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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ 
 

စီမံကိနး္ပိုင္ရွငႏွ္င့္ စီမံကိနး္အေၾကာငး္မ်ားကိအုက်ဥ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အတုတ္ြင္းသၾကား 
စကသ္ည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာကုမၸဏီလီမတိက၏္ လက္ေအာကတ္ြငရိွ္ေသာ 
စီမံကိနး္ လုပင္န္းတစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ ျမန္မာ့စးီပြားေရးဦးပုိင္အမ်ား ႏွင့္ သကဆ္ိုငေ္သာ ကုမၸဏီလီမိတက ္
မွလုပ္ကိုငလ္်က္ရိွေသာ အုတတ္ြင္းသၾကား ထတုလ္ုပေ္ရာင္းခ်သည့္ စက္ရံုသည္ ပခဲူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္၊ အတုတ္ြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဗာဓိကုနး္ ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အတုတ္ြငး္သၾကား စက္ရုသံည္ 
ေျမာကလ္တၱကီ်ဴ ၁၈̊ ၅၀’ ၁” ႏွင့္ အေရ႕ွေလာင္ဂ်ကီ်ဴ ၉၆̊ ၂၀’ ၁၁” ၾကားတြင ္ တည္ရွိပါသည္။ 
အုတတ္ြငး္သၾကားစက္အား လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကးီဌာန၊ ျမန္မာ့ၾက ံလပ္ုငန္းမ ွ၁၉၉၈ 
ခုႏွစ္တြင ္ စတငတ္ညေ္ဆာက္ခဲ့ၿပးီ တည္ေဆာကသ္ည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုမၸဏီမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ မွ CHINA 

NATIONAL HEAVY MECHINERY CORPORATION ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ 
စီးပြားျဖစ္ စတင္လည္ပတခ္ဲသ့ည့္ စက္႐ုံျဖစ္ၿပီး (၂၅.၈.၂၀၀၅) တြင္ ျမန္မာစးီပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွငး္မွ လည္း 
ေကာငး္၊ (၁.၄.၂၀၁၀) တြင္ စီးပြားေရးဥးီပုိင္မ ွ လည္းေကာင္းလႊေဲျပာငး္ယူခ့ဲပါသည္။ စီးပြားေရးဦးပိုင္ 
လက္ထက္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဘ႑ႏွစ္မွစ၍ ႀကိတ္ဝါး ထတုလု္ပ္ခဲ့ၿပီး (၁.၁၀.၂၀၁၃) မွ (၃၀.၉.၂၀၁၅) 
ထိ Myanmar Five Stars Food Industry Co.,Ltd သို႕ တစ္ႏွစ္လွ်င ္ USD (7) သိနး္ျဖင့္ (၂) 
ႏွစ္ဌားရမ္းခ့ဲပါသည္။  Myanmar Five Stars Food Industry Co.,Ltd မွ ရင္းႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈ အခက္အခေဲၾကာင့္ 
ျပန္လည္အပ္ႏံွခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ႏွစ္မစွ၍ယခုအခ်ိနထ္တိိုင္းေအာင္ စီးပြားေရးဦးပိုငမွ္ 

ျပန္လည္ႀကတ္ိဝါးထတုလ္ုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၀၀% ျပည့္ (Fully Investment) ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္ႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈ 
ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈတန္ဘိုး ေငြက်ပတ္နဘ္ိုးမ ွ(၉၂၀.၂၀၁) သန္း ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာအားျဖစ္ 
(၂၀.၈၀၀) သနး္ျဖစ္ပါသည္။ အတုတ္ြင္းသၾကား စက္စီမံကနိး္ဧရယိာ ၁၃၀ ဧက (၀.၅၂၆၀၉၁၃ 
စတုရနး္ကလီိုမတီာ) ရွပိါသည္။ ယခုစီမကံိန္းပုိင္ရွင္သည ္ (၁၀၀%)  ျမန္မာႏုိင္ငသံားပုိင ္ ရင္းႏွီးျမွဳပႏံွ္မႈ 
ျဖစ္ပါသည္။ အစီရငခ္ံစာသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုငျ္ဖစေ္သာ ျမန္မာ့စးီပြားေရးဦးပိင္ုအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိင္ု 
ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္မွလုပက္ိုင ္ ေဆာင္ရြက္လ်ကရ္ိွေသာ အတုတ္ြငး္ သၾကားစကရုံ္ ဆက္လက ္
လည္ပတ္ႏုိင္ရန္အတြက္  Earth Tree Environmental Services Co., Ltd မွ ေရးဆြဲတင္ျပေသာ ပတ္၀နး္က်င္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ Earth Tree Environmental Services မ ွဤပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ 
ခြဲမႈအစီရင္ခံစာကိ ု သယဇံာတႏွင္ ့ သဘာဝပတ္ဝနး္က်င္ ထိန္းသိမး္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အမိန္႔ေၾကျငာစာ 
အမတွ္ (၀၃/၂၀၁၈) အရ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္ ေရးဆြဲရမည့္ ဦးစားေပး စက္မႈလက္မႈ က႑ 
(၉) ခု အတြက ္သတ္မွတထ္ားေသာ ပတဝ္န္းက်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ႏွင့္အညီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (၂ဝ၁၅) 
ခုႏွစ္တြင ္ ျပဌာန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထခိုိကမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္း လမး္ညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  ေရးသား 
ျပဳစုခ့ဲသည္။  

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကမုၸဏလီီမတိကသ္ည္ အဓိကျဖစ္ေသာ 
ႀကကုံန္ၾကမ္းကို စကရ္ုံတညရ္ွိရာေဒသတ၀ိကု္ရိွၾကံေတာင္သူမ်ားအား စုိက္ပ်ဴိးစရိတပ့္ံပိုးေပးၿပီး ကုန္ၾကမး္ရ 
ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သၾကားခ်ကရ္န္အတြကလ္ိုအပေ္သာ အပူစြမး္အင္ရရိွရန္အတြက္ ႀကႀံကတိဖ္ကက္ိ ု
သာအသံုးျပဳပါသည္။ (မွတခ္်က္ ဘြိဳ ငလ္ာစတင္ မီးေမႊးသည္မခါတြင ္ ထင္းအနည္းငယ္ႏွင့္ ၾကံဖက္မ်ားကိ ု
ေရာ၍ေလာင္စာအျဖစ္အ သုံးျပဳေပးရပါသည္။ လိအုပ္သည့္မီး အပူရမသွာ ၾကံႀကိတဖ္ကမ္်ားကိသုာ 
အသုးံျပဳပါသည္) လိအုပ္ေသာ ေရအရငး္အျမစ္ကို ေရသိုဆည္မ ွသုံးစြဲမည့္ေရကိ ု ပုိက္မ်ားျဖင့္ ေရစုပ္စက ္
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ျဖစ္တင္ယကူာ၊ ေရစစ္ကနမ္်ားမွတဆင့္ စက္ရုလံည္ပတ္ရနအ္ သံုးျပဳပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရသုံးစြဲ 
ေသာေရပမာဏမ ွ(၄၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ဂါလ ံ ျဖစ္ပါသည္။ သၾကားစက္မွ တစရ္က္လွ်င္ စြန္႔ပစ္ေရ (၇၂ ၀၀၀) 
ဂါလံခန္႔ထြက္ရွိပါသည္။ ၾကံႀကတိႏ္ႈန္းအေနျဖစ္ (၁၀၀၀) တန္ႀကတိလ္ွ် င္ (၃) တန္ခန္႔ စြန္႔ပစ္ (ၾကံျမဳပ္ေခ်း) 
ထြကပ္ါသည္။ ၾကံႀကတိ္ဖကအ္ေနျဖစ ္တစ္ရကလ္ွ်င ္(၃၁၆.၁) တန္ထြက္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓါတအ္ား 
လိုအပ္ခ်က္ ၂ ၆၄၀ ၀၀၀ KWH ရိွပါသည္။ စက္ရုံလည္ပတ္ရန္္အတြက္ ကိယုပုိ္င ္ ၄၀၈ ၀၀၀ KWH 
ထရန္စေဖာ္မာမွရရွိျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ သံုးႏုိင္ရန္ မီးစက ္ႏွစ္လံုးထားရွိပါသည္။ ႀကံရာသလီည္ပတ္ရာတြင္ 
ေလာင္စာဆသီုံးစြဲမႈပမာဏ (၁) ႏွစ္လွ်င ္(၈ ၅၇၅) ဂါလရံွပိါသည္။ သို႔ေသာ္ စက္႐ုအံတြင္း ေလာင္စာဆသီို 
ေလွာငထ္ားျခင္းမရွိပါ လိအုပ္မသွာသြား ေရာက္ဝယယ္ပူါသည္။  သၾကားစကလ္ည္ပတ္ရနအ္တြက္ 
အမႈထမ္း (ဝန္ထမ္း) အမ်ိဳးအစားအေရ အတြကမ္ွစုစုေပါင္း (၂၀၆) ဦး ခန္႔ရွိပါသည္။  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 
ၾကံရာသတီြင္ ရာသီိခ်ိန္ဝနထ္မ္း (၁၈၅) ဦးကိုခန္႔ခ့ဲပါသည္။ (မတွ္ခ်က္- သၾကားစက္ လည္ပတ္ ခ်ိန္ 
လိုအပ္သည့္ ယာယီဝနထ္မး္မ်ားကို ေခၚယူပါသည္)စကရ္ံုသည္ သၾကားခ်ကလ္ပု္ျခင္း လုပင္န္းအတြက ္
တစ္ႏွစ္လွ်င ္ သုံးလသာ လည္ပတ္ ပါသည္။ စကလ္ည္ပတသ္ည့္ သုံးလမ ွ (ဒီဇငဘ္ာလ၊ ဇန္နဝါရလီ ႏွင့္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ (မတွခ္်က္ ။ ကုန္ၾကမ္းရရိွေပၚမူတည္၍ ၾကားစက ္လည္ပတ္ခ်နိ္ကာလသည္ 
ေျပာင္းလမဲႈရွိႏုိင္ပါသည္)။ က်န္လမ်ား တြငသ္ၾကားစက္ရပ္နားပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ကုန္ေခ်ာထုတလု္ပ္မႈ 
တန္ခ်နိ ္(၃၇၀၀) ျဖစပ္ါသည္။ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ကုန္ၾကမ္းထတုလ္ုပ္မႈ တန္ခ်န္ိ (၄၀ ၀၀၀) တန္ဝန္းက်င္ရွိၿပီး၊ 
တစ္ရကလ္ွ်င္ ကုန္ေခ်ာထတုလ္ုပ္မႈ တန္ခ်ိန ္(၁၅၀ မ ွ၂၅၀) တြင္တန္ခန္႔ရွိပါသည္။ သၾကားစက္ရပ္နားခ်ိန္၌ 
စက္မ်ားျပငဆ္င္ျခင္း ကိစၥအဝဝတို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ပါသည။္  

အထက္ပါ သၾကားခ်ကလ္ပု္ျခငး္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိခိကု္မႈမ်ားကို ေလလ့ာေဖာ္ထတုရ္န္ ႏွင္ ့ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲတင္ျပရန္  Earth 

Tree Environmental Services Co., Ltd. မွ စကရ္ံု၏ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္ေသာ ေလ၊ ေရ၊ 
ေျမ၊ ဆညူံမႈ၊ တုန္ခါမႈ စသည္တို႔ကုိ တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ စက္ရံုအတြင္း အျပင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိငု္းတာမႈ 
ရလဒ္မ်ားကို လက္ရိွအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ပတ္၀နး္က်င္ 
အရညအ္ေသြး ထတုလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါတြင္ လကခ္ံႏုိင္ေသာ သတ္မွတခ္်က ္
အတိငု္းအတာအတြင္း ရိွပါသည္။ စက္ရံု၏ လိအုပ္ေသာေရလိအုပ္ခ်ကကုိ္ ေရအရင္း အျမစ္ျဖစ္ေသာ္ 
တဘူးလွဆညမွ္ သြယယ္၍ူ စက္ရံုလည္ပတ္ရနအ္တြက္ အသံုးျပဳပါသည။္ စကရံု္မွလည္ပတ္ၿပးီေသာ 
ေရမ်ားစြန္႔ပစ္သည္ ေရအရည္အေသြးမ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္ရလဒ္မ်ားအား WHO ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလမ္း 
ညႊန္ခ်ကမ္်ား ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္သတ္မတွခ္်က္အတြငး္ရွိပါသည္။ ဒါအျပင္ စက္ရုံအတြငး္ လည္ပတအ္သုးံျပဳၿပီး 
ေသာေရမ်ားကိ ု အေအးခံျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္းမ်ားျပန္လည္ျပဳလုပ္၍ ျပနလ္ည္အသုးံ ျပဳျခငး္မ်ား 
ကိလုပု္ေဆာင္ပါသည္။ သၾကားစက္ရုံ၏ အတြင္းႏွင့္ အျပင္ရိွဆူညံမႈ ပမာဏမ်ားကိ ုတိုင္းတာ ခ်က္မ်ားအရ 
သတ္မွတခ္်က္အတြင္းရိွ၍ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရိွပါ။ 

စက္ရံု၏ အတြငး္ပိုင္း ႏွင့္ အျပင္ဘက ္ ေလထုအတြငး္ရိွ အႏၱရာယ ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား 
(ကာဗြနဒုိ္င္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ ကာဗြန္မုိေနာက္ဆိဒု္၊ ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ ႏုိကထ္ရိက္ုဒုိင္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ 
VOCs (Volatile Organic Compounds) ၊ အပူခ်နိ္၊ စိထုိုင္းဆ၊ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ပါ၀င္မႈ 
ပမာဏကိ ု သရွိိႏိုင္ရန ္ ေလအရညအ္ေသြး တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ျပည္ပမွ အရည္အေသြးဆိုငရ္ာ စံခိ်နစ္ံၫႊန္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်ကတ္နဖ္ိုမ်ား(Guideline Value) မ်ားအား ၊ 
WHO ႏွင္ ့ အမ်ိဳ းသားလမး္ညႊန္ခ်က္မ်ား NEQEG၊  ACGIH လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင ္
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အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား (PM10 ႏွင့္ PM2.5) မွလြဲ၍ က်န္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ သတ္မွတခ္်က္မ်ားအတြငး္ရိွ 
ေသာေၾကာင္ ့ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလထူုအေပၚထိခိကုမ္ႈ အလြန္နည္းပါသည္။  

သို႔ေသာ္ အမႈန္႔ငယေ္လးမ်ား (PM10 ႏွင္ ့PM2.5)သည ္အလုပသ္မားမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခလံထူ၏ု 
က်န္းမာေရးကိ ု ထခိိုကေ္စႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန ္ နည္းလမ္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
လုပ္ေဆာင္ရန ္ လိုအပ္ပါသည္။ (မတွ္ခ်က္- မီးခိေုခါင္းတိုင္မွထြက္ရွိေသာ ျပာမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ႀကကံုန္ၾကမ္းမ်ား 
လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေသာ ယာဥ္၊ လည္ွးမ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအတင္အခ်လပု္သည္အခါတို႔၌ အတက္ႏုိင္ 
ဆုံး ဖုန္မႈန္႔မ်ားကိ ု တက္ႏုိင္သမွ် ထိခိကုမ္ႈအနည္းဆုံးျဖစ္လုပ္ေဆာငသ္ြားရပါသည္။ ဥပမာ- ေရျဖနး္ျခင္း) 
ထိုအျပင္ စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္းမထွြကရ္ွိလာေသာ ေရမ်ားအားေရစစ္ကန္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သမူ်ား ၏က်နး္မာေရးရာထိခိကုမ္ႈမ်ား၊ လူမႈပတ္ဝန္းမ်ားကိထုခိိကုမ္ႈ မရွေိစရနအ္တြက ္
အစဥအ္ၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာျခင္းမ်ားအျပင္၊ ေရအရည္္အေသြးမက်ဆင္းေစရနအ္တြက္ ေရအရညဆုိ္င ္
ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပေ္ဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

စက္ရံု၏ သၾကားခ်ကလ္ပု္ျခင္း လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားတြင္ ေပါင္းခံျခင္းမွထြကရ္ိွေသာ တငလ္ရဲည္မ်ားကို 
အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ အခ်ိဳ႕ေသာတင္လရဲည္မ်ားကို အရက္ခ်ကစ္ကရ္ံုမ်ားသို႔ တင္တာစနစ္ 
ျဖစေ္ရာင္းခ်ပါသည္။ ျပနလ္ည္အသံုးမျပဳႏုိင္ေသာ  စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို အမ်ိဳးသားပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိုင္ရာ 
အရညအ္ေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ွႈ) လမ္းညြန္္ခ်ကမ္်ားအတိုင္းထြကရ္ွလိာေအာင္  စြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ 
အနည္းမ်ားစစ္ၿခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပးီမွသာ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားအတုိင္း စြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု္၍ ေရအရညအ္ေသြးစတိခ္်ရသည္မွသာ စက္ရုံေရေျမာင္းမွ ဆည္ေျမာငအ္တြင္းသို႔ 
စြန္႔ထတု္ျခငး္မ်ားျပဳလုပ္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ထိသုို႔ေလ့လာခဲ့သည့္အခါ၌ သၾကားစက္ ေဘးပတဝ္န္းက်င္ရိွ ေနထုိင္ေသာေတာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံသည့္အခါ၌ ေတာင္သူမ်ားသည္ သၾကားစက္မ ွ ထြကရ္ွိေသာ ေရမ်ားသည ္  စတိ္ပ်ဳိးေရးအတြက ္
အလြန္းေကာင္ေၾကာငး္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ လူမႈစီးပြားပတ္ဝန္းက်င္ကိလုထဲိခုိက္မႈမရွိေၾကာင္းေျပာၾကပါသည္။ 
ဒါအပင္ ေတာင္သမူ်ားမ ွ မမိိတိလုိုအပ္ေသာ ေရပမာဏမ်ားကို သၾကားစကမ္ ွ မ်ားမ်ားလိုျခင္းပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စုိက္ပ်ိဳေရးအတြကအ္ေထာကအ္ကူျပဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။) 

ယခုအခါ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သက္ဆိငု္ေသာ ကုမၸဏီလီမတိက္သည္ အတုတ္ြင္းသၾကား 
ခ်ကလ္ပု္ျခင္း စက္ရံုမွ ပတ၀္န္းက်င္ ႏွင့္ ေဒသခံလထူအုေပၚ သက္ေရာကလ္်က္ရိွေသာ ထခိိုက္မႈမ်ား 
ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဤပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ ္ အစီရင္ခံစာပါ နည္းလမ္းမ်ားအတိုငး္ လိကု္နာ 
ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳး တစခ္အုေနျဖင့္ စက္ရုံလည္ပတ္စဥ္ကာလ အေတာအတြင္း 
လိုအပ္ေသာ အၿမတဲမး္ ၀နထ္မ္းႏွင့္ ေန႔စား အလုပသ္မားမ်ားေခၚယူျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သလူထူုအတြက္ 
အလပု္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္လမူႈစီးပြားတာ၀နသ္တိတ္မႈ 
အစီအစဥက္ိုလည္း ေဆာငရ္ြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည။္  မးီေဘး အႏၱရာယ္ ကာကြယေ္ရး သငတ္န္းမ်ားႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆိုငရ္ာ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကိလုည္း ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား 
ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ စီမံကနိ္းပိုငရ္ွင္သည္ သၾကားစက္၏ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေနထိုငလ္ွ်က ္
ရွိေသာ ေဒသခံျပညသ္လူူထ ုအေပၚသို႔ သၾကားစကလ္ည္ပတ္ ျခငး္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ထိခိကုမ္ႈ 
မ်ား မရိွေအာင္ထည့္သြင္း စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါသည။္ (မတွခ္်က္ - သၾကားစက္မထွတုလ္ႊတ္ 
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ေသာ ေရမ်ားသည္ သၾကားစက္ ေဘးပတ္ဝန္း က်င္ရွ ိ ႀကံေတာင္သမူ်ားအတြက ္သဘာဝ ဓာတ္ေျမၾသဇာ 
ကဲ႔သို႔အသုံးဝင္ လွ်က္ရွိပါသည္။) 

အခန္း (၂) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စခံ်ိန္စံညႊနး္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

အုတတ္ြငး္သၾကားထုတလ္ပ္ုျခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငနး္ႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ တညဆ္ပဲတ္ဝန္းက်င္  
ထနိ္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စခံ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ မူဝါဒႏွင့္ 
ဥပေဒေရးရာမူေဘာငမ္်ား၏ အေသးစိတက္ို အခန္း (၂) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယခု ပတ္ဝနး္က်င ္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစရီင္ခံစာ၏ အခန္း (၂) တြင္ေဖာ္ျပထားပါေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမနမ္ာႏုိင္ငံ တြင္ 
လက္ရွိတည္ဆည္ဥပေဒမ်ားအား စီမကိံနး္ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိငအ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမတိက္မ ွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြကေ္နေသာ အတုတ္ြင္းသၾကားစကသ္ည္ ဤေဖာ္ျပပါ 
ဥပေဒမ်ားအတိုငး္လိကု္နာ၍ လပု္ငန္းလည္ပတလ္ပ္ုေဆာင္ျခင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ လက္ရွတိည္  
ဆည္ ဥပေဒမ်ားအား ႏွင့္ အည ီ လုပင္န္းလည္ပတ္ျခငး္မ်ားမရွပိါက ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ လပု္ထုံးလုပ္နညး္မ်ားအတိုင္းအေရးယေူဆာင္ရြကသ္ြား မညပ္ါသည္။ 

ဥပေဒ နငွ့္ နညး္ဥပေဒမ်ား ခနုစွ္ 

ျမန္မာနုိင္င ံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ၂၀၀၈ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ၁၉၉၄ 

အမ်ိဳးသား ဆိုင္ရာ ေျမအသံုး ခ်မႈ မဝူါဒ ၂၀၁၆ 

ပတ္ဝနး္ က်ငထ္နိ္းသိမး္ေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ထိန္းသိမး္ေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၄ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ထိခိကုမ္ႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လပု္ထံုးလပုန္ည္းမ်ား ၂၀၁၅ 

အမ်ိဳးသား ပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိုငရ္ာ အရည္အေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၂၀၁၅ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဥပေဒ ၂ဝ၁၅ 

ေရအရငး္ အျမစ္နွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထနိ္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၀၆ 

ျမန္မာရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀၁၆ 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆိင္ုရာဥပေဒ ၁၉၇၂ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္းႏွင္းေရး ဥပေဒ  ၁၉၉၃ 

လူမႈ ဖလူံုေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ပို႔ကုန-္သြင္းကုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြကႀ္ကီးထြက္ပစၥည္းေသာကသ္ုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒ  ၂၀၀၆ 

လုပ္ငနး္ခြင္ ေဘးအႏၱရယ ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ  ၂ဝ၁၉ 
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အလပ္ု အမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ ၂၀၁၁ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပပ္စၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

ဘိြဳ ငလ္ာဥပေဒ ၂၀၁၅ 

ကုနသ္ြယလ္ပုင္န္းခြန ္ဥပေဒ ၂၀၁၄ 

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

အလပ္ုသမားေရးရာ အျငငး္ပြါးမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ၂ဝ၁၂ 

စာသုံးသကူာကြယေ္ရးဥပေဒ ၂၀၁၉ 

ယဥ္ေက်းအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယထ္နိး္သမိ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၉ 

ေရွးေဟာင္းဝတၱဳပစၥည္းကာကြယထ္ိန္းသိမ္းေရး ၂၀၁၅ 

ေရနံႏွင့္ ေရနထံြကပ္စၥည္းဆိင္ုရာဥပေဒ ၂၀၁၇ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ၊  ၂၀၁၅ 

လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ၂၀၁၄ 

လုပ္ငနး္ခြင္ေဘးအႏၱရာယက္င္းရငွ္းေရးႏွင့္ က်နး္မာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ ၂၀၁၉ 

ေရခ်ိဳငါးလပု္ငန္းဥပေဒ ၁၉၉၃ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နယီာေကာင္စီဥပေဒ ၂၀၁၃ 

ဇီဝမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမကာကြယထ္န္ိးသိမ္းေရဥပေဒ ၂၀၁၈ 

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်ငေ္ရးရာ မူဝါဒ ၂၀၁၉ 

စားသုးံသအူကာအကြယေ္ပးေရး ဥပေဒ  ၂၀၁၉ 

 

အခန္း (၃) တြင္ လုပ္ငန္း၏ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်ကမ္်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အုတတ္ြငး္ သၾကားစက္ 
၏ သၾကားထတုလ္ုပ္မႈလပု္ငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားရွငး္လင္း တင္ျပထားၿပီးလုပင္န္း လည္ပတ္ပံုအဆင့္ဆင့္ 
ႏွင္ ့စက္႐ုံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည။္ သၾကားစက ္တည္ေနရာျပေျမပံုမ်ားႏွင့္ 
သၾကားထတု္လပု္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို အခန္း (၄) တြင ္ ေခါင္းစဥခ္ြဲ (၄.၅) တြင္ အဂၤလိပလ္ို By Product  
ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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 By Product  (ၾကဖံတ္) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သၾကားထတု္လပု္ပုံအဆင့္ဆင့္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

အခန္း (၄) တြင္း လက္ရွသိဘာဝပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းအရာမ်ား အေသးစိတေ္ဖာ္ျပ 
ထားပါသည။္ 

ၾကံခတုစ္င္းျခင္း ႀကတ္ိစင္ (၅) စင ္

စုေပါင္းၾကံရည ္

Mixed Juice 

ေရေႏြးျဖနး္ျခင္း 

Imbibition 

ၾကံဖတ ္
ဘြိဳငလ္ာ 
(၂) လုံး 

ၾကံျပာ 

(Ash) 2 
Ton/day 

ေရျဖန္းခ်ျခင္း 

ၾကံျပာကန ္

ေျမၾသဇာျပဳလုပ္ရာတြငသ္ုံးသည္ 

ၾကံ ၾကံရည ္

သန္႔စင ္

အေရာင္ခၽြတျ္ခင္း 

ၾကံရည္ၾကည္ 

က်ိဳခ်က္ျခင္း 

သကာရည္ 

အပြင့္ေဖာ္ျခင္း 

သၾကား 

ေပါင္းလညွ္းျခင္း 

တင္လရဲည္ သၾကားအစို 

အေျခာက္ခံျခင္း 

ေစ်းကြက္ဝင္ 
သၾကား 

ၾကံႁမွဳပ္ေခ်း 
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သၾကားစက္၏ လကရ္ွိသဘာဝပတ္ဝနး္က်င္အေနအထားမ်ားႏွင့္ စက္႐ုအံတြင္းရိွ ေလအရည္အေသြး 
တိုင္းတာျခင္း မ်ားႏွင့္ ရလဒမ္်ား၊ အမ်ိဳးသား ပတ္၀နး္က်င္အရည္အေသြး ထတုလ္ႊတမ္ႈ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားမွ 
ေကာက္ႏုတထ္ားေသာ စကရုံ္အတြင္း ဆူညံမႈ သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားႏွင့္ တိငု္းတာမႈရလဒ္မ်ား၊ ေရအရညအ္ 
ေသြးတိုင္းတာျခင္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို (NEQEG) အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်ငဆ္ိငု္ရာ အရညအ္ေသြး 
ထတုလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ နိႈင္းယဥွ္၍ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုတာရရွိေသာ 
အခ်က္မ်ားသည ္(NEQEG) အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုငရ္ာ အရည္အေသြးထုတလ္ႊတ္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
၏ အတြင္းတြငသ္ာရွေိၾကာငး္ကိုေတြ႕ရွိရပါ သည။္ 

အခနး္ (၅) တြင္ ထခိိကုမ္ႈဆနး္စစ္ျခငး္ႏွင့္  ေလ်ာန့ညး္ေစေရးနညး္လမး္မ်ားအား အေသးစတိေ္ဖာ္ျပထား 
ပါသည။္ ေလထအုေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိကု္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့နညစ္သည္ ့ နည္းလမ္းမ်ား 
ေခါင္းစဥခ္ြဲ (၅.၇.၁) တြင ္  (စမံီကိနး္လည္ပတ္ခ်ိနက္ာ လႏွင္ စမီံကနိ္းဖ်ကသ္မိ္းခ်ိနက္ာလ) တုိ႔ကိုခြဲ 
ျခာေဖာ္ျပထားသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၅.၇.၂) စီမကံိန္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြး သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ထခိိုကႏုိ္င္မႈမ်ားကိ ု ေလွ်ာ့နည္စသည့္ နည္းလမ္းမ်ား  (စီမံကနိ္းလည္ပတ္ခ်နိ္ကာ လႏွင္ စီမံကိန္း 
ဖ်ကသ္မိ္းခ်ိနက္ာလ) တုိ႔ကိခုြဲျခား ေဖာ္ျပထားသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၅.၇.၃) စီမံကနိ္း လည္ပတ္ျခငး္ ေၾကာင့္ 
ဆူညံမႈေၾကာင္ ့ သကေ္ရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထခိိုကႏုိ္င္မႈမ်ားကိ ု ေလွ်ာ့နည္စသည့္ နည္းလမ္းမ်ား  (စီမံကိန္း 
လည္ပတ္ခ်ိန္ကာလႏွင္ စီမံကိန္း ဖ်ကသ္ိမ္း ခ်ိနက္ာလ) တုိ႔ကိုခြဲျခာေဖာ္ျပ ထားသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၅.၇.၄) 
စီမံကိနး္လညပ္တျ္ခင္းေၾကာင့္ ေျမဆလီႊာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထခိိုက္ႏုိင္မႈမ်ားကိ ု ေလွ် ာ့နည္စသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား  (စီမကံိန္းလည္ပတ္ခ်ိန္ ကာလႏွင္ စမီံကိန္း ဖ်က္သမ္ိးခ်န္ိကာလ) တုိ႔ကိုခြဲျခာေဖာ္ျပထား 
သည္။ ပု ံ၅.၁ တြင ္စီမကံနိ္း လပု္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာကမ္ႈ 
အက်ဥး္ခ်ဳပ္မ်ားကိလုည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၅.၇.၅) ျပညသ္လူထုူ ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိုငရ္ာ ထိခိကု္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ားကိ ု လည္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ေခါင္းစဥခ္ြဲ (၅.၇.၆) တြင ္မီးေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိလုည္ အေသးစတိေ္ဖာ္ျပ 
ထားပါသည။္ 

 အတုတ္ြင္း သၾကားထတုလ္ုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း စက္ရံုသည္ ေဗာဓိကနု္း ေက်းရြာအနီး၊ အတုတ္ြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
ေတာင္ငူခရိုင္၊ ပဲခးူတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ပါ၀ငျ္ပီး ေျမာကလ္တၱီက်ဴ႕ ၁၇°၃၃'၁၈.၇၁" ႏွင္ ့အေရွ႕ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕ 
၉၅°၅၄'၁၈.၂၉" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရယိာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ  (၁၀၈.၈၉) ဧက ျဖစ္သည္။ ပငလ္ယ္ေရ 
မ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ ယခုစမီကံနိ္းပိငု္ရွငသ္ည္ (၁၀၀%)  ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိင္ု 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သမူ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေဝးကို          ၂၈ ရက္၊ 
ႏိုဝင္ဘာ လ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မနက္ (၉း၃၀) အခ်ိန္တြင္ျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည။္ သၾကားစက္ ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္အတြက ္ ေဒသခံျပညသ္မူ်ားႏွင့္ တိုငပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္းကိ ု စက္႐ုအံတြင္းရိွ 
အစည္းေဝးခနး္မ အတြင္းတြင္ အစည္းေဝတက္ေရာကသ္ူ (၅၁) ခန္႔တက္ေတြ႔ဆု ံ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲ 
ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေထြေထြအပု္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံမွ (၁) ေယာက္၊ အတု္တြငး္ေက်းရြာအုပ္စု ေအာက္ရွ ိေဗာဓိကနု္း၊ 
ေပါကေ္တာ၊ ေရဘတုတ္ို႔မွ  အမ်ိဳးသမီး (၃၂) အမ်ိဳးသား (၁၈) ထိုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ 
အုတတ္ြငး္သၾကားစက္စက္႐ုမံွဴးမွ ဦးေဆာင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲကိလုုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည။္  
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ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတြင္း Earth Tree Environmental Sevices Co.,Ltd ((ဦးေစာေဂ်ာ့ရွည္) မ ွ
စီမံကိ္န္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ႏွင့္ ေဗာဓိကနု္းေက်းရြာရွ ိရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ သၾကားစက္ႏွင္ ့ပကသ္တ၍္ 
အျပနအ္လနွ္ေဆြးေႏြျခင္းမ်ားကိ ုတြင္အေသးစတိေ္ဖာ္ျပထားပါသည။္ ေဗာဓကိနု္းေက်းရြာရွိ ရပ္မိရပဖ္မ်ားမ ွ
လ ဲကၽႊန္ေတာ္အေနနဲ႔ေရာ ဒသီၾကားစကက္စြန္႔ပစ္တဲ့ ေရေၾကာင္ ့ဘာျပႆနာမမွရိွပါဘူး၊ သၾကားစကက္ 
ထြကတ္ဲ့ေရေတြကေတာ့ အားလုံးအဆင္ေျပပါတယ ္ဟ၍ုအ စည္းေဝးပြဲႏုိင္တြငေ္ျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

အခနး္ (၆) တြင္ ပတဝ္နး္က်ငစ္မီခံန္႔ခြမဲႈမ်ားအစအီစဥမ္်ားကိလုည္ အေသးစတိေ္ဖာ္ျပထားပါသည ္

ေခါင္းစဥခ္ြဲ (၆.၁) တြင္ ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန႕္ခြဲမႈနည္းလမ္းအားေဖာ္ျပထားပါသည။္ စီမံကိနး္တစ္ခတုြင္ 
ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင္ ့ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳမံႈရွိေစေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ ျပငဆ္င္ျပဳစုထား ေသာ 
ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥတ္စ္ခုရွသိင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိအုစီအစဥ္ေရးဆြဲထားရုံျဖင့္ 
မလုံေလာက္ေသးပါ။ ယင္းပတ္ဝနး္က်င ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥက္ို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ရာတြငလဲ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထတု္ျပန္ထားေသာ အမ်ိဳးသားလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
NEQEG ၏ လမ္းၫႊန္ခ်ကမ္်ားအတိုငး္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (ႏွစ္ႀကိမ္) အေကာင္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လို 
အပ္ပါသည္။ ဤပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥတ္ြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထခိိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကာကြယမ္ႈ 
အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတဝ္န္းက်င ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ အစအီစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

 ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရႈျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတိုငး္သတ္မတ္ွထားမည္ျဖစ္ 
ပါသည္။  

 လပုင္နး္ခြငအ္တြငး္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရႈျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခငး္ 
 အေသးအဖြဲျဖစရ္ပမ္်ား၊ မေတာ္တဆမႈႏွင့္ အေရးေပၚကစိၥမ်ားအား အစအီရငခ္ံျခငး္ 
 လပုေ္ဆာငခ္်က္မ်ားကိ ုညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ သတ္မတ္ွတိငု္းတာျခင္းႏွင့္ ယင္းညႊန္းကနိး္မ်ားအတိုင္း 

အေရးယူေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
 ေလက့်င့္သင္တန္းေပးျခင္း အစအီစဥမ္်ား ကို  

ပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို လိကု္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား လိက္ုနာ 
ေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယား (၆.၁) တြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္ တာ၀န္ရွိသ ူ
မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယား (၆.၂၊ ၆.၃) ပတ္ဝန္းက်င္ထခိိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ 
ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားစီမံကနိ္း လည္ပတ္ျခင္းကာလ၊ ဖ်ကသ္ိမ္းကာလ တို႕ကိ ု အေသး 
စိတက္ိေုဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အခန္း (၇) တြင္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အစအီစဥ္အားအေသးစတိေ္ဖာ္ျပထားပါသည။္ ေခါငး္စဥ္ခြဲ ဇယား 

(၇.၁) တြင ္သၾကားထတုလ္ပ္ုျခင္း လုပ္ငန္းစီမကံိန္း၏ အခ်ိနက္ာလ အဆင့္အလိကု္ ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုင္ရာ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရးအဖြဲ႔မ်ားကိ ု ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြလိုအပ္ခ်က္ရွိပါကလည္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို အခ်ိန္းႏွင့္ တေျပးထပ္မံ 

ျဖည့္စြတေ္ဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုျပဳသြားမည္ေၾကာငတ္င္ျပအပ္ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ဇယား (၇.၂) တြင္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥအ္တြက ္ထပ္မ ံေငြေၾကးလၽားထားမႈအေျခေနကိုေဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ဇယား (၇.၂) တြငက္်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငနး္ခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရငွ္းေရး ေစာင္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရႈမႈအစအီစဥကုိ္လညအ္ေသးစတိေ္ဖာ္ျပထားပါသည္။ ေခါငး္စဥ္ခြဲ ဇယား (၇.၃) အေရးေပၚအေျခအ 
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ေနတုန္႔ျပန္မႈအစီအစဥက္ိုလည္ စီမံကနိ္းမ ွ လိကု္နာလုပေ္ဆာင္ရန္အခ်ကမ္်ားကို အေသးစတိေ္ဖာ္ျပထား 

ပါသည္။ ေခါင္းစဥခ္ြဲ ဇယား (၇.၄) တြင ္ဓာတုပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ျခငး္အစီအစဥ္မ်ားကိုအေသးစတိေ္ဖာ္ျပ 

ထားပါသည။္ သၾကားစကအ္တြင္ ကံမ်ားကိအုသုံးျပဳေသာေၾကာင့္ ထိပုစၥည္းသုံးစြဲရာတြင ္ ထည့္သြင္းစဥ္း 

စားရမည့္အခ်က္မ်ားကိ ု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေခါင္းစဥခ္ြဲ ဇယား (၇.၅) တြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ ္

တုန္႔ျပန္မႈအစအီစဥႏွ္င့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ဇယား (၇.၆) လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္မ်ားကိလုည္အေသး 

စိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

စမီကံနိး္ေဆာငရ္ြကျ္ခငး္ေၾကာင့္ ထခိိကုခ္ံ စားရသည္ ့ေဒသဖြံ႔ျဖိဳ းေရးအစအီစဥအ္ား  

လူမႈစီးပြား တာဝန္သိတတမ္ႈ အစအီစဥ္သည္ စက္ရံုအတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္၊ စီမကံိန္းအနီးအနား 
ဧရိယာရိွ လထူု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ အလုပအ္ကိငုဖ္ြံ႕ျဖိဳး တိးုတက္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥး္စားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္မ ွ သၾကားထတ္ုလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခငး္လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းရွင္ 
အေနျဖင့္ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ လူမႈစးီပြားသတိတ္မႈ အစီအစဥအ္ား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါမည္။ 
လူမႈစီးပြား တာဝနသ္တိတ္မႈ အစီအစဥ္အား အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက ္လုပ္ငန္းစုစေုပါင္း 
အျမတ္ေငြ၏ (၂) % အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုငး္ သံုးစြဲပါမည္။ အုတတ္ြငး္သၾကားစက္မွ လူမႈစးီပြားတာဝန္ 
သတိတ္မႈ အစအီစဥ္မ်ားကိ ု စီမကိံန္းအနီးအနား ရိွ ေဒသခံေက်းရြာ ျပည္သလူူထ ု မ်ားအတြက ္ လက္ရိွ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပးီျဖစ္ပါသည။္ 
နဂိုးံခ်ဳပ္ႏွင့္အၾကံျပဳသုးံ 

- သၾကားစကလ္ည္ပတခ္်ိန္ကာလႏွင္ သၾကားစကရ္ပ္နားခ်ိန္းကာလတုိ႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င ္အရညအ္ေသြး 

တိုင္းတာမႈမ်ားျပဳလပု္ရပါမည္ 

- စကရ္ံုမွ ယငး္ေလထညုစည္မ္းမႈမ်ား ႏွင့္ အျခား ပတ္၀န္းက်င ္ထခုိိကမ္ႈမ်ားကိ ုပတ၀္နး္က်င္ စမီခံန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထခိိုကမ္ႈ ေလွ် ာခ့်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ၀္နး္က်င္ဆိငု္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခငး္ အစအီစဥမ္်ားကုိ စနစ္တက် လိုက္နာေဆာင္ 

ရြကျ္ခငး္ ျဖင့္ ေလ်ာ့က်ေစမည္ ျဖစပ္ါသည္။  

အႀကျံပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာကုမၸဏီလီမတိကမ္ွလပု္ကိငု္ ေဆာင္ရြကလ္်က္ရိွေသာ 
သၾကားထတု္လပု္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပင္န္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစေ္ပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိက္ုနာေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 

 ပတ၀္နး္က်င ္ စမီခံန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင ္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ထိခိက္ုမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိငမ္ည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကိ ုလိက္ုနာေဆာငရ္ြက္သင့္ပါသည။္ 

 စကရ္ံုတြင္ လုပ္ကိငုေ္ဆာငရ္ြက္လ်ကရ္ိွေသာ အလုပသ္မားမ်ားအတြက္ လပုင္န္းခြငသုံ္း အကာ 

အကြယ္ပစၥည္းမ်ား ေထာကပ္ံေ့ပးသင့္ပါသည္။ 
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 ထို႔အျပင ္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပညသူ္လူထအုတြက ္ ေဒသဆုိင္ရာမးီသတ္ဦးစဌီာန ႏွင့္ 

ညိွႏိႈင္း၍ မးီေဘးအႏၱရာယ ္ ကာကြယ္ေရး သငတ္နး္မ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး သင္တနး္မ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည။္ 

 စီမကိံနး္ပိုငရ္ငွ္မွ စကရ္ံုအတြင္း အလုပသ္မားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ေရး ကိစၥအရပရ္ပ္ 

ေဆာငရ္ြကႏုိ္င္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကငး္ရွင္းေရး တာ၀နခ္ံတစ္ဦးကို ခန္႔ထား 

သင့္ပါသည။္ 

 ေဒသခံျပညသ္လူူထ၏ု စကရ္ံုအေပၚ ထားရိွေသာအျမငမ္်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

 ပတ၀္နး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခငး္ အစအီစဥတ္ြင္ ေရးသားထားေသာ ထခိိုကမ္ႈ 

ေလ်ာ့က်ေစရန္ နည္းလမး္မ်ားႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င ္ အရညအ္ေသြး စစေ္ဆးျခင္းမ်ားကိုလည္း ပံုမွန ္

လပုေ္ဆာင္သင့္ပါသည္။ 

 ဤအစီရငခ္ံစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ လမူႈေရးတာဝနခ္ံမႈ အစအီစဥ္ကိလုည္း ႏွစစ္ဥ္ 

အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

 ပတ၀္နး္က်င္ထနိ္းသမိ္းေရးဌာနမဤွအစရီငခ္စံာကိစုစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျပီးေနာက္္အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား 

ႏွင့္ေ၀ဖနသုံ္းသပခ္်ကမ္်ားကို လုိက္နာေဆာင႐္ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည။္ 

 ျပည္ေထာငစ္ုသမၼတျမနမ္ာႏုိငင္ံေတာ္မ ွ ျပဌာန္းထားေသာ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ဆိုငေ္သာမ၀ူါဒမ်ား၊ 

ဥပေဒမ်ား၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ အမိန္႕ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား 

ကိုေလးစားလိုက္နာေဆာငရ္ြက္သင့္ပါသည္။ 

 စကရ္ံုအလပု္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ားအတြက္ အသက္အာမခံထားရိွေပးျခငး္မ်ား၊ လမူႈဖူလံုေရး 

လပုေ္ဆာငေ္ပးျခင္းမ်ား ေဆာငရ္ြကေ္ပးသင့္ပါသည။္ အလုပ္သမား၊ ၀နထ္မး္မ်ား၏ ရပိုငခ္ြင့္၊ 

အခြင့္အေရးမ်ားကိလုညး္ ျပည့္၀စြာ အသံုးျပဳရန ္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည။္ 

 လစဥ္ႏွင့္ႏွစ္စဥေ္ဆာငရ္ြက္ထားလွ်ကရိွ္ေသာ ပတ၀္နး္က်င္စီမခံန္႔ခဲြမႈလပုင္နး္မ်ား၏ မွတ္တမး္ 

မ်ားအားလံုးကိို ထနိ္းသိမး္ထား႐ွရိန္ ႏွင့္ 

ယခအုခါ စကရ္ံု လညပ္တမ္ႈကုိ ယာယ ီရပ္ဆုိင္းထားေသာေၾကာင့္ ပတ၀္န္းက်င္ထခိိုကမ္ႈ မရွိေသာ္လည္း 
ျပန္လည္လည္ပတပ္ါက အစရီငခ္စံာတြင ္ေရးသားထားသည္အတိုငး္ လုိကန္ာ ေဆာငရ္ြက္ရန္လိအုပ္ပါသည္။ 
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အခန္း (၁)  နိဒါန္း 

ဤပတ္ဝနး္က်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာမွာ ျမနမ္ာ့စီးပြားေရးဦးပိုငအ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမတိက္ ပိင္ုေသာ အုတတ္ြငး္ သၾကားစကမ္ွ တငသ္ြင္းၿပးီ Earth Tree Environmental Services မွ 

ဤပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခစံာကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝနး္က်င္ ထနိ္းသိမး္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 

အမိန္႔ေၾကျငာစာ အမတွ ္ (၀၃/၂၀၁၈) အရ ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ ္ ေရးဆြဲရမည့္ ဦးစားေပး 

စက္မႈလက္မႈ က႑ (၉) ခု အတြက ္ သတ္မတွထ္ားေသာ ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္ ႏွင့္အညီ၊ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ပတ္ဝနး္က်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  ေရးသားျပဳစုခ့ဲသည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ ခြဲမႈအစအီစဥ္၏ အဓကိရညရ္ြယခ္်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

 လုပ္ငနး္ႏွင့္ပတ္သက၍္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိသုိရိွႏုိငရ္န္၊ 

 လုပ္ငနး္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေခ်ရိွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိကုမ္ႈမ်ားသည္ 

လက္ခံႏုိင္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ား အတြင္းရွိေစရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိင္ုရာ 

ထိန္းညိွေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာငမ္ႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာလုပေ္ဆာင္ႏုိင္ရန ္

ႏွင္ ့ညြန္ၾကားမႈမ်ား ေထာကပ္ံ႔ေပးႏုိင္ရန္၊  

 ျမနမ္ာစီးပြားေရးဦးပိငု္လမီိတက္ပုိင္ေသာ အုတ္တြငး္သၾကားစက္မွ သၾကားထတုလ္ုပျ္ခင္းႏွင့္ 

ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္။ 

အထက္ပါ ရည္ရြကခ္်က္မ်ားႏွင့္အညီလပု္ငန္းအား ေအာက္ပါအတိုင္း အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ ျဖစသ္ည္။ 

 လုပ္ငနး္ဧရယိာရိွ ပတ္ဝန္းက်င္ရင္းျမစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရိွျခင္းတို႔ ကိ ု

ေလလ့ာျခငး္အားျဖင့္ လုပင္န္းႏွင့္ ပတသ္ကေ္သာ ဥပေဒမူေဘာင၊္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားႏွင့္အည ီ

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊  

 လုပ္ငနး္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာထိခိကု္မႈမ်ားကိ ု ထုတေ္ဖာ္ျပျခင္း၊ ထခိိုက္မႈမ်ားကိ ု

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ နညး္လမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြကသူ္ 

အတြက ္ ပတ္ဝနး္က်င္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ကို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခငး္တို႔ကိ ု

ထည့္သြင္းစဥး္စား ျခင္းႏွင့္ ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ုေဆြးေႏြးျခငး္ႏွင့္ အႀကျံပဳခ်က္မ်ားရယူျခင္း။ 

(၁.၁) ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုငအ္မ်ားႏွင့္သကဆုိ္င္ေသာကုမၸဏီလီမိတက ္ ပိုငျ္ဖစ္ေသာ အုတတ္ြငး္သၾကား 

စက္ရု ံ သည္ ပခူဲးတိငု္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငခူရိုင္၊ အတုတ္ြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဗာဓိကုနး္ ေက်းရြာတြင္ 
တည္ရွိပါသည္။ အုတတ္ြင္းသၾကားစက္ရုသံည္ ေျမာကလ္တၱီက်ဴ ၁၈̊ ၅၀’ ၁” ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ ၉၆̊ 
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၂၀’ ၁၁” ၾကားတြင္ တညရိွ္ပါသည္။ အတုတ္ြင္းသၾကားစကစီ္မံကနိ္းဧရိယာ ၁၃၀ ဧက (၀.၅၂၆၀၉၁၃ 
စတုရနး္ကလီိုမတီာ) ရွိပါသည္။ အတုတ္ြင္းသၾကားစကအ္ား လယ္ယာစိက္ုပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆညေ္ျမာငး္ 
ဝန္ႀကးီဌာန၊ ျမန္မာ့ၾက ံ လပုင္န္းမ ွ ၁၉၉၈ ခႏွုစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး တည္ေဆာကသ္ည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
ကုမၸဏီမွ တ႐ုတႏုိ္င္ငံ မ ွCHINA NATIONAL HEAVY MECHINERY CORPORATION ျဖစ္ပါသည္။ 
၁၉၉၉ မ ွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စီးပြားျဖစ္      စတငလ္ည္ပတ္ခ့ဲသည့္ စက႐္ုံျဖစ္ၿပီး (၂၅.၈.၂၀၀၅) တြင္ 
ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ လညး္ေကာင္း၊ (၁.၄.၂၀၁၀) တြင ္ စးီပြားေရးဦးပိုင္မွ လညး္ေကာင္း 
လႊေဲျပာငး္ယခူဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးဦးပိုငလ္ကထ္က္ ၂၀၁၀ မ ွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဘ႑ႏွစ္မွစ၍ ႀကတိ္ဝါး 
ထတုလ္ုပခ့ဲ္ၿပီး (၁.၁၀.၂၀၁၃) မွ (၃၀.၉.၂၀၁၅) ထ ိ Myanmar Five Stars Food Industry Co.,Ltd သို႕ 
တစ္ႏွစ္လွ်င ္USD (7) သိန္းျဖင့္ (၂) ႏွစ္ဌားရမ္းခ့ဲပါသည္။  Myanmar Five Stars Food Industry Co.,Ltd မွ 
ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏံွမႈ အခကအ္ခေဲၾကာင့္ ျပနလ္ညအ္ပ္ႏံွခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ႏွစ္မွစ၍ ယခုအခ်ိနထ္ ိ

တိုင္းေအာင္ စီးပြားေရးဦးပိုငမ္ွ ျပနလ္ည္ႀကိတ္ဝါးထုတလ္ုပ္ခဲ့ပါသည။္ ၁၀၀% ျပည့္ (Fully Investment) 

ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္ႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈတန္ဘိုး ေငြက်ပတ္န္ဘိးုမွ (၉၂၀.၂၀၁) သန္း ျဖစ္ၿပီး 
အေမရိကန္ေဒၚလာအားျဖစ္ (၂၀.၈၀၀) သန္းျဖစ္ပါသည။္ 

(၁.၂) အတုတ္ြင္းသၾကားစက္စီမကံန္ိးအဆိုျပဳသအူခ်က္အလက္ (အမည္၊ လိပ္စာ၊ အီးေမးလ္၊ ဖုန္းနံပါတ္) 

စဥ ္ အမည ္ ဖနုး္နပံါတ္ 

၁ အတုတ္ြငး္ ၀၉ ၇၉၄၁၈၈၃၀၇ 

၂ တာဝနခ္ ံ(စက႐္ုမံွဴ း) ၀၉ ၄၂၈၅၅၁၄၅၆ 

၃ လပိစ္ာ ပခဲးူတိင္ုး ေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငခူရုိင္၊ အတ္ုတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေဗာဓကုိနး္ ေက်းရြာ 

 

(၁.၃)  ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕မ်ား 
 

စဥ ္ အမည ္ ကမုၸဏ ီ ရာထးူ 
အႀကေံပးပဂုၢိဳလ ္

မတွပ္ုတံင ္
၁ ေဒၚေအးေအးစိးု Earth Tree Consultant ၉၁ 
၂ ဦးေစာေဂ်ာေ့ရ ွ Earth Tree Consultant တင္ထားဆ ဲ
၃ ေဒၚေအးျမတႏ္ြယ ္ Earth Tree Consultant ၉၂ 

    ၄ ေဒါကတ္ာေအာင္ျပည့္ခန္႔ Earth Tree Consultant တင္ထားဆ ဲ
 

(၁) ေဒၚေအးေအးစိးု - ကၽႊန္မသည ္ ဒဂုတံကၠသိလုမွ္ B.A, M.A (Geography) ႏွင္ ့ Diploma in 

GIS ဘြဲ႔ကိုရရွိခ့ဲပါသည္။ ESIA, EIA , SIA စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာငခ္ဲ႔သည္မွ (၁၀)ႏွစ္ ခန္႔ရိွပါသည္။ 
စီမံကိနး္မ်ား၌ Ecology and biodiversity, Social Impact Assessment, Physical environment 

မ်ားကိုလပု္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd (ETES) ၌ Consultant 
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အျဖစ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရိွပါသည္။ ETES မွလပ္ုေဆာင ္ လွ်ကရ္ွိေသာ (EMP,IEE & EIA) 

စီမံကိနး္မ်ားတြင ္လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာငလ္ွ်က္ရွိပါသည။္ ယခု ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုငလ္ီမိတကပ္ိုင္ျဖစ္ေသာ 
အုတတ္ြငး္ သၾကားစက ္ မွ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္းႏွင္ ့ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း၏ 
ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီရင္ခံစာတြင္ Environmental Quality Measuring (Air, Noise, Water) 
အရညအ္ေသြမ်ားအားတိုငတ္ာသည့္ေနရာႏွင့္ အစီရင္ခံစာ အပိင္ု (၁ ၊ ၂) တာဝန္ယ ူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

(၂) ဥးီေစာေဂ်ာ႔ရညွ ္ - ကၽႊန္ေတာ္သည္ ရနကု္နတ္ကသၠိုလ္မွ ရုကၡေဗဒဘြဲ႔၊ MPA (Master of 

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

Canada, United State (US) တို႔မ ွ ဘြဲ႔မ်ားကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၈ မွ ၁၉၉၄ အထ ိ ရန္ကုန္ ကရင္ Batist 
ခ်ကအ္ဖြဲ႔အစည္တြင္ ရံုအုပအ္ျဖစ္တာဝနထ္မး္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ မွ ၂၀၁၄ အထိ Myanmar Council 

of Churches တြင္ အၿမတဲမး္အတြင္းဝငအ္ျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ အထ ိGender 

and Development Initiative (NGO) တြင္ Board of Director and Deputy Director မ်ားကိထုမ္းေဆာင္ကာ၊ 
ယခအုခါ Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd (ETES) ၌ Executive Director 
အျဖစတ္ာပါဝင္ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရွိပါသည္။ ကၽႊနေ္တာ္သည္ လူစီပြားဖြ႔ံတိုးတကေ္ရးစီမံ ကိန္းမ်ားကိ ု
KURVE Wustrow (Germany), Malaysia, Philippines, Thailand, India and Bangladesh ႏုိင္ငံမ်ားရိွ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပေ္ဆာကလ္ွ်က္ရွိသလိ၊ု ETES မလွပု္ေဆာင ္လွ်ကရိွ္ေသာ(EMP,IEE & EIA) 
စီမံကိနး္မ်ားတြငလ္ည္ပါဝင္လပု္ေဆာငလ္ွ်က္ရွိပါသည။္ ယခု ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုငလ္ီမိတကပ္ိုင္ျဖစ္ေသာ 
အုတတ္ြငး္သၾကားစက္ မ ွ သၾကားထတု္လုပျ္ခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငနး္၏ ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီရင္ခစံာတြင္ အစီရင္ခံစာ Over view လုပ္ေဆာင္သည့္အပိုငတ္ာဝနယ္ူေဆာငရ္ြက္ခဲ့ပါသည္။ 

(၃) ေဒၚေအးျမတႏ္ြယ္ -  ကၽႊန္မသည ္ ရနက္ုန္ စီးပြာေရးတကသၠိလု္မ ွ B.P.S  ႏွင့္ Diploma in 

Network Engeering ဘြဲ႔ကိုရရွိခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ ESIA, 

EIA , SIA စီမံကိန္းမ်ားကိ ု လပု္ေဆာင္ခဲ႔သည္မ ွ (၇) ႏွစ္ခန္႔ရွိပါသည္။ စီမံကနိ္းမ်ား၌ Ecology and 

biodiversity, Social Impact Assessment မ်ားကိလုပ္ုေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ Earth Tree Environmental 

Services Co.,Ltd (ETES) ၌ Consultant အျဖစ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရိွပါသည။္ ETES မွလုပ္ေဆာင္ 
လွ်က္ရွိေသာ (EMP,IEE & EIA) စီမကံိန္းမ်ားတြင္ လညပ္ါဝငလ္ုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည။္ ယခု 
ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုင္လမိီတက္ပိုင္ျဖစ္ေသာ အုတတ္ြင္းသၾကားစက္ မွ သၾကားထတ္ုလပု္ျခင္းႏွင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္း လပု္ငန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္စမံီခန္႔ခြဲမႈ အစရီင္ခံစာတြင္ လမူႈစီပြားဆိုင္ရာအခ်က္မ်ား၊ 
အမ်ားျပည္သႏူွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ႏွင့္ Secondary data ေကာကယ္ူ့ျခင္းမ်ား  အစရီငခ္ံစာ အပိုင္ (၃ ၊ ၄) 
အပိုငတ္ာဝနယ္ူေဆာင္ရြကခ္ဲ့ပါသည။္ 

(၄) ေဒါကတ္ာေအာငျ္ပည့္ခန္႔ - ကၽြန္ေတာ္သည္ ရနက္နု္တကသၠိုလ္မွ B.Sc, M.Sc (Zoology) ႏွင့္ 

(MRes) ဘြဲ႔ကိုရရွိခ့ဲပါသည္။ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကိုေတာ့ Coady International Institute, Nova Scotia, Canada, 

United State (US) တို႔မ ွ ဘြဲ႔မ်ားကိရုရိွခဲ့ပါသည္။ ESIA, EIA , SIA စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္မွ 
(၁၀)ႏွစ္ေက်ာ ္ ခန္႔ရွိပါသည္။ စီမံကနိး္မ်ား၌ Ecology and biodiversity, Social Impact Assessment, 

Physical environment မ်ားကိလုုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည။္ ယခုအခါ Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd 

(ETES) ၌ Consultant အျဖစ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရွိပါသည္။ ETES မွလုပေ္ဆာင ္ လွ်က္ရိွေသာ 
(EMP,IEE & EIA) စီမကံန္ိးမ်ားတြင ္ လည္ပါဝငလု္ပ္ေဆာငလွ္်က္ရွိပါသည္။ ယခု ျမန္မာစီးပြားေရး 
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ဦးပိုင္လီမိတက္ပိငု္ျဖစ္ေသာ အုတတ္ြင္းသၾကားစက္ မွ သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငနး္၏ 
ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင ္ စီမကံနိ္းေၾကာင့္အလားအလာရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား၊ ေလလ့ာ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ အပိုငး္ (၅ ၊ ၆၊ ၇၊ 
၈)   အပုိငတ္ာဝနယ္ူ ေဆာငရ္ြက္ခဲ ့ပါသည္။ 

 

                                                   Earth Tree Environmetal Services Co.,Ltd 

No. (3), Bokan Nyunt Quarter, Zebutheingi Street, Thingyangyun 
Tsp, Ygn 

 

(၁.၄) ကတကိဝတ ္
ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၁) 

စမီကံနိး္အေကာငထ္ညေ္ဖာ္ေဆာငရ္ြကသ္မူလွုိက္နာရမည့္ ကတကိဝတ္ 

(ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခစံာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားရိွေသာ 
ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ စံခ်နိ္စညံႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အစအီစဥမ္်ားကို လိကုန္ာေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ)  

ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၂)  

အစရီငခ္စံာေရးသားျပဳစသု၏ူ ကတကိဝတ္ 

(ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခစံာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားရိွေသာ 
ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ စံခ်နိ္စညံႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အည ီေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ) 
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အခန္း (၂)  မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ 
(၂.၁) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

သၾကားထတု္လပု္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမကံိန္းႏွင့္ သကဆ္ိုင္ေသာ တည္ဆဲ ပတ္ဝန္းက်င ္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အျပည္ျပညဆ္ိုငရ္ာ စခံ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအဝင ္ မူဝါဒႏွင့္ 
ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား၏ အေသးစတိက္ို ေအာက္ပါ ဇယား (၂.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 2. 1  ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္ာ စခံ်နိစ္ညံႊနမ္်ားႏွင့္  လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ျပညေ္ထာငစ္သုမၼတျမနမ္ာႏိုငင္ေံတာ္ ဖြဲ႔စညး္ပုံ အေျခခဥံပေဒ (၂၀၀၈)ခႏွုစ ္

ပုဒ္မ ၃၇ 

ႏိုင္ငေံတာ္သည္- 
(က) ႏိုငင္ေံတာ္ရွိေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာကႏ္ွင့္ ေလထု အ 

တြင္းရွိသယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရငး္ပိုငရ္ွင္ျဖစ္သည္။ 
(ခ)  ႏုိငင္ံပိငု္သယဇံာတပစၥည္းမ်ားအားစီးပြားေရးအငအ္ားစမု်ားကထုတ္ယူသုံး စြဲျခင္းကို 

ကြပ္ကၾဲကးီၾကပႏုိ္င္ရန္လိအုပသ္ည့္ဥပေဒျပဌာန္းရမည္။ 
(ဂ) ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပစၥည္းပိုငဆုိ္ငခ္ြင့္၊ အေမြဆက္ခခံြင့္၊ ကိုယပ္ိငု္လုပပ္ိုငခ္ြင့္၊ တီထြင္ ခြင့္ႏွင္ ့

မူပုိငခ္ြင့္တုိ႔ကိ ုဥပေဒျပဠာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီခြင့္ျပဳရမည။္ 
ပုဒ္မ ၄၅  ႏိုင္ငေံတာ္သည္သဘာဝပတ္ဝနး္က်င္ကုိ ကာကြယ္ထနိး္သ္ိမ္းေစာင္ ့ေရွာက္ရ မည္။ 

ပုဒ္မ ၃၉၀  
 

ႏိုင္ငံသားတိငု္းသည ္ေအာကေ္ဖာ္ျပပါကစိၥရပမ္်ားတြင ္ႏိုငင္ေံတာ္အား ကညီူရန ္တာဝနရ္ွသိည္။ 
(က) အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ႕အေမြအႏွစ္ကို ထနိ္းသမိ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
(ခ) သဘာဝပတဝ္နး္က်င္ကုိထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
(ဂ) လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစဖ္ြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျမင့္မားလာေစရန္ ႀကိဳးပမး္ ျခငး္၊ 
(ဃ)  အမ်ားျပညသူ္ပိငုပ္စၥည္းမ်ားကိ ုထနိ္းသိမး္ေစာင့္ေရာွက္ျခငး္။ 

ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ခႏွုစ္) 

ရည္ရြယခ္်က္၊ ပုဒ္မ 
(၃) 

(က) ျမနမ္ာႏုိင္ငအံမ်ဳိးသားပတဝ္န္းက်ငေ္ရးရာမႈဝါဒကိအုေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငရ္ြက္ ႏုိငရ္န္၊ 
(ခ) စဥ္ဆကမ္ျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလုပင္နး္စဥမ္်ားတြင ္ပတဝ္နး္က်င္ ထိနး္သမိ္းေရးဆိငုရ္ာ ကိစၥရပမ္်ား 

စနစ္တက် ေပါင္းစပေ္ဆာငရ္ြကရ္န္အလို႔ဌါ အေျခခံမ၀ူါဒမ်ား ခ်မွတႏုိ္ငရ္နႏွ္င့္ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳႏုိငရ္န္၊ 

(ဂ) ပစၥဳပၸနႏွ္င္ ့ အနာဂတမ္်ိဳးဆကမ္်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမြန္ျပီး သန္႕ရငွ္းသည့္ 
ပတဝ္နး္က်င္ ျဖစေ္ပၚလာေစရနႏ္ွင့္ သဘာဝႏွင့္ ယဥေ္က်းမွႈ အေမြအႏွစမ္်ားကို 
ထနိ္းသမိး္ေစာင့္ေရွာကႏို္င္ရန္၊ 

(ဃ) ဆုတယု္တ္ ေပ်ာက္ကြယ္စျဖစေ္သာ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျပနလ္ည္ ေဖာ ္ထုတရ္န၊္ 
(င) သဘာဝသယံဇံာတ အရင္းအျမစမ္်ား ေလ်ာ့နည္းဆံုးရွႈံးမွႈကို တားဆးီေရးႏွင့္စဥဆ္က ္ မျပတ ္

အသံုးျပဳႏုိငေ္ရးအတြက ္စမီံေဆာင္ရြကရ္န္၊ 
(စ) ပတ္ဝန္းက်င္ထနိ္းသမိး္ေရးဆုိငရ္ာအသအိျမင္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက ္ပညာေရး အစ ီအစဥမ္်ားကို 

အမ်ားျပည္သူတို႔သိရွိၿပီး ပးူေပါင္းပါဝငမ္ႈ ပိုမိတုိုးတက္လာေစေရး အတြက ္
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငရ္ြက္ႏိုင္ရန္၊ 

(ဆ)ပတဝ္န္းက်ငေ္ရးရာကစိၥရပမ္်ားတြင ္ အျပည္ျပညဆုိ္ငရ္ာ၊ ေဒသဆိငုရ္ာႏွင့္ ႏုိင္င ံ  
အခ်င္းခ်င္းပူးေပါငး္ေဆာငရ္ြကမ္ႈကိ ုျမငွ့္တငႏုိ္င္ရန္၊ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဇ) ပတဝ္န္းက်င္ထနိ္းသမိ္းေရးဆိငုရ္ာကစိၥရပမ္်ားကို အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၊ 
အျပည္ျပည္ဆိငုရ္ာအဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလကိတုိ႔ 
ပူးေပါင္းေဆာငႏ္ိုင္ရန္၊ 

သဘာဝပတဝ္န္း
က်င္ထနိ္းသမိ္္းေရး 
ဝန္ႀကးီဌာန၏ 
လုပပ္ိုငခ္ြင့္မ်ား၊ 
အပိုငး္ (၇) 

(က) ပတဝ္နး္က်င္ထနိ္းသမိ္းေရးဆိငုရ္ာမႈဝါဒမ်ားကို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ ျခင္း၊ 
(ခ) ပတဝ္န္းက်င္ဆုိငရ္ာ စမီခံန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပလ္်ဥး္၍ ႏုိငင္ံတစ္ဝမွ္းလုံးႏွင့္ ဆိုငေ္သာ 

လပုင္နး္အစအီစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာလပုင္န္းအစီအစဥမ္်ားကို 
လည္းေကာင္းေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း၊ 

(ဂ) ပတဝ္န္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျမငွ့္တငေ္ရးတို႔အတြကလ္ည္းေကာငး္၊ ပတဝ္နး္ 
က်င္တြင္ညစည္မး္မႈမျဖစေ္စရန္ကာကြယ္ေရး၊ ထနိ္းခ်ဳပေ္ရးႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ 
ေရးတို႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ အစအီစဥမ္်ားကို ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေဆာငရ္ြက္ျခင္းႏွင့္ 
စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္း၊ 

(ဆ) စကမ္ႈ႔လုပင္န္း၊ စိုကပ္်ိဳးေရးလပု္ငန္း၊ ဓာတ္သတၱဳ တးူေဖာ္ ထုတ္လပုေ္ရးလပုင္နး္၊ 
အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစေ္ရး လုပ္ငနး္ႏွင့္ အျခားလုပင္နး္မ်ား ေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ ဓာတပုစၥည္း 
သို႔မဟတ္ု အျခား ေဘးအႏၱရာယ္ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား ထတ္ုလုပ ္ သံုးစြဲရာမ ွ
ထြက္ရွလိာႏုိင္ေသာ စြန္႔ပစသ္ည့္ ေဘးအႏၱရာယရ္ွိ ပစၥည္း၏ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ 
အတန္းအစားမ်ားကို သတမ္တ္ွျခငး္၊ 

(ဇ) ပတ၀္န္းက်င္ကုိ လကင္ငး္၊ ေရတိေုရရညွ္တြင္ သသိာထငရ္ွားစြာ ထခိိုကေ္စႏုိင္ေသာ 
ေဘးအႏၱရာယ ္ရွ ိပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား သတမ္တွ္္ျခင္း၊ 

(စ်) အဆပိအ္ေတာကႏ္ွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ရွ ိ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ စြန္႔ပစအ္စိုငအ္ခ၊ဲ 
စြန္႔ပစအ္ရည္၊ ထတု္လႊတ္အ ခိုးအေငြ႔ ပစၥည္းမ်ားအား ျပဳျပင္သန္႔စငေ္ရးအတြက္ 
လိုအပ္သည္႔ စကရ္ံုမ်ား၊ စခန္းမ်ား တည္ေထာငေ္ရးကိ ုတုိးျမွင့္ေဆာငရ္ြကျ္ခငး္၊ 

(ဍ) အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟတု္ ပုဂိၢဳလ္တစဥ္းီဥးီက ျပဳလပု္သည့္စီမခံ်က္ သုိ႔ မဟုတ ္
လပုေ္ဆာင္မႈ႔သည္ ပတ၀္နး္က်င္ကိ ု သိသာထင္ရွားစြာ ထိခိက္ုေစႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွႏွိင့္ 
စပ္လ်ဥး္၍ ပတ၀္နး္က်င ္ ထခိိုကမ္ႈ႔ ဆနး္စစသ္ည့္စနစႏွ္င့္ လမူႈေရးအရ 
ထခိိုကမ္ႈ႔ဆန္းစစ္သည့္ စနစတ္ရပ္ကုိ ခ်မွတေ္ဆာငရ္ြကေ္စျခင္း၊ 

(ဏ) ပတ၀္န္းက်င္ထခိိုကမ္ႈတြင ္ ပတ၀္နး္က်ငကုိ္ ညစည္မ္းေစသူက ေပးေလ်ာ္ေစရန္၊ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ ၀န္ေဆာငမ္ႈ စနစမွ္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက 
ရနပ္ံုေငြထည့္ဝငေ္စရန္၊ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယေူရာင္း၀ယ္ 
သံုးစြဲသည့္လုပင္န္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ၏္ တစစ္ိတတ္ပိငု္းအား ပတ၀္န္းက်င္ 
ထိန္းသိမး္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ေစရန္ စမီံခန္႔ခြဲ႔ျခငး္၊ 

ပတဝ္နး္က်င္ထနိ္း
သိမ္းေရး 
အပိုငး္(၁၃)အရ 

ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ေကာ္မတ၏ီ လမ္းညႊန္ခ်ကအ္ရ ေအာက္ပါလပုင္န္းကစိၥရပ္မ်ားတြင္ 
မိမိဝန္ႀကီးဌာနကိုယတုိ္င္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိငုရ္ာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါငး္စပ ္
ညိွႏိႈင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ပတဝ္နး္က်င္ထနိ္းသမိး္ေရအတြက္ ဘကစ္ုေံစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး 
ေရးစနစ္ထားရွိၿပ ီအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြကရ္မည္။  
(ဂ) သတၱဳ ၊ စကမ္ႈတြင္းထြက္ကနု္ၾကမ္းႏွင့္ ေက်ာကမ္်က္ရတနာတးူေ ဖာ္ထုတ္လပု္ သန္႔ 

စင္ျခင္းလုပင္နး္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 
(ဃ) အညစအ္ေၾကးစြန္႔ပစေ္ရးႏွင့္ သန္႔စငေ္ရးဆုိင္ရာလပု္ငန္းမ်ားေဆာငရ္ြကျ္ခငး္၊ 
(စ)  အျခားလုိအပေ္သာ ပတဝ္နး္က်င္ညစ္ညမး္ေစမႈဆိငု္ရာလုပ္ငနး္ ကိစၥရပမ္်ား ေဆာင္ ရြက္ျခငး္၊ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ပတဝ္နး္က်င္ထနိ္း
သိမ္းေရး အပိငုး္ 
(၁၄) 

ညစည္မ္းေစမႈကိ ု စတင္ျဖစေ္ပၚေစသသူည ္ ပတဝ္န္းက်ငတ္ြငည္စည္မ္းေစမႈကိ ု ျဖစ္ေစ သည့္ 
ပစၥည္းမ်ားကိ ု သတမွ္တထ္ားသည့္ ပတ္ဝန္းက်ငအ္ရည္အေသြးစံခ်နိ္စညံႊန္း မ်ားႏွင္အညီ 
သတ္မတွခ္်ကမ္်ားအတိငုး္ သန္႔စင္ျခငး္၊ ထုတလ္ႊတ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ စပံုုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ 

ပတဝ္နး္က်င္ထနိ္း
သိမ္းေရး အပိငုး္ 
(၁၅) 

ညစည္မ္းမႈကုိ စတင္ျဖစေ္ပၚေစသည့္လုပင္န္း၊ ပစၥည္း သို႔မဟတ္ု ေနရာတစ္ခခု၏ု ပိငုရ္ွင ္
သို႔မဟတု္ လကရ္ွိျဖစ္သူသည ္ပတဝ္နး္က်ငည္စ္ညမ္းမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္၊ ထနိ္းခ်ဳပရ္န္၊ 
စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ ေလ်ာ့ခ်ရန ္ သို႔မဟုတ္ ပေပ်ုာကေ္စရန္၊ လပုင္နး္ခြင ္ အေထာကအ္ကျူပဳပစၥည္း 
သို႔မဟတု္ ထနိး္ခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းကရိိယာကို တပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ သုးံစြဲျခင္းျပဳရမည။္ 
ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ပါက စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ား အား ပတဝ္နး္က်င္ကို 
မထခိိုက္ေစေသာနည္းလမး္မ်ားႏွင့္အညီ စြန္႔ပစႏ္ိုင္ရန္ စစီဥေ္ဆာင္ ရြကရ္မည။္ 
 

ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရးနညး္ဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄) 
ပတဝ္နး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတဝ္န္းက်င္ထနိ္းသိမး္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂၊ ပုဒ္မခြဲ 
(က) အရ အပ္ႏွငး္ေသာလပု္ပိငု္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ ျပည္ေထာင္စ ုအစိုးရအဖြဲ႔၏ 
သေဘာတူညခီ်ကျ္ဖင့္ဤနညး္ဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လိကုသ္ည္။ 

နညး္ဥပေဒ ၅၁ 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတ၀္နး္က်င္ထခိိုက္မႈ႔ဆနး္စစ္သည့္စနစ ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန ္
ဦးစီးဌာနအား   တာ၀နေ္ပးအပ္ႏုိင္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၂ 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတ၀္န္းက်င္ထခိိုက္မႈ႕ဆနး္စစ္ျခင္းျပဳလပုရ္မည့္ စမံီကန္ိး၊ စီးပြားေရးလပု္ငန္း၊ 
ဝန္ေဆာငမ္ႈ သို႔မဟတု ္လပုေ္ဆာငမ္ႈ႕ အမ်ိဳးအစားကိုသတမ္ွတရ္မည။္ 

နည္းဥပေဒ ၅၃ 

ဝန္ႀကးီဌာနသည ္ နညး္ဥပေဒ ၅၂ အရ သတ္မတ္ွခ်က္တြငမ္ပါဝင္သည့္ အဆုိ ျပဳစမီံကိန္ုး၊ 
စီးပြားေရး လပု္ငန္း၊ ဝနေ္ဆာငမ္ႈ သို႔မဟတ္ု လပုေ္ဆာငမ္ႈမ်ားကိ ု ပတ္ဝန္းက်င ္ ထိခိက္ုမႈ႕ 
ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန ္လိအုပ္ျခငး္ရွ/ိမရွ ိစစိစ္ႏိုငရ္န ္ကနဥးီပတ၀္နး္က်င ္ထခိိုကမ္ႈ႔ ဆန္း စစ္ျခင္း 
ျပဳလုပရ္မည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အျဖစ ္သတမ္ွတႏုိ္င္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၄ 

စီမကိံန္ုး၊ စီးပြားေရး လုပင္န္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ သို႔မဟတု္ လပုေ္ဆာင ္ မႈကိ ု ေဆာငရ္ြက ္
မည့္အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟတ္ု ပုဂၢိဳလ္သညမ္မိိ၏မံကိန္း၊ စးီပြားေရး လုပ္ငန္း၊ ၀နေ္ဆာင္မႈ 
သို႔မဟတ္ု လပုေ္ဆာငမ္ႈအတြက္ ပတဝ္န္း က်င္ ထခိိုကမ္ႈ႕ဆန္းစစ္ျခင္းကိ ု ဝန္ႀကီးဌာန 
ကလကခ္ံေသာ အရညအ္ခ်င္း ျပည့္မီ သည္ ့ တတိယပုဂိၢဳလ္ သို႔မဟတ္ု 
အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ေဆာငရ္ြက္ရန ္စီစဥ္ ေဆာငရ္ြကရ္မည။္ 

နည္းဥပေဒ ၅၈ 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတ၀္နး္က်င္ထိခိက္ုမႈ႔ဆနး္စစ္ျခငး္ အစရီငခ္စံာ စစိစ္သံုး သပေ္ရး အဖြဲ႔ကုိ 
သက္ဆိငု္ရာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစညး္မ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စညး္ရမည္။ 

နည္းဥပေဒ ၆၀ 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတ၀္နး္က်င္ထခိိုက္မႈ႕ဆနး္စစ္ျခငး္ အစရီင္ခစံာ သို႔မဟတ္ု ပတ္ဝန္း 
က်င္စမီံခန္႔ခြဲမႈ႔အစအီစဥ္ကိ ုေကာ္မတ၏ီ လမ္းညႊန္ခ်ကျ္ဖင့္ အတည္ျပဳျပန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၆၉ 

(က) မည္သူမွ် ပတဝ္န္းက်င္ကိညုစည္မ္းေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ဥပေဒႏွင့္ 
ဤနည္းဥပေဒတစ္ခခုအုရအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ထုတ္ျပနသ္တ္မတွထ္ားေသာေဘး 
အႏၱရာယ္ရွိစြန္႔ပစပ္စၥညး္သို႔မဟတ္ုေဘးအႏၱရာယ္ရွပိစၥည္းမ်ားကိလုညး္ေကာငး္ 
အမ်ားျပည္သအူားတိုကရုိ္က္ျဖစေ္စ၊သြယ္ဝိက္ု၍ျဖစ္ေစ ထိခိုကေ္စႏုိငမ္ည့္ ေနရာ တခခုတုြင ္
တစန္ည္း နည္း ျဖင့္ ထုတ္လႊတ္ျခငး္၊ ထတု္လႊတ္ေစျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခငး္၊ စြန္႔ပစ္ေစျခင္း၊ စပုံုျခင္း၊ 
စုပံုေစျခင္း မျပဳရ။ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ခ)   အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာသက္ဆိငုရ္ာ၀န္ၾကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်ကအ္ရမွတပါးေဂဟစနစ္ ႏွင္ ့ 
ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ ေနေသာ သဘာဝပတ၀္နး္က်င္ကိုထခုိိက္ ပ်ကစ္ီး 
ေစႏိုင္သည္ ့ျပဳလပု္မႈ႕မ်ားကုိ မညသူ္မွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ 

ျမနမ္ာႏိုငင္ံ ရငး္ႏွီးျမဳပႏံွ္မွႈဥပေဒ (၂၀၁၆)  

အခနး္ (၂) 
ရည္ရြယခ္်က ္

ဤဥပေဒ၏ ရညရ္ြယခ္်က္မ်ားမွာ ေအာကပ္ါအတိငု္းျဖစသ္ည္- 
(က)ႏုိင္ငေံတာ္ႏွင့္ ႏိုငင္ံသားတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ဌာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငႏွ္င့္ လမူႈ 

       ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွေိစသည့္ တာဝန္ယမူႈရွိေသာ ရငး္ႏွီးျမပွ္ႏံွမႈ 
လပုင္နး္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတကလ္ာေစရန္၊ 

(ခ)ရငး္ႏီွးျမပွႏ္ွံသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ရငး္ႏီွးျမွပမ္ႈလုပ္ငနး္မ်ားကိ ု ဥပေဒႏွင့္ အညီ 
အကာအကြယ္ေပးရန္၊ 

(ဂ)  ျပည္သူတုိ႔အတြကအ္လပ္ုအကိငု္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါကလ္ာေစရန္၊ 
(ဃ) လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေစရန္၊ 
(င) စြမး္ေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ ထတု္လပု္မႈ၊ ဝနေ္ဆာငမ္ႈ၊ ကနု္သြယ္မႈ က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တိုးတက္ေစရန္၊ 
(ဇ) ႏုိငင္ံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငတံကာအသိက္ုအဝန္းႏွင့္ ယဥ္တြဲလုပကုိ္င ္ေဆာင ္ရြကႏ္ိုင္ေစရန္၊ 
(စ်) ႏုိင္ငတံကာစႏံႈနး္ႏွင့္ ညေီသာစးီပြါးေရးလပုင္နး္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပႏံွ္မႈလပုင္န္းမ်ား 

ေပၚထြနး္လာေစရန္၊ 

အခနး္ (၆) 
ေကာ္မရွင၏္ 
တာဝနႏွ္င့္ 
လုပပ္ိုငခ္ြင့္မ်ား 

၂၄။ ေကာ္မရငွ၏္တာဝန္မ်ားမာွ ေအာက္ပါအတိငုး္ျဖစ္သည-္ 
(က) ႏုိင္ငေံတာ္၏ ရငး္ႏီွးျမပွႏံွ္မႈျမငွ့္တငေ္ရးလပု္ငနး္မ်ားကို ေဆာငရ္ြကျ္ခင္း၊ 
(ခ)ႏုိငင္အံတြင္း ရင္းႏီွးျမပ္ွႏွံသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပႏ္ွံရန္စတ္ိဝင္စားသမူ်ားအတြက္ ေပါင္း စပ္ 

ညိွႏိႈင္းကူညေီဆာငရ္ြကေ္ပးရန္ အဓိကရုံးဌာနအျဖစေ္ဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
(ဂ) ရင္းႏွီးျမပွ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ယင္းတုိ႔၏ရင္းႏီွးျမပွ္ႏွံမႈမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေရး အတြက္ 

ကညူပ့ံီပိးုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 
(ဃ) ျပည္ေထာင္စဝုန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိငု္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပညန္ယအ္စိုးရမ်ားက တာဝန ္ ယ ူ

မႈရိွေသာစးီပြားေရးေမွ်ာ္မနွ္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခငး္တို႔ 
ေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွပႏ္ွံမႈဆိုငရ္ာ မူဝါဒမ်ားကိအုႀကံျပဳျခင္း၊ 

(ဋ) ရင္းႏွီးျမွပႏ္ွံသူႏွင့္ ၎၏ရငး္ႏီွးျမပွႏံွ္မႈအား ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရျပဳလုပေ္သာ 
နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥး္၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမနိ္႔၊ ညႊန္ၾကား ခ်ကမ္်ားႏွင့္ 
လပု္ထုးံလပု္နည္း၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိက္ုနာေဆာငရ္ြက ္ ျခငး္/ မရွစိစိစ္ျခငး္၊ 
လိုက္နာေဆာငရ္ြက္မႈမရွပိါက လုိကန္ာေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာငရ္ြက္မႈ 
မရိွေသာရင္းႏွီးျမပွ္ႏံွသူႏွင့္ ၎၏ရငး္ႏီွးျမွပႏံွ္မႈလပု္ငန္းမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အည ီအေရးယျူခငး္၊ 

(ဌ) ကင္းလြတ္ခြင့္၊သက္သာခြင့္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတသ္ည့္ရငး္ႏွီးျမပွ္ႏံွမႈလုပင္န္းအမ်ဳိးအစား မ်ားကို 
ျပန္လည္သုးံသပ္ျခင္းႏွင့္ သုံးသပေ္တြ႔ရွိခ်ကမ္်ားအား အစိးုရအဖြဲ႔သုိ႔ အစရီင ္ခံတင္ျပျခငး္၊ 

၂၅။ ဤဥပေဒပါလပုင္န္းတာဝနမ္်ားကို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ႏိုင္ရန္ အလုိ႔ 
ဌာေကာ္မရွင၏္ လုပ္ပိငုခ္ြင့္မ်ားမွာ ေအာကပ္ါအတိုငး္ျဖစ္သည္။ 

(ဂ) ရငး္ႏွီးျမပွႏံွ္သူက ေကာ္မရငွ္သို႔ တင္ျပလာသည့္အဆိုျပဳခ်ကသ္ည္ ႏိုင္ငေံတာ္ ၏ အက်ဳိး 
စီးပြါးကိ ု ျဖစထ္ြနး္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ဥပေဒတစရ္ပ္ရပႏ္ွင့္ ညီညႊတ္မႈ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ရွိေၾကာင္းစစိစေ္တြ႔ရွိပါက ခြင့္ျပဳမနိ္႔ကုိ ရင္းႏီွးျမပွ္ႏံွသအူားထုတေ္ပးျခင္း၊ ယင္းအေျခ 
အေနမ်ား ႏွင့္ မကိုကညီ္ပါကျငငး္ပယျ္ခင္း၊ 

(ဃ) ရငး္ႏီွးျမွပ္ႏံွသူက ေကာ္မရွငသုိ္႔ အတည္ျပဳေလွ်ာက္ထားလႊာကိုျပည္စုံစြာတင္ျပလာ 
လွ် င္လိအုပ္သည့္ စစိစမ္ႈမ်ားျပဳလုပ၍္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပႏ္ွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမရွိပါက 
အတည္ျပဳမိန္႔ကို ရင္းႏွီးျမွပႏံွ္သူအားထုတေ္ပးျခငး္၊ 

(င) ရင္းႏွီးျမွပႏ္ွံသကူ ခြင့္ျပဳမန္ိ႔သက္တမး္ သို႔မဟုတ ္ အတည္ျပဳမနိ္႔သက္တမး္ကိ ု တိုးျမွင္ ့
ေပးရန္ျဖစေ္စ၊ ျပင္ဆင္ေပးရန္ျဖစေ္စ တင္ျပလာလွ်ငစ္ိစစခ္ြင့္ျပဳျခငး္ သို႔မဟုတ ္ျငင္းပယျ္ခငး္၊ 

(စ) လိအုပ္ပါက ရငး္ႏွီးျမွပ္ႏွံသူထမံွ ၎၏ရင္းႏီွးျမပွႏ္ွံမႈႏွင္ ့ သက္ဆိငု္သည့္ အေထာက ္
အထားမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အခ်ကအ္လက္မ်ားကိုျဖစေ္စ တင္ျပရနေ္တာငး္ခံရယျူခင္း၊ 

(ဆ) ရင္းႏီွးျမွပႏံွ္သူက ခြင့္ျပဳမနိ္႔ (သုိ႔မဟတ္ု) အတည္ျပဳမနိ္႔ရရွိရန ္ ေကာ္မရငွသုိ္႔ ပူးတြဲ 
တင္ျပခဲ႔ေသာ စာခ်ဳပစ္ာတမ္းအေထာကအ္ထားမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာငး္သို႔မ ဟတ္ု 
ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟတ္ု အတည္ျပဳမနိ္႔ပါစည္းကမး္ခ်ကမ္်ားအတိုင္းလိုကန္ာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ 
ေၾကာင္းခိုင္လုံေသာ သကေ္သခအံေထာကအ္ထားမ်ားေပၚ ေပါက္ လွ်င ္တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ 
အည ီအေရးယႏူိုင္ရနစ္ီမေံဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ 

(ဇ) ရင္းႏီွးျမွပႏံွ္သူက ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်ကမ္်ားႏွင့္အညီ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာ 
ခြင့္မ်ားခံစားခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားလာလွ်င ္လုိအပသ္လို စစိစခ္ြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ 

အခနး္ (၁၀) 
ရငး္ႏီွးျမွပႏံွ္ 
မႈလပု္ငနး္အမ်ဳိးအ
စားသတမ္ွတ္ျခင္း 

၄၀။ ရငး္ႏီွးျမပွႏ္ွံမႈတြင ္ေအာက္ပါတို႔လည္းအပါအဝင္ျဖစသ္ည္- 
(ဆ) သဘာဝ သယဇံာတပစၥည္းမ်ားရွာေဖြျခငး္ႏွင့္ စမ္းသပတုိ္င္းတာျခင္း၊ ထုတ္လုပ ္ျခင္း ဆိငုရ္ာ 

အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝငသ္က္ဆိငု္ရာဥပေဒ သုိ႔မဟတု္ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ အရ 
ေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းဆိငု္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ 

အခနး္ (၁၂) 
ေျမအသံုးျပဳခြင္ ့

၅၀။ (က) ဤဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမနိ္႔ရရွိေသာ သို႔မဟုတ ္ အတည္ျပဳမိန္႔ရရွိထားေသာ ရင္းႏီွး 
ျမွပႏံွ္သူသည ္ပုဂၢလကိေျမ သုိ႔မဟတု ္အေဆာကအ္အုံျဖစ္ပါက ပုိင္ရငွ္ထ ံမွလညး္ ေကာငး္၊ 
အစုိးရစမီခံန္႔ခြဲပိငု္ခြင့္ရွေိသာေျမ၊ ႏိုငင္ံေတာ္ပိုငေ္ျမ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္ အအုံျဖစပ္ါက 
သက္ဆိငု္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိးုရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထမံလွည္းေကာငး္ ရင္းႏွီး ျမပွ္ႏံွမႈျပဳလုပရ္န္ 
အလို႔ဌာ သတမ္ွတခ္်က္မ်ားႏွင့္အည ီ ႏွစရွ္ညေ္ျမ သို႔မဟုတ ္ အေဆာက္အအု ံ
ဌားရမ္းခြင့္ရွိသည္။ ႏိုင္ငသံားရငး္ႏွီးျမွပႏ္ွံသူသည္ မမိိပိငုေ္ျမ သို႔မဟတ္ု အေဆာကအ္အုတံြင္ 
တည္ဆဥဲပေဒမ်ားႏွင့္အည ီရင္းႏီွးျမွပႏံွ္ႏိုင္သည္။ 

(ဃ) ရငး္ႏွီးျမွပႏ္ွံသသူည ္ ေျမဌားရမ္းျခငး္ စာခ်ဳပအ္ား စာခ်ဳပ္စာတမး္ မွတ္ပံု တင္ျခငး္ 
အကဥ္ပေဒႏွင့္အညီ စာခ်ဳပစ္ာတမး္မွတ္ပုတံငရ္ုံးတြင ္မွတပ္ုတံငရ္မည။္ 

(င) အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ေျမအသုးံခ်မႈ သို႔မဟတ္ု ေျမဌားရမ္းမႈမ်ားအတြက္ ျမနမ္ာႏုိင္ငသံား  
ရင္းႏီွးျမွပႏံွ္သူမ်ားအား ပိမုိေုကာငး္မြနေ္သာ သတမ္ွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။ 

အခနး္ (၁၆) 
ရငး္ႏီွးျမွပႏံွ္သူမ်ား
၏ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ား 

(က) ႏုိင္ငေံတာ္အတြငး္ရွ ိ တိုင္းရင္းသားလမူ်ဳိးတို႔၏၎ဓေလ့ထုံးတမး္၊အစဥအ္လာ၊ ရိုးရာ 
ယဥေ္က်းမႈတို႔ကုိ ေလးစားလိက္ုနာရမည ္

(ခ) ရင္းႏီွးျမွပႏ္ွံမႈလုပ္ေဆာင္ရနအ္တြက္ ကမုၸဏီ သို႔မဟတ္ု တရားဝင္စးီပြား ေရးအဖြဲ႔ အစညး္မ်ား 
သို႔မဟတု္ အဆိပုါတရားဝင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ရံုးခြဲမ်ားကိ ု ဥပေဒႏွင့္အညီ 
ဖြဲ႔စည္းတညေ္ထာင၍္ မွတပ္ုတံငရ္မည။္ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဂ) တည္ဆဥဲပေဒမ်ားႏွင့္ ဤဥပေဒအရထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လပ္ုထုးံ လုပ ္နည္းမ်ား၊ 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 
စည္းကမ္းခ်ကမ္်ားႏွင့္ အခြနဆ္ိုင္ရာတာဝန္ရွမိႈအပါအဝင္ ၎တို႔အား ထုတေ္ပး ထားေသာ 
အထးူျပဳလိငု္စင္၊ ခြင့္ျပဳမနိ္႔ႏွင့္ လုပင္နး္ေဆာင္ရြကခ္ြင့္လက္မွတမ္်ားတြင္ ပါဝင္ သည္ ့
စည္းကမ္းခ်ကမ္်ား၊ သတမ္ွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာငရ္ြက ္ရမည္။ 

(င) မမိိဌားရမး္ခြင့္ရရွိထားေသာ သို႔မဟတု္ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိထားေသာေျမ၏ ေျမေပၚ ေျမ 
ေအာကတ္ြင ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ရငး္ႏီွးျမပွႏံွ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွေိသာ၊ မူလသေဘာ 
တစူာခ်ဳပ္တြင ္ မပါဝင္ေသာ သဘာဝတြငး္ထြကပ္စၥည္းမ်ား သို႔မဟုတေ္ရွး ေဟာင္း 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရတနာသိုကအ္စရွသိည္တို႔ကို ေတြ႔ရွပိါက ေကာ္မရွင္ထသံို႔ ခ်ကခ္်ငး္ 
သတင္းေပးအေၾကာင္းၾကားရမည။္ ေကာ္မရွငက္ ခြင့္ျပဳလွ်င္ယင္းေျမေပၚ၌ ဆက ္ လက္ 
လပု္ကိငုႏုိ္င္ၿပီး ခြင့္မျပဳလွ်င္ ရငး္ႏွီးျမွပႏ္ွံသကူ ေရြးခ်ယတ္င္ျပသည့္ ေနရာတစ္ ခု အား 
အစားထိးုခြင့္ျပဳခ်ကရ္ယ၍ူ ေျပာင္းေရြ႕ေဆာငရ္ြကရ္မည္။ 

(စ) မိမဌိားရမး္ခြင့္ သို႔မဟုတေ္ျမအသုံးခ်ခြင့္ရရွေိသာ ေျမ၏သဘာဝေျမမ်ကႏ္ွာသြင္ျပင္ သို႔မဟတု္ 
ေျမအနိမ္႔အျမင့္အေနအထားအား သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာငး္လမဲႈကို ေကာ္မရငွ၏္ 
ခြင့္ျပဳခ်ကမ္ရွိဘ ဲမျပဳလုပ္ရ၊ 

(ဆ) မမိ၏ိ ရငး္ႏီွးျမပွႏံွ္မႈႏွင့္  တည္ဆဥဲပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပထံု္းလုပ ္ နည္း မ်ား 
ႏွင့္ႏုိငင္ံတကာတြငက္်င့္သံုးသည့္ အေကာငး္ဆုးံစံခ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီသဘာဝ 
ပတဝ္နး္က်င္ႏွင္ ့ လူမႈပတဝ္နး္က်င္ထခိိုကပ္်ကစီ္းမႈ၊ ညစည္မး္မႈ၊ နစန္ာမႈ မျဖစေ္စရန ္ ႏွင့္ 
ယဥေ္က်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကိ ုထခိိုကပ္်က္စးီမႈ မျဖစေ္ပၚေစရန ္လုိက္နာ ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

(ဇ) ခြင့္ျပဳမန္ိ႔ သို႔မဟတ္ု အတည္ျပဳမနိ္႔ျဖင့္ေဆာင္ရြကေ္သာ ရငး္ႏီွးျမွပႏံွ္မႈမ်ားႏွင့္ သက ္ဆိငု္သည့္ 
လပုင္နး္ဆိင္ုရာစာရင္းဇယားမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေငြစားရင္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ ္ သည့္ 
ဘ႑ေရးဆိငုရ္ာကစိၥရပမ္်ားကို ႏိုငင္ံတကာႏွင္ ့ ျပညတ္ြင္းအသိအမွတျ္ပဳ စာ ရငး္ 
ကိုငစ္ံႏႈနး္မ်ားႏွင့္အည ီေကာငး္မြနစ္ြာ ျပဳစမုွတတ္မး္တင္ထားရွိရမည္၊ 

(ဋ) အလပုေ္ၾကာင့္ ထိခိုကဒ္ဏ္ရာရရွမိႈ၊ ကိုယအ္ဂၤါအစိတအ္ပို္င္းခ်ဳ႕ိယြင္းဆံုးရႈံးမႈ၊ ေရာဂါ ရရွမိႈ၊ 
ေသဆံုးမႈတုိ႔ျဖစပ္ြားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သက္ဆိုငရ္ာ အလပု္ သမားသို႔မဟတ္ု 
အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသအူားတည္ဆဥဲပေဒႏွင့္အညီ ရထိုက္သည့္ နစ ္ နာ 
ေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးကိေုပးရမည္၊ 

(ဍ)  အလပု္သမားဥပေဒကို ေလးစားလုိကန္ာရမည၊္ 
(ဏ)ခြင့္ျပဳမိန္႔သုိ႔မဟတုအ္တည္ျပဳမနိ္႔ပါရငး္ႏွီးျမပွႏံွ္မႈလပု္ကိင္ုႏိုငရ္န္အတြက္လုိအပခ္်က္ အရ 

ေဆာငရ္ြက္ျခင္းမွတစပ္ါး ရငး္ႏွီးျမပွ္ႏံွမႈႏွင့္ မသက္ဆုိငေ္သာ သစေ္တာ ခုတထ္ြင္ျခင္း၊ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ားတးူေဖာ္ျခငး္စသည့္ သဘာဝပတဝ္နး္က်င ္ ထခိိုကပ္်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ 
လမူႈစီးပြားအေပၚဆံုးရံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါက အဆုိပါဆုံးရႈံး နစန္ာမႈအတြက္ 
ထေိရာက္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးကို နစ္နာသူထံသို႔ ေပးေလ်ာ္ရမည္၊ 

(ထ)သဘာဝပတဝ္နး္က်ငထိ္န္းသမိး္ေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္ဝနး္က်င္ထိခိုကမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိငု္ ရာ 
လပု္ထုးံလပု္နည္းမ်ားအရ ႀကိဳတငခ္ြင့္ျပဳခ်က ္ရယရူန ္လုိအပ္ေသာ ရငး္ႏွီး ျမပွ္ႏံွ မႈမ်ားသည္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားမလပုေ္ဆာငမ္ီ ေကာ္မရငွ၏္ ခြင့္ျပဳမနိ္႔ သို႔မဟတ္ု အတည္ျပဳမနိ္႔ ကို 
ဦးစြာရယရူမည။္ ဤသုိ႔ေကာ္မရငွ၏္ ခြင့္ျပဳမနိ္႔ သို႔မဟုတ္ အတည ္ ျပဳ မနိ္႔ရာယထူားသည့္ 
ရင္းႏီွးျမွပႏံွ္မႈမ်ားသည ္ ၎တို႔လပု္ငနး္ေဆာငရ္ြက္ေနသည့္ ကာလတစ ္



27 
 

ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ေလွ်ာကလံု္းလုိအပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထခိိုကမ္ႈႏွင့္ လမူႈေရး ထခိိုကမ္ႈ ဆနး္စစခ္်က ္ မ်ား 
ေဆာငရ္ြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေကာ္မရငွ္သို႔ တင္ျပရမည္။ 

၇၁။ ရငး္ႏီွးျမပွႏံွ္သူသည္ ၎၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရငး္ႏွီးျမွပႏ္ွံမႈ လပု ္
ငန္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ား၊လပု္ထုးံလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားႏွင့္အည ီ က်နး္မာေရးဆိုငရ္ာ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ယဥေ္က်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိခိုကမ္ႈ 
ဆန္းစစခ္်က္၊ သဘာဝပတဝ္န္းက်င ္ ထခိိုက္မႈဆန္းစစခ္်ကႏွ္င့္ လူမႈပတဝ္န္းက်င ္
ထခိိုကမ္ႈဆန္းစစ္ခ်ကတုိ္႔ကို ေဆာင္ရြကရ္မည။္ 

အခနး္ (၂၀) 
စီမခံန္႔ခြဲေရး 
ျပစ္ဒဏ ္

၈၅။ ေကာ္မရငွ္သည္- 
(က) ဤဥပေဒပါျပဠာန္းခ်ကမ္်ား၊ ဤဥပေဒအရထုတျ္ပနသ္ည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စညး္ မ်ဥ္း 

စညး္ကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလပ္ုနည္းမ်ား၊ အမနိ္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကား ခ်က ္သို႔မဟတ္ု 
ခြင့္ျပဳမိန္႔  သို႔မဟတု ္ အတည္ျပဳမိန္႔ပါ စညး္ကမ္းခကတ္စရ္ပရ္ပ္ကိ ု ေဖ်ကဖ္်က္သည့္ 
သို႔မဟတ္ု လိုကန္ာေဆာငရ္ြက္ရန္ ပ်ကက္ြက္သည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွ သအူေပၚတြင္ ေအာကပ္ါ 
စီမခံန္႔ခြဲေရးဆိုငရ္ာ ျပစ္ဒဏ္တစရ္ပ္ကိုျဖစေ္စ သို႔မဟတ္ု တစရ္ပ္ထကပ္ိေုသာ 
ျပစ္ဒဏမ္်ားကိုျဖစ္ေစခ်မွတႏုိ္င္သည္- 

(၁) သတေိပးျခင္း၊ 
(၂) လုပင္န္းကို ယာယီရပဆုိ္င္းျခငး္၊ 
(၃) အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကို ယာယရီပ္ဆိငု္းျခငး္၊ 
(၄) ခြင့္ျပဳမိန္႔ သုိ႔မဟတု္ အတည္ျပဳမနိ္႔ကို ျပနလ္ညရ္ုတ္သမိး္ျခင္း၊ 
(၅) ေနာင္တြငမ္ည္သည့္ ခြင့္ျပဳမနိ္႔ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမနိ္႔မွ်ထတု္ေပးမည ္မဟုတေ္သာ နာမည ္

ပ်က္စးီပြားေရးလပုင္နး္စာရငး္၌ထည့္သြင္းျခငး္၊ 
         ေကာ္မရင္ွ၏  

တာဝနႏွ္င့္လပုပ္ိငု္ခြ
င့္မ်ား၊အပုိငး္(၁၁)၊ 
(က) 

အဆိုျပဳခ်ကမ္်ားကုိ စစီစရ္ာတြင္အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကိ ု ထပိါးႏိုင္မွႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရး 
ယံုၾကည္စိတခ္်ရမွႈ၊ လပုင္န္း၏ စီးပြားေရးတြကေ္ျခကိုက္မွႈ၊ စက္မွႈနည္းပညာဆီေလ်ာ္မွႈ၊ 
ပတဝ္န္းက်င္ထနိ္းသမိ္းကာကြယ္မွႈစသည့္ အခ်ကအ္လက္မ်ားကို သံုးသပ္ျခငး္။ 

ရငး္ႏီွးျမဳပႏ္ွံသူ၏
တာဝနႏွ္င့္ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊အ
ပိုငး္(၁၅) 

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမွႈလုပင္န္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိငု္ေသာဥပေဒမ်ားကို လိကုန္ာျခင္းျဖင့္ ပတဝ္န္းက်င ္ ကိ ု
ညစည္မ္းေစေသာ အျပဳအမမူ်ားကို မျပဳလပုရ္န္ 

ကုနသ္ြယလ္ပုင္နး္ခြန္ ဥပေဒ (၂၀၁၄) 

ပုဒ္မ (၄) 

မည္သူမဆိ ု ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ဇယား၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိငု္း 
အခြနက္်သင့္ေစရမည္။  
(က) ျပည္တြင္း၌ ကနုစ္ည္ထတု္လပု္ ေရာငး္ခ်ျခငး္၊ 
(ခ)  ကန္ုစညတ္ငသ္ြငး္ျခင္း၊ 
(ဂ)  ကန္ုသြယ္မႈ ေဆာင္ရြကျ္ခင္း၊ 
(ဃ) ၀နေ္ဆာင္မႈ ေဆာငရ္ြက္ျခငး္။ 

ပုဒ္မ (၅) 
ပုဒ္မ (၄) အရ က်သင့္ေသာ အခြနက္ို ကနုစ္ညတ္င္သြငး္သူ သို႔မဟုတ ္ကန္ုသြယမ္ႈ ေဆာငရ္ြကသူ္ 
(ပစၥည္းထုတလု္ပသူ္) မွ ေပးေစရမည္။ 

ဓာတပုစၥညး္မ်ားႏွင့္  ဆကစ္ပပ္စၥညး္မ်ား အႏၱရာယ ္ၾကိဳတငက္ာကြယ္ျခငး္ ဥပေဒ (၂၀၁၃) 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ဤဥပေဒအား ျပညေ္ထာငစ္လုႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ ဟု ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ျသဂုတလ္ (၂၆) ရက္တြင္သတမ္ွွတသ္ည။္ 
ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာကပ္ါအတိငု္း ျဖစ္သည္- 
(က) ဓာတပုစၥည္းႏွင့္ ဆကစ္ပပ္စၥည္းမ်ားေျကာင့္ သကရွိ္သတၱ၀ါမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခငး္ႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င ္အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ုထခုိိကပ္်ကစ္ီးေစျခင္းမ ွကာကြယ္ရန္၊ 
(ခ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပပ္စၥည္းမ်ားဆိငု္ရာလပ္ုငန္းကိ ု ခြင့္ျပဳခ်ကျ္ဖင့္ ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင္ 
အႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းေစေရးအတြက္ စနစတ္က် ႀကးီျကပက္ြပ္ကရဲန၊္ 
(ဂ) ဓာတုစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပပ္စၥည္းမ်ားကိ ု စနစ္တက်သံုးစြဲေစေရးအတြက ္ ပညာေပးလပ္ုငနး္ႏွင့္ 
သုေတသနလုပင္န္းမ်ားကို က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာငရ္ြကရ္န္ႏွင့္ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားရယေူသာ 
စနစ္ကိေုဆာငရ္ြကရ္န္၊ 
(ဃ) လပုင္နး္ခြင ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်ငထိ္န္းသိမး္ေရး တုိ႔အတြက္ 
စဥဆ္ကမ္ျပတဖ္ြံ႔ျဖိဳးတိုးတကေ္ရးကိ ုေဆာင္ရြက္ရန။္ 
 
သဘာဝပတဝ္နး္က်င္ ထနိး္သမိး္ေရး နညး္ဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄) 

နည္းဥပေဒ (၅၈) 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတဝ္န္းက်င္ထခိိုကမွ္ႈဆန္းစစ္ျခင္း အစရီငခ္စံာ သံုးသပေ္ရးအဖြဲ႕ကိိ ု
သက္ဆိငု္ရာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစညး္မ်ားမ ွကၽြမ္းက်င္သမူ်ားႏွင္ ့ဖြဲ႕စည္းရမည။္ 

နည္းဥပေဒ (၅၉) 
ပတဝ္န္းက်င္ထခိိုုက္မွႈဆန္းစစျ္ခငး္အစရီင္ခစံာသုံးသပေ္ရးအဖြဲ႕တြင္ျပငပ္ပုဂၢလိကကၽြမ္းက်င္သူ
မ်ားပါဝငပ္ါကယင္းတိ႕ုအတြက္ခ်ီးျမင့္ေငြ၊စရတိ္ႏွင့္ေထာကပ္ံ့ေၾကးမ်ားကိပုတဝ္န္းက်င္စမီခံနက္ခြဲမွႈ
ရန္ပံုေငြမကွ်ခံသံုးစြဲႏိုင္သည္။ 

 
နည္းဥပေဒ (၆၁) 

ဝန္ၾကးီဌာနသည္ပတ္ဝန္းက်ငထိ္ခိုကမ္ွႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစရီငခ္စံာ (သို႔မဟတ္ု) ပတဝ္နး္ 
က်င္စမီခံန္႕ခြဲမွႈ အစအီစဥ္ကိေုကာ္မတီ၏လမး္ညြနခ္်ကျ္ဖင္ ့အတည္ျပဳျပန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘိြဳ င္လာဥပေဒ (၂၀၁၅) 

အခနး္ (၂) 

ဤဥပေဒ၏ ရညရ္ြယခ္်က္မ်ားမွာ ေအာကပ္ါအတိငု္းျဖစသ္ည္- 
(က) ျမနမ္ာႏိုင္ငစံံခ်ိန္စံညႊန္း သုိ႔မဟတု္ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ စခံ်ိနစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ ညညီြတေ္သာ 
ဘိြဳ င္လာမ်ားရရိွေစရန္၊ 
(ခ) ဘိြဳ င္လာမေတာ္တဆထိခိုကမ္ႈ ေဘးအႏၱရာယမ္ ွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ႏ္ုိင္ငေံတာ္ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူတို႔ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္၊ 
(ဂ) ႏိုင္ငေံတာ္အတြင္း ဘိြဳ င္လာမ်ားအား ျမနမ္ာႏုိင္ငစံခံ်ိနစံ္ညႊနး္ သို႔မဟတ္ု 
အျပည္ျပည္ဆိငုရ္ာစံခ်န္ိစညံႊနး္မ်ားႏွင့္အည ီအသံုးျပဳေစရန္၊ 
(ဃ) ဘိြဳ င္လာနည္းပညာမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရနႏ္ွင့္ ဘိြဳ င္လာမ်ား ထုတ္လုပ္၊ ျပဳျပင္၊ 
ကိုင္တြယ္ထနိ္းသမိ္းႏိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္သမူ်ား တုိးတက္ေပၚေပါကေ္စရန္၊ 
(င) ေလာငစ္ာစြမ္းအင္ကို အက်ိဳးရွိထိေရာကစ္ြာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘိြဳ င္လာမ်ား စြမး္ရည္ျပည့္ 
အသံုးျပဳႏုိငေ္စရန္၊ 
(စ) ဘိြဳ င္လာမ်ား သက္တမ္းၾကာရွညစ္ြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝ လမူႈ 
က်န္းမာေရးဆုိုငရ္ာ ပတဝ္န္းက်ငအ္ေပၚ သက္ေရာကမ္ႈကိ ုေလွ် ာခ့်ႏိုငေ္စရန္။ 

အခနး္ (၃) ၄။ စစေ္ဆးေရးမွဴးခ်ဳပသ္ည္ ဝန္ၾကးီဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္- 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(က) ဤဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလပုန္ည္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်ကမ္်ားအရ ဘိြဳ င္လာအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ 
အသံုးျပဳႏုိငရ္န္အလုိ႔ငွာ ျမနမ္ာႏုိင္ငစံံခ်နိစံ္ညႊန္း သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ 
စံခ်န္ိစံညႊန္းမ်ားႏွင့္အည ီစစေ္ဆးမႈနည္းစနစ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္၊ 
(ခ) အတည္ျပဳ သတမ္ွတထ္ားေသာ ဘိြဳ င္လာ စခံ်န္ိစညံႊန္းမ်ားႏွင့္  စစေ္ဆးမႈ နည္းစနစမ္်ားအရ 
စစ္ေဆးရရွသိည္ ့ရလဒ္မ်ားသည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။ 

အခနး္ (၄) 

ဘိြဳ င္လာမွတပ္ံုတင္ျခင္း 
၅။ လပုင္နး္တစရ္ပရ္ပအ္တြက္ ဘိြဳ င္လာကိ ုအသံုးျပဳလုိသသူည္ ဤဥပေဒအရ မတွပ္ံုတင္ရမည္။ 
၆။ ျမနမ္ာႏုိင္ငစံခံ်ိနစ္ညံႊနး္ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စခံ်ိနစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္အညီ 
ထတ္ုလပု္ထားေသာ ဘိြဳ င္လာျဖစရ္မည။္ 
၇။ ပုဒ္မ ၅ အရ ဘိြဳ င္လာမွတပ္ံုတင္ေပးရန ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေလွ်ာကလ္ႊာႏွင့္အတူ 
ဘိြဳ င္လာႏွင့္ သက္ဆိငုသ္ည့္အေထာကအ္ထားမ်ား၊ သကေ္သခံလကမ္ွတမ္်ားပူးတြဲ၍ 
စစ္ေဆးေရးမႈးထံ တင္ျပရမည္။ 
၈။ ပုဒ္မ ၇ အရ ဘိြဳ ငလ္ာမွတပ္ံုတငေ္ပးရန္ ေလွ် ာကထ္ားခ်က္ကုိ လက္ခရံရိွသည့္အခါ 
သက္ဆိငု္ရာ စစေ္ဆးေရးမွဴ းသည္ ဘိြဳ င္လာကိ ု လုိအပေ္သာ စစိစမ္ႈ၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပးီ 
စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္ကို စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္ထ ံတင္ျပရမည္။ 
၉။ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ပဒ္ုမ ၈ အရ စစေ္ဆးေရးမွဴး၏ တင္ျပခ်က္ကိ ုလိုအပ္သလုိ စစိစ္ျခင္း၊ 
စစ္ေဆးျခင္းျပဳလပု္ျပီး သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္အညီ ဘိြဳ င္လာမွတပ္ံုတငရ္န ္ ခြင့္ျပဳျခင္း 
သို႔မဟတု္ ျငငး္ပယ ္ျပဳႏုိင္သည္။ 
၁၀။ စစ္ေဆးေရးမွဴ းခ်ဳပ္သည္ သတ္မတ္ွသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္အညီ ဘိြဳ ုင္လာအရြယ္အစားကုိ 
မီးရိွန္ရမ်ကႏ္ွာျပင ္ဧရိယာအလိုက္ သတ္မတ္ွရမည္။ 
၁၁။ ဝန္ၾကးီဌာနသည္ မီးရိွန္ရမ်က္ႏွာျပင္ ဧရယိာအလိုက္ ဘိြဳ င္လာ မွတပ္ံုတငေ္ၾကးႏွင့္ စစေ္ဆးခ 
ႏႈန္းထားတို႔ကုိ သတမ္ွတေ္ပးရမည။္ 

အခနး္ (၁၃) 

တားျမစခ္်က ္
၅၉။ မည္သမူွ် ပုဒ္မ ၂၁ အရ ထြင္းထားသည့္ မွတ္ပုံတငအ္မွတ္ကိ ုမရိးုမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ 
ျပင္ဆင္ျခငး္၊ ေျပာငး္လျဲခငး္၊ ဖ်က္ျခငး္၊ ပံုသ႑ာန္ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလပု္ျခင္း သို႔မဟတ္ု 
မျမင္ႏိုင္ေစရန ္ျပဳလပု္ျခငး္မျပဳရ။ 
၆၀။ မည္သမူွ် ဘိြဳ င္လာျပဳျပင္သူလက္မွတမ္ရိွဘဲ ဘိြဳ ုုင္လာကုိ မျပဳျပင္ရ။ 
၆၁။ မည္သမွူ် ဘိြဳ ငလ္ာကိုငတ္ြယထ္န္ိးသမိး္သ ူ လက္မွတ္မရိွဘဲ ဘိြဳ င္လာကိ ု
ကိုင္တြယ္ထနိ္းသမိ္းျခငး္ မျပဳရ။ 
၆၂။ မည္သမူွ် ခြင့္ျပဳဖိအားထက္ ေက်ာ္လြန္ေစရန္ အႏၱရာယ္ကငး္ဖိအားထိန္း အဆို႔ရွငကုိ္ မိမဆိႏၵ 
အေလ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ ပိငုရ္ွငမွ္ တာဝနေ္ပးအပခ္်ကအ္ရျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခငး္ မျပဳလပု္ရ။ 
၆၃။ မည္သမူွ် ပုဒ္မ ၂၅၊ ပုဒ္မခဲြ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခဲြ (ခ) တုိ႔ပါ ျပဌာန္းခ်ကက္ိဆုန္႔က်င္၍ 
ဘိြဳ င္လာထုတလု္ပ္ျခင္း မျပဳရ။ 

လူမွႈဖလူံုေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

 
အပိုငး္(၅၃)၊(က) 

အလပုရ္ွငႏ္ွင့္အလပု္သမားတိုု႔သည္ လပုင္န္းဌာနမ်ား၌ အလပု္သမားမ်ား ေဘးအႏၱရာယ ္
ကငရ္ွင္းေရးႏွင့္ ပညာေရးလပုင္နး္မ်ားအျပင ္အလပုတ္ြင ္မေတာ္တဆျဖစပ္ြားမွႈကိလုညး္ ေကာငး္၊ 
အလပု္တြင္္ ထိခိ္ုက္မွႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိိွမွႈ၊ ေရာဂါရရွမိွႈႏွင့္ ေသဆံုးမွႈ ျဖစပ္ြားျခင္းကိလုညး္ေကာငး္ 
ကာကြယ္ရနအ္လို႕ငွာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကငး္ရငွ္းေရးႏွင့္ က်နး္မာေရးဆိုင္ရာ စမီခံ်က္မ်ား 
ထားရွိျခင္းတိ႕ုႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ လမူွႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အာမခကုိံယ္ 
စားလွယဌ္ာနမ်ားႏွင့္ျဖစေ္စ ညိွႏွဳိင္း ပူေပါငး္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ေရအရငး္အျမစႏ္ွင့္  ျမစေ္ခ်ာငး္ထနိး္သမိ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၆)ခႏွုစ္ 

အပိုငး္(၃) 

ဤဥပေဒ၏ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားမွာေအာကပ္ါအတိငုး္ျဖစ္မည္- 
(က)ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစေ္ခ်ာငး္မ်ားကိုျပည္သမူ်ားအက်ိဳးရွစိြာအသံုးျပဳႏိုငေ္ရးအတြက္္ထိန္းသမိး္ကာ

ကြယ္ရန္၊ 
(ခ) ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းေရလမ္းေၾကာင္းဆက္သြယ္မွႈလုံၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေစရန္၊ 
(ဂ)ေရအရငး္အျမစႏွ္င့္ျမစေ္ခ်ာင္းမ်ားဖြံျဖိဳးတုိးတကေ္စျခငး္ျဖင့္နုိငင္ံေတာ္၏စးီပြားေရးဖြံၿဖိဳးတက္မွႈကုိ

အေထာကအ္ကူျဖစ္ေစရန၊္ 
(ဃ)သဘာဝပတ္ဝနး္က်ငထိ္ခိုကပ္်က္စးီမွႈကိုကာကြယရ္န္။ 

အလပုသ္မား အဖြဲ႕အစညး္ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခနုစွ္) 
အလပု္သမားဝန္ႀကီးဌာနသည ္အလပု္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒပုဒ္မ ၅၇အရ အပ္ႏွငး္ေသာ လပ္ုပိငုခ္ြင့္က်င္သုံး၍ 
ျပညေ္ထာငစ္ုအစိးုရအဖြဲ႔၏ သေဘာတညူခီ်ကျ္ဖင့္ ေအာကပ္ါနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပနလုိ္က္သည္ 
အခနး္(၂) 
အလပု္သမားအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း  

၄။ အလပု္သမားမ်ား၏အက်ဳိးႏွင့္ အလပု္ရငွမ္်ား၏ အက်ဳိးကို ေဆာင္ ရြကႏ္ိုင္ရနအ္လုိ႔ဌာ 
အလပု္သမားအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ကုိဖြဲ႔စညး္ရာတြင-္ 
(က)အေျခခအံလပု္သမားအဖြဲ႔အစည္း (သို႔မဟုတ္)လပ္ုေဆာငမ္ႈ အမ်ဳိးအစား အလိက္ု 

သကဆုိ္င္ရာလုပင္န္း(သုိ႔မဟတ္ု) လုပေ္ဆာင္မႈတြင္ အလုပ ္ လပု္ကိငု္ ေနသည့္ 
အလပု္သမားအနည္းဆုးံဥးီေရ ၃၀ျဖင့္ ဖြဲ႕စညး္ႏုိင္သည္။ အလုပ္သမားဥးီေရ ၃၀ 
ေအာကရ္ွိေသာလပုင္နး္ (သို႔မဟတု္) လုပ္ ေဆာငမ္ႈျဖစပ္ါက 
လုပင္နး္သေဘာသဘာဝတညီူေသာ အျခားလပ္ုငနး္ သို႔မဟုတ္ 
လုပေ္ဆာငမ္ႈတစ္ခခုႏုွင့္ပးူေပါင္းဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ဖြဲ႕ စည္းရာ တြင္ 
သကဆုိ္င္ရာလုပင္န္း သို႔မဟတ္ု လပုေ္ဆာင္မႈ ရွစိုစ ု ေပါင္း အလပု္သမားမ်ား၏ 
၁၀ရာခိငု္ႏႈနး္ေအာကမ္နည္းသူမ်ားက ေထာက္ခရံမည။္ 

ျပညေ္ထာငစ္ျုမနမ္ာႏိုငင္ျံပညသ္႕ူက်နး္မာေရးဆိငုရ္ာဥပေဒ  (၁၉၇၂ခႏွုစ္) 
ျပည္သတုိူ႔၏ 
က်န္းမာေရးကုိ 
ကာကြယ္ျခင္း 

(၁) ပတဝ္န္းက်င္က်န္းမာေရးဆုိငရ္ာလပုင္နး္မ်ား 
(က) လအူမ်ားေနထိငု္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမႈိက္သရိက္ု၊ အညစ္အေၾကးမ်ားကို  

သိမ္းဆညး္စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 
(ခ)  လအူမ်ားအတြက္ ေသာက္သုံးေရမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာစံခ်ိန္မွ ီသတ္မတ္ွ ျခငး္ႏွင့္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကျ္ခငး္၊ 
(ဂ) လအူမ်ားေနထိငုရ္ာပတဝ္န္းက်ငေ္လထုတြင္လတုိူ႔ကုိေဘးအႏၱရာယျ္ဖစ္ေစမည့္  
      အခိုးအေငြ႔၊ အနံ႔အသက္၊ အမွဳနအ္မႊား၊ အသံပလ၊ံ ဓါတ္ေရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္ 

ညစည္မ္းျခငး္မ ွကာကြယ္ျခင္း၊ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဃ) ၿမိဳ႕ရြာစညပ္င္သာယာေရး၊ အမိ္ယာေဆာက္လပု္ျခင္းႏွင့္လုပ္သားျပညသူ္တုိ႔ 
သြားလာေနထိငုအ္သုံးျပဳသည့္ အေဆာကအ္ဦ၊ သို႔မဟုတ္ ေနရာမ်ား၏ 
က်န္းမာသန္႔ရွငး္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြကျ္ခငး္၊ 

အမ်ိဳ းသားပတဝ္နး္က်ငဆ္ိငုရ္ာ အရညအ္ေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ွႈ) လမး္ညြန္္ခ်ကမ္်ား 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ဤအမ်ဳ ိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ 
လူသားတုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္ေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစရန္အလုိ႔ဌာ ေနရာအသီးသီး၏ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ၊ အခုိးအေငြ႔ 
ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ အရည္စြန္႔ထုတ္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

သၾကားစက္မွ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ 
ရမည့္ 
အရညအ္ေသြး 
(ထတု္လႊတ္မွႈ) 
လမ္းညြန္္ခ်က္မ်ား 

 

 
အနညး္ဆုးံအခေၾကးေငြဥပေဒ (၂ဝ၁၃) ခႏုွစ ္
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

အလပုရ္ွင၏္ နာရပီိငု္းအလပု၊္ ေန႔စဥ္အလပု၊္ အပတစ္ဥအ္လုပ္၊ လစဥအ္လပု ္ သုိ႔မဟတ္ု အျခားအခ်ိနပ္ိုငး္အလပု ္

တစခ္ုခကုို အလပု္သမားက လပု္ကိငုေ္ဆာငရ္ြကေ္ပးရသျဖင္႔ ရသင့္ေသာအခေၾကးေငြႏွင့္ လုပခ္လစာတို႔ကုိဆိုသည္။ 

ယင္းစကားရပတ္ြင ္ အခ်ိနပ္ိလုပုခ္သည္ လည္းေကာငး္၊ အလုပ္ေကာငး္မြန္သျဖင့္ သို႔မဟုတ ္ အက်င့္စာရတၱိ 

ေကာင္းမြန္သျဖင့္ အလပု္ရငွမ္ွ အပိေုပးသည့္ ဆေုၾကးေငြမ်ား သည္လညး္ေကာင္း၊ ဝင္ေငြအျဖစ ္ သတမ္ွတႏ္ိုင္ေသာ 

အျခားေငြႏွင့္ အက်ဳိးခစံားခြင့္မ်ားသည ္လညး္ေကာင္း ပါဝင္သည္။ 

အခနး္ (၇) စမီကံနိး္အဆိျုပဳ (အလပုရ္ငွ)္ ၏ တာဝနမ္်ား 

၁၂။ စမီံကနိး္အဆိုျပဳသ ူ(အလုပရ္ွင)္ သည္  

(က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတထ္ားေသာ အနည္းဆုးံအခေၾကးေငြေအာက ္ေလ်ာ့နည္း၍ အလုပ္သမားအား အခေၾကးေငြ 

ေပးျခင္းမျပဳရ၊ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ သတမွ္တထ္ားေသာ အနည္းဆုးံ အခေၾကးေငြ ထကပ္ိ၍ု ေပးႏိုင္သည။္ 

အခနး္ (၈) အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏွင္႔ စပ္လ်ဥး္၍ အလပုသ္မားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

၁၄။ ဤဥပေဒႏွင့္ သကဆုိ္ငသ္ည့္ လုပင္န္းတစ္ခခုုတြင္ အလုပ္လပုေ္နေသာ အလပု္သမားသည္-  

(က) ဤဥပေဒအရ သတ္မတ္ွထားေသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ကိုေသာ္လညး္ေကာင္း၊ ထိအုခေၾကးေငြထက ္

အလပုရ္ွငက္ ပိ၍ုေပးပါက ပိုေပးသည့္ အခေၾကးေငြကို ေသာ္လည္းေကာငး္ ရထုိက္ခြင့္ရွသိည္။  

(စ) လစာအလုပ္အတြက ္ ရက္သတၱတစပ္တ္လွ်င္ တစရ္က္နားခြင့္ရိွၿပီး ထိုနားရကအ္တြက္ အခေၾကးေငြရထိကု္ခြင့္ 

ရွိသည္။ အကယ၍္ ထိနုားရက္အတြငး္ အလပု္လပုရ္ပါက တည္ဆဥဲပေဒႏွင့္အည ီအခ်န္ိပိုလပ္ုခရထုိက္ခြင့္ရွိသည္။  

(ဇ) သတမ္ွတထ္ားသည့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမးီ မခြဲျခားဘ ဲခစံားခြင္႔ ရွေိစရမည။္ 

အခနး္ (၁ဝ) တားျမစခ္်ကႏွ္င့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

၂၂။ မည္သည့္ အလုပရ္ငွမ္ွ - 

(က) ဤဥပေဒအရ သတမ္ွတထ္ားေသာ အနညး္ဆုံးအခေၾကးေငြကိ ု အလပု္သမားအား ေပးေဆာငရ္နပ္်က္ကြက္ျခငး္ 

မရွေိစရ။ 

(၂ဝ၁၃) ခႏွုစ္တြင္ ထတု္ျပနခဲ္႔ေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ ၏ အခန္း (၇) ပုဒ္မ (၁၂) ႏွင့္ အခန္း (၈) ပုဒ္မ (၁၄)၊ 

အခနး္ (၁ဝ) ပုဒ္မ (၂၂) ကုိ စမီံကနိ္းအဆိုျပဳသူမ ွလို္ကန္ာေဆာငရ္ြကရ္မည။္ 
စားသုးံသကူာကြယေ္ပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၉) 

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာကပ္ါအတိငု္းျဖစသ္ည္ 

(က) စားသံုးသအူခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွႏိိုင္ေစရန္၊ 

(ခ) စားသုံးသကူာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသပိညာေပးလုပင္နး္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာငရ္ြကႏ္ိုင္ေစ ရန္ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဂ) စားသုံးသကူာကြယေ္ရးႏွင့္ စပလ္်ဥး္၍ တကိ်မွနက္နရ္ငွ္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားျဖန္႔ေဝ    
အသေိပးျခငး္ကိေုဆာင္ရြကႏုိ္င္ေစရန ္

(ဃ) စားသုံးသမူ်ား ေဘးအႏၱရာယက္င္းရင္ွးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိတေ္က်နပမ္ႈရရွေိစေရးတို႔အတြက္ 
အာမခခံ်ကေ္ပးႏုိင္ေသာ အရညအ္ေသြးျမင့္မားသည့္ ကနု္စည ္ သိမုဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကိ ု ေဖာ္ေဆာင္ျဖည့္ 
ဆည္းႏိုင္ေစရန ္

(င) စားသုံးသကူာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္၍ စီးပြားေရးလုပင္နး္ရငွ္ဘကမ္ွလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာငရ္ြကေ္စရန္ 

(စ) စားသံုးသတုိူ႔ကို ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းမႈမရွေိသာ ကနု္စည္ သိုမဟတ္ု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယငး္တို႔ကုိ 
သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚလာေသာ နစန္ာဆုးံရံုးမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ 

(ဆ) စားသုးံသကူာကြယ္ေရးဆုိငရ္ာအသင္းဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက ္ စမီံေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား 
ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေဆာငရ္ြကေ္ပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားအားေကာငး္ခိငုမ္ာမႈရွေိစေရးအတြက္ 
အျပနအ္လန္ွပူးေပါင္းကူညေီဆာငရ္ြကရ္န ္

(ဇ) စားသုးံသူတို႔ကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစေ္စေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ ္ ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမနဆ္ုံး 
အေရးယူေဆာငရ္ြကေ္ပးမႈမ်ား လပ္ုေဆာငေ္ပးႏိုင္ရန။္ 
အလပုသ္မားေရးရာ အျငငး္ပြါးမႈေျဖရငွး္ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ခႏွုစ ္ 

အခနး္ (၈) တားျမစ္ခ်ကမ္်ား ပုဒ္မ (၃၈) အရ မည္သည့္ အလပု္ရင္ွမွ် ေတာငး္ဆိတုိုင္ၾကားခ်ကႏွ္င့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

သတမ္တ္ွကာလ အတြင္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ေျဖရင္ွးရန္ ခိငုလုံ္ေသာအေၾကာင္းမရွိဘ ဲပ်က္ကြက္ျခင္းမရွေိစရ။ 

အခနး္ (၈) တားျမစခ္်ကမ္်ား ပုဒ္မ (၃၉) အရ မည္သည့္ အလပုရ္ွငမ္ွ် ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ သို႔မဟတ္ု ခံုအဖြဲ႔ ကအျငင္းပြြါးမႈ 

စစေ္ဆးေနစဥ္ ထိအုျငင္းပြါးမႈ မစမ ီ တစဆ္က္တည္းအခ်ိနက္ ခ်မွတထ္ားေသာ အလပုသ္မားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိငု္သည့္ 

ဝနထ္မး္စညး္ကမ္းမ်ားကိ ုယငး္အလပုသ္မားမ်ား၏ အက်ိဳးထိခိုကေ္စရန ္ရုတ္တရက ္ေျပာင္းလျဲခင္းမျပဳရ။ 

အခနး္ (၈) တားျမစ္ခ်ကမ္်ား ပုဒ္မ (၄ဝ) အရ မည္သူမွ် အျငငး္ပြါးမႈ တစခ္ုတစခ္ုႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ ဤဥပေဒႏွင့္အည ီ 

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ဖ်နေ္ျဖျခငး္ႏွင့္ ခုံသမာဓိအဖြဲ႔ ျဖင့္ ဆုံးျဖတျ္ခငး္တို႔ကုိ ခံယူျခင္းမျပဳဘဲ အလပုပ္ိတ္ျခင္း သို႔မဟတ္ု 

သပိတေ္မွာကျ္ခငး္မျပဳရ။ 

အခနး္(၁ဝ) အေထြေထြပုဒ္မ (၅၁) အရ အလုပ္ရငွ္တစ္ဥးီဦးသည္အ အျငင္းပြါးမႈကိ ု ေျဖရွငး္ေနစဥအ္တြင္း 

လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမရွိဘ ဲ ကနု္ထတ္ုလပုမ္ႈ က်ဆင္းေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမား၏ အက်ိဳးခစံားခြင့္ 

ေလ်ာ့နညး္ေစရန ္ ျပဳလုပမ္ႈ သို႔မဟတ္ု ပ်ကက္ြကမ္ႈတစ္ခခု ု က်ဴးလြန္လွ်င္ ခံုသမာဓအိဖြဲ ႔ သို႔မဟတ္ု ခုံအဖြဲ႔က 

ဆံုးျဖတသ္ည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ အျပည့္အဝ ေပးေဆာင္ရမည္။  

လုပင္နး္ခြင ္ေဘးအႏၱရယ ္ကင္းရင္ွးေရး ႏွင္ ့က်နး္မာေရး ဆိုငရ္ာ ဥပေဒ (၂၀၁၉) 
ဤဥပေဒ၏ ရည္ရာယခ္်ကမ္်ားမ ွေအာကပ္ါအတိုငး္ျဖစပ္ါသည္ - 
(က)  လပ္ုငန္းအသီးသးီ၌ လုပင္နး္ခြငေ္ဘးအႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းေရး၊ က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထေိရာကစ္ြာ 
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငရ္ြပႏ္ိုင္ေစရန္ 
(ခ) လုပင္န္းခြင္ထခိိုကမ္ႈ၊ လပုင္န္းခြင္ဆိုင္ရာ ေရာဂါခစံားရမည္မ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ အလုပ္ရငွႏွ္င့္ 
အလပု္သမားအပါအဝင ္ဤဥပေဒပါ သက္ဆိငု္သူမ်ား၏ လပု္ငန္းတာဝနမ္်ားကို သတမ္ွတေ္ပးရန။္ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 
စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဂ)   လပုင္နး္ခြင္ေဘးအႏၱရာယမ္်ား၊ လပု္ငနး္ခြင္ဆိငုရ္ာေရာဂါမ်ား အလုပရ္ငွ္၊ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ဤဥပေဒပါ 
သကဆုိ္င္သူမ်ားက ႀကိဳတငတ္ားဆီကာကြယ္ျပဳလပုႏုိ္င္ရန၊္ 
(ဃ) လပု္ငန္းခြင္ထခုိိကမ္ႈမ်ား၊ လုပင္န္းခြင္ဆိငု္ရာ ေရာဂါမ်ားအျဖစပ္ြားေစရန ္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခငး္ျဖင့္ 
အလပု္သမားမ်ား လပုင္န္ခြင္ေဘးအႏၱရာယက္င္းရင္ွးၿပးီ က်နး္မာစြာ လပု္ကိငုႏုိ္င္ေစရနႏ္ွင့္ ကုန္ထတ္ုစြမ္းအားမ်ား 
တိုးတကလ္ာေစရန္၊ 
(င) လပုင္န္းခြငေ္ဘးအႏၱရာယက္ငး္ရငွ္းေရႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိငုရ္ာ စခံ်ိနစ္ံႏႈန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
ေဒသဆိင္ုရာစႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ အည ီ မမိိႏိုငင္အံေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံခ်ိနစ္ံႏႈန္းသတ္မတွၿ္ပီး 
ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရငွ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညညီႊတေ္သာလပု္ငနး္ခြင ္ဖန္တးီေပးရန္၊ 

(စ) လပုင္န္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးးဆိုင္ရာလုပင္န္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ 

သုေတသနလုပင္န္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံကူညေီပးရန္။ 

သၾကားထတုလု္ပ္ျခငး္ လပု္ငန္းစမီံကနိ္းတြင ္အသုံးျပဳေသာ စခံ်ိန္စညံႊန္းမ်ားႏွင့္ လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ားမွာ- 
o ကမာၻ႕က်နး္မာေရးအဖြဲ႕၏ စခံ်နိ္စညံႊန္းမ်ား၊ 
o အမ်ဳိးသားပတဝ္န္းက်င္ဆိငုရ္ာ အရည္အေသြး(ထုတလ္ႊတမ္ႈ)လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
o အျပည္ျပည္ဆိငုရ္ာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိေုရးရွငး္ လမး္ညႊနခ္်က္မ်ား၊ 
o ACGIH (TLV) စခံ်ိနစ္ညံႊနး္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
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အခန္း (၃)  စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုငအ္မ်ားႏွင့္ သကဆုိ္င္ေသာ ကုမၸဏလီီမတိက္ ပိုင္ျဖစ္ေသာ အတုတ္ြင္းသၾကား 

စက္ရုသံည္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ အတုတ္ြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဗာဓိကုန္း ေက်းရြာတြင္ 
တည္ရွိပါသည္။ အုတတ္ြင္းသၾကားစက္ရုသံည္ ေျမာကလ္တၱီက်ဴ ၁၈̊ ၅၀’ ၁” ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ ၉၆̊ 
၂၀’ ၁၁” ၾကားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အတ္ုတြင္းသၾကားစကအ္ား လယယ္ာစုိက္ပ်ိဳ းေရးႏွင့္ 
ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ၾကံ လုပ္ငန္းမွ ၁၉၉၈ ခႏွုစ္တြင္ စတငတ္ည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး 
တည္ေဆာက္သည့္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကမုၸဏီမွ တ႐ုတႏုိ္င္ငံ မ ွ CHINA NATIONAL HEAVY MECHINERY 

CORPORATION ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၉ မ ွ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စီးပြားျဖစ ္     စတငလ္ည္ပတ္ခဲသ့ည့္ စက႐ံု္ 
ျဖစ္ၿပီး (၂၅.၈.၂၀၀၅) တြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ လည္းေကာငး္၊ (၁.၄.၂၀၁၀) တြင္ 
စီးပြားေရးဦးပုိင္မွ လည္းေကာင္းလႊေဲျပာင္းယူခဲ့ပါသည။္ စီးပြားေရးဦးပုိင္လကထ္က္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
ဘ႑ႏွစ္မွစ၍ ႀကတ္ိဝါး ထတုလ္ုပ္ခဲ့ၿပီး (၁.၁၀.၂၀၁၃) မွ (၃၀.၉.၂၀၁၅) ထိ Myanmar Five Stars Food 

Industry Co.,Ltd သို႕ တစႏွ္စ္လွ်င ္USD (7) သိန္းျဖင့္ (၂) ႏွစ္ဌားရမ္းခဲ့ပါသည္။  Myanmar Five Stars Food 

Industry Co.,Ltd မွ ရင္းႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈ အခက္အခေဲၾကာင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 
ဘ႑ႏွစ္မွစ၍ယခအုခ်ိနထ္တိိုင္းေအာင္ စီးပြားေရးဦးပိုင္မွ ျပန္လည္ႀကတိဝ္ါးထတုလ္ုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၀၀% 

ျပည့္ (Fully Investment) ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္ႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏီွးႁမွဳပႏ္ွံမႈတန္ဘိုး ေငြက်ပ္တန္ဘိးုမွ 
(၉၂၀.၂၀၁) သန္း ျဖစ္ၿပီး အေမရကိန္ေဒၚလာအားျဖစ ္ (၂၀.၈၀၀) သန္းျဖစ္ပါသည္။ အတုတ္ြင္းသၾကား 
စက္စီမကံနိး္ဧရိယာ ၁၃၀ ဧက (၀.၅၂၆၀၉၁၃ စတုရနး္ကလီိုမီတာ) ရွိပါသည္။  
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Figure 3. 1 အုတ္တြငး္သၾကားစက္ တညေ္နရာျပေျမပုံ 
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Figure 3. 2 အုတ္တြငး္သၾကားစက္ တညေ္နရာျပေျမပုံ 

 

Staff Resident House 

ႀကႀံကတိဖ္တမ္်ားစပုုံ
ရာေနရာ 

စက္ရုံပတလ္ညတ္ြင္ေရေျမာင္းမ်ားမွ 
ေရမ်ားကိုစြန္႔ထတု္ပါသည္ 

Raw Material 
selling place 

Office 
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Figure 3. 3 အုတ္တြငး္သၾကားစက္ တညေ္နရာျပေျမပုံ 

 

(၃.၁) အတုတ္ြင္းသၾကားစကလ္ည္ပတ္ပုလုံပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
 

(၁) ကုန္ၾကမ္းအသုံးျပဳသည့္ ပမာဏ 

အုတတ္ြငး္သၾကားစက္၏ ကနု္ၾကမး္အသုံးျပဳမႈမွ 
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တစ္ရက္ႀကတိဝ္ါးၾကတံန ္  - ၁၅၀၀ 

တစလ္ႀကိတဝ္ါးၾကတံန ္  -   ၄၂၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ ကုနၾ္ကမ္းမ်ားကို အနးီနားရွိရြာမ်ားမွ 
ၾကံမ်ားအားယယ္ူျခင္း၊ အတုတ္ြင္းၿမိဳနယအ္တြင္းႏွင့္ ေတာင္င၊ူ ေဇယ်ဝတတီို႔မွ ၾကကံုန္ၾကမး္မ်ားကိ ု
ရယူပါသည္။ လကရိွတြင္ အေျခအေနအရၾကတံန္ခ်နိ္ (၆ ၀၀၀) ဝနး္က်င္သာ ဝယယ္ရူရွိသျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
(၂) လခန္႔သာ စက္လည္ပတ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္တြင ္ ၾကံႀကတိဝ္ါးတန္မွာ ၾကဝံယ္ရရွိမႈအေပၚမတူည္ 
ေသာေၾကာင့္ သၾကားစက္ လည္ပတ္မႈ သၾကားထတုလ္ုပ္မႈ ရက္နညး္ပါရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သၾကား 
ထတုလ္ုပရ္န္အတြက္ သၾကားစကအ္ တြင္းရိွ စက္မ်ားကို (၁၅) ရက္ တစ္ႀကိမ္ (၂) ရက္ၾကာ 
စက္ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္း Cleaning ျပဳလပု္ပါသည္။ ထို စကေ္ဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္း Cleaning 
ျပဳလုပျ္ခင္းတို႔ေၾကာင့္ သၾကားစကအ္ား (၂) ရက္ရပ္နားပါသည္။ 

 

(၂) By Product  (ၾကဖံတ္) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တစ္ရကက္နု္ၾကမ္းၾကံ (၁၅၀၀) တန္ရွိေသာၾကံမ်ားကို စါးစက္ (၂) လုံးျဖင့္ ခုတ္စင္ၿပီး ႀကတိလ္ုးံ (၅) မ်ားျဖင့္ 
အစီအစဥ္အတိုငး္ ႀကိတ္ဝါးရာတြင္ ေနာက္ဆုးံႀကတိစ္င္ ျဖစ္ေသာ အမွတ္ (၅) သို႔မဝင္မီၾကမံ်ားကိ ု
ေရေႏြးျဖနး္၍ႀကတိျ္ခငး္တို႔လုပ္ေဆာင္ပါသည။္ ထိုမတွစ္ဖန္ ေနာကဆ္ုံး ႀကတိစ္င္မွ ရရိွေသာၾကံရည္မ်ားကိ ု
အမတွ္ (၄)၊ အမတ္ွ (၃)၊ အမတွ ္ (၂) ႀကတိစ္င္မဝင္မေီရေႏြးျဖနး္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အထပထ္ပ္အဖန္ဖန္ 
ေရေႏြးျဖနလုိ္က္ႀကိတလ္ိကုလ္ုပ္ေသာေၾကာင့္ ေနာကဆ္ုံးထြကလ္ာေသာ ၾကံဖတ္မွာ ေျခာက္ေသြ႕ကာ 
အခ်ိဳဓာတက္န္ုစင္သေလာက္ျဖစ္သည့္အထ ိ ၾကအံခ်ိဳေရမ်ားကိ ု ထုတယ္ပူါသည္။ ထို႔မွထြက္ရွလိာေသာ 
ေျခာကေ္သြ႕ကာ အနံ႔အသက္လုးံဝမရွိေသာ ၾကဖံတတ္စ္ရက္လွ် င္ထြက္ရိွေသာ ၾကံဖတတ္န္ (၄၀၅) 
ခန္႔ထြက္ရွိပါသည္။ ထို႔မွထြကရ္ွလိာေသာ ေျခာက္ေသြ႕ကာ အနံ႔အသကလ္ုံးဝမရွိေသာ အမွ်င္ဖတေ္လး 
မ်ားကို ဘြိဳငလ္ာတြင ္ ေလာင္စာအျဖစ္အသုံးျပဳပါသည္။ စက႐္ုံ တစ္ရကလ္ွ်င္ ဘြိဳ င္လာတြင္ ေလာင္စာ 

ၾကံခတုစ္င္းျခင္း ႀကတ္ိစင္ (၅) စင ္

စုေပါင္းၾကံရည ္

Mixed Juice 

ေရေႏြးျဖနး္ျခင္း 

Imbibition 

ၾကံဖတ ္
ဘြိဳငလ္ာ 
(၂) လုံး 

ၾကံျပာ 

(Ash) 2 
Ton/day 

ေရျဖန္းခ်ျခင္း 

ၾကံျပာကန ္

ေျမၾသဇာျပဳလုပ္ရာတြငသ္ုံးသည္ 
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အျဖစအ္သုးံျပဳ ေသာၾကံဖတ္တန္ (၃၉၀) ခန္႔ရွိပါသည္။ ဘြိဳငလ္ာေခါင္းတိုင္ အျမင့္မွာ (၃၆ မီတာ) ရွပိါသည။္ 
ဘြိဳငလ္ာ ခႏုိံင္ေရအားမွာ (၃၀တန္/နာရီ) ျဖစပ္ါသည္။ ဘြိဳင္လာအား ႏွစ္စဥ ္ သၾကားစက္မလည္မီ 
သက္ဆိုငရ္ာ အစိးုရဌာနမ်ားမ ွ လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရမသွာ သၾကားစက္အတြက ္
ဘြိဳငလ္ာလည္ပတ္ခြင့္ရ ပါသည္။ အုတတ္ြင္းသၾကားစကသ္ည္ ၾကံကုန္ၾကမ္းရရွိမႈနည္းပါသျဖင့္ 
ၾကံႀကတိမ္်ားအမ်ားႀကီးမရွိပါ။ တစ္ရက္လွ်င္ပုိေသာ ၾကံႀကတိဖ္တတ္န္မွ (၁၅) တန္ျဖစ္ပါသည္။ 
စက္႐ုလံည္ပတ္ၿပးီ က်န္ရွိေနေသာ ၾကံႀကတိ္ဖတ္မ်ားကိ ု ေနာက္ႏွစ္ရာသလီည္ပတ္ခ်ိနတ္ြင ္
ေလာင္စာအျဖစ္အ သုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက ္ စနစ္တက်သိေုလွာင္သမိ္းဆည္ ထားရပါသည္။ ေနာကႏွ္စ္ရာသီ 
ခ်ိန္စက္လည္ပတသ္ည့္အခါတြင္ ဘြိဳငလ္ာအ တြက ္ မးီအစပ်ိဳ ခ်ိန္တြင္ ထငး္အနည္းငယသ္ာအသုံးျပဳၿပီး 
ဘြိဳငလ္ာမးီအရွိနရ္လာပါက ၾကံႀကတိ္မ်ားကိုသာ ေလာင္းစာအျဖစအ္သုံးျပဳပါသည္။ ဘြိဳင္လာမွ 
ထြကရ္ွိေသာၾကံျပာမ ွ တစရ္ကလ္ွ် င္ (၂) တန္ရွိပါသည္။ ထိျုပာမ်ား ကိလုည္ ေျမၾသဇာ အျဖစ္ျပန္ 
လည္ေရာင္းပါသည္။ 

(၃) သၾကားထတုယ္ူျခင္းႏွင့္ ၾကံႁမွဳပ္ေခ်း (Press Mud) 

ၾကံႀကတိလ္ုးံမွ ထြက္လာေသာ စုေပါငး္ ၾကံရည္ (Mixed Juice) ကို သန္႔စင္ေအာင္ျပဳလပု္ပါသည္။ ထိုရရွလိာ  
ေသာ ၾကရံည္ (Mixed Juice) မ်ားကိ ု အေရာင္ခၽြတ္သန္႔စင္ဌာန (Classification Section) တြင္ 
ထုံးရညေ္ရာျခင္း၊ ကန္႔ခိုး (SO2) ႐ိကု္ျခင္း၊ အပေူပးျခင္း အနညထ္ိုင္ျဖငး္စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ျပဳ 
လုပ္ၿပးီရရွလိာ သည္ အနည္အႏွစ္ (Muddy Juice) မ်ားအား ၾကံရည္စစ္ခုံ (Filter Press) တြင္ဖိအား 
Pressure အသုံးျပဳ၍ ၾကရံည္စစ္ပိတအ္ ထပ္ထပ္ခကံာစစ္ၿပီးၾကံရည္မ်ားကိုရယူပါသည္။ ထိုမွရရိွေသာ 
ၾကံရည ္ (Mixed Juice) မ်ားကိ ု ပ်စ္ေအာင္ႀကိဳခ်က္ရာတြင္ သကာရည္ရရွပိါသည္။ ထိုေနာက ္
သကာရည္မ်ားကို အေရာင္ခၽြတသ္န္႔စင္ဌာန (Classification Section) တြင ္ ထုးံရည္ေရာျခငး္၊ ကန္႔ခိုး 
(SO2) ႐ိုက္ျခငး္၊ အပူေပးျခင္း အနည္ထိုင္ျဖင္းစသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ၿပးီရရွလိာ သည္ အနညအ္ႏွစ္ 
(Muddy Juice) မ်ားအား ၾကရံည္စစ္ခုံ (Filter Press) တြင္ဖိအား Pressure အသုံးျပဳ၍ 

ၾကံရည္စစ္ပိတအ္ထပထ္ပ္ခံကာ စစ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ရိွလာေသာ သကာရည္ကို သၾကားအပြင့္ေဖာ္ 
ခ်ကလ္ပု၍္ရရွိေသာ သၾကားပြင့္ေတြကိ ု အေအးခံၿပီး ေပါင္းလွည့္ရာ ထြက္ရွလိာေသာ ေစ်းကြကဝ္င္ 
သၾကားပြင့္မ်ားရရွိပါသည္။ ေစ်းကြကဝ္င္ သၾကားမ်ားကို အေျခာက္ခံအတိ္သြငး္ ပါသည္။ ထိမုွ ေစ်းကြကထ္ ဲ
သို႔တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ပါသည။္ သၾကားပြင့္ေဖာ္ခ်ကလ္ပု္၍ မရရွိေသာ သကာရည္မ်ားကို (တငလဲ္ရည္) မ်ားကိ ု

အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ားမွ လာေရာကဝ္ယယ္ူပါသည္။ သၾကားအျဖဴရရွိရနအ္တြက ္ အေရာငခ္ၽြတရ္ာတြင္ 
အသုးံျပဳေသာ ကန္႔ (Sulphur) ကို တစ္ရကလ္ွ်င ္၂.၂၅ တန္ အသုံးျပဳပါသည္။ 

ေနာကဆ္ုံး သကာရည္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ၾကံရညစ္စ္ခံု (Filter Press) တြင္ဖိအား Pressure အသုးံျပဳ၍ 

ၾကံရည္စစ္ပိတအ္ထပထ္ပ္ခံကာ စစ္ေသာေၾကာင့္ ထြကရ္ွိ ၾကႁံမွဳပ္ေခ်းမွာ အခဲအခ်ပ္အျပားမ်ား 
အျဖစထ္ြက္ရွိပါသည္။ ထြကရ္ွိလာေသာ ၾကံႁမွဳပ္ေခ်းမ်ားကို ထြကရ္ွသိည့္ ေနရာတြင ္အသင့္ရပ္ထားေသာ 
ကာေပၚသို႔ခ်၍ ၾကံစိုပေ္တာင္သူမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ေပးရပါသည္။ ေတာငသ္မူ်ား သၾကားစက္မွထြကရ္ွိေသာ 
ၾကံႁမွဳပ္ေခ်းမ်ားကို စုိကပ္်ိဳ ေျမၾသဇာအျဖစ္အလြန္သေဘာက် အလအုယကွဝ္ယယ္ူ ၾကေသာေၾကာင့္ 
စြန္႔ပစ္ျခင္းလုးံဝမရွိပါ။ ၾကံႁမွဳပ္ေခ်း တစ္ရကလ္ွ်င ္(၄၅) တန္ထြကရိွ္ပါသည္။ 
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 (၄) ကုနေ္ခ်ာထြကရိွ္မႈပမာဏ 

အုတတ္ြငး္သၾကားစက္မွ တစ္ရကလ္ွ်င ္သၾကားအထြကတ္န္ (၁၅၀) ထြကရ္ွိပါသည္။ တစလ္လွ်င ္(၄၂၀၀) 
တနတ္ြကရိွ္ပါသည္။ တစႏွ္စ္ထြက္ရွိမႈတန္မွ (၆၀၀၀)တန္ျဖစ္ပါသည္။ (မတွ္ခ်က္- စက္ရပ္နားျခင္း၊ 
ကုန္ၾကမ္းမရ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သၾကားထုတလ္ပုမ္ႈတန္ခ်ိန္ႏွင့္ သၾကားစကလ္ည္ပတ္ခ်ိနတ္ိသုည ္
အတအိက်မသိႏုိင္ပါ) 

(၅) တင္လရဲည္ (Final Molasses)  

သန္႔စင္ၿပီးေသာၾကံရည္ကိ ု ပ်စ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပးီ သၾကားအပြင့္ေဖာ္ခ်ကလ္ပု္၍ သၾကားေပါင္းအိုးမ်ားတြင္ 
အရည္ႏွင့္ သၾကားပြင္႔ခြဲထုတ္ပါသည္။ သၾကားေပါင္းအိုးမ်ားမ ွ ထြကလ္ာေသာ တင္လရဲည္မ်ားကိ ု
အခ်ိဳဓာတ ္ ကုန္လနုီးပါးျဖစသ္ည္အထ ိ အဆင့္ဆင့္ခ်ကၿ္ပီးေနာကဆ္ုံးထြကရ္ွိလာေသာ တငလ္ရဲည္မ်ားကိ ု
စက္႐ုံဝနး္ အတြငး္ရွိ တငလ္ရဲည္သိုေလွာငသ္ည့္ တိုငက္ီႀကီးမ်ားထသဲို႔ ေန႔စဥ္ ပို႔ေဆာင္သိုေလွာင္ပါသည။္ 
သိုေလွာငထ္ား ေသာ တင္လရဲည္မ်ားကို အရက္ခ်က္စက္႐ံုမ်ားမွ ကုန္ၾကမ္းအျဖစအ္သုးံျပဳရန္ ကားမ်ားျဖင့္ 
လာေရာက္ဝယယ္ ူပါသည္။ စကလ္ည္ရာသီ မကုန္မကီပင္ လာယူေနပါသျဖင့္ စကလ္ည္ရာသီၿပသီည္ ႏွင့္ 
တငလ္ရဲည္သို ေလွာငထ္ားေသာ တိုငက္ီႀကီးမ်ားကုနသ္ြားပါသည္။  

(၆) ဓာတပုစၥည္း 

ၾကံရည္မ်ားကို အေရာင္ခၽြတရ္န္ကန္႔ (Sulphur) ကိကုန္႔မီးဖိုတြင ္မးီရိႈ၍ ရရိွေသာ ကန္႔ခုိး (Sulphur Dioxide 
= SO2) အားအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သၾကားအျဖဴထြကရ္ွိပါသည္။ ကန္႔ခုိးမ်ားကို ပိကုလ္ိုင္းမ်ားျဖင့္သြင္ယူ၍ 

ၾကံရည္ႏွင့္ ထိေတြ႕ေပါင္းစပေ္စပါသည္။ ေပါင္းစပ္ၿပးီေသာ အနည္းငယ္မွ်သာ ထြကရ္ွေိသာ ကန္႔ခိုးမ်ားကိ ု
ေခါင္းတိုင္အျမင့္ မွ ထြကေ္စျခင္းႏွင့္ Exhaust Fan  တပဆ္င္ထားျခငး္တို႔ေၾကာင့္ စက႐ံု္အတြငး္ႏွင့္ 
စက္႐ုံပတ္ဝန္းက်င္ဧရယိာမ်ား  တြင္ ကန္႔ခိုးအနမံ်ားမရရွေိၾကာငး္ေတြ႕ရရိွရပါသည္။ သၾကားအျဖဴရရွိရနအ္ 

ၾကံ ၾကံရည ္

သန္႔စင ္

အေရာင္ခၽြတျ္ခင္း 

ၾကံရည္ၾကည္ 

က်ိဳခ်က္ျခင္း 

သကာရည္ 

အပြင့္ေဖာ္ျခင္း 

သၾကား 

ေပါင္းလညွ္းျခင္း 

တင္လရဲည္ သၾကားအစို 

အေျခာက္ခံျခင္း 

ေစ်းကြက္ဝင္ 
သၾကား 

ၾကံႁမွဳပ္ေခ်း 
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တြက ္အေရာင္ခၽြတ္ရာတြင္ အသုးံျပဳေသာ ကန္႔ (Sulphur) ကို တစ္ရကလ္ွ်င္ ၂.၂၅ တန္ အသုံးျပဳပါသည္။ 
ထို ကန္႔ (Sulphur) မွ ၉၉% သန္႔စင္ေသာ အေကာင္ဆုံးအရညအ္ေသြးရိွပါသည္။ 

(၇) ေရသုးံစြဲမႈ (တစရ္ကသ္ုံးစြဲႏႈန္း) 

အုတတ္ြငး္သၾကားစက္မွ သၾကားစကလ္ည္ပတ္ရနအ္တြက ္ ေရမ်ားကို ေရသိဆုည္မွ ရယူပါသည္။ 
သၾကားစကလ္ည္ပတ္ရနအ္တြက ္ေရသုံးစြဲမႈမွ (၁ ၅၀၀ ၀၀၀) ဂါလံခန္႔သုံးစြဲပါသည္။ 

စက္႐ုအံတြင္းရွ ိဌာနတစ္ခုျခင္းစီ၏ တစ္ရက္တာ ေရသုံးစြဲမႈမ်ားကို ေအာကတ္ြင္ ခြဲျခမ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ကုနထ္ုတလ္ပုမ္ႈလပု္ငန္းစဥ္ သုံးေသာေရ  - ၃၄၀ ၀၀၀ ဂါလံ 

ဘြိဳငလ္ာဌာန - ၂၄၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ႀကတ္ိလုးံဌာန - ၃၀၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ေရသန္႔ဌာန - ၂၀၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

စက္မႈ (က်ိဳ ခ်က္) - ၂၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ဓာတ္ခြဲခန ္ - ၁၀၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

တာဘိုင ္ - ၁၀၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

စုစုေပါင္း - ၁ ၅၀၀ ၀၀၀ ဂါလံ 

 

တာဘိုငတ္ြင္ အေအးခံရန္သာသုံးေသာေရျဖစ၍္ သန္႔ေသာေၾကာငး္ ႏွင့္ ၎မထွြက္ရွလိာေသာေရမ်ားကိ ု
Spray Pond ၌ အေအးခံကာျပနလ္ည္အသုံးျပဳပါသည္။ ေရသန္႔ဌာနတြင္ စကထ္မဲွ ထြကရ္ွိေသာ 
ေရပူမ်ားကိ ု ေအးေစ ရန ္ ေရေအးေရာေပးေနရ၍ Over Flow ျဖင့္ 
လွ်ကံ်ေသာေရမ်ားကိသုီးျခားေျမာင္းသို႔ေပးပို႔ပါသည္။ အေထြေထြ သုံးေရမွာေျမထစိဲမ့္ဝင္သြားပါသည္။ 

 

(၈) စြန္႔ပစ္ေရထြကရ္ွိမႈ (တစ္ရကလ္ွ်ငထ္ြက္ရွိႏႈန္း) 

ကုနထ္တုလ္ပ္ုမႈလပု္ငန္းစဥ္မ ွစြန္႔ပစ္ေရ  - ၂၉ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ဘြိဳငလ္ာဌာနမ ွ  - ၅၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ႀကတ္ိလုးံဌာနမ ွ  - ၂၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ဓာတ္ခြဲခန္းမွ  - ၁၀၀၀ ဂါလ ံ

စြန္႔ပစ္ေရ စုစုေပါင္း  - ၁၀၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

 



43 
 

ဌာနအသီးသီးမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားသည ္ စက္႐ုံေျမာင္းမ်ားအတိင္ုထြကလ္ာ၍ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ပထမေရစစ္ 
ကန္ႀကီးအတြင္း သို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပးီ အနည္မ်ားကိထုိုငေ္စပါသည္။ ပထမေရစစ္ကန္မွ ထြက္ရွလိာေသာ 
စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို Over Flow လွ်ကံ်ေရမ်ားအား ဒုတိယ အနည္ထိုငက္န္ထသဲို႔ ဒုတိယအႀကမ္ိ 
အနညထ္ိုင္ေစပါသည။္ ဒုတယိကနမ္ွ လွ်ံက်လာေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိ ု ေရေျမာင္းအရည္ွအတြင္းတြင္ 
စီးဆငး္ေစၿပးီ အပူခ်ိနေ္လွ်ာ့ခ်ေစၿပးီ၊ လယယ္ာေျမေရေဝလကတ္ ံ ဆည္ေျမာင္းအတြင္းသို႔ 
ထတုလ္ႊတ္ပါသည္။ ေရစစက္န္မ ွ ထြကရ္ွိေသာ ေရမ်ား ဆည္ေျမာင္းအတြင္းသို႔အေရာက္မ ီ ေရမ်ားကိ ု
နာမူနာယူၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား တြင္စစ္ေစၿပီးမွ အရည္ေသြးထတုလ္ႊတမ္ႈ လမ္းၫႊန္ခ်ကမ္်ား၏ အတြင္းတြင္ရိွ 
မွသာ ထတုလ္ႊတ္ပါသည္။ ထိသုို႔ ထတ္ုလႊတလ္ိကု္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားသည္ ဆည္ေရမ်ားျဖစ္ေရာႏွာၿပီး 
စပါးႏွင့္ သီးႏွံပင္မ်ားစိကုခ္င္းမ်ားထသဲို႔ ေရာက္ရွသိြားပါသည္။ စပါးႏွင့္ သီးႏံွပင္မ်ားအတြက္ေျမၾသဇာျဖစ္၍ 
ႀကီးထြားရွင္သန္လာသျဖင့္ ေတာင္သ ူ လယသ္မားႏွင့္ သီးႏွံပုိင္ရွင္မ်ား သည္ အလြနသ္ေဘာက်ႏွစ္ခ်ိဳက္ 
ၾကပါသည္။ 

(၉) ဘြိဳင္လာအသုံးျပဳမႈ 

စက္႐ုအံတြင္းဘြိဳငလ္ာအေရအတြက ္ (၂) လုံးရွိပါသည္။ ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားမွ ၾကဖံတ္ျဖစ္ပါသည္။ 
(မွတ္ခ်က္- စက္႐ုံစက္စတင္လည္ပတ္ရနအ္ခ်နိ္တြင္သာ မီးစပ်ိဳးရာ၌ ထင္းအနည္းငယသ္ာ အသုံးျပဳပါ 
သည္)။ အဓိကေလာင္စာျဖစ္ေသာၾကံဖတက္ိ ု ေန႔စဥ္ႀကတိဝ္ါးေသာၾကံမွ ရရွပိါသည္။ ထြက္ရိွေသာ 
ၾကံဖတ္မ်ားကိ ု ဘြိဳင ္ လာတြင္စကလ္ည္ပတ္သည့္ ကာလတေလွ်ာကလ္ုံးအသုံးျပဳရင္ ပိုလွ် ံသမွ်ကိ ု
စက္႐ုအံတြင္းရွ ိ ၾကဖံတသ္ိေုလွာင ္ ခနတ္ြင္စုေဆာငး္ထားရွပိါသည္။  ဘြိဳင္လာစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မွ 
ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးခြင့္ျပဳမိန္ရမွသာ ဘြိဳငလ္ာအသုံးျပဳခြင့္ရိွပါသည။္ 

စက္႐ုအံတြင္းရွမီိးခုိးေခါင္းတိင္ုးအျမင့္မွ ၃၆ မီတာရွိၿပီး အမႈန္ပ်ံ႕လြင့္မႈမရွိေစရန္အတြက ္ ေလာင္စာမွ 
ထြကရ္ွိေသာ ၾကံျပာမ်ားကို ေရျဖန္းခ်ၿပီး ၾကံျပာကနထ္ထဲားရွိပါသည္။ ၎ၾကံျပာမ်ားအား ၾကံေတာငသ္မူ်ားမွ 
ေျမၾသဇာတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရန္ လာေရာကယူ္ေဆာင္ၾကပါသည။္ 

(၁၀) စြမ္းအင ္

အုပတ္ြင္းသၾကားစက္မ ွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအငက္ို ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ဟင္းငတုပ္င္ဓာတအ္ားခြဲ႐ုမံွ ၃၃ KV ကိုရယူၿပီး၊ 
စက္႐ုအံတြင္းရွိ Transformer မွ 11 KV  သို႔ေလွ်ာ့ခ်၍ စက္႐ုအံတြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ရနအ္တြက ္၄၀၀ Volts ႏွင့္ 
ဝန္ထမး္အမိရ္ာအတြငး္အသုးံျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၂၀ Volts ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စာခြဲယသူုံးစြဲပါသည္။ 

အုပတ္ြင္းသၾကားစကတ္ြင ္အေရေပၚအသုးံျပဳႏုိင္ရန္အတြက ္၆၀၀ Kilo Watt မီးစကတ္စ္လုးံထားရွိပါသည္။ 
သၾကားစက္ စတင္လည္ပတ္ခ်ိနတ္ြင ္ဘြိဳငလ္ာမွ လွ်ပ္စစ္မီးတင္ခ်ိနမ္်ား၌ တာဘိုငမွ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္မထြက္မီ 
စက္႐ုအံတြင္းရွ ိ၆၀၀ Kilo Watt မးီစက္ကိ ု(၂) နာရီခန္႔အသုံးျပဳပါသည္။ ၎ မးီစက္အတြက ္တစ္နာရီလွ်င္ 
ဒီဇယဆ္ီ (၁၅) ဂါလံခန႕္အသုံးျပဳရပါသည္။ အသုံးျပဳရနလ္ိုအပ္ေသာ ဒဇီယ္ဆီမ်ားကိ ု နီးစကရ္ာ 
ဆဆီိုင္ႀကီးမ်ား တြင္လိုအပ္သလိုဝယယ္အူသုံးျပဳပါသည္။  

(၁၁) လစူြမ္းအင္းအရင္းအျမစ္ 
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အုတတ္ြငး္သၾကားစက္တြင္ သၾကားစက္ မလည္ပတ္ခ်နိက္ာလတြင္ အၿမတဲန္းဝန္ထမ္း (၂၀၆) ဥးီရိွပါသည္။ 
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ၾကံရာသတီြင္ ရာသီိခ်နိ္ဝန္ထမ္း (၁၈၅) ဦးကိုခန္႔ခဲ့ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- သၾကားစက ္
လည္ပတ္ ခ်ိန္ လိုအပ္သည့္ ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားကို ေခၚယူပါသည္) 

(၁၂) စက္ပစၥည္းယႏၲရားစာရင္း 

(၁) (၃၀) တနဘ္ြိဳငလ္ာ - (၂) လုံး 

(၂) ၁.၅ မဂၢါဝပ္ တာဘိငု ္ - (၃) လုံး 

(၃) (၃၀) တန္ ၾကံခိ်န္ကတာၱး - (၂) ခု 

(၄) (၃) တန္ၾကံခိ်နက္တၱား - (၂) ခု 

(၅) ၾကကံတု ္ -  (၄) ခု 

(၆) ၾကႀံကတိ္စင ္ - (၅) ခ ု

(၇) ဓားစက ္ - (၂) ခု 

(၈) ကန္႔မီးဖုိ - (၂) ခု 

(၉) ၾကရံည္အပူေပးအိုး -  (၈) ခု 

(၁၀) ၾကရံည္အနည္ထိင္ုအိုး -  (၁) ခု 

(၁၁) ၾကရံညက္်ိဳအိုး - (၆) ခု 

(၁၂) ဓာတ္ျပယ္အိးု Neutralizer -  (၂) ခု 

(၁၃) ၾကရံည္စစ္ခံု - (၄) ခ ု

(၁၄) ထုးံရည္ေဖ်ာ္ကိရိယာ - (၁) ခု 

(၁၅) ထုးံရည္ေမႊအိ ု - (၄) ခ ု

(၁၆) သၾကားပြင္ေဖာ္ခ်က္လုပ္ေသာအိုး - (၅) ခု 

(၁၇) အေအးခအံိုး - (၁၀) ခု 

(၁၈) သၾကားေပါငအုိ္း - (၉) ခု 

(၁၉) Ingection Pump - (၃) ခု 

(၂၀) Air Compressor - (၃) ခု 

(၂၁) သၾကားခ်ိနက္ိရယိာ -  (၂) ခု 

(၂၂) သၾကားအေျခာက္ခကံရိိယာ -  (၁) ခု 

(၂၃) ျပာသယ္ကရိန္ -  (၁) ခု 
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(၂၄) သၾကားအတိ္ခ်ဳပ္စက္ -  (၁) ခု 

(၂၅) ၾကရံည္အၾကည္ခံအုိ -  (၁) လုံး 
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အခန္း (၄) လက္ရွိပတဝ္န္းက်င္အေျခအေန 
 

(၄.၁) အတုတ္ြင္းၿမိဳ႕နယ္ေဒသဆိုင္ရာအခ်က္အလကမ္်ား 
 

တညေ္နရာႏွင့္ အက်ယအ္ဝနး္ 

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယသ္ည္ ပခဲးူတိုင္းေဒသႀကးီ၊ ေတာင္ငူခ႐ိငု္အတြင္းတြင ္ေျမာကလ္တၱတီြဒ ္(၁၈) ဒီဂရီ (၁၅) 
မိနစ္ ႏွင့္ (၁၈) ဒီဂရီ (၅၈) မိနစ္ အေရ႕ွေလာင္ဂ်တီြဒါ (၉၈) ဒီဂရီ (၅၁) မနိစ္ႏွင့္ (၉၆) ဒီဂရီ (၃၀) 
မိနစ္ၾကားတြင ္ တည္ရိွပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ (၃၄၂ ၁၉၆) ဧက (၅၃ ၄၆၈) 
စတုရနး္မုိငက္်ယ္ဝန္းပါသည္။ 

စဥ ္ ၿမိဳ ႕အမည ္
ၿမိဳ ႕ဧရယိာ 
စတရုနး္မိငု္ 

ေက်းရြာအပုစ္ ု
ဧရယိာစတရုနး္မိငု ္

ၿမိဳ ႕နယဧ္ရယိာ 
စတရုနး္မိငု ္

၁ အုတ္တြင္း ၁.၀၁၉ ၅၃၀.၀၃၆ ၅၃၄.၆၈ 
၂ ကၽြဲပြဲ ၃.၆၂၅ - - 

ၿမိဳ ႕နယခ္်ဳပ္ ၂ ၄.၆၄၄ ၅၃၀.၀၃၆ ၅၃၄.၆၈ 
 

နယန္မိတိ္ 

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယ၏္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာငဘ္က္တြင ္ ျဖဴးၿမိဳ ႕နယ္ႏွင့္ ထိစပလ္်က္ရွ ိ
ပါသည္။ အေနာကဘ္ကတ္ြငေ္ပါကေ္ခါင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရိွၿပီး ေျမာက္ဘကတ္ြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ ႕နယတ္ို႔ 
ႏွင္ ့နယ္နိမတိထ္ိစပလ္်က္ရွပိါသည္။ 

ေျမမ်ကႏ္ွာသြငျ္ပင္ 

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယသ္ည္ ေျမျပင္အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဖုံးလႊမ္းလ်က္ရိွပါသည္။ 

ေရဆငး္ 

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယအ္တြင္းရွိ ျမစ္ခ်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ထင္ရာွးသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမွ စစ္ေတာင္းျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပငလ္ယေ္ရမ်ကႏွ္ာျပငအ္ထကအ္ျမင့္  

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယသ္ည္ ပငလ္ယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင္ ့(၂၀၀) ေပအထက္တြင္တည္ရွိပါသည။္ 

ရာသဦတု ႏွင္ ့သဘာဝပတဝ္နး္က်င္ 

ရာသဦတု 

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယသ္ည္ ပူအိုကစ္ြတစုိ္ေသာ ရာသဦတရိွုၿပီး အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ (၄၄) ဒီဂရီစငတီ္ဂရတိႏ္ွင့္ 
အနိမ္ ့ ဆုံးအပူခ်ိန္မွာ (၁၂) ဒီဂရီစငတ္ီဂရတိျ္ဖစပ္ါသည္။ ႏွစ္အလိုက္ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ မိးုေရခ်ိနႏွ္င့္ 
အပူခ်ိနမွ္ာေအာက ္ေဖာ္ျပပါအတိငု္းျဖစပ္ါသည္။ 
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စဥ ္ ခႏွုစ ္

မိးုေရခ်နိ ္ အပခူ်နိ ္

မိးုရြာရက ္
စစုေုပါငး္ 
မိးုေရခိ် န ္ 

ေႏြရာသ ီ(ºC) ေဆာငး္ရာသီ(ºC) 

(လကမ္) အျမင့္ဆုးံ အနမိ္႔ဆုးံ 
၁ ၂၀၁၅ ၉၃ ၇၇.၈၅ ၄၂ ၁၂ 
၂ ၂၀၁၆ ၇၁ ၆၃.၈၈ ၄၄ ၁၆ 
၃ ၂၀၁၇ ၁၁၁ ၇၃.၃၇ ၄၁ ၁၅ 
၄ ၂၀၁၈ ၁၀၇ ၇၂.၁၄ ၄၂ ၁၆ 
၅ ၂၀၁၉ ၈၃ ၇၁.၃၇ ၄၃ ၁၆ 

 

သဘာဝေပါကပ္ငမ္်ား 

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယအ္တြင္း ေပါက္ေရာကသ္ည့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားမ ွကၽြန္း၊ ပ်ဥး္ကတိုး၊ သဂၤ၊ သတီ၊ ပ်ဥ္းမ 
အပင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ေတာ႐ိငုး္တရိစၧာနမ္်ား 

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယအ္တြင္းရွေိတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားမွာ ဆင္၊ ေျပာင္၊ ေခ်၊ ဆတ္၊ ေတာဝက္၊ ေတာင္ဆတိ္၊ 
ဝက္ဝံ၊ ဂ်၊ီ ေမ်ာက္၊ ေက်းဌက္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ျဖစ္ပါသည္။ 

သဘာဝပတဝ္နး္က်ငလ္ကရ္ွအိေျခအေန 

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယ၏္ လကရိွ္သဘာဝပတ္ဝနး္က်င္ အေျခအေနမွာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈ (၆၁.၇၇%) 
ရွိပါသည္။ ၎အနကမ္ွ ႀကိဳးဝိငု္းသစ္ေတာဖုံးလႊမး္မႈမာွ (၃၂.၇၂%) ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳးျပင္ကာကြယေ္တာ 
ဖုံးလႊမး္မႈမ်ား (၂၉.၀၅%) ရိွပါသည္။ 

သဘာဝပတဝ္နး္က်ငထိ္နး္သမိး္ေရးလပုင္နး္မ်ား 

အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယသ္ည္ သဘာဝပတ္ဝနး္က်ငထ္ိန္းသိမ္းေရးလပု္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳးဝုိင္းေတာ (၁၆၀ ၉၁၆ 
. ၉၈) ဧက၊ ႀကိဳးျပင္ေတာ (၅၀ ၄၅၉.၆၃) ဧက ထန္ိးသိမး္လ်ကရ္ွိပါသည္။ 
သစ္ေတာစုိကခ္ငး္တည္ေထာင္ႏိုင္ မႈမာွ ပုဂၢလိကိကၽြန္း စုိကခ္င္ (၁၀၀) ဧကရိွပါသည္။ 

(အထကေ္ဖာ္ျပပါ စာရငး္ဇယားမ်ားကို အတု္တြငး္ၿမိဳ ႕နယမ္ွ ရရွပိါသည)္ 

(၄.၂) စကရ္ံုအတြင္းရိွ ေလအရည္အေသြး 

စကရ္ံုအတြငး္ရိွ ေလအရညအ္ေသြးတိငု္းတာျခငး္ 

အုတတ္ြငး္ သၾကားစက္ရံုအတြင္းရိွ ေလအရည္အေသြး တိုင္းတာရာတြင္ HAZ-SCANNER (EPAS) ျဖင့္ 

Earth Tree Environmental Services Co., Ltd. မွ  အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ 
ယင္းကဲသုိ့႔တိုင္းတာရျခင္း၏ ရည္ရြယခ္်က္မွာ စမံီကနိ္း အနီးအနားရိွ ေလအရည္အေသြး အေျခအေနကိ ု
ထတုေ္ဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည။္ ေလအရည္အေသြး တိုင္းတာျခငး္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ ထတုလ္ႊတ္ျခင္း၊ ဖုန္မႈန္႔ 
ပမာဏ၊ အပူခ်ိနႏွ္င့္ စိုထိုင္းဆကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥး္စားရပါမည္။ ၁၆ ရက္၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေန႔ရက္ မ ွ
၁၇ ရက္၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေန႔ရက ္ အထိ ေလအရည္အေသြးတိုငတ္ာျခင္း နမူနာယထူားေသာ 
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ေနရာမ်ားတြင ္ ၂၄ နာရဆီကတ္ိုက ္ တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ ေလအရည္အေသြးတိုင္တာခဲ့ေသာတည္ေနရာမွ 
(ေျမာကလ္တၳကီ်ဴ ၁၈° ၄၉' ၄၁.၆၂" ႏွင့္ အေရွ႕ေလာငတ္ၳကီ်ဴ ၉၆° ၂၀' ၁၉.၀၉") ရရိွလာေလာ 
ရလဒ္အေျဖမ်ားကိ ု အမ်ိဳးသား ပတ္၀နး္က်င္ အရညအ္ေသြး ထုတလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား (National 

Quality (Emission) Guidelines)၊ ACHGIH (TLV), WHO Guidelines မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယဥ္ွ၍ 

ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ 

စကရ္ံုပတ၀္နး္က်ငရ္ိွ ဖနုမ္ႈန္႔ ပါ၀ငမ္ႈ ပမာဏ 

သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄ငး္လပု္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ စီမကံိန္းအနီး 
ပတ္၀နး္က်င္သို႔ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ အျခားအမႈန္မ်ား ပ်႕ံလြင့္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းပတ၀္န္းက်င္ရွိ 
ဖုန္မႈန္႔ပါ၀င္မႈပမာဏကို တိုင္းတာ၍ ရရိွေသာ ရလဒ္မ်ားကို အထကတ္ြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က၊္ 
သတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ၍္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ေလွ်ာ့ခ်ရန ္ နည္းလမ္းမ်ားကို လုပေ္ဆာင္ႏုိင္ရန ္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ အမႈနအ္မႊားမ်ားကို တိုင္းတာရာတြင္ PM10 ႏွင္ ့ PM2.5  ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ 
တိုင္းတာေဖာ္ျပထားပါသည။္ ၄င္းတန္ဖုိးတို႔သည္ သတ္မတွခ္်က္အဆင့္ (တန္ဖိးု) အတြင္း ရိွပါက 
ေဒသခမံ်ား ႏွင့္ စက္ရံုအလုပသ္မား၊ ၀နထ္မ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိကမ္ႈမရွိေသာ္လည္း သတမွ္တခ္်က ္
တန္ဖိုးထက္ ေက်ာ္လြနခ္ဲ့ပါက ကာကြယေ္ရး ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား ၀တဆ္င္ထားျခငး္မရွိပါက 
အႏၱရာယ္ျဖစေ္စႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံုအတြငး္  တိုင္းတာထားေသာရလဒ္အေျဖမ်ားအရ PM2.5 ႏွင့္ PM10 
ႏွစ္ခုလံုး၏ တနဖုိ္းသည ္ သတ္မွတခ္်ကတ္န္ဖိးုထက္ ေက်ာ္လြနမ္ႈမရွသိည္ကုိေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
ေအာက္ပါဇယား (၄.၁) တြင ္စက္ရံုအတြင္းတိုင္းတာခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

Table 4. 1 စကရ္ံုအတြငး္ တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (PM 10) ရလဒ္ ႏွင့္ (PM2.5) ရလဒ္  

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်ိန ္
အမည ္

(µg/m3) 
ရလဒ ္ 

(µg/m3) 
NEQG (µ 

g/m3) 

 
WHO 

(µ g/m3) 
 

ACGIH 
TLV (2001) 

(µg/m3) 

ေမလ (၁၆ မ ွ
၁၇) ရက္၊ 

၂၀၁၇ ခႏွုစ္ 
၂၄ နာရ ီ

PM10   ၃၉.၂၈ ၅၀ ၅၀.၂၂ 
၅၀ 

PM2.5   ၁၀.၁၅ ၂၅ ၁၇.၃၁ 

 

ဓာတေ္ငြ႕ ထတုလ္ႊတမ္ႈ။  ။ အုတတ္ြင္း သၾကားစကရုံ္မွ လုပ္ေဆာင္ေသာ စီမကံိနး္ေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားအရ 
စက္ရံုမွ ပတ္၀န္းက်င္ေလထထုသဲို႔ တိုကရ္ိုကထ္တုလ္ႊတ္ႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိ ု တိုင္းတာရာတြင္ 
ပတ္၀နး္က်င္ကိ ု ထခိိုကမ္ႈပိမုိုျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိဒု္၊ ကာဗြနမ္ိ ု
ေနာကဆ္ိုဒ္၊ ဆာလဖာဒိငု္ေအာက္ဆိဒု္၊ ႏိုက္ထရုိဂ်င္ေအာက္ဆိုဒ္ ႏွင့္ VOCs တို႔ကိ ုတိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ 

စီမံကိနး္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီမံကိ္န္း၀န္းက်ငအ္နီးရိွ ေလအရည္အေသြး က်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ တတယိအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ပတ္၀နး္က်င္ထခိိုကမ္ႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း ကုမၸဏီ (Earth Tree Environmental Services Co., Ltd.) မွ စီမံကနိး္ 
လည္ပတေ္ဆာင္ရြက္ျခငး္မ ွေလထုထသဲို႔ ထတု္လႊတ္ႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိ ုတိုငး္တာခဲပ့ါသည္။ ထိသုို႔ 
(၂၄) နာရီၾကာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကာဗြနဒ္ိုင္ေအာက္ဆိဒု္၊ ကာဗြန္မုိေနာကဆ္ိုဒ္၊ ဆာလဖာဒိုင္ 



49 
 

ေအာက္ဆိုဒ္၊ ႏုိက္ထရုိဂ်ငေ္အာက္ဆိဒု္ ႏွင့္ VOCs တိုင္းတာ ၍ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို အမ်ိဳးသား 
ပတ္၀နး္က်င္ အရည္အေသြး ထုတလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား (National Quality (Emission) Guidelines)၊  

စကာၤပူႏုိင္ငံမွ ထတုျ္ပန္ထားေသာ ACHGIH (TLV) (၂၀၁၃), WHO Guidelines မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ 
တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ ထိသုိ႕ုႏိႈင္းယွဥတုိ္င္းတာရာတြင္ သတ္မတွခ္်ကတ္န္ဖုိး အတြင္းရွိေသာေၾကာင့္ 
ပတ္၀နး္က်င္ထခိိုကမ္ႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိကုမ္ႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္းပါသည္။ ေအာက္ပါဇယား (၄.၂) 
တြင္ စက္ရုံအတြင္းတိုငး္တာခ့ဲေသာ ရလဒ္မ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားပါသည။္  

 

Table 4. 2 စကရ္ံုအတြငး္ တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြးမ်ား၏ ရလဒမ္်ား  

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်ိန ္
အမည ္

(µg/m3) 
ရလဒ ္ 

(µg/m3) 
NEQG (µ 

g/m3) 

 
WHO 

(µ g/m3) 
 

ACGIH 
TLV (2013) 

(ppm) 

ေမလ  
(၁၆ မွ ၁၇) 

ရက္၊  
၂၀၁၇ ခႏွုစ္ 

၂၄ နာရ ီ

NO2 ၈.၅ µg/m3 ၂၀၀ µg/m3 ၂၀၀ µg/m3 ၃.၀၀ 

SO2 ၇.၃ µg/m3 ၅၀၀ µg/m3 ၅၀၀ µg/m3 ၂.၀၀ 

CO2 ၈၉.၇ (ppm) - - ၅၀၀၀ 

VOC - - - - 

CO ၀.၀၉ µg/m3 - - - 

 

အပခူ်နိ္ႏွင့္ စိထုိငုး္ဆ ။   ။ အတုတ္ြင္း သၾကားစကရ္ံုအတြင္းရိွ ေလထအုပူခ်ိနႏွ္င့္ စိုထိငု္းဆကိ ု
တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ တိုင္းတာခ်က္ ရလဒမ္်ားကို ေအာက္ပါ ဇယား (၄.၃) ႏွင့္ (၄.၄) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  စိုးထိုင္းမႈသည ္အပခူ်ိန္ ၁၉ မ ွ၂၇ ဒဂီရီ ဆလဲစီ္ယပ္ အတြင္း ရိွေသာ ပံုမွန္တန္ဖိုးထက ္
ေက်ာ္လြန္ပါက လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္မႈကို ထိခုိက္ေစပါသည္။ ရိွရမည့္ 
တန္ဖိုးေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနလွ်ငလ္ည္း ထိခိက္ုႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းတာရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားအရ 
စိုထိုင္းဆတန္ဖိးုသည ္ လက္ခံႏိုင္ေသာ သတ္မတွခ္်ကတ္န္ဖုိး အတြင္းရွိျပီး အပူခ်ိန္မာွလညး္  
လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မတွ္ခ်က ္ တနဖ္ိုးအတြင္း၌သာ ရွိေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာ ထခုိိက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
မရိွပါ။ 

Table 4. 3 စကရ္ံုအတြငး္ တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (အပခူ်နိ္ ) ရလဒ္ 

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ္ အမည ္ ရလဒ ္(0C) 
Range for 

acceptable indoor 
air quality 

ေမလ (၁၆ မ ွ၁၇) ရက၊္ 
၂၀၁၇ ခႏွုစ္ 

၂၄ နာရ ီ TEMP (0C) ၁၆ (0C) ၂၂.၅-၂၅.၅ ºC  
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Table 4. 4 စကရ္ံုအတြငး္ တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (စိထုိငုး္ဆ) ရလဒ္  

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ ္ အမည ္ ရလဒ ္(%) 
Range for 

acceptable indoor 
air quality 

ေမလ (၁၆ မ ွ၁၇) ရက၊္ 
၂၀၁၇ ခႏွုစ္ 

၂၄ နာရီ RH (%) ၄၇.၂ (%) < ၇၀% 

 

ဆညူမံႈ ။ ။ အတု္တြငး္သၾကားစကလ္ည္ပတ္ျခငး္ေၾကာင့္ ပတ္၀နး္က်င္သို႔ ထိခိကု္ ညစ္ညမ္းေစေသာ 
ဆူညံမႈမ်ား သက္ေရာက္မႈ ရိွ၊ မရိွ သေိစရန္  စကရ္ံုအတြင္း ႏွင္ ့အျပင္ရိွ ဆူညသံမံ်ားကို Digital Sound Level 

Meter ျဖင့္ ေမလ (၁၆ မ ွ ၁၇) ရက၊္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂၄ နာရတီိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ ဆူညံသမံ်ားသည္ 
လသူားတို႔လက္ခႏုိံင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ ေနပါက ပတ္၀နး္က်င္ရိွ ေဒသခလံထူုမ်ားအေပၚ 
အၾကားအာရံုနွင့္ ပက္သတေ္သာ က်န္းမာေရးထိခိကု္မႈမ်ား သက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံုအတြငး္ 
တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ရလဒမ္်ားကို (NEQG) အမ်ိဳ းသား ပတ္၀နး္က်ငဆ္ိုင္ရာ အရည္အေသြးထုတလ္ႊတမ္ႈ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သတမ္တွ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတခ္်ကတ္န္ဖိုး 
အတြင္းရွိပါသည္။ (ဇယား- ၄.၅) . အသဆံညူံ႔မႈမ်ားကို တုိငတ္ာခဲသ့ည့္ေနရာ (ေျမာကလ္တၳကီ်ဴ ၁၈° ၄၉' 
၄၁.၈၅" ႏွင့္ အေရွ႕ေလာငတ္ၳကီ်ဴ ၉၆° ၂၀' ၁၉.၃၀") 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4. 5 အမ်ိဳ းသား ပတ၀္နး္က်ငအ္ရညအ္ေသြး ထတု္လႊတ္မႈ  လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ားမွ ေကာကႏ္ုတထ္ားေသာ 
စကရ္ံုအတြငး္ ဆညူမံႈ သတမ္တွခ္်ကမ္်ား 

ေနရာ Day Time Average Noise 
Level (dB) 

Night  Time Average 
Noise Level (dB) 

NEQG Guideline 
 

စကရ္ံုအတြငး္ ၆၂.၃ (45.2b-106.8c) ၇၄.၃၉.a (45.7b-93.3c) 

 

70 db 
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ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယား (၄.၆) သည္  အမ်ိဳးသား ပတ္၀နး္က်င္အရည္အေသြး ထတုလ္ႊတမ္ႈ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမ ွ ျပဌာန္းထားေသာ ေန႔အခ်ိန ္ ႏွင့္ ညအခ်ိန္ရွိ လသူားတို႔အေနျဖင့္ ေနရာအလုိက ္
လက္ခံႏုိင္ ေသာ ဆူညံမႈတန္ဖုိးမ်ားကို ျပေသာ ဇယားျဖစ္ပါသည္။ 

Table 4. 6 ေန႔အခ်နိ ္ႏွင္ ့ညအခ်နိတ္ြင ္ေနရာအလိကု ္သတမ္တွထ္ားေသာ ဆူညမံႈ တနဖ္ိးုမ်ား 

Area 
Code 

Category of 
Area/Zone 

Limits in dB(A)Leq. 

 

Day Time From 6.00 am 
to 10.00 pm 

 

Night Time From 10.00 
pm. to 6.00 am 

 

A 
Industrial area 75 70 

 

B 
Commercial area 65 55 

C Residential area 55 45 

D Silence Zone 50 45 

 

(၄.၃) ေရအရည္အေသြး 
အုတတ္ြင္း သၾကားစကရ္ံုအတြင္း သၾကားထတ္ုလပ္ုျခငး္ စီမကိံနး္၏ ပတ္၀န္းက်ငစ္ီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ ္
အစီအရင္ခံစာ ေရးဆြဲရာတြင ္ လိုအပ္ေသာ ေရနမနူာမ်ားႏွင္ ့ သၾကားထုတလ္ုပ္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥအ္ဆင့္ဆင့္မ ွ ထြက္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရ (ေရဆိုး) နမနူာမ်ားကိ ု စက္ရံုမ ွ စြန္႔ပစ္ေရ 
စတငထ္ြက္ရိွေသာေနရာႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိုအဆင့္ဆင့္ေရစစ္ကန္မ်ားကိုျဖတ၍္ စြန္႔ပစ္ေရ ထြက္ေပါက ္ မ ွ
ရယူခဲဲ့ပါသည္။  စစ္ေဆးမႈ ရလဒမ္်ားကိ ု ေအာက္ပါဇယား (၄.၇) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္းမ ွ
စစ္ေဆးထားေသာ ရလဒ္မ်ားအရ ေရတြင္းမ်ား၌ရိွေသာ ေရအရည္အေသြးမွာ WHO ႏွင္ ့ အမ်ိဳးသား 
ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြး ထုတလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မွ ျပဌာန္းထားေသာ လကခံ္ႏုိင္ေသာ 
သတ္မွတခ္်က္တန္ဖုိးမ်ားႏွင္ ့ ႏိႈင္းယွဥ္၍ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ေရအရည္အေသြးတုိင္တာခ့ဲသည့္ေနရာ မွာ  
ေရစစ္ကန္မွ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းၿပးီမွ ထြကသ္ည့္ေနရာ (ေျမာကလ္တၳကီ်ဴ ၁၈° ၄၉' ၄၈.၁၃" ႏွင္ ့
အေရွ႕ေလာင္တီၳက်ဴ ၉၆° ၂၀' ၁၄.၄၂"). ေရအရညအ္ေသြးေကာကယ္ူခ့ဲသည့္ေနရက္မွ (၁၇၊ ၅၊ ၂၀၁၇) 
ခုႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ 

Table 4. 7 တိငုး္တာရရိွေသာ ေရအရညအ္ေသြး ရလဒမ္်ား 

 

Parameters 

Lab results 

NEQEG WHO Guideline Discharge Water  
Quality 
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(၄.၄) တုန္ခါမႈအရည္အေသြး 
အုတတ္ြငး္သၾကားစက္လည္ပတ္ျခငး္ေတြေၾကာင့္ သၾကားစက႐ံု္အတြင္းႏွင့္ အျပငဘ္က္မ ွ တုနခ္ါမႈမ်ားကိ ု
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထိတုုန္ခါမႈေတြေၾကာင့္ စက္႐ံုအတြင္းေပါကက္ြျဲခငး္၊ စက္႐ုံၿပိဳက်ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
သၾကားစကအ္တြင္းရွ ိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနက်သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိ ုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိကု္မႈမ်ားကို 
ထိခိကု္ေစပါသည။္ သို႔ေသာ္ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္မွ တာဝန္းရွိသမူ်ားမ ွ ထိသုို႔ ကိစၥရပ္မျဖစ္ေပၚေစရန္ 
စက္မႈဝနး္ႀကီးဌာနႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝနး္က်ငထိ္န္းသိမ္းေရးဌာနမွ ထုတျ္ပန္ထားသည့္ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
ဥပေဒမ်ားအတိုငး္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြေၾကာင့္ သၾကားစကလ္ည္ပတသ္ည့္အခ်ိန္မွ ယေန႔ထ ိ
အတိငု္ ေအာင္ စက႐္ုံအတြင ္တုန္ခါမႈေၾကာင္ ့မည့္သည့္ ျပႆနာမ ွမရွသိည္ကိေုတြ႕ရွိရပါသည္။ 

 

(၄.၅) ေျမအရည္အေသြး 
အုတတ္ြငး္ သၾကားစကရ္ံုအတြင္း သၾကားထတုလ္ပု္ျခငး္ စီမကံိနး္၏ ပတ္၀န္းက်ငစီ္မံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 
အစီအရင္ခံစာ ေရးဆြဲရာတြင္ လိအုပ္ေသာ ေျမအရညအ္ေသြး နမူနာကို  စက္႐ုအံတြင္းရွ ိ ေျမကြကလ္ပ္မွ 
ေကာက ္ ရယူခဲဲပ့ါသည္။  စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားကိ ု ေနာကဆ္က္တြဲတြင္ ဆကလ္က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

pH 6.8 6-9 6.5-8.5 

Turbidity 2NTU  5NTU 

Total Hardness 20 mg/l as CaCO3 
 500 mg/l as 

CaCO3 

Total Solids 52mg/l  1500 mg/l 

Suspended Solids 2 mg/l 50 mg/l  

Dissolved Oxygen mg/l   

Dissolved Solids 50mg/l  1000 mg/l 

Arsenic (As) mg/l  0.01 mg/l 

Ammonia    

BOD 25mg/l 50 mg/l  

COD 128mg/l 250 mg/l  

Temperature 
increase 

37°C °C 3 mg/l 

Total coliform 
bacteria 

0ml 
100ml 

2 mg/l 

Total nitrogen mg/l 10mg/l 5 mg/l 

Total Phosphorus mg/l 2mg/l 0.05mg/l 

Oil and Grease 3.63mg/l 10 mg/l 10mg/l 
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ေျမအရည္အေသြးတုိင္တာခဲသ့ည့္ေနရာ မွာ  (ေျမာက္လတၳကီ်ဴ ၁၈° ၄၉' ၄၆.၁၇" ႏွင့္ အေရ႕ွေလာင္တၳီက်ဴ 
၉၆° ၂၀' ၁၈.၆၉"). ေရအရည္အေသြးေကာကယ္ခူဲသ့ည့္ေနရက္မွ (၁၇၊ ၅၊ ၂၀၁၇) ခုႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။  

 

(၄.၆) သၾကားစကပ္တ္ဝန္းက်င္ရွိ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားေလ့လာျခင္း 
အုတတ္ြငး္ သၾကားစက္ရုံလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အပင္ေပါက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ေလလ့ာခဲ့ပါသည္။ သၾကားစက္ပတ္ဝန္းက်ငတ္ြင္ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ အပင္မ်ိဳ းစတိမ္်ား (သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ 
ျမက္ပင္၊ ႏြယ္ပင္၊ ခ်ဳံပတု္၊ အပင္ပုမ်ားႏွင့္ အပင္ေပ်ာ့မ်ား) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္ သက္မွတထ္ားေသာ 
မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အပင္မ်ိဳးစတိ္မ်ားမေတြ႕ရွသိလိ၊ု ICUN မွ သတက္မွတ္ထားေသာ အပငမ္်ိဳးစိတ္မ်ား 
မရွိသည္ကိုေတြ႕ရိွရပါသည္။ အုတတ္ြင္းေဒသတြင္းတြင္ ေပါကေ္ရာက္ေသာ အပင္မ်ိဳးစတိမ္်ား ကိုသာ 
ေတြ႕ရွရိပါသည္။ ေလလ့ာေတြ႕ရွိခ်က ္အပင္မ်ိဳးစတ္ိမ်ားကို ေအာက္ပါဇယား (၄.၈) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 4. 8 သၾကားစကပ္တဝ္န္းက်ငတ္ြင္ ေပါကေ္ရာကေ္န႔သည့္ အပငမ္်ိဳ းစတိမ္်ား  

Sr. 
No. 

Scientific Name Common Name Family Name IUCN 

1 Abutilon indicum Bauk-khwe Malvaceae NA 

2 Acacia auriculiformisA. Cunn. Malaysia-padauk Fabaceae:  LC 

3 Acacia concinna(Willd.) DC. Ka-mon-chin Mimosaceae NA 

4 Alternantherabrasiliana Pa-zun-sa-yaing Amaranthacea
e 

NA 

5 AmaranthusviridisL. Hin-nu-new Amaranthacea
e 

NA 

6 AnacardiumoccidentaleL. Thiho Anacardiaceae NA 

7 AnnonasquamosaL: Awza Annonaceae NA 

8 Areca catechu L. Kun-thi Areacaceae NA 

9 Artocarpusheterophyllus Lam. Pein-ne Moraceae NA 

10 Bauhinia acuminata L. Pha-lan Caesalpiniace
ae 

LC 

11 Bauhinia corymbosa Swe-daw Caesalpiniace
ae 

NA 

12 BombaxceibaL. Let-pan Bombacaceae NA 

13 Borassusflabellifer L. Htan Arecaceae EN 

14 Caesalpiniapulcherrima(L.) 
Sw. 

Seinban-gale Fabaceae NA 

15 Carica papaya L. Thin-baw Caricaceae NA 

16 Cassia fistula L. Ngu Fabaceae NA 

17 Centellaasiatica(L.) Urb. Myin-khwa Apiaceae LC 

18 Chromolaenaodorata(L.)  Bi-zet Asteraceae NA 

19 CommelinadiffusaBurm. f. Wet-kyut Commelinace
ae 

LC 

20 Croton oblongifoliusRoxb. Tha-yin-gyi Euphorbiaceae NA 

21 Cynodondactylon (L.) Pers. Myay-sa-myet Poaceae NA 
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22 D. longispathusKurz Wanet Graminae NA 

23 D.IndicaSprengD.malabarica L. 
Merr. 

Myetcho Graminae NA 

24 Dactylocteniumaegyptium Myet-lay-khwa Poaceae NA 

25 Delonixregia Sein-pan Fabaceae LC 

26 Eclipta alba (L.) Hassk. Kyeik-hman Asteraceae DD 

27 Eichhorniacrassipes Bae-da Pontederiacea
e 

NA 

28 EleusineindicaGaertn. Sin-ngo-myet Poaceae LC 

29 EmblicaofficinalisGaertn. Zee-phyu Euphorbiaceae NA 

30 Eucalyptus 
camaldulensisDehnh. 

Eu-ka-lit Myrtaceae NA 

31 FicusaltissimaBlume Nyaung Moraceae NA 

32 FicusobtusifoliaRoxb. Nyaung-gyat Moraceae NA 

33 Heliotropiumindicum L. Sin-hna-maung Boraginaceae NA 

34 Ipomoea aquaticaForssk. Ka-zun Convolvulace
ae 

LC 

35 Ipomoea pilosaSweet Kazun-new Convolvulace
ae 

NA 

36 JatrophacurcasL. Chan-siyo-kyetsu Euphorbiaceae NA 

37 Mangiferaindica L. Tha-yet Anacardiaceae DD 

38 Mesuaferrea L. Gangaw Hypericaceae NA 

39 Mimosa pudicaL. Hti-ka-yone Mimosaceae LC 

40 MimusopselengiL. Khaye Sapotaceae NA 

41 Monochoriavaginalis (Presl) 
Kunth 

Beda, Kadauk-sat Pontederiacea
e 

NA 

42 Morindacitrifolia L. Yeyo Rubiaceae LC 

43 MoringaoleiferaLam. Dantalon Moringaceae NA 

44 Murrayakoenigii (L.) Spreng. Pyin-daw-thein Rutaceae NA 

45 Murrayapaniculata(L.) Jack Yu-za-na Rutaceae NA 

46 Musa sp. Phi-gyan-nget-pyaw Musaceae NA 

47 Oroxylumindicum(L.) Kurz Kyaung-sha Bignoniaceae NA 

48 PhyllanthusemblicaL. Zi-phyu Euphorbiaceae NA 

49 Phyllanthusurinaria Myay-zi-phyu Euphorbiaceae NA 

50 Physalis minima L. Bauk-thi-pin Solanaceae NA 

51 Polyalthialongifolia L: Thin-baw-te Annonaceae NA 

52 PolygonumflaccidumMeissn Kywe-hna-khaung-
gyte 

Polygonaceae LC 

53 PsidiumguajavaL.  Malaka Myrtaceae NA 

54 PterocarpusmacrocarpusKurz Padauk Fabaceae NA 

55 Ricinuscommunis Kyet-su Euphorbiaceae NA 

56 SaccharumspontaneumL. Kaing Poaceae LC 

57 Samaneasaman (Jacq.) Merr. Kokko Mimosaceae NA 

58 Sennasiamea (Lam.) Irwin 
&Barneby 

Mazali Fabaceae NA 

59 SidaacutaBurm f.  Ta-byet-se-ywet-shae Malvaceae NA 
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(၄.၇) သၾကားစက္ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္မ်ားေလ့လာျခင္း 
အုတတ္ြင္း သၾကားစကရုံ္လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပတ္ဝနး္က်င္ရွ ိ သက္ရွိမ်ိဳ းစတိ္မ်ားကိ ု
ေလလ့ာခဲ့ပါသည္။ သၾကားစကပ္တ္ဝန္းက်င္တြင္ေပါက္ေရာက္ေနသည္ ့ သကရ္ွိမ်ိဳးစတိ္မ်ား (ဌက္၊ 
တြားသြားတိရိစာၲန္၊ အငး္ဆက္၊ ႏုိ႔တိုကသ္တၱဝါ ႏွင္ ့ ငါးမ်ား စသည)္ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင ္
သက္မွတထ္ားေသာ မ်ိဳးသုဥ္းမည္ သက္ရွိမ်ိဳးစတိ္မ်ား မေတြ႕ရွိသလိ၊ု ICUN မွ သတ္ကမတွထ္ားေသာ 
သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္မ်ား မရွသိညက္ိုေတြ႕ရိွရပါသည္။ အတု္တြင္းေဒသတြင္းတြင ္ ေတြ႕ရွိရေသာ 
သက္ရွိမ်ဳးိစိတ္မ်ား ကိသုာ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ေလလ့ာေတြ႕ရွိခ်က ္ အပငမ္်ိဳးစိတ္မ်ားကိ ု ေအာကပ္ါဇယား 
(၄.၉) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 4. 9 သၾကားစကပ္တဝ္နး္က်ငတ္ြင ္ေတြ႕ရွရိသည့္ သကရ္ွမိ်ိဳ းစတိ္မ်ား 

Sr. no. Common Name in English Scientific Name 

 
1 Barrn owl Tyto alba 

2 Large grey babbler Turdoidesmalcolmi 

 
3 Black drongo 

Dicrurusmacrocerus 

4 Spotted owlet Athenebrama 

5 Red wattled lapwing Vanellusindicus 

6 Common mayna Acridotherestristis 

7 Malabar crested lark Galeridamalabarica 

60 SolanumtorvumSwartz Kha-yan-ka-zawt Solanaceae NA 

61 Spondiaspinnata (L.)Kurz. Taw-gwe Anacardiaceae NA 

62 Sterculiavillosa Shaw Sterculiaceae NA 

63 Syzygiumfruticosum DC. Tha-bye Myrtaceae NA 

64 Tamarindusindica L. Ma-gyi Caesalpiniace
ae 

NA 

65 TectonagrandisL. f. Kyun Verbenaceae NA 

66 Terminaliabellirica( Gaertn ) 
Roxb. 

Thit-seik Combretaceae NA 

67 Terminaliacatappa L. Banda Combretaceae NA 

68 ThyrsostachysregiaBennet Htiyo-wa Graminae NA 

69 Trewianudiflora L. Sit Ka Tone Euphorbiaceae NA 

70 Urea lobata L. Kat-se-nae-gyi Malvaceae NA 

71 Vitexpinnata Kyet-yoe Verbenaceae NA 

72 Zea mays L. Pyaung-bu Poaceae NA 

73 ZizyphusjujubaLam. Zi Rhamnaceae NA 

74 - AlstoniascholarisL Taung-mayo Apocynaceae NA 

75 Bignonia apathaceaL. f. Petthan Bignoniaceae NA 

76 BuchananialanzanSpreng. Lunbo Anacardiaceae NA 



56 
 

8 Jungle crow Corvusmacrorhynchos 

9 Red vented bulbul Pycnonotuscafer 

10 House sparrow Passer domesticus 

11 Yellow-backed sunbird Aethopygasiparaja 

12 Spotted munia 
Lonchurapunctulata 

13 Common tailor bird 
Orthotomussutorius 

14  
Pond heron  

Ardeolagrayii 

15 
 
Yellow wattled lapwing  

Vanellusmalabaricus 

16 
 
White breasted kingfisher  

Halcyon smyrnensis 

 

တြားသြားတရိစိာၲနမ္်ား 

Sr. no Common Name Scientific Name 

1 House lizard  Hemidactylusflaviviridis 

2 Garden lizard  Calotedversicolor 

3 Monitor lizard   
Varanus monitor  

 

4 Small wild lizard  Sitanponticeria 

5 Cobra  Najatripudians 

6 Krait   
Bungaruscoeruleus 

 

7 Viper  Viper sp.  

8 Rat snake  Zamenisfasciolatus 
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အခန္း (၅) ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 
 

(၅.၁) ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိကုမ္ႈမ်ားကို ေဖာ္ထတုသ္တ္မွတ္ျခင္း 

စီမံကိနး္ လိအုပ္ခ်ကအ္ရ ေဆာင္ရြကရ္ေသာ စီမံကိနး္အနးီရိွ ပတ၀္န္းက်ငဆ္ိုင္ရာ မလူ 
တိုင္းတာရရိွထားေသာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားအေပၚ အေျခခ၍ံ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ု
ေဖာ္ထတု ္ သတ္မတွ္ၾက ပါသည္။ ထိကုဲ့သို႔ အကျဲဖတ္ရာတြင္ စီမကံနိး္အနးီ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးျဖစေ္စေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားဟ၍ူ ႏွစ္မ်ိဳးရိွႏုိင္ပါသည္။ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခိုကမ္ႈမ်ားကိ ု ေလလ့ာေဖာ္ထတုရ္ာတြင္ စီမံကိန္း ျပနလ္ည ္
မြန္းမံတည္ေဆာက္ျခင္းကာလ၊ လည္ပတ္ျခငး္ကာလနွင့္ ဖ်ကသ္မိး္ျခင္းကာလဟေူသာ စီမကိံနး္ကာလ 
သံုးမ်ိဳးေပၚတြင ္ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြကပ္ါသည္။ စီမံကနိ္းကာလအတြငး္ ေဆာင္ရြက္ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားေၾကာင့္ ပတ္၀နး္က်င္အေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ုေအာက္ပါ (ဇယား-
၅.၁) အတိုငး္ ခြဲျခားသတမ္တွထ္ားပါသည္။  

Table 5. 1 ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ၀္နး္က်င္ သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား ဆနး္စစျ္ခငး္ 

ျဖစႏုိ္ငေ္ခ်ရိွေသာ ထခိိကုမ္ႈမ်ား 

ပတ၀္နး္က်င္ 
အေရငး္အျမစမ္်ားအေပၚ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား 

ေဒသခလံမူ်ားအေပၚ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား 

အညစအ္ေၾကးစြန္႔ပစျ္ခငး္ 

ေလထု 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 

အစိုငအ္ခ ဲ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ဆညူမံႈ 
အရည ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

တုနခ္ါမႈ 

ေျမထ ု
လူမႈစီးပြား 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

အႏၱရာယ္ျဖစေ္စႏုိင္ေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ေရထ ု
အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

 

(၅.၂) ပတ္၀န္းက်င္ထိခိကု္မႈ အကျဲဖတ္ျခငး္ ေဆာင္ရြကရ္န္ နည္းလမ္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း 
(ကိုငတ္ြယေ္ျဖရွင္းနည္း) 

ပတ္၀နး္က်င္ အရည္အေသြးတစ္ခစုီအေပၚ၌ ထိခိကု္မႈ အကျဲဖတရ္ာတြင ္ တိုင္းတာမႈ ေလးမ်ိဳးအေပၚတြင္ 
အေျခခ၍ံ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ စီမကံိန္းကာလ ႏွစ္ခုအေတာအတြငး္ ေဆာင္ရြကေ္သာ စီမကိံန္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ထိခိကုမ္ႈ ပမာဏ၊ ၾကာခ်ိန္၊ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ 
အၾကမ္ိအေရအတြက ္ (ျဖစႏ္ိုင္ေခ်) တို႔ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ဇယား (၅.၂) တြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
နည္းလမ္းသည္ အုတတ္ြင္း သၾကားထတု္လပု္ျခငး္ စက္ရံုအတြက ္ ပတ၀္န္းက်င္ထခိိုကမ္ႈမ်ား 
အကျဲဖတျ္ခင္းအတြက ္အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းျဖစပ္ါသည္။ 
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Table 5. 2 သသိာထငရ္ာွးမႈတနဖ္ိးု တြကခ္်ကမ္ႈဇယား 

အကဲျဖတျ္ခငး္ 
အတိငုး္အတာ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

ပမာဏ 
(Magnitude) 
 
 
 

မရွိ 
အနည္းင
ယသ္ာရွိ၍ 
ထခိိကုမ္ႈ မရိွ 

အသင့္အတင့္ရိွ
၍ အဓိက 
မက်ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ေျပာင္းလမဲႈရိွ 

ျမင့္မား၍ 
သသိာ 
ထင္ရွားမႈ 
မရိွေသာ 
ပတ္၀နး္က်င္
ေျပာငး္လမဲႈရိ ွ

အလြန္ျမင့္မား
၍  
ထာ၀စဥ္ျဖစ္ 
ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ေျပာင္းလမဲႈရွိ 

ၾကာခ်နိ ္
(Duration) 

၀‐၁ ႏွစ္ ၂‐၅ ႏွစ ္ ၆‐၁၅ ႏွစ္ 
၁၅ႏွစ္  
အထက ္

အျမဲတမ္း 
(ထာ၀စဥ္) 

ေနရာအက်ယအ္
၀နး္ 
(Extent) 

စီမံကိနး္ 
ဧရိယာ 
အတြင္းသာ 

စီမံကိန္းလုပ္     
ေဆာင္ေသာ 

ေဒသ 

စီမံကိန္းလပ္ု 
ေဆာင္ေသာ 
တိုင္းေဒသ 
ၾကီး 

ႏုိင္ငံအဆင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ 
အဆင့္ 

ျဖစတ္နစ္ြမး္ 
(Probability) 

လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
အနည္းငယ္ရိွ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
အသင့္အတင့္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
အရမ္းျမင့္ 

လုံး၀ျဖစ္ႏုိင္ 

ပတ္၀နး္က်င္ဆိငု္ရာ ထိခိကုမ္ႈအေပၚ သသိာထင္ရွားမႈတန္ဖုိး တြကခ္်က္ရာတြင္ ေအာက္ပါ  ပံုေသနည္းျဖင့္ 
တြကခ္်က္ပါသည္။ 

သသိာထငရ္ာွးမႈ တနဖ္ိးု (SP) = (ပမာဏ+ ၾကာခ်နိ္+ ေနရာအက်ယအ္၀နး္) × ျဖစတ္န္စြမး္ 

သသိာထင္ရွားမႈတနဖ္ိုးအေပၚမတူည္၍ ေအာကပ္ါအတိုငး္ သတ္မတ္ွႏိုင္ပါသည္။ 

သသိာထငရ္ာွးမႈ တနဖ္ိးု (SP) ထခိိကုမ္ႈ သသိာထငရ္ာွးျခငး္ 
<၁၅ အလြန္နိမ္ ့

၁၅-၂၉ နိမ္ ့
၃၀-၄၄ အသင့္အတင့္ 
၄၅-၅၉ ျမင့္ 
<၆၀ အလြန္ျမင္ ့

 

ပတ္၀နး္က်င္ ထိခိကု္မႈ အကျဲဖတျ္ခင္း နည္းလမ္းအရ သသိာထင္ရွားမႈ အလြန္နိမ္ ့ ႏွင္ ့ နိမ့္ေသာ 
ထိခိကု္မႈတို႔သည္ ပတ္၀န္းက်ငအ္ေပၚ သိသာထင္ရွားမႈမရွိေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ 
လ်စလ္်ဴရုွ၍ရေသာ ထိခုိကမ္ႈမ်ားဟု သတမွ္တ္ႏုိင္သည္။ 

သို႔ေသာ္ သိသာထင္ရွားမႈတန္ဖိုး အသင့္အတင့္ရွိေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိကု္မႈ 
အနည္းငယ္ရိွေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ သိသာထငရ္ွားမႈ 
ျမင့္မားေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားသည္ သိသာထငရွ္ားေသာ ပတ္၀နး္က်င္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖစေ္စပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင္ ့ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမး္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အလြန္ျမင့္မားေသာ ထခိိုကမ္ႈမ်ားသည္ 
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ပတ္၀နး္က်င္အေပၚ ထာ၀စဥ္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ထိထိုခုိက္မႈမ်ားနွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ထနိ္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

(၅.၃) ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိကုမ္ႈ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ျခငး္ ႏွင့္ အကျဲဖတျ္ခင္း 

အုတတ္ြငး္ သၾကားထုတလု္ပ္ေရာင္းခ်ေသာ စက္ရုံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ျခင္းကာလ သို႔မဟတု ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံ 
တည္ေဆာက္ေသာကာလ၊ လည္ပတ္ေသာ ကာလ ႏွင့္ ဖ်က္သမိ္းေသာ ကာလမ်ားရိွ 
လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံု၏ တည္ေဆာက္ျခင္းကာလမွာ 
ဤအစီရင္ခံစာမေရးမီ ျပီးစီးခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်ငထ္ခိိက္ုမႈ အကျဲဖတ္ျခင္းကိ ု 
စက္ရံုလည္ပတ္ေသာကာလႏွင့္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာ ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ား 
အတြက ္အဓကိထား ေဆာငရ္ြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

(၅.၃.၁) စက္ရံုအတြင္းရိွ ေလအရည္အေသြး ေဖာ္ထတုသ္တ္မွတျ္ခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္ျခင္း 

စကရ္ံုလညပ္တသ္ည့္ကာလ။  ။ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခငး္ လုပ္ငန္းစဥ ္ အဆင့္ဆင့္အတြက ္ လိုအပ္ေသာ 
အပူစြမ္းအင္ရရွိရန္ ထင္းႏွင့္ ႀကံႀကတိ္ဖက္ သံုးျပဳ၍  ဘိြဳ ငလ္ာလည္ပတ္ပါသည္။ ဘိြဳ င္လာလည္ပတ္ရာမွ 
ထြကေ္သာ ျပာမ်ားသည္ မီးခိုးေခါငး္တိုငမ္ွ ပတ္၀န္းက်ငရ္ိ ွ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ပ်ံ႕လြင့္ႏိုင္ပါသည္။ သိုေသာ္  
မီးခိုးေခါင္းတိုင္မ ွ ထြက္ရွေိသာ ျပာမ်ားကိ ု မးီခိုးေခါင္းတိုငအ္ထ၌ဲပင္ ေရျဖစ္ဖန္ယကူာထားရိွေသာ္ေၾကာင့္  
ပတ္၀နး္က်င္ရိွ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ပ်ံ႕လြင့္အလြနက္ိုနည္းပါေၾကာငး္ ကြင္းဆင္ေလလာခ်က္ရေတြ႔ရွိရပါသည္။ 
သၾကာၾကမ္းမ်ားကို အေရာင္ခၽြတရ္ာတြင္လညး္ ကန္႔ (Sulphur) ကိ ု ကန္႔မီးဖိုတြင္ မီးရိႈ၍ရရွိေသာ ကန္႔ခိုး 
(Sulphur Dioxide SO2) အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သၾကားအျဖဴထြကရ္ွိပါသည္။ ကန္႔ခုိးကိုပိကုလ္ိုင္းမ်ားျဖင့္သြယယ္ူ 
၍ ၾကံရည္ႏွင့္ ထေိတြ႕ေပါင္းစပ္ေစပါသည္ ေပါင္းစပၿ္ပီးအနည္းငယ္မွ်သာ ေခါင္းတိုငအ္ျမင့္မွ 
ထြကေ္စျခငး္ႏွင္ ့ Exhaust Fan တပဆ္ငထ္ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စက္႐ုအံတြင္း ကန္႔ခိုး 
အနံ႔အေရာက္ရွသိည္ကိေုတြ႕ရွိရပါသည္။   သၾကားစက္မွ ထြက္ရွိေသာ ေရဆိုးႏွင္ ့ တငလ္ရဲည္မ်ားမွ 
အနံ႔ဆိုးမ်ား ထြကရိ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိအုနံ႔မ်ားသည္ အလုပသ္မားမ်ားႏွင့္ ေဒသခလံထူု က်န္းမာေရးကိ ု
ထိခိကု္ေစႏုိင္ ပါသည္။ 

အေျခာက္ခ၍ံ ရရိွေသာ သၾကားမ်ားကို ကိုငတ္ြယရ္ာတြင္လည္း စနစတ္က်မလုပ္ေဆာင္ပါက suger dust 

explosion ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

စက္ရံုအတြင္း အသံုးျပဳေသာ ပို႔ေဆာင္ဆကသ္ြယ္ေရး ယာဥ္မ်ား၊ ကားမ်ားမလွည္း ေလထထုသဲို႔ 
အႏၱရယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထတုလ္ႊတလ္်က္ရိွပါသည္။ 

စက္ရံုေခါင္းတိုင္မွ စက္ရံုပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူေနအိမ္မ်ား၊ အလုပသ္မားမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
ထိခိကု္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ ျပာမ်ားကိ ုထုတလ္ႊတ္ႏုိင္ပါသည။္ စက္ရုတံြင ္မးီေခါင္းတိုငး္ းႏွင့္ Air 

Long မ်ားပါရွိပါသည။္ ေခါင္းတိုင၏္ အျမင့္မွာ (၃၆) မီတာ ျမင့္ ေသာလည္ အမႈန္ပ်ံ႕လြင့္မႈမရိွေအာင္ 
ေလာင္စာမွထြက္ရွေိသာ ၾကံျပာမ်ားကိုေရျဖန္းခ်၍ ၾကံျပာကန္ထထဲားရွိပါသည္။ ထိသုို႔ အမႈန္ပ်ံ႕မႈကိ ု
ထိန္းခ်ဳပ္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ထိခိုက္ႏုိင္မႈ အလြန္းနည္းပါးပါသည္။ 
အကယ္၍ မီးခိုးေခါင္းတိုင္မွ ထြကရ္ွလိာေသာ ထိဓုာတ္ေငြ႕မ်ားကိ ု အကာအကြယ္မပါ၍ ရွဴရွိဳက္မိပါက 
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က်န္းမာေရး အႏၱရာယမ္်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္ရံု၀န္ထမ္းမ်ား နွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈေရး၊ 
စီးပြားေရးကိ ုတိုကရ္ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ုိက၍္ျဖစ္ေစ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ စက္ရံုအနီးအနား ပတ၀္န္းက်င္မွ ကးူသန္းသြားလာေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 
ဆိုငက္ယမ္်ား၊ စက္မႈဇုနအ္တြင္းရိွ အျခားစက္ရုံမ်ားမွလည္း ေလထထဲုသို႔ ဓာတုဓာတ္ေငြ႕မ်ား 
ထတုလ္ႊတ္ႏိုင္သည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။ဤကာလတြင္ စက္ရံုဖ်ကသ္မိ္းရာ၌ အသံုးျပဳေသာ ကားမ်ား၊ 
ပတ္၀နး္က်င္ႏွင့္ လိကုေ္လ်ာညေီထြမရွိေသာ စကက္ိရယိာၾကီးမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀နး္က်င္ႏွင့္ 
အလပု္သမားမ်ား အေပၚ ထိခိကု္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလပု္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ နစၥဓူ၀ 
အလပု္မ်ားမွ ထြကေ္သာ အမိႈက္မ်ား အညစအ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ 
စက္ရံုဖ်ကသ္ိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ကားမ်ားႏွင့္ စကက္ရိိယာမ်ားမွ 
ဖိတ္စငက္်ေသာ ဆီမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုငရ္ာ အရည္အေသြးက်ဆငး္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိခိကုမ္ႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

(၅.၃.၂) ေရအရည္အေသြး ထတ္ုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိခိကု္မႈ အကျဲဖတ္ျခင္း 

စမီကံနိး္လညပ္တသ္ည့္ ကာလ။  ။ သၾကားထတုလ္ပ္ုေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မွ သကာၾကမး္  (
ေအာက္က်ံဳး) မ်ားကို အရာင္ခၽြတရ္န ္ႏွင့္ အျခားအမိႈကမ္်ားကို ဖယရ္ွားရန္ ေရ၊ ထံုး ႏွင့္ Sulphur ႏွင့္ေရာ၍ 
ႀကတ္ိစက္ထထဲည့္ကာေမႊပါသည္။ ယငး္လုပင္နး္စဥ္ႏွင္ ့ ေပါင္းခံျခင္းမ ွ ထြကရ္ိွေသာ ေရဆိုးမ်ားကိ ု
ေရႏုတ္ေျမာင္းမွတစ္ဆင့္ ေရဆိုးပိကုလ္ိုင္းအတြင္း စြန္႔ပစ္ရာတြင္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွပါက 
အသံုးျပဳေသာ ပိုက္မ်ား ႏွင့္ ေျမာင္းမ ွ တစဆ္င့္ လွ်ကံ်၍ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 
အေရာင္ခၽြတရ္ာတြင္ သံုးေသာ (Sulphur)  သည္ ေရတြင ္ ေပ်ာ္၀င္ေသာအခါ ဆာလဖ်ဴရစ္အကဆ္စ္ ႏွင့္ 
ေလႏွင္ ့ ထိေတြ႕ေသာအခါ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိဒုဓ္ာတ္ေငြ႕ကို ျဖစ္ေပၚေစသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
က်န္းမာေရး ထိခိကုမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည။္ စက္ရုအံတြင္းမွ စြန္႔ပစ္လိကုေ္သာေရမ်ား၏ 
အရညအ္ေသြးမ်ားကိလုဲ NEQEG ႏွင့္ WHO တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သကမွ္တ္စံႏႈန္း မ်ား 
တြင္းရွေိအာင္အၿမဲတမး္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အကယ္၍ သတ္မွက္ခ်က္ထပ္ေက်ာ္လြန္ေနပါက 
သက္ဆိုငရ္ာပညာရင္ွမ်ား ေခၚယူ၍ ေရဆိုးသန္႔စင္မႈ စနစ္မ်ားအား ျမင့္တင္ရနလ္ိအုပပ္ါသည္။ 

 စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။စီမကံနိ္းကာလျပီးဆံုး၍ ဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလတြင္ 
စက္ရံုဖ်ကသ္ိမ္းျခင္းမ ွ ထြကေ္သာ ေရဆိုးမ်ား၊ ဖ်ကသိ္မ္းေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ေလာင္စာဆီမ်ား 
ယိုဖတိ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရညစ္ညစျ္ခင္းႏွင့္ အလုပသ္မားမ်ား၏ သံုးေရ၊ ခ်ိဳ းေရမ်ားမွ 
ေရဆိုးမ်ားသည္ စက္ရုံအနီးရိ ွ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စးီ၀ငႏုိ္င္၍ မ်ကႏွ္ာျပင္ေရ (ေျမေပၚေရ) ညစ္ညမ္းမႈကိ ု
ဦးတညေ္စႏုိင္ပါသည္။ 

(၅.၃.၃) ဆူညံသံ  ႏွင္ ့တုနခ္ါမႈ သကေ္ရာက္မႈေဖာ္ထတုျ္ခင္းႏွင့္ အကျဲဖတ္ျခင္း 

စမီကံနိး္လညပ္တစ္ဥက္ာလ။ ။ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္းလပု္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေသာ 
စကက္ိရိယာမ်ား၊ ဘိြဳ င္လာ ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ားမွ ဆူညသံံမ်ား ႏွင့္ တုနခ္ါမႈမ်ား သည္ 
စက္ရံုအနီးအနား ပတ္၀န္းက်ငအ္ေပၚ ထိခိကု္မႈရိွႏိုင္ပါသည္။ ယင္းဆူညသံံမ်ား ႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား 
ေရရွည္သက္ေရာကေ္နပါက စက္ရံု ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အၾကားအာရံု၊ ႏွာလုံးေရာဂါႏွင့္ ပတသ္တ္ေသာ 
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က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ စက္မႈဧရိယာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းဆူညံသံမ်ား ႏွင့္ 
တုန္ခါမႈမ်ားကိ ု ထပ္ကာထပက္ာ ၾကားေနရျခင္း တုနခ္ါမႈမ်ားျဖစ္ပါက စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးကိ ု ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ လူေနအိမ္ ေက်းရြာမ်ားျဖင့္ အနည္းငယ္နီး ေသာေၾကာင့္  
ဆူညံသံမ်ားလညး္ ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စက္႐ံု 
ဧရိယာ၏ အက်ယအ္ဝန္းသည္အလြနး္က်ယေ္သာေၾကာင့္ ဆူညသံံမ်ားႏွင့္ပတသ္က္ၿပီးသကေ္ရာက ္
မႈမ်ားမရွႏုိိင္သည္ကိေုတြ႕ရွိရပါသည္။ 

(၅.၃.၄) ေျမအရည္အေသြး ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုကမ္ႈ အကျဲဖတ္ျခင္း 

စမီကံနိး္လညပ္တစ္ဥက္ာလ ။  ။သၾကားထုတလ္ပု္ျခငး္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင ္ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာ 
သကာၾကမ္းမ်ားကို သိုေလာွင္ရာ ေနရာမွ ေျမဆလီႊာထသဲို႔ စိမ့္၀င္ႏုိင္ပါသည္။ သၾကားထတု္လပု္ရာမ ွ
ထြကေ္သာ အစိုငအ္ခစဲြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ စကရုံ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္လပု္ငန္းေဆာငတ္ာမ်ားမွ 
အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ အမိႈကမ္်ားကိ ု သင့္ေလ်ာ္စြာ စြန္႔ပစ္ျခင္းမရိွပါက ေျမဆလီႊာ 
အတန္းအစားက်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားမွ ဆမီ်ားယိုဖတိ္က်မႈမ်ားမွ 
ေျမဆလီႊာထစဲိမ့္၀င္၍ ေျမဆလီႊာ အတန္းအစား က်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။အထက္ပါေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိင္ုး စီမံကနိ္းဖ်က္သမိ္းျခငး္ဆိင္ုရာ 
လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္ကရိိယာမ်ားသည္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွပါက ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္ႏုိင္ရံုမက အလုပသ္မားမ်ားအေပၚတြငလ္ညး္ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ၾကးီမား ေသာ ယာဥမ္်ား ႏွင့္ စကက္ရိယိာမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆလီႊာဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွင့္ 
ထတုလ္ုပႏုိ္င္စြမ္းကိ ုထိခိကုေ္စပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ေျမဆလီႊာထတဲြင္ ေနထိုငေ္သာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ 
သက္ရိွ ပိုးေကာင္ငယ္ေလးမ်ား၊ ဘကတ္းီရီးယားမ်ား၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ ႏွင္ ့ ေဂဟစနစအ္ေပၚ 
ထိခိကု္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုစက္ကရိိယာယာဥ္မ်ား မွ ေလာင္စာဆီမ်ား ယိုဖတိ္က်ရာမလွည္း 
ေျမဆလီႊာထစဲိမ့္၀င္၍ ေျမဆလီႊာ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

(၅.၃.၅) အညစအ္ေၾကးစြန္႔ပစ္ျခငး္ သက္ေရာကမ္ႈ အကျဲဖတ္ျခင္း 

အစိငု္အခစဲြန္႔ပစပ္စၥညး္ 

စမီကံနိ္းလညပ္တ္ေသာကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခငး္  လပုင္နး္စဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ပါဝင္
သည့္ သကာၾကမ္းမ်ားကို သန္႔စငေ္သာလပ္ုငနး္မွ ထြက္ေသာ အမိႈကမ္်ား ၊ သမဲ်ား၊ အျခားေရတြင္မေပ်ာ္ဝင္
ႏိုငေ္သာ အရာမ်ား ထြက္ရိွပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ မီးဖိေုခ်ာင္မွလည္း အမိႈကမ္်ား ႏွင့္ organic waste 

မ်ားထြကရွိ္ပါသည္။ ထငး္ ႏွင္ ့ ႀကံဖကဘ္ိြဳ င္လာမလွည္း လပ္ုငန္းလည္ပတစ္ဥ္အတြင္း ျပာမ်ား 
ထြကရ္ိွပါသည္။ 

စမီကံနိ္းဖ်ကသ္မိ္းသည့္ ကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ စကရုံ္ဖ်ကသ္ိမး္ေသာ လုပင္နး္စဥ္မ်ားမ ွ ထြက္ရွိေသာ 
အမိႈက္မ်ား၊ စက္ရုံဖ်ကသ္ိမး္ေသာ အလုပသ္မားမ်ားေၾကာင့္ ထြကေ္သာ အမိႈကမ္်ားပါဝင္ပါသည။္ 

အရည ္စြန္႔ပစ္ပစၥညး္ 

စမီကံနိး္လည္ပတသ္ည့္ ကာလ။  ။ ဤကာလတြင္ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္း လပ္ုငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ  ေပါင္
းခံျခငး္၊ သၾကားပြင့္ေလးမ်ား ရရိွေစရန္ အပူေပးျခငး္၊ စကဒ္လက္မ်ားျဖင့္ တငလ္ရဲညဖ္ယ္႐ွားျခင္းႏွင့္ အ
ေရာင္ခြၽတ္ျခငး္ လုပင္နး္စဥမ္်ားမွ  ေရဆိုးမ်ား ထြကရ္ိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမိ္
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သာမ်ားမလွည္း ေရဆိးုႏွင့္ မိလႅာ အညစအ္ေၾကးမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ မးီဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ အလုပသ္မားမ်ား၏ 
ေရခ်ိဳးကန္မ်ားမလွည္း ေရဆိုးမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ မီးစက္မွ ေလာင္စာဆ ီ အႂကြင္းအက်န္ ႏွင့္ 
အင္ဂ်င၀ုိ္င္မ်ား ထြကရ္ိွပါသည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ ကာလ။ ။ စီမကံိ္န္းဖ်ကသ္မ္ိးေသာ လပ္ုငန္းစဥ္မ်ားမွ ေရဆိုးမ်ားႏွင့္ 
အလပု္သမားမ်ား သံုးေသာ ခ်ိဳးေရႏွင့္ ယာယီအိမသ္ာမ်ားမ ွေရဆိုးမ်ား ထြကရွိ္ပါသည္။ 

(၅.၃.၆) ျပည္သလူူထု က်နး္မာေရးနွင့္ လံုျခံဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ထတ္ုေဖာ္ျခင္းနွင့္ 
ဆန္းစစ္ျခင္း 

စမီကံနိး္ လညပ္တသ္ည့္ ကာလ။ ။စီမံကနိ္းလညပ္တ္ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လပ္ုေဆာင္ေသာ 
လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ဆူညသံမံ်ား၊ အမႈန္မ်ား (PM10 နွင္ ့ PM2.5) နငွ့္ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထတ္ုလြႊတ္မႈေၾကာင့္ အလုပသ္မားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိ ု ထိခုိက္ေစနိုငပ္ါသည္။ 
မီးခိုးေခါင္းတိုင္မွ ထတုလ္ြႊတ္လိကု္ေသာ ဓာတုဓာတ္ေငြ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ဆာလဖာဒိုင္ေအာကဆ္ိဒ္ု၊ 
ႏိုကထ္ရုိဂ်ငဒ္ိုင္ေအာက္ဆိဒုႏွ္င့္ ကာဗြနဒ္ိုင ္ ေအာကဆုိ္ဒ္ဓာတ္ေငြ႕ အစရိွေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ 
အလပု္သမားမ်ားနွင့္ ေဒသခအံဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။  

ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒသ္ည္ အဆတု၏္ လုပ္ငနး္ေဆာငတ္ာမ်ားနွင့္ အသကရ္ႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
စနစ္မ်ားကိ ု ထခိိုကေ္စနိုင္ျပီး မ်ကလ္ံုးမ်ားကို ယားယံေစနုိင္ပါသည္။ ဆာလဖာဒိုင္ေအာကဆ္ုိဒ္သည ္
အသက္ရႈလမး္ေၾကာင္းကိ ု ယားယံေစျပီး ကူးစက္မႈအႏၱရာယက္ို တိုးေစနိုင္ပါသည္။ ၄ငး္သည္ 
ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ နွာေစးျခင္းနွင့္ ပန္းနာရငက္်ပ္ျခင္းကဲသ့ို႕ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း တိုးေစနိုင္ပါသည္။ 
ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ္ ျမင့္မားေသာ ပါ၀င္မႈသည္ အသက္ရႈျခင္း၊ နလွံုးနွင့္ အဆတု္ေရာဂါမ်ားကိ ု
ထိခိကု္နုိင္ပါသည။္ ပါ၀င္မႈနသဲည့္အခါ အဆတ္ုနွင့္လည္ျပြန္ကို ယားယံေစနုိင္ပါသည။္ 
ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ္ ပမာဏအနညး္ငယ္အား အခ်န္ိၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႕မႈသည္ အသကရ္ႈစနစ္ႏွင္ ့
ျပင္ပ အမႈန္မ်ားအားကာကြယ္နုိင္မည့္ စြမ္းရည္အား ပ်ကဆ္းီေစပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၊ 
အသက္ၾကီးသူမ်ား၊ ပန္းနာရင္က်ပ္နွင့္ အဆုတ၊္ ႏွလံုးေရာဂါရိွ ေသာသူမ်ားသည္ ခႏုိံင္ရည္နညး္ 
ေသာေၾကာင္ ့ပိထုိခိကုေ္စႏုိင္ပါသည္။ 

အလားတူပင္ ကာဗြန္ဒိငု္ေအာက္ဆိဒု္ ဓာတ္ေငြ႕သည္လည္း ျပည္သူလထုုအေပၚ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
ထိခိကု္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထေိတြ႕မႈၾကာရွည္လွ်င္ ဆိုးရြားေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။   

နိုကထ္ရုိဂ်ငေ္အာကဆ္ိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕သည္ ေလလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ရမ္းမႈကို ျဖစ္ေစျပီး အသက္ရႈလမး္ 
ေၾကာငး္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ သကေ္ရာက္ေစနုိင္ပါသည္။ ၾကာရည္ွစြာ ထခိိုကမ္ႈ သည ္
အဆတု၏္ လပု္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ်ာက့်ေစျပီး အသက္ရႈလမး္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည။္ 

စက္ရံုအတြင္း ႏွင့္ အျပင ္ တိုင္းတာခ်ကမ္်ားအရ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္ ရလဒ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ 
အသံုးျပဳေနေသာ လမ္းညႊန္ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ႏိႈင္းယဥွ္ၾကည့္ေသာအခါ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစရန္ 
အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ စီမံကနိ္းဖ်ကသ္မိ္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ား၊ 
ယာဥ္မ်ားႏွင္ ့စက္ပစၥည္း၊ ကရိိယာမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိကု္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
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(၅.၃.၇) မီးေဘးအႏၱရာယသ္က္ေရာက္မႈ ထတုေ္ဖာ္ျခင္းနွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း 

အုတတ္ြငး္ သၾကားထုတလ္ပု္ျခင္းစက္ရံုမွ လုပ္ကိုင ္ ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိေသာ လပု္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွ 
မေတာ္တဆ မးီေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားစြာရွိပါသည္။ 

လုပ္ငနး္လညပ္တေ္သာ ကာလတြင္ အသံုးျပဳေသာ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ႏွင့္ မးီစက ္ မ ွ ၀ိုင္ယာႏွင္ ့ ဗို႔အား 
မညီမွ်မႈ၊ မီးပလပ္ခံုႏွင့္ ၀ိုင္ယာၾကိဳး ေပါက္ျပမဲႈမ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္နိုင္ပါသည္။ မီးစကအ္တြက ္လိအုပ္ေသာ 
ေလာင္စာဆီ (ဒဇီယ္) သိုေလွာင္ေသာ ေနရာမွ ယိုဖတိ္မႈေၾကာင့္လည္း မီးေလာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
အေရာင္ခၽြတရ္ာတြင္ အသံုးျပဳေသာ Sulphur သည္ မးီေလာင္ႏုိင္ေသာ ဂုဏသ္တၱိရွိပါသည္။ စက္ရံုအတြငး္ 
သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း ႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ အမိႈကမ္်ားေၾကာင့္လည္း မီးေလာငႏုိ္င္ပါသည္။ မီးသတ္ေဆးဘူး 
လံုေလာက္စြာ မထားရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း မီးေဘးအႏၱရယ္မ်ား ၾကံဳလာႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံုအတြင္း 
အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္စက္မ်ားမွ ဆီမ်ား ဖိတ္စင္က်မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ မီးဖိခုန္း၊ 
ဖေယာင္းတိငု္ႏွင့္ ျခင္ေဆးထြန္းျခင္းမ်ားမလွည္း မီးေလာင္ႏုိင္ပါသည္။ အပူခ်နိ္လြန္ကျဲခင္း၊ 
အျခားမီးေလာင္ေနေသာ ေနရာမွ ကူးစက္ေသာ မီး ႏွင့္ လတူို႔၏ မေက်နပမ္ႈေၾကာင့္ 
ရိွဳ႕ေသာမီးမ်ားေၾကာင့္လည္း မီးေဘးအႏၱရာယ ္ ၾကံဳလာႏိုင္ပါ သည္။ ထိုမတွစဆ္င့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
ေနအိမ္မ်ားသို႔ ကူးစက္ေလာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

မးီေဘးကာကြယေ္ရးစမီခံ်က္ 
အုတတ္ြငး္သၾကားစက္သည္ ပခူဲးတိုင္း၊ အတုတ္ြင္းျမိဳ႕နယ္၊ ေဗာဓကိနုး္ ေက်းရြာတြင္တည္ရွိပါသည္။ 
အပူပိုင္းေဒသတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စက္ရံုျဖစ္ျခင္း၊ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ႀကဖံတက္ဲသ့ို႔ေသာ 
ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ား ထြကရ္ွိျခင္း၊ မီးေလာင္မႈကို အားေပးသည့္ ေလာင္စာဆမီ်ား သိေုလွာင္ထားရိွျခငး္၊ 
ေမာ္တာ၊ ပန္႔ႏွင့္ စကပ္စၥည္း အစတိအ္ပိုင္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္းျဖင့္ အသုံးျပဳေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
အခ်ိန္မေရြး၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ အတြက္ မီးေဘးႀကိဳတငက္ာကြယ္ေရးကို 
စနစ္တက်စမီံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြကထ္ားရန္လိအုပ္ပါသည္။ 

က) အေဆာက္အဥးီႏွင့္ ဂိုေဒါင္မ်ားတြင ္ေရ၊ သႏွဲင့္ မီးသတ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အလုံအေလာကထ္ားရိွရန္၊ 
ပတ္ဝနး္က်င္တြင္ မးီတားလမ္းမ်ားျပဳလုပ္ထားရွိေရး၊ အၿမတဲမ္းသန္႔ရွင္းေစေရး တို႔ကိႏုႈိးေဆာ္ထားရန ္

ခ) စက္ရံုနယ္ေျမအတြင္းရွိေရကနမ္်ား၊ ေရစင္မ်ား၊ ေရတိုငက္ႀီကီးမ်ားတြင္ေရအၿမဲရွိေနေစရနႏွ္င့္ 
မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား၊ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေနအထား အသင့္ရွိေစရန္စီစဥေ္ဆာင္ 
ရြကထ္ားရန ္

(ဂ) မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစေ္ပၚလွ်င္ စနစ္တက် ၿငမိ္းသတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မးီသတတ္ပ္ဖြဲ႔၏ 
အကအူညီျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မးီသတ္ေဆးဘူး၊ မီးသတ္ေဆးပစၥည္း ကိုငတ္ြယအ္သုံးျပဳနည္း 
သင္ၾကားျခင္း၊ လက္ေတြ႔မီးသတ္သရပ္ုျပျခငး္ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္ 

(ဃ) အကယ္ဤ မီးေလာင္မွဳျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိနတ္ြင ္ ဒဏ္ရာရရွသိူမ်ားကိ ု စက္ရုရိွံသူနာျပဳအဖြဲ႔မွ 
ေရွ႕ဦးသူနာျပဳစုနညး္ျဖင့္ ျပဳစုႏိုင္ရနအ္တြက္ ေရွ႕ဦးသနူာျပဳစုနည္းသငတ္န္းမ်ားျပဳလပ္ုေပရနတ္ို႔ျဖစ္ပါသည။္ 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားၾကေရာကလ္ာပါက ကာကြယ္ေရအဖြဲ႔မ်ားထားရွိျခင္း 

၁) တာဝန္ခံစက႐္ုံမွဴး 
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၂) မန္ေနဂ်ာ (စီမံ) 

၃) မန္ေနဂ်ာ (ဓာတ္ခြဲခန္း)  

၄) မန္ေနဂ်ာ (ေငြစာရင္း) 

၅) မန္ေနဂ်ာ (ကုနထ္တု္) 

၆) ဌာနတာဝန္ခအံားလုံး 

 

(၅.၃.၈) လူမႈစးီပြားဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

အုတတ္ြငး္ သၾကားစကရ္ံုသည္ ျမန္မာစ့ီးပြားေရးဥးီပိင္ုအမ်ားႏွင့္ သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမတိက၏္ 
လက္ေအာကတ္ြင္ရွေိသာ စက္႐ုတံစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ဝနထ္မ္းအင္းအားအေနျဖစ္ အၿမတဲမ္း၀နထ္မ္း စုစုေပါင္း 
(၂၀၆)ဦးခန္႔အပထ္ားပါသည္။ ႀကံရာသီ သၾကားစက္လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ ယာယ ီေန႔စား အလပ္ုသမား (၁၈၅) 
ဦးခန္႔ ႏွင့္ လိအုပသ္လိုခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားလညလု္ပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကံစုိက္ပ်ဴိးသည့္ 
ေတာငသ္ူမိသားစု (၂၀၀၀) ခန္႔ကို လည္းေကာင္း အလုပ္အကိငု္အခြင့္အလမ္းဖနတ္းီေပးနိုင္မည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက ္အလုပအ္ကိငု္ အခြင့္အလမး္မ်ား ရရိွေစပါသည္။  

 

(၅.၄) ေဒသခံျပည္သမူ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း 
 ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆုိ္င္ေသာ ကုမၸဏီလီမတိက္ ပိုင္ျဖစ္ေသာ အုတတ္ြငး္သၾကားစက ္
သည္ ပဲခူးတိုငး္၊ အတုတ္ြင္းျမိဳ ႕နယ္၊ ေဗာဓကိန္ုး ေက်းရြာတြင္တည္ရိွပါသည္။ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္ရံုသည္ 
ေျမာကလ္တၱကီ်ဴ ၁၈̊ ၅၀’ ၁” ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ ၉၆̊ ၂၀’ ၁၁” ၾကားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ စက္႐ုံဧရယိာ 
အက်ယအ္ဝနး္မ ွ (၁၃၀) ဧက ရိွပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း အစညး္အေဝးကို          
၂၈ ရက္၊ ႏုိဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မနက ္ (၉း၃၀) အခ်ိနတ္ြင္ျပဳလပ္ုခဲ့ပါသည္။ သၾကားစက္ 
ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရနအ္တြက ္ ေဒသချံပညသ္မူ်ားႏွင့္ တိငု္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ကို 
စက္႐ုအံတြင္းရွ ိအစည္းေဝးခန္းမအတြင္းတြင္   အစညး္ေဝးတက္ေရာကသ္ူ (၅၁) ခန္႔တက္ေတြ႔ဆု ံေဆြးေႏြး 
မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေထြေထြအပု္ခ်ဳပေ္ရးမွဴး႐ုံမ ွ (၁) ေယာက၊္ အတုတ္ြင္းေက်းရြာအပု္စု 
ေအာက္ရွိ ေဘာဓကိုန္း၊ ေပါကေ္တာ၊ ေရဘတုတ္ို႔မွ  အမ်ိဳးသမးီ (၃၂) အမ်ိဳးသား (၁၈) 
ထိုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလပု္ခ့ဲရာတြင္ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္စက္႐ုံမွဴးမွ ဥးီေဆာင္၍ 
ေဆြးေႏြးပြဲကိုလပ္ုေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုရပ္မိရပ္ဖမ်ားသည္ စက္ရုံအနီးပတ္ဝနး္က်ငတ္ြင ္ လက္ရိွ 
လုပက္ိုင္လွ်က္ရိွေသာေတာင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳထားသည္ သးီႏံွမ်ားမွ (စပါး၊ ပဲ ႏွင့္ ႀကံ) 
တို႔ကိုစိုကပ္်ိဳးပါသည္။  

 

စီမံကိ္န္းေၾကာင္းရင္ွးလင္းတင္ျပျခင္း (ဦးေစာေဂ်ာ့ရွည္) 

ဦးေစာေဂ်ာ့ရွည္ အတုတ္ြင္း သၾကားစကမွ္ လုပ္ေဆာငလ္ွ်က္ရွိေသာ ပတဝ္န္းက်င ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ ္
အေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ယခုစမံီကိနး္ႏွင့္ပတသ္က္၍ အႀကံျပဳခ်ကမ္်ားေတာင္ခခ့ဲံပါသည္ 
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အၾကညံဏ္မ်ားေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ သေဘာထားမ်ားေကာက္ခံျခငး္ 

ၿမိဳ ႕နယေ္ထြေထြအပုခ္်ဳပေ္ရးမွဴ း႐ုမံွ ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မွ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္၏ ဧရယိာ 
အက်ယအ္ဝနး္မ ွ (၁၃၀) ခန္႕ရိွျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာငး္၊ လေူနဧရိယာေက်းရြာေတြ႕န႕ဲမနီးေနျခင္း 
ေၾကာင့္ အတုတ္ြင္းသၾကားစကက္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွရွိတဲ ့ ေက်းရြာမ်ားကိလု ဲ ထိခိကု္မႈမရွိသည္ကိ ု
ကၽြန္ေတာ္ အေနနဲ႔ေတြ႕ရွရိပါတယ္၊ ဒါအျပင္ သၾကားစကက္စြန္႔ထတုတ္ဲ့ ေရေတြဟာ ဆည္ေရထ ဲ
ေရာက္ရိွၿပီး စုိက္ပ်ိဳး ေတာငသ္မူ်ားအတြက္ အလြန္ေကာင္းပါတယ္၊ သၾကားစကက္ထြကတ္ဲ႔ 
ၾကံျမဳပ္ခ်ီးေတြဟာ စုိက္ပ်ိဳ းေတြ အလြနက္ိုေကာငတ္ယ္ဆိတုာကိလဲုၾကားပါတယ ္ ကၽြန္ေတာ္အေန 
န႕ဲကေတာ ့ သၾကားစကက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚႏွင့္ စက႐္ုံပတဝ္န္းက်င္ရွေိက်းရြာေတြေပၚ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရိွဘူးလို႔ ဆိုေသာ္လ ဲ ေနာက္ေနာင္ စက႐္ုံလညပ္တ္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြငး္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဝနး္က်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြမရွိေအာင္ အေကာင္းဆုံးလုပေ္ဆာင္ဖုိ႔ 
လိုအပ္ပါတယ။္ ကၽြန္ေတာ္ေနနဲ႔ အတုတ္ြင္းသၾကား စကအ္ေပၚကိ ုဒီေလာက္ပဲေျပာျခင္းပါတယ။္ 
 

ေဗာဓိကနု္း ေက်းရြာရွ ိရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွေျပာၾကားခ်က္မ်ား 

ကၽႊန္ေတာ္အေနနဲ႔ေရာ ဒသီၾကားစကက္စြန္႔ပစ္တဲ့ေရေၾကာင့္ ဘာျပႆနာမွမရွပိါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ေက်း႔ရြာသားေတြးနဲ႕ ေပါက္ေတာ္ ႏွင့္ ေရဘတု ္ ေက်းရြာသားမ်ား ၾကကံိုစိကု္ပ်ိဳးၾကၿပီး 
အုတတ္ြငး္သၾကားစက္ ကိ ုၾကံေတြေရာငး္ခ်ရပါတယ္။ ဒီလို စုိကပ္်ိဳးေရာင္းခ်ျခင္းေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တိ ု
အတြက ္ လူမႈေရးစီပြားေရး ေတြအဆင္ေျပပါတယ္။ သၾကားစက္ကလည္ ၾကံစိကု္ရာသီအတြက္ 
ေျမၾသဇာအျဖစ ္ၾကံျမဳပ္ေခ်းေတြေပးပါ တယ၊္ ၾကံျမဳပ္ေခ်းေတြက စိကု္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အရန္ေကာင္ပါတယ ္
ေနာက္ သၾကားစကက္ထတုလ္ိုကတ္ဲ့ေရ ေတြဟာလ ဲ စိုက္ပ်ိဳ းေရးအတြက ္ အရန္ေကာင္မြန္ပါတယ္။ 
သၾကားစကက္လ ဲ ေက်းရြာေတြအတြက ္ အလွဴ အဒါန္းလုပ္ဖိ ု အတြက္လ ဲ အလွဴေငြေတြ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနန႕ဲ သၾကားစက္ရိွ တာကိုေရာ သၾကားစကလ္ည္ပတ္ ေဆာငရ္ြကမ္ႈ 
အတြကေ္ရ ကန္႔ကြက္ရနမ္ရွိေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဒီသၾကားစက္ႀကီးရွိလိ ု စီးပြားေရးေတြ 
ေခ်ာင္းလညလ္ာလိုပါတယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာေတြဟာလည္ သၾကားစက္ရွလိိ ု လူမႈစီးပြားေတြ 
အဆင္ေျပေခ်ာင္းလညလ္ာပါတယ္။ 

Table 5. 3 အစည္းအေဝ တကေ္ရာကလ္ာက်ေသာ သမူ်ားထဲမွ အဓကိက်ေသာသမူ်ားစာရငး္ 



66 
 

 

(၅.၅) ေဘအႏၲရာယ္ျဖစ္နိင္ေျခဆနး္စစ္ျခင္ Risk Assement 

စီမံကိနး္ လည္ပတ္ေသာကာလႏွင့္ ဖ်က္သမိ္းေသာကာလအတြင္း ျဖစေ္ပၚလာႏိုငေ္သာ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ု ေအာကပ္ါအတိုင္း ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္ျခငး္မ်ား ျပဳလပု္ထားပါသည္။ စက္ရံုသည္ 
ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားေသာအခ်ိနတ္ြင္ တည္ေဆာက္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်န္ကာလႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ 
လုပ္ငနး္ လည္ပတသ္ည့္ကာလႏွင့္ ဖ်က္သမိ္းေသာကာလကိုသာ ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

Table 5. 4 လပုင္နး္လညပ္တသ္ည့္ကာလတြင္  ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ၀္နး္က်ငသ္ကေ္ရာကမ္ႈ ဆနး္စစျ္ခင္း 

စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 

 
လပုင္နး္လညပ္တသ္ည့္ကာလ။ ။ ဤကာလတြင ္ စမီကံနိး္လညပ္တစ္ဥတ္စေ္လွ်ာက ္
ေဆာငရ္ြကေ္သာ လပုင္နး္စဥမ္်ားေၾကာင့္ သကေ္ရာကႏုိ္ငေ္သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ားကိ ု
ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

၁ 
ေလထ ု
ညစ္ညမ္းမႈ 

 ထင္း ႏွင့္ ႀကဖံက္ ဘိြဳ င္လာမ ွ
ျပာမ်ား ေလထထုသဲို႔ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။ 

 PM10 ႏွင့္ PM2.5 အမႈန္မ်ား 
ထြကရွိ္ျခင္း 

 မီးခုိးေခါင္းတိုင္မွ 
ဓာတုဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထြက္ရိွျခင္း။ 

 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ားမွ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ရိွျခင္း။ 

 မီးစက္မွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြကရ္ိွျခင္း။ 

၃ ၄ ၁ ၂ ၁၃ နည္း 

၂ ဆူညံမႈ 
 သၾကားထတု္လပု္ျခင္း 

လုပ္ငနး္တြင္အသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ 

၃ ၅ ၂ ၂ ၁၅ နည္း 
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စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
ဘိြဳ ငလ္ာမ်ား ႏွင့္ မီးစကမ္်ား မ ွ
ဆူညံသံမ်ားထြကရ္ိွျခင္း။ 

၃ တုန္ခါမႈ 
  စက္ပစၥည္းမ်ား၊ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ား ႏွင့္ 
မီးစက္မွ တုန္ခါမႈမ်ား ခံစားရျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 

၄ 
ေျမဆလီႊာ 
ညစ္ညမ္းမႈ 

 ကုန္ၾကမ္း သိုေလွာငေ္သာ ဂိုေဒါင ္
ၾကမ္းျပငသ္ည္ အစိုဓာတပ္်ံေသာ 
အခါ 
ေျမဆလီႊာထသုိဲ႔စိမ့္၍ညစ္ညမ္းေစ 
ျခင္း 

၂ ၄ ၁ ၂ ၁၄ အလြန္နည္း 

၅ ေရညစ္ညမ္းမႈ 

 စက္ရံုမွ ေရဆိုးမ်ားကို 
ေရဆိုးပုိကသ္ို႔ စြန္႔ပစ္ရာတြင ္
Treament System ျဖင့္ 
ေသခ်ာစြာ စြန္႔ပစ္ျခငး္၊ စကပ္စၥည္း၊ 
ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ား ယိုဖိတ၍္ 
ေျမဆလီႊာအတြင္း စိမ့္၀င္၍ 
ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမး္ျခငး္။ 

 အလပု္သမားမ်ား၏ အိမသ္ာ 
ႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္မွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

၄ ၄ ၂ ၃ ၃၀ 
အသင့္ 
အတင့္ 

၆ 
 
အညစ္အေၾကး 
စြန္႔ပစ္္ျခင္း 

အစိုငအ္ခဲ စြန္႔ပစပ္စၥည္း 
-Clarification (အရည္စစ္ျခင္း)တြင ္
ေမႊစက္မ ွ ထြကေ္သာ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ 
သ၊ဲရႊံ႕ႏွင့္ ေပ်ာ္၀င္ပစၥည္းမ်ား  
-မီးဖုိခန္းနွင့္ အလုပသ္မားမ်ား၏ 
ေနစဥ္လပု္ငန္းမ်ားမ ွ ထြကေ္သာ 
အမိႈက္မ်ား 

၂ ၄ ၁ ၃ ၂၁ နည္း 

အရည္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
 မီးဖုိခန္း ႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႕ဘိြဳ ငလ္ာမွ 

ထြကေ္သာ စြန္႔ပစ္ရည္မ်ား 
 အလပု္သမားမ်ား၏ ေရခ်ိဳးကန္မွ 

ထြကေ္သာ အရည္မ်ား 

၂ ၄ ၁ ၂ ၁၄ အလြန္နည္း 

အႏၱရယျ္ဖစေ္စႏုိငေ္သာ 
စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ား ၅ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည္း 
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စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
 သၾကားထတု္လပု္ေသာ 

လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ထြကေ္သာ 
ေရဆိုးမ်ား  

 အလပု္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ား၏ 
အိမသ္ာ၊ မိလႅာကနမ္်ားမွ 
ေရဆိုးမ်ား။ 

 စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၏ 
ျပန္လညအ္သံုးျပဳ၍မရေသာ 
ေလာင္စာဆ ီအၾကြငး္အက်န္မ်ား။ 

၇ 
မီးေဘးအႏၱရယ္ 
မ်ား 

 ထင္းမ်ားထားေသာ ေနရာ 
 အေရာင္ခၽြတေ္ဆးဆိဒီုယမဟုိ္

ကထ္ရုိဆာလဖိုက္ပုံးမ်ား                       
သိုေလွာင္ေသာေနရာမွ 
မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 မီးသတ္ေဆးဗးူလံုေလာက္စြာ 
မထားရိွျခင္း။ 

 ေလာင္စာဆသုိီေလွာငေ္သာ 
ေနရာမွ မးီေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 မီးဖုိခန္းနငွ့္ အမိႈကမ္်ားေၾကာင့္ 
မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင္ ့ မီးစက္မ ွ
ဆီမ်ား ဖတိ္စငက္်ျခငး္မ ွ
မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 အပူခ်ိန္လြနက္၍ဲ မးီေလာင္ႏိုင္ျခင္း 

၂ ၄ ၂ ၂ ၁၆ နည္း 

၈ 

အလပု္သမား 
မ်ား၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
အႏၱရယ္မ်ား 

 စက္ရံုအတြင္း ေဆာင္ရြကေ္သာ 
လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမ ွ ထတုလ္ႊတ္ေသာ 
ဖုန္မ်ားႏွင့္ အမႈန္မ်ား (PM10 ႏွင့္ 
PM2.5) ေၾကာင့္ အသက္ရွဴ 
လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး 
ျပႆနာမ်ား။ 

 မီးခုိးေခါင္းတိုင္မ ွ ထတုလ္ႊတေ္သာ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာ 
က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္မ်ား။ 

 စက္ရံုအတြင္းအသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား ၊ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ 

၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည္း 
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စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
ထိခုိကဒ္ဏ္ရာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း။ 

၉ 
လူမႈစီးပြား 
အေျခအေန 

 ေဒသခမံ်ားအတြက ္
အလပု္အကိုင္မ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း  

x x x x X ေကာငး္က်ိဳး 

 

   ဇယား- ၅.၄ စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္ေသာ  ကာလတြင္ ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ၀္နး္က်ငသ္ကေ္ရာကမ္ႈ 
ဆနး္စစျ္ခငး္ 

စဥ္ 
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္
သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 

သသိာထငရ္ွားမႈ 

သသိာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 

 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ။ ။ ဤကာလတြင ္ စမီကံနိး္ကာလျပးီဆံုး၍ ဖ်ကသ္မိး္ရာတြင ္
လပုေ္ဆာငေ္သာ လပုေ္ဆာငခ္်ကမ္်ားႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ စကက္ရိယိာ၊ ယာဥမ္်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ၀္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈမ်ားႏွင့္ ၄ငး္တို႔၏ သသိာထငရ္ာွးမႈ 
အတားအတာမ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားပါသည။္  

၁ 
ေလထု 
ညစ္ညမ္းမႈ 

 အေဆာကအ္ဥးီမ်ား ဖ်ကသ္မိ္းျခင္း 
လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား။ 

 ကားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 
အျခားပစၥည္းမ်ား။ 

 

၂ ၁ ၂ ၃ ၁၅ နည္း 

၂ 
ဆူညံမႈ ႏွင့္ 
တုန္ခါမႈ 

 အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္မ်ား 
ႏွင့္ ဖ်ကသ္ိမ္းေသာ လုပင္န္းမ်ားမွ 
အသမံ်ား ႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ား။ 

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နည္း 

၃ တုန္ခါမႈ 
  စက္ပစၥည္းမ်ား၊ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ား ႏွင့္ 
မီးစက္မွ တုန္ခါမႈမ်ား ခံစားရျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 

၄ 
ေျမထုညစ္ညမ္း
မႈ 

 စီမံကိနး္ ဖ်ကသ္မ္ိးေသာ 
လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ထြကေ္သာ 
အညစအ္ေၾကးမ်ား။ 

 စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမ ွ
ေလာင္စာဆမီ်ား ယိုစိမ့္မႈႏွင့္ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည္း 
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စဥ္ 
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္
သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 

သသိာထငရ္ွားမႈ 

သသိာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
ေလာင္စာဆမီ်ား 
သိုေလွာင္ေသာေနရာ။ 

 ဖ်ကသ္မိ္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 
သယ္ေဆာင္ျခင္း။ 

၅ ေရညစ္ညမ္းမႈ 

 လုပ္ငန္းဖ်က္သမိ္းသည့္ 
ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ား 
မေတာ္တဆ  ဖိတစ္ငက္်ျခငး္ 

 ပရံေတာ္ေခ်ာင္း 
ညစ္ညမ္းေစျခင္း။ 

 အလပု္သမားမ်ား အိမသ္ာႏွင့္ 
သံုးေရ၊ ခ်ိဳ းေရမ်ား။ 

 ဖ်ကသ္မိ္းသည့္လပ္ုငန္းစဥ္ 
မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

 ယာယအီိမသ္ာမ်ားမ ွ
အညစအ္ေၾကးစြန္႔ပစေ္ရမ်ား။ 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည္း 

၆ 
အညစ္အေၾကး 
စြန္႔ပစ္မႈ 

အစိုငအ္ခဲ 
 အေဆာကအ္ဦမ်ား 

ဖ်ကသ္မိ္းျခင္းလုပ္ငနး္စဥ္မ်ား
မွ ထြကေ္သာ အမိႈက္မ်ား 
(စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား) 

 အလပု္သမားေဆာင္မ်ား ႏွင့္ 
မီးဖုိေဆာင္မွ ထြက္ေသာ 
အမိႈက္မ်ား။ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည္း 

အရည ္
 စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ သယယ္ူ 

ပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားမွ ဆမီ်ား 
ဖိတ္စငက္်ျခင္း။ 

 ေလာင္စာဆမီ်ား သိုေလွာင္ေသာ 
ေနရာမွ စနစတ္က်မရိွ၍ 
ယိုစိမ့္ျခင္း။ 

 အလပု္သမားမ်ား၏ မီးဖိုေဆာင္၊ 
ေရခ်ိဳးကန္ႏွင့္ 
ယာယီအိမ္သာမ်ားမွ 
စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည္း 
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စဥ္ 
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္
သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 

သသိာထငရ္ွားမႈ 

သသိာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
 စက္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမ ွေလာငစ္ာဆီ 

အၾကြင္းအက်န္မ်ား။ 

၇ 
မီးေဘး 
အႏၱရာယ ္

 အေဆာကအ္ဦမ်ား 
ဖ်ကသ္မိ္းျခင္းမ ွထြကေ္သာ 
အမိႈက္မ်ားကို စနစတ္က် 
စုပံုထားမႈ မရိွျခင္း။ 

 အပူခ်ိန္ျပင္း၍ မးီထေလာင္ျခင္း။ 
 စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားမ ွ
ေလာင္စာဆမီ်ား မေတာ္တဆ 
ယိုစိမ့္မႈ။ 

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နည္း 

၈ 

အလပု္သမား 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
ျပႆနာမ်ား 

 ဖ်ကသ္မိ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 
မေတာ္တဆ ထိခိကုမ္ႈမ်ားႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား 

၂ ၁ ၁ ၂ ၁၆ နည္း 

၉ 
လူမႈစီးပြား 
အေျခအေန 

 ေဒသခလံထူအုတြက ္
ယာယီအလုပ္အကိုင္မ်ား 
တိုးတက္လာျခင္း။ 

 စက္ရံုမွ အျမဲတမ္း ၀န္ထမး္မ်ား 
အလပု္လက္မဲ့ျဖစ္ျခငး္ 

      

 

၅.၆ ပတ္၀နး္က်င္ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ သသိာထင္ရွားမႈ  

ပတ္၀နး္က်င္ သကေ္ရာက္မႈမ်ားကို ျပည့္စံု၍ သိပၸံနည္းက် ဆန္းစစ္ အကျဲဖတ္ခဲ၍့ သၾကားထတု္လပ္ုျခင္း 
လုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ ပတသ္တ္ေသာ လိအုပ္သည့္ ထခိိုကမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန ္နည္းလမ္းမ်ားကိ ုေရးသားထားပါသည္။ 
ထင္ရွားမႈ အဆင့္မ်ားကိ ု အလြန္နည္း၊ နညး္၊ အသင့္အတင့္၊ ျမင့္ ႏွင့္ အလြန္ျမင္ ့ ဟ၍ူ (၅) မ်ိဳး 
သတ္မွတထ္ားပါသည္။ ေအာကပ္ါ ပံု (၅.၁) သည ္ စက္ရုံလည္ပတ္ေသာ ကာလနွင့္ ဖ်ကသ္မိ္းေသာ 
ကာလတြင္ လပု္ေဆာငေ္သာ လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀နး္က်င္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ထင္ရာွးမႈ အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ ပံုျဖစ္ပါသည္။  
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Figure 5. 1 စမီံကနိး္ လပုေ္ဆာငခ္်ကမ္်ားေၾကာင့္  ျဖစေ္ပၚလာႏိုငေ္သာ ပတ၀္နး္က်ငသ္က္ေရာကမ္ႈအက်ဥး္ခ်ဳပ္ 

အထက္ပါ ပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္မ်ားအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမတိက္မ ွ ပိုင္ေသာ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္ရုံမွ သၾကားထုတလ္ုပ္ေသာ လပု္ငန္းစဥ္မ်ားမွ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာကမ္ႈမ်ားတြင္ အလြန္နညး္၊ နည္း ႏွင့္ အသင့္အတင့္ရွိေသာ 
ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ုေတြ႕ရသည။္ အလြန္နည္းႏွင့္ နည္းေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခိကု္မႈမ်ားသည္ သသိာထင္ရွား 
မႈမရိွေသာ္လည္း အသင့္အတင့္ရိွေသာ ထိခုိကမ္ႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ရန္လိအုပ္ပါသည္။  

၅.၇ ပတ္၀နး္က်င္ ထိခုိကမ္ႈမ်ားကိ ုေလ်ာက့်ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား 

၅.၇.၁ ေလထအုေပၚ သကေ္ရာက္ႏုိင္ေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။ ။ စမံီကနိ္း လညပ္တေ္သာကာလအတြငး္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ PM10 နင့္ွ PM2.5 အမႈန္႔မ်ား ထြက္ရိွျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ စက္ရံုအမိုးတြင္ ေလသန္႔စင္စကမ္်ား 
(rotary ventilators) သို႔မဟတု္ ဖနု္စုပ္စက္မ်ား (dust collectors) တပဆ္ငပ္ါမည္။ သၾကားစက္ တြင္ 
မီးခိုးေခါင္းတိုင္ (၁) ခုပါရိွၿပီး၊ (dust collectors)  (၁) လုးံအခလုကရ္ွိတကဆ္ငထ္ားသည္ ကိုေတြ႔ရွိရပါသည ္
အမႈန္မ်ားထြက္ရျခင္း၏ အဓကိ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ထင္း ဘိြဳ င္လာမွ ထြက္ေသာ ျပာမ်ား 
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပာမ်ားလြင့္စင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပာမ်ားကို စနစတ္က်ဖမ္းယူၿပီး ျပာစစ္ကန္မ်ားျဖင့္ 
စနစ္တက်စစုည္း၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ ဖန္ုမႈန္႔မ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ပံုမွန္ ေရဖ်နး္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရ 
ပါမည္။ မးီခိုးေခါင္းတိုင္မွ ထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ျပာမ်ားႏွင့္ မီးခိုးမ်ားသက္ေရာက္မႈအား ေလ်ာ့က်ေစ 
ရန္အတြက္ မီးခိုးေခါင္းတိုင္ ၏ ျမင့္ေပ (၁၀၀) ခန္႔အနည္းဆုံးရွိရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပညသ္မူ်ား၏ 
က်န္းမာေရးအတြက္ လံုျခံဴစိတခ္်ရမႈရိွပါသည္။  ထိုမထွြက္ရွလိာေသာ ျပာမ်ားအားတက္ႏုိင္သမွ် ေလ်ာ့နည္း 
ေစရန္ ပုံမွန္စစ္ေဆး ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

စီမံကိနး္လညပ္တေ္နစဥ္ ကာလအတြင္း အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စကက္ရိိယာမ်ားကို မီးခိုးမ်ား နွင့္ 
အျခားဓာတေ္ငြ႕မ်ား ထတုလ္ုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခငး္မ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

အေရာင္ခၽြတရ္ာတြင္ အသံုးျပဳေသာ Sulphur သိေုလွာင္ေသာ ေနရာကို ယိုဖတိ္ျခင္းမရိွပဲ လံုျခံဳေစရန္ 
စနစ္တက်လုပ္ေဆာင၍္ ပံုမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ Sulphur ၏ ဓာတုပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဘးကငး္စိတခ္်စြာ 

Very Low Low Moderate

Operarion 2 7 1

Decommissioning 9

2

7

1

9

SUMMARY OF IMPACTS 
SIGNIFICANCE
Operarion Decommissioning
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သံုးရန္ လိုက္နာရမည့္လမ္းညႊန္ လက္စြဲစာတန္းမ်ား (Material Safety Data Sheet) အား ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၃) 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အလပု္သမားမ်ားအား အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႏွင့္ အျခားအမႈန္ငယ္ေလးမ်ားမွ 
ကာကြယ္တားဆးီႏိုင္ရန္ လပု္ငန္းခြငသ္ံုး ကာကြယ္ေရး၀တ္စုံမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြကေ္ပးပါမည္။ အလုပ္သမား 
မ်ားမွလည္း ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကိ ု လိကု္နာေဆာငရ္ြက္ေစရန္ 
စည္းကမ္းတင္းက်ပ္စြာ ခ်မတ္ွထားပါမည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ ။  ။ စီမံကနိ္းဖ်ကသ္မိ္းေသာ လပု္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ စက္မ်ား၊ 
ကားမ်ားအား ေကာင္းမြန္မႈ ရိွ၊ မရိွ (မီးခိုးထြက္ျခငး္၊ ဆီယိုက်ျခင္း၊ ဆူညံျခင္း)အား လုပ္ငန္းမစတင္မီ 
ဂရုတစိကု ္ စစ္ေဆးပါမည္။ လုပ္ငနး္ခြင္၌ အလပု္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပင္န္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရငွ္းေရးကိ ုအဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

၅.၇.၂ ေရအရည္အေသြး ထခိိုက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။  ။သၾကားထတ္ုလပု္မႈလပု္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ထြကရ္ိွေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို 
ေရဆိုးပိုကအ္တြင္း စြန္႔ပစ္ရာတြင္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေရႏုတ္ေျမာငး္အား 
စနစ္တက်တည္ေဆာက၍္ ေျမာင္းႏွင့္ ပုိကလ္ိုငး္ခ်တိ္ဆက္ေသာေနရာကိလုည္း ယိုစိမ့္မႈမျဖစ္ေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သၾကားထတု္လုပျ္ခင္း လပ္ုငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိ ု
သန္႔စင္၍ ျပန္လည္အသံုးျပဳ ပါမည။္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳ၍မရေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိလုည္း သန္႕စင္ျပီးမွ 
စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ပါမည္။ Sulphur ပါ၀င္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ေသာ 
ေနရာဌာနမ်ား (သကဆ္ိုငရ္ာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ) ႏွင္ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက၍္ စနစတ္က် 
စြန္႔ပစ္ပါမည။္ မီးဖုိခန္းႏွင့္ အလပု္သမား ၀နထ္မး္မ်ား၏ သံုးေရ၊ ခ်ိဳးေရႏွင့္ မိလာႅကန္မွ ေရဆိုးမ်ားကိ ု
စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါမည္။ ေလာင္စာဆီမ်ား ယိုဖတိ္မႈႏွင့္ ဖြဲျပာမ်ား ေခ်ာင္းအတြင္း ပ်ံ႕လြင့္မႈမရိွေစရန္ 
အမိုးအကာႏွင့္ လံုျခံဳစြာ ထားရိွပါမည္။ 

စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ ။  ။ စီမံကနိ္းဖ်ကသ္မိ္းေသာ ကာလတစ္ေလွ် ာက္ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
သံုးေရႏွင္ ့ မိလႅာကန္မွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ ေျမဖို႔ျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိ ု
စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ဆီမ်ား ယိုဖတိျ္ခငး္ မရိွေစရန္ ပံုမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ 

၅.၇.၃ ဆူညံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ထခုိိက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာ ကာလ ။   ။ သၾကားထတုလ္ုပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အသံုးျပဳေသာ 
ဘိြဳ ငလ္ာမ်ား၊ စက္မ်ား ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ဆညူံသံမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စက္မ်ားႏွင္ ့ ယာဥ္မ်ား၏ 
ၾကံ႕ခုိင္ေရးကိ ု ပုံမွန္ စစ္ေဆး၍ ျပဳျပင္ပါမည။္ စီမကံိန္းအတြင္း အသံုးျပဳရန္ စက္မ်ား ႏွင့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အသံတိုး၍ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ပစၥည္းကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါမည္။ 
စက္ရံုပတလ္ညတ္ြင္ ဆူညံသံထိန္းေသာ အရာမ်ား (noise barriers) မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါမည။္ 
အလပု္သမားမ်ားအား လုပင္န္ခြင္သံုး ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား (နားအပု္မ်ား၊ ဦးထုပ္မ်ား) စသညတ္ို့ကိ ု
ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။  

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ ။  ။ စီမံကနိ္းကာလျပီး၍ ဖ်က္သိမး္ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးမျပဳမီ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းမ်ား လုပ္ပါမည္။ 
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အလပု္သမားမ်ား ထိခိကု္မႈမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳစြာ အလပု္လပု္ႏုိင္ရန္ ကာကြယေ္ရး ပစၥည္းမ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးပါမည္။ 

၅.၇.၄ ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမး္မႈ ေလွ် ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ား 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။ ။ စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာ လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ 
ေျမဆလီႊာညစည္မ္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

 ေရဆိုးမ်ား စြန္႔ပစ္ေသာ ေရေျမာင္းမ်ားကို ေရလံုေစရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင၍္ ေရစိမ့္၀င္မႈ ရိ/ွမရိွ 

စစ္ေဆးျခင္း။ 

 ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာႏွင့္ သိေုလွာင္ေသာ  ေနရာအား လံုျခံဳစြာ ထားရွိရန္ႏွင့္ ယိုစမိ့္မႈမရိွေစရန္ 

စစ္ေဆး ျခငး္။ 

 မီးဖိုခန္း ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငနး္ေဆာငတ္ာမ်ားမွ သံုးေရမ်ားအတြက ္စနစ္တက် 

ေျမာင္းတူးေဖာ္ေပးျခင္း။ 

 စက္ရံုမွထြက္ရိွေသာ အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခငး္။ 

 ေျမဆလီႊာအရည္အေသြး စမး္သပ္မႈမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ (မွတ္ခ်က္ - စကရ္ုံလည္ပတ္ခ်နိ္ ႏွင့္ 

ပိတသ္ိမ္းခ်ိန္) 

စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ။      ။စီမကံနိ္းဖ်ကသ္ိမ္းေသာ ကာလမ်ားတြင္ ေျမဆလီႊာညစ္ညမ္းမႈ 
ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လိကုေ္လ်ာညီေထြမႈမရိွေသာ ၾကးီမားေသာ ယာဥ္ ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကိ ု
ေရွာင္ရွားပါမည္။ အသံုးျပဳေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ေလာင္စာဆမီ်ား ဖတိစ္င္က်မႈ မရိွေစရန္ ဂရုစုိက၍္ 
စစ္ေဆးပါမည္။ ထိလုပု္ငနး္မ်ားမွ ထြက္ရိွေသာ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ထြကရွိ္ေသာ 
အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႕ျခင္းအား ေရွာင္ရာွးပါမည။္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳပါမည။္ 
သို႔မဟုတ ္သကဆ္ိုင္ရာဌာန စည္ပင္သာယာေရးရာေကာ္မတီ ႏွင္ ့ခ်ိတဆ္က္၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ 

၅.၇.၅ ျပည္သလူထူု ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိငု္ရာ ထိခိုကမ္ႈမ်ားကိ ု
ေလွ်ာ့ခ်ရန္နညး္လမ္းမ်ား 
စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။ ။သၾကားထတုလ္ုပ္ေသာ လုပင္နး္စဥမ္်ားမွ စက္ရံု အလပု္သမားမ်ားအေပၚ 
က်န္းမာေရး ထိခိကုမ္ႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ဓာတေ္ငြ႕မ်ား၊ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႏွင့္ ဆူညံသမံ်ား 
ကိကုာကြယ္ရန ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား (ႏွာေခါင္းအုပ္၊ နားအုပ္၊ အက ၤ်ီ၊ဖိနပ္၊ ဦးထပ္ု၊ 
လက္အိပ္) စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ စက္ရံုအနီးပတ္၀နး္က်င္ရွိ လူေနအိမမ္်ား၊ လမ္းမ်ား ႏွင့္ 
ပရံေတာ္ေခ်ာငး္အတြင္းသို႔ ဘိြဳ ငလ္ာမွ ဖြဲျပာမ်ား ပ်ံ႕လြင့္မႈ မရိွေစရန္ ဖြဲျပာမ်ားကို ကန္ျဖင့္စစ္၍ စနစတ္က် 
စြန္႔ပစ္ပါမည။္ စကရ္ံုမီးခိုးေခါင္းတိုင္မွ ထတုလ္ႊတ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ မီးခိုးမ်ား ႏွင့္ ျပာမ်ားေၾကာင့္  
သၾကားစက္ရု ံ အနီးပတ္၀နး္က်ငတ္ြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သမူ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 
လူမႈစီးပြားေရး ႏွင့္ အျခားေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ မးီခိုးေခါင္းတိုငအ္ား အနည္းဆုံး 
အျမင့္ေပ ၁၀၀ ခန္႔ထားရိွရပါမည္။ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြကသ္မူွ အလပု္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပကသ္တ၍္ ေဆာင္ရြကရ္န္ အခ်နိ္ျပည့္အထက္တန္းသူနာျပဳခန္႔အပ္ထားျခင္း ႏွင့္ 
အခ်ိန္ပိင္ုးဆရာ၀န္ (၁) ဦး ထားေပးပါမည္။ အလပု္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ပကသ္တ္ေသာ 
အသပိညာေပးျခင္းမ်ား ႏွင္ ့ သငတ္န္းမ်ား စစီဥ္ေပးပါမည္။ ေဒသက်နး္မာေရး ေဆးေပးခနး္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတဆ္က္၍ ေဆာင္ရြကပ္ါမည္။ လုပ္ငနး္ခြင္၌ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပကသ္တ္ေသာ လကၡဏာမ်ား၊ 
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သတိေပးဆိုင္းဘတ္ုမ်ား ထားေပးပါမည္။ စက္ရံုတာဝန္ခံ မ ွ အလုပ္သမားမ်ား လံုျခံဳစိတခ္်စြာ 
အလပု္လပု္ႏုိင္ရန ္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စီစဥေ္ပး၍ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားအတိငု္း လိုကန္ာရန္ 
ၾကီးၾကပ္ပါမည္။ စက္ရံုတြင ္ အလုပ္လပု္ေသာ ၀နထ္မ္းမ်ားႏွင့္ စက္ရံုအနးီ ေက်းရြာတြင္း၌ ေနထိုင္ေသာ 
ေဒသချံပည္သူမ်ားအတြက ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းမ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးပါမည္။ ထို႔အျပင္  ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မွီခိသုသူားသမီး မ်ားအတြကလ္ည္း စကရ္ုံအတြင္းတြင္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္း တစေ္က်ာငး္ရွိပါသည္။  

စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ ။  ။ စီမံကနိ္း ဖ်ကသ္မိ္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပသ္မားမ်ား ထိခိက္ုအနာတရျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားကို 
တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ 
စက္ပစၥည္းမ်ားကိလုည္း အသံုးမျပဳမီ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိသုာ 
အသံုးျပဳပါမည္။ အေရးေပၚအေျခ အေနမ်ား၌ အလြယတ္ကူ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ 
ေဆးေသတၱာမ်ားအား  လကလ္မွ္းမီရာတြင္ ထားရိွပါမည္။ ေအာကပ္ါ (ပံု- ၅.၂) တြင္ လုပ္ငန္းခြငတ္ြင္ 
ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေစရန္ လပု္ငန္ခြငသ္ံုး ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅.၇.၆ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နညး္လမ္းမ်ား 

စီမံကိနး္လညပ္တေ္သာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စက္ရုံအတြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယရ္န္ 
မီးသတ္ေဆးဗးူမ်ား လံုေလာက္စြာ ထားရွိပါမည္။ ဓာတပုစၥည္းျဖစ္ေသာ Sulphur ကိ ုအေရာင္ခၽြတရ္ာတြင္ 
သံုးေသာေၾကာင့္ စနစတ္က် သိုေလွာငထ္ားရိွရန္ လိုအပပ္ါသည္။ စက္ရုံ၀န္းက်င္ရိွ အမိႈက္မ်ားကိ ုမစြန္႔ပစ္မီ 
စနစ္တက်စပုံု၍ ထားရိွရပါမည္။ မီးစက္ ႏွင္ ့ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၌ အသံုးျပဳေသာ မီးၾကိဳးမ်ား၏ ခိုင္ခန္႔မႈကို 
ပံုမွန္စစ္ေဆး၍ လလဲယ္ွေပးပါမည္။ မးီစက္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ဒဇီယဆ္ပီံုးမ်ားကို ဖိတ္စင၊္ ယိုစိမ့္မႈ 
မရိွေစရန္ စနစ္တက် သိုေလွာင္ထားပါမည္။ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား ထားရာတြငလ္ည္း ေနရာအလိကု ္
လိုအပ္သလို လံုေလာက္စြာ ထားရွိပါမည္။ မီးဖုိခန္း လွ်ပစ္စ္မီးသံုးစြဲရာတြင္လည္း စနစ္တက် သံုးစြဲပါမည္။ 
စက္ရံုႏွင့္ ရံုး၌ သံုးေသာ မးီသီး၊ မီးၾကိဳး ႏွင့္ မီးခံုေဟာင္းမ်ားကို ပံုမွန္ စစ္ေဆး၍ လလဲယွေ္ပးပါမည။္ 
ဖေယာင္းတိငု္ ႏွင့္ ျခင္ေဆးေခြမီး မ်ားကိလုည္း စနစ္တက် သံုးစြဲပါမည္။ အေရးေပၚ မးီေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို 
တုန္႔ျပန္ေျဖရွငး္ရန္ မီးခ်ိတ္၊ မီးကတ္မ်ား၊ ေရပုံးႏွင့္ ေရစည္၊ ေရကန္မ်ား ထားရွိပါမည္။ ေရကန္အတြငး္ 
ေရျပတလ္ပမ္ႈ မရိွေစရန္လည္း ပံုမွန္စစ္ေဆးပါမည။္ လုပ္ငနး္ခြင္အတြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ 
ပကသ္တေ္သာ သတိေပး ဆိုင္းဘတုမ္်ား၊ အမွတအ္သားမ်ား ထားရိွေပးပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
မီးေဘးအႏၱရာယ္ အကာအကြယပ္စၥည္းမ်ား ထားရိွေပး၍ သကဆ္ိုင္ေသာ သငတ္န္းမ်ား ႏွင့္ အသိပညာေပး 
ေဟာေျပာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ လိအုပ္ပါက စက္ရုံပတလ္ည္တြင္ မီးတားလမ္းမ်ား ထားရွိပါမည္။ 
စီမံကိနး္ဖ်က္သမိ္း ေသာကာလတြင္ ထြကရ္ိွေသာ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ မီးေလာင္လြယေ္သာ ပစၥည္းမ်ားကိ ု
စနစ္တက်စပုံု၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ ပံု- (၅.၁) တြင ္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပး ဆိုင္းဘတု္မ်ားႏွင့္ 
လကၡဏာမ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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မးီေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပး လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆိငုး္ဘုတမ္်ား 

 

 
 
 
 
 

 

Figure 5. 2 စကရ္ံုလညပ္တစ္ဥ္ ထားရိွသင့္ေသာ မးီေဘးအႏၱရာယ္ သတေိပးလကၡဏာ ႏွင္ ့ဆိငုး္ဘတုမ္်ား 

  

   
Figure 5. 3 အသံုးျပဳရမည့္ လပုင္န္းခြငသ္ံုး ကာကြယ္ေရးပစၥညး္မ်ား၊ အသံုးျပဳပံုႏွင့္  သတေိပးဆိငုး္ဘတုမ္်ား 
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အခန္း (၆)  ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 
၆.၁ ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း 

စီမံကိနး္တစ္ခုတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရွိေစေရးအတြက ္ ေကာင္းစြာ 
ျပင္ဆင္ျပဳစထုား ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္တစ္ခုရိွသင့္ပါသည။္ သို႔ရာတြင္ ထိအုစအီစဥ္ 
ေရးဆြဲထားရံုျဖင့္ မလုံေလာက္ေသးပါ။ ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥက္ို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိအုပ္ပါသည္။ ေဆာငရ္ြကရ္ာတြငလ္ ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမ်ိဳးသား 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား NEQEG ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ (ႏွစ္ႀကိမ္) အေကာင္ထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥတ္ြင ္ ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိုကမ္ႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လပ္ုငန္းအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမခံန္႔ခြဲ မႈအစီအစဥမ္်ားတြင္ 
ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆုိင္ရာ လကေ္တြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ နညး္လမး္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယ ူ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စ ု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ ပတဝ္န္းက်င ္
ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိကုေ္လ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ ေရးဆြဲထားပါသည္။  
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စမီံခန္ခြဲေရး အေျခခံမႈမ်ားကို စနစတ္က် လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ 
ပတ္ဝနး္က်င္ ေပၚသို႔ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေလ်ာခ့်ေစႏိုင္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ပိုမိတုိးုပြားလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၆.၂ ပတ္၀နး္က်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥက္ို လိုကန္ာေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား 

ပတ္၀နး္က်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ကို လိက္ုနာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကနိ္းဧရိယာတြင္ ရိွေသာ လပု္သားမ်ား 
အားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသ၊ူ တာဝန္ခံစကရ္ုမံႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရငွ္းေရး တာဝန္ခ ံ(HSE coordinator)၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတဝ္န္းက်င ္ထိနး္သိမး္ေရးဝန္ႀကးီဌာန၊ 

ေဒသဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စီမံကိနး္အတြင္း လုပသ္ားမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ လပ္ုထံုးလုပ္နညး္မ်ားကိ ု ေဆာင္ရြက္ရနအ္တြက ္ တာဝန္ရွပိါသည္။ ဇယား (၆.၁) 
တြင္ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ ၾကည့္ရႈရန္ တာဝန္ရိွသူမ်ား စာရင္းကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 6. 1 ပတဝ္နး္က်င္ စမီံခန္႔ခြမဲႈ အစအီစဥက္ို လိကုန္ာေဆာငရ္ြကၾ္ကည့္ရႈရန္ တာဝနရ္ိွသမူ်ား စာရငး္ 

စဥ ္ နာမည ္ ရာထးူ အဖြဲ႔အစညး္ ဖနုး္နပံါတ္ တာဝနမ္်ား 

၁။ 
ဦးဉာဏလ္င္းထြန္း 
ဦးစန္းေမာင္ 

စက္႐ုံမွဴး 
တာဝန္ခံစက္ရုံမွဴး 

ျမန္မာ ့
စီးပြားေရး ဦးပိုင္ 
အမ်ား ႏွင့္ 
သကဆုိ္င္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိ 
တက ္

၀၉ ၇၉၉၁၅၉၂၂၀ 
 ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား ကို 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
 ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
ကိုႀကးီၾကပ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ 
ျခင္း၊ 

၂။ ေဒၚယဥ္ႏြယ္စိုး စီမံ မန္ေနဂ်ာ ၀၉ ၇၉၄၁၈၈၃၀၇ 

၃။ ေငြစာရင္း မန္ေနဂ်ာ  

၄။ ေဒၚစႏၵာ 
ဓာတ္ခြဲခန္း 
မန္ေနဂ်ာ 

 

၅။  ကုန္ထတ္ု မန္ေနဂ်ာ  

၆။   ဒုစက္ရုံမွဴး က်န္းမာေရး ၀၉ ၉၇၂၆၄၃၃၂၀  စီမံကိန္းတြင္ေဆာငရ္ြက္ 
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စဥ ္ နာမည ္ ရာထးူ အဖြဲ႔အစညး္ ဖနုး္နပံါတ္ တာဝနမ္်ား 

ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရွင္းေရး 

တာဝန္ခ ံ

ေနေသာပတ ္ ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းကို  ပုံမွန္စစ ္
ေဆးျခင္း၊ 

 အလပု္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘး
အႏၱရာယက္င္းရွင္းေရးအတြကၾ္ကည့္ရႈ
စစ္ေဆးေဆာင္ရြကေ္ပးျခင္း၊ 

၇။ ဦးစန္းေမာင္ တာဝန္ခံစက္ရုံမွဴး ၀၉ ၇၉၉၁၅၉၂၂၀ 

 ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား 
ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၊ 

 ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစေ္ဆး
ျခင္း ႏွင္ ့အစီရင္ခံျခင္း၊ 

၈။ 

သယံဇာတ 
ႏွင့္ သဘာ၀ 

ပတ္၀န္း 
က်င္ 

ထိန္းသမိ္းေရး 
ဝန္ႀကးီဌာနမွ 
တာ၀န္ရိွသူ 

မ်ား 

ဌာန 

သယဇံာတ 
ႏွင့္ သဘာ၀ 

ပတ ္
၀န္းက်င္ 

ထိန္း 
သိမ္းေရး၀န္ 

ၾကီးဌာန 

၀၆၇-၄၃၁၃၂၁ 

 စီမံကနိ္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ 
ဆိုင္ရာသတမ္ွတ္ခ်ကမ္်ားကို လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြကေ္နေၾကာင္းေသခ်ာ 
ေစရန္အတြက ္ ဤဝနႀ္ကးီဌာနသည္ 
စီမံကနိ္းမ်ားအား 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ 
စစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္၊ 

 လိုအပ္ပါကဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဒဏ္ေငြ 
ရိုကျ္ခင္း (သို႔မဟုတ)္ စီမံကိန္းေဆာင ္
ရြကသူ္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဆာင္ 
ရြကေ္စရန္ ညႊနၾ္ကားႏုိင္သည္၊ 

 စီမံကနိ္းတစ္ခုတြင္လိုကန္ာ 
ေဆာင္ရြက ္
ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါက 
ဝန္ႀကးီ ဌာနသည-္ 
 စီမံကိန္းေဆာင္ရြကသူ္ကို 

ခ်ကခ္်င္းအေၾကာင္းၾကားပါမည္၊ 
 လိုကန္ာေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိေ

သာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 
သတမ္ွတ္ခ်က္မ်ားကို ညႊန္ျပပါမည္၊ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြကသူ္က 
သတမ္ွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီလိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလကို 
သတမ္ွတ္ေပးပါမည္၊ 

 စီမံကနိ္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ 
ဆိုင္ရာသတမ္ွတ္ခ်ကမ္်ားကို လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြကထ္ားျခင္းမရွိပါက 
(သို႔မဟုတ္) လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္
အလား အလာမရွိပါက၊ 
၁)စီမံကိန္းလုပင္န္းမ်ား ကို 
ရပ္ဆိုင္ေစျခင္း၊  
၂)မလိုက္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပငဆ္င္ 
ေဆာင္ရြကရ္န္ 
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စဥ ္ နာမည ္ ရာထးူ အဖြဲ႔အစညး္ ဖနုး္နပံါတ္ တာဝနမ္်ား 

တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕ကိုတာဝန္ေ
ပးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ သင့္ေတာ္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

ဇစ္ျမစ္။။ ပတဝ္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထခိိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) 
ပုဒ္မ ၁၁၁ မွ ၁၂၂။ 

 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ား ႏွင့္ သကဆ္ိုင္ေသာကုမၸဏီလီမတိက္ လက္ေအာက္ရွိ အတ္ုတြငး္သၾကား 
စက္႐ုအံေနျဖင့္ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု
ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ ယင္းပတဝ္န္းက်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥတ္ြင ္ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္း စီမံကနိ္း၏ 
အခ်ိနက္ာလ အဆင့္အလိကု္ ေဆာငရ္ြက္ရန္အတြက ္ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ ကာကြယမ္ႈ 
အစီအစဥ္ အဓကိအေရးႀကီးပါသည္။ 
သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လုပ္ငနး္အတြက ္ စီမကံန္ိးအဆိုျပဳသူ အတုတ္ြင္းသၾကားစက ္ အေနျဖင့္ 
ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို သၾကားထတ္ုလုပ္ျခငး္လပု္ငန္း  စီမံကိန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ၎အျပင္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရွသိည့္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကိလုညး္ 
ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင္ ့ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈရန္ တာဝနရ္ွိပါသည္။ ယင္းအစအီစဥ္မ်ားကို အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ရံုဧရိယာတြငး္ 
ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့လုပ္သားမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ႔နည္းေစၿပီး 
ေကာငး္က်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၎အျပင္ စမီံကိန္းေဆာင္ရြကသ္ည့္ တာဝန္ရွသိူမ်ားအေနျဖင္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္မ်ားကိ ု
တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စက္ရုလုံပ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာကလ္ုံး ပုံမွန္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းကိ ု ျပဳလုပသ္င့္ပါသည္။ စီမံကနိ္းႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား၊ 
ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိ ုစီမံကနိ္းအဆိုျပဳသူ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္ သို႔ တိုက္ရုိက ္
စုံစမ္းေမးျမန္း ဆက္သြယႏ္ိုင္ပါသည။္ ယငး္အစအီစဥမ္်ား တစ္ခုျခင္းစီကို ေအာကတ္ြင ္ အေသးစိတ ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၁) ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈ ေလွ် ာခ့်ေရး/ ကာကြယမ္ႈ အစအီစဥ ္
သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လပ္ုငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ရုံဧရိယာတြငရ္ွိေသာ ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ 
လုပသ္ားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိခိကုမ္ႈႏိုင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ စီမကံိနး္၏ 
အခ်ိနက္ာလအဆင့္အလိကု ္ (လည္ပတျ္ခင္းကာလႏွင့္ ဖ်ကသ္မိ္းျခင္း ကာလ) ပတဝ္န္းက်င္ 
ထိခိကု္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကာကြယ္မႈ အစအီစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယား (၆.၂ ႏွင့္ ၆.၃) တြင္ အေသးစိတ ္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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Table 6. 2 ပတဝ္နး္က်ငထ္ိခိကုမ္ႈ ေလွ် ာခ့်ေရး/ ကာကြယမ္ႈ အစအီစဥမ္်ား 

စမီကံနိး္ လညပ္တျ္ခငး္ကာလ  

စဥ ္

ျဖစႏ္ိုငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာက္မႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမ

ည့္အႀကမိ ္

အေရအတြ

က္) 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၁။ ေလအရည္အေသြး 
စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေလသန္႔စင္စက္္မ်ား (rotary ventilators) သို႔မဟတ္ု 

ဖုန္စုပ္စက္္မ်ား (dust collector) တပ္ဆင္ျခင္း၊ 

 ျပာမ်ားကိ ု ျပာစစ္ကန္မ်ားျဖင္ ့ စနစတ္က်စုစည္း၍ 

စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 ေရျဖန္းေပးျခင္း၊ 

 ထင္းသိုေလွာင္ေသာေနရာကိုစနစ္တက်အမိုးအကာ 

ျဖင့္ ထားရိွျခင္း၊ 

 မီးခိုေခါငတ္ိုင္အျမင့္ကုိ ႏုိင္ငံတကာသတ္မွတစ္ံႏႈန္း 

မ်ားအတိုငး္ ထားရွေိပးျခင္း၊ 

 လုပ္ငနး္သုးံယာဥ္မ်ားကိ ုပုံမွန္စစ္ေဆးျခငး္၊ 

 ဓာတုပစၥည္းသိုေလွာငထ္ားသည့္ေနရာကိ ု

စနစ္တက်ထားရွိျခင္းႏွင္ ့ပုံမွန္စစ္ေဆးျခငး္၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္းကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ားကိ ု

တစ္ႏွစ္လွ်င ္     

(ႏွစ္ႀကိမ္) 

NEQEG ပါအတိုင္း 

PM10, PM2.5, CO, 
CO2, NO2, SO2 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  
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စဥ ္

ျဖစႏ္ိုငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာက္မႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမ

ည့္အႀကမိ ္

အေရအတြ

က္) 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

အသုးံျပဳေစျခင္း၊ 

၂။ ဆူညံသံ 
စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေကာင္းမြန္သည့္ယာဥ/္စက္္မ်ားအသုံးျပဳျခငး္ႏွင့္ 

ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

  မီးစက္္မ်ားကိ ုအသံလုံေသာအခန္းတြင္ထားရွိျခင္း၊ 

 စက္္ပစၥည္းျပငဆ္ငထိ္န္းသိမး္ေရးအတြကအ္စီစဥ္မ်ား

စီစဥ္ထားျခင္း၊ 

 ဆူညသံံထနိ္းေသာအရာမ်ား (Noise Barriers) 

တပ္ဆင္ျခငး္၊ 

 အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ေလာင္စာဆီကိ ု

အသုးံ ျပဳေစျခငး္၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 အလပု္ခ်ိန္ အလွည့္က်ျဖင္ ့ေဆာင္ရြကေ္စျခင္း၊ 

တစ္ႏွစ္လွ်င ္     

(ႏွစ္ႀကိမ္) 

NEQEG ပါအတိုငး္ 

Noise Level dBA 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက ္

၃။ 
ေျမအရည္အေသြး 

 

စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 
 စက္္သုံးဆီဖတိ္စင္မႈမွ ကာကြယရ္န္သံကန္မ်ားအသုံး 

ျပဳျခင္း၊ 

တစ္ႏွစ္လွ်င ္    

(ႏွစ္ႀကိမ္) 
 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  
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စဥ ္

ျဖစႏ္ိုငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာက္မႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမ

ည့္အႀကမိ ္

အေရအတြ

က္) 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

 ယာဥ/္စက္္ယႏၱရား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိနး္သိမ္း 

ျခင္းကိုစနစတ္က် ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက ္

ေစျခင္း၊ 

 မီးဖိုခန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လပု္ငန္း 

ေဆာင္တာမ်ားမွ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ သံုးေရမ်ားအတြက ္

စနစ္တက် ေျမာငး္တးူေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 ေျမဆလီႊာအရညအ္ေသြး စမ္းသပ္မႈမ်ား ပံုမွန္လုပ ္

ေဆာင္ျခင္း။ 

၄။ 
ေရအရညအ္ေသြး  

 

စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေရစီးဆင္းေသာစနစ္ထားရွိေပးျခင္းႏွင့္ေရ 

ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 ေရဆိုး ပိုကလုိ္င္းမ်ားယိုစိမ္႔မႈ မရိွေစရန ္ စနစ္တက်   

ႀကီးၾကပ္ထိန္း သိမ္းျခင္း၊ 

 စက္္ဆ/ီေခ်ာဆီမ်ားကိ ု သျီခားဂိုေဒါင္ျဖင့္ ထားရွ ိ

ေစျခင္း၊ 

တစ္ႏွစ္လွ်င ္     

(ႏွစ္ႀကိမ္) 

NEQEG ပါအတိုငး္ 

BOD, COD, Oil 
and Grease, PH, 

Temperature, 
Suspended 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  
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စဥ ္

ျဖစႏ္ိုငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာက္မႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမ

ည့္အႀကမိ ္

အေရအတြ

က္) 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

 စက္္သုံးဆ ီ ဖတိ္စင္မႈမ ွ ကာကြယ္ရန ္

ဆီစစသ္ကံန္မ်ား အသုးံျပဳျခင္း၊ 

 ျပာစစ္ကန္မ်ားထားအသံုးျပဳျခင္း 

 အနည္းစစ္ကန္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း 

 ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း 

 သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၅။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 အမိႈက္ပုံးမ်ားထားရိွျခင္းႏွင္ ့စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု သီးျခားခြထဲားျခင္းႏွင့္ ျပနလ္ည္ 

အသုးံျပဳႏုိင္ရန ္ေဆာင္ရြကျ္ခင္း၊ 

 ဆီစစသ္ကံန္မ်ား အသံုးျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအသုးံျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 ယာယီသတိေပးဆိုင္းဘတု္စိက္ုထူျခင္းနငွ္ ့ ၿခံစည္းရုိး 

ကာျခငး္၊ 

 လံုေလာက္ေသာ အိမ္သာမ်ားေဆာကလ္ုပ္ေပးျခငး္၊ 

တစလ္လွ်င္ 

(ေလးႀကိမ္) 

စနစ္တက်စုပု ံ

ျခင္း 

လိုအပ္ပါက 

သတကဆ္ိုင ္

ရာတာဝန္ရွသိမူ်ားႏွ

င့္ တိုငပ္င၍္ 

ကားမ်ားအားအသုးံျ

ပဳ၍ စြန္႔ပစ္ျခင္း 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  
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စဥ ္

ျဖစႏ္ိုငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာက္မႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမ

ည့္အႀကမိ ္

အေရအတြ

က္) 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

 ဓာတုပစၥည္း သိုေလွာင္ရံုမ်ား ထားရိွျခငး္ႏွင္ ့

ဆီစစသ္ကံန္မ်ား အသံုးျပဳေစျခင္း၊ 

 ဓာတုပစၥည္းကိ ု ေလဝင္ေလထြက ္ ေကာငး္မြန၍္ 

ေျခာကေ္သြ႔ေသာ အခန္းမ်ားတြင္ ထားရိွ ျခငး္၊ 

 ေဘးအႏၱရာယ ္ ကင္းရွငး္ေရး မတ္ွတမ္းထားရွိေပး 

ျခင္း၊ 

(မွတ္ခ်က္) စက္ရံုမွထြကရ္ွေိသာ ႀကံႀကိတ္ဖက္မ်ား 

သည္ အလြန္းအသုံးဝင္ပါသည္။ သၾကားခ်က္ရနအ္ 

တြက္ ေလာင္စာအျဖစအ္သုးံျပဳျခငး္၊ ေျမေဆြျပဳလုပ ္

ျခင္း၊ အျခားေသာ စက္ရံုမ်ားမွေလာင္စာလုပ္ရန္အ 

တြက္သယယ္ူျခငး္)  

 သၾကားစက္မွ ေလာင္စာျဖစ္ထြက္ရွိေသာ 

ျပာႏွင့္ ေလာင္စာမ်ားအား ေျမၾသဇာအျဖစ ္ 

သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ျပနလ္ည္အသုးံျပဳပါသ

ည္။ 
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စဥ ္

ျဖစႏ္ိုငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာက္မႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမ

ည့္အႀကမိ ္

အေရအတြ

က္) 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၆။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္
စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား တပဆ္င္ေပးျခငး္၊ 

 မီးသတ ္ေရသိေုလာွင္ကန္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင္ ့ပတသ္ကသ္ည့္ ဆိုင္းဘတု္မ်ား 

တပ္ဆင္ျခငး္၊ 

 အေရးေပၚမးီသတဌ္ာနႏွင့္သကဆုိ္င္ေသာ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတႏ္ွင့္ 

လိပ္စာမ်ားတပဆ္ငထ္ားျခင္း၊ 

တစလ္ 

(တစ္ႀကိမ)္ 

NEQEG ပါအတိုငး္ 

 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  

၇။ 

လုပ္ငနး္ခြင္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရွင္းေရး 

စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ကြ်မ္းက်င္လပု္သားမ်ားခန္႔အပထ္ားျခင္း၊ 

 ဘိြဳ ငလ္ာမွ ျပာမ်ား ပ်ံ႕လြင့္မႈမရိွေစရန ္ ျပာမ်ားကိ ု

ကန္ျဖင့္စစ္၍ စနစတ္စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 အလပု္ခ်ိန္ အလည့္က်ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

 သတိေပးဆိုင္းဘတု္မ်ားတပ္ဆင္ျခငး္ႏွင္ ့ လုပ္ငနး္ 

ခြင္သုံးကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပ္သားမ်ားေသာကသ္ုံးရန္အတြက္ေသာကသ္ုံး 

ေရကိ ုစက္္ရုံတြင္း လုံေလာက္စြာ ထားရိွေပးျခင္း၊ 

တစလ္ 

(တစ္ႀကိမ)္ 

လုပ္ငနး္ခြင္ႏွင့္ 

သၾကားစက္ 

လုပသ္ားမ်ားအတြ

က္ 

ပံုမွန္စစ္ေဆးရပါမ

ည္ 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  
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စဥ ္

ျဖစႏ္ိုငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာက္မႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမ

ည့္အႀကမိ ္

အေရအတြ

က္) 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

 လံုေလာက္ေသာအိမ္သာမ်ား၊မလိႅာကန္ႏွင့္အမႈိက္ 

ပံုးမ်ားထားရိွေပးျခင္း၊ 

 စက္္ယႏၱရားမ်ားအသုံးျပဳရာတြင္အႏၱရာယက္င္း 

ေစရန္လုၿံခဳံေရးအကာအရနမ္်ားတပ္ဆင္ေပးရန္ 

ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

လွ်ပက္ာပစၥည္းမ်ား တပဆ္ငေ္ပးျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ ္ ကာကြယ္ရန္ မီးသတ္ေဆးဘူး 

မ်ားႏွင့္မီးသတ္ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ားထားရိွေပးျခငး္၊ 

 က်န္းမာေရးဌာနႏွင္ ့ဆက္သြယ္၍ ေဆာင ္ရြက္ျခင္း၊ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ေဆးေသတာၱမ်ား အား  

လက္လွမ္းမီရာတြင္ ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြကပ္ညာေပး 

လုပ္ငနး္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ေရွးဦးသူနာျပဳစု ေရး သငတ္နး္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး 

ျခင္း၊ 



88 
 

စဥ ္

ျဖစႏ္ိုငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာက္မႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမ

ည့္အႀကမိ ္

အေရအတြ

က္) 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

 မီးခိုေခါငတ္ိုင္အျမင့္ကုိ ႏုိင္ငံတကာသတ္မတွ္စံႏႈန္း 

မ်ားအတိုငး္ ထားရွေိပးျခင္း၊ 

၈။ 
စြန္႔ပစ္ေရ 

အရည္အေသြး 

စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 သၾကားစက္မွ ထြက္ရိွေသာေရမ်ားအား အဆင့္ဆင္ ့

အနည္းက် ေစေသာ စနစ္အားအသုံးထားရိွျခင္း 

 စနစ္တက် အနည္းက်ေစေသာ ေရမ်ားအား ျပန ္

လည္အသုးံျပဳျခင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ေရမ်ားအား 

အနည္းစစ္ကန္မွ စြန္႔ထတ္ုပါသည္ 

တစ္ႏွစ ္

(ႏွစ္ႀကိမ္) 

NEQEG ပါအတိုငး္ 

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္

း၊ ေျမၾသဇာလပု္ျခင္း 

အုတတ္ြင္း 

သၾကားစက္  
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ဖ်ကသ္မိး္ျခငး္ကာလ  

စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမည့္

အႀကမိ ္

အေရအတြက)္ 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၁။ ေလအရည္အေသြး 
စက္္ရု ံ

ဧရိယာတြင္း 

 ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွလိာေသာ  ပစၥည္းမ်ားကိ ု

စနစ္တက် စုပုထံားရိွျခင္းႏွင့္  လိအုပ္ေသာ 

ေနရာတြင္ ျပနလ္ည္သုံးစြဲျခငး္၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 အဆင့္ျမင့္ယာဥ္ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို အသုးံ ျပဳျခင္း၊ 

တစ္ႀကိမ္ 

NEQEG 

ပါအတိုင္း 

 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  

၂။ 
ဆူညသံံႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳေစ 

ျခင္း၊ 

 စက္္ပစၥည္းမ်ားကိ ု ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္  ထိန္းသိမ္း 

ေရး အတြက္ အစီစဥမ္်ားကို စက္္ရုံဧရိယာတြင္း 

စီစဥ္ထားရိွျခငး္၊ 

 သတိေပးဆိုင္းဘတု ္ စိကုထူ္ျခင္းႏွင့္ ၿခံစည္းရိုးကာ 

ျခင္း၊ 

တစ္ႀကိမ္ 

NEQEG 

ပါအတိုင္း 

 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက ္
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမည့္

အႀကမိ ္

အေရအတြက)္ 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

 ေကာငး္မြန္သည့္ယာဥ္ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို အသုံးျပဳ 

ျခင္း၊ 

  မီးစက္္မ်ားကိ ုအသလံုံေသာအခန္းတြငထ္ားရိွျခင္း၊ 

၃။ 
ေျမအရည္အေသြး  

 

စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ဆသီိုေလွာငက္န္ထားရွိေပးျခင္း၊ 

 ေကာင္းမြန္သည့္ယာဥ္ႏွင္ ့ ယႏၱရားမ်ားကိအုသုးံျပဳ 

ျခင္း၊ 

 စနစ္တက်မိလႅာစနစ္ဖ်ကသိ္မ္းျခင္း၊  

 ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင္ ့ ရရွိလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကိ ု

စနစ္တက် စုပုံထားရွိျခင္းႏွင္ ့ လိုအပေ္သာ 

ေနရာတြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း၊ 

 စက္္ပစၥည္းမ်ားကိ ု ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 

ေရး အတြက ္အစီစဥ္မ်ား စစီဥ္ထားျခင္း၊ 

တစ္ႀကိမ္ 

NEQEG 

ပါအတိုင္း 

 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  

၄။ 
ေရအရညအ္ေသြး  

 

စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 
 ေရစီးဆင္းစနစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင္ ့ ေျမာင္းမ်ား 

တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 
တစ္ႀကိမ္ 

NEQEG 

ပါအတိုင္း 

 

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမည့္

အႀကမိ ္

အေရအတြက)္ 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

 မိလႅာကန္ ႏွင့္အိမ္သာမ်ားကိ ု စနစ္တက် 

ျပန္လည္ဖ်က ္သိမ္းျခင္း၊ 

 အမိႈက္မ်ားကိ ုစနစတ္က် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

  ပိုကလုိ္င္းမ်ားကိ ုစနစတ္က် 

      ျပန္လည္ျဖဳတ္ယျူခင္းႏွင့္ ျပနလ္ည္ အသုံးျပဳေစျခငး္၊ 

၅။ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

(အစုိငအ္ခႏွဲင့္ 

အရည္) 

စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ၿဖိဳဖ်က္ပစၥည္းမ်ားကိ ု စနစ္တက် စုပုထံားရွိျခငး္ႏွင္ ့

လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္ ျပနလ္ည္သံုးစြဲျခင္း၊ 

 ဓာတုပစၥည္း ကိ ုစနစ္တက် သိုေလွာင္ထားရိွျခင္း၊ 

 ဆီစစသ္ကံန္မ်ား အသုးံျပဳေစျခင္း၊ 

 သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခငး္၊ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု တြင္းတးူ၍ စနစတ္က် 

ေျမဖို႔ျခင္းႏွင့္ ယာယအီမ္ိသာမ်ား ေဆာက ္

လုပ္ေပးျခင္း၊ 

 ယာယ ီအိမ္သာမ်ား ေဆာကလု္ပ္ေပးျခင္း။ 

တစ္ပတ ္

(တစ္ႀကိမ္) 

ဖ်ကသ္ိမ္းျခင္း

ကာလမွ 

ဖ်ကသိ္မ္း  

ကာလၿပီးစ ီ

သည့္အခ်ိ

န္ကာလအထ ိ

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမည့္

အႀကမိ ္

အေရအတြက)္ 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၆။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္
စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ 

 မီးသတ ္ေရသိေုလာွင္ကန ္ထားရွေိပးျခငး္၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့

ဆိုင္းဘတု္မ်ား တပဆ္င္ျခငး္၊ 

 အေရးေပၚမးီသတဌ္ာနႏွင္ ့ဆိုင္ေသာ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတႏ္ွင့္ လပ္ိစာမ်ား 

တပ္ဆငထ္ားျခင္း၊ 

တစ္ပတ ္

(တစ္ႀကိမ္) 

ဖ်ကသ္ိမ္းျခင္း

ကာလမွ 

ဖ်ကသိ္မ္း  

ကာလၿပီးစ ီ

သည့္အခ်ိ

န္ကာလအထ ိ

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  

၇။ 

လုပ္ငနး္ခြင္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရင္ွးေရး 

စက္္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ယာယီအိမ္သာႏွင္ ့မိလႅာကန ္ထားရွိေပးျခင္း၊ 

 လုံေလာက္ေသာ အမိႈက္ပံုးမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ 

 သတိေပးဆိုင္းဘတု္မ်ား တပဆ္ငေ္ပးျခငး္ႏွင္ ့ 

လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား 

အသုးံျပဳေစ ျခငး္၊ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ေဆးေသတၱာမ်ားအား  

လက္လွမ္းမီရာတြင္ ထားရိွျခင္း၊ 

တစ္ပတ ္

(တစ္ႀကိမ္) 

ဖ်ကသ္မိ္းျခင္း

ကာလမွ 

ဖ်ကသိ္မ္း  

ကာလၿပီးစ ီ

သည့္အခ်ိ

န္ကာလအထ ိ

အုတတ္ြငး္ 

သၾကားစက္  
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမည့္

အႀကမိ ္

အေရအတြက)္ 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

 ကူးစက္္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြက ္ ပညာေပး 

လုပ္ငနး္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခငး္၊ 

 အလပု္ခ်ိန္ အလည့္က်ျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

 သတိေပး ဆိငု္းဘုတမ္်ား တပဆ္င္ျခငး္ႏွင္ ့

လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုးံျပဳ 

ေစျခင္း၊ 

 လုပ္သားမ်ား ေသာက္သုးံရန္အတြက ္ ေသာကသံု္း 

ေရကိ ုစက္္ရုံတြင္း လုံေလာက္စြာ ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 လံုေလာက္ေသာ အိမ္သာမ်ား၊ မိလႅာကန္ႏွင္ ့

အမႈိက္ပုံးမ်ား ထားရွိေပးျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ ္ ကာကြယရ္န္မီးသတေ္ဆးဘးူမ်ား 

ႏွင့္ ေရသိုေလွာင္ကနထ္ားရွေိပးျခင္း၊ 

 ေက်းလကက္်န္းမာေရးဌာနႏွင္ ့ ဆကသ္ြယ၍္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 

(တိငုး္တာရမည့္

အႀကမိ ္

အေရအတြက)္ 

တိုိငး္တာရမည့္  

(Parameters) 

လိကုန္ာလပုေ္

ဆာငေ္ရမည့္ 

ပဂုၢိဳလ ္

(အဖြဲ႔အစညး္) 

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ေဆးေသတၱာမ်ားအား  

လက္လွမ္းမီရာတြင္ ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြက ္ အသပိညာ 

ေပးသင္တန္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ 
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အခန္း (၇) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အစီအစဥ္ 

(၇.၁) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ ္
ဤပတ္ဝနး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ္သည္ ပတဝ္န္းက်င္အရညအ္ေသြးစံႏႈနး္မ်ား၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လိကုန္ာေဆာငရ္ြကထ္ားမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္းပုံစတံစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး အစီအစဥမ္်ားသည္ ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္လိအုပ္ေသာ အခ်က ္

အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။  

o ပတ္ဝနး္က်င္အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ရိွ၊ 

မရွ ိကိစုစ္ေဆးရန၊္ 

o အမွနတ္ကယ္ျဖစ္ေသာ ပတဝ္န္းက်င္ ထိခိကု္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန၊္ 

o ပတ္ဝနး္က်င္အေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ား၏ 

ထိေရာက္မႈကို ဆုံးျဖတရ္န္၊ 

ပတ္ဝနး္က်င္ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈေရး အစအီစဥ္မ်ားမွ တုန္႔ျပန္႔ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ု

ထပ္မံေလွ်ာခ့်ရန ္ ျပငဆ္င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လိအုပ္ျခငး္ရွ၊ိ မရိွကို ဆုးံျဖတ္ရာတြငလ္ည္းေကာင္း၊ မျမငႏုိ္င္ 

ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိငု္ရာ ျပႆနာမ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ေျဖရငွ္းရာတြငလ္ည္းေကာင္း ယငး္အစီအစဥကုိ္ 

အသုးံျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရျခငး္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပတဝ္န္းက်င္အစိတအ္ပိုငး္ 

တစ္ခု၏ အရညအ္ေသြးသည္ လသူားတို႔၏လုပ္ေဆာငခ္်က္ေၾကာင့္ သတ္မတွထ္ားေသာစံႏႈန္း (သို႔မဟုတ္) 

လမ္းညႊန္ခ်က္တန္ဖုိးထက ္ ေက်ာ္လြန္၍ ေျပာင္းလသဲြားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ အစအီစဥ္မ်ားကိလုုပ္ေဆာငရ္ာတြင္ စီမံကန္ိးအဆိုျပဳသူ 

(အုတတ္ြငး္သၾကားစက္)၊ ေဒသခံျပည္သမူ်ား၊ ေဒသခံအာဏာပိုငမ္်ား၊ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေဒသခံအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

ေအာက္ပါ ဇယား(၇.၁)သည္ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္း လုပ္ငနး္စီမကံိန္း၏ အခ်ိနက္ာလ အဆင့္အလိကု ္

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရးအဖြဲ႔မ်ားကိ ု

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြလိအုပ္ခ်က္ရိွပါကလည္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို 

အခ်ိန္းႏွင့္ တေျပးထပ္မံျဖည့္စြတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိျုပဳသြားမည္ေၾကာင္တင္ျပအပပ္ါသည္။ 
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Table 7. 1 ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္္ အစအီစဥမ္်ား 

စဥ ္
ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကနုက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 
တာဝနခ္ ံ

(က) လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၁။ 

က်န္းမာေရးႏွင္ ့
လုပ္ငနး္ခြင ္
ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရငွ္းေရး 

က်န္းမာေရး၊ 
လံုျခံဳေရးႏွင္ ့

ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရွင္းေရး တာဝန္ခ ံ

ခန္႔အပ္ထားျခင္း 

OHSAS 18001:2007 
တစ္ႏွစ ္
တစ္ႀကိမ္ 

စက္ရံုအတြင္း ၃၀၀,၀၀၀ 

အုတတ္ြငး္ 
စက္႐ုံမွဴး ႏွင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 
ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႔အစည္း 

၂။ 
ေလအရည ္
အေသြး 

Temperature, 
Relative Humidity, 
PM10, PM2.5, SO2, 

CO2, CO, NO2 and 
VOCs 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႏွစ ္
ႏွစ္ၾကိမ ္

စက္ရံုအတြင္း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

အုတတ္ြငး္ 
စက္႐ုံမွဴး ႏွင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 
ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႔အစည္း 

၃။ ဆူညံသံ ဆူညံမႈ 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႏွစ ္
ႏွစ္ၾကိမ ္

   စက္ရံုအတြင္း ၂၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္
ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကနုက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 
တာဝနခ္ ံ

၄။ 
ေရအရည္ 
အေသြး 

Temperature, pH, 
Electrical 

Conductivity (EC), 
Total Dissolved 
Solid (TDS) and 

Dissolved Oxygen 
(DO)  

 ကမာၻ႔ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း  
 
 

တစ္ႏွစ ္
ႏွစ္ၾကိမ ္

အ၀ီစတိြင္း 

၅၀၀,၀၀၀ 
Temperature, pH, 
Electrical 
Conductivity (EC), 
Total Dissolved 
Solid (TDS), 
Dissolved Oxygen 
(DO), Nickel, 
Chromium, Mercury, 
Cadmium, BOD and 
COD 

အျပည္ျပည ္ဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရး 

ေကာ္ပိုေရရွင္း (IFC) 
သတ္မွတခ္်က ္

စြန္႔ပစ္ေရ 

အုတတ္ြငး္ 
စက္႐ုံမွဴး ႏွင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 
ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႔အစည္း 

၅။ 
ေျမအရည္ 
အေသြး 

ထတု္လုပႏုိ္င္မႈ၊ 
ေျမတိက္ုစားမႈ၊ 

ေျမအတန္းအစား 
FAO Standards 

တစ္ႏွစ ္
ႏွစ္ၾကိမ ္

စက္ရံုအတြင္း ၂၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္
ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကနုက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 
တာဝနခ္ ံ

က်ဆင္းမႈ 

၆။ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
(အစိုငအ္ခ/ဲ 
အရည္) 

စက္ရုတံြင္္း စစ္ေဆးျခင္း - လစဥ ္ စက္ရံုအတြင္း ၁၀၀,၀၀၀ 

၇။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္ စက္ရုတံြင္း စစ္ေဆးျခင္း - 
ႏွစ္စဥ္ 

(ႏွစ္ၾကိမ)္ 
စက္ရံုအတြင္း ၅၀၀,၀၀၀ 

၈။ 
ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ ္

စက္ရုတံြင္း စစ္ေဆးျခင္း 

ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိုကမ္ႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပထ္ုံးလုပ္နညး္ 

(၂၀၁၅) 
 
 

ႏွစ္စဥ္ စက္ရံုအတြင္း ၅၀၀,၀၀၀ 

(ဂ) ပတိသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၁။ 
ေလအရည ္
အေသြး 

Temperature, 
Relative Humidity, 
NO2  and VOCs, 

PM10, PM5 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည္ 

ေနရာ 
၃၀၀,၀၀၀ 

အုတတ္ြငး္ 
စက္႐ုံမွဴး ႏွင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 
ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

၂။ ဆူညံသ ံ ဆူညံမႈ 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည္ 

ေနရာ 
၂၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္
ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကနုက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 
တာဝနခ္ ံ

၃။ 
ေရအရည္ 
အေသြး 

Temperature, pH, 
Iron, Suspended 

Solids, Chromium, 
Lead, Chemical 

Oxygen Demand 
(COD), Cyanide, 
Copper, Nickel, 

Mercury, Zinc and 
Cadmium 

အျပည္ျပည ္ဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရး 

ေကာ္ပိုေရရွင္း (IFC) 
သတ္မွတခ္်က ္

 တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည္ 

ေနရာ 
၃၀၀,၀၀၀ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႔အစည္း 

 
 
 

ကမာၻ႔ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း  
 

 
၄။ 

ေျမအရည္ 
အေသြး 

ေျမအတန္းအစား 
က်ဆင္းမႈမ်ား၊ 

ေျမတိက္ုစားမႈမ်ား၊ 
ထတု္လုပမ္ႈႏႈန္း 

FAO Standards တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည္ 

ေနရာ 
၁၀၀,၀၀၀ 

၅။ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
(အစိုငအ္ခ/ဲ 
အရည္) 

စက္ရံုအတြင္း 
စစ္ေဆးျခင္း 

- တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည္ 

ေနရာ 
၅၀,၀၀၀ 

ဇယား (၇.၂) ပတဝ္န္းက်င ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ္အတြက္ ထပမံ္ ေငြေၾကးလၽားထားမႈ 

 

စဥ္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည္ ့

အမ်ိဳးအမည္ 

တာဝနယ္လုူပ္ေဆာင္ရမည္ 

လူပုဂိၢဳလ ္(အဖြဲ႔အစည္း) 

ႏွစ္စဥ္အသုံးျပဳရမည္ပမာဏ 

(အေမရကိန္ေဒၚလာ) 

ေစာင့္ၾကပ္တိငု္းတာရမည့္ 

အေရအတြက ္
မွတ္ခ်က ္
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လညပ္တက္ာလ 

၁။ ေလအရည္အေသြး 

တိုင္းတာျခင္း 

အုတတ္ြငး္ သၾကားစက ္
၈၀၀ 

တစ္ႏွစ္ (ႏွစ္ႀကိမ)္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ စက္ရုလံည္ပတ ္

သည့္ကာလ  (၃) လ 

၂။ ေရအရည္အေသြး တိုငး္တာျခင္း အုတတ္ြငး္ သၾကားစက ္ ၃၀၀ တစ္ႏွစ္ (ႏွစ္ႀကိမ)္ 

၃။ ေျမဆလီႊာအရညအ္ေသြး 

တိုင္းတာျခင္း 

အုတတ္ြငး္ သၾကားစက ္
၃၀၀ 

တစ္ႏွစ္ (ႏွစ္ႀကိမ)္ 

၄။ အသံအရညအ္ေသြး 

တိုင္းတားျခင္း 

အုတတ္ြငး္ သၾကားစက ္
၂၀၀ 

တစ္ႏွစ္ (ႏွစ္ႀကိမ)္ 

၅။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္ကာကြယ္ျခင္း အုတတ္ြငး္ သၾကားစက ္ ၁၀၀ မၾကာခဏ  လအလိုက ္

၆။ လုပ္ငနး္ခြင္ က်နး္မာေရးႏွင္ ့

ေဘးအႏၱရာယ ္ကင္းရွင္းေရး 

အုတတ္ြငး္ သၾကားစက ္
၃၀၀ 

မၾကာခဏ အပတ္တိငု္း 

၇။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားအတြက္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

အုတတ္ြငး္ သၾကားစက ္ ၅၀၀ တစ္ႏွစ္ (တစ္ႀကမိ)္ အပတ္တိငု္း 

၈။ ေရးဆိမု်ားစြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ ္

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

အုတတ္ြငး္ သၾကားစက ္

၃၀၀ 

မၾကာခဏ အနည္းခ် ေရစစ္ကန္ႏွင့္ 

စြန္႔ထတ္ုေရကနအ္ားျပန္လည္ 

ျပင္ဆငျ္ခင္း 

စုစုေပါင္း ၂၈၀၀   

ဖ်ကသ္မိး္ကာလ 
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၁။ ေလအရည္အေသြး 

တိုင္းတာျခင္း 

Contractor 

၈၀၀ 

 

တစ္ႀကိမ ္

ကြင္းဆင္ေလလ့ာျခငး္မ်ားပါ 

ဝင္ပါသည္ 

၂။ ေရအရည္အေသြး တိုငး္တာျခင္း ၃၀၀ 

၃။ ေျမဆလီႊာအရညအ္ေသြး 

တိုင္းတာျခင္း 
၃၀၀ 

၄။ အသံအရည္အေသြး 

တိုင္းတားျခင္း 
၂၀၀ 

၅။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္ကာကြယ္ျခင္း ၂၀၀ 

၆။ လုပ္ငနး္ခြင္ က်နး္မာေရးႏွင္ ့

ေဘးအႏၱရာယ ္ကင္းရွင္းေရး 
၅၀၀ 

၇။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားအတြက္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 
၅၀၀ 

စစုေုပါငး္ ၂၈၀၀ ယခေုဖာ္ျပပါ ေငြေၾကးမ်ားလုေံလာကမ္ႈမရွပိါက 

လိအုပသ္လုိ ျဖည့္စြတ ္

ေငြေၾကးမ်ားျပငဆ္ငမ္ႈမ်ားလညလ္ပုေ္ဆာငပ္ါမည ္အားလုးံစစုေုပါငး္ ၅၆၀၀ USD 
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(၇.၂) က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွငး္ေရး ေစာင္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈအစအီစဥ္ 
စီမံကိနး္အဆိုျပဳသူ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္ သည ္ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္းလပု္ငန္း ေဆာင္ရြကေ္နစဥ္ 
တစ္ေလွ်ာက ္ စက္ရုံဧရယိာအတြင္းရွိေသာ လုပသ္ားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငနး္ခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရငွ္းရနအ္တြက ္ဦးစားေပး၍ ေဆာင္ရြကပ္ါမည္။ ထိေုၾကာင့္ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္ မ ွတာဝန္ခအံေနျဖင့္ 
သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာငသ္ည့္ ဧရိယာတြင္ က်နး္မာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခ ံ (HSE Coordinator) တစ္ဦးကိ ု ခန္႔အပ္ထားသင့္ပါသည။္ ယင္းတာဝန္ခံအေနျဖင့္ 
ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြကျ္ခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု စီမံကိနး္ဧရယိာအတြငး္ တာဝနယူ္ ေဆာငရ္ြကသ္င့္ပါသည္။ ၎အျပင္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ား၊ ျပနလ္ည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္မႈမ်ား အားလံုးကို ၿခံဳငံု၍ 
ေဆာင္ရြကႏုိ္င္ေစရနအ္တြက္ ပတဝ္န္းက်င္စမီံခန႔္ခြဲမႈ အစီအစဥ္ မ်ားကိလုည္း ပံုမွန္ ျပနလ္ည္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပသ္င့္ပါသည္။  

သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမကံနိ္းအတြက္ က်နး္မာေရးႏွင့္ လုပ္ငနး္ခြင္ ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရငွ္းေရးတာဝန္ခံ (HSE Coordinator) အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ တာဝန္မ်ားကို စက္ရုတံြင္း ေဆာင္ရြကသ္င့္ 
ပါသည္။  

ပတ္ဝနး္က်င္ စီမခံန႔္ခြဲမႈ အစအီစဥ္မ်ားကို စီမကံိန္းတြငး္ လိကု္နာေဆာင္ရြကျ္ခင္း ရိွ၊ မရိွ ကိ ုစစ္ေဆးျခင္း၊ 

စီမံကိနး္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အဆင့္အလုိက ္ အခ်ိနက္ာလ (ျပငဆ္င္ျခငး္ကာလ၊ လည္ပတ္ျခင္း ကာလ ႏွင့္ 
ပိ္တသ္မိ္းျခငး္ကာလ) အေတာအတြင္း စက္ရုအံတြင္း ယငး္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲ မႈအစအီစဥမ္်ားကို 
ပံုမွန္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစရီင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုျခငး္၊ 

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကို ျပည့္စံုစြာမွတသ္ားထားေသာ မတွတ္မ္းမ်ားႏွင့္ 
မည္သည့္ဖက္မွ မွခီိုမႈမရိွေသာ တတယိအဖြဲ႕အစညး္မွ လာေရာကက္ြငး္ဆင္း စစ္ေဆး တိငု္းတာသည့္ 
ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ အခ်ကအ္လက္မ်ား၏ မွတတ္မး္မ်ားကို စက္ရုတံြင ္သိမး္ဆည္းထားရွိျခင္း၊ 

လုပသ္ားမ်ား က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ ္ ကင္းရွင္းရန္အတြက ္ လပု္ငန္းႏွင့္သကဆ္ိုင္သည့္ ေလ့က်င့္ေရး 
သငတ္န္းမ်ား စီစဥေ္ဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္  ထိုနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လိကု္နာ ေဆာင္ရြကရ္န္ တငး္ၾကပ္စြာ 
ႀကီးၾကပက္ြပက္ျဲခငး္၊ 

သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပေ္ဆာင္သည့္ေနရာတြင္ လုပသ္ားမ်ား ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ 
ဆိုင္ရာမ်ားကို ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခငး္၊ 

သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္း လုပင္န္းလပု္ေဆာင္ရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစေ္စႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲပါက 
ယင္းႏွင့္သကဆ္ိုငသ္ည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွငး္ေရး မွတတ္မ္း (Material Safety Data Sheet – MSDS) က ိ

ယင္းပစၥည္း သိုေလွာငသ္ည့္ ေနရာ တြင္ ေဖာ္ျပေပးျခငး္ႏွင့္ လုပသ္ားမ်ားကိ ုရွင္းလင္းျပသျခငး္။  
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o သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္း လပု္သားမ်ားအတြက ္ လပု္ငန္းခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ ့

ေပးျခင္းႏွင့္ ဝတဆ္င္ရန ္တင္းၾကပ္စြာ သတိေပးေဆာင္ရြကျ္ခငး္။ 

o စီမံကိနး္ကာလတစ္ခလုံုးအတြက္ စက္ရုံတြင္း ေသာကသ္ုံးေရရရွိရန္ႏွင့္ သံုးစြဲရနအ္တြက္  စီမံေပးျခင္းႏွင့္ 

ေဆာင္ရြကေ္ပးျခငး္၊ 

o စီမံကိနး္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေန တုန္႔ုျပန္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခငး္ႏွင့္ သငတ္န္းမ်ားသင ္

ၾကားပို႔ခ်ျခငး္၊ 

o စီမံကိနး္မ ွ ထြကရ္ွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု စြန္႔ပစ္ရနအ္တြက ္ စနစတ္က် စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ 

သတ္မွတထ္ားေသာ ဧရယိာတြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက ္အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊  

(၇.၃) အေရးေပၚအေျခအေနတုန္႔ျပန္မႈအစီအစဥ္ 
အေရးေပၚ အေျခအေနတုန္႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္သည္ ရုတတ္ရက္ (သို႔မဟတု)္ မေမွ် ာ္မွန္းထားေသာ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါကလ္ာပါက ကိုငတ္ြယစ္ီမံႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ  ရည္ရြယ္ခ်က ္မ်ားျဖင့္ 
ျပင္ဆငထ္ားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 

o ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စးီမႈႏွင့္ လုပသ္ားမ်ား ထိခိကုမ္ႈတို႔ကို ႀကိဳတငက္ာကြယရ္န္၊ 

o အေဆာကအ္ဦမ်ား၊ သိုေလာွင္ရုံမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကရိယိာမ်ား ပ်က္စးီမႈ ေလ်ာ့နညး္ေစရန္၊ 

o ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိ ုကာကြယ္ေပးရန္၊  

o ပုံမွန္လုပင္န္းမ်ားကို အရွိနအ္ဟုန္ျဖင့္ ျပနလ္ည္စတင္ႏုိင္ရန္၊ 

o အလပု္သမားမ်ားအေပၚ ထိခိကု္မႈအနာတရမ်ားႏွင့္ အေသအေပ်ာက္ျဖစ္ေစမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ 

ကာကြယေ္ပးႏုိင္ရန္၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ ထိခိကုမ္ႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အခနး္က႑တြင္ အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္းရွ ိ အလုပသ္မားမ်ား ဝနထ္မ္းမ်ားအားလံုး ပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစသ္ည္။ ထို႔အျပင္ အလုပသ္မား 
အားလံုးသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို မည္သို႔ကာကြယ၊္ တုန္႔ျပန္ရမည္ကို သိရွထိားသင့္သည္။ 
လုပ္ငနး္ရွင ္ အေနျဖင့္ လံုျခံဳစိတခ္်ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္၊ သဘာဝဝန္းက်င္ အရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္းနွင့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ကာကြယန္ိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းပညာအရငး္ျမစ္မ်ား ပပံိုးေပးရပါမည။္ 
၄င္းအရင္းအျမစဆ္ိသုည္မွာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္အတြကသ္င္တန္းမ်ားကို ဆိလုိုရင ္
ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ အလုပသ္မားမ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိနး္သိမး္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ 
မီးေဘးအႏၱရယ္ ကာကြယျ္ခင္း ႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္မ်ားကိ ုလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ အရွဆိံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္နိုင္ရန၊္ 
၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သတ၍္ သငတ္န္းမ်ား၊ နည္းလမး္မ်ား ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးရပါမည္။  

၁) မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သငတ္နး္မ်ားအား စက္ရုအံတြင္းရွိ ဝနထ္မ္းမ်ားအားသငတ္န္း 
မ်ားစီစဥသ္င္ၾကားမႈမ်ား အျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  
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၂) အေရးေပၚက်နး္မာေရးဆိငု္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယေ္ဆာင္ရြကႏုိ္င္ရန္အတြက္ ေရ႕ွဦးသူနာျပဳ 
ျပဳစုနည္းဆိုင္ရာ သငတ္န္းမ်ားအား စက္ရုံအတြငး္ရွိ ဝနထ္မ္းမ်ားအားသငတ္န္း မ်ားစီစဥ္သင္ၾကားမႈမ်ား 
အျဖစ္မေနလပု္ေဆာင္ေပးရန္။ 

၃)  သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းႏွင့္ပတသ္က္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခခထံနိး္သမိ္းေစာင့္ေရွာက္ျခငး္ 
သငတ္န္းမ်ားအား စကရ္ုအံတြင္းရွိ ဝနထ္မ္းမ်ားအားသငတ္န္း မ်ားစီစဥသ္င္ၾကားမႈမ်ား အျဖစ္မေန 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပင္န္းရွင္ (အတ္ုတြင္းသၾကားစက္မွ သၾကားထတုလု္ပ္ျခငး္လပု္ငန္) သည ္
မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အျခား အေရးေပၚအေျခအေန မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း စီစဥ္ထားရွိပါမည္။ 

 အႏၱရာယ္ရွေိသာ ပစၥည္းမ်ားအား သတမ္ွတထ္ားရွိျပးီ သတမ္တ္ွထားေသာ လပု္ထုးံလုပန္ည္းအတိငု္း 

ကိုင္တြယ္သိေုလွာင္ထားရွိျခငး္၊ 

 မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ခြဲျခားထားရွိျပးီ သတမ္ွတ္ထားေသာ မီးသတ္ဥးီစီးဌာနမွ 

ခ်မွတထ္ားေသာ လပု္လပု္ထုးံလုပန္ညး္အတိငု္း ထနိ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 

 ထိခိုကမ္ႈမ်ားမွ ကာကြယရ္န ္ လပု္ငန္းခြင္သံုး အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား 

ေဖာ္ျပထားရွိျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယမ္ ွ ကာကြယ္ရနအ္တြက ္ လပု္ထံုးလပုန္ည္းမ်ား အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာငရ္န ္ ႏွင္ ့

အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား ထနိ္းသမိး္ရနအ္တြက္ တာဝနရ္ွသူိအား သတမ္ွတ္ထားရွိျခင္း၊ 

 အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈ သင္တန္းမ်ားအား ေလက့်င့္သင္ၾကားေပးျခငး္၊ 

 ေလာင္ကြ်မ္းလြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သိေုလာွငခ္နး္အား ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြနေ္အာင ္ထားရွိျခငး္ ႏွင့္ 

ေလာင္ကြ်မ္းေစနိငုေ္သာ အရာမ်ားႏွင့္ အေဝးတြင ္ထားရွိျခင္း၊ 

 ပစၥည္းကိရယိာမ်ားကို ေသသပ္စြာထားရွိျပီး၊ ပံုမနွစ္စေ္ဆး ထနိ္းသမိး္ျခင္း၊ 

 အပူေပးစနစ္တိငု္းတြင ္safeguard မ်ားတပ္ဆင္ျခငး္။ 

 လုပင္နး္ခြငအ္တြငး္၊ ဖနုမ္ႈန္႔မ်ား၊ Plastic အစရွသိည္တို႔ ကငး္ရွငး္ေစရန္ ထားရွိျခင္း။ 

 ၀ါယာႀကိဳးတပ္ဆငမ္ႈလိအုပလွ္်င္ အပိသံုုးႀကိဳးေခြႏွင့္ မသုးံသင့္၊ စက္ကရိိယာမ်ား တစ္ျပိဳငန္က္ 

အလပု္လပု္ျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ 

 စကမ္်ားအသုးံမျပဳပါက ပိတထ္ားျခင္း။ 

(၇.၄) ဓာတုပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား  
အုတတ္ြငး္သၾကားစက္ မ ွအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္မည့္ သၾကားထုတလ္ုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ Sulphur 
Dioxide ကိ ုအသုးံျပဳလွ်ကရ္ွိပါသည။္ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ထိုဓာတုေဗဒ ပစၥည္းသုံးစြဲရာတြင ္ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကိ ု
ထည့္သြင္း စဥ္စားသင့္ပါသည္။ 

o ေလဝငေ္လထြကေ္ကာင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳရနႏ္ွင့္ စနစ္တက် သိုေလွာင္ထားရွရိန၊္ 

o ဆာလဖိက္ုကဲ့သို႔ ဓာတပုစၥည္းမ်ားသုးံစြဲရာတြငသီ္းသန္႔အခနး္ျဖင့္သံုးစြဲပါရန္၊ 
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o လုပင္နး္ခြငသံု္း ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေထာကပ္ံ႔ ဝတ္ဆင္ေစရန္၊ 

o ဓာတပုစၥည္း အသုးံျပဳသည့္ေနရာတြင္ ေဆးလပိေ္သာက္ျခငး္နွင့္ အစာစားျခငး္မ ွေရာွင ္က်ဥ္ရန္၊ 

o ဆာလဖိက္ုႏွင္ ့ ပတ္သကလွ္်က္ရွိေသာ ေဘးအႏၱရာယႏ္ွင့္ႀကိဳတင္ကာကြယမ္ႈ မ်ားသရိွႏုိိင္ရန ္ အတြက ္

သင္တန္းေပးရန္၊ 

o ဆာလဖိက္ုႏွင့္ သိေုလွာငထ္ားေသာေနရာႏွင့္ အသုးံျပဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းေရး 

မွတ္တမ္းႏွင့္ ဆိုငး္ဘုတမ္်ားတပ္ဆင္ထားရွိရန္၊ 

(၇.၅) သဘာဝေဘးအႏၱရယ ္တုန္႔ျပန္မႈ အစအီစဥ ္

စီမံကိနး္အတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ ္အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြကရ္ မည့္ 
အစီအစဥ္၊ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြကထ္ားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ေလက့်င့္သင္ၾကားမႈအစအီစဥ္မ်ားကိုေအာကတ္ြငေ္ဖာ္ 
ျပထားပါသည္။ 
သဘာဝ ေဘးအႏၱရယ္မ်ား (ငလ်င၊္ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး) အစရွသိည္ တို႔သည္ ရုတတ္ရက ္

ျဖစ္ေပၚနုိငသ္ည့္အတြက္ ၎တို႔ျဖစ္ပြားပါက မည္ကဲသ့ို႔ လုပ္ေဆာင ္တုန္႔ျပန္ရမညက္ို အစအီစဥ္ ထားရိွပါသည။္ 

သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ ျဖစ္ပြားပါက- 

 ေလေပြတုိကခ္တပ္ါက ျပတင္းေပါကမ္်ား မရွိေသာ ေနရာတြင္ ခိုလႈံပါ။ 

 ငလ်ငလ္ႈတခ္တပ္ါက ခိငုခ္ံေသာ ပရေိဘာဂေအာကတ္ြင္ ဝပ္၍ျဖစ္ေစ၊ တခံါးေဘာငေ္အာက္တြင္ ရပပ္ါ။ 

 မီးေလာငမ္ႈ ျဖစပ္ြားပါက နီးရာတံခါးမွ အျပင္သို႔ ထြကပ္ါ။ 

 မီးေလာငမ္ႈျဖစပ္ြားအခ်ိန္၌ နီးစပရ္ာတံခါးသို႔ ဝမ္လ်ားေမွာက္၍သြားပါ အဘယေ္ၾကာင့္ဆိုေသာ 

မီးေလာငမ္ႈျဖစပ္ြားအခ်ိနအ္တြင္ ေအာကဆီ္ဂ်ငအ္မ်ားဆုံးရွေိသာေနရာျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 မီးေလာငမ္ႈ ျဖစပ္ြားပါက နီးစပရ္ာတြင္ မးီခ်ိတ ္မီကပ္မ်ား၊ သမဲ်ား ႏွင့္ ေရမ်ားအလုအံေလာကထ္ား ရွပိါ။ 

 မီးေဘးႀကိဳတငက္ာကြယေ္ရးအစီအစဥမ္်ားထားရွပိါ 

 မီးေဘးႀကိဳတငက္ာကြယေ္ရး သင္တန္းမ်ားအား စကရ္ုအံတြင္း ရွိဝန္ထမ္းမ်ားအား အၿမသဲင္တန္း ေပးရွရိန္ 

  ေရ႕ွဥးီသနူာျပဳသင္တနး္မ်ားအာ စက္ရုအံတြငး္ ရွဝိနထ္မး္မ်ားအား အၿမသဲငတ္နး္ ေပးရွရိန္ 

 လုပင္နး္ခြငက္်န္းမာေရးဆိငုရ္ာအသပိညာေပးဆိငု္ရာလုပေ္ဆာငခ္်က္္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအား 

လုပေ္ဆာငေ္ပးရန္ 

 ေရႀကးီမႈ ျဖစပ္ြားပါက ေခါငမ္ိုး (သို႔) ျမင့္ေသာေနရာ သို႔ တက္ပါ။ 

 ဖုနး္အား အေရးေပၚ ေခၚဆိမုႈမွ လြဲ၍ အျခားအသံုးျပဳျခင္း ကို ေရွာင္က်ဥပ္ါ။  

 အသခံ်႕ဲစက ္သို႔ ေရဒီယိ ုမွ ျဖန္႔ျဖဴးလာေသာ လုပေ္ဆာငခ္်က္အတိငုး္ လိက္ု၍လပု္ေဆာင္ပါ။ 

 Emergency Kit အား ျပငဆ္င္ထားပါ။ 

 ေရေဘး ျဖစ္ေပၚခ်ိနတ္ြင ္လွ်ပစ္ီးမႈအား ကာကြယရ္န္ မီးမ်ား ျဖတေ္တာကထ္ားပါ။ 

 ေရႀကးီမႈ ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ မေရႊ႕မေျပာငး္ႏိုင္ေသာ လူမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရင္ဆံုး 

ျမင့္ရာသို႔ ေရႊ႕ထားပါ။ 



106 
 

 ေသာကသ္ံုးေရအား သန္႔စငမ္ႈရွိျပ ီဟ ုမေသခ်ာမခ်င္း ႀကိဳခ်ကေ္သာက္ပါ။ 

 မုနတုိ္ငး္တိုက္ခတေ္နစဥတ္ြင ္ကား၊အမိ္၊ေလွ ျပင္ပသို႔ မနု္တိငု္းမရပစ္မဲခ်င္း မထြကပ္ါႏွင့္။ 

 မုနတုိ္ငး္တိုက္ခတေ္နစဥ ္ ျပငပ္တြင္ရွေိနပါက နးီစပရ္ာ ခိငု္ခေံသာ အေဆာကအ္ဦ ထသုိံ႔သြားေရာကပ္ါ၊ 

သစပ္ငေ္အာကသ္ို႔ မဝငပ္ါႏွင့္၊ ခိလုႈံစရာေနရာမေတြ႕ပါက ေျမျပင္တြင္ ျပားျပားဝပေ္နပါ။ 

 လွ်ပ္စးီမုနတုိ္ငး္တိုကခ္တပ္ါက ျပတငး္ေပါကမ္်ား၊ တခံါးေပါက္မ်ား၊ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းရွိေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 

အေဝးတြင္ေနပါ၊ လွ်ပက္ူးပစၥည္း မနွ္သမွ်အား ျဖတ္ေတာက္ထားပါ။ 

ငလ်ငလ္ႈတ္ခတ္ပါက တည္ျငိမ္စြာ တုန႔္ျပန္ပါ။ ငလ်င္လႈတခ္တ္စဥ္ အိမအ္တြင္းရွိပါက အိမ္ အလယတ္ြင ္ေနပါ၊ 
အျပငတ္ြင္ေရာက္ရွေိနပါက အေဆာကအ္ဦမ်ား၊ လွ်ပ္စစေ္ကဘလ္ ႀကိဳးမ်ား ျပိဳလလဲာျခင္းမ ွေရွာငၾ္ကဥ္ႏုိင္ရန္ 
၎တို႔ႏွင္ ့ အေဝးတြင္ေနပါ၊ ကားေပၚတြင္ ရွိေနပါက တတံားမ်ား၊ အေဆာက္အဥမီ်ားမွ ေဝးေသာ အနီးဆံုး 
စိတ္ခ်ရေသာ ေနရာတြင္ ရပထ္ား၍ ကားေပၚတြငေ္နပါ။ 

သဘာဝေဘးအႏၲရာယက္ာကြယႏုိ္င္ရန္အတြက္ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္မ ွ(၈) ဧက သစ္ပင္ေပါငး္ (၁၁ ၁၀၀) 
ေက်ာ္ကိ ု အစိမး္ေရာငန္ယေ္ျမအျဖစ္ စက႐္ုံပတလ္ည္စိုက္ပ်ိဳ းထားပါသည္။ ေလဒဏ၊္ မိုးဒဏ္ခံႏုိင္ဖို႔အျပင္ 
ကာဗြနဒ္ိုင္ေအာက္ဆိဒု္ကိ ု စုတယူ္ရနႏွ္င့္ အမႈန္႔အမႊာမ်ား ပတ္ဝနး္က်ငသ္ို႔ မပ်ံလႊင့္ေစရန္ရည္ရြယ ္
စိုက္ပ်ိဳ းထားပါသည္။ 

ေျမၾသဇာ ၂၀၀ ၀၀၀ 

ပိုးသတ္ေဆး ၈၅ ၀၀၀ 

ထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရွာကမ္ႈ ၃၀၀ ၀၀၀ 

ပိ်ဳးပငမ္်ား ၂၀၀ ၀၀၀ 

စုစေုပါင္ဒ ၇၈၅ ၀၀၀ က်ပကု္နက္်ပါသည္။ 

 

(၇.၆) လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္မ်ား 
အုတတ္ြငး္သၾကားစက္ မ ွသၾကားထတုလ္ပု္ျခင္း လပုင္န္းလပု္ေဆာငသ္ည့္ ဧရိယာတြင္ရွိေသာ ေဒသခံမ်ား၏ 
လူမႈအက်ဳိးစီးပြား အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြား တာဝနသ္တိတ္မႈ အစအီစဥသ္ည္ 
စက္ရုအံတြင္းရွ ိ ၀နထ္မ္းမ်ား ႏွင့္၊ စီမကံနိ္းအနီးအနား ဧရိယာရွိ လထုူ၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ 
အလပု္အကိုင္ဖြ႕ံျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိအုပ္ပါသည္။ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္မ ွ
သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငနး္ လပု္ငနး္ရွင္ အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမူႈစီးပြားသိတတ္မႈ 
အစီအစဥ္အား အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ပါမည္။ လမူႈစီးပြား တာဝန္သတိတ္မႈ အစအီစဥအ္ား 
အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက ္ လုပ္ငနး္စုစေုပါင္း အျမတ္ေငြ၏ (၂) % အား ေအာကေ္ဖာ္ျပပါ 
အတိငု္း သံုးစြဲပါမည္။ အတု္တြင္းသၾကားစကမ္ွ လူမႈစီးပြားတာဝန္သတိတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို 
စီမံကိနး္အနးီအနား ရွိ ေဒသခံေက်းရြာ ျပည္သလူထူု မ်ားအတြက ္ လက္ရွအိေကာငအ္ထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္း လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရရွိလာသည့္ 
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အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိ ု ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိးုတက္ေစရနအ္တြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝနယ္ူမႈ အစအီစဥက္ို ႏွစ္စဥ ္
လုပ္ေဆာငသ္ြားမည္ ျဖစပ္ါသည္။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိးုတက္ေစေရးအတြကလ္ိုအပသ္လို ရန္ပုံေငြမ်ားကိလုည္ 
ထပ္မတံိုးခ်ဲ႕ထားရွ၍ိ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အတြက ္  အခ်ိန္ႏွင္ ့ တေျပးညီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
လုပ္ေဆာငသ္ြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဇယား ၇.၂)။ 

- လွ်ပ္စစမ္ီးမ်ားလွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလပု္ျခငး္ 

- ေရသန႕္စကမ္်ားလဒူါန္းျခငး္ 

- စာသငေ္က်ာငး္ေဆာကလ္ုပလွ္ဴဒါနး္ျခင္း 

- လမ္းမ်ားေဖာကလု္ပေ္ပးျခငး္၊ ျပဳျပင္ျခငး္ 

- လကရ္ွတိြငး္ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) ႀကရံာသအီတြက္ ႀကစံိုကေ္တာင္သမူ်ားကို သိနး္ (၈၀၀) 

ေက်ာ္တန္းဘိုးရွိေသာ ေျမၾသဇာမ်ားကိပုံ႔ပိုးကညူေီဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
Table 7. 2 လမူႈေရးဆိငုရ္ာ တာဝနယ္မူႈ အစအီစဥ္ 

စဥ ္ ေဆာငရ္ြကမ္ည့္ အစအီစဥ္ ႀကမိႏ္ႈနး္ 
ခန္႔မနွး္ကနုက္်စရတိ္   

(အျမတေ္ငြ) 
တာဝနခ္ံ 

၁။ 
ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ 
ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၄% 

အုတ္တြငး္သၾကား 
စက ္

တာဝနခ္ံစက္႐ုမံွဴ း 

၂။ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထည့္၀င္ေငြ ႏွစ္စဥ ္ ၀.၃% 

၃။ 
ဘာသာေရး၊သာသနာေရးအတြြက္ 
ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၃% 

၄။ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 
ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၃% 

၅။ 
ရပ္ကြက္ သာေရး၊ နာေရး၊ 
ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၈% 

စစုေုပါငး္ ၂% 
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အခန္း (၈) နိဂုံးသုံးသပ္ခ်က္ 
အုတတ္ြငး္သၾကားစက္ရုသံည္ ပခဲးူတိငု္း ေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ အတု္တြင္းၿမိဳ႕နယ၊္ ေဗာဓကိနု္း ေက်းရြာတြင္ 
တည္ရွိပါသည္။ အတုတ္ြင္းသၾကားစက္ရုသံည္ ေျမာကလ္တၱီက်ဴ ၁၈̊ ၅၀’ ၁” ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ ၉၆̊ ၂၀’ 
၁၁” ၾကားတြင္ တည္ရွပိါသည္။ ဧရယိာအားျဖင့္ (၁၃၀) ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။ စကရ္ံု၏ 
သၾကားထတုလ္ပု္ေသာ လပု္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ထင္း ႏွင့္ ၾကံဖကဘ္ိြဳ င္လာကိ ုအသံုးျပဳ၍ လည္ပတ္ပါသည။္ 
ပတ္၀နး္က်င္ ထိန္းသိမး္ေရး၀န္ၾကးီဌာန၏ နည္းဥပေဒအရ ပတ၀္န္းက်င္စမီံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ ္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ 

ပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ ေရးဆြဲရန္ လိအုပ္ေသာ ပတ္၀န္းက်ငဆ္ိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (ေလ၊ ေရ၊ 
ေျမ၊ ဆညူံမႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း)ကိ ု ၂၀၁၇ ခႏွုစ္ ေမလ (၁၆-၁၇) တြင္ စီမကံနိ္း ဧရယိာတြင္ တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ 
ပတ္၀နး္က်င္ အရညအ္ေသြး တိုငး္တာရရိွေသာ ရလဒ္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ အသံုးျပဳလ်ကရ္ွိေသာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥရ္ာတြင ္ သိသာထင္ရွားေသာ ပတ၀္န္းက်ငအ္ေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာျဖစ္ႏုိင္ေခ်အလြန္နညး္ပါသည္။ သၾကားစကလ္ည္ပတ္ခ်ိနက္ာလႏွင့္ သၾကားစက္ရပန္ား 
ခ်ိန္းကာလတို႔တြင ္ပတ္၀န္းက်င ္အရည္အေသြး တိုင္းတာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည။္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (ႏွစ္ႀကိမ)္ ႏႈန္း ျဖင့္ 
NEQEG အတိုင္းလုပ္ေဆာငဖ္ို႔လိအုပ္ပါသည္။ 

စက္ရံုမ ွ ယငး္ေလထုညစည္မ္းမႈမ်ား ႏွင့္ အျခား ပတ္၀န္းက်င္ ထခိိုကမ္ႈမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီအစဥ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထခိိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္၀နး္က်င္ဆိငု္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို စနစတ္က် လိကုန္ာေဆာင္ရြကျ္ခင္း ျဖင့္ 
ေလ်ာက့်ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

အႀကျံပဳခ်က္မ်ား 

အုတတ္ြငး္သၾကား မလွုပက္ိုင္ ေဆာင္ရြကလ္်က္ရိွေသာ သၾကားထတုလ္ုပ္ေရာင္းခ်ျခငး္ လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိကု္နာေဆာင္ရြကသ္င့္ 
ပါသည္။ 

 ပတ၀္နး္က်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ထခိိုကမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ႏုိင္မည့္ 

နညး္လမ္းမ်ားကိ ုလိကု္နာေဆာငရ္ြက္သင့္ပါသည။္ 

 စက႐္ုအံတြင္း သစ္ပငမ္်ားစိုကပ္်ိဳးမ်ားစိက္ုပ်ိဳးထားသည့္ပါသည္။ 

 စက႐္ုံမ ွအသံဆညူမံႈႏွင့္ တုခံါမႈတို႔မရွေိစရန ္ကာရထံားျခငး္ႏွင့္ အကာအကြယမ္်ားေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းမ်ားျပဳ 

လုပရ္န။္ 

 စကရ္ံုတြင္ လပု္ကိငုေ္ဆာငရ္ြကလ္်ကရ္ိွေသာ အလုပသ္မားမ်ားအတြက္ လပု္ငနး္ခြင္သံုး 

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံေ့ပးသင့္ပါသည္။ 

 ထို႔အျပင ္ စကရ္ံုအလပု္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သလူူထုအတြက္ ေဒသဆိုငရ္ာမီးသတ္ဥးီစဌီာန ႏွင့္ 

ညိွႏိႈင္း၍ မးီေဘးအႏၱရာယ ္ ကာကြယ္ေရး သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး သင္တန္းမ်ား 

ေထာကပ့္ံေပးသင့္ပါသည။္ 
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 စီမကိံနး္ပိုငရ္ငွ္မ ွ စကရ္ံုအတြင္း အလပု္သမားမ်ား၏ က်နး္မာေရး၊ လံုၿခံဳစိတခ္်ေရး ကစိၥအရပ္ရပ္ 

ေဆာငရ္ြကႏုိ္င္ရန္ က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွငး္ေရး တာ၀န္ခတံစဥ္ီးကို ခန္႔ထား သင့္ပါသည္။ 

 ေဒသခံျပညသ္လူူထ၏ု စကရ္ံုအေပၚ ထားရိွေသာအျမင္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည။္ 

 ပတ၀္နး္က်င ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစေ္ဆးျခင္း အစအီစဥတ္ြင္ ေရးသားထားေသာ ထခိိက္ုမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ 

နညး္လမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ အရည္အေသြး စစေ္ဆးျခငး္မ်ားကိုလည္း ပံုမနွ္ လပုေ္ဆာင္သင့္ပါသည္။ 

 ဤအစီရငခ္ံစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ လမူႈေရးတာဝနခ္မံႈ အစအီစဥကုိ္လညး္ ႏွစ္စဥ ္

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည။္ 

 ပတ၀္နး္က်င္ထနိ္းသမိ္းေရးဌာနမဤွအစရီငခ္စံာကိစုစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျပီးေနာက္္အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား 

ႏွင့္ေ၀ဖနသုံ္းသပခ္်က္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင႐္ြကရ္န္ လိုအပ္ပါသည။္ 

 ျပညေ္ထာငစ္ုသမၼတျမနမ္ာႏိုငင္ံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ ပတ၀္နး္က်င္ႏွင့္ဆိုငေ္သာမ၀ူါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ 

နညး္ဥပေဒမ်ား၊ စညး္မ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား၊ လမ္းညႊနခ္်က္မ်ားႏွင့္ အမနိ္႕ညႊန္ၾကား ခ်ကမ္်ား 

ကိုေလးစားလိုကန္ာေဆာငရ္ြက္သင့္ပါသည္။ 

 စကရ္ံုအလပု္သမား၊ ၀န္ထမး္မ်ားအတြက ္ အသကအ္ာမခထံားရိွေပးျခင္းမ်ား၊ လမူႈဖလုံူေရး လပုေ္ဆာင္ 

ေပးျခင္းမ်ား ေဆာငရ္ြကေ္ပးသင့္ပါသည္။ အလပုသ္မား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရပိငုခ္ြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း 

ျပည့္၀စြာ အသံုးျပဳရန ္ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည။္ 

 လစဥ္ႏွင့္ႏွစ္စဥေ္ဆာငရ္ြက္ထားလွ်ကရ္ွိေသာ ပတ၀္န္းက်ငစ္ီမခံန္႔ခြဲမႈလပုင္နး္မ်ား၏ မတ္ွတမ္း မ်ားအားလံုး 

ကိိ ုထနိ္းသိမး္ထား႐ွရိန္ ႏွင့္ 

ယခအုခါ စက္ရံု လည္ပတမ္ႈကို ယာယီ ရပဆ္ိုင္းထားေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်ငထ္ခိိကု္မႈ မရိွေသာ္လညး္ 
ျပန္လညလ္ည္ပတ္ပါက အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္အတိုငး္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္လိအုပ္ပါသည။္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္းႏွင့္ လူမႈပတဝ္န္းက်င္ေရရွညတ္ညတ္ံ႔ေစေရအတြက္ သၾကားစကလ္ည္ပတ္မႈသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထတုျ္ပနထ္ားေသာ လုပထ္ုံးလုပ္နည္း၊ နည္းဥပေဒ၊ ဥပေဒ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအားလုးံကို 
စနစ္တက် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိသုို စနစ္တက် လိကုန္ာေဆာင္ရြက္မႈမရွိပါက သကဆ္ိုငရ္ာ 
ဥပေဒႏွင့္ လပု္ထုးံလပု္နည္းမ်ားအတိုငး္ အေရးယူေဆာငရ္ြက္ျခငး္မ်ားျပဳလုပသ္ြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေနာကဆ္ကတ္ြဲ ေဖာ္ျပခ်က ္
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ေတြ႕စုံ ေဆြးေႏြးျခင္း မွတတ္မ္း ဓာတပ္ုံမ်ား 
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ပတဝ္နး္က်င ္စမီခံန္႔ခြဲမႈ အစရီငခ္စံာတြင ္ပါရွသိည့္ ပတဝ္နး္က်ငဆ္ိငုရ္ာ ဥပေဒမ်ား၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ား၊ လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား၊ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ်ား၊ ေလ်ာခ့်ေရး နညး္လမး္မ်ားႏွင့္  အစအီစဥမ္်ားကိ ု

လိကုန္ာေဆာငရ္ြကမ္ည္ ျဖစေ္ၾကာငး္ ကတျိပဳလႊာ 

 

ရက္စြဲ။  ။ (       ) ရက္ေန႔၊ (    ) လပုိင္း၊ (၂၀၂၂) ခုႏွစ္ 

အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတသ္တ၍္ ကြ်န္ေတာ္မ်ား အတုတ္ြင္းသၾကားစက္ရုသံည္ ပခဲူးတိုင္းေဒသႀကးီ ၊ 

ေတာင္ငခူရိုင္၊ အတုတ္ြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဗာဓကိနု္းေက်းရြာ အနးီတြင္ ရွေိသာ အုတတ္ြငး္သၾကားစက္ရုံမွ 

သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းေရာငခ္်ျခင္း လုပ္ငနး္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကလ္ုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာ တြင္ပါရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ 

မ်ားအားတိက် ခိုင္မာ ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ ပတ္ဝနး္က်င္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစအီစဥတ္ြင္ပါရွသိာ လုပထ္ံုးလုပ္နညး္ မ်ား၊ 

သက္ဆိုငရ္ာဥပေဒ မ်ားအတိုင္း တကိ်လိုကန္ာ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆနး္စစ္ျခင္းကိ ု ေဆာင္ရြကထ္ားရွိေၾကာင္း၊ 

ပတ္ဝနး္က်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပထ္ံုးလုပ္နညး္မ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နညး္လမ္းမ်ားႏွင့္ အစအီစဥ္မ်ားကိ ု

အျပည့္အဝ လိကုန္ာေဆာငရ္ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာငး္ ကတိျပဳ ပါသည္။ 

ထိအုျပင္ EIA Procedure အပိုဒ္အရ ပတဝ္န္းက်င္စမီခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္သည္ တိက်ခိုင္မာေၾကာငး္ႏွင့္ 
ျပည့္စုံပါေၾကာငး္၊ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ခိိကု္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိငု္ရာ လုပထ္ုံးလုပ္နည္း အပါအဝင္ သကဆ္ိုင္ရာ 
ဥပေဒမ်ားကိ ု တိက်စြာလိကု္နာ၍ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥက္ို ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ အတုတ္ြင္း 
သၾကားစကသ္ည္ ပတ္ဝန္းက်င္စမီံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ပတ္ဝနး္က်ငထ္ခိိကု္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ အစအီစဥ္မ်ားကို အျပည့္အဝ အစဥအ္ၿမဲ လိကုန္ာေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ျဖစ္ေၾကာငး္ 
ကတိျပဳပါသည္။ 

ထိအုျပင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ (EMP) အစအီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ 
တိုးတက္လာသည့္ နညး္ပညာမ်ားအရ ေနာငအ္ခါတြင္ ျပငဆ္င္ျဖည့္စြက္ရန ္ သကဆုိ္င္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
ရွိလာကလည္း ျပငဆ္င္ျဖည့္စြကါလိကု္နာမႈမ်ားလုပေ္ဆာငသ္ြားမည္ျဖစ္ပါသည။္ စက္ရုလံပု္ငနး္စီမကံိန္း 
ပိတသ္မိ္းခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္းက်င္မ်ားအား ထခိိုကမ္ႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြကေ္ပးျခင္းႏွင့္ 
ထိခိကုမ္ႈမ်ားရွလိာပါက လည္းမလူအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ သကဆုိ္င္ရာပညာရွင္မ်ား ေခၚယူ၍ 
လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာငး္ထပ္မကံတိျပဳအပ္ပါသည္။ 
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ကတကိဝတ၏္အတိခု်ဳပအ္မည ္ အမတွ ္
စဥ ္

ကတကိဝတအ္ားရငွး္လင္းေဖာ္ျပ 
ခ်က ္

အစရီငခ္စံာပါ 
ရညၫ္ႊနး္ခ်ကအ္ခနး္ 

ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရးဦးပိငုအ္မ်ား 
ႏွင့္သကဆုိ္ငေ္သာ ကမုၸဏီလမီိ 
တကပ္ိငု္ျဖစေ္သာ အုတ္တြင္း 

သၾကားစက္၊ 

၁ ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရးဦးပိငုအ္မ်ား 
ႏွင့္သကဆုိ္ငေ္သာ ကမုၸဏီလီမ ိ
တကပ္ိငု ္ ျဖစေ္သာ အတ္ုတြင္း 
သၾကားစက္၊ ၏ ပတဝ္နး္က်င ္           
စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ ္ အစရီင္ခစံာ 
အတြင္း ေရးဆြဲထား သည့္ 
အခ်က္မ်ား အားလုးံအတြက္ 
မွနက္နပ္ါ ေၾကာင္း ႏွင့္ လိက္ုနာ 
လုပ ္ ေဆာငရ္မညအ္ ခ်ကမ္်ား၊ 
ဥပေဒႏွင့္ လပုထံု္း လပုန္ည္းမ်ား 
ကိုလ ဲ လိက္ုနာ လပုေ္ဆာင္မည ္
ျဖစပ္ါ ေၾကာင္း ကတိျပဳအပ္ပါ 
သည္။ 

အခနး္ (၁) 
 အခနး္ (၂) 
၂ အခနး္ (၃) 
၃ အခနး္ (၄) 
၄ အခနး္ (၅) 
၅ အခနး္ (၆) 
၆ အခနး္ (၇) 
၇ အခနး္ (၈) 
၈  

အခန္း (၁) အစီရင္ခစံာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အခန္း (၂) နဒိါန္း 

အခန္း (၃) မူဝါဒ၊ ဥပေဒ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ 

အခန္း (၄) စီမကံနိး္ဆိငု္ရာေဖာ္ျပခ်က္ 

အခန္း (၅) လကရ္ွိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်ငအ္ေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္ 

အခန္း (၆) ပတ္ဝနး္က်င္ေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစရနေ္ဆာင္ရြက္အခ်က္မ်ား 

အခန္း (၇) ေဒသချံပညသ္ူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပငေ္ဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစအီစဥ္ 

အခန္း (၈) ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိငု္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား 

အခန္ (၉) နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ သုံးသပအ္ၾကျံပဳခ်က ္

ေလးစားစြာျဖင့္ 

 

                                        ဦးဉာဏလ္င္းထြန္း 

                                                                      စက္ရုံမွဴ း 

                                                                        အတုတ္ြင္းသၾကားစက္ 
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အတုတ္ြငး္ သၾကားစက္ စမီကံနိး္ေဆာငရ္ြကသ္ ူတာဝနခ္၏ံ အခ်ငအ္လကမ္်ား ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

စမီကံနိး္အမည ္ ရာထးူ အမည ္ ဆကသ္ြယရ္နဖ္နုး္နပံါတ္ 

အတုတ္ြငး္ သၾကားစက ္
စက႐္ုမံွဴ း ဥးီဉာဏလ္ငး္ထြနး္ ၀၉ ၉၇၁၉၂၂၃၄၆ 
တာဝနခ္စံက႐္ုမံွဴ း ဥးီရႏုိဲင္ ၀၉ ၉၇၁၉၂၂၃၄၆ 
စမီ ံ ေဒၚယဥႏ္ြ႕ဲစိးု ၀၉ ၇၉၄၁၈၈၃၀၇ 
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ပတဝ္နး္က်င ္စမီခံန္႔ခြဲမႈ အစရီငခ္စံာတြင ္ပါရွသိည့္ ပတဝ္နး္က်ငဆ္ိငုရ္ာ ဥပေဒမ်ား၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ား၊ လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား၊ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ်ား၊ ေလ်ာခ့်ေရး နညး္လမး္မ်ားႏွင့္  အစအီစဥမ္်ားကိ ု

လိကုန္ာေဆာငရ္ြကမ္ည္ ျဖစေ္ၾကာငး္ ကတျိပဳလႊာ 

 

ရက္စြဲ။  ။ (       ) ရက္ေန႔၊ (     ) လပိုင္း၊ (၂၀၂၂) ခႏွုစ္ 

အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတသ္တ္၍  ကၽႊန္ေတာ္မ်ား အစီရင္ခံစာေရးဆြဲေသာ အတုတ္ြင္းစက္ရုသံည္ 

ပခဲူးတိငု္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရိုင္၊ အုတတ္ြငး္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဗာဓိကနု္းေက်းရြာ အနီးတြငရ္ွိေသာ 

အုတတ္ြငး္သၾကားစက္ရုံမွ သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းထတ္ုလုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြကလ္ုပ္ေဆာငႏုိ္င္ရန္အတြက ္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခစံာတြင္ပါရွသိည့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား အားတကိ်ခိုငမ္ာ ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္တြင္ပါရွသိာ လုပထ္ံုးလုပ္နညး္ မ်ား၊ သကဆုိ္ငရ္ာဥပေဒမ်ားအတိငု္း တိက်လိကုန္ာ၍ အစရီင္ခံစာအား 

ကၽႊန္ေတာ္မ်ား Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd မွ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ တြင္ေဖာ္ျပထား ေသာ 

နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဆက္စပသ္ည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပထ္ံုးလပု္နည္းမ်ား၊ သကဆ္ိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းလိကုန္ာ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစရီင္ခံစာ အားေရး ဆြဲတင္ျပထားသည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္ ကတိျပဳ တငျ္ပအပ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

       ေလးစားစြာျဖင့္ 

 

 

      ေဒၚေအးျမတႏ္ြယ ္

        Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd 

   ၀၉ - ၂၆၂၀၀၀၂၈၅၊ ၄၃၁၂၄၄၅၁ 
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