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အခနး္ (၁) 

အစရီငခ္စံာ အက်ဥး္ခ်ဳပ္ 

စီမံကိနး္ပုိင္ရွငႏွ္င့္ စီမံကိနး္အေၾကာင္းမ်ားကိုအက်ဥ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥကၠံသၾကားစကသ္ည္ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုငအ္မ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာကုမၸဏီလီမတိက၏္ လက္ေအာက္ တြင္ရွေိသာစီမံကနိ္း 

လပု္ငနး္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ား ႏွင့္ သကဆ္ိုင္ေသာကမုၸဏီလီမတိက္မွ 

လုပက္ိင္ုလ်က္ရိွေသာ ဥကၠသံၾကား ထုတလ္ုပ္ေရာင္းခ်သည့္ စက္ရံုသည္ ဂုညွံင္းတန္းေက်းရြာအနးီ၊ 

ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာအပု္စု၊ ဥကၠံၿမိဳ႕၊ တိကုႀ္ကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ပုိငး္ခရိုင္၊ ရန္ကုနတုိ္ငး္ေဒသႀကီး တြင္ပါ၀င္ျပီး 

ေျမာကလ္တၱကီ်ဴ႕ ၁၇°၃၃'၁၈.၇၁" ႏွင္ ့ အေရွ႕ေလာငဂ္်ီက်ဴ႕ ၉၅°၅၄'၁၈.၂၉" တြင ္ တညရွိ္၍ ဧရယိာ 

အက်ယအ္၀နး္မွာ  (၁၀၈.၈၉) ဧက ျဖစ္သည။္ ပငလ္ယ္ေရ မ်က္ႏွာျပငအ္ထက္ (၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ 

ယခုစီမကံနိး္ပိုင္ရွငသ္ည ္ (၁၀၀%)  ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခစံာသည္  

ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုငျ္ဖစ္ ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုငအ္မ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္မွလုပ္ကိင္ု 

ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိေသာ ဥကၠ ံ သၾကားစက္ရံု ဆကလ္က္ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္အတြက္  Earth Tree 

Environmental Services Co., Ltd မွ ေရးဆြဲတင္ျပေသာ ပတ္၀န္းက်င ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ 

အစီရင္ခစံာျဖစ္ပါသည။္ Earth Tree Environmental Services မ ွဤပတ္ဝန္းက်င္စီမခံန္႔ ခြဲမႈအစီရင္ခံစာကိ ု

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ ထနိ္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အမိန္႔ေၾကျငာစာ အမွတ္ (၀၃/၂၀၁၈) အရ 

ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ ္ ေရးဆြဲရမည့္ ဥးီစားေပး စက္မႈလက္မႈ က႑ (၉) ခု အတြက ္

သတ္မွတထ္ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ႏွင့္အညီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ 

ျပဌာန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခုိကမ္ႈဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  ေရးသားျပဳစုခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ သည္ အဓကိျဖစ္ေသာ 

ႀကကုံန္ၾကမ္းကို စကရ္ုံတညရ္ွိရာေဒသတ၀ိကု္ရိွၾကံေတာင္သူမ်ားအား စုိက္ပ်ဴိးစရိတပ့္ံပိုးေပးၿပီး ကုန္ၾကမး္ရ 

ယူေဆာင္ရြက ္ပါသည။္ သၾကားခ်ကရ္န္အတြကလ္ိုအပေ္သာ အပူစြမ္းအင္ရရွိရန္အတြက္ ႀကံႀကတ္ိဖကက္ို 

သာအသံုး ျပဳပါသည္။ လိအုပ္ေသာ ေရအရင္းအျမစက္ို တဘူးလဆွည္မ ွ သုးံစြဲမည့္ေရကိ ု ပိကုမ္်ားျဖင့္ 

ေပေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔မွေရစုပ္စက္ ျဖစ္တင္ယကူာ၊ ေရစစက္နမ္်ားမတွဆင့္ စက္ရုလံည္ပတ္ရနအ္ 

သံုးျပဳပါသည္။ တစႏွ္စ္လွ်င္ ေရသုံးစြဲ ေသာေရပမာဏမ ွ(၄၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ဂါလ ံ ျဖစ္ပါသည္။ သၾကားစက္မွ 

တစ္ရကလ္ွ်င္ စြန္႔ပစ္ေရ (၇၂ ၀၀၀) ဂါလခံန္႔ထြက္ရွပိါသည္။ ၾကံႀကိတ္ႏႈန္းအေနျဖစ္ (၁၀၀၀) တန္ႀကတိလ္ွ်င္ 

(၃) တန္ခန္႔ စြန္႔ပစ္ (ၾကံျမဳပ္ေခ်း) ထြက္ပါသည္။ ၾကံႀကိတဖ္ကအ္ေနျဖစ္ တစ္ရကလ္ွ် င္ (၃၁၆.၁) 

တနထ္ြကပ္ါသည္။ ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပခ္်က္ ၂ ၆၄၀ ၀၀၀ KWH ရွိပါသည္။ 

စက္ရုလံည္ပတ္ရန္္အတြက ္ကိယုပုိ္င ္ ၄၀၈ ၀၀၀ KWH ထရန္စေဖာ္မာမွရရွိျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ သံုးႏုိင္ရန္ 

မီးစက ္ႏွစ္လံုးထားရိွပါသည္။ ႀကံရာသီလည္ပတရ္ာတြင္ ေလာင္စာဆသီုံးစြဲမႈပမာဏ (၁) ႏွစ္လွ်င္ (၈ ၅၇၅) 

ဂါလံရွပိါသည္။ သို႔ေသာ္ စက႐္ုံအတြင္း ေလာင္စာဆသီိုေလွာငထ္ားျခင္းမရိွပါ လိုအပ္မွသာသြား 

ေရာက္ဝယယ္ူပါသည္။  သၾကားစကလ္ည္ပတ္ရနအ္တြက္ အမႈထမ္း (ဝနထ္မး္) အမ်ိဳးအစားအေရ 

အတြကမ္စွုစုေပါငး္ (၂၁၂) ဦး ခန္႔ရွိပါသည္။ စကရ္ံုသည္ သၾကားခ်ကလ္ုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက ္

တစ္ႏွစ္လွ်င ္ သုံးလသာ လည္ပတ္ ပါသည္။ စကလ္ည္ပတသ္ည့္ သုံးလမ ွ (ဒီဇငဘ္ာလ၊ ဇန္နဝါရလီ ႏွင့္ 
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ေဖေဖာ္ဝါရီလ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ (မတွခ္်က္ ။ ကုန္ၾကမ္းရရိွေပၚမူတည္၍ ၾကားစက ္လည္ပတ္ခ်နိ္ကာလသည္ 

ေျပာင္းလမဲႈရွိႏုိင္ပါသည္)။ က်န္လမ်ား တြငသ္ၾကားစက္ရပ္နားပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ကုန္ေခ်ာထုတလ္ပု္မႈ 

တန္ခ်နိ ္(၃၇၀၀) ျဖစပ္ါသည္။ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ကုန္ၾကမ္းထတုလ္ုပ္မႈ တန္ခ်န္ိ (၄၀ ၀၀၀) တန္ဝန္းက်င္ရွိၿပီး၊ 

တစ္ရကလ္ွ်င္ ကုန္ေခ်ာထတုလ္ုပ္မႈ တန္ခ်ိန ္(၁၅၀ မ ွ၂၅၀) တြင္တန္ခန္႔ရွိပါသည္။ သၾကားစက္ရပ္နားခ်ိန္၌ 

စက္မ်ားျပငဆ္င္ျခင္း ကိစၥအဝဝတို႔ကုိ လုပ္ေဆာငပ္ါသည။္  

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၊ ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ၊္ ႏိုကထ္ရိက္ုဒုိင္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ 

VOCs (Volatile Organic Compounds) ၊ အပူခ်နိ္၊ စိထုိုင္းဆ၊ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား ႏွင့္ ဖန္ုမႈန္႔မ်ား ပါ၀င္မႈ 

ပမာဏကိ ု သရွိိႏိုင္ရန ္ ေလအရညအ္ေသြး တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ 

ျပည္ပမွ အရည္အေသြးဆိုငရ္ာ စံခိ်နစ္ံၫႊန္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်ကတ္နဖ္ိုမ်ား(Guideline Value) မ်ားအား ၊ 

WHO ႏွင္ ့ အမ်ိဳ းသားလမး္ညႊန္ခ်က္မ်ား NEQEG၊  ACGIH လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင ္

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။ (မတွခ္်က္- မီးခိေုခါင္းတိုင္မွထြက္ရွိေသာ ျပာမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ႀကကံုန္ၾကမ္းမ်ား 

လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေသာ ယာဥ္၊ လည္ွးမ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအတင္အခ်လပု္သည္အခါတို႔၌ အတက္ႏုိင္ 

ဆုံး ဖုန္မႈန္႔မ်ားကိ ု တက္ႏုိင္သမွ် ထိခိကုမ္ႈအနည္းဆုံးျဖစ္လုပ္ေဆာငသ္ြားရပါသည္။ ဥပမာ- ေရျဖနး္ျခင္း) 

ထိုအျပင္ စက္ရံုလည္ပတ္ျခင္းမထွြကရ္ွိလာေသာ ေရမ်ားအားေရစစ္ကန္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား 
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ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သမူ်ား ၏က်နး္မာေရးရာထိခိကုမ္ႈမ်ား၊ လူမႈပတ္ဝန္းမ်ားကိထုခိိကုမ္ႈ မရွေိစရနအ္တြက ္

အစဥအ္ၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာျခင္းမ်ားအျပင္၊ ေရအရည္္အေသြးမက်ဆင္းေစရန္အတြက္ ေရအရညဆုိ္င ္

ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပေ္ဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစသ္ည္။ 

စက္ရံု၏ သၾကားခ်ကလ္ပု္ျခင္း လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားတြင္ ေပါင္းခံျခင္းမွထြကရ္ိွေသာ တငလ္ရဲည္မ်ားကို 

အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ အခ်ိဳ႕ေသာတင္လရဲည္မ်ားကို အရက္ခ်ကစ္ကရ္ံုမ်ားသို႔ တင္တာစနစ္ 

ျဖစေ္ရာင္းခ်ပါသည္။ ျပနလ္ည္အသံုးမျပဳႏုိင္ေသာ  စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ရနက္နုတ္ုိင္းေဒသႀကးီ စည္ပင ္

သာယာေရး ေကာ္မတီမ ွ ခ်မွတထ္ားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိုင္ရာ 

အရညအ္ေသြး (ထုတလ္ႊတမ္ွႈ) လမ္းညြန္္ခ်က္မ်ားအတိုငး္ထြကရ္ွလိာေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ 

အနည္းမ်ားစစ္ၿခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပးီမွသာ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားအတုိင္း စြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ 

စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလပု္၍ ေရအရည္အေသြးစတိခ္်ရသည္မွသာ စက္ရံုေရေျမာငး္မွ စြန္႔ထတုျ္ခင္းမ်ားျပဳလုပ္ 

ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (မွတခ္်က္- သၾကားစက္ပတ္ဝန္းက်င္ သို႔သြားေရာက္ေလလ့ာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ 

ထိသုို႔ေလ့လာခဲ့သည့္အခါ၌ သၾကားစက္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေနထုိင္ေသာေတာငသ္မူ်ားႏွင့္ 

ေတြ႔ဆုံသည့္အခါ၌ ေတာင္သူမ်ားသည္ သၾကားစက္မ ွ ထြကရ္ွိေသာ ေရမ်ားသည ္  စတိ္ပ်ဳိးေရးအတြက ္

အလြန္းေကာင္ေၾကာငး္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ လူမႈစီးပြားပတ္ဝန္းက်င္ကိလုထဲိခိကု္မႈမရွိေၾကာင္းေျပာၾကပါသည္။ 

ဒါအပင္ ေတာင္သမူ်ားမ ွ မမိိတိလုိုအပ္ေသာ ေရပမာဏမ်ားကို သၾကားစကမ္ ွ မ်ားမ်ားလိုျခင္းပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စုိက္ပ်ိဳေရးအတြကအ္ေထာကအ္ကူျပဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။) 

စက္ရံုအတြင္း မီးသတေ္ဆးဘူး (၁၄) ဘူးတပဆ္င္ထားေသာ္လည္း စက္ရံု အတြင္းအျပင္ 

အမိႈက္မ်ား  စနစ္တက်စုပံု၍ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီ စနစတ္က် သိုေလွာငထ္ားရွိျခင္း 

(တခါသုံးရနအ္တြကသ္ာထားရွိပါသည္ စက္႐ုံးအတြင္း အမ်ားႀကီးမသိုေလွာငထ္ားပါ လိုအပ္မသွာ 

အနီးအနားရွိ ဆဆီိုင္မ ွ လိသုေလာကသ္ြားေရာက္ဝယယ္ူပါသည္။) သၾကားစကတ္ြင္အဓိကသုံးေသာ 

မေဖာကထ္ုံး၊ ဆားၾကမ္း၊ ကန္႔ ႏွင္ ့ေက်ာက္ခ်ဥ္မ်ားကိလုည ္သးီသန္႔စနစ္တက် မရိွပါက မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည။္ စက္ရုအံတြင္းတြင္ မီးသတ္စငမ္်ားအား ထား၇ွိထားပါသည္ 

စက္ရုံမ်က္ႏွာစာအဝင္ေပါကတ္ြင္ (၁) စင၊္ စက္ရုံေနာကမ္်က္နွာစာ ဒီဇယဆ္သီိုေလွာင္ ကန္ အနီးတြင္ (၁) 

စင္းစက္ရံုပင္မအေဆာက္အဦးေရွ႕ မ်က္ႏွာစာ တြင္ (၁) စင္ထားရိွထားသည့္အျပင္၊ မီးခ်ိတမ္်ား၊ မီးကပ္မ်ား၊ 

မီးသတ္ေရပုံးမ်ား၊ သအဲိတမ္်ား မ်ားကိစုက္ရံုပတပ္တလ္ည္တြငထ္ား ရိွထားပါသည္။ 

ယခုအခါ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သက္ဆိငုေ္သာ ကုမၸဏီလီမတိကသ္ည္ ဥကၠ ံ

သၾကားခ်ကလ္ပု ္ ျခငး္ စက္ရံုမ ွ ပတ္၀န္းက်င ္ ႏွင့္ ေဒသခလံထုူအေပၚ သက္ေရာကလ္်က္ရိွေသာ 

ထိခိကု္မႈမ်ား ကိုေလွ်ာခ့်ႏုိင္ရန္ ဤပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာပါ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း 

လိကုန္ာေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာငး္က်ိဳး တစခု္အေနျဖင့္ စက္ရံုလည္ပတ္စဥက္ာလ 

အေတာအတြငး္ လိအုပ္ေသာ အၿမတဲမ္း ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ားေခၚယူျခငး္သည္ 

ေဒသချံပည္သူလထူအုတြက ္ အလုပအ္ကိငု္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာကပံ့္ေပးႏိုင္ပါသည။္ ထို႔အျပင္ 

ႏွစ္စဥ္လမူႈစီးပြားတာ၀နသ္တိတ္မႈ အစအီစဥက္ိလုည္း ေဆာင္ရြက ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  မီးေဘး အႏၱရာယ ္
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ကာကြယ္ေရး သငတ္န္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေထာကအ္ကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကိလုည္း 

ဝန္ထမး္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ စီမကံိန္းပုိငရ္ွင္သည္ သၾကားစက္၏ 

ေဘးပတ္ဝန္းက်ငတ္ြင္ေနထိင္ုလွ်က္ ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သလူထူု အေပၚသို႔ သၾကားစက္လည္ပတ ္

ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ထိခိကု္မႈမ်ား မရွိေအာင္ထည့္သြင္း စဥး္စား လုပ္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(မွတ္ခ်က္ - သၾကားစက္မထွတုလ္ႊတ္ေသာ ေရမ်ားသည္ သၾကားစက္ ေဘးပတ္ဝန္း က်င္ရိွ 

ႀကံေတာငသ္မူ်ားအတြက ္သဘာဝ ဓာတ္ေျမၾသဇာကဲ႔သို႔အသုးံဝင္ လွ်က္ရိွပါသည္။) 

ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင္ ့လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ဥကၠသံၾကားထတ္ုလုပျ္ခင္းႏွင့္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပင္န္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ တညဆ္ပဲတ္ဝန္းက်င္  

ထနိ္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စခံ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ မူဝါဒႏွင့္ 

ဥပေဒေရးရာမူေဘာငမ္်ား၏ အေသးစိတက္ို အခန္း (၃) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည။္ ယခု 

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီရင္ခံစာ၏ အခန္း (၃) တြင္ေဖာ္ျပထားပါေသာ ျပည္ေထာငစု္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ 

တြင္ လက္ရွတိည္ဆည္ ဥပေဒမ်ားအား စမံီကနိ္းပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျမနမ္ာစ့ီးပြားေရးဦးပုိင္အမ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုငေ္သာ ကုမၸဏီလီမတိကမ္ွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဥကၠသံၾကားစကသ္ည္ 

ဤေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ားအတိုင္းလိကုန္ာ၍ လုပ္ငန္းလည္ပတလ္ုပ္ေဆာင္ျခင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ 

လက္ရွိတည္ဆည္ ဥပေဒမ်ားအား ႏွင့္ အည ီ လုပ္ငနး္လညပ္တျ္ခင္းမ်ားမရိွပါက ျပည္ေထာငစု္ 

သမၼတျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ၊ လုပထ္ုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္းအေရးယူေဆာငရ္ြကသ္ြား 

မည္ပါသည္။ 

ဥပေဒ နငွ့္ နညး္ဥပေဒမ်ား ခနုစွ ္

ျ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 
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ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏွိမ္းႏွင္းေရး ဥပေဒ  ၁၉၉၃ 

လူမႈ ဖလူံုေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ပို႔ကုန-္သြင္းကုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ေဆးလိပ္ႏွင့္ေဆးရြကႀ္ကီးထြက္ပစၥည္းေသာကသ္ုံးမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒ  ၂၀၀၆ 

လုပ္ငနး္ခြင္ ေဘးအႏၱရယ ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ  ၂ဝ၁၉ 

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 (၄) တြင္ လုပ္ငန္း၏ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိေုဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥကၠံသၾကားစက၏္ 

သၾကားထတု္လပု္မႈလပ္ုငန္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပအ္ားရွင္းလင္း တင္ျပ ထားၿပးီလပု္ငန္းလည္ပတ္ပုအံဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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စက္႐ုံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ သၾကားစကတ္ည္ေနရာျပေျမပုံမ်ားႏွင့္ 

သၾကားထတု္လပု္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို အခန္း (၄) တြင ္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၄.၅) တြင ္ အဂၤလိပ္လို Flow Chat 

ျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

အဆင့္ (၁) အဆင့္ (၂)   

 

 

 

အဆင့္ (၃)  အဆင္ ့(၄) 

 

 

  

 

 

 

 

အဆင့္ (၅)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

သၾကားစက္အနီးနားရွိ ႀကံကုန္းႀကမ္းမ်ား ႏွင့္ 

အနီးနားရွိၿမိဳ႕နယမ္်ားမွ ႀကမံ်ားကိုဝယ္ယျူခင္း 

ဥကၠသံၾကားစက္ သို႔ အနီးနားရွိေတာင္သူမ်ားမ ွ

ႀကံကုန္းႀကမ္းမ်ားအား ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္လာ 

ေရာကပ္ို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္အနီးနားရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ 

ေတာင္သူမ်ားမွႀကံမ်ားကိုကားမ်ားျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္း 

သၾကားထုတလ္ုပ္ရန္အတြက္ ႀကကံုန္းႀကမ္း 

မ်ား ႀကတိ္ခြဲစက္သို႔ပို႔ေဆာင္၍ ႀကိတ္ခြဲပါသည္ 

ႀကိတ္ခြဲစက္မွ (ႀကံရည္ ႏွင္ ့ ႀကံႀကိတဖ္က္) 

ထြက္ရွိပါသည္။  

(ႀကႀံကတိဖ္က္) ထြက္ရွိလာေသာ ႀကတိ္ဖက္မ်ား 

အား ဘိြဳ င္လာသို႔ေလာင္စာအျဖစ္အသုံးရန္ပို႔ေဆာင ္

ပါသည္။  

- အျခားႀကံရွိေသာႀကံႀကိတ္ဖကမ္်ားအား 

စက္ရုံအတြင္းရွိ သက္မွတ္ထားေသာ 

ေနရာမ်ားသို႔ပို႔ေဆာင္ပါသည္။ 

- သိုေသာ္ ႀကႀံကိတ္ဖက္မ်ာသည္ ရွ ိ

ဘြိဳင္လာေလာင္စာအသုံးျပဳမႈခသံာရွိပါသ

ည္။  

ႀကိတ္ခြဲစက္မွ ထြက္ရွိေသာ(ႀကရံည္) မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အဆင့္ 

သၾကားထုတလ္ုပ္ ပါသည္။ 

၁) - ႀကံရည္သန္႔စင္ဌာနသို႔ပို႔ေဆာင္ပါသည ္

၂) -သန္႔စင္ၿပီးေသာ ႀကံရည္မ်ားအား သၾကားခ်က္လုပ္ဌာနသို႔ပို႔ေဆာင္ပါသည္။ 

၃) - သၾကားခ်က္လုပ္ရန္အတြက္လုိအပ္သည့္ ေရကိ ု တဘးူလဆည္မွရယၿူပီး 

စက္ရုံအတြင္းရွိေရသန္႔စက္တြင္သန္႔စင္ပါသည္ 

၄) - သၾကားခ်က္လုပ္ဌာနမွႀကံရည္အတြင္းရွိ ပါရွိေသာ ေရဓာတ္မ်ားအားဖယ္ရွား 

ရန္ ႀကိဳခ်က္ျခင္း 

 - ႀကိဳခ်က္ၿပီးထြက္ရွိေသာ ႀကျံမဴပ္ေခ်းမ်ားအား ႀကံစိုက္ေတာင္သူမ်ားမွ 

လာေရာက္သယ္ယၾူကပါသည္။ 

 - ႀကိဳခ်က္၍ထြက္ရွိလာေသာ ႀကရံည္မ်ားအား သၾကားခ်ကလ္ုပ္သည့္ဌာနသို႔ 

ပို႔ေဆာင္ပါသည္။ 

- သၾကားခ်က္လုပ္ရန္အတြက ္ မေဖာကထ္ံုး  ကိုသာအဓိကအသုံးျပဳပါသည္။ 

- သၾကားခ်က္လုပ္ခ်င္းၿပီးပါက ပက္ကင္းဌာနသို႔ပို႔ေဆာင္၍ ျပည္တြင္းရွ ိ

ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလပု္ပါသည္။ 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 
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အခန္း (၅) တြငး္ လက္ရွသိဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္းအရာမ်ား အေသးစတိေ္ဖာ္ျပ 

ထားပါသည။္ 

သၾကားစက္၏ လက္ရွသိဘာဝပတ္ဝန္းက်ငအ္ေနအထားမ်ားႏွင့္ စက္႐ုံအတြငး္ရွိ ေလအရည္အေသြးတိုင္းတာျခင္း 

မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား ပတ္၀နး္က်င္အရည္အေသြး ထုတလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားမ ွေကာကႏု္တ္ထားေသာ 

စက္ရံုအတြင္း ဆူညမံႈ သတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ တိငု္းတာမႈရလဒ္မ်ား၊ ေရအရည္အေသြးတိုင္းတာျခင္းမ်ားႏွင့္ 

ရလဒ္မ်ားကို (NEQEG) အမ်ိဳ းသား ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးထတုလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ နိႈင္းယွဥ၍္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိတုာရရွိေသာအခ်က္မ်ားသည္ (NEQEG) အမ်ိဳးသား 

ပတ္၀နး္က်င္ဆိငု္ရာ အရည္အေသြးထုတလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အတြင္းတြငသ္ာရွိေၾကာငး္ကိေုတြ႕ရွရိပါ 

သည္။ 

အခနး္ (၆) တြင္ ပတဝ္နး္က်ငေ္ပၚသကေ္ရာကအ္မ်ားႏွင့္  ေလ်ာန့ညး္ေစရန ္ ေဆာငရ္ြကမ္ညအ္ခ်ကမ္်ားကို 

အေသးစတိေ္ဖာ္ျပထားပါသည။္ အခန္း (၆.၆)၏ (၆.၆.၁) ေလထုအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိကႏုိ္င္မႈမ်ားကိ ု

ေလွ်ာ့နည္စသည့္နည္းလမ္းမ်ား  (စမီံကိန္းလည္ပတ္ခ်ိနက္ာလႏွင္ စီမကံနိ္းဖ်ကသ္ိမ္းခ်ိနက္ာလ) တုိ႔ကိုခြဲ 

ျခာေဖာ္ျပထားသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၆.၆.၂) စီမကံိန္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆူညံမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားႏွင့္ 

ထိခိကု္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာန့ည္စသည့္နည္းလမ္းမ်ား  (စီမံကနိ္းလည္ပတ္ခ်ိနက္ာလႏွင္ စီမကံိန္း ဖ်က္သမိး္ 

ခ်ိန္ကာလ) တုိ႔ကိုခြဲျခာေဖာ္ျပထားသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၆.၆.၃) စီမံကနိ္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိကု္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေလွ်ာန့ည္စသည့္နည္းလမး္မ်ား  (စီမံကိန္းလည္ပတ္ခ်ိနက္ာလႏွင္ 

စီမံကိနး္ ဖ်ကသ္မ္ိးခ်ိန္ကာလ) တုိ႔ကိုခြဲျခာေဖာ္ျပထားသည္။ ေခါင္းစဥ္ခြဲ (၆.၆.၄) စီမံကနိ္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ေျမဆလီႊာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားကိ ု ေလွ်ာ့နည္စသည့္နည္းလမ္းမ်ား  (စီမကိံနး္လညပ္တခ္်ိန္ 

ကာလႏွင ္စီမံကနိ္း ဖ်ကသ္မ္ိးခ်ိန္ကာလ) တုိ႔ကိုခြျဲခာေဖာ္ျပထားသည္။ 

အခနး္ (၇) အမ်ားျပညသ္ႏွူင့္ တိငုပ္ငေ္ဆြးေႏြးျခငး္ႏွင့္ သတငး္အခ်ကအ္လက္ထတုျ္ပနျ္ခငး္ အက်ဥး္ခ်ဳပေ္ဖာ္ျပ 

ထားပါသည ္

ဥကၠံ သၾကားထတုလ္ုပ္ ေရာင္းခ်ျခငး္ စက္ရံုသည္ ဂုံညွင္းတနး္ေက်းရြာအနးီ၊ ဂုံညွငး္တနး္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဥကၠံၿမိဳ႕၊ 

တိကုႀ္ကးီၿမိဳ႕နယ၊္ ေျမာက္ပိငု္းခရိုင္၊ ရန္ကုန္တိငု္းေဒသႀကီး တြင္ပါ၀င္ျပီး ေျမာကလ္တၱီက်ဴ႕ ၁၇°၃၃'၁၈.၇၁" ႏွင့္ 

အေရွ႕ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕ ၉၅°၅၄'၁၈.၂၉" တြင္ တညရ္ိွ၍ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ  (၁၀၈.၈၉) ဧက ျဖစသ္ည္။ 

ပင္လယ္ေရ မ်ကႏွ္ာျပင္အထက္ (၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည။္ ယခုစီမကံနိး္ပိုင္ရွင္သည္ (၁၀၀%)  ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင္ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖစ္ပါသည္။ စက္ရံု၏အနီးဆုံး ေက်းရြာမွ ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာရွိပါသည္။ ထိုျမရြာ၌ ရပမ္ိရပ္ဖ (၂၇)ဦး 

ႏွင္ ့ (ႏုိဝင္ဘာလ၊ (၈) ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္) ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ထိုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ျပဳလုပခ္ဲ့ရာတြင္ ရာအိမ္မွဴ း ဦးေမာင္သိနး္ဦးမွ ဦးေဆာင၍္ ၄ငး္ေဆြးေႏြးပြဲအား လုပ္ေဆာင္ခဲပ့ါသည္။ 

ထိုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ရာအိမ္မွဴ း ဦးေဇာ္လတမ္ွ ဥးီေဆာင္၍ ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲ 

အားလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ 
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ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတြင္း Earth Tree Environmental Sevices Co.,Ltd (ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ္) မွ စမီံကိ္န္းေၾကာင္း 

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ႏွင့္ ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာရိွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ သၾကားစက္ႏွင့္ ပက္သတ္၍ 

အျပနအ္လနွ္ေဆြးေႏြျခင္းမ်ားကိ ု တြင္အေသးစတိ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဂံုၫွင္းတန္းေက်းရြာရွိ ရပ္မိရပဖ္မ်ားမွလ ဲ

ကၽႊန္ေတာ္အေနနဲ႔ေရာ ဒီသၾကားစကက္စြန္႔ပစ္တဲ ့ ေရေၾကာင့္ ဘာျပႆနာမွမရိွပါဘူး၊ သၾကားစကက္ 

ထြကတ္ဲ့ေရေတြကေတာ့ အားလုံးအဆင္ေျပပါတယ ္ဟ၍ုအ စည္းေဝးပြဲႏုိင္တြငေ္ျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

အခနး္ (၈) တြင္ ပတဝ္နး္က်ငႏ္ွင့္ လမူႈေရးဆိငုရ္ာစမီခံန္႔ခြမဲႈမ်ားကိေုဖာ္ျပထားပါသည။္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရႈျခင္းႏွင္ ့ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတိငု္းသတ္မတွထ္ားမည္ျဖစ္ 

ပါသည္။  

 လုပ္ငနး္ခြငအ္တြင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရႈျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္း 
 အေသးအဖြဲျဖစ္ရပ္မ်ား၊ မေတာ္တဆမႈႏွင့္ အေရးေပၚကစိၥမ်ားအား အစီအရင္ခံျခင္း 
 လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကို ညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင့္ သတမွ္တတ္ိုငး္တာျခင္းႏွင့္ ယငး္ညႊန္းကိန္းမ်ားအတိုငး္ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 ေလက့်င့္သင္တန္းေပးျခငး္ အစီအစဥ္မ်ား ကို  

ပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို လိုကန္ာ ေဆာငရ္ြက္ၾကည့္ရႈရန္ တာ၀န္ရိွသမူ်ား 

လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယား (၈.၁) တြင္ ေဆာင္ရြကၾ္ကည့္ရႈရန္ 

တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိေုဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယား (၈.၂) ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိက္ုမႈ ေလွ်ာခ့်ေရး/ 

ကာကြယ္မႈ အစအီစဥ္မ်ားစမီံကိနး္ လည္ပတ္ျခင္းကာလ၊ ဇယား(၈.၃)သည္ သၾကားထတ္ုလပ္ုျခင္း 

လုပ္ငနး္စီမကံိန္း၏ အခ်နိ္ကာလ အဆင့္အလိုက ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိငု္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ 

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရွင္းေရး အစအီစဥ္မ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေန 

တုန္႔ျပန္မႈ အစအီစဥ္၊ အေဖာကထ္ုံးမ်ားသိုေလွာင္ျခငး္အစီအစဥ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ တုန္႔ျပန္မႈ 

အစီအစဥ္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ခမံႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ 

 

ေဘးအႏၲရာယက္ာကြယေ္ရးအစအီစဥႏ္ွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ၾကိဳတငစ္ီ မထံားရွမိႈအေျခအေန 

ေခါင္စဥ္ (၆.၆.၅) ျပညသ္လူထူု ႏွင္ ့ အလုပသ္မားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ ထိခိုကမ္ႈမ်ားကိ ု

ေလွ်ာ့ခ်ရန္နညး္လမ္းမ်ား ႏွင့္ ေခါင္စဥ္ (၆.၆.၆)၊ (၆.၆.၇)၊ (၆.၆.၈) တို႔တြင္  ေဘးအႏၱရာယက္ာကြယ္ေရး 

အစီအစဥ္မ်ားကိ ုအေသးစတိ္ေဖာ္ျပပါသည္။ 

အလပု္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အေနျဖင့္။  

- စက္ရံုတြင္း ေလဝင္ေလထြက္ စနစ ္တပဆ္င္ျခငး္၊ 

- စက္ရုအံတြင္း စကပ္စၥည္းမ်ားကိကုိုငတ္ြယ္ျခင္းႏွင့္ပင္သက္၍ သတိေပးေပးဆိုင္းဘတုမ္်ားႏွင့္ အသိ 

ေပးဆိငု္ဘတုမ္်ား ဌာနအလိကု္ တပဆ္င္ျခငး္ 
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- စက္ပစၥည္းမ်ား ကိုငတ္ြယ္ရာတြင ္ လကအ္တိ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာဖုံုးမ်ား၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား လိအုပ္သလိ ု

တပဆ္င္ေစျခင္း 

- စက္ရံုတာဝနခ္ံမ်ား အေနျဖင့္ စက္ရံုလပုသ္ားမ်ား လုပ္ငနး္ခြငသ္ံုး အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား 

(Personal Protected Equipment (PPE) မ်ားကို တပဆ္င္ေစရန္ ေဆာင္ရြကျ္ခင္း 

- အလပု္လပု္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေနရာ၊ သန္႔ရွင္းမႈ ရိွေစျခင္း 

- ဘြိဳငလ္ာကိကုိုင္တြယရ္ာတြင ္ ဂရတုစိကုလ္ုပ္ေဆာင္ရန္ သတေိပးေပးဆိငု္းဘုတမ္်ားႏွင့္ အသိေပး 

ဆိုငဘ္ုတမ္်ား ဌာနအလိုက ္တပဆ္င္ျခငး္ႏွင့္ သကဆုိ္င္ရာဌာနႏွင့္ပကသ္တ္၍ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း 

- မီးေဘးဆိငု္ရာ သငး္တန္းမ်ားေပးျခငး္ 

- လုပ္ငနး္ခြင္ ေဘးအႏၱရာယ ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ သင္းတန္းမ်ားေပးျခငး္ 

- First Acid Kits ႏွင့္ပကသ္တ၍္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း ႏွင့္ စက္ရုအံတြင္း ေဘးအႏၱရာယက္င္းရငွ္း 

ေရးအတြက ္အသုံးအေဆာငပ္စၥည္းမ်ားကိ ုပု ံ(၆.၂) ႏွင့္ ပု ံ(၆.၃) တြင္ေဖာ္ ျပထားပါသည္။ 

စမီကံနိး္ေဆာငရ္ြကျ္ခငး္ေၾကာင့္ ထခိိကုခ္ံ စားရသည္ ့ေဒသဖြံ႔ျဖိဳ းေရးအစအီစဥအ္ား  

လူမႈစီးပြား တာဝန္သိတတမ္ႈ အစအီစဥ္သည္ စက္ရံုအတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္၊ စီမကံိန္းအနီးအနား 

ဧရိယာရိွ လထူု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ အလုပအ္ကိငုဖ္ြံ႕ျဖိဳး တိးုတက္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥး္စားရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ ဥကၠသံၾကားစက္မွ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ငနး္ရွင္ အေနျဖင့္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လူမႈစီးပြားသတိတ္မႈ အစအီစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါမည္။ လူမႈစီးပြား 

တာဝနသ္တိတ္မႈ အစအီစဥ္အား အေကာင္အထည ္ ေဖာ္ေဆာငရ္န ္ အတြက ္ လုပ္ငန္းစုစေုပါင္း 

အျမတ္ေငြ၏ (၂) % အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုငး္ သံုးစြဲပါမည္။ ဥကၠံသၾကားစက္မွ လူမႈစီးပြားတာဝန ္

သတိတ္မႈ အစအီစဥ္မ်ားကိ ု စီမကိံန္းအနီးအနား ရိွ ေဒသခံေက်းရြာ ျပည္သလူူထ ု မ်ားအတြက ္ လက္ရိွ 

အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပးီျဖစ္ပါသည။္ 

- လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားလွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 

- ေရသန႕္စက္မ်ားလဒူါန္းျခင္း 

- စာသင္ေက်ာင္းေဆာကလ္ပုလ္ွဴ ဒါန္းျခင္း 

- လမ္းမ်ားေဖာကလ္ုပ္ေပးျခငး္၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကိုပံ႔ပုိးကူညေီဆာင္ရြကလ္်က္ရိွပါသည။္ 

နဂိုးံခ်ဳပ္ႏွင့္အၾကံျပဳသုးံ 

- သၾကားစကလ္ည္ပတ္ခ်ိနက္ာလႏွင္ သၾကားစက္ရပ္နားခ်နိ္းကာလတို႔တြင္ ပတ္၀နး္က်င္ အရည္အေသြး 

တိုင္းတာမႈမ်ားျပဳလပု္ရပါမည္ 

- စက္ရံုမွ ယင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ အျခား ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ု ပတ္၀န္းက်င္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥတ္ြင ္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ထခိိုကမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင္ ့ ပတ္၀န္းက်င္ဆိင္ုရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို 

စနစ္တက် လိကုန္ာေဆာင္ရြကျ္ခငး္ ျဖင့္ ေလ်ာ့က်ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
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အႀကျံပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာကုမၸဏီလီမတိကမ္ွလပု္ကိငု္ ေဆာင္ရြကလ္်က္ရိွေသာ 

သၾကားထတု္လပု္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပင္န္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစေ္ပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ု

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိက္ုနာေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ထိခုိကမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကိ ုလိကု္နာေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 

 စက္ရံုတြင ္ လုပက္ိုင္ေဆာင္ရြကလ္်က္ရိွေသာ အလုပသ္မားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အကာ 

အကြယပ္စၥည္းမ်ား ေထာကပ့ံ္ေပးသင့္ပါသည္။ 

 ထို႔အျပင္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သလူထူုအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာမီးသတ္ဦးစီဌာန 

ႏွင္ ့ညိွႏိႈင္း၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး သငတ္န္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး သင္တန္းမ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ 

 စီမံကိနး္ပုိင္ရွငမ္ွ စက္ရံုအတြင္း အလုပသ္မားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳစတိခ္်ေရး ကိစၥအရပ္ရပ ္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းေရး တာ၀န္ခံတစဦ္းကို ခန္႔ထား 

သင့္ပါသည္။ 

 ေဒသချံပည္သူလထူု၏ စက္ရံုအေပၚ ထားရိွေသာအျမင္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိလုည္း 

ထည့္သြင္းစဥး္စားသင့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀နး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခငး္ အစအီစဥ္တြင္ ေရးသားထားေသာ ထိခိကု္မႈ 

ေလ်ာက့်ေစရန္ နည္းလမး္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င ္ အရညအ္ေသြး စစ္ေဆးျခငး္မ်ားကိလုည္း ပံုမွန္ 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည။္ 

 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္ကိလုည္း ႏွစ္စဥ္ 

အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀နး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဌာနမွဤအစီရင္ခံစာကိုစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျပီးေနာက္္အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား 

ႏွင့္ေ၀ဖနသ္ံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လုိကန္ာေဆာင႐္ြကရ္န္ လိအုပ္ပါသည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာနး္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆုိင္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ 

ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႕ညႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ား ကိုေလးစားလိုကန္ာေဆာငရ္ြကသ္င့္ပါသည္။ 

 စက္ရံုအလုပ္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ားအတြက္ အသက္အာမခထံားရိွေပးျခငး္မ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရး 

လုပ္ေဆာင္ေပးျခငး္မ်ား ေဆာင္ရြကေ္ပးသင့္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္၊ 

အခြင့္အေရးမ်ားကိလုည္း ျပည့္၀စြာ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

 လစဥ္ႏွင့္ႏွစ္စဥ္ေဆာငရ္ြကထ္ားလွ်က္ရွိေသာ ပတ္၀နး္က်ငစ္ီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတွ္တမ္း 

မ်ားအားလံုးကိို ထိန္းသိမ္းထား႐ွိရန္ ႏွင့္ 
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ယခအုခါ စက္ရံု လည္ပတ္မႈကို ယာယီ ရပဆ္ိုင္းထားေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထခုိိက္မႈ မရိွေသာ္လည္း 

ျပန္လည္လည္ပတ္ပါက အစရီင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္အတိငု္း လိကုန္ာ ေဆာငရ္ြက္ရနလ္ိုအပ္ပါ 

သည္။ 
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အခနး္ (၂) 

နဒိါနး္ 

၂.၁ ေနာကခ္သံမိငုး္  

ဤအစီရင္ခံစာသည ္ ဂံုညွင္းတန္းေက်းရြာအနီး၊ ဂုံညွငး္တန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဥကၠံၿမိဳ႕၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 

ေျမာကပ္ိုငး္ခရိငု္၊ ရနက္ုနတုိ္င္းေဒသႀကးီ တြင္ပါ၀ငျ္ပီး ေျမာက္လတၱကီ်ဴ႕ ၁၇°၃၃'၁၈.၇၁" ႏွင့္ 

အေရွ႕ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕ ၉၅°၅၄'၁၈.၂၉" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရယိာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ  (၁၀၈.၈၉) ဧက ျဖစသ္ည္။ 

ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပငအ္ထက ္ (၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ ယခုစမီံကိနး္ပုိင္ရွင္သည္ (၁၀၀%)  

ျမန္မာႏုိင္ငံသားပိုင ္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဥးီပုိငအ္မ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိ 

တက္မွ  ဥကၠ ံ သၾကားထတ္ုလုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း စကရုံ္အတြက ္ ပတ္၀နး္က်င ္ စမီံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥက္ိ ု

ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ ျဖစပ္ါသည္။ သၾကားစက္ရုအံား ျမန္မာ့စီးပြားေရးဥးီပုိငအ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုငေ္သာ ကုမၸဏီလီမိတက္ ဥကၠသံၾကားစက္မ ွ စက္ရုံရပ္နားထားသည့္အခ်ိန္း၌ အႀကီးစား 

ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရံုးအေဆာက္ အဦးမ်ားကိ ု ျပငဆ္င္ျခင္း၊ ႀကံစိကု္ခင္းမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးတိုင္းတကမွ္ႈရရွိေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲပ့ါသည္။ ႀကံစိကု္ပ်ိဳ းမႈဧက စုစုေပါင္း ၁၅၀၀၀ ခန္႔စိုက္ပိ် ဳးပါသည္။ 

ထတုလ္ုပရ္ရွလိာေသာ သၾကားမ်ာကိးု ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ပါသည္။ ပတ၀္န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကးီဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္၀န္းက်ငထ္နိ္းသိမး္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒပါ ျပဌာန္းထားခ်က ္

မ်ားအရ လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြကသူ္အား ပတ္၀န္းက်င ္စမီံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရန္ အၾကံျပဳခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) အရစီမကံိနး္လပု္ေဆာင္ေသာ မည္သည့္ 

လုပ္ငနး္ရွင ္သို႔မဟုတ ္အဖြဲ႕အစည္းမဆိ ုစီမကံိနး္အမ်ိဳးအစား၊ အရြယအ္စား အေပၚမူတည္၍ ပတ္၀န္းက်င ္

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) သို႔မဟတု ္ ကနဦးပတ္၀နး္က်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) သို႔မဟတု ္

ပတ္၀နး္က်င္ထခိိုကမ္ႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) အစီရင္ခံစာကိ ု သယဇံာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကးီဌာနသို႔ တင္ျပရပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ အဆိပုါစကရ္ံ ု အနီးအနားရိွ ပတ္၀န္းက်င္ နွင့္ ေဒသခ ံ ျပည္သလူထူုအေပၚတြင္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထခိိကု္မႈမ်ားကို ေလလ့ာေဆာငရ္ြက္ရန ္ ငွားရမ္းထားေသာ တတိယအဖြဲ႕အစညး္မွ 

ဦးစြာ ေလလ့ာအကျဲဖတ၍္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ႏွင္ ့

လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမကံနိး္ကိ ု ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြကႏ္ိုင္ေစရနအ္တြက ္ စီမကံိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုုိင္ေသာ 

ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ု လက္ခႏုိံင္ေသာ သတ္မတွ္ခ်က္ အတိုင္းအတာအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ 

ျပင္ဆင္ထားေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမတိကသ္ည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိငု္ရာေလ့လာမႈမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ ္ ေရးဆြဲတင္ျပရန ္ တတယိအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ 

Earth Tree Environmental Services Co., Ltd ႏွင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤပတ္၀န္းက်င္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ ္ အစီရင္ခံစာသည္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ 
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ပတ္၀န္းက်င ္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိကု္နာေဆာင္ရြကမ္ႈ သက္ေသခလံက္မွတ ္ရရိွေစရန ္ထုတျ္ပနထ္ား 

ေသာ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပလမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား ႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

၂.၂ ပတ၀္နး္က်င ္စမီခံန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ ္နယပ္ယတ္ိငုး္တာျခငး္ ႏွင့္ ေဆာငရ္ြကမ္ည့္နညး္လမး္ 

၂.၂.၁ နညး္လမး္ေရြးခ်ယျ္ခငး္ 

စီမံကိန္းဧရယိာရိ ွ ပတ္၀န္းက်င ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု ေလ့လာသတ္မတွ္ရာတြင ္ သကဆ္ိုငရ္ာ 

၀န္ၾကးီဌာနမ်ားႏွင့္ သုေတသနဌာနမ်ားမ ွ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ ္ အစီရင္ခံစာ ထတု္ေဖာ္ 

ေရးသားျခငး္အတြက္ ကိုးကားႏုိင္ရန္ စုေဆာင္းထားေသာ သဘာ၀အသြင္အျပင္ႏွင္ ့ လူမႈစးီပြား 

အေျခအေနမ်ားဟူ၍ အရငး္အျမစႏွ္စ္ခအုေပၚအေျခခံထားပါသည္ (ပံု-၁.၁)။ စီမကိံန္းဧရိယာ အတြင္း 

ဘက္ရိ ွ ေရ၊ ေလ၊ ဆူညသံံ အရညအ္ေသြး အခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ု ကနဦးစုေဆာငး္ျခင္းကိ ု

ကြင္းဆင္းေလလ့ာျခင္းတြင ္ ေဆာင္ရြကခ္ဲ့ပါသည္။ အခ်ကအ္လက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းကိ ု  တိကု္ရိုက ္

ကြင္းဆင္း ေလလ့ာျခငး္၊ စစ္တမ္းေကာကယ္ူျခင္းႏွင့္ နမူနာယူ၍ ခြဲျခမ္းစိတျ္ဖာျခင္းတုိ႔ျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက ္

ခဲ့သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 1 ပတ၀္နး္က်င ္စမီံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ ္ေဆာငရ္ြကသ္ည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင္ ့
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၂.၂.၂ နယပ္ယ္ေလလ့ာျခငး္  

ပထမဦးစြာ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥအ္တြက္ လိအုပ္ေသာ အခ်ကလ္ကမ္်ားျဖစ္ေသာ 

ေလအရည္အေသြး၊ ေရအရည္အေသြး၊ ဆူညံသံႏွင္ ့ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကိ ု စီမကံိန္းဧရိယာ၏ 

မီတာ ၃၀၀ အတြင္းရိ ွပတ္၀န္းက်င္အေပၚအေျခခ၍ံ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ ္

အစီရင္ခံစာတြင္ စီမကံိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င ္  အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေလွ်ာခ့်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ စီမကိံနး္၏  

လည္ပတ္ေသာကာလႏွင္ ့ ဖ်ကသ္ိမ္းေသာ ကာလရိွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ကြင္းဆင္းေလလ့ာ ေဆာင္ရြကျ္ခင္းမ်ားကိ ု ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိငု္ရာ 
ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ Earth Tree Environmental Services 

Co., Ltd. မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မ ွ ကြင္းဆင္းေလလ့ာျခင္းႏွင္ ့ အကျဲဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကိ ု ေဆာင္ရြက္၍ ဤပတ၀္န္းက်င္ စမီံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ ္ အစီရင္ခစံာကို 
ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ဇယား (၁.၁) တြင္ အဆိုျပဳစီမကံိန္းအတြက ္ ပတ၀္န္းက်င္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာကယ္ူရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င ္
အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိရယိာမ်ားအသံုးျပဳ၍ ျဖစႏ္ိုင္ေသာ အရင္းအျမစ ္
မ်ားမ ွ ရယူပါသည္။ ရရိွလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင္ ့ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ျခင္းကို လက္ရွိ ပစၥဳန္ကာလႏွင္ ့ အနာဂတ ္ အလားအလာရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေျခခ၍ံ 
ျပဳလုပသ္ည္။ 

Table 2. 1 ပတ၀္နး္က်ငအ္ရညအ္ေသြးတိငုး္တာရာတြင ္အသံုးျပဳေသာ ကရိယိာမ်ား 

No. 
Name and Model of 

Instrument 
Purpose Measuring Instrument 

1. Haz-Scanner EPAS 
PM10 or PM 2.5, NO2, NO, 

CO, CO2, Temperature, and 
Relative Humidity 

 

2. 
Aero Qual500,with 
Sensors and casing 

VOCs 
 

3. 
Digital Sound Level 
Meter 

Noise 
 

4. 
Multi 3430 
Digital Meter for Digital 
IDS Sensor 

Temperature, pH, DO, EC, 
TDS and Salinity 
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၂.၃ ပတ၀္နး္က်ငစ္မီခံန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ ္အစီရငခ္စံာေရးသားရာတြင္ ပါ၀ငေ္သာအဖြဲ႕မ်ား 

(အတိငုပ္ငခ္ံ အရာရိွ) 

(စီမကံနိး္ လကေ္ထာက္)  

စဥ္ အမည ္ ကၽြမး္က်ငမ္ႈနယပ္ယ္ ရာထးူ 
အႀကေံပးပဂုၢိဳလ္ 

မတွပ္ုတံင္ 
Earth Tree Environmental Services Co., Ltd ၃၀ 

၁ ေဒၚသတီာၿငိမး္ 
Socio - economic 

Ecology 
Biodiversity 

Team Leader ၃၄ 

၂ ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ ္ Facilitation of 
Meeting Consultant ၉၂ 

၃ ေဒၚေအးေအးစိုး Land Use and 
Socioeconomic Consultant ၉၁ 

    ၄ ဦးေစာသူရမငး္ 

Ecology and 
Biodiversity 

Ground Water and 
Hydrology 

Modeling for 
Water Quality 

Consultant ၄၀ 

 

(၁) ေဒၚ သတီာၿငမိ္ - ကၽႊန္မသည္ မအူပငတ္ကၠသိလု္မ ွ B.Sc, M.Sc (Zoology) ႏွင့္ MRes (Zoology) 

ဘြဲ႔ကိုရရိွခဲ့ပါသည။္ ESIA, EIA, SIA စီမံကိန္းမ်ားကိ ု လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္မ ွ (၈) ႏွစ္ ခန္႔ရွိပါသည္။ 

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

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

အျဖစ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရိွပါသည္။ ETES မွလပ္ုေဆာင ္ လွ်ကရ္ွိေသာ (EMP,IEE & EIA) 

စီမံကိနး္မ်ားတြင ္ လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာငလ္ွ်က္ရွိပါသည္။ (ၾကားကာလအႀကေံပးလိုင္စင္မ်ား 

အားေနာကဆ္ကတ္ြဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။) 

(၂) ေဒၚေအးျမတႏ္ြယ္ -  ကၽႊန္မသည္ ရန္ကနု ္ စီးပြာေရးတကသၠိလု္မွ B.P.S  ႏွင္ ့ Diploma in 

Network Engeering ဘြဲ႔ကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခႏွုစ္မွ စတငက္ာ လထူအုက်ိဳးျပဳလုပင္န္းမ်ားႏွင့္ ESIA, EIA 

, SIA စီမံကိန္းမ်ားကို လပ္ုေဆာင္ခဲ႔သည္မွ (၇) ႏွစ္ခန္႔ရွိပါသည္။ စီမံကနိ္းမ်ား၌ Ecology and biodiversity, 

Social Impact Assessment မ်ားကိလုုပ္ေဆာငခ္ဲ့ပါသည။္ ယခုအခါ Earth Tree Environmental Services 

Co.,Ltd (ETES) ၌ Consultant အျဖစ္ပါဝင ္ေဆာငရ္ြကလ္ွ်က္ရိွပါသည္။ ETES မလွပ္ုေဆာင္ လွ်က္ရိွေသာ 

(EMP,IEE & EIA) စီမကံန္ိးမ်ားတြင ္

လည္ပါဝင္လပု္ေဆာငလ္ွ်ကရ္ွိပါသည။္(ၾကားကာလအႀကေံပးလိငု္စင္မ်ား 

အားေနာကဆ္ကတ္ြဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။) 

(၃) ေဒၚေအးေအးစိးု - ကၽႊန္မသည ္ ဒဂုတံကသၠိုလ္မ ွ B.A, M.A (Geography) ႏွင့္ Diploma in 

GIS ဘြဲ႔ကိုရရိွခဲ့ပါသည္။ ESIA, EIA, SIA စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္မွ (၇) ႏွစ္ ခန္႔ရွိပါသည္။ 
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စီမံကိနး္မ်ား၌ Ecology and biodiversity, Social Impact Assessment, Physical environment 

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

အျဖစ္ပါဝင္ ေဆာငရ္ြကလ္ွ်က္ရိွပါသည္။ ETES မလွပ္ုေဆာင ္ လွ်ကရ္ွိေသာ (EMP,IEE & EIA) 

စီမံကိနး္မ်ားတြင္ လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ (ၾကားကာလအႀကံေပးလိုင္စင္မ်ား အား 

ေနာကဆ္ကတ္ြဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည။္) 

 (၄) ဥးီေစာသရူမငး္ -  ဦးေစာသူရမငး္သည္ ဟသၤာတတကသၠိုလမ္ွ B.Sc (Botany) ႏွင့္ ရနက္န္ု 

တကၠသိလု္မွ Diploma in GIS ဘြဲ႔ကိုရရိွခဲ့ပါသည္။ ESIA, EIA , SIA စီမံကိန္းမ်ားကိ ုလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သညမ္ ွ

(၇) ခန္႔ရွိပါသည္။ စီမံကနိ္းမ်ား၌ Ecology and biodiversity, Social Impact Assessment, Physical 

environment မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd (ETES) 

၌ Consultant အျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရိွပါသည္။ ETES မွလပ္ုေဆာင္ လွ်က္ရွိေသာ (EMP,IEE & EIA) 

စီမံကိနး္မ်ားတြင္ လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ (ၾကားကာလအႀကံေပးလိုင္စင္မ်ား အား 

ေနာကဆ္ကတ္ြဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည။္) 

 

ကမုၸဏီ လပိစ္ာ အျပည့္အစံု 

Earth Tree Environmetal Services Co.,Ltd 

အမတွ ္(၃၊က)၊ ဇဗၺဴသဂိၤီလမး္၊ ဗိလုက္ညံႊနရ္ပက္ြက္၊ သဃၤနး္ကၽြနး္ၿမိဳ ႕နယ၊္ ရနက္နု ္

           တယလ္ဖီနုး္နပံါတ။္ +၉၅ ၉ ၄၃၁၂၄၄၅၁၊ +၉၅ ၉ ၂၆၂၀၀၀၂၈၅ 

URL: www.etesmyanmar.com 
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၂.၄ စီမကံိနး္ႏွင့္ စီမံကနိ္းဆိင္ုရာအက်ဥ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

ျမနမ္ာစးီပြားေရးဥးီပိငု ္အမ်ားႏွင့္ သကဆ္ိုငေ္သာ ကမုၸဏလီမီတိက္ 

ဥကၠသံၾကားစက ္

တိုက္ႀကးီၿမိဳ႕ 

စဥ ္ အေၾကာင္းအရာ ရွင္းလင္းခ်က ္
၁ စီမံကိနး္တည္ေနရာ 

 
စတင္တည္ေဆာကသ္ည့္ရက ္
တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ရက ္
စီးပြားျဖစ္စတင္ထတုလ္ုပလ္ည္ပတသ္ည့္ရက္ 

၁၇° ၃၃’ ၁၃.၇၁” (ေျမာက္) 
၉၅° ၅၄’ ၁၈.၂၉” (အေရ႕ွ) 
(၈၊၂၊၁၉၉၈) 
(၂၈၊၂၊၁၉၉၉) 
(၁.၁.၂၀၀၀) 

၂ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း ၁၀၈.၈၉ ဧရယိာ 
၃ Manufacturing Process Carbonation Process 
၄ ႀက ံ(ကန္ၾကမ္း) ၄၀ ၀၀၀ တန္ (တစ္ႏွစ္) 
၅ သၾကားထတုလ္ုပ္မႈ Refined Sugar and Raw Sugar 
၆ ႀကံႀကတိ္ႏႈန္း(ကုန္ေခ်ာ) ၃၇၀၀ တန္ (တစ္ႏွစ္) 
၇ ႀကံစိကုႏ္ႈန္း ၁၅၀၀၀ ဧက 
၈ လွ်ပ္စစ္သုးံစြဲႏႈန္း ၂ ၆၄၀ ၀၀၀ KWH 

၉ 
လွ်ပ္စစ္သုးံမႈ (ကိယုပုိ္ငထ္ရန္စေဖာ္မာ) 
(မီးစက္) 

၄၀၈ ၀၀၀ KW 

၁၀ ေရသုံးစြဲမႈႏႈန္း ၁ ၁၀၀ ၀၀၀ (ဂါလံ) တစ္ႏွစ္ 
၁၁ ေရအရငး္အျမစ္ တဘူးလ ွ
၁၂ ဝန္ထမ ္ ၂၁၂ ဥးီ (အၿမတဲမး္ဝန္ထမး္ အရာထမ္း (၁၀) 

ဦး၊ အမႈထမ္း (၂၀၂) ဦး 
၁၃ လည္ပတ္ေသာလ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရ၊ီ ေဖေဖာ္ဝါရီ  

(ႀကံရရိွမႈပမာဏအေပၚ မတူည္ပါသည္) 
၁၄ ေလာင္စာဆသီုံးစြဲမႈ ပမာဏ (၁) ႏွစ္ ဒီဇယဆ္ီ ( ၈၅၇၅ ) ဂါလ ံ
၁၅ သၾကားခ်ကလ္ပု္ရာတြင ္အသုံးျပဳေသာ 

ပစၥည္း ႏွင့္ (၁) ႏွစ္အတြင္း 
သုံးစြဲေသာပမာဏမ်ား 

 ထုံး၊ ကန္႕၊ Phosphoric Acid ၊ 
Kurfloc ၊ Alum ၊ Washing Soda 

 ထုံး = ၀.၃ % 
 ကန္႔ = ၀.၁% 
 Phosphoric Acid = ၀.၀၁% 
 Washing Soda = ၀.၀၀၁% 
 Kurfloc = ၀.၃% 
 Alum = ၀.၀၂% 
  (ထုံး) 

ကိုသာအဓိကထားသံုးရပါသည္။ 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

18 
 

 
၁၆ သၾကားစက္ရု ံ(အေရ႕ွ၊ ေနာက္၊ ေတာင္၊ 

ေျမာက္) တြင္ရွိေသာေနရာမ်ား 
အေရွ႕ဘက္ - ဂံုညွင္းတန္းေက်းရြာ 
ေနာက ္     - ကၽြန္းေတာကနုေ္က်းရြာ 
ေတာင ္      - ဥယ်ာဥ္ႀကီးေက်းရြာ 
ေျမာက ္     - ႀကစံိုကခ္င္းမ်ား 

၁၇ သၾကားထတ္ုလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ 
စီမံကိနး္ Layout Plan 

ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၁) 
ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၂) 

၁၈ Organization Chat ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၃) 
၁၉ စက္ရုံအတြင္းအသုးံျပဳေသာစက္ပစၥည္းမ်ား  ပူးတြဲ (၄) 
၂၀ Boiler Certificate ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၅) 
၂၁ မီးသတ္ေဆးဘူးအေရအတြက္ ၃ Kg အရြယအ္စား မီးသတေ္ဆးဗူး (၁၅) ဗူး 
၂၂ မီးေဘးအႏၱရာယ္အတြက္လပု္ေဆာင္ထားရွိမႈ မီးေဘးကာကြယေ္ရးစီမံခ်က္ ပူးတြဲ (၆) 
၂၃ စက္ရုံတြင္အသုးံျပဳေသာကားမ်ာ 

(အေရအတြကအ္မ်ိဳးအစား) 
9 H/8455      AD VAN 
2C/8358       City Bus 
4I/5415        Foton 
6B/1181       TE 
4B/3212      Canter 
၉ဌ/၃၂၅၁၃    ေထာ္လာဂ် ီ
8F/2058      Light Truck 

-         ေထာ္လာဂ်ီ 
-         မီးသတက္ား 

စကအ္မတွ္ - ၄   ထြန္စက ္
စကအ္မတွ္ - ၇   ထြန္စက ္
စကအ္မတွ္ - ၈   ထြန္စက ္
စကအ္မတွ္ - ၉   ထြန္စက ္
စကအ္မတွ္ - ၁၀ ထြန္စက ္

၂၅ စြန္႔ထုတ္ရည ္
စြန္ပစ္ၾကံႀကတိဖ္တ ္
ၾကံျမဳပ္ေခ်းထြက္ရွိမႈ 

(၂၅၀၀) တစ္ရက ္
၃၁၆.၁ တန ္
ၾက ံ(၁၀၀၀) တန္ႀကတိရ္င္ (၃) တနထ္ြက္ရွိပါ 
သည္ (တစ္ရက္) 

၂၆ စက္ရံုလိပ္စာအျပညအ္စု ံ ရန္ကုနတ္ိုငး္ေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္ခရုိင္၊ 
တိကုႀ္ကးီၿမိဳ႕နယ၊္ ဥကၠံၿမိဳ ႕၊ ဂုညွံင္းတန္းေက်း 
ရြာအုပ္စ၊ု ဂံုညွငး္တန္းေက်းရြာအနီး 

၂၇ ဥကၠသံၾကားစက္ရုံမွဴ း ၀၉ ၉၇၁၉၂၂၃၄၆၊ ၀၉ ၇၇၃၆၄၆၄၃၁ 
၂၈ ဖုန္းနံပါတ ္ ၀၉ ၉၇၁၉၂၂၃၄၆ 
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အခနး္ (၃) 

မဝူါဒ၊ ဥပေဒႏွင္ ့အဖြဲ႔အစညး္ဆိုငရ္ာမေူဘာင္ 

၃.၁ ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ စံခ်နိစ္ညံႊန္းမ်ားႏွင့္ လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

သၾကားထတု္လပု္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမကံိန္းႏွင့္ သကဆ္ိုင္ေသာ တည္ဆဲ ပတ္ဝန္းက်င ္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 

ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အျပည္ျပညဆ္ိုငရ္ာ စခံ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအဝင ္ မူဝါဒႏွင့္ 

ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား၏ အေသးစတိက္ို ေအာက္ပါ ဇယား (၃.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 3. 1  ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္ာ စခံ်နိစ္ညံႊနမ္်ားႏွင့္  လမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ား 

ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ျပညေ္ထာငစ္သုမၼတျမနမ္ာႏုိငင္ေံတာ္ ဖြဲ႔စညး္ပုံ အေျခခဥံပေဒ (၂၀၀၈)ခႏုွစ ္

ပုဒ္မ ၃၇ 

ႏုိင္ငံေတာ္သည္- 
(က) ႏုိင္ငံေတာ္ရွိေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထ ု အ 

တြင္းရွသိယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုငရွ္င္ျဖစသ္ည္။ 
(ခ)  ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအားစးီပြားေရးအင္အားစုမ်ားကထတု္ယသူံုး စြဲျခင္းကို 

ကြပ္ကၾဲကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္လိအုပ္သည့္ဥပေဒျပဌာန္းရမည္။ 
(ဂ) ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ကိယ္ုပိုငလ္ပု္ပုိင္ခြင့္၊ တီထြင္ 

ခြင့္ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တုိ႔ကို ဥပေဒျပဠာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီခြင့္ျပဳရမည္။ 
ပုဒ္မ ၄၅  ႏုိင္ငံေတာ္သည္သဘာဝပတဝ္န္းက်ငက္ို ကာကြယထ္နိး္သိ္မ္းေစာင့္ ေရွာက္ရ မည။္ 

ပုဒ္မ ၃၉၀  
 

ႏုိင္ငံသားတိင္ုးသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ကူညီရန ္
တာဝန္ရွသိည္။ 
(က) အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ႕အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
(ခ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငက္ိထုိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာကျ္ခင္း၊ 
(ဂ) လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျမင့္မားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ျခင္း၊ 
(ဃ)  အမ်ားျပညသ္ပူိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ 

ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ခႏွုစ္) 

ရည္ရြယ္ခ်က၊္ 
ပုဒ္မ (၃) 

(က) ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမႈဝါဒကိအုေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
ႏုိင္ရန္၊ 

(ခ) စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးလပု္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င ္ ထိနး္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ား စနစတ္က် ေပါင္းစပ္ေဆာငရ္ြကရ္နအ္လို႔ဌါ အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတႏုိ္င္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳႏုိင္ရန္၊ 

(ဂ) ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေကာငး္မြန္ျပးီ သန္႕ရင္ွးသည့္ 
ပတ္ဝနး္က်င္ ျဖစေ္ပၚလာေစရန္ႏွင့္ သဘာဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာကႏို္င္ရန္၊ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဃ) ဆတုယ္ုတ္ ေပ်ာကက္ြယ္စျဖစ္ေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျပနလ္ည္ ေဖာ္ 
ထတုရ္န္၊ 

(င) သဘာဝသယံံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းဆံုးရွႈံးမွႈကို တားဆီးေရးႏွင့္စဥ္ဆက္ 
မျပတ ္အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ စီမေံဆာင္ရြက္ရန္၊ 

(စ) ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိန္းသမိ္းေရးဆိငု္ရာအသအိျမင္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက ္ ပညာေရး အစီ 
အစဥ္မ်ားကိ ု အမ်ားျပည္သူတို႔သိရွိၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမိတုိုးတက္လာေစေရး 
အတြက ္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြကႏုိ္င္ရန္၊ 

(ဆ)ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္င ံ  
အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္၊ 

(ဇ) ပတ္ဝန္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဆိငု္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၊ 
အျပည္ျပညဆ္ိုငရ္ာအဖြဲ႔အစည္း၊ အစုိးရမဟတု္ေသာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကတို႔ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ႏုိင္ရန္၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္း
က်ငထ္နိ္းသိမ္္းေရး 
ဝန္ႀကးီဌာန၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ 
အပုိင္း (၇) 

(က) ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိန္းသိမး္ေရးဆိုင္ရာမႈဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ ္ ေဆာင္ရြက ္
ျခင္း၊ 

(ခ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိငု္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံတစဝ္ွမ္းလုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငနး္အစီအစဥမ္်ားကိလုည္းေကာင္း၊ ေဒသဆိုငရ္ာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိ ု
လည္းေကာင္းေရးဆြဲခ်မွတျ္ခင္း၊ 

(ဂ) ပတ္ဝန္းက်ငထ္နိး္သမိ္းေရးႏွင့္ ျမင့္ွတင္ေရးတို႔အတြကလ္ည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္း 
က်ငတ္ြင္ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္ကာကြယေ္ရး၊ ထိနး္ခ်ဳပေ္ရးႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ 
ေရးတို႔အတြကလ္ည္းေကာငး္၊ အစအီစဥ္မ်ားကို ခ်မတ္ွျခင္း၊ ေဆာင္ရြကျ္ခင္းႏွင့္ 
စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္း၊ 

(ဆ) စကမ္ႈ႔လပု္ငန္း၊ စိကုပ္်ိဳ းေရးလုပ္ငန္း၊ ဓာတသ္တၱဳ တူးေဖာ္ ထုတလ္ပု္ေရးလပ္ုငန္း၊ 
အညစအ္ေၾကး စြန္႔ပစ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငနး္မ်ား ေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ 
ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ အျခား ေဘးအႏၱရာယ္ရွသိည့္ ပစၥည္းမ်ား ထုတလ္ပု ္
သံုးစြဲရာမွ ထြကရိွ္လာႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွ ိပစၥည္း၏ အမ်ိဳးအစား 
ႏွင္ ့အတန္းအစားမ်ားကိ ုသတ္မတွျ္ခင္း၊ 

(ဇ) ပတ္၀နး္က်င္ကို လက္ငင္း၊ ေရတိုေရရညွ္တြင္ သသိာထင္ရွားစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ 
ေဘးအႏၱရာယ္ ရိွ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား သတ္မတ္္ွျခင္း၊ 

(စ်) အဆိပ္အေတာကႏွ္င့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ရိွ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀ငသ္ည့္ စြန္႔ပစ္အစိုင္အခဲ၊ 
စြန္႔ပစ္အရည္၊ ထတုလ္ႊတအ္ ခိုးအေငြ႔ ပစၥည္းမ်ားအား ျပဳျပင္သန္႔စင္ေရးအတြက္ 
လိုအပ္သည္႔ စက္ရံုမ်ား၊ စခန္းမ်ား တညေ္ထာင္ေရးကို တိုးျမင့္ွေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဍ) အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟတု္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးက ျပဳလုပသ္ည့္စီမံခ်က္ သို႔ 
မဟတု ္လပု္ေဆာင္မႈ႔သည္ ပတ္၀နး္က်င္ကို သသိာထငရ္ွားစြာ ထိခိကုေ္စႏုိင္ျခင္းရိွ၊ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပတ္၀နး္က်င္ ထိခုိကမ္ႈ႔ ဆန္းစစသ္ည့္စနစ္ႏွင့္ လူမႈေရးအရ 
ထိခိကု္မႈ႔ဆန္းစစသ္ည့္ စနစ္တရပက္ို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြကေ္စျခင္း၊ 

(ဏ) ပတ္၀နး္က်ငထ္ိခုိကမ္ႈတြင္ ပတ္၀နး္က်ငက္ို ညစည္မ္းေစသူက ေပးေလ်ာ္ေစရန္၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္မ ွ အက်ိဳ းအျမတ္ရရွသိည့္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားက ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္ေစရန္၊ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္း၀ယ္ 
သံုးစြဲသည့္လုပ္ငနး္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္၏ တစ္စတိတ္ပိုင္းအား ပတ္၀နး္က်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး လုပင္န္းမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ေစရန ္စီမံခန္႔ခြဲ႔ျခင္း၊ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္း
သိမ္းေရး 
အပုိင္း(၁၃)အရ 

ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ေအာက္ပါလုပ္ငနး္ကစိၥရပ္မ်ားတြင ္
မိမိဝန္ႀကီးဌာနကိယုတ္ိုင္ျဖစေ္စ၊ သကဆ္ိုင္ရာအစိးုရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ ္
ညိွႏိႈင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ပတ္ဝနး္က်င္ထိန္းသိမ္းေရအတြက္ ဘက္စုံေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစေ္ဆး 
ေရးစနစ္ထားရွိၿပီ အေကာင္အထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြကရ္မည္။  
(ဂ) သတၱဳ၊ စက္မႈတြင္းထြကက္ုန္ၾကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေ ဖာ္ထတ္ုလုပ္ သန္႔ 

စင္ျခင္းလုပ္ငနး္မ်ားမွ ထြကေ္ပၚလာေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 
(ဃ) အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ေရးႏွင့္ သန္႔စင္ေရးဆိုင္ရာလပု္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခငး္၊ 
(စ)  အျခားလိအုပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းေစမႈဆိင္ုရာလုပင္န္း ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ 

ရြက္ျခငး္၊ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္း
သိမ္းေရး အပိုင္း 
(၁၄) 

ညစ္ညမ္းေစမႈကုိ စတင္ျဖစ္ေပၚေစသသူည္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ညစည္မ္းေစမႈကို ျဖစေ္စ 
သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိ ု သတ္မတွထ္ားသည့္ ပတ္ဝနး္က်ငအ္ရညအ္ေသြးစခံ်ိန္စညံႊန္း 
မ်ားႏွင္အညီ သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားအတိုင္း သန္႔စင္ျခင္း၊ ထတုလ္ႊတ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ 
စုပုံျခင္းမ်ားျပဳလုပရ္မည္။ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထန္ိး
သိမ္းေရး အပိုင္း 
(၁၅) 

ညစ္ညမ္းမႈကို စတင္ျဖစ္ေပၚေစသည့္လုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း သို႔မဟုတ ္ေနရာတစ္ခခုု၏ ပုိင္ရွင ္
သို႔မဟုတ ္ လက္ရွိျဖစ္သသူည္ ပတ္ဝနး္က်င္ညစ္ညမး္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈရန္၊ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန၊္ စီမံခန္႔ခြဲရန္၊ ေလ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟတု ္ ပေပ်ာုကေ္စရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေထာကအ္ကူျပဳပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပေ္ရးပစၥည္းကရိိယာကို တပ္ဆင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ ္သုံးစြဲျခင္းျပဳရမည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြကျ္ခငး္မျပဳႏုိင္ပါက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အား 
ပတ္ဝနး္က်င္ကိ ု မထိခိကု္ေစေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စြန္႔ပစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ 
ရြက္ရမည။္ 
 

ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရးနညး္ဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄) 
ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစေ္တာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတဝ္န္းက်ငထ္ိန္းသမိ္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂၊ 
ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အပ္ႏွင္းေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ ျပည္ေထာင္စု အစိးုရအဖြဲ႔၏ 
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ထတုျ္ပနလ္ိကု္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၁ 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတ္၀န္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈ႔ဆန္းစစ္သည့္စနစ္ ခ်မတွ္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္ 
ဦးစီးဌာနအား   တာ၀န္ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

နည္းဥပေဒ ၅၂ 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိကုမ္ႈ႕ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရမည့္ စီမကံန္ိး၊ 
စီးပြားေရးလပု္ငန္း၊ ဝနေ္ဆာင္မႈ သို႔မဟုတ ္လုပေ္ဆာင္မႈ႕ 
အမ်ိဳးအစားကိသုတ္မွတရ္မည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၃ 

ဝန္ႀကးီဌာနသည္ နည္းဥပေဒ ၅၂ အရ သတ္မွတခ္်ကတ္ြင္မပါဝငသ္ည့္ အဆိ ုျပဳစီမံကိန္ုး၊ 
စီးပြားေရး လုပင္န္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ ္လုပေ္ဆာငမ္ႈမ်ားကိ ုပတဝ္န္းက်င ္ထိခိကု္မႈ႕ 
ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိအုပ္ျခင္းရွိ/မရွ ိစိစစႏ္ိုင္ရန ္ကနဦးပတ္၀န္းက်င ္ထခုိိကမ္ႈ႔ ဆန္း 
စစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ့အမ်ိဳးအစားမ်ား အျဖစ္ သတမ္ွတႏုိ္င္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၄ 

စီမံကိနု္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ ္ လပု္ေဆာင္ မႈကိ ု ေဆာင္ရြက္ 
မည့္အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစညး္ သို႔မဟတု ္ ပုဂၢိဳလသ္ည္မမိိ၏မံကနိ္း၊ စီးပြားေရး လပု္ငန္း၊ 
၀န္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ ္ လုပ္ေဆာငမ္ႈအတြက္ ပတ္ဝနး္ က်င ္ ထိခုိကမ္ႈ႕ဆန္းစစ္ျခင္းကို 
ဝန္ႀကးီဌာန ကလက္ခံေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီ သည့္ တတယိပုဂိၢဳလ ္ သို႔မဟတု ္
အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ေဆာင္ရြကရ္န္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၈ 
ဝန္ႀကးီဌာနသည ္ ပတ္၀န္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈ႔ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခစံာ စစိစသ္ံုး သပ္ေရး 
အဖြဲ႔ကို သကဆ္ိုငရ္ာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်ငသ္ ူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ 

နည္းဥပေဒ ၆၀ 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတ္၀န္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈ႕ဆနး္စစ္ျခငး္ အစီရင္ခစံာ သို႔မဟတု ္ ပတ္ဝန္း 
က်င္စမီံခန္႔ခြဲမႈ႔အစီအစဥက္ို ေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳျပန္ၾကားႏုိင္သည္။ 

နည္းဥပေဒ ၆၉ 

(က) မညသ္မူွ် ပတ္ဝနး္က်င္ကိုညစ္ညမ္းေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိလုည္းေကာငး္၊ဥပေဒႏွင့္ 
ဤနည္းဥပေဒတစခု္ခုအရအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ထတု္ျပန္သတ္မွတထ္ားေသာေဘး 
အႏၱရာယ္ရိွစြန္႔ပစ္ပစၥည္သို႔မဟတုေ္ဘးအႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ားကိုလညး္ေကာင္း 
အမ်ားျပည္အားတိုကရ္ိုက္ျဖစ္ေစ၊သြယဝုိ္က၍္ျဖစ္ေစ ထိခိကုေ္စႏုိင္မည့္ ေနရာ 
တခုခတုြင ္ တစ္နည္း နညး္ ျဖင္ ့ ထတုလ္ႊတျ္ခင္း၊ ထတုလ္ႊတ္ေစျခငး္၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 
စြန္႔ပစ္ေစျခင္း၊ စပုံုျခင္း၊ စုပံုေစျခင္း မျပဳရ။ 

(ခ)   အမ်ားျပညသူ္အက်ိဳ းငွာသကဆုိ္င္ရာ၀နၾ္ကးီဌာန၏ခြင့္ျပဳခ်ကအ္ရမွတပါးေဂဟစနစ္ 
ႏွင္ ့ ယငး္စနစေ္ၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ ေနေသာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ကိထုိခိကု္ 
ပ်က္စီး ေစႏုိင္သည့္ ျပဳလုပမ္ႈ႕မ်ားကို မည္သမွူ် ေဆာင္ရြကျ္ခငး္ မျပဳရ။ 

ျမနမ္ာႏိုငင္ံ ရငး္ႏီွးျမဳပႏံွ္မွႈဥပေဒ (၂၀၁၆)  

အခန္း (၂) 
ရည္ရြယ္ခ်က ္

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစသ္ည္- 
(က)ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္ ့ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ဌာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမူႈ 

       ပတဝ္န္းက်င္ကို ထိခိက္ုမႈမရွိေစသည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ 
လုပ္ငနး္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတကလ္ာေစရန္၊ 

(ခ)ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ရင္းႏီွးျမွပ္မႈလပု္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင္ ့ အညီ 
အကာအကြယ္ေပးရန္၊ 

(ဂ)  ျပည္သတူို႔အတြကအ္လုပ္အကိင္ုအခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါကလ္ာေစရန္၊ 
(ဃ) လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေစရန္၊ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(င) စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ ထတုလ္ုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေစရန၊္ 

(ဇ) ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုကအ္ဝနး္ႏွင့္ ယဥ္တြဲလုပကုိ္င္ ေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ေစရန္၊ 

(စ်) ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ညီေသာစးီပြါးေရးလုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ 

အခန္း (၆) 
ေကာ္မရွင္၏ 
တာဝန္ႏွင္ ့
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား 

၂၄။ ေကာ္မရွင္၏တာဝန္မ်ားမွာ ေအာကပ္ါအတိုငး္ျဖစသ္ည္- 
(က) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ရင္းႏီွးျမွပႏံွ္မႈျမွင့္တင္ေရးလုပင္န္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
(ခ)ႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွရနစိ္တ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ေပါင္း 

စပ ္ညိွႏိႈင္းကူညေီဆာင္ရြကေ္ပးရန္ အဓိကရံုးဌာနအျဖစေ္ဆာင္ရြကျ္ခင္း၊ 
(ဂ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ယင္းတို႔၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို လြယက္ူေခ်ာေမြ႔ေစေရး အတြက္ 

ကူညီပံ႕ပိုေဆာင္ရြက္ေပးျခငး္၊ 
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိင္ုးေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယအ္စုိးရမ်ားက တာဝန္ ယ ူ

မႈရွိေသာစီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မတ္ွျခင္းႏွင့္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈဆိုငရ္ာ မဝူါဒမ်ားကိုအႀကံျပဳျခင္း၊ 

(ဋ) ရငး္ႏွီးျမွပ္ႏံွသူႏွင့္ ၎၏ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈအား ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရျပဳလပု္ေသာ 
နည္းဥပေဒမ်ား၊ စညး္မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ လပု္ထုးံလပု္နည္း၊ စာခ်ဳပ္ပါအခ်ကမ္်ားႏွင့္အညီ လိက္ုနာေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း/ မရွိစိစစ္ျခင္း၊ လိကုန္ာေဆာင္ရြကမ္ႈမရိွပါက လိကုန္ာေဆာငရ္ြက္ေစျခင္းႏွင့္ 
လိကုန္ာေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသာရငး္ႏီွးျမွပ္ႏံွသူႏွင့္ ၎၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို 
ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယျူခငး္၊ 

(ဌ) ကင္းလြတ္ခြင့္၊သကသ္ာခြင့္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတသ္ည့္ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား 
မ်ားကို ျပနလ္ည္သံုးသပ္ျခငး္ႏွင့္ သုံးသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ အစီရင္ 
ခံတင္ျပျခင္း၊ 

၂၅။ ဤဥပေဒပါလုပင္န္းတာဝန္မ်ားကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အလို႔ 
ဌာေကာ္မရွင္၏ လပု္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစသ္ည္။ 

(ဂ) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူက ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပလာသည့္အဆိုျပဳခ်ကသ္ည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ 
အက်ဳိး စီးပြါးကို ျဖစ္ထြနး္ေစႏုိင္သည့္အျပင ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ညီညႊတ္မႈ 
ရွိေၾကာင္းစိစစေ္တြ႔ရွိပါက ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူအားထတုေ္ပးျခင္း၊ ယင္းအေျခ 
အေနမ်ား ႏွင့္ မကိကု္ညီပါကျငငး္ပယျ္ခင္း၊ 

(ဃ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသကူ ေကာ္မရွင္သို႔ အတည္ျပဳေလွ်ာကထ္ားလႊာကိုျပည္စုံစြာတငျ္ပလာ 
လွ်ငလ္ိအုပ္သည့္ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ၍္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႔က်ငမ္ႈမရိွပါက 
အတည္ျပဳမိန္႔ကို ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူအားထုတေ္ပးျခငး္၊ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(င) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူက ခြင့္ျပဳမိန္႔သကတ္မ္း သို႔မဟတု ္အတည္ျပဳမိန္႔သကတ္မ္းကို တိးုျမွင့္ 
ေပးရန္ျဖစ္ေစ၊ ျပင္ဆငေ္ပးရန္ျဖစ္ေစ တင္ျပလာလွ်ငစ္ိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ျငင္းပယ္ျခင္း၊ 

(စ) လိုအပ္ပါက ရင္းႏီွးျမွပႏ္ွံသထူမံွ ၎၏ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေထာက ္
အထားမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကိျုဖစ္ေစ တင္ျပရန္ေတာင္းခံရယူျခင္း၊ 

(ဆ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံသကူ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (သို႔မဟတု္) အတည္ျပဳမိန္႔ရရွိရန္ ေကာ္မရွငသ္ို႔ ပူးတြဲ 
တင္ျပခဲ႔ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမး္အေထာက္အထားမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာငး္သို႔မ 
ဟတု ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟတု ္ အတည္ျပဳမိန္႔ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္းလိကု္နာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွေၾကာင္းခုိင္လုံေသာ သက္ေသခအံေထာက္အထားမ်ားေပၚ 
ေပါက ္လွ်င္ တည္ဆဥဲပေဒႏွင့္ အည ီအေရးယူႏုိင္ရန္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(ဇ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူက ဤဥပေဒပါျပဌာန္းခ်ကမ္်ားႏွင့္အညီ ကင္းလြတခ္ြင့္ႏွင့္ သကသ္ာ 
ခြင့္မ်ားခစံားခြင့္ျပဳရန္ တငျ္ပေလွ်ာကထ္ားလာလွ်င္ လိအုပ္သလိ ုစိစစ္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ 

အခန္း (၁၀) 
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွ 
မႈလုပ္ငနး္အမ်ဳိးအ
စားသတမ္တ္ွျခင္း 

၄၀။ ရငး္ႏီွးျမွပ္ႏွံမႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔လည္းအပါအဝင္ျဖစသ္ည္- 
(ဆ) သဘာဝ သယဇံာတပစၥည္းမ်ားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္း၊ ထတုလ္ပု္ ျခင္း 

ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝငသ္ကဆ္ိုင္ရာဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ ္
အရ ေပးအပ္ထားသည့္ လုပင္န္းဆိင္ုရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ 

အခန္း (၁၂) 
ေျမအသုံးျပဳခြင္ ့

၅၀။ (က) ဤဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေသာ သို႔မဟုတ ္အတည္ျပဳမိန္႔ရရွိထားေသာ ရငး္ႏွီး 
ျမွပ္ႏွံသူသည ္ ပုဂၢလကိေျမ သို႔မဟုတ ္ အေဆာက္အအုံျဖစ္ပါက ပုိငရ္ွင္ထံ မွလညး္ 
ေကာငး္၊ အစုိးရစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာေျမ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုငေ္ျမ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္ 
အအုံျဖစ္ပါက သကဆ္ိုင္ရာအစုိးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွလည္းေကာင္း 
ရင္းႏီွး ျမွပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္ရန္ အလို႔ဌာ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏွစ္ရွည္ေျမ သို႔မဟတု ္
အေဆာကအ္အုံ ဌားရမး္ခြင့္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူသည ္ မိမိပိုငေ္ျမ 
သို႔မဟုတ ္အေဆာက္အအုတံြင္ တညဆ္ဥဲပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ရငး္ႏီွးျမွပ္ႏံွႏိုင္သည္။ 

(ဃ) ရငး္ႏီွးျမွပ္ႏွံသူသည္ ေျမဌားရမ္းျခငး္ စာခ်ဳပ္အား စာခ်ဳပစ္ာတမ္း မွတ္ပံု တင္ျခင္း 
အကဥ္ပေဒႏွင့္အညီ စာခ်ဳပစ္ာတမး္မွတပ္ုံတင္ရုံးတြင္ မတွ္ပုတံင္ရမည။္ 

(င) အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ေျမအသုံးခ်မႈ သို႔မဟတု ္ေျမဌားရမ္းမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား  
ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတ္မတ္ွခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။ 

အခန္း (၁၆) 
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူမ်ား
၏ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ား 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳးိတို႔၏၎ဓေလထ့ုံးတမ္း၊အစဥ္အလာ၊ ရိုးရာ 
ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ေလးစားလိကုန္ာရမည္ 

(ခ) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက ္ ကမုၸဏ ီ သို႔မဟတု ္ တရားဝင္စးီပြား ေရးအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား သို႔မဟတု္ အဆိပုါတရားဝင ္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္း၏ ရုံးခြဲမ်ားကို 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင၍္ မွတ္ပုတံငရ္မည္။ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဂ) တည္ဆဥဲပေဒမ်ားႏွင့္ ဤဥပေဒအရထတု္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပထ္ုံး လုပ္ 
နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိမႈအပါအဝင္ ၎တို႔အား ထုတ္ေပး 
ထားေသာ အထးူျပဳလိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္ခြင့္လက္မတွ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ သည့္ စည္းကမ္းခ်ကမ္်ား၊ သတ္မတွခ္်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက ္
ရမည္။ 

(င) မိမိဌားရမ္းခြင့္ရရွိထားေသာ သို႔မဟတု ္ အသုးံျပဳခြင့္ရရွိထားေသာေျမ၏ ေျမေပၚ ေျမ 
ေအာက္တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွေသာ၊ မလူသေဘာ 
တူစာခ်ဳပတ္ြင္ မပါဝင္ေသာ သဘာဝတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတေ္ရွး ေဟာင္း 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရတနာသိုကအ္စရွသိည္တို႔ကို ေတြ႔ရွိပါက ေကာ္မရွင္ထသံို႔ ခ်က္ခ်ငး္ 
သတင္းေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳလွ်င္ယငး္ေျမေပၚ၌ ဆက္ 
လက္ လပု္ကိငု္ႏုိင္ၿပီး ခြင့္မျပဳလွ်င္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသကူ ေရြးခ်ယတ္င္ျပသည့္ ေနရာတစ္ 
ခု အား အစားထိုးခြင့္ျပဳခ်ကရ္ယ၍ူ ေျပာင္းေရြ႕ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

(စ) မိမိဌားရမ္းခြင့္ သို႔မဟတုေ္ျမအသုံးခ်ခြင့္ရရွိေသာ ေျမ၏သဘာဝေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 
သို႔မဟုတ ္ ေျမအနိမ္႔အျမင့္အေနအထားအား သသိာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလမဲႈကို 
ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွဘိဲ မျပဳလုပ္ရ၊ 

(ဆ) မိမိ၏ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္  တည္ဆဥဲပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္း မ်ား 
ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာတြင္က်င့္သုံးသည့္ အေကာင္းဆုးံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီသဘာဝ 
ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိကုပ္်က္စးီမႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ နစ္နာမႈ မျဖစ္ေစရန္ 
ႏွင္ ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိခိကုပ္်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ လိကု္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဇ) ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ေဆာငရ္ြကေ္သာ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ သက္ 
ဆိုငသ္ည့္ လုပင္န္းဆိုင္ရာစာရင္းဇယားမ်ား၊ ႏွစ္ပတလ္ည္ေငြစားရငး္မ်ားႏွင့္ လိအုပ ္
သည့္ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြငး္အသအိမွတျ္ပဳ စာ 
ရင္း ကိုင္စံႏႈနး္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာငး္မြန္စြာ ျပဳစုမတ္ွတမ္းတင္ထားရွိရမည္၊ 

(ဋ) အလုပ္ေၾကာင့္ ထိခိကုဒ္ဏ္ရာရရွိမႈ၊ ကိုယအ္ဂၤါအစတိအ္ပို္င္းခ်ဳိ႕ယြင္းဆုံးရႈံးမႈ၊ ေရာဂါ 
ရရွိမႈ၊ ေသဆုံးမႈတုိ႔ျဖစ္ပြားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သကဆ္ိုငရ္ာ အလုပ ္
သမားသို႔မဟတု္ အေမြဆကခံ္ခြင့္ရိွသူအားတည္ဆဥဲပေဒႏွင့္အညီ ရထိကုသ္ည့္ နစ္ 
နာ ေၾကးႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးကိုေပးရမည္၊ 

(ဍ)  အလုပသ္မားဥပေဒကိ ုေလးစားလိုကန္ာရမည္၊ 
(ဏ)ခြင့္ျပဳမိန္႔သို႔မဟတု္အတည္ျပဳမိန္႔ပါရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလပု္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြကလ္ိုအပခ္်က္ 

အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမတွစ္ပါး ရငး္ႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္ မသက္ဆိုငေ္သာ သစ္ေတာ 
ခုတထ္ြင္ျခငး္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားတးူေဖာ္ျခင္းစသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ထိခိကု္ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ လမူႈစီးပြားအေပၚဆုံးရုံးမႈမ်ားျဖစေ္ပၚေစပါက အဆိုပါဆုံးရုံး 
နစ္နာမႈအတြက္ ထိေရာကသ္ည့္ေလ်ာ္ေၾကးကိ ုနစ္နာသထံူသို႔ ေပးေလ်ာ္ရမည္၊ 

(ထ)သဘာဝပတဝ္န္းက်ငထ္ိန္းသိမ္းေရးဥပေဒႏွင့္ပတဝ္န္းက်ငထ္ိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ 
ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ လိုအပေ္သာ ရင္းႏီွး ျမပွ္ႏွံ 
မႈမ်ားသည္ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားမလပု္ေဆာင္မီ ေကာ္မရငွ္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ ္
အတည္ျပဳမိန္႔ ကု ိဦးစြာရယရူမည္။ ဤသို႔ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ ္အတည္ 
ျပဳ မနိ္႔ရာယူထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားသည ္ ၎တို႔လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
ကာလတစ္ ေလွ်ာကလ္ုံးလိအုပသ္ည့္ ပတ္ဝနး္က်ငထ္ခုိိက္မႈႏွင့္ လမူႈေရး ထိခိုကမ္ႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေကာ္မရွင္သို႔ တငျ္ပရမည္။ 

၇၁။ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသသူည္ ၎၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ လုပ ္
ငန္းအမ်ဳိးအစားအလိကု္ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ား၊လုပထ္ုံးလပ္ုနည္းစည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္း 
မ်ားႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးဆိင္ုရာ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ခ်က္၊ သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆနး္စစ္ခ်က္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝနး္က်င္ 
ထိခိကု္မႈဆန္းစစခ္်က္တို႔ကို ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

အခန္း (၂၀) 
စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ျပစ္ဒဏ ္

၈၅။ ေကာ္မရွင္သည-္ 
(က) ဤဥပေဒပါျပဠာန္းခ်ကမ္်ား၊ ဤဥပေဒအရထုတ္ျပနသ္ည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္း မ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမနိ္႔၊ ညႊန္ၾကား ခ်က ္
သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔  သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႔ပါ စည္းကမး္ခက္တစ္ရပ္ရပက္ိ ု
ေဖ်ကဖ္်ကသ္ည့္ သို႔မဟုတ ္ လိကု္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်ကက္ြကသ္ည့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွ 
သူအေပၚတြင္ ေအာက္ပါ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုငရ္ာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပက္ိုျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ 
တစ္ရပထ္က္ပုိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုျဖစ္ေစခ်မတ္ွႏုိင္သည္- 

(၁) သတိေပးျခင္း၊ 
(၂) လုပင္န္းကို ယာယီရပဆ္ိုင္းျခင္း၊ 
(၃) အခြနက္ငး္လြတ္ခြင့္ႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားကိ ုယာယရီပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 
(၄) ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ ္အတည္ျပဳမိန္႔ကို ျပန္လည္ရတုသ္ိမ္းျခင္း၊ 
(၅) ေနာငတ္ြင္မည္သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟတ္ု အတည္ျပဳမိန္႔မွ်ထုတ္ေပးမည ္မဟတုေ္သာ 

နာမည္ ပ်က္စးီပြားေရးလုပ္ငန္းစာရင္း၌ထည့္သြင္းျခငး္၊ 
       

ေကာ္မရွင္၏
တာဝန္ႏွင္ ့
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
၊အပိုင္း(၁၁)၊ 
(က) 

အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စီစစရ္ာတြငအ္မ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကို ထိပါးႏိုင္မွႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရး 
ယံုၾကည္စတိ္ခ်ရမွႈ၊ လုပ္ငနး္၏ စီးပြားေရးတြကေ္ျခကိကုမ္ွႈ၊ စက္မွႈနည္းပညာဆီေလ်ာ္မွႈ၊ 
ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းကာကြယ္မွႈစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုသံုးသပ္ျခင္း။ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွသူ၏
တာဝန္ႏွင္ ့
အခြင့္အေရးမ်ား၊
အပုိင္း(၁၅) 

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမွႈလုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္သကဆ္ိုငေ္သာဥပေဒမ်ားကို လိကုန္ာျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င ္
ကိ ုညစည္မ္းေစေသာ အျပဳအမူမ်ားကိ ုမျပဳလုပရ္န္ 

ကနုသ္ြယလ္ပုင္နး္ခြန္ ဥပေဒ (၂၀၁၄) 

ပုဒ္မ (၄) 

မည္သူမဆို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားအတြက္ ဇယား၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း 
အခြနက္်သင့္ေစရမည္။  
(က) ျပည္တြင္း၌ ကုန္စည္ထတုလ္ုပ္ ေရာငး္ခ်ျခင္း၊ 
(ခ)  ကန္ုစည္တငသ္ြင္းျခင္း၊ 
(ဂ)  ကန္ုသြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
(ဃ) ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြကျ္ခငး္။ 

ပုဒ္မ (၅) 
ပုဒ္မ (၄) အရ က်သင့္ေသာ အခြနက္ို ကုန္စည္တင္သြင္းသူ သို႔မဟတု ္ ကုန္သြယ္မႈ 
ေဆာင္ရြကသူ္ (ပစၥည္းထုတလ္ပုသ္ူ) မွ ေပးေစရမည္။ 

ဓာတပုစၥညး္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပပ္စၥညး္မ်ား အႏၱရာယ္ ၾကိဳတငက္ာကြယျ္ခငး္ ဥပေဒ (၂၀၁၃) 
ဤဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုလႊတေ္တာ္မွ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ ဟု ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂတုလ္ (၂၆) 
ရကတ္ြငသ္တမွွ္တသ္ည္။ 
ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယခ္်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစသ္ည္- 
(က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေျကာင့္ သက္ရိွသတၱ၀ါမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိခိကုပ္်က္စီးေစျခင္းမ ွကာကြယ္ရန၊္ 
(ခ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာလုပင္န္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အႏၱရာယက္င္းရွငး္ေစေရးအတြက္ စနစတ္က် ႀကးီျကပ္ကြပ္ကရဲန္၊ 
(ဂ) ဓာတုစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်သံုးစြဲေစေရးအတြက ္ ပညာေပးလပု္ငန္းႏွင့္ 
သုေတသနလပု္ငန္းမ်ားကိ ု က်ယက္်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားရယူေသာ 
စနစ္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
(ဃ) လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀နး္က်င္ထန္ိးသိမး္ေရး တုိ႔အတြက ္
စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတကေ္ရးကိ ုေဆာင္ရြကရ္န။္ 
 
သဘာဝပတဝ္နး္က်င္ ထနိး္သမိး္ေရး နညး္ဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄) 

နည္းဥပေဒ (၅၈) 
ဝန္ႀကးီဌာနသည္ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိကု္မွႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခစံာ သံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕ကိိ ု
သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစညး္မ်ားမွ ကၽြမ္းက်ငသ္မူ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ 

နည္းဥပေဒ (၅၉) 
ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိုုကမ္ွႈဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာသံုးသပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ျပင္ပပုဂၢလကိကၽြမး္
က်ငသ္မူ်ားပါဝငပ္ါကယင္းတို႕အတြက္ခ်ီးျမင့္ေငြ၊စရတိႏ္ွင့္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကိုပတ္ဝန္း
က်င္စီမံခန္ကခြဲမွႈရနပ္ံုေငြမွက်ခံသံုးစြဲႏိုင္သည္။ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

 
နည္းဥပေဒ (၆၁) 

ဝန္ၾကးီဌာနသည္ပတ္ဝနး္က်င္ထိခိကု္မွႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစရီင္ခံစာ (သို႔မဟတု)္ ပတဝ္န္း 
က်င္စီမံခန္႕ခြဲမွႈ အစီအစဥ္ကိေုကာ္မတီ၏လမ္းညြန္ခ်က္ျဖင္ ့အတည္ျပဳျပန္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘိြဳ ငလ္ာဥပေဒ (၂၀၁၅) 

အခန္း (၂) 

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစသ္ည္- 
(က) ျမန္မာႏိုင္ငံစံခ်ိန္စံညႊန္း သို႔မဟတု္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊနး္မ်ားႏွင့္ 
ညီညြတ္ေသာ ဘိြဳ င္လာမ်ားရရိွေစရန္၊ 
(ခ) ဘိြဳ င္လာမေတာ္တဆထိခိုကမ္ႈ ေဘးအႏၱရာယ္မ ွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ 
ႏ္ုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္၊ 
(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္အတြငး္ ဘိြဳ င္လာမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံစံခ်ိန္စံညႊနး္ သို႔မဟတု္ 
အျပည္ျပညဆ္ိုငရ္ာစံခ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ အသံုးျပဳေစရန္၊ 
(ဃ) ဘိြဳ င္လာနည္းပညာမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတကလ္ာေစရန္ႏွင့္ ဘိြဳ င္လာမ်ား ထတုလ္ုပ္၊ ျပဳျပင္၊ 
ကိုင္တြယထ္နိး္သမ္ိးႏုိင္ေသာ ကြ်မ္းက်ငသ္ူမ်ား တိုးတကေ္ပၚေပါက္ေစရန္၊ 
(င) ေလာင္စာစြမ္းအငက္ိ ု အက်ိဳးရိွထေိရာက္စြာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘိြဳ င္လာမ်ား 
စြမ္းရည္ျပည့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္၊ 
(စ) ဘိြဳ ငလ္ာမ်ား သကတ္မး္ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝ 
လူမႈ က်နး္မာေရးဆုိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာခ့်ႏုိင္ေစရန္။ 

အခန္း (၃) 

၄။ စစ္ေဆးေရးမွဴ းခ်ဳပ္သည္ ဝန္ၾကးီဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္- 
(က) ဤဥပေဒ၊ လပု္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ဘိြဳ င္လာအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံစံခ်ိန္စံညႊန္း သို႔မဟတု ္
အျပည္ျပညဆ္ို္ငရ္ာ စံခ်ိန္စညံႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ေဆးမႈနည္းစနစ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်ကမ္်ား 
ထတုျ္ပန္ႏိုင္သည၊္ 
(ခ) အတည္ျပဳ သတ္မွတထ္ားေသာ ဘိြဳ င္လာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္  စစ္ေဆးမႈ 
နည္းစနစ္မ်ားအရ စစ္ေဆးရရွိသည့္ ရလဒ္မ်ားသညသ္ာ အတည္ျဖစသ္ည္။ 

အခန္း (၄) 

ဘိြဳ ငလ္ာမတွ္ပုံတင္ျခငး္ 
၅။ လပု္ငန္းတစ္ရပ္ရပအ္တြက္ ဘိြဳ င္လာကိ ု အသံုးျပဳလိုသသူည္ ဤဥပေဒအရ 
မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 
၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံစံခ်ိနစံ္ညႊန္း သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပညဆ္ိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊနး္မ်ားႏွင့္အညီ 
ထတုလ္ုပ္ထားေသာ ဘိြဳ င္လာျဖစ္ရမည္။ 
၇။ ပုဒ္မ ၅ အရ ဘိြဳ င္လာမတွပ္ံုတင္ေပးရန္ ေလွ်ာကထ္ားရာတြင္ ေလွ်ာကလ္ႊာႏွင့္အတ ူ
ဘိြဳ ငလ္ာႏွင့္ သကဆုိ္ငသ္ည့္အေထာက္အထားမ်ား၊ သက္ေသခံလက္မတ္ွမ်ားပူးတြဲ၍ 
စစ္ေဆးေရးမႈးထ ံတင္ျပရမည္။ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

၈။ ပုဒ္မ ၇ အရ ဘိြဳ ငလ္ာမတွ္ပုံတင္ေပးရန ္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို လက္ခံရရိွသည့္အခါ 
သက္ဆိုင္ရာ စစေ္ဆးေရးမွဴးသည ္ ဘိြဳ င္လာကိ ု လိအုပ္ေသာ စိစစ္မႈ၊ 
စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်ကက္ို စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပထ္ံ တင္ျပရမည္။ 
၉။ စစ္ေဆးေရးမွဴးခ်ဳပသ္ည ္ပုဒ္မ ၈ အရ စစ္ေဆးေရးမွဴ း၏ တင္ျပခ်ကက္ို လိအုပသ္လိ ု
စိစစ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပျ္ပီး သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္အညီ 
ဘိြဳ ငလ္ာမတွ္ပုံတင္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ ္ျငငး္ပယ္ ျပဳႏုိင္သည္။ 
၁၀။ စစ္ေဆးေရးမွဴ းခ်ဳပ္သည္ သတမ္ွတသ္ည့္ နည္းလမ္းႏွင့္အည ီ
ဘိြဳ ုင္လာအရြယအ္စားကိ ုမီးရွိန္ရမ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာအလိကု္ သတမွ္တ္ရမည္။ 
၁၁။ ဝန္ၾကးီဌာနသည ္ မီးရွိန္ရမ်က္ႏွာျပင္ ဧရယိာအလိုက္ ဘိြဳ င္လာ မတွ္ပံုတင္ေၾကးႏွင့္ 
စစ္ေဆးခ ႏႈန္းထားတို႔ကုိ သတ္မတွ္ေပးရမည္။ 

အခန္း (၁၃) 

တားျမစ္ခ်က ္
၅၉။ မညသ္မူွ် ပုဒ္မ ၂၁ အရ ထြင္းထားသည့္ မွတ္ပုံတငအ္မွတက္ိ ု
မရိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ ျပငဆ္င္ျခင္း၊ ေျပာငး္လျဲခင္း၊ ဖ်က္ျခငး္၊ 
ပုံသ႑ာနပ္်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခငး္ သို႔မဟတု ္မျမင္ႏုိင္ေစရန္ ျပဳလပု္ျခင္းမျပဳရ။ 
၆၀။ မညသ္ူမွ် ဘိြဳ င္လာျပဳျပင္သလူကမ္ွတမ္ရွိဘ ဲဘိြဳ ုုင္လာကို မျပဳျပငရ္။ 
၆၁။ မညသ္မူွ် ဘိြဳ င္လာကိုင္တြယထ္နိ္းသိမ္းသူ လက္မွတမ္ရွိဘ ဲ ဘိြဳ င္လာကို 
ကိုင္တြယထ္နိး္သမ္ိးျခင္း မျပဳရ။ 
၆၂။ မညသူ္မွ် ခြင့္ျပဳဖိအားထက္ ေက်ာ္လြန္ေစရန္ အႏၱရာယက္င္းဖအိားထိနး္ အဆို႔ရွင္ကိ ု
မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ ပိုင္ရွင္မွ တာဝန္ေပးအပခ္်ကအ္ရျဖစ္ေစ ျပဳျပငေ္ျပာငး္လျဲခင္း 
မျပဳလပု္ရ။ 
၆၃။ မညသ္မူွ် ပဒု္မ ၂၅၊ ပဒု္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခဲြ (ခ) တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကိဆုန္႔က်င၍္ 
ဘိြဳ ငလ္ာထုတလ္ုပ္ျခင္း မျပဳရ။ 

လမူွႈဖလူံုေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

 
အပုိင္း(၅၃)၊(က) 

အလပု္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားတိုု႔သည္ လုပ္ငနး္ဌာနမ်ား၌ အလပု္သမားမ်ား ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္ရွငး္ေရးႏွင့္ ပညာေရးလပ္ုငန္းမ်ားအျပင္ အလုပ္တြင ္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမွႈကိုလည္း 
ေကာင္း၊ အလုပ္တြင္္ ထခိိ္ုက္မွႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရိိွမွႈ၊ ဘေရာဂါရရွိမွႈႏွင့္ ေသဆံုးမွႈ 
ျဖစ္ပြားျခင္းကိုလည္းေကာင္း ကာကြယ္ရန္အလို႕ငွာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဆိုငရ္ာ စီမံခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္းတိ႕ုႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ 
လူမွႈဖလူံုေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အာမခံကိုယ္ စားလယွဌ္ာနမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ညိွႏွဳိင္း 
ပူေပါင္းေဆာငရ္ြကရ္မည္။ 

ေရအရငး္အျမစ္ႏွင့္ ျမစေ္ခ်ာငး္ထနိး္သမိး္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၆)ခႏုွစ္ 
အပုိင္း(၃) ဤဥပေဒ၏ရညရ္ြယ္ခ်ကမ္်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္မည္- 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ပုဒ္မ(၈၊၁၁၊၁၂၊၁၃၊
၁၄၊၂၁၊၂
၂၊၂၃၊၂၄) 

(က)ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုျပညသ္ူမ်ားအက်ိဳးရွိစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္္
ထိန္းသိမ္းကာကြယရ္န၊္ 

(ခ) ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြငး္ေရလမ္းေၾကာင္းဆက္သြယ္မွႈလံုၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေစရန္၊ 
(ဂ)ေရအရငး္အျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံျဖိဳးတိုးတကေ္စျခင္းျဖင့္နုိင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳး

တတိက္မွႈကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ 
(ဃ)သဘာဝပတဝ္န္းက်ငထ္ိခိက္ုပ်က္စီးမွႈကိကုာကြယရ္န္။ 
စီမံကိနး္သည ္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ႏငွ့္ ျမစ္မ်ားေခ်ာင္းမ်ား စသည့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို 

ဖ်ကဆ္းီစြန္႔ပစ္ျခင္းေရအရင္းအျမစ္မ်ားေလလြင္မႈ  မျဖစေ္ပၚေစရန ္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္း ေရေျမာင္းေဖာ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ 

အလပုသ္မား အဖြဲ႕အစညး္ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုနစွ္) 
အလပ္ုသမားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒပုဒမ္ ၅၇အရ အပ္ႏွင္းေသာ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္က်င္သုံး၍ ျပည္ေထာင္စအုစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားကို 
ထတုျ္ပနလ္ိကု္သည္ 
အခန္း(၂) 
အလပ္ုသမားအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း  

၄။ အလုပ္သမားမ်ား၏အက်ဳိးႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးကိ ု ေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ရန္အလို႔ဌာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ကိုဖြဲ႔စည္းရာတြင္- 
(က)အေျခခံအလုပသ္မားအဖြဲ႔အစည္း (သို႔မဟုတ္)လုပ္ေဆာငမ္ႈ အမ်ဳးိအစား 

အလိကု ္ သကဆ္ိုင္ရာလပု္ငန္း(သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အလုပ္ 
လုပက္ိုင ္ ေနသည့္ အလုပသ္မားအနညး္ဆုးံဦးေရ ၃၀ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္။ 
အလပ္ုသမားဦးေရ ၃၀ ေအာက္ရိွေသာလုပ္ငနး္ (သို႔မဟုတ္) လုပ ္
ေဆာင္မႈျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝတူညီေသာ အျခားလုပ္ငနး္ 
သို႔မဟုတ ္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုႏွင့္ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ယင္းသို႔ဖြဲ႕ 
စည္းရာ တြင ္ သကဆ္ိုင္ရာလုပ္ငန္း သို႔မဟတု ္ လပု္ေဆာင္မႈ ရွိစစုု ေပါငး္ 
အလပ္ုသမားမ်ား၏ ၁၀ရာခိငု္ႏႈန္းေအာက္မနည္းသူမ်ားက ေထာက္ခံရမည္။ 

ျပညေ္ထာငစ္ျုမနမ္ာႏုိငင္ျံပညသ္႕ူက်နး္မာေရးဆိငုရ္ာဥပေဒ (၁၉၇၂ခႏွုစ)္ 
ျပည္သတုိူ႔၏ 
က်န္းမာေရးကို 
ကာကြယျ္ခင္း 

(၁) ပတဝ္န္းက်ငက္်နး္မာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား 
(က) လူအမ်ားေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမႈိကသ္ရိကု္၊ အညစအ္ေၾကးမ်ားကို  

သိမ္းဆည္းစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 
(ခ)  လအူမ်ားအတြက ္ေသာကသံု္းေရမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္မွ ီသတ္မတွ္ 

ျခင္းႏွင္ ့ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
(ဂ) လအူမ်ားေနထိုင္ရာပတဝ္န္းက်င္ေလထတုြငလ္တုိူ႔ကိေုဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္  
      အခိုးအေငြ႔၊ အနံ႔အသက္၊ အမွဳန္အမႊား၊ အသံပလံ၊ ဓါတေ္ရာင္ျခည္မ်ားေၾကာင့္ 

ညစ္ညမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဃ) ၿမိဳ႕ရြာစညပ္ငသ္ာယာေရး၊ အိမ္ယာေဆာက္လပု္ျခင္းႏွင့္လုပသ္ားျပညသ္ူတို႔ 
သြားလာေနထိုင္အသုံးျပဳသည့္ အေဆာကအ္ဦ၊ သို႔မဟတု္ ေနရာမ်ား၏ 
က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးအတြကေ္ဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

အမ်ိဳ းသားပတဝ္နး္က်င္ဆိငုရ္ာ အရညအ္ေသြး (ထုတလ္ႊတမ္ွႈ) လမး္ညြန္္ခ်ကမ္်ား 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

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

ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိ္ုကမ္ႈဆနး္စစျ္ခငး္ဆိငုရ္ာ လုပထ္ံုးလပုန္ညး္ (၂ဝ၁၅) ခႏွုစ္  

အခန္း (၃) အပုိဒ ္(၂၃) အရ  

၁။ စီမကိံန္းအဆိုျပဳသသူည္အခန္း (၃) အပိုဒ္ (၂၃) အရ စီမံကိနး္အဆိုျပဳလႊာ အျပည့္အစံုကို ပဏာမစိစစ္နိုငရ္န ္

ဝန္ႀကးီဌာနသို႔ တငသ္ြင္းရမည္။  

၂။ ဝန္ႀကီးဌာနကေပးပုိ႔သည့္ စီမံကိန္းအဆိျုပဳလႊာအား ဦးစီးဌာနမ ွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ိဳ းအစား 

တစ္ခုတြင္ပါဝင္သင့္ ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က ္တင္ျပရမည္။ 

(၁) ပတဝ္န္းက်င္ထခိို္က္ဆနး္စစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စီမံကနိ္းအမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ ္ 

(၂) ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆနး္စစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္လိအုပ္သည့္ စီမကံိန္းအမ်ိဳးအစား သို႔မဟတု ္ 

(၃) မည္သည့္ဆန္းစစ္ျခင္းမွ် ျပဳလုပ္ရန္မလိသုည့္ စီမံကနိ္းအမ်ိဳ းအစား၊ 

၃။ ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုင္ရာ လိကုန္ာေဆာင္ရြက္မႈ သကေ္သခလံကမ္ွတ ္ရယူရမည္။ 

၄။ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒႏွင့္ အျခားသကဆ္ိုငရ္ာတညဆ္ဥဲပေဒမ်ား ႏွင့္ 

အညီသင့္ေလ်ွာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည။္ (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ထတုျ္ပန္ခ့ဲေသာ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ထိခု္ိကမ္ႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာလပု္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ု စီမကံိန္းအဆိုျပဳသူမွေသခ်ာစြာသရိွိၿပးီ 

စီမံကိနး္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုငသ္ည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလုပထ္ံုးလုပ္နည္းအတိုင္းလိကုန္ာ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။   

ျမနမ္ာႏုိငင္ ံမးီသတတ္ပဖ္ြဲ႔ ဥပေဒ (၂ဝ၁၅) ခႏွုစ္  

သီးသန့္မီးသတတ္ပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(၁၃) (က) မီးသတ္ဦးစီးဌာနသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ မးီသတတ္ပ္ဖြဲ႔ ဥပေဒ အခန္း (၇) ပုဒ္မ (၁၃) (က) အရ 

စက္ရံုအလုပ္ရုံမ်ား၌ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြကသ္းီသန္႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 

ဖြဲ႕စည္းထားရွရိန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အရအလုပ္ရွင္သည္ သီးသန္႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားရမည္။ 

(၁၃) (ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သီးသန္႔ မီးသတတ္ပ္ဖြဲ႔ကို ေျပာင္းလဖဲြဲ႔စည္းျခငး္၊ ဖ်ကသ္မိ္းျခင္း 

ျပဳလိုပါက မီးသတ္ဦးစးီဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။  

သီးသန္႔ မီးသတတ္ပ္ဖြဲ႕သည္  

(က) သကဆ္ိုငရ္ာ မးီသတ္ဦးစီးမွဴး၏ ႀကီးႀကပမ္ႈႏွင့္စစ္ေဆးမႈကို ခံယူရမည္။ 

(ခ) မီးေဘးလံုျခံဳေရး လုပ္ငနး္မ်ား ေဆာင္ရြကရ္ာတြင္လည္းေကာင္း၊ မီးေဘးအႏၱရာယ၊္ 

အျခားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊ ကပ္ေရာဂါ ေဘးအႏၱရာယ ္ သို႔မဟတု ္ ရုတတ္ရက္ျဖစ္ပြါးေသာ 

ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္အခါတြင ္ လည္းေကာင္း သကဆုိ္င္ရာမီးသတ္ဝန္ထမ္းမ်ား 

အရန္မီးသတတ္ပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

(ဂ) မီးေဘးလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား ေလက့်င့္သင္ၾကားေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစေရးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား 
ရရွိေစေရး အတြက္မီးသတ္ဥးီစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားမႈကိ ုခယံူရမည္။ 

လပုင္နး္ခြင ္ေဘးအႏၱရယ ္ကငး္ရငွး္ေရး ႏွင့္ က်နး္မာေရး ဆိငုရ္ာ ဥပေဒ (၂၀၁၉)  
ဤဥပေဒ၏ ရည္ရာယခ္်ကမ္်ားမ ွေအာကပ္ါအတိုငး္ျဖစပ္ါသည္ - 
(က)  လုပင္နး္အသီးသးီ၌ လပု္ငနး္ခြငေ္ဘးအႏၱရာယက္င္းရငွ္းေရး၊ က်နး္မာေရးဆုိငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထေိရာကစ္ြာ 
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငရ္ြပႏ္ိုင္ေစရန္ 
 
(ခ) လုပင္န္းခြင္ထခိိုကမ္ႈ၊ လပုင္နး္ခြငဆုိ္ငရ္ာ ေရာဂါခစံားရမညမ္်ား ေလ်ာ့နညး္ပေပ်ာကေ္စရန္ အလပုရ္ငွ္ႏွင့္ 
အလပု္သမားအပါအဝင ္ဤဥပေဒပါ သက္ဆိငု္သူမ်ား၏ လပု္ငန္းတာဝနမ္်ားကို သတမ္ွတေ္ပးရန။္ 
 
(ဂ)   လပု္ငနး္ခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိငုရ္ာေရာဂါမ်ား အလုပရွ္င္၊ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ဤဥပေဒပါ 
သကဆုိ္င္သူမ်ားက ႀကိဳတငတ္ားဆီကာကြယ္ျပဳလပုႏုိ္င္ရန၊္ 
 
(ဃ) လပုင္န္းခြငထိ္ခိက္ုမႈမ်ား၊ လပု္ငန္းခြင္ဆိငုရ္ာ ေရာဂါမ်ားအျဖစပ္ြားေစရန္ ႀကိဳတင ္ ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ 
အလပု္သမားမ်ား လုပင္န္ခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရင္ွးၿပီး က်န္းမာစြာ လုပ္ကိငု္ႏုိငေ္စရန္ႏွင့္ ကန္ုထတ္ုစြမ္းအားမ်ား 
တိုးတကလ္ာေစရန္၊ 
 
(င) လပုင္န္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကငး္ရွငး္ေရႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိငု္ရာ စခံ်ိနစ္ႏံႈနး္မ်ားအား ႏုိင္ငတံကာႏွင့္ 
ေဒသဆိင္ုရာစႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ မမိႏုိိင္ငအံေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စခံ်ိနစ္ႏံႈန္းသတ္မတ္ွၿပီး 
ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရငွ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညညီႊတေ္သာလပု္ငနး္ခြင ္ဖန္တးီေပးရန္ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

 
(စ) လပု္ငနး္ခြင ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကငး္ရငွ္းေရးႏွင့္ က်နး္မာေရးးဆုိငရ္ာလပုင္နး္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္
သုေတသနလုပင္န္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံကူညေီပးရန္။ 

အနညး္ဆုးံအခေၾကးေငြဥပေဒ (၂ဝ၁၃) ခႏွုစ္ 

အလပ္ုရွင္၏ နာရီပိုင္းအလုပ္၊ ေန႔စဥ္အလုပ၊္ အပတ္စဥအ္လုပ္၊ လစဥ္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ 

တစ္ခုခကုို အလုပ္သမားက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရသျဖင္႔ ရသင့္ေသာအခေၾကးေငြႏွင့္ 

လုပ္ခလစာတို႔ကုိဆိသုည္။ ယင္းစကားရပတ္ြင ္ အခ်ိန္ပိလုပု္ခသည္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ေကာငး္မြနသ္ျဖင့္ 

သို႔မဟုတ ္အက်င့္စာရိတ ၱ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္မွ အပိုေပးသည့္ ဆုေၾကးေငြမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ 

ဝင္ေငြအျဖစ္ သတ္မတွႏုိ္င္ေသာ အျခားေငြႏွင့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားသည္ လည္းေကာငး္ ပါဝငသ္ည္။ 

အခန္း (၇) စီမကံိန္းအဆိုျပဳ (အလုပရွ္င္) ၏ တာဝန္မ်ား 

၁၂။ စီမံကနိး္အဆိုျပဳသ ူ(အလုပ္ရွင္) သည ္ 

(က) ဤဥပေဒအရ သတမ္ွတထ္ားေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၍ အလုပ္သမားအား 

အခေၾကးေငြ ေပးျခင္းမျပဳရ၊ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ သတ္မတွထ္ားေသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ထက္ပို၍ ေပးႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၈) အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အလပု္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 

၁၄။ ဤဥပေဒႏွင့္ သကဆုိ္ငသ္ည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ အလပ္ုလပု္ေနေသာ အလုပသ္မားသည္-  

(က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတထ္ားေသာ အနည္းဆုးံ အခေၾကးေငြ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ထိုအခေၾကးေငြထက္ အလုပ္ရွငက္ ပုိ၍ေပးပါက ပုိေပးသည့္ အခေၾကးေငြကို ေသာ္လည္းေကာငး္ 

ရထိကု္ခြင့္ရွိသည္။  

(စ) လစာအလုပ္အတြက္ ရကသ္တတၱစ္ပတလ္ွ်င ္ တစ္ရက္နားခြင့္ရိွၿပီး ထိုနားရက္အတြက္ 

အခေၾကးေငြရထိကုခ္ြင့္ ရွိသည္။ အကယ္၍ ထိုနားရက္အတြငး္ အလုပ္လုပ္ရပါက တညဆ္ဥဲပေဒႏွင့္အည ီ

အခ်ိန္ပိလုပု္ခရထိကုခ္ြင့္ရွိသည္။  

(ဇ) သတ္မတွထ္ားသည့္ အနည္းဆုးံ အခေၾကးေငြကိ ုအမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး မခြဲျခားဘ ဲခံစားခြင္႔ ရိွေစရမည္။ 

အခန္း (၁ဝ) တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏမ္်ား 

၂၂။ မည္သည့္ အလုပ္ရွင္မွ - 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတထ္ားေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကိ ု အလုပ္သမားအား 

ေပးေဆာင္ရန္ပ်ကက္ြက္ျခငး္ မရွိေစရ။ 

(၂ဝ၁၃) ခုႏွစ္တြင္ ထတုျ္ပနခ္ဲ႔ေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ ၏ အခန္း (၇) ပုဒ္မ (၁၂) ႏွင့္ အခန္း (၈) 

ပုဒ္မ (၁၄)၊ 

အခန္း (၁ဝ) ပဒ္ုမ (၂၂) ကို စီမံကိနး္အဆိုျပဳသူမ ွလို္ကန္ာေဆာငရ္ြကရ္မည္။  

အလပုသ္မားေရးရာ အျငငး္ပြါးမႈေျဖရွငး္ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ခႏွုစ ္ 

အခန္း (၈) တားျမစ္ခ်က္မ်ား ပုဒ္မ (၃၈) အရ မညသ္ည့္ အလပု္ရွင္မွ် ေတာင္းဆိုတိငု္ၾကားခ်ကႏွ္င့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

သတ္မွတက္ာလ အတြင္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ေျဖရွငး္ရန္ ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းမရိွဘ ဲပ်ကက္ြက္ျခင္းမရွိေစရ။ 

အခန္း (၈) တားျမစ္ခ်က္မ်ား ပဒု္မ (၃၉) အရ မညသ္ည့္ အလုပ္ရွင္မွ် ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ ္ ခုံအဖြဲ႔ 

ကအျငင္းပြြါးမႈ စစ္ေဆးေနစဥ္ ထိုအျငင္းပြါးမႈ မစမီ တစဆ္ကတ္ည္းအခ်နိ္က ခ်မတွထ္ားေသာ 

အလပ္ုသမားမ်ားႏွင့္ သကဆ္ိုင္သည့္ ဝန္ထမ္းစည္းကမး္မ်ားကို ယင္းအလပ္ုသမားမ်ား၏ အက်ိဳးထခိိုကေ္စရန္ 

ရုတတ္ရက္ ေျပာင္းလျဲခင္းမျပဳရ။ 

အခန္း (၈) တားျမစ္ခ်ကမ္်ား ပဒု္မ (၄ဝ) အရ မည္သူမွ် အျငင္းပြါးမႈ တစ္ခုတစ္ခႏွုင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ဤဥပေဒႏွင့္အညီ  

ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း၊ ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင့္ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ခယံူျခင္းမျပဳဘ ဲ အလပ္ုပတိျ္ခင္း 

သို႔မဟုတ ္သပတိ္ေမွာက္ျခင္းမျပဳရ။ 

အခန္း(၁ဝ) အေထြေထြပုဒမ္ (၅၁) အရ အလုပ္ရွငတ္စ္ဦးဦးသည္အ အျငငး္ပြါးမႈကိ ု ေျဖရင္ွးေနစဥ္အတြင္း 

လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမရွဘိ ဲ ကုနထ္တု္လုပမ္ႈ က်ဆင္းေစျခင္းျဖင့္ အလုပသ္မား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျပဳလပု္မႈ သို႔မဟုတ ္ ပ်ကက္ြက္မႈတစခ္ုခု က်ဴးလြန္လွ်င္ ခံုသမာဓိအဖြဲ ႔ သို႔မဟုတ ္ ခံုအဖြဲ႔က 

ဆံုးျဖတသ္ည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိ ု အျပည့္အဝ ေပးေဆာင္ရမည္။ ယငး္ေငြကိ ု ေျမခြနမ္ေျပ န္ေငြကဲ႔ 

သို႕အရေကာက္ခံရမည္။ 

ပို႔ကနု္-သြငး္ကနု ္ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

ပို႔ကုန-္သြင္းကုန္ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မာွ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ေအာင္ျမငစ္ြာ အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြကန္ိငု္ရန္ 

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံၿဖိဳးတိးုတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပုိ႕ကုန္ သြင္းကုနဆ္ိုငရ္ာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပို႕ကုန္ သြင္းကုနဆ္ိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည ္ နိုင္ငတံကာ ကန္ုသြယမ္ႈ 

စံမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစရန ္

(ဃ) ပို႔ကနု္ သြငး္ကနု္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမနဆ္န္ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ 

တားျမစခ္်ကမ္်ား 

မည္သူမွ် တားျမစပိ္တပ္င္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔ျခင္း သို႕မဟတ္ု တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ 

မည္သူမွ် ခြင့္ျပဳခ်က ္ ရယူရန္ သတ္မတွထ္ားေသာ ကန္ုပစၥည္းမ်ားကို  ခြင့္ျပဳခ်က ္ ရယူျခင္းမရိွပ ဲ တငပုိ္႔ျခင္း 

သို႕မဟတု ္တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ 

မည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က ္ရရိွသမူွ် ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိ ုေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳရ။ 

ဇဝီမ်ိဳ းစု ံမ်ိဳ းကြဲႏွင့္ သဘာဝထနိး္သိမး္ေရးနယေ္ျမမ်ားကာကြယထ္နိး္သမိး္ေရးနယေ္ျမမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၈) 

ဤဥပေဒ၏ရညရ္ြယ္ခ်ကမွ္ာ ေအာက္ပါအတိင္ုးျဖစ္သည္ 

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင္မူဝါဒကို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ရန္ 
 ေတာရိုင္းတရိစၦာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား၊ ေဂဟစနစ္မ်ားႏွင့္ ရာသအီလိုကေ္ဒသေျပာင္းေရြ႔ 

က်က္စားေလ့ရွေိသာတိရစၦာန္မ်ား ကာကြယထ္ိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ႏုိင္ငံေတာ္ကလက္ခသံ 
ေဘာတထူားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္ 

 ေတာရိုင္းတရိစၦာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား၊ ယင္းတို႔၏ အစတိအ္ပိုင္းမ်ား၊ ယင္းတို႔မွ တဆင့္ 
ထတုလ္ုပေ္သာ ထုတက္နု ္မ်ား၊ ဆင့္ပြားပစၥည္းမ်ားကိ ုကးူသနး္ေရာင္းဝယျ္ခင္းအားထနိ္းခ်ဳပ္ရန္ 

 ဘူမိရုပသ္ြငထ္ူးျခားသည့္ နယ္ေျမမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္ပ်ကသ္န္ုးမည္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္၊  
သဘာဝအပင္မ်ားႏွင့္ ယငး္တို႔၏ ေနရင္းေဒသမ်ားကို ကာကြယထ္ိနး္သမ္ိးရန၊္ 

 တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရူကၡေဗဒဥယ်ာဥ္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေတာရုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ 
သဘာဝအပင္မ်ား ကိကုာကြယ္ရန္ 

အျပည္ျပညဆုိ္ငရ္ာဘ႑ေရးအဖြဲ႔အစည္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
IFC – EHS လမ္ညႊန္ခ်ကတ္ြင္ သင့္ေတာ္ေသာက်သင့္စရိတ္ႏွင့္္ ေခတ္မီွ နည္းပညာမ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ 

ပံ့ပိုးမႈအသစမ္်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခငး္စြမ္းေဆာင္မႈအဆင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
သၾကားထတု္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစီမကံိန္းတြင္ အသုးံျပဳေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားမာွ- 

o ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
o အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုငရ္ာ အရညအ္ေသြး(ထတုလ္ႊတ္မႈ)လမး္ညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
o အျပည္ျပညဆ္ိုငရ္ာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
o ACGIH (TLV) စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

စားသုံးသကူာကြယေ္ပးေရးဥပေဒ (၂၀၁၉) 

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(က) စားသုံးသူအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိႏုိင္ေစရန္၊ 

(ခ) စားသုံးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာေပးလုပင္န္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစ ရန္ 

(ဂ) စားသုံးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်မနွ္ကန္ရွင္းလင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေဝ    
အသိေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန ္

(ဃ) စားသုံးသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွေိစ ေရးတို႔အတြက္ 
အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ကုန္စည္ သိုမဟတု္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ေဖာ္ေဆာင္ျဖည့္ 
ဆည္းႏိုင္ေစရန ္

(င) စားသုံးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွငဘ္က္မွလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ 

(စ) စားသုံးသတူို႔ကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈမရွိေသာ ကုန္စည္ သိုမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို 
သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာဆုံးရုံးမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ 

(ဆ) စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအသင္းဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက ္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား 
ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားအားေကာင္းခိုင္မာမႈရွိေစေရးအတြက္ 
အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန ္
(ဇ) စားသုံးသူတို႔ကို ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ကနု္စည ္ သို႔မဟတု္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမန္ဆုံး 

အေရးယေူဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္။ 
 

အမ်ိဳ းသားပတဝ္နး္က်ငေ္ရးရာ မဝူါဒ (၂၀၁၉) 

၇ (က) (၁) သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာေဂဟစနစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ 
ငံအတြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကသူတိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားတိုင္း၏ အခြင္းအေရးျဖစ္သည္။ 

    (၁၁) ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလ်ာ့နည္းၿပီး စဥ္ဆကမ္ျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ရာသီဥတေုျပာင္းလ ဲ
မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ့ညီေထြရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစသည့္ ဖြံၿဖိဳးေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထနိ္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာေဆာင္ 
ရြက္ရမည္။ 

(၁၃) ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စတင္ထုတလ္ႊတသ္ည့္ ေနရာ၌ပင္ ေရွာင္းရွားျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ျပန္လည ္
ကုစားျခင္းထက္ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုသက္သာေစသည့္ အားေလ်ာ္စြာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက သန္႔ရွင္းသည္ 
ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအား လက္ေတြ႕က်င့္သုံးလာေစရန္၊ 

(၁၄) သဘာဝပတဝ္န္က်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ အစိမ္းေရာင္းအက်ိဳးရလဒ္ေကာင္မ်ား တိုးႁမွင့္ေရးႏွင့္ ညစ္ညမ္းေစ 
သူတာဝန္ယသူည့္မူကို က်င့္သုံးေရးအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရဆိုင္ရာစမီကိံန္းမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတခ္်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ယခင္ျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထခိိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ေရး ဦးစာေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဂ) (၁၅) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ၾကားတြင္ သာမက အစိုးရမဟုတ္ေသာ ဆက္စပ္ပတသ္က္သမူ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
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ဥပေဒ၊ 
နည္းဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 
လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(၈) အမ်ိဳဳးသာပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာမူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမအံုပ္ခ်ဳပၤမႈစနစ္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အ 
တြက္ အဖြဲ႔အစည္းခိုင္မာေစျခငး္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ 
အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြကေ္စျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါဝငျ္ခင္း၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရငွ္းျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားအျပင္ အဆိုပါကိစၥရပ္မွားကုိ ေဆာင္ရြကႏ္ိုင္ရန္ က႑ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကိုလည္း မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္တြင္ ထည့္ 
သြင္း ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

၃.၁.၁ NEQEG လိကုန္ာ ေဆာငရ္ြကမ္ည့္ ဇယား 

 

 

Parameters Units NEQEG 

Natrogen Dioxide µg/m3 200 

Particulate Matter (PM 10) µg/m3 50 

Particulate Matter (PM 2.5) µg/m3 25 
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Sulfur Dioxide (SO2) µg/m3 500 

Carbon Dioxide (CO2) µg/m3 499 

Carbon Monoxide (CO) µg/m3 300 

Volatile Organic Carbon (VOC) µg/m3 20 

. 
Noise NEQEG 

Steel Factory 
Inside 
AQ-1 

Residential, 
institutional, 
educational 
area 

Industrial, 
commercial 
area 

Daytime 
(07:00 – 22:00) 

55 70 

Nighttime 
(22:00 – 07:00) 

45 70 

 

၃.၂ ကတကိဝတ္ 

(က) စမီကံနိး္အေကာငထ္ညေ္ဖာ္ေဆာငရ္ြကသ္မူလွုိက္နာရမည့္ ကတကိဝတ္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ စီမခံန္႕ခြဲမႈ အစီရင္ခစံာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼဓ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားရိွေသာ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား၊ လပု္ထုးံ 

လုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နညး္လမး္မ်ား၊ အစအီစဥ္မ်ား ႏွင့္ အညလီိကု္နာေဆာငရ္ြက္ပါမည္ 

ျဖစ္ပါေၾကာငး္က ကတကိ၀တ္မ်ားကို ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၁) တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(ခ)  အစရီငခ္စံာေရးသားျပဳစသု၏ူ ကတကိဝတ္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ စီမခံန္႕ခြဲမႈ အစီရင္ခစံာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼဓ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားရိွေသာ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား၊ လပု္ထုးံ 

လုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင ္ ကတကိ၀တ္မ်ားကိ ု

ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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အခနး္ (၄) 

စမီကိံနး္ဆုိငရ္ာ ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

၄.၁ စီမကံနိး္၏ အေျခခေံဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

Table 4. 1 စမီကံိနး္ဆိငုရ္ာ အေျခခအံခ်ကအ္လက္မ်ား 

အဆိုျပဳလပု္ငန္း အမ်ိဳးအစား သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ 

မ တည္ေငြ ပမာဏ 
က်ပ ္၁၀၀၆.၁၇ သန္း 
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၀.၇) သန္း 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြကသ္ူ အဖြဲ႕အစည္း ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ အမ်ားႏွင့္ သကဆ္ိုင္ေသာကုမၸဏီ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈကာလၾကာခ်ိန ္ ႏွစ္ရွည ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ 
သၾကားစက္အမည္ ဥကၠ ံသၾကားစက ္
စုစုေပါင္းေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း ၁၀၈.၈၉ ဧက 

စက္ရံုတည္ေနရာ လိပ္စာ 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကးီ၊ ေျမာကပ္ိုင္းခရုိင္၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဥကၠံၿမိ ႔ဳ၊ ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြားအနီး။ 

ဆက္သြယ္ရန္ ဥကၠံသၾကားစက္ (စက္ရုံမႈ) 
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၉၇၁၉၂၂၃၄၆/ ၀၉ ၇၇၃၆၄၆၄၃၁ 

 

၄.၂ စီမကံနိး္ေဆာငရ္ြကသ္၏ူ စမီကံနိး္ဆိငုရ္ာ ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုငအ္မ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမတိက္မွ လုပက္ိုငလ္်က္ရိွေသာ ဥကၠ ံ

သၾကားထတု္လပု ္ ေရာင္းခ်ျခင္း စက္ရံုသည္ ရန္ကန္ုတိငု္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပုိငး္ခရုိင္၊ တိုကႀ္ကးီၿမိဳ႕နယ၊္ 

ဥကၠံၿမိ ႔ဳ၊ ဂံုညင္ွးတန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဂုညံွင္းတန္းေက်းရြားအနီးတြငတ္ည္ရွိၿပီး ေျမာက္လတၱကီ်ဴ႕ 

၁၇°၃၃'၁၈.၇၁" ႏွင့္ အေရ႕ွေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕ ၉၅°၅၄'၁၈.၂၉" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရယိာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ  

(၁၀၈.၈၉) ဧက ျဖစ္သည္။ (၁၀၈.၈၉) ဧကရွိၿပီး ေအာကပ္ါအတိုင္း တည္ေဆာကထ္ားပါသည္။ 

၁) ပင္မစကရံု္ေျမေနရာဧက   (၅၆.၃၁) ဧက 

၂) ဝန္ထမး္အိမယ္ာေနရာဧက (၂၀.၅၈) ဧက 

၃) မ်ိဳးႀကံစိကုပိ္်ဳးေနရာဧက  (၃၂.၀၀) ဧက 

ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ စက္ရံု၏ အေရွ႕ဘကတ္ြင္ ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာ၊ 

အေနာကဘ္ကတ္ြင ္ ကၽြန္းေတာကုန္းေက်းရြာ၊ ေတာငဘ္က္တြင္ ဥယ်ာဥ္ႀကီးေက်းရြာ၊ ေျမာကဘ္က္တြင္ 

ႀကံစိကုခ္င္းမ်ား တည္ရိွပါသည္။ ဥကၠံသၾကားစက္ရံုအားတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုမၸဏ ီ မ ွ

တရတု္ႏုိင္ငံ၊ (CAMC – China National Construction & Agricultural Machinery Import & Export 

Corporation). 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

40 
 

၄.၃ ရငး္ႏီွးျမဳွပႏံွ္မႈ  

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတကသ္ည္ (၁၀၀%) ျမန္မာႏုိင္ငံျခားသား 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖစ္ျပီး သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္း စီမံကနိး္လုပ္ေဆာင္ရန္ စကရ္ုံအတြက ္စစုုေပါင္းျမဳပ္ႏံွမွ ုက်ပ္( 

၁၀၀၆.၁၇) သန္းႏွင့္ အေမရကိန္ေဒၚလာ (၂၀.၇) သနး္ျဖစ္ပါသည္။  

 

၄.၄ စီမကံနိး္တညေ္နရာ ႏွင့္ အနးီပတဝ္နး္က်ငျ္ပေျမပံု  
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၄.၅ စမီကံနိ္းတညေ္နရာျပ ေျမပံု 
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ဥကၠံ သၾကားစကတ္ညေ္နရာျပေျမပု ံ
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Figure 4. 1 စမီကံိနး္ တညေ္နရာျပေျမပံု  
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စကရ္ုအံတြငး္ ေလ၊ေရ၊ ေျမဆလီႊာမ်ား၏အရညအ္ေသြးႏွင့္ အသဆံညူမံႈတို႔ကိတုိငုတ္ာခဲ့သည့္ပု ံ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေလးအရညအ္ေသြးတိငုး္တာခဲသ့ည့္ေနရာ 

အသဆံညူံ႔မႈတိငုး္တာခ့ဲသည့္ေနရာ 

ေရအရညအ္ေသြးတိငုး္တာခ့ဲသည့္ေနရာ  

ေျမဆလီႊာအရညအ္ေသြးတိငုး္တာခ့ဲသည့္ေနရာ  
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ဥကၠံ သၾကားစကအ္တြင္းရွ ိအေဆာကအ္ဥးီ တည္ရွိေနပုကံို ေဖာ္ျပေသာပု ံ

 

၄.၄.၁ အေဆာကအ္ဥမီ်ားႏွင့္ အျခားဆကစ္ပေ္နေသာ အရာမ်ား 

စီမံကိနး္ေနရာ အေနာကဘ္က္၌ ပင္မစက္ရံုတည္ေဆာကထ္ားသည္။ ၄ငး္ေဘးႏွစ္ဖကတ္ြင္ စက္ရံုတြင ္

အလပု္လပု္ကိုင္ေနေသာ အလပ္ုသမားမ်ား ေနထိင္ုေသာ လပ္ုသားတန္းလ်ားႏွင့္ ကုန္ေခ်ာအိတ္မ်ား 

ထားရိွေသာ ဂုိေဒါင္ရိွသည္။ ေတာင္ဘကတ္ြင္ ဘြိဳင္လာဂိုေဒါင္ရိွ၍ အေရွ႕ဘက္ စက္ရုံ၀င္ေပါက္ေဘးတြင္ 

ကုန္ၾကမ္းဂိေုဒါငရ္ိွသည္။ 
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၄.၄.၂ စမီကံနိး္တည္ေနရာ အေဆာကအ္ဥမီ်ား အခငး္အက်ငး္ 
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Figure 4. 2  ဥကၠံ သၾကားစက္ တြင္ သၾကားထတုလ္ပုပ္ုအံဆင့္ဆင့္ျပသေသာပုံ  
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၄.၅ သၾကားထတုလ္ပုျ္ခငး္လပုင္နး္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ 

ဥကၠသံၾကားစက္ရုံ၏ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခငး္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. 3 သၾကားထတုလ္ုပပ္ုအံဆင့္ဆင့္  

ကုန္ေခ်ာခန္႔မွန္းထတုလ္ုပ္မည့္ပမဏာမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် သၾကား (၃၇၀၀)တန္၊ ကုန္ၾကမ္းရရွိမႈ ခန္႔မွနး္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င ္ပ်မး္မွ် ႀက ံ(၄၀ ၀၀၀)တန္၊ းႏွင့္ တငလ္ရဲည ္(၁၀၀၀၀) တန္ ျဖစ္ပါသည္။  

၄.၆ သၾကားထတုလ္ပုျ္ခငး္လပုင္နး္စဥတ္ြင္ အသံုးျပဳေနေသာ အရငး္အျမစမ္်ား 

၄.၆.၁ လိအုပေ္သာ ကနုၾ္ကမး္မ်ား 

ဥကၠသံၾကားစက္၏ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခငး္လုပ္ငန္းသည္ စကရံု္တညရိွ္ရာေဒသတ၀ုိကရ္ွိ ႀကံေတာငသူ္ 

မ်ားထံမွ စိုက္ပ်ဴိးစရတိ္ပ့ံပုိးေပးၿပီး ကန္ုၾကမ္းရယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကုန္ၾကမ္းရရိွမွႈေပၚမတူည္၍ တစ္ႏွစ္ 

လွ်င္ၾကတံန္ခ်န္ိ (၄၀ ၀၀၀) ခန္႔အသုံးျပဳပါသည္။ အေရာင္ခၽြတရ္ာတြင္ ထံုးႏွင္ ့ Washing Soda ကိုအသံုး 

ျပဳပါသည္။  သၾကားစကအ္တြင္း အသုံးျပဳလွ်က္ရွိေသာ စက္ယႏၱရား ႏွင့္ ထတု္လုပ္မႈ လပု္ငန္းစဥ္ 

အတြင္းအသုးံျပဳေနသည့္ စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား တရတု္ႏုိင္ငံထတုစ္က္မ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည။္ သၾကားစက္ 

၏ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ဝနအ္ားမ ွ တစ္ရက္လွ်င္ (၂၀၀၀) MT အထထိတုလ္ပု္ႏုိင္ပါသည။္ လက္ရိွတြင္ 

သၾကားစက္၏ထတုလ္ုပ္ႏိုင္သည့္ ပမာဏမွ (၁၀၀၀ မ ွ ၁၅၀၀) MT အထိရွိပါသည။္ သၾကားစက္္အတြင္း 

ထတုလ္ုပန္ည္းစဥ္အတြက ္ အသုံးျပဳမည္ ့ ကန္႕၊ Washing Soda၊ မေဖာကထ္ုံး၊ ဆားၾကမ္း ႏွင့္ 

ေက်ာက္ခ်ဥ္မ်ားကိုစက္ရု၏ံ သိုေလွာင္ရုအံတြင္တြင္း စနစ္တက်ထားရွထိားပါသည္။ သၾကားထုတလု္ပမ္ႈ 

တြင္ မေဖာက္ထုးံ ႏွင့္ ကန္႕ကိသုာအဓိကအသုံးျပဳပါသည္။ 

ႀကကံန္ုၾကမ္းဝယယ္ူစုေဆာင္ျခင္း ႀကံႀကတိ္ဌာနသို႔တငပ္ို႔ျခင္ ႀကံႀကတိ္ဌာနမထွြက္ရွိေသာႀကံရည္ 

မ်ားအား အၾကည္ခံရာတြင ္
မေဖာကထ္ုံးေရအားအသုးံျပဳျခင္း၊ 

က်ိဳခ်က္ျခင္း 
က်ိဳခ်ကဌ္ာနမလွုံေလာက္ေသာ 
မီးရရွိရန္အတြက ္ဘြိဳ ငလ္ာဌာနမွ 

ေထာက္ပံေပးျခင္း 

(ဘြိဳငလ္ာ - အဓကိ ေလာငစ္ာမွ 
ႀကံႀကတိ္ဖက္) 

က်ိဳခ်ကဌ္ာန မွထြက္ရွိေသာ သၾကား 
သကာရည္မ်ားအား ကံခုိးရိကုျ္ခင္း၊ 

သၾကားထတု္ယူျခင္း၊ 
သၾကားထတု္ယ၍ူမရေသာ သၾကား 

သကာရည္မ်ားအား 
(အရကခ္်က္စက္ရုံမ်ားသို႔ေရာင္းခ်ျခငး္) 

သၾကားထတု္ယ၍ူ ရရွလိာေသာ 
သၾကားမ်ားအား ကုနထ္တု္ဌာနသို႔ 

ပုိ႔ေဆာင၍္ ထတုပ္ိုၿပီး 
ျပတြငး္သို႔တင္ပုိ႔ေရာင္ခ်သည္ 
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၄.၆.၂  ေရသံုုးစြမဲႈ 

စက္ရံုလည္ပတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေရအရငး္အျမစကုိ္ စကရုံ္အနီးရွ ိ တဘးူလဆွည္ေရ ကိုသာ 

အသံုးျပဳပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ေရလိုအပ္ခ်က္မွာ (၄၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ဂါလံသုးံျပဳပါသည္။ တစ္ရကလ္ွ် င္ သၾကား 

စက္မ ွေရလုိအပ္ခ်က္မ ွဂါလ ံ(၁ ၁၀၀ ၀၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ သၾကားစက္မွ တစ္ရကလ္ွ်င္ စြန္႔ပစ္ေရ (၇၂ ၀၀၀) 

ဂါလံခန္႔ထြက္ရွိပါသည္။ ဆည္ေရတင္စကမ္ွ ရရွလိာေသာေရမ်ားကို ေရစစ္ကန္မ်ားမွစစ၍္ သန႕္စင္ၿပးီမွ 

သာလွ်င္ စက္ရံု၌ သၾကားခ်ကလ္ုပ္ရနအ္တြက္ အသုံးျပဳပါသည္။ စကရ္ုံအတြင္းအသုးံျပဳ၌ ရရွိလာေသာေရ 

မ်ားကို ေရေအးကန္မ်ား၌ အေအးခံ၍ စက္ရုလံည္ပတရ္န္ အတြကအ္သုံးျပဳပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေရမ်ားကိ ု

ေရကန္စစ္ကန္မ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ အနည္ထိုငသ္န္႔စင္ျခင္း စနစ္ျဖစ္ျပဳလုပၿ္ပီးမွ သာလွ်င္စြန္႕ပစပ္ါသည္။ 

လက္ရွိ သၾကားထတုလ္ပု္မႈအတြက ္သုံးစြဲလွ်ကရ္ွိေသာ ေရပမာဏသညလ္ုံ ေလာကမ္ႈရိွပါသည္။  

ေရသုံးစြဲမႈ (တစ္ရကသ္ုံးစြဲႏႈန္း) 

ကုနထ္ုတလ္ပုမ္ႈလပု္ငန္းစဥသ္ုံးေသာေရ = ၃၀၀ ၀၀၀ ဂါလံ 

ဘြိဳငလ္ာဌာန = ၂၀၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ႀကတ္ိလုးံဌာန = ၂၅၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

က်ိဳခ်ကဌ္ာန = ၂၀၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ဓာတ္ခြဲခန္း = ၅၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

တာဘိုင ္ = ၇၅ ၀၀၀ ဂါလ ံ

႐ုံး၊ ရပိ္သာ၊ ဝန္ထမ္းအမိ္သာ၊ အေထြေထြ = ၂၅ ၀၀၀ ဂါလ ံ

 စစုေုပါငး္ = ၁ ၁၀၀ ၀၀၀ ဂါလံ 

 ေရေအး Tank Over Flow ႏွင့္ Clear Pond Over Flow မွ က်သည့္ ေရသန္႔ေသာေၾကာင့္ 

၎ထြက္ရွလိာေသာ ေရကိ ု Spry Pond ၌အေအးခကံာျပနလ္ည္အသုံးျပဳပါသည္။ က်ိဳ ခ်က္စက္ထမွဲ 

ထြကရ္ွိေသာေရပကူိုေအးေစရန္ ေရေအးေရာေပးေနရ၍ Over Flow ျဖင့္ လွ်ကံ်ေသာေရမ်ားကိ ု

သီးျခားေျမာင္းသို႔ပို႔ပါသည္။ အေထြေထြသုးံေရမွာ ေျမထစဲိမ္႔ဝင္၍ ျပန္ထြကလ္ာျခင္းမရိွပါ။ 

(စ) စြန္႔ပစ္ေရထြက္ရွိမႈ (တစရ္ကလွ္်ငထ္ြက္ေသာႏႈန္း) 

ကုနထ္ုတလ္ပုမ္ႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ ွစြန္႔ပစ္ေရ  = ၂၆ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ဘြိဳငလ္ာဌာန = ၂၅ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ႀကတ္ိလုးံဌာန = ၂၀ ၀၀၀ ဂါလ ံ

ဓာတ္ခြဲခန္း = ၁ ၀၀၀ ဂါလ ံ

 စစုေုပါငး္ = ၇၂ ၀၀၀ ဂါလံ 
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၄.၆.၃ လွ်ပစ္စႏွ္င့္ ေလာငစ္ာသံုးစြဲမႈ 

သၾကားစကလ္ည္ပတ္ရနအ္တြက ္ႏွစ္စဥ္အသုးံျပဳမည့္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတအ္ား ပမာဏမ ွ (၂ ၆၄၀ 

၀၀၀) KWH ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရံုအတြင္း၌ အသံုးျပဳရန ္ ၄၀၈ ၀၀၀ ေကဗြအီားရိွေသာ ထရန္ေဖာ္မာ ႏွင့္ 

အေရးေပၚအသုံးျပဳရန္မီးစကတုိ္႕မွရရိွပါသည္။ စက္ရုံလည္ပတ္ရနအ္တြက္ ႏွစ္စဥ္လိအုပ္သာ ေလာငစ္ာဆ ီ

မ်ားမွာ ဒီဇယ ္(၈၅၇၅) ဂါလ ံျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္စာဆလီိုအပ္မသွာ စက္႐ုံအနီးအနားရွိ ေလာင္စာဆဆီိုငမွ္ 

သြားေရာကဝ္ယယ္ူပါသည္။ ဘြိဳငလ္ာလည္ပတ္ရနအ္တြက္ ႀကႀံကိတ ္ ဖတတ္ို႔ပါသည္။ လိအုပ္ေသာ 

ႀကံဖတ္မ်ားကိ ုစက္ရုံမွရရွိပါသည္။ တစရ္ကလ္ွ်င္ဘိြဳ င္လာအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ႀကံႀကိတ္ဖတပ္မာဏမွာ 

(၂ တန္ မွ ၃ တန္) အထရိွိပါသည္။ 

၄.၆.၄  စကရ္ံုအတြင္း စကပ္စၥည္းမ်ားနငွ့္ ၀နထ္မး္ လိအုပခ္်က္ 

သၾကားစက္ရံုအတြင္း အသံုးျပဳရန္တကဆ္ငေ္သာ စက္ကိရိယာမ်ားကို ျပညတ္ြင္း ႏွင့္ ျပည္ပမ ွ

ဝယယ္တူကဆ္င္ထားပါသည္။  သၾကားစကလ္ည္ပတ္ရနအ္တြက္ ျပညတ္ြင္းမ ွ လိုအပမ္ည့္အမႈထမး္ 

(ဝန္ထမး္) အမ်ိဳးအစား အေရ အတြက္မွစုစုေပါင္း (၂၁၂) ဦး ၀န္ထမ္း လိအုပ္မႈ အေသးစတိက္ို ေအာက္ပါ 

(ပံ-ု ၄.၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၀နထ္မ္းမ်ား၏ အလပ္ုလုပ္ခ်ိန္ကို နံနက္ (၈း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) 

နာရီအထ ိ သတ္မွတထ္ားပါသည္။ ေန႔လည ္ ထမင္းစားခ်ိန္ကိ ု (၁၂း၀၀) နာရ ီ မ ွ (၁း၀၀) နာရအီတြငး္ 

သတ္မွတထ္ားပါသည္။ သၾကားစကအ္ေနျဖင့္ ၾကံႀကတိ္ရာသတီြင ္ အလုပခ္်ိနက္ိ ု တစ္ရက္လွ်င္ (၈)နာရ ီ

(၃)ဆိုင္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ တည္ဆအဲလုပသ္မားဥပေးႏွင့္အညီ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း နားခ်ိန္အသီးသ ီ

သတ္မွတထ္ားရွိေပးပါသည္။ တနဂၤေႏြနွင့္အျခားအစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အရ 

အခ်ိန္ပိဆုင္းရပါက ဥပေဒပါ ခံစားခြင့္ေပးၿပးီ ေကြ် းေမြးျခင္းမ်ားကိလုည္း လုပ္ေဆာငေ္ပးပါသည္။ 

လက္ရွိဝန္ထမ္းအင္းအား 
စဥ ္ ရာထူး အေရအတြက္ 

(ဦး) 
၁ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း (အရာထမ္း) ၁၀ 
၂ အမႈထမ္း ၂၀၂ 

စုစုေပါင္း ၂၁၂ 
Figure 4. 4 ၀နထ္မး္ဖြဲ႕စညး္ပုံ  

၄.၆.၅ ပို႔ေဆာငဆ္ကသ္ြယေ္ရးဆိငုရ္ာ အသံုးျပဳေသာ ယာဥမ္်ား 

စက္ရံုလည္ပတ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ ကားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမွာ စစုုေပါငး္ (၁၄) စင္း ျဖစ္ပါသည္။  

စဥ ္ ကားအမ်ိဳးအစား  အေရအတြက ္

၁ 9H/84455 AD VAN ၁ 

၂ 2C/8358 City Bus ၁ 

၃ 4I/5415 Foton ၁ 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

52 
 

၄ 6B/1181 TE ၁ 

၅ 4B/3212 Canter ၁ 

၆ 8F/2058 Light Truck ၁ 

၇ ၉ဌ/၃၂၅၁၃ ေထာ္လာဂ် ီ ၁ 

၈  ေထာ္လာဂ် ီ ၁ 

၉  မီးသတက္ား ၁ 

၁၀ စကအ္မွတ ္-၄ ထြန္းစက ္ ၁ 

၁၁ စကအ္မွတ ္-၇ ထြန္းစက ္ ၁ 

၁၂ စကအ္မွတ ္-၈ ထြန္းစက ္ ၁ 

၁၃ စကအ္မွတ ္-၉ ထြန္းစက ္ ၁ 

၁၄ စကအ္မတွ ္-၁၀ ထြန္းစက ္ ၁ 

စုစုေပါင္း  14 

 

ႀကႀံကိတ္ဖတမ္်ား 

ဥကၠသံၾကားစက္မွ ထြက္ရွလိာေသာ ႀကတိဖ္တ္မ်ားအား စက္ရုအံတြင္းရိွဘိြဳ င္လာတြင္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ား 

ကိလုပု္ေဆာင္ျခငး္မ်ားအျပင္ အနးီအနားရွ ိ ေက်းရြာမ်ားမွလည္ ေလာင္စာျပဳလုပ္ရနအ္တြက ္ လာေရာက ္

သယ္ယူျခင္းမ်ားလည္ရွိပါသည္။ထိုႀကတိ္ဖတ္မ်ားအားလာေရာကဝ္ယယ္ျူခင္းမ်ားလပ္ုေဆာင္ရန္လညရိွ္ပါ

သည္။ ၾကံႀကတိ္ဖတ္ကိ ုသၾကားစက္မ ွတစရ္ကလ္ွ်င္ (၃၁၆.၁) တန္ထြက္ရိွပါသည။္ ၾကံျမဳပ္ေခ်းအေနျဖစ္ 

တစ္ရကလ္ွ်င္ ၾကံ (၁၀၀၀) တန္ႀကတ္လ္ွ်င္ (၃) တနခ္န္႔ထြကရ္ွိပါသည္။ ထြက္ရိွလာေသာ ၾကံျမဳပ္ေခ်း 

မ်ားကို ဓာတ္ေျမၾသဇာအျဖစျ္ပန္လညအ္သုံးျပဳပါသည္။  

  

အခနး္ (၅) 

လကရ္ွသိဘာဝပတဝ္နး္က်ငႏ္ွင့္ လူမႈပတဝ္နက္်ငအ္ေၾကာငအ္ရာေဖာ္ျပခ်က္ 

၅.၁ သဘာ၀ပတ၀္နး္က်င္ အသြငအ္ျပင္ အေနအထား 

၅.၁.၁ အပခူ်နိ ္ႏွင္ ့မိးုေရခ်နိ ္

တိကုႀ္ကးီၿမိဳ႕နယသ္ည္ အပူအေအးမွ်တေသာ ရာသဦတုျဖစၿ္ပီး အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္ (၉၃) ဒီဂရီ 

ဖာရီ(လ)္ဟိကုႏွ္င့္ အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိနမွ္ာ ၇၀ ဒီဂရီ ဖာရီ(လ)္ဟိကု္္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္၏ 

သက္ဆိုငရ္ာဌာနမွ စုေဆာငး္ရရွိထားေသာ အခ်ကအ္လက္မ်ားအရ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းရွိ ပ်မ္းမွ် 
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မိုးေရခ်ိနမ္ွာ ၂၄.၆ လကမ္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယားမ်ားတြင္ ၁၉၈၁ မ ွ၂၀၁၇ ခႏွုစ္အတြင္း မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ 

အပူခ်ိနမ္်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 5. 1  ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၉ ခႏွုစအ္တြငး္ တိုကႀ္ကးီၿမိဳ ႕နယအ္တြငး္ တိငုး္တာရရိွေသာ ရာသီဥတဆုိငုရ္ာ 
အခ်ကအ္လကမ္်ား 

 

 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

54 
 

 

 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

55 
 

 

 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

56 
 

 

 

       

၅.၁.၂ ေျမမ်ကႏွ္ာသြငျ္ပင္အေနအထား  

တိကုၾ္ကးီၿမိဳ႕နယသ္ည ္ ရန္ကနု္ၿမိ ႔ဳ၏ အေနာက္ေျမာကဘ္က္ (၇၃ ကလီိုမီတာ) တြင္တည္ရွိပါသည္။ 

တိကုႀ္ကးီၿမိဳ႕၏  အေရွ႕ေျမာကဘ္က္တြင္ သစေ္တာမ်ားရွိပါသည္၊ ေတာငဘ္ကႏွ္င့္ အေနာကေ္တာင္ 

ဘက္တြငရ္နက္ုန္ၿမိဳ႕ မွ ျပည္ၿမိဳ႕ မ ွရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔ဆကသ္ြယ္ေပးေသာ ကားလမ္းရထားလမး္မ်ားရွိပါသည္။ 
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၅.၁.၃ ေရဆငး္ 

တိကုႀ္ကးီၿမိဳ႕နယအ္တြင္းအေရွ႕ဘကတ္ြင္ဥကၠံေခ်ာင္းႀကီးစီးဆငး္ေနပါသည။္ ၿမိဳ႕နယအ္တြင္း၌  ေခ်ာင္းငယ္ 

ေလးမ်ား စီးဆင္းလွ်က္ရွိပါသည္။   

၅.၁.၄ စးီပြားေရး  

တိကုႀ္ကးီၿမိဳ႕နယ၏္ အဓကိစီးပြားေရးမွာ စိကု္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ 

မွီခိုေနပါသည္။  

(အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်ကအ္လက္မ်ားကို www.gad.mm.com ႏွင္ ့www.iqair.com.mm) မ်ားမွရယူခ့ဲျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၂ စကရ္ံုအတြငး္ရိ ွေလအရညအ္ေသြး 

စကရ္ံုအတြငး္ရိွ ေလအရညအ္ေသြးတိငုး္တာျခငး္ 

ဥကၠ ံ သၾကားစက္ရံုအတြငး္ရိွ ေလအရညအ္ေသြး တိုင္းတာရာတြင္ HAZ-SCANNER (EPAS) ျဖင့္ Earth 

Tree Environmental Services Co., Ltd. မ ွ  အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းခဲပ့ါသည္။ 

ယင္းကဲသုိ့႔တိုင္းတာရျခင္း၏ ရည္ရြယခ္်က္မွာ စမံီကနိ္း အနီးအနားရိွ ေလအရည္အေသြး အေျခအေနကိ ု

ထတုေ္ဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည။္ ေလအရည္အေသြး တိုင္းတာျခငး္တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ ထတုလ္ႊတ္ျခင္း၊ ဖုန္မႈန္႔ 

ပမာဏ၊ အပူခ်နိ္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ နမူနာယထူားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၄ 

နာရီဆကတ္ိကု္ တိုင္းတာခဲပ့ါသည္။ ေလအရညအ္ေသြးတိုင္တာခဲ့ေသာတည္ေနရာမွ (ေျမာကလ္တၳီက်ဴ 

၁၇° ၃၃' ၁၂.၈" ႏွင့္ အေရ႕ွေလာင္တၳကီ်ဴ ၉၅° ၅၄' ၁၁") ရရိွလာေလာ ရလဒ္အေျဖမ်ားကို အမ်ိဳ းသား 

ပတ္၀နး္က်င္ အရည္အေသြး ထုတလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား (National Environmental Quality 

(Emission) Guidelines)၊ ACHGIH (TLV), IFC Guidelines မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည။္ 

စက္႐ံုမထွြက္ရွိေသာ အခုိးအေငြ႕ထြက္ရွိမႈအမ်ိဳးအစာမ်ားမွာ (PM 10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, CO, 

VOCs) တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ထြက္ရွမိႈ အခုိးအေငြ႕မ်ား၏ တိုင္းတာမႈမ်ားကို ေအာကတ္ြင္ေဖာ္ျပထားပါ 

သည္။  

 စကရ္ံုပတ၀္နး္က်ငရ္ိွ ဖနုမ္ႈန္႔ ပါ၀ငမ္ႈ ပမာဏ 

သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄ငး္လပု္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ စီမံကိန္းအနီး 

ပတ္၀နး္က်င္သို႔ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ အျခားအမႈန္မ်ား ပ်႕ံလြင့္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းပတ၀္န္းက်င္ရွိ 

ဖုန္မႈန္႔ပါ၀င္မႈပမာဏကို တိငု္းတာ၍ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကိ ု အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က၊္ 

သတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ၍္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ေလွ်ာ့ခ်ရန ္ နည္းလမ္းမ်ားကို လုပေ္ဆာငႏုိ္င္ရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။ အမႈနအ္မႊားမ်ားကိ ု တိငု္းတာရာတြင ္ PM10 ႏွင့္ PM2.5  ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ 

တိုင္းတာေဖာ္ျပထားပါသည။္ ၄င္းတန္ဖုိးတို႔သည္ သတ္မတွခ္်က္အဆင့္ (တန္ဖိးု) အတြင္း ရိွပါက 

ေဒသခမံ်ား ႏွင့္ စက္ရုံအလပ္ုသမား၊ ၀န္ထမး္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိကုမ္ႈ မရွိေသာ္လည္း 

သတ္မွတခ္်က္ တန္ဖိုးထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲပ့ါက ကာကြယေ္ရး ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား 
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၀တဆ္င္ထားျခင္းမရိွပါက အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံုအတြင္း  တိုင္းတာထားေသာ 

ရလဒ္အေျဖမ်ားအရ PM2.5 ႏွင္ ့ PM10 ႏွစ္ခုလံုး၏ တန္ဖုိးသည္ သတ္မွတခ္်ကတ္န္ဖိးုအတြင္းတြင္ 

ရွိေနပါသည္။ ၂၄ နာရ ီ အခ်ိန္ျပည့္တိုင္းတာခဲ့ရာ မနက္ (၆) နာရီႏွင့္ ည (၇) နာရီ ၾကားတြင္ 

ေလအရည္အေသြးတိုင္တာသည့္အခါ၌ အမ်ိဳးသား ပတ၀္န္းက်င္ အရညအ္ေသြး ထတုလ္ႊတမ္ႈ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (National Environmental Quality (Emission) Guidelines)၊ ACHGIH (TLV), IFC 

Guidelines မ်ား ၏သကမ္တွခ္်ကအ္တြငး္ေတြ႕ရပါသည္။ ေအာက္ပါဇယား (၅.၂) ႏွင္ ့ (၅.၃) တြင္ 

စက္ရံုအတြင္းတိုင္းတာခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 Table 5. 2 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (PM10) ရလဒ္  

တညေ္နရာ 
ပ်မး္မွ်  
ကာလ 

တိုငး္တာသည့္ 
အမ်ဳးိအစား 

ရလဒ ္
(µg/m3) 

အမ်ဳးိသားပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိငုရ္ာ 
အရညအ္ေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ႈ)   
လမ္းညႊန ္ခ်ကမ္်ား (µg/m3) 

ACGIH 
TLV 

(2001) 
(µg/m3) 

စီမံကိနး္ဧရယိာတြင္း 
ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္၊ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

၁၂ 
နာရီ 

အမွဳနအ္မႊားပါ၀င္မူ  
PM10 (µg/m3) 

၁၆ ၅၀ 
၅၀ 

µg/m3 

  

 

 

Table 5. 3 တိငု္းတာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (PM2.5) ရလဒ္ 

တညေ္နရာ 
ပ်မး္မွ်  
ကာလ 

တိငုး္တာသည့္ 
အမ်ဳးိအစား 

ရလဒ ္
(µg/m3) 

အမ်ဳးိသားပတဝ္နး္က်ငဆ္ိငုရ္ာ 
အရညအ္ေသြး (ထတု္လႊတမ္ႈ)   
လမး္ညႊန ္ခ်ကမ္်ား (µg/m3) 

ACGIH 
TLV 

(2001) 
(µg/m3) 

စီမံကိနး္ဧရယိာတြင္း 
ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက၊္ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္

၁၂ 
နာရီ 

အမွဳနအ္မႊားပါ၀င္မ ူ 
PM2.5 (µg/m3) 

၉ ၂၅ ၅၀ µg/m3 

 

ဓာတေ္ငြ႕ ထတုလ္ႊတမ္ႈ။  ။ သၾကားစက္ရံုမွ လပု္ေဆာင္ေသာ စီမကံိနး္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ စကရ္ံုမွ 

ပတ္၀နး္က်င္ေလထထုသဲို႔ တိုကရ္ိုက ္ ထတုလ္ႊတ္ႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တိုင္းတာရာတြင္ 

ပတ္၀နး္က်င္ကိ ု ထိခိကုမ္ႈပုိမိုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖစသ္ည့္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ 

ကာဗြန္မုိေနာက္ဆိဒု္၊ ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ ႏိုကထ္ရုိဂ်င္ေအာကဆုိ္ဒ္ ႏွင့္ VOCs တို႔ကိ ု

တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ 
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စီမံကိနး္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီမံကိ္န္း၀န္းက်ငအ္နီးရိွ ေလအရည္အေသြး က်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ တတယိအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ပတ္၀နး္က်င္ထခိိုကမ္ႈ 

ဆန္းစစ္ျခင္း ကုမၸဏီ (Earth Tree Environmental Services Co., Ltd.) မွ စီမကံိန္း ေဆာင္ရြက္ခ်ကမ္်ားမွ 

ေလထုထသဲို႔ ထတုလ္ႊတႏုိ္င္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ 

ကာဗြနဒ္ိငုေ္အာက္ဆိဒုဓ္ာတေ္ငြ႕ (CO2) 

ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ ဇယား (၅.၄) တြင္ ျမန္မာ့စးီပြားေရးဦးပိုင္ အမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုငေ္သာ ကုမၸဏီလီမတိကမွ္ သၾကားထတုလ္ုပ္ေသာ စက္ရံုအတြင္း တိုင္းတာရရိွခ့ဲေသာ 
ကာဗြနဒုိ္င္ေအာက္ဆိဒ္ုဓာတ္ေငြ႕ (CO2) ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တိင္ုးတာမႈ ရလဒမ္်ားကို 
အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုငရ္ာ အရည္အေသြး (ထတ္ုလႊတမ္ႈ)  လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေမရ္ိကန္နုိ္င္ငံမွ 
ထတုျ္ပနထ္ားေသာ ACGIH TLV (2013) ႏိႈင္းယဥွ္ၾကည့္ေသာအခါ သတ္မတွခ္်ကတ္န္ဖိုးအတြင္း 
ရိွေသာေၾကာင့္ ပတ္၀နး္က်င္ထိခိကုမ္ႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိကုမ္ႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းပါသည္။ 

Table 5. 4 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (CO2) ရလဒ္  

ကာဗြနမ္ိေုနာကဆ္ိဒု္ (CO) 

ေအာက္ပါ ဇယား (၅.၅) တြင္ ဥကၠ ံ သၾကားစက္ရံုအတြငး္ တိုင္းတာရရိွခ့ဲေသာ 

ကာဗြန္မုိေနာက္ဆိဒု္ဓာတ္ေငြ႕ (CO) ရလဒမ္်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 5. 5 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (CO) ရလဒ္  

 

ဆာလဖာဒိငုေ္အာကဆ္ိဒု္ (SO2) 

ေအာက္ပါ ဇယား (၅.၆) တြင္ ဥကၠ ံ သၾကားစက္ရံုအတြငး္ တိုင္းတာရရိွခ့ဲေသာ 

ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒဓ္ာတ္ေငြ႕ ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

တညေ္နရာ 
ပ်မး္မွ်  
ကာလ 

တိငုး္တာသည့္ 
အမ်ဳးိအစား (µg/m3) 

ရလဒ ္
(µg/m3) 

အမ်ဳးိသားပတဝ္နး္က်ငဆ္ိငုရ္ာ 
အရညအ္ေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ႈ)  
လမး္ညႊန ္ခ်ကမ္်ား (µg/m3) 

ACGIH 
TLV (2013) 

(ppm) 

စမီကံနိး္ဧရယိာတြငး္ 
ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္၊ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္
၁၂ နာရ ီ

ကာဗြနဒ္ိငုေ္အာကဆ္ိဒု္ 
ဓာတ္ေငြ႕ 

CO2 
၁၇.၈ ၄၉၉ ၅၀၀၀ 

တညေ္နရာ 
ပ်မး္မွ်  
ကာလ 

တိငုး္တာသည့္ 
အမ်ဳးိအစား (µg/m3) 

ရလဒ ္
(µg/m3) 

အမ်ဳိးသားပတဝ္နး္က်ငဆ္ိငုရ္ာ 
အရညအ္ေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ႈ) 
လမး္ညႊန ္ခ်ကမ္်ား (µg/m3) 

ACGIH 
TLV (2013) 

(ppm) 

စမီကံနိး္ဧရယိာတြငး္ 
ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက၊္ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္
၁၂ နာရ ီ ကာဗြန္မိေုနာက္ဆိဒု ္ ၁၁.၁၂ ၃၀၀ ၂၅ 
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Table 5. 6 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (SO2) ရလဒ္  

 

ႏိုကထ္ရိဂု်ငဒ္ိငုေ္အာကဆ္ိဒု္ (NO2) 

ေအာက္ပါ ဇယား (၅.၇) တြင္ ဥကၠ ံ သၾကားစက္ရံုအတြငး္ တိုင္းတာရရိွခ့ဲေသာ 

ႏိုကထ္ရုိဂ်ငေ္အာကဆ္ိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕ ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

 

Table 5. 7 စကရ္ံုအတြငး္ တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (NO2) ရလဒ္  

တညေ္နရာ 
ပ်မ္းမွ်  
ကာလ 

တိငုး္တာသည့္ အမ်ဳးိအစား 
(µg/m3) 

ရလဒ ္
(µg/m3) 

အမ်ဳးိသားပတဝ္နး္က်င္ဆိငုရ္ာ 
အရညအ္ေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ႈ) 
လမး္ညႊန ္ခ်ကမ္်ား (µg/m3) 

ACGIH 
TLV (2013) 

(ppm) 

စမီကံနိး္ဧရယိာတြငး္ 
ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက၊္ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္
၁၂ နာရ ီ ႏုိကထ္ရိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိဒု ္ ၁.၂ ၂၀၀ ၃.၀၀ 

 

VOCs (Volatile Organic Compunds) 

စက္ရံုအတြင္း ေလထထုတဲြင္ ရိွေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သက္ရွိျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို တိုင္းတာ 

ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းတာခ်ကမ္်ားအရ ရလဒ္မ်ားမွ ေလထုထရဲိွ လကခ္ံႏုိင္ေသာ သတ္မွတခ္်က ္

အတြင္း၌တည္ရွိေနသည္ကိေုတြ႔ရွိရပါသည္။ (ဇယား-၅.၈) 

Table 5. 8 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (VOCs) ရလဒ္  

တညေ္နရာ 
ပ်မး္မွ်  
ကာလ 

တိငုး္တာသည့္ 
အမ်ဳးိအစား (µg/m3) 

ရလဒ ္
(µg/m3) 

အမ်ဳးိသားပတဝ္နး္က်င္ဆိငုရ္ာ 
အရညအ္ေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ႈ) 
လမး္ညႊန ္ခ်ကမ္်ား (µg/m3) 

ACGIH 
TLV (2013) 

(ppm) 

စမီကံနိး္ဧရယိာတြငး္ 
ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက၊္ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္
၁၂ နာရ ီ VOCs ၁.၃၉ ၁၀ ၃.၀၀ 

 

တညေ္နရာ 
ပ်မး္မွ်  
ကာလ 

တိငုး္တာသည့္ အမ်ဳးိအစား 
(µg/m3) 

ရလဒ ္
(µg/m3) 

အမ်ဳးိသားပတဝ္နး္က်ငဆ္ိငုရ္ာ 
အရညအ္ေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ႈ) 
လမး္ညႊန ္ခ်က္မ်ား (µg/m3) 

ACGIH 
TLV (2013) 

(ppm) 

စမီကံနိး္ဧရယိာတြငး္ 
ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက၊္ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္
၁၂ နာရ ီ ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ ္ ၁.၀၅ ၅၀၀ ၂.၀၀ 
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အပခူ်နိ္ႏွင့္ စိထုိငုး္ဆ ။ ။ ဥကၠံ သၾကားစက္ရံုအတြင္းရိွ ေလထုအပူခ်ိန္ႏွင့္ စုိထိုင္းဆကို တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ 

တိုင္းတာခ်က ္ ရလဒ္မ်ားကိ ု ေအာက္ပါ ဇယား (၅.၉) ႏွင္ ့ (၅.၁၀) တြင ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ႏိႈင္းရသိပ္ညည္းဆ စိုးထိုင္းမႈ သည ္အပူခ်ိန္ ၁၉ မွ ၂၇ ဒီဂရ ီဆလဲစ္ီယပ္ အတြင္း ရိွေသာ ပံုမွန္တန္ဖိုးထက ္

ေက်ာ္လြန္ပါက လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သကေ္တာင့္သက္သာျဖစ္မႈကိ ုထခုိိက္ေစပါသည္။ တိုငတ္ာ၍ 

ရိွရမည့္တန္ဖိုးမ်ားေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနလွ်ငလ္ည္း ထိခိကု္ မလြန္ပင္နညး္ေၾကာင္ေတြ႔ရွိရ ပါသည္။ 

တိုင္းတာရရိွေသာ ရလဒ္မ်ားအရ စိထုိုင္းဆတန္ဖိုးသည္ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတမွ္တခ္်ကတ္န္ဖိုး အတြင္းရိွျပီး 

အပူခ်ိနမွ္ာလည္း  လက္ခႏံိုင္ေသာ သတ္မတွခ္်က္ တန္ဖုိးအတြင္း၌သာ ရွိေသာေၾကာင့္ စိုးရိမစ္ရာ 

ထိခိကု္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မရွိပါ။ 

 

 

 

 

 

Table 5. 9 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (အပခူ်နိ္ ) ရလဒ ္

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ ္ အမည ္ ရလဒ္ (0C) 
Range for 

acceptable indoor 
air quality 

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက၊္ 
၂၀၁၉ ခႏွုစ္ 

၁၂ နာရ ီ TEMP (0C) ၂၂ (0C) ၂၂.၅-၂၅.၅ ºC  

 

 

 

Table 5. 10 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (စိထုိငုး္ဆ) ရလဒ္  

ေန႔စြဲ တိငု္းတာခ်နိ ္ အမည ္ ရလဒ္ (%) 
Range for 

acceptable indoor 
air quality 

ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက၊္ 
၂၀၁၉ ခုႏွစ ္

၁၂ နာရ ီ RH (%) ၆၃.၀၂(%) < ၇၀% 

 

ဆညူမံႈ ။ ။ စီမကံိနး္လပု္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပတ၀္န္းက်ငသ္ို႔ ထိခိုက ္ ညစ္ညမ္းေစေသာ ဆူညံမႈမ်ား 
သက္ေရာက္မႈ ရိွ၊ မရိ ွသိေစရန္  စက္ရံုအတြင္း ႏွင့္ အျပင္ရွိ ဆူညသံံမ်ားကိ ုDigital Sound Level Meter 
ျဖင္ ့ ၂၄ နာရတီိုငး္တာခဲ့ပါသည္။ ဆူညသံမံ်ားသည ္ လသူားတို႔လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတခ္်ကထ္က ္
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ေက်ာ္လြန္ေနပါက ပတ၀္န္းက်င္ရိွ ေဒသခံလထူမု်ားအေပၚ အၾကားအာရံုနွင့္ ပကသ္တေ္သာ 
က်န္းမာေရးထိခိကု္မႈမ်ား သက္ေရာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံုအတြငး္ ႏွင့္ အျပင ္ တိငု္းတာခ်က္မ်ားအရ 
ရလဒ္မ်ားကို (NEQEG) အမ်ိဳးသား ပတ၀္န္းက်ငဆ္ိုင္ရာ အရည္အေသြးထတုလ္ႊတမ္ႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
သတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတခ္်ကတ္န္ဖိုးအတြင္းရွိပါသည္။ 

 (ဇယား- ၅.၁၁). အသဆံညူံ႔မႈမ်ားကို တုိငတ္ာခ့ဲသည့္ေနရာ (ေျမာကလ္တၳကီ်ဴ ၁၇° ၃၃' ၁၈.၄" ႏွင့္ 
အေရ႕ွေလာငတ္ၳကီ်ဴ ၉၅° ၅၄' ၁၄.၂") 

Table 5. 11 အမ်ိဳ းသား ပတ၀္နး္က်ငအ္ရညအ္ေသြး ထတု္လႊတမ္ႈ  လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ားမွ ေကာကႏု္တ္ထားေသာ 
စကရ္ံုအတြင္း ဆညူမံႈ သတမ္တွခ္်ကမ္်ား 

 

Table 5. 12 အမ်ိဳ းသား ပတ၀္နး္က်ငအ္ရညအ္ေသြး ထတု္လႊတမ္ႈ  လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ားမွ  

ေကာကႏု္တထ္ားေသာ စကရ္ံုအတြငး္ ဆညူမံႈ  သတမ္တွခ္်ကမ္်ား 

 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယား (၅.၁၃) သည္  အမ်ိဳးသား ပတ္၀နး္က်င္အရည္အေသြး ထုတလ္ႊတမ္ႈ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ျပဌာန္းထားေသာ ေန႔အခ်ိန္ ႏွင္ ့ ညအခ်ိန္ရိွ လသူားတို႔အေနျဖင့္ ေနရာအလိကု ္

လက္ခံႏုိင္ေသာ ဆူညမံႈတနဖ္ိုးမ်ားကို ျပေသာ ဇယားျဖစ္ပါသည္။ 

Table 5. 13 NEQEG ေန႔အခ်နိ္ ႏွင့္ ညအခ်နိတ္ြင္ ေနရာအလိကု ္သတမ္တွထ္ားေသာ ဆူညမံႈ တနဖ္ိးုမ်ား 

Receptor 

One Hour LAeq (dBA)a 
Daytime 

07:00-22:00 
(10:00-22:00 for public 

holidays) 

Nighttime 
22:00-07:00 

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

ေနရာ 
Day Time Average Noise 
Level (dB) 

Night  Time Average 
Noise Level (dB) 

NEQEG  

စကရ္ံုအတြငး္ ၆၄.၄ (45.2b-106.8c) ၆၃.၁၂.a (45.7b-93.3c) 

 

70 db 

 

Area 
Day Time Average 
Noise Level (dB) 

Night  Time Average 
Noise Level (dB) 

NEQEG 
 

စကရ္ံုအျပင္ ၆၀.၃၂a (43.3b-84.5c) ၄၅.၅၇a (40.4b-77.6c) 

 

70 db 
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Residential, 
Institutional, 
Educational 

55 45 

Industrial, 
Commercial 

70 70 

 

၅.၃ ေရအရညအ္ေသြး 

ဥကၠံ သၾကားစက္ရံုအတြငး္ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္း စီမံကိန္း၏ ပတ္၀နး္က်င္စမီံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္ 

အစီအရင္ခံစာ ေရးဆြဲရာတြင္ လိအုပ္ေသာ ေရနမနူာမ်ားႏွင့္ သၾကားထတုလ္ပု္ေသာ လပု္ငန္းစဥ္အ 

ဆင့္ဆင့္မွ ထြက္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရ (ေရဆိုး) နမူနာမ်ားကိ ု စက္ရံုမ ွ စြန္႔ပစ္ေရ စတငထ္ြက္ရွိေသာေနရာႏွင့္ 

စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိုအဆင့္ဆင့္ေရစစ္ကန္မ်ားကိုျဖတ္၍ စြန္႔ပစ္ေရ ထြကေ္ပါက္  မွ ရယခူဲဲ့ပါသည္။  

ေရစစ္ကန္မ်ားထတဲြင္းမွ စက္႐ုံေရေျမာင္းမ်ားအတိုင္း ဆည္းေျမာင္းအတြင္းသိ ုစြန္႔ထတု္ပါ သည္။ စစ္ေဆးမႈ 

ရလဒ္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယား (၅.၁၄) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဓာတ္ခြဲခနး္မွ စစ္ေဆးထားေသာ ရလဒ္မ်ားအရ 

ေရတြငး္မ်ား၌ရိွေသာ ေရအရည္အေသြးမွာ WHO ႏွင္ ့ NEQEG Guidelines မွ ျပဌာနး္ထားေသာ 

လက္ခံႏုိင္ေသာ သတမ္ွတခ္်ကတ္န္ဖိးုမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ၍္ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ေရအရညအ္ေသြးတုိင္တာ 

ခဲ့သည့္ေနရာ မွာ ေရစစက္န္ထုတလ္ႊတ္ ေသာေနရာ (ေျမာကလ္တၳကီ်ဴ ၁၇° ၃၃' ၂၄.၃" ႏွင့္ 

အေရွ႕ေလာင္တၳကီ်ဴ ၉၅° ၅၄' ၁၅.၈")တြင္တိုငထ္ာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲပ့ါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ေရအရညအ္ေသြးတိုငထ္ာခ်က္မ်ားကို ISO TECH Laboratory ႏွင့္ Occupational and Environmental 

Health Laboratory တို႔မွ တိင္ုးတာခဲ့ပါသည္။ 
Table 5. 14 တိငု္းတာရရိွေသာ ေရအရညအ္ေသြး ရလဒမ္်ား 

 
No. 

 
Parameters 

 
Unit Observed 

WHO 
Guidelin
es Water 

NEQEG 
Guidelines  

 
Remarks 

 Laboratories  

Surface Water  

1 pH 
pH 

7.3 
7 ~ 8.5 6~9 

Normal 
Range 

2 Color 
Units 

2 
5  

Normal 
Range 

3 Turbidity 
NTU 

1 
5 NTU  

Normal 
Range 

4 Conductivity microS/cm
m 

763 
-  

- 

5 Total Suspended Solid (TSS) mg/l 45 - 50 - 
6 Total Dissolved Solid (TDS) mg/l - -  - 
7 Calcium (Ca) mg/l 70 75  - 
8 Hardness, Total as CaCO3 mg/l 165 500  - 
9 Magnesium as Mg mg/l 30 150  - 
10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l 120 500  - 
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11 Chloride (Cl) mg/l 150 200  - 
9 Iron, Total as Fe mg/l 0.01 0.1  - 
10 Manganese as Mn mg/l     0.02 0.05  - 
11 Sulphate as SO4 mg/l     200 400  - 

12 
Nitrogen Nitrate (N-NO3) 

mg/l 
    3.3 

10  
Normal 
Range 

13 BOD mg/l     39  50  
14 COD mg/l    4.6  250  
15 Total Phosphorus mg/1       0       2 2  
16 Total coliform bacteria 100 ml    150 400 400  
17 Biocides  mg/l       -  0.05  
18 Oil andGrease mg/l      8.4       10 10  

 

 

၅.၄ စီမကံနိး္တညေ္နရာရိွ ေဂဟစနစအ္တြငး္ ပါ၀ငေ္သာအရာမ်ား  

သစ္ေတာသစ္ပငမ္်ား ေပါကေ္ရာက္ျခင္းႏွင့္ သားရဲတိရိစာၦန္မ်ား ေနထိငု္က်ကစ္ားျခငး္ မရွိပါ။ 

၅.၅ ယဥေ္က်းမႈအရ ထနိး္သမိး္ ေစာင္ ့ေရာွကထ္ားေသာ အရာမ်ား 

စီမံကိနး္ေနရာႏွင့္ အနီးအနား၌ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလထုံ့းတမ္း အစဥအ္လာအရ ထိန္းသမိ္းထားေသာ 

နယ္ေျမမ်ား၊ ေစတီပထုိုးမ်ား ႏွင့္ အျခားသမိုင္း၀င္ အေဆာက္အအံုမ်ား မေတြ႕ရိွရပါ။ 
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အခနး္ (၆) 

ပတ၀္နး္က်င္ေပၚ သကေ္ရာကမ္ႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာန့ညး္ေစရနေ္ဆာငရ္ြကမ္ည့္ အခ်ကမ္်ား 

၆.၁ ျဖစႏုိ္ငေ္ခ်ရိွေသာ ပတ၀္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈမ်ားကို  ေဖာ္ထတုသ္တမ္တွျ္ခငး္ 

စီမံကိနး္လိအုပ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ရေသာ စီမံကိန္းအနီးရိွ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူလ 

တိုင္းတာရရိွထားေသာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားအေပၚ အေျခခ၍ံ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ု

ေဖာ္ထတု ္ သတ္မတွ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲသ့ို႔ အကျဲဖတ္ရာတြင ္ စီမကံနိ္းအနီး ပတ္၀န္းက်ငအ္ေပၚ 

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-

၆.၁) အတိုငး္ ခြဲျခားသတမ္တွထ္ားပါသည္။  

Table 6. 1 ျဖစေ္ပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား ဆနး္စစျ္ခငး္ 

ျဖစ္ႏုိငေ္ခ်ရိွေသာ ထခိိကုမ္ႈမ်ား 

ပတ၀္နး္က်င္ 
အေရငး္အျမစမ္်ားအေပၚ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား 

ေဒသခလံမူ်ားအေပၚ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား 

အညစအ္ေၾကးစြန္႔ပစျ္ခငး္ 

ေလထ ု

က်န္းမာေရးႏွင္ ့
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 

အစုိငအ္ခဲ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ဆူညံမႈ 
အရည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

တုန္ခါမႈ 

ေျမထ ု
လူမႈစီးပြား 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

အႏၱရာယ္ျဖစေ္စႏုိင္ေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ေရထ ု
အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
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၆.၂ ပတ၀္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈ အကဲျဖတျ္ခငး္ ေဆာငရ္ြကရ္န္ နညး္လမ္းႏွင့္ ခ်ဥး္ကပန္ညး္ 

(ကိငု္တြယေ္ျဖရငွး္နညး္) 

ပတ္၀နး္က်င္ အရည္အေသြးတစ္ခစုီအေပၚ၌ ထိခိကု္မႈ အကျဲဖတရ္ာတြင ္ တိုင္းတာမႈ ေလးမ်ိဳးအေပၚတြင္ 

အေျခခ၍ံ ေဆာင္ရြကပ္ါသည္။ ၄ငး္တို႔မွာ စီမံကိန္းကာလ သံုးခုအေတာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမကံနိး္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ထိခိကုမ္ႈ ပမာဏ၊ ၾကာခ်ိန္၊ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ 

အၾကမ္ိအေရအတြက ္ (ျဖစႏ္ိုင္ေခ်) တို႔ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ဇယား (၆.၂) တြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

နည္းလမ္းသည္ ဥကၠံ သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္း စက္ရုံအတြက္ ပတ၀္န္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈမ်ား အကျဲဖတျ္ခင္း 

အတြက ္အသံုးျပဳေသာ နညး္လမး္ျဖစ္ပါသည္။ 

Table 6. 2 သိသာထငရ္ာွးမႈတနဖ္ိးု တြကခ္်ကမ္ႈဇယား 

အကဲျဖတျ္ခငး္ 
အတိငုး္အတာ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 
ပမာဏ 
(Magnitude) 
 
 
 

မရိွ 
အနညး္င
ယသ္ာရိွ၍ 
ထခုိိကမ္ႈ မရိ ွ

အသင့္အတင့္ရွိ
၍ အဓိက 
မက်ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ေျပာငး္လမဲႈရိွ 

ျမင့္မား၍ သသိာ 
ထင္ရွားမႈ 
မရိွေသာ 
ပတ္၀နး္က်င္ေျပာ
င္းလမဲႈရိွ 

အလြန္ျမင့္မား၍  
ထာ၀စဥ္ျဖစ္ 
ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ 
ေျပာငး္လမဲႈရိွ 

ၾကာခ်နိ ္
(Duration) 

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

အျမတဲမ္း 
(ထာ၀စဥ္) 

ေနရာအက်ယအ္
၀နး္ 
(Extent) 

စီမံကိနး္ 
ဧရိယာ 
အတြင္းသာ 

စီမံကိန္းလုပ္     
ေဆာင္ေသာ 

ေဒသ 

စီမံကိနး္လပု ္
ေဆာင္ေသာ 
တိုင္းေဒသ 
ၾကီး 

ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ 
အဆင့္ 

ျဖစတ္နစ္ြမး္ 
(Probability) 

လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
အနည္းငယ္ရိ ွ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
အသင့္အတင့္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
အရမ္းျမင့္ 

လုံး၀ျဖစ္ႏိုင္ 

 

ပတ္၀နး္က်င္ဆိငု္ရာ ထိခိကုမ္ႈအေပၚ သသိာထင္ရွားမႈတန္ဖုိး တြကခ္်က္ရာတြင္ ေအာက္ပါ  ပံုေသနည္းျဖင့္ 

တြကခ္်က္ပါသည္။ 

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

သသိာထင္ရွားမႈတနဖ္ိုးအေပၚမတူည္၍ ေအာကပ္ါအတိုငး္ သတ္မတ္ွႏိုင္ပါသည္။ 
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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 ထခိိုကမ္ႈမ်ားသည ္

ပတ္၀နး္က်င္အေပၚ ထာ၀စဥ္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ထိထိုခိက္ုမႈမ်ားနွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိ ု

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ထနိ္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

၆.၃ ပတ၀္နး္က်င ္ထခိိကုမ္ႈ ေဖာ္ျပသတမ္တွ္ျခငး္ ႏွင့္ အကျဲဖတျ္ခငး္ 

ဥကၠံ သၾကားထတုလ္ုပေ္ရာင္းခ်ေသာ စက္ရံုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀နး္က်င္အေပၚ 

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။ 

၆.၃.၁ စက္ရံုအတြငး္ရိွ ေလအရညအ္ေသြး ေဖာ္ထတုသ္တမ္တွျ္ခငး္ႏွင့္ အကဲျဖတျ္ခငး္ 

စကရ္ံုလညပ္တသ္ည့္ကာလ။  ။ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခငး္ လုပ္ငန္းစဥ ္ အဆင့္ဆင့္အတြက ္ လိုအပ္ေသာ 

အပူစြမ္းအင္ရရွိရန္ ႀကံႀကိတ္ဖက ္သံုး၍  ဘိြဳ င္လာလည္ပတ္ပါသည္။ ဘိြဳ င္လာလည္ပတ္ရာမွ ထြက္ေသာ 

ျပာမ်ားသည္ မးီခိုးေခါင္းတိုင္မွ ပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ပ်ံ႕လြင့္ႏုိင္ပါသည္။ သိုေသာ္  

မီးခိုးေခါင္းတိုင္မ ွ ထြက္ရွေိသာ ျပာမ်ားကို မးီခိုးေခါငး္တိုငအ္ထဲ၌ ေရျဖစ္ဖန္ယကူာထားရိွေသာ္ေၾကာင့္  

ပတ္၀နး္က်င္ရိွ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ပ်ံ႕လြင့္အလြနက္ိုနည္းပါေၾကာငး္ ကြင္းဆင္ေလလာခ်က္ရေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

သၾကာၾကမ္းမ်ားကိ ု အေရာင္ခၽြတရ္ာတြင္လညး္ ကံနွင့္ ထံုးကိ ု အသံုးျပဳပါသည္။ ေမႊစကထဲ္ထည့္ေမႊ၍ 

ရရိွလာေသာ စြန္႕ပစ္ေရမ်ားႏွင့္ တငလ္ရဲညမ္်ားမ ွ အနံ႔ဆုိးမ်ား ထြကရ္ိွပါသည္။ ထိုအနံ႔မ်ားသည္ 
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အလပု္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထ ု က်နး္မာေရးကို ထိခိကုေ္စႏိုင္ပါသည။္ သိုပါေသာေၾကာင့္ 

တငလ္ရဲည္မ်ားအား ကနအ္တြင္းစုေဆာင၍္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစလ္ုပ္ေဆာငပ္ါသည္။ ထိုအတူ စြန္႔ပစ္ေရ 

မ်ားအား ေရစစက္န္အတြင္သိထုည့္၍ အဆငဆ္င့္ အနည္းခ်ျခငး္၊ သန္႔စင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ စက္ရံုျပင္ျပရိွ 

စိုကက္ြင္းမ်ားသို႕ ေရသြင္းေပးပါသည္။ (ထို႔စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားသည္ စိကုပ္်ိဳးေရးအတြက္ ထြက္ႏႈန္မ်ားတိးု 

ေသာေၾကာင ္စက္ရုအံနီးရွ ိလယ္သမားမ်ားမွ အလြန္းႏွစ္သက္ၾကပါသည္) 

အေျခာက္ခ၍ံ ရရိွေသာ သၾကားမ်ားကို ကိငု္တြယ္ရာတြင္လည္း စနစတ္က်မလုပ္ေဆာင္ပါက suger dust 

explosion ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

စက္ရံုအတြင္း အသံုးျပဳေသာ ပို႔ေဆာင္ဆကသ္ြယ္ေရး ယာဥ္မ်ား၊ ကားမ်ားမွလည္း ေလထထဲုသို႔ 

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထတုလ္ႊတလ္်က္ရိွပါသည္။ 

စက္ရံုေခါင္းတိုင္မွ စက္ရံုပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူေနအိမ္မ်ား၊ အလုပသ္မားမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 

ထိခိကု္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ ျပာမ်ားကိ ုထတုလ္ႊတ္ႏုိင္ပါသည္။ စက္ရုတံြင္ မီးေခါင္းတိုင္း းႏွင့္ Air 

Long မ်ားပါရိွပါသည္။ ေခါင္းတိုင္၏ အျမင့္မွာ (၁၃၀) ေပခန္႕ ျမင့္ေသာေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ 

ထိခိကု္ႏုိင္မႈ အလြန္းနည္းပါးပါသည္။ အကယ္၍ ထိုဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိ ု အကာအကြယမ္ပါ၍ ရွဴရိွဳက္မိပါက 

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 စကက္ရိယိာၾကီးမ်ားေၾကာင့္ 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။ 

၆.၃.၂ ဆညူသံံ သကေ္ရာကမ္ႈေဖာ္ထတုျ္ခငး္ႏွင့္ အကဲျဖတျ္ခငး္ 

စမီကံနိး္လညပ္တစ္ဥက္ာလ။ ။ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္းလပု္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေသာ 

စကက္ိရိယာမ်ား၊ ဘိြဳ င္လာ ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားမ ွ ဆညူံသံမ်ားသည ္ စကရ္ံုအနီးအနား 

ပတ္၀နး္က်င္အေပၚ ထခိိကုမ္ႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းဆညံူသံမ်ား ေရရွည္သက္ေရာက္ေနပါက စက္ရုံ 

၀န္ထမး္မ်ား၏ အၾကားအာရံုႏွင့္ ပတသ္တ္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

စက္မႈဇုနဧ္ရယိာျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းဆူညံသမံ်ားကို ထပ္ကာထပက္ာ ၾကားေနရပါက စက္ရံုအလပု္သမား 
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မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထခုိိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ လူေနအိမ္ ေက်းရြာမ်ားျဖင့္ အနည္းငယန္ီးေသာေၾကာင့္  

ဆူညံသံမ်ားလညး္ ဆကစ္ပ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ ပါသည္။ 

၆.၃.၃ ေျမအရညအ္ေသြး ထတုေ္ဖာ္ျခငး္ႏွင့္ ထခိိကု္မႈ အကဲျဖတျ္ခငး္ 

စမီကံနိး္လညပ္တစ္ဥက္ာလ ။  ။သၾကားထုတလ္ပု္ျခငး္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေသာ 

သကာၾကမ္းမ်ားကို သိုေလာွင္ရာ ေနရာမွ ေျမဆလီႊာထသဲို႔ စိမ့္၀င္ႏုိင္ပါသည္။ သၾကားထတု္လပု္ရာမ ွ

ထြကေ္သာ အစိုငအ္ခစဲြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ စကရုံ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္လပု္ငန္းေဆာငတ္ာမ်ားမွ 

အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကိ ု သင့္ေလ်ာ္စြာ စြန္႔ပစ္ျခင္းမရွိပါက ေျမဆလီႊာ အတန္းအစားက် 

ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ားယိဖုိတက္်မႈမ်ားမွ 

ေျမဆလီႊာထစဲိမ့္၀င္၍ ေျမဆလီႊာ အတန္းအစား က်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။အထက္ပါေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိင္ုး စီမံကနိ္းဖ်က္သမိ္းျခငး္ဆိင္ုရာ 

လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္ကရိိယာမ်ားသည္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွပါက ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္ႏုိင္ရံုမက အလုပသ္မားမ်ားအေပၚတြငလ္ညး္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာ ယာဥမ္်ား ႏွင့္ စက္ကိရယိာမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆလီႊာဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွင့္ 

ထတုလ္ုပႏုိ္င္စြမ္းကိ ုထိခိကုေ္စပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ေျမဆလီႊာထတဲြင္ ေနထိုငေ္သာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ 

သက္ရိွ ပိုးေကာင္ငယ္ေလးမ်ား၊ ဘကတ္းီရီးယားမ်ား၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ ႏွင္ ့ ေဂဟစနစအ္ေပၚ 

ထိခိကု္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုစက္ကရိိယာယာဥ္မ်ားမွ ေလာင္စာဆီမ်ား ယိုဖတ္ိက်ရာမလွည္း 

ေျမဆလီႊာထစဲိမ့္၀င္၍ ေျမဆလီႊာ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၆.၃.၄ ေရအရညအ္ေသြး ထတုေ္ဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထခိိကုမ္ႈ အကျဲဖတျ္ခငး္ 

စမီကံနိး္လညပ္တသ္ည့္ ကာလ။  ။ သၾကားထတုလ္ုပ္ေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မ ွသကာၾကမ္း                (

ေအာက္က်ံဳး) မ်ားကိ ုအရာင္ခၽြတ္ရန္ ႏွင့္ အျခားအမိႈက္မ်ားကိ ုဖယ္ရွားရန္ ေရ၊ ထံုး၊ ကံႏွင့္ေရာ၍ ႀကတိစ္က္

ထထဲည့္ကာ ေမႊပါသည္။ ယငး္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့ ေပါင္းခံျခင္းမွ ထြကရ္ိွေသာ ေရဆိုးမ်ားကို 

ေရႏုတ္ေျမာင္းမွတစ္ဆင့္ ေရဆိုးပိကုလ္ိုင္းအတြင္း စြန္႔ပစ္ရာတြင္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွပါက 

အသံုးျပဳေသာ ပိုက္မ်ား ႏွင့္ ေျမာင္းမ ွ တစဆ္င့္ လွ်ကံ်၍ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 

အေရာင္ခၽြတရ္ာတြင္ သံုးေသာ ကသံည္ ေရတြင္ ေပ်ာ္၀င္ေသာအခါ ဆာလဖ်ဴရစအ္ကဆ္စ ္ ႏွင္ ့ ေလႏင့္ွ 

ထိေတြ႕ေသာအခါ ဆာလဖာဒိုင္ေအာကဆ္ိဒု္ဓာတ္ေငြ႕ကို ျဖစ္ေပၚေစသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရး 

ထိခိကု္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ စက္ရံုအတြင္းမွ စြန္႔ပစ္လိကုေ္သာေရမ်ား၏ အရညအ္ေသြးမ်ားကိလုဲ 

NEQEG ႏွင့္ WHO တြငေ္ဖာ္ျပထားေသာ သက္မတ္ွစံႏႈန္းမ်ားတြငး္ရွိေအာင္အၿမဲတမး္ လုပ္ေဆာငရ္ပါမည္။ 

အကယ္၍ သတ္မကွခ္်ကထ္ပ ္  ေက်ာ္လြန္ေနပါက သက္ဆိုင္ရာပညာရငွ္မ်ား ေခၚယူ၍ ေရဆိုးသန္႔စငမ္ႈ 

စနစ္မ်ားအား ျမင့္တင္ ရနလ္ိအုပ္ပါသည္။ 

 စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။စီမကံနိ္းကာလျပီးဆံုး၍ ဖ်က္သိမ္းေသာ ကာလတြင္ 

စက္ရံုဖ်ကသ္ိမ္းျခင္းမ ွ ထြကေ္သာ ေရဆိုးမ်ား၊ ဖ်ကသိ္မ္းေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ေလာင္စာဆီမ်ား 

ယိုဖတိ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရညစ္ညစျ္ခင္းႏွင့္ အလုပသ္မားမ်ား၏ သံုးေရ၊ ခ်ိဳ းေရမ်ားမွ 
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ေရဆိုးမ်ားသည္ စက္ရုံအနီးရိ ွ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စးီ၀ငႏုိ္င၍္ မ်ကႏ္ွာျပင္ေရ (ေျမေပၚေရ) ညစည္မ္းမႈကို 

ဦးတညေ္စႏုိင္ပါသည္။ 

၆.၃.၅ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစျ္ခင္း သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခငး္ 

အစိငု္အခစဲြန္႔ပစပ္စၥညး္ 

စမီကံနိ္းလညပ္တ္ေသာကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခငး္  လပုင္နး္စဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ပါဝင္

သည့္ သကာၾကမ္းမ်ားကို သန္႔စငေ္သာလပ္ုငနး္မွ ထြက္ေသာ အမိႈကမ္်ား ၊ သမဲ်ား၊ အျခားေရတြင္မေပ်ာ္ဝင္

ႏိုငေ္သာ အရာမ်ား ထြကရ္ိွပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ မီးဖိေုခ်ာင္မွလည္း အမိႈကမ္်ား ႏွင့္ organic waste 

မ်ားထြကရွိ္ပါသည္။ ႀကံဖကဘိ္ြဳ ငလ္ာမလွည္း လုပင္န္းလည္ပတ္စဥအ္တြင္း ျပာမ်ားထြကရ္ိွပါသည္။ 

စမီကံနိ္းဖ်ကသ္မိ္းသည့္ ကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ စကရုံ္ဖ်ကသ္ိမး္ေသာ လုပင္နး္စဥ္မ်ားမ ွ ထြက္ရွိေသာ 

အမိႈက္မ်ား၊ စက္ရုံဖ်ကသ္ိမး္ေသာ အလုပသ္မားမ်ားေၾကာင့္ ထြကေ္သာ အမိႈကမ္်ားပါဝင္ပါသည။္ 

အရည ္စြန္႔ပစ္ပစၥညး္ 

စမီကံနိး္လည္ပတသ္ည့္ ကာလ။  ။ ဤကာလတြင္ သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္း လုပ္ငနး္စဥ္တြင ္ပါ၀ငေ္သာ   

ေပါင္းခံျခငး္၊ သၾကားပြင့္ေလးမ်ား ရရိွေစရန္ အပေူပးျခင္း၊ စကဒ္လကမ္်ားျဖင့္ တငလ္ရဲည္ဖယ္႐ွားျခင္းႏွင့္ 

အေရာငခ္ြၽတျ္ခင္း လုပင္န္းစဥ္မ်ားမွ  ေရဆိုးမ်ား ထြကရွိ္ပါသည္။ ထို႔အျပင ္ အလုပသ္မား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

အိမသ္ာမ်ားမွလည္း ေရဆိးုႏွင့္ မိလႅာ အညစအ္ေၾကးမ်ား ထြကရ္ိွပါသည။္ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ အလုပ္

သမားမ်ား၏ ေရခ်ိဳးကန္မ်ားမွလည္း ေရဆိးုမ်ား ထြက္ရွိပါသည္။ မးီစက္မွ ေလာင္စာဆ ီအႂကြငး္အက်န ္ႏွင့္ 

အင္ဂ်င၀ုိ္င္မ်ား ထြကရ္ိွပါသည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ ကာလ။ ။ စီမကံိ္န္းဖ်ကသ္မ္ိးေသာ လပ္ုငန္းစဥ္မ်ားမွ ေရဆိုးမ်ားႏွင့္ 

အလပု္သမားမ်ား သံုးေသာ ခ်ိဳးေရႏွင့္ ယာယီအိမသ္ာမ်ားမွ ေရဆိုးမ်ား ထြကရွိ္ပါသည္။ 

၆.၃.၆ ျပညသ္လူထူ ုက်နး္မာေရးနငွ္ ့လံုျခံဳ မႈအေပၚ သကေ္ရာကမ္ႈမ်ားအား ထတုေ္ဖာ္ျခငး္နငွ့္  ဆနး္စစျ္ခငး္ 

စမီကံနိး္ လညပ္တသ္ည့္ ကာလ။ ။စီမံကနိ္းလညပ္တ္ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လပ္ုေဆာင္ေသာ 

လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ဆူညံသမံ်ား၊ အမႈန္မ်ား (PM10 နွင့္ PM2.5) နွင့္ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထတ္ုလြႊတ္မႈေၾကာင့္ အလုပသ္မားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိ ု ထိခုိက္ေစနိုငပ္ါသည္။ 

မီးခိုးေခါင္းတိုင္မွ ထတုလ္ြႊတ္လိကု္ေသာ ဓာတုဓာတ္ေငြ႔မ်ားျဖစ္ေသာ ဆာလဖာဒိုင္ေအာကဆ္ိဒ္ု၊ 

ႏိုကထ္ရုိဂ်ငဒ္ိုင္ေအာက္ဆိဒုႏွ္င့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာကဆ္ိဒု္ဓာတေ္ငြ႕ အစရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ 

အလပု္သမားမ်ားနွင့္ ေဒသခအံဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။  

ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒသ္ည္ အဆတု၏္ လုပ္ငနး္ေဆာငတ္ာမ်ားနွင့္ အသကရ္ႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 

စနစ္မ်ားကိ ု ထခိိုကေ္စနိုင္ျပီး မ်ကလ္ံုးမ်ားကို ယားယံေစနုိင္ပါသည္။ ဆာလဖာဒိုင္ေအာကဆ္ုိဒ္သည ္

အသက္ရႈလမး္ေၾကာင္းကိ ု ယားယံေစျပီး ကူးစက္မႈအႏၱရာယက္ို တိုးေစနိုင္ပါသည္။ ၄ငး္သည္ 

ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ နွာေစးျခင္းနွင့္ ပန္းနာရငက္်ပ္ျခင္းကဲသ့ို႕ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း တိုးေစနိုင္ပါသည္။ 
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ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ္ ျမင့္မားေသာ ပါ၀င္မႈသည္ အသက္ရႈျခင္း၊ နလွံုးနွင့္ အဆတု္ေရာဂါမ်ားကိ ု

ထိခိကု္နုိင္ပါသည။္ ပါ၀င္မႈနသဲည့္အခါ အဆတ္ုနွင့္လည္ျပြန္ကို ယားယံေစနုိင္ပါသည။္ 

ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ္ ပမာဏအနညး္ငယ္အား အခ်န္ိၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႕မႈသည္ အသကရ္ႈစနစ္ႏွင့္ 

ျပင္ပ အမႈန္မ်ားအားကာကြယ္နုိင္မည့္ စြမ္းရည္အား ပ်ကဆ္းီေစပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၊ 

အသက္ၾကီးသူမ်ား၊ ပန္းနာရင္က်ပ္နွင့္ အဆတု္၊ ႏွလံုးေရာဂါရိွေသာသူမ်ားသည္ ခံႏိုင္ရည္နည္း 

ေသာေၾကာင္ ့ပိထုိခိကုေ္စႏုိင္ပါသည္။ 

အလားတူပင္ ကာဗြန္ဒိငု္ေအာက္ဆိဒု္ ဓာတ္ေငြ႕သည္လည္း ျပည္သူလထုုအေပၚ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

ထိခိကု္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထေိတြ႕မႈၾကာရွည္လွ်င္ ဆိုးရြားေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။   

နိုကထ္ရုိဂ်ငေ္အာကဆ္ိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕သည္ ေလလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ရမ္းမႈကို ျဖစ္ေစျပီး အသက္ရႈလမး္ 

ေၾကာငး္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ သကေ္ရာက္ေစနုိင္ပါသည္။ ၾကာရွည္စြာ 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။ 

၆.၃.၇ မးီေဘးအႏၱရာယသ္ကေ္ရာကမ္ႈ ထတုေ္ဖာ္ျခငး္နငွ့္ ဆနး္စစျ္ခငး္ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုငအ္မ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမတိကသ္ၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္းစက္ရုံမွ လုပက္ိုင ္

ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းေဆာငတ္ာမ်ားမွ မေတာ္တဆ မးီေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ 

အေျခအေနမ်ားစြာရိွပါသည္။ 

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 ကံ သည္ မီးေလာင္ႏိုင္ေသာ ဂဏ္ုသတၱိရိွပါသည္။ စက္ရံုအတြငး္ 

သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း ႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ အမိႈကမ္်ားေၾကာင့္လည္း မီးေလာငႏုိ္င္ပါသည္။ မီးသတ္ေဆးဘူး 

လံုေလာက္စြာ မထားရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း မီးေဘးအႏၱရယ္မ်ား ၾကံဳလာႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံုအတြင္း 

အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္စက္မ်ားမွ ဆီမ်ား ဖိတ္စင္က်မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ မီးဖိခုန္း၊ 

ဖေယာင္းတိငု္ႏွင့္ ျခင္ေဆးထြန္းျခင္းမ်ားမွလည္းမီးေလာင္ႏုိင္ပါသည္။ အပူခ်ိန္လြန္ကျဲခင္း၊ 

အျခားမီးေလာင္ေနေသာ ေနရာမွ ကူးစက္ေသာ မီး ႏွင့္ လတူို႔၏ မေက်နပမ္ႈေၾကာင့္ 
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ရိွဳ႕ေသာမီးမ်ားေၾကာင့္လည္း မီးေဘးအႏၱရာယ္ ၾကံဳလာႏုိင္ပါသည္။ ထိုမတွစ္ဆင့္ ေဒသချံပည္သူမ်ား၏ 

ေနအိမ္မ်ားသို႔ ကူးစက္ေလာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

မးီေဘးကာကြယေ္ရးစမီခံ်က္ 

ဥကၠသံၾကားစကသ္ည္ ရန္ကုန္တိငုး္ေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကးီၿမိဳ႕နယ၊္ ဂုံညငွ္းတနး္ေက်းရြာအုပ္စ၊ု 

ျမရြာေက်းရြားႏွင့္ ကပလ္ွ်ကတ္ည္ေဆာကထ္ားေသာ စက္ရုတံစ္ရံုျဖစ္ပါသည္။ အပူပိုငး္ေဒသတြင္ 

တည္ေဆာက္ထားသည့္ စက္ရုံျဖစျ္ခင္း၊ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ႀကံဖတက္ဲသ့ို႔ေသာ ေဘးထြကပ္စၥည္းမ်ား 

ထြကရ္ွိျခင္း၊ မီးေလာင္မႈကုိ အားေပးသည့္ ေလာင္စာဆီမ်ား သိုေလွာငထ္ားရိွျခငး္၊ ေမာ္တာ၊ ပန္႔ႏွင့္ 

စက္ပစၥည္း အစိတအ္ပိုငး္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္းျဖင့္ အသုံးျပဳေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိနမ္ေရြး၊ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အတြက ္ မီးေဘးႀကိဳတငက္ာကြယေ္ရးကိ ု စနစတ္က်စီမံခ်က္ခ် 

ေဆာင္ရြကထ္ားရနလ္ိုအပ္ပါသည္။ 

က) အေဆာက္အဥးီႏွင့္ ဂိုေဒါင္မ်ားတြင ္ေရ၊ သႏွဲင့္ မီးသတ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အလုံအေလာကထ္ားရိွရန္၊ 

ပတ္ဝနး္က်င္တြင္ မးီတားလမ္းမ်ားျပဳလုပ္ထားရွိေရး၊ အၿမတဲမ္းသန္႔ရွင္းေစေရး တို႔ကိႏုႈိးေဆာ္ထားရန္ 

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 ု စက္ရုံရိွသနူာျပဳအဖြဲ႔မ ွ

ေရွ႕ဦးသူနာျပဳစုနညး္ျဖင့္ ျပဳစုႏိုင္ရနအ္တြက္ ေရွ႕ဦးသနူာျပဳစုနည္းသငတ္န္းမ်ားျပဳလပ္ုေပရနတ္ို႔ျဖစ္ပါသည။္ 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားၾကေရာကလ္ာပါက ကာကြယ္ေရအဖြဲ႔မ်ားထားရွိျခင္း 

၁)       ဒုစက္ရုံမွဴး 

၂) အင္ဂ်ငနီ္ယာခ်ဳပ ္

၃) ဓာတုေဗဒအရာရွိခ်ဳပ္ 

၄) အလပု္ရုံခြဲမွဴ း (က်ိဳးခ်က္) 

၅) အလပု္ရုံခြဲမွဴ း (ဝပ္ေရွာ့) 

၆) အလပု္ရုံခြဲမွဴ း (ဘိြဳ င္လာ) 
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၇) အလပု္ရုံခြဲမွဴ း (လုံၿခံဳေရး) 

၈) အလပု္ရုံခြဲမွဴ း (စတို) 

မီးေဘးကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားထားရွိျခင္း 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ရန္အတြက္ စက္ရုံအတြငး္ရိွဌာန အသီးသီးတြင္ ေအာကပ္ါ အတိုငး္အေရးေပၚ 

မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားအား ေဆာင္ရြကထ္ားရိွပါသည္- 

စဥ ္ ေဖာ္ျပခ်က ္ မးီသတေ္ဆးဘးူအေရအတြက္ 
၁ Out Door Power Station ၁ 

၂ Power House ၁ 

၃ Disel & Turbine Generator ၁ 

၄ Boiler Control Room ၁ 

၅ Mill Control Room ၁ 

၆ Process House ၁ 

၇ Workshop ၁ 

၈ သၾကားဂုိေဒါင္ (၂) လုးံ ၁ 

၉ စက္ပစၥည္းဂိုေဒါင ္ ၁ 

၁၀ ဓာတ္ခြဲခန္း ၁ 

၁၁ စကသ္ုံးဆသီိုေလွာင္ရံု ၁ 

မီးသတ္စငအ္ား စက္ရုမံ်ကႏွ္ာစာအဝင္ေပါကတ္ြင ္ (၁) စင္၊ စက္ရုေံနာက္မ်က္ႏွာစာ ဒီဇယ္ဆသီိုေလွာင္ 

ကနအ္နီးတြင ္ (၁) စင္၊ စက္ရုံပင္မအေဆာကအ္ဦးေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ (၁) စင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ား 

အားထားရွပိါသည္။ 

(၁) မီးခ်တိမ္်ား 

(၂) မီးကပ္မ်ား 

(၃) မီးသတေ္ရပုံးမ်ား 

(၄) သအိဲတမ္်ား 

(၅) မီးသတေ္ဆးဘးူ (၂) ဘးူ 

၆.၃.၈ လမူႈစးီပြားဆိငုရ္ာ အက်ိဳ းေက်းဇးူမ်ား 

ဥကၠ ံသၾကားစက္ရံုသည ္ျမနမ္ာ့စီးပြားေရးဥးီပုိငအ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုငေ္သာကုမၸဏီလမီတိက္ လက္ေအာက္ရိွ 

ႀကံဌာနရွိ ဝနထ္မး္မ်ားႏွင့္ အတလူပ္ုေဆာငလ္ွ်က္ရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းအင္းအားအေနျဖစ္ ၀နထ္မ္း စုစုေပါင္း 

(၂၁၂) ဦးခန္႔အပထ္ားပါသည္။ ႀကံရာသီ သၾကားစကလ္ည္ပတ္ခ်ိနတ္ြင္ ယာယေီန႔စား အလုပသ္မား 
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လည္လိုအပ္သလိုခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားလညလု္ပ္ေဆာငမ္ည္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကစံိုကပ္်ဴိး သည့္ ေတာငသ္ူမသိားစု 

(၂၀၀၀) ခန္႔ကို လည္းေကာငး္ အလုပအ္ကိငု္အခြင့္အလမ္းဖန္တးီေပးနိင္ုမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ေဒသချံပည္သမူ်ားအတြက ္အလပု္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေစပါသည္။  

၆.၄ ပတ၀္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈ ႏွင္ ့သသိာထငရ္ာွးမႈ 

စီမံကိနး္လညပ္တေ္သာ ကာလႏွင့္ ဖ်ကသိ္မ္းေသာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ု ေအာကပ္ါအတိုင္း ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္ျခငး္မ်ား ျပဳလပု္ထားပါသည္။ စက္ရံုသည္ 

ဤအစီရင္ခံစာ ေရးသားေသာအခ်ိနတ္ြင္ တည္ေဆာက္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်န္ကာလႏွစ္ချုဖစ္ေသာ 

လုပ္ငနး္လညပ္တသ္ည့္ကာလႏွင့္ ဖ်က္သမ္ိးေသာကာလကိုသာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 6. 3 လပုင္နး္လညပ္တ္သည့္ကာလတြင္ ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ္၀နး္က်ငသ္ကေ္ရာကမ္ႈ ဆနး္စစျ္ခငး္ 

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 

 ႀကံဖက္ ဘိြဳ င္လာမွ ျပာမ်ား 
ေလထုထသဲို႔ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။ 

 PM10 ႏွင့္ PM2.5 အမႈန္မ်ား 
ထြကရွိ္ျခင္း 

 မီးခုိးေခါင္းတိုင္မွ 
ဓာတုဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထြက္ရိွျခင္း။ 

 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ားမွ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ရိွျခင္း။ 

 မီးစက္မွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြကရ္ိွျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၅ နည္း 

၂ ဆူညံမႈ 

 သၾကားထတု္လပု္ျခင္း 
လုပ္ငနး္တြင္အသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ 
ဘိြဳ ငလ္ာမ်ား ႏွင့္ မီးစကမ္်ား မ ွ
ဆူညံသံမ်ားထြကရ္ိွျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 

၃ တုန္ခါမႈ 
  စက္ပစၥည္းမ်ား၊ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ား ႏွင့္ 
မီးစက္မွ တုန္ခါမႈမ်ား ခံစားရျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 
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စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 

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)တြင္ 
ေ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 
 သၾကားထတု္လပု္ေသာ 

လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ထြကေ္သာ 
ေရဆိုးမ်ား  

 အလပု္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ား၏ 
အိမသ္ာ၊ မိလႅာကနမ္်ားမွ 
ေရဆိုးမ်ား။ 

၃ 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 
 စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၏ 

ျပန္လညအ္သံုးျပဳ၍မရေသာ 
ေလာင္စာဆ ီအၾကြငး္အက်န္မ်ား။ 

၇ 
မီးေဘးအႏၱရယ္ 
မ်ား 

 ႀကံႀကတိ္ဖကမ္်ားထားေသာ ေနရာ 
 ကံမ်ားသိုေလွာင္ေသာေနရာမ ွ

မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 
 မီးသတ္ေဆးဗးူလံုေလာက္စြာ 

မထားရိွျခင္း။ 
 ေလာင္စာဆသုိီေလွာငေ္သာ 

ေနရာမွ မးီေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 
 မီးဖုိခန္းနငွ့္ အမိႈကမ္်ားေၾကာင့္ 

မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 
 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင္ ့ မီးစက္မ ွ

ဆီမ်ားဖတိ္စင္က်ျခင္းမွ 
မီးေလာင္းႏုိင္ျခင္း။ 

 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 
ထိခုိကဒ္ဏ္ရာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း။ 

၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည္း 

၉ 
လူမႈစီးပြား 
အေျခအေန 

 ေဒသခမံ်ားအတြက ္
အလပု္အကိုင္မ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း  

X x x x X ေကာငး္က်ိဳး 
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  Table 6. 4 စမီကံိနး္ဖ်ကသ္ိမး္ေသာ  ကာလတြင္ ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ္၀နး္က်ငသ္ကေ္ရာကမ္ႈ  
ဆန္းစစျ္ခငး္ 

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 
ေလထ ု
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 
ေလာင္စာဆမီ်ား 
သိုေလွာင္ေသာေနရာ။ 

 ဖ်ကသ္မိ္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 
သယ္ေဆာင္ျခင္း။ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည္း 

၅ ေရညစ္ညမ္းမႈ 

 လုပ္ငန္းဖ်က္သမိ္းသည့္ 
ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ား 
မေတာ္တဆ  ဖိတစ္ငက္်ျခငး္ 

 ပရံေတာ္ေခ်ာင္း 
ညစ္ညမ္းေစျခင္း။ 

 အလပု္သမားမ်ား အိမသ္ာႏွင့္ 
သံုးေရ၊ ခ်ိဳ းေရမ်ား။ 

 ဖ်ကသ္မိ္းသည့္လပ္ုငန္းစဥ္ 

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 
မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

 ယာယီအိမသ္ာမ်ားမ ွ
အညစအ္ေၾကးစြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

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။ 

 စက္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမ ွေလာငစ္ာဆီ 
အၾကြင္းအက်န္မ်ား။ 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည္း 

၇ 
မီးေဘး 
အႏၱရာယ ္

 အေဆာကအ္ဦမ်ား 
ဖ်ကသ္မိ္းျခင္းမ ွထြကေ္သာ 
အမိႈက္မ်ားကို စနစတ္က် 
စုပံုထားမႈ မရိွျခင္း။ 

 အပူခ်ိန္ျပင္း၍ မးီထေလာင္ျခင္း။ 
 စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားမ ွ

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နည္း 
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စဥ္ 
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္
သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 

သသိာထငရ္ွားမႈ 

သသိာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
ေလာင္စာဆမီ်ား မေတာ္တဆ 
ယိုစိမ့္မႈ။ 

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 

      

 

၆.၅ ပတ၀္နး္က်င ္သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား၏ သသိာထငရ္ာွးမႈ  

ပတ္၀နး္က်င္ သကေ္ရာက္မႈမ်ားကို ျပည့္စံု၍ သိပၸံနည္းက် ဆန္းစစ္ အကျဲဖတ္ခဲ၍့ သၾကားထတု္လပ္ုျခင္း 

လုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ ပတသ္တ္ေသာ လိအုပ္သည့္ ထခိိုကမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန ္နည္းလမ္းမ်ားကိ ုေရးသားထားပါသည္။ 

ထင္ရွားမႈ အဆင့္မ်ားကိ ု အလြန္နည္း၊ နည္း၊ အသင့္အတင့္၊ ျမင့္ ႏွင့္ အလြန္ျမင့္ ဟ၍ူ 

(၅)မ်ိဳးသတမ္ွတထ္ားပါသည္။ ေအာက္ပါ ပံ ု(၆.၁) သည္ စက္ရုံလည္ပတ္ေသာ ကာလနွင့္ ဖ်ကသ္မိ္းေသာ 

ကာလတြင္ လပု္ေဆာငေ္သာ လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀နး္က်င္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ထင္ရာွးမႈအဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ ပုံျဖစ္ပါသည္။  
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Figure 6. 1 စမီကံိနး္ လပုေ္ဆာငခ္်ကမ္်ားေၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ၀္နး္က်ငသ္ကေ္ရာကမ္ႈအက်ဥး္ခ်ဳပ္  

အထက္ပါ ပုံတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္မ်ားအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမတိက္သၾကားစက္ရုံမ ွ သၾကားထုတလု္ပေ္သာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ 

ပတ္၀နး္က်င္သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ အလြန္နညး္၊ နည္း ႏွင့္ အသင့္အတင့္ရိွေသာ ထခိိုကမ္ႈမ်ားကိ ု

ေတြ႕ရသည။္ အလြန္နည္းႏွင့္ နညး္ေသာ ပတ၀္န္းက်င ္ထိခုိကမ္ႈမ်ားသည္ သသိာထင္ရွားမႈမရိွေသာ္လည္း 

အသင့္အတင့္ရိွေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရနလ္ိုအပ္ပါသည္။  

၆.၆ ပတ၀္နး္က်င ္ထခိိကုမ္ႈမ်ားကို ေလ်ာက့်ေစရန ္နညး္လမး္မ်ား 

၆.၆.၁ ေလထအုေပၚ သကေ္ရာက္ႏုိငေ္သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ားကို  ေလ်ာွခ့်ရနန္ညး္လမး္မ်ား 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။ ။ စီမံကနိ္း လညပ္တေ္သာကာလအတြငး္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 

ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ PM10 နွင့္ PM2.5 အမႈန္႔မ်ား ထြကရ္ိွျခင္းကို ေလ်ာက့်ေစရန ္စက္ရံုအမိုးတြင္ ေလသန္႔စင္စက္မ်ား 

(rotary ventilators) သို႔မဟတု ္ ဖုန္စုပ္စက္မ်ား (dust collectors) တပဆ္င္ပါမည္။ ယခုလကရ္ွိတြင္လည္း 

သၾကားစက္၏ စကရ္ံုအမိုးတြင္ ေလသန္႔စင္စက္မ်ား (rotary ventilators)   အလုံး (၂၀) တကဆ္ငထ္ား 

ပါသည္။ ယခုအခါတြင္း အမႈန္႔မ်ား ထြကရွိ္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ စက္ရံုအမိုးတြင္ ေလသန္႔စင္စက္မ်ား 

(rotary ventilators) တက္ဆငထ္ားသည့္အတြကလ္ုံးေလာက္မႈရွိပါသည္။ အကယ္၍လိုအပ္ပါက 

သက္ဆိုငရ္ာပညာရင္ွးမ်ားကိုေခၚယ ူ တိုင္ပင္ၿပးီ လိုအပ္သည့္ မ်ားကိလုုပေ္ဆာငသ္ြားမည္ပါမည္။ 

သၾကားစက္ တြင္ မီးခုိးေခါငး္တိုင္ (၁) ခုပါရိွၿပီး၊ (dust collectors)  (၁) လုးံအခလုက္ရွတိက္ဆင္ထားသည္ 

ကိုေတြ႔ရိွရပါသည္ အမႈန္မ်ားထြကရ္ျခင္း၏ အဓကိ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ႀကံႀကတိဖ္က ္ ဘိြဳ င္လာမွ 

ထြကေ္သာ ျပာမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိျုပာမ်ားလြင့္စင္မႈကို ေလွ်ာခ့်ရန္ ျပာမ်ားကိ ုေရပန္းျဖင့္ဖမ္းျခင္းႏွင့္ 

ျပာစုကန္သို႔ ျပာစုၿပီးမ ွ စနစ္တက်စစုည္း၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ေလ်ာက့်ေစရန္ ပံုမွန္ 

ေရဖ်န္းေပးျခငး္မ်ား လပ္ုေဆာင္ရပါမည္။ သၾကားစကတ္ြငတ္ကဆ္င္ထားေသာ (dust collectors) သည္ 

စက္မႈၾကည့္ၾကပ္မ ွ ခြင့္ျပဳထားေသာ စနစ္ျဖစ္တကဆ္ငထ္ားေသာ(dust collectors) ျဖစ္ပါသည္။  

မီးခိုးေခါင္းတိုင္မွ ထြကေ္သာ ဓာတေ္ငြ႕မ်ား၊ ျပာမ်ားႏွင္ ့မီးခုိးမ်ားသက္ေရာက္မႈအား ေလ်ာက့်ေစရန္အတြက ္

မီးခိုးေခါင္းတိုင္ ၏ ျမင့္ေပ (၁၃၀) ခန္႔အနည္းဆုးံရွိရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံျပညသူ္မ်ား၏ 

က်န္းမာေရးအတြက္ လံုျခံဴစိတခ္်ရမႈရွိပါသည္။ ထိုမထွြက္ရွိလာေသာ ျပာမ်ားအား တက္ႏုိင္သမွ်  

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။  

စီမံကိနး္လညပ္တေ္နစဥ္ ကာလအတြင္း အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စကက္ရိိယာမ်ားကို မီးခိုးမ်ား နွင့္ 

အျခားဓာတေ္ငြ႕မ်ား ထတုလ္ုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခငး္မ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

အေရာင္ခၽြတရ္ာတြင္ အသံုးျပဳေသာ က ံ သိုေလွာင္ေသာ ေနရာကို ယိုဖိတျ္ခင္းမရိွပဲ လံုျခံဳေစရန္ 

စနစ္တက်လုပ္ေဆာင၍္ ပံုမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ ဆိုဒယီမ္ဟိုက္ဒရိဆုာလဖိကု္၏ ဓာတုပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ 

ေဘးကင္းစိတခ္်စြာသံုးရန္ လိကုန္ာရမည့္လမ္းညႊန္ လက္စြဲစာတန္းမ်ား (Material Safety Data Sheet) 

အား ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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အလပု္သမားမ်ားအား အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႏွင့္ အျခားအမႈန္ငယ္ေလးမ်ားမွ 

ကာကြယ္တားဆးီႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြငသ္ံုး ကာကြယေ္ရး၀တ္စုံမ်ား စစီဥ္ေဆာင္ရြကေ္ပးပါမည္။ 

အလပု္သမားမ်ားမလွည္း ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကိ ု လိက္ုနာေဆာငရ္ြကေ္စရန္ 

စည္းကမ္းတင္းက်ပ္စြာ ခ်မတ္ွထားပါမည္။  

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ ။  ။ စီမံကနိ္းဖ်ကသ္မိ္းေသာ လပု္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ စက္မ်ား၊ 

ကားမ်ားအား ေကာင္းမြန္မႈ ရိွ၊ မရိွ (မီးခိုးထြက္ျခငး္၊ ဆီယိုက်ျခင္း၊ ဆူညံျခင္း)အား လုပ္ငန္းမစတင္မ ီ

ဂရုတစိကု ္ စစ္ေဆးပါမည္။ လုပ္ငနး္ခြင္၌ အလပု္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပင္န္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရးကိ ုအဓကိထား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ စီမံကနိ္း အတြင္းရွိ အေဆာကအ္ဦးမ်ားကိ ုဖ်က္ျခင္းႏွင့္ 

စက္႐ုအံတြင္းရွ ိစကပ္စၥည္းမ်ားကိ ုျဖဳတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာငသ္ည့္အခါတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ႏွင္ ့ လမူႈပတ္ဝန္းက်ငအ္ေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားမရွိေစရန ္ ဂ႐ုတစုိကလ္ုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ၿဖိဳးဖ်က္ျခင္းမွ 

ထြကရ္ွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္အမႈန္႔အမႊာမ်ားမထြကရ္ွိေစရန္ စနစတ္က်လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ လိအုပ္ပါ 

ကသကဆ္ိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္တိုင္ပင၍္လုပ္ေဆာငသ္ြာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၆.၆.၂ ဆညူမံႈေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚႏုိငေ္သာ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ုေလွ်ာခ့်ရနန္ညး္လမး္မ်ား 

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 လုပ္ငန္းတြင္ က်န္းမာေရး ႏွင္ ့ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမျဖစေ္စေသာ ဆူညံသထံနိး္ေသာ 

အရာမ်ား (noise barriers) မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ လကရ္ွစိက္႐ုလံည္ပတ္ခ်ိနတ္ြင္ 

ဆူညံသံမ်ားထြကရ္ွိေစေသာအလပ္ုေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝနထ္မ္းမ်ားအား လုပ္ငနး္ 

တြင္ က်န္းမာေရး ႏွင္ ့ ေဘးအႏၲရာယက္င္းရွင္းေစေသာ (နားအုပ္မ်ား၊ ဦးထုပ္မ်ား) မ်ားကိုေထာကပ္ံ႔ေပး 

ပါသည္။ ထကမံ္လိအုပ္ပါက သက္ဆိငု္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပတ္ေဆြးေႏြးၿပီး သၾကားစက ္                     

လည္ပတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း အလုပသ္မားမ်ားအား လုပင္န္ခြင္သံုး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား (နားအုပ္မ်ား၊ 

ဦးထုပမ္်ား) စသည္တိုက့ို ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ ။  ။ စီမံကနိ္းကာလျပီး၍ ဖ်က္သိမး္ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 

အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးမျပဳမီ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းမ်ား လုပ္ပါမည္။ 

အလပု္သမားမ်ား ထိခိကုမ္ႈမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳစြာ အလုပလ္ပု္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေထာကပ့္ံေပး 

ပါမည္။ စီမံကနိ္းဖ်ကသ္ိမ္းသည့္ကာလအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစပီြား ပတ္ဝန္းက်င္ကိ ု

ထိခိကု္မႈမရွိေစရန္ စနစတ္က်လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 

၆.၆.၃ ေရအရညအ္ေသြး ထခိိကုမ္ႈမ်ား ေလွ် ာခ့်ရန္ နညး္လမး္မ်ား 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။  ။သၾကားထတ္ုလပု္မႈလပု္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ထြကရ္ိွေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို 

ေရဆိုးပိုကအ္တြင္း စြန္႔ပစရ္ာတြင္ စနစ္တက်ေဆာငရ္ြက္ပါမည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္းအား စနစတ္က် 
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တည္ေဆာက္၍ေျမာင္းႏွင့္ ပိုကလ္ိုင္းခ်ိတဆ္က္ေသာေနရာကိုလည္း ယိုစိမ့္မႈမျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြကပ္ါမည္။ 

ထို႔ေၾကာင္ ့ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခငး္ လပု္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြကရ္ိွေသာ အခ်ိဳ႕စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို သန္႔စင္၍ 

ျပန္လည္အသံုးျပဳပါမည္။ ျပန္လည္ အသံုးျပဳ၍မရေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိုလည္း သန္႕စင္ျပီးမွ စနစတ္က် 

စြန္႔ပစ္ပါမည။္ ကံ ပါ၀ငေ္သာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို သက္ဆိငု္ရာ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ေသာ ေနရာဌာနမ်ား 

(သကဆုိ္ငရ္ာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတ)ီ ႏွင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက၍္ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ပါမည္။ မီးဖိုခနး္ႏွင့္ 

အလပု္သမား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သံုးေရ၊ ခ်ိဳးေရႏွင့္ မိလႅာကန္မ ွ ေရဆိုးမ်ားကိ ု စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါမည္။ 

စက္႐ုအံတြင္းရွ ိ စက္မႈၾကည့္ၾကပ္မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေရစစ္ကန္မ်ားအတြင္ စနစ္တက် အဆင့္ဆင့္ 

အနည္းခ်ေရစစ္ျခင္း၊ မ်ားျပဳလုပ္ၿပးီ NEQEG ႏွင့္ ကိကုည္ီၿပီးမွ သာလွ်င္စြန္႔ပစ္ပါသည္။ ေလာင္စာဆီမ်ား 

ယိုဖတိ္မႈႏွင့္ ဖြဲျပာမ်ား ေခ်ာင္းအတြင္း ပ်ံ႕လြင့္မႈမရိွေစရန္ အမိုးအကာႏွင့္ လံုျခံဳစြာ ထားရိွပါမည္။ 

စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ ။  ။စီမံကိနး္ဖ်က္သမ္ိးေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အလုပသ္မားမ်ား၏ 

သံုးေရႏွင္ ့ မိလႅာကန္မွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ ေျမဖို႔ျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိ ု

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ဆီမ်ား ယိုဖတိျ္ခငး္ မရိွေစရန္ ပံုမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ 

၆.၆.၄ ေျမဆလီႊာ ညစည္မး္မႈ ေလွ်ာခ့်ရနန္ညး္လမး္မ်ား 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။ ။ စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာ လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ 

ေျမဆလီႊာညစည္မ္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

 ေရဆိုးမ်ား စြန္႔ပစ္ေသာ ေရေျမာင္းမ်ားကို ေရလံုေစရန္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင၍္ ေရစိမ့္၀င္မႈ ရိ/ွမရိွ 

စစ္ေဆးျခင္း။ 

 ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ား သိေုလွာင္ေသာ  ေနရာအား လံုျခံဳစြာ ထားရိွရန္ႏွင့္ 

ယိုစိမ့္မႈမရွိေစရန္ စစ္ေဆးျခင္း။ 

 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 ထြက္ရွိေသာ 

အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႕ျခင္းအား ေရွာင္ရာွးပါမည။္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳပါမည။္ 

သို႔မဟုတ ္သကဆ္ိုင္ရာဌာန စည္ပင္သာယာေရးရာေကာ္မတီ ႏွင္ ့ခ်ိတဆ္က္၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ 
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၆.၆.၅ ျပညသ္လူထူ ု ႏွင္ ့ အလပုသ္မားမ်ား၏ က်နး္မာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိငုရ္ာ ထခိိကုမ္ႈမ်ားကို 

ေလွ် ာခ့်ရနန္ညး္လမး္မ်ား 

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 ထုတလ္ႊတ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ မီးခုိးမ်ား ႏွင့္ ျပာမ်ားေၾကာင့္  

သၾကားစက္ရု ံ အနီးပတ္၀နး္က်ငတ္ြင္ေနထိုင္လွ်က္ရိွေသာ ေဒသခံျပည္သမူ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 

လူမႈစီးပြားေရး ႏွင့္ အျခားေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ မးီခိုးေခါင္းတိုငအ္ား အနည္းဆုံး 

အျမင့္ေပ ၁၀၀ ခန္႔ထားရိွရပါမည္။ စီမကံိန္း ေဆာင္ရြကသ္မူွ အလပု္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပကသ္တ၍္ ေဆာင္ရြကရ္န္ အခ်နိ္ျပည့္အထက္တန္းသူနာျပဳခန္႔အပ္ထားျခင္း ႏွင့္ 

အခ်ိန္ပိင္ုးဆရာ၀န ္ (၁) ဦး ထားေပးပါမည။္ ေဒသက်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတဆ္က၍္ 

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပက္သတေ္သာ လကၡဏာမ်ား၊ 

သတိေပးဆိုင္းဘတ္ုမ်ား ထားေပးပါမည္။ စက္ရံု မန္ေနဂ်ာမွ အလုပသ္မားမ်ား လံုျခံဳစိတခ္်စြာ 

အလပု္လပု္ႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စီစဥေ္ပး၍ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားအတိငု္း လိုကန္ာရန္ 

ၾကီးၾကပ္ပါမည္။ စက္ရံုတြင ္အလပု္လပ္ုေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့စကရ္ံုအနီး ရပ္ကြကအ္တြင္း၌ ေနထိုင္ေသာ 

ေဒသချံပည္သူမ်ားအတြက ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းမ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးပါမည္။ ထို႔အျပင္  ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မွီခုိသသူားသမီးမ်ားအတြကလ္ည္း စက္ရုအံတြင္းတြင္ 

အလယ္တန္းေက်ာင္း တစေ္က်ာငး္ရွိပါသည္။  

အလပု္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ပက္သတ္ေသာ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား 

စီစဥ္ေပးပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္းက်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယက္င္းရငွး္ေစေရအတြကအ္လပု္သမားမ်ားအား 

ေလက့်င့္ သင္ၾကားေရးအစဥ္မ်ားကိုေပးသြာပါမည္။ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

(၁) လုပ္ငနး္ခြငက္်န္းမာေရးဆိုငရ္ာအသိပညာေပးဆိုင္ရာလပု္ေဆာင္ခ်က္္မ်ားႏွင့္ သငတ္န္းမ်ား 

(၂)  ေရွ႕ဦးသူနာျပဳသင္တန္းမ်ားအာ စက္ရုအံတြင္း ရွိဝနထ္မး္မ်ားအား အၿမသဲင္တနး္ 

(၃)  မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး သငတ္နး္မ်ား 

(၄) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပကသ္တသ္ကဆ္ိုင္ေသာသင္းတနး္မ်ား 

(၅) မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ လုပင္န္းခြငက္်န္းမာေရးႏွင္ ေဘးအႏၲရာယက္ငး္ရွင္းသင္းတန္းမ်ား 

လိုအပ္ပါက စီမကံန္ိးႏွင့္ပတသ္က္သကဆ္ိုင္ၿပးီ သငတ္န္းမ်ားကိုသင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ ။  ။ စီမံကနိ္း ဖ်ကသ္မိ္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပသ္မားမ်ား ထိခိက္ုအနာတရျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားကို 
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တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ 

စက္ပစၥည္းမ်ားကိလုည္း အသံုးမျပဳမီ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိသုာ 

အသံုးျပဳပါမည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ 

ေဆးေသတၱာမ်ားအား  လကလ္မွ္းမီရာတြင္ ထားရိပွါမည္။ ေအာကပ္ါ (ပံု- ၆.၂) တြင္ လုပ္ငန္းခြငတ္ြင္ 

ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းစြာ လုပက္ိုင္ေဆာငရ္ြကႏုိ္င္ေစရန္ လုပ္ငန္ခြင္သံုး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကိ ု

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၆.၆.၆ မးီေဘးအႏၱရာယ ္ေလွ်ာခ့်ရန္ နညး္လမး္မ်ား 

စီမံကိနး္လညပ္တေ္သာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စက္ရုံအတြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယရ္န္ 

မီးသတ္ေဆးဗးူမ်ား လံုေလာက္စြာ ထားရွိပါမည္။ မေဖာကထ္ုံးသည္ အေရာင္ခၽြတ္ရာတြင ္သံုးေသာေၾကာင့္ 

စနစ္တက် သိုေလွာငထ္ားရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စက္ရံု၀န္းက်င္ရိွ အမိႈက္မ်ားကို မစြန္႔ပစ္မီ စနစတ္က်စုပုံ၍ 

ထားရိွရပါမည္။ မးီစက ္ ႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၌ အသံုးျပဳေသာ မးီၾကိဳ းမ်ား၏ ခိုင္ခန္႔မႈကို ပုံမွန္စစ္ေဆး၍ 

လလဲယွ္ေပးပါမည္။ မးီစကအ္တြက ္အသံုးျပဳေသာ ဒီဇယဆ္ပီံုးမ်ားကို ဖတ္ိစင္၊ ယိုစမ့္ိမႈ မရိွေစရန္ စနစတ္က် 

သိုေလွာငထ္ားပါမည္။ မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ား ထားရာတြင္လည္း ေနရာအလိုက္ လိုအပ္သလို လံုေလာက္စြာ 

ထားရိွပါမည္။ မီးဖိုခန္း လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲရာတြငလ္ည္း စနစတ္က် သံုးစြဲပါမည္။ စက္ရံုႏွင့္ ရံုး၌ သံုးေသာ မီးသီး၊ 

မီးၾကိဳ း ႏွင့္ မီးခုံေဟာင္းမ်ားကို ပုံမွန ္ စစ္ေဆး၍လလဲယွေ္ပးပါမည။္ ဖေယာင္းတိုင္ ႏွင့္ 

ျခင္ေဆးေခြမးီမ်ားကိလုည္း စနစ္တက် သံုးစြဲပါမည္။ အေရးေပၚ မးီေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိ ု တန္ု႔ျပန္ေျဖရွင္း 

ရန ္ မီးခ်တိ၊္ မီးကတ္မ်ား၊ ေရပံုးႏွင့္ ေရစည္၊ ေရကန္မ်ား ထားရိွပါမည္။ ေရကန္အတြင္း ေရျပတလ္ပ္မႈ 

မရိွေစရနလ္ည္း ပံုမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပကသ္တ္ေသာ 

သတိေပးဆိုင္း ဘုတ္ မ်ား၊ အမွတအ္သားမ်ား ထားရိွေပးပါမည္။ အလုပသ္မားမ်ားအတြက္ မီးေဘး 

အႏၱရာယ္ အကာအကြယ ္ ပစၥည္းမ်ား ထားရိွေပး၍ သကဆ္ိုင္ေသာ သငတ္န္းမ်ား ႏွင့္ အသိပညာေပး 

ေဟာေျပာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ လိုအပ္ပါက စက္ရုံပတလ္ည္တြင္ မီးတားလမ္းမ်ား ထားရိွ ပါမည္။ 

စီမံကိနး္ဖ်က္သမိ္းေသာကာလတြင္ ထြကရ္ိွေသာ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ မီးေလာငလ္ြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိ ု

စနစ္တက်စပုံု၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ ပံု- (၆.၂) တြင ္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပး ဆိုင္းဘတု္မ်ားႏွင့္ 

လကၡဏာမ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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မးီေဘးအႏၱရာယ္ သတိေပး လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆိငုး္ဘုတမ္်ား 

 

 
 
 
 
 

Figure 6. 2 စကရ္ံုလညပ္တစ္ဥ္ ထားရိွသင့္ေသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ သတေိပးလကၡဏာ ႏွင့္  ဆိငုး္ဘတုမ္်ား 

  

   
Figure 6. 3 အသံုးျပဳရမည့္ လပုင္နး္ခြငသ္ံုး ကာကြယေ္ရးပစၥညး္မ်ား၊ အသံုးျပဳပံုႏွင့္  သတိေပးဆိငုး္ဘတုမ္်ား 
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၆.၆.၇ စြန႕္ပစပ္စၥညး္စမီခံန႕္ခြဲမႈႏွင့္ ပတသ္က္၍ ေလွ်ာခ့်ရန္ နညး္လမး္မ်ား 

ဥကၠသံၾကားစက္ ၾကံႀကတိလ္ုံးမွ ထြကရ္ွိေသာ ၾကံႀကတိ္ဖတ္မ်ားအား စက္႐ုလံည္ပတ္ရာတြင္ 

ဘြိဳငလ္ာေလာင္စာအျဖစ္ျပန္လည္အသုးံျပဳၿပးီ စြနပ္စ္ပစၥည္းမ်ားအားျပန္လည္အသုံးျပဳပါသည္။ ၾကံရည္မ်ား 

ကိ ုသၾကားအျဖစက္်ိဳခ်က္ရာမွထြကရ္ွိေသာ ၾကံျမဳပ္ခ်ီးမ်ားအား ဓာတ္ေျမၾသဇာအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳေတာင္သူမ်ား 

အား အခ်ိဳးၾကေပးေဝျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ စက႐္ုံလည္ပတ္ရာမွထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား 

စနစ္တက် ေရစစ္ကန္မ်ားမွ အနည္းခ်သန္႔စင္ၿပီးမွ စက္႐ုအံတြင္းရွိေရေျမာင္းမွ စြန္႔ပစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

စက္႐ုအံတြင္ ျပန္လည္အသုးံအျပဳေသာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားထြက္ရွိမႈမွ အနညး္ငယသ္ာရွိပါသည။္ 
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အခနး္ (၇) 

ေဒသချံပညသ္မူ်ားႏွင့္ တိငုပ္ငေ္ဆြးေႏြးျခငး္ႏွင့္  ဖြ႕ံၿဖိဳ းးမႈအစအီစဥ ္

ဥကၠသံၾကားစကသ္ည္ ဂံုညွင္းတန္းေက်းရြာ အတြင္တြင္းတည္ရိွပါသည္။ ဥကၠသံၾကားစက္ အတြက ္

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ အစီရင္ခစံာေရးဆြဲရနအ္တြက္ သၾကားစကအ္နီးပတ္ဝနး္က်င္းရိွ 

ေဒသခမံ်ား၏ သေဘာထားမ်ားေကာက္ယႏုိူင္ရန္အတြက္ ဖတိ္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳလပု္ခ့ဲပါသည္။ ထိုေနာက္ 

သၾကားစက္မွ ေဒသခံျပညသ္မူ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိလုပု္ေဆာငရ္န္အတြက ္ သၾကားစကမွ္ 

တာဝန္ရိွသူမ်ားမ ွ ေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ (၂) ရက ္ အလိတုြင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုးံႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ 

သၾကားစကအ္နီးရွိ ဂုညံင္ွးတနး္ေက်းရြာ ရပ္မိရပဖ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ 

ဖိတ္ၾကားခ့ဲပါသည္။ သၾကားစက ္    ပတ္ဝန္းက်ငအ္နီးအားအနားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား 

ကိ ု သိရွိႏ္ုိင္ရန္အတြက ္ အမ်ားျပညသ္ေူတြ႔စုံျခင္းကိ ု (ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၉) တြင္ေက်းရြာအတြင္ရိွ 

ရပ္မိရပ္ အိမ္၌ျပဳလုပ္ခဲ ့ပါသည္။ 

(က) လပု္ငန္းတည္ရွိရာ ဂုညွံင္းတန္းေက်းရြာ၊ ဥကၠ႔ၿမိဳ႔၊ တိကုႀ္ကးီၿမိဳ႕နယအ္တြင္း၊ ရန္ကုနတ္ိုငး္ေဒသႀကီး 

အတြင္းတြင္တည္ရွိျပီး စီးပြားေရး အရ အခ်ကအ္ခ်ာက်ေသာၿမိဳ ႕နယတ္စ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ 

ေဒသခ ံ ျပည္သလူူထသုည ္ စုိကပ္်ိဳးေရးလုပ္ငနး္ကိသုာ အဓိကလုပက္ိုင္ၾကသည္။ လပု္ငန္းတည္ရိွရာ 

တိကုႀ္ကးီၿမိဳ႕နယသ္ည ္ ရနက္နု္ - ျပည-္ အေကြး - ရမ္ၿဗဲ အျမနလ္မ္းမေဘးတြင ္ တည္ရိွ၍ 

လမ္းပန္းဆကသ္ြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕နယ္၏ အဓကိ ထြကက္နု္မွာ ဆန္စပါး၊ ပဲ ႏွင္ ့

ႀကံျဖစ၍္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏံွ႔အျပားသို႔ အဓိက တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သည္။ 

(ခ) ျမန္မာစ့ီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမတိက္မွ လုပ္ကိင္ုလ်က္ရွိေသာ ဥကၠ ံ

သၾကားစကသ္ည္ ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာ၊ ဥကၠ႔ၿမိ ႔ဳ၊ တိကု္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၊ ရနက္ုနတ္ိုင္းေဒသႀကးီ တြင္ 

ပါ၀င္ျပီး ေျမာကလ္တၱီက်ဴ႕ ၁၇°၃၃'၁၅" ႏွင့္ အေရ႕ွေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕ ၉၅°၁၂'၁၂" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရယိာ 

အက်ယအ္၀နး္မွာ  (၁၀၈.၈၉) ဧက ျဖစသ္ည္။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပငအ္ထက္ (၃၂)ေပ ျမင့္ပါသည္။ 

စက္ရုံ၏အနီးဆုးံ ေက်းရြာမ ွ ဂုံညွင္းတနး္ရွိပါသည္။ ထိ ု ဂုံညွင္းတနေ္က်းရြာ၌ ရပမ္ိရပ္ဖ (၂၇)ဦး ႏွင့္ 

(ႏိုဝင္ဘာလ၊ (၁၁) ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္) ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလပု္ခဲ့ပါသည္။ ထိေုတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား 

ျပဳလုပခ္ဲ့ရာတြင္ ရာအိမမ္ွဴး ဦးေမာငသ္ိနး္ဦးမ ွ ဦးေဆာင၍္ ၄ငး္ေဆြးေႏြးပြဲအားလုပ္ေဆာငခ္ဲ့ပါသည္။ 

ထိုရပ္မိရပ္ဖမ်ား သည္ စက္ရုအံနီးပတ္ဝန္းက်ငတ္ြင္ လက္ရွိလပု္ကိငု္လွ်က္ရိွေသာ ေတာင္သမူ်ားျဖစ္ပါ 

သည္။ စုိကပ္်ိဳထားသည္ သီးႏွံမ်ားမ ွ(စပါး၊ ပဲ ႏွင့္ ႀက)ံ တို႔ကိုစုိက္ပ်ိဳးပါသည္။  

စမီကံိ္န္းေၾကာငး္ရငွး္လငး္တငျ္ပျခငး္ (ေဒၚေအးျမတႏ္ြယ္) 

ေဒၚသတီာၿငိမး္မွ ဥကၠ ံ သၾကားစက္မ ွ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္ 

အေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ယခုစမံီကိနး္ႏွင့္ပတသ္က္၍ အႀကံျပဳခ်ကမ္်ားေတာင္ခခ့ဲံပါသည္ 

ဂုံညငွး္တနး္ေက်းရြာရွ ိရပမ္ရိပဖ္မ်ားမေွျပာၾကားခ်ကမ္်ား 
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ကၽႊန္ေတာ္အေနနဲ႔ေရာ ဒီသၾကားစကက္စြန္႔ပစ္တဲ့ေရေၾကာင့္ ဘာျပႆနာမွမရွပိါဘူး၊ သၾကားစကက္ 

ထြကတ္ဲ့ေရေတြကေတာ့ အားလုံးအဆင္ေျပပါတယ။္  သၾကားစက္မ ွကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာအတြက ္လိုအပ္သည္ 

မ်ားကိုလ ဲ လွဴဒါန္းမႈ ေတြလအဲၿမဲလုပ္ေပးပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရြာအျပင္ အျခားရြာေတြမလွဲ လမး္မ်ားႏွင့္ 

ရာသလီိကု္ပြဲမ်ား၏အလွဴ ေငြမ်ားနဲ႔ အျခားအရာမ်ားကိလုည္ လွဴ ဒါနး္ေပးပါတယ္ ဆိတုဲ့အေၾကာင္း ေလေတြ 

လၾဲကား ရပါတယ။္  

အျခားေတြ႕ရိွမႈမ်ား 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိငု္းပင ္ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ကာကြယ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၊ 

ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငနး္မ်ားရိွေသာေနရာ ႏွင့္ ျမိဳ ႕ျပဖြ႕ံျဖိဳးေရးလုပ္ငနး္မ်ား စသည့္ လပု္ငန္းေဆာငတ္ာမ်ား 

မေတြ႕ရွိရပါ။ 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

89 
 

အခနး္ (၈) 

ပတဝ္နး္က်င္ ႏွင့္ လမူႈေရးဆုိငရ္ာစမီခံန္႔ခြဲမႈမ်ား 

၈.၁ ပတဝ္နး္က်ငစ္မီခံန္႔ခြမဲႈနညး္လမး္ 

စီမံကိနး္တစ္ခုတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရိွေစေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ     ျပငဆ္င္ 

ျပဳစုထားေသာ ပတဝ္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥတ္စ္ခု ရွသိင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင ္ ထိအုစအီစဥ္ 

ေရးဆြဲထားရံုျဖင့္ မလုံေလာက္ေသးပါ။ ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥက္ို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိအုပ္ပါသည္။ ဤပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥတ္ြင ္ ပတ္ဝနး္က်ငထိ္ခိကုမ္ႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လပ္ုငန္းအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမခံန္႔ခြဲ မႈအစီအစဥမ္်ားတြင္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆုိင္ရာ လကေ္တြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ နညး္လမး္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယ ူ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုလညး္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ ပတဝ္န္းက်င ္

ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥး္မ်ားႏွင့္အညီ လိကုေ္လ်ာ ညေီထြမႈရိွေစရန ္ ေရးဆြဲထားပါသည္။  

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္ခြဲေရး အေျခခံမႈမ်ားကို စနစတ္က် လုပ္ေဆာငျ္ခင္းျဖင့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ေပၚသို႔ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားကိ ု ေလ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိး 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ပိုမိတုိးုပြားလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၈.၂ ပတ၀္နး္က်င ္စမီခံန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥက္ို လိကုန္ာေဆာငရ္ြကၾ္ကည့္ရႈရန္ တာ၀န္ရိွသမူ်ား 

ပတ္၀နး္က်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ကို လိက္ုနာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကနိ္းဧရိယာတြင္ ရိွေသာ လပု္သားမ်ား 

အားလံုးတြင ္ တာဝန္ရိွပါသည္။ စီမကံနိး္အဆိုျပဳသ၊ူ စက္ရုံမန္ေနဂ်ာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရး တာဝန္ခံ (HSE coordinator)၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိနး္သိမ္းေရးဝန္ႀကးီဌာန၊ 

ေဒသဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စီမကံိနး္အတြင္း လုပသ္ားမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဆာငရ္ြက္ရနအ္တြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ဇယား (၈.၁) 

တြင္ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ ၾကည့္ရႈရန္ တာဝန္ရိွသူမ်ား စာရင္းကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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Table 8. 1 ပတဝ္နး္က်င္ စမီခံန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥက္ို လိကုန္ာေဆာငရ္ြကၾ္ကည့္ရႈရန္         တာဝနရ္ိွသမူ်ား 
စာရငး္ 

စဥ ္ ရာထးူ အဖြဲ႔အစညး္ ဖနုး္နပံါတ ္ တာဝနမ္်ား 

၁။ စကရ္ုံမွဴး 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အ
မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလိမိတက္ 

၀၉ 
၉၇၁၉၂၂၃၄
၆ 

 ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား ကို 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

 ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
ကိုႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ျခင္း၊ 

၂။ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဴပ ္  

၃။ 
ဓါတေုဗဒ 
အရာရွိခ်ဳပ္ 

 

၄။  အလုပ္ရုံခြဲမွဴး  

၄။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရး 
တာဝန္ခ ံ

၀၉ 
၉၇၁၂၆၅၃၂
၁ 

 စီမံကိန္းတြင္ေဆာငရ္ြက္ 
ေနေသာပတ ္ ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းကိ ု 
ပုံမွန္စစ္ ေဆးျခင္း၊ 

 အလပု္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၱ
ရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေ
ဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

၅။ 
ဗိုလ္ႀကးီဟန္းမိုးေ

အး 

၀၉ 
၇၇၃၆၄၆၄၃
၁ 

 ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ား 
ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ 

 ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစေ္ဆးျခင္း 
ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း၊ 

၆။ ဌာန 

သယံဇာတ 
ႏွင့္ သဘာ၀ 

ပတ ္
၀န္းက်င ္

ထိန္း 
သိမ္းေရး၀န ္ၾကီးဌာန 

၀၆၇-
၄၃၁၃၂၁ 

 စီမံကနိ္းမ်ားသည္ ပတဝ္န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ 
ဆိုင္ရာသတမ္ွတ္ခ်ကမ္်ားကို လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြကေ္နေၾကာင္းေသခ်ာ 
ေစရန္အတြက ္ ဤဝန္ႀကီးဌာနသည္ 
စီမံကနိ္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ 
စစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္၊ 

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

 စီမံကနိ္းတစ္ခုတြင္လိုကန္ာ 
ေဆာင္ရြက ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါက 
ဝန္ႀကးီ ဌာနသည္- 
 စီမံကိန္းေဆာင္ရြကသူ္ကို 

ခ်ကခ္်င္းအေၾကာင္းၾကားပါမည္၊ 
 လိုကန္ာေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လမူႈဆိုင္ရာ 
သတမ္ွတ္ခ်က္မ်ားကို ညႊန္ျပပါမည္၊ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြကသူ္က 
သတမ္ွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီလိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလကို 
သတမ္ွတ္ေပးပါမည္၊ 
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စဥ ္ ရာထးူ အဖြဲ႔အစညး္ ဖနုး္နပံါတ ္ တာဝနမ္်ား 

 စီမံကနိ္းသည္ ပတဝ္န္းက်င္ႏွင့္လူမႈ 
ဆိုင္ရာသတမ္ွတ္ခ်ကမ္်ားကို လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြကထ္ားျခင္းမရွိပါက (သို႔မဟတ္ု) 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန ္ အလား 
အလာမရွိပါက၊ ၁)စီမံကိန္းလုပ္ငနး္မ်ား ကို 
ရပ္ဆိုင္ေစျခင္း၊  
၂)မလိုက္နာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင ္
ေဆာင္ရြကရ္န္ 
တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕ကိုတာဝန္ေပးျခ
င္းတို႔ အပါအဝင္ သင့္ေတာ္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ား ျပဳလုပပ္ါမည္။ 

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

 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုငအ္မ်ားႏွင့္ သကဆ္ိုင္ေသာကုမၸဏီလိမတိက္ အေနျဖင့္ သၾကားထတ္ုလုပျ္ခင္းလုပ္ငန္း 

လုပ္ေဆာင္ရာ ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ ယင္းပတ္ဝနး္က်င္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ သၾကားထုတလ္ပု္ျခင္း စီမံကနိ္း၏ အခ်န္ိကာလ အဆင့္အလိုက္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအစအီစဥ္ (၆)ခုေရးဆြဲ ထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-  

(၁) ပတဝ္န္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္၊  

(၂) ပတဝ္န္းက်င္ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္၊ 

(၃) က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းေရး အစအီစဥ္၊ 

(၄) အေရးေပၚတနု္႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊  

(၅) မေဖာကထ္ုံး သိုေလွာင္ျခင္းအစအီစဥ္မ်ား၊ 

(၆) လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝနခ္ံမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ 

သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ စီမကံနိ္းအဆိုျပဳသူ ျမနမ္ာ့စီးပြားေရးဥးီပုိငအ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုငေ္သာကုမၸဏလီမိတိက္ အေနျဖင္ ့ ယငး္အစီအစဥ္မ်ားကိ ု သၾကားထတုလ္ုပျ္ခင္းလုပ္ငန္း  

စီမံကိနး္တြင္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာငရ္ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎အျပင ္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ 

ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရိွသည့္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ တာဝန္ရွ ိ

ပါသည္။ ယငး္အစီအစဥမ္်ားကို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကျ္ခင္းအားျဖင့္ သၾကားထတု္လပ္ုျခင္း 

လုပ္ငနး္ လပု္ေဆာင္ျခငး္ေၾကာင့္ စက္ရံုဧရိယာတြင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား 

အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာကမ္ႈမ်ားကို ေလ်ာ႔နည္းေစၿပီး ေကာငး္က်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ 

မည္ ျဖစ္ပါသည။္  

၎အျပင္ စမီံကိန္းေဆာင္ရြကသ္ည့္ တာဝန္ရွသိူမ်ားအေနျဖင္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္မ်ားကိ ု

တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စက္ရုလုံပ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာကလ္ုံး ပုံမွန္ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းကိ ု ျပဳလုပသ္င့္ပါသည္။ စီမံကနိ္းႏွင့္ ပတ္သကသ္ည့္ အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား၊ 
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ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို စီမကံိန္းအဆိုျပဳသူ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဥးီပုိငအ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုငေ္သာကုမၸဏလီမိတိက္ သို႔ တိုက္ရုိက ္စုံစမ္းေမးျမန္း ဆကသ္ြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ား 

တစ္ခုျခင္းစကီို ေအာကတ္ြင္ အေသးစတိ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၁) ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈ ေလွ် ာခ့်ေရး/ ကာကြယမ္ႈ အစအီစဥ ္

သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လပ္ုငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ရုံဧရိယာတြငရ္ွိေသာ ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ 

လုပသ္ားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိခိကုမ္ႈႏိုင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ စီမကံိနး္၏ 

အခ်ိနက္ာလအဆင့္အလိကု ္ (လည္ပတျ္ခင္းကာလႏွင့္ ဖ်ကသ္မိ္းျခင္း ကာလ) ပတဝ္န္းက်င္ 

ထိခိကု္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယား (၈.၂) တြင္ အေသးစိတ ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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Table 8. 2 ပတဝ္နး္က်ငထ္ိခိကုမ္ႈ ေလွ် ာခ့်ေရး/ ကာကြယမ္ႈ အစအီစဥမ္်ား 

စမီကံနိး္ လညပ္တျ္ခငး္ကာလ  

စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 
ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၁။ ေလအရည္အေသြး 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေလသန္႔စင္စက္မ်ား (rotary ventilators) သို႔မဟတ္ု 

ဖုန္စုပ္စက္မ်ား (dust collector) တပ္ဆင္ျခင္း၊ 

 ျပာမ်ားကိ ု ျပာစစက္န္မ်ားျဖင္ ့ စနစတ္က်စုစည္း၍ 

စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 ေရျဖန္းေပးျခင္း၊ 

 ႀကံႀကိတ္ဖကမ္်ားသိုေလွာငေ္သာေနရာကိုစနစတ္က်

အမိုးအကာ ျဖင့္ ထားရွိျခင္း၊ 

 မီးခိုေခါငတ္ိုငအ္ျမင့္ကိ ု ႏုိင္ငံတကာသတ္မွတစ္ံႏႈန္း 

မ်ားအတိုငး္ ထားရိွေပးျခငး္၊ 

 လုပ္ငနး္သုံးယာဥ္မ်ားကိ ုပံုမနွ္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

 မေဖာကထ္ုံး ႏွင့္ ကသံိုေလွာငထ္ားသည့္ေနရာကိ ု

စနစ္တက်ထားရွိျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခငး္၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္းကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ားကိ ု

အသုးံျပဳေစျခင္း၊ 

၁ ၀၀၀ ၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမိတ
က္ႏွင့္ 

တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 
ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၂။ ဆူညသံံ 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေကာငး္မြန္သည့္ယာဥ/္စကမ္်ားအသုံးျပဳျခငး္ႏွင့္ 

ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ 

  မီးစကမ္်ားကိ ုအသံလုံေသာအခန္းတြင္ထားရွိျခင္း၊ 

 စက္ပစၥည္းျပငဆ္ငထ္ိန္းသိမး္ေရးအတြက္အစီစဥ္မ်ား

စီစဥ္ထားျခင္း၊ 

 ဆူညသံံထနိ္းေသာအရာမ်ား (Noise Barriers) 

တပဆ္င္ျခငး္၊ 

 အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ေလာင္စာဆီကိ ု

အသုးံ ျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 အလပု္ခ်ိန ္အလွည့္က်ျဖင္ ့ေဆာင္ရြကေ္စျခင္း၊ 

၅၀၀ ၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမိတ
က္ႏွင့္ 

တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၃။ ေျမအရည္အေသြး  
 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 စကသံု္းဆီဖတိ္စင္မႈမွ ကာကြယ္ရနသံ္ကန္မ်ားအသုံး 

ျပဳျခင္း၊ 

 ယာဥ/္စက္ယႏၱရား စစ္ေဆးျခင္းႏွင္ ့ ျပဳျပင္ထိနး္သိမ္း 

ျခင္းကိုစနစတ္က် ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက ္

ေစျခင္း၊ 

၁၀၀,၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမိတ
က္ႏွင့္ 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 
ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

 မီးဖိုခန္းႏွင္ ့ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ ္ လပု္ငန္း 

ေဆာငတ္ာမ်ားမွ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ သံုးေရမ်ားအတြက္ 

စနစ္တက် ေျမာင္းတူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 ေျမဆီလႊာအရညအ္ေသြး စမ္းသပ္မႈမ်ား ပံုမွန္လပု ္

ေဆာင္ျခင္း။ 

တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၄။ ေရအရညအ္ေသြး  
 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ေရစီးဆင္းေသာစနစ္ထားရွိေပးျခင္းႏွင့္ေရ 

ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 ေရဆိုး ပိုကလုိ္ငး္မ်ားယိုစမ္ိ႔မႈ မရွိေစရန္ စနစတ္က်   

ႀကီးၾကပထ္ိန္း သိမး္ျခင္း၊ 

 စကဆီ္/ေခ်ာဆီမ်ားကိ ု သျီခားဂုိေဒါင္ျဖင့္ ထားရွ ိ

ေစျခင္း၊ 

 စကသံု္းဆ ီဖိတ္စင္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ ဆီစစ္သကံန္မ်ား 

အသုးံျပဳျခင္း၊ 

 ျပာစစ္ကန္မ်ားထားအသံုးျပဳျခင္း 

 အနည္းစစ္ကန္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း 

 ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ ေရအရညအ္ေသြးစစ္ေဆးျခင္း 

 သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၁၀၀,၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမိတ
က္ႏွင့္ 

တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 
ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၅။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 အမိႈကပံု္းမ်ားထားရိွျခင္းႏွင္ ့စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု သီးျခားခြထဲားျခင္းႏွင့္ ျပနလ္ည္ 

အသုးံျပဳႏုိင္ရန ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ဆီစစ္သကံန္မ်ား အသံုးျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ားအသုးံျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 ယာယီသတိေပးဆိုင္းဘတု္စုိက္ထူျခင္းနငွ္ ့ ၿခံစည္းရုိး 

ကာျခငး္၊ 

 လံုေလာက္ေသာ အမိ္သာမ်ားေဆာကလ္ုပ္ေပးျခင္း၊ 

 မေဖာကထ္ုံး သိေုလွာငရံု္မ်ား ထားရွိျခင္းႏွင္ ့

သီးသန္႔ထုံးေဖ်ာ္ကန္မ်ား အသံုးျပဳေစျခငး္၊ 

 ဓာတုပစၥည္းကိ ု ေလဝင္ေလထြက ္ ေကာငး္မြန၍္ 

ေျခာကေ္သြ႔ေသာ အခနး္မ်ားတြင ္ထားရိွ ျခင္း၊ 

 ေဘးအႏၱရာယ ္ ကင္းရွငး္ေရး မွတတ္မ္းထားရွိေပး 

ျခင္း၊ 

၂၀၀,၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမိတ
က္ႏွင့္ 

တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၆။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 
 မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား တပဆ္င္ေပးျခငး္၊ 
 မီးသတ ္ေရသိုေလွာင္ကနမ္်ား ထားရွိျခငး္၊ 

၁၅၀,၀၀၀ နည္း 
ျမန္မာ့စီးပြားေ

ရးဦးပိုငအ္
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 
ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင္ ့ပတသ္ကသ္ည့္ ဆိုင္းဘုတမ္်ား 
တပဆ္င္ျခငး္၊ 

 အေရးေပၚမီးသတဌ္ာနႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ 

ဆက္သြယ္ရမည္ ့ဖုန္းနံပါတႏွ္င္ ့
လိပ္စာမ်ားတပဆ္ငထ္ားျခင္း၊ 

မ်ားႏွင့္သ
ကဆ္ိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမိတ
က္ႏွင့္ 

တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၇။ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရင္ွးေရး 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ကြ်မ္းက်င္လပု္သားမ်ားခန္႔အပထ္ားျခင္း၊ 

 ဘိြဳ ငလ္ာမွ ျပာမ်ား ပ်ံ႕လြင္မ့ႈမရွိေစရန ္ ျပာမ်ားကိ ု

ကန္ျဖင့္စစ္၍ စနစတ္စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 အလပု္ခ်ိန ္အလည့္က်ျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

 သတိေပးဆိုင္းဘတု္မ်ားတပဆ္င္ျခငး္ႏွင္ ့ လုပ္ငန္း 

ခြင္သုံးကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပသ္ားမ်ားေသာကသ္ုံးရနအ္တြက္ေသာကသံု္း 

ေရကိ ုစက္ရံုတြငး္ လုေံလာက္စြာ ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 လံုေလာက္ေသာအိမ္သာမ်ား၊မလႅိာကန္ႏွင့္အမႈိက္ 

ပုံးမ်ားထားရိွေပးျခင္း၊ 

 စကယ္ႏၱရားမ်ားအသုံးျပဳရာတြင္အႏၱရာယက္င္း 

ေစရန္လုၿံခဳံေရးအကာအရနမ္်ားတပ္ဆင္ေပးရန္ 

၃၀၀,၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမိတ
က္ႏွင့္ 

တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 
ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

လွ်ပက္ာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆငေ္ပးျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ ္ ကာကြယ္ရန ္ မီးသတ္ေဆးဘူး 

မ်ားႏွင့္မီးသတ္ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ားထားရွိေပးျခငး္၊ 

 က်န္းမာေရးဌာနႏွင္ ့ဆကသ္ြယ္၍ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ ေဆးေသတာၱမ်ား အား  

လက္လွမ္းမီရာတြင ္ထားရွိျခင္း၊ 

 ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြကပ္ညာေပး 

လုပ္ငနး္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ေရွးဦးသူနာျပဳစု ေရး သင္တနး္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး 

ျခင္း၊ 

 မီးခိုေခါငတ္ိုငအ္ျမင့္ကိ ုႏုိင္ငံတကာသတ္မွတ္စံႏႈန္း 

မ်ားအတိုငး္ ထားရိွေပးျခငး္၊ 

၈။ 
လူမႈ-
စီးပြါးအေျခအေန 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ေဒသချံပညသ္ူမ်ားအလုပအ္ကိုငအ္ခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရရိွျခင္း၊ 

- ေကာင္းက်ဳိး 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 

ပတဝ္နး္က်င္ 
ဆိငုရ္ာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

ကုမၸဏီလီမိတ
က္ႏွင့္ 

တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
ဖ်က္သိမး္ျခငး္ကာလ  

စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၁။ ေလအရည္အေသြး 
စက္ရု ံ

ဧရိယာတြင္း 

 ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွလိာေသာ  ပစၥည္းမ်ားကိ ု

စနစ္တက် စုပုထံားရိွျခင္းႏွင့္  လိအုပ္ေသာ 

ေနရာတြင္ ျပနလ္ည္သုံးစြဲျခငး္၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 အဆင့္ျမင့္ယာဥ္ႏွင့္ ယႏ ၱရားမ်ားကို အသုးံျပဳျခင္း၊ 

၁ ၀၀၀ ၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိတ

က္ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၂။ 
ဆူညသံံႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳေစ 

ျခင္း၊ 

 စက္ပစၥည္းမ်ားကိ ု ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္  ထိန္းသိမ္း 

ေရး အတြက္ အစီစဥမ္်ားကို စက္ရုဧံရိယာတြင္း 

စီစဥ္ထားရိွျခငး္၊ 

 သတိေပးဆိုင္းဘတု ္ စိကုထူ္ျခင္းႏွင့္ ၿခံစည္းရိုးကာ 

ျခင္း၊ 

 ေကာငး္မြန္သည့္ယာဥ္ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို အသုံးျပဳ 

ျခင္း၊ 

  မီးစက္မ်ားကိ ုအသလံုံေသာအခန္းတြငထ္ားရိွျခင္း၊ 

၅၀၀ ၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိတ

က္ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၃။ 
ေျမအရည္အေသြး  

 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ဆသီိုေလွာငက္န္ထားရွိေပးျခင္း၊ 

 ေကာင္းမြန္သည့္ယာဥ္ႏွင္ ့ ယႏၱရားမ်ားကိအုသုးံျပဳ 

ျခင္း၊ 

 စနစ္တက်မိလႅာစနစ္ဖ်ကသိ္မ္းျခင္း၊  

 ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင္ ့ ရရွိလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကိ ု

စနစ္တက် စုပုံထားရွိျခင္းႏွင္ ့ လိုအပေ္သာ 

ေနရာတြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း၊ 

၁၀၀ ၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာစ့ီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိတ

က္ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 
 စက္ပစၥည္းမ်ားကိ ု ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 

ေရး အတြက ္အစီစဥ္မ်ား စစီဥ္ထားျခင္း၊ 

၄။ 
ေရအရညအ္ေသြး  

 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေရစီးဆင္းစနစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင္ ့ ေျမာင္းမ်ား 

တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 မိလႅာကန္ ႏွင့္အိမ္သာမ်ားကိ ု စနစ္တက် 

ျပန္လည္ဖ်က ္သိမ္းျခင္း၊ 

 အမိႈက္မ်ားကိ ုစနစတ္က် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

  ပိုကလုိ္င္းမ်ားကိ ုစနစတ္က် 

      ျပန္လည္ျဖဳတ္ယျူခင္းႏွင့္ ျပနလ္ည္ အသုံးျပဳေစျခငး္၊ 

၁၀၀ ၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိတ

က္ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၅။ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
(အစုိငအ္ခႏွဲင့္ 

အရည္) 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ၿဖိဳဖ်က္ပစၥည္းမ်ားကိ ု စနစတ္က် စုပုထံားရွိျခငး္ႏွင္ ့

လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္ ျပနလ္ည္သံုးစြဲျခင္း၊ 

 မေဖာကထ္ုံး စနစတ္က် သိုေလွာင္ထားရွိျခင္း၊ 

 သီးသန္႕ထုံးေဖ်ာ္ကန္မ်ားထားရွိျခင္း 

 ဆီစစသ္ကံန္မ်ား အသုးံျပဳေစျခင္း၊ 

 သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခငး္၊ 

၁၀၀ ၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိတ

က္ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 
 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု တြင္းတးူ၍ စနစတ္က် 

ေျမဖို႔ျခင္းႏွင့္ ယာယအီမ္ိသာမ်ား ေဆာက ္

လုပ္ေပးျခင္း၊ 

 ယာယ ီအိမ္သာမ်ား ေဆာကလု္ပ္ေပးျခင္း။ 

၆။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ 
 မီးသတ ္ေရသိေုလာွင္ကန ္ထားရွေိပးျခငး္၊ 
 မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့

ဆိုင္းဘတု္မ်ား တပဆ္င္ျခငး္၊ 
 အေရးေပၚမးီသတဌ္ာနႏွင္ ့ဆိုင္ေသာ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတႏ္ွင့္ လပ္ိစာမ်ား 
တပ္ဆငထ္ားျခင္း၊ 

၂၀၀ ၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိတ

က္ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၇။ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရင္ွးေရး 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ယာယီအိမ္သာႏွင္ ့မိလႅာကန ္ထားရွိေပးျခင္း၊ 

 လုံေလာက္ေသာ အမိႈက္ပံုးမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ 

 သတိေပးဆိုင္းဘတု္မ်ား တပဆ္ငေ္ပးျခငး္ႏွင္ ့ 

လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား 

အသုးံျပဳေစ ျခငး္၊ 

၃၀၀ ၀၀၀ နည္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိတ

က္ႏွင့္ 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 
 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ေဆးေသတၱာမ်ားအား  

လက္လွမ္းမီရာတြင္ ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြက ္ ပညာေပး 

လုပ္ငနး္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခငး္၊ 

 အလပု္ခ်ိန္ အလည့္က်ျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

 သတိေပး ဆိငု္းဘုတမ္်ား တပဆ္င္ျခငး္ႏွင္ ့

လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုးံျပဳ 

ေစျခင္း၊ 

 လုပ္သားမ်ား ေသာကသ္ုံးရနအ္တြက ္

ေသာကသ္ုံးေရကိ ု စက္ရုတံြင္း လုံေလာကစ္ြာ 

ထားရိွေပးျခငး္၊ 

 လံုေလာက္ေသာ အိမ္သာမ်ား၊ မိလႅာကန္ႏွင္ ့

အမႈိကပုံ္းမ်ား ထားရွိေပးျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ ္ ကာကြယရ္န္မီးသတေ္ဆးဘးူမ်ား 

ႏွင့္ ေရသိုေလွာင္ကနထ္ားရွေိပးျခင္း၊ 

 ေက်းလကက္်န္းမာေရးဌာနႏွင္ ့ ဆကသ္ြယ၍္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

တာဝန္ရွသူိ 
မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 
 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ေဆးေသတၱာမ်ားအား  

လက္လွမ္းမီရာတြင္ ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ အသပိညာ 

ေပးသင္တန္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ 

၈။ 
လူမႈ-
စီးပြါးအေျခအေန 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ယာယီလပု္သားမ်ားအလုပအ္ကိငု္အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရရွိ ျခင္း၊ 

၃၀၀ ၀၀၀ ေကာင္းက်ဳိး 

ျမန္မာ့စီးပြားေ
ရးဦးပိုငအ္
မ်ားႏွင့္သ

ကဆ္ိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီလီမိတ

က္ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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(၂) ပတဝ္နး္က်င္ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ္ 

ဤပတ္ဝနး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ္သည္ ပတဝ္န္းက်င္အရညအ္ေသြးစံႏႈနး္မ်ား၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လိကုန္ာေဆာငရ္ြကထ္ားမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္းပုံစတံစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး အစီအစဥမ္်ားသည္ ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က ္

အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံေ့ပးပါသည္။  

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 အစီအစဥ္မ်ားကိလုပု္ေဆာငရ္ာတြင္ စီမကံိန္းအဆိုျပဳသ ူ ျမန္မာစ့ီးပြား 
ေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္ သကဆုိ္င္ေသာကုမၸဏီလိမိတက္ ေဒသခံျပညသူ္မ်ား၊ ေဒသခအံာဏာပိငု္မ်ား၊ 
အနီးပတ္ဝနး္က်င္ရိွ ေဒသခအံဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
ေအာက္ပါ ဇယား(၈.၃)သည္ သၾကားထတုလ္ုပ္ျခင္း လုပ္ငနး္စီမကံိန္း၏ အခ်ိနက္ာလ အဆင့္အလိကု ္

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥမ္်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ  

အစီအစဥ္အတြကလ္ို ထားရိွေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုလည ္အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညးီ ထပတ္ိုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပသ္ြားမည္ျဖစပ္ါသည ္
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Table 8. 3 ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္္ အစအီစဥ္မ်ား 

စဥ ္

ေစာင့္ၾကပ ္

ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကု
နက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 

တာဝနခ္ ံ

(က) လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၁။ 

က်န္းမာေရးႏွင္ ့
လုပ္ငနး္ခြင ္

ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရး 

က်န္းမာေရး၊ 
လံုျခံဳေရးႏွင္ ့

ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရး တာဝန္ခံ 
ခန္႔အပ္ထားျခင္း 

OHSAS 18001:2007 
တစ္ႏွစ ္

ႏွစ္ႀကိမ ္
စက္ရံုအတြင္း ၃၀၀,၀၀၀ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဦးပုိင္အမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမတိက္
ႏွင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ ္

အဖြဲ႔အစည္း 

၂။ 
ေလအရည ္

အေသြး 

Temperature, Relative 
Humidity, PM10, PM2.5, 

SO2, CO2, CO, NO2 
and VOCs 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 
(ထတုလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႏွစ ္

ႏွစ္ႀကိမ ္

Lat ၁၇° ၃၃' ၁၂.၈" 
Long ၉၅° ၅၄' ၁၁" 

စက္ရံုအတြင္း 
၁,၀၀၀,၀၀၀ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဦးပုိင္အမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမတိက္
ႏွင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္
၃။ ဆူညသံံ ဆူညံမႈ 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 
တစ္ႏွစ ္

ႏွစ္ႀကိမ ္

   Lat ၁၇° ၃၃' ၁၈.၄"  
 Long ၉၅° ၅၄' ၁၄.၂" 

၂၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္

ေစာင့္ၾကပ ္

ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကု
နက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 

တာဝနခ္ ံ

(ထတုလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

စက္ရံုအတြင္း လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး
အႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ ္

အဖြဲ႔အစည္း 

၄။ 
ေရအရည ္

အေသြး 

Temperature, pH, 
Electrical 

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

Oxygen (DO)  

 ကမာၻ႔ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း  
NEQEG 

 

တစ္ႏွစ ္

ႏွစ္ႀကိမ ္

အ၀ီစိတြင္း 

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

အျပည္ျပည္ ဆိုငရ္ာ 

ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရရွင္း (IFC) 

သတ္မွတခ္်က ္

NEQEG 
WHO 

Lat ၁၇° ၃၃' ၂၄.၃"  
Long ၉၅° ၅၄' ၁၅.၈") 

စြန္႔ပစ္ေရ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဦးပုိင္အမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမတိက္
ႏွင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ ္

အဖြဲ႔အစည္း 

၅။ 
ေျမအရည္ 

အေသြး 

ထတု္လုပႏုိ္င္မႈ၊ 
ေျမတိက္ုစားမႈ၊ 

ေျမအတန္းအစား 
က်ဆင္းမႈ 

FAO Standards 
တစ္ႏွစ ္

ႏွစ္ႀကိမ ္
စက္ရံုအတြင္း ၂၀၀,၀၀၀ 

၆။ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
(အစုိငအ္ခ/ဲ 

အရည္) 

စက္ရုတံြင္္း စစ္ေဆးျခင္း - လစဥ ္ စက္ရံုအတြင္း ၁၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္

ေစာင့္ၾကပ ္

ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကု
နက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 

တာဝနခ္ ံ

၇။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္ စက္ရုတံြင္း စစ္ေဆးျခင္း - 
ႏွစ္စဥ္ 

(ႏွစ္ၾကိမ)္ 
စက္ရံုအတြင္း ၅၀၀,၀၀၀ 

၈။ 
ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ 

စာရင္းစစ္ 

စက္ရုတံြင္း စစ္ေဆးျခင္း 

ပတ္ဝနး္က်င္ထခုိိကမ္ႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 

လုပထ္ုံးလုပ္နညး္ 
(၂၀၁၅) 

 
 

ႏွစ္စဥ္ စက္ရံုအတြင္း ၅၀၀,၀၀၀ 

(ဂ) ပတိသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၁။ 
ေလအရည ္

အေသြး 

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

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 
(ထတုလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႀကိမ္ စီမံကိနး္တည ္ေနရာ ၃၀၀,၀၀၀ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဦးပုိင္အမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ 

ကုမၸဏီလီမတိက္
ႏွင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ ္

အဖြဲ႔အစည္း 

၂။ ဆူညသံံ ဆူညံမႈ 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 
(ထတုလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႀကိမ္ စီမံကိနး္တည ္ေနရာ ၂၀၀,၀၀၀ 

၃။ 
ေရအရည ္

အေသြး 

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

အျပည္ျပည္ ဆိုငရ္ာ 

ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရရွင္း (IFC) 

သတ္မွတခ္်က ္

တစ္ႀကိမ္ စီမံကိနး္တည ္ေနရာ ၃၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္

ေစာင့္ၾကပ ္

ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကု
နက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 

တာဝနခ္ ံ

Cyanide, Copper, 
Nickel, Mercury, Zinc 

and Cadmium 

 

ကမာၻ႔ က်နး္မာေရးအဖြဲ႔၏ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း  
 

 
၄။ 

ေျမအရည္ 

အေသြး 

ေျမအတန္းအစား 
က်ဆင္းမႈမ်ား၊ 

ေျမတိက္ုစားမႈမ်ား၊ 
ထတု္လုပမ္ႈႏႈန္း 

FAO Standards တစ္ႀကိမ္ စီမံကိနး္တည ္ေနရာ ၁၀၀,၀၀၀ 

၅။ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
(အစုိငအ္ခ/ဲ 

အရည္) 

စက္ရံုအတြင္း 
စစ္ေဆးျခင္း 

- တစ္ႀကိမ္ စီမံကိနး္တည ္ေနရာ ၅၀,၀၀၀ 
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(၃) က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရငွး္ေရး အစအီစဥ္ 

စီမံကိနး္အဆိုျပဳသ ူ ျမနမ္ာစီ့းပြားေရးဦးပိငု္အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုငေ္သာကုမၸဏီလမိတိက္သည္ သၾကား 

ထတုလ္ုပျ္ခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ စက္ရုံဧရိယာအတြင္းရွိေသာ လုပ္သားမ်ား၏ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပင္န္းခြငေ္ဘးအႏၱရာယ ္ကင္းရွငး္ရနအ္တြက ္ဦးစားေပး၍ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထိုေၾကာင့္ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကမုၸဏီလီမိတကမ္ွ တာဝန္ခအံေနျဖင့္ 

သၾကားထတု္လပု္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ဧရိယာတြင ္က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွငး္ေရး 

တာဝန္ခံ (HSE Coordinator) တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ထားသင့္ပါသည။္ ယင္းတာဝန္ခံအေနျဖင့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ 

စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း တာဝန္ယ ူ ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ ၎အျပင္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ထိခုိကမ္ႈမ်ား၊ ျပနလ္ည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြကမ္ႈမ်ား အားလံုးကိ ု ၿခံဳငုံ၍ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရနအ္တြက္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန႔္ခြဲမႈ အစီအစဥ္ မ်ားကိလုည္း ပံုမွန္ 

ျပန္လည္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလပ္ုသင့္ပါသည္။  

သၾကားထတု္လပု္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကနိ္းအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရးတာဝန္ခံ (HSE Coordinator) အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ တာဝန္မ်ားကို စက္ရုတံြငး္ 

ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။  

o ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံကနိ္းတြင္း လိကု္နာေဆာင္ရြကျ္ခင္း ရိွ၊ မရွိ ကိ ု

စစ္ေဆးျခင္း၊ 

o စီမံကိနး္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အဆင့္အလုိက္ အခ်ိနက္ာလ (ျပင္ဆင္ျခင္းကာလ၊ လည္ပတ္ျခငး္ ကာလ ႏွင့္ 

ပ္ိတသ္မိ္းျခင္းကာလ) အေတာအတြငး္ စကရ္ုံအတြင္း ယင္းပတ္ဝန္းက်င္စီမခံန္႔ခြဲ မႈအစီအစဥ္မ်ားကိ ု

ပုံမွန္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုျခငး္၊ 

o ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာမတွသ္ားထားေသာ မွတတ္မ္းမ်ားႏွင့္ 

မည္သည့္ဖက္မ ွမွီခိုမႈမရိွေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ လာေရာက္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး တိုင္းတာသည့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ အခ်ကအ္လက္မ်ား၏ မွတတ္မ္းမ်ားကို စက္ရံုတြင္ သိမး္ဆည္းထားရွိျခင္း၊ 

o လုပ္သားမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကငး္ရွင္းရနအ္တြက ္ လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

ေလက့်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြကေ္ပးျခငး္ႏွင့္ ထိုနညး္လမ္းမ်ားအတိုင္း လိုကန္ာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္းၾကပ္စြာ ႀကးီၾကပ္ကြပ္ကျဲခင္း၊ 

o သၾကားထတု္လပု္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာငသ္ည့္ေနရာတြင္ လုပ္သားမ်ား ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာမ်ားကိ ုပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

o သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လုပင္န္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 

သုံးစြဲပါက ယင္းႏွင့္သကဆ္ိငု္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ ္ ကင္းရွင္းေရး မတွတ္မ္း (Material Safety Data 

Sheet – MSDS) ကိ ု ယင္းပစၥည္း သိုေလွာငသ္ည့္ ေနရာ တြင္ ေဖာ္ျပေပးျခငး္ႏွင့္ လုပ္သားမ်ားကိ ု

ရွင္းလင္းျပသျခင္း။  
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o သၾကားထတု္လပု္ျခင္း လုပသ္ားမ်ားအတြက ္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံ 

ေပးျခင္းႏွင့္ ဝတဆ္င္ရန ္တင္းၾကပ္စြာ သတိေပးေဆာင္ရြကျ္ခင္း။ 

o စီမံကိနး္ကာလတစ္ခလုံုးအတြက ္စက္ရံုတြင္း ေသာကသ္ုံးေရရရွိရန္ႏွင့္ သံုးစြဲရန္အတြက ္ စီမံေပးျခင္း 

ႏွင့္ ေဆာင္ရြကေ္ပးျခင္း၊ 

o စီမံကိနး္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေန တုန္႔ုျပန္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သငတ္န္းမ်ားသင္ 

ၾကားပို႔ခ်ျခငး္၊ 

o စီမံကိနး္မွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရယိာတြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊  

(၄) အေရးေပၚအေျခအေနတနု္႔ျပနမ္ႈအစအီစဥ္ 

အေရးေပၚ အေျခအေနတနု္႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္သည္ ရုတတ္ရက္ (သို႔မဟတု)္ မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါကလ္ာပါက ကိုငတ္ြယ္စီမံႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ  ရည္ရြယ္ခ်က ္

မ်ားျဖင့္ ျပငဆ္ငထ္ားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 

o ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ လုပသ္ားမ်ား ထိခုိက္မႈတို႔ကို ႀကိဳတငက္ာကြယရ္န္၊ 

o အေဆာကအ္ဦမ်ား၊ သိုေလာွင္ရုံမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကရိိယာမ်ား ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာန့ည္းေစရန္၊ 

o ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင္ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ကာကြယေ္ပးရန္၊  

o ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုအရိွနအ္ဟုန္ျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္၊ 

o အလပု္သမားမ်ားအေပၚ ထိခိကုမ္ႈအနာတရမ်ားႏွင့္ အေသအေပ်ာက္ျဖစ္ေစမႈမ်ားကို ႀကိဳတင ္

ကာကြယေ္ပးႏိုင္ရန၊္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာကျ္ခင္းနွင့္ ထိခိုကမ္ႈေလွ်ာ့ခ်ျခငး္ အခန္းက႑တြင္ 

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရိွ အလပု္သမားမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး ပါဝငေ္ဆာင္ရြကရ္မည္ျဖစ္သည။္ ထို႔အျပင္ 

အလပု္သမားအားလံုးသည ္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို မည္သို႔ကာကြယ၊္ တုန္႔ျပန္ရမညက္ို 

သိရွထိားသင့္သည္။ လုပင္န္းရွင္ အေနျဖင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လပု္ငန္းခြင္၊ သဘာဝဝန္းက်င္ 

အရညအ္ေသြးက်ဆင္းျခငး္နငွ့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

နည္းပညာအရင္းျမစ္မ်ား ပံပုိးေပးရပါမည္။ ၄ငး္အရငး္အျမစဆ္ိသုည္မွာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို 

တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရနအ္တြကသ္င္တန္းမ်ားကိဆုိလုိုရင္ျဖစ္ပါသည။္ 

ထို႔အျပင္ အလုပသ္မားမ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာကျ္ခငး္ အခ်ကအ္လက္မ်ား၊ 

မီးေဘးအႏၱရယ္ ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္မ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ အရွဆုံိးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

တံု႔ျပန္နိုင္ရန္၊ ၎တို႔ႏွင့္ ပတသ္တ္၍ သင္တန္းမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား ပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးရပါမည္။  

၁) မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယေ္ရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား စက္ရံုအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားသငတ္န္း 

မ်ားစီစဥသ္င္ၾကားမႈမ်ား အျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  
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၂) အေရးေပၚက်နး္မာေရးဆိငု္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယေ္ဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက ္ ေရွ႕ဦးသူနာျပဳ 

ျပဳစုနည္းဆိုင္ရာ သငတ္န္းမ်ားအား စက္ရံုအတြင္းရွိ ဝန္ထမး္မ်ားအားသငတ္နး္ မ်ားစီစဥသ္င္ၾကားမႈမ်ား 

အျဖစ္မေနလပု္ေဆာင္ေပးရန္။ 

၃)  သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းႏွင့္ပတသ္က၍္ သဘာဝပတ္ဝနး္က်င္ အေျခခံထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

သငတ္န္းမ်ားအား စက္ရုအံတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအားသင္တန္း မ်ားစီစဥသ္င္ၾကားမႈမ်ား အျဖစ္မေန 

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ လပုင္န္းရွင္ (ဥကၠသံၾကားစက္မွ သၾကားထတုလ္ပု္ျခင္းလပု္ငန္) သည္ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အျခား အေရးေပၚအေျခအေန မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း စီစဥ္ထားရိွပါမည္။ 

 အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတထ္ားရွိျပီး သတ္မတွထ္ားေသာ လပု္ထုံးလုပ္နညး္ 

အတိငု္း ကိုငတ္ြယ္သိေုလာွင္ထားရွိျခင္း၊ 

 မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ခြဲျခားထားရွိျပီး သတ္မွတထ္ားေသာ မးီသတ္ဦးစီးဌာနမွ 

ခ်မွတထ္ားေသာ လုပလ္ုပထ္ုံးလုပ္နညး္အတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ျခငး္၊ 

 ထိခိကု္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ လပု္ငန္းခြင္သံုး အကာအကြယ ္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအား 

ေဖာ္ျပထားရွိျခင္း၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရနအ္တြက ္လုပထ္ံုးလုပန္ည္းမ်ား အေကာင္အထည ္ေဖာ္ေဆာငရ္န္ 

ႏွင္ ့အကာအကြယ ္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသအူား သတမွ္တထ္ားရွိျခင္း၊ 

 အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈ သငတ္န္းမ်ားအား ေလက့်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 

 ေလာငက္ြ်မး္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာငခ္န္းအား ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ 

ထားရွိျခင္း ႏွင့္ ေလာငက္ြ် မ္းေစနိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ အေဝးတြင္ ထားရွိျခင္း၊ 

 ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ေသသပ္စြာထားရွိျပီး၊ ပုံမွန္စစ္ေဆး ထိနး္သမ္ိးျခင္း၊ 

 အပူေပးစနစတ္ိုင္းတြင ္safeguard မ်ားတပဆ္ငျ္ခင္း။ 

 လုပ္ငနး္ခြငအ္တြင္း၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ Plastic အစရွသိည္တို႔ ကင္းရွင္းေစရန္ ထားရွိျခင္း။ 

 ၀ါယာႀကိဳးတပ္ဆင္မႈလိအုပ္လွ်င္ အပိသုုံးႀကိဳးေခြႏွင္ ့ မသုံးသင့္၊ စကက္ရိယိာမ်ား တစ္ျပိဳင္နက ္

အလပု္လပု္ျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ျခငး္၊ 

 စက္မ်ားအသုံးမျပဳပါက ပတ္ိထားျခင္း။ 

(၅) အေဖာကထ္ုးံမ်ားသိေုလာွငျ္ခငး္အစအီစဥမ္်ား၊  

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမတိကမ္ွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက ္

မည့္ သၾကားထတ္ုလုပျ္ခင္း လုပ္ငနး္တြင္ မေဖာကထ္ုံးမ်ားကိအုသုံးျပဳလွ်ကရ္ွိပါသည။္ သို႔ျဖစ္ပါ၍ 

ထိမုေဖာကထ္ုံးမ်ားအား သုးံစြဲရာတြင္ ေအာကပ္ါ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္စားသင့္ပါသည။္ 

o ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသုးံျပဳရန္ႏွင့္ စနစ္တက် သိေုလာွငထ္ားရွရိန္၊ 

o အေဖာကထ္ုံးေဖ်ာ္ကန္မ်ားအားသီးသန္႔အခန္းျဖင့္သုံးစြဲပါရန္၊ 

o လုပ္ငနး္ခြငသ္ုံး ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ႔ ဝတဆ္င္ေစရန္၊ 
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o လုပ္ငနး္ခြင္ႏွင့္ပတသ္က၍္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္မႈ မ်ားသိရွႏိိုင္ရန္ အတြက္ 

သင္တန္းေပးရန၊္ 

o မေဖာကထ္ုံး ႏွင့္ ကံ သိုေလွာငထ္ားေသာေနရာႏွင့္ အသုးံျပဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဘးအႏၱရာယ ္ 

ကင္းရင္ွး ေရး မတွတ္မ္းႏွင့္ ဆိုင္းဘတုမ္်ားတပ္ဆငထ္ားရွိရန္၊ 

o ကသံိုေလွာင္ရုအံတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခငး္မ်ားႏွင့္ မီးသုံးဆြဲျခင္းမ်ားကိုမျပဳရန ္သတိေပးျခင္း၊ 

(၆) သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ တနု္႔ျပနမ္ႈ အစအီစဥ ္

စီမံကိနး္အတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ ္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရ 

မည့္ အစအီစဥ္၊ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြကထ္ားရိွမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအစအီစဥမ္်ားကိုေအာကတ္ြင္ေဖာ္ 

ျပထားပါသည္။ 

သဘာဝ ေဘးအႏၱရယ္မ်ား (ငလ်င၊္ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး) အစရွသိည္ တို႔သည္ ရုတတ္ရက ္

ျဖစ္ေပၚနိုင္သည့္အတြက္ ၎တို႔ျဖစ္ပြားပါက မညက္ဲသ့ို႔ လုပ္ေဆာင ္ တုန္႔ျပနရ္မည္ကို အစအီစဥ္ 

ထားရွပိါသည္။ 

သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ ျဖစ္ပြားပါက- 

 ေလေပြတိကု္ခတ္ပါက ျပတင္းေပါက္မ်ား မရွိေသာ ေနရာတြင္ ခိလုႈံပါ။ 

 ငလ်ငလ္ႈတ္ခတ္ပါက ခိုင္ခံေသာ ပရိေဘာဂေအာကတ္ြင္ ဝပ၍္ျဖစ္ေစ၊ တခံါးေဘာင္ေအာက္တြင္ 

ရပ္ပါ။ 

 မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားပါက နီးရာတံခါးမွ အျပငသ္ို႔ ထြကပ္ါ။ 

 မီးေလာင္မႈျဖစပ္ြားအခ်ိန္၌ နီးစပ္ရာတံခါးသို႔ ဝမ္လ်ားေမွာက္၍သြားပါ အဘယေ္ၾကာင့္ဆိုေသာ 

မီးေလာင္မႈျဖစပ္ြားအခ်ိန္အတြင္ ေအာက္ဆဂီ်ငအ္မ်ားဆုံးရွိေသာေနရာျဖစေ္သာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ 

သည္။ 

 မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားပါက နီးစပ္ရာတြင ္မီးခ်ိတ ္မီကပ္မ်ား၊ သမဲ်ား ႏွင့္ ေရမ်ားအလုံအေလာကထ္ား 

ရွိပါ။ 

 မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယေ္ရးအစီအစဥ္မ်ားထားရွိပါ 

 မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယေ္ရး သင္တန္းမ်ားအား စကရ္ုအံတြင္း ရိွဝနထ္မ္းမ်ားအား အၿမသဲင္တန္း 

ေပးရွိရန ္

  ေရွ႕ဥးီသူနာျပဳသငတ္န္းမ်ားအာ စက္ရံုအတြင္း ရွိဝန္ထမး္မ်ားအား အၿမသဲငတ္နး္ ေပးရွိရန္ 

 လုပ္ငနး္ခြငက္်န္းမာေရးဆိုငရ္ာအသိပညာေပးဆိုင္ရာလပု္ေဆာင္ခ်က္္မ်ားႏွင့္ သငတ္န္းမ်ားအား 

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 

 ေရႀကးီမႈ ျဖစ္ပြားပါက ေခါင္မိးု (သို႔) ျမင့္ေသာေနရာ သို႔ တက္ပါ။ 

 ဖုန္းအား အေရးေပၚ ေခၚဆိမုႈမွ လြဲ၍ အျခားအသံုးျပဳျခင္း ကို ေရွာငက္်ဥ္ပါ။  

 အသခံ်႕ဲစက္ သို႔ ေရဒယီို မ ွျဖန္႔ျဖဴးလာေသာ လပ္ုေဆာငခ္်ကအ္တိုင္း လိကု္၍လပု္ေဆာင္ပါ။ 

 Emergency Kit အား ျပငဆ္င္ထားပါ။ 
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 ေရေဘး ျဖစေ္ပၚခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စီးမႈအား ကာကြယရ္န္ မီးမ်ား ျဖတ္ေတာက္ထားပါ။ 

 ေရႀကးီမႈ ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ လူမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရငဆ္ံုး 

ျမင့္ရာသို႔ ေရႊ႕ထားပါ။ 

 ေသာကသ္ံုးေရအား သန္႔စင္မႈရွိျပီ ဟု မေသခ်ာမခ်ငး္ ႀကိဳခ်က္ေသာက္ပါ။ 

 မုန္တိုငး္တိကုခ္တ္ေနစဥတ္ြင ္ကား၊အမိ္၊ေလွ ျပင္ပသို႔ မုန္တိုင္းမရပ္စဲမခ်င္း မထြက္ပါႏွင့္။ 

 မုန္တိုငး္တိကုခ္တ္ေနစဥ ္ ျပင္ပတြင္ရွိေနပါက နီးစပ္ရာ ခုိင္ခံေသာ အေဆာက္အဦ 

ထသံို႔သြားေရာက္ပါ၊ သစ္ပင္ေအာကသ္ို႔ မဝင္ပါႏွင့္၊ ခိုလႈံစရာေနရာမေတြ႕ပါက ေျမျပငတ္ြင္ 

ျပားျပားဝပ္ေနပါ။ 

 လွ်ပ္စးီမုန္တုိင္းတိကုခ္တ္ပါက ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ တံခါးေပါက္မ်ား၊ လွ်ပက္ူးပစၥည္းရိွေသာ 

ေနရာမ်ားႏွင့္ အေဝးတြငေ္နပါ၊ လွ်ပက္ူးပစၥည္း မွန္သမွ်အား ျဖတေ္တာက္ထားပါ။ 

ငလ်င္လႈတ္ခတ္ပါက တည္ျငိမ္စြာ တုန႔္ျပန္ပါ။ ငလ်င္လႈတ္ခတ္စဥ္ အိမ္အတြငး္ရွိပါက အိမ္ အလယတ္ြင ္

ေနပါ၊ အျပငတ္ြင္ေရာက္ရွိေနပါက အေဆာက္အဥမီ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ေကဘလ္ ႀကိဳ းမ်ား ျပိဳလလဲာျခင္းမွ 

ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ရန ္၎တို႔ႏွင့္ အေဝးတြင္ေနပါ၊ ကားေပၚတြင္ ရွေိနပါက တတံားမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ားမွ 

ေဝးေသာ အနီးဆံုး စတိခ္်ရေသာ ေနရာတြင္ ရပ္ထား၍ ကားေပၚတြင ္ေနပါ။ 

 

(၇) လမူႈေရးဆိငုရ္ာတာဝနခ္မံႈ အစအီစဥမ္်ား၊ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမတိက္မွ သၾကားထတုလ္ပ္ုျခင္း 

လုပ္ငနး္လပ္ုေဆာငသ္ည့္ ဧရိယာတြင္ရိွေသာ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈအက်ဳိးစီးပြား အေထာက္အကူျပဳ 

လုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ လူမႈစးီပြား တာဝနသ္တိတ္မႈ အစီအစဥသ္ည္ စကရ္ုံအတြင္းရွိ ၀နထ္မ္းမ်ား ႏွင့္၊ 

စီမံကိနး္အနးီအနား ဧရိယာရိွ လထူု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ အလုပ္အကိုငဖ္ြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ 

ထည့္သြင္းစဥး္စားရန္ လိအုပ္ပါသည္။ ဥကၠသံၾကားစက္မွ သၾကားထုတလ္ပ္ုျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းလပ္ုငန္း 

လုပ္ငနး္ရွင္ အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမူႈစီးပြားသတိတ္မႈ အစအီစဥ္အား အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ပါမည။္ လူမႈစီးပြား တာဝနသိ္တတ္မႈ အစီအစဥ္အား အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက ္

လုပ္ငနး္စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြ၏ (၂) % အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုငး္ သံုးစြဲပါမည္။ ဥကၠံသၾကားစကမွ္ 

လူမႈစီးပြားတာဝနသ္တိတ္မႈ အစအီစဥ္မ်ားကိ ု စီမကံနိ္းအနီးအနား ရိွ ေဒသခေံက်းရြာ ျပည္သလူထူု 

မ်ားအတြက ္ လက္ရွအိေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည။္ သၾကားထုတ္လုပ္ျခင္း 

လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြကရ္ာတြင္ ရရွလိာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိ ု ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရနအ္တြက ္

လူမႈေရးဆိင္ုရာတာဝနယ္မူႈ အစီအစဥ္ကိ ု ႏွစ္စဥ ္ လုပ္ေဆာငသ္ြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး 

တက္ေစေရး အတြကလ္ိအုပ္သလို ရန္ပုံေငြမ်ားကိုလည္ ထပ္မတံိုးခ်႕ဲထားရွ၍ိ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အတြက ္ 

အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားလပု္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဇယား ၈.၄)။ 

- ေဒသအတြင္းရွလိိအုပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း 

- စာသင္ေက်ာင္းတြင္းလွဴဒါန္းျခင္း 

- လမ္းမ်ားေဖာကလ္ုပ္ေပးျခငး္၊ ျပဳျပင္ျခင္း 
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Table 8. 4 လမူႈေရးဆိငုရ္ာ တာဝနယ္မူႈ အစီအစဥ ္

စဥ္ ေဆာငရ္ြကမ္ည့္ အစအီစဥ္ ႀကမိႏ္ႈနး္ 
ခန္႔မနွး္ကနုက္်စရတိ္   

(အျမတေ္ငြ) 
တာဝနခ္ံ 

၁။ 
ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ 
ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၂% 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုငေ္သာ

ကုမၸဏီလိမတိက ္
ဥကၠသံၾကားစက ္

၂။ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထည့္၀င္ေငြ ႏွစ္စဥ ္ ၀.၄% 

၃။ 
ဘာသာေရး၊သာသနာေရးအတြြက္ 
ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၁% 

၄။ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 
ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၅% 

၅။ 
ရပ္ကြက္ သာေရး၊ နာေရး၊ 
ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၈% 

စစုေုပါငး္ ၂% 
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အခနး္ (၉) 

နဂိံုးခ်ဳပ ္ႏွင့္ သုးံသပႀ္ကံျပဳခ်က္  

ရန္ကုနတ္ိုငး္ေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုငခ္ရုိင္း၊ တိကုႀ္ကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဥကၠံၿမိဳ ႕၊ ဂုံညငွ္းတနး္ေက်းရြာအုပ္စ၊ု 

ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာအနီးတြင္ ဥကၠသံၾကားစက္ရွိပါသည။္ ျမန္မာစီ့းပြားေရးဥးီပိုငအ္မ်ား ႏွင့္သက္ဆိင္ုေသာ 

ကုမၸဏီလီမတိက္ပိင္ုျဖစေ္သာဥကၠသံၾကားစကသ္ည္ ဧရယိာအားျဖင့္ (၁၀၈.၈၉) ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။ 

စက္ရံု၏ သၾကားထုတလ္ပုေ္သာ လုပ္ငန္းစဥမ္်ားအတြက္ ႀကံဖကဘ္ိြဳ င္လာကိ ုအသံုးျပဳ၍ လည္ပတ္ပါသည္။ 

ပတ္၀နး္က်င္ ထိနး္သမိ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ နည္းဥပေဒအရ ပတ္၀န္းက်င္စမံီခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္ 

ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ 

ပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ ္ေရးဆြဲရန ္လိုအပ္ေသာ ပတ္၀နး္က်င္ဆိငု္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (ေလ၊ 

ေရ၊ ေျမ၊ ဆူညံမႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း)ကိ ု ႏုိဝင္ဘာလ (၁၀) တြင္ စမီံကိန္း ဧရယိာတြင ္ တိင္ုးတာခဲ့ပါသည္။ 

ပတ္၀နး္က်င္ အရည္အေသြး တိုင္းတာရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ သသိာထင္ရွားေသာ ပတ၀္န္းက်ငအ္ေပၚ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အလြနန္ည္းပါသည္။ သၾကားစကလ္ည္ပတ္ခ်ိနက္ာလႏွင္ သၾကားစက ္

ရပ္နားခ်န္ိးကာလတို႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြး တိုင္းတာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္။ သၾကားစက၏္ 

တစ္ႏွစ္ပတလ္ုံး လည္ပတသ္ည့္ လမ ွ(၃ လ မွ ၄ လ)ခန္႔သာရွိပါသည္။ ထို သၾကားစက္၏ တစ္ႏွစ္ပတလံု္း 

လည္ပတသ္ည့္ ကာလသည္ ကုန္ၾကမး္ရရွိမႈေပၚတြင္မႈတည္ပါသည္။ 

စက္ရံုမွ ယင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ အျခား ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိကု္မႈမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥတ္ြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ၀္န္းက်ငထ္ိခိုကမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္၀နး္က်င္ဆိငု္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် လိကု္နာေဆာင္ရြကျ္ခင္း 

ျဖင္ ့ေလ်ာက့်ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ယခအုထက္ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာစီ့းပြားေရးဦးပိငု္အမ်ား ႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကမုၸဏီလီမိတက္ပိုင္ျဖစ္ေသာ ဥကၠ ံ

သၾကားစက ္ သည္ သဘာဝပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ လူမႈပတဝ္န္းက်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားသက္ေရာက္မႈမ်ားမရိွ 

ေၾကာငး္ ကိုကြင္းဆင္းေလလ့ာျခင္းမွ သိရိွရပါသည။္ စက္႐ံုမွ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့ ေဒသခံျပညသ္မူ်ားအေပၚ 

ဖြံံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အစဥ္အၿမဲ ပးူေပါင္းပါဝငေ္ဆာင္ရြက္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ားႏွင့္လ ဲ

ေပါင္းသင္းဆကဆ္ံေရးမ်ားတြင္အဆင္ေျပပါေၾကာင္းႏွင့္ သၾကားစကမ္ွထြက္ရွိေသာ စြန္႔ထုတ္ပစ္မ်ားအား 

ေဒသေနျပညသူ္မ်ားအား ဓာတ္ေျမၾသဇာအျဖစ္ေပးပါေၾကာင္းအဆုံးသတ္နိဂုံးခ်ဳပ္ေနျဖစ္တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

အႀကျံပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ားႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကမုၸဏီလီမိတက္မွလုပ္ကိင္ု ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိေသာ 

သၾကားထတု္လပု္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပင္န္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစေ္ပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ု

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိက္ုနာေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 



ဥကၠံ သၾကားစက ္အတြက ္ပတ္ဝနး္က်င ္စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ 

117 
 

 ပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ထိခုိကမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကိ ုလိကု္နာေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 

 စက္ရံုတြင ္ လုပက္ိုင္ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိေသာ အလုပသ္မားမ်ားအတြက္ လုပ္ငနး္ခြငသ္ံုး 

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။ 

 ထို႔အျပင္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သလူထူုအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာမီးသတ္ဦးစီဌာန 

ႏွင္ ့ညိွႏိႈင္း၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး သငတ္န္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး သင္တန္းမ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ 

 စီမံကိနး္ပိုင္ရွငမ္ွ စက္ရံုအတြင္း အလုပသ္မားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳစတိခ္်ေရး ကိစၥအရပ္ရပ ္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းေရး တာ၀န္ခံတစဦ္းကို ခန္႔ထား 

သင့္ပါသည္။ 

 ေဒသချံပည္သူလထူု၏ စက္ရံုအေပၚ ထားရိွေသာအျမင္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိလုည္း 

ထည့္သြင္းစဥး္စားသင့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀နး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခငး္ အစအီစဥ္တြင္ ေရးသားထားေသာ ထိခိကု္မႈ 

ေလ်ာက့်ေစရန္ နည္းလမး္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င ္ အရညအ္ေသြး စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိလုည္း ပံုမွန္ 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည။္ 

 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္ကိလုည္း ႏွစ္စဥ္ 

အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀နး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဌာနမွဤအစီရင္ခံစာကိုစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျပီးေနာက္္အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား 

ႏွင့္ေ၀ဖနသ္ံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လုိကန္ာေဆာင႐္ြကရ္န္ လိအုပ္ပါသည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာနး္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်ငႏွ္င့္ဆုိင္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ 

ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႕ညႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ား ကိုေလးစားလိုကန္ာေဆာငရ္ြကသ္င့္ပါသည္။ 

 စက္ရံုအလုပ္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ားအတြက္ အသက္အာမခထံားရိွေပးျခငး္မ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရး 

လုပ္ေဆာင္ေပးျခငး္မ်ား ေဆာင္ရြကေ္ပးသင့္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္၊ 

အခြင့္အေရးမ်ားကိလုည္း ျပည့္၀စြာ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

 လစဥ္ႏွင့္ႏွစ္စဥ္ေဆာငရ္ြကထ္ားလွ်က္ရွိေသာ ပတ္၀နး္က်ငစ္ီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတ္ွတမ္း 

မ်ားအားလံုးကိို ထိန္းသိမ္းထား႐ွိရန္ ႏွင့္ 

 ယခအုခါ စက္ရုံ လည္ပတ္မႈကို ယာယ ီ ရပ္ဆိုင္းထားေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈ 

မရိွေသာ္လည္း ျပန္လညလ္ည္ပတ္ပါက အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသညအ္တိငု္း လိကုန္ာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္လိအုပ္ပါသည္။  

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ား ႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကမုၸဏီလီမတိက္ပိုင္ျဖစ္ေသာ ဥကၠသံၾကားစက္ 

ယခုေဖာ္ျပပါ ပတ္ဝန္းက်ငစ္ီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥအ္စီရင္ခတံြင္ပါရွိေသာ ေလအရညအ္ေသြးေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ 

သက္ဆိုငသ္ည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားတပဆ္င္ျခငး္၊ ေရအရည္အေသြးေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာျခင္းမ်ားကိ၊ု 
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အသဆံညူံမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ သကဆ္ိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကိ ု (တစ္ႏွစ္ (၂) ႀကိမ္ႏႈန္း) 

ျဖစ္လုပ္ေဆာင္သြာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈအစအီစဥ္မ်ားကိလုဲ အစဥ္တဆိကု ္

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လိအုပ္ပါက ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိကု္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ ္

ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစအီစဥ္မ်ားကို သကဆ္ိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိင္ုးပင္ေဆြးေႏြးၿပီးလုပ္ေဆာငသ္ြာပါမည္။ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈအစအီစဥ္မ်ားအတြကလ္ဲ လိအုပ္သလိ ု ရန္ပုံေငြမ်ားထားရွိၿပးီအခ်ိန္ႏွင့္ 

တေျပးညီလပု္ေဆာငသ္ြားပါမည္။ 
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ေနာက္ဆကတ္ြဲ (၁) စမီကံနိး္ေဆာငရ္ြကသ္၏ူ ကတျိပဳလႊာ 

ပတဝ္နး္က်င္ စမီခံန္႔ခြဲမႈ အစရီငခ္စံာတြင္ ပါရွိသည့္ ပတဝ္နး္က်ငဆုိ္ငရ္ာ ဥပေဒမ်ား၊ 

နညး္ဥပေဒမ်ား၊ စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ား၊ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား၊ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ်ား၊ ေလ်ာခ့်ေရး 

နညး္လမး္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥမ္်ားကို လိကုန္ာေဆာငရ္ြကမ္ည ္ျဖစေ္ၾကာငး္ ကတိျပဳလႊာ 

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

အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတသ္တ၍္ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ဥကၠ ံသၾကားစက္၊ သၾကား ထတုလ္ုပ္ျခင္းႏွင့္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခငး္လပု္ငန္းသည္ ရနက္နုတ္ိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပုိင္ခရုိင္း၊ တိက္ုႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဥကၠံၿမိဳ ႕၊ 

ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာအပု္စု၊ ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာအနီးတြင္တည္ရွိပါသည။္ ျမန္မာစ့ီးပြားေရးဥးီပိုငအ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုငေ္သာ ကုမၸဏီလမိီတက္ပုိင္ျဖစ္ေသာ  ဥကၠ ံ သၾကားစက္မ ွ သၾကားထတုလ္ုပ ္ ေရာင္းခ်ျခင္း 

လုပ္ငနး္အတြက ္ ပတ္၀န္းက်င ္ စီမခံန္႔ခြဲမႈအစီအစဥကုိ္ ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခစံာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခအုေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဥကၠံ သၾကားစက္ လုပင္န္း လပ္ုေဆာင္ႏုိင္ရနအ္တြက ္

ေရးဆြဲ ထားေသာ ပတဝ္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစရီင္ခံစာတြင ္ ပါရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္မ်ားသည ္တိက်ခိငု္မာ ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အစီအစဥက္ို လုပထ္ံုးလုပ္နညး္ 

မ်ား၊ သကဆ္ိုင္ရာဥပေဒမ်ားအတိုင္း တကိ်လိကုန္ာ၍ ပတ္ဝနး္က်င္ ဆန္းစစ္ျခငး္ကို ေဆာင္ရြက္ထား 

ရွိေၾကာင္း၊ ပတဝ္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီရင္ခစံာတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝနး္က်င္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ 

နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား၊ လပု္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

အစီအစဥ္မ်ားကိ ုအစဥ္အၿမ ဲလိကုန္ာေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာငး္ ကတိျပဳပါသည္။  

EIA Procedure အပိုဒ္အရ ပတဝ္န္းက်င္စမံီခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥသ္ည္ တကိ်ခိငု္မာေၾကာင္းႏွင့္ 

ျပည့္စုံပါေၾကာင္း၊ ပတဝ္န္းက်င္ထခိိကု္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိငု္ရာ လုပထ္ုံးလုပ္နည္း အပါအဝင္ သကဆ္ိုငရ္ာ 

ဥပေဒမ်ားကို တကိ်စြာလိကု္နာ၍ ပတဝ္န္းက်င္စမံီခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥက္ို ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ဥကၠံ 

သၾကားစကသ္ည္ ပတ္ဝန္းက်င္စမံီခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ပါ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 

လုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥမ္်ားကို အျပည့္အဝ အစဥ္အၿမဲ လိကုန္ာေဆာင္ရြကသ္ြာမည္ျဖစေ္ၾကာင္း 

ကတိျပဳပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ (EMP) အစီအရင္ခစံာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ တိုးတက္လာသည့္ 

နည္းပညာမ်ားအရ ေနာင္အခါတြင္ ျပငဆ္င္ျဖည့္စြတရ္န္ သက္ဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိလာကလည္ 

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြတလ္ိုက္နာမႈမ်ားလုပ္ေဆာငသ္ြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရံုလပု္ငန္းစီမကံနိး္ ပိတသ္ိမး္ခ်ိနတ္ြင္ 

လူမႈဝနး္က်င္မ်ားအား ထိခိကုမ္ႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိကုမ္ႈမ်ားရွလိာပါက 

လည္ မလူအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ သကဆ္ိုင္ရာပညာရွင္မ်ား ေခၚယူ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ 

ေၾကာင ္ထပ္မကံတိျပဳအပ္ပါသည္။ 
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ကတိကဝတ္၏
အတိခု်ဳပ္အမည ္

အမတွ ္
စဥ ္

ကတိကဝတအ္ားရင္ွးလင္ေဖာ္ျပ 
ခ်က ္

အစီရင္ခစံာပါ 
ရည္ၫႊန္းခ်ကအ္ခန္း 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး
ဦးပိုင္အမ်ား 

ႏွင့္သကဆ္ိုင္ေ
သာ ကုမၸဏီလီမ ိ
တက္ပိုင္ျဖစ္ေ

သာ ဥကၠ ံ
သၾကားစက္၊ 

၁ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္အမ်ား 
ႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိ 
တက္ပိုင္ ျဖစ္ေသာ ဥကၠသံၾကား 
စက္၊ ၏ ပတ္ဝန္းက်င္စမီံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာ အတြင္း 
ေရးဆြဲထား သည့္ အခ်က္မ်ား 
အားလုံးအတြက ္မွနက္န္ပါ ေၾကာင္း 
ႏွင္ ့ လိကုန္ာလုပ ္ ေဆာင္ရမည္အ 
ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပထ္ုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကိလု ဲ လိကု္နာ 
လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာငး္ 
ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

အခန္း (၁) 
အခန္း (၂) 

၂ အခန္း (၃) 
၃ အခန္း (၄) 
၄ အခန္း (၅) 
၅ အခန္း (၆) 
၆ အခန္း (၇) 
၇ အခန္း (၈) 
၈ အခန္း (၉) 

 

အခန္း (၁) အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အခန္း (၂) နဒိါန္း 

အခန္း (၃) မူဝါဒ၊ ဥပေဒ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင ္

အခန္း (၄) စီမံကိန္းဆိင္ုရာေဖာ္ျပခ်က္ 

အခန္း (၅) လကရ္ွိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်ငအ္ေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က ္

အခန္း (၆) ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ေဆာင္ရြကအ္ခ်က္မ်ား 

အခန္း (၇) ေဒသချံပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပငေ္ဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ ္

အခန္း (၈) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိင္ုရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား 

အခန္ (၉) နိဂုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ သုံးသပအ္ၾကျံပဳခ်က ္

ေလးစားစြာျဖင့္ 

စက္ရုံမွဴ း 

ဥကၠံ သၾကားစက ္

၀၉ - ၉၇၁၉၂၂၃၄၆ 
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ဥကၠံ သၾကားစက္ စမီကိံနး္ေဆာငရ္ြက္သ ူတာဝနခ္၏ံ အခ်ငအ္လကမ္်ား ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

စမီကံနိး္အမည ္ ရာထးူ အမည္ ဆကသ္ြယရ္နဖ္နုး္နပံါတ္ 

ဥကၠံ သၾကားစက ္
စက႐္ုမံွဴ း ဥးီရႏဲိုင္ ၀၉ ၉၇၁၉၂၂၃၄၆ 
စမီံ ေဒၚၫႊန႕္ရ ီ ၀၉ ၆၆၀၇၃၉၈၈၈ 
  ၀၉ ၂၆၃၇၉၈၂၀၄ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) အစရီငခ္စံာေရးသားျပဳစသု၏ူ ကတျိပဳလႊာ 

ပတဝ္နး္က်င္ စမီခံန္႔ခြဲမႈ အစရီငခ္စံာတြင္ ပါရွိသည့္ ပတဝ္နး္က်ငဆုိ္ငရ္ာ ဥပေဒမ်ား၊ 

နညး္ဥပေဒမ်ား၊ စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ား၊ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား၊ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ်ား၊ ေလ်ာခ့်ေရး 

နညး္လမး္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥမ္်ားကို လိကုန္ာေဆာငရ္ြကမ္ည ္ျဖစေ္ၾကာငး္ ကတိျပဳလႊာ 

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

အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတသ္တ၍္ ကြ်န္ေတာ္မ်ား ဥကၠ ံသၾကားစက္၊ သၾကား ထတုလ္ုပ္ျခင္းႏွင့္ 

ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခငး္လပု္ငန္းသည္ ရနက္နုတ္ိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပုိင္ခရုိင္း၊ တိက္ုႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဥကၠံၿမိဳ ႕၊ 

ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာအပု္စု၊ ဂုံညွင္းတန္းေက်းရြာအနီးတြင္တည္ရွိပါသည။္ ျမန္မာစ့ီးပြားေရးဥးီပိုငအ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုငေ္သာကုမၸဏလီမီတိက္ပုိင္ ျဖစ္ေသာ ဥကၠသံၾကားစက္မွ သၾကားထတုလ္ုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း 

လုပ္ငနး္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥက္ို ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ အစီရငခ္ံစာ ျဖစ္ပါသည္။  

ဤအစီရင္ခံစာအားေရးသားျပဳစုသူျဖစ္ေသာ္ Earth Tree Environmetal Services Co.,Ltd မွ 

ယခအုေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကေ္နေသာ ဥကၠံ သၾကားစက္ လုပ္ငနး္ လပုေ္ဆာင္ႏိုင္ရနအ္တြက္ 

ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရငခ္ံစာတြင ္ ပါရိွသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္မ်ားသည ္ တကိ်ခုိငမ္ာ ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥက္ိ ု

လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သကဆ္ိုင္ရာဥပေဒမ်ားအတိုင္း တိက်လိကုန္ာ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခငး္ကိ ု

ေဆာင္ရြကထ္ားရွိေၾကာင္း၊ ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီရင္ခံစာတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိုင္ရာ 

ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား၊ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင္ ့ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု အစဥ္အၿမ ဲ လိကုန္ာေဆာင္ရြက္မည ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳပါသည။္ 

ဒါအျပင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ (EMP) အစီအရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ တိုးတက္ လာသည့္ 

နည္းပညာမ်ားအရ ေနာင္အခါတြင္ ျပငဆ္င္ျဖည့္စြတရ္န္ေရးသာေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ား ရိွလာကလည္ ျပန္လည ္ ျပငဆ္င္ျဖည့္စြတေ္ရးသားေဖာ္ျပသြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္ တင္ျပ 

အပ္ပါသည္။ 

ေလးစားစြာျဖင့္ 

 

ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ ္

Earth Tree Environmetal Services Co.,Ltd     
၀၉ - ၂၆၂၀၀၀၂၈၅ 
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စမီကံနိး္ႏွင့္ပတသ္က္၍ စကရ္ုအံနးီပတဝ္နး္က်ငရ္ွိ အနးီဆုးံရြာရွိ ရပမ္ရိပဖ္မ်ားျဖစေ္တြ႔ဆုးံျခငး္မတွတ္မး္ 
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