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ပလတ်စတစတ်ံဆိပ်ရိိုက်လိုပ်ငန််း 

ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမံခန ်ခ ွဲမှုအစီရင်ခံစာ  

 

ဂရိတ်ဝမ််းကိုမပဏီလီမိတက ်

အမှတ်(၃၆၄) ဆိပ်ကမ််းသာလမ််းနှင ် ဒ ေါ်ဖ ာ်းရှင်လမ််းဒ ာင ်၊ ဒရွှေလင်ဗန််းစက်မှုဇိုန်၊ 

လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကိုန်တိိုင််းဒ သကကီ်း 

ဇ န်လ  ၂၀၂၂ 
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  အစီရင်ခံစာအကျဉ််းချ ပ် 

၁။ စီမံကိန််း အဒ ကာင််းအရာ 

ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏလီီမိတက်မှ ပလတ်စတစအိ်တ်တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန််းအ ်း ၂၀၁၃ခုနှစ် 

တွင် ရန်ကုနတ်ိုင််းဒေသကကီ်း၊ လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၊ ဒရွှေလင်ဗန််းစက်မှိုဇုန်၊ ဆပိ်ကမ််းသ လမ််းနငှ ် 

ဒေေါ်ဖွ ်းရှင်လမ််းဒ  င ် အမှတ် (၃၆၄)တွင ် စတင်တည်ဒ  င်လည်ပတဒ်ဆ င်ရွက်ခ  ပါသည်။ 

စီမံကိန််းအတွက် ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်းလပု်ငန််းဆိုင်ရ  ကိစစရပ်မျ ်းဒဆ ငရ်ွက်ရန် 

ရန်ကုန်တိုင််းဒေသကကီ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဦ်းစ်ီးဌ နသုိို့ ၇ရက် မတ်လ ၂၀၂၂ခုနှစ် 

ရက်စွ ဒနို့တွင် တင်ပပခ  မပီ်း ရန်ကုန်တိုင််းဒေသကကီ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဦ်းစီ်းဌ နမှ ၇ရက် 

ဧမပီလ ၂၀၂၂ခုနှစ် ရက်စွ ပါ စ အမှတ် ရက/အီ်းအုိင် ဒအ/၂(၅) (၁၀၁၆/၂၀၂၂) အရ ပတ်ဝန််းကျင် 

စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ် အစီရင်ခံစ  ဒရ်းဆွ တင်ပပရန် ညွှန်ကက ်းချက်အဒပေါ် ပတဝ်န််းကျင ်ိခိုက်မှို 

ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရ  လပု် ံု်းလပု်နည််း (၂၀၁၅)နှင ်အညီ အဒက င်အ ည် ဒဖ ် ဒဆ ငရ်ွက်ရန် 

ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏ၏ီ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိငု်ရ အရည်အဒသ်ွး ဒလ လ ဒစ င ်ကကည ်ဒရ်းအဖွ ြို့မှ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အကကံဒပ်းပုဂ္ိ လ်မျ ်းနှင  ်ပ ်းဒပါင််း၍ အစီရင်ခစံ ပပ စဒုရ်းသ ်း ခ  ပါသည်။ 

စီမံကိန််းအဆိုပပ သ သည် အသင ်ဒဆ က်လပု်မပီ်းပဖစ်ဒသ  အဒဆ က်အဦကုိ လစဉ်ဒပ်း 

စနစ်ပဖင ် နှစ်သက်တမ််းကက ပမင ်စ ွဌ ်းရမ််း၍ လုပ်ကုိင်ဒဆ င်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ အဒဆ က်အဦ 

အတွင််း လိုအပ်ဒသ  စက်ပစစည််းမျ ်းအ ်း တပ်ဆင်၍ (၂၀၁၃) ခုနှစ်တွင် စက်ရံုကုိ စတင်လည်ပတ် 

ခ  ပါသည်။ ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုတွင် တ ဝန်ယ ဒဆ င်ရွက်လျက်ရှိဒသ  ဝန််း မ််း အင်အ ်း ကျ ်း 

(၁၂၃) ဒယ က် နှင ် မ (၆၀) ဒယ က် ရှပိါသည်။ စက်ရံုသည် ရ နှိုန််းပပည ် ပမန်မ နိငု်ငံသ ်း 

ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှို ပဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ သည် ရရှိလ ဒသ  ကုန်ဒချ  (ပလတ်စတစ်အိတ်) 

မျ ်းကုိ ပပည်တွင််းတွင်သ  တင်ပိုို့ဒရ င််းချပါသည်။ အဒသ်းစိတ်အဒကက င််း အရ မျ ်းကုိ အခန််း 

(၁) တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

၂။ ဥပဒ မူဝါ မျာ်း 

ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ် ဒရ်းဆွ ရ တွင် ပတ်ဝန််းကျင်  ိန််းသိမ််းဒစ င ်ဒရှ က်ဒရ်း 

နည််းဥပဒေ ၅၀/၂၀၁၄ နှင ် ပတ်ဝန််းကျင်  ခိိုက်သက်ဒရ က်မှို ဒလ လ ဆန််းစစ်ပခင််းလပုင်န််းစဉ် 

အမှတ် ၆၁၆/၂၀၁၅ တိုို့နှင ်အညီ ပတဝ်န််းကျင်စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်ကုိ ပပ စဒုရ်းသ ်းမည်ပဖစ်သည်။ 

ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်သည် သဘ ဝပတဝ်န််းကျင်ကုိ က ကွယ် ိန််းသိမ််းရန် ရည်ရွယ် 

ဒရ်းသ ်း  ်းမပီ်း စီမံကိန််းဒကက င ် ပတ်ဝန််းကျင်ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းအ ်း ဒလ   ချရန်နှင ် 
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က ကွယ်ဒရ်းတိုို့ကုိ ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒစ င ်ဒရ ှက်ဒရ်း နည််းဥပဒေ ၅၀/၂၀၁၄၊ အခန််း ၁၁၊ 

အပိုေခ်ွ  (၅၂) အရ လုပ်ဒဆ င်ရန်ပဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရမည ် 

နည််းဥပဒေ အဒသ်းစိတ်ကုိ အခန််း (၂) တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

၃။  ိုတ်လိုပ်ပံိုလိုပ်ငန််းအဆင ်ဆင  ်

ပလတ်စတစ်အိတ်တံဆိပရ်ိုက်  ုတ်လုပ်ပခင််းနှင ် ပတ်သက်၍  ုတ်လပု်ဒရ်းလပု်ငန််းစဉ် 

လည်ပတ်ရန်အတွက်  စက်တခုပခင််းစီအလိုက် ကျွမ််းကျင်သ မျ ်းမှ လည်ပတဒ်မ င််းနငှ်၍ 

လ အင်အ ်းနှင ် စက်အင်အ ်းကုိ ဒပါင််းစပ်ဒဆ င်ရွက်ဒစပါသည်။ လုပ်ငန််းစဉ်အလိုက် 

ဒဆ င်ရွက်ရသည ်အဆင ်မျ ်းအ ်း ဒအ က်ပါအတိုင််း ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

အဆင ်(၁) ကိုန် ကမ််းပစစည််းဝယ်ယူသိိုဒလှာငခ်ခင််း 

ပ မဦ်းစွ  ကုန်ကကမ််းပစစည််းမျ ်းပဖစ်သည ်  (တင်နာ၊ TE 02, EA,BA, ဒက ်ရည်, မှင် ) 

အစရှိသည ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပပည်တွင််းမဝှယယ် တင်သွင််း၍  စနစ်တကျသုိဒလှ င်သိမ််းဆည််း 

  ်းပါသည်။ 

  

  

ပံ ု(၂) ကုန်ကကမ််းပစစည််းမျ ်းသုိဒလ ှင်သိမ််းဆည််း  ်းပခင််း 

အဆင ် (၂) ပလတ်စတစ်အလိပ်မျာ်းအာ်း တဆံပိ်ရိိုက်ခခင််း 
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တံဆိပ်ရိုက်ဒဆ်း၊ တင်ေါ စသည်တိုို့အ ်း တံဆိပ်ရိုက်စက်တွင် အချ ိ်းကျဒရ စပ် 

 ည ်သွင််း၍ ပလတ်စတစ်အလိပ်မျ ်းအ ်း တံဆိပ်ရိုက်ပခင််းလုပ်ငန််းဒဆ င်ရွက်ပါသည်။ 

  

  

ပံ ု(၃) တံဆိပ်ရိုက်စက်မျ ်းပဖင တ်ံဆိပ်ရိုက်ပခင််း 

အဆင ် (၃) ပ မအကကိမ်အရည်အဒသ ်းစစ်ဒဆ်းခခင််း 

တံဆိပ်ရိုက်မပီ်း ပလတ်စတစ်အိတ်မျ ်းအ ်းအရည်အဒသ်ွးစစ်ဒဆ်းဒရ်းဌ နတငွ် ပ မ 

အကကိမ် အရည်အဒသ်ွးစစ်ဒဆ်းပါသည်။ ရရှိလ ဒသ  ပလတ်တစ်အိတ်မျ ်းကုိ မီ်းကပ်အ ်း 

စမ််းပခင််း၊ မျက်နှာပပင် ဒချ မွတမ်ှိုစမ််းသပပ်ခင််း၊ ဆွ ဆနိ်ု့မှိုအ ်း စမ််းသပ်ပခင််းမျ ်း စမ််းသပ် 

စစ်ဒဆ်းပါသည်။ အရည်အဒသ်ွး ပပည ်မီဒသ  ပလတ်စတစ်အိတမ်ျ ်းကုိ စနစ်တကျ ုပ်ပို်း၍ 

အတွင််းအသ ်းကပ်ဌ နသုိို့ဒပ်းပိုို့ပါသည်။ 
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မီ်းကပအ် ်းစမ််းစက ် မျက်နှာပပင ်ဒချ မွတမ်ှိုစမ််းစက ်

 

ဆွ ဆနိ်ု့မှိုအ ်းစမ််းစက ်

ပံို (၄) အရည်အဒသ ်းစစ်ဒဆ်းခခင််း 

အဆင ် (၄)  Limination ဒလာင််းခခင််း 

တံဆိပ်ရိုက်မပီ်း ပလတစ်တစ်အိတ်မျ ်းအ ်း  ုတ်လုပ်မှိုလုပ်ငန််းပိမုိုဒက င််းမနွ်ဒစရန် 

Limination စက်ပဖင ် အတွင််းသ ်း တစ် ပအု်ပ်ပခင််းလုပင်န််းအ ်းဆက်လက်ဒဆ င်ရွက်ပါသည်။ 

  
ပံို  (၅) Limanation စက်ခဖင ် ပလတ်စတစ် အတ င််းသာ်း တစ် ပ်အိုပ်ခခင််း 

အဆင ် (၅) ကိုန်ဒချာအသင ် ိုတ်ကိုန်မျာ်း အပူ်းဒပ်းအဒခခာက်ခံခခင််း နှင ် အန ်းသတ် 

ခဖတ်ဒတာက်ခခင််း 

Limination ဒလ င််းမပီ်းရရှိသည ် အကကိ ကုန်ဒချ အဆင ် ပလတစ်တစ်အလိပ်မျ ်းအ ်း 

ဘွိ င်လ သုံ်း၍ အပ ချနိ် ၃၅ ေီဂရစီင်တီဂရိတ် မှ ၄၅ ေီဂရစီင်တီဂရတိ် အတွင််း  ်းရှ၍ိ 

အပ ချနိ်ဒပ်းအဒပခ က်ခံ လုပင်န််း ဒဆ င်ရွက်မပီ်းဒနာက် တံဆိပ်ရိုက်ပလတစ်တစ်မျ ်းရရှိပါသည်။ 

 ဒသသပ်လှပစနစ်ကျဒသ  ပပည်တွင််းအဆင ်မီ  ုတ်ကုန်မျ ်းရရှိဒစရန် 

တံဆိပ်ရိုက်အဒပခ က်ခံ   ်းဒသ  ပလတ်စတစ်မျ ်းအ ်း လိုအပ်ချက်အလိုက် အနာ်းသတ် 

ပဖတ်ဒတ က်ပခင််းလပု်ငန််းအ ်း ဆက်လက် ဒဆ င်ရွက်ပါသည်။ 
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အဆင ်(၆) ဒန က်ဆံို်းအဆင ်အရည်အဒသ ်းစစ်ဒဆ်းခခင််း 

အိတ်တစ်ဖက်ပိတ် အနာ်းသတ်ပဖတ်ဒတ က်မပီ်းဒသ  ကုန်ဒချ အဆင ် ပလတစ်တစ်အိတ် 

မျ ်းကုိ ဒနာက်ဆုံ်းအဆင ်အရည်အဒသ်ွးစစ်ဒဆ်းမပီ်းဒနာက် ပါကင် ပု်ပို်းမပီ်း ပပည်တငွ််းဒ ်းကွက် 

  သုိို့ ပဖန််းပဖ ်းပါသည်။ 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုမှ တု်လုပ်ဒသ  ကုန်ပစစည််းအမျ ိ်းအစ ်းကုိ ဒအ က်ပါ ပံု (၆) တွင် ဒဖ ်ပပ 

  ်းပါသည်။
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ပံို (၆) ကိုန်ဒချာပစစည််းနမနူ အမျ ိ်းအစာ်း 

၄။ ပတ်ဝန််းကျင်အဒခခအဒနဒလ လာမှု 

ပတ်ဝန််းကျင်အဒပခအဒန ဒလ လ ရပခင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ  စီမံကိန််းအန်ီးအနာ်းရှိ 

ပတ်ဝန််းကျင်တည်ရှမိှိုအဒပခအဒနနှင ် လ မှိုစီ်းပွ ်းဒရ်းအဒပေါ်အကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ ဒလ လ  

တင်ပပရန် ပဖစပ်ါသည်။  ိုသုိို့ဒလ လ ရ တငွ ်စီမံကိန််းဧရိယ အနီ်းအနာ်းရှိ အချက်အလက်မျ ်းကုိ 

မ လအချက်အလက်ဒက က်ယ ပခင််း (ကွင််းဆင််းစစ်တမ််းဒက က်ယ မှိုမျ ်း) နှင ် တဆင်ခံ 

အချက်အလက်မျ ်း (ဒပမပံုဒပေါ် အချက်အလက်မျ ်း၊ ဒေသဆိုင်ရ အချက်အလက်မျ ်း) ကုိ 

ဒလ လ မပ်ီးဒနာက် ကွင််းဆင််းဒလ လ ပခင််းကုိ ပပ လုပ်ခ  ပါသည်။ အဆိုပပ စီမံကိန််းသည် 

ရန်ကုန်တိုင််းဒေသကကီ်း၊ လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၊ ဒရွှေလင်ဗန််းစက်မှိုဇုန်၊ ဆပိ်ကမ််းသ လမ််းနငှ ် 

ဒေေါ်ဖွ ်းရှင်လမ််းဒ  င ် အမှတ် (၃၆၄)တွင် တည်ရှိပါသည်။  

၄.၁ ဒခမမျက်နှ သ င်ခပင ်

စီမံကိန််းတည်ရှိရ  လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၏ ဒပမမျက်နှာသွင်ပပင်မ ှ ညီည ပပနိ်ု့ပပ ်းပါသည်။ 

ဒတ င်ကုန််း ဒတ ငတ်န််းပမင မ် ်းပခင််း၊ ဒတ    ပ်ပခင််းမရှိပါ။ ပင်လယ်ဒရမျက်နှာပပငအ် က် 

၄မီတ  ခနိ်ု့တွင် တည်ရှပိါသည်။ 
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ပံို(၇) ဒခမမျက်နှ သ င်ခပင်ဒခမပံို 

၄.၂ ဒလ ိုအရည်အဒသ ်း 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု၏ ပလတစ်တစ်အိတ ် တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လပု်သည ်စက်ရံုအတွင််းရှိ 

ဒလအရည်အဒသ်ွး တိုင််းတ ရ တွင ်HAZSCANNER (EPAS) ပဖင ်တိုင််းတ မပီ်းအချက်အလက်မျ ်း 

စုဒဆ င််းခ  ပါသည်။ ဒလအရည်အဒသ်ွး တိုင််းတ ခ  ဒသ  ကုိကသေိနိတ်အမှတ်မှ  ဒပမ က်လတတီကျ  

၁၆° ၅၄' ၂၈.၈၄" အဒရှြို့ဒလ င်ဂျကီျ  ၉၆° ၀၄' ၄၂.၁၈"တွင် တိုင််းတ မှိုပပ လုပ်ပါခ  ပါသည်။ 

ယင််းက  သုိို့ တိုင််းတ ရပခင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ  စီမံကိန််းအနီ်းအနာ်းရှ ိ ဒလအရည်အဒသ်ွး 

အဒပခအဒနကုိ  ုတ်ဒဖ ်ပပရန ် ပဖစ်ပါသည်။ ဒလအရည်အဒသ်ွး တိုင််းတ ပခင််းတွင ် ဖုန်မှိုနိ်ု့ 

ပမ ဏ၊ ဓ တ်ဒငွြို့ ုတ်လွှတ်ပခင််း၊ ဒလတိုက်နှိုန််း၊ ဒလတိုက်ရ အရပ်၊ အပ ချနိ်နှင  ် စိ ုိုင််းဆ 

ကုိလည််း  ည ်သွင််း တိုင််းတ   ်းပါသည်။   ိုတိုင််းတ မှိုကုိ ၂၆-၄-၂၀၂၂ ဒနို့တွင်  (၂၄) နာရီ 

ဆက်တိုက် တိုင််းတ ခ  ပါသည်။ ရရှိလ ဒလ  ရလေ်အဒပဖမျ ်းကုိ အမျ ိ်းသ ်း ပတဝ်န််းကျင် 

အရည်အဒသ်ွး  ုတ်လွှတ်မှို လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း (National Environmental Quality (Emission) 

Guidelines)၊ ACGIH (TLV), IFC Guidelines မျ ်းနှင  ်နိှိုင််းယှဉ်၍ဒက က်ချက်ချပါသည်။ 

၄.၃ ဆညူံမှု 

ဆ ညံမှိုကုိ ၂၆-၄-၂၀၂၂ ဒနို့တွင်  (၂၄) နာရီ ဆက်တိုက် တိုင််းတ ခ  ပါသည်။ ဒနို့အချနိန်ှင ် 

ညအချနိ်တွင် ပဖစ်ဒပေါ်ဒသ  ဆ ညမံှိုအဆင ်သည် အမျ ိ်းသ ်း ပတ်ဝန််းကျင ် အရည်အဒသ်ွး 

 ုတ်လွှတ်မှို လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းနငှ ် ကုိက်ညီမှိုရှိဒကက င််း ဒတြွို့ရှိရပါသည်။ 
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၄.၄ ဒရအရည်အဒသ ်း 

စီမံကိန််းစက်ရံုလည်ပတ်မှိုမှ ဒရဆိ်ုး ွက်ရှိမှိုမရှိပါ။ သုိို့ဒသ ် စက်ရံုလုပ်သ ်းမျ ်းသုံ်းစွ ဒသ  

စွနိ်ု့ပစ်ဒရသ   ွက်ရှိပါသည်။ အဒသ်းစိတကုိ် အခန််း (၄) တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

၄.၅ အပူချနိ် 

စီမံကိန််းစက်ရံုအတွင််း အပ ချနိ်ကုိ ၇ ဒနရ  ခွ ၍ တိုင််းတ ခ  မပ်ီး ရရှိဒသ  ရလေ်မျ ်းကုိ 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသ်ွး ( ုတ်လုပ်မှို) လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းနှင ် ကုိက်ညီမှို 

ရှိဒကက င််း ဒတွြို့ရှိရပါသည်။ 

၄.၆ အလင််းဒရာင ်

စီမံကိန််းစက်ရံုအတွင််းရှိ လုပ်သ ်းမျ ်း အလင််းဒရ င်ရရှမိှိုကုိ ၇ ဒနရ ခွ ၍ တိုင််းတ ခ  မပီ်း 

ရရှိလ ဒသ  ရလေ်မျ ်းကုိ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ  ဘဏ္ဍ ဒရ်း ဒက ်ပိုဒရ်းရှင််း လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းနငှ ် 

နိှိုင််းယှဉ်ရ တွင် အိတ်ပဖတ်စက်ခန််းသည ် သတ်မှတ်စံနှိုန််း က် အနည််းငယ်ဒလျ  နည််း 

ဒနသည်ကုိ ဒတွြို့ရှိရပါသည်။ 

၄.၇ ဒခမအသံို်းချမှု 

 လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယန်ှင ် ပက်သက်ဒသ  အချက်အလက်အချ ိြို့ကို ဒအ က်ပါ ဇယ ်း (၁) 

တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။  ိုဒလ လ မှိုကုိ အခန််း (၄) တွင် အဒသ်းစိတဒ်ဖ ်ပပ  ်းပါသည။် 

ဇယာ်း (၁) လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၏ အဒ ကာင််းအရာအချက်အလက်မျာ်း 

အက  ြောင ်းအရြော အချ  အလ  မျြော်း 

မမ  ြို့  လ  ှိုင သြောယြော (အ က ော  ပ  ိုင  ်း) မမ  ြို့ ယ  ၊ က မြော  ပ  ိုင ်းခရ  ိုင ၊ 

ရ   ို  တ ိုင ်းကေသက  ်း 

ရပ   ွ   ၁၁ 

က ျ်းရ ြော ၉ 

လ ူဦ်းကရ စိုစိုကပ ေါ င  ်း ၂၂ ၀ ၅ ၁၄ 

အ  ျယ  အ ဝ  ်း ၁၂. ၂၄ စတိုရ  ်းမ  ိုင  

 ယ    မ  တ  

က မြော   

အ ကရ ြို့ 

အ က ော   

ကတြောင  

 

ကရွှေ ပ ည သြောမမ   ြို့ ယ    

လ  ှိုင သြောယြော (အ ကရ ြို့ပ  ိုင ်း) မမ   ြို့ ယ   

ထ   ်းတပ င  မမ  ြို့ ယ   

တွွံကတ်းမမ  ြို့ ယ   
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အက  ြောင ်းအရြော အချ  အလ  မျြော်း 

က မြော  လ တတ တွတ  ၁၆˚ ၄ ၇' မ   ၂၀˚ ၁၂' 

အ ကရ ြို့ကလ ြောင ဂျ  တွတ  ၉ ၆˚ ၁၂' မ   ၁၀ ၀˚ ၁၃' 

တ ိုင ်းရင  ်းသြော်းမ ျြော်း  ချင  ၊  ယြော်း၊  ရင  ၊ ချင  ်း၊ ဗ မ ြော၊ မ ွ  ၊ ရခ ိုင ၊ ရ မ  ်း၊ အ  ခြော်း 

အ ဓ    စ ်းပ ွြော်းကရ်း စ  မ ှို၊လ   မ ှို 

 



 

    x 

၅။ ခဖစ်ဒပေါ်နိိုင်ဒသာ ပတ်ဝန််းကျင် ိခိိုက်မှုဆန််းစစ်ခခင််း 

စီမံကိန််းစက်ရံု လုပင်န််းလည်ပတစ်ဉ်တွင ် ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ် အကျ ိ်းသက်ဒရ က်မျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်နိုငပ်ါသည်။ စက်ရံုလည်ပတစ်ဉ်တွင် ပဖစဒ်ပေါ်နိုင်ဒသ  

ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှိုမျ ်းမှ  ဒလ ုညစ်ညမ််းမှိုပဖစ်ဒပေါ်နိုင်ပခင််း၊ အသံဆ ညံပခင််း၊ လုပ်သ ်းမျ ်းမှ စနွိ်ု့ပစ်ဒရ ွက်ရှိပခင််း၊ စွနိ်ု့ပစ်အမိှိုက်မျ ်း ွက်ရှိပခင််းနငှ ် လုပ်သ ်းမျ ်း 

 ိခိုက်ေဏ်ရ ရရှိနိုင်ပခင််းတိုို့ ပဖစပ်ါသည်။ သုိို့ဒသ ် ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်ပခင််းလပု်ငန််းတွင် ဒရအသုံ်းပပ မှိုမရှိသပဖင ် ဒရဆိ်ုးမျ ်း ွက်ရှိပခင််းမရှိပါ။ စီမံကိန််းဒကက င ် 

ပဖစ်ဒပေါ်နိုင်ဒသ   ိခိုက်မှိုဒလ   ချရမည န်ည််းလမ််းမျ ်းကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း (၂) တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ အဒသ်းစိတ်အချက်အလက်မျ ်းကုိ အခန််း (၅) တွင် ဒဖ ်ပပ 

  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း (၂) သိသာ င်ရှာဒသာ သက်ဒရာက်မှုမျာ်းကိို ဆန််းစစ်ခခင််းနှင ်  ိခိိုက်မှုမျာ်း ဒလ ာ ချ၊ ဒလ ာ ပါ်းဒရ်းအစီအစဉ် (လည်ပတ်ကာလ) 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

၁။ ဒလအရည်အဒသွ်း 
ကုန်ကကမ််း/ကုန်ဒချ ပစစည််းမျ ်း 

သယ်ဒဆ င် ရ တွင ်

အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း၊ က ဗွန်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

နိုက ်ရိုဂျင်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်နှင ် 
၃ ၃ ၁ ၄ ၂၈ နည််းပါ်း 



 

    xi 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

ဒမ ဒ်တ ယ် ဉ်မျ ်း 

အသုံ်းပပ ပခင််း 

ဆ လဖ ေုိင် ဒအ ကဆ်ိုေ် ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

စက်ရံုအတွင််းစက်ပစစည််းမျ ်း 

(ဥပမ - ဘိွ င်လ ၊ မီ်းစက်) 

လည်ပတ်ပခင််း 

အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း၊ က ဗွန်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

နိုက ်ရိုဂျင်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ် ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက ်

ပခင််း 

Voltine Organic Compound 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 
၃ ၁ ၁ ၅ ၂၅ နည််းပါ်း 

စက်ရံုအတွင််း 

ဒလဒအ်းဒပ်းစက်မျ ်း 

အသုံ်းပပ ပခင််း 

ဒလဒအ်းဒပ်းစက်မျ ်းမှ 

ကမဘ ကက်ီးပ ဒနွ်းဒစသည ် ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်း 

စိမ ် ွက်ပခင််း 

၂ ၁ ၁ ၂ ၈ လျစ်လျ ရှို 

စက်ရံုအတွင််း 

ကကမ််းပပင်သနိ်ု့ရှင််းပခင််း 
အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း ပပနိ်ု့လွင ်နိငု်ပခင််း ၂ ၄ ၁ ၄ ၂၈ နည််းပါ်း 



 

    xii 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

၂။ အနံို့ 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း  

လည်ပတ်ဒမ င််း နငှ်ပခင််း 
ဓ တ်ဆီ၊ ေီဇယ်ဆီ အနံို့မျ ်း  ွက်ရှိပခင််း ၂ ၃ ၁ ၃ ၁၈ နည််းပါ်း 

စက်ရံုအတွင််း စက်ပစစည််းမျ ်း 

လည်ပတ် ဒမ င််းနငှ်ပခင််း 

စက်ပစစည််းမျ ်းမှ ဓ တ်ဆီ၊ 

ေဇီယ်ဆီအနံို့မျ ်းနငှ ် မီ်းခို်းဒငွြို့အနံို့မျ ်း 

 ွက်ရှိပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက ်

ပခင််း 

Voltine Organic Compound 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 
၂ ၁ ၁ ၅ ၂၀ နည််းပါ်း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်သ မျ ်း၏ 

အိမ်သ မျ ်းနှင ် စ ်းဒသ ကဒ်ဆ င်မျ ်းမ ှ

အနံို့အသက် မျ ်း  ွက်ရှိပခင််း 

၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည််းပါ်း 

၃။ ဆ ညံသံနှင ်တုန်ခါမှို 
လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

ဆ ညံသံမျ ်း ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

တုန်ခါမှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်နိငု်ပခင််း 
၂ ၁ ၁ ၂ ၈ လျစ်လျ ရှို 



 

    xiii 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

 ုတ်လုပ်ဒရ်းလုပင်န််းမျ ်းတွင ်

အသုံ်းပပ ဒသ  စက်ပစစည််းမျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််းနငှ  ်

ေဇီယ်နှင  ် ဓ တ်ဆီအသုံ်းပပ  

ဒသ  မီ်းစက်မျ ်း ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

စက်ပစစည််းမျ ်းလည်ပတ်ပခင််းဒကက င ် 

ဆ ညံသံမျ ်းနှင  ်

တုန်ခါမှိုမျ ်းပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၄။ ဒရအရည်အဒသွ်း 

မို်းဒရမျ ်းစီ်းဆင််းပခင််း 

စက်ရံုအတွင််း မို်းဒရမျ ်း၊ စွနိ်ု့ပစ်ဒရမျ ်း 

ဒရ ဒနှာ၍ စီ်းဆင််းပခင််းဒကက င ် 

ဒဘ်းပတ်ဝန််းကျင် ဒရ  ု

ညစ်ညမ််းဒစနိုင်ပခင််း၊ 

အက်စစ်ဓ တ်မျ ်းပပ ်းဒစပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််းဒန ိုင်သ မျ ်းမ ှ

စွနိ်ု့ပစ်သည ် မိလလ ဒရနှင  ် သုံ်းစွ မပီ်းဒရမျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 



 

    xiv 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

၅။ ဒပမအရည်အဒသွ်း 

စက်ရံုလုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််း 

အစုိင်အခ စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းနှင  ်

ဒဘ်းနတရ ယ်ရှိဒသ  စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း 

စနစ်တကျစုပံုမှို မရှိပခင််း၊ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည််းပါ်း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််းဒန ိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်ဒန ိုင်သ မျ ်းမှ 

စ ်းကကငွ််းစ ်းကျန်၊ ပလတ်စတစ်အိပ်မျ ်း၊ 

သံဘ ်းခွံမျ ်း စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း ဒကက င ် 

ဒပမ ုညစ်ညမ််းဒစနိုင်ပခင််း၊ 

ဝန် မ််းအိမယ် မျ ်းတွင် 

မိလလ စနစ်မဒက င်မွနမ်ှို ဒကက င  ်

ဒပမ ုညစ်ညမ််းမှို ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိငု်ပခင််းနငှ  ်

ဒပမဒအ ကဒ်ရညစ်ညမ််းပခင််း၊ 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၆။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အစုိင်အခ ) 

စက်ရံုလုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််း 

(သဒရပဖတ်ပခင််း၊ ည ပ်ပခင််း) 

လုပ်ငန််းသုံ်းစွနိ်ု့ပစ်အစုိငအ်ခ ပစစည််းမျ ်း 

 ွက်ရှိပခင််း 
၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 



 

    xv 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

ကုန်ဒချ  ုတ်ကုန်အိတ်မျ ်း 

 ုတ်ပို်းပခင််း 

ကတ်  ပဖတ်စမျ ်း၊ 

ပလတ်စတစ်အိပ်မျ ်းနှင ် တိပ်ပဖတ်စ 

စသည်မျ ်း ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည််းပါ်း 

ဝန််း မ််းမျ ်းစ ်းဖိုဒဆ င် 

စ ်းဖိုဒဆ င်နှင ် Cateen မျ ်းမ ှ

စ ်းကကငွ််း/စ ်းကျန် မျ ်း၊ အိမ်သုံ်းအမိှိုကမ်ျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၇။ စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း (အရည်) 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ ငန်ှင်ပခင််း 
ဆီမဒတ တ်ဆဖိတ်စင်နိုင်ပခင််း ၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည််းပါ်း 

စက်ကိရယိ မျ ်း 

ပပင်ဆင်ပခင််းနငှ ် ဒဆ်းဒကက  

သနိ်ု့စင်ပခင််း 

စက်ကိရယိ မျ ်း ပပင်ဆင်ပခင််းနငှ  ်

ဒဆ်းဒကက သနိ်ု့စင် ပခင််းတုိို့မှ စက်ဆီ၊ 

ဒချ ဆီနှင ် ေဇီယ်ဆီမျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ 



 

    xvi 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

ဘိွ င်လ အသုံပပ ပခင််း 
ဘိွ င်လ အသုံ်းပပ ပခင််းမှ  ွက်ဒပေါ်လ ဒသ  

Blown Down ဒရ  
၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

စက်ရံုအတွင််း အိမ်သ မျ ်း 
မိလလ ဒရဆို်းမျ ်းနှင ် သုံ်းစွ မပီ်းစွနိ်ု့ပစ်ဒရမျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 
၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၈။ 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

( ုတ်လွှတ်အခို်းအ

ဒငွြို့) 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

အမှိုနမ်ျ ်း၊ က ဗွန်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

နိုက ်ရိုဂျင် ေိငု်ဒအ ကဆ်ိုေ်နငှ  ်

ဆ လဖ ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််းနှင ် ဆီမဒတ တ်ဆ 

ဖိတ်စင်ပခင််းမှ အခို်းအဒငွြို့မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 



 

    xvii 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

ပလတ်စတစ်အိတ် 

 ုတ်လုပ်ပခင််းနငှ ် 

တံဆိပ်ရိုကပ်ခင််း 

VOC မျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း ၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည််းပါ်း 

ဘိွ င်လ လည်ပတ်ပခင််းနှင ် 

မီ်းစက်မျ ်း ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း၊ နိုက ်ရိုဂျင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

က ဗွန်မိုဒနာကဆ်ိုေ်နှင ် 

အနံို့အသက်မျ ်း ွက်ရှနိိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၉။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ ်

ကုန်ကကမ််းနှင ်ကနု်ဒချ ပစစည််း

မျ ်း သိမ််းဆည််း 

ပခင််း/သုိဒလှ င်ပခင််း 

ကုန်ကကမ််း/ကုန်ဒချ ပစစည််းမျ ်း စနစ်တကျ 

သိမ််းဆည််း/ သုိဒလှ င်ပခင််း မရှိပါက 

မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်မျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်နိငု်ပခင််း 

၅ ၃ ၂ ၃ ၃၀ 
အသင ် 

အတင ် 

စက်ရံုအတွင််းလ ပ်စစ်သွယ်တန််း

ပခင််း 

အရည်အဒသွ်းမဒက င််းဒသ  

လ ပ်စစ်မီ်းကက ိ်းမျ ်း၊ Safefguard, Breaker 
၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 



 

    xviii 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

မျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််းဒကက င ် ဝါယ  

ဒရှ  မျ ်းပဖစ်ဒပေါ်နိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်ဒန ိုင်သ မျ ်း၏ ဒပါ  ဒလျ  ပခင််း 

ဒကက င ် မဒတ တ်ဆ မီ်းဒလ င်မှိုမျ ်း 

ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

ဓ တ်ဆီ/ေဇီယ်ဆီ 

သုိဒလှ င်ပခင််း 

မဒတ တ်ဆ မီ်းဒလ င်မှို ပဖစ်ဒပေါ်ဒစ 

နိုင်ပခင််း 
၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၁၀။ 
သဘ ဝဒဘ်း 

အနတရ ယ ်

စက်ရံုလုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််းနငှ ် 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

ဒရကက်ီးဒရလ ံမှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိငု်ပခင််း၊ 

ငလျင်လှိုပ်ပခင််းနှင  ် မဒမ  မ်ှန််းနိုင်ဒသ  

သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ် 

ဒပေါ်ဒပါက်ဒစနိုင်ပခင််း 

၄ ၄ ၃ ၂ ၂၂ နည််းပါ်း 



 

    xix 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်း 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းသုံယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်သွ ်းလ မှိုဒကက င ် မဒတ  ် တဆ 

 ိခိုကေ်ဏ်ရ ရမှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

စက်ရံုလုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း 

မဒတ တ်ဆ ိခိုကမ်ှိုမျ ်း 

ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

ဒဘ်းအနတရ ယ်ရှိဒသ ဓ တုဆိုင်ရ  အရည်၊ 

အခို်းအဒငွြို့မျ ်း 

ကိုင်တွယ်အသုံ်းပပ ပခင််းဒကက င ် 

ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း 

ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

စက်ရံုလုပ်ငန််းခငွ်ဧရိယ  
ဒလဝင်ဒလ ွက်မဒက င််းပခင််း 

အလင််းဒရ ငလ်ံုဒလ က ်စွ မရရှိပခင််း 
၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 



 

    xx 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း သတ်မှတ်  ်းဒသ  

အပ ချနိ် က် ဒကျ လ်နွ်ဒနပခင််း 

အစ ်းအဒသ ကမ်ျ ်း မသနိ်ု့ရှင််းပခင််း 

ဒရ ဂါပို်းရှိသ နှင ်  ိဒတွြို့ဆက်ဆံဒနရပခင််း 

မသနိ်ု့ရှင််းဒသ  အလုပပ်တ်ဝန််းကျင်တွင ်

လုပ်ကိငု် ဒနရပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

တစ်ကိယု်ဒရ သနိ်ု့ရှင််းဒရ်း၊ ဒသ ကဒ်ရနှင ် 

ယင်လံုအမိ်သ  မျ ်း စနစ်တကျ 

ပပ လုပ ် ်းမှို မရှိပါက ကျန််းမ ဒရ်းဆိငု်ရ  

သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၁၁။ 
လ မှိုစီ်းပွ ်းဒရ်း 

အဒပခအဒန 

အလုပအ်ကိုင် ဝင်ဒငွနငှ  ်

အခွန်အခမျ ်း ရရှပိခင််း 

ဒေသခံမျ ်းအတွက် အလုပ်အကိငု ်

အခွင ်အလမ််းမျ ်း တုိ်းတတ်လ နိုင်ပခင််း 
ဒက င််းကျ ိ်း 



 

    xxi 

စဉ် 
ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 
စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

နိုင်ငံဒတ ၏် ဘဏ္ဍ ဒငွ၊ အခွန်အခမျ ်း 

ရရှိလ နိုင်ပခင််း 

စီ်းပွ ်းဒရ်းတုိ်းတက်လ နိုင်ပခင််း 

လ မှိုြို့အကျ ိ်းတ  ပ ်းဒပါင််းပါဝင်မှို (CSR) 

အစီအစဉ်မျ ်း ပပ လုပ်ပခင််းပဖင ် လ မှိုဝန််းကျင ်

အဒပေါ် ဒက င််းကျ ိ်းမျ ်း ရရှဒိစပခင််း 



 

    xxii 

၆။ ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခန ်ခ ွဲမှု အစီအစဉ်မျာ်း 

ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်ဒရ်းဆွ ရပခင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ  စီမံကိန််း 

အဒက င်အ ည် ဒဖ ် ဒဆ င်မှိုဒကက င ် ပဖစ်ဒပေါ်နိုင်ဒသ  ပတ်ဝန််းကျင်သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းနှင ် 

ဒလ   ချဒရ်းအစီအစဉ်မျ ်းကုိ ဒလ လ မှိုသည် အဓိကအခန််းကဏ္ဍ ပဖစ်ပါသည်။ ဒလ လ မှိုမှ ဒတွြို့ရှိ 

ဒသ  အကျ ိ်းဆက်မျ ်းကုိ ဒက င််းကျ ိ်းဆိ်ုးကျ ိ်းမျ ်းခွ ၍ ဒက င််းကျ ိ်းမျ ်းကုိ ပိုဆုိဒက င််းမနွဒ်အ င် 

ဒဆ င်ရွက်ရန်နငှ ် ဆို်းကျ ိ်းမျ ်းကုိ ဒလ   ချရန် အစီအစဉ်မျ ်း ဒရ်းဆွ ပခင််းပဖစ်ပါသည်။ 

၆.၁  ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှုဒရ်းအစီအစဉ်မျာ်း 

ပတ်ဝန််းကျင်ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုမည ်အစီအစဉ်သည် ပတ်ဝန််းကျင်အရည်အဒသ်ွးစံနှိုန််း 

မျ ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းအ ်း လိုက်နာဒဆ င်ရွက်  ်းမှိုကုိ ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုပခင််း လုပင်န််းပံုစံ 

ပဖစ်ပါသည်။ ပတဝ်န််းကျင်ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုမှိုအစီအစဉ်မျ ်းသည် ဒအ က်ပါဒဆ င်ရွက်ရန် 

လိုအပ်ဒသ  အချက်အလက်မျ ်းကုိ ဒ  က်ပံ ဒပ်းပါသည်- 

 ပတ်ဝန််းကျင်အရည်အဒသ်ွးဆိုင်ရ  လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းအ ်း ပဖည ်ဆည််းဒပ်း 

နိုင်ပခင််း ရှိ/မရှိ ကုိ စစ်ဒဆ်းရန်၊ 

 အမှန်တကယ် ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှိုမျ ်းကုိ အတည်ပပ စစ်ဒဆ်းရန်၊ 

 ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ် ဆို်းကျ ိ်း ိခိုက်မှိုမျ ်းအ ်း ဒလ   ချဒရ်းနည််းလမ််းမျ ်း၏ 

 ိဒရ က်မှိုကုိ ဆံုပဖတ်ရန်၊ 

ပတ်ဝန််းကျင် ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုဒရ်းအစအီစဉ် လုပ်ဒဆ င်ရပခင််း၏ ရည်ရွယခ်ျက်မှ  

ပတ်ဝန််းကျင်အစိတ်အပိငု််းတစ်ခု၏ အရည်အဒသ်ွး (သုိို့မဟုတ်) ပမ ဏသည် လ သ ်းတိုို့၏ 

လုပ်ဒဆ င်ချက်ဒကက င ် သတ်မတှ်  ်းဒသ  စံနှိုန််း (သိုို့မဟုတ်) လမ််းညွှန်ချက်တနဖ်ို်းမျ ်း က် 

ဒကျ ်လွန်၍ ဒပပ င််းလ သွ ်းပခင််း မရှိဒကက င််း ဒသချ ဒစရန်ပဖစပ်ါသည်။ ယင််းဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှို 

မည ် အစီအစဉ်မျ ်းကုိ လုပ်ဒဆ င်ရ တငွ် စီမံကိန််းအဆိုပပ သ  (ဂရတိ်ဝမ််း ကုမပဏလီီမတိတ်)၊ 

ဒေသခံပပည်သ မျ ်း၊ ဒေသခံအ ဏ ပိငုမ်ျ ်း၊ ဌ နဆိုင်ရ မျ ်း၊ အနီ်းပတ်ဝန််းကျင်ရှိ 

ဒေသခံအဖွ ြို့အစည််းမျ ်းနငှ ် ပ ်းဒပါင််းဒဆ ငရ်ွက်ပခင််းကုိ ပပ လုပ်သင ပ်ါသည်။ ပလတစ်တစ်အိတ် 

တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လုပ်ပခင််း လုပင်န််းစီမံကိန််း၏ အချနိ်က လ အဆင ်အလိုက် ပတ်ဝန််းကျင်ဆုိင်ရ  

ဒစ င ်ကကပ်ကကည ရ်ှိုမည ်အစီအစဉ်မျ ်းကုိ ဒအ က်ပါဇယ ်း (၃) တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည-် 
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ဇယ ်း (၃) ပတ်ဝန််းကျင်ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုမည ် အစီအစဉ်မျ ်း 

စဉ် 

ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

အချက်မျာ်း 

စစ်ဒဆ်းမည ်အချက်မျာ်း စစ်ဒဆ်းမည ်စံနှုန််း 
စစ်ဒဆ်းမည ် 

ကကမိ်နှုန််း 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

ဒနရာ 

နှစ်စဉ် 

ခန ်မနှ််းကိုန်ကျ 

စရိတ် )ကျပ်(  

တာဝန်ခံ 

(က) စက်ရံိုတည်ဒဆာကခ်ခင််းကာလနှင ်ဖျက်သိမ််းချင််းကာလ 

၁။ ဒလအရည်အဒသွ်း 

Temperature, Relative 

Humidity, PM10, PM2.5, 

SO2, CO2, CO, NO2,VOC 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၅၀၀ ,၀၀၀  

ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏီ 

လီမိတတ်၊ 

ကျန််းမ ်းဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််း

ဒရ်း တ ဝန်ခံ 

၂။ ဆ ညံသံ ဆ ညံမှို 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၃၀၀ ,၀၀၀  

၃။ ဒရအရည်အဒသွ်း 

Temperature, pH, BOD, 

COD, Total Dissloved 

Solid, Total Suspended 

Solid, Total Coliform, 

Total Phosphotous, N2 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်ကကိမ် 
ဒရသုံ်းစွ သည ် 

အရင််းအပမစ် 
၃၀၀ ,၀၀၀  

၄။ ဒပမအရည်အဒသွ်း 
ဆီမဒတ တ်ဆဖိတ်စင်ပခင််း

နှင ် မိလလ ကန်စနစ် 
- လစဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၁၀၀,၀၀၀ 
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စဉ် 

ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

အချက်မျာ်း 

စစ်ဒဆ်းမည ်အချက်မျာ်း စစ်ဒဆ်းမည ်စံနှုန််း 
စစ်ဒဆ်းမည ် 

ကကမိ်နှုန််း 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

ဒနရာ 

နှစ်စဉ် 

ခန ်မနှ််းကိုန်ကျ 

စရိတ် )ကျပ်(  

တာဝန်ခံ 

၅။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အစုိင်အခ ) 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းကို 

ခွ ပခ ်း၍ စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း 
- လစဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၅၀၀,၀၀၀ 

၆။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ ်

မီ်းဒလ င်ကျွမ််းနိုင်ဒပခနှင ် 

တုံို့ပပန် ဒဆ င်ရွက်မည  ်

အဒပခအဒန 

မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ နမှ 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 
လစဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၁၀၀,၀၀၀ 

၇။ 

ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်း 

 

မဒတ တ်ဆ 

 ိခိုကမ်ှိုမျ ်းနှင ် ဒရ ဂါ 

က ်းဆက်မှို အဒပခအဒန 

- လစဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၃၀၀,၀၀၀ 

(ခ) စက်ရံုလည်ပတ်ပခင််းက လ 

၁။ ဒလအရည်အဒသွ်း 

Temperature, Relative 

Humidity, PM10, PM2.5, 

SO2, CO2, CO, NO2,VOC 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်နှစ် 

တစ်ကကိမ် 
စက်ရံုတွင််း ၁,၀၀၀,၀၀၀ ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏီလီမိတ

တ်၊ ကျန််းမ ်းဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််း

ဒရ်း တ ဝန်ခံ ၂။ ဆ ညံသံ ဆ ညံမှို 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ) ုတ်လွှတ်မှို (

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်နှစ် 

တစ်ကကိမ် စက်ရံုတွင််း ၃၀၀,၀၀၀ 
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စဉ် 

ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

အချက်မျာ်း 

စစ်ဒဆ်းမည ်အချက်မျာ်း စစ်ဒဆ်းမည ်စံနှုန််း 
စစ်ဒဆ်းမည ် 

ကကမိ်နှုန််း 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

ဒနရာ 

နှစ်စဉ် 

ခန ်မနှ််းကိုန်ကျ 

စရိတ် )ကျပ်(  

တာဝန်ခံ 

၃။ ဒရအရည်အဒသွ်း 

Temperature, pH, BOD, 

COD, Total Dissloved 

Solid, Total Suspended 

Solid, Total Coliform, 

Total Phosphotous, N2 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်နှစ် 

တစ်ကကိမ် 

ဒရစုိ်းစွနိ်ု့ ုတ် 

သည ် ဒနရ  

၅၀၀,၀၀၀ 

အဝီစိတွင််းဒရ 

၄။ ဒပမအရည်အဒသွ်း 
ဆီမဒတ တ်ဆဖိတ်စင်ပခင််း

နှင ် မိလလ ကန်စနစ် 
- လစဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၃၀၀,၀၀၀ 

၅။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အစုိင်အခ ) 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းကို 

ခွ ပခ ်း၍ စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း 

- အပတ်စဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၅၀၀,၀၀၀ 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း 

ပပန်လညအ်သုံပပ ပခင််း 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း 

ပပ ပပင်၍ အပခ ်းနည််းပဖင  ်

သုံ်းစွ ပခင််း 

၆။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ ်

မီ်းဒလ င်ကျွမ််းနိုင်ဒပခနှင ် 

တုံို့ပပန် ဒဆ င်ရွက်မည  ်

အဒပခအဒန 

 လစဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၃၀၀,၀၀၀ 
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စဉ် 

ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

အချက်မျာ်း 

စစ်ဒဆ်းမည ်အချက်မျာ်း စစ်ဒဆ်းမည ်စံနှုန််း 
စစ်ဒဆ်းမည ် 

ကကမိ်နှုန််း 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

ဒနရာ 

နှစ်စဉ် 

ခန ်မနှ််းကိုန်ကျ 

စရိတ် )ကျပ်(  

တာဝန်ခံ 

မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းမှို အဒပခအဒန 

မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ နမှ မီ်းဒဘ်း 

အနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒကက င််း 

ဒ  ကခ်ံချက် 

လ ပ်စစ်အနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းမှို အဒပခအဒန 

စက်မှိုကကီ်းကကပ်ဒရ်းနှင ် 

စစ်ဒဆ်းဒရ်းဦ်းစီ်းဌ နမှ လ ပ်စစ် 

အနတရ ယ် ကင််းရှင််းဒကက င််း 

ဒ  ကခ်ံချက် 

၇။ 

ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်း 

မဒတ တ်ဆ ိခိုကမ်ှိုမျ ်း 

နှင ် ဒရ ဂါက ်းစက်မှို အဒပခ 

အဒန 

- လစဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၃၀၀,၀၀၀ 
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၆.၂ စက်ရံိုအတ င််း စီမံခန ်ခ ွဲမှု အစီအစဉ် 

၆.၂.၁ စ န ပ်စဒ်ရစီမံခန ်ခ ွဲမှု 

စီမံကိန််းတွင် ဝန် မ််းစုစုဒပါင််း ၁၈၃ ဒယ က်ရှိပါသည်။ U.S EPA (1978)1 

သက်မှတ်ချက်အရ လ တစ်ဒယ က်၏ တစ်ဒနို့ပ မ််းမ  ဒရသံု်းစွ မှိုနှိုန််းမ ှ (၁၅၀) 

လီတ ခနိ်ု့ရှပိါသည်။  ိုို့ဒကက င ် ဝန် မ််း (၁၈၃) ဒယ က်၏ တစ်ဒနို့ပ မ််းမ ဒရသံု်းစွ မှိုနှိုန််းမှ  

၂၇,၄၅၀ လီတ ခနိ်ု့ ရှိပါသည်။ စီမံကိန််းလပု်ငန််းတွင် ဘွ ိင်လ အတွက် ဒရသံု်းစွ ပခင််းမ ှ လွ ၍ 

အပခ ်းမည်သည ် ကုန် ုတ်လုပင်န််းမျ ်း၌ ဒရသုံ်းစွ ပခင််းမရှိပါ။  ိုဒကက င ် ကုန် ုတ်လုပင်န််းနှင ် 

ပတ်သက်၍ စွနိ်ု့ပစ်ဒရ သိသိသ သ   ွက်ရှိပခင််းမရှိပါ။ သုိို့ဒသ ် စွနိ်ု့ပစ်ဒရ  ွက်ရှနိိုင်သည ် 

စ ်းဒသ က်ခန််း၊ လက်ဒဆ်းဒဘစငမ်ျ ်းမှ  ွက်ရှိလ ဒသ  စွနိ်ု့ပစ်ဒရမျ ်းအ ်း 

ဒက င််းစွ စီ်းဆငန်ိုင်ရန် ဒရဒပမ င််းမျ ်းအ ်း   ်းရှိပါသည်။ 

၆.၂.၂ စ န ပ်စ်အစိိုင်အခွဲစီမံခန ်ခ ွဲမှု 

စွနိ်ု့ပစ်အစိုင်အခ  စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်တွင် လုပ်ငန််းလည်ပတ်ရ မှ ွက်ရှိဒသ  

စွနိ်ု့ပစ်အမိှိုက်နှင ် ဝန ်မ််းမျ ်းမှ ွက်ရှိဒသ  စွနိ်ု့ပစ်အမိှိုက်ဟ ၍ နှစမ်ျ ိ်းရှိမပ်ီး 

လုပ်ငန််းလည်ပတ်ရ မှ ွက်ရှိဒသ  စွနိ်ု့ပစအ်မိှိုက်မျ ်းမှ အချ ိြို့ကို ပပန်လည်အသုံ်းပပ နိုင်ရန် 

အစီအမံမျ ်း  ်းရှပိါသည်။ လုပ်ငန််းလည်ပတ်ရ မှ ွက်ရှိဒသ  စနွိ်ု့ပစ်အမိှိုက်မျ ်းနှင ် 

ဝန် မ််းမျ ်းမှ  ွက်ရှိဒသ စနွိ်ု့ပစ် အမိှိုက်မျ ်းကုိ ယ ယီအမိှိုက်ပံု်းမျ ်း  ်းရှိမပီ်း ၎င််းမှတဆင ် 

အမိှိုက်ကန်မျ ်းအတွင််းသုိို့ စွနိ်ု့ပစ်မပီ်း လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယစ်ည်ပင်သ ယ ဒရ်းဒက မ်တီနှင ် 

ချတိ်ဆက်မပီ်း လမ််းညွှန်ချက်နငှ ်အညီ စွနိ်ု့ပစပ်ါသည်။ 

၆.၂.၃ အဒရ်းဒပေါ်အဒခခအဒနတံို ခပန်မှု အစီအစဉ် 

သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင်  ိန််းသိမ််းဒစ င ဒ်ရှ က်ပခင််းနှင ်  ိခိုက်မှိုဒလ   ချပခင််း 

အခန််းကဏ္ဍတွင် အဖွ ြို့အစည််းအတွင််းရှ ိ အလုပ်သမ ်းမျ ်း ဝန် မ််းမျ ်းအ ်းလံု်း 

ပါဝင်ဒဆ င်ရွက်ရမည်ပဖစ်သည်။  ိုို့အပပင် အလုပ်သမ ်းအ ်းလံ်ုးသည် အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒန 

မျ ်းကုိ မည်သုိို့က ကွယ်၊ တုနိ်ု့ပပန်ရမည်ကုိ သိရှိ  ်းသင ်သည်။ လုပ်ငန််းရငှအ်ဒနပဖင ် 

လံုခခံ စိတ်ချရဒသ  လုပ်ငန််းခငွ်၊ သဘ ဝဝန််းကျင် အရည်အဒသ်ွးကျဆင််းပခင််းနှင ် အဒရ်းဒပေါ် 

အဒပခအဒနမျ ်းကုိ က ကွယ်နိုင်ရန် သင ်ဒလျ ်ဒသ  နည််းပည အရင််းပမစမ်ျ ်း ပံပိ်ုးဒပ်းရပါမည်။ 

                                                 

 

1 U.S.EPA. (1978), Environmental impact statement phase II, Facility Plan Handover Country, 
Virginia 3rd Edition. 
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၎င််းအရင််းအပမစ်ဆုိသည်မ ှ အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနမျ ်းကုိ တံုို့ပပနန်ိုင်ရန်အတွက် သင်တန််းမျ ်းကုိ 

ဆိုလိပုခင််း ပဖစ်ပါသည်။ 

 ိုို့အပပင် အလုပ်သမ ်းမျ ်းအ ်း သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင်  ိန််းသိမ််းဒစ င ဒ်ရှ က်ပခင််း 

အချက်အလက်မျ ်း၊ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် က ကွယ်ပခင််း နှင ် ဒဘ်းအနတရ ယ်မျ ်းကုိ လံုခခံ စိတ်ချမှို 

အရှိဆုံ်း နည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် တံုို့ပပန်နိငု်ရန်၊ ၎င််းတိုို့နှင ် ပတ်သက်၍ သင်တန််းမျ ်း၊ နည််းလမ််းမျ ်း 

ပိုို့ချသင်ကက ်းဒပ်းရပါမည်။ 

1. မီ်းဒဘ်းကကိ တင်က ကွယ်ဒရ်းဆိုင်ရ  သင်တန််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတငွ််းရှိ ဝန် မ််းမျ ်း 

အ ်းသင်တန််းမျ ်း စစီဉ်သင်ကက ်းမှိုမျ ်း အပဖစ်မဒနလပု်ဒဆ ငဒ်ပ်းရန်။ 

2. အဒရ်းဒပေါ်ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ ကိစစရပ်မျ ်းကုိ က ကွယ်ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် 

ဒရှြို့ဦ်းသ နာပပ  ပပ စနုည််းဆိုင်ရ  သင်တန််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတွင််းရှ ိ

ဝန် မ််းမျ ်းအ ်းသင်တန််း မျ ်းစစီဉ်သင်ကက ်းမှိုမျ ်း အပဖစ်မဒနလုပ်ဒဆ င်ဒပ်းရန်။ 

3. ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက် တု်လုပ်ပခင််းနငှ ်ပတ်သက်၍ သဘ ဝပတဝ်န််းကျင် 

အဒပခခံ ိန််းသိမ််းဒစ င ်ဒရှ က်ပခင််း သင်တန််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတွင််းရှ ိ

ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း သင်တန််းမျ ်းစစီဉ်သင်ကက ်းမှိုမျ ်း မပဖစ်မဒနလုပ်ဒဆ င်ဒပ်းရန်။ 

လုပ်ဒဆ င်ရ တွင် လုပင်န််းရှင ် (ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏ ီ လီမိတက်၏ ပလတ်စတစ်အိတ် 

တံဆိပ်ရို က်  ုတ်လုပ်ပခင််းလုပ်ငန််း) သည် မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်နှင ် အပခ ်းအဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒန 

မျ ်းအတွက် ဒအ က်ပါ အတိုင််း စစီဉ်  ်းရှိပါမည်။ 

 အနတရ ယ်ရှဒိသ  ပစစည််းမျ ်းအ ်း သတမ်ှတ်  ်းရှိမပ်ီး သတ်မှတ်  ်းဒသ  

လုပ် ံု်းလုပန်ည််းအတိုင််း ကုိင်တွယ်သုိဒလ ှင်  ်းရှိပခင််း၊ 

 မီ်းဒလ င်လွယ်ဒသ  ပစစည််းမျ ်းအ ်း ခွ ပခ ်း  ်းရှိမပ်ီး သတ်မှတ်  ်းဒသ  

မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ နမှ ချမှတ ် ်းဒသ  လုပလ်ုပ ်ံု်းလုပ်နည််းအတိုင််း  နိ််းချ ပ်ပခင််း၊ 

  ိခိုက်မှိုမျ ်းမှ က ကွယ်ရန် လုပ်ငန််းခွငသုံ််း အက အကွယ် ပစစည််းမျ ်း နှင ် 

နည််းလမ််းမျ ်းအ ်း ဒဖ ်ပပ  ်းရှိပခင််း၊ 

 မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်မှ က ကွယ်ရန်အတွက် လပု် ံု်းလုပန်ည််းမျ ်း အဒက င်အ ည် 

ဒဖ ်ဒဆ င်ရနန်ှင ် အက အကွယ်ပစစည််းမျ ်း  ိန််းသိမ််းရန်အတွက် 

တ ဝန်ရှိသ အ ်း သတ်မှတ်  ်းရှိပခင််း၊ 

 အဒရ်းဒပေါ်တံုို့ပပန်မှို သင်တန််းမျ ်းအ ်း ဒလ ကျင ်သင်ကက ်းဒပ်းပခင််း၊ 
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 ဒလ င်ကျွမ််းလွယ်ဒသ  ပစစည််းမျ ်း သုိဒလှ င်ခန််းအ ်း ဒလဝင်ဒလ ွက် 

ဒက င််းမနွ်စ ွ   ်းရှိပခင််း နငှ ် ဒလ င်ကျွမ််းဒစနိုင်ဒသ  အရ မျ ်းနှင ် အဒဝ်းတွင် 

  ်းရှိပခင််း၊ 

 ပစစည််းကိရိယ မျ ်းကုိ ဒသသပ်စွ   ်းရှိမပ်ီး၊ ပံုမှန်စစ်ဒဆ်း  နိ််းသိမ််းပခင််း၊ 

 အပ ဒပ်းစနစတ်ိုင််းတွင ်safeguard မျ ်းတပဆ်င်ပခင််း။ 

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း၊ ဖုန်မှိုနိ်ု့မျ ်း၊ Plastic အစရှိသည်တိုို့ ကင််းရှင််းဒစရန် 

  ်းရှိပခင််း။ 

 ဝါယ ကကိ ်းတပ်ဆငမ်ှိုလိုအပ်လ င် အပိုသုံ်းကကိ ်းဒခနွှင ် မသုံ်းသင ်၊ 

စက်ကိရိယ မျ ်းတစ်မပိ ငန်က် အလုပ်လုပ်ပခင််းအ ်း ဒရ ှင်ကကဉ်ပခင််း၊ 

 စက်မျ ်းအသုံ်းမပပ ပါက ပိတ်  ်းပခင််း။ 

၆.၂.၄ သဘာဝဒဘ်းအနတရာယ်တံို ခပန်မှု အစီအစဉ် 

စီမံကိန််းအတငွ််း သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ ် အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနမျ ်းပဖစ်ဒပေါ်လ ပါက 

တံုို့ပပန် ဒဆ င်ရွက်ရမည ် အစီအစဉ်၊ ကကိ တင်ဒဆ င်ရွက်  ်းရှမိှိုမျ ်းနငှ ် ဒလ ကျင ်သင်ကက ်းမှို 

အစီအစဉ်မျ ်းကုိ ဒအ က်တွင်ဒဖ ် ပပ  ်းပါသည်။ 

သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ်မျ ်း (ငလျင်၊ မီ်းဒဘ်း၊ ဒရဒဘ်း၊ ဒလဒဘ်း) အစရှိသည် တိုို့သည် 

ရုတ်တရက် ပဖစ်ဒပေါ်နိငု်သည ်အတွက် ၎င််းတိုို့ပဖစ်ပ ွ်းပါက မည်က  သုိို့ လုပ်ဒဆ င် တုနိ်ု့ပပန်ရမည်ကုိ 

အစီအစဉ်   ်းရှိပါသည်။ 

သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ် ပဖစ်ပ ွ်းပါက- 

 ဒလဒပွတိုက်ခတ်ပါက ပပတင််းဒပါက်မျ ်း မရှဒိသ  ဒနရ တငွ် ခိုလံှိုပါ။ 

 ငလျင်လှိုပ်ခတပ်ါက ခိုင်ခံဒသ  ပရိဒဘ ဂဒအ က်တငွ် ဝပ်၍ပဖစ်ဒစ၊ 

တံခါ်းဒဘ င် ဒအ က်တွင် ရပ်ပါ။ 

 မီ်းဒလ င်မှို ပဖစပ်ွ ်းပါက န်ီးရ တခံါ်းမှ အပပင်သုိို့  ွက်ပါ။ 

 မီ်းဒလ င်မှိုပဖစ်ပ ွ်းအချနိ၌် နီ်းစပ်ရ တခံါ်းသုိို့ ဝမ််းလျ ်းဒမ ှက်၍သွ ်းပါ 

အဘယ်ဒကက င ်ဆုိဒသ  မီ်းဒလ င်မှိုပဖစပ်ွ ်းအချနိ်အတငွ် ဒအ က်ဆီဂျင် 

အမျ ်းဆံု်း ရှိဒသ ဒနရ  ပဖစဒ်သ ဒကက င ်ပဖစပ်ါသည်။ 

 မီ်းဒလ င်မှို ပဖစ်ပ ွ်းပါက နီ်းစပ်ရ တငွ် မီ်းချတိ် မီ်းကပ်မျ ်း၊ သ မျ ်း နှင ် ဒရမျ ်း 

အလံုအဒလ က်  ်းရှိပါ။ 



 

    xxx 

 မီ်းဒဘ်းကကိ တင်က ကွယ်ဒရ်းအစီအစဉ်မျ ်း  ်းရှိပါ။ 

 မီ်းဒဘ်းကကိ တင်က ကွယ်ဒရ်း သငတ်န််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတွင််းရှိ 

ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း အမမ သင်တန််း ဒပ်းရှိရန်။ 

 ဒရှ်းဦ်းသ နာပပ သင်တန််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတငွ််း ရှိဝန် မ််းမျ ်းအ ်း အမမ သင်တန််း 

ဒပ်းရှိရန်။ 

 လုပ်ငန််းခွင်ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ အသိပည ဒပ်းဆိုင်ရ လပု်ဒဆ င်ချက်မျ ်းနှင ် 

သင်တန််းမျ ်းအ ်း လုပ်ဒဆ င်ဒပ်းရန်။ 

 ဒရကကီ်းမှို ပဖစ်ပ ွ်းပါက ဒခါင်မိ်ုး (သုိို့) ပမင ်ဒသ ဒနရ  သုိို့ တက်ပါ။ 

 ဖုန််းအ ်း အဒရ်းဒပေါ် ဒခေါ်ဆိုမှိုမှ လွ ၍ အပခ ်းအသုံ်းပပ ပခင််း ကုိ ဒရှ င်ကျဉ်ပါ။ 

 အသံချ ြို့စက် (သုိို့) ဒရေီယို မှ ပဖနိ်ု့ပဖ ်းလ ဒသ  လုပ်ဒဆ င်ချက်အတိုင််း လိုက်၍ 

လုပ်ဒဆ င်ပါ။ 

 Emergency Kit အ ်း ပပင်ဆင်  ်းပါ။ 

 ဒရဒဘ်း ပဖစ်ဒပေါ်ချနိ်တွင် လ ပ်စ်ီးမှိုအ ်း က ကွယ်ရန် မီ်းမျ ်း ပဖတ်ဒတ က်  ်းပါ။ 

 ဒရကကီ်းမှို ပဖစ်ပ ွ်းသညန်ှင ် မဒရွှေြို့မဒပပ င််းနိုင်ဒသ  လ မျ ်း၊ ကဒလ်းမျ ်း၊ 

အမျ ိ်းသမီ်းမျ ်းကုိ အရင်ဆုံ်း ပမင ်ရ သုိို့ ဒရွှေြို့  ်းပါ။ 

 ဒသ က်သုံ်းဒရအ ်း သနိ်ု့စင်မှိုရှိမပီ ဟု မဒသချ မချင််း ကကိ ချက်ဒသ က်ပါ။ 

 မုန်တိုင််းတိုက်ခတ်ဒနစဉ်တငွ် က ်း၊ အိမ်၊ ဒလှ ပပင်ပသုိို့ မုန်တိငု််းမရပ်စ မချင််း 

မ ွက်ပါနငှ ်။ 

 မုန်တိုင််းတိုက်ခတ်ဒနစဉ် ပပင်ပတငွ်ရှိဒနပါက နီ်းစပ်ရ  ခိုင်ခံဒသ  အဒဆ က်အဦ 

 ံသုိို့သွ ်းဒရ က်ပါ၊ သစ်ပင်ဒအ က်သုိို့ မဝင်ပါနငှ ်၊ ခိုလံှိုစရ ဒနရ မဒတွြို့ပါက 

ဒပမပပင်တငွ် ပပ ်းပပ ်းဝပ်ဒနပါ။ 

 လ ပ်စီ်းမနု်တိုင််းတိုက်ခတပ်ါက ပပတင််းဒပါက်မျ ်း၊ တံခါ်းဒပါက်မျ ်း၊ 

လ ပ်က ်းပစစည််း ရှိဒသ  ဒနရ မျ ်းနငှ  ် အဒဝ်းတွင်ဒနပါ၊ လ ပ်က ်းပစစည််း 

မှန်သမ အ ်း ပဖတ်ဒတ က်   ်းပါ။ 

 ငလျင်လှိုပ်ခတပ်ါက တည်မငိမစ်ွ  တနုိ်ု့ပပနပ်ါ။ ငလျင်လှိုပ်ခတ်စဉ် 

အိမ်အတွင််းရှိပါက အိမ် အလယ်တွင် ဒနပါ၊ အပပင်တွင်ဒရ က်ရှိဒနပါက 

အဒဆ က်အဦမျ ်း၊ လ ပ်စစ် ဒကဘယ်လ် ကကိ ်းမျ ်း ပျက်ကျလ ပခင််းမှ 
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ဒရှ င်ကကဉ်နိုင်ရန် ၎င််းတိုို့နငှ ် အဒဝ်းတွင်ဒနပါ၊ က ်းဒပေါ်တငွ် ရှိဒနပါက 

တံတ ်းမျ ်း၊ အဒဆ က်အဦမျ ်းမှ ဒဝ်းဒသ  အနီ်းဆံု်း စိတ်ချ ရဒသ  ဒနရ တွင် 

ရပ်  ်း၍ က ်းဒပေါ်တငွ် ဒနပါ။ 

၆.၃ လူမှုစီ်းပ ာ်းသိတတ်မှုအစီအစဉ် 

လ မှိုစီ်းပွ ်း တ ဝန်သိတတမ်ှို အစီအစဉ်သည် ကုမပဏဝီန် မ််းမျ ်းနငှ ်၊ စီမံကိန််းအန်ီးအနာ်း 

ဧရိယ ရှိ လ  ု၏ လ ဒနမှိုအဆင ်အတန််း၊ အလုပ်အကုိင်ဖွံြို့မဖိ ်း တိ်ုးတက်ဒရ်းအတွက်  ည ်သွင််း 

စဉ််းစ ်း ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏီလီမိတက်၏ ပလတ်စတစ်အိတ် တဆံပိ်ရိုက် 

 ုတ်လုပ်ပခင််း လုပ်ငန််း လပု်ငန််းရှင်အဒနပဖင ် ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ လ မှိုစီ်းပ ွ်းသိတတ်မှို 

အစီအစဉ်အ ်း အဒက င်အ ည် ဒဖ ်ဒဆ ငပ်ါမည်။ လ မှိုစီ်းပွ ်း တ ဝန်သိတတမ်ှို အစီအစဉ်အ ်း 

အဒက င်အ ည် ဒဖ ်ဒဆ င်ရန် အတွက် လုပ်ငန််းစုစုဒပါင််း အပမတ်ဒငွ၏ (၂) % အ ်း 

ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ ဇယ ်း (၄) အတိုင််း သုံ်းစွ ပါမည်။ 

ဇယ ်း (၄) လ မှိုစ်ီးပွ ်းသိတတမ်ှိုအစီအစဥ်မျ ်း 

စဉ   လ ိုပ  က ြောင ချ   တြောဝ  ရ  ပ ိုဂ္  လ   လျြောထြော်းကင ွ   ြော မင   ချ     

၁ အ လ ိုပ  သမ ြော်းမ ျြော်းအ ြော်း အ ခမ    အ ကရ်းကပေါ် 

 ျ  ်းမ ြောကရ်း ိုသမ ှိုမ ျြော်း၊ န  စ စ ဉ  

 ျ  ်းမ ြောကရ်း စစ က ်းမ ှိုမ ျြော်း ကထ ြော  ပ ွံ  ခင  ်း၊ 

အ လ ိုပ  သမ ြော်း မ ျြော်းန  င    

အ တူက မ  သြော်းစိုမ ျြော်းအ ြော်း 

က ်းဝ ေါ ်းကထြော  ပ ွံ  ခင  ်း၊ 

ဂရ တ ဝ မ  ်း 

 ိုမ ပဏ  

လ  မ  တ   

ဝ.၄% လ  ိုအ ပ  သလ  ို  

၂ ဝ   ထမ  ်းစွမ  ်းရည   မြှင  တင  မ ှို စ မ ွံချ  မ ျြော်း၊ 

ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်းအ ြော်း အ ြော်းလ ပ  ရ   ခရ ်းစဉ မ ျြော်း 

စ စဉ ကပ ်း ခင  ်း၊  

ဂရ တ ဝ မ  ်း 

 ိုမ ပဏ  

လ  မ  တ   

ဝ.၈% (၁) န  စ  (၁) 

က  မ   

၃  ျ  ်းမ ြောကရ်းန  င   ည ညတွ ကသြော 

အ စြော်းအ ကသြော   မ ျြော်း ကထ ြော  ပ ွံ  ခင  ်း၊ 

ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်း၏ လ ူက မ ှို  အ  င   အ တ  ်း 

 မြှင  တင   ခင  ်း။ 

ဂရ တ ဝ မ  ်း 

 ိုမ ပဏ  

လ  မ  တ   

ဝ.၄% (၁) န  စ  (၁) 

က  မ   

 

၄ ကေသဖ ွွံြို့မဖ   ်းမှို န  င   လ ူမ ှိုစ ်းပ ွြော်း တ ို်းတ  ကရ်း 

အ တွ   တတပ  တအ ြော်း 

ပ ေါ ဝ င  ကထ ြော  ပ ွံ  ခင  ်း 

ဂရ တ ဝ မ  ်း 

 ိုမ ပဏ  

လ  မ  တ   

ဝ.၄% လ  ိုအ ပ  သလ  ို  

  



 

    xxxii 

၇။ အမျာ်းခပည်သူတိို နငှ ် တိိုင်ပငဒ်ဆ ်းဒန ်းခခင််း 

အမျ ်းပပညန်ှင ် ဒတွြို့ဆံဒုဆွ်းဒန်ွးပွ သည ် ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်တွင် 

လိုအပ်ဒသ  အခန််းကဏ္ဍ တစ်ခုပဖစ်မပ်ီး လုပ်ငန််းအရွယ်အစ ်းအလိုက် ဌ နအလိုက် 

အဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ အမှန်တကယ် ိခိုက်ခစံ ်းရသည ် ဒေသခံပပည်သ မျ ်းနှင ် ဒတွြို့ဆံ၍ု 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုမှ စီမံကိန််းအဒက င်အ ည ်ဒဖ ်ဒဆ င်ရွက်လျက်ရှိဒသ  အဒကက င််းအရ မျ ်း၊ 

စီမံကိန််းအတွက် ပတဝ်န််းကျင်ဆိုင်ရ  ဒလ လ မှို ၊အရည်အ ဒသ်ွးတိုင််းတ မှိုမျ ်းနှင ် ရလေ် မျ ်း၊ 

ပဖစ်ဒပေါ်နိုင်သည ် ဒက င််းကျ ိ်းဆို်းကျ ိ်းမျ ်း နှင ် ဒလ   ချမည န်ည််းလမ််းမျ ်းကုိ ရှင််းလင််း တင်ပပ 

ဒဆွ်းဒနွ်းပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ 

၇.၁ လူ ိုဒတ ြို့ဆံိုပ ွဲ ခပ လိုပ်ပံို အဆင ်ဆင  ်

လ  ုဒတွြို့ဆံပုပ လပု်ရန် ချဉ််းကပ်ခ  သည  ် နည််းလမ််းအဆင ်ဆင ်ကုိ ဒအ က်တငွ် 

ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

၁။ ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု၏ စမီံကိန််းအဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ င်သ တ ဝန်ခနံှင ် ပပငပ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အကကံဒပ်းပုဂ္ိ လ်တိုို့သည် အမျ ်းပပည်သ နှင ်ဒတွြို့ဆံဒုဆွ်းဒနွ်းပွ ကျင််းပနိုင်ရန် 

ဒဆွ်းဒနွ်းတိုင်ပင်ည ိနိှိုင််းကကပါသည်။ 

၂။ ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုမှ သက်ဆုိင်ရ ဌ နဆိုင်ရ မျ ်းနှင ် စီမံကိန််းအနီ်းဝန််းကျင်တွင် 

ဒန ိုင်သ မျ ်းကုိ (၁၇) ရက်၊ ဒမလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် လ  ုဒတြွို့ဆံုပွ အတွက် ဖိတ်စ ကုိ 

ဖိတ်ကက ်းခ  ပါသည်။ 

၃။ လ  ုဒတွြို့ဆံဒုဆွ်းဒနွ်းပွ ကုိ (၂၄)ရက်၊ ဒမလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် သံချပ်ဝန် 

ဦ်းညွှနိ်ု့လမ််းနှင ် အတွင််းဝန် ဦ်းချနိ်လမ််းဒ  င ်) စီမံခနိ်ု့ခွ ဒရ်းဒက မ်တီရံ်ုး၊ ဒရွှေလင်ပန််းစက်မှိုဇုန်၊ 

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယတ်ွင် ကျင််းပခ  ပါသည်။ 

၄။ လ  ုဒတွြို့ဆံဒုဆွ်းဒနွ်းပွ တွင်တင်ပပ  ်းဒသ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီရင်ခံစ  

နှင ် ပတ်သက်သည ် အဒကက င််းအရ အချက်အလက်မျ ်းနှင ် တက်ဒရ က်လ သ မျ ်းမှ သိလိုဒသ  

ဒမ်းခွန််းဒမ်းပမန််းမှို၊ ဒဆွ်းဒန်ွးအကကံပပ မှိုတိုို့အ ်း ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု စီမံကိန််း၏ အစီရင်ခံစ  

အဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ င်သ  တ ဝနခ်ံနှင ် ပပင်ပအကကံဒပ်းပုဂ္ ိလ်တိုို့မှ အပပန်အလှန် 

ဒဆွ်းဒနွ်းမှိုမျ ်းပပ လုပ်ခ  ပါသည်။ 

ယခုဒရ်းသ ်း  ်းဒသ  ပတဝ်န််းကျင်စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီရင်ခံစ တငွ် အမျ ်းပပည်သ နှင ် 

ဒတွြို့ဆံပုွ ပပ လပု်ပခင််း အဒကက င််းအရ မျ ်းအ ်း အခန််း (၇) တွင် အဒသ်းစိတ် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

  



 

    xxxiii 

၈။ နိဂံု်း 

နိဂံု်းချ ပ်အဒနပဖင  ် ပတ်ဝန််းကျင်စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်ဒလ လ မှိုတငွ ် ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ 

အချက်မျ ်းကုိ သတ်မှတ်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

၁။ စီမံကိန််းဒဖ ်ဒဆ င်သ သည ် စီမံကိန််းလည်ပတ်ရ တွင ် ပလတစ်တစ်အိတမ်ျ ်းကုိ 

တံဆိပ်ရိုက်  ုတ်လုပ်သွ ်းမည ်ပဖစ်ပါသည်။ 

၂။ စီမံကိန််း အဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ င်မှို အဆင ်အလိုက် ပတ်ဝန််းကျင်အရည်အဒသ်ွး 

တန်ဖိ်ုးမျ ်းကုိ ဒလ လ ဆန််းစစ်မပီ်း အစီရင်ခံစ တွင ်အဒသ်းစိတ်ဒဖ ်ပပမည ်ပဖစ်သည်။ 

၃။ လိုအပ်သည ် ခွင ်ပပ ချက်မျ ်း၊ လိုင်စငမ်ျ ်းကုိရယ မပ်ီး အရည်အချင််းပပည ်မီဒသ  

ဝန် မ််းမျ ်းပဖင  ် စီမံကိန််းကုိ အဆိုပပ   ်းသည ်အတိုင််း အဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ ငသွ် ်းမည် 

ပဖစ်ပါသည်။ 
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   စ မျက်နှာ 1-1 

  

  ေေါ  ်း 

 စီမံကိန််း၏ဒန က်ခံသမိိုင််း 

ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏလီီမိတက်မှ ပလတ်စတစအိ်တ်တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန််းအ ်း ၂၀၁၃ခုနှစ ် တွင် 

ရန်ကုန်တိုင််းဒေသကကီ်း၊ လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၊ ဒရွှေလင်ဗန််းစက်မှိုဇုန်၊ ဆပိ်ကမ််းသ လမ််းနငှ ် ဒေေါ်ဖွ ်းရှင် 

လမ််းဒ  င ် အမှတ် (၃၆၄)တွင် စတငတ်ည်ဒ  င်လညပ်တ်ဒဆ င်ရွက်ခ  ပါသည်။ စီမံကိန််း အတွက် 

ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းလပု်ငန််းဆိုင်ရ  ကိစစရပ်မျ ်းဒဆ င်ရွက်ရန် ရန်ကုန်တိုင််းဒေသကကီ်း၊ 

ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဦ်းစ်ီးဌ နသုိို့ ၇ရက် မတ်လ ၂၀၂၂ခုနစှ် ရက်စွ ဒနို့တငွ် တင်ပပခ  မပီ်း ရန်ကုနတ်ိုင််း 

ဒေသကကီ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဦ်းစ်ီးဌ နမှ ၇ရက် ဧမပီလ ၂၀၂၂ခုနှစ် ရက်စွ ပါ စ အမှတ် ရက/ 

အီ်းအုိင် ဒအ/၂(၅) (၁၀၁၆/၂၀၂၂) အရ ပတ်ဝန််းကျင် စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ် အစီရင်ခစံ  ဒရ်းဆွ တင်ပပရန် 

ညွှန်ကက ်းချက်အဒပေါ် ပတ်ဝန််းကျင် ခိိုက်မှို ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရ  လုပ် ံု်းလပု်နည််း (၂၀၁၅)နှင ်အညီ 

အဒက င်အ ည် ဒဖ ် ဒဆ င်ရွက်ရန် ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏ၏ီ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသ်ွး 

ဒလ လ ဒစ င ်ကကည ်ဒရ်းအဖွ ြို့မှ ပတဝ်န််းကျင်ဆိုင်ရ  အကကံဒပ်းပုဂ္ ိလ်မျ ်းနငှ ် ပ ်းဒပါင််း၍ အစီရင်ခံစ  

ပပ စုဒရ်းသ ်းခ  ပါသည်။ 

 ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခန ်ခ ွဲမှုအစီရင်ခစံာ ဒရ်းဆ ွဲရခခင််း၏ရည်ရွယ်ချက် 

 စီမံကိန််းလုပ်ငန််းနှင ် ပတ်သက်၍ ပပဌ န််း  ်းဒသ ဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေ၊ မ ဝါေမျ ်း၊ 

စံချနိ်စနံ န််းမျ ်းနငှ ် လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းကုိ လိက်ုနာဒဆ င်ရွက်ရန်။ 

 စီမံကိန််းမှ ပဖစဒ်ပေါ်နိုင်ဒချရှိဒသ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းနှင ် ိခိုက်မှိုမျ ်းသည်လကခ်ံနိုင်ဒသ  

သတ်မှတ်စံချနိ်စံညွှန််းအတွင််းရှိဒစရန်၊ 

 ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  ိခိုက်မှို က ကွယ်ဒလျ  ချဒရ်းနည််းလမ််းမျ ်းနှင ် လက်ဒတွြို့ 

အဒက င်အ ည် ဒဖ ်ဒဆ င်ရွက်မည ်နည််းလမ််းမျ ်းအ ်း စနစတ်ကျဒအ င်ပမငစ်ွ  စီမံ 

ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

 ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု၏ ပလတစ်တစ်အိတတ်ဆံပိ်ရိုက်ပခင််းလုပင်န််းမျ ်းဒဆ င်ရွက်ရ တွင ် လ မှို 

ဝန််းကျင်သုိို့   ိခိုက်သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်လ ပခင််း မရှိဒစရန်၊ 



 

   စ မျက်နှာ 1-2 

 စီမံကိန််းလုပ်ငန််းဧရိယ အန်ီးရှိ သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင်အရင််းအပမစ်မျ ်း၊ ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် ကင််းရှင််းလံုခခံ ဒရ်းအ ်း  နိ််းသိမ််းက ကွယ်နိုင်ရန်၊ 

 စီမံကိန််းဒကက င ် ပဖစ်ဒပေါ်နိငု်ဒချရှိဒသ  ခိိုက်မှိုမျ ်းကုိ ကကိ တင်တွက်ဆနိငု်ရန်၊  ိခိုက်မှို 

ဒလျ  ချဒရ်းနည််းလမ််းမျ ်းနှင ် ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုဒရ်းလုပင်န််းစဉ်မျ ်းကုိ စနစ်တကျ စီမံ 

ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

 ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်အတွက်အမျ ်းပပည်သ နငှ ်ဒတွြို့ဆံဒုဆ်ွးဒန်ွး အကကံပပ ချက်မျ ်း 

ရယ နိုင်ရန်။ 

 စီမံကိန််းအဆိိုခပ သူ၏ အဒ ကာင််းအရာ 

ရ န န််းပပည ်ပမန်မ နိငု်ငံသ ်းရင််းနှီ်းပမ  ပန်ှံမှိုပဖင  ် ဂရိတ်ဝမ််းပလတစ်တစ်စက်ရံု၏ ပလတစ်တစ် 

တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန််းအ ်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်တငွ် ရန်ကုန်တိုင််းဒေသကကီ်း၊ လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၊ ဒရွှေလင်ဗန််း 

စက်မှိုဇုန်၊ ဆိပ်ကမ််းသ လမ််းနငှ ် ဒေေါ်ဖွ ်းရှင်လမ််းဒ  င ် အမှတ် (၃၆၄) တွင် အသင ်ဒဆ က်လုပ်မပီ်း 

အဒဆ က်အဦကုိ လစဉ်ဒပ်းစနစ်ပဖင ် နှစသ်က်တမ််းကက ပမင စ်ွ ဌ ်းရမ််း၍ လုပ်ကုိင်ဒဆ င်ရွက်လျက် 

ရှိပါသည်။ အဒဆ က်အဦဌ ်းရမ််းသည ်အဒ  က်အ  ်းမျ ်းကုိ အစီရင်ခစံ ၏ ဒနာက်ဆက်တွ  (က) 

တွင် ပပည ်စံစုွ ဒဖ ်ပပ  ်းပါအသည်။ 

ဇယာ်း 1-1 စီမံကိန််းအဆိိုခပ သူ 

အမည ် ဦ်းဒအ င်စိန် 

ရ   ်း  စီမံကိန််းပိုင်ရှင ်

ဖုန််းနပံါတ်  ၀၉-၇၈၈၇၉၉၆၁၆ 

အီ်းဒမ်းလ်  thinthins771@gmail.com 

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စ  အမှတ်၊ ဆိပ်ကမ််းသ လမ််းနငှ ် ဒေေါ်ဖွ ်းရငှ်လမ််းဒ  င ်၊ ဒရွှေလင်ဗန််း စက်မှိုဇုန်၊ 

လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တုိင််းဒေသကက်ီး။ 

ဇယာ်း 1-2 စီမံကိန််းတာဝန်ခံဒဆာင်ရွက်သည ်ပိုဂ္ိ လ ်

အမည ် ဒေေါ်သင််းသင််းဒဆွ 

ရ   ်း  စက်ရံုမှ ်း 

ဖုန််းနပံါတ်  ၀၉-၄၅၀၅၇၈၄၇၈ 

၀၉-၇၈၈၇၉၉၆၁၆ 

အီ်းဒမ်းလ်  thinthins771@gmail.com 

mailto:thinthins771@gmail.com
mailto:thinthins771@gmail.com


 

   စ မျက်နှာ 1-3 

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စ  အမှတ်၊ ဆိပ်ကမ််းသ လမ််းနငှ ် ဒေေါ်ဖွ ်းရငှ်လမ််းဒ  င ်၊ ဒရွှေလင်ဗန််း စက်မှိုဇုန်၊ 

လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တုိင််းဒေသကက်ီး။ 



 

   စ မျက်နှာ 1-4 

  စီမံကိန််းလိုပ်ငန််း၏ ဝန် မ််းအဖ ွဲြို့အစည််းအင််းအာ်းခပဇယာ်း 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုတငွ် လုပ်ကုိင်လျက်ရှိဒသ  ဝန် မ််းအဖွ ြို့အစည််းအင်အ ်းပပဇယ ်း ပံကုို ဒအ က်ပါအတိုင််း ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 

ပ ွံို 1-1 ဂရ တ  ဝမ  ်းစ  ရ ွံို၏ ဝ  ထမ  ်းအင  အြော်းဖ ွ ြို့စည ်းမ ှို ပပ ွံို



 

   စ မျက်နှာ 1-5 

 စီမံကိန််းစက်ရံို၏ အဒဆာက်အဦ ီဇိိုင််း 

စီမံကိန််းစက်ရံုတငွ် လက်ရှိအသုံ်းပပ ဒဆ င်ရက်ွလျက်ရှိဒသ  အဒဆ က်အဦအညွှန််းပပဒပမပံုကုိ ပ ွံို  

1-2 တွင် ရှင််းလင််းစ ွဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 

ပ ွံို 1-2 စ  မ ွံ    ်းစ  ရ ွံို၏ အက ြော  အဦ ပပ ွံို 



 

   စ မျက်နှာ 1-6 

 အစီရင်ခံစာဒရ်းဆ ွဲသည ် ပိုဂ္ိ လ်မျာ်း၏အချက်အလက်မျာ်း 

ဂရိတ်ဝမ််းပလတစ်တစ်အိတတ်ံဆိပ်ရိုက်လုပင်န််းတွက် ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှို အစအီစဉ် 

အစီရင်ခံစ ကုိ ဂရိတဝ်မ််းစက်ရံု၏ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ အရည်အဒသ်ွးဒလ လ ဒစ င ်ကကည ်ဒရ်းအဖွ ြို့နငှ ်  

ပပင်ပပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ အကကံဒပ်းပုဂ္ိ လမ်ျ ်းနှင ် ပ ်းဒပါင််းဒဆ င်ရွက်  ်းပါသည်။ 

 



 

   စ မျက်နှာ 1-7 

ဇယြော်း 1-3 ပတ  ဝ  ်း ျင စ  မ ွံခ   ခွ မ ှိုအစ  အစဉ  အစ  ရင  ခွံစြောကရ်း ွ သည  အဖ ွ ြို့  

စဉ် အမည ် ရာ ူ်း ပညာအရည်အချင််း အဒတ ြို့အကက ံ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်မှု 

စီမံကိန််းတာဝန်ခံပိုဂ္ ိလ ်

၁။ ဒေေါ်သင််းသင််းဒဆွ  စက်ရံုမှ ်း  BA (Economic) 

LCCI – (လ ူူ့ စွမ  ်းအ င   

အ ရင  ်းအ  မစ ) YU 

Foreign Banking 

(Stanford School) 

ဂရိတ်ဝမ််းစီမံကိန််းလညပ်တ်ဒဆ င်ရွကမ်ှို

တွင် လုပ်ငန််းအဒတွြို့အကက ံ ၃နှစ်ဒကျ  ်

ရှိပါသည်။ 

အစီရင်ခံစ ၏ လိုအပ်ဒသ  အချက်အလက်မျ ်း 

ဒ  ကပ်ံ ဒပ်းပခင််း။ 

အစီရင်ခံစ ကို ခခံ ငံုသုံ်းသပ်ပခင််း။ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာအကကဒံပ်းပိုဂ္ ိလ ်

၂။ ဦ်း က်သီဟဖုန််း

ပမင ်  

အဖွ ြို့ဒခါင််း

ဒဆ င်  

B.Sc (Geology) 

PGDip. in 

Environmental 

Studies (Ongoing) 

EMP, IEE, EIA နှင ် ESIA အစီရင်ခံစ  

ဒရ်းဆွ မှိုမျ ်းတွင် လုပ်ငန််းအဒတွြို့အကက ံ ၇ 

နှစ် ရှိပါသည်။ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ အရည်အဒသွ်း 

တုိင််းတ ပခင််း၊ လ စီ်းပွ ်းစစ်တမ််း 

ဒက က်ယ  ပခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

 ိခိုကမ်ှို ဆန််းစစ်ပခင််း လုပင်န််းမျ ်းတွင ်

လုပ်ငန််း အဒတွြို့အကက ံ ၇ နှစ်ဒကျ  ်

ရှိပါသည်။ 

အစီရင်ခံစ ပပ စုဒရ်းသ ်းပခင််း၊ 

အမျ ်းပပည်သ နှင ် ဒတွြို့ဆံုဒဆွ်းဒနွ်း ရငှ််းလင််း 

တင်ပပပခင််း၊ 

ပတ်ဝန််းကျင်နှင ် လ မှိုဒရ်းဆိုင်ရ   ိခိုကမ်ှို ဆန််းစစ် 

ပခင််း၊ 

 

၃။ ဦ်းဒဝမဖိ ်းဒအ င်  အဖွ ြို့ဝင်  B.Sc (Geology) ဘ မိဒဗေဆိငု်ရ တုိင််းတ ဒရ်းလုပ်ငန််းမျ ်း

တွင် လုပ်ငန််းအဒတွြို့အကက ံ ၈ နှစ်ဒကျ  ်

ရှိပါသည်။ 

ဒပမပံုမျ ်းဒရ်းဆွ ပခင််း၊ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ အရည်အဒသွ်းတုိင််းတ မှိုမျ ်း

အ ်း အစီရင်ခံစ ပပ စုဒရ်းသ ်းပခင််း။ 



 

   စ မျက်နှာ 1-8 

စဉ် အမည ် ရာ ူ်း ပညာအရည်အချင််း အဒတ ြို့အကက ံ တာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်မှု 

GIS ဒပမပံုဒရ်းဆွ ပခင််း၊ အဒဆ ကအ်ဦ 

အတုိင််းအတ  ဒပမပံုဒရ်းဆွ ပခင််းမျ ်းတွင ်

လုပ်ငန််းအဒတွြို့အကက ံ ၃ နှစ်ဒကျ  ်

ရှိပါသည်။ 

၄။ ဦ်းဒဇ မ်ျ ိ်းဟိန််း အဖွ ြို့ဝင ် B.Sc (Geology) EMP, IEE, EIA အစီရင်ခံစ  ဒရ်းဆွ မှိုမျ ်း 

အဒ  ကအ်ပံ ဒပ်းရ တွင် လုပ်ငန််း 

အဒတွြို့အကက ံ ၃ နှစ် ရှိပါသည်။ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ အရည်အဒသွ်းတုိင််း

တ ပခင််း၊ လ စီ်းပွ ်းစစ်တမ််းဒက က်ယ ပခင််း၊ 

ဒပမအသုံ်းချမှိုဒလ လ ပခင််းမျ ်းတွင် လုပ်ငန််း 

အဒတွြို့အကက ံ ၃နှစ်ဒကျ  ်ရှပိါသည။် 

အစီရင်ခံစ ဒရ်းသ ်းပပ စုရ တွင် လိုအပ်ဒသ  

အချက်အလက်မျ ်းစုဒဆ င််းပခင််း။ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ အရည်အဒသွ်းတုိင််းတ မှိုမျ ်း

အ ်း အစီရင်ခံစ ပပ စုဒရ်းသ ်းပခင််း။ 

 

 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-1 

  

မဝူေါေ၊ ဥပကေ၊ စွံချ    စ ွံညွှ  ်းမျြော်းန  င    အဖွ ြို့အစည ်း  ိုင  ရြောမကူ ြောင  မျြော်း  

 နိ ါန််း 

ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏလီီမိတက်မ ှ ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန််း စီမံကိန််း 

ဒဆ င်ရွက်ပခင််းဒကက င  ် ပတ်ဝန််းကျငန်ှင  ် လ မှိုစ်ီးပ ွ်းတိုို့အဒပေါ် ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်း 

သက်ဒရ က်ပခင််းမရှ ိ (သုိို့) ဒလျ  နည််းဒစရန်နှင  ် ပမန်မ နိုငင်ံပတဝ်န််းကျင်ဆိုင်ရ  မ ဝါေအရ 

ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းလပု်ငန််းမျ ်းအ ်း တစ်ဖက်တစ်လမ််းမ ှအဒ  က်အက  ပဖစ်ဒစရန်တိုို့ 

အတွက် ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်းနှင  ် လ မှိုဒရ်းဆိုင်ရ  မ ဝါေမျ ်းအ ်း အဒက င်အ ည်ဒဖ ် 

ဒဆ င်ရွက်သွ ်းမည ်ပဖစ်ပါသည်။ 

စီမံကိန််းဒဆ င်ရွက်ရ တွင ် စီမံကိန််းဒဆ င်ရွက်သ နှင  ် ဆက်စပ်ပါဝင်သ မျ ်းအဒနပဖင ် 

ပမန်မ နိုငင်ံမ ှ ုတ်ပပန်ပပဌ န််း  ်းသည  ်စီမကိံန််းနှင ်သက်ဆုိင်သည  ်ပတ်ဝန််းကျင ်ိန််းသိမ််းဒရ်း၊ 

ကျန််းမ ဒရ်းနငှ  ် ဒဘ်းကင််းလံုခခံ ဒရ်း၊ဓ တပုစစည််းသုံ်းစွ ခွင ်ဆုိင်ရ  ဥပဒေ၊ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် 

က ကွယ်ဒရ်းတိုို့နငှ  ် သက်ဆုိင်သည ် ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ ဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေ၊ လုပ် ံု်းလုပ်နည််း၊ 

အမိနိ်ု့၊ ညွှန်ကက ်းချက်၊ စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်းအ ်း အ  ်းဂရုပပ လိုက်နာသွ ်းမည ်ပဖစ်ပါသည်။ 

၁။ ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်း ဥပဒေ (၂၀၁၂) 

၂။ ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်း နည််းဥပဒေ (၂၀၁၄) 

၃။ ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှိုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရ  လုပ် ံု်းလုပ်နည််း (၂၀၁၅) 

၄။ အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ အရည်ဒသ်ွး( ုတ်လွှတ်မှို)လမ််းညွှန်ချက် (၂၀၁၅) 

၅။ ပမန်မ နိငု်ငံရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှို ဥပဒေ (၂၀၁၆) 

၆။ ပမန်မ နိငု်ငံရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှမံှို နည််းဥပဒေမျ ်း (၂၀၁၇) 

၇။ ပမန်မ  အ မခံလုပင်န််းဥပဒေ (၁၉၉၃) 

၈။ ဒရှ်းဒဟ င််းဝတတ ပစစည််းမျ ်းက ကွယ် ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ (၂၀၁၅) 

၉။ ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံမျ ်းက ကွယ် ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ (၂၀၁၅) 

၁၀။ ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်ဒေသမျ ်း က ကွယ်ဒစ င ဒ်ရှ က်ဒရ်း ဥပဒေ (၂၀၁၉) 

၁၁။ ပပည်ဒ  င်စုပမန်မ နိုငင် ံပပည်သ ူ့ကျန််းမ ဒရ်းဆိငု်ရ  ဥပဒေ (၁၉၇၂) 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-2 

၁၂။  က ်းစက်ဒရ ဂါမျ ်းက ကွယ်နှမိ်နငှ််းဒရ်း ဥပဒေ (၁၉၉၅) 

၁၃။ ဒဆ်းလိပ်နှင ် ဒဆ်းရွက်ကကီ်း ွက်ပစစည််းဒသ က်သုံ်းမှို ိန််းချ ပ်ဒရ်းဥပဒေ (၁၉၉၅) 

၁၄။ ပမန်မ နိုင်ငမံီ်းသတ်တပ်ဖွ ြို့ ဥပဒေ (၂၀၁၅) 

၁၅။ သစ်ဒတ ဥပဒေ (၂၀၁၈) 

၁၆။ ဒရအရင််းအပမစ်နှင  ်ပမစ်ဒချ င်မျ ်း ိန််းသိမ််းဒရ်း ဥပဒေ (၂၀၁၆) 

၁၇။ လုပ်ငန််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်းနှင  ်ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ  ဥပဒေ (၂၀၁၉) 

၁၈။ လုပ်ငန််းခွင်သုံ်း ဒပါက်ကွ ဒစတတ်ဒသ  ဝတတ  ပစစည််းမျ ်းဆိုင်ရ  ဥပဒေ (၂၀၁၈) 

၁၉။ အလုပ်သမ ်းအဖွ ြို့အစည််း ဥပဒေ (၂၀၁၁) 

၂၀။  အလုပ်သမ ်းဒရ်းရ  အပငင််းပ ွ်းမှိုဒပဖရှင််းဒရ်းဥပဒေ (၂၀၁၂) 

၂၁။  အလုပ်သမ ်းဒလျ ်ဒကက်းဒငွဥပဒေ (၁၉၂၃) 

၂၂။ အလုပ်အကုိင်နှင ် ကျွမ််းကျင်မှို ဖွံြို့မဖိ ်းတိ်ုးတက်ဒရ်းဥပဒေ (၂၀၁၃) 

၂၃။ ခွင ်ရက်နှင ်အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒေ (၁၉၅၁) 

၂၄။  အနည််းဆံု်း အခဒကက်းဒငွဥပဒေ (၂၀၁၃) 

၂၅။ အခဒကက်းဒငွဒပ်းဒချဒရ်းဥပဒေ (၂၀၁၆) 

၂၆။  လ မှိုဖ လံုဒရ်းဥပဒေ (၂၀၁၂) 

၂၇။  ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်ဥပဒေ (၂၀၁၅) 

၂၈။ ဒပမလွတ်၊ ဒပမလပန်ှင  ်ဒပမရိငု််းမျ ်း စီမံခနိ်ု့ခွ ဒရ်း ဥပဒေ (၂၀၁၂) 

၂၉။ ဓ တုပစစည််းနှင  ်ဆက်စပ်ပစစည််းမျ ်း အနတရ ယ်မ ှတ ်းဆ်ီးက ကွယ်ဒရ်း ဥပဒေ (၂၀၁၃) 

၃၀။ သဘ ဝ ဒဘ်းအနတရ ယ်ဆိုင်ရ  စီမံခနိ်ု့ခွ မှိုဥပဒေ(၂၀၁၃) 

၃၁။ ရန်ကုန်မမိ ြို့ဒတ ်စည်ပင်သ ယ ဒရ်းဥပဒေ (၂၀၁၈) 

၃၂။ ဒရအရင််းအပမစ်နှင ် ပမစ်ဒချ င််းမျ ်း နိ််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ (၂၀၁၃) 

၃၃။ ပိုို့ကုန်သွင််းကုန်ဥပဒေ (၂၀၁၂) 

၃၄။ လ ပ်စစ်ဥပဒေ (၂၀၁၄) 

၃၅။ ဘွိ င်လ ဥပဒေ (၂၀၁၅) 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-3 

 ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်းဥပဒ  (၂၀၁၂) 

ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေအရ  (၂၀၁၂) ခုနှစ်တွင် ပပဌ န််းခ  ဒသ  ပတဝ်န််းကျင် 

 ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်ပုေ်မ (၃) ကုိ ဒအ က်တွင်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

(က) ပမန်မ နိငု်ငံအမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဒရ်းရ မ ဝါေကုိ အဒက င်အ ည်ဒဖ ် 

ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

(ခ) စဉ်ဆက်မပပတ်ဖွံြို့မဖ ိ်းဒရ်းလုပင်န််းစဉ်မျ ်းတွင ် ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဆိုင်ရ  

ကိစစရပ်မျ ်း စနစ်တကျဒပါင််းစပ် ဒဆ င်ရွက်ရန် အလိုို့ငှ  အဒပခခံမ မျ ်းချမတှ်နိုင်ရန်နငှ ် လမ််းညွှန် 

မှိုမျ ်းပပ နိငု်ရန်၊ 

(ဂ) ပစစ ပပ နန်ှင ်အနာဂတ်မျ ိ်းဆက်မျ ်း၏ အကျ ိ်းအတွက် ဒက င််းမွန်မပီ်း သနိ်ု့ရှင််းသည ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ပဖစ်ဒပေါ်လ ဒစရန်နငှ ် သဘ ဝနှင ်ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနစှ်မျ ်းကုိ  ိန််းသိမ််း 

ဒစ င ်ဒရှ က်ရန်၊ 

(ဃ) ဆတု်ယုတ်ဒပျ က်ကွယ်စပဖစ်ဒသ  ဒဂဟစနစမ်ျ ်းကုိပဖစ်နိငု်သမ  ပပန်လည် 

ဒဖ ် ုတ်ရန်၊ 

(င) သဘ ဝသယံဇ တအရင််းပမစ်မျ ်း ဒလျ  နည််းဆံုရံှို်းမှိုကုိ တ ်းဆ်ီးဒရ်းနှင  ်

စဉ်ဆက်မပပတ် အသုံ်းပပ နိုငဒ်ရ်းအတွက် စီမဒံဆ င်ရွက်ရန်၊ 

(စ) ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဆိုင်ရ  အသိအပမင်ပပနိ်ု့ပွ ်းဒရ်းအတွက် ပည ဒရ်း 

အစီအစဉ်မျ ်းကုိ အမျ ်းပပည်သ တိုို့သိရှိမပီ်း ပ ်းဒပါင််းပါဝင်မှို ပိုမိတုို်းတက်လ ဒစဒရ်းအတွက် 

အဒက င်အ ည်ဒဖ ် ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရနတ်ိုို့ ပဖစ်ပါသည်၊ 

(ဆ) ပတ်ဝန််းကျင်ဒရ်းရ ကိစစရပမ်ျ ်းတွင် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ ၊ ဒေသဆိုင်ရ နှင ် နိုငင်ံ 

အချင််းချင််းပ ်းဒပါင််း ဒဆ င်ရွက်မှိုကုိ ပမင ်တငန်ိုင်ရန်၊ 

(ဇ) ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဆိုင်ရ ကိစစရပမ်ျ ်းကုိ အစို်းရဌ န၊ အစို်းရအဖွ ြို့အစည််း၊ 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း၊ အစို်းရမဟုတ်ဒသ  အဖွ ြို့အစည််းနှင ပ်ုဂ္လိကတိုို့ ပ ်းဒပါင််း 

ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်၊ အ က်ဒဖ ်ပပပါ ပတဝ်န််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်း ဥပဒေရည်ရွယ်ချက်မျ ်း ကုိ 

စီမံကိန််းအဆိုပပ သ အဒနပဖင ် ဒသချ သိရှိမပီ်း လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

ပတ်ဝန််းကျင်အရည်အဒသ်ွး စံချနိစ်ံညွှန််းမျ ်းနှင ပ်က်သက်၍ ဝန်ကကီ်းဌ နမှ ဒအ က်ပါ 

အတိုင််းသတ်မတှ်  ်းသည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-4 

(က) ပမစ်၊ ဒချ င််း၊ တ ်းဒပမ င််း၊ စိမ ်စမ််းအင််းအုိင်၊ နွံဒတ ၊ ကန်၊ ဒရဒလှ င်တမနံှင ် 

အမျ ်းပပည်သ ဆုိင်ရ  အပခ ်းကုန််းတွင််း ဒရရရှိနိုင်သည ်ဒနရ မျ ်းတွင် အသုံ်းချမှိုအလိုက် 

ဆဒီလျ ်သည ် ဒပမဒပေါ်ဒရ အရည်အဒသ်ွးစံချနိ်စံညွှန်မျ ်း၊ 

(ခ) ပင်လယ်ကန််းရို်းတန််းနှင ် ပမစဝ်ဒေသမျ ်းအတွက် ဒရအရည်အဒသ်ွး 

စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်း၊ 

(ဂ) ဒပမဒအ က် ဒရအရည်အဒသ်ွး စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်း၊ 

(ဃ) ဒလ ုအရည်အဒသ်ွး စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်း၊ 

(င) အသံတုန်ခါမှို  စံချနိစ်ံညွှန််းမျ ်း၊ 

(ဆ) စွနိ်ု့ ုတ်အရည် စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်း၊ 

(ဇ) စွနိ်ု့ ုတ်အစိငု်အခ  စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်း၊ 

( ) ပပည်ဒ  ငစ်ုအစို်းရအဖွ ြို့က သတ်မှတ်  ်းသည ် အပခ ်းပတဝ်န််းကျင် 

အရည်အဒသ်ွး စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်း၊ 

အ က်ဒဖ ်ပပပါ ပတဝ်န််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ အခန််း(၆)၊ ပုေ်မ (၁၀) အရ သတ်မှတ် 

  ်းသည ် ပတဝ်န််းကျင်အရည်အဒသ်ွး စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်းကုိ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ အဒနပဖင ် 

ဒသချ စွ သိရှိမပ်ီး လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရမည်။ ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ အခန််း(၇)၊ ပုေ်မ 

(၁၄) အရ ညစ်ညမ််းဒစမှိုကုိ စတင်ပဖစဒ်ပေါ်ဒစသ သည် ပတ်ဝန််းကျငတ်ွင် ညစ်ညမ််းဒစမှိုကုိ 

ပဖစ်ဒစသည ် ပစစည််းမျ ်းကုိ သတ်မှတ်  ်းသည ် ပတ်ဝန််းကျင်အရည်အဒသ်ွး စံချနိစ်ညံွှန််းမျ ်း 

နှင ်အညီ သတ်မှတ်ချက်မျ ်းအတိငု််း သနိ်ု့စင်ပခင််း၊  ုတ်လွှတ်ပခင််း၊ စွနိ်ု့ပစ်ပခင််းနှင ် စုပံုပခင််းမျ ်း 

ပပ လုပ်ရမည်။ ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ အခန််း(၇)၊ ပုေ်မ (၁၅) အရ ညစည်မ််းမှိုကုိ 

စတင်ပဖစ်ဒပေါ်ဒစသည ်လုပင်န််း၊ ပစစည််း သုိို့မဟုတ် ဒနရ တစ်ဒနရ ၏ပိုင်ရှင် သုိို့မဟုတ် 

လက်ရှိပဖစ်သ သည် ပတ်ဝန််းကျင်ညစည်မ််းမှိုမျ ်းကုိ ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုရန်၊  ိန််းချ ပ်ရန်၊ စီမံခန်ို့်ခွ  

ရန်၊ ဒလ   ချရန် သုိို့မဟုတ် ပဒပျ က်ဒစရန်၊ လုပ်ငန််းခငွ်အဒ  က်က ပစစည််း သုိို့မဟုတ် 

 ိန််းချ ပ်ဒရ်းပစစည််း ကိရိယ ကုိ တပ်ဆင်ပခင််း သုိို့မဟုတ် သုံ်းစွ ပခင််းပပ ရမည်။ ယင််းသုိို့ 

ဒဆ င်ရွက်ပခင််းမပပ နိုင်ပါက စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပတ်ဝန််းကျင်ကုိ မ ိခိုက်ဒစဒသ  နည််းလမ််း 

မျ ်းနှင ်အညီ စွနိ်ု့ပစ်နိငု်ရန် စီစဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ (၂၀၁၂) 

တွင်ဒဖ ်ပပ  ်းဒသ  အခန််း (၇) ပုေ်မ (၁၄) (၁၅) မျ ်းကုိ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ မှ ဒသချ စ ွသိရှိမပီ်း 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-5 

စီမံကိန််းအန်ီးအနာ်းတငွ် ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်လ ပါက ဤဥပဒေအတိုင််း လိုက်နာ 

ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်း နည််းဥပဒ  (၂၀၁၄) 

ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းနှင ် သစ်ဒတ ဒရ်းရ ဝန်ကကီ်းဌ နသည် ပတ်ဝန််းကျင် 

 ိန််းသိမ််းဒရ်း ဥပဒေပုေ်မ ၄၂၊ ပုေ်မခွ (က) အရ အပ်နှင််းဒသ  လုပ်ပိုင်ခငွ ်ကုိ ကျင ်သုံ်း၍ 

ပပည်ဒ  ငစ်ုအစို်းရအဖွ ြို့၏ သဒဘ တ ညခီျက်ပဖင ်  ုတ်ပပန်  ်းသည ် နည််းဥပဒေမျ ်းကုိ 

လိုက်နာနိငု်ရန်ဒအ က်တငွ် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

နည််းဥပဒေ ၅၅။ ။ ဤနည််းဥပဒေမ တု်ပပနမ်ီက တည်ဒ  င်  ်းဒသ  

ပတ်ဝန််းကျင ်  ိခိုက်မှိုဆန််းစစ်ပခင််း သုိို့မဟုတ် ကနဦ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစ်ပခင််း  

ပပ လုပ်ရနတ် ဝန်ရှိသည ် စီမံကိန််း၊ စီ်းပ ွ်းဒရ်းလုပင်န််း၊ ဝန်ဒဆ ငမ်ှို သုိို့မဟုတ် 

လုပ်ဒဆ င်မှိုဒဆ င်ရွက်သည ် အစို်းရဌ န၊ အဖွ ြို့အစည််း သုိို့ မဟုတ် ပုဂ္ိ လ်သည် 

(က) ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှို ဆန််းစစ်ပခင််းဆိငု်ရ  လုပ် ံ်ုးလုပန်ည််းနှင ်အညီ 

ပတ်ဝန််းကျင ်စီမံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ် ဒရ်းဆွ ၍ ဝန်ကကီ်းဌ နသုိို့တင်ပပရမည်။ 

(ခ) ဝန်ကကီ်းဌ နက စိစစ်သုံ်းသပ်မပ်ီး အတည်ပပ သည ် ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမံခနိ်ု့ခွ မှို 

အစီအစဉ်နှင  ် လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရန ် သတ်မှတ်ချက်မျ ်းကုိ ဝန်ကကီ်းဌ နက 

သတ်မှတ်သည ်အချနိ်က လအတွင််း အဒက င်အ ည်ဒဖ ် ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

နည််းဥပဒေ ၅၆။ ။ စီမံကိန််း၊ စီ်းပွ ်းဒရ်းလုပ်ငန််း၊ ဝန်ဒဆ င်မှို သုိို့မဟုတ် 

လုပ်ဒဆ င်မှိုကုိ ဒဆ င်ရွက်မည ် အစိ်ုးရဌ န၊အဖွ ြို့အစည််းသုိို့မဟုတ ် ပုဂ္ိ လ်သည်မိမိ၏ 

စီမံကိန််း၊စီ်းပ ွ်းဒရ်းလုပင်န််း၊ ဝန်ဒဆ ငမ်ှိုသုိို့မဟုတ်လုပ်ဒဆ င်မှိုအတွက် ပတ်ဝန််းကျင ်ိခိုက်မှို 

ဆန််းစစ်ပခင််းကုိ ဝန်ကကီ်းဌ နက လက်ခံဒသ  အရည်အချင််းပပည ်မီသည ် တတိယပုဂ္ိ လ် သုိို့မဟုတ် 

အဖွ ြို့အစည််းနငှ ် ဒဆ င်ရွက်ရန် စစီဉ်ဒဆ င်ရက်ွရမည်။ 

နည််းဥပဒေ ၆၈။ ။ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမံခနိ်ု့ခွ မှို ဒက င််းမွနဒ်ရ်းအတွက် နည််းဥပဒေ 

(၅၂)၊ (၅၃)နှင  ် (၆၂) အရ သတ်မှတသ်ည ် လုပ်ငန််းအမျ ိ်းအစ ်းမျ ်းတွင် မပါဝင်သည ် 

အဒသ်းစ ်းပုဂလ္ိကလုပ်ငန််း၊ စက်ရံု၊အလုပရ်ံုမျ ်းသည် လုပ်ငန််းတည်ဒဆ က် လည်ပတ်နိုင်ရန် 

သက်ဆုိင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ နသုိို့ ခွင ်ပပ ချက်၊ လိုင်စင် ဒလ  က်  ်းပခင််းမပပ မီ ပတ်ဝန််းကျင် ခိိုက်မှိုရှိ၊ 

မရှနိှင် ် စပလ်ျဉ််း၍ ပတဝ်န််းကျင်  ိန််းသိမ််းဒရ်း ဦ်းစ်ီးဌ န၏ မှတ်ချက်ရယ ရမည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-6 

နည််းဥပဒေ ၆၉။ ။ (က) မည်သ မ  ပတ်ဝန််းကျင်ကုိ ညစ်ညမ််းဒစသည ်ပစစည််းမျ ်းကုိ 

လည််းဒက င််း၊ ဥပဒေနှင ် ဤနည််းဥပဒေတစ်ခုခုအရ အမိနိ်ု့ဒကက ်ပင စ ပဖင ်  ုတ်ပပန် 

သတ်မှတ်  ်းဒသ  ဒဘ်းအနတရ ယ်ရှ ိ စနွိ်ု့ပစ်ပစစည််း သုိို့မဟုတ် ဒဘ်းအနတရ ယ်ရှိ ပစစည််းမျ ်း 

ကုိလည််းဒက င််း၊ အမျ ်းပပည်သ အ ်း တိုက်ရိုက် ပဖစ်ဒစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ပဖစ်ဒစ  ိခိုက်ဒစနိုင်မည ် 

ဒနရ တစ်ခုခုတငွ် တစန်ည််းနည််းပဖင ်  ုတ်လွှတ်ပခင််း၊  ုတ်လွှတ်ဒစပခင််း၊ စနွိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

စွနိ်ု့ပစ်ဒစပခင််း၊ စုပံုပခင််း၊ စုပံုဒစပခင််း မပပ ရ။ 

(ခ) အမျ ်းပပည်သ  အကျ ိ်းင ှ သက်ဆုိင်ရ ဝန်ကကီ်းဌ န၏ ခငွ ်ပပ ချက်အရ မှတစ်ပါ်း 

ဒဂဟစနစန်ှင ် ယင််းစနစ်ဒကက င ် ပဖစ်ဒပေါ်ဒပပ င််းလ ဒနဒသ  သဘ ဝ ပတဝ်န််းကျင်ကုိ 

 ိခိုက်ပျက်စီ်းဒစနိုင်သည ် ပပ လပု်မှိုမျ ်းကုိ မည်သ မှ ဒဆ င်ရွက်ပခင််းမပပ ရ။ 

(၂ဝ၁၄) ခုနှစ် တွင်  ုတ်ပပန်ခ  ဒသ  ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်း နည််းဥပဒေ (၅၅)၊ (၅၆)၊ 

(၆၈)၊ (၆၉) မျ ်းကုိ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ မှ ဒသချ စွ သိရှိမပ်ီး စီမံကိန််းဒကက င ် ဆို်းကျ ိ်း 

သက်ဒရ က်မှို မျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်လ ပါက ဤဥပဒေအတိုင််းလိုက်နာ ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 ပတ်ဝန််းကျင် ိခိိုက်မှုဆန််းစစ်ခခင််းဆိိုင်ရာ လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််း (၂၀၁၅) 

အခန််း (၃) အပိုေ် (၂၃) အရ - 

၁။ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ သည် အခန််း (၃) အပိုေ် (၂၃) အရ စီမံကိန််းအဆိုပပ လွှ  

အပပည ်အစံုကုိ ပဏ မစိစစ်နိငု်ရန် ဝန်ကကီ်းဌ နသုိို့ တင်သွင််းရမည်။ 

၂။ ဝန်ကကီ်းဌ နကဒပ်းပိုို့သည ် စီမံကိန််းအဆိုပပ လွှ အ ်း ဦ်းစီ်းဌ နမှ ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ 

အမျ ိ်းအစ ်း တစ်ခုတငွ်ပါဝင်သင ်ဒကက င််း သဒဘ   ်းမှတ်ချက် တင်ပပရမည်။ 

(၁) ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်ဆန််းစစ်ပခင််း ပပ လုပ်ရန ် လိုအပ်သည ် စီမံကိန််းအမျ ိ်းအစ ်း 

သုိို့မဟုတ် 

(၂) ကနဦ်းပတဝ်န််းကျင်ဆန််းစစ်ပခင််း ပပ လပု်ရန်လိုအပ်သည ် စီမံကိန််းအမျ ိ်းအစ ်း 

သုိို့မဟုတ် 

(၃) မည်သည ်ဆန််းစစ်ပခင််းမ  ပပ လုပ်ရန်မလိုသည ် စီမံကိန််းအမျ ိ်းအစ ်း၊ 

၃။ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  လိုက်နာဒဆ င်ရွက်မှို သက်ဒသခံလက်မှတ် ရယ ရမည်။ 

၄။ ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းဒလ   ချနိုင်ရန ် ဥပဒေ၊နည််းဥပဒေနှင ် အပခ ်း 

သက်ဆုိင်ရ  တည်ဆ ဥပဒေမျ ်းနငှ ် အညီသင ်ဒလျ ်ဒသ  အဒရ်းယ ဒဆ င်ရက်ွမှိုမျ ်း 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-7 

ပပ လုပ်ရမည်။ (၂ဝ၁၅)ခုနှစ်တငွ်  ုတ်ပပန်ခ  ဒသ  ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှိုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရ  

လုပ် ံု်း လုပန်ည််းမျ ်းကုိ စမီံကိန််းအဆိုပပ သ မှဒသချ စွ သိရှိမပ်ီး စီမံကိန််းဒကက င ် ပဖစဒ်ပေါ်လ  

နိုင်သည ် ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ လုပ ်ံု်းလုပ်နည််းအတိုင််း လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 အမျ ိ်းသာ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာအရည်အဒသ ်း ( ိုတ်လွှတ်မှု) လမ််းညွှန်ချက် (၂၀၁၅) 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသ်ွး ( ုတ်လွှတ်မှို) လမ််းညွှန်ချက်၏ 

ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းမ ှ ဒအ က်ပါအတိုင််း ပဖစ်ပါသည်။ ဤအမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသ်ွး ( ုတ်လွှတ်မှို) လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းသည် လ သ ်းတိုို့၏ ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် ဒဂဟစနစ် 

ဒက င််းမနွ်ဒရ်းကုိ က ကွယ်ဒစ င ်ဒရှ က်ရန ် ရည်ရွယ်ချက်ပဖင ် ညစ်ညမ််းမှိုမပဖစ်ဒစရန် အလိုို့ငှ   

ဒနရ အသီ်းသီ်း၏ ဆ ညံသံနှင ်တနု်ခါမှို၊ အခို်းအဒငွြို့  ုတ်လွှတ်မှိုနငှ ် အရည်စွနိ်ု့ တု်မှိုမျ ်း 

 ိန််းချ ပ်ဒရ်းအတွက် အဒပခခံစည််းမျဉ််း အပဖစ်သတ်မှတ် ပပဌ န််းပခင််းပဖစ်သည်။ 

စ ်းဒသ က်ကုန်လုပ်ငန််းတွင် အသုံ်းပပ ဒသ  စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်းနှင ် လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းမှ - 

 ကမဘ  ကျန််းမ ဒရ်းအဖွ ြို့၏ စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်း၊ 

 အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသ်ွး ( ုတ်လွှတ်မှို) လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း၊ 

 အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ ဘဏ္ဍ ဒရ်းဒက ်ပိုဒရ်းရှင််း လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း၊ 

(၂ဝ၁၅) ခုနှစတ်ွင် ုတ်ပပန်ခ  ဒသ  အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသ်ွး 

( ုတ်လွှတ်မှို) လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းကုိ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ မှဒသချ စ ွသိရှိမပီ်း စီမံကိန််း 

အနီ်းနာ်းတငွ် စီမံကိန််းဒကက င ် ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းပဖစ်ဒပေါ်လ ပါက ဤလမ််းညွှန်ချက် 

မျ ်းအတိုင််း လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 ခမန်မာနိိုငင်ံရင််းနှီ်းခမ  ပန်ှံမှု ဥပဒ  (၂၀၁၆) 

ပမန်မ နိုငင်ံရင််းနှီ်းပမ  ပန်ှံမှို ဥပဒေ၏ ရည်ရွယခ်ျက်မျ ်းမ ှ ဒအ က်ပါအတိုင််းပဖစပ်ါသည်။ 

(က) နိုင်ငံဒတ ်နငှ ်နိငု်ငံသ ်းတိုို့၏ အကျ ိ်းစီ်းပ ွ်းအလိုို့ငှ  သဘ ဝပတဝ်န််းကျငန်ှင ်  

လ မှိုပတ်ဝန််းကျင်ကုိ  ိခိုက်မှိုမရှဒိစသည ် တ ဝန်ယ မှိုရှိဒသ  ရင််းနှီ်းပမ  ပ်နှမံှိုလုပ်ငန််းမျ ်း ဖွံြို့မဖိ ်း 

တို်းတက်လ ဒစရန်၊ 

(ခ) ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံသ မျ ်းနငှ ် ၎င််းတိုို့ ၏ရင််းနှ်ီးပမ ပ်နှံမှိုလုပင်န််းမျ ်းကုိ ဥပဒေနှင ်အညီ 

အက အကွယ်ဒပ်းရန်၊ 

(ဂ) ပပည်သ တိုို့ အတွက် အလုပ်အကုိင်အခွင ်အလမ််းမျ ်းဒပေါ်ဒပါက်လ ဒစရန်၊ 
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(ဃ) လ သ ်းအရင််းအပမစ် ဖွံြို့မဖိ ်းလ ဒစရန်၊ 

(င) စွမ််းဒဆ င်ရည်ပမင ်မ ်းသည ်  ုတ်လပု်မှို၊ ဝန်ဒဆ င်မှို၊ ကုန်သွယ်မှိုကဏ္ဍ ဖွံြို့မဖ ိ်း 

တို်းတက်ဒစရန်၊ 

(စ) နည််းပည  ဖွံြို့မဖိ ်းတိ်ုးတက်ဒစရန်၊ စိုက်ပျ ိ်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမ ဒရ်းနှင ် စက်မှိုကဏ္ဍ ဖွံြို့မဖိ ်း 

တို်းတက်ဒစရန်။ 

(ဆ) နိုင်ငံတစ်ဝမှ််းလံ်ုးတွင် အဒပခခံအဒဆ က်အအုံမျ ်း အပါအဝင်ပည ရပ် 

နယ်ပယ်အသီ်းသီ်းတိုို့၌ ဖွံြို့မဖိ ်းတိ်ုးတက်ဒစရန် 

(ဇ) နိုင်ငံသ ်းမျ ်းအဒနပဖင ် နိုင်ငံတက အသုိက်အဝန််းနှင ် ယှဉ်တွ လုပ်ကုိင် 

ဒဆ င်ရွက်နိုင်ဒစရန်၊ 

( ) နိုင်ငံတက စနံှိုန််းနှင ် ညီဒသ စီ်းပါွ်းဒရ်းလုပင်န််းမျ ်းနှင ် ရင််းနှီ်းပမ  ပ်နှမံှိုလုပ်ငန််းမျ ်း 

ဒပေါ် ွန််းလ ဒစရန်၊  

အခန််း (၁ဝ) ရင််းနှ်ီးပမ  ပန်ှံမှို လုပင်န််းအမျ ိ်းအစ ်းမျ ်း သတ်မတှ်ပခင််း ပုေ်မ (၄၁) 

ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှိုလုပ်ငန််းမျ ်းကုိ တ ်းပမစ်သည ် ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှိုလုပ်ငန််းမျ ်းကုိ ဒအ က်တွင် 

ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

(က) နိုင်ငံဒတ ်အတွင််းသုိို့  ဒဘ်းအနတရ ယ်ရှဒိသ  သုိို့မဟုတ် အဆပိ်အဒတ က်ရှိဒသ  

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်း သယ်ဒဆ င်လ နိုငသ်ည ် သုိို့မဟုတ် ဒပေါ်ဒပါက်လ နိုင်သည ် 

ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှိုလုပ်ငန််းမျ ်း၊ 

(ခ) သုဒတသနနှင ်ဖွြံို့မဖိ ်းတိ်ုးတက်မှို ရည်ရွယ်ချက်ပဖင ် ပပ လုပ်ဒသ  ရင််းနှီ်းပမ  ပန်ှံမှို  

လုပ်ငန််းမျ ်းမှအပ ပပည်ပမှစမ််းသပ်ဆ ပဖစ်ဒသ   သုိို့မဟုတ် အသုံ်းပပ ရန်၊ စိုက်ပျ ိ်း ဒမ်ွးပမ ရန်၊ 

အတည်ပပ ချက် မရရှိဒသ်းဒသ  နည််းပည မျ ်း၊ ဒဆ်းဝါ်းမျ ်း၊ အပင်နှင ် တိရစဆ န်မျ ိ်းစတိ်မျ ်း၊ 

အသုံ်းအဒဆ င်မျ ်း  သယ်ဒဆ င်လ နိငု်သည ် ရင််းနှီ်းပမ  ပန်ှံမှိုလုပင်န််းမျ ်း၊ 

(ဂ) ပပည်သ တိုို့အဒပေါ် ဒဘ်းအနတရ ယ်ပဖစ်ဒစနိုင်ဒသ  ရင််းနှ်ီးပမ  ပန်ှံမှို လုပင်န််းမျ ်း၊ 

(င) သဘ ဝဝန််းကျငန်ှင ် ဒဂဟစနစ်တိုို့ကုိ ကကီ်းမ ်းစ ွ  ိခိုက်ပျက်စီ်းဒစနိုငဒ်သ  

ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှို လုပင်န််းမျ ်း၊ 

(စ) တည်ဆ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ တ ်းပမစပ်ိတ်ပင်  ်းဒသ  ဝန်ဒဆ င်မှိုနငှ ် 

ကုန်ပစစည််းမျ ်း  ုတ်လုပ်သည ် ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှမံှို လုပ်ငန််းမျ ်း၊ (၂ဝ၁၆) ခုနှစ်တွင ်ုတ်ပပနခ်  ဒသ  
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ပမန်မ နိုငင်ံရင််းနှီ်းပမ  ပန်ှံမှိုဥပဒေ အခန််း(၁ဝ) ပုေ်မ (၄၁)၊ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (င)၊ (စ) တိုို့ကုိ 

စီမံကိန််းအဆိုပပ သ အ ်း ဒသချ စ ွသိရှိမပီ်း လိက်ုနာဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

အခန််း (၁၆) ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံသ မျ ်း၏ တ ဝနဝ်တတရ ်းမျ ်း- 

(က) ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံသ  (စီမံကိန််းအဆိုပပ သ )သည် အခန််း (၁၆) ပုေ်မ (၆၅) အရ 

ဒဖ ်ပပ  ်းဒသ  တ ဝန်ဝတတရ ်းမျ ်းနှင ် ဒအ က်ပါတိုို့ကုိ ဦ်းစ ်းဒပ်းလိုက်နာ ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံသ သည် လုပ်ဒဆ င်ရန်အတွက် ကုမပဏ ီသုိို့မဟုတ် တစ်ဦ်းတည််းပိုင် 

သုိို့မဟုတ် တရ ်းဝငစ်ီ်းပွ ်းဒရ်း အဖွ ြို့အစည််းမျ ်းနငှ ် သက်ဆုိင်သည ် ရံု်းကုိ ဥပဒေနှင ်အညီ 

ဖွ ြို့စည််းတည်ဒ  င်၍ မတှ်ပံုတင်ရမည်။ 

(ဂ) တည်ဆ ဥပဒေမျ ်း၊ နည််းဥပဒေမျ ်း၊ လုပ် ံု်းလုပန်ည််းမျ ်း၊ အမိနိ်ု့ဒကကည  

စ မျ ်း၊ ညွှန်ကက ်းချက်မျ ်း သဒဘ တ စ ချ ပ်ပါ စည််းကမ််းချက်မျ ်းနှင ် အခွန်ဆုိင်ရ တ ဝန်ရှမိှို 

အပါအဝင် စည််းကမ််းချက်မျ ်း၊ သတ်မှတ်ချက်မျ ်း နှင ်အညီ လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

(ဆ) ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံသ  (စီမံကိန််းအဆိုပပ သ )သည်  သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင်နငှ  ်  လ မှို 

ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်ပျက်စ်ီးမှိုနငှ ် ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်မျ ်း  ိခိုက် ပျက်စီ်းမှို မပဖစဒ်ပေါ်ဒစရန် 

တည်ဆ ဥပဒေမျ ်း၊ နည််းဥပဒေမျ ်း လပု ်ံု်း လုပန်ည််းမျ ်း နိုင်ငတံက စံချနိ်စံညွှန််းနှင ်အညီ 

ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှိုကုိ ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

(ဋ) ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံသ  (စီမံကိန််းအဆိုပပ သ )သည် လုပ်ငန််းခွင် ိခိုက်ေဏ်ရ ရရှမိှို၊ 

ကုိယအ်ဂဂါအစိတ်အပိုင််း  ဆံု်းရံှို်းမှိုပဖစ်ပ ွ်းသည ် အလုပ်သမ ်းမျ ်းအတွက် တည်ဆ ဥပဒေနှင ်အညီ 

ရ ိုက်သည ် နစ်နာဒကက်းနှင ် ဒလျ ်ဒကက်းကုိ ဒပ်းရမည်။ 

(ဍ) အလုပ်သမ ်းဒရ်းရ  ဥပဒေမျ ်းကုိဒလ်းစ ်းလိုက်နာရမည်။ (၂ဝ၁၆) ခုနှစတ်ွင် 

 ုတ်ပပန်ခ  ဒသ  ပမန်မ နိငု်ငံရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှို  ဥပဒေအခန််း (၁၆) ပုေ်မ (၆၅)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဆ)၊ (ဋ)၊ 

(ဍ) တိုို့ကုိ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ အ ်း ဒသချ စွ သိရှိမပီ်း လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 ခမန်မာနိိုငင်ံရင််းနှီ်းခမ  ပန်ှံမှု နည််းဥပဒ မျာ်း (၂၀၁၇) 

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းမ ှ ဒအ က်ပါအတိုင််းပဖစ်သည်။ 

(က) နိုင်ငံဒတ ်နငှ  ် နိုင်ငံသ ်းတိုို့၏ အကျ ိ်းစီ်းပွ ်းအလိုို့ဌ  သဘ ဝပတ်ဝန််းကျငန်ှင ် 

လ မှိုပတ်ဝန််းကျင ် ိခိုက်မှိုမရှိဒစသည  ်တ ဝန်ယ မှိုရှိဒသ  ရင််းနှီ်းပမ  ပန်ှံမှို လုပ်ငန််းမျ ်းကုိ ဖွံြို့မဖိ ်း 

တို်းတက်ဒစရန်၊ 
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(ခ) ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံသ မျ ်းနငှ  ် ၎င််းတိုို့၏ ရင််းနှ်ီးပမ  ပန်ှံမှို လုပ်ငန််းမျ ်းကုိ ဥပဒေနှင ်အညီ 

အက အကွယ်ဒပ်းရန်၊ 

(ဂ) ပပည်သ တိုို့အတွက် အလုပ်အကုိင် အခွင ်အလမ််းမျ ်း ဒပေါ်ဒပါက်လ ဒစရန်၊ 

(ဃ) လ သ ်းအရင််းအပမစ်ဖွံမဖ ိ်းလ ဒစရန်၊ 

(င) စွမ််းဒဆ င်ရည်ပမင ်မ ်းသည ် ုတ်လပု်မှို၊ ဝန်ဒဆ င်မှို၊ ကုန်သွယ်မှိုကဏ္ဍမျ ်း 

ဖွံမဖိ ်းတို်းတက်ဒစရန်၊ 

(စ) နည််းပည  ဖွံြို့မဖိ ်းတို်းတက်ဒစရန်၊စိုက်ပျ ိ်းဒရ်း၊ ဒမွ်းပမ ဒရ်းနှင  ် စက်မှိုကဏ္ဍ 

ဖွံြို့မဖိ ်းတို်းတက်ဒစရန်၊ 

(ဆ) နိုင်ငံတစ်ဝန််းလံ်ုးတွင ် အဒပခခံအဒဆ က်အအုံမျ ်း အပါအဝင် ပည ရပ်နယ်ပယ် 

အသီ်းသီ်းတိုို့၌ ဖွံြို့မဖိ ်းတိ်ုးတက်ဒစရန်၊ 

(ဇ) နိုင်ငံသ ်းမျ ်းအဒနပဖင  ် နိုင်ငံတက အသုိက်အဝန််းနှင  ် ယှဉ်တွ လုပ်ကုိင် 

ဒဆ င်ရွက်နိုင်ဒစရန်၊ 

( ) နိုင်ငံတက စနံှိုန််းနှင ်ညီဒသ  စီ်းပွ ်းဒရ်းလုပင်န််းနှင  ် ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှိုလပု်ငန််းမျ ်း 

ဒပေါ် ွန််းလ ဒစရန ်ဟ ၍ ပပဌ န််း  ်းပါသည်။ 

 ခမန်မာ အာမခံလိုပင်န််းဥပဒ  (၁၉၉၃) 

ပမန်မ  အ မခံဥပဒေကုိ နိုင်ငဒံတ ်မငိမ်ဝပ်ပိပပ ်းမှို တည်ဒဆ က်ဒရ်း အဖွ ြို့က ၁၉၉၃ခုနှစ်၊ 

ဇ လိုင်လ ၂၃ ရက် ဒနို့တွင် နိုငင်ံဒတ ်မငိမဝ်ပ် ပိပပ ်းမှို တည်ဒဆ က်ဒရ်းအဖွ ြို့ ဥပဒေအမှတ် 

၁ဝ/၉၃ပဖင ် ပပဌ န််းခ   ပါသည်။ ဤဥပဒေ၏ ပုေ်မ ၁၅တွင် စက်တပ်ယ ဉ်ပိုင်ရှငမ်ျ ်းသည် ပမန်မ   

အ မခံ၌ သ တစ်ပါ်း  ိခိုက်မှိုအ မခံ မ  ်းမဒနရ  ်းရှိရမည် ဟု ပပဌ န််း  ်းပါသည်။ 

ပုေ်မ ၁၆ တွင် နိုင်ငံပိငု်ပစစည််းမျ ်းကုိ ပျက်စီ်းဆံု်းရံှို်းမှို ပဖစ်ဒစနိုင်ဒသ  သုိို့မဟုတ် 

ပပည်သ တိုို့၏ အသက်အုိ်းအိမ်စည််းစိမ်ကုိ နစ်နာဆံု်းရံှို်းမှိုကုိ ပဖစ်ဒစနိုင်ဒသ  သုိို့မဟုတ် 

ပတ်ဝန််းကျင် ညစ်ညမ််းမှိုပဖစ်ဒစနိငု်ဒသ  လုပ်ငန််းတစရ်ပ်ရပ်ကုိ လုပ်ကုိင်ဒသ  လုပင်န််းရငှ် 

သုိို့မဟုတ် အဖွ ြို့ အစည််းသည် ပမန်မ  အ မခံ၌ အဒ ွ ွနစ်နာဆံု်းရံှို်းမှို ဒပ်းဒလျ ်ရန် အ မခံ 

မ  ်းမဒနရ   ်းရှိရမည်ဟု ပပဌ န််း  ်းပါသည်။ 
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 ဒရှ်းဒ ာင််းဝတတ ပစစည််းမျာ်းကာက ယ် ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒ  (၂၀၁၅) 

ဤဥပဒေသည် ဒရှ်းဒဟ င််းဝတတ ပစစည််းမျ ်း က ကွယ် ိန််းသိမ််းဒရ်း ဥပဒေအပဖစ် ၂၀၁၅ 

ခုနှစ်၊ ဇ လိှိုင်လ ၂၂ရက်ဒနို့တွင် ပပည်ဒ  ငစ်လုွှတ်ဒတ မ်ှ ပပဌ န််းခ  သည်။ 

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းမ ှ ဒအ က်ပါအတိုင််းပဖစ်ပါသည်- 

(က) ဒရှ်းဒဟ င််းဝတတ ပစစည််းမျ ်း အဓနွိ်ု့ရှညတ်ည်တံ ဒစဒရ်းအတွက် က ကွယ် 

 ိန််းသိမ််းပခင််းဆိငု်ရ  မ ဝါေကုိ အဒက င်အ ည်ဒဖ န်ိုင်ရန်၊ 

(ခ) သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ်ဒကက င ်ပဖစ်ဒစ၊ လ ူ့ပဒယ ဂဒကက င ်ပဖစ်ဒစ ဒရှ်းဒဟ င််း 

ဝတတ ပစစည််းမျ ်း ယိုယငွ််းပျက်စ်ီးဒပျ က်ဆုံပခင််း မရှိဒစဒရ်းအတွက် က ကွယ် ိန််းသိမ််းနိငုရ်န်၊  

(ဂ) ဒရှ်းဒဟ င််းဝတတ ပစစည််းမျ ်းကုိ က ကွယ် ိန််းသိမ််းပခင််းပဖင ် အမျ ိ်းဂုဏ်၊ 

ဇ တိဂဏု် ပမင ်မ ်းဒစရန်နငှ ် မျ ိ်းချစ်စတိ်ဓ တ် ရှင်သန်ခိုင်မ လ ဒစရန်၊ 

(ဃ) အမျ ်းပပည်သ တိုို့က ဒရှ်းဒဟ င််းဝတတ ပစစည််းမျ ်း၏ တနဖ်ို်းပမင ်မ ်းမှိုကုိ နာ်းလည် 

ခံယ နိုင်ကကဒစရန်၊ 

(င) ဒရှ်းဒဟ င််းဝတတ ပစစည််းမျ ်းကုိ က ကွယ် ိန််းသိမ််းပခင််းနှင ် စပ်လျဉ််း၍ 

နိုင်ငံဒတ ်က သဒဘ တ လက်ခံ  ်းဒသ  အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ ကွန်ဗင််းရှင််း၊ ဒေသဆိုင်ရ  

သဒဘ တ ညီချက်မျ ်းနှင ်အညီ ဒဆ င်ရွက်ရန်။ 

 ဒရှ်းဒ ာင််းအဒဆာက်အအံိုမျာ်းကာက ယ် နိ််းသိမ််းဒရ်းဥပဒ  (၂၀၁၅) 

ဤဥပဒေကုိ ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံမျ ်း က ကွယ် ိန််းသိမ််းဒရ်း ဥပဒေအပဖစ ်

၂၀၁၅၊ ဩဂုတ်လ ၂၆ရက်ဒနို့တွင် ပပည်ဒ  င်စုလွှတ်ဒတ ်မှပပဌ န််းခ  သည်။ 

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းမ ှ ဒအ က်ပါအတိုင််းပဖစ်ပါသည်- 

(က) ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံမျ ်း အဓွနိ်ု့ရှညတ်ည်တံ ဒစဒရ်းအတွက် က ကွယ် 

 ိန််းသိမ််းပခင််းဆိငု်ရ  မ ဝါေကုိ အဒက င်အ ည်ဒဖ န်ိုင်ရန်၊ 

(ခ) သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ်ဒကက င ်ပဖစ်ဒစ၊ လ ူ့ပဒယ ဂဒကက င ်ပဖစ်ဒစ ဒရှ်းဒဟ င််း 

အဒဆ က်အအုံမျ ်း ယိုယငွ််းပျက်စီ်းဒပျ က်ဆံုပခင််း မရှိဒစဒရ်းအတွက် က ကွယ် ိန််းသိမ််းနိငု်ရန်၊  

(ဂ) ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံမျ ်းကုိ က ကွယ် ိန််းသိမ််းပခင််းပဖင ် အမျ ိ်းဂုဏ်၊ 

ဇ တိဂဏု် ပမင ်မ ်းဒစရန်နငှ ် မျ ိ်းချစ်စတိ်ဓ တ် ရှင်သန်ခိုင်မ လ ဒစရန်၊ 
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(ဃ) ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံမျ ်း၏ တန်ဖိ်ုးပမင ်မ ်းမှိုကုိ အမျ ်းပပည်သ တိုို့က 

သိရှိနာ်းလည် နိငု်ကကဒစရန်၊ 

(င) ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံမျ ်း ဖျက်စီ်းမှိုမခံရဒစဒရ်းအတွက် က ကွယ် 

ဒစ င ်ဒရှ က်ရန်၊ 

(စ) ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံမျ ်း ရှ ဒဖွဒဖ  ်ုတ်  ိန််းသိမ််းရန်။ 

(ဆ) ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံမျ ်းကုိ က ကွယ် ိန််းသိမ််းပခင််းနှင ် စပလ်ျဉ််း၍ 

နိုင်ငံဒတ ်က သဒဘ တ လက်ခံ  ်းဒသ  အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ  ကွန်ဗင််းရှင််း၊ ဒေသဆိုင်ရ  

သဒဘ တ ညီချက်မျ ်း နှင ်အညီ ဒဆ င်ရွက်ရန်။ 

ပုေ်မ ၁၅ တွင် ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံ၏ သတ်မှတ်  ်းဒသ  ဧရိယ အတွင််း၌ 

ဒအ က်ပါပပ လပု်မှို တစ်ခုခုကုိ ဒဆ င်ရွက်လိုသ သည် ကကိ တင်ခွင ်ပပ ချက်ရရှရိန် ဦ်းစီ်းဌ နသုိို့ 

ဒလ  က်  ်းရမည်- 

(က) မမိ ြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ဒကျ်းရွ မျ ်းကုိတို်းချ ြို့ပခင််း၊ 

(ခ) ဟုိတယ်မျ ်း၊ စက်ရံုအလုပ်ရံုမျ ်း၊ လ ဒနအဒဆ က်အအုံမျ ်းအပါအဝင် 

အဒဆ က်အအုံအသစ်မျ ်း တည်ဒဆ က်ပခင််း သုိို့မဟုတ် တို်းချ ြို့ပခင််း သုိို့မဟုတ် ဝင််းခခကံ ရံပခင််း 

သုိို့မဟုတ် ချ ြို့ ွင်ပခင််း၊ 

(ဂ) ဒရနံ၊ သဘ ဝဓ တ်ဒငွြို့၊ ဒကျ က်မျက်ရတနာ သုိို့မဟုတ် ဓ တ်သတတ ရ ှဒဖွရန် 

တ ်းဒဖ ်ပခင််း၊ ဒရနံသဘ ဝဓ တ်ဒငွြို့ပိက်ုလိုင််းမျ ်းသွယ်တန််းပခင််း၊ စက်ရံုအလုပ်ရံုမျ ်း 

တည်ဒဆ က်ပခင််း၊ မဟ ဓ တ်အ ်းလိုင််းမျ ်း သွယ်တန််းပခင််း၊ ဆက်သွယ်ဒရ်းတ ဝါတိုင်မျ ်း 

ဒဆ က်လုပ်ပခင််း၊ လမ််းဒဖ က်လုပ်ပခင်၊ တံတ ်းတည်ဒဆ က်ပခင််း၊ ဒလယ ဉ်ကွင််း 

တည်ဒဆ က်ပခင််း၊ ဆည်ဒပမ င််း၊ တ တမမံျ ်းစဒသ  အဒပခခံအဒဆ က်အအုံမျ ်း 

တည်ဒဆ က်ပခင််း သုိို့မဟုတ် တိ်ုးချ ြို့ပခင််း၊ 

(ဃ) ဒပမဒအ က်တွင် လ ပ်စစ်သွယ်တန််းပခင််း၊ ဆက်သွယ်ဒရ်းဆိုင်ရ  သွယ်တန််းပခင််း 

နှင ် အပခ ်းဒပမဒအ က်လုပ်ငန််းမျ ်း ဒဆ က်ရွက်ပခင််း၊ 

(င) ဒရတွင််း၊ ဒရကန်၊ တ ဒပမ င််း၊ ဒမွ်းပမ ဒရ်းကန်မျ ်း တ ်းဒဖ ်ပခင််း သုိို့မဟုတ် 

တို်းချ ြို့ပခင််း၊ 
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(စ) ဒပမမျက်နှာသွင်ပပင်ပျက်စ်ီးဒစသည ် ဒရွှေကျင်ပခင််း၊ ဒပမတ ်းဒဖ ်ပခင််း၊ 

အုတ်ဖုတ်ပခင််း၊ ဒရတွင််း၊ ဒရကန်၊ ဒချ င််း၊ ဒပမ င််း၊ လ  ိ၊ ချ ိင ်မျ ်းတ ်းပခင််း၊ ဖိုို့ပခင််း၊ ဒပမည ိပခင််း၊ 

မိုင််းခွ ပခင််း၊ ဒကျ က်တ ်းပခင််း၊ ဒကျ က်စရစ်၊ သ  ုတ်ယ ပခင််း၊ ကုန််းမျ ်း၊ ဒတ င်မျ ်း မဖိ ဖျက်ပခင််း၊ 

(ဆ) ပုဂလ္ိကပိုင်ဆုိင်သည ် အဝန််းအဝိငု််း၊ ဧရိယ အတွင််းတွင် ဒရ်ှးဒဟ င််း 

အဒဆ က်အအုံမျ ်းကုိ  ည ်သွင််းပခင််း၊ ခခံစည််းရို်းခတ်  ်းပခင််း၊ 

(ဇ) ဒရှ်းဒဟ င််းအဒဆ က်အအုံ၏ အနီ်းနှင ် ပတ်ဝန််းကျင်ပမင်ကွင််း၌ ဝန်ကကီ်းဌ နက 

ဒေသအလိုက် သတ်မှတ်  ်းသည ် စည််းကမ််းမျ ်းနငှ ် ကုိက်ညီပခင််းမရှိဒသ  အဒဆ က်အအုံကုိ 

ဒဆ က်လုပ်ပခင််း။ 

 ယဉ်ဒကျ်းမှုအဒမ အနှစ်ဒ သမျာ်း ကာက ယ်ဒစာင ဒ်ရှာက်ဒရ်း ဥပဒ  (၂၀၁၉) 

ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်ဒေသမျ ်း က ကွယ် ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ ၂၀၁၉ခနုှစ်၊ 

ဒဖဒဖ ဝ်ါရီလ ၂၈ရက်ဒနို့တငွ် ပပည်ဒ  င်စလုွှတ်ဒတ ်က ဥပဒေအမှတ် ၆ ပဖင ် ပပဌ န််းခ  သည်။ 

ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်-  

(က) ဒရှ်းနစှ်ဒပါင််းမျ ်းစွ က တည်ရှိခ  ဒသ  ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်မျ ်း အဓွနိ်ု့ရှည်စ ွ 

တည်တံ ဒစဒရ်းအတွက် က ကွယ် ိန််းသိမ််းပခင််းဆိုင်ရ  မ ဝါေကုိ 

ပမ င ်တင်အဒက င်အ ည်ဒဖ ်ရန်၊ 

(ခ) ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်ဒေသမျ ်းနငှ ် ယင််းဒေသအတွင််းရှိ ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ် 

မျ ်းအ ်း သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ်ဒကက င ်ပဖစဒ်စ၊ လ တိုို့၏ပပ လုပ်မှိုဒကက င ်ပဖစ်ဒစ၊ သစ်ပင်သစ်ဥ 

ဒကက င ်ပဖစ်ဒစ၊ ပို်းမွှ ်းမျ ်း၊ ငှက်၊ တိရစဆ နမ်ျ ်းဒကက င ်ပဖစ်ဒစ ယိုယငွ််းဆံု်းရံှို်းပျက်စီ်းပခင််း 

မရှိဒစဒရ်းအတွက် က ကွယ် ိန််းသိမ််းရန်၊ 

(ဂ) ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်ဒေသမျ ်းကုိ က ကွယ် ိန််းသိမ််းပခင််းပဖင ် နိုင်ငံသ ်းမျ ်း 

အမျ ိ်းဂုဏ်၊ ဇ တိဂဏု်ပမင ်မ ်းဒစရနန်ှင ် ပပညဒ်  ငစ်ု စိတ်ဓ တ် ရှင်သန် က်ပမက်ဒစရန်၊ 

(ဃ) ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်ဒေသမျ ်းအ ်း က ကွယ် ိန််းသိမ််းပခင််း၏ တန်ဖို်းကကီ်းမ ်း 

မှိုကုိ အမျ ်းပပည်သ  တိုို့နာ်းလည်ခံယ နိုင်ကကဒစရန်၊ 

(င) ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်ဒေသမျ ်း ဖျက်ဆီ်းမှိုမခံရဒစဒရ်းအတွက် အက အကွယ် 

ဒပ်းရန်၊ 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-14 

(စ) ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်ဒေသမျ ်း က ကွယ် ိန််းသိမ််းဒရ်းနှင ် စပ်လျဉ််း၍ 

နိုင်ငံဒတ ်က လက်ခံသဒဘ တ ဒသ  အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ  ကွန်ဗင််းရှင််းနငှ ်အညီ ဒဆ ငရ်ွက်ရန်၊ 

(ဆ) ကမဘ  အဒမွအနှစ်ဆုိင်ရ  နိုငင်ံတက အဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ ပပည်တငွ််းပပည်ပ 

အဖွ ြို့အစည််းမျ ်းနငှ ် ပ ်းဒပါင််းဒဆ င်ရွက်ရန်၊ 

(ဇ) ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ်ဒေသအတွင််း ယဉ်ဒကျ်းမှိုအဒမွအနှစ် က ကွယ် 

 ိန််းသိမ််းဒရ်းလပု်ငန််းနငှ ် ဒေသခံမျ ်း၏ လ မှိုဒရ်း၊ စီ်းပွ ်းဒရ်း ဖွံြို့မဖိ ်း တို်းတက်ဒရ်းလုပင်န််းမျ ်းကုိ 

ဟန်ချက်ညီစွ  ဒဆ င်ရွက်နိငု်ရန် ပဖစ်ပါသည်။ 

 ခပည်သူူ့ကျန််းမာဒရ်း ဥပဒ  (၁၉၇၂) 

စီမံကိန််းအဆိုပပ သ  (အလုပ်ရှင်အဒနပဖင )် စီမံကိန််းပတဝ်န််းကျင် အနီ်းအနာ်းရှဒိသ  

ပပည်သ မျ ်း၏ ကျန််းမ ဒရ်းအတွက် ဒအ က်ပါအတိုင််း ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

(က) လ အမျ ်းဒန ိုင်ရ ပတ်ဝန််းကျငတ်ွင် အမိှိုက်သရိုက်၊ အညစ်အဒကက်းမျ ်းကုိ 

သိမ််းဆည််းစနွိ်ု့ပစ်ပခင််း မပပ လုပ်ရ။ 

(ခ) လ အမျ ်းအတွက် ဒသ က်သုံ်းဒရမျ ်းကုိ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ စံချနိမ်ီ 

သတ်မှတ်ပခင််းနှင ်က ကွယ် ဒစ င ်ဒရ ှက်ပခင််း၊ 

(ဂ) လ အမျ ်းဒန ိုင်ရ  ပတ်ဝန််းကျင်ဒလ တုွင် လ တိုို့ကုိ  ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ပဖစ်ဒစမည ် အခို်းအဒငွြို့၊ အနံို့အသက်၊ အမှိုန်အမွှ ်း၊ အသံဗလံ၊ ဓ တ်ဒရ င်ပခည် မျ ်းဒကက င ် 

ညစ်ညမ််းပခင််းမှ က ကွယ်ပခင််း၊ 

(ဃ) မမိ ြို့ရွ စည်ပင်သ ယ ဒရ်း၊  အိမ်ယ ဒဆ က်လုပ်ပခင််းနငှ  ်  ဝန် မ််းပပည်သ တိုို့  

သွ ်းလ ဒန ိုင် အသုံ်းပပ သည ် အဒဆ က်အဦ သုိို့မဟုတ် ဒနရ မျ ်း၏ ကျန််းမ သနိ်ု့ရှင််းဒရ်း 

အတွက်ဒဆ င်ရွက်ပခင််း။ 

 ကူ်းစက်ဒရာဂါမျာ်းကာက ယ်နှိမန်ှင််းဒရ်း ဥပဒ  (၁၉၉၅) 

ဤဥပဒေကုိ နိုင်ငံဒတ ်မငမိ်ဝပပ်ိပပ ်းမှို တည်ဒဆ က်ဒရ်းအဖွ ြို့သည် အမိနိ်ု့ဒကက ်ပင စ  

အမှတ်၁/၉၅၊၁၉၉၅ခုနစှ်၊ မတ်လ၂၀ရက်ပဖင ် ပပဌ န််းခ  သည်။ ဤဥပဒေ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှ  

က ်းစက်တတ်ဒသ  ဒရ ဂါမျ ်း ပဖစပ်ွ ်းပခင််းကုိ က ကွယ်ရန်ပဖစ်သည်။ 

ပုေ်မ ၃ အရ ကျန််းမ ဒရ်းဦ်းစီ်းဌ နသည် က ်းစက်ဒရ ဂါပဖစပ်ွ ်းပခင််းမှ ကကိ တင်က ကွယ် 

နိုင်ရန် ဒအ က်ပါလုပ်ငန််းတိုို့ကုိ စီမံကိန််းချမတှ်၍ အဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ င်ရမည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-15 

 ကဒလ်းသ ငယ်မျ ်းအ ်းက ကွယ်ဒဆ်း ို်းပခင််း၊ က ကွယ်ဒဆ်းတိုက်ဒကျွ်းပခင််း၊ 

 လိုအပ်ပါက အရွယ်ဒရ က်သ မျ ်းကုိပါ က ကွယ်ဒဆ်း ို်းပခင််း၊ က ကွယ်ဒဆ်း 

တိုက်ဒကျွ်းပခင််း၊ 

 က ်းစက်ဒရ ဂါဆိုငရ်  ကျန််းမ ဒရ်းပည ဒရ်း လုပ်ငန််းမျ ်း ဒဆ င်ရွက်ပခင််း။ 

ပုေ်မ ၄ အရ အဓိကက ်းစက်ဒရ ဂါ (သိုို့) တိုင်ကက ်းရမည ် ဒရ ဂါမျ ်းပဖစ်ပွ ်းသည်အခါ 

 အမျ ်းပပည်သ တိုို့အ ်း က ကွယ်ဒဆ်း ိ်ုးပခင််းနှင ် အပခ ်းလိုအပ်ဒသ  အစီအမံမျ ်း 

နှင ် ၎င််းပပနိ်ု့ပွ ်းမှိုကုိ  ိန််းချ ပ်ရန် ကျန််းမ ဒရ်းဌ နမှ ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 အမျ ်းပပည်သ တိုို့သည် ပုေမ်ခွ  (က) အရ ကျန််းမ ဒရ်းဦ်းစ်ီးဌ န၏ ဒဆ င်ရွက် 

ချက်မျ ်းကုိ လိုက်နာရမည်။ 

ပုေ်မ ၉ တွင် အိမ်ဒ  င်ဦ်းစ်ီး သုိို့မဟုတ် အိမ်ဒ  ငစ်ုဝင် တစ်ဦ်းသည် ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ 

အချက်မျ ်းကုိ အနီ်းဆံု်းကျန််းမ ဒရ်း စငတ်  သုိို့မဟုတ် ဒဆ်းရံုသုိို့ ချက်ချင််းအဒကက င််းကက ်းရမည်- 

 ကကွက်ကျပခင််း 

 အဓိကက ်းစက်ပမန်ဒရ ဂါပဖစပ်ွ ်းပခင််း 

 တိုင်ကက ်းရမည ်က ်းစက်ဒရ ဂါပဖစ်ပ ွ်းပခင််း 

 ိုို့အပပင် ပုေ်မ၁၁ အရ ကျန််းမ ဒရ်းအရ ရှသိည် အဓိကကပ်ဒရ ဂါပျံြို့နှံို့ပခင််းကုိ က ကွယ် 

တ ်းဆ်ီးရန် ဒအ က်ပါအတိငု််း ဒဆ င်ရွက်နိငု်သည် 

 က ်းစက်ဒရ ဂါပဖစ်ပ ွ်းသ ကုိပဖစ်ဒစ၊ အပခ ်းလိုအပ်ဒသ  လ ပုဂ္ိ လ်မျ ်းကုိ ပဖစ်ဒစ 

စံုစမ််းဒမ်းပမန််းပခင််း 

 ကျန််းမ ဒရ်းစစ်ဒဆ်းပခင််း 

 မစင်၊ ဆ်ီး၊ သလိပ်၊ ဒသ်ွးနမ နာမျ ်းရယ ၍ ဓ တ်ခွ စစ်ဒဆ်းဒစပခင််း 

 ဒဆ်း ို်းစမ််းသပ်ပခင််း 

 အပခ ်းလိုအပ်ဒသ  စံစုမ််းစစ်ဒဆ်းမှိုမျ ်းကုိပပ လုပ်ပခင််း။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-16 

 ဒဆ်းလိပ်နှင ဒ်ဆ်းရွက်ကကီ်း  က် ပစစည််းဒသာက်သံို်းမှု  ိန််းချ ပ်ဒရ်းဥပဒ  (၁၉၉၅) 

နိုင်ငံဒတ ်ဒအ်းချမ််းသ ယ ဒရ်းနှင ် ဖွံြို့မဖိ ်းဒရ်းဒက ငစ်ီသည် (နိုငင်ံဒတ ်ဒအ်းချမ််း 

သ ယ ဒရ်းနှင ် ဖွြံို့မဖိ ်းဒရ်းဒက င်စ ီဥပဒေအမတှ် ၅/၂၀၁၆) အရ ၂၀၀၆ ခုနစှ်၊ ဒမလ (၄) ရက်တွင် 

ဒအ က်ပါဥပဒေကုိ ပပဌ န််းလိုက်သည်။ 

တ ဝန်ခံပုဂ္ိ လ်သည-် 

(က) ပုေ်မ ၆ တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းဒသ  ဒနရ ၌ ဒဆ်းလိပ်ဒသ က်ခွင မ်ရှိဒသ ဒနရ  

ပဖစ်ဒကက င််း ဒဖ ်ညွန််းသည ်စ တန််းနငှ ် အမှတ်အသ ်းမျ ်းကုိ သတ်မှတ်ချက်မျ ်းနငှ ်အညီ 

ဒဆ င်ရွက်  ်းရှိရမည်။ 

(ခ) ပုေ်မ ၇ တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းဒသ ဒနရ ၌ ဒဆ်းလိပ်ဒသ က်ခွင ်ရှဒိသ  သီ်းသနိ်ု့ဒနရ   

စီမံ  ်းရှိရမည ်အပပင် ယင််းသုိို့ ဒဆ်းလိပ်ဒသ က်ခွင ်ရှဒိသ  သီ်းသနိ်ု့ဒနရ ပဖစဒ်ကက င််း 

ဒဖ ်ညွှန််းသည ်စ တန််းနှင် အမတှ်အသ ်းမျ ်းကုိလည််း သတ်မတှ်ချက်မျ ်းနှင ်အညီ ဒဆ င်ရွက် 

  ်းရှိရမည်။ 

(ဂ) ဒဆ်းလိပ်ဒသ က်ခွင မ်ရှိဒသ ဒနရ ၌ မညသ် မ  ဒဆ်းလိပ်ဒသ က်ပခင််းမပပ ရန ်

ကကပ်မတ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

(ဃ) မိမိတ ဝန်ရှိသည ်ဒနရ သုိို့ ကကီ်းကကပ်ဒရ်းအဖွ ြို့ လ ဒရ က်စစ်ဒဆ်းသည ်အခါ 

စစ်ဒဆ်းပခင််းကုိ ခံယ ရမည်။ 

 ခမန်မာနိိုငင်ံမီ်းသတ်တပဖ် ွဲြို့ ဥပဒ  (၂၀၁၅) 

သီ်းသနိ်ု့မီ်းသတတ်ပ်ဖွ ြို့ဖွ ြို့စည််းပခင််း- 

မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ နသည် ပမန်မ နိငု်ငံ မ်ီးသတတ်ပ်ဖွ ြို့ ဥပဒေ အခန််း (၇) ပုေ်မ (၁၃) (က) အရ 

စက်ရံုအလုပ်ရံုမျ ်း၌ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်စိ်ုးရိမရ်ဒသ  လုပ်ငန််းမျ ်းအတွက် သီ်းသနိ်ု့မ်ီးသတ်တပ်ဖွ ြို့ 

မျ ်း ဖွ ြို့စည််း  ်းရှိရန် ညွှန်ကက ်းချက် အရအလုပ်ရှင်သည် သီ်းသနိ်ု့ မီ်းသတ်တပ်ဖွ ြို့ 

ဖွ ြို့စည််း  ်းရမည်။ 

(၁၃) (ခ) ပုေ်မခွ  (က) အရ ဖွ ြို့စည််း  ်းဒသ  သီ်းသနိ်ု့မီ်းသတတ်ပ်ဖွ ြို့ကုိ ဒပပ င််းလ  

ဖွ ြို့စည််းပခင််း၊  ဖျက်သိမ််းပခင််းပပ လိုပါက မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ န၏ ခွင ်ပပ ချက်ရယ ရမည်။ သီ်းသနိ်ု့ 

မီ်းသတ်တပ်ဖွ ြို့သည ်

(က) သက်ဆုိင်ရ  မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းမှ ်း၏ ကကီ်းကကပ်မှိုနှင စ်စ်ဒဆ်းမှိုကုိ ခံယ ရမည်။ 
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(ခ)မီ်းဒဘ်းလံုခခံ ဒရ်းလုပင်န််းမျ ်း ဒဆ င်ရက်ွရ တွင်လည််းဒက င််း၊ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်၊ 

အပခ ်းသဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ်၊ ကပ်ဒရ ဂါဒဘ်းအနတရ ယ် သုိို့မဟုတ် ရုတတ်ရက်ပဖစပ် ွ်းဒသ  

ဒဘ်းအနတရ ယ်ကျဒရ က်သည ်အခါတွင် လည််းဒက င််း သက်ဆုိင်ရ မ်ီးသတ်ဝန ်မ််းမျ ်း 

အရန်မီ်းသတ်တပ်ဖွ ြို့ဝင်မျ ်းနငှ ် အတ ပ ်းဒပါင််းဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ)မီ်းဒဘ်းလံုခခံ ဒရ်းဆိုင်ရ ပည ရပ်မျ ်း ဒလ ကျင ်သင်ကက ်းဒရ်း၊ ကျွမ််းကျင်မှိုရှိဒစဒရ်းနငှ ် 

နည််းပည မျ ်း ရရှိဒစဒရ်း အတွက်မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ န၏ ညွှန်ကက ်းမှိုကုိ ခံယ ရမည်။ 

 သစ်ဒတာဥပဒ  (၂၀၁၈) 

သစ်ဒတ  ွက်ပစစည််းမျ ်းကုိ ခွင ်ပပ မနိိ်ု့ ရရှိမပီ်းမှသ   တု်ယ ခွင ်ရှိသည်။ သုိို့ရ တွင် 

စီ်းပ ွ်းပဖစ် မဟုတ်သည ် အိမ်သုံ်း၊ လယ်ယ လပု်ငန််းသုံ်း၊ ငါ်းဖမ််းလပု်ငန််းသုံ်းစသည ် မိမိသုံ်းပဖစ်လ င် 

ဝန်ကကီ်းဌ နက သတ်မှတ ် ်းသည ် အဒရအတွက် က် မဒကျ ်လွန်ပါက ခွင ်ပပ မနိိ်ု့ ရယ ရန် 

မလိုဘ   ုတ်ယ နိုင်သည်ပဖစ်ဒကက င််း ပုေ်မ ၁၇တွင် ပပဌ န််း  ်းပါသည်။ သစ်ဒတ ဦ်းစ်ီးဌ နသည် 

သစ်ဒတ  ွက်ပစစည််းမျ ်း  ုတ်ယ ခွင ်ပပ ရ တွင် စ်ီးပ ွ်းပဖစ်  ုတ်ယ ပခင််းပဖစ်ပါက ဒ ်းမပိ င် 

စနစ်ကုိ ကျင ်သုံ်းရမည်ပဖစ်ဒကက င််း ပုေ်မ ၁၈ တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 ဒရအရင််းအခမစ်နှင  ်ခမစ်ဒချာင်မျာ်း နိ််းသိမ််းဒရ်း ဥပဒ  (၂၀၁၆) 

(က) ဒရအရင််းအပမစ်နငှ ်ပမစဒ်ချ င််းမျ ်း  ိခိုက်ပျက်စီ်းဒစရန် ရည်ရွယ်၍ တစစ်ံုတစ်ရ  

ပပ လုပ်ပခင််း သုိို့မဟုတ် ဒရဒကက င််းအ ်း ဒပပ င််းလ ဒစပခင််းမပပ ရ။ 

(ခ) ဒရအရင််းအပမစ်မျ ်းကုိ တမင်ပပ န််းတီ်းဒစပခင််းမပပ ရ။ (၂ဝဝ၆) ခုနှစတ်ွင် 

 ုတ်ပပန်ခ  ဒသ  ဒရအရင််းအပမစ်နငှ ်ပမစဒ်ချ င််း  ိန််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းနှင ် 

ဒရအရင််းအပမစ်နငှ ် ပမစ်ဒချ င််းမျ ်း နိ််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေ အခန််း (၅) တ ်းပမစ်ချက်မျ ်း အပိုေ ် (၈) 

ကုိ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ မှ ဒသချ စွ  သိရှိမပီ်း စီမံကိန််းဒကက င ် ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်း 

ပဖစ်ဒပေါ်လ ပါက ဤဥပဒေ အတိုင််းလိုက်နာ ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 လိုပ်ငန််းခ ငဒ်ဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းဒရ်းနှင က်ျန််းမာဒရ်းဆိိုင်ရာ ဥပဒ  (၂၀၁၉) 

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းမ ှ ဒအ က်ပါအတိုင််းပဖစ်ပါသည်။ 

(က) လုပ်ငန််းအသီ်းသီ်း၌ လုပင်န််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်း၊ ကျန််းမ ဒရ်းဆိငု်ရ  

ကိစစရပ်မျ ်းကုိ  ိဒရ က်စွ  အဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ င်ရွက်နိုင်ဒစရန် 
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(ခ) လုပ်ငန််းခွင် ိခိုက်မှို၊ လုပ်ငန််းခွင်ဆုိင်ရ  ဒရ ဂါခံစ ်းရမည်မျ ်း  ဒလျ  နည််း 

ပဒပျ က်ဒစရန် အလုပ်ရှင်နှင ် အလုပ်သမ ်းအပါအဝင် ဤဥပဒေပါသက်ဆုိင်သ  မျ ်း၏ 

လုပ်ငန််းတ ဝနမ်ျ ်းကုိ သတ်မှတဒ်ပ်းရန်။ 

(ဂ) လုပ်ငန််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ်မျ ်း၊ လုပ်ငန််းခငွ်ဆုိင်ရ ဒရ ဂါမျ ်း  အလုပ်ရှင်၊  

အလုပ်သမ ်းမျ ်းနှင  ် ဤဥပဒေပါသက်ဆုိငသ် မျ ်းက ကကိ တင်တ ်းဆ်ီး က ကွယ်ပပ လုပန်ိုင်ရန်၊ 

(ဃ) လုပ်ငန််းခွင် ိခိုက်မှိုမျ ်း၊ လုပ်ငန််းခငွ်ဆုိင်ရ  ဒရ ဂါမျ ်းမပဖစ်ပ ွ်းဒစရန် ကကိ တင ်

က ကွယ်ပခင််းပဖင ် အလုပ်သမ ်းမျ ်း လုပ်ငန််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းမပ်ီး ကျန််းမ စွ  

လုပ်ကုိင်နိုင်ဒစရနန်ှင  ် ကုန် ုတ်စမွ််းအ ်းမျ ်း တို်းတက်လ ဒစရန်၊ 

(င) လုပ်ငန််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်းနငှ  ် ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ  စံချနိ်စနံှိုန််း 

မျ ်းအ ်း  နိုင်ငံတက နှင ် ဒေသဆိုငရ် စံနှိုန််းမျ ်းနှင ်အညီ  မိမိနိုငင်ံအဒပခအဒနနှင ်  

သင ်ဒလျ ်ဒသ   စံချနိစ်ံနှိုန််းသတမ်ှတ်မပ်ီး ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််း၍ ကျန််းမ ဒရ်း နှင ် 

ညီညတွ်ဒသ လုပ်ငန််းခငွ် ဖန်တ်ီးဒပ်းရန်။ 

(စ) လုပ်ငန််းခွင် ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်းနငှ ် ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ လုပ်ငန််းမျ ်း 

ဖွံြို့မဖိ ်းတို်းတက်ဒရ်းအတွက် သုဒတသနလုပ်ငန််းမျ ်းကုိ ဒ  က်ပံ က ညီဒပ်းရန်။ 

 လိုပ်ငန််းခ င်သံို်း ဒပါက်က ွဲဒစတတဒ်သာဝတတ ပစစည််းမျာ်းဆိိုင်ရာ ဥပဒ  (၂၀၁၈) 

ဤဥပဒေတွင် လုပ်ငန််းခငွ်သုံ်း ဒပါက်ကွ ဒစတတ်ဒသ  ဝတတ ပစစည််းမျ ်းကုိ စနစတ်ကျ 

ပပ လုပ်ရန်၊ ယမ််းဘီလ ်းနှင ် ဆက်စပ်သုံ်းပစစည််းမျ ်း အသုံ်းပပ သည ် လုပ်ငန််းခွငမ်ျ ်းတငွ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််း၍ လံုခခံ မှိုရှိဒစရန်နှင ် လပု်ငန််းခွင်သုံ်း ဒပါက်ကွ ဒစတတ်ဒသ  

ဝတတ ပစစည််းမျ ်း ပပ လုပ်သုံ်းစွ မှိုမျ ်းကုိ စနစတ်ကျ ကကီ်းကကပ်နိုင်ရန်အတွက် ပပဌ န််း  ်းပါသည်။ 

 အလိုပ်သမာ်းအဖ ွဲြို့အစည််း ဥပဒ  (၂၀၁၁) 

အခန််း (၇) စီမံကိန််းအဆိုပပ သ  (အလုပ်ရှင်)၏ တ ဝနမ်ျ ်းမှ  ဒအ က်ပါအတိငု််း 

ပဖစ်ပါသည်။ 

၂၉။ အလုပ်ရှင်သည် မိမိလုပ်ငန််း၏ အလုပ်သမ ်းအဖွ ြို့အစည််းမျ ်းကုိ အလုပ်သမ ်း 

မျ ်းအ ်း ကုိယစ် ်းပပ သည ် အဖွ ြို့အစည််းမျ ်းအပဖစ် အသိအမှတ်ပပ ရမည်။ 

၃ဝ။ အလုပ်ရှင်သည် သက်ဆုိင်ရ  အလုပ်အမှိုဒဆ င်အဖွ ြို့၏ ဒ  က်ခံချက်ပဖင ် 

တ ဝန်တစ်ခခုု ဒပ်းအပ်ပခင််းခံရဒသ  အလုပ်အမှိုဒဆ င် အဖွ ြို့ဝငတ်စ်ဦ်းအ ်း အပခ ်းနည််း 
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သဒဘ တ ညီ  ်းသညမ်ှအပ ယင််းတ ဝနကုိ်  မ််းဒဆ င်ရန် တစ်လလ င် နစှ်ရက် က် 

မပိုဒစဘ  ခွင ်ပပ ရမည်။ ယင််းက လကုိ မိမိလုပ်ငန််းရှိ မ လတ ဝန်ကုိ  မ််းဒဆ င်ဒနသက သုိို့ 

မှတ်ယ ရမည်။ 

၃၁။ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမ ်းအဖွ ြို့အစည််းမျ ်းက မိမိတိုို့ အလုပ်သမ ်းမျ ်း၏ 

အကျ ိ်းအတွက် အက အညီဒတ င််းခံလ င် တတ်နိုင်သဒရွြို့ အက အညီဒပ်းရမည်။ သုိို့ရ တွင် 

အလုပ်ရှင်သည် ဒငွဒကက်း (သုိို့မဟုတ်) အပခ ်းနည််းပဖင ် ယင််း၏ လွှမ််းမို်းမှိုသုိို့မဟုတ်  ိန််းချ ပ်မှိုပဖင ် 

အလုပ်သမ ်းအဖွ ြို့အစည််းမျ ်း တည်ဒ  င်ပခင််း သုိို့မဟုတ် လုပ်ငန််းမျ ်းလုပ်ကုိင် ဒဆ င်ရက်ွပခင််း 

ပပ ရန် ရည်ရွယ်သည ် မည်သည ် လုပ်ဒဆ င်ချက်ကုိမ  မပပ လုပ်ရ။ 

(၂ဝ၁၁) ခုနှစတ်ွင်  ုတ်ပပန်ခ  ဒသ  အလုပသ်မ ်းအဖွ ြို့အစည််း ဥပဒေ၏ ပုေမ် (၂၉)၊ (၃ဝ)၊ 

(၃၁)၊ ကုိအ က်တွင် အဒသ်းစိတ် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ မှ ဤဥပဒေကုိ 

ဒသချ စွ သိရှိမပ်ီး စမီံကိန််းအန်ီးနာ်းတွင် စမီံကိန််းဒကက င ် ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ် 

လ ပါက ဤဥပဒေအတိုင််း လိုက်နာဒဆ င်ရက်ွရမည်။ 

 အလိုပ်သမာ်းဒရ်းရာ အခငင််းပ ာ်းမှုဒခဖရှင််းဒရ်းဥပဒ  (၂၀၁၂) 

အခန််း(၈) တ ်းပမစခ်ျက်မျ ်းပေု်မ(၃၈)အရ မည်သည ်အလုပ်ရှင်မ  ဒတ င််းဆို 

တိုင်ကက ်းချက်နငှ ်စပ်လျဉ််း၍ သတ်မှတ်က လအတွင််း ဒဆွ်းဒန်ွးည ိနိှိုင််း ဒပဖရှင််းရန် ခိုင်လံုဒသ  

အဒကက င််းမရှဘိ  ပျက်ကွက်ပခင််းမရှိဒစရ။ 

အခန််း (၈) တ ်းပမစ်ချက်မျ ်း ပုေ်မ (၃၉) အရ မည်သည ် အလုပ်ရှင်မ  ခံုသမ ဓိအဖွ ြို့ 

သုိို့မဟုတ် ခံုအဖွ ြို့က အပငင််းပွ ်းမှို စစ်ဒဆ်းဒနစဉ်  ိုအပငင််းပ ွ်းမှို မစမီ တစ်ဆက်တည််းအချနိ်က 

ချမှတ်  ်းဒသ  အလုပ်သမ ်းမျ ်းနှင ် သက်ဆုိင်သည ် ဝန် မ််းစည််းကမ််းမျ ်းကုိ ယင််း 

အလုပ်သမ ်းမျ ်း၏ အကျ ိ်း ိခိုက်ဒစရန် ရတု်တရက် ဒပပ င််းလ ပခင််းမပပ ရ။ 

အခန််း (၈) တ ်းပမစ်ချက်မျ ်း ပုေ်မ (၄ဝ) အရ မည်သ မ  အပငင််းပွ ်းမှို တစ်စံတုစ်ခနုှင ် 

စပ်လျဉ််း၍ ဤဥပဒေနှင ်အညီ ဒဆွ်းဒန်ွးည ိနိှိုင််းပခင််း၊ ဖျန်ဒပဖပခင််းနငှ ် ခံုသမ ဓအိဖွ ြို့ပဖင ် 

ဆံု်းပဖတ်ပခင််းတိုို့ကုိ ခံယ ပခင််းမပပ ဘ  အလုပ်ပတိ်ပခင််း သုိို့မဟုတ် သပိတ်ဒမ ှက်ပခင််းမပပ ရ။ 

အခန််း(၁ဝ) အဒ ွဒ ွပုေ်မ (၅၁) အရ အလုပ်ရှင်တစ်ဦ်းဦ်းသည် အပငင််းပ ွ်းမှိုကုိ 

ဒပဖရှင််းဒနစဉ်အတွင််း လံုဒလ က်ဒသ  အဒကက င််းမရှဘိ  ကုန် တု်လုပ်မှို ကျဆင််းဒစပခင််းပဖင  ်

အလုပ်သမ ်း၏ အကျ ိ်းခံစ ်းခငွ ် ဒလျ  နည််းဒစရန် ပပ လုပ်မှို သုိို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှိုတစ်ခုခု 
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ကျ ်းလွန်လ င ်  ခံုသမ ဓိအဖွ ြို့သုိို့မဟုတ် ခံုအဖွ ြို့က ဆံု်းပဖတ်သည ် ဒလျ ်ဒကက်းဒငွကုိ အပပည ်အဝ 

ဒပ်းဒဆ င်ရမည်။ ယင််းဒငွကုိ ဒပမခနွ်မပပန်ဒငွက  သုိို့အရ ဒက က်ခံရမည်။ 

 အလိုပ်သမာ်းဒလျာဒ် က်းဒင ဥပဒ (၁၉၂၃) 

အလုပ်သမ ်းဒလျ ်ဒကက်းဒငွ ဥပဒေ (၁၉၂၃) တွင် အလုပ်ရှင်သည် ၎င််းတိုို့အလုပ်ကိစစနှင ် 

ပက်သက်၍  ိခိုက်ေဏ်ရ ရရှိမှို (သိုို့) ဒသဆုံ်းမှို က  သုိို့ဒသ  မဒတ တ်ဆမှို တစ်ခုခုပဖစပ်ွ ်းခ  လ င် 

နစ်နာဒသ အလုပ်သမ ်းဆသုိီို့ ဒလျ ်ဒကက်းဒပ်းဒလျ ်ရမည်ပဖစ်သည်။ ဒလျ ်ဒကက်းဒပ်းဒချမှိုတွင် 

အလုပ်ဒကက င ်ပဖစဒ်သ  လက်အဒကက ဒသဒရ ဂါ က  သုိို့ဒသ  နာတ ရှည်ဒရ ဂါမျ ်းကုိလည််း 

ဒပ်းဒလျ ်ရမည်ပဖစ်သည်။ 

 အလိုပ်အကိိုင်နှင ် ကျွမ််းကျင်မှု ဖ ံြို့မဖ ိ်းတိို်းတက်ဒရ်းဥပဒ  (၂၀၁၃) 

အလုပ်အကုိင်နှင ်ကျွမ််းကျင်မှို ဖွံြို့မဖ ိ်းတိ်ုးတက်ဒရ်းဥပဒေကုိ ပပည်ဒ  ငစ်ုလွှတ်ဒတ မ်ှ 

၂ဝ၁၃ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ ၃ဝရက်ဒနို့တွင ် ပပည်ဒ  င်စု လွှတ်ဒတ ်ဒကက ်ပင စ အမှတ် 

၂၉/၂ဝ၁၃ပဖင ် ပပဌ န််းခ  ပါသည်။ ဤဥပဒေ၏ ပုေ်မ ၁၅တွင်  

(က) အလုပ်သမ ်းမျ ်း၏ အလုပအ်ကုိင်ဆုိင်ရ ကျွမ််းကျင်မှို ပမင ်မ ်းဒစရန် 

ဒလ ကျင ်ဒရ်းအစီအစဉ်မျ ်းကုိ စီမံဒဆ ငရ်ွက်ရ ၌ လုပ်ငန််းတွင််းသင်တန််းမျ ်း ဖွင ်လှစ် 

သင်ကက ်းပခင််း၊ လုပ်ငန််းခွင၌် စနစ်တကျ ဒလ ကျင ်သင်ကက ်းပခင််း၊ လုပ်ငန််းပပင်ပ သင်တန််းမျ ်းသုိို့ 

ဒစလွှတ်ပခင််းနငှ ် သတင််းအချက်အလက် နည််းပည အသုံ်းပပ ဒသ  စနစ်ပဖင ် ဒလ ကျင ် 

သင်ကက ်းပခင််းတိုို့ပပ လုပ်ရ တွင် လပု်ငန််းတစ်ခုချင််းပဖစ်ဒစ၊ လုပ်ငန််းမျ ်းဒပါင််းစပ် ၍ပဖစ်ဒစ 

အလုပ်သမ ်း တစဦ််းချင််း (သိုို့) အုပ်စု အလိုက် ဒလ ကျင ်သင်ကက ်းဒစရန် ဒဆ င်ရွက်နိုငသ်ည်။  

(ခ) အသက် ၁၆နှစ်ပပည ်မပ်ီးဒသ  လ ငယ်မျ ်းအ ်း အလုပ်သင်အပဖစ် ခနိ်ု့  ်း၍ 

ကျွမ််းကျင်မှိုဖွံြို့မဖ ိ်းတိ်ုးတက်ဒရ်း အဖွ ြို့က သတ်မှတ်  ်းဒသ  စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျ ်း နှင ်အညီ 

အလုပ်အကုိင်နှင ်သက်ဆုိင်သည ် အတတ် ပည ရပ်မျ ်းကုိ စနစ်တကျ ဒလ ကျင ် သင်ကက ်းဒစရန် 

ဒဆ င် ရွက်နိုင်ဒကက င််းပပဌ န််း  ်းသည်။  ိုို့အပပင် ကျွမ််းကျင်မှို အသိမှတ်ပပ  လက်မတှ်ရှိဒသ  

အလုပ်သမ ်း မျ ်းသည် ပပည်တွင််းပပည်ပတွင် ကျင််းပ ဒသ  သက်ဆုိင်ရ  ကျွမ််းကျင်မှို 

ယှဉ်မပိ င်ပွ မျ ်း၌ ပါဝင်ယှဉ်မပ ိင်ခွင ် ရှိသည်ဟုပုေ်မ ၂၅တွင်ပပဌ န််း  ်းသည်။ 
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 ခ င ်ရက်နှင ်အလိုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒ  (၁၉၅၁) 

ခွင ်နှင ် အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ(၁၉၅၁) ကုိ ၂ဝဝ၆ နှင ် ၂ဝ၁၄ တငွ် တစစ်ိတ်တစ်ဒေသ 

ပပင်ဆင်မှိုမျ ်းနှင ် ပပန်လည်သံ်ုးသပ်ချက်မျ ်းပဖင ် အလုပ်သမ ်း၏ ခွင ်ရက်နငှ ် အ ်းလပ်ရက် အဒပခခံ 

မ ဒဘ င်အပဖစ် အသုံ်းပပ  ရမည်။ အလုပ်သမ ်းမျ ်း အမျ ်းပပည်သ  အလုပ်ပတိ်ရက် မျ ်းတငွ် 

အလုပ်သမ ်းတိငု််းကုိ လစ ပပည ် ဒပ်းရန် သဒဘ တ  ရမည်။ အလုပ်သမ ်းမျ ်းအတွက် ခွင ်ရက် 

ဆိုင်ရ စည််းမျဉ််းမျ ်းတွင် ဒဆ်းခွင ်၊ ဒရှ ငတ်ခွင်ခွင ်၊ မီ်းဖ ွ်းခွင မ်ျ ်း ပါဝင်သည်။ 

 အနည််းဆံို်း အခဒ က်းဒင ဥပဒ  (၂၀၁၃) 

အလုပ်ရှင်၏ နာရီပိငု််းအလုပ်၊ ဒနို့စဉ်အလုပ်၊ အပတ်စဉ်အလုပ်၊ လစဉ်အလုပ် သုိို့မဟုတ် 

အပခ ်းအချနိ်ပိုင််းအလုပ် တစ်ခုခုကုိ အလုပ်သမ ်းက လုပ်ကုိင်ဒဆ င်ရွက်ဒပ်းရသပဖင ် ရသင ်ဒသ  

အခဒကက်းဒငွနှင ် လုပ်ခလစ တိုို့ကုိဆုိသည်။ ယင််းစက ်းရပ်တငွ် အချနိ်ပိုလုပ်ခသည် 

လည််းဒက င််း၊ အလုပ်ဒက င််းမနွ်သပဖင ် သုိို့မဟုတ် အကျင ်စ ရိတတ ဒက င််းမွန်သပဖင ်  အလုပ်ရှင်မှ 

အပိုဒပ်းသည ် ဆဒုကက်းဒငွမျ ်း  သည်လည််းဒက င််း၊ ဝင်ဒငွအပဖစ် သတ်မှတန်ိုင်ဒသ  အပခ ်းဒငနွှင ် 

အကျ ိ်းခံစ ်းခွင ်မျ ်းသည် လည််းဒက င််း ပါဝင်သည်။ 

အခန််း (၇) စီမံကိန််းအဆိုပပ  (အလုပ်ရှင်) ၏ တ ဝန်မျ ်း 

၁၂။ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ  (အလုပ်ရှင)် သည် 

(က) ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်  ်းဒသ  အနည််းဆံု်းအခဒကက်းဒငွဒအ က် ဒလျ  နည််း၍ 

အလုပ်သမ ်းအ ်း အခဒကက်းဒငွဒပ်းပခင််းမပပ ရ၊ 

(ခ) ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်  ်းဒသ  အနည််းဆံု်း အခဒကက်းဒငွ  က်ပို၍ ဒပ်းနိုင်သည်။ 

အခန််း (၈) အနည််းဆံု်းအခဒကက်းဒငနွှင ် စပလ်ျဉ််း၍ အလုပ်သမ ်းမျ ်း၏ အခွင ်အဒရ်းမျ ်း 

၁၄။ ဤဥပဒေနှင ် သက်ဆုိင်သည ် လုပ်ငန််းတစ်ခုခုတငွ် အလုပ်လုပ်ဒနဒသ  

အလုပ်သမ ်းသည-် 

(က) ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်  ်းဒသ  အနည််းဆံု်း အခဒကက်းဒငွကုိဒသ ် 

လည််းဒက င််း၊   ိုအခဒကက်းဒငွ က် အလုပ်ရှင်က ပို၍ဒပ်းပါက ပိုဒပ်းသည ် အခဒကက်းဒငွကုိ 

ဒသ ်လည််းဒက င််း ရ ိုက်ခွင ်ရှသိည်။ 
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(စ) လစ အလုပ်အတွက် ရက်သတတတစပ်တ်လ င် တစ်ရက်နာ်းခွင ်ရှမိပီ်း  ိနုာ်းရက် 

အတွက် အခဒကက်းဒငွရ ိုက်ခွင ် ရှိသည်။ အကယ်၍  ိုနာ်းရက်အတွင််း အလုပ်လပု်ရပါက 

တည်ဆ ဥပဒေနှင ်အညီ အချနိ်ပိုလုပခ်ရ ိုက်ခွင ်ရှသိည်။ 

(ဇ) သတ်မှတ်  ်းသည ် အနည််းဆံ်ုး အခဒကက်းဒငွကုိ အမျ ိ်းသ ်း၊ အမျ ိ်းသမီ်း 

မခွ ပခ ်းဘ  ခံစ ်းခွင ် ရှိဒစရမည်။ 

အခန််း (၁ဝ) တ ်းပမစ်ချက်နှင ် ပပစ်ေဏ်မျ ်း 

၂၂။ မည်သည ် အလုပ်ရှင်မှ- 

(က) ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်  ်းဒသ  အနည််းဆံု်းအခဒကက်းဒငွကုိ အလုပ်သမ ်းအ ်း 

ဒပ်းဒဆ င်ရန်ပျက်ကွက်ပခင််း မရှိဒစရ။ 

(၂ဝ၁၃) ခုနှစ်တွင်  ုတ်ပပန်ခ  ဒသ  အနည််းဆံု်းအခဒကက်းဒငွ ဥပဒေ ၏ အခန််း (၇) 

ပုေ်မ(၁၂) နှင ် အခန််း (၈) ပုေ်မ (၁၄)၊ အခန််း (၁ဝ) ပုေ်မ (၂၂) ကုိ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ မှ 

လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 အခဒ က်းဒင ဒပ်းဒချဒရ်းဥပဒ  (၂၀၁၆) 

အခဒကက်းဒငွဒပ်းဒချမှို ဥပဒေ(၂ဝ၁၆)သည် အလုပ်ရှင်သည် နာရီပိုင််း အလုပ်၊ 

အပတ်စဉ်အလုပ်၊ ဒနို့စဉ်အလုပ်(သုိို့) အပခ ်းအချနိ်ပိုင််း အလုပ်တစ်ခုခုအတွက်ဒသ ် 

လည််းဒက င််း၊ ယ ယီအလုပ် (သိုို့) ပုတ်ပပတ် အလုပ်တစ်ခုခုအတွက် ဒသ ်လည််းဒက င််း၊ 

အလုပ်မပီ်းဆံု်းချနိ်ပဖစ်ဒစ၊ အလုပ်သမ ်းနှင ် သဒဘ တ ချနိ်တွင်ပဖစ်ဒစ အခဒကက်းဒငွ ဒပ်းဒချရမည် 

ဟု ပုေ်မ ၄ (က)တွင်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ အလုပ်သမ ်းအ ်း အလုပ်ရပ်စ သည ်အခါ ဒပ်း ိက်ုသည ် 

အခဒကက်းဒငွကုိ အလုပ်မှရပ်စ ပခင််း ခံရသည ဒ်နို့မှ အလုပ်ဖွင ်ရက် ၂ရက်အတွင််း ဒပ်းဒချရမည်ဟု 

ပုေ်မ ၄(ဃ)တွင် ပပဌ န််း  ်းပါသည်။ အခဒကက်းဒငွအ ်းလံ်ုးကုိ အလုပ်ဖွင ်ရက်တငွ် ဒပ်းဒချရမည် 

ပဖစ်သည်ဟု ပုေ်မ ၄(ဆ)တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။  ိုို့အပပင် အခဒကက်းဒင ွ နုတ်ယ  

ပဖတ်ဒတ က်ပခင််း၊ အချနိ်ပို အခဒကက်းဒငွမျ ်းနှင ် ပတ်သက်မပီ်း ဤဥပဒေတငွ် ပပဌ န််း   ်းပါသည်။ 

 လူမှုဖူလံိုဒရ်းဥပဒ  (၂၀၁၂) 

စီမံကိန််းအဆိုပပ သ (အလုပ်ရှင)်နှင ်အလုပ်သမ ်းတိုို့သည်လုပ်ငန််းဌ နမျ ်း၌အလုပ်သမ ်း

မျ ်းဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်းနငှ ် ပည ဒရ်းလုပ်ငန််းမျ ်းအပပင ် အလုပ်တွင် မဒတ ်တဆ 

ပဖစ်ပ ွ်းမှိုကုိလည််းဒက င််း၊ အလုပ်တွင် ိခိက်ုမှိုဒကက င ် ေဏရ် ရရှိမှို၊ ဒရ ဂါရရှိမှိုနငှ ်  ဒသဆုံ်းမှို 
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ပဖစ်ပ ွ်းပခင််းကုိလည််းဒက င််း က ကွယ်ရနအ်လိုို့ငှ  ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်းနှင ် ကျန််းမ ဒရ်း 

ဆိုင်ရ  စီမံချက်မျ ်း  ်းရှိပခင််းတိုို့နှင  ် စပ်လျဉ််း၍ လ မှိုဖ လံုဒရ်းအဖွ ြို့နှင ်ပဖစ်ဒစ၊ အ မခံ 

ကုိယစ် ်းလှယ်ဌ နမျ ်းနှင ်ပဖစ်ဒစ စီမံကိန််းအဆိုပပ သ အဒနပဖင ် ည ိနိှိုင််းပ ဒပါင််းဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 ဒမာဒ်တာ်ယာဉ်ဥပဒ  (၂၀၁၅) 

ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်ဥပဒေ(၂ဝ၁၅)ကုိ ၁၃၇၇ ခုနစှ်၊ ဝါဒခါင်လပပည ်ဒကျ ် ၈ ရက်၊ ၂ဝ၁၅ ခုနစှ်၊ 

စက်တင်ဘ လ ၇ ရက်ဒနို့တငွ် ပပည်ဒ  ငစ်ုလွှတ်ဒတ ်ဥပဒေအမတှ် ၅၅ ပဖင ် ပပဌ န််းခ  သည်။ 

ဤဥပဒေကုိဒဖ ်ဒဆ င်ရပခင််းမှ   

(က) ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်မျ ်းကုိ အမျ ်းပပညသ် ဆုိင်ရ ဒနရ တွင် အနတရ ယ်ကင််းရငှ််းစွ  

သွ ်းလ နိုင်ရန် သတ်မှတ်ချက်မျ ်းနှင ် အညီ စစ်ဒဆ်းမပီ်း မှတပ်ံုတင်ဒပ်းရန်၊  

(ခ) ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ် အမျ ိ်းအစ ်းအလိုက် ဒမ င််းနှင်မည ်သ မျ ်းအ ်း သတ်မှတ် 

  ်းသည ် အရည်အချင််းမျ ်း ပပည ်မီမှိုရှမိရှိ စစ်ဒဆ်းမပ်ီး ယ ဉ်ဒမ င််းလိငု်စင်  ုတဒ်ပ်းရန်၊ 

(ဂ) လမ််းအသုံ်းပပ သ မျ ်း သွ ်းလ မှို လွယ်က ဒချ ဒမွြို့ဒစရန်နှင ် ယ ဉ်အနတရ ယ်၊ လမ််း 

အနတရ ယ် ကင််းရှင််းဒစဒရ်း က ကွယ်ဒဆ င်ရွက်ရန်၊ 

(ဃ) ယ ဉ်ဒကက ပိတ်ဆုိို့မှို မပဖစ်ပွ ်းဒစရန်နငှ  ် ယ ဉ်အနတရ ယ် ကင််းရှင််းဒရ်း 

ဒဆ င်ရွက်ရ တငွ် အဆင ်ပမင ်နည််းပည သုံ်း ပိုို့ဒဆ င်ဒရ်းစနစ်ကုိ  ိဒရ က်စ ွ အသုံ်းပပ ရန်၊ 

(င) ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်ဒကက င ်ပဖစဒ်ပေါ်လ ဒသ  သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင်  ိခိုက်မှိုမျ ်း 

ဒလျ  နည််း ဒစဒရ်းဒဆ င်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်မပ်ီးပပဌ န််း  ်းသည်။  

ဤဥပဒေတွင် ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်တင်သွင််းပခင််း၊  ုတ်လုပ်ပခင််း၊ ဒရ င််းချပခင််း၊ တည်ဒဆ က် 

တပ်ဆင်ပခင််း၊ ပပ ပပင် ိန််းသိမ််းပခင််းနှင ်စစ်ဒဆ်းပခင််းမျ ်းကုိ ဒအ က်ပါအတိုင််း ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

(က) ဥပဒေပုေ်မ ၃၄ တွင် ဦ်းစ်ီးဌ နသည ် ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ် တင်သွင််းပခင််း၊ 

ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်  ုတ်လပု်ပခင််း၊ ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်တည်ဒဆ က်တပ်ဆင်ပခင််း၊ ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ် 

ပပ ပပင် နိ််းသိမ််းပခင််းတိုို့နငှ ် စပ်လျဉ််း၍ ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းမှို ဆိငု်ရ ၊ ပတဝ်န််းကျင် 

 ိန််းသိမ််းဒရဆိငု်ရ  စည််းကမ််းချက်မျ ်းနှင ် စံချနိ်စံညွှန််း မျ ်းကုိ သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ခ) ဥပဒေပုေ်မ ၃၅ တွင် ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ် ုတ်လုပ်ပခင််းလုပ်ငန််း၊ ဒမ ဒ်တ ်ယ ဉ် 

ဒရ င််းချပခင််းလပု်ငန််း၊ ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်တညဒ်ဆ င်တပ်ဆင်ပခင််းလုပ်ငန််း၊ ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်ပပ ပပင် 
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 ိန််းသိမ််းပခင််းလုပ်ငန််း သုိို့မဟုတ် ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ် စစ်ဒဆ်းပခင််း ပုဂလ္ိကလုပ်ငန််း 

လုပ်ကုိင်လိုသ သည် ဦ်းစီ်းဌ နသုိို့ သတ်မှတခ်ျက်နှင ်အညီ လုပ်ငန််းလိုင်စင်ဒလ  က်  ်းရမည်။ 

(ဂ) ဥပဒေပုေ်မ ၃၆ တွင် ဦ်းစီ်းဌ နသည် ပုေ်မ ၃၅ အ၇ ဒလျ က်  ်းမှိုကုိ သတ်မှတ် 

ချက်မျ ်းနငှ ်အညီ စိစစ်မပီ်းလုပင်န််းလိုငစ်င် တု်ဒပ်းပခင််း သုိို့မဟုတ် ပငင််းပယ်ပခင််းပပ နိုင်သည်။ 

(ဃ) ဥပဒေပုေ်မ ၃၇ တွင် ပုေ်မ ၃၆ အရ လုပ်ငန််းလိုငစ်င် တု်ဒပ်းရန် ပငင််းပယ်ပခင််း 

ပပ သည ် အမိနိ်ု့ကုိ ဒကျနပ်မှိုမရှိသ သည် ဝန်ကကီ်းဌ န၏ ဆံု်းပဖတ်ချက်သည် အမပီ်းအပပတ် ပဖစ်သည်။ 

 ဒခမလ တ၊် ဒခမလပန်ှင  ်ဒခမရိိုင််းမျာ်း စီမံခန ်ခ ွဲဒရ်း ဥပဒ  (၂၀၁၂) 

ပပည်ဒ  ငစ်ုလွှတ်ဒတ ်သည် ပပညဒ်  ငစ်လုွှတ်ဒတ ်ဥပဒေ အမှတ် (၁၀) အရ ၂၀၁၂ 

ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်တွင် ဤဥပဒေကုိ ပပဌ န််းခ  သည်။  

ပုေ်မ (၂၅) (က) အရ ဗဟုိဒက ်မတီသည်- 

(က) ဒပမလွတ်၊ ဒပမလပ်နငှ ်ဒပမရိုင််းမျ ်းလုပ်ပိငု်ခွင ်၊ အသုံ်းပပ ခွင ်ရရှိ  ်းသ က 

လုပ်ငန််းမျ ်းအဒက င်အ ည်ဒဖ ် ဒဆ ငရ်ွက်ရ တွင် ဒေသခံဒတ င်သ လယ်သမ ်းမျ ်းနှင ် 

အပငင််းပ ွ်းပခင််း၊ ဟနိ်ု့တ ်းဒနာှက်ယှက်ပခင််း၊ ကျ ်းဒကျ ်ဝင် ဒရ က်လုပ်ကုိင်ပခင််း၊ အကျ ိ်း 

ပျက်စီ်းပခင််းမျ ်း ပပ လုပ်ခံရဒကက င််း တင်ပပလ လ င် သက်ဆုိင်ရ ဌ န၊ အဖွ ြို့အစည််းမျ ်းနှင ် 

ဦ်းစ ွည ိနိှိုင််းဒပ်းရမည်။ ည ိနိှိုင််း၍မရပါက ဥပဒေအတိုင််း ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) ဒပမလွတ်၊ ဒပမလပ်နှင ဒ်ပမရိုင််းမျ ်းလပု်ပိုငခ်ွင ်၊ အသုံ်းပပ ခွင ်ချ  ်းဒပ်းဒသ  

ဒပမဧရိယ ဒပေါ်တငွ် ယခင်တည််းက လုပ်ရှိစိုက်ပျ ိ်းလုပ်ကုိင်ဒနဒသ  ဒေသခံဒတ င်သ  

လယ်သမ ်းမျ ်း၏ စိုက်ပျ ိ်းဒပမမျ ်း ပါဝင်ဒနပါက တရ ်းဝင်လုပပ်ိုင်ခွင ် ရရှိ  ်းပခင််းမရှသိည ်တိုင် 

နစ်နာမှိုမရှဒိစရန် ယင််းတိုို့၏ ဆနနအဒပေါ် ည ိနိှိုင််းဒဆ င်ရွက်ဒပ်းရမည်။  

(ဂ) ဒပမလွတ်၊ ဒပမလပ်နှင ဒ်ပမရိုင််းမျ ်းလပု်ပိုငခ်ွင ်၊ အသုံ်းပပ ခွင ်ချ  ်းဒပ်းဒသ  

ဒပမဧရိယ ဒပေါ်တငွ် ယခင်ကတည််းက လုပကုိ်င်ခွင ်ရရှိ  ်းဒသ  ဒတ င်သ လယ်သမ ်းမျ ်းရှိပါက 

၎င််းတိုို့နစှ်ဦ်းနှစ်ဖက် သဒဘ တ ညီချက်ပဖင ် ဥပဒေနှင ်အညီ ဆက်လက်ဒဆ င်ရွက်ဒစရမည်။  

 ဓာတိုပစစည််းနငှ  ်ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း အနတရာယ်မ ှတာ်းဆ်ီးကာက ယ်ဒရ်း ဥပဒ  (၂၀၁၃) 

ဤဥပဒေအ ်း ပပည်ဒ  ငစ်ုလွှတ်ဒတ မ်ှ ဥပဒေအမှတ် ၂၈ ဟု ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ကသဂုတ်လ 

(၂၆) ရက်တွင်သတ်မှတ်သည်။ 

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းမ ှ ဒအ က်ပါအတိုင််း ပဖစ်သည်။ 
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(က) ဓ တုပစစည််းနှင ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျ ်းဒကက င ်  သက်ရှိသတတဝါမျ ်းအ ်း  

ဒဘ်းအနတရ ယ်ပဖစဒ်စပခင််းနငှ ် သဘ ဝပတဝ်န််းကျင် အရင််းအပမစ်မျ ်းကုိ  ိခိုက် ပျက်စီ်းဒစပခင််းမှ 

က ကွယ်ရန်၊ 

(ခ) ဓ တုပစစည််းနှင ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျ ်းဆိငု်ရ လုပင်န််းကုိ ခွင ်ပပ ချက်ပဖင ် 

ဒဆ င်ရွက်ရ တငွ် အနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒစဒရ်းအတွက် စနစ်တကျ ကကီ်းကကပ် ကွပ်က ရန်၊ 

(ဂ) ဓ တုပစစည််းနှင ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျ ်းကုိ စနစတ်ကျသုံ်းစွ ဒစဒရ်းအတွက် ပည ဒပ်း 

လုပ်ငန််းနှင ် သုဒတသနလုပ်ငန််းမျ ်းကုိ ကျယက်ျယပ်ပနိ်ု့ပပနိ်ု့ဒဆ င်ရွက်ရနန်ှင  ် သတင််း 

အချက်အလက်မျ ်းရယ ဒသ  စနစ်ကုိဒဆ ငရ်ွက်ရန်၊ 

(ဃ) လုပ်ငန််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်း၊ ကျန််းမ ဒရ်းနငှ ် ပတဝ်န််းကျင် 

 ိန််းသိမ််းဒရ်းတိုို့အတွက် စဉ်ဆက်မပပတ်ဖွံြို့မဖ ိ်းတိ်ုးတက်ဒရ်းကုိ ဒဆ င်ရွက်ရန်။ 

 သဘာဝ ဒဘ်းအနတရာယ်ဆိိုင်ရာ စီမံခန ်ခ ွဲမှုဥပဒ (၂၀၁၃) 

သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ်ဆုိင်ရ စီမံခနိ်ု့ခွ မှို ဥပဒေ ကုိ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇ လိုင်လ ၃၁ရက်ဒနို့တွင် 

ပပည်ဒ  ငစ်ုလွှတ်ဒတ ်က ဥပဒေအမှတ် ၂၁ပဖင ် ပပဌ န််းခ  သည်။ ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်သည် 

 (က)သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ်ဒကက င ် ပဖစ်ဒပေါ်လ နိငု်သည ်  ိခိုက်ဆုံ်းရံှို်းမှိုမျ ်း 

ဒလျ  ပါ်းဒရ်းအတွက် သဘ ဝဒဘ်း အနတရ ယ်ဆုိင်ရ  စီမံခနိ်ု့ခွ မှိုလုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းကုိ စနစ်တကျ 

 ိဒရ က်လျင်ပမန်စွ  အဒက င်အ ည်ဒဖ ဒ်ဆ င်ရွက် နိုင်ရန်၊ 

(ခ) သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ် ဆိုင်ရ စီမံခနိ်ု့ခွ မှို လုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းကုိ စနစတ်ကျ ိဒရ က် 

လျင်ပမနစ်ွ  အဒက င်အ ည်ဒဖ ် ဒဆ င်ရွက်နိုင်ဒရ်းအတွက် အမျ ိ်းသ ်းဒက ်မတနီှင ် 

ဒေသဆိုင်ရ  အဖွ ြို့မျ ်း ဖွ ြို့စည််းဒဆ င်ရွက်နိငုရ်န်၊ 

(ဂ) သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ် ဆိုင်ရ စီမံခနိ်ု့ခွ မှို လုပ်ငန််းမျ ်း ဒဆ င်ရွက်ရ တွင်ပပညတ်ွင််း 

ပပည်ပအစို်းရဌ န၊ အစို်းရအဖွ ြို့ အစည််းမျ ်း၊ လ မှိုအဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ အစို်းရမဟုတ်ဒသ  

အပခ ်းအဖွ ြို့အစည််းမျ ်းနှင ် လည််းဒက င််း၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ  အဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ နိုင်ငရံပ်ပခ ်း 

ဒေသတွင််း အဖွ ြို့အစည််းမျ ်းနှင ် လည််းဒက င််း ည ိနိှိုင််းပ ်းဒပါင််း ဒဆ င်ရွက်နိငု်ရန်၊ 

(ဃ) သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ်ဒကက င ်  ိခိုက်ပျက်စီ်းခ  သည ် သဘ ဝ ပတ်ဝန််းကျင်ကုိ 

ပပန်လည် နိ််းသိမ််း က ကွယ်ရန်၊ 
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(င) ဒဘ်းသင ်သ မျ ်းအ ်း ပိုမိုဒက င််းမနွ်သည ် လ ဒနမှိုဘဝ ရရှိဒစဒရ်းအတွက် 

ကျန််းမ ဒရ်း၊ ပည ဒရ်း၊ လ မှိုဒရ်းနှင ် အသက်ဒမွ်းဝမ််းဒကျ င််း လုပင်န််းမျ ်း 

စီစဉ်ဒဆ င်ရွက်ဒပ်းနိငု်ရန် ပဖစ်ပါသည်။ 

 ရန်ကိုန်မမိ ြို့ဒတာစ်ည်ပင်သာယာဒရ်းဥပဒ  (၂၀၁၈) 

အခန််း (၂) ။ ။ (က) စည်ပင်သ ယ ဒရ်းဒက ်မတီအဆင ်ဆင ်၏ ဦ်းဒဆ င်မှိုပဖင ် 

မမိ ြို့ဒတ ်ကကီ်း စဉ်ဆက်မပပတဖ်ွံြို့မဖိ ်းတိ်ုးတက်၍ မမိ ြို့ဒနလ  ၏ု လ ဒနမှို အဆင အ်တန််း 

ဒပပ င််းလ တိ်ုးတက်လ ဒစရန်၊ 

(ခ) စည်ပင်သ ယ ဒရ်းဆိုင်ရ  အခွန်အရပ်ရပ်ကုိ အပပည ်အဝရရှိ ဒစရန်နှင ် 

မမိ ြို့ဒတ ်နယန်ိမိတ်အတွင််း  စည်ပင်သ ယ ဖွံြို့မဖ ိ်းဒရ်း လုပ်ငန််းမျ ်းတွင် တည်ဆ ဥပဒေ၊ 

နည််းဥပဒေ၊ စည််းကမ််းမျ ်းနှင ်အညီ စနစ်တကျ အသုံ်းပပ ဒစရန်၊ 

(ဂ) နိုင်ငံတက မမိ ြို့ဒတ ်ကကီ်းမျ ်းက  သုိို့ သနိ်ု့ရှင််း၊သ ယ ၊လှပ၍ ဒနချင်စဖွယ် 

ပဖစ်လ ဒအ င် အဆင ်ပမ င ်တင်ဒဆ င်ရက်ွရ တွင် မမိ ြို့ဒနလ  ုမှ ပါဝင်က ညီဒဆ င်ရွက် 

လ ကကဒစရန်၊ 

(ဃ) စည်ပင်သ ယ ဒရ်းဆိုင်ရ လပု်ငန််းမျ ်း နှင ပ်တ်သက်၍ တ ဝန်ယ မှို၊ တ ဝန်ခမံှို၊ 

ပွင ်လင််းပမင်သ မှိုရှိသည ် ပပည်သ ဗဟုိပပ  စီမခံနိ်ု့ခွ မှိုစနစ်ဒပေါ် နွ််းလ ဒစရန်၊ 

(င) စည်ပင်သ ယ ဒရ်းလုပ်ငန််းမျ ်း ဒဆ ငရ်ွက်ရ တွင် ပိုမို သွက်လက် 

 ိဒရ က်ဒအ င် လုပ်ငန််းတ ဝန်ခံအဖွ ြို့မျ ်းနငှ ် ဌ နမျ ်း စနစ်တကျဖွ ြို့စည််းဒဆ င်ရွက်ရန်။  

 ဒရအရင််းအခမစ်နှင ် ခမစ်ဒချာင််းမျာ်း နိ််းသိမ််းဒရ်းဥပဒ  (၂၀၁၃) 

ဤဥပဒေတွင် ဒရအရင််းအပမစန်ှင ် ပမစ်ဒချ င််းမျ ်း ိန််းသိမ််းပခင််း လုပ်ငန််းအတွက် 

ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ အချက်မျ ်းကုိ ပပဌ န််း  ်းသည်။ 

(က) ဒရအရင််းအပမစ်နငှ ်ပမစဒ်ချ င််းမျ ်းကုိ အမျ ်းပပည်သ  အကျ ိ်းရှိစွ  အသုံ်းပပ နိုင်ဒရ်း 

အတွက်  ိန််းသိမ််းက ကွယ်ရမည်။ 

(ခ) ပမစ်ဒချ င််းမျ ်းအတငွ််း ဒရလမ််းဒကက င််းဆယသွ်ယ်မှို လံုခခံ ဒချ ဒမွြို့ ဒစရန် 

သက်ဆုိင်ရ အစို်းရဌ န၊ အဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ ပုဂ္ိ လ်မျ ်းနှင ် ည ိနိှိုင််း၍ ဒဆ င်ရွက် ရမည်။ 

(ဂ) နိုင်ငံဒတ ်၏ စ်ီးပ ွ်းဒရ်း ဖွံြို့မဖ ိ်းတိ်ုးတက်မှိုကုိ အဒ  က်အက  ပဖစ်ဒစဒရ်းအတွက် 

ဒရအရင််းအပမစ် နှင ်ပမစ်ဒချ င််းမျ ်း ဖွံြို့မဖိ ်းတိ်ုးတက်ဒစရန် စီမခံျက်မျ ်းချမှတ်၍ ဒဆ င်ရက်ွရမည်။ 
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(ဃ) ဒရ ုညစ်ညမ််းမှို မပဖစ်ဒစဒရ်းနှင ် သဘ ဝပတဝ်န််းကျင်  ိခိုက်ပျက်စီ်းမှို 

မရှိဒစဒရ်းအတွက် က ကွယ်ပခင််း၊  ိန််းသိမ််းပခင််းနငှ ် ကကီ်းကကပ်ပခင််းတိုို့ ပပ ရမည်။ 

(င) ဒရအရင််းအပမစ်နငှ ်ပမစဒ်ချ င််းမျ ်း  နိ််းသိမ််းဒရ်းနှင ် သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင် 

 ိန််းသိမ််းဒရ်းတိုို့အတွက် လိုအပ်ပါက ပပည်တွင််းပပည်ပ အစိ်ုးရဌ န၊ အဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ  အဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ ဒေသဆိုင်ရ  အဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ အိမ်န်ီးချင််းနိုငင်ံမျ ်းနှင ် 

ဆက်သွယ်ဒဆ င်ရွက်နိုင်သည်။ 

(စ) ဒရအရင််းအပမစ်နငှ ်ပမစဒ်ချ င််းမျ ်း  ိန််းသိမ််းဒရ်းအတွက် ပပည်တွင််းရှိ 

ပမစ်ဒချ င််းမျ ်းအ ်း ဒရအနက် ပိုမိုလ ဒစဒရ်းနှင ် ဒရယ ဉ်မျ ်း ဝန်တင် အဒလ်းချနိ် 

တို်းပမ င် တင်ဒဆ င်နိငု်ဒရ်းတိုို့အတွက် ပပည်တွင််းပပည်ပ အစို်းရဌ န၊ အဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ 

ပုဂလ္ိကအဖွ ြို့အစည််းမျ ်းနငှ ် ည ိနိှိုင််းမပီ်း ပမစ်ဒချ င််းမျ ်းအ ်း အပိုင််းအလိုက်ခွ ၍ 

စည််းကမ််းချက်မျ ်း သတ်မတှ်မပ်ီး တ ဝန်ဒပ်းဒဆ င်ရွက်ခွင်  ပပ နိငု်သည်။ 

(ဆ) ဒရအရင််းအပမစ်နငှ ်ပမစဒ်ချ င််းမျ ်း  ိန််းသိမ််းဒရ်းအတွက် ဒရအနက်ပိုမိုရရှဒိရ်း 

ဒဆ င်ရွက်ရ မှ  ွက်ရှိလ သည်  စွန်ို့ပစဒ်ဘ်း ွက်ပစစည််းမျ ်းတွင် သယံဇ တ တစ်မျ ိ်းမျ ိ်း 

ပါဝငပ်ါက တည်ဆ ဥပဒေနှင ်အညီ ပပည်ဒ  ငစ်ုအစို်းရအဖွ ြို့၏ သက်ဆုိင်ရ ဝနက်ကီ်းဌ န၊ 

အစို်းရဌ န၊ အဖွ ြို့အစည််း၏ခွင် ပပ ချက် ရယ ဒစမပီ်း ဆက်လက် ဒဆ င်ရွက်ခွင် ပပ နိုင်သည်။ 

 ပိို ကိုန်သ င််းကိုန်ဥပဒ  (၂၀၁၂) 

ပိုို့ကုန်-သွင််းကုန် ဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ  ဒအ က်ပါအတိုင််း ပဖစ်သည်။ 

(က) နိုင်ငံဒတ ်၏ စီ်းပွ ်းဒရ်းဆိုင်ရ  အဒပခခံမ မျ ်းကုိ ဒအ င်ပမင်စွ  အဒက င်အ ည် 

ဒဖ ်ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်။ 

(ခ) နိုင်ငံဒတ ်၏ ဖွံမဖ ိ်းတို်းတက်မှိုကုိ အဒ  က်အက ပပ သည ် ပိုို့ကုန်-သွင််းကုန် 

ဆိုင်ရ မ ဝါေမျ ်း ချမှတ်နိငု်ရန်။ 

(ဂ) နိုင်ငံဒတ ်၏ ပိုို့ကုန-်သွင််းကုန်ဆုိင်ရ မ ဝါေမျ ်းနှင ် ဒဆ င်ရွက်ချက်မျ ်းသည် 

နိုင်ငံတက  ကုန်သွယ်မှို စံမျ ်းနှင ်အညီ ပဖစဒ်စရန်။ 

(ဃ) ပိုို့ကုန် သွင််းကုန်ဆိုင်ရ  ကိစစရပ်မျ ်း ဒဆ ငရ်ွက်ရ တွင် ပမန်ဆန်ဒချ ဒမွြို့ဒစရန် 

တ ်းပမစ်ချက်မျ ်း။ 
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မည်သ မ တ ်းပမစ်ပတိ်ပင်  ်းဒသ  ကုနပ်စစည််းမျ ်းကုိ တင်ပိုို့ပခင််း သုိို့မဟုတ် 

တင်သွင််းပခင််း မပပ ရ။ 

မည်သ မ  ခွင ်ပပ ချက်ရယ ရန် သတ်မှတ်  ်းဒသ  ကုန်ပစစည််းမျ ်းကုိခွင ်ပပ ချက် ရယ ပခင််း 

မရှိပ  တင်ပိုို့ပခင််း သုိို့မဟုတ် တင်သွင််းပခင််း မပပ ရ။ 

မည်သည ် ခွင ်ပပ ချက် ရရှိသ မ  ခွင ်ပပ ချက်ပါ စည််းကမ််းချက်မျ ်းကုိ ဒဖ က်ဖျက်ပခင််း 

မပပ ရ။ 

 လ ပ်စစ်ဥပဒ  (၂၀၁၄) 

လ ပ်စစ်ဥပဒေ(၂ဝ၁၄)ကုိ  လ ပ်စစ်ဆုိင်ရ  စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျ ်း၊  လ ပ်စစ်ဆုိင်ရ  

လိုင်စင်ပပ လုပ်ပခင််းမျ ်း နငှ ် အရည်ဒသ်ွးကကီ်းကကပ်ပခင််းမျ ်း၊ ဒရ င််းဝယ်ပဖနိ်ု့ပဖ ်းပခင််း၊ တင်ပိုို့ပခင််း၊ 

တင်သွင််းပခင််း မျ ်းနှင ် လ ပ်စစ်အခွန်ဆုိင်ရ မျ ်း၊ လ ပ်စစ်ဆုိင်ရ  ကနိ်ု့သတ်ချက်မျ ်း စသည်တိုို့ကုိ 

လ ပ်စစ်ဥပဒေ(၂ဝ၁၄)တငွ် အစ ်း ို်း ပပဌ န််း  ်းသည်။ 

 ဘ ိ င်လာဥပဒ  (၂၀၁၅) 

ဤဥပဒေအ ်း ပပည်ဒ  င်စုလွှတ်ဒတ ၏် အမိနိ်ု့ဒကက ်ပင စ အမတှ် 39/2015 ပဖင ်2015 

ခုနှစ် ဇ လိှိုင်လ ၁၄ ရက်ရက်ဒနို့တွင် ပပဌ န််းခ  ပါသည်။ 

ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်မျ ်းမှ  ဒအ က်ပါအတိုင််းပဖစ်သည်- 

(က) ပမန်မ နိုငင်ံစံချနိစ်ံညွှန််း သုိို့မဟုတ် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ စံချနိစ်ံညွှန််းမျ ်းနှငိ  

ညီညတွ်ဒသ  ဘွိ င်လ မျ ်းရရှိဒစရန်၊ 

(ခ) ဘွိ င်လ မဒတ ်တဆ ိခိုက်မှို ဒဘ်းအနတရ ယ်မှ ကကိ တင်က ကွယ်ပခင််းပဖင ် 

နိုင်ငံဒတ ်နငှ ် အမျ ်းပပည်သ တိုို့ နစန်ာဆံု်းရံှို်းမှို မပဖစ်ဒပေါ်ဒစရန်၊ 

(ဂ) နိုင်ငံဒတ ်အတွင််း ဘွိ င်လ မျ ်းအ ်း ပမန်မ နိုငင်ံစံချနိစ်ံညွှန််း သုိို့မဟုတ် 

အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ  စံချနိစ်ညံွှန််းမျ ်းနငှ ်အညီ အသုံ်းပပ ဒစရန်၊ 

(ဃ) ဘွိ င်လ နည််းပည မျ ်းဖွံြို့မဖိ ်းတို်းတက်လ ဒစရန်နငှ ် ဘွိ င်လ မျ ်း  ုတ်လုပ်၊ 

ပပ ပပင်၊ ကုိယတ်ိုင်က ကွယ် ိန််းသိမ််းနိုင်ဒသ  ကျွမ််းကျင်သ မျ ်းကုိ တို်းတတ်ဒပေါ်ဒပါက်ဒစရန်၊ 

(င) ဒလ ငစ် စမွ််းအင်ကုိ အကျ ိ်းရှိ ိဒရ က်စ ွ အသုံ်းပပ ပခင််းပဖင ် ဘွိ ငလ် မျ ်း 

စွမ််းရည်ပပည ် အသုံ်းပပ နိငု်ဒစရန်၊ 



 

 

 စ မျက်နှာ 2-29 

(စ) ဘွိ င်လ မျ ်း သက်တမ််းကက ရှည်စ ွ အသုံ်းပပ နိငု်ဒစရန်နှင ် ယင််းတိုို့ဒကက င ် 

သဘ ဝလ မှိုကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ  ပတဝ်န််းကျင်အဒပေါ် သက်ဒရ က်မှိုကုိ ဒလျ  ချဒစရန် 

။  



 

 

 စ မျက်နှာ 3-1 

  

စီမံကိန််းအဒ ကာင််းအရာဒဖာ်ခပချက်  

 စီမံကိန််းတညဒ်နရာ 

ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏလီီမိတက်မှ ရန်ကုန်တိုင််းဒေသကကီ်း၊ လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၊ ဒရွှေလင်ဗန််း 

စက်မှိုဇုန်၊ ဆိပ်ကမ််းသ လမ််းနှင ် ဒေေါ်ဖ ွ်းရငှ်လမ််းဒ  င ် အမှတ် (၃၆၄)တွင် တည်ရှပိါသည်။  

စီမံကိန််းလုပ်ငန််းအမျ ိ်းအစ ်းမ ှ ပလတ်စတစ်အိတ်တံဆိပရ်ိုက်လုပ်ငန််းပဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

စီမံကိန််းကုိ (၂၀၁၃) ခုနှစ်တွင် စတငခ်  မပီ်း ရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှို အမျ ိ်းအစ ်းမ ှ  ရ န န််းပပည ် ပမန်မ  

နိုင်ငံသ ်းရင််းနှ်ီးပမ  ပ်နှံမှိုပဖစ်မပ်ီး ရင််းနှီ်းပမ  ပန်ှံမှို ပမ ဏမ ှ ကျပ်ဒငွ (၁၉၂.၈၂) သန််း ပဖစ်ပါသည်။ 

စီမံကိန််းနှင ်သက်ဆုိင်ဒသ  အချက်အလက်အမျ ်းကုိ ဒနာက်ဆက်တွ  (ခ) တွင် ပပည ်စံုစ ွ 

ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ စီမံကိန််းစက်ရံု လုပ်ငန််းလညပ်တ်ရန်အတွက် အသင ်ဒဆ က်လုပ် မပီ်း 

အဒဆ က်အဦကုိ လစဉ်ဒပ်းစနစ်ပဖင ် နှစသ်က်တမ််း(၃၀) ကက ပမင ်စွ  ဌ ်းရမ််း၍ လုပ်ကုိင် 

ဒဆ င်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စ၅က်ရံု ဧရိယ မှ  ၁၃၈၀၀၀ စတုရန််း ဒပ ကျယ်ဝန််း၍ 

ဒပမ က်လတတီကျ    ၁၆º ၅၄' ၃၀.၆၄" နငှ ် အဒရှြို့ဒလ င်ဂျကီျ  ၉၆º ၄' ၃၉.၇၈" တငွ် တည်ရှိ 

ပါသည်။ စီမံကိန််းတညဒ်နရ နှင ် စက်ရံုအဒဆ က်အဦပံုကကမ််းကုိ  ဒဖ ်ပပ  ်းပါ သည်။ 

 

ပ ွံို 3-1 စ  မ ွံ    ်း တည က ရြော ပက မပ ွံို 

  



 

 

 စ မျက်နှာ 3-2 

 စီမံကိန််းလိုပ်ငန််း၏ရည်ရွယ်ချက် 

စီမံကိန််းလုပ်ငန််း၏  အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှ   ပမန်မ နိုငင်ံအတွင််းရှိ ပပည်သ တိုို့၏ 

စ ်းဒသ က်ကုန်နှင ် အပခ ်း အသုံ်းအဒဆ င်ပစစည််းမျ ်း  ပု်ပို်းသည ်အခါ ေီဇုိင််းဒသသပ် လပှဒသ  

ပါကင်အိတ်မျ ်းကုိ ပပည်တွင််း၌ပင် စိတ်တိငု််းကျအလွယ်တက  ဒစျ်းန န််းချ ိသ စွ ပဖင ် ဝယ်ယ  

နိုင်ရန်ပဖစ်ပါသည်။ 

 စီမံကိန််းဆိိုင်ရာအချက်အလက်မျာ်း 

 စီမံကိန််းလိုပ်ငန််းအတ က် ကိုန် ကမ််းပစစည််းလိိုအပ်ချက်နှင ် ရယူသံို်းစ ွဲမှု ၊ သိိုဒလာှင် 

 ာ်းရိှမှု  

စက်ရံုအတွက်  အဓိက လိုအပ်ဒသ ကုန်ကကမ််းမ ှ  ပလတစ်တစ်အကကည်အဒချ ၊ တံဆိပ် 

ရိုက်ရ တွင်အသုံ်းပပ သည ်  ဓ တုပစစည််း(၅)မျ ိ်းပဖစ်သည ် ( တင်နာ၊ TE 02, EA, BA, ဒက ်ရည်, မှင်) 

တိုို့ပဖစ်မပ်ီး  ိုကုန်ကကမ််းမျ ်းကုိ ပမန်မ ပပညတ်ွင််းမှ ဝယ်ယ အသုံ်းပပ ပါသည်။ ကုန်ကကမ််း မျ ်းကုိ 

ကုန်တွင််းသယ်ယ ပိုို့ဒဆ င်ဒရ်းစနစ်ပဖင ် ရယ ပါသည်။ လိုအပ်ဒသ ကုန်ကကမ််းပစစည််း အမျ ိ်းအစ ်း 

မျ ်းနှင ် ပမ ဏကုိ ဇယ ်း 3-1 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ ကုန်ကကမ််းပစစည််းမျ ်းကုိ အမှတ် (၃၃၆/B 

၃၃၇) ဦ်းမိှိုလမ််း၊ ဒရွှေလင်ဗန််းစက်မှိုဇုံ လိှိုငသ် ယ မမိ ြို့နယ် သီ်းပခ ်းဂိဒု  င်တခုတွင် စနစ်တကျ 

သုိဒလှ င်  ်းရှိမပ်ီး   ိုဂိဒု  င်မှတဆင ် စီမကိံန််း လုပ်ငန််း လည်ပတ်လျက်ရှိဒသ  လုပ်ငန််းခွင်သုိို့ 

တစ်ဒနတ သုံ်းစွ မှိုပမ ဏကုိသ  သယ်ယ သုံ်းစွ  ဒဆ င်ရွက်ပါသည်။ စီမံကိန််းနငှ ် သက်ဆုိင်သည ် 

သွင််းကုန်ဆုိင်ရ  စ ရွက်စ တမ််းမျ ်းကုိ ဒနာက်ဆက်တွ  (ဂ) တွင် ပ ်းတွ ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 3-1 ကိုန် ကမ််းပစစည််းအမျ ိ်းအစာ်းမျာ်း 

စဉ   ဓ ြောတိုပ စစည ်းအ မ ျ   ်းအ စြော်းအ မ ည   တစ ရ  အ သွံို်း ပ သည   

ပ မ ြောဏ 

တစ လ သ ိုကလ ြောင  မ ည   

ပ မ ြောဏ 

၁။ Tinner (TE-02) 

(Toluene 8: Ethyl Acetate 2) 

3 0 . 48 kg 914 kg 

၂။ Thinner (EA) 

Ethyl Acetate 

3 . 64 kg 109 kg 

၃ ။ Thinner (BA) 2 . 16 kg  64.8 kg 

၄ ။ Dow Chemical (899/C99) 0.96 kg 28.8 kg 

၅ ။ Ink 4.86 kg 145.8 kg 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-3 

အ က်ဒဖ ်ပပပါ ကုန်ကကမ််းပစစည််းမျ ်းကုိ  တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန််းစဉ်အတွက် စနစတ်ကျ 

သုိဒလှ င်သိမ််းဆည််း  ်းနိငု်မှိုနငှ ် ပတ်သက်၍  ိန််းချ ပ်ဓ တု သုိဒလှ င် ိန််းသိမ််းပခင််း လုပ်ကုိင် 

ခွင ် ခွင ်ပပ ချက်မျ ်းဒ  က်ခံချက်မျ ်း ရယ ဒဆ င်ရွက်  ်းရှိလျက်ရှိမပီ်း လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

ဥပဒေမျ ်းအတိုင််း လိုက်နာဒဆ င်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

  

  
ပ ွံို 3-2 ဓြောတ ိုပစ စည ်းမျြော်းထြော်းရ  မ ှို မ  တ  တမ  ်းဓေါတ  ပ ွံိုမျြော်း  

ဓ တုပစစည််းမျ ်းအ ်း  သုိဒလ ှင်သိမ််းဆည််းရ တငွ် သက်ဆုိင်ရ ဌ နမျ ်းမှ ညွှန်ကက ်း 

သတ်မှတ်ချက်မျ ်း နှင ်အညီ  သီ်းပခ ်းအဒဆ က်အဦ၌ သုိဒလှ င်  ်းရှိပခင််း ၊ ဒဘ်းအနတရ ယ် 

မပဖစ်ဒစဒရ်းအတွက် သတ်မှတ်  ်းသည ် ကုိင်တွယ်သုံ်းစွ မှိုလမ််းညွှန်ချက်မျ ်း  ်းရှိပခင််း၊ 

သက်ဆုိင်ရ ဌ နမျ ်း၏ အချနိ်နှင ် တဒပပ်းညီ စစ်ဒဆ်းမျ ်းအတွက် ဒဆ င်ရွက်ပခင််းတိုို့အ ်း 

ဒဆ င်ရွက်   ်းရှိသွ ်းမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

ဓ တုပစစည််းမျ ်းအ ်း ကုိငတ်ွယ် ဒဆ င်ရွက်သ  ဝန် မ််းမျ ်း  ဒဘ်းအနတရ ယ်မပဖစ်ဒစရန် 

တစ်ကုိဒရအက အကွယ် ပစစည််းမျ ်းကုိ လံုဒလ က်စ ွ   ်းရှိပခင််း၊ ဓ တပုစစည််းသုံ်းစွ မှို 

ဆိုင်ရ အသိပည ဒပ်း သင်တန််းဒဟ ဒပပ မှိုမျ ်းလည််းဒဆ င်ရွက်သွ ်းမည်ပဖစပ်ါသည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-4 

 ဝန် မ််းအင်အာ်း 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုတငွ် တ ဝန်ယ ဒဆ င်ရွက်လျက်ရှိဒသ  စုစုဒပါင််းဝန် မ််းအင်အ ်းကုိ 

ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 3-2 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 3-2 ဝန် မ််းအင်အာ်းခပစာရင််း 

စဉ   
ဝ  ထမ  ်းဦ်းကရ 

 ျြော်း မ စ ိုစ ိုကပေါ င  ်း 

၁။ ၁၂၃ ၆ ၀ ၁၈၃ 

 အလိုပ်လိုပ်ချနိ ်

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုတငွ် သတ်မှတ်  ်းဒသ  အလုပ်လုပ်ချနိမ်ျ ်းမှ  တနလဂ ဒနို့ မှ စဒနဒနို့ 

အ ိတွင် အလုပ်လုပ်ချနိ်မှ  နံနက် ၈်း၀၀ နာရီမှ ညဒန ၄်း၃၀ နာရီ အ ိ သတ်မှတ်  ်းမပ်ီး 

 မင််းစ ်းနာ်းချနိ်မှ  ဒနို့လည် ၁၂်း၀၀ နာရီ မှ ၁၂်း၃၀ နာရီအ ိ သတ်မှတ ် ်းပါသည်။ အချနိ်ပို 

အဒနပဖင ် လတ်တဒလ က လတွင် သတ်မတှ်  ်းပခင််းမရှိပါ။ 

  ိုတ်လိုပ်မှု လိုပ်ငန််းအဆင ်ဆင ်  

ပလတ်စတစ်အိတ်တံဆိပရ်ိုက်  ုတ်လုပ်ပခင််းနှင ် ပတ်သက်၍  ုတ်လပု်ဒရ်းလပု်ငန််းစဉ် 

လည်ပတ်ရန်အတွက်  စက်တခုပခင််းစီအလိုက် ကျွမ််းကျင်သ မျ ်းမှ လည်ပတဒ်မ င််းနငှ်၍ 

လ အင်အ ်းနှင ် စက်အင်အ ်းကုိ ဒပါင််းစပ်ဒဆ င်ရွက်ဒစပါသည်။ လုပ်ငန််းစဉ်အလိုက် 

ဒဆ င်ရွက်ရသည ်အဆင ်မျ ်းအ ်း ဒအ က်ပါအတိုင််း ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

အဆင ်(၁) ကိုန် ကမ််းပစစည််းဝယ်ယူသိိုဒလှာငခ်ခင််း 

ပ မဦ်းစွ  ကုန်ကကမ််းပစစည််းမျ ်းပဖစ်သည ်  (တင်နာ၊ TE 02, EA,BA, ဒက ်ရည်, မှင် ) 

အစရှိသည ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပပည်တွင််းမဝှယယ် တင်သွင််း၍  စနစ်တကျသုိဒလှ င်သိမ််းဆည််း 

  ်းပါသည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-5 

  

  

ပ ွံို 3-3  ို    မ  ်းပစ စည ်းမျြော်းသ ိုကလ ြောင  သ မ  ်း ည ်းထြော်း ခင  ်း 

အဆင ် (၂) ပလတ်စတစ်အလိပ်မျာ်းအာ်း တဆံပိ်ရိိုက်ခခင််း 

 တံဆိပ်ရိုက်ဒဆ်း၊ တင်ေါ စသည်တိုို့အ ်း တံဆိပ်ရိုက်စက်တွင် အချ ိ်းကျဒရ စပ် 

 ည ်သွင််း၍ ပလတ်စတစ်အလိပ်မျ ်းအ ်း တံဆိပ်ရိုက်ပခင််းလုပ်ငန််းဒဆ င်ရွက်ပါသည်။ 

  



 

 

 စ မျက်နှာ 3-6 

  

ပ ွံို 3-4 တ ွံ  ပ  ရ  ို  စ  မျြော်း ဖင   တ ွံ  ပ  ရ  ို   ခင  ်း 

ဇယာ်း 3-3 Printing Machine ၏ အဒသ်းစိတ်အချက်အလက်မျာ်း 

အ မ ျ   ်းအ စြော်း ဒဖ ပ်ပချက် 

အ မ ည  HTYJMD-09-1050 ROTOGRAVURE PRINTING 

MACHINE 

စွမ  ်းအ င   ၁၆၂ ကီလိဝုပ ်

စိုစိုကပ ေါ င  ်းအ ကလ ်းချ     ၄၈၀၀၀ ကလီိုဂရမ ်

အ  မ  န ူ  ်း ၃၅၀ M/Min 

အ ရ ယ အ စြော်း ၂၄၇၀၀၀ x ၅၃၀၀ x ၄၀၀၀ မီလမီီတ  

အဆင ် (၃) ပ မအကကိမ်အရည်အဒသ ်းစစ်ဒဆ်းခခင််း 

တံဆိပ်ရိုက်မပီ်း ပလတ်စတစ်အိတ်မျ ်းအ ်းအရည်အဒသ်ွးစစ်ဒဆ်းဒရ်းဌ နတငွ် ပ မ 

အကကိမ် အရည်အဒသ်ွးစစ်ဒဆ်းပါသည်။ ရရှိလ ဒသ  ပလတ်တစ်အိတ်မျ ်းကုိ မီ်းကပ်အ ်း 

စမ််းပခင််း၊ မျက်နှာပပင်ဒချ မွတ်မှိုစမ််းသပ်ပခင််း၊ ဆွ ဆနိ်ု့မှိုအ ်း စမ််းသပ်ပခင််းမျ ်း စမ််းသပ် 

စစ်ဒဆ်းပါသည်။ အရည်အဒသ်ွး ပပည ်မီဒသ  ပလတ်စတစ်အိတမ်ျ ်းကုိ စနစ်တကျ ုပ်ပို်း၍ 

အတွင််းအသ ်းကပ်ဌ နသုိို့ဒပ်းပိုို့ပါသည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-7 

  

မီ်းကပ်အ ်းစမ််းစက ် မျက်နှာပပင် ဒချ မွတ်မှိုစမ််းစက် 

 

ဆွ ဆနိ်ု့မှိုအ ်းစမ််းစက် 

ပ ွံို 3-5 အရည်အဒသ ်းစစ်ဒဆ်းခခင််း 

အဆင ် (၄)  Limination ဒလာင််းခခင််း 

တံဆိပ်ရိုက်မပီ်း ပလတစ်တစ်အိတ်မျ ်းအ ်း  ုတ်လုပ်မှိုလုပ်ငန််းပိမုိုဒက င််းမနွ်ဒစရန် 

Limination စက်ပဖင ် အတွင််းသ ်း တစ် ပအု်ပ်ပခင််းလုပင်န််းအ ်းဆက်လက်ဒဆ င်ရွက်ပါသည်။ 

  

ပ ွံို 3-6 Limanation စ   ဖင    ပလတ  စတစ   အတငွ  ်းသြော်း တစ  ထပ  အိုပ   ခင  ်း 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-8 

အဆင ် (၅) ကိုန်ဒချာအသင ် ိုတ်ကိုန်မျာ်း အပူ်းဒပ်းအဒခခာက်ခံခခင််း နှင ် အန ်းသတ် 

ခဖတ်ဒတာက်ခခင််း 

Limination ဒလ င််းမပီ်းရရှိသည ် အကကိ ကုန်ဒချ အဆင ် ပလတစ်တစ်အလိပ်မျ ်းအ ်း 

ဘွိ င်လ သုံ်း၍ အပ ချနိ် ၃၅ ေီဂရစီင်တီဂရိတ် မှ ၄၅ ေီဂရစီင်တီဂရတိ် အတွင််း  ်းရှ၍ိ 

အပ ချနိ်ဒပ်းအဒပခ က်ခံလပု်ငန််း ဒဆ င်ရွက်မပီ်းဒနာက် တံဆိပ်ရိုက်ပလတစ်တစ်မျ ်းရရှိပါသည်။ 

ဒသသပ်လှပစနစ်ကျဒသ  ပပည်တငွ််းအဆင ်မီ  ုတ်ကုနမ်ျ ်းရရှိဒစရန် တံဆိပ်ရိုက် 

အဒပခ က်ခံ   ်းဒသ  ပလတစ်တစ်မျ ်းအ ်း လိုအပ်ချက်အလိုက် အနာ်းသတ် ပဖတဒ်တ က်ပခင််း 

လုပ်ငန််းအ ်း ဆက်လက် ဒဆ င်ရွက်ပါသည။် 

အဆင ်(၆) ဒန က်ဆံို်းအဆင ်အရည်အဒသ ်းစစ်ဒဆ်းခခင််း 

အိတ်တစ်ဖက်ပိတ် အနာ်းသတ်ပဖတ်ဒတ က်မပီ်းဒသ  ကုန်ဒချ အဆင ် ပလတ်စတစ် 

အိတ်မျ ်းကုိ ဒနာက်ဆုံ်းအဆင ်အရည်အဒသွ်းစစ်ဒဆ်းမပီ်းဒနာက် ပါကင် ပု်ပိ်ုးမပီ်း ပပည်တွင််း 

ဒ ်းကွက်  သုိို့ ပဖန််းပဖ ်းပါသည်။ 

  ိုတ်လိုပ်သည ်ကိုန်ပစစည််း 

အသင ်စ သုံ်းကုန်အမျ ိ်းမျ ိ်းနှင ် လ သုံ်းကုနပ်စစည််းအမျ ိ်းမျ ိ်းပါကင် ုပပ်ို်းရန် ပလတ်စတစ် 

အိတ်မျ ်းအ ်း ေီဇုိင််းအမျ ိ်းမျ ိ်းပဖင ်တံဆိပ်ရိက်ု  ်းဒသ  တဖက်ပွင ် ပါကင်အိတ်ဒလ်းမျ ်းကုိ 

 ုတ်လုပ်ပခင််းပဖစပ်ါသည်။  ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုမှ ုတ်လပု်ဒသ  ကုနပ်စစည််းအမျ ိ်းအစ ်းကုိ 

ဒအ က်ပါ ပ ွံို 3-7 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။



 

 

 စ မျက်နှာ 3-9 

 

 

  

ပံို 3-7 ကိုနဒ်ချာပစစည််းနမနူ အမျ ိ်းအစာ်း 

  ိုတ်လိုပ်မှုပမာဏ 

ဂရိတ်ဝမ််း ပလတစ်တစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက် လုပ်ငန််းမှ  ုတလ်ုပ်ဒသ  ကုန်ဒချ ပစစည််း 

အမျ ိ်းအစ ်း အမျ ိ်းမျ ိ်းအတွက်  ုတ်လုပ်မှို ပမဏမှ  ဒနို့စဉ် (၀.၅) တန်ခနိ်ု့ ပဖစပ်ါသည်။ 

 စီမံကိန််းလည်ပတ်ရာတ င် အသံို်းခပ သည ်စက်ပစစည််းစာရင််း 

စီမံကိန််းလုပ်ငန််းအဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ င်ရွက်ရ တွင် အဓိကအ ်းပဖင ် HTY JMD-09-

1050 Rotogravure Printing Machine (၂) လံု်း၊ SLF 1000C အမည်ရှိ အတွင််းအသ ်း 

တစ် ပ်အုပ်သည ် စက် (၁)လံ်ုး၊ အနာ်းသတအ်ဒချ ပိတ်သည ် စက် (၁)လံု်းပဖင ် ဒဆ င်ရက်ွလျက် 

ရှိပါသည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-10 

  

ပလတ်စတစ်အလိပ်ပဖန်ို့စက် တံဆိပ်ရိုက်စက် (က လ အဆင ်ဆင ်) 

  

အတွင််းအသ ်းကပစ်က် အိတ်ပိတ်စက် (ကုန်ဒချ အဆင ်) 

ပ ွံို 3-8 အသွံို်း ပ သည  စ  ပစ စည ်းမျြော်းပ ွံို 

 စီမံကိန််းလည်ပတ်ရာတ င် အဒ ာက်အပံ ခပ သည ်စက်ပစစည််းမျာ်း 

စီမံကိန််းလည်ပတ်ရ တွင် အဒ  က်အပံ ဒပ်းရန်  ်းရှ ိ ်းဒသ  စက်ပစစည််းမျ ်းအ ်း 

ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 3-4 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-11 

ဇယာ်း 3-4 အဒ ာက်အပံ ဒပ်းသည စ်က်ပစစည််းစာရင််း 

စဉ  အ မ ျ   ်းအ စြော်း အ ကထ ြော  အ ပ ွံ ကပ ်းမှို(ရည ရ ယ  ချ  ) မ  တ ချ   

၁။ အ ရည အ ကသွ်း 

စမ  ်းသပ  စ   

မ  ်း ပ  အ ြော်းစမ  ်းသပ   ခင ်း 

 

 

၂။ အ ရည အ ကသွ်း 

စမ  ်းသပ  စ   

မ ျ  န  ော ပင  ကချြောကမွြို့မ ှို စမ  ်းသပ   ခင  ်း 

 

၃ ။ အ ရည အ ကသွ်း 

စမ  ်းသပ  စ   

 ွ     မ ှိုအ ြော်း စမ  ်းသပ   ခင  ်း 

 

4 ။ ထ ရ  စ ကဖ ြော မ ြော လ ျှ ပ  စစ စွမ  ်းအ င  ရရ  ကစရ   

 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-12 

စဉ  အ မ ျ   ်းအ စြော်း အ ကထ ြော  အ ပ ွံ ကပ ်းမှို(ရည ရ ယ  ချ  ) မ  တ ချ   

5 ။ မ  ်းစ   အ  ကရ်းကပေါ်လျှ ပ  စစ ရရ  ကစရ   

 

6 ။ ကရသ   စ   ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်းကသြော  သွံို်းကရ 

သ   ရ င ်းမ ှိုရ  ကစရ   

 

7။ ကရကအ ်းကင ွြို့ကပ ်းစ   အ ခ  ်းတွင ်း အ ပ ူချ    ကလ ျှ ြော ကစရ   န  င   

စူ်းရ ကသြောရ ွံ မ ျြော်း ပ ကပ ျြော  ကစရ   

 

8 ။ မ  ်းအ ြော်းထ    ်းစ   စ  ပ စစည ်းမ ျြော်း သွံို ်းစွ ရြော တွင  လ  ိုအ ပ   

ကသြော လ ျှ ပ  စစ ပ မ ြောဏအ ြော်း ထ    ညြှ  

ကပ ်းရ   

 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-13 

စဉ  အ မ ျ   ်းအ စြော်း အ ကထ ြော  အ ပ ွံ ကပ ်းမှို(ရည ရ ယ  ချ  ) မ  တ ချ   

9 ။  ို  ပ စစည ်း 

သယ  ယူသည      

 ို    မ  ်းန  င   ို  ကချြောပစစည ်းမ ျြော်း 

သယ  ယူရြောတွင  အ  င  က ပ လ ွယ   ူ

ကစရ   

 

10 ။ ကရကအ ်းစ   ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်းကသြော  သွံို်းရ   

 

11။ ကလ ဖ  အ ြော်းစ   ကလ ဖ  အ ြော်းလ  ိုအ ပ  ကသြော 

စ  မ ျြော်းတွင  လ  ိုအ ပ  ကသြောဖ အ ြော်း 

ရရ  ကစရ   

 

12 ။ ကရစ   ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်းအ တွ   သွံို်းကရ ရရ  ရ   

 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-14 

စဉ  အ မ ျ   ်းအ စြော်း အ ကထ ြော  အ ပ ွံ ကပ ်းမှို(ရည ရ ယ  ချ  ) မ  တ ချ   

13 ။ ကလ ပ ူစိုပ  စ   စ  ရ ွံိုအ တွင ်းတွင ရ   ကသြော ကလ ပ ူမ ျြော်း 

ကလ ျှ ြော  ျကစရ   

 

14 ။ ဖ  အ ြော်းကပ ်းစ   ထ ွ  ရ  လ ြောကသြော အ မ  ှို  မ ျြော်းအ ြော်း 

 ျစ လ စ မ ှိုရ  မပ  ်း စ စ တ ျ  

သ ိုကလ ြောင  သ မ  ်း ည  ်း ထ ိုတ ပ  ို်းန  ိုင ရ   

 

15 ။ အ   ွ  ်း ရ ွံို်းဝ   ထမ  ်းမ ျြော်း လ ိုပ  င  ်းခွင  အ တွင ်း 

သ  ကတြောင  သ  သြော ရ  ကစရ   

 

 ဝန် မ််းမျာ်းအတ က် စီစဉ် ာ်းရိှမှု 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုမှ ဝန် မ််းမျ ်းအတွက် လုပင်န််းခငွ်အတွင််း အဆင်ဒပပဒချ ဒမွြို့မှိုရှိဒစရန် 

ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ ဇယ ်း 3-5 အတိုင််း စစီဉ်ဒဆ င်ရွက်  ်းပါသည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-15 

ဇယာ်း 3-5 ဝန် မ််းမျာ်းအတ က် ဒ ာက်ပံ  ာ်းရိှမှု 

စဉ  အ မ ျ   ်းအ စြော်း အ ကထ ြော  အ ပ ွံ ကပ ်းမှို(ရည ရ ယ  ချ  ) မ  တ ချ   

၁။ စြော်းကသြော   

ခ  ်း 

ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်း စြော်းကသြော  ရြောတွင  

အ  င  က ပ မ ှိုရ  ကစရ   

 

၂။ ဝ   ထမ  ်း 

အ က ြောင  

ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်း က ထ  ိုင ရ   

 

၃ ။ တစ   ိုယ  ကရ 

 ြော ွယ သွံို်း 

ပ စစည ်းမ ျြော်း 

ဓ ြောတိုပ စစည ်းမ ျြော်း   ိုင  တွယ ရြောတွင  

ထ  ခ ို  မ ှိုမ ရ  ကစရ   

 

4 ။ စြော  ည  ခ  ်း ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်း  ော်းက ချ    တွင  

စြောကပမ ျြော်း ကလ  လ ြောန  ိုင ရ   

 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-16 

စဉ  အ မ ျ   ်းအ စြော်း အ ကထ ြော  အ ပ ွံ ကပ ်းမှို(ရည ရ ယ  ချ  ) မ  တ ချ   

5 ။ က ်းသတတြော ထ  ခ ို  ေဏ ရြောမ ျြော်းရရ  ချ    တွင  

အ ကရ်းကပေါ်အ သွံို်း ပ ရ   

 

၆ ။ ယ င  လ ွံို 

အ  မ  သြော 

ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်း ဝ မ  ်းကရြောဂေါ ူ်းစ  မ ှို 

မ  ဖစ ပ ွြော်းကစရ  န  င  လ ွံိုကလ ြော  စွြော 

အ သွံို်း ပ န  ိုင ရ   

 

 စ မ််းအင်အသံို်းခပ မှု 

(က)  ရန်ဒဖ ်မ  

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုတငွ် စွမ််းအင်အသုံ်းပပ မှိုအ ်း စက်မှိုဇုန်မှ ဓ တ်အ ်းကုိ (354.9) KW 

 ရန်စဒဖ ်မ ပဖင ် ရယ သုံ်းစွ ပါသည်။ သက်ဆုိင်ရ ဌ နမှ သုံ်းစွ ခွင ်လိငု်စငန်ှင ် စ ရက်ွစ တမ််း 

မျ ်းကုိလည််း ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုမှ ရယ   ်းမပ်ီးပဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) မီ်းစက်နှင ် ေီဇယ်ဒလ င်စ  

လ ပ်စစ်ဓ တ်အ ်း ပပတ်ဒတ က်သွ ်းချနိန်ှင  ် အဒရ်းဒပေါ် သုံ်းစွ ရန်အတွက်  (500) KVA 

မီ်းစက်ကုိ စီစဉ်  ်းရှိပါသည်။ ေီဇယ်ဒလ င်စ ဆလီိုအပ်ချက်အတွက် ဒရွှေလင်ဗန််းစမီံခနိ်ု့ခွ ဒရ်း 

ဒက ်မတီသုိို့တင်ပပဒလ  က်  ်း၍ ဒက ်မတီ၏လမ််းညွှန်မှိုပဖင ် Asia Energy (ပပည်တွင််း) 

ဆဆီိုင်မှ စနစ်ကျဒသ  သယ်ယ ပိုို့ဒဆ င်မှို၊ အနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်းဦ်းစ ်းဒပ်းစနစ်ပဖင ် 

သုိဒလှ င်ကန်အတွင််း ဆပီဖည ်သွင််းဝနဒ်ဆ င်မှိုပဖင ် ဝယ်ယ အသုံ်းပပ ပါသည်။ ေီဇယ်ဒလ င်စ ဆီ 

သုံ်းစွ မှိုမ ှ တစ်ဒနို့လ င် (၁၈၀) လီတ ခနိ်ု့ သုံ်းစွ ၍၊ တစလ်လ င် (၄၅၀၀)လီတ ခနိ်ု့သုံ်းစွ မပ်ီး၊ 

တစ်နစှ်လ င် လီတ  (၅၄,၀၀၀)ခနိ်ု့ သုံ်းစွ ပါသည်။ ေီဇယ်သုိဒလ င်ကန်၏ ဝင်ဆံ ပမ ဏမှ  



 

 

 စ မျက်နှာ 3-17 

(၁၆၀၀၀) လီတ ပဖစ်မပ်ီး ဒလ င်စ (၃) လလ င် တစ်ကကိမ်ခနိ်ု့ဝယ်ယ ဆီကုိ အသုံ်းပပ လျက် 

ရှိပါသည်။ 

 

ပ ွံို 3-9 ေ ဇယ   သ ိုကလ ြောင  မ ှို (၁၆၀၀၀ လ တြော) 

(ဂ) ဘွိ င်လ နငှ ် ဒကျ က်မီ်းဒသ်ွးဒလ င်စ  

ဒဆ်းသ ်းမျ ်း ဒပခ က်ဒသွြို့ဒစရန် အပ ဒပ်းရ တငွ် ဒကျ က်မီ်းဒသ်ွးသုံ်း ဘွိ င်လ ကုိ 

အသုံ်းပပ ပါသည်။ ဒကျ က်မီ်းဒသ်ွးဒလ င်စ အ ်း တစဒ်နို့လ င် 100 kg ခနိ်ု့သုံ်းစွ ပါသည်။ 

ဒကျ က်မီ်းဒသ်ွးဒလ ငစ် အ ်း  ရှမ််းပပည်နယ်မှ အဝယ်ဒတ ်မျ ်းနှင ်ချတိ်ဆက်၍ ၄လ တစ်ကကိမ် 

ခနိ်ု့ ဝယ်ယ ပါသည်။  ိုဒကျ က်မ်ီးဒသ်ွးဒလ င်စ အ ်း အလျ ်း ဒပ ၂၀၊ အနံ ဒပ ၃၀၊ အပမင ် ၄ဒပ 

ရှိဒသ  သုိဒလှ င်ကန်တွင် ဒလဝင်ဒလ ွက်စနစ် ဒက င််းဒက င််း   ်းရှိပခင််းပဖင ်လည််းဒက င််း၊ 

မို်းဒရ ိဒတွြို့ပခင််း၊ ဒရဒငွြို့ရိုက်အစိုပျဓံ တ်ပပ ပခင််းမျ ်းမှ က ကွယန်ိုင်ရန် အမို်းအလံုခခံ ဒသ  

ဒနရ တငွ်   ်းရှိပခင််းပဖင လ်ည််းဒက င််း၊ ဒကျ က်မီ်းဒသ်ွးပ   ွက်စ အမှိုန်မျ ်း ဒလလွင ်မှိုမရှဒိစရန် 

စနစ်ကျဒသ ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုပဖင လ်ည််းဒက င််း သုိဒလှ င်  ်းရှိပါသည်။ သုိဒလှ င်  ်းရှိမှို 

ပပပံုကုိ  ပံု 3-10 ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-18 

 

ပ ွံို 3-10 က ျြော  မ  ်း ကသွ်းသ ိုကလ ြောင  သ မ  ်း ည ်းမ ှို ပပ ွံို  

(ဃ) ဒရအသုံ်းပပ မှို 

အဝီစိတွင််းမှ ဒရကုိအဓိက  ်းမပ်ီး အသုံ်းပပ ပါသည်။ ဝန် မ််းမျ ်းအသုံ်းပပ ရနန်ငှ ် 

မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်က ကွယ်ရန် ဂါလံ (၁,၂၀၀) ဆနိ်ု့ဒသ  ဒရတိုင်ကီကုိ   ်းရှိအသုံ်းပပ ပါသည်။ 

ဘွိ င်လ လည်ပတ်မှိုတငွ် တစ်ဒနို့ဂါလံ (၅၀)ခနိ်ု့ အသုံ်းပပ ပါသည်။ ဒရအသုံ်းပပ မှို အမျ ်းဆံ်ုး 

ဒနရ မ ှ စ ်းဖိုဒဆ င်၊ ကန်တင််းနှင ် အိမသ် မျ ်းတွင် ပဖစ်ပါသည်။ ဒရသံု်းစွ မှိုမှ  လံဒုလ က်မှို 

ရှိပါသည်။ ဒသ က်ဒရကုိ ဒရသနိ်ု့စင်စနစ်အသုံ်းပပ ၍ ဒသ က်သုံ်းပါသည်။ လိုအပ်ပါက 

ဒရသနိ်ု့ဗ ်းမျ ်း ဝယ်ယ ၍ ဒသ က်သုံ်းပါသည်။ 

 စ န ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း ခပန်လည်အသံို်းခပ မှု 

(က) ဒကျ က်မီ်းဒသ်ွးပပ  

ဘွိ င်လ ဒလ င်စ အပဖစ် အသုံ်းပပ သည ် ဒကျ က်မီ်းဒသ်ွးမှ  ွက်ရှိလ ဒသ  

(ဒကျ က်မီ်းဒသ်ွးပပ ) မျ ်းအ ်း စီမံကိန််း အဆိုပပ သ ၏ ပိုင်ဆုိင်ဒသ  စီမံကိန််းအနီ်းရှိ ခခံဝန််းအတွင််း 

ဒပမသ ်းပပ ပပငမ်ှို လုပ်ဒဆ င်ဒနဒသ ဒနရ ၌ ဒပမဖိုို့ပခင််းပဖင ် ပပန်လည်အသုံ်းပပ ပါသည်။ 

ဒလဝင်ဒပါက်မျာ်း ာ်းရှိခခင််း 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-19 

 

ပ ွံို 3-11 က ျြော  မ  ်းကသွ်း ပြောမျြော်း 

(ခ) ပဖတ်စရစ်ဒခ ွ

စီမံကိန််းလည်ပတ်ရ တွင်  ွက်ရှိလ သည ် မ လကုန်ကကမ််း ပလတ်စတစ်အလိပ၏် 

အ တိုင်ပိုက်မျ ်းအ ်း ကုန်ဒချ အဆင ်ဒရ က်ရှိရန် အနာ်းသတ်ပဖတ်ဒတ က်ရ မှ  ွက်ရှိလ ဒသ  

စွနိ်ု့ပစ်ရမည ် ပလတစ်တစ်အပိုစ မျ ်းအ ်း စနစတ်ကျသိမ််းဆည််းနိုင်ရန် ပပန်လည်ရစ်ဒခွရ တွင်  

၎င််းအ တိုင်ပိုက်မျ ်းအ ်း အသုံ်းပပ ပါသည်။ အသုံ်းပပ မှိုပံုစံအ ်း ဒအ က်ပါ ပံ ု 3-12 တွင် 

ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 

ပ ွံို 3-12 အူတ  ိုင  ပ  ို   ဖင     ဖတ  စမျြော်း ရစ  ကခပွ ွံို  

 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-20 

(ဂ) ကုလ ်း ိုင် (သိုို့) စ ်းပွ ခံု  

မ လကုန်ကကမ််းပစစည််းမျ ်းကုိ စီမံကိန််းလည်ပတ်ရ တငွ် အသုံ်းပပ မပ်ီးဒနာက် ၎င််းကုန်ကကမ််း 

ပစစည််းမျ ်းကုိ  ိခိုက်မှိုမရှိဒစရနန်ှင ် လွယက် စွ  သယ်ဒဆ င်နိငု်ရန် အက တပ်ဆင်   ်းဒသ  

သစ်သ ်းပပ ်းမျ ်းကုိ ဂရိတဝ်မ််းစက်ရံုမှ ဝန ်မ််းအရည်အချင််းပမ င ် သင်တန််းမျ ်း တက်ဒရ က် 

  ်းဒသ  ဝန် မ််းမျ ်းသည် သင်ယ   ်းဒသ  ပည ရပမ်ျ ်းကုိ လက်ဒတွြို့အဒက ငအ် ည် 

ဒဖ ်ပခင််းပဖင ် ကုလ ်း ိုင် (သိုို့) စ ်းပွ ခံုမျ ်းကုိ ပပ လုပ်၍ စက်ရံုအတွင််း ပပန်လည်အသုံ်းချပါသည်။ 

အသုံ်းပပ မှိုပံစုံအ ်း ဒအ က်ပါ ပံု 3-13 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

  

စ ်းပွ ခံ ု ကုလ ်း ိုင ်

ပ ွံို 3-13 သစ  သြော်း ပြော်းမျြော်းအြော်း ပ  လည အသွံို်း ပ ထြော်းပ ွံို 

(ဃ) ဒဆ်းကျန်သိမ််း ဒဆ်းပံု်းမျ ်း 

မ လဒဆ်းအရည်မျ ်းကုိ တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန််း ဒဆ င်ရွက်ရန ် အသုံ်းပပ မပီ်းဒနာက်  ွက်ရှိ 

လ ဒသ  စွနိ်ု့ပစ်ရမည ် ဒဆ်းပံု်းအခွံမျ ်းကုိ တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန််း လည်ပတ်ရ မှ ရရှလိ သည ် 

အပခ ်းပိုလ ံဒနဒသ  ဒဆ်းအရည်မျ ်းအ ်း က လ တ  သိမ််းဆည််းရ တွင် ပပန်လညအ်သုံ်းပပ  

ပါသည်။ အသုံ်းပပ မှိုပံုစံအ ်း ဒအ က်ပါ ပံု 3-14 တွင ်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 3-21 

 

ပ ွံို 3-14 ဒဆ်းပံို်းမျာ်းအာ်း ခပန်လည်အသံို်းခပ  ာ်းပံို 

 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-1 

  

အနီ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ဒလ လာခခင််း  

 နိ ါန််း 

စီမံကိန််းနှင ် အနီ်းပတ်ဝန််းကျင်ဧရိယ ကုိ ဒလ လ မှိုမျ ်းပပ လုပ်ရ တငွ် ပတ်ဝန််းကျင် 

အဒနအ  ်းမျ ်းအ ်း   ကကိ တင်ဒလ လ ပခင််း၊ ဒလ လ မည ် ဧရိယ သတ်မတှ်ပခင််း၊ ဧရိယ အတွင််း 

ကွင််းဆင််းဒလ လ ပခင််း၊ လိုအပ်ဒသ ပတဝ်န််းကျင် အရည်အဒသ်ွးတိုင််းတ ပခင််းတိုို့ကုိ ပပ လုပ် 

ပါသည်။ စီမံကိန််းသည် လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်အတွင််းတည်ရှိသည်ပဖစ၍် လ မှိုစ်ီးပွ ်းဆိုင်ရ  

အချက်အလက်မျ ်းကုိ လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ် အဒ ွဒ ွအုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစ်ီးဌ နမှ ရယ ၍ ကုိ်းက ်း 

ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 ချဉ််းကပ်ဒလ လာမှုသတ်မတှ်ခခင််း 

စီမံကိန််းဧရိယ ၏ အနီ်းဝန််းကျင်ကုိ ဒလ လ ရ တငွ် အဓိကအချက်မျ ်းပဖင ်  

ဒလ လ ပါသည်။ 

(က)  ရ ပဆိုင်ရ ပတ်ဝန််းကျင ်ဒလ လ ပခင််း၊  

(ခ)  လ မှိုစီပ ွ်းဒရ်းဆိုင်ရ  ဒလ လ ပခင််း၊ 

(ဂ) ယဉ်ဒကျ်းမှိုဆုိင်ရ နငှ  ် အနီ်းဝန််းကျင ် အဒနအ  ်းမျ ်းကုိ ဒလ လ ပခင််းတိုို့ 

ပဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အဒနအ  ်းမျ ်းကုိ ဒလ လ ရ တွင ် စီမံကိန််းလပု်ငန််း၏ 

အဒနအ  ်း အရ (၅၀၀မီတ ) ပတ်လည်အတွင််း သတ်မှတ်၍ ဒလ လ ခ  ပါသည်။. 

(ဃ) အဒပခခံပတ်ဝန််းကျင်အရည်အဒသ်ွးဆိုငရ်  ဒလ လ ပခင််း 

 ဒလအရည်အဒသ်ွး 

 ဒလတိုက်နှိုန််းနှင  ်ဒလတိုက်ခတ်ရ လမ််းဒကက င််း 

 ဒရအရည်အဒသ်ွး 

 ဆ ညံသံ 

 အလင််းဒရ င ်



 

 

 စ မျက်နှာ 4-2 

 အပ ချနိ် 

 တုန်ခါမှို 

ဒလ လ ဆန််းစစ်မှိုတငွ်ဒလ လ ဒတွြို့ရှိချက်မျ ်းကုိ ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ် 

အစီရင်ခံစ တွင်  ည ်သွင််းဒရ်းသ ်းဒဖ ်ပပရန်အတွက် ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ အရည်အဒသ်ွးနှင ် 

ပတ်သက်ဒသ အချက်အလက်မျ ်းကုိ ကွင််းဆင််းဒလ လ မှိုမျ ်းအပပင် ဓ တ်ခွ စမ််းသပ်မှိုမျ ်းလည််း 

 ည ်သွင််းဒလ လ ပါမည်။ ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ်  ိခိုက်မှိုအတွက် ဒလ လ မှိုနှင ် ကုိ်းက ်းမှို 

အဒပခအဒနမျ ်းကုိ ဇယ ်း 4-1 တငွ်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-1 ပတဝ်န််းကျင်အဒပေါ် ိခိိုက်မှုအတ က် ဒလ လာမှုနှင ် ကိို်းကာ်းမှုခပဇယာ်း 

စဉ  အ မ ျ   ်းအ စြော်း ကလ  လ ြောမှို ကလ  လ ြောမည   ည ်းစ စ  

ပ တ ဝ   ်း ျင    ိုင ရြောအ ရည အ ကသွ်းညစ ညမ  ်းမ ှို 

၁။ ကလ ထ ိုအ ရည  

အ ကသွ်း 

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

Haz-Scanner (ကလ ထ ို အ ရည အ ကသွ်း 

တ ိုင ်းတြောစ  )  ဖင    တ ိုင ်းတြော ခင  ်း 

၂။ အ သွံ ူညွံသွံ  ူညွံမ ှိုပ မ ြောဏ Digital Sound Level Meter ( ူညွံသွံ 

တ ိုင ်းတြောသည   စ  ) 

၃ ။ ကရထ ိုအ ရည အ ကသွ်း ဓ ြောတိုပ  ိုင ်း  ိုင ရြော  ွင ်း င  ်းကလ  လ ြောမှို၊  မ ူ ောက ြော  ယ ူ

ဓ ြောတ ခွ စမ  ်းသပ   ခင  ်း 

 ျ  ်းမ ြောကရ်းန  င  က ်းအ န တရြောယ   င  ်းရ င ်းကရ်း 

၄ ။  ျ  ်းမ ြောကရ်း  ိုင ရြော

အ ချ  အ လ    

ကေသတွင ်း ဖစ ပ ွြော်းမှို ကရြောဂေါ  ွင ်း င  ်းကလ  လ ြောမှို  

သ    ိုင  ရြောဌြော မ   ထ ိုတ  ပ   ထ ြော်းကသြော 

အ ချ  အ လ   မ ျြော်း   ို်း ြော်း ခင  ်း 

၅ ။ လ ိုပ  င  ်းခငွ  က ်းအ န တ

ရြောယ န  င   သ ြောဝ  

က ်းအ န တရြောယ   

 င  ်းရ င ်းကရ်း 

ထ  ခ ို  န  ိုင က ခရ  ကသြော 

က ်းအ န တရြောယ   

 ွင ်း င  ်းကလ  လ ြောမှို 

 ရူပဆိိုင်ရာ ပတ်ဝန််းကျင်ဒလ လာခခင််းမျာ်း 

 ဒလ လာမှုနယ်ပယ်ကိို ခခံ ငံိုဒလ လာခခင််း 

စီမံကိန််းသည ် ရန်ကုန်တိငု််းဒေသကကီ်း၊ လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယ်၊ ဒရွှေလင်ဗန််းစက်မှိုဇုန်၊ 

ဆပိ်ကမ််းသ လမ််းနငှ ် ဒေေါ်ဖွ ်းရှင် လမ််းဒ  င ် အမှတ် (၃၆၄)တွင် တည်ရှိပါသည်။ လိှိုင်သ ယ  



 

 

 စ မျက်နှာ 4-3 

မမိ ြို့နယ်၏ နယ်ပယ်ကုိ ခခံ ငံုသုံ်းသပ ် ်းသည ် ဇယ ်းကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 4-2 တွင ် ဒဖ ်ပပ 

  ်းပါသည်။  

ဇယာ်း 4-2 လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ် ခခံ ငံိုသံို်းသပ်ချက် 

အ က  ြောင  ်းအ ရြော အ ချ  အ လ   မ ျြော်း 

မမ  ြို့ လ  ှိုင သြောယြော မမ  ြို့ ယ  ၊ က မြော  ပ  ိုင ်းခရ  ိုင ၊ ရ   ို  တ ိုင ်း 

ကေသက  ်း 

ရပ   ွ   ၁၁ 

က ျ်းရ ြော ၉ 

လ ူဦ်းကရ စိုစိုကပ ေါ င  ်း ၂၂ ၀ ၅ ၁၄ 

အ  ျယ  အ ဝ  ်း ၁၂. ၂၄ စတိုရ  ်းမ  ိုင  

 ယ    မ  တ  

က မြော   

အ ကရ ြို့ 

အ က ော   

ကတြောင  

 

ကရွှေ ပ ည သြောမမ   ြို့ ယ    

လ  ှိုင သြောယြော (အ ကရ ြို့ပ  ိုင ်း) မမ   ြို့ ယ   

ထ   ်းတပ င  မမ  ြို့ ယ   

တွွံကတ်းမမ  ြို့ ယ   

က မြော  လ တတ တွတ  ၁၆˚ ၄ ၇' မ   ၂၀˚ ၁၂' 

အ ကရ ြို့ကလ ြောင ဂျ  တွတ  ၉ ၆˚ ၁၂' မ   ၁၀ ၀˚ ၁၃' 

တ ိုင ်းရင  ်းသြော်းမ ျြော်း  ချင  ၊  ယြော်း၊  ရင  ၊ ချင  ်း၊ ဗ မ ြော၊ မ ွ  ၊ ရခ ိုင ၊ ရ မ  ်း၊ အ  ခြော်း 

အ ဓ    စ ်းပ ွြော်းကရ်း စ  မ ှို၊လ   မ ှို 

ကိို်းကာ်း။ အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းမှု်းရံို်း၊ လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ် (၂၀၂၀) 

 ရာသီဥတိုအဒခခအဒန  

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယတ်ွင် ပ အုက်စိုစတွ်ဒသ  ရ သီဥတုရှိမပီ်း အပမင ်ဆုံ်း အပ ချနိ်သည် 

(၄၀°C) နှင ် အနိမ ်ဆုံ်းအပ ချနိ်သည် (၁၆°C) ပဖစ်ပါသည်။ ခုနှစ်အလိုက် ပဖစ်ဒပေါ်ခ  ဒသ မိ်ုးဒရချနိ်နှင ် 

အပ ချနိ်ကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 4-3 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းသည်။



 

 

 စ မျက်နှာ 4-4 

 

ဇယာ်း 4-3 လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်၏ မိို်းဒရချနိ်နှင  ်အပူချနိ် 

စဉ် ခိုနှစ် မိို်းဒရချနိ ် အပူချနိ ်
ဒန ရာသီ 

အခမင ်ဆံို်းအပူချနိ ်

ဒဆာင််းရာသီ 

အနိမ ်ဆံို်းအပူချနိ ်

၁ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ၁၂၅ ၁၂၈.၄၅ ၄၁ ၂၇ 

၂ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ၁၂၇ ၁၃၅.၀၂ ၄၀ ၂၆ 

ကိို်းကာ်း။ အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းမှု်းရံို်း၊ လိှုင်သာယာ မမိ ြို့နယ် (၂၀၂၀) 

 ဒခမမျက်နှ သ င်ခပင်အဒနအ ာ်း 

စီမံကိန််းတည်ရှိရ  လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၏ ဒပမမျက်နှာသွင်ပပင်မ ှ ညီည ပပနိ်ု့ပပ ်းပါသည်။ 

ဒတ င်ကုန််း ဒတ ငတ်န််းပမင မ် ်းပခင််း၊ ဒတ    ပ်ပခင််းမရှိပါ။ ပင်လယ်ဒရမျက်နှာပပငအ် က် 

၄မီတ  ခနိ်ု့တွင် တည်ရှပိါသည်။ 

 

ပ ွံို 4-1 က မမျ  န  ောသွင   ပင  က မပ ွံို 

 ဒရဆင််းစနစ ်

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယတ်ွင် ပန််းလိှိုင်ပမစ်သည် အဒနာက်မှ အဒရှြို့သိိုု့ စီ်းဆင််းမပ်ီး 

ဒပမ က်မှဒတ င်သုိို့ စီ်းဆင််းဒသ လိှိုင်ပမစ်အတွင််းသုိို့ဒပါင််းဆံုပါသည်။ 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-5 

 မမိ ြို့နယဘ်ူမဒိဗ ဆိိုင်ရာအချက်အလက် 

ရန်ကုန်ရှ ိဒကျ က်အမျ ိ်းအစ ်းသည် အဓိကအ ်းပဖင ် ဒပျ  ဒပျ င််းဒသ  ဒကျ က်တံု်းမျ ်း 

ပဖစ်သည်။ ၎င််းတိုို့တွင်သ ဒကျ က်၊ ဒယှလဒကျ က်၊ ံု်းဒကျ က်နှင ် ဒကျ က်စရစ်မျ ်း ပါဝင် 

ပါသည်။ သက်နုဒပမလွှ အနည်ပိုို့ချမှိုတငွ် လိပ်သ ဒကျ က်၊ ရွှေံြို့၊ သ ဒကျ က်နှင ် ဂဝံဒကျ က်မျ ်း 

ပါဝငပ်ါသည်။ ယင််းဒကျ က်လွှ မျ ်းသည် ပင်လယ်မျက်နာှပပင်အပမင ် ၃ မီတ မှ ၄.၆ မီတ  

တွင်ရှိဒသ  ဧရ ဝတီဒဖ ်ဒမ်းရှင််း၏ အဒပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့တွင် ပငလ်ယ်ပိုင််း 

အနည်ပိုို့ချဒသ  ဒကျ က်လွှ မျ ်းကုိဒလ လ ဒတွြို့ရှိရပါသည်။ ဘ မိဒဗေဆုိင်ရ  ဒပမပံုကုိ ပ ွံို 4-2 

တွင်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 

ပ ွံို 4-2   ူမ ကဗေ  ိုင  ရြော က မပ ွံို 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-6 

 သဘာဝဒပါကပ်ငမ်ျာ်း 

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယတ်ွင် သဘ ဝအဒလ  က်ဒပါက်ဒရ က်သည ် သဘ ဝဒပါက်ပင် 

မျ ်းမ ှ လမုပင်၊ ခရ ပင်၊ ပမရ ပင်၊ ဗန်ေါပငန်ငှ ် ကုကိ္ လ်ပင် တိုို့ပဖစ်ပါသည်။ 

 ဒတာရိိုင််းတိရစဆာန ်

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယ် တငွ် ဒတ ရိငု််းတိရိစဆ နမ်ျ ်းမရှပိါ။ 

 သဘာဝပတ်ဝန််းကျင်လက်ရိှအဒခခအဒန 

ပန််းလိှိုင်ပမစန်ှင ် လိှိုင်ပမစ်အကက ်းတည်ရှိသည ်အတွက် သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင် စမိ််းလန််း 

စိုဒပပ လျက်ရှိပါသည်။ 

 ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ အရည်အဒသ ်းဒလ လာခခင််း  

 စက်ရံိုပတ်ဝန််းကျင ်ဒခမအသံို်းချမှု 

စီမံကိန််းဧရိယ  ပတ်ဝန််းကျင်ရှိဒပမအသုံ်းချမှိုကုိ ဒလ လ ရ တငွ ် စုဒဆ င််းရရှိဒသ  

အချက်အလက်နှင ် ကွင််းဆင််းဒလ လ မှိုမှရဒသ  အချက်အလက်မျ ်းကုိ ဒပါင််းစပ်၍ 

ဒဆ င်ရွက်ပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ ကွင််းဆင််းဒလ လ မှိုမ ှ စုဒဆ င််းရရှိဒသ  အချက်အလက်မျ ်း၏ 

လိုအပ်ချက်ကုိ ပဖည ်စွက်ရန ် အတွက် ပဖစ်ပါသည်။ ဒပမအသုံ်းချမှိုအတွက် ဒအ က်ပါ 

အချက်အလက်မျ ်းကုိ ပပင်ဆင်ခ  ပါသည်။ ၎င််းတိုို့မ ှ 

GOOGLE EARTH PRO မ ှဒပမပံု  ုတ်ယ ပခင််း 

ArcGIS software အသုံ်းပပ ၍ ဒပမပံု ုတ်ယ ပခင််း တိုို့ပပ လပု်ခ  ပါသည်။  

စီမံကိန််းဧရိယ အတငွ််း ကွင််းဆင််းဒလ လ မှိုကုိ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧမပီလ၊ ၂၃ ရက်ဒနို့ တွင် 

ပပ လုပ်ခ  မပ်ီး ဒက င််းကင်ဒပမပံုကုိ အသုံ်းပပ ၍ ဒပမအသုံ်းချမှို အချက်အလက်မျ ်းကုိ ရယ ခ  ပါသည်။ 

ရရှိဒသ ရလေ်မျ ်းကုိ အဒပခခံ၍ ဒပမအသုံ်းချဒပမပံုတငွ ် အမျ ိ်းအစ ်းတစ်ခုချင််း အလိုက် 

ပပန်လည်စစ်ဒဆ်းပခင််း၊ ပပန်လည်ကကည ်ရှိုပခင််း နှင  ် ပပ ပပင်ဒပပ င််းလ ပခင််းမျ ်း ပပ လုပ်ခ  မပီ်း 

ဒပမအသုံ်းချဒပမပံုကုိ ပံု 4-3 တွင ် ပပသ  ်းပါသည်။ စီမံကိန််းဧရိယ အန်ီးရှ ိနယ်ဒပမအမျ ိ်းအစ ်း 

နမ နာဓ တ်ပံုမျ ်းကုိ ပံု 4-4 တွင် ပပသ  ်းပါသည်။ ရရှိဒသ ရလေ်မျ ်းအရ စက်ရံုပတ်ဝန််းကျင်ရှိ 

ဒပမအသုံ်းချမှို အမျ ်းဆံ်ုးဒနရ သည ် လ ဒနနယ်ဒပမပဖစ်မပ်ီး ဒပမအသုံ်းချမှို အနည််းဆံု်းဒနရ သည် 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-7 

စီ်းပ ွ်းပဖစ်ဧရိယ ပဖစ်ပါသည်။ ဒပမအသုံ်းချမှိုကုိ ရ ခိုငန်ှိုန််း နှင  ် ဧရိယ  တိုို့ပဖင ် ဇယ ်း 4-4 တွင် 

ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-4 ဒခမအသံို်းချမှု  

စဉ   က မအသွံို်းချမ ှိုအမျ   ်းအစြော်း ရြောခ ိုင  န ှို  ်း (%) ဧရ ယြော (   တြော) 

1 စ  မ ှိုဇွံိုဧ ရ ယြော ၈ ၅ . ၆ ၇ ၆ ၄ .၉ ၆ 

2 ကရထ ိုဧ ရ ယြော ၁၄ . ၄ ၀ ၁၁. ၃ ၁ 

3 လ မ  ်းဧ ရ ယြော ၂. ၈၄ ၂. ၂၃ 

စ ိုစ ိုကပေါ င  ်း ၁၀၀ ၇၈ .၅ 

 

 

ပ ွံို 4-3 စ  ရ ွံိုပတ  ဝ  ်း ျင က မအသွံို်းချမှို ပက မပ ွံို 

 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-8 

  

လ မ  ်းဧ ရ ယြော စ  မ ှို ယ  က မ 

ပ ွံို 4-4 စ  ရ ွံိုပတ  ဝ  ်း ျင အ  ်း ရ    ယ က မအမျ   ်းအစြော်း မ ူောဓြောတ  ပ ွံိုမျြော်း 

 ဒရအရည်အဒသ ်းတိိုင််းတာခခင််းရလ ် 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု၏ ပလတ်စတစ်အိတ ် တဆံပိ်ရိုက် ုတ်လုပ်သည ် စက်ရံုအတွင််းရှိ 

ဒရအရည်အဒသ်ွးကုိ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧမပီလ၊ ၂၃ ရက်ဒနို့ တွင ်စွနိ်ု့ ုတ်ဒပမ င််း (ဒပမ က်လတတကီျ  ၁၆° 

၅၄' ၃၂.၄၃" နှင  ်အဒရှြို့ဒလ င်ဂျကီျ  ၉၆° ၀၄' ၃၇.၃၂") မှ ဒရနမ နာယ ၍ ECO Lab ဓ တခ်ွ ခန််းသုိို့ 

ပိုို့ဒဆ င်မပ်ီး ဒလ လ ခ  ပါသည်။ ရရှိလ ဒသ  ရလေ်အဒပဖမျ ်းကုိ အမျ ိ်းသ ်း ပတ်ဝန််းကျင် 

အရည်အဒသ်ွး  ုတ်လွှတ်မှို လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း (National Environmental Quality (Emission) 

Guidelines) (NEQEG)၊ WHO Drining Water Guideline (Geneva 1993) မျ ်းနှင  ်နိှိုင််းယှဉ်၍ 

ဒက က်ချက်ချ  ်းပါသည်။ ဒရနမ နာဒက က်ယ ဒနသည ်ပံုနှင  ် ကရ မ ူ ော က ြော   ယူသည   

က ရြော  ပက မ ပ ွံိုတ ို   ို ပံ ု4-5 န  င   ပံု 4-6 တွင် အသီ်းသီ်း ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

  

အဝီစိဒရနမူန ဒကာက်ယူပံို စ န ် ိုတဒ်ရဒခမာင််းမှဒရနမူန ဒကာက်ယူပံို 

ပ ွံို 4-5 ကရ မ ူောက ြော  ယကူ သည  ပ ွံို 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-9 

 

ပ ွံို 4-6 ကရ မ ူောက ြော  ယသူည  က ရြော ပက မပ ွံို 

စွနိ်ု့ပစ်ဒရ၏ ရလေ်မျ ်းသည်လည််း အမျ ိ်းသ ်း ပတ်ဝန််းကျင ်အရည်အဒသ်ွး  ုတ်လွှတ်မှို 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း အတွင််းတွင်ရှိဒသ ဒကက င ် ဒဘ်းရှ ိသဘ ဝပတ်ဝန််းကျင ်အ ်း ိခိုက်မှို မရှိနိုင် 

ဒကက င််းဒတွြို့ရှိရပါသည်။ အဒသ်းစိတ်နိှိုင််းယဥှ်ချက်မျ ်းကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 4-5 တွင ် ဒဖ ်ပပ 

  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-5 ဓာတ်ခ ွဲခန််းမ ှဒရအရည်အဒသ ်းရလ ်မျာ်း 

စဥ  အမျ   ်းအစြော်း 

ရလေ   
NEQEG 

စ ွ   ကရစ ွံန ှို  ်း 
ယ ူစ   စ ွ   ပစ  ကရ 

(Waste Water) 

၁ pH 5.8 6 -9 S.U 

၂ Temperature 23 - ºC 

၃ Total Suspended Solids 21 5 0 mg/L 

၄ Biochemical Oxygen Demand (BOD) 15 3 0 mg/L 

၅ Chemical Oxygen Demand (COD) <30 15 0 mg/L 

၆ Total Phosphorous 0.39 2 mg/L 

၇ Cadmium မ ရ   0 . 1 mg/L 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-10 

စဥ  အမျ   ်းအစြော်း 

ရလေ   
NEQEG 

စ ွ   ကရစ ွံန ှို  ်း 
ယ ူစ   စ ွ   ပစ  ကရ 

(Waste Water) 

၈ Copper မ ရ   0 . 5 mg/L 

၉ Iron <0 . 1 3 mg/L 

၁၀ Lead (Pb) မ ရ   1 mg/L 

၁၁ Cyanide (CN) <0 . 0 1 0 . 2 mg/L 

၁၂ Oil & Grease 6 10 mg/L 

၁၃ Zinc <0 . 0 2 0 . 5 mg/L 

၁၄ Chromium (Hexavalent) 0 . 19 0 . 1 mg/L 

 ဒလအရည်အဒသ ်းတိိုင််းတာခခင််းရလ  ်

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု၏ ပလတစ်တစ်အိတ ် တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လပု်သည ်စက်ရံုအတွင််းရှိ 

ဒလအရည်အဒသ်ွး တိုင််းတ ရ တွင ်HAZSCANNER (EPAS) ပဖင ်တိုင််းတ မပီ်းအချက်အလက်မျ ်း 

စုဒဆ င််းခ  ပါသည်။ ဒလအရည်အဒသ်ွး တိုင််းတ ခ  ဒသ  ကုိကသေိနိတ်အမှတ်မှ  ဒပမ က်လတတီကျ  

၁၆° ၅၄' ၂၈.၈၄" အဒရှြို့ဒလ င်ဂျကီျ  ၉၆° ၀၄' ၄၂.၁၈"တွင် တိုင််းတ မှိုပပ လုပ်ပါခ  ပါသည်။ 

ယင််းက  သုိို့ တိုင််းတ ရပခင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ  စီမံကိန််းအနီ်းအနာ်းရှ ိ ဒလအရည်အဒသ်ွး 

အဒပခအဒနကုိ  ုတ်ဒဖ ်ပပရန ် ပဖစ်ပါသည်။ ဒလအရည်အဒသ်ွး တိုင််းတ ပခင််းတွင ် ဖုန်မှိုနိ်ု့ 

ပမ ဏ၊ ဓ တ်ဒငွြို့ ုတ်လွှတ်ပခင််း၊ ဒလတိုက်နှိုန််း၊ ဒလတိုက်ရ အရပ်၊ အပ ချနိ်နှင  ် စိ ုိုင််းဆ 

ကုိလည််း  ည ်သွင််း တိုင််းတ   ်းပါသည်။   ိုတိုင််းတ မှိုကုိ ၂၆-၄-၂၀၂၂ ဒနို့တွင်  (၂၄) နာရီ 

ဆက်တိုက် တိုင််းတ ခ  ပါသည်။ ရရှိလ ဒလ  ရလေ်အဒပဖမျ ်းကုိ အမျ ိ်းသ ်း ပတဝ်န််းကျင် 

အရည်အဒသ်ွး  ုတ်လွှတ်မှို လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း (National Environmental Quality (Emission) 

Guidelines)၊ ACGIH (TLV), IFC Guidelines မျ ်းနှင  ်နိှိုင််းယှဉ်၍ဒက က်ချက်ချပါသည်။ 
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ပ ွံို 4-7 ကလအရည အကသွ်းတ  ိုင  ်းတြောသည  က ရြော ပက မပ ွံို 

 

ပ ွံို 4-8 ကလအရည အကသွ်းတ  ိုင  ်းတြောက သည  ပ ွံို 

ပလတ်စတစ်အိတ ်တံဆိပ်ရိုက် ုတလ်ုပ်ပခင််း လုပ်ငန််းစဉ် အဆင ်ဆင ် ဒဆ င်ရွက်ရ တွင် 

၎င််းလုပ်ဒဆ င်ချက်မျ ်းမ ှ စီမံကိန််းအနီ်း ပတ်ဝန််းကျင်သိုို့ ဖုန်မှိုနိ်ု့နှင  ် အပခ ်းအမှိုန်မျ ်း ပျံြို့လွင ် 

နိုင်ပါသည်။ အမှိုန်အမွှ ်းမျ ်းကုိ တိုင််းတ ရ တွင ် PM10 နှင  ် PM2.5 နှစ်မျ ိ်းပဖင  ် တိုင််းတ  

ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ ၎င််းတနဖ်ို်းတိုို့သည် သတ်မှတ်ချက်အဆင ် (တန်ဖိ်ုး) အတွင််း ရှိပါက 
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ဒေသခံမျ ်း၊ စက်ရံုအလုပ်သမ ်းမျ ်းနငှ  ် ဝန ်မ််းမျ ်း၏ ကျန််းမ ဒရ်းကုိ  ိခိုက်မှိုမရှိဒသ ်လည််း 

သတ်မှတ်ချက် တန်ဖို်း က် ဒကျ ်လွန်ခ  ပါက က ကွယ်ဒရ်းပစစည််းမျ ်း၊ အသုံ်းအဒဆ င်မျ ်း 

ဝတ်ဆင်  ်းပခင််းမရှိပါက အနတရ ယ်ပဖစ်ဒစနိုငပ်ါသည်။ စက်ရံုအတွင််း တိုင််းတ   ်းဒသ  

ရလေ်အဒပဖမျ ်းအရ PM2.5 နှင  ် PM10 နှစ်ခုလံု်း၏ တန်ဖို်းသည ် သတ်မှတ်ချက်တနဖ်ို်း က် 

ဒလျ  နည််းဒနဒသ ဒကက င  ်သဘ ဝပတဝ်န််းကျင် နှင  ်စက်ရံုအလုပ်သမ ်းမျ ်းအ ်း  ိခိုက်မှိုမျ ်း 

မရှိနိုင်ဒကက င််းဒတွြို့ရှိရပါသည်။ တုိင််းတ ချက်မျ ်း အရ ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်းပဖစ်ဒသ  က ဗွန်ေုိင်ဒအ က်ဆိေု် 

(CO2)၊ က ဗွန်မိုဒနာကဆ်ိုေ် (CO)၊ နိုင ်ရိုဂျင် ေိုင်ဒအ ကဆ်ိုေ် (NO2)၊ အိုဇနု််း (O3)၊ 

ဆ လဖ ေုိင်ဒအ က်ဆိေု ် (SO2)၊ မီသိန််းနှင ် ဒည  ်န ံ (VOCs) ရလေ်မျ ်းမ ှ NEQEG 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း၏ သတ်မှတ်တန်ဖိ်ုးအတွင််း ရှိဒသ ဒကက င  ် ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှိုမျ ်းနှင  ်

ကျန််းမ ဒရ်း ိခိုက်မှိုမျ ်း ပဖစ်နိငု်ဒချနည််းပါသည်။ အဒသ်းစိတ ် နိှိုင််းယှဥ်ချက်မျ ်းကုိဒအ က်ပါ 

ဇယ ်း 4-6 တငွ်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-6 ဒလအရည်အဒသ ်းရလ ်မျာ်း 

စဥ် အမျ ိ်းအစာ်း ရလ  ် ယူနစ် 

နမူန  

ယူသည ် 

 ကာချနိ် 

NEQEG 

လမ််း ညွှန် 

ချက် 

တန်ဖိို်း 

ပျမ််းမ  

 ကာချနိ် 
မှတ်ချက် 

၁။ က ဗွန်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ် 

Carbon dioxide (CO2) 

299 ppm ၂၄ နာရ ီ စံနှိုန််းမရှ ိ - 

၂။ က ဗွန်မိုဒနာကဆ်ိုေ် 

Carbon monoxide (CO) 

202 µg/m3 ၂၄ နာရ ီ စံနှိုန််းမရှ ိ - 

၃။ မီသိန််း 

Methane 

143 ppm ၂၄ နာရ ီ စံနှိုန််းမရှ ိ - 

၄။ နိုင် ရိဂုျင်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ် 

Nitrogen dioxide (NO2) 

- 

98 

µg/m3 ၁ နာရ ီ 40   

µg/m3 

200 

µg/m3 

၁-နှစ် 

1-နာရ ီ

၅။ အိုဇနု််း 

Ozone (O3) 

3.94 µg/m3 8 နာရ ီ 100 

µg/m3 

8-နာရ ီ

တစ်ဒနို့ 

အမျ ်း

ဆံု်း 

၆။ Particulate Matter (PM10) 26.11 µg/m3 ၂၄ နာရ ီ ၅၀ 

µg/m3 

၂၄-နာရ ီ
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စဥ် အမျ ိ်းအစာ်း ရလ  ် ယူနစ် 

နမူန  

ယူသည ် 

 ကာချနိ် 

NEQEG 

လမ််း ညွှန် 

ချက် 

တန်ဖိို်း 

ပျမ််းမ  

 ကာချနိ် 
မှတ်ချက် 

၇။ Particulate Matter (PM2.5) 12.53 µg/m3 ၂၄ နာရ ီ 25 

µg/m3 

၂၄-နာရ ီ

၈။ ဆ လဖ ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ် 

Sulphur dioxide (SO2) 

24 µg/m3 ၂၄ နာရ ီ 20 

µg/m3 

10-မိနစ် 

၉။ Volatile Organic Compound 

(VOCs) 

60 ppb ၂၄ နာရ ီ စံနှိုန််းမရှ ိ - 

၁၀။ စုိ ိုင််းဆ 

Relative Humidity 

41.13 RH% ၂၄ နာရ ီ စံနှိုန််းမရှ ိ - 

၁၁။ အပ ချနိ ်

Temperature 

34.2 °C ၂၄ နာရ ီ စံနှိုန််းမရှ ိ - 

 ဆညူံမှုတိိုင််းတာခခင််းရလ ် 

စီမံကိန််းလုပ်ဒဆ င်ချက်မျ ်းဒကက င  ် ပတ်ဝန််းကျင်သိုို့  ိခိုက်ညစ်ညမ််းဒစဒသ  ဆ ညံမှို 

မျ ်း သက်ဒရ က်မှို ရှိ၊ မရှိ သိဒစရန ်စက်ရံုအတွင််း နှင  ်အပပင်ရှိ ဆ ညံသံမျ ်းကုိ Digital Sound 

Level Meter ပဖင ် (၂၄) နာရတီိုင််းတ ခ  ပါသည်။ စက်ရံုဝင််းအတွင််း ဆ ညံသံ တိုင််းတ ခ  သည ် 

ဒနရ မ ှ ဒပမ က်လတတီကျ  ၁၆° ၅၄' ၂၈.၈၆" နှင  ် အဒရှြို့ဒလ င်ဂျကီျ  ၉၆° ၀၄' ၄၂.၃၄" 

ကက ်းတွငတ်ိုင််းတ ခ  ပါသည်။ ဆ ညံသံမျ ်းသည် လ သ ်းတိုို့လက်ခံနိုင်ဒသ  သတ်မှတ်ချက် က် 

ဒကျ ်လွန်ဒနပါက ပတ်ဝန််းကျင်ရှ ိ ဒေသခံလ  ုမျ ်း အဒပေါ် အကက ်းအ ရံုနငှ  ် ပက်သတ်ဒသ  

ကျန််းမ ဒရ်း ိခိုက်မှိုမျ ်း သက်ဒရ က်ဒစနိုင်ပါသည်။  ိုို့ဒကက င  ် ပတ်ဝန််းကျင်ရှိ ဒေသခံ 

လ  ုမျ ်းအဒပေါ် အကက ်းအ ရံနုှင  ် ပတ်သက်ဒသ  ကျန််းမ ဒရ်း ိခိုက်မှိုမျ ်း ပစစ ပနက် လနှင ် 

အနာဂတ်က လမျ ်းတွင ်မပဖစ်ဒပေါ်လ ဒစရန် ဆ ညံမှိုမျ ်းကုိသိရှိရန ်တိုင််းတ ရပခင််းပဖစပ်ါသည်။ 

 ိုို့အပပင် စက်ရံုအတွင််းလုပ်ငန််း လည်ပတ်သည ်အချနိ်တွင််း (နာ်းအက အကွယ်နာ်းအုပ် နှင ် 

နာ်းကျပ)် မျ ်းကုိ တပ်ဆင်ပခင််းတိုို့ပဖင  ် အကက ်းအ ်းရံုဆုိင်ရ  ကျန််းမ ်းဒရ်း  ိခိုက်မှိုမျ ်းကုိ 

ဒလျ  နည််းသွ ်းဒစမည ် ပဖစ်ပါသည်။ အလ ်းတ  စက်ရံု ပတ်ဝန််းကျင်ရှ ိ ဒေသခံလ  ုမျ ်းအဒပေါ် 

အကက ်းအ ရံ ု ပပဿနာရပ်မျ ်း မပဖစ်ဒပေါ်လ ဒစရန ် စက်ရံုအတွင််းရှစိက်မျ ်းအ ်း အရည်အဒသ်ွး 

ပမင  ် စက်မျ ်းကုိ အသုံ်းပပ ပခင််းပဖင  ် ဒေသခံမျ ်း၏ အကက ်းအ ရံုအဒပေါ် သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း 

ဒလျ  နည််းသွ ်း မည်ပဖစ်ပါသည်။ စက်ရံဝုင််းအတွင််းတွင ်၂၆-၀၄-၂၀၂၂ တွင် (၂၄) နာရီဆက်တိုက် 

တိုင််းတ ခ  ပါသည်။ တိုင််းတ ချက်မျ ်းအရ (NEQEG) အမျ ိ်းသ ်း ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုင်ရ  
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အရည်အဒသ်ွး ုတ်လွှတ်မှို လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း သတ်မှတ်ချက်မျ ်းနှင  ် နိှိုင််းယှဉ်ဒသ အခါ 

လက်ခံနိုင်ဒသ  သတ်မှတ်ချက်တန်ဖိ်ုး အတွင််းရှိပါသည်။ 

 

ပ ွံို 4-9  ညူွံသွံတ  ိုင  ်းတြောသည  က ရြော ပက မပ ွံို 

 

ပ ွံို 4-10 စ  ရ ွံိုအတငွ  ်းတငွ    ညူွံသွံ တ  ိုင  ်းတြောက သည  ပ ွံို 
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ဇယာ်း 4-7 အသံဆူညံခခင််းတိိုင််းတာမှုရလ ်မျာ်း 

တ ိုင  ်းတြောသည   

က ရြော 
အမျ   ်းအစြော်း 

တစ   ော ရ   LAeq (dBA)a 

မ  တ ချ   
က  အချ     ညအချ     

စ  ရ ွံိုဝ   ်းအ တွင ်း  ူညွံသွံတ ိုင ်းတြောမ ှို ၅ ၅ . ၂၄ ၄ ၈. ၆ - 

NEQEG* 

စည ်းမ ျဥ ်း 

လ ူက ထ  ိုင  ရြော၊ အ ဖ ွ ြို့အ စည ်း  ိုင ရြော၊ 

ပ ညြောကရ်း  ိုင ရြော က ရြောမျြော်း 
၅ ၅ ၄ ၅  

စ  မ ှို န  င   စ ်းပ ွြော်းကရ်း  ိုင ရြော က ရြောမျြော်း ၇၀ ၇၀  

ဒန အချန်ိ = မနက် ၇ န ရီ မှ ည ၁၀ န ရီ (အစိို်းရရံို်းပိတ်ရက်မျာ်းတ င် မနက် ၁၀ မှ ည ၁၀ န ရီ) 

ညအချန်ိ = ည ၁၀ န ရီ မှ မနက် ၇ န ရီ (အစိို်းရရံို်းပိတ်ရက်မျာ်းတ င် ည ၁၀ မှ မနက် ၁၀ န ရီ) 

NEQEG = အမျ ိ်းသာ်း ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ အရည်အဒသ ်း ိုတ်လွှတ်မှု လမ််းညွှန်ချက်မျာ်း 
a Equivalent continuous sound level in decibels 

 ဒလတိိုက်ရာအရပ်နှင ် ဒလတိိုက်နှုန််း 

ဒလတိုက်ရ အရပ်နငှ ် ဒလတိုက်နှိုန််းတိငု််းတ ရပခင််းသည် စီမံကိန််းလုပ်ဒဆ င်ချက် 

မျ ်းဒကက င  ် ပတ်ဝန််းကျင်သိုို့  ိခိုက်ညစ်ညမ််းဒစဒသ  ဖုန်မှိုနိ်ု့မျ ်းပျံြို့လွင န်ိုင်မှိုရှပိါက အနီ်း 

ပတ်ဝန််းကျင်တွင် ဒလ ုအရည်အဒသ်ွး  ိခိုက်မှိုသက်ဒရ က်ဒစနိုင်မည ် အရပ်ကုိ သိရှိနိုင်ရန်နငှ ် 

အပခ ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းဒကက င ် ဒပါင််းစပ ်ိခိုက်နိုင်မှိုမျ ်းအ ်း တွက်ဆနိုင်ရန် တိုင််းတ ရပခင််း 

ပဖစ်ပါသည်။  ိုတိုင််းတ မှိုကုိ ၂၆-၀၄-၂၀၂၂ ဒနို့တွင ်(၂၄) နာရီဆက်တိုက် တိုင််းတ ခ  ပါသည်။ 

 

ပ ွံို 4-11 ကလတ  ို  ရြောအရပ  န  င   ကလတ  ို  န ှို  ်းတ ွ ထိုတ  မ ှိုရလေ  
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ပ ွံို 4-12 ကလတ  ို  ရြောအရပ  န  င   ကလတ  ို  န ှို  ်း ပပ ွံို 

 စက်ရံိုတ င််း အလင််းဒရာင်ရရိှမှု၊ အပူချနိ် နှင ် တိုန်ခါမှု 

စက်ရံုအတွင််း လုပ်ငန််းခွငဧ်ရိယ မျ ်း၏ အလင််းဒရ င်ရရှမိှို၊ အပ ချနိ် နှင  ်တုန်ခါမှို တိုို့ကုိ 

၂၆-၀၄-၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင ်တိုင််းတ ခ  ပါသည်။ 

 အလင််းဒရာင်ရရိှမှု 

စက်ရံုအတွင််း ရံု်းခန််း၊ သုိဒလှ င်ခန််း၊ အိတ်ပဖတ်စက် ၊ ဒလဖိအ ်းစက်ခန််း၊ 

စ ်းဒသ က်ခန််း၊ ဓ တုပစစည််းသုိဒလှ င်ခန််း နှင  ် ကုန်ကကမ််းပစစည််းအခန််း တိုို့တွင ် အလင််းဒရ င် 

တိုင််းတ မှိုမျ ်းကုိ ပပ လုပ်ခ  ပါသည်။ အလင််းဒရ င်လံုဒလ က်စွ ရရှမိှိုသည ် လုပ်ငန််းခွင်ရှ ိ

ဝန် မ််းမျ ်းအတွက် အဒရ်းပါပါသည်။ အလင််းဒရ င်တိုင််းတ မှိုရလေ်မျ ်းကုိ ဇယ ်း 4-8 နှင ် ပံု 

4-13 တွင ် ပပသ  ်းပါသည်။ လုပ်ငန််းခငွတ်ွင် အသုံ်းပပ သည ်စက်မျ ်းသည် ဒအ ်တိုစနစ်ကုိ 
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အသုံ်းပပ သည်ကမျ ်းသပဖင ် အပပည်ပပည်ဆိုငရ်  ဘဏ္ဍ ဒရ်းဒက ပ်ိုဒရ်းရငှ််း လမ််းညွှန်ချက်ဇယ ်း 

အရ အနည််းငယ်အ ရံုစိုက်ရဒသ  အလုပ်မျ ်းဟု ယ ဆ  ်းပါသည်။  ိုို့ဒကက င  ် တိုင််းတ မှို 

ရလေ်မျ ်းသည ် ၂၀၀ Lux အ ိ ပပည ်မမီှိုရှိမှသ  စံသတ်မှတ်ချက်အတွင််း ဝင်ဒရ က်မည် 

ပဖစ်ပါသည်။ တိုင််းတ မှိုရလေမ်ျ ်းကုိ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ ဘဏ္ဍ ဒရ်းဒက ်ပိုဒရ်းရှင််းလမ််းညွှန်ချက် 

(International Finance Corporation, IFC) မျ ်းနှင  ်နိှိုင််းယှဉ်ကကည ်ဒသ အခါ ရလေ်မျ ်းအ ်းလံု်း 

၆၃ Lux အနည််းဆံု်းရှိသည်ကုိဒတွြို့ရပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-8 အလင််းဒရာင်တိိုင််းတာမှုရလ ်မျာ်း 

စဉ  တ ိုင ်းတြောသည  က ရြော ရလ ေ  ယ ူ စ  

၁။ ရ ွံို်းခ  ်း ၁၈၃  

 

 

Lux 

 

 

 

၂။ သ ိုကလ ြောင  ခ  ်း ၉ ၁ 

၃ ။ အ  တ  ဖ တ ခ  ်း ၁၈၄ 

၄ ။ ကလ ဖ  အ ြော်းစ  ခ  ်း ၂၂၀ 

၅ ။ စြော်းကသြော  ခ  ်း ၅ ၅ ၉ 

၆ ။ ဓ ြောတိုပ စစည ်းသ ိုကလ ြောင  ခ  ်း ၂၈ ၄ 

၇။  ို    မ  ်းပ စစည ်းအ ခ  ်း ၆ ၃ 

 

ပ ွံို 4-13 အလင  ်းကရြောင  တ  ိုင  ်းတြောမ ှိုရလေ  
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ပံို 4-14 ကိုန် ကမ််းပစစည််းမျာ်း ာ်းသည ်အခန််းတ င်အလင််းဒရာင်တိိုင််းတာဒနပံို 

ဇယာ်း 4-9 အလင််းဒရာငတ်ိိုင််းတာမှုအတ က် အခပည်ခပည်ဆိိုင်ရာဘဏ္ဍာဒရ်းဒကာပ်ိိုဒရ်းရှင််း 

စံသတ်မှတ်ချက်မျာ်း 

လ ိုပ  င  ်းအမျ   ်းအစြော်း စ ွံသတ မ  တ ချ  တ  ဖ  ို်း (Lux) 

အ  ည ်းငယ  အ ြောရွံိုစ ို  ရကသြောအ လ ိုပ   ၂၀ ၀  

အ ြောရွံိုစ ို  ရကသြောအ လ ိုပ   ၅ ၀ ၀ 

အ လ ွ  အ ြောရွံိုစ ို  ရကသြောအ လ ိုပ   ၁,၀ ၀ ၀-၃,၀ ၀ ၀ 

 အပူချနိ် 

လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း လုပ်ကုိင်ဒနသည ဝ်န ်မ််းမျ ်းအတွက် အခန််းအပ ချနိ်သည်လည််း 

အဒရ်းပါ ပါသည်။ အပ ချနိ်ကုိ ရံု်းခန််း၊ သုိဒလှ င်ခန််း၊ အိတ်ပဖတ်စက် ၊ ဒလဖိအ ်းစက်ခန််း၊ 

စ ်းဒသ က်ခန််း၊ ဓ တုပစစည််းသုိဒလ ှင်ခန််း နှင ် ကုန်ကကမ််းပစစည််းအခန််းတိုို့တငွ ် တိုင််းတ ခ   

ပါသည်။ ရလေ်မျ ်းကုိ အပ ချနိ်အတွက် အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ ဘဏ္ဍ ဒရ်း ဒက ်ပိုဒရ်းရှင််း ၏ 

လမ််းညွှန်ချက် ပဖစ်သည ် ၃၂°C နှင  ်နိှိုင််း ယှဉ်ဒသ အခါ ရလေ်အ ်းလံ်ုး ၃၂°C ဒအ က်တွင်ရှိသည်ကုိ 

ဒတွြို့ရပါသည်။ အပ ချနိ်တိုင််းတ မှိုရလေ်မျ ်းကုိ ဇယ ်း 4-10 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

အပ ချနိ်တိုင််းတ ဒနသည ်ပံုကုိ ပံု 4-15 တွင် ပပသ  ်းမပ်ီး အပ ချနိ်တိုင််းတ မှို နိှိုင််းယှဉ်ပပပံုကုိ ပ ွံို 

4-16  တွင်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 
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ပံို 4-15 ကိုန် ကမ််းပစစည််းအခန််းတ င်အပူချနိတ်ိိုင််းတာဒနပံို 

ဇယာ်း 4-10 အပူချနိ်တိိုင််းတာမှုရလ ်မျာ်း 

စဉ   တ ိုင  ်းတြောသည  က ရြော ရလေ   စ ွံသတ မ  တ ချ   ºC 

၁။ ရ ွံို်းခ  ်း ၂၈ ၃ ၂ 

၂။ သ ိုကလ ြောင  ခ  ်း ၃ ၀ ၃ ၂ 

၃ ။ အ  တ  ဖ တ ခ  ်း ၂၉ ၃ ၂ 

၄ ။ ကလ ဖ  အ ြော်းစ  ခ  ်း ၃ ၀ ၃ ၂ 

၅ ။ စြော်းကသြော  ခ  ်း ၂၈ ၃ ၂ 

၆ ။ ဓ ြောတိုပ စစည ်းသ ိုကလ ြောင  ခ  ်း ၂၇ ၃ ၂ 

၇။  ို    မ  ်းပ စစည ်းအ ခ  ်း ၃ ၀ ၃ ၂ 
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ပ ွံို 4-16 အပခူျ    တ  ိုင  ်းတြောမ ှို န  ှိုင  ်းယ ဉ   ပပ ွံို 

 တိုန်ခါမှု 

တုန်ခါမှိုကုိ စီမံကိန််းဧရိယ အတွင််းရှ ိ စမ််းသပ်ခန််း၊ ဒလဖိအ ်းစက်ခန််း၊ မီ်းစက်ခန််း၊ 

ဘွိ င်လ နငှ ် အိတ်ပဖတ်စက် တိုို့တွင်တိုင််းတ ခ  ပါသည်။ တိုင််းတ  သည ်ရလေ်ကုိ VIBRATION 

SEVERITY PER ISO 10816 စံသတ်မတှ်ချက် နှင ် နိှိုင််းယှဉ်ခ  ပါသည်။ တိုင််းတ ရရှိသည ် 

တုန်ခါမှိုရလေ်မျ ်းအ ်းလံု်း စံသတ်မှတ်ချက်အတွင််း ရှိသည်ကုိ ဒတွြို့ရပါသည်။ VIBRATION 

SEVERITY PER ISO 10816 စံသတ်မှတ်ချက် ကုိ ပံ ု 4-17 တွင် ပပသ  ်းပါသည်။ တုန်ခါမှို 

တိုင််းတ ပခင််းရလေ်မျ ်းကုိ ဇယ ်း 4-11 တငွ် ပပသ  ်းမပီ်း တုန်ခါမှိုတိုင််းတ ပခင််း နိှိုင််းယှဉ်ပပပံု 

တိုို့ကုိ ပံု 4-18 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။  

  

ပ ွံို 4-17 တ ို  ခေါမ ှိုတ  ိုင  ်းတြော ခင  ်းစ ွံသတ  မ  တ  ချ   
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ရံု်းခန််း သုိဒလှ င်ခန််း အိတ်ပဖတ်ခန််း ဒလဖိအ ်း

စက်ခန််း

စ ်းဒသ က်ခန််း ကုန်ကကမ််း

ပစစည််းခန််း

ဓ တုပစစည််း

သုိဒလှ င်ခန််း

IFC Value 32 ºC
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ဇယာ်း 4-11 တိုန်ခါမှုတိိုင််းတာခခင််းရလ ်မျာ်း 

စဉ   တ ိုင  ်းတြောသည  က ရြော ရလေ   (mm/s) 

၁။ စမ််းသပ်ခန််း ၀၀.၃ 

၂။ ဒလဖိအ ်းစက်ခန််း ၀၀.၃ 

၃။ မီ်းစက်ခန််း ၁.၁၂ 

၄။ ဘိွ င်လ  ၀၀.၃ 

၅။ အိတ်ပဖတ်စက် ၀၀.၂ 

 

 

ပ ွံို 4-18 တ ို  ခေါမ ှိုတ  ိုင  ်းတြော ခင  ်း န  ှိုင  ်းယ ဉ   ပပ ွံို 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Vibration
mm/s

ဒလဖိအ ်းစက်ခန််းစမ််းသပ်ခန််း မီ်းစက်ခန််း ဘွိ င်လ အိတ်ပဖတ်စက်
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ပ ွံို 4-19 ကလဖ  အြော်းကပ ်းစ  ခ  ်း၏တ ို  ခေါမ ှို  ိုတ  ိုင  ်းတြောက ပ ွံို 

 လူမှုစီ်းပ ာ်းဆိိုင်ရာအချက်အလက်မျာ်း 

 အိမ်ဒခခနှင ် အိမ်ဒ ာငစ်ို 

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယ်၏ အိမ်ဒပခနှင ် အိမ်ဒ  င်စု စ ရင််းကုိ ဇယ ်း 4-12 တွင ်

ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-12 လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အိမ်ဒခခနှင အိ်မ်ဒ ာငစ်ိုစာရင််း 

စဉ  အ က  ြောင  ်းအ ရြော အ  မ  က ခ အ  မ  ကထ ြောင စို ရပ   ွ   က ျ်းရ ြောအ ိုပ  စို က ျ်းရ ြော 

၁ မမ  ြို့က  ၂၅,၈၃ ၇ ၃ ၃,၁၂၂ ၁၁ - - 

၂ က ျ်းရ ြောက  ၃,၆ ၆ ၇ ၅,၈၉ ၃ - ၄ ၉ 

 မမ   ယ  ချ ပ   ၂၉,၅ ၀ ၄ ၃ ၉,၀ ၁၅ ၁၁ ၄ ၉ 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

 လဦူ်းဒရတိို်းနှုန််းနငှ ် ကျာ်းမအချ ိ်း 

လိှိုင်သ ယ  (အဒနာက်ပိငု််း) မမိ ြို့နယ်၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် လ ဦ်းဒရတိ်ုးန န််းမ ှ ၁.၉ ရ ခိုငန် န််း 

ပဖစ်မပ်ီး ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 4-13 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 
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ဇယာ်း 4-13 လူဦ်းဒရတိို်းနှုန််းနငှ  ်ကျာ်း/မ အချ ိ်း 

စဉ  
ယ ခင  န  စ  

လ ူဦ်းကရ 

ယ ခိုန  စ  

လ ူဦ်းကရ 

တ ို်းလ ြောသည  လ ူဦ်း

ကရ 
တ ို်းန ူ  ်း 

 ျြော်း/မ အ ချ   ်း 

 ျြော်း မ အ ချ   ်း 

၁။ ၂၁၆ , ၂၉၄ ၂၂ ၀ , ၅ ၁၄ ၄ ၂၂ ၀ ၁. ၉ ၁၀ ၄,၇၈

၈ 

၁၁၅ , ၇၂

၆ 

၁:၁:၁

၀ 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

 ၁၈ နှစ်အ က်၊ ၁၈ နှစ်ဒအာက် 

လ ဦ်းဒရစ ရင််း၏ ၁၈နှစ်အ က်နှင ် ၁၈နစှဒ်အ က်စ ရင််းကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 4-14 

တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-14 လူဦ်းဒရ၏ ၁၈ နှစ ်အ က်/ဒအာက် ကျာ်း/မ စာရင််း 

လ  ှိုင  သြောယြော 

(အက ော  ပ  ိုင  ်း) 

၁၈န  စ  န  င    အထ   ၁၈န  စ  န  င    ကအြော   

 ျြော်း မ စ ိုစ ိုကပေါ င  ်း  ျြော်း မ စ ိုစ ိုကပေါ င  ်း 

မမ  ြို့ ၆ ၁, ၈၀၄ ၆ ၈, ၈၅ ၁ ၁၃ ၀ , ၆၅ ၅ ၂၇, ၁၁၅ ၃ ၀ , ၇၃၄ ၅ ၇, ၈၄၉ 

က ျ်းရ ြော ၁၀ , ၄ ၅၂ ၁၀ , ၅၆ ၈ ၂၁, ၀ ၂၀ ၅ , ၄ ၁၇ ၅ , ၅ ၇၃ ၁၀ , ၉ ၉၀ 

စိုစိုကပ ေါ င  ်း ၇၂, ၂၅၆ ၇၉ , ၄ ၁၉ ၁၅ ၁, ၆ ၇၅ ၃ ၂, ၅၃ ၂ ၃ ၆ ,၃ ၀ ၇ ၆ ၈, ၈၃ ၉ 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

 ဒမ ်းဖ ာ်းနှုန််း၊ဒသဆံို်းနှုန််း၊ဒခပာင််းဝင၊်ဒခပာင််း  က် လူဦ်းဒရစာရင််း 

ဒမွ်းဖ ွ်းနှိုန််း၊ဒသဆုံ်းနှိုန််း၊ဒပပ င််းဝင်၊ဒပပ င််း ွက် လ ဦ်းဒရစ ရင််းအ ်း  ဇယ ်း 4-15  တ ွင  

ကဖ ြော   ပထြော ်းပ ေါ သည ။ 

ဇယာ်း 4-15 ဒမ ်းဖ ာ်းနှုန််း၊ ဒသဆံို်းနှုန််း၊ ဒခပာင််းဝင်၊ ဒခပာင််း  က် လူဦ်းဒရစာရင််း 

မမ  ြို့ ယ   
မလူ 

လဦူ်းကရ 

ကမ်ွးဖြွော်း 

လဦူ်းကရ 

ကသ ွံို်း 

လဦူ်းကရ 

က ပြောင ်းဝင   

လဦူ်းကရ 

က ပြောင ်းထ ွ  

လဦူ်းကရ 

လ  ရ   

လဦူ်းကရ 

လ  ှိုင သြောယြော 

(အ က ော  ပ  ိုင ်း) 
၂၁၆,၂၉ ၄ ၄,၁၀ ၃ ၁,၂၆ ၈ ၂,၅ ၇၇ ၁, ၁၉ ၂ ၂၂၀,၅ ၁၄ 

 ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-24 

 ကျန််းမာဒရ်းကဏ္ဍ 

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယ်အဒ ွဒ ွအုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌ နမှ ဒဖ ်ပပ  ်းဒသ  ဒေသဆိုင်ရ  

အချက်အလက်မျ ်းမှ လိှိုင်သ ယ မမိ ြို့နယ်၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွက် ကျန််းမ ဒရ်း 

အချက်အလက်မျ ်းအ ်း ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 4-16၊ ဇယ ်း 4-17 နှင  ်ဇယ ်း 4-18 တိုို့တွင ်ဒဖ ်ပပ 

  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-16 ဒ သတ င််း အမျာ်းဆံို်းခဖစ်တတဒ်သာ ဒရာဂါမျာ်း 

ကရြောဂေါ အမျ   ်းအစြော်း 
လ  ှိုင  သြောယြော (အက ော  ပ  ိုင  ်း) 

 ဖစ  ပြွော်း ကသ ွံို်း 

ဌ  ဖ ျြော်း - - 

ဝ မ  ်းကလ ျြော ၃ ၈၂ - 

တ    ၃ ၁၅ - 

ဝ မ  ်း  ို   ၃ ၄ - 

အ သည ်းကရြောင  - - 

HIV/AIDS - - 

 ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

ဇယာ်း 4-17 ကျန််းမာဒရ်း ဝန်ဒဆာင်မှုဒနရာမျာ်း 

မမ  ြို့ ယ   က ်းရွံို က ်း ကပ်းခ  ်း က ျ်းလ   ျ  ်းမြောကရ်းဌြော /ခွ  

လ  ှိုင သြောယြော 

(အ က ော  ပ  ိုင ်း) 
၁ ၈ ၈ ၄ 

 ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

ဇယာ်း 4-18 ကျန််းမာဒရ်းဒစာင ်ဒရှာက်မှု ဝန ်မ််း နှင  ်လူဦ်းဒရ 

စဉ   လဦူ်းကရ 
 ရြော

ဝ   

 ရြောဝ   

န  င    

လဦူ်းကရ 

အချ   ်း 

သူ ော

 ပ ဦ်း

ကရ 

သူ ော ပ  န  င    

လဦူ်းကရအ

ချ   ်း 

လ/ထ 

 ျ  ်းမြော

ကရ်းမ  ်း 

လ/ထ 

 ျ  ်းမြောကရ်းမ  ်း 

န  င    

လဦူ်းကရအချ   ်း 

၁ ၂၂ ၀ , ၅ ၁၄ ၁၁ ၁:၂၀,၀ ၄ ၆ ၂၂ ၁:၁၀,၀ ၂၃ ၁ ၁:၂၂ ၀ ,၅ ၁၄ 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-25 

 အဓိက စီ်းပ ာ်းဒရ်းဆိိုင်ရာအချက်အလက် 

လိှိုင်သ ယ  (အဒနာက်ပိုင််း) မမိ ြို့နယ်သည ် ရန်ကုန်တိုင််းဒေသကကီ်းအတွင််း တည်ရှိမပီ်း 

စီ်းပ ွ်း ဒရ်းအဒပခအဒနအရ ဖွံမဖိ ်းတိ်ုးတက်မှိုအသင ်တင ်ရှဒိသ မမိ ြို့နယ်တခုပဖစ်သည်။ မမိ ြို့နယ် 

အတွင််းရှိ ဒေသခံပပည်သ လ  ုသည် ဝန ်မ််းအနည််းငယ်သ ရှိမပီ်း အမျ ်းစမုှ  စက်မှိုအလပု်သမ ်း 

မျ ်းအပဖစ် လုပ်ကုိင်ဒဆ င်ရွက်ကကပါသည်။ ဒမွ်းပမ ဒရ်းတစ်ပိငု်တစန်ိုင်သ ဒမွ်းပမ ကကပါသည်။ 

မမိ ြို့နယ်သည် ရန်ကုန်-ပုသိမ် လမ််းမကကီ်းဒပေါ်တငွ် တည်ရှိမပီ်း လမ််းပန််းဆက်သွယ်ဒရ်း 

ဒက င််းမနွ်က  မမိ ြို့နယ်၏ အဓိက ွက်ကုန် မရှိဒသ ်လည််း ဧရ ဝတီတိုင််းဒေသကကီ်းမှ 

တင်ပိုို့ကုန်မျ ်းကုိ တဆင ်ခံဒရ င််းချ ဒပ်းပခင််းရှိပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-19 အလိုပ်လိုပ်နိိုင်သူနငှ  ်အလိုပ်လက်မွဲ  လူဦ်းဒရ 

စဉ  မမ  ြို့ ယ   
အ လ ိုပ  လ ိုပ  န  ိုင  သူ 

ဦ်းကရ 

လ ိုပ  င  ်းခငွ  ရ   

လ ိုပ  သြော်းဦ်းကရ 
အ လ ိုပ  လ   မ    

အ လ ိုပ  လ   မ    

ရြောခ ိုင  န ူ  ်း 

၁ လ  ှိုင သြောယြော 

(အ က ော  ပ  ိုင ်း) 
၁၃ ၁,၀ ၀ ၀ ၁၂၀,၀ ၀ ၀ ၁၁,၀ ၀ ၀ ၈ . ၃ ၉ 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀)  

 ပညာဒရ်းကဏ္ဍ 

လိှိုင်သ ယ  (အဒနာက်ပိုင််း) မမိ ြို့နယ်တငွ် တည်ရှိဒသ  ပည ဒရ်းဆိုင်ရ  အချက်အလက် 

မျ ်းကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 4-20၊ ဇယ ်း 4-21၊ ဇယ ်း 4-22 နှင ် ဇယ ်း 4-23 တွင ် ဒဖ ်ပပ 

  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-20 မမိ ြို့နယ်အချ ပပ်ညာဒရ်းဝန်ဒဆာင်မှုစာရင််း 

စဉ   အမျ   ်းအစြော်း ဝ  က ြောင မ ှို 
က ျြောင ်းသြော်း 

ဦ်း ကရ 

 ရြော/ 

ရြောမဦ်း ကရ 

က ျြောင ်းသြော်းန  င    

 ရြော/ ရြောမအ

ချ   ်း 

အ  င    မ င   ပ ညြော 

၁။ အ က ော  ပ  ိုင ်းတ ကသ ိုလ   ၁ ၁၁,၃ ၄ ၀ ၄ ၀ ၂ ၁: ၂၈ . ၂ 

အ က ခခွံပ ညြော 

၂။ အ . ထ .   ၁၁ ၂၇,၇၄ ၁ ၇၀၀ ၁: ၃ 

၃ ။ အ . ထ .   (ခွ ) ၃ ၄,၄ ၃ ၅ ၁၂၁ ၁: ၃ 

၄ ။ အ . မ .   ၁၆ ၈,၇၃ ၂ ၁၈၅ ၁: ၄ ၇ 



 

 

 စ မျက်နှာ 4-26 

၅ ။  ို  ်းကတြော က  ်းက ျြောင ်း ၁၁ ၆,၇၅ ၂ ၁၈၁ ၁: ၃ ၇ 

 ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀)  

ဇယာ်း 4-21 ဒကျာင််းဒနအရွယ်ကဒလ်းမျာ်းဒကျာင််းအပ်နှံမှု 

စဉ  
(၅)န  စ   ပည   ကလ်း က ျြောင ်းအပ  န  ွံမ ှို 

က ျြောင ်းအပ  န  ွံမ ှို (%) 
 ျြော်း မ ကပေါ င  ်း  ျြော်း မ ကပေါ င  ်း 

၁။ ၂,၆ ၆ ၇ ၂,၆ ၆ ၈ ၅,၃ ၃ ၅ ၂,၆ ၆ ၇ ၂,၆ ၆ ၈ ၅,၃ ၃ ၅ ၁၀ ၀ 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

ဇယာ်း 4-22 တကကသိိုလ်ဝင်တန််းဒအာင်ခမင်မှု 

စဉ   
၂၀ ၁၈-၂၀ ၁၉ ၂၀ ၁၉-၂၀၂၀ 

စြောရင  ်းရ   က ဖ  ို ကအြောင  မင   % စြောရင  ်းရ   က ဖ  ို ကအြောင  မင   % 

1. ၂,၄ ၉ ၈ ၂,၃ ၄ ၉ ၄ ၇၉ ၂ ၀ . ၃၉ ၄,၈ ၆ ၂ ၄,၄ ၁၆ ၁,၂၅ ၀ ၂၆ . ၃ ၁ 

 ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

ဇယာ်း 4-23 စာတတဒ်ခမာက်မှုရာခိိုငန်ှုန််း 

စဉ   မမ  ြို့ ပလဦူ်းကရ (၁၅)န  စ  အထ  လဦူ်းကရ စြောတတ က မြော  ဦ်း ကရ စြောတတ က မြော  မ ှိုန ူ  ်း 

၁ ၂၂၀,၅ ၁၄ ၁၆ ၃,၇၈၄ ၁၆ ၃,၇၈၄ ၁၀ ၀% 

 ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

 အဒခခခံအဒဆာက်အဦမျာ်း 

လ ှိုင  သြော ယြော မမ  ြို့ ယ တ ွင တ ည ရ  ကသြော  အက ခခွံအက ြော   အဦ်း မ ျြော ်း   ို ကအြော   ပေါ  ဇယြော ်း  

4-24 ၊ ဇယြော ်း  4-25  န  င   ဇယြော်း  4-26  တ  ို တငွ   ကဖ ြော   ပထြော ်းပ ေါ သည ။ 

ဇယာ်း 4-24 ဘဏမ်ျာ်း 

စဉ   မမ  ြို့ ယ   အမည  အစ  ို်းရ ပ ိုဂလ္    စ ိုစ ိုကပေါ င  ်း 

၁။ လ  ှိုင သြောယြော 

(အ က ော  ပ  ိုင ်း) 

 ကမ ဘြောဇ ဏ  - ၂ ၂ 

၂။ ဧ ရြောဝ တ  ဏ  - ၁ ၁ 

စ ိုစ ိုကပေါ င  ်း ၃ 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

  



 

 

 စ မျက်နှာ 4-27 

ဇယာ်း 4-25  ိိုတယ်နငှ ်ခရီ်းသ ာ်း 

စဉ   အမျ   ်းအစြော်း အစ  ို်းရ ပ ိုဂလ္    

၁။   ိုတယ   - ၁ 

၂။ မ  ိုတယ   - ၁ 

၃ ။ အ င  ်း - - 

၄ ။ တည ်းခ ိုခ  ်း - ၁၁ 

စိုစိုကပ ေါ င  ်း - ၁၃ 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

ဇယာ်း 4-26 ဒ ်းနှင ်ကိုန်တိိုက် 

စဉ   အမျ   ်းအစြော်း အကရအတွ   မ  တ ချ   

၁။ က ်း ၅ အ စ ို်းရ 

၂။  ို  တ ို   - - 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

 ယဉ်ဒကျ်းမှုအဒမ အနှစ်ဆိိုင်ရာဒလ လာခခင််း 

 ဗို ဓဘာသာဆိိုင်ရာ အဒဆာက်အဦမျာ်းနှင ် သာသန ဝင်ပိုဂ္ိ လ်မျာ်း 

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယတ်ွင်တည်ရှဒိသ  သ သနိက အဒဆ က်အဦမျ ်းမှ  ဇယ ်း 4-27 

အတိုင််းပဖစ်ပါသည်။ 

ဇယာ်း 4-27 သာသနိက အဒဆာက်အဦမျာ်း 

မမ  ြို့ ယ    ိုရြော်း ကစ တ  ပ ိုထ  ို်း  ို  ်းက  ်းက ျြောင ်း သ လရ င  က ျြောင ်း ဓမ မြောရ ွံို 

လ  ှိုင သြောယြော 

(အ က ော  ပ  ိုင ်း) 
- ၂ - ၁၃ ၇ ၅ - 

ကိို်းကာ်း: လိှုင်သာယာမမိ ြို့နယ်အဒ  ဒ  အိုပ်ချ ပ်ဒရ်းဦ်းစီ်းဌာန (၂၀၂၀) 

 

 

 



 

  

 စြောမျ  န ော 5-1 

 

  

ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ်သက်ဒရာက်မှုမျာ်းနှင ်ဒလျာ နည််းဒစရန် 

ဒဆာင်ရွက်မည ်လိုပ်ငန််းမျာ်း 

 ရည်ရွယ်ချက်  

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ ဒလ လ ဆန််းစစ်ပခင််းနှင ် ခွ ပခမ််းစိတ်ပဖ ပခင််း၏ 

အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှ  ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်လုပင်န််း ဒဆ င်ရွက်ပခင််းဒကက င ် 

ပဖစ်ဒပေါ်လ နိုင် ဒပခရှိဒသ  ပတ်ဝန််းကျင်ဆိငု်ရ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ သိရှိနိုင်ရန်၊ ၎င််းလုပ်ငန််း 

လုပ်ဒဆ င်ပခင််းဒကက င ် လုပ်ငန််းဧရိယ အတွင််းနှင ် ၎င််းလပု်ငန််း၏ အနီ်းအနာ်းပတ်ဝန််းကျင် 

ဒပေါ်တွင် ရပု်ပိုင််းဆိုင်ရ နှင ် လ မှိုစ်ီးပ ွ်းဆိငု်ရ  အဒပေါ်သက်ဒရ က်နိုင်ဒပခမျ ်းကုိ အက ပဖတ် 

ဒလ လ ဆန််းစစ်သွ ်းရန် ပဖစ်ပါသည်။ 

 ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိိုက်ခခင််းနှင ် ဒရာင််းချခခင််း လိုပ်ငန််း၏ အချနိ်ကာလမျာ်း 

ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်လပု်ငန််း လုပ်ဒဆ င်ပခင််းဒကက င ် ပတဝ်န််းကျင်နငှ ် 

ဝန် မ််းမျ ်းအဒပေါ် သက်ဒရ က်မှိုကုိ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန််း၏ အချနိ်က လ အဆင ် 

(နှစ်ဆင )် ပဖင ် ပိုင််းပခ ်းသတမ်ှတ်၍ ဒလ လ ဆန််းစစ်သွ ်းမည် ပဖစပ်ါသည်။ ၎င််းတိုို့မှ  လုပ်ငန််း 

လည်ပတ်ပခင််း က လနှင ် ပတိ်သိမ််းပခင််းက လတိုို့ ပဖစ်ပါသည်။ 

 ခဖစ်ဒပေါ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာသက်ဒရာက်မှုမျာ်း 

ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လပု်ပခင််းနှင ် ဒရ င််းချပခင််းလုပ်ငန််း၏ အချနိ်က လ 

အဆင ်အလိုက် လုပ်ဒဆ င်ချက်မျ ်းကုိ အဒပခခံ၍ ပဖစ်ဒပေါ်လ နိုင်ဒပခရှိဒသ  ပတ်ဝန််းကျင်ဆုိင်ရ  

သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ ဒလ လ ဆန််းစစ်ပခင််းနငှ ် ခွ ပခမ််းစိတ်ပဖ ပခင််းကုိ ပပ လုပ်ခ  ပါသည်။ 

၎င််းလုပ်ငန််း ဒဆ င်ရွက်ပခင််းဒကက င ် လပုင်န််းဧရိယ နှင ် လပု်ငန််းဧရိယ  အနီ်းတွငရ်ှိဒသ  

ရုပ်ပိုင််းဆိုင်ရ  ပတ်ဝန််းကျင် အဒပခအဒနနှင ် လ မှိုစ်ီးပွ ်းဆိုင်ရ  အဒပခအဒနမျ ်းအ ်း 

ဒပပ င််းလ မှိုမျ ်းကုိ ပဖစ်ဒပေါ်လ ဒစနိုင်ပါသည်။ ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပရ်ိုက် ုတ်လပု်ပခင််းနှင ် 

ဒရ င််းချပခင််း လုပ်ငန််း ဒဆ င်ရွက်ပခင််းဒကက င ် ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ် ဝန် မ််းမျ ်းအဒပေါ်တွင် 

ဒက င််းကျ ိ်းနှင ် ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်လ နိုငပ်ါသည်။ ပလတ်စတစ်အိတ် 



 

  

 စြောမျ  န ော 5-2 

 

တံဆိပ်ရိုက်  ုတ်လုပ်ပခင််းနငှ ် ဒရ င််းချပခင််း လုပ်ငန််း ဒဆ င်ရွက် ပခင််းဒကက င ် ပဖစ်နိုင်ဒပခရှိဒသ  

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ  ပံ ု5-1 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 

ပ ွံို 5-1  ဖစ  န  ိုင  က ခရ  ကသြော ပတ  ဝ  ်း ျင   ိုင  ရြောထ ခ ို  မ ှို  

 ချဉ််းကပ်နည််းလမ််းမျာ်း 

ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပရ်ိုက်  တု်လုပ်ပခင််းနှင ် ဒရ င််းချပခင််း လုပ်ငန််း 

ဒဆ င်ရွက်ပခင််းဒကက င ် ပတ်ဝန််းကျငန်ှင  ် ဝန် မ််းမျ ်းအဒပေါ် ပဖစ်ဒပေါ်လ နိငု်ဒချရှိဒသ  

သိသ  င်ရှ ်းသည ် သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ အက ပဖတ် တိုင််းတ ရ တွင် ဆို်းကျ ိ်းမျ ်းအပပင် 

ဒက င််းကျ ိ်းရှိဒသ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိပါ  ည ်သွင််းဒဖ ်ပပရန်လိုအပပ်ါသည်။  ိုို့ဒကက င ် 

ပဖစ်ဒပေါ်လ နိုင်ဒသ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ ဒအ က်ပါအတိုင််း အဆင ် (၆) ခွ ၍ အမျ ိ်းအစ ်းခွ ပခ ်း 

သတ်မှတ်  ်းပါသည်။  

1) A-: သိသ  င်ရှ ်းဒသ  ဆို်းကျ ိ်းမျ ်း သက်ဒရ က်နိုင်သည်။ 

2) A+: သိသ  င်ရှ ်းဒသ  ဒက င််းကျ ိ်းမျ ်း သက်ဒရ က်နိုင်သည်။ 

3) B-: အချ ိြို့ဒသ  ဆို်းကျ ိ်းမျ ်း သက်ဒရ က်နိုငသ်ည်။ 

4) B+: အချ ိြို့ဒသ  ဒက င််းကျ ိ်းမျ ်း သက်ဒရ က်နိုင်သည်။ 

5) C: သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ ယခုအချနိ်တွင် ရှင််းလင််းစွ  သတမ်ှတ်နိငု်ပခင််း မရှိဒသ်းဒပ 

(သုိို့) ဆက်လက် ဒလ လ သွ ်းရန် လိုအပ်သည်၊ သုိို့ရ တွင်  ိုသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းမှ  

ဆို်းရွ ်းဒသ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း မပဖစန်ိုင်ပါ။ 

6) D: သက်ဒရ က်မှိုမရှ ိ(သုိို့) မဒပပ ပဒလ က်ဒသ  သက်ဒရ က်မှို၊ ဆက်လက်ဒလ လ  

ရန် မလိုအပ်ဒပ။ 

ဖြစ်နှိိုငခ် ျေရ ှိခ ော

ပတ်ဝန််းကျေငဆ်ှိိုငရ်ော

 က်ခရောက်မှုမျေော်း

ရိုပ်ပှိိုင််းဆှိိုငရ်ော

 က်ခရောက်မှု

အန ံ့ ခေထိုအရည်အခ  ်း

ေူမှုစ ်းပ ော်းဆှိိုငရ်ော

ေူမှုစ ်းပ ော်းအခဖ အခန

ကျေန််းမောခရ်းန ငံ့်

ခ ်းအနတရယ်

ကင််းရ င််းခရ်း

စ န ံ့ပ်စ်ပစစည််း

စ န ံ့ပ်စ်ပစစည််းအရည် စ န ံ့ပ်စ်ပစစည််းအစှိိုငအ် ဲ စ န ံ့ပ်စ်ပစစည််းအ ှိို်းအခင ွေ့



 

  

 စြောမျ  န ော 5-3 

 

အ က်ပါအတိုင််း ပတဝ်န််းကျင်အဒပေါ် ခိိုက်မှိုမျ ်းကုိ အက ပဖတ်ရ ၌ သတ်မှတ် 

  ်းဒသ  လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း၊ ပပဋ္ဌ န််း  ်းဒသ  ဥပဒေမျ ်းနှင ် သဘ ဝပတဝ်န််းကျင ်

ကျွမ််းကျင်ပည ရငှ်၏ ဆံု်းပဖတ်သတမ်ှတ်ချက် တိုို့ဒပေါ်အဒပခခံ၍ သတ်မှတ်သည်။ 

 ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ်လူမှုဒရ်းအဒပေါ်သက်ဒရာက်နိိုင်မှု သိသာ င်ရှာ်းမှုအာ်း ဆန််းစစ်ခခင််း 

ပလတ်တစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လပု်ပခင််းလပု်ငန််း ဒဆ င်ရွက်ပခင််းဒကက င ် 

ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ်လ မှိုဒရ်းအဒပေါ် သက်ဒရ က်လ နိငု်ဒပခရှိဒသ  သိသ  င်ရ ှ်းသည ် 

သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ အက ပဖတ်တိငု််းတ သည ် သတ်မှတ်ချက်ဒဘ င်မျ ်းနှင  ် ၎င််း၏ 

အတိုင််းအတ မျ ်းပဖစ်ဒသ  သက်ဒရ က်မှို ပပင််းအ ်း/ပမ ဏ၊ အတိုင််းအတ ၊ ကက ပမင ခ်ျနိ်နှင ် 

ပဖစ်နိုငဒ်ပခမျ ်းကုိ အဒပခခံ၍ ဒလ လ ဆန််းစစ်ပခင််းကုိ ပပ လုပ်ခ  ပါသည်။ ချဉ််းကပ်ဒလ လ သည ် 

နည််းလမ််းမျ ်းကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 5-1 တငွ ်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်- 

ဇယာ်း 5-1 သက်ဒရာက်မှုကိို အကွဲခဖတ်တိိုင််းတာသည ် သတ်မှတ်ချက်ဒဘာင်မျာ်းနငှ ် ၎င််း၏ 

အတိိုင််းအတာမျာ်း 

အကွဲခဖတ် 

နည််းလမ််း 

အတိိုင််းအတာမျာ်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

ပမ ဏ 

(Magnitude-M) 
အ  နည််း နည််းပါ်း 

အသင ် 

အတင ် 
ပမင ်မ ်း အလွန်ပမင  ်

ကက ပမင ်ချနိ် 

(Duration-D) 
၀-၁ နှစ် ၂-၅ နှစ် ၆-၁၅ နှစ် 

၁၅နှစ် 

အ က ်
အမမ တမ််း 

အတုိင််းအတ  

(Extent-E) 

စီမံကိန််း 

ဧရိယ တွင််း 
နယ်ဒပမတွင််း ဒေသတွင််း နိုင်ငံတွင််း နိုင်ငံရပ်ပခ ်း 

ပဖစ်နိုင်ဒပခ 

(Probability-P) 
ပဖစ်နိုင်ဒပခမရှ ိ

ပဖစ်နိုင်ဒပခ 

နည််း 

ပဖစ်နိုင်ဒပခ 

အသင ် 

အတင ် 

ပဖစ်နိုင်ဒပခ 

ပမင  ်
ဒသချ  

သိသ  င်ရှ ်းဒသ အမှတ်ကုိ တွက်ချက်ရ တွင် ဒအ က်ပါပံုဒသနည််းပဖင ် တွက်ချက် 

ခ  ပါသည်- 

သ သြောထင  ရ ြော်းကသြောသ  ကရြော  မ ှို = (ပမ ြောဏ +   ြော မ င   ချ     + အ တ ိုင ်းအ တြော) x  ဖစ န  ိုင က ခ 

သိသ  င်ရှ ်းဒသ သက်ဒရ က်မှို၏ တွက်ချက်မှိုကုိ အဒပခခံ၍ ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ် 

သက်ဒရ က်မှိုသိသ  င်ရှ ်းမှိုကုိ ဒအ က်ပါအတိုင််း သတ်မှတ်  ်းပါသည်- 
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ဇယာ်း 5-2 ပတဝ်န််းကျင်အဒပေါ်သက်ဒရာက်မှုသိသာ င်ရှာ်းမှုသတ်မတှ်ချက် 

သိသာ င်ရှာ်းသက်ဒရာကမ်ှု သက်ဒရာကမ်ှုအဆင  ်

၆၀ အ က ် အလ န်ခပင််း န ်

၄၅-၅၉ ခပင််း န ်

၃၀-၄၄ အသင ်အတင  ်

၁၅-၂၉ နည််းပါ်း 

၁၅ ဒအ က ် လျစ်လျျူရှု 

အက ပဖတ်ပခင််းနည််းလမ််းအရ သက်ဒရ က်မှိုအဆင ် နည််းပါ်းနငှ ် လျစ်လျ ရှိုသည် 

ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ် လ မှိုဒရ်းအဒပေါ် သိသ  င်ရှ ်းဒသ  သက်ဒရ က်မှိုနှင ်  ိခိုက်မှို မရှိနိုင်ပါ။ 

သက်ဒရ က်မှိုအဆင ် အသင ်အတင ်သည် ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ် လ မှိုဒရ်းအဒပေါ် သက်ဒရ က်မှိုနှင ် 

 ိခိုက်မှို အနည််းငယ်ရှနိိုင်ပါသည်။  ိုို့ဒကက င ်ယင််းအဆင ်တွင် ဒလျ  ချရမည န်ည််းလမ််းမျ ်းကုိ 

လုပ်ဒဆ င်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သက်ဒရ က်မှိုအဆင ် ပပင််း နန်ှင ် အလွန်ပပင််း န်သည် 

ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ် လ မှိုဒရ်းအဒပေါ် သိသ  င်ရ ှ်းဒသ  သက်ဒရ က်မှိုနှင ်  ိခိုက်နိုင်မှိုရှနိိုင်ပါသည်။ 

 ိုို့ဒကက င ် ယင််းအဆင ်တွင် ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ် လ မှိုဒရ်းအတွက် ဒလျ  ချရမည ်နည််းလမ််းမျ ်းကုိ 

စီမံကိန််းအတငွ််း ဒဆ င်ရွက်သင ်ပါသည်။
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 သိသာ င်ရှာ်းဒသာ သက်ဒရာက်မှုမျာ်းကိို ဆန််းစစ်ခခင််း နှင ်  ိခိိုက်မှုမျာ်း ဒလ ာ ချ၊ဒလျာ ပါ်းဒရ်းအစီအစဥ် (လည်ပတ်ကာလ) 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်

ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ င်

ရှာ်းဒသာ

သက် 

ဒရာကမ်ှု 

၁။ ဒလအရည်အဒသွ်း 

ကုန်ကကမ််း/ကုန်ဒချ ပစစည််းမျ ်း 

သယ်ဒဆ င် ရ တွင ်

ဒမ ဒ်တ ယ် ဉ်မျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း 

အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း၊ က ဗွန်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

နိုက ်ရိုဂျင်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်နှင ် 

ဆ လဖ ေုိင် ဒအ ကဆ်ိုေ် ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၃ ၁ ၄ ၂၈ နည််းပါ်း 

စက်ရံုအတွင််းစက်ပစစည််းမျ ်း 

(ဥပမ - ဘိွ င်လ ၊ မီ်းစက်) 

လည်ပတ်ပခင််း 

အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း၊ က ဗွန်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

နိုက ်ရိုဂျင်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ် ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုကပ်ခင််း 
Voltine Organic Compound 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 
၃ ၁ ၁ ၅ ၂၅ နည််းပါ်း 

စက်ရံုအတွင််း 

ဒလဒအ်းဒပ်းစက်မျ ်း 

အသုံ်းပပ ပခင််း 

ဒလဒအ်းဒပ်းစက်မျ ်းမှ 

ကမဘ ကက်ီးပ ဒနွ်းဒစသည ် ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်း 

စိမ ် ွက်ပခင််း 

၂ ၁ ၁ ၂ ၈ လျစ်လျ ရှို 
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စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်

ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ င်

ရှာ်းဒသာ

သက် 

ဒရာကမ်ှု 

စက်ရံုအတွင််း 

ကကမ််းပပင်သနိ်ု့ရှင််းပခင််း 
အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း ပပနိ်ု့လွင ်နိငု်ပခင််း ၂ ၄ ၁ ၄ ၂၈ နည််းပါ်း 

၂။ အနံို့ 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း  

လည်ပတ်ဒမ င််း နငှ်ပခင််း 
ဓ တ်ဆီ၊ ေီဇယ်ဆီ အနံို့မျ ်း  ွက်ရှိပခင််း ၂ ၃ ၁ ၃ ၁၈ နည််းပါ်း 

စက်ရံုအတွင််း စက်ပစစည််းမျ ်း 

လည်ပတ် ဒမ င််းနငှ်ပခင််း 

စက်ပစစည််းမျ ်းမှ ဓ တ်ဆီ၊ 

ေဇီယ်ဆီအနံို့မျ ်းနငှ ် မီ်းခို်းဒငွြို့အနံို့မျ ်း 

 ွက်ရှိပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုကပ်ခင််း 
Voltine Organic Compound 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 
၂ ၁ ၁ ၅ ၂၀ နည််းပါ်း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်သ မျ ်း၏ 

အိမ်သ မျ ်းနှင ် စ ်းဒသ ကဒ်ဆ င်မျ ်းမ ှ

အနံို့အသက် မျ ်း  ွက်ရှိပခင််း 

၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည််းပါ်း 

၃။ ဆ ညံသံနှင ်တုန်ခါမှို 
လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

ဆ ညံသံမျ ်း ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

တုန်ခါမှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်နိငု်ပခင််း 
၂ ၁ ၁ ၂ ၈ လျစ်လျ ရှို 
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စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်

ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ င်

ရှာ်းဒသာ

သက် 

ဒရာကမ်ှု 

 ုတ်လုပ်ဒရ်းလုပင်န််းမျ ်းတွင ်

အသုံ်းပပ ဒသ  စက်ပစစည််းမျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််းနငှ  ်

ေဇီယ်နှင  ် ဓ တ်ဆီအသုံ်းပပ  ဒသ  

မီ်းစက်မျ ်း ဒမ င််းနငှ်ပခင််း 

စက်ပစစည််းမျ ်းလည်ပတ်ပခင််းဒကက င ် 

ဆ ညံသံမျ ်းနှင  ်

တုန်ခါမှိုမျ ်းပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၄။ ဒရအရည်အဒသွ်း 

မို်းဒရမျ ်းစီ်းဆင််းပခင််း 

စက်ရံုအတွင််း မို်းဒရမျ ်း၊ စွနိ်ု့ပစ်ဒရမျ ်း 

ဒရ ဒနှာ၍ စီ်းဆင််းပခင််းဒကက င ် 

ဒဘ်းပတ်ဝန််းကျင် ဒရ  ု

ညစ်ညမ််းဒစနိုင်ပခင််း၊ 

အက်စစ်ဓ တ်မျ ်းပပ ်းဒစပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််းဒန ိုင်သ မျ ်းမ ှ

စွနိ်ု့ပစ်သည ် မိလလ ဒရနှင  ် သုံ်းစွ မပီ်းဒရမျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 
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စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်

ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ င်

ရှာ်းဒသာ

သက် 

ဒရာကမ်ှု 

၅။ ဒပမအရည်အဒသွ်း 

စက်ရံုလုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််း 

အစုိင်အခ စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းနှင  ်

ဒဘ်းနတရ ယ်ရှိဒသ  စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း 

စနစ်တကျစုပံုမှို မရှိပခင််း၊ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည််းပါ်း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််းဒန ိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်ဒန ိုင်သ မျ ်းမှ 

စ ်းကကငွ််းစ ်းကျန်၊ ပလတ်စတစ်အိပ်မျ ်း၊ 

သံဘ ်းခွံမျ ်း စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း ဒကက င ် 

ဒပမ ုညစ်ညမ််းဒစနိုင်ပခင််း၊ 

ဝန် မ််းအိမယ် မျ ်းတွင် 

မိလလ စနစ်မဒက င်မွနမ်ှို ဒကက င  ်

ဒပမ ုညစ်ညမ််းမှို ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိငု်ပခင််းနငှ  ်

ဒပမဒအ ကဒ်ရညစ်ညမ််းပခင််း၊ 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၆။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အစုိင်အခ ) 

ကုန်ဒချ  ုတ်ကုန်အိတ်မျ ်း 

 ုတ်ပို်းပခင််း 

ကတ်  ပဖတ်စမျ ်း၊ 

ပလတ်စတစ်အိပ်မျ ်းနှင ် တိပ်ပဖတ်စ 

စသည်မျ ်း ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည််းပါ်း 



 

   စြောမျ  န ော 5-9 

 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်

ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ င်

ရှာ်းဒသာ

သက် 

ဒရာကမ်ှု 

ဝန််း မ််းမျ ်းစ ်းဖိုဒဆ င် 

စ ်းဖိုဒဆ င်နှင ် Cateen မျ ်းမ ှ

စ ်းကကငွ််း/စ ်းကျန် မျ ်း၊ အိမ်သုံ်းအမိှိုကမ်ျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၇။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အရည်) 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ ငန်ှင်ပခင််း 
 ဆီမဒတ တ်ဆဖိတ်စင်နိုင်ပခင််း ၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည််းပါ်း 

စက်ကိရယိ မျ ်း ပပင်ဆင်ပခင််းနငှ  ်

ဒဆ်းဒကက  သနိ်ု့စင်ပခင််း 

စက်ကိရယိ မျ ်း ပပင်ဆင်ပခင််းနငှ  ်

ဒဆ်းဒကက သနိ်ု့စင် ပခင််းတုိို့မှ စက်ဆီ၊ 

ဒချ ဆီနှင ် ေဇီယ်ဆီမျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ 

ဘိွ င်လ အသုံပပ ပခင််း 
ဘိွ င်လ အသုံ်းပပ ပခင််းမှ  ွက်ဒပေါ်လ ဒသ  

Blown Down ဒရ  
၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

စက်ရံုအတွင််း အိမ်သ မျ ်း 
မိလလ ဒရဆို်းမျ ်းနှင ် သုံ်းစွ မပီ်းစွနိ်ု့ပစ်ဒရမျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 
၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၈။ 
လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း လည်ပတ် 

ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

အမှိုနမ်ျ ်း၊ က ဗွန်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

နိုက ်ရိုဂျင် ေိငု်ဒအ ကဆ်ိုေ်နငှ  ်
၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 



 

   စြောမျ  န ော 5-10 

 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်

ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ င်

ရှာ်းဒသာ

သက် 

ဒရာကမ်ှု 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

( ုတ်လွှတ်အခို်းအ

ဒငွြို့) 

ဆ လဖ ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််းနှင ် ဆီမဒတ တ်ဆ 

ဖိတ်စင်ပခင််းမှ အခို်းအဒငွြို့မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

ပလတ်စတစ်အိတ် 

 ုတ်လုပ်ပခင််းနငှ ် တံဆိပ်ရိုကပ်ခင််း 
VOC မျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း ၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည််းပါ်း 

ဘိွ င်လ လည်ပတ်ပခင််းနှင ် 

မီ်းစက်မျ ်း ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း၊ နိုက ်ရိုဂျင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

က ဗွန်မိုဒနာကဆ်ိုေ်နှင ် အနံို့အသက်မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၉။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ ်

ကုန်ကကမ််းနှင ်ကနု်ဒချ ပစစည််းမျ ်း 

သိမ််းဆည််း ပခင််း/သုိဒလှ င်ပခင််း 

ကုန်ကကမ််း/ကုန်ဒချ ပစစည််းမျ ်း စနစ်တကျ 

သိမ််းဆည််း/ သုိဒလှ င်ပခင််း မရှိပါက 

မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်မျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်နိငု်ပခင််း 

၅ ၃ ၂ ၃ ၃၀ 
အသင ် 

အတင ် 

စက်ရံုအတွင််းလ ပ်စစ်သွယ်တန််း 

ပခင််း 

အရည်အဒသွ်းမဒက င််းဒသ  

လ ပ်စစ်မီ်းကက ိ်းမျ ်း၊ Safefguard, Breaker 
၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 



 

   စြောမျ  န ော 5-11 

 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်

ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ င်

ရှာ်းဒသာ

သက် 

ဒရာကမ်ှု 

မျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််းဒကက င ် ဝါယ  

ဒရှ  မျ ်းပဖစ်ဒပေါ်နိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်ဒန ိုင်သ မျ ်း၏ 

ဒပါ  ဒလျ  ပခင််းဒကက င ် မဒတ တ်ဆ 

မီ်းဒလ င်မှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

ဓ တ်ဆီ/ေဇီယ်ဆီ သုိဒလှ င်ပခင််း 
မဒတ တ်ဆ မီ်းဒလ င်မှို 

ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 
၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

 

 

၁၀။ 

သဘ ဝဒဘ်း 

အနတရ ယ ်

စက်ရံုလုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််းနငှ ် 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

ဒရကက်ီးဒရလ ံမှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိငု်ပခင််း၊ 

ငလျင်လှိုပ်ပခင််းနှင  ် မဒမ  မ်ှန််းနိုင်ဒသ  

သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ် 

ဒပေါ်ဒပါက်ဒစနိုင်ပခင််း 

၄ ၄ ၃ ၂ ၂၂ နည််းပါ်း 

ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်း 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းသုံယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်သွ ်းလ မှိုဒကက င ် မဒတ  ် တဆ 

 ိခိုကေ်ဏ်ရ ရမှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 



 

   စြောမျ  န ော 5-12 

 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်

ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ င်

ရှာ်းဒသာ

သက် 

ဒရာကမ်ှု 

စက်ရံုလုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း 

မဒတ တ်ဆ ိခိုကမ်ှိုမျ ်း 

ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

ဒဘ်းအနတရ ယ်ရှိဒသ ဓ တုဆိုင်ရ  အရည်၊ 

အခို်းအဒငွြို့မျ ်း 

ကိုင်တွယ်အသုံ်းပပ ပခင််းဒကက င ် 

ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း 

ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

စက်ရံုလုပ်ငန််းခငွ်ဧရိယ  

ဒလဝင်ဒလ ွက်မဒက င််းပခင််း 

အလင််းဒရ ငလ်ံုဒလ က ်စွ မရရှိပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း သတ်မှတ်  ်းဒသ  

အပ ချနိ် က် ဒကျ လ်နွ်ဒနပခင််း 

အစ ်းအဒသ ကမ်ျ ်း မသနိ်ု့ရှင််းပခင််း 

ဒရ ဂါပို်းရှိသ နှင ်  ိဒတွြို့ဆက်ဆံဒနရပခင််း 

၄ ၄ ၁ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 



 

   စြောမျ  န ော 5-13 

 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်

ရာ 

အချက်အလက်မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက ်

ဒရာက ်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ င်

ရှာ်းဒသာ

သက် 

ဒရာကမ်ှု 

မသနိ်ု့ရှင််းဒသ  အလုပပ်တ်ဝန််းကျင်တွင ်

လုပ်ကိငု် ဒနရပခင််း 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ဒန ိုင်ပခင််း 

တစ်ကိယု်ဒရ သနိ်ု့ရှင််းဒရ်း၊ ဒသ ကဒ်ရနှင ် 

ယင်လံုအမိ်သ  မျ ်း စနစ်တကျ 

ပပ လုပ ် ်းမှို မရှိပါက ကျန််းမ ဒရ်းဆိငု်ရ  

သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည််းပါ်း 

၁၁။ 
လ မှိုစီ်းပွ ်းဒရ်း 

အဒပခအဒန 

အလုပအ်ကိုင် ဝင်ဒငွနငှ  ်

အခွန်အခမျ ်း ရရှပိခင််း 

ဒေသခံမျ ်းအတွက် အလုပ်အကိုင် အခငွ  ်

အလမ််းမျ ်း တုိ်းတတ်လ နိုင်ပခင််း 

နိုင်ငံဒတ ၏်ဘဏ္ဍ ဒငွ၊ အခွန်အခမျ ်း ရရှ ိ

လ နိုင်ပခင််း 

စီ်းပွ ်းဒရ်းတုိ်းတက်လ နိုင်ပခင််း လ မှိုြို့ 

အကျ ိ်းတ  ပ ်းဒပါင််းပါဝင်မှို (CSR) 

အစီအစဉ်မျ ်း ပပ လုပ်ပခင််းပဖင ် လ မှိုဝန််းကျင ်

အဒပေါ် ဒက င််းကျ ိ်းမျ ်း ရရှဒိစပခင််း 

ဒက င််းကျ ိ်း 

 



 

   စြောမျ  န ော 5-14 

 

 စီမံကိန််းတညဒ်ဆာက်ခခင််း/ဖျက်သိမ််းခခင််းကာလတ င် ခဖစ်နိိုငဒ်ခခရိှဒသာ သက်ဒရာက်နိိုင်မှုမျာ်း 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင် 

ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်

မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက်ဒရာ

က်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်

ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

၁။ ဒလအရည်အဒသွ်း 

လုပ်ငန််းတည်ဒဆ က်/ဖျက်သိ

မ််းသည ် ယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း၊ က ဗွန်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

နိုက ်ရိုဂျင် ေိုင်ဒအ ကဆ်ိုေ်နငှ ် ဆ လဖ ေုိင် 

ဒအ ကဆ်ိုေ်မျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၁ ၂ ၄ ၂၄ နည််းပါ်း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််း မျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း 

အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း၊ နိုက ်ရိုဂျင်ဒအ ကဆ်ိုေ်နငှ ် 

က ဗွန်မို ဒနာကဆ်ိုေ်မျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 
၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည််းပါ်း 

၂။ အနံို့ 

လုပ်ငန််းတည်ဒဆ က်/ဖျက်သိ

မ််းသည ် ယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

ဓ တ်ဆီ၊ ေီဇယ်ဆီ အနံို့မျ ်း  ွက်ရှိပခင််း ၃ ၁ ၂ ၄ ၂၄ နည််းပါ်း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််း မျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း လုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းမှ 

အနံို့မျ ်း  ွက်ရှိနိငု်ပခင််း 
၂ ၁ ၁ ၂ ၈ လစ်လျ ရှို 



 

   စြောမျ  န ော 5-15 

 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင် 

ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်

မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက်ဒရာ

က်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်

ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

၃။ 
ဆ ညံသံနှင ်တုန်ခါ

မှို 

လုပ်ငန််းတည်ဒဆ က်/ဖျက်သိ

မ််းသည ် ယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

ဆ ညံသံနှင ်တုန်ခါမှိုမျ ်း  ွက်ရနှိုင်ပခင််း ၂ ၁ ၂ ၄ ၂၀ နည််းပါ်း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််း မျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းဒကက င  ် ဆ ညံသံမျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည််းပါ်း 

၄။ ဒရအရည်အဒသွ်း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််း မျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း လုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းမှ 

ညစ်ညမ််းဒရ မျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 
၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည််းပါ်း 

သုိဒလှ င်  ်းသည ် 

စွနိ်ု့ပစ်ဒရမျ ်းကို စွနိ်ု့ ုတ်ပခင််း 

ညစ်ညမ််းဒရမျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််းနငှ ် 

ဒရအရည်အဒသွ်း ဒပပ င််းလ နိုင်ပခင််း 
၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည််းပါ်း 



 

   စြောမျ  န ော 5-16 

 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင် 

ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်

မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက်ဒရာ

က်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်

ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

၅။ ဒပမအရည်အဒသွ်း 

လုပ်ငန််းတည်ဒဆ က်/ဖျက်သိ

မ််းသည ် ယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

ဆီမဒတ တ်ဆ ဖိတ်စင်ပခင််းမ ှ

ဒပမ ုညစ်ညမ််းဒစနိုင်ပခင််း 
၂ ၁ ၂ ၂ ၁၀ လစ်လျ ရှို 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််း မျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း လုပ်ငန််းစဉ်မျ ်း 

လုပ်ဒဆ င်ပခင််း နငှ ် ယင််းလပု်ငန််းစဉ်မှ 

 ွက်ရှိလ ဒသ  စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း 

ဒပမ ုအတွင််း စွနိ်ု့ပစ်ပခင််းဒကက င ် 

ဒပမ ုညစ်ညမ််းဒစနိုင်ပခင််း 

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နည််းပါ်း 

၆။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အစုိင်အခ ) 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််း မျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း 
ဖျက်သိမ််းပစစည််းမျ ်း  ွက်ရှိပခင််း ၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည််းပါ်း 



 

   စြောမျ  န ော 5-17 

 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင် 

ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်

မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက်ဒရာ

က်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်

ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

၇။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အရည်) 

လုပ်ငန််းတည်ဒဆ က်/ဖျက်သိ

မ််းသည ် ယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

ဆီမဒတ တ်ဆ ဖိတ်စင်နိုင်ပခင််း ၂ ၁ ၂ ၂ ၁၀ လစ်လျ ရှို 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််း မျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း လုပ်ငန််းစဉ်မျ ်းမှ 

စွနိ်ု့ပစ်ဒရမျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း 
၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည််းပါ်း 

၈။ 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

( ုတ်လွှတ်အခို်း

အဒငွြို့) 

လုပ်ငန််းတည်ဒဆ က်/ဖျက်သိ

မ််းသည ် ယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

အမှိုနမ်ျ ်း၊ က ဗွန်ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ နိုက ်ရိုဂျင် 

ေိုင်ဒအ က ်ဆိုေ်နှင ် ဆ လဖ ေုိင်ဒအ ကဆ်ိုေ်မျ ်း 

 ွက်ရှိနိုင်ပခင််းနှင ် ဆီမဒတ တ်ဆ ဖိတ်စင်ပခင််းမှ 

အခို်းအဒငွြို့မျ ်း  ွက်ရှနိိုင်ပခင််း 

၃ ၁ ၂ ၄ ၂၄ နည််းပါ်း 



 

   စြောမျ  န ော 5-18 

 

စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင် 

ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်

မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက်ဒရာ

က်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်

ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််း မျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း 

အမှိုနအ်မွှ ်းမျ ်း၊ နိုက ်ရိုဂျင်ဒအ ကဆ်ိုေ်၊ 

က ဗွန် မိုဒနာကဆ်ိုေ်နငှ  ်

အနံို့အသက်မျ ်း ွက်ရှနိိုင်ပခင််း 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည််းပါ်း 

၉။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ ်
ဖျက်သိမ််းဒရ်းပစစည််းမျ ်း 

စုပံုပခင််း 

စနစ်တကျ စုပံု  ်းပခင််းမရှိပါက မီ်းဒလ င်မှိုမျ ်း 

ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 
၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နည််းပါ်း 

၁၀

။ 

ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်း 

လုပ်ငန််းတည်ဒဆ က်/ဖျက်သိ

မ််းသည ် ယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း 

လုပ်ငန််းတည်ဒဆ က်/ ဖျက်သိမ််းသည ်ယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ် သွ ်းလ မှိုဒကက င ် မဒတ တ်ဆ 

 ိခိုကေ်ဏ်ရ ရမှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည််းပါ်း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်း 

လုပ်ငန််း မျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း 

မဒတ တ်ဆ  ိခိုကမ်ှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

တည်ဒဆ က်/ဖျက်သိမ််းဒရ်းလုပ်ငန််းစဉ်မှ 

 ွက်ရှိဒသ  စွနိ်ု့ပစ် ပစစည််းမျ ်းဒကက င ် 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည််းပါ်း 
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စဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင် 

ဆိိုင်ရာ 

အချက်အလက်

မျာ်း 

စီမံကိန််း၏ လိုပ်ဒဆာင်ချက်မျာ်း သက်ဒရာကန်ိိုင်မှုမျာ်း 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှု သိသာချက် 
သိသာ 

 င်ရှာ်း

ဒသာ 

သက်ဒရာ

က်မှု 

အဆင  ်

ပမာ

ဏ 

 ကာခမင ်

ချနိ် 

အတိိုင််း

အတာ 

ခဖစ်

နိိုင်

ဒခခ 

သိသာ

 င်

ရှာ်း

ဒသာ 

သက် 

ဒရာက်

မှု 

ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း 

ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း 

ယ ယီဝန ်မ််းမျ ်း ခနိ်ု့  ်းပခင််း ပဋိပကခမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း ၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည််းပါ်း 

၁၁။ 
လ မှို-စီ်းပွ ်းဒရ်း 

အဒပခအဒန 

လ မှိုဒရ်း ပဋိပကခမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစ 

နိုင်ပခင််း 

ည ိနိှိုင််းဒဆ င်ရွက်မှို အ ်းနည််းပခင််း 

နစ်နာဒကက်းဒပ်းအပမ်ှိုမရှိပခင််း 

အစ ်း ို်းအလုပ်အကိငု် ရ ှဒဖွမဒပ်းပခင််း 

ဆို်းကျ ိ်း 
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 ပတ်ဝန််းကျင် ိခိိုက်မှမျာ်းအာ်းဒလျာ ချမည န်ည််းလမ််းနှင ် နည််းပညာမျာ်း 

ပလတ်စတစ်အိပ် တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လပု်ပခင််း လုပ်ငန််းဒဆ င်ရ တငွ် ပဖစ်ဒပေါ်နိုင်ဒပခ 

ရှိဒသ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းအဒပေါ်တည်မပီ်း သိသ ်း င်ရှ ်းဒသ  သက်ဒရ က်မှိုအဆင ် 

မျ ်းကုိ အ က်တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။  ိုဒကက င ် သက်ဒရ က်မှို အဆင ်အလိုက် 

လုပ်ဒဆ င်မှို တစ်ခုချင််းစီ၏ ပတ်ဝန််းကျငန်ှင ် လ မှိုဒရ်းအဒပေါ် သက်ဒရ က်နိုင်မှိုမျ ်းကုိ 

အဒပခခံ၍ ဒလ   ချဒစမည ် နည််းလမ််းမျ ်းအ ်း  ည ်သွင််းစဉ််းစ ်းက  အဒက င်အ ည်ဒဖ ် 

ဒဆ င်ရွက်သွ ်းမည်ပဖစပ်ါသည်။ ပလတ်စတစ်အိပ် တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လပု်ပခင််း လုပ်ငန််း 

အတွက် စီမံကိန််း၏ အချနိ်က လ အဆင ်အလိုက် ဒလ   ချမည ် နည််းလမ််းမျ ်းကုိ 

ဒအ က်တွင်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 စီမံကိန််းကာလနငှ ် ဖျက်သိမ််းခခင််းကာလ 

 ဒလအရည်အဒသ ်း 

စီမံကိန််းတည်ဒဆ က်ပခင််းက လနှင ် ဖျက်သိမ််းပခင််းက လမျ ်းတငွ် ဒလအရည် 

အဒသ်ွး သက်ဒရ က်မှို ဒလျ  နည််းဒစရနအ်တွက် ဒအ က်ပါ ဒလ   ချရမည ်နည််းလမ််း 

မျ ်းကုိ လုပ်ဒဆ င်သင ်ပါသည-် 

 လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းနှင ် စက်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပံုမှန်ဒစ င ်ကကပ် 

ကကည ်ရှိုပခင််းနငှ ်ပပ ပပင် နိ််းသိမ််းပခင််း၊ 

 ယ ဉ်သုံ်းစွ မှိုအနည််းဆံု်းပဖစ်ဒစဒရ်း စမီံဒဆ ငရ်ွက်ပခင််း၊ 

 အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသ်ွး ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းနငှ ်အညီ စွနိ်ု့ပစန်ိုင်ဒစရန ် လိုအပ်သည ် ကိရိယ မျ ်း 

တပ်ဆင်ဒဆ င်ရွက် ပခင််း၊ 

 အရည်အဒသ်ွးပပည ်မီသည ် ဒလ င်စ ဆမီျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

 အမှိုန်အမွှ ်းမျ ်း ွက်ရှိမှိုနည််းပါ်းဒစရန် စီမကိံန််းအတွင််း ဒရပဖန််းပခင််း၊ 

 စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း မီ်းရိှိုြို့မှို မပပ လုပ်ပခင််း၊ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 5-21 

 အနံ  

စီမံကိန််းတည်ဒဆ က်ပခင််းက လနှင ် ဖျက်သိမ််းပခင််းက လမျ ်းတငွ် အနံို့သက် 

ဒရ က်မှို ဒလျ  နည််းဒစရန်အတွက် ဒအ က်ပါဒလ   ချမည ် နည််းလမမ်ျ ်းကုိ လုပဒ်ဆ င ်

သင ်ပါသည် - 

 လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းအ ်း ပံုမနှ်စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

 အရည်အဒသ်ွးပပည ်မီသည ်ဒလ ငစ် ဆမီျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

 စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း မီ်းရိှိုြို့မှို မပပ လုပ်ပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ယင်လံုအိမ်သ မျ ်း စနစတ်ကျတည်ဒဆ က်ပခင််း၊ 

 ဆညူံသံနှင ်တိုန်ခါမှု 

စီမံကိန််းတည်ဒဆ က်ပခင််းက လနှင ် ဖျက်သိမ််းပခင််းက လမျ ်းတငွ် ဆ ညံသံနှင ် 

တုန်ခါမှို သက်ဒရ က်မှို ဒလျ  နည််းဒစရန်အတွက် ဒအ က်ပါဒလ   ချမည ် နည််းလမ်မျ ်းကုိ 

လုပ်ဒဆ င်သင ပ်ါသည် - 

 လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းနှင ် စက်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပံုမှန်ဒစ င ်ကကပ် 

ကကည ်ရှိုပခင််းနငှ ် ပပ ပပင် ိန််းသိမ််းပခင််း၊ 

 အဒရအဒသ်ွးပပည ်မီဒသ  ဒလ ငစ် ဆမီျ ်းအ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

 ဂျင်နဒရတ အ ်း အသံလံုသည ်အခန််းတွင်   ်းရှိပခင််း၊ 

 ဒရအရည်အဒသ ်း 

စီမံကိန််းတည်ဒဆ က်ပခင််းက လနှင  ် ဖျက်သိမ််းပခင််းက လမျ ်းတငွ် 

ဒရအရည်အဒသ်ွး သက်ဒရ က်မှို ဒလျ  နည််းဒစရန်အတွက် ဒအ က်ပါဒလ   ချမည ် 

နည််းလမမ်ျ ်းကုိ လုပ်ဒဆ င်သင ်ပါသည် - 

 ဒရစီ်းဆင််းစနစ် လုပ်ဒဆ င်ဒပ်းပခင််းနှင ် ဒပမ င််းမျ ်းတ ်းဒဖ ်ဒပ်းပခင််း၊ 

 ဒပမဒအ က်ဒရအ ်း  ုတ်ယ ၍ ဒရသိုဒလှ င်ကန်တငွ် သုိဒလှ င်မပ်ီး 

စနစတ်ကျ သုံ်းစွ ပခင််း၊ 

 ပပန်လည်အသုံ်းပပ ၍ ရနိုင်ဒသ ဒရမျ ်းအ ်း ပပန်လည်သံု်းစွ ပခင််း၊ 
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 ဖျက်သိမ််းပခင််းက လ၌ သွယ်ယ   ်းဒသ  ပိုက်လိုင််းမျ ်းကုိ စနစ်တကျ 

ပပန်လည် ပဖ တ်ယ ပခင််းနှင ် ပပန်လည်အသုံ်းပပ ဒစပခင််း၊ 

 အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသ်ွး ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက် မျ ်းနှင ်အညီ စွနိ်ု့ပစ်နိုငဒ်စရန် လိုအပ်သည ် ကိရိယ မျ ်း 

တပ်ဆင်ဒဆ င်ရွက်ပခင််း၊ 

 ဒခမအရည်အဒသ ်း 

စီမံကိန််းတည်ဒဆ က်ပခင််းက လနှင  ် ဖျက်သိမ််းပခင််းက လမျ ်းတငွ် 

ဒပမအရည်အဒသ်ွး သက်ဒရ က်မှို ဒလျ  နည််းဒစရန်အတွက် ဒအ က်ပါဒလ   ချမည ် 

နည််းလမမ်ျ ်းကုိ လုပ်ဒဆ င်သင ်ပါသည် - 

 လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းအ ်း ပံုမနှ်စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

 စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း စနစ်တကျ စွနိ်ု့ပစ် တု်လွှတ်ပခင််း၊ 

 အမိှိုက်ပံုမျ ်း  ်းရှိဒပ်းပခင််းနငှ ် သတ်မတှ်  ်းဒသ  ဧရိယ တွင် 

စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ယ ယီယင်လံုအိမ်သ မျ ်း စနစတ်ကျ တည်ဒဆ က်၍ 

လံုဒလ က်စ ွ   ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

 စ န ပ်စ်ပစစည််း (အစိိုင်အခွဲ၊ အရည်နှင ်  ိုတလ်ွှတ်အခိို်းအဒင ြို့) 

စီမံကိန််းတည်ဒဆ က်ပခင််းက လနှင ် ဖျက်သိမ််းပခင််းက လမျ ်းတငွ် စနွိ်ု့ပစပ်စစည််း 

(အစိုင်အခ ၊ အရည်နှင ် အခို်းအဒငွြို့) သက်ဒရ က်မှို ဒလျ  နည််းဒစရန်အတွက် ဒအ က်ပါ 

ဒလ   ချမည ် နည််းလမ်မျ ်းကုိ လုပ်ဒဆ င်သင ်ပါသည် - 

 လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းအ ်း ပံုမနှ်စစဒ်ဆ်းဒပ်းပခင််း၊ 

 ဒက င််းမနွ်သည ် စက်ပစစည််းမျ ်းကုိ အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

 အရည်အဒသ်ွးပပည ်မီသည ် ဒလ င်စ ဆမီျ ်းကုိ အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

 အမိှိုက်ပံုမျ ်း  ်းရှိဒပ်းပခင််းနငှ ် သတ်မှတ်  ်းဒသ ဧရိယ တွင် 

စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 5-23 

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ယ ယီယင်လံုအိမ်သ မျ ်း စနစတ်ကျ တည်ဒဆ က်၍ 

လံုဒလ က်စ ွ   ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

 ဖျက်သိမ််းပခင််းက လတွင် မဖိ ဖျက်ပခင််းဒကက င ် ရရှိလ ဒသ  မဖိ ဖျက် 

ပစစည််းမျ ်းကုိ စနစ်တကျ စုပံု  ်းရှိပခင််းနှင ် လိုအပ်ဒသ ဒနရ တငွ် 

ပပန်လည်သံု်းစွ ပခင််း၊ 

 ဒရစီ်းဆင််းစနစ် လုပ်ဒဆ င်ဒပ်းပခင််းနှင ် ဒပမ င််းမျ ်းတ ်းဒဖ ်ဒပ်းပခင််း၊ 

 ပပန်လည်အသုံ်းပပ ၍ ရနိုင်ဒသ ဒရမျ ်းအ ်း ပပန်လည်သံု်းစွ ပခင််း၊ 

 အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသ်ွး ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက် မျ ်းနှင ်အညီ စွနိ်ု့ပစ်နိုငဒ်စရန် လိုအပ်သည ် ကိရိယ မျ ်း 

တပ်ဆင်ဒဆ င်ရွက်ပခင််း၊ 

 မီ်းဒဘ်းအနတရာယ ်

စီမံကိန််းတည်ဒဆ က်ပခင််းက လနှင ် ဖျက်သိမ််းပခင််းက လမျ ်းတွင် မ်ီးဒဘ်း 

အနတရ ယ်သက်ဒရ က်မှို ဒလျ  နည််းဒစရန်အတွက် ဒအ က်ပါဒလ   ချမည ် နည််းလမ်မျ ်းကုိ 

လုပ်ဒဆ င်သင ပ်ါသည် - 

 မီ်းသတ်ဒဆ်းဘ ်းမျ ်း၊ မီ်းသတ်ဒရသုိဒလှ င်ကန်မျ ်း   ်းရှိပခင််းနှင ် မီ်းဒဘ်း 

အနတရ ယ်နှင ် ပတ်သက်သည ် ဆိုင်ဘုတ်မျ ်း တပ်ဆင်ဒပ်းပခင််း၊ 

 လ ပ်စစ်ဝါယ ကကိ ်းမျ ်းအ ်း ပံမုှနစ်စ်ဒဆ်းပခင််း 

 တည်ဒဆ က်ဒရ်းက လတွင် တည်ဒဆ က်ဒရ်းပစစည််းမျ ်းအ ်း 

စနစတ်ကျ သိမ််းဆည််းသုိဒလှ င်ပခင််းနှင  ် ဖျက်သိမ််းပခင််းက လတငွ် 

ဖျက်သိမ််းပခင််းမှ  ွက်ရှိဒသ  ပစစည််းမျ ်းအ ်း စနစ်တကျ စုပံုပခင််း၊ 

 မီ်းသတ်ဌ နနငှ ်ဆက်သွယ်၍ စီမံကိန််းရှိဝန ်မ််းမျ ်းအ ်း သင ်ဒလျ ်သည ် 

သင်တန််းမျ ်း ဒပ်းအပ်ပခင််း၊ 

 အဒရ်းဒပေါ်မ်ီးသတ်ဌ နနငှ ် သက်ဆုိင်ဒသ  ဆက်သွယ်ရမည ် ဖုန််းနပံါတ ်

မျ ်းနှင ် လိပ်စ မျ ်းဒဖ ်ပပ  ်းရှိပခင််း၊ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 5-24 

 ကျန််းမာ်းဒရ်းနှင ် ဒဘ်းအနတရာယ် ကင််းရှင််းဒရ်း 

စီမံကိန််းတည်ဒဆ က်ပခင််းက လနှင ် ဖျက်သိမ််းပခင််းက လမျ ်းတငွ် ကျန််းမ ဒရ်း 

နှင ် ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်း သက်ဒရ က်မှို ဒလျ  နည််းဒစရန်အတွက် ဒအ က်ပါ 

ဒလ   ချမည ် နည််းလမ်မျ ်းကုိ လုပ်ဒဆ င်သင ်ပါသည် - 

 သတိဒပ်းဆိုင််းဘတု်မျ ်း တပ်ဆငဒ်ပ်းပခင််းနှင  ်တစ်ကုိယရ်ည် က ကွယ်ဒရ်း 

အသုံ်းဒဆ င်ပစစည််းမျ ်း အသုံ်းပပ ဒစပခင််း၊ 

 အလုပ်ချနိ် အလှည ်ကျစနစ်ပဖင ် ဒဆ င်ရွက်ဒပ်းပခင််း၊ 

 အမိှိုက်ပံု်းမျ ်း  ်းရှိဒပ်းပခင််းနှင ် သတမ်တှ်  ်းဒသ  ဧရိယ တွင် 

စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ယ ယီယငလ်ံုအိမ်ယ မျ ်း စနစ်တကျ တည်ဒဆ က်၍ 

လံုဒလ က်စ ွ  ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

 က ်းစက်ဒရ ဂါမျ ်း မပပနိ်ု့ပ ွ်းဒရ်းအတက်ွ ပည ဒပ်းလပု်ငန််းမျ ်း 

ဒဆ င်ရွက်ပခင််း၊ 

 အဒရ်းဒပေါ်သုံ်းဒဆ်းဝါ်းမျ ်းနှင ် ဒဆ်းဒသတတ မျ ်းအ ်း လက်လှမ််းမှီရ တွင ်

  ်းရှိပခင််း၊ 

 ဝန် မ််းမျ ်းအတွက် ဒသ က်သုံ်းဒရကုိ လံုဒလ က်စွ    ်းရှိဒပ်းပခင််း 

 စီမံကိန််းလည်ပတ်ခခင််းကာလ 

 ဒလအရည်အဒသ ်း 

ကုန်ကကမ််း/ကုန်ဒချ ပစစည််းမျ ်း သယ်ဒဆ င်ရ တငွ် ဒမ ်ဒတ ်ယ ဉ်မျ ်း 

အသုံ်းပပ ပခင််းဒကက င ်  ွက်ရှိလ ဒသ  ဖန်လံုအိမ်ဓ တဒ်ငွြို့မျ ်း စက်သုံ်းလပုင်န််း    

လည်ပတ်ရ ၌  ွက်ရှိဒသ  ပဖတ်စ၊ ည ပစ်မျ ်း၊ ေီဇယ်၊ ဓ တ်ဆီ Generator မျ ်း 

ဒမ င််းနှင်ရ မှ  ွက်ရှိဒသ  အခို်းအဒငွြို့မျ ်း၊ စက်ရံုအတွင််း သနိ်ု့ရှင််းဒရ်းပပ လုပ်ရ မှ 

 ွက်ရှိလ ဒသ  ဖနု်မှိုနိ်ု့၊ အမှိုန်အမွှ ်းမျ ်း၊ စက်ရံုအတွင််း ဒလဒအ်းဒပ်းစက်မျ ်း 

အသုံ်းပပ ပခင််းဒကက င ် စိမ ် ွက်လ ဒသ  ကလိုရို ဖလ ရို က ဗွန်ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်း၊ အနံို့မျ ်းသည် 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 5-25 

ဒလ ုညစ်ညမ််းမှိုကုိ အဓိကပဖစ်ဒစဒသ  အရင််းအပမစ် မျ ်းပဖစ်မပီ်း ၎င််းတိုို့အ ်း 

ဒအ က်ပါနည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် ဒလ   ချသွ ်းမည်ပဖစ်သည်- 

 ဒလဒအ်းဒပ်းစက်မျ ်းတပ်ဆင်ရ တငွ် အုိဇုန််းလွှ  ိခိုက်ဒသ ဒစဒသ  

R410 ဓ တ်ဒငြွို့မျ ်းအစ ်း အုိဇုန််းလွှ  ခိိက်ုမှိုနည််းဒစဒသ  အစ ်း ို်း 

ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်းအ ်း အသုံ်းပပ ၍ တပ်ဆင်ပခင််းနှင ် စက်ရံုအတွင််း ဒက င််းမွန် 

ဒစဒသ  ဒလဝငဒ်လ ွက်စနစ် တပ်ဆင်ဒပ်းပခင််း 

 အမှိုန်စုပစ်က် (Dust Collector) ၊ ဒလမှိုတ် ုတ်သည ်စက် (Exhaust Fan) 

နှင ် ဒလသနိ်ု့စင်သည ်စက် ( Roof Ventilator) မျ ်း တပ်ဆင်ပခင််း၊ 

 VOC ဖမ််းယ နိုင်သည ် Activated Carbon Filter မျ ်း တပ်ဆင်ပခင််း၊ 

 မီ်းခို်း ွက်ရှိဒသ  စက်ပစစည််းမျ ်းတွင် NOx  ွက်ရှိမှို နည််းပါ်းဒသ  

နည််းပည မျ ်းပဖင ် စက်ပစစည််းမျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

 စက်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ဒရရှည်အသုံ်းပပ နိုင်ရန် ပပ ပပင် နိ််းသိမ််းပခင််း၊ 

 စဉ်ဆက်မပပတ် ဒစ င ်ကကည ်စစ်ဒဆ်းပခင််းစသည ် ဒလ   ချဒရ်းနည််းလမ််း 

မျ ်းကုိ ဒဆ င်ရွက်ပခင််း။ 

 အနံ  

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းလည်ပတ် ဒမ င််းနှင်ပခင််း၊ စက်ရံုအတွင််း စက်ပစစည််းမျ ်း 

လည်ပတ် ဒမ င်နငှ်ပခင််းနှင ်  ွက်ရှိဒသ  ဓ တ်ဆီ၊ ေီဇယ်ဆီအနံို့မျ ်းနှင ် လုပ်ငန််းခွင်အတငွ််း 

ဒန ိုင်သ မျ ်း၏ ယ ယီအိမ်ယ မျ ်းနှင ်စ ်းဒသ က်ဒဆ င်မျ ်းမှ  ွက်ရှိဒသ  အနံို့အသက် 

မျ ်းသည် လုပင်န််းခွင်နငှ ် ဒဘ်းပတ်ဝန််းကျငအ် ်း အနံို့အသက်မျ ်း ဆို်းရွ ်းစ ွပဖစ်ဒပေါ်ဒစက  

ကျန််းမ ်းဒရ်းဆိငု်ရ ပပဿနာမျ ်း ဒပေါ်ဒပါက်ဒစနိုင်ဒသ ဒကက င ် ၎င််းတိုို့အ ်း ဒအ က်ပါ 

နည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် ဒလ   ချသွ ်းရမည် ပဖစ်သည်- 

 လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းအ ်း ပံုမနှ်စစဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

 အရည်အဒသ်ွးပပည ်မီသည ် ဒလ င်စ ဆမီျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

 စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်း (ပလတ်စတစ်၊ စက္ မျ ်းနှင ် အပခ ်းစွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်း) 

အ ်း မီ်းရိှိုြို့မှို မပပ လပု်ပခင််း၊ 
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 စက်ရံုဝန််းအတွင််း ဒရဒပမ င််းဖံ်ုးမျ ်းအ ်း လံုခခံ စ ွပိတ၍် 

အနံို့အသတ်ဆုိ်းမျ ်း မ ွက်ရှိဒအ င် ပံုမှနစ်စဒ်ဆ်းပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ယ ယီယငလ်ံုအိမ်သ မျ ်း စနစ်တကျ 

တည်ဒဆ က်ပခင််း။ 

 ဆညူံသံနှင ်တိုန်ခါမှု 

လုပ်ငန််းသုံယ ဉ်မျ ်း လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း၊  ုတ်လုပ်ဒရ်းလပု်ငန််းမျ ်းတွင် 

အသုံ်းပပ ဒသ  စက်ပစစည််းမျ ်း လည်ပတ်ဒမ င်နငှ်ပခင််းနှင ် ေီဇယ်၊ ဓ တ်ဆီ အသုံ်းပပ ဒသ  

မီ်းစက်မျ ်း ဒမ င််းနငှ်ပခင််းမျ ်းဒကက င ် စက်ရံုလုပ်ငန််းခွင်တငွ် ခံနိုင်ရည် က်ဒကျ လ်ွန် 

ဒသ  ဆ ညံသံမျ ်းနှင တ်ုန်ခါမှို ဒပေါ်ဒပါက်ဒစနိုင်သပဖင ် ၎င််းတိုို့အ ်း ဒအ က်ပါနည််းလမ််း 

မျ ်းပဖင ် ဒလ   ချသွ ်းရမည် ပဖစ်သည်- 

 ဆ ညံမှိုမျ ်းဒသ  ဒနရ မျ ်းတွင် ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း လံုဒလ က်ဒသ  

နာ်းကကပန်ှင န်ာ်းအဆိုို့အက မျ ်း ဒ  က်ပံ ဒပ်း  ်းပခင််း 

 ဆ ညံမှိုနှင ် တုန်ခါမှိုမျ ်းမပဖစ်ဒပေါ်ဒစရန် စက်ပစစည််းကိရိယ မျ ်းအ ်း ပပ ပပင် 

 ိန််းသိမ််းပခင််း၊ 

 ဆ ညံသံမျ ်းဒသ  ဒနရ တငွ် လုပ်ကုိင်ဒသ  လုပ်သ ်းမျ ်းကုိ အလှည ်ကျ 

လုပ်ကုိင်ဒစပခင််း၊ 

 ဒဘ်းပတ်ဝန််းကျင်သိုို့ ဆ ညံသံနှင ် တနု်ခါမှိုမျ ်းမပဖစ်ဒပေါ်ဒစရန် အဆိုပါ 

ဆ ညံသံ ွက်ရှိရ  ဒနရ မျ ်းအ ်း လံုခခံ စ ွက ရံ  ်းပခင််း၊ 

 စက်ရံုဝင််းအတွင််း သစ်ပင်၊ ပန််းပင်မျ ်း စိုက်ပျ ိ်း ိန််းသိမ််းပခင််း၊ 

 ဒခမအရည်အဒသ ်း 

ဒပမအရည်အဒသ်ွးနှင ်ပတ်သက်၍ စက်ရံုလုပ်ငန််းလညပ်တ်ဒဆ င်ရွက်ရ တငွ် 

အစိုင်အခ  စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းနှင ် ဒဘ်းအနတရ ယ်ရှဒိသ  စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း စနစ်တကျ 

စုပံုမှိုမရှိပခင််း၊ ခွ ပခ ်းစွနိ်ု့ပစ်မှိုမရှိပခင််းဒကက င ် ဒပမဆလီွှ ညစ်ညမ််းဒစနိငု်ပခင််းနှင ် လုပ်ငန််းခငွ် 

ဒန ိုင်သ မျ ်းမှ စ ်းကျွင််းစ ်းကျန်၊ ပလတစ်တစ်အိတ်မျ ်း၊ သံဘ ်းခွမံျ ်း စနွိ်ု့ပစ်ပခင််းဒကက င ် 

ဒပမ ုညစ်ညမ််းနိငု်ပခင််း၊ ဝန် မ််းအိမ်ယ မျ ်းတွင် မိလလ စနစ်မဒက င််းမနွ်မှိုဒကက င ် ဒပမ ု 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 5-27 

ညစ်ညမ််းမှိုပဖစဒ်ပေါ်ဒစနိငု်ပခင််းနှင ် ဒပမဒအ က်ဒရညစ်ညမ််းပခင််းမျ ်းအ ိ ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိငု် 

သပဖင ် ၎င််းတိုို့အ ်း ဒအ က်ပါ နည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် ဒလ   ချသွ ်းရမည် ပဖစ်သည်- 

 အမျ ိ်းအစ ်းတ  စနွိ်ု့ပစ်အမိှိုက်မျ ်းအ ်း စုပံု  ်းရှိပခင််း၊ 

 ပပန်လည်အသုံ်းပပ နိုင်ဒသ  အမိှိုက်မျ ်းကုိ ခွ ပခ ်းမပ်ီး ဒရ င််းချပခင််း၊ 

 အမိှိုက်ပံုမျ ်း  ်းရှိဒပ်းပခင််းနငှ ် သတ်မှတ ် ်းဒသ  ဧရိယ အတွင််း 

စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ယ ယီယင်လံုအိမ်သ မျ ်း စနစ်တကျတည်ဒဆ က်၍ 

လံုဒလ က်စ ွ   ်းရှိဒပ်းပခင််း၊  

ေီဇယ်ဆီသုိဒလှ င်သုံ်းစွ ရ တွင် ဒပမပပင်သုိို့ကျဒရ က်၍ ဒပမ ုညစ်ညမ််းမှိုမပဖစ် 

ဒစရန်နငှ ် ယိုဖိတ်မှိုမရှိဒစရနတ်ိုို့အတွက် မီ်းစက်သုိို့ သံပိုက်လိုင််းပဖင ် သွယ်တန််း၍ 

ဘ ်းအပိတ်/အဖွင ် တပ်ဆင်သုံ်းစွ ပခင််း၊ Secondary Containment   ်းရှိပခင််း တိုို့အ ်း 

 ပ်မံဒဆ င်ရွက်သွ ်းမည် ပဖစ်ပါသည်။ 

 စ န ပ်စ်ပစစည််း (အစိိုင်အခွဲ၊ အရည်၊  ိုတ်လွှတ်အခိို်းအဒင ြို့) 

စီမံကိန််းလည်ပတ်ပခင််းက လတွင် အစိုငအ်ခ စွနိ်ု့ပစပ်စစည််းမျ ်းနငှ ် ပက်သက်၍ 

ပဖတ်စ၊ ည ပ်စမျ ်း၊ ပလတ်စတစ်အိပ်မျ ်းနငှ ် တိပ်ပဖတ်စမျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း၊ အရည်နှင ် 

ပက်သက်၍ ဆမီဒတ ်တဆ ဖိတ်စင်နိုင်ပခင််း၊ စက်ကိရိယ မျ ်း ပပင်ဆင်ပခင်နငှ ် ဒဆ်းဒကက  

သနိ်ု့စင်ပခင််းတိုို့မှ စက်ဆီ၊ ဒချ ဆနီှင ် ေီဇယ်ဆီမျ ်း  ွက်ရှိနိုင်ပခင််း၊ လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း 

လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း၊ ဘွိ ငလ် လညပ်တပ်ခင််းနငှ ်မီ်းစက်မျ ်း ဒမ င််းနငှ်ပခင််းမျ ်းဒကက င ် 

အမှိုန်အမွှ ်းမျ ်းနှင ် ကမဘ ကကီ်း ပ ဒနွ်းမှိုပဖစ်ဒပေါ်ဒစဒသ  ဖန်လံအိမ်အ နိသင်ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်း 

ပဖစ်သည ် က ဗွန်ေိငု်ဒအ က်ဆုိေ်၊ နိုက် ရိုဂျင်ဒအ က်ဆုိေန်ှင ် ဆ လဖ ေိငု်ဒအ က်ဆုိေ် 

မျ ်း ွက်ရှိနိငု်သပဖင ် ၎င််းတိုို့အ ်း ဒအ က်ပါနည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် ဒလ   ချသွ ်းရမည်ပဖစ်သည-် 

 စက်ရံုတွင် စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပပန်လည်အသုံ်းပပ နိုင်ဒသ  ပစစည််း၊ 

စွနိ်ု့ပစ်ရန်ပစစည််း မျ ်းနှင ် ဒဘ်းအနတရ ယ်ရှဒိသ  စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းဟ ၍ 

ခွ ပခ ်းစွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

 စွနိ်ု့ပစ်ရ တွင် သက်ဆုိင်ရ  အဖွ ြို့အစည််း (YCDC) အ ်း ဆက်သွယ်မပီ်း 

စနစတ်ကျ စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 5-28 

 YCDC သနိ်ု့ရှင််းဒရ်းဌ နအ ်း ဒနို့စဉ်အဒကက င််းကက ်းမပ်ီး သိမ််းဆည််းဒစပခင််း၊ 

 ဒက င််းမနွ်ဒသ စက်ပစစည််းမျ ်း တပ်ဆင်ဒဆ င်ရွက်မပီ်း အရည်အဒသ်ွး 

ပပည ်မီသည  ်ဒလ ငစ် ဆမီျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်ယနတရ ်းမျ ်းနငှ ် စက်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပံုမှနစ်စ် ဒဆ်း 

ကကည ်ရှိုပခင််း၊ 

 ဘွိ င်လ ဒမ င််းနှင်ရ တွင် ဒလ ု  သုိို့ အခို်းအဒငွြို့ ွက်ရှိမှို နည််းပါဒသ  

စပါ်းခွံဒလ င်စ ဒတ င ်မျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

 အခို်းအဒငွြို့ ွက်ရှိဒသ ဒနရ မျ ်းအ ်း မီ်းခို်းဒခါင််းတိုင်ပမင ်ပမင ် 

တည်ဒဆ က်၍ စနွိ်ု့ ုတ်ပခင််း၊ 

 ဘွိ င်လ ဒမ င််းနှငမ်ှိုဒကက င ် အခို်းအဒငြွို့မျ ်း ပတ်ဝန််းကျင်ဒလ ု 

ညစ်ညမ််းမှို မပဖစ်ဒပေါ်ဒစရန် ဒရဖျန််းစနစ်၊ Cycleone System နှင ် 

Scrubber မျ ်း တပ်ဆင်ပခင််း၊ 

 အစိုင်အခ ၊ အရည်နှင ် အခို်းအဒငွြို့ ုတလ်ွှတ်မှိုတိုင််းအ ်း အမျ ိ်းသ ်း 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသ်ွး ( ုတ်လွှတ်မှို) လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းနငှ ် 

အညီ စွနိ်ု့ပစ်နိငု်ဒစရန် လိုအပ်သည ်ကိရိယ မျ ်း တပ်ဆင်ဒဆ င်ရွက်ပခင််း၊ 

 မီ်းဒဘ်းအနတရာယ ်

ကုန်ကကမ််း/ကုန်ဒချ ပစစည််းမျ ်း စနစ်တကျ သိမ််းဆည််း/ သုိဒလှ င်ပခင််းမရှိပါက 

မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်မျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်နိငု်ပခင််း၊ အရည်အဒသ်ွးမဒက င််းဒသ  လ ပ်စစ်မီ်းကကိ ်းမျ ်း၊ 

Safeguard Braker မျ ်းကုိ အသုံ်းပပ ပခင််းဒကက င ် ဝါယ ဒရ ှ မျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်နိုင်ပခင််း၊ 

လုပ်ငန််းခွင်ဒန ိုင်သ မျ ်း၏ ဒပါ  ဒလျ  ပခင ဒ်ကက င ် မဒတ တ်ဆ မီ်းဒလ င်မှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ် 

ဒစနိုင်သပဖင ် ၎င််းတိုို့အ ်း ဒအ က်ပါနည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် ဒလ   ချသွ ်းရမည်ပဖစ်သည်- 

 မီ်းသတ်ဒဆ်းဘ ်းမျ ်း၊ မီ်းသတ်ဒရသုိဒလှ ငက်န်မျ ်း   ်းရှိပခင််းနငှ ် မီ်းဒဘ်း 

အနတရ ယ်နှင ် ပတ်သက်သည ် ဆိုင်ဘုတ်မျ ်း တပ်ဆင်ဒပ်းပခင််း၊ 

 အရည်အဒသ်ွးဒက င််းမနွ်ဒသ  လ ပစ်စ်မ်ီးကကိ ်းမျ ်း၊ Safeguard မျ ်း 

အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 5-29 

 အပ ချနိ်လွန်က ဒသ  စက်ယနတရ ်းမျ ်းဒမ င််းနှင်ရ  ဒနရ မျ ်းတွင် အပ ချနိ် 

တိုင််းကိရိယ မျ ်း တပ်ဆင်  ်းပခင််း၊ 

 မီ်းသတ်ဌ နနငှ ်ဆက်သွယ်၍ စီမံကိန််းရှဝိန ်မ််းမျ ်းအ ်း မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် 

နှင ် မီ်းသတ်ပခင််းဆိုင်ရ  လုပ်ငန််းမျ ်းအ ်း ဒလ ကျင ်ဒပ်းပခင််း၊ 

 မီ်းသတိဒပ်းစနစ်၊ မ်ီးသတ်စနစ်၊ မီ်းသတ်ဒဆ်းဘ ်းမျ ်း၊ အဒရ်းဒပေါ် 

တခါ်းဒပါက်၊ ဒလှက ်းနငှ ် အဒရ်းဒပေါ်စုရပ်မျ ်းအ ်း   ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

 အဒရ်းဒပေါ်ပဖစ်ပ ွ်းလ င် ဒဆ်းကုသဒရ်းနှင ် မီ်းသတ်ဌ န၊ အစို်းရဌ နမျ ်းသုိို့ 

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန််းနံပါတ်မျ ်းအ ်း စက်ရံုအတွင််း အလွယ်တက  

ပမင်သ သည်  ဒနရ မျ ်းတွင် ချတိ်ဆွ   ်းပခင််း၊ 

 မီ်းစက်သုံ်း ေီဇယ်ဆီအ ်း သုိဒလှ င်သုံ်းစွ ရ တွင် အနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒစရန် 

အတွက် ဆီသုိဒလှ င်ကန်ပဖင ် အမို်းဒအ က်၌ သုိဒလှ င်  ်းရှိမပီ်း၊ မီ်းဒဘ်း 

အနတရ ယ် မပဖစဒ်ပေါ်ဒစရနန်ှင ် ယိုဖိတမ်ှိုမရှိဒစရန်တိုို့အတွက် မ်ီးစက်သုိို့ 

သံပိုက် လိုင််းပဖင ် သွယ်တန််း၍ ဘ ်းအပတိ်/အဖွင ် တပ်ဆင်သုံ်းစွ ပခင််း၊ 

မီ်းသတ်ဒဆ်းဘ ်း မျ ်း   ်းရှိပခင််းတိုို့ ဒဆ င်ရက်ွပခင််း။ 

 ကျန််းမာ်းဒရ်းနှင ် ဒဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းဒရ်း 

စက်ရံုလုပ်ငန််းလညပ်တ်ရ တွင် လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း မဒတ ်တဆ ိခိုက်မှိုမျ ်း 

ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း၊ ဒဘ်းအနတရ ယ်ရှဒိသ  ဓ တုဆုိင်ရ အရည်၊ အခို်းအဒငွြို့မျ ်း ကုိငတ်ယွ် 

အသုံ်းပပ ပခင််းဒကက င ် ကျန််းမ ်းဒရ်းဆိုင်ရ  သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်ပခင််း၊ 

လုပ်ငန််းခွင် ဧရိယ အတွင််း ဒလဝင်ဒလ က်ွမဒက င််းပခင််း၊ အလင််းဒရ င် လံုဒလ က်စွ  

မရရှိပခင််း၊ လုပ်ငန််းခွင်အတငွ််း မလိုလ ်းအပ်ဒသ  ကျန််းမ ်းဒရ်းပပဿနာမျ ်း ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိငု် 

သပဖင ် ၎င််းတိုို့အ ်း ဒအ က်ပါနည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် ဒလ   ချသွ ်းရမည် ပဖစ်သည်- 

 အနတရ ယ်ရှဒိသ  ပစစည််းမျ ်းအ ်း ကုိင်တွယ်အသုံ်းပပ ရ တွင် 

တစ်ကုိယ်ဒရသုံ်း က ကွယ်ဒရ်းပစစည််းမျ ်း (PPE) အပပည ်အစံုပဖင ် 

စနစတ်ကျဝတ်ဆင်ပခင််း၊ 

 အပ ရှိန်မျ ်းဒသ  ဒနရ မျ ်းတွင် ဒလဝင်ဒလ ွက်ဒက င််းမနွ်ဒစရန် 

Ventilation System နှင ် Air Flow System မျ ်းတပ်ဆင်ဒပ်းပခင််း၊ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 5-30 

 လုပ်သ ်းမျ ်းအ ်း ပံုမနှ်ကျန််းမ ဒရ်းစစ်ဒဆ်းဒပ်းပခင််း၊ ကျန််းမ ဒရ်း 

ဒစ င ်ဒရှ က်မှိုဒပ်းပခင််း၊ 

 စက်ရံုအတွင််း အဒရ်းဒပေါ်ပပ စုရန် ဒဆ်းဒပ်းခန််း  ်းရှိပခင််း၊ 

 က ်းစပ်ဒရ ဂါပဖစ်ပွ ်းဒနဒသ  လုပ်သ ်းမျ ်းအ ်း လုပ်ငန််းခငွ်မှ 

အနာ်းဒပ်းပခင််း၊ 

 ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း လုပ်ငန််းခွင် ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်းဆိုင်ရ  

သင်တန််းမျ ်းအ ်း ဒစလွှတ၍် စက်ရံတုွင် ဆင ်ပွ ်းသင်တန််းမျ ်း ပပ လုပ် 

ဒပ်းပခင််း၊ 

 လူမှုစီ်းပ ာ်းဒရ်းအဒခခအဒန 

အဆိုပါစီမံကိန််းမှ လ မှိုစီ်းပ ွ်းအဒပေါ် သက်ဒရ က်မှိုအမျ ်းစုသည် ဒက င်ကျ ိ်းမျ ်း 

ပဖစ်ပါသည်။ စက်ရံုလုပ်ငန််းလညပ်တ်ပခင််းက လတွင် အနီ်းပတဝ်န််းကျင် ဒေသခံ 

ပပည်သ မျ ်းအတွက် အလုပ်အကုိင် အခွင ်အလမ််းမျ ်း တို်းတက်လ နိုင်ပခင််း၊ အရည်အချင် 

ရှိဒသ  ဝန် မ််းမျ ်းပဖစ်လ ရန် ဒလ ကျင ်သင်ကက ်းဒပ်းပခင််း၊ နိုင်ငဒံတ ် ဘဏ္ဍ ဒငွ၊ 

အခွန်အခမျ ်း ရရှိလ နိငု်ပခင််း၊ လ မှိုအကျ ိ်းတ ပ ်းဒပါင််းပါဝင်မှို (CSR) အစီအစဉ်မျ ်းပပ လုပ် 

ပခင််းပဖင ် လ မှိုဝန််းကျင်အဒပေါ် ဒက င်ကျ ိ်းမျ ်းရရှိဒစပခင််းတိုို့ပဖစ်ကကသည်။ 

 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-1 

  

ပတ်ဝန််းကျင ်စီမံခန ်ခ ွဲမှုအစီအစဉ်   

 နိ ါန််း 

ဂရိတ်ဝမ််း ပလတစ်တစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်လပု်ငန််း ကုမပဏလီီမိတတ် အဒနပဖင ် 

ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်မျ ်းတွင ် အဓိက ်းအ ်းပဖင ် စက်ရံုလပု်ငန််းဒကက င ် 

 ိခိုက်နစ်နာနိုငမ်ှိုမျ ်းအ ်း ဒလျ  ပါ်းသက်သ ဒစဒရ်းကုိ အစဉ်တစိုက် အဒလ်းဒပ်းဂရပုပ  

ဒဆ င်ရွက်သွ ်းရမည် ပဖစပ်ါသည်။ ယင််းသုိို့ ဒဆ င်ရွက်ရန်အတွက် ပပည်ဒ  င်စုသမမတ 

ပမန်မ နိုငင်ံဒတ ်၊ သယံဇ တနှင ်သဘ ဝ ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဝန်ကကီ်းဌ န၊ 

ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းဒရ်းဦ်းစ်ီးဌ နမှ  တု်ပပန်ပပဌ န််း  ်းသည ် ဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေ၊ 

လုပ် ံု်းလုပန်ည််းမျ ်းအတိုင််း လိုက်နာဒဆ င်ရွက်သွ ်းရမည်ပဖစ်သည်။ 

 ိုို့ဒကက င ် ဂရိတ်ဝမ််း ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်လပု်ငန််း လပု်ဒဆ င်ရ တငွ် 

ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်မျ ်းကုိ လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရမည်။ ယင််းပတဝ်န််းကျင် 

စီမံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်တွင် ဒအ က်ပါ အစီအစဉ် (၅) ခု ဒရ်းဆွ   ်းပါသည်။ 

(က) ပတ်ဝန််းကျင် ိန််းသိမ််းမှို ဒလျ  ချဒရ်း/ က ကွယ်မှို အစီအစဉ်၊ 

(ခ) ပတ်ဝန််းကျင်ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုစစ်ဒဆ်းမည ် အစီအစဉ်၊ 

(ဂ) ကျန််းမ ဒရ်းနငှ ် ဒဘ်းအနတရ ယ် ကင််းရှင််းဒရ်းအစီအစဉ်၊ 

(ဃ)  အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနတံုို့ပပန်မှို အစီအစဉ်၊ 

(င) ဝန် မ််းမျ ်းအတွက် အသိပည ဒပ်းနှင ်  သင်တန််းအစီအစဉ်၊ 

(စ) လ မှိုဒရ်းဆိုင်ရ  တ ဝန်ယ မှိုအစီအစဉ်၊ 

ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်  ုတလ်ုပ်ပခင််းလပု်ငန််းအတွက် ဂရိတ်ဝမ််း 

ကုမပဏလီီမိတတ်အဒနပဖင ် အဆိုပါ အစီအစဉ်မျ ်းကုိ အဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ င်ရွက်ရန် 

လိုအပ်သည ်အပပင် အဒက င်အ ည်ဒဖ ် ဒဆ င်ရွက်မှိုအ ်း ကကီ်းကကပ်ရန်နငှ ် ဒစ င ်ကကပ် 

ကကည ်ရှိုရန် တ ဝန်ရှပိါသည်။ ယင််းအစီအစဉ်မျ ်းကုိ အဒက င်အ ည်ဒဖ ် ဒဆ င်ရွက်ပခင််း 

အ ်းပဖင ် ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပရ်ိုက်လုပ်ငန််း လုပ်ဒဆ င်ပခင််းဒကက င ် ပဖစ်ဒပေါ်နိုင်ဒပခ 

ရှိဒသ  ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ် လ မှိုဒရ်းအဒပေါ် ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ ဒလျ  နည််းဒစနိုင် 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-2 

မည်ပဖစ်သည်။ စီမံကိန််းဒဆ င်ရွက်သည ် တ ဝန်ရှိသ မျ ်းအဒနပဖင ်လည််း ပတ်ဝန််းကျင် 

စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်မျ ်းကုိ ပံုမှနစ်စ်ဒဆ်းပခင််းနှင ် စက်ရံုလညပ်တ်ဒနသည ် က လ 

တစ်ဒလ  က်လံု်း ပံုမှန်ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှို စစဒ်ဆ်းပခင််းပပ လုပ်ရမည်။ ယင််းအစီအစဉ်မျ ်းကုိ 

ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 6-1 တွင် အဒသ်းစိတ်ဒဖ ်ပပ  ်းသည-် 

ဇယာ်း 6-1 ပတဝ်န််းကျင်စီမံခန ်ခ ွဲမှုမျာ်းကိို အဒကာင်အ ည်ဒဖာ ် ဒဆာင်ရွက်မည ် 

ဦ်းဒဆာင်အဖ ွဲြို့ 

စဉ   
အဓ   တြောဝ  ယမူည  သူ

မျြော်း 
ရြောထ်ူး 

အဓ   က ြောင ရ   ရမည   

အစ  အစဉ   

အဖ ွ ြို့ဝင   

(ဦ်းကရ) 

၁။ ကေေါ်သင  ်းသင  ်းက ွ စ  ရ ွံိုမ  ်း 
လ ိုပ  င  ်းခငွ   က ်းန တရြောယ   

 င  ်းရ င ်းကရ်း 
၅ 

၂။ ဦ်းမျ   ်းသ  ်းန  ိုင  ေိုစ  ရ ွံိုမ  ်း 

ကလ အ ရည အကသွ်းန  င   

ကရအ ရည အ ကသွ်း 

စ မ ွံခ   ခွ မှို 

၅ 

၃ ။ ဦ်းမင  မ  ်းချမ  ်းကအ ြောင  ေိုစ  ရ ွံိုမ  ်း 

စွ   ပ စ အ စ ိုင အ ခ  

စ မ ွံခ   ခွ မှို 
၅ 

 ူညွံသွံန  င   တို  ခေါမ ှို 

(စ  ပ စစည ်း ပ  ပင  ထ    ်း

သ မ  ်းကရ်း) 

၅ 

 ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ် လိုပ်ငန််းခ င်ဒဘ်းအနတရာယ်  ိခိိုက်မှု ဒလ ာ ချဒရ်း အစီအစဉ် 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုအဒနပဖင ် ပလတစ်တစ်အိတ်တံဆိပ်ရိုက်  ုတ်လပု်ပခင််းလုပ်ငန််း 

ဒဆ င်ရွက်ဒနစဉ် က လတစ်ဒလ  က်တွင် တ ဝန် မ််းဒဆ င် ဒနဒသ  ဝန ်မ််းမျ ်း၏ 

ကျန််းမ ်းဒရ်းဒစ င ်ဒရှ က်မှိုနှင ် လပု်ငန််းခွင်အတွင််း ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်း၊ 

မဒတ တ်ဆ ိခိုက်မှို မပဖစ်ပ ွ်းဒစဒရ်း တိုို့အတွက် ဦ်းစ ်းဒပ်း ဒဆ င်ရွက်သင ်ပါသည်။ 

စက်ရံုအတွင််း မဒတ တ်ဆ ိခိုက် ေဏရ် ရမှိုမျ ်းကုိ ဒလ   ချဒရ်း၊ ပဖစ်ဒပေါ်နိငု်ဒသ  

အနတရ ယ်မျ ်းကုိ ဖယ်ရှ ်းဒပ်းဒရ်းနှင ် လိုအပ်ဒသ  အက အကွယ်မျ ်း ပပ လုပ်ဒပ်းဒရ်း၊ 

အသိပည ဒပ်းပခင််းပဖင ် လုပ်ငန််းခွင်အတငွ််း ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒစဒရ်း၊ ဝန် မ််းမျ ်း 

ကျန််းမ သန်စွမ််းမပ်ီး လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ပ ်းဒပါင််းဒဆ င်ရွက်ပခင််းဒကက င ် လုပင်န််းမျ ်း 

ဒအ င်ပမင်တိ်ုးတက်ဒစဒရ်းနှင ် အနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒသ  လုပ်ငန််းခငွ်တစ်ခုအပဖစ် 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-3 

 ိန််းသိမ််း  ်းနိငု်ဒရ်းအတွက် လုပ်ငန််းခငွ ် ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်း 

စီမံချက် ဒရ်းဆွ ဒဆ င်ရွက်ရပခင််းပဖစ်သည်။ 

စီမံချက်အ ်း အဒက င်အ ည် ဒဖ ဒ်ဆ င်ရွက်ရ တငွ် တည်ဆ ဥပဒေ၊ 

နည််းဥပဒေ၊ လုပ် ံု်းလုပန်ည််း၊ ညွှန်ကက ်းချက်မျ ်းနှင ်အညီ လိုက်နာဒဆ င်ရက်ွ 

သွ ်းမည်ပဖစ်မပ်ီး အ  သပဖင ် ပပည်သ ူ့ကျန််းမ ်းဒရ်းဥပဒေနှင ် လုပ်ငန််းခငွ် ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်းနငှ ် ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ  ဥပဒေတိုို့အ ်း လိုက်နာဒဆ င်ရွက် သွ ်းမည်ပဖစ်သည်။ 

လုပ်ငန််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်းနငှ  ် ကျန််းမ ဒရ်းစမီံခနိ်ု့ခွ မှိုစနစ် 

လုပ်ဒဆ င်သည ် အဖွ ြို့မျ ်းအဒနပဖင ် ဒအ က်ပါအချက်မျ ်းကုိ အဒက င်အ ည်ဒဖ ် 

ဒဆ င်ရွက်သွ ်းမည် ပဖစ်ပါသည်- 

 လုပ်ငန််းခွင်အ ်း ပံုမှနစ်စ်ဒဆ်းပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းခွင် မဒတ ်တဆ ိခိုက်မှို၊ လုပ်ငန််းခွင်ဆုိင်ရ  ဒရ ဂါခစံ ်းမှိုနငှ ် 

အပခ ်း  ်းပခ ်းသည ် အဒပခအဒနပဖစပ်ွ ်းပါက ချက်ချင််းစံုစမ််းပခင််း၊ 

 ဒက ်မတီအစည််းအဒဝ်း တစ်လလ င် တစ်ကကိမ်ကျင််းပ၍ လုပ်ငန််းခငွ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်းနှင ် ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ အဒပခအဒန၊ 

လုပ်ငန််းခွင် စစ်ဒဆ်းပခင််းနှင ် မဒတ ်တဆ  ိခိုက်မှို စံုစမ််းပခင််းမျ ်း 

ဒဆ င်ရွက်ရ တငွ် ဒတွြို့ရှိရသည ် အဒပခအဒနနှင ် ပပ ပပင်ဒဆ င်ရွက်ရန် 

ကိစစရပ်မျ ်းကုိ ဒဆွ်းဒနွ်းပခင််း၊ 

 အစည််းအဒဝ်းဆံ်ုးပဖတ်ချက်မျ ်းကုိ စီမံခနိ်ု့ခွ ဒရ်းသုိို့တင်ပပ၍ အဒက င် 

အ ည်ဒဖ ် ဒဆ င်ရွက်ပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်းနငှ  ် ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ  

အသိစိတ်ဓ တ် ပမ င ်တင်ဒရ်း သင်တန််းနငှ ် ဒဆွ်းဒနွ်းပွ မျ ်း ဒဆ င်ရွက်ပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းခွငစ်စ်ဒဆ်းပခင််း၊ မဒတ ်တဆ ိခိုက်မှို စံုစမ််းစစ်ဒဆ်းပခင််း 

မှတ်တမ််းမျ ်း၊ အစည််းအဒဝ်း ကျင််းပပခင််းမတှ်တမ််းမျ ်း အစရှိသည်တိုို့ကုိ 

ပပ စု နိ််းသိမ််းပခင််း၊ 

 စီမံကိန််းအတွက် ဒရ်းဆွ   ်းဒသ  လုပင်န််းခွင်ဒဘ်းနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်း 

စီမံခနိ်ု့ခွ မှို စနစ်ကုိ ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း ဒက င််းစွ သိရှိနာ်းလည်ပခင််း၊ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-4 

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း အမမ မပပတ် လိုက်လစံစဒ်ဆ်းလျက် အနတရ ယ်ရှဒိသ  

အဒပခအဒနမျ ်းကုိ ဒဖ ် ုတ်က  ၎င််းတိုို့ကုိ အနတရ ယ်ကင််းသည်  

အဒပခအဒနဒရ က်ရှိရန် ပပင်ဆင် ဒဆ င်ရွက်ဒပ်းပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်းနငှ ်ပက်သက်သည ် ဥပဒေ၊ 

နည််းဥပဒေတိုို့နငှ ် ကုိက်ညီ ဒစရန် လုပ်ငန််းခငွ်အ ်း  ိန််းသိမ််း  ်းပခင််း၊ 

 ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း ၎င််းတိုို့ကုိင်တွယ်ဒနဒသ  စက်ကိရိယ မျ ်းနငှ ် 

ပက်သက်၍ သင်တန််းမျ ်း ဒပ်းပခင််း၊ 

 လုပ်ငန််းစဉ်အလိုက် ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည ် တစ်ကုိရည်က ကွယ်ဒရ်း 

အသုံ်းအဒဆ င်မျ ်းအ ်း ဒ  က်ပံ ဒပ်းပခင််း၊ 

 ိုို့အပပင် လုပ်ငန််းခွင်အ ်း အမမ မပပတ် ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုလျက် လုပ်ငန််းငန််းခငွ် 

အနတရ ယ် ကင််းရှင််းဒရ်း အဒပခအဒနကုိ အမမ တို်းတတ်ဒစရန် ဒဆ င်ရွက်သင ်မပီ်း 

လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ပဖစ်ဒပေါ်နိငု် သည ် အနတရ ယ်မျ ်း၊ ပဖစ်ပွ ်းခ  ဒသ  အနတရ ယ်မျ ်းအ ်း 

ဒက ်မတီအဒနပဖင ် ဒအ က်ပါအတိုင််း အက ပဖတ်ရန် လိုအပ်မည်ပဖစ်ပါသည-် 

အနတရာယ်မျာ်းကိို စူ်းစမ်ရှာဒဖ ခခင််း (Hazard Identification)။

 အလုပ်၏သဒဘ သဘ ဝ၊ ကကံ ဒတွြို့ နိုငသ်ည ် အနတရ ယ်မျ ်း၊ မပမငန်ိုင်သည ် 

အနတရ ယ်မျ ်း စသည်တိုို့ကုိ သင ်ဒတ သ်ည ် နည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် စ ်းစမ််းရ ှဒဖွမပီ်း 

ကကီ်းကကပ်ဒရ်းအဖွ ြို့ဝင်မျ ်း တိုင်ပငဒ်ဖ ် တုရ်မည်။ မိမိတိုို့လုပ်ငန််းသ မက အပခ ်း ပပင်ပ 

ပဒယ ဂဒကက င ် ရရှိမည ် အနတရ ယ်မျ ်းကုိပါ  ည ်သွင််းစဉ််းစ ်းရမည်။ 

အနတရာယ်အကွဲခဖတ်ခခင််း (Risk Evaluation)။ ကကီ်းကကပ်ဒရ်းအဖွ ြို့အဒနပဖင  ်

သက်ဆုိင်ရ  လုပ်ငန််းမျ ်းတွင ် အနတရ ယ်နည််းသည် (သိုို့) မျ ်းသည်ကုိ ဒအ က်ပါအတိုင််း 

အက ပဖတ်ပါမည်- 

  



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-5 

 ဖစ  န  ိုင  က ခ 

 ပင  ်းအြော်း 
 ဖစ  ကတြောင   ဖစ  ခ  တစ  ခေါ တစ  ရွံ ဖစ   မ  ြောခဏ ဖစ   

အ သ  အ န တရြောယ  ရ   
အ န တရြောယ   

အ တ  အ သင   ရ   
အ န တရြောယ  မ ျြော်း အ န တရြောယ  မ ျြော်း 

ေဏ ရြော ပင  ်းထ    အ န တရြောယ   ည ်း 
အ န တရြောယ   

အ တ  အ သင   ရ   
အ န တရြောယ  မ ျြော်း 

မ က ပြောပကလ ြော   အ န တရြောယ   ည ်း အ န တရြောယ   ည ်း 
အ န တရြောယ   

အ တ  အ သင   ရ   

အနတရာယ်ကိို ိန််းချ ပ်ခခင််း (Risk Control)။ ကကီ်းကကပ်ဒရ်းအဖွ ြို့အဒနပဖင ် 

အနတရ ယ်အက ပဖတ် ဇယ ်းတွင် အနတရ ယဦ််းစ ်းဒပ်းအဆင ်ကုိ သတ်မှတ်လိုက်မပီ်းဒနာက် 

 ိုအနတရ ယ်မျ ်းကုိ ဒလျ  နည််း ကျဆင််းဒစရန် (သိုို့) ပဒပျ က်သွ ်းဒစရန် ဒအ က်ပါ 

 ိန််းချ ပ်မှိုနည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် ဒဆ င်ရွက်ရမည်- 

 ဒဖျ က်ဖျက်ပခင််း (Elimination) 

 အစ ်း ိ်ုးပခင််း (Substitution) 

 အင်ဂျင်နီယ နည််းပဖင ်  ိန််းချ ပ်ပခင််း (Engineering Control) 

အုပ်ချ ပ်ဒရ်းပိငု််းမှ  ိန််းချ ပ်ပခင််း(Administrative Control) 

 ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းမှု ဒလျာ ချဒရ်း/ ကာက ယ်မှု အစီအစဉ် 

ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်လုပင်န််း လုပ်ဒဆ င်ပခင််းဒကက င ် ပတ်ဝန််းကျင်နှင် ် 

လ မှိုဒရ်းအဒပေါ် သက်ဒရ က်နိုငမ်ှိုနှင ်  ိခိုက်နိုင်မှိုမျ ်း ဒလျ  နည််းဒစရန်အတွက် စီမံကိန််း၏ 

အချနိ်က လအဆင ်အလိုက် (တည်ဒဆ က်ပခင််းက လ၊ လည်ပတ်ပခင််းက လနငှ ် 

ပဖတ်သိမ််းပခင််းက လ) ပတဝ်န််းကျင် ိခိုက်မှို ဒလ   ချဒရ်းအစီအစဉ်မျ ်းကုိ ဒအ က်ပါ 

ဇယ ်း 6-2 တွင် အဒသ်းစိတဒ်ဖ ်ပပ  ်းသည်- 

 



 

   စြောမျ  န ော 6-6 

တည်ဒဆာက်ခခင််းကာလ။ ။ ယင််းက လတွင် လုပင်န််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းလညပ်တ်ဒမ င််းနငှ်ပခင််း၊ တည်ဒဆ က်ဒရ်းလုပ်ငန််းမျ ်းလပု်ဒဆ င်ပခင််းနှင ် 

လုပ်ငန််းသုံ်းစက်ပစစည််းမျ ်း တပ်ဆင်ပခင််းမျ ်း ပါဝင်ပါသည်။ 

ဖျက်သိမ််းခခင််းကာလ။ ။ ယင််းက လတွင် လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း လည်ပတ်ဒမ င််းနငှ်ပခင််း၊ ဖျက်သိမ််းဒရ်း လုပ်ငန််းမျ ်းလပု်ဒဆ င်ပခင််းနှင ် လုပ်ငန််းသုံ်း 

စက်ပစစည််းမျ ်း ဖျက်သိမ််းပခင််းမျ ်း ပါဝင်ပါသည်။ 

ဇယာ်း 6-2 တည်ဒဆာက်ဒရ်းနငှ ် ဖျက်သိမ််းခခင််းကာလအတ က် ပတ်ဝန််းကျင် ိခိိုက်မှု ဒလ ာ ချဒရ်း အစီအစဉ်မျာ်း 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

(တစ်ကကိမ်) 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

၁။ ဒလအရည်အဒသွ်း 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းနှင ် စက်ပစစည််းမျ ်းအ ်း 

ပံုမှန်ဒစ င ်ကကပ် ကကည ရ်ှိုပခင််းနှင ် ပပ ပပင ်ိန််းသိမ််းပခင််း၊ 

ယ ဉ်သုံ်းစွ မှိုအနည််းဆံု်းပဖစ်ဒစဒရ်း စီမံဒဆ င်ရွက်ပခင််း၊ 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသွ်း 

( ုတ်လုပ်မှို) လမ််းညွှနခ်ျက် မျ ်းနှင ်အညီ စွနိ်ု့ပစ်နိုင်ဒစရန် 

လိုအပ်သည ် ကိရိယ မျ ်း တပ်ဆင်ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း၊ 

အရည်ဒသွ်းပပည ်မီသည ် ဒလ င်စ ဆီမျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

အမှိုနအ်မွှ မျ ်း ွက်ရှိဒနမှိုနည််းပါ်းဒစရန် စီမံကနိ််းအတွင််း 

ဒရပဖန််းပခင််း၊ 

၁,၀၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံု  
စီမံကိန််းနှင  ်သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 



 

   စြောမျ  န ော 6-7 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

(တစ်ကကိမ်) 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း မီ်းရိှိုြို့ပခင််း မပပ လုပ် ပခင််း၊ 

၂။ အန ံ

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းအ ်း ပံုမှန်စစ်ဒဆ်း ပခင််း၊ 

အရည်အဒသွ်းပပည မ်ီသည  ်ဒလ င်ဆ ဆီ မျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း မီ်းရိှိုြို့ပခင််း မပပ လုပ် ပခင််း၊ 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ယ ယီယင်လံအုိမ်သ  မျ ်း စနစ်တကျ 

တည်ဒဆ က်ပခင််း၊ 

၂၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို 

ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံု  

စီမံကိန််းနှင  ်သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 

၃။ 
ဆ ညံသံမှိုနှင  ်

တုန်ခါမှို 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းနှင ် စက်ပစစည််းမျ ်းအ ်း 

ပံုမှန်ဒစ င ်ကကပ် ကကည ရ်ှိုပခင််းနှင ် ပပ ပပင ်ိန််းသိမ််းပခင််း၊ 

အရည်အဒသွ်းပပည မ်ီသည  ်ဒလ င်ဆ ဆီ မျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

ဂျင်နဒရတ အ ်း အသံလံုသည ်အခန််းတွင်   ်းရှပိခင််း၊ 

၅၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို 

ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံု  

စီမံကိန််းနှင  ်သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 

၄။ ဒရအရည်အဒသွ်း 

ဒရစီ်းဆင််းစနစ်လုပ်ဒဆ င်ဒပ်းပခင််းနှင  ်

ဒပမ င််းမျ ်းတ ်းဒဖ ပ်ခင််း၊ 

ဒပမဒအ ကဒ်ရအ ်း ုတ်ယ ၍ ဒရသုိဒလှ င်ကနတွ်င် 

သုိဒလှ င်မပီ်း စနစ်တကျ သုံ်းစွ ပခင််း၊ 

၄၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံ ု
စီမံကိန််းနှင  ်သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 



 

   စြောမျ  န ော 6-8 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

(တစ်ကကိမ်) 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

ပပန်လညအ်သုံ်းပပ ၍ ရနိုင်သည ်ဒရမျ ်းအ ်း 

ပပန်လည်သုံ်းစွ ပခင််း၊ 

ဖျက်သိမ််းပခင််းက လ၌ သွယ်ယ   ်းဒသ  ပိုကလ်ိုင််းမျ ်းကို 

စနစ်တကျ ပပန်လည်ပဖ တ်ယ ပခင််းနှင  ်

ပပန်လညအ်သုံ်းပပ ဒစပခင််း၊ 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသွ်း 

( ုတ်လုပ်မှို) လမ််းညွှနခ်ျက်မျ ်းနှင ်အညီ စွနိ်ု့ပစ်နိုင်ဒစရန် 

လိုအပ်သည ် ကိရိယ မျ ်း တပ်ဆင်ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း၊ 

၅။ ဒပမအရည်အဒသွ်း 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းအ ်း ပံုမနှ်စစ်ဒဆ်းပခင််း၊ 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း စနစ်တကျ စွနိ်ု့ပစ် ုတ်လွှတ်ပခင််း၊ 

အမိှိုကပ်ံုမျ ်း   ်းရှိဒပ်းပခင််းနှင ် သတ်မှတ်  ်းဒသ  

ဧရိယ တွင် စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ယ ယီယင်လံအုိမ်သ မျ ်း စနစ်တကျ 

တည်ဒဆ က်၍ လံုဒလ ကစွ်   ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

၁၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို 

ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံု  

စီမံကိန််းနှင  ်သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 

၆။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အစုိင်အခ ၊ 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းအ ်း ပံုမနှ်စစ်ဒဆ်းပခင််း၊ 

ဒက င််းမွန်သည ် စက်ပစစည််းမျ ်းကို အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 
၁,၀၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို 

ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံု  စီမံကိန််းနှင  ်သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 



 

   စြောမျ  န ော 6-9 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

(တစ်ကကိမ်) 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

အရည်နှင ် 

 ုတ်လွှတ် 

အခို်းအဒငွြို့) 

အရည်အဒသွ်းပပည မ်ီသည  ်ဒလ င်ဆ ဆီမျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

အမိှိုကပ်ံုမျ ်း   ်းရှိဒပ်းပခင််းနှင ် သတ်မှတ်  ်းဒသ  

ဧရိယ တွင် စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ယ ယီယင်လံအုိမ်သ မျ ်း စနစ်တကျ 

တည်ဒဆ က်၍ လံုဒလ ကစွ်   ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

ဖျက်သိမ််းပခင််းက လတွင် မဖိ ဖျက်ပခင််းဒကက င ် ရရှိလ ဒသ  

မဖိ ဖျက်ပစစည််းမျ ်းကို စနစ်တကျ စုပံု  ်းရှိပခင််းနငှ ် 

လိုအပ်ဒသ  ဒနရ တွင် ပပန်လည်သုံ်းစွ ပခင််း၊ 

ဒရစီ်းဆင််းစနစ်လုပ်ဒဆ င်ဒပ်းပခင််းနှင ် ဒပမ င််းမျ ်း 

တ ်းဒဖ ဒ်ပ်းပခင််း၊ 

ပပန်လညအ်သုံ်းပပ ၍ရနိုင်ဒသ  ဒရမျ ်းအ ်း 

ပပန်လည်သုံ်းစွ ပခင််း၊ 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသွ်း 

( ုတ်လုပ်မှို) လမ််းညွှနခ်ျက်မျ ်းနှင ်အညီ စွနိ်ု့ပစ်နိုင်ဒစရန် 

လိုအပ်သည ် ကိရိယ မျ ်း တပ်ဆင်ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း၊ 



 

   စြောမျ  န ော 6-10 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

(တစ်ကကိမ်) 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

၇။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ ်

မီ်းသတ်ဒဆ်းဘ မျ ်း၊ မီ်းသတ်ဒရသုိဒလှ င်ကန်မျ ်း 

  ်းရှိပခင််းနှင ် မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်နငှ ် ပက်သက်သည ် 

ဆိုင််းဘုတ်မျ ်းတပ်ဆင်ပခင််း၊ 

အရည်အဒသွ်းဒက င််းမနွ်ဒသ  လ ပ်စစ်မီ်းကက ိ်းမျ ်း၊ 

Safeguard မျ ်းအသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

အပ ချနိ်လနွ်က ဒသ  စက်ယနတရ ်းမျ ်း ဒမ င််းနှငရ်  

ဒနရ မျ ်းတွင် အပ ချနိ်တုိင််းကိရိယ မျ ်း တပ်ဆင်  ်းပခင််း၊ 

မီ်းသတ်ဌ နနှင ်ဆကသွ်ယ်၍ စီမံကိန််းရှိ ဝန ်မ််းမျ ်းအ ်း 

မီ်းဒဘ်း အနတရ ယ်နငှ ် မီ်းသတ်ပခင််းဆိုင်ရ  လုပ်ငန််းမျ ်းအ ်း 

ဒလ ကျင ်ဒပ်း ပခင််း၊ 

မီ်းသတိဒပ်းစနစ်၊ မီ်းသတ်စနစ်၊ မီ်းသတ်ဒဆ်းဘ ်းမျ ်း၊ 

အဒရ်းဒပေါ် တံခါ်းဒပါက်၊ ဒလှက ်းနငှ ် 

အဒရ်းဒပေါ်စုရပ်မျ ်းအ ်း   ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

အဒရ်းဒပေါ်ပဖစ်ပွ ်းလ င် ဒဆ်းကုသဒရ်းနှင ် မီ်းသတ်ဌ န၊ 

အစုိ်းရဌ န မျ ်းသုိို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန််းနပံါတ်မျ ်းအ ်း 

၅၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံ ု
စီမံကိန််းနှင  ်သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 



 

   စြောမျ  န ော 6-11 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

(တစ်ကကိမ်) 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

စက်ရံုအတွင််း အလွယ်တက ပမင်သ သည ်  ဒနရ မျ ်းတွင် 

ချတ်ိဆွ   ်းပခင််း၊ 

၈။ 

ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်း 

သတိဒပ်းဆိငု််းဘုတ်မျ ်းတပ်ဆင်ဒပ်းပခင််းနှင ် တစ်ကိယု်ရည် 

က ကွယ်ဒရ်း အသုံ်းအဒဆ င်ပစစည််းမျ ်း အသုံ်းပပ ဒစပခင််း၊ 

အလုပ်ချနိ် အလှည ်ကျစနစ်ပဖင ် ဒဆ င်ရွက်ဒစပခင််း၊ 

အမိှိုကပ်ံု်းမျ ်း  ်းရှိဒပ်းပခင််းနှင ် သတ်မှတ်  ်းဒသ  

ဧရိယ တွင် စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

က ်းစက်ဒရ ဂါမျ ်း မပပနိ်ု့ပွ ်းဒရ်းအတွက် 

ပည ဒပ်းလုပင်န််းမျ ်း ဒဆ င်ရွကပ်ခင််း။ 

ဝန် မ််းမျ ်းအတွက် ဒသ က်သုံ်းဒရကို လံုဒလ ကစွ်  

  ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

၁,၅၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံ ု
စီမံကိန််းနှင  ်သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 

မှတ်ချက်။ ခန ်မှန််းကိုန်ကျစရိတ်အာ်း တ က်ချက် ာ်းဒသာ်လည််း ဒခတ်အလိိုက်ဒခပာင််းလွဲလာသည ် ဒ ်းနှုန််းမျာ်းနှင ် ကိိုက်ညီဒစရန် ဒဆာင်ရွက်သ ာ်းမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

  



 

   စြောမျ  န ော 6-12 

လည်ပတ်ခခင််းကာလ။ ။ ယင််းက လတငွ် လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်း လည်ပတ်ဒမ င််းနှင်ပခင််း၊ ကုန်ကကမ််းနငှ ် ကုန်ဒချ ပစစည််းမျ ်း သိမ််းဆည််းပခင််း / သုိဒလှ င်ပခင််း၊ 

စက်ရံု်းအတွင််း ယ ဉ်၊ ယနတရ ်းမျ ်း လညပ်တ်ပခင််း၊ လုပ်ငန််းခွင်အတွင််းဒန ိုင်ပခင််း၊ စက်ရံလုုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ဒဆ င်ရွက်မှိုမျ ်း အ ်းလံ်ုး ပါဝငပ်ါသည်။ 

ဇယာ်း 6-3 လည်ပတ်ခခင််းကာလအတ က် ပတဝ်န််းကျင ်ိခိိုက်မှု ဒလ ာ ချဒရ်းအစီအစဉ်မျာ်း 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

၁။ ဒလအရည်အဒသွ်း 

ဒလဒအ်းဒပ်းစက်မျ ်းတပ်ဆင်ရ တွင် 

အိုဇနု််းလွှ  ိခိုကဒ်စဒသ  R410 ဓ တ်ဒငွြို့မျ ်းအစ ်း 

အိုဇနု််းလွှ  ိခိုကမ်ှို နည််းဒစဒသ  အစ ်း ို်းဓ တ်ဒငွြို့မျ ်း 

အ ်း အသုံ်းပပ ၍ တပ်ဆင်ပခင််း၊ 

VOC ဖမ််းယ နိုင်သည ်  Activated Carbon Filter 

မျ ်းတပ်ဆင်ပခင််း၊ 

မီ်းခို်း ွက်ရှိဒသ  စက်ပစစည််းမျ ်းတွင် NOx  ွက်ရှိမှို 

နည််းပါ်းဒသ  နည််းပည မျ ်းပဖင ် စက်ပစစည််းမျ ်း 

အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

ဖုန်စုပ်စက်(Dust Collector)၊ ဒလမှိုတ် ုတ်စက် (Exhaust 

Fan)၊ ဒလသနိ်ု့စင်သည ်စက် (Roof Ventilator) မျ ်း 

တပ်ဆင်ပခင််း၊ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံ ု
စီမံကိန််းနှင  ် သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 



 

   စြောမျ  န ော 6-13 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

စက်ပစစည််းမျ ်း ဒရရှည်အသုံ်းပပ နိုင်ရန် ပပ ပပင် နိ််းသိမ််းပခင််း၊ 

စဉ်ဆက်မပပတ်ဒစ င ်ကကည ်စစ်ဒဆ်းပခင််းစသည ် 

ဒလ   ချဒရ်းနည််းလမ််းမျ ်း 

၂။ အန ံ

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်မျ ်းအ ်း ပံုမှန်စစ်ဒဆ်းပခင််း၊ 

အရည်အဒသွ်းပပည မ်ီသည  ်ဒလ င်ဆ ဆီမျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း မီ်းရိှိုြို့ပခင််း မပပ လုပ်ပခင််း၊ 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ယ ယီယင်လံုအမိ်သ မျ ်း စနစ်တကျ 

တည်ဒဆ က်ပခင််း၊ 

၄၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံ ု
စီမံကိန််းနှင  ် သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 

၃။ 
ဆ ညံသံမှိုနှင  ်

တုန်ခါမှို 

ဆ ညံမှိုမျ ်းဒသ  ဒနရ မျ ်းတွင် ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း 

လံုဒလ က ် ဒသ  နာ်းကကပ်နှင  ် နာ်းအဆိုို့အက မျ ်း 

ဒ  ကပ်ံ ဒပ်း  ်းပခင််း၊ 

ဆ ညံသံနှင ် တုန်ခါမှိုမျ ်း မပဖစ်ဒပေါ်ဒစရန် 

စက်ပစစည််းကိရိယ မျ ်း အ ်း ပပ ပပင် ိန််းသိမ််းပခင််း၊ 

ဆ ညံဒသ ဒနရ မျ ်းတွင် လုပ်ကိငု်ဒသ  လုပသ် ်းမျ ်းကို 

အလှည ်ကျလုပ်ကိငု်ဒစပခင််း၊ 

၁,၀၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံ ု
စီမံကိန််းနှင  ် သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 



 

   စြောမျ  န ော 6-14 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

ဒဘ်းပတ်ဝန််းကျင်သုိို့ ဆ ညံသံနှင ် တုန်ခါမှိုမျ ်း 

မပဖစ်ဒပေါ်ဒစရန် အဆိုပါဆ ညံသံ ွက်ရှိရ  ဒနရ မျ ်းအ ်း 

လံုခခံ စွ က ရ ံ ်းပခင််း၊ 

စက်ရံုဝင််းအတွင််း သစ်ပင်၊ ပန််းပငမ်ျ ်း 

စုိကပ်ျ ိ်း ိန််းသိမ််းပခင််း၊ 

၄။ ဒရအရည်အဒသွ်း 

မိလလ စနစ်နှင ် ဒရဒပမ င််းမျ ်းအ ်း ပံုမှနသ်နိ်ု့ရှင််းဒရ်း 

ပပ လုပ်ပခင််း၊ 

လံုဒလ ကဒ်သ  မိလလ ကန်စနစ်မျ ်း   ်းရှိပခင််း၊ 

ဒရနှိုတ်ဒပမ င််းမျ ်းအ ်းဒရစီ်းဒရလ ဒက င််းရန် 

ပံုမှန်စစ်ဒဆ်းပခင််း၊ 

အမိှိုကမ်ျ ်းနှင ် စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ဒရဆင််းဒပမ င််း  သုိို့ 

စွနိ်ု့ပစ်မှိုကိ ုတ ်းပမစ်ပခင််း၊ 

စွနိ်ု့ပစ်ဒရအ ်း ရန်ကုန်မမ ိြို့ စည်ပင်သ ယ ဒရ်းဒက မ်တီနှင ် 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လုပ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းအတုိင််း စနစ်တကျစွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

၈၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံ ု
စီမံကိန််းနှင  ် သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 



 

   စြောမျ  န ော 6-15 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

၅။ ဒပမအရည်အဒသွ်း 

အမျ ိ်းစ ်းတ  စွနိ်ု့ပစ်အမိှိုကမ်ျ ်းအ ်း စုပံု  ်းရှိပခင််း၊ 

ပပန်လညအ်သုံ်းပပ နိငု်ဒသ  အမိှိုကမ်ျ ်းကို ခွ ပခ ်းမပီ်း 

ဒရ င််းချပခင််း၊ 

အမိှိုကပ်ံုမျ ်း   ်းရှိဒပ်းပခင််းနငှ ် သတ်မှတ်  ်းဒသ  

ဧရိယ တွင် စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

လုပ်ငန််းခငွ်အတွင််း ယ ယီယင်လံုအမိ်သ မျ ်း စနစ်တကျ 

တည်ဒဆ က်၍ လံုဒလ ကစွ်   ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

၂၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံ ု
စီမံကိန််းနှင  ် သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 

၆။ 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အစုိင်အခ ၊ 

အရည်နှင ် 

 ုတ်လွှတ် 

အခို်းအဒငွြို့) 

စက်ရံုတွင် စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပပနလ်ည်အသုံ်းပပ နိုင်ဒသ  

ပစစည််း၊ 

စွနိ်ု့ပစ်ရန်ပစစည််းမျ ်းနှင ် ဒဘ်းအနတရ ယ်ရှိဒသ  

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်း ဟ ၍ ခွ ပခ ်းစွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

စွနိ်ု့ပစ်ရ တွင် သက်ဆိငု်ရ အဖွ ြို့အစည််း (YDCD)အ ်း 

ဆက်သွယ် မပီ်း စနစ်တကျစွနိ်ု့ပစ်ပခင််း၊ 

(YDCD) သနိ်ု့ရှင််းဒရ်းဌ နအ ်း ဒနို့စဉ်အဒကက င််းကက ်းမပီ်း 

သိမ််းဆည််းဒစပခင််း၊ 

၂,၀၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံ ု
စီမံကိန််းနှင  ် သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 



 

   စြောမျ  န ော 6-16 

စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

ဒက င််းမွန်ဒသ  စက်ပစစည််းမျ ်းတပ်ဆင်ဒဆ င်ရွကမ်ပီ်း 

အရည်အဒသွ်းပပည မ်ီဒသ  ဒလ င်စ ဆီမျ ်း အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

လုပ်ငန််းသုံ်းယ ဉ်ယနတရ ်းမျ ်းနှင ် စက်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပံုမှန် 

စစ်ဒဆ်းကကည ်ရှိုပခင််း၊ 

ဘိွ င်လ ဒမ င််းနငှ်ရ တွင် ဒလ  ု သုိို့ အခို်းအဒငွြို့ ွက်ရှိမှို 

နည််းပါ်းဒသ  စနစ် အသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

အခို်းအဒငွြို့ ွက်ရှဒိသ  ဒနရ မျ ်းအ ်း မီ်းခိ်ုးဒခါင််းတုိင် 

ပမင ်ပမင ် တည်ဒဆ က်၍ စွနိ်ု့ ုတ်ပခင််း၊ 

ဘိွ င်လ ဒမ င််းနငှ်မှိုဒကက င ် အခို်းအဒငွြို့မျ ်း ပတ်ဝန််းကျင် 

ဒလ ု ညစ်ညမ််းမှိုမပဖစ်ဒပေါ်ဒစရန် ဒရပဖန််းစနစ် 

တပ်ဆင်ပခင််း၊ 

အစုိင်အခ ၊ အရည်နငှ ် အခို်းအဒငွြို့မျ ်းအ ်း 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင် ဆိုင်ရ  အရည်အဒသွ်း 

( ုတ်လုပ်မှို) လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းနှင အ်ညီ စွနိ်ု့ပစ်နိုင်ဒစရန် 

လိုအပ်သည ် ကိရိယ မျ ်း တပ်ဆင်ဒဆ င်ရွက် ပခင််း၊ 
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စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

၇။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ ်

မီ်းသတ်ဒဆ်းဘ မျ ်း၊ မီ်းသတ်ဒရသုိဒလှ င်ကန်မျ ်း 

  ်းရှိပခင််းနှင ် မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်နှင ် ပကသ်က်သည ် 

ဆိုင််းဘုတ်မျ ်းတပ်ဆင်ပခင််း၊ 

အရည်အဒသွ်းဒက င််းမနွ်ဒသ  လ ပ်စစ်မီ်းကက ိ်းမျ ်း၊ 

Safeguard မျ ်းအသုံ်းပပ ပခင််း၊ 

အပ ချနိ်လနွ်က ဒသ  စက်ယနတရ ်းမျ ်း ဒမ င််းနှင်ရ  

ဒနရ မျ ်းတွင် အပ ချနိ်တုိင််းကိရိယ မျ ်း တပ်ဆင်  ်းပခင််း၊ 

မီ်းသတ်ဌ နနှင ်ဆကသွ်ယ်၍ စီမံကနိ််းရှိ ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း 

မီ်းဒဘ်း အနတရ ယ်နှင ် မီ်းသတ်ပခင််းဆိုင်ရ  လုပ်ငန််းမျ ်းအ ်း 

ဒလ ကျင ်ဒပ်း ပခင််း၊ 

မီ်းသတိဒပ်းစနစ်၊ မီ်းသတ်စနစ်၊ မီ်းသတ်ဒဆ်းဘ ်းမျ ်း၊ 

အဒရ်းဒပေါ် တံခါ်းဒပါက်၊ ဒလှက ်းနှင  ်

အဒရ်းဒပေါ်စုရပ်မျ ်းအ ်း   ်းရှိဒပ်းပခင််း၊ 

အဒရ်းဒပေါ်ပဖစ်ပွ ်းလ င် ဒဆ်းကသုဒရ်းနှင ် မ်ီးသတ်ဌ န၊ 

အစုိ်းရဌ န မျ ်းသုိို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန််းနပံါတ်မျ ်းအ ်း 

၁,၀၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို 
ဂရိတ်ဝမ််း 

ကုမပဏီလီမိတက် 

စီမံကိန််းနှင  ် သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 
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စဉ် 

ခဖစ်နိိုင်ဒခခရိှဒသာ 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာ 

သက်ဒရာကမ်ှုမျာ်း 

အဆိိုခပ  ာ်းဒသာ ဒလျာ ချဒရ်း/ တိို်းတက်ဒစဒရ်း 

နည််းလမ််းမျာ်း 

ကိုန်ကျစရိတ် 

 

ကက င််းကျန် 

သက်ဒရာကမ်ှု 

တာဝန်ရိှသည ် အဖ ွဲြို့အစည််းမျာ်း 

အဒကာင်အ ည ်

ဒဖာ ်

ဒဆာင်ရွက်သူ 

ကက်ီး ကပ်မှု တာဝန်ခ ံ

စက်ရံုအတွင််း အလွယ်တက ပမင်သ သည ်  ဒနရ မျ ်းတွင် 

ချတ်ိဆွ   ်းပခင််း၊ 

၈။ 

ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်း 

အနတရ ယ်ရှိဒသ ပစစည််းမျ ်းအ ်း ကိုင်တွယ်အသုံ်းပပ ရ တွင် 

တစ်ကိယု်ရည်သုံ်း က ကွယ်ဒရ်းသုံ်းပစစည််းမျ ်း(PPE) 

အပပည ်အစုံ ပဖင ် စနစ်တကျ ဝတ်ဆင်ပခင််း၊ 

အပ ရှိနမ်ျ ်းဒသ  ဒနရ မျ ်းတွင် 

ဒလဝင်ဒလ ွက်ဒက င််းမနွ် ဒစရနV်entilation System 

နှင  ်Air Flow System မျ ်း တပ်ဆင် ဒပ်းပခင််း၊ 

လုပ်သ ်းမျ ်းအ ်း ပံုမှန်ကျန််းမ ဒရ်းစစ်ဒဆ်းဒပ်းပခင််း၊ 

ကျန််းမ ဒရ်း ဒစ င ်ဒရှ က်မှိုဒပ်းပခင််း၊ 

စက်ရံုတွင် အဒရ်းဒပေါ်ပပ စုရန် ဒဆ်းဒပ်းခန််း  ်းရှဒိပ်းပခင််း။ 

က ်းစက်ဒရ ဂါပပနိ်ု့ပွ ်းဒနဒသ  လုပသ် ်းမျ ်းအ ်း 

လုပ်ငန််းခငွ်မှ အနာ်းဒပ်းပခင််း၊ 

ဝန် မ််းမျ ်း လုပ်ငန််းခွင်ဒဘ်းအနတရ ယ် ကင််းရငှ််းဒရ်းဆိုင်ရ  

သင်တန််းမျ ်းအ ်းဒစလွှတ်၍ စက်ရံုတွင် 

ဆင ်ပွ ်းသင်တန််းမျ ်း ပပ လုပ်ဒပ်းပခင််း၊ 

၁,၀၀၀,၀၀၀ လျစ်လျ ရှို 
ဂရိတ်ဝမ််း 

ကမုပဏီလီမိတက် 

စီမံကိန််းနှင  ် သက်ဆိငု်သည ် 

ဌ နဆိုင်ရ အဖွ ြို့အစည််း 

မှတ်ချက်။ ခန ်မှန််းကိုန်ကျစရိတ်အာ်း တ က်ချက် ာ်းဒသာ်လည််း ဒခတ်အလိိုက်ဒခပာင််းလွဲလာသည ် ဒ ်းနှုန််းမျာ်းနှင ် ကိိုက်ညီဒစရန် ဒဆာင်ရွက်သ ာ်းမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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  ပတ်ဝန်ကျငဒ်စာင ် ကပ် ကည ်ရှုမည ် အစီအစဉ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုမည ်အစီအစဉ်သည် ပတ်ဝန််းကျင်အရည်အဒသ်ွးစံနှိုန််း 

မျ ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းအ ်း လိုက်နာဒဆ င်ရွက်  ်းမှိုကုိ ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုပခင််း လုပ်ငန််းပံုစံ 

ပဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန််းကျင်ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုမှိုအစီအစဉ်မျ ်းသည် ဒအ က်ပါဒဆ င်ရွက်ရန် 

လိုအပ်ဒသ  အချက်အလက်မျ ်းကုိ ဒ  က်ပံ ဒပ်းပါသည်- 

 ပတ်ဝန််းကျင်အရည်အဒသ်ွးဆိုင်ရ  လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းအ ်း ပဖည ်ဆည််းဒပ်း 

နိုင်ပခင််း ရှိ/မရှိ ကုိ စစ်ဒဆ်းရန်၊ 

 အမှန်တကယ် ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှိုမျ ်းကုိ အတည်ပပ စစ်ဒဆ်းရန်၊ 

 ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ် ဆို်းကျ ိ်း ိခိုက်မှိုမျ ်းအ ်း ဒလ   ချဒရ်းနည််းလမ််းမျ ်း၏ 

 ိဒရ က်မှိုကုိ ဆံုပဖတ်ရန်၊ 

ပတ်ဝန််းကျင် ဒစ င ်ကကပ်ကကည ရ်ှိုဒရ်းအစီအစဉ် လုပ်ဒဆ င်ရပခင််း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှ  

ပတ်ဝန််းကျင်အစိတ်အပိငု််းတစ်ခု၏ အရည်အဒသ်ွး (သိုို့မဟုတ်) ပမ ဏသည် လ သ ်းတိုို့၏ 

လုပ်ဒဆ င်ချက်ဒကက င ် သတ်မှတ်  ်းဒသ  စံနှိုန််း (သိုို့မဟုတ်) လမ််းညွှန်ချက်တန်ဖိ်ုးမျ ်း က် 

ဒကျ ်လွန်၍ ဒပပ င််းလ သွ ်းပခင််း မရှိဒကက င််း ဒသချ ဒစရန်ပဖစပ်ါသည်။ ယင််းဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှို 

မည ် အစီအစဉ်မျ ်းကုိ လုပဒ်ဆ င်ရ တွင် စီမံကိန််းအဆိုပပ သ  (ဂရတိ်ဝမ််း ကုမပဏလီီမတိတ်)၊ 

ဒေသခံပပည်သ မျ ်း၊ ဒေသခံအ ဏ ပိုငမ်ျ ်း၊ ဌ နဆိုင်ရ မျ ်း၊ အနီ်းပတ်ဝန််းကျင်ရှိ 

ဒေသခံအဖွ ြို့အစည််းမျ ်းနငှ ် ပ ်းဒပါင််းဒဆ င်ရက်ွပခင််းကုိ ပပ လုပ်သင ်ပါသည်။ ပလတ်စတစ်အိတ် 

တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လုပ်ပခင််း လုပင်န််းစီမံကိန််း၏ အချနိ်က လ အဆင ်အလိုက် ပတ်ဝန််းကျင်ဆုိင်ရ  

ဒစ င ်ကကပ်ကကည ရ်ှိုမည ်အစီအစဉ်မျ ်းကုိ ဒအ က်ပါဇယ ်း ဇယ ်း 6-4 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်- 
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ဇယာ်း 6-4 ပတ်ဝန််းကျင် ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှုမည ် အစီအစဉ်မျာ်း 

စဉ် 

ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

အချက်မျာ်း 

စစ်ဒဆ်းမည ်အချက်မျာ်း စစ်ဒဆ်းမည ်စံနှုန််း 
စစ်ဒဆ်းမည ် 

ကကမိ်နှုန််း 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

ဒနရာ 

ခန ်မနှ််းကိုန်ကျ 

စရိတ် )ကျပ်(  
တာဝန်ခံ 

)က(  စက်ရံိုတည်ဒဆာကခ်ခင််းကာလနှင ်ဖျက်သိမ််းချင််းကာလ 

၁။ ဒလအရည်အဒသွ်း 

Temperature, Relative 

Humidity, PM10, PM2.5, SO2, 

CO2, CO, NO2,VOC 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏီလီမိတတ်၊ 

ကျန််းမ ်းဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်း 

တ ဝန်ခံ  

၂။ ဆ ညံသံ ဆ ညံမှို 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၃၀၀,၀၀၀ 

၃။ ဒရအရည်အဒသွ်း 

Temperature, pH, BOD, 

COD, Total Dissloved Solid, 

Total Suspended Solid, 

Total Coliform, Total 

Phosphotous, N2 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

ချက်မျ ်းလမ််းညွှန်  

တစ်ကကိမ် 
ဒရသုံ်းစွ သည ် 

အရင််းအပမစ် 
၄၀၀,၀၀၀ 

၄။ ဒပမအရည်အဒသွ်း 
ဆီမဒတ တ်ဆဖိတ်စင်ပခင််းနှင ် 

မိလလ ကန်စနစ် 
- တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၁၀၀,၀၀၀ 

၅။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အစုိင်အခ ) 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းကို ခွ ပခ ်း၍ 

စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း 
- တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 
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စဉ် 

ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

အချက်မျာ်း 

စစ်ဒဆ်းမည ်အချက်မျာ်း စစ်ဒဆ်းမည ်စံနှုန််း 
စစ်ဒဆ်းမည ် 

ကကမိ်နှုန််း 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

ဒနရာ 

ခန ်မနှ််းကိုန်ကျ 

စရိတ် )ကျပ်(  
တာဝန်ခံ 

၆။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ ်

မီ်းဒလ င်ကျွမ််းနိုင်ဒပခနှင ် 

တုံို့ပပန် ဒဆ င်ရွက်မည  ်

အဒပခအဒန 

မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ နမှ 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 
တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၅၀၀,၀၀၀ 

၇။ 

ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်း 

 

မဒတ တ်ဆ  ိခိုကမ်ှိုမျ ်းနှင  ်

ဒရ ဂါ က ်းဆကမ်ှို အဒပခအဒန 
- တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၅၀၀,၀၀၀ 

(ခ) စက်ရံုလည်ပတ်ပခင််းက လ 

၁။ ဒလအရည်အဒသွ်း 

Temperature, Relative 

Humidity, PM10, PM2.5, SO2, 

CO2, CO, NO2,VOC 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်နှစ် 

တစ်ကကိမ် 
စက်ရံုတွင််း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏီလီမိတတ်၊ 

ကျန််းမ ်းဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရှင််းဒရ်း 

တ ဝန်ခံ 

၂။ ဆ ညံသံ ဆ ညံမှို 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ) ုတ်လွှတ်မှို (

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်နှစ် 

တစ်ကကိမ် စက်ရံုတွင််း ၃၀၀,၀၀၀ 

၃။ ဒရအရည်အဒသွ်း 

Temperature, pH, BOD, 

COD, Total Dissloved Solid, 

Total Suspended Solid, 

Total Coliform, Total 

Phosphotous, N2 

အမျ ိ်းသ ်းပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  

အရည်အဒသွ်း ( ုတ်လွှတ်မှို) 

လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း 

တစ်ကကိမ် ဒရစုိ်းစွနိ်ု့ ုတ် 

သည ် ဒနရ  

၄၀၀,၀၀၀ 

အဝီစိတွင််းဒရ 



 

   စြောမျ  န ော 6-22 

စဉ် 

ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

အချက်မျာ်း 

စစ်ဒဆ်းမည ်အချက်မျာ်း စစ်ဒဆ်းမည ်စံနှုန််း 
စစ်ဒဆ်းမည ် 

ကကမိ်နှုန််း 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

ဒနရာ 

ခန ်မနှ််းကိုန်ကျ 

စရိတ် )ကျပ်(  
တာဝန်ခံ 

၄။ ဒပမအရည်အဒသွ်း 
ဆီမဒတ တ်ဆဖိတ်စင်ပခင််းနှင ် 

မိလလ ကန်စနစ် 
- တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၁၀၀,၀၀၀ 

၅။ 
စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််း 

(အစုိင်အခ ) 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းကို ခွ ပခ ်း၍ 

စွနိ်ု့ပစ်ပခင််း 

- လစဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း 

၁,၂၀၀,၀၀၀ 

(၁လ 

၁၀၀,၀၀၀) 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း 

ပပန်လညအ်သုံပပ ပခင််း 

စွနိ်ု့ပစ်ပစစည််းမျ ်းအ ်း ပပ ပပင်၍ 

အပခ ်းနည််းပဖင ် သုံ်းစွ ပခင််း 

၆။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ ်

မီ်းဒလ င်ကျွမ််းနိုင်ဒပခနှင ် 

တုံို့ပပန် ဒဆ င်ရွက်မည  ်

အဒပခအဒန 

 

တစ်ကကိမ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 
မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် ကင််းရှင််းမှို 

အဒပခအဒန 

မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ နမှ မီ်းဒဘ်း 

အနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒကက င််း 

ဒ  ကခ်ံချက် 

လ ပ်စစ်အနတရ ယ် ကင််းရှင််းမှို 

အဒပခအဒန 

စက်မှိုကကီ်းကကပ်ဒရ်းနှင ် 

စစ်ဒဆ်းဒရ်းဦ်းစီ်းဌ နမှ 

လ ပ်စစ် အနတရ ယ ်
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စဉ် 

ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှု 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

အချက်မျာ်း 

စစ်ဒဆ်းမည ်အချက်မျာ်း စစ်ဒဆ်းမည ်စံနှုန််း 
စစ်ဒဆ်းမည ် 

ကကမိ်နှုန််း 

စစ်ဒဆ်းမည ် 

ဒနရာ 

ခန ်မနှ််းကိုန်ကျ 

စရိတ် )ကျပ်(  
တာဝန်ခံ 

ကင််းရှင််းဒကက င််း 

ဒ  ကခ်ံချက် 

၇။ 

ကျန််းမ ဒရ်းနှင ် 

ဒဘ်းအနတရ ယ် 

ကင််းရှင််းဒရ်း 

မဒတ တ်ဆ ိခိုကမ်ှိုမျ ်းနှင ် 

ဒရ ဂါက ်းစက်မှို အဒပခအဒန - လစဉ် စက်ရံုဧရိယ တွင််း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

လ မှိုဒရ်း ပဋိပကခမျ ်း 

မှတ်ချက်။ ခန ်မှန််းကိုန်ကျစရိတ်အာ်း တ က်ချက် ာ်းဒသာ်လည််း ဒခတ်အလိိုက်ဒခပာင််းလွဲလာသည ် ဒ ်းနှုန််းမျာ်းနှင ် ကိိုက်ညီဒစရန် ဒဆာင်ရွက်သ ာ်းမည်ခဖစ်ပါသည်။ 
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 စက်ရံိုအတ င််း စီမံခန ်ခ ွဲမှုအစီအစဉ် 

 စ န်ပစ်ဒရစီမခံန ်ခ ွဲမှု 

စီမံကိန််းတွင် ဝန် မ််းစစုုဒပါင််း ၁၈၃ ဒယ က်ရှိပါသည်။ U.S EPA (1978)2 သက်မှတ်ချက်အရ 

လ တစ်ဒယ က်၏ တစ်ဒနို့ပ မ််းမ  ဒရသံု်းစွ မှိုနှိုန််းမှ  (၁၅၀) လီတ ခနိ်ု့ရှိပါသည်။  ိုို့ဒကက င ် ဝန် မ််း 

(၁၈၃) ဒယ က်၏ တစ်ဒနို့ပ မ််းမ ဒရသံု်းစွ မှိုနှိုန််းမ ှ ၂၇,၄၅၀ လီတ ခနိ်ု့ ရှိပါသည်။ စီမံကိန််းလုပ်ငန််းတွင် 

ဘွိ င်လ အတွက် ဒရသံု်းစွ ပခင််းမှ လွ ၍ အပခ ်းမည်သည ် ကုန ်ုတ်လုပင်န််းမျ ်း၌ ဒရသုံ်းစွ ပခင််းမရှိပါ။ 

 ိုဒကက င ် ကုန် ုတ်လုပ်ငန််းနှင ် ပတ်သက်၍ စွနိ်ု့ပစ်ဒရ သိသိသ သ   ွက်ရှိပခင််းမရှိပါ။ သုိို့ဒသ ် 

စွနိ်ု့ပစ်ဒရ  ွက်ရှိနိုင်သည ် စ ်းဒသ က်ခန််း၊ လက်ဒဆ်းဒဘစင်မျ ်းမှ  ွက်ရှိလ ဒသ  စွနိ်ု့ပစ်ဒရမျ ်းအ ်း 

ဒက င််းစွ စီ်းဆငန်ိုင်ရန် ဒရဒပမ င််းမျ ်းအ ်း   ်းရှိပါသည်။ 

 စ န ပ်စ်အစိိုင်အခွဲ စီမံခန ခ် ွဲမှု 

စွနိ်ု့ပစ်အစိုင်အခ  စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်တွင် လုပ်ငန််းလည်ပတ်ရ မှ ွက်ရှိဒသ  စွနိ်ု့ပစ်အမိှိုက်နှင ် 

ဝန် မ််းမျ ်းမှ ွက်ရှိဒသ  စနွိ်ု့ပစ်အမိှိုက်ဟ ၍ နှစ်မျ ိ်းရှိမပီ်း လုပ်ငန််းလညပ်တ်ရ မှ ွက်ရှိဒသ  

စွနိ်ု့ပစ်အမိှိုက်မျ ်းမှ အချ ိြို့ကို ပပန်လည်အသုံ်းပပ နိုင်ရန် အစီအမံမျ ်း  ်းရှိပါသည်။ 

လုပ်ငန််းလည်ပတ်ရ မှ ွက်ရှိဒသ  စွနိ်ု့ပစ်အမိှိုက်မျ ်းနှင ် ဝန် မ််းမျ ်းမှ  ွက်ရှိဒသ စွနိ်ု့ပစ် 

အမိှိုက်မျ ်းကုိ ယ ယီအမိှိုက်ပံု်းမျ ်း  ်းရှိမပီ်း ၎င််းမှတဆင ် အမိှိုက်ကန်မျ ်းအတွင််းသုိို့ စွနိ်ု့ပစ်မပ်ီး 

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယစ်ည်ပင်သ ယ ဒရ်းဒက မ်တီနှင ် ချတိ်ဆက်မပီ်း လမ််းညွှန်ချက်နှင ်အညီ 

စွနိ်ု့ပစ်ပါသည်။ 

 အဒရ်းဒပေါ်အဒခခအဒနတံို ခပန်မှု အစီအစဉ် 

သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင်  ိန််းသိမ််းဒစ င ်ဒရှ က်ပခင််းနှင ်  ိခိုက်မှိုဒလ   ချပခင််း အခန််းကဏ္ဍတွင် 

အဖွ ြို့အစည််းအတွင််းရှိ အလုပ်သမ ်းမျ ်း ဝန ်မ််းမျ ်းအ ်းလံု်း ပါဝင်ဒဆ င်ရွက်ရမည်ပဖစသ်ည်။  ိုို့အပပင် 

အလုပ်သမ ်းအ ်းလံု်းသည် အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနမျ ်းကုိ မည်သုိို့က ကွယ်၊ တုနိ်ု့ပပန်ရမည်ကုိ 

သိရှိ  ်းသင ်သည်။ လုပ်ငန််းရှင် အဒနပဖင ် လံုခခံ စိတ်ချရဒသ  လုပ်ငန််းခွင်၊ သဘ ဝဝန််းကျင် 

အရည်အဒသ်ွးကျဆင််းပခင််းနငှ ် အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနမျ ်းကုိ က ကွယ်နိုငရ်န် သင ်ဒလျ ်ဒသ  

                                                 

 

2 U.S.EPA. (1978), Environmental impact statement phase II, Facility Plan Handover Country, Virginia 3 rd 
Edition. 
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နည််းပည အရင််းပမစ်မျ ်း ပံပို်းဒပ်းရပါမည်။ ၎င််းအရင််းအပမစ်ဆုိသည်မ ှ အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနမျ ်းကုိ 

တံုို့ပပန်နိငု်ရန်အတွက်သင်တန််းမျ ်းကုိဆုိလိုပခင််း ပဖစ်ပါ သည်။ 

 ိုို့အပပင် အလုပ်သမ ်းမျ ်းအ ်း သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင်  နိ််းသိမ််းဒစ င ်ဒရ ှက်ပခင််း 

အချက်အလက်မျ ်း၊ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်က ကွယ်ပခင််း နှင ် ဒဘ်းအနတရ ယမ်ျ ်းကုိ လံုခခံ စိတ်ချမှို အရှိဆုံ်း 

နည််းလမ််းမျ ်းပဖင ် တံုို့ပပန်နိုင်ရန်၊ ၎င််းတိုို့နှင ် ပတ်သက်၍ သင်တန််းမျ ်း၊ နည််းလမ််းမျ ်း 

ပိုို့ချသင်ကက ်းဒပ်းရပါမည်။ 

4. မီ်းဒဘ်းကကိ တင်က ကွယ်ဒရ်းဆိုင်ရ  သင်တန််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတွင််းရှိ ဝန် မ််းမျ ်း 

အ ်းသင်တန််း မျ ်းစစီဉ်သင်ကက ်းမှိုမျ ်း အပဖစ်မဒနလပု်ဒဆ ငဒ်ပ်းရန်။ 

5. အဒရ်းဒပေါ်ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ ကိစစရပ်မျ ်းကုိ က ကွယ်ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် 

ဒရှြို့ဦ်းသ နာပပ  ပပ စုနည််းဆိုင်ရ  သင်တန််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတွင််းရှိ ဝန် မ််းမျ ်းအ ်းသငတ်န််း 

မျ ်းစီစဉ်သင်ကက ်းမှိုမျ ်း အပဖစ်မဒနလုပ်ဒဆ င်ဒပ်းရန်။ 

6. ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက် ုတလ်ပု်ပခင််းနှင ်ပတ်သက်၍ သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင် 

အဒပခခံ ိန််းသိမ််းဒစ င ်ဒရှ က်ပခင််း သင်တန််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတွင််းရှိ ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း 

သင်တန််းမျ ်းစီစဉ်သင်ကက ်းမှိုမျ ်း မပဖစ်မဒနလုပ်ဒဆ င်ဒပ်းရန်။ 

လုပ်ဒဆ င်ရ တွင် လုပင်န််းရှင ်(ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏ ီလီမိတက်၏ ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက် 

 ုတ်လုပ်ပခင််းလုပ်ငန််း) သည် မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်နှင ် အပခ ်းအဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒန မျ ်းအတွက် ဒအ က်ပါ 

အတိငု််း စီစဉ်  ်းရှိပါမည်။ 

 အနတရ ယ်ရှဒိသ  ပစစည််းမျ ်းအ ်း သတ်မှတ်  ်းရှိမပ်ီး သတ်မှတ်  ်းဒသ  

လုပ် ံု်းလုပန်ည််းအတိုင််း ကုိင်တွယ်သုိဒလ ှင်  ်းရှိပခင််း၊ 

 မီ်းဒလ င်လွယ်ဒသ  ပစစည််းမျ ်းအ ်း ခွ ပခ ်း  ်းရှိမပ်ီး သတ်မတှ်  ်းဒသ  

မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ နမှ ချမှတ်  ်းဒသ  လုပလ်ပု် ံု်းလုပန်ည််းအတိုင််း  ိန််းချ ပ်ပခင််း၊ 

  ိခိုက်မှိုမျ ်းမှ က ကွယ်ရန် လုပ်ငန််းခငွ်သုံ်း အက အကွယ် ပစစည််းမျ ်း နှင  ်

နည််းလမ််းမျ ်းအ ်း ဒဖ ်ပပ  ်းရှိပခင််း၊ 

 မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်မှ က ကွယ်ရန်အတွက် လုပ် ံု်းလုပ်နည််းမျ ်း အဒက င်အ ည် 

ဒဖ ်ဒဆ င်ရန် နငှ ် အက အကွယ် ပစစည််းမျ ်း  ိန််းသိမ််းရန်အတွက် တ ဝန်ရှိသ အ ်း 

သတ်မှတ်  ်းရှိပခင််း၊ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-26 

 အဒရ်းဒပေါ်တံုို့ပပန်မှို သင်တန််းမျ ်းအ ်း ဒလ ကျင ်သင်ကက ်းဒပ်းပခင််း၊ 

 ဒလ င်ကျွမ််းလွယ်ဒသ  ပစစည််းမျ ်း သုိဒလှ င်ခန််းအ ်း ဒလဝင်ဒလ ွက် ဒက င််းမနွ်စ ွ 

  ်းရှိပခင််း နှင ် ဒလ င်ကျွမ််းဒစနိငု်ဒသ  အရ မျ ်းနှင ် အဒဝ်းတွင်   ်းရှိပခင််း၊ 

 ပစစည််းကိရိယ မျ ်းကုိ ဒသသပ်စွ   ်းရှိမပ်ီး၊ ပံုမှန်စစ်ဒဆ်း  နိ််းသိမ််းပခင််း၊ 

 အပ ဒပ်းစနစတ်ိုင််းတွင ်safeguard မျ ်းတပဆ်င်ပခင််း။ 

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း၊ ဖုန်မှိုနိ်ု့မျ ်း၊ Plastic အစရှိသည်တိုို့ ကင််းရှင််းဒစရန်   ်းရှိပခင််း။ 

 ဝါယ ကကိ ်းတပ်ဆငမ်ှိုလိုအပ်လ င် အပိုသုံ်းကကိ ်းဒခွနှင ် မသုံ်းသင ်၊ စက်ကိရိယ မျ ်း 

တစ်မပိ င်နက် အလုပ်လုပ်ပခင််းအ ်း ဒရ ှင်ကကဉ်ပခင််း၊ 

 စက်မျ ်းအသုံ်းမပပ ပါက ပိတ်  ်းပခင််း။ 

 သဘာဝဒဘ်းအနတရာယ်တံိုံ ခပန်မှု အစီအစဉ် 

စီမံကိန််းအတငွ််း သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ် အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနမျ ်းပဖစ်ဒပေါ်လ ပါက တံုို့ပပန် 

ဒဆ င်ရွက်ရမည ် အစီအစဉ်၊ ကကိ တင်ဒဆ ငရ်ွက်  ်းရှိမှိုမျ ်းနှင ် ဒလ ကျင ်သင်ကက ်းမှို အစီအစဉ်မျ ်းကုိ 

ဒအ က်တွင်ဒဖ ် ပပ  ်းပါသည်။ 

သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ်မျ ်း (ငလျင်၊ မီ်းဒဘ်း၊ ဒရဒဘ်း၊ ဒလဒဘ်း) အစရှိသည် တိုို့သည် 

ရုတ်တရက် ပဖစဒ်ပေါ်နိုင်သည ်အတွက် ၎င််းတိုို့ပဖစ်ပ ွ်းပါက မည်က  သုိို့ လုပ်ဒဆ င် တုနိ်ု့ပပနရ်မည်ကုိ 

အစီအစဉ်   ်းရှိပါသည်။ 

သဘ ဝဒဘ်းအနတရ ယ် ပဖစ်ပ ွ်းပါက- 

 ဒလဒပွတိုက်ခတ်ပါက ပပတင််းဒပါက်မျ ်း မရှဒိသ  ဒနရ တငွ် ခိုလံှိုပါ။ 

 ငလျင်လှိုပ်ခတပ်ါက ခိုင်ခံဒသ  ပရိဒဘ ဂဒအ က်တွင် ဝပ၍်ပဖစ်ဒစ၊ တံခါ်းဒဘ င် 

ဒအ က်တွင် ရပ်ပါ။ 

 မီ်းဒလ င်မှို ပဖစပ်ွ ်းပါက န်ီးရ တခံါ်းမှ အပပင်သုိို့  ွက်ပါ။ 

 မီ်းဒလ င်မှိုပဖစ်ပ ွ်းအချနိ၌် နီ်းစပ်ရ တံခါ်းသုိို့ ဝမ််းလျ ်းဒမှ က်၍သွ ်းပါ အဘယ်ဒကက င ် 

ဆိုဒသ  မီ်းဒလ ငမ်ှိုပဖစပ်ွ ်းအချနိ်အတွင ် ဒအ က်ဆီဂျင်အမျ ်းဆံု်း ရှိဒသ ဒနရ  

ပဖစ်ဒသ ဒကက င ်ပဖစပ်ါသည်။ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-27 

 မီ်းဒလ င်မှို ပဖစပ်ွ ်းပါက နီ်းစပ်ရ တွင် မ်ီးချတိ် မီ်းကပ်မျ ်း၊ သ မျ ်း နငှ ် ဒရမျ ်း 

အလံုအဒလ က်  ်းရှိပါ။ 

 မီ်းဒဘ်းကကိ တင်က ကွယ်ဒရ်းအစီအစဉ်မျ ်း  ်းရှိပါ။ 

 မီ်းဒဘ်းကကိ တင်က ကွယ်ဒရ်း သင်တန််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတငွ််း ရှိဝန် မ််းမျ ်းအ ်း 

အမမ သင်တန််း ဒပ်းရှိရန်။ 

 ဒရှ်းဦ်းသ နာပပ သင်တန််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတွင််း ရှိဝန် မ််းမျ ်းအ ်း အမမ သင်တန််း 

ဒပ်းရှိရန်။ 

 လုပ်ငန််းခွင်ကျန််းမ ဒရ်းဆိုင်ရ အသိပည ဒပ်းဆိုင်ရ လပု်ဒဆ င်ချက်မျ ်းနှင ် 

သင်တန််းမျ ်းအ ်း လုပ်ဒဆ င်ဒပ်းရန်။ 

 ဒရကကီ်းမှို ပဖစ်ပ ွ်းပါက ဒခါင်မိ်ုး (သုိို့) ပမင ်ဒသ ဒနရ  သုိို့ တက်ပါ။ 

 ဖုန််းအ ်း အဒရ်းဒပေါ် ဒခေါ်ဆိုမှိုမှ လွ ၍ အပခ ်းအသုံ်းပပ ပခင််း ကုိ ဒရှ င်ကျဉ်ပါ။ 

 အသံချ ြို့စက် (သုိို့) ဒရေီယိ ု မှ ပဖနိ်ု့ပဖ ်းလ ဒသ  လုပ်ဒဆ င်ချက်အတိုင််း လိုက်၍ 

လုပ်ဒဆ င်ပါ။ 

 Emergency Kit အ ်း ပပင်ဆင်  ်းပါ။ 

 ဒရဒဘ်း ပဖစ်ဒပေါ်ချနိ်တွင် လ ပ်စ်ီးမှိုအ ်း က ကွယ်ရန် မီ်းမျ ်း ပဖတ်ဒတ က်  ်းပါ။ 

 ဒရကကီ်းမှို ပဖစ်ပွ ်းသည်နှင ် မဒရွှေြို့မဒပပ င််းနိုင်ဒသ  လ မျ ်း၊ ကဒလ်းမျ ်း၊ အမျ ိ်းသမီ်းမျ ်းကုိ 

အရင်ဆုံ်း ပမင ်ရ သုိို့ ဒရွှေြို့  ်းပါ။ 

 ဒသ က်သုံ်းဒရအ ်း သနိ်ု့စင်မှိုရှိမပီ ဟု မဒသချ မချင််း ကကိ ချက်ဒသ က်ပါ။ 

 မုန်တိုင််းတိုက်ခတ်ဒနစဉ်တငွ် က ်း၊ အိမ်၊ ဒလှ ပပင်ပသုိို့ မုန်တိုင််းမရပစ် မချင််း 

မ ွက်ပါနငှ ်။ 

 မုန်တိုင််းတိုက်ခတ်ဒနစဉ် ပပငပ်တွင်ရှိဒနပါက နီ်းစပ်ရ  ခိုင်ခံဒသ  အဒဆ က်အဦ 

 ံသုိို့သွ ်းဒရ က်ပါ၊ သစ်ပင်ဒအ က်သုိို့ မဝင်ပါနငှ ်၊ ခိုလံှိုစရ ဒနရ မဒတြွို့ပါက 

ဒပမပပင်တငွ် ပပ ်းပပ ်းဝပ်ဒနပါ။ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-28 

 လ ပ်စီ်းမနု်တိုင််းတိုက်ခတပ်ါက ပပတင််းဒပါက်မျ ်း၊ တံခါ်းဒပါက်မျ ်း၊ လ ပ်က ်းပစစည််း 

ရှိဒသ  ဒနရ မျ ်းနငှ ် အဒဝ်းတွင်ဒနပါ၊ လ ပ်က ်းပစစည််း မှန်သမ အ ်း ပဖတ်ဒတ က် 

  ်းပါ။ 

 ငလျင်လှိုပ်ခတပ်ါက တည်မငိမစ်ွ  တနုိ်ု့ပပနပ်ါ။ ငလျင်လှိုပ်ခတ်စဉ် အိမ်အတွင််းရှိပါက 

အိမ် အလယ်တွင် ဒနပါ၊ အပပင်တွင်ဒရ က်ရှဒိနပါက အဒဆ က်အဦမျ ်း၊ လ ပ်စစ် 

ဒကဘယ်လ် ကကိ ်းမျ ်း ပျက်ကျလ ပခင််းမှ ဒရှ င်ကကဉ်နိုင်ရန် ၎င််းတိုို့နှင ် အဒဝ်းတွင်ဒနပါ၊ 

က ်းဒပေါ်တွင် ရှိဒနပါက တံတ ်းမျ ်း၊ အဒဆ က်အဦမျ ်းမှ ဒဝ်းဒသ  အနီ်းဆံ်ုး စိတ်ချ 

ရဒသ  ဒနရ တငွ် ရပ်  ်း၍ က ်းဒပေါ်တငွ် ဒနပါ။ 

 ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုရာ စီမံခန ်ခ ွဲမှုနှင ် ဒစာင ် ကပ် ကည ်ရှုခခင််းမျာ်းအတ က်ဘဏ္ဍာဒင လျာ ာ်းခခင််း 

စီမံကိန််းအဆိုပပ သ အဒနပဖင ် ပတ်ဝန််းကျငစ်မီံခနိ်ု့ခွ မှိုမျ ်းနှင ် ပတ်ဝန််းကျင်ဒစ င ်ကကည ်ပခင််းမျ ်း 

အတွက် လံုဒလ က်ဒသ ဘဏ္ဍ ဒငွလျ   ်းမှို အစီအစဉ်မျ ်းကုိ ဒရ်းဆွ   ်းရမည်ပဖစသ်ည်။ စီမံကိန််း 

ဒဖ ်ဒဆ င်သ အဒနပဖင ် ဒလ လ ဒတွြို့ရှ ိ ်းဒသ  ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  ဒစ င ်ကကည ်ဒရ်းလုပ်ငန််း 

ဒဆ င်ရွက်ဒနချနိမ်ှ ပိတ်သိမ််းချနိ်မျ ်းအ ိ ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်မျ ်းအတက်ွ ကုန်ကျစရိတ် 

မျ ်းကုိ ဒရ်းဆွ   ်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

နှစ်စဉ်လညပ်တ်ပခင််းတွင် ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ် အဒက င်အ ည်ဒဖ ်ပခင််းအတွက် 

စီမံကိန််းဒဖ ်ဒဆ င်သ မှ သုံ်းစွ မည ် ခနိ်ု့မှန််းအသုံ်းစရိတ်မျ ်းကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 6-5 တွင် ဒဖ ်ပပ 

  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 6-5 ပတ်ဝန််းကျင် ိခိိုက်မှု ဒလ ာ ချဒရ်းအတ က် ခပ လိုပ်မည ် အစီအစဉ်မျာ်းနှင ် နှစ်စဉ်ခန ်မှုန််း 

အသံို်းစရိတ်မျာ်း 

စဉ် ပတ်ဝန််းကျင် ိခိိုကမ်ှုဒလ ာ ချဒရ်းအတ က်ခပ လိုပမ်ည ်အစီအစဉ်မျာ်း နှစ်စဉ်ခန ်မှန််းအသံို်းစရိတ်(ကျပ်) 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင်ရာလိုပ်ငန််းမျာ်း 

၁။ 
တည်ဒဆ က်ဆ က လ နှင  ်ဖျက်သိမ််းပခင််းက လ 

ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ် သက်ဒရ က်မှို ဒလ   ချပခင််း 
၅,၂၀၀,၀၀၀ 

၂။ 
တည်ဒဆ က်ဆ က လ နှင  ်ဖျက်သိမ််းပခင််းက လ 

ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ် သက်ဒရ က်မှို ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုပခင််း 
၃,၈၀၀,၀၀၀ 

၃။ 
လုပ်ငန််းလည်ပတ်စဉ်တွင် ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ် သက်ဒရ က်မှို 

ဒလ   ချပခင််း 
၉,၀၀၀,၀၀၀ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-29 

၄။ 
လုပ်ငန််းလည်ပတ်စဉ်တွင် ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ် သက်ဒရ က်မှို 

ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုပခင််း 
၄,၉၀၀,၀၀၀ 

၅။ သက်ဆိငု်ရ သင်တန််းမျ ်းပိုို့ချပခင််း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

၆။ အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒန ၂,၀၀၀,၀၀၀ 

ကျန််းမာဒရ်းနှင ဒ်ဘ်းနတရာယ်ကင််းရှင််းဒရ်းဆိိုင်ရာလိုပ်ငန််းမျာ်း 

၇။ ကျန််းမ ဒရ်း အဒ  ကအ်ပံ  ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

၈။ မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ်က ကွယ်မှို ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

၉။ လုပ်ငန််းခငွ်သုံ်းက ကွယ်ဒရ်းပစစည််း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

 လူမှုစီ်းပ ာ်းတာဝန် သိတတ်မှုအစီအစဉ် 

လ မှိုစီ်းပွ ်း တ ဝန်သိတတ်မှို အစီအစဉ်သည် ကုမပဏဝီန် မ််းမျ ်းနငှ ်၊ စီမံကိန််းအန်ီးအနာ်း 

ဧရိယ ရှိ လ  ု၏ လ ဒနမှိုအဆင ်အတန််း၊ အလုပ်အကုိင်ဖွံြို့မဖိ ်း တို်းတက်ဒရ်းအတွက်  ည ်သွင််း စဉ််းစ ်း 

ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏလီီမတိက်၏ ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပရ်ိုက်  ုတ်လုပ်ပခင််း 

လုပ်ငန််း လုပ်ငန််းရှင်အဒနပဖင ် ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ လ မှိုစီ်းပ ွ်းသိတတ်မှို အစီအစဉ်အ ်း အဒက င်အ ည် 

ဒဖ ်ဒဆ င်ပါမည်။ လ မှိုစီ်းပ ွ်းအကျ ိ်းပပ ပံု မှတ်တမ််းဓ တ်ပံမုျ ်းကုိ ဒနာက်ဆက်တွ  (င) တွင် ဒဖ ်ပပ 

  ်းပါသည်။လ မှိုစ်ီးပွ ်း တ ဝန်သိတတမ်ှို အစီအစဉ်အ ်း အဒက င်အ ည် ဒဖ ်ဒဆ င်ရန် အတွက် 

တစ်နစှ်လ င ်ရရှိလ ဒသ  အကျ ိ်းအပမတ်မျ ်းမ ှကျပ် သိန််း(၃၀) ကုိ လှ ေါန််း အဒက င်အ ည် ဒဖ ်ရန ်

စီစဉ်  ်းရှိမှိုကုိ ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ ဇယ ်း 6-6 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 6-6 လူမှုစီ်းပ ာ်းသိတတ်မှုအစီအစဥ်မျာ်း 

စဉ   လ ိုပ  က ြောင ချ   တြောဝ  ရ  ပ ိုဂ္  လ   လျြောထြော်းကင ွ   ြော မင   ချ     

၁ အ လ ိုပ  သမ ြော်းမ ျြော်းအ ြော်း အ ခမ    အ ကရ်းကပေါ် 

 ျ  ်းမ ြောကရ်း ိုသမ ှိုမ ျြော်း၊ န  စ စဉ   ျ  ်းမ ြောကရ်း  

စစ က ်းမ ှိုမ ျြော်း ကထ ြော  ပ ွံ  ခင  ်း၊ အ လ ိုပ  သမြော်း  

မ ျြော်းန  င   အ တူက မ  သြော်းစိုမ ျြော်းအ ြော်း က ်းဝ ေါ ်း  

ကထ ြော  ပ ွံ  ခင  ်း၊ 

ဂရ တ ဝ မ  ်း 

 ိုမ ပဏ  

လ  မ  တ   

၁, ၀ ၀ ၀ ,၀ ၀ ၀ (၁) န  စ  (၁) က  မ    

၂ ဝ   ထမ  ်းစွမ  ်းရည   မြှင  တင  မ ှို စ မ ွံချ  မ ျြော်း၊  

ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်းအ ြော်း အ ြော်းလ ပ  ရ   ခရ ်းစဉ မ ျြော်း  

စ စဉ ကပ ်း ခင  ်း၊  

ဂရ တ ဝ မ  ်း 

 ိုမ ပဏ  

လ  မ  တ   

၅ ၀ ၀ ,၀ ၀ ၀ (၁) န  စ  (၁) က  မ   



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-30 

 ျ  ်းမ ြောကရ်းန  င   ည ညတွ ကသြော အ စြော်းအ ကသြော    

မ ျြော်း ကထ ြော  ပ ွံ  ခင  ်း၊ ဝ   ထ မ  ်းမ ျြော်း၏ လ ူက မ ှို  

အ  င   အ တ  ်း  မ ြှင   တင   ခင  ်း။ 

၃ ကေသဖ ွွံြို့မဖ   ်းမှို န  င    လမူ ှိုစ ်းပ ွြော်း တ ို်းတ  ကရ်း အ တွ    

တတပ  တအ ြော်း ပ ေါ ဝ င  ကထ ြော  ပ ွံ  ခင  ်း 

ဂရ တ ဝ မ  ်း 

 ိုမ ပဏ  

လ  မ  တ   

၁, ၀ ၀ ၀ ,၀ ၀ ၀ (၁) န  စ  (၁) က  မ   

 

 မဒကျလည်မှုမျာ်းဒခဖရှင််းဒဆာင်ရွက်မည ်အစီအစဉ် 

ဂကုမပဏလီီမိတက်၏ ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လုပ်ပခင််းလပု်ငန််းနငှ  ် ပတသ်က်၍ 

စက်ရံုဝန် မ််းမျ ်းနှင  ် စက်ရံုအန်ီးအနာ်းရှိ ဒေသခံပပည်သ မျ ်း လုပ်ငန််းလည်ပတ်မှိုဒကက င ် 

မဒကျနပ်မှိုမျ ်း တစ်စံုတစ်ရ ရှလိ ပါက ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါ အဆင ်မျ ်းအတိငု််း အဆင ်ဆင ်တိုင်ကက ်း၍ 

ပမန်မ နိုငင်ံရှ ိ တည်ဆ ဥပဒေမျ ်းနငှ ်အည ီ ဒကျနပ်သည်အ ိ ဒပဖရှင််းဒပ်းပါမည်။ တိုင်ကက ်းမှိုမျ ်းကုိ 

နှိုတ်ပဖင ်ဒပပ ဆိ၍ု ဒသ ်လည််းဒက င််း၊ စ ပဖင ်ဒရ်း၍ဒသ ်လည််းဒက င််း တိုင်ကက ်းနိုငပ်ါသည်။ 

မှတ်တမ််းတင်သ မျ ်းမှလည််း စ ရွက်စ တမ််းမျ ်းအသုံ်းပပ ၍ (သုိို့မဟုတ်) အသံသွင််း  ်းပခင််းပဖင  ်

မှတ်တမ််းတင ် ်းရပါမည်။ မဒကျနပ်မှိုမျ ်းကုိဒပဖရငှ််းဒပ်းရမည ်အချနိ်အတိငု််းအတ မှ  (၁၅) 

ရက်အတွင််းပဖစ်သည်။ ဒနာက်ဆုံ်းအဆင ်မ ှ တရ ်းရံု်းပဖစ်သည်။ 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-31 

 

ပ ွံို 6-1 မက ျ ပ  မ ှိုမျြော်း က ဖရ င  ်းကပ်းမည  အစ  အစဉ    



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-32 

 ပတ်ဝန််းကျင် စဉ်ဆက်မခပတဒ်စာင ် ကပ် ကည ်ရှုဒရ်း အစီအစဉ်၊ အစီရင်ခံစာနှင ် ပက်သက်၍ 

ကတိခပ လွှာ 

ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံု၏ ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်  ုတ်လုပ်ပခင််းလုပ်ငန််းအတွက် ဒရ်းဆွ  

  ်းသည  ် ဤပတ်ဝန််းကျငစ်ီမံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်တွင် ပါရှိသည ် ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှို ဒလျ  ပါ်းဒစဒရ်း 

လုပ်ငန််းမျ ်းနငှ  ် ဒစ င ်ကကပ်ကကည ရ်ှိုပခင််းလပု်ငန််းမျ ်းကုိ လုပ်ငန််းပိုင်ရငှ်မ ှ အဒက င်အ ည်ဒဖ ် 

ဒဆ င်ရွက်မည်ပဖစ်ဒကက င််း ကတိကဝတ်ပပ ပါသည်။  

 

ဒလ်းစ ်းစွ ပဖင  ်

 

 

 

ဒေေါ်သင််းသင််းဒဆ ွ

ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံု  

၀၉ - ၄၅၀၅၇၈၄၇၈ 

 

 

  



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-33 

 စီမံကိန််းဒဖာ်ဒဆာင်သူ၏ ကတိခပ လွှာ 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု၏ ပတ်ဝန််းကျင်အရည်အဒသ်ွးဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုဒရ်းအဖွ ြို့မှ ပလတစ်တစ်အိတ် 

တံဆိပ်ရိုက် ုတ်လုပ်ပခင််းလပု်ငန််းနငှ ် ပတ်သက်၍ ဒရ်းသ ်းပပ စု  ်းသည  ် ပတ်ဝန််းကျင် 

စီမံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်အစီရင်ခံစ သည် ဒအ က်ပါ အချက်မျ ်းနှင ် ပပည ်စံဒုကက င််း ကတိကဝတ် 

ပပ အပ်ပါသည်။ 

 ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်သည် တိကျခိုင်မ ဒကက င််းနှင ် ပပည ်စံုဒကက င််း၊ 

ဤလုပ် ံု်းလုပန်ည််းအပါအဝင် သက်ဆုိင်ရ ဥပဒေမျ ်းကုိ တိကျစ ွလိုက်နာ၍ 

ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်ကုိ ဒရ်းဆွ   ်းဒကက င််း၊ 

 စီမံကိန််းသည် ပတဝ်န််းကျင်စီမံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်ပါကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှို 

ဒလ   ချဒရ်းလုပင်န််းမျ ်းနငှ ် အစီအစဉ်မျ ်းကုိ အပပည ်အဝအစဉ်အမမ  လိုက်နာ 

ဒဆ င်ရွက်မည်ပဖစ်ဒကက င််း၊  

 လုပ်ငန််းလည်ပတ်ဒဆ င်ရွက်ဒနသည ် က လအတွင််း အတည်ပပ   ်းသည ် 

ပတ်ဝန််းကျင် စီမံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်အ ်း တို်းတက်ဒနသည ် နည််းပည မျ ်း၊ စနစ်မျ ်းနှင ် 

လုပ်ငန််းလိုအပ်ချက်အဒပေါ် မ တည၍် ပိုမိဒုက င််းမနွ်သည ် ပတဝ်န််းကျငစ်ီမံခနိ်ု့ခွ မှို 

အစီအစဉ် ပဖစ်ဒစရန်အတွက် ပပင်ဆင်ပဖည ်စွက်ရန် ညွှန်ကက ်းချက်ရှိလ ပါက 

ဒဆ င်ရွက်မည်ပဖစ်ဒကက င််းနငှ ် လုပ်ငန််းဒဆ င်ရွက်သ မှ ပပင်ဆင်ပဖည စ်ွက်လိုပါက 

တင်ပပအတည်ပပ ချက် ရယ ၍ ပပင်ဆင်ဒဆ ငရ်ွက်မည်ပဖစ်ဒကက င််း၊ 

 စက်ရံုပိတ်သိမ််းမည်ဆိုပါက ပတ်ဝန််းကျငန်ှင ် လ မှိုဒရ်းဆိငု်ရ မျ ်း မ ိခိုက်ဒစရန် 

အစီအစဉ်မျ ်း ချမှတ် ဒဆ င်ရွက်မည်ပဖစဒ်ကက င််း 

အကယ်၍ ပလတ်စတစ်အိတ ် တံဆိပ်ရိုက် စက်ရံုလည်ပတ်ပခင််း နှင ပ်တ်သက်၍ ပတ်ဝန််းကျင် 

ဆိုင်ရ ကိစစရပ ် (သုိို့) ပပဿနာ တစ်စံုတစ်ရ ရှိခ  ပါက ပပည်ဒ  ငစ်ုသမမတ ပမနမ် နိုင်ငံဒတ ်မှ ပပဌ န််း 

  ်းရှိဒသ  တည်ဆ  ဥပဒေမျ ်းအတိုင််း အဒရ်းယ ဒဆ င်ရွက်ပါရနန်ှင ် ယခုတင်ပပပါဒသ  ပတ်ဝန််းကျင် 

စီမံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီရင်ခစံ တငွ် ဒရ်းဆွ   ်းဒသ  ပတဝ်န််းကျင်ဆိငု်ရ  ဥပဒေမျ ်း၊ နည််းဥပဒေမျ ်း၊ 

စံချနိ်စံညွှန််းမျ ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း၊ လုပ် ံု်းလုပန်ည််းမျ ်း၊ ဒလ   ချဒရ်း နည််းလမ််းမျ ်းနှင ် 

အစီအစဉ်မျ ်းကုိ အစဉ်အမမ  လိုက်နာဒဆ ငရ်ွက်မည် ပဖစ်ဒကက င််း ကတိပပ ပါသည်။ 

 

 



 

 

 

 စြောမျ  န ော 6-34 

 

ဒလ်းစ ်းစွ ပဖင  ်

 

 

ဒေေါ်သင််းသင််းဒဆ ွ

ဂရိတ်ဝမ််း စက်ရံု  

၀၉ - ၄၅၀၅၇၈၄၇၈ 

 



 

 စောမျေက်န ော 7-1 

   

  

အမျာ်းခပည်သူနှင ် တိိုင်ပင်ဒဆ ်းဒန ်းခခင််း 

 လူ ိုဒတ ြို့ဆံိုပ ွဲခပ လိုပ်ရခခင််း၏ရည်ရွယ်ချက် 

အမျ ်းပပညန်ှင ် ဒတွြို့ဆံဒုဆွ်းဒန်ွးပွ သည ် ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ်တွင် 

လိုအပ်ဒသ  အခန််းကဏ္ဍ တစ်ခုပဖစ်မပ်ီး လုပ်ငန််းအရွယ်အစ ်းအလိုက် ဌ နအလိုက် 

အဖွ ြို့အစည််းမျ ်း၊ အမှန်တကယ် ိခိုက်ခစံ ်းရသည ် ဒေသခံပပည်သ မျ ်းနှင ် ဒတွြို့ဆံ၍ု 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုမှ စီမံကိန််းအဒက င်အ ည ်ဒဖ ်ဒဆ င်ရွက်လျက်ရှိဒသ  အဒကက င််းအရ မျ ်း၊ 

စီမံကိန််းအတွက် ပတဝ်န််းကျင်ဆုိင်ရ  ဒလ လ မှို ၊အရည်အ ဒသ်ွးတိုင််းတ မှိုမျ ်းနှင ် ရလေ် မျ ်း၊ 

ပဖစ်ဒပေါ်နိုင်သည ် ဒက င််းကျ ိ်းဆို်းကျ ိ်းမျ ်း နှင ် ဒလ   ချမည န်ည််းလမ််းမျ ်းကုိ ရှင််းလင််း တင်ပပ 

ဒဆွ်းဒနွ်းပခင််း ပဖစ်ပါသည်။ ဒတွြို့ဆံပုွ သုိို့တက်ဒရ က်လ ကကဒသ  သက်ဆုိင်ရ ဌ နဆိငု်ရ မျ ်း၊ 

ပတ်ဝန််းကျင်  ိန််းသိမ််းဒရ်း ဦ်းစ်ီးဌ နနှင ် အနီ်းပတ်ဝန််းကျင် ပပည်သ လ  ု၏ အကကံဒပ်းချက်မျ ်း၊ 

လိုအပ်ချက်မျ ်းကုိရယ မပီ်း အစီရင်ခစံ တွင်  ည ်သွင််းဒဖ ်ပပရန် ပပ လုပ်သည ်ပွ ပဖစ်ပါသည်။ 

 လူ ိုဒတ ြို့ဆံိုပ ွဲခပ လိုပ်ပံိုအဆင ်ဆင  ်

လ  ုဒတွြို့ဆံပုပ လပု်ရန် ချဉ််းကပ်ခ  သည  ် နည််းလမ််းအဆင ်ဆင ်ကုိ ဒအ က်တငွ် 

ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

၁။ ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု၏ စမီံကိန််းအဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ င်သ တ ဝန်ခနံှင ် ပပငပ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ  အကကံဒပ်းပုဂ္ိ လ်တိုို့သည် အမျ ်းပပည်သ နှင ်ဒတွြို့ဆံဒုဆွ်းဒနွ်းပွ ကျင််းပနိုင်ရန် 

ဒဆွ်းဒနွ်းတိုင်ပင်ည ိနိှိုင််းကကပါသည်။ 

၂။ ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံုမှ သက်ဆုိင်ရ ဌ နဆိုင်ရ မျ ်းနှင ် စီမံကိန််းအနီ်းဝန််းကျင်တွင် 

ဒန ိုင်သ မျ ်းကုိ (၁၇) ရက်၊ ဒမလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် လ  ုဒတြွို့ဆံုပွ အတွက် ဖိတ်စ ကုိ 

ဖိတ်ကက ်းခ  ပါသည်။ 

၃။ လ  ုဒတွြို့ဆံဒုဆွ်းဒနွ်းပွ ကုိ (၂၄)ရက်၊ ဒမလ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် သံချပ်ဝန် 

ဦ်းညွှနိ်ု့လမ််းနှင ် အတွင််းဝန် ဦ်းချနိ်လမ််းဒ  င ်) စီမံခနိ်ု့ခွ ဒရ်းဒက ်မတီရံ်ုး၊ ဒရွှေလင်ပန််းစက်မှိုဇုန်၊ 

လိှိုင်သ ယ မမ ိြို့နယတ်ွင် ကျင််းပခ  ပါသည်။ 



 

 စောမျေက်န ော 7-2 

   

၄။ လ  ုဒတွြို့ဆံဒုဆွ်းဒနွ်းပွ တွင်တင်ပပ  ်းဒသ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီရင်ခံစ  

နှင ် ပတ်သက်သည ် အဒကက င််းအရ အချက်အလက်မျ ်းနှင ် တက်ဒရ က်လ သ မျ ်းမှ သိလိုဒသ  

ဒမ်းခွန််းဒမ်းပမန််းမှို၊ ဒဆွ်းဒန်ွးအကကံပပ မှိုတိုို့အ ်း ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု စီမံကိန််း၏ အစီရင်ခံစ  

အဒက င်အ ည်ဒဖ ်ဒဆ င်သ  တ ဝနခ်ံနှင ် ပပင်ပအကကံဒပ်းပုဂ္ ိလ်တိုို့မှ အပပန်အလှန် 

ဒဆွ်းဒနွ်းမှိုမျ ်းပပ လုပ်ခ  ပါသည်။ 

 လူ ိုဒတ ြို့ဆံိုပ ွဲအကျဉ််းချ ပ် 

လ  ုဒတွြို့ဆံပုွ တငွ် လ မှိုဖ လံုဒရ်းဦ်းစ်ီးဌ န(စက်မှိုဇုန်)၊ ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်း 

ဦ်းစ်ီးဌ န (ရန်ကုန်တိုင််း ဒေသကကီ်း)၊ ရန်ကုန်မမိ ြို့ဒတ ် စည်ပင်သ ယ ဒရ်းဦ်းစ်ီးဌ န (စက်မှိုဇုန်)၊ 

ဒရွှေလင်ဗန််းစမီံခနိ်ု့ခွ ဒရ်းဌ န၊ မီ်းသတ် ဦ်းစီ်းဌ န(စက်မှိုဇုန်)၊ စက်မှိုကကီ်းကကပ် ဒရ်းနှင ် စစ်ဒဆ်းဒရ်း 

ဦ်းစ်ီးဌ နတိုို့မှလည််းဒက င််း၊ ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု၏ ဝန် မ််းမျ ်း၊ အနီ်းဝန််းကျငစ်က်ရံုမျ ်းနှင ် 

ဒေသခံမျ ်းမှ တက်ဒရ က်ခ  ကကပါသည်။ 

သက်ဆုိင်ရ ဌ နအဖွ ြို့အစည််းမျ ်းနှင ် တက်ဒရ က်ဒဆ်ွးဒန်ွးမှိုမျ ်း၏ အကကံဒပ်းချက် 

မျ ်းကုိ ဒအ က်တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ လ  ုဒတွြို့ဆံပုွ အခမ််းအနာ်း အစီအစဉ်မျ ်းအ ်း 

ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 7-1 တွင်ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 7-1 လူ ိုဒတ ြို့ဆံိုပ ွဲ အခမ််းအန ်း အစအီစဉ်မျာ်း 

စဥ  အခမ  ်းအ ော်းအစ  အစဉ   အချ    ဇယြော်း 

၁။ အ စည ်းအ ကဝ ်းတ  ကရြော  သူမ ျြော်းစြောရင ်းက ြော  ယ ူ ခင  ်း ၉ ်း၀၀  မ   ၉ ်း၁၅ 

၂။ အ ဖ ွင  အမ  ြောစ ြော်းက ပြော  ြော်း ခင ်း ၉ ်း၁၅  မ   ၉်း၂၅ 

၃ ။ ဂရ တ ဝ မ  ်းစ  ရ ွံို၏ တြောဝ   ရ  သူမ   မ  တ    စ ြော်းက ပြော  ြော်း 

 ခင ်း 

၉ ်း၂၅  မ   ၉်း၃ ၅ 

၄ ။ ပ လ တ စတစ အ  တ တွံ  ပ  ရ  ို  ထ ိုတ လ ိုပ   ခင  ်းလ ိုပ  င   ်းန  င   

ပ တ သ  ၍ ပ တ ဝ   ်း ျင  အ ကပ ေါ် အ  ျ   ်းသ  ကရြော  မ ှိုမ ျြော်း 

က ွ်းကန ွ်းတင   ပ  ခင ်း 

၉ ်း၃ ၅  မ   ၁၀ ်း၀ ၅ 

 အ စည ်းအ  ကဝ ်းတ  ကရြော  သူမ ျြော်းထ ွံ မ   သက ြော ထ ြော်းမ  တ ချ  ၊ 

အ က ွံ ပ ချ  မ ျြော်း ရယူ ခင  ်း 

၁၀ ်း၀၅  မ   ၁၀်း၅ ၀ 



 

 စောမျေက်န ော 7-3 

   

 ပတ်ဝန််းကျင်စမီံခန ်ခ ွဲမှု အစီအစဉ် အစီရင်ခံစာဒရ်းဆ ွဲခခင််းအဒ ကာင််းရှင််းလင််းတင်ခပခခင််း 

အမျ ်းပပည်သ နငှ ် ဒတွြို့ဆံဒုဆွ်းဒန်ွးပွ တွင် ဒေေါ်သနတာဒဆွ မှ အစီအစဉ်တင်ဆက်သ အပဖစ် 

ဒဆ င်ရွက်ခ  မပီ်း ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏမီှ ဒေေါ်သင််းသင််းဒဆွ (စက်ရံုမ ှ်း) က အဖွင ်အမှ စက ်း 

ဒပပ ကက ်းမပီ်း စမီံကိန််း၏ လုပင်န််းဒဆ င်ရက်ွမှိုမျ ်းနှင ် ဝန် မ််းမျ ်းအတွက် စီမံ  ်းရှမိှိုမျ ်းကုိ 

ရှင််းလင််းတင်ပပခ  ပါသည်။  ိုို့ဒနာက် ပတဝ်န််းကျင်စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီအစဉ် အစီရင်ခံစ အဒကက င််းကုိ 

ဦ်း က်သီဟဖုန််းပမင ် (ပတဝ်န််းကျင်ဆိုင်ရ  ပပင်ပ အကကံဒပ်းပုဂ္ ိလ)် က ရှင််းလင််းတင်ပပခ  ပါသည်။ 

လ  ုဒတွြို့ဆံပုွ အခမ််းအနာ်းတွင် ပလတ်စတစ်အိတ် တံဆိပ်ရိုက်  ုတ်လပု်ပခင််းဆိုင်ရ  

အချက်အလက်မျ ်းနှင ်စပလ်ျဉ််း၍ ပတ်ဝန််းကျင်အဒပေါ် အကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ တင်ပပ 

ဒဆွ်းဒနွ်းမပီ်းဒနာက် အစည််းအဒဝ်းတက်ဒရ က်လ သ မျ ်းနှင ် အပပန်အလှန် ဒဆွ်းဒနွ်းအကကံဒပ်း 

ပခင််းမျ ်းကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 7-2 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

 



 

 စောမျေက်န ော 7-4 

   

ဇယာ်း 7-2 ဒဆ ်းဒန ်းအကကံခပ ချက်မျာ်း 

အမည်/ရာ ူ်း/ဌာန အကကခံပ ဒဆ ်းဒန ်းချက်မျာ်း မှတ်တမ််းဓာတ်ပံိုမျာ်း 

ဦ်းမျ ိ်းဒဇ ဝ်င််း 

လက်ဒ  ကည်ွှန်ကက ်းဒရ်းမှ ်း 

ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်း 

ဦ်းစီ်းဌ န (ရန်ကုန်) 

 အစီရင်ခံစ တွင် နည််းပည  အချက်အလက်ပဖင  ်

အသုံ်းပပ   ်းဒသ  ဒပမပံုမျ ်း  ည ်သွင််းဒဖ ပ်ပ ဒပ်းရန်၊ 

 ဒရအရည်အဒသွ်းအ ်း လိှိုင်ပမစ်နငှ ် နိှိုင််းယှဉ် ဒလ လ   ်းသင ် 

ဒကက င််း၊ 

 ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေနှင အ်ညီဒဆ ငရ်ွက် 

ဒရ်းသ ်းရန်၊ 

 ဒကျ ကမ်ီ်းဒသွ်းနှင ် မို်းဒရ ိဒတွြို့လ င် ပဖစ်နိုင်တ   အကျ ိ်းဆက် 

ကို က ကွယ်နိုင်ရန် ဒဆ င်ရွက ် ်းရှိသင ်ဒကက င််း၊ 

 ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုကမ်ှိုဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရ လုပ် ံ်ုးလုပ်နည််း 

အပိုေ်၆၃ (ဇ)၏ အပိုေ်ခွ  ၅နှင ် ၆ တွင်ပါရှိဒသ  

သတ်မှတ်ချက်အတုိင််း အစီရင်ခံစ ပပ စုဒရ်းသ ်းရန် 

 ဒစ င ်ကကည ်ဒလ လ မှိုအတွက် အဖွ ြို့အစည််းဖွ ြို့စည််း  ်း ရှရိန်၊  

 



 

 စောမျေက်န ော 7-5 

   

အမည်/ရာ ူ်း/ဌာန အကကခံပ ဒဆ ်းဒန ်းချက်မျာ်း မှတ်တမ််းဓာတ်ပံိုမျာ်း 

ဦ်းပမင ်စုိ်း 

လက်ဒ  ကက်က်ီးကကပ်ဒရ်းမှ ်း 

ရန်ကုန်မမ ိြို့ဒတ  ်

စည်ပင်သ ယ ဒရ်းဦ်းစီ်းဌ န 

(ဒရွှေလင်ဗန််းစက်မှိုဇနု်) 

 ဒရစီ်းဒရလ ဒက င််းမွန်ဒစရန် ဒရနုတ်ဒပမ င််းမျ ်း စနစ် 

တကျ   ်းရှိဒစလိုဒကက င််း၊ 

 စွနိ်ု့ပစ်အမိှိုကမ်ျ ်း စွနိ်ု့ပစ်ရ တွင် ဇုန်စည်ပင်နှင  ် ဆက်သွယ် 

ဒဆ င်ရွက်ဒစလိုဒကက င််း၊ 

 

ဦ်းဒအ င်ဒင ွ

ရံု်းအဖွ ြို့မှို်း 

ဒရွှေလင်ဗန််းစက်မှိုဇုန ်

 လ  ုအကျ ိ်းတ ပ ်းဒပါင််းဒဆ င်ရွက်မှိုအ ်း 

 ိ ိဒရ က်ဒရ က် ဒဆ င်ရွကဒ်ပ်းဒစလိုပါဒကက င််း၊ 

 ပည ဒရ်း၊ကျန််းမ ဒရ်းမျ ်းကို ကဏ္ဍအလိုက ်ချ်ီးပမ င ် ဒ  ကပ်ံ  

ဒပ်းဒစလိုဒကက င််း၊ 

 



 

 စောမျေက်န ော 7-6 

   

အမည်/ရာ ူ်း/ဌာန အကကခံပ ဒဆ ်းဒန ်းချက်မျာ်း မှတ်တမ််းဓာတ်ပံိုမျာ်း 

ဦ်းမင််းဒနာင ်

စခန််းမှ ်း 

မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌ န 

(ဒရွှေလင်ဗန််းစက်မှိုဇနု်) 

 Thinner သုံ်းစွ မှိုရှိသည ် အတွက် မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် 

အ  ်းစုိ်းရိမ် ရဒသ ဒကက င ် မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် က ကွယ်မှိုကိ ု

အ  ်းအဒလ်း  ်း ဒဆ င်ရွကဒ်စချင် ပါဒကက င််း၊ 

 ဝင် ွက်လယွ်က ဒသ  လမ််းပန််းဆကသွ်ယ်ဒရ်းရှိရန် 

ဒဆ င်ရွက်  ်းဒစလိုဒကက င််း၊ 

 ဇုန်ရံု်းမီ်းသတ်အဒနပဖင ် တတ်နိုင်သမ  ဒဆ ငရ်ကွ် ဒပ်းရန် 

အသင ်ရှဒိနပါဒကက င််းနှင  ် စက်ရံုမှပ ်းဒပါင််း ဒဆ င်ရွက် 

ဒပ်းဒစလိုပါဒကက င််း၊ 

 ဆီသုိဒလှ င်မှိုအ ်း စနစ်တကျဒဆ င်ရွက် ဒစချင်ဒကက င််း၊ 
 

ဒေေါ်သင််းသင််းဒဆွ 

စက်ရံုမှ ်း 

ဂရိတ်ဝမ််းစက်ရံု 

 ဒရစီ်းဒရလ  ဒက င််းမွန်ဒစရန် ဒရနှိုတ်ဒပမ င််းမျ ်း စနစ်တကျ 

ဒဆ င်ရွက်  ်းရှိဒကက င််း၊ 

 စွနိ်ု့ပစ်အမိှိုကမ်ျ ်း စွနိ်ု့ပစ်ရ တွင် ဇုန်စည်ပင်နှင  ် ဆက်သွယ် 

ဒဆ င်ရွက်သွ ်းမည်ပဖစ်ဒကက င််း၊ 

 လ  ုအကျ ိ်းတ ပ ်းဒပါင််းဒဆ င်ရွက်မှိုအ ်း 

 ိ ိဒရ က်ဒရ က် ဒဆ င်ရွကသွ် ်းမည်ပဖစ်ဒကက င််း၊ 

 ပည ဒရ်း၊ကျန််းမ ဒရ်းမျ ်းကို ကဏ္ဍအလိုက ် ချ်ီးပမ င ် 

ဒ  ကပ်ံ ဒပ်းသွ ်းပါမည်၊ 

 



 

 စောမျေက်န ော 7-7 

   

အမည်/ရာ ူ်း/ဌာန အကကခံပ ဒဆ ်းဒန ်းချက်မျာ်း မှတ်တမ််းဓာတ်ပံိုမျာ်း 

 Thinner သုံ်းစွ မှိုရှိသည ်အတွက် မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် အ  ်းစုိ်းရိမ ်

ရဒသ ဒကက င ် မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် က ကွယ်မှိုကို အ  ်း 

အဒလ်း  ်း ဒဆ င်ရွကမ်ည် ပဖစ်ဒကက င််း၊ 

 ဇုန်ရံု်းမီ်းသတ်အဒနပဖင ် တတ်နိုင်သမ  ဒဆ ငရ်ကွ် ဒပ်းရန် 

အသင ်ရှဒိနပါဒသ ဒကက င ် ဝမ််းသ မပိါဒကက င််းနှင ် စက်ရံုမ ှ

ပ ်းဒပါင််းဒဆ င်ရွက်သွ ်းမည်ပဖစ်ပါဒကက င််း၊ 

 ဆီသုိဒလှ င်မှိုအ ်း စနစ်တကျဒဆ င်ရွက်   ်းရှိမပီ်း 

ပဖစ်ဒကက င််း၊ 

ဦ်း က်သီဟဖုန််းပမင ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆိုင်ရ ပပငပ် 

အကကဒံပ်းပုဂ္ိ လ ်

 အစီရင်ခံစ တွင် နည််းပည အချက်အလက်ပဖင ် အသုံ်းပပ  

  ်းဒသ  ဒပမပံုမျ ်း  ည ်သွင််းဒဖ ပ်ပသွ ်းမည် ပဖစ်ဒကက င််း၊ 

 ဒရအရည်အဒသွ်းအ ်း လိှိုင်ပမစ်နငှ ် နိှိုင််းယှဉ် ဒလ လ   ်းမည် 

ပဖစ်ဒကက င််း၊ 

 ပတ်ဝန််းကျင် နိ််းသိမ််းဒရ်းဥပဒေနှင အ်ညီဒဆ ငရ်ွက် 

ဒရ်းသ ်းသွ ်းမည်ပဖစ်ဒကက င််း၊ 

 ဒကျ ကမ်ီ်းဒသွ်းနှင ် မို်းဒရ ိဒတွြို့လ င ် ပဖစ်နိုင်တ   

အကျ ိ်းဆကက်ို က ကွယ်နိုင်ရန် ဒဆ င်ရွက ်  ်းရှိ သွ ်းမည် 

ပဖစ်ဒကက င််း၊ 

 ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုကမ်ှို ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရ လုပ ်ံု်း လုပ်နည််း 

အပိုေ်၆၃ (ဇ)၏ အပိုေ်ခွ  ၅နှင ် ၆ တွင ် ပါရှိဒသ  

 



 

 စောမျေက်န ော 7-8 

   

အမည်/ရာ ူ်း/ဌာန အကကခံပ ဒဆ ်းဒန ်းချက်မျာ်း မှတ်တမ််းဓာတ်ပံိုမျာ်း 

သတ်မှတ်ချက်အတုိင််း အစီရင်ခံစ ပပ စု ဒရ်းသ ်း  ်း 

ဒကက င််း၊ 

 ဒစ င ်ကကည ်ဒလ လ မှိုအတွက် အဖွ ြို့အစည််း ဖွ ြို့စည််း   ်းရှိ 

သွ ်းမည်ပဖစ်ဒကက င််း၊ 



 

 စောမျေက်န ော 7-9 

   

အမျ ်းပပည်သ ဒတြွို့ဆံုပွ သုိို့ စုစုဒပါင််း ၃၀ ဒယ က် တတ်ဒရ က်ပါသည်။ ရ ခိုငန်ုန််းပဖင ် 

ဒဖ ်ပပရလ င် ဌ နဆိုင်ရ မျ ်းမှ ၄၀ ရ ခိုငန်ှိုန််း၊ ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏ ီဝန် မ််းမျ ်းမှ ၅၀ ရ ခိငုန်ှိုန််း နငှ ် 

ဒေသခံပပည်သ မျ ်းမှ ၁၀ ရ ခိငု်နှိုန််းတက်ဒရ က်ကကပါသည်။ အစည််းအဒဝ်း တက်ဒရ က်သည ် 

ရ ခိုင်နှိုန််းကုိ ဒအ က်ပါ ဇယ ်း 7-3 တွင် ဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း 7-3 အစည််းအဒဝ်းတက်ဒရာက်သည ် ရာခိိုင်နှုန််း 

အဖ ွ ြို့အစည ်း အစည ်းအကဝ်းတ  ကရြော  သူအကရအတွ   ရြောခ ိုင  န ှို  ်း 

ဌြော   ိုင ရြော ၁၂ ၄ ၀ 

ဂရ တ ဝ မ  ်း ိုမ ပဏ မ   

ဝ   ထမ  ်းမ ျြော်း 
၁၅ ၅ ၀ 

ကေသခွံ ပည သူမ ျြော်း ၃ ၁၀ 

စ ိုစ ိုကပေါ င  ်း ၃၀ ၁၀၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  စောမျေက်န ော 8-1 

  

  ဂ ွံို်းချ ပ န  င   အက ွံ ပ ချ   

 နိဂံို်းချ ပ ်

ဤပတ်ဝန််းကျင် စီမံခနိ်ု့ခွ မှို အစီရင်ခံစ မ ှ ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏလီီမိတက်မှ တင်သွင််းမပီ်း 

ဂရိတ်ဝမ််းကုမပဏ၏ီ ပတ်ဝန််းကျင်ဆိငု်ရ အရည်အဒသ်ွး ဒလ လ ဒစ င ်ကကည ်ဒရ်းအဖွ ြို့မှ 

သယံဇ တနှင ်သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင ်  ိန််းသိမ််းဒရ်းဝန်ကကီ်းဌ န၊ အမိနိ်ု့ဒကကပင စ  အမှတ် 

(၀၃/၂၀၁၈) အရ ပတ်ဝန််းကျင် စီမံခနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ် ဒရ်းဆွ ရမည ် ဦ်းစ ်းဒပ်း စက်မှိုလက်မှို ကဏ္ဍ 

(၉) ခု အတွက် သတ်မှတ်  ်းဒသ  ပတ်ဝန််းကျင် စီမခံနိ်ု့ခွ မှိုအစီအစဉ်နှင ်အညီ၊ ပမန်မ နိုင်ငံ၏ 

(၂ဝ၁၅) ခုနှစ်တွင် ပပဌ န််း  ်းဒသ  ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှိုဆန််းစစ်ပခင််း လမ််းညွှန်ချက် 

မျ ်းနှင ်အညီ ဒရ်းသ ်းပပ စုခ  သည်။ 

ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏီလီမတိက်၏ ပလတ်စတစ ် တံဆိတ်ရိုက်  ုတ်လုပ်ပခင််းလပု်ငန််း 

ဒဆ င်ရွက်ပခင််းအတွက် ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမခံနိ်ု့ခွ မှို အစီရင်ခံစ  ဒရ်းသ ်းရ တွင် ချဉ််းကပ် 

နည််းလမ််းမျ ်း အဒနပဖင ် ပတ်ဝန််းကျင်နှင ်ဝန် မ််းမျ ်းအဒပေါ် သက်ဒရ က်နိုငမ်ှိုမျ ်းကုိ 

အက ပဖတ်တိုင််းတ သည ် သတ်မတှ်ချက် ဒဘ ငမ်ျ ်းနှင ် အဒပခခ၍ံ ဒလ လ ဆန််းစစ်ပခင််းကုိ 

ပပ လုပ်ခ  ပါသည်။ ဤဒလ လ ဆန််းစစ်ပခင််းကုိ အဒပခခံ၍  ိခိုက်အကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုပမ ဏ 

အဆင ်သတ်မှတ်ချက် အနည််းငယ်ကုိ လုပ်ငန််း၏ လုပ်ငန််းလည်ပတ်ပခင််း အချနိ်က လတွင် 

ဒတွြို့ရှိရပါသည်။ ဒအ က်ဒဖ ်ပပပါဇယ ်းကွက်အတွင််းရှိ (A-) (A+) (B-) (B+) (C) (D) 

အကကိမ်အဒရအတွက်မျ ်း၏ အကျယရ်ှင််းလင််းချက်မျ ်းကုိ အခန််း (၅) ဒခါင််းစဉ်ခွ  (၅.၄) တွင် 

ရှင််းလင််းဒဖ ်ပပ  ်းပါသည်။ ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏလီီမိတက်၏ ပလတစ်တစ ် တံဆိတ်ရိုက် 

 ုတ်လုပ်ပခင််းလုပ်ငန််း ဒဆ င်ရွက်ပခင််း၊ စက်ရံုအတွင််း၌ အဒက င်အ ည်ဒဖ ် ဒဆ င်ရက်ွမပီ်းစီ်း 

သွ ်းသည်ပဖစ်ဒသ  ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှို ဒလ   ချဒရ်းအစီအစဉ် ဒဆ င်ရွက်မပီ်းစ်ီးမှို 

အကကိမ်အဒရအတွက်မျ ်းအ ်း  ည ်သွင််းဒရ်းသ ်း ဒဖ ်ပပ  ်းပခင််းပဖစပ်ါသည်။ 

  



 

  

  စောမျေက်န ော 8-2 

ဇယာ်း 8-1 ပတ်ဝန််းကျင် ိခိိုက်မှု ဒလ ာ ချဒရ်းအစီအစဉ် ဒဆာင်ရွက်မပီ်းစီ်းမှုအကကိမ်မျာ်း 

သက်ဒရာကမ်ှု ခပင််းအာ်း 

ပတ်ဝန််းကျင် ိခိိုကမ်ှု 

ဒလ ာ ချဒရ်းအစီအစဥ် 

မဒဆာင်ရွက်မ ီ

ပတ်ဝန််းကျင် ိခိိုကမ်ှု 

ဒလ ာ ချဒရ်းအစီအစဥ် 

ဒဆာင်ရွက်မပီ်း 

အကကမိ်အဒရအတ က် အကကမိ်အဒရအတ က် 

A-: သိသ  င်ရှ ်းဒသ  ဆို်းကျ ိ်းမျ ်း 

သက်ဒရ က်နိုင်သည်။ 
၁  

A+: သိသ  င်ရှ ်းဒသ  ဒက င််းကျ ိ်းမျ ်း 

သက်ဒရ က်နိုင်သည်။ 
- - 

B-: အချ ိြို့ဒသ  ဆို်းကျ ိ်းမျ ်း သက်ဒရ က်နိုင်သည်။ ၈ ၂ 

B+: အချ ိြို့ဒသ  ဒက င််းကျ ိ်းမျ ်း 

သက်ဒရ က်နိုင်သည်။ 
၂ ၂ 

C: သက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကို ယခုအချနိ်တွင် 

ရှင််းလင််းစွ  သတ်မှတ်နိုင်ပခင််းမရှိဒသ်းဒပ (သုိို့) 

ဆက်လက်ဒလ လ သွ ်းရန် လိအုပ်သည်၊ 

သုိို့ရ တွင်  ိုသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းမှ  ဆို်းရွ ်းဒသ  

သက်ဒရ က်မှိုမျ ်း မပဖစ်နိုင်ပါ။ 

- ၇ 

D: သက်ဒရ က်မှိုမရှ ိ(သုိို့) မဒပပ ပဒလ ကဒ်သ  

သက်ဒရ က်မှို၊ ဆက်လက်ဒလ လ ရန် 

မလိုအပဒ်ပ။ 

၁၅ ၁၅ 

 ိခိုက်အကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုမျ ်းကုိ ဒလ   ချရန်အတွက် လုပ်ငန််း၏ အချနိ်က လ 

အဆင ်အလိုက် ဒရ်းဆွ   ်းဒသ  ပတဝ်န််းကျင် ိခိုက်မှိုဒလ   ချဒရ်းအစီအစဉ်၊ ပတ်ဝန််းကျင် 

စဉ်ဆက်မပပတ် ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှိုဒရ်း အစီအစဉ်၊ အဒရ်းဒပေါ်အဒပခအဒနတံုို့ပပန်မှို အစီအစဉ်နှင ် 

လ မှိုဒရ်းဆိုင်ရ တ ဝန်သိတတ်မှို အစီအစဉ်မျ ်းကုိ ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏီလီမတိက် အဒနပဖင ် 

အဒက င်အ ည်ဒဖ ် ဒဆ င်ရွက်ရပါမည်။  ိုအစီအစဉ်မျ ်းကုိ အဒက င်အ ည်ဒဖ ် 

ဒဆ င်ရက်ွပခင််းအ ်းပဖင ် လုပ်ငန််းအတွင််းရှိဒသ  ပတ်ဝန််းကျငန်ှင ် ဝန် မ််းမျ ်းဒပေါ် 

ဆို်းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုကုိ ဒလျ  နည််းဒစနိငု်မပီ်း ဒက င််းကျ ိ်းသက်ဒရ က်မှိုကုိ ပဖစ်ဒပေါ်ဒစနိုင်မည် 

ပဖစ်ပါသည်။ ၎င််းအပပင်  ိုအစီအစဉ်မျ ်းကုိ အဒက င်အ ည်ဒဖ ် ဒဆ င်ရက်ွရန်နှင ် 

ဒစ င ်ကကပ်ကကည ရ်ှို စစ်ဒဆ်းနိုင်ရန်အတွက် ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏလီီမိတက် အဒနပဖင ် 

လုပ်ငန််းအတွင််းတွင် တ ဝန်ခံတစ်ဦ်းကုိ ခနိ်ု့အပ်  ်းရှိရပါမည်။ ၎င််းအပပင် စီမံကိန််း 

ဒဆ င်ရွက်သည ် တ ဝန်ရှိသ မျ ်းအဒနပဖင ် ယင််းအစီအစဉ်မျ ်းကုိ တစ်နှစတ်စ်ခါ ပံုမှန် 



 

  

  စောမျေက်န ော 8-3 

စစ်ဒဆ်းပခင််းနှင ် စမီံကိန််းလပု်ဒဆ င်ဒနသည ် က လတစ်ဒလ  က် လံု်းပံုမနှ် ဒစ င ်ကကပ်ကကည ်ရှို 

စစ်ဒဆ်းပခင််းကုိ ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏီလီမတိက် အဒနပဖင ် လ မှိုဒရ်းဆိုင်ရ  တ ဝန်သိတတ်မှို 

အစီအစဉ်ကုိ နှစ်စဉ်ဒဆ င်ရွက်သင ်ပါသည်။ 

 အကကံပပ ချက်မျ ်း 

 ဓ တုပစစည််းမျ ်းနှင ် မ်ီးဒလ င်လွယ်ဒသ  ပစစည််းမျ ်းကုိ သီ်းပခ ်းစီ သုိဒလှ င်ရန ်

 ဓ တုပစစည််းမျ ်းကုိင်တွယ်သည ်အခါ၌ ဓ တုပစစည််းမျ ်း ိမိကုိင်မပိါက အပမန်ဆုံ်း 

ဒရဒဆ်းပါ၊ ခနဓာကုိယသုိ်ို့ဓ တုပစစည််းမျ ်း သိည ် ပမ ဏမျ ်းပါက  ိခိုက်မိသ အ ်း 

စက်ရံုမှတ ဝန်ရှိသ မှ နီ်းစပ်ရ ဒဆ်းခန််းသုိို့အပမန်ဆုံ်းပိုို့ဒဆ င်ဒပ်းရန်၊ 

 ဒလ ငစ် ဆမီျ ်းကုိ ယိုဖိတ်မှိုမပဖစ်ဒစရန် သတိ  ်း ဒဆ င်ရွက်ရန ်

 အမိှိုက်မျ ်းအ ်း အမိှိုက်စို၊ အမိှိုက်ဒပခ က် သီ်းပခ ်းစီ ခွ ၍  ုတ်ပို်း စနွိ်ု့ပစ်ရန် 

 လုပ်ငန််းခွင် အတွင််း သနိ်ု့ရှင််းဒသသပ်မှို ရှိဒစရန်အတွက် အမိှိုက်ပံု်းမျ ်း အဒရ င်ခွ မပ်ီး 

အမိှိုက်ပစ်ဒစရန ်

 လုပ်ငန််းခွင် ဒနရ မျ ်းကုိ သီ်းပခ ်းစီ အကနိ်ု့မျ ်းပဖင ်   ်းရှိရန ်

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း ဆ ညံသံမျ ်းဒကက င  ် အကက အ ရံုကုိ ိခိုက်ဒစသည ်အတွက် 

နာ်းအက အကွယ် ပစစည််းမျ ်းအ ်း စက်ရံအုတွင််းတွင် Box ပံု်းဒလမျ ်းပဖင  ်   ်းရှိ 

ဒပ်းရန ်

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း First Aid Kit ပစစည််းမျ ်းအ ်း စက်ရံုအတွင််းတွင ်ဒသတတ ပံ်ုးဒလ်း 

မျ ်းပဖင ်  ်းရှိဒပ်းရန ်

 လုပ်ငန််းခွင်အတွင််း မီ်းဒဘ်းသတိဒပ်းဆိုင််းဘုတ်မျ ်း၊ ဒဘ်းအနတရ ယ်ကင််းရငှ််းဒရ်း 

အသိဒပ်းဆိုင််းဘတု်မျ ်းကုိ စက်ရံုအတွင််းတပ်ဆင်ရန ်

 ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း မီ်းဒဘ်းအနတရ ယ် ကကိ တင်က ကွယ်ဒရ်း သင်တန််းမျ ်း 

တက်ဒရ က်ဒစရန ်

 မီ်းသတ်ဒဆ်းဘ ်းမျ ်းနှင ် မ်ီးသတ်ဒရကန်ကုိ ပံမုှန်စစ်ဒဆ်းရန ်

 ဝန် မ််းမျ ်းအ ်း လ မှိုအကျ ိ်းပပ  (CSR) အစီအစဉ်မျ ်းတငွ် ဝင်ဒရ က်ပ ်းဒပါင််း 

ဒဆ င်ရွက်ဒစရန ်



 

  

  စောမျေက်န ော 8-4 

ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏလီမီိတက်မ ှ (ဒရအရည်အဒသ်ွး၊ ဒလအရည်အဒသ်ွး)၊ ပတ်ဝန််းကျင် 

အဒပခအဒနနှင ် လ မှိုဒရ်းဆိုင်ရ  ဒစ င ်ကကပက်ကည ်ရှိုအစီအစဉ်နှင ် အညီ အဒက င်အ ည်ဒဖ ် 

ဒဆ င်ရွက်သွ ်းမည ် အစီရင်ခံစ မျ ်းကုိ ရန်ကုန်တိုင််းဒေသကကီ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင် ိန််း 

သိမ််းဒရ်းဦ်းစီဌ နသုိို့ (၆) လ (၁) ကကိမ်တင်ပပရန်။ 

ယခုတင်ပပ  ်းရှိဒသ  အစီအစဉ်မျ ်းအတိုင််း လိုက်နာဒဆ င်ရွက်ရန်။ ဂရိတ်ဝမ််း ကုမပဏီ 

လီမိတက် အဒနပဖင ် လုပ်ငန််းဒဆ င်ရက်ွရ တွင် ပတ်ဝန််းကျင်နငှ ် ဝန် မ််းမျ ်းအဒပေါ် 

 ိခိုက်နိုင်မှို အနည််းဆံု်းပဖစ်ဒစရန် ဒဆ င်ရက်ွသွ ်းမည်ပဖစ်မပီ်း နိုင်ငံဒတ ်၏ တည်ဆ ဥပဒေမျ ်း၊ 

နည််းဥပဒေမျ ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျ ်း၊ စံချနိစ်ံညွှန််းမျ ်း၊ သယံဇ တနှင ် သဘ ဝပတ်ဝန််းကျင် 

 ိန််းသိမ််းဒရ်း ဝန်ကကီ်းဌ နမှ ချမှတ်  ်းသည ် ပတ်ဝန််းကျင် ိခိုက်မှို ဆန််းစစ်ပခင််းဆိုင်ရ  

လုပ် ံု်းလုပန်ည််းမျ ်း၊ လမ််းညွှန်ချက်မျ ်းနငှ ်အညီ စနစ်တကျလိုက်နာ ဒဆ င်ရွက်သွ ်းမည် 

ပဖစ်ပါသည်။ 
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ဒန က်ဆက်တ ွဲ )က(  

အဒဆာက်အဦ်းဌာ်းရမ််းသည ် အဒ ာက်အ ာ်း 



 

  

   

 

  



 

  

   

 

 



 

  

   

ဒန က်ဆက်တ ွဲ (ခ) 

စီမိကိန််းနှင ်သက်ဆိိုငဒ်သာစာရွက်စာတမ််း



 

  

   

 

  



 

  

   

 

  



 

  

   

 

 



 

  

   

ဒန က်ဆက်တ ွဲ (ဂ) 

သ င််းကိုန်ဆိိုင်ရာ စာရွက်စာတမ််း 



 

  

   

 

  



 

  

   

 

  



 

  

   

 

  



 

  

   

 

  



 

  

   

 

  



 

  

   

 

  



 

  

   

 

  



 

  

   

 

 



 

  

   

ဒန က်ဆက်တ ွဲ (ဃ) 

မီ်းဒဘ်းအနတရာယ်အတ က်စစီဉ်ဒဆာင်ရွက် ာ်းရိှမှု မှတ်တမ််းဓာတ်ပံို 



 

  

   

 

  



 

  

   



 

  

   

ဒန က်ဆက်တ ွဲ (င) 

လူမှုအကျ ိ်းခပ ခပ မှတတ်မ််း ဓာတ်ပံိုမျာ်း



 

  

   

 

  



 

  

   

 

 

 



 

  

   

ဒန က်ဆက်တ ွဲ )စ(  

ဝန် မ််းမျာ်းအတ က် စိတအ်ပန််းဒခပဒစရန် ဒဆာငရ်ွက်ရှိမှု 



 

  

   

 

  



 

  

   

 

 



 

  

   

ဒန က်ဆက်တ ွဲ  ) ဆ( 

ဝန် မ််းမျာ်းအတ က် သင်တန််းပိို ချခခင််း



 

  

   

 



 

  

   

ဒန က်ဆက်တ ွဲ )ဇ(  

စီမံကိန််းအနီ်း စိမ််းလန််းစိိုဒခပဒစရန် ဒဆာင်ရွက် ာ်းရှိမှု



 

  

   

 

  



 

  

   

 


