
 
TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

No. 54, Room. 704, Waizayantar Tower, Waizayantar Road, 

Thingangyun Township, Yangon, Myanmar 

ကားမက်(စ်) ဂု ြမန်မာကုမဏီလီမိတက် 

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာ 

(ပထမအကိမ်ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း) 

စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ ြဖန်ေဝြခင်း  

ေနစဲွ ဧပီလ ၂၆၊ ၂၀၂၂ ကားမက်(စ်) ၃ စံု 

စာအမှတ်  TBS:                        ၁ စံု 

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

ကတကိဝတ်များ 

 (က)  ဤ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာက ိတိကျခိုင်မာမများှင့်ြပည့်စုံစွာ ေဆာင်ရက် 

ထားပါသည်။ 

(ခ) စီမံကိန်းှင့ ် သက်ဆုိင်သည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် 

ုိင်ငံတကာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူမှ လုိက်န ေဆာင်ရက်မည် 

ြဖစ်ပါသည။် 

(ဂ) စီမံကိန်းသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာ၏ ကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မ ေလာ့ချေရး လုပ်ငန်းများှင့် အစီအစဉ်များကုိ အြပည့်အဝ အစဉ်အမဲလုိက်န  

ေဆာင်ရက်သွားမည် ဟု ကတိကဝတ်ြပပါသည်။ 

(ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအား အဆင့်တိုးြမင့် ေဆာင်ရက်မည်ဆုိပါက ြဖစ်ေပလာုိင်သည့် 

ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မများ ေလာ့ချုိင်မည့်နည်းလမ်းများအား စီစဉ်ေဆာင်ရက်ပါမည်။ 

 (င) စက်ုံလုပင်န်းပီးစီး၍ စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းချန်ိတွင် လူမဝန်းကျင်အား ထိခိုက်မအနည်းဆုံး 

ြဖစ်ေစရန် အစီအမံများ ချမှတ် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ြဖစ်ပီး စီမံကိန်းေကာင်းထိခိုက်မများ 

ရှိြခင်းကုိလည်း မူလအေြခအေနသုိ ေရာက်ရိှေစရန် ေဆာင်ရက်ေပးမည်ဟုကတိကဝတ် 

ြပပါသည်။ 

 

 

 

ကားမက်(စ်) ဂုြမနမ်ာ ကုမဏီလီမီတက်. 

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂
ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

အ ကံေပးအဖွဲအစည်း၏ဝန်ခံချက် 

ဤ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာသည် အ ကံေပးအဖွဲအစည်း၏ 

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ န းလည်တတ်ကမ်းမှင့်  စုံစမး်ရရိှေသာ အချက်အလက်များကုိ အေြခခံ၍ 

ြပည့်စုံ မှန်ကန်မရှိေအာင် ေဆာင်ရက်ထားပါေကာင်း ဝန်ခံပါသည်။ 

Managing Director 

Total Business Solution Co., Ltd. 
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  အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချပ် 

၁။ နိဒါန်း 

ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလိမိတက် (ကားမက်(စ်))စက်ုံသည် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၌ 

ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီး၊ ေရြပည်သာ မိနယ် တွင် ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပမိန် ြဖင့် 

သုံးဘီး ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရက်ပါသည်။  ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၌ 

မေလး တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတံခွန် မိနယ် တွင် လည်း ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်၏ 

ခွင့်ြပမိန် ြဖင့် ှစ်ဘီး ဆုိင်ကယ် ှင့် သုံးဘီး ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ေသာ လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရက်ပါသည်။ မေလး တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတခွံန် မိနယ် မှ ေကျာက်ဆည်ခိုင်၊ 

စဉ့်ကုိင်မိနယ် သုိ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၌ စက်ုံ ေနရာေြပာင်း၍  ှစ်ဘီး ဆုိင်ကယ် ှင့် သုံးဘီး ဆုိင်ကယ် 

တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ေသာ လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။  

ထုိသုိ ေနရာ ေြပာင်းလဲ လုပ်ကုိင်ြခင်း အေပ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၏ 

လုိအပ်ချက်အရ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာကို ေရးဆွဲခ့ဲပါသည်။ အစီရင်ခံစာ ေရးဆဲွရန် 

အတွက် တတိယ အ ကံေပး အဖွဲအစည်း အြဖစ် Total Business Solution ကုမဏီကုိ ဌားရမ်း 

ေရးဆဲွခဲ့ပါသည်။  

၂။ စီမံကိန်းတည်ေနရာ 

ကားမက်(စ်) စက်ုံသည် အမှတ်(၁၁၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၂၂၄၊ ၃၃၃/၂၊ ၂၄၆/၃၃၉၊ ေတာင်ရင်းရပ်၊ 

စဉ့်ကိုင်မိနယ်၊ ေကျာက်ဆည်ခုိင်၊ မေလးတုိင်းေဒသကီး တွင်တည်ရှိပီး ရန်ကုန်-မေလး 

လမ်းေဟာင်းှင့် ၃ကီလိုမီတာ အကွာတွင် ရှိပါသည်။ စီမံကိန်း ဧရိယာသည် ၅ ဧက ကျယ်ဝန်းပီး 

စဉ့်ကိုင်မိနယ် ဘဲလင်းရာှင့် ရဲရာ ေရအားလပ်စစ် သုိ သွားရာလမ်း၏ ဘယ်ဘက်ြခမး်တွင် တညရ်ှိပီး 

ေြမာက်လတီတွဒ် ၂၁ ဒီဂရီ ၄၀ မိနစ် ၄၀.၄၃ စကန ် မှ ၂၁ ဒီဂရီ ၄၀ မနိစ် ၄၇.၁၀ စကန ် ှင့် 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ် ၂၄.၅၄ စကန် မ ှ ၉၆ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ် ၃၀.၀၃ စကန် ကားတွင် 

ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာ ၏ တည်ေနရာြပ ေြမပံုကုိ ပံု-၁ တွင် ြပသထားပါသည်။ 
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ပုံ (၁) စမီကံန်ိးတည်ေနရာြပ ေြမပုံ 

၃။စီမံကိန်းအေကာင်းအရာ 

ကားမက်(စ်) စက်ံုသည် အများြပည်သူ အေြခခံသယ်ယူ ပိုေဆာင်ေရး ယာဉ်အြဖစ် သုံးစွဲေသာ 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် ထုတ်လုပေ်သာ လုပ်ငန်းြဖစ်ပီး ြပည်သူများ 

သင့်တင့်ေသာ ေဈးန်းြဖင့် အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်ေသာ ပစည်းကုိ အသုံးြပုိင်ရန် ရည်ရယ်၍ 

ထုတလ်ုပ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

စက်ံုတွင်  ကုန်ကမ်းပစည်း ြဖစ်ေသာ စက်ပစည်း အစိတ်အပုိင်းများကို  ြပည်ပတုတ်ုိင်ငံမှ 

တင်သွင်း၍ ရရိှလာေသာ ကုန်ကမ်းပစည်း များကို ကားမက်(စ်) စက်ံုရှိ 

ဂုိေထာင်တွင်ယာယီသုိေလှာင်သိမ်းဆည်းထားပါသည။် ေန က်ပိုင်းတွင် စက်ပစည်း အစိတအ်ပုိင်း 

အားလုံးကုိ ရာခိုင်န်းအလုိက် ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်ထား ပါသည်။ ထုိြပင် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့် 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ် အစီးေရ တုိးချဲ ထုတ်လုပ်ြခင်း ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ေဘးအကာများ ေဆးမတ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းကုိ တုိးချဲရန် စီစဉ်ထားပါသည်။  ထုတ်လုပ်မည့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် အစိတအ်ပုိင်း 

အေရအတွက်ှင့် ရာခိုင်န်းကို ေအာက်တွင် အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

(က) ၃ှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပိုင်း အားလုံးကုိ ြပည်ပမ ှတင်သွင်း၍ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 

(ခ) ၄ှစ်မ၇ှှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပိုင်း(၃၀)မျိး၊ (၂၃) ရာခုိင်န်းကုိ ြပည်တွင်း၌ 

ထုတလ်ုပ်ပါမည်။ 
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 (ဂ) ၇ှစ်မှ၁၀ှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပိုင်း(၇၀)မျိး၊ (၅၃) ရာခုိင်န်းကို ြပည်တွင်း၌ 

ထုတလ်ုပ်ပါမည်။ 

(ဃ) ၁၀ှစ်မှ၁၃ှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပိုင်း(၁၀၀)မျိး၊ (၇၆) ရာခိုင်န်းကို ြပည်တွင်း၌ 

ထုတလ်ုပ်ပါမည်။ 

(င) ၁၃ှစ်မှ၁၆ှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပုိင်း(၁၃၀)မျိး၊ (၁၀၀) ရာခိုင်န်းကုိ ြပည်တွင်း၌ 

ထုတလ်ုပ်ပါမည်။ 

(စ) ၁၆ှစ်မှစ၍။  ။ြပည်တွင်း၌ အစိတ်အပိုင်းများှင့် ရာခိုင်န်းြပည့် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 

ကားမက်(စ်) ကုမဏီသည် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် အစိတ်အပုိင်းများကုိ အထက်ေဖာ်ြပပါ (၁၆)ှစ် တွင် 

ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ 

၄။ စီမံကိန်း တည်ေဆာက်မအစီအစဉ် 

စီမံကိန်း ေဖာ်ေဆာင်မည့် ေြမေနရာကုိ ၂၀၁၇ ခုှစ် ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါ 

အေဆာက်အဦများ ပါရှိေသာ ေြမေနရာကုိ ငှားရမ်းပီး ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် စက်ပစည်းများ 

တပ်ဆင်ြခင်းှင့် ေနရာချထားြခင်းများကုိ စတင်ြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။  

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ထုတ်လုပ ် တပ်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရာတွင် လုိအပ်ေသာ 

လပ်စစ်အသုံးြပမ၊ ေရရရှိမ၊ ဝန်ထမ်းများှင့် အလုပ်သမား ေနထုိင်ရန် ဝန်ထမ်း အိပေ်ဆာင်၊ အလုပ်သမား 

အိပ်ေဆာင် တိုကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ် မတ်လကုန် တွင် အပီးသတ် ြပလုပ်ပီး၊ သုံးဘီးဆုိင်ကယ်ှင့် 

ှစ်ဘီးဆိုင်ကယ်များ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ြခင်းကို ဧပီလတွင် စတင် ထုတ်လုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ်ှင့် ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ စက်ံုမှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက် 

၂၀၃၈ ခုှစ် တွင်ပိတ်သိမ်းမည်ဟု ခန်မှန်းထားပါသည်။  

၅။ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်း 

ကွင်းဆင်းေလ့လာမကို ၂၄ ရက်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် စီမံကိန်းဧရိယာ၌ ေလ့လာမှင့် 

ဆူညံသံတိုင်းတာမ တစ်ကိမ်ြပလုပခ်ဲ့ပါသည်။ ၁၉ ရက်မှ ၂၂ ရက်၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်လည်း 

ပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန ေလ့လာမ ှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အရညအ်ေသွး တုိင်းတာမများ ကုိ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည။် 

ထုိအြပင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ လိုအပ်ချက်အရ ဒုတိယအကိမ် ေလအရည်အေသွး 

တုိင်းတာြခင်းကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်မှ ၂၆ ရက်ေနအထိ ၂၄  န ရီ  ကာတုိင်းတာမ ြပလုပခ်ဲ့ 

ပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာသို ကွင်းဆင်း ေလ့လာချန်ိတွင် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့် သုံးဘီးဆုိင်ကယ် 

တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် အေဆာက်အဦ၌ ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းအတွက် လုိအပ်ေသာ စက်ပစည်းများ 

တပ်ဆင်ေနပါသည်။ ထုိြပင် စားေသာက်ခန်း ှင့် လုပ်သား အိပ်ေဆာင် ြပြပင် တညေ်ဆာက်ေနမ၊ 

အလုပ်သမားများ အသုံးြပေသာ အိမ်သာ ှင့် သုံးေရကန် ြပြပင် တည်ေဆာက်ေနမ၊ ံုခန်း ှင့် ဝန်ထမ်း 

အိပ်ေဆာင် ြပြပင် တည်ေဆာက်ေနမ၊ ေရကန် တည်ေဆာက်ေနမ  အေြခအေနများကုိ ေတွရိှခဲ့ပါသည်။ 

စက်ံုအတွင်း ကွင်းဆင်းေလ့လာချန်ိတွင် ိုက်ယူခဲ့သည့်ပုံများကုိ အခန်း (၁) အပုိဒ်ခွဲ (၁.၆) တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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၆။ ဝနထ်မ်းအငအ်ား 

ဝန်ထမ်းထားရှိမ အေနြဖင့် ုိင်ငံြခားသား ၁၀% ှင့် ိုင်ငံသား ၉၀% ကုိ အသုံးြပပီး တပ်ဆင် 

ထုတလ်ုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းအတွက်ငှားရမ်း အသုံးြပသွားမည် ြဖစ်သည။် စတင်ထုတ်လုပ်ချန်ိတွင် စုစုေပါင်း 

ဝန်ထမ်း ၅၉ ေယာက် ှင့် လုပ်သား ၆၀ ေယာက် ြဖင့် စတင် လည်ပတ်သွားမည် ြဖစ်ပီး စီမံကိန်း 

တုိးချဲပီးချန်ိတွင် လုပ်သားအင်အားကုိ ၁၄၀ ထပ်ေပါင်း တုိးြမင့်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် စက်ံု၏ 

အြမင့်ဆုံး ဝန်ထမ်း စုစုေပါင်းမှာ ၂၅၉ ေယာက် ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ တပဆ်င်ထုတ်လပ်ုမအဆင့ဆ်င့ ်

ကားမက်(စ်) စက်ုံ၌ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်မတွင် ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်ှင့် သုံးဘီးဆုိင်ကယ် ှစ်မျိး 

ထုတလ်ုပ်မည် ြဖစ်သည်။  

၇.၁။ သံုးဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်မ 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ်တွင် ေရှပုိင်း တပ်ဆင်ြခင်းှင့်  ေန က်ပိုင်း တပ်ဆင်ြခင်း ဟူ၍ ှစ်ပိုင်းခွဲပီး 

ြပလုပ်ပါသည်။ တပ်ဆင်မ အဆင့်ဆင့်ကုိ ေအာက်ပါ ပံ ု၂ တင်ွ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ေရှပုိင်း တပ်ဆင်မတွင် ပထမဦးစွာ ေအာက်ခံေဘာင်တွင် ေရတုိင်ကီှင့် ပန်ကာကုိ စတင် 

တပ်ဆင်ပါသည်။ ထုိေန က် လက်ကုိင်၊ ဒုိင်ခွက်၊ ေသာ့ အစရှိေသာ ေရှပုိင်းဆုိင်ရာ စက်ပစည်းများ၊ 

ေရှဘီးငှ့ ်ဆက်စပပ်စည်းများကုိ တပ်ဆင်ပီးေန က်  မီးသီးှင့် လပ်စစ် ပိုင်းဆုိင်ရာများ တပ်ဆင်ပါသည်။ 

ေနက်ဆုံးတွင် ထုိင်ခုံှင့် ေဘးကာတုိကုိ တပ်ဆင်ပါသည။် ေရှပုိင်း တပ်ဆင်မ ြပလုပ်ေနချန်ိတွင်ပင် 

ေန က်ပိုင်း တပ်ဆင်ြခင်းကုိလည်း ြပလုပ် ပါသည်။  

ေန က်ပိုင်း တပ်ဆင်ြခင်းတွင် ပထမဦးစွာ ေလး၊ ေရှာ့ဘားှင့် စပရိန်တုိကုိ တပ်ဆင်ပါသည်။ 

ထုိေန က် ဘီးှင့် ဆက်စပ်ပစည်း တပ်ဆင်ြခင်း၊ ေန က်ေြခနင်းှင့် ဘတရီ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ကမ်းခင်း၊ 

ေဘးကာှင့် ေန က်ပိတ် တပ်ဆင်ြခင်း၊ လက်ကုိင် ဘရိတ်ှင့် ေန က်မီးသီး တပ်ဆင်ြခင်းများ 

ြပလုပ်ပါသည်။ သုံးဘီး ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ြခင်းတွင် အသုံးြပမည့် ဆုိင်ကယ် ပစည်းများ၏ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ အခန်း (၁) အပုိဒ်ခွဲ (၁.၉) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ သုံးဘီး ဆိုင်ကယ် 

စက်ပစည်း အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်မ ပီးစီးချန်ိတွင် အင်ဂျင် စမ်းသပ် ေမာင်းှင်ြခင်း ှင့် က့ံခိုင်မ 

စစ်ေဆးြခင်း ြပလုပ်ရန်အတွက် စစ်ေဆးသည့် အပုိင်းသုိ ပိုေဆာင်ပါသည်။ စစ်ေဆးပီးေန က် ရရိှလာသည့် 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ် များကုိ ထုပ်ပိုးြခင်း ြပလုပ်၍ ေဈးကွက်သုိ ြဖန်ြဖး သွားမည် ြဖစ်သည။် 
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ပုံ (၂) သုံးဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မ အဆင့်ဆင့် 

၇.၂ စှဘီ်းဆုိငက်ယ်ထုတ်လုပ်မအဆင့ဆ်င့် 

ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်  တပ်ဆင်ရာတွင် ပထမဦးစွာ ကုိယ်ထည်ေဘာင်ှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများကုိ 

တပ်ဆင်ပါသည်။ ထိုေန က် ေရှာ့ဘား၊ ဘီးှင့် ဆက်စပ် ပစည်းများ တပ်ဆင်ြခင်း၊ အင်ဂျင်ှင့် 

ဆက်စပ်ပစည်းများ တပ်ဆငြ်ခင်း၊ ဆီတုိင်ကီှင့် ကာဘာတပ်ဆင်ြခင်း များ ြပလုပ်ပါသည်။ ှစ်ဘီး 

ဆုိင်ကယ် စက်ပစည်း အစိတ်အပုိင်းများ တပ်ဆင်မ ပီးစီးချန်ိတွင် သုံးဘီးဆုိင်ကယ် က့ဲသုိပင် စစ်ေဆးသည့် 

အပုိင်းသုိ ပိုေဆာင်ပါသည်။ စစ်ေဆးပီးေန က် ရရှိလာသည့် ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ် များကုိ ထုတ်ပုိးြခင်း 

ြပလုပ်၍ ေဈးကွက်သုိ ြဖန်ြဖး သွားမည် ြဖစ်သည်။ ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ြခင်းတွင် အသုံးြပမည့် 

ဆုိင်ကယ် ပစည်းများ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို အခန်း (၁) အပုိဒ်ခွ ဲ (၁.၉) တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထုိြပင်  တပ်ဆင်ြခင်း အဆင့်ဆင့်ကုိ ပုံ (၃) တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ပုံ (၃) ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်မအဆင့်ဆင့် 

၈။ အရည်အေသွးစစ်ေဆးြခင်း 

တပ်ဆင်ပီးေသာ ဆုိင်ကယ်များကုိ တင်ပုိေရာင်းချရန် အတွက် အရည်အေသွး ြပည့်ဝမ ရှိ၊ မရှ ိကုိ 

စစ်ေဆးြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ စစ်ေဆးြခင်းတွင် (Dyno test) ေခ အစမ်း ေမာင်းှင်စမ်းသပ်ြခင်း၊ လပ်စစ် 

ေကာင်းမွန်မ ှင့် အင်ဂျင် ေကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ်မ ရှိ၊ မရှ ိအစရှိသည့် စစ်ေဆးြခင်းများ ြပလုပ်ပါသည်။ 

၉။ ဝန်ထမ်းအေဆာင် 

ကားမက်(စ်) စက်ုံတွင် ဝန်ထမ်းှင့် အလုပ်သမားများ အတွက် အိပ်ေဆာင်များ တည်ေဆာက်ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ခန်းလင် လုပ်သား ၈ေယာက်မှ ၁၅ေယာက် အထိ ေနထုိင်ုိင်ေသာ အလျား ၆ မီတာ ှင့် 

အနံ ၉ မီတာ ရှိေသာ အခန်းများ ှင့် ဝန်ထမ်း ၂ ေယာက်မှ ၅ ေယာက် အထိ ေနထုိင်ုိင်ေသာ အလျား ၄ 
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မီတာ ှင့် အနံ ၇.၆ မီတာ ရှိေသာ အခန်းများ ဖဲွစည်းထားရှိပါသည်။ အခန်းစုစုေပါင်း ၁၄ ခန်း ရှိပါသည်။ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ  အခန်း (၁) အပိုဒ်ခွဲ (၁.၁၀) တွင် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၁၀။ ေရအရငး်အြမစအ်သုံးြပမ 

ေရရရှိမအေနြဖင့် စက်ံု၏ေတာင်ဘက် ေပ ၁,၂၀၀ ခန် အကွာတွင် ရှိေသာ ေပ၃၀၀ အနက်ရှ ိ

အဝီစိတွင်း၏ ေရကုိ အသုံးြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေရကုိ စက်ုံဝန်းအတွင်းတွင် ၅၀၀၀ လီတာဆန် 

ေရစည် ှင့် ၆ေပ ပတ်လည်ရှိေသာ ေရကန် ၂ကန် တုိတွင် သုိေလှာင်ပီး ဝန်ထမ်းများသုံးေရ အြဖစ် 

ထားရှိမည် ြဖစ်ပီး ဝန်ထမ်းများ ေသာက်သုံးေရ အတွက်လည်း Filtration System ြဖင့် ေရသန်စင်ပီး  

အသုံးြပမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိြပင် ေရဂါလံ ၂ေသာင်းဆန် ၁၅ေပ ပတ်လည် ကန်၃ကန်တွင်လည်း 

ေရသုိေလှာင်ပီး မးီငိမ်းသတ်ေရး အတွက် အသုံးြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။ လပ်စစစွ်မ်းအငအ်သုံးြပမ 

လပ်စစ်စွမ်းအင် အသုံးြပမအတွက် ဘဲလင်းရာရှ ိ ဘဲလင်းပင်မ ဓါတ်အားခွဲံုမှ ေပးပိုေသာ 

ဓါတ်အားလုိင်းကုိ 315 KVA ရိှေသာ transformer တစ်ခုတပ်ဆင်ပီး အသုံးြပပါသည်။ ေန က်ပိုင်းတွင် 

တုိးချဲမည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် ြပည့်မှီေသာ လပ်စစ် စွမ်းအင် ရရှိုိင်သည့် Transformer ကုိ 

ထပ်မံတပ်ဆင် အသုံးြပရန် စီစဉ်ထားပါသည။် လပ်စစ်ဓာတ်အား ြပတ်ေတာက်သွားချန်ိတွင် 

ယာယီအသုံးြပရန်အတွက် 110 KW ရိှေသာ မီးစက်ကုိ အသုံးြပပါသည်။ 

၁၂။ ဥပေဒမဝူါဒများ 

၁၂.၁။ နိဒါန်း 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အေပတွင် ထိခုိက်မအနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမစီးပွားဆုိင်ရာ  တာဝန်ယူလုပ်ေဆာင်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများ ရှိပါသည။် 

စီမံကိန်းေဆာင်ရက်သူသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာမူဝါဒ၊ ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများှင့် အြခား 

ုိင်ငံတကာ လမ်းန်ချက်များ၊ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်က သတ်မှတ်ထားသည့် 

ဥပေဒများှင့် စည်းမျဉ်းများ အားလုံးကုိ လုိက်န ရမည် ြဖစ်သည်။ 

စီမံကိန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီရင်ခံစာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းပေဒ၊ အမှတ် 

၅၀/၂၀၁၄ ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်း လုပ်ေဆာင်ရမည့် အချက်များ၊ အမှတ် ၆၁၆/၂၀၁၅ တွင် 

ေဖာ်ြပထားေသာ ပတဝ်န်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ် အတွက် မူဝါဒှင့် ဥပေဒမူေဘာင်များ လုိအပ်ချက် 

များကုိ လုိက်န ရမည် ြဖစ်သည်။ 

၁၂.၂။ ကမာ့ဘဏ်၏ ညစ်ညမ်းမကာကွယ်ြခင်းှင့် ေလျာ့ချြခင်းလမ်းန်ချက်များ 

ကမာ့ဘဏ်၏ ညစ်ညမ်းမကာကွယ်ြခင်းှင့် ေလျာ့ကျြခင်းလမ်းွန်ချက်ကုိ စက်ံု၊ အလုပ်ုံ 

လုပ်ငန်းများ၏ညစ်ညမ်းမကုိထိန်းချပြ်ခင်းှင့် အဆုိပါလုပ်ငန်းများမှထွက်ရှိလာေသာ စွန်ပစ် 

အညစ်အေကးများှင့် ြပင်ပေလအရည်အေသွးအတုိင်းအတာများကုိ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမတွင် 

အသုံးချုိင်ရန်လမ်းန်ချက်များချမှတ်ေပးထားပါသည။်  
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၁၂.၃။ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်သူလုိက်န မည့်ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ 

လက်ရိှစီမံကိန်းှင့်ဆက်စပ်ေနသည့် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကုိ ေအာက် ပါ  ဇယား 

(၁) တွင် စာရင်းြပစု ေဖာ်ြပထားသည်။ စီမကိံန်းေဖာ်ေဆာင်သူသည် စီမံကိန်းှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် 

အမျိးသားထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ အားလံုးကုိ လုိက်န  ေဆာင်ရက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၏ လက်ရိှစီမံကိန်းှင့် သက်ဆုိင်သည့် ကတိကဝတ်များကိုလည်း လုိက်န မည် 

ြဖစ်ပါသည် 

ဇယား (၁) စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်သူလုိက်န မည့်ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ 

စဉ် ဥပေဒှင့်နည်းဥပေဒများ ခုှစ် 

ြမန်မာုိင်ငံရှိပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ေရးဆုိင်ရာဥပေဒေရးရာြပာန်းချက်များ 

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ 

၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ ၂၀၁၄ 

၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆန်း စစ်ြခင်းဆုိင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နညး် ၂၀၁၅ 

၄။ အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ မူဝါဒ ၂၀၁၉ 

ညစ်ညမ်းမထိန်းချပ်ေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

၅။ အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) 
လမ်းနခ်ျက်များ 

၂ဝ၁၅ 

၆။ အမျိးသား ေသာက်သုံးေရ အရည်အသွးဆုိင်ရာ စံချန်ိစံန်းများ ၂၀၁၉ 

၇။ ြပည်သူကျနး်မာေရးဥပေဒ ၁၉၇၂ 

၈။ ေဆးလိပ်ှင့် ေဆးရက်ကီးထွက်ပစည်းေသာက်သုံးမထိန်းချပ်ေရးဥပေဒ ၂၀၀၆ 

၉။ ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ်ိှမ်နင်းေရး ဥပေဒ ၁၉၉၅ 

၁၀။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရငှ်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၉ 

၁၁။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ အေရးေပလူန ကုိ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ြခင်းှင့် 
ကုသြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

၂၀၁၄ 

ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ပစည်းများဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

၁၂။ အေရးေပစီမံမ အက်ဥပေဒ  ၁၉၅၀ 

၁၃။ ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာဝတပစည်းများ အက်ဥပေဒ ၁၉၀၈ 

၁၄။ ေပါက်ကဲွမဆုိင်ရာ ဥပေဒ ၁၈၈၇ 

၁၅။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများဆုိင်ရာ ဥပေဒ ၂၀၁၈ 

၁၆။ ဓာတုပစည်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အရာယ်မှ တားဆီးကာကွယေ်ရး ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများကာကွယ်ေစာင့်ေရာှက်ေရး 
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စဉ် ဥပေဒှင့်နည်းဥပေဒများ ခုှစ် 

၁၇။ ဇီဝမျိးစုံမျိးကဲွှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ 
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း ဆုိင်ရာဥပေဒ 

၂၀၁၈ 

၁၈။ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ ၂၀၀၆ 

၁၉။ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၂၀။ ေြမေအာက်ေရ ဥပေဒ ၁၉၃၀ 

၂၁။ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒအားြပင်ဆင်သည့် 
ဥပေဒ 

၂ဝ၁၇ 

၂၂။ သစ်ေတာဥပေဒ ၁၉၉၂ 

၂၃။ သစ်ေတာနည်းဥပေဒများ  ၁၉၉၅ 

၂၄။ ငါးေမွးြမြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ ၁၉၈၉ 

ေြမသိမ်းဆည်းေရးဆုိင်ရာများ 

၂၅။ ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသား ေြမအသုံးချမ မူဝါဒ ၂၀၁၆ 

၂၆။ လယ်ယာေြမဥပေဒ ၂၀၁၂ 

၂၇။ လယ်ယာေြမနည်းဥပေဒ ၂၀၁၂ 

၂၈။ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့်ေြမိုင်းများ စီမခံန်ခွဲေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ 

မိြပဖွံဖိးတုိးတက်မှင့်စီမံခန်ခွဲမ 

၂၉။ မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၃၀။ စညပ်င်သာယာေရးအဖွဲများ ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ၁၉၉၇ 

လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာများ 

၃၁။ တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏အခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည့် ဥပေဒ ၂၀၁၅ 

၃၂။ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ 

၃၃။ ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၉ 

ေရှးေဟာင်းယဉ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ 

၃၄။ ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ ၂၀၁၉ 

၃၅။ ေရှးေဟာင်းဝတပစည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမး်ေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ 

၃၆။ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ 

စက်တပ်ယာဉ်များ 

၃၇။ ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီမံခန်ခွဲမဥပေဒ ၂၀၂၀ 

၃၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ ၂၀၁၅ 

၃၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းဥပေဒ ၁၉၈၇ 
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စဉ် ဥပေဒှင့်နည်းဥပေဒများ ခုှစ် 

အလုပ်သမားေရးရာ 

၄၀။ အလုပ်သမားအဖွဲအစည်းဥပေဒ ၂၀၁၁ 

၄၁။ အလုပအ်ကုိင်ှင့် ကမ်းကျင်မ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၄၂။ အနညး်ဆုံးအခေကးေငွဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၄၃။ အခေကးေငွေပးေချေရးဥပေဒ ၂၀၁၆ 

၄၄။ အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေကးေငွ အက်ဥပေဒ ၁၉၂၃ 

၄၅။ အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ 

၄၆ အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရး ဥပေဒ ကုိြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ၂၀၁၄ 

၄၇။ ခွင့်ရက်ှင့် အလုပပ်ိတ်ရက် အက်ဥပေဒ ၁၉၅၁ 

၄၈။ လူမဖူလုံေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ဆက်စပ် နည်းပေဒများ ှင့် ဥပေဒများ 

၄၉။ ြမန်မာုိင်ငံမီးသတ်တပ်ဖဲွဥပေဒ ၂၀၁၅ 

၅၀။ ြမန်မာ့အာမခံ ဥပေဒ ၁၉၉၃ 

၅၁။ ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ှံမဥပေဒ  ၂၀၁၆ 

၅၂။ ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒ ၂၀၁၇ 

၅၃။ ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစညး်ဆုိင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၇ 

၅၄။ လပ်စစ်ဥပေဒ ၂၀၁၄ 

၅၅။ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းများ ဥပေဒ ၂၀၁၆ 

၅၆။ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၅၇။ ုိင်ငံြခားသားရင်းီှးြမပ် ံှမ ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

၅၈။ ုိင်ငံသားရင်းီှးြမပ်ှံမ ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၅၉။ ကုန်သွယ်ခွန်ဥပေဒ ၁၉၉၀ 

၆၀။ ပုိကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒ ၂၀၁၂ 
ကုိးကား ။ ြမန်မာဥပေဒသတင်းအချက်အလက်စနစ် ၂၀၁၈ 

၁၃။ ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနေလ့လာမ 

စီမံကိန်းှင့ ် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ဧရိယာကုိ ေလ့လာမများ ြပလုပ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် 

အေနအထားများအား ဂိလ်တုဓါတ်ပံုမှ တဆင့် ကိတင် ေလ့လာြခင်း၊ ေလ့လာမည့် ဧရိယာ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

ဧရိယာအတွင်း ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်းှင့် လုိအပ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး တုိင်းတာြခင်း တုိကုိ 

ြပလုပ်ပါသည်။  
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ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း သုိမဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် စီမံကိန်းဧရိယာ၏ အနီးဝန်းကျင်ကုိ ေလ့လာရမည့် အချက်အလက်များမာှ 

ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည။် 

၁။ ူပဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင် ေလ့လာြခင်း၊  

၂။ ဇီဝဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင် ေလ့လာြခင်း၊ 

၃။ လူမစီပွားေရးဆုိင်ရာ ေလ့လာြခင်း၊ 

၄။ ယဉ်ေကျးမဆုိင်ရာ ှင့် အနီးဝန်းကျင် အေနအထားများကုိ ေလ့လာြခင်းတုိြဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အေနအထားများကုိ ေလ့လာရာတွင် စက်ံု၏ အေနအထားအရ (၃ 

ကီလိုမီတာ) ပတ်လည်အတွင်းကုိ သတ်မှတ၍် ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေလ့လာမတွင် 

ေလအရည်အေသွးတိုင်းတာြခင်း၊ အသံဆူညံမတုိင်းတာြခင်းှင့် ေရအရည်အေသွး 

တုိင်းတာြခင်းများကုိလည်း ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ ေလ့လာမ အေသးစိတ်ှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ တုိင်းတာေလ့လာမများကုိ  

၁၃.၁။ ေြမမျက်ှ သွင်ြပင် ှင့် ပထဝီအေြခအေန 

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေြမမျက်ှ သွင်ြပင် အေနအထား ၄မျိးရှိသည်။ အေန က်ဘက်ှင့် 

ေြမာက်ဘက်တွင် ပင်လယ်ေရ မျက်ှ ြပင်အထက် ၁၈၃၀ မှ ၆၀၀၀ မီတာ အထိ ြမင့်ေသာ ေတာင်တန်း၊ 

ေတာင်ကုန်းများ ဝန်းရံလျက် ရိှပါသည်။ ဘဂလား ပင်လယ်ေအာ်ှင့် ရခုိင်ိုးမကားတွင် ရခိုင်ကမ်းေြမာင် 

ေဒသ ရှိပါသည်။ အေရှဘက်ရိှ ရှမ်းကုန်းြပင်ြမင့်များသည် ေယဘုယျအားြဖင့် အြမင့် ၉၁၀ မီတာ ရိှပီး 

ေတာင်ဘက် တနသာရီ ိုးမသုိ သွယ်တန်း လျက်ရိှပါသည်။ တနသာရီုိးမ သည် ၈၀၀ ကီလုိမီတာ ရှည်ပီး 

အေရှေတာင်ဘက်ရှ ိ မေလးကန်းဆွယ်သုိ သွယ်တန်းေနသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ အလယ်ပိုင်းေဒသ သည် 

အေရှဘက်တွင် စစ်ေတာင်းြမစ်၊ အေန က်ဘက်တွင် ဧရာဝတီြမစ်ှင့် ၎င်း၏ ြမစ်လက်တက် ြဖစ်ေသာ 

ချင်းတွင်းြမစ်တုိက ဝန်းရံထားေသာေကာင့် စုိက်ပျိးေရးြဖစ်ထွန်းသည်။ ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိေသာ 

ဧရာဝတီ ြမစ်ဝကန်းေပေဒသှင့် စစ်ေတာင်း ြမစ်ဝကန်းေပ ေဒသတုိသည် ၂၅၉၀၀ စတုရန်း ကီလုိမီတာ 

ကျယဝ်န်းပီး ကမာ့စပါးကျီကီး တစ်ခ ုအြဖစ် ရပ်တည်ေနပါသည်။  

ကားမက်(စ်) စက်ုံသည် မေလးတုိင်း စဉ့်ကုိင်မိတွင်တည်ရိှပီး ေကျာက်ဆည် တကသိုလ်မှ 

အေရှေတာင်ဘက်၂ မုိင်ခန်ှင့် ဧရာဝတီြမစ်၏ ြမစ်လက်တက် ြဖစ်ေသာ ြမစ်ငယ်ြမစ်မှ ေတာင်ဘက် ၆ 

မိုင်ခွဲခန် အကွာတင်ွ ရှိပါသည်။ စဉ့်ကိုင်မိ အေရှဘက်ြခမ်းတွင် ရှမ်းိုးမေတာင်တန်း၏ ေတာင်စွယ်များ 

တည်ရိှပီး အြခားေနရာများမှာ ညီညာြပန်ြပးေသာ လွင်ြပင်ေဒသ ြဖစ်ပါသည်။ မိနယ်အတွင်း 

ဒုဌဝတီြမစ်သည် အေရှမှ အေန က်သို ြဖတ်သန်း စီးဆင်းလက် ရှိပီး ပနး်ေလာင်ြမစ်၊ ေဇာ်ဂျြီမစ်တုိသည် 

ေတာင်မှ ေြမာက်သုိ စီဆင်းလက် ရှိပါသည်။ စွန်ရဲအင်း ှင့် မင်းလှကန် တုိမှာလည်း ထင်ရှားေသာ 

ေရကန်များ ြဖစ်ပီး ထုိကန်များမှ စုိက်ပျိးရန် ေရကုိ ရယူသုံးစဲွ 

လက်ရိှပါသည။်အေသးစိတ်အချက်အလက်များှင့် ေြမမျက်ှ သွင်ြပင် အေနအထားြပပုံကို အခန်း(၅) 

အပုိဒ်ခွဲ (၅.၂.၂) တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 
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၁၃.၂။ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွးတုိင်းတာြခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ အရညအ်ေသွး တိုင်းတာမှင့် နမူန  ေကာက်ယူမတုိ အတွက် 

သတ်မှတ်ထားေသာ (၂ကီလုိမီတာ) ပတ်လည်အတွင်းတွင် ကွင်းဆင်း ေလ့လာြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည။် 

တုိင်းတာမ ြပလုပခ်ဲ့သည့် အေကာင်းအရာများကုိ အခန်း (၅) တွင်အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားပါသည။်  

၁၃.၂.၁ ပထမအကိမ်ေလအရည်အေသွးတုိင်းတာြခင်း 

 စီမံကိန်း ဧရိယာတွင်း ေလထုထဲတွင် လွင့်ေမျာေနေသာ ဖုန်မန် ပမာဏ (TSP) ှင့် (PM10) ကုိ 

တုိင်းတာမ ြပလုပ်ခ့ဲပါသည။်  ေလအရည်အေသွး တုိင်းတာရြခင်းမှာ ေလထုထဲ တွင် လွင့်ေမျာေနေသာ 

ဖုန်မန်ေကာင့် စီမံကိန်း ဧရိယာ အနီးဝန်းကျင်တွင်ရှိေသာဝန်ထမ်းများ ှင့် ြပည်သူလူထု အေပ 

ထိခိုက်ုိင်ေြခ ရှိ၊ မရိှကို တုိင်းတာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းတာမကုိ ၁၉.၃.၂၀၁၈ ေနတွင် ၂၄ န ရီကာ 

တုိင်းတာခဲ့ပါသည်။ တုိင်းတာမ ရလဒ်များအေသးစိတ်ကုိ အခန်း (၅) အပုိဒ်ခွဲ (၅.၃.၁) တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၁၃.၂.၂။ ဒုတိယအကိမ်ေလအရည်အေသွးတိုင်းတာြခင်း 

မေလးတုိင်းေဒသကီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ လုိအပ်ချက်အရ စီမံကိန်း 

ဧရိယာတွင်း ေလထုထဲတွင်  လွင့်ေမျာေနေသာ ဖုန်မန်ပမာဏ CO, CO2, SO2, NO2, O3, PM2.5, PM10, 

CH4, VOCs များကုိ Haz-ScannerTM Model EPAS စက်ြဖင့် တုိင်းတာခဲ့ပါသည်။ ေလအရည်အေသွး 

တုိင်းတာရြခင်းမှာ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်လုပ်ငနး်လုပ်ကုိင်ရာတွင် ထွက်ေပ လာေသာ 

ဖုန်မန်ေကာင့် စီမံကိန်းဧရိယာ အနီးဝန်းကျင်တွင်ရှိေသာ ဝန်ထမ်းများှင့် ေဒသခံြပည်သူအေပ 

ထိခိုက်ုိင်ေြခ ရိှ၊ မရှိကုိ တုိင်းတာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းတာမကုိ ေြမာက်လတီတွဒ် ၂၁° ၄၀' ၄၄.၆၈" ှင့် 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် ၉၆° ၉' ၂၉.၁၆" တွင် တုိင်းတာခဲ့ ပါသည်။ ေလအရည်အေသွး 

ေစာင့်ကည့်တိုင်းတာမကုိ စီမံကိန်းစက်ုံဧရိယာအတွင်းတွင် တိုင်းတာမ ြပလုပ်ခ့ဲပါသည။် တုိင်းတာသည့် 

အချန်ိ မ ှ ၂၅.၂.၂၀၂၂ မှ ၂၆.၂.၂၀၂၂ အထိ ၂၄ န ရီကာ တုိင်းတာခဲ့ပါသည်။  တုိင်းတာမ 

ရလဒ်များအေသးစိတ်ကုိ အခန်း (၅) အပုိဒ်ခွဲ (၅.၃.၂) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၁၃.၂.၃။ ေလတုိက်ရာအရပ်ှင့် ေလတုိက်န်း 

ေလတုိက်ရာအရပ်ှင့်ေလတုိက်န်းကုိ တုိင်းတာရြခင်း၏ရည်ရယ်ချက်မှာ စီမံကိန်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာမှ ထွက်ရိှေသာ ဖုန်မန်များသည်မည်သည့်အရပ်ေဒသသုိ ပျံလင့်ုိင်ြခင်း၊ 

စီမံကိန်းအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေစာင့်ကပ်ကည့်သည့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် 

ေပါင်းစပ်ထိခိုက်မများ အားခွဲြခား သုံးသပ်ိုင်ရန်၊ ေလသင့်ရာလမ်းေကာင်းများတွင် ေလကာပင်များ 

စနစ်တကျ စုိက်ပျိးုိင်ရန် ှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်သုိ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွးထိခုိက်မ 

ေလျချုိင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းတာမ ရလာဒ်များှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ အခန်း (၅) 

အပုိဒ်ခွဲ (၅.၃.၃) တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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၁၃.၂.၄။ ဆူညံသံတုိင်းတာမ 

ဆူညံသံ တုိင်းတာမကုိ (၂)ကိမ်ခွဲ၍ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၄.၂.၂၀၁၈ ေနတွင် စီမကံိန်း၏ 

ပင်မစက်ံုအတွင်း ြပြပင်မွန်းမံေနချန်ိ စက်ံုအတွင်း တစ်ကိမ်ှင့် ၁၉.၃.၂၀၁၈ ေနတွင် စီမကံိန်း 

ဧရိယာအတွင်း တစ်ေနရာ ှင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်သည့် စက်ံုတွင်း တစ်ေနရာ စုစုေပါင်း ေနရာ 

ှစ်ေနရာကုိ ေန က်ထပ ်တစ်ကိမ်ထပ်မံ တုိင်းတာခဲ့ပါသည်။ တုိင်းတာမတွင် စဉ်ဆက်မြပတ် ြဖစ်ေပေသာ 

အသံလိင်း ပမာဏ (LAeq) ှင့် အြမင့်ဆံုး အသံလိင်း ပမာဏ (LAmax) တုိကုိ တုိင်းတာခဲ့ပါသည်။ ဆူညံသံ 

တုိင်းတာခဲ့သည့် တည်ေနရာှင့် အချက်အလက်အေသးစိတက်ို အခန်း (၅) အပုိဒ်ခွဲ (၅.၃.၄) တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၁၃.၂.၅။ ေရအရည်အေသွး ေလ့လာမ 

ေရအရည်အေသွး ေလ့လာမကုိ စက်ံုဝန်ထမ်းများ အသုံးြပေသာေရ ြဖစ်သည့် အဝီစိတွင်းေရကို 

နမူန ေကာက်ယူ၍ ဓါတ်ခဲွ စမ်းသပ် ခ့ဲပါသည်။ ေရနမူန ကုိ (၂၀.၃.၂၀၁၈)ေနတွင ် ေကာက်ယူခဲ့ပီး 

(၂၁.၃.၂၀၁၈) ေနတွင ် Green Myanmar Environmental ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စမး်သပ်ခဲ့ပါသည်။ ေရနမူန  

ေကာက်ယူခဲ့သည့် တည်ေနရာှင့်အေသးစိတ် အချက်အလက်ကုိ အခန်း (၅) အပုိဒ်ခွ ဲ (၅.၃.၅) တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၁၄။ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်လူမ ဝန်းကျင်အေပအကျိးသက်ေရာက်မေလ့လာြခင်း 

၁၄.၁။ ေလ့လာဆန်းစစ်မ၏အေြခခံအချက်အလက် 

 ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မ ေလ့လာ ဆန်းစစ်ရာတွင် လက်ရှ ိ ပတ်ဝန်းကျင် ှင့် လူမဘဝ 

အေြခအေနေပတွင် မူတည်၍ သုံးသပ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝ၏ ကွင်းဆင်း 

ေလ့လာမများကို အခန်း (၅)တွင် အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယခု အခန်းတွင်မူ ရရှိထားေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိ၏ အေကာင်းအရင်းများအေပ စီမံကိန်း ေဖာ်ေဆာင်မေကာင့် 

ထိခိုက်ုိင်ေြခရှိေသာ သက်ေရာက်မများ ှင့် ေကာင်းကျိး သက်ေရာက်မများ ကုိ ေလ့လာ ဆန်းစစ်ပီး 

ေဖာ်ြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၄.၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းနည်းလမ်းှင့် သုံးသပ်ပံု 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ စိစစ်သုံးသပ်ပုံမှာ ကမာဘဏ်(World Bank)၏ (၁၉၉၁) ခုှစ် 

သုံးသပ်ချက်ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဘာေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း (IFC)၏ (၁၉၉၈) ခုှစ် စိစစ်သုံးသပ်မ 

ေထာက်ခံချက်များကုိ ကုိးကားပီး ေလ့လာဆန်းစစ် ထားပါသည်။ 

၁၄.၃။ ထိခိုက်မအဓိပာယ်သက်မှတ်ြခင်း 

 စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်မေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာ ဆုိးကျိးှင့် ေကာင်းကျိး ထိခိုက်မများကုိ 

သတ်မှတ်ရာတွင် စီမံကိန်း၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် သက်ေရာက်ုိင်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝ 

အကားရှ ိ ဆက်စပ် ြဖစ်ေပလာေသာ ေကာင်းကျိး၊ ဆုိးကျိးများ ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ေဆာင်ေသာ 

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများေကာင့် ထိခိုက်ခံစားရေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိအေပ ထိခုိက်ုိင်ေသာ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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အေကာင်းအရာများ၊ ထိခိုက်မ၏ ရလဒ်များှင့် ထိခိုက်မ၏ အကျိးေကျးဇူး တုိကုိ အဓိပာယ ်သက်မှတ်ြခင်း 

ြပလုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။  

၁၄.၄။ ထိခိုက်မေလ့လာြခင်းှင့်တွက်ချက်ြခင်း 

 ထိခုိက်မေလ့လာရာတွင် ဆက်စပ် သက်ေရာက်ေနေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိ၏ 

တန်ဖုိးအေပ အေှ င့်အယှက်ေပးမ၊ ေအးချမ်းသာယာမ၊ ထိခိုက်ေစမ တုိ၏ ကျယ်ြပန်မ၊ ပမာဏှင့် အချန်ိ 

အတုိင်းအတာ တုိကုိ ေလ့လာ သတ်မှတ်ပီး၊ ထွက်ေပလာေသာ ထိခုိက်မူများကုိ တွက်ချက်ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ကုိ အခန်း (၆) တွင် 

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၁၅။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ် 

ပတ်ဝန်းကျင ် စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်သည် စီမံကိန်း အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ှင့် လူမဘဝ 

ထိခုိက်မများကုိ ေလာ့ချေရး၊ ထိန်းသိမ်းေရး အစီအစဉ်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

စီမံကိန်း လုပ်ေဆာင်မများ အလိုက် ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည့် အစီအစဉ်များ၊ ေလာ့ချေရး နည်းလမ်းများကုိ 

ကာမက်(စ်) မှ ြပလုပ်ရမည့် ကတိကဝတ်များ ပါရှိပါမည်။ ထုိအြပင် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး ကိစရပ်များကုိပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားပီး ချမှတ်ထားေသာ ြပဌာန်း ဥပေဒများကုိ 

လုိက်န  ေဆာင်ရက်ုိင်ရန် အစီအရင်ခံစာတွင်အ ကံြပပါသည်။ 

၁၅.၁။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ် (EMP) အေကာင်အထည် ေဖာ်ရန် နည်းလမ်း 

ပတ်ဝန်းကျင ် စီမံခန်ခဲွမ အစီအစဉ်တွင် ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာ ဆုိးကျိးထိခိုက်မများကုိ 

သင့်ေလာ်ေသာ ေလာ့ချေရးနည်းလမ်းများကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ရန ် ဆက်စပ်ေနေသာ ဥပေဒှင့် 

နည်းလမ်းများကုိ လုိက်န ၍ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်ှင့် အဖဲွအစည်း စုဖဲွပီး ြပလုပ်ရမည် ြဖစ်သည်။ 

ထုိသုိြပလုပ်ရန ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုံ(၄)  စက်ဝုိင်းြဖင့် အေြခခံကျကျ ြပလုပ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ပုံ (၄) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ်ြပစက်ဝုိင်း 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စက်ဝိုင်းတွင်ေဖြပထားသည့်အတုိင်း (၁) အစီအစဉ်ေရးဆဲွြခင်း၊ ေဆာင်ရက်မည့် 

စီမံကိန်းကာလများ အတွက် EMP အစီအစဉ်ကုိ တတိယအဖွဲအစည်း (သုိ) အ ကံေပးပုဂိလ်မှ စနစ်တကျ 

ေရးဆဲွရမည်။ (၂) အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ စီမံကိန်းအဆုိြပသူ (သုိ) လုပ်ငန်း 

လုပ်ေဆာင်သူက ေရးဆဲွထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ေလာ့ချေရးှင့် ထိန်းသိမး်ေရး အစီအစဉ်များကုိ 

လုပ်ေဆာင်သွားရမည်ြဖစ်သည်။ (၃) ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း၊ အစီအစဉ် အေကာင် အထည်ေဖာ်မ များအား 

စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ရမည် ြဖစ်သည။် ေစာင့်ကည့်မ အတွက် စီမံကိန်း 

ေဖာ်ေဆာင်သူ အပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှ ိ ပုဂိလ်များ၊ အုပ်ချပ်ေရးပုိင်း ဆုိင်ရာ 

ပုဂိလ်များ အစရှိေသာ သက်ဆုိင်ရာ အဖွဲအစညး်များ စုေပါင်း၍ ေလ့လာ ေစာင့်ကည့်မ ြပလုပ်ရပါမည်။ 

၎င်းေစာင့်ကည့်မကုိလည်း အစီရင်ခံစာ ြပစုပီး သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသုိ တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ (၄) 

စစ်ေဆးြခင်းှင့် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာင့်ကည့်မများအရ စစ်ေဆးေတွရှိချက်များကုိ 

လုိအပ်သလုိ ြပင်ဆင်ပးီ အစီအစဉ် ချမှတ်သွားရမည် ြဖစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များှင့် ေလျာ့ချေရးအစီအစဉ်များကုိ အခန်း (၇) တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၁၆။ လူထုေတွဆုံပဲွြပလုပ်ြခင်း 

 ၁၆.၁။ လူထုေတွဆုံပဲွြပလုပ်ရြခင်း၏ရည်ရယ်ချက် 

လူထုေတွဆံုပဲွသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာတွင် လုိအပ်ေသာ 

အခန်းကတစ်ခု အြဖစ် ပါဝင်ပါသည်။  ေတွဆုံပွဲတွင် ကားမက်(စ်) စက်ုံအတွက်ြပလုပ်ထားေသာ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအေကာင်းှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန်ခဲွမ အစီအစဉ်များကုိ 

ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း တက်ေရာက်လာကေသာ သက်ဆုိင်ရာ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိနး်သိမ်းေရးံုး ှင့်အနီးဝန်းကျင်ရိှ ြပည်သူလူထု၏ အ ကံေပးချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များ 

ကုိရယူရန်အတွက် ြပလုပသ်ည့် ပွဲြဖစ်ပါသည။် အများြပည်သူှင့် တုိင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းကို 

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်မေဖာ်မီှင့် စီမကံိန်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်စဉ် ကာလများအတွင်း 

စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ေဒသခံြပည်သူတုိ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များ 

အတုိင်းညိိင်းေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဤက့ဲသုိ လူထုေတွဆုံပဲွ ြပလုပ်ပီးချနိ်တွင်လည်း 

စီမံကိန်းအနီးန းရှိ ေကျးရာအုပ်ချပေ်ရးမှးုံးများှင့် စဉ့်ကုိင် အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ံုးရှိေကာ်ြငာဆိုင်းဘုတ်များတွင် Presentation Slide များြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မေလးမိ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာနုံးှင့် ကားမက်(စ်) စက်ုံတိုတွင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ 

အစီရင်ခံစာများ ထားရှိြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း အများြပည်သူသိရှိေစရန် ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၆.၂။ လူထုေတွဆုံပဲွြပလုပ်ပံုအဆင့်ဆင့် 

လူထုေတွဆံုပဲွ ြပလုပ်ပံ ုအဆင့်ဆင့်မှာ 

၁။ ပထမဦးစွာ TBS ကုမဏီသည် ကားမက်(စ်) စက်ံ ု ှင့်  လူထုေတွဆုံပွဲ အတွက် 

ေဆွးေွးတုိင်ပင်ပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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၂။ TBS ကုမဏီသည် သက်ဆုိင်ရာ ဌာနဆုိင်ရာများှင့် စီမံကိနး် အနီးပတ်ဝန်းကျင် 

တွင်ေနထုိင်သူများကုိ ၃ ရက်၊ ေမလ၊၂၀၁၈ခုစှ်တွင် လူထုေတွဆုံပွဲအတွက် ဖိတ်စာကို 

ဖိတ်ကားခဲ့ပါသည်။ 

၃။ လူထုေတွဆုံပဲွကို စဉ့်ကိုင်မိ၊ ရန်ကုန်- မေလး ကားလမ်းေဘးရိှ ေရအကယ်ဒမီ 

ဝိုင်ချစ်သူှင့် စားဥယျာဉ် (ေရကိရီခန်းမ)၌ ၁၀ ရက်၊ ေမ လ၊ ၂၀၁၈ခုှစ်တွင် ကျင်းပခ့ဲပါသည။် 

၄။ လူထုေတွဆုံပဲွတင်ွ တင်ြပထားေသာ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာ ှင့် 

ပတ်သက်သည့် အေကာင်းအရာများှင့် တက်ေရာက်လာသူများမှ သိလုိသည့် ေမးခွန်းများကုိ ကားမက်(စ်) 

စက်ံုမှ တာဝနရ်ှိသူများ ှင့် TBS ကုမဏီမ ှ ဝန်ထမ်းများက ြပန်လည် ေြဖကားြခင်းှင့် အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

၁၆.၃။ လူထုေတွဆုံပွဲအကျဉ်း 

အများြပည်သူှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးပွဲ တွင် TBS မှ ဦးထွန်းလင်းေကျာ် (Environmental 

Geologist) မှ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ထုိေန က် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 

ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ အေကာင်းကုိ TBS မှ ေဒအိအိေဇာ် (Environmental Geologist) က 

ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပါသည်။ ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့သည့် Power Point presentation slide ကုိ ေန က်ဆက်တွဲ 

(က) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေဆွးေွးပွဲြပလုပ်သည့် ေတွဆုံပွဲသုိ တက်ေရာက်လာသူများ၏ အမည်များ 

ပါဝင်ေသာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေန က်ဆက်တဲွ (က) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

လူထုေတွဆုံပဲွ အခမ်းအန း တွင် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ှင့် ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များှင့ ် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်အေပ အကျိးသက်ေရာက်မများ ကုိ 

တင်ြပေဆွးေွးပီးေန က် အစည်းအေဝး တက်ေရာက် လာသူများ ှင့် အြပန်အလှန် ေဆွးေွး 

အ ကံေပးြခင်းများကုိ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပ ထားပါသည်။ 

လူထုေတွဆံုပဲွတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ် စည်ပင်သာယာ ဌာန၊ 

မိနယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာန ှင့် 

စီမံကိန်း အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်  ေနထုိင်သူများ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ 
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ဇယား (၂) လူထုေတွဆုံပဲွ အခမ်းအန း အစီအစဉ ်

စဉ် အစီအစဉ် အချနိ် 

၁။ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများ စာရင်းေကာက်ယူြခင်း ၉း၃၀ မှ 
၁၀း၀၀ 

၂။  ကားမက်(စ်)ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်စက်ုံတာဝန်ရှိသူမှအဖွင့်မိန်ခွန်းေြပာကားြခင်း ၁၀း၀၀ မှ  
၁၀း၁၅ 

၃။ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့်သံုးဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငနး်ဆုိင်ရာ 
အချက်အလက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ပတ်ဝန်းကျင်အေပအကျိးသက်ေရာက်မ 
များကုိတင်ြပေဆွးေွးြခင်း 

၁၀း၁၅  မှ 
၁၁း၀၀ 

၄။ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများှင့်အြပန်အလှန်ေဆွးေွးေဝဖန်အ ကံြပြခင်း ၁၁း၀၀  မှ 
၁၁း၃၀ 

၅။ ေနလည်စာြဖင့်ဧည့်ခံြခင်း ၁၁း၃၀  မှ 
၁၂း၀၀ 
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ေန က်ဆက်တွဲေဖာ်ြပချက်များ 

ေန က်ဆက်တွဲ(က) လူထုေတွဆံုပွဲ ေဆွးေွးတင်ြပသည့် အချက်အလက်များ 

ေန က်ဆက်တွဲ(ခ) ေရအရည်အေသွးရလဒ် 

ေန က်ဆက်တွဲ )ဂ(  ေလအရည်အေသွး ဓာတခ်ွဲခန်း ရလဒ် 

ေန က်ဆက်တွဲ )ဃ( ကားမက်(စ)်၏ ကတိကဝတ် 

ေန က်ဆက်တွဲ )င(  ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်ခွင့်ြပမိန် 

ေန က်ဆက်တွဲ )စ(  TBS ၏ကားကာလ အ ကံေပးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်သူ  မှတ်ပံုတင် ြခင်း အေထာက်အထား လက်မှတ် 

ေန က်ဆက်တွဲ(ဆ) ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေဖာ်ြပချက် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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နဒိါနး် 

 စီမံကိန်း၏ေန က်ခံသမုိင်း 

 ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလိမိတက် (ကားမက်(စ်))စက်ုံသည် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ဇူလိင်လ ၌ 

ရန်ကုန်တုိင်း ေဒသကီး၊ ေရြပည်သာ မိနယ် တွင် ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပမိန် ြဖင့် 

သုံးဘီး ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် ေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင် ေဆာင်ရက်ပါသည်။  ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၌ 

မေလး တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတံခွန် မိနယ် တွင် လည်း ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်၏ 

ခွင့်ြပမိန် ြဖင့် ှစ်ဘီး ဆုိင်ကယ် ှင့် သုံးဘီး ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ေသာ လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင် 

ေဆာင်ရက်ပါသည်။ မေလး တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်ကီးတံခွန် မိနယ် မှ ေကျာက်ဆည်ခုိင်၊ 

စဉ့်ကုိင်မိနယ် သုိ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဧပီလ ၌ စက်ုံ ေနရာေြပာင်း၍  ှစ်ဘီး ဆုိင်ကယ် ှင့် သုံးဘီး ဆုိင်ကယ် 

တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ေသာ လုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။  

ထုိသုိ ေနရာ ေြပာင်းလဲ လုပ်ကုိင်ြခင်း အေပ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၏ 

လုိအပ်ချက်အရ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာကုိ ေရးဆဲွခဲ့ပါသည်။ အစီရင်ခံစာ ေရးဆဲွရန် 

အတွက် တတိယ အ ကံေပး အဖွဲအစည်း အြဖစ် Total Business Solution ကုမဏီကုိ ဌားရမ်း 

ေရးဆဲွခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပမိန် လက်မှတ်များကုိ ေန က်ဆက်တဲွ (င) 

တွင် ေဖာ်ြပ ထားပါသည်။ 

 စီမံကိန်းတည်ေနရာ 

ကားမက်(စ်) စက်ုံသည် အမှတ်(၁၁၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၂၂၄၊ ၃၃၃/၂၊ ၂၄၆/၃၃၉၊ ေတာင်ရင်းရပ်၊ 

စဉ့်ကုိင်မိနယ်၊ ေကျာက်ဆည်ခုိင်၊ မေလးတုိင်းေဒသကီး တွင်တည်ရိှပီး ရန်ကုန်-မေလး 

လမ်းေဟာင်းှင့် ၃ကီလုိမီတာ အကွာတွင် ရိှပါသည်။ စီမံကိန်း ဧရိယာသည် ၅ ဧက ကျယ်ဝန်းပီး 

စဉ့်ကုိင်မိနယ် ဘဲလင်းရာှင့် ရဲရာ ေရအားလပ်စစ် သုိ သွားရာလမ်း၏ ဘယ်ဘက်ြခမ်းတွင် တည်ရိှပီး 

ေြမာက်လတီတွဒ် ၂၁ ဒီဂရီ ၄၀ မိနစ် ၄၀.၄၃ စကန် မှ ၂၁ ဒီဂရ ီ ၄၀ မိနစ် ၄၇.၁၀ စကန ် ှင့် 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ် ၂၄.၅၄ စကန ် မ ှ ၉၆ ဒီဂရီ ၀၉ မိနစ် ၃၀.၀၃ စကန ် ကားတွင် 

ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာ ၏ တည်ေနရာြပ ေြမပံုကုိ ပုံ 1-1 တွင် ြပသထားပါသည်။ 
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ပုံ 1-1 စီမံကိန်းတည်ေနရာြပ ေြမပံ ု

 စီမံကိန်းအေကာင်းအရာ 

ကားမက်(စ်) စက်ုံသည် အများြပည်သူ အေြခခံသယ်ယူ ပိုေဆာင်ေရး ယာဉ်အြဖစ ် သုံးစဲွေသာ 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ်ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ေသာ လုပ်ငန်းြဖစ်ပီး ြပည်သူများ 

သင့်တင့်ေသာ ေဈးန်းြဖင့် အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်ေသာ ပစည်းကုိ အသုံးြပုိင်ရန် ရည်ရယ်၍ 

ထုတ်လုပ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

စက်ုံတွင် ကုန်ကမ်းပစည်း ြဖစ်ေသာ စက်ပစည်း အစိတ်အပုိင်းများကုိ  ြပည်ပတုတ်ုိင်ငံမှ 

တင်သွင်း၍ ရရှိလာေသာ ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်မည့် ကုန်ကမ်းပစည်း များကုိ ကားမက်(စ်) စက်ုံရှိ 

ဂုိေထာင်တွင်ယာယီသုိေလှာင်သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ေန က်ပုိင်းတွင် စက်ပစည်း အစိတ်အပုိင်း 

အားလုံးကုိ ရာခုိင်န်းအလုိက် ထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်ထား ပါသည်။ ထုိြပင် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့် 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ် အစီးေရ တုိးချဲ ထုတ်လုပ်ြခင်း ှင့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ေဘးအကာများ ေဆးမတ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းကုိ တုိးချဲရန် စီစဉ်ထားပါသည်။  ထုတ်လုပ်မည့် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် အစိတ်အပုိင်း 

အေရအတွက်ှင့် ရာခိုင်န်းကုိ ေအာက်တွင် အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

(က) ၃ှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပုိင်း အားလုံးကုိ ြပည်ပမှ တင်သွင်း၍ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 

(ခ) ၄ှစ်မှ၇ှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပုိင်း(၃၀)မျိး၊ (၂၃) ရာခိင်ုန်းကိ ု ြပည်တွင်း၌ 

ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  1-3 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 (ဂ) ၇ှစ်မှ၁၀ှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပုိင်း(၇၀)မျိး၊ (၅၃) ရာခိုင်န်းကုိ ြပည်တွင်း၌ 

ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 

(ဃ) ၁၀ှစ်မှ၁၃ှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပိုင်း(၁၀၀)မျိး၊ (၇၆) ရာခိုင်န်းကို ြပည်တွင်း၌ 

ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 

(င) ၁၃ှစ်မှ၁၆ှစ်အတွင်း။  ။အစိတ်အပုိင်း(၁၃၀)မျိး၊ (၁၀၀) ရာခိုင်န်းကိ ု ြပည်တွင်း၌ 

ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 

(စ) ၁၆ှစ်မှစ၍။  ။ြပည်တွင်း၌ အစိတ်အပုိင်းများှင့် ရာခိုင်န်းြပည့် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ပါမည်။ 

ကားမက်(စ်) ကုမဏီသည် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် အစိတ်အပုိင်းများကုိ အထက်ေဖာ်ြပပါ (၁၆)ှစ် 

တွင် ြပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ 

 စီမံကိန်းတည်ေဆာက်မအစီအစဉ် 

စီမံကိန်း ေဖာ်ေဆာင်မည့် ေြမေနရာကုိ ၂၀၁၇ ခုှစ် ှစ်ဆန်းပုိင်းတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါ 

အေဆာက်အဦများ ပါရှိေသာ ေြမေနရာကုိ ငှားရမ်းပီး ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် စက်ပစည်းများ 

တပ်ဆင်ြခင်းှင့် ေနရာချထားြခင်းများကုိ စတင်ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ထုတ်လုပ် တပ်ဆင်ြခင်း လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရာတွင် လုိအပ်ေသာ 

လပ်စစ်အသုံးြပမ၊ ေရရရှိမ၊ ဝန်ထမ်းများှင့် အလုပ်သမား ေနထုိင်ရန် ဝန်ထမ်း အိပ်ေဆာင်၊ အလုပ်သမား 

အိပ်ေဆာင် တုိကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ ် မတ်လကုန် တွင် အပီးသတ် ြပလုပ်ပီး၊ သုံးဘီးဆုိင်ကယ်ှင့် 

ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်များ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ြခင်းကုိ ဧပီလတွင် စတင် ထုတ်လုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ်ှင့် ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းများကုိ စက်ုံမှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက် 

၂၀၃၈ ခုှစ် တွင်ပိတ်သိမ်းမည်ဟု ခန်မှန်းထားပါသည်။  

  စီမံကိန်းတည်ေဆာက်မအေြခအေန 

စက်ုံဝန်းအတွင်း တည်ေဆာက်ပီး အေဆာက်အဦ ၃ခု ရှိ၍ ၎င်းတုိမှာ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့် 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်မည့် အေဆာက်အဦ၊ ုံးပုိင်းှင့် စီမံခန်ခွဲမပုိင်း ဆုိင်ရာ  အေဆာက်အဦ၊ 

ဝန်ထမ်းများအတွက် န းေနေဆာင်ှင့် စားေသာက်ခန်း အေဆာက်အဦများ ဟူ၍ ခွဲြခားထားပါသည်။ 

ဆုိင်ကယ်ကုိယ်ထည် ေဆးမတ်ြခင်းလုပ်ငန်းအတွက် တုိးချဲတည်ေဆာက်မည့် အေဆာက်အဦ 

ေြမေနရာကုိလည်း အထက်ေဖာ်ြပပါ ေြမပုံတွင် ြပသထားပါသည်။   

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် အေဆာက်အဦသည် အလျား  

၇၈ မီတာ၊ အနံ  ၇၈ မီတာ ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ၎င်း အေဆာက်အဦသည် အဓိကကျေသာ တပ်ဆင်မများ၊ 

စမ်းသပ်မများှင့် သုိေလှာင်ခန်းများထားရှိမည့် အေဆာက်အဦြဖစ်ပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  1-4 
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ံုးပိုင်းှင့် စီမံခန်ခဲွမပိုင်း ဆုိင်ရာ  အေဆာက်အဦသည် အလျား  ၅၄ မီတာ၊ အနံ  ၇.၆ မီတာ 

ကျယဝ်န်းပီး အခန်း ၁၀ ခန်းြဖင့် ဖွဲစည်းထားပါသည်။ ၎င်း အေဆာက်အဦတွင် လပ်စစ်ခန်း၊ ံုးခန်း၊ 

န းေနခန်း၊ ေဆးခန်း၊ ဝန်ထမ်းများ စားေသာက်ခနး် ှင့် အိပ်ေဆာင် တုိ်ရှိပါသည်။ 

အလုပ်သမားများန းေနရန်ှင့် စားေသာက်ခန်းအတွက် အလျား  ၇၉.၅ မတီာ၊ အနံ  ၉ မီတာ 

ရှိေသာ အေဆာက်အဦကုိ အခန်း၁၂ ခန်း ြဖင့်ဖွဲစည်း တည်ေဆာက်ထားပီး စားေသာက်ခန်းကို 

အခန်းကျယ်ခန်းမ အေဆာက်အဦ အြဖစ် တည်ေဆာက် ထားပါသည်။ ထုိြပင်စွန် ပစ်ပစည်းများကုိ 

ယာယီသုိေလှာင်ရန် စက်ုံ ဂိုေထာင်၏ ေြမာက်ဘက်တွင် အမိက်ကန်တခု တည်ေဆာက်ထားပါသည်။  

စီမံကိန်း၏ လက်ရိှ တည်ေဆာက်ပီးသည်အေြခအေနှင့် တုိးချဲ တညေ်ဆာက်မည့် အစီအစဉ်ကို၊  

ေအာက်ပါ ပံု 1-2 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည။်  



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပံု 1-2  စီမံကိန်း၏ တည်ရှိမ အေြခအေနြပပံု 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်း 

ကွင်းဆင်းေလ့လာမကုိ ၂၄ ရက်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် စီမံကိန်းဧရိယာ၌ ေလ့လာမှင့် 

ဆူညံသံတုိင်းတာမ တစ်ကိမ်ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉ ရက်မှ ၂၂ ရက်၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်လည်း 

ပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေန ေလ့လာမ ှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး တုိင်းတာမများ ကုိ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ထုိအြပင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ လုိအပ်ချက်အရ ဒုတိယအကိမ် ေလအရည်အေသွး 

တုိင်းတာြခင်းကုိ ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်မှ ၂၆ ရက်ေနအထိ ၂၄  န ရီ  ကာတုိင်းတာမ ြပလုပ်ခဲ့ 

ပါသည်။ စီမံကိန်းဧရိယာသုိ ကွင်းဆင်း ေလ့လာချန်ိတွင် ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ှင့် သုံးဘီးဆုိင်ကယ် 

တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် အေဆာက်အဦ၌ ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းအတွက် လုိအပ်ေသာ စက်ပစည်းများ 

တပ်ဆင်ေနပါသည်။ ထုိြပင် စားေသာက်ခန်း ှင့် လုပ်သား အိပ်ေဆာင် ြပြပင် တည်ေဆာက်ေနမ၊ 

အလုပ်သမားများ အသုံးြပေသာ အိမ်သာ ှင့် သုံးေရကန် ြပြပင် တည်ေဆာက်ေနမ၊ ုံခန်း ှင့် ဝန်ထမ်း 

အိပ်ေဆာင် ြပြပင် တည်ေဆာက်ေနမ၊ ေရကန် တည်ေဆာက်ေနမ  အေြခအေနများကို ေတွရှိခဲ့ပါသည်။ 

စက်ုံအတွင်း ကွင်းဆင်းေလ့လာချန်ိတွင် ုိက်ယူခဲ့သည့်ပုံများကုိ ေအာက်ပါ ပုံ 1-3 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေလ့လာဆန်းစစ်မှင့် အရည်အေသွးတုိင်းတာမ၏ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ အခန်း(၅) တွင ်ေဖာ်ြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

တပ်ဆင်သည့်လုိင်းများ ြပလုပ်ေနမ 
စားေသာက်ခန်းှင့ ်လုပ်သားအိပ်ေဆာင ်

တည်ေဆာက်ေနမ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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အလုပ်သမားများ အသုံးြပေသာအိမ်သာ ေရကန်တည်ေဆာက်ေနမ 

ဝန်ထမ်းများအတွက် အားကစားကွင်း 

တည်ေဆာက်ေပးမည့်ေနရာ 

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ေဘးအကာေဆးမတ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းအတွက် တည်ေဆာက်မည့်ေနရာ 

ပုံ 1-3 တည်ေဆာက်ေနမအေြခအေနြပပုံ 

 ဝန်ထမ်းအင်အား 

ဝန်ထမ်းထားရှိမ အေနြဖင့် ုိင်ငံြခားသား ၁၀% ှင့် ုိင်ငံသား ၉၀% ကုိ အသုံးြပပီး တပ်ဆင် 

ထုတ်လုပ်ြခင်း လုပ်ငန်းအတွက်ငှားရမ်း အသုံးြပသွားမည် ြဖစ်သည်။ စတင်ထုတ်လုပ်ချနိ်တွင် စုစုေပါင်း 

ဝန်ထမ်း ၅၉ ေယာက် ှင့် လုပ်သား ၆၀ ေယာက် ြဖင့် စတင် လည်ပတ်သွားမည် ြဖစ်ပီး စီမံကိန်း 

တုိးချဲပီးချန်ိတွင် လုပ်သားအင်အားကိ ု၁၄၀ ထပ်ေပါင်း တုိးြမင့်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် စက်ုံ၏ 

အြမင့်ဆံုး ဝန်ထမ်း စုစုေပါင်းမှာ ၂၅၉ ေယာက် ြဖစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်း လျာထားမကုိ  ဇယား 1-1 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 1-1 ကာမက်(စ်) ၏ဝနထ်မ်းလျာထားမ အစီအစဉ ် 

ဝန်ထမ်းလျာထားမ 

စတင်ထုတ်လုပ်ချန်ိမှ 
၃ှစ်အတွင်း 

၃ှစ်ေန က်ပိုင်း 

ုိင်ငံသား ုိင်ငံြခားသား ုိင်ငံသား ုိင်ငံြခားသား 

ဦးေဆာင်န်ကားေရးမး - ၁ - - 

အေထွေထွမန်ေနဂျာ - ၁ - - 

စက်ုံမး - ၁ - - 

စက်ုံလက်ေထာက် - ၁ - - 

ေငွစာရင်းမန်ေနဂျာ - ၁ - - 

လုိင်စင်မန်ေနဂျာ ၁ - - - 

စက်ုံတာဝန်ခံ ၁ - - - 

ထုတ်လုပ်မပညာရှင် - ၁၅ - - 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ဝန်ထမ်းလျာထားမ 

စတင်ထုတ်လုပ်ချန်ိမှ 
၃ှစ်အတွင်း 

၃ှစ်ေန က်ပိုင်း 

ုိင်ငံသား ုိင်ငံြခားသား ုိင်ငံသား ုိင်ငံြခားသား 

စာရင်းကုိင် ၅ - - - 

အေရာင်းဝန်ထမ်း ၁၀ - - - 

ုံးဝန်ထမ်း ၁၂ - - - 

ယာဉ်ေမာင်း ၄ - - - 

အလုပ်သမား ၆၀ - ၁၄၀ - 

လုံ ခံေရး ၄ - - - 

သန်ရှင်းေရး ၂ - - - 

စုစုေပါင်း ၉၉ ၂၀ ၁၄၀ - 

  စက်ပစည်းအသုံးြပမ 

စီမံကိန်းစတင် လည်ပတ်ချန်ိတွင် အသုံးြပမည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကုိ ဇယား 1-2 တွင် 

ေဖာ်ြပထား၍ အသုံးြပမည့် စက်အမျိးအစားများကုိ ဇယား 1-3 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ဇယား 1-2 စီမံကန်ိး စတငလ်ည်ပတ်ချနိတွ်င ်အသုံးြပမည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များ 

စဉ် ကားအမျိးအစား 
သုံးစဲွမည့် 

အေကာင်းအရာ 
အေရအတွက် 

၁ Isuzu Lighttruck ကုန်စည်ပုိေဆာင်ရန် ၁ 

၂ Toyota Dyna ကုန်စည်ပုိေဆာင်ရန် ၁ 

၃ Mazda Sloon ုံးလုပ်ငန်းသုံးရန် ၁ 

ဇယား 1-3 စမီကံန်ိးစတငလ်ည်ပတ်ချနိတွ်င ်အသုံးြပမည့် စက်အမျိးအစားများ 

စဉ် စက်အမျိးအစား အေရအတွက် 

၁ တပ်ဆင်သည့်လုိင်း ၂ လုိင်း 

၂ ဝနခ်ျစီက် ၂ စင်း 

၃ ေရလျား ဝန်ချစီက် ၁ ခု 

၄ ေလမတ်စက် ၁ စုံ 

၅ အရည်အေသွးစမ်းသပ်လုိင်း ၁ လုိင်း 

၆ ထုပ်ပုိး လုိင်း ၁ လုိင်း 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  1-9 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မအဆင့်ဆင့် 

ကားမက်(စ်) စက်ံု၌ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်မတွင် ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်ှင့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ် ှစ်မျိး 

ထုတ်လုပ်မည် ြဖစ်သည်။  

 သုံးဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်မ 

သုံးဘီးဆုိင်ကယ်တွင် ေရှပုိင်း တပ်ဆင်ြခင်းှင့်  ေန က်ပိုင်း တပ်ဆင်ြခင်း ဟူ၍ ှစ်ပုိင်းခဲွပီး 

ြပလုပ်ပါသည်။ တပ်ဆင်မ အဆင့်ဆင့်ကုိ ေအာက်ပါ ပုံ 1-4 ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ေရှပုိင်း တပ်ဆင်မတွင် ပထမဦးစွာ ေအာက်ခံေဘာင်တွင် ေရတုိင်ကီှင့် ပန်ကာကုိ စတင် 

တပ်ဆင်ပါသည်။ ထုိေန က် လက်ကုိင်၊ ဒုိင်ခွက်၊ ေသာ့ အစရှိေသာ ေရှပုိင်းဆုိင်ရာ စက်ပစည်းများ၊ 

ေရှဘီးှင့ ်ဆက်စပ်ပစည်းများကုိ တပ်ဆင်ပီးေန က်  မီးသီးှင့် လပ်စစ် ပုိင်းဆုိင်ရာများ တပ်ဆင်ပါသည်။ 

ေနက်ဆုံးတွင် ထုိင်ခံုှင့ ် ေဘးကာတုိကုိ တပ်ဆင်ပါသည်။ ေရှပုိင်း တပ်ဆင်မ ြပလုပ်ေနချန်ိတွင်ပင် 

ေန က်ပိုင်း တပ်ဆင်ြခင်းကုိလည်း ြပလုပ် ပါသည်။  

ေန က်ပုိင်း တပ်ဆင်ြခင်းတွင် ပထမဦးစွာ ေလး၊ ေရှာ့ဘားှင့် စပရိန်တုိကုိ တပ်ဆင်ပါသည်။ 

ထုိေန က် ဘီးှင့် ဆက်စပ်ပစည်း တပ်ဆင်ြခင်း၊ ေန က်ေြခနင်းှင့် ဘတရီ တပ်ဆင်ြခင်း၊ ကမ်းခင်း၊ 

ေဘးကာှင့် ေန က်ပိတ် တပ်ဆင်ြခင်း၊ လက်ကုိင် ဘရိတ်ှင့် ေန က်မီးသီး တပ်ဆင်ြခင်းများ 

ြပလုပ်ပါသည်။ သုံးဘီး ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ြခင်းတွင် အသုံးြပမည့် ဆုိင်ကယ် ပစည်းများ၏ 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 1-4 မှ ဇယား 1-8 မှ အထိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

သုံးဘီး ဆုိင်ကယ် စက်ပစည်း အစိတ်အပုိင်းများ တပ်ဆင်မ ပီးစီးချန်ိတွင် အင်ဂျင် စမ်းသပ် ေမာင်းှင်ြခင်း 

ှင့် က့ံခိုင်မ စစ်ေဆးြခင်း ြပလုပ်ရန်အတွက် စစ်ေဆးသည့် အပုိင်းသုိ ပိုေဆာင်ပါသည်။ စစ်ေဆးပီးေန က် 

ရရှိလာသည့် သုံးဘီးဆုိင်ကယ် များကုိ ထုပ်ပုိးြခင်း ြပလုပ်၍ ေဈးကွက်သုိ ြဖန်ြဖး သွားမည် ြဖစ်သည်။ 

ဇယား 1-4  ၁၅၀ ေအ အင်ဂျငပ်ါဝါ ဆုိငက်ယ်အမျိးအစားအတွက် စှစ်ဉထ်တ်ုလုပ်မည့် ပစည်းစာ ရင်း 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Set ၁,၀၀၀ 

၂ Tyre Set ၄,၀၀၀ 

၃ Fasteners Set ၁,၀၀၀ 

၄ Lights Set ၁,၀၀၀ 

၅ Stickers Set ၁,၀၀၀ 

၆ Pulling Cables Set ၁,၀၀၀ 

၇ Main Cable Set ၁,၀၀၀ 

၈ Carburator Set ၁,၀၀၀ 

၉ Frame Set ၁,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၀ Back Axle Set ၁,၀၀၀ 

၁၁ Handle Bar Set ၁,၀၀၀ 

၁၂ Fuel Tank Set ၁,၀၀၀ 

၁၃ Plated Wheel Set ၄,၀၀၀ 

၁၄ Cargo Box Set ၁,၀၀၀ 

၁၅ Seat Set ၁,၀၀၀ 

၁၆ Odometers Set ၁,၀၀၀ 

၁၇ Eletronic Set ၁,၀၀၀ 

၁၈ Shock Absorber Set ၁,၀၀၀ 

၁၉ Muffler Set ၁,၀၀၀ 

၂၀ Battery Set ၁,၀၀၀ 

ဇယား 1-5 ၂၀၀ ဂျ ီအင်ဂျငပ်ါဝါ ဆုိင်ကယ်အမျိးအစားအတွက် ှစစ်ဉထု်တ်လုပ်မည့် ပစည်းစာ ရင်း 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Set ၁,၅၀၀ 

၂ Tyre Set ၆,၀၀၀ 

၃ Fasteners Set ၁,၅၀၀ 

၄ Lights Set ၁,၅၀၀ 

၅ Stickers Set ၁,၅၀၀ 

၆ Pulling Cables Set ၁,၅၀၀ 

၇ Main Cable Set ၁,၅၀၀ 

၈ Carburator Set ၁,၅၀၀ 

၉ Frame Set ၁,၅၀၀ 

၁၀ Back Axle Set ၁,၅၀၀ 

၁၁ Handle Bar Set ၁,၅၀၀ 

၁၂ Fuel Tank Set ၁,၅၀၀ 

၁၃ Plated Wheel Set ၆,၀၀၀ 

၁၄ Cargo Box Set ၁,၅၀၀ 

၁၅ Seat Set ၁,၅၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၆ Odometers Set ၁,၅၀၀ 

၁၇ Eletronic Set ၁,၅၀၀ 

၁၈ Shock Absorber Set ၁,၅၀၀ 

၁၉ Muffler Set ၁,၅၀၀ 

၂၀ Battery Set ၁,၅၀၀ 

ဇယား 1-6 ၂၅၀ ေက ဆုိင်ကယ် အင်ဂျငပ်ါဝါအမျိးအစားအတွက် စှစ်ဉထု်တ်လုပ်မည့် ပစည်းစာ ရငး် 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Set ၁,၅၀၀ 

၂ Tyre Set ၆,၀၀၀ 

၃ Fasteners Set ၁,၅၀၀ 

၄ Lights Set ၁,၅၀၀ 

၅ Stickers Set ၁,၅၀၀ 

၆ Pulling Cables Set ၁,၅၀၀ 

၇ Main Cable Set ၁,၅၀၀ 

၈ Carburator Set ၁,၅၀၀ 

၉ Frame Set ၁,၅၀၀ 

၁၀ Back Axle Set ၁,၅၀၀ 

၁၁ Handle Bar Set ၁,၅၀၀ 

၁၂ Fuel Tank Set ၁,၅၀၀ 

၁၃ Plated Wheel Set ၆,၀၀၀ 

၁၄ Cargo Box Set ၁,၅၀၀ 

၁၅ Seat Set ၁,၅၀၀ 

၁၆ Odometers Set ၁,၅၀၀ 

၁၇ Eletronic Set ၁,၅၀၀ 

၁၈ Shock Absorber Set ၁,၅၀၀ 

၁၉ Muffler Set ၁,၅၀၀ 

၂၀ Battery Set ၁,၅၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ဇယား 1-7 ၂၅၀ အက်(ဖ်) ဆုိင်ကယ် အငဂ်ျငပ်ါဝါအမျိးအစားအတွက် ှစ်စဉထု်တ်လုပ်မည့် ပစည်းစာရငး် 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Set ၅၀၀ 

၂ Tyre Set ၂,၀၀၀ 

၃ Fasteners Set ၅၀၀ 

၄ Lights Set ၅၀၀ 

၅ Stickers Set ၅၀၀ 

၆ Pulling Cables Set ၅၀၀ 

၇ Main Cable Set ၅၀၀ 

၈ Carburator Set ၅၀၀ 

၉ Frame Set ၅၀၀ 

၁၀ Back Axle Set ၅၀၀ 

၁၁ Handle Bar Set ၅၀၀ 

၁၂ Fuel Tank Set ၅၀၀ 

၁၃ Plated Wheel Set ၂,၀၀၀ 

၁၄ Cargo Box Set ၅၀၀ 

၁၅ Seat Set ၅၀၀ 

၁၆ Odometers Set ၅၀၀ 

၁၇ Eletronic Set ၅၀၀ 

၁၈ Shock Absorber Set ၅၀၀ 

၁၉ Muffler Set ၅၀၀ 

၂၀ Battery Set ၅၀၀ 

ဇယား 1-8 ၁၅၀ ေအ ဆုိင်ကယ် အင်ဂျငပ်ါဝါအမျိးအစားအတွက် စှစ်ဉထု်တ်လုပ်မည့် ပစည်း စာရင်း 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Set ၅၀၀ 

၂ Tyre Set ၂,၀၀၀ 

၃ Fasteners Set ၅၀၀ 

၄ Lights Set ၅၀၀ 

၅ Stickers Set ၅၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  1-13 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၆ Pulling Cables Set ၅၀၀ 

၇ Main Cable Set ၅၀၀ 

၈ Carburator Set ၅၀၀ 

၉ Frame Set ၅၀၀ 

၁၀ Back Axle Set ၅၀၀ 

၁၁ Handle Bar Set ၅၀၀ 

၁၂ Fuel Tank Set ၅၀၀ 

၁၃ Plated Wheel Set ၂,၀၀၀ 

၁၄ Cargo Box Set ၅၀၀ 

၁၅ Seat Set ၅၀၀ 

၁၆ Odometers Set ၅၀၀ 

၁၇ Eletronic Set ၅၀၀ 

၁၈ Shock Absorber Set ၅၀၀ 

၁၉ Muffler Set ၅၀၀ 

၂၀ Battery Set ၅၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 

ပုံ 1-4 သုံးဘီးဆုိင်ကယ် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မအဆင့်ဆင့် 

 ှစ်ဘီးဆိုင်ကယ်တပ်ဆင်မ 

 ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်  တပ်ဆင်ရာတွင် ပထမဦးစွာ ကုိယ်ထည်ေဘာင်ှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများကုိ 

တပ်ဆင်ပါသည်။ ထိုေန က် ေရှာ့ဘား၊ ဘီးှင့် ဆက်စပ် ပစည်းများ တပ်ဆင်ြခင်း၊ အင်ဂျင်ှင့် 

ဆက်စပ်ပစည်းများ တပ်ဆငြ်ခင်း၊ ဆီတုိင်ကီှင့် ကာဘာတပ်ဆင်ြခင်း များ ြပလုပ်ပါသည်။ ှစ်ဘီး 

ဆုိင်ကယ် စက်ပစည်း အစိတ်အပုိင်းများ တပ်ဆင်မ ပီးစီးချန်ိတွင် သုံးဘီးဆုိင်ကယ် က့ဲသုိပင် စစ်ေဆးသည့် 

အပုိင်းသုိ ပိုေဆာင်ပါသည်။ စစ်ေဆးပီးေန က် ရရှိလာသည့် ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ် များကုိ ထုတ်ပုိးြခင်း 

ြပလုပ်၍ ေဈးကွက်သုိ ြဖန်ြဖး သွားမည် ြဖစ်သည်။ ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ြခင်းတွင် အသုံးြပမည့် 

ဆုိင်ကယ် ပစည်းများ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ဇယား 1-9 မှ ဇယား 1-15 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထုိြပင်  တပ်ဆင်ြခင်း အဆင့်ဆင့်ကုိ ပုံ 1-5 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 1-9 စှစ်ဉထု်တ်လုပ်မည့် ေက၂ ၁၁၀ စီစီ ဆုိင်ကယ်အမျိးအစားအတွက် ပစည်း စာရငး် 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Assy 100 CC Set ၄၀,၀၀၀ 

၂ Cover, Engine Left Rear Pcs ၄၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  1-15 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၃ Engine Ntake Mainfold Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄ Starting Arm Comp Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅ Shift Lever Comp Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆ Carburetor Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇ Filter Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈ Muffler Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉ Steering Bar Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀ Front Disk Brake Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁ Front Brake Shoe Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂ Front Absorber Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၃ Rear Absorber Pcs ၈၀,၀၀၀ 

၁၄ Steering Stem Comp Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၅ Swing Arm Comp Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၆ Frame Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၇ Fuel Tank Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၈ Main Stand Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၉ Side Stand Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၀ Rear Break Arm Lever Comp Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၁ Rear Breakpedal Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၂ Rear Footrest Comp Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၃ Rear Handle Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၄ Rear Brake Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၅ Speed Counter Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၆ Front wheel Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၇ Rear Wheel Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၈ Sprocket Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၂၉ Seat Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၃၀ Spring Hook Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၃၁ Chain Adjustor Pcs ၈၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၃၂ Seat Lock Hook Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၃၃ Braket, Left Side Cover Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၃၄ Braket, Right Side Cover Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၃၅ Middle Holder Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၃၆ Inner Tube, Front Tyre Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၃၇ Cover, Front Tyre Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၃၈ Inner tube, Rear Tyre Pcs ၈၀,၀၀၀ 

၃၉ Cover, Rear Tyre Pcs ၈၀,၀၀၀ 

၄၀ Accelerator Cable Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄၁ Speedometer Cable Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄၂ Throttle Cable Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄၃ Lock assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄၄ Ignition Switch  Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄၅ Healight Dimmer Switch Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄၆ Horn Switch Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄၇ Light Switch Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄၈ Turning Light Switch Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၄၉ Throttle Valve Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၀ Accelerator Cable Stay Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၁ Meter Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၂ Fuel Sensor Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၃ Ignition Coil Comp Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၄ Voltage Regulator Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၅ Starting Relay Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၆ Ignitor Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၇ Flasher Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၈ Main Harness Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၅၉ Horn Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆၀ Battery Pcs ၄၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၆၁ Standard Parts Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆၂ Left Bush, Rear Wheel Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆၃ Right Bush, Rear Wheel Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆၄ Right Bush, Front wheel Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆၅ Cushion Bush Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆၆ Shaft, Main stand Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆၇ Shaft, Rear Swing Arm Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆၈ Shaft, Front Wheel Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၆၉ Shaft, rear Wheel Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၀ Tools Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၁ Assy, Left Back View Mirror Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၂ Assy, Right Back View Mirror Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၃ Driving Chain Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၄ Main Stand Spring Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၅ Brake Spring Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၆ Return Spring Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၇ Lower Circle Clip of Bearing Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၈ Upper Circle Clip of Bearing Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၇၉ Upper Race of Bearing Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၀ Lower Race of Bearing Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၁ Upper Race of Bearing Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၂ Lower Race of Bearing Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၃ Greaser Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၄ Left Grip Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၅ Whole Vehicle Ruber Parts Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၆ Head Light Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၇ Tail Light Assy Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၈ Left Front Turning Light Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၈၉ Right Front Turning Light Pcs ၄၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၉၀ Meter Casing Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉၁ Side Cover Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉၂ Head Light Cover Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉၃ Rear Cover Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉၄ Front Cover Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉၅ Chain Case Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉၆ Frame Casing Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉၇ Frame Cover Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉၈ Front Section, Front Fender Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၉၉ Front Weatherboard Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၀ Side Weatherboard Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၁ Front Windshield Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၂ Rear Section, Front Fender Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၃ Rear Fender Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၄ Front Section, Middle Shild Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၅ Middle Section, Middle Shild Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၆ Rear Section, Middle Shield Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၇ Container Plate Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၈ Meter Cover Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၀၉ Box, Container Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၀ Turning Light Casing Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၁ Wind Screen Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၂ Lable Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၃ Lable, Front Absorber Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၄ Mark, Reflective Caution Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၅ Frame Plate Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၆ Lable, Chain Case Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၇ Mark, Fuel Tank Caution Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၈ Lable, Tyre Pcs ၄၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၁၉ Mark, Ignition Caution Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၀ Lable, Meter Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၁ Pantone Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၂ Manual Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၃ Carton Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၄ Accessory Packing Box Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၅ Clapboard Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၆ Valve Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၇ Pipe1, Air Cleaner Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၈ Pipe2, Air Cleaner Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၂၉ Pipe3, Air Cleaner Pcs ၄၀,၀၀၀ 

၁၃၀ Packing Material Pcs ၄၀,၀၀၀ 

ဇယား 1-10 စှစ်ဉထု်တ်လုပ်မည့် ေက၃  ၁၂၅ စစီီ ဆုိငက်ယ်အမျိးအစားအတွက် ပစည်း စာရငး် 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Assy 100 CC Set ၄၈,၀၀၀ 

၂ Cover, Engine Left Rear Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၃ Engine Ntake Mainfold Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၄ Starting Arm Comp Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅ Shift Lever Comp Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆ Carburetor Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇ Filter Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈ Muffler Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉ Steering Bar Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀ Front Disk Brake Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁ Front Brake Shoe Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂ Front Absorber Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၃ Rear Absorber Pcs ၉၆,၀၀၀ 

၁၄ Steering Stem Comp Pcs ၄၈,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၅ Swing Arm Comp Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၆ Frame Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၇ Fuel Tank Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၈ Main Stand Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၉ Side Stand Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၀ Rear Break Arm Lever Comp Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၁ Rear Breakpedal Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၂ Rear Footrest Comp Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၃ Rear Handle Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၄ Rear Brake Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၅ Speed Counter Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၆ Front wheel Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၇ Rear Wheel Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၈ Sprocket Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၂၉ Seat Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၃၀ Spring Hook Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၃၁ Chain Adjustor Pcs ၉၆,၀၀၀ 

၃၂ Seat Lock Hook Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၃၃ Braket, Left Side Cover Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၃၄ Braket, Right Side Cover Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၃၅ Middle Holder Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၃၆ Inner Tube, Front Tyre Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၃၇ Cover, Front Tyre Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၃၈ Inner tube, Rear Tyre Pcs ၉၆,၀၀၀ 

၃၉ Cover, Rear Tyre Pcs ၉၆,၀၀၀ 

၄၀ Accelerator Cable Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၄၁ Speedometer Cable Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၄၂ Throttle Cable Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၄၃ Lock assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၄၄ Ignition Switch  Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၄၅ Healight Dimmer Switch Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၄၆ Horn Switch Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၄၇ Light Switch Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၄၈ Turning Light Switch Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၄၉ Throttle Valve Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၀ Accelerator Cable Stay Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၁ Meter Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၂ Fuel Sensor Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၃ Ignition Coil Comp Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၄ Voltage Regulator Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၅ Starting Relay Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၆ Ignitor Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၇ Flasher Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၈ Main Harness Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၅၉ Horn Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၀ Battery Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၁ Standard Parts Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၂ Left Bush, Rear Wheel Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၃ Right Bush, Rear Wheel Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၄ Right Bush, Front wheel Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၅ Cushion Bush Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၆ Shaft, Main stand Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၇ Shaft, Rear Swing Arm Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၈ Shaft, Front Wheel Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၆၉ Shaft, rear Wheel Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇၀ Tools Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇၁ Assy, Left Back View Mirror Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇၂ Assy, Right Back View Mirror Pcs ၄၈,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၇၃ Driving Chain Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇၄ Main Stand Spring Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇၅ Brake Spring Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇၆ Return Spring Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇၇ Lower Circle Clip of Bearing Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇၈ Upper Circle Clip of Bearing Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၇၉ Upper Race of Bearing Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၀ Lower Race of Bearing Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၁ Upper Race of Bearing Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၂ Lower Race of Bearing Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၃ Greaser Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၄ Left Grip Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၅ Whole Vehicle Ruber Parts Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၆ Head Light Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၇ Tail Light Assy Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၈ Left Front Turning Light Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၈၉ Right Front Turning Light Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၀ Meter Casing Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၁ Side Cover Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၂ Head Light Cover Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၃ Rear Cover Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၄ Front Cover Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၅ Chain Case Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၆ Frame Casing Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၇ Frame Cover Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၈ Front Section, Front Fender Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၉၉ Front Weatherboard Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀၀ Side Weatherboard Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀၁ Front Windshield Pcs ၄၈,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၀၂ Rear Section, Front Fender Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀၃ Rear Fender Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀၄ Front Section, Middle Shild Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀၅ Middle Section, Middle Shild Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀၆ Rear Section, Middle Shield Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀၇ Container Plate Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀၈ Meter Cover Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၀၉ Box, Container Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၀ Turning Light Casing Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၁ Wind Screen Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၂ Lable Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၃ Lable, Front Absorber Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၄ Mark, Reflective Caution Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၅ Frame Plate Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၆ Lable, Chain Case Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၇ Mark, Fuel Tank Caution Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၈ Lable, Tyre Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၁၉ Mark, Ignition Caution Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၀ Lable, Meter Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၁ Pantone Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၂ Manual Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၃ Carton Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၄ Accessory Packing Box Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၅ Clapboard Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၆ Valve Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၇ Pipe1, Air Cleaner Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၈ Pipe2, Air Cleaner Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၂၉ Pipe3, Air Cleaner Pcs ၄၈,၀၀၀ 

၁၃၀ Packing Material Pcs ၄၈,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ဇယား 1-11 စှစ်ဉထ်တ်ုလုပ်မည့် ေက၄  ၁၅၀ စီစ ီဆုိငက်ယ်အမျိးအစားအတွက် ပစည်း စာရင်း 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Assy 100 CC Set ၈,၀၀၀ 

၂ Cover, Engine Left Rear Pcs ၈,၀၀၀ 

၃ Engine Ntake Mainfold Pcs ၈,၀၀၀ 

၄ Starting Arm Comp Pcs ၈,၀၀၀ 

၅ Shift Lever Comp Pcs ၈,၀၀၀ 

၆ Carburetor Assy Pcs ၈,၀၀၀ 

၇ Filter Pcs ၈,၀၀၀ 

၈ Muffler Pcs ၈,၀၀၀ 

၉ Steering Bar Assy Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀ Front Disk Brake Assy Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁ Front Brake Shoe Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂ Front Absorber Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၃ Rear Absorber Pcs ၁၆,၀၀၀ 

၁၄ Steering Stem Comp Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၅ Swing Arm Comp Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၆ Frame Assy Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၇ Fuel Tank Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၈ Main Stand Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၉ Side Stand Pcs ၈,၀၀၀ 

၂၀ Rear Break Arm Lever Comp Pcs ၈,၀၀၀ 

၂၁ Rear Breakpedal Pcs ၈,၀၀၀ 

၂၂ Rear Footrest Comp Pcs ၈,၀၀၀ 

၂၃ Rear Handle Pcs ၈,၀၀၀ 

၂၄ Rear Brake Pcs ၈,၀၀၀ 

၂၅ Speed Counter Pcs ၈,၀၀၀ 

၂၆ Front wheel Assy Pcs ၈,၀၀၀ 

၂၇ Rear Wheel Assy Pcs ၈,၀၀၀ 

၂၈ Sprocket Assy Pcs ၈,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၂၉ Seat Pcs ၈,၀၀၀ 

၃၀ Spring Hook Pcs ၈,၀၀၀ 

၃၁ Chain Adjustor Pcs ၁၆,၀၀၀ 

၃၂ Seat Lock Hook Pcs ၈,၀၀၀ 

၃၃ Braket, Left Side Cover Pcs ၈,၀၀၀ 

၃၄ Braket, Right Side Cover Pcs ၈,၀၀၀ 

၃၅ Middle Holder Pcs ၈,၀၀၀ 

၃၆ Inner Tube, Front Tyre Pcs ၈,၀၀၀ 

၃၇ Cover, Front Tyre Pcs ၈,၀၀၀ 

၃၈ Inner tube, Rear Tyre Pcs ၁၆,၀၀၀ 

၃၉ Cover, Rear Tyre Pcs ၁၆,၀၀၀ 

၄၀ Accelerator Cable Pcs ၈,၀၀၀ 

၄၁ Speedometer Cable Pcs ၈,၀၀၀ 

၄၂ Throttle Cable Pcs ၈,၀၀၀ 

၄၃ Lock assy Pcs ၈,၀၀၀ 

၄၄ Ignition Switch  Pcs ၈,၀၀၀ 

၄၅ Healight Dimmer Switch Pcs ၈,၀၀၀ 

၄၆ Horn Switch Pcs ၈,၀၀၀ 

၄၇ Light Switch Pcs ၈,၀၀၀ 

၄၈ Turning Light Switch Pcs ၈,၀၀၀ 

၄၉ Throttle Valve Pcs ၈,၀၀၀ 

၅၀ Accelerator Cable Stay Pcs ၈,၀၀၀ 

၅၁ Meter Assy Pcs ၈,၀၀၀ 

၅၂ Fuel Sensor Pcs ၈,၀၀၀ 

၅၃ Ignition Coil Comp Pcs ၈,၀၀၀ 

၅၄ Voltage Regulator Pcs ၈,၀၀၀ 

၅၅ Starting Relay Pcs ၈,၀၀၀ 

၅၆ Ignitor Pcs ၈,၀၀၀ 

၅၇ Flasher Pcs ၈,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၅၈ Main Harness Pcs ၈,၀၀၀ 

၅၉ Horn Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၀ Battery Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၁ Standard Parts Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၂ Left Bush, Rear Wheel Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၃ Right Bush, Rear Wheel Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၄ Right Bush, Front wheel Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၅ Cushion Bush Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၆ Shaft, Main stand Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၇ Shaft, Rear Swing Arm Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၈ Shaft, Front Wheel Pcs ၈,၀၀၀ 

၆၉ Shaft, rear Wheel Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၀ Tools Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၁ Assy, Left Back View Mirror Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၂ Assy, Right Back View Mirror Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၃ Driving Chain Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၄ Main Stand Spring Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၅ Brake Spring Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၆ Return Spring Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၇ Lower Circle Clip of Bearing Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၈ Upper Circle Clip of Bearing Pcs ၈,၀၀၀ 

၇၉ Upper Race of Bearing Pcs ၈,၀၀၀ 

၈၀ Lower Race of Bearing Pcs ၈,၀၀၀ 

၈၁ Upper Race of Bearing Pcs ၈,၀၀၀ 

၈၂ Lower Race of Bearing Pcs ၈,၀၀၀ 

၈၃ Greaser Pcs ၈,၀၀၀ 

၈၄ Left Grip Pcs ၈,၀၀၀ 

၈၅ Whole Vehicle Ruber Parts Pcs ၈,၀၀၀ 

၈၆ Head Light Assy Pcs ၈,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  1-27 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၈၇ Tail Light Assy Pcs ၈,၀၀၀ 

၈၈ Left Front Turning Light Pcs ၈,၀၀၀ 

၈၉ Right Front Turning Light Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၀ Meter Casing Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၁ Side Cover Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၂ Head Light Cover Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၃ Rear Cover Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၄ Front Cover Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၅ Chain Case Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၆ Frame Casing Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၇ Frame Cover Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၈ Front Section, Front Fender Pcs ၈,၀၀၀ 

၉၉ Front Weatherboard Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၀ Side Weatherboard Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၁ Front Windshield Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၂ Rear Section, Front Fender Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၃ Rear Fender Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၄ Front Section, Middle Shild Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၅ Middle Section, Middle Shild Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၆ Rear Section, Middle Shield Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၇ Container Plate Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၈ Meter Cover Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၀၉ Box, Container Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁၀ Turning Light Casing Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁၁ Wind Screen Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁၂ Lable Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁၃ Lable, Front Absorber Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁၄ Mark, Reflective Caution Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁၅ Frame Plate Pcs ၈,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  1-28 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၁၆ Lable, Chain Case Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁၇ Mark, Fuel Tank Caution Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁၈ Lable, Tyre Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၁၉ Mark, Ignition Caution Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၀ Lable, Meter Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၁ Pantone Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၂ Manual Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၃ Carton Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၄ Accessory Packing Box Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၅ Clapboard Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၆ Valve Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၇ Pipe1, Air Cleaner Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၈ Pipe2, Air Cleaner Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၂၉ Pipe3, Air Cleaner Pcs ၈,၀၀၀ 

၁၃၀ Packing Material Pcs ၈,၀၀၀ 

ဇယား 1-12 ှစ်စဉထု်တ်လပ်ုမည့် ေက၅ ၂၀၀ စီစ ီဆုိငက်ယအ်မျိးအစားအတွက် ပစည်းစာရင်း 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Assy 100 CC Set ၅,၀၀၀ 

၂ Cover, Engine Left Rear Pcs ၅,၀၀၀ 

၃ Engine Ntake Mainfold Pcs ၅,၀၀၀ 

၄ Starting Arm Comp Pcs ၅,၀၀၀ 

၅ Shift Lever Comp Pcs ၅,၀၀၀ 

၆ Carburetor Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၇ Filter Pcs ၅,၀၀၀ 

၈ Muffler Pcs ၅,၀၀၀ 

၉ Steering Bar Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀ Front Disk Brake Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁ Front Brake Shoe Pcs ၅,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  1-29 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၂ Front Absorber Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၃ Rear Absorber Pcs ၁၀,၀၀၀ 

၁၄ Steering Stem Comp Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၅ Swing Arm Comp Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၆ Frame Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၇ Fuel Tank Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၈ Main Stand Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၉ Side Stand Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၀ Rear Break Arm Lever Comp Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၁ Rear Breakpedal Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၂ Rear Footrest Comp Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၃ Rear Handle Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၄ Rear Brake Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၅ Speed Counter Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၆ Front wheel Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၇ Rear Wheel Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၈ Sprocket Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၂၉ Seat Pcs ၅,၀၀၀ 

၃၀ Spring Hook Pcs ၅,၀၀၀ 

၃၁ Chain Adjustor Pcs ၁၀,၀၀၀ 

၃၂ Seat Lock Hook Pcs ၅,၀၀၀ 

၃၃ Braket, Left Side Cover Pcs ၅,၀၀၀ 

၃၄ Braket, Right Side Cover Pcs ၅,၀၀၀ 

၃၅ Middle Holder Pcs ၅,၀၀၀ 

၃၆ Inner Tube, Front Tyre Pcs ၅,၀၀၀ 

၃၇ Cover, Front Tyre Pcs ၅,၀၀၀ 

၃၈ Inner tube, Rear Tyre Pcs ၁၀,၀၀၀ 

၃၉ Cover, Rear Tyre Pcs ၁၀,၀၀၀ 

၄၀ Accelerator Cable Pcs ၅,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၄၁ Speedometer Cable Pcs ၅,၀၀၀ 

၄၂ Throttle Cable Pcs ၅,၀၀၀ 

၄၃ Lock assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၄၄ Ignition Switch  Pcs ၅,၀၀၀ 

၄၅ Healight Dimmer Switch Pcs ၅,၀၀၀ 

၄၆ Horn Switch Pcs ၅,၀၀၀ 

၄၇ Light Switch Pcs ၅,၀၀၀ 

၄၈ Turning Light Switch Pcs ၅,၀၀၀ 

၄၉ Throttle Valve Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၀ Accelerator Cable Stay Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၁ Meter Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၂ Fuel Sensor Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၃ Ignition Coil Comp Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၄ Voltage Regulator Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၅ Starting Relay Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၆ Ignitor Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၇ Flasher Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၈ Main Harness Pcs ၅,၀၀၀ 

၅၉ Horn Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၀ Battery Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၁ Standard Parts Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၂ Left Bush, Rear Wheel Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၃ Right Bush, Rear Wheel Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၄ Right Bush, Front wheel Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၅ Cushion Bush Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၆ Shaft, Main stand Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၇ Shaft, Rear Swing Arm Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၈ Shaft, Front Wheel Pcs ၅,၀၀၀ 

၆၉ Shaft, rear Wheel Pcs ၅,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၇၀ Tools Pcs ၅,၀၀၀ 

၇၁ Assy, Left Back View Mirror Pcs ၅,၀၀၀ 

၇၂ Assy, Right Back View Mirror Pcs ၅,၀၀၀ 

၇၃ Driving Chain Pcs ၅,၀၀၀ 

၇၄ Main Stand Spring Pcs ၅,၀၀၀ 

၇၅ Brake Spring Pcs ၅,၀၀၀ 

၇၆ Return Spring Pcs ၅,၀၀၀ 

၇၇ Lower Circle Clip of Bearing Pcs ၅,၀၀၀ 

၇၈ Upper Circle Clip of Bearing Pcs ၅,၀၀၀ 

၇၉ Upper Race of Bearing Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၀ Lower Race of Bearing Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၁ Upper Race of Bearing Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၂ Lower Race of Bearing Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၃ Greaser Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၄ Left Grip Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၅ Whole Vehicle Ruber Parts Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၆ Head Light Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၇ Tail Light Assy Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၈ Left Front Turning Light Pcs ၅,၀၀၀ 

၈၉ Right Front Turning Light Pcs ၅,၀၀၀ 

၉၀ Meter Casing Pcs ၅,၀၀၀ 

၉၁ Side Cover Pcs ၅,၀၀၀ 

၉၂ Head Light Cover Pcs ၅,၀၀၀ 

၉၃ Rear Cover Pcs ၅,၀၀၀ 

၉၄ Front Cover Pcs ၅,၀၀၀ 

၉၅ Chain Case Pcs ၅,၀၀၀ 

၉၆ Frame Casing Pcs ၅,၀၀၀ 

၉၇ Frame Cover Pcs ၅,၀၀၀ 

၉၈ Front Section, Front Fender Pcs ၅,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၉၉ Front Weatherboard Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၀ Side Weatherboard Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၁ Front Windshield Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၂ Rear Section, Front Fender Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၃ Rear Fender Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၄ Front Section, Middle Shild Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၅ Middle Section, Middle Shild Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၆ Rear Section, Middle Shield Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၇ Container Plate Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၈ Meter Cover Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၀၉ Box, Container Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၀ Turning Light Casing Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၁ Wind Screen Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၂ Lable Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၃ Lable, Front Absorber Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၄ Mark, Reflective Caution Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၅ Frame Plate Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၆ Lable, Chain Case Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၇ Mark, Fuel Tank Caution Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၈ Lable, Tyre Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၁၉ Mark, Ignition Caution Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၂၀ Lable, Meter Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၂၁ Pantone Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၂၂ Manual Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၂၃ Carton Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၂၄ Accessory Packing Box Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၂၅ Clapboard Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၂၆ Valve Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၂၇ Pipe1, Air Cleaner Pcs ၅,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  1-33 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၂၈ Pipe2, Air Cleaner Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၂၉ Pipe3, Air Cleaner Pcs ၅,၀၀၀ 

၁၃၀ Packing Material Pcs ၅,၀၀၀ 

ဇယား 1-13 စှစ်ဉထ်တ်ုလုပ်မည့် ေက၆ ၂၅၀ စစီ ီဆုိင်ကယ်အမျိးအစားအတွက် ပစည်း စာရင်း 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine Assy 100 CC Set ၃,၀၀၀ 

၂ Cover, Engine Left Rear Pcs ၃,၀၀၀ 

၃ Engine Ntake Mainfold Pcs ၃,၀၀၀ 

၄ Starting Arm Comp Pcs ၃,၀၀၀ 

၅ Shift Lever Comp Pcs ၃,၀၀၀ 

၆ Carburetor Assy Pcs ၃,၀၀၀ 

၇ Filter Pcs ၃,၀၀၀ 

၈ Muffler Pcs ၃,၀၀၀ 

၉ Steering Bar Assy Pcs ၃,၀၀၀ 

၁၀ Front Disk Brake Assy Pcs ၃,၀၀၀ 

၁၁ Front Brake Shoe Pcs ၃,၀၀၀ 

၁၂ Front Absorber Pcs ၃,၀၀၀ 

၁၃ Rear Absorber Pcs ၆,၀၀၀ 

၁၄ Steering Stem Comp Pcs ၃,၀၀၀ 

၁၅ Swing Arm Comp Pcs ၃,၀၀၀ 

၁၆ Frame Assy Pcs ၃,၀၀၀ 

၁၇ Fuel Tank Pcs ၃,၀၀၀ 

၁၈ Main Stand Pcs ၃,၀၀၀ 

၁၉ Side Stand Pcs ၃,၀၀၀ 

၂၀ Rear Break Arm Lever Comp Pcs ၃,၀၀၀ 

၂၁ Rear Breakpedal Pcs ၃,၀၀၀ 

၂၂ Rear Footrest Comp Pcs ၃,၀၀၀ 

၂၃ Rear Handle Pcs ၃,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၂၄ Rear Brake Pcs ၃,၀၀၀ 

၂၅ Speed Counter Pcs ၃,၀၀၀ 

၂၆ Front wheel Assy Pcs ၃,၀၀၀ 

၂၇ Rear Wheel Assy Pcs ၃,၀၀၀ 

၂၈ Sprocket Assy Pcs ၃,၀၀၀ 

၂၉ Seat Pcs ၃,၀၀၀ 

၃၀ Spring Hook Pcs ၃,၀၀၀ 

၃၁ Chain Adjustor Pcs ၆,၀၀၀ 

၃၂ Seat Lock Hook Pcs ၃,၀၀၀ 

၃၃ Braket, Left Side Cover Pcs ၃,၀၀၀ 

၃၄ Braket, Right Side Cover Pcs ၃,၀၀၀ 

၃၅ Middle Holder Pcs ၃,၀၀၀ 

၃၆ Inner Tube, Front Tyre Pcs ၃,၀၀၀ 

၃၇ Cover, Front Tyre Pcs ၃,၀၀၀ 

၃၈ Inner tube, Rear Tyre Pcs ၆,၀၀၀ 

၃၉ Cover, Rear Tyre Pcs ၆,၀၀၀ 

၄၀ Accelerator Cable Pcs ၃,၀၀၀ 

၄၁ Speedometer Cable Pcs ၃,၀၀၀ 

၄၂ Throttle Cable Pcs ၃,၀၀၀ 

၄၃ Lock assy Pcs ၃,၀၀၀ 

၄၄ Ignition Switch  Pcs ၃,၀၀၀ 

၄၅ Healight Dimmer Switch Pcs ၃,၀၀၀ 

၄၆ Horn Switch Pcs ၃,၀၀၀ 

၄၇ Light Switch Pcs ၃,၀၀၀ 

၄၈ Turning Light Switch Pcs ၃,၀၀၀ 

၄၉ Throttle Valve Pcs ၃,၀၀၀ 

၅၀ Accelerator Cable Stay Pcs ၃,၀၀၀ 

၅၁ Meter Assy Pcs ၃,၀၀၀ 

၅၂ Fuel Sensor Pcs ၃,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၅၃ Ignition Coil Comp Pcs ၃,၀၀၀ 

၅၄ Voltage Regulator Pcs ၃,၀၀၀ 

၅၅ Starting Relay Pcs ၃,၀၀၀ 

၅၆ Ignitor Pcs ၃,၀၀၀ 

၅၇ Flasher Pcs ၃,၀၀၀ 

၅၈ Main Harness Pcs ၃,၀၀၀ 

၅၉ Horn Pcs ၃,၀၀၀ 

၆၀ Battery Pcs ၃,၀၀၀ 

၆၁ Standard Parts Pcs ၃,၀၀၀ 

၆၂ Left Bush, Rear Wheel Pcs ၃,၀၀၀ 

၆၃ Right Bush, Rear Wheel Pcs ၃,၀၀၀ 

၆၄ Right Bush, Front wheel Pcs ၃,၀၀၀ 

ဇယား 1-14 စှစ်ဉထ်တ်ုလုပ်မည့် ေအာ်တုိ ၁၁၀ စီစ ီဆုိငက်ယ်အမျိးအစားအတွက် ပစည်း စာရင်း 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine 110CC (Auto) U ၂၀,၀၀၀ 

၂ Rear Brake Shoe U ၂၀,၀၀၀ 

၃ Triangle Connecting Plate Assembly U ၂၀,၀၀၀ 

၄ A B Bush U ၂၀,၀၀၀ 

၅ Exhaust Muffler Assy U ၂၀,၀၀၀ 

၆ Washer U ၂၀,၀၀၀ 

၇ Carburetor Assy U ၂၀,၀၀၀ 

၈ Air Cleaner Ass’y U ၂၀,၀၀၀ 

၉ Frame Body U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀ Steering Stem U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁ Steering Handle U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂ Engine Hanger U ၂၀,၀၀၀ 

၁၃ Main Stand U ၂၀,၀၀၀ 

၁၄ Side Stand U ၂၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၅ Panel Support U ၂၀,၀၀၀ 

၁၆ Regulating Rectifier Bracket U ၂၀,၀၀၀ 

၁၇ Panel Support U ၂၀,၀၀၀ 

၁၈ Back Mudboard Support U ၂၀,၀၀၀ 

၁၉ Rear Wheel Fender Support U ၂၀,၀၀၀ 

၂၀ R/L.Step Bar Comp U ၂၀,၀၀၀ 

၂၁ Fr.Handle Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၂၂ Speedmeter Up Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၂၃ Fr. Top Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၂၄ Fr. Fender U ၂၀,၀၀၀ 

၂၅ Fr. Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၂၆ Inner Cover Lower U ၂၀,၀၀၀ 

၂၇ Rack Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၂၈ Fr L.Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၂၉ Fr.R.Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၃၀ Fr.Ganrnish U ၂၀,၀၀၀ 

၃၁ Fr.Lower Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၃၂ Floor Step U ၂၀,၀၀၀ 

၃၃ Battary Lid U ၂၀,၀၀၀ 

၃၄ Under Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၃၅ Center Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၃၆ L.r Body Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၃၇ L.r Side Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၃၈ RR.Center Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၃၉ Rr. Fender U ၂၀,၀၀၀ 

၄၀ Rear License Plate Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၄၁ Trunk U ၂၀,၀၀၀ 

၄၂ Oil Tank Cover Plate U ၂၀,၀၀၀ 

၄၃ Tank Floor U ၂၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၄၄ Rear Fender Backboard U ၂၀,၀၀၀ 

၄၅ Fr L.r Windshield U ၂၀,၀၀၀ 

၄၆ Fr L.r Side Cover Decorartion U ၂၀,၀၀၀ 

၄၇ Lock Side Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၄၈ L.r Side U ၂၀,၀၀၀ 

၄၉ Kettle Cover U ၂၀,၀၀၀ 

၅၀ Rt.Signal Bracket U ၂၀,၀၀၀ 

၅၁ Helmet Hook U ၂၀,၀၀၀ 

၅၂ Rear Fender U ၂၀,၀၀၀ 

၅၃ Rocker Arm Guard U ၂၀,၀၀၀ 

၅၄ Headlight Ass’y U ၂၀,၀၀၀ 

၅၅ Trail Light Assembly U ၂၀,၀၀၀ 

၅၆ Rear Turn Signa, L. r U ၂၀,၀၀၀ 

၅၇ Rear License Light Ass’y U ၂၀,၀၀၀ 

၅၈ Rear Reflector U ၂၀,၀၀၀ 

၅၉ Light Grip Switch U ၂၀,၀၀၀ 

၆၀ Cushion U ၂၀,၀၀၀ 

၆၁ Rr. Brake Lever Ass’y U ၂၀,၀၀၀ 

၆၂ Throttle Grip Holder U ၂၀,၀၀၀ 

၆၃ L.r’ Handle Rubber U ၂၀,၀၀၀ 

၆၄ Balance Weight U ၂၀,၀၀၀ 

၆၅ Balance Weight U ၂၀,၀၀၀ 

၆၆ Linkage Brake Line U ၂၀,၀၀၀ 

၆၇ Rr. Brake Cable U ၂၀,၀၀၀ 

၆၈ Throttle Cable U ၂၀,၀၀၀ 

၆၉ Seat Catch Cable U ၂၀,၀၀၀ 

၇၀ Speedometer Cable U ၂၀,၀၀၀ 

၇၁ Tank Port Guard U ၂၀,၀၀၀ 

၇၂ L.R Rear Steering Light Holder U ၂၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၇၃ Hanger Rubber U ၂၀,၀၀၀ 

၇၄ Main Stand Rolling Rubber U ၂၀,၀၀၀ 

၇၅ Hanger Cap U ၂၀,၀၀၀ 

၇၆ Front Axle Left And Right Rubber 
Sleeve 

U ၂၀,၀၀၀ 

၇၇ Fr.L.Absorber Ass’y U ၂၀,၀၀၀ 

၇၈ Speedometer Gear Box U ၂၀,၀၀၀ 

၇၉ Rr Absorber Ass’y U ၂၀,၀၀၀ 

၈၀ Aluminium Front Wheels U ၂၀,၀၀၀ 

၈၁ After Aluminium Wheels U ၂၀,၀၀၀ 

၈၂ Stem Lock Nut U ၂၀,၀၀၀ 

၈၃ Stop Washer 26 U ၂၀,၀၀၀ 

၈၄ Steering Head Thread U ၂၀,၀၀၀ 

၈၅ Upper Cone Race U ၂၀,၀၀၀ 

၈၆ Steel Ball Upper U ၂၀,၀၀၀ 

၈၇ Upper Ball Race U ၂၀,၀၀၀ 

၈၈ Bottom Ball Race U ၂၀,၀၀၀ 

၈၉ Steel Ball Under U ၂၀,၀၀၀ 

၉၀ Bottom Cone Race U ၂၀,၀၀၀ 

၉၁ Fuel Tank Comp U ၂၀,၀၀၀ 

၉၂ Fuel Tank Cap U ၂၀,၀၀၀ 

၉၃ Fuel Cock U ၂၀,၀၀၀ 

၉၄ Fuel Filter U ၂၀,၀၀၀ 

၉၅ Fuel Hose Clip U ၂၀,၀၀၀ 

၉၆ Vacuum Hose U ၂၀,၀၀၀ 

၉၇ Fuel Hose A B C U ၂၀,၀၀၀ 

၉၈ Fuel Line ABC U ၂၀,၀၀၀ 

၉၉ Vacuum Hose U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀၀ Fuel Sense U ၂၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၀၁ Fuel Sense Seal U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀၂ Retainer Unit U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀၃ Front Disc Brake Assembly U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀၄ Front Disc Brake Disc U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀၅ Speedometer Ass,y U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀၆ Main Switch Ass’y U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀၇ Regulating Rectifier U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀၈ Cdi Assy U ၂၀,၀၀၀ 

၁၀၉ Ignition Coil Comp U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁၀ Star Magnitic Switch U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁၁ Horn U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁၂ Winker Relay U ၁၂၀,၀၀၀ 

၁၁၃ Battery U ၄၀,၀၀၀ 

၁၁၄ Wire Harness U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁၅ Speed Meter Cable Guide U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁၆ Brake Hose Clip U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁၇ L.R.Back Mirror U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁၈ Fr.Wheel Axle U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁၉ Fr.Wheel Side Collar U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၀ Collar U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၁ Rear Brake Return Spring U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၂ Main Stand Spring U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၃ Side Stand Spring U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၄ Driver’s Tool U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၅ Band U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၆ Rivet U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၇ Frame Plate U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၈ Rubber Mat A BC U ၂၀,၀၀၀ 

၁၂၉ Instructions U ၂၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၃၀ Labeling U ၂၀,၀၀၀ 

ဇယား 1-15 စှစ်ဉထု်တ်လုပ်မည့် ေအာ်တုိ ၁၂၅ စီစီ ဆုိငက်ယ်အမျိးအစားအတွက ်ပစည်း စာရငး် 

စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁ Engine 125CC (Auto) U ၁၀,၀၀၀ 

၂ Rear Brake Shoe U ၁၀,၀၀၀ 

၃ Triangle Connecting Plate Assembly U ၁၀,၀၀၀ 

၄ A B Bush U ၁၀,၀၀၀ 

၅ Exhaust Muffler Assy U ၁၀,၀၀၀ 

၆ Washer U ၁၀,၀၀၀ 

၇ Carburetor Assy U ၁၀,၀၀၀ 

၈ Air Cleaner Ass’y U ၁၀,၀၀၀ 

၉ Frame Body U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀ Steering Stem U ၁၀,၀၀၀ 

၁၁ Steering Handle U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂ Engine Hanger U ၁၀,၀၀၀ 

၁၃ Main Stand U ၁၀,၀၀၀ 

၁၄ Side Stand U ၁၀,၀၀၀ 

၁၅ Panel Support U ၁၀,၀၀၀ 

၁၆ Regulating Rectifier Bracket U ၁၀,၀၀၀ 

၁၇ Panel Support U ၁၀,၀၀၀ 

၁၈ Back Mudboard Support U ၁၀,၀၀၀ 

၁၉ Rear Wheel Fender Support U ၁၀,၀၀၀ 

၂၀ R/L.Step Bar Comp U ၁၀,၀၀၀ 

၂၁ Fr.Handle Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၂၂ Speedmeter Up Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၂၃ Fr. Top Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၂၄ Fr. Fender U ၁၀,၀၀၀ 

၂၅ Fr. Cover U ၁၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၂၆ Inner Cover Lower U ၁၀,၀၀၀ 

၂၇ Rack Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၂၈ Fr L.Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၂၉ Fr.R.Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၃၀ Fr.Ganrnish U ၁၀,၀၀၀ 

၃၁ Fr.Lower Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၃၂ Floor Step U ၁၀,၀၀၀ 

၃၃ Battary Lid U ၁၀,၀၀၀ 

၃၄ Under Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၃၅ Center Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၃၆ L.r Body Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၃၇ L.r Side Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၃၈ RR.Center Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၃၉ Rr. Fender U ၁၀,၀၀၀ 

၄၀ Rear License Plate Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၄၁ Trunk U ၁၀,၀၀၀ 

၄၂ Oil Tank Cover Plate U ၁၀,၀၀၀ 

၄၃ Tank Floor U ၁၀,၀၀၀ 

၄၄ Rear Fender Backboard U ၁၀,၀၀၀ 

၄၅ Fr L.r Windshield U ၁၀,၀၀၀ 

၄၆ Fr L.r Side Cover Decorartion U ၁၀,၀၀၀ 

၄၇ Lock Side Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၄၈ L.r Side U ၁၀,၀၀၀ 

၄၉ Kettle Cover U ၁၀,၀၀၀ 

၅၀ Rt.Signal Bracket U ၁၀,၀၀၀ 

၅၁ Helmet Hook U ၁၀,၀၀၀ 

၅၂ Rear Fender U ၁၀,၀၀၀ 

၅၃ Rocker Arm Guard U ၁၀,၀၀၀ 

၅၄ Headlight Ass’y U ၁၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၅၅ Trail Light Assembly U ၁၀,၀၀၀ 

၅၆ Rear Turn Signa, L. r U ၁၀,၀၀၀ 

၅၇ Rear License Light Ass’y U ၁၀,၀၀၀ 

၅၈ Rear Reflector U ၁၀,၀၀၀ 

၅၉ Light Grip Switch U ၁၀,၀၀၀ 

၆၀ Cushion U ၁၀,၀၀၀ 

၆၁ Rr. Brake Lever Ass’y U ၁၀,၀၀၀ 

၆၂ Throttle Grip Holder U ၁၀,၀၀၀ 

၆၃ L.r’ Handle Rubber U ၁၀,၀၀၀ 

၆၄ Balance Weight U ၁၀,၀၀၀ 

၆၅ Balance Weight U ၁၀,၀၀၀ 

၆၆ Linkage Brake Line U ၁၀,၀၀၀ 

၆၇ Rr. Brake Cable U ၁၀,၀၀၀ 

၆၈ Throttle Cable U ၁၀,၀၀၀ 

၆၉ Seat Catch Cable U ၁၀,၀၀၀ 

၇၀ Speedometer Cable U ၁၀,၀၀၀ 

၇၁ Tank Port Guard U ၁၀,၀၀၀ 

၇၂ L.R Rear Steering Light Holder U ၁၀,၀၀၀ 

၇၃ Hanger Rubber U ၁၀,၀၀၀ 

၇၄ Main Stand Rolling Rubber U ၁၀,၀၀၀ 

၇၅ Hanger Cap U ၁၀,၀၀၀ 

၇၆ Front Axle Left And Right Rubber 
Sleeve 

U ၁၀,၀၀၀ 

၇၇ Fr.L.Absorber Ass’y U ၁၀,၀၀၀ 

၇၈ Speedometer Gear Box U ၁၀,၀၀၀ 

၇၉ Rr Absorber Ass’y U ၁၀,၀၀၀ 

၈၀ Aluminium Front Wheels U ၁၀,၀၀၀ 

၈၁ After Aluminium Wheels U ၁၀,၀၀၀ 

၈၂ Stem Lock Nut U ၁၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၈၃ Stop Washer 26 U ၁၀,၀၀၀ 

၈၄ Steering Head Thread U ၁၀,၀၀၀ 

၈၅ Upper Cone Race U ၁၀,၀၀၀ 

၈၆ Steel Ball Upper U ၁၀,၀၀၀ 

၈၇ Upper Ball Race U ၁၀,၀၀၀ 

၈၈ Bottom Ball Race U ၁၀,၀၀၀ 

၈၉ Steel Ball Under U ၁၀,၀၀၀ 

၉၀ Bottom Cone Race U ၁၀,၀၀၀ 

၉၁ Fuel Tank Comp U ၁၀,၀၀၀ 

၉၂ Fuel Tank Cap U ၁၀,၀၀၀ 

၉၃ Fuel Cock U ၁၀,၀၀၀ 

၉၄ Fuel Filter U ၁၀,၀၀၀ 

၉၅ Fuel Hose Clip U ၁၀,၀၀၀ 

၉၆ Vacuum Hose U ၁၀,၀၀၀ 

၉၇ Fuel Hose A B C U ၁၀,၀၀၀ 

၉၈ Fuel Line ABC U ၁၀,၀၀၀ 

၉၉ Vacuum Hose U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၀ Fuel Sense U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၁ Fuel Sense Seal U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၂ Retainer Unit U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၃ Front Disc Brake Assembly U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၄ Front Disc Brake Disc U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၅ Speedometer Ass,y U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၆ Main Switch Ass’y U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၇ Regulating Rectifier U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၈ Cdi Assy U ၁၀,၀၀၀ 

၁၀၉ Ignition Coil Comp U ၁၀,၀၀၀ 

၁၁၀ Star Magnitic Switch U ၁၀,၀၀၀ 

၁၁၁ Horn U ၁၀,၀၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စဉ် အမျိးအစား ယူနစ် အေရအတွက်ပမာဏ 

၁၁၂ Winker Relay U ၆၀,၀၀၀ 

၁၁၃ Battery U ၂၀,၀၀၀ 

၁၁၄ Wire Harness U ၁၀,၀၀၀ 

၁၁၅ Speed Meter Cable Guide U ၁၀,၀၀၀ 

၁၁၆ Brake Hose Clip U ၁၀,၀၀၀ 

၁၁၇ L.R.Back Mirror U ၁၀,၀၀၀ 

၁၁၈ Fr.Wheel Axle U ၁၀,၀၀၀ 

၁၁၉ Fr.Wheel Side Collar U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၀ Collar U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၁ Rear Brake Return Spring U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၂ Main Stand Spring U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၃ Side Stand Spring U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၄ Driver’s Tool U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၅ Band U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၆ Rivet U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၇ Frame Plate U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၈ Rubber Mat A BC U ၁၀,၀၀၀ 

၁၂၉ Instructions U ၁၀,၀၀၀ 

၁၃၀ Labeling U ၁၀,၀၀၀ 

 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 1-5 ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မ အဆင့်ဆင့် 

 အရည်အေသွးစစ်ေဆးြခင်း 

တပ်ဆင်ပီးေသာ ဆုိင်ကယ်များကုိ တင်ပုိေရာင်းချရန် အတွက် အရည်အေသွး ြပည့်ဝမ ရှိ၊ မရှ ိကုိ 

စစ်ေဆးြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ စစ်ေဆးြခင်းတွင် (Dyno test) ေခ အစမ်း ေမာင်းှင်စမ်းသပ်ြခင်း၊ လပ်စစ် 

ေကာင်းမွန်မ ှင့် အင်ဂျင် ေကာင်းမွန်စွာ လည်ပတ်မ ရှိ၊ မရှ ိအစရှိသည့် စစ်ေဆးြခင်းများ ြပလုပ်ပါသည်။ 

အရည်အေသွး စစ်ေဆးြခင်း ပုံကုိ ေအာက်ပါ ပုံ 1-6 တွင် ေဖာ်ြပထား ပါသည်။ 

 ထုပ်ပုိးြခင်း 

စစ်ေဆးပီး ေရာင်းချရန် အသင့်ြဖစ်ေနေသာ ဆုိင်ကယ်များကုိ ထုပ်ပုိးမ ဌာန  သုိ ပိုေဆာင်ကာ 

ထုပ်ပိုးပါသည်။  

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ထုတ်လုပ်မ အဆင့်ဆင့်ြပလုပ်မည့် စက်တပ်ဆင်လုိင်းများကိ ု ေအာက်ပါ ပုံ 

1-6 တွင်ေဖြပထားပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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သုံးဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်မည့်ေနရာ ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်မည့်လိုင်း 

အရည်အေသွးစစ်ေဆးမည့်ေနရာ ထုတ်ပုိးမည့်ပုံစံ 

ပုံ 1-6 ကားမက်(စ်) တွင် ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင်ထုပ်လုပ်မည့်အေြခအေနတည်ရိှမ 

 ဝန်ထမ်းအေဆာင်များ 

ကားမက်(စ်) စက်ုံတွင် ဝန်ထမ်းှင့ ်အလုပ်သမားများ အတွက် အိပ်ေဆာင်များ တည်ေဆာက်ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ခန်းလင် လုပ်သား ၈ေယာက်မှ ၁၅ေယာက် အထိ ေနထုိင်ုိင်ေသာ အလျား ၆ မီတာ ှင့် 

အနံ ၉ မီတာ ရှေိသာ အခန်းများ ှင့် ဝန်ထမ်း ၂ ေယာက်မှ ၅ ေယာက ်အထိ ေနထုိင်ိုင်ေသာ အလျား ၄ 

မီတာ ှင့် အနံ ၇.၆ မီတာ ရှိေသာ အခန်းများ ဖဲွစည်းထားရှိပါသည်။ အခန်းစုစုေပါင်း ၁၄ ခန်း ရိှပါသည်။  

ဝန်ထမ်းများအတွက် စက်ုံတွင်ေဆးေပးခန်းတစ်ခုထားရှိပီး ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အတွက် 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း ထားရှ ိ ေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအိပ်ေဆာင်အနီးတွင် အိမ်သာကုိ 

ဝန်ထမ်းအေရအတွက်ှင့် တွက်ချက်ပီး (၁၅ ဦးလင် သန်စင်ခန်း ၁ ခန်းန်း) ြဖင့် တည်ေဆာက် 

ေပးထားပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ အသုံးြပရန်အေဆာင်များကုိပုံ 1-7 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ဝန်ထမ်းအိပ်ေဆာင်ှင့် စားေသာက်ခန်း သန်စင်ခန်း 

ပုံ 1-7 ကားမက်(စ်) တွင် ဝန်ထမ်းများအတွက် ြပင်ဆင်မ 

 ေရအရင်းအြမစ်အသုံးြပမ 

ေရရရိှမအေနြဖင့် စက်ုံ၏ေတာင်ဘက် ေပ ၁၂၀၀ ခန် အကွာတွင် ရှိေသာ ေပ၃၀၀ အနက်ရိှ 

အဝီစိတွင်း၏ ေရကုိ အသုံးြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေရကုိ စက်ုံဝန်းအတွင်းတွင် ၅၀၀၀ လီတာဆန် 

ေရစည် ှင့် ၆ေပ ပတ်လည်ရိှေသာ ေရကန် ၂ကန် တုိတွင် သုိေလှာင်ပီး ဝန်ထမ်းများသုံးေရ အြဖစ် 

ထားရှိမည် ြဖစ်ပီး ဝန်ထမ်းများ ေသာက်သုံးေရ အတွက်လည်း Filtration System ြဖင့် ေရသန်စင်ပီး  

အသုံးြပမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိြပင် ေရဂါလံ ၂ေသာင်းဆန ် ၁၅ေပ ပတ်လည် ကန်၃ကန်တွင်လည်း 

ေရသုိေလှာင်ပီး မီးငိမ်းသတ်ေရး အတွက် အသုံးြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေရဖျန်ေဝမ အေြခအေနြပပံုကုိ 

ပုံ 1-8 တွင် ြပသထားပါသည်။ 

  

အဝီစိတွင်းှင့် ေရစုပ်စက် ေရသန်စက် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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မီးသတ်ေရကန် ေရစည် 

ပုံ 1-8 ေရြဖန်ေဝမ 

 လပ်စစ်စွမ်းအင်အသံုးြပမ  

လပ်စစ်စွမ်းအင် အသုံးြပမအတွက် ဘဲလင်းရာရှ ိ ဘဲလင်းပင်မ ဓါတ်အားခွဲံုမှ ေပးပိုေသာ 

ဓါတ်အားလုိင်းကုိ 315 KVA ရှိေသာ transformer တစ်ခုတပ်ဆင်ပီး အသုံးြပပါသည်။ ေန က်ပုိင်းတွင် 

တုိးချဲမည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် ြပည့်မီှေသာ လပ်စစ် စွမ်းအင် ရရှိုိင်သည့် Transformer ကုိ 

ထပ်မံတပ်ဆင် အသုံးြပရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ လပ်စစ်ဓာတ်အား ြပတ်ေတာက်သွားချန်ိတွင် 

ယာယီအသုံးြပရန်အတွက် 110 KW ရိှေသာ မီးစက်ကုိ အသုံးြပပါသည်။ လပ်စစ်အသုံးြပမ အတွက် 

မီးစက်ှင့် Transformer တပ်ဆင်ထားြခင်းကုိ တွင် ပုံ 1-9 တွင်  ေဖာ်ြပထားပါသည်။  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 1-9 လပ်စစ်အသုံးြပမအတွက် မီးစက်ှင့် Transformer တပ်ဆင်ထားမ 

 စက်ုံေရေြမာင်း 

စက်ုံဝန်းအတွင်းတွင် ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်ရန်အတွက် ေရေြမာင်းများကုိ စနစ်တကျ 

တည်ေဆာက် ထားြခင်း၊ လုံေလာက်ေသာ မိလာတွင်းများ ေဆာက်လုပ်ထားြခင်း တုိကုိ စီမံကိန်း 

ဧရိယာတွင် ြပလုပ်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ စကုံ်မှ ဆုိင်ကယ်များ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ချန်ိတွင် ေရဆုိးများ 

မထွက်ရှိုိင်ပါ။ သုိေသာ် မုိးရာသွန်းချနိ်တွင် မုိးေရ စီးဆင်းမများ ရှိပါသည်။ ထုိေကာင့် ထွက်ရှိလာေသာ 

မုိးေရများ စနစ်တကျ စီးဆင်းုိင်ရန်ှင့် စွန်ပစ်ုိင်ရန် စက်ုံ ပတ်ပတ်လည်တွင် ေရသွားေြမာင်းများ 

တည်ေဆာက်ပီး စက်ုံေရေြမာင်းမှထွက်ရိှေသာ မုိး ေရများကုိ မီးသတ်ကန်ထဲတွင် သုိေလှာင်ထားပါသည်။ 

စက်ုံေရေြမာင်းမှ မိုးေရများ စီးဆင်းသွားသည့် ေရေြမာင်းှင့် မုိးေရသုိေလှာင်သည့်ေနရာကုိ ပုံ 1-2 

တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  စက်ုံပတ်လည်တွင် ေရသွားေြမာင်းများ ေဆာက်လုပ်ေနပုံကုိပုံ 1-10  

တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 1-10 ေရသွားေြမာင်းေဆာက်လုပ်ေနပံု 

 စွန်ပစ်အမိက် 

စွန်ပစ်အမိက်များကုိ စက်ုံမှ ထွက်ရှိေသာ အမိက်ှင့် ဝန်ထမ်းများမှထွက် ရှိေသာ အမိက်ဟူ၍ 

ှစ်မျိးခွဲထားပါသည်။ ဆုိင်ကယ်ထုတ်လုပ်ြခင်းမှ ထွက်ရိှေသာစွန်ပစ်ပစည်းမှာ အစိတ်အပုိင်း ပစည်း 

ထုတ်ပုိးေသာ စကများ၊ ပလတ်စတစ်များ ြဖစ်ပါသည်။ ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ြခင်းမှ ထွက်ရှိ 

လာေသာ စွန်ပစ်အမိက်များကုိ စွန်ပစ်ပစည်းများ သုိေလှာင်သည့် ေနရာတွင် ယာယီသုိေလှာင်၍ 

ှစ်ရက်လင်တကိမ် ြပန်လည် ေရာင်းချြခင်းြဖစ်ပါသည်။ စွန်ပစ်ပစည်းသုိေလှာင်မည့် အမိက်ကန် ကုိလည်း 

ပုံ 1-2 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဆုိင်ကယ်ထုတ်လုပ်မှင့် စွန်ပစ်ပစည်း ထွက်ရှိမ မေချ ကုိ ေအာက်ပါ ပုံ 

1-11  ြဖင့်ရှင်းလင်း တင်ြပထားပါသည်။ ဝန်ထမ်းများမှ ထွက်ရှိေသာ အမိက်များကုိ စက်ုံ 

၏ေြမာက်ဘက်ရိှ ချိင့်ဝှမ်းကီးတွင် ှစ်ရက်လင်တကိမ် ပုံမှန် စွန်ပစ်ပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 1-11 ဆုိင်ကယ်ထုတ်လုပ်မှင့် စွန်ပစ်ပစည်းထွက်ရိှမ မေချ 

 ဝန်ထမ်းများမှထွက်ေသာ အမိက် 

စွန်ပစ်အမိက် ထွက်ရှိမကုိ တွက်ချက်ရာတွင ်စက်ုံရှ ိဝန်ထမ်းဦးေရ ၂၅၉ ေယာက်ှင့် ၂၀၁၂ ခုှစ် 

ရန်ကုန်မိေတာ် အမိက်ထွက်ရှိမ စံန်းအရ(ဝ.၃၉ ကီလုိဂရမ/်တစ်ေယာက်/တစ်ရက်)  ြဖင့် 

တွက်ယူရာတွင် စက်ုံ၏ဝန်ထမ်းများမ ှ ထွက်ရှိေသာအမိက်သည် တစ်ရက်လင် ၁၀၁.၀၁ 

ကီလိုဂရမ်ရိှပါသည်။ 

 စွန်ပစ်ေရ 

စွန်ပစ်ေရ ကုိလည်း စက်ုံတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း မ ှ ထွက်ရှိေသာေရှင့် ဝန်ထမ်းများမှ 

ထွက်ေသာေရ ဟူ၍ှစ်မျိးခဲွထားပါသည်။ သုိေသာ် စက်ုံ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မတွင် ေရဆုိးထွက်ရှိမ 

မရှိပါ။ ၀န်ထမ်းများ အသုံးြပပီးေသာ ေရများ ှင့် မိုးရာသီတွင ်မိုးေရစီးဆင်းမများသာရှိပါသည်။ စက်ုံတွင် 

စုစုေပါင်းဝန်ထမ်းမှာ ၂၅၉ ေယာက်ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် ေနစဉ်ေရအသုံးြပမစံုန်း (၂၆ 

ဂါလံ/တစ်ေယာက်/တစ်ရက်)  အရ စက်ုံတွင် စွန်ပစ်ေရထွက်ရှိမပမာဏမှာ တစ်ရက်လင ်၉၀၆၅ ဂါလံရိှ 

ုိင်ပါသည်။ 

 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စီမံကနိး်အဆုိြပသူ  

 စီမံကိန်းအဆိုြပသူ 

ကားမက်(စ်) ကုမဏီလီမီတက် သည် ြမန်မာုိင်ငံသား ရင်းီှးြမပ်ံှသည့် ကုမဏီြဖစ်ပါသည်။ 

ကားမက်(စ်) ကုမဏီ၏ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ေသာ စက်ုံစီမံကိန်းသည် 

စဉ့်ကုိင်မိနယ်၊ ေကျာက်ဆည်ခုိင်၊ မေလးတုိင်း ေဒသကီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းကုိ အဆုိြပ 

တင်သွင်းေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှသူ၏ အေကာင်းအရာ များကုိ ဇယား 2-1 တွင် အေသးစိတ် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 2-1 စီမံကနိ်းေဖာေ်ဆာငသူ်အချက်အလက်များ 

ရင်းီှးြမပ်ံှသူ ဦးရဲထွန်း 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်အမှတ် ၁၃/ကမန(ုိင်)၀၈၁၇၇၀ 

ုိင်ငံသား  ရှမ်း/တုတ် 

ေနရပ်လိပ်စာ မေလးတုိင်း၊ ေကျာက်ဆည်ခုိင်၊ စဉ့်ကုိင် မိနယ် ရဲရာလမ်း 

ေတာင်ရင်းေကျးရာ ကွင်းအမှတ် ၂၄၄ အမှတ် ၁၁၇ 

ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၀၂၅၅၃၇ 

အီးေမလ်း kamaxmotocycle2@gmail.com 

 ကုမဏီ၏ရည်ရယ်ချက် 

ကုမဏီ၏ ရည်ရယ်ချက် များကုိ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

(က) အများြပည်သူအတွက် အေြခခ ံသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးယာဉ ်အြဖစ် သုံးစဲွုိင်ရန်၊ 

(ခ) အများြပည်သူသွားလာေရး အတွက် စက်သုံးဆီ ကုန်ကျမ သက်သာေသာယာဉ်များ 

ထုတ်လုပ်ရန်၊ 

(ဂ) ြပည်သူများ သင့်တင့်ေသာ ေဈးန်းြဖင့် အရည်အေသွး ေကာင်းမွန်ေသာ ပစည်းကုိ 

အသုံးြပုိင်ရန်၊ 

(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ မရှိေအာင် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒှင့် အညီ ထုတ်လုပ်ရန် 

(င) လုပ်ငန်းတုိးချဲသည့်အခါ အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းများ ပုိမိုရရှိုိင်ရန်တုိကုိ ရည်ရယ်၍ 

ထုတ်လုပ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
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 စာမျက်ှ  3-1 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

  

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းေဆာင်ရက်သည့် အဖဲွအစည်း 

 ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းေဆာင်ရက်သည့် အဖဲွအစည်း 

 Total Business Solution ကုမဏီလီမီတက် (TBS) 

TBS ကုမဏီသည် ဘူမိေဗဒပညာရှင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာများ ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမဆုိင်ရာ 

ပညာရှင်များ ြဖင့်ဖဲွစည်းထားပါသည်။ TBS သည် ြမန်မာုိင်ငံ ရင်ီှးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်တွင် ၂၀၁၂ခုှစ်မှ 

စတင်၍ မှတ်ပံုတင်ပီး ထုိင်းုိင်ငံမှ Team group ကုမဏီ ှင့် အတူပူးေပါင်း၍ ြမန်မာိုင်ငံတွင် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဆုိင်ရာ အ ကံေပးလုပ်ငနး်များကုိ ေဆာင်ရက် ေပးလက် ရှိပါသည်။ 

TBS ကုမဏီသည် ရန်ကုန်မိ၊ ြမန်မာုိင်ငံ တွင် တည်ရှိပီး ဆက်သွယ်ုိင်ေသာ ပုဂိလ်၏ 

အေကာင်းအရာှင့် လိပ်စာကို ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

အမည် ေဒါက်တာ စုိးမိုးေကျာ်ဝင်း 

ရာထူး ဦးေဆာင် န်ကားေရးမး 

ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၅၃၀၉၃၅၉ 

Email soemoe@tbs.com.mm 

လိပ်စာ အမှတ် ၅၄၊ အခန်း ၇၀၄၊ ေဝဇယ  တာဝါ၊ ေဝဇယ လမ်း၊ သကန်းကန်းမိနယ်၊ 

ရန်ကုန်မိ။ 

TBS ၏ ြမန်မာုိင်ငံတွင် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများကုိ ေအာက်ပါ 

ဇယား 3-1 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 3-1 TBS ၏ ြမန်မာုိင်ငအံတွငး်လုပေ်ဆာငခ်ဲေ့သာ ပတ်ဝန်းကျငဆုိ်ငရ်ာလုပင်နး်များ 

Project Name Location Client Period 

Preliminary 
Environmetal Study for 
Kyaing Tone Power 
Plant 

Southern Shan State Ratchaburi Electricity 
Generating Holding PCL. 

February-
March 2014 

Environmental 
Consideration Study 
Combined Cycle Power 
Plant 

Myingyan District, Mandalay 
Division Region. 

Ratchaburi Electricity 
Generating Holding PCL. 

2013-2014 

ESIA for Combined Cycle 
Power Plant 

Kanbauk, Dawei District, 
Tanin Tharyi Division 
Region. 

Andaman Power and 
Utility Co., Ltd. 

June-
October 
2013. 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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Project Name Location Client Period 

ESIA for the 
Transmission Line from 
Mawlamyine-Dawei. 

Mawlamyine-Dawei, Tanin 
Tharyi Division Region. 

Andaman Power and 
Utility Co., Ltd. 

June-
September 
2013. 

EIA of Re-Routing 
Sections and Soil 
Disposal Area of Zawtika 
Onshore Pipeline 
Construction 

Dawei District, Tanin Tharyi 
Region. 

PTTEP International 
Limited 

February-
April 2013 

Environmental 
monitoring program of 
the onshore pipeline 

Dawei District, Tanin Tharyi 
Region. 

PTTEP International 
Limited 

2012-2014 

IEE for New Foodstuffs 
Factory 

Dagon Seikkan Industrial 
Zone, Yangon. 

Makro Manufacturing Co., 
Ltd. 

April -May 
2014 

ESIA for 400MW Gas-
Fired Combined Cycle 
Power Plant 

Twantay Township, Yangon 
Region. 

RANHILL POWER Sdn Bhd July-
December 
2014 (On 
going) 

IEE for Somerset 
Serviced Apartment and 
68 Residence 
Condominium 

Bahan Township, Yangon. United GP Development 
Co., Ltd. 

June 2015 

EIA for Somerset 
Serviced Apartment and 
68 Residence 
Condominium 

Bahan Township, Yangon. United GP Development 
Co., Ltd. 

Sep 2015-Jan 
2016 

IEE for PVC pipes factory Shwe Than Lwin Industrial 
Zone, Hlaing Tharyar 
Township, Yangon. 

Grand Nawaplastic 
Myanmar Co., Ltd. 

February – 
April 2016 

EMP report of Garment 
Factory 

Shwe Lin Ban Industrial 
Zone, Hlaing Tharyar 
Township, Yangon 

Hangzhou Hundred-Tex 
Garment (Myanmar) Co., 
Ltd. 

May-July 
2016 

ESIA report of 
Hantharwaddy 
International Airport 

Bago Japan Nus Co., Ltd. Aug-Sep 2016 

IEE for Jean Washing 
Factory 

Shwe Pyi Thar Industrial 
Zone (4), Yangon. 

REEBLUE MYANMAR 
LIMITED 

Sep-Nov 
2016 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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Project Name Location Client Period 

EMP for Electric 
component Factory 

Hlaing Tharyar Industrial 
Zone (2), Hlaing Tharyar 
Township, Yangon. 

FTE Corporation 
(Myanmar) Co., Ltd. 

Oct-Nov 2016 

EMP for Hotel project Dawei Good Rainbow Trading 
Co., Ltd. 

Nov 2016-on 
going 

IEE for paper factory Lwae-Taught villages track, 
Lashio Township, Northern 
Shan State 

Swon Phone Tar Co., Ltd Dec 2016- on 
going 

EMP for Garment factory Shwe Lin Pan Industrial 
Zone, Hlaing Thar Yar 
Township, Yangon 

Myanmar Toppy Company 
Limiited 

Feb 2017- on 
going 

EIA for Dawei Gold Coast 
Condominium 

Kyat Sar Pyin Ward, Dawei 
Township 

Degao Construction Co., 
Ltd 

Feb 2017- on 
going 

EMP for Garment factory Thar Du Kan Industrial Zone, 
Shwe Pyi Thar Township, 
Yangon. 

Hundred Garment 
(Myanmar) Company 
Limited 

March 2017- 
on going 

EMP for Motor factory Mandalay CP Motor Myanmar Co., 
Ltd 

April 2017- 
on going 

IEE for PTTEPI office 8 ½ Mile, Mayangone 
Township, Yangon.  

PTTEP International 
Limited (PTTEPI) 

Feb 2017- on 
going 

 ကားမက်(စ်) စက်ံုအတွက် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းဆုိင်ရာ အ ကံေပးပုဂိလ် 

 ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း ဆုိင်ရာ အ ကံေပးပုဂိလ်သည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

ဦးစီးဌာန ၏ လမ်းန်ချက်များ အရ အဆုိြပသူများ၏ အစီရင်ခံစာကုိ ေရးဆဲွေပးသူ ြဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာနမှ ေပးအပ်ထားေသာ ကားကာလ အ ကံေပး လုပ်ကုိင်သူ 

မှတ်ပံုတင်ြခင်း အေထာက်အထား လက်မှတ်ကုိလည်း ကုိင်ေဆာင်ထားသူ ြဖစ်ပါသည်။ ကားကာလ 

အ ကံေပးလုပ်ကုိင်သူ မှတ်ပံုတင်ြခင်း အေထာက်အထား လက်မှတ်ကုိ အစီအရင်ခံစာ၏ 

ေန က်ဆက်တဲွတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင ် ဆန်းစစ်ြခင်း အစီအရင်ခံစာ 

ေရးဆဲွသူများ၏ သက်ဆုိင်ရာအခန်းက များကုိ ေအာက်ပါဇယား 3-2  တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယား 3-2 ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်နး်စစ်ြခငး်အစရီငခံ်စာ ေရးဆဲွသူများ ၏ သက်ဆုိငရ်ာအခန်းက 

No Name and Position Education Experience 
Responsible 
for report 

1 Dr. Soe Moe Kyaw Win 

(Managing Director) 
Principal 
Geotechnical/Geoenvironm
ental Engineer 

Ph.D 
(Geotechnical 
Engineering) 

M.Sc 
(Geotechnical 
Engineering) 

B.Sc (Geology) 

25 years’ experience in the 
areas of environmental 
assessment, geotechnical 
and geological 
engineering in Southeast 
Asian, U.S.A and Canada. 
Dr. Soe Moe’s experience 
includes environment 
assessments, mine waste 
management, site 
investigation, 
instrumentation, ground 
improvement, land 
reclamation and landslide 
investigation. 

Overall 
review of 
the report. 

Chapters 1 
to 9 

 

2 Mr Lin Htet Sein 
(Environmental Geologist) 

MSc (Regional 
Geology) 

B Sc (Hons) 
Geology 

4 years experiences in 
Geological and Soil Study, 
Hydrology, Land Use Plan, 
Environmental 
Assessment and 
Coordination with 
government organizations 
and villagers, 
environmental risk 
assessment and 
environmental report 
preparation 

Chapters 1,  
4 , 6 and 8 

3 Mr Htun Lin Kyaw MSc (Structural 
Geology) 

B Sc (Hons) 
Geology 

3 years experiences in 
topography survey and 
road design work.  
Coordination with 
government organizations 
and villagers, 
environmental risk 
assessment and 
environmental report 
preparation 

Chapters 1, 
4, 5 and 7 
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No Name and Position Education Experience 
Responsible 
for report 

6 Ms Ei Ei Zaw MRes (Petroleum 
Geology), MSc 
(Petroleum 
Geology), B Sc 
(Hons) Geology, 
Diploma in Apply 
Geology 

Experiences in Water 
Supply, Land Use Plan, 
Environmental 
Assessment. 

Chapter 1,2, 
3 and 5 

7 Mr Paing Zin Oo BSc (Hons. 
Hydrology) 

2 years experiences in 
Land Survey, River Survey 
and GIS Mapping 

Location 
map, Land 
use map 
and 
Geological 
map 

8 Mr Phyo Thu Kyaw BE (Mechatronic) Experiences in Telecom 
Companies as project 
coordinator, 
documentation and 
drafter. 

Drawing 
map 
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TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

  

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိငရ်ာအဖွဲအစည်းတည်ေဆာက်ပုံ၊ မူဝါဒများငှ့ ်ဥပေဒမူေဘာင်များ 

 နိဒါန်း 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အေပတွင် ထိခိုက်မအနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမစီးပွားဆုိင်ရာ  တာဝန်ယူလုပ်ေဆာင်ရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာမူဝါဒများ ရှိပါသည်။ 

စီမံကိန်းေဆာင်ရက်သူသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာမူဝါဒ၊ ဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများှင့် အြခား 

ုိင်ငံတကာ လမ်းန်ချက်များ၊ ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်က သတ်မှတ်ထားသည့် ဥပေဒများ 

ှင့် စည်းမျဉ်းများ အားလုံးကုိ လိုက်န ရမည် ြဖစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ အစီရင်ခံစာ 

တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းပေဒ၊ အမှတ် ၅၀/၂၀၁၄ ှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း 

လုပ်ေဆာင်ရမည့် အချက်များ၊ အမှတ် ၆၁၆/၂၀၁၅ တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ် 

အတွက် မူဝါဒှင့် ဥပေဒမူေဘာင်များ လုိအပ်ချက် များကုိ လုိက်န ရမည် ြဖစ်သည်။ 

 ကမာ့ဘဏ်၏ ညစ်ညမ်းမကာကွယ်ြခင်းှင့် ေလျာ့ချြခင်းလမ်းန်ချက်များ 

ကမာ့ဘဏ်၏ ညစ်ညမ်းမကာကွယ်ြခင်းှင့် ေလျာ့ကျြခင်းလမ်းွန်ချက်ကုိ စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ 

လုပ်ငန်းများ၏ညစ်ညမ်းမကုိထိန်းချပ်ြခင်းှင့် အဆုိပါလုပ်ငန်းများမှထွက်ရိှလာေသာ စွန်ပစ် 

အညစ်အေကးများှင့် ြပင်ပေလအရည်အေသွးအတုိင်းအတာများကုိ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမတွင် 

အသုံးချုိင်ရန်လမ်းန်ချက်များချမှတ်ေပးထားပါသည်။ 

 စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်သူလုိက်န မည့်ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ 

လက်ရိှစီမံကိန်းှင့်ဆက်စပ်ေနသည့် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကုိ ေအာက် ပါ  ဇယား 

4-1 တွင် စာရင်းြပစု ေဖာ်ြပထားသည်။ စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူသည် စီမံကိန်းှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် 

အမျိးသားထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ အားလုံးကုိ လုိက်န  ေဆာင်ရက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၏ လက်ရှိစီမံကိန်းှင့် သက်ဆုိင်သည့် ကတိကဝတ်များကုိလည်း လုိက်န မည် 

ြဖစ်ပါသည် 

ဇယား 4-1 စမီကံန်ိးအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငသူ်လုိက်န မည့်ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ 

စဉ် ဥပေဒှင့်နည်းဥပေဒများ ခုှစ် 

ြမန်မာုိင်ငံရိှပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာဥပေဒေရးရာြပာန်းချက်များ 

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ 

၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ ၂၀၁၄ 

၃။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆန်း စစ်ြခင်းဆုိင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ၂၀၁၅ 

၄။ အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ မူဝါဒ ၂၀၁၉ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-2 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် ဥပေဒှင့်နည်းဥပေဒများ ခုှစ် 

ညစ်ညမ်းမထိန်းချပ်ေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

၅။ အမျိးသားပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) 
လမး်န်ချက်များ 

၂ဝ၁၅ 

၆။ အမျိးသား ေသာက်သုံးေရ အရည်အသွးဆိုင်ရာ စံချန်ိစံန်းများ ၂၀၁၉ 

၇။ ြပည်သူကျန်းမာေရးဥပေဒ ၁၉၇၂ 

၈။ ေဆးလိပ်ှင့် ေဆးရက်ကီးထွက်ပစည်းေသာက်သုံးမထိန်းချပ်ေရးဥပေဒ ၂၀၀၆ 

၉။ ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ်ိှမ်နင်းေရး ဥပေဒ ၁၉၉၅ 

၁၀။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၉ 

၁၁။ ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ အေရးေပလူန ကုိ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ြခင်းငှ့် 
ကုသြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

၂၀၁၄ 

ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ပစညး်များဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

၁၂။ အေရးေပစီမမံ အက်ဥပေဒ  ၁၉၅၀ 

၁၃။ ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာဝတပစည်းများ အက်ဥပေဒ ၁၉၀၈ 

၁၄။ ေပါက်ကဲွမဆုိင်ရာ ဥပေဒ ၁၈၈၇ 

၁၅။ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများဆိုင်ရာ ဥပေဒ ၂၀၁၈ 

၁၆။ ဓာတပုစည်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

ဇီဝမျိးစုံမျိးကဲွများကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

၁၇။ ဇီဝမျိးစုံမျိးကဲွှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ 
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း ဆုိင်ရာဥပေဒ 

၂၀၁၈ 

၁၈။ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ ၂၀၀၆ 

၁၉။ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၂၀။ ေြမေအာက်ေရ ဥပေဒ ၁၉၃၀ 

၂၁။ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ထိန်းသိမး်ေရးဥပေဒအားြပင်ဆင်သည့် 
ဥပေဒ 

၂ဝ၁၇ 

၂၂။ သစ်ေတာဥပေဒ ၁၉၉၂ 

၂၃။ သစ်ေတာနညး်ဥပေဒများ  ၁၉၉၅ 

၂၄။ ငါးေမွးြမြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ ၁၉၈၉ 

ေြမသိမ်းဆည်းေရးဆုိင်ရာများ 

၂၅။ ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသား ေြမအသုံးချမ မူဝါဒ ၂၀၁၆ 

၂၆။ လယ်ယာေြမဥပေဒ ၂၀၁၂ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-3 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် ဥပေဒှင့်နည်းဥပေဒများ ခုှစ် 

၂၇။ လယ်ယာေြမနည်းဥပေဒ ၂၀၁၂ 

၂၈။ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့်ေြမိုင်းများ စီမံခန်ခဲွေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ 

မိြပဖွံဖိးတုိးတက်မှင့်စီမံခန်ခွဲမ 

၂၉။ မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၃၀။ စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများ ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ၁၉၉၇ 

လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာများ 

၃၁။ တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏အခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည့် ဥပေဒ ၂၀၁၅ 

၃၂။ မသန်စွမး်သူများ၏ အခွင့်အေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ 

၃၃။ ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၉ 

ေရးှေဟာင်းယဉ်ေကျးမ အေမအွှစ်များ 

၃၄။ ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ ၂၀၁၉ 

၃၅။ ေရှးေဟာင်းဝတပစည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ 

၃၆။ ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ ၂၀၁၅ 

စက်တပ်ယာဉ်များ 

၃၇။ ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီမံခန်ခွဲမဥပေဒ ၂၀၂၀ 

၃၈။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ ၂၀၁၅ 

၃၉။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းဥပေဒ ၁၉၈၇ 

အလုပ်သမားေရးရာ 

၄၀။ အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းဥပေဒ ၂၀၁၁ 

၄၁။ အလုပ်အကုိင်ှင့် ကမ်းကျင်မ ဖွံဖိးတုိးတက်ေရးဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၄၂။ အနညး်ဆုံးအခေကးေငွဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၄၃။ အခေကးေငွေပးေချေရးဥပေဒ ၂၀၁၆ 

၄၄။ အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေကးေငွ အက်ဥပေဒ ၁၉၂၃ 

၄၅။ အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ 

၄၆ အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရး ဥပေဒ ကုိြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ၂၀၁၄ 

၄၇။ ခွင့်ရက်ှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒ ၁၉၅၁ 

၄၈။ လူမဖူလုံေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ဆက်စပ် နည်းပေဒများ ှင့် ဥပေဒများ 

၄၉။ ြမန်မာုိင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲဥပေဒ ၂၀၁၅ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-4 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

စဉ် ဥပေဒှင့်နည်းဥပေဒများ ခုှစ် 

၅၀။ ြမန်မာ့အာမခံ ဥပေဒ ၁၉၉၃ 

၅၁။ ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒ  ၂၀၁၆ 

၅၂။ ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမနည်းဥပေဒ ၂၀၁၇ 

၅၃။ ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းဆုိင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၇ 

၅၄။ လပ်စစ်ဥပေဒ ၂၀၁၄ 

၅၅။ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းများ ဥပေဒ ၂၀၁၆ 

၅၆။ သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၅၇။ ုိင်ငံြခားသားရင်းီှးြမပ် ံှမ ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

၅၈။ ုိင်ငံသားရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

၅၉။ ကုန်သွယ်ခွန်ဥပေဒ ၁၉၉၀ 

၆၀။ ပုိကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒ ၂၀၁၂ 
ကုိးကား ။ ြမန်မာဥပေဒသတင်းအချက်အလက်စနစ် ၂၀၁၈ 

 စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူ၏ ရည်ရယ်ချက် 

စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူသည် ေအာက်ပါရည်ရယ်ချက်များအတုိင်း စီမံကိန်းကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၁  (အရည်အေသွးမီှ အရည်အေသွးမှ ီေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်များ ထုတ်လုပ်သုံးစဲွုိင်ေရး။ 

(၂) ုိင်ငံေတာ၏် အခွန်ဘာများကုိ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ေရး။ 

(၃) မိ/ရာ စည်ပင်ဝေြပာတုိးတက်ေစေရး ှင့် 

(၅) မီးေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေစေရး 

 ြမန်မာုိင်ငံရှိပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာဥပေဒေရးရာြပာန်းချက်များ 

ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင် မူဝါဒ (၁၉၉၄) သည် ြမန်မာုိင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 

ြပာန်းထားေသာမူေဘာင်ြဖစ်သည်။ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာန 

(MONREC)သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒကုိ ၂ဝ၁၂ တွင် ြပာန်းလုိက်ပီး ၄င်းှင့်အညီ 

လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရက်မများကုိသာ လက်ခံဆုံးြဖတ်သည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ  )၂ဝ၁၂(  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒကုိ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝနးကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဝန်ကီးဌာန သည် ြပင်ဆင်ေရးဆဲွပီး (၂ဝ၁၂) ခုှစ်၊ မတ်လတွင် ြပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ထုိအြပင် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒများအား ၂ဝ၁၃ခုှစ် ဇူလုိင်လ တွင် အစုိးရက အတည်ြပ ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-5 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ပုဒ်မ ၇ (ဍ) အရအစုိးရဌာန၊ အဖဲွအစည်းသုိမဟုတ် ပုဂိလ်တစ်ဦးဦးက ြပလုပ်မည့် စီမံချက် 

(သုိမဟုတ်) လုပ်ေဆာင်မသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိုက်ေစုိင်ြခင်း ရိှ၊ မရိှှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မဆန်းစစ်သည့် စနစ်ှင့် လူမေရးအရ ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်သည့် စနစ် တစ်ရပ်ကုိ 

ချမှတ်ေဆာင်ရက်ေစြခင်း။ 

ပုဒ်မ (၁၄) အရ ညစ်ညမ်းမကုိ စတင်ြဖစ်ေပေစသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် 

ညစ်ညမ်းမကုိြဖစ်ေစသည့် ပစည်းများ ကုိသတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး 

စံချန်ိစံန်းများှင့်အညီ သတ်မှတ်ချက်များအတုိင်း သန်စင်ြခင်း၊ ထုတ်လတ်ြခင်း၊ စွန်ပစ်ြခင်းှင့် 

စုပံုြခင်းများ ြပလုပ်ရမည် 

ပုဒ်မ (၁၅) အရ ညစ်ညမ်းမကုိ စတင်ြဖစ်ေပေစုိင်သည့် လုပ်ငန်း၊ ပစည်း သုိမဟုတ် ေနရာ 

တစ်ခုခု၏ ပုိင်ရှင် သုိမဟုတ် လက်ရိှြဖစ်သူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမများကုိ ေစာင့်ကပ်ကည့်ရန်၊ 

ထိန်းချပ်ရန်၊ စီမံခန်ခဲွရန်၊ ေလာ့ချရန် သုိမဟုတ် သုံးစွဲြခင်းြပရမည်။ ယင်းသုိ ေဆာင်ရက်ြခင်း မြပုိင်ပါက 

စွန်ပစ်ပစည်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ မထိခိုက်ေစိုင်ေသာ နည်းလမ်းများှင့် အညီ စွန်ပစ်ုိင်ရန် 

စီစဉ်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

ပုဒ်မ (၂၄) အရ ဝန်ကီးဌာနသည် ကိတင်ခွင့်ြပချက်ထုတ်ေပးသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ုိင်သည်။ ယင်းစည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်မ ရှိ မရှ ိ စစ်ေဆးြခင်း သုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖွဲအစည်းကစစ်ေဆးရန် 

အေကာင်းကားြခင်းြပိုင်သည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ )၂ဝ၁၄(  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများကုိ ၂၀၁၄ ခုှစ် ဇွန်လတွင် ြပဌာန်းခဲ့ပီး 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ ၂၀၁၂ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆုိင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

၂၀၁၅ ှင့် အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက် ၂၀၁၅ တုိအတွက် 

အေြခခံေပးထားပါသည်။ ပုဒ်မ (၆၉) အရ 

(က) မည်သူမ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ညစ်ညမ်းေစသည့် ပစည်းများကုိလည်းေကာင်း၊ ဥပေဒှင့် 

ဤနည်းဥပေဒတစ်ခုခုအရ အမိန်ေကာ်ြငာစာြဖင် ့ ထုတ်ြပန်သတ်မှတ်ထားေသာ ေဘးအရာယ်ရိှ 

စွန်ပစ်ပစည်း သုိမဟုတ် ေဘးအရာယ်ရှိပစည်းများကိုလည်းေကာင်း အများြပည်သူအား တုိက်ိုက် 

ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ ထိခိုက်ေစုိင်မည့်ေနရာတစ်ခုခုတွင် တစ်နည်းနည်းြဖင့် ထုတ်လတ်ြခင်း၊ 

ထုတ်လတ်ေစြခင်း၊ စွန်ပစ်ြခင်း၊ စွန်ပစ်ေစြခင်း၊ စုပုံြခင်း၊ စုပံုေစြခင်း မြပရ။ 

(ခ) အများြပည်သူအကျိးငှာ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်အရမှတစ်ပါး ေဂဟစနစ်ှင့် 

ယင်းစနစ်ေကာင့် ြဖစ်ေပေြပာင်းလဲေနေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခုိက်ပျက်စီးေစုိင်သည့် 

ြပလုပ်မများကုိ မည်သူမ ေဆာင်ရက်ြခင်းမြပရ။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-6 
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 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်း စစ်ြခင်းဆုိင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း )၂ဝ၁၅(  

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးှင့် သစ်ေတာေရးရာ ဝန်ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

ဥပေဒ၊ ပုဒ်မ ၄၂၊ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အရ အပ်ှင်းေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိ ကျင့်သုံး၍ ေအာက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကုိ 

ထုတ်ြပန်ထားပါသည်။  

ပုဒ်မ (၁၀၂) အရ စီမံကိန်း အဆုိြပသူသည်- 

(က) မိမိ ကုိယ်တုိင်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ မိမိကုိယ်စား ေဆာင်ရက်ရန် ခန်ထားြခင်း သုိမဟုတ် 

ဌားရမ်းြခင်း သုိမဟုတ် အခွင့်အာဏာေပးြခင်းြပထားသည့် ကန်ထုိက်တာ လက်ခွဲေဆာင်ေပးသူ 

ဆပ်ကန်ထုိက်တာ၊ အရာရိှ၊ အလုပ်သမား၊ ကုိယ်စားလှယ် သုိမဟုတ် အတုိင်ပင်ခံများ၏ ြပလုပ်မ 

သုိမဟုတ် ပျက်ကွက်မေကာင့် ြဖစ်ေစ ေပေပါက်လာသည့် ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများ အားလုံးအတွက် 

တာဝန်ရှိသည်။ 

(ခ) စီမံကိန်းေကာင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများအား လက်ရိှသုိမဟုတ် စီမံကိန်း မေဆာင်ရက်မီှ 

ကာလထက်မနိမ့်ကျေသာ လူမစီးပွားေရးတည်ငိမ် ခိုင်မာမ ရှိသည်အထိ ေဆာင်ရက်ေပးရန်ှင့် 

သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်တည်ေထာင်ေရးှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရး အစီအစဉ် 

များကုိ စီမံကိန်းေကာင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရဌာန၊ အဖဲွအစည်းများ၊ 

အြခားသက်ဆိုင်သူများှင့် တုိင်ပင်ေဆွးေွး၍ လုိအပ်သလုိ ပ့ံပိုးရန် စီစဉ်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၀၃) အရ စီမံကိန်းအဆုိြပသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်၊ စီမံကိန်း 

ကတိကဝတ်အားလံုးှင့် စည်းကမ်းချက်များကုိ အြပည့်အဝ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည့်အြပင် ယင်း၏ 

ကုိယ်စား စီမံကိန်းကုိ ေဆာင်ရက်ေပးသူကန်ထုိက်တာ ှင့် လက်ခွဲေဆာင်ေပးသူ ဆပ်ကန်ထိုက်တာများ 

အားလုံးက စီမံကိန်းအတွက် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ်ှင့် စည်းကမ်းချက်အားလုံးကုိ အြပည့်အဝ 

လုိက်န ေဆာင်ရက်ေစရန် တာဝန်ရှိသည်။  

ပုဒ်မ (၁၀၄) အရ စီမံကိန်းအဆုိြပသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဆုိင်ရာ 

လုိက်န ေဆာင်ရက်မ သက်ေသခံလက်မှတ်၊ သက်ဆုိင်ရာဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့် စံချန်ိစံန်းတုိတွင် ပါရိှေသာ လုိအပ်ချက်များအားလုံးအတွက် တာဝန်ရှိသည့် 

အြပင် ယင်းတုိကုိ အြပည့်အဝထိေရာက်စွာ အေကာင် အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၀၅) အရ စီမံကိန်းအဆုိြပသူသည် အဆုိြပစီမံကိန်းေကာင့်ြဖစ်ေပုိင်ေသာ 

ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများကုိ ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်၍ သတင်းအချက်အလက်အြပည့်အစံုကုိ ဝန်ကီးဌာနသုိ 

အချန်ိှင့် တစ်ေြပးညီ စာြဖင့် အသိေပးတင်ြပရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၀၆) အရ စီမံကိန်းအဆုိြပသူသည် အကိတည်ေဆာက်ြခင်း၊ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေဆာင် ရက်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းရပ်စဲြခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းြခင်း၊ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပီးကာလ 

ဟူသည့် စီမံကိန်းအဆင့်အားလုံးတွင် ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မအတွက် စီမံကိန်းှင့် ဆက်စပ် ေဆာင်ရက်မ 

များအား မိမိကိုယ်မိမိ ဘက်စုံေစာင့်ကပ်ကည့်စစေ်ဆးြခင်းကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် လက်ေတွေဆာင်ရက် 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ရမည့်အြပင် သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့် စံချန်ိစံန်းများ၊ 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ လုိက်န ေဆာင်ရက်မသက်ေသခံလတ်မှတ်ပါ စည်းကမး်ချက်များ 

ှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ်ပါ အချက်များကုိ လုိက်န  ေဆာင်ရက် ရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၀၇) အရ စီမံကိန်းအဆုိြပသူသည် ယင်း၏ တာဝန်များပျက်ကွက်မ သုိမဟုတ် အြခား 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရန်ပျက်ကွက်မ သုိမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ လုိက်န  

ေဆာင်ရက်မ သက်ေသခံလက်မှတ်ှင့် ပတဝ်န်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ်အား လုိက်န ေဆာင်ရက်ရန် 

ပျက်ကွက်မများကုိ ြဖစ်ုိင်သမ ေဆာလျင်စွာ စာြဖင့်အသိေပးတင်ြပရမည်။ ပျက်ကွက်မတစ်ခုခုေကာင့် 

အရာယြ်ဖစ်ေစုိင်ေသာ ပတဝ်န်းကျင်အေပသက်ေရာက်မ ြဖစ်လာုိင်သည့်ကိစသုိမဟုတ် ဝန်ကီး 

ဌာနက အြမန်သိရိှရန်လုိအပ်သည့် ကိစကုိ ၂၄ န ရီအတွင်းလည်းေကာင်း၊ အြခားကိစများ အားလုံးတွင် 

စီမံကိန်းအဆုိြပသူက ယင်းြဖစ်စဉ်ြဖစ်ရပ်ကုိ စတင်သိရှိသည့် အချန်ိမှ ၇ ရက်အတွင်း လည်းေကာင်း 

ဝန်ကီး ဌာန သုိ အသိေပးတင်ြပရမည်။  

ပုဒ်မ (၁၀၈) အရ စီမံကိန်းအဆုိြပသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ် ဇယားပါအတုိင်း 

ေစာင့်ကပ်ကည့်မ အစီရင်ခံစာကုိ ဝန်ကီးဌာနသုိ ၆ လ တစ်ကိမ် သုိမဟုတ် ဝန်ကီးဌာနက 

သတ်မှတ်သည့်အတုိင်း တင်ြပရ မည်။ 

ပုဒ်မ (၁၀၉) အရ ေစာင့်ကပ်ကည့်မ အစီရင်ခံစာတွင် ေအာက်ပါအချက်များ ပါရှိရမည်- 

(က) စည်းကမ်းချက်များအာလံုးကုိ လုိက်န ေကာင်း သက်ေသခံစာရက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားများ၊ 

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခဲွမ အစီအစဉ်အေကာင်အထည်ေဖာ်မအတွက် တင်ြပထားသည့် 

အေကာင် အထည် ေဖာ်မ ဇယားအတိုင်းေဆာင်ရက်ရာတွင်အစီရင်ခံသည့် အချန်ိအထိ တိုးတက်မ၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ကံေတွရေသာ အခက်အခဲ 

များ၊ ယင်းအခက်အခဲများကုိ ကုစားရန် အ ကံြပချက်များှင့် အလားတူ အခက်အခဲများ၊ အန ဂတ်တွင် 

ေတွ ကံရုိင်မကုိ တားဆီးကာကွယ်ရန် သုိမဟုတ် ေရှာင်လဲရန် အဆုိြပသည့် ေဆာင်ရက်မများ၊  

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်လုိက်န ေဆာင်ရက်ရန် ပျက်ကွက်သည့်အကိမ်ှင့် 

အမျိးအစား၊ အဆုိြပသည့် ကုစားမေဆာင်ရက်ချက်များှင့် ကုစားမ ပီးေြမာက်ရမည့် အချန်ိ 

သတ်မှတ်ချက်၊ 

(င) လုပ်ငန်းခွင်ှင့် လူမ အဖွဲအစည်း၏ ကျန်းမာေရး၊ ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ြဖစ်ပွားေသာ မေတာ်တဆမများှင့် ြဖစ်ရပ်များ၊ 

(စ) ပတဝ်န်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် သုိမဟုတ် အြခားလုိအပ်သည့် 

ပတဝ်န်းကျင်ဆုိင်ရာ အတုိင်းအတာှင့် စည်းကမ်းချက်များဆုိင်ရာ အချက်အလက်များအား 

ေစာင့်ကပ်ကည့်မ။ 

ပုဒ်မ (၁၁၀) အရ စီမံကိန်းအဆုိြပသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ် ဇယားပါအတုိင်း 

အပုိဒ် ၁၀၈ ှင့် ၁၀၉ အရ လုပင်န်းေဆာင်ရက်ချက်များှင့် ေစာင့်ကပ်ကည့်မ အစီရင်ခံစာအား 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ဝန်ကီးဌာနသုိ တင်ြပသည့် ေနရက်မှ (၁၀) ရက်အတွင်း အမျိးသားလုံး ခံးေရးဆုိင်ရာ ကိစရပ်များမှ တပါး 

အများြပည်သူ သိရှိုိင်ရန် စီမံကိန်း၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင်လည်းေကာင်း၊ စာကည့်တုိက်များ၊ ြပည်သူခန်းမများ 

စသည့် အများြပည်သူ စုေဝးရာ ေနရာများတွင်လည်းေကာင်း၊ စီမံကိန်းံုးဌာနများတွင် လည်းေကာင်း 

အများြပည်သူသိရှိုိင်ေစရန် တင်ြပရမည်။ မည်သည့်အဖွဲအစည်း သုိမဟုတ် ပုဂိလ်မဆုိ ေစာင့်ကပ် 

ကည့်မ အစီရင်ခံစာ၏ ဒီဂျစ်တယ်မိတ ကုိ ေတာင်းခံုိင်ပီး စီမံကိန်းအဆုိြပသူသည် ယင်းေတာင်းခံချက် 

ကုိ ရရှိပီးေန က် ဒီဂျစ်တယ်မိတကုိ အီးေမးလ် ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေတာင်းခံသူှင့် သေဘာတူညီထားသည့် 

အြခားနည်းလမ်းြဖင့်ြဖစ်ေစေပးပိုရမည်။ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစ်ြခင်း သုိမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ရန် 

လုိအပ်ေသာ စီမံကိန်းများကုိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်း စစ်ြခင်းဆုိင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂ဝ၁၅) ၏ 

ေန က်ဆက်တွဲ (က) တွင်ေဖာ်ြပထားရာ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ြခင်းစီမံကိန်းအတွက် 

လုိအပ်ေသာ အရယ်အစားကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ကနဦးပတဝ်န်းကျင်ဆန်းစ်ြခင်း သုိမဟုတ် 

ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း ေဆာင်ရက်ရန် လုိအပ်ေသာ စီမံကိန်းများကုိ ေအာက်ရိှ ဇယား 4-2 ှင့် 

EIA နည်းစနစ်ကုိ ေအာက်ရှိ ပံု 4-2 မ ှပံု 4-4 အထိ ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

ဇယား 4-2 ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစြ်ခင်း သုိမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျငထိ်ခိက်ုမ ဆနး်စစြ်ခငး် ေဆာငရ်က်ရန ်

လုိအပ်ေသာ စမံီကန်ိးများ1 

စဉ် 
ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

စီမံကိန်းအမျိးအစား 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း 
ြပလုပ်ရန်လုိအပေ်သာ 

အမျိးအစား 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ 
ဆန်းစစ်ြခင်း 

ြပလုပ်ရန်လုိအပ်ေသာ 
အမျိးအစား 

၁ သုံးဘီးေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှ
င့် ှစ်ဘီးေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် 
တပ်ဆင်ထုတ်လုပြ်ခင်း 
လုပ်ငန်း 

ထုတ်လုပ်မဧရိယာစတုရန်း 
မီတာ၅၀၀၀ 
ှင့်အထက်သုိမဟုတေ်အာ်ဂဲနစ်
ေပျာ်ဝင်ပစည်း တစ်န ရီလင် 
၆ကီလုိဂရမ်ှင့် 
အထက်သုံးစဲွြခင်း 

ဝန်ကီးဌာနက ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်း ြပလုပ်ရန် 
လုိအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်သည့် 
စီမံကိန်းလုပ်ငန်း 

ကုိးကား။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆန်း စစ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း )၂၀၁၅(  

                                                

 

1 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်း စစ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထံုးလုပ်နညး် (၂ဝ၁၅) 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 4-1 EIA နယ်ပယ်အတုိင်းအတာ သတ်မှတ်ြခင်း 

 

ပုံ 4-2 EIA စုံစမ်းစစ်ေဆးြခင်းှင့် သုံးသပ်ြခင်း 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-10 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 

ပုံ 4-3 EIA အစီရင်ခံစာအား အတည်ြပြခင်း 

 

ပုံ 4-4 EIA အယူခံြခင်း 
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 အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ မူဝါဒ (၁၉၉၄) 

ဤဥပေဒသည် အမျိးသားေရးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပေဒအြဖစ် ၁၉၉၄ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက် 

တွင် ဥပေဒအမှတ် ၂၆/၉၄ အရ ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာုိင်ငံေတာ် အစိုးရြပန်တမ်းတွင် ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ 

 ညစ်ညမ်းမထိန်းချပေ်ရးှင့် ကျန်းမာေရး 

 အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ)လမ်းန်ချက် (၂၀၁၅) 

ဤလမ်းန်ချက်၏ ရည်ရယ်ချက်သည် ဖံွဖိးတုိးတက်မဆုိင်ရာစီမံကိန်းများတည်ေဆာက် 

လုပ်ကုိင်ရာမှ ထွက်ရှိလာေသာ အမျိးမျိးေသာစွန်ပစ်ပစည်းများှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမများ၊ ဆူညံသံှင့် 

တုန်ခါမထိန်းချပ်ြခင်းဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများြဖင့် လူသားများကျန်းမာေရးှင့် ေဂဟစနစ်များ ကာကွယ်ရန် 

အတွက် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

စီမံကိန်းတည်ေဆာက်စဉ်ှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခဲွမ အစီအစဉ်တွင် 

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွး လမ်းန်ချက်များ လုိက်န ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ေလ၊ ေရ ှင့် 

ဆူညံတုန်ခါမဆုိင်ရာ အန်းကိန်းများကုိ ဇယား 4-3 ဇယား 4-4 ှင့်ဇယား 4-5 တုိ တွင် ေဖာ်ြပ 

ထားသည်။ 

ဇယား 4-3 ေလထုအရည်အေသွး အဆင့သ်တ်မှတခ်ျက် (National Guidelines of Air Quality) 

Parameter Averaging Period 
Guideline Value 

µg/ m³ 

Nitrogen dioxide 

 

1-year 

1-hour 

40 

200 

Ozone 8-hour daily maximum 100 

Particulate matter PM10a 
1-year 

24-hour 

20 

50 

Particulate matter PM2.5b 
1-year 

24-hour 

10 

25 

Sulphur dioxide 
24-hour 

10 –minute 

40 

500 
a Particulate matter 10 micrometers or less in diameter 

b Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter 
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ဇယား 4-4 စနွထ်တ်ုရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(National Guidelines for (Wastewater, Storm Water 

Runoff, Effluent and Sanity Discharges (General Application))  Operation phase) 

Parameter Unit Guideline Value a 

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 

ဇယား 4-5 အသံဆူညံမအဆင့သ်တ်မတ်ှချက် (National Guidelines on Noise Level) 

Receptor 

One Hour LAeq (dBA)a 

Daytime 

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 sound level in decibels 

စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူသည် ၂ဝ၁၅ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက် တွင် ြပာန်းထားေသာ 

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းွန်ချက်များကုိ လုိက်န ရမည် 

ြဖစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းအတွက် စွန်ထုတ်အရည်သတ်မှတ်ချက်များမာှ ေအာက်ပါဇယား 4-6 

အတုိင်းြဖစ်သည်။  

ဇယား 4-6 စနွ်ထုတ်ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ(Effluent Levels) 

Parameter Unit 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 

Total coliform bacteria 100 ml 400 

Total nitrogen mg/l 10 
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Parameter Unit Maximum Concentration 

Total phosphorus  mg/l 2 

Total suspended solids mg/l 50 
a Standard unit 

 အမျိးသား ေသာက်သုံးေရ အရည်အသွးဆုိင်ရာ စံချနိ်စံန်းများ (၂၀၁၉) 

ဤဥပေဒကို အမျိးသားေသာက်သုံးေရ အရည်အေသွးစံချန်ိစံန်းများအြဖစ် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလ တွင် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရမှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ အမျိးသား 

ေသာက်သုံးေရ အရည်အသွးဆုိင်ရာ စံချနိ်စံန်းများ (၂၀၁၉) သည် ေရအရည်အေသွး ရလဒ်များကုိ 

ိင်းယှဉ်ရန်အတွက် ြမန်မာုိင်ငံ ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာနမှ လက်ခံထားေသာ 

စံချန်ိစံန်းများ ြဖစ်သည်။ တုိင်းတာမ ြပလုပ်ုိင်ေသာ Parameters ၁၆ခု ရှိပီး E coli ှင့် Cadmium 

တုိသည် ေြမေအာက်ေရအရည်အေသွးတုိင်းတာရန်အတွက် ပုံမှန်အားြဖင့်လုိအပ်ပါသည်။ အဆုိပါဇယားကုိ 

ေအာက်ရှိ ဇယား 4-7 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 4-7 အမျိးသား ေသာက်သုံးေရ အရည်အသွးဆုိင်ရာ စခံျနိစ်ံနး်များ (2019) 

Parameters Unit 
Standard 
Values* 

WHO Guideline Values2 

Total 
Coliforms  

Acceptable/No 
Obtionationable 

3 None specified (recommended 
median value – 0 per 100 ml) 

Fecal 
Coliforms  

Acceptable/No 
Obtionationable 

0 Must not be detectable in any 100 
ml sample (recommended median 
value – 0 per 100 ml) 

Taste  acceptable/no 
objectionable taste 

 Non set 

(recommended median value –3 
DN) 

Odor  acceptable/no 
objectionable odor 

 Non set 

(recommended median value –3 
DN) 

Color  True Color Unit (TCU) 15 None set  

(recommended median value – 
15) 

                                                

 

2 World Health Organization (WHO), 2018. A Global Overview of National Regulations and 
standards for Drinking-Water Quality 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-14 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

Parameters Unit 
Standard 
Values* 

WHO Guideline Values2 

Turbidity  Nephelometric 
Turbidity Unit (NTU) 

5 Non set 

(recommended median value – 5)  

Arsenic  mg/L 0.05 0.01 mg/l 

Lead  mg/L 0.01 0.01 mg/l 

Nitrate  mg/L 50 50 mg/l 

Manganese  mg/L 0.4 0.4 mg/l 

Chloride  mg/L 250 Non set 

(recommended median value- 
250) 

Hardness  mg/L as CaCO3 500 Non set 

(recommended median value-500) 

Iron  mg/L 1 None set 

(recommended median value- 0.3) 

pH  - 6.5 to 8.5 None set 

(recommended median value- 6.5 
- 8.5) 

Sulphate  mg/L 250 None set 

(recommended median value- 
250) 

Total 
Dissolved 
Solids (TDS) 

mg/L 1,000 None set 

(recommended median value- 
1,000) 

Source: *MNDWQS (2019) 

 ြပည်သူကျန်းမာေရး ဆုိင်ရာ ဥပေဒ (၁၉၇၂) 

ြပည်ေထာင်စုြမန်မာုိင်ငံေတာ်လှန်ေရးေကာင်စီမှ ၁၉၇၂ ခုှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာုိင်ငံ 

ေတာ်လှန်ေရး ေကာင်စီ ဥပေဒအမှတ် (၁) အရ ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ 

ြပည်သူကျန်းမာေရး ဥပေဒ (၁၉၇၂) တွင် ြပည်သူကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မများှင့် 

ကျန်းမာေရးကြမင့်တင်ြခင်းများ၌ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး ထိခုိက်ေစေသာ အရာများကုိ 

တားြမစ်ြခင်းှင့် တုိင်းတာေဆာင်ရက်ြခင်း တုိကုိ  ြပဌာန်း  ထားသည်။  

ပုဒ်မ (၃) အရ အြခားတည်ဆဲဥပေဒများတွင်မည်သုိပင်ပါရှိေစကာမူ အစုိးရသည် လုပ်သား 

ြပည်သူတုိ၏ ကျန်းမာေရးကုိ ပုိမုိတုိးတက်ေကာင်းမွန်လာေစရန်၎င်း၊ လုပ်သားြပည်သူတုိ၏ ကျန်းမာေရးကုိ 
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ကျန်းမာေရးကုိ ထိခိုက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်၎င်း ေအာက်တွင်ေဖြပေသာ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာကိစရပ်များကုိ 

အ ကံေပးြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်း၊ တားြမစ်ြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းတုိကုိ 

လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

(၁) ပတ်ဝန်းကျင် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာလပ်ုငန်းများ၊ 

(၂) လုပ်သားြပည်သူတုိ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချေသာ အစားအေသာက်ှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစများ၊ 

(၃) လုပ်သားြပည်သူများအတွက် အသုံးြပရန်ြဖစ်ေသာ ေနအိမ်သုံးပစည်းများှင့် အလှကုန် 

ပစည်းများ ှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစများ၊ 

(၄) ကူးစက်ေရာဂါများှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစများ၊ 

(၅) ကုိယ်ပုိင်ေဆးကုေဂဟာများှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစများ၊ 

(၆) လုပ်သားြပည်သူများအတွက် အသုံးြပရန်လုိအပ်သည့် ေဆးဝါးှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစများ။ 

ပုဒ်မ (၅) အရ 

ဤဥပေဒအရဖဲွစည်းထားေသာ အဖဲွအစည်းများက ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၎င်းအဖဲွများမှ 

တာဝန်ေပးအပ်ထားြခင်းခံရသူများက ေသာ်လည်းေကာင်း ဤဥပေဒအရတာဝန်ေပးအပ်ထားြခင်းခံရေသာ 

အစုိးရဌာနများှင့် အစုိးရ လက်ေအာက်ခံအဖဲွအစည်းများက ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစများ၊ အစားအေသာက်ှင့် ပတ်သက်သည့် 

ကိစများ၊ လုပ်သားြပည်သူများအတွက် အသုံးြပရန်ြဖစ်ေသာ ေနအိမ်သုံးပစည်းှင့် အလှကုန်ပစည်းများှင့် 

ပတ်သက်သည့်ကိစများ၊ ကူးစက်ေရာဂါ ှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစများ၊ ကုိယ်ပုိင်ေဆးကုေဂဟာှင့် 

ပတ်သက်သည့်ကိစများ၊ လုပ်သားြပည်သူတုိ အသုံးြပသည့် ေဆးဝါးများှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစများ 

စသည်တုိအတွက် အလုပ်ုံ၊ စက်ုံများ၊ လုပ်ငန်း ဌာနများ၊ ဆုိင်များ၊ ဥပစာများ၊ ေနရာများ၊ 

အေဆာက်အဦများသုိ အချန်ိအခါမေရးဝင်ေရာက်စစ်ေဆး န်ကားခွင့်ရှိသည်။ 

 ေဆးလိပ်ှင့် ေဆးရက်ကီးထွက်ပစည်းေသာက်သုံးမထိန်းချပ်ေရးဥပေဒ (၂၀၀၆) 

ုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖံွဖိးေရးေကာင်စီသည် (ုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် 

ဖံွဖိးေရးေကာင်စီ ဥပေဒအမှတ် ၅/၂၀၀၆) အရ ၂၀၀၆ ခုှစ်၊ ေမလ (၄) ရက ် ေအာက်ပါဥပေဒကုိ 

ြပာန်းလုိက် သည်။ 

တာဝန်ခံပုဂိလ်သည်- 

(က) ပုဒ်မ ၆ တွင် ေဖာ်ြပထားေသာေနရာ၌ ေဆးလိပ်ေသာက်ခွင့်မရှိေသာ ေနရာြဖစ်ေကာင်း 

ေဖာ်န်း သည့်စာတန်းှင့် အမှတ်အသားများကုိ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ထားရိှရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မ ၇ တွင် ေဖာ်ြပထားေသာေနရာ၌ ေဆးလိပ်ေသာက်ခွင့်ရှိေသာ သီးသန်ေနရာ 

စီမံထားရိှရမည့်အြပင် ယင်းသုိ ေဆးလိပ်ေသာက်ခွင့်ရှိေသာ သီးသန်ေနရာ ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်န်းသည့် 

စာတန်းှင့် အမှတ်အသားများကုိလည်း သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီေဆာင်ရက်ထားရိှရမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဂ) ေဆးလိပ်ေသာက်ခွင့်မရှိေသာေနရာ၌ မည်သူမ ေဆးလိပ်ေသာက်ြခင်းမြပရန် ကပ်မတ် 

ေဆာင်ရက် ရမည်။ 

(ဃ) မိမိတာဝန်ရှိသည့်ေနရာသုိ ကီးကပ်ေရးအဖဲွ လာေရာက်စစ်ေဆးသည့်အခါ စစ်ေဆးြခင်းကုိ 

ခံယူ ရမည်။ 

 ကူးစက်ေရာဂါများ ကာကွယ်ိှမ်နင်းေရး ဥပေဒ (၁၉၉၅) 

ဤဥပေဒကို ုိင်ငံေတာ်ငိမ်၀ပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲသည် အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် 

၁/၉၅၊ ၁၉၉၅ခုှစ်၊ မတ်လ ၂၀ ရက် ြဖင့်ြပဌာန်းခဲ့သည်။ ဤဥပေဒ၏ အဓိကရည်ရယ်ချက်မှာ 

ကူးစက်တတ်ေသာ ေရာဂါများ ြဖစ်ပွားြခင်းကုိကာကွယ်ရန်ြဖစ်သည်။ 

ပုဒ်မ ၃ အရ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနသည် ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်းမ ှ ကိတင်ကာကွယ်ုိင်ရန် 

ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတုိကုိ စီမံကိန်းချမှတ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရမည်။ 

 ကေလးသူငယ်များအား ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း၊ ကာကွယ်ေဆးတုိက်ေကးြခင်း၊ 

 လုိအပ်ပါက အရယ်ေရာက်သူများကုိပါ ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း၊ ကာကွယ်ေဆး 

တုိက်ေကးြခင်း၊ 

 ကူးစက်ေရာဂါဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးပညာေရး လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

ပုဒ်မ ၄ အရ အဓိကကူးစက်ြမန်ေရာဂါ (သုိ) တုိင်ကားရမည့် ေရာဂါများြဖစ်ပွားသည့်အခါ- 

 အများြပည်သူတုိအား ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း ှင့် အြခားလုိအပ်ေသာ အစီအမံများှင့် 

၎င်းြပန်ပွားမကုိ ထိန်းချပ်ရန် ကျန်းမာေရးဌာနမှ ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

 အများြပည်သူတုိသည် ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ေဆာင်ရက်ချက် 

များကုိ လုိက်န ရမည်။ 

ပုဒ်မ(၉) တွင် အိမ်ေထာင်ဦးစီး သုိမဟုတ် အိမ်ေထာင်စုဝင်တစ်ဦးသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အချက်များကုိ အနီးဆုံးကျန်းမာေရးစင်တာ သုိမဟုတ် ေဆးုံသုိ ချက်ချင်းအေကာင်းကားရမည်- 

 ကွက်ကျြခင်း 

 အဓိကကူးစက်ြမန်ေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း 

 တုိင်ကားရမည့်ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားြခင်း 

ထုိအြပင် ပုဒ်မ ၁၁ အရ ကျန်းမာေရးအရာရှိသည် အဓိကကပ်ေရာဂါပျံံှြခင်းကုိ ကာကွယ် 

တားဆီးရန် ေအာက်ပါအတုိင်း ေဆာင်ရက်ုိင်သည် - 

 ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားသူကုိြဖစ်ေစ၊ အြခားလုိအပ်ေသာ ပုဂိလ်များကုိြဖစ်ေစ စုံစမ်း 

ေမးြမန်းြခင်း 

 ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးေစြခင်း၊ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 မစင်၊ ဆီး၊ သလိပ်၊ ေသွးနမူန များရယူ၍ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆးေစြခင်း၊ 

 ေဆးထုိးစမ်းသပ်ေစြခင်း၊ 

 အြခားလုိအပ်ေသာ စံုစမ်းစစ်ေဆးမများကုိ ြပလုပ်ြခင်း။ 

 လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၉) 

ဤဥပေဒကိ ု ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ၂၀၁၉ ခုှစ်မတ်လ ၁၅ ရက် ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာ 

ုိင်ငံေတာ်တွင် အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၉ ြဖင့်ြပဌာန်းခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာေရးှင့် 

ေဘးကင်းေရးဥပေဒ၏ရည်ရယ်ချက်များမှာ - 

ပုဒ်မ ၁၂ တွင် 

(က) ဝန်ကီးဌာနများ၏ ြပဌာန်းချက်များအရ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ကျန်းမာေရး တာဝန်ရှိသူအား အလုပ်အမျိးအစားှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ လုံ ခံေရးှင့်ကျန်းမာေရးကုိ 

အနီးကပ်ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးရန် ခန်ထားရမည်။ 

(ခ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေစရန်အတွက် ၀န်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် 

အလုပ်သမား အေရအတွက်ထက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိးအစားအလုိက် အလုပ်ရှင် အေရအတွက်၊ 

အလုပ်သမား ကုိယ်စားလှယ်များပါဝင်ေသာ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးကင်း လုံ ခံေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

ေကာ်မတီတစ်ခုစီကုိ ၀န်ကီးဌာန၏ ြပဌာန်းချက်များှင့်အညီ ဖဲွစည်းရမည်။ ထုိသုိဖဲွစည်းရာတွင် 

လုပ်ငန်းခွင်သေဘာသဘာဝအရ အမျိးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် 

ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာအေပ ထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်သည်။ 

ပုဒ်မ ၁၄ တွင် ဤဥပေဒသည် အလုပ်ခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် 

အလုပ်ခွင်လုံ ခံမ ရှိေစရန်ြပလုပ်ေပးသည်။ ဤဥပေဒအရထုတ်ြပန်ေသာနည်းဥပေဒများ၊ အမိန် 

န်ကားချက် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကုိ လုိက်န ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ပုဒ်မ ၁၆ တွင် စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် ဤဥပေဒှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်များ၏ 

လုံ ခံမှင့် ကျန်းမာေရးအေြခအေနများကုိ စစ်ေဆးပီး သက်ဆုိင်ရာအလုပ်ရှင်အား န်ကားချက်များကုိ 

လုိက်န ရန် န်ကားရမည်။ စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်ထံ အစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်းတုိ ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

အပုိင်း ၁၇ တွင် ကျင့်၀တ်စည်းမျဉ်းှင့်အညီ စစ်ေဆးေရးမှးများသည် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးအတွက် ေအာက်ပါလုပ်ေဆာင်မများကုိ လုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

 (က) ဤဥပေဒှင့်စပ်လျဉ်းေသာ မည်သည့်လုပ်ငန်းခွင်တွင်မဆုိ စစ်ေဆးေရးအရာရိှ 

သက်ေသခ ံ ကတ်ြပားကုိ ြပသပီး ဝရမ်းမပါဘဲ အချန်ိမေရး ဝင်ေရာက်ခွင့်၊ စစ်ေဆးခွင့်ှင့်၊ 

စုံစမ်းေမးြမန်းခွင့်လုပ်ငန်းခွင်ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်မှတ်တမ်းများ၊ 

(ခ) သက်ေသ အေထာက်အထား ရရှိိုင်မ၊ မိတကူးယူြခင်း၊ လုိအပ်ပါက သက်ေသခံ 

ပစည်းအြဖစ် သိမ်းဆည်းခွင့်၊ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဂ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးကင်းေရးှင့်ကျန်းမာေရးကုိ အရာယြ်ဖစ်ေစုိင်ေသာ လုပင်န်းခွင် 

အေြခအေနများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ဓါတ်ပံုှင့် ုပ်သံမှတ်တမ်းရယူခွင့်၊ 

(ဃ) ဆူညံသံ၊ အလင်းေရာင်၊ အပူ၊ အေအး၊ အမန်အမား၊ အခိုးအေငွများှင့် 

ေဘးအရာယ်ရှိေသာပစည်းများေကာင့် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အား ထိခုိက်ုိင်မ ပမာဏ 

ပါက သက်ဆုိင်ရာဘာသာရပ်အလုိက် ကမ်းကျင်သူ၏ အကူအညီြဖင့် ှင့် အချန်ိအား လုိအပ်

အက◌ြဲဖတ်တုိင်းတာခွင့်၊ မှတ်တမ်းများရယူခွင့်၊ 

(င)  လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ေရာဂါရရှိမ သုိမဟုတ် ရရိှုိင်သည့် အေြခအေနများှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အသိအမှတ်ြပ ဆရာဝန်၏ အကူအညီြဖင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနသည့် 

မည်သူကုိမဆုိ အလုပ်အချန်ိအတွင်း စုံစမ်းေမးြမန်းခွင့်၊ 

 )စ(  လုပ်ငန်းတွင် ထိခိုက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါရရှိမေကာင့်ြဖစ်ေစ 

ေဆးကုသမ ခံယူေနေသာအလုပ်သမားများှင့်ပတ်သက်သည့် ေဆးကုသမဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များ သုိမဟုတ ် ေသဆုံးမှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ 

ရင်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးချက် အစီရင်ခံစာမှ ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ပုံစံြဖင့် ေတာင်ခံသည့် 

အချက်အလက်များကုိ သတ်မှတ်လုံ ခံမ အဆင့်အတန်းြဖင့် ေပးပုိရန်ေဆးံု၊ ေဆးခန်းများမှ 

တာဝန်ရိှသူထံမှ ေတာင်းဆုိခွင့်။ 

ပုဒ်မ ၁၈ တွင် စစ်ေဆးေရးအရာရှိများသည် ေအာက်ပါအေကာင်းတစ်ရပ်ရပ်ေကာင့် လုပ်ငန်းခွင် 

ထိခိုက်မ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာေရာဂါ၊ ေဘးအရာယ်ရှိေသာြဖစ်ရပ်၊ ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင် 

ထိခိုက်မများ ြဖစ်ပွားြခင်း သိုမဟုတ် ြဖစ်ပွားုိင်မည်ဟု ယုံကည်ပါက လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံး သုိမဟုတ် 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကုိ ယာယီရပန် းေစရန် အမိန်ကုိ စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် 

အလုပ်ရှင်အား ထုတ်ြပန်ရမည်ြဖစ်ပီး လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာဦးစီးဌာနများသုိ အေကာင်းကားရမည်- 

(က) ေဘးအရာယ်မကင်းေသာ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမားများ 

ေဘးအရာယ်မကင်းစွာ လုပ်ကုိင်ေနမေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ေဘးအရာယ် ရှိေသာ 

ပစည်းှင့် ေဘးအရာယ်ရှိေသာ စက်ကရိယာများ ရိှေနြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ စက်အစိတ်အပိုင်း 

သုိမဟုတ် စက်ကရိယာများေနရာချထားပံုှင့် အလုပ် လုပ်ေဆာင်ပံုေကာင့်ြဖစ်ေစ 

လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် မသင့်ြခင်း၊ 

(ခ) ဤဥပေဒပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချိးေဖာက်ြခင်း သုိမဟုတ် မလုိက်န ြခင်းေကာင့် 

လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် မသင့်ြခင်း၊ 

(ဂ) သူတစ်ဦးဦး၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လုပ်ေဆာင်ရန ် ပျက်ကွက်မေကာင့် ြဖစ်ေစ၊ 

ေပါေ့လျာ့မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ဂမုစိုက်မေကာင့်ြဖစ်ေစ လုပင်န်းခွင်အတွင်း လုပ်ကိုင် ေနသူတုိအား အ 

ရာယ်ြဖစ်ေစုိင်သည်ဟု ယူဆြခင်း၊ 

(ဃ) လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ အရာယြ်ဖစ်ပွါးမည့် ဆဲဆဲ အေြခအေနေကာင့် အလုပ်သမားများ 

ေဘးအရာယ်မှ လွတ်ကင်းေရးအတွက် ဖယ်ရှားရန်လုိအပ်ြခင်း 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-19 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ပုဒ်မ ၂၆ တွင် အလုပ်ရှင်သည် - 

(က) လုပ်ငန်းခွင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ၎င်းတို၌ အသုံးြပသည့်ပစည်းများှင့် စက်ကရိယာများ၏ 

အရာယရိှ်မ အတုိင်းအဆအား အကဲြဖတ်ဆန်းစစ်ြခင်းကုိ လုိအပ်သလုိ စီမံေဆာင်ရက် ရမည်။ 

(ခ) လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် အရာယက်ျေရာက်ုိင်မအေြခအေနကို တုိင်းတာအကဲြဖတ်ရန် 

သလုိ စီမံေဆာင်ရက်ရမည။်လုိအပ်  

(ဂ) အလုပ်သမားများကိူ လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ေရာဂါခံစားရမ ရိှ မရိှ သတမှ်တ်ချက် 

များှင့်အညီ အသိအမှတ်ြပ ဆရာဝန်ြဖင့် ေဆးစစ်ေပးရန် စီမံေပးရမည်။ 

(က)၊ (ခ)၊ (ဂ) ှင့် (ဃ) တုိအရ တုိအရ ေတွရှိချက်များအေပ အေြခခံ၍ လုပ်ငန်းခွင်ကုိ 

ယ်ကင်းရှင်းပီး ကျန်းမားေရးှင့် ညီွတ်သည့်အေြခအေနထိေဘးအရာ ေရာက ◌်ရှိေစရန် 

စီမံေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(င) အလုပ်သမားများအား ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ခွင့်ြပထားသည့် သင့်ေတာ်ေသာ 

တစ်ကုိယ်ရည်သုံး ကုိယ်ခ ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံများ 

(စ) ပွားလာပါက ကိတင်တားဆီးကာကွယမ်အစီအမံှင့် အေရးေပအေြခအေနြဖစ်

ေဆာင်ရက်မည့် အစီအမံများထားရှိရမည်။ 

(ဆ) ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ေသာ အလုပ်သမားဦးေရေအာက်မနည်းေသာ လုပ်ငန်း 

များတွင် ေဆးေပးခန်းထားရှိြခင်း၊ မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန်ှင့် သူန ြပများခန်ထားြခင်း၊ 

လုိအပ်သည့်ေဆးဝါးှင့် အေထာက်အကူြပပစည်းများ ြဖည့်ဆည်းေပးရမည်။ 

(ဇ) သုိမဟုတ် မိမကုိယ်တုိင်အပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းအမျိ◌းအစား ဌာနအလုိက် 

စီမံခန်ခဲွသူများ၊ အလုပ်သမားများ၊ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

ဆုိင်ရာ ေကာ်မတီဝင်များကုိ ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရး 

ှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာသင်တန်းများ တတ်ေရာက်ေစရမည်။ 

(ဈ) အလုပ်သမား တဦးဦးက လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မ )သုိ (အသက်အရာယ်ှင့် ကျနး်မာေရးကုိ 

ထိခိုက်ေစုိင်ဖွယ်ရိှသည့် အေြခအေနများ ကံေတွရလင် လုပင်န်းခွင် 

ေဘးအရာယ်ကင်းရငှ်းေရးှင့် ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာတာဝန်ခံ သုိမဟုတ် စီမံခန်ခဲွသူ 

တစ်ဦးဦးထံ ချက်ချင်းသတင်းပိုုိင်ေရး လုိအပ်သလုိ စီစဉ်ထားရှိရမည်။ 

(ဋ) လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မ ြဖစ်ပွားမည့်ဆဲဆဲ အေြခအေန ကံေတွရပါက လုပ်ငန်းစဉ်အား 

ချက်ချင်းရပ်တန်ြခင်း၊ အလုပ်သမားများအား ဖယ်ရှားေရေြပာင်းေပးြခင်းငှ့် လုိအပ်သည့် 

အသက်ကယ်တင်ေရးှင့် ကယ်ဆယ်ေရးအစီအမံများ ေဆာင်ရက်ရမည်။ ြဖစ်ုိင်ပါက 

အလုပ်သမားများအား အြခားသင့်ေတာ်မည့် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းသည့် လုပ်ငန်းခွင်များသုိ 

ေြပာင်းေရလုပ်ကိုင်ေစုိင်သည်။ 
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(ဌ) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမားေရးဆုိင်ရာ န်ကားချက်များ၊ 

ေဘးအရာယ်သတိေပးအချက်ြပများ၊ ုိတစ်စာများ၊ ပုိစတာများှင့ ် လမး်န် ဆုိင်းဘုတ် 

များကုိ သတ်မှတ်ချက်ှင့် အညီ  များကုိ သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ ထားရိှရမည်။ 

(ဍ) ေဘးအရာယ်ြဖစ်ပွားုိင်သည့် တားြမစ်ကန်သတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းခွင်ေနရာများသုိ 

ဝင်ထွက်သွားလာရာတွင် ကိတင်သတိေပးချက်များအတုိင်း လုိက်န ေဆာင်ရက်ရန် စီမ ံ

ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဎ) အသိပညာ၊ နည်းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ကမ်းကျင်မရရှိေစေရး သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများမှ 

ထုတ်ြပန်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ လက်စဲွ 

စာေစာင်ှင့် လမ်းန်ချက်များကို အလုပ်သမားများအြပင် လုပ်ငန်းခွင်ှင့် ဆက်စပ်ေနသူ 

များကုိလည်း ြဖန်ေဝြခင်း သုိမဟုတ် သိရှိန းလည်ေအာင်ေဆာင်ရက်ြခင်း စီမံေဆာင်ရက် 

ေပးရမည်။ 

 (ဏ) မီးေဘးလုံ ခံေရးစီမံချက်ေရးဆဲွ၍ ဇာတ်တုိက်ေလ့ကျင့်ြခင်း၊ မးီသတ်ပစည်း ကိရိယာ 

များအား စနစ်တကျအသုံးြပတတ်ေစရန် ေလ့ကျင့်ေပးြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရက်ရမည။် 

(တ) စစ်ေဆးေရးအရာရိှချပ်ှင့် စစ်ေဆးေရးအရာရှိများက အလုပ်ခွင်သုိ ဝင်ေရာက် 

စစ်ေဆးြခင်း၊ စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း၊ စာရက်စာတမ်းများ၊ အေထာက်အထားများေတာင်းခံြခင်း 

သုိမဟုတ် သက်ေသခံပစည်းများ သိမ်းဆည်းြခင်းတိုကုိ ခွင့်ြပေပးရမည်။ 

(ဒ) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျနး်မာေရး ကုန်ကျစရိတ်များကုိ တာဝန်ယူ 

ကျခံရမည်။ 

ပုဒ်မ ၂၇ တွင် အလုပ်ရှင်သည် ေအာက်ပါကိစရပ်တစ်ခုခုေကာင့် အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးကုိ အလုပ်မှ 

ထုတ်ပယ်ြခင်း သုိမဟုတ် ရာထူးေလာ့ချြခင်းမြပရ - 

(က) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှြခင်းအတွက် မှတ်ပံုတင်ဆရာဝန်၏ ေဆးစစ်ချက် 

မှတ်တမ်းကိုြဖစ်ေစ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ ေရာဂါခံစားရြခင်းအတွက် အသိအမှတ်ြပ 

ဆရာဝန်၏ ေဆးစစ်ချက်မှတ်တမ်းကုိြဖစ်ေစ မရရိှမီ ကာလအတွင်း၊ 

(ခ) ေဘးအရာယ်မကင်းေသာ သုိမဟုတ် ကျန်းမားေရးထိခုိက်မအရာယ်ရှိေသာ ကိစရပ် 

အေပ တုိင်တန်းြခင်း၊ 

(ဂ) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်း 

တာဝန်ကုိ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဃ) လုပ်ငန်းခွင်ထိခုိက်မ ြဖစ်ပွားမည့်ဆဲဆဲ အေြခအေန သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ဆုိင်ရာ 

ေရာဂါရရှိမည့် အေြခအေနများတွင် အလုပ်ဆက်လက်မလုပ်ကုိင်ြခင်း။ 

 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-21 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

  ပုဒ်မ ၃၄ တွင် အလုပ်ရှင်သည်  ေအာက်ပါကိစရပ်များကို သတ်မှတ်ချက်ှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ရှိသည် -  

(က) လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်မ ေဘးအရာယ်ရိှေသာ ြဖစ်ရပ်၊ ကီးမားြပင်းထန်ေသာ လုပ်ငန်းခွင် 

ထိခိုက်မြဖစ်ပွားပါက ဦးစီးဌာနသုိ ေပးပုိအေကာင်းကားြခင်း။ 

 ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရးေပလူန ကုိ ကူညီေစာင့်ေရှာက်ြခင်းှင့် ကုသြခင်းဆုိင်ရာ 

ဥပေဒ (၂၀၁၄) 

ဤဥပေဒကိ ု ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၅၃၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ပုဒ်မ (၃) အရ 

၃။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရးေပလူန ကုိ ေတွရိှသူသည် ယင်းလူန ကုိ မိမိကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ 

အြခားသူတစ်ဦး၏ အကူအညီရယူ၍ ြဖစ်ေစ အေရးေပကူညီေစာင့်ေရှာက်မေပးရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

ပုဒ်မ (၄) အရ 

၄။ အေရးေပကူညီေစာင့်ေရှာက်မေပးသူသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ အေရးေပလူန ကုိ 

ေဆးုံ သုိမဟုတ် ေဆးခန်းသုိ ပုိေဆာင်ြခင်းမြပမီ ေအာက်ပါတုိကုိ ေဆာင်ရက်ရန်တာဝန်ရှိသည-် 

(က) ေရှးဦးသူန ြပစုနည်း တတ်ေြမာက်လင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရးေပလူန ကုိ 

ေရှးဦးသူန  ြပစုနည်းြဖင့် ြပစုြခင်းှင့် ေရေြပာင်းြခင်း၊ 

(ခ) ေရှးဦးသူန ြပစုနည်း တတ်ေြမာက်ြခင်းမရှိလင် ဒဏ်ရာအေြခအေနှင့် ေလျာ်ညီေသာ ြပစု

ေစာင့် ေရှာက်မေပးြခင်း၊ 

(ဂ) ေဆးုံ သုိမဟုတ် ေဆးခန်းသုိ ပုိေဆာင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဃ) မခင်းှင့်သက်ဆုိင်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှေသာအေရးေပလူန များှင့်ပတ်သက်၍ မိမ ိ

ကုိယ်တုိင် ြဖစ်ေစ၊ သက်ဆုိင်ရာရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စု၏ တာဝန်ရိှသူမှ တစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ၊ 

အြခားတစ် နည်းနည်းြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ရဲစခန်း သုိမဟုတ် ရဲကင်းသုိ သတင်းေပးပုိ အေကာင်းကားြခင်း။ 

ပုဒ်မ (၅) အရ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ အေရးေပလူန ကုိ ေတွရိှသူသည် ယင်းလူန ကုိ အေရးေပကူညီေစာင့် 

ေရှာက်မ ေပးုိင်ြခင်းမရိှလင် ေအာက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဆာလျင်စွာေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ရိှ သည်- 

(က) အနီးဆုံးေဆးုံ သုိမဟုတ် ေဆးခန်းသုိ သင့်ေလျာ်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် ပုိေဆာင်ြခင်း၊ 

(ခ) အနီးဆုံးရပ်ကွက် သုိမဟုတ် ေကျးရာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးထံြဖစ်ေစ၊ အနီးဆုံး ရဲစခန်း 

သုိမဟုတ် ရဲကင်းသုိြဖစ်ေစ၊ အနီးဆုံးမီးသတ်စခန်းသုိ ြဖစ်ေစ၊ အေရးေပဆက်သွယ်ုိင်ေသာ 

ဖုန်းနံပါတ်များသုိ ြဖစ်ေစ သင့်ေလျာ်ေသာနည်းလမ်းြဖင့် အေကာင်းကားြခင်း။ 

ပုဒ်မ (၆) အရ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-22 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ေဆးုံ သုိမဟုတ် ေဆးခန်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ အေရးေပလူန ှင့် ပတ်သက်၍ 

ေအာက်ပါ တုိကုိ ေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ရှိသည်- 

(က) ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိေသာ အေရးေပလူန ေတွရိှေကာင်း အေကာင်းကားချက်ကုိ 

လက်ခံရရှိ လင် မိမိေဆးံု သုိမဟုတ် ေဆးခန်းတွင် ကုသုိင်ေရးအတွက် လုိအပ်ချက်များ ြပည့်စုံစွာ 

စီစဉ်ထားရှိြခင်း၊ 

(ခ) အေရးေပမဟုတ်ေသာ လူန များထက် ဦးစားေပး၍ ကုသြခင်း၊ 

(ဂ) ေဆးုံ သုိမဟုတ် ေဆးခန်း၏ အဆင့်ှင့်အညီ အြမန်ဆုံးှင့် အထိေရာက်ဆုံး ကုသမေပး 

ြခင်းှင့် လုိအပ်ပါက သက်ဆုိင်ရာ အဆင့်ြမင့်ေဆးုံသုိ စနစ်တကျ လဲေြပာင်းေပးြခင်း၊ 

(ဃ) မခင်းှင့် သက်ဆုိင်ပါက သက်ဆုိင်ရာ ရဲစခန်းသုိ ေဆာလျင်စွာ အေကာင်းကားြခင်း၊ 

(င) ပုဂလိကေဆးုံ သုိမဟုတ် ေဆးခန်းြဖစ်ပါက မခင်းှင့် သက်ဆုိင်သည့် 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ အေရးေပလူန ကုိ လုိအပ်ေသာ ကုသမများေဆာင်ရက်ပီးသည်ှင့် သက်ဆုိင်ရာ 

အစုိးရေဆးုံ သုိမဟုတ် ေဆးခန်းသုိ ေဆးမှတ်တမ်းအြပည့်အစံုြဖင့် အချန်ိမီလဲေြပာင်းေပးြခင်း။ 

ပုဒ်မ (၇) အရ 

ရဲစခန်း သုိမဟုတ် ရဲကင်းသည် သက်ဆုိင်ရာ နယ်ေြမအတွင်း ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ အေရးေပ 

လူန ှင့်ပတ်သက်၍ မခင်းသတင်းြဖစ်ေစ၊ မေတာ်တဆမသတင်းြဖစ်ေစ၊ အြခားအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ် 

ြဖစ်ပွားေကာင်း သတင်းြဖစ်ေစရရိှလင် ေအာက်ပါတုိကုိ ေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ရိှသည်- 

(က) အချင်းြဖစ်ပွားသည့်ေနရာသုိ အြမန်ဆုံးသွားေရာက်၍ ကည့်စစ်ေဆးြခင်း၊ 

(ခ) အချင်းြဖစ်ပွားသည့်ေနရာတွင် ေတွရိှသည့် ထိခုိက်ဒဏ်ရာရရိှေသာ အေရးေပလူန ကုိ 

အနီးဆုံး ေဆးုံ သုိမဟုတ် ေဆးခန်းသုိ အေကာင်းကားြခင်းှင့်အြမန်ေရာက်ရိှေရးအတွက် 

စီစဉ်ေဆာင်ရက် ြခင်း၊ 

(ဂ) အချင်းြဖစ်ပွားမ၏ ြဖစ်စဉ်ကုိ သိရှိုိင်ရန် လုိအပ်ေသာ ရဲလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာလျင်စွာ 

ေဆာင်ရက် ြခင်း။ 

 ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာပစည်းများဆုိင်ရာ ဥပေဒ 

 အေရးေပစီမံမအက်ဥပေဒ (၁၉၅၀) 

ဤဥပေဒကို အေရးေပစီမံမအက်ဥပေဒအြဖစ် ၁၉၅၀ ခုှစ်၊ မတ်လ ၉ ရက်တွင် ုိင်ငံေတာ် 

ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးအဖဲွမှ ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ 

ပုဒ်မ ၂ အရ ုိင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးကုိ ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရက်ရန် တာဝန်ဝတရားကုိ 

ေဆာင်ရက်ေနသည့် ုိင်ငံေတာ် လက်နက်ကုိင် စစ်တပ်အစည်းအုံးများ၏၊ သုိတည်းမဟုတ် ရာဇဝတ် 

အမထမ်းအဖဲွများ၏ ချတီက်သွားလာြခင်း၊ အေရအတွက်၊ အေကာင်းြခင်းရာ၊ အေြခအေန၊ သုိတည်း 

မဟုတ် အေနအထား တုိကုိြဖစ်ေစ၊ အဆုိပါ အစည်းအုံး အဖဲွများ၏ ေဆာင်ရက်ေရး အစီအစဉ်များကုိ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-23 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ြဖစ်ေစ၊ အဆုိပါ အစည်းအုံးအဖဲွတုိက၊ မည်သည့် ေဒသကုိမဆုိ၊ ခုခံကာကွယ်ရန် ရည်ရယ်၍ေသာ်၎င်း၊ 

ခုခံကာကွယ်ေရး ှင့် ပတ်သက်၍ေသာ်၎င်း၊ ြပလုပ်ေဆာင်ရက်ြခင်း များကုိြဖစ်ေစ၊ ုိင်ငံေတာ် သစာ 

ေဖာက်ဖျက်ပုန်ကန်မကီးကုိ ကျးလွန်သူ တဦးတေယာက်သုိ၊ မည်သူမဆုိအေကာင်းကားလင်၊ သုိတည်း 

မဟုတ် ဤသုိ အေကာင်းကားရန်ရည်ရယ်၍ အဆုိပါကိစအရပ်ရပ်ှင့် ပတ်သက်သည့် အေကာင်းအရာ 

များကုိ ရှာေဖွစုေဆာင်းလင်၊ သုိတည်းမဟုတ် ရှာေဖွစုေဆာင်းရန် လုံလြပလင်၊ ထုိသူအား ေသဒဏ်၊ 

သုိတည်းမဟုတ် တသက်တကန်းဒဏ် ထုိက်သင့်ေစရမည် ဟုြပဌာန်း ထားပါသည်။ 

 ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာဝတပစည်းများ အက်ဥပေဒ (၁၉၀၈) 

ပုဒ်မ ၅ အရ ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းတခုခုြပလုပ်ရန် အတွက် မည်သည့် 

အရာဝတပစည်း တစ်ခုခုမဆုိ ပါဝင်သည် ဟုမှတ် ယူရမည်။ ထုိအြပင် ေပါက်ကဲွေစသည့် ဝတပစည်း 

တွင်ြဖစ်ေစ၊ ေပါက်ကဲွေစသည့် ဝတပစည်း ှင့် တဲွဖက်၍ြဖစ်ေစ အသုံးြပသည်၊ အသုံးြပရန် ရည်ရယ် 

သည်။ တစ်စုံတစ်ရာ ေပါက်ကဲွေစရန် ြပလုပ်သည် သုိမဟုတ် ေပါက်ကဲွေစရန် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစ 

သည့် ကိရိယာ တန်ဆာပလာ၊ စက်ပစည်း ကိရိယာ သုိမဟုတ် အရာဝတ ပစည်းများ ပါဝင်သည်။ ထုိြပင် 

ယင်းပစည်း ကိရိယာများ၏ အစိတ်အပုိင်းလည်း ပါဝင်သည်။ 

ပုဒ်မ ၁၁ အရ။  ဤအက်ဥပေဒြပဌာန်းရြခင်း၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ လက်နက်အက် ဥပေဒှင့် 

ြပစ်မဆုိင်ရာ ဥပေဒတုိပါ ြပဌာန်းချက်များအရ လူှင့်ပစည်းကုိ အရာယ်ြပရန်လကဏရှိသည့် ေပါက်ကဲွ 

ေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများကုိ ြပလုပ်မ၊ ေပါက်ကဲွေစမ၊ အားထုတ်မ၊ လက်ဝယ် ထားရှိမအြပင် 

မေတာ်တဆေပါက်ကဲွမများကုိပါ အေရးယူရန် လုံေလာက်မ မရိှြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ 

ေသာင်းကျန်းသူများအား အေဆာတလျင် အေရးယူေဆာင်ရက်ရန် လုိအပ်ြခင်းေကာင့် လည်းေကာင်း 

ြပဌာန်းရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေပါက်ကဲွမဆုိင်ရာ ဥပေဒ )၁၈၈၇(  

ေပါက်ကဲွမဆုိင်ရာဥပေဒ ၁၈၈၇ ခုှစ် သည် ခွင့်ြပမိန်/ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ 

ပစည်းများအား အသံုးြပြခင်း၊ သုိေလှာင်သိမ်းဆည်းထားြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်းများကုိ ကန်သတ် 

ထားြမစ် ထားေသာ ဥပေဒြဖစ်သည်။ 

 လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများဆုိင်ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၈) 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၁၇) အရ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ 

ဇွန်လ ၁၃ ရက် တွင် ဤဥပေဒကိ ုြပာန်းခဲ့သည်။  

ပုဒ်မ (၁၅) အရလုိင်စင်ရရှိသူသည်- 

 (က) လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွ ေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများကုိ ခွင့်ြပသည့် ပမာဏ 

ထက်မပုိေစဘဲ သတ်မှတ်ချက်င့်ှအညီ စနစ်တကျသုိေလှာင်သိမ်းဆည်းရမည်။ 

 (ခ) စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ် သုိမဟုတ် စစ်ေဆးေရးအရာရှိ၏ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးြခင်းကုိ 

စစ်ေဆးြခင်းကုိ ခံယူရမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-24 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 (ဂ) လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွ ေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများ ေပျာက်ဆုံးြခင်း၊ မီးေလာင်ြခင်း၊ 

ေပါက်ကဲွြခင်းေကာင့် ဆုံးံးပျက်စီးြခင်း၊ လူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရြခင်း သုိမဟုတ် ေသဆုံးြခင်း ြဖစ်ေပပါက 

အနီးဆုံးရဲစခန်းသုိ ချက်ချင်းအေကာင်းကားရမည့်အြပင် စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ်ထံ အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ 

သတင်းပုိရမည်။ 

 (ဃ) လုိင်စင်အတွက် ဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ေသာ န်းထားအတုိင်း အခေကးေငွကုိ 

ဦးစီးဌာနသုိ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၆) အရခွင့်ြပချက်ရရှိသူသည်- 

(က) လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွ ေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများကုိ လုိင်စင်ရ ယမ်းတုိက်များ 

တွင်သာ သုိေလှာင်ရမည်။ 

(ခ) လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွ ေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများကုိ သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း၊ 

ြပလုပ်ြခင်း၊ သုံးစွဲြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်းြပရာတွင် အရာယ်မြဖစ်ေစေရးအတွက် လုိအပ်ေသာ 

ကာကွယ်မ များကုိ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ကိတင်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၈) အရ လုိင်စင်ရရိှသူှင့် ခွင့်ြပချက်ရရှိသူ မည်သူမ စစ်ေဆးေရးအရာရှိချပ် သုိမဟုတ် 

စစ်ေဆးေရး အရာရှိ၏ စစ်ေဆးြခင်းကုိ ခံယူရန် ြငင်းပယ်ြခင်းမြပရ။ 

ပုဒ်မ (၁၉) အရ မည်သူမ- 

(က) ဤဥပေဒှင့်အညီ ခွင့်ြပချက်မရရိှဘဲ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွ ေစတတ်ေသာ 

ဝတပစည်းများကုိ တင်သွင်းြခင်း၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ြခင်း၊ သုိေလှာင်ြခင်း၊ ြပလုပ်ြခင်း၊ သုံးစဲွြခင်း၊ 

လက်ဝယ်ထားရိှြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းမြပရ။ 

(ခ) ပုဒ်မ ၈ အရ ကာကွယ်ေရးဌာနေကာင်စီ အမေဆာင်အဖဲွ၏ အတည်ြပချက်မရရှိဘဲ 

လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများကို ဖျက်ဆီးြခင်းမြပရ။ 

(ဂ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် နည်းဥပေဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန်ေကာ်ြငာစာ၊ 

အမိန်ှင့် န်ကားချက်များှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း မရိှေစရ။ 

ပုဒ်မ (၂၀) အရ မည်သူမ လုိင်စင်မရှိသည့် ယမ်းတုိက်တွင်- 

(က) လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွ ေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများကုိ လက်ခံ သုိေလှာင်ြခင်း မြပရ။ 

(ခ) လုပ်ငန်းခွင်သုံး ေပါက်ကဲွ ေစတတ်ေသာ ဝတပစည်းများကုိ အပ်ံှ သုိေလှာင်ြခင်း မြပရ။ 

 ဓာတုပစည်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃) 

ဤဥပေဒသည် ဓာတုပစည်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများ အရာယ်မှ တာဆီးကာကွယ်ေရး ဥပေဒ 

အြဖစ် ၂၀၁၃ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။  

ပုဒ်မ (၃၃) အရ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-25 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

မည်သူမ ဗဟိုဦးစီးအဖဲွက တားြမစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ဓာတုပစည်း သုိမဟုတ် ဆက်စပ်ပစည်းကုိ 

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြပြပင်ေဖာ်စပ်ြခင်း၊ သုံးစဲွြခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း၊ သုိေလှာင်ြခင်း၊ ြဖန်ြဖး ြခင်း၊ ေရာင်းချ 

ြခင်း၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ြခင်း၊ ြပည်ပမှတင်သွင်းြခင်း သုိမဟုတ် ြပည်ပသုိ တင်ပုိြခင်း မြပရ။ 

ပုဒ်မ (၃၄) အရ 

မည်သူမလုိင်စင်မရိှဘဲ ဓာတုပစည်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများဆုိင်ရာလုပ်ငန်းကုိ လုပ်ကုိင်ြခင်း 

မြပရ။ 

ပုဒ်မ (၃၅) အရ 

မည်သူမ မှတ်ပံုတင်ထားြခင်းမရှိေသာ သုိမဟုတ် မှတ်ပံုတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပီးြဖစ်ေသာ သုိမ 

ဟုတ် အရည်အေသွး စံချန်ိစံန်းမမီေသာ ဓာတုပစည်း သုိမဟုတ် ဆက်စပ်ပစည်းများကုိ ဓာတု ပစည်းှင့် 

ဆက်စပ်ပစည်းများဆုိင်ရာလုပ်ငန်းတွင် သုံးစွဲြခင်း မြပရ။ 

ပုဒ်မ (၃၆) အရ 

မည်သူမ ဓာတုပစည်းှင့် ဆက်စပ်ပစည်းများဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုကီးကပ်ေရး 

အဖဲွ၊ ကီးကပ်ေရးအဖဲွှင့် စစ်ေဆးေရးအဖွဲများက စစ်ေဆးြခင်းကုိ ေဆာင်ရက်ရာတွင် တားဆီးပိတ် 

ပင်ြခင်း သုိမဟုတ် ဟန်တားေှ င့်ယှက်ြခင်း မြပရ။ 

 ဇီဝမျိးစုံမျိးကဲွများကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

 ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း 

ဆုိင်ရာ ဥပေဒ  )၂၀၁၈(  

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၂၈) အရ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ 

ေမလ၂၆ ရက် တွင် ဤဥပေဒကိုြပာန်းခ့ဲသည်။  

ပုဒ်မ (၁၉) အရ သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည် ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် - 

(က) မျိးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့် အရာယ်ရှိသြဖင် ့ ကာကွယ်ရမည့် ေတာိုင်းတိရစာန်များကုိ 

ုိင်ငံေတာ်၏ လုိအပ်ချက်အရ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်အလိုငှာ ေအာက်ပါအမျိးအစားအတုိင်း 

သတ်မှတ်ေကညာရမည်- 

(၁) လုံးဝကာကွယ်ထားသည့် ေတာုိင်းတိရစာန်များ၊ 

(၂) သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် ေတာိုင်းတိရစာန်များ၊ 

(၃) ရာသီအလုိက်ကာကွယ်ထားသည့် ေတာိုင်းတိရစာန်များ၊ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ သတ်မှတ်ေကညာထားေသာ ကာကွယ်ထားသည့် ေတာုိင်းတိရစာန် 

အမျိးအစားများကုိ လုိအပ်ပါက ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ုိင်သည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဂ) မျိးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့် အရာယ်ရှိသြဖင့် ကာကွယ်ရမည့် သဘာဝအပင်များကို 

ုိင်ငံေတာ်၏ လုိအပ်ချက်အရ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းုိင်ရန်အလုိငှာ အမျိးအမည်ှင့် ေနရာေဒသ ကုိ 

သတ်မှတ်ေကညာရမည်။ 

(ဃ) ေတာိုင်းတိရစာန်ှင့် သဘာဝအပင်များကုိ မျိးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့် အရာယ် 

မကျေရာက်ေစရန်ှင့် ေရရှည်တည်တ့ံေစေရး ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ိုင်ရန် ထိန်းသိမ်းမ အဆင့်အတန်း 

သတ်မှတ်ချက်ကို ုိင်ငံေတာ်၏ လုိအပခ်ျက်အရ အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ် ေကညာရမည်။ 

(င) ကွန်ဗင်းရှင်းမှ ထုတြ်ပန်သည့် စာရင်းများကုိ အများြပည်သူသိရှိိုင်ေရး သတ်မှတ်ေကညာ 

ရမည်။ 

(စ) မျိးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အရာယရိှ်သြဖင့် ကာကွယ်ရမည့် ေတာိုင်းတိရစာန်ှင့် သဘာဝ 

အပင်များအား ကာကွယ်ရန် အစီအမမံျား ချမှတ်ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဆ) မျိးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့် အရာယ်မှ ကာကွယ်ထားသည့် ေတာိုင်းတိရစာန်ှင့် သဘာဝ 

အပင်များသည ် အြခားဝန်ကီးဌာနများ၏ စီမခံန်ခဲွမေအာက်တွင် ရိှေနပါက ယင်းတုိကုိ ကာကွယ် 

ထိနး်သိမး်ရန် သက်ဆုိင်ရာအစိုးရဌာန သုိမဟုတ် အစုိးရအဖွဲအစည်းှင့် ညိိင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

ပုဒ်မ (၃၅) အရ 

အုပ်ချပ်ေရးမှးသည ် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမအတွင်းြဖစ်ေစ၊ အစုိးရအဖွဲက စီမံ 

အုပ်ချပ်သည့် သုိမဟုတ် အစုိးရအဖွဲက အစုရှယ်ယာမတည်ေငွရင်း ပါဝင်သည့် တိရစာန် ဥယျာဉ ်သုိမဟုတ် 

ုကေဗဒဥယျာဉ်အတွင်းြဖစ်ေစ ေအာက်ပါြပလုပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျးလွန် သူအား အနည်းဆုံး 

ကျပ်တစ်ေသာင်းမှ အများဆုံး ကျပ်သုံးေသာင်းအထိ ဒဏ်ေကးေငွကုိ ေပးေဆာင်ေစရန် စီမံခန်ခဲွေရးဆုိင်ရာ 

အမိန်ချမှတ်ုိင်သည် - 

(က) အများြပည်သူ ကည့်ေလ့လာအပန်းေြဖခွင့်ြပထားေသာေနရာသုိ သတ်မှတ်သည့် 

စည်းကမး်ှင့် မညီွတ်ဘဲ ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ 

(ခ) အများြပည်သူ ကည့်ေလ့လာအပန်းေြဖခွင့်ြပထားေသာေနရာမှအပ တားြမစ်ထားေသာ 

ေနရာသုိ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ 

(ဂ) လူတုိေမွးြမထားေသာ တိရစာန်ကုိ စားကျက်ချြခင်း၊ လတေ်ကျာင်းြခင်း သုိမဟုတ် 

ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်ေစြခင်း၊ 

(ဃ) ကာကွယ်ထားသည့် ေတာိုင်းတိရစာန်များကို ေြခာက်လှန်ြခင်း သုိမဟုတ် တမင် 

အေှ င့်အယှက်ေပးြခင်း၊ 

(င) သဘာဝအပင်ှင့် စုိက်ပျိးထားသည့် အပင်တစ်မျိးမျိးကို တစ်နည်းနည်းြဖင့်ပျက်စီးေစ ြခင်း၊ 

ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ခူးဆွတ်ြခင်း၊ ချိးဖ့ဲြခင်း သုိမဟုတ် လက်ဝယ်ထားရှိြခင်း။ 

ပုဒ်မ (၃၉) အရ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-27 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

မည်သူမဆုိ ေအာက်ပါြပလုပ်မ တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်း ခံရလင် 

ထုိသူကုိ သုံးှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်းဆုံးကျပ်ှစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းအထိ 

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လံုးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည် - 

(က) လုိင်စင်မရရှိဘဲ အမဲလုိက်ြခင်း၊ 

(ခ) အမဲလုိက်ခွင့်လိုင်စင် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ချိးေဖာက်ြခင်း၊ 

(ဂ) မျိးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့် အရာယ်ရှိသြဖင့် ကာကွယ်ထိန်းချပ်သည့် ေတာုိင်းတိရစာန်ကုိ 

ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ စီးပွားေရးအလုိငှာ ေမွးြမြခင်း၊ 

(ဃ) သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမအတွင်း ေြမဆီလာထု၊ ေရထု၊ ေလထုကုိ တမင် ညစ်ညမ်း 

ေစြခင်း၊ ေရစီးေရလာ ပျက်စီးေစြခင်း သုိမဟုတ် ေရတွင် အဆိပ်ခတ်ြခင်း၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ 

ြဖတ်စီးေစြခင်းှင့် ဓာတုေဗဒပစည်း သုိမဟုတ် ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာအရာများ အသုံးြပ ြခင်း၊ 

(င) သဘာဝထိန်းသိမ်းနယ်ေြမအတွင်း အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစေသာ ပစည်းကုိြဖစ်ေစ၊ 

ဓာတ်သတအညစ်အေကးကုိြဖစ်ေစ လက်ဝယ်ထားြခင်း သုိမဟုတ် စွန်ပစ်ြခင်း၊ 

(စ) တိရစာန်ဥယျာဉ် သုိမဟုတ် ုကေဗဒဥယျာဉ်ကုိ လုပ်ငန်းလုိင်စင်မရှိဘဲ တည်ေထာင် 

လုပ်ကုိင်ြခင်း၊ 

(ဆ) ကွန်ဗင်းရှင်း၏ စီမံအုပ်ချပ်မ အခွင့်ရပုဂိလ်အြဖစ် တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းခံရသူက ထုတ် 

ေပးေသာ စာရက်စာတမ်း၊ အမှတ်အသား၊ အချက်အလက်ှင့် ကိန်းဂဏန်းများကုိ မသမာေသာ နည်းြဖင့် 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း သုိမဟုတ် အတုအပြပလုပ်ြခင်း၊ 

(ဇ) ုိင်ငံတကာကုန်သွယ်မတွင် ကာကွယ်ထိန်းချပ်သည့် တိရစာန်ှင့် အပင်များ၊ ယင်းတုိ၏ 

မျိးစိတ်နမူန များ၌ ြပလုပ်ထားေသာအမှတ်အသားကုိ ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း သုိမဟုတ် 

ပျက်စီးေစြခင်း၊ 

(ဈ) ြပည်ပမျိး ေတာုိင်းတိရစာန်ှင့် သဘာဝအပင်များကုိြဖစ်ေစ၊ ယင်းတုိ၏ အစိတ်အပုိင်း 

ကုိြဖစ်ေစ၊ ယင်းတုိပါရှိသည့် ဆင့်ပွားထုတ်လုပ်ထားေသာ ပစည်းကိုြဖစ်ေစ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ တင်သွင်းြခင်း၊ 

ေမွးြမြခင်း၊ စုိက်ပျိးြခင်း သုိမဟုတ် လက်ဝယ်ထားရိှြခင်း။ 

 ေရအရငး်အြမစ်ငှ့် ြမစေ်ချာငး်များထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ   )၂၀၀၆(  

ဤဥပေဒကို ုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့်ဖွံဖိးေရးေကာင်စီဥပေဒအမှတ် ၈/၂၀၀၆ အရ 

၂၀၀၆ ခုှစ် ေအာက်တုိဘာလ ၂ ရက်ေနတွင် ြပဌာန်းထားပါသည်။ 

ပုဒ်မ (၁၁) အရမည်သူမ- 

(က) ကမ်းပါးမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ ခုတ်ေမာင်းေနေသာ၊ ဆုိက်ကပ်ထားေသာ၊ ေကျာက်ချ 

ရပ်န းထား ေသာ၊ ေသာင်တင်ေနေသာ သုိမဟုတ် နစ်ြမပ်ေနေသာ ေရယာဉ်မှ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိခုိက်ပျက်စီးြခင်းြဖစ်ေစမည့် စက်သုံးဆီ၊ ဓာတုပစည်း၊ အဆိပ်သင့်ပစည်းှင့် 

အြခားပစည်းများ စွန်ပစ်ြခင်း သုိမဟုတ် ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာ ပစည်းများ စွန်ပစ်ြခင်းမြပရ။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

(ခ) ြမစ်ေချာင်းနယ်၊ ကမ်းပါးနယ် သုိမဟုတ် ကမ်းပါးနယ်အတွင်း အဆိပ်သင့်ေစေသာ 

ပစည်းတစ်မျိး မျိးြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ေပါက်ကဲွေစတတ်ေသာပစည်းြဖင့် ေဖာက်ခဲွ၍ြဖစ်ေစ ေရေနသတဝါများအား 

ဖမ်းဆီးြခင်း မြပရ။ 

(ဂ) ြမစ်ေချာင်းအတွင်း ေရကျင်ြခင်း၊ ေရသတတူးေဖာ်ြခင်း သုိမဟုတ် သယံဇာတထုတ်ယူြခင်း 

လုပ် ငန်းများမှ စွန်ပစ်ေြမစာှင့် အြခားပစည်းများကုိ ြမစ်ေချာင်းအတွင်းသုိြဖစ်ေစ၊ ြမစ်ေချာင်းအတွင်းစီး 

ဝင်ုိင်သည့် ေရဆင်းလမ်းလိေြမာင်များအတွင်းသုိြဖစ်ေစ စွန်ပစ်ြခင်းမြပရ။ 

ပုဒ်မ (၁၉) အရ 

မည်သူမ ကမ်းပါးမှေသာ်လည်းေကာင်း၊ ခုတ်ေမာင်းေနေသာ၊ ဆုိက်ကပ်ထားေသာ၊ 

ေကျာက်ချရပ် န းထားေသာ၊ ေသာင်တင်ေနေသာ သုိမဟုတ် နစ်ြမပ်ေနေသာ ေရယာဉ်ေပမှ 

ေရလမ်းပျက်စီးြခင်း သုိ မဟုတ် ေရေကာင်းေြပာင်းလဲြခင်းြဖစ်ေပေစမည့် အရာဝတတစ်ခုခုကုိ 

ြမစ်ေချာင်းအတွင်းသုိစွန်ပစ် ြခင်းမြပရ။ 

ပုဒ်မ (၂၂) အရ 

မည်သူမ ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ကမ်းပါးနယ်ှင့် ကမ်းန းနယ်အတွင်းစီးပွားေရးအလုိငှာ 

သဲများ၊ ေကျာက်များှင့် အြခားေလးလံေသာ အရာဝတများ စုပံုြခင်းမြပရ။ 

 ေရအရင်းအြမစ်ှင့ ်ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပဒ(၂၀၁၃) 

ပုိေဆာင်ေရ ဝန်ကီးဌာနမှ ေရအရင်းအြမစ်ှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ထိန်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ 

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်ေနတွင် ြပဌာန်းထားသည်။ 

နည်းဥပေဒ ပုဒ်မ 8 (ဃ) အရ မည်သူမဆိ-ု 

ေရထုမညစ်ညမ်းေစရန် မစင်ှင့် အညစ်အေကးများ၊ စက်သံုးဆီ၊ ဓာတုပစည်း၊ အဆိပ်သင့်ပစည်း၊ 

ေဘးအရာယ်ြဖစ်ေစတတ်ေသာ ပစည်း၊ အုြမဓာတ်ေရာင်ြခည်သင့် ပစည်းများှင့် အြခား ပစည်းများကုိ 

ြမစ်ေချာင်းများအတွင်းသုိ စွန်ပစ်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ 

လုိက်န ေဆာင်ရက်ရမည်။  

နည်းဥပေဒ ပုဒ်မ ၉ အရ မည်သူမဆုိ- 

ြမစ်ေချာင်းများအတွင်း ေရထုညစ်ညမ်းမှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခိုက်မ ကျးလွန်သူသည် 

ေရထုညစ်ညမ်းမ ကာကွယ်ြခင်းှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းြခင်းတုိအတွက် ဦးစီးဌာနက လုိအပ်၍ 

ြပြပင်ေပးရပါက ကုန်ကျစရိတ်ကာမိေစရန် လုံေလာက်ေသာ တန်ဖုိးကို ဦးစီးဌာနသုိ ေပးေဆာင်ရမည်။ 

 ေြမေအာက်ေရ အက်ဥပေဒ (၁၉၃၀) 

ဤဥပေဒသည် ေြမေအာက်ေရအက်ဥပေဒအြဖစ် ၁၉၃၀ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်တွင် ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ 

ဤဥပေဒတွင် ေြမေအာက်ေရများအား ခွင့်ြပမိန်လုိင်စင်ရယူြခင်းမရှိဘဲ ထုတ်ယူ သုံးစဲွြခင်း ကုိ ထားြမစ် 

ထားသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-29 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ပုဒ်မ (၃) အရ 

မည်သူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှ ေြမေအာက်ေရ ထုတ်ယူသုံးစွဲရန်ရည်ရယ်၍ ေရအရင်းအြမစ်ဆုိင်ရာ 

အရာရှိမှ ခွင့်ြပထားေသာ လုိင်စင်မရှိဘဲ အဝီစိတွင်းတူးြခင်းကုိ ခွင့်မြပ။ 

သက်မှတ်နယ်ေြမအတွင်း တွင် ဤေြမေအာက်ေရ အက်ဥပေဒ မေရးဆဲွမှီ တူးေဖာ်ထားေသာ 

အဝီစိတွင်း ပုိင်ဆုိင်သူများသည် အဆုိပါအဝီစိအတွက် ေရအရာရှိမှ လုိင်စင်ကုိ ေလာက်ထား 

ေတာင်းခံရမည်။ လုိင်စင်အတွက် အာမခံေငွေကးအခမ့ဲြဖစ်သည်။ 

 သစ်ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈) 

ဤဥပေဒကို သစ်ေတာဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၈ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စု 

လတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည် - 

 (က) အစုိးရ၏ သစ်ေတာေရးရာမူဝါဒကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။ 

(ခ) အစုိးရ၏ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝ်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးမူဝါဒကုိ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရန်။ 

(ဂ)အစုိးရအဖွဲ၏ သစ်ေတာေရးရာမူဝါဒှင့် သယံဇာတှင့် သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ မူဝါဒတုိကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ြပည်သူတုိ၏ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်မ အခန်းကကုိ ြမင့်တင်ေပးရန်။ 

(ဃ) သစ်ေတာများကုိ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ြခင်းအားြဖင့် ိုင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးကုိ ဖံွဖိး 

တုိးတက်လာေစရန်၊ ြပည်သူတုိ၏ စားဝတ်ေနေရးကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန်ှင့် စဉ်ဆက် 

မြပတ် အကျိးစီးပွားခံစားုိင်ေစရန်၊ 

(င) သစ်ေတာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရး၊ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရး၊ ကမာရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမှင့် သဘာဝေဘးအရာယ် 

ေလျာ့ပါးေရးတုိှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက်များှင့်အညီ 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(စ) သစ်ေတာှင့် ဇီဝမျိုးများြပန်းတီးြခင်း၊ မီးေလာင်ြခင်း၊ ပုိးမားကျေရာက်ြခင်းှင့် အပင် 

ေရာဂါကျေရာက်ြခင်း ေဘးအရာယ်တုိမှ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ုိင်ရန်၊ 

(ဆ) သဘာဝသစ်ေတာများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးှင့် သစ် ေတာစုိက်ခင်းသစ်များ 

တည်ေထာင်ေရးတုိကုိ တစ်ပိင်တည်း ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်။ 

(ဇ) ြပည်တွင်းေလာင်စာ လုိအပ်ချက်ကုိ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစရန်။ 

)ဈ (စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတုိးတက်မကုိ အေထာက်အကူြပေသာ ထာဝစဉ်တည်တ့ံေစသည့် 

သစ်ေတာ စီမံအုပ်ချပ်မကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရန်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-30 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 သစ်ေတာနည်းဥပေဒများ )၁၉၉၅(  

ဤဥပေဒကို သစ်ေတာနည်းဥပေဒများအြဖစ် ၁၉၉၅ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက် တွင် 

သစ်ေတာေရးရာ ဝန်ကီးဌာနမှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။  

နည်းဥပေဒ ၂၇ အရ မည်သူမ သစ်ေတာနယ်ေြမှင့် အစုိးရက စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေသာ ေြမတွင် 

ေပါက်ေရာက်ေနသည့် ကန်းှင့်တားြမစ်သစ်ပင်များကုိ ခွင့်ြပမိန်အရ ထုတ်ယူြခင်းမှ တစ်ပါး ပုိင်းြဖတ်ြခင်း၊ 

ထစ်မှတ်ြခင်း၊ ချိးြဖတ်ြခင်း၊ ေဖာက်ထွင်းြခင်း၊ မီး သုိမဟုတ် အြခားနည်းြဖင့် ပျက်စီးေစြခင်း မြပရ။ 

နည်းဥပေဒ ၃၀ အရ အစုိးရက စီမံခန်ခွဲခွင့်ရှိေသာ ေြမတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ 

တားြမစ်သစ်ပင်စာရင်းတွင် မပါဝင်သည့် သစ်ပင်ှင့် သစ်များကုိ ေအာက်ပါကိစရပ်များမှအပ 

သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်း သုိမဟုတ် ခုိင်သစ်ေတာအရာရိှ၏ ခွင့်ြပမိန်မရရှိဘဲ မည်သူမခုတ်လှဲြခင်း၊ 

ပုိင်းြဖတ်ြခင်း၊ သင်းသတ်ြခင်း၊ ခွဲစိတ်ြခင်း သုိမဟုတ် သယ်ယူေရေြပာင်းြခင်းမြပရ 

(က) သုေတသနှင့် ပညာေပးလုပ်ငန်း၊ ြပည်သူအကျိးြပ သုိမဟုတ် ဘာသာေရးလုပ်ငန်းများတွင် 

သုံးစွဲရန် ြဖစ်ေသာ သစ်ေတာထွက်ပစည်းများှင့် စီးပွားြဖစ်မဟုတ်သည့် မိမိသုံး၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး 

သုိမဟုတ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသုံးအတွက် ထုတ်ယူေသာ သစ်ေတာထွက်ပစည်းများကုိ ထုတ်ယူသည့်ေနမှ ၁ 

ှစ်အတွင်း ှင့် ထုတ်ယူသည့်ေနရာမှ ၂၀ မုိင်အတွင်း သုံးစဲွြခင်း။ 

(ခ) မိမိသုံး၊ လယ်ယာသုံးလုပ်ငန်းသုံး သုိမဟုတ် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းသုံးအတွက် 

သတ်မှတ်အေရအတွက်ထက် မေကျာ်လွန်ဘဲ ထုတ်ယူြခင်း။ 

 ငါးေမွးြမြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒ (၁၉၈၉) 

ဤဥပေဒကို ိုင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ ဥပေဒ၊ ၁၉၈၉ ခုှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်ေနစဲွြဖင့် အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၂၄ /၈၉ တွင် ြပဌာန်းခ့ဲသည်။  

ပုဒ်မ (၂၉) တွင် မည်သူမ ေအာက်ပါတုိကုိ မြပလုပ်ရ - 

 )က ( လုိင်စင်မရှိဘဲ ငါးေမွးြမြခင်း။ 

(ခ) ငါးလုပ်ငန်းေရြပင်တွင် ေရေကာင်းသွားလာမှင့် ေရစီးေရလာများကုိ အဟန်အတား 

ြဖစ်ေစြခင်း သုိမဟုတ် ေရကုိညစ်ညမ်းေစြခင်း သုိမဟုတ် ထုိသုိြပလုပ်ြခင်းကုိ အားေပးကူညီြခင်း။ 

(ဂ) ဦးစီးဌာန၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ ငါးအရှင်ကုိ ြပည်ပမှ ြပည်တွင်းသုိ တင်သွင်းြခင်း၊ 

ြပည်တွင်းမှ ြပည်ပသုိ တင်ပုိြခင်း။ 

(ဃ) ဦးစီးဌာနက တားြမစ်ေသာ ငါးကုိ ေမွးြမြခင်း။  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 ေြမသိမ်းဆည်းေရးဆုိင်ရာများ 

 ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသား ေြမအသုံးချမ မူဝါဒ (၂၀၁၆) 

အဆုိပါမူဝါဒကုိ အမျိးသား ေြမအရင်းအြမစ်စီမံခန်ခွဲေရးေကာ်မတီမှ ၂၀၁၆ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် 

ထုတ်ြပန် ခဲ့သည်။ ဤ မူဝါဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ 

(က) ုိင်ငံေတာ်ရှိ ြပည်သူအားလုံး၏ အကျိးစီးပွားအလိုငှာ ေရရှည်တည်တ့ံေစမည့် 

ေြမအသုံးချမစီမံခန်ခဲွေရး၊ ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ 

ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးတုိကုိ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်။ 

(ခ) ုိင်ငံေတာ်၏ မိြပှင့်ေကျးလက်ေနြပည်သူအားလုံး၏ လူေနမဘဝဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

အတွက်လည်းေကာင်း၊ စားနပ်ရိကာဖူလုံေရးတုိအတွက်လည်းေကာင်း ေြမလုပ်ပုိင်ခွင့် ခိုင်မာေစရန်။ 

(ဂ) တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ ဓေလ့ထုံးတမ်းဆုိင်ရာ ေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကုိ 

အသိအမှတ်ြပပီး အကာအကွယ်ေပးရန်၊ 

(ဃ) တရားဥပေဒှင့် အညီ ပွင့်လင်းြမင်သာပီး တရားမတေသာ သင့်ေတာ်ပီးလွတ်လပ်ေသာ 

အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရး ယရားကုိအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ 

(င) ုိင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရးညီွတ်မတစွာ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစေရးအတွက် ြပည်သူဗဟုိြပ 

ဖံွဖိးတုိးတက်မ၊ အများြပည်သူပါဝင် ဆုံးြဖတ်မ၊ ေြမအရင်းအြမစ်အးအေြခခံေသာ တာဝန်ခံမ၊ 

တာဝန်ယူမမရိှသည့် ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် ေြမအသုံးချမ စီမံခန်ခွဲမတုိ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်။ 

(စ) အထက်ပါ ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသား ေြမအသုံးချမ မူဝါဒ၏ ရည်ရယ်ချက်များအား 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ေရးအတွက် အမျိးသားေြမဥပေဒကုိ ြပဌာန်းရန်။ 

 လယ်ယာေြမဥပေဒ (၂၀၁၂) 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၁၁) အရ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ 

မတ်လ ၃၀ ရက် တွင် ဤဥပေဒကိုြပာန်းခဲ့သည်။  

ပုဒ်မ (၉) အရ လယ်ယာေြမလုပ်ပုိင်ခွင့်ရရှိသူသည် ေအာက်ပါအခွင့်အေရးများကုိ ရရှိေစရမည်- 

(က) လယ်ယာေြမကုိ လက်ရှိထားပုိင်ခွင့် ၊ လယ်ယာေြမ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ယင်းသုိ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှ 

ေပထွက်လာသည့် အကျိးအြမတ်ကုိ ခံစားပုိင်ခွင့်၊ 

(ခ) လယ်ယာေြမကုိ အားလုံးြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းြဖစ်ေစ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား 

သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းကမ်းချက်များှင့်အညီ ေရာင်းချခွင့်၊ ေပါင်ံှခွင့်၊ ငှားရမ်းခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်ှင့် 

ေပးကမ်းခွင့်၊ 

(ဂ) လယ်ယာေြမလုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိ အေမွဆက်ခံြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမ ေပေပါက်လာပါက 

တည်ဆဲ ဥပေဒှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာ တရားုံး၏ အဆုံးအြဖတ်ခံယူုိင်ခွင့်၊ 

(ဃ) သတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များကုိ ေဖာက်ဖျက်ြခင်းမရှိသေရလယ်ယာေြမလုပ်ပိင်ုခွင့်၊ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(င) လယ်ယာေြမတွင် စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ေကျးလက်သမဝါယမ 

အသင်း၏ ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် လည်းေကာင်း၊ ပုဂလိက ရင်းီှးြမပ်ံှသူများှင့်လည်းေကာင်း အကျိးတူ 

လုပ်ကုိင်ခွင့်၊ 

(စ) လယ်ယာေြမတွင် ုိင်ငံြခားသား သုိမဟုတ် ုိင်ငံြခားသားပါဝင်ေသာအဖဲွအစည်းှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒှင့်အညီ အကျိးတူ 

လုပ်ကုိင်ခွင့်။ 

 လယ်ယာေြမနည်းဥပေဒ (၂၀၁၂) 

လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနသည် လယ်ယာေြမဥပေဒပုဒ်မ ၄၂၊ 

ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်ှင်းေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ေအာက်ပါ နည်းဥပေဒများကုိ ထုတ်ြပန်လုိက်သည်။ 

ပုဒ်မ (၆၇) အရ 

မိနယ်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲမအဖွဲသည် နည်းဥပေဒ ၆၆ အရ ုိင်ငံေတာ်က ေပးရမည့် 

နစ်န ေကးှင့် ေလျာ်ေကး ပမာဏ ကုိ နစ်န ေကးှင့် ေလျာ်ေကးေပးေဆာင်ရန်တွက်ချက်မပုံစံ(၁၂)ြဖင့် 

ေအာက်ပါအတုိင်း စိစစ်တွက်ချက် ၍ ခုိင်လယ်ယာေြမစီမံခန်ခွဲမ အဖဲွှင့် ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ၊ 

သုိမဟုတ် တုိင်းေဒသကီး၊ သုိမဟုတ် ြပည်နယ်လယ်ယာ ေြမစီမံခန်ခွဲမအဖွဲတုိမှ တစ်ဆင့် ဗဟုိလယ်ယာ 

ေြမစီမံခန်ခွဲမအဖွဲသုိ တင်ြပရမည်- 

(က) သီးံှှင့်အေဆာက်အအုံအတွက်နစ်န ေကး- 

(၁) လက်ရှိစုိက်ပျိးထားသည့် စပါးှင့် အြခားရာသီသီးံှများအတွက်တစ်ဧကပျမ်းမ 

အထွက်န်းကုိ အေြခခံလျက်ေဒသ၏ ကာလေပါက်ေဈးြဖင့် တွက်ချက်ေသာ တန်ဖုိး၏ သုံးဆ၊ 

(၂) စုိက်ပျိးထားသည့်ှစ်ရှည်ပင်အတွက်လက်ရိှအပင်တန်ဖုိးကုိအေြခခံလျက်ေဒသ ၏ 

ကာလေပါက်ေဈး ြဖင့် တွက်ချက်ေသာတန်ဖိုး၏ သုံးဆ၊ 

(၃) လယ်ယာေြမတွင် အေဆာက်အအုံြဖင့် တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန်ြပြပင်ြခင်း အပါအဝင် 

အြခား ေဆာင်ရက်ချက်များ အတွက် ေဒသ၏ ကာလေပါက်ေဈးြဖင့် တွက်ချက်ေသာ တန်ဖုိး၏ ှစ်ဆ။ 

(ခ) ေြမအတွက်ေလျာ်ေကး- 

(၁) ုိင်ငံေတာ်၏ေရရှည်အမျိးသားေရး အကျိးစီးပွားအလိုငှာ ေငွေကးအကျိးအြမတ် 

ြဖစ်ထွန်းိုင်မမရိှ ေသာ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းှင့် ုိင်ငံေတာ်၏လံု ခံေရးဆုိင်ရာကိစ ရပ်များှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ အသုံးြပြခင်း ြဖစ်လင် သိမ်းယူြခင်းခံရသည့် လယ်ယာေြမအတွက်ေဒသ၏ 

ကာလေပါက်ေဈးြဖင့်တွက်ချက်ေသာ တန်ဖုိး၊ 

(၂) ုိင်ငံေတာ်၏ေရရှည်အမျိးသားေရး၊အကျိးစီးပွားအလုိငှာ ေငွေကးအကျိးအြမတ် 

ြဖစ်ထွန်းိုင်မရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးြပြခင်းြဖစ်လင် လယ်ယာေြမ လုပ်ပုိင်ခွင့်ရရိှသူ 

နစ်န မမရှိေစေရးအတွက် ညိိင်းသေဘာတူညီသည့် ေငွေကးပမာဏသုိမဟုတ် ဗဟိုလယ်ယာေြမ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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စီမံခန်ခွဲမအဖွဲက ဖဲွစည်းေပးေသာ ေလျာ်ေကးေငွ သတ်မှတ်ေရးအဖဲွက စီးပွားေရးလပ်ုငန်း 

အမျိးအစားေပမူတည်၍ ဆုံးြဖတ်သည့်ေဒသ၏ ကာလ ေပါက်ေဈးြဖင့်တွက်ချက်ေသာ တန်ဖုိးေအာက် 

မနိမ့်သည့်ေငွေကးပမာဏ။ 

 ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့်ေြမုိင်းများ စီမံခန်ခွဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၁၀) အရ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ 

မတ်လ ၃၀ ရက် တွင် ဤဥပေဒကိုြပာန်းခဲ့သည်။ 

ပုဒ်မ (၂၅) (က) အရ ဗဟုိေကာ်မတီသည်- 

(က) ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့်ေြမုိင်းများ လုပ်ပုိင်ခွင့်၊ အသုံးြပခွင့်ရရိှထားသူက 

လုပ်ငန်းများအေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေဒသခံေတာင်သူလယ်သမားများှင့် 

အြငင်းပွားြခင်း၊ ဟန်တားေှ င့် ယှက်ြခင်း၊ ကျးေကျာ်ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်ြခင်း၊ အကျိးဖျက်ဆီးြခင်းများ 

ြပလုပ်ခံရေကာင်း တင်ြပလာ လင် သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအစည်းများှင့် ဦးစွာညိိင်းေပးရမည်။ 

ညိိင်း၍မရပါကဥပေဒအတုိင်း ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ခ) ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့်ေြမုိင်းများလုပ်ပုိင်ခွင့်၊ အသုံးြပခွင့်ချထားေပးေသာ 

ေြမဧရိယာအေပတွင် ယခင်ကတညး်က လက်ရိှစုိက်ပျိးလုပ်ကုိင်ေနေသာ ေဒသခံ 

ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ စုိက်ပျိးေြမ များပါဝင်ေနပါက တရားဝင်လုပ်ကုိင်ခွင့် ရရှိထားြခင်း 

မရှိသည့်တုိင် နစ်န မမရှိေစရန် ယင်းတုိ၏ဆ အေပ ညိိင်းေဆာင်ရက်ေပးရမည်။ 

(ဂ) ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမုိင်းများလုပ်ပုိင်ခွင့်၊ အသုံးြပခွင့်ချထားေပးေသာ 

ေြမဧရိယာအေပတွင် ယခင်ကတည်းက လုပ်ကုိင်ခွင့်ရရှိထားပီးေသာ ေတာင်သူလယ်သမားများရိှပါက 

၎င်းတုိှစ်ဦးှစ်ဖက် သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ဥပေဒှင့်အညီ ဆက်လက်ေဆာင်ရက်ေစရမည်။ 

 မိြပဖံွဖိးတုိးတက်မှင့်စီမံခန်ခွမဲ 

 မိေတာ် စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ ဥပေဒ (၂၀၁၃) 

အဓိကမိကီးများ၏စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီများသည် ရန်ကုန်ှင့် မေလးမိမှလွဲ၍  

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များတွင် ဥပေဒများအရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ဖံွဖိးေရး 

လုပ်ငန်းများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ဖွဲစည်းထားေသာအဖဲွအစည်းများကုိ ဆုိလုိသည်။ အဆုိပါ 

အဖဲွတွင် ဖံွဖိးေရးလုပ်ငန်းများြပလုပ်ရန်အတွက် မိနယ်တစ်ခုအတွက် သုိမဟုတ် အြခားမိနယ်များ 

အတွက် ဖဲွစည်းထားေသာ ဖံွဖိးေရးေကာ်မတီများ ပါ၀င်သည်။ 

 စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများ ဥပေဒ (၁၉၉၃) 

ဤဥပေဒကို စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများ ဥပေဒအြဖစ် ၁၉၉၃ ခုှစ်၊ ဧပီလ (၁) ရက် ေနတွင် 

ုိင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရးအဖဲွဥပေဒအမှတ် (၅/၉၃) ြဖင့် ြပဌာန်းခဲ့သည် 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ေကာ်မတီသည် စညပ်င်သာယာေရးအဖွဲ၏ ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲ 

ဥပေဒများှင့်အညီ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း ြပရမည်- 

(က) မိြပစီမံကိန်းများ ေရးဆဲွေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ခ) ေရေပးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဂ) သန်ရှင်းေရးလုပင်န်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဃ) မိလာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(င) လမ်းမးီေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(စ) စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွပိုင် ေစျးများတည်ေထာင်ြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

(ဆ) ပုဂလိကပိုင်ေစျးများ တညေ်ထာင်ခွင့်ြပြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ဇ) ကဲ၊ ွ းပွဲေစျးများ တည်ေထာင်ြခင်း၊ 

(ဈ) လမ်းေဘးေစျးဆုိင်များ ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ည) မုန်ဖိုများှင့် စားေသာက်ဆုိင်များ ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ဋ) အရာယ်ရှိေစုိင်ေသာ လုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ဌ) မးီေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ သဘာဝေဘးအရာယ်ကိတင်ကာကွယ်ေရး အေထာက်အကူြပ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဍ) သားသတ်ံုများ တည်ေထာင်ြခင်း၊ စားသုံးရန် ေြခေလးေချာင်း တိရစာန်များ သတ်ြဖတ်ခွင့်ြပြခင်း၊ 

အသားေရာင်းချြခင်းကို ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ဎ) ကူးတုိလုပ်ငန်းများ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ 

(ဏ) အေပါင်ဆုိင်လုပ်ငန်းများ ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(တ) အေှးယာဉ်များ စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ 

(ထ) လမ်း၊ တံတားများ  တည်ေဆာက်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

(ဒ) လမ်းစည်းကမ်းှင့် လမး်အသုံးချမသတ်မှတ်ြခင်း၊ လမ်းအမည်သတ်မှတ်ြခင်း၊ အေဆာက်အအုံ 

အမှတ် သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ဓ) စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွပိုင် အေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

(န) မိစည်ပင်သာယာေရးနယ်နိမိတ်အတွင်း ပုဂလိကပိုင် အေဆာက်အအုံများ ေဆာက်လုပ်ခွင့် 

ြပြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ပ) ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် မိစည်ပင်သာယာေရး နယ်နိမိတ်ြပင်ပရှိ ေကျးလက်ေဒသတုိတွင် 

နယ်နိမိတ်ပိုင်းြခားသတ်မှတ်ေကညာ၍ ယင်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ပုဂလိကပိုင်အေဆာက်အအံုများ 

ေဆာက်လုပ်ခွင့်ြပြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဖ) ကျးေကျာ်အေဆာက်အအုံများ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ 

(ဗ) တညး်ခိုခန်းများ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ဘ) မိစည်ပင်သာယာေရး နယ်နိမိတ်အတွင်း တိရစာန်များထားရှိြခင်း၊ ေမွးြမြခင်းကုိ ကီးကပ်ြခင်း၊ 

တိရစာန် အေသေကာင် များကုိ သုတ်သင်ရှင်းလင်းြခင်း၊ 

(မ) ေလလွင့်သွားလာေနေသာ ူးသွပ်သူ၊ ကုူန ေရာဂါစဲွကပ်သူှင့် ေတာင်းရမ်းစားသူများကုိ 

ဖမ်းဆီး၍ သက်ဆုိင်ရာသုိ အပ်ှံြခင်း၊ 

(ယ) ေလလွင့်သွားလာေနေသာ  တိရစာန်များကုိ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း စီမံခန်ခွဲြခင်း၊ 

(ရ) ပန်းဥယျာဉ်၊ ပန်း ခံ၊ ကစားကွင်း၊ ေရကူးကန်၊ ေရချိးဆိပ်၊ အပန်းေြဖေနရာများ တည်ေထာင်ြခင်း၊ 

ြပင်ဆင်ထိန်းသိမး်ြခင်း၊ 

(လ) သုသာန်များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်းှင့် သဂလ်စက်များတည်ေထာင်ြခင်း၊ ြပင်ဆင် 

ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ 

(ဝ) ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် သုသာန်များကုိ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ဖျက်သိမ်းသည့် သုသာန်ေြမကုိ 

အြခားနည်းအသုံးြပြခင်း၊ 

(သ) အများြပည်သူအကျိးြပ အြခားစည်ပင်သာယာေရး လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(ဟ) ဝန်ကီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေပးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

၃၆။ ေကာ်မတီသည် ကဲ၊ ွ း၊ ြမင်း၊ သုိး၊ ဆိတ်၊ ဝက်တုိကုိ အများြပည်သူ စားသုံးရန်အလုိငှာ 

စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲပိုင် သားသတ်ံုများတွင် စည်းကမ်းများှင့်အညီ သတ်ြဖတ်ြခင်းှင့် သတ်မှတ် 

ထားသည့် ေနရာတွင် စည်းကမ်းများှင့်အညီ အသားေရာင်းချြခင်းကုိ ခွင့်ြပိုင်သည။် 

၃၇။ မည်သည့်ေဒသတွင်မဆုိ အများြပည်သူစားသုံးရန်မှအပ ဘာသာေရးှင့်အြခားကိစရပ်များ အတွက် 

ကဲ၊ ွ း သတ်ြဖတ်ခွင့် အမိန်ကုိ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပေ်ရးဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရှိသည် သက်ဆုိင်ရာ ြပည်နယ်/တုိင်း အကီးအကဲ၏ ကီးကပ်မြဖင့် ခွင့်ြပုိင်သည်။ 

၃၈။ ေကာ်မတီှင့် မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရိှသည် ကဲ၊ ွ း တိရစာန်များ 

သတ်ြဖတ်ခွင့် ြပရာတွင် လယ်ရာလုပ်ငန်းသုံး ကဲ၊ ွ းတိရစာန်များ ြပန်းတီးမ မရှိေစရန် န်ကား 

ချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရမည။် 

၃၉။ ဝန်ကီးဌာနသည် တိရစာန် သတ်ြဖတ်မှင့် စပ်လျဉ်း၍ လုိအပ်ေသာ သတ်မှတ်ချက်များကုိ 

ထုတ်ြပန်ုိင်သည်။ 

၄၀။ ပဒ်ုမ ၃၆ သုိမဟုတ် ပုဒ်မ ၃၇ အရ ခွင့်ြပချက်ရရှိသူသာလင်- 

(က) ကဲ၊ ွ းကုိ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ အသားေရာင်းချြခင်း၊ အသားှင့် သားေရကုိ လက်ဝယ်ထားြခင်း 

ြပိုင်သည်၊ 

(ခ) ြမင်း၊ သုိး၊ ဆိတ် ၊ ဝက်တုိကုိ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ အသားေရာင်းချြခင်း ြပုိင်သည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများ ဥပေဒကုိြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ(၁၉၉၇) 

ဤဥပေဒ ကုိ စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများ ဥပေဒ ကုိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒအြဖစ် ၁၉၉၇ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်ေနတွင် ုိင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် ဖံွဖိးေရးေကာင်စီ ဥပေဒအမှတ် ၂/၉၇ ြဖင့် 

ြပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ 

စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများ ဥပေဒပုဒ်မ ၂၀ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပုဒ်မခဲွ (ဃ)၊ ပုဒ်မခွဲ (င) ှင့် 

ပုဒ်မခွဲ (စ) တုိကုိ ေအာက်ပါ ပုဒ်မခွဲများြဖင့် အစားထုိးရမည် 

စည်ပင်သာယာေရး အဖွဲများ ဉပေဒပုဒ်မ ၃၇ ကုိ ေအာက်ပါအတုိင်းအစားထုိးရမည် 

၃၇။ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန၊ မိနယ်အုပ်ချပ်ေရးမှးသည် 

မည်သည့်ေဒသတွင်မဆုိ အများြပည်သူ စားသုံးရန်မှ အပ ဘာသာေရးှင့် အြခား ကိစ ရပ်များအတွက် ကဲ၊ 

ွ း သတ်ြဖတ် ခွင့် အမိန်ကုိ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၏ န်ကားချက်ှင့် အညီ ခွင့်ြပုိင်သည်။ 

စည်ပင်သာယာေရး အဖွဲများ ဉပေဒ ပုဒ်မ ၃၉ ကုိ ေအာက်ပါအတုိင်းအစားထုိးရမည် 

၃၉။ ဝန်ကီးဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၆ ပါ တိရစာန် သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ အသားေရာင်းချြခင်း တုိှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လုိအပ်ေသာ သတ်မှတ်ချက်များကုိ ထုတ်ြပန်ုိင်သည်။ 

 လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာများ 

 တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏အခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည့် ဥပေဒ  )၂၀၁၅(  

ဤဥပေဒသည် တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ အခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သည့် ဥပေဒ အြဖစ် 

၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည် -  

)က(  တုိင်းရင်းသားလူမျိးအားလုံး တန်းတူညီမေသာ ုိင်ငံသားအခွင့်အေရးများ ရရိှေစရန်၊ 

)ခ(  တုိင်းရင်းသားအချင်းချင်း ချစ်ကည်ရင်းီှးမြဖင့် စစ်မှန်ေသာ ြပည်ေထာင်စု စိတ်ဓာတ် 

အေြခခံ၍ ထာဝစဉ် အတူတကွ လက်တဲွေနထုိင်ကေစရန်၊ 

)ဂ(  တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ စကား၊ စာေပ၊ အုပညာ၊ ယဉ်ေကျးမ၊ ိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ်း၊ 

အမျိးသားေရးလကဏာှင့် သမိုင်းအေမွအှစ်တုိကုိ ထိန်းသိမ်း ေစာင့်ေရှာက်ရန်ှင့်  ဖံွဖိးတုိးတက်ရန်၊ 

)ဃ(  တုိင်းရင်သားလူမျိးအချင်းချင်း စည်းလုံးညီတ်ေရး၊ ချစ်ကည်ေလးစားေရးှင့် ုိင်းပင်း 

ကူညီေရးတုိ တုိးတက်ြဖစ်ထွန်းေစရန်၊ 

)င(  တုိးတက်ဖံွဖိးမ နည်းပါးေနသည့် တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ 

စီးပွားေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးစသည်တုိ ပါဝင်ေသာ လူမ စီးပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက် ေစရန်၊ 

)စ(  ဖဲွစည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ အခွင့်အေရးများကုိ တုိင်းရင်းသားလူမျိးများ အြပည့်အဝရရှိ 

ေစရန်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဥပေဒ (၂၀၁၅) 

ဤဥပေဒသည် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည် -  

(က) ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒှင့်အညီ မသန်စွမ်းသူများကို ပိုမုိ၍ ကည့်ေစာင့် 

ေရှာက်ုိင်ရန်။ 

(ခ) ကုလသမဂမသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ြပဌာန်းချက် 

များကုိ ပုိမုိထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်။ 

(ဂ) ုိင်ငံသားများ ခံစားခွင့်ရှိသည့် လူအခွင့်အေရးှင့် အေြခခံလွတ်လပ်ခွင့်များကိ ု

မသန်စွမ်းသူ အာလုံး တန်းတူညီမ အြပည့်အဝရရှိေစရန်။ 

(ဃ) ုိင်ငံေရး၊ လူမေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ စီးပွားေရး၊ ယဉ်ေကျးမှင့် ြပည်သူေရးရာ 

စသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အြခားသူများှင့်တန်းတူ လူမအဖဲွအစည်းတွင် လူမအဖဲွအစည်းတွင် 

ေပါင်းစည်းပါဝင်ရန်။ 

(င) မသန်စွမ်းသူများ၏ ဂုဏ်သိကာ၊ စွမ်းရည်ှင့် စွမ်းေဆာင်ုိင်မများကုိ ုိင်ငံေတာ်ှင့် 

ုိင်ငံသားတုိက အသိအမှတ်ြပရန်။ 

(စ) မသန်စွမ်းသူများ၏ လူေနမဘဝ လုံ ခံစိတ်ချမရိှပီး ဖံွဖိးတုိးတက် ြမင့်မား လာေစရန်၊ 

(ဆ) မသန်စွမ်းသူများအား နယ်ပယ်အားလုံးတွင် နည်းမျိးစုံြဖင့် ခဲွြခားဆက်ဆံမများ 

ေလျာ့နည်း ပေပျာက်ေစရန်ှင့် ထုိသုိ ခဲွြခားဆက်ဆံမများ မြပေစေရးအတွက် ဥပေဒအရ ကာကွယ်ေပးရန်၊ 

(ဇ) မသန်စွမ်းသူများကုိ ုိင်ထက်စီးနင်းအကမ်းဖက်ခံရမ၊ အိမ်တွင်းအကမ်းဖက်မ 

အမျိးမျိးအပါအဝင် အလဲွသုံးစားခံရမ၊ ေခါင်းပံုြဖတ်ခံရမများမှ ကာကွယ်ေပးရန်ှင့် မသန်စွမ်းသူ 

အမျိးသမီးှင့် ကေလးများကုိ အထူးကာကွယ်ေပးရန်၊ 

(ဈ) မိဘမဲ့၊ ခိုကုိးရာမ့ဲှင့် မသန်စွမ်းမ တစ်ခုထက်ပုိ၍ ခံစားေနရေသာ မသန်စွမ်း သူများကုိ 

မသန်စွမ်းမ အမျိးအစားအလုိက် ုိင်ငံေတာ်က အထူးေစာင့်ေရှာက် ကူညီေပးုိင်ရန်။ 

ပုဒ်မ ၁၄ တွင် မသန်စွမ်းသူများသည် - 

(က) ပညာသင်ကားခွင့်၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရယူသုံးစဲွခွင့်ှင့် ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ ခံယူခွင့်ရှိသည်။ 

(ခ) ေမွးရာပါ အသက်ရှင်သန်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာေြပာဆုိပုိင်ခွင့်ှင့် ကုိးကွယ်ပုိင်ခွင့် အပါအဝင် 

လူအခွင့် အေရးှင့် အေြခခံလွတ်လပ်ခွင့်များကုိ အြခားသူများ နည်းတူ ခံစားခွင့်ရိှသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဂ) တရားဝင်ရရိှေသာ ေငွေကးများ၊ ပစည်းများှင့် အိမ်ရာအေဆာက်အအုံများကုိ 

ပုိင်ဆိုင်ခွင့်၊ ဆက်ခံခွင့်ှင့် ြပည်သူအုိးအိမ်စီမံကိန်းြဖင့် ေဆာက်လုပ်ေသာ အိမ်ရာများတွင် ေနထုိင်ခွင့်ရိှ 

သည။် 

(ဃ) တရားစဲွဆုိခွင့်၊ တရားစဲွဆုိမကိ ု ခုခံိုင်ခွင့်ှင့် သက်ေသအြဖစ် စစ်ေဆးခံုိင်ခွင့် 

တုိရရိှေရးအတွက် တရားံုးတွင် မသန်စွမး်ြဖစ်မအလုိက် လုိအပခ်ျက်များကုိ စီစဉ်ေပးရန ်ေတာင်းဆုိခွင့်ရိှ 

သည။် 

(င) မိမိတုိ၏ ရပိုင်ခွင့်ှင့် အခွင့်အေရးများအတွက် တရားမေကာင်းြဖင့် တရားစွဲ ဆုိရာတွင် 

ကျသင့် ေသာ ံုးခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ 

(စ) အကျဉ်းကျေနစဉ်အတွင်း မသန်စွမ်းမကုိ အေကာင်းြပ၍ ိှပ်စက်ြခင်း၊ ခွဲြခား 

ဆက်ဆံြခင်း၊ လျစ်လျြခင်း၊ အုိင်ကျင့်ြခင်းများမှ အကာအကွယ် ရရိှပိုင်ခွင့်ှင့် မသန်စွမး်မဆုိင်ရာ 

ဝန်ေဆာင်မများ ရရှိပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

ပုဒ်မ ၂၈ တွင် အမျိးသားေကာ်မတီသည် အများြပည်သူှင့် သက်ဆုိင်သည့် ေနရာများတွင် 

မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာ သွားလာေနထုိင် အသုံးြပုိင်ေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ ြပည်ေထာင်စု 

ဝန်ကီးဌာနများ၊ စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီှင့် စည်ပင်သာယာေရးအဖွဲများ၊ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် 

ြပည်နယ် အစုိးရအဖဲွများ၊ မသန်စွမ်းမဆုိင်ရာ လုပင်န်းေဆာင်ရက်ေနသည့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ 

အဖဲွအစည်းများ၊ ပုဂလိကအဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂိလ်များင့်ှ ပူးေပါင်းပီး ေအာက်ပါအတုိင်း ညိိင်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရမည် - 

(က) အများြပည်သူသုံး အေဆာက်အအုံှင့် ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ မသန်စွမ်း သူများ 

ကုိယ်စိတ်ှစ်ပါး လုံ ခံပီး လွယ်ကူစွာ အသုံးြပိုင်ရန်အတွက် ပံုစံ ထုတ်လုပ်မှင့် ြပြပင် တည်ေဆာက်မ 

ဆုိင်ရာ လမး်န် ချက်များချမှတ်ြခင်း၊ 

(ခ) မသန်စွမ်းသူများ အေထာက်အကူြပပစည်းကိရိယာများြဖင့် အလွယ်တကူ သွားလာ 

ုိင်ေရးအတွက် အများြပည်သူ အသုံးြပသည့်ေနရာများတွင် အတားအဆီးများ မရိှေစေရးအတွက် ပံုစံများ 

ေရးဆဲွ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

(ဂ) အများြပည်သူသုံး သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာဉ်များတွင် မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာ 

စီးနင်းလုိက်ပါ ုိင်ေရးအတွက် လုိအပ်သည်များ စီစဉ်ေပးြခင်း၊ 

(ဃ) လမ်းဆံုမီးပွိင့်များ၊ လူကူးမျဉ်းကျားများှင့် လမ်းအေကွ၊ အတက်အဆင်းများ တွင် 

မသန်စွမ်းသူများအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစေသာ အမှတ်အသားများ၊ သေကတများ၊ အသံေပး၍ 

အချက်ြပသည့် ကိရိယာများှင့် အြခားလုိအပ်သည် များ တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

(င) အများြပည်သူပုိင် အိမ်ရာ၊ ေဆးုံှင့် စာသင်ေကျာင်း စသည့် ုပ်ဝတ ပတ်ဝန်းကျင်များ၊ 

ဆက်သွယ်ေရး၊ သတင်း၊ ြပန်ကားေရးှင့် လူထု ဆက်သွယ်ေရးကတုိတွင် မသန်စွမ်းသူများ လွယ်ကူစွာ 

သွားလာ သုံးစွဲုိင်ရန် စီစဉ်ေပးြခင်း။ 

ပုဒ်မ ၃၆ တွင် အလုပ်ရှင်သည် - 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-39 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

(က) မသန်စွမ်းသူများ အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေရးှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိးသား 

ေကာ်မတီက ချမှတ်ေသာ မူဝါဒှင့် စီမံချက်များကုိ လုိက်န  အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ခ) အလုပ်ခန်ထားရာတွင် အလုပ်အကုိင်အမျိးအစားအလုိက် အလုပ်လုပ်ကုိင် ုိင်စွမ်းရှိေသာ 

မသန်စွမ်းသူများကုိ သင့်ေလျာ်ေသာအလုပ်တွင် အမျိးသား ေကာ်မတီမှ သတ်မှတ်ေပးေသာ ေဝပံုကျ 

န်းထား အေရအတွက်အတုိင်း ခန်ထားရမည်။ 

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အလုပ်ခန်ထားရာတွင် ဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆုိင်ရာ မိနယ်အလုပ် 

အကုိင်ှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွေရးုံးများတွင် မှတ်ပံုတင်ထားသည့် မသန်စွမ်း သူများကုိ ေရးချယ်ခန် 

ထားရမည်။ 

(ဃ) မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်ခန်ထားရာတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ုိင်စွမ်းရှိမအေပ မူတည်၍ 

လူေတွ စစ်ေဆးခန်ထားေရး၊ လုပ်ခလစာှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အေရးများ တန်းတူခံစားခွင့်ရိှေရး၊ 

ရာထူးတုိးြမင့်ေရး၊ အလုပ်ခွင် တည်မဲေရး၊ အခမဲ ့အသက်ေမွး ဝမ်းေကျာင်းပညာများ ေလ့ကျင့်သင်ကားခွင့် 

ရရှိေရး အပါအဝင် မသန်စွမ်းသူများှင့် သင့်ေလျာ်သည့် အစီအစဉ်များ ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။ 

(င) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ေဝပုံကျန်းထား အေရအတွက်အတုိင်း အလုပ်ခန် 

ထားြခင်း မြပုိင်လင်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်ခန်ထားရန် အေြခအေန မေပးလင် သုိမဟုတ် အခွင့်အလမ်း 

မရှိလင်ြဖစ်ေစ မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ ရန်ပုံေငွသုိ သတ်မှတ်ထားေသာ ေငွပမာဏကုိ 

ေဝပုံကျန်း ထား အေရအတွက်အတုိင်း ေပးသွင်းရမည်။ 

(စ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အလုပ်ခန်အပ်ထားေသာ မသန်စွမ်းအလုပ်သမား သုိမဟုတ် ဝန်ထမ်း 

ဦးေရ စာရင်းကိုလည်းေကာင်း၊ အလုပ်ခန်ထားရန်ရှိေသာ လစ်လပ်သည် ့ အလုပ်အကုိင်စာရင်းကုိ 

လည်းေကာင်း ဦးစီးဌာနှင့် သက်ဆုိင်ရာမိနယ် အလုပ် အကုိင်ှင့် အလုပ်သမားရှာေဖွေရးုံးများသုိ 

ေပးပုိရမည်။ 

 ကေလးသူငယ် အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၉) 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၂၂) အရ ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ ၂၃ ရက် တွင် ဤဥပေဒကိုြပာန်းခဲ့သည်။ ဤဥပေဒသည် ြမန်မာုိင်ငံအတွင်းတွင် 

ေနထုိင်သာလူအားလံုးအေပသက်ေရာက်မရှိပီး ုိင်ငံသားများ၊ အမဲတမ်းေနထုိင်သည့် ကဒ် ကုိင်ေဆာင် 

ေသာ ုိင်ငံြခားသားများှင့် ြပစ်မကျးလွန်သူ များလည်းအကျံးဝင်သည်။ 

 ေရှးေဟာင်းယဉ်ေကျးမ အေမွအှစ်များ 

 ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၉) 

ဤဥပေဒသည် ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ဤဥပေဒ၏ရည်ရယ်ချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည် -  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-40 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

(က) ေရှးှစ်ေပါင်းများစွာက တည်ရှိခဲ့ေသာ ယဉ်ေကျးမူ အေမွအှစ်များ အဓွန်ရှည်စွာ 

တည်တ့ံေစေရးအတွက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းဆုိင်ရာ မူဝါဒကုိ ြမင့်တင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ 

(ခ) ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများှင့် ယင်းေဒသအတွင်းရိှ ယဉ်ေကျးမ အေမွအှစ် များအား 

သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လူတုိ၏ ြပလုပ်မေကာင့် ြဖစ်ေစ၊ သစ်ပင် သစ်ဥေကာင့် ြဖစ်ေစ၊ 

ပုိးမားများ၊ ငှက်၊ တိရစာန်များေကာင့်ြဖစ်ေစ ယုိယွင်းဆုံးံးပျက်စီးြခင်း မရှိေစေရးအတွက် 

ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ 

(ဂ) ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့် ုိင်ငံသားများ အမျိးဂုဏ်၊ 

ဇာတိဂုဏ် ြမင့်မားေစရန်ှင့် ြပည်ေထာင်စုစိတ်ဓာတ် ရှင်သန် ထက်ြမက်ေစရန်၊ 

(ဃ) ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများအား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း၏ တန်ဖုိးကီးမများကုိ 

အများြပည်သူတုိ န းလည်ခံယူုိင်ကေစရန်၊ 

(င) ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများ ဖျက်ဆီးမမခံရေစေရးအတွက် အကာအကွယ် ေပးရန်၊ 

(စ) ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် စပ်လျဉ်း၍ ုိင်ငံေတာ်က 

လက်ခံသေဘာတူေသာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဆ) ကမာ့အေမွအှစ်ဆုိင်ရာ ိုင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပ အဖဲွအစည်း များှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဇ) ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ေဒသအတွင်း ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းှင့်ေဒသခံများ၏ လူမေရး၊ စီးပွားေရး ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဟန်ချက်ညီစွာ 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်။ 

 ေရှးေဟာင်းဝတပစည်းများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ  )၂၀၁၅(  

ဤဥပေဒသည် ေရှးေဟာင်းဝတပစည်းများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ ၂၂ ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည် - 

(က) ေရှးေဟာင်းဝတပစည်းများ အဓွန်ရှည်တည်တ့ံေစေရးအတွက် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းြခင်း 

ဆုိင်ရာ မူဝါဒကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိင်ရန်၊ 

(ခ) သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လူပေယာဂေကာင့်ြဖစ်ေစ ေရှးေဟာင်း ဝတ 

ပစည်းများ ယုိယွင်းပျက်စီးေပျာက်ဆုံးြခင်း မရှိေစေရးအတွက် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း ုိင်ရန်၊ 

(ဂ) ေရှးေဟာင်းဝတပစည်းများကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့် အမျိးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ် 

ြမင့်မားေစရန် ှင့် မျိးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ခိုင်မာေစရန်၊ 

(ဃ) အများြပည်သူတုိက ေရှးေဟာင်းဝတပစည်းများ၏ တန်ဖုိးြမင့်မားမကုိ န းလည်ခံယူ 

ုိင်ကေစရန်၊ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-41 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

(င) ေရှးေဟာင်းဝတပစည်းများကုိ ကာကွယထိ်န်းသိမ်းြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ုိင်ငံေတာ်က 

သေဘာတူ လက်ခံထားေသာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း၊ ေဒသဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက်များ 

ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရန်။ 

 ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၅) 

ဤဥပေဒသည် ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၅၊ 

ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ဤဥပေဒ၏ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည် - 

(က) ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ အဓွန်ရှည်တည်တ့ံေရးအတွက် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း 

ြခင်းဆုိင်ရာ မူဝါဒကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်၊ 

(ခ) သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လူပေယာဂေကာင့်ြဖစ်ေစ ေရှးေဟာင်း 

အေဆာက်အအုံများ ယိုယွင်းပျက်စီးေပျာက်ဆုံးြခင်း မရှိေစေရးအတွက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းုိင်ရန်၊ 

(ဂ) ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းြဖင့် အမျိးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ် 

ြမင့်မားေစရန်ှင့် မျိးချစ်စိတ် ရှင်သန်ခိုင်မာေစရန်၊ 

(ဃ) ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ၏ တန်ဖုိးြမင့်မားမကုိ အများြပည်သူတုိ သိရှိန းလည် 

ုိင်ကေစရန်၊ 

(င) ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ ဖျက်ဆီးမမခံရေစေရးအတွက် ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက် ရန်၊ 

(စ) ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ် ထိန်းသိမ်းရန်၊ 

(ဆ) ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံများကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ ုိင်ငံေတာ်က 

သေဘာတူလက်ခံထားေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း၊ ေဒသဆုိင်ရာ သေဘာ တူညီချက်များ 

ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ရန်။ 

ပုဒ်မ ၁၅ တွင် ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံ၏ သတ်မှတ်ထားေသာ ဧရိယာအတွင်း၌ ေအာက်ပါ 

ြပလုပ်မ တစ်ခုခုကုိ ေဆာင်ရက်လုိသူသည် ကိတင်ခွင့်ြပချက်ရရှိရန် ဦးစီးဌာနသုိ ေလာက်ထားရမည် -  

(က) မိ၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရာများကုိ တုိးချဲြခင်း၊ 

(ခ) ဟုိတယ်များ၊ စက်ုံအလုပ်ုံများ၊ လူေနအေဆာက်အအုံများအပါအဝင် အေဆာက်အအုံ 

အသစ်များ တည်ေဆာက်ြခင်း သုိမဟုတ် တုိးချဲြခင်း သုိမဟုတ် ြပင်ဆင်ြခင်း သုိမဟုတ် ဝင်း ခံကာရံြခင်း 

သုိမဟုတ် ချဲထွင်ြခင်း၊ 

(ဂ) ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွ၊ ေကျာက်မျက်ရတန  သုိမဟုတ် ဓာတ်သတရှာေဖွရန် တူးေဖာ်ြခင်း၊ 

ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ်ေငွပုိက်လုိင်းများ သွယ်တန်းြခင်း၊ စက်ုံအလုပ်ုံများ တည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

မဟာဓာတ်အားလုိင်းများ သွယ်တန်းြခင်း၊ ဆက်သွယ်ေရး တာဝါတုိင်များ ေဆာက်လုပ်ြခင်း၊ လမ်းေဖာက် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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လုပ်ြခင်း၊ တံတားတည်ေဆာက်ြခင်း၊ ေလယာဉ်ကွင်းတည်ေဆာက်ြခင်း၊ ဆည်ေြမာင်း၊ တာတမံများစေသာ 

အေြခခံ အေဆာက်အအုံများ တည်ေဆာက်ြခင်း သုိမဟုတ် တုိးချဲြခင်း၊ 

(ဃ) ေြမေအာက်တွင် လပ်စစ်သွယ်တန်းြခင်း၊ ဆက်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ သွယ်တန်းြခင်းှင့် 

အြခားေြမ ေအာက်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(င) ေရတွင်း၊ ေရကန်၊ တူးေြမာင်း၊ ေမွးြမေရးကန်များတူးေဖာ်ြခင်း သုိမဟုတ် တုိးချဲြခင်း၊ 

(စ) ေြမမျက်ှ သွင်ြပင် ပျက်စီးေစသည့် ေရကျင်ြခင်း၊ ေြမတူးေဖာ်ြခင်း၊ အုတ်ဖုတ်ြခင်း၊ ေရတွင်း၊ 

ေရကန်၊ ေချာင်း၊ ေြမာင်း၊ လိ၊ ချိင့်များတူးြခင်း၊ ဖုိြခင်း၊ ေြမညိြခင်း၊ မုိင်းခွဲြခင်း၊ ေကျာက်တူးြခင်း၊ 

ေကျာက်စရစ်၊ သဲထုတ်ယူြခင်း၊ ကုန်းများ၊ ေတာင်များ ဖိဖျက်ြခင်း၊ 

(ဆ) ပုဂလိကပုိင်ဆုိင်သည့် အဝန်းအဝိုင်း၊ ဧရိယာအတွင်းတွင် ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံ များကုိ 

ထည့်သွင်းြခင်း၊ ခံစည်းုိးခတ်ထားြခင်း၊ 

(ဇ) ေရှးေဟာင်းအေဆာက်အအုံ၏ အနီးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ြမင်ကွင်း၌ ဝန်ကီးဌာနက ေဒသအလုိက် 

သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများှင့် ကုိက်ညီြခင်းမရှိေသာ အေဆာက်အအုံကုိ ေဆာက်လုပ်ြခင်း။ 

 စက်တပ်ယာဉ်များ 

 ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရးှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်စီမံခန်ခွဲမဥပေဒ (၂၀၂၀) 

ဤဥပေဒကို ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၆ ြဖင့် ၂၀၂၀ ခုှစ်၊ ေမလ ၂၆ ရက်တွင် 

ြပည်ေထာင်စု လတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ ဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည် 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များအား ဥပေဒှင့်အညီ မှတ်ပံုတင်ေစရန်၊ 

(ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အမျိးအစားအလုိက် ေမာင်းှင်မည့်သူများအား သတ်မှတ်ထားသည့် 

အရည်အချင်းှင့် ြပည့်မီမရှိမရှိစစ်ေဆးပီး ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင်ထုတ်ေပးရန်၊ 

(ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ေလထု၊ ေရထု၊ ေြမထု ညစ်ညမ်းြခင်းှင့် 

အသံဆူညံြခင်းတုိ ေလျာ့နည်းေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေကာင့် မေတာ်တဆြဖစ်ပွားမများ ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေစေရးအတွက် 

စနစ်တကျ စီမံခန်ခွဲရန်၊ 

(င) ယာဉ်အရာယ် ကင်းရှင်းစွာ သွားလာုိင်ေရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များှင့် အညီ 

စစ်ေဆးြခင်းှင့် ကီးကပ်ြခင်း ြပလုပ်ိုင်ရန်၊ 

(စ) ယာဉ်ေကာပိတ်ဆုိမ ေလျာ့နည်းကျဆင်းလာေစရန် ယာဉ်အရာယ် ကင်းရှင်းေရး 

ေဆာင်ရက်ရာတွင် အဆင့်ြမင့်နညးပညာသုံး ပုိေဆာင်ေရးစနစ်ကုိ ထိေရာက်စွာ အသုံးြပရန်၊ 

(ဆ) ယာဉ်မေတာ်တဆထိခုိက်မအရာယ်ေကာင့် ြပည်သူတုိ၏ အသက်ှင့် လူမစီးပွား 

ဆုံးံးမများှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမများ ေလျာ့နည်းလာေစရန်ှင့် လမ်းအသုံးြပသူများ သွားလာမ 

လွယ်ကူေချာေမွေစရန်၊ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဇ) ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစည်းများကုိ အရာယ်ကင်းစွာ သယ်ယူပိုေဆာင်ေစရန်။ 

 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

ဤဥပေဒကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စု 

လတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည် - 

(က) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကုိ အများြပည်သူဆုိင်ရာေနရာတွင် အရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာ 

ုိင်ရန် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ စစ်ေဆးပီး မှတ်ပုံတင်ေပးရန်၊ 

(ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် အမျိးအစားအလုိက် ေမာင်းှင်မည့်သူများအား သတ်မှတ်ထားသည့် 

အရည်အချင်းများ ြပည့်မီှမ ရှိ မရိှ စစ်ေဆးပီး ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် ထုတ်ေပးရန်၊ 

(ဂ) လမ်းအသုံးြပသူများ သွားလာမလွယ်ကူေချာေမွေစရန် ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်း အရာယ် 

ကင်းရှင်းေစေရး ကာကွယ်ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဃ) ယာဉ်ေကာပိတ်ဆုိမ မြဖစ်ပွားေစရန်ှင့် ယာဉ်အရာယ်ကင်းရှင်းေရး ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

အဆင့်ြမင့် နည်းပညာသုံး ပုိေဆာင်ေရးစနစ်ကုိ ထိေရာက်စွာ အသုံးြပုိင်ရန်၊ 

(င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မများ 

ေလျာ့နည်းေစေရး ေဆာင်ရက်ရန်။ 

 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းဥပေဒ (၁၉၈၉) 

ဤဥပေဒကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းဥပေဒအြဖစ် ၁၉၈၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်တွင် 

ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာုိင်ငံေတာ် အစုိးရ၊ ပုိေဆာင်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည် 

အမိန်ေကာ်ြငာစာအမှတ်  ၁/၈၉ ြဖင့် ဤနည်းဥပေဒကုိ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

၂၄။ ဤအခန်းအရြပဌာန်းထားေသာ နည်းဥပေဒများှင့် ေသာ် လည်းေကာင်း၊ နည်းဥပေဒများ အရ 

ဗဟုိမှတ်ပံတုင်အဖဲွမှ ထုတ်ြပန်ေသာ န်ကားချက်များှင့် ေသာ်လည်းေကာင်း မညီွတ်ေသာ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိြပည်သူတုိဆုိင်ရာေနရာများတွင် မည်သူမ အသုံးမြပရ သုိမဟုတ် အသုံးမြပေစရ 

၂၅။ (က) သာမန်အားြဖင့် ေမာ်ေတာ်ယဉ်တုိင်းတွင် ေြခနင်း ဘရိတ် (ယဉ်ေမာင်းစဉ် 

သွားလာေနစဉ်သုံးဘရိတ်) ှင့် လက်ဆဲွဘရိတ် (ယာဉ်ရပ်ထားစဉ်သုံး ဘရိတ် သုိမဟုတ် 

အေရးေပသုံးဘရိတ်) စနစ်ှစ်မျိးကုိ သီးြခားတပ် ဆင်ထားရမည်။ ေမာ်ေတာ်ယဉ်ဘရိတ်များသည် 

ယာဉ်ေမာင်းှင်ေနသူက လွယ်ကူစွာ အသုံးြပုိင်သည့် အေနအထားတွင်ရှိရမည်။ 

(ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည့်ေြခနင်းဘရိတ်ကုိ ယာဉ်ေပတွင် ဝန်တင်ထားသည်ြဖစ်ေစ၊ 

ဝန်တင်မထားသည်ြဖစ်ေစ၊ ေြမညီလမ်းေပ၌ အသုံးြပလင် စတင်အသုံးြပသည့်ေနရာမှ 

ယာဉ်ရပ်တန်ရမည့် ေမာ်ေတာ်ယဉ် အရိှန်သတ်အကွာအေဝးသည် ဗဟုိမှတ်ပံုတင်အဖွဲက 

သတ်မှတ်သည့်အတုိင်းြဖစ်ရမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-44 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

(ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည့် လက်ဆဲွဘရတ်ိကုိ ယာဉ်ေပတွင် ဝန်တင်ထားသည်ြဖစ်ေစ 

ဝန်တင်မထားသည်ြဖစ်ေစ ဆင်ေြခေလာ် အတက်အဆင်းလမ်းေပ၌ အသုံးြပလင် ယာဉ်သည် 

လုံးဝရပ်တန်ေနရမည်။ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်တွင် ချတ်ိဆဲွမည့် ေန က်တွဲ၌ ဘရိတ်တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ၄◌င်းဘရိတ်ကို 

အသုံးြပပံုမှာ ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းန်မအတုိင်းြဖစ်ရမည်။ 

(င) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တုိင်းတွင် ေန က်ဘီးကုိ ဖမ်းေသာ ဘရိတ်င့်ှ ေရှဘီးကုိ ဖမ်းေသာ ဘရိတ်ှစ်မျိး 

တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူ၏ ပံုစံအရ ေရှဘီးကုိ ဖမ်းေသာ ဘရိတ်မပါလင် 

ဗဟို မှတ်ပံုတင်အဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်ကုိ ရယူပီးမှ အသုံးြပရမည်။ 

၂၆။ (က) ေနဝင်ချန်ိမှ ေနထွက်ချန်ိ စပ်ကားတွင် လည်းေကာင်း၊ ရာသီဥတေုကာင့် 

အလင်းေရာင်နည်းေနသည့် ေနအချန်ိတွင်လည်းေကာင်း၊ အလင်းေရာင်ရရှိေစရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် 

ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တုိင်းတွင် ေရှမီးေန က်မီးများအြပင် အြခားသတ်မှတ်ထားသည့် မီးများ စုံလင်စွာ 

တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ 

(ခ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှလက်ဝဲ လက်ယာအစွန်းတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ေရှမီးကီးများ တစ်လုံးစီ 

သုိမဟုတ် ှစ်လုံးစီ ( ေဘးတုိက်ယှဉ်၍ သုိမဟုတ် အေပေအာက်) မီးလုံးအေရအတွက် ှင့် အကွာအေဝး 

ညီမစွာ တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ မီးလုံး များ၏ ပုံသဏာန်၊အရယ်အစားှင့် မီးအေရာင်တုိတူညရီမည်။ 

ေရှမီးအကီး၏ မီးအေရာင်သည် အြဖေရာင်ြဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှှင့်ေန က်လက်ဝဲလက်ယာအစွန်း တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် 

ေဘးမီးငယ်တစ်လံုးစီကုိ တပ်ဆင်ထားရှိရမည။် ေရှေဘးမီးငယ်များ မီးအလင်းေရာင်သည် အြဖသုိမဟုတ် 

အဝါ ြဖစ် ရမည်။ေန က်ေဘးမီးငယ်များ၏အေရာင်သည် အနီြဖစ်ရမည်။ မီးသီးအား သည် (၇) 

ဝပ်ထပ်မပိုေစရ။ ေမှာင်မုိက်သည့် ညအချန်ိတွင် ယာဉ်ရပ်ထားေကာင်းသိရိှေစရန် ေဘးမီးငယ်များကုိ 

ဖွင့်ထားိုင်ရမည်။ ေဘးမီးငယ် များကို ဖွင့်ထားချန်ိတွင် ေရှမီးကီးများ ပိတ် ိုင်ေသာ မီးခလုတ်ရှိရမည်။ 

ပုံစံေဟာင်းေမာေတာ်ဘဦဉ်များတွင် ေန က်ေဘးမီးငယမ်ျားမရှိပါက  မပါရှိြခင်းကို ခွင့်ြပသည်။ 

(ဃ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေန က်၌ လက်ဝဲလက်ယာ အစွန်း တစ်ဘက်တစ်ချက်စီတွင်  

အေရာင်ြပန်ြပားအနီတခုစီကုိ တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ ထုိ အေရာင်ြပန်ြပားသည် ေြမြပင်မှ အိှမ့်အြမင့် 

တူညီရမည်။ ေရာင်ြပန်ြပား အနီကို ဘရိတ်မီးတွင် တပ်ဆင်ထားိုင်သည်။ 

(င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ် တုိင်း၏ ေန က်နံပါတ်ြပားေပရိှ ယာဉ်မှတ်ပံုတင်အမှတ်ကုိ ဥတုရာသီကည်လင်ေသာ 

ညအချန်ိတွင် ၁၅.၂၅ မီတာ (၅၀) ေပမှြမင်ိုင်ရန် မီးတပ်ဆင်ထားရမည်။၎င်း မီးအေရာင်သည် 

အြဖြဖစ်ရမည်။ ယာဉ်၏ ေရှမီးကီးများကုိေသာ်လည်းေကာင်း၊ ေဘးမီးငယ်များကုိေသာ်လည်းေကာင်း 

ဖွင့်သည့်အခါတုိင်း ေန က်နံပါတ်ြပား မီးလင်းေနရမည။် 

(စ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေန က်ဘက်၌ အေရာင်ြပန်ြပား အနီှင့် ေဘးချင်းယှဉ်၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

အထက်ေအာက်ေသာ်လည်းေကာင်း လက်ဝဲှင့် လက်ယာဘက်တွင် အနီေရာင်ဘရိတ်မီးများ 

တစ်လုံးစီတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။၎င်းမီးသည် ေြခနင်းဘရိတ်ကုိ အသုံးြပသည့် အခါမှသာ လင်းရမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဆ) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေရှှင့်ေန က် လက်ဝဲလက်ယာဘက်တွင် ယာဉ်သွားလားရာဘက်သုိ 

အချက်ြပုိင်ရန်မီးများတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ၎င်းမးီ အေရာင်များသည် ေရှတွင်အြဖ သုိမဟုတ် အဝါ၊ 

ေန က်တွင် အဝါ သုိမဟုတ် အနီြဖစ်ရမည်။ ၎င်းမီးသည် အလုိအေလျာက်လင်းေသာပိတ်ေသာမီးြဖစ်သည်။  

(ဇ) ဆီးှင့်မီးများကုိ ဆီးှင်းဖံုးလမ်းသည့် နယ်ေြမများတွင်သာ အသုံးြပေလ့ရှိသည။် ဤုိင်ငံ၌ 

မုိးသည်းထန်စွာ ရာသွန်းသည့်အချန်ိင့်ှ ြမှင့် ကျသည့် အချန်ိများ တွင်သာ ၎င်း မီးများကို 

အသုံးြပုိင်ေသာ်လည်းသာမန်အားြဖင့် ၎င်းအဝါ ေရာင်မီးများကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ 

ေရှမီးကီးများအစားအသုံးမြပရ။ 

(ဈ) ေန က်ဆုတ်မီးကုိ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၏ ေန က်တွင် တပ်ဆင်ထားရိှရမည်။ ၎င်းမီး၏အေရာင်သည် အြဖ 

သုိမဟုတ် အဝါ ြဖစ်ရမည်။ယာဉ်၏ ေန က်ဂီယာကုိ အသုံးြပမာှသာလင် ေန က်ဆုတ်မးီလင်းရမည်။ 

(ဏ) ညအချန်ိ၌ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ လမး်ေပတွင်ရပ်ထားပါက ေဘးမီးငယ်များကုိ ဖွင့်ထားရမည်၊ 

သုိမဟုတ် သီးြခားတပ်ဆင်ထားသည့် ရပ်တန်မီးရှိပါက ဖွင့်ထားရမည်။ သုိရာတွင် 

လမ်းေပတွင်ရပ်ထားေသာ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကုိ ၃၀၀ မီတာ (၁၀၀၀ ေပ) ခန် အကွာအေဝးမှြမင်ုိင်ပါက 

ရပ်တန်မီးများကုိ ဖွင့်ထားရန်မလုိ။ 

(ထ) သုံးဘီးယာဉ်တွင် ေအာက်ပါမီးများတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ 

(၁) ယာဉ်၏အနံသည် ၁.၀၇ မီတာ (၃ ေပ ၆ လက်မ) ထက်မပုိလင် ယာဉ်၏ ေရှဗဟုိတွင် 

မီးကီး တစ်လံုး တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ယာဉ်၏ အနံသည် ၁.၀၇ မီတာ ( ၃ ေပ ၆ လက်မ) 

ထက်ေကျာ်လင် ေရှမီးကီးှစ်လုံး သုိမဟုတ် ယာဉ်၏ေရှဗဟိုတွင် 

မီးသီးတစ်လံုးတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ၎င်းမီးမှာ အြဖေရာင် ြဖစ်ပီး အလင်းေရာင်ကုိ ၄.၉ 

မီတာ (၁၆၀ ေပ အထိ) ေပးိုင်ရမည်။ ၎င်းအြပင် ေဘးမီးငယ်များပါတပ်ဆင်ထားရမည်။ 

(၂) သုံးဘီးယာဉ်၏ ေန က်တွင် အေရာင်ြပန်ြပား အနီှစ်ခု၊ ေန က်နံပါတ်ြပားမီး 

အြဖတစ်လုံးှင့် ဘရိတ်မီး အနီှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားရမည်။ 

(၃) သုံးဘီးယာဉ်၏ ေရှှင့်ေန က်တုိတွင် အဝါေရာင်အချက်ြပမီးများတပ်ဆင်ထားရမည။် 

(ဒ) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တွင် ေအာက်ပါမီးများတပ်ဆင်ထားရမည။် 

(၁) ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၏ေရှဗဟုိတွင် မီးကီးတလုံးသာတပ်ဆင်ရမည်။ ၎င်းမီးမှာ 

အြဖေရာင်ြဖစ်ပီး ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၏ ဆလင်ဒါ ကုဗ ၁၀၀ စီစီ ထက် မပုိပါက ေရှသုိ 

အနည်းဆုံး ၁၂.၂ မီတာ (၄၀ ေပ) အထိ လညး်ေကာင်း၊ ဆလင်ဒါ ကုဗ ၁၀၀ စီစီ ေကျာ်၍ 

၂၀၀ စီစီ ထက်မပုိပါက အနည်းဆုံး ၂၄.၄ မီတာ (၈၀ ေပ) အထိ လည်းေကာင်း၊ ဆလင်ဒါ 

ကုဗ ၂၀၀ စီစီ ထက်ပုိပါက အနညး်ဆုံး ၄၉ မီတာ (၁၆၀ ေပ) အထိ လည်းေကာင်း 

အလင်းေရာင်ေပးိုင်ရမည်။ 

(၂) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၏ေန က်ဗဟုိတွင် အေရာင်ြပန်ြပား အနီတခုှင့် ဘရိတ်မီး 

အနီတလုံးတပ်ဆင်ထားရမည့်အြပင် ေန က်နံပါတ်ြပား မးီအြဖ တစ်လုံးပါရမည။်  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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(၃) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၏ေရှှင့်ေန က်တွင် အဝါ ေရာင်အချက်ြပမီးများ 

တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

(၄) ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ေဘးတဲွ၏ ေရှအစွန်း တစ်ဘက်တွင် အြဖေရာင် သုိမဟုတ် 

အဝါေရာင် ေဘးမီးငယ်တစ်လုံးတပ်ဆင်ထားရမည်။ ေဘးတဲွ၏ေန က်မီးအစွန်းတွင်လည်း 

ေရာင်ြပန်ြပားအနီတစ်လုံးတပ်ဆင်ထားရမည်။ 

 အလုပ်သမားေရးရာ 

 အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းဥပေဒ (၂၀၁၁) 

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ အလုပ်သမား များ၏ အခွင့်အေရးများကုိ ကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ရန်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်းအကား၊ အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားအကား 

ဆက်ဆံေရး ေကာင်းမွန်ေစရန်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းများကုိ စနစ်တကျှင့် 

လွတ်လပ်စွာဖဲွစည်း ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်ြဖစ်သည်။ 

ပုဒ်မ (၁၈) အရ 

အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားတစ်ဦးဦးအား အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ရာတွင် ထုိသုိအလုပ်မှ ထုတ်ပယ် 

ေသာအေကာင်းရင်းများသည် အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းဝင်ြဖစ်မ သုိမဟုတ် အလုပ်သမားအဖဲွအစည်း 

တွင် လုပ်ေဆာင်မှင့် သက်ဆုိင်လင်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမား ဥပေဒများှင့် ညီွတ်မမရှိဟု ယုံကည်ရန် 

အေကာင်းရိှလင်ြဖစ်ေစ အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းသည် ထုိအလုပ်သမားအား အလုပ်ြပန်လည်ခန်ထား 

ေပးရန် သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်ရှင်အား ေတာင်းဆုိခွင့်ရှိသည်။ 

ပုဒ်မ (၁၉) အရ 

အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းများသည် အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားအြငင်းပွားမကုိ ညိိင်းဖျန်ေြဖေရး 

အဖဲွက ေြဖရှင်းရာတွင် အလုပ်သမားကုိယ်စားလှယ်များ ေစလတ်ခွင့်ရိှသည်။ အလားတူ အဆင့်ဆင့် ေသာ 

အလုပ်သမား အဖဲွအစည်းများ၏ ကုိယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဖွဲစည်းထားသည့် ဖျန်ေြဖေရးခုံုံးများ သုိလည်း 

ကုိယ်စားလှယ်များ ေစလတ်ခွင့်ရိှသည်။ 

ပုဒ်မ (၂၀) အရ 

အလုပ်သမားဥပေဒများပါ အလုပ်သမားအခွင့်အေရး သုိမဟုတ် အကျိးစီးပွားများှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

အစုိးရ၊ အလုပ်ရှင်ှင့် ေတာင်းဆုိသူ အလုပ်သမားတုိ ေဆွးေွးရာတွင် အလုပ်သမားအဖဲွအစည်း၏ 

ကုိယ်စားလှယ်များလည်း ပါဝင်ေဆွးေွးခွင့် ရိှ သည်။ 

ပုဒ်မ (၂၁) အရ 

အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းများသည် အလုပ်သမားဥပေဒများှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ စုေပါင်း 

အေရးဆုိမများကုိ ေြဖရှင်းရာတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရက်ခွင့်ရှိသည်။ 

ပုဒ်မ (၂၂) အရ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းများသည် အစည်းအေဝးများြပလုပ်ြခင်း၊ သပိတ်ေမှာက်ြခင်းှင့် 

စုေပါင်းအေရးဆုိြခင်းတုိကုိ ေဆာင်ရက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာအလုပ်သမားအဖဲွချပ်က ချမှတ်ထားေသာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ န်ကားချက်များှင့်အညီ ငိမ်းချမ်းစွာ ေဆာင်ရက်ရ မည်။ 

ပုဒ်မ ၄၄ တွင် အလုပ်ရှင်များသည်- 

(က) အြငင်းပွားမ တစ်ရပ်အတွက် ဝါဏိဇပဋိပကမ ြဖစ်ေနစဉ်အတွင်း ယင်းအြငင်းပွားမကုိ 

အေကာင်းြပ၍ အလုပ်ပိတ်ြခင်းမြပရ။  

(ခ) ပုဒ်မ ၄၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ဂ) တုိပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် အကျံးဝင်သည့် ဥပေဒှင့် 

ဆန်ကျင်ေသာ အလုပ်ပိတ်ြခင်းမြပရ။ 

(ဂ) ပုဒ်မ ၄၁၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ှင့် (ဂ) တုိပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် အကျံးဝင်သည့် ဥပေဒှင့် 

ဆန်ကျင်ေသာ အလုပ်ပိတ်ြခင်းကုိ ြငငး်ဆန်သည့် အလုပ်သမားအား အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ြခင်း မြပရ။ 

(ဃ) ဤဥပေဒှင့်အညီ အလုပ်သမား အဖွဲအစည်းတစ်ခုခု၏ လပ်ရှားမများကုိ ေဆာက်ရက်ရန် 

အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းတစ်ခုတွင် အဖွဲဝင်အြဖစ်ပါဝင်ြခင်း သုိမဟုတ် သပိတ်ေမှာက်ရာတွင် 

ပါဝင်ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် အလုပ်သမားတစ်ဦးအား အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ြခင်း မြပရ။ 

ပုဒ်မ ၄၄ တွင် အလုပ်သမားများသည် - 

(က) အြငင်းပွားမ တစ်ရပ်အတွက် ဝါဏိဇပဋိပကမ ြဖစ်ေနစဉ်အတွင်း ယင်းအြငင်းပွားမကုိ 

အေကာင်းြပ၍ သပိတ်ေမှာက်ြခင်းမြပရ။ 

(ခ) ပုဒ်မ ၄၁ ပါ ြပဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ှင့် အကျံးဝင်ေသာ ဥပေဒှင့် ဆန်ကျင်၍ သပိတ် 

ေမှာက်ြခင်း မြပရ။ 

ပုဒ်မ ၅၁ တွင် မည်သည့်အလုပ်ရှင်မဆုိ ပုဒ်မ ၄၃၊ ၄၄ တုိပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ ကျပ်တစ်သိန်းထပ်မပိုေသာ 

ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ တစ်ှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်ှစ်ရပ်လုံးြဖစ်ေစ ချမှတ်ရမည်။ 

ပုဒ်မ ၅၂ တွင် မည်သည့်အလုပ်သမားမဆုိ ပုဒ်မ ၄၅၊ ၄၆ ှင့် ၄၇ တုိပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ ကျပ်သုံးေသာင်းထက်မပိုေသာ 

ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

 အလုပ်အကုိင်ှင့် ကမ်းကျင်မ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

ဤဥပေဒကို အလုပ်အကုိင်ှင့် ကမ်းကျင်မ ဖွံဖိးတုိးတက်ေရး ဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၃ ခုှစ်၊ 

ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက်ေနတွင်  ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ 

အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်ခွင်တွင် စနစ်တကျ သင်တန်းများေပးြခင်းှင့် ဝန်ထမ်းများအား ြပင်ပသင်တန်း 

များသုိေစလတ်ြခင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကုိင် ဖွံဖိးတုိးတက်ေစရန် ြဖစ်သည်။ 

ပုဒ်မ ၁၁ အရ ကမ်းကျင်မဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအဖွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်း 

ြဖစ်သည်- 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(က)  င်း၊အလုပ်အကုိင်များ၏ ကမ်းကျင်မစံများ ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်း၊ ေရးဆဲွြခင်းှင့် ြပာန်းြခ  

(ခ)  အလုပ်သမားများ၏ ကမ်းကျင်မဖွံဖိးတုိးတက်ေရးအတွက် ဦးစားေပးမများ ခွဲြခား 

သတ်မှတ်၍ ကမ်းကျင်မ ေလ့ကျင့်ေရးဆုိင်ရာမူဝါဒများ ချမှတ်ြခင်း၊ 

(ဂ)   ကမ်းကျင်မစစ်ေဆးအကဲြဖတ်ေရးဆုိင်ရာ အစီအစဉ်များကုိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ဃ)  သင်တန်းေကျာင်း သုိမဟုတ် ကမ်းကျင်မစစ်ေဆးအကဲြဖတ်ဌာနများအား မှတ်ပုံတင် 

လက်မှတ်ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

(င)  ကမ်းကျင်မအသိအမှတ်ြပလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးေရးအစီအစဉမ်ျား ချမှတ် ြခင်း၊ 

 (စ) အလုပ်သမားများအတွက် ကမ်းကျင်မဖံွဖိးတုိးတက်ေရးရန်ပုံေငွ ထူေထာင်၍ စီမံခန်ခဲွ 

ေစြခင်း။ 

(ဆ)  မိမိဖဲွစည်းေသာ ေကာ်မတီများှင့် ဆပ်ေကာ်မတီများကုိကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း၊ 

ပုဒ်မ ၁၄ တွင် အလုပ်ရှင်သည် မိမိ၏လုပ်ငန်းတွင် ခန်အပ်ရန်လျာထားေသာ အလုပ်သမားများှင့် 

လုပ်ငန်း၌ လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကုိင်ဆုိင်ရာ ကမ်းကျင်မ 

အဆင့်ြမင့်မားေစရန် ေလ့ကျင့်ေရးအစီအစဉ်များကုိ လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်အရ ကမ်းကျင်မဖံွဖိးတုိးတက် 

ေရးအဖဲွ၏ မူဝါဒှင့် အညီ ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

ပုဒ်မ ၁၅ တွင် အလုပ်ရှင်သည်- 

(က) အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကုိင်ဆုိင်ရာ ကမ်းကျင်မအဆင့်ြမင့်မားေစရန် ေလ့ကျင့်ေရး 

အစီအစဉ်များကုိ စီမံေဆာင်ရက်ရာ၌ လုပ်ငန်းတွင်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် သင်ကားြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်၌ 

စနစ်တကျ ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်း၊ လုပ်ငန်းြပင်ပ သင်တန်းများသုိ ေစလတ်ြခင်းှင့် သတင်းအချက်   

နည်းပညာအသုံးြပေသာ စနစ်ြဖင့် ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်းတုိ ြပလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုြခင်းြဖစ်ေစ၊ 

လုပ်ငန်းများေပါင်းစပ်၍ ြဖစ်ေစ အလုပ်သမားတစ်ဦးြခင်း သုိမဟုတ် အုပ်စုလိုက် ေလ့ကျင့်သင်ကားေစရန် 

ေဆာင်ရက် ိုင်သည်။ 

(ခ) အသက် (၁၆) ှစ်ြပည့်ပီးေသာ လူငယ်များအား အလုပ်သင်အြဖစ် ခန်ထား၍ ကမ်းကျင်မ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအဖဲွက သတ်မှတ်ထားေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်အညီ အလုပ် အကုိင်ှင့် 

သက်ဆုိင်သည့် အတတ်ပညာရပ်များကုိ စနစ်တကျ ေလ့ကျင့်သင်ကား ေစရန် ေဆာင်ရက်ုိင်သည်။ 

 အနည်းဆုံးအခေကးေငွဥပေဒ (၂၀၁၃) 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊ စုိက်ပျိးေရး ှင့် 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းတုိတွင် လုပ်ကုိင်လျက်ရိှကေသာ အလုပ်သမားများှင့် ၎င်းတုိမိသားစုများ၏ 

အေြခခံလုိအပ်ချက်များကုိ ြပည့်မီေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်း 

ေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးှင့် ယှဉ်ပိင်ုိင်စွမ်း တုိးတက်ေရးတုိအတွက်လည်းေကာင်း ရည်ရယ်၍ 

ဤဥပေဒကို အနည်းဆုံးအခေကးေငွ ဥပေဒအြဖစ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် (၇)၊  

၂၀၁၃ခုှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက် တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုဒ်မ (၁၂) အရအလုပ်ရှင်သည်- 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆုံးအခေကးေငွေအာက် ေလျာ့နည်း၍ အလုပ် 

သမား အား အခေကးေငွေပးြခင်းမြပရ။ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွထက် ပို၍ ေပးိုင်သည်။ 

(ဂ) ဤဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန်ေကာ်ြငာစာတွင် အနည်းဆုံးအခေကးေငွမှ ုတ်ယူခွင့် 

ရှိသည် ဟု သတ်မှတ်ထားေသာ အခေကးေငွမှအပ အြခားအခေကးေငွကုိ ုတ်ယူခွင့်မရှိေစရ။ 

(ဃ) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများတွင် 

လုပ်ကုိင် ေနေသာ အလုပ်သမားများအား အနည်းဆုံးအခေကးေငွကုိ ေငွသားြဖင့် ေပးရမည်။ ထုိြပင် 

သီးြခား အကျိးခံစားခွင့်များ၊ အကျိးအြမတ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကုိ ေပးရန်ရိှပါက သတ်မှတ်ချက်များှင့် 

အညီ ေငွသားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမား၏ဆအရ ေငွသားတချိတစ်ဝက်ှင့် ေဒသေပါက်ေဈးန်းြဖင့် 

သတ်မှတ်ေသာပစည်းတချိတစ်ဝက် တဲွဖက်၍ေပးိုင်သည်။ 

(င) စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကုိင်ေသာ အလုပ်သမားများအား 

အနည်းဆုံးအခေကး ေငွေပးရာတွင် ေဒသဓေလ့ထုံးတမ်းအရြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမားအများစု၏ 

ဆအရြဖစ်ေစ၊ စုေပါင်း သေဘာတူညီချက်အရြဖစ်ေစ ေငွသားတချိတစ်ဝက်ှင့် ေဒသေပါက်ေဈးန်းြဖင့် 

သတ်မှတ်ေသာ ပစည်းတချိတစ်ဝက် တဲွဖက်၍ေပးိုင်သည်။ ထုိသုိေပးြခင်းသည် အလုပ်သမားှင့် 

ယင်း၏မိသားစု ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အသုံးြပမှင့် အကျိးအြမတ်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ြဖစ်ရမည့်အြပင် 

ေပးသည့် တန်ဖိုးမှာလည်း ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်ပီး မတရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၃) အရ အလုပ်ရှင်သည်- 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံးအခေကးေငွန်းထားများအနက် 

လုပ်ငန်းှင့်သက် ဆုိင်ေသာ အနညး်ဆုံးအခေကးေငွန်းထားများကုိ အလုပ်သမားများအား 

အသိေပးရမည့်အြပင် လုပ် ငန်းခွင်တွင် သက်ဆုိင်ရာအလုပ်သမားများ ြမင်ုိင်ေစရန် ေကာ်ြငာထားရမည်။ 

(ခ) အလုပ်သမားများ၏စာရင်း၊ ဇယားှင့်စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ အခေကးေငွများကုိ 

သတ်မှတ် ချက်များှင့်အညီ မှန်ကန်စွာမှတ်တမ်းြပစုထားရှိရမည်။ 

(ဂ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ ြပစုထားရှိေသာ စာရင်း၊ ဇယားှင့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကုိ သတ်မှတ် 

ချက် များှင့်အညီ သက်ဆုိင်ရာဦးစီးဌာနသို အစီရင်ခံရမည်။ 

(ဃ) စစ်ေဆးေရးအရာရှိက စစ်ေဆးရန် ဆင့်ဆုိသည့်အခါ သွားေရာက်စစ်ေဆးခံရမည်။ ထုိြပင် 

အဆုိပါ စာရင်းှင့် မှတ်တမ်းများကုိ ေတာင်းခံသည့်အခါ တင်ြပရမည်။ 

(င) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊ စုိက်ပျိးေရးှင့် 

ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းခွင်များသုိ စစ်ေဆးေရးအရာရိှက ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးြခင်းကို ခွင့်ြပရမည်ြဖစ်ပီး 

လုိအပ်ေသာအကူအညီများ ေပးရမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-50 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

(စ) အလုပ်သမားများ ဖျားန ၍ အလုပ်မလုပ်ကုိင်ုိင်သည့်အခါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

ေဆးကုသ ရန် အလုပ်န းခွင့်ေပးရမည်။ 

 အခေကးေငွေပးေချေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၁၇၊ ၂၀၁၆ ခုှစ် ၊ 

ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် တွင် ဤဥပေဒကုိ ြပာန်းခ့ဲသည်။ 

ပုဒ်မ (၃) အရ အလုပ်ရှင်သည်- 

 (က) မိမိ၏လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကုိင်ေနေသာ အလုပ်သမားများ၏ အခေကးေငွကုိ ြပည်တွင်းသံုး 

ေငွြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်က အသိအမှတ်ြပသည့် ုိင်ငံြခားသုံး ေငွြဖင့်ြဖစ်ေစ 

ေပးေချရမည်။ ထုိသုိ ေပးေချရာတွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ှစ်ဖက်သေဘာတူညီမြဖင့် 

ေငွသားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ချက်လက်မှတ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမား၏ ဘဏ်စာရင်းသုိြဖစ်ေစ ေပးေချုိင်သည်။ 

(ခ) အခေကးေငွေပးေချရာတွင်- 

(၁) ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းှင့်ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကုိင် 

ေနေသာ အလုပ်သမားများအား သီးြခားအကျိးခံစားခွင့်များ၊ အကျိးအြမတ်များ၊ အခွင့်အလမ်းများကုိ 

ေပးေချရန်ရှိပါက သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေငွသားြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမား၏ဆအရ 

ေငွသားတစ်ချိတစ်ဝက်ှင့် ေဒသ ေပါက်ေဈးန်းြဖင့် သတ်မှတ်ေသာ ပစည်းတစ်ချိတစ်ဝက် တဲွဖက်၍ 

ြဖစ်ေစ ေပးေချုိင်သည်။ 

(၂) စုိက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရး လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကုိင်ေသာ အလုပ်သမားများအား ေဒသ 

ဓေလ့ထုံးတမ်း အရြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမား အများစု၏ ဆအရြဖစ်ေစ၊ စုေပါင်းသေဘာတူညီချက် 

အရြဖစ်ေစ ေငွသားတစ်ချိတစ်ဝက်ှင့်ေဒသေပါက်ေစျးန်းြဖင့် သတ်မှတ် ေသာ ပစည်းတစ်ချိတစ်ဝက် 

တဲွဖက်၍ ေပးေချုိင်သည်။ ထုိသုိေပးေချြခင်းသည် အလုပ်သမားှင့် ယင်းမိသားစု ကုိယ်ေရးကိုယ်တာ 

အသုံးြပမှင့် အကျိးအြမတ်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ြဖစ်ရမည့်အြပင် ေပးေချသည့် တန်ဖုိးမှာလည်း 

ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်ပီး မတရမည်။ 

(ဂ) အလုပ်သမား တစ်ဦးဦးက ြပည်သူစစ်မထမ်းဥပေဒအရ စစ်မထမ်းရသည့်အခါ ထုိအလုပ် 

သမားအား အထူးခွင့်အြဖစ် သတ်မှတ်ပီး ရက်ေပါင်း (၆၀)အတွက် အခေကးေငွ ထုတ်ေပးရမည်။ 

ပုဒ်မ (၄) အရ အလုပ်ရှင်သည်- 

(က) န ရီပုိင်းအလုပ်၊ ေနစဉ်အလုပ်၊ အပတ်စဉ်အလုပ် သုိမဟုတ် အြခားအချန်ိပိုင်း အလုပ်တစ်ခုခု 

အတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ယာယီအလုပ်သုိမဟုတ် ပုတ်ြပတ်အလုပ် တစ်ခုအတွက် ေသာ်လည်းေကာင်း 

အလုပ်ပီးဆုံး သည့်အခါြဖစ်ေစ၊ အလုပ်သမားှင့် သေဘာတူညီသည့် အချန်ိကာလ တွင်ြဖစ်ေစ 

အခေကးေငွေပးေချရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ အခေကးေငွေပးေချရန် အလုပ်သမားှင့် သေဘာတူညီသည့် အချန်ိကာလ 

အပုိင်းအြခားသည် တစ်လထက် မေကျာ်ေစရ။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဂ) အမဲတမ်းအလုပ်အတွက် အခေကးေငွကုိ လစဉ်ေပးေချရမည်။ ထုိသုိ ေပးေချရာတွင်- 

(၁) အလုပ်သမားဦးေရ ၁၀၀ ထက်မပိုပါက အခေကးေငွေပးရန် ကာလအပိုင်းအြခား 

ကုန်ဆုံးသည့် ေနတွင်ေပးေချရမည်။ 

(၂) အလုပ်သမားဦးေရ ၁၀၀ ထက်ပိုပါက အခေကးေငွေပးေချရန် ကာလအပိုင်းအြခား 

ကုန်ဆုံးပီးေန က် ေန က်အကျဆုံး ငါးရက်အတွင်း ေပးေချရမည်။ 

(ဃ) အလုပ်သမားအား အလုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ ေပးထုိက်သည့် အခေကးေငွကုိ အလုပ်မှ 

ရပ်စဲြခင်းခံရသည့်ေနမှ အလုပ်ဖွင့်ရက် ှစ်ရက်အတွင်း ေပးေချရမည်။ 

(င) အလုပ်သမားက အလုပ်ရှင်ထံ ကိတင်အေကာင်းကားစာ ေပးပို၍ မိမိဆအရ အလုပ်မှ 

ုတ်ထွက်ပါက အခေကးေငွ ေပးေချရန် ကာလအပုိင်းအြခား ကုန်ဆုံးသည့်ေနတွင် ေပးေချရမည်။ 

(စ) အလုပ်သမား ေသဆုံးသည့်အခါ ထုိအလုပ်သမားအား ေပးထုိက်သည့် အခေကးေငွကုိ ေသဆုံး 

ပီးေန က် အလုပ်ဖွင့်ရက် ှစ်ရက်အတွင်း ေသဆုံးသူ၏ တရားဝင်အေမွဆက်ခံသူထံသုိ ေပးေချရမည်။ 

(ဆ) အခေကးေငွအားလုံးကို အလုပ်ဖွင့်သည့်ေနရက်တွင် ေပးေချရမည်။ 

ပုဒ်မ (၅) အရ 

အလုပ်ရှင်သည် သဘာဝေဘးအရာယ်အပါအဝင် မေမာ်လင့်ေသာ ထူးြခားသည့် အေြခအေန 

တစ်ရပ်ရပ် ေပေပါက်သြဖင့် ပုဒ်မ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)ပါ ြပာန်းချက်ှင့်အညီ ေပးေချရန် အခက်အခဲရှိပါက 

အလုပ် သမားများ၏ သေဘာတူညခီျက်ြဖင့် အခေကးေငွများကုိ မည်သည့်ေနရက်သုိ 

ေြပာင်းလဲေပးေချမည် ြဖစ်ေကာင်း ကျိးေကာင်းခိုင်လုံစွာြဖင့် ဦးစီးဌာနသုိ တင်ြပရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၀) အရအလုပ်ရှင်သည-် 

(က) ပုဒ်မ ၁၁ အရ ေပးေလျာ်ရန် ဒဏ်ေငွအြဖစ် သတ်မှတ်ပီး အခေကးေငွမှ ုတ်ယူြဖတ် 

ေတာက်ြခင်း မြပမီ မည်သည့်ကိစအတွက် မည်သုိမည်မ ြဖတ်ေတာက်မညကုိ် ဦးစီးဌာန၏ ကိတင် 

ခွင့်ြပချက် ရယူရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါခွင့်ြပချက်ကုိ သက်ဆုိင်ရာအလုပ်ံု၊ လုပ်ငန်းဌာန၌ အများြမင်သာေသာ 

ေနရာများတွင် ကပ်ထားရမည်။ 

(ဂ) ုတ်ယူြဖတ်ေတာက်သည့် ေပးေလျာ်ရန် ဒဏ်ေငွမှာ အလုပ်သမား၏ လုပ်ေဆာင်မ သုိမဟုတ် 

လုပ်ေဆာင်ရန် ပျက်ကွက်မေကာင့် ပျက်စီးမ သုိမဟုတ် ဆုံးံးမ တန်ဖုိးထက် မပိုေစရ။ 

(ဃ) ပုဒ်မ ၁၁ အရ အခေကးေငွမှ ုတ်ယူြဖတ်ေတာက်ရာတွင်- 

(၁) အလုပ်သမားအား ထုေချေြဖရှင်းခွင့် တစ်စုံတစ်ရာမေပးဘဲ ထုိအခေကးေငွမှုတ်ယူ 

ြဖတ်ေတာက်ြခင်း မြပရ။ 

(၂) အလုပ်သမား၏ လစဉ်အခေကးေငွမှ တစ်လလင် ၅ရာခိုင်န်း ထက်ပို၍ ုတ်ယူ ြဖတ်ေတာက် 

ြခင်းမြပရ။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(င) အသက် ၁၆ ှစ်ေအာက် အလုပ်သမားထံမှ ဒဏ်ေငွအြဖစ် လုံးဝုတ်ယူ ြဖတ်ေတာက်ြခင်း 

မြပရ။ 

(စ) ချမှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေငွအား ေပးေချရမည့် ကာလသတ်မှတ်ချက်ကုိ အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ် 

သမား သေဘာ တူညီချက်ှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ိုင်သည်။ 

(ဆ) ပစည်းဆုံးံးမအတွက် ြဖတ်ေတာက်ေငွကုိ ဥပေဒအရ ဖဲွစည်းထားသည့် မိနယ ် ညိိင်း 

ဖျန်ေြဖ ေရးအဖဲွြဖင့် ညိိင်းသေဘာတူညီချက်အရ သတ်မှတ်အချန်ိကာလအတွင်း ုတ်ယူ ြဖတ်ေတာက် 

ရမည်။ 

(ဇ) အခေကးေငွမှ ုတ်ယူြဖတ်ေတာက်သည့် ေငွများကုိ မှတ်တမ်းတွင် ေရးသွင်း၍ စနစ်တကျ 

ထိန်းသိမ်းထား ရမည်။ 

(ဈ) အခေကးေငွမှ ုတ်ယူြဖတ်ေတာက်သည့်ေငွှင့်စပ်လျဉ်း၍ လစဉ်အစီရင်ခံစာကုိ ဦးစီးဌာနသုိ 

တင်ြပရမည်။ 

(ည) ပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ ုတ်ယူြဖတ်ေတာက်သည့် ဒဏ်ေငွများကုိ စက်ံုရိှ တရားဝင် 

မှတ်ပံုတင်ထားေသာ အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းှင့် ညိိင်း၍ အလုပ်သမားများ အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည့် 

ကိစရပ်များ၌ အသုံးြပရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၁) အရ 

အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမား၏ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပလုပ်မ သုိမဟုတ် ပျက်ကွက်မအတွက် 

ေပးေလျာ်ရန် ဒဏ်ေငွအြဖစ် သတ်မှတ်ပီး အခေကးေငွမှ ုတ်ယူြဖတ်ေတာက်ိုင်သည်- 

(က) အလုပ်သမား၏ တမင်လျစ်လျမ၊ ေပါဆ့မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ မုိးေြဖာင့်ေသာ သေဘာြဖင့် 

ြပလုပ်မ သုိမဟုတ် ပျက်ကွက်မ ေကာင့်ြဖစ်ေစ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားအား 

ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ရန် အတိအလင်း အပ်ံှထားသည့် တာဝန်ရှိေသာ ပစည်းှင့် ေငွေကးတစ်စုံတစ်ရာ 

ပျက်စီးဆုံးံးမသည် ထုိ အလုပ်သမား၏ ေပါဆ့မှင့် မှားယွင်းမေကာင့် တုိက်ိုက်ေပေပါက်လာသည့် 

ပျက်စီးဆုံးံးမ၊ 

(ခ) အလုပ်ခန်ထားမဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချပ်ပါ ဒဏ်ေငွသတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်ခွင် 

စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကုိ အလုပ်သမားက ေဖာက်ဖျက်မ။ 

 အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေကးေငွ အက်ဥပေဒ (၁၉၂၃) 

အလုပ်သမားများ ေလျာ်ေကးေငွ အက်ဥပေဒကုိ ၁၉၂၃ ခုှစ်တွင် ြပဌာန်းထားပါသည်။ အခန်း(၂) 

တွင် ေအာက်ပါတုိကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ပုဒ်မ (၃) (က) အရ  

အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် အလုပ်လုပ်ေနစဉ်တွင်အတွင်းတွင် မေတာ်တဆြဖစ်ပွားမေကာင့် 

ပုဂိလ ် ေရးဆုိင်ရာ အန တရထိခိုက်မြဖစ်ပွားပါက ဤအခန်းတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

အချက်အလက်များအတုိင်း ေလျာ်ေကးေပးေလျာ်ရမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-53 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ပုဒ်မ (၄) (က) အရ  

အက်ဥပေဒတွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်းေအာက်ပါ ေလျာ်ေကးေငွပမာဏကုိေပးေလျာ်ရမည်- 

(က) ဒဏ်ရာအန တရသည် ေသသည်အထိြဖစ်ပါက 

(ကက) အရယ်ေရာက်သူတစ်ဦးအတွက် အလုပ်သမား၏ လုပ်ခ လစာ (၃၆) ဆကုိ ဤ 

အက်ဉပေဒှင့်အညီ ေပးေလျာ်ရမည်။ 

အနည်းဆုံးှင့် အများဆုံး ေလျာ်ေကးေငွသည် ေဖာ်ြပပါ ကိစရပ်များအတွက် အလုပ်သမားဝန်ကီး 

ဌာနမှထုတ်ြပန်ပီး အစုိးရမ ှခွင့်ြပေပးထားေသာ အမိန်ေကာ်ြငာစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေလျာ်ေကးေငွ 

ပမာဏကုိေပးေလျာ်ရမည်။ 

(ခခ) ေသးဖွဲေသာကိစရပ်များအတွက် ေလျာ်ေကးေငွသည် ေဖာ်ြပပါ ကိစရပ်များအတွက် အလုပ် 

သမား ဝန်ကီး ဌာနမှထုတ်ြပန်ပီး အစုိးရမှ ခွင့်ြပေပးထားေသာ အမိန်ေကာ်ြငာစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

ေလျာ်ေကးေငွ ပမာဏကုိေပးေလျာ်ရမည်။ 

(ခ) ဒဏ်ရာအန တရသည် သက်တမ်းတစ်ေလာက်လုံးအတွက် မသန်စွမ်းသည်အထိြဖစ်ပါက 

(ကက) အရယ်ေရာက်သူတစ်ဦးအတွက် အလုပ်သမား၏ လုပ်ခ လစာ (၃၆) ဆ၊ (၁၄၀) 

ရာခိုင်န်းကို ဤ အက်ဉပေဒှင့်အညီ ေပးေလျာ်ရမည်။ 

အနည်းဆုံးှင့် အများဆုံး ေလျာ်ေကးေငွသည် ေဖာ်ြပပါ ကိစရပ်များအတွက် အလုပ်သမားဝန်ကီး 

ဌာနမှထုတ်ြပန်ပီး အစုိးရမ ှခွင့်ြပေပးထားေသာ အမိန်ေကာ်ြငာစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေလျာ်ေကးေငွ 

ပမာဏကုိေပးေလျာ်ရမည်။ 

(ခခ) ေသးဖွဲေသာကိစရပ်များအတွက် ေလျာ်ေကးေငွသည် ေဖာ်ြပပါ ကိစရပ်များအတွက် အလုပ် 

သမား ဝန်ကီး ဌာနမှထုတ်ြပန်ပီး အစုိးရမှ ခွင့်ြပေပးထားေသာ အမိန်ေကာ်ြငာစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည့် 

ေလျာ်ေကးေငွ ပမာဏကုိေပးေလျာ်ရမည်။ 

 အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

ဤဥပေဒကို အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရး ဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ မတ်လ ၂၀ 

ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ ဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ အလုပ်ရှင်ှင့်အလုပ်သမား 

အြငင်းပွားမအား တရားမတစွာေြဖရှင်းေဆာင်ရက်ေပးြခင်းြဖင့် ရပုိင်ခွင့် များကုိ မတမှန်ကန်စွာှင့် 

ြမန်ဆန်စွာ ရရိှခံစားုိင်ေစရန် ြဖစ်သည်။ 

ပုဒ်မ (၃၈) အရ 

မည်သည့် အလုပ်ရှင်မ ေတာင်းဆုိတုိင်ကားချက်ှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း 

ေဆွးေွး ညိိင်း ေြဖရှင်းရန် ခိုင်လုံေသာ အေကာင်းမရှိဘဲ ပျက်ကွက်ြခင်း မရှိေစရ။  

 

 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-54 
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ပုဒ်မ (၃၉) အရ 

မည်သည့် အလုပ်ရှင်မ ခံုသမာဓိအဖွဲ သုိမဟုတ် ခုံအဖွဲက အြငင်းပွားမ စစ်ေဆးေနစဉ် ထိုအြငင်း 

ပွားမမစမီ တစ်ဆက်တည်းအချနိ်က ချမှတ်ထားေသာ အလုပ်သမားများှင့် သက်ဆုိင်သည့် ဝန်ထမ်း 

စည်းကမ်းများကုိ ယင်းအလုပ်သမားများ၏ အကျိးထိခိုက်ေစရန် ုတ်တရက် ေြပာင်းလဲြခင်း မြပရ။ 

ပုဒ်မ (၄၀) အရ 

မည်သူမ အြငင်းပွားမ တစ်ခုှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပေဒှင့်အညီ ေဆွးေွးညိိင်းြခင်း ဖျန်ေြဖြခင်း 

ှင့် ခံုသမာဓိအဖွဲြဖင့် ဆုံးြဖတ်ြခင်းတုိကုိ ခံယူြခင်း မြပဘဲ အလုပ်ပိတ်ြခင်း သုိမဟုတ် သပိတ်ေမှာက် 

ြခင်းမြပရ။ 

ပုဒ်မ (၅၁) အရ 

အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဦးသည် အြငင်းပွားမကို ေြဖရှင်းေနစဉ်အတွင်း လုံေလာက်ေသာ အေကာင်းမရှိဘဲ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ ကျဆင်းေစြခင်းြဖင့် အလုပ်သမား၏ အကျိးခံစားခွင့် ေလျာ့နည်းေစရန် ြပလုပ်မ 

သုိမဟုတ် ပျက်ကွက်မတစ်ခုခု ကျးလွန်လင် ခုံမသမာဓိအဖွဲ သုိမဟုတ် ခံုအဖဲွက ဆုံးြဖတ်သည့် 

ေလျာ်ေကးေငွကုိ အြပည့်အဝ ေပးေဆာင်ရမည်။ ယင်းေငွကုိ ေြမခွန်မေြပ ကျန်ေငွက့ဲသုိအရ ေကာက်ခံရ 

မည်။ 

 အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွါးမ ေြဖရှင်းေရးဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ(၂၀၁၄) 

ဤဥပေဒကို အလုပ်သမားေရးရာအြငင်းပွါးမ ေြဖရှင်းေရး ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒအြဖစ် 

၂၀၁၄ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ဥပေဒအမှတ် 

၄၀ြဖင့်ြပင်ဆင်ြပဌာန်းခဲ့ပါသည်။ 

အလုပ်သမားေရးရာအြငင်းပွါးမေြဖရှင်းေရးဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၏ေြခဆင်းစကားရပ်ှင့် ပုဒ်မခဲွ 

(က)တုိ်ကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း အစားထုိးရမည်- 

‘’၁၀။ တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွှင့် ေနြပည်ေတာ် အပါအဝင်ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမတခုခု၏ ေကာင်စီ သုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ တုိင်းသုိမဟုတ်ကုိယ်ပုိင် အုပ်ချပ်ခွင့် 

ရေဒသဦးစီးအဖွဲသည် သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်ှင့်ေနြပည်ေတာ် အပါအဝင် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတခုခု သုိမဟုတ် ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်းသုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသအတွင်းရှိမိနယ်များတွင် အြငင်းပွါးမ ညိိင်းဖျန်ေြဖေရးအဖဲွကို ေအာက်ပါအတုိင်းဖဲွစည်းရမည်။ 

(က) သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွှင့် ဥကဌ 

ေနြပည်ေတာ်အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတခုခု၏ ေကာင်စီ သုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 

ေဒသဦးစီးအဖွဲက တာဝန်ေပးအပ်သူတစ်ဦး၊” 

၃။ အလုပ်သမားေရးရာအြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရးဥပေဒပုဒ်မ ၁၃ တွင် ပါရှိေသာ “တုိင်းေဒသကီး သုိမဟုတ် 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ”ဆုိသည့်စကားရပ်ကုိ “တုိင်းေဒသကီးသုိမဟုတ်ြပည်နယ် အစုိးရအဖဲွှင့် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ေနြပည်ေတာ်အပါအဝင် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတခုခု၏ေကာင်စီ သုိမဟုတ် ကုိယ်ပိုင် အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း 

သုိမဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ေဒသဦးစီးအဖွဲ” ဆုိသည့်စကားရပ်ြဖင့် အစားထုိး ရမည်။ 

၄။ အလုပ်သမားေရးရာအြငင်းပွါးမ ေြဖရှင်းေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)တွင် ပါရှိေသာ 

“ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရတုိင်း” ဆုိသည့်စကားရပ်၏ေရှတွင် “ေနြပည်ေတာ်အပါအဝင်ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမတခုခုသုိမဟုတ်” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိြဖည့်စွက်ရမည်။ 

၅။ အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၄၃၏ ေန က်တွင် ပုဒ်မ ၄၃-က 

အြဖစ်ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖည့်စွက်ရမည်- 

“၄၃ -က။ ပုဒ်မ ၃၇ပါလုိက်န ရန် တာဝနရ်ှိသူမည်သူမ ခံုသမာဓိအဖဲွ သုိမဟုတ် ခုံသမာဓ ိ ေကာင်စိ၏ 

အတည်ြဖစ်ပီးသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကုိလုိက်န ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမရိှေစရ။” 

၆။ အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွါးမေြဖရှင်းေရး ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄၆ တွင် ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံး 

ကျပ်တစ်သိန်း ချမှတ်ရမည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ကို “ေငွဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းချမှတ်ရမည်” 

ဆုိသည့် စကားရပ်ြဖင့်အစားထုိးရမည်။ 

၇။ အလုပ်သမားေရးရာအြငင်းပွါးမေြဖရှင်းေရး ဥပေဒပုဒ်မ ၄၇ တွင် ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ် 

ကျပ်သုံးေသာင်းအထိ ချမှတ်ုိင်သည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ကုိ “ ေငွဒဏ် ကျပ်ငါးသိန်းအထိ ချမှတ် 

ုိင်သည်”ဆုိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထုိးရမည်။ 

၈။ အလုပ်သမားေရးရာအြငင်းပွါးမေြဖရှင်းေရး ဥပေဒပုဒ်မ၄၈ တွင် ပါရှိေသာ “ေငွဒဏ် 

အနည်းဆုံးကျပ်တစ်သိန်းချမှတ်ရမည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ကိ ု “ေငွဒဏ် အနည်းဆုံးကျပ်ငါးသိန်း 

ချမှတ်ရမည်” ဆုိသည့် စကားရပ်ြဖင့ ်အစားထုိးရမည်။ 

၉။ အလုပ်သမားေရးရာအြငင်းပွါးမေြဖရှင်းေရး ဥပေဒပုဒ်မ၄၈၏ ေန က်တွင် ပုဒ်မ ၄၈-ကအြဖစ် 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖည့်စွက်ရမည်- 

“၄၈-က။ ပုဒ်မ ၃၇ ပါလုိက်န ရန်တာဝန်ရှိသူ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၄၃-ကပါ တားြမစ်ချက်ကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်ေကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခင်းခံရလင် ထုိသူကုိ ေငွဒဏ်အနည်းဆုံး 

ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းချမှတ်ရမည်။ ေလျာ်ေကးေပးထိုက်သည့် အေကာင်းေပေပါက်ပါက တရားုံးက 

ချမှတ်သည့် ေငွဒဏ်မှ သင့်ေလျာ်ေသာ ေငွကုိေလျာ်ေကးအြဖစ် နစ်န သူအား ထုတ်ေပးရမည်။” 

၁၀။ အလုပ်သမားေရးရာအြငင်းပွါးမ ေြဖရှင်းေရးဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၄ ၏ ေန က်တွင် ပုဒ်မ ၅၄-က 

အြဖစ်ေအာက်ပါအတုိင်းြဖည့်စွက်ရမည်- 

“၅၄-က။ ပုဒ်မ ၄၂ ပါတားြမစ်ချက်မှ အပ ဤဥပေဒပါ အြခားတားြမစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

ေဖာက်ဖျက်ကျးလွန်သြဖင့် တရားစဲွဆုိရာတွင် ခံုသမာဓိေကာင်စီ၏ ကိတင်ခွင့်ြပချက် ရယူရမည်။” 

 ခွင့်ရက်ှင့် အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပေဒ (၁၉၅၁) 

ဤဥပေဒကို ခွင့်ရက်ှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပေဒ အြဖစ် ၁၉၅၁ ခုှစ်၊ ိုင်ဝင်ဘာလ ၂ရက် တွင် 

သမတအိမ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခ့ဲပီး ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၇ ရက် ေနတွင် ြပင်ဆင်ြပဌာန်းခ့ဲပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုဒ်မ (၃) အရ 

(၁) အလုပ်ရှင်က၊ မိမိ၏ အလုပ်သမားအသီးသီးအား၊ သက်ဆုိင်ရာရာ အခေကးေငွ၊ သုိတည်းမ 

ဟုတ် လစာေငွအြပည့်ှင့် ေအာက်ပါေနများကုိ အများ အလုပ်ပိတ်ရက်အြဖစ်ြဖင့် ခွင့်ြပရမည်။ 

ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲက အမိန်ေကာ်ြငာစာြဖင့ ်ှစ်စည်ထုတ်ြပန်ေကညာသည့် အများြပည်သူ 

အလုပ်ပိတ်ရက်များ။ 

(၂) အများြပည်သူအလုပ်ပိတ်ရက် တရက်သည်၊ ရက်သတပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်ှင့်ြဖစ်ေစ၊ 

အြခားအများ အလုပ်ပိတ်ရက်ှင့်ြဖစ်ေစ တုိက်ဆုိင်ေနလင်၊ အြခားေနတေနကုိ အများြပည်သူ 

အလုပ်ပိတ်ရက် အြဖစ်ြဖင့် ေြပာင်းလဲ၍ခွင့်မြပရ။ ထုိသုိတုိက်ဆုိင်သည့် အလုပ်ပိတ်ရက်ကုိ အများြပည်သူ 

အလုပ်ပိတ်ရက် ြဖစ်သည်ဟ ု ယူဆရမည်။ သုိရာတွင် အလုပ်သမားသည် အများြပည်သူ 

အလုပ်ပိတ်ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ရလင်၊ ထုိအလုပ်သမားအား သက်ဆုိင်ရာအေြခခ ံ အခေကးေငွ 

ကုိေသာ်၎င်း၊ အေြခခံလစာေငွကုိေသာ်၎င်း၊ ထုိေနအတွက် ေပးမဲန်း၏ ှစ်ဆရထုိက် ေစရမည့်အြပင်၊ 

ရှားပါးစရိတ်ရေနလင် ထုိေနအတွက် ေပးမဲန်းအတုိင်း ရှားပါးစရိတ်ကုိ ရထုိက်ေစရ မည်။ 

(၃) ဗုဒဘာသာဝငမ်ဟုတ်သည့ ်အလုပ်သမားများအတွက် ထုိအလုပ်သမားများှင့် အလုပ်ရှင်များ 

အချင်းချင်း သေဘာတူညီချက်အတုိင်း သက်ဆုိင်ရာရာဘာသာေရး အခါကီးရက်ကီးများကုိ လစာမရိှ 

အလုပ်ပိတ်ရက် အြဖစ်ခွင့်ြပုိင်သည်။ 

(၄) အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားများအတွက် ရက်သတပတ်လင် အနည်းဆုံးတစ်ရက်ကုိ 

အခေကးေငွ သုိမဟုတ် လစာေငွအြပည့်ြဖင့် အလုပ်ပိတ်ရက်အြဖစ် သတ်မှတ်၍ ခွင့်ြပေပးရမည်။  

 လူမဖူလုံေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

ဤဥပေဒသည် လူမဖူလံုေရးဥပေဒ အြဖစ် ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ရက် တွင် ြပည်ေထာင်စု 

လတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာေရးှင့် လူမေရးလုိအပ်ချက်များကုိ 

ြဖည့်ဆည်းုိင်ေရးအတွက် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားှင့် ုိင်ငံေတာ်က စုေပါင်းအာမခံပီး ုိင်ငံေတာ်၏ 

အဓိကကုန်ထုတ်စွမ်းအားစု ြဖစ်ေသာ အလုပ်သမားများ၏ လူမဘဝလုံ ခံေရးှင့် ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မ များကုိ ပုိမိုခံစားရရိှေစ ြခင်းြဖင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မ တုိးတက်ပီး ုိင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရး 

ဖံွဖိးတုိးတက်မကုိ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစရန်ြဖစ်သည်။ 

ပုဒ်မ (၁၁) (က) အရ 

(က) ေအာက်ပါလုပ်ငန်းဌာနများသည ်အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖဲွှင့် ညိိင်း၍ 

သတ်မှတ်ထားေသာ အနည်းဆုံး အလုပ်သမားဦးေရှင့်အထက် အလုပ်လုပ်ကုိင်ပါက ဤဥပေဒပါ လူမ 

ဖူလုံေရးစနစ်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပံုမတင်မေနရ ြပာန်းချက်များှင့် သက်ဆုိင်ေစ ရမည်- 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(၁) စက်အား သုိမဟုတ် စွမ်းအားတစ်ခုခုကုိ အသုံးြပ၍ြဖစ်ေစ၊ အသုံးမြပဘဲြဖစ်ေစ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေသာ စက်မလက်မ အလုပ်ဌာနများ၊ ပစည်းထုတ်လုပ်မ၊ ြပြပင်မ၊ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း 

များ သုိမဟုတ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်ုံများ၊ သုိေလှာင်ံုများ၊ ဌာနများ၊ 

(၂) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေသာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွဲအစညး်ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ အုပ်ချပ်ေရး 

အဖဲွအစည်းများ၊ 

(၃) စည်ပင်သာယာေရး အဖွဲအစည်းများ၊ 

(၄) ေငွေရးေကးေရး အဖွဲအစည်းများ၊ 

(၅) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေသာ ကုမဏီ၊ အသင်း၊ အဖွဲအစည်းများှင့် ယင်းတို၏ 

လက်ေအာက်ခ ံလုပ်ငန်းဌာနများှင့် ံုးခွဲများ၊ 

(၆) ဆုိင်များ၊ ကုန်သွယ်အလုပ်ဌာနများ၊ အများြပည်သူေဖျာ်ေြဖေရး အလုပ်ဌာနများ၊ 

(၇) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ေသာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖွဲအစည်း သုိမဟုတ် ေဒသဆုိင်ရာ 

အုပ်ချပ် ေရးအဖွဲအစည်းပိုင် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ယင်းဌာန၊ အဖွဲအစည်း၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ ယင်းဌာန၊ အဖွဲအစည်းှင့် ဖက်စပ်ြဖစ်ေစ စီးပွားေရးအရ လုပ်ကုိင်ေသာ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး လုပ်ငန်းများ၊ 

(၈) အလုပ်ခန်ထားမ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် တစ်ှစ်ှင့်အထက် လုပ်ကုိင်ေသာ ေဆာက်လုပ်ေရး 

လုပ်ငန်းများ၊ 

(၉) ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ုိင်ငံသားရင်းီှးြမပ်ံှမြဖင့်ြဖစ်ေစ လုပ်ကုိင်ေသာ 

လုပ်ငန်းများ ှင့်ဖက်စပ် လုပ်ငန်းများ၊ 

(၁၀) တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ သတတွင်းှင့် ေကျာက်မျက်ရတန ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ 

(၁၁) တညဆဲ်ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ ေရနံှင့် သဘာဝဓာတ်ေငွဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ 

(၁၂) တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်ပါ ဆိပ်ကမ်းများှင့် ြပင်ပဆိပ်ကမ်းများ၊ 

(၁၃) ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများြဖင့် လုပ်ကုိင်ေသာ လုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းများ၊ 

(၁၄) အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနှင့် ယင်း၏လက်ေအာက်ခံဌာန၊ အဖွဲအစည်းများ၊ 

(၁၅) ဤဥပေဒပါ လူမဖူလုံေရးစနစ်ှင့် အကျိးခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ပံုမတင်မေနရ 

ြပာန်းချက် များှင့် သက်ဆုိင်သည်ဟု အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲှင့် ညိိင်း၍ 

ြပည်ေထာင်စု အစုိးရအဖွဲ၏ အတည်ြပချက်ြဖင့် အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ လုပ်ငန်းဌာနများ။ 

ပုဒ်မ (၁၅) (က) အရ 

(က) လူမဖူလုံေရးရန်ပုံေငွတွင် ေအာက်ပါ ရန်ပံုေငွများပါဝင်သည်- 

(၁) ကျန်းမာေရးှင့် လူမေရးေစာင့်ေရှာက်မ ရန်ပုံေငွ၊ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(၂) မသိားစုေထာက်ပံ့မရန်ပုံေငွ၊ 

(၃) အလုပ်လုပ်ကုိင်ုိင်စွမ်းမရိှမ အကျိးခံစားခွင့်၊ သက်ြပည့်အငိမ်းစား အကျိးခံစားခွင့်ှင့် 

ကျန်ရစ်သူ အကျိးခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွ၊ 

(၄) အလုပ်လက်မဲ့ အကျိးခံစားခွင့် ရန်ပံုေငွ၊ 

(၅) ပုဒ်မ ၁၃၊ ပဒ်ုမခွဲ(င)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာနက လူမဖူလုံေရးအဖွဲှင့် 

ညိိင်း၍ မှတ်ပံုမတင်မေနရ မှတ်ပံုတင်ပီး ထည့်ဝင်ေကးေငွေပးသွင်းရမည်ဟု သတ်မှတ်ေသာ လူမဖူ 

လုံေရး စနစ်အတွက် အြခားလူမဖူလုံေရး ရန်ပံုေငွများ၊ 

(၆) ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခဲွ(င)၊ ပုဒ်မခဲွငယ်(၂)အရ မိမိတုိ၏ ဆအေလျာက် မှတ်ပံုတင်ပီး 

ထည့်ဝင်ေကးေငွ ေပးသွင်းုိင်သည်ဟု သတ်မှတ်ေသာ အြခားလူမဖူလုံေရး ရန်ပံုေငွများ၊ 

(၇) လူမဖူလုံေရး အိမ်ရာစီမံကိန်း ရန်ပံုေငွ။ 

ပုဒ်မ (၁၈) (ခ) အရ 

အလုပ်ရှင်သည် ဤဥပေဒအရ မိမိ၏ အလုပ်သမားက ေပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင်ေကးေငွကုိ ယင်း 

၏လုပ်ခထဲမှုတ်ယူပီး မိမိကေပးသွင်းရမည့် ထည့်ဝင်ေကးေငွှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာလူမဖူလုံေရး 

ရန်ပံုေငွသုိ ေပးသွင်းရမည်။ ထုိသုိ ေပးသွင်းရသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကုိလည်း အလုပရ်ှင်ကကျခံရ မည်။ 

ပုဒ်မ (၄၈) (ခ) အရ 

အလုပ်တွင် ထိခိုက်မ အကျိးခံစားခွင့်အာမခံစနစ်အတွက် မှတ်ပံုမတင်မေနရြပာန်းချက်များှင့် 

သက်ဆုိင်ြခင်းမရှိေသာ အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်ရှင်များသည် မိမိတို၏ဆအေလျာက် မှတ်ပံု 

တင်ပီး အလုပ်တွင်ထိခိုက်မ အကျိးခံစားခွင့်ရန်ပုံေငွသုိ သတ်မှတ်ထားေသာ ထည့်ဝင်ေကးေငွကုိ ေပး 

သွင်းပီး အာမခံထားရှိိုင်သည။် 

ပုဒ်မ (၇၅) အရ 

ဤဥပေဒှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းဌာနများ၏ အလုပ်ရှင်သည်- 

(က) ေအာက်ပါမှတ်တမး်ှင့် စာရင်းများကုိ မှန်ကန်စွာြပစုထားရှိပီး သက်ဆုိင်ရာ 

လူမဖူလုံေရးံုးသုိ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ တင်ြပရမည်- 

(၁) အလုပ်သမားများ ေနစဉ်အလုပ်တက်ဆင်း မှတ်တမး်ှင့် စာရင်းများ၊ 

(၂) အလုပ်သမား အသစ်ခန်ထားြခင်း၊ အလုပ်သမားအား အလုပ်ေြပာင်းလဲ၍ အလုပ်လုပ်ေစြခင်း၊ 

အလုပ်ရပ်စဲြခင်း၊ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ြခင်းှင့် အလုပ်မှ ုတ်ထွက်ြခင်းမှတ်တမ်းများ၊ 

(၃) အလုပ်သမားအား ရာထူးတုိးြမင့်ေပးြခင်းှင့် လုပ်ခေပးြခင်း မှတ်တမ်းများ၊ 

(၄) အလုပ်ရှင်၊ မန်ေနဂျာှင့် အုပ်ချပ်သူတုိ၏မှတ်တမး်ှင့်စာရင်းများ၊ ယင်းတုိအေြပာင်းအလဲ 

မှတ်တမ်းများ။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဂ) အလုပ်မှတ်တမ်းှင့် စာရင်းများကုိ ဤဥပေဒအရ လူမဖူလုံေရးုံးချပ်ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ 

လူမဖူလုံ ေရးုံး အဆင့်ဆင့်တုိက တာဝန်ေပးအပ်ေသာ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ သုိမဟုတ် အရာရှိက 

ေတာင်းဆုိသည့် အခါ တင်ြပရမည်။ 

 ဆက်စပ် နည်းပေဒများ ှင့် ဥပေဒများ 

 ြမန်မာုိင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲဥပေဒ(၂၀၁၅)  

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ် ြမန်မာုိင်ငံမီးသတ်တပ်ဖဲွဥပေဒကုိ ၂၀၁၅ ခုှစ်၊ မတ်လ 

၁၇ရက်တွင် ြပဌာန်းခဲ့သည်။ ဤဥပေဒ၏ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါ အတုိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ုိင်ငံပိုင်ပစည်း၊ ပုဂလိကပိုင်ပစည်း၊ ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်ှင့် ြပည်သူတုိ၏ အသက်အုိးအိမ် 

စည်းစိမ်များကုိ မီးေဘးှင့်အြခားသဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် ပျက်စီးဆုံးံးမ မြဖစ်ပွားေစေရး 

အတွက်ကာကွယ်ေပးရန်၊ 

(ခ) မီးသတ်တပ်ဖဲွကုိ စနစ်တကျဖဲွစည်း၍ မီးသတ်တပ်ဖွဲဝင်များကုိ ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန်၊ 

(ဂ) မီးေဘးအရာယ်၊ အြခားသဘာဝေဘးအရာယ်၊ ကပ်ေရာဂါေဘးအရာယ် သုိမဟုတ် 

ုတ်တရက် ြဖစ်ပွားေသာ ေဘးအရာယ်တစ်မျိးမျိးကျေရာက်သည့်အခါ မီးငိမ်းသတ်ေရး၊ 

ကာကွယ်တားဆီးေရး၊ ရှာေဖွကယ်ဆယ်ေရးတုိကို ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဃ) ေဘးအရာယ်တစ်မျိးမျိးကျေရာက်သည့်အခါ ြပည်သူတုိ၏ ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရက်မကုိရရှိေရးအ တွက် ပညာေပးစည်းုံးလံေဆာ်မများ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန်ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(င) ုိင်ငံေတာ်လုံ ခံေရး၊ ြပည်သူတုိ၏ ေအးချမ်းသာယာေရးှင့် တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတွက် 

လုိအပ်ပါက ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရက်ရန်။ 

ပုဒ်မ (၂၅) အရ 

စက်ုံ၊ အလုပ်ုံ၊ ကားဂိတ်၊ ေလဆိပ်၊ ေရဆိပ်၊ ဟုိတယ်၊ မုိတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုေပါင်းပုိင် 

အေဆာက်အအုံ၊ ေစျး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖဲွအစည်း သုိမဟုတ် မီးေဘးအရာယ်စုိးရိမ်ရေသာလုပ်ငန်းပုိင်ရှင် 

သုိမဟုတ် စီမံခန်ခွဲသူ မည်သူမ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ န်ကားချက်ှင့်အညီ- 

(က) သီးသန်မီးသတ်တပ်ဖဲွဖွဲစည်းရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမရှိေစရ။ 

(ခ) မီးေဘးလုံ ခံေရးဆုိင်ရာ ပစည်းကိရိယာများကုိ ထားရှိရန် ပျက်ကွက်ြခင်းမရိှေစရ။ 

 ြမန်မာ့အာမခံ လုပ်ငန်း ဥပေဒ (၁၉၉၃) 

ုိင်ငံေတာ်ငိမ်ဝပ်ပိြပားမ တည်ေဆာက်ေရးအဖွဲ ဥပေဒအမှတ် ၁၀/၉၃ အရ ၁၉၉၃ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ 

၂၃ တွင်ြပဌာန်းခဲ့သည်။  

ရည်ရယ်ချက်မှာ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-60 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

(က)ြဖစ်ပျက်တတ်ေသာ ေဘးအရာယ်များေကာင့် ြပည်သူများ ကံေတွိုင်သည့် လူမေရး၊ စီးပွား 

ေရး နစ်န မများကုိ ှစ်ဦးှစ်ဖက် သေဘာတူညီချက်အရ အာမခံထားြခင်းြဖင့် ေငွေကးေြပလည်မရိှ 

ေစရန်ြဖစ်သည်။  

(ခ) လူတစ်ဦးစီအလုိက် အသက်အာမခံထားြခင်းြဖင့် ေငွစုေဆာင်းသည့် အေလ့အထတုိးပွားေစပီး 

ုိင်ငံေတာ်၏ အရင်းအီှးစုေဆာင်းမကုိ အေထာက်အကူြပေစရန်၊  

(ဂ) လူမေရး၊ စီးပွဦးေရး ဖံွဖိးတုိးတက်လာသည့်ှင့်အညီ လုိအပ်လာမည့် အာမခံ အကာအကွယ် 

အမျိးမျိးကုိ ထိေရာက်စွာ ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ြခင်းြဖင့် အာမခံစနစ်ကုိ ြပည်သူများ ယုံကည်ကိုးစားမ 

ရှိလာေစရန်။ 

ပုဒ်မ )၁၅( အရ  

စက်တပ်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များသည ် ြမန်မာ့အာမခံ၌ သူတစ်ပါးထိခိုက်မ အာမခံ မထားမေနရ 

ထားရှိရမည်။ 

ပုဒ်မ (၁၆) အရ 

ုိင်ငံပိုင်ပစည်းများကုိဆုံးံးမ ြဖစ်ေစိုင်ေသာ သုိမဟုတ် ြပည်သူတုိ၏ အသက် အုိးအိမ်စည်းစိမ်ကုိ 

နစ်န ဆုံးံးမြဖစ်ေစိုင်ေသာ သုိမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမ ြဖစ်ေစိုင်ေသာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကုိ 

လုပ်ကုိင်ေသာ လုပ်ငန်းရှင်သုိမဟုတ် အဖဲွအစည်းသည် ြမန်မာ့အာမခံ၌ အေထွေထွ နစ်န ဆုံးံးမ 

ေပးေလျာ်ရန် အာမခံ မထားမေနရ ထားရှိရမည်။ 

 ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒ (၂၀၁၆) 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်သည ် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် (၄၀) အရ ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ 

ေအာက်တုိဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ဤဥပေဒကိ ု ြပာန်းခဲ့သည်။ ဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်များမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ုိင်ငံေတာ်ှင့် ုိင်ငံသားတုိ၏ အကျိးစီးပွားအလိုငှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

လူမပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခုိက်မမရိှေစသည့် တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်၊ 

(ခ) ရင်းီှးြမပ်ံှသူများှင့် ၎င်းတုိ၏ ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများကုိ ဥပေဒှင့်အညီ အကာအကွယ် 

ေပးရန်၊ 

(ဂ) ြပည်သူတုိအတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ေပေပါက်လာေစရန်၊ 

(ဃ) လူသားအရင်းအြမစ် ဖံွဖိးလာေစရန်၊ 

(င) စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားသည့် ထုတ်လုပ်မ၊ ဝန်ေဆာင်မ၊ ကုန်သွယ်မကများ ဖံွဖိး 

တုိးတက်ေစရန်၊ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-61 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

(စ) နည်းပညာဖွံဖိးတုိးတက်ေစရန်၊ စုိက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် စက်မက 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်၊ 

(ဆ) ုိင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် အေြခခံအေဆာက်အအုံများ အပါအဝင် ပညာရပ်နယ်ပယ် 

အသီးသီးတုိ၌ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်၊ 

(ဇ) ုိင်ငံသားများအေနြဖင့် ုိင်ငံတကာအသုိက်အဝန်းှင့် ယှဉ်တဲွလုပ်ကုိင် ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်၊ 

(ဈ) ုိင်ငံတကာစံန်းငှ့်ညေီသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ရင်းီှးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ေပထွန်း 

လာေစရန်။ 

ပုဒ်မ (၅၀) (ဃ)အရ 

ရင်းှီးြမပ်ံှသူသည် ေြမငှားရမ်းြခင်းစာချပအ်ား စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ြခင်း အက်ဥပေဒှင့် 

အညီ စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပံုတင်ုံးတွင် မှတ်ပံုတင်ရမည်။ 

ပုဒ်မ (၅၁) အရ 

ရင်းှီးြမပ်ံှသူသည်- 

(က) ိုင်ငံေတာ်အတွင်း ၎င်း၏ရင်းှီးြမပ်ှံမတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းကိုက်ညီသည့် မည်သည့် 

ုိင်ငံသားကိုမဆုိ အကီးတန်းစီမံခန်ခွဲမ၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူှင့် အ ကံေပးအြဖစ် 

ဥပေဒများှင့်အညီ ခန်အပ်ိုင်သည်။ 

(ခ) အဆင့်ဆင့်ေသာ စီမံခန်ခွဲမ၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူေနရာတုိတွင် ုိင်ငံသားများအား 

ခန်အပ်ုိင်ရန်အလုိငှာ စွမး်ေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအစဉ်များ ေဆာင်ရက်၍ အစားထုိးခန်ထား ရမည်။ 

(ဂ) ကမ်းကျင်မမလုိေသာ လုပ်ငနး်များတွင် ုိင်ငံသားများကုိသာ ခန်ထားရမည်။ 

(ဃ) ုိငံြခားသားင့်ှ ုိင်ငံသားကမ်းကျင်သူ အလုပ်သမားများ၊ အတတ်ပညာရှင်များှင့် 

ဝန်ထမ်းများ ခန်ထားရာတွင် အလုပ်သမားဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့်အညီ အလုပ်ခန်ထားမဆိုင်ရာ 

သေဘာ တူညီချက်စာချပ်ကုိ အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားတုိ ှစ်ဦးှစ်ဖက်လက်မှတ်ေရးထုိး၍ 

ခန်ထားရမည်။ 

(င) အလုပ်ခန်ထားမဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက်စာချပ်ပါ အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားတုိ၏ အခွင့် 

အေရးှင့် တာဝန်များကုိလည်းေကာင်း၊ အလုပ်အကုိင်ဆုိင်ရာစည်းကမ်းချက်များကုိလည်းေကာင်း 

သတ်မှတ်ရာ၌ အနည်းဆံုး လုပ်ခလစာ၊ ခွင့်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ အချန်ိပိုလုပ်ခ၊ နစ်န ေကး၊ 

အလုပ်သမားေလျာ်ေကး၊ လူမဖူလုံေရးှင့် အလုပ်သမားများှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခားအာမခံ 

ထားရှိြခင်းတုိ အပါအဝင် အလုပ်သမားဆုိင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများပါ အခွင့်အေရးများ ရရှိေရး အတွက် 

ေဆာင်ရက်ေပးရမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-62 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

(စ) ရင်းီှးြမပ်ံှမတွင် အလုပ်ရှင်အချင်းချင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်း၊ အလုပ်ရှင်ှင့် 

အလုပ်သမား၊ အလုပ်သမားှင့် အတတ်ပညာရှင် သုိမဟုတ် ဝန်ထမ်းတုိအကား ေပေပါက်လာသည့် 

အြငင်းပွားမ များကို တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အည ီေြဖရှင်းရမည်။ 

ပုဒ်မ (၆၅) အရ 

 (စ) မိမိငှားရမ်းခွင့် သုိမဟုတ ်အသုံးြပခွင့်ရရှိေသာ ေြမ၏ သဘာဝေြမမျက်ှ သွင်ြပင် သုိမဟုတ် 

ေြမအနိမ့်အြမင့် အေနအထားအား သိသာထင်ရှားစွာ ေြပာင်းလဲမကုိ ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ 

မြပလုပ်ရ။ 

(ဆ) မိမိ၏ ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးသည့် အေကာင်းဆုံး စံချန်ိစံန်းများှင့်အညီ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်ပျက်စီးမ၊ ညစ်ညမ်းမ၊ နစ်န မမြဖစ်ေစရန်ှင့် 

ယဉ်ေကျးမအေမအွှစ်များကုိ ထိခိုက်ပျက်စီးမ မြဖစ်ေပေစရန် လုိက်န ေဆာင်ရက်ရမည်။ 

(ဇ) ခွင့်ြပမိန် သုိမဟုတ ်အတည်ြပမိန်ြဖင့် ေဆာင်ရက်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ံှမများှင့် သက်ဆုိင်သည့် 

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ စာရင်းဇယားများ၊ ှစ်ပတ်လည်ေငွစာရင်းများှင့် လုိအပ်သည့် ဘေရးဆုိင်ရာ 

ကိစရပ်များကုိ ုိင်ငံတကာှင့်ြပည်တွင်းအသိအမှတ်ြပ စာရင်းကိုင်စံန်းများှင့် အညီ ေကာင်းမွန်စွာ 

ြပစုမှတ်တမ်းတင် ထားရှိရမည်။ 

(ဈ) အလုပ်ခန်ထားမဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချပ် ေဖာက်ဖျက်ြခင်း၊ ရင်းီှးြမပ်ှံမ 

အပီးပိတ်သိမ်းြခင်း၊ လဲေြပာင်းေရာင်းချြခင်း၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်း ရပ်ဆုိင်းြခင်း၊ လုပ်သားအင်အား 

ေလာ့ချြခင်းတုိ အတွက် အလုပ်သမားများအား တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ နစ်န ေကးေပးပီးမှသာ 

ရင်းှီးြမပ်ံှမကို ရပ်ဆုိင်းပိတ်သိမ်းရမည်။ 

(ည) ခုိင်လုံေသာ အေကာင်းြပချက်ြဖင့် ရင်းီှးြမပ်ှံမ ယာယပိီတ်သိမ်းရပါက ပိတ်သိမ်း 

ထားရသည့် ကာလအတွင်း အလုပ်သမားများအား တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ န်ကားချက်များ၊ လုပ်ထုံး 

လုပ်နညး်များ စသည်တုိှင့်အညီ လုပ်ခ၊ လစာ ေပးရမည်။ 

(ဋ) အလုပ်ေကာင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမ၊ ကုိယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း ချိယွင်းဆုံးံးမ၊ ေရာဂါရရှိမ၊ 

ေသဆုံးမတုိ ြဖစ်ပွားေသာ အလုပ်သမားများအတွက် သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမား သုိမဟုတ် အေမွဆက်ခံ 

ခွင့်ရှိသူအား တည်ဆဲဥပေဒှင့်အညီ ရထုိက်သည့် နစ်န ေကးှင့် ေလျာ်ေကးကုိ ေပးရမည်။ 

(ဌ) မမိ၏ိ ရင်းှီးြမပ်ံှမတွင် လာေရာက်အလုပ်လုပ်ကုိင်ေနသည့် ုိင်ငံြခားသားကမ်းကျင် 

ပညာရှင် များှင့် ကီးကပ်သူများ၊ မိသားစုဝင်များသည် တည်ဆဲဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ၊ အမိန်ှင့် 

န်ကား ချက်များ၊ ယဉ်ေကျးမှင့် ဓေလ့ထုံးစံများကုိ ေလးစားလိုက်န ရန် ကပ်မတ်ရမည်။ 

(ဍ)အလုပ်သမားေရးရာ ဥပေဒများကို ေလးစားလုိက်န ရမည်။ 

(ဎ) ဥပေဒှင့်အညီ တရားစဲွဆုိခွင့်ှင့် တရားစဲွဆိုခံုိင်ခွင့် ရှိရမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဏ) ခွင့်ြပမိန် သုိမဟုတ် အတည်ြပမိန်ပါ ရင်းီှးြမပ်ံှမ လုပ်ကုိင်ုိင်ရန်အတွက် လုိအပ်ချက်အရ 

ေဆာင်ရက်ြခင်းမှတစ်ပါး ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့်မသက်ဆုိင်ေသာ သစ်ေတာများ ခုတ်ထွင်ြခင်း၊ သဘာဝ 

သယံဇာတများ တူးေဖာ်ြခင်း စသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးေစြခင်းှင့် လူမစီးပွားအေပ 

ဆုံးံးမများ ြဖစ်ေပေစပါက အဆုိပါ ဆုံးံးနစ်န မအတွက် ထိေရာက်သည့် ေလျာ်ေကးကုိ နစ်န သူ ထံသုိ 

ေပးေလျာ်ရမည်။ 

(တ) ေကာ်မရှင်က ရင်းှီးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများအား စစ်ေဆးကည့်ရန် ကိတင်အေကာင်းကား 

လာပါက မည်သည့်ေနရာကုိမဆုိ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးရန် ခွင့်ြပေပးရမည်။ 

(ထ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ကိတင်ခွင့်ြပချက်ရယူရန် လုိအပ်ေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမများသည် ဆန်းစစ် 

ြခင်းများ မလုပ်ေဆာင်မီ ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပမိန် သုိမဟုတ် အတည်ြပမိန်ကုိ ဦးစွာရယူရမည်။ ဤသုိ 

ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပမိန် သုိမဟုတ် အတည်ြပမိန် ရယူထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ံှမများသည် ၎င်းတုိ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ေနသည့် ကာလတစ်ေလာက်လုံး လုိအပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှင့် လူမေရး 

ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်များ ေဆာင်ရက်မအေြခအေနများကုိ ေကာ်မရှင်သုိ တင်ြပရမည်။ 

 ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမ နည်းဥပေဒ (၂၀၁၇) 

စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနသည် ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၀၀ (က) အရ 

အပ်ှင်းထားေသာ လုပ်ပုိင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ဤနည်းဥပေဒများကုိ ၂၀၁၇ ခုှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်တွင် ထုတ်ြပန်လိုက်သည် 

ပုဒ်မ (၂၀၂) ှင့် (၂၀၃) အရ 

ရင်းီှးြမပ်ံှသူသည် ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သည့်အခါ ခွင့်ြပမိန်ှင့် အြခားသက်ဆိုင် 

သည့် ဥပေဒများတွင် ေဖာ်ြပပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကုိလုိက်န ရမည်။ 

ရင်းီှးြမပ်ံှသူသည် ရင်းီှးြမပ်ံှမစီမံကိန်းများေကာင့် ထိခိုက်နစ်န ရသူများအတွက် သက်ဆုိင် 

ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွအစည်းများှင့် ညိိင်းမလုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရက်ရာတွင် အြပည့်အဝ 

ကူညီေဆာင်ရက်ေပးရမည်။ 

ပုဒ်မ (၂၀၆) အရ 

ရင်းီှးြမပ်ံှသူသည် ုိင်ငံြခားသား ကမ်းကျင်သူအား ဥပေဒပုဒ်မ ၅၁ (က) အရ အကီးတန်း 

စီမံခန်ခွဲမ၊ နည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းကမ်းကျင်သူ သုိမဟုတ် အ ကံေပးအြဖစ် ခန်အပ်လုိပါက အဆုိပါ 

ုိင်ငံြခားသားကမ်းကျင်သူ၏ ုိင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ကမ်းကျင်မ အေထာက်ထား သုိမဟုတ် ဘဲွလက် မှတ်ှင့် 

ကုိယ်ေရးအချက်အလက်အကျဉ်းတုိှင့်အတူ ေကာ်မရှင်ုံးသုိ တင်ြပေလာက်ထား၍ ခွင့်ြပ 

ချက်ရယူရမည်။ 

ပုဒ်မ (၂၁၂) အရ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ခွင့်ြပမိန် သုိမဟုတ် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သုိမဟုတ် သက်သာခွင့်ရရှိထားေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှသူ 

သည် လုပ်ငန်းသဘာဝအေပမူတည်၍ ေအာက်ပါအာမခံအမျိးအစားများ အနက်သက်ဆုိင်သည့် အာမခံ 

အမျိးအစားကို ုိင်ငံေတာ်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့်ရရှိသည့် အာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် 

အာမခံထားရှိရမည်- 

(က) ပစည်းှင့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရပ်ဆုိင်းမအာမခံ၊ 

(ခ) အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းအာမခံ၊ 

(ဂ) အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆုိင်ရာတာဝန်ရိှမအာမခံ၊ 

(ဃ) ကုိယ်အဂါထိခိုက်မအာမခံ၊ 

(င) ေရေကာင်းအာမခံ၊ 

(စ) အလုပ်သမားေလျာ်ေကးအာမခံ။ 

 ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းဆုိင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၇) 

ဤဥပေဒကို ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းဆိုင်ရာ ဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၇ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်တွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ ဤဥပေဒ ရည်ရယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည်- 

(က) ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဥပေဒြပာန်းချက်များ၊ 

သတ်မှတ်ထားေသာ စံချနိ်စံန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များှင့် အညီ စနစ်တကျ 

ေဆာင်ရက်ေစရန်၊ 

(ခ) ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများကုိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မမရိှေစဘဲ 

ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းစွာြဖင့် ေဆာင်ရက်ေစိုင်ရန်၊ 

(ဂ) ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် လွတ်လပ်၍မတေသာ 

ေစျးကွက် ယှဉ်ပိင်မ ြဖစ်ထွန်းေပေပါက်ေစရန်၊ 

(ဃ) ုိင်ငံေတာ်၏ စွမ်းအင်လုိအပ်ချက်ှင့် စွမ်းအင်လုံ ခံေရး အာမခံချက်ရှိေစရန်၊ 

(င) ုိင်ငံေတာ်အတွက် အခွန်အခများရရှိေစရန်။ 

ပုဒ်မ (၉) အရ 

ပုိေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည် ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းတစ်မျိးမျိးှင့် 

စပ်လျဉ်း ၍ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်ရမည်- 

(က) ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းတစ်မျိးမျိးကုိ သယ်ေဆာင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေရယာဉ်ှင့် တဲွ 

များ ကုိ လုိင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း၊ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လုိင်စင်များအတွက် ေလာက်ထားရန်ကာလ၊ ပံုစံှင့် စည်းကမ်းချက်များ 

လုိင်စင် ေလာက်ထားပံု နည်းလမ်းများ၊ ခွင့်ြပမည့်အာဏာပုိင်ှင့် စည်းကပ်ရမည့် အခေကးေငွများကုိ 

သတ်မှတ် ြခင်း၊ 

(ဂ) ေရေကာင်းမှတင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိုြခင်း၊ သယ်ယူြခင်းေဆာင်ရက်သည့် ေရယာဉ်ှင့်တဲွများ 

အတွက် ဆိပ်ကမ်းများသတ်မှတ်ြခင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် အညီ ကီးကပ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစညး်များကုိ ေရေကာင်းမှ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပုိြခင်း၊ သယ်ယူြခင်း၊ ြဖန် 

ြဖးေရာင်းချြခင်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ယိုဖိတ်မှင့် မေတာ်တဆမ ြဖစ်ပွားပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့် 

အညီ လုိအပ်သလို အေရးယူေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(င) ပိုက်လုိင်းြဖင့် သယ်ယူပုိေဆာင်ြခင်းမှအပြဖစ်သည့် သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက် 

ရာတွင် လုိက်န ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် စည်းကမ်းချက်များကုိသတ်မှတ်ြခင်း။ 

ပုဒ်မ (၁၀)အရ 

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနသည် ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်း 

တစ်မျိ မျိး ှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်ရမည်- 

(က) သုိေလှာင်ကန်ှင့် သုိေလှာင်ုံများအတွက် သုိေလှာင်ခွင့် လုိင်စင်ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

(ခ) ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းတစ်မျိးမျိးကိုသယ်ေဆာင်သည့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေရယာဉ်ှင့် 

တဲွများ အတွက် သယ်ယူခွင့်ခွင့်ြပမိန်ကုိ ထုတ်ေပးြခင်း၊ 

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ လုိင်စင်ှင့် ပုဒ်မခဲွ (ခ) ပါ ခွင့်ြပမိန်တုိအတွက် ေလာက်ထားရန် ကာလ၊ ပုံစံှင့် 

စည်းကမး်ချက်များ၊ ေလာက်ထားပံုနည်းလမ်းများ၊ ခွင့်ြပမည့် အာဏာပုိင်ှင့် စည်းကပ်ရမည့် 

အခေကးေငွ များကိုသတ်မှတ်ြခင်း၊ 

(ဃ) ေရနံှင့်ေရနံထွက်ပစည်းဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ ေဆာင်ရက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ 

များ ြဖစ်ပွားပါက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးြခင်း တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ လုိအပ်သလုိ အေရးယူ 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

(င) သုိေလှာင်ကန်ှင့် သုိေလှာင်ံုများ၊ ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းတစ်မျိးမျိးကုိ သယ်ေဆာင်သည့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်၊ ေရယာဉ်တဲွများရိှ သုိေလှာင်ကန်များ၏ စံချနိ်စံန်းအရည်အေသွးှင့် သက်ဆုိင်သည့် 

လုပ် ထံုးလုပ်နည်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာနများှင့် ညိိင်းသတ်မှတြ်ခင်း။ 

ပုဒ်မ (၁၁) အရ 

ေဘးအရာယ်ရှိေသာ ေရနံှင့် ေရနံထွက်ပစည်းတစ်မျိးမျိးပါရိှသည့် ထုပ်ပိုးထည့်သွင်းပစည်း 

အားလံုးတွင် တံဆိပ်ှိပ်ြခင်း၊ ေဖာင်းကွပံုေဖာ်ြခင်း၊ ေဆးြဖင့်ေရးသားြခင်း၊ ပံုိှပ်ြခင်းတုိြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ 

အြခားနည်းတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ အရာယ်သတိေပးချက်ကုိ ေဖာ်ြပရမည်။ ထုိသုိ ေဖာ်ြပရန်မြဖစ်ုိင် 

ပါကထုတ်ပုိးထည့်သွင်း ပစည်းအနီး၌ ဓာတ်ဆီ၊ အရက်ပျံ သုိမဟုတ် ေရနံ၏ေဘးအရာယ်ရှိသည့် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 စာမျက်ှ  4-66 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

သဘာဝကုိသတိေပးသည့် အလားတူသတိေပးချက်ကုိ ြမင်သာသည့်ေနရာတွင် ထင်ရှားေသာ စာလုံးများ 

ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ သေကတြဖင့်ြဖစ်ေစ ေရးသားေဖာ်ြပရမည်။ 

 လပ်စစ်ဥပေဒ )၂၀၁၄(  

ဤဥပေဒသည် လပ်စစ်ဥပေဒ အြဖစ် ၂၀၁၄ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၂၇ ရက် တွင် ြပည်ေထာင်စု 

လတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည် - 

(က) ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၏ မူဝါဒများှင့်အညီ လပ်စစ်ဆုိင်ရာကိစရပ်များကုိ စနစ်တကျ 

စီမံခန်ခွဲြခင်းြဖင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားက ပုိမုိဖွံဖိးတုိးတက်ေစရန်၊ ုိင်ငံေတာ်၏ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

လုိအပ်ချက်ကုိ ြဖည့်ဆည်း ုိင်ေစရန်ှင့် လပ်စစ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန်၊ 

(ခ) ြပည်ေထာင်စုက စီမံခန်ခွဲခွင့်ရိှသည့် အကီးစားလပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖးေရး 

လုပ်ငန်းများအြပင် တုိင်းေဒသကီးများှင့် ြပည်နယ်များတွင် အလတ်စားှင့် အေသးစားလပ်စစ်ဓာတ်အား 

ထုတ်လုပ်ြဖန်ြဖးေရးလုပ်ငန်းများကုိ ပုိမိုအားေပးရန်၊ 

(ဂ) လပ်စစ်ဓာတ်အားကုိ အရာယ်ကင်းရှင်းစွာှင့် ပုိမိုကျယ်ြပန်စွာ အသုံးြပိုင်ရန်၊ 

(ဃ) လပ်စစ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများကုိ ြပဌာန်းထားသည့် စံချန်ိစံန်းှင့်အညီ ေဆာင်ရက်ေစရန်၊ 

(င) လပ်စစ်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ပိုမုိပါဝင်လာေစရန်၊ 

(စ) ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေသာလပ်စစ်ဓာတ်အားခ န်းထားများ သတ်မှတ်ုိင်ေရးအတွက် 

မတေသာ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ၊ ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ 

ေရးဆဲွြပဌာန်းေပးုိင်ရန်၊ 

(ဆ) လပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစဲွသူများသည် စံချန်ိစံန်းှင့် ကုိက်ညီေသာ ဗုိအားှင့် ကိမ်န်း 

ရှိသည့် လပ်စစ်ဓတ်အားကုိ အသုံးြပခွင့်ရရိှေစရန်ှင့် စံချနိ်စံန်း မကုိက်ညီေသာ လပ်စစ်ဓာတ် 

အားေကာင့် သုံးစဲွသူများ၏ လပ်စစ်ပစည်းများ ပျက်စီးဆုံးံူးရြခင်းမှ အကာအကွယ်ေပးုိင်ရန်၊ 

(ဇ) ြမန်မာုိင်ငံက အတည်ြပလက်မှတ်ေရးထုိးထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာ 

ုိင်ငံတကာစာချပမ်ျားှင့်အညီ ေလးစားလုိက်န ေဆာင်ရက်မရိှေစရန်။ 

 ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများဥပေဒ (၂၀၁၆) 

ဤဥပေဒသည် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ဥပေဒအြဖစ် ၂၀၁၆ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

၅ ရက်တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ 

ဤဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်သည် - 

(က) ုိင်ငံေတာ်အတွင်း ကုန်းလမ်းသယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများအား ဖံွဖိး တုိးတက် 

ေစရန်အတွက် စနစ်တကျကီးကပ်ကွပ်ကဲ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ခ) ုိင်ငံေတာ်၏ စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ စီမံခန်ခွဲေရးှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မ တုိးတက်ေစရန် 

အတွက် ပုဂလိကခရီးသည်ှင့် ကုန်စည်ပုိေဆာင်ေရး လိုအပ်ချက်များအား ညိိင်းြဖည့်ဆည်း 

ေဆာင်ရက်ရန်၊ 

(ဂ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျရှိေရးှင့် ဖံွဖိးတုိးတက် 

ေစရန်အတွက် ဥပေဒှင့်အညီ လုိအပ်ေသာ နည်းဥပေဒများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ ထုတ်ြပန်၍ 

ြပဌာန်းေဆာင်ရက်ုိင်ရန်၊ 

(ဃ) ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမကုိ ထိခုိက် ေစိုင်သည့် 

အေကာင်းများ ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အဖဲွအစည်းများှင့် ညိိင်းေပါင်းစပ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊ 

(င) ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အရာယ်၊ လမ်းအရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် သက်ဆုိင်ရာ ဌာန၊ 

အဖဲွအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ုိင်ရန်၊ 

(စ) နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ ကုန်းလမ်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်ရာတွင် 

ေဒသဆုိင်ရာသေဘာတူစာချပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ှင့်အညီ စနစ်တကျ ေချာေမွစွာ ေဆာင်ရက် 

ုိင်ရန်။ 

 သဘာဝေဘးအရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန်ခဲွမ ဥပေဒ )၂၀၁၃(  

သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခွဲမ ဥပေဒ ကုိ ၂၀၁၃ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၃၁ရက်ေနတွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ဥပေဒအမှတ် ၂၁ြဖင့် ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ ဥပေဒ၏ရည်ရယ်ချက်သည် 

(က) သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာုိင်သည့် ထိခိုက်ဆုံးံးမများ ေလျာ့ပါးေရး 

အတွက် သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွမလုပ်ငန်းစဉ်များကုိ စနစ်တကျ ထိေရာက်လျင်ြမန်စွာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် ုိင်ရန်၊ 

(ခ) သဘာဝေဘးအရာယ် ဆုိင်ရာစီမံခန်ခဲွမ လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ စနစ်တကျထိေရာက် 

န်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ုိင်ေရးအတွက် အမျိးသားေကာ်မတီှင့် ေဒသဆုိင်ရာ လျင်ြမ

အဖဲွများ ဖဲွစည်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊ 

(ဂ) သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာ စီမံခန်ခဲွမ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရက်ရာတွင် ြပည်တွင်း 

ြပည်ပ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရ၏အဖဲွအစည်းများ၊ လူမအဖဲွအစည်းများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာ အြခား 

အဖဲွအစည်းများှင့် လည်းေကာင်း၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အဖဲွအစည်းများ၊ ိုင်ငံရပ်ြခား ေဒသတွင်း 

အဖဲွအစည်းများှင့် လည်းေကာင်း ညိိင်းပူးေပါင်း ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်၊ 

(ဃ) သဘာဝေဘးအရာယ်ေကာင့် ထိခုိက်ပျက်စီးခဲ့သည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ြပန်လည် 

ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရန်၊ 

)င(  ေဘးသင့်သူများအား ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် လူေနမဘဝ ရရှိေစေရး အတွက် ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရး၊ လူမေရးှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းများ စီစဉ်ေဆာင်ရက်ေပးုိင်ရန် ြဖစ်ပါသည် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 ုိင်ငံြခားသားရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒ (၂၀၁၂) 

ုိင်ငံြခားသား ရင်းီှးြမပ်ံ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ(၂)ရက် ေနတွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ဥပေဒအမှတ်  ၂၁ ြဖင့် ြပဌာန်းခ့ဲသည်။ ဥပေဒ ၏ရည်ရယ်ချက်မှာ- 

ုိင်ငံေတာ်၏ ကွယ်ဝေသာ သယံဇာတပစည်းများကုိ ေဖာ်ထုတ်၍ ြပည်သူများ ေလာက်ငစွာ 

သုံးစွဲခံစားိုင်ကရန်ှင့ ် ပုိလံလာသည်တုိကုိ ြပည်ပသုိ တင်ပိုေရာင်းချ ုိင်ေစရန်၊ လုပ်ငန်းများ တုိးတက် 

ကျယ်ြပန်လာသည်ှင့်အမ ြပည်သူတုိအတွက်လည်း အလုပ်အကုိင်များ ေပေပါက်ေပါများ လာေစရန်၊ 

လူသားအရင်းအြမစ် ဖွံဖိးလာေစရန်၊ အေြခခံ အေဆာက်အအုံများြဖစ်ေသာ ဘဏ်ှင့်ေငွေကးဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်းများ၊ အဆင့်ြမင့် လမ်းမကီးများ၊ တစ်ုိင်ငံှင့်တစ်ုိင်ငံ ဆက်သွယ်ထားသည့် အေဝးေြပး 

လမ်းများ၊ အမျိးသား လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေခတ်မီ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာအပါအဝင် အဆင့်ြမင့်နည်းပညာများ ဖံွဖိးေစရန်၊ ဆက်သွယ်ေရး ကွန်ရက်များ၊ 

ုိင်ငံတကာအဆင့်မ ီ ရထား၊ သေဘာ၊ ေလယာဉ်စသည့်◌် ပုိေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် 

ပညာရပ်နယ်ပယ်အသီးသီး ုိင်ငံေတာ်တစ်ဝန်းလုံး ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်၊ ုိင်ငံသားများ ုိင်ငံတကာှင့် 

ယှဉ်တဲွလုပ်ကုိင် ေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်၊ ုိင်ငံတကာ စံန်းှင့် အညီ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများှင့် 

ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ ေပထွန်းလာေစရန် ရည်ရယ် ပါသည်။ 

 ုိင်ငံသားရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ (၂၀၁၃) 

ုိင်ငံသားရင်းီှးြမပ်ှံမ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ ခုှစ် ဇူလုိင်လ (၂၉) ရက်ေနတွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၈ြဖင့်ြပဌာန်းခဲ့သည်။ 

ုိင်ငံေတာ်၏ကွယ်ဝေသာ သံယံဇာတ ပစည်းများကုိ ေဖာ်ထုတ်၍ြပည်သူများေလာက်ငှစွာ 

သုံးစွဲခံစားိုင်ကရန်ှင့ ် ပုိလံလာသည်တုိကုိ ြပည်ပသုိ တင်ပိုေရာင်းချ ုိင်ေစရန်၊ လုပ်ငန်းများ တုိးတက် 

ကျယ်ြပန်လာသည်ှင့်အမ ြပည်သူတုိအတွက်လည်း အလုပ်အကုိင်များ ေပေပါက်ေပါများ လာေစရန်၊ 

လူသားအရင်းအြမစ် ဖံွဖိးလာေစရန်၊ အေြခခံအေဆာက်အအုံ အပါအဝင် ိုင်ငံေတာ်ေဒသအသီးအသီး 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်၊ ုိင်ငံတကာှင့် ရင်ေပါင်တန်းုိင်သည့်ြမန်မာုိင်ငံသားပုိင်စီးပွါးေရးလုပ်ငန်းများှင့် 

ရင်းီှးြမပ်ံှမ လုပ်ငန်းများေပထွန်းလာေစရန် ရည်ရယ်ပါသည်။ 

 ကုန်သွယ်ခွန်ဥပေဒ (၁၉၉၀) 

ဤကုန်သွယ်ခွန် ဥပေဒကုိ မတ်လ ၃၁ ရက် ၁၉၉၀-၉၁ ဘဏေရးှစ်အတွက်မှစ၍ 

အကျိးသက်ေရာက်ေစရပါမည်။  

အခွန်ကျသင့်ေစြခင်းှင့် အခွန်ေပးေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိေစြခင်းအတွက် မည်သူမဆုိ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆာင်ရက်မများအတွက် ဇယား၌ ေဖာ်ြပထားသည့် အတုိင်းအခွန်ကျသင့်ေစရမည်။ 

(က) ြပည်တွင်း၌ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ေရာင်းချြခင်း 

(ခ) ကုန်စည်တင်သွင်ြခင်း 

(ဂ) ကုန်သွယ်မ ေဆာင်ရက်ြခင်း 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဃ) ဝန်ေဆာင်မ ေဆာင်ရက်ြခင်း 

ပုဒ်မ(၄) အရ ကျသင့်ေသာ အခွန် 

(က) ကုန်စည်တင်သွင်းြခင်းြဖစ်ပါက ကုန်စည်တင်သွင်းသူက ေပးေဆာင်ရမည် 

(ခ) ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ြခင်း သုိမဟုတ် ကုန်သွယ်မေဆာင်ရက်ြခင်း သုိမဟုတ်  တင်သွင်းလာသည့် 

ကုန်စည်ကုိ ြပန်လည်ေရာင်းချြခင်းသုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်ပါက ကုန်စည်ထုတ်လုပ်မ 

သုိမဟုတ် ကုန်သွယ်မ ေဆာင်ရက်သူသုိမဟုတ် ကုန်စည်တင်သွင်းသူ သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ 

ေဆာင်ရက်သူ က ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်မီှ  ေရာင်းရေငွသုိမဟုတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် 

မကျသင့်မှီ ရေငွှင့်အတူ ကုန်စည်ကုိ ဝယ်ယူသူသုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မကုိ ရယူသူထံမှ အခွန်ကုိ 

တစ်ပါတည်းေကာက်ခံပီးေပးေဆာင်ရမည်။ 

(ဂ) ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်ေကာက်ဥပေဒပါ အထူးကုန်စည်များြဖစ်ပါက ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ 

ကုန်စည်ကုိ တင်သွင်းသူက ေပးေဆာင်ရမည်။ 

မည်သည့်ှစ်အတွက်ဆုိ ြပည်ေထာင်စ၏ု အခွန်ေကာက်ဥပေဒြဖင့် 

(က) ဤဥပေဒ၏ ေန က်ဆက်တဲွဇယားပါေဖာ်ြပချက်များကုိြဖစ်ေစ အခွန်န်းများကုိ ြဖစ်ေစ 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက်ြခင်းတို ြပုိင်ပါသည်။ 

(ခ) အခွန်မစည်းကပ်ထုိက်သည့် ေရာင်းရေငွသုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မ ရေငွ ပမာဏကုိ 

သတ်မှတ်ုိင်သည်။ 

ဤ ကေပေဒြပဌာန်းချက်များသည် ဘာသာေရး သုိမဟုတ် ကုသုိလ်ေရးအဖဲွအစည်း တခုခုက 

ဘာသာေရးသုိမဟုတ် ကုသုိလ်ေရးကိစ သက်သက်အတွက် ထုတ်လုပ်ေရာင်းချသည့် ကုန်စည် သုိမဟုတ် 

ေဆာင်ရက်သည့် ဝန်ေဆာင်မအတွက် အကျိးမသက်ေရာက်ေစရ။ 

ရှင်းလင်းချက်။ ကုသုိလ်ေရးဆုိသည်တွင် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ 

ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများှင့်သဘာဝေဘးအနရာယ် ကျေရာက်ခံရသူများအား ကယ်ဆယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး 

သည့် အများြပည်သူ အကျိးအတွက်ေထာက်ပံ့ေပးကမ်းြခင်းများပါဝင်သည်။ 

ပုိကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

ပုိကုန်သွင်းကုန် ဥပေဒကုိ ၂၀၁၂ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်ေနတွင် 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်မှ ဥပေဒအမှတ် ၁၇ ြဖင့် ြပဌာန်းခဲ့သည် ဥပေဒ၏ ရည်ရယ်ချက်မှာ_ 

(က) ုိင်ငံေတာ်၏ စီးပွါးေရးဆုိင်ရာအေြခခံမများကုိ  ေအာင်ြမင်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန်။ 

(ခ)  ုိင်ငံေတာ်၏ ဖံွဖိးတုိးတက်မကို အေထာက်အကူြပသည့် ပုိကုန်သွင်းကုန် ဆုိင်ရာ 

မူဝါဒများကုိ ချမှတ်ုိင်ရန်၊ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(ဂ) ိုင်ငံေတာ်၏ ပုိကုန်သွင်းကုန်ဆုိင်ရာမူဝါဒများှင့် ေဆာင်ရက်ချက်များသည် ုိင်ငံတကာ 

ကုန်သွယမ်စံများှင့် အညီြဖစ်ေစရန် 

(ဃ)  ပုိကုန်သွင်းကုန် ဆုိင်ရာ ကိစရပ်များကို ေဆာင်ရက်ရာတွင် ေချာေမွလွယ်ကူ ြမန်ဆန်ေစရန်။ 

 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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အနီးပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေန 

စီမံကိန်းှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင် ဧရိယာကုိ ေလ့လာမများ ြပလုပ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် 

အေနအထားများအား ဂိလ်တုဓါတ်ပုံမှ တဆင့် ကိတင် ေလ့လာြခင်း၊ ေလ့လာမည့် ဧရိယာ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

ဧရိယာအတွင်း ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်းှင့် လုိအပ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး တုိင်းတာြခင်း တုိကုိ 

ြပလုပ်ပါသည်။  

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း သုိမဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင ် စီမံကိန်းဧရိယာ၏ အနီးဝန်းကျင်ကုိ ေလ့လာရမည့် အချက်အလက်များမှာ 

ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

၁။ ူပဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင် ေလ့လာြခင်း၊  

၂။ ဇီဝဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင် ေလ့လာြခင်း၊ 

၃။ လူမစီပွားေရးဆိုင်ရာ ေလ့လာြခင်း၊ 

၄။ ယဉ်ေကျးမဆုိင်ရာ ှင့် အနီးဝန်းကျင် အေနအထားများကိ ုေလ့လာြခင်းတုိြဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အေနအထားများကိ ု ေလ့လာရာတွင် စက်ုံ၏ အေနအထားအရ (၃ 

ကီလိုမီတာ) ပတ်လည်အတွင်းကုိ သတ်မှတ်၍ ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ ေလ့လာခ့ဲသည့် ဧရိယာ အတွင်းြပ 

ေြမပုံကုိလည်း ေအာက်ပါ ပုံ 5-1 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ပုံ 5-1 ေလ့လာခဲ့သည်ဧရိယာအတွင်းြပေြမပုံ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 ပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခုိက်ုိင်မအတွက် ကုိးကားရန် အချက်များ 

ေလ့လာဆန်းစစ်မတွင် ေတွရှိရေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်ုိင်မများ အတွက် ကုိးကားရန် 

အချက်များကုိ ဇယား 5-1 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆုိပါ အချက်များထဲမှ ေလထုအရည်အေသွး၊ ေရထု 

အရည်အေသွး၊ ဆူညံသံ၊ ေဂဟစနစ်၊ ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များှင့် ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များ ကို 

ကွင်းဆင်းေလ့လာမများ အြပင် ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်မများပါ ြပလုပ်ရပါမည်။  

ဇယား 5-1 ပတ်ဝန်းကျင ်ထိခုိကုိ်ငမ်များ အတွက် ကုိးကားရန် အချကမ်ျား 

အမျိးအစား အချက်အလက် ေလ့လာရမည့် အချက် ေလ့လာရန်နည်းစနစ် 

ညစ်ညမ်းမ 

ေလထု ဖုန်ပမာဏTSP, PM10 High volume air sampler ေခစက်ြဖင့် 
စမ်းသပ်ြခင်း 

ေရအရည်အေသွး ကျန်းမာေရးထိခိုက် 
ေစိုင်ေသာ အချက်များ 

နမူန ေကာက်ယူြခင်းှင့်ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ် 
ြခင်း 

ဆူညံသံ စက်ုံလုပ်ငန်းလည် 
ပတ်ချနိ် 

ဆူညံမအားတိုင်းတာသည့်စက်ြဖင့်တုိင်း 
တာြခင်း 

စွန်ပစ်ပစည်း စွန်ပစ်ပစည်းပမာဏ ေဆာက်လုပ်စဉ်ကာလှင့်လုပ်ငန်းလည် 
ပတ်စဉ်ကာလအတွင်းစွန်ပစ်ပစည်းများ 
တိုင်းထွာမ(သုိ)အလားတူစီမံကိန်းများမှ 
ကုိးကားရန် 

သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင် 

ေဂဟစနစ ် အပင်ှင့် အေကာင် ေမးြမန်းြခင်းှင့်ကိုးကားြခင်း 

ဇလေဗဒ မိုးေလဝသှင့်မုန်တုိင်း
အေြခအေန 

သက်ဆိုင်ရာဌာနမှရယူြခင်း 

လူမဝန်းကျင် 

ေနထိုင်မှင့် 
အသက်ေမွးမ 

စီမံကိန်း၏ပတ်ဝန်း 
ကျင်ရှိေနထိုင်မှင့် 
အသက်ေမွးမအေြခအ
ေန 

ကွင်းဆင်းေလ့လာမ 

လက်ရှိလူမအေဆာက် 
အဦှင့် သွားလာေရး 

စီမံကိန်း၏ပတ်ဝန်း 
ကျင်တွင်လက်ရှိလူမအ
ေဆာက်အဦှင့် 
သွားလာေရး 

ကွင်းဆင်းေလ့လာမ 

ေရသုံးစွဲမ ေရလိုအပ်မ  

ယဉ်ေကျးမအေမွ 
အှစ်များ 

စီမံကိန်း၏ပတ်ဝန်း 
ကျင်ရှိယဉ်ေကျးမ 
အေမွအှစ်များ 

ကွင်းဆင်းေလ့လာမ 

ကူးစက်ေရာဂါ AIDS/HIVှင့် 
အြခားကူးစက်ေရာဂါ 
များကုိကာကွယ် 
ရန်အချက်များ 

သက်ဆိုင်ရာဌာနမှတွက်ချက်ထားေသာ 
ရလဒ်ှင့်စီမံခန်ခွဲမများေလ့လာြခင်း 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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အမျိးအစား အချက်အလက် ေလ့လာရမည့် အချက် ေလ့လာရန်နည်းစနစ် 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအ 
ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

လုပ်သားများေဘးအ 
ရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

လုပ်ငန်းခွင် အရာယ်ြဖစ်ေပေစိုင်ေသာ 

 ူပဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ေလ့လာြခင်း 

ူပဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင် ေလ့လာရာတွင် စီမံကိန်းဧရိယာ အနီးဝန်းကျင်၏ ေြမမျက်ှ သွင်ြပင် ှင့် 

ပထဝီအေြခအေန၊ ဘူမိေဗဒဆုိင်ရာ အေြခအေန၊ ရာသီဥတု အေြခအေန၊ လက်ရှ ိ တည်ရိှေနေသာ 

အေဆာက်အဦများှင့် လက်ရှ ိပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး တုိင်းတာမ တုိြဖစ်ပါသည်။ 

 စီမံကိန်း၏အနီးဝန်းကျင်တွင်ရှိေသာအေဆာက်အဦများ 

စီမံကိန်းစက်ုံ အနီးဝန်းကျင်တွင် ဌာနဆုိင်ရာ ှင့် ပုဂလိက အေဆာက်အဦများ ြဖစ်ေသာ 

နည်းပညာြမင့်တင်ေရး သင်တန်းေကျာင်း(ပညာေရးဝန်ကီးဌာန)၊ ကုန်ထုတ်ဌာန (ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန)၊ 

ပလတ်စတစ်စက်ုံ (ြမန်မာ့စီးပွားေရးဦးပုိင်လီမိတက်)၊ ပီနံအိတ်စက်ုံ၊ ကိမ်စက်ုံ၊ ေကျာက်ခွဲစက်၊ 

အထပ်သားစက်ုံ ှင့် ဘဲလင်းပင်မ ဓာတ်အားခဲွံ ု(လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန) တုိရှိပါသည်။ စီမံကိန်းအနီး 

စီမံကိန်းအနီး တည်ရိှေနေသာ အေဆာက်အဦများကုိ ပုံ 5-2 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ပုံ 5-2 စီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်ရိှအေဆာက်အဦများြပပုံ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 ေြမမျက်ှ သွင်ြပင် ှင့် ပထဝီအေြခအေန 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေြမမျက်ှ သွင်ြပင ်အေနအထား ၄မျိးရိှသည်။ အေန က်ဘက်ှင့် ေြမာက်ဘက်တွင် 

ပင်လယ်ေရ မျက်ှ ြပင်အထက် ၁၈၃၀ မှ ၆၀၀၀ မီတာ အထိ ြမင့်ေသာ ေတာင်တန်း၊ ေတာင်ကုနး်များ 

ဝန်းရံလျက် ရှိပါသည်။ ဘဂလား ပင်လယ်ေအာ်ှင့် ရခိုင်ုိးမကားတွင် ရခိုင်ကမ်းေြမာင် ေဒသ ရှိပါသည်။ 

အေရှဘက်ရှိ ရှမ်းကုန်းြပင်ြမင့်များသည် ေယဘုယျအားြဖင့် အြမင့် ၉၁၀ မီတာ ရိှပီး ေတာင်ဘက် တနသာရီ 

ုိးမသုိ သွယ်တန်း လျက်ရိှပါသည်။ တနသာရီုိးမ သည် ၈၀၀ ကီလုိမီတာ ရှည်ပီး အေရှေတာင်ဘက်ရှိ 

မေလးကန်းဆွယ်သုိ သွယ်တန်းေနသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ အလယ်ပုိင်းေဒသ သည် အေရှဘက်တွင် 

စစ်ေတာင်းြမစ်၊ အေန က်ဘက်တွင် ဧရာဝတီြမစ်ှင့် ၎င်း၏ ြမစ်လက်တက် ြဖစ်ေသာ ချင်းတွင်းြမစ်တုိက 

ဝန်းရံထားေသာေကာင့် စုိက်ပျိးေရးြဖစ်ထွန်းသည်။ ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိေသာ ဧရာဝတီ 

ြမစ်ဝကန်းေပေဒသှင့် စစ်ေတာင်း ြမစ်ဝကန်းေပ ေဒသတုိသည် ၂၅၉၀၀ စတုရန်း ကီလုိမီတာ ကျယ်ဝန်းပီး 

ကမာ့စပါးကျီကီး တစ်ခု အြဖစ် ရပ်တည်ေနပါသည်။  

ကားမက်(စ်) စက်ုံသည် မေလးတုိင်း စဉ့်ကုိင်မိတွင်တည်ရိှပီး ေကျာက်ဆည် တကသိုလ်မှ 

အေရှေတာင်ဘက်၂ မုိင်ခန်ှင့် ဧရာဝတီြမစ်၏ ြမစ်လက်တက ် ြဖစ်ေသာ ြမစ်ငယ်ြမစ်မှ ေတာင်ဘက် ၆ 

မုိင်ခွဲခန် အကွာတွင် ရိှပါသည်။ စဉ့်ကုိင်မိ အေရှဘက်ြခမ်းတွင် ရှမ်းိုးမေတာင်တန်း၏ ေတာင်စွယ်များ 

တည်ရှိပီး အြခားေနရာများမှာ ညီညာြပန်ြပးေသာ လွင်ြပင်ေဒသ ြဖစ်ပါသည်။ မိနယ်အတွင်း 

ဒုဌဝတီြမစ်သည် အေရှမှ အေန က်သို ြဖတ်သန်း စီးဆင်းလက် ရှိပီး ပန်းေလာင်ြမစ်၊ ေဇာ်ဂျြီမစ်တုိသည် 

ေတာင်မှ ေြမာက်သုိ စီဆင်းလက် ရှိပါသည်။ စွန်ရဲအင်း ှင့် မင်းလှကန် တုိမှာလည်း ထင်ရှားေသာ ေရကန်များ 

ြဖစ်ပီး ထုိကန်များမ ှစုိက်ပျိးရန ်ေရကုိ ရယူသုံးစဲွ လက်ရှိပါသည်။ 

စီမံကိန်း စက်ုံသည် ေြမနိမ့်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပီး အေရှဘက်၊ အေန က်ဘက်ှင့် ေြမာက်ဘက်တုိတွင် 

ေတာင်တန်းများ ဝန်းရံလျက်ရိှပါသည်။ ထုိေတာင်တန်းများမှာ အေရှမ ှ အေန က် သုိ သွယ်တန်းလျက်ရှိပီး 

မတ်ေစာက်၍ အြမင့် မီတာ ၁၃၆မှ ၄၄၇ မီတာ ခန်ရှိပါသည်။ ထုိစက်ုံ၏ ေတာင်ဘက်တွင် ညီညာြပန်ြပးေသာ 

ေြမမျက်ှ သွင်ြပင် အေနအထားရိှပီး အြမင့် ၇၆ မီတာမ ှ ၁၃၅ မီတာခန ် ရိှပါသည်။ ပထဝီအေြခအေနှင့် 

ေြမမျက်ှ သွင်ြပင် အေနအထားကုိ ေအာက်ပါ ပုံ 5-3 တွင် ေဖြပထားပါသည်။ 
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ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 စာမျက်ှ  5-5 

   

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 

ပုံ 5-3 ပထဝီှင့် ေြမမျက်ှ သွင်ြပင်ြပေြမပံု 

 ဘူမိေဗဒဆုိင်ရာအေြခအေန 

စဉ့်ကိုင်မိနယ်သည် မေလးတုိင်း ေဒသကီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ေြမေအာက် ေကျာက်လာ 

အေနအထားမှာ မီးသင့်ေကျာက်၊ အသွင်ေြပာင်းေကျာက် ှင့် အနည်ကျေကျာက်များ ရှိပါသည်။ စီမံကိန်း 

ဧရိယာအတွင်းတွင် Holocenc သက်တမ်းရှိ ေြမုေကျာက်လာြဖစ်ေသာ အနည်ကျေကျာက်များြဖင့် 

ဖဲွစည်းထားေသာ ေြမအေနအထားကုိ ေလ့လာေတွရှိခဲ့ပါသည်။ ဧရာဝတီြမစ်၏ ေြမုကန်းများတွင် ဧရာဝတီ 

သဲများပါဝင်ပီး ရံေစးများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ မေလးဝန်းကျင် ဘူမိေဗဒြပ ေြမပုံကို ပုံ 5-4 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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Source: Myanmar Geosciencist Society (MGS) 2014 

ပုံ 5-4 ဘူမိေဗဒအေြခအေနြပပုံ 

 ရာသီဥတုအေြခအေန 

စီမံကိန်းစက်ုံ တည်ရှိေသာ စဉ့်ကုိင်မိနယ်သည် သမပိုင်း ရာသီဥတု ရှိပီး အြမင့်ဆံုး အပူချန်ိမှာ 

၃၇.၆၆ ◌ံC ှင့် အနိမ့်ဆုံး အပူချန်ိမှာ ၁၀ ◌ံC ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်အလုိက် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ မုိးေရချန်ိ ှင့် အပူချန်ိကုိ 

ေအာက်ပါ ဇယား 5-2 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 5-2 စဉ့ကုိ်င်မိနယ်၏ စ်ှအလိက်ုမုိးေလဝသအေြခအေန 

စဉ် 

 

ခုှစ် 

 

မုိးေရချန်ိ အပူချန်ိ 

မုိးရာရက် စုစုေပါင်းမုိးေရချန်ိ 
(လက်မ) 

ေွရာသီ  ̊C 
(အြမင့်ဆုံး) 

ေဆာင်းရာသီ  ̊C 
(အနိမ့်ဆုံး) 

၁ ၂၀၁၂ ၂၄ ၁၇.၅၃ ၃၈ ၂၈ 

၂ ၂၀၁၃ ၃၈ ၃၇.၀၇ ၃၈ ၂၈ 

၃ ၂၀၁၄ ၂၆ ၂၄.၁၉ ၃၈ ၂၈ 

၄ ၂၀၁၅ ၂၉ ၂၆.၆၃ ၃၈ ၂၈ 

၅ ၂၀၁၆ ၃၇ ၃၃.၇၃ ၃၈ ၂၈ 

၆ ၂၀၁၇ ၄၅ ၃၉.၈၁ ၃၈ ၂၈ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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စဉ် 

 

ခုှစ် 

 

မုိးေရချန်ိ အပူချန်ိ 

မုိးရာရက် စုစုေပါင်းမုိးေရချန်ိ 
(လက်မ) 

ေွရာသီ  ̊C 
(အြမင့်ဆုံး) 

ေဆာင်းရာသီ  ̊C 
(အနိမ့်ဆုံး) 

၇ ၂၀၁၈ ၃ ၂.၀၆ ၃၈ ၂၈ 

*အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမှးုံး၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွးတိုင်းတာြခင်းှင့် ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး တုိင်းတာမှင့် နမူန  ေကာက်ယူမတုိ အတွက် 

သတ်မှတ်ထားေသာ (၂ကီလုိမီတာ) ပတ်လည်အတွင်းတွင် ကွင်းဆင်း ေလ့လာြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်(ပံ 

5-5)။ တုိင်းတာမ ြပလုပ်ခဲ့သည့် အေကာင်းအရာများကုိ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဇယား 5-3 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

ပုံ 5-5 ပတ်ဝန်းကျင်အေြခခံအချက်အလက်ေကာက်ယူမြပေြမပုံ  

ဇယား 5-3 တုိငး်တာခဲသ့ည့်အေကာငး်အရာ 

အေကာင်းအရာ တိုင်းတာမ သဘာဝှင့်လူမပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်
ရာ ေလ့လာချက် 

ေနရာ 

ေလအရည်အေသွးတိုင်းတာမ ၂၄ န ရီ ဖုန်ထွက်ရှိမပမာဏ (TSP၊ PM10) စက်ုံဝန်း အတွင်း 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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အေကာင်းအရာ တိုင်းတာမ သဘာဝှင့်လူမပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်
ရာ ေလ့လာချက် 

ေနရာ 

ေရအရည်အေသွးတုိင်း တာမ ေသာက်သုံးေရ 
အရည်အေသွး 

ေြမေအာက်ေရ စက်ုံသုံး (အဝီစိတင်ွး) 

ဆူညံသံတိုင်းတာမ ေနအချနိ်၊ ညအချနိ် ဆူညံသံပမာဏ စက်ုံဝန်း အတွင်း 

ေဒသဆုိင်ရာအချက် 
အလက်ေကာက်ယူမ 

စဉ့်ကုိင်မိနယ် 
အတွင်း 

လူမစီးပွားေရး အေြခအေန အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး
မး ုံးမှရယူသည် 

ဇီဝဆိုင်ရာအချက်  စဉ့်ကုိင်မိနယ် 
အတွင်း 

ဇီဝဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် 
အေြခအေန 

ေကျာက်ဆည် 
တကသုိလ်မှရယူသည် 

 ပထမအကိမ်ေလအရည်အေသွးတုိင်းတာြခင်း 

စီမံကိန်း ဧရိယာတွင်း ေလထုထဲတွင် လွင့်ေမျာေနေသာ ဖုန်မန် ပမာဏ (TSP) ှင့် (PM10) ကို 

တုိင်းတာမ ြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။  ေလအရည်အေသွး တုိင်းတာရြခင်းမှာ ေလထုထဲ တွင် လွင့်ေမျာေနေသာ 

ဖုန်မန်ေကာင့် စီမံကိန်း ဧရိယာ အနီးဝန်းကျင်တွင်ရှိေသာဝန်ထမ်းများ ှင့် ြပည်သူလူထု အေပ ထိခိုက်ုိင်ေြခ 

ရှိ၊ မရှိကုိ တုိင်းတာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တုိင်းတာမကုိ ၁၉.၃.၂၀၁၈ ေနတွင် ၂၄ န ရီကာ တုိင်းတာခ့ဲပါသည်။  

 ေလအရည်အေသွးတုိင်းတာမပုံစ ံ

Total Suspended Particulate (TSP) 

TSP ဆုိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုထဲတွင် လွင့်ပျံေနေသာ ဖုန်မန်၏ ပမာဏကုိ ေခပါသည်။ 

တုိင်းတာရယူပုံမှာ High Volume Air Sampler ေခ ေလစုပ်စက်ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေလများကုိ ေလစုပ်အား 

တစ်မိနစ်တွင် 1.4m3န်းြဖင့် glass fiber filter စာရက်ကုိ အသုံးြပပီး ၂၄ န ရီကာ ဖုန်မန်များကို 

စုပ်ယူခ့ဲပါသည်။ 

Particulate Metter Less Than 10 Micrometer (PM10) 

PM10 ဆုိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုထဲတွင် လွင့်ပျံေနေသာ ဖုန်မန်၏ အရယ်အစား သည် 10µm 

(10 micrometer size-selective inlet (SSI)) ထက်ေသးငယ်မကုိ ဆိုလုိပါသည်။ (PM10) 

တုိင်းတာရာတွင်လည်း (TSP) က့ဲသုိ တုိင်းတာ ရယူပါသည်။ သုိေသာ် ေလစုပ်အားကုိ တစ်မိနစ်တွင် 1.13m3 

န်းြဖင့် ၂၄ န ရီကာ စုပ်ယူခဲ့ပါသည်။ 

 တုိင်းတာသည့်ေနရာ 

ေလအရည်အေသွး ေစာင့်ကည့်တုိင်းတာမကုိ စက်ုံဝန်းအတွင်းြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ တုိင်းတာေနချန်ိ 

(၂၄) န ရီအတွင်းတွင် စက်ုံြပြပင ် မွမ်းမံြခင်း၊ အေသးစားေဆာက်လုပ်ေရးများ တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် 

ညေနပိုင်းတွင် လုပ်သားများ ေဘာလုံးကန်ြခင်း  စသည်တုိ ြပလုပ်ေနြခင်းများရှိပါသည်။ ေစာင့်ကည့် 

တုိင်းတာမ ဓာတ်ပုံ ကုိ ေအာက်တွင် ပုံ 5-6 ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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ပုံ 5-6 ေလအရည်အေသွး နမူန ေကာက်ယူမပုံ 

 ေလ့လာသုံးသပ်မရလဒ် 

တုိင်းတာမမှ ရရိှလာေသာ ရလဒ်ကုိ ပတ်ဝန်းကျင် ေလအရည်အေသွး စံန်းများြဖစ်ေသာ 

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက ် ှင့် ကမာဘဏ်တုိမှ စံန်းများှင့် 

ိင်းယှဉ်ေလ့လာခဲ့သည် စံန်းများကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 5-4 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 5-4 ုိငင်တံကာင့်ှ အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်င်ရာ ေလအရည်ေသွးဆုိင်ရာစံနုး် 

ေလအရည်အေသွး 
တိုင်းတာမ 

အချန်ိ ယူနစ ် (NEQG*) ကမာဘဏ် 

TSP  -၂၄ န ရီ µg/m3  - ၂၃၀ 

PM10  -၂၄ န ရီ µg/m3  ၅၀ - 

*အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက် 

TSP ရလဒ် 

၂၄ န ရီ တုိင်းတာခဲ့သည့် ေလထုထည်တွင် လွင့်ပျံေနေသာ TSP ပါဝင်မ ပမာဏသည် ၂၃၃ µg/m3 

ြဖစ်ပါသည်။ ကမာဘဏ်၏ သတ်မှတ် စံန်းထက် သိသိသာသာများေနြခင်း မရိှေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ 

PM10 ရလဒ် 

၂၄ န ရီ တုိင်းတာခဲ့သည့် ေလထုထည်တွင် လွင့်ပျံေနေသာ PM10 ပါဝင်မ ပမာဏသည် ၁၅၈ µg/m3 

ြဖစ်ပါသည်။ အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်၏ သတ်မှတ် စံန်းထက် 

သိသိသာသာများေနသည်ကုိေတွရပါသည်။  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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TSP ှင့် PM10 ရလဒ်များအား ပတ်ဝန်းကျင်စံန်းများြဖင့် ိင်းယှဉ်ေဖာ်ြပထားမကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 

5-5 ြဖင့်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 5-5 ေလအရည်အေသွးရလဒ် 

ေလအရည်အေသွး 
တိုင်းတာမ 

အချန်ိ ယူနစ ် ရလဒ် (NEQG*) ကမာဘဏ် 

TSP  ၂၄ န ရီ µg/m3  ၂၃၃ - ၂၃၀ 

PM10  ၂၄ န ရီ µg/m3  ၁၅၈ ၅၀ - 

*အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက် 

 ဒုတိယအကိမ်ေလအရည်အေသွးတုိင်းတာြခင်း 

မေလးတုိင်းေဒသကီး ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ လုိအပ်ချက်အရ စီမံကိန်း 

ဧရိယာတွင်း ေလထုထဲတွင်  လွင့်ေမျာေနေသာ ဖုန်မန်ပမာဏ CO2, CO, CH4, NO2, O3, PM10, PM2.5, SO2 and  

VOCs များကုိ Haz-ScannerTM Model EPAS စက်ြဖင့် တုိင်းတာခဲ့ပါသည်။ ေလအရည်အေသွး 

တုိင်းတာရြခင်းမှာ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရာတွင် ထွက်ေပ လာေသာ ဖုန်မန်ေကာင့် 

စီမံကိန်းဧရိယာ အနီးဝန်းကျင်တွင်ရိှေသာ ဝန်ထမ်းများှင့် ေဒသခံြပည်သူအေပ ထိခိုက်ုိင်ေြခ ရိှ၊ မရိှကို 

တုိင်းတာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တုိင်းတာမကုိ ေြမာက်လတီတွဒ် ၂၁° ၄၀' ၄၄.၆၈" ှင့် အေရှေလာင်ဂျတွီဒ် ၉၆° ၉' 

၂၉.၁၆" တွင် ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်မှ ၂၆ ရက်ေနအထိ ၂၄  န ရီကာတုိင်းတာမ ြပလုပ်ခဲ့ ပါသည်။  

 တုိင်းတာသည့်ေနရာေလ့လာသုံးသပ်မရလဒ် 

တုိင်းတာမမှ ရရှိလာေသာရလဒ်ကုိ ပတ်ဝန်းကျင်ေလအရည်အေသွး စံန်းများြဖစ်ေသာ အမျိးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်  စံန်းများှင့် ိင်းယှဉ် ေလ့လာခ့ဲ သည်။ 

တုိင်းတာရရှိလာေသာရလဒ်များသည် လမ်းန်ချက်အတွင်း ရှိေနသည်ကုိေတွရှိခဲ့ရပါသည်။ သုိေသာ် 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ မြဖစ်ေပေစရန်ထိန်သိမ်းေစာင့်ေလာက်ရန်ှင့် ေလျာ့ချေရးနည်းလမ်းများကုိ အခန်း 

(၅) တွင် ေဖာ်ြပထား ပါသည်။ တုိင်းတာမရလဒ်များကုိ အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး 

(ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်(၂၀၁၅) ြဖင့် ိင်းယှဉ်ေဖာ်ြပထားမကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 5-6 တွင် 

အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

  



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ဇယား 5-6 ေလအရည်အေသွးရလဒ ်

No. 

စဉ် 

Parameters 

တိုင်းတာသည့် 
အရည်အေသွး 

Result 

ရလဒ် 

Unit 

ယူနစ် 

Sampling 
Duration 

ပမ်းမကာလ 

*Guideline value 

ထုတ်လတ်မစံန်း 

Avg.Period 

ပမ်းမကာလ 

1. 
Carbon dioxide (CO2) 
ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် 

၄၀၉.၉၈ ppm ၂၄ န ရီ NG - 

2. 
Carbon monoxide (CO) 
ကာဗွန်မိုေန က်ဆိုဒ် 

၇၄.၅၈ µg/m3 ၂၄ န ရီ NG - 

3. 
Methane (CH4) 
မီသိန်း 

၂၁၂,၈၈ ppm ၂၄ န ရီ NG - 

4. 
Nitrogen dioxide (NO2) 
ိုက်ထုိဂျင်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် 

- µg/m3 - န ရီ - ၁ှစ် 

၄၅.၀ µg/m3 ၁ န ရီ ၂၀၀ µg/m3 ၁န ရီ 

5. 
Ozone (O3) 
အိုဇုန်း 

၈၇.၃ µg/m3 ၈ န ရီ ၁၀၀ µg/m3 ၈န ရီ 

6. 
Particulate Matter (PM10) 
ေလထုထဲရှိ အမန်အမား 

၁၄.၃၃ µg/m3 ၂၄ န ရီ ၅၀ µg/m3 ၂၄-န ရီ 

7. 
Particulate Matter 
(PM2.5) 
ေလထုထဲရှိ အမန်အမား 

၈.၀၂ µg/m3 ၂၄ န ရီ ၂၅ µg/m3 ၂၄-န ရီ 

8. 
Sulphur dioxide (SO2) 
ဆာလဖာဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် 

၁၄.၅၁ µg/m3 ၂၄ န ရီ ၂၀µg/m3 ၂၄-န ရီ 

9. 
Volatile Organic 
Compound (VOCs) 

၁.၂၅ ppb ၂၄ န ရီ NG - 

10. 
Humidity 
စိုထိုင်းစ ၆၉ 

%RH 

 
၂၄ န ရီ - ၂၄-န ရီ 

11. 
Temperature 
အပူချနိ ် ၃၂.၃ 

℃ 
 

၂၄ န ရီ - - 

12.  
Wind Speed  
ေလတိုက်ူန်း 

၁.၂ m/s ၂၄ န ရီ - - 

13 
Win Direction 
ေလတိုက်ရာအရပ ်

၆၀ Deg ၂၄ န ရီ - - 

စီမံကိန်း၏ ေလထုအရည်အေသွး တုိင်းတာမ ရလဒ်အား ေလ့လာ သုံးသပ်ရာတွင် တိုင်းတာမ 

ရလဒ်များသည် အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမး်န် ချက်များ 

အတွင်းရှိသည်ကို ေလ့လာေတွရှိရပါသည်။ တိုင်းတာမ ရလဒ်များကုိ ပုံ 5-7 မ ှ ပံု 5-12 အထိ 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။  



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 5-7 SO2 and CO တုိ၏ တုိင်းတာမရလဒ်  

 

ပုံ 5-8 PM10 and PM2.5 တုိ၏ တုိင်းတာမရလဒ် 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 5-9 CH4 and CO2 တုိ၏ တုိင်းတာမရလဒ် 

 

ပုံ 5-10 O3 ၏ တိုင်းတာမရလဒ် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 5-11 NO2 ၏ တုိင်းတာမရလဒ် 

 

ပုံ 5-12 VOC ၏ တုိင်းတာမရလဒ် 

 ေလတုိက်ရာအရပ်ှင့် ေလတုိက်န်း 

ေလတုိက်ရာအရပ်ှင့်ေလတုိက်န်းကုိ တုိင်းတာရြခင်း၏ရည်ရယ်ချက်မှာ စီမံကိန်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ရာမှ ထွက်ရှိေသာ ဖုန်မန်များသည်မည်သည့်အရပ်ေဒသသုိ ပျံလင့်ိုင်ြခင်း၊ 

စီမံကိန်းအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေစာင့်ကပ်ကည့်သည့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရာတွင် 

ေပါင်းစပ်ထိခိုက်မများ အားခွြဲခား သုံးသပ်ုိင်ရန်၊ ေလသင့်ရာလမ်းေကာင်းများတွင် ေလကာပင်များ 

စနစ်တကျ စုိက်ပျိးိုင်ရန် ှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်သုိ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွးထိခုိက်မ 

ေလျချုိင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 စာမျက်ှ  5-15 
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 တုိင်းတာသည့်နည်းလမ်း 

ေလတုိက်ရာအရပ်ှင့် ေလတုိက်န်းကုိ စီမံကိန်း ဧရိယာ၏ ေြမာက်လတီတွဒ် ၂၁° ၄၀ ’၄၄.၆၈” ၊ 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ်   ၉၄° ၉ ’၂၉.၁၆ ”တွင် ၂၀၂၂ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်မှ ၂၆ ရက်ေနအထိ ၂၄ 

န ရီကာတုိင်းတာမ ြပလုပ်ခဲ့ ပါသည်။  တုိင်းတာသည့် တည်ေနရာြပေြမပံု ကုိ ပုံ 5-13 တွင် ေဖာ်ြပထား၍ 

တုိင်းတာသည့် ရလဒ်ပုံ ကုိ ပုံ 5-14 ှင့် ပုံ 5-15 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 5-13 ေလတုိက်န်းှင့် ေလတုိက်ရာ အရပ် တုိင်းတာသည့် ေနရာ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 5-14 ေလတိုက်ရာအရပ်ှင့်ေလတုိက်န်းြပပုံ 

 

 

ပုံ 5-15 ေလတုိက်န်းအမျိးအစားြပပံု 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 တုိင်းတာမရဒ် 

စီမံကိန်း၏ ေလတုိက်ရာအရပ်များတွင် အေရှေြမာက်အရပ်သုိ သိသိသာသာ တုိက်ခတ်၍ 

တုိက်ခိုက်န်းမှာ ၁.၂ မီတာပါစကန် န်းြဖင့် တုိက်ခတ်ေန ပါသည်။ သုိေသာ် ဖုန်မန်များ ပျံလင့်သွားုိင်ေသာ 

လမ်းေကာင်းတွင် လယ်ကွင်းများှင့် ေြမလွတ်ေြမုိင်းများသာ ရှိေသာေကာင့် ဖုန်မန်များသည် အေဝးသုိ 

အလွယ်တကူပျံလင့်ုိင်မ ရှိိုင်ပါသည်။ 

 ဆူညံသံတုိင်းတာမ 

 ဆူညံသံ တုိင်းတာမကုိ (၂)ကိမ်ခဲွ၍ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၄.၂.၂၀၁၈ ေနတွင် စီမံကိန်း၏ 

ပင်မစက်ုံအတွင်း ြပြပင်မွန်းမံေနချန်ိ စက်ုံအတွင်း တစ်ကိမ်ှင့် ၁၉.၃.၂၀၁၈ ေနတွင် စီမံကိန်း 

ဧရိယာအတွင်း တစ်ေနရာ ှင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်သည့် စက်ုံတွင်း တစ်ေနရာ စုစုေပါင်း ေနရာ ှစ်ေနရာကုိ 

ေန က်ထပ ် တစ်ကိမ်ထပ်မံ တုိင်းတာခဲ့ပါသည်။ တုိင်းတာမတွင် စဉ်ဆက်မြပတ် ြဖစ်ေပေသာ အသံလိင်း 

ပမာဏ (LAeq) ှင့် အြမင့်ဆုံး အသံလိင်း ပမာဏ (LAmax) တုိကုိ တုိင်းတာခဲ့ပါသည်။ ဆူညံသံ 

တုိင်းတာခဲ့သည့် တည်ေနရာှင့် အချက်အလက်များကိ ုေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဇယား 5-7 တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  



ကားမက်(စ်) ဂု ြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဇပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 

  စာမျက်ှ  5-19  
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ဇယား 5-7 တုိငး်တာခဲသ့ည့် အချက်အလက်များငှ့ ်ဓါတ်ပုံ 

တုိင်းတာသည့် 
အမှတ်စဉ် 

တိုင်းတာသည့်ေနရာ ရကစ်ွ ဲ တုိင်းတာသည့် 
ကာချနိ် 

ဓါတ်ပံု တိုင်းတာသည့် 
စက် 

N1 စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်း ၂၄.၂.၂၀၁၈ ၂၄.၂.၂၀၁၈ ၃ န ရီ 

 

Sound level 
meter 

N2 ဆိုင်ကယ ်
ထုတ်လုပ်မည့်စက်ုံအတွင်း 
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်ချနိ)် 

၁၉.၃.၂၀၁၈ ၁၉.၃.၂၀၁၈ ၈ န ရီ 

 

Sound level 
meter 



ကားမက်(စ်) ဂု ြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဇပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁၈ 
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တုိင်းတာသည့် 
အမှတ်စဉ် 

တိုင်းတာသည့်ေနရာ ရကစ်ွ ဲ တုိင်းတာသည့် 
ကာချနိ် 

ဓါတ်ပံု တိုင်းတာသည့် 
စက် 

N3 စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်း ၁၉.၃.၂၀၁၈ ၂၀.၃.၂၀၁၈ ၂၄ န ရီ 

 

Sound level 
meter 



ကားမက်(စ်) ဂု ြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဇပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 ေလ့လာသုံးသပ်မရလဒ် 

 တုိင်းတာမ ရလဒ်များကို အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) 

လမ်းန်ချက်ြဖစ်ေသာ ဆူညံသံပမာဏ စံန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်အေပ သက်ေရာက်မ ကာလှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်အေနအထား အတုိင်း ခွဲြခား၍ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ  

အရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက် စံန်းကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 5-8 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 5-8 ပတ်ဝန်းကျင ်အရည်အေသွးစံနး် 

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) 
လမ်းန်ချက် 

 

အချန်ိ 

ေန (နံနက် ၇န ရီ- 
ည၁၀ န ရီ) 

ည (ည ၁၀ န ရီ- 
နံနက် ၇ န ရီ) 

လူေနရပ်၊ အများြပည်သူဆုိငရ်ာေနရာ၊ ၅၅ ၄၅ 

စက်ုံအလုပ်ုံေနရာ ၇၀ ၇၀ 

 တုိင်းတာမ၏ ရလဒ်များကုိ တည်ေနရာှင့် အချန်ိ ခွဲ၍ ေအာက်ပါ ဇယား 5-9  ြဖင့် 

ေဖြပထားပါသည်။  

ဇယား 5-9 ဆူညံသံတုိင်းတာမရလဒြ်ပဇယား 

 ေရအရည်အေသွးေလ့လာမ 

ေရအရည်အေသွး ေလ့လာမကုိ စက်ုံဝန်ထမ်းများ အသုံးြပေသာေရ ြဖစ်သည့် အဝီစိတွင်းေရကုိ 

နမူန ေကာက်ယူ၍ ဓါတ်ခဲွ စမ်းသပ် ခဲ့ပါသည်။ ေရနမူန ကုိ (၂၀.၃.၂၀၁၈)ေနတွင ် ေကာက်ယူခဲ့ပီး 

ေနစွဲ တုိင်းတာသည့် 
ေနရာ 

တိုင်းတာမေနရာအနီးအ
န းလုပ်ေဆာင်ေနမ 

အချန်ိ Average 1 hr (dBA) 

Laeq Lamax 

၂၄.၂.၂၀၁၈ စက်ုံဧရိယာအ 
တွင်း 

အေဆာက်အဦများအား 
ြပြပင်မွမ်းမံေနစဉ် 

နံနက် ၁၀ န ရီ 
မှ ေနလည် ၁ 

န ရီ 
၅၄.၈ ၆၇.၃ 

၁၉-၂၀ .၃.၂၀၁၈ 
(၂၄ န ရီ) 

 

ဆိုင်ကယ်ထုတ်လု
ပ် 
မည့်စက်ုံအတွင်း 
(လုပ်ငန်းလည်ပ
တ်ချနိ်) 

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 
ှင့်သုံးဘီးဆိုင်ကယ် 
တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်  

နံနက်  ၉ န ရီ 
မ ှညေန ၅ န ရီ 

၇၂.၄ ၇၄.၂ 

စီမံကိန်းဧရိယာအ
တွင်း 

 

စက်ုံချဉ်းကပ်လမ်းှင့် 
၈၀ မီတာ အကွာ 
ထူြခားေသာလုပ်ေဆာင်
ေနမမရှိ 

 

နံနက် ၇ န ရီ မှ 
ည ၁၀ န ရီ 

၅၈.၁ ၆၂.၄ 

ည ၁၀ န ရီမှ 
နံနက် ၇ န ရီ 

၄၃.၁ ၄၆.၁ 



ကားမက်(စ်) ဂု ြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဇပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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(၂၁.၃.၂၀၁၈) ေနတွင် Green Myanmar Environmental ဓါတ်ခဲွခန်းတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

စီမံကိန်းအနီးအန းတွင် ြမစ်ေချာင်းအင်းအုိင်များ မရှိြခင်း ှင့် စက်ုံမ ှ စွန်ပစ်ေရ မထွက်ြခင်း တုိေကာင့် 

ေြမေပေရ တုိင်းတာမ မြပလုပ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရနမူန  ေကာက်ယူေနသည့် ပံုကုိ ပံု 5-16 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ပုံ 5-16 စက်ုံသုံးေရအား နမူန ေကာက်ယူမ 

 ေလ့လာသုံးသပ်မရလဒ် 

စီမံကိန်း စက်ုံတွင် အသုံးြပေနေသာ ေရအရည်အေသွး ရလဒ်များကုိ အမျိးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွးထုတ်လတ်မ လမ်းန်ချက်များ (NEQEG) 2015 စံချနိ် စံန်းှင့်  

WHO ေသာက်သုံးေရစံန်းတုိ ြဖင့် ိင်းယှဉ်၍ ဇယား 5-10 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ဇယား 5-10 ေရအရည်အေသွးရလဒ ်

စဉ် အရည်အေသွးန်းကိန်း ယူနစ် 
(Unit) 

ရလဒ်အေြဖ ေသာက်သုံးေရစံန်း 
(WHO) 

စွန်ေရစံန်း 
(NEQG*) 

မှတ်ချက် 

၁ ချဉ်ဖန်ကိန်း (pH) * ၇.၇ ၆.၅-၈.၅ ၆-၉ Normal 

၂ အပူချနိ် (Temperature) °C ၂၁.၃ - ± ၃ - 

၃ အေရာင် (Colour) - ၀ - - - 

၄ ဆိုင်းကွ အနည်(TSS) mg/L* ၀ NG ≤ ၅၀ Normal 
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စဉ် အရည်အေသွးန်းကိန်း ယူနစ် 
(Unit) 

ရလဒ်အေြဖ ေသာက်သုံးေရစံန်း 
(WHO) 

စွန်ေရစံန်း 
(NEQG*) 

မှတ်ချက် 

၅ 
ေအာက်ဆီဂျင် ေပျာ်ဝင်မ 
(Dissolved oxygen) 

mg/L* ၆.၅ ≥ ၃ - Normal 

၆ 
ဇီဝဆုိင်ရာ ေအာက်ဆီဂျင် 
လုိအပ်ချက် (BODs) mg/L* ၄ ≤ ၃ ≤ ၅၀ 

Above 
DW 
limit 

၇ 
ဓာတုဆိုင်ရာ 
ေအာက်ဆီဂျင် လိုအပ်ချက် 
(COD) 

mg/L* ၆.၂ NG ≤ ၂၅၀ Normal 

၈ ကလိုရင်း(Free Chlorine) mg/L* ၀.၄၇ NG - - 

၉ စိန်ဓာတ် (Arsenic) mg/L* ၀ ≤ ၀.၀၁ ≤ ၀.၁ Normal 
 *အမျိးသာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်  NG=No Guideline   ND= Not Detected 

 ဇီဝဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင် ေလ့လာြခင်း 

ဇီဝဆုိင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် ေလ့လာမအတွက် စဉ့်ကုိင်မိနယ် အနီးဝန်းကျင်တွင် ြပလုပ်ခဲ့ေသာ 

ဇီဝေဗဒဆုိင်ရာ မဟာသုေတသန စာတမ်းများှင့် စဉ့်ကုိင်မိနယ် ေဒသဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကုိ 

ကုိးကား၍ ေလ့လာခ့ဲပါသည်။ ေလ့လာရန ် အချက်အလက်များကုိ ေကျာက်ဆည် တကသိုလ်ှင့် 

စဉ့်ကုိင်မိနယ် အုပ်ချပ်ေရးမးုံးမှ ရယူခဲ့ပါသည်။  

စာတမ်းများ ှင့် ေဒသဆုိင်ရာမ ှ ရရိှေသာ အချက်အလက်များ အရ စဉ့်ကုိင်မိနယ် အတွင်း 

ေတွရှိရေသာ အပင်များှင့် သက်ရိှသတဝါများကုိ ေလ့လာခဲ့သည့် တည်ေနရာြပ ေြမပုံကုိ ေအာက်ပါ ပုံ 

5-17 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ပုံ 5-17 ဇီဝဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ရယူခ့ဲသည့်ေနရာြပေြမပုံ 

 အပင်များ 

စဉ့်ကိုင်မိနယ်အတွင်း သဘာဝအတုိင်း ေပါက်ေရာက်ေနသည့် အပင်များ၊ စုိက်ပျိးသး◌ီံှပင်များ 

ှင့် ဟင်းသီးဟင်းရက်ပင်များ ရှိပါသည်။ သဘာဝ ေပါက်ပင်များ ြဖစ်ေသာ ကုကိ မန်ကျည်း၊ ထေန င်း၊ 

တမာ၊ လက်ပံ၊ စိန်ပန်း၊ သစ်ကီး၊ ရှား၊ က ရ၊ ဒဟတ်၊ သန်း စသည့် အပင်များ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။ 

မိနယ်၏ လက်ရိှ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနမှာ သစ်ေတာဖုံးလမ်းမ ၂၈% ရိှပီး ကိးဝုိင်းသစ်ေတာ 

ှင့် ကိးြပင်သစ်ေတာ ဖံုးလမ်းမလည်း ရှိပါသည်။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက် ကိးဝုိင်းကာကွယ်ေတာ မရှိပါ။ ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာ ၇၄၀၂ ဧက ထိန်းသိမ်းလျက် 

ရှိပါသည်။ စဉ့်ကုိင်မိနယ် အတွင်း အဓိက စုိက်ပျိးသီးံှများမှာ စပါး၊ ေြမပဲ၊ ှမ်း၊ ေနကာ၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ 

ပဲစင်းငုံ၊ ဝါ၊ ကံ ှင့် ှစ်ရှည်သီးံှပင်များ ြဖစ်ေသာ ထန်း၊ အုန်း၊ ကွမ်း၊ ငှက်ေပျာ၊ သရက်၊ ေရှာက်/သံပရာ၊ 

ဇီးချိသီး၊ မန်ကျည်း/မာလကာ ှင့် နဂါးေမာက်ပင် တုိကုိ စုိက်ပျိးကပါသည်။ (စဉ့်ကုိင်မိနယ် ေဒသဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်၊ အုပ်ချပ်ေရးမးုံး)3 

                                                

 

3 Department of Administration, Sintgaing Township, 2017. 
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စဉ့်ကုိင်မိနယ် အတွင်းရှ ိ စွန်ရဲကန် အနီးဝန်းကျင်တင်ွ အပူပိုင်းေဒသထွက် 

ဟင်းသီးဟင်းရက်များ၊ သစ်ေတာများ ရှိပီး  ရဲရမာန်ေတာင် ှင့် ဓာတ်ေတာ်ေတာင် အနီးဝန်းကျင်တွင် 

ရက်ြပတ်ေတာများကုိ အများဆုံး ေတွရှိရပါသည်။ စွန်ရဲကန် အနီးဝန်းကျင်တွင် ေကာက်ပဲသီးှံများ 

ြဖစ်ေသာ စပါး၊ ှမ်း၊ ဝါ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ေနကာ ှင့် ကက်သွန်နီ တုိကုိ စိုက်ပျိးကပီး သဘာဝ 

ေပါက်ပင်များ ြဖစ်ေသာ ပဒုမာကာ၊ ကာြပာ၊ ေခါင်ယမ်း၊ ေဘာက်ေခွး၊ ချဉ်ေပါင်ခါး၊ သံမိုင် ေကျာက်မုိင်၊ 

ေလးညင်းကီး၊ ေတာင်ကန်စွန်း၊ ေဗဒါ ှင့် ွယ်ပ်ပင် စသည်တုိ ေပါက်ေရာက်ေနပါသည်။ စွန်ရဲကန် 

အနီးဝန်းကျင်တွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ အပင်များကုိ ေအာက်ပါ ပံု 5-18 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

(ေကျာ်ေဇယျသူ (၂၀၁၁)၊ မဟာသုေတသန စာတမ်း)4 

  

ပဒုမာကာ ကာြပာ 

  

ေခါင်ယမ်း  ေတာင်ကန်စွန်း 

                                                

 

4 Kyaw Zay Ya Thu, 2011. MSc. Taxonomic study on some member of Angiopermae in Son Ye Lake     
and its surrounding area, Sintgaing Township, Kyaukse District, Mandalay Region.  
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ေဘာက်ေခွး  ချဉ်ေပါင်ခါး 

 
 

သံမုိင်ေကျာက်မုိင် ေလးညင်းကီး 

 
 

ေဗဒါ ွယ်ပ် 

ပုံ 5-18 စွန်ရဲကန်အနီးဝန်းကျင်တွင်ေတွရေသာအပင်များ  

စဉ့်ကုိင်မိနယ် အတွင်းရှိ ဘဲလင်းရာတွင် ှစ်ရှည်ပင်များ ြဖစ်ေသာ သံပရာပင်၊ ေရှာက်ပင် ှင့် 

သရက်ပင် တုိစုိက်ပျိးကပါသည်။ ဘဲလင်းရာတွင် ေတွရေသာသံပရာပင် ှင့် ေရှာက်ပင် တုိ၏ ြပင်ပ 
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သွင်ြပင် လကဏာများကုိ ေအာက်ပါ ပံု 5-19 ှင့်ပံု 5-20 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ (ယမင်းေကသီ 

(၂၀၁၆)၊ မဟာသုေတသန စာတမ်း)5 

  

သံပရာပင် သံပရာရက် 

  

သံပရာပွင့်              သံပရာပွင့်ချပ် 

  

သံပရာသီး             သံပရာြခမ်း 

ပုံ 5-19 ဘဲလင်းရာတွင်ေတွရေသာသံပရာပင်၏ြပင်ပသွင်ြပင်လကဏာများ  

                                                

 

5 Ya Min Kay Thi, 2016. MSc. Meiotic Behaviors of Citrus SPP. Commercially cultivated in Bellin 
Village Tract, Sintgaing Township. 
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ေရှာက်ပင် ေရှာက်ရက် 

  

ေရှာက်ပွင့် ေရှာက်ပွင့်ချပ် 

  

ေရှာက်သီး ေရှာက်ြခမ်း 

ပုံ 5-20  ဘဲလင်းရာတွင်ေတွရေသာ ေရာှက်ပင်၏ ြပင်ပသွင်ြပင်လကဏာများ  

ဘဲလင်းရာ တွင် ဟင်းသီးဟင်းရက်ပင်များ ြဖစ်ေသာ ခရမ်းပင်၊ ခရမ်းကေဆာ့ပင်၊ အာလူးပင်၊ 

ခရမ်းချဉ်သီးပင်၊ ငုတ်ေကာင်းပင်  တုိကုိ စိုက်ပျိးကပါသည်။ ခရမ်းပင် ှင့် ခရမ်းကေဆာ့ပင် တုိ၏ 
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ြပင်ပသွင်ြပင် လကဏာများကုိ ေအာက်ပါ ပုံ 5-21 ှင့် ပုံ 5-22 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ (နီလာပိုင် 

(၂၀၁၆)၊ မဟာသုေတသန စာတမ်း)6 

  

ခရမး်ပင် ခရမး်ပွင့် 

  

ခရမး်ပွင့် ခရမ်းပွင့်ချပ် 

  

ခရမး်သီး ခရမး်စိတ် 

ပုံ 5-21 ဘဲလင်းရာတွင်ေတွရေသာ ခရမ်းပင် ၏ ြပင်ပသွင်ြပင်လကဏာများ          

                                                

 

6 Nilar Paing, 2016. MSc. Meiotic characters Solanum SPP. Commercially cultivated in Bellin Village 
Tract, Sintgaing Township. 
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ခရမ်းကေဆာ့ပင် ခရမ်းကေဆာ့ပွင့် 

  

ခရမ်းကေဆာ့ပွင့် ခရမ်းကေဆာ့ပွင့်ချပ် 

  

ခရမ်းကေဆာ့သီး ခရမ်းကေဆာ့စိတ် 

ပုံ 5-22  ဘဲလင်းရာတွင်ေတွရေသာခရမ်းကေဆာ့ပင် ၏ ြပင်ပသွင်ြပင်လကဏာများ  

 သက်ရိှသတဝါများ 

စဉ့်ကိုင်မိနယ်တွင် ေတာုိင်းတိရစာန်များ ှင့် ေမွးြမေရး သတဝါများ ရှိပါသည်။ 

ေတာုိင်းတိရစာန်များ ြဖစ်ေသာ ယုန်၊ ဂျ၊ီ ဆက်ရက်၊ စာကေလး၊ ကျးီ၊ ချိး၊ ေမွအမျိးမျိး၊ လိပ်ြပာ ှင့် 
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အြခားပိုးမား တုိရှိပီး ေမး◌ွြမေရး သတဝါများ ြဖစ်ေသာ ကဲ၊ ွ း၊ ဝက်၊ သုိး၊ ဆိတ်၊ ကက်၊ ဘဲ၊ ငုံး၊ ငါး ှင့် 

ပုဇွန် တုိကုိ ေမွးြမကပါသည။် (စဉ့်ကုိင်မိနယ် ေဒသဆုိင်ရာ အချက်အလက်၊ အုပ်ချပ်ေရးမးုံး)7 

   စဉ့်ကိုင်မိနယ် အတွင်းရှိ အကီးဆုံး ေရကန်ြဖစ်ေသာ စွန်ရဲအင်းကန်တွင် ငါးမျိးအုပ်စု ၇ 

အုပ်စု၊ မျုိးကွဲစု ၁၂ စ ု ှင့် မျိးစိတ်ေပါင်း ၂၇ စိတ် တုိရှိပါသည်။ (ခိုင်ြဖထက် ၊ မဟာသုေတသန 

စာတမး်(၂၀၁၅))8 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ေတွရိှရေသာ ငါးများမှာ ေရချိငါး ှင့် ပင်လယ် ေရငန်ငါး ဟူ၍ ှစ်မျိး ရှိပါသည်။ 

စဉ့်ကိုင်မိနယ် အနီးဝန်းကျင်တွင် ငါးမျိးအုပ်စု ၂ အုပ်စု၊ မျိုးကွဲစု ၁၀ စု ှင့် မျိးစိတ်ေပါင်း ၂၂ စိတ ်တုိရှိ၍ 

အများစုမှာ ေရချိငါးများ ြဖစ်ပီး ေအာက်ပါ ပုံ 5-23 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ (စုြမတ်ုိင် ၊ မဟာသုေတသန 

စာတမး်(၂၀၁၆))9 

  

Amblypharyngodon mola Chela sardinella 

  

Barilius gatensis Barilius guttatus 

                                                

 

7 Department of Administration, Sintgaing Township, 2017. 

8 Khine Phyu Htet, 2015. MSc. Study on the gut content of Oreochromis niloticus from Sun Ye Lake 
at Sintkaing Township. 

9 Su Myat Naing, 2016. MSc. Occurrence of fish species in order Cypriniformes at Sintkaing 
Environs, Mandalay Region. 
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Cyprinus carpio Puntius sarana 

 

  

Puntius chola  Puntius stigma 

  

Puntius swelli Osteobrama cotio 

  

Osteobrama belangeri Osteobrama alfredianus 

  

Labeo nandina Labeo rohita 
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Labeo kontius Labeo calbasu 

 

  

Labeo boga Labeo micropthalmus 

  

Cirrhinus mrigala Catla catla 

  

Lepidocephalus berdmorei Lepidocephalus thermalis 

ပုံ 5-23 စဉ့်ကုိင်မိနယ်အနီးဝန်းကျင်တွင် ေတွရေသာ ငါးမျိးစိတ်များ  

စွန်ရဲအင်းကန်သည် စဉ့်ကုိင်မိနယ်တွင် အကီးဆုံးြဖစ်ပီး ၅၉၀.၇၁၆ ဧရိယာ ှင့် ပင်လယ်ေရ 

မျက်ှ ြပင် အထက် ၁၀၅ မီတာ တွင်ရှိ၍ ငါးမျိးအုပ်စု ၁၁ အုပ်စု၊ မျုိးကွဲစု ၁၅ စု ှင့် မျိးစိတ်ေပါင်း ၁၈ စိတ် 

တုိရှိပါသည်။ စွန်ရဲအင်းကန်တွင် ေတွရေသာ ငါးမျိးစိတ်များကုိ ေအာက်ပါ ပံု 5-24 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ (ယဉ်ယဉ်ေအး ၊ မဟာသုေတသန စာတမ်း(၂၀၁၇))10 

                                                

 

10 Yin Yin Aye, 2017. MSc. Species composition and abundance of some fishes in Sun Ye Lake at 
Sintkaing Township, Mandalay Region. 
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Notopterus notopterus Hypophthalmichthys molitrix 

  

Amblypharyngodon atkinsonii Osteobrama cunma 

  

Puntius chola Puntius sarana 

  

Puntius sophore Labeo rohita 

  

Mystus pulcher Heteropneustes fossils 

  

Macrognathus zebrinus Parambasis ranga 
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Oreochromis sp. Glossogobius giuris 

  

Anabas testudineus Trichogaster pectoralis 

  

Channa punctatus Channa striata 

ပုံ 5-24 စွန်ရဲအင်းကန်တွင်ေတွရေသာငါးမျိးစိတ်များ  

စဉ့်ကုိင်မိနယ်၊ ပလိပ်အင်း အနီးဝန်းကျင်တွင် ေရငှက်မျိးအုပ်စု ၇ အုပ်စု၊ မျိုးကဲွစု ၄ စု ှင့် 

မျိးစိတ်ေပါင်း ၂၂ စိတ် တုိရိှပီး စုိစွတ်ေြမ၊ လယ်ကွင်း၊ သစ်ပင် ှင့် ေရြပင်ေပတွင် ေနထုိင်ကပါသည်။ 

ပလိပ်အင်း အနီးဝန်းကျင်တွင် ေတွရေသာ ငှက်မျိးစိတ်များကုိ ေအာက်ပါ ပံု 5-25 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။  (မျိးေအာင် ၊ မဟာသုေတသန စာတမ်း(၂၀၁၆))11  

                                                

 

11 Myo Aung, 2016. MSc. Species composition of water birds at Paleik Inn from Sintkaing Township, 
Mandalay Region. 
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Ansrer anser Ansrer indicus 

  

Sarkidiornis melanotos Dendrocygna javanica 

  

Anas poecilorhyncha Ansre albifrons 
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Threskiornis melanocephalus Plegadis falcinellus 

  

Phalacrocorax niger Phalacrocorax carbo 

  

Anastomus oscitans Anhinga melanogaster 

  

Nycticorax nycticorax Ardea cinerea 
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Ardeola bacchus Bubulcus ibis 

 

Casmerodius albus 

ပုံ 5-25  ပလိပ်အင်းဝန်းကျင်တွင် ေတွရေသာ ငှက်မျိးစိတ်များ 

စဉ့်ကုိင်မိနယ် အတွင်းရှိ ဘူတာရာတွင် လိပ်ြပာမျိးအုပ်စု ၈ အုပ်စု၊ မျိုးကဲွစု ၃၁ စု ှင့် 

မျိးစိတ်ေပါင်း ၄၂ စိတ် တုိရှိပါသည။် ဘူတာရာတွင် ေတွရေသာ လိပ်ြပာ မျိးစိတ်များကုိ ေအာက်ပါ ပံု 5-26 

တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ (ဝင်းအိဖိး (၂၀၁၇)၊ မဟာသုေတသန စာတမ်း)12 

  

                                                

 

12 Win Ei Phyo, 2017. MSc. Relative abundance of some butterfly species from Butar Village, 
Sintkaing Township, Mandalay Region. 
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Papilio demoleus Papilio polytes 

  

Pachliopta aristolochiae Graphium Agamemnon 

  

Appias libythea Ixias pyrene 

  

Pareronia valeria Pareronia anais 

  

Leptosia nina Catopsilia Pomona 
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Catopsilia pyranthe Eurema hecabe 

  

Delias descombesi Cethosia cyane 

  

Junonina lemonius Junonia almana 

  

Junonia atlites Junonia orithya 
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Phalanta phalantha Hypolymnas misippus 

  

Ariadne ariadne Neptis hylas 

  

Phaedyma columella Moduza procris 

  

Danaus chrysippus Danaus genutia 
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Tirumala limniace Euploea core 

  

Mycalesis visala Mycalesis persiodes 

  

Mycalesis intermedia Melanitis zitenius 

  

Melanitisb leda Ypthima baldus 
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Ypthima similis 

ပုံ 5-26  ဘူတာရာတွင်ေတွရေသာ လိပ်ြပာ မျိးစိတ်များ  

 လူမစီးပွားေရးဆိုင်ရာေလ့လာြခင်း 

လူမစီးပွားေရး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လူဦးေရ ှင့် တုိင်းရင်းသား မျိးွယ်စု၊ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ 

စီးပွားေရးဆုိင်ရာ ခံငုံသုံးသပ်ချက်၊ ပညာေရးက ၊ကျန်းမာေရးက ှင့် ေြမအသုံးချမတုိပါဝင်ပါသည်။ 

 လူဦးေရှင့်တုိင်းရင်းသား မျိးွယ်စု 

စီမံကိန်း ဧရိယာ တည်ရှိေသာ စဉ့်ကုိင်မိနယ်တွင် လူဦးေရ စုစုေပါင်း ၁၃၃၅၄၈၊ အိမ်ေြခေပါင်း 

၂၇၉၆၂ ှင့် အိမ်ေထာင်စုေပါင်း ၂၈၄၆၆ တုိရှိပါသည်။ လူဦးေရ ှင့်တုိင်းရင်းသား မျိးွယ်စုများကုိ ဇယား 

5-11 တွင်အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ဇယား 5-11 လူဦးေရ ငှ့တုိ်ငး်ရငး်သား မျိးယ်ွစမုျား  

စဉ် လူမျိး လူဦးေရ ရာခိုင်န်း 

၁ ကချင် ၅ ၀.၀၃ 

၂ ကယား - - 

၃ ကရင် ၁၈ ၀.၀၁၃ 

၄ ချင်း ၁၄ ၀.၀၁၀ 

၅ မွန် ၆ ၀.၀၀၄ 

၆ ဗမာ ၁၂၆၅၀၁ ၉၄.၇၂၃ 

၇ ရခိုင် ၈ ၀.၀၀၆ 

၈ ရှမ်း ၂၆ ၀.၀၂၀ 

၉ အြခား ၆၉၇၀ ၅.၂၂၀ 

 မိနယ်ချပ် ၁၃၃၅၄၈ ၁၀၀ 

 ကိုးကား။*အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမးံုး၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်။(၂၀၁၉) 
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 ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ 

စဉ့်ကိုင်မိနယ်တွင် ေနထုိင်ေသာ လူမျိး အများစုသည် ဗုဒဘာသာဝင်များ ြဖစ်ကပီး 

ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်၊ ဟိဘာသာဝင် ှင့် အစလာမ်ဘာသာဝင်များလည်း အနည်းငယ် ရှိပါသည်။ 

 စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ ခံငုံသုံးသပ်ချက် 

စဉ့်ကိုင်မိနယ်သည် မေလးတုိင်း ေဒသကီးအတွင်း တည်ရိှပီး စီးပွားေရးအရ ဖံွဖိးတုိးတက်မ 

သင့်တင့်ေသာ မိနယ်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ မိနယ်အတွင်းရှိ ေဒသခံြပည်သူ လူထုသည် 

စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းကုိ အဓိကထား လုပ်ကုိင ် ေဆာင်ရက်ကပါသည်။ စဉ့်ကုိင်မိနယ်သည်ကုန်းလမ်း၊ 

ေရလမ်းေကာင်းများဆုံရာ လမ်းမေပတွင် တည်ရှိ၍ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ေရး ေကာင်းမွန်ေသာ 

မိနယ်ြဖစ်ပါသည်။ မိနယ်၏ အဓိက ထုတ်ကုန်မှာ ဆန်၊ စပါး ြဖစ်ပီး မေလးမိသုိ အများဆုံး 

တင်ပိုေရာင်းချပါသည်။ 

 စဉ့်ကုိင်မိနယ်တွင် အသုံးြပေနေသာ ေြမအမျိးအစားများှင့် ဧရိယာများ 

5.5.3.1.1 ေြမအသုံးချမ 

 စဉ့်ကုိင် မိနယ်၏ ေြမအမျိးအစားအလုိက် အသုံးချထားေသာ စုိက်ပျိးေြမ ဧရိယာေပါင်းမှာ  

၆၈၉၉၇ ဧကြဖစ်ပါသည်။ လှပ်ထားေြမ ဧရိယာေပါင်းမှာ ၆၃၁ ဧက ြဖစ်၍ အမျိးအစား၅ 

မျိးခွဲြခားထားပါသည်။ ထုိ ခွဲြခားထားေသာ ေြမအမျိးအစားများမှာ လယ် ေြမဧရိယာ၊ ယာေြမ၊ ကုိင်း/ 

ကန်းေြမ၊ ဥယျာဉ်ေြမ ှင့် ဓနိတုိြဖစ်ကျပါသည်။ စားကျက်ေြမတွင် ၁၃၄၈ ဧက၊ စက်မလုပ်ငန်းသုံးေြမတွင် 

၁,၃၉၈ ဧက၊ မိေြမ ၂၇၄ ဧက၊ ရာေြမ ၃၂၇၀၊ အြခားေြမ ၇,၉၇၈ ဧက၊ ကိးဝုိင်း/ကိးြပင် ကာကွယ်ေတာ 

ဧရိယာ ၇,၄၀၂ ှင့် စုိက်ပျိးြခင်း မြပုိင်ေသာ ဧရိယာ တွင် ၁၉,၅၃၈ ဧက ဟူ၍ အသီးသီး ရိှကပါသည်။ 

စဉ့်ကုိင် မိနယ်၏ ေြမအသုံးချမ စုစုေပါင်း ဧရိယာေပါင်းမှာ ၁၁၀,၈၃၆ ဧက ြဖစ်ပါသည်။ 

5.5.3.1.2 ဆည်ေြမာင်းတာတမံများှင့် ဆည်ေရေသာက်ဧရိယာ 

စဉ့်ကိုင် မိနယ်တွင် ြမစ်ေရတင် စီမံကိန်း ၉ ခု ရှိပါသည်။ ထုိ ြမစ်ေရတင် စီမံကိန်းများမှာ ရာသာ 

ရာရှိ ရာသာရာ လပ်စစ်ြမစ်ေရတင်၊ မီးေသွးဘုတ်ေကျးရာ အနီး ထီးေတာ်မုိး လပ်စစ်ြမစ်ေရတင်၊ 

မီးေသွးဘုတ်ေကျးရာ အနီးေရလံှဗိုလ် လပ်စစ်ြမစ်ေရတင်၊ စဥ့်ကုိင်တွင် ေရဘုိလပ်စစ်ြမစ်ေရတင်၊ ဧည့်ြပ 

ေကျးရာအနီးတွင် ဧည့်ြပလပ်စစ်ြမစ်ေရတင်၊ အုိးထိန်းေတာင်ရာအနီးတွင် အိုးထိန်းေတာင် ြမစ်ေရတင်၊ 

ေြမာက်ကုိင်းေကျးရာ အနီးတွင် ေြမာက်ကုိင်းြမစ်ေရတင်၊ စိတရ ေကျးရာ အနီးတွင် စိတရ 

လပ်စစ်ြမစ်ေရတင်၊ သာယာ ကန်းေကျးရာအနီးတွင် သာယာကန်း ြမစ်ေရတင် တုိြဖစ်ကပါသည်။ 

စဉ့်ကုိင်မိနယ်အတွင်းရှိ စုစုေပါင်း အကျိးြပဧကမှာ ၇,၂၇၀ ဧကြဖစ်ပါသည်။ 
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5.5.3.1.3 စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း 

စဉ့်ကိုင် မိနယ်၏ စုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းတွင် အဓိက သီးံှ (၁၀) မျိး စုိက်ပျိးထုတ်လုပ်ပါသည်။ 

ထုိ သီးံှ (၁၀) မျိးမှာ စပါး၊ ေြမပဲ၊ ှမ်း၊ ေနကာ၊ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ဝါ၊ ကံ ှင့် 

အေစ့ထုတ်ေြပာင်းတုိြဖစ်ကပါသည်။ ှစ်ရှည်သီးံှ စုိက်ပျိးေသာ စုစုေပါင်းဧကမှာ ၁၅၃၇၃ ြဖစ်၍ 

သီးှံအမျိးအစားများမှာ ထန်း၊ အုန်း၊ ကွမ်းရက်၊ ငှက်ေပျာ၊ သရက်၊ ေရှာက်/သံပုရာ၊ ဇီးချိသီး၊ 

မန်းကျည်း/မာလကာ၊ အြခားအစားသုံးပင်ှင့် နဂါးေမာက်တုိ်ြဖစ်ကပါသည်။ 

5.5.3.1.4 ေမွးြမးေရးလုပ်ငန်းများ 

စဉ့်ကိုင်မိနယ်တွင် ေမွးြမးေရးဇုန် မရိှပါ။ ေမွးြမေသာ အေကာင်အေရများမှာ ကဲ၊ ွ း၊ ဝက်၊ 

သုိး/ဆိတ်၊ ကက်၊ဘဲှင့် ငုံးတုိြဖစ်ကပါသည်။ စဉ့်ကုိင် မိနယ်တွင် နိစားွ း ၄၉၆၉ 

အေကာင်ေရအတွက်ရှိ၍ ုိထွက် ပိသာေပါင်း ၉၀၆၆၆၀ ရိှပါသည်။ ထိုအြပင်စဉ့်ကုိင်မိနယ်တွင် ငါး၊ ပုဇွန် 

ေမွးြမးေရ လုပ်ငန်းများလည်းရှိ၍ စုစုေပါင်း ထုတ်လုပ်မ မှာ ၇၁၉,၄၂၀ ြဖစ်ပါသည်။ 

5.5.3.1.5 စက်မလက်မ လုပ်ငန်း 

စဉ့်ကိုင် မိနယ်အတွင်း စက်မဇုန်မရိှပါ။ သုိေသာ် စက်ံု ှစ်ခုရှိပါသည်။ ထုိ စက်ုံမှာ Panda 

အထည်စက်ုံ (ပလိပ်) ှင့် သစ်သား အေချာထည်စက်ုံ တုိ ြဖစ်၍ စက်ုံှစ်ခုေပါင်း လုပ်သား အင်အား မှာ 

၂,၂၀၆ ဦးေရြဖစ်ပါသည်။ စဉ့်ကုိင်မိနယ်အတွင်းတွင် အလုပ်ုံေပါင်း ၅၆ ခုြဖစ်၍ 

စုစုေပါင်းလုပ်သားဦးေရမှာ ၂,၄၈၃ ဦးေရြဖစ်ပါသည်။ 

စဉ့်ကိုင်မိနယ်အတွင်း အိမ်တွင်း စက်မလက်မ လုပ်ငန်းအမျိးအစား (၇) မျိးရှိ၍ ထုိ 

လုပ်ငန်းများမှာ ယကန်း၊ စက်ချပ်၊ မုန်၊ ပန်းတိမ်၊ ပန်းပဲ၊ ပန်းချ ီ ှင့် အုိးလုပ်ငန်းတုိြဖစ်ပါသည်။ စုစုေပါင်း 

လုပ်ငန်းအေရအတွက်မှာ ၆၆ခုြဖစ်၍ လုပ်သားအင်အားမှာ ၁၄၃ ဦးြဖစ်ပါသည်။ 

 စီးပွါးေရးဆုိင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အအုံများ 

စဉ် မိနယ် ပွဲုံအမည် 
ေရာင်းဝယ်သည့် 

ပစည်းများ 
တည်ေနရာ 

၁ စဉ့်ကုိင် ေဒနန်းလွမ်း ငါးရှည့် ြမန ၊ ပလိပ်ေကျးရာအုပ်စု 

၂ ။ ေအာင် ဂဏန်း ဆီဆံု ေကျးရာ အုပ်စ ု

၃ ။ ေကျာ်မိုး ဂဏန်း ဆီဆံု ေကျးရာ အုပ်စ ု

၄ ။ သိီ ဂဏန်း ဆည်ရာေကျးရာအုပ်စု 

၅ ။ ကယ်တာ ဂဏန်း ဆည်ရာေကျးရာအုပ်စု 

၆ ။ ၈.၈.၈ ဂဏန်း ဆည်ရာေကျးရာအုပ်စု 

၇ ။  ဂဏန်း ဆည်ရာေကျးရာအုပ်စု 

၈ ။  ဂဏန်း ဆီဆံုေကျးရာအုပ်စ ု
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စဉ် မိနယ် ပွဲံုအမည် 
ေရာင်းဝယ်သည့် 

ပစည်းများ 
တည်ေနရာ 

၉ ။  ဂဏန်း ဆည်ရာေကျးရာအုပ်စ ု

၁၀ ။  ဂဏန်း ဆည်ရာေကျးရာအုပ်စ ု

၁၁ ။ ဦးခင်ေမာင်ဦး သီးှံစံု ရန်ေအာင်ြမင် 

၁၂ ။ သိန်းသန်းစံ သီးှံစံ အုန်းပင် ခံ 

မိနယ်ချပ် ၁၂ - - - 
ကုိးကား။*အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမးံုး၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်။(၂၀၁၉) 

(၄) ေဈးများ 

စဉ် မိနယ် ေဈးအမည် တည်ေနရာ မှတ်ချက် 

၁ စဉ့်ကိုင် မိမေဈး မိမရပ်ကွက် ဆိုင်ခန်း - ၂၇၀ ခန်း 

၂ ။ ပလိပ်ေဈး ပလိပ်ေကျးရာ အုပ်စု ဆိုင်ခန်း - ၁၆၆ ခန်း 

၃ ။ သစ်ေခါက်ေဈး ေြမာင်းဆံုငယ်ရာ  

၄ ။ ဘယ်လင်းေဈး ဘယ်လင်းေကျးရာ  

မိနယ်ချပ် - - ၄၃၆ 
 ကုိးကား။*အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမးုံး၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်။(၂၀၁၉) 

 (ခ) ဘဏ်များ 

စဉ် မိနယ် ဘဏ်အမည် အစိုးရပိုင် ပုဂလိကပိုင် စုစုေပါင်း 

၁ စဉ့်ကုိင် ြမန်မာ့ စီးပွါးေရးဘဏ်ခွဲ အစိုးရ - ၁ 

  ကေမာဇဘဏ် - ပုဂလိက ၁ 

  သမဝါယမဘဏ် - ပုဂလိက ၁ 

မိနယ်ချပ်  ၁ ၂ ၃ 
ကုိးကား။*အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမးံုး၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်။(၂၀၁၉) 

 (ဂ) စတုိးဆုိင်ှင့် အေရာင်းဆုိင်များ 

စဉ် ဆိုင် အမျိးအစား အေရအတကွ် 

၁ စတိုးဆုိင် ၃၂ 

၂ ေရဆိုင် ၁၀ 

၃ လပ်စစ်ပစည်းဆိုင် ၉ 

၄ ဖုန်း/ဖုန်းပစည်းအေရာင်းဆိုင် ၄ 

၅ စာအုပ်ဆိုင် ၃ 

၆ ေဆးဆိုင် ၁၀ 

၇ စားေသာက်ဆိုင် ၂၇ 
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စဉ် ဆိုင် အမျိးအစား အေရအတွက် 

၈ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ၆၁ 

၉ ကုန်မာဆိုင် ၁၂ 

၁၀ စိုက်ပျိးေရးပစည်းဆိုင် ၉ 

၁၁ ေဆာက်လုပ်ေရးပစည်းဆုိင် ၁၀ 

၁၂ ဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းဆိုင် ၄ 

၁၃ ဆနဆ်ိင ် ၁၂ 

၁၄ အဝတ်အထည်ဆိုင် ၂၅ 

၁၅ နိဗာန်ကုန်ဆိုင် - 

မိနယ်ချပ် ၂၂၈ 
ကိုးကား။*အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမးံုး၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်။(၂၀၁၉) 

 ပုံိှပ်လုပ်ငန်းှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ 

စဉ့်ကုိင် မိနယ်တွင်ရိှေသာ ပုံှိပ်တုိက်ှင့် မီဒီယာ လုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းြဖစ်ပါသည် 

(က) ပုံိှပ်လုပ်ငန်းှင့် ေတးသံသွင်း၊ ဗီဒီယုိ 

စဉ် မိနယ် 

ပံုိှပ်စက ်

ကွ
န်ပ

ျတ
ာ 

မိတ
 

ေတ
းသံ

သွ
င်း

 

ဗီဒီ
ယ

ို 

ိုင်
ငံပို

င် 

ပုဂ
လ

ိက
ပိုင်

 

၁ စဉ့်ကုိင် - - ၁၂ ၃ - ၅ 

မိနယ်ချပ် - - ၁၂ ၃ - ၅ 
 ကိုးကား။*အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမးံုး၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်။(၂၀၁၉) 

  ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့် ဝန်ေဆာင်မ တန်ဖုိး 

စဉ့်ကုိင်မိနယ်၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှင့်ဝန်ေဆာင်မ တန်ဖုိးကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

စဉ် အေကာင်းအ
ရာ 

၂၀၁၈-၁၉ 
အသားတင်ထု
တ်လုပ်မတန်ဖိုး 

၂၀၁၉-၂၀ 
ရည်မှန်းချက်

တန်ဖိုး 

၂၀၁၉-၂၀ ခုှစ်ေဆာင်ရက်ိုင်မ 

တန်ဖိုး အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိ
င်မ 

တိုးတက်မ 

၁ ထုတ်လုပ်မ 
တန်ဖိုး 

၄၀၅၅၅၃.၀ ၅၁၇၆၈၃.၀ ၄၇၄၉၁၆.၄ ၉၁.၇ ၁၇.၁ 

၂ ဝန်ေဆာင်မ ၉၆၃၁၄.၈ ၁၀၉၈၆၈.၂ ၉၇၈၄၂.၀ ၈၉.၁ ၁.၆ 

၃ ကုန်သွယ်မတ
န်ဖုိး 

၁၄၃၈၀၁.၈ ၁၉၂၉၇၉.၁ ၁၅၆၃၄၁.၇ ၈၁.၀ ၈.၇ 



ကားမက်(စ်) ဂု ြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဇပီလ၊၂၀၂၂ 
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စဉ် အေကာင်းအ
ရာ 

၂၀၁၈-၁၉ 
အသားတင်ထု
တ်လုပ်မတန်ဖိုး 

၂၀၁၉-၂၀ 
ရည်မှန်းချက်

တန်ဖိုး 

၂၀၁၉-၂၀ ခုှစ်ေဆာင်ရက်ိုင်မ 

တန်ဖိုး အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိ
င်မ 

တိုးတက်မ 

၄ အသားတင်ထု
တ်လုပ်မှင့် 
ဝန်ေဆာင်မ
တန်ဖိုး 

၆၄၅၆၆၉.၆ ၈၂၀၅၃၀.၃ ၇၂၉၁၀၀.၁ ၈၈.၉ ၁၂.၉ 

ကိုးကား။*အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမးံုး၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်။(၂၀၁၉) 

 ပညာေရးက 

စဉ့်ကိုင်မိနယ်အတွင်းရှ ိ ေကျာင်း အေရအတွက်မှာ မူလတန်းေကျာင်း ၈၉ေကျာင်း၊ 

အလယ်တန်းေကျာင်း ၁၈ေကျာင်း၊ အထက်တန်းေကျာင်း ၅ေကျာင်း ှင့် တကသုိလ် ၂ေကျာင်း ရှိပါသည်။ 

မိနယ်အတွင်းရှ ိေကျာင်းအားလုံး၏ ဆရာ/ဆရာမဦးေရ ှင့်ေကျာင်းသားဦးေရ အချိးသည် ပမ်းမအားြဖင့် 

၁း၂၃ ခန် ရှိပါသည်။ 

 ကျန်းမာေရးက 

ကျန်းမာေရးက အေနြဖင့် စဉ့်ကုိင်မိနယ် အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးမးုံး၏ 

အချက်အလက်များ အရ မိနယ်အတွင်း ၅၀ ကုတင်ဆန ် မိနယ်ေဆးုံ ှင့် ၁၆ ကုတင်ဆန ် တုိက်နယ် 

ေဆးုံ တုိရိှပါသည်။ မိနယ်အတွင်းတွင် အစုိးရေဆးုံ ၂ံ ု ှင့် ပုဂလိကေဆးုံ ၁၅ ုံ ရှိပါသည်။ 

ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ ေရာဂါများမှာ ငှက်ဖျားေရာဂါ၊ ဝမ်းေလာေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ၊ ဝမ်းကုိက်ေရာဂါ၊ 

အသည်းေရာင်ေရာဂါ ှင့် HIV/AIDS ေရာဂါ စသည်တုိြဖစ်ပါသည်။ အများဆုံး ြဖစ်တတ်ေသာေရာဂါ များမှာ 

ဝမ်းေလာေရာဂါ၊ တီဘီေရာဂါ ှင့် ဝမ်းကုိက်ေရာဂါ တုိြဖစ်ပါသည်။ မိနယ်တွင်း ြဖစ်ပွားတတ်ေသာ 

ေရာဂါများကုိ ဇယား 5-12 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 5-12 မိနယ်တွငး် ြဖစ်ပာွးတတ်ေသာ ေရာဂါများ 

 

စဉ် 

 

ေရာဂါအမိးအစား 

ငှက်ဖျား ဝမ်းေလာ/ပျက် တီဘီ ဝမ်းကုိက် အသည်းေရာင် HIV/AIDS 

၂၀၁၆-
၁၇ 

၂၀၁၇-
၁၈ 

ြဖစ် - ၁၃၆၆ ၂၃၉ ၃၇၅ - ၄ ၂၁ 

ေသ - - - - - - - 
 ကိုးကား။*အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးမးံုး၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်။(၂၀၁၉) 

 ေြမအသုံးချမေလ့လာြခင်း 

စီမံကိန်းဧရိယာ ပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ေြမအသုံးချမကို ေလ့လာရာတွင် စုေဆာင်းရရှိေသာ 

အချက်အလက်ှင့် ကွင်းဆင်းေလ့လာမမှ ရေသာအချက်အလက်များကုိ ေပါင်းစပ်၍ ေဆာင်ရက်ြခင်း 
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ြဖစ်ပါသည။် ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့သည့် ၂ကီလုိမီတာအတွင်း စုေဆာင်းရရှိထားေသာ 

အချက်အလက်များသည် ေြမပုံေပတွင်ေလ့လာခ့ဲေသာ အချက်အလက်များအား လုိအပ်ချက်များကုိ 

ြဖည့်စွက်ရန ် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမအသုံးချမ အတွက် ေအာက်ပါ အချက်အလက် များကုိ ြပင်ဆင်ခ့ဲပါသည်။ 

၎င်းတုိမှာ- 

၁။ GOOGLE EARTH PRO မှ ဓာတ်ပုံ ထုတ်ယူြခင်း 

၂။ ArcGIS software အသုံးြပ၍ ေြမပံုထုတ်ယူြခင်း တုိြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။  

 စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ၂၀၁၈ခုှစ်၊ မတ်လ၊ ၂၀ရက်ေန တွင် ေကာင်းကင်ေြမပုံကို အသုံးြပ၍ 

ကွင်းဆင်း ေလ့လာမများ ြပလုပ်ခဲ့ပီး ေြမအသုံးချမ အချက်အလက်များကုိ ရယူခဲ့ပါသည်။ 

ရရိှေသာရလဒ်များကုိ အေြခခံ၍ ေြမအသုံးချ ေြမပုံတွင် အမျိးအစား တစ်ခုချင်း အလုိက် ြပန်လည် 

စစ်ေဆးြခင်း၊ ြပန်လည် ကည့် ှြခင်း ှင့် ြပြပင် ေြပာင်းလဲြခင်းများ ြပလုပခ်ဲ့ပါသည်။ ေြမအသုံးချ ေြမပုံကုိ 

ပုံ 5-27 တွင် ြပသထားပါသည်။  
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ပုံ 5-27 ေြမအသုံးချေြမပံု 



ကားမက်(စ်) ဂု ြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဇပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  စာမျက်ှ  5-51 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 

ေလ့လာေတွရှိချက်များ အရ စီမံကိန်းဧရိယာ၏ ၂ ကီလုိမီတာ ပတ်လည်တွင် 

ေြမအသုံးချမများမှာ အစုိးရပိုင် ဧရိယာ၊ စက်ံု ဧရိယာ၊ လူေနအိမ ်ဧရိယာ၊ သာသန ေရး နယ်ေြမ ဧရိယာ၊ 

ေြမလွတ် ေြမုိင်း ဧရိယာ၊ ေတာင်ကုန်း ေတာင်တန်း ှင့် လယ်ကွင်းများ  ရိှပါသည် ပုံ 5-28 ။ 

စီမံကိန်းဧရိယာ အနီးဝန်းကျင်တွင် ေြမလွတ် ေြမိုင်း၊ ေတာင်ကုန်း ေတာင်တန်း ှင့် 

လယ်ကွင်းများကို အများဆုံးေတွ ရိှရပါသည်။ 

လူေနအိမ ် ဧရိယာသည ် စီမံကိန်းဧရိယာ၏ ၁.၁၄ ကီလုိမတီာ ခန်တွင်ရှိပီး ေဈးဆုိင်များ ှင့် 

အေသးစား အလတ်စား ကုန်စုံဆုိင်များ ရှိပါသည်။ အစုိးရပိုင် ဧရိယာ၊ စက်ုံ ဧရိယာ၊ လူေနအိမ ်ဧရိယာ ှင့် 

သာသန ေရး နယ်ေြမ ဧရိယာ တုိသည် စီမံကိန်းဧရိယာ၏ ေတာင်ဘက်ြခမ်းတွင် ရှိပါသည်။ စက်ုံ 

ဧရိယာတွင် ရှိေသာ စက်ံုများသည် အကီးစား စက်ံုအလုပ်ံုများ ြဖစ်ပါသည်။ 

  

ဘာသာေရးဆုိင်ရာအေဆာက်အဦများ 

  

အကီးစား စက်ံုအလုပ်ုံများ 



ကားမက်(စ်) ဂု ြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဇပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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အစုိးရုံးစုိက်ရာေနရာများ 

ေြမလွတ်ေြမုိင်းများ 

လူေနဧရိယာ 



ကားမက်(စ်) ဂု ြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဇပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  စာမျက်ှ  5-53 
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ေတာင်ကုန်းေတာင်တန်း လယ်ကွင်း 

ပုံ 5-28 စီမံကိန်းဧရိယာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရိှပံုများ 

 ယဉ်ေကျးမ ှင့် ဘာသာေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များေလ့လာမ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ဗုဒဘာသာ ထွန်းကားေသာ ုိင်ငံြဖစ်ေသာေကာင့် ဘုရားေစတီများှင့် 

ဘာသာေရးဆုိင်ရာ အေဆာက်အအုံများစွာ ရှိပါသည်။ ဌာနဆုိင်ရာမှ ရရှိထားေသာ အချက်အလက်များ အရ 

စဉ့်ကုိင်မိနယ် အတွင်း ထင်ရှားေသာ ယဉ်ေကျးမဇုန်များမှာ ပလိပ ်ယဉ်ေကျးမဇုန်၊ မကရာ ယဉ်ေကျးမဇုန် 

ှင့် ထင်ရှားေသာ ဘုရား၊ ေစတီပုထုိးများမှာ ေရကျးီန း၊ ဖားလင်းပိုး၊ ေပေတာ်မူ၊ ကံကီးမ ှင့် ေမွဘုရား 

တုိြဖစ်ပီး အြခား သာသနိက အေဆာက်အအုံများလည်း ရှိပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဝန်းကျင်အေပ အကျိးသက်ေရာက်မ 

ေလ့လာသတ်မှတ်ြခင်း  

 ေလ့လာဆန်းစစ်မ၏အေြခခံအချက်အလက ်

ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်မ ေလ့လာ ဆန်းစစ်ရာတွင် လက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင် ှင့် လူမဘဝ 

အေြခအေနေပတွင် မူတည်၍ သုံးသပ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရိှ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝ၏ ကွင်းဆင်း 

ေလ့လာမများကုိ အခန်း (၅)တွင် အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယခ ုအခန်းတွင်မူ ရရိှထားေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိ၏ အေကာင်းအရင်းများအေပ စီမံကိန်း ေဖာ်ေဆာင်မေကာင့် 

ထိခိုက်ုိင်ေြခရှိေသာ သက်ေရာက်မများ ှင့် ေကာင်းကျိး သက်ေရာက်မများ ကုိ ေလ့လာ ဆန်းစစ်ပီး 

ေဖာ်ြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းနည်းလမ်းှင့် သုံးသပ်ပုံ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ စိစစ်သုံးသပ်ပံုမှာ ကမာဘဏ်(World Bank)၏ (၁၉၉၁) ခုှစ် 

သုံးသပ်ချက်ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဘာေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း (IFC)၏ (၁၉၉၈) ခုှစ် စိစစ်သုံးသပ်မ 

ေထာက်ခံချက်များကုိ ကုိးကားပီး ေလ့လာဆန်းစစ ်ထားပါသည်။ 

 ထိခိုက်မအဓိပာယ်သက်မှတ်ြခင်း 

 စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်မေကာင့် ြဖစ်ေပလာုိင်ေသာ ဆုိးကျိးှင့် ေကာင်းကျိး ထိခိုက်မများကုိ 

သတ်မှတ်ရာတွင် စီမံကိန်း၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် သက်ေရာက်ုိင်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝ 

အကားရှိ ဆက်စပ် ြဖစ်ေပလာေသာ ေကာင်းကျိး၊ ဆိုးကျိးများ ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း လုပ်ေဆာင်ေသာ 

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများေကာင့် ထိခုိက်ခံစားရေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့ ် လူမဘဝတုိအေပ ထိခိုက်ိုင်ေသာ 

အေကာင်းအရာများ၊ ထိခိုက်မ၏ ရလဒ်များှင့် ထိခိုက်မ၏ အကျိးေကျးဇူး တုိကုိ အဓိပာယ ်သက်မှတ်ြခင်း 

ြပလုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။  

 ထိခိုက်မေလ့လာြခင်းှင့်တွက်ချက်ြခင်း 

 ထိခိုက်မေလ့လာရာတွင် ဆက်စပ် သက်ေရာက်ေနေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိ၏ 

တန်ဖုိးအေပ အေှ င့်အယှက်ေပးမ၊ ေအးချမ်းသာယာမ၊ ထိခုိက်ေစမ တုိ၏ ကျယ်ြပန်မ၊ ပမာဏှင့် အချန်ိ 

အတုိင်းအတာ တုိကုိ ေလ့လာ သတ်မှတ်ပီး၊ ထွက်ေပလာေသာ ထိခိုက်မူများကုိ တွက်ချက်ြခင်း ကုိ ပုံ 6-1 

တွင် ြပသထားပါသည်။ 

   



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ပုံ 6-1 ထိခိုက်မ တွက်ချက်ပံုအဆင့်ဆင့် 

 ထိခိုက်သက်ေရာက်မ ြပင်းထန်ြခင်း 

ထိခိုက်သက်ေရာက်မ ြပင်းထန်ြခင်းဆုိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်၏ တန်ဖိုး အေပ ထိခုိက်မေကာင့် 

ေြပာင်းလဲသွားမှင့် ထိခုိက်ခံစားမတုိ၏ အဓိက ဆက်စပ် သက်ေရာက်ေနေသာ ရလဒ်များကုိ ေပါင်းစပ် 

ေဖြပထားေသာ အကျိးဆက်များကုိ ဆုိလုိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖုိး 

ပတ်ဝန်းကျင် ၏ တန်ဖုိးဆုိသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိ အကား 

အစိတ်အပုိင်းများကုိ တစ်စုတည်း အြဖစ် ေပါင်းစပ် ဖွဲစည်းပီး ရရှိလာေသာ အကျိးရလဒ်ကုိ ဆုိလုိသည်။ 

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိ၏ တန်ဖိုးကိ ု သမာ သမတ်ကျကျ ပုိင်းြခားုိင်ရန ် အတွက ် အဆင့် 

၃ဆင့် ခဲွ၍ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

H= အဓိက အေရးကီးပီး လူှင့်တိရစာန်များ ကျက်စားရာေနရာ အစရှိေသာ မြဖစ်မေန ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ရမည့် ေနရာများ/အရာများ 

M= အေရးကီးသည့်အရာ ြဖစ်ေသာ်လည်း မြဖစ်မေန ထိန်းသိမ်းရန် မလုိေသာ ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်ရမည့် ေနရာများ/အရာများ 

L= အေရးကီး ေသာ်လည်း သတိမြပမိ ေသာေနရာ/အရာများြဖစ်၍ ထိန်းသိမ်း 

ေစာင့်ေရှာက်သင့်သည့် ေနရာများ/အရာများ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 အေှ က်အယှက်ေပးမ အဆင့် 

စီမံကိန်း လုပ်ငန်းှင့် ဆက်စပ ် သက်ေရာက်ေနေသာ အကျိးဆက်များေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

လူမဘဝအေပ ေပါင်းစပ်ြဖစ်ေပလာေသာ ေကာင်းကျိး၊ ဆုိးကျိးတုိ၏ ပမာဏ၊ အဆင့် သတ်မှတ်ချက် 

ရလဒ်များကုိ ေခပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝအေပ ထိခုိက်မ သတ်မှတ်ချက်ကုိ အဆင့် ၃ဆင့် 

သတ်မှတ် ထားပါသည်။  

H= ပတ်ဝန်းကျင်၏ အစိတ်အပုိင်းများအေပ ဆိုးရားစွာ တုိက်ုိက် ထိခိုက်ုိင်ေသာ 

ဆုိးကျိးထိခိုက်မ ပမာဏြဖစ်သည်။ 

M= ထိခိုက်မပမာဏမှာ ေြပာင်းလဲုိင်ေသာ ပမာဏြဖစ်ပီး ေလာ့ကျသွားုိင်သလုိ၊ 

တုိးလာုိင်ေသာ ပမာဏမျိး ြဖစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ အစိတ်အပုိင်းများ အေပ မဆင်မြခင် 

ြပလုပ်မှသာ ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။ 

L= ပတ်ဝန်းကျင် အစိတ်အပုိင်းများအေပ သိသိသာသာ ထိခုိက်မမျိး မဟုတ်ပဲ ကာကွယ်ုိင်ေသာ 

ပမာဏ (သုိ) မျက်ကွယ်ြပုိင်ေသာ ပမာဏမျိးြဖစ်သည်။ 

ထိခိုက်သက်ေရာက်မ၏ ြပင်းထန်ြခင်းကုိ သိရိှရန် ပတ်ဝန်းကျင် တန်ဖုိးအေပ ကျေရာက်လာေသာ 

ထိခိုက်မ အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ရလဒ်များ၏ ေပါင်းစပ်ေလ့လာမကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 6-1 တွင် 

ေဖြပထားပါသည်။ 

ဇယား 6-1 ထိခိက်ုမြပငး်ထနြ်ခငး် သက်မတ်ှပုံ 

ထိခိုက်မ၏အဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုး 

H M L 

H V H H M 

M H H L 

L M L L 

  ထိခိုက်သက်ေရာက်မပမာဏ၏ ကျယ်ြပန်မ 

 ထိခိုက်သက်ေရာက်မ ပမာဏ၏ ကျယ်ြပနမ် ဆုိသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင် တန်ဖိုးအေပ ထိခုိက်မ 

ြဖစ်ေပချန်ိတွင် သက်ေရာက်ုိင်ေသာ နယ်ပယ်ဧရိယာကိ ု ဆုိလုိသည်။ ကျယ်ြပန်မ အကွာအေဝးကုိ ၃ 

ပုိင်းခွဲ၍ သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

Regional= ထိခိုက်မသည် ပထဝီအေနအထားအရ အလွန် ကျယ်ြပန်ေသာ အတုိင်းအတာ (သုိ) 

များြပားေသာ ပတ်ဝန်းကျင် အစိတ်အပုိင်း တုိကုိ ထိခုိက်သည့် အတုိင်းအတာ ကုိ ဆုိလုိသည်။ 

Local= ထိခုိက်မသည် ကန်သတ်ထားေသာ အတုိင်းအတာ (သုိ) စီမံကိန်းှင့ ် အနီးအန း (သုိ) 

သတ်မှတ်ထားေသာ အကွာအေဝး အတုိင်းအတာကုိ ဆုိလုိသည်။ 
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Site-specific= ထိခိုက်မသည် စီမံကိန်းအတွင်း (သုိ) ထိခိုက်မ ြဖစ်ေပေသာ ေနရာှင့် အလွန် 

နီးကပ်ေသာ အကွာအေဝးကုိ ဆုိလုိသည်။ 

 ထိခိုက်သက်ေရာက်မ၏ ကာြမင့်ချန်ိ 

 ထိခိုက်သက်ေရာက်မ၏ ကာြမင့်ချန်ိ ဆုိသည်မှာ စီမံကိန်းေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ဆုိးကျိး 

ထိခိုက်မများ၏ ပတ်ဝန်းကျင် တန်ဖိုးအေပ ကျေရာက်မ အချန်ိ အတုိင်းအတာကိ ုဆုိလုိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ထုိကာြမင့်ချန်ိကုိ ၃ ပုိင်းခွဲ၍ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

Long = ထိခုိက်မသည် ဆက်တုိက်ြဖစ်ေပပီး မူလအတုိင်း ြပန်မြဖစ်ိုင်ေသာ အေြခအေနထိ ကာြမင့်သည့် 

အချန်ိကာလကုိ ဆုိလုိသည်။ 

Medium = ထိခုိက်မသည် မူလ အတုိင်း ြပန်မြဖစ်ုိင်ေသာ အချန်ိ (သုိ) ဘဝှင့ ်ိင်းယှဉ်လင် တုိေတာင်းပီး 

အထုိက်အသင့် (သုိ) ထိခိုက်မ သက်တမ်း တစ်ခုအြဖစ် ကာြမင့်ေသာ ကာလကုိ ဆုိလုိသည်။ 

Temporary = ထိခိုက်မသည် စီမံကိန်း သတ်မှတ်ထားေသာ အကိ တည်ေဆာက်ြခင်းကာလ/ 

တည်ေဆာက်ဆဲကာလ/ဖျက်သိမ်းြခင်းကာလ များတွင် သတ်မှတ်သည့် အချန်ိအတွင်း ြဖစ်ေပမကုိ 

ဆုိလုိသည်။ 

 သိသာထင်ရှားေသာထိခိုက်မ 

 သိသာထင်ရှားေသာ ထိခိုက်မကုိ ရရှိရန်အတွက် ဆက်စပ် သက်ေရာက်ေနေသာ 

ထိခိုက်မ၏ ပမာဏ၊ ကျယ်ြပန်မှင့် ကာြမင့်ချန်ိတုိကုိ ေပါင်းစပ်ကာ ရရိှလာေသာ ရလဒ်များကုိ ေဖာ်ြပြခင်း 

ြဖစ်သည်။ တွက်ချက် ေလ့လာမပံစံုကုိ ေအာ်ေဖာ်ြပပါ ဇယား 6-2 တွင် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 6-2 သိသာထငရ်ှားေသာထိခိက်ုမ ေလ့လာပံ ု

ပမာဏ ကျယ်ြပန်မ ကာချနိ် သိသာထင်ရှားေသာ 
ထိခိုက်မ 
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ပမာဏ ကျယ်ြပန်မ ကာချနိ် သိသာထင်ရှားေသာ 
ထိခိုက်မ 
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 ထိခိုက်မ အဓိပာယ်သတ်မှတ်ြခင်း 

 ထိခိုက်မ၏ အဓိပွာယ်ကုိ သတ်မှတ်ရာတွင် အခန်း (၁) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ စီမံကိန်း 

ေဖာ်ေဆာင်မ အေကာင်းအရာများေကာင့် အခန်း (၅)တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိ 

အေပ သက်ေရာက်ိုင်မတုိကုိ အဓိပာယ ် သတ်မှတ်၍ ေဖာ်ြပထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ 

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိ အေပ တစ်ခ ု သုိမဟုတ် တစ်ခုထက် ပို၍ 

ေြပာင်းလဲ သွားုိင်ေသာ အေကာင်း အချက်အလက်များကုိ သုံးသပ်၍ သတ်မှတ်ထားြခင်းကုိ 

ပမာဏအဆင့် (၄ ဆင့)် ခဲွ၍ ြပသထားပါသည်။ 
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0. ထိခိုက်မ ြဖစ်ုိင်ေြခမရှိြခင်း    

1. ထိခိုက်မ ပမာဏအလွန်နည်းပါးြခင်း     

2. ထိခိုက်မ ပမာဏ အသင့်အတင့်ရှိြခင်း 

3. ဆုိးရားေသာထိခိုက်မရိှြခင်း  

အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ပမာဏ 2 ှင့် 3 တုိ အေြခအေန ေရာက်ရှိေနေသာ ပမာဏများကုိ 

မြဖစ်မေန ေလာ့ချေရးှင့် ထိန်းသိမ်းေရး အစီအစဉ်များ ြပလုပ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်း၏ တည်ေဆာက်ေနစဉ် ကာလှင့် ထုတ်လုပမ်ည့် ကာလများတွင် သဘာဝ 

ပတဝ်န်းကျင်ှင့် လူမဝန်းကျင်အေပ အကျိး သက်ေရာက်မများကုိ တွက်ချက် ခန်မှန်း၍ 

သတ်မှတ်ထားေသာ ပမာဏ အဆင့် ၄ ဆင့်ြဖင့် ေဖာ်ြပထားေသာ အကျဉ်းချပ်ကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 6-3 

တွင် ြပသထားပါသည်။  

ဇယား 6-3 ထိခုိကမ်သတ်မတ်ှထားပုံငှ့အ်ကဲြဖတ်ြခငး် 

အမျိးအစား အချက်အလက် စီမံကိန်းကာလ အကဲြဖတ်မအေကာင်းအရာ 

ေဆာက်လုပ် 
စဉ် 

လုပ်ငန်းလည်  
ပတ်စဉ် 

ညစ်ညမ်းမ ေလထု ၂ ၁ ေဆာက်လုပ်ေရးကာလ 

 ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းခွင်တွင် 
လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များေကာင့် 
ဖုန်မန်၊သဲမန်များထွက်ြခင်းေကာ
င့် ေလထုအရည်အေသွးထိခိုက်မ 
ယာယီြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။ 

 လုပ်ငန်းသုံးကားများ 
ေနစဉ်ေမာင်ှင်းြခင်းေကာင့်ပတ်
ဝန်းကျင် ေလထုထဲသုိ ဖုန်မန်များ 
ပျံှံပီး 
ေလထုအရညအ်ေသွးထိခိုက်ြခ
င်း။ 

 အေဆာက်အဦးကုိ 
ေဆးသုတ်ြခင်း လုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ချနိ် တွင် 
လုပ်သားများအား 
အနံအသက်များထိခိုက်ိုင်ြခင်း။ 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ 

 ဆိုင်ကယ် အထုပ်အပုိးများ ကို 
ေြဖထုတ် ချနိ်တွင် ဖုန်မန်များ 
ထွက်ရှိိုင်ြခင်း 
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အမျိးအစား အချက်အလက် စီမံကိန်းကာလ အကဲြဖတ်မအေကာင်းအရာ 

ေဆာက်လုပ် 
စဉ် 

လုပ်ငန်းလည်  
ပတ်စဉ် 

 ဝန်ထမ်းအကိအပို 
ယာဉ်များေကာင့် 
ဖုန်မန်များထွက်ရှိိုင်ြခင်း 

 အေဆာက်အဦအတွင်း 
ဆိုင်ကယ်ေဆးမတ်လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် 
ေလအရည်အေသွးှင့် 
အနံအသက်များထိခိုက်ိုင်ြခင်း 

 ေရအရည်အေသွး ၁ ၁ ေဆာက်လုပ်ေရးကာလ 

 ေဆာက်လုပ်ေရး ပစည်းများ 
ေဆးေကာသန်စင်ြခင်းမှ 
ေရဆိုးများ ထွက်ရှိြခင်း 

 ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်သားများ၏ 
စွန်ပစ်ေရများမှ 
ေရဆိုးများထွက်ရှိြခင်း။ 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ 

 ဆိုင်ကယ်သုံးစက်ဆီေချာဆီများ 
ေဆးေကာြခင်းမှ 
ေရဆိုးများထွက်ရှိြခင်း 

 ဝန်ထမ်းများေနစဉ်အသုံးြပရာမှ 
ေရဆိုးများထွက်ရှိြခင်း။ 

 ဆူညံသံ ၁ ၁ ေဆာက်လုပ်ေရးကာလ 

 ေဆာက်လုပ်ေရးသုံးစက်ပစည်း
များ 
ေကာင့်ဆူညံသံယာယီြဖစ်ေပ
ေစြခင်း။ 

 ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံး
ကားများေကာင့် အသံဆူညံမ 
ြဖစ်ေပေစြခင်း။ 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ 

 လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ် 
တွင်မူစက်ုံအတွင်းတွင်ြပလုပ်
မည် 
ြဖစ်ေသာေကာင့်ပတ်ဝန်းကျင်
ဆူညံမေလျာ့နည်းေသာ်လည်း 
လုပ်သား များ ကုိ ထိခိုက်မ 
ြဖစ်ေပ ိုင် ြခင်း 

 စွန်ပစ်ပစညး် ၁ ၂ ေဆာက်လုပ်ေရးကာလ 
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အမျိးအစား အချက်အလက် စီမံကိန်းကာလ အကဲြဖတ်မအေကာင်းအရာ 

ေဆာက်လုပ် 
စဉ် 

လုပ်ငန်းလည်  
ပတ်စဉ် 

 ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစ
ည်းများထွက်ရှိိုင်ြခင်း 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ 

 လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ် 
ထွက်ရှိိုင် ေသာ ပစည်းများမှာ 
ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပို
င်းများ ထုတ်ပုိးသည့် စက 
ပံုးှင့်ပလက် 
စတစ်များထွက်ရှိြခင်း။ 

သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင် 

ေဂဟစနစ ် ၀ ၀ စီမံကိန်းဧရိယာအနီးဝန်းကျင်တွင် 
လယ်ယာေြမှင့်ေြမလွတ်ေနရာများသာရှိ
ပါသည်။ အေြခခံေလ့လာမများ 
စာရင်းတွင်အဓိကအေရးပါသည့်မျိး 
သုန်းေပျာက်ကွယ်ိုင်သည့်မျိးစိတ် 
များမရှိပါ။ 

 ဇလေဗဒ ၀ ၀ ေလ့လာခဲ့သည့်စာရင်းများအရ 
စီမံကိန်းဧရိယာသည်အပူပုိင်းမုတ်သုံ 
ရာသီဥတုမျိးြဖစ်ေသာေကာင့် 
ဆိုးရားေသာမုန်တိုင်းဒဏ်ှင့် 
ေရကီးေရလံမမျိး မေတွရှိပါ။ 

လူမဝန်းကျင် ေနထိုင်မှင့် 
အသက်ေမွးမ 

၀ ၀ ေဒသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များှင့် 
စီမံကိန်း လုပ်ေဆာင်ချက်များအရ 
ြဖစ်ေပိုင်ေသာ အေြခအေနကုိ 
မေတွရှိပါ၊ 

လက်ရှိလူမအ 
ေဆာက်အဦှင့် 
သွားလာေရး 

၀ ၀ 

ယဉ်ေကျးမအေမွ
အှစ်များ 

၀ ၀ 

ကူးစက်ေရာဂါ ၀ ၀ 

လုပ်ငန်းခွင် 
ေဘးအရာယ် 
ကင်းရှင်းေရး 

၁ ၁ လုပ်ငန်းခွင်တွင် 
ေပါေ့လျာ့စွာလုပ်ေဆာင်ြခင်း၊ 
သတိမမူြခင်းများေကာင့် 
ြဖစ်ေပိုင်ေြခရှိသည်။ 

 စီမံကိန်းေကာင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝ ထိခုိက်မအေြခအေန အေသးစိတ် တွက်ချက်ြခင်း 

ဇယား 6-3 တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ ထိခုိက်မ သုံးသပ်ချက်များကုိ အေြခခံ၍ စီမံကိန်းကာလ 

ှစ်ခုြဖစ်ေသာ တည်ေဆာက်ေရး ကာလှင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်စဉ် ကာလ တုိအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

လူမဘဝတုိ အေပ ထိခိုက်မအေသးစိတ်ကုိ ကအလုိက် ခွဲြခား တွက်ချက်ထားပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ြဖစ်ေပိုင်ေြခရှိေသာ ဆုိးကျိး ထိခိုက်မ များကုိသာ ဦးစားေပး ေဖာ်ြပသွားမည် ြဖစ်ပီး ကျန်ထိခုိက်မ 

မရှိေသာ အချက်အလက်များကိုမူ ချန်လှပ် သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ေလထုအရည်အေသွးထိခုိကမ် 

 ေလထုထိခိုက်မမှာ တည်ေဆာက်ေရး ကာလှင့် စက်ုံ စတင်လည်ပတ်ချန်ိတွင် 

ေလထုအေပအနည်းငယ်ထိခုိက်မရှိုိင်ပါသည်။ ထုိေကာင့ ် စက်ုံ တည်ေဆာက်ေရး ှင့် စက်ပစည်းများ 

တပ်ဆင်ြခင်း ြပလုပ်ေနချန်ိတွင် စက်ုံဝန်းအတွင်း ေလအရည်အေသွး တုိင်းတာမ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ High 

Volume Air Sampler စက်ြဖင့်တုိင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များသည် ြမန်မာုိင်ငံှင့် ုိင်ငံတကာ 

ေလအရည်အေသွး စွန်ထုတ်မလမ်းန်ချက် စံန်းများထက် သိသိသာသာ ေကျာ်လွန်ေနြခင်းမျိးကုိ 

မေတွခဲ့ရပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန ၏ လုိအပ်ချက်အရ ေလအရည်အေသွးတုိင်းတာမကုိ  

Haz-Scanner (EPAS) စက်ြဖင့် တုိင်းတာခဲပ့ါသည်။ ထုိတုိင်းတာမ၏ ရလဒ်များကုိ 

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွးထုတ်လတ်မ လမ်းန်ချက် ၂၀၁၅(NEQEG) 

စံချန်ိစံန်းြဖင့် ိင်းယှဉ်ခဲ့ရာတွင် ရလဒ်များသည် (NEQEG) စံချနိ်စံန်းအတွင်း ရှိေနသည်ကုိ 

ေတွရှိခဲ့ရပါသည်။ တုိင်းတာမရလဒ်များကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 6-4 ှင့်ဇယား 6-5 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 6-4 High Volume Air Sampler ြဖင့် တုိငး်တာရရှေိသာ ေလအရည်အေသွးရလဒ် 

ေလအရည်အေသွး 
တိုင်းတာမ 

အချန်ိ ယူနစ ် ရလဒ် (NEQG*) ကမာဘဏ် 

TSP  -၂၄ န ရီ µg/m3  ၂၃၃ - ၂၃၀ 

PM10  -၂၄ န ရီ µg/m3  ၁၅၈ ၅၀ - 

*အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်(၂၀၁၅) 

ဇယား 6-5 Haz Scanner (EPAS) ြဖင့ ်တုိင်းတာရရှိေသာ ေလအရညအ်ေသွးရလဒ ်

No. 

စဉ် 

Parameters 

တိုင်းတာသည့် 
အရည်အေသွး 

Result 

ရလဒ် 

Unit 

ယူနစ် 

Sampling 
Duration 

ပမ်းမကာလ 

*Guideline value 

ထုတ်လတ်မစံန်း 

Avg.Period 

ပမ်းမကာလ 

1. 
Carbon dioxide (CO2) 
ကာဗွန်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် 

၄၀၉.၉၈ ppm ၂၄ န ရီ NG - 

2. 
Carbon monoxide (CO) 
ကာဗွန်မုိေန က်ဆိုဒ် 

၇၄.၅၈ µg/m3 ၂၄ န ရီ NG - 

3. 
Methane (CH4) 
မီသိန်း 

၂၁၂,၈၈ ppm ၂၄ န ရီ NG - 

4. 
Nitrogen dioxide (NO2) 
ိုက်ထုိဂျင်ဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် 

- µg/m3 - န ရီ - ၁ှစ် 

၄၅.၀ µg/m3 ၁ န ရီ ၂၀၀ µg/m3 ၁န ရီ 

5. 
Ozone (O3) 
အုိဇုန်း 

၈၇.၃ µg/m3 ၈ န ရီ ၁၀၀ µg/m3 ၈န ရီ 

6. 
Particulate Matter (PM10) 
ေလထုထဲရှ ိအမန်အမား 

၁၄.၃၃ µg/m3 ၂၄ န ရီ ၅၀ µg/m3 ၂၄-န ရီ 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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No. 

စဉ် 

Parameters 

တိုင်းတာသည့် 
အရည်အေသွး 

Result 

ရလဒ် 

Unit 

ယူနစ် 

Sampling 
Duration 

ပမ်းမကာလ 

*Guideline value 

ထုတ်လတ်မစံန်း 

Avg.Period 

ပမ်းမကာလ 

7. 
Particulate Matter 
(PM2.5) 
ေလထုထဲရှိ အမန်အမား 

၈.၀၂ µg/m3 ၂၄ န ရီ ၂၅ µg/m3 ၂၄-န ရီ 

8. 
Sulphur dioxide (SO2) 
ဆာလဖာဒုိင်ေအာက်ဆိုဒ် 

၁၄.၅၁ µg/m3 ၂၄ န ရီ ၂၀µg/m3 ၂၄-န ရီ 

9. 
Volatile Organic 
Compound (VOCs) 

၁.၂၅ ppb ၂၄ န ရီ NG - 

10. 
Humidity 
စိုထိုင်းစ ၆၉ 

%RH 

 
၂၄ န ရီ - ၂၄-န ရီ 

11. 
Temperature 
အပူချနိ ် ၃၂.၃ 

℃ 
 

၂၄ န ရီ - - 

12.  
Wind Speed  
ေလတိုက်ူန်း 

၁.၂ m/s ၂၄ န ရီ - - 

13 
Win Direction 
ေလတိုက်ရာအရပ ်

၆၀ Deg ၂၄ န ရီ - - 

 

သိသာေသာ ထိခိုက်မကို သိရှိရန်အတွက် ပထမဦးစွာ ပတ်ဝန်းကျင်၏ တန်ဖိုးှင့် သက်ေရာက်မ 

ပမာဏကုိ ိင်းယှဉ ် တွက်ချက်ရန ် ြဖစ်သည။် သက်ရိှသတဝါတုိ၏ ရှင်သန် ကီးထွားမ အတွက် 

ေလထု၏တန်ဖုိးသည ်အေရးပါေသာ အခန်းကတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ေလ၏ ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးကုိ M ဟု 

သတ်မှတ်ပါသည်။ အေှ င့်အယှက် ေပးုိင်ေသာ ဖုန်မန်များ၏ တန်ဖိုးကုိ သုံးသပ်ရာတင်ွ စီမံကိန်း၏ 

တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းသည် အေသးစား တညေ်ဆာက်ေရးှင့် ြပင်ဆင်ြခင်းမျိး ြဖစ်ေသာေကာင့် 

ထိခိုက်မတန်ဖိုးကုိ L ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။  

ထုိေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးကုိ တွက်ချက်ရာတွင် သက်ရိှသတဝါ တန်ဖိုးှင့် 

အေှ င့်အယှက်ေပးမ ပမာဏတုိကုိ ဆက်စပ် တွက်ချက်ရာတွင် L အဆင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ ကျယ်ြပန်ြခင်းကုိ ေလ့လာရာတွင် စီမံကိန်း၏ ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းများသည် 

အေသးစား ြပြပင်ြခင်းမျိး ှင့် အနီးအန းတွင် ထိခိုက်လွယေ်သာ ပတ်ဝန်းကျင် မရှိြခင်း တုိ်ေကာင့် 

ထိခိုက်မ ကျယ်ြပန်ြခင်းကုိ S ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ ကာချန်ိကိုေလ့လာရာတွင် စီမံကိန်း၏ တည်ေဆာက်မ၏အချန်ိသည်ယာယီြဖစ်ပီး 

တုိေတာင်းေသာအချန်ိကာလတစ်ခုသာ ြဖစ်ေသာေကာင့် T ဟုသက်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မအတုိင်းအတာ၊ ကျယ်ြပန်မ ှင့် ကာြမင့်ချန်ိ တုိကုိ ဆက်စပ်၍  

တွက်ချက်ေလ့လာရရိှေသာ ရလဒ်များအရ ပတ်ဝန်းကျင်အေပ သိသိသာသာထိခုိက်မအဆင့်ကုိ VL 

ဟုသတ်မှတပ်ါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  6-11 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

ထိခိုက်မ ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုး ထိခိုက်မပမာဏ ထိခိက်ုမအတုိင်းအတာ ထိခိုက်မြဖစ်ေပချနိ် သိသာေသာထိ
ခိုက်မ 

ေလ M L S T VL 

  ဆူညံမ 

ဆူညံသံ ထွက်ေပမသည် စက်ုံတည်ေဆာက်ေရး ကာလတွင်သာ ပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခုိက်မ 

အနည်းငယ် ရိှပီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ် ကာလတွင် ထိခိုက်မ မရှိုိင်ေကာင်း ေတွရှိခဲ့ပါသည်။ 

အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ ် စက်ုံ၏ ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းများတွင် ဆူညံသံ ြဖစ်ေပုိင်ေသာ 

လုပ်ငန်းများသည် စက်ုံအတွင်းသာ ြပလုပ်မည် ြဖစ်ေသာေကာင့် အနီးဝန်းကျင်ကုိ ထိခိုက်မ မရှိိုင်ပါ၊ 

လက်ရိှ ဆူညံသံ တုိင်းတာခဲ့သည့် ရလဒ်များအရလည်း ြမန်မာုိင်ငံရိှ သတ်မှတ်ထားေသာ စံန်းထက် 

သိသိသာသာ များေနြခင်း မရိှပါ။ တုိင်းတာမရလဒ်များကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 6-6 တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 6-6 အသံဆူညံမတုိင်းတာြခင်းရလဒ ်

ေနစွ ဲ တိုင်းတာသည့် ေနရာ တိုင်းတာမေနရာအနီးအ
န းလုပ်ေဆာင်ေနမ 

အချန်ိ Average 1 hr (dBA) 

Laeq Lamax 

၂၄.၂.၂၀၁၈ စက်ုံဧရိယာအ တွင်း အေဆာက်အဦများအား 
ြပြပင်မွမ်းမံေနစဉ် 

နံနက် ၁၀ န ရီ 
မှ ေနလည် ၁ 

န ရီ 
၅၄.၈ ၆၇.၃ 

၁၉-၂၀ 
.၃.၂၀၁၈ (၂၄ 

န ရီ) 

 

ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်မ
ည့်စက်ုံအတွင်း 
(လုပ်ငန်းလည်ပတ်ချ ိ
န်) 

ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ် 
ှင့်သုံးဘီးဆိုင်ကယ် 
တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်  

နံနက်  ၉ န ရီ 
မှ ညေန ၅ န ရီ 

၇၂.၄ ၇၄.၂ 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွ
င်း 

 

စက်ုံချင်းကပ်လမ်းှင့် 
၈၀ မီတာ အကွာ 
ထူြခားေသာလုပ်ေဆာင်
ေနမမရှိ 

 

နံနက် ၇ န ရီ မှ 
ည ၁၀ န ရီ 

၅၈.၁ ၆၂.၄ 

ည ၁၀ န ရီမှ 
နံနက် ၇ န ရီ 

၄၃.၁ ၄၆.၁ 

သိသာေသာ ထိခိုက်မကုိ သိရှိရန်အတွက် ပထမဦးစွာ ပတ်ဝန်းကျင်၏တန်ဖုိးှင့် 

အေှ က်အယှက်ေပးမ ပမာဏကုိ ိင်းယှဉ်တွက်ချက်ရန် ြဖစ်သည်။ အနီးအန းတွင် ရှိေသာ ပတ်ဝန်းကျင် 

အေနအထားသည် လူေနအရပ်ှင့် ေဝးကွာေသာေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ တန်ဖိုးကုိ M ဟု 

သတ်မှတ်ပါသည်။ အေှ င့်အယှက ် ေပးုိင်ေသာ ဖုန်မန်များ၏ တန်ဖုိးကုိ သုံးသပ်ရာတွင် စီမံကိန်း၏ 

တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းသည် အေသးစား တည်ေဆာက်ေရးှင့် ြပင်ဆင်ြခင်းမျိးသာ ြဖစ်ပီး စက်ုံ 

လည်ပတ်ရာတွင် လည်း ဆူညံမ ြဖစ်ိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများမှာ စက်ုံအတွင်း၌ သာ ြဖစ်ေသာေကာင့် 

ထိခိုက်မတန်ဖုိးကုိ L ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။  

ထုိေကာင့ ် ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးကုိ တွက်ချက်ရာတွင ် ပတ်ဝန်းကျင် အေြခအေနှင့် 

အေှ င့်အယှက်ေပးမ ပမာဏတုိကုိ ဆက်စပ် တွက်ချက်ရာတွင ်L အဆင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  6-12 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

 ထိခိုက်မကျယ်ြပန်ြခင်းကုိ ေလ့လာရာတွင် စီမံကိန်း၏ ေဆာက်လုပ်ေရး လုပ်ငန်းများသည် 

အေသးစား ြပြပင်ြခင်းမျိး ှင့် အနီးအန းတွင် ထိခိုက်လွယ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် မရှြိခင်းတုိ်ေကာင့် 

ထိခိုက်မ ကျယ်ြပန်ြခင်းကိ ုS ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ ကာချန်ိကိ ု ေလ့လာရာတွင် စီမံကိန်း တည်ေဆာက်မ၏ အချန်ိသည် တုိေတာင်းေသာ 

အချန်ိကာလ တစ်ခုသာ ြဖစ်ေသာေကာင့် T ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ အတုိင်းအတာ၊ ကျယ်ြပန်မှင့် ကာြမင့်ချန်ိတုိကုိ ဆက်စပ်၍  တွက်ချက် 

ေလ့လာရရိှေသာ ရလဒ်များအရ ပတ်ဝန်းကျင်အေပ သိသိသာသာ ထိခုိက်မအဆင့်ကုိ  VL ဟု 

သတ်မှတ်ပါသည်။ 

ထိခိုက်မ ထိခိုက်မ ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုး ထိခိုက်မပမာဏ ထိခိုက်မအ 
တိုင်းအတာ 

ထိခိုက်မြဖစ်ေပချနိ် 

ဆူညံသံ M L S T VL 

  စွန််ပစ်အမိက်များေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ 

စွန်ပစ်ပစည်းများမှာ တည်ေဆာက်စဉ် ကာလှင့် စက်ုံ လည်ပတ်စဉ် ကာလ ှစ်ခုစလုံးတွင် 

ထွက်ရိှုိင်ပီး ေဆာက်လုပ်ေရးသုံး ပစည်း အကွင်းအကျန်များ၊ ေမာ်ေတာ ်ဆုိင်ကယ် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် 

ြပည်ပမှ တင်သွင်းလာေသာ စက်ပစည်းများကုိ ထုတ်ပိုးလာသည့် စကပုံး ှင့ ် ပလတ်စတစ်များ အြပင် 

လုပ်သား ှင့် ဝန်ထမ်းတုိ၏ သုံးစဲွပီး အကွင်းအကျန်ပစည်းများ စသည်တုိကုိ စနစ်တကျ 

စွန်ပစ်ြခင်းမရှိပါက ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝ ကျန်းမာေရးကုိ ထိခိုက်ုိင်ပါသည်။ 

သိသာေသာ ထိခိုက်မကုိ သိရိှရန်အတွက် ပထမဦးစွာ ပတ်ဝန်းကျင်၏ တန်ဖုိးှင့် 

အေှ င့်အယှက်ေပးမ ပမာဏကုိ ိင်းယှဉ ်တွက်ချက်ရန် ြဖစ်သည်။ ထုိေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးကုိ H 

ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ အေှ င့်အယှက် ေပးုိင်ေသာ စွန်ပစ်အမိက်၏ တန်ဖုိးကုိ သုံးသပ်ရာတွင် 

စီမံကိန်း၏ ကာလှစ်ခုမှ ထွက်ရိှေသာ အေရအတွက်ှင့် ပမာဏအရ ထိခိုက်မတန်ဖုိးကုိ M ဟု 

သတ်မှတ်ပါသည်။  

ထုိေကာင့ ် ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖိုးကုိ တွက်ချက်ရာတွင် သက်ရိှ သတဝါတန်ဖုိးှင့် 

အေှ င့်အယှက်ေပးမ ပမာဏတုိကုိ ဆက်စပ် တွက်ချက်ရာတွင ်H အဆင့် ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ ကျယ်ြပန်ြခင်းကုိ ေလ့လာရာတွင် စီမံကိန်းကာလ ှစ်ခုစလုံးတွင် ထွက်ရှိေသာ 

အမိက်များကိ ုြပင်ပသုိ စွန်ပစ်မည် ြဖစ်ေသာေကာင့ ်ထိခိုက်မ ကျယ်ြပန်ြခင်းကုိ L ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ ကာချန်ိကုိ ေလ့လာရာတွင် စီမံကိန်း၏ တည်ေဆာက်မှင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မည့် 

ကာလ ှစ်ခ ုြဖစ်ေသာေကာင့် အချန်ိကာလ သတ်မှတ်ချက်ကုိ L ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ အတုိင်းအတာ၊ ကျယ်ြပန်မှင့် ကာြမင့်ချန်ိတုိကုိ ဆက်စပ်၍  တွက်ချက် 

ေလ့လာရရိှေသာ ရလဒ်များအရ ပတ်ဝန်းကျင်အေပ သိသိသာသာ ထိခိုက်မအဆင့်ကုိ M ဟု 

သတ်မှတ်ပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

  စာမျက်ှ  6-13 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

ထိခိုက်မ ထိခိုက်မ ပတ်ဝန်းကျင်တန်ဖုိး ထိခိုက်မပမာဏ ထိခိုက်မအတုိင်း
အတာ 

ထိခိုက်မြဖစ်ေပချနိ် 

စွန်ပစ်အမိက် M H L L M 

  လုပ်သားများ ထိခုိက်ြခင်းှင့် ကျန်းမာေရး 

စက်ုံတွင် လုပ်သားများ၏ ေပါဆ့မ၊ အရာယ် ရှိေသာ လုပ်ငန်းများတွင် စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်ြခင်း 

မရှိပါက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မေတာ်တဆ ထိခုိက်မများှင့ ် မီးေဘးအရာယ်များ ြဖစ်ေပုိင်ပါသည်။ 

လုပ်သားများ၏ တစ်ကုိယ်ရည် သန်ရှင်းမ အားနည်းြခင်းှင့ ် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မ အားနည်းြခင်း 

ေကာင့်လည်း ကျန်းမာေရး ထိခိုက်မများ ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည်။ ထိခုိက်မှင့် ကျန်းမာေရး အေြခအေန 

တွက်ချက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် တန်ဖုိးကုိ ထည့်သွင်း စဉ်းစားြခင်း မြပပဲ လူမဘဝတန်ဖုိး ကုိသာ 

စဉ်းစားရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

သိသာေသာ ထိခိုက်မကုိ သိရှိရန်အတွက ်အေှ င့်အယှက် ေပးုိင်ေသာ တန်ဖုိးကုိ သုံးသပ်ရာတွင် 

စီမံကိန်း၏ ကာလှစ်ခုမှ အသုံးြပမည့် ဝန်ထမ်း ပမာဏှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ အရ 

ထိခိုက်မတန်ဖုိးကုိ M ဟုသက်မှတိပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ ကျယ်ြပန်ြခင်းကုိ ေလ့လာရာတွင် စီမံကိန်းကာလ ှစ်ခုစလုံးတွင ် ြဖစ်ေပုိင်မသည် 

စက်ုံအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းေဆာင်များသာ ြဖစ်ေသာေကာင့ ် ထိခိက်ုမ ကျယ်ြပန်ြခင်းကုိ S ဟု 

သတ်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ ကာချန်ိကုိ ေလ့လာရာတွင် စီမံကိန်း၏ တည်ေဆာက်မှင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်မည့် 

ကာလ ှစ်ခ ုြဖစ်ေသာေကာင့် အချန်ိကာလ သတ်မှတ်ချက်ကုိ L ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ 

 ထိခိုက်မ အတုိင်းအတာ၊ ကျယ်ြပန်မှင့် ကာြမင့်ချန်ိတုိကုိ ဆက်စပ်၍  တွက်ချက် 

ေလ့လာရရိှေသာ ရလဒ်များအရ ပတ်ဝန်းကျင်အေပ သိသိသာသာ ထိခိုက်မ အဆင့်ကုိ  M ဟု 

သတ်မှတ်ပါသည်။ 

ထိခိုက်မ ထိခိုက်မတန်ဖုိး ထိခိုက်မပမာဏ ထိခိုက်မအတုိင်းအတာ ထိခိုက်မြဖစ်ေပချန်ိ 

ကျန်းမာေရးှင့် 
ေဘးအရာယ် 

M S L M 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ေလာ့ချေရးအစီအစဉ် အကျဉ်းချပ် 

ဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ များ ကုိ 

ေလာ့ချေရး အစီအစဉ်များ ြပလုပ်ရန ် လုိအပ်ပါသသည် ထုိေကာင့် အ ကံြပထားေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ များကုိ ေလာ့ချေရးအစီအစဉ်များ၊ ထိန်းချပ်ရမည့် နည်းလမ်းများကုိ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဇယား 6-7 တွင် အေသးစိတ် ေဖြပထားပါသည်။ 
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ဇယား 6-7 သက်ေရာက်ုိငမ်များ ငှ့် ေလျာ့ချရမည့် နည်းလမ်းများ 

အေကာင်းအရာ သက်ေရာက်မများ ေလာ့ချရမည့်နည်းလမ်းများ 

ေလထုညစ်ညမ်းမ 

ဖုန်မန် 

 

စက်ုံသုိလာေသာ ကား၊ ဆိုင်ကယ် 
များမှ ဖုန်မန် ထွက်ရှိြခင်းေကာင့် 
ပတ်ဝန်းကျင် လူထု အေပ ကျန်းမာေရး 
ထိခုိက်ိုင်သည် 

 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ှင့် ဆိုင်ကယ်များ 
သွားလာအသံုးြပေသာလမ်းများကို တစ်ရက်လင် 
ှစ်ကိမ် သုံးကိမ် ခနေ်ရြဖန်းေပးြခင်း၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကုိ အိန်ေလျာ့ေမာင်းေစြခင်း။ 

စက်ံုအတွင်းသွားလာ အသုံးြပေနေသာ 
ယာဉ်များ၏ စက်ပစည်း များကုိ ပုံမှန် စစ်ေဆး 
ြပြပင်ေပးြခင်း။ 

ဆိုင်ကယ်ေဆးမတ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ 
ေဆာင်ရက်ချနိ်တွင် ေဆးအမန်များ 
ြပင်ပရှိေလထုထဲသုိ အများအြပား မထွက်ရိှေစရန် 
ေဆးမတ်မည့် အခန်းကို စနစ်တကျ 
ဖွဲစညး်ထားြခင်း။ 

ေဆးမတ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရက်သည့် 
လုပ်သားများကုိ လုံေလာက်ေသာ 
ကာကွယ်ေရးပစည်းများအေထာက်အပံ့များ 
ေထာက်ပ့ံထားြခင်းဥပမာ( လက်အိတ်၊ 
ှ ေခါင်းစီးများ) က့ဲသုိ အစရှိေသာ ပစည်းများ။ 

 

ေရထုညစ်ညမ်းမ 

စွန်ပစ်ေရ ဝန်ထမ်းများ အသံုးြပေသာေရများမှ 
ထွက်ရှိေသာ စွန်ပစ်ေရများတွင် ဆီများ၊ 
ဆပ်ြပာေရများ၊ အိမ်သာမှ 
မသန်စင်ေသာ 
အညစ်အေကးေရများသည် 
ေရထုညစ်ညမ်းမကုိ ြဖစ်ေပေစြခင်း 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ေရေြမာင်းစနစ်များကုိ 
စနစ်တကျ တည်ေဆာက်ေပးြခင်း။  

မိလာကန်စနစ်များ ကို 
စနစ်တကျတည်ေဆာက်ေပးြခင်း 

စီမံကိန်းဧရိယာမှ ထွက်ရှလိာေသာ စွန်ပစ်ေရများကုိ  
စွန်ပစ်ရမည့်ေနရာသုိ စနစ်တကျ 
ေရေြမာင်းေဖာက်လုပ်ထားေပးြခင်း။ 

စွန်ပစ်ေရ စီးဆင်းေသာ ေရုတ်ေြမာင်းများကုိ 
ပံုမှန်စစ်ေဆးေပးြခင်း။  

အမိက်များှင့် စွန်ပစ်ပစည်းများကုိ 
ေရုတ်ေြမာင်းသို စွန်ပစ်မကုိ တားြမစ်ြခင်း။ 

အသံဆူညမံ 

ဆူညံသံ 

 

စက်ုံ၏ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများတွင် 
ဆူညံသံထွက်ရှိြခင်းေကာင့် 
အနီးအန းတွင်အလုပ်လုပ်ေနေသာ 
လုပ်သားများအား ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။ 

 

ဆူညံမများေသာေနရာတွင်ဝန်ထမ်းများအားလုံ
ေလာက် ေသာန းကပ်များေထာက်ပ့ံေပးထားြခင်း။  

ဆူညံမနည်းေသာစက်ပစည်းများကုိအသုံးြပြခင်း။ 

ဆူညံသံများကုိ ေလာ့ချရန် အတွက် 
စက်ပစည်းများကုိ ပုံမှန်စစ်ေဆးြပြပင်ြခင်း။ 

စွန်ပစ်အမိက် 

စက်ုံမှထွက်ေသာ 
အမိက် 

စက်ုံမှ ထွက်ရှိေသာ စကပုံးှင့် 
ပလတ်စတစ်များမှာ တစ်ရက်လင် ၅၀ 

တင်ပုိလာေသာ စက်ပစည်းမှ မေကာင်းေသာ 
အစိတ်အပုိင်း များကိုြပန်လည် ပုိေဆာင်မည် 
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အေကာင်းအရာ သက်ေရာက်မများ ေလာ့ချရမည့်နည်းလမ်းများ 
 ကီလုိဂရမ် ရှိပါသည်။ ေကာင်းမွန်စွာ 

စီမံခန်ခွဲမ မရှိ ပါက ပတ်ဝန်းကျင်အေပ 
ထိခုိက်ိုင်ေသာ ပမာဏ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ြပန်လည်အသံုးြပုိင် ေသာ အမိက်များကို ခွဲြခားပီး 
စုေဆာင်းြခင်း။ 

အမိက်များကုိ သတ်မှတ် ထားေသာ အမိက်ကန် 
များတွင် စွန်ပစ်ြခင်း။ 

ဝန်ထမ်းများမှထွက်
ေသာ အမိက် 

 

ဝန်းထမ်းများမှ အသံုးြပပီးအမိက်များ၊ 
စားကွင်းစားကျန်များကုိလဲ 
ထိနည်းတူစွာ စီမံခန်မ မေကာင်းပါက 
ကျန်းမာေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို 
ထိခုိက်ိုင်ပါသည်။ 

 

သီးသန် အမိက်ပုံးများ ထားရိှြခင်း။ 

မေလးမိေတာ် စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ 
(သုိ) စဉ့်ကိုင် စညပ်င်သာယာ၏ အမိက်သိမ်း စနစ် 
အတုိင်း လုိက်န ပီးမှ လမ်းန်ချက် အတိုင်း 
စွန်ပစ်ြခင်း။ 

ကျန်းမာေရး ှင့် ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းမ 

မေတာ်တဆ 
မီးေလာင်မ 
ြဖစ်ေပြခင်း၊ 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ 
ရရှိုိင်ြခင်းှင့် 
ကျန်းမာေရး 
ထိခိုက်ေစြခင်း။ 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 
ဝန်ထမ်းများေပါေ့လျာ့မေကာင့်ှင့် 
မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်းများေကာင့် 
ထိခုိက်ြခင်း 

အေရးေပ ေဆးကုသေရးှင့် မီးသတ်ဌာန၊ အစုိးရ 
ဌာနများှင့် ဆက်သွယ်ရန် စီစဉ်ေပးြခင်း။ 

မီးသတ် ကိရိယာများှင့် မီးသတ် ေဆးဘူးများကုိ 
ေကာင်းမွန်ေသာ အေြခအေန ြဖစ်ေနေစရန် ပုံမှန် 
စစ်ေဆး ေပးြခင်း။ 

ဝန်ထမ်းများကို မီးသတ်သင်တန်းများ ှင့် 
လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး 
သင်တန်းများ ပုိချေပးြခင်း။ 

စက်ံုတွင် လုိအပ်သည့် အေရးေပ 
ေရှးဦးြပစုြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ုိင်ရန် 
စီစဉ်ေပးထားြခင်းှင့် ေဆးပစည်းများ 
ထားရှိေပးြခင်း။ 

ဆုိင်ကယ်များတပ်ဆင်ထုတ်လုပြ်ခင်းေကာင့် ြဖစေ်ပလာေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ 

အတွက် ေလချေရးအစီအစဉ်များကုိ ေရးဆဲွထားေသာ အစီအစဉ်အတုိင်း စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူမှ 

ေဆာင်ရက်ရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် ကားမက်စ် ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်ေရးစက်ံုမှ 

ေဆာင်ရက်မည့်အဖဲွအစည်းကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 6-8 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

ဇယား 6-8 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မေလာ့ချြခင်းြပလုပ်မည့်အဖွဲအစည်း 

စဉ် အမည် ရာထူး တာဝန်ယူမည့် အပိုင်း 

၁။ ဦးိုင်မင်းထွန်းေကျာ် ကီးကပ်ေရးမှး အသံ၊ တုန်ခါမ 

၂။ ဦးမျိးသူ အေထွေထွမန်ေနဂျာ ေလထုအရည်အေသွး 

ေရအရည်အေသွး 

၃။ ေဒေဝယံေထွး စာရင်းကိုင် စွန်ပစ်ပစည်းအမိက် 
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ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွမဲ အစီအစဉ်များ 

ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခဲွမ အစီအစဉ်သည် စီမံကိန်း အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် ှင့် လူမဘဝ 

ထိခိုက်မများကုိ ေလာ့ချေရး၊ ထိန်းသိမ်းေရး အစီအစဉ်ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

စီမံကိန်း လုပ်ေဆာင်မများ အလိုက် ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည့် အစီအစဉ်များ၊ ေလာ့ချေရး နည်းလမ်းများကုိ 

ကာမက်(စ်) မှ ြပလုပ်ရမည့် ကတိကဝတ်များ ပါရှိပါမည်။ ထုိအြပင် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး ကိစရပ်များကုိပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားပီး ချမှတ်ထားေသာ ြပဌာန်း ဥပေဒများကုိ 

လုိက်န  ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် အစီအရင်ခံစာတွင်အ ကံြပပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခဲွမအစီအစဉ် (EMP) အေကာင်အထည် ေဖာ်ရန ်နည်းလမ်း 

 ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခဲွမ အစီအစဉ်တွင် ြဖစ်ေပလာုိင်ေသာ ဆုိးကျိးထိခိုက်မများကုိ 

သင့်ေလာ်ေသာ ေလာ့ချေရးနည်းလမ်းများကိ ု ေဖာ်ေဆာင်ရန ် ဆက်စပ်ေနေသာ ဥပေဒှင့် 

နည်းလမ်းများကုိ လုိက်န ၍ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်ှင့် အဖဲွအစည်း စုဖဲွပီး ြပလုပ်ရမည် ြဖစ်သည်။ 

ထုိသုိြပလုပ်ရန ်ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုံ 7-1 စက်ဝိုင်းြဖင့် အေြခခံကျကျ ြပလုပ်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ပုံ 7-1 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ်ြပစက်ဝိုင်း 

 စက်ဝိုင်းတွင်ေဖြပထားသည့်အတုိင်း (၁) အစီအစဉ်ေရးဆဲွြခင်း၊ ေဆာင်ရက်မည့် 

စီမံကိန်းကာလများ အတွက ်EMP အစီအစဉ်ကုိ တတိယအဖွဲအစည်း (သုိ) အ ကံေပးပုဂိလ်မ ှစနစ်တကျ 

ေရးဆဲွရမည်။ (၂) အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ စီမံကိန်းအဆုိြပသူ (သုိ) လုပ်ငန်း 

လုပ်ေဆာင်သူက ေရးဆွဲထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ေလာ့ချေရးှင့် ထိန်းသိမ်းေရး အစီအစဉ်များကုိ 

လုပ်ေဆာင်သွားရမည်ြဖစ်သည်။ (၃) ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း၊ အစီအစဉ ်အေကာင ်အထည်ေဖာ်မ များအား 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁ 
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စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမ ြပလုပ်ရမည ် ြဖစ်သည်။ ေစာင့်ကည့်မ အတွက် စီမံကိန်း 

ေဖာ်ေဆာင်သူ အပါအဝင် သက်ဆုိင်ရာ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ပုဂိလ်များ၊ အုပ်ချပ်ေရးပိုင်း ဆုိင်ရာ 

ပုဂိလ်များ အစရှိေသာ သက်ဆုိင်ရာ အဖွဲအစည်းများ စုေပါင်း၍ ေလ့လာ ေစာင့်ကည့်မ ြပလုပ်ရပါမည်။ 

၎င်းေစာင့်ကည့်မကုိလည်း အစီရင်ခံစာ ြပစုပီး သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသုိ တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။ (၄) 

စစ်ေဆးြခင်းှင့် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ေစာင့်ကည့်မများအရ စစ်ေဆးေတွရိှချက်များကုိ 

လုိအပ်သလုိ ြပင်ဆင်ပီး အစီအစဉ် ချမှတ်သွားရမည် ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းလညပ်တ်ချန်ိှင့် 

ပိတ်သိမ်းချနိ်တွင် သက်ေရာက်ိုင်မများှင့်ေလာ့ချေရး အစီအစဉ်များကုိ ဇယား 7-1 ှင့် ဇယား 7-2 

တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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ဇယား 7-1 လုပ်ငနး်စဉ ်ေဆာက်လုပ်ချနိ်ငှ့ ်ပိတ်သိမ်းချနိတွ်င ်ပတ်ဝန်းကျင်အေပ အကျိးသက်ေရာကမ်များင့်ှ ေလာ့ချေရး အစအီစဉ်များ 

ပတ်ဝန်းကျင်   
ဆိုင်ရာြပသန  

များ 

သက်ေရာက်မများ ထွက်ရိှသည့်ေနရာ ေလာ့ချရမည့်အစီအစဉ ် တိုင်းတာမည့်ေနရာ ခန်မှန်းကန်ုကျ
ေငွ(ကျပ်) 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ
အစည်း 

ေလထုညစည်မ်း 
ြခင်း 

စီမံကိန်း၏ ပိတ်သိမ်းေရး လုပ်ငန်း စဉ်မှ 
ထွက်ရှိေသာဖုန်မန် များမှာ CO2, CO, 
CH4, NO2, O3, PM10, PM2.5, SO2 and  
VOCs, TSP&PM10 များ ေကာင့် ေလထ ု
ညစ်ညမ်း ေစြခင်း။  

ဖုန်ှင့် အေငွိက်မိြခင်း။ 

အသက်လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါများ
ြဖစ်ေပေစုိငြ်ခင်း။ 

မျကလုံ်းယားယံြခင်းြမင် ကွင်းကည ်လင် 
မ ေလာ့ကျြခင်း။ 

 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း 
ပိတ်သိမ်း ဖိဖျက်ေရး 
အစီအစဉ်များ  
ေဆာင်ရကခ်ျနိ်တွင် 
ြဖစ်ေပ ေစြခင်း။ 

ဖိဖျက်ထားေသာ 
အေဆာက်အဦး ပစည်းများ 
သယ်ယူချန်ိတွင် 
ြဖစ်ေပေစြခင်း။ 

ယာဉ်ှင့် စကပ်စည်းများမှ 
အေငွ များထွကရိှ်ြခင်း။ 

 

 စီမံကိန်းဧရိယာမှ ဖုန်မန်များ ှင့် 
ဓာတုအမန်မားများ 
ထွကရိှ်ုိငေ်သာ ေနရာများ  တွင် 
ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ 
ေလျာ့နည်းေစရန် 
ေရြဖန်းေပးြခင်း။ 

 လုပ်ငန်းသံုးပစည်းများကုိ 
သယ်ယူချန်ိတွင် 
မိုးေရကာဖျင်(Tarpaulin) များ 
ဖံုးအုပ်ပီး စနစ်တကျ 
သယ်ယူေစြခင်း။  

 အလုပ်သမားများကုိ 
ှ ေခါင်းစည်းများ လံုေလာက်စွာ 
ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း။ 

 အရည်အေသွးေကာငး်မွန်ေသာ
ေလာင်စာဆီများကုိ 
အသုံးြပြခင်း။ 

 ပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ် 
ေဆာင်ရက်ပီးေန က ်
ထိခုိက်သွားေသာ ဧရိယာများကုိ 
နဂုိမူလ 
အေြခအေနအတိုငး်ြပန်လည ်
ေဆာင်ရကေ်ပးြခင်း။ 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကားမက်(စ်) 
ဂုြမန်မာ ကုမဏီ 
လီမိတက်၏ပတ်ဝန်း
ကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွး 
ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ေရးအဖွဲ  

 

ေရထုညစ်ညမ်း 
ြခင်း 

လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းေနရာမှ 
မိလာစွန်ပစ်ေရများ ှင့် 
ညစ်ညမ်းေရများကုိ စနစ်တကျ စွန်ပစ်မ 
မရှိေသာအခါ ေရထုှင့ ် ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ 
ဆိုးကျိးြဖစ်ေပေစြခင်း။ 

ပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်းမှ 
စွန်ပစ်ေရများ ထွက်ရှိြခင်း။ 

ဝန်ထမ်းများအသံုးြပရာမှ 
ထွကရ်ှိေသာ စွန်ပစ်ေရများ 

)ဥပမာ။ အိမ်သာ၊ 
ေဆးေကာေရ၊ သံုးေရ (ှင့် 

ေြမေပေရ စီးဆငး်ြခင်း။ 

 စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းေနရာအတွင်း 
မိလာ စနစ် ဆိုင်ရာများကုိ 
စနစ်တကျ ေထာက်ပံ့ ေပးြခင်း။    

 စီမံကိန်းေနရာအတွငး်ှင့် 
အနီးအန းတွင ် ေရေြမာင်းစနစ် 
များကုိပိတ်ဆိုမ ြဖစ်ေစ 

ပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်းမှ 
စွန်ပစ်ေရများ ထွက်ရိှြခင်း။ 

ဝန်ထမ်းများအသံုးြပရာမှ 
ထွက်ရှိေသာ စွန်ပစ်ေရများ 

၃,၀၀၀,၀၀၀ ကားမက်(စ်) 
ဂုြမန်မာ ကုမဏီ 
လီမိတက်၏ပတ်ဝန်း
ကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွး 
ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ေရးအဖွဲ  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁ 
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ပတ်ဝန်းကျင်   
ဆိုင်ရာြပသန  

များ 

သက်ေရာက်မများ ထွက်ရိှသည့်ေနရာ ေလာ့ချရမည့်အစီအစဉ ် တိုင်းတာမည့်ေနရာ ခန်မှန်းကန်ုကျ
ေငွ(ကျပ်) 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ
အစည်း 

ေသာအရာများကုိဖယ်ရှားထိန်းသိ
မ်း ေစြခင်း။ 

ဆူညံသံှင့်တုန်
ခါမ 

လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းစဉ်တွင် အသံုးြပေသာ 
ကားကီးများှင့် 
စက်ပစည်းများအသံုးြပရာမှ 
ထွက်ရှိလာေသာ ဆညံူသံများေကာင့် 
အကား အာုံများ ထိခုိကလ်ာုိင်ြခင်း၊ 
အိပ်မေပျာ်ြခင်း၊ 
ဆက်သွယ်ေြပာဆိုြခင်းများတွင် 
အဆင်မေြပ ြခင်း။ 

လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းစဉ်တွင်
အသံုးြပေသာ 
ကားကီးများှင့် 
စက်ပစည်းများအသံုးြပရာ
မှ ထွက်ရှိလာေသာ 
ဆူညံသံများ    

ပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်းမှ 
ထွကရ်ှိလာ ေသာ 
အမိက်များ )သံတိုသံစ၊ 

တံုး၊ ရာဘာ၊ ေကျာက်
အလူမီနီယံ၊ ဝါယာ၊ 
မီးေချာင်း(  

ဝန်ထမ်းများ စွန်ပစ်ေသာ 
အမိက်များ။ 

 

 ဆူညံမနည်းေသာ 
စက်ပစည်းများကို အသုံးြပြခငး်။ 

 ယာဉ်အမျိးအစားှင့် 
ေမာင်းှင်မပုံစံကုိ 
ေြပာင်းလဲြခင်းြဖင့် ဆူညံသံ 
ထွကရိှ်မကုိ ေလျာ့ချိုင်ြခင်း။ 

 ယာဉ်ေမာင်းေသာအခါ 
တာယာပွတ်တိကု ်
ေမာင်းှင်ေသာ အြပအမကုိ 
တားြမစ်ြခင်း။ 

 ဆူညံမများေသာေနရာတွင်လုပ်
ကိုင်ေနေသာလုပ်သားများ 
ကိုန းအကာအကွယ်ပစည်းများ 
ြဖစ်ေသာ န းကပ်၊ 
န းအဖုံးများကုိ 
ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း။ 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကားမက်(စ်) 
ဂုြမန်မာ ကုမဏီ 
လီမိတက်၏ပတ်ဝန်း
ကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွး 
ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ေရးအဖွဲ 

အစုိင်အခဲ စွန်ပစ် 
ပစည်းများ 

စွန်ပစ်အမိက်များကုိ စနစ်တကျ စွန်ပစ်မ 
မရှိေသာေကာင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ကုိဆိုးကျိးများ 
ြဖစ်ေပြခင်း။ 

ပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်းမှ 
ထွကရ်ှိလာ ေသာ 
အမိက်များ )သံတိုသံစ၊ 
သစ်သား စ၊ ေကျာက်တုံး၊ 
ရ◌ာဘာ၊ အလူမီနီယံ၊ 
ဝါယာ၊ မီးေချာင်း( 

ဝန်ထမ်းများ စွန်ပစ်ေသာ 
အမိက်များ 

 စီမံကိန်းလုပ်ငန်း 
ပိတ်သိမ်းအချန်ိအတွင်း 
စွန်ပစ်အမိက် များကုိ 
အမိက်ပုံးများထဲတွင် 
စွန်ပစ်ေစြခင်း။ 

 အမိက်များကုိ ေနတိုင်း 
အစုိင်အခဲစွန်ပစ် 
သိုေလှာင်ကန်တွင် 
သီးြခားစွန်ပစ်ထားြခင်း။ 

 ဖိဖျက်ထားေသာ ပစည်းများကုိ 
သိုေလှာင် ေသာေနရာတွင် 
သတ်မှတ ်ေပးထားြခင်း။  

 အမိူက်များကုိ စဉ့်ကုိင် 
စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီြဖင့် 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ၄,၀၀၀,၀၀၀ ကားမက်(စ်) 
ဂုြမန်မာ ကုမဏီ 
လီမိတက်၏ပတ်ဝန်း
ကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွး 
ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ေရးအဖွဲ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁ 
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ပတ်ဝန်းကျင်   
ဆိုင်ရာြပသန  

များ 

သက်ေရာက်မများ ထွက်ရိှသည့်ေနရာ ေလာ့ချရမည့်အစီအစဉ ် တိုင်းတာမည့်ေနရာ ခန်မှန်းကန်ုကျ
ေငွ(ကျပ်) 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ
အစည်း 

ချတ်ိဆက်၍ စွန်ပစ်ြခင်း )သို (
ေြမဖိုြခင်းများကုိ စနစ်တကျ 
ေဆာင်ရက် ြခင်း။  

 လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရာမှ 
ထွကလ်ာေသာ စွန်ပစ်အမိက်များ 
ကို ပိတ်သိမ်းသည့် ေနရာတွင်  
မီးိြခင်းများကုိ 
တားြမစ်ေပးြခငး်။ 

လုပ်ငန်းခွင် 
ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်းေရး 

ပိတ်သိမ်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရကရ်ာမမှ 
ထွက်ရှိ ေသာ ဖုန်မန်များေကာင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လုပ်သားများ၏ 
ကျန်းမာေရးကုိ ထိခိုက်မ ြဖစ်ေပေစြခင်း။ 

အလုပ်သမားများ၏ေပါေ့လျာ့မေကာင့် 
မေတာ်တဆ ထိခိုက်မ ြဖစ်ေပုိင်ြခင်း။ 

ပိတ်သိမ်းေရးသုံး 
ယာဉ်များေကာင့်ေဒသခံများ ကိုထိခုိက်မ 
ြဖစ်ေစုိင်ြခင်း။ 

ပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရကသ်ည့် 
ဧရိယာအတွင်း 

 လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စဉ်တွင် PPE 
များကုိ လုပ်သားများ အား 
လံုေလာက်စွာ 
ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း။  

 အလုပ်သမားများအတွကေ်ဘးအ
ရာယ်ကင်းရှင်းေရး ဆိုငရ်ာ 
သင်တန်းများေပးြခငး်။  

 ေရှးဦးသနူ ြပ 
ေဆးေသတာများကို ပိတ်သိမ်း 
ေရး လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက်ေနေသာ 
ဧရိယာအတွင်း လုံေလာက်စွာ 
ေထာက်ပံ့ ေပးြခင်း။ 

 လုပ်သားများထိခိုက်ုိငေ်သာ 
ေနရာများတွင် 
သတိေပးဆုိင်းဘုတ် 
အမှတ်သားများ ရှင်းလင်းစွာ 
တပဆ်င်ထားေပးြခင်း။ 

 မီးငိမ်းသတ်ပစည်းများ၊ 
မီးသတ်ေဆးဗူးများ ကုိ လုပ်ငန်း 
ဧရိယာအတွင်း တပ်ဆင်ထား 
ေပးြခငး်။   

 ယာဉ်ေမာငး်များအား 
ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းစွာ 
ေမာင်းှင်ေစြခငး်။ 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကားမက်(စ်) 
ဂုြမန်မာ ကုမဏီ 
လီမိတက်၏ပတ်ဝန်း
ကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွး 
ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ေရးအဖွဲ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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ပတ်ဝန်းကျင်   
ဆိုင်ရာြပသန  

များ 

သက်ေရာက်မများ ထွက်ရိှသည့်ေနရာ ေလာ့ချရမည့်အစီအစဉ ် တိုင်းတာမည့်ေနရာ ခန်မှန်းကန်ုကျ
ေငွ(ကျပ်) 

တာဝန်ယူမည့်အဖဲွ
အစည်း 

 ယာဉ်ေမာင်းများ ကမ်းကျငမ်ှင့် 
လိုငစ်င်ကို ပုံမှန် 
စစ်ေဆးေပးြခင်း။ 

ဇယား 7-2 လုပ်ငန်းလည်ပတ်ချန်ိတွင် ပတ်ဝန်းကျင ်အေပသက်ေရာက်မများငှ့ေ်လျာ့ချေရးအစအီစဉ်များ 

ပတ်ဝန်းကျင်   
ဆိုင်ရာြပသန  များ 

သက်ေရာက်မများ ထွက်ရှိသည့်ေနရာ ေလာ့ချရမည့်အစီအစဉ် တုိင်းတာမည့်ေနရာ ခန်မှန်းကနု်ကျေငွ 
(ကျပ်) 

တုိင်းတာမည့်အဖဲွအစည်း 

ေလထုညစ်ညမ်း ြခင်း ဖုန်မန် ှင့် အေငွများ ိက် 
မိြခင်းေကာင့်အသက်လမ်း 
ေကာင်း ဆိုငရ်ာ ေရာဂါများ 
ြဖစ်ေပ ေစြခင်း။ 

မျကလ်ံုးယားယံြခင်း။ 

ြမင်ကွင်းကည်လင်မများကုိ 
ေလျာ့ကျြခင်း။ 

စက်ုံသိုလာေသာ 
ကားဆိုင်ကယ်များေကာင့် 
ပတ်ဝန်းကျင် လူထုအေပ 
ထိခိုက်ိုင်ြခင်း။ 

ကနု်ကမ်းပစည်းများ အတင်အချ 
ြပလုပ်ချန်ိတွင ် ကနု်ကမ်း ပစည်း 
များမှ အမန်များ ထွက်ရှိ၍ 
ေလထုပျံံှုိင်ြခင်း။ 

စီမံကိန်းတည်ရှိရာ 
ေနရာှင့် 
စီမံကိန်းအနီးရှိကားလမ်း
များ။ 

 ဖုန်ထေသာ မျက်ှ ြပင် အား ေရ 
)သို (အြခား  ဖုန်သိပ်ေစသည့် 

ပစည်းြဖင့် ြဖန်းပက ်ေပးြခငး်။ 

 ပစည်းများ သယ်ယူ 
ပိုေဆာင်ချန်ိတွင ် အဖံုးအကာများ 
ဖံုးအုပ် သယ်ယူြခင်း။ 

 လုပ်သားများအား 
ဖုန်မန်ကာုိင်ေသာ ှ ေခါင်း 
စည်းများ ေထာကပ့ံ်ေပးြခင်း။ 

 ယာဉ်အုိ ယာဉ်ေဟာငး်များ 
အသံုးြပြခင်းကုိ တားြမစ်ြခင်း။ 

 အရည်အေသွးေကာငး်မွန်ေသာ 
ေလာင်စာဆမီျား အသံုးြပြခင်း။ 

 ယာဉ် ှင့် စက်ပစည်း များအား 
ပံုမှန်စစ်ေဆး       ထိန်းသိမ်း 
ြပြပင်ြခင်း။ 

 စက်ုံသို လာေသာ ကားလမ်းကုိ 
စနစ်တကျ စစ်ေဆး ြပြပင်မများ 
ြပလုပ်ေပြခင်း ။ 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ၃,၀၀၀,၀၀၀ ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ 
ကမုဏီ လီမိတက်၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည် 
အေသးွ ေစာင့်ကပ် ကည့် 
ေရးအဖဲွ 

ေရထုညစ်ညမ်းြခငး် အလုပ်သမားများမှ စွန်ပစ်ေရ 
များကုိ စနစ်တကျ စွန်ပစ်မ မရှ ိ
ေသာအခါ ပတ်ဝန်းကျငကုိ် 
ဆိုးကျိး ြဖစ်ေပေစြခင်း။ 

ဝန်ထမ်းများအသံုးြပပီး
ရာမှ ထွကရ်ှိ 
လာေသာေရှင့် 
ေြမေပစီးဆင်းေရ။ 

 စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းတွင် 
သန်ရှင်းပီး /စနစ်  ကျေသာ         
ေရအိမ်များစီစဉ်ေပးြခင်း။ 

ဝန်ထမ်းများအသုံးြပ
ပီးရာမှ ထွက်ရှ ိ
လာေသာေရှင့် 
ေြမေပစီးဆင်းေရ။ 

၁,၅၀၀,၀၀၀ ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ 
ကမုဏီ လီမိတက်၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁ 
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ပတ်ဝန်းကျင်   
ဆိုင်ရာြပသန  များ 

သက်ေရာက်မများ ထွက်ရှိသည့်ေနရာ ေလာ့ချရမည့်အစီအစဉ် တုိင်းတာမည့်ေနရာ ခန်မှန်းကနု်ကျေငွ 
(ကျပ်) 

တုိင်းတာမည့်အဖဲွအစည်း 

ေရသွား ေရလာ စီးဆင်းမ ေကာင်း 
မွန် မမရှိြခင်း။ 

ေရေြမာငး်ထဲသို အမိုက်များ စွန်ပစ် 
မိြခင်း။ 

ေရအိမ်များ စနစ်တကျ မရှိြခင်း။ 

 ေရအိမ်များကို လည်း 
လုပ်သားေဆာင်များှင့် 
သတ်မတ်ှထားေသာ 
အကွာအေဝးအတိုင်း 
တည်ေဆာက်ေပးထားြခင်း။ 

 ေသာက်ေရ ှင့် သုံးေရများကုိ 
လုပ်သားများ လံုေလာက်ေအာင် 
စီစဉ်ေဆာင်ရကထ်ားြခငး်။ 

 ေရေြမာင်းများကုိလည်းစနစ်တ
ကျေဖာက်လုပ်ြခင်း ှင့် 
ေရသွားေရလာ စီးဆင်းမ 
ေကာင်းမွန်ေစရန်စနစ်တကျ 
စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်၍ 
ထိန်းသမ်ိး ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း။ 

အေသးွ ေစာင့်ကပ် ကည့် 
ေရးအဖဲွ 

ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမ လွန်ကဲေသာ ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမ 
များ ထိေတွမ ေကာင့် ြဖစ်ေပ 
လာုိင်ေသာ ဆုိးကျိး များမှာ 

 အကားအာုံထိခိုက်ြခ
ငး် 

 အိပ်မေပျာ်ြခငး် 

 ှလံုးှင့်ဆက်စပ်ေရာ
ဂါများ ြဖစ်ပွားြခင်း 

 ဆက်သွယ်ေရး 
ခက်ခဲြခငး် 

 မျကလ်ံုးအြမင် 
မကည်လင ်ြခင်း 

 ကွက်သားများ ထိခိုက် 
န ကျင်ြခင်း 

စက်ုံ၏ 
ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်မ 
လုပ်ငန်းများတွင် 
ဆူညံသံထွက်ရိှြခင်း
ေကာင့် အနီးန းတွင် 
အလုပ်လုပ်ေနေသာ 
လုပ်သားများ အား 
ဆူညံသံ 
ထိခိုက်မများရှိုိင်ပါသည်
။ 

 လုပ်ငန်းသုံးစကပ်စည်းများ သည် 
NEQEG မှ သတ်မတ်ှ ထားေသာ 
စံန်းထက်  မေကျာ်လွန်ေစရန် 
ေဆာင်ရက် ထားရိှြခင်း။ 

 ဆူညံမနည်းေသာစကပ်စည်းများ
ကို အသံုးြပြခင်း။ 

 ဆူညံသံထွက်ရိှမများုိင်သည့် 
ေမာင်းှင်သည့် အြပအမူများကုိ 
ကန်သတ်ြခင်း။ 

 မလုိလားအပ်ေသာ ဆူညံသံှင့် 
တုန်ခါမများ မြဖစ်ေပေစရန် 
စက်ပစည်း ကိရိယာများအား 
ေကာင်းမွန်ေစရန် 
ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေပးြခင်း။ 

 လုပ်သားများအားန း 
အကာအကွယ် ပစည်းများ 
လံုေလာက်စွာ 
ေထာကပ့ံ်ေပးြခင်း။ 

စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ 
ကမုဏီ လီမိတက်၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည် 
အေသးွ ေစာင့်ကပ် ကည့် 
ေရးအဖဲွ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁ 
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ပတ်ဝန်းကျင်   
ဆိုင်ရာြပသန  များ 

သက်ေရာက်မများ ထွက်ရှိသည့်ေနရာ ေလာ့ချရမည့်အစီအစဉ် တုိင်းတာမည့်ေနရာ ခန်မှန်းကနု်ကျေငွ 
(ကျပ်) 

တုိင်းတာမည့်အဖဲွအစည်း 

 ဆူညံမများေသာေနရာတွင် 
လုပ်ကုိင်ေသာ လုပ်သားများကုိ 
အလှည့်ကျ လုပ်ကုိင်ေစ ြခင်း။ 

အစုိင်အခဲ စွန်ပစ် 
ပစည်းများ 

 အမိကပုံ်မှ 
ထွကရိှ်ေသာ       
မေကာင်းေသာ 
အနံအသက် များသည် 
လည်း ေလထု      
အရည်အေသွးကုိ 
ထိခိုက်ေစ  ြခင်း။ 

 အမိက်များမှ 
စိမ့်ထွက်ေသာ  
ေရသည် 
ေြမေပေြမေအာက် 
ေရ အရင်းအြမစ်ကို 
ထိခိုက်  ေစြခင်း။ 

 ကးူစက်တတ်ေသာ 
ေရာဂါ    များ 
ြဖစ်ပွားေစြခင်း            

)ဝမ်းကိုက်၊ 
ေလာေရာဂါဝမ်း  

လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်သည့်
ေနရာ၊ 
ဝန်ထမ်းများစွန်ပစ်သည့်
အ မိက ် များ )ဥပမာ။  
စားကွငး် စားကျန် 
များ၊ေရဘူးခံွများ၊တစ်
သးများ( 

 အမိက်များကုိ 
သတ်မှတ်ထားသည့်အလိုက် ခွဲပီး 
စွန်ပစ်ေစြခင်း။ 

 အမိက်စွန်ပစ်ရန်ထားရှိေသာ 
ေနရာကို လံုေလာက် 
ေသာေနရာအကျယ်    
အဝန်းထားရှိြခင်း။ 

 ယာယီသတ်မတှ်ထားေသာအမိ
ကပ်ံုအား ပုံမှန် စစ်ေဆးေပးြခင်း။ 

 စဉ့်ကုိင်စည်ပင်သာယာေရး ှင့် 
ချတ်ိဆက်ပီး 
ပံုမှန်အမိက်သိမ်းရန် 
စီစဉ်ထားရိှေပးြခင်း။ 

 လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာတွင် 
အမိက်မီးိြခင်းအား တားြမစ် 
ြခင်း။ 

 စွန်ပစ်ပစည်းများ 
ကိုင်တွယ်ရာှင့် ပတသ်က်ပီး 
အလုပ်သမားများအား 
ကျန်းမာေရး အသိပညာ ေပးြခင်း။ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းေဆာ
ငရ်ကသ်ည့်ေနရာ၊ 
ဝန်ထမ်းများအမိက်စွန်
ပစ်သည့်ေနရာှင့် 
ယာယီအမိက်ကန်၊ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ ကားမက(်စ်) ဂုြမန်မာ 
ကမုဏီ လီမိတက်၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည် 
အေသးွ ေစာင့်ကပ် ကည့် 
ေရးအဖဲွ 

လပု်ငန်းခွင် 
ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်း
ေရး 

စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်းတွင် 
ဖုန်မန် ှင့် အြခားေသာ အမန်များ 
ထွကရိှ် ြခင်း ေကာင့် အလုပ်သမား 
များ၏ ကျန်းမာေရးကို ထိခိုက် 
ေစုိင်ြခင်း။ 

လည်ပတ ်ေရလျား ေနေသာ စက် 
ပစည်း ကိရိယာ များကုိ 
အသုံးြပြခင်း ေကာင့် မေတာ်တဆ 
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိြခငး်၊ ပွန်းပဲ့ြခင်း၊ 
န ကျင်ြခင်း၊ အုိးကျိးြခငး်။ 

လုပ်ငန်းခွင်အတွငး် 
ထုတ်လုပ ်သည့် ေနရာ။  

လည်ပတ ်
ေရလျားေနေသာ 
စက်ပစည်း ကိရိယာများ 
အသုံး ြပ သည့် ေနရာ။ 

 လုပ်ငန်းလုပ်ကုိငေ်နစဉ်တွင် 
PPEများကုိ လုပ်သားများအား 
လံုေလာက်စွာ ေထာက်ပံ ့
ေပးြခင်း။  

 အလုပ်သမားများအတွက် 
ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရး 
ဆိုင်ရာ သင်တန်းများစနစ်တကျ 
သင်ကားပိုချ ေပးြခင်း။  

 လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် 
စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ေရှးဦး 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 
ထုတ်လုပ ် သည့် 
ေနရာ။  

လည်ပတ ် ေရလျား 
ေနေသာ စက်ပစည်း 
ကရိယာ များ အသံုး ြပ 
သည့် ေနရာ။ 

၂,၅၀၀,၀၀၀ ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ 
ကမုဏီ လီမိတက်၏ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည် 
အေသးွ ေစာင့်ကပ် ကည့် 
ေရးအဖဲွ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ် ၁၀၇-၂၀၁ 
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ပတ်ဝန်းကျင်   
ဆိုင်ရာြပသန  များ 

သက်ေရာက်မများ ထွက်ရှိသည့်ေနရာ ေလာ့ချရမည့်အစီအစဉ် တုိင်းတာမည့်ေနရာ ခန်မှန်းကနု်ကျေငွ 
(ကျပ်) 

တုိင်းတာမည့်အဖဲွအစည်း 

သူန ြပ ေဆးေသတာ များကုိ 
လံုေလာက်စွာအသင့် ထားရိှြခင်း။  

 အရာယ်ရိှေသာ ေနရာများတွင် 
သိသား ထငရ်ှား ေသာ 
အမှတ်အသား ဆိုင်းဘုတ် များ 
ြပသထားရှိြခင်း။ 

 မီးငိမ်းသတ်ေရးပစည်းများ၊ 
မီးသတ်ေဆးဗူးများကို 
လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာအတွင်း 
တပ်ဆင်ထားေပးြခငး်။ 

 အေရး ေပကယ်ဆယ်ေရး 
လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ထားရှိပီး 
အနီးဆုံး ေဆးုံ ဖုန်းနံပါတ် ှင့် 
ေြမပံုများကုိ 
လုပ်သားများအလွယ်တကူ 
ြမင်ုိငေ်သာ ေနရာများ တွင် 
ချတ်ိဆွဲ ထားရိှြခင်း။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအတွက် တာဝန်ယူမည့်အဖွဲအစည်း 

ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခဲွမ အစီအစဉ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အဓိက 

တာဝန်ယူရမည့် အဖွဲအစည်းများမှာ ကားမက်(စ်) ဂု ကုမဏီလီမိတက်မှ ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမံကိန်းတခုလုံးကုိ ကီးကပ်ေဆာင်ရက်မည့် စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူ၏ တာဝန်ရှိေသာသူ များြဖင့် 

ဖဲွစည်းထားေသာ အုပ်ချပ်မ အဖဲွပုံစံကုိ ေအာက်ပါ ပုံ 7-2 တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆုိပါ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့်အဖဲွတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ကမ်းကျင်ပညာရှင်များြဖင့် ဖဲွစည်းမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ပုံ 7-2 ပတ်ဝန်းကျငစ်မံီခနခ်ွမဲ အစီအစဉေ်ဆာင်ရက်မည့အ်ဖဲွအစည်း 

 အေရးေပတုံြပန်မ အစီအစဉ် 

အေရးေပအေြခအေနြဖစ်ေပလာပါက တာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်မည့် အဖဲွကုိ ကီးကပ်ေရးမှး၊ 

အုပ်ချပ်ေရးမှး၊ မီးသတ်အဖဲွ၊ ကယ်ဆယ်ေရးအဖဲွ၊ ေရှးဦးသူန ြပအဖဲွ၊ HSE တာဝန်ခံ အစရှိသည်တုိြဖင့် 

စနစ်တကျဖဲွစည်းထားပါသည်။ အဆုိပါ အဖဲွ၏ အဓိက တာဝန် ဝတရားများမှာ- စီမံကိန်းဝန်းကျင်တွင် 

အေရးေပစုရပ်များ သတ်မှတ်ပီး အေရးေပအေြခအေန ကံေတွလာပါက ဝန်ထမ်းများအားလံုးကုိ 

အချန်ိမီ ကယ်ထုတ်ိုင်ရန်၊ သက်ဆုိင်ရာ အေရးေပအဖဲွများ ေရာက်ရှိလာပါက ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ုိင်ရန် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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ှင့် အေရးေပအဖွဲေခါင်းေဆာင်ှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် အချနိ်ှင့် တေြပးညီ ဆက်သွယ်ပီး ကယ်ဆယ်ေရး 

ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် တုိ ြဖစ်ပါသည်။ 

အေရးေပအေြခအေန တုံြပန်မည့် အဖဲွကုိလည်း အေရးေပ အေြခအေနြဖစ်ေပလာပါက 

ကမ်းကျင်စွာ ကယ်ဆယ်ေရး ေဆာင်ရက်ိုင်ရန် ကိတင်၍ တစ်ှစ်လင် ှစ်ကိမ် သက်ဆုိင်ရာ 

အဖဲွအစည်းများ၏ လမ်းန်ချက်များအရ ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ အေရးေပတုံြပန်မည့် 

အဖဲွအစည်း ြပပံုကုိ ပုံ 7-3 တွင်ြပသထားပါသည်။ 

 

ပုံ 7-3 အေရးေပတုံြပန်မည့်အဖဲွ ဖွဲစည်းပံု 

 ပတ်ဝန်းကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းအစီအစဉ် 

ပတ်ဝန်းကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း အစီအစဉ်သည် ြပည့်စုံေသာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ 

အစီအစဉ် ြပလုပ်ရန်အတွက် အေရးကီးေသာ အခန်းကြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆုိင်ရာ 

အေပြဖစ်ေပ လာိုင်ေသာ သက်ေရာက်မများကုိ ေစာင့်ကည့်ရာတွင် ေစာင့်ကည့်ေရးအစီအစဉ်၏ 

ထိေရာက်မများကုိ သုံးသပ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သက်ဆုိင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ 

လုိက်န မရှိ၊မရိှတုိကုိ လုပ်ေဆာင် ရမည်ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်ှင့် ပိတ်သိမ်းစဉ်အတွင်း 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးအစီအစဉ်များ လုပ်ေဆာင်ြခင်းသည် ြဖစ်ေပ လာုိင်ေသာ ဆုိးကျိးများကုိ 

ေလျာ့ချုိင်ရန်ှင့် ေကာင်းကျိးများကို ပုိမိုေကာင်းမွန်ေစရန် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရက်ြခင်းြဖစ်သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင် အဓိကေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည့် အေကာင်းအရာများမှာ 

ေလထု ညစ်ညမ်းမ၊ အသံဆူညံမ၊ အမိက်စွန်ပစ်မ၊ လုပ်သားများ၏ကျန်းမာေရးှင့် 

ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းမ တုိကုိ ေစာင့်ကပ်ကည့်ရပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည့် 

အစီအစဉမ်ျားအေသးစိတ်ကုိ ဇယား 7-3 ှင့် ဇယား 7-4 တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယား 7-3 လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်တွင်ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့်အစအီစဉမ်ျား  

ေစာင့်ကည့်ေသာ 
အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကည့်ရမည့် 
အရာများ 

ေစာင့်ကည့်ရမည့် ေနရာ ကိမ်န်း ခန်မှန်းကနု်ကျေငွ (ကျပ်) တာဝန်ယူေသာ အဖွဲအစည်း 

ေလအရည်အေသွး PM10, CO2 ,CO, CH4, 
NO2, O3,  PM2.5, SO2, 
VOCs, 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့် 
ဧရိယာ အတွင်း  

 

တစ်ှစ ်

ှစ်ကိမ် 

၅၀၀,၀၀၀ (တစ်ေနရာ၊ 
တစ်ကိမ်) 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး 
ေစာင့်ကပ် ကည့်ေရးအဖဲွ  

 

အသံဆူညံမ အသံဆူညံမအဆင့် 

(dB(A) scale) 

လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဧရိယာ   

 

တစ်ှစ် ှစ်ကိမ် ၃၀၀,၀၀၀ (တစ်ေနရာ၊ 
တစ်ကိမ်) 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး 
ေစာင့်ကပ် ကည့်ေရးအဖဲွ  

စွန်ပစေ်ရ pH, Temperature, 
Turbidity, TSS, Dissolved 
Oxygen, BOD, COD, Iron, 
Free Cyanide, Arsenic, 
Phosphorous, Total 
Nitrogen, Lead 

စွန်ပစ်ရည်များ ထွက်ရှိရာ  
ေရုတ်ေြမာင်း 

 

တစ်ှစ ်

ှစ်ကိမ် 

၈၀၀,၀၀၀     

(တစ်ေနရာ၊တစ်ကိမ်) 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး 
ေစာင့်ကပ် ကည့်ေရးအဖဲွ  

အစိုင်အခဲစွန်ပစ် ပစည်း လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရာမှ 
ထွက်ရှိလာေသာ 
စွန်ပစ်ပစည်းများ၊ 
ဝန်ထမ်းများှင့် 
ခရီးသည်များအသံုးြပရာမှ 
ထွက်ရှိေသာ 
စွန်ပစ်ပစည်းများ  

စီမံကိန်းအတွင်း  

ယာယီ သိုေလှာင် ေနရာများ 

စွန်ပစ်ကိမ်န်းများ 

လစဉ် ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်လ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး 
ေစာင့်ကပ် ကည့်ေရးအဖဲွ  

လုပ်ငန်းခွင်  ေဘးအရာယ် 
ကင်းရှင်းေရး 

မေတာ်တဆ ထိခိုက်မှင့် 
ြဖစ်ပွားမများ 

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 
ထုတ်လုပ် သည့် ေနရာ။  

လည်ပတ် 
ေရလျားေနေသာ 

လစဉ် ၂၀၀,၀၀၀ (တစ်လ) လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာ 
ေဘးကင်းလုံ ခံေရး အဖဲွ 
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စက်ပစည်း ကိရိယာများ 
အသုံး ြပ သည့် ေနရာ။ 

ဇယား 7-4 လုပ်ငနး်ေဆာက်လုပခ်ျန်ိငှ့ပိ်တ်သိမ်းချန်ိတွင် ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည့် အစအီစဉ်များ 

ေစာင့်ကည့်ေသာ 
အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကည့်ရမည့် အရာများ ေစာင့်ကည့်ရမည့် ေနရာ ကိမ်န်း ခန်မှန်းကနု်ကျေငွ(ကျပ်) တာဝန်ယူရိှေသာ အဖွဲအစည်း 

ေလအရည် အေသွး PM10, CO2 ,CO, CH4, NO2, O3, 
PM2.5, SO2, VOCs, 

ပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်း 
ေဖာ်ေဆာင်သည့် ဧရိယာ 
အတွင်း 

ပိတ်သိမ်းချနိ် တွင် 
တစ်ကိမ် 

၅၀၀,၀၀၀ (တစ်ကိမ်) 
လင် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွး ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ေရးအဖွဲ 

 

အသံဆူညံမ ဆူညံမအဆင့် 

(dB(A) scale) 

ပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်း 
ေဖာ်ေဆာင်သည့် ဧရိယာ 
အတွင်း 

ပိတ်သိမ်းချနိ် တွင် 
တစ်ကိမ် 

 

၃၀၀,၀၀၀ (တစ်ကိမ်) 
လင် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွး ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ေရးအဖွဲ 

 

စွန်ပစ်ေရ pH, Temperature, Turbidity, 
TSS, Dissolved Oxygen, BOD, 
COD, Iron, Free Cyanide, 
Arsenic, Phosphorous, Total 
Nitrogen, Lead 

စွန်ပစ်ရည်များ ထွက်ရှိရာ  
ေရုတ်ေြမာင်း 

 

ပိတ်သိမ်းချနိ် တွင် 
တစ်ကိမ် 

၈၀၀,၀၀၀     

(တစ်ကိမ်) 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွး ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ေရးအဖွဲ 

 

စွန်ပစ်အမိကမ်ျား ဖိဖျက်ရာမှ ထွကရ်ှိလာ ေသာ 
အတ်ုအကျုိးအပဲ့ များ၊ ကွန်ကရစ်၊ 
ေကျာက် ကျိးများ၊ သစ်တုိသစ်စ 
များ၊ ဖန်ခွဲများ၊အရာယ်ရှိ 
ေသာအြခားဖိဖျက်ထား 
ေသာပစည်းများ   

စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းချနိ် 
စွန်ပစ်ေနရာ 

ပိတ်သိမ်းချနိ် တွင် 
တစ်ကိမ် 

၁၀၀,၀၀၀ (တစ်လ) 

၁,၂၀၀,၀၀၀ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွး ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ေရးအဖွဲ 
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ေစာင့်ကည့်ေသာ 
အချကမ်ျား 

ေစာင့်ကည့်ရမည့် အရာများ ေစာင့်ကည့်ရမည့် ေနရာ ကိမ်န်း ခန်မှန်းကနု်ကျေငွ(ကျပ်) တာဝန်ယူရိှေသာ အဖွဲအစည်း 

လုပ်ငန်းခွင် 
ေဘးအရာယ် 
ကင်းရှင်းေရး 

မေတာ်တဆ ြဖစ်ရပ်များ ပိတ်သိမ်းေရးလုပ်ငန်း 
ေဖာ်ေဆာင်သည့် 
ဧရိယာအတွငး် 

ေနစဉ် ၂၀၀,၀၀၀ (တစ်လ) 

၂,၄၀၀,၀၀၀ 

လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာ ေဘးကင်း 
လံု ခံေရးအဖွဲ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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  စက်ံုတွင်ြပလုပ်ရမည့်စီမံခန်ခဲွမအစီအစဉ် 

စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ေလျာ့ပါးေအာင် ေဆာင်ရက်ရန်အတွက် 

စွန်ပစ်အမိက်စီမံခန်ခွဲမ၊ ကျန်းမာေရးှင့် ေဘးအရာယ် ကင်းရှင်းေရး စီမံခန်ခွဲမ၊ မီးေဘး 

အရာယ်ကင်းရှင်းေရး စီမံခန်ခဲွမ ှင့် အေရးေပ တုံြပန်မ အစီအစဉ်များကုိ ေရးဆဲွထားပါသည်။  

  စွန်ပစ်အစုိင်အခ ဲစီမံခန်ခွဲမ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမှ စွန်ပစ်မည့် စကပုံးများ၊ ပလတ်စတစ်များှင့် လူသုံးကုန် အမိက်များေကာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ထိခိုက်မ မြဖစ်ေပေစရန် စီမံခန်ခွဲမ ြပလုပ်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် ြပန်လည် 

အသုံးြပုိင်ေသာ အမိက်များကုိ ခွဲြခားပီး စုေဆာင်းြခင်း၊ သတ်မှတ်ထားေသာ အမိက်ကန်များတွင် 

စွန်ပစ်ြခင်း၊ အရာယ်ရှိေသာ အမိက်များ အတွက် သီးသန် အမိက်ပုံးများ ထားရိှြခင်း ှင့် အမိက်များကုိ 

မေလး တုိင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီ (သုိ) စဉ့်ကုိင်စည်ပင်သာယာေရး ေကာ်မတီတုိကုိ 

အေကာင်းကားပီး ၎င်းတုိ၏ လမ်းန်ချက်များ အတုိင်း စွန်ပစ်ြခင်းတုိကုိ  ြပလုပ်ရပါမည်။ 

  ကျန်းမာေရးှင့်ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး စီမံခန်ခဲွမ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွင ် ဝန်ထမ်းများကုိ ယူနီေဖာင်းများြဖင့် အလုပ်လုပ်ေစြခင်း၊ ေရအိမ် ှင့် 

သုံးေရများကိ ု လုံေလာက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးြခင်း စသည်တုိကုိ လုပ်ေဆာင် ေပးသွားပါမည်။ 

မေတာ်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမများကုိ စက်ုံတွင် ေရှးဦး ြပစုြခင်းများ ြပလုပ်ိုင်ရန် အတွက် 

လုိအပ်သည့် ေဆးဝါးများ ေထာက်ပံေပးြခင်း၊ လုိအပ်လင် စက်ုံတွင် ေဆးခန်းှင့် သူန ြပ ထားရှိြခင်းမျိး 

ကုိလည်း ြပလုပ်ေပးထားပါသည်။ ထုိအြပင် စက်ုံတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှင့် 

ကူးစက်ေရာဂါများ မြဖစ်ေပေစေရးအတွက် ေဆးစစ်ြခင်း အစရှိသည့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ 

ေစာင့်ေရှာက်မများကုိ ြပလုပ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 မီးေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး စီမံခန်ခဲွမ 

စီမံကိန်းေနရာသည် အပူပုိင်းေဒသြဖစ်ေသာ မေလးတုိင်းတွင် တည်ရိှေသာေကာင့် 

မီးေဘးအရာယ်ကုိ အထူးအေလးထား စီမခံန်ခွဲရန် လုိအပ်ပါသည်။ မီးကာကွယ်ရန်အတွက် 

ဧရိယာအတွင်း လုံေလာက်ေသာ မီးသတ် ေဆးဘူးများှင့် ေရေလှာင်ကန်များ ထားရိှြခင်း၊ 

မီးသတ်ကိရိယာများ ေထာက်ပ့ံြခင်းှင့် ၎င်းပစည်းများကုိ ေကာင်းမွန်ေသာ အေြခအေန ြဖစ်ေနေစရန် 

ပုံမှန်စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ စက်ုံတွင် လုံေလာက်ေသာ မီးသတ် ေဆးဘူးများှင့် 

ေရေလှာင်ကန်များကုိ မီးသတ်ဌာန၏ လမ်းန်ချက်များ အတုိင်း လုိက်န  ေဆာင်ရက်ရမည် ြဖစ်သည်။ 

ဝန်ထမ်းများကုိလည်း မီးသတ် သင်တန်းများှင့် မီးေဘးအရာယ် ကာကွယ်ေရး သင်တန်းများကုိ 

မီးသတ်ဌာန၏ ဦးေဆာင်မြဖင့် သင်တန်းများ ပုိချြခင်းကုိ လုပ်ေဆာင်ေပးရပါမည်။ ထုိြပင် မီးေဘးအရာယ် 

သတိေပးဆုိင်းဘုတ်များ ြဖစ်သည့် (ဥပမာ-ေဆးလိပ်မေသာက်ရ၊ မီးသတိ စသည့်) ပုိစတာများကုိ 

လုိအပ်ေသာ ေနရာများတွင် ချတ်ိဆဲွထားသွားမည်ြဖစ်သည်။ စီမံကိန်း ေဖာ်ေဆာင်သူသည် ြမန်မာုိင်ငံက 

သတ်မှတ်ထားေသာ မီးငိမ်းသတ်ေရး ပစည်းများ၊ အလုိေလာက်ေရြဖန်းစနစ်များ၊ မီးအသံေပးစနစ်များ၊ 

မီးအာံုခံစနစ်များကုိ တပ်ဆင် ထားသွားမည် ြဖစ်သည်။ မီးေဘးအရယ်ကင်းရှင်းေရးအဖွဲ  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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တာဝန်ရှိသူများမှ မီးငိမ်းသတ်ေရး နည်းလမ်းများကို တစ်ှစ်တစ်ကိမ် ေလ့ကျင့်ိုင်ေအာင် 

စီစဉ်ေပးရမည် ြဖစ်ပီး မီးငိမ်းသတ်ေရး သုပ်ြပ ေလ့ကျင့်ြခင်း များကုိလည်း ြပလုပ်ေပးသွားမည် 

ြဖစ်သည်။ ထုိြပင် အေရးေပထွက်ေပါက်များ၊ စုရပ်များ၊ အနီးအန းရှိေဆးုံများှင့် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ 

ဖုန်းနံပါတ်များ၊ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရအာဏာပိုင်များှင့် အေရးေပ ြဖစ်လာလင်ဆက်သွယ်ုိင်ရန် 

အစီအစဉ်များေရးဆဲွထားသွားမည်ြဖစ်သည်။ မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်မည့်အဖဲွအစည်း ပုံစံကုိ ပုံ 7-4 

တွင် ြပသထားပါသည်။ 

 

ပုံ 7-4 မီးေဘးအရာယ်ကာကွယ်မည့်အဖဲွအစည်း 

 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမှင့် ေစာင့်ကည့်ရန်အတွက်အဖွဲအစည်းဖဲွြခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခဲွမ အစီအစဉ်အတွက် အဖဲွဝင်၂ဦးမ ှ ၅ဦးအထိ ပါဝင်ဖွဲစည်းပီး မန်ေနဂျာကုိ 

ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ထားရှိပါမည်။ အဖွဲဝင်များတွင် ပညာရှင်ှင့် အတူ အလုပ်သမားများလည်း 

ပါဝင်မည်ြဖစပ်ါသည်။  

  ရန်ပုံေငွ လျာထားြခင်း 

စီမံကိန်းအဆုိြပသူအေနြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမများှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေစာင့်ကည့်ြခင်းများ 

အတွက် လုံေလာက်ေသာ ဘာေငွလျာထားမ အစီအစဉ်များကုိ ေရးဆဲွထားရမည်ြဖစ်သည်။ 

စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူအေနြဖင့် ေလ့လာေတွရှိထားေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေစာင့်ကည့်ေရးလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ေနချန်ိ မှ ပိတ်သိမ်းအချန်ိများ အထိ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်များအတွက် 

ကုန်ကျစရိတ်များကုိ ေရးဆဲွထားရန်လုိအပ်ပါသည်။  

ှစ်စဉ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမအစီအစဉ် အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ြခင်းအတွက် စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူမှ သုံးစဲွမည့် ခန်မှန်းအသုံးစရိတ်များကုိ ေအာက်ပါ ဇယား 7-5  ှင့်  

ဇယား 7-6 တွင ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ခန်မှန်းအသုံးစရိတ်များမှာ လုံေလာက်မမရိှပါကလည်း 

စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူမှ လုိအပ်သလုိ ထပ်မံြဖည့်စွက် အသုံးြပမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား 7-5 ပတ်ဝန်းကျင် ဆုိင်ရာေလာ့ချြခငး် အစီအစဉမ်ျား အတွက် သုံးစွမဲည့် ခနမှ်နး်စရတ်ိများ 

စဉ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းေဆာက်လုပ်ချနိ်ှင့် ပိတ်သိမ်းချနိ်တွင် 
ပတ်ဝန်းကျင်ေလာ့ချေရးအတွက်ြပလုပ်မည့်အစီအစဉ်များ 

ခန်မှန်းအသုံးစရိတ် ေငွ 
(ကျပ်) 

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွးတုိင်းတာမ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ 

၂။ အစိုင်အခဲ စွန်ပစ် ပစည်းများ ၄,၀၀၀,၀၀၀ 

၃။ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး ၅,၀၀၀,၀၀၀ 

 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ချနိ်တွင် 
ပတ်ဝန်းကျင်ေလာ့ချေရးအတွက်ြပလုပ်မည့် အစီအစဉ်များ 

ခန်မှန်းအသုံးစရိတ်(ှစ်စဉ်) 
ေငွ (ကျပ်) 

၄။ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွးတုိင်းတာမ ၅,၅၀၀,၀၀၀ 

၅။ အစိုင်အခဲ စွန်ပစ် ပစည်းများ ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

၆။ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး ၂,၅၀၀,၀၀၀ 

ဇယား 7-6 ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိငရ်ာ ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးအတွက် သုံးစွမဲည့်ခန်မှနး်စရတ်ိ 

စဉ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းေဆာက်လုပ်ချနိ်ှင့် ပိတ်သိမ်းချနိ်တွင ်
ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးအတွက်ြပလုပ်မည့်အစီအစဉ်များ 

ခန်မှန်းအသုံးစရိတ်ေငွ 
(ကျပ်) 

၁ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွးတုိင်းတာမ ၃,၂၀၀,၀၀၀ 

၂။ အစိုင်အခဲ စွန်ပစ် ပစည်းများ ၂,၄၀၀,၀၀၀ 

၃။ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး ၄,၈၀၀,၀၀၀ 

 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ချနိ်တွင် 
ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးအတွက်ြပလုပ်မည့် အစီအစဉ်များ 

ခန်မှန်းအသုံးစရိတ်(ှစ်စဉ်) 
ေငွ (ကျပ်) 

၄။ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွးတုိင်းတာမ ၃,၂၀၀,၀၀၀ 

၅။ အစိုင်အခဲ စွန်ပစ် ပစည်းများ ၁,၂၀၀,၀၀၀ 

၆။ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအရာယ်ကင်းရှင်းေရး ၂,၄၀၀,၀၀၀ 

 မှတ်တမ်းတင်ြခင်းှင့် အစီအရင်ခံတင်ြပြခင်း 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ထိန်းသိမ်းေရး ှင့် ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရး လုပ်ငန်းများကုိ 

မှတ်တမ်းတင်ြခင်းအားြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာနသုိ ၆လ တစ်ကိမ် အစီရင်ခံ 

တင်ြပရာတွင် ပုိမုိတိကျေသာ အချက်အလက်များ ရရှိရန် အေထာက်အကူြပပါသည်။  

 ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းှင့်စစ်ေဆးြခင်းမှတ်တမ်း 

ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ အဖဲွသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကုိ ေနစဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ ် ပုံမှန် 

စစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ပီး ေစာင့်ကပ်ကည့်မ အစီအစဉ် အတုိင်းလုိက်န  ေဆာင်ရက်ြခင်း ရှိမရှိကုိ 

စစ်ေဆးရပါမည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်းှင့်အေရးေပြဖစ်ြခင်းမှတ်တမ်း 

ုတ်တရက် မေတာ်တဆ ြဖစ်ေသာ အြဖစ်အပျက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာ အလုပ်သမားများက 

အစီရင်ခံစာ တင်ြပရပါမည်။ မေတာ်တဆ အြဖစ်အပျက်များ ှင့် အေရးေပ အေြခအေနများ ြဖစ်ပွားသည့် 

အေကာင်းအရာ၊ ေနရာ၊ အချန်ိ ှင့ ် မည်သုိ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်ကုိပါ ြပည့်စုံစွာ ေရးသားပီး အစီရင်ခံ 

ရပါမည်။  

  သင်တန်းပုိချြခင်းအစီအစဉ် 

ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ အဖဲွဝင်များသည် သင်တန်းပိုချြခင်း အစီအစဉ် အားလုံးကုိ 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်း ှင့် စစ်ေဆးြခင်းများ ပုံမန်ှ လုပ်ေဆာင်ရပါမည်။ သင်တန်းပုိချြခင်း အစီအစဉ် 

အတွက် အစီရင်ခံစာ တစ်ခုတွင် သင်တန်းတုိင်း ကအလုိက် ထိေရာက်မ ရှိမရိှကိ ုတင်ြပရပါမည်။ 

 လူမအကျိးြပပူးေပါင်းပါဝင်မ (CSR) အစီအစဉ် 

လူမအကျိးြပ ပူးေပါင်းပါဝင်မ (CSR) အစီအစဉ်များ ြပလုပ်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူှင့် 

စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူတုိ အကား  ှစ်ဦးှစ်ဖက် ေကာင်းမွန်ေသာ ဆက်ဆံမများရရှိရန်ှင့် လူေနမ 

အဆင့်အတန်းများ ြမင့်မားလာေစရန် ရည်ရယ်ချက်ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

စီမံကိန်းေဖာ်ေဆာင်သူသည် ဝန်ထမ်းများသက်သာေချာင်ချေိရးှင့် လူမအကျိးြပ ပူးေပါင်း 

ပါဝင်မအတွက် ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ကုိ လှဒါန်း အေကာင်အထည် ေဖာ် စီစဉ်ထားမကုိ ဇယား 7-7 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 7-7 လုပ်ငန်း၏ လမူအကျိးတူပူးေပါငး်ပါဝငမ်အစီအစဉ ်

အေကာင်း အရာ ေဆာင်ရက် မည့်အရာများ 
ထည့်ဝင်မည့် ေငွ (ကျပ်) 

သိန်း 

ကျန်းမာေရး ေကျာက်ဆည်ေဆးုံကီး( ေအာက်ဆီဂျင် စက်၊ 
ှ ေခါင်းစည်း) 

၁၀၀ 

ပညာေရး ပညာေရးှင့် သင်ေထာက်ကူပစည်းများ ၁၀၀ 

ေဒသဖွံဖိး ေရး လမ်း၊ တံတား ြပြပင်မများ ၁၀၀ 

 ေဒသတွင်းကူညီ ေထာက်ပ့ံမများ 

ေဒသအတွင်း ကူညီမများအေနြဖင့် ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အတုိင်း ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။  

 ရပ်ရာအတွင်း စိမ်းလန်းစုိေြပမကုိ ြမင့်တင် ေဆာင်ရက်ြခင်း။ 

 ေဒသအတွင်း သက်ဆုိင်ရာ အဖဲွအစည်းများှင့် လုိအပ်သည်များကုိ ချတ်ိဆက် 

ေဆာင်ရက်ြခင်း၊ 

 နည်းပညာများ ရယူြခင်းှင့် ြပန်လည်မေဝြခငး်၊ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 
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အများြပည်သူှင့် တုိင်ပငေ်ဆွးေွးြခင်း 

 လူထုေတွဆံုပဲွြပလုပ်ရြခင်း၏ရည်ရယ်ချက ်

လူထုေတွဆုံပဲွသည် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာတွင် လုိအပ်ေသာ 

အခန်းကတစ်ခု အြဖစ် ပါဝင်ပါသည်။  ေတွဆုံပွဲတွင် ကားမက်(စ်) စက်ုံအတွက်ြပလုပ်ထားေသာ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအေကာင်းှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်များကုိ 

ရှင်းလင်းတင်ြပြခင်း တက်ေရာက်လာကေသာ သက်ဆုိင်ရာ ဌာနဆုိင်ရာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးုံး ှင့်အနီးဝန်းကျင်ရိှ ြပည်သူလူထု၏ အ ကံေပးချက်များ၊ လုိအပ်ချက်များ 

ကုိရယူရန်အတွက် ြပလုပ်သည့် ပဲွြဖစ်ပါသည်။ အများြပည်သူှင့် တုိင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းကုိ 

စီမံကိန်းအေကာင်အထည်မေဖာ်မီှင့် စီမံကိနး် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက်စဉ် ကာလများအတွင်း 

စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရက်သွားမည်ြဖစ်ပီး ေဒသခံြပည်သူတုိ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များ 

အတုိင်းညိိင်းေဆာင်ရက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဤက့ဲသုိ လူထုေတွဆုံပဲွ ြပလုပ်ပီးချန်ိတွင်လည်း 

စီမံကိန်းအနီးန းရှိ ေကျးရာအုပ်ချပ်ေရးမှးံုးများှင့် စဉ့်ကုိင် အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရးမှး 

ုံးရှိေကာ်ြငာဆုိင်းဘုတ်များတွင် Presentation Slide များြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မေလးမိ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာနုံးှင့် ကားမက်(စ်) စက်ုံတုိတွင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ 

အစီရင်ခံစာများ ထားရှိြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း အများြပည်သူသိရှိေစရန် ေကာ်ြငာထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 လူထုေတွဆံုပဲွြပလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် 

လူထုေတွဆုံပဲွ ြပလုပ်ပံု အဆင့်ဆင့်မှာ 

၁။ ပထမဦးစွာ TBS ကုမဏီသည် ကားမက်(စ်) စက်ုံ ှင့ ်  လူထုေတွဆုံပဲွ အတွက် 

ေဆွးေွးတုိင်ပင်ပါသည်။ 

၂။ TBS ကုမဏီသည် သက်ဆုိင်ရာ ဌာနဆုိင်ရာများှင့် စီမံကိန်း အနီးပတ်ဝန်းကျင် 

တွင်ေနထုိင်သူများကုိ ၃ ရက်၊ ေမလ၊၂၀၁၈ခုှစ်တွင် လူထုေတွဆုံပွဲအတွက ် ဖိတ်စာကုိ 

ဖိတ်ကားခဲ့ပါသည်။ 

၃။ လူထုေတွဆုံပဲွကုိ စဉ့်ကုိင်မိ၊ ရန်ကုန်- မေလး ကားလမ်းေဘးရှ ိ ေရအကယ်ဒမီ 

ဝိုင်ချစ်သူှင့် စားဥယျာဉ် (ေရကိရီခန်းမ)၌ ၁၀ ရက်၊ ေမ လ၊ ၂၀၁၈ခုှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

၄။ လူထုေတွဆုံပဲွတွင် တင်ြပထားေသာ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင ် ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာ ှင့် 

ပတ်သက်သည့် အေကာင်းအရာများှင့် တက်ေရာက်လာသူများမှ သိလုိသည့် ေမးခွန်းများကုိ ကားမက်(စ်) 

စက်ုံမှ တာဝန်ရှိသူများ ှင့် TBS ကုမဏီမှ ဝန်ထမ်းများက ြပန်လည် ေြဖကားြခင်းှင့် အြပန်အလှန် 

ေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 လူထုေတွဆံုပဲွအကျဉ်း 

အများြပည်သူှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးပဲွ တွင် TBS မှ ဦးထွန်းလင်းေကျာ် (Environmental 

Geologist) မှ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအြဖစ် ေဆာင်ရက်ခဲ့ပီး ထုိေန က် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် 

ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ အေကာင်းကုိ TBS မှ ေဒအိအိေဇာ် (Environmental Geologist) က 

ရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ပါသည်။ ရှင်းလင်းတင်ြပခ့ဲသည့် Power Point presentation slide ကုိ ေန က်ဆက်တဲွ 

(က) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေဆွးေွးပဲွြပလုပ်သည့် ေတွဆုံပဲွသုိ တက်ေရာက်လာသူများ၏ အမည်များ 

ပါဝင်ေသာ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ ေန က်ဆက်တဲွ (က) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

လူထုေတွဆုံပွဲ အခမ်းအန း တွင် သုံးဘီးဆုိင်ကယ်ှင့် ှစ်ဘီးဆုိင်ကယ်လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ 

အချက်အလက်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်အေပ အကျိးသက်ေရာက်မများ ကုိ 

တင်ြပေဆွးေွးပီးေန က် အစည်းအေဝး တက်ေရာက် လာသူများ ှင့် အြပန်အလှန် ေဆွးေွး 

အ ကံေပးြခင်းများကုိ ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပ ထားပါသည်။ 

လူထုေတွဆုံပဲွတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ် စည်ပင်သာယာ ဌာန၊ 

မိနယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ ြပည်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မိနယ်အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရး ဦးစီးဌာန ှင့် 

စီမံကိန်း အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်  ေနထုိင်သူများ တက်ေရာက်ခ့ဲကပါသည်။ 

 သက်ဆုိင်ရာ ဌာနအဖဲွအစည်းများှင့် လူထု၏ အ ကံေပးချက်များကုိ ေအာက်တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။လူထု ေတွဆံုပဲွသုိ တက်ေရာက် လာသူများ စာရင်းကုိ အစီရင်ခံစာ ၏ ေန က်ဆုံးတွင် 

ပူးတဲွ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ လူထုေတွဆုံပွ ဲ အခမ်းအန း အစီအစဉ် များကုိ ဇယား 8-1 တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား 8-1 လူထုေတွဆံပဲွု အခမ်းအန း အစအီစဉ ်

စဉ် အစီအစဉ် အချန်ိ 

၁။ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများ စာရင်းေကာက်ယူြခင်း ၉း၃၀ မှ 
၁၀း၀၀ 

၂။  ကားမက်(စ်)ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်စက်ုံတာဝန်ရိှသူမှအဖွင့်မိန်ခွန်းေြပာကားြခင်း ၁၀း၀၀ မ ှ 
၁၀း၁၅ 

၃။ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့်သုံးဘီးဆုိင်ကယ်တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းဆုိင်ရာ 
အချက်အလက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ပတ်ဝန်းကျင်အေပအကျိးသက်ေရာက်မ 
များကိုတင်ြပေဆွးေွးြခင်း 

၁၀း၁၅  မှ 
၁၁း၀၀ 

၄။ အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများှင့်အြပန်အလှန်ေဆးွေွးေဝဖန်အ ကံြပြခင်း ၁၁း၀၀  မှ 
၁၁း၃၀ 

၅။ ေနလည်စာြဖင့်ဧည့်ခံြခင်း ၁၁း၃၀  မှ 
၁၂း၀၀ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 
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 အဖွင့်အမှာစကား 

အဖွင့် အမှာစကားကုိ ကာမက်(စ်) စက်ုံမှ  Marketing မန်ေနဂျာ ဦးထွန်း မှ ကားမက်(စ်) စက်ံု 

သည် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ှင့် သုံးဘီးဆုိင်ကယ ် ထုတ်လုပ်လက်ရိှေကာင်း၊ ကားမက်(စ်) စက်ုံမှာ 

ပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန ၏ န်ကားချက် အရ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း 

အစီရင်ခံစာ ြပလုပ်ရန် လုိအပ်ေကာင်း၊ ထုိေကာင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း ြပလုပ်ရန် 

ကားမက်(စ်) ကုမဏီမှ TBS ကုမဏီြဖင့် ၂၃ ရက်၊ ေေဖာ်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၈ ခုှစ် တွင် စာချပ ် ချပ်ဆိုမ 

ြပလုပ်ခဲ့ေကာင်း၊ ကားမက်(စ်) ကုမဏီ အေနြဖင့်လည်း ေရးဆဲွထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ 

အစီအစဉ်များှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၏ အ ကံေပးချက် အတုိင်း စက်ုံ၏ 

လုိအပ်ချက်များကုိ ြပြပင်၍ လုပ်ေဆာင်သွားမည် ြဖစ်ေကာင်း   ေြပာကားခဲ့ပါသည်။  

 အေမးအေြဖက 

လူထုေတွဆုံပဲွ အခမ်းအန းတွင် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ှင့် သုံးဘီးဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် 

ထုတ်လုပ်မ လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အချက်အလက်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင် အေပ အကျိးသက်ေရာက်မ 

များကုိ တင်ြပေဆွးေွးပီးေန က် တက်ေရာက်လာသူများှင့ ် အြပန်အလှန် ေဆွးေွးေဝဖန် 

အ ကံေပးြခင်းများ ြပလုပ်ခဲ့ပီး ၎င်းတုိကုိ  ေအာက်တွင်အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

• ေမးခွန်း - ေဒါက်တာသက်ကုိကုိလွင် (မိနယ်ြပည်သူ ကျန်းမာေရး ဦးစီးဌာန) 

ကားမက်(စ်) စက်ုံ ေဆးခန်းတွင် ဆရာဝန်ထားရိှမရှိမရှိ၊ သူန ြပ ထားရိှမရှိမရှိ၊ အမိက် 

များလာက မီးိမည်လား၊ စည်ပင် အမိက်ပုံသုိ ပစ်မှာလား၊ အစရှိေသာ ေမးခနွ်းများကုိ ေမးြမန်းခ့ဲပါသည်။ 

• ေြဖကားသူ - ဦးထွန်း (ကားမက်(စ်) ကုမဏီ) 

ေဆးခန်းတွင် သူန ြပထားရန ် စီစဉ်ထားပါေကာင်း၊ ယခုလက်ရှိအချန်ိတွင် ဒဏ်ရာ ရရိှေသာ 

လုပ်သားများှင့ ်ဝန်ထမ်းများကိ ုနီးစပ်ရာ ေဆးုံ၊ ေဆးခန်းတွင် ေဆးကုသမ ခံယူရန ်စီစဉ်ထားပါေကာင်း၊ 

အမိက်ကုိ စဉ့်ကုိင် စည်ပင်သာယာမှ ချမှတ်ထားေသာ နည်းစနစ်အတုိင်း စွန်ပစ်ရန်ှင့်  ှစ်ပတ် 

တစ်ကိမ်စွန်ပစ်ရန ်စီစဉ်ထားပါေကာင်း ေြဖကားခဲ့ပါသည်။  

• ေမးခွန်း ှင့် အ ကံြပချက် - ဦးမင်းလတ်ပုိင်ဦး (မိနယ ် အေထွေထွ အုပ်ချပ်ေရး 

ဦးစီးဌာန) 

ဆုိင်ကယ် စက်ံ ုတည်ေဆာက်ပီးစီးမ အေြခအေန၊ အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်း တွင ်မည်သည့် 

အရည်အချင်းမျိးရှိ သူများကုိ ခန်အပ်မည် ြဖစ်ေကာင်း  ေဒသခံြပည်သူများမှ သိရှိေအာင် 

ြပလုပ်သင့်ေကာင်း၊ အရာယ်ရိှေသာ အမိူက်များကုိလည်း စဉ့်ကုိင် စည်ပင်သာယာကုိ ေခယူ၍ 

သိမ်းဆည်းမည်လား၊ စက်ုံမှ သွားေရာက် စွန်ပစ်မည်လား၊ လူထုေတွဆုံပဲွ ကျင်းပချန်ိတွင်လည်း 

အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှ ြပည်သူများကုိ ဖိတ်ကားသင့်ေကာင်း၊ တက်ေရာက်လာေသာ ြပည်သူများက အြခား 

ြပည်သူများကိ ု ြပန်လည် ရှင်းြပုိင်မည်လား အစရှိေသာ ေမးခွန်းများ ေမးြမန်းပီး 

အ ကံြပချက်များကိုလည်း ေြပာကားခဲ ့ပါသည်။  



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  စာမျက်ှ  8-4 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

• ေြဖကားသူ - ေဒအိအိေဇာ် (TBS ကုမဏီ) 

ကားမက်(စ်) စက်ံုသည် အေဆာက်အဦပါ ေြမေနရာကို ငှားရမ်းပီး တပ်ဆင် 

ထုတ်လုပ်ြခင်းေကာင့် တည်ေဆာက်မ မရှိေကာင်း၊ လုိအပ်မများသာ ြပြပင်မွမ်းမံေကာင်း၊ 

လူထုေတွဆံုပဲွမကျင်းပမှီ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ြပည်သူများကုိလည်း ဖိတ်ကားထားေကာင်း၊ စက်ံုတွင် 

ဝန်ထမ်းများမ ှ စွန်ပစ်ေသာ အမိက်များသာရှိေကာင်း ှင့် စက်ံုမှ ထွက်ရိှေသာ အမိက်များကုိ ြပန်လည် 

ေရာင်းချေကာင်း၊ အရာယ်ရိှေသာ အမိက်များကုိလည်း စဉ့်ကုိင် စည်ပင်သာယာ ေရးေကာ်မတီကုိ 

ေခယူ၍ သိမး်ဆည်းမည် ြဖစ်ေကာင်း ေြဖကားခဲ့ပါသည်။ 

• အ ကံြပချက် -  ဦးလှဝင်း (မိနယ် စည်ပင်သာယာ ဌာန) 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာတွင် တင်ြပသွားေသာ မေလးမိေတာ် 

စည်ပင်သာယာေရး ဥပေဒသည် စဉ့်ကုိင်မိနယ် မပါေကာင်း စဉ့်ကုိင်အတွက် မေလးတုိင်း ေဒသကီး 

စည်ပင်သာယာေရး အဖွဲများ ဥပေဒကုိသာ ထည့်သွင်းရမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ ယခုလက်ရှိ ေြမေနရာကုိ 

စည်ပင်လုိင်စင် ှင့် စက်မလုိင်စင် ေလာက်ထား ရမညြ်ဖစ်ေကာင်း၊ အမိက်ကန် မ ှ စွန်ပစ်အမိက်ကုိ 

စည်ပင်မ ှ သတ်မှတ်ထားေသာ ေနရာတင်ွ စွန်ပစ်ရန်၊ စွန်ပစ်ေရ ေကာင့်လည်း သဘာဝပတဝ်န်းကျင် 

ထိခိုက်ုိင်ေသာေကာင့် စနစ်တကျ စွန်ပစ်သင့်ေကာင်း အ ကံေပး ေဆွးေွးသွားပါသည်။ 

• အ ကံြပချက် -  ဦးထွန်းထွန်းဝင်း (မိနယ် မီးသတ် ဦးစီးဌာန) 

မီးသတ်ဦးစီးဌာန ၏ လမ်းန်ချက်များကုိ လုိက်န ရမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ စက်ုံအတွင်း 

မီးငိမ်းသတ်ေရး ကိရိယာများ ထားရှိရမည် ြဖစ်ေကာင်း၊ ဝန်ထမး်များကို မီးသတ်ြခင်း ဆုိင်ရာ  

သင်တနး်များ ေလ့ကျင့်သင်ကား ေပးသင့်ေကာင်း အ ကံေပး ေဆွးေွးသွားပါသည်။ 

• အ ကံြပချက် -  ဦးလှညိ (ရပ်မရိပ်ဖ) 

စီမံကိန်း စက်ုံတွင် အနီးဝန်းကျင်မှ ေဒသခံ ြပည်သူများကုိ ဦးစားေပး အလုပ် ခန်အပ် 

သင့်ေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာ အုပ်ချပ်ေရး အပိုင်း၏ န်ကားချက်  အတုိင်း ြပလုပ်ရန် အ ကံေပး 

ေဆွးေွးသွားပါသည်။  

• အ ကံြပချက် -  ေဒသင်းသင်း (ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန) 

လူထုေတွဆုံပွဲသုိ တက်ေရာက်လာေသာ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆုိင်ရာများ၏ အ ကံေပးချက် 

အတုိင်းြပလုပ်ရန်၊ ေဒသခံတုိ၏ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊ ကနဦးပတဝ်န်းကျင် 

ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိေသာ ေလာ့ချေရး အစီအစဉ်များကုိ ကားမက်(စ်) ကုမဏီမှ 

လုိက်န ေဆာင်ရက်ရန် အ ကံေပး ေဆွးေွးသွားပါသည်။  
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ပုံ 8-1 ေဒအိအိေဇာ်(TBS) မှရှင်းလင်းတင်ြပေနပံု 

 

ပုံ 8-2 ေဒါက်တာသက်ကုိကုိလွင် (မိနယ်ြပည့်သူကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန)မှ ေမးြမန်းေနပုံ 
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ပုံ 8-3 ကုိထွန်း (ကားမက်(စ်) စက်ုံ Marketing Manager) မှ ြပန်လညေ်ြဖကားေနပုံ 

 

ပုံ 8-4 ဦးမင်းလတ်ပိုင်ဦး (အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန) မှ ေမးြမန်းေနပံု 
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ပုံ 8-5 ေဒအိအိေဇာ်(TBS) မှ ြပန်လည်ေြဖကားေနပံု 

 

ပုံ 8-6 ဦးလှဝင်း(စည်ပင်သာယာေရးဦးစီးဌာန) မှ အ ကံြပေဆွးေွးေနပုံ 
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ပုံ 8-7 ဦးထွန်းထွန်းဝင်း (မီးသတ်ဦးစီးဌာန) မှ အ ကံြပေဆွးေွးေနပုံ 

 

ပုံ 8-8 ဦးလှညိ (ြပည်သူလူထု) မှ အ ကံြပေဆွးေွးေနပံု 
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ပုံ 8-9 ေဒသင်းသင်း(ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦစီးဌာန)မှအ ကံြပေဆွးေွးေနပံု 
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နဂုံိးချပ်င့်ှအ ကံြပချက် 

 နိဂုံးချပ် 

ယခုစီမံကိန်းမှာ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်မည့် စက်ုံြဖစ်ပီး အမှတ်(၁၁၇)၊ 

ဦးပုိင်အမှတ်-၂၂၄၊၃၃၃/၂၊ ၂၄၆/၃၃၉၊ ေတာင်ရင်းရပ်၊ စဉ့်ကုိင်မိနယ်၊ ေကျာက်ဆည်ခုိင်၊ မေလး 

တုိင်းေဒသကီး တွင်တည်ရှိပါသည်။ စက်ုံသည ် မေလးတုိင်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဦးစီးဌာန၏ 

လမ်းန်ချက် အတုိင်း ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းကုိ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စက်ုံသည် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ထိန်းကွပ်မများအြပင် အြခားေသာ ဆက်စပ် ကိစရပ်များကုိလည်း အေကာင်းမွန်ဆုံး 

ြပလုပ်ရန ်စီမံခန်ခွဲမများ ြပလုပ်ထားပါသည်။ 

စက်ုံအတွက် ြပင်ဆင်ထားသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း အစီရင်ခံစာ အြပင် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခဲွမ အစီအစဉ်ကုိလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅) 

အြပင် အြခားေသာ ုိင်ငံတကာ လမ်းန်ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ကုိးကားပီး ေရးဆဲွထားြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ကနဦး ေလ့လာချက်များ ြဖစ်ေသာ လက်ရှ ိ ပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွးများ တုိင်းတာြခင်း၊ 

အနီးပတ်ဝန်းကျင် အေနအထား လူမဘဝ ေလ့လာြခင်းများကုိလည်း စနစ်တကျြပလုပ် ေဖာ်ြပထားပီး 

ြဖစ်ုိင်ေြခရှိေသာ ဆုိးကျိးထိခိုက်မများ အတွက် ေကာင်းမွန်ပီး သင့်ေတာ်ေသာ ေလာ့ချေရး အစီအစဉ်များ၊ 

စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ်များလည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ စီမံကိန်း အဆုိြပသူအေနြဖင့်လည်း ၎င်းတုိကုိ သိရိှ 

န းလည်ပီး လုိက်န  ေဆာင်ရက်ရန်လည်း ကတိြပထားပါသည်။  

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင် ေလ့လာမများအရ ယခုစီမံကိန်းေကာင့်  ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဘဝတုိအေပ 

ထိခိုက်မမှာ ဆိုးဆုိးဝါးဝါး မရှိေကာင်းလည်း ေတွရိှထားပါသည်။ ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ြခင်း 

အစီရင်ခံစာ ေရးဆဲွရာတွင် ကုိးကားထားေသာ အချက်များကုိ ေအာက်တွင် စာရင်း ြပစု၍ 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

 



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

 



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

 



ကားမက်(စ)် ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

ေန က်ဆက်တွဲ )ခ(  

ေရအရည်အေသွးရလဒ် 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

  

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD.  

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ေန က်ဆက်တွဲ (ဂ) 

ေလအရည်အေသွး ဓာတ်ခွဲခန်း ရလဒ်



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ေန က်ဆက်တွဲ (ဃ) 

ကားမက်(စ်)၏ ကတိကဝတ်



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

Environmantal Prevention Plan 

Kamax Group Myanmar Co., Ltd. shall establish the Assembling, Manufacturing and 

Sale of Motor Cycle and run the proposed works admitted always not  to be pollution in 

environment, have toilets within office and building, have the dustbins, clean the office and 

building environment, make good in water drain, not to be have bad-smell from the drain and 

surface runoff water to discharge the drainage. 

Admitted not to noisy environment of buildings and offices, not to arise pollution in 

environment and regular cleaning on work place and surrounging factory. Admitted, must be 

complied the rules and regulations of Mandalay City Development Committee (MCDC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yours Respectfully 

 

 

 

 

Director 

Kamax Group Myanmar Co., Ltd. 

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ေန က်ဆက်တွဲ (င) 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ ေကာ်မရှင်ခွင့်ြပမိန်



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

 

  

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 TOTAL BUSINESS SOLUTION CO., LTD. 

ေန က်ဆက်တွဲ (စ) 

TBS ၏ကားကာလ အ ကံေပးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ  မှတ်ပုံတင် ြခင်း 

အေထာက်အထား လက်မှတ်



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 

 

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 



ကားမက်(စ်) ဂြုမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပလီ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

ေန က်ဆက်တွဲ (ဆ) 

ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေဖာ်ြပချက် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

အမှတ် )၁၁၇( ၊ ဦးပိုင်အမှတ်-၂၂၄၊ ၃၃၃/၂၊ ၂၄၆/၃၃၉၊ ေတာင်ရင်းရပ်၊ စဉ့်ကိုင်မိနယ်၊ ေကျာက်ဆည်ခိုင်၊ မေလးတုိငး်ေဒသကီး တွင်တည်ရှိေသာ ကားမက်(စ်) 

ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတကမှ် ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်ထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်းှင့် ပတ်သက်၍ တင်ြပလာသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း (Initial Environmental 
Examination – IEE) အစီရင်ခံစာအေပစိစစ်သုံးသပ်၍သေဘာထားမှတ်ချက်ှင့်အ ကံြပချက်များ 

စဉ် စိစစ်ေတွရိှချက်များ သုံးသပ်အ ကံြပချက်များ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေဖာြ်ပချက် 

၁။ ကတိကဝတ် 

 အစီရငခံ်စာတွင် စီမံကိန်း အဆုိြပသူမှ ကတိ 

ကဝတ်များကုိ ေဖာ်ြပထားရာတွင် ကနဦး ပတ်ဝန်း 

ကျင် ဆန်းစစ်ြခငး်ဟု ေဖာ်ြပရမည့် အစား ပတ်ဝန်း 

ကျင်စီမံခန်ခဲွမ အစီအစဉ်ဟု မှားယွင်းေဖာ်ြပ 

ထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ 

စီမံကိန်းအဆုိြပသူမှ လုိက်န  ေဆာင်ရက်သွား ရမည့် 

ကတိကဝတ်များကုိ ေန က်ဆက်တဲွ ေဖာ်ြပ 

ထားရာတွင် အ ကံေပးအဖဲွ၏ အဆိုြပချက် 

အေနြဖင့်သာ ေရးသား ထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ 

စီမံကိန်းအဆုိြပသူမှ ေအာက်ပါ ကတိကဝတ်များအား 

ထည့်သွငး်ေဖာြ်ပရန်- 

 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအား အဆင့်တုိးြမင့် ေဆာငရ်က ်
မည်ဆုိပါက ြဖစ်ေပလာုိင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိခိုက်မများ ေလာ့ချုိင်မည့် နည်းလမ်းများအား 
စီမံေဆာငရ်က် ေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း၊ 
 

 စက်ံုလုပ်ငန်းပီးစီး၍ စီမံကိန်း ပိတ်သမိ်းချနိ်တွင ်
လူမဝန်းကျင်အား ထိခုိက်မအနည်းဆံုး ြဖစ်ေစရန် 
အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရက် ေပးမည် ြဖစ်ေကာငး် ၊ 

- စီမံကိန်းအဆုိြပသူမှ လုိက်န ေဆာငရ်က ်သွား ရမည့် 
ကတိကဝတ်များကုိ ေဖာ်ြပထားရာ တွင် 
အ ကံေပးအဖွဲ၏ အဆုိြပချက်အေနြဖင့် ေရးသား 
ထားြခငး်မျိး မြပလုပ်ဘဲ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမ 
အေနြဖင့် (ေဆာင်ရက်ရမည်ဟု မေရးသားဘ)ဲ 
“ေဆာငရ်က်ပါမည်” ဟု ေရးသား ေဖာ်ြပရန်။ 

- စီမံကိန်းအဆုိြပသူမှ ကတိကဝတ်များကို ေဖာ်ြပ 
ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ် ဟ ု

 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအား အဆင့် တုိးြမင့် 
ေဆာင်ရက်မည်ဆုိပါက ြဖစ်ေပလာ 
ုိင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိကမ်များ 
ေလာခ့ျုိင်မည့် နည်းလမ်းများအား 
စီမံေဆာင်ရက် ေပးမည် ြဖစ်ေကာင်း ကုိ 
ကတိကဝတ် တွင်ြပန်လည် ြပငဆ်င ်
ေဖာ်ြပ ထားပါသည်။ 

 

 စက်ံုလုပ်ငန်းပီးစီး၍ စီမံကိန်း ပိတ် 
သိမ်းချန်ိတွင် လူမဝန်းကျင်အား ထိ 
ခိုက်မအနည်းဆုံး ြဖစ်ေစရန် အစီ 
အမံများ ချမှတ် ေဆာငရ်က် ေပး မည် 
ြဖစ်ေကာင်း၊ကုိ ကတိကဝတ် တွင ်
ြပန်လည်ြပင်ဆင် ေဖာြ်ပ ထားပါ သည်။  
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ေဖာ်ြပြခင်းမြပဘ ဲ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင ် ဆန်းစစ် 
ြခင်းဟု ေြပာင်းလဲေဖာြ်ပရန်။ 

၂။ အကျဉ်းချပ်အစီရင်ခံစာ 

 အကျဉ်းချပ်အစီရငခံ်စာတွင် အစီရင်ခံစာပါအပုိင်း 

Chapter အလုိက် တင်ြပထားေသာ်လည်း 

အချိအပိုင်းများတွင် အဓိကေတွရှိချက်၊ အဓိက 

အေကာငး်အရာများကုိ တင်ြပထားြခင်းမရှိဘဲ 

ေယဘုယျ တင်ြပထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ 

 အကျဉ်းချပ်အစီရငခ်ံစာတွင ် Chapter အလုိက် 
အဓိက ေတွရိှချက်၊ အဓိကအေကာင်း အရာများ ကုိ 
ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပေပးရန်။ 

 အကျဉ်းချပ်အစီရင်ခံစာ တွင် Chapter 
အလုိက် အဓိက ေတွရှိချက်၊ 
အဓိကအေကာင်းအရာများကို 
စာမျက်ှ  (i) မှ (xvii) အထိ ြပန်လည် 
ြပင်ဆင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၃။ စီမံကိန်းအေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 

 စာမျက်ှ  (၁) မ ှ (၂၄) အထိ စီမံကိန်းှင့် 

ပတ်သက်သည့် အေကာင်းအရာများအား ေဖာ်ြပ ထား 

ရာတွင်- 

 စီမံကိန်းအဆုိြပသူ၏ အေကာင်းအရာအား 
စာမျက်ှ  (၁၈) တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း 
ဆက်သွယ်ုိင်မည့် အချက်များကုိ ေဖာ်ြပြခင်း 
မရှိေကာင်း ေတွရသည်။ 

 အစီရငခ်ံစာတွင် စာမျက်ှ  (၉) မှ (၁၂)ထိ 
သုံးဘးီဆုိင်ကယ် တပ်ဆင်မလုပ်ငန်း အဆင့် ဆင့် 
ှင့် ှစ်ဘီးဆိုင်ကယ်တပ်ဆင်မ လုပ်ငန်း 
အဆင့်ဆင့်တုိအား Layout Map များြဖင့် တင်ြပ 
ရှင်းလငး်ထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ 

 စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာငရ်က်သူှင့ ်
ပတ်သက်ေသာ အေကာင်း အရာများ (ဆက်သွယ် 
ရန် အေသးစိတ် အချက်အလက်များ၊ လိပ်စာ၊ 
ဖန်ုးနံပါတ်၊ ဖက်စ်နံပါတ်၊ တာဝန်ခံ ပုဂိလ်) 
စသည်တုိကုိ ေဖာ်ြပရန်၊ 
 

 စက်ပစည်းအစိတ်အပုိင်းများကုိ ြပည်တွင်း၌ပင် 
ထုတ်လုပ် တပ်ဆင်မည်ဆိုပါက သုံးစဲွမည့် ကုန်ကမ်း 
အမျိးအစား၊ ရယူမည့်အရင်းအြမစ် ပမာဏှင့ ်
သုိေလှာင်ထားရှိမ အေြခအေန တုိအား ေဖာ်ြပရန်။ 

 အဆုိြပလုပင်န်းေဆာငရ်က်မေကာင့် ထွက်ရှ ိ
လာမည့် စွန်ပစ် ပစည်း (အစုိင်အခဲ၊ အရည်၊ 
အခုိးအေငွ) တုိအား စီမံခန်ခွဲမစနစ်ကိုေဖာ်ြပရန်၊ 
 

 အခန်း (၂) အပုိဒ်ခဲွ (၂.၁) ဇယား (၂-၁) 
စာမျက်ှ  (၂-၁) တွင်စီမံကိန်း အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရက် သူှင့် ပတ်သက် 
ေသာအေကာင်းအရာများ (ဆက်သွယ် 
ရန် အေသးစိတ် အချက် အလက်များ၊ 
လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်စ်နံပါတ်၊ 
တာဝန်ခံ ပုဂိလ)် စသည် တုိကုိ ြပန်လည် 
ြပင်ဆင် ေဖာ်ြပ ထားပါ သည်။ 

 အခန်း (၁) အပုိဒ်ခွဲ (၁.၃) စာမျကှ်  (၁-
၂)တွင် စက်ပစည်း တင်သွင်း သည့် 
အရင်းအြမစ်ှင့် ထားရှိမ အေြခအေန၊ 
အပုိဒ်ခွဲ (၁.၉.၁) ဇယား (၁-၄) မှ ဇယား 
(၁-၈) ှင့် အပုိဒ်ခွဲ (၁.၉.၂) ဇယား (၁-၉) 
မ ှဇယား (၁-၁၅)  စာမျက် ှ  (၁-၉) မှ 
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 (၃) ှစ်အတွင်း စက်ပစည်း အစိတ်အပုိငး် 
အားလုံးကုိ ြပည်ပမှ တင်သွငး်တပ်ဆင်မည်ဟု 
ေဖာ်ြပထားပီး (၃) ှစ် ကာလေကျာ်လွန်ပါက 
ြပည်တွင်း၌ပင် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ိုငရ်န် စီ စဉ် 
ထားေကာင်း ေတွရသည်။ 

 ေရအရင်းအြမစ်သုံးစဲွမ အေြခအေနအား 
စာမျက်ှ  (၁၃)တွင ် အဝီစိတွငး်ေရကုိ သုံးစဲွ 
သွားမည်ြဖစ်ေကာငး်၊ ဝန်ထမ်းများ ေသာက် သံုး 
ေရအတွင် Filtration System ြဖင့ ် သန်စင် 
အသုံးြပမည်ြဖစ်ေကာငး် ေဖာ်ြပ ထားသည် ကုိ 
ေတွရသည်။ ေရစီးေရလာ 
ေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက် ေရေြမာင်းများ 
တည်ေဆာက် ထားသည်ဟု ေယဘုယျ ေဖာ်ြပ 
ထားသည်ကုိ ေတွရပီး စွန်ပစ်ေရ ထွက်ရှိမ 
ပမာဏမှာ တစ်ရက်လင် ၉၀၆၅ ဂါလံခန် 
ရှိေကာငး် ေဖာ်ြပထားသည်ကို ေတွရသည်။ 

 စွန်ပစ်အမိက်ထွက်ရှိမ ပမာဏမှာ ၁၀၁.၀၁ 
ကီလုိဂရမ ် ခန် ြဖစ်ေကာငး်ှင့ ် ၎င်းတုိကုိ 
မေလးတုိင်းေဒသကီး စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ (သုိ) စဉ့်ကုိင် စည်ပင်သာယာေရး 
ေကာ်မတီ တုိ၏ လမ်းန်ချက်အတုိင်း စွန် 
ပစ်ေကာငး် ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ ေတွရ သည်။ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးြပမအေနြဖင့် ဘဲ 
လင်းရာရှိ ပငမ်ဓာတ်အားခွဲုံမှ ရယူသုံးစဲွ သွား 
မည်ြဖစ်ေကာင်း၊ အရန်လပ်စစ် ဓာတ်အား 
အတွက် 110 KW မီးစက်အား အသံုး ြပသွား 

 ေရေြမာင်းများတည်ေဆာက်ထားရှိြခငး်အား 
ေန က်ဆံုး စွန်ပစ်သည့် ေနရာအထိ Sketch 
ြဖင့်ေဖာ်ြပေပးရန်၊ 
 

 စက်ံုတွင်သတ်မှတ်ထားေသာ စွန်ပစ်ပစည်းများ 
သုိေလှာင်သည့် ေနရာြပ layout ပုံကိ ု
ထည့်သွင်းတငြ်ပရန်၊ 
 

 စီမံကိန်းတည်ေနရာှင့် ဆက်စပ် ေနရာများ 
အားလုံးကုိ ေဖာ်ြပထားေသာ Layout Map များြဖင့ ်
ရှင်းလငး်စွာ တငြ်ပရန်၊ 

 

 လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်ယရားများ သုံးစဲွမအား 
ေဖာ်ြပေပးရန်။ 
 

 စီမံကိန်းလည်ပတ်ြခင်းှင့်ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများ
ကိ ုခန်မှန်းထားေသာ အချန်ိကာလ ကုိေဖာ် ြပရန်၊ 

စာမျက်ှ  (၁-၄၄) တုိတွင် သုံးစဲွမည့် 
စက်ပစည်း ကုန်ကမ်း အမျိး အစား ှင့် 
ပမာဏ အေြခ အေနတုိအား ြပန်လည် 
ြပင်ဆင် ေဖာ်ြပ ထားပါသည်။ 

 အခန်း (၁) အပိုဒ်ခဲွ (၁.၁၃) ှင့် အပုိဒ်ခွဲ 
(၁.၁၄) စာမျက်ှ  (၁-၄၉) ှင့် (၁-၅၀) 
တုိတွင် စီမံကိန်းေကာင့် ထွက်ရှိ လာမည့် 
စွန်ပစ်ပစည်း(အစုိင်အခဲ၊ အရည်၊ အခုိး 
အေငွ) တုိအား စီမံခန်ခဲွမ စနစ် ကုိလည်း 
ြပန်လည်ြပင် ဆင်ေဖာ် ြပထား ပါသည်။ 

 အခန်း(၁) အပုိဒ်ခွဲ (၁.၅)၏ ပံ ု (၁-၂) 
စာမျက်ှ  (၁-၅) တွင်ေရေြမာငး်များ 
တည်ေဆာက်ထားရှိြခင်းအား ေန က် ဆုံး 
စွန်ပစ်သည့် ေနရာအထိ Sketch ြဖင့်ပံုကုိ 
ြပန်လည်ြပင်ဆင် ေဖာြ်ပ ထားပါသည်။ 

 အခန်း(၁) အပုိဒ်ခွဲ (၁.၅)၏ ပံ ု (၁-၂) 
စာမျက်ှ  (၁-၅) တွင် စက်ုံတွင် သတ် 
မှတ်ထားေသာ စွန်ပစ်ပစည်း များ သို 
ေလှာင်သည့် ေနရာြပ layout ပံုကုိ လည်း 
ြပန်လည် ြပငဆ်င ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 အခန်း (၁) အပိုဒ်ခဲွ (၁.၅)၏ ပံ ု (၁-၂) 
စာမျက်ှ  (၁-၅)  တွင်စီမံကိန်း တည် 
ေနရာ ှင့် ဆက်စပ် ေနရာများ အား လုံး 
ကုိ ေဖာ်ြပထားေသာ Layout Map 
များြဖင့် ရှင်းလင်းေသာ ပံုကုိလည်း 
ြပန်လည် ြပငဆ်င ်ေဖာ်ြပထား ပါသည်။ 
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မည်ြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ ေတွရ 
သည်။ 

 စာမျက်ှ  (၂၃)တွင် ကနဦးပတ်ဝန်ကျင် 
ဆန်းစစ်ြခငး် အစီရငခ်ံစာ ေရးဆဲွသူများ၏ 
ပညာအရည်အချင်း၊ အေတွအ ကံ၊ 
တာဝန်ယူေဆာင်ရက်သည့်အပုိင်းတုိကုိ 
ဇယားြဖင့်ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ 

 စီမံကိန်းေဆာင်ရက်မည့်တည်ေနရာ၊ 
အကျယ်အဝန်း၊ စီမံကိန်းတည်ရှိမ 
အေြခအေနြပပံုကုိ ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ ေတွရပီး 
တည်ေနရာြပေြမပံုအား ေကာင်းကင် 
ဂိလ်တုပံုြဖင့် ေဖာ်ြပရာတွင် ရှင်းလင်းြပတ်သားမ 
မရှိေကာင်းေတွရသည်။ 

 အခန်း (၁) အပုိဒ်ခွဲ (၁.၈) စာမျက်ှ  (၁-
၈) တွင် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ယရား များ 
သုံးစဲွမကုိလည်း ထပ်မံြဖည့်စွက ် ၍ ြပန် 
လည်ြပင်ဆင် ေဖာြ်ပထား ပါသည်။ 

 အခန်း (၁) အပုိဒ်ခွဲ (၁.၄) စာမျကှ်  (၁-
၃) တွင်စီမံကိန်း လည်ပတ်ြခင်း ှင့် ပိတ် 
သိမ်းသည့် ကာလများကုိ ခန်မှန်းထား 
ေသာ အချန်ိကာလကုိ ထပ်မံ ြဖည့်စွက်၍ 
ြပန်လည် ြပငဆ်င ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၄။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ ှင့် မူေဘာင်များ 

 အစီရငခံ်စာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ စီမံကိန်းှင့် သက်ဆုိက်သည့် 

ကတိကဝတ်များကုိ လုိက်န ရပါမည်ဟူ၍ 

အ ကံြပချက် အေနြဖင့်သာ ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ 

ေတွရသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 
 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခငး်ဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (၂၀၁၅) 
 လပ်စစ်ဥပေဒ (၂၀၁၅) 
 လူမဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

အစီရငခံ်စာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများကုိ ထပ်မံ ြဖည့်စွက် ေဖာ်ြပရန်ှင့ ်

လုပ်ငန်းှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ပုဒ်မ၊ ပုဒ်မခွဲများကုိ 

ေဖာ်ြပလျက် စီမံကိန်းအဆုိြပသူမှ လုိက်န ပါမည့် 

အေကာငး်အား ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန်။ 

 ုိင်ငံသားရငး်ီှးြမပ်ံှမဥပေဒ (၂၀၁၃) 
 ေြမလွတ်၊ ေြမလတ်၊ ေြမုိင်းဥပေဒ (၂၀၁၂) 
 အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းဥပေဒ (၂၀၁၂) 
 အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရး 

ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ (၂၀၁၄) 

 အခန်း (၄) အပိုဒ်ခဲွ (၄.၅.၁၀) စာမျက်ှ  
(၄-၆၈)တွင် ုိင်ငံသား အရင်းီှးြမပ်ံှမ 
ဥပေဒ၊ အခန်း (၄) အပိုဒ်ခွ ဲ (၄.၉.၄) 
စာမျက်ှ  (၄-၃၃)တွင် ေြမလွတ်၊ 
ေြမလတ်၊ ေြမိုင်းဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ အခန်း 
(၄) အပိုဒ်ခွဲ (၄.၁၄.၁) စာမျက်ှ  (၄-
၄၆)တွင် အလုပ်သမား အဖွဲအစည်း 
ဥပေဒ (၂၀၁၁)၊ အခန်း (၄) အပုိဒ်ခွဲ 
(၄.၁၄.၇) စာမျက်ှ  (၄-၅၄)တွင် အလုပ ်
သမားေရးရာ အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရး 
ဥပေဒကုိ ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ (၂၀၁၄)၊ 
အခန်း (၄) အပိုဒ်ခဲွ (၄.၁၀.၃) စာမျက်ှ  
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 အလုပ်သမားေလျာ်ေကးအက်ဥပေဒ (၁၉၂၂) 
 အနည်းဆုံးအခေကးေငွနည်းဥပေဒ (၂၀၁၃) 
 အလုပ်အကုိင်ှင့် ကမ်းကျင်မ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး 

ဥပေဒ (၂၀၁၃) 
 အလုပ်ုံအက်ဥပေဒ (၁၉၅၁) 
 ခွင့်ှင့်ပိတ်ရက်ဆုိင်ရာအက်ဥပေဒ (၁၉၅၁) 
 အလုပ်သမားအဖဲွအစည်းဥပေဒ (၂၀၁၁) 
 အလုပ်သမားေရးရာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရး 

ဥပေဒ (၂၀၁၂) 
 မေလးမိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးဥပေဒ 

(၁၉၉၂) 

 စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများ 
ဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ (၁၉၉၇) 

 အနဲဆုံးအခေကးေငဥွပေဒ (၂၀၁၁) 
 အခေကးေငွေပးေချေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 
 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၂၀၁၅) 
 ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နည်းဥပေဒ (၁၉၈၇) 
 ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းဥပေဒ (၁၉၉၃) 
 ြမန်မာုိငငံ်မီးသတ်တပ်ဖွဲဥပေဒ (၂၀၁၂) 
 အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး 

(ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်များ (၂၀၁၅) 
 ုိင်ငံြခားသားရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒ (၂၀၁၂) 
 တုိင်းရင်းသား လူမျိးများ၏ အခွင့်အေရးကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်သည့်ဥပေဒ (၂၀၁၅) 
 ကုန်သွယ်ခွန်ဥပေဒ (၁၉၉၀) 
 ပိုကုန်သွင်းကုန်ဥပေဒ (၂၀၁၂) 
 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ (၂၀၁၄) 
 သဘာဝေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန်ခွဲမဥပေဒ 

(၂၀၁၃) 
 အြခားသက်ဆိုင်ုိင်သည့်ဥပေဒများ၊ 

နည်းဥပေဒများရိှပါက ေဖာ်ြပရန်၊ 

(၄-၃၆)တွင ် စည်ပင်သာယာေရးအဖဲွများ 
ဥပေဒ ကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ (၁၉၉၇)၊ 
အခန်း (၄) အပုိဒ်ခဲွ (၄.၁၄.၃) စာမျက်ှ  
(၄-၄၈)တွင ်အနဲဆုံး အခ ေကးေငွဥပေဒ 
(၂၀၁၃)၊ အခန်း (၄) အပိုဒ်ခဲွ (၄.၁၄.၄) 
စာမျက်ှ  (၄-၅၀)တွင် အခေကးေငွ 
ေပးေချေရး ဥပေဒ (၂၀၁၆)၊ အခန်း (၄) 
အပုိဒ်ခွဲ (၄.၁၃.၂) စာမျက်ှ  (၄-၄၃)တွင် 
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ဥပေဒ (၂၀၁၅)၊ အခန်း 
(၄) အပိုဒ်ခွဲ (၄.၁၃.၃) စာမျက်ှ  (၄-
၄၃)တွင် ေမာ်ေတာ် ယာဉ်နည်းဥပေဒ 
(၁၉၈၉)၊ အခန်း (၄) အပိုဒ်ခဲွ (၄.၁၅.၁) 
စာမျက်ှ  (၄-၅၉)တွင် ြမန်မာုိင်ငံ 
မီးသတ်တပ်ဖဲွဥပေဒ (၂၀၁၅)၊ အခန်း (၄) 
အပုိဒ်ခွဲ (၄.၆.၁) စာမျက်ှ  (၄-၁၁)တွင ်
အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင ် ဆုိင်ရာအရည် 
အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက် 
များ (၂၀၁၅)၊ အခန်း (၄) အပုိဒ်ခွ ဲ
(၄.၁၅.၉) စာမျက်ှ  (၄-၆၈)တွင် ုိင်ငံ 
ြခားသား ရင်းီှးြမပ်ံှမ ဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ ၊ 
အခန်း (၄) အပိုဒ်ခဲွ (၄.၁၁.၁) စာမျက်ှ  
(၄-၃၆)တွင ် တုိင်းရင်းသား လူမျိးများ၏ 
အခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် သည့် 
ဥပေဒ (၂၀၁၅)၊ အခန်း (၄) အပုိဒ်ခွဲ (၄ 
.၁၅.၁၁)စာမျက်ှ (၄-၆၈)တွင်ကုန်သွယ်  
ခွန်ဥပေဒ (၁၉၉၀)၊ 
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 အခန်း (၄) အပုိဒ်ခွဲ (၄.၁၅.၁၂) စာမျက် 
ှ (၄-၆၉)တွင် ပိုကုန် သွင်း ကုန် ဥပေဒ 
(၂၀၁၂)၊ အခန်း (၄) အပုိဒ်ခွဲ (၄.၅.၂) စာ 
မျက်ှ (၄-၅)တွင် ပတ်ဝန်းကျငထိ်န်း 
သိမ်းေရး နည်းဥပေဒ (၂၀၁၄) ှင့် ၊ အခန်း 
(၄) အပိုဒ်ခွဲ (၄.၁၅.၈) စာမျက်ှ (၄-
၆၇)တွင် သဘာဝေဘး အရာယ် ဆုိင်ရာ 
စီမံခန်ခဲွမဥပေဒ (၂၀၁၃) တုိကုိ ထပမ်ံ 
ြဖည့် စွက် ြပင်ဆင် ေဖာ်ြပ ထား ပါ သည်။ 

၅။ စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်အေကာငး်အရာေဖာ်ြပချက် 

 စီမံကိန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်အားေလ့လာရာတွင်- 

(၁) ူပဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အား ေလ့လာြခင်း၊ 

(၂) ဇီဝဆုိင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အား ေလ့လာြခင်း၊ 

(၃) လူမစီးပွားဆုိင်ရာ ေလ့လာြခင်း၊ 

(၄) ယဉ်ေကျးမဆိုင်ရာ 

အနီးဝန်းကျင်အေနအထားများကို 

ေလ့လာြခင်းတုိအား ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ 

 အစီရငခ်ံစာတွင် ေလထု၊ ေရထု၊ ေြမထု၊ ဆူညံသံ 
အရည်အေသွးအား တုိင်းတာေဖာ်ြပထားပီး 
ေလထုအရည်အေသွးအား တုိင်းတာရာတွင် 
(TSP) ှင့ ် (PM10) ကုိသာ တုိငး်တာထားေကာငး် 
ေတွရသည်။ 

 အစီရငခ်ံစာတွင ်
ေလထုအရည်အေသွးတုိင်းတာခဲ့သည့် ရလဒမ်ျားကိ ု
ပါရာမီတာြပည့်စုံစွာြဖင့် ုိင်ငံတကာ Ambient 
Standard စံချန်ိ စံန်းများှင့် ိငး်ယှဉ်ေဖာ်ြပရန်၊ 

 စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ ခံငုံသုံးသပ်ချက်အား ေဖာ်ြပရာတွင ်
အလုပ်အကုိင် ကများ၊ သစ်ေတာှင့ ်
အြခားသယံဇာတများ အသုံးချမ၊ 
အြခားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ထပ်မံထည့်သွငး် 
ေဖာ်ြပေပးရန်၊ 

 အခန်း (၅) အပုိဒ်ခွဲ (၅.၃.၂) တွင ်စာမျက် 
ှ  (၅-၁၀) မှ စာမျက်ှ  (၅-၁၄) အထိ 
ေလထုအရည် အေသွး တုိင်းတာ ခဲ့သည့် 
ရလဒမ်ျားကို ပါရာမီတာ ြပည့်စုံစွာြဖင့် 
ထပ်မ ံ ြဖည့်စွက်၍ ြပင်ဆင ် ေဖာ်ြပထား 
ပါသည်။ 

 အခန်း (၅) အပိုဒ်ခဲွ (၅.၅.၃) တွင် 
စာမျက်ှ  (၅-၄၄) မ ှစာမျက်ှ  (၅-၄၈) 
အထိ အလုပ်အကုိင် ကများ၊ သစ် 
ေတာ ှင့် အြခားသယံဇာတများ အသုံး 
ချမ၊ အြခားစီးပွားေရး လုပ်ငန်း များကုိ  
ထပ်မံြဖည့်စွက်၍ ြပင်ဆင ် ေဖာ် 
ြပထားပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 အစီရငခ်ံစာ၏ စာမျက်ှ  (၆၆) တွင် 
စီးပွားေရးဆုိငရ်ာ ခံငုံ သုံးသပ်ချက်အား 
ေဖာ်ြပရာတွင် စုိက်ပျိးေရး လုပ်ငန်းကုိသာ 
အဓိကထား လုပ်ကုိင်သည်ဟ ု ေယဘုယျ 
ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ 

၆။ ထိခိုက်မများအား သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ ဆန်းစစ်ြခင်းှင့် ေလျာ့နည်းေစေရး ေဆာင်ရက်မည့် နည်းလမ်းများ 

 အစီရငခံ်စာ၏ စာမျက်ှ  (၇၈) တွင် 

ထိခိုက်မများအား သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ရာတွင် 

လုပ်ငန်းစတင် လည်ပတ်ချန်ိ၌ ေလထုအရည်အေသွး 

ထိခိုက်မ၊ ေရအရည်အေသွး ထိခိုက်မတုိ ြဖစ်ုိငေ်ြခမရိှ 

ဟူ၍ ေဖာြ်ပထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ 

 ေဆးမတ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရက်ြခင်းေကာင့် ေလထု 
အရည်အေသွး ှင့် အနံအသက် ထိခုိက်ြခင်း၊ 
လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ ေနစဉ ် ေမာငး်ှငြ်ခငး်ေကာင့် 
ပတ်ဝန်းကျင် ေလထုသုိ ဖုန်မန်များပျံံှပီး ေလထု 
အရည်အေသွး ထိခုိက်ြခင်း၊ စက်ဆီ၊ ေချာဆီများ 
ေဆးေကာြခင်းှင့် ဝန်ထမ်းများေနစဉ် အသံုးြပရာမ ှ
ေရဆုိးများထွက်ရှိပီး အနံအသက်ှင့ ်ေရအရည်အေသွး 
ထိခိုက်မတုိအား သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ပီး 
ေလျာ့ပါးေစမည့ ်နည်းလမ်းများကုိ ေဖာ်ြပေပးရန်။ 

 ေလထုညစ်ညမ်းမေလာခ့ျမည့်နည်းလမ်းအား ြပည့်စုံစွာ 
ေဖာ်ြပေပးရန်။ 

 စွန်ပစ်ေရစီမံခန်ခဲွမစနစ်အား ြပည့်စုံစွာ ထည့်သွင်း 
ေဖာ်ြပေပးရန်။ 

 Impact, mitigation ၊ ေလျာ့ချြခင်းြပလုပ်မည့် 
အဖဲွအစည်း၊ တာဝန်ဝတရား၊ အချန်ိဇယား၊ 
ရန်ပံုေငွလျာထားချက် အကျဉ်းချပ်ဇယား 
ေဖာ်ြပေပးရန်။ 

 အခန်း (၆) အပိုဒ်ခဲွ (၆.၆) ဇယား (၆-၃) 
စာမျက်ှ  (၆-၆) မ ှစာမျက်ှ  (၆-၈) ှင့် 
အပုိဒ်ခွဲ (၆.၁၁) ဇယား (၆-၇) စာမျက်ှ  
(၆-၁၄) မှ စာမျက်ှ  (၆-၁၅) တုိတွင ်
ေဆး မတ် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရက် 
ြခင်းေကာင့် ေလထု အရည်အေသွး ှင့ ်
အနံအသက် ထိခိုက်ြခငး်၊ လုပ်ငန်း 
သုံးယာဉ်များ ေနစဉ် ေမာင်းှငြ်ခင်း 
ေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ေလထုသုိ 
ဖုန်မန်များ ပျံံှပီး ေလထု အရည်အေသွး 
ထိခိုက်ြခင်း၊ စက်ဆီ၊ ေချာဆီများ 
ေဆးေကာြခင်းှင့် ဝန်ထမ်းများ ေန စဉ် 
အသုံးြပရာမှ ေရဆုိးများ ထွက် ရှိပီး 
အနံအသက်ှင့ ် ေရအရည် အေသွး 
ထိခိုက်မတုိအား သတ်မှတ် ေဖာ်ထုတ်ပီး 
ေလျာပ့ါးေစမည့ ် နည်း လမ်း များကုိ 
ထပ်မံြဖည့်စွက်၍ ြပင်ဆင ် ေဖာ် 
ြပထားပါသည်။ 

 အခန်း (၆) အပုိဒ်ခွဲ (၆.၁၁) ဇယား (၆-၇) 
စာမျက်ှ  (၆-၁၄) မ ှစာမျက်ှ  (၆-၁၅) 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

တုိတွင် ေလထုညစ်ညမ်းမ ေလာ့ချမည့် 
နည်းလမ်းအား ထပ်မံ ြဖည့် စွက် ၍ 
ြပင်ဆင် ေဖာ် ြပထား ပါ သည်။ 

 အခန်း (၆) အပုိဒ်ခွဲ (၆.၁၁) ဇယား (၆-၇) 
စာမျက်ှ  (၆-၁၄) မ ှစာမျက်ှ  (၆-၁၅) 
တုိတွင် စွန်ပစ်ေရ စီမံခန်ခဲွမ စနစ်အား 
ထပ်မ ံ ြဖည့်စွက်၍ ြပငဆ်င် ေဖာ် 
ြပထားပါသည်။ 

 အခန်း (၆) အပုိဒ်ခွဲ (၆.၁၁) ဇယား (၆-၈) 
စာမျက်ှ  (၆-၁၅) တွင် Impact, 
mitigation ၊ ေလျာ့ချြခင်းြပလုပ်မည့် 
အဖဲွအစည်း၊ တာဝန်ဝတရား၊ အား ထပ်မ ံ
ြဖည့်စွက်၍ ြပငဆ်င် ေဖာ်ြပ ထား ပါ 
သည်။ 

၇။ ပတ်ဝန်းကျငစီ်မံခန်ခွဲမအစီအစဉ်ှင့ ်ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းအစီအစဉ် 

  ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန်ခဲွမ အစီအစဉ်ှင့် ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ြခငး် အစီအစဉ်အတွက် 
အဖဲွအစည်းထားရှိြခငး် အား မေတွရဘဲ အ ကံြပ 
သုံးသပ်ချက်အေနြဖင့်သာ ေရးသားထားသည်ကုိ 
ေတွရသည်။ 

 ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခင်းအစီရင်ခံစာတွင် 
အမျိးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး 
ထုတ်လတ်မ လမ်းန်ချက်များှင့်အညီ 
သက်ဆုိငရ်ာ ပါရာမီတာများ အလုိက် 
ေစာင့်ကည့်မည့် အစီအစဉ်များအား 

 ပတ်ဝန်းကျင်စီမခံန်ခဲွမ အစီအစဉ်အတွက ်
အေကာငအ်ထည် ေဖာ် ေဆာင်ရက်မည့် အဖဲွအစည်း၊ 
ပုဂိလ်၊ တာဝန်၊ ရန်ပံုေငွ လျာထားချက်တုိအား 
ထည့်သွငး်ေဖာ်ြပရန်၊ 

 စီမံကိန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းချန်ိ ကာလများ 
အတွက် ေစာင့်ကပ်ကည့်ရှဒမည့် အစီအစဉ်ှင့် 
ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရက်မည့် အဖဲွအစည်း၊ 
တာဝန်ဝတရား များ၊ NEQEG အရ ေစာင့်ကပ် 
ကည့်ရမည့် ပါရာမီတာ၊ 
တုိင်းတာမည့်နည်းလမ်းများ၊ ေနရာ၊ 

 အခန်း(၇) အပိုဒခဲွ် (၇.၁.၁) စာမျက်ှ  
(၇-၁၀)၊ ှင့်  အပိုဒ်ခွဲ (၇.၁) ဇယား (၇-၁) 
ှင့် ဇယား (၇-၂)  စာမျက်ှ  (၇-၃) မ ှ
စာမျက်ှ  (၇-၉) တုိတွင် 
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခွဲမ အစီအစဉ် အ 
တွက် အေကာင်အထည် ေဖာ် 
ေဆာင်ရက်မည့် အဖွဲအစည်း၊ ပုဂိလ်၊ 
တာဝန်၊ ရန်ပုံေငွ လျာထားချက် တုိအား 
ထပ်မံြဖည့်စွက်၍ ြပင်ဆင ် ေဖာ်ြပ 
ထားပါသည်။ 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှသည်ကုိ 
ေတွရသည်။ 

အကိမ်အေရအတွက် တုိအား 
ထည့်သွငး်ေဖာ်ြပေပးရန်၊ 

 အခန်း (၇) အပုိဒ်ခဲွ (၇-၂) ဇယား (၇-၃) 
ှင့် ဇယား (၇-၄) စာမျက်ှ  (၇-၁၁) မ ှ
စာမျက်ှ  (၇-၁၄) အထိ 
စီမံကိန်းလည်ပတ်စဉ်ကာလ၊ ပိတ် သိမ်း 
ချန်ိ ကာလများ အတွက် ေစာင့် ကပ ်
ကည့်ရှရမည့် အစီအစဉ် ှင့် ပတ်သက်၍ 
တာဝန်ယူ ေဆာင် ရက် မည့် အဖွဲအစည်း၊ 
တာဝန် ဝတရား များ၊ NEQEG အရ 
ေစာင့်ကပ် ကည့်ရမည့် ပါရာမီတာ၊ 
တုိင်းတာ မည့်နည်းလမ်းများ၊ ေနရာ၊ 
အကိမ် အေရအတွက် တုိအား ထပ်မံ 
ြဖည့် စွက်၍ ြပင်ဆင် ေဖာ်ြပ 
ထားပါသည်။ 

၈။ ကျန်းမာေရးှင့်သဘာဝေဘးအရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ် 

 အစီရငခံ်စာ၏ စာမျက်ှ  (၈၉) တွင် ကျန်းမာေရးှင့် 

ေဘးအရာယ် ကငး်ရှင်းေရး စီမံခန်ခွဲမအား 

ေဖာ်ြပထားရာတွင် အစီရင်ခံစာေရးသားသူ၏ 

အ ကံြပချက် အေနြဖင့် ေရးသားထားသည်ကုိ 

ေတွရသည်။ 

 ကျန်းမာေရးှင့် ေဘးအရာယ် ကငး်ရှင်းေရး 
စီမံခန်ခဲွမအား ေဖာ်ြပထားရာတွင် အစီရငခ်ံစာ 
ေရးသားသူ၏ အ ကံြပချက်အေနြဖင့် ေရးသားြခင်း 
မဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်းေဆာင်ရက်သူမှ ေဆာငရ်က်မည့် 
အစီအစဉ်များအား ထည့်သွင်းေဖာ်ြပေပးရန်။ 

 မီးေဘးအရာယ် ကာကယ်ွေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် 
ေဆာင်ရက်ထားရိှမည့် အစီအစဉ်များ၊ ဖွဲစည်းမည့ ်
အဖဲွအစည်း၊ အဖွဲဝင်တုိအား ေဖာ်ြပေပးရန်။ 

 အခန်း (၇) အပိုဒခ်ွဲ(၇.၃.၂) စာမျက်ှ  
(၇-၁၅) တုိတွင် ကျန်းမာေရးှင့် ေဘး 
အရာယ် ကငး်ရှင်းေရး စီမံခန်ခွဲ မအား 
ေဖာ်ြပထားရာတွင် အစီရင်ခံစာ ေရးသား 
သူ၏ အ ကံြပချက်အေနြဖင့် ေရးသား 
ြခင်း မဟုတ်ဘဲ စီမံကိန်း ေဆာင် ရက်သူမှ 
ေဆာင်ရက်မည့် အေန အ ထားြဖင့ ်
ြပန်လည် ြပငဆ်င ်ေဖာ်ြပ ထားပါသည်။ 

 အခန်း (၇) အပိုဒ်ခဲွ (၇.၃.၃) ပံ ု (၇-၄)  
စာမျက်ှ  (၇-၁၆) တွင် မီးေဘး 
အရာယ်ကာကွယ် ေစာင့ ် ေရှာက်ေရး 
အတွက် ေဆာင်ရက် ထား ရိှ မည့် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

အစီအစဉ်များ၊ ဖဲွစည်းမည့် အဖဲွ အ 
စည်းတုိကုိ ထပ်မံြပင်ဆင် ေဖာ် ြပ 
ထားပါသည်။ 

၉။ စီမံကိန်းေကာင့် ထိခိုက်ခံစားရသည့် ေဒသခံြပည်သူများအတွက် ေဆာင်ရက်ေပးမည့် ဖံွဖိးေရးအစီအစဉ် 

 စီမံကိန်းေကာင့် ထိခုိက်ခံစားရသည့် 

ေဒသခံြပည်သူများအတွက် လူမစီးပွားေရး 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန် ေဆာငရ်က်ေပးမည့် 

အစီအစဉ်များ၊ ရန်ပံုေငွထူေထာငြ်ခငး်များကုိ 

ေဖာ်ြပထားြခငး် မရှိေကာင်း ေတွရသည်။ 

ေဒသဖွံဖိးေရးလုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်၍ 

ေဒသခံြပည်သူတုိ၏ ေရရည်လူမစီးပွားေရး 

ဖံွဖိးတုိးတက်ေစမ အတွက် ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရက်သင့်သည့ ် လုပ်ငန်းများအတွက် 

လုံေလာက်သည့် ရန်ပံုေငွ ထူေထာင်ြခငး်ှင့် လုပ်ငန်းများ 

ေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်းတုိကုိ ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပရန်။ 

 အခန်း (၇) အပုိဒ်ခွဲ (၇.၅) စာမျက်ှ  (၇-
၁၈) တွင် ေဒသဖွံဖိးေရး လုပ်ငန်း များှင့် 
ပတ်သက်၍ ေဒသခံြပည်သူ တုိ၏ ေရ 
ရည်လူမစီးပွားေရး ဖွံဖိး တုိးတက် ေစမ 
အတွက် ဦးစားေပး ေဆာင်ရက် သင့်သည့် 
လုပ်ငန်းများ အတွက် လှတန်း ေဆာင် 
ရက်ခဲ့ြခင်း ကုိထပ်မံ ြပင်ဆင်ေဖာ် ြပထား 
ပါ သည်။ 

၁၀။ အများြပည်သူှင့်ေဆွးေွးညိိင်းြခင်းှင့်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ေဖာ်တင်ြပြခငး်များ 

 

 

 

 

 

 

 

အများြပည်သူှင့်တုိင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ 

အစီရငခံ်စာ၏ စာမျက်ှ  (၉၂) မ ှ (၁၀၀) ထိ 

ဌာနဆုိင်ရာ ပုဂိလ်များ၊ စီမံကိန်း အနီးပတ်ဝန်းကျင် 

ေနထုိင်သူများှင့်အတူ ေဆွးေွး အ ကံြပချက်များြဖင့် 

ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ ေတွရသည်။ 

 အများြပည်သူှင့်တုိင်ပင်ေဆွးေွးရာတွင ်
ေဆာင်ရက် ခဲ့ေသာ 
တုိင်ပင်ေဆွးေွးေရးလုပ်ငန်းများ၏ အကျဉ်းချပ် 
အား ေဖာ်ြပေပးရန်၊ 

 အများြပည်သူှင့်တုိင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းကုိ စီမံကိန်း 
အေကာငအ်ထည်မေဖာ်မီှင့် 
စီမံကိန်းအေကာင်အထည် ေဖာ် ေဆာင်ရက်စဉ် 
ကာလများ အတွင်း စဉ်ဆက်မြပတ် 
ေဆာင်ရက်မည်ြဖစ်ေကာင်းှင့် ေဒသခံြပည်သူတုိ၏ 
ဆသေဘာထားများအတုိင်း ညိိငး်ေဆာင်ရက်မည ်
ြဖစ်ေကာင်း ထည့်သွငး်ေဖာ်ြပရန်၊ 

 အခန်း (၈) အပုိဒ်ခွဲ(၈.၃) တွင် စာမျက်ှ  
(၈-၂) တွင် အများ ြပည်သူ ှင့် တုိငပ်င် 
ေဆွးေွး ရာတွင် ေဆာင် ရက် ခ့ဲေသာ 
တုိင်ပင် ေဆွးေွး ေရး လုပ် ငန်းများ၏ 
အကျဉ်း ချပ်ကိ ု  ထပ် မ ံ ြဖည့်စွက်၍ 
ြပင်ဆင် ေဖာ်ြပ ထားပါ သည်။ 

 အခန်း (၈) အပိုဒခ်ွဲ(၈.၁) တွင် စာမျက် ှ  
(၈-၁) တွင် အများ ြပည်သူ ှင့် တုိင်ပင် 
ေဆွးေွးြခင်းကို စီမံကိန်း အေကာင် အ 
ထည်မေဖာ်မီှင့် စီမံ ကိန်း အေကာင် အ 
ထည် ေဖာ ် ေဆာင် ရက်စဉ် ကာလများ 
အတွင်း စဉ်ဆက် မြပတ် ေဆာင်ရက် မည် 



ကားမက်(စ်) ဂုြမန်မာ ကုမဏီလီမိတက် ဧပီလ၊၂၀၂၂ 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်န်းစစ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ  စီမံကိန်းအမှတ ်၁၀၇-၂၀၁၈ 

 

 

 

 

 

 စီမံကိန်းဆုိငရ်ာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ 
အများြပည်သူှင့် လူမအဖွဲအစည်းများ သိရှိေစရန် 
ေဆာင်ရက်ထားေသာ အစီအစဉ်များကုိ 
ေဖာ်ြပေပးရန်။ 

ြဖစ် ေကာင်း ှင့် ေဒသခံြပည်သူတုိ၏ 
ဆ သေဘာ ထား များ အတုိင်း ညိိင်း 
ေဆာင်ရက် မည် ြဖစ် ေကာငး် ကုိ ထပ်မံ 
ြဖည့်စွက် ၍ ြပင်ဆင် ေဖာြ်ပ ထား ပါ 
သည်။ 

 အခန်း (၈) အပိုဒခ်ွဲ(၈.၁) တွင် စာမျက် ှ  
(၈-၁) တွင် စီမံကိန်း ဆုိင်ရာ သတင်း 
အချက် အလက် များ ကိ ု အများ ြပည ်
သူှင့် လူမအဖွဲ အစည်းများ သိရှိ ေစရန် 
ေဆာင်ရက် ထားေသာ အစီ အ စဉ်များကုိ 
ထပ်မ ံြဖည့်စွက်၍ ြပငဆ်င် ေဖာြ်ပ ထားပါ 
သည်။ 

 


