမ်ှုရှိနုိင်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။  
 

(၂) Leachates မျာဵ၊ Toxic Chemicals မျာဵ ေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 

            ေလတုိကခ်တ်မှုနှငဴ် ေရစီဵေကကာင်ဵသယ်ေဆာင်မှုေကကာငဴ် အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵသည် ေနရာအနဳှ္သ 
အြပာဵသုိ္သေရာက်ရိှခဲဴပပီဵ Leachates မျာဵ၊ Toxic Chemicals မျာဵသည် ေရသယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵထဲတွင် ပျ ဳ့ နဳှ္သ 
စိမဴ်ဝင်ေနကာ ေရအရည်အေသွဵနှငဴ်ဆကစ်ပ်ေနေသာေဂဟစနစ်မျာဵအေပ္ဝ ထိခိုကမ်ှုနှငဴ်ပျက်စီဵမှုမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝေနပါ 
သည်။ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်တွင် အာဆင်ဵနစ်ပါဝင်မှု (0.041 mg/l )နှင်ဴ နီကိတုင်ဵပါဝင်မှု(3.8 mg/l) 

Polyaromatic Hydrocarbons (PAHS)မျာဵ ပါရှိေနပပီဵ ၎င်ဵတွင် ဖလူအိုရင်ဵ၊ ဖီနန်သရင်ဵ၊ အန်သရန့်စန့်၊ ပိုင်ရင်ဵ၊ 
ဘင်ဇိ၊ု ချရိစင်ဵ၊ ဒိုင်ဘင်ဇိ ုစေသာ ဓါတုပစ္စည်ဵဖွဲ့စည်ဵမှုမျာဵ ပါဝင်ေနသြဖငဴ် Toxic Chemicals အြဖစ် ပါရှိေနပါသည်။ 
Cigarette burts မျာဵတွင် အာဆင်နစ်၊ ခဲ၊ နီကိတုင်ဵ၊ အီသုိင်ဖီေနာကဲဴသုိ္သေသာ အန္တရာယ်ရှိေသာပစ္စည်ဵမျာဵ 
(hazardous substance) ပါရိှေနပါသည်။ အဆိုပါအန္တရာယ်ရိှေသာပစ္စည်ဵမျာဵသည် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာေရြပင်နှငဴ် 
ပင်လယ်ကကမ်ဵြပင်ေအာက်မျာဵတွင် Leachates အြဖစ်တည်ရှိကာ လူတုိ္သအသဳုဵြပုေသာေသာက်သဳုဵေရနှင်ဴ ေရချ ို  
သယဳဇာတကို ထိခိုကမ်ှုရိှေနပပီဵ ေရေကာင်ဵေရသန့်အရင်ဵအြမစ်မျာဵထဲသုိ္သ  စိမဴ်ဝင်ပျ ဳ့နှဳ္သလျက် ရှိေနပါသည်။ 

 
(၃) ေဆဵရုိဵအမှိုေ်မျာဵေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 
      ေဆဵရုိဵစွန့်ပစ်အမှိုက်အေနြဖင်ဴ (၁၂% မှ ၁၆%) အထိ ထွက်ရှိပါသည်။ နီကိတုင်ဵဓါတ်ကကယ်ဝမှုသည် 
ေဆဵရုိဵအမှိုက်တွင် (၁%)ေအာက် ပါဝင်ေနပပီဵ ေဆဵရွက်အပုိင်ဵအစငယ်မျာဵ၊အမှုန်မျာဵတွင် (၇%)အထိ ပါဝင်နုိင်ပါ 
သည်။ နီကိတုင်ဵအဆိပ်သည် လူေနထိုင်ေသာရပ်ရွာမျာဵနှငဴ်ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု၏ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုကို ြဖစ် 
ေပ္ဝလာနုိင်ြခင်ဵေကကာင်ဴ အေလဵထာဵနုိင်ရန်နှင်ဴ စနစ်တကျေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 

 
(၄)  Sanitary waste water (ဝန်ထမ်ဵသဳုဵေရမှထွေ်ရိှလာေသာစွန့်ပစ်ေရ) ေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန   
             ပတ်ဝန်ဵကျင်ကိ ုညစ်ညမ်ဵမှု၊ ထိခိုကမ်ှုမရှိေသာ ေရအရည်အေသွဵအေြခအေနသာ ေတွ့ရှိရပါသည်။       
 
ကေင်ဵေျန်သေ်ေရာေ်မှုမျာဵေုိ ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ(ေဘဵထွေ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန) 
(၁)   နီေိတုင်ဵ ( Nicotine) ေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 
            ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ အဓိကအာဵြဖင်ဴ အေငွ့ထွက်ေသာေဆဵရွက်ကကီဵပစ္စည်ဵမျာဵ (Smoking 
Tobacco) (ဥပမာ စီဵကရက်၊ ေဆဵေပါဴလိပ်၊ ေဆဵြပင်ဵလိပ်၊ ေြပာင်ဵဖူဵဖက်လိပ်၊ ကွမ်ဵဖက်လိပ်၊ ေဆဵတဳ၊ ေရေြပာင်ဵ 
စသည်)နှငဴ် အေငွ့မထွက်ေသာေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ (Smokeless Tobacco) (ဥပမာ. ေဆဵရွက်ကကီဵငုဳြခင်ဵ၊ 
ကွမ်ဵယာထဲထညဴ်၍ ေဆဵေပါင်ဵ၊ နှပ်ေပါင်ဵအြဖစ် ထညဴ်စာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရွက်ကကီဵေရစိမ်ေသာက်ြခင်ဵစသည်) ဟူ၍ 
ခွဲြခာဵထာဵပါသည်။ 
          ေဆဵလိပ်တွင် အဓိကကျေသာ နီကိတုင်ဵဓါတ်အဆိပ်မှာ ေသွဵထဲသုိ္သ ချက်ြခင်ဵေရာက်ရှိသွာဵပပီဵ ေသာက်သဳုဵသူ 
အာဵ စဲွလန်ဵေစပါသည်။ စီဵကရက်တစ်လိပ်တွင် နီကိတုင်ဵ (7.5-13.4) mg ပါဝင်ပပီဵ ထိုပမာဏသည် ေသွဵေကကာထဲ 
တွင် တစ်ကကိမ်ထိုဵသွင်ဵပါက လူကိ ု ချက်ြခင်ဵေသေစနိုင်ပါသည်။ ေဆဵလိပ်တွင်ပါဝင်ေသာ နီကိတုင်ဵဓါတ်သည် 
အေရြပာဵထဳသုိ္သ အာဟာရနှင်ဴေအာက်ဆီဂျင်ေထာက်ပဳဴေပဵေသာေသွဵေကကာမျာဵကုိ ကျဉ်ဵလာေစသည်။ အရွယ်မတုိင် 
ခင် အုိမင်ဵရင်ဴေရာ်ြခင်ဵကို ြဖစ်ေစသည်။ 
     နီကိတုင်ဵဓါတ်သည် ပန်ကိရိယအဂေါမှ အင်ဆူလင်ေဟာ်မုန်ဵထွက်ရှိမှုကို ေလျာဴကျေစပပီဵ ေသွဵထဲတွင် သကကာဵ 
(ဂလူဵကုိစ်) ပါဝင်မှုကို အနည်ဵငယ် ြမငဴ်တက်လာေစသည်။ နီကိတုင်ဵေကကာငဴ် ေဆဵလိပ်သဳုဵစဲွသူ၏ဦဵေနှာက်ရှိ စိတ် 
လှုဳေဆာ်မှု၊ ေပျာ်ရွှေင်ေစမှုနှငဴ်ဆိငု်ေသာေနရာမျာဵသုိ္သ (dapamine)ကို ထုတ်လွှတ်ေပဵသည်။ နီကိတုင်ဵစဲွလန်ဵြခင်ဵနှငဴ် 



အသဳုဵြပုလွန်ကဲြခင်ဵေကကာငဴ် စိတ်ဓါတ်ကျလွယ်ြခင်ဵ၊ စိတ်ဖိစီဵမှုြဖစ်ေပ္ဝြခင်ဵ၊ စုိဵရိမ်ပူပန်စိတ်မျာဵြခင်ဵ၊ ယာဵယဳြခင်ဵ၊ 
အာရဳုစူဵစုိကမ်ှုေလျာဴနည်ဵလာြခင်ဵ၊ အိပ်မေပျာ်ြခင်ဵတုိ္သကုိ ခဳစာဵေနရသည်။ 
    ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုေကကာငဴ် လတ်တေလာ ခဳစာဵေနရေသာဆိုဵကျ ို ဵမျာဵမှာ ဦဵေနှာက်တဳု္သြပန်မှုမမှန်ြခင်ဵ၊ 
ဗဟိုအာရဳုေကကာစနစ်သုိ္သ သတင်ဵအချက်အလက်ေပဵပုိ္သမှု ေနှဵေကွဵြခင်ဵ၊ လန်ဵဆန်ဵမှုနှငဴ်စိတ်ြပင်ဵထန်မှု လွယ်ကူြခင်ဵ၊ 
အပန်ဵေြပလွယ်ေစြခင်ဵ၊ ေသွဵဖိအာဵနှငဴ်နှလုဳဵခုန်နှုန်ဵြမန်ဆန်ြခင်ဵ၊ ေြခလက်ေချာင်ဵမျာဵထိပ်ဖျာဵသုိ္သ ေသွဵေရာက်ရှိမှု 
နည်ဵပါဵြခင်ဵ၊ လွန်ကဲစွာေပျာ်ရွှေင်ြမူဵေနြခင်ဵ စသည်တုိ္သ ြဖစ်ေပ္ဝလျက်ရှိပါသည်။ 
          ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵအတွက် ေဆဵရွက်နှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန်မျာဵသည် နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်မှုကို 
ခဳစာဵရေစေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

             ေဆဵရွက်ကကီဵပင်တွင် ပါဝင်ေသာ နီကိတုင်ဵဓါတ် (nicotin) သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ဵ ေရဓါတ်ပါဝင်မှုကို 
ေလျှာဴချ၍ ေရဓါတ်ကိဆုုဳဵရှုဳဵမှုြဖစ်ေစသည်။ ေရမျာဵမျာဵေသာက်သဳုဵနိုင်မှသာ လူ့ခန္ဓာကုိယ်တွင်ဵရှိ နီကိတုင်ဵ အဆိပ် 
သငဴ်မှုကိ ုအေရြပာဵမှတဆငဴ် ဖယ်ရှာဵနုိင်ပပီဵ ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵေသာ  ေရဓါတ်ပမာဏကုိ ြပန်လည်ြဖညဴ်တင်ဵရပါသည်။ 

    ေဆဵရွက်ပင်စုိကပ်ျ ို ဵမှုသည် အြခာဵေသာသီဵနဳှစုိကပ်ျ ို ဵမှုထက် နုိကထ်ရုိဂျင်၊ ေဖာဴစေဖာရပ်နှငဴ် ပိုတက်ဆီယမ် 
ဓါတ်မျာဵကုိ ပို၍လုိအပ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်ကကီဵပင်အတွက် လိုအပ်ေသာအဟာရကုိ အမျာဵအြပာဵ စုပ်ယူမှုေကကာငဴ် 
အေပ္ဝယဳေြမဆီလွှာသည် လျှင်ြမန်စွာကုန်ဆုဳဵနုိင်ပပီဵ ေြမဆီလွှာပျက်စီဵမှုအေြခအေန ရိှနိုင်ပါသည်။ ပုိဵသတ်ေဆဵ၊ 
ေြမဨဇာနှင်ဴ အပင်ကကီဵထွာဵေဆဵ၊ အရွက်အာဵတုိဵေဆဵမျာဵကုိ အသဳုဵြပုရသြဖင်ဴ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ (Chemical )၏ 

သက်ေရာက်မှုနှငဴ်ပျ ဳ့ နဳှ္သမှုအေြခအေန ရိှေနပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေသာက်ေရတွင်ဵမျာဵ 
အတွက ် နီကိတုင်ဵဓါတ်နှငဴ်ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ၏ပျ ဳ့နှဳ္သမှုနှငဴ်သက်ေရာက်မှုမှာ အထူဵဂရုြပုရန်နှငဴ် အေလဵထာဵေဆာင် 
ရွက်သငဴ်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 

    နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်မှု(Green Tobacco Sickness) (GTS)ဆိုသည်မှာ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵအတွက် 
စိမ်ဵစုိေနေသာေဆဵရွက်၏ကျယ်ြပန့်ေသာမျက်နှာြပင်မှ နီကိတုင်ဵဓါတ်ကို အနီဵအနာဵရိှ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ေန 
ေသာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ေပ္ဝသုိ္သ လူ့အေရြပာဵမှတဆငဴ် စိမဴ်ဝင်ပျ ဳ့ နဳှ္သမှုေကကာငဴ် နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်ကာ ေခါင်ဵကိုကြ်ခင်ဵ၊ 

မူဵေဝြခင်ဵ၊ ေအာဴအန်ြခင်ဵ၊ နှာရည်ယိုြခင်ဵ၊ ခွန်အာဵဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ၊ ပင်ပန်ဵနွမ်ဵနယ်ြခင်ဵ စေသာ ေဝဒနာမျာဵကုိ ခဳစာဵေနရ 
သည်။ ေသွဵဖိအာဵနှင်ဴ နှလုဳဵခုန်နှုန်မျာဵ အတက်အကျ ေြပာင်ဵလဲမှုကို လျင်ြမန်စွာခဳစာဵရသည်။ ဖျာဵလာသည်ဴ 
အချန်ိတွင် ချမ်ဵတုန်ြခင်ဵ၊ ေချွေဵထွက်မျာဵြခင်ဵ၊ ဗိုကေ်အာင်ဴြခင်ဵ၊ အသက်ရှုကျပ်ြခင်ဵမျာဵ ခဳစာဵရသြဖင်ဴ ေဆဵရွက် 
ရိတ်သိမ်ဵသူလုပ်သာဵမျာဵအတွက် ခဳစာဵေနရေသာ (Green Tobacco Sickness) (GTS) ေဆဵကုသမှုထဳုဵမျာဵကို 
ေဖာ်ထုတ်လာကကရပါသည်။ အေရဵေပ္ဝေဆဵကုသမှုခဳယူြခင်ဵ (emergency medical treatment) ြပုလုပ်သငဴ်ေသာ 

ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှု အမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ေနေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရသြဖင်ဴ အထူဵဂရုြပုရန်နှငဴ ် အေလဵထာဵလုပ်ကိင်ု 
ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ေနေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 
 
(၂) ောဗွန်မိုေနာေ်ဆိုဒ်(Carbon monoxide) ေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 
             ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုေကကာငဴ် ခန္ဓာကုိယ်တွင်ဵရိှေသွဵတွင် ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်ပါဝင်မှုကို ြမင်ဴမာဵေစသည်။ 
ေဆဵလိပ်မေသာက်သဳုဵသူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဵရှိေသွဵတွင် CO ပါဝင်မှုမှာ (0.8) ppm သာ ရှိပပီဵ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ 

ေလထုထဲတွင် CO တည်ရှိမှုအေပ္ဝမှာလည်ဵ မူတည်သည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဵရိှ CO ပါဝင်မှု 
က ပုိမျာဵေကကာင်ဵသိရှိရသည်။ ၎င်ဵ CO ပါဝင်မှုသည် တစ်ေန့တာအတွင်ဵ ရှုရှိုက်ေသာ ေဆဵလိပ်အေရအတွက်နှငဴ် 
ေဆဵရွက်အမျ ို ဵအစာဵ၊ ေဆဵလိပ်အတန်ဵအစာဵေပ္ဝတွင် မူတည်၍ အတက်အကျရှိသည်။ ေန့စဉ်စီဵကရက်(၂၀)လိပ်ပါ 
(၁)ဗူဵကို ပုဳမှန်ေသာက်သဳုဵေနသူ၏ခန္ဓာကုိယ်တွင်ဵရိှ ေသွဵတွင် CO ပါဝင်မှု (20) ppm ရှိေကကာင်ဵသိရှိရသည်။ 
ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုကို ေလျှာဴချြခင်ဵနှငဴ်ရပ်တန့်ချနိ်ေရာက်ရှိမှသာ CO ပါဝင်မှု ေလျာဴနည်ဵလာေကကာင်ဵ သိရသည်။ 
 ကာဗွန်မုိေနာက်ဆိဒုဓ်ါတ်ေငွ့သည် အဆုတ်မှတဆငဴ် ေသွဵထဲရှိ ေဟမိုဂလိုဘင်ဆဲလ်နှငဴ်ေပါင်ဵစပ်ကာ ခန္ဓာကုိယ် 

တွင်ဵရှိ ေသွဵဆဲလ်မျာဵထဲသုိ္သ ေအာက်ဆီဂျင်သယ်ေဆာင်မှုကို ဟန့်တာဵပိတ်ဆို္သသည်။ ေသွဵဆဲလ်မျာဵထဳသုိ္သ ေအာက် 
ဆီဂျင်မေရာက်ရှိေစရန် ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိဒု၏် ဟန့်တာဵပိတ်ဆို္သမှုကို CO အဆိပ်သငဴ်မှုဟု ဆိုလိုပါသည်။  CO 
အဆိပ်သငဴ်မှုေကကာငဴ် ေညာင်ဵညာတတ်ြခင်ဵ၊ ေခါင်ဵကိုကြ်ခင်ဵ၊ ေအာဴအန်ြခင်ဵ၊ စိတ်ရှုပ်ြခင်ဵ၊ နှလုဳဵခုန်ြမန်ြခင်ဵ၊ 



အသက်ရှုမဝြခင်ဵတုိ္သကုိ ခဳစာဵေနရသည်။ ေသွဵတွင် CO ပါဝင်မှု ရုတ်တရက် ြမငဴ်တက်လာပါက အသက်အန္တရာယ် 
ြဖစ်ေစနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်မျာဵအတွက် CO အဆိပ်သငဴ်ပါက မိခင်၏ဝမ်ဵဗုိကအ်တွင်ဵရှိ သေန္ဓသာဵဖဳွ့ပဖိုဵမှု 
အာဵနည်ဵတတ်သည်။ ေဆဵလိပ်သဳုဵစဲွမှုေကကာငဴ် ေြခလက်ေလဵလဳြခင်ဵ၊ ကိုယ်ခန္ဓာေရွ့လျာဵမှု ေနှဵေကွဵြခင်ဵ၊ ရင်ဘတ် 
ေအာင်ဴြခင်ဵ၊ ဆုဳဵြဖတ်ချက်မမှန်ြခင်ဵ၊ မှတ်ဉာဏ်ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ စသညဴ်လက္ခဏာမျာဵသည် CO အဆိပ်သငဴ်ေနြခင်ဵေကကာငဴ် 
ြဖစ်ေပ္ဝရသည်ဟုသိနိုင်သည်။ CO အဆိပ်သငဴ်မှုေကကာင်ဴ အသက်ဆုဳဵ ရှုဳဵနိုင်သညဴ်အေြခအေနရှိေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပ 

အပ်ပါသည်။ 
(၃)  ေတ္တရာ(သ့ုိမဟုတ်)ေဆဵဂျ ီဵ  (Tar) ေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုအေြခအေန 

        စီဵကရက်အတွင်ဵရှိေဆဵမှုန့်ကို မီဵစဲွေလာင်ေနစဉ် မီဵမေလာင်နုိင်ဘဲကျန်ရှိသညဴ်ေစဵကပ်ေသာအရည် ထွက်ေပ္ဝ 
မှုကို ေဆဵဂျ ီဵ ထွကသ်ည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ေဆဵဂျ ီဵ (Tar)သည် ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူ၏အဆုတ်ကို အဆိပ်သငဴ်၍ 
ပျက်စီဵေစသည်။ ေဆဵဂျ ီဵ သည်ပါဵစပ်ကိအုနဳ့ဆိုဵေစ၍ သွာဵမျာဵကုိမည်ဵေစသည်။ ခဳတွင်ဵထဲရှိအရသာခဳဖု ေလဵမျာဵ 

ေပ္ဝတွင် ကပ်တင်၍ အရသာအာရဳုခဳစာဵမှုကို ဖျက်စီဵသည်။ ေဆဵဂျ ီဵ တွင် mutagenic agents နှင်ဴ carcinogenic 
agents မျာဵ ပါရိှသည်။ Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) ပါရိှမှုေကကာငဴ် အဆိပ်သငဴ်မှုကိ ု ြဖစ်ေပ္ဝသည်။ 
ေဆဵဂျ ီဵ  (Tar) သည် စီဵကရက်တွင်ပါရိှမှု (Total aerosol residue) ပမာဏကို ဆိုလိုသည်။ ေဆဵဂျ ီဵ သည် 
လူ၏နှာေခါင်ဵေပါက်မှတဆငဴ် အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵတေလျှာက်တွင် ေလအိပ်ငယ်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ေရာက်ရှိ ကာ 
အဆိပ်သငဴ်အမှုန်ငယ်မျာဵက အဆုပ်ကိဖုျက်စီဵသည်။ ေဆဵဂျ ီဵ တွင်ပါဝင်ေသာ carcinogens, benzene, acrylamide 
နှင်ဴ acrylonitrile ဓါတ်မျာဵကုိ ေတွ့ရသည်။ ၎င်ဵဓါတ်မျာဵက ေသွဵဆဲလ်တွင်ဵရိှ DNA ကို ဖျက်စီဵေစကာ အဆုပ် 

ကင်ဆာစတင်ြဖစ်ပွာဵသည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုေကကာင်ဴ ကတ္ရရာ (သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ (Tar)သည် ေသွဵဆဲလ် 
မျာဵကုိပျက်စီဵေစကာ အဆုပ်ကင်ဆာေရာဂါေကကာင်ဴ အသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ် တင်ြပရပါသည်။         

               ကိုယ်တုိင်ေဆဵလိပ်မေသာက်ေသာ်လည်ဵ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူက ရှုထုတ်လိုကေ်သာ 
ေဆဵလိပ်ေငွ့ကို ရှုရှိုက်မိြခင်ဵေကကာငဴ် ပင်မေဆဵလိပ်ေငွ့ (Main stream smoke)မှ တစ်ဆငဴ်ေဘဵသုိ္သ ပျ ဳ့ နဳှ္သသွာဵေသာ 
ေဆဵလိပ်ေငွ့ (side stream smoke)ကို ရှုရှိုက်မိသြဖငဴ် နှလုဳဵေသွဵေကကာဆိုင်ရာေရာဂါမျာဵ ၊ အသက်ရှု လမ်ဵေကကာင်ဵ 
ဆိုင်ရာေရာဂါမျာဵ၊ ကင်ဆာေရာဂါမျာဵ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်က ရှုရှိုက်မိသြဖငဴ် ေမွဵလာသည်ဴကေလဵဖဳွ့ပဖိုဵမှု အာဵ 

နည်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်ေငွ့ရှုရှိုက်ေနရေသာ ကေလဵငယ်မျာဵသည် သွာဵပိုဵစာဵြခင်ဵ၊ သွာဵေပါက်ြဖစ်ြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝ 
တတ်သည်။ ကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ခန့်မှန်ဵချက်မျာဵအရ လူဦဵေရ (၆) သိန်ဵေကျာ်သည် ကိုယ်တုိင် 
ေဆဵလိပ်မေသာက်ဘဲ သူတစ်ပါဵ၏ ေဆဵလိပ်ေငွ့ေကကာငဴ် ေသဆုဳဵရြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ြပသည်။ ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် 
ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုေကကာင်ဴ လူရှစ်သန်ဵေကျာ်ေသဆုဳဵမည်ဟုခန့်မှန်ဵခဲဴပပီဵ ၎င်ဵအနက်မှ (၈၀%)ေကျာ် 
သည်  ဖွဳ့ပဖိုဵဆဲနိုင်ငဳမျာဵမှ  ြဖစ်နိုင်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်။  
 
(၄) ခဲ၊ေေ်ဒမီယမ်ေဲသ့ုိဴေသာ အဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ ်ပျ ဳ့လွင်ဴေနေသာောဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵေကောင်ဴ ထိခိုေန်ိုင်    
     မှု အေြခအေန 

                      ေဆဵလိပ်မီဵခုိဵေငွ့တွင် အေငွ့ပျ ဳ့လွယ်ေသာကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵ (Volotile organic compounds) မျာဵ 
(၄၀၀)ခန့် ပါဝင်ေနသည်။ VOC မျာဵေကကာင်ဴ အဆုတ်အာဵနည်ဵြခင်ဵနှငဴ် အဆုတ်ကင်ဆာနှငဴ်အြခာဵကင်ဆာ ေရာဂါ 
မျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ပါသည်။  VOC မျာဵေကကာင်ဴ   လည်ေချာင်ဵယာဵယဳြခင်ဵ၊ အေရြပာဵယာဵယဳြခင်ဵ၊ ေခါင်ဵကိုကြ်ခင်ဵနှငဴ် 
စိတ်မကကည်မလင်ြဖစ်ြခင်ဵ၊ မှတ်ဉာဏ်အာဵနည်ဵြခင်ဵ၊ နှာရည်ယိုြခင်ဵတုိ္သကုိ ခဳစာဵကကရသည်။ VOC မျာဵတွင် အလွန် 
အန္တရာယ်မျာဵေသာ benzene, styrene, ethylbenezene, toluene နှင်ဴ  xylenes မျာဵပါရိှေနသည်။ ၎င်ဵဓါတုေဗဒ 
ဖွဲ့စည်ဵမှုမျာဵသည် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ အဆိပ်အခုိဵအေငွ့မျာဵအေနနှငဴ် သက်ေရာက်မှုရှိေနပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵ 
ထိခိုကမ်ှုကို ြပင်ဵထန်စွာခဳစာဵကကရသည်။ ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့တွင် ကက်ဒမီယမ်ပါဝင်မှုသည် (1.81 µg) ရှိပပီဵ ခဲပါဝင်မှု 
သည် (2.46 µg) ရှိေနေကကာင်ဵ graphite furnace-atomic absorption spectrometry (GFAAS)နှငဴ် တုိင်ဵတာ 
စစ်ေဆဵမှုရလဒမ်ျာဵကုိ သုေတသနြပုလုပ်မှုမျာဵတွင် ေဖာ်ြပခဲဴကကသည်။ စီဵကရက်(၂၀)လိပ်ပါေသာ ေဆဵလိပ် (၁) ဗူဵ 
တွင်  ကက်ဒမီယမ်ပါဝင်မှုသည် (0.22 – 0.78) µg  ရှိေနပပီဵ ခဲပါဝင်မှုသည် ( 0.97 – 2.64) µgအထိ ရှိေနပါသည်။ 



   ခရုိမီယမ်နှငဴ်နီကယ်ကဲသုိဴ္သေသာ heavy metal   မျာဵကုိလည်ဵ ေတွ့ရှိေနရသည်။ ကက်ဒမီယမ်သည် လူ့ခန္ဓာ 
ကိုယ်အတွင်ဵရိှ အရုိဵ၊ အသည်ဵ၊ ေကျာက်ကပ်မျာဵတွင် ေတွ့ရှိရပပီဵ အစာအိမ်အတွင်ဵ အနာြဖစ်ြခင်ဵ၊ ေအာဴအန်ြခင်ဵ၊ 
အေရြပာဵေပ္ဝတွင် အရည်ကကည်အဖုငယ်မျာဵ ထွက်ေပ္ဝြခင်ဵတုိ္သကုိ ြဖစ်ေပ္ဝေစသည်။ ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵတွင် 
ပါဝင်ေနေသာခဲနှငဴ်ကကဒ်မီယမ်ကဲသုိဴ္သ အဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပျ ဳ့လွင်ဴေနေသာ ကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵ မျာဵေကကာင်ဴ 
လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အတွက်ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ထိခိုကမ်ှုရှိေနေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 
၆.၃။ ယခင်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကောင်ဴ ထိခုိေ်မှုမျာဵ 

                   ဆီေအာရွာတွင် စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ(၂)ခုကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပပီဵ ကျန်လုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ စုိက်ပျ ို ဵေရဵနှင်ဴ 
ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ကကဳစုိက်ခင်ဵမျာဵကုိ တည်ေထာင်လုပ်ကုိင်လျက်ရိှသည်။ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ေဆဵရွက် 
ကကီဵ စင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ်ေဆဵသာဵခဲွြခာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵအဆင်ဴမျာဵတွင် ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပုရေသာေကကာင်ဴ 
အနဳ့နှငဴ်အခုိဵအေငွ့မျာဵ ထွက်ရှိလာမည်ြဖစ်သည်။ ေဆဵရွက်နှငဴ်ေရေနွဵေငွ့ေပါင်ဵစပ်ဓာတ်ြပုြခင်ဵအတွက် လိအုပ် 
ေသာအပူချနိ်မှာ (၃၀၀)ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ေအာက်မှာသာ ြဖစ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ နီကိတုင်ဵဓါတ်ထွက်ရှိမှုအေြခအေနသာ 
ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်သည်။ ေဆဵရွက်ကို ေရေနွဵေငွ့အပူြဖင်ဴ Thermal Decomposition ြပုလုပ်ထာဵသြဖင်ဴ Evaporative 
Transfer အေြခအေနသာရိှပါမည်။ နီကိတုင်ဵဆာလဖိတ်(NicotineSulphate)အြဖစ် အသွင်ေြပာင်ဵမှုလွယ်ကူကာ 
လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴကျန်ဵမာေရဵအတွက် ထိခိုကမ်ှုရှိနုိင်ပါသည်။ ဘိွုင်လာတွင် ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာ အသဳုဵြပု 
ြခင်ဵေကကာင်ဴ ထွက်ရှိေသာြပာမှုန့် (bottom ash)သည် ညစ်ညမ်ဵေစသညဴ်အရာြဖစ်၍ ၎င်ဵတွင် ခဲ၊ အာစင်ဵနစ်၊ 
မာကျုရီ၊ ကက်ဒမီယမ်နှငဴ် ယူေရနီယမ် ဓာတ်မျာဵပါရိှသြဖငဴ် ကုန်ထုတ်လုပ်သာဵမျာဵ၊ လူေနထုိင်ေသာရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် 
ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု၏ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှု (ကင်ဆာေရာဂါ၊ အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာေရာဂါ) တုိ္သကုိ 
ြဖစ်ပွာဵေစြခင်ဵ၊ ေရတွင်ဵ၊ ေရကန်၊ စီဵဆင်ဵေရ၊ ြမစ်၊ ေချာင်ဵ၊ အင်ဵ၊ အုိင်၊ ေရေလှာင်ကန်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ၎င်ဵြပာမှုန့် 
မျာဵေရာက်ရှိပါက ေရအရင်ဵအြမစ် ထွက်ရိှရာေနရာမျာဵနှငဴ် ေြမေအာက်ေရတုိ္သ၏ေရအရည်အေသွဵ အေြခ အေနကုိ 
ပျက်စီဵေစနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိ လုပ်သာဵ မျာဵအတွက် ေကျာက်မီဵေသွဵအမှုန်ကိုရှူရှိုက်မိြခင်ဵေကကာငဴ် silicosis, 
black lung, fibrosis, necrosis, pneumoconiosis , industrial bronchitis  နှင်ဴ chronic bronchitis  ေရာဂါမျာဵ 

ကိုြဖစ်ပွာဵေစနိုင်ပါသည်။        
 

၆.၄။ ဆုိဵေျ ို ဵမျာဵေုိေြဖရှင်ဵေရဵအတွေ် ေုစာဵြပင်ဆင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစီမဳချေ် 

လုပ်ငန်ဵခွင်ဧရိယာရိှြဖစ်ေပါ်လာနုိင်သည်ဴ အဓိေထိခုိေ်မှုအမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှင်ဴ ေလျှာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 
 

စဉ် 
အဓိေထိခုိေ်မှု 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ထွေ်ရိှမည်ဴအရင်ဵအြမစ် ေလျှာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

၁ ညစ်ညမ်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ
နီကုိတင်ဵအဆိပ်သငဴ် 
ြခင်ဵ၊ 
 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမျာဵနှင်ဴေဆဵရွက် 
ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချမှု 
ေဆဵရွက်ကကီဵစင်ဵြခင်ဵ၊ေဆဵရုိဵနှငဴ် 
ေဆဵသာဵခဲွြခာဵြခင်ဵ၊ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵ
အဆင်ဴမျာဵတွင်ေရေနွဵေငွ့အသဳုဵြပု 
ြခင်ဵ၊ 
 

နှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လက်အိတ်၊ 
မျက်မှန်၊ လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ်ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေစမည်ဴ ဝတ်စဳုမျာဵ 
ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေရမျာဵမျာဵေသာက်ြခင်ဵ၊ 
ကျန်ဵမာကကဴဳခိုင်ေစမည်ဴအစာအဟာရမျာဵကုိ စာဵသဳုဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ် 
အဆင်ဴဆငဴ်မှ ထွက်ရှိမည်ဴ အနဳ့နှငဴ်အခိုဵ အေငွ့မျာဵကုိ စုပ်ယူနုိင်သည်ဴ 
ထိန်ဵချုပ်ကိရိယာမျာဵကုိ စက်ကိရိယာတစ်ခုချင်ဵစီတွင် သီဵသန့် 
တပ်ဆင်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ အေဆာက်အဦအတွင်ဵ အနဳ့နှငဴ် အခိုဵအေငွ့ 

စုပ်ယူနုိင်သည်ဴ ေလစုပ်ပန်ကာမျာဵကုိ လဳုေလာက်စွာ တပ်ဆင် အသဳုဵ 
ြပုြခင်ဵ၊ အေရဵေပ္ဝေဆဵကုသမှုခဳယူြခင်ဵ   (emergency medical 
treatment) 

 ဘွိုင်လာြပာမှုန့် ဘွိုင်လာတွင် ေကျာက်မီဵေသွဵ 
ေလာင်စာအသဳုဵြပုြခင်ဵ 

နှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ဆင်၍  လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊  လက်အိတ်၊ 
မျက်မှန်၊ လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ် ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေစမည်ဴ ဝတ်စဳုမျာဵ 
ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ြပာမှုန့်မျာဵကုိ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ 

ြမှပ်နဳှသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ မုိဵရွာချန်ိတွင် ြပာမှုန့်မျာဵကုိ မိုဵေရစီဵဆင်ဵမှု 
နှငဴ်ေမျာပါြခင်ဵမရိှေစရန် စနစ်တကျ စုစည်ဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ မုိဵေရ 
စီဵဆင်ဵနုိင်ရန် ေရဆင်ဵေြမာင်ဵ၊ ေရနှုတ်ေြမာင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ 



ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ၊ 

 ေခါင်ဵတိုင်မှထွက်ရှိ 
မည်ဴအခိုဵ အေငွ့ 

ဘွိုင်လာနှငဴ်အတူ တွဲဖက်တပ်ဆင် 
ပါရိှသည်ဴ မီဵခိုဵေခါင်ဵတုိင် 

ဘွိုင်လာတွင် bottom ash စုေတာင်ဵရန် Ash Tank ြပာကန်၊ 
အမှုန်ဖမ်ဵယူရန် Cyclone , Fly Ash ဖမ်ဵယူရန် Stack နှငဴ် boiler 
အကကာဵတွင် Wet Scrubber ပုဳစဳ ြဖငဴ် Flue Gas and  Ash ြဖတ်သန်ဵ 

သည်ဴလမ်ဵေကကာင်ဵတစ်ေလျှာက် ေရကုိကကာဵခဳြဖတ်ေစြခင်ဵ၊ ထဳုဵ 
နှစ်ရည်အတွင်ဵ Flue Gas ကုိြဖတ်သန်ဵ၍ အက်ဆစ်ဓာတ်ကုိ 
ေချဖျက်ြခင်ဵ ြဖငဴ် အက်ဆစ်ပါရှိမှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵေစေသာအရာမျာဵကုိ 
ေလျှာဴချေစပပီဵမှ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ ေလအရည်အေသွဵကုိ မျာဵစွာ 
မထိခိုက်ေစရန် စွန့်ထုတ်သည်ဴနည်ဵကုိအသဳုဵြပုြခင်ဵ 
 

 ေကျာက်မီဵေသွဵ 
အမှုန် 

ေကျာက်မီဵေသွဵစုပုဳြခင်ဵ နှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လက်အိတ်၊ 
မျက်မှန်၊ လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ်ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေစမည်ဴ ဝတ်စဳုမျာဵ 
ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ 

 စက်ဆီေချာဆီ 
အေဟာင်ဵမျာဵ 

စက်ြပင်ဆင်ြခင်ဵ၊စက်ကိရိယာမျာဵ
လည်ပတ်ရာတွင် ေချာေမွ့ေစရန် 

ေချာဆီထုိဵြခင်ဵ၊ 

အသဳုဵြပုပပီဵေသာ စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်ဵမျာဵကုိ ေပပါမျာဵြဖင်ဴ 
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ ထည်ဴဝင်သည်ဴပုဳဵခွဳနှငဴ်အိတ်မျာဵကုိ စုစည်ဵသိမ်ဵ 

ဆည်ဵြခင်ဵ၊ ပဳုဵခွဳ၊ ဗူဵခွဳ၊ ထည်ဴသည်ဴအတိ်မျာဵကုိ ေြမကျင်ဵ အတွင်ဵ 
ြမှပ်နဳှ၍ ေြမသာဵြဖငဴ်ဖဳုဵအုပ်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် ထာဵ ရှိပါမည်။ 

၂ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ 
စွန့်ပစ်အမှိုက် 
အသဳုဵြပုပပီဵေသာ 

အစီခဳအမှိုက်မျာဵ 

စီဵကရက်သဳုဵစဲွြခင်ဵ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts)မျာဵ ပတ် 
သက်၍ ေလာက်ကုိင်ခရုိင် ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊  
ေလာက်ကုိင်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်၏ အန္တရာယ် 

နှငဴ ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပွဲ မျာဵ 
ကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှ တာဝန် ေပဵအပ် 
ထာဵေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်သိမ်ဵယူသည်ဴ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ 
ပူဵေပါင်ဵ၍ (Cigarette burts)မျာဵ သန့်ရှင်ဵြခင်ဵ အစီအစဉ်ကုိ လစဉ် 
လက်တွဲ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
        ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတစ်ေလျှာက် စီစဉ်ေပဵထာဵ 
ေသာ အမှိုက်ပုဳဵမျာဵေဟာင်ဵနွမ်ဵေဆွဵေြမဴေနပါက အသစ်လှူဒါန်ဵရန် 
စီစဉ်ထာဵရှိပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူလူထူအတွက် စွန့်ပစ် 
အမှိုက်မျာဵထာဵသုိရာတွင် အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ လှူဒါန်ဵ 
ပဳဴပုိဵေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါ သည်။ 
 

 စီဵကရက်ထုပ်ပိုဵ 
ပစ္စည်ဵမျာဵမှထွက်ရှိ
ေသာအမှိုက်မျာဵ 

စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ စီဵကရက်ထုတ်ပိုဵမှုတွင်သဳုဵေသာပစ္စည်ဵ  (Paper, Ink, Cellophone, 
Foil, gule)ကုိ စွန့်ပစ်အမှိုက်သိမ်ဵယူသည်ဴ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျာဵ 
နှငဴ်ပူဵေပါင်ဵ၍ သန့်ရှင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်ကုိ လစဉ်လက်တွဲ၍ ေဆာင် 
ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူလူထူအတွက်  
စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထာဵသုိရာတွင် အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ 

လှူဒါန်ဵ ပဳဴပိုဵေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါ သည်။ 
 

 နီကုိတင်ဵပါဝင်ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵတည်ရှိသည်ဴ 
ပခုက္ကူပမို့နယ်၊ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ 
နှငဴ ်ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵနှငဴ် ေဆဵရွက်ကကီဵအကကင်ဵအကျန်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ် 
အမှိုက်စီမဳခန့်ခွဲမှု စီမဳချက်ေရဵဆွဲ၍ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှင်ဴ 
ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိက်ပျ ို ဵေရဵဌာန၊ 
ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတို္သနှငဴ်အတူ ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ပူဵေပါင်ဵ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵကုိ စုေပါင်ဵ၍ အမှိုက် 
ေကာက်ြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ သယ်ယူြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ြမှပ်နဳှြခင်ဵမျာဵကုိ 
ေကျဵရွာေနလူငယ်မျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵကာ ရပ်ရွာအကျ ို ဵြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
ကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵ၏ 
ကျန်ဵမာေရဵကုိ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵရန်နှငဴ် တိုဵတက် ေကာင်ဵ 
မွန်လာေစရန် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ 
ပါဝင်ေသာစွန့်ပစ် 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵတည်ရှိသည်ဴ 
ပခုက္ကူပမို့နယ်၊ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ 

သဳုဵစဲွသည်ဴဓာတုပစ္စည်ဵပမာဏကုိ အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန် အသိပညာ 



ပစ္စည်ဵမျာဵ နှငဴ ်ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ ေပဵ တုိက်တွန်ဵ သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ အမျာဵြပည်သူေသာက်သဳုဵရန် 
တူဵေဖာ်ထာဵေသာ ေရတွင်ဵေရကန်မျာဵရိှ ေရချ ိုသယဳဇာတညစ်ညမ်ဵ 
နှငဴ ် ေရအရည်အေသွဵပျက်စီဵြခင်ဵအေြခအေနမျာဵကုိ သိရှိနုိင်ရန် 
ေရနမူနာေကာက်ယူ၍ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ 

နှငဴ ်ေရတွင်ဵေရကန်မျာဵကုိတူဵေဖာ်ရာတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိက်ပျ ို ဵမည်ဴ 
ယာခင်ဵမျာဵနှငဴ်ေဝဵကွာေသာေနရာတွင် တူဵေဖာ်နုိင်ရန် ေရွှေတန်ဵတစ် 
ေကျဵရွာ နှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိက်ပျ ို ဵ 
ေရဵဌာန ၊ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတို္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵ ေဆာင် 
ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်အစုိင်အခဲပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ဘွိုင်လာမှြပာမျာဵ၊ ေဆဵရွက်အကကင်ဵ 
အကျန်အာနိသင်ပါရှိေသာ အမှိုက်မျာဵ၊ ဓါတုေဗဒအာနိသင်အကကင်ဵ 
အကျန်ပါရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက် 
မျာဵ၊ စီဵကရက်ဗူဵခွဳထုပ်ပုိဵမှုနှငဴ်ဆက်စပ်ေသာအမှိုက်မျာဵကုိ လူမှု 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရဵ စနစ်တကျရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊ ၊ အမှိုက် 
မျာဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြခင်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိပါမည်။ 

အသဳုဵြပုေသာဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵ (Chemicals) မျာဵ၏ ဗူဵခဳွ၊ ပုလင်ဵခွဳ 
မျာဵ၊ အိတ်မျာဵ၊ ပလပ်စတစ်မျာဵစေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵကုိ စုစည်ဵ 
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵအတွင်ဵြမှပ်နဳှ၍ ေြမသာဵြဖင်ဴ ဖုဳဵအုပ်ြခင်ဵ 
မျာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ 
 

 Leachates မျာဵ၊ 
Toxic Chemicals 
မျာဵ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 
အမျာဵြပည်သူ၊ ပမို့သူပမို့သာဵမျာဵ အသဳုဵြပုေနသည်ဴ ေသာက်ေရ၊ 
သဳုဵေရနှငဴ် တုန်ချန်ိေရကန်မှေရမျာဵကုိ (၆) လတစ်ကကိမ် ေရနမူနာ 
ေကာက်ယူြခင်ဵ၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵ၊ စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵ 
ယှဉ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ၊ အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုက်မျာဵ 
(cigarette burts) မျာဵနှငဴပ်တ်သက်၍ ေလာက်ကုိင်ခရုိင် ကုိယ်ပိုင် 
အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊  ေလာက်ကုိင်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵ 
တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်၏အန္တရာယ်နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု ဆိုင် 
ရာ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 CO အဆိပ်သငဴ်မှု စီဵကရက်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 
CO အဆိပ်သငဴ်မှုေကကာငဴ် စီဵကရက်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵ အတွက် 
အသက်အန္တရာယ်ြဖစ်ေစမှုနှငဴ် စီဵကရက်ကုိ ေလျှာဴချသဳုဵစဲွရန် ၊ ကျန်ဵ 
မာေရဵ ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ 
အသိပညာေပဵ တုိက်တွန်ဵသွာဵပါမည်။ 

 ကတ္ရရာေဆဵဂျ ီဵ  စီဵကရက်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 
ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုေကကာငဴ် ကတ္ရရာ (သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ  (Tar) 
သည် ေသွဵဆဲလ်မျာဵကုိ ပျက်စီဵေစကာ အဆုပ်ကင်ဆာေရာဂါ 
ေကကာငဴ် အသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ေကကာင်ဵ စီဵကရက်ကုိ ေလျှာဴချ 
သဳုဵစဲွရန်၊ ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန 
တို္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵတုိက်တွန်ဵသွာဵပါမည်။ 

 ခဲ၊ကက်ဒမီယမ်ကဴဲသုိ္သ
ေသာအဆိပ်သငဴ် 
ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် 
ပျ ဳ့လွငဴ်ေနေသာ 
ကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵ 

စီဵကရက်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 
ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵတွင် ပါဝင်ေနေသာ ခဲနှငဴ်ကက်ဒမီယမ်ကဴဲသုိ္သ 
အဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ပျ ဳ့လွငဴ်ေနေသာကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵ 
ေကကာငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ထိခိုက်မှု 
ြဖစ်ေပ္ဝနုိင်ေကကာင်ဵ စီဵကရက်ကုိေလျှာဴချသဳုဵစဲွရန်၊ ကျန်ဵမာေရဵ 
ေစာငဴ်ေရှာက်မှုခဳယူရန် ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ အသိပညာ 
ေပဵတုိက်တွန်ဵသွာဵပါမည်။ 

 
 
 
 



ေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ 
          စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေကကာငဴ်ြဖစ်ေသာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ ထိခိုကမ်ှု၊ သက်ေရာက် 
မှုမျာဵ၊ ေဆဵလိပ်သဳုဵစဲွသူနှငဴ် ေဆဵလိပ်ေငွ့ရှုရှိုက်ေနရေသာ အမျာဵြပည်သူတုိ္သ၏ ကျန်ဵမာေရဵ ထိခိုကမ်ှုနှငဴ် အန္တရာယ် 
ရှိမှုမျာဵ၊ စီဵကရက်သဳုဵစဲွမှုနှငဴ်ထုတ်လုပ်မှုမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမှိုက်မျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ် ေစေသာ အမျာဵြပည်သူ 
၏ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုမျာဵကုိေလျာဴပါဵေစေရဵအတွက် ေအာက်ေဖ္ဝြပပါအစီအစဉ်မျာဵနှငဴ်စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွက် 

သွာဵပါမည်။ 
(၁) ေဆဵလိပ်နှင်ဴ ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှုထိန်ဵချုပ်ေရဵ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗန်ဵရှင်ဵ သေဘာတူ 

စာချုပ်၊ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့မှလမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵ၊ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှု ထိန်ဵ 
ချုပ်ေရဵဥပေဒ၊ ြပည်ေထာင်စုအေကာက်ခွန်ဥပေဒ၊ အမျ ို ဵသာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵ(၂၀၁၇-၂၀၂၁)၊ ြပည်သူ့ကျန်ဵ 
မာေရဵဥပေဒ (၁၉၇၂)၊  WHO အဖဲွ့၏ Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)၊ ြပည်ေထာင်စု 
သမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်တွင် ြပဌာန်ဵထာဵေသာတည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ 

နိုင်ငဳတကာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ အမျို ဵသာဵအဆင်ဴစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ WHO အဖွဲ့၏ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ ကိုဵကန့်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရ 
ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှ ထုတ်ြပန်ေသာ ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵကုိ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ ေဆဵလိပ်နှင်ဴ ေဆဵရွက်ကကီဵ 
ထွက်ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှု ေလျာဴပါဵေစေရဵ ေဆာင်ရွက်မည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ 

(၂) စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေကကာငဴ်ြဖစ်ေသာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ ထိခိုကမ်ှု၊ သက်ေရာက်မှု 

မျာဵ၊ ေဆဵလိပ်သဳုဵစဲွသူနှငဴ်ေဆဵလိပ်ေငွ့ရှုရှိုက်ေနရေသာ အမျာဵြပည်သူတုိ္သ၏ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုနှင်ဴ အန္တရာယ် 
ရှိမှုမျာဵ၊ စီဵကရက်သဳုဵစဲွမှုနှငဴ်ထုတ်လုပ်မှုမှထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵအမှိုက်မျာဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစေသာ အမျာဵ 
ြပည်သူ၏ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုမျာဵအေပ္ဝ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ ေလဴလာသဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ ထိခိုကနုိ်င်သညဴ် 
အေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ ကွင်ဵဆင်ဵကကည်ဴရှု၍ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ၊ ညှိနှိုင်ဵတုိင်ပင်မှုြပုလုပ်၍ ဆုဳဵ 
ြဖတ်ချက်မျာဵချမှတ်ကာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵအရ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက် 
ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှုေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ 

(၃) ေဆဵရွက်နှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန် (စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ)ေကကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဝေစေသာထိခိုကမ်ှုမျာဵ ေလျာဴပါဵေစ 
ေရဵ ေဆာင်ရွက်မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ 

 
ဥပေဒ၊နည်ဵဥပေဒ၊လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ၊အမိန့်၊ညွှန်ကောဵချေ်မျာဵေုိ လိုေန်ာေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵအရ ေလျာဴပါဵ 
ေစေရဵ ေဆာင်ရွေ်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ 

      တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵကုိ လိုကန်ာေဆာင်ရွက် 

ြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုကမ်ှုမျာဵအတွက် ေလျာဴကျလာေစရန် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳ 
အေနြဖင်ဴ ေဆဵရွက်ကကီဵထိန်ဵချုပ်ေရဵအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချုပ်ကို ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလတွင် 
သေဘာတူလက်မှတ်ေရဵထိုဵခဲဴပပီဵ ၂၀၀၄ခုနှစ်၊ ဧပပီလ(၂၀)ရက်ေန့တွင် အတည်ြပုခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵသေဘာတူစာချုပ်၏ 
အပုိဒ် (၁၁) အရ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထုပ်ပုိဵြခင်ဵနှငဴ် သတိေပဵရုပ်ပုဳမျာဵ၊ စာသာဵမျာဵ ေရဵ 
သာဵေဖာ်ြပြခင်ဵဆိုင်ရာ မူဝါဒနှငဴ်နည်ဵဗျူဟာမျာဵကို  ြမန်မာနုိင်ငဳအေနနှင်ဴထိထိေရာက်ေရာက် လိုကန်ာအေကာင်   
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အာဆီယဳနုိင်ငဳ(၇)နိုင်ငဳတွင် ေဆဵလိပ်ထုတ်ကုန်မျာဵအေပ္ဝ အန္တရာယ် 

သတိေပဵစာသာဵရုပ်ပုဳမျာဵကုိ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့မှလမ်ဵ္ဠွှန်သညဴ်အတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵ ြဖစ်ပါသြဖငဴ် 
ြမန်မာနုိင်ငဳအေနြဖင်ဴ အြခာဵနိုင်ငဳမျာဵနည်ဵတူ (Pictorial Health Warning)ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်နုိင်ရန် 
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ဦဵေဆာင်ကကိုဵပမ်ဵလျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငဳသည် ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက် 
ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှုထိန်ဵချုပ်ေရဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ဵရှင်ဵ (၁၁) နိုင်ငဳေြမာက် အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳြဖစ်သည်။ 

ေဆဵလိပ်ထုပ်ေပ္ဝတွင် ေဆဵလိပ်အန္တရာယ်နှင်ဴပတ်သက်၍ အရွယ်အစာဵကကီဵမာဵေသာသတိေပဵရုပ်ပုဳနှငဴ် 
စာတန်ဵေဖာ်ြပမှုသည် ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုတုိ္သ၏ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵကုိ ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုဳဵြဖင်ဴ 
ြပည်သူလူထုကို အသိေပဵနုိင်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵြဖစ်သည်ဟု အဆိုပါကွန်ဗင်ဵရှင်ဵမှ အသိအမှတ်ြပုေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 



ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ၁.၉.၂၀၁၆ ေန့တွင်ထုတ်ြပန်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ 
ေဆဵလိပ်ထုပ်တွင်သတိေပဵရုပ်ပုဳနှင်ဴ စာသာဵမျာဵပဳုနုိပ်ေဖာ်ြပြခင်ဵဆိုင်ရာအမိန့်ေကကာ်ြငာစာ အတည်ြပုြခင်ဵအာဵ 
လိုကန်ာေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စီကရက်ဗူဵေပ္ဝတွင် သတိေပဵရုပ်ပုဳနှငဴ်စာသာဵမျာဵကုိ ေရှ့မျက်နှာြပင်နှငဴ် ေနာက် 
မျက်နှာ ြပင်အေပ္ဝပုိင်ဵ (၇၅) ရာခုိင်နှုန်ဵထက်မနည်ဵေစဘဲ ပုဳနှိပ်ေဖာ်ြပ၍ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါ(၇၅)ရာခုိင်နှုန်ဵအနက် ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှု၏ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵသတိေပဵရုပ်ပဳုကို (၅၀) ရာခုိင်နှုန်ဵနှငဴ် သတိေပဵ 
စာတန်ဵ ကို (၂၅ )ရာခိုင်နှုန်ဵ သတ်မှတ်ချက်ကိလုည်ဵ တိတိကျကျ ေဖာ်ြပေပဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
        ဤသုိ္သ အေကာင်အထည်ေဖာ်လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ြခင်ဵသည် ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵထုပ်မျာဵ 
တွင် ေဆဵလိပ်၊ေဆဵရွက်ကကီဵ၏ေနာက်ဆက်တဲွအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်သညဴ် ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာသတိေပဵ 
စာတမ်ဵမျာဵ၊ ရုပ်ပဳုမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပေစြခင်ဵြဖင်ဴ လက်ရှိသဳုဵစဲွေနသူမျာဵ ေဆဵလိပ်ြဖတ်လာကကရန်၊ သဳုဵစဲွသညဴ် 
လူငယ်လူရွယ်မျာဵကလည်ဵ လမ်ဵမှာဵလုိကမ်ိပပီဵ စတင်မေသာက်သဳုဵမိေစရန်  တုိကတွ်န်ဵလာနုိင်မည် ြဖစ်သည်။ 

    ြမန်မာကိုဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵသဳုဵစဲွမှုထိန်ဵချုပ်ေရဵ 
ဥပေဒကို တိတိကျကျ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဤဥပေဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်လိုကန်ာေဆာင်ရွက် 
သွာဵရန်အတွက် ကင်ဆာေရာဂါ ြဖစ်ပွာဵေနသညဴ်ရုပ်ပုဳမျာဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵသတိေပဵြခင်ဵကို စီဵကရက်၊ ေဆဵလိပ် 
ဘူဵခွဳမျာဵေပ္ဝတွင် ေနရာယူမှု (၇၅%) အထက်သုိ္သ တုိဵြမှငဴ်၍ ေဖာ်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵလိပ်၊ေဆဵရွက်ကကီဵ  
ဆိုင်ရာပစ္စည်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမှုကိ ုထိန်ဵချုပ်သညဴ်စနစ် တစ်ရပ်လုဳဵ ယခုထက်ပိုမိုအာဵေကာင်ဵ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်နုိင် 
ေရဵ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ြမန်မာကိုဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵအသိပညာေပဵမှုမျာဵ 
ကို ဆက်လက်၍ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လုပ်ေဆာင် ေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  
          Plain Packaging နည်ဵလမ်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵသဳုဵစဲွလိုစိတ်နှငဴ် 
သဳုဵစဲွမှုကိေုလျှာဴချရန်၊ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵသဳုဵစဲွမှုေကကာငဴ်ြဖစ်တတ်သညဴ်ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ် 
ကို ြမင်သာေသာနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴေဖ္ဝြပြခင်ဵြဖင်ဴ ြပည်သူလူထုမှ ပိုမုိ၍သတိမူမိပပီဵ ထိေရာက်မှုရှိေစရန်၊ ထုပ်ပိုဵမှု 
ပုဳစဳမျ ို ဵစဳုြဖငဴ် ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူမျာဵကုိ ဆွဲေဆာင်လျက်ရှိကာ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုကမ်ှုအန္တရာယ် နှငဴ်ပတ် 
သက်ေသာ အချက်အလက်မျာဵကုိ သတိြပုမိေစရန် စသညဴ် ေစျဵကွက်တွင်ဵမှ ေဆဵလိပ်ထုပ်ပိုဵမှုပုဳစဳမျာဵကုိ ကန့်သတ် 
ေလျှာဴချနိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

     Plain Packaging နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုေလျာဴကျေစရန် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဆဵလိပ် 
ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ ကုန်အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵ၊ အေရာင်အေသွဵမျာဵနှင်ဴတဳဆိပ်ကို သိသာေစေသာပုဳမျာဵ၊ ေရာင်ဵအာဵြမှင်ဴ တင် 
ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴေဖာ်ြပထာဵေသာအချက်အလက်မျာဵ စသည်တုိ္သ ေဖာ်ြပြခင်ဵအေပ္ဝ ပိတ်ပင်တာဵြမစ် ြခင်ဵြဖစ်ပပီဵ 
ထုတ်ကုန်အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵကုိ သတ်မှတ်ထာဵေသာအေရာင်အေသွဵ၊ စာလုဳဵပဳုစဳြဖငဴ်သာ ေဖာ်ြပခွငဴ်ြပုြခင်ဵြဖစ်သည်။ 

Plain-Packaging သည် ေဆဵလိပ်ေရာင်ဵအာဵြမှင်ဴတင်နိုင်ေသာ ထုပ်ပုိဵမှုပုဳစဳမျာဵကုိ ထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ 
အန္တရာယ်နှင်ဴပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်မျာဵကို သတိမြပုမိေစသညဴ် စာသာဵမျာဵပဳုမျာဵကုိ ပိုမို ြမင်သာေအာင် 
ပုဳနိှပ်ေဖ္ဝြပေစြခင်ဵြဖငဴ် ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏ဆဲွေဆာင်အာဵကုိ ေလျှာဴချကာ ေဆဵလိပ်နှငဴ် 
ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွလိုမှုကို ေလျာဴကျေစနိုင်သညဴ် အေရဵပါေသာလုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှု ေလျာဴကျေစရန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေဆဵလိပ်ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ ကုန်အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵ၊ 
အေရာင်အေသွဵမျာဵနှင်ဴ တဳဆိပ်ကိသိုသာေစေသာပဳုမျာဵ၊ ေရာင်ဵအာဵြမှငဴ်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖငဴ် ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

အချက်အလက်မျာဵစသည်တုိ္သ ေဖာ်ြပြခင်ဵအေပ္ဝ ပိတ်ပင်တာဵြမစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵလမ်ဵ္ဠွှန်မှုကိ ု အေလဵထာဵ၍ 
လိုကန်ာေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ေဆဵလိပ်ေကကာ်ြငာဆိုင်ဵဘုတ်ကကီဵမျာဵ 
နှင်ဴ ေဈဵကွက်ရှာြခင်ဵ၊ ေကကြငာြခင်ဵ၊ အေရာင်ဵြမှင်ဴတင်ြခင်ဵကို ယခင်အခါကလည်ဵမြပုလုပ်ခဲဴသလို ယခုအခါတွင် 
ေဆဵလိပ်အန္တရာယ်အသိေပဵ ပိုစတာကကီဵ မျာဵ၊ ဆိုင်ဵဘုတ်ကကီဵမျာဵကုိစုိကထ်ူ၍ ြပည်သူလူထုအာဵ အသိပညာေပဵြခင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိလည်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုမျာဵသည် ကျန်ဵမာေရဵကုိ 
သာမက လူမှုေရဵနှငဴ်စီဵပွာဵေရဵတုိ္သကုိပါ ထိခိုကပ်ျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵေစနိုင်ေကကာင်ဵ ေလာက်ကိငု်ခရုိင်အတွင်ဵရှိ ြပည်သူလူထု 

တစ်ရပ်လုဳဵသိရှိနာဵလည် သေဘာေပါက်လာေစရန် ပိုစတာကကီဵ မျာဵ၊ ဆိုင်ဵဘုတ်ကကီဵမျာဵကုိစုိက်ထူ၍ ြပည်သူလူထု 
အာဵ အသိပညာေပဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 



ေလာက်ကိင်ုခရုိင်အတွင်ဵရှိ  ြပည်သူလူထုတစ်ရပ်လဳုဵ သိရှိနာဵလည်သေဘာေပါက်လာေစရန် အသိပညာ 
ေပဵေဆွဵေနွဵမှုြပုလုပ်စဉ်  
(က) ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုမျာဵကုိ ရုိဵရာဓေလဴအြဖစ်မှတ်ယူ၍ အသဳုဵြပုေနမှုမျာဵကုိ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ 

(ဥပမာ-အလှူအတန်ဵ၊ ပွဲလမ်ဵသဘင်မျာဵတွင် ကွမ်ဵ၊ ေဆဵ၊ လက်ဖက်တုိ္သြဖငဴ် ဧည်ဴခဳေနြခင်ဵတုိ္သမှ ကွမ်ဵနှငဴ် 
ေဆဵလိပ်ကိဖုယ်ရှာဵပစ်ြခင်ဵ၊ )။ 

(ခ) ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာပညာရှင်မျာဵအေနြဖင်ဴ စီဵကရက်၏အန္တရာယ်ကိ ု သိပ္ပဳနည်ဵကျေသာ သက်ေသ အေထာက် 
အထာဵမျာဵေဖာ်ထုတ်၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှြခင်ဵကို ေဒသခဳြပည်သူမျာဵသိရှိေစရန် ဆငဴ်ပွာဵရှင်ဵလင်ဵ ေဆွဵေနွဵ 
ြခင်ဵ။                    

(ဂ) ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုအန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမျာဵကို ြပည်သူလူထု 
မ ှပုိမိုသိရှိနာဵလည်လာရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်ဵ။ 

(ဃ) သက်ဆိငု်ရာအာဏာပုိင်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ဥပေဒမျာဵကုိ လုိအပ်ချက်နှငဴ်အညီြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ နည်ဵဥပေဒ 

မျာဵ၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကုိ လိုအပ်သလိုထုတ်ြပန်ြခင်ဵနှင်ဴ 
ထိေရာက်စွာအေရဵယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိြခင်ဵ။ 

(င) လုပ်ငန်ဵမျာဵေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အေြခခဳလိအုပ်မျာဵကုိ ြဖညဴ်ဆည်ဵ ေဆာင် 
ရွက်ေပဵလျက်ရှိြခင်ဵ။  

(စ) ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုကမ်ှုမျာဵြဖစ်ေပ္ဝေနေသာေကကာငဴ် ထိေရာက်စွာေလျာဴချနိုင်သညဴ်နည်ဵလမ်ဵ အေြခအေန 

မျာဵေပ္ဝေပါက်လျက်ရှိေနေကကာင်ဵ၊ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵသဳုဵစဲွမှုေလျာဴကျေစရန် လိုကန်ာေဆာင်ရွက်သငဴ် 
ေကကာင်ဵ စေသာ အေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵ၍ ေဆွဵေနွဵကာ အသိပညာေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

            
ေဆဵရွေ်ကေီဵစုိေပ်ျ ို ဵြခင်ဵနှငဴ်ေဆဵရွေ်ေြခာေ်ေသွ့ေစြခင်ဵေကောင်ဴြဖစ်ေစနိုင်ေသာထိခိုေမ်ှုေိေုလျာဴေျေစရန် 
ေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ 
               သစ်ပင်စုိကပ်ျ ို ဵ၍ တစ်အုပ်တစ်မသစ်ေတာစုိကခ်င်ဵမျာဵ ထူေထာင်လာြခင်ဵသညဴ် ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵ မျာဵ 

မျာဵြပာဵလာမှုေကကာငဴ် သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵအတွက် ထိေရာက်ေသာေဆာင်ရွက်မှုတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက် 
စုိကခ်င်ဵမျာဵတည်ေထာင်မှုေကကာငဴ် ထွက်ရှိေသာ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒုဓ်ါတ်ေငွ့မျာဵြပာဵလာမှုအာဵ ကာဗွန်စုပ်ယူမှု 
အာဵေကာင်ဵေသာ သစ်ပင်သစ်ေတာမျာဵြဖင်ဴ အစာဵထုိဵစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵြပုလုပ်နိုင်မှသာ ထိေရာက်ေသာ ထိန်ဵချုပ်မှု 
တစ်ရပ်ကိ ု ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵနှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန်မျာဵေကကာင်ဴ သစ်ေတာ 
ြပုန်ဵတီဵမှုအေြခအေနကုိ  ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵ  (tobacco farming)  လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ေရွှေတန်ဵတစ် 
ေကျဵရွာနှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵပုိင်ရှင်မျာဵနှငဴ်အတူ ေလဴလာေစာငဴ်ကကညဴ် သွာဵမည် 

ြဖစ်ပပီဵ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအစုအဖွဲ့ပုိင်သစ်ေတာစုိကခ်င်ဵမျာဵထူေထာင်ေရဵကို စနစ်တကျစီမဳေဆာင်ရွက် သွာဵပါ 
မည်။ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ အစုအဖွဲ့ပုိင်သစ်ေတာစုိကခ်င်ဵမျာဵ ထူေထာင်မည်ဴေြမေနရာရရိှေရဵအတွက် ပမို့နယ် 
သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ေြမေနရာရရှိချန်ိတွင်တစ်ဧကလျှင် မန်ဂျန်ဵရှာဵ သစ်မာပင် 
(၃၀၀)ပင်နှုန်ဵြဖင်ဴ စုိကပ်ျ ို ဵသွာဵပါမည်။ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှငဴ်ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵ စုိကခ်င်ဵ 
မျာဵပုိင်ဆိုင်သညဴ် ေကျဵရွာေနြပည်သူမျာဵအာဵ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအစုအဖဲွ့ပိုင် သစ်ေတာစိုက်ခင်ဵမျာဵ ထူေထာင်နုိင် 
ေရဵအတွက် စည်ဵရဳုဵလှုဳေဆာ်ြခင်ဵ၊ အသိပညာေပဵြခင်ဵနှငဴ် သစ်ပင်သစ်ေတာအစာဵထိုဵစုိကပ်ျ ို ဵမှု ြပုလုပ်နိုင်ရန် လိုအပ် 

ေသာ မန်ဂျန်ဵရှာဵမျ ို ဵေစဴမျာဵ၊ ပျ ို ဵပင်ေပါက်မျာဵကို ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵရန် ဆုဳဵြဖတ်ထာဵ ရိှပါသည်။ သစ်မာပင်မျာဵ 
ြဖစ်သညဴ် မန်ဂျန်ဵရှာဵပျ ို ဵပင်(၁၀၀၀)ခန့်ကိ ု ပျ ို ဵဉယျာဉ်ြဖင်ဴ စနစ်တကျ ထူေထာင်ထာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵပျ ို ဵပင် 
မျာဵကုိ မိုဵရာသီကာလတွင်စတင်စုိကပ်ျ ို ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ေြမဆွြခင်ဵ၊ ေပါင်ဵရှင်ဵြခင်ဵ၊ အစာဵထိုဵစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ၊ ေရ 
ေလာင်ြခင်ဵ စသညဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိပါမည်။ စုိကပ်ျ ို ဵထာဵပပီဵေသာ မန်ဂျန်ဵ 
ရှာဵသစ်ပင်မျာဵ ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်မှုအေြခအေနမျာဵကုိ ပခုက္ကူပမို့အနီဵ (၈)မုိင်ခန့် အကွာရိှေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ 
(21°21'0.31"N95°9'5.66"E) နှင်ဴဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵ (21°21'36.41"N95°9'41.09"E) တွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵ 
ပိုင်ရှင်မျာဵ၊ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန၊ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ ေစာငဴ်ကကပ် ကကညဴ်ရှုသွာဵမည် ြဖစ် 
ပါသည်။ 



ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵမျာဵတွင် အသဳုဵြပုေသာ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ ေြမကသဇာ၊ အရွက်ဖျန်ဵအာဵတုိဵ 
ေဆဵ၊ အပင်ကကီဵထွာဵေဆဵ တုိ္သသညဴ် ေရသွင်ဵစုိက်ပျ ို ဵမှုေကကာငဴ် သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေချာင်ဵငယ်မျာဵ၊ ေရေြမာင်ဵမျာဵ 
ထဲရှိ ေရအရင်ဵအြမစ်မျာဵတွင် စိမဴ်ဝင်ပျနဳှဳ္သ၍ ေရထုညစ်ညမ်ဵမှုကို ြဖစ်ေစသညဴ်အတွက ် သဳုဵစဲွသညဴ်ပမာဏအနည်ဵဆဳုဵ 
ြဖစ်ေစရန် အသိပညာေပဵတုိကတွ်န်ဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ေလျာဴချသဳုဵစဲွလာပါက ေရ 
အရည်အေသွဵ၏အေြခအေနမှာ တုိဵတက်လာပပီဵ ေရသယဳဇာတကို အမီှြပုရှင်သန်ေနရေသာ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵ 
ရှင်သန်ေပါက်ဖွာဵမှုအေြခအေနကုိ တုိဵတက်လာေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှငဴ် ေြမဆီလွှာပျက်စီဵ 
ြခင်ဵတုိ္သအတွက်  သစ်ရွက်ေြခာက်မျာဵ၊ အမှိုက်ေဆွဵမျာဵ၊ သဲမျာဵ၊ နွာဵေချဵမျာဵ၊ သဘာဝေြမကသဇာမျာဵကုိ အစာဵထုိဵ 
ြပန်လည်ြဖည်ဴတင်ဵ၍ အသဳုဵြပုရန်အတွက် ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှင်ဴ ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ 
စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန ၊ကျန်ဵမာေရဵ ဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှင်ဴအတူ တုိကတွ်န်ဵနှိုဵေဆာ်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵတည်ေထာင်၍ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ေကျဵလက်ေနြပည်သူမျာဵ 
အာဵ နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်မှုေလျာဴနည်ဵကျဆင်ဵေစရန်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာအသိပညာေပဵ၍ စည်ဵရဳုဵ 
လှုဳ့ေဆာ်မှုမျာဵြပုလုပ်ကာ တုိကတွ်န်ဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ အမျာဵြပည်သူေသာက်သဳုဵရန် တူဵေဖာ်ထာဵေသာ 
ေရတွင်ဵေရကန်မျာဵရှိ ေရချ ိုသယဳဇာတညစ်ညမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴ ေရအရည်အေသွဵပျက်စီဵြခင်ဵအေြခအေနမျာဵကုိ သိရှိနိုင် 
ရန် ေရနမူနာေကာက်ယူ၍ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵနှင်ဴ ေရတွင်ဵေရကန်မျာဵကို တူဵေဖာ်ရာတွင် 
ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကပ်ျ ို ဵမည်ဴ ယာခင်ဵမျာဵနှင်ဴေဝဵကွာေသာေနရာတွင်တူဵေဖာ်နုိင်ရန် ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှင်ဴ ဆင်မင်ဵ 
ေကျဵရွာမျာဵတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန ၊ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵေဆာင်ရွက် 
သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ေဆဵရွေ်ကေီဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵေကောင်ဴြဖစ်ေစနိုင်ေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵေိုေလျာဴေျေစရန်ေဆာင်ရွေ်မညဴ် 
အစီအစဉ်မျာဵ 
        ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတည်ေထာင်လာမှုေကကာင်ဴ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထွက်ရိှြခင်ဵ၊ နီကိတုင်ဵပါဝင်ေသာ 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိလာြခင်ဵ၊ ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရိှလာြခင်ဵ၊ ေဘဵထွက် 
ပစ္စည်ဵမျာဵတွင်အဆိပ်ဓါတ်မျာဵပါဝင်မှုေကကာငဴ် ထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေစြခင်ဵတုိ္သကုိ ေလျာဴနည်ဵလာေစရန် ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵ 
နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵအကကင်ဵအကျန်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမဳခန့်ခွဲမှုစီမဳချက်ကို ေရဵဆွဲ၍ ေရွှေတန်ဵတစ် ေကျဵရွာနှငဴ် 
ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိက်ပျ ို ဵေရဵဌာန၊ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ စီမဳေဆာင်ရွက်ရ 
မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိပူဵေပါင်ဵ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမှ ထွက်ရှိ 
ေသာအမှိုက်မျာဵကို စုေပါင်ဵ၍အမှိုက်ေကာက်ြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ သယ်ယူြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ြမှပ်နဳှြခင်ဵမျာဵကုိ ေကျဵရွာ 

ေနလူငယ်မျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵကာ ရပ်ရွာအကျ ို ဵြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေကျဵလက်ေန 
ြပည်သူမျာဵ၏ကျန်ဵမာေရဵကုိကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵရန်နှငဴ ် တုိဵတက်ေကာင်ဵမွန်လာေစရန် ြမန်မာကုိဵကန့် 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵက ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 
 ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွေ်ထုတ်ေုန်(စီဵေရေ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ)ေကောင်ဴြဖစ်ေစေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵေိုေလျာဴနည်ဵေစရန် 
ေဆာင်ရွေ်ထာဵသည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵ   

           ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ်တွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ်ေဆဵသာဵခွဲြခာဵြခင်ဵအဆင်ဴမျာဵတွင် ေရေနွဵေငွ 
အသဳုဵြပုရေသာေကကာင်ဴ ထွက်ရှိလာေသာအနဳ့နှငဴ်အခုိဵအေငွ့မျာဵကုိ အနဳ့အခိုဵ၊အေငွ့ စုပ်ယူေသာ ေလစုပ်ပန်ကာ 
(Blower) မျာဵ တပ်ဆင်အသဳုဵြပု၍ စုပ်ယူထာဵပပီဵ စက်တစ်လုဳဵြခင်ဵစီတွင်် Odor and Emission Control System 
ကို တပ်ဆင်၍ ထိေရာက်မှုရိှေစရန် စနစ်တကျ အသဳုဵြပုထာဵပါသည်။ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦအတွင်ဵ အနဳ့နှငဴ် 
အခိုဵအေငွ့ စုပ်ယူနုိင်သညဴ် ေလစုပ်ပန်ကာမျာဵကို လုဳေလာက်စွာတပ်ဆင်ထာဵရိှပါသည်။ဘိွုင်လာတွင် bottom ash 
စုေတာင်ဵရန် Ash Tank ြပာကန်၊ အမှုန်ဖမ်ဵယူရန် Cyclone , Fly Ash ဖမ်ဵယူရန် Stack နှင်ဴ boiler အကကာဵတွင် Wet 

Scrubber ပုဳစဳ Flue Gas and Ash ြဖတ်သန်ဵသညဴ်လမ်ဵေကကာင်ဵတစ်ေလျှာက် ေရကိုကကာဵခဳြဖတ်ေစြခင်ဵ၊ ထုဳဵနှစ်ရည် 
အတွင်ဵ Flue Gas ကို ြဖတ်သန်ဵ၍ အက်ဆစ်ဓာတ်ကိေုချဖျက်ြခင်ဵြဖင်ဴ အဆိပ်ပါရိှမှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵ ေစေသာ 



အရာမျာဵကုိ ေလျှာဴချေစပပီဵမှ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵကို မျာဵစွာမထိခိုကေ်စရန် စွန့်ထုတ်သညဴ်နည်ဵ 
ကို စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါသည်။ 
 စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵတည်ရိှရာ ခခဳဝန်ဵအတွင်ဵ ခခဳစည်ဵရုိဵပတ်လည်တွင် တမာပင်၊ စိမ်ဵပန်ဵပင်၊ မဲဇလီပင် 
စေသာ နှစ်ရှည်ပင်မျာဵ၊ ဝါဵပင်မျာဵကုိ စုိကပ်ျ ို ဵထာဵရိှြခင်ဵြဖင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ လူေနအိမ်ေြခမျာဵအတွက် 
ေလေကာင်ဵေလသန့်ရရိှေစရန်နှငဴ် အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေလအရည်အေသွဵတုိ္သကုိ တုိဵတက်လာေစရန်၊ထိခိုကမ်ှုေလျာဴ 

နည်ဵေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှထာဵ ပါသည်။ 
 စက်ရဳုတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေနသူ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် ေသာက်သဳုဵနုိင်ရန် ေရသန့်ဗူဵ (၂၀)လီတာဗူဵမျာဵ 
စီစဉ်ေပဵထာဵပါသည်။ အမျာဵသဳု:မိလ္ယာကန်ပါရိှေသာ ေရေလာင်ဵအိမ်သာအခန်ဵမျာဵ လဳုေလာက်စွာ ထာဵရိှေပဵပါ 
သည်။ ကျန်ဵမာေရဵအေထာက်အကူြပုနုိင်ရန် ေရှဵဦဵသူနာြပုေဆဵသတ္ရာ၊ ေဆဵဝါဵမျ ို ဵစဳု၊ ေသွဵေပါင်ချနိ်စက်၊ အာဵက 
စာဵေလဴကျငဴ်စက်မျာဵကုိလည်ဵ ဝယ်ယူေပဵြဖည်ဴတင်ဵေပဵထာဵပါသည်။ လစဉ်ကျန်ဵမာဵေရဵအေြခအေန စစ်ေဆဵမှုြပု 
လုပ်နိုင်ရန် ြပင်ပမှတတ်ကျွေမ်ဵနာဵလည်သူြဖစ်သညဴ် ပုဂ္ဂလိကေဆဵခန်ဵမှ သူနာြပုဆရာမတစ်ဦဵကို စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 

ေပဵထာဵပါသည်။ ဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှ ထွက်ရှိေသာအမှိုက်မျာဵကုိ အမှိုက်စုိ၊ အမှိုက်ေြခာက် နှစ်မျ ို ဵခွဲြခာဵ စွန့်ပစ်နုိင်ရန် 
အမှိုက်ပုဳဵမျာဵစီစဉ်ေပဵထာဵပါသည်။ စက်ရဳုခခဳဝန်ဵအတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်နှငဴ်ေဝဵကွာေသာ ေနရာတစ်ခု၌ အမှိုက်ကျင်ဵ 
(၁၀×၄×၆) ေပ အရွယ်အစာဵ (၂)ကျင်ဵကို တူဵထာဵေပဵကာ စွန့်ပစ်ေစပါသည်။ အမှိုက်ကျင်ဵမျာဵြပည်ဴသွာဵပါက 
ေြမသာဵမျာဵြဖင်ဴ ဖုဳဵအုပ်ကာ အမှိုက်ကျင်ဵအသစ် ထပ်မဳတူဵေပဵထာဵပါသည်။ 
           ဝန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှထွက်ရှိေသာ ကိုယ်လက်သန့်စင်သညဴ်ေဆဵေကကာေရ၊ လက်ေဆဵေရ၊ အဝတ်ေလျှာ်ဖွတ်သညဴ် 

ေရတုိ္သကုိ အုတ်ကန်(၆‘×၄‘×၆‘)အရွယ်(၁)ကန်အတွင်ဵ စုစည်ဵသန့်စင်ပပီဵမှသာ ြပင်ပသုိ္သ စွန့်ထုတ်ပါသည်။ ၎င်ဵကန် 
အတွင်ဵ သဘာဝပစ္စည်ဵမျာဵြဖစ်ေသာ sand, မီဵေသွဵအမှုန့်၊ aggrigateနှင်ဴ Pebbles မျာဵထညဴ်သွင်ဵ၍  ေရကို 
ကကည်လင်သန့်ရှင်ဵေစရန်စစ်ယူြခင်ဵ( Primary Filtration ) ေဆာင်ရွက်ပပီဵမှသာ စွန့်ထုတ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေရ 
(Sanitary Wastewater )၏ အရည်အေသွဵမှာ NEQEGs ေအာက်မှာသာရိှပါသည်။ 
 စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ ထွက်ရှိေသာအစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ၊ ထုတ်ပိုဵသညဴ်လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ အကကင်ဵ 
အကျန်အမှိုက်မျာဵ၊ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵအကကင်ဵအကျန် (အာနိသင်) ပါရိှေသာအမှိုက်မျာဵကုိ စနစ်တကျ ေကာက်ယူ 

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ ထုတ်ပိုဵြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူ၍ ြမုပ်နဳှြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်၊၊ 

Particulate matter ေကောင်ဴ ထိခိုေမ်ှုေလျာဴပါဵေစရန် ေဆာင်ရွေ်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵ 

        ထုတ်လုပ်မှု( Operation Phase)  မှထွက်ရှိေသာ ထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ အနဳ့မျာဵ၊ ပျ ဳ့လွင်ဴတတ် 
ေသာအမှုန်မျာဵ၊ ေလထုအတွင်ဵသုိ္သေရာက်ရှိပျ ဳ့ နဳှ္သေနေသာ၊ ညစ်ညမ်ဵေစတတ်ေသာအရာဝတ္လုပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ထွက်ရှိမှု 
ပမာဏေလျာဴကျေစရန် ေခတ်မီနည်ဵပညာမျာဵ(Wet Scrubber နှငဴ် Dust Control Equipment ) တုိ္သကုိ တပ်ဆင် 
သဳုဵစဲွြခင်ဵနှငဴ် NEQG Guideline Valuesမျာဵနှင်ဴ တူညီသညဴ်တန်ဖိုဵမျာဵေရာက်သည်အထိ ထွက်ရှိေနေသာအခုိဵအေငွ့၊ 
အနဳ့၊အမှုန်မျာဵကိုစုစည်ဵထိန်ဵချုပ်၍ Single stack source(15 metre height) မှ စွန့်ထုတ်နိုင်ရန်စီစဉ် ေဆာင်ရွက် 
ထာဵပါသည်။ အမျာဵြပည်သူေသာက်သဳုဵရန် တူဵေဖာ်ထာဵေသာ ေရတွင်ဵေရကန်မျာဵရိှ ေရချ ိုသယဳဇာတ ညစ်ညမ်ဵ 
ြခင်ဵနှငဴ်ေရအရည်အေသွဵ ပျက်စီဵြခင်ဵအေြခအေနမျာဵကုိ သိရိှနိုင်ရန် ေရနမူနာေကာက်ယူ၍ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊ 
သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵတုိ္သကုိေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ စက်ရဳုအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵ၊ ေလာက် 
ကိုင်ပမို့နယ်နှငဴ ် ဆီေအာရွာ၏ေလအရည်အေသွဵမျာဵကုိတုိင်ဵတာ၍ data baseline ေကာက်ယူြခင်ဵ၊ ေခါင်ဵတုိင်ဵမှ 
ထွက်ရှိမည်ဴအခိုဵအေငွ့မျာဵကုိ တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ မှတ်တမ်ဵထာဵရှိြခင်ဵ၊NEQG Guideline Values မျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵ 
ယှဉ်ြခင်ဵ၊ လမ်ဵ္ဠွှန်တန်ဖိုဵမျာဵထက်ေကျာ်လွန်ပါက ေလျှာဴချနိုင်မညဴ်နည်ဵပညာတပ်ဆင်သဳုဵစဲွြခင်ဵတုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက် 
ပါမည်။ 

Net  fresh water consumption ေကောင်ဴ ထိခိုေမ်ှုေလျာဴပါဵေစရန် ေဆာင်ရွေ်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵ 
           ေလာက်ကိငု်ပမို့အမျာဵြပည်သူအတွက်ြဖန့်ြဖူဵေပဵသည်ဴေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမှေရကို အမှန်တကယ် လိုအပ် 

သညဴ်ပမာဏကုိသာ ဘိွုင်လာမှေရေနွဵေငွ့ထုတ်ယူသဳုဵစဲွသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ေရချ ိုသယဳဇာတကို အနည်ဵဆုဳဵလုိအပ် 
သညဴ် ပမာဏကုိသဳုဵစဲွနိုင်ရန် ကကို တင်စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါသည်။  



စွန့်ပစ်ေရနှငဴ်အနည်အနှစ်မျာဵေကောင်ဴ ထိခိုေမ်ှုေလျာဴပါဵေစရန် ေဆာင်ရွေ်မည်ဴနည်ဵလမ်ဵ 

   စွန့်ပစ်ေရဆိုသည်မှာ  wet   scrubber နည်ဵပညာကုိအသဳုဵြပု၍  ေခါင်ဵတုိင်အတွင်ဵမှ စွန့်ထုတ်မညဴ် 
အက်ဆစ်ဓာတ်ေငွ့မျာဵကုိ ေခါင်ဵတုိင်တွင်ဵေရဖျန်ဵ၍  fly   ash  နှင်ဴ stack  gas မျာဵကုိ ဖမ်ဵယူထာဵေသာေရကုိ 
ဆိုလိုပပီဵ စွန့်ပစ်ေရနှငဴ်အနည်အနှစ်မျာဵေကကာင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ်စီဵဆင်ဵေရ၊ေြမေအာက်ေရ 
အရင်ဵအြမစ်မျာဵကုိ ညစ်ညမ်ဵမှု၊ထိခိုကမ်ှုေလျာဴပါဵေစရန် စွန့်ပစ်ေရတွင်ပါရှိေသာ ြပာမှုန့်ကိခုွဲထုတ်ြခင်ဵနှငဴ် ေရတွင် 
ပါေသာ ဆာလြဖူရစ်နှငဴ်ဆာလြဖူရပ်စ်ကို ဆာလဖိတ်အြဖစ် ဓာတုေဗဒနည်ဵအရေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ေရတွင် (၁၀၀%) 
ေပျာ်ဝင် ေစြခင်ဵ၊ lime injection ြပုလုပ်ြခင်ဵနှင်ဴအက်ဆစ်ပါဝင်မှုကိေုလျှာဴချြခင်ဵ၊ အနည်ထိုင်ြခင်ဵ၊ စစ်ယူြခင်ဵ၊ 
အနဳ့ဆိုဵပါရိှေနပါကBioasorbent မျာဵနှငဴ် Bioadsorbent မျာဵကုိအသဳုဵြပု၍ စုပ်ယူြခင်ဵ၊ ြပုြပင်သန့်စင်ြခင်ဵ၊ 
၎င်ဵေရကိုြပန်လည်အသဳုဵြပုြခင်ဵ တုိ္သကုိ ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါသည်။ ညစ်ညမ်ဵေနသညဴ်ေရမျာဵ စီဵဆင်ဵနုိင်ရန် 
ေရစီဵေရလာေကာင်ဵမွန်ေစေရဵအတွက် ေရေြမာင်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျတူဵေဖာ်၍ စွန့်ထုတ်နိုင်ရန် စီမဳေဆာင်ရွက် 
ထာဵရိှပါသည်။ 

        
(က)   stack  gas မျာဵေို ြပင်ဵအာဵပမာဏေလျှာဴချြခင်ဵနှင်ဴ ဓာတ်ြပယ်သည်ဴ အေြခအေန ရရိှေစရန် ြပုလုပ်ြခင်ဵ 

                                    Wet scrubber system မှ ထွက်ရှိလာေသာေရကိုေရကန်ငယ် (၆ေပ×၄ေပ ×၄ေပ) အတွင်ဵ ထည်ဴ၍ 
ပါဝင်ေနသည်ဴ ဆာလဖာြဒပ်ေပါင်ဵအေငွ့နှငဴ်ဆာလြဖူရပ်၊ဆာလြဖူရစ်ကိ ု ဆိုဒီယမ်ဟိုကဒ်ေရာဆိုဒ် အနည်ဵငယ် 

ထည်ဴသွင်ဵ၍ေချဖျက်ြခင်ဵ၊ ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ်အြဖစ်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ ေရတွင်(၁၀၀%)အြပည်ဴအဝ ေပျာ်ဝင်နိုင်သညဴ် 
ဂုဏ်သတ္ရိရှိြခင်ဵ၊ lime injection ြပုလုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ အက်ဆစ်ပါဝင်မှုကိေုလျှာဴချြခင်ဵ၊ wet scrubbing စနစ် အတွက် 
၎င်ဵေရကိုြပန်လည်သဳုဵစဲွြခင်ဵမျာဵကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵပါ သည်။ 

 
(ခ)      ဘိွုင်လာမှ စွန့်ပစ်ြပာဖမ်ဵယူသညဴ်ေရမျာဵေို ြပာစစ်ေန်မျာဵြဖင်ဴစစ်ယူ၍သန့်စင်ြခင်ဵ 
                ဘိွုင်လာမှစွန့်ပစ်ြပာဖမ်ဵယူသညဴ်ေရမျာဵကုိ Biological Treatment နည်ဵစဉ်ကိ ု အသဳုဵြပု၍ သန့်စင် 

လျှက်ရှိပါသည်။  ၎င်ဵနည်ဵစဉ်သည် စွန့်ပစ်ေရတွင်ပါဝင်ေသာအနဳ့ဆိုဵနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှု၊ အဆိပ်သငဴ်မှုမျာဵေသာ သတ္လု 
ဓာတ်မျာဵ(Heavy  Metals)ကို အဓိကဖယ်ရှာဵေပဵေသာနည်ဵစဉ် ြဖစ်သည်။ Biosorption  Process သည် 
Biological Treatment နည်ဵစဉ်တွင်ပါဝင်ပပီဵ ြပာမှုန့်တွင်ပါရိှေသာ အနဳ့နှငဴ်ေရတွင်ပါရိှေနသညဴ် အဆိပ်သငဴ် သတ္ရု 
မျာဵကုိ စုပ်ယူနုိင်သညဴ်အေပါက်ငယ်( Mesopores )မျာဵ၏စွမ်ဵပကာဵကုိ အသဳုဵချကာ ဇီဝကပ်တင်ပစ္စည်ဵ 
(Bioadsorbents) အမျို ဵအစာဵတစ်ခုကိ ု ေရွဵချယ်၍ အသဳုဵချြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ ကကဖဳတ်ြပာမှုန့်ကို(Bioadsorbents) 
အြဖစ်ေရွဵချယ်အသဳုဵြပုလျက် ၎င်ဵသည် စွန့်ပစ်ေရတွင်ပါရိှေသာအနဳ့ဆိုဵကိုဖယ်ရှာဵနုိင်ြခင်ဵ၊ ြပင်ဵအာဵမျာဵေနေသာ 

သတ္ရုဓာတ်မျာဵကုိပမာဏေလျှာဴချြခင်ဵစသညဴ်ဂုဏ်သတ္ရိရှိေနပပီဵ စက်မှုလုပ်ငန်ဵ၏ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ (Byproducts) 
ကို စွန့်ပစ်ေရသန့်စင်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ကျယ်ြပန့်စွာ အသဳုဵြပုလျက်ရိှေနကကပပီ ြဖစ်ပါသည်။  

 
ဘိွုင်လာမှ စွန့်ပစ်ြပာဖမ်ဵယူသညဴ်ေရမျာဵကုိ ေအာက်ပါအဆင်ဴမျာဵအတုိင်ဵ စနစ်တကျ သန့်စင်မှုြပုလုပ်ထာဵပါသည်။  
(၁)  Screening  and  Precipitation 
(၂)  Coagulation and Sedimentation 

(၃)  Primary Filtration 
(၄)  Secondary Filtration                                                                                         
(၅) Tetiary Filtration  

    စက်ရဳုဝန်ဵအတွင်ဵ ဝန်ထမ်ဵအိမ်ယာတည်ေဆာက်ထာဵသြဖင်ဴ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မှ ေြခ၊လက်သန့်ရှင်ဵေရဵ 
နှင်ဴေလျှာ်ဖွတ်ြခင်ဵ ၊ေရချ ို ဵြခင်ဵြပုလုပ်ရာမှ ထွက်ရှိသညဴ်ေရသည် ေန့စဉ်ေရ (၂၀၀၀) ဂါလန်သာ ထွက်ရှိနုိင်ပါသည်။ 

အနည်စစ်ကန်တဆငဴ်ခဳထာဵပပီဵ ေရကိုသန့်စင်မှုြပုလုပ်ပပီဵမှ စွန့်ပစ်ေရေြမာင်ဵမျာဵအတွင်ဵသုိ္သ စနစ်တကျ စွန့်ထုတ် 
သွာဵပါမည်။ မိလ္ယာေရဆိုဵစွန့်ထုတ်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကအမှိုက်သိမ်ဵကုမ္ပဏီမှ ေရပုတ်စုပ်ယာဉ်ကို ငှာဵရမ်ဵအသဳုဵြပုပါ 
သည်။ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအတွင်ဵ ေရစီဵေရလာေကာင်ဵမွန်ေစေရဵ အုတ်ေရေြမာင်ဵမျာဵ (Drainage Water System)ကို 



စနစ်တကျတူဵေဖာ်၍ ြပုလုပ် ေဆာင် ရွက်ထာဵ ရှိပါသည်။စွန့်ပစ်ေရကိုNEQEGS Value နှင်ဴ WHO Guideline Value 
မျာဵနှင်ဴတူညီလာသည်အထိ သန့်စင်ြပုြပင်ပပီဵ ေရနမူနာကုိေပဵပို္သ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်ဵသပ်မှု ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ တူညီသညဴ် 
တန်ဖိုဵမျာဵေရာက်ရှိမှသာ စွန့်ထုတ်မည်ြဖစ်သည်။ 
 

ဘိွုင်လာမှ စွန့်ပစ်ေရေကောငဴ်ထိခိုေမ်ှုေလျာဴပါဵေစရန် ေဆာင်ရွေ်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵ 

         ဘိွုင်လာတွင်   Blowdown Valve  တပ်ဆင်ထာဵပပီဵ ဘိွုင်လာအတွင်ဵရှိ ပစ်ချွေေဲနေသာအနည်အနှစ်မျာဵ၊ 
ေရဂျ ို ဵပါရိှသညဴ်ေရမျာဵ၊ ရွှေဳ့နွဳမျာဵကုိဖယ်ထုတ်ရန်နှင်ဴ လိုအပ်ေသာအချနိ်တွင်  ေရအသစ်လဲရန်အတွက် ဖွငဴ်ထုတ်ရန် 
အသဳုဵြပုပါသည်။ ဘိွုင်လာမီဵစတင်ထုိဵပပီဵ ဖိအာဵြပနာရီ 10 psi  မှ 15 psi ခန့်ရှိေနချနိ် တွင် Blowdown ကို စတင် 
ြပုလုပ်ေလဴရှိသည်။ အသဳုဵြပုသည်ဴဘိွုင်လာသည် 4TPH ၊ Pressure 1.2 MPa နှငဴ် Blowdown Valve Dia (1.5 in) 
Blowdown Rate (3.774 Litre per min)  ြဖစ်ပါသည်။Boiler Feed Water အတွက ်ေြမေအာက်ေရအမျ ို ဵအစာဵကုိ 

သန့်စင်၍အသဳုဵြပုထာဵသြဖင်ဴ ဘိွုင်လာမှေရေနွဵေငွ့စတင်ထွက်ရှိချနိ်တွင် Blowdown Valve ကို   (၃)မိနစ်ကကာဖွငဴ်၍ 
ေရဂျ ို ဵနှင်ဴအမှုန်၊အနည်အနှစ်ပါ စွန့်ပစ်ေရ(၁၁.၅)လီတာခန့်ကိလုည်ဵေကာင်ဵ၊ ဘိွုင်လာကိုအသဳုဵြပုမှု ရပ်ဆိုင်ဵခါနီဵ 
တွင် ဖိအာဵြပနာရီကိ ု 10 psi  မှ 15 psi အတွင်ဵ ေလျှာဴချပပီဵမှ Blowdown Valveကို ၃မိနစ် ကကာဖွငဴ်၍ ေရဂျ ို ဵ 
နှင်ဴအမှုန်၊အနည်အနှစ်ပါ စွန့်ပစ်ေရ (၁၁.၅) လီတာခန့်ကိလုည်ဵေကာင်ဵ စွန့်ထုတ်ရာတွင် (၅၀)ဂါလန် ဆန့်ေပပါ 
အတွင်ဵ ေရပုိကြ်ဖင်ဴသွယ်ယူကာ သုိေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵပါသည်။ ေန့စဉ်ဘိွုင်လာမှ ထွက်ရှိသညဴ်စွန့်ပစ်ေရ (၅) 
ဂါလန် ြဖစ်ပပီဵ စက်ရဳုလည်ပတ်သညဴ် (၂၂)ရက် တစ်လစာအတွင်ဵ(၁၁၀) ဂါလန်၊ တစ်နှစ် (၈)လအတွင်ဵ (၈၈၀)ဂါလန် 

ထွက်ရှိမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်ဵဘိွုင်လာမှ ထွက်ရှိသညဴ်စွန့်ပစ်ေရ (၅၀) ဂါလန်ဆဳဴသညဴ် ေရတစ်ေပပါတွင် မန္တေလဵပမို့၊ 
အကယ်ဒမီဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵဆိုင်မှ ေရသန့်လုပ်ငန်ဵသဳုဵ ဟိုက်ဒရုိကလိုရစ်အက်ဆစ်အေပျာဴ(၀.၅)လီတာနှုန်ဵ ထည်ဴ 
သွင်ဵကာ ထဳုဵဓာတ်မျာဵေနေသာေရကုိ အက်ဆစ်ေပျာဴြဖင်ဴ ဓာတ်ြပယ်ေစြခင်ဵနည်ဵြဖင်ဴ ြပင်ဵအာဵေလျှာဴချြခင်ဵ၊ သန့်စင် 
ြခင်ဵ၊ PH metre ကို အသဳုဵြပု၍တုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ ပိတ်စကိုသဳုဵ၍ အနည်စစ်ယူြခင်ဵ ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ အမှိုက်လှဲ၊ ေရဖျန်ဵ 
ြခင်ဵအတွက် ြပန်လည်အသဳုဵြပုပါသည်။ 

ေဆဵရွေ်နှင်ဴေဆဵရွေ်ထုတ်ေုန်မှထွေ်ရိှေသာစွန့်ပစ်အမှိုေ်ေကောင်ဴြဖစ်ေစေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵေုိေလျာဴေျေစရန် 
ေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ်မျာဵ 
 အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts) မျာဵနှငဴ် စီဵကရက်ထုတ်ပိုဵမှုတွင် သဳုဵေသာပစ္စည်ဵ  
(Paper, Ink, Cellophone, Foil, gule)မှ အမှိုက်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ ေလာက်ကိငု်ခရုိင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရ ေဒသရှိ 
ကုန်ကကမ်ဵ၊ ေလာက်ကိင်ု၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်၏အန္တရာယ်နှင်ဴလူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆိုင်ရာ 
အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ စွန့်ပစ် 
အမှိုက်သိမ်ဵယူသညဴ် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵ၍ (Cigarette burts)မျာဵ သန့်ရှင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်ကို လစဉ် 
လက်တဲွ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
        ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့မှ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတစ်ေလျှာက် စီစဉ်ေပဵထာဵေသာ အမှိုက်ပုဳဵမျာဵေဟာင်ဵနွမ်ဵေဆွဵေြမဴေနပါက 
အသစ်လှူဒါန်ဵနိုင်ရန် စီစဉ်ထာဵရှိပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူလူထူအတွက် စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထာဵသုိရာတွင် 
အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ လှူဒါန်ဵပဴဳပိုဵေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါ သည်။ 
 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်လုဳခခုဳစိတ်ချရမှုဆိုင်ရာစီမဳချက်ကို ေရဵဆွဲ 
ထာဵရိှပပီဵ စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ မီဵေဘဵအန္တရာယ်လဳုခခုဳေရဵစီမဳချက် ေရဵဆွဲ 
ထာဵပပီဵ မီဵသတ်ေရကန်၊ မီဵသတ်ငုတ်၊ မီဵသတ်ေရပိုကမ်ျာဵ၊ ပရက်ရှာပန့်မျာဵ၊ မီဵသတ်ေဆဵဘူဵမျာဵ၊ မီဵေဘဵ 
အန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်ရန် ကကို တင်ေလဴကျငဴ်မှုမျာဵ၊ သင်တန်ဵတက်ေရာက်ေစမှုမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါ 
သည်။ 
  စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစေသာ ထိခိုကမ်ှု(impacts)မျာဵကုိ စနစ်တကျေဖာ်ထုတ်ကာ ဆန်ဵစစ်မှု 

ြပုလုပ်ထာဵပပီဵ ပမာဏအနည်ဵ၊အမျာဵ သတ်မှတ်ကာတုိင်ဵတာြခင်ဵ (measures)၊ ေလျာဴချနိုင်မညဴ်နည်ဵလမ်ဵ 
(mitigation plan)နှငဴ ် ေဆာင်ရွက်မညဴ်အစီအစဉ်(Action Plan)ကို သတ်မှတ်ထာဵရိှပပီဵ လက်ေတွ့အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် သယဳဇာတအရင်ဵအြမစ်မျာဵအေပ္ဝ ထိခိုကမ်ှု၊ 



သက်ေရာက်မှု၊ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ထိခိုကမ်ှုမျာဵအတွက် ေလျှာဴချနိုင်မည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ 
ေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအစဉ်မျာဵ သတ်မှတ်ထာဵရိှပပီဵ လက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 
လျှက်ရှိပါသည်။ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ထိခိုကမ်ှုမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵ 
ဝန်ကကီဵဌာန၊ ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၊ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ကာ ေလျာဴကျေစ 
မည်ဴ ေလျာဴချနိုင်မည်ဴ အစီအစဉ်မျာဵကို စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

စွန့်ထုတ်အရည်/အခိုဵအေငွ့/ဆူညဳသဳနှင်ဴအနဳ့ဆိုင်ရာလမ်ဵညွှန်တန်ဖိုဵသတ်မှတ်ချေ်မျာဵေို လိုေန်ာေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

                စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ရာမှ ထွက်ရှိလာမည်ဴ အခိုဵအေငွ့၊ ဆူညဳသဳ၊ အနဳ့နှင်ဴ စွန့်ပစ်ေရမျာဵကုိ အမျ ို ဵသာဵ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်(၂၀၁၅)၏ စာပုိဒ်၁.၂- လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေနစဉ် 

ကာလအတွင်ဵ တုိကရုိ်က ်သုိ္သမဟုတ် သွယ်ဝိုက၍် စွန့်ထုတ်လိုကေ်သာ စွန့်ပစ်ေရ/စွန့်ပစ်အရည် ၊ မိလ္ယာေရ၊ စီဵဆင်ဵ 
ေရ တုိ္သသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူသာဵတုိ္သ၏ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ သုိ္သမဟုတ် ပတ်ဝန်ဵကျင်တုိ္သအာဵ 
ထိခိုကေ်စမှုမျာဵကုိ ေရှာင်ရှာဵနုိင်ရန်၊ အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်၊ ထိန်ဵချုပ်နုိင်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာ ကကို တင် ကာ 
ကွယ်မှုမျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵလမ်ဵ္ဠွှန်တန်ဖိုဵမျာဵကုိ လိုကန်ာကျငဴ်သဳုဵြခင်ဵ၊ စာပိုဒ် ၁.၃- 
လပ်ုငန်ဵလည်ပတ်ေနစဉ် ထွက်ေပ္ဝသညဴ်ဆူညဳသဳသက်ေရာက်မှုသည် အြမင်ဴဆုဳဵ လက်ခဳနုိင်သညဴ် ဆူညဳသဳအဆငဴ် 
လမ်ဵ္ဠွှန်သတ်မှတ်ချက်ထက် ေကျာ်လွန်သည်ဟု တုိင်ဵတာသိရှိလျှင် သုိ္သမဟုတ် ေကျာ်လွန်မည်ကိ ု ခန့်မှန်ဵနုိင်လျှင် 

ဆူညဳသဳတာဵဆီဵ ကာကွယ်ြခင်ဵနှင်ဴေလျှာဴချြခင်ဵ၊ စာပိုဒ် ၁.၄ တွင် အဆုိြပုေလျှာက်ထာဵသည်ဴ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
သည် ထွက်ရှိေသာစုစည်ဵနှငဴ်ပျ ဳ့လွင်ဴအနဳ့ကို လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအလုိက ် လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵတွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ အနဳ့ 
ထိန်ဵချုပ်မှုနည်ဵပညာမျာဵကုိ အသဳုဵြပုပပီဵ ေလျှာဴချထိန်ဵချုပ်မှုြပုရန်၊ ဧရိယာ သုိ္သမဟုတ် ထုထည်ရင်ဵြမစ်မှ ထုတ်လွှတ် 
ေသာအနဳ့သည် ပျ ဳ့လွငဴ်အနဳ့ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵအနဳ့ကို ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိလူမျာဵလက်မခဳနုိင်သညဴ် ဆိုဵရွာဵေသာအနဳ့မျာဵ မထွက် 
ရှိေစရန် ထိန်ဵချုပ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵဧရိယာအနီဵရိှ လူေနထူထပ်သညဴ်ဧရိယာအစွန်အဖျာဵေနရာ 
တွင် အနဳ့ယူနစ်၏ ၅  မှ ၁၀ ကို မေကျာ်လွန်ရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ လိုအပ်ပါက (Odor Impact Assessment)အာဵ 

ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ ေြမေပ္ဝတွင်ရှိသငဴ်သညဴ် အြမင်ဴဆုဳဵ သိပ်သည်ဵမှုကို လက်ခဳနုိင်သညဴ်ပမာဏ (Ground Level 
Maximum Concentration) တန်ဖုိဵကို ရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵတုိ္သကုိ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

၆.၅။ အနာဂတ်ောလလုပ်ငန်ဵမျာဵေကောင်ဴထိခိုေန်ိုင်မှုမျာဵ 

           စီဵကရက်စက်ရဳု(၂)ခတုည်ရှိေသာ ဆီေအာရွာသည် ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်ဵေကျဵရွာ 
အုပ်စုတွင် ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၃၀)ခန့်ရှိသည်။ ထင်ပါကျ ို င်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတစ်စုလုဳဵတွင် အိမ်ေထာင်စုေပါင်ဵ (၂၄၃၀)စု၊ 
ကျာဵ (၇၀၃၄)ေယာက်၊ မ(၇၀၄၃)ေယာက်ရှိသည်။ ကိုဵကန့်၊ ကချင်၊ ဗမာလူမျ ို ဵမျာဵ ေနထိုင်ကကသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှငဴ် 
နတ်ကိကုိုဵကွယ်ယဳုကကည်ကကသည်။ မူလတန်ဵစာသင်ေကျာင်ဵ (၂၂) ေကျာင်ဵရှိသည်။ ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵ (၁) 
ခုရှိပါသည်။ တာစင်ကျ ိုင်ဵနှငဴ် စဉ်ဴကိုင်ေကျဵရွာမျာဵတွင် ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိသည်။ 
ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုရှိ တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် ကကသီဳဵနဳှကိုစုိကပ်ျ ို ဵ ထုတ်လုပ် 
၍ အိမ်နီဵချင်ဵတရုတ်နိုင်ငဳသုိ္သ တင်ပို္သေရာင်ဵချသည်။ ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် ဝက်ကိ ု အဓိကေမွဵြမူကကပပီဵ တဖက် 
နိုင်ငဳသုိ္သ အရှင်အေနအထာဵြဖင်ဴ ေရာင်ဵချကကသည်ကိေုတွ့ရှိရသည်။ ဆီေအာရွာ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိေကျဵရွာမျာဵမှာ 
ရှီတဳုဵေရွှေရွာ၊ ဟဲေဟာ်ရွာ၊ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာ၊ ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ)ရွာ၊ ကျုဳကျ ိုင်ဵရွာတုိ္သ ြဖစ်ကကသည်။ ရှီတဳုဵေရွှေရွာတွင် 
အဓိက စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှာ ကကသီဳဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ၊ စာဵဖိုေဆာင်သီဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵတုိ္သ ြဖစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို 
ကိုဵကွယ်ယဳုကကည်ကကသည်။ ဆီေအာရွာနှငဴ် (၃) မိုင် ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ဟဲေဟာ်ရွာတွင် အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှာ 
ကကသီဳဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵေရဵ ြဖစ်သည်။ ဆီေအာရွာနှငဴ်(၁.၂) မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာတွင် ကကဳသီဵနဳှကုိ စုိက်ပျ ို ဵ 
သည်။ ဆီေအာရွာနှင်ဴ  (၁)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ)ရွာတွင် ကကဳကုိ အဓိကစုိက်ပျိုဵသည်။  

          ေဆဵရွက်ကကီဵစင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှင်ဴေဆဵသာဵခဲွြခာဵြခင်ဵ၊ ေဆဵေပါင်ဵြခင်ဵအဆင်ဴမျာဵတွင် ေရေနွဵေငွ့ကို 
အသဳုဵြပုရေသာေကကာင်ဴ အနဳ့နှင်ဴအခိုဵအေငွ့မျာဵ ထွက်ရှိလာမည်ြဖစ်သည်။ ေဆဵရွက်နှငဴ်ေရေနွဵေငွ့ေပါင်ဵစပ် ဓာတ်ြပု 
ြခင်ဵအတွက် လိုအပ်ေသာအပူချနိ်မှာ (၃၀၀)ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ေအာက်မှာသာြဖစ်ြခင်ဵေကကာင်ဴ နီကိတုင်ဵဓါတ်ထွက် 



ရှမိှုအေြခအေနသာ ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်သည်။ ေဆဵရွက်ကို ေရေနွဵေငွ့အပူြဖငဴ် Thermal Decomposition ြပုလုပ်ထာဵသြဖငဴ် 
Evaporative Transfer အေြခအေနသာရိှပါမည်။ နီကိတုင်ဵဆာလဖိတ် (NicotineSulphate) အြဖစ် အသွင်ေြပာင်ဵမှု 
လွယ်ကူကာ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵအတွက် ထိခိုကမ်ှုရှိနုိင်ပါသည်။ ဘိွုင်လာတွင် ေကျာက်မီဵေသွဵ 
ေလာင်စာအသဳုဵြပုြခင်ဵေကကာငဴ် ထွက်ရှိေသာြပာမှုန့် (bottom ash) သည် ညစ်ညမ်ဵေစသညဴ်အရာြဖစ်၍ ၎င်ဵတွင် ခဲ၊ 
အာစင်ဵနစ်၊ မာကျုရီ၊ ကက်ဒမီယမ်နှငဴ် ယူေရနီယမ် ဓာတ်မျာဵပါရိှသြဖငဴ် ကုန်ထုတ်လုပ်သာဵမျာဵ၊ လူေနထိုင်ေသာ 

ရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု၏ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှု (ကင်ဆာေရာဂါ၊အသက်ရှူလမ်ဵေကကာင်ဵ ဆိုင်ရာ 
ေရာဂါ) တုိ္သကုိ ြဖစ်ပွာဵေစြခင်ဵ၊ ေရတွင်ဵ၊ ေရကန်၊ စီဵဆင်ဵ ေရ၊ ြမစ်၊ ေချာင်ဵ၊ အင်ဵ၊ အုိင်၊ ေရေလှာင်ကန်မျာဵအတွင်ဵသို္သ 
၎င်ဵြပာမှုန့်မျာဵေရာက်ရိှပါက ေရအရင်ဵအြမစ် ထွက်ရှိရာေနရာမျာဵနှငဴ် ေြမေအာက်ေရတုိ္သ၏ေရအရည်အေသွဵ အေြခ 
အေနကို ပျက်စီဵေစနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိ လုပ်သာဵမျာဵအတွက် ေေျာေ်မီဵေသွဵအမှုန်ကို ရှူရှိုက်မိြခင်ဵေကကာင်ဴ 
silicosis, black lung, fibrosis, necrosis, pneumoconiosis , industrial bronchitis  နှငဴ် chronic bronchitis  
ေရာဂါမျာဵကုိ ြဖစ်ပွာဵေစနိုင်ပါသည်။        

 
၆.၆။ အနာဂတ်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကောင်ဴ ထိခိုေမ်ှုမျာဵေို ေလျာဴပါဵေစေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

 (၁)    နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵကိုကာကွယ်ရန် နှာေခါင်ဵစည်ဵတပ်ဆင်၍ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လက်အိတ်၊ 
မျက်မှန်၊ လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ်ေဘဵကင်ဵလဳုခခုဳေစမညဴ် ဝတ်စဳုမျာဵဝတ်ဆင်၍ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ေရ 
မျာဵမျာဵေသာက်ြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာကကဳဴခိုင်ေစမညဴ်အစာအဟာရမျာဵကုိစာဵသဳုဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆငဴ်မှ ထွက ်

ရှိမည်ဴအနဳ့နှငဴ်အခိုဵအေငွ့မျာဵကုိ စုပ်ယူနိုင်သညဴ်ထိန်ဵချုပ်ကိရိယာမျာဵကုိ စက်ကိရိယာတစ်ခုချင်ဵစီတွင် 
သီဵသန့်တပ်ဆင်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ အေဆာက်အဦအတွင်ဵအနဳ့နှငဴ်အခိုဵအေငွ့စုပ်ယူနိုင်သညဴ် ေလစုပ်ပန်ကာမျာဵ 
ကို လဳုေလာက်စွာတပ်ဆင်အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ အေရဵေပ္ဝေဆဵကုသမှုခဳယူြခင်ဵ(emergency medical treatment) 
တုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက် ထာဵ ရိှပါမည်။ 

(၂)  အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ (cigarette burts) မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ ေလာက်ကိငု်ခရုိင်ကိုယ်ပုိင်အုပ်ချုပ် 
ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့မျာဵတွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်၏အန္တရာယ် နှင်ဴလူမှုပတ်ဝန်ဵ 
ကျင် ထိခိုကမ်ှုဆိုင်ရာ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ လစဉ်တုိင်ဵ တစ်ကကိမ်အသိပညာေပဵ နုိင် ရန် စီစဉ် 
ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့မှ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်သိမ်ဵယူသညဴ် ပုဂ္ဂလိက 
ကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵ၍ (Cigarette burts)မျာဵသန့်ရှင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်ကို လစဉ်လက်တဲွ၍ ေဆာင်ရွက် 
သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှလမ်ဵေဘဵဝဲယာတစ်ေလျှာက် စီစဉ်ေပဵထာဵေသာအမှိုက်ပုဳဵမျာဵ 
ေဟာင်ဵနွမ်ဵေဆွဵေြမဴေနပါက အသစ်လှူဒါန်ဵရန်စီစဉ်ထာဵရှိပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူလူထူအတွက် 
စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထာဵသုိရာတွင်အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ လှူဒါန်ဵပဴဳပိုဵေပဵ သွာဵမည်ြဖစ်ပါ သည်။ 

(၃)  စီဵကရက်ထုတ်ပိုဵမှုတွင်သဳုဵေသာပစ္စည်ဵ  (Paper, Ink, Cellophone, Foil, gule)ကို စွန့်ပစ်အမှိုက်သိမ်ဵယူသညဴ် 
ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ်ပူဵေပါင်ဵ၍ သန့်ရှင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ်ကို လစဉ်လက်တဲွ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူလူထူအတွက်  စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထာဵသုိရာတွင်အသဳုဵြပုနုိင်ရန် အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ 
လှူဒါန်ဵပဴဳပိုဵ ေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါ သည်။ 

(၄) နီကိတုင်ဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက်ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵနှငဴ် ေဆဵရွက်ကကီဵအကကင်ဵအကျန်ဆိုင်ရာ 
စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမဳခန့်ခွဲမှုစီမဳချက်ေရဵဆွဲ၍ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှငဴ်ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵ 
ဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန၊ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ပူဵေပါင်ဵ၍ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမှ ထွက်ရှိေသာ အမှိုက်မျာဵကုိ 
စုေပါင်ဵ၍ အမှိုက်ေကာက် ြခင်ဵ၊  စုပုဳြခင်ဵ၊ သယ်ယူြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူဵ၍ ြမှပ်နှဳြခင်ဵမျာဵကုိ ေကျဵရွာေန လူငယ် 

မျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵကာ ရပ်ရွာအကျ ို ဵ ြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေကျဵလက်ေနြပည်သူ 
မျာဵ၏ကျန်ဵမာေရဵကုိ ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရှာက်ေပဵရန်နှငဴ်တုိဵတက်ေကာင်ဵမွန်လာေစရန် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် 
သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 



(၅)    ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွက် ပိုဵသတ်ေဆဵ၊ ရွက်ြဖန်ဵအာဵတုိဵေဆဵ၊ သဳုဵစဲွသညဴ် 
ပမာဏအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန် အသိပညာေပဵတုိကတွ်န်ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ အမျာဵြပည်သူေသာက်သဳုဵရန် 
တူဵေဖာ်ထာဵေသာ ေရတွင်ဵေရကန်မျာဵရိှ ေရချ ိုသယဳဇာတညစ်ညမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် ေရအရည်အေသွဵပျက်စီဵြခင်ဵ 
အေြခအေနမျာဵကုိသိရှိနုိင်ရန် ေရနမူနာေကာက်ယူ၍ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵနှငဴ် ေရတွင်ဵ 
ေရကန်မျာဵကုိတူဵေဖာ်ရာတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိက်ပျ ို ဵမည်ဴယာခင်ဵမျာဵနှငဴ် ေဝဵကွာေသာေနရာတွင် တူဵေဖာ်နုိင် 
ရန် ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှင်ဴဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန ၊ ကျန်ဵမာေရဵ 
ဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ အသိပညာေပဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ စက်ရဳု၌လည်ဵ စွန့်ပစ်အစုိင်အခဲပစ္စည်ဵ 
မျာဵ၊ ဘိွုင်လာမှ ြပာမျာဵ၊ ေဆဵရွက်အကကင်ဵအကျန် အာနိသင်ပါရှိေသာအမှိုက်မျာဵ၊ ဓါတုေဗဒအာနိသင် 
အကကင်ဵအကျန်ပါရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ၊ စီဵကရက်ဗူဵခွဳထုပ်ပိုဵမှုနှင်ဴ 
ဆက်စပ်ေသာအမှိုက်မျာဵကုိ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုမရှိေစေရဵ စနစ်တကျရှင်ဵလင်ဵြခင်ဵ၊  အမှိုက်မျာဵ 
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြခင်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါ မည်။ အသဳုဵြပုေသာဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵ (Chemicals) 
မျာဵ၏ ဗူဵခွဳ၊ ပုလင်ဵခွဳမျာဵ၊ အိတ်မျာဵ၊ ပလပ်စတစ် မျာဵစေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵကုိ စုစည်ဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ 
ေြမကျင်ဵအတွင်ဵြမှပ်နဳှ၍ေြမသာဵြဖင်ဴဖုဳဵအုပ်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵ ရိှပါမည်။ 

(၆) ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ် တဳုချနိ်ေရကန်နှငဴ်အမျာဵြပည်သူသုိ္သ ြဖန့်ေဝေပဵသည်ဴ စက်ေရတွင်ဵမှေရ (ေြမေအာက်ေရ) 
တွင ်အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်( cigarette burts) ေကကာငဴ်ြဖစ်ေစေသာ  ေရအရည်အေသွဵပျက်စီဵမှုရှိ/မရိှ 

အေြခအေနမျာဵကုိ မန္တေလဵပမို့ရိှ ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ခွဲခန်ဵတွင်လုပ်ငန်ဵကာလအတွင်ဵ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ် ဓါတ်ခဲွ 
တုိင်ဵတာ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ်တင်ြပြခင်ဵတုိ္သကုိေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။                                                                                

(၇) စက်ရဳုပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵ၊ ဆီေအာရွာနှင်ဴ ေလာက်ကိငု်ပမို့တွင်ပတ်ဝန်ဵကျင်၏ ေလအရည် 
အေသွဵကို Model EPAS Haz Scannerေလအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာသည်ဴစက်ကို အသဳုဵြပု၍ PM 2.5,  PM 10,  
Ozone,  CO , SO2, Nox စေသာ Parameter မျာဵကုိ လုပ်ငန်ဵကာလအတွင်ဵ တစ်နှစ်လျင်(၂) ကကိမ်တုိင်ဵတာ 
စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ေခါင်ဵတုိင်မှ စွန့်ထုတ်သညဴ်အခိုဵအေငွ့မျာဵ၏ ြပင်ဵအာဵကုိ Gas Analyser ြဖင်ဴ တစ်နှစ်လျှင် 

နှစ်ကကိမ်တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။                                                          

(၈)   ဘိွုင်လာတွင် တပ်ဆင်အသဳုဵြပုထာဵေသာ ြပာကန်၊ Safety Valve ၊ Cyclone နှငဴ ်Wet Type  ေရြဖန်ဵြခင်ဵ စနစ် 
မျာဵကုိ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵမျာဵကို ပုဳမှန်ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။                                                                                         

(၉) ဝန်ထမ်ဵမျာဵအသဳုဵြပုရာမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်ေရကိုသန့်စင်ြခင်ဵ၊စွန့်ထုတ်ြခင်ဵမြပုမီ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵ 
ြခင်ဵေြမဆီလွှာ၏အရည်အေသွဵကို ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ခါမှုမျာဵကုိ Digital Sound Level 

Meter (GM 1356) ကိုအသဳုဵြပု၍ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵမှုမျာဵကုိ 
လုပ်ငန်ဵကာလအတွင်ဵ တစ်နှစ်လျင် (၂) ကကမိ် တုိင်ဵတာ စစ်ေဆဵြခင်ဵ ၊ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵမျာဵကုိ 
ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ 

(၁၀) အနာဂတ်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ထိခိုကမ်ှုမျာဵကုိေလျာဴပါဵေစရန်အတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ တုိင်ဵတာ 
စစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵ 
ေဆာင်ရွက် ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ  ေစာင်ဴကကည်ဴ၊ ြပုြပင်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ (Monitoring) ၊စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵ 
ပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျကကီဵ ကကပ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵနှငဴ ် စီမဳကိန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ပပီဵ ေနာက် 
ပုိင်ဵေစာင်ဴကကည်ဴ၊ ြပုြပင်၊ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ဆက်စပ် သက်ေရာက်မှု 
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ( Cumulative Impact Assessment)ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
အာဵလဳုဵေကကာင်ဴ ေဒသအတွင်ဵ ြဖတ်သန်ဵစီဵဆင်ဵေနေသာ ြမစ်၊ ေချာင်ဵမျာဵကုိ ထိခုိက်လာမှု အာဵ စုေပါင်ဵညိှနှိုင်ဵ 
ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ၊ ေဒသစီမဳခန့်ခဲွမှုေကာ်မတီနှင်ဴ စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵကကီဵကကပ်စစ်ေဆဵသည်ဴအဖဲွ့တုိ္သ၏လမ်ဵ္ဠွှန်မှုမျာဵကို 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊ ေရေဝေရလဲ၊ ေရထိန်ဵေတာမျာဵတွင် စုေပါင်ဵသစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵေပဵ 
ြခင်ဵတုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 
 



အနာဂတ်ကာလတွင် နိုင်ငဳဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေစဖို္သ စက်မှုဇုမဳျာဵတုိဵချဲ့ ၍ တည်ေထာင်လုပ်ကိငု်နိုင်ရန် ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ၊ 
သယဳဇာတတူဵေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွငဴ်ြပုရာတွင်သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ ထုတ်ြပန် 
ထာဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဉပေဒ(၂၀၁၂)၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဉပေဒမျာဵ(၂၀၁၄) တုိ္သကုိ 
လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရန်လုိအပ်ပါသည်။ 

အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)ဆိုင်ရာလမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵတွင် အခန်ဵ(၂)၊ 

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)၌အေထွေထွလမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵ(General Guidelines)ကိုေဖာ်ြပထာဵပပီဵ ထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့ 
(Air Emissions)နှငဴ်ပတ်သက်၍ အခုိဵအေငွ့ထုတ်လွှတ်မှုမျာဵြပာဵပပီဵ ထိေတွ့ဝန်ဵကျင်၏ ေလထုအရည်အေသွဵေပ္ဝ 
တွင် သိသာထင်ရှာဵေသာ အကျ ို ဵသက်ေရာက်ရန် အလာဵအလာရိှသညဴ် လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ- 
(က) လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵမှ ထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့သိပ်သည်ဵပါဝင်မှုပမာဏသည် ချမှတ်ထာဵသည်ဴ အမျ ို ဵသာဵ 

ထိေတွ့ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵဆိုင်ရာလမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵနှင်ဴ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ သုိ္သမဟုတ် ၎င်ဵအမျ ို ဵသာဵ 
စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵတုိ္သမရှိခဲဴလျှင် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့၏ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တည်ဆဲေလထုအရည်အေသွဵဆိုင်ရာ 

လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴသိပ်သည်ဵပါဝင်မှုပမာဏအဆင်ဴသုိ္သေရာက်ရှိြခင်ဵသုိ္သမဟုတ်ေကျာ်လွန် 
ြခင်ဵမရိှေစရ၊ 

(ခ) တူညီေသာေလထုဝန်ဵကျင် (Air Shed)အတွင်ဵ   အနာဂတ်စဉ်ဆက်မြပတ်  ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုြဖစ် ေပ္ဝေစရန် 
အလုိ္သငှာ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့ေကကာင်ဴြဖစ်ေပ္ဝလာေသာညစ်ညမ်ဵမှုသည် ထိေတွ့ 
ဝန်ဵကျင်ေလထုအရည်အေသွဵ လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵ သုိ္သမဟုတ် စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၏သိသာေသာ အစိတ်အပိုင်ဵ 

တစ်ခု မြဖစ်ေစရ (ဆိုလိုသည်မှာ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵ၏ ၂၅ ရာခုိင်နှုန်ဵ အထက် ေကျာ်လွန်ြခင်ဵ မရိှေစရ)။   
 အခိုဵအေငွ့ထုတ်လွှတ်မှုကိလုုပ်ငန်ဵအလုိက ် အေလဴအကျငဴ်ေကာင်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ရန် 
လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအလုိကလ်မ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵကို လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵအာဵလဳုဵကလိုကန်ာကျင်ဴသဳုဵရမည်။ ေအာက်ပါ ဇယာဵ 
တွင် ေဖာ်ြပမထာဵေသာ ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု ြဖစ်ေစသညဴ်အရာမျာဵအတွက်  ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့၏ ဉေရာပဆိုင်ရာ 
ေလထုအရည်အေသွဵလမ်ဵ္ဠွှန်မှုကိ ု္ဠွှန်ဵဆို အသဳုဵြပုရမည်- 
  

Parameter Averaging Period Gudline Value µg/m3 

Nitrogen Dioxide 
1-year 
1-hour 

40 
200 

Ozone 
8-hour daily 
Maximum 

100 

Particulate matter 
PM 10

a 
 

1-year 
24-hour 

20 
50 

Particulate matter 
PM 2.5

b 
 

1-year 
24-hour 

10 
25 

Sulphur Dioxide 
24-hour 

10-minute 
20 
500 

 a Particulate matter 10 micrometers or less in diameter 
b Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter 
 
စွန့်ပစ်ေရ (Wastewater) 
 လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ တုိကရုိ်က ် သုိ္သမဟုတ် သွယ်ဝိုက၍် စွန့်ထုတ် 
လိုကေ်သာစွန့်ပစ်ေရမျာဵအတွက်သက်ဆိငု်ရာလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအလုိကလ်မ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵကုိ လိုကန်ာရမည်။ သန့်စင်မှု 

မြပုဘဲ စွန့်ထုတ်ေသာမိလ္ယာေရပုိကမ်ျာဵ (Domestic Sewers) အတွင်ဵသုိ္သ စွန့်ထုတ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်ေရ 
မျာဵအတွက်လည်ဵ အကျုဳဵဝင်သည်။ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ စွန့်ပစ်ေရဆိုရာတွင် လုပ်ငန်ဵ 
စဉ်မှထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်ေရ(Process Wastewater)၊ လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်မှုမျာဵမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်ေရ 



(Wastewater from Utility Operations)၊ လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ် သုိေလှာင်ကန်ဧရိယာမျာဵမှ လျှတဳက်စီဵဆင်ဵေရ (Runoff 
from Process and Storage Areas) ၊ ဓာတ်ခွဲခန်ဵနှင်ဴစက်ပစ္စည်ဵြပင်ဆင်ထိန်ဵသိမ်ဵမှုလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵမှ စွန့်ပစ်ေရတို္သ 
ပါဝင်သည်။ လုပ်ငန်ဵစဉ်စွန့်ပစ်ေရ ၊ မိလ္ယာေရ သုိ္သမဟုတ် စီဵဆင်ဵေရ (Storm Water)မျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝေစနိုင်သညဴ် 
စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ၎င်ဵတုိ္သမှတစ်ဆငဴ်ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴလူသာဵတုိ္သ၏ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ေဘဵ 
အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ သုိ္သမဟုတ် ပတ်ဝန်ဵကျင်တုိ္သအာဵ ထိခိုကေ်စမှုမျာဵကို ေရှာင်ရှာဵနုိင်ရန်၊ အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်၊ 
ထိန်ဵချုပ်နုိင်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာကကို တင်ကာကွယ်မှုမျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ စွန့်ပစ်ေရစွန့်ထုတ်မှု 
ကို လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာအေလဴအကျင်ဴေကာင်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ သက်ဆိငု်ရာလုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအလုိက ် လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵကို 
လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵ အာဵလဳုဵက လိုကန်ာကျင်ဴသဳုဵရမည်။ 
 လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအလုိကလ်မ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵြခင်ဵမရှိေသာ လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ 
သည် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်စဉ်ကာလအတွင်ဵ ေအာက်ပါအေထွေထွလမ်ဵ္ဠွှန်တန်ဖိုဵမျာဵအာဵ လုပ်ငန်ဵကိစ္စတစ်ခုချင်ဵ 
အလုိက ်ဆီေလျာ်သလိုလိုကန်ာရမည်- 
 
စွန့်ပစ်ေရ၊ စွန့်ထုတ်အရည်၊ မိလ္လာေရနှငဴ် စီဵဆင်ဵေရ (Wastewater, Effluent, Sanitary Discharges and Strom 
Water Runoff (General Application)  

Parameter Unit Guideline Value 

5-day Biochemical oxygen demand mg/l 50 

Ammonia mg/l 10 

Arsenic mg/l 0.1 

Cadmium mg/l 0.1 

Chemical oxygen demand mg/l 250 

Chlorine (total residual) mg/l 0.2 

Chromium (hexavalent) mg/l 0.1 

Chromium (total)  mg/l 0.5 

Copper mg/l 0.5 

Cyanide (free) mg/l 0.1 

Cyanide (total) mg/l 1 

Fluoride mg/l 20 

Heavy metals (total) mg/l 10 

Iron mg/l 3.5 

Lead mg/l 0.1 

Mercury mg/l 0.01 

Nickel mg/l 0.5 

Oil and grease mg/l 10 

PH S.U.a 6-9 

Phenols mg/l 0.5 

Selenium mg/l 0.1 

Silver mg/l 0.5 

Sulfide mg/l 1 

Temperature increase °C <3b 

Total coliform bacteria 100ml 400 

Total phosphorus mg/l 2 

Total suspended solids  mg/l 50 

Zinc mg/l 2 



a Standard unit 
b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water 
quality, receiving water use, potential receptors and assimilative capacity; when the zone is not 
defined, use 100 meters from the point of discharge 

အေထွေထွလမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအလုိကလ်မ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵကုိ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ လည်ပတ် 

ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ လိုကန်ာရမည်ဴအြပင် လုပ်ငန်ဵတည်ေဆာက်ေရဵကာလအတွင်ဵ ေနရာအာဵလဳုဵမှ စီဵဆင်ဵေရ 
(Surface Water Runoff) နှင်ဴ စွန့်ပစ်ေရစွန့်ထုတ်မှုမျာဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလမ်ဵ္ဠွှန်တန်ဖိုဵမျာဵ ကုိ လိုကန်ာရ 
မည်- 
လုပ်ငန်ဵေနရာမှ စီဵဆင်ဵေရနှငဴ် စွန့်ပစ်ေရစွန့်ထုတ်မှု (Site Runoff and Wastewater Discharges ( Construction 
Phase) 
Parameter Unit MaximumConcentration 

Biological oxygen demand mg/l 30 

Chemical oxygen demand mg/l 125 

Oil and grease mg/l 10 

pH S.U.a 6-9 

Total coliform bacteria 100ml 400 

Total nitrogen mg/l 10 

Total phosphorus mg/l 2 

Total suspended solids mg/l 50 

 
ဆူညဳသဳ (Noise) 
 လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵအာဵလဳုဵသည် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ ထွက်ေပ္ဝသညဴ် ဆူညဳသဳ သက် 
ေရာက်မှုသည် အြမင်ဴဆုဳဵ လက်ခဳနုိင်သညဴ် ဆူညဳသဳအဆင်ဴ (Noise Level) လမ်ဵ္ဠွှန်သတ်မှတ်ချက်ထက်ေကျာ် 
လွန်သည်ဟု တုိင်ဵတာသိရှိလျှင် သုိ္သမဟုတ် ေကျာ်လွန်မည်ကိ ု ခန့်မှန်ဵနုိင်လျှင် ဆူညဳသဳတာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵနှငဴ် 
ေလျှာဴချြခင်ဵြပုလုပ်ရမည်။ ဆူညဳသဳသက်ေရာက်မှုသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဆူညဳမှုအဆင်ဴသတ်မှတ်ချက်မျာဵအာဵ 
ေကျာ်လွန်ြခင်ဵ သုိ္သမဟုတ် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ အြပင်ေနရာတွင်ရှိေသာ အနီဵဆုဳဵလက်ခဳရရှိမည်ဴေနရာတွင် ေနာက်ခဳ 
ဆူညဳမှုအဆငဴ်သတ်မှတ်ချက် ၃ dBA ထက် ေကျာ်လွန်ေစြခင်ဵ မရှိေစရ- 
 

Receptor 

One Hour LAeq (dBA)a 

Daytime 
07:00 – 22:00 
(10:00 – 22:00 for Public 
holidays) 

Nighttime 
22:00 – 07:00 
(22:00 – 10:00 for 
Public holidays) 

Residential, 
Institutional, 
Educational 

55 45 

Industrial, 

commercial 
70 70 

a Equivalent continuous sound level in decibels 
 
အနဳ့ (Odor) 

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵသည် ထွက်ရှိေသာ စုစည်ဵနှင်ဴ ပျ ဳ့လွငဴ်အနဳ့ကို လုပ်ငန်ဵကဏ္ဍအလုိက ် လမ်ဵ္ဠွှန်ချက် 

မျာဵ တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာအနဳ့ထိန်ဵချုပ်မှုနည်ဵပညာမျာဵ အသဳုဵြပုပပီဵေလျာဴချထိန်ဵချုပ်မှု ြပုရမည်။ စုစည်ဵအနဳ့မှာ 
ေခါင်ဵတုိင်မှထုတ်လွှတ်သညဴ်အနဳ့ြဖစ်ပပီဵ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵေလျှာဴချြခင်ဵနှင်ဴ ပိုမုိသန့်ရှင်ဵစွာထုတ်လုပ်ေရဵဆိုင်ရာ စည်ဵ 
မျဉ်ဵအသဳုဵြပုြခင်ဵ သုိ္သမဟုတ် သမာဵရုိဵကျထုတ်လွှတ်မှုထိန်ဵချုပ်ေရဵပစ္စည်ဵကိရိယာ (Conventional Emission 



Control Equipment) သဳုဵ၍ ထိန်ဵချုပ်နုိင်သည်။ ဧရိယာ သုိ္သမဟုတ် ထုထည်ရင်ဵြမစ်မှ ထုတ်လွှတ်ေသာအနဳ့ (ဉပမာ- 
Intensive Agriculture Activities)သည် ပျ ဳ့လွငဴ်နဳ့ြဖစ်ပပီဵ ၎င်ဵအနဳ့ကို ထိန်ဵချုပ်ရန်မှာ ပုိမုိခက်ခဲသည်။ စီမဳကိန်ဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိလူမျာဵလက်မခဳနုိင်သညဴ် ဆိုဵရွာဵေသာအနဳ့မျာဵ မထွက်ရှိေစရန် ထိန်ဵချုပ် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵဧရိယာအနာဵရိှ လူေနထူထပ်သညဴ် ဧရိယာအစွန်အဖျာဵေနရာ 
တွင် အနဳ့ယူနစ်၏ ၅ မှ ၁၀ ကို မေကျာ်သငဴ်ပါ။ စုစည်ဵအနဳ့ သုိ္သမဟုတ် ပျ ဳ့လွငဴ်အနဳ့ ထုတ်လွှတ်မှုရှိေသာ သုိ္သမဟုတ် 
အနဳ့ေပါင်ဵစဳုထွက်ရှိေနေသာ လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ အနဳ့သက်ေရာက်မှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (Odor Impact 
Assessement)ကို လုပ်ေဆာင်၍ ေြမေပ္ဝတွင်ရှိသငဴ်သည်ဴအြမငဴ်ဆုဳဵ သိပ်သည်ဵပါရိှမှုပမာဏ (Ground level 
Maximum Concentration) ကို စိစစ်သတ်မှတ်သငဴ်သည်။ ယင်ဵသုိ္သ သတ်မှတ်ရာတွင် လူေနထူထပ်ေသာေနရာနှငဴ် 
နီဵကပ်မှုစေသာ အချက်မျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵ တွက်ချက် သငဴ်သည်။ 
 

စွန့်ထုတ်အရည်အဆင်ဴသတ်မှတ်ချေ်မျာဵ( Effluent Levels ) 

Parameter Unit Guideline Value 

Arsenic mg/1 0.1 

Cadmium mg/1 0.05 

Chemical Oxygen Demand mg/1 150 

Chromium(hexavalent) mg/1 0.1 

Copper mg/1 0.3 

Cyanide (Free) mg/1 0.1 

Cyanide(Weak acid dissociable) mg/1 0.5 

Iron(total) mg/1 2 

Lead mg/1 0.2 

Mercury mg/1 0.002 

Nickel mg/1 0.5 

pH S.U.a 6-9 

Temperature ˚C <3 Degree differential 

Total suspended solids mg/1 50 

Zinc mg/1 0.5 

   
 
 
 

 
 
 



လိုေန်ာေဆာင်ရွေ်ရမညဴ်နိုင်ငဳတောစဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ 
WHO  and EPA Drinking Water standard limits Guidelines 

Parameter Unit WHO GuidelineValue EPA GuidelineValue 

Arsenic mg/1 0.01 0.01 

Cadmium mg/1 0.005 0.01 

Chemical Oxygen Demand mg/1 - - 

Chromium(total) mg/1 0.05 - 

Copper mg/1 1 1 

Cyanide (Free) mg/1 0.1 - 

Cl- mg/1 250 250 

Iron(total) mg/1 0.3 0.3 

Lead mg/1 0.05 0.005 

Mercury mg/1 0.001 - 

Nickel mg/1 - 0.1 

pH S.U.a 6.5-8.5 6.5-8.5 

Ca mg/1 200 - 

Total dissolved solids mg/1 1000 500 

Zinc mg/1 5 5 

 
  IFC Standards for wastewater and ambient water quality 

Pollutanta units Guideline Value 

PH PH 6-9 

BOD mg/l 30 

COD mg/l 125 

Total Nitrogen mg/l 10 

Total Phosphorus mg/l 2 

Oil and Grease mg/l 10 

Total Suspended Solids mg/l 50 

Total C0liform Bacteria MPNb/100ml 400 

 

 

 

 

 

 



Noise Level Guidelines 

  One Hour LAeq (dBA ) 

Receptor Daytime                        
07:00-22:00 

Nighttime                    
22:00-7:00 

Residential; institutional;educational55 55 45 

Industrial;commercial 70 70 

 

အနာဂတ်ကာလတွင်စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ စီမဳကိန်ဵအဆိုြပုသူမျာဵသည်သယဳဇာတနှငဴ် သဘာဝပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅ ရက်စဲွပါ အမိန်ေကကြငာစာအမှတ်(၆၁၆/၂၀၁၅) ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵတွင် အခန်ဵ(၁) အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပါယ်ဖွငဴ်ဆိခုျက် အပိုဒ်(၂) (က)(ခ)(ဂ) 
နှင်ဴ(ဃ)အရ စီမဳကိန်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြပုလုပ်ရန် လိုအပ်သညဴ်စီမဳကိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ၊ ကနဦဵ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြပုလုပ်ရန် လိုအပ်သညဴ် စီမဳကိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ၊ မည်သည်ဴဆန်ဵစစ်ြခင်ဵမျှ ြပုလုပ် 
ရန်မလိုသညဴ် စီမဳကိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵတုိ္သကုိ တိကျစွာရှင်ဵလင်ဵေဖာ်ြပထာဵသြဖင်ဴ မိမိတုိ္သ၏ရင်ဵနီှဵြမှပ်နဳှေဆာင်ရွက်လို 
သညဴ် စီမဳကိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵအေပ္ဝမူတည်၍ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု၊ ညစ်ညမ်ဵမှုမရိှေစေရဵနှငဴ် အနည်ဆုဳဵြဖစ်ေစေရဵ 

အတွက် ဆန်ဵစစ်မှုြပုလုပ်ရန်လို/မလုိကို ခွဲြခာဵသိရှိထာဵရန် လိုအပ်မည်ပါသည်။ အခန်ဵ(၂) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု 
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ချမှတ်ြခင်ဵ အပိုဒ် (၃)မှ (၁၂) အထိ ေဖာ်ြပချက်မျာဵတွင် ဝန်ကကီဵဌာန၏ဉပေဒပုဒ်မ ၂၁၊ 
နည်ဵဉပေဒ ၅၂၊ ၅၃၊ ၅၅ တုိ္သ အရ၎င်ဵ၊ ပုဒ်မ ၂၁၊ နည်ဵဉပေဒ ၆၂ တုိ္သအရ ၎င်ဵ၊ နည်ဵဉပေဒမထုတ်ြပန်မီ ေဆာင်ရွက်ပပီဵ 
ေသာစီမဳကိန်ဵမျာဵ၊ နည်ဵဉပေဒမျာဵထုတ်ြပန်ပပီဵေနာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်လျက်ရှိေသာ စီမဳကိန်ဵ မျာဵအတွက် 
အပုိဒ်၁၃ အရ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴတုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ  စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာအချက် 

အလက်မျာဵကုိ အချနိ်နှငဴ်တေြပဵညီထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵတုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ေကကာင်ဵ သိရိှထာဵရပါမည်။ ထုိ္သေနာက် 
အခန်ဵ(၅) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵအပိုဒ် ၄၅၊၄၆၊၄၇၊၄၈၊၄၉၊၅၀၊၅၁၊၅၂၊၅၃ အရ  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု 
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြပုလုပ်ြခင်ဵ (သုိ္သမဟုတ်) ကနဦဵပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ(သုိ္သမဟုတ်) ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု 
အစီအစဉ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ  ဆကလ်က်ေဆာင်ရွက်၍ ဝန်ကကီဵဌာနသုိ္သ တင်ြပြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 
ေရဵနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ ပုဒ်မနှငဴ် အပိုဒ်ခွဲေဖာ်ြပချက်မျာဵကိုလည်ဵသိရှိထာဵရန်လိုအပ်ပါသည်။  

    ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ-၁၄အရ ညစ်ညမ်ဵမှုကို စတင်ြဖစ်ေပ္ဝေစသူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင် 
တွင် ညစ်ညမ်ဵမှုကိ ု ြဖစ်ေစသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵကုိ  သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်  ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵ မျာဵ 
နှငဴ်အညီ    သတ်မှတ်ချက်မျာဵအတုိင်ဵ သန့်စင်ြခင်ဵ၊  ထုတ်လွှတ်ြခင်ဵ၊   စွန့်ပစ်ြခင်ဵနှင်ဴ စုပုဳ ြခင်ဵမျာဵြပုလုပ်ရမည်။ 

    ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ-၁၅အရ  ညစ်ညမ်ဵမှုကိုစတင်ြဖစ်ေပ္ဝေစသည်ဴလုပ်ငန်ဵ၊ ပစ္စည်ဵ 
သို္သမဟုတ် လက်ရှိြဖစ်သူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကို ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုရန်၊ ထိန်ဵချုပ်ရန်၊   စီမဳခန့် 
ခွဲရန်၊ ေလျှာဴချရန်  သို္သမဟုတ်  ပေပျာက်ေစရန် လုပ်ငန်ဵခွင်အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵ သို္သမဟုတ် ထိန်ဵချုပ်ေရဵ 
ပစ္စည်ဵကိရိယာကိုတပ်ဆင်ြခင်ဵ သို္သမဟုတ် သုဳဵစွဲြခင်ဵြပုရမည်။ ယင်ဵသုိ္သေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုနုိင်ပါက စွန့်ပစ် 
ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကိုမထိခိုက်ေစေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

   ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ၂၈အရ မည်သူမျှ ဤဥပေဒအရ ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်ရယူရန် လိုအပ် 
သည်ဴလုပ်ငန်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ေနရာ သို္သမဟုတ် စက်ရုဳ၊အလုပ်ရုဳကို ကကိုတင်ခွင်ဴြပုချက်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက် 
ြခင်ဵ မြပုရ။ 
 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ၂၉ အရ မည်သူမျှ ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ 
အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် ကုိ ေဖာက်ဖျက်ြခင်ဵ 
မြပုရ။ 



 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒပုဒ်မ၃၂အရ မည်သူမျှ ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်ေသာ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ 
အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵပါ တာဵြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက် 
ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထုိသူကုိတစ်နှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ် 
နှစ်ရပ်လဳုဵ ြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 
 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ-၆၉(က)အရ မည်သူမျှပတ်ဝန်ဵကျင်ကို ညစ်ညမ်ဵေစသည်ဴ ပစ္စည်ဵ 

မျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဥပေဒနှင်ဴ ဤနည်ဵဥပေဒတစ်ခုခုအရ အမိန့်ေကကာ်ြငာစာြဖငဴ်ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထာဵေသာ 
ေဘဵအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ သုိ္သမဟုတ် ေဘဵအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်ဵမျာဵကုိ လည်ဵေကာင်ဵ အမျာဵြပည်သူအာဵ တုိက် 
ရုိကြ်ဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်ြဖစ်ေစ ထိခိုက်ေစနိုင်သည်ဴေနရာတစ်ခုခုတွင် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် ထုတ်လွှတ်ြခင်ဵ၊ 
ထုတ်လွှတ်ေစြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်ေစြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ စုပုဳ ေစြခင်ဵ မြပုရ။ 
 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒ-၆၉(က)အရ အမျာဵြပည်သူအကျ ို ဵငှာ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာန၏ 
ခွင်ဴြပုချက်အရမှတစ်ပါဵ ေဂဟစနစ်နှင်ဴယင်ဵစနစ်ေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝေြပာင်ဵလဲေနေသာ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုက် 

ပျက်စီဵေစနိုင်သည်ဴြပုလုပ်မှုမျာဵကို မည်သူမျှေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမြပုရ။ 

 အနာဂတ်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာင်ဴထိခိုကမ်ှုမျာဵကုိေလျာဴပါဵေစေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကိုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ 
စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူတစ်ဦဵချင်ဵအေနြဖငဴ် မိမိတို္သ၏စီမဳကိန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနစဉ် စီမဳ ကိန်ဵ 
ဆိုင်ရာကတိကဝတ်မျာဵကို တိကျစွာေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ လိုကန်ာေဆာင် 
ရွက်မှု သက်ေသခဳလက်မှတ်၊ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ စနစ်တကျတာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခဳမှုမျာဵြပုလုပ်ေပဵြခင်ဵ၊ 

စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှု၍ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵေပဵမည်ဴအစီအမဳမျာဵကုိ အေကာင် 
အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵတုိ္သသည် အဓိကကျေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖစ်ပါသည်။ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵချန်ိတွင် 
ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှုမျာဵကုိ ြပန်လည်ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ် ကကင်ဵကျန်သက်ေရာက်မှုမျာဵကုိ ြပန်လည်ကုစာဵြခင်ဵ၊ 
ေချဖျက်ြခင်ဵ၊ ထိခိုက်မှု၊ ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵေကကာင်ဴ သက်ေရာက်မှုရိှ/မရှိ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည် 
အေသွဵမျာဵကုိ တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵတုိ္သကုိ ထိထိေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရွက်ကကမည်ဆိုပါက အနာဂတ်ကာလ၏ ေရ၊ 
ေြမ၊ ေတာ၊ ေတာင်နှငဴ် ေဂဟစနစ်၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲမျာဵရှင်သန်ြဖစ်ထွန်ဵမှုမျာဵ ေကာင်ဵမွန်လာမည်ဟု ယဳုကကည် 

နိုင်ပါသည်။ 

EHS  Guidelines  by   IFC အရ လုိေန်ာေဆာင်ရွေ်၍ ထိခိုေမ်ှုမျာဵေို ေလျာဴပါဵေစေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 
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ေလျှာဴချနိုင်မည်ဴ                
အရည်အေသွဵ 

ဓာတ်ေငွ့ပါရိှမှု 
 

သဳုဵသပ်အကေဳြပုချေ်နှငဴ်                 
တင်ြပချေ် 

PM အမှုန်မျာဵ 
၁။ေကျာက်ြဖစ်ရုပ်ကကင်ဵ
ေလာင်စာသဳုဵစဲွမှုနှငဴ် 
ကုန်ထုတက်ဏ္ဍတွင် 
အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ 
ေလထုထဲတငွ်ပမာဏ 
မျာဵေနြခင်ဵ၊ 

ဆာလဖာပါဝင်မှု 
နည်ဵေသာေလာင်စာ
ကိုသဳုဵစဲွြခင်ဵနှငဴ် ကုန် 
ထုတလု်ပ်ရာတငွ် 
အမှုန်ပျ ဳ့လွငဴ် ေနမှုကို 
ေလျှာဴချနုိင်ရန် 
စီမဳြခင်ဵ 

Fabric  Filter 99-99.7% Dry Gas,Temp   
<400˙F 

Flue Gas properties 
including,temp, chemical 
properties , abrasion and  
load.  Air to  Cloth  Ratio  
(2.0  to  3.5 cfm/ft2) 
.Outlet Concentration    
23 mg/Nm3 



၂။ေြခာက်ေသွ့ေသာ 
အေြခအေနတွင် 
ဖုန်ထူြခင်ဵ၊ 
ေလတိကု်ခတ်ချန်ိတငွ် 
အမှုန်ပျ ဳ့လွင်ဵ ြခင်ဵ 

 Eletrostatic 
Precipitator 

97-99% Varies 
depending of 
particle type 

Precondition  gas to  
remove  large particles. 
Outlet Concentration                 
23 mg/Nm3. 

Cyclone 74-95% None To  remove  large  
particle.Outlet   Concen -
tration  30-40 mg/Nm3. 

Wet Scrubber 93-95% None Wet sludge  may be  
disposal.Outlet Concen -
tration  30-40 mg/Nm3. 

ဆာလဖာဒုိင်ေအာက် 
ဆိုဒ် (SO2) 
၁။ စက်သဳုဵဆီ၊  ေကျာက်   
      မီဵေသွဵကိုေလာင်စာ  
      အြဖစ်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 
၂။  စွန့်ပစ်ေရကို  
    သန့်စင်ြခင်ဵ 
 
 
 
 
 
 
 

Absorption(သုိ္သ) 
Scrubbing  နည်ဵ 
ပညာကုိအသုဳဵ ြပု 
ြခင်ဵ(SO2) ေမာ်လီ 
ကျူဵမျာဵကိုဖမ်ဵယူ 
ရန်ေရကုိအသုဳဵ ြပု 
ြခင်ဵနှငဴ် 
Bioadsorbents 
မျာဵေပ္ဝတွင်ကပ် 
တင်ြခင်ဵ) 
Biosorption 
Process 
ကိုသဳုဵစဲွြခင်ဵ။ 

Fuel Switching >90% - Alternate Fuels(low 
sulphur coal,light disel, 
natural gas) Change  
combustion  option. 

Sorbent Injection 30%-70%  
- 

Calcium (lime) injection  
to  flue gas (emission)  
.SO2  is adsorbed   on 
bioadsorbents  using 
biosorption  process. 

Dry Flue Gas 
Desulfurization 

70%-90% - Can  be  regenerable   or 
throwaway 

Wet Flue Gas 
Desulfurization 

>90% - Produce  gypsum  as a  
by-product  

နုိက်ထရုိဂျင်ေအာက်ဆုိဒ် 
မျာဵ(NOx) 
၁။ေလာင်စာေလာင်  
     ကျွေမ်ဵ ြခင်ဵ 
၂။ မီဵထုိဵကျွေမ်ဵကျင်မှု  
    လုိအပ်ချက်ေကကာင်ဴ  
    လုိအပ်ေသာမီဵေပါင်  
    အတွက်လုိအပ်ေသာ  
    ေလာင်စာပမာဏ  
    ထက်ပို၍ေလာင်စာကို  
    အသဳုဵြပုြခင်ဵ 
၃။ ေလနှငဴ်ေလာင်စာ         
     အချ ို ဵပုဳမှန်ရရှိနုိင်ရန်                    
    air  and fuel    
     modification  
      option တပ်ဆင်မှု   
      မရိှ ြခင်ဵ 

Combustion 
Modification  for 
Boilers 

Percent Reduction by Fuel  Type 
 

Coal Oil Gas 

10-30 
 

10-30 10-30 

20-50 
 

20-50 20-50 

N/A 
 

20-50 20-50 

N/A 
 

10-50 N/A 

30-40 
 

30-40 30-40 

Reduced NOx emission 
by 50% to 90%. Depend  
on  type of boiler and  
method of firing fuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Low excess air 
Firing 

Staged  
Combustion 

Flue Gas  
Recirculation 

Water/Steam  
Injection 

Low  NOx Burners 



 Flue    Gas  
Treatment 

Coal Oil Gas 

60-90 
 

60-90 60-90 

 
 
N/A 
 
 
 

 
 
30-70 

 
 
30-70 
 

 

 

Selective  
Catalytic  
Reduction (SCR) 

Selective  Non -
catalytic  
Reduction (SNCR) 

 
Fugitive PM Emission  Controls  (EHS  Guidelines  by   IFC) 

 
 
Indicative Values for Treated Sanitary Sewage Discharges   (EHS  Guidelines  by   IFC) 

 

ထိန်ဵချုပ်နိုင်သည်ဴအမျ ို ဵအစာဵ ထိန်ဵချုပ်နိုင်မည်ဴစွမ်ဵေဆာင်ရည် 

Chemical  Satabilization 0%- 98% 

Hygroscopic  Salts  Bitumens /Adhesives 60%- 96% 

Surfactants 0%- 68% 

Wet Suppression -Watering 12%- 68% 

Speed Reduction 0%-80% 

Traffic Reduction Not quantified 

Paving (Asphalt /Concrete) 85%-99% 

Covering with Gravel,Slag, or Road Carpet 30%-50% 

Vacuum Sweeping 0%-58% 

Water  Flushing  /Broom Sweeping 0%-96% 

Pollutants Units Guideline Values 

pH pH 6-9 

BOD mg/l 30 

COD mg/l 125 

Total  nitrogen mg/l 10 

Total phosphorus mg/l 2 

Oil and Grease mg/l 10 

Total Suspended solids mg/l 50 

Total  coliform bacteria MPN/100ml 400 



Annex 1.3.1 –Examples of  Industrial Wastewater  Treatment approach  

Pollutant/Parameter Control  Options/Principle 
 

Common End of Pipe Control  
Technology 

pH Chemical,Equalization Acid/Base addition,Flow 

Equalization 

Oil and Grease /TPH Phase Separation Dissolved Air Floatation,oil water 
separator,grease     trap 

TSS-Settleable  Setting ,Size Exclusion Sedimentation Basin, Clarifier, 
Centrifuge, Screens 

TSS-Non-Settieable Floatation,Filtration-traditional and 

tangential 

Dissolved Air Floatation,Multimedia  

filter, sand filter, fabric filter, 
Ultrafiltration, Microfiltration 

Hi-BOD (>2Kg/m2) Biological - Anaerobic Suspended  Growth, attached 
growth, hybrid 

Lo BOD (<2Kg/m2) Biological –Aerobic,Facultative Suspended  Growth, attached 
growth, hybrid 

COD –Non-Biodegradeable Oxidation, Adsorption, Size Exclusion ChemicalOxidation,Thermal 
Oxidation, Activated 
Carbon,Membranes 

Metals-Particulate and Souble Coagulation, flocculation, 
precipitation size,  exclusion 

Flash mix  with settling , filtration- 
traditional and tangential 

Inorganics/Non-metals Coagulation, flocculation, 
precipitation,sizeexclusion, 
Oxidation,Adsorption 

Flash mix  with settling , filtration- 
traditional and tangential, 
Chemical Oxidation,Thermal 
Oxidation,Activated Carbon, 
Reverse Osmosis,Evaporation 

Organics/ VOCs and SOVCs Biological – Aerobic, Anaerobic, 
Facultative, Oxidation, Adsorption, 

Biological, Suspended  Growth, 
attached growth, hybrid, Chemical 
Oxidation,Thermal 
Oxidation,Activated Carbon, 

Emission-Odors and VOCs Capture-Active or Passive; Biological, 
Oxidation, Adsorption, 

Biological,  attached growth, 
hybrid, ChemicalOxidation,Thermal 
Oxidation, Activated Carbon, 

Nutrients Biological,  Nutrient  Removal, 
Chemical, Physical, Adsorption 

Aerobic/Anoxic biological 
treatment, chemical hydrolysis, 
and air stripping ,chlorination,ion 
exchange. 

Color Biological –Aerobic, Anaerobic, 
Facultative, Oxidation, Adsorption, 

Biological, Aerobic, Chemical 
Oxidation, Activated Carbon, 

Temperature Evaporative Cooling Surface aerators, Flow Equalization 

TDS Concentration, Size Exclusion Chemical Oxidation, Thermal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxidation, 
Evaporation,Crystalization , 
Reverse Osmosis, 

Active Ingradients/ Emerging 
Contaminants 

Oxidation,Adsorption,Concentration, 
Size Exclusion, 

ion exchange. Reverse Osmosis, 
Evaporation,Crystalization , 

Radionuclides Adsorption ,Concentration, Size 
Exclusion, 

ion exchange. Reverse Osmosis, 
Evaporation,Crystalization , 

Pathogens Disinfection, Sterilization Chlorine,Ozone, Peroxide, 
UV,Thermal 

Toxicity Oxidation,Adsorption,Concentration, 
Size Exclusion, 

ChemicalOxidation,Thermal 
Oxidation, 
Evaporation,Crystalization , 
Reverse Osmosis, 



အခန်ဵ(၇) 

အေရဵေပါ်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (Emergency Response Plan) 

၇.၁။ နည်ဵစနစ် 

 စီမဳကိန်ဵတည်ရိှေသာဆီေအာရွာ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် (၅)မိုင်ပတ်လည်အတွင်ဵရှိ ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်သညဴ်သဘာဝ 
ေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ် စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ေသာထိခိုကနုိ်င်မှုမျာဵကုိ ေလဴလာ 
ဆန်ဵစစ်ရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါနည်ဵစနစ်မျာဵကို အသဳုဵြပု၍ ေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ 
(က) တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ                                                                                                                        
(ခ) မိုဵေလဝသနှငဴ်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာနှစ်အလိုကက်ိန်ဵဂဏန်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ နှိုင်ဵယှဉ်ေလဴလာ 

ြခင်ဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵတုိင်ပင်ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ 

(ဂ) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဝမှုနှငဴ်သက်ေရာက်မှုပမာဏတုိ္သကုိ နှစ်အလိုကက်ိန်ဵဂဏန်ဵအချက်အလက်မျာဵ 
ကို နှိုင်ဵယှဉ်ေလဴလာြခင်ဵနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵတုိင်ပင်မှုြပုလုပ်၍ သဳုဵသပ်ြခင်ဵ 

(ဃ)  ထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝေစသညဴ် အဓိကအေကကာင်ဵအရာကိုေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ 

၇.၁.၁။ ေလဴလာမှုြပုလုပ်သညဴ် ပထဝီနယ်နီမိတ်မျာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵ 

            ရှမ်ဵြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်ဵ)၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်၊ ဆီေအာရွာ၊ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ 

အတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပထမအဆင်ဴမှာ ေြဖရှင်ဵ ေပဵရမည်ဴ 
အေကကာင်ဵအရာမျာဵ ၊ စုေဆာင်ဵရမည်ဴအချက်အလက်မျာဵ၊ သရုပ်ခွဲဆန်ဵစစ်ရမညဴ်အချက်မျာဵ စသည်တုိ္သကုိ သတ်မှတ် 
ေဖာ်ထုတ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်ြဖစ်ေသာ ေလဴလာမှုနယ်ပယ်သတ်မှတ်ြခင်ဵနှင်ဴ အကျ ို ဵသက်ဆိငု်သူမျာဵနှငဴ် တုိင်ပင်ေဆွဵ 
ေနွဵြခင်ဵတုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ ဒတိုယအဆငဴ်တွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက် စဳုစမ်ဵ 
စစ်ေဆဵြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါအေြခခဳအဆငဴ်မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ 

    စီမဳကိန်ဵတည်ရှိေသာေနရာြဖစ်သညဴ် ဆီေအာရွာ၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင် (၅)မိုင်ပတ်လည်အတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာမျာဵ၊ 

ေရ၊ ေြမ၊ ေတာေတာင်၊ စိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေဂဟစနစ်မျာဵ၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵ၊ အမျာဵြပည်သူ၏ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ 
စီဵပွာဵေရဵအေြခအေနမျာဵ ပါဝင်သညဴ်အေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ ေလဴလာမှုြပုလုပ်ထာဵပါသည်။ 

၇.၁.၂။ ေလဴလာမှုြပုလုပ်မည်ဴအချနိ်ဇယာဵသတ်မှတ်ြခင်ဵနှငဴ် အေျို ဵသေ်ဆိုင်သူမျာဵနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

               ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်မှုြပုလုပ်ရာတွင် (၂၁.၃.၂၀၁၉)မှ (၂၆.၃.၂၀၁၉)ေန့အတွင်ဵ စီမဳကိန်ဵ 
တည်ရှိရာနှငဴ်အနီဵဆဳုဵမှာတည်ရှိေနေသာေကျဵရွာမျာဵ၊ တဆက်တည်ဵတည်ရှိေနေသာေကျဵရွာမျာဵ၊ ေရ၊ေြမ၊ ေတာ 
ေတာင်၊ စိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေဂဟစနစ်မျာဵ၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲမျာဵ၊ အမျာဵြပည်သူ၏ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵ အေြခ 
အေနမျာဵကုိ ေြမြပင်သုိ္သ ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာခဴဲပပီဵ ဆန်ဵစစ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ 

စဉ် ရေ်စဲွ 
ေွင်ဵဆင်ဵ         

ေလဴလာမှုြပုလုပ် 
သည်ဴေနရာ 

ေလဴလာခဲဴသည်ဴ            
အေကောင်ဵအရာမျာဵ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွေ်သူမျာဵ 

၁။ ၂၁.၃. ၂၀၁၉ ဆီေအာရွာ၊ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ရာသီဥတုနှငဴ်မုိဵေလဝသဆိုင်ရာအချက်
အလက်မျာဵ၊သဘာဝေဘဵေတွ့ကကုဳရမှု၊ 
သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုမျာဵနှငဴ် 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာင်ဴထိခိုက်မှုမျာဵ
၊ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵကုိအဓိက 

ေြပာင်ဵလဲေစသည်ဴအေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ
ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာြခင်ဵ၊ 
ေဒသခဳရွာသူ/သာဵမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်လုပ်ကုိင် 
ေဆာင်ရွက်မှုအေပ္ဝထာဵရိှသည်ဴသေဘာ 
ထာဵရယူြခင်ဵ၊ 

ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ   
ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ၊စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ 
ဦဵယီွစဳုဖူဵ၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 

စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ                   
ဦဵေကျာ်ေကျာ်                      
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 
ဦဵသန်ဵေဌဵ၊စက်ရဳုမှူဵ၊ 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ၊ စက်ရဳုမှူဵ၊စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 



၂။ ၂၂.၃. ၂၀၁၉ ရှီတုဳဵေရွှေရွာ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ရာသီဥတုနှငဴ်မုိဵေလဝသဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်မျာဵ၊သဘာဝေဘဵ 
ေတွ့ကကုဳရမှု၊သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု
မျာဵနှငဴ်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာငဴ် 
ထိခိုက်မှုမျာဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ
ကုိအဓိကေြပာင်ဵလဲေစသည်ဴအေကကာင်ဵ 
အရာမျာဵကုိကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာြခင်ဵ၊ 
ေဒသခဳရွာသူ/သာဵမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်လုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရွက်မှုအေပ္ဝထာဵရိှသည်ဴသေဘာ 
ထာဵရယူြခင်ဵ၊ 

ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ   
ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ၊စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ 
ဦဵယီွစဳုဖူဵ၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ                   
ဦဵေကျာ်ေကျာ်                      
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 
ဦဵသန်ဵေဌဵ၊စက်ရဳုမှူဵ၊ 

စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ၊ 

၃။ ၂၃.၃. ၂၀၁၉ ဟဲေဟာ်ရွာ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ရာသီဥတုနှငဴ်မုိဵေလဝသဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်မျာဵ၊သဘာဝေဘဵ 
ေတွ့ကကုဳရမှု၊သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှု
မျာဵနှငဴ်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာငဴ် 

ထိခိုက်မှုမျာဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵ
ကုိအဓိကေြပာင်ဵလဲေစသည်ဴအေကကာင်ဵအ
ရာမျာဵကုိကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာြခင်ဵ၊ 
ေဒသခဳရွာသူ/သာဵမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်လုပ်ကုိင် 
ေဆာင်ရွက်မှုအေပ္ဝထာဵရိှသည်ဴသေဘာ 
ထာဵရယူြခင်ဵ၊ 

ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ   
ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ၊စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ 

ဦဵယီွစဳုဖူဵ၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ                   
ဦဵေကျာ်ေကျာ်                      
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 
ဦဵသန်ဵေဌဵ၊စက်ရဳုမှူဵ၊ 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ၊ 

၄။ ၂၄.၃. ၂၀၁၉ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ရာသီဥတုနှငဴ်မုိဵေလဝသဆိုင်ရာအချက်
အလက်မျာဵ၊သဘာဝေဘဵေတွ့ကကုဳရမှု၊ 
သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုမျာဵနှငဴ် 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာင်ဴထိခိုက်မှုမျာဵ
၊ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵကုိအဓိက 
ေြပာင်ဵလဲေစသည်ဴအေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ
ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာြခင်ဵ၊ 
ေဒသခဳရွာသူ/သာဵမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်လုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရွက်မှုအေပ္ဝထာဵရိှသည်ဴသေဘာ 
ထာဵရယူြခင်ဵ၊ 

ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ   
ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ၊စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ 
ဦဵယီွစဳုဖူဵ၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ                   
ဦဵေကျာ်ေကျာ်                      
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 
ဦဵသန်ဵေဌဵ၊စက်ရဳုမှူဵ၊ 

စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ၊ 

၅။ ၂၅.၃.၂၀၁၉ ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ) 
ရွာ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ရာသီဥတုနှငဴ်မုိဵေလဝသဆိုင်ရာအချက်
အလက်မျာဵ၊သဘာဝေဘဵေတွ့ကကုဳရမှု၊ 
သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုမျာဵနှငဴ် 

စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာင်ဴထိခိုက်မှုမျာဵ
၊ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵကုိအဓိက 
ေြပာင်ဵလဲေစသည်ဴအေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ
ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာြခင်ဵ၊ 
ေဒသခဳရွာသူ/သာဵမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်လုပ်ကုိင် 
ေဆာင်ရွက်မှုအေပ္ဝထာဵရိှသည်ဴသေဘာ 
ထာဵရယူြခင်ဵ၊ 

ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ   
ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ၊စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 

ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ 
ဦဵယီွစဳုဖူဵ၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ                   
ဦဵေကျာ်ေကျာ်                      
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 
ဦဵသန်ဵေဌဵ၊စက်ရဳုမှူဵ၊ 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ၊ 

၆။ ၂၆.၃.၂၀၁၉ 
ကျုဳကျ ိုင်ဵရွာ 
ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

 

ရာသီဥတုနှငဴ်မုိဵေလဝသဆိုင်ရာအချက်
အလက်မျာဵ၊သဘာဝေဘဵေတွ့ကကုဳရမှု၊ 
သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုမျာဵနှငဴ် 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမျာဵေကကာင်ဴထိခိုက်မှုမျာဵ
၊ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵကုိအဓိက 
ေြပာင်ဵလဲေစသည်ဴအေကကာင်ဵအရာမျာဵကုိ

ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ   
ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ၊စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ 
ဦဵယီွစဳုဖူဵ၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ                   



ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာြခင်ဵ၊ 
ေဒသခဳရွာသူ/သာဵမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳ၍ 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ေထာင်လုပ်ကုိင် 
ေဆာင်ရွက်မှုအေပ္ဝထာဵရိှသည်ဴသေဘာ 

ထာဵရယူြခင်ဵ၊ 

ဦဵေကျာ်ေကျာ်                      
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 
ဦဵသန်ဵေဌဵ၊စက်ရဳုမှူဵ၊ 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ၊ 

၇။ ၅.၃.၂၀၁၉ 
ေရွှေတန်ဵတစ်ရွာ၊ 
ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ၊ 
ပခုက္ကူပမို့နယ် 

ေြမဆီလွှာ၊ေြမေပ္ဝေြမေအာက်ေရအရည်
အေသွဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်ညစ်ညမ်ဵမှုနှငဴ်
ပျက်စီဵမှုအေြခအေန၊သစ်ပင်သစ်ေတာ 
ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်ေနမှုနှငဴ်ေြမတွင်ဵ 

ေအာင်ဵသတ္ရဝါမျာဵ၊ေကျဵငှက်သရကာမျာဵ၊
ေရေနသတ္ရဝါမျာဵ၊ရှာဵပါဵစာရင်ဵဝင် 
တိရစ္ဆာန်မျာဵမျာဵ၏တည်ရှိမှုအေြခအေန 
ကုိေလဴလာြခင်ဵ 

ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ   
ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ၊စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ 

ဦဵယီွစဳုဖူဵ၊စက်ရဳုပိုင်ရှင် 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ                   
ဦဵေကျာ်ေကျာ်                      
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 
ဦဵသန်ဵေဌဵ၊စက်ရဳုမှူဵ၊ 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ၊ 

 

၇.၁.၃။ အချေ်အလေ်စုေဆာင်ဵြခင်ဵ 

           ကုန်ထုတ်လုပ်နုိင်ရန်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ စီမဳကိန်ဵတည်ရိှရာနှငဴ် အနီဵဆုဳဵမှာတည်ရှိေနေသာ ေကျဵရွာမျာဵ၊ 
တဆက်တည်ဵတည်ရှိေနေသာလုပ်ကွကမ်ျာဵ၊ ေရ၊ ေြမ၊ ေတာေတာင်၊ စိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေဂဟစနစ်မျာဵ၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွ 
မျာဵ၊ အမျာဵြပည်သူ၏ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵအေြခအေနမျာဵကုိ(၂၁.၃.၂၀၁၉)ေန့မှ(၅.၄.၂၀၁၉) အတွင်ဵ 
အချက်အလက်မျာဵကုိ စတင်ေကာက်ယူခဲဴပါသည်။ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲဴကကသညဴ် အဖွဲ့ဝင်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ 
ြဖစ်သည်။ 

စဉ် အမည် ပညာအရည်အချင်ဵ/ ရာထူဵ တာဝန်ယူထာဵသည်ဴနယ်ပယ်နှငဴ်ေဆာင်ရွေ်မှု 

၁ ဦဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရဳုပုိင်ရှင် 
ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ 

ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵနှငဴ်စီဵကရက် ထုတ်လုပ်ြခင်ဵေကကာငဴ်ြဖစ်ေပ္ဝေနသည်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုက်မှု နှငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှုအမျ ို ဵမျ ို ဵကုိ ေလဴလာေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵ၊ထိခိုက်မှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှု 
အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစမည်ဴ စီမဳခန့်ခွဲနုိင်မည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို အသဳုဵြပုနုိင်ေရဵ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

၂ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ  စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 

ြမန်မာကုိဵကန့်ကုမ္ပဏီ 

ေဂဟစနစ်နှငဴ်ဇီဝမျ ို ဵစုဳမျ ို ဵကဲွ၊မျာဵကုိ ေလဴလာြခင်ဵ၊မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ၊ တာဵြမစ် 

သစ်ပင်စာရင်ဵတွင်ပါရှိသည်ဴ အပင်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵ ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်ေနြခင်ဵ ရှိ/မရှိ 
ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ ရှင်သန်ေပါက်ေရာက်လျက် ရှိေသာ သစ်ေတာ နှငဴ ် သစ်ပင်စာရင်ဵ 
ေကာက်ယူြခင်ဵ၊ ေလာက်ကုိင်ကုိယပုိ်င်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသတွင်ဵ အမဲလိုက်မုဆုိဵမျာဵထဳမှ 

ေတာရုိင်ဵေတာေနတိရစ္ဆာန်အမျ ိုဵအစာဵနှငဴ်အေကာင်အေရအတွက်မျာဵစဳုစမ်ဵေမဵြမန်ဵြခင်ဵ။ 

၃ ဦဵယီွစဳုဖူဵ စက်ရဳုပုိင်ရှင် 

စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 

ေရဓာတ်ခွဲြခင်ဵနှငဴ်ေရအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵခြခင်ဵ၊သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အာဵ 

ထိခိုက်ပျက်စီဵမှုရှိနုိင်/မရှိနုိင်၊ လူမှု ဝန်ဵကျင်နှငဴ် ေဒသတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ ထိခိုက်နုိင် 
ြခင်ဵရှိနုိင်/မရှိနုိင်ေလဴလာသဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊နုိင်ငဳတကာစဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် 
စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ ၊ အ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ်ကုိက်ညီမှုရှိ/မရှိ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

၄ ဦဵေကျာ်ေကျာ် စက်ရဳုတာဝန်ခဳ၊ 
စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ 

ေလအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ်ေြမဆီလွှာ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် 
အာဵ ထိခိုက်ပျက်စီဵမှုရှိနုိင်/မရှိနုိင်၊ လူမှုဝန်ဵကျင်နှငဴ် ေဒသတွင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ ထိခိုက်နုိင် 

ြခင်ဵရှိနုိင်/မရှိနုိင်ေလဴလာသဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊နုိင်ငဳတကာစဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ အမျ ိုဵသာဵအဆငဴ် 
စဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ ၊ အ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှငဴ်ကုိက်ညီမှုရှိ/မရှိ ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

၅  ဦဵသန်ဵေဌဵ စွမ်ဵဖုန်ဵတာကုမ္ပဏီ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်၏ကျန်ဵမာေရဵ၊ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵေနထိုင်သူမျာဵကုိ 
ကျန်ဵမာေရဵစစ်တမ်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ၊ 



            ယင်ဵသုိ္သအချက်အလက်စုေဆာင်ဵရာတွင် လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵအေပ္ဝ သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵ 
သိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵအတုိင်ဵ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အာဵ ထိခိုကပ်ျက်စီဵမှုရှိနုိင်/မရှိနိုင်၊ လူမှု 
ဝန်ဵကျင်နှငဴ်ေဒသတွင်ဵကျန်ဵမာေရဵထိခိုကနုိ်င်ြခင်ဵရိှနိုင်/မရိှနိုင်စသညဴ်အချက်မျာဵအာဵ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူခဲဴပါသည်။ 
ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်ဵ နုိင်ငဳတကာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ အ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵနှင်ဴကိုက်ညီပပီဵ သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ လက်ခဳနိုင်သညဴ်စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵြဖင်ဴေဆွဵေနွဵေကာက်ယူခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

၇.၁.၄။ ေလဴလာမည်ဴဧရိယာ၏အုပ်ချုပ်ေရဵ 

                ဆီေအာေကျဵရွာသည် ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်၏ အုပ်ချုပ်ေရဵဧရိယာအတွင်ဵ တည်ရိှပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာ 
အချက်အလက်မျာဵကုိ စုေဆာင်ဵရယူရာ၌ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနအပါအဝင် သက်ဆိငု် 
ရာ အြခာဵဦဵစီဵဌာနမျာဵထဳမှရရိှပပီဵ ေြမြပင်အေြခအေနကို ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ စစ်တမ်ဵေကာက်ယူြခင်ဵ 
မျာဵကုိ အထက်ပါအဖဲွ့ြဖငဴ် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ 

၇.၂။ သဘာဝြဖစ်ရပ်မျာဵနှငဴ် စေ်မှုဆိုင်ရာမေတာ်တဆမှုမျာဵေုိ မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ 
(ေ)  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်ေသာအန္တရာယ်မျာဵ  

        (၂.၄.၂၀၁၇)ရက်ေန့ (၂၂:၃၀)နာရီချန်ိ၌ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵ၍ ေလြပင်ဵမျာဵ 
တုိကခ်တ်ခဲဴြခင်ဵေကကာငဴ် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ေနအိမ်(၄၀)လုဳဵ၊ အမျာဵြပည်သူပိုင်ေစျဵ (၁)ခုနှင်ဴ အစုိဵရဌာနဆိုင်ရာ (၁) ခု တွင် 
အမုိဵလန်ြခင်ဵ၊ အုတ်နဳရဳပပိုကျြခင်ဵတုိ္သြဖစ်ေပ္ဝခဲဴသြဖငဴ် အေဆာက်အဦစုစုေပါင်ဵ(၄၂)လုဳဵ၊ ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုခန့်မှန်ဵ 
တန်ဖိုဵေငွကျပ် (၁၃၃၂)သိန်ဵ ဆုဳဵရှုဳဵခဲဴပါသည်။၂၀၁၈ ဇွန်လအတွင်ဵ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ မုိဵသည်ဵထန်စွာ 
ရွာသွန်ဵ၍ ပမို့လယ်ရှိ တုန်ချနိ်ေရကန်အတွင်ဵ မုိဵေရမျာဵဝင်ေရာက်မှုေကကာငဴ် ေရကကီဵ ေရလျှမဳှုြဖစ်ေပ္ဝကာ အနီဵအနာဵ 
ရှလိူေနအိမ်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ေရမျာဵဝင်ေရာက်ခဲဴပါသည်။ ေရေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဝမှုေကကာငဴ် ကျန်ဵမာေရဵထိခိုက ်
ြခင်ဵ၊ မသန့်ရှင်ဵေသာအမှိုက်မျာဵ၊ နုန်ဵမျာဵတင်ကျန်ြခင်ဵ၊ ေနအိမ်အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵေပ္ဝတွင် ရွှေဳ့နွဳမျာဵ ကပ် 
တင်ြခင်ဵတုိ္သကုိ ေတွ့ကကုခဳဳစာဵရပါသည်။ လူအေသအေပျာက်မရှိသကဲဴသုိ္သ ဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖိုဵကို ေဖာ်ြပြခင်ဵမရိှခဲဴပါ။ 

ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ရာဆီေအာရွာသည် ေတာင်ကုန်ဵမျာဵအကကာဵရှိ ေြမြပန့် 
တွင် တည်ရှိပပီဵ အနည်ဵငယ်ြမငဴ်မာဵေသာ ေြမြပင်အေြခအေနရိှသြဖငဴ် ေရေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ြခင်ဵကုိ မခဳစာဵရ 
ပါ။ တဳုချနိ်ေရကန်နှငဴ်(၆)မိုင်ခန့်ကွာေဝဵေနြခင်ဵ၊ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵေသာ်လည်ဵ ေြမအြမငဴ်ပုိင်ဵတွင် တည်ရှိ 
သြဖငဴ် မိုဵေရဝင်ေရာက်မှုမရှိြခင်ဵတုိ္သေကကာငဴ် ေရေဘဵအန္တရာယ်ထိခိုကမ်ှုမရိှခဲဴပါ။ ေလြပင်ဵတုိကခ်တ်ချနိ်နှင်ဴ မုိဵသည်ဵ 
ထန်စွာရွာသွန်ဵေနချနိ်တွင် မိုဵကကို ဵပစ်ြခင်ဵကိုမခဳရေစရန် အေဆာက်အဦမျာဵတွင် မုိဵကကို ဵလွှဲကရိိယာတပ်ဆင်ထာဵရိှ 
ပါသည်။ ထရန်စေဖာ်မာေလာင်ကျွေမ်ဵမှုမရိှေစရန် ပုဳမှန်စစ်ေဆဵခဳယူလျက်ရှိပါသည်။ 

 ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မျာဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦမျာဵ၊ အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦမျာဵ၏ ေခါင်မိုဵမျာဵ၊ 
သွပ်ြပာဵမျာဵ၊ နဳရဳမျာဵကို (၆)လတစ်ကကိမ် စစ်ေဆဵလျက်ရှိပါသည်။ ခခဳစည်ဵရုိဵကာရဳထာဵေသာအုတ်တဳတုိင်ဵမျာဵ၏ 
အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ကိလုည်ဵ ရှင်ဵလင်ဵထာဵပါသည်။ ေလြပင်ဵတုိကခ်တ်ြခင်ဵနှင်ဴ မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵေကကာင်ဴ 
ဆုဳဵရှုဳဵမှုမြဖစ်ေပ္ဝေစရန် အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေစရန် ေဘဵအန္တရာယ်စီမဳခန့်ခွဲ 

ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အသိပညာေပဵေဟာေြပာပဲွမျာဵကျင်ဵပချနိ်တွင် ေစလွှတ်၍ တက်ေရာက်ေစပါမည်။ စက်ရဳုကကီဵကကပ် 
သူမျာဵမှလည်ဵ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိ ကျင်ဵပ၍ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ တက်ေရာက်နိုင်ေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက် 
ပါမည်။ စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ၏လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵနှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵေကာ်မတီအေနြဖငဴ် 
လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳခန့်ခွဲ၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ခ)   စီဵေရေ်လုပ်ငန်ဵေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်နိုင်ေသာ ထိခိုေန်ိုင်မှုမျာဵေိုေလဴလာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

 (၁)  ေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုေမ်ှုမျာဵ (သိသာထင်ရှာဵစွာထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 
       ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ြမန်မာနုိင်ငဳ၌ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေဆဵစီမဳကိန်ဵ စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲဴသည်။ စီဵကရက်မှ 
ထွက်ေသာေဆဵလိပ်ေငွ့တွင် ဓာတုပစ္စည်ဵအမျ ို ဵအစာဵေပါင်ဵ(၄၀၀၀)ေကျာ်နှငဴ် မသတ်မှတ်နိုင်ေသဵေသာအမျ ို ဵအစာဵ 



မျာဵလည်ဵပါဝင်ပပီဵ (၆၀)သည် ကင်ဆာေရာဂါြဖစ်ေစသည်ဟု ၁၉၈၆ တွင်စတင်သိရှိပပီဵ ၁၉၉၂  ခုနှစ်တွင် ေဆဵလိပ် 
ကိုကင်ဆာြဖစ်ေစသညဴ် အဓိကဓါတုပစ္စည်ဵအြဖစ်သတ်မှတ်ခဲဴသည်။ေဆဵလိပ်တစ်လိပ်ကိမုီဵရှို့လျှင် အပူချနိ် (၈၅.၉၅) 
ဒဂီရီစင်တီဂရိတ်ြဖငဴ် ေလာင်ကျွေမ်ဵပါသည်။ ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵတွင် ပါဝင်ေသာအမှုန်ကေလဵ မျာဵသည် အချင်ဵ(၀.၂-၀.၃) 
မိုကခ်ရုိမီတာ ရှိသည်။ ယင်ဵတုိ္သသည် ရာနှုန်ဵြပညဴ်စုိထိုင်ဵဆရိှေသာ အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵထဲသုိ္သေရာက်ေသာအခါ 
(၁) မုိကခ်ရုိမီတာခန့်ရှိေသာ အမှုန်ငယ်မျာဵအြဖစ် ေပါင်ဵစပ်ြဖစ်ေပ္ဝလာသည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်ရှုသွင်ဵလိုကေ်သာ 
မီဵခုိဵေငွ့တွင်ပါဝင်သညဴ် (၅၀%)မ ှ (၉၀%) ေသာအမှုန်ခဲကေလဵမျာဵသည် အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵအတွင်ဵ ကပ်ပငိ 
ကျန်ရစ်ေနသည်။ စီဵကရက်တစ်လိပ်မီဵေလာင်ြခင်ဵမှ (၃-၄) မီလီဂရမ်ရှိေသာ ညိုဝါေရာင် ကတ္ရရာေခ္ဝေဆဵေချဵနှငဴ် 
(၁၀) မီလီဂရမ်ရှိေသာ နီကိတုင်ဵတုိ္သကုိ ထုတ်လုပ်ေပဵသည်။ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵြခင်ဵြဖင်ဴ အဆုတ်ကင်ဆာအြဖစ် 
မျာဵသည်။ အဓိကရေသာေရာဂါမျာဵမှာ နှလဳုဵေရာဂါ၊ အဆုတ်ေရာဂါ၊ ကင်ဆာေရာဂါ တုိ္သြဖစ်သည်။ ေဆဵလိပ် ေသာက် 
သဳုဵသူမျာဵတွင် လက်နှငဴ်ေြခေထာက်မျာဵစီသုိ္သ သွာဵေသာေသွဵေကကာမျာဵမှာ ေဆဵလိပ်ေသာက်ရှုမှုသက်တမ်ဵ မျာဵ လာ 
သည်နှင်ဴအမျှ ကျဉ်ဵေြမာင်ဵလာကာ ေနာက်ဆုဳဵ တွင် Buerger(ဘာဵဂါဵ)ေခ္ဝ ေသွဵေကကာပိတ်ေရာဂါကုိ ခဳစာဵရပပီဵ 
ေြခေချာင်ဵ၊ လက်ေချာင်ဵမျာဵကုိ ြဖတ်ရသည်အထိ ြဖစ်နိုင်ပါသည်။ 
         ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူအမျ ို ဵသာဵမျာဵအဖုိ္သ ေသွဵေကကာကျဉ်ဵပပီဵ လိင်အဂေါသုိ္သေသွဵေလျှာက်မှုကို အဟန့်အတာဵ 
ြဖစ်ေစသြဖငဴ် အိမ်ေထာင်ေရဵသုခ အြပည်ဴအဝမခဳစာဵရြခင်ဵ၊ သာဵသမီဵမရနုိင်ြခင်ဵမျာဵလည်ဵ ြဖစ်တတ်ပါသည်။ 
ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်မျာဵအဖုိ္သ ကိုယ်တုိင်ေဆဵလိပ်ေသာက်ြခင်ဵ (သုိ္သမဟုတ်) တစ်ဆငဴ်ခဳေဆဵလိပ်ေငွ့ရှုရှိုက်ြခင်ဵ 
ေကကာငဴ် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျြခင်ဵ၊ သာဵအိမ်ြပင်ပ၌သေန္ဓတွယ်ြခင်ဵ၊ ကေလဵအေသေမွဵြခင်ဵ၊ ကေလဵေပါင်ချနိ်မြပည်ဴဘဲ 
ေမွဵြခင်ဵ၊ ကိုယ်လက်အဂေါမစဳုမလင်ဘဲေမွဵြခင်ဵ၊ လမေစဴဘဲေမွဵြခင်ဵ စသည်တုိ္သြဖစ်ပွာဵတတ်ပါသည်။ ကမ္ဘာဴ ကျန်ဵမာ 
ေရဵအဖဲွ့၏ (၂၀၁၄) ခုနှစ်ခန့်မှန်ဵချက်မျာဵအရ နှစ်စဉ်လူဦဵေရ(၆)သန်ဵေကျာ်သည် ေဆဵလိပ်ေဆဵရွက်ကကီဵ သဳုဵစဲွမှု 
မျာဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ပွာဵသည်ဴေရာဂါမျာဵြဖင်ဴ ေသဆုဳဵလျက်ရှိေကကာင်ဵသိရပါသည်။ တစ်ဆငဴ်ခဳေဆဵလိပ်ေငွ့ေကကာငဴ် လူ(၆) 
သိန်ဵ ေသဆုဳဵရေကကာင်ဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။  
 
(၂) ေဆဵလိပ်အေငွ့မျာဵနှငဴ် စီဵေရေ်မီဵေလာင်စဉ် ပျ ဳ့နှဳ့တတ်ေသာဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵေကောင်ဴထိခိုေမ်ှုမျာဵ(Second 

Hand Smoke  Effect) (သိသာထင်ရှာဵစွာထိခိုေမ်ှုမျာဵ)       
              ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူနှငဴ်ေဆဵလိပ်ေငွ့ရှုရှိုက်မိသူမျာဵမှ ေဆဵလိပ်အေငွ့နှင်ဴ စီဵကရက်မီဵေလာင်စဉ် ပျ ဳ့ နဳှ္သ 
တတ်ေသာဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴထိခိုကမ်ှုကို ေတွ့ကကုဳခဳစာဵေနရပါသည်။နာတာရှည်ခဳစာဵရမှု(Long- term effects 
of smoking )တွင် ဦဵေနှာက်ေသွဵေကကာေပါက်ြခင်ဵ၊ ဦဵေနှာက်ပျက်စီဵြခင်ဵ၊ မျက်လုဳဵကွယ်ြခင်ဵ၊ ကကက်သာဵ 
ေပျာဴြခင်ဵနှင်ဴအာဵနည်ဵြခင်ဵ၊ အရသာနှငဴ်အနဳ့အာရဳုခဳမျာဵပျက်စီဵြခင်ဵ၊  သွာဵမျာဵဝါလာြခင်ဵ၊ သွာဵကိုကြ်ခင်ဵ၊ ခဳတွင်ဵ 

အနဳ့ဆိုဵြခင်ဵ၊ နှာေခါင်ဵကင်ဆာ၊ လျှာကင်ဆာ၊ နှုတ်ခမ်ဵကင်ဆာ၊ ပါဵစပ်ကင်ဆာ တုိ္သ ြဖစ်ေစနိုင်ပါသည်။ 
        ကိုယ်တုိင်ေဆဵလိပ်မေသာက်ဘဲ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိေဆဵလိပ်ေသာက်သူက ရှုထုတ်လိုကေ်သာေဆဵလိပ်ေငွ့ကို 
ရှုရှိုက်မိသူ (Second hand smoker) မျာဵသည် နှလုဳဵေသွဵေကကာဆိုင်ရာေရာဂါမျာဵ၊ အသက်ရှုလမ်ဵေကကာင်ဵဆိုင်ရာ 
ေရာဂါမျာဵ၊ အလယ်နာဵစည်ေရာဂါမျာဵနှငဴ် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်ကရှုရှိုက်မိသြဖငဴ် ေမွဵလာသညဴ် ကေလဵဒကု္ခေရာက် 
ြခင်ဵမျာဵ၊ ေဆဵလိပ်ေငွ့ရှုရှိုက်ေနရေသာ ကေလဵငယ်မျာဵသည် သွာဵပုိဵစာဵြခင်ဵ၊ သွာဵေပါက်ြဖစ်ြခင်ဵမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝ 
တတ် ပါသည်။ ကမ္ဘာေပ္ဝတွင် ေဆဵလိပ်မေသာက်သူ(၆)သိန်ဵခန့်သည် တစ်ဆငဴ်ခဳေဆဵလိပ်ေငွ့ ရှုရှိုက်ရြခင်ဵေကကာငဴ် 

နှစ်စဉ်ေသဆုဳဵေနကကရသည်။ တစ်ဆငဴ်ခဳ ေဆဵလိပ်ေငွ့ရှုရှိုက်ေနရြခင်ဵေကကာငဴ် နှလုဳဵေရာဂါနှင်ဴ ဦဵေနှာက်ေသွဵေကကာ 
ပိတ်၍ ေလြဖတ်ြခင်ဵ အပါအဝင် နှလုဳဵေသွဵေကကာဆိုင်ရာ ေရာဂါအမျ ို ဵမျ ို ဵကုိြဖစ် ေစနိုင်ပါသည်။ 

(၃) ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵမှ ေနအိမ်အတွင်ဵအသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵေပါ်တွင် ေပ်တင်မှုေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်ေစေသာ 
ထိခိုေမ်ှုမျာဵေို ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (Third Hand Smoke  Effect) (သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 

            ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵမှ ေနအိမ်အတွင်ဵရှိ အိမ်ေထာင်ပရိေဘာဂပစ္စည်ဵမျာဵ၊ လူ့အသဳုဵအေဆာင်မျာဵ၊ ေနအိမ် 

သဳုဵပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အိမ်တွင်ဵနဳရဳနှငဴ် မျက်နှာကျက်မျာဵ၊ ေခါင်မိုဵမျာဵေပ္ဝတွင်ကပ်တင်မှုေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝေစေသာ ကျန်ဵမာ 
ေရဵအန္တရာယ်ထိခိုကနုိ်င်မှု (Third Hand Smoke Effect ) အယူအဆသည် ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် စတင်ေပ္ဝေပါက်ခဲဴသည်။ 
ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုေကကာငဴ် ထွက်ရှိလာေသာမီဵခုိဵေငွ့မျာဵသည် ေနအိမ်တွင်ဵရှိပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အသဳုဵအေဆာင်မျာဵ 



ေပ္ဝတွင် ကပ်တင်ြခင်ဵနှငဴ် ဖုန်မှုန့်မျာဵနှငဴ်ေပါင်ဵစပ်ပပီဵ ြဖစ်ေပ္ဝေသာအကကင်ဵအကျန်ေကကာငဴ် သက်ေရာက်မှုတစ်ခု ြဖစ် 
ေပ္ဝလျက်ရှိေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပလာကကသည်။ အဆိုပါ(Third Hand Smoke Effect) အကကင်ဵအကျန်သည် ဖိုကဘ်ာ 
နှင်ဴြပုလုပ်ေသာအရာဝတ္လုမျာဵေပ္ဝတွင် တည်ပမဲမှုကာလသည် တစ်နှစ်ခွဲခန့်ရှိေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိခဲဴကကသည်။ ၎င်ဵ 
အကကင်ဵအကျန်သည် ေနအိမ်တွင်ဵရှိ မိသာဵစုဝင်မျာဵအာဵ ေချာင်ဵဆိုဵြခင်ဵ၊ ပန်ဵနာရင်ကကပ်ြခင်ဵ၊ အသက်ရှုလမ်ဵ 
ေကကာင်ဵဆုိင်ရာ ကူဵဆက်ေရာဂါမျာဵကုိ ြဖစ်ေပ္ဝေစသည်။အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ၏အတွင်ဵပုိင်ဵတွင် စဲွကပ်ေနပပီဵ 

နဳရဳ၊ ကကမ်ဵခင်ဵ၊ ပရိေဘာဂအသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အဝတ်အထည်မျာဵ၊ လူတုိ္သ၏ဆဳပင်မျာဵတွင် ရှိေနတတ်ေကကာင်ဵ 
ေလဴလာေတွ့ရှိခဲဴကကသည်။ လူခန္ဓာကုိယ်၏အေရြပာဵမျာဵ၊ လက်ဖဝါမျာဵေပ္ဝတွင် ကပ်တင်ေနပပီဵ အစာဵအစာမျာဵကုိ 
ချက်ြပုတ်ရာတွင် အစာဵအစာမသန့်ရှင်ဵမှုကို ြဖစ်ေစနိုင်ေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပခဴဲကကသည်။ (Third Hand Smoke Effect) 
အကကင်ဵအကျန်တွင် ကာစီနိုဂျင်ဵနစ်ပါရိှမှုကို ေတွ့ရှိခဲဴပပီဵ ဖုန်မှုန့်မျာဵနှင်ဴေပါင်ဵစပ်ကာ ေမွဵကင်ဵစကေလဵငယ်မျာဵ၊ 
ငယ်ရွယ်နုနယ်ေသာကေလဵမျာဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ထိခိုကမ်ှုရှိေနေကကာင်ဵ သိရှိကကရသည်။ အိမ်စီဵကာဵ 
တွင် တပ်ဆင်ထာဵေသာကူရှင်မျာဵ၊ ဒကစ််ဘုတ်မျာဵေပ္ဝမှာလည်ဵ ကာစီနိုဂျင်ဵနစ်အာနိသင်ကို ေတွ့ရှိလာကကသည်။ 

အချန်ိကာလကကာေသာအခါ အိမ်စီဵကာဵအတွင်ဵ မေကာင်ဵေသာအနဳ့အသက်မျာဵထွက်ရှိလာမှုေကကာငဴ် vaccum 
cleaner နှငဴ်စုပ်ယူ၍ သန့်ရှင်ဵမှုမျာဵြပုလုပ်ကကရသည်။ (Third Hand Smoke)ေကကာင်ဴထိခိုကမ်ှုသည်လည်ဵ လူမှု 
ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝသက်ေရာက်မှုရှိေနပပီဵ ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ရှိေနေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 
  
(၄) စီဵေရေ်ထုပ်ပိုဵမှုတွင်အသဳုဵြပုေနေသာပစ္စည်ဵမျာဵမှ ထွေ်ရိှေသာအမှိုေ်ေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ထိခိုေမ်ှုမျာဵ   

(သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 
              စီဵကရက်ထုပ်ပိုဵရာတွင် စက္ကူ (Paper)၊ မင်(ink)၊ ဆယ်လုိဖိန်ဵ (cellophane)၊ ေငွမှင်စက္ကူ (flavour 
protective foil)၊ ေကာ် (glue ) တုိ္သကို အသဳုဵြပုထာဵသြဖင်ဴ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထွက်ရှိလာသည်။ စီဵကရက်ဗူဵခဳွတစ်ခု 
မ ှ ေဖာ်ြပပါစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵအပါအဝင် အေလဵချနိ်(၆)g ထွက်ရှိပါသည်။ စီဵကရက်ကာတွန်ဵ၊  စက္ကူပုဳဵမျာဵ၊  ဆက် 
စပ်အသဳုဵြပုေသာပစ္စည်ဵမျာဵမှ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထွက်ရှိပါသည်။ အသဳုဵြပုပပီဵေသာကာတွန်ဵေဘာက်တစ်ခုမှ စွန့်ပစ် 
အမှိုက ်(၀.၂၃၄) kg ထွက်ရှိပါသည်။ ၎င်ဵစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵေကကာင်ဴ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာအေဆာက်အဦမျာဵ၊ အမျာဵ 

ြပည်သူနှငဴ်သက်ဆိငု်ေသာ အပန်ဵေြဖနာဵေနသညဴ်ေနရာမျာဵ၊ ပင်လယ်ကမ်ဵေြခမျာဵ၊ ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှု ေဒသ 
မျာဵနှင်ဴ ဘုရာဵ၊ ေစတီမျာဵ၊ ဘာသာေရဵအေဆာက်အဦမျာဵ၊ ပမို့ြပသန့်ရှင်ဵသပ်ရပ်မှု စသည်တုိ္သကုိ ညစ်ညမ်ဵမှု၊ 
ထိခိုကမ်ှုမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝေနသြဖငဴ် စီဵကရက်ထုပ်ပိုဵသညဴ်ပစ္စည်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေစေသာသက်ေရာက်မှုမျာဵကုိ စနစ်တကျ 
အေလဵထာဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်ဟု သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 
 
(၅) ေဆဵရွေ်စုိေခ်င်ဵမျာဵ မျာဵြပာဵလာမှုေကောင်ဴ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵေုိဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ(သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 

             ြမန်မာနုိင်ငဳအလယ်ပိုင်ဵေဒသမျာဵြဖစ်ေသာ ြမင်ဵခခဳပမို့၊ ပခုက္ကူပမို့နှငဴ် ေပါက်ပမို့အနီဵရိှေကျဵရွာအမျာဵစုသည် 
ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵ(tobacco farming)ကို အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ေဆဵရွက် 
ကို ြမန်မာနုိင်ငဳေအာက်ပိုင်ဵ ဟသောတပမို့အနီဵရှိ ေကျဵရွာမျာဵတွင်လည်ဵ စုိကပ်ျ ို ဵေလဴရှိကကသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် 
ေဆဵရွက်စုိကပ်ျ ို ဵမှုစစ်တမ်ဵေကာက်ယူချက်အရ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵမှထွက်ရှိေသာ ေဆဵရွက် 
ထုတ်ကုန်ပမာဏသည်(၃၆၀၀၀)မက်ထရစ်တန်ရှိပပီဵ စုိကပ်ျ ို ဵေြမပမာဏ၏(၀.၂၂%)ကို ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵ (tobacco 
farming)မျာဵလုပ်ကိင်ုေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေကကာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ ေဆဵရွက်နှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန်မျာဵေကကာင်ဴ 

သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵမှုပမာဏသည် အနည်ဵငယ် ြဖစ်ေပ္ဝလျက်ရှိပါသည် ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵ မျာဵြပာဵလာမှုေကကာငဴ် 
ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵမှုြဖစ်ေပ္ဝြခင်ဵ (deforestation) အေြခအေနသည် ပမာဏအနည်ဵငယ်သာ 
ြဖစ်ေပ္ဝလျက်ရှိသည်ဟု သဳုဵသပ်ရပါသည်။ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵမှုေကကာငဴ် ဆက်စပ်သက်ေရာက်လာေသာ ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်အေပ္ဝထိခိုကမ်ှု၊ ပျက်စီဵမှုအေြခအေနသည် လွန်စွာဆိုဵရွာဵမှု မြဖစ်ေပ္ဝေသဵေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 

 

 



(၆)  ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵေွဲမျာဵရှင်သန်ေပါေ်ပွာဵမှုေျဆင်ဵြခင်ဵေိုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ(သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 
    ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵ (tobacco farming)မျာဵတွင် အသဳုဵြပုေသာဓါတ်ေြမဨဇာမျာဵ (Agrochemical use) 
နှင်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵ၊ ေပါင်ဵသတ်ေဆဵ၊ မှိုသတ်ေဆဵ၊ အပင်ကကီဵထွာဵေဆဵ၊ အရွက်ြဖန်ဵေဆဵမျာဵေကကာင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်တွင်ရှိေသာ ေရသွင်ဵေြမာင်ဵ၊ ေရထုတ်ေြမာင်ဵမျာဵမှတဆငဴ် သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵေရနှငဴ် ေချာင်ဵငယ်မျာဵ၊ ြမစ်လက် 
တက်မျာဵထဲသုိ္သ ေရာက်ရှိပျ ဳ့ နဳှ္သကာ ေြမေပ္ဝေရ၏အရည်အေသွဵကို အနည်ဵငယ်ထိခိုကမ်ှု ရှိနိုင်ပါသည်။ သဘာဝ 
စိမဴ်စမ်ဵနှင်ဴေချာင်ဵငယ်မျာဵ၊ ြမစ်လက်တက်မျာဵကို ေသာက်သဳုဵေရအြဖစ် မှီခိုေနရေသာသတ္ရဝါမျာဵ၊ ငှက်မျာဵ၊ ေရေန 
သတ္ရဝါမျာဵကုိလည်ဵ အနည်ဵငယ်သက်ေရာက်မှုရှိလာပပီဵ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲမျာဵရှင်သန်ေပါက်ဖွာဵမှု ကျဆင်ဵနုိင်ေသာ 
အေြခအေနရိှနိုင်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်ရပါသည်။ ဆက်စပ်သက်ေရာက်လာေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝထိခိုကမ်ှု၊ ပျက်စီဵမှု 
အေြခအေနသည် လွန်စွာဆိုဵရွာဵမှု မြဖစ်ေပ္ဝေသဵေကကာင်ဵေတွ့ရှိရပါသည်။ 

(၇) ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှငဴ်ေြမဆီလွှာပျေ်စီဵြခင်ဵေိုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 

                  ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵကုိ ေရသွင်ဵ၍စုိကပ်ျ ို ဵေလဴရှိပပီဵ တစ်နှစ်ပတ်လုဳဵတွင် ေဆဵရွက်သီဵနဳှတစ်မျ ို ဵကိုသာ 
စုိကပ်ျ ို ဵေလဴရှိြခင်ဵနှငဴ ် ေလနှငဴ်ေရတုိကစ်ာဵမှုေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝလာေသာ ေြမဆီလွှာပျက်စီဵြခင်ဵအေြခအေန တစ်ရပ် 
ြဖစ်ေပ္ဝေလဴရှိပါသည်။ ေဆဵရွက်ပင်မျာဵကို ပူြပင်ဵေြခာက်ေသွ့ေသာလယ်ယာေြမေပ္ဝတွင် ေရသွင်ဵ၍ အမျာဵအြပာဵ 
စုိကပ်ျ ို ဵလာမှုသည် အေပ္ဝယဳေြမဆီလွှာစာဵသဳုဵမှုကို အလွန်အကျွေြဳဖစ်လာေစနိုင်သည်။ စုိကပ်ျ ို ဵေြမအတန်ဵအစာဵ 
ကျဆင်ဵလွယ်ပပီဵေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵမှုေကကာင်ဴ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ရှိေသာစုိကပ်ျ ို ဵေြမမှ ေြမကကီဵ နှင်ဴနွာဵေချဵ၊ 

အီဵအမ်ဘုိကာချေီြမေဆွဵမျာဵကုိရယူပပီဵ ြပန်လည်ြဖည်ဴတင်ဵေနရသြဖင်ဴ ဆက်စပ်သက်ေရာက်ေသာေြမဆီလွှာ ပျက် 
စီဵမှုကို ေတွ့ကကုဳရေသာအေြခအေနမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝလာနုိင်ပါသည်။ ထိခိုကမ်ှုပမာဏအနည်ဵငယ်ရှိနိုင်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ် 
ရပါသည်။ 

(၈) အနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ရိှသဘာဝစိမဴ်စမ်ဵ၊ေချာင်ဵမျာဵ၊ြမစ်မျာဵတွင်ေရထုညစ်ညမ်ဵေစသညဴ်အေြခအေနေိုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  
(သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 

                  မိုဵရာသီကာလ မုိဵရွာသွန်ဵစဉ် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵမှေရမျာဵသည် ေရသွင်ဵေြမာင်ဵ၊ ေရထုတ်ေြမာင်ဵ 
မျာဵအတွင်ဵ ပျ ဳ့နှဳ္သေရာက်ရှိလာပပီဵ စီဵဆင်ဵေသာေရအတွင်ဵ ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵ၊ နီကိတုင်ဵဓါတ်သဘာဝမျာဵ၊ ေဆဵ 
ရွက်ကကီဵတွင်ပါဝင်ေသာ အြခာဵေသာဓါတ်သဘာဝမျ ို ဵစဳုသည် ေရစီဵနှငဴ်အတူေမျာပါလာပပီဵ သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ 
ေချာင်ဵမျာဵထဲသုိ္သ ေရာက်ရှနိိုင်ပါသည်။ ထုိမှတဆငဴ် ြမစ်လက်တက်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ထပ်မဳေရာက်ရှိလာနုိင်သည်။ 
စီဵဆင်ဵသညဴ်ေရအရည်အေသွဵမှာ အနည်ဵငယ်ညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴအေြခအေနြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ပပီဵ ေရေနသတ္ရဝါငယ်မျာဵ၊ 
ငါဵမျာဵ၊ ဖာဵမျာဵ စသည်တုိ္သကုိ ရှင်သန်မှုအေြခအေနကို အနည်ဵငယ်ထိခိုကမ်ှုရှိနိုင်ပါသည်။ 

(၉) ေလထုအတွင်ဵသို့ောဗွန်ဒုိင်ေအာေ်ဆိုဒ်ဓါတ်ေငွ့ပမာဏမျာဵြပာဵလာသည်ဴအေြခအေနေုိဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 
(သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 

      ကမ္ဘာေပ္ဝတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိက်ပျ ို ဵထုတ်လုပ်မှုမှ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓါတ်ေငွ့ထွက်ရှိမှုသည် (၈၄) မီလီယမ် 
တန်ခန့်ရှိပပီဵ ဖန်လုဳအိမ်အာနိသင်ဓါတ်ေငွ့(Green House Gas Emissions)ပမာဏအာဵလဳုဵ၏ (၀.၂%)ခန့် ပါဝင် 
သည်။ ၂၀၁၄ခုနှစ် ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ဵစစ်တမ်ဵေကာက်ယူမှုအရ တစ်နှစ်လျှင် ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် ထုတ်လွတ်မှု 
သည် (၀.၄၂) မက်ထရစ်တန်ရှိေကကာင်ဵ စာရင်ဵအရ သိရှိရပါသည်။ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵကဏ္ဍမှ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒု် 
ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏသည် (၃၂.၁%) ခန့်ရှိပပီဵ ၀.၁၃၅ မက်ထရစ်တန်ရိှေကကာင်ဵ  Green House Gas Emissions 
factsheet : Burma ေခါင်ဵစဉ်ြဖငဴ် internet တွင် ေဖာ်ြပထာဵသြဖင်ဴ သိရှိရပါသည်။ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ် 
လွှတ်မှုထွက်ရှိသညဴ်ေနရာမျာဵမှာ သီဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ(crop lands)၊ ဇီဝြဒပ်ထု (biomass)၊ သီဵနဳှအကကင်ဵ 
အကျန် (crop residues)နှငဴ် စုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်မှုမှ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ (by products)တုိ္သမှ ထွက်ရှိပါသည်။ စုိကပ်ျ ို ဵ 
ထုတ်လုပ်ရန် လုိအပ်ေသာသွင်ဵအာဵစု (ဓါတ်ေြမဨဇာ) ထည်ဴသွင်ဵရာမှ မီသိန်ဵ (methane) နှငဴ် နုိကထ်ရုိဂျင်ဒုိင် 
ေအာက်ဆိဒု် (NO2)အနည်ဵငယ်ထွက်ရှိေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။ ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်မှုေကကာငဴ် 
ေလထုအတွင်ဵသုိ္သ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓါတ်ေငွ့ပမာဏ တုိဵတက်မျာဵြပာဵေနသည်ဟု သဳုဵသပ်ရပါသည်။ လွန်စွာ 
ဆိုဵရွာဵ ေသာထိခိုကမ်ှုနှငဴ် သက်ေရာက်မှုမရှိနုိင်ေသဵေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။ 



    ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတွင် ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ အပင်ကကီဵထွာဵေဆဵနှငဴ် အရွက်ဖျန်ဵေဆဵတုိ္သသည် 
ေရနှင်ဴေရာစပ်ကာ ေဆဵပုဳဵတွင်ထညဴ်၍ ဖျန်ဵရသြဖင်ဴ ပျ ဳ့လွင်ဴေသာအနဳ့မျာဵ၊ ပျ ဳ့လွင်ဴေနေသာအမှုန်မျာဵ၊ အခိုဵအေငွ့မျာဵ 
သည် ေလစီဵေကကာင်ဵသယ်ယူေဆာင်ရာ ေလတုိက်ခတ်ရာလမ်ဵေကကာင်ဵတစ်ေလျှာက်ရှိ လယ်သမာဵမျာဵ၊ လယ်ယာ 
သဳုဵစက်ကိရိယာအသဳုဵြပုသူမျာဵ၊ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိလူေနအိမ်မျာဵ၊ သက်ကကီဵရွယ်အုိမျာဵနှင်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵ 
အတွက ်ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကမ်ှုနှငဴ် သက်ေရာက်မှု အနည်ဵငယ် ရှိနုိင်ပါသည်။ 

   ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵပင်ရှင်သန်ဖဳွ့ပဖိုဵနုိင်ရန် ထည်ဴသွင်ဵေသာ ေြမဨဇာသွင်ဵအာဵစုမျာဵသည် 
မိုဵရွာသွန်ဵချနိ်တွင် မုိဵေရနှင်ဴအတူ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ လယ်ကကာဵေြမာင်ဵမျာဵမှတဆငဴ် ေရကန်မျာဵ၊ ေရတွင်ဵမျာဵ၊ 
သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ပျ ဳ့နှဳ္သေရာက်ရှိနုိင်ပပီဵ ေသာက်သဳုဵေရနှငဴ် သဳုဵေရရယူသဳုဵစဲွရာတွင် အနည်ဵ 
ငယ်ထိခိုကမ်ှုနှငဴ် သက်ေရာက်မှုရှိနုိင်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်ရပါသည်။ 

(၁၀) ေဆဵရွေ်စုိေခ်င်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ရိှေသာေ်ေရတွင်ဵမျာဵ၏အေြခအေနေုိဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

(သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 

      ေဆဵရွက်ကကီဵပင်တွင် ပါဝင်ေသာ နီကိတုင်ဵဓါတ် (nicotin) သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ဵ ေရဓါတ်ပါဝင်မှုကို 
ေလျှာဴချ၍ ေရဓါတ်ကို ဆုဳဵရှုဳဵမှုြဖစ်ေစသည်။ ေရမျာဵမျာဵေသာက်သဳုဵနုိင်မှသာ လူ့ခန္ဓာကုိယ်တွင်ဵရှိ နီကိတုင်ဵ အဆိပ် 
သငဴ်မှုကိ ုအေရြပာဵမှတဆငဴ် ဖယ်ရှာဵနုိင်ပပီဵ ဆုဳဵရှုဳဵသွာဵေသာေရဓါတ်ပမာဏကုိ ြပန်လည်ြဖညဴ်တင်ဵရပါသည်။ 
 ေဆဵရွက်ပင်စုိကပ်ျ ို ဵမှုသည် အြခာဵေသာသီဵနဳှစုိက်ပျ ို ဵမှုထက် နိုကထ်ရုိဂျင်၊ ေဖာဴစေဖာရပ်နှငဴ် ပိုတက်ဆီယမ် 
ဓါတ်မျာဵ ပို၍လုိအပ်ပါသည်။ ေဆဵရွက်ကကီဵပင်အတွက် လိအုပ်ေသာအဟာရကုိ အမျာဵအြပာဵစုပ်ယူမှုေကကာငဴ် 
အေပ္ဝယဳေြမဆီလွှာသည် လျှင်ြမန်စွာကုန်ဆုဳဵနုိင်ပပီဵ ေြမဆီလွှာပျက်စီဵမှုအေြခအေန ရိှနိုင်ပါသည်။ ပုိဵသတ်ေဆဵ၊ 
ေြမဨဇာနှင်ဴ အပင်ကကီဵထွာဵေဆဵ၊ အရွက်အာဵတုိဵေဆဵမျာဵကုိ အသဳုဵြပုရသြဖင်ဴ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ (Chemical )၏ 
သက်ေရာက်မှုနှငဴ်ပျ ဳ့ နဳှ္သမှုအေြခအေန ရှိေနပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေသာက်ေရတွင်ဵမျာဵ  
အတွက ် နီကိတုင်ဵဓါတ်နှငဴ်ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ၏ပျ ဳ့နှဳ္သမှုနှငဴ် သက်ေရာက်မှုကို အထူဵဂရုြပုရန်နှငဴ် အေလဵထာဵေဆာင် 
ရွက်သငဴ်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 
 
(၁၁) အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုေ်ထွေ်ရိှြခင်ဵေိုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 

          ၁၉၉၅ ခုနှစ် WHO အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ခန့်မှန်ဵတွက်ချက်မှုနှင်ဴ ေလဴလာမှုအရ ေဆဵရွက်ကကီဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှငဴ် 
ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵေကကာင်ဴ ထွက်ရှိလာေသာအစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက် တန်ချနိ် (၂) သန်ဵရှိေကကာင်ဵ Bulletin of the world 
health Organization စာမျက်နှာတွင် ေရဵသာဵထာဵပါသည်။ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတွင် ေဆဵရွက်ပင်မျာဵ ရှင်သန် 

ဖွဳ့ပဖိုဵေစရန် အသဳုဵြပုေသာဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵ (Chemicals)မျာဵမှ ဗူဵခွဳ၊ ပုလင်ဵခဳွမျာဵ၊ အိတ်မျာဵ၊ ပလပ်စတစ်မျာဵ 
စေသာ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵထွက်ရှိပါသည်။ ေဆဵရွက်ပင်မျာဵကုိ ရိတ်သိမ်ဵစဉ် ေဆဵရွက်ဖတ်မျာဵ၊ ေဆဵရုိဵတဳမျာဵ၊ 
ေဆဵရွက်ပင်မှ အကကင်ဵအကျန်အမှုန်အမွှာဵမျာဵသည် ေဆဵရွက်စုိကပ်ျ ို ဵထာဵသည်ဴလယ်ယာေြမအတွင်ဵ ကျန်ရှိေန 
ခဲဴပပီဵ စွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝလာပါသည်။ ေဆဵရွက်ကို အေြခာက်ခဳရာတွင် ထင်ဵေလာင်စာကို အသဳုဵြပု၍ မီဵအပူ 
ြဖင်ဴ ေြခာက်ေသွ့ေစပပီဵ ေလာင်စာအကကင်ဵအကျန်နှငဴ်ြပာမျာဵ ထွက်ရှိလာပါသည်။ ေဆဵရွက်ကို ေရာင်ဵတန်ဵဝင် 
အဆင်ဴေရာက်သည်အထိ အရွက်မျာဵ၏အရွယ်အစာဵနှငဴ်အေရာင်အေသွဵ၊ ေြခာက်ေသွ့ြခင်ဵ၊ အရွက်ကွဲြခင်ဵ၊ အရွက် 

ပုဳစဳမလှြခင်ဵနှင်ဴ ေသဵငယ်ြခင်ဵ စသညဴ်အချက်မျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ ခွဲြခာဵြခင်ဵ၊ စုပုဳြခင်ဵ၊ ထုပ်ပိုဵြခင်ဵမျာဵ ြပု 
လုပ်ရပါသည်။ ၎င်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အဆငဴ်ဆင်ဴမှ ေဆဵရွက်အပိုင်ဵအစမျာဵ၊ ေဆဵရုိဵမျာဵ၊ ေဆဵမှုန်မျာဵ၊ ထုပ်ပိုဵသညဴ် စက္ကူ 
မျာဵ စေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထွက်ရှိနုိင်ပါသည်။ 

 ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵနှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵတွင် ပူေနွဵ 
ေသာ၊စုိစွတ်ေသာရာသီဥတုအေြခအေနတွင် နီကိတုင်ဵဆာလဖိတ် (Nicotine Sulphate) အြဖစ် အသွင်ေြပာင်ဵမှု 
လွယ်ကူကာ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴကျန်ဵမာေရဵအတွက် ထိခိုကမ်ှုရှိနုိင်ေကကာင်ဵသဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 

 

 



(၁၂) နီေိတုင်ဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွေ်ရိှမှုအေြခအေနေုိဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ(သိသာထင်ရှာဵေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 

          ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵနှငဴ် ေဆဵရွက်ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရာင်ဵချမှုမှ ထွက်ရှိေသာ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ 
တွင် နီကိတုင်ဵဓါတ်ပါဝင်မှုသည် (၁.၈% မ ှ ၂.၈%) အထိ ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ ေဆဵရွက်အရွယ်အစာဵနှငဴ် အေရာင် 
အေသွဵခွဲြခာဵရာမှ ေဆဵရွက်အပုိင်ဵအစ စွန့်ပစ်အမှိုက်(၂%မ၆ှ%)အထိ ထွက်ရှိပါသည်။ ေဆဵရုိဵစွန့်ပစ်အမှိုက်အေန 
ြဖင်ဴ (၁၂%မှ၁၆%)အထိ ထွက်ရှိပါသည်။ နီကိတုင်ဵဓါတ်ကကယ်ဝမှုသည် ေဆဵရုိဵအမှိုက်တွင် (၁%) ေအာက်ပါဝင် 
ေနပပီဵ ေဆဵရွက်အပိုင်ဵအစငယ်မျာဵ၊အမှုန်မျာဵတွင် (၇%)အထိ ပါဝင်နိုင်ေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။ နီကိတုင်ဵ 
အဆိပ်သည် လူေနထုိင်ေသာရပ်ရွာမျာဵနှငဴ် ေကျဵရွာေနြပည်သူလူထု၏ကျန်ဵမာေရဵ ထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝလာနိုင်ြခင်ဵ 
ေကကာငဴ် အေလဵထာဵနိုင်ရန်နှငဴ် စနစ်တကျေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 
 
(၁၃) ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွေ်ရိှမှုအေြခအေနေုိဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ(သာမန်ထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 
     ေဆဵရွက်စုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵေကကာငဴ် နီကိတုင်ဵပျ ဳ့ နဳှ္သမှုနှငဴ်အြခာဵဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ ေရာေနှာဝင်ေရာက်လာ 
ကာ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ်စီဵဆင်ဵေနေသာေရအရည်အေသွဵမျာဵ အနည်ဵငယ်ေြပာင်ဵလဲနိုင်ပါ 
သည်။ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်မှုတွင် အဓိကအေကကာင်ဵအရာမျာဵမှာ pHတန်ဖိုဵ၊ နိုကထ်ရုိဂျင်ပါဝင်မှု၊ 
ေဖာဴစေဖာဴရပ်ပါဝင်မှု၊ ပုိတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှု၊ ဆာလဖာပါဝင်မှု၊ ကယ်လဆီယမ်နှငဴ်မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါဝင်မှု၊ အဏုဇီဝပုိဵ 
ပါရိှမှု၊ အစုိဓါတ်၊ အပူချနိ်၊ ေလဝင်ေရာက်နိုင်မှု၊ ကာဗွန်ဖွဲ့စည်ဵမှု၊ ရွဳ့ေစဵပါဝင်မှု၊ သီဵနှဳအကကင်ဵအကျန်အာနိသင် 
တန်ဖိုဵ၊ ေြမအရည်အေသွဵကျစ်လစ်မှု၊ အာဟာရတန်ဖိုဵ စသည်တုိ္သ ြဖစ်သည်။ 
 နီကိတုင်ဵသည် ေအာ်ဂဲနစ်ြဒပ်ေပါင်ဵြဖစ်ပပီဵ ေရတွင် အလွယ်တကူ ေပျာ်ဝင်နုိင်သည်။ နီကိတုင်ဵသည် Alkaloids  
အမျို ဵအစာဵြဖစ်ပပီဵ အလွန်ြပင်ဵထန်ေသာအဆိပ် ြဖစ်သည်။ နီကိတုင်ဵသည် Cocaine ကဲဴသုိ္သေသာ   Alkaloids ထက် 
ပို၍ြပင်ဵထန်ေသာအဆိပ်ဓါတ်ရှိသည်။နီကိတုင်ဵ၏ဓါတုေဗဒအေခ္ဝအေဝ္ဝမှာ 3 pyridine(1 methyl, 2 pyrolidinyl) 
ြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာေပ္ဝတွင် နီကိတုင်ဵညစ်ညမ်ဵမှုရှိေသာစွန့်ပစ်အမှိုက် (nicotine contaminated waste) မှာ 
နှစ်စဉ်တန်(၃)သိန်ဵ ခန့်ရှိေနေကကာင်ဵ၊ ဓါတုစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ(chemical wastes)မှာ တန်(၂)သိန်ဵခန့် ထွက်ရှိေန 

ေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵကို ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ ေဖာဴစဖိတ်၊ ကလိုရုိက၊် ဆာလဖာ 
ပါဝင်ကိန်ဵမျာဵ၊ pHတန်ဖုိဵ၊ နိုကထ်ရုိဂျင်၊ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်ကိန်ဵမျာဵ၊ နီကိတုင်ဵပါဝင်မှုမျာဵကို ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ် 
စစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်နုိင်ပပီဵ ရလာဒ်အေြဖကို ကကညဴ်၍ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ထိခိုက ်
ပျက်စီဵေနေသာ ေြမအရည်အေသွဵ၏အေြခအေနအမှန်အာဵ သိရှိရြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ ေြမေပ္ဝေရနှင်ဴစီဵဆင်ဵေနေသာ 
ေရ၏အရည်အေသွဵကိုဓါတ်ခွဲစစ်ေဆဵရာတွင် BOD, COD, TDS, pH တန်ဖိုဵမျာဵ၊ Heavy  metal ပါဝင်မှုတန်ဖိုဵမျာဵ 
ကို အဓိကထာဵစစ်ေဆဵရမည်ြဖစ်ပပီဵ WHO drinking water Guideline value မျာဵ၊ IFC Guideline value မျာဵ၊ 

အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵအရည်အေသွဵမျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်ကာ စစ်ေဆဵမှု ြပုလုပ်နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
     ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵ ပါဝင်ေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵထွက်ရှိေနမှုေကကာငဴ် ေဆဵရွက်နှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
ထိန်ဵချုပ်ေရဵဥပေဒကိုြပဌာန်ဵကာ သဘာဝအရင်ဵအြမစ်မျာဵြဖစ်သညဴ် ေြမ၊ ေရ၊ ေလ နှငဴ် လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အေပ္ဝ 
ထိခိုကလ်ာနုိင်မှုမျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ် စီဵဆင်ဵ 
ေနေသာေရ၏အရည်အေသွဵကို ထိခိုကမ်ှုရှိနိုင်ေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။  
 

  (၁၄) ေဘဵထွေ်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင်အဆိပ်ဓါတ်မျာဵပါရှိမှုေို ေလဴလာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ (သိသာထင်ရှာဵေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵ) 
  ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ေလဴလာချက်မျာဵအရ လက်ရှိလူဦဵေရ၏(၂၆%)မှာ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵေနကကပပီဵ 
(၄၃%)မှာ Smokeless Tobacco ဟုေခ္ဝေသာ ေဆဵရွက်ကကီဵပါသည်ဴ ကွမ်ဵသဳုဵစဲွမှု ရိှေနေကကာင်ဵ သိရိှရပါသည်။ 
ေဆဵရွက်တွင် အဓိကကျေသာ အဆိပ်အာနိသင်ရိှ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ(၃)မျ ို ဵထွက်ရှိနုိင်သည်။ ၎င်ဵတုိ္သမှာ  
(က) နီကိတုင်ဵ ( Nicotine )  
(ခ) ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ် (Carbon monoxide)  

(ဂ) ကတ္ရရာ (သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ (Tar)တုိ္သြဖစ်သည်။  
       ေဖာ်မယ်ဒီဟိုက၊် ဘင်ဇင်ဵနှငဴ် အမုိဵနီဵယာဵစေသာ ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵအသစ်မျာဵကုိလည်ဵ ြဖစ်ေပ္ဝေစနိုင်သည်။ 



၎င်ဵေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် အဆိပ်ဓါတ်မျာဵပါဝင်ေနမှုေကကာင်ဴ ေဆဵရွက်ကိုသဳုဵစဲွရာတွင် ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ် 
ထိခိုကမ်ှု ြဖစ်ေပ္ဝေနသြဖငဴ် အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ စာဵသဳုဵြခင်ဵမျာဵ လဳုဵဝမြပုအပ်ပါေကကာင်ဵ သဳုဵသပ်တင်ြပရပါသည်။ 

၁၅။ ြဖစ်ေပါ်လာနုိင်သညဴ်ပတ်ဝန်ဵေျင်ဆိုင်ရာထိခိုေမ်ှုမျာဵ (impacts) 

(ေ)  ေဆဵရွေ်ကေီဵ စုိေပ်ျ ို ဵြခင်ဵနှင်ဴ ေဆဵရွေ်ေြခာေ်ေသွ့ေစြခင်ဵေကောင်ဴြဖစ်ေစနိုင်ေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵ 

(၁) ေဆဵရွက် စုိကခ်င်ဵမျာဵ မျာဵြပာဵလာမှုေကကာင်ဴ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵ 

(၂) ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵ ရှင်သန်ေပါက်ပွာဵမှု ကျဆင်ဵြခင်ဵ 

(၃) ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှငဴ် ေြမဆီလွှာပျက်စီဵြခင်ဵ 

(၄) အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်မျာဵတွင် ေရထုညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵ 

(၅) ေလထုအတွင်ဵသုိ္သ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒုပ်မာဏ မျာဵြပာဵလာြခင်ဵ 

(၆) ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵတွင် ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵ ပါဝင်ေသာ ပိုဵသတ်ေဆဵ၊ ေပါင်ဵသတ်ေဆဵ၊ ဓါတ်ေြမဨဇာ၊ 
အပင်ကကီဵထွာဵေဆဵမျာဵ သဳုဵစဲွလာမှုေကကာငဴ် ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵ ပျ ဳ့ နဳှ္သြခင်ဵ 

(၇)  ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ ေသာက်ေရတွင်ဵမျာဵကုိထိခိုကြ်ခင်ဵ၊ နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်မှု ခဳစာဵ 
ရြခင်ဵ  

 

( ခ)  ေဆဵရွေ်ကေီဵ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ ြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵေကောင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵ 
 (၁)   အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက် ထွက်ရှိြခင်ဵ 
 (၂)   နီကိတုင်ဵ ပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထွက်ရှိြခင်ဵ 
 (၃)   ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵပါဝင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထွက်ရှိြခင်ဵ 
 (၄)   ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵတွင် အဆိပ်မျာဵပါရိှေနြခင်ဵ 

 
( ဂ)   ေဆဵရွေ်နှင်ဴေဆဵရွေ်ထုတ်ေုန် (စီဵေရေ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ) ေကောင်ဴြဖစ်ေပါ်ေစေသာ ထိခိုေမ်ှုမျာဵ 
(၁)  ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာထိခိုကမ်ှု 
(၂)    ေဆဵလိပ်အေငွ့မျာဵနှင်ဴစီဵကရက်မီဵေလာင်စဉ် ပျ ဳ့နှဳ္သတတ်ေသာ ဓါတုပစ္စည်ဵမျာဵေကကာင်ဴ ထိခိုက်မှု 
(၃)  ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵမှုမှ စတင်ြဖစ်ေပ္ဝတတ်ေသာ မီဵေလာင်ြခင်ဵနှငဴ် အသက်အန္တရာယ်ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵ 
(၄)  နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵ 

(၅)  ကာဗွန်မုိေနာက်ဆိဒုအ်ဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵ 
(၆)  ကတ္ရရာ (သုိ္သမဟုတ်) ေဆဵဂျ ီဵ  (ေချဵ) အဆိပ်သငဴ်ြခင်ဵ 
(၇)  ကိုယ်တုိင်ေဆဵလိပ် မေသာက်ေသာ်လည်ဵ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေဆဵလိပ်ေသာက်သဳုဵသူက ရှုထုတ်လိုကေ်သာ 

ေဆဵလိပ်ေငွ့ကို ရှုရှိုက်မိြခင်ဵေကကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဝေစေသာထိခိုကမ်ှုမျာဵ 
(၈)  ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵမှ ေနအိမ်အတွင်ဵပရိေဘာဂပစ္စည်ဵမျာဵ၊ လူအသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေလထုအတွင်ဵရှိ 

အမှုန်အမွှာဵမျာဵ၊ ဖုန်မှုန့်မျာဵနှငဴ် ေရာေနှာေပါင်ဵစပ်မှုေကကာငဴ် ြဖစ်ေပ္ဝေစေသာထိခိုကမ်ှုမျာဵ 

(၉)   ခဲ၊ ကယ်ဒမီယမ်ကဲသုိဴ္သေသာ အဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ပျ ဳ့လွင်ဴေနေသာကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ 
ထိခိုကမ်ှုမျာဵ 

  
(ဃ)   ေဆဵရွေ်နှင်ဴေဆဵရွေ်ထုတ်ေုန်သဳုဵစဲွမှုေကောငဴ် ထွေ်ရိှေသာ စွန့်ပစ်အမှိုေ်ေကောင်ဴ ြဖစ်ေစေသာထိခိုေမ်ှုမျာဵ 
(၁)    အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳမျာဵ ( cigarette burts ) ေကကာငဴ် ြဖစ်ေစေသာထိခိုကမ်ှု 
(၂)    စီဵကရက်ထုတ်ပိုဵမှုတွင် အသဳုဵြပုေသာပစ္စည်ဵမျာဵမှ ထွက်ရှိေသာအမှိုက်(paper, ink, cellophane, foil, 

glue)   ေကကာငဴ် ြဖစ်ေစေသာ ထိခိုကမ်ှု 
 



၇.၃။   သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ် စေ်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်မျာဵေုိ ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ  

         သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵအတွေ်အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခဆန်ဵစစ်ြခင်ဵေို ေအာေ်ပါအတုိင်ဵေဆာင်ရွေပ်ါသည်။ 
(၁) ယခင်မှတ်တမ်ဵပါအချက်အလက်မျာဵကို အေြခခဳ၍ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ၊ ြဖစ်နိုင်ေသာ ဘူမိနှငဴ်ေလထုဆိုင်ရာ ေဘဵ 

အန္တရာယ်မျာဵကုိ ေလဴလာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြဖငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵကုိ ေဖာ်ထုတ်တင်ြပ၍ 
သတ်မှတ်သည်။ 

(၂)  အနာဂတ်ရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုြဖစ်စဉ်မျာဵ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵ၏ အကကမ်ိအေရအတွက်မျာဵနှင်ဴ အကျ ို ဵ 
ဆက်မျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵ၍ ဆန်ဵစစ်သည်။ 

(၃)  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်၏ေနရာအလုိကြ်ဖစ်ပွာဵနုိင်သညဴ် ပဳုစဳမျာဵ၊ အကကိမ်ေရ၊ ကာလနှင်ဴ ြပင်ဵထန်မှု၊ ပျက်စီဵမှု 
တုိ္သကုိ ေလဴလာ၍လည်ဵ ဆန်ဵစစ်သည်။ 

(၄) အလာဵအလာရိှေသာခန့်မှန်ဵြဖစ်စဉ်မျာဵနှငဴ် မေတာ်တဆမှုမျာဵ၊ ဖျက်စီဵနုိင်စွမ်ဵရှိေသာ သဘာဝြဖစ်ရပ်မျာဵ၊ ြဖစ် 
နိုင်ေချနည်ဵေသာ ခန့်မှန်ဵြဖစ်စဉ်မျာဵ၊ အကျို ဵဆက်ြပင်ဵထန်ေသာ ခန့်မှန်ဵြဖစ်စဉ်မျာဵ စသည်ြဖင်ဴ ကျယ်ြပန့် 
ေသာြဖစ်ရပ်မျာဵကုိ ေတွဵေခ္ဝစဉ်ဵစာဵကာ ေလာက်ကိငု်၊ကုန်ဵကကမ်ဵ၊ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့နယ်မျာဵတွင် ြဖစ်ပွာဵခဴဲေသာ 
ြဖစ်စဉ်မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍လည်ဵ ဆန်ဵစစ်ပါသည်။ 

(၅)  အေဆာက်အဦမျာဵကုိ ပုဳစဳထုတ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ ထိန်ဵချုပ်ေရဵနည်ဵစနစ်မျာဵ၊ စိမ်ဴထွက်ေရကန်မျာဵ၊၊ သန့်စင်ြပုြပင် 

ေရဵစက်ရဳုမျာဵ၊ ေလထုအတွင်ဵသုိ္သထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့မျာဵထိန်ဵချုပ်ြခင်ဵ စသညဴ်အေြခအေနမျာဵကို ထည်ဴသွင်ဵ 
စဉ်ဵစာဵ၍လည်ဵ ဆန်ဵစစ်သည်။ 

                     ြဖစ်နိုင်ေသာသဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မှာ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေသာေကကာငဴ် မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ 
စီမဳချက်ေရဵဆွဲ၍   မီဵေလာင်ကျွေမ်ဵပါက ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖိုဵ အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစမညဴ်စီမဳခန့်ခွဲသညဴ် နည်ဵလမ်ဵြဖငဴ် 
ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ 

 
စေ်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်မျာဵအတွေ် အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခဆန်ဵစစ်ြခင်ဵေို ေအာေ်ပါအတုိင်ဵေဆာင်ရွေ်ပါသည်။ 

(၁) ဘိွုင်လာေကကာင်ဴြဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာထိခိုကမ်ှု၊ သက်ေရာက်မှုနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ် မေပ္ဝ 
ေပါက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှုအေြခအေန၊ ဘိွုင်လာေပါက်ကွမဲှု၊ ပွငဴ်ထွက်မှုနှငဴ် ပျက်စီဵထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေစရန် 
ကကို တင်စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵရှိမှု၊ Fly Ash ပျ ဳ့လွငဴ်မှုကို ထိန်ဵချုပ်ရန်နှငဴ် စုစည်ဵအခိုဵအေငွ့နှငဴ် ပျ ဳ့လွင်ဴတတ်ေသာ 
အခိုဵအေငွ့ကို Single Stack Source မှ ထိန်ဵချုပ်နုိင်ရန်ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှမှု၊ Bottom Ash ထွက်ရှိမှုကိ ုစုစည်ဵ 
သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵနှငဴ်စွန့်ပစ်သညဴ်အေြခအေန၊ ေကျာက်မီဵေသွဵစုပုဳထာဵရိှမှု၊ သဳုဵစဲွမှု၊ အမှုန်မပျ ဳ့လွငဴ်ေစရန် ကကို တင် 
ကာကွယ်ထာဵရိှမှုအေြခအေနမျာဵကုိ အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြပုလုပ်၍ ေတွ့ရှိသညဴ်အချက်မျာဵကုိ 
မှတ်တမ်ဵထာဵရိှခဲဴပါသည်။ 

(၂)   လျှပ်စစ်ထရန်စေဖာ်မာတပ်ဆင်သဳုဵစဲွမှု၊ မိုဵကကို ဵလွှဲတပ်ဆင်ထာဵရိှမှု၊ စက်တပ်ဆင်အင်အာဵ ပမာဏအတွက် လုဳ  

       ေလာက်မှုရှိ/မရိှ၊ လုပ်ငန်ဵတုိဵချဲ့ မည်ဆိုပါက ထရန်စေဖာ်မာကုိ ဆက်လက်သဳုဵစဲွနိုင်မည်ဴအေြခအေနရိှ/မရှိ   

 ထရန်စေဖာ်မာကုိ ပုဳမှန်ထိန်ဵသိမ်ဵမည်ဴ စီမဳေဆာင်ရွက်မှုမျာဵ ကကိုတင်ြပင်ဆင်ထာဵသည်ဴအေြခအေနရှိ/မရှိ  

 စသညဴ် အန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြပုလုပ်၍ ေတွ့ရှိသညဴ်အချက်မျာဵကုိ မှတ်တမ်ဵထာဵရိှခဲဴပါသည်။ 
(၃)  စက်မျာဵစတင်ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵမြပုမီ ကကဳဴခိုင်ေရဵြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ စက်မျာဵကုိစမ်ဵသပ်လည်ပတ်ပပီဵမှသာ ထုတ်လုပ်မှု 

ြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ မီဵခလုတ်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်ဝါယာကကို ဵမျာဵ ေဟာင်ဵနွမ်ဵပါကအသစ်လဲလှယ်၍ အစာဵထုိဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ 
ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦအတွင်ဵ လုဳေလာက်ေသာအလင်ဵေရာင်နှငဴ်ေလေကာင်ဵေလသန့်ရရိှေစရန် စီစဉ်ေပဵ 

ြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်မညဴ် Safety Aid မျာဵထာဵရိှေပဵြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှု 
ခဳယူေစြခင်ဵ၊ ေနထိုင်မေကာင်ဵပါကေဆဵကုသေပဵြခင်ဵ၊ အစာအဟာရြဖည်ဴတင်ဵေပဵြခင်ဵ၊ ေရသန့်ကို ေသာက် 



သဳုဵေစြခင်ဵ၊ ေရေလာင်ဵမိလ္ယာစနစ်စီစဉ်ေပဵထာဵြခင်ဵ ရိှ/မရှိ စသညဴ် အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ ြပုလုပ်၍ 
ေတွ့ရှိသညဴ်အချက်မျာဵကုိ မှတ်တမ်ဵထာဵရိှခဲဴပါသည်။ 

(၄)  မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝပါက စက်ရဳုမှကာဵြဖင်ဴ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ ချက်ြခင်ဵပုိ္သေဆာင်၍ 
ေဆဵကုသမှုြပုလုပ်ေပဵရန်၊ ထိခိုကမ်ှုြပင်ဵထန်ပါက လာရှိုဵပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသို္သ ကာဵြဖင်ဴသယ်ယူ၍ ေဆဵ 

ကုသမှုကို အြမန်ဆုဳဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵရှိ/မရှိ စသညဴ် အန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 
ြပုလုပ်၍ ေတွ့ရှိသညဴ်အချက်မျာဵကုိ မှတ်တမ်ဵထာဵရိှခဲဴပါသည်။ 

(၅)  နှစ်စဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် စက်ရဳုတွင် ဌာနဆိုင်ရာမျာဵကုိ ဖိတ်ကကာဵ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ 
သင်တန်ဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် လက်ေတွ့မီဵပငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵ၊ ဇာတ်တုိက်ေလဴကျငဴ်ြခင်ဵ 
သင်တန်ဵမျာဵကို လာေရာက်ပို္သချေပဵနုိင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵပပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအသိပညာ ေပဵ 
ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵအန္တရာယ် အသိပညာေပဵေဟာ ေြပာပဲွ 

မျာဵသုိ္သ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိတက်ေရာက်နိုင်ရန်စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်ကကို တင်စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵြခင်ဵရှိ/မရှိစသညဴ် 
အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေြခဆန်ဵစစ်ြခင်ဵြပုလုပ်၍ ေတွ့ရှိသညဴ်အချက်မျာဵကုိ မှတ်တမ်ဵထာဵရိှခဲဴပါသည်။ 

 စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ေသာ ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှု၊ ထိခိုကန်ိုင်မှုမျာဵကုိအေြခခဳ၍ စီမဳကိန်ဵနှငဴ် 
အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိလက်ရှိအေြခအေနမျာဵကို (၂၁၊၅၊၂၀၁၉)မ(ှ၅၊၆၊၂၀၁၉)ရက်ေန့အတွင် ကွင်ဵဆင်ဵေလဴလာကကည်ဴရှု 
ခဲဴပါသည်။ ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှုမျာဵကုိဆန်ဵစစ်ရာတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ေဝေသာ ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှု 
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵအတွက် အေလဴအထေကာင်ဵမျာဵဆုိင်ရာ လက်စဲွစာအုပ်အတုိင်ဵ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ခဲဴ 
ပါသည်။ ဆန်ဵစစ်ရာတွင် 

(က) အြခာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် ြပင်ပမှသက်ေရာက်မှုမျာဵေကကာင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုဵရှိ 
အစိတ်အပိုင်ဵမျာဵအေပ္ဝ ထိခိုကနုိ်င်မှုမျာဵနှငဴ်အတူ စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴ အချန်ိနှငဴ်အမျှ 
ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ေသာ ထိခိုကမ်ှုမျာဵနှငဴ်အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေချမျာဵကုိ ဆန်ဵစစ်ခဲဴပါသည်။ 

(ခ)     စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝေသာ ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှုမျာဵနှငဴ် အန္တရာယ်ြဖစ်နိုင်ေချ 
မျာဵသည် ေရွဵချယ်ထာဵေသာပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဆိုင်ရာတန်ဖိုဵရှိအစိတ်အပုိင်ဵမျာဵအေပ္ဝ ထိခိုကနုိ်င်မှု 
တန်ဖိုဵမျာဵ၏အနိမ်ဴဆုဳဵ သတ်မှတ်ချက်ထက် ေကျာ်လွန်ေနြခင်ဵရှိ/မရှိကို ဆန်ဵစစ်ခဲဴပါသည်။ 

(ဂ)   စီဵကရက်ထုတ်လုပ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ၏တန်ဖုိဵနှင်ဴြဖစ်နိုင်ေချတုိ္သသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်သက် 
ေရာက်မှုမျာဵေကကာင်ဴ အကန့်အသတ်မြဖစ်နုိင်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

(ဃ)  ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှုမျာဵအတွက ် ြဖစ်ေပ္ဝမှုကိေုတွ့ြမင်ရြခင်ဵ၊ လက်ေတွ့ေတွ့ကကုဳရင်ဆိုင်ခဳစာဵရြခင်ဵရှိသညဴ် 
တည်ေနရာမျာဵကုိ သစ်ေတာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၏စီမဳခန်ခွဲမှုြဖငဴ် ေရေဝေရလဲ 
ေဒသနှငဴ် ေရဖမ်ဵဧရိယာအြဖစ်ထိန်ဵသိမ်ဵေစာငဴ်ေရှာက်နိုင်ရန်တင်ြပြခင်ဵ၊ ပမို့နယ်၊ ခရုိင် ေဒသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ် 
ေရဵ ေကာ်မတီထဳသုိ္သ  စီမဳခန့်ခွဲေပဵနုိင်ရန်နှငဴ် ဆုဳဵြဖတ်ချက်ချမှတ်ေပဵနိုင်ရန် တင်ြပြခင်ဵတုိ္သကုိ ြပုလုပ်ပါမည်။ 

 (င)  စီမဳကိန်ဵေဖာ်ေဆာင်မှုေကကာငဴ် အမျာဵြပည်သူအေပ္ဝ ထိခိုကန်ိုင်မည်ဆိုပါက ြပည်သူမျာဵနှင်ဴေတွ့ဆုဳ၍ ၎င်ဵတုိ္သ၏ 
စုိဵရိမ်ပူပန်မှုမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵပပီဵ ေြဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။                                                                                                                                    

(စ) ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှု၊ ထိခိုကန်ိုင်မှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်မျာဵကုိ စီမဳခန့်ခွဲမှုြပုလုပ်ကာ ထိေရာက်မှုရှိေစရန် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

      ြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ေသာထိခိုကမ်ှုမျာဵြဖစ်သညဴ် (က) ေြမပပိုြခင်ဵ (ခ) ေရကကီဵ ြခင်ဵ (ဂ)သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵလာြခင်ဵ 

(ဃ)အနည်ကျမှုမျာဵေကကာင်ဴ ြမစ်ကကမ်ဵြပင်ြမငဴ်တက်လာြခင်ဵ (င) ေဒသအပူချနိ်ြမငဴ်တက်လာြခင်ဵ (စ)ရာသီဥတု 
ေြပာင်ဵလဲလာြခင်ဵ(ဇ) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မျာဵြဖစ်ေပ္ဝြခင်ဵ စသညဴ်အချက်မျာဵကုိ ေြမြပင်အေြခအေနတွင် 
ထိခိုကမ်ှု၊ ပျက်စီဵမှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝေနြခင်ဵ ရှ/ိမရိှ ေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ မိုဵေလ 



ဝသနှငဴ်ရာသီဥတုဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵ၊ တုိင်ဵတာသညဴ်ကရိိယာမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအချက်အလက်မျာဵနှငဴ် 
မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ အေြခခဳ၍ေဆာင်ရွက်ခဲဴပါသည်။ ေဖာ်ြပပါြဖစ်ရပ်မျာဵကုိ ေဖာ်ထုတ်၍ စီမဳကိန်ဵေဖာ်ေဆာင်သူ နှငဴ် 
ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူမျာဵ၊ ဆီေအာေကျဵရွာအုပ်စုမှအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှင်ဴ အသက်ကကီဵသူမျာဵ၊ တဆက်တစပ်တည်ဵ နှစ် 
(၅၀)ခန့်ေနထိုင်ပပီဵသူမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳကာ ထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝဖူဵြခင်ဵ ရိှ/မရိှ၊ ြဖစ်ေပ္ဝခဲဴသညဴ်အချနိ်နှငဴ် ထိရှခဳစာဵရသည်ဴ 
ေနရာ၊ ြပင်ဵထန်မှုပမာဏ၊ ကကို တင်ကာကွယ်နုိင်မှုရှိ/မရိှ၊ ဆုဳဵရှုဳဵသညဴ်တန်ဖုိဵ၊ လူအေသအေပျာက်ရှိ/မရှိ၊ ြဖစ်ေပ္ဝရ 
သညဴ်အေကကာင်ဵအရင်ဵ၊ လုိအပ်သညဴ်နည်ဵပညာနှင်ဴေထာက်ပဳဴမှုမျာဵ၊ လိုအပ်ေနသညဴ်ရန်ပုဳေငွတုိ္သကို ဆန်ဵစစ်ချက် 
မှတ်တမ်ဵမျာဵြပုစုေရဵသာဵြခင်ဵ၊ လိုအပ်ေသာအချက်အလက်မျာဵကုိေကာက်ယူြခင်ဵ၊ အချက်အလက်မျာဵကုိ ြဖည်ဴ 
သွင်ဵြခင်ဵ၊ တုိင်ဵတာြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ခဲပဴါသည်။ ထူဵြခာဵြဖစ်စဉ်နှငဴ်မေတာ်တဆြဖစ်ရပ်၊ စီမဳခန့်ခွဲမှုေလျာဴနည်ဵ 
ြဖစ်စဉ်မျာဵ ေပ္ဝေပါက်ခဲဴြခင်ဵမရိှေကကာင်ဵ ေဖာ်ထုတ်ေတွ့ရှိခဲဴရပပီဵ လက်ရှိစီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ်မျာဵကို ပို၍ြပည်ဴစဳုလာေစရန် 
နှင်ဴ ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ကကရန် ဆုဳဵြဖတ်ထာဵရိှပါသည်။ ဆက်စပ်သက်ေရာက်မှုအတွက် ထိခိုကန်ိုင်မှု 
ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်သည်  ေြမပပိုြခင်ဵ၊ ေရကကီဵ ြခင်ဵ၊ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵလာြခင်ဵတုိ္သကို အဓိကြဖစ်ေပ္ဝနိုင်သညဴ်အတွက် 
ကကို တင်ကာကွယ်ြခင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်ထာဵရိှြခင်ဵမျာဵ ကကိုတင်ြပုလုပ်ထာဵပါမည်။ 

 ၇.၃.၂။ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်ေျန်ဵမာေရဵေော်မတီ၊မီဵေဘဵ၊သဘာဝေဘဵစီမဳခန့်ခွဲမှုေော်မတီ 
ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ   

 လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴေျန်ဵမာေရဵေော်မတီ၊မီဵေဘဵ၊သဘာဝေဘဵစီမဳခန့်ခွဲမှုေော်မတီအာဵ 

ေအာေ်ပါအတုိင်ဵဖွဲ့စည်ဵထာဵပါသည်။ 

စဉ် ကေီဵကေပ်သူအမည် တာဝန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴတာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် ဦဵစီဵတာဝန် ေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵ၊အေရဵေပ္ဝအေြခအေနစီမဳေဆာင်ရွရန် 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် အဖွဲ့ေခါင်ဵ 

ေဆာင် 

လူစစ်ရန်၊ေဘဵအန္တရာယ်မြဖစ်ေပ္ဝေစေရဵလုိက်လဳကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန်၊ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက်လစဉ်ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုကုိကကီဵကကပ်ရန်၊အေရဵေပ္ဝအေြခအေန

စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ ကုိကကီဵကကပ်ရန်၊ 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အဖွဲ့ေခါင်ဵ 

ေဆာင် 

ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ၊ဆက်စပ်ြပည်သူမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာကတိကဝတ်မျာဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ေဆွဵေနွဵညိှနှိုင်ဵရန်၊မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်ရန် 

၄။ ဦဵအာဵချန် အဖွဲ့ေခါင်ဵ 

ေဆာင် 

မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန်၊မီဵသတ်စက်အသဳုဵြပုနုိင်ေရဵေန့စဉ်စစ်ေဆဵရန်၊ 

မီဵေလာင်စဉ်မီဵသတ်စက်၊ေရငုတ်၊ေရပုိက်၊ပရက်ရှာပန့်မျာဵအသဳုဵြပု၍ 

ဦဵေဆာင်၍မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန် 

၅။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် အဖွဲ့ေခါင်ဵ 

ေဆာင် 

မီဵေလာင်စဉ် ေရြပတ်လပ်မှုမရိှေစေရဵ ေရြဖည်ဴရန်၊ အေရဵေပ္ဝကာဵ စီစဉ်ရန်၊ 

မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှုရှိလာပါက ေဆဵရဳု၊ ေဆဵခန်ဵသုိ္သ ယာဉ် ြဖငဴ် ပုိ္သေဆာင်ရန် 

 
ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 
               လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရန်ပဳုေငွကျပ်သိန်ဵ(၂၅)ကုိသဳုဵစဲွရန် 

လျာထာဵပါသည်။ 
 
 
 



လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 
             စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုနှငဴ်လုပ်ငန်ဵခွင်လဳုခခုဳစိတ်ချရမှုဆိုင်ရာစီမဳချက်ကို ေရဵဆွဲ 
ထာဵရိှပပီဵ စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ 

 စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်ခန့်ထာဵေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵ ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစရန် စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

ကိုင်တွယ်ေမာင်ဵနှင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ စက်ြပင်ဆင်ြခင်ဵအတွက် သင်တန်ဵမျာဵကုိစက်ရဳုတွင်ဖွငဴ်လှစ်ေပဵကာ တက ်
ေရာက်ေစြခင်ဵ၊စက်ကိရိယာအသဳုဵြပုနည်ဵလမ်ဵ္ဠွှန်ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵတပ်ဆင်ေပဵထာဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 
ကင်ဵရှင်ဵေစရန် ကကို တင်သတိေပဵသညဴ်သေကေတမျာဵ၊ ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵေဖာ်ြပထာဵေသာ နဳရဳကပ်ပိုစတာမျာဵ ချတ်ိဆွ ဲ
ထာဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵကျွေမ်ဵကျင်သူ(လုပ်သက်ရှိသူ)မှ အနီဵကပ်ကကီဵကကပ်ေပဵြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦအတွင်ဵ 
စက်တစ်လုဳဵနှငဴ်တစ်လုဳဵအကကာဵ ဝင်လမ်ဵ/ထွက်လမ်ဵ သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦအတွင်ဵ စက်မျာဵ 
ကို အကွာအေဝဵညီစွာ ေနရာချတပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ၊ စက်မျာဵစတင်ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵမြပုမီ ကကဳဴခိုင်ေရဵြပုလုပ်ေစြခင်ဵ၊ 

စက်မျာဵကိုစမ်ဵသပ်လည်ပတ်ပပီဵမှသာ ထုတ်လုပ်မှုြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ မီဵခလုတ်မျာဵ၊ လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုဵမျာဵ ေဟာင်ဵနွမ်ဵပါ 
က အသစ်လဲလှယ်၍ အစာဵထုိဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦအတွင်ဵ လုဳေလာက်ေသာ အလင်ဵေရာင် 
နှင်ဴေလေကာင်ဵေလသန့်ရရိှေစရန်စီစဉ်ေပဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်နုိင်မညဴ် Safety Aid မျာဵထာဵရှိ 
ေပဵြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူေစြခင်ဵ၊ ေနထုိင်မေကာင်ဵပါကေဆဵကုသေပဵြခင်ဵ၊ အစာ အဟာရြဖည်ဴတင်ဵ 
ေပဵြခင်ဵ၊ ေရသန့်ကိေုသာက်သဳုဵေစြခင်ဵ၊ ေရေလာင်ဵမိလ္ယာစနစ်စီစဉ်ေပဵထာဵြခင်ဵ စေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် 
ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

           ဘိွုင်လာကုိကိုင်တွယ်အသဳုဵြပုေမာင်ဵနှင်ရာတွင် စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှငဴ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဖွင်ဴလှစ်ေသာ 
သင်တန်ဵတက်ေရာက်ပပီဵသူ၊ ဘိွုင်လာကျွေမ်ဵကျင်မှုလက်မှတ်ရသူမျာဵကုိသာ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာ 
ေကကာငဴ်ြဖစ်ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာထိခိုကမ်ှု၊ သက်ေရာက်မှုနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်မေပ္ဝေပါက်ေစရန် 
ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ(စက်ရဳု)တွင် အသဳုဵြပုသညဴ် ဘိွုင်လာ၏ကန့်သတ်မီဵေပါင်ဖိအာဵမှာ  1.2 MPa  ြဖစ်သည်။ 
တရုတ်နိုင်ငဳမှထုတ်လုပ်ေသာအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ပပီဵ  Auto Setting system ပါရိှသည်။ ေရေနွဵေငွ့ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ် 
ေသာမီဵေပါင်ဖိအာဵမှာ 0.6 Mpa သာြဖစ်၍  Coal fuel ကို လုိအပ်သညဴ်ဖိအာဵရယဳုသာ ထည်ဴသွင်ဵ၍ မီဵထုိဵ ထာဵပါ 
သည်။ ဘိွုင်လာတွင် Safety Valve ပါရိှပပီဵ ကန့်သတ်မီဵေပါင်ဖိအာဵထက် ေကျာ်လွန်ပါက အလုိအေလျာက်   Valve 
open ြဖစ်ကာ Steam   ပန်ဵထွက်ေသာ Alarm System ပါရိှပါသည်။ ဘိွုင်လာေပါက်ကွမဲှု၊ ပွငဴ်ထွက်မှုနှငဴ် ပျက်စီဵ 
ထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေစရန် Safety Valve မှ ထိန်ဵညိှေပဵထာဵပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငဳမှြပုလုပ်ေသာ ဘိွုင်လာမျာဵတွင် Air 
Emission Control System (Dust collector,Wet scrubber, cyclone) တစ်မျ ို ဵကို ထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက် 
ထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာအထွက်နှငဴ်ေခါင်တုိင်အကကာဵတွင် တပ်ဆင်ပါရိှပါသည်။ Bottom Ash စုေဆာင်ဵရန် ၊ Bag 
Filter သုိ္သမဟုတ် ြပာကန်မျာဵ ထည်ဴသွင်ဵတပ်ဆင်ေပဵထာဵသည်။ Fly Ash ပျ ဳ့လွငဴ်မှုကို ထိန်ဵချုပ်ရန်နှငဴ် စုစည်ဵ 
အခိုဵအေငွ့နှင်ဴ ပျ ဳ့လွငဴ်တတ်ေသာအခိုဵအေငွ့ကို Single Stack Source မ ှ ထိန်ဵချုပ်နုိင်ရန် Cyclone တပ်ဆင် 
ေပဵထာဵြခင်ဵ၊ ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာအသဳုဵြပုမှုေကကာင်ဴ ထွက်ရှိေသာအန္တရာယ်ရှိအခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ ဓါတ်ေငွ့မျာဵ၏ 
ြပင်ဵထန်မှုနှင်ဴပါဝင်မှုတုိ္သကုိ ေလျှာဴချနုိင်ရန် Wet Scrubber System  ြဖစ်ေသာ ေရြဖန်ဵြခင်ဵ၊ ထုဳဵ ေရာစပ် ထာဵေသာ 
ေရထဲမှြဖတ်ေစြခင်ဵ စေသာနည်ဵပညာမျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵထာဵြခင်ဵစသည်ြဖင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုနှငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှု 
တုိ္သကုိ ေလျာဴကျေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ 

 ဘိွုင်လာ၏ Combustion Process  တွင် ေလပါဝင်မှုအချ ို ဵအစာဵနှင်ဴ ေလရရှိမှုတည်ပငိမ်ေစရန် Air and 
Fuel Modification Fan တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴအတွက် ကနဦဵထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့နှငဴ်ဓါတ်ေငွ့မျာဵ (Primary 
Measures) ထွက်ရှိမှုကိ ု အလွန်ေလျာဴနည်ဵေစပါသည်။ ဘိွုင်လာေအာ်ပေရတာမျာဵအတွက် အပူကာဝတ်စဳုမျာဵ၊ 
အပူခဳ ဖိနပ်၊ အပူခဳလက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ ဓါတ်ဆာဵေရမျာဵကုိ ြဖညဴ်တင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵထာဵပါသည်။ 

 စေ်ေိရိယာေိုင်တွယ်အသဳုဵြပုေနစဉ် မေတာ်တဆထိခိုေမ်ှုမြဖစ်ေပါ်ေစရန်နှင်ဴ ကေို တင်စီမဳေဆာင်ရွေ်ရန် 
အချေ်မျာဵေုိ ေအာေ်ပါအတုိင်ဵသတ်မှတ်ေပဵထာဵပါသည်။ 



(က) ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵ လုပ်ငန်ဵခွင်သုိ္သဝင်ေရာက်စဉ် Safety Aids (ဖိနပ်၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ ဝတ်စဳု) မျာဵ 
စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ ရိှ/ မရှိ ကို ေန့စဉ်စစ်ေဆဵရန်၍ ဝတ်စဳုအြပည်ဴနှငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်သုိ္သ ဝင်ေရာက် 
ေဆာင်ရွက်ရန် 

 (ခ)  မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝပါက စက်ရဳုမှကာဵြဖင်ဴ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ ချက်ြခင်ဵပို္သေဆာင် 
၍ ေဆဵကုသမှုြပုလုပ်ေပဵရန်၊ ထိခိုကမ်ှုြပင်ဵထန်ပါက လာရှိုဵပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ ကာဵြဖငဴ်သယ်ယူ၍ 
ေဆဵ ကုသမှုကို အြမန်ဆုဳဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်  

 (ဂ)  အလုပ်ရှင်နှငဴ်အလုပ်သမာဵဉပေဒအရ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝြခင်ဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေဆဵကုသ 
မှုြပုလုပ်စဉ် လစာအြပည်ဴအဝေပဵထာဵြခင်ဵ၊ အနာဵယူသညဴ်ခွငဴ်သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ ေဆဵကုသေပဵြခင်ဵ၊ အဟာ 
ရ ပဴဳပိုဵေပဵြခင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴစရိတ်ေပဵြခင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ 

 (ဃ) နှစ်စဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် စက်ရဳုတွင်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵကုိဖိတ်ကကာဵ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ 
သင်တန်ဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် လက်ေတွ့မီဵပငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵ၊ ဇာတ်တုိကေ်လဴကျငဴ်ြခင်ဵ 
သင်တန်ဵမျာဵကို လာေရာက်ပုိ္သချေပဵနိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵပပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ အသိပညာ 
ေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵအန္တရာယ် အသိပညာေပဵေဟာ 
ေြပာပဲွမျာဵသုိ္သ ဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ တက်ေရာက်နိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ 

လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုေမ်ှုမရိှေစေရဵအတွေ်သင်တန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ် 

စဉ် အေောင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွေ် 
မည်ဴအေကောင်ဵ 

အရာ 

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

တည်ေနရာ ေဆာင်ရွေ်ရန်                      
တာဝန် ရှိသူ 

သဳုဵစဲွမည်ဴ 
ရန်ပုဳေငွ 

(ေျပ်သိန်ဵ) 

MONREC,ECD 
သ့ုိတင်ြပမည်ဴ 

အစီအစဉ် 

၁ သင်တန်ဵ 

 

သင်တန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ 

သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ေရွဵချယ် 

ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင်လွင် 

စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၀.၅ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်

လ) 

၂ သင်တန်ဵ 

 

သင်တန်သာဵမျာဵအတွက် 

ကကို/ပို္သယာဉ်မျာဵစီစဉ်ြခင်ဵ၊ 

စက်သဳုဵဆီသဳုဵစဲွြခင်ဵ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင်လွင် 

စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၀.၅ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်

လ) 

၃ သင်တန်ဵ 

 

အစာဵအစာေကျွေဵေမွဵြခင်ဵ၊

သင်တန်ဵသာဵမျာဵထဲမှ 

ထူဵချွေန်သူမျာဵကုိဆုချ ီဵ ြမှငဴ်

ြခင်ဵ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင်လွင် 

စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၁.၀ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်

လ) 

၄ သင်တန်ဵ 

 

သင်တန်ဵနည်ဵြပ၊ပညာရှင် 

မျာဵအတွက်ဉာဏ်ပူေဇာ်ခ

သဳုဵစဲွြခင်ဵနှငဴ်သင်တန်ဵ 

အတွက်အေထာက်အကူ 

ြပုပစ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင်လွင် 

စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၃.၀ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်

လ) 

၅ အသိပညာေပဵ 

ေဆွဵေနွဵပဲွကျင်ဵပ 

ြခင်ဵ 

ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵသ 

မျာဵအတွက်ဉာဏ်ပူေဇာ်ခ

သဳုဵစဲွြခင်ဵ၊အစာဵအစာ 

ေရွှေတန်ဵတစ်

နှင်ဴဆင်မင်ဵ 

ေေျဵရာွ 

ဉီဵခင်ေမာင်လွင် 

စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၁၀.၀ တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ်

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်

လ) 



ေကျွေဵေမွဵြခင်ဵ၊ 

လမ်ဵစရိတ်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 

 စုစုေပါင်ဵ    ၁၅.၀  

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ောေွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 

         မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုဳေငွ ကျပ်သိန်ဵ(၂၀) သဳုဵစဲွရန်လျာထာဵပါသည်။ 

        မီဵေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်လာပါေစီမဳေဆာင်ရွေ်မည်ဴကေီဵကေပ်သူမျာဵ၏တာဝန်မျာဵေုိေအာေ်ပါအတုိင်ဵ သတ် 
မှတ်ေပဵထာဵပါသည်။ 

(၁) မီဵစတင်ေလာင်ကျွေမ်ဵေနသည်ဴေနရာ၊ အေဆာက်အဦသုိ္သ သွယ်တန်ဵထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵမှုအာဵ 
ချက်ြခင်ဵ ြဖတ်ေတာက်ရပ်ဆိုင်ဵပါမည်။  

(၂) မီဵစဲွေလာင်ေနေသာေနရာ၊ အေဆာက်အဦအတွင်ဵ ပိတ်မိေနေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ လက်ကိငု်အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ် 
ဝင်လမ်ဵ၊ ထွက်လမ်ဵမျာဵကုိ အသိေပဵပါမည်။ 

(၃) မီဵသတ်ေဆဵဘူဵအသဳုဵြပုနည်ဵကုိ လက်ကိုင်အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ် သတိေပဵပါမည်။ မီဵသတ်ပိုကအ်သဳုဵြပုပဳု၊ 
မီဵသတ်ငုတ်တည်ေနရာနှငဴ် မီဵသတ်ေရကန်မှ ေရရယူအသဳုဵြပုပုဳတုိ္သကုိ သတိေပဵပါမည်။ 

(၄) အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ရှိေသာ အေဆာက်အဦမျာဵ မီဵကူဵဆက်ြခင်ဵမြဖစ်ေပ္ဝေစရန် မီဵအရိှန်ကို ေလျာဴကျေစ 
ရန် ြဖတ်ေတာက်သွာဵပါမည်။ မီဵပငိမ်ဵသတ်နိုင်ရန် လုဳေလာက်ေသာေရြပင်အာဵ၊ အကွာအေဝဵနှငဴ် ထိေရာက်မှု 
ရှိေသာ ပရက်ရှာပန့်မျာဵကုိ အသဳုဵြပုပါမည်။ 

(၅) မီဵေလာင်ေနစဉ် ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနသုိ္သ သတင်ဵပို္သဆက်သွယ်ပါမည်။ ဆီေအာရွာေန ေဒသခဳ 
ြပည်သူမျာဵ၏ လုပ်အာဵအကူအညီကိရုယူ၍ မီဵပငိမ်ဵသတ်ေရဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစပါမည်။ 

(၆) မီဵပငိမ်ဵသတ်ေနစဉ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ရွာသူရွာသာဵမျာဵ၊ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ 
၏ခန္ဓာကုိယ်ေပ္ဝသုိ္သ မီဵေလာင်ေနေသာသစ်သာဵေချာင်ဵမျာဵ၊ သွပ်ြပာဵမျာဵမကျေရာက်ေစရန် လက်ကိငု် 
အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ် သတိေပဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၇) မီဵေလာင်မှုတန်ဖိုဵအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်သာ ရည်မှန်ဵ၍ စနစ်တကျ မီဵပငိမ်ဵသတ်ပါမည်။ 

(၈) မီဵပငိမ်ဵသတ်ေနစဉ် မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုမျာဵ ေပ္ဝေပါက်လာပါက ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ 
စက်ရဳုကာဵ၊ လူနာတင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ အြမန်ဆုဳဵ ပုိ္သေဆာင်၍ ေဆဵကုသမှုကို ခဳယူေစပါမည်။ 

      (၉)     ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ် မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ မီဵေဘဵလုဳခခုဳေရဵအတွက်ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵမှုကို ခဳယူပါမည်။ 

  သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵောေွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

  ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 

         သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုဳေငွ ကျပ်သိန်ဵ(၂၀) သဳုဵစဲွရန်လျာထာဵပါသည်။ 

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေျေရာေ်၍ ပျေ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုအေြခအေန  

                    (၂.၄.၂၀၁၇) ရက်ေန့ (၂၂:၃၀)နာရီချနိ်၌ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာ သွန်ဵ၍ 
ေလြပင်ဵမျာဵတုိကခ်တ်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ေနအိမ် (၄၀)လုဳဵ၊ အမျာဵြပည်သူပိုင်ေစျဵ (၁)ခုနှင်ဴ အစုိဵရဌာန 
ဆိုင်ရာ (၁)ခ ု တွင်အမုိဵလန်ြခင်ဵ၊ အုတ်နဳရဳပပိုကျြခင်ဵတုိ္သ ြဖစ်ေပ္ဝခဲဴသြဖငဴ် အေဆာက်အဦ စုစုေပါင်ဵ(၄၂)လုဳဵ၊ ပျက်စီဵ 

ဆုဳဵရှုဳဵမှု ခန့်မှန်ဵ တန်ဖိုဵေငွ ကျပ် (၁၃၃၂)သိန်ဵ ဆုဳဵရှုဳဵခဲဴပါသည်။၂၀၁၈ ဇွန်လအတွင်ဵ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ 
မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵ၍ ပမို့လယ်ရှိ တုန်ချနိ်ေရကန်အတွင်ဵ မိုဵေရမျာဵဝင်ေရာက်မှုေကကာငဴ် ေရကကီဵ ေရလျှမဳှု 
ြဖစ်ေပ္ဝကာ အနီဵအနာဵရိှ လူေနအိမ်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ေရမျာဵဝင်ေရာက်ခဲဴပါသည်။ ေရေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဝမှုေကကာငဴ် 



ကျန်ဵမာေရဵထိခိုကြ်ခင်ဵ၊ မသန့်ရှင်ဵေသာအမှိုက်မျာဵ၊နုန်ဵမျာဵတင်ကျန်ြခင်ဵ၊ ေနအိမ်အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
ညစ်ညမ်ဵြခင်ဵတုိ္သကုိ ခဳစာဵရပါသည်။ လူအေသအေပျာက်မရိှသကဲဴသုိ္သ ဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖုိဵကို ေဖာ်ြပြခင်ဵမရိှခဲဴပါ။ 

ကေို တင်ောေွယ်ြခင်ဵနှငဴ်စီမဳခန့်ခွဲမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ  

ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ရာ ဆီေအာရွာသည် ေတာင်ကုန်ဵမျာဵအကကာဵရိှ ေြမြပန့် 
တွင် တည်ရှိပပီဵ အနည်ဵငယ်ြမငဴ်မာဵေသာ ေြမြပင်အေြခအေနရိှသြဖငဴ် ေရေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ြခင်ဵကုိ မခဳစာဵရ 
ပါ။ တဳုချနိ်ေရကန်နှငဴ်(၆)မိုင်ခန့်ကွာေဝဵေနြခင်ဵ၊ မုိဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵေသာ်လည်ဵ ေြမအြမငဴ်ပုိင်ဵတွင် တည်ရှိ 
သြဖငဴ် မိုဵေရဝင်ေရာက်မှုမရှိြခင်ဵတုိ္သေကကာငဴ် ေရေဘဵအန္တရာယ်ထိခိုကမ်ှုမရိှခဲဴပါ။ ေလြပင်ဵတုိကခ်တ်ချနိ်နှင်ဴ မုိဵသည်ဵ 
ထန်စွာရွာသွန်ဵေနချနိ်တွင် မိုဵကကို ဵပစ်ြခင်ဵကိုမခဳရေစရန် အေဆာက်အဦမျာဵတွင် မိုဵကကို ဵလွှဲကရိိယာ တပ်ဆင်ထာဵရိှ 
ပါသည်။ ထရန်စေဖာ်မာေလာင်ကျွေမ်ဵမှုမရိှေစရန် ပုဳမှန်စစ်ေဆဵခဳယူလျက်ရှိပါသည်။ 

 ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မျာဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦမျာဵ၊ အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦမျာဵ၏ ေခါင်မိုဵမျာဵ၊ 
သွပ်ြပာဵမျာဵ၊ နဳရဳမျာဵကို (၆)လတစ်ကကိမ် စစ်ေဆဵလျက်ရှိပါသည်။ ခခဳစည်ဵရုိဵကာရဳထာဵေသာအုတ်တဳတုိင်ဵမျာဵ၏ 
အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ကိလုည်ဵ ရှင်ဵလင်ဵထာဵပါသည်။ ေလြပင်ဵတုိကခ်တ်ြခင်ဵနှင်ဴ မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵေကကာင်ဴ 
ဆုဳဵရှုဳဵမှုမြဖစ်ေပ္ဝေစရန် အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေစရန် ေဘဵအန္တရာယ်ကာ 
ကွယ်ေရဵဌာနမှ အသိပညာေပဵေဟာေြပာပဲွမျာဵကျင်ဵပချနိ်တွင် ေစလွှတ်၍ တက်ေရာက်ေစပါမည်။ စက်ရဳုကကီဵကကပ် 

သူမျာဵမှလည်ဵ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိကျင်ဵပ၍ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵဂရုြပု၍ ေဆာင်ရွက်ေစပါမည်။ 

 စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵနှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵေကာ်မ တီအေနြဖငဴ် 
လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵနှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳခန့်ခွဲ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
၇.၄။ အေရဵေပါ်အေြခအေနတုန့်ြပန်ေရဵစီမဳချေ်မျာဵ 

အေရဵေပါ်အေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ်တာဝန်မျာဵ 
 

စဉ် အမည် ရာထူဵ  တာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရဳုပိုင်ရှင် အေရဵေပ္ဝအေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲေရဵအစီအစဉ်ေရဵဆွဲရန် 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် ဒါရုိက်တာ ြဖစ်နုိင်ေချရှိသည်ဴမေတာ်တဆမှုမျာဵနှငဴ်အေရဵေပ္ဝအေြခအေနကုိ 
လျင်လျင်ြမန်ြမန်တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက်ရန် 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အေထွေထွ မန်ေနဂျာ အေသဵအဖဲွြဖစ်ရပ်မျာဵ၊မေတာ်တဆမှုနှငဴ်အေရဵေပ္ဝကိစ္စရပ်မျာဵကုိ 
အစီရင်ခဳြခင်ဵတာဝန် 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲ 

ေရဵတာဝန်ခဳ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကုိ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖင်ဴသတ်မှတ်တုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ်ယင်ဵ္ဠွှန်ဵ 

ကိန်ဵ မျာဵအတုိင်ဵအေရဵယူေဆာင် ရွက်ြခင်ဵ တာဝန် 

၅။ ဦဵအာဵချန်  ရဳုဵအဖွဲ့၊ြပန်ကကာဵေရဵ 
တာဝန်ခဳ 

ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵတာဝန် 

 
ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 
             အေရဵေပ္ဝအေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲရန်အတွက် အသဳုဵြပုမည်ဴရန်ပုဳေငွ ကျပ်သိန်ဵ(၅၀)ကုိ လျာထာဵကာ စီမဳ 
ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
 

 



အေရဵေပါ်ထိခိုေမ်ှုမျာဵေလျာဴပါဵေစေရဵေဆာင်ရွေ်ေရဵအစီအစဉ် 

                မေတာ်တဆယိုဖိတ်မှုမျာဵ၊ ဆည်ကျ ို ဵြခင်ဵ၊ မီဵေလာင်ြခင်ဵ၊ ေပါက်ကွြဲခင်ဵ၊ ဆိုကက်လုန်ဵမုန်တုိင်ဵ၊ ကကို တင် 
မခန့်မှန်ဵနုိင်ေသာမိုဵေလဝသြဖစ်ရပ်မျာဵ၊ ငလျင်လှုပ်ြခင်ဵ၊ ေြမပပိုြခင်ဵ၊ ေရကကီဵ ြခင်ဵ၊ မီဵေတာင်ေပါက်ကွြဲခင်ဵနှငဴ် 
အြခာဵြဖစ်ရပ်မျာဵကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်ေြဖရှင်ဵနုိင်ရန်အတွက် အေရဵေပ္ဝအေြခအေနတုန့်ြပန်ေရဵစီမဳချက်ကို ေရဵဆွဲ 

ထာဵရိှပါသည်။ 

(က)  အေရဵေပ္ဝအေြခအေနအတွက်ေြဖရှင်ဵရာတွင် ထိေရာက်မှုရှိေသာ အဓိကလုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵအရင်ဵအြမစ်  

(မီဵသတ်ေရကန်၊ ေရပိုက၊် ပရက်ရှာပန့်၊ မီဵသတ်ေဆဵဗူဵ၊ ယုိဖိတ်မှုရှင်ဵလင်ဵေရဵကိရိယာမျာဵ၊ ေရှဵဦဵသူနာြပု 
ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေဆဵခန်ဵမျာဵ။ အေရဵေပ္ဝယာဉ်)မျာဵကို လျင်ြမန်ထိေရာက်စွာအသဳုဵြပုနုိင်ရန်နှင်ဴ လုဳေလာက်မှုရှိ 
ေစေရဵ အသဳုဵြပု ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(ခ)  ဆက်သွယ်ေြပာကကာဵေရဵစနစ်မျာဵ (လက်ကိငု်ဖုန်ဵ၊ စကာဵေြပာစက်၊ အချက်ေပဵြမည်သဳ၊ လက်ကိငု်ဟွန်ဵ) ကို 
အသဳုဵြပုေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(ဂ)  အေရဵေပ္ဝအေြခအေနတုန့်ြပန်ေရဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵ၊ ရန်ပုဳေငွလျာထာဵခွငဴ်ြပုကာ ဘဏ်စာရင်ဵ 
ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ၊ကို ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

(ဃ)   အေရဵေပ္ဝအေြခအေနတုန့်ြပန်သညဴ် လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ (အေရဵေပ္ဝအေြခအေန စတင်ြဖစ်ေပ္ဝလျက်ရှိ 

ေကကာင်ဵ အသိေပဵေကကြငာြခင်ဵ၊ သတင်ဵထုတ်ြပန်ြခင်ဵ၊ မီဵေလာင်ပါကသတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴတာဝန်မျာဵ 
(စီမဳချက်ပါအတုိင်ဵ)ညီ္ဠတ်ွစွာဝိုင်ဵဝန်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵြဖင်ဴ မီဵကိုစနစ်တကျပငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵ၊ ယိုစိမဴ်မှုကို 
သန့်ရှင်ဵြခင်ဵ၊ ကိရိယာမျာဵကုိ အသဳုဵြပု၍ ထိေရာက်စွာ ေြဖရှင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵကုသနိုင်ရန် ေဆဵရဳုေဆဵခန်ဵသုိ္သ 
အေရဵေပ္ဝယာဉ်နှငဴ် သယ်ယူြခင်ဵ၊) 

(င)    ရပ်ရွာနှငဴ်သက်ဆိငု်ပါက ရပ်ရွာရိှတာဝန်ရှိသူမျာဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(စ)  အေရဵေပ္ဝအေြခအေနတုန့်ြပန်သညဴ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ ကကို တင်ြဖန့်ေဝထာဵြခင်ဵနှငဴ် ဇာတ်တုိက ်
ေလဴကျငဴ်ြခင်ဵ 

(ဆ)  အေရဵေပ္ဝအေြခအေနအတွက် ေြဖရှင်ဵရာတွင် ထိေရာက်မှုကိ ု ြပန်လည်အစီရင်ခဳတင်ြပြခင်ဵနှငဴ် အေရဵေပ္ဝ 
အေြခအေနမှေကျာ်လွန်ပါက ပုဳမှန်အေြခအေနသုိ္သ ေရာက်ရှိနုိင်ေရဵ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(ဇ)  မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵေကကာင်ဴ ြဖစ်တတ်သညဴ် ေြမပပိုသညဴ်ြဖစ်စဉ်ကို ကကို တင်ကွယ်နိုင်ရန် ေတာင်ကုန်ဵ 
ေတာင်ေစာင်ဵမျာဵနှငဴ် ေြမေပျာဴသညဴ်ေနရာမျာဵတွင် အေဆာက်အဦမျာဵ ေဆာက်လုပ်ြခင်ဵကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 
မြပုရန်တာဵြမစ်ြခင်ဵ၊ ေြမပပိုနုိင်သညဴ်ေတာင်ေစာင်ဵမျာဵတွင် ေြမထိန်ဵနဳရဳတည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊ ေလမုန်တုိင်ဵ 
တုိကခ်တ်နိုင်ေကကာင်ဵ သတိေပဵသညဴ် သတင်ဵထုတ်ြပန်ချက်မျာဵကို သိလျင်သိြခင်ဵ လဳုခခုဳ၍ခိုင်ခန့်ေသာ 
အေဆာက်အဦမျာဵတွင် ေြပာင်ဵေရွှေ့ေနထိုင်ေစြခင်ဵ၊ ရိက္ခာစီစဉ်ေပဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်တွင် သဘာဝေဘဵမျာဵ 
ြဖစ်ေသာ ငလျင်ဒဏ်ကကုဳေတွ့ြခင်ဵ၊ ေြမပပိုကျြခင်ဵစသညဴ် ြဖစ်ရပ်မျာဵအတွက် ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
အစီအစဉ်ကိ ု အသိေပဵထာဵြခင်ဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵကိရိယာအသဳုဵြပုပဳု၊ သတင်ဵပုိ္သရမညဴ်ပဳုစဳ၊ ဝင်လမ်ဵထွက်လမ်ဵ 
ေြမပုဳအရ အချန်ိမီကယ်ဆယ်နိုင်ရန်အချန်ိတွက်ချက်ြခင်ဵ၊ ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ဇာတ်တုိကေ်လဴကျငဴ် 
ြခင်ဵ။ 
          ကုန်ထုတ်လုပ်မည်ဴကာလမျာဵတွင် လုပ်ငန်ဵခွင်မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်ဵကို ကာကွယ်နုိင်ရန် ဝန်ထမ်ဵ 
မျာဵနှင်ဴလုပ်သာဵမျာဵသည် Helmet, Safety Boot, Face Mask, Glass မျာဵ၊ PPE ဝတ်စဳုမျာဵ ဝတ်ဆင် 
ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိငု်နုိင်ရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ အေရဵေပ္ဝထိခိုကမ်ှုမျာဵရိှလာပါက လုပ်ငန်ဵခွင်ရှိ ေရှဵဦဵ 
သူနာြပုစုြခင်ဵနည်ဵစဉ်မျာဵြဖင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ၊ေကျဵရွာရိှတာဝန်ေပဵထာဵေသာေဆဵဝန်ထမ်ဵြဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ 
ကုသေပဵမည်ြဖစ်ပပီဵ စုိဵရိမ်ရေသာအေြခအေနရိှေနပါက ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ တင်ပို္သကုသသွာဵပါမည်။ 

 



၇.၅။  မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ထာဵေသာ အေရဵေပါ်အေြခအေနတုန့်ြပန်ေရဵစီမဳချေ်မျာဵ 

             စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
(၁) အေရဵေပ္ဝအေြခအေနအတွက် သတင်ဵပုိ္သရမညဴ်သငဴ်ေတာ်ေသာနည်ဵလမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵမူဝါဒနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်၊ 

အေရဵေပ္ဝထွက်ေပါက်နှငဴ် လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵကုိ သတ်မှတ်ြခင်ဵ 
(၂) အထပ်လိုကထွ်က်ေပါက်ြပေြမပုဳ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ြပေြမပဳု၊ အန္တရာယ်ကင်ဵသညဴ်ေနရာ၊ ခိုနာဵရမည်ဴေနရာတုိ္သကုိ သတ် 

မှတ်၍ ကကိုတင်ေကကြငာြခင်ဵ 
(၃) အေရဵေပ္ဝစီမဳေဆာင်ရွက်သူမျာဵ၊ ဆက်သွယ်ရမညဴ်သူမျာဵ၊ အစီအစဉ်ကိ ုရှင်ဵြပနုိင်သညဴ် ရဳုဵတွင်ဵရဳုဵြပင်တာဝန် ရှိ 

သူမျာဵ၏အမည်၊ ရာထူဵ၊ ဆက်သွယ်ရမည်ဴဖဳုဵနဳပတ်၊ ဌာန စသည်တုိ္သကုိ ကကို တင်ေကကြငာြခင်ဵ 
(၄) အေရဵေပ္ဝအေြခအေနအတွက် ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမစတင်မီ အေရဵကကီဵ သည်ဴ စက်နှငဴ် လျှပ်စစ်ပိတ်ရန် 

ကျန်ရှိမည်ဴသူ၊ ကယ်ဆယ်မညဴ်သူနှင်ဴ စက်ပိတ်၍ မရနုိင်ြခင်ဵကဴဲသုိ္သေသာ အြခာဵအေရဵကကီဵ ေသာကိစ္စ ေဆာင်ရွက် 
မည်ဴသူအတွက် အစီအစဉ်မျာဵ ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှငဴ် တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵ၊  

(၅) ကယ်ဆယ်ေရဵေဆာင်ရွက်မည်ဴသူမျာဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာက်ေရှာက်မှု၊ ေဆဵကုသမှုြပုလုပ်နိုင်ရန် ေဆဵရဳုသို္သ 
အချန်ိမီ သယ်ယူပို္သေပဵမည်ဴသူမျာဵ၏ အမည်နှငဴ်တာဝန်ကိ ုကကိုတင်ေကကြငာြခင်ဵ 

(၆) အေရဵေပ္ဝစုရပ်ေနရာ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵေဆာင်ရွက်ပပီဵေနာက် လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူမညဴ်အစီအစဉ်နှငဴ်ေဆာင် 
ရွက်ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ဇာတ်တုိကေ်လဴကျငဴ်ြခင်ဵနှငဴ် ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် ြခင်ဵ 

(၇)   လူနာသယ်ယူပို္သေဆာင်မညဴ်ယာဉ်၊ စက်သဳုဵဆီ၊ ယာဉ်ေမာင်ဵနှငဴ် အနီဵကပ်လိုကပ်ါြပုစုမည်ဴသူ၊ အသဳုဵစရိတ် တုိ္သကို 
ကကို တင်သတ်မှတ်ေပဵထာဵြခင်ဵ၊ 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အခန်ဵ(၈) 

အမျာဵြပည်သူနှငဴ် ေတွ့ဆုဳ၍ ေဆွဵေနွဵတုိင်ပင်ြခင်ဵနှင်ဴ ရလာဒမ်ျာဵ 

(Results of the Public Consultation ) 

၈.၁။ နည်ဵစနစ် 

    ြမန်မာကိုဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 
(၆၁၆/၂၀၁၅)ပါအပုိဒ်(၁၃)အရ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ထင်ပါကျ ိုင်ဵ 
ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵဟုန်ဖူ၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ် အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနမှ အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ 
ဦဵတင်ေအာင်၊ ရွာမိရွာဖတစ်ဦဵြဖစ်သညဴ် ဦဵတင်ြမနှငဴ် စက်ရဳုပိုင်ရှင် ဦဵခင်ေမာင်လွင်တုိ္သသည် ၁၀. ၃. ၂၀၁၉ ရက် 

ေန့တွင် စက်ရဳုဝန်ဵအတွင်ဵအစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ အမျာဵြပည်သူနှင်ဴတုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ အကကဳဉာဏ်ရယူြခင်ဵနှငဴ် 
သက်ဆိငု်ေသာအခမ်ဵအနာဵ ကျင်ဵပနုိင်ရန် ကျင်ဵပမည်ဴေန့ရက်နှငဴ် အချန်ိ၊ ေနရာ၊ ေဆွဵေနွဵမညဴ်အေကကာင်ဵအရာ၊ 
အစည်ဵအေဝဵဆဳုဵြဖတ်ချက်မှတ်တမ်ဵတင်ြခင်ဵ၊ ဖိတ်ကကာဵမည်ဴဧည်ဴသည်စာရင်ဵတုိ္သကုိ ကကို တင်ေဆွဵေနွဵ၍ တုိင်ပင် 
ညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵဆုဳဵြဖတ်ခဲဴပါ သည်။ 
၈.၂။ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵချတ်ိဆေ်ပါဝင်ေစေရဵ စီမဳချေ်ေရဵဆွဲြခင်ဵ 

                     CSR ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ကုမ္ပဏီမျာဵသည် ၎င်ဵတုိ္သ၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵနှငဴ် 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နဳှမှုမျာဵမှတဆငဴ် လူ့အဖဲွ့အစည်ဵသုိ္သ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် ထည်ဴဝင်လုပ်ေဆာင်ကကြခင်ဵမျာဵ 
ကို လွန်ခဲဴေသာနှစ်ကာလမျာဵမှစ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်ဵလုဳဵတွင်စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲဴကကပါသည်။ CSR ကို အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လာနုိင်ြခင်ဵသည် လူ့အဖွဲ့အစည်ဵအတွက ်ပို၍တုိဵတက်ေကာင်ဵမွန်လာသည်ကို ေတွ့ြမင်ရပါ 
သည်။ ပုိ၍ေကာင်ဵမွန်ေသာလူ့အဖဲွ့အစည်ဵနှငဴ် သန့်ရှင်ဵေသာပတ်ဝန်ဵကျင်တစ်ခုြဖစ်လာေစြခင်ဵအလို္သငှာ ကုမ္ပဏီမျာဵ 
မ ှစိတ်ဆန္ဒအေလျာက် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဟု ယူဆလက်ခဳေသာ အေတွဵအြမင်တစ်ရပ်ကိလုည်ဵ ြဖစ်ေပ္ဝ 
ေစပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှု၊ဝန်ေဆာင်မှု ြပုလုပ်ေသာကုမ္ပဏီမျာဵသည် ၎င်ဵတုိ္သရရှိေသာ အကျ ို ဵအြမတ်၏ အစိတ်အပိုင်ဵ 

အချ ို ့အာဵ ေဒသခဳမျာဵ အတွက် လူမှုေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ ဘာသာေရဵ အေထာက်အကူြပု ကူညီြခင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵလျက်ရှိပါသည်။ 

၁၁.၃.၂၀၁၉ ရက်ေန့မှ ၂၀.၃.၂၀၁၉ ရက်ေန့အတွင်ဵ စက်ရဳုပိုင်ရှင် ဦဵခင်ေမာင်လွင်၊ ဦဵဟွမ်ကျယ်၊ 
ဦဵေဘာင်ယိန်ဵနှငဴ် ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵတုိ္သသည် စက်ရဳုဝန်ဵအတွင်ဵ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ 
ချတ်ိဆက်ပါဝင်နိုင်မည်ဴ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်(မူကကမ်ဵ)ကိ ု စတင်ေရဵဆွဲခဲဴပါသည်။ အဆိုပါစီမဳချက်(မူကကမ်ဵ)တွင် အခန်ဵ 

(၆)ခန်ဵပါရိှပပီဵ စီမဳကိန်ဵကုိအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ချန်ိတွင် ဆီေအာရွာတွင်ေနထိုင်သညဴ်လူငယ်မျာဵ၊ 
ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်အတွင်ဵေနထုိင်သမူျာဵကို အလုပ်အကိုင်ခန့်ထာဵြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵ၏ကတိကဝတ်မျာဵကုိ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ရန်နှငဴ ် ထင်ပါဵကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ေနထုိင်ကကေသာေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက် ရပ်ရွာဖဳွ့ပဖိုဵေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵရာတွင် ထိေရာက်ေသာဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်မှုမျာဵခဳစာဵရရှိနုိင်ေရဵ၊ စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵေကကာငဴ် 
ြဖစ်ေသာထိခိုကမ်ှု၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵကို ရပ်ရွာအတွင်ဵေနထုိင်ေသာြပည်သူမျာဵထဳသုိ္သ သက်ေရာက်မှု 
အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်ဴနည်ဵပညာ၊ အရင်ဵအနီှဵနှငဴ်စက်ကိရိယာမျာဵကုိ တပ်ဆင်သဳုဵစဲွြခင်ဵ၊ 

စီမဳကိန်ဵဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေစြခင်ဵနှငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴအချနိ်ဇယာဵေရဵဆွဲြခင်ဵတုိ္သကုိ ထညဴ်သွင်ဵေရဵဆဲွခဲဴပါ 
သည်။ 

၈.၃။ ထိခိုေခ်ဳရရန် အလာဵအလာရိှသညဴ် ြပည်သူမျာဵနှငဴ် အြခာဵအေျ ို ဵသေ်ဆိုင်သူမျာဵ 

              စီဵကရက်စက်ရဳု တည်ရှိေသာဆီေအာရွာသည် ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်ဵေကျဵရွာ 
အုပ်စုတွင် ေကျဵရွာေပါင်ဵ (၃၀)ခန့်ရှိသည်။ ထင်ပါကျ ို င်ဵေကျဵရွာအုပ်စုတစ်စုလုဳဵတွင် အိမ်ေြခ(၃၁၆၈)၊ အိမ်ေထာင်စု 
ေပါင်ဵ (၃၂၀၀)စု၊ ကျာဵ (၉၂၁၆) ေယာက်၊ မ(၉၇၁၄)ေယာက်၊ စုစုေပါင်ဵ (၁၈၉၃၀) ေယာက် ေနထိုင်သည်။ ကိုဵကန့်၊ 
ကချင်၊ ဗမာလူမျ ို ဵမျာဵ ေနထိုင်ကကသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှငဴ် နတ်ကိ ု ကိုဵကွယ်ယုဳကကည်ကကသည်။ မူလတန်ဵစာသင် 
ေကျာင်ဵ (၂၂) ေကျာင်ဵရိှသည်။ ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵ (၁) ခ ုရှိပါသည်။ တာစင်ကျ ိုင်ဵနှငဴ် စဉ်ဴကိုင်ေကျဵရွာမျာဵတွင် 



ေကျဵလက်ေဆဵေပဵခန်ဵမျာဵအာဵ ေဆာက်လုပ်လျက်ရှိသည်။ လျှပ်စစ်မီဵအလင်ဵေရာင်ကိ ု လုဳေလာက်စွာရရှိသည်။ 
သန့်ရှင်ဵေသာေသာက်သဳုဵေရကို လုဳေလာက်စွာရရှိကကသည်။ ထင်ပါကျ ို င်ဵေကျဵရွာအုပ်စုရှိ တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် 
အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် ကကသီဳဵနှဳကိုစုိက်ပျ ို ဵ ထုတ်လုပ် ၍ အိမ်နီဵချင်ဵတရုတ်နိုင်ငဳသုိ္သ တင်ပုိ္သေရာင်ဵချသည်။ 
ေမွဵြမူေရဵလုပ်ငန်ဵအြဖစ် ဝက်ကို အဓိကေမွဵြမူကကပပီဵ တဖက် နိုင်ငဳသုိ္သ အရှင်အေနအထာဵြဖင်ဴ ေရာင်ဵချကကသည်ကို 
ေတွ့ရှိရသည်။ ေလာက်ကိငု်ပမို့တွင်ဵမှ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာ အုပ်စုသုိ္သ ဆက်သွယ်ထာဵေသာလမ်ဵမှာ ကတ္ရရာလမ်ဵ 
ြဖစ်သည်။ ဘုန်ဵကကီဵ ေကျာင်ဵမျာဵနှငဴ် ဘုရာဵေစတီမျာဵကုိလည်ဵ ေတွ့ရှိရသည်။ ဆီေအာရွာ၏အနီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ 
ေကျဵရွာမျာဵမှာ ရှီတဳုဵေရွှေရွာ၊ ဟဲေဟာ်ရွာ၊ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာ၊ ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ)ရွာ၊ ကျုဳကျ ိုင်ဵရွာတုိ္သ ြဖစ်ကကသည်။ 
ရှီတဳုဵေရွှေရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၁၁၉)စု၊ ကျာဵ(၃၃၂)ေယာက်၊ မ(၃၃၅)ေယာက်ရှိသည်။ အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
မှာ ကကသီဳဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ၊ စာဵဖုိေဆာင်သီဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ တုိ္သ ြဖစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ ကိုဵကွယ်ယုဳကကည်ကကသည်။ 
ဆီေအာရွာနှငဴ် (၃)မိုင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ဟဲေဟာ်ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု(၁၀၀)စု၊ ကျာဵ(၂၉၉)ေယာက်၊ မ(၂၈၆) 
ေယာက်ရှိသည်။ အဓိကစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှာ ကကသီဳဵနဳှစုိကပ်ျ ို ဵေရဵ ြဖစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရွာြဖစ်သည်။ ဆီေအာ 
ရွာနှငဴ်(၁.၂) မုိင်ခန့်ကွာေဝဵသည်။ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၇၉)စု၊ ကျာဵ (၂၀၇)ေယာက်၊ မ(၂၀၃) ေယာက် 
ရိှသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုိ ကုိဵကွယ်ကကသည်။ ကကဳသီဵနဳှကုိ စုိက်ပျ ိုဵသည်။ ဆီေအာရွာနှင်ဴ  (၁)မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ 
ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ)ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၅၁)စု ရိှပပီဵ၊ ကျာဵ (၁၁၃) ေယာက်၊ မ(၁၁၆)ေယာက် ေနထုိင်သည်။ ဗုဒ္ဓ 
ဘာသာကုိ အဓိကကုိဵကွယ်သည်။ ဆီေအာရွာနှင်ဴ (၁) မုိင်ခန့် ကွာေဝဵသည်။ ကျုဳကျိုင်ဵ ရွာတွင် အိမ်ေထာင်စု (၁၂၆)စု၊ 
ကျာဵ (၃၇၅)ေယာက်၊ မ(၃၈၇)ေယာက် ေနထုိင်သည်။ ကုိဵကန့်လူမျို ဵမျာဵ ြဖစ်ပပီဵ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကုိ ကုိဵကွယ်ကကသည်။ 
ကကဳကုိ အဓိကစုိက်ပျိုဵသည်။ 

       ေလာက်ကုိင်ခရုိင်တွင် ေနထုိင်ကကေသာ ကုိဵကန့်၊ ကချင်၊ ဗမာ တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏ လူေနမှုအဆင်ဴအတန်ဵမှာ 
အလယ်အလတ်အဆင်ဴ ရိှသည်။ ေနအိမ်တချို ့တွင် ကုိယ်ပုိင်ကာဵမျာ ၊ဵ ေထာ်လာဂျမီျာဵ၊ ဆုိင်ကယ်မျာဵ လက်ဝယ် ပုိင်ဆုိင် 
ထာ ကဵကသည်ကုိ ေတွ့ရိှရသည်။ လူေနထုိင်ရန် ေဆာက်လုပ်ထာဵသည်ဴ  အေဆာက်အဦမျာဵမှာလည်ဵ တစ်ထပ်တုိက်မျာဵ 
ြဖစ်သည်။ ထရဳကာ၊ သွပ်မုိဵ ေနအိမ်မှာ မျာဵစွာနည်ဵပါဵ သည်။ေလာက်ကုိင်ခရုိင်ရိှ ေကျဵ ရွာမျာဵတွင်  ေနထုိင်ကကေသာ  

တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵသည် ဝင်ေငွေကာင်ဵမွန် ကကပပီဵ၊ ေကာင်ဵမွန်ေသာေနအိမ်မျာဵကုိ ပုိင်ဆုိင်ကကသည်။ ကျယ်ဝန်ဵေသာခခဳမျာဵ၊ 
လယ်ယာေြမမျာ ၊ဵ စုိက်ပျ ို ဵေြမမျာဵကုိ လည်ဵ ပုိင်ဆုိင်ကကသည်။ေဒသခဳ ကုိဵကန့်တုိင်ဵရင်ဵသာဵမျာဵ၏လူေနမှုဘဝသည် 
တည်ပငိမ်ေအဵချမ်ဵလျက်ရိှပပီဵ ကကဳစုိက်ပျ ို ဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ေနမှုေကကာင်ဴ ေကျဵရွာပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ 
ြမင်ကွင်ဵမျာဵမှာ စိမ်ဵလန်ဵစုိေြပလျက်ရိှသည်။ 

၈.၄။ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵမှရလဒမ်ျာဵနှငဴ် အေျ ို ဵသေ်ဆိုင်သူမျာဵေ သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ထာဵသညဴ် ြပဿနာ 
ရပ်မျာဵ 

              ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵပွဲကျင်ဵပချန်ိတွင် အဓိကေဆွဵေနွဵသညဴ်အချက် (၃) ချက်ရှိသည်။ ၎င်ဵတုိ္သမှာ  
(၁) စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵေကကာင်ဴထွက်ရိှသညဴ် အခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ အနဳ့မျာဵမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴရပ်ရွာကုိ ထိခိုကနုိ်င်မှု 

ေလျာဴပါဵေစေရဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှသညဴ်အစီအမဳမျာဵ၊ ဘိွုင်လာမှထွက်ရိှေသာ bottom Ash ကို ေြမကျင်ဵ 
အတွင်ဵ Land fill  ြပုလုပ်၍ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵနှငဴ် Fly Ash နှငဴ် ဓါတ်ေငွ့မျာဵကုိ စုစည်ဵထိန်ဵချုပ်၍ ပါဝင်မှု 
ြပင်ဵအာဵပမာဏကုိ ေလျာဴကျေစရန်စီစဉ်ြခင်ဵ၊ ထိခိုကမ်ှုအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ စသညဴ် အချက် 

မျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵချြပြခင်ဵ၊ 
(၂)  အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် ေနထိုင်ကကေသာေနအိမ်မျာဵနှင်ဴ ရွာသူရွာသာဵမျာဵအေပ္ဝ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ရှိမှု 

ေကကာငဴ် ညစ်ညမ်ဵမှုနှငဴ်ထိခိုကမ်ှု၊ သက်ေရာက်မှုမျာဵ ြဖစ်ေပ္ဝေနြခင်ဵရှိ/ မရိှ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 
(၃) ဆီေအာရွာေန ေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက် လုိအပ်ေသာကျန်ဵမာေရဵ၊ ဘာသာေရဵ၊ ပညာေရဵ၊ သာေရဵ၊ နာေရဵ၊ 

လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ၊ သန့်ရှင်ဵေသာေသာက်သဳုဵေရ စသည်တုိ္သကုိ လှူဒါန်ဵမှုမျာဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ၊ 
စေသာအချက်မျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵကကပါသည်။ 

 

 



၈.၅။ ေဝဖန်ချေ်မျာဵ၊ အကေြဳပုချေ်မျာဵအာဵ တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွေ်ထာဵမှု 

   အမျာဵြပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေနမျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵချြပြခင်ဵ ေဆွဵ 
ေနွဵပဲွအခမ်ဵအနာဵကုိ  ၅.၄.၂၀၁၉ ရက်ေန့တွင် ဆီေအာရွာ၊ စက်ရဳုဝန်ဵအတွင်ဵ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ကျင်ဵပခဴဲသည်။ 
ေဒသခဳရွာသူ/သာဵမျာဵနှငဴ်ေတွ့ဆုဳသညဴ်အခမ်ဵအနာဵသုိ္သ စက်ရဳုပိုင်ရှင်၊ ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊ ရပ်မိရပ်ဘမျာဵ၊ ရွာသူ 

ရွာသာဵမျာဵ၊ ရွာလူငယ်မျာဵစုစုေပါင်ဵအင်အာဵ(၄၀) ဦဵခန့်တက်ေရာက်ခဲဴသည်။ ေဆွဵေနွဵပွဲအခမ်ဵအနာဵတွင် ေကျဵရွာ 
အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ၏ ေလာက်ကိင်ုကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့သုိ္သ ေဒသ 
ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵရန်ပုဳေငွလှူဒါန်ဵေပဵမှုမျာဵကုိ တက်ေရာက်လာသူမျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပခဴဲပါသည်။ ရွာမိဘတစ်ဦဵြဖစ်သူ 
ဦဵတင်ြမမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာအလုပ်တာဝန်မျာဵကုိ ဆီေအာရွာ၊ ကုန်ဵဆာ (လွယ်လ)၊ 
ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာရိှ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှင်ဴ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတုိ္သ လက်တဲွေဆာင်ရွက်ရန် ေဆွဵေနွဵ 
ခဲဴပါသည်။ စက်ရဳုပိုင်ရှင်မှ ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၏လမ်ဵ္ဠွှန်မှုနှင်ဴ စီစဉ်မှု၊ ပဳဴပိုဵေပဵမှုြဖငဴ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ ဆီေအာရွာဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ သက်ဆိငု်ရာဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ ြမန်မာကုိဵကန့် 
စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတုိ္သနှငဴ ်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ ြပန်လည်ေဆွဵေနွဵခဴဲပါသည်။ 

၈.၆။ အေောင်အထည်ေဖာ်စဉ်အတွင်ဵ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ ချတ်ိဆေ်ပါဝင်ေစေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 
            အမျာဵြပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမှ ေအာေ်ပါအချေ်မျာဵေုိ နှစ်ုဵနှစ်ဖေ်သေဘာတူထာဵကေပါသည်။ 

(၁)  စက်ရဳုအတွက် လိုအပ်ေသာဝန်ထမ်ဵအင်အာဵကုိ ဆီေအာရွာေန ေဒသခဳလူငယ်မျာဵကုိ ဦဵစာဵေပဵခန့်ထာဵရန်၊  

(၂) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴ သက်ဆိငု်ေသာအလုပ်တာဝန်မျာဵကုိ ဆီေအာရွာ၊ ကုန်ဵဆာ (လွယ်လ)၊ ကုန်ဵ 
ဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာရိှ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်လက်တဲွေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၃) ေလာက်ကိင်ုကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့ထဳသုိ္သ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ နှစ်စဉ်ထညဴ်ဝင်ေပဵရမညဴ် 
Coporative Social Responsibility Fund  ကို နှစ်စဉ်ေငွရေြပစာနှင်ဴအေထာက်အထာဵရယူ၍ လှူဒါန်ဵ ပဳဴပိုဵ 
ေပဵရန်၊ 

 (၄) ဆီေအာရွာ၏အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ ရပ်/ေကျဵအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆီေအာရွာ၏လိုအပ်ချက်အေြခ 
အေန ၊  ပဳဴပုိဵမှုနှငဴ် လက်ရိှအေြခအေနမျာဵကုိ တင်ြပေပဵရန်၊ 

(၅) ေလာက်ကိင်ုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၏လမ်ဵ္ဠွှန်မှုနှငဴ် စီစဉ်မှု၊ပဳဴပိုဵေပဵမှုြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ 
ဆီေအာရွာဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ သက်ဆိငု်ရာဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ ြမန်မာကိုဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ 
တုိ္သနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊  

(၆) ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ နှစ်စဉ်လှူဒါန်ဵေသာစာဵေသာက်ဖွယ်ရာမျာဵကုိ ဆက်လက်လှူဒါန်ဵ 
ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်၊ 

၈.၇။ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵစီမဳချေ်မူကေမ်ဵ 

ေလာက်ကိင်ုပမို့ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် ေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၏အစီအစဉ်နှငဴ် လမ်ဵ္ဠွှန်မှု၊ ဆုဳဵြဖတ်မှုမျာဵြဖငဴ် 
သာ ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။         

    ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ (၆၁၆/၂၀၁၅)အရ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ 
ဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သီဵသန့်ရဳပဳုေငွကို ြမန်မာေရှ့ေဆာင်ဘဏ်စာရင်ဵအမှတ် 02301610 2300 
0410030 ြဖင်ဴ(ကျပ်သိန်ဵ၃၀၀)အာဵ အပ်ေငွစာရင်ဵဖွငဴ်လှစ်ထာဵရိှပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ 
ဦဵစီဵအဖဲွ့သုိ္သ နှစ်စဉ်ေပဵသွင်ဵရသည်ဴCSR Fund ကို သီဵြခာဵဘဏ်စာရင်ဵတစ်ခုဖွငဴ်လှစ်ထာဵပပီဵ ၎င်ဵဘဏ်အပ်ေငွမျာဵမှ 
ထည်ဴဝင် သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 



၈.၇.၁။ ေဆာင်ရွေ်ေပဵပပီဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် ဦဵခင်ေမာင်လွင်သည် ကိုဵကန့်ကိယ်ုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဉီဵစီဵအဖွဲ့ 
တွင် အလုပ်အမှုေဆာင်ေကာ်မတီဝင်တစ်ဉီဵြဖစ်ခဲဴပပီဵ ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှသတ်မှတ်ေပဵသွင်ဵေစေသာ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ 
အတွက ် Corporative Social Responsibility Fund ကို နှစ်စဉ်ေပဵသွင်ဵလျက ် ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့၏လမ်ဵ္ဠွှန်မှုြဖငဴ် 
ထပ်မဳ၍ ကုိဵကန့်ေဒသရှိေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သ ယွမ်(၈၀၀၀၀) လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵကုိ ယွမ် (၅၀၀၀၀၀) 
ေထာက်ပဴဳြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုကိုယွမ်(၁၂၀၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ တုိကပ်ွဲကာလေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့ရဳုဵ 
က ကျဆုဳဵရဲတပ်သာဵ(၅)ဉီဵ၏ မိသာဵစုအာဵယွမ်(၅၀၀၀၀)ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ၊ တုန်ချနိ်ေရကန်ေရလျှမဳှုေကကာင်ဴ အမျာဵ 
ြပည်သူဆိုင်ရာေနရာမျာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်မွမ်ဵမဳနိုင်ရန် ယွမ်ေငွ(၁၅၀၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ကုိဵကန့်အလယ်တန်ဵ 
ေကျာင်ဵနှငဴ်စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵကုိ ယွမ်ေငွ(၅၀၀၀၀) လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ရှင်ဵဖျင်ကိငု်ဵတဳတာဵြပုြပင်ရန် ယွမ်ေငွ (၄၅၀၀၀) 
လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုြပုြပင်သညဴ်ကနု်ကျစရိတ်ကို ယွမ်ေငွ(၂၅၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု် 
မိဘမဲဴေဂဟာ(သီလရှင်ေကျာင်ဵ) အတွက ် ယွမ်ေငွ(၁၂၀၀၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ဘဳုခုနှစ်ဆငဴ်လမ်ဵမကကီဵ တည်ေဆာက် 
ရာတွင် ယွမ်ေငွ(၂၀၀၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵတုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ဓါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျာဵနှငဴ်အတူ ပူဵတဲွ 
တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴထိခိုကခ်ဳစာဵေနရသညဴ် ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသခဳ ြပည်သူ 
မျာဵအတွက် Corporative Social  Responsibility  Fund  (CSR Fund) အြဖစ် ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် တရုတ်ယွမ်ေငွ  

၁၃၀,၀၀၀ (ြမန်မာကျပ်ေငွ ၂၈၆ သိန်ဵ)  ၊၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် တရုတ်ယွမ်ေငွ  ၇၃၀,၀၀၀ (ြမန်မာကျပ်ေငွ ၁၆၀,၆၀၀,၀၀၀ 
သိန်ဵ)ကို ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့ထဳသုိ္သ ေငွရေြပစာနှငဴ် ပုဳမှန်ေပဵသွင်ဵလျက်ရှိပါသည်။ ေလာက်ကိင်ုပမို့ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ 
အတွက ်ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့၏အစီအစဉ်နှငဴ်လမ်ဵ္ဠွှန်မှု၊ ဆုဳဵြဖတ်မှုမျာဵြဖငဴ်သာ ေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၈.၈။ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵချတ်ိဆေ်ပါဝင်မှုရာဇဝင် 

ေနထုိင်ေသာေဒသခဳြပည်သူမျာဵအာဵဆန္ဒသေဘာထာဵေမဵြမန်ဵြခင်ဵ 

စဉ် ပတ်ဝန်ဵေျင်၏လူမှုစီဵပွာဵေရဵနှငဴ် ေျန်ဵမာေရဵအေပါ်ထိခိုေ်နိုင်မှုမျာဵ ေထာေ်ခဳ ေန့်ေွေ် 

၁ ယခုစီမဳကိန်ဵသည်အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ေနထုိင်သူမျာဵအတွက်                
ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵြဖစ်ေပ္ဝနုိင်သည်ဟုယူဆပါသလာဵ။ 

မယူဆပါ။                
(၃၀)ဦဵ                    

(၇၅)% 

ယူဆပါသည်။       
(၁၀)ဦဵ                      

(၂၅)% 

၂ ယခုစီမဳကိန်ဵေကကာငဴ်အနီဵအနာဵရှိေကျဵရွာေနြပည်သူမျာဵအတွက် 
အလုပ်အကုိင်အခွငဴ်အလမ်ဵ မျာဵရရိှလာနုိင်ပါသလာဵ။ 

ရရှိနုိင်ပါသည်။          
(၃၀)ဦဵ                    
(၇၅)% 

မရရိှနုိင်ပါ။           
(၁၀)ဦဵ                      
(၂၅)% 

၃ ယခုစီမဳကိန်ဵေကကာငဴ်ဤေဒသ၏ေြမေပ္ဝ/ေြမေအာက်ေရအရင်ဵအြမစ် 
မျာဵထိခိုက်နုိင်ပါ သလာဵ။ 

မထိခိုက်နုိင်ပါ။          
(၃၀)ဦဵ                    
(၇၅)% 

ထိခိုက်နုိင်သည်။   
(၁၀)ဦဵ                      
(၂၅)% 

၄ ယခုစီမဳကိန်ဵေကကာငဴ်ဤေဒသ၏သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိထိခိုက်နုိင်ပါ 
သလာဵ။ 

မထိခိုက်နုိင်ပါ။          
(၃၀)ဦဵ                    
(၇၅)% 

ထိခိက်ုနုိင်သည်။   
(၁၀)ဦဵ                      
(၂၅)% 

၅ ယခုစီမဳကိန်ဵေကကာငဴ်အသဳ၊တုန်ခါမှု၊အလင်ဵ၊အပူစွမ်ဵအင်နှငဴ်သဳလုိက် 

ေရာင်ြခည်ြဖန့်ကကက်မှုမျာဵပုိမိုြဖစ်ေပ္ဝလာနုိင်ပါသလာဵ။ 

မြဖစ်နုိင်ပါ။               

(၃၀)ဦဵ                    
(၇၅)% 

ြဖစ်နုိင်သည်။        

(၁၀)ဦဵ                      
(၂၅)% 

၆ ဤစီမဳကိန်ဵေကကာငဴ်လူမှုစီဵပွာဵေရဵပုိမိုေကာင်ဵမွန်လာနုိင်ပါသလာဵ။ ေကာင်ဵမွန်နုိင်ပါ 
သည်။                             
(၃၀)ဦဵ                    
(၇၅)% 

မေကာင်ဵမွန်နုိင်ပါ။ 

(၁၀)ဦဵ                      
(၂၅)% 



၇ ဤစီမဳကိန်ဵ၏သယ်ယူပို္သေဆာင်ေရဵလမ်ဵေကကာင်ဵေကကာငဴ်ေကျဵရွာမျာဵ        
အာဵ ထိခိုက်နုိင်ပါသလာဵ။ 

မထိခိုက်နုိင်ပါ။          
(၃၀)ဦဵ                    
(၇၅)% 

ထိခိုက်နုိင်သည်။    
(၁၀)ဦဵ                      
(၂၅)% 

ကန့်ကွက်မှုရာခိုင်နှုန်ဵ (၂၅.၀၀%) 

ေထာက်ခဳမှုရာခုိင်နှုန်ဵ ( ၇၅.၀၀%) 

 

အမျာဵြပည်သူနှငဴ်ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵသညဴ်ေနရာ - ဆီေအာရွာ၊စီဵကရက်စက်ရဳု                                             
ေဆွဵေနွဵသညဴ်ေန့ရက်    -       ၅.၄.၂၀၁၉ 

ေဆွဵေနွဵသညဴ်အကကမ်ိ                                         -           (၁) ကကမိ်  
တက်ေရာက်လာသည်ဴလူဦဵေရ - (၄၀)ဦဵ 

တကေ်ရာက်ခဲဴသညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ - ရပ်မိရပ်ဖမျာဵ/ေကျဵရွာသာဵမျာဵ 
 

၈.၉။ အသစ်သ့ုိမဟုတ် မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ထာဵေသာ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ ချတ်ိဆေ်ပါဝင်ေစေရဵစီမဳချေ် 

စီမဳေိန်ဵဆိုင်ရာေတိေဝတ်မျာဵနှငဴ်အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်မည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵ 

စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴထိခိုကခ်ဳစာဵေနရသညဴ် ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသခဳ ြပည်သူ 
မျာဵအတွက် Corporative Social  Responsibility  လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာ ကတိကဝတ်မျာဵနှငဴ် အမျာဵ 
ြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖဲွ့အစည်ဵကို ေအာက်ပါအတုိင်ဵ 
ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

စဉ် ကေီဵကေပ်သူ 
အမည် 

တာဝန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴတာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် ဥက္ကဌ Corporative Social  Responsibility  လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ 
ကတိကဝတ်မျာဵနှငဴ်အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် အဖဲွ့ဝင် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်တိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵရန် 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အဖဲွ့ဝင် သတင်ဵအချက်အလက်ထုတြ်ပန်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ေဝြခင်ဵ 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵ 
လှိုင် 

အဖဲွ့ဝင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အလုပ်တာဝန်မျာဵကို ဆီေအာရွာ၊ 
ကုန်ဵဆာ (လွယ်လ)၊ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာရှ ိေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ် လက်တွဲ ေဆာင် 
ရွက်ရန်၊ 

၅။ ဦဵအာဵချန်  အဖဲွ့ဝင် လစဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုအေြခအေနကို မှတတ်မ်ဵထာဵရန်၊ 
အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵကျင်ဵပရန်၊ ဆီေအာရွာေဒသခဳမျာဵနှငဴ် နှစ်စဉ် 
ေတွ့ဆုဳမှုမှတတ်မ်ဵမျာဵကို သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်၊ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုေန 
ေဒသခဳ ြပည်သူမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵဆန်ဵစစ်ချက် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

 

ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပုိဒ်(၁၃)အရ စီမဳကိန်ဵအဆိုြပုသူသည် ဤ 
လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပုိဒ် ၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁နှင်ဴအညီ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်သငဴ်ေလျာ်ေသာ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵကုိ ြပုလုပ် 
ထာဵရိှပပီဵ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် သီဵသန့်ရဳပုဳေငွကို ြမန်မာေရှ့ေဆာင်ဘဏ် 



စာရင်ဵအမှတ် 02301610 2300 0410030 ြဖင်ဴ(ကျပ်သိန်ဵ၃၀၀)အာဵ အပ်ေငွစာရင်ဵဖွငဴ်လှစ် ထာဵရိှပပီဵြဖစ်ပါသည်။ 
ေလာက်ကိင်ုကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသအတွင်ဵရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့နယ်ရှိ ေဒသခဳြပည်သူ 
မျာဵအတွက် အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵကျင်ဵပနုိင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပပီဵ လိုအပ်ေသာ ပညာေရဵ၊ 
ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵကဏ္ဍ မျာဵတွင် လှူဒါန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှင်ဴ လိုအပ်ပါက စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ အြမတ်ေငွမျာဵမှ 
ထပ်မဳပဳဴပုိဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ တင်ြပအပ်ပါ သည်။ 

စီမဳေိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်မှုေကောင်ဴထိခိုေခ်ဳစာဵရမည်ဴေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွေ်ဆေ်လေ်ေဆာင်ရွေ်ေပဵမည်ဴ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(၁) ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍတွင် ဆီေအာရွာ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခဲွသုိ္သ လိုအပ်ေသာေဆဵဝါဵမျာဵ လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊                     
(၂) ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ အေြခခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သ စာေရဵကိရိယာမျာဵ လှူဒါန်ဵ  

ေပဵြခင်ဵ ၊ ေသာက်ေရသန့်မျာဵလှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊  

(၃)   ဆီေအာရွာရှိလမ်ဵေဘဵဝဲယာတွင် အမှိုက်ပဳုဵမျာဵလှူဒါန်ဵေပဵြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  
(၄) လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင် ဆီေအာရွာရှိ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတွင်ရှိ ေသာလျှပ်စစ်မီဵ တုိင်ရှိမီဵလဳုဵ၊မီဵ ေချာင်ဵလဲလှယ်ရန် 
(၅) ဆီေအာရွာ၌ စုေပါင်ဵ ဝါဆုိသကေန်ဵ ကပ်လှူြခင်ဵ 

 လိုအပ်ေသာပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵကဏ္ဍမျာဵတွင် လှူဒါန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှငဴ် လိုအပ်ပါက 
စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအြမတ်ေငွမျာဵမှ ထပ်မဳပဴဳပိုဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

ေဆာင်ရွေ်မညဴ်အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ် အေောင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွေ် 
မည်ဴအေကောင်ဵ အရာ 

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

တည်ေနရာ ေဆာင်ရွေ် 
ရန်တာဝန် ရှိသူ 

သဳုဵစဲွမည်ဴ 
ရန်ပုဳေငွ 

MONREC,ECD 
သ့ုိတင်ြပမည်ဴ 
အစီအစဉ် 

၁ ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍ ဆီေအာရွာေကျဵ 
လက်ကျန်ဵမာေရဵ 
ဌာနခွဲသုိ္သလုိအပ် 
ေသာေဆဵဝါဵမျာဵ 
လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊                      

ဆီေအာရွာ 
ေကျဵလက် 
ကျန်ဵမာေရဵ ဌာနခဲွ 

ဦဵခင်ေမာင် 
လွင် 
စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

၂ ပညာေရဵေဏ္ဍ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵ 
ရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ 
အေြခခဳပညာမူလတန်ဵ
ေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သစာေရဵ
ကိရိယာမျာဵလှူဒါန်ဵ 
ေပဵြခင်ဵ၊ေသာက်ေရ 
သန့်မျာဵလှူဒါန်ဵ ြခင်ဵ၊  

ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာ
အုပ်စုအတွင်ဵရိှ 
အေြခခဳပညာမူလ 
တန်ဵေကျာင်ဵမျာဵ 

ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်  
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

၃ အမှိုေ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ ဆီေအာရွာရိှလမ်ဵေဘဵ
ဝဲယာတွင်အမှိုက်ပုဳဵမျာဵ 
လှူဒါန်ဵေပဵြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်                   
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

၄ လျှပ်စစ် ဆီေအာရွာရိှလမ်ဵေဘဵ
ဝဲယာတွင်ရှိေသာ 
လျှပ်စစ်မီဵတိုင်ရှိမီဵလဳုဵ၊
မီဵ ေချာင်ဵလဲလှယ်ရန် 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်                  
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

၅ ဘာသာေရဵ ဝါဆိုသကေန်ဵ 
ကပ်လှူြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင် 
စက်ရဳုပိုင်ရှင်          

၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 



၆ အြခာဵ အြခာဵလုိအပ်ေသာေိစ္စ
မျာဵအတွေ်ထည်ဴဝင် 
ေပဵြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာ ဦဵခင်ေမာင် 
လွင်                   
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၂,၀၀၀,၀၀၀  

 စုစုေပါင်ဵ    ၈,၀၀၀,၀၀၀  

 

၈.၁၀။ သတင်ဵအချေ်အလေ်ထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵ 

   ြမန်မာကိုဵကန်ဵစီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအတွက်ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 
(၆၁၆/ ၂၀၁၅) အပုိဒ်(၁၃)အရ  အမျာဵြပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာသတင်ဵအချက်အလက် 
မျာဵကုိ အချန်ိ နှငဴ်တေြပဵညီထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵတုိ္သကုိ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါသည်။  

၈.၁၀.၁။ သတင်ဵအချေ်အလေ်ထုတ်ေဖာ်သညဴ်အချန်ိနှငဴ် ေနရာ ၊ တေ်ေရာေ်သညဴ်အင်အာဵ 

 ၁၀.၆.၂၀၁၉ ရက်ေန့ နဳနက်(၉) နာရီခွဲတွင် ဆီေအာရွာ၊ စက်ရဳုဝန်ဵအတွင်ဵ အစည်ဵအေဝဵခန်ဵမ၌ ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှငဴ် အမျာဵြပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုဆိုင်ရာရလဒ်မျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆုိင်ရာကတိကဝတ်မျာဵ 
ကို ရှင်ဵလင်ဵထုတ်ေဖာ်သညဴ်အခမ်ဵအနာဵကုိ ကျင်ဵပခဴဲပါသည်။ အခမ်ဵအနာဵသုိ္သ ဌာနဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ အမှန် 
တကယ်ထိခိုကခ်ဳစာဵေနရသညဴ် ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုရှိ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၊ စက်ရဳု၏အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင် 
ေနထိုင်ကကေသာ ရွာသူရွာသာဵမျာဵ၊တက်ေရာက်ခဲဴကကသည်။ 
 
၈.၁၀.၂။  ေဆွဵေနွဵသညဴ်အေကောင်ဵအရာ 
 ပထမဦဵစွာ စီမဳကိန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်သူ ဦဵခင်ေမာင်လွင်နှငဴပ်တ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 
အစီရင်ခဳစာြပုစုသူ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵတုိ္သမှ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝ 
မည်ဴ ထိခိုကမ်ှုနှငဴ်ညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ၊ ေလျှာဴချမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵမျာဵြဖစ်သညဴ် 

စီမဳကိန်ဵအနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵ၊ ေြမေပ္ဝေရနှငဴ်စီဵဆင်ဵေနသညဴ်ေရ၏အရည်အေသွဵ၊ ေြမေအာက်ေရ 
၏အရည်အေသွဵ၊ ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှု၊ ေြမဆီလွှာ၏အရည်အေသွဵကို Databaseline ေကာက်ယူြခင်ဵနှင်ဴ စဳချနိ် 
စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵြဖစ်သညဴ် NEQEGs ၊ WHO Guidelines ၊ IFC Guideline တုိ္သနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်ြခင်ဵ၊ သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ စဳချနိ် 
စဳ္ဠွှန်ဵတွင်ပါရိှသညဴ် Parameter မျာဵ၏တန်ဖိုဵနှင်ဴ တုိင်ဵတာရရှိသညဴ်  Parameter မျာဵ၏တန်ဖိုဵကုိ နှိုင်ဵယှဉ် 
စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ အေရဵကကီဵ သညဴ် Parameter တစ်ခုချင်ဵစီ၏ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵသညဴ်ရလဒအ်ေြဖမျာဵသည် စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵ 
တွင်ပါရိှသညဴ် Parameter တစ်ခုချင်ဵစီ၏တန်ဖိုဵထက်ေကျာ်လွန်ေနလျှင် ေကျာ်လွန်ေနသညဴ် Parameter အတွက် 

သတ်မှတ်ြပဌာန်ဵထာဵသည်ဴ ြပုြပင်သန့်စင်သညဴ်နည်ဵပညာ၊ ကိရိယာမျာဵကုိအသဳုဵြပု၍ တူညီလာသည်အထိ ြပုြပင် 
ေဆာင်ရွက်ေပဵမညဴ်လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ေနသညဴ်ကာလအတွင်ဵ အသဳုဵြပုလျက်ရှိသညဴ် စက ်
ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵကုိ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵမည်ဴလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴအေြခအေန၊ နည်ဵပညာြမင်ဴမာဵေသာ စက ်
ကိရိယာမျာဵကုိ လဲလှယ်တပ်ဆင်အသဳုဵြပုမည်ဴအေြခအေန၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ(အစုိင်၊အခဲ၊အရည်၊အခိုဵအေငွ့)၊ ေဘဵ 
ထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေဘဵအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳေဆာင်ရွက်မည်ဴအေြခ 
အေန ၊ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲ့မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ယူမည်ဴအဖွဲ့အစည်ဵ၊ ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချက်၊ ေဆာင်ရွက်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ေစာင်ဴကကပ် 
ကကညဴ်ရှုမညဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵမျာဵ၊ ေစာင်ဴကကပ်ကကညဴ်ရှုမည်ဴ တည် 
ေနရာ၊အကကိမ်အေရအတွက်၊ သဳုဵစဲွမညဴ်ရန်ပုဳေငွဆိုင်ရာအေြခအေန၊ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုဆိုင်ရာရလဒ် 
မျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်မျာဵကုိ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပခဲဴပါသည်။ 
 

 

 



၈.၁၀.၃။  ြပန်လည်ေဆွဵေနွဵသည်ဴအေကောင်ဵအရာမျာဵ 

ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်၊ ဆီေအာရွာေန ေလာ်ကျာဵဖျင်(အဘ) ဦဵေလာ်ေလာက်ဖျင် Lk ၀၁၃၆၆၈ က ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ေပဵေရဵအဖဲွ့မျာဵ၏တာဝန်ကို သိလိုပါ ေကကာင်ဵ 
ေဆွဵေနွဵခဲဴပါသည်။ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူနှငဴ် အစီရင်ခဳစာြပုစုသူတုိ္သမှ “ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲမှုတွင် စီဵပွာဵ 
ေရဵ၊ လူမှုေရဵ၊ နိုင်ငဳေရဵ၊ သဘာဝတရာဵ၊ သိပ္ပဳပညာရပ်နှငဴ်နည်ဵပညာ စသည်တုိ္သ ပါဝင်ေနေကကာင်ဵ၊ အမျ ို ဵသာဵ အဆင်ဴ 
မူဝါဒမျာဵ၊ ြပည်ေထာင်စုဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒနှငဴ်လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိြပဌာန်ဵ၍ အစုိဵရနှင်ဴဌာနမျာဵက ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ဆိုင်ရာ စီမဳအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေကကာင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ မိမိတို္သ 
ရင်ဵနှီဵြမှပ်နဳှသညဴ် စီမဳကိန်ဵအမျ ို ဵအစာဵေပ္ဝမူတည်၍ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှု မြဖစ် 
ေပ္ဝေစေရဵ၊ မထိခိုကေ်စေရဵ စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵရန်တာဝန်ရှိပါေကကာင်ဵ” ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵပါသည်။ ဆက် လက်၍ ‘ 
လူမှုစီဵပွာဵဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရာ၌ စီမဳကိန်ဵရင်ဵနီှဵြမှပ်နဳှသူမျာဵအေနြဖင်ဴ မိမိတုိ္သ အကျ ို ဵ စီဵပွာဵ 
တစ်ခုတည်ဵကိုသာ ေရှဵရှု၍ မေဆာင်ရွက်သငဴ်ပါေကကာင်ဵ၊ စီမဳကိန်ဵတည်ရိှသညဴ်ေနရာ၏အနီဵရိှ ေရ၊ေြမ၊ေတာ၊ 
ေတာင်၏သဘာဝအေြခအေန၊ ေဂဟစနစ်နှငဴ်လူေနထိုင်သညဴ်ေနရာမျာဵ၊ ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှုဆိုင်ရာ အေဆာက် 
အဦမျာဵ၊ တုိင်ဵရင်ဵသာဵဓေလဴထဳုဵတမ်ဵအစဉ်အလာမျာဵကုိ အေလဵထာဵ၍ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵကာ ေပါင်ဵစပ်ညိှနှိုင်ဵ 
ေဆာင်ရွက်မှသာ လူမှုစီဵပွာဵဘဝဖဳွ့ပဖိုဵမှုတုိဵတက်မှုနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ကာကွယ်မှုတုိ္သအကကာဵ စဉ်ဵစာဵ ဆုဳဵြဖတ်ကာ 
ေြပာင်ဵလဲ၍ စီမဳခန့်ခွဲနုိင်မှာြဖစ်ေကကာင်ဵ ”ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵပါသည်။ 

ထင်ပါဵကျ ို င်ဵေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ ဦဵဟုန်ဖူက စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာကတိကဝတ်မျာဵနှင်ဴပတ်သက်၍ သိရှိလို 
ေကကာင်ဵေမဵြမန်ဵရာ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူ ဦဵခင်ေမာင်လွင်မှ ြပန်လည်ေြဖကကာဵရာတွင် သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန မှထုတ်ြပန်ထာဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵ 
လုပ်နည်ဵ အပုိဒ်၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁အရ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်သင်ဴေလျာ်ေသာ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုြပုလုပ်ြခင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက် 
ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ယခုအမျာဵြပည်သူနှငဴ်ဆိငု်ေသာ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာသတင်ဵအချက်အလက်မျာဵထုတ်ေဖာ်ြခင်ဵကို 
လိုကန်ာ ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်ပါသည်။ အခန်ဵ(၇) ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု ၊ အပုိဒ်၇၇ အရ ပတ်ဝန်ဵကျင် စီမဳခန့်ခွဲ 

မှုအစီအစဉ်သည် တိကျခိုင်မာေကကာင်ဵနှငဴ် ြပညဴ်စဳုေကကာင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆုိင်ရာ လုပ်ထုဳဵ 
လုပ်နည်ဵအပါအဝင် စီဵကရက်ထုတ်လုပ်မှုနှင်ဴဆိငု်ေသာဥပေဒမျာဵကုိ တိကျစွာလိုကန်ာ၍ ပတ်ဝန်ဵကျင် စီမဳခန့်ခွဲမှု 
အစီအစဉ်ကိ ု ေရဵဆွဲထာဵပါသည်။ စီမဳကိန်ဵသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိခိုကမ်ှုကိ ု ေလျှာဴချမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ အစီအစဉ်မျာဵကို အြပည်ဴအဝ၊ အစဉ်အပမဲလိုကန်ာေဆာင်ရွက် မည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ စီမဳကိန်ဵေဖာ်ေဆာင်သူမှ အစီရင်ခဳစာနှငဴ်ပတ်သက်၍ အတည်ြပုေကကာင်ဵနှငဴ်တာဝန်ယူေကကာင်ဵ ဝန်ခဳကတိြပု 

လက်မှတ်ေရဵထိုဵပါသည်။ အခန်ဵ(၈)  စီမဳကိန်ဵကို အတည်ြပုရန်အတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ကို ထညဴ်သွင်ဵ 
စဉ်ဵစာဵြခင်ဵ အပုိဒ်၁၀၂ (က)(ခ) အရ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူ (သုိ္သမဟုတ်) ကိုယ်စာဵလှယ် (သုိ္သ) ဝန်ထမ်ဵေကကာငဴ် 
ေပ္ဝေပါက်လာသညဴ် ဆိုဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုအာဵလုဳဵအတွက် တာဝန်ယူပါသည်။ စီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴ ထိခိုကခ်ဳစာဵ 
ေနရသူမျာဵအတွက် လူမှုစီဵပွာဵေရဵတည်ပငိမ်ခိုင်မာသည်အထိ ေဆာင်ရွက်ေပဵပါမည်။ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရဵနှင်ဴြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵအစီအစဉ်မျာဵကုိ သက်ဆိငု်သူမျာဵနှင်ဴ တုိင်ပင် 
ေဆွဵေနွဵ၍ လုိအပ်သလိုပဴဳပိုဵေပဵရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ အခန်ဵ(၉)  ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵ၊ အပုိဒ် ၁၀၆ 

အရ စီမဳကိန်ဵအဆင်ဴအာဵလဳုဵတွင် ဆိုဵကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵအာဵလဳုဵအတွက် ဘက်စဳုေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှု စစ်ေဆဵ 
ြခင်ဵကုိ စဉ်ဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ထာဵပါမည်။ သက်ဆိငု်ရာဉပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိခိုကမ်ှု 
ဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်  စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ လိုကန်ာ ေဆာင်ရွက် 
မှု သက်ေသခဳလက်မှတ်ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါအချက်မျာဵကုိ လိုကန်ာ 
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အပုိဒ် ၁၀၈ အရ စီမဳကိန်ဵအဆိုြပုသူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏ ဇယာဵပါ အတုိင်ဵ 
ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမှုအစီရင်ခဳစာကို ဝန်ကကီဵဌာနသုိ္သ (၆)လ တစ်ကကိမ် သုိ္သမဟုတ် ဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ် သညဴ် 

အတုိင်ဵတင်ြပပါမည်ဟု ရှင်ဵလင်ဵေဆွဵေနွဵပါသည်။ 



ဆီေအာရွာေန ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦဵြဖစ်သူ ဦဵေဘာမ်ေဆာင်(အဘ)ဦဵယိန်ဵေဘာင် ၁၃/ကလတ(နိုင်)၀၄၁၁၇၂ မ ှ
အမျာဵြပည်သူနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုဆိုင်ရာရလဒ်မျာဵအရ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူ၏စီစဉ်ထာဵရိှသညဴ် ကတိကဝတ် 
မျာဵကုိ သိရှိလိုေကကာင်ဵ ေမဵြမန်ဵရာ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူမှ 

(၁) ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍတွင် ဆီေအာရွာေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခဲွသုိ္သ လုိအပ်ေသာေဆဵဝါဵမျာဵ လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊                     

(၂) ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ အေြခခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သ စာေရဵကိရိယာမျာဵ လှူဒါန်ဵ  

ေပဵြခင်ဵ ၊ ေသာက်ေရသန့်မျာဵလှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊  

(၃)   ဆီေအာရွာရှိလမ်ဵေဘဵဝဲယာတွင် အမှိုက်ပဳုဵမျာဵလှူဒါန်ဵေပဵြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  
(၄) လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင် ဆီေအာရွာရှိ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတွင်ရှိေသာ လျှပ်စစ်မီဵ တိငု်ရှိ မီဵလဳုဵ၊မီဵ ေချာင်ဵလဲလှယ်ရန် 

(၅) ဆီေအာရွာ၌ စုေပါင်ဵ ဝါဆုိသကေန်ဵ ကပ်လှူြခင်ဵ 
 လိုအပ်ေသာပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵကဏ္ဍမျာဵတွင် လှူဒါန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှငဴ် လိုအပ်ပါက 

စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအြမတ်ေငွမျာဵမှ ထပ်မဳပဴဳပိုဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ တင်ြပခဲပဴါသည်။ 

၈.၁၀.၄။ သတင်ဵအချေ်အလေ် ထုတ်ြပန်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ေဝြခင်ဵ 

ေဒသခဳြပည်သူမျာဵေလဴလာဖတ်ရှုနိုင်ရန်  ထင်ပါဵကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရဳုဵ၊ ပမို့နယ်အေထွေထွ 
အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ရဳုဵတုိ္သတွင် ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှငဴ် အမျာဵြပည်သူနှငဴ် တုိင်ပင် 

ေဆွဵေနွဵမှု ဆိုင်ရာရလဒ်မျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာကတိကဝတ်မျာဵကုိ သတင်ဵအချက်အလက်ထုတ်ြပန်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ေဝြခင်ဵ 
တုိ္သကုိ ေဆာင်ရွက် ထာဵပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



အခန်ဵ(၉) 
ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုေော်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ၊ရန်ပုဳေငွနှငဴ်ေဆာင်ရွေ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ                               
(Persons,organization and budgets needed for implementation of the EMP) 

 

၉.၁။ နိဒါန်ဵ 

စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ (၆၁၆/၂၀၁၅) အပုိဒ် 
(၁၀၂)နှငဴ်(၁၀၃)အရ စီမဳကိန်ဵအတွက် လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိငု်ရာဉပေဒ၊ နည်ဵဉပေဒမျာဵ၊ လုပ်ထဳုဵ 
လုပ်နည်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵအာဵလဳုဵကုိ အြပည်ဴအဝလုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 
တာဝန်ရှိပါသည်။ ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵ 

ကျင်ထိခိုကမ်ှုနှငဴ်ညစ်ညမ်ဵမှုေလျာဴကျေစရန် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ ေစာင်ကကပ်ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵ 
ဆိုင်ရာကတိကဝတ်မျာဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာလုိကန်ာေဆာင်ရွက်မှုသက်ေသခဳလက်မှတ်ပါ စည်ဵကမ်ဵ 
ချက်မျာဵကုိ တိတိကျကျ စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵပါမည်။ 

၉.၁.၁။ ပတ်ဝန်ဵေျင်နှငဴ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာစီမဳခန့်ခွဲသညဴ်အဖဲွ့ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ 

စဉ် ကေီဵကေပ်သူ အမည် တာဝန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴတာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် ဥက္ကဌ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမျာဵပဴဳပိုဵြခင်ဵ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာပညာ 

ရှင်မျာဵနှင်ဴေဆွဵေနွဵ၍အကကဳဉာဏ်ရယူြခင်ဵနှငဴ်အဖဲွ့ဝင် မျာဵအာဵထိန်ဵေကျာင်ဵြခင်ဵ၊ 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် အဖွဲ့ဝင် စက်ကိရိယာလည်ပတ်မှု၊လျှပ်စစ်၊ဘွိုင်လာအသဳုဵြပုမှု၊ကုန်ေချာထုတ်လုပ်နုိင်မှုမျာဵကုိ 
ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အဖွဲ့ဝင် စက်ရဳုပတ်ဝန်ဵကျင်၏ေလအရည်အေသွဵတုိင်ဵရန်၊တဳုချန်ိေရကန်နှငဴ်လုပ်ငန်ဵသဳုဵေြမေအာက်
ေရ၏အရည်အေသွဵကုိဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်ရန်၊ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ခါမှုတုိင်ဵရန်၊ေြမဆီလွှာ၏အရည်
အေသွဵကုိစစ်ေဆဵရန်၊အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵနှငဴ်ဘိွုင်လာမှြပာမျာဵကုိစနစ်တကျစီမဳခန့်ခွဲ 
ရန်၊ 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် အဖွဲ့ဝင် ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏လစဉ်ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုကုိကကီဵကကပ်ရန်၊ေဒသခဳြပည်သူနှငဴ်ေတွ့ဆုဳရန်၊ 
မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကုိကကိုတင်ကာကွယ်နုိင်ရန်အတွက်ပုဳမှန်ကကည်ဴရှု့စစ်ေဆဵရန်၊ကုန်ကကမ်ဵ၊ 
ေလာက်ကုိင်နှငဴ်ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမိုမျာဵရိှအသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵကုိရှင်ဵလင်ဵသိမ်ဵ 
ဆည်ဵနုိငရ်န်အတွက်အမှိုက် သိမ်ဵဆည်ဵသည်ဴ ကုမ္ပဏီမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

၅။ ဦဵအာဵချန်  အဖွဲ့ဝင် တိုင်ဵတာစစ်ေဆဵပပီဵေသာရလဒ်မျာဵကုိ ဖိုင်တွဲရန်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနသုိ္သေပဵပုိ္သတင်ြပရန် ၊ 
ပတ်ဝန်ဵကျင် အရည်အေသွဵစဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ နှင်ဴကုိက်ညီေစရန် ကုန်ထုတ်တာဝန်ရှိသူမျာဵ 
ကုိ ပုဳမှန်သတိေပဵရန်၊ လစဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုအေြခအေနကုိ မှတ် 
တမ်ဵထာဵရန်၊ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကျင်ဵပရန်၊ ဆီေအာရွာေဒသခဳမျာဵနှငဴ် နှစ်စဉ် 
ေတွ့ဆဳုမှု မှတ်တမ်ဵမျာဵကုိ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်၊ ထင်ပါကျ ို င်ဵေကျဵရွာအုပ်စုေန ေဒသခဳ 
ြပည်သူမျာဵကုိ ကျန်ဵမာေရဵဆန်ဵစစ်ချက် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 
သဳုဵစဲွမည်ဴရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 

            ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်် ရန်ပုဳေငွကျပ်သိန်ဵ(၇၁,၄၅၀,၀၀၀) ကို 
လျာထာဵကာ သဳုဵစဲွသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဆာင်ရွေ်မညဴ် ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ   

(၁)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵကို တုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ် ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ 

(၂)  ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှု ေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(၃)  အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာ ဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 



(၄)  လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုကမ်ှုမရိှေစေရဵအတွက်သင်တန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(၅)  လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(၆) မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ 

(၇) သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ 

(၈) အေရဵေပ္ဝတုန့်ြပန်ေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ 

(၉)  စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ေနစဉ်ကာလအတွင်ဵ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(၁၀) စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵပါက ဆက်လက်ေဆာင်ရွကသွ်ာဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ 

 
စဉ် ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ ပတ်ဝန်ဵေျင်စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ သဳုဵစဲွမည်ဴရန်ပုဳေငွလျာထာဵချေ် 

၁ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵကုိ တိုင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ် ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵ ၆,၈၀၀,၀၀၀ 

၂ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုက်မှုေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၁၆,၀၀၀,၀၀၀ 

၃ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၄ လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရဵအတွက်သင်တန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၁,၅၀၀,၀၀၀ 

၅ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၂,၅၀၀,၀၀၀ 

၆ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၇ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵကာကွယ်ြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၈ အေရဵေပ္ဝတုန့်ြပန်ေရဵစီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ၅,၀၀၀,၀၀၀ 

၉ ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ 

၁၀ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵပါက လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ ၆,၀၅၀,၀၀၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၇၁,၄၅၀,၀၀၀ 

 

၉.၁.၂။ ပတ်ဝန်ဵေျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵေိုတုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ်ေစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှုေရဵအစီအစဉ် 

စဉ်   ေစာငဴ်ကေပ် 
ကေည်ဴရှုမည်ဴ                
နယ်ပယ် 

စစ်ေဆဵမည်ဴ 
parameter 

DataBaseline 
ယူခဲဴသည်ဴ 
တည်ေနရာ 

စစ်ေဆဵမည်ဴ 
အကေိမ်အေရ 
အတွေ် 

ေဆာင် 
ရေ်ွရန် 
တာဝန်ရိှသူ 

တစ်နှစ်သဳုဵစဲွ 
မည်ဴရန်ပုဳေငွ 

MONREC,ECD 
သ့ုိ တင်ြပမည်ဴ 
အစီအစဉ် 

၁။ ေလအရည်အေသွဵ PM2.5, PM10,O3 
CO,SO2, NOx 

23°43'34.00"N 
98°46'5.00"E 
23°43'47.64"N 
98°46'32.75"E 
23°41'10.00"N 
98°46'1.00"E 

တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ) 

ဉီဵခင်ေမာင်
လွင် 
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၄,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 

၂။ ေရအရည်အေသွဵ BOD,COD, 
TDS, 
pH,Heavy 
metal and 
others 

23°43'29.19"N  
98°46'5.81"E 
23°42'19.51"N 
98°44'37.16"E 
23°40'37.29"N 
98°46'36.06"E 

 

တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ၊  

ဉီဵခင်ေမာင်
လွင် 
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၅၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 

၃။ ဆညဳူသဳနှငဴ် 
တုန်ခါမှု 

Industrial                
operation 
(dB) 

23°43'34.00"N 
98°46'5.00"E 
23°43'47.64"N 
98°46'32.75"E 
23°41'10.00"N 

တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ၊ 

ဉီဵခင်ေမာင်
လွင် 
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၁၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 



98°46'1.00"E 

၄။ ေြမဆီလွှာ 

အရည်အေသွဵ 

ေြမအပူချန်ိ၊ 

စုိထုိင်ဵစ၊pHတ
န်ဖိုဵ၊NPKပါဝင်
မှု တန်ဖိုဵ 

23°43'31.00"N  

98°46'6.00"E  

 

တစ်နှစ်လျှင် 

(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ၊ 

ဉီဵခင်ေမာင်

လွင် 
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၂၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           

(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 

၅။ Stack Gas ထွက် 
ရိှမှုကုိ Gas 
Analyser ြဖင်ဴ 
တုိင်ဵတာ ြခင်ဵ 

Voc, CO,SO2, 
NOx, 

Stack 
23°43'33.02"N 
98°46'8.12"E 

တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊ 
ဇူလုိင်လ၊ 

ဉီဵခင်ေမာင်
လွင် 
စက်ရဳု ပိုင်ရှင်          

၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင်           
(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊၊  
ဇူလုိင်လ) 

စုစုေပါင်ဵ ၆,၈၀၀,၀၀၀  

 တုိင်ဵတာ ရရှိသညဴ်ရလာဒ်မျာဵကုိ NEQEGs ၊ WHO  နှင်ဴ IFC Guidelines မျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်၍ သတ်မှတ် ထာဵေသာ 
စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵထက် ေကျာ်လွန်ေနြခင်ဵရှိ/မရိှ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ေကျာ်လွန်ေနပါက ေလျှာဴချနုိင်ရန် အလျင်အြမန် စီစဉ် 
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လိုအပ်ေသာြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ (နည်ဵပညာ၊စက်ကိရိယာအစာဵထုိဵ တပ်ဆင်ြခင်ဵ) ကို စီမဳ 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ေနြပည်ေတာ်(ရဳုဵချုပ်)သုိ္သ ေတွ့ရှိချက၊် သဳုဵသပ်တင်ြပချက်နှငဴ် 
သတ်မှတ်ထာဵေသာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ကိုကည်ီမှုရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှသညဴ်အေြခအေနမျာဵကုိ တစ်နှစ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊ ဇူလိုင်လ) လျင် နှစ်ကကိမ်အစီရင်ခဳတင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၉.၁.၃။ ပတ်ဝန်ဵေျင်ထိခိုေမ်ှုေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်မည်ဴအစီအစဉ် 

 

စဉ် 

အေောင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွေ် 
မည်ဴအေကောင်ဵ 

အရာ 

ေဆာင်ရွေ်မညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ တည်ေနရာ 

ေဆာင် 
ရေွ်ရန်
တာဝန်ရိှ

သူ 

သဳုဵစဲွမညဴ် 
ရန်ပုဳေငွ 

MONREC,ECD 
သ့ုိတင်ြပမည်ဴ 

အစီအစဉ် 

၁ ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိခိုက်မှုေလျာဴ 

ချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

သယ်/ပို္သယာဉ်မျာဵတွင် Exhaust 

Silencer တပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ 

သယ်/ပို္သယာဉ် 

မျာဵ 

ဉီဵခင် 

ေမာင်လွင် 

စက်ရဳု 

ပိုင်ရှင်          

၅၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၂ PPE ဝတ်စဳုမျာဵ နှငဴ် Safety 

Equipmentsမျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ၊ 

ကျန်ဵမာေရဵကုသမှု၊အဟာရြဖည်ဴ

ဆည်ဵ သည်ဴ စရိတ်ကျခဳြခင်ဵ 

လုပ်သာဵမျာဵ ၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၃  မီဵသတ်ေရကန်တူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊မီဵ 

သတ်ပန့်နှငဴ်ပိုက်မျာဵ၊ေရစုပ်စက်၊ 

မီဵသတ်ဝတ်စဳုမျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ 

စက်ရဳု ၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၄ သဘာဝေဘဵအတွက်ကကိုတင်ကာ 

ကွယ်သည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

စက်ရဳုနှငဴ် 

ဆီေအာရွာ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၅ သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ စက်ရဳု၊ ေရွှေတန်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 



တစ်နှငဴ်ဆင်မင်ဵ

ေကျဵရွာ 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၆  အသိပညာေပဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင် 

ရွက်ြခင်ဵ 

ေရွှေတန်ဵတစ်နှငဴ်

ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ၊

ေလာက်ကုိင် 

ပမို့နယ် 

 ၅၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၇  
ဘိွုင်လာမှထုတ်လွှတ်အခုိဵအေငွ့ 

ထွက်ရိှမှုကုိထိန်ဵချုပ်သည်ဴနည်ဵ 

ပညာတပ်ဆင်ြခင်ဵနှင်ဴြပုြပင်ထိန်ဵ 

သိမ်ဵ ြခင်ဵ။ ဘွိုင်လာတွင်တပ်ဆင် 

အသဳုဵြပုထာဵေသာ ြပာကန်၊ 

Safety Valve ၊ Cyclone နှငဴ် Wet 

Type  ေရြဖန်ဵြခင်ဵ စနစ်မျာဵကုိ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ြခင်ဵ၊ 

စက်ရဳု၊  ၂,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၈  Odor and Emission Control 

System တပ်ဆင်မှုကုိ အဆင်ဴြမှင်ဴ 

တင်ြခင်ဵ 

စက်ရဳု၊  ၄,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်လ) 

၉  လျှပ်စစ်မီဵကကိုဵ၊မီဵခလတု်၊မီဵလုိင်ဵ 

မျာဵ ြပင်ဆင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ 

စက်ရဳု၊  ၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၁၀  စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ ေရွှေတန်ဵတစ်နှငဴ်

ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ၊

ေလာက်ကုိင်            

ပမို့ နယ် 

 ၁,၀၀၀,၀၀၀ တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၆,၀၀၀,၀၀၀  

 

၉.၁.၄။ စီမဳေိန်ဵဆိုင်ရာေတိေဝတ်မျာဵနှငဴ် အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ         

အဖဲွ့ အစည်ဵ 

စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴထိခိုကခ်ဳစာဵေနရသညဴ် ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသခဳ ြပည်သ ူ
မျာဵအတွက် Corporative Social  Responsibility  လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်မျာဵ နှငဴ် အမျာဵ 
ြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မညဴ်အဖဲွ့အစည်ဵကိုေအာက်ပါအတုိင်ဵဖွဲ့
စည်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

 

 



စဉ် ကေီဵကေပ်သူအမည် တာဝန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴတာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် ဥက္ကဌ Corporative Social  Responsibility  လုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵဆိုင်ရာ 

ကတိကဝတ်မျာဵနှငဴ်အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် အဖွဲ့ဝင် ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှင်ဴတိုင်ပင်ေဆွဵေနွဵရန် 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အဖွဲ့ဝင် သတင်ဵအချက်အလက်ထုတ်ြပန်ြခင်ဵ၊ ြဖန့်ေဝြခင်ဵ 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် အဖွဲ့ဝင် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အလုပ်တာဝန်မျာဵကုိ ဆီေအာရွာ၊ 

ကုန်ဵဆာ (လွယ်လ)၊ ကုန်ဵဆာ(ရှမ်ဵ)ရွာရှိ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ် လက်တွဲ ေဆာင် 

ရွက်ရန်၊ 

၅။ ဦဵအာဵချန်  အဖွဲ့ဝင် လစဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုအေြခအေနကုိ မှတ်တမ်ဵထာဵရန်၊ အသ ိ

ပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကျင်ဵပရန်၊ ဆီေအာရွာေဒသခဳမျာဵနှငဴ် နှစ်စဉ်ေတွ့ဆုဳမှု မှတ်တမ်ဵ 

မျာဵကုိ သိမ်ဵဆည်ဵထာဵရန်၊ ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုေန ေဒသခဳြပည်သူမျာဵကုိ 

ကျန်ဵမာေရဵဆန်ဵစစ်ချက် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပုိဒ်(၁၃)အရ  စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူသည် ဤ 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပုိဒ် ၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁နှင်ဴအညီ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်သငဴ်ေလျာ်ေသာ တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵကုိ ြပုလုပ် 
ထာဵရိှပပီဵ အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာဖဳွ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် သီဵသန့်ရဳပုဳေငွကို ဘဏ်စာရင်ဵ အမှတ် 
S100B0271000019R ြဖငဴ် လာဵရှိုဵပမို့၊ ြမဝတီဘဏ်လီမိတက်တွင်(ကျပ်သိန်ဵ၃၀၀)ကို အပ်ေငွစာရင်ဵ ဖွငဴ်လှစ် 
ထာဵရိှပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသအတွင်ဵရိှ ကုန်ကကမ်ဵ၊ ေလာက်ကိုင်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ်ပမို့ 
နယ်ရှိေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွက် အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကျင်ဵပနုိင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပပီဵ လိုအပ် 

ေသာ ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵကဏ္ဍ မျာဵတွင် လှူဒါန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှငဴ် လိုအပ်ပါက စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ 
အြမတ်ေငွမျာဵမှ ထပ်မဳပဴဳပိုဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ တင်ြပအပ်ပါ သည်။ 

ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ်တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵြခင်ဵနှငဴ် ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်ေပဵမှုအစီအစဉ် 

 အမျာဵြပည်သူနှငဴ် တုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမှ ေအာက်ပါအချက်မျာဵကုိ နှစ်ဦဵနှစ်ဖက် သေဘာတူထာဵကကပါသည်။ 
 စက်ရဳုအတွက် လိုအပ်ေသာဝန်ထမ်ဵအင်အာဵကုိ ဆီေအာရွာေန ေဒသခဳလူငယ်မျာဵကုိ ဦဵစာဵေပဵခန့်ထာဵရန်၊  
 ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနှင်ဴသက်ဆိငု်ေသာ အလုပ်တာဝန်မျာဵကုိ ဆီေအာရွာ၊ ကုန်ဵဆာ(လွယ်လ)၊ 

ကုန်ဵဆာ (ရှမ်ဵ) ရွာရိှ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵနှငဴ် လက်တဲွေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
 ေလာက်ကိင်ုကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့ထဳသုိ္သ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵမှ နှစ်စဉ်ထညဴ်ဝင်ေပဵရမညဴ် 

Coporative Social Responsibility Fund  ကို နှစ်စဉ်ေငွရေြပစာနှင်ဴ အေထာက်အထာဵ ရယူ၍ လှူဒါန်ဵ 
ပဳဴပုိဵေပဵရန်၊ 

 ဆီေအာရွာ၏အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵမှ ရပ်/ေကျဵအစည်ဵအေဝဵတွင် ဆီေအာရွာ၏လုိအပ်ချက်အေြခအေန၊  ပဴဳပိုဵမှု 

နှင်ဴ လက်ရှိ အေြခအေနမျာဵကုိ တင်ြပေပဵရန်၊ 
 ေလာက်ကိင်ုကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့၏လမ်ဵ္ဠွှန်မှုနှငဴ်စီစဉ်မှု၊ပဳဴပိုဵေပဵမှုြဖင်ဴေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ 

ဆီေအာရွာဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ သက်ဆိငု်ရာဌာနဆုိင်ရာမျာဵနှင်ဴပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်၊  



 နှစ်စဉ်လှူဒါန်ဵေသာကျန်ဵမာေရဵ၊လူမှုေရဵ၊ေဆဵရဳု၊စာသင်ေကျာင်ဵမျာဵ၊သက်ကကီ:ရွယ်အိုမျာဵအတွက် 
လှူဒါန်ဵမှုမျာဵကုိ ဆက်လက်လှူဒါန်ဵ ေဆာင်ရွက်သွာဵရန်၊ 
စီဵကရက်စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵေကကာင်ဴထိခိုကခ်ဳစာဵေနရသညဴ် ေလာက်ကိငု်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်ဴရေဒသခဳ ြပည်သူ 

မျာဵအတွက် Corporative Social  Responsibility  Fund  (CSR Fund) အြဖစ် ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် တရုတ်ယွမ်ေငွ  
၁၃၀၀၀၀ (ြမန်မာကျပ်ေငွ ၂၈၆ သိန်ဵ)  ၊၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် တရုတ်ယွမ်ေငွ  ၇၃၀၀၀၀ (ြမန်မာကျပ်ေငွ ၁၆၀၆၀၀၀၀၀ 

သိန်ဵ)ကို ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့ထဳသုိ္သ ေငွရေြပစာနှငဴ် ပုဳမှန်ေပဵသွင်ဵလျက်ရှိပါသည်။ ေလာက်ကိုင်ပမို့ဖွဳ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ 
အတွက ်ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့၏အစီအစဉ်နှငဴ်လမ်ဵ္ဠွှန်မှု၊ ဆုဳဵြဖတ်မှုမျာဵြဖငဴ်သာ ေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵအပုိဒ်(၁၃)အရ  စီမဳကိန်ဵအဆုိြပုသူသည် ဤလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵ 
အပုိဒ် ၃၄၊ ၅၀၊ ၆၁နှငဴအ်ညီ အမျာဵြပည်သူနှငဴ်သငဴ်ေလျာ်ေသာတုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵမှုမျာဵကုိြပုလုပ်ထာဵရိှပပီဵ အမျာဵ 
ြပည်သူဆိုင်ရာဖွဳ့ပဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ထာဵရိှသညဴ်သီဵသန့်ရဳပုဳေငွမ ှ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသ 
ဦဵစီဵအဖဲွ့သုိ္သ နှစ်စဉ်ေပဵသွင်ဵရသညဴ်  CSR Fund ကို ထညဴ်ဝင်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ေဆာင်ရွေ်ေပဵပပီဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုပိုင်ရှင် ဦဵခင်ေမာင်လွင်သည် ကိုဵကန့်ကိယ်ုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဉီဵစီဵအဖွဲ့ 
တွင် အလုပ်အမှုေဆာင်ေကာ်မတီဝင်တစ်ဉီဵြဖစ်ခဲဴပပီဵ ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှသတ်မှတ်ေပဵသွင်ဵေစေသာ စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ 
အတွက ် Corporative Social Responsibility Fund ကို နှစ်စဉ်ေပဵသွင်ဵလျက်ရှိပပီဵ ေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့၏ 
လမ်ဵ္ဠွှန်မှုြဖငဴ် ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်ြဖငဴ် ထပ်မဳ၍ ကိုဵကန့်ေဒသရှိေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သ ယွမ် (၈၀,၀၀၀) လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ 

စစ်ေဘဵေရှာင်ြပည်သူမျာဵကို ယွမ်(၅၀၀,၀၀၀) ေထာက်ပဳဴြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုကို ယွမ် 
(၁၂၀,၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ တုိကပ်ွဲကာလေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့ရဳုဵက ကျဆုဳဵရဲတပ်သာဵ(၅)ဉီဵ၏မိသာဵစုအာဵ ယွမ်(၅၀,၀၀၀) 
ေထာက်ပဴဳြခင်ဵ၊ တုန်ချနိ်ေရကန်ေရလျှမဳှုေကကာငဴ် အမျာဵြပည်သူဆိုင်ရာေနရာမျာဵ ြပန်လည်ြပုြပင်မွမ်ဵမဳနုိင်ရန် ယွမ်ေငွ 
(၁၅၀,၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ကိုဵကန့်အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵနှင်ဴ စစ်ေဘဵေရှာင်စခန်ဵကို ယွမ်ေငွ (၅၀,၀၀၀) လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ 
ရှင်ဵဖျင်ကိငု်ဵတဳတာဵြပုြပင်ရန် ယွမ်ေငွ(၄၅,၀၀၀)လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်ြပည်သူ့ ေဆဵရဳုြပုြပင်သညဴ်ကုန်ကျ 
စရိတ်ကို ယွမ်ေငွ(၂၅,၀၀၀) လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်မိဘမဲဴေဂဟာ (သီလရှင်ေကျာင်ဵ) အတွက ် ယွမ်ေငွ 
(၁,၂၀၀,၀၀၀) လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊ ဘဳုခုနှစ်ဆငဴ်လမ်ဵမကကီဵတည်ေဆာက်ရာတွင် ယွမ်ေငွ (၂၀၀,၀၀၀) လှူဒါန်ဵြခင်ဵ တုိ္သကုိ 
ေဆာင်ရွက်ထာဵပပီဵြဖစ်ေကကာင်ဵ ဓါတ်ပုဳမှတ်တမ်ဵမျာဵနှင်ဴအတူ ပူဵတဲွတင်ြပအပ်ပါ သည်။ 

စီမဳေိန်ဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်မှုေကောင်ဴထိခိုေ်ခဳစာဵရမည်ဴေဒသခဳြပည်သူမျာဵအတွေ်ဆေ်လေ်ေဆာင်ရွေ်ေပဵမည်ဴ
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(၁) ကျန်ဵမာေရဵကဏ္ဍတွင် ဆီေအာရွာ ေကျဵလက်ကျန်ဵမာေရဵဌာနခဲွသုိ္သ လိုအပ်ေသာေဆဵဝါဵမျာဵ လှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊                     
(၂) ထင်ပါကျ ိုင်ဵေကျဵရွာအုပ်စုအတွင်ဵရှိ အေြခခဳပညာမူလတန်ဵေကျာင်ဵမျာဵသုိ္သ စာေရဵကိရိယာမျာဵ လှူဒါန်ဵ  

ေပဵြခင်ဵ ၊ ေသာက်ေရသန့်မျာဵလှူဒါန်ဵြခင်ဵ၊  

(၃)   ဆီေအာရွာရှိ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတွင် အမှိုက်ပဳုဵမျာဵလှူဒါန်ဵေပဵြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါ 
သည်။  

(၄) လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင် ဆီေအာရွာရှိ လမ်ဵေဘဵဝဲယာတငွ်ရှိ ေသာ လျှပ်စစ်မီဵ တိငု်ရှိ မီဵလဳုဵ၊မီဵ ေချာင်ဵလဲလှယ်ရန် 

(၅) ဆီေအာရွာ၌ စုေပါင်ဵ ဝါဆုိသကေန်ဵ ကပ်လှူြခင်ဵ 
 လိုအပ်ေသာပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လူမှုေရဵကဏ္ဍမျာဵတွင် လှူဒါန်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှငဴ် လိုအပ်ပါက 

စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအြမတ်ေငွမျာဵမှ ထပ်မဳပဴဳပိုဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါေကကာင်ဵ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

 
 

 
 
 



၉.၁.၅။ လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုေမ်ှုမရိှေစေရဵအတွေ်သင်တန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်မည်ဴအစီအစဉ် 
                       လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုကမ်ှုမရိှေစေရဵအတွက်သင်တန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်မည်ဴအစီအစဉ်ကိ ု
အသဳုဵစရိတ် ကျပ် (၁၅) သိန်ဵ လျာထာဵကာ ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲသညဴ်အဖဲွ့အစည်ဵြဖင်ဴ တာဝန်ခဳကာ ေဆာင်ရွက် 
သွာဵပါမည်။ 

သဳုဵစဲွမညဴ်အေကောင်ဵအရာ 

(၁)  သင်တန်ဵကျင်ဵပမည်ဴေနရာစီစဉ်ြခင်ဵ 
(၂)  သင်တန်ဵနည်ဵြပ၊ပညာရှင်မျာဵအတွက်ဉာဏ်ပူေဇာ်ခသဳုဵစဲွြခင်ဵ 
(၃)  သင်တန်ဵအတွက် အေထာက်အကူြပု ပစ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ 
(၄)  သင်တန်ဵသာဵမျာဵကုိ အစာဵအစာေကျွေဵေမွဵြခင်ဵ 
(၅)  သင်တန်ဵသာဵမျာဵထဲမှ ထူဵချွေန်သူမျာဵကို ဆုချ ီဵ ြမှငဴ်ြခင်ဵ 
(၆)  အသိပညာေပဵ ေဆွဵေနွဵပဲွ ကျင်ဵပြခင်ဵ 

 
တာဝန်မျာဵ 

(၁)  ပမို့နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ညှိနှိုင်ဵ၍ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ မီဵပငိမ်ဵသတ်ေရဵသင်တန်ဵမျာဵ သင်ကကာဵပုိ္သချသွာဵနိုင် 
ေရဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ရန် 

(၂)   အမျို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်ပါ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵအာဵ လုိကန်ာ 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵရန် 

(၃) လုပ်ငန်ဵခွင်ထိခုိက်မှုမြဖစ်ပွာဵေစေရဵအတွက် ကကိုတင်ကာကွယ်မှုနှင်ဴအသိပညာေပဵမှုအစီအမဳမျာဵ ေရဵဆဲွ ေဆာင် 
ရွက်လျက်ရိှသည်ကုိ ရှင်ဵလင်ဵချြပေဆွဵေနွဵရန် 

(၄) အေရဵေပ္ဝထိခုိက်မှုနှင်ဴ အန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ေရဵအတွက် ဇာတ်တုိက်ေလဴကျင်ဴမှု သင်တန်ဵေပဵရန် 
(၅) လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵကို လုဳခခုဳစိတ်ချရေစမညဴ် အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵမှု 

မျာဵြပုလုပ်ေပဵရန် 
(၆) သဘာဝေဘဵြဖစ်ေပ္ဝလာမှုကိ ုရင်ဆိုင်ေြဖရှင်ဵတတ်ေသာ အသိပညာနှငဴ်အေလဴအကျငဴ်မျာဵေပဵရန် 
(၇) လုပ်ငန်ဵခွင်ကျွေမ်ဵကျင်မှုသင်တန်ဵေပဵရန် 
              

လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုေမ်ှုမရိှေစေရဵအတွေ်သင်တန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်မညဴ်အစီအစဉ်အတွေ် 
ေအာေ်ပါ အတုိင်ဵေဆာင်ရွေ်သွာဵပါမည်။ 

 
(၁) သင်တန်ဵအမျ ို ဵအစာဵေရွဵချယ်ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊ အချနိ်ဇယာဵေရဵဆဲွြခင်ဵနှင်ဴ သင်တန်ဵနည်ဵြပေခ္ဝယူြခင်ဵ တုိ္သကုိ 

စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 
(၂) သင်တန်ဵချန်ိမျာဵတွင် သင်တန်သာဵမျာဵ ကကို /ပို္သယာဉ်မျာဵစီစဉ်ြခင်ဵ၊ စက်သဳုဵဆီသဳုဵစဲွြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင် 

ရွက်သွာဵပါမည်။ 
(၃) သင်တန်ဵသာဵမျာဵကုိ အစာဵအစာေကျွေဵေမွဵြခင်ဵ၊ သင်တန်ဵသာဵမျာဵထဲမှ ထူဵချွေန်သူမျာဵကုိ ဆုချ ီဵ ြမှငဴ်ြခင်ဵတုိ္သကို 

စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 
(၄) သင်တန်ဵနည်ဵြပ၊ပညာရှင်မျာဵအတွက်ဉာဏ်ပူေဇာ်ခသဳုဵစဲွြခင်ဵနှငဴ်သင်တန်ဵအတွက် အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵ 

မျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵတုိ္သကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 
 

 

 

 



လုပ်သာဵမျာဵအာဵလုပ်ငန်ဵခွင်ထိခိုေမ်ှုမရိှေစေရဵအတွေ်သင်တန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 

စဉ် အေောင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွေ် 

မည်ဴအေကောင်ဵ အရာ 

ေဆာင်ရွေ်မည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

တည်ေနရာ ေဆာင်ရွေ် 
ရန်တာဝန် ရှိသူ 

သဳုဵစဲွမည်ဴ ရန်ပုဳေငွ 
(ေျပ်သိန်ဵ) 

MONREC,ECD 
သ့ုိတင်ြပမည်ဴ 

အစီအစဉ် 

၁ သင်တန်ဵ 

 

သင်တန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ

သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊ေရွဵချယ် 

ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင် 

လွင်စက်ရဳု 

ပိုင်ရှင်          

၀.၅ တစ်နှစ်လျှင် 

(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီ

လ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၂ သင်တန်ဵ 

 

သင်တန်သာဵမျာဵ 

အတွက်ကကို/ပို္သယာဉ် 

မျာဵစီစဉ်ြခင်ဵ၊စက်သဳုဵ

ဆီသဳုဵစဲွ ြခင်ဵ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင် 

လွင်စက်ရဳု 

ပိုင်ရှင်          

၀.၅ တစ်နှစ်လျှင် 

(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီ

လ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၃ သင်တန်ဵ 

 

အစာဵအစာေကျွေဵေမွဵ 

ြခင်ဵ၊သင်တန်ဵသာဵမျာဵ

ထဲမှထူဵ ချွေန်သူမျာဵကုိ 

ဆုချ ီဵ ြမှငဴ်ြခင်ဵ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင် 

လွင်စက်ရဳု 

ပိုင်ရှင်          

၁.၀ တစ်နှစ်လျှင် 

(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီ

လ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၄ သင်တန်ဵ 

 

သင်တန်ဵနည်ဵြပ၊ပညာ

ရှင်မျာဵအတွက်ဉာဏ် 

ပူေဇာ်ခသဳုဵစဲွြခင်ဵနှငဴ် 

သင်တန်ဵအတွက်    

အ ေထာက်အကူြပု 

ပစ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယူြခင်ဵ 

စေ်ရဳု ဉီဵခင်ေမာင် 

လွင်စက်ရဳု 

ပိုင်ရှင်          

၃.၀ တစ်နှစ်လျှင် 

(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီ

လ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

၅ အသိပညာေပဵ 

ေဆွဵေနွဵပဲွ       

ကျင်ဵပြခင်ဵ 

ေဟာေြပာေဆွဵေနွဵသူ 

မျာဵအတွက်ဉာဏ်ပူ 

ေဇာ်ခသဳုဵစဲွြခင်ဵ၊အစာဵ

အစာေကျွေဵေမွဵြခင်ဵ၊ 

လမ်ဵစရိတ်သဳုဵစဲွြခင်ဵ 

ေရွှေတန်ဵတစ် 

နှင်ဴဆင်မင်ဵ

ေေျဵရာွ 

ဉီဵခင်ေမာင် 

လွင်စက်ရဳု 

ပိုင်ရှင်          

၁၀.၀ တစ်နှစ်လျှင် 

(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီ

လ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

 စုစုေပါင်ဵ    ၁၅.၀  

 

 

 

 

 

 

 



၉.၂။ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ေင်ဵရှင်ဵေရဵနှငဴ်ေျန်ဵမာေရဵေော်မတီနှငဴ်မီဵေဘဵ၊သဘာဝေဘဵနှငဴ်အေရဵေပါ်စီမဳ 
ခန့်ခွဲ ေရဵေော်မတီအာဵေအာေ်ပါအတုိင်ဵဖွဲ့စည်ဵထာဵပါသည်။ 

စဉ် ကေီဵကေပ်သူ အမည် တာဝန် လုပ်ေဆာင်ရမည်ဴတာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် ဦဵစီဵတာဝန် ေဘဵအန္တရာယ်နှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵ၊ အေရဵေပ္ဝအေြခအေနစီမခဳန့်ခွေဲဆာင်ရွက် ရန် 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် အဖွဲ့ ေခါင်ဵေဆာင် လူစစ်ရန်၊ေဘဵအန္တရာယ်မြဖစ်ေပ္ဝေစေရဵလုိက်လဳကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန်၊ဝန်ထမ်ဵမျာဵ

အတွက်လစဉ်ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုကုိကကီဵကကပ်ရန်၊အေရဵေပ္ဝအေြခအေန 

စီမဳခန့်ခွဲသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိကကီဵကကပ်ရန်၊ 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အဖွဲ့ ေခါင်ဵေဆာင် ဌာနဆိုင်ရာမျာဵ၊ဆက်စပ်ြပည်သူမျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာကတိကဝတ်မျာဵကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ေဆွဵေနွဵညိှနှိုင်ဵရန်၊မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်ဆက်

သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန် 

၄။ ဦဵအာဵချန်  အဖွဲ့ ေခါင်ဵေဆာင် မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန်၊မီဵသတ်စက်အသဳုဵြပုနုိင်ေရဵေန့စဉ်စစ်ေဆဵရန်၊မီဵေလာင်စဉ် 

မီဵသတ်စက်၊ေရငုတ်၊ေရပုိက်၊ပရက်ရှာပန့်မျာဵအသဳုဵြပု၍ ဦဵေဆာင်၍မီဵပငိမ်ဵသတ်ရန် 

၅။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် အဖွဲ့ ေခါင်ဵေဆာင် မီဵေလာင်စဉ် ေရြပတ်လပ်မှု မရိှေစေရဵ ေရြဖည်ဴရန်၊ အေရဵေပ္ဝကာဵစီစဉ်ရန်၊ မေတာ် 

တဆ ထိခိုက်မှု ရှိလာပါက ေဆဵရဳု၊ ေဆဵခန်ဵသုိ္သ ယာဉ်ြဖင်ဴ ပုိ္သေဆာင်ရန် 

 
ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 
          လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရန်ပုဳေငွကျပ်သိန်ဵ(၂၅)ကို သဳုဵစဲွရန် 

လျာထာဵပါသည်။ 
 
၉.၂.၁။     လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ် ေင်ဵရှင်ဵေရဵစီမဳေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ 
                 စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုနှငဴ် လုပ်ငန်ဵခွင်လဳုခခုဳစိတ်ချရမှုဆိုင်ရာစီမဳချက်ကို 
ေရဵဆွဲထာဵရိှပပီဵ စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ 

 စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတွင် အလုပ်ခန့်ထာဵေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစရန် စက် 
ပစ္စည်ဵမျာဵကုိင်တွယ်ေမာင်ဵနှင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ စက်ြပင်ဆင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵအတွက ်စက်ရဳုတွင်သင်တန်ဵမျာဵ ဖွငဴ်လှစ် 
ေပဵကာ တက်ေရာက်ေစြခင်ဵ၊ စက်ကိရိယာအသဳုဵြပုနည်ဵလမ်ဵ္ဠွှန်ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵတပ်ဆင်ေပဵထာဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵ 
ခွင် ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစရန် ကကို တင်သတိေပဵသညဴ်သေကေတမျာဵ၊ ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵေဖာ်ြပထာဵေသာ နဳရဳကပ် 
ပိုစတာမျာဵချတ်ိဆွဲထာဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵကျွေမ်ဵကျင်သူ (လုပ်သက်ရှိသူ)မှ အနီဵကပ်ကကီဵကကပ်ေပဵြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ် 
အေဆာက်အဦအတွင်ဵ စက်တစ်လုဳဵနှင်ဴတစ်လုဳဵအကကာဵ ဝင်လမ်ဵ/ထွက်လမ်ဵသတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ် 
အေဆာက်အဦအတွင်ဵ စက်မျာဵကိုအကွာအေဝဵညီစွာ ေနရာချတပ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ၊ စက်မျာဵစတင်ေမာင်ဵနှင်ြခင်ဵ 
မြပုမီ ကကဳဴခိုင်ေရဵြပုလုပ်ေစြခင်ဵ၊ စက်မျာဵကိုစမ်ဵသပ်လည်ပတ်ပပီဵမှသာ ထုတ်လုပ်မှုြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ မီဵခလုတ်မျာဵ၊ 
လျှပ်စစ်ဝါယာကကိုဵမျာဵ ေဟာင်ဵနွမ်ဵပါက အသစ်လဲလှယ်၍ အစာဵထုိဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦ 
အတွင်ဵ လုဳေလာက်ေသာအလင်ဵေရာင်နှငဴ် ေလေကာင်ဵေလသန့်ရရှိေစရန် စီစဉ်ေပဵြခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်အန္တရာယ် 
ကာကွယ်နိုင်မည်ဴ Safety Aid မျာဵ ထာဵရိှေပဵြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵစစ်ေဆဵမှုခဳယူေစြခင်ဵ၊ ေနထိုင်မေကာင်ဵပါက 
ေဆဵကုသေပဵြခင်ဵ၊ အစာအဟာရြဖည်ဴတင်ဵေပဵြခင်ဵ၊ ေရသန့်ကိေုသာက်သဳုဵေစြခင်ဵ၊ ေရေလာင်ဵမိလ္ယာစနစ် စီစဉ် 
ေပဵထာဵြခင်ဵ စေသာ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်မျာဵကို အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 
ေပဵထာဵပါသည်။ 



 ဘိွုင်လာကုိ ကိုင်တွယ်အသဳုဵြပုေမာင်ဵနှင်ရာတွင် စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာနမှ ဖွင်ဴလှစ် 
ေသာ ဘိွုင်လာကျွေမ်ဵကျင်မှုလက်မှတ်ရသူမျာဵကိုသာ တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာေကကာင်ဴြဖစ်ေသာ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာထိခိုကမ်ှု၊သက်ေရာက်မှုနှင်ဴ ေဘဵအန္တရာယ်မေပ္ဝေပါက်ေစရန် ေအာက်ပါအတုိင်ဵ 
ေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵ(စက်ရဳု)တွင် အသဳုဵြပုသည်ဴဘိွုင်လာ၏ ကန့်သတ်မီဵေပါင်ဖိအာဵမှာ 1.25 
mpa  ြဖစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငဳမှ ထုတ်လုပ်ေသာအမျ ို ဵအစာဵြဖစ်ပပီဵ  Auto Setting system ပါရိှသည်။ ေရေနွဵေငွ့ 
ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ေသာမီဵေပါင်ဖိအာဵမှာ 0.6 Mpa သာြဖစ်၍  Coal fuel ကို လုိအပ်သညဴ် ဖိအာဵ ရယဳုသာ 
ထည်ဴသွင်ဵ၍ မီဵထုိဵထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာတွင် Safety Valve ပါရှိပပီဵ ကန့်သတ်မီဵေပါင်ဖိအာဵထက် ေကျာ်လွန်ပါက 
အလုိအေလျာက်   Valve open ြဖစ်ကာ Steam   ပန်ဵထွက်ေသာ Alarm System ပါရှိပါသည်။ ဘိွုင်လာ ေပါက်ကွမဲှု၊ 
ပွင်ဴထွက်မှုနှငဴ်ပျက်စီဵထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေစရန် Safety Valve မ ှ ထိန်ဵညှိေပဵထာဵပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငဳမှ ြပုလုပ်ေသာ 

ဘိွုင်လာမျာဵတွင် Air Emission Control System (Dust collector,Wet scrubber, cyclone) တစ်မျ ို ဵကို 
ထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက်ထာဵပါသည်။ ဘိွုင်လာအထွက်နှငဴ်ေခါင်တုိင်အကကာဵတွင် တပ်ဆင်ပါရိှ ပါသည်။ Bottom 
Ash စုေဆာင်ဵရန် ၊ Bag Filter သုိ္သမဟုတ် ြပာကန်မျာဵ ထညဴ်ေပဵထာဵသည်။ Fly Ash ပျ ဳ့လွငဴ်မှုကို ထိန်ဵချုပ်ရန်နှငဴ် 
စုစည်ဵအခိုဵအေငွ့နှငဴ် ပျ ဳ့လွငဴ်တတ်ေသာအခိုဵအေငွ့ကို Single Stack Source မှထိန်ဵချုပ်နိုင်ရန် Cyclone 
တပ်ဆင်ေပဵထာဵြခင်ဵ၊ ေကျာက်မီဵေသွဵေလာင်စာအသဳုဵြပုမှုေကကာငဴ် ထွက်ရှိေသာအန္တရာယ်ရိှ အခိုဵအေငွ့ မျာဵ၊ 
ဓါတ်ေငွ့မျာဵ၏ ြပင်ဵထန်မှုနှငဴ်ပါဝင်မှုတုိ္သကို ေလျှာဴချနိုင်ရန် Wet Scrubber System  ြဖစ်ေသာ ေခါင်ဵတုိင် 

တွင်ဵေရြဖန်ဵြခင်ဵ၊ ထုဳဵနှစ်ရည်ေဖျာ်စပ်ထာဵေသာ ေရထဲမှ ြဖတ်ေစေသာ နည်ဵပညာမျာဵကုိထည်ဴသွင်ဵထာဵြခင်ဵ 
စသည် ြဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုနှင်ဴညစ်ညမ်ဵမှုတုိ္သကုိ ေလျာဴကျေစရန် စီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵပါသည်။ 

 ဘိွုင်လာ၏ Combustion Process  တွင် ေလပါဝင်မှုအချ ို ဵအစာဵနှင်ဴ ေလရရှိမှုတည်ပငိမ်ေစရန် Air and 
Fuel Modification Fan တပ်ဆင်ထာဵသည်ဴအတွက် ထုတ်လွှတ်အခိုဵအေငွ့နှင်ဴ ဓါတ်ေငွ့မျာဵ (Primary Measures) 
ထွက်ရှိမှုကိ ု အလွန်ေလျာဴနည်ဵေစပါသည်။ ဘိွုင်လာေအာ်ပေရတာမျာဵအတွက် အပူကာဝတ်စဳုမျာဵ၊ အပူခဳဖိနပ်၊ 
အပူခဳလက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ ဓါတ်ဆာဵေရမျာဵကို ြဖည်ဴတင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵထာဵပါသည်။ 

 စက်ကိရိယာ ကိုင်တွယ်အသဳုဵြပုေနစဉ် မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေပ္ဝေစရန်နှငဴ် ကကို တင်စီမဳေဆာင်ရွက်ရန် 
အချက်မျာဵကုိ ေအာက်ပါအတုိင်ဵသတ်မှတ်ေပဵထာဵပါသည်။ 

(က) ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵလဳုဵလုပ်ငန်ဵခွင်သုိ္သ ဝင်ေရာက်စဉ် Safety Aids (ဖိနပ်၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်၊ ဝတ်စဳု) မျာဵ 
စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ထာဵြခင်ဵ ရှ/ိ မရှိ ကို ေန့စဉ်စစ်ေဆဵရန်နှငဴ် ဝတ်ဆင်၍ လုပ်ငန်ဵခွင်ဝင်ေရာက်ရန် 

 (ခ)  မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝပါက စက်ရဳုမှကာဵြဖင်ဴ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ ချက်ြခင်ဵပို္သေဆာင် 
၍ ေဆဵကုသမှုြပုလုပ်ေပဵရန်၊ ထိခိုကမ်ှုြပင်ဵထန်ပါက လာရှိုဵပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသုိ္သ ကာဵြဖငဴ်သယ်ယူ၍ 
ေဆဵကုသမှုကို အြမန်ဆုဳဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန်  

 (ဂ) အလုပ်ရှင်နှငဴ်အလုပ်သမာဵဉပေဒအရ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝြခင်ဵအတွက် ကျန်ဵမာေရဵေဆဵ 
ကသုမှု ြပုလုပ်စဉ် လစာအြပည်ဴအဝေပဵထာဵြခင်ဵ၊ အနာဵယူသညဴ်ခွငဴ်သတ်မှတ်ေပဵြခင်ဵ၊ ေဆဵကုသေပဵြခင်ဵ၊ 

အဟာရပဴဳပိုဵေပဵြခင်ဵ၊ ေထာက်ပဳဴစရိတ်ေပဵြခင်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ 

 (ဃ) နှစ်စဉ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် စက်ရဳုတွင်ဌာနဆိုင်ရာမျာဵကုိ ဖိတ်ကကာဵ၍ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ 
သင်တန်ဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် လက်ေတွ့မီဵပငိမ်ဵသတ်ြခင်ဵ၊ ဇာတ်တုိကေ်လဴကျငဴ်ြခင်ဵ 
သင်တန်ဵမျာဵကို လာေရာက်ပို္သချေပဵနိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵပပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆိုင်ရာ အသိ 
ပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဉီဵစီဵဌာနမှ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ကကီဵ အန္တရာယ် အသိပညာေပဵ 
ေဟာေြပာပဲွမျာဵသုိ္သ ဝန်ထမ်ဵမျာဵတက်ေရာက်နိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ 

 

 



၉.၂.၂။  မီဵေဘဵအန္တရာယ်ောေွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

         ရန်ပုဳေငွလျာထာဵချေ် 

         မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပုဳေငွ ကျပ်သိန်ဵ(၂၀) သဳုဵစဲွရန်လျာထာဵပါသည်။ 

         ေဆာင်ရွေ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ        

မီဵေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်လာပါေ စီမဳေဆာင်ရွေ်မည်ဴကေီဵကေပ်သူမျာဵ၏တာဝန်မျာဵေို ေအာေ်ပါအတုိင်ဵ 
သတ်မှတ်ေပဵထာဵပါသည်။ 

(၁) မီဵစတင်ေလာင်ကျွေမ်ဵေနသည်ဴေနရာ၊ အေဆာက်အဦသုိ္သ သွယ်တန်ဵထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အာဵေပဵမှုအာဵ 
ချက်ြခင်ဵြဖတ်ေတာက်ရပ်ဆိုင်ဵပါမည်။  

(၂) မီဵစဲွေလာင်ေနေသာေနရာ၊ အေဆာက်အဦအတွင်ဵ ပိတ်မိေနေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵကုိ လက်ကိငု်အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ် 
ဝင်လမ်ဵ၊ ထွက်လမ်ဵမျာဵကုိ အသိေပဵပါမည်။ 

(၃) မီဵသတ်ေဆဵဘူဵအသဳုဵြပုနည်ဵကုိ လက်ကိငု်အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ် သတိေပဵပါမည်။ မီဵသတ်ပိုကအ်သဳုဵြပုပဳု၊ 
မီဵသတ်ငုတ်တည်ေနရာနှငဴ် မီဵသတ်ေရကန်မှ ေရရယူအသဳုဵြပုပုဳတုိ္သကုိ သတိေပဵပါမည်။ 

(၄) အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ရှိေသာ အေဆာက်အဦမျာဵ မီဵကူဵဆက်ြခင်ဵမြဖစ်ေပ္ဝေစရန် မီဵအရိှန်ကို ေလျာဴကျေစ 
ရန် ြဖတ်ေတာက်သွာဵပါမည်။ မီဵပငိမ်ဵသတ်နိုင်ရန် လုဳေလာက်ေသာေရြပင်ဵအာဵ၊ အကွာအေဝဵနှင်ဴ ထိေရာက်မှု 
ရှိေသာ ပရက်ရှာပန့်မျာဵကုိ အသဳုဵြပုပါမည်။ 

(၅) မီဵေလာင်ေနစဉ် ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနသုိ္သ သတင်ဵပို္သဆက်သွယ်ပါမည်။ ဆီေအာရွာေန ေဒသခဳ 
ြပည်သူမျာဵ၏လုပ်အာဵအကူအညီကို ရယူ၍ မီဵပငိမ်ဵသတ်ေရဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစပါမည်။ 

(၆) မီဵပငိမ်ဵသတ်ေနစဉ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ရွာသူရွာသာဵမျာဵ၊ မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာနမှ ဝန်ထမ်ဵ 

မျာဵ၏ခန္ဓာကုိယ်ေပ္ဝသုိ္သ မီဵေလာင်ေနေသာ သစ်သာဵေချာင်ဵမျာဵ၊ သွပ်ြပာဵမျာဵ မကျေရာက်ေစရန် လက်ကိငု် 
အသဳချဲ့စက်ြဖငဴ် သတိေပဵေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၇) မီဵေလာင်မှုတန်ဖိုဵအနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်သာ ရည်မှန်ဵ၍ စနစ်တကျ မီဵပငိမ်ဵသတ်ပါမည်။ 

(၈) မီဵပငိမ်ဵသတ်ေနစဉ် မေတာ်တဆထိခိုကမ်ှုမျာဵေပ္ဝေပါက်လာပါက ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်ြပည်သူ့ေဆဵရဳုသို္သ 
စက်ရဳုကာဵ၊ လူနာတင်ကာဵမျာဵြဖင်ဴ အြမန်ဆုဳဵပုိ္သေဆာင်၍ ေဆဵကုသမှုကို ခဳယူေစပါမည်။ 

(၉) ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်မီဵသတ်ဦဵစီဵဌာန၏ မီဵေဘဵလုဳခခုဳေရဵ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵမှုကို ခဳယူပါမည်။ 

  ၉.၂.၃။ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်တာဵဆီဵောေွယ်ေရဵအစီအစဉ် 

   ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 

          သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵအစီအစဉ်အတွက် ရန်ပဳုေငွ ကျပ်သိန်ဵ(၂၀) သဳုဵစဲွရန်လျာထာဵပါသည်။ 

   သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေျေရာေ်၍ ပျေ်စီဵဆုဳဵရှုဳဵမှုအေြခအေန  

                    (၂.၄.၂၀၁၇) ရက်ေန့ (၂၂:၃၀)နာရီချနိ်၌ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵ၍ 
ေလြပင်ဵမျာဵတုိကခ်တ်ခဲဴြခင်ဵေကကာင်ဴ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ေနအိမ် (၄၀)လုဳဵ၊ အမျာဵြပည်သူပိုင်ေစျဵ (၁)ခုနှင်ဴ အစုိဵရဌာန 
ဆိုင်ရာ (၁)ခုတွင် အမိုဵလန်ြခင်ဵ၊ အုတ်နဳရဳပပိုကျြခင်ဵတုိ္သ ြဖစ်ေပ္ဝခဲဴသြဖငဴ် အေဆာက်အဦ စုစုေပါင်ဵ(၄၂)လုဳဵ၊ ပျက်စီဵ 
ဆုဳဵရှုဳဵမှုခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵေငွ ကျပ် (၁၃၃၂)သိန်ဵ ဆုဳဵရှုဳဵခဲဴပါသည်။၂၀၁၈ ဇွန်လအတွင်ဵ ေလာက်ကိငု်ပမို့နယ်အတွင်ဵ 
မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵ၍ ပမို့လယ်ရှိ တုန်ချနိ်ေရကန်အတွင်ဵ မိုဵေရမျာဵဝင်ေရာက်မှုေကကာငဴ် ေရကကီဵေရလျှမဳှု ြဖစ်ေပ္ဝ 

ကာ အနီဵအနာဵရိှ လူေနအိမ်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ေရမျာဵဝင်ေရာက်ခဲဴပါသည်။ ေရေဘဵအန္တရာယ်ြဖစ်ေပ္ဝမှုေကကာငဴ် ကျန်ဵ 
မာေရဵထိခိုကြ်ခင်ဵ၊ မသန့်ရှင်ဵေသာအမှိုက်မျာဵ၊ နုန်ဵမျာဵတင်ကျန်ြခင်ဵ၊ ေနအိမ်အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ ညစ်ညမ်ဵ 
ြခင်ဵ တုိ္သကုိ ခဳစာဵရပါသည်။ လူအေသအေပျာက်မရှိသကဲဴသုိ္သ ဆုဳဵရှုဳဵမှုတန်ဖိုဵကို ေဖာ်ြပြခင်ဵမရိှခဲဴပါ။ 



 ေလာက်ကိင်ုပမို့နယ်တွင် စီဵကရက်လုပ်ငန်ဵတည်ရာ ဆီေအာရွာသည် ေတာင်ကုန်ဵမျာဵအကကာဵရိှ ေြမြပန့် 
တွင် တည်ရှိပပီဵ အနည်ဵငယ်ြမငဴ်မာဵေသာ ေြမြပင်အေြခအေနရိှသြဖငဴ် ေရေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ြခင်ဵကုိ မခဳစာဵရ 
ပါ။ တဳုချနိ်ေရကန်နှငဴ်(၄)မိုင်ခန့်ကွာေဝဵေနြခင်ဵ၊ မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵေသာ်လည်ဵ ေြမအြမငဴ်ပုိင်ဵတွင် တည်ရှိ 
သြဖငဴ် မိုဵေရဝင်ေရာက်မှုမရှိြခင်ဵတုိ္သေကကာငဴ် ေရေဘဵအန္တရာယ်ထိခိုကမ်ှုမရိှခဲဴပါ။ ေလြပင်ဵတုိကခ်တ်ချနိ်နှင်ဴ မုိဵသည်ဵ 
ထန်စွာရွာသွန်ဵေနချနိ်တွင် မိုဵကကို ဵပစ်ြခင်ဵကိုမခဳရေစရန် အေဆာက်အဦမျာဵတွင် မိုဵကကို ဵလွှဲကိရိယာ တပ်ဆင်ထာဵရိှ 

ပါသည်။ ထရန်စေဖာ်မာေလာင်ကျွေမ်ဵမှုမရိှေစရန် ပုဳမှန်စစ်ေဆဵခဳယူလျက်ရှိပါသည်။ 

 ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မျာဵ၊ ကုန်ထုတ်အေဆာက်အဦမျာဵ၊ အေထာက်အကူြပုအေဆာက်အဦမျာဵ၏ ေခါင်မိုဵမျာဵ၊ 
သွပ်ြပာဵမျာဵ၊ နဳရဳမျာဵကို (၆)လတစ်ကကိမ် စစ်ေဆဵလျက်ရှိပါသည်။ ခခဳစည်ဵရုိဵကာရဳထာဵေသာအုတ်တဳတုိင်ဵမျာဵ၏ 
အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ကိလုည်ဵ ရှင်ဵလင်ဵထာဵပါသည်။ ေလြပင်ဵတုိကခ်တ်ြခင်ဵနှင်ဴ မိုဵသည်ဵထန်စွာရွာသွန်ဵြခင်ဵေကကာင်ဴ 
ဆုဳဵရှုဳဵမှုမြဖစ်ေပ္ဝေစရန် အေလဵထာဵေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ထိခိုကမ်ှုမြဖစ်ေစရန် ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ် 
ေရဵဌာနမှ အသိပညာေပဵေဟာေြပာပဲွမျာဵကျင်ဵပချနိ်တွင် ေစလွှတ်၍ တက်ေရာက်ေစပါမည်။ စက်ရဳုကကီဵကကပ်သူမျာဵ 
မှလည်ဵ အသိပညာေပဵေဆွဵေနွဵပဲွမျာဵကုိကျင်ဵပ၍ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ အသိပညာေပဵကာ ဂရုြပု၍ ေဆာင်ရွက်ေစ 
ပါမည်။ 

စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစေရဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေကာ်မတီအေနြဖင်ဴ 
လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ၊ မီဵေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵနှငဴ် သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျ စီမဳခန့်ခွဲ၍ ေဆာင်ရွက်သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 
၉.၂.၄။ အေရဵေပါ်အေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲေရဵေော်မတီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ်တာဝန်မျာဵ 
 

စဉ် အမည် ရာထူဵ တာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရဳုပိုင်ရှင် အေရဵေပ္ဝအေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲေရဵအစီအစဉ်ေရဵဆွဲရန် 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် ဒါရုိက်တာ ြဖစ်နုိင်ေချရှိသည်ဴမေတာ်တဆမှုမျာဵနှငဴ်အေရဵေပ္ဝအေြခအေနကုိ 

လျင်လျင်ြမန်ြမန်တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက်ရန် 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အေထွေထွ မန်ေနဂျာ အေသဵအဖဲွြဖစ်ရပ်မျာဵ၊မေတာ်တဆမှုနှငဴ်အေရဵေပ္ဝကိစ္စရပ်မျာဵကုိ 

အစီရင်ခဳြခင်ဵတာဝန် 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲ 

ေရဵတာဝန်ခဳ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကုိ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖင်ဴသတ်မှတ်တုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ်ယင်ဵ္ဠွှန်ဵ 

ကိန်ဵ မျာဵအတုိင်ဵအေရဵယူေဆာင် ရွက်ြခင်ဵ တာဝန် 

၅။ ဦဵအာဵချန်  ရဳုဵအဖွဲ့၊ြပန်ကကာဵေရဵ 

တာဝန်ခဳ 

ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵတာဝန် 

 
ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 
             အေရဵေပ္ဝအေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲရန်အတွက် အသဳုဵြပုမည်ဴရန်ပုဳေငွ ကျပ်သိန်ဵ(၅၀)ကုိ လျာထာဵကာ စီမဳ 
ေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
 
 



အေရဵေပါ်အေြခအေန စီမဳခန့်ခွဲမည်ဴအစီအစဉ် 
             စီမဳခန့်ခွဲေရဵေကာ်မတီသည် ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
(၁) အေရဵေပ္ဝအေြခအေနအတွက် သတင်ဵပုိ္သရမညဴ်သငဴ်ေတာ်ေသာနည်ဵလမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵမူဝါဒနှငဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်၊ 

အေရဵေပ္ဝထွက်ေပါက်နှငဴ် လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵကုိ သတ်မှတ်ြခင်ဵ 
(၂) အထပ်လိုက် ထွက်ေပါက်ြပေြမပုဳ၊ လုပ်ငန်ဵခွင်ြပေြမပဳု၊ အန္တရာယ်ကင်ဵသည်ဴေနရာ၊ ခိုနာဵရမည်ဴေနရာတုိ္သကုိ သတ် 

မှတ်၍ ကကိုတင်ေကကြငာြခင်ဵ 
(၃) အေရဵေပ္ဝစီမဳေဆာင်ရွက်သူမျာဵ၊ ဆက်သွယ်ရမညဴ်သူမျာဵ၊ အစီအစဉ်ကိ ုရှင်ဵြပနုိင်သညဴ် ရဳုဵတွင်ဵရဳုဵြပင်တာဝန် ရှိ 

သူမျာဵ၏ အမည်၊ ရာထူဵ၊ ဆက်သွယ်ရမည်ဴ ဖုဳဵနဳပတ်၊ ဌာန စသည်တုိ္သကုိ ကကို တင်ေကကြငာြခင်ဵ 
(၄) အေရဵေပ္ဝအေြခအေနအတွက် ကယ်ဆယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမစတင်မီ အေရဵကကီဵ သညဴ်စက်နှငဴ် လျှပ်စစ်ပိတ်ရန် 

ကျန်ရှိမည်ဴသူ၊ ကယ်ဆယ်မည်ဴသူနှငဴ် စက်ပိတ်၍မရနုိင်ြခင်ဵကဴဲသုိ္သေသာ အြခာဵအေရဵကကီဵေသာကိစ္စ ေဆာင်ရွက် 
မည်ဴသူအတွက် အစီအစဉ်မျာဵေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵနှငဴ် တာဝန်ေပဵအပ်ြခင်ဵ၊  

(၅) ကယ်ဆယ်ေရဵေဆာင်ရွက်မည်ဴသူမျာဵနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာက်ေရှာက်မှု ၊ ေဆဵကုသမှုြပုလုပ်နိုင်ရန် ေဆဵရဳုသုိ္သ 
အချန်ိမီ သယ်ယူပို္သေပဵမည်ဴသူမျာဵ၏ အမည်နှငဴ် တာဝန်ကိ ုကကိုတင်ေကကြငာြခင်ဵ 

(၆) အေရဵေပ္ဝစုရပ်ေနရာ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵေဆာင်ရွက်ပပီဵေနာက် လူဦဵေရစာရင်ဵေကာက်ယူမညဴ်အစီအစဉ်နှင်ဴ 
ေဆာင်ရွက်ရမညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ဇာတ်တုိကေ်လဴကျငဴ်ြခင်ဵနှင်ဴ ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် 
ရွက်ြခင်ဵ 

(၇) လူနာသယ်ယူပုိ္သေဆာင်မညဴ် ယာဉ်၊ စက်သဳုဵဆီ၊ ယာဉ်ေမာင်ဵနှငဴ် အနီဵကပ်လုိကပ်ါ ြပုစုမညဴ်သူ၊ အသဳုဵစရိတ်တုိ္သကို 
ကကို တင်သတ်မှတ်ေပဵထာဵြခင်ဵ၊ 

     
ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵ ၉.၃။ စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်စဉ်ောလအတွင်ဵ ပတ်ဝန်ဵေျင်ေိေုစာငဴ်ကေပ်ကေညဴ်ရှုမညဴ်အဖဲွ့ 

စဉ် အမည် ရာထူဵ တာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရဳုပိုင်ရှင် ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵနှငဴ်ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုသည်ဴအစီရင်ခဳစာကုိတင်ြပြခင်ဵ၊ 

ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုစီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ။ 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် ဒါရုိက်တာ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵနှငဴ်စစ်ေဆဵြခင်ဵတာဝန် 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အေထွေထွမန်ေနဂျာ အေသဵအဖဲွြဖစ်ရပ်မျာဵ၊မေတာ်တဆမှုနှငဴ်အေရဵေပ္ဝကိစ္စရပ်မျာဵကုိအစီရင်ခဳြခင်ဵ 

တာဝန် 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵလှိုင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳ 

ခန့်ခွဲေရဵတာဝန်ခဳ 

လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကုိ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖင်ဴသတ်မှတ်တုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ် 

ယင်ဵ္ဠွှန်ဵကိန်ဵ မျာဵအတုိင်ဵအေရဵယူေဆာင် ရွက်ြခင်ဵ တာဝန် 

၅။ ဦဵအာဵချန်  ရဳုဵအဖွဲ့၊ြပန်ကကာဵေရဵ 

တာဝန်ခဳ 

ေလဴကျငဴ်သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵတာဝန် 

 

သဳုဵစဲွမည်ဴရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ် 
                 ပတ်ဝန်ဵကျင်ကိေုစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုသညဴ်လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ရန်ပဳုေငွကျပ်သိန်ဵ(၁၄၀) 
လျာထာဵကာ သဳုဵစဲွသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 



၉.၃.၃။  Monitoring ောလေစာင်ဴကေည်ဴြပုြပင်ြခင်ဵအတွေ်သဳုဵစဲွမည်ဴရန်ပဳုေငွအစီအစဉ် 

စဉ် သဳုဵစဲွမညဴ်အေကောင်ဵအရာ သဳုဵစဲွမညဴ်ေငွ(ေျပ်သိန်ဵ) 

၁ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊အရည်၊အေငွ့)ထွေ်ရိှမှုေကောင်ဴညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴေနရာမျာဵေုိ 

ြပုြပင်ထိန်ဵ သိမ်ဵြခင်ဵ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၂ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမှထွေ်ရိှသည်ဴအမှိုေ်နှင်ဴကေင်ဵေျန်သေ်ေရာေ်မှုေကောင်ဴညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴ 

ေနရာမျာဵေုိြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၃ ေြမေပါ်နှင်ဴေြမေအာေ်ေရအရည်အေသွဵေုိထိခုိေ်ပါေညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴေနရာမျာဵ 

ေုိြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၄ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵေဲွမျာဵ၊ေဂဟစနစ်ေုိထိခုိေ်ပါေညစ်ညမ်ဵေန 

သည်ဴေနရာမျာဵေုိြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၅ ယဉ်ေေျဵမှုအေမွအနှစ်တည်ရိှသည်ဴေနရာအနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ေုိထိခုိေ်ပါေညစ်ညမ်ဵ 

ေနသည်ဴေနရာမျာဵေုိြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊သန့်စင်ြခင်။ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၆ ရာသီဥတုေုိ ေစာင်ဴ ကေပ်ကေည်ဴရှုြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၇ ဆီေအာရွာေနေဒသခဳြပည်သူမျာဵ၏ေျန်ဵမာေရဵထိခုိေ်မှုေုိေစာင်ဴကေပ်ကေည်ဴရှုြခင်ဵ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၄,၀၀၀,၀၀၀ 

 
၉.၃.၄။ ေစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှုြခင်ဵ အစီအစဉ် 

ေဆဵရွေ်စုိေခ်င်ဵမျာဵမျာဵြပာဵလာမှုေကောင်ဴသစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵေဏ္ဍ 
              သစ်ပင်စုိကပ်ျ ို ဵ၍ တစ်အုပ်တစ်မသစ်ေတာစုိကခ်င်ဵမျာဵထူေထာင်ြခင်ဵသည်ဴ ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵ 
မျာဵြပာဵလာမှုေကကာငဴ် သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵအတွက် ထိေရာက်ေသာေဆာင်ရွက်မှု တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ေဆဵရွက် 

စုိကခ်င်ဵမျာဵနှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန်မျာဵေကကာင်ဴ သစ်ေတာြပုန်ဵတီဵမှုအေြခအေနကုိ  ေဆဵရွက်စုိက်ခင်ဵ  (tobacco 
farming)  လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵ 
စုိကခ်င်ဵပိုင်ရှင်မျာဵနှငဴ်အတူ ေလဴလာေစာင်ဴကကညဴ်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ အစုအဖဲွ့ပိုင်သစ်ေတာ 
စုိကခ်င်ဵမျာဵ ထူေထာင်ေရဵကုိ စနစ်တကျစီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵပါမည်။ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်ေတာ 
စုိကခ်င်ဵမျာဵ ထူေထာင်မည်ဴေြမေနရာရရိှေရဵအတွက် ပမို့နယ်သစ်ေတာဦဵစီဵဌာနနှငဴ ် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်သွာဵမည် 
ြဖစ်ပပီဵ ေြမေနရာရရိှချနိ်တွင်တစ်ဧကလျှင် သစ်မာပင်(၃၀၀)ပင်နှုန်ဵြဖင်ဴ စုိကပ်ျ ို ဵသွာဵပါမည်။ သစ်မာပင်မျာဵြဖစ်သညဴ် 

စသညဴ် ပျ ို ဵပင်(၁၀၀၀)ခန့်ကိ ုပျ ို ဵဉယျာဉ်ြဖင်ဴ စနစ်တကျ ထူေထာင်ထာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်ဵပျ ို ဵပင်မျာဵကုိ မိုဵရာသီ 
ကာလတွင် စတင်စုိကပ်ျ ို ဵသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ေြမဆွြခင်ဵ၊ ေပါင်ဵရှင်ဵြခင်ဵ၊ အစာဵထုိဵစုိကပ်ျ ို ဵြခင်ဵ၊ ေရေလာင်ြခင်ဵ စသညဴ် 
ထိန်ဵသိမ်ဵမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိလည်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှပါမည်။ စုိကပ်ျ ို ဵထာဵပပီဵေသာသစ်ပင်မျာဵ ရှင်သန်ေပါက် 
ေရာက်မှု အေြခအေနမျာဵကုိ ပခုက္ကူပမို့အနီဵ (၈)မိုင်ခန့်အကွာရိှ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ (21°21'0.31"N95°9'5.66"E )နှငဴ် 
ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵ(21°21'36.41"N95°9'41.09"E)တွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵပိုင်ရှင်မျာဵ၊ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵ 
ေရဵဌာန၊ ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ ေစာငဴ်ကကပ် ကကညဴ်ရှုသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

     

 



ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵေွဲမျာဵရှင်သန်ေပါေ်ပွာဵမှုေျဆင်ဵြခင်ဵ၊ ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵြခင်ဵနှငဴ် ေြမဆီလွှာပျေ်စီဵြခင်ဵေဏ္ဍ 

         ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵ (tobacco farming) မျာဵတွင် အသဳုဵြပုေသာ ဓါတ်ေြမဨဇာမျာဵ (Agrochemical use) 
နှင်ဴ ပိုဵသတ်ေဆဵ၊ ေပါင်ဵသတ်ေဆဵ၊ မှိုသတ်ေဆဵ၊ အပင်ကကီဵထွာဵေဆဵ၊ အရွက်ြဖန်ဵေဆဵမျာဵေကကာင်ဴ အနီဵ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်တွင်ရှိေသာ ေရသွင်ဵေြမာင်ဵ၊ ေရထုတ်ေြမာင်ဵမျာဵမှတဆငဴ် သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵေရနှငဴ် ေချာင်ဵငယ်မျာဵ၊ 
ြမစ်လက်တက်မျာဵထဲသုိ္သ ေရာက်ရှိပျ ဳ့ နှဳ္သကာ ေြမေပ္ဝေရ၏အရည်အေသွဵကို အနည်ဵငယ်ထိခိုကမ်ှုရိှနိုင်ပါသည်။ သဘာ 
ဝစိမဴ်စမ်ဵနှငဴ် ေချာင်ဵငယ်မျာဵ၊ ြမစ်လက်တက်မျာဵကုိ ေသာက်သဳုဵေရအြဖစ် မှီခိုေနရေသာသတ္ရဝါမျာဵ၊ ငှက်မျာဵ၊ 
ေရေနသတ္ရဝါမျာဵကုိလည်ဵ အနည်ဵငယ်သက်ေရာက်မှုရှိလာပပီဵ   ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကွဲမျာဵ ရှင်သန်ေပါက်ပွာဵမှုကျဆင်ဵ 
ြခင်ဵအေြခအေနမျာဵကုိြဖစ်ေစနိုင်ေသာေကကာငဴ် ေရအရည်အေသွဵအေြခအေနမျာဵကုိ ပခုက္ကူပမို့အနီဵ(၈)မိုင်ခန့် ကွာ 
ေဝဵေသာေနရာရိှ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ နှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵ စုိကခ်င်ဵပိုင်ရှင်မျာဵ၊ သစ်ေတာ 
ဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန ၊ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

          ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵကို ေရသွင်ဵ၍စုိကပ်ျ ို ဵေလဴရိှပပီဵ တစ်နှစ်ပတ်လုဳဵတွင် ေဆဵရွက်သီဵနဳှတစ်မျ ို ဵကိုသာ 
စုိကပ်ျ ို ဵေလဴရှိြခင်ဵေကကာင်ဴ ေလနှငဴ်ေရတုိကစ်ာဵမှုေကကာင်ဴ ြဖစ်ေပ္ဝလာေသာ ေြမဆီလွှာပျက်စီဵြခင်ဵအေြခအေန 
တစ်ရပ် ြဖစ်ေပ္ဝ ေလဴရှိပါသည်။ ေဆဵရွက်ပင်မျာဵကို ပူြပင်ဵေြခာက်ေသွ့ေသာလယ်ယာေြမေပ္ဝတွင် ေရသွင်ဵ၍ အမျာဵ 
အြပာဵ စုိကပ်ျ ို ဵလာမှုသည် အေပ္ဝယဳေြမဆီလွှာစာဵသဳုဵမှုကို အလွန်အကျွေ ဳ ြဖစ်လာေစနုိင်သည်။ စုိက်ပျ ို ဵေြမ အတန်ဵ 
အစာဵကျဆင်ဵလွယ်ပပီဵ ေြမဆီလွှာြပုန်ဵတီဵမှုြဖစ်ေပ္ဝလာမှုအေြခအေနမျာဵကုိ ပခုက္ကူပမို့အနီဵ (၈)မိုင်ခန့် ကွာေဝဵ 

ေသာေနရာရိှ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ(21°21'0.31"N95°9'5.66"E)နှင်ဴ ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ(21°21'36.41"N95°9'41.09"E) မျာဵတွင် 
ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵပုိင်ရှင်မျာဵ၊ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန၊ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန တုိ္သနှငဴ်အတူ ေစာငဴ်ကကပ် 
ကကညဴ်ရှု သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  အနီဵပတ်ဝန်ဵေျင်ရိှ  သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵ၊ ြမစ်မျာဵတွင် ေရထုညစ်ညမ်ဵေစြခင်ဵေဏ္ဍ 

          မုိဵရာသီမုိဵရွာသွန်ဵစဉ် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵမှ ေရမျာဵသည် ေရသွင်ဵေြမာင်ဵ၊ ေရထုတ်ေြမာင်ဵ မျာဵအတွင်ဵ 

ပျ ဳ့ နဳှ္သ ေရာက်ရှိလာပပီဵ စီဵဆင်ဵေသာေရအတွင်ဵ ဓါတုေဗဒပစ္စည်ဵမျာဵ၊ နီကိတုင်ဵဓါတ်သဘာဝမျာဵ၊ ေဆဵရွက်ကကီဵတွင် 
ပါဝင်ေသာ အြခာဵေသာဓါတ်သဘာဝမျ ို ဵစဳုသည် ေရနှငဴ်အတူေမျာပါလာပပီဵ သဘာဝစိမဴ်စမ်ဵမျာဵ၊ ေချာင်ဵမျာဵထဲသုိ္သ 
ေရာက်နုိင်ပါသည်။ ထိုမှတဆငဴ် ြမစ်မျာဵအတွင်ဵသုိ္သ ထပ်မဳေရာက်ရှိလာနုိင်သည်။ စီဵဆင်ဵသညဴ်ေရအရည်အေသွဵမှာ 
အနည်ဵငယ်ညစ်ညမ်ဵေနသည်ဴအေြခအေနြဖစ်ေပ္ဝနိုင်ပပီဵ ေရအရည်အေသွဵအေြခအေနမျာဵကုိ ပခုက္ကူပမို့အနီဵ (၈)မုိင် 
ခန့်ကွာေဝဵေသာေနရာရိှ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ(21°21'0.31"N95°9'5.66"E) နှင်ဴ ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ (21°21'36.41"N 

95°9'41.09"E) မျာဵတွင်ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵပုိင်ရှင်မျာဵ ၊ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန ၊ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန 

တုိ္သနှငဴ်အတူ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှု သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

  ေလထုအတွင်ဵသို့ ောဗွန်ဒုိင်ေအာေ်ဆိုဒ်ဓါတ်ေငွ့ပမာဏ မျာဵြပာဵလာြခင်ဵေဏ္ဍ 

         ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒုထ်ုတ်လွှတ်မှုထွက်ရှိသညဴ်ေနရာမျာဵမှာ သီဵနှဳစုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵ(crop lands)၊ ဇီဝ 
ြဒပ်ထု(biomass)၊ သီဵနှဳအကကင်ဵအကျန် (crop residues)နှငဴ် စုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်မှုမှေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ (by products) 
တုိ္သမှ ထွက်ရှိပါသည်။ စုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ေသာသွင်ဵအာဵစု (ဓါတ်ေြမဨဇာ) ထညဴ်သွင်ဵရာမှ မီသိန်ဵ 
(methane)နှင်ဴ နိုကထ်ရုိဂျင်ဒုိင်ေအာက်ဆိဒု် (NO2 ) အနည်ဵငယ် ထွက်ရှိေကကာင်ဵ ေလဴလာေတွ့ရှိရပါသည်။ 
 ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကပ်ျ ို ဵထုတ်လုပ်မှုေကကာငဴ် ေလထုအတွင်ဵသုိ္သ ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓါတ်ေငွ့ပမာဏ 
တုိဵတက်မျာဵြပာဵေနသည်ဴအေြခအေနမျာဵကုိ ပခုက္ကူပမို့အနီဵရိှ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာနှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာမျာဵရှိ 
ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵ(21°21'31.80"N95°9'3.22"E )မျာဵတွင် Model EPAS Hazscanner ေလအရည်အေသွဵတုိင်ဵတာ 
သညဴ် စက်ကိအုသဳုဵြပု၍ တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကကိမ် ောဗွန်ဒုိင်ေအာေ်ဆိုဒ်ဓါတ်ေငွ့ပမာေုိ တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵကာ 
ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵပုိင်ရှင်မျာဵ၊ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန ၊ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ 
အရပ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် အတူ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှု သွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

   



နီေိတုင်ဵ အဆိပ်သငဴ်မှု ခဳစာဵရြခင်ဵေဏ္ဍ 

       ေဆဵရွက်ရိတ်သိမ်ဵသူလုပ်သာဵမျာဵ ခဳစာဵေနရေသာ (Green Tobacco Sickness) (GTS)အတွက ် အေရဵေပ္ဝ 
ေဆဵကုသမှုခဳယူြခင်ဵ (emergency medical treatment) ေဆာင်ရွက်သငဴ်ေသာအေြခအေနြဖစ်ေပ္ဝေနြခင်ဵရိှ/မရှိ 
နှင်ဴ နီကိတုင်ဵအဆိပ်သငဴ်မှုခဳစာဵရေနရသည်ဴ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵြဖစ်ေပ္ဝေနြခင်ဵရှိ၊မရှိ အေြခအေနမျာဵကုိ ပခုက္ကူပမို့ 

အနီဵရှိ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ(21°21'0.31"N95°9'5.66"E) နှင်ဴဆင်မင်ဵေကျဵရွာ(21°21'36.41"N 95°9'41.09"E)မျာဵတွင် 
ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵပုိင်ရှင်မျာဵ၊ ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန 
၊ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန တုိ္သနှငဴ်အတူ ေစာငဴ်ကကပ် ကကညဴ်ရှု သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဆဵရွေ်ကေီဵထုတ်လုပ်ြခင်ဵနှင်ဴြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵမှ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုေ်မျာဵေကောင်ဴ ထိခိုေမ်ှုမျာဵေဏ္ဍ 

              ေဆဵရွက်စုိကခ်င်ဵမျာဵနှငဴ် ေဆဵရွက်ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြဖန့်ြဖူဵြခင်ဵမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵတွင် 
နီကိတုင်ဵဓါတ်ပါရိှမှုေကကာငဴ် ပူေနွဵေသာ၊ စုိစွတ်ေသာရာသီဥတုအေြခအေနတွင် နီကိတုင်ဵဆာလဖိတ်(Nicotine 

Sulphate) အြဖစ် အသွင်ေြပာင်ဵမှုလွယ်ကူကာ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴကျန်ဵမာေရဵအတွက် ထိခိုကမ်ှုအေြခအေနမျာဵ 
ြဖစ်ေပ္ဝေနြခင်ဵရှိ/မရှိကို ပခုက္ကူပမို့အနီဵရိှ ေရွှေတန်ဵတစ်ေကျဵရွာ(21°21'0.31"N95°9'5.66"E) နှငဴ် ဆင်မင်ဵေကျဵရွာ 
(21°21'36.41"N 95°9'41.09"E) မျာဵတွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစုိကခ်င်ဵပုိင်ရှင်မျာဵ၊ သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန ၊ 
ကျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှငဴ်အတူ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှု သွာဵမည်ြဖစ် ပါသည်။ 

ခဲ၊ေေ်ဒမီယမ်ေဲသ့ုိဴေသာအဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ်ပျ ဳ့လွငဴ်ေနေသာောဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵေကောင်ဴထိခိုေမ်ှုေဏ္ဍ 

            ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့တွင် ကက်ဒမီယမ်ပါဝင်မှုသည် (1.81µg) ရှိပပီဵ ခဲပါဝင်မှုသည် (2.46µg) ရှိေနေကကာင်ဵ 
graphite furnace- atomic absorption spectrometry (GFAAS)   နှငဴ ် တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵမှုရလဒမ်ျာဵအရ သိရှိရ 
ေကကာင်ဵ သုေတသနြပုလုပ်မှုမျာဵတွင် ေဖာ်ြပခဲဴကကသည်။ 

    စီဵကရက်(၂၀)လိပ်ပါေသာေဆဵလိပ်(၁)ဗူဵတွင် ကက်ဒမီယမ်ပါဝင်မှုသည် (0.22 – 0.78)µg  ရိှေနပပီဵ ခဲပါဝင်မှု 
သည် (  0.97 – 2.64)  µg အထိရှိေနေကကာင်ဵ သုေတသနြပုလုပ်မှုမျာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ခရုိမီယမ်နှငဴ် နီကယ် 

ကဲဴသုိ္သေသာ heavy metal   မျာဵကုိလည်ဵ ေတွ့ရှိေနရေကကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်။ ကက်ဒမီယမ်သည် လူ့ခန္ဓာကုိယ် 
အတွင်ဵရိှ အရုိဵ၊ အသည်ဵ၊ ေကျာက်ကပ်မျာဵတွင် ေတွ့ရှိရေကကာင်ဵ နှငဴ် အစာအိမ်အတွင်ဵ အနာြဖစ်ြခင်ဵ၊ ေအာဴအန် 
ြခင်ဵ၊ အေရြပာဵေပ္ဝတွင် အရည်ကကည်အဖုငယ်မျာဵ ထွက်ေပ္ဝြခင်ဵတုိ္သကုိ ြဖစ်ေပ္ဝေစပါသည်။ 

 ေဆဵလိပ်မီဵခိုဵေငွ့မျာဵတွင်ပါဝင်ေနေသာ ခဲနှငဴ် ကက်ဒမီယမ်ကဲသုိဴ္သ အဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် ပျ ဳ့လွငဴ်ေန
ေသာ ကာဗွန်ြဒပ်ေပါင်ဵမျာဵေကကာင်ဴ လူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်အတွက် ကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်ထိခိုကမ်ှုြဖစ်ေပ္ဝေန ြခင်ဵရှိ/မရှိ 

အေြခအေနမျာဵကုိသိရှိနုိင်ရန် ေလာက်ကိငု်ခရုိင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသရှိ ကုန်ကကမ်ဵ၊ ေလာက်ကိငု်၊ ချင်ဵေရွှေေဟာ် 
ပမို့မျာဵတွင် ေစာငဴ်ကကညဴ်သွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ပမို့ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵမှေရ (23°42'19.51"N98°44'37.16"E) ကို 
တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကကိမ်ဓာတ်ခွဲတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵေပဵြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ အေထွေထွအုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ကျန်ဵမာေရဵ 
ဦဵစီဵဌာန၊ ဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ အရပ်ဖက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်အတူ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ တုိင်ဵတာ 
ရရှိသညဴ်ရလာဒမ်ျာဵကုိ NEQEGs ၊ WHO  နှင်ဴ IFC Guidelines မျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်၍ သတ်မှတ် ထာဵေသာ 
စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵထက် ေကျာ်လွန်ေနြခင်ဵရှိ/မရိှ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ေကျာ်လွန်ေနပါက ေလျှာဴချနုိင်ရန် အလျင်အြမန် စီစဉ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လိုအပ်ေသာြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ (နည်ဵပညာ၊စက်ကိရိယာအစာဵထုိဵ တပ်ဆင် ြခင်ဵ) ကို စီမဳ 
ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ေနြပည်ေတာ်(ရဳုဵချုပ်)သုိ္သ ေတွ့ရှိချက၊် သဳုဵသပ် တင်ြပချက်နှငဴ် 
သတ်မှတ်ထာဵေသာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ကိုက်ညီမှုရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှသညဴ် အေြခအေန မျာဵကုိ တစ်နှစ် 
(ဇန်နဝါရီလဇူလိုင်လ) လျင်နှစ်ကကိမ်အစီရင်ခဳတင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 



အသဳုဵြပုပပီဵေသာ အစီခဳအမှိုေ်မျာဵ( cigarette burts ) ေကောင်ဴ ြဖစ်ေစေသာထိခိုေမ်ှုေဏ္ဍ 

            အလွယ်တကူ ေချဖျက်နိုင်ြခင်ဵမရှိေသာ (non - biodgradable) ဆဲလူလုိစ်ဴ အက်ဆီတိတ် အစီခဳအမှိုက် 
(cellulose acitate filter waste ) မျာဵတွင် အာဆင်နစ်၊ ခဲ၊ နီကိတုင်ဵ၊ အီသုိင်ဖီေနာကဲဴသုိ္သေသာ အန္တရာယ်ရှိေသာ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ (hazardous substance) ပါရိှေနပါသည်။ အဆုိပါအန္တရာယ်ရှိေသာပစ္စည်ဵမျာဵသည် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ 
ေရြပင်နှငဴ် ပင်လယ်ကကမ်ဵြပင်ေအာက်မျာဵတွင် Leachates   အြဖစ် တည်ရှိေနေကကာင်ဵ နှင်ဴ လူတုိ္သအသဳုဵြပုေသာ 
ေသာက်သဳုဵေရနှငဴ် ေရချ ိုသယဳဇာတကိုထိခိုကမ်ှုရှိေနေကကာင်ဵ၊ ေရေကာင်ဵေရသန့်အရင်ဵအြမစ်မျာဵထဲသုိ္သ စိမဴ်ဝင်ပျ ဳ့နှဳ္သ 
လျက်ရှိနုိင်ေကကာင်ဵ သိရှိရပါသည်။ အသဳုဵြပုပပီဵေသာအစီခဳအမှိုက်မျာဵ(cigarette burts) ေကကာင်ဴ ြဖစ်ေစေသာ 
ထိခိုကမ်ှုအေြခအေနမျာဵကုိသိရှိနိုင်ရန် တုန်ချနိ်ေရကန်တွင်ဵ(23°40'21.40"N98°46'44.40"E)  မှေရနှငဴ် ပမို့ေရေပဵေဝေရဵ 
လုပ်ငန်ဵ(23°42'19.51"N98°44'37.16"E)  မှြဖန့်ြဖူဵေပဵသည်ဴ ေရတုိ္သကုိ တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကကိမ် ဓာတ်ခွဲတုိင်ဵတာစစ်ေဆဵ 
ြခင်ဵြဖင်ဴ  သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန ၊ကျန်ဵမာေရဵ ဦဵစီဵဌာနတုိ္သနှင်ဴအတူ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုသွာဵမည် ြဖစ်ပါ 
သည်။ တုိင်ဵတာ ရရိှသညဴ်ရလာဒ်မျာဵကုိ NEQEGs ၊ WHO နှငဴ် IFC Guidelines မျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်၍ သတ်မှတ် 
ထာဵေသာ စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵထက် ေကျာ်လွန်ေနြခင်ဵရိှ/မရှိ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ေကျာ်လွန်ေနပါက ေလျှာဴချနိုင်ရန် 
အလျင်အြမန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လိုအပ်ေသာြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ (နည်ဵပညာ၊စက်ကိရိယာအစာဵထုိဵ တပ်ဆင် 
ြခင်ဵ) ကို စီမဳ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ေနြပည်ေတာ်(ရဳုဵချုပ်)သုိ္သ ေတွ့ရှိချက၊် သဳုဵသပ် 
တင်ြပချက်နှင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵအတွင်ဵ ကိုကည်ီမှုရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိသညဴ် အေြခအေန 
မျာဵကုိ တစ်နှစ် (ဇန်နဝါရီလဇူလိုင်လ)လျင်နှစ်ကကိမ်အစီရင်ခဳတင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေဆဵလိပ်နှင်ဴ ေဆဵရွေ်ထုတ်ေုန် (စီဵေရတ်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ) ေကောငဴ်ြဖစ်ေစေသာ ထိခိုေမ်ှုေဏ္ဍ 

              ထုတ်လုပ်မှုနည်ဵစဉ်တွင် ေဆဵရွက်ကကီဵစင်ဵြခင်ဵ၊ ေဆဵရုိဵနှငဴ်ေဆဵသာဵခွဲြခာဵြခင်ဵအဆင်ဴမျာဵတွင် ေရေနွဵေငွ့ 
အသဳုဵြပုရေသာေကကာငဴ် ထွက်ရှိလာေသာအနဳ့နှငဴ် အခိုဵအေငွ့မျာဵ၊ အစုိင်အခဲစွန့်ပစ်အမှိုက်မျာဵ၊ ထုတ်ပိုဵသည်ဴ 
လုပ်ငန်ဵသဳုဵပစ္စည်ဵ အကကင်ဵအကျန်အမှိုက်မျာဵ၊ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵအကကင်ဵအကျန် (အာနိသင်) ပါရိှေသာ အမှိုက ်
မျာဵကုိ စနစ်တကျေကာက်ယူသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ ထုတ်ပိုဵြခင်ဵ၊ ေြမကျင်ဵတူ၍ြမုပ်နှဳြခင်ဵ တုိ္သကုိ စီမဳ ေဆာင်ရွက် လျက် 

ရှိပါသည်၊၊ ေဆဵလိပ်နှငဴ်ေဆဵရွက်ထုတ်ကုန် (စီဵကရက်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ) ေကကာငဴ်ြဖစ်ေစေသာ ထိခိုကမ်ှုအေြခ အေန 
မျာဵကုိ ဆီေအာေကျဵရွာ(23°43'48.03"N98°46'29.56"E)၌  သစ်ေတာဦဵစီဵဌာန၊ စုိကပ်ျ ို ဵေရဵဌာန ၊ကျန်ဵမာေရဵ ဦဵစီဵဌာန 
တုိ္သနှငဴ်အတူ တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကကိမ် ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ေစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှု စစ်ေဆဵမည်ဴ အေကောင်ဵအရာမျာဵ နှငဴ်  parameter မျာဵ 
 
စဉ် အေကောင်ဵအရာ စစ်ေဆဵမညဴ် 

parameter 
စစ်ေဆဵမညဴ်အကေိမ် 

အေရအတွေ် 
တင်ြပမည်ဴဌာနနှငဴ် တင်ြပမည်ဴအကေိမ် 

၁။ ေလအရည်အေသွဵ PM2.5, PM10 
CO,SO2, NOx 

တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန  
(ရဳုဵချုပ်)ေနြပည်ေတာ်တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ(ဇန်နဝါရီလ၊ ဇူလုိင်လ၊) 

၂။ ေရအရည်အေသွဵ BOD,COD TDS,pH, 
Heavy metal and others 

တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊ဇူလုိင်လ၊) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန  
(ရဳုဵချုပ်)ေနြပည်ေတာ်တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

၃။ ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ခါမှု Industrial operation 
(dB) 

တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလ၊ဇူလုိင်လ၊ ) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန  
(ရဳုဵချုပ်)ေနြပည်ေတာ်တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

၄။ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ pH, EC, TDS, SAR, RSC, 
Dorminnant Salts, 
TOTAL N, Available 
Nutrients 

တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကိမ် 
(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာန  
(ရဳုဵချုပ်)ေနြပည်ေတာ်တစ်နှစ်လျှင် 
(၂)ကကိမ်(ဇန်နဝါရီလဇူလုိင်လ၊) 

 



            အမျိုဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွဵ(ထုတ်လွတ်မှု) လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵ၊ WHO  Guideline Value 
မျာဵထက်ေကျာ်လွန်ေနြခင်ဵရိှ/မရိှ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှု စစ်ေဆဵသွာဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုသညဴ် အစီရင်ခဳစာ 
ကို စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵနှငဴ်နှိုင်ဵယှဉ်သဳုဵသပ်ကာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵဌာနသုိ္သ  တစ်နှစ်လျှင်(၂)ကကမိ် (ဇန်နဝါရီ 
လ၊ ဇူလိုင်လ)မျာဵတွင် တင်ြပသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။  

ပတ်ဝန်ဵေျင်ေိေုစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှုမညဴ်ရည်ညွှန်ဵအစီအစဉ် 

ထိခိုေ်မှု ြဖစ်ေပါ်သည်ဴေနရာ ေစာငဴ်ကေပ်ကေည်ဴရှုသညဴ် 
ရည်ရွယ်ချေ် 

အကေိမ်ေရနှငဴ်                  
အချန်ိောလ 

ေစာငဴ်ကေပ်ကေည်ဴရှု 
ရန်တာဝန်ရိှသူ 

ေြမေပ္ဝေရအသဳုဵြပု

မှုနှငဴ်ေရလွှဲေြပာင်ဵ

ပို္သေဆာင်မှုမျာဵ 

ေရအရင်ဵအြမစ်ေနရာမျာဵ ေရအသဳုဵြပုမှုနှငဴ်ေရလွှဲေြပာင်ဵ 

ပို္သေဆာင်မှုမျာဵကုိေစာငဴ်ကကပ် 

ကကည်ဴရှု ြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 

ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်စွမ်ဵဖုန်ဵထာ 

ကုမ္ပဏီ၏ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲ

မှုေကာ်မတီ 

ေြမေပ္ဝေရ 

အရည်အေသွဵ 

နီကုိတင်ဵပျ ဳ့ နဳှ္သမှုေကကာငဴ် 

ထိခိုက်မှုရှိသည်ဴေကျဵရွာ 

အတွင်ဵ/အြပင်ရိှေရြပင်မျာဵ 

ေြမေပ္ဝေရအရည်အေသွဵ 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိစမ်ဵသပ် 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ေရအရည်အေသွဵ 

စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်ကုိက်ညီမှုရှိမရှိ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 

ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်စွမ်ဵဖုန်ဵထာ 

ကုမ္ပဏီ၏ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲ

မှုေကာ်မတီ 

ေြမေအာက်ေရ 

အရည်အေသွဵ 

ထိရှလွယ်ေစေသာ 

လက်ခဳေနရာမျာဵ၌ 

(ေဆဵရွက်စုိက်ပျ ို ဵသည်ဴ 

ေကျဵရွာမျာဵ) 

ေြမေပ္ဝေရအရည်အေသွဵ 

ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိစမ်ဵသပ်စစ် 

ေဆဵြခင်ဵ၊ေြမေအာက်ေရ 

အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် 

ကုိက်ညီမှုရှိ/မရိှစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ)်် 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 

ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်စွမ်ဵဖုန်ဵထာ 

ကုမ္ပဏီ၏ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲ

မှုေကာ်မတီ 

ေလအရည်အေသွဵ ထိရှလွယ်ေစေသာ

လက်ခဳေနရာမျာဵ၌ 

(စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာနှငဴ် 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်) 

အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိေလ၏အရ

ည်အေသွဵေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵကုိ 

စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ေလ 

အရည်အေသွဵစဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် 

ကုိက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ေဆဵြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 

ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်စွမ်ဵဖုန်ဵထာ 

ကုမ္ပဏီ၏ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲ

မှုေကာ်မတီ 

ဆူညဳမှုနှငဴ်တုန်ခါမှု ထိရှလွယ်ေစေသာ 

လက်ခဳေနရာမျာဵ၌ 

(စက်ရဳုနှငဴ်ဆီေအာရွာ) 

ဆူညဳမှုအဆင်ဴေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ

ကုိစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ဆူညဳမှု 

စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ်ကုိက်ညီမှုရှိ/မရှိ 

စစ်ေဆဵ ြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 

ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်စွမ်ဵဖုန်ဵထာ 

ကုမ္ပဏီ၏ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲ

မှုေကာ်မတီ 

ေြမတုိက်စာဵမှုနှငဴ်

နုန်ဵအနည်ကျမှု 

အန္တရာယ်ြဖစ်နုိင်ေြခ 

မျာဵသည်ဴဧရိယာမျာဵ၌ 

(ေရွှေတန်ဵတစ်ရွာ၊ဆင်မင်ဵ 

ရွာ၊ဆီေအာရွာ) 

ေြမတုိက်စာဵမှုြဖစ်နုိင်သည်ဴ 

ေနရာမျာဵကုိစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

ေြမတုိက်စာဵမှုပမာဏကုိ 

ခန့်မှန်ဵြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ) 

စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴစစ်ေဆဵ 

ေရဵဦဵစီဵဌာနနှငဴ်စွမ်ဵဖုန်ဵထာ 

ကုမ္ပဏီ၏ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲ

မှုေကာ်မတီ 

 



ေစာင်ဴကေပ်ကေည်ဴရှုစစ်ေဆဵမည်ဴအစီအစဉ် 

စဉ် ေစာင်ဴကေည်ဴစစ်ေဆဵမှု  
အချေ်မျာဵ 

တည်ေနရာ ေစာင်ဴကေည်ဴစစ်ေဆဵမှုနှင်ဴ    
Parameter မျာဵ 

အကေိမ်အေရ အတွေ် တင်ြပ        
ရ မည်ဴ 
ဌာန 

၁ ဆူညဳသဳနှငဴ်တုန်ခါမှု စက်ရဳု Industrial             

operation (dB) 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် MONREC, 

ECD 

၂ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊  

အရည်၊အေငွ့) 

 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှု၊ 

ထိခိုက်မှု၊ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် MONREC, 

ECD 

၃ ေလအရည်အေသွဵနှင်ဴအနဳ့ 

ဆုိင်ရာေစာင်ဴကေည်ဴစစ်ေဆဵမှု 

စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာနှင်ဴ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

Dust,PM2.5,PM10, 

CO,NO2,SO2 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ မ် 

MONREC, 

ECD 

၄ ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမှ              

ထွေ်ရိှသည်ဴအမှိုေ်နှင်ဴ 

ကေင်ဵေျန်သေ်ေရာေ်မှု 

စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာနှင်ဴ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ေဘဵအန္ဒရာယ်ရိှစွန်ပစ် 

အမှိုက်နှင်ဴေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ

ေကကာင်ဴ ထိခုိက်ပျက်စီဵမှု၊ 

နီကုိတင်ဵအဆိပ်သင်ဴမှု၊ 

ခဲ၊ကက်ဒမီယမ်ကဴဲသုိ္သေသာ

အဆိပ်သငဴ်ဓါတ်ပစ္စည်ဵမျာဵ

နှငဴ်ပျ ဳ့လွငဴ်ေနေသာကာဗွန် 

ြဒပ်ေပါင်ဵေကကာငဴ်အဆိပ် 

သင်ဴမှု၊ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 

၅ ေြမေပါ်နှင်ဴေြမေအာေ်ေရ 

အရည်အေသွဵ 

 

စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာနှင်ဴ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ်  

PH,Hardness,Iron, 

Chloride,Sulphate, 

Dissolved Solids for 

drinking water , 

Heavy Metals and others 

for surface and ground 

water 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 

၆ တုိေ်စာဵမှုနှင်ဴ                 

နုန်ဵအနည်ေျမှု 

 

ဆီေအာရွာနှင်ဴ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ေြမဆီလွှာပျက်စီဵမှုနှင်ဴ 

ဆဳုဵရှုဳဵမှု 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 

၇ ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵ၊ 

ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵေဲွမျာဵ၊  

ဆီေအာရွာနှင်ဴ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

နီကုိတင်ဵပျ ဳ့ နဳှ္သမှုနှင်ဴ အဆိပ် 

သင်ဴမှု ြဖစ်ေပ္ဝမှုရိှ/မရိှနှင်ဴ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 



ေဂဟစနစ် 

 

ေြမ အပူချန်ိ၊စုိထုိင်ဵစ၊pH 

တန်ဖိုဵ၊NPKပါဝင်မှု တန်ဖိုဵ၊ 

Prohibited Trees List and 

Land Erosion၊ စုိက်ပျ ို ဵထာဵ 

သည်ဴသစ်ပင်မျာဵရှင်သန်ြဖစ်

ထွန်ဵမှု၊ေနထုိင်ကျက်စာဵတ

တ်သည်ဴတိရစ္ဆာန်မျာဵေဘဵ

ကင်ဵလဳုခခုဳမှု 

၈ လုပ်ငန်ဵခွင်ေဘဵအန္ဒရာယ် 

ေင်ဵရှင်ဵေရဵနှင်ဴေျန်ဵမာေရဵ 

စေ်ရဳု Health and Safety  

Health and Clinic 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 

၉ ယဉ်ေေျဵမှုအေမွအနှစ် 

 

ဆီေအာရွာနှင်ဴ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

ေရှဵေဟာင်ဵယဉ်ေကျဵမှု 

အေမွအနှစ်၊ေစတီနှင်ဴ 

အေဆာက်အဦ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 

၁၀ အလုပ်အေုိင်နှင်ဴေလဴေျင်ဴ  

သင်ကောဵမှုသင်တန်ဵ 

စက်ရဳု၊ သင်ယူေလဴလာမှုနှင်ဴ 

တတ်ေြမာက်မှု၊ကျွေမ်ဵကျင်မှု၊

လုပ်ငန်ဵခွင် အသဳုဵြပုမှု 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 

၁၁ အေရဵေပါ်တုန့်ြပန်မှု 

 

စက်ရဳု၊ဆီေအာရွာ သဘာဝေဘဵ၊ေြမပပိုြခင်ဵနှင်ဴ 

ေရကကီဵြခင်ဵ၊ဘိွုင်လာေပါက်

ကဲွြခင်ဵ၊မုိဵကကိုဵပစ်ြခင်ဵ၊ 

မီဵေလာင်ြခင်ဵ၊ဓာတ်လုိက် 

ြခင်ဵ၊မေတာ်တဆ ထိခုိက် 

ြခင်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 

၁၂ ရာသီဥတုအာဵေစာင်ဴ 

ကေပ်ကေည်ဴရှုြခင်ဵ 

ဆီေအာရွာနှင်ဴ 

ေလာက်ကုိင်ပမို့နယ် 

မုိဵရွာသွန်ဵချန်ိတွင် Acid 

ပါဝင် မှု၊မုိဵေရချန်ိ၊အပူချန်ိ၊ 

ေလတုိက်နှုန်ဵ 

တစ်နှစ်လျှင် (၂)ကကိမ် 

(ဇန်နဝါရီလ၊၊ ဇူလုိင်လ 

MONREC, 

ECD 

 

 

 

 

 

 



၉.၄။ စီမဳေိန်ဵေဆာင်ရွေ်ပပီဵပါေ လုပ်ေဆာင်သွာဵမည်ဴ လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ 

 (ေ) ေစာင်ဴကေပ်ကေည်ဴရှုစစ်ေဆဵမည်ဴအဖဲွ့ဖဲွ့စည်ဵြခင်ဵ 
   

စဉ် အမည် ရာထူဵ တာဝန် 

၁။ ဦဵခင်ေမာင်လွင် စက်ရဳုပိုင်ရှင် ေစာငဴ်ကကပ်ကကည်ဴရှုြခင်ဵအစီရင်ခဳစာကုိတင်ြပနုိင်ရန်အစီအစဉ်ေရဵဆဲွြခင်ဵ 

တာဝန်၊ 

၂။ ဦဵဟွမ်ကျယ် ဒါရုိက်တာ အရည်အေသွဵတုိင်ဵ တာြခင်ဵ 

၃။ ဦဵေဘာင်ယိန်ဵ အေထွေထွမန်ေနဂျာ ညစ်ညမ်ဵမှုကုိကာကွယ်ြခင်ဵ တာဝန် 

၄။ ေဒ္ဝသင်ဵသင်ဵ

လှိုင် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵစီမဳခန့်ခွဲေရဵ 

တာဝန်ခဳ 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ 

၅။ ဦဵအာဵချန်  ရဳုဵအဖွဲ့၊ြပန်ကကာဵေရဵ တာဝန်ခဳ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်ကုိထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ 

 

(ခ)  ရန်ပဳုေငွလျာထာဵချေ်နှငဴ် ေဆာင်ရွေ်မညဴ်လုပ်ငန်ဵ၊တန်ဖုိဵ 

          စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵပါက အရည်အေသွဵတုိင်ဵတာြခင်ဵ ၊ ညစ်ညမ်ဵမှုကုိကာကွယ်ြခင်ဵနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵ 
ကျင်ကုိထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်သဳုဵစဲွရန် ရန်ပုဳေငွကျပ်သိန်ဵ(၆၀.၅)ကုိ လျာ 
ထာဵ ကာ စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စဉ် အေကောင်ဵအရာ ေဆာင်ရွေ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵ တန်ဖုိဵ(ေျပ်သိန်ဵ) 

၁ အရည်အေသွဵတုိင်ဵ တာြခင်ဵ ဆူညဳသဳနှင်ဴတုန်ခါမှုတုိင်ဵ တာြခင်ဵ ၀.၅ 

  ေလအရည်အေသွဵနှင်ဴအနဳ့တုိင်ဵ တာြခင်ဵ ၁၀.၀ 

  ေြမေပ္ဝနှင်ဴေြမေအာက်ေရအရည်အေသွဵတုိင်ဵ တာြခင်ဵ ၃.၀ 

  ေြမဆီလွှာအရည်အေသွဵတုိင်ဵ တာြခင်ဵ ၂.၀ 

၂ ညစ်ညမ်ဵမှုေုိောေွယ်ြခင်ဵ စွန့်ပစ်ပပီဵပစ္စည်ဵ(အစုိင်အခဲ၊အရည်၊အေငွ့) ၏သက်ေရာက်မှု ၅.၀ 

  ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵမှထွက်ရိှသည်ဴအမှိုက်နှင်ဴကကင်ဵကျန်သက်ေရာက်မှု ၅.၀ 

  ေဘဵထွက်ပစ္စည်ဵ၏ကကင်ဵကျန်သက်ေရာက်မှု ၅.၀ 

၃ သဘာဝပတ်ဝန်ဵေျင်ေုိ 

ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာေ်ြခင်ဵ 

ဇီဝမျ ိုဵစဳုမျ ိုဵကဲွမျာဵကုိထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵေဂဟစနစ်အတွက် 

သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ ရှင်သန်ေစရန်ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ 

၅.၀ 

  တုိက်စာဵမှုနှင်ဴနုန်ဵအနည်ကျမှုေကကာင်ဴထိခုိက်ပျက်စီဵမှုမျာဵ           

အတွက်နုန်ဵဆယ်သည်ဴေရကန်တူဵေဖာ်ြခင်ဵေြမထိန်ဵနဳရဳကုိ 

ထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက်၍ကာကွယ်ြခင်ဵမုိဵေရစီဵဆင်ဵနုိင်သည်ဴ 

ေရလွှဲေြပာင်ဵနုိင်သည်ဴေရေြမာင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵ 

၁၀.၀ 



  ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်ေနရာမျာဵကုိ ထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ ၅.၀ 

  ေရအရင်ဵအြမစ်တည်ေနရာမျာဵ ကုိထိန်ဵသိမ်ဵ ေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ ၁၀.၀ 

 စုစုေပါင်ဵ  ၆၀.၅ 

 

(ဂ) ေဆာင်ရွေ်မည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

(၁) စက်ရဳုပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ေဆာက်လုပ်ထာဵေသာအေဆာက်အဦအာဵ ဖျက်သိမ်ဵသယ်ယူြခင်ဵ၊ စက်ကိရိယာ 
နှင်ဴယာဉ်ယန္တရာဵမျာဵအာဵ အြခာဵစီမဳကိန်ဵသုိ္သေြပာင်ဵေရွှေ့ြခင်ဵ၊ လူ့အသဳုဵအေဆာင်ပစ္စည်ဵ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ 
တွင်ဵတူဵ၍ ြမှုပ်ြခင်ဵ၊ မီဵရှို့ြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ပါမည်။ ပပီဵေနာက် ၎င်ဵဧရိယာအာဵ သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ြပုလုပ်ေပဵပါမည်။ လုိအပ်ေသာေနရာမျာဵတွင် သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵမျာဵ ြပန်လည်လုပ်ေဆာင်ေပဵသွာဵပါမည်။ 
(၂)      စက်ရဳုဧရိယာအတွင်ဵ ေဖာက်လုပ်ထာဵေသာလမ်ဵမျာဵကုိ ြပန်လည်ြပုြပင်ေပဵြခင်ဵ၊ ေြမဖုိ္သြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵပပီဵ 

သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ေပဵသွာဵပါမည်။ 
(၃)   စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵချန်ိတွင် ခန့်အပ်ထာဵေသာဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ ဆက်လက်လုပ်ကုိင်လုိပါက မိမိတုိ္သ 

ကုမ္ပဏီ၏ အြခာဵလုပ်ငန်ဵခွင်သုိ္သ ဆက်လက်အသဳုဵြပုြခင်ဵ(သုိ္သ) ေဒသအတွင်ဵရိှ အြခာဵစက်ရဳု/ ထုတ်လုပ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵသုိ္သ ေြပာင်ဵေရွှေ့တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်နုိင်ေစရန် ကူညီေပဵသွာဵပါမည်။ ၎င်ဵတုိ္သ၏မိရုိဵဖလာလုပ်ငန်ဵ 

မျာဵအာဵ ြပန်လည်လုပ်ကုိင်လုိပါကလည်ဵ လုိအပ်သည်မျာဵကုိ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵပါမည်။ 
(၄) စီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵပပီဵ ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်အေြခအေနမျာဵအာဵ ပိတ်သိမ်ဵပပီဵ 

ကာလ(၅)နှစ်အထိ ရန်ပဳုေငွထာဵ၍ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုရမည်ဴအဖဲွ့ြဖင်ဴ ေစာငဴ်ကကည်ဴေဆာင်ရွက်ေပဵသွာဵပါ 
မည်။ 

(၅)      ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုေရဵအဖဲွ့သည် တုိင်ဵတာရရိှသညဴ်ရလာဒ်မျာဵကို NEQEGs ၊ WHO  နှငဴ် IFC Guidelines 
မျာဵနှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်၍ သတ်မှတ်ထာဵေသာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵထက် ေကျာ်လွန်ေနြခင်ဵရိှ/မရှိ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ 

ေကျာ်လွန်ေနပါက ေလျှာဴချနုိင်ရန် အလျင်အြမန် စီစဉ် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ လုိအပ်ေသာြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ 
(နည်ဵပညာ၊စက်ကိရိယာအစာဵထုိဵတပ်ဆင်ြခင်ဵ)ကိ ု စီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 
ဦဵစီဵဌာန၊ေနြပည်ေတာ်(ရဳုဵချုပ်)သုိ္သ ေတွ့ရှိချက်၊ သဳုဵသပ်တင်ြပချက်နှငဴ် သတ်မှတ်ထာဵေသာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ 
အတွင်ဵ ကုိကည်ီမှုရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှသညဴ် အေြခအေနမျာဵကုိ တစ်နှစ်လျင်နှစ်ကကိမ် (ဇန်နဝါရီ 
လဇူလုိင်လ)အစီရင်ခဳတင်ြပသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ချမှတ်လာေသာလမ်ဵ္ဠွှန်မှုမျာဵကုိလည်ဵ လုိက်နာေဆာင် 
ရွက်ေပဵသွာဵပါမည်။ 

(၆)     စက်ရဳုစီမဳကိန်ဵပိတ်သိမ်ဵြခင်ဵအတွက် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကုိ လုိက်နာ 
ေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေနအာဵ ပမို့နယ်အဆင်ဴ(သုိ္သ) ခရုိင်အဆင်ဴဌာနဆုိင်ရာမျာဵ၊ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စာဵလှယ် 
မျာဵ၊ ေကျဵရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၊စက်မှုလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵ၊ စက်ရဳုစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့၊ ေဒသခဳကုိယ်စာဵ 
လှယ်မျာဵပါဝင်သည်ဴ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုစစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့၏ စစ်ေဆဵမှုကုိလည်ဵ ခဳယူသွာဵပါမည်။ စစ်ေဆဵေရဵ 
အဖဲွ့တုိ္သ၏လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်နှင်ဴအညီ အရည်အေသွဵတုိင်ဵတာြခင်ဵ၊ ညစ်ညမ်ဵမှုကုိကာကွယ်ြခင်ဵ၊ ေရအရင်ဵအြမစ် 
တည်ေနရာမျာဵကုိထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ ၊ ဇီဝမျ ို ဵစဳုမျ ို ဵကဲွမျာဵကုိထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ေဂဟစနစ်အတွက် 
သစ်ပင်စုိက်ပျ ို ဵြခင်ဵ၊ ရှင်သန်ေစရန်ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ၊ ယဉ်ေကျဵမှုအေမွအနှစ်ေနရာမျာဵကုိ ထိန်ဵ 
သိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ၊ တုိက်စာဵမှုနှင်ဴနုန်ဵအနည်ကျမှုေကကာင်ဴ ထိခုိက်ပျက်စီဵမှုမျာဵအတွက် နုန်ဵဆယ်သညဴ် 
ေရကန်တူဵေဖာ်ြခင်ဵ၊ ေြမထိန်ဵနဳရဳကုိထည်ဴသွင်ဵတည်ေဆာက်၍ကာကွယ်ြခင်ဵ မုိဵေရစီဵဆင်ဵနုိင်သည်ဴ ေရလွှဲ 
ေြပာင်ဵနုိင်သည်ဴ ေရေြမာင်ဵမျာဵတူဵေဖာ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်သွာဵပါ မည်။ 
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 Chinshwehaw 

Environmental Monitoring Area  inside Kokant Self Administered Zone                                                                   

( LaukKaing, Konkyan, Chinshwehaw Township) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ေဏ္ဍအလိုေ ်ပတ်ဝန်ဵေျင်အရည်အေသွဵမျာဵ ေစာငဴ်ကေပ်ကေည်ဴရှုစစ်ေဆဵမညဴ် တည်ေနရာြပေြမပုဳ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmental Monitoring Area  inside Kokant Self Administered Zone                                                                   

( LaukKaing, Konkyan, Chinshwehaw Township) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီမဳေိန်ဵဧရိယာ၏ပတ်ဝန်ဵေျင်အရည်အေသွဵမျာဵ ေစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှုစစ်ေဆဵမညဴ် တည်ေနရာြပေြမပဳု 

ဆီေအာရွာ၌ ပတ်ဝန်ဵေျင်အရည်အေသွဵမျာဵ ေစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှုစစ်ေဆဵမည်ဴ တည်ေနရာြပေြမပဳု 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလာေ်ေိငု်ပမို့နယ်၌ ပတ်ဝန်ဵေျင်အရည်အေသွဵမျာဵ ေစာင်ဴကေပ်ကေညဴ်ရှုစစ်ေဆဵမညဴ ်တည်ေနရာြပေြမပဳု 



အခန်ဵ(၁၀) 

နိဂုဳဵနှငဴ်သဳုဵသပ်ချေ်၊အကေဳြပုချေ် 

(Conclusions and Recommendations) 

ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵသည် ေဆဵလိပ်နှင်ဴေဆဵရွက်ကကီဵ ထွက်ပစ္စည်ဵေသာက်သဳုဵမှု ထိန်ဵ 
ချူပ်ေရဵဥပေဒ (၄.၅.၂၀၁၆)၊ အမျ ို ဵသာဵကျန်ဵမာေရဵစီမဳကိန်ဵ (၂၀၁၇-၂၀၂၁)၊ ြပည်သူ့ကျန်ဵမာေရဵဥပေဒ (၁၉၇၂) ၊ 
WHO အဖဲွ့၏ Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)၊ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်တွင် 
ြပဌာန်ဵထာဵေသာ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ အမိန့်၊ ္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ 
အမျို ဵသာဵအဆင်ဴစဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ WHO အဖဲွ့၏စဳချနိ်စဳ္ဠွှန်ဵမျာဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳအမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ေရဵရာမူဝါဒ၊ 
ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ 

ဆိုင်ရာလုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵ၊ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာစဳချန်ိစဳ္ဠွှန်ဵ(ထုတ်လွှတ်မှု)နှင်ဴ အရည်အေသွဵဆိုင်ရာ 
လမ်ဵ္ဠွှန်ချက်မျာဵ၊ ြမန်မာနုိင်ငဳရာသီဥတုေြပာင်ဵလဲမှုဆိုင်ရာ နည်ဵဗျူဟာနှငဴ်မူဝါဒ၊ တည်ဆဲအမိန့်္ဠွှန်ကကာဵချက် 
မျာဵ၊ Intergovernmental Panel on Climate Change အစီရင်ခဳစာ ၊ United Nations Framework convention 
on Climate Change ကိုဵကန့်ကိယု်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖဲွ့မှ ထုတ်ြပန်ေသာ ေဒသန္တရအမိန့်မျာဵကုိ အေလဵ 
ထာဵလုိကန်ာ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

             စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်သူတုိင်ဵသည် နုိင်ငဳေတာ်၏စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့ပဖိုဵတုိဵတက်ေစရန်၊ ေဒသခဳြပည်သူမျာဵ အလုပ် 
အကိုင်အခွငဴ်အလမ်ဵရရိှေစရန်၊ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵ (ပညာေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ၊ လမ်ဵပန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ၊ ဘာသာေရဵ၊ 
လျှပ်စစ်၊ ေရရရှိေရဵ) ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုေလျာဴချေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်၊ 
Monitoring ကာလတွင် ေစာငဴ်ကကညဴ်၊ ြပုြပင်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် ၊ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳ 
ခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ပါ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵေဖာ်ေဆာင်သူ၏ကတိကဝတ် 
မျာဵ စေသာလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေပဵရန်နှင်ဴ စီမဳကိန်ဵေဆာင်ရွက်ပပီဵ ေနာက် 
ပိုင်ဵ ေစာငဴ်ကကညဴ်၊ ြပုြပင်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်ေပဵရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်ဵကျင် ထိန်ဵသိမ်ဵ 
ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်လုိပါက ေတွ့ကကုဳလာရသည်ဴအခက်အခဲကို ေြဖရှင်ဵတတ်သညဴ် အေလဴ အကျင်ဴမျာဵကုိ 
ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှငဴ် အဆက်မြပတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵအာဵြဖင်ဴ ေရရှည်တည်တဴဳသညဴ်ကာကွယ်ထိန်ဵသိမ်ဵမှု 
ြပုလုပ်ထာဵ ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ကိ ုရရှိနုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
         ြမန်မာကုိဵကန့်စီဵကရက်စက်ရဳုလုပ်ငန်ဵအေနြဖင်ဴ ဤပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခဳစာ     (Environmental 
Management Plan)တွင် ေရဵသာဵေဖာ်ြပထာဵသညဴ်အတုိင်ဵ လုပ်ငန်ဵခွင်အတွင်ဵ ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴ်ရှုြခင်ဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵ 
ြခင်ဵ၊ အေသဵအဖွဲ့ြဖစ်ရပ်မျာဵ၊ မေတာ်တဆမှုနှင်ဴ အေရဵေပ္ဝကိစ္စရပ်မျာဵအာဵ အစီရင်ခဳြခင်ဵ၊ လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵကို 
္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵြဖင်ဴ သတ်မှတ်တုိင်ဵတာြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵ္ဠွှန်ဵကိန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ တူညီမှုရသည်အထိ အဆင်ဴဆငဴ် ြပုြပင် 
ေလျှာဴချပပီဵမှ စွန့်ထုတ်မှုကိ ုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵမျာဵကို စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
စက်ရဳုလည်ပတ်စဉ် အဓိကထွက်ရှိေနေသာညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိခိုကမ်ှုမျာဵကုိ ထွက်ရှိေနသညဴ် ပမာဏ 
အာဵ စဉ်ဆက်မြပတ်မှတ်တမ်ဵထာဵရိှြခင်ဵ၊ ေလျှာဴချမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ေဆွဵေနွဵြခင်ဵ၊ ေနာက်ဆုဳဵထွက်ရှိ သညဴ် 

အေြခအေနအာဵ ဓါတ်ခွဲစမ်ဵသပ်တုိင်ဵတာစစ်ေဆဵပပီဵ NEQEGတန်ဖိုဵမျာဵြဖင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်၍တင်ြပြခင်ဵ၊ စွန့်ပစ်အမှိုက် 
မျာဵကုိ စနစ်တကျသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ၊ နည်ဵပညာြမှငဴ်တင်ြခင်ဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျင်အရည်အေသွဵကိုတုိဵတက်လာေစမညဴ် 
စက်ကိရိယာပစ္စည်ဵမျာဵကုိ အသစ်လဲလှယ်တပ်ဆင်ြခင်ဵမျာဵကုိ စီမဳေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်ကိငု် 
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွငဴ်ရေဒသဦဵစီဵအဖွဲ့မှ တင်ဵကျပ်စွာတာဵြမစ်ထာဵသည်ဴ အမိန့်္ဠွှန်ကကာဵချက်မျာဵကုိ လိုကန်ာ 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပပီဵ နယ်ေြမအေြခအေနအရ လုဳခခုဳေရဵနှငဴ်တရာဵဥပေဒစုိဵမုိဵေရဵ၊ ေဒသဖွဳ့ပဖိုဵေရဵမျာဵ ပိုမိုေဆာင် 
ရွက်လာနိုင်ပါက ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကဏ္ဍကို  ပုိ၍ေကာင်ဵမွန်လာေအာင် ေဆာင်ရွက်နုိင်လိမ်ဴမည်ဟု 

ယုဳကကည်ပါသည်။ 
 


