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            ရ က္ျခင ္ူး………………………………………………………………………………………………………………………..၁၃၀ 
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ပ  ူးတ ြဲေဖာ္ျပ ခ်ကမ္်ာူး 

ပ  ူးတ ြဲ (၁) မွတပ္ံိုတင္/လိိုငစ္င ္/ခ င့္ျပ်ဳမိန႕္/စာခ ််ဳပမ္်ာူး/ကတိက၀တမ္်ာူး 

ပ  ူးတ ြဲ (၂) ပတ၀္န ္ူးက်ငထ္နိ္ူးသမိ္ူးေရူး၊ေဘူးအႏၱရာယက္င္ူးရွင ္ူးေရ ူးတိို႕အတ ကေ္ဆာင္ရ  က္မည့္ အစအီစဥမ္်ာူး 
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အတ ိိုေ ကာကစ္ ာလ ံိုူး မ်ာူး 

ADB   Asia Development Bank  

BOD   Biochemical Oxygen Demand  

COD   Chemical Oxygen Demand  

CSO   Central Statistical Organization  

CSR   Corporate Social Responsibility  

DICA   Directorate of Investment and Company Administration  

DMH   Department of Meteorology and Hydrology  

DO   Dissolved Oxygen  

EHST   Environmental, Health and Safety Team  

EIA   Environmental Impact Assessment  

EIAS   Environmental Impact Assessment Study  

EMP   Environmental Management Plan  

EMS   Environmental Management System  

EMT   Environmental Management Team  

GIS   Geographic Information System  

GM   General Manager  

GPS   Global Positioning System  

INWQS  Interim National Water Quality Standards of Malaysia  

ISO   International Organization for Standardization  

IZ   Industrial Zone  

MD   Managing Director  
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MIC   Myanmar Investment Commission  

MOECAF  Ministry of Environmental Conservation and Forestry  

MONREC  Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation  

OSS   One Stop Service  

SCMCL  Sam Clothing (Myanmar) Company Limited  

WHO   World Health Organization  

WMS   Waste Management System  

YCDC   Yangon City Development Committee 

က ိိုကာူး ခ်က ္မ်ာူး 

၁။ ပ တ္၀န္ူးက ်င္ထိန္ူးသိမ္ူးေ ရူးဥပေဒ 

၂။ ပ တ္၀န္ူးက ်င္ထိန္ူးသိမ္ူးေ ရူးနည္ူးဥပ ေဒမ်ာ ူး 

၃။ ပ တ္၀န္ူးက ်င္ထိခိို က္မမ ဆ န္ူးစစ္ျ ခင္ူးဆိို င္ ရာ လို ပ္ထံို ူးလို ပ္နည္ူး 

၄။ ၂ ၀၁၈ ခိုႏွစ္ အေထ ေ ထ အိုပ္ခ််ဳပ္ေရူး ဦ ူး စီူးဌာ န၏ ေဒသဆိို င္ရာ အခ်က္အလ က္မ် ာူး  

၅။ Asian Development Bank Guidelines  

၆။ Basel Convention (Handbook)  

၇။ PCML Environment Management Manual, 2005  

၈။ PCSB Environment Manual, 2009  

၉။ PCSB Environmental Impact Assessment Guide, 2008  

၁၀။ PCSB Waste Management Guide, 2009  

၁၁။ www.worldweatheronl 

 

http://www.worldweatheronl/
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က တ ိက၀တ ္(စ ီမကံ ိနူ္း ပ ိိုင ္ရငွ ္) 

ဤ ပတ၀္န ္ူးက်င္စမီံခန္႕ခ ြဲမမအစီအစဥ္ (Environmental Management Plan- EMP) တ င္ ပါရွိသည္ ့
ပတ၀္န ္ူးက်ငထ္ခိိိုကမ္မေလ်ာ့ေပါ့ေစေရူးလိုပင္န ္ူးမ်ာူးႏွင့္ ေစ ာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရမျခငူ္းလိုပင္န ္ူးမ်ာူးကိို စီမကံိန္ူးေဆာင္ရ  က္သ က 
ထိေရာကစ္ ာျဖင့္ အေထာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရ  က္သ ာူးမည ္ျဖစ ္ပါသည္။ 

စီမကံိန္ူးေဆာငရ္ ကသ္ အေနျဖင္ ့ေအာကပ္ါအခ်က္မ်ာူးအာူး မနွ္ကန္တကိ်စ ာ ေဆာင္ရ  ကေ္ၾကာင္ူး 
ကတိျပ်ဳပါသည-္ 

 (က) ပတ၀္န ္ူးက်င္စမီံခန႕္ခ  ြဲမမအစီအစဥသ္ည ္တိက်ခိိုင္မာ၍ျပည့္စံိုပ ါသည္။ 

  (ခ) ပတ္၀န္ူးက်င္ထခိိိုက္မမဆန္ူးစစ ္ျခင္ူး လိုပထ္ံိုူးလိုပ္နည္ူးအပါအ၀င္ သကဆ္ိိုငရ္ာ 

        ဥပ ေဒမ ်ာူးကိို တကိ်စ ာလိိုက္နာ၍ ပတ၀္နူ္းက်င္စမီံခန႕္ခ  ြဲမမအစီအစဥ ္အာူးေရ ူးစ ြဲ 

        ထာူးပါသည္။ 

  (ဂ) ပတ္၀န္ူးက်င္စမီံခန႕္ခ  ြဲမမအစီအစဥပ္ါ ကတိက၀တ္၊ပတ၀္န ္ူးက်ငထ္ိခိိုကမ္မေလွ်ာ့ခ်ေရူး 

       လိုပ္ငန္ူးမ်ာူးႏွင့္ အစီအစဥ္မ ်ာူးကိို အျပည့္အ၀အစဥ ္အျမြဲလိိုက္နာေဆာင္ရ  က္ပါမည္။ 

 (ဃ) လိုပင္န ္ူးလည္ပတ္ေဆာင္ရ  က္ေနသည့္ ကာလအတ င္ူး အတည္ျပ်ဳထာူးသည္ ့ပတ္၀န္ူး 

        က်င္စီမခံန္႕ခ ြဲမမအစီအစဥအ္ာူး တိိုူးတကေ္နသည့္ နည္ူးပညာမ်ာူး၊စနစမ္်ာူးႏွင့္လိုပ္ငန္ူး 

         လိိုအပ္ခ ်က္အေပၚမ တည္၍ ပိိုမိိုေကာငူ္းမ နသ္ည့္ ပတ၀္န ္ူးက်င္စမီခံန႕္ခ ြဲမမအစီအစဥ ္

          ျဖစ ္ေစ ရန္အတ က္ ျပငဆ္င္ျဖည့္စ ကရ္န္ညႊန္ၾကာူးခ်ကရ္ွိလာပါက လိိုက္နာေဆာငရ္ က ္

          သ ာူးပါမည္။ 

  (င) စမီံကနိ္ူးပိိုင္ရငွ္အေနျဖင္ ့ပတ၀္န ္ူးက်ငစ္မီံခန္႕ခ ြဲမမအစီအစဥ ္အာူး ျပငဆ္င္ျဖည့္စ က္လိိုပါက 

        တင္ျပအတည္ျပ်ဳခ်ကရ္ယ ၍ ျပင္ဆင္ေဆာကရ္ က္သ ာူးပါမည္။ 

  (စ) စမီံကနိ္ူးလိုပင္န ္ူးမ်ာူးျပီူးစီူး၍ စီမကံိန္ူးလိုပင္န ္ူးပိတသ္မိ္ူးခ ်ိနတ္ င္ လ မမ၀န ္ူးက်င္အာူးထိခိိုက ္

        မမအနည္ူးဆံိုူးျဖစ ္ေစရန္ ေဆာငရ္ ကမ္ည္ျဖစ ္ျပီူး ထိခိိုက္မမရွိလာပါက ထိခိိုက္မမအနည္ူးဆံိုူး 

        ျဖစ ္ေစရန ္အစီအမမံ်ာူးခ်မွတေ္ဆာငရ္ က္သ ာူးပါမည္။ 

 

မနေ္န ူးဂ်င္ူးဒါရိိုက္တာ 

VHT Garment Company Limited  
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 EMP ေရူးဆ  ြဲသည ့္အဖ ြဲ႔အစညူ္း၏အခ်ကအ္လ ကမ္်ာူး 

Information on EMP Survey Team 

 Public discussion and information presentation  

       VHT Garment Co.,Ltd was being the Initial Environmental Examination IEE for 
environmental impact and ANJ Apex was collecting the comments of related stack 
holder and EMP have been prepared for people who live in near project area and 
related person who effected by project implementation for any suggestion as following; 

1. Available to enquire at office of VHT Garment Co.,Ltd and supporting the 
comments 

2. Available to send the comments and opinions through related village or township 
General Administration Office or State/ Region Government Office 

As per above preparation, there will be received the perfect ideas or information for 
how to reduce the environmental impact and related authorized person can be 
monitoring to the potential impact continuously. 

ANJ Apex is conducting the Environmental Management Plan (EMP) for VHT Garment 
Co.,Ltd and MR.Wu Song On is the Managing Director of  VHT Garment Co.,ltd is the 
responsible person to implementation of the approved EMP 

 Information on EMP survey team 

Name Position 
MR.Wu Song 

 
Team Leader (Managing Director of  VHT Garment  
Co.,ltd and responsible for the EMP Implementation) 

Mr. Abdul Awal Khan Consultant (To Develop the EMP) 
Mr.Vijay Team Coordinator  
U Tin Tun Aung Research Assistant 
Full Address of the company conducting EMP: ANJ APEX CONSULTANCY SERVICES 
LIMITE No.455, Wai Zayan Tar (15th) Street, (3) Quarter,South Okkalapa Township, 
Yangon,Myanmar.Tel:+9518564415,Email: abdulawal20@yahoo.com    
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၁။အက်ဥ္းခ််ဳပအ္စီရင္ခစံာ 

၁.၁။ နဒိါနး္  

VHT Garment Company Limitedသည ္ ပဲခ းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခ းၿမ်ဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မဲခံုေက်းရ ာ 

၊ဦးပိုင္အမွတ္(၃၈)၊ ေျမတုိင္းအမွတ္-(၆၂၀က)ဟုေခၚတ င္ေသာ ေျမဧရိယာ(၃.၇၈၀)ဧကတ င ္ ရာ ာႏႈန္းျပည့္ 

 ိုင္ငံျခားရင္း ွီးျမွပ္ ွံမာႏႈျဖင့္ CMPစနစ္ျဖင့္ အ၀တ္အထည္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးခ််ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သ ားမည္ျဖစ္ျပီး 

အဆုိပါစီမံကိန္းေဆာင္ရ က္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ွင့္လ မာႏႈစီးပ ား ထိခိုက္မာႏႈမရိွေစရန္အတ က္ ပတ္၀န္းက်င္ 

စီမံခန္႕ခ ဲမာႏႈအစီအစဥ္(Environmental Management Plan-EMP) ေရးဆ ဲေဆာင္ရ က္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 
 

 



VHT Garment Company Limited          CMP Garment             Environmental Management Plan     

 

  2 
 

စဥ ္ အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က ္
 

၁ စီမံကိန္းအမည္ VHT Garment Company Limited  
၂ စီမံကိန္းအမ်ိ်ဳးအစား CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးခ်ု်ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း 

 
၃ ရင္း ီွးျမွပ္ ံွမာႏႈပံုစံ ရာ ာႏႈန္းျပည့္ ိုင္ငံျခားရင္း ွီးျမွပ္ ွံမာႏႈ 

 
၄ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၀၂၁၁၅၅၁၁ 

 
၅ ေျမဧရိယာ ၃.၇၈၀ဧက 

 
၆ စီမကိန္းတည္ေနရာ ပဲခ းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခ းၿမ်ဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မဲခံုေက်းရ ာ 

၊ဦးပိုင္အမွတ(္၃၈)၊ ေျမတိုင္းအမွတ-္(၆၂၀က)  
၇ စီမံကိန္းပိုရွင္အမည္/ ိုင္ငံသား MR.Wu Song, EA1102662,CHINESE 

 
၈ ရံုးလိပ္စာ ပဲခ းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခ းၿမ်ဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မဲခံုေက်းရ ာ 

၊ဦးပိုင္အမွတ(္၃၈)၊ ေျမတိုင္းအမွတ-္(၆၂၀က)  
၉ ဆက္သ ယ္ရန္အမည္ ွင့္ဖုန္းနံပတ္ ဖုန္း-၀၉၉၆၆၅၁၂၉၉၉ ,၀၉၇၈၃၆၃၀၈၀၇ 

 wusong-1352@hotmail.com  
 

 စီမံကိန္း ွင့္ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၇-၁-၂၀၂၁ ရက္စ ဲပါ စာအမွတ္၊ 

ပဲခ း/အီးအိုင္ေအ-(၂၉၅/၂၀၂၁)ပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႕ခ ဲမာႏႈအစီအစဥ္(EMP) ေရးဆ ဲ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရ က္မာႏႈအား ျပည့္စုံစ ာျပင္ဆင္ေဖာ္ျပေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ပတ္၀န္းက်င္ 

စီမံခန္႕ခ ဲမာႏႈအစီအစဥ္အား ျပည့္စုံစ ာျပန္လည္ေရးဆ ဲ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႕ခ ဲမာႏႈအစီအစဥ(္Environmental Management 

Plan-EMP) အစီရင္ခံစာေရးဆ ဲေဆာင္ရ က္ရန္အတ က္ စီမံကိန္းပိုင္ရွင္ကုိယ္တိုင္ဦးေဆာင္ကာ ပတ္၀န္းက်င ္

ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတ က္ ေဆာင္ရ က္ခဲ့ပါသည္။ 

 

 

mailto:wusong-1352@hotmail.com
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၁.၂။ မ ၀ါဒ၊ဥပေဒ ွင့္အဖ ဲ႕အစည္းဆိငု္ရာမ ေဘာင္ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရာတ င္ စီမံကိန္းေဆာက္ရ က္သ  ွင့္ ဆက္စပ္ပါ၀င္သ မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ ိုင္ငံမွ 

ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထားသည့္ စီမံကိန္း ွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊က်န္းမာေရး ွင့္ ေဘးကင္း 

လံုျခံ်ဳေရး၊မီးေဘးအ ၱရာယ္တို႕ ွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၊အမိန္႕၊ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား အထ းဂရုျပ်ဳလိုက္နာသ ားမည္ျဖစ္ပါသည္- 

 ၁။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၂။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ (၂၀၁၄) 

 ၃။ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မာႏႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) 

 ၄။ အမ်ိ်ဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္အေသ း (ထုတ္လႊတ္မာႏႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္ 

 ၅။ တိုင္းရင္းသားလ မ်ိ်ဳးမ်ား၏ အခ င့္အေရးကာက ယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 ၆။ ျမန္မာ ိုင္ငံရင္း ီွးျမွပ္ ံွမာႏႈဥပေဒ (၂၀၁၆) 

 ၇။ ျမန္မာ ိုင္ငံရင္း ီွးျမွပ္ ံွမာႏႈနည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၇) 

 ၈။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းဥပေဒ (၁၉၉၃) 

 `၉။ ေရွးေဟာင္း၀တ ်ဳပစၥည္းမ်ားကာက ယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၁၀။ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားကာက ယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 ၁၁။ ယဥ္ေက်းမာႏႈအေမ အ ွစ္ေဒသမ်ားကာက ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (၁၉၉၈) 

 ၁၂။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ုိင္ငံ ျပည္သ ႕က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၇၂) 

 ၁၃။ က းစက္ေရာဂါမ်ား ကာက ယ္ ွိမ္ ွင္းေရးဥပေဒ (၁၉၉၅) 

 ၁၄။ ေဆးလိပ္ ွင့္ ေဆးရ က္ၾကီးထ က္ပစၥည္းေသာက္သံုးမာႏႈ ထိန္းခ််ဳပ္ေရးဥပေဒ (၁၉၉၅) 

 ၁၅။ ျမန္မာ ုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖ ဲ႕ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 ၁၆။ သစ္ေတာဥပေဒ (၂၁၁၈) 

 ၁၇။ ေရအရင္းအျမစ္ ွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

 ၁၈။ လုပ္ငန္းခ င္ေဘးအ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၉) 
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 ၁၉။ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပ ာမာႏႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၂၀။ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပ ားမာႏႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၂၁။ Workmen Compensation Act 

 ၂၂။ အလုပ္အကုိင္ ွင့္ က ်မ္းက်င္မာႏႈဖ ံ႕ျဖိ်ဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

 ၂၃။ ခ င့္ရက္ ွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) 

 ၂၄။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေင ဥပေဒ (၂၀၁၃) 

 ၂၅။ အခေၾကးေင ေပးေခ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

 ၂၆။ လ မာႏႈဖ လုံေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၂၇။ ျမန္မာ ုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ 

 ၂၈။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 ၂၉။ ေျမလ တ္၊ ေျမလပ္ ွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခ ဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၃၀။ ဓာတုပစၥည္း ွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အ ၱရာယ္မွ တားဆီးကာက ယ္ေရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 

 ၃၁။ သဘာ၀ေဘးအ ၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခ ဲမာႏႈဥပေဒ (၂၀၁၃) 

 ၃၂။ ရန္ကုန္ျမိ်ဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ (၂၀၁၈) 

 ၃၃။  ိုင္ငံျခားသားရင္း ွီးျမွ်ဳပ္ ံွမာႏႈဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၃၄။ ေရအရင္းအျမစ္ ွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၀၆) 

 ၃၅။ ကုန္သ ယ္ခ န္ဥပေဒ (၁၉၉၀) 

 ၃၆။ ပို႕ကုန္သ င္းကုန္ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၃၇။ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ (၂၀၁၄) 

 ၃၈။ စက္မာႏႈဇုန္ဥပေဒ (၂၀၂၀) 

 ၃၉။ သက္ဆုိင္ရာအမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ်ား 

 ၄၀။ ေဒသ ၱရသတ္မွတ္/ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း၊အမိန္႕ ွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 
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၁.၃။ စီမကံိနး္အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က ္ွင့္ အျခားနည္းေရ းခ်ယျ္ခင္း 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရ က္မည့္ VHT Garment Company Limited အား ရင္း ီွးျမွ်ဳပ္ ွံမာႏႈ ွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 

ညႊန္ၾကားမာႏႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၇ခု ွစ္၊ ုိ၀င္ဘာလလ ၂၄ရက္ေန႕တ င္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၀၂၁၁၅၅၁၁ ျဖင့္ 

မွတ္ပံတုင္ထားျပီး အထည္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးခ််ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရ က္ရန္ ပဲခ းတိုင္းေဒသၾကီး ရင္း ီွးျမွ်ဳပ္ ွံမာႏႈ 

ေကာ္မတီ၏ ၅-၁၂-၂၀၁၇ရက္စ ဲပါ အတည္ျပ်ဳမိန္အမွတ္၊ပခတ-၀၀၂/၂၀၁၇ျဖင့္ အတည္ျပ်ဳမိန္႕ ရရိွထားပါ 

သည္။ အထည္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးခ််ဳပ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအား သက္ဆုိင္ရာစက္မာႏႈၾကီးၾကပ္ေရး ွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ 

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ျမိ်ဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွလည္း စစ္ေဆးခဲ့ျပီး၊ 

ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ွင့္အညီ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

 စီမံကိန္းအဆင့္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရ က္မည့္ အခ်ိန္ကာလအား ေအာက္ပါဇယား 

ျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္- 

 

ေဆာငရ္ ကမ္ည့္လပုင္နး္/ 
ကာလ 

၂၀၁၇ ၂၀၁၇မ၂ွ၀၃၇ထ ိ ၂၀၃၈ 
၂ ွစ ္ ၂၀ ွစ ္ ၆လ 

ေဆာကလ္ုပ္ျခင္းကာလ    
လည္ပတ္ျခင္းကာလ    
ျဖတ္သမိ္းျခငး္ကာလ    

  

 အၾကိ်ဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရ က္ျခင္း၊ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

ပိတ္သိမ္းျခင္း ွင့္ ပတ္သိမ္းျပီးကာလစသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ေရ းခ်ယ္ထားေသာ 

အျခားေဆာင္ရ က္ ုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္- 

စဥ ္ ေဆာင္ရ ကခ္်က္ ေရ းခ်ယထ္ားသည့္နည္းလမ္း အျခားေဆာငရ္ က္ ိုင္သည့္နည္
းလမး္ 

၁ အၾကိ်ဳတည္ေဆာက္ျခင္း လက္ရွိေနရာတ င္တည္ေဆာက္ရန္ ေျမရွင္း 
လင္းျခင္း ွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထ ျဖစ္မည့္ 

ဒီဇိုင္းေရ းခ်ယ္ျခင္း 

အျခားေနရာတ င္လုပ္ငန္းေဆာ
င္ရ က္ရန္ ေရ းခ်ယ္ျခင္း ွင့္ 

အျခားဒီဇိုင္းမ်ား 
ေဆာင္ရ က္ျခင္း 

၂ တည္ေဆာက္ျခင္း ကာလာတိုအတ င္းပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ 
ေစဘဲ အခ်ိန္မီျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရ က္ျခင္း 

အခ်ိန္ ွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား မထားရွိဘဲ 

တည္ေဆာက္ျခင္း 
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၃ လည္ပတ္ျခင္း ေရရွည္ဖ ံ႕ျဖိ်ဳးတိုးတက္ ုိင္မည့္  ိုင္ငံတကာ 
က်င့္သံုးသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

ေဆာင္ရ က္ျခင္း 

အျခားလုပ္ငန္းေျပာင္းလဲလု
ပ္ကုိင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္ေစ ိုင္ 
ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရ က္ခ်
က္မ်ား ေဆာင္ရ က္ျခင္း 

၄ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ကာလတိုအတ င္း ဥပေဒ ွင့္ 
အညီဖ်က္သိမ္းျခင္း 

ရုတ္တရက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း/သ
တ္မွတ္ခ်က္  ွင္ ့

မညီည တ္သည့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
 

 CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးခ််ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတ က္ ေဆာင္ရ က္ရသည့္အဆင့္မ်ားမွာ 

အဆင့္(၁) ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ျခင္း(Storage) အဆင္(့၂) ဒီဇိုင္းနမ နာ ျပင္ဆင္ျခင္း(Design the 

Sample) အဆင္(့၃) ပတ္စျဖတ္ျခင္း(Cutting) အဆင္(့၄) အထည္ခ််ဳပ္လုပ္ျခင္း(Sewing) (၅) အထည္အရည္ 

အေသ းစီစစ္ျခင္း(Quality Control) အဆင္(့၆) ထုပ္ပိုးသိမ္းဆည္းျခင္း (Packing) တို႕ျဖစ္ပါသည္။ 

ေလွ်ာ္ဖ တ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ွင့္ ေဆးဆိုးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆာင္ရ က္ျခင္းမရွိသျဖင့္ စီမံကိန္းတ င္ ဓာတု 

ပစၥည္းမ်ားသံုးစ ဲျခင္းမရိွေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

 

ကုနၾ္ကမ္းမကွနု္ေခ်ာ ေဆာငရ္ က္ပံုအဆင့္ဆင့္ 

 

 စီမံကိန္းမွ ထုတ္ကုန္ ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ အထည္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳး ပွ်မ္းမွ်တစ္ ွစ္လွ်င္ အထည္ေရ ၆၀၀၀၀၀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ခန္႕ထ က္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ကုန္ေခ်ာမ်ားအား ဥေရာပ ိုင္ငံမ်ားသို႕ ပို႕ေဆာင ္သ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 စီမံကိန္း၏ ထုတ္လုပ္မာႏႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သီးျခားထ က္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ျဖတ္ေတာက္ျပီး ပိတ္စအပုိင္း 

အစအနည္းငယ္ ထ က္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါပိတ္အပုိင္းအစမ်ားအား ၀ယ္ယ အသုံးျပ်ဳသ မ်ားထံသို႕ လစဥ္ 

ျပန္လည္ေရာင္းခ်သ ားပါမည္။ 
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 စီမံကိန္းသည္ CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးခ််ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတ က္ စီမံကိန္း 

လည္ပတ္ရန္ ေရမ်ားစ ာသံုးစ ဲျခင္းမရိွပါ။ ေျမေအာက္ေရအား ၀န္ထမ္းမ်ားအတ က္ ေသာက္သံုးေရ ွင္ ့အိုးခ က္ 

ပန္းကန္ေဆးေက်ာျခင္း၊စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတ က္ စိုက္ပ်ိ်ဳးထားသည့္အပင္မ်ားအားေရေလာင္းျခင္း စသည္တို႕ 

အတ က္သာ အဓိကသံုးစ ဲရပါသည္။ စီမံကိန္းလည္ပတ္ရန္ ွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတ က္ ေသာက္သံုးေရ လိုအပ္ခ်က္ 

အတ က္ ေျမေအာက္ေရအရင္းအျမစ္အား စီမံကိန္းရိွ၄လက္မတ င္း၁တ င္းမွ ထုတ္ယ ျပီးေနာက္ ေျမေအာက္ကန္ 

 ွင့္ေရစင္တုိ႕တ င္ သိုေလွာင္သံုးစ ဲပါသည္။ စီမံကိန္း၏ တစ္ရက္လွ်င္ ေရသံုးစ ဲမာႏႈ ပမာဏမွာ (၆၀၀)ဂါလံခန္႕ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေျမေအာက္ေရအား ေရသန္႕စင္စက္ျဖင့္ သန္႕စင္ျပီးေနာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားေသာက္သံုးရန္အတ က္ 

ျဖန္႕ေ၀ေပးထားပါသည္။ ေျမေအာက္ေရ ွင့္ေသာက္သံုးေရ အရည္အေသ းမ်ားအား သိရိွ ိုင္ရန္အတ က္ 

ေရနမ နာမ်ားရယ ၍ အမ်ိ်ဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခ ဲခန္းသို႕ ေပးပို႕စစ္ေဆးခ့ဲရာ ေရအရည္အေသ းမ်ားမွာ WHO 

Drinking Water Standard သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတ င္းရွိေၾကာင္း ေတ ႕ရွိရပါသည္။ 

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားအသံုးျပ်ဳခ င့္အတ က္ စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရး ွင့္စက္မာႏႈ၀န္ၾကီးဌာန စက္မာႏႈၾကီးၾကပ္ေရး ွင့္ 

စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ထရန္စေဖာ္မာ/လွ်ပ္ထုတ္စက္ ၅၀၀KVA/၉၃၅KVA ခ င့္ျပ်ဳခ်က္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမရရွိသည့္ အခ်ိန္တ င ္ အသုံးျပ်ဳ ိုင္ရန္အတ က္ ဒီဇယ္ဆီသံုး အရံမီးစက္(၂)လံုး (810KVA, 

125KVA) အသင့္ထားရွိျပီး ၄င္းမီးစက္လည္ပတ္ရန္လိုအပ္မည့္ ဒီဇယ္ဆီမ်ားအား နီးစပ္ရာစက္သံုးဆီ 

အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ၀ယ္ယ ၍ လည္းေကာင္း၊ ဒီဇယ္ဆီအခ်ိ်ဳ႕အား ဆီတိုင္ကီတ င္းသိုေလွာင္၍လည္းေကာင္း 

သံုးစ ဲသ ားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မီးစက္သံုးစ ဲရန္ ဒီဇယ္ဆီသံုးစ ဲမာႏႈ တစ္ ွစ္လွ်င္ (၄၀၀)ဂါလံျဖစ္ပါသည္။ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရ က္ရာမွ ထ က္ရိွ ိုင္မည့္ စ န္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား ွင့္စ န္႕ပစ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္တို႕အား ေအာက ္

ေဖာ္ျပပါဇယားျဖင့္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္- 

 
လုပ္ငနး္စဥ္ 

 
ထ ကရ္ွိသည့္စ န္႕ပစ္ပစၥည္

း 

 
စ န႕္ပစ္မာႏႈပံုစံ 

ပိတ္လိပ္မ်ားအားျဖတ္ 
ေတာက္ျခင္း 

ပိတ္အပုိင္းအစမ်ား ၀ယ္ယ သ မ်ားထံသို႕ျပန္လည္း ေရာင္းခ်ျခင္း 

ထုတ္ပိုးကုန္မ်ားမွထ က္ရွိ ျခင္း စက ၠဴ၊ပလပ္စတစ္၊သံသ
တၱ်ဳ၊ပီပါခ ံစသည္ 

ခ ဲျခားစ န္႕ပစ္ေစျပီး ျပန္လည္ 
သံုးစ ဲမည့္သ မ်ားထံေရာင္း ခ်ျခင္း 

အစားအစာစားေသာက္ 
ျခင္း 

စ န္႕ပစ္အစားအစာမ်ား တိရိစာၦန္အစာအျဖစ္ သံုးစ ဲသ မ်ားထံ 
ေပးေ၀ျခင္း (ဥပမာ-၀က္စာအျဖစ္) 

အေထ ေထ /အျခားစ န္႕ပစ္ပစၥည္း စက ၠဴ၊ပလပ္စတ္၊သံသတၱ်ဳ အမိာႏႈက္ကန္တ င္စုေဆာင္းထားျပီး 
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မ်ား အစမ်ား YCDC ွင့္ဆက္သ ယ္စ န္႕ပစ္ျခင္း 
၀န္ထမ္းမ်ားသံုးစ ဲျပီးထ က္ရွိျခင္း မိလ ာေရ/ေရဆိုး YCDC ွင့္ဆက္သ ယ္စ န္႕ပစ္ျခင္း 

စ န္႕ထုတ္ေရ/စီးဆင္းေရ လုပ္ငန္းမွစ န္႕ထုတ္သည့္
ေရ ွင့္မိုးေရ 

ပန္းပင္ေရေလာင္းျခင္း ွင့္စည္ပင္ေရေျမာင္းစန
စ္အတ င္းသို႕စ န္႕ပစ္ျခင္း 

CMP စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရ က္သည့္ အထည္ခ််ဳပ္စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတ က္ အဓိကစ န္႕ပစ္ပစၥည္းအေနျဖင့္ 

ပိတ္အပုိင္းအစ ွင့္ ခ်ည္မွ်င္မ်ား တစ္ေန႕လွ်င္(၅၀၀)ကီလိုဂရမ္ခန္႕ထ က္ရိွပါသည္။ ထ က္ရွိသည့္ပိတ္အပိုင္းအစ 

မ်ားအား ျပန္လည္ျပ်ဳျပင္သုံးစ ဲရန္အတ က္ ျပင္ပမွလာေရာက္၀ယ္ယ သ မ်ားအား တစ္ပတ္(၁)ၾကိမ္ခန္႕ 

ေရာင္းခ်ပါသည္။ ျပန္လည္သုံးစ ဲျခင္းမရွိသည့္ စ န္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ပဲခ းတုိင္းျမိ်ဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 

ေကာ္မတီ ွင့္ ဆက္သ ယ္၍တစ္ပတ္(၁)ၾကိမ္ခန္႕ စ န္႕ပစ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႕ခ ဲမာႏႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာေရးဆ ဲရန္အတ က္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရ က္ 

ရာတ င္ ေဆာက္ရ က္မည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ွင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းရပ္၏သက္ေရာက္ ိုင္မာႏႈအေျခအေနမ်ားေပၚမ တည္၍ 

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရ က္ရပါသည္။ယခုစီမံကိန္းသည္ CMP 

စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးခ််ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတ က္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မာႏႈ နည္းပါးသည့္ 

လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ရန္ ကန္႕သတ္ရာတ င္ 

စီမံကိန္းအတ င္း ွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းဗဟုိမွ (၁၀၀)မီတာခန္႕ အတ င္းသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္းအတာအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ 

ပါသည္- 
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စီမံကိန္းတည္ရွိရာ ပဲခ းျမိ်ဳ႕နယ္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ ွာျပင္အထက္ ပ်မ္းမွ်အျမင္(့၃၁)ေပအထက္ 

ရွိကာ ၊ ျမိ်ဳ႕နယ္ဧရိယာစတုန္ရန္း မိုင္(၁၁၂၁.၆၆) က်ယ္၀န္းျပီး အေရွ႕ဘက္တ င္ ေ၀ါျမိ်ဳ႕နယ္ ၊အေနာက္ဘက္ 

တ င ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္ဘက္တ င္ က၀ျမိ်ဳ႕နယ္ ွင့္ ေျမာက္ဘက္တ င ္ ဒိုက္ဦးျမိ်ဳ႕နယ္ တို႕ ွင့္ 

နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 ပဲခ းျမိ်ဳ႕နယ္သည ္ပင္လယ္ေရမ်က္ ွာျပင္အထက္(၃၁)ေပ အျမင့္ခန္႕တ င္တည္ရွိပါသည္။ ပဲခ းျမိ်ဳ႕သည္ 

ပဲခ းရိုးမေတာင္ေၾကာ၏ အေရွ႕ဘက္ေရဆင္းျဖစ္၍ ျမိ်ဳ႕နယ္တစ္ခုလုံး၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းသည္ သစ္ေတာ 

မ်ားဖုံးလႊမ္းသည့္ ေတာေတာင္ထ ထပ္ေသာ ကုန္းျမင့္ပုိင္းျဖစ္ပါသည္။ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ အေရွ႕ 

မွအေနာက္သို႕(၂၁)မိုင္၊ ေတာင္မွေျမာက္သို႕(၄၃)မိုင ္က်ယ္၀န္းပါသည္။ 

 ပဲခ းျမိ်ဳ႕နယ္သည ္ ပ အိုက္စ တ္စုိေသာ ရာသီဥတုရွိျပီး၊အျမင့္ဆုံးအပ ခ်ိန္(၃၉.၈၀C) ွင့္ အနိမ္းဆုံး 

အပ ခ်ိန္(၁၆.၄၀C)ျဖစ္ပါသည္။  ွစ္အလိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မိုးေရခ်ိန္ ွင့္ အပ ခ်ိန္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္- 

 ွစ္အလိကုျ္ဖစ္ေပၚခဲေ့သာ မိုးေရခ်ိနန္ွင့္အပ ခ်ိနမ္်ား 

 

 ပဲခ းျမိ်ဳ႕နယ္သည ္ အျခားျမိ်ဳ႕နယ္မ်ားသုိ႕ ကုန္လမ္း၊ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္သ ယ္သ ားလာသည့္ 

လမ္းပန္းဆက္သ ယ္ေရးေကာင္းမ န္ေသာ ျမိ်ဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ခု ွစ္စာရင္းမ်ားအရ ပဲခ းျမိ်ဳ႕နယ္ 

အတ င္း ကခ်င္၊ကယာ၊ကရင္၊ခ်င္း၊ဗမာ၊မ န္၊ရခုိင္၊ရွမ္း၊ပအို႕၊ပေလာင္၊ဓ ု၊ေတာင္ရိုး၊ကယန္း စသည့္မ်ိ်ဳး  ယ္စုမ်ား 

 ွင့္  ိုင္ငံျခားသားမ်ား ေနထိုင္ၾကျပီး စုစုေပါင္းလ ဦးေရ ၄၃၉၆၂၂ဦးခန္႕ ျဖစ္ပါသည္။ ပဲခ းျမိ်ဳ႕နယ္အတ င္း 

ပဲခ းတက သိုလ္ ၁ေက်ာင္း၊အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၂၁ေက်ာင္း၊အထကခ ဲ ၁၂ေက်ာင္း၊ အလက 

ေက်ာင္း ၁၀ေက်ာင္း၊ အလကခ ဲ ၆၃ေက်ာင္း၊မ လတန္းလ န္ေက်ာင္း ၁၁၉ေက်ာင္း ွင့္အမကေက်ာင္း ၅ေက်ာင္း၊ 

မ လတန္းၾကိ်ဳေက်ာင္း ၁၀ေက်ာင္း ွင္ ့  ဘုန္းေတာ္ၾကီး ပညာသင္ေရးေက်ာင္း ၂၈ေက်ာင္းရွိပါသည္။ စာတတ္ 

ေျမာက္မာႏႈရာခိုင္ ာႏႈန္း ၉၆.၃%ျဖစ္ပါသည္။ 
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 ပဲခ းျမိ်ဳ႕နယ္သည ္ စီးပ ားေရးအရဖ ံ႕ျဖိ်ဳးတိုးတက္လာသည့္ ျမိ်ဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ကာ ျမိ်ဳ႕နယ္တ င္း ေနထုိင္ 

သ မ်ားသည္ စက္ရံု၊အလုပ္ရံု၊စိုက္ပ်ိ်ဳးေမ းျမၠဴေရး ွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ၾကပါ 

သည္။ ပဲခ းျမိ်ဳ႕နယ္အတ င္းရိွ စက္မာႏႈဇုန္ ွင့္လုပ္ငန္းမ်ားတည္ရွိမာႏႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္- 
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 ထင္ရွားသည့္ ေစတီ၊ပုထုိးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္- 
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ထင္ရွားသည့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- 
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သမုိင္း၀င္ထင္ရွားသည့္ အေဆာက္အဦးမွာေအာက္ပါတိုင္းျဖစ္ပါသည္- 

 

 ပဲခ းျမိ်ဳ႕နယ္အတ င္း က ်န္း၊ပ်ဥ္းကတိုး၊ပိေတာက္၊သစ္ယာ၊အင္ၾကင္း၊သကၤန္း၊တမလန္း၊ကရေ၀း၊ကရွစ္၊ 

ကုက ိ်ဳလ္၊က်န၊စကား၀ါ၊ ေတာင္တမာ၊ထင္းရာႏႈး၊ေ ွာပင္လယ္ကနစုိ၊ဘဂၤ၊မန္က်ည္းေပ း၊မွန္သင္း၊ယင္းမာ၊ယမေန၊ 

ယင္းထိုက္၊ သဒီ၊ သင္း၀င္၊သစ္ကတိုး၊သစ္ခရား၊သစ္ေစး၊သစ္မန္းက်ည္း၊သစ္ရိာႏႈ၊အနန္း၊အင္၊ကေညာင္း၊ကံ့ေကာ္၊ 

ေကာင္းမာႏႈ၊ေၾကးလံ၊စ ၵာ၀ါ၊ ညံ၊တလိုင္းေခါင္း၊ေတာသရက္၊ေတာင္ပိ ဲ႖၊ေတာင္သရက္၊ပ်ဥ္းမ၊ဖန္ခါး၊သေျပ၊ သရဖီ၊ 

သစ္ခ်၊သစ္ငယ္၊စာနီ စသည့္အပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ပါသည္။  

 စီမံကိန္းသည္ အထည္ခ််ဳပ္စီမံကိန္းျဖစ္ျပီး အထည္ခ််ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတ င္ ေရသံုးစ ဲျခင္း ွင့္ 

စ န္႕ပစ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတ ႕ရွိရပါသည္။သုိ႕ရာတ င္ စီမံကိန္းမွတ္တမ္းအေနျဖင့္ထားရိွ ိုင္ရန္ အ၀ီစိတ င္းမွ 

ထ က္ရိွေရ ွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားေသာက္သံုးရန္ အ၀ီစေိရအားသန္႕စင္ထားသည့္ ေသာက္ေရတို႕အား အမ်ိ်ဳးသား 

က်န္းမာေရးဓါတ္ခ ဲမာႏႈဆုိင္ရာဌာနသို႕ ပို႕ေဆာင္၍ ဓာတ္ခ ဲစမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအခ်က္အလက္မ်ားအား Haz Scanner EPAS Air Quality Monitoring Station 

စက္ျဖင့့္  ိုင္ထရုိဂ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္(NO2), ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (SO2), ကာဗ န္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္(CO2),  

ကာဗ န္မိုေနာက္ဆိုက္(CO),PM10,PM2.5 တို႕အား တိုင္းတာခဲ့ျပီး တိုင္းတာမာႏႈရလဒ္အား ေအာက္တ င္ေဖာ္ 

ျပထားပါသည္။ 
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၁.၄။ ပတ္၀နး္က်င္အေပၚသက္ေရာက္မာႏႈ ွင့္ေဘးအ ၱရာယ္ရွိမာႏႈ ဆနး္စစ္ျခင္း ွင့္ေလ်ာ့နည္းေစေရးလုပ္ငနး္မ်ား 

 စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္းကာလျပီးဆံုးျပီျဖစ္သျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းကာလအတ က္ ထည့္သ င္း 

တ က္ခ်က္ စဥ္းစားျခင္းမျပ်ဳေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းကာလ ွင့္ စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းကာလမ်ား 

အတ က္ အထက္ေဖာ္ျပပါ သက္ေရာက္မာႏႈတ က္ခ်က္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ွင့္အညီ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ 

သက္ေရာက္ ိုင္မာႏႈအေျခအေနမ်ားအား တ က္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။တ က္ခ်က္မာႏႈမ်ားအရ သက္ေရာက္မာႏႈအားလုံးသည္ 

အက်ယ္အ၀န္းအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအတ င္း (၂)ကီလိုမီတာအတ င္း) ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာခ်ိန္မွာ ခဏတာ 

(စီမံကိန္းကာလ ၃၀မွ၆၀ရက္အတ င္း ျဖစ္ေၾကာင္းေတ ႕ရွိရျပီး သက္ေရာက္မာႏႈအမ်ိ်ဳးအစားမွာ တိုက္ရိုက္ 

(စီမံကိန္းအတ င္း သက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတ ႕ရွိရပါသည္။တ က္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ သက္ေရာက္မာႏႈ 

မ်ား ွင့္ ေလွ်ာ့ခ် ိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါဇယားတ င္ ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

စီမံကိနး္လညပ္တျ္ခငး္ကာလ ွင့္ စီမကံနိ္းဖ်က္သမိ္းျခင္းကာလမ်ားအတ ငး္ ပတ္၀နး္က်င္အေပၚသက္ေရာက္ 

 ိုင္မာႏႈ ွင့္ ေလ်ာက့်ေစရန ္ေဆာင္ရ က္မည့္အေျခအေနမ်ား 
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စီမံကိနး္လညပ္တျ္ခငး္ 
က႑  သကေ္ရာက ္

ႏိုင္မႈ 
စီမကံိနး္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

အရငး္အျမစ ္ သကေ္ရာကမ္ႈအေျခအေ
န 
 

သိသာ 
ထငရ္ာ္း
မႈ 

     ေလ်ာ်ာ့က်ေစေရးေဆာင္ရြကခ္်က္ သကေ္ရာကမ္ႈအေျခအေ
န 
 

သိသာ 
ထငရ္ာ္းမႈ 

F L M S F L M S 

ရႈပ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
 

ေလထု သယ္ယူ 
ပို႕ေဆာင္ျခင္း 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမ္ထြက္ရ္ိသည္်ာ့ 
ဓါတ္ေငြ႕မ်ားႏ္င္်ာ့အမႈန္အမႊားမ်ား  

3 0.75 3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။ယာဥ္သံုးစြြဲမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရး 
စီမံျခင္း ႏ္င္်ာ့ ေစာင္်ာ့ၾကည္်ာ့ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
၃။ေလာင္ကြ်မ္းမႈအားေကာင္းျပီး 
ဆာလ္ဖာပါ၀င ္မႈ နည္းသည္်ာ့ေလာင္စာဆ ီ
အသံုးျပဳျခင္း 

3 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

စက္ယႏၱယားမ်ား 
လည္ပတ္ျခင္း 

၁။ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား လည္ပတ္ရာမ္ 
ထြက္ရိ္ 
သည္်ာ့ဓါတ္ေငြ႕မ်ားႏ္င္်ာ့အမႈန္အမႊား
မ်ား 
၂။အိုဇုန္းလႊာ ထိခိုက္ေစသည္်ာ့ 
ျဒပ္ပစၥည္းသံုး 
ေလေအးေပးစက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း 
၃။ေလာင္စာအသံုးျပဳျခင္း 

4 0.75 3 9 နည္းပါး ၁။EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပ
စ္ႏုိင ္ေစရန္လိုအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 
၂။သံုးစြြဲမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ 
စီမံေဆာင္ရြက ္ျခင္း 
၃။ေလာင္ကြ်မ္းအားေကာင္းျပီး 
ဆာလ္ဖာပါ၀င ္
မႈနည္းသည္်ာ့ေလာင္စာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း 
၄။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏ္င္်ာ့ 
မီးရိႈ႕ျခင္း 

၁။အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း 
၂။အမိႈက္မီးရိႈ႕ျခင္း 

3 0.75 3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။လ္်ပ္စစ္မီးသို႕မဟုတ္ျပန္လည္ျပည္်ာ့ျဖိဳးျမြဲ 
စြမ္းအင္သံုးစြြဲခ်က္ျပဳတ္ျခင္း 
၂။အမိႈက္မ်ားအားေျမက်င္းတူးျမ္ပ္ႏ္ံျခင္း 
သို႕မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာ 
ေရးအဖြြဲ႕ႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

ေရထု ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား 

၁။လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္သုံးစြြဲျပီး 
ေနာက ္စြန္႕ပစ္သည္်ာ့ေရ 

4 0.75 3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပ
စ္ႏုိင ္ေစရန္လိုအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 
၂။ေစာင္ၾကည္်ာ့ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
၃။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း 

    နည္းပါး 

စီးဆင္းေရ ၁။မိုးရြာသြန္းျခင္းမ္စြန္႕ပစ္ေရမ်ား 4 0.75 3 9 အသင္်ာ့ ၁။ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားစနစ္တက်စီမံေဆာင္ 4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 
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စြန္႕ပစ္ေရႏ္င္်ာ့မိလ ာ ၂။ေနထိုင္သူမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ားမ္စြန္႕ 
ပစ္သည္်ာ့ မိလ ာႏ္င္်ာ့သုံးစြြဲျပီးေရမ်ား 

အတင္်ာ့ ရြက္ျခင္း 
၂။မိလ ာစြန္႕ပစ္ျခင္းအား၊သက္ဆိုင္ရာစည္ 
ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္ 
စြန္႕ပစ္ျခင္း 

အသ ံ ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား 

၁။လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ ္
ဆူညံသံမ်ား ထြက္ေပၚျခင္း 
၂။ေမာ္တာမ်ား၊မီးစက္မ်ား 
ေမာင္းႏ္င္်ာ့ျခင္း 

4 0.75 3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။၀န္ထမ္းမ်ားအားလုိအပ္သည္်ာ့အကာအ 
ကြယ္ ၀တ္ဆင္ရန ္ေဆာင္ရြက္ထားရိ္ျခင္း 
၂။အသံလုံစက္ကိရိယာမ်ားသံုးစြြဲျခင္း 
၃။ပတ္၀န္းက်င္သို႕အသံပ်ံ႕လြင္်ာ့မႈမရိ္ေစ 
ရန္အကာအကြယ္မ်ား၊ေလကာပင္မ်ားစုိ
က္ပ်ိဳးျခင္း 
၄။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

သယ္ယူ 
ပို႕ေဆာင္ျခင္း 

၁။လူမ်ားႏ္င္်ာ့စက္ယႏၱရား၊ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္မ်ားမ ္
ဆူညံသံမ်ားထြက္ေပၚျခင္း 

4 0.35 3 4.2 နည္းပါး ၁။လိုအပ္သည္်ာ့အကာအကြယ္မ်ားထားရိ္ 
ျခင္း 
၂။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
၃။ဆူညံမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္စီမံျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

အေျချခေနထုိင္ျခင္း ၁။ေနထိုင္သူမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
အသ ံဆူညံေအာင ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

4 0.75 3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မ္တ္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းႏ္င္်ာ့ၾကီးၾကပ္ျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

ေျမထု ေဘးအႏၱရာယ္ရ္ိ 
စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
စြန္႕ပစ္ျခင္း 

၁။စက္သံုးဆီမ်ား၊ဓါတုပစၥည္းမ်ား၊ 
ေဆးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားစသည္ 
၂။ရံုးသံုး၊လုပ္ငန္းသံုးစြန္႕ပစ္ပစၥည္း 
မ်ား 
၃။ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ရာမ ္ထြက္ရိ္သည္်ာ့ 
ပစၥည္းမ်ား 

3 0.75 2 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္လိုက္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ရ္ိမႈအမ်ိဳးအစားလိုက္ 
ခြြဲျခားစြန္႕ပစ္ျခင္း 
၃။ေလ်ာ်ာ့သံုး၊ျပန္သံုး၊ျပဳျပင္သံုးနည္းလမ္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၄။သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ
တီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့သတ္မ္တ္ 
ခ်က္ႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ျခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 

တည္ေဆာက္ျခင္း 
ႏ္င္်ာ့ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

၁။ေဆာက္လုပ္ရန္ေျမတူးေဖာ္ျခင္း 
၂။ေျမထိန္းနံရံမ်ားကာရံမထားျခင္း 
၃။ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားစနစ္တက် 
တည္ ေဆာက္မထားျခင္း 

3 0.75 2 4.5 နည္းပါး ၁။စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္လိုက္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြြဲျခားစြန္႕ပစ္ေစျခင္း 
၃။ေလ်ာ်ာ့သံုး၊ျပန္သံုး၊ျပဳျပင္သံုးနည္းလမ္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 
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၄။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစြန္႕ပ
စ္ ပစၥည္းမ်ား စြန္႕ပစ္ျခင္း 

မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၄။သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ
တီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့သတ္မ္တ္ 
ခ်က္ႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ျခင္း 

အေထြေထြစြန္႕ပစ္ 
ပစၥည္းမ်ား 

၁။သံုးစြြဲျပီးထြက္ရ္ိသည္်ာ့ အေထြေထြ 
စြန္႕ ပစ္ ပစၥည္းမ်ား 

4 0.75 3 9 အသင္်ာ့
အတင္်ာ့ 

၁။စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္လိုက္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြြဲျခားစြန္႕ပစ္ေစျခင္း 
၃။ေလ်ာ်ာ့သံုး၊ျပန္သံုး၊ျပဳျပင္သံုးနည္းလမ္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၄။သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ
တီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့သတ္မ္တ္ 
ခ်က္ႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး 

ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား 

၁။စံခ်ိန္မမ္ီသည္်ာ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္လိုက္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ
တီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့သတ္မ္တ္ 
ခ်က္ႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ျခင္း 
၃။ျပန္လည္၀ယ္ယူသူမ်ားထံေရာင္းခ်ျခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 

အျမင္်ာ့ အေဆာက္အဦ 
တည္ေဆာက္ျခင္း 

၁။ျမင္ကြင္းပိတ္ဆို႕ျခင္း 3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။သတ္မ္တ္ေနရာမ်ားတြင္စနစ္တက်ထား
ရ္ိျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး 

ဇီ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

အပင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္းႏ္င္်ာ့ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

၁။အပင္မ်ားခုတ္ထြင္ျခင္းႏ္င္်ာ့ရ္င္းလင္
း ျခင္း 
၂။ဓာတုပစၥည္းပါ၀င္ေသာသို႕မဟုတ္ 
အ 
ပူခ်ိန္ရိ္ေသာစြန္႕ပစ္ေရမ်ားစြန္႕ပစ္ျခင္
း 

3 0.75 4 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ေနထိုင္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားခ်မ္တ္၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း 
၂။အသိပညာေပးျခင္း 
၃။ 
EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ႏို
င္ ေစရန္လုိအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 

3 0.35 3 3.15  

 တိရစာၦန္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္းႏ္င္်ာ့ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

၁။စားက်က္မ်ား၊ဖယ္ရ္ားရ္င္းလင္းျခင္
း 
၂။သတ္ျဖတ္ျခင္း 

3 0.75 3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ေနထိုင္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားခ်မ္တ္၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 
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၃။လူသံ၊စက္သံစသည္်ာ့ဆူညံသံမ်ား 
၄။စီမံကိန္းမ္ထြက္ရိ္ေသာ ထိခိုက္ႏုိင ္
သည္်ာ့စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊စြန္႕ပစ္ေရ၊အခိုး 
အေငြ႕ႏ္င္်ာ့အမႈန္အမႊားမ်ား 

၂။အသိပညာေပးျခင္း 
၃။ 
EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ႏို
င္ ေစရန္လုိအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 

 အဏုဇီ၀ 
ပိုးမႊား 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္းႏ္င္်ာ့ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

၁။စီမံကိန္းမ္ထြက္ရိ္ေသာ ထိခိုက္ႏုိင ္
သည္်ာ့ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊စြန္႕ပစ္ေရ၊အခိုး 
အေငြ႕မ်ား 
၂။ဓာတုပစၥည္း ပိုးသတ္ေဆးမ်ား 
အသံုး ျပဳျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။ေနထိုင္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားခ်မ္တ္၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း 
၂။အသိပညာေပးျခင္း 
၃။ 
EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ႏို
င္ ေစရန္လုိအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 

လူမႈ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

စီးပြားေရး ေပါ်ာ့ဆမႈႏ္င္်ာ့ 
ကာကြယ္မႈ 
အားနည္းျခင္း 

၁။မီးေဘးအႏၱရာယ ္ 2 0.75 4 6 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။မီးသတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏ္င္်ာ့ပစၥည္းမ်ား 
ထားရ္ိျခင္း 
၂။မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး 
ေလ်ာ့က်င္်ာ့သင္်ာ့ၾကားမႈႏ္င္်ာ့သိပညာေပးျခင္း 
၃။မီးေဘးစီမံခ်က္လုိက္နာအေကာင္ထည္
ေဖာ္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

လူမႈေရး စီမံကိန္း 
လည္ပတ္ျခင္း 

၁။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေမာင္းႏ္င္သြား 
လာျခင္းေၾကာင္်ာ့လမ္းပိတ္ျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးစြြဲမႈမ်ား အနည္းဆံုး 
ျဖစ္ေစရန္ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

အေျခခ်ျခင္းႏ္င္်ာ့ 
ေနထိုင္ျခင္း 

၁။ေနထိုင္သူ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း 
ျပသနာျဖစ္ပြားျခင္း 
၂။ျပင္ပႏ္င္်ာ့အခ်င္းခ်င္းျပသနာျဖစ္ျခင္
း 

3 0.35 4 4.2 နည္းပါး ၁။အေဆာင္ေနစည္းကမ္းမ်ား၊ရံုးစည္းကမ္း 
မ်ားခ်မ္တ္ျခင္း 

2 0.1 2 0.8 လ်စ္လ််ဴ
ရႈ 

ေပါ်ာ့ဆမႈႏ္င္်ာ့ 
ကာကြယ္မႈ 
အားနည္းျခင္း 

၁။မီးေဘးအႏၱရာယ ္ 2 0.75 4 6 အသင္်ာ့
အတင္်ာ့ 

၁။မီးသတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏ္င္်ာ့ပစၥည္းမ်ား 
ထားရ္ိျခင္း 
၂။မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး 
ေလ်ာ့က်င္်ာ့သင္်ာ့ၾကားမႈႏ္င္်ာ့သိပညာေပးျခင္း 

2 0.1 4 0.8 နည္းပါး 
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၃။မီးေဘးစီမံခ်က္လုိက္နာအေကာင္ထည္
ေဖာ္ျခင္း 

က်န္းမာေရး ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁။မေတာ္တဆထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း 3 0.35 4 4.2 နည္းပါး ၁။တစ္ကိုယ္ရည္လံုျခံဳေရးကိရိယာမ်ား 
၀တ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာပညာေပးျခင္း 
၃။သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

ထိေတြ႕ျခင္းႏ္င္်ာ့ 
ဆက္ဆံျခင္း 

၁။ကူးစက္ေရာဂါႏ္င္်ာ့ရာသီေပၚတုပ္ေ
ကြး စသည္ျဖစ္ပြားျခင္း 
၂။တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရ္င္းေရးအားန
ည္း ျခင္း 

3 0.75 4 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း 2 0.35 4 2.8 နည္းပါး 

လုပ္ငန္းခြင ္
၀င္ေရာက္ျခင္း 

၁။ေရမသန္႕ျခင္း 
၂။အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားမ္ကူးစက္ျခင္း 

3 0.75 3 0.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း 
၂။ေရသန္႕စက္တပ္ဆင္ျခင္းႏ္င္်ာ့ပံုမ္န ္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
၃။ပံုမ္န္သန္႕ရ္င္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း 

2 0.35 4 3.15 နည္းပါး 

ေဘးကင္း 
လံုျခံဳေရး 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္း 

၁။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေမာင္းႏ္င္သြား 
လာမႈေၾကာင္်ာ့မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္
း 
၂။လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ
မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။တစ္ကိုယ္ရည္လံုျခံဳေရးကိရိယာမ်ား 
၀တ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာပညာေပးျခင္း 
၃။သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး 

 
 
 

လံုျခံဳေရး 
က်ိဳးေပါက္ျခင္း 

၁။မသမာသူမ်ား၏ေႏ္ာင္်ာ့ယ္က္ဖ်
က္ဆီး ျခင္း 
၂။ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျ
ခင္း 

3 0.75 3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားခန္႕အပ္ျခင္း 
၂။လံုျခံဳေရးကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ေစာင္်ာ့ 
ၾကပ္ၾကည္်ာ့ရႈေစျခင္း 

3 0.35 2 2.8 နည္းပါး 



VHT Garment Company Limited                                             CMP Garment                                              Environmental Management Plan     
 

 21 
 

စီမံကိနး္ဖ်ကသ္ိမ္းျခင္း 
 

က႑  သကေ္ရာ
က ္
ႏိုငမ္ႈ 

စမီကံနိး္ 
ေဆာငရ္ြကခ္်
က ္

အရငး္အျမစ ္ သကေ္ရာကမ္ႈအေျခ
အေန 
 

သသိာ 
ထငရ္ာ္း
မႈ 

     ေလ်ာ်ာ့က်ေစေရးေဆာငရ္ြကခ္်က ္ သကေ္ရာကမ္ႈအေျခ
အေန 
 

သသိာ 
ထငရ္ာ္း
မႈ 

F L M S F L M S 

ရႈပ 
ပတ၀္န္းက်င ္
 

ေလထ ု သယယ္ ူ
ပို႕ေဆာင္ျခင္း 

ေမာ္ေတာ္ယာဥမ္်ားမထ္ြကရ္္ိသည္်ာ့ 
ဓါတ္ေငြ႕မ်ားႏ္င္်ာ့အမႈနအ္မႊားမ်ား  

3 0.7
5 

3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထနိ္းသမိ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 
၂။ယာဥ္သံုးစြြဲမႈ အနည္းဆံုးျဖစေ္စေရး 
စီမံျခင္း ႏ္င္်ာ့ ေစာင္်ာ့ၾကည္်ာ့ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
၃။ေလာငက္ြ်မ္းမႈအားေကာင္းျပီး 
ဆာလဖ္ာပါ၀င္ မႈ 
နည္းသည္်ာ့ေလာင္စာဆ ီအသံုးျပဳျခင္း 

3 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

စကယ္ႏၱယား
မ်ား 
လည္ပတ္ျခင္း 

၁။ဖ်ကသ္ိမး္ေရးလုပင္န္းဆိုငရ္ာ 
စကပ္စၥည္း မ်ား လည္ပတ္ရာမ ္
ထြကရ္္ိ သည္်ာ့ ဓါတ္ေငြ႕ 
မ်ားႏ္င္်ာ့အမႈန္အမႊားမ်ား 
၂။ေလာငစ္ာအသံုးျပဳျခင္း 

4 0.7
5 

3 9 နည္းပါး ၁။EQEGလမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္
႕ပစ္ႏုိင္ ေစရနလ္ိုအပသ္ည္်ာ့ ကိရယိာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 
၂။သံုးစြြဲမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ 
စီမေံဆာင္ရြက္ ျခင္း 
၃။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထနိ္းသမိ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

ေရထ ု ဖ်က္သမိ္းေရး 
လုပင္န္းမ်ား 

၁။လပု္ငန္းဖ်ကသ္ိမ္းရာတြငသ္ံုးစြြဲျပီး
ေနာက္ စြန္႕ပစသ္ည္်ာ့ေရ 

4 0.7
5 

3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။EQEGလမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္
႕ပစ္ႏုိင္ ေစရနလ္ိုအပသ္ည္်ာ့ ကိရယိာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 
၂။ေစာင္ၾကည္်ာ့ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
၃။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထနိ္းသမိ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 

    နည္းပါး 

စီးဆင္းေရ 
စြန႕္ပစ္ေရႏ္င္်ာ့မိ

၁။မိုးရြာသြန္းျခင္းမစ္ြန႕္ပစ္ေရမ်ား 
၂။ေနထိငု္သမူ်ား၊၀နထ္မ္းမ်ားမ္စြန္႕ပ

4 0.7
5 

3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားစနစ္တက်စီမေံ
ဆာင္ ရြက္ျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 
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လ ာ စ္ သည္်ာ့ မိလ ာႏ္င္်ာ့သံုးစြြဲျပီးေရမ်ား ၂။မလိ ာစြန႕္ပစ္ျခင္းအား၊သကဆ္ိုငရ္ာစ
ည္ 
ပငသ္ာယာေရးေကာ္မတႏ္ီင္်ာ့ဆကသ္ြ
ယ္ စြန္႕ပစ္ျခင္း 

အသ ံ ဖ်က္သမိ္းေရး 
လုပင္န္းမ်ား 

၁။ဖ်ကသ္ိမး္ျခငး္မ္ ဆူညသံံမ်ား 
ထြကေ္ပၚျခင္း 
၂။ေမာ္တာမ်ား၊မီးစက္မ်ားေမာင္းႏ္င္်ာ့ျ
ခင္း 

4 0.7
5 

3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။၀န္ထမ္းမ်ားအားလိုအပသ္ည္်ာ့အကာ
အ ကြယ ္၀တဆ္ငရ္န ္
ေဆာင္ရြကထ္ားရ္ိျခင္း 
၂။အသလံံုစကက္ိရယိာမ်ားသံုးစြြဲျခင္း 
၃။ပတ္၀န္းက်ငသ္ို႕အသပံ်ံ႕လြင္်ာ့မႈမရ္ေိ
စ 
ရန္အကာအကြယ္မ်ား၊ေလကာပငမ္်ား
စိုကပ္်ိဳးျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

သယယ္ ူ
ပို႕ေဆာင္ျခင္း 

၁။လမူ်ားႏ္င္်ာ့စက္ယႏၱရား၊ေမာ္ေတာ္
ယာဥမ္်ားမ္ 
ဆူညံသမံ်ားထြက္ေပၚျခင္း 

4 0.3
5 

3 4.2 နည္းပါး ၁။လိုအပ္သည္်ာ့အကာအကြယမ္်ားထား
ရ္ိ ျခင္း 
၂။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထနိ္းသမိ္းျခင္း 
၃။ဆူညမံႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္စမီံျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

ေျမထ ု ေဘးအႏၱရာ
ယ္ရ္ိ 
စြန႕္ပစ္ပစၥည္း
မ်ား 
စြန႕္ပစ္ျခင္း 

၁။စက္သံုးဆီမ်ား၊ဓါတပုစၥည္းမ်ား၊ေ
ဆး ခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားစသည ္
၂။ရံုးသံုး၊လုပင္န္းသံုးစြန႕္ပစ္ပစၥည္း
မ်ား 
၃။ျပဳျပငထ္ိန္းသိမ္းျခင္း 
ေဆာင္ရြကရ္ာမ္ ထြက္ရ္သိည္်ာ့ 
ပစၥည္းမ်ား 

3 0.7
5 

2 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။စြန္႕ပစပ္စၥည္းစီမခံန႕္ခြြဲမႈအစအီစ
ဥ္လိကု္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ရ္မိႈအမ်ိဳးအစားလိကု္ 
ခြြဲျခားစြန႕္ပစ္ျခင္း 
၃။ေလ်ာ်ာ့သံုး၊ျပန္သံုး၊ျပဳျပင္သံုးနည္းလမ္
း မ်ားေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
၄။သက္ဆိငု္ရာစည္ပင္သာယာေရးေ
ကာ္မတီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့
သတမ္္တ္ ခ်ကႏ္္င္်ာ့အညီစြန႕္ပစျ္ခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 

အေထြေထြစြန္႕ ၁။သံုးစြြဲျပီးထြကရ္္ိသည္်ာ့ အေထြေထြ 4 0.7 3 9 အသင္်ာ့ ၁။စြန္႕ပစပ္စၥည္းစီမခံန႕္ခြြဲမႈအစအီစ 3 0.35 3 3.1 နည္းပါး 
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ပစ္ ပစၥည္းမ်ား စြန႕္ ပစ္ ပစၥည္းမ်ား 5 အတင္်ာ့ ဥ္လိကု္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 
၂။အမ်ိဳးအစားအလိုကခ္ြြဲျခားစြန္႕ပစေ္စျ
ခင္း 
၃။သက္ဆိငု္ရာစည္ပင္သာယာေရးေ
ကာ္မတီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့
သတမ္္တ္ ခ်ကႏ္္င္်ာ့အညီစြန႕္ပစျ္ခင္း 

5 

အျမင္်ာ့ အေဆာက္အဥ ီ
ဖ်က္သမိ္းျခင္း 

၁။အျမငမ္တင္်ာ့တယသ္ည္်ာ့ပစၥည္းမ်ား 3 0.3
5 

3 3.15 နည္းပါး ၁။သတ္မတ္္ေနရာမ်ားတြငစ္နစတ္က်
ထားရ္ိျခင္း 

3 0.35 3 3.1
5 

နည္းပါး 

လူမႈ 
ပတ၀္န္းက်င ္

စီးပြားေရး ေပါ်ာ့ဆမႈႏ္င္်ာ့ 
ကာကြယမ္ႈ 
အားနည္းျခင္း 

၁။မီးေဘးအႏၱရာယ ္ 2 0.7
5 

4 6 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။မီးသတေိပးဆိုင္းဘုတမ္်ားႏ္င္်ာ့ပစၥည္း
မ်ား ထားရ္ိျခင္း 
၂။မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယေ္
ရး 
ေလ်ာ့က်င္်ာ့သင္်ာ့ၾကားမႈႏ္င္်ာ့သပိညာေပးျခင္
း 
၃။မီးေဘးစီမခံ်က္လိကု္နာအေကာငထ္
ည္ေဖာ္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

လူမႈေရး စီမကံိန္း 
ဖ်က္သမိ္းျခင္း 

၁။အလပု္အကိငု္ရပ္နားခံရျခင္း 3 0.3
5 

3 3.15 နည္းပါး ၁။ယာဥ္စညး္ကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းမ်ား
အား လိကု္နာေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
၂။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးစြြဲမႈမ်ား 
အနည္းဆံုး ျဖစေ္စရန္ 
ၾကီးၾကပ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

ေပါ်ာ့ဆမႈႏ္င္်ာ့ 
ကာကြယမ္ႈ 
အားနည္းျခင္း 

၁။မီးေဘးအႏၱရာယ ္ 2 0.7
5 

4 6 အသင္်ာ့
အတင္်ာ့ 

၁။မီးသတေိပးဆိုင္းဘုတမ္်ားႏ္င္်ာ့ပစၥည္း
မ်ား ထားရ္ိျခင္း 
၂။မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယေ္
ရး 
ေလ်ာ့က်င္်ာ့သင္်ာ့ၾကားမႈႏ္င္်ာ့သပိညာေပးျခင္

2 0.1 4 0.8 နည္းပါး 
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း 
၃။မီးေဘးစီမခံ်က္လိကု္နာအေကာငထ္
ည္ေဖာ္ျခင္း 

က်န္းမာေရး ဖ်က္သမိ္းေရး 
လုပင္န္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁။မေတာ္တဆထိခိကု္ဒဏရ္ာရျခင္း 3 0.3
5 

4 4.2 နည္းပါး ၁။တစ္ကိယု္ရည္လံုျခံဳေရးကရိိယာမ်ား 
၀တဆ္ငေ္ဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ဆိငု္ရာပညာေပးျခင္း 
၃။သတိေပးဆိငု္းဘတု္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္
း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

ထိေတြ႕ျခင္းႏ္င္်ာ့ 
ဆကဆ္ံျခင္း 

၁။ကူးစကေ္ရာဂါႏ္င္်ာ့ရာသီေပၚတုပေ္
ကြး စသည္ျဖစပ္ြားျခငး္ 
၂။တစ္ကိယု္ေရသန႕္ရင္္းေရးအားန
ည္း ျခင္း 

3 0.7
5 

4 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း 2 0.35 4 2.8 နည္းပါး 

ေဘးကင္း 
လံုျခံဳေရး 

လုပင္န္းဖ်ကသ္ိ
မ္း ျခင္း 

၁။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေမာင္းႏ္င္သြား 
လာမႈေၾကာင္်ာ့မေတာ္တဆထခိိကု္ျခင္
း 
၂။လပု္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထခိိကု္မႈ
မ်ား ျဖစပ္ြားျခငး္ 

3 0.3
5 

3 3.15 နည္းပါး ၁။တစ္ကိယု္ရည္လံုျခံဳေရးကရိိယာမ်ား 
၀တဆ္ငေ္ဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ဆိငု္ရာပညာေပးျခင္း 
၃။သတိေပးဆိငု္းဘတု္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္
း 

3 0.35 3 3.1
5 

နည္းပါး 

 လံုျခံဳေရး 
က်ိဳးေပါက္ျခင္း 

၁။မသမာသမူ်ား၏ေႏ္ာင္်ာ့ယ္ကဖ္်
က္ဆီး ျခင္း 
၂။ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္မႈမ်ားေဆာငရ္ြက္ျ
ခင္း 

3 0.3
5 

3 3.15 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။လံုျခံဳေရး၀နထ္မ္းမ်ားခန္႕အပ္ျခင္း 
၂။လံုျခံဳေရးကငမ္ရာမ်ား 
တပဆ္ငေ္စာင္်ာ့ ၾကပ္ၾကည္်ာ့ရႈေစျခင္း 

3 0.35 2 2.8 နည္းပါး 
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ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္မည့္ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ ားအေပၚ 
ေလ ာ့ပ းေစေရးေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပ အတုိင္း ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပအပ္ပ သည္- 

စဥ ္ လပုင္နး္စဥ ္ သကေ္ရာကႏုိ္ငမ္ႈ ေလ ာေ့ပ ေ့စေရးေဆာငရ္ြကခ္ က ္
 ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ ား 

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ျခင္း 
၁။သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးယာဥ္မ ားမွ 
အခိုးအေငြ႕မ ားထြက္ရိွျခင္း  
၂။မေတာ္တဆထိခုိက္ျခင္း 
၃။စက္ဆီ၊ ေခ ာဆီမ ား ယိုဖိတ္ျခင္း 

၁။အရည္အေသြးျမင့္/ဆာလ္ဖာပ ၀င္မႈနည္းသည့္ 
ေလာင္စာဆီသံုးစြြဲျခင္း 
၂။ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
၃။ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းမ ားလိုက္နာေဆာင္ 
ရြက္ေစျခင္း 

  ၁။စြန္႕ပစ္ေရထြက္ရိွျခင္း ၁။ေရဆိုးသန္႕စနစ္တြင္ သန္႕စင္ျပီးမွစြန္႕ပစ္ျခင္း 

  ၁။အပူေလာင္ျခင္းကြဲ့သို႕မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္ျခင္း 
၂။မေတာ္တဆမီးေလာင္ကြ မ္းျခင္း 

၁။ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသင္တန္းေပးျခင္း 

  ၁။မေတာ္တဆ ထိုခုိက္မႈျဖစ္ျခင္း ၁။ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ 
PPE ၀တ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 

  ၁။မေတာ္တဆ မီးေလာင္ကြ မ္းျခင္း ၁။မီးေဘးကာကြယ္ေရးသင္တန္းေပးျခင္း 
၂။မီးသတ္ကိရိယာမ ားတပ္ဆင္ထားရိွျခင္း 

  ၁။သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးယာဥ္မ ားမွ အခိုးအေငြ႕မ ား 
ထြက္ရိွျခင္း 
၂။စက္ဆီ၊ ေခ ာဆီမ ား ယိုဖိတ္ျခင္း 
၃။မေတာ္တဆထိခုိက္ျခင္း 

၁။အရည္အေသြးျမင့္/ဆာလ္ဖာပ ၀င္မႈနည္းသည့္ 
ေလာင္စာဆီသံုးစြြဲျခင္း 
၂။ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
၃။ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမး္စည္းကမ္းမ ားလိုက္နာေဆာင္ 
ရြက္ေစျခင္း 

  ၁။မေတာ္တဆထိခုိက္မႈျဖစ္ျခင္း 
၂။စက္ဆီ၊ ေခ ာဆ ီယိုဖိတ္ျခင္း 
၃။စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ ားထြက္ရွိျခင္း 

၁။ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ 
PPE ၀တ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
၂။ျပန္လည္သံုးစြြဲသူမ ားထံ ေရာင္းခ ျခင္း 

  ၁။အခိုးအေငြ႕မ ားထြက္ရွိျခင္း 
၂။ေလာင္ကြ မ္းျပီးျပာမ ား ထြက္ရိွျခင္း 
၃။မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားျခင္း 
၄။မေတာ္တဆထိခုိက္ျခင္း 

၁။အခိုးအေငြ႕ထြက္ရိွမႈနည္းေစရန္ပံုမွန္ျပဳျပင္ျခင္း 
၂။ျပာမ ားအားေျမဖို႕ျခင္း၊အပင္စိုက္ရာတြင္ျပန္သုံးျခင္း 
၃။မီးေဘးကာကြယ္ေရးသင္တန္းေပးျခင္းႏွင္ ့
မီးသတ္ကိရိယာမ ားတပ္ဆင္ျခင္း 
၄။ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ 
PPE ၀တ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 

လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခ င္းစီအလိုက ္ ပတ္၀န္းက င္အေပၚ ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မႈ အေျခအေနမ ားအား 
အဆင့္သတ္မွတ္ထားျပီးသက္ေရာက္မႈအလိုက္သင့္ေလ ာ္သည့္ေလ ာ့က ေစမည့္နည္းလမ္းမ ားအား ထည့္သြင္း 
စဥ္းစား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ ထိုသို႕ေလ ာ့က ေစေရးလုပ္ငန္းရပ္မ ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက င္၊က န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအဖြြဲ႕ (Environmental, Health, 
Safety Team-EHS Team)၏ဦးေဆာင္စီမံခန္႕ခြြဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ အမ ိဳးသားပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ က္(၂၀၁၅)၏လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ 
လမ္းညႊန္ခ က္မ ားအနက္ ၂.၆၇၄.၂.၁ ခ ည္မွ င္ႏွင့္ အထည္ခ ဳပ္ လုပျ္ခင္းလုပ္ငန္း က႑တြင္ပ ၀င္ပ သည္။ 
သို႕ျဖစ္ပ ၍ အမ ိဳးသားပတ္၀န္းက င္ဆုိင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ က္(၂၀၁၅)၏ ၂.၆၇၄.၂.၁ 
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ခ ည္မွ င္ႏွင့္ အထည္ခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းက႑အတြက္ လိုက္နာရန္သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၁.၅။ ပတ္၀နး္က င္စမီံခန႕္ခြြဲမႈအစီအစဥ္ 

 ပတ္၀န္းက င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွမႈမ ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ 

ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္မ ားျဖင့္ အဆုိပ သက္ေရာက္မႈမ ားအား ေလ ာ့နည္းေစေရးအတြက္ ေဆာင္ 

ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။စီမံကိန္းပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္တြင္ပ ရွိသည့္ ပတ္၀န္း 

က င္ေလ ာ့ပ းေစေရးလုပ္ငန္းမ ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ ားကို လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မွ အျပည့္အ၀ အစဥ ္

အျမြဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

 ပတ္၀န္းက င္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ ားအား ေလ ာ့နည္းေစရန္ အသံဆူညံမႈ၊တုန္ခ မႈထိန္းခ ဳပ္ရန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊စြန္႕ပစၥည္း၊စြန္႕ပစ္ေရႏွင့္ေရဆိုးမ ားစီမံခန္႕ခြြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေလအရည္အေသြး၊အနံ႕ ညစ္ 

ညမ္းမႈ စီမံခန္႕ခြြဲရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေရသံုးစြြဲမႈစီမံခန္႕ခြြဲရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈစီမံခန္႕ခြြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း၊ ဓ တုပစၥည္းႏွင့္အဆိပ္အေတာက္ႏွင့္ ထိန္းခ ဳပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာက န္းမာေရး၊ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အေရးေပၚ 

တံု႕ျပန္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္အလိုက္ကြ မ္းက င္မႈသင္တန္းေပးျခင္း စသည္တို႕အား 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေယဘုယ  

အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြက ပ္ေပ င္း၉၀ခန္႕အား လ ာထားသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ အဆိုပ  

လ ာထားေငြျဖင္ ့လံုေလာက္ျခင္းမရွိပ က အရံေငြေၾကးမ ားထြဲမွ က ခံသံုးစြြဲသြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္  ေအာက္ေဖာ္ျပ 

ပ  စီမံကြပ္ကြဲေရးအဖြြဲ႕အား ဖြြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္- 

စဥ္ အဖြြဲ႕၀င္မ ား တာ၀န္ 
၁ မန္ေနဂ ာ အဖြြဲ႕ေခ င္းေဆာင္ 
၂ သန္႕ရွင္းေရးဌာန တာ၀န္ခံ အဖြြဲ႕၀င္ 
၃ Finance & Administration ဌာနတာ၀န္ခံ အဖြြဲ႕၀င္ 
၄ HRဌာနတာ၀န္ခံ အဖြြဲ႕၀င္ 
၅ Storeဌာနတာ၀န္ခံ အဖြြဲ႕၀င္ 
၆ Engineeringဌာနတာ၀န္ခံ အတြင္းေရးမွ း 



VHT Garment Company Limited        CMP Garment      Environmental Management Plan     
 

 27 
 

ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက င္ေလထု၊ 

ေရထု၊ ေျမထု အရည္အေသြးမ ားအား တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း၊ ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ 

စစ္ေဆးမႈရလဒ္မ ားအား သက္ဆိုင္ရာသို႕တင္ျပျခင္းမ ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ပ သည္။ အဆိုပ  လုပ္ငန္း 

ရပ္မ ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္မ ားအား လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

ကာလတြင္စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မွလည္းေကာင္း၊လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ ကန္ထရုိက္တာမွ လည္းေကာင္း 

ေအာက္ေဖာ္ျပပ အတုိင္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္- 

လုပ္ငနး္လညပ္တ္သည့္ကာလအတြက ္ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ ္

ေဆာင္ရြကမ္
ည့္က႑ 

လုပ္ငနး္စဥ္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္ေနရာ ၾကိမ္ႏႈန္း 

 
ေလအရ
ည္အေသြး 

အေဆာက္အဦအတြင္း ေလ၀င္ေလထြက္ စနစ္ 
ေကာင္းမြန္မႈရွိ/ မရွ ိ စစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း 
ထားရိွျခင္း 

 
စီမံကိန္းအေဆာက္အဦးအတြင္း 

 
လစဥ္ 

ေရအရ
ည္အေသြး 

ေရစီးဆင္မႈႏွင့္ ေရေျမာင္းမ ား ေကာင္းမြန္ မႈရွိ/ မရွိ 
မ က္ျမင္ စစ္ေဆးျခင္း 

ေရဆိုးစီးဆင္းသည့္ေရေျမာင္း အပတ္စဥ္ 

မိလ ာကန္ေကာင္းမြန္ေစရန္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း ေရဆိုးစြန္ပစ္သည့္ေရထြက္ေပ က္  ၃လတစ္ၾ
ကိမ္ 

ေရအရည္အေသြးတိုင္းတာျခင္း(BOD,COD,pH, 
Temperature,Turbidity, Suspended Solid) 
ႏွင့္မွတ္တမ္းထားရိွျခင္း 

 
ေရဆိုးစြန္ပစ္သည့္ေရထြက္ေပ က္ 

 
တစ္ႏွ
စ္တစ္ၾကိ
မ္ 

အစုိင္အခြဲစြန္
႕ပစ္ပစၥည္း 

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ/မရိွစြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳးအစားမ ား၊  
သိမ္းဆ္ညး္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ ား၊စြန္႔ပစ္သည့္ 
ပမာဏ/နည္းလမ္းမ ားအားမွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္း သိုေလွာင္သည့္ 
ေနရာႏွင့္စြန္႕ပစ္သည့္ေနရာ 

 
လစဥ္ 

ေဘးအႏၱရာ
ယ္ရိွပစၥည္း
မ ား 

ေဘးအႏၱရယ္ရွိပစၥည္းအမ ိဳးအစားမ ား သိမ္းဆည္း 
ထား ရွိမႈအေျခအေနမ ား၊စြန္႕ပစ္သည့္ပမာဏ 
/နည္းလမ္းမ ားအား မွတ္တမ္းထားရိွျခင္း 

ဓာတုေဗဒသန္႕စင္ရည္၊ေလာင္စာ
ဆီ စသည့္ပစၥည္းမ ား သိုေလွာင္ 
သည့္ေနရာႏွင့္စြန္႕ပစ္သည့္ေနရာ 

 
လစဥ္ 

ေျမထုည
စ္ညမ္းမႈ 

စြန္႕ပစ္အရည္မ ား၊ေလာင္စာဆီမ ား၊ယိုဖိတ္မႈမ ားအား 
မ က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းထားရိွျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 

ဆူညံသံႏွင့္
တုန္ခ မႈ 

ဆူညံသံျဖစ္ေပၚမႈ ရင္းျမစ္မ ားအား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း လစဥ္ 

အနံ႕ အနံ႕ဆိုးမ ားထြက္ရွိမႈအားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္း စီမံကိန္းဧရိယာနွင့္အေဆာက္အဦ လစဥ္ 
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ထားရိွျခင္း အတြင္း 
ေဒသခံမ ား
အတြက္ 
အခြင့္အလမ္
းမ ား 

လူမႈေရးအရ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈ(CSR)မ ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေဒသခံမ ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္း 
မ ားထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းေဒသ  
ႏွစ္စဥ္ 

ေျမရာရႈခင္း သစ္ပင္၊ပန္းပင္မ ားစိုက္ပ ိဳးျခင္း၊ျပဳစုပ ိဳးေထာင္ျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 

 
လုပ္ငန္းခြ
င္က န္းမာ 
ေရးႏွင့္ေဘး
အႏၱရာယ ္
ကင္းရွင္းေရး 

တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ ားေပးအပ္ျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 
သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္အသိပညာေပးျခင္း/ 
သင္တန္းေပးျခင္း 

စီမံကိန္းအတြင္း ၆လတ
စ္ခ  

က န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း ႏွစ္စဥ္ 
လုပ္ငန္းခြင္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရိွျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ အပတ္စဥ္ 
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ ားပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 

 
လူမႈပတ္၀န္း
က င ္
က န္းမာေ
ရးႏွင့္ေဘး 
အႏၱရယ္ကင္
းရွင္းေရး 

ဖုန္မႈန္႕မျဖစ္ေပၚေစရန္ေရျဖန္းျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
လုပ္ငန္းခြင္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရိွျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
ေဒသခံမ ား၏တိုင္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္ယင္းအေပၚစီမံ 
ခန္႕ခြြဲမႈမွတ္တမ္းမ ား 

စီမံကိန္းအတြင္း ၆လတ
စ္ခ  

လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 

မီးေဘးအႏၱ
ရာယ္ 

မီးသတ္ကိရိယာမ ား၊အေရးေပၚထြက္ေပ က္၊အခ က္ 
ေပးစနစ္၊အေရးေပၚစုရပ္စသည္တိုအား ပံုမွန္စစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္အေရးေပၚတံု႕ျပန္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲထားရိွျခင္ 

 
စီမံကိန္းဧရိယာ 

 
လစဥ္ 

ေရၾကီးေရ
လွ ံမႈ 

ေရေျမာင္းစနစ္မ ားပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အေရးေပၚ 
တံု႕ျပန္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲထားရိွျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 

ငလ င္ေဘး
အႏၱရာယ္ 

အေဆာက္အဦ၊ဆက္စပ္ေနရာမ ားႏွင့္အေရးေပၚစုရပ္ 
စသည္တို႕အားပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အေရးေပၚတံု႕ျပန္ 
မႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာ  
လစဥ္ 

 

လုပ္ငနး္ပတိသ္ိမ္းသည့္ကာလအတြက္ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ ္

ေဆာင္ရြကမ္ည့္က႑ လုပ္ငနး္စဥ္  ေဆာင္ရြကမ္ည့္ေနရာ ၾကိမ္ႏႈန္း 
ေလအရည္အေသြး ဖုန္မႈန္႕မ ားအထြက္ေပၚေစရန္ေရျဖန္းျခင္း၊ 

လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းကိရိယာမ ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
စီမံကိန္းဧရိယာ အပတ္စဥ္ 
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ေရအရည္အေသြး ေရစီးဆင္းမႈေကာင္းမြန္မႈရိွ/မရိွမ က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ အပတ္စဥ္ 
ယာယီမလ ာကန္ေကာင္းမြန္ရန္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 

 
 
 
ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခ မႈ 

ဆူညံသံျဖစ္ေပၚမႈရင္းျမစ္မ ားအားတိုင္းတာစစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 

ဆူညံသံျဖစ္ေပၚမႈမ ားအား စီမံခန္႕ခြြဲျခင္း(လက္ကိုင္ 
ကြန္ကရိေဖာက္စက္၊ျဖိဳဖ က္ျခင္းလုပ္ငန္းစသည္) 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 

ဆူညံသံသက္ေရာက္ျခင္းခံရမည့္အနီး၀န္းက င္အား 
အသိေပးျခင္းႏွင့္တတ္ႏိုင္သမွ ေနာက္ခံအသံဆူညံမႈ 
ရွိသည့္ေန႕ခင္းဘက္မ ားတြင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 

ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ စြန္႕ပစ္အရည္မ ား၊ေလာင္စာဆီမ ား ယိုဖိတ္မႈမ ား 
အား မ က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 

 
 
 
စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား 

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ/မရိွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳးအစားမ ား၊ 
သိမ္းဆည္းထားရွိမႈအေျခအေနမ ား၊စြန္ပစ္သည့္ 
ပမာဏ/နည္းလမ္းမ ားအား မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းသိုေလွာင္ 
သည့္ေနရာႏွင့္စြန္႕ပစ္သ
ည္ ့ေနရာ 

လစဥ္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ ပစၥည္းအမ ိဳးအစားမ ား၊သိမ္းဆည္း 
ထားရိွမႈအေျခအေနမ ား၊စြန္႕ပစ္သည့္ပမာဏ/ 
နည္းလမ္းမ ားအားမွတ္တမ္းထားရိွျခင္း 

ဓာတုေဗဒသန္႕စင္ရည္၊ 
ေလာင္စာဆီစသည့္ 
ပစၥည္းမ ားသိုေလွာင္သ
ည္ ့
ေနရာနွင့္စြန္ပစ္မည့္ေန
ရာ 

လစဥ္ 

 
 
လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာေ
ရး 
ႏွင့္ေဘးအႏၱရယ္ကင္း
ရွင္းေရး 

တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္း(PPE) 
မ ားေပးအပ္ျခင္း 

စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 

သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္အသိပညာေပးျခင္း/ 
သင္တန္းေပးျခင္း 

စီမံကိန္းအတြင္း ၆လတစ္ခ  

က န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း ႏွစ္စဥ္ 
လုပ္ငန္းခြင္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရိွျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း အပတ္စဥ္ 
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ ားပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 

 
လူမႈပတ္၀န္းက င္ 
က န္းမာေရး 
ႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္
းရွင္းေရး 

ဖုန္မႈန္႕မ ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရျဖန္းျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
လုပ္ငန္းခြင္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရိွျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
ေဒသခံမ ား၏တိုင္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္ယင္းအေပၚစီမံ 
ခန္႕ခြြဲမႈမွတ္တမ္းမ ား 

စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 

လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
အနံ႕ အနံ႕ဆိုးမ ားထြက္ရွိမႈအားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္း 

ထားရိွျခင္း 
စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ 
အေဆာက္အဦးအတြင္း 

လစဥ္ 
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ေဒသခံမ ားအတြက္အ
ခြင္ ့အလမ္းမ ား 

ေဒသခံမ ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းမ ားထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းေဒသ လစဥ္ 

ေျမရာရႈခင္း လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျပီးေနာက္စနစ္တက က န္ရိွေစရန္ 
စီမံခန္႕ခြြဲျခင္း 

စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 

မီးေဘးအႏၱရယ္ မီးသတ္ကိရိမ ား၊အေရးေပၚထြက္ေပ က္၊အခ က္ေပး 
စနစ္၊အေရးေပၚစုရပ္စသည္တို႕အားပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္
းႏွင့္အေရးေပၚတံု႕ျပန္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲထားရိွျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈတစ္ခုျခင္းအလိုက္ ေလ ာ့နည္းေစေရး ေဆာင္ရြက္ 

ခ က္မ ားအား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ ဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သကြဲ့သို႕ မေမွ ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ အျဖစ္အပ က္မ ား 

ျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ေလျပင္းက ျခင္း၊မုန္တုိင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ေရၾကီးျခင္းမ ားသည္လည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱ 

ရာယ္မ ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိခုိက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးတို႕အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ 

က န္းမာေရး၊ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္၊မီးေဘးလုံျခံဳေရးအစီအစဥ္၊ 

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ ာ့ေပ ့ေစေရးအစီအစဥ္မ ား၊စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္မ ားအား ေဆာင္ရြက္ 

ထားပ သည္။ေအာက္ေဖာ္ျပပ  စီမံခန္႕ခြြဲေရးအစီအစဥ္မ ားအား ပူးတြြဲ(၃)ျဖင္ ့ေဖာ္ျပထားပ သည-္ 

၁။ လူမႈေရးအရတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္(Corporate Social Responsibility Programme 

      - CSR Programme) 

၂။ လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာေရး၊ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ 

    (Health, Safety and Environmental Plan- HSE Plan) 

၃။ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ ာင္ခ ိေရးအစီအစဥ္(Social Welfare Plan) 

၄။ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္(Waste Management Plan) 

၅။ မီးေဘးလုံျခံဳေရးအစီအစဥ္ (Fire Safety Plan) 

၆။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ ာ့ေပ ့ေရးအစီအစဥ္မ ား(Disaster Risk Reduction Plan) 
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၁.၆။ အမ ားျပည္သူႏွင့္တိုငပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သတငး္အခ က္အလက္မ ားထတု္ေဖာ္တငျ္ပျခငး္ 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈေရးအေပၚ 

သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ ားႏွင့္ ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ ားကို ေလ ာ့ခ ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ ာကို 

ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဧရိယာအနီးတ၀ိုက္ ေဒသခံျပည္သူမ ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ 

ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္သူမ ား၏ စီမံကိန္းအေပၚ အၾကံျပဳသံုးသပ္ခ က္မ ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ က္မ ားကို လက္ခံရရွိ 

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အမ ားျပည္သူႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွ 

အၾကံျပဳခ က္သေဘာထားမ ားရယူျခင္းမ ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းအေနျဖင့္ လက္ရိွအခ ိန္တြင္ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ Corona Virus Disease 

(Covid_19) ေရာဂ အားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂ ကူးစက္ျပန္႕ပြားမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေရရန္အတြက္ 

က န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ က္ရွိပ သည္။ 

သို႕ျဖစ္ပ ၍ က န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ အခ ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္လ က္ရွိသည့္ ညႊန္ၾကားခ က္ 

ႏွင့္အညီ အမ ားျပည္သူႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ ား စတင္ႏိုင္သည္ႏွင့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ 

မ ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ ားအား တင္ျပရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ ားအား ေဆာင္ရြက္ 

သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 ဌာနဆိုင္ရာမ ားႏွင္ ့ တာ၀န္ရိွသူမ ား၊ ပတ္၀န္းက င္ျပည္သူမ ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ ား 

ေဆာင္ရြက္ျပီး အမ ားျပည္သူ၏ သေဘာထားမွတ္ခ က္မ ားရယူ၍ စီမံကိန္းပုိမိုဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ျပီး ပတ္၀န္းက င္ 

ႏွင့္လူမႈစီးပြားအေပၚထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ 

ေကာင္းက ိဳး/ဆိုးက ိဳးမ ားအား စီမံကိန္းဧရိယာအနီးတ၀ိုက္ရိွ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အၾကံျပဳခ က္မ ား ေပးပို႕ႏိုင္ 

ရန္ႏွင့္ အမ ားျပည္သူ၏ သေဘာထားမ ား၊အၾကံဥာဏ္မ ား အျမြဲတမ္းရယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း 

ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ အၾကံျပဳစာတိုက္ပံုးထားရိွျခင္း၊စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ဆက္သြယ္ႏိုင့္မည့္ ပုဂိ ဳလ္၊ 

အမည္၊ဖုန္း စသည္တို႕အား ထုတ္ျပန္ထားျခင္းတုိ႕ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

 စက္မႈဇုန္စီမံခန္႕ခြြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ ား၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားကိုလည္း အစဥ္အျမြဲ 
လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ 
အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွ းရံုးႏွင့္စီမံကိန္းေၾကာ္ျငာဘုတ္တို႕တြင္ အခ ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္ အဆိုပ  ပတ္၀န္းက င္ရွိ 
သူမ ား၏ လူမႈ-ဘ၀ပုိမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ျပီး ရင္းႏီွးမႈခိုင္မာေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းမွႏွစ္စဥ္ရရိွသည့္ 
အသားတင္အက ိဳးအျမတ္မ ားထြဲမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ား၏ လူမႈေရးအရတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 
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(Corporate Social Responsibility-CSR) အတြက္ သံုးစြြဲသြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္အတြက္ အသားတင္အျမတ္ေငြ၏၂%ကိ ုေအာက္ေဖာ္ျပပ  လုပ္ငန္းမ ားတြင္ အခ ိဳးက သံုးစြြဲသြားပ မည္- 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္က႑ ရာခိုင္ႏႈန္း 
၁ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
၂ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
၃ လူမႈဖူလုံေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
၄ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ ာ့ပ းေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းက႑ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ 
၂၀% 

၅ ေဒသခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ ားက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
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၁.၇။ နိဂံုးခ ဳပႏ္ွင့္ အၾကျံပဳခ က္ 

 ေလ့လာဆန္းစစ္ခ က္မ ားအရ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာ ပတ္၀န္းက င္ 

အေပၚထိခိုက္ႏိုင္မႈအဆင့္မ ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ အလြန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ႏွင့္ 

ျပင္းထန္အဆင့္မ ားမရိွဘြဲ အသင့္အတင္၊နည္းပ း၊လ စ္လ  ရႈ အဆင့္မ ားသာရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပီး ေလထု၊ 

ေျမထု၊ ေရထု၊ ဆူညံသံႏွင္ ့တုန္ခ မႈစသည္ ့ပတ္၀န္းက င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ 

မည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈစီးပြားအေပၚ ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္မႈမ ား 

မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္(Environmental Management Plan EMP) ပ  

ေလ ာ့နည္းေစေရး ထိန္းခ ဳပ္မည့္အစီအစဥ္မ ားခ မွတ္ျခင္း၊ထိန္းခ ဳပ္ေရးကိရိယာမ ားတပ္ဆင္ျခင္း၊လိုအပ္မည့္ 

သင္တန္းမ ားသင္ၾကားပို႕ခ ျခင္း၊ပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာဘ႑ာေငြမ ား လ ာထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ၾကီးၾကပ္မည့္အဖြြဲ႕ 

အစည္းမ ား ဖြြဲ႕စည္းထားရိွျခင္း စသည့္အခ က္မ ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ 

ပ သည္။ 

 ထိုကြဲ့သို႕ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ပ  ေလ ာ့နည္းေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္အခ က္မ ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈမရိွေစေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပီး 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ ားျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငတံကာအဆင့္မီ 

အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္မ ားထုတ္လုပ္ရသျဖင့္ လုပ္သားမ ား၏ကြ မ္းက င္မႈမ ားပုိမိုျမင့္မားလာျခင္း၊ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္အက ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္နည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း သက္ဆိုင္ရာက႑အလုိက္ 

အခြန္ဘ႑ာေငြမ ားရရိွျခင္း၊ စီမံကိန္းပတ္၀န္းက င္ရွိျပည္သူမ ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ ားရရွိျခင္း 

စသည့္ အက ိဳးေက းဇူးမ ားရရွိမည္ျဖစ္ပ သည္။ထို႕အျပင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမွ အျမတ္ေငြ၏ ၂%အားျပည္သူမ ား 

အတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ ား၊က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ ား၊ပညာရည္ျမင့္မားေရးဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းမ ားစသည္တို႕တြင္ ထည့္၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာရလဒ္ေကာင္းမ ားကို 

ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 သို႕ျဖစ္ပ ၍ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ ားအား ျဖစ္ႏုိင္သမွ  နည္းသည္ထက္ေလ ာ့ 

နည္းေစေရးအတြက္ ယခုေရးဆြြဲသည့္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္(EMP) အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆာင္ရြက္ 

သြားမည့္အစီအမံမ ားပ ရွိျပီးျဖစ္ပ သျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈစီးပြားေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ထိုအစီရင္ခံစာပ  

အစီစဥ္မ ားအား လိုက္နာက င့္သုံးသြားရန္ႏွင့္ မ က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ ဳပ္သြားရမည္ျဖစ္ပ သည္။ 
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၂။ နိဒ န္း 

VHT Garment Company Limited  သည္ ပြဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြဲခူးၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မြဲခံ ုေက းရြာ 

၊ဦးပိုင္အမွတ္(၃၈)၊ေျမတုိင္းအမွတ္-(၆၂၀က)) တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ CMPစနစ္ျဖင့္ 

အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ေၾကာင့္ 

ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈစီးပြား ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ (Environmental 

Management Plan-EMP) ေရးဆြြဲေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပ သည္။ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎စီမံကိန္းပတ္၀န္းက င္ရွိ ပတ္၀န္းက င္ႏွင္ ့ လူမႈ-စီးပြားအေပၚ 

ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္မႈမ ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမရိွေစရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲရာတြင္ 

ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန (ယခု သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန)၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၆၁၆/၂၀၁၅ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည့္ ပတ္၀န္းက င္ 

ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပ  ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ ေရးဆြြဲေဆာင္ရြက္ထား 

ပ သည္။ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အစီရင္ခံစာအား ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတ 

ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႕တင္ျပ၍ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္(Environmental Compliance Certificate-ECC) ရရွိေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 

ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းျပီးျဖစ္သည့္ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ ားႏွင့္အညီေရးဆြြဲျပဳစုထားပ သည္။ 
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၂.၁။ စီမကံိနး္ေဆာင္ရြကသ္ဆူိုင္ရာအခ က္အလက္မ ား 

 အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအား VHT Garment Company Limited  မွ ရာႏႈန္းျပည့္ 
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သက္ဆုိင္ရာဌာန မ ား၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕၊ လိုင္စင္၊သေဘာထားမွတ္ခ က္ စသည္တို႕ အား ပူးတြြဲ(၁) ျဖင္ ့တင္ျပအပ္ 
ပ သည္။စီမံကိန္းဆိုင္ရာအခ က္အလက္မ ားမွာ ေအာက္ပ အတုိင္းျဖစ္ပ သည္- 

စဥ ္ အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ က ္
၁ စီမံကိန္းအမည္ VHT Garment Company Limited  
၂ စီမံကိန္းအမ ိဳးအစား CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ုဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
၃ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈပံုစံ ရာႏႈန္းျပည့္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ 
၄ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၀၂၁၁၅၅၁၁ 
၅ ေျမဧရိယာ ၃.၇၈၀ဧက 
၆ စီမကိန္းတည္ေနရာ ပြဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြဲခူးၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မြဲခံုေက းရြာ ၊ဦးပုိင္အမွတ္(၃၈)၊ 

ေျမတိုင္းအမွတ္-(၆၂၀က)  
၇ စီမံကိန္းပိုရွင္အမည္/ႏိုင္ငံသား MR.Wu Song, EA1102662,CHINESE 
၈ ရံုးလိပ္စာ ပြဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြဲခူးၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မြဲခံုေက းရြာ ၊ဦးပုိင္အမွတ္(၃၈)၊ 

ေျမတိုင္းအမွတ္-(၆၂၀က)  
၉ ဆက္သြယ္ရန္အမည္ႏွင့္ဖုန္းနံပတ္ ဖုန္း-၀၉၉၆၆၅၁၂၉၉၉ ,၀၉၇၈၃၆၃၀၈၀၇ wusong-1352@hotmail.com  

 

၂.၂။ စီမကံိနး္၏ရင္းႏီွးျမွဳ ပႏ္ွံမႈလုပ္ငန္းအမ ိဳ းအစား 

 အဆုိျပဳစီမံကိန္းသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ မတည္ေငြရင္းပမာဏ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၁သန္းႏွင့္ညီမွ ေသာ ျမန္မာက ပ္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းျဖစ္ပ သည္။ 

ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံမႈအေျခအေနျပဇယား 

 
No 

 
Particulars 

Year Total 
Year1 Year2 USD 

1 Foreign Currency 121,334 159,455 280,789 
2 Machines&Equipment to be Import 668,990 1,167,040 1,836,030 
3 Production Furniture&Fixture Office Equipement 103,900 155,220 259,120 
4 Renovation Materials 332,449 508,343 840,792 
5 Spare Parts & Accessories  123,327 259,942 383,269 
 Total Investment in USD 1,350,000 2,250,000 3,600,000 

mailto:wusong-1352@hotmail.com
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စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပြဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မတီ၏ ၅-၁၂-၂၀၁၇ရက္စြြဲပ  

အတည္ျပဳမိန္အမွတ္၊ပခတ-၀၀၂/၂၀၁၇ျဖင္ ့ အတည္ျပဳမိန္႕ ရရိွထားျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳသက္တမ္း ၂၀ႏွစ္ 

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပ သည္။ 

၂.၃။ ပတ္၀နး္က င္စမီံခန႕္ခြြဲမႈအစီအစဥ္(Environmental Management Plan-EMP)ေရးဆြြဲျခင္းဆိုင္ရာ     

       အခ ကအ္လက္မ ား 

 စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၇-၁-၂၀၂၁ ရက္စြြဲပ  စာအမွတ္၊ 

ပြဲခူး/အီးအိုင္ေအ-(၂၉၅/၂၀၂၁)ပ  သေဘာထားမွတ္ခ က္ျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္(EMP) ေရးဆြြဲ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအား ျပည့္စုံစြာျပင္ဆင္ေဖာ္ျပေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ က္အရ ပတ္၀န္းက င္ 

စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား ျပည့္စုံစြာျပန္လည္ေရးဆြြဲ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္(Environmental Management 

Plan-EMP) အစီရင္ခံစာေရးဆြြဲေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မွဦးေဆာင္ကာ ပတ္၀န္းက င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ ားအတြက္ စီမံခန္႕ခြြဲေဆာင္ရြက္ခြဲ့ပ သည္။ 

၂.၄။ အစရီငခ္ံစာေရးသားရန္ ေဆာငရ္ြက္ခြဲသ့ည့္အဆင့္မ ား 

 အစီခံစာေရးသားရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ အဆင့္မ ားအတိုင္းေရးဆြြဲျပဳစုခြဲ့ပ သည-္ 

အဆင့္ ၁ အဆင့္ ၂ အဆင့္ ၃ အဆင့္ ၄ 
အခ က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း အခ က္အလက္မ ားအား 

သံုးသပ္ျခင္း 
ရရိွသည့္အခ က္အလက္မ ား 
အေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း 

အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း 

ကြင္းဆင္း၍အခ က္အလက္ 
ေကာက္ယူျခင္း 

ဓ တ္ခြြဲခန္းတြင္တုိင္းတာ 
စစ္ေဆးျခင္း 

အခ က္အလက္မ ား 
ေပ င္းစပ္ျခင္း 

 

နမူနာမ ားေကာက္ယူျခင္း၊ 
တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း၊ေဒသခံ 
မ ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း 

 အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးဆြြဲျခင္း  
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၂.၅။ အစရီငခ္ံစာေရးသားျပီးေနာက္ တင္ျပရာတြင ္ေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္မ ား 

 ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲျပီးေနာက္ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသို႕တင္ျပရာ 

တြင ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ပတ္၀န္းက င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ က္မ ား(၂၀၁၅)ပ  သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ 

အတည္ျပဳျခင္းမ ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပ အတိုင္းျဖစ္ပ သည္- 

EMP အစီရငခ္ံစာသံုးသပျ္ခင္းႏွင့္အတညျ္ပဳျခငး္လပု္ငနး္စဥ္ 
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၃။ မူ၀ ဒ၊ဥပေဒႏွင့္ အဖြြဲ႕အစည္းဆိငု္ရာမေူဘာင္ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ ားကုိ အားထားရသည့္ ႏိုင္ငံ 

တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ ာ္စြာ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ ားကုိ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖင့္ ေရရွည္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ ားကို 

တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ပိုမုိတိုးတက္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ က္ရွိပ သည္။ 

 ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြြဲ႕သည္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနကုိ 

ဖြြဲ႕စည္းထားရွိ၍ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥရပ္မ ားအား ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးစီး 

ေဆာင္ရြက္လ က္ရွိျပီး အဆိုပ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသည္ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း 

မ ားကိ ု ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ၊လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႕ကုိ ေရရွည္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ က္ရွိပ သည္။ 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ားအေနျဖင့္ ျပဌာန္းထုတ္ျပန္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာမူ၀ ဒ၊ 

ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒမ ား၊ ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ 

ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ား၊ အမ ိဳးသားပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ က္ 

မ ား စသည္တို႕အေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပတ္၀န္းက င္ဆုိင္ရာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ပတ္၀န္းက င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားအားလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူႏွင့္ ဆက္စပ္ပ ၀င္သူမ ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 

ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထားသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း 

လံုျခံဳေရး၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္တို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ 

အမိန္႕၊ညႊန္ၾကားခ က္မ ားအား အထူးဂရုျပဳလိုက္နာ သြားမည္ျဖစ္ပ သည္- 

၁။ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၂။ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ (၂၀၁၄) 

 ၃။ ပတ္၀န္းက င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) 

 ၄။ အမ ိဳးသားပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ က္ 
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 ၅။ တိုင္းရင္းသားလူမ ိဳးမ ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 ၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒ (၂၀၁၆) 

 ၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈနည္းဥပေဒမ ား (၂၀၁၇) 

 ၈။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းဥပေဒ (၁၉၉၃) 

 `၉။ ေရွးေဟာင္း၀တ ဳပစၥည္းမ ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၁၀။ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 ၁၁။ ယဥ္ေက းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ (၁၉၉၈) 

 ၁၂။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူ႕က န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၇၂) 

 ၁၃။ ကူးစက္ေရာဂ မ ား ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးဥပေဒ (၁၉၉၅) 

 ၁၄။ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ ဳပ္ေရးဥပေဒ (၁၉၉၅) 

 ၁၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြြဲ႕ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 ၁၆။ သစ္ေတာဥပေဒ (၂၁၁၈) 

 ၁၇။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ ာင္းမ ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

 ၁၈။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၉) 

 ၁၉။ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြာမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၂၀။ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၂၁။ Workmen Compensation Act 

 ၂၂။ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြ မ္းက င္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

 ၂၃။ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) 

 ၂၄။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ (၂၀၁၃) 
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 ၂၅။ အခေၾကးေငြေပးေခ ေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

 ၂၆။ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၂၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ 

 ၂၈။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 ၂၉။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ ား စီမံခန္႕ခြြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၃၀။ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ား အႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 

 ၃၁။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြြဲမႈဥပေဒ (၂၀၁၃) 

 ၃၂။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ (၂၀၁၈) 

 ၃၃။ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၃၄။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ ာင္းမ ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၀၆) 

 ၃၅။ ကုန္သြယ္ခြန္ဥပေဒ (၁၉၉၀) 

 ၃၆။ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 ၃၇။ လွ ပ္စစ္ဥပေဒ (၂၀၁၄) 

 ၃၈။ စက္မႈဇုန္ဥပေဒ (၂၀၂၀) 

 ၃၉။ သက္ဆုိင္ရာအမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာမ ား 

 ၄၀။ ေဒသႏၱရသတ္မွတ္/ခ မွတ္ထားသည့္ စည္းမ ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႕ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ က္မ ား 

 အထက္ေဖာ္ျပပ  လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမိန္႕၊ 

ညႊန္ၾကားခ က္မ ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပ အတုိင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပ သည္- 
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၁။ ပတ္၀န္းက င္ထိနး္သမိ္းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂ ) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

 (က) ပတ္၀န္းက င္ကိုညစ္ညမ္းေစခြဲ့လွ င္ ၀န္ၾကီးဌာနကသတ္မွတ္သည့္ ေလ ာ္ေၾကးေငြကိုေပးေလ ာ္ 

        ပ မည္။ (ပုဒ္မ ၇၊ပုဒ္မခြြဲ (ဏ) အရ) 

 (ခ) ပတ္၀န္းက င္ကိုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ပတ္၀န္းက င္ 

      အရည္အေသြး စံခ ိန္စံညႊန္းမ ားႏွင့္အညီ ထုတ္လႊတ္ပ မည္။ (ပုဒ္မ ၁၄ အရ) 

 (ဂ) ပတ္၀န္းက င္ညစ္ညမ္းမႈမ ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္၊ထိန္းခ ဳပ္ရန္၊စီမံခန္႕ခြြဲရန္၊ေလ ာ့ခ ရန္  

      သို႕မဟုတ္ ပေပ ာက္ေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း သို႕မဟုတ္ ထိန္းခ ဳပ္ေရး ပစၥည္း 

      ကိရိယာကိုတပ္ဆင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ သံုးစြြဲျခင္းျပဳပ မည္။ထုိသို႕မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပ က စြန္႕ပစ္ပစၥည္း  

      မ ားကို ပတ္၀န္းက င္မထိခိုက္ေစေသာ နည္းလမ္းမ ားႏွင့္အညီ စြန္႕ပစ္ပ မည္။ (ပုဒ္မ ၁၅ အရ) 

 (ဃ) ၀န္ၾကီးဌာနကထုတ္ေပးသည့္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ က္ပ  စည္းကမ္းခ က္မ ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း  

       ရွ/ိမရွ ိလာေရာက္စစ္ေဆးသည့္ တာ၀န္ရွိပုဂိ ဳလ္ သို႕မဟုတ္ အဖြြဲ႕အစည္းအား စစ္ေဆးခြင့္ျပဳ  

       ပ မည္။ (ပုဒ္မ ၂၄ အရ) 

 (င) ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ ား၊အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ၊ 

       အမိန္႕၊ညႊန္ၾကားခ က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းပ  တားျမစ္ခ က္မ ားကိ ုလိုက္နာပ မည္။(ပုဒ္မ ၂၉အရ) 

 (စ) ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ ား၊အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ၊အမိန္႕၊ညႊန္ၾကားခ က္ႏွင့္လုပ္ထံုး  

      လုပ္နည္းပ  တားျမစ္ခ က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ က္မိပ က ခ မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ ားအတိုင္း  

      တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ မွတ္ခံပ မည္။ 

      (ပုဒ္မ ၃၂ အရ) 
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(၂) ပတ္၀န္းက ငထ္ိန္းသိမး္ေရးနည္းဥပေဒ(၂၀၁၄ ) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

 (က) နည္းဥပေဒ ၆၉၊ နည္းဥပေဒခြြဲ (က) အရ ပတ္၀န္းက င္ကုိညစ္ညမ္းေစသည့္ ပစၥည္းမ ားကို  

        အမ ားျပည္သူအား တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခုိက္ေစႏိုင္မည့္ေနရာတစ္ခုခုတြင္  

        တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ထုတ္လႊတ္ေစျခင္း၊စြန္႕ပစ္ျခင္း၊စြန္႕ပစ္ေစျခင္း၊စုပုံျခင္း၊ 

        စုပုံေစျခင္း မျပဳပ ။ 

 (ခ) နည္းဥပေဒ ၆၉၊နည္းဥပေဒခြြဲ(က) အရ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ ား တစ္ခုခု  

       အရ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္သတ္မွတ္ထားေသာေဘးအႏၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ ားကို အမ ားျပည္သူအား 

       တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ႏိုင္မည့္ေနရာတစ္ခုခုတြင္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္  

       ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ေစျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ျခင္း၊စြန္႕ပစ္ေစျခင္း၊စုပုံျခင္း၊စုပုံေစျခင္း မျပဳပ ။ 

 (ဂ) နည္းဥပေဒ ၆၉၊ နည္းဥပေဒခြြဲ(ခ) အရ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ယင္းစနစ္ေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလြဲေန 

       ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ကို ထိခိုက္ပ က္စီးေစႏိုင္သည့္ ျပဳလုပ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပ ။ 

 ၃။ ပတ္၀န္းက င္ထိခိကု္မႈဆန္းစစျ္ခငး္ဆိုငရ္ာ လုပ္ထံုးလပု္နည္း (၂၀၁၅) 

      စီမံကိန္းပိုင္ရွင္သည္- 

 (က) မိမိကိုယ္တိုင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊မိမိကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္သည့္ ကန္ထရုိက္တာ၊လက္ခြြဲေဆာင္ရြက္  

        ေပးသ ူဆပ္ကန္ထရုိက္တာ၊အရာရွိ၊အလုပ္သမား၊ကိုယ္စားလွယ္ သို႕မဟုတ္ အတုိင္ပင္ခံ၏  

        ျပဳလုပ္မႈ သို႕မဟုတ္ ပ က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပ က္သည့္ ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တာ၀န္ယူ  

        ပ မည္။ (အပိုဒ္ ၁၀၂ (က) အရ) 

 (ခ) စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူကို လက္ရွ ိသို႕မဟုတ္ စီမံကိန္းမေဆာင္ရြက္မိ ကာလထက္  

      မနိမ့္က ေသာ လူမႈစီးပြားေရးတည္ျငိမ္ခိုင္မာမႈ ရရွိသည္အထိ ေဆာက္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္သက္ေမြး 
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      ၀မ္းေက ာင္းလုပ္ငန္းမ ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ ထားေရးအစီအစဥ္မ ားကို  

      စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ ား၊ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရဌာန၊အဖြြဲ႕အစည္းမ ား၊အျခားသက္ဆိုင္  

      သူမ ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ လိုအပ္သလိုပံ႕ပိုးေပးပ မည္။ (အပိုဒ္ ၁၀၂ (ခ) အရ) 

 (ဂ) ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ စီမံကိန္းကတိက၀တ္အားလံုးႏွင့္စည္းကမ္းခ က္မ ားကို အျပည့္ 

      အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပ မည္။ မိမိကုိယ္စားေဆာင္ရြက္သည့္ ကန္ထရုိက္တာ၊လက္ခြြဲေဆာင္ 

      ရြက္ေပးသူ ဆပ္ကန္ထရုိက္တာမ ားက စီမံကိန္းအတြက္လုပ္ငန္းမ ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ 

      ရာ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ ား၊ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ႏွင့္စည္းကမ္း 

        ခ က္မ ားအားလုံးကုိ အျပည့္အ၀လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစပ မည္။ (အပိုဒ္ ၁၀၃ အရ) 

 (ဃ) ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္၊  

        သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ ား၊နည္းဥပေဒမ ား၊ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္စံခ ိန္စံညႊန္းတုိ႕တြင္ 

        ပ ရွိေသာ လိုအပ္ခ က္အားလုံးကုိ တာ၀န္ယူသည့္အျပင္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည့္ 

        ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပ မည္။(အပိုဒ္ ၁၀၄ အရ) 

 (င) အဆုိျပဳစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္မႈမ ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ 

      သတင္းအခ က္အလက္အျပည့္အစံုကို ၀န္ၾကီးဌာနသုိ႕ အခ ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စာျဖင့္အသိေပး 

      တင္ျပရမည္။ (အပုိဒ္ ၁၀၅ အရ) 

 (စ) အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊တည္ေဆာက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းရပ္စြဲ 

      ျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျပီးကာလတို႕တြင္ ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

      အားလံုးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ ားကို စသ္ဆက္မျပတ္ဘက္စံုေစာင့္ၾကပ္ 

      စစ္ေဆးပ မည္။(အပိုဒ္ ၁၀၆ အရ) 

 (ဆ) မိမိ၏တာ၀န္ သို႕မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ က္ပ က္ကြက္မႈကို အျမန္ဆံုးစာျဖင့္ တင္ျပပ မည္။ 
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        ပ က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္အေပၚသက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏုိင္သည့္ကိစၥ သို႕မဟုတ ္ 

        ၀န္ၾကီးဌာနက အျမန္သိရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥကို ၂၄နာရီအတြင္းလည္းေကာင္း၊ အျခား 

        ကိစၥျဖစ္ပ က စတင္သိရွိခ ိန္မ ွ၇ရက္အတြင္းလည္းေကာင္း ၀န္ၾကီးဌာနသုိ႕တင္ျပပ မည္။ 

        ( အပိုဒ္ ၁၀၇ အရ) 

 (ဇ) အစီရင္ခံစာအား အတည့္ျပဳျပန္ၾကားျပီးသည့္ေနမွစ၍ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ 

      ၏ ဇယားပ အတုိင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈအစီရင္ခံစာကို ၆လတစ္ၾကိမ္သို႕မဟုတ္ ၀န္ၾကီးဌာန 

      က သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း ၀န္ၾကီးဌာနသုိ႕ အစီရင္ခံတင္ျပပ မည္။(အပိုဒ္ ၁၀၈ အရ) 

 (စ ) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈအစီရင္ခံစာတြင္ အပုိဒ္ ၁၀၉ပ  သတ္မွတ္ခ က္မ ားအနည္းဆံုးထည့္သြင္း 

        ေဖာ္ျပပ မည္။ (အပိုဒ္ ၁၀၉ အရ) 

 (ည) အပိုဒ္ ၁၀၈ အရ တင္ျပသည့္ေန႕ရက္မွ ၁၀ရက္အတြင္း အမ ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ စီမံကိန္း 

        ၏၀က္ဘ္ဆိုက္၊စာၾကည့္တိုက္၊ျပည္သူခန္းမ၊အမ ားျပည္သူစုေ၀းရာေနရာႏွင့္ စီမံကိန္းရုံးဌာန 

        တို႕တြင္ အမ ားျပည္သူသိရိွေစရန္ ယင္းအစီရင္ခံစာကိုတင္ျပပ မည္။ယင္းအစီရင္ခံစာ၏ ဒီဂ ီ 

        တယ္မိတၱ  ေတာင္းခံခ က္ကို လက္ခံရရွသိည့္ေန႕မွစ၍ ၁၀ရက္အတြင္း အီးေမလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 

        ေတာင္းခံသူႏွင့္သေဘာတူညီထားသည့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေတာင္းခံသူအား ျဖန္႕ေ၀ 

        ေပးပ မည္။ (အပုိဒ္ ၁၁၀ အရ) 

 (ဍ) ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးရန္တာ၀န္ရွိသူကို သာမန္အလုပ္ခ ိန္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳ 

       ပ မည္။ (အပုိဒ္ ၁၁၃ (က) အရ ) စီမံကိန္း၏ရံုးမ ား၊လုပ္ငန္းခြင္၊စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ 

       ငန္းမ ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အျခားေနရာမ ားသို႕ လိုအပ္ပ ကအခ ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳ  

       ပ မည္။ (အပုိဒ္ ၁၁၃ (ခ) အရ) 

 (ဌ) အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊ပတ္၀န္းက င္ဆုိင္ရာႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ က္ကို ေဆာင္ 
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      ရြက္ေပးရန္ပ က္ကြက္လွ င္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႕ပ က္ကြက္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆလွ င္ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးရန္ 

      တာ၀န္ရွိသူက ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးလိုသည့္အခ ိန္တြက္ ခ က္ခ င္းခြင့္ျပဳပ မည္။(အပိုဒ္ ၁၁၅ အရ) 

 (ဋ) ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးသူ ကန္ထရိုက္တာႏွင့္လက္ခြြဲေဆာင္ရြက္သူ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာတို႕ကို 

      တာ၀န္ရွိသူက စစ္ေဆးျခင္းကုိခြင့္ျပဳပ မည္။ (အပိုဒ္ ၁၁၇အရ) 

 ၄။ အမ ိဳ းသားပတ္၀နး္က ငဆ္ိုင္ရာအရညအ္ေသြး(ထုတလ္ႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ က(္၂၀၁၅) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

စီမံကိန္းမွထြက္ရွိသည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားအား အမ ိဳးသားပတ္၀န္းက င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတ္လႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ က္(၂၀၁၅)ႏွင့္အညီစြန္႕ပစ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင္ ့ယင္းလမ္းညႊန္ခ က္ 

၂.၃.၂.၁ပ  ခ ည္မွ င္ႏွင့္အထည္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း(Textile Manufacturing) ပ လမ္းညႊန္ခ က္မ ား 

အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ (လမ္းညႊန္ခ က္ ၂.၃.၂.၁ အရ) 

၅။ တိုင္းရငး္သားလူမ ိဳ းမ ား၏ အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရာွက္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

စီမံကိန္းပုိင္ရွင္- 

 တိုင္းရင္းသားလူမ ိဳးမ ား၏ ေဒသအတြင္းဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ ား၊စီမံကိန္းၾကီးမ ား၊ 

စီးပြားရးလုပ္ငန္းမ ား၊သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြြဲျခင္းမ ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသား 

လူမ ိဳးမ ားအား ျပည့္စံုတိက စြာၾကိဳတင္ခ ျပအသိေသး၍ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္အညီ လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ (ပုဒ္မ ၅ အရ) 

၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၆) 

စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

 (က) ေျမယာ၊အေဆာက္အအံုမ ားအား ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္  

        ရြက္သြားပ မည္။ (ဥပေဒပုဒ္ပ ၅၀၊၅၁ အရ) 

 (ခ) သဘာ၀တြင္းထြက္ပစၥည္းမ ား သို႕မဟုတ္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ ားႏွင့္ ရတနာသိုက္ အစ 

      ရွိသည္တို႕ကိုေတြ႕ရွိပ က ေကာ္မရွင္ထံသို႕ ခ က္ခ င္းသတင္းေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ 
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      သဘာ၀ေျမမ က္ႏွာသြင္ျပင္ သို႕မဟုတ္ ေျမအနိမ့္အျမင့္ အေနအထားအား သိသာ  

      ထင္ရွားစြာေျပာင္းလြဲမႈကို ေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ က္မရိွဘြဲ မျပဳလုပ္ျခင္း၊တည္ဆြဲဥပေဒမ ား၊ 

      နည္းဥပေဒမ ား၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာတြင္က င့္သံုးသည့္ အေကာင္းဆုံး  

      စံခ န္စံညႊန္းမ ားႏွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက င္ ထိခိုက္ပ က္စီးမႈ  

      မျဖစ္ေပၚေစရန္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ ားကို ႏိုင္ငံတကာ 

      ႏွင္ ့ျပည္တြင္းအသိအမွတ္ျပဳ စာရင္းကိုင္စံႏႈန္းမ ားႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုမွတ္တမ္း 

       တင္ထားရွိျခင္း၊အလုပ္သမားမ ားႏွင့္ ၎တို႕၏လုပ္ခလစာမ ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တည္ဆြဲ 

       ဥပေဒမ ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊လိုအပ္ခ က္အရ ေဆာင္ရြကျ္ခင္းမွတစ္ပ း ရင္းႏီွး 

       ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ သစ္ေတာမ ားခုတ္ထြင္ျခင္း၊သဘာ၀သယံဇာတမ ားတူးေဖာ္ 

       ျခင္း စသည့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္ပ က္စီးေစျခင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားအေပးဆံုးရံႈးမႈမ ား 

      ျဖစ္ေပၚေစပ က အဆိုပ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအတြက္ ထိေရာက္သည့္ေလ ာ္ေၾကးကို နစ္နာသူထံ 

      သို႕ ေပးေလ ာ္ျခင္း၊ဥပေဒႏွင့္အညီ အာမခံထားရိွျခင္းတုိ႕အား ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ 

      ပုဒ္မ ၆၅ (င)မွ(ဏ) အရ) 

 (ဂ) သဘာ၀တြင္းထြက္ပစၥည္းမ ား သို႕မဟုတ္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ ားႏွင့္ ရတနာသိုက္အစရွိ 

      သည္တုိ႕ကိုေတြ႕ရိွပ က ေကာ္မရွင္ထံသို႕ ခ က္ခ င္းသတင္းေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ 

      သဘာ၀ေျမမ က္ႏွာသြင္ျပင္ သို႕မဟုတ္ ေျမအနိမ့္အျမင့္အေနအထားအား သိသာထင္ရွား 

      စြာ ေျပာင္းလြဲမႈကို ေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳခ က္မရွိဘြဲ မျပဳလုပ္ျခင္း၊ တည္ဆြဲဥပေဒမ ား၊နည္း 

      ဥပေဒမ ား၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္က င့္သံုးသည့္ အေကာင္းဆုံးစံခ ိန္ 

      စံညႊန္းမ ားႏွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္ပ က္စီးမႈမျဖစ္ေပၚ 

       ေစရန္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အလုပ္သမားမ ားႏွင့္၎တို႕၏လုပ္ခလစာမ ားႏွင့္ပတ္ 
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       သက္၍ တည္ဆြဲဥပေဒမ ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊လိုအပ္ခ က္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

       မွတစ္ပ း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ သစ္ေတာမ ားခုတ္ထြင္ျခင္း၊သဘာ၀သယံ 

       ဇာတမ ားတူးေဖာ္ျခင္း စသည့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္ပ က္စီးေစျခင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြား  

       အေပၚဆံုးရံႈးမႈမ ားျဖစ္ေပၚေစပ က အဆိုပ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈအတြက္ ထိေရာက္သည့္ေလ ာ္ 

       ေၾကးကို နစ္နာသူထံသို႕ေပးေလ ာ္ျခင္း၊ေကာ္မရွင္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္အား စစ္ေဆး 

       ၾကည့္ရႈမည္ဆုိပ က မည့္သည္ံေနရာကိုမဆို ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ေပးျခင္း၊ဆန္းစစ္ျခင္း 

       မ ားမလုပ္ေဆာင္မီ ေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳမိန္႕ သို႕မဟုတ္ အတည္ျပဳမိန္႕ကိုဦးစြာရယူျပီး  

        လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကာလတစ္ေလ ာက္လံုးတြင္လည္း လိုအပ္သည့္ ပတ္၀န္း 

        က င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ က္မ ား ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ ားကို 

        ေကာ္မရွင္သုိ႕တင္ျပျခင္းတို႕အား ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၅(င)မွ(ထ)အရ 

         (ဇ ႏွင္ ့ မပ )) 

 (ဃ) ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရိွသည့္ အာမခံ 

        လုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ နည္းဥပေဒ၌ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားေသာ အာမခံအမ ိဳးအစားကို 

         အာမခံထားရိွရမည္။ (ပုဒ္မ ၇၃ အရ) 

၇။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒမ ား(၂၀၁၇) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

 (က) ခြင့္ျပဳမိန္႕ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ ားတြင ္ေဖာ္ျပပ ရွိသည့္ စည္းကမ္းခ က္ 

        မ ားအားလံုးကို လိုက္နာသြားပ မည္။ (နည္းဥပေဒ ၂၀၂ အရ) 

 (ခ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရသူမ ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ 

       ဌာန၊အစုိးရအဖြြဲ႕အစည္းမ ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျပည့္အ၀ 
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       ကူညီေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ (နည္းဥပေဒ ၂၀၁ အရ) 

 (ဂ) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူသည္ ႏိုင္ငံျခားသားကြ မ္းက င္သူအား ဥပေဒပုဒ္မ ၅၁(႕က)အရခန္႕အပ္ 

       လိုပ က ေကာ္မရွင္ရုံးသို႕ တင္ျပေလွ ာက္ထား၍ ခြင့္ျပဳခ က္ရယူျခင္းတုိ႕အား လိုက္နာ 

        ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ (နည္းဥပေဒ ၂၀၆ အရ) 

 (ဃ) ခြင့္ျပဳမိန္႕ သို႕မဟုတ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႕မဟုတ္ သက္သာခြင့္ရရိွထားလွ င္  

        လုပ္ငန္းသဘာ၀အေပၚမူတည္၍ ပစ ၥည္းႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းမႈအာမခံ၊ 

        အင္ဂ င္နီယာလုပ္ငန္းအာမခံ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက ာင္းဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိမႈအာမခံ၊ 

        ကိုယ္လက္အဂၤ ထိခုိက္မႈအာမခံ၊ေရေၾကာင္းအာမခံ၊အလုပ္သမားေလ ာ္ေၾကးအာမခံ 

        စသည္ ့အာမခံအမ ိဳးအစားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိသည့္ 

         အာမခံလုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ အာမခံထားရိွရမည္။ (နည္းဥပေဒ ၂၁၂ အရ) 

၈။ ျမန္မာအ့ာမခံလုပင္န္းဥပေဒ(၁၉၉၃) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အာမခံထားရိွမႈမ ားအား ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းဥပေဒပ  ျပဌာန္း 

 ခ က္မ ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ (ဥပေဒအရ) 

၉။ ေရွးေဟာငး္၀တ ဳပစၥည္းမ ားကာကြယ္ထနိ္းသမိ္းေရးဥပေဒ(၂၀၁၅) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  ပိုင္ရွင္ သို႕မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမရိွေသာ ၀တ ဳပစၥည္းတစ္ခုခုကိုေတြ႕ရိွျပီး ေရွး 

 ေဟာင္း၀တ ဳပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိလွ င္ သို႕မဟုတ္ ယူဆရန္အေၾကာင္းရိွလွ င္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ 

 ႏွင့္ ေက းရြာအုပ္စုအုပ္ခ ဳပ္ေရးမွ းရုံးသုိ႕ ေဆာလ င္စြာသတင္းပို႕ပ မည္။ (ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ အရ) 
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၁၀။ ေရးွေဟာင္းအေဆာကအ္အံုမ ား ကာကြယထ္ိနး္သမိ္းေရးဥပေဒ(၂၀၁၅) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) ပိုင္ရွင္ သို႕မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမရိွေသာ ႏွစ္ေပ င္း၁၀၀ႏွင့္အထက္သက္ 

         တမ္းရိွသည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုကိုေတြ႕ရွိျပီး ေရွးေဟာင္းအေဆာင္အအံုျဖစ္ 

         ေၾကာင္းသိရိွလွ င္ သို႕မဟုတ္ ယူဆရန္အေၾကာင္းရွိလွ င္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္သို႕ 

         သို႕မဟုတ္ ေက းရြာအုပ္စုအုပ္ခ ဳပ္ေရးမွ းရုံးသုိ႕ ေဆာလ င္စြာ သတင္းေပးပုိ႕ပ မည္။ 

         (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ အရ) 

  (ခ) ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အံု၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္း၌ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ 

       ခ က္မ ားအတြက္ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ က္ရရွိရန္ ဦးစီးဌာနသို႕ ေလွ ာက္ထားျခင္းတို႕အား လိုက္ 

       နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ (ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ႏွင္ ့၂၀(စ) အရ) 

၁၁။ ယဥေ္က းမႈအေမြအႏွစေ္ဒသမ ား ကာကြယေ္စာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ(၁၉၉၈) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံုတည္ရွိရိွရာဇုန္ သို႕မဟုတ္ ေရွးေဟာင္း 

         ေနရာတည္ရိွရာ ဇုန္အတြင္းတြင္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ တိုးခ ြဲ႕ 

         ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အအံုကိုျပင္ဆင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ 

        ၀န္းျခံနယ္နိမိတ္တိုးခ ြဲ႕ျခင္း၊ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာဇုန္အတြင္းတြင္ ဟုိတယ္၊ 

         မိုတယ္၊ဧည့္ေဂဟာ၊တည္းခုိရိပ္သာ သို႕မဟုတ္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း အေဆာက္အအံု 

         တည္ေဆာက္ျခင္း၊တိုးခ ြဲ႕ေဆာက္လုပ္ျပင္ဆင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ၀န္းျခံနယ္နိမိတ္တိုးခ ြဲ႕ 

         ျခင္း၊ ယဥ္ေက းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္းတြင္ ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္ 

         အအုံ၏ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆုိင္ရာ  



VHT Garment Company Limited        CMP Garment      Environmental Management Plan     
 

 50 
 

         တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊တံတား၊ဆည္ေျမာင္း၊တာတမံ 

         တည္ေဆာက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ တိုးခ ြဲ႕ျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္တစ္ခုခုျပဳလုပ္မည္ဆုိပ က 

         တည္ဆြဲဥပေဒမ ားပ ျပဌာန္းခ က္မ ားကိုလိုက္နာ၍ ဤဥပေဒအရလည္းၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳ 

          ခ က္ရရိွရန္ သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ ဦးစီးဌာနသို႕ ေလွ ာက္ထားပ မည္။ 

          (ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ အရ) 

  (ခ) ဦးစီးဌာနမွေဆာင္ရြက္သည့္ စည္းကမ္းခ က္မ ားအားလုိက္နာပ မည္။(ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆အရ) 

  (ဂ) ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ က္မရွိဘြဲ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊တိုးခ ြဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 

       ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳလုပ္ပ ။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ) 

  (ဃ) ယဥ္ေက းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအတြင္းတြင္ ယဥ္ေက းမႈ၀န္ၾကီးဌာနက ေဒသအလိုက္ 

         သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ က္မ ားႏွင့္ကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာ အေဆာက္အအံု 

         ကို ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳပ ။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ အရ) 

၁၂။ ျပည္ေထာငစ္ျုမနမ္ာႏိုငင္ံ ျပညသ္႕ူက န္းမာေရးဆိုငရ္ာဥပေဒ(၁၉၇၂) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) အစုိးရ၏ လုပ္သားျပည္သူတို႕က န္းမာေရးကို ပိုမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ 

         ၎၊လုပ္သားျပည္သူတို႕၏ က န္းမာေရးကို ထိခုိက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၎၊ပတ္ 

         ၀န္းက င္က န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ ား၊လုပ္သားျပည္သူတို႕ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ  

         ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ ား၊လုပ္သားျပည္သူမ ားအတြက္ 

         အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ေသာ ေနအိမ္သုံးပစၥည္းမ ားႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ ားႏွင့္ ပတ္သက္ 

         သည့္ကိစၥမ ား၊ကူးစက္ေရာဂ မ ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ ား၊ကိုယ္ပိုင္ေဆးကုေဂ 

         ဟာမ ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ ား၊လုပ္သားျပည္သူမ ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္လို 
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         အပ္သည့္ ေဆး၀ းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ ားကို အၾကံေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ 

         ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ျပဳျပင္ျခင္း၊တားျမစ္ျခင္းစသည့္လုပ္ငန္းတို႕အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 

          ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ အရ) 

  (ခ) အခ ိန္အခ မေရြး၀င္ေရာက္စစ္ေဆး ညႊန္ၾကားျခင္းတို႕အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

       (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ အရ) 

၁၃။ ကူးစက္ေရာဂ မ ား ကာကြယႏ္ွိမ္နင္းေရး ဥပေဒ (၁၉၉၅) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) က န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ကူးစက္ေရာဂ ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ စန္စတက  

         အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

       (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(က) အရ) 

(ခ) ကူးစက္ေရာဂ ျဖစ္ပြားပ ံႏွံမႈ မရွိေစေရးႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂ ကာကြယ္ႏွိမ္ႏွင္းေရးတို႕ႏွင့္စပ္ 

     လ ဥ္း၍ က န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ က န္းမာေရးဦးစီးဌာနတုိ႕၏ ပုဒ္မ ၃ပ  ေဆာင္ရြက္ 

     ခ က္မ ားကိ ုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ အရ) 

(ဂ) ၾကက္ငွက္အပ အ၀င္ တိရစာၦန္မ ားအစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ေသးဆံုးျခင္း၊ၾကြက္က ျခင္း၊ 

     ကူးစက္ျမန္ေရာဂ ျဖစ္သည္ဟု သံသယရိွျခင္း သို႕မဟုတ္ ယင္းေရာဂ ျဖစ္ပြားျခင္း၊ 

     တိုင္ၾကားရမည့္ ကူးစက္ေရာဂ ျဖစ္ပြားျခင္း ကိစၥတစ္ရပ္ရပ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သိရွိလွ င္ 

     သိရွိခ င္း အနီးဆံုးက န္းမာေရးထာန သို႕မဟုတ္ ေဆးရံုသို႕ ခ က္ခ င္းသတင္းပို႕ပ မည္။ 

      (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ အရ) 

(ဃ) က န္းမာေရးအရာရွိသည္ ကူးစက္ျမန္ေရာဂ ျဖစ္ပြားပ ံ႕ႏွံ႕မႈကို ကာကြယ္ႏိွမ္နင္းႏုိင္ရန္ 

       အလုိ႕ငွာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ အရ) 
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၁၄။ လုပင္န္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကငး္ရွငး္ေရးႏွင့္က န္းမာေရးဆိုင္ရာဥပေဒ(၂၀၁၉) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေရာဂ ခံစားရမႈမ ား ေလ ာ့ 

         နည္းပေပ ာက္ေစရန္ႏွင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္၊လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က န္းမာ 

         စြာလုပ္ကိုကိုင္ႏုိင္ေစရန္တို႕အတြက္ က န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္တို႕အား ေဆာင္ရြက္ 

         သြားပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ အရ) 

၁၅။ ေဆးလိပႏ္ွင့္ေဆးရြကၾ္ကီးထြကပ္စၥည္းေသာကသ္ံုးမႈထိန္းခ ဳပေ္ရးဥပေဒ(၁၉၉၅) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  ေဆးလိပ္ေသာက္ခြက့္မရွိေသာေနရာ၊ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ရွိေသာ သီးသန္႕ေနရာ စီမံထားရိွ 

ရမည့္ေနရာမ ားအား ေဖာ္ညႊန္းသည့္စာတန္းႏွင့္ အမွတ္အသားမ ားကို သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ 

ထားရိွျခင္း၊လိုက္နာေစရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊စစ္ေဆးမႈခံယူျခင္းတို႕အားေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ အရ) 

၁၆။ ျမနမ္ာႏိုင္ငံမီးသတ္တပဖ္ြြဲ႕ဥပေဒ(၂၀၁၅) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ က္ႏွင့္အညီ သီးသန္႕မီးသတ္တပ္ဖြြဲ႕ဖြြဲ႕စည္းျခင္း၊မီးေဘးလံုျခံဳ 

ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ ားကိုထားရွိျခင္းတုိ႕အားေဆာင္ရြက္ပ မည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ အရ) 

၁၇။ သစေ္တာဥပေဒ (၂၀၁၈) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

သစ္ေတာနယ္ေျမႏွင့္သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းလ က္ရိွသည့္ အစိုးရက စီမံခန္႕ခြြဲခြင့္ရိွေသာေျမအတြင္း 

ဖြံ႕ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္း သို႕မဟုတ ္စီးပြားေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ၀န္ၾကီး 

ဌာန၏ သေဘာတူညီခ က္ကို ၾကိဳတင္ရယူသြားပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (က) အရ) 
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၁၈။ ေရအရငး္အျမစႏ္ွင့္ ျမစေ္ခ ာငး္မ ားထနိ္းသမိ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ ာင္းမ ား ထိခုိက္ပ က္စီးေစရန္ရည္ရြယ္၍ တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္ 

         ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရေၾကာင္းအားေျပာင္းလြဲေစျခင္း၊ေရအရင္းအျမစ္မ ားကုိ တမင္ျပဳန္း 

         တီးေစျခင္းတို႕အားမျပဳလုပ္ပ ။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ဃ အရ) 

  (ခ) သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ ထိခုိက္ပ က္စီးျခင္းျဖစ္ေစမည့္ စက္သံုးဆီ၊ဓာတုပစၥည္း၊အဆိပ္သင့္ 

        ပစၥည္းႏွင့္အျခားပစၥည္းမ ား စြန္႕ပစ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေပ က္ကြြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ ား 

        စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ အဆိပ္သင့္ေစေသာ ပစၥည္းတစ္မ ိဳးမ ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ေပ က္ကြြဲေစတတ္ေသာ 

         ပစၥည္းမ ားစြန္႕ပစ္ျခင္း၊အဆိပ္သင့္ေစေသာ ပစၥည္းတစ္မ ိဳးမ ိဳးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ေပ က္ကြြဲေစ 

         တတ္ေသာပစၥည္းျဖင့္ ေဖာက္ခြြဲ၍ျဖစ္ေစ ေရေနသတၱ၀ မ ားအားဖမ္းဆီးျခင္းတို႕အား 

          မျပဳလုပ္ပ ။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ က အရ) 

  (ဂ) ဦးစီးဌာန၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ ားအားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ အရ ) 

 

  (ဃ) ဦးစီးဌာန၏ ျမစ္ေခ ာင္းအတြင္းႏွင့္ ျမစ္ေခ ာင္းအနီးတုိ႕တြင္သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္ 

        ပ က္စီးျခင္းမရိွေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းအားလုိက္နာပ မည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ အရ) 

  (င) ေရလမ္းပ က္စီးျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရေၾကာင္းေျပာင္းလြဲျခင္းျဖစ္ေပၚေစမည့္ အရာ၀တ ဳတစ္ 

       ခုခုကုိ ျမစ္ေခ ာင္းအတြင္းသုိ႕ စြန္႕ပစ္ျခင္းတို႕အားေရွာင္ၾကဥ္ပ မည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉အရ) 

  (စ) ျမိဳ႕ျပေက းလက္လူေနမႈပံုစံႏွင့္ မသင့္ေလ ာ္သည့္ အိမ္သာမ ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ေရတြင္း 

       ေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ က္မရွိဘြဲ ေျမတူးျခင္းတို႕အားေရွာင္ၾကဥ္ပ မည္။ 

       (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ အရ) 
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  (ဆ) ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ က္မရွိဘြဲ ကမ္းပ းနယ္ႏွင့္ကမ္းနားနယ္အတြင္း စီးပြားေရးအလို႕ငွာ 

         သံမ ား၊ေက ာက္မ ားႏွင့္ အျခားေလးလံေသာ အရာ၀တ ဳမ ားကို စုပုံျခင္းမျပဳလုပ္ပ ။ 

         (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂ အရ) 

  (ဇ) လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ က္အရ ျမစ္ေခ ာင္းမ ားႏွင့္ ကမ္းပ းနယ္၊ကမ္းနားနယ္အတြင္း ေရႏုတ္ 

        ေျမာင္းေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ျမစ္ေရထုတ္ႏုတ္သံုးစြြဲျခင္း၊ျမစ္ကူးတံတားၾကီးမ ားတည္ေဆာက္ 

         ျခင္း၊ေျမေအာက္ပုိက္လိုင္းဆက္သြယ္ျခင္း၊ေျမေအာက္လွ ပ္စစ္ဓ တ္အားလိုင္းဆက္သြယ္ 

         ျခင္း၊ေျမေအာက္ေၾကးနန္းလုိင္း ဆက္သြယ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ တူးေဖာ္ျခင္းစသည္တုိ႕ျပဳ 

         လုပ္လိုပ က ၀န္ၾကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ က္ကိုရယူျပီးမွသာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

         (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ အရ) 

  (စ ) ဤဥပေဒပ  ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က  းလြန္ရန္အားထုတ္လွ င္ျဖစ္ေစ၊ပူးေပ င္းၾကံစည္၍ 

        ျပစ္မႈေျမာက္ေသာျပဳလုပ္မႈကုိ ျပဳလုပ္လွ င္ျဖစ္ေစ ျပစ္မႈကုိက  းလြန္ရန္ အားေပးကူညီ 

        လွ င္ျဖစ္ေစ ဤဥပေဒတြင္ ယင္းျပစ္မႈအတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္အတိုင္း ခ  

         မွတ္ခံပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ အရ) 

၁၉။ အလုပသ္မားအဖြြဲ႕အစည္းဥပေဒ (၂၀၀၁) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းမ ားသည္ ယင္းတုိ႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဖြြဲ႕စည္းပံုစည္းမ ဥ္းကို  

         ေရးဆြြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ ားကုိ ေရြးခ ယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း 

         ယင္းတုိ႕၏စီမံခန္႕ခြြဲမႈႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 

         ယင္းတုိ႕၏အစီအစဥ္မ ား ေရးဆြြဲခ မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ 

         ႏိုင္ခြင္ ့ရွိေစရမည္။ အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းမ ားသည္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ ား 
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         ပ  အခြင့္အေရးမ ားကို အလုပ္သမားမ ား ရရွိခံစားနုိင္ျခင္းမရွိပ က အလုပ္ရွင္ႏွင့္ညွိႏိႈင္း 

         ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွျပီး သေဘာတူညီခ က္မရရိွခြဲ့လွ င္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ 

         အလုပ္ရွင္ထံ ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ အရ) 

  (ခ) အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးအား အလုပ္မွထုတ္ပယ္ရာတြင္ ထိုသို႕အလုပ္မွထုတ္ 

       ပယ္ေသာေၾကာင္းအရင္းမ ားသည္ အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္း၀င္ျဖစ္မႈ သို႕မဟုတ္ အလုပ္ 

       သမားအဖြြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္လွ င္ျဖစ္ေစ၊အလုပ္သမားဥပေဒမ ားႏွင့္ 

      ညီညြတ္မႈမရိွဟု ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရိွလွ င္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းသည္ ထို 

      အလုပ္သမားအား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႕ထားေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာအလုပ္ရွင္အားေတာင္းဆို 

      ခြင့္ရွိသည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ) 

  (ဂ) အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းမ ားသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈကို ညွိႏိႈင္း 

        ဖ န္ေျဖေရးအဖြြဲ႕က ေျဖရွင္းရာတြင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ ားေစလႊတ္ခြင့္ရွိသည္။ 

       အလားတူအဆင့္ဆင့္ေသာ အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းမ ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ ား ပ ၀င္ 

       ဖြြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖ န္ေျဖေရးခံုရံုးမ ားသို႕လည္း ကိုယ္စားလွယ္မ ားေစလႊတ္ခြင္ရွိသည္။ 

       (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ အရ) 

  (ဃ) အလုပ္သမားဥပေဒမ ားပ  အလုပ္သမားအခြင့္အေရး သို႕မဟုတ္ အက ိဳးစီးပြားမ ားႏွင့္ 

         စပ္လ ဥ္း၍ အစုိးရ၊အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုသူအလုပ္သမားတို႕ ေဆြးေႏြးရာတြင ္ 

         အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ ားလည္း ပ ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။ 

         (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ အရ) 

  (င) အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းမ ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒမ ားႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမ ား၏ 

       စုေပ င္းအေရးဆိုမႈမ ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ပ ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ၂၃အရ) 
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  (စ) အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းမ ားသည္ အစည္းအေ၀းမ ားျပဳလုပ္ျခင္း၊သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္ 

       စုေပ င္းအေရးဆိုျခင္းတုိ႕ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြြဲခ ဳပ္က 

     ခ မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည့္းမ ား၊စည္းမ ဥ္း၊စည္းကမ္း၊ညႊန္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္အညီ  

      ျငိမ္းခ မ္းစြာေဆာင္ရြက္ရမည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ အရ) 

၂၀။ အလုပသ္မားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ ဥပေဒပ  ေအာက္ပ အခ က္မ ားအား လိုက္နာပ မည္- 

  (က) မည္သည့္အလုပ္ရွင္မွ  ေတာင္းဆိုတိုင္ၾကားခ က္ႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း 

            ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းမရွိဘြဲ ပ က္ကြက္ျခင္းမရိွေစရ။ 

        (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈ အရ) 

  (ခ) မည္သည့္အလုပ္ရွင္မွ  ခံုသမာဓိအဖြြဲ႕ သို႕မဟုတ္ ခံုအဖြြဲ႕က အျငင္းပြားမႈစစ္ေဆးေနစဥ္ 

        ထိုအျငင္းပြားမႈမစမီ တစ္ဆက္တည္းအခ ိန္ကခ မွတ္ထားေသာ အလုပ္သမားမ ားႏွင့္ 

        သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းမ ားကို ယင္းအလုပ္သမားမ ား၏ အက ိဳးထိခိုက္ေစ 

        ရန ္ရုတ္တရက္ေျပာင္းလြဲျခင္းမျပဳရ။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉ အရ) 

  (ဂ) မည္သူမွ  အျငင္းပြားမႈတစ္ခုႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ဤဥေပေဒႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း 

       ဖ န္ေျဖျခင္းႏွင့္ ခံုသမာဓိအဖြြဲ႕ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႕ကို ခံယူျခင္းမျပဳဘြဲ အလုပ္ပိတ္ျခင္း 

         သို႕မဟုတ္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမျပဳရ။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ အရ) 

  (ဃ) အလုပ္ရွင္တစ္ဦးဦးသည္ အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းေနစဥ္အတြင္း လံုေလာက္ေသာ 

         အေၾကာင္းမရိွဘြဲ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က ဆင္းေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမား၏ အက ိဳးခစံား 

         ခြင္ ့ေလ ာ့နည္းေစရန္ျပဳလုပ္မႈ သို႕မဟုတ္ ပ က္ကြက္မႈတစ္ခုခုက  းလြန္လွ င္ ခံုသမာဓိ 

         အဖြြဲ႕ သို႕မဟုတ္ ခံုအဖြြဲ႕က ဆံုးျဖတ္သည့္ ေလ ာ္ေၾကးေငြကို အျပည့္အ၀ေပးေဆာင္ရ 
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         မည္။ယင္းေငြကိုေျမခြန္မေျပ က န္ေငြကြဲ့သို႕အရ ေကာက္ခံရမည္။ (ဥပေဒပုဒ္မ၅၁ အရ) 

၂၁။ Workmen Compensation Act 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ေသေၾကပ က္စီးမႈမ ားႏွင့္ သဘာ၀ 

ေဘးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မေတာ္တဆထိခုိက္နစ္နာရသည့္ လုပ္သားမ ားအတြက္ Workmen 

Compensattion Act ႏွင့္အညီ ကူညီေထာက္ပ့ံ၊ေလ ာ္ေၾကးေပးမႈမ ား ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (Act အရ) 

၂၂။ အလုပအ္ကိုင္ႏွင့္ ကြ မ္းက င္မႈဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအား အလုပ္တစ္ခုခုကုိ လုပ္ကိုင္ရန္ ခန္႕အပ္ျပီးပ က ရက္ 

        ေပ င္း ၃၀အတြင္း အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ က္စာခ ဳပ္ခ ဳပ္ဆိုျခင္း၊အလုပ္ 

        ခန္႕အပ္ထားျခင္းမျပဳမီ အၾကိဳသင္တန္းကာလႏွင့္ အစမ္းခန္႕ကာလ သတ္မွတ္ပ က 

        ယင္းသင္တန္းသားသည္ ပုဒ္ပခြြဲငယ္(၁)ပ  သတ္မွတ္ခ က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိျခင္း၊  

        အလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ က္စာခ ဳပ္အား ဥပေဒႏွင့္အညီခ ဳပ္ဆိုျခင္း၊ 

       ဥပေဒႏွင့္အညီသတ္မွတ္ထားေသာ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းႏွင့္ အက ိဳး 

       ခံစားခြင့္မ ားကို တည္ဆြဲဥပေဒႏွင့္အညီ လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း၊အလုပ္ခန္ကထားမႈဆိုင္ 

       ရာ သေဘာတူညီခ က္ စာခ ဳပ္မိတၱ ကို သက္ဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ႏွင့္အလုပ္သမားရွာေဖြ 

        ေရးရံုးသို႕ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အလုပ္ရွင္ကေပးပုိ႕ျပီး အတည္ျပဳခ က္ရယူထားျခင္း 

       တို႕အား ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ အရ) 

  (ခ) အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားမ ား၏ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ကြ မ္းက င္မႈအဆင့္ျမင့္မား 

       ေစရန ္ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ အရ) 

  (ဂ) စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏အလုပ္ရွင္သည္ ယင္း၏လုပ္ငန္း၌ အလုပ္သမား 
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       ၾကီးၾကပ္သူအဆင့္ႏွင့္ ယင္းအဆင့္ေအာက္ရွိ အလုပ္သမားမ ားအားေပးေခ ရသည့္ စုစု 

       ေပ င္းလုပ္ခ၊ လစာ၏သုညဒသမင းရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မနည္းေသာေငြကို ရန္ပုံေငြသို႕ 

       ထည့္၀င္ေၾကးအျဖစ္ လစဥ္မပ က္မကြက္ေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ ေပးသြင္းသည့္ထည့္၀င္ေၾကး 

       ကိ ုအလုပ္သမားမ ား၏ လုပ္ခ၊လစာမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳျခင္းတုိ႕အားေဆာင္ရြက္ပ  

       မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀ အရ) 

၂၃။ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပတိရ္က္အကဥ္ပေဒ(၁၉၅၁) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ ားအား ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၂၄။ အနညး္ဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ (၂၀၁၃) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာအနည္းဆုံးအခေၾကးေငြေအာက္ေလ ာ့နည္း၍ မေပး 

         ျခင္း၊အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြမွ ႏုတ္ယူခြင့္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အခေၾကးေငြ 

         မွအပ အျခားအခေၾကးေငြကိုႏုတ္ယူမႈမျပဳပ ။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ အရ) 

  (ခ) လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားမ ားကို အလုပ္သမားမ ား 

       အား အသိေပးျခင္းအျပင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားမ ား ျမင္ႏုိင္ေစရန္ 

       ေၾကာ္ျငာထားျခင္း၊သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီမွန္ကန္စြာမွတ္တမ္းျပဳစုထားရွိျခင္း၊သက္ 

         ဆိုင္ရာဦးစီးထာနသို႕ အစီရင္ခံျခင္း၊စစ္ေဆးေရးအရာရွိကစစ္ေဆးရန္ ဆင့္ဆိုသည့္အခ  

         သြားေရာက္စစ္ေဆးခံျခင္းႏွင့္ ေတာင္းခံသည့္အခ  တင္ျပျခင္း၊အလုပ္သမားမ ားဖ ားနာ၍ 

         အလုပ္မလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္အခ  သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ ေဆးကုသရန္ အလုပ္နား  

         ခြင့္ေပးျခင္း၊အလုပ္သမားမ ား၏မိသားစု၀င္ သို႕မဟုတ္ မိဘနာေရးကိစၥျဖစ္သည့္အခ  
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         အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြမွျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဘြဲ သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ အလုပ္ 

         နားခြင့္ေပးျခင္းတို႕အား ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ အရ) 

  (ဂ) ပုဒ္မ ၁၃(င) (စ)ႏွင့္(ဆ)တို႕အရ စီမံကိန္းပိုင္ရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  အခ က္မ ားအား 

        လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္- 

        (က)ပုဒ္မ ၁၃(င)အရ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္၀န္ေဆာင္ 

              မႈလုပ္ငန္း၊စိုက္ပ ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမ ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ ားသုိ႕စ္စေဆးေရးအရာရွိက ၀င္ 

               ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းကို ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ ားေပးရမည္။ 

        (ခ) ပုဒ္မ ၁၃(စ)အရ အလုပ္သမားမ ားဖ ားနာ၍ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္သည့္အခ  သတ္မွတ္ 

     ခ က္မ ားႏွင့္အညီ ေဆးကုသရန္အလုပ္နားခြင့္ေပးရမည္။ 

        (ဂ) ပုဒ္မ ၁၃(ဆ)အရ အလုပ္သမားမ ား၏ မိသားစု၀င ္သို႕မဟုတ္ မိဘနာေရးကိစၥျဖစ္ 

     သည့္အခ  အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြမွျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳဘြဲ သတ္မွတ္ခ က္မ ား 

      ႏွင့္အညီ အလုပ္နားခြင့္ေရးရမည္။ 

  (ဃ) ပုဒ္မ ၁၈အရ စီမံကိန္းပိုင္ရွင္သည္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  အခ က္မ ား 

         ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္းအား နားလည္သေဘာေပ က္ပ သည္- 

   (က) အလုပ္ရွင္က ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္း 

         အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ၊အမိန္႕၊ညႊန္ၾကားခ က္ႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ားႏွင့္အညီ 

         လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွ ိမရိွကိုလည္းေကာင္း၊အလုပ္သမားမ ားဆိုင္ရာစာရင္း 

        ဇယားႏွင့္ စာတမ္းအမွတ္အသားမ ား၊အခေၾကးေငြမ ားကို မွန္ကန္စြာမွတ္တမ္း 

        ျပဳစုထားျခင္း ရွ ိမရွိကိုလည္းေကာင္း၊အဆိုပ  စာရင္း၊ဇယားႏွင့္စာတမ္းအမွတ္ 

        အသားမ ားကို ဦးစီးဌာနသုိ႕သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ရွိ 
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        မရွိကုိလည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္၊ကုန္ထုတ္လုပ္ 

                ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းခြင္မ ား၊စိုက္ပ ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမ ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ ားသုိ႕ 

        ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ရိွသည္။ 

   (ခ) ဦးစီးဌာန၏ တာ၀န္ေပးအပ္ခ က္အရ သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂ ိဳလ္မ ားအားဆင့္ဆိုျခင္း၊ 

        စစ္ေဆးျခင္း၊သက္ဆိုင္ရာစာရင္း၊ဇယားႏွင့္စာတမ္းအမွတ္အသားမ ားကို ေတာင္း 

        ခံျခင္းႏွင့္မိတၱ ကူးယူျခင္းတို႕ျပဳႏုိင္သည္။ 

   (ဂ) အလုပ္ရွင္ထံတြင္ ျပင္ပအလုပ္သမားမ ားရိွပ က ထိုျပင္ပအလုပ္သမားမ ားႏွင့္စပ္ 

         လ ဥ္းသည့္ သတင္းအခ က္အလက္မ ား၊ယင္းတို႕၏အမည္ႏွင့္ေနရပ္လိပ္စာမ ား 

          ကို စစ္ေဆးခြင့္၊လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ အလုပ္သမားမ ား၏ စာရင္းႏွင့္ အခေၾကးေငြ 

          ဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားမွတ္တမ္းမ ားကို ေတာင္ခံခြင့္၊မိတၱ ကူးခြင့္ ရွိသည္။ 

   (ဃ) စစ္ေဆးျခင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ပုဒ္မခြြဲ (က) (ခ)ႏွင္ ့(ဂ)တို႕အရ ေဆာင္ရြက္ရာ 

         တြင္ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ရွင္ကအေထာက္အထားကုိေတာင္းဆိုပ က သက္ဆိုင္ 

          ရာဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးထားသည့္၀န္ထမ္းစိစစ္ေရးသက္ေသခံလက္မွတ္ကို 

          ျပသရမည္။ 

   (င) ပုဒ္မခြြဲ (က) (ခ) ႏွင့္ (ဂ) တို႕အရ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ က္ႏွင့္ ေတာင္းခံသည့္ 

          အေထာက္အထားစာရ က္စာတမ္းမ ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ဦးစီးဌာနသုိ႕သတ္မွတ္ 

           ခ က္မ ားႏွင့္အညီ အစီရင္ခံရမည္။ 
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၂၅။ အခေၾကးေငြေပးေခ ေရးဥပေဒ (၂၀၁၆) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) အလုပ္သမားမ ာ၏ အခေၾကးေငြကိုျပည္တြင္းသံုးေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ျမန္ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ 

         က အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးေခ ျခင္း၊ေငြသားတစ္ခ ိဳ႕တစ္၀က္ႏွင့္ 

        ေဒသေပ က္ေစ းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာ ပစၥည္းအခ ိဳ႕တစ္၀က္တြြဲဖက္၍ေပးေခ ႏိုင္ျခင္း၊ 

        အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးက ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္းဥပေဒအရ စစ္မႈထမ္းရသည့္အခ  ထိုအလုပ္ 

        သမားအား အထူးခြင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပိး ရက္ေပ င္း (၆၀)အတြက္ အခေၾကးေငြထုတ္ေပး 

        ျခင္း ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ အရ) 

  (ခ) အလုပ္ျပီးဆံုးသည့္အခ ျဖစ္ေစ အလုပ္သမားႏွင့္သေဘာတူညီသည့္ အခ ိန္ကာလတြင္ျဖစ္ 

        ေစ အခေၾကးေငြေပးေခ ျခင္း၊အခေၾကးေငြေပးေခ ရန္အလုပ္သမားႏွင့္သေဘာတူညီသည့္ 

       အခ ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားသည္ တစ္လထက္မေက ာ္ေစျခင္း၊အျမြဲတမ္းအလုပ္အတြက္  

       အခေၾကးေငြကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လစဥ္ေပးေခ ျခင္း၊အလုပ္သမားအား အလုပ္ရပ္စြဲသည့္ 

       အခ  ေပးထိုက္သည္ ့အခေၾကးေငြကို အလုပ္မွ ရပ္စြဲျခင္းခံရသည့္ေန႕မွ အလုပ္ဖြင့္ရက္ 

       ႏွစ္ရက္အတြင္း ေပးေခ ျခင္း၊အလုပ္သမားက အလုပ္ရွင္ထံ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ 

       ေပးပို႕၍ မိမိဆႏၵအရ အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ပ က အခေၾကးေငြေပးေခ ရန္ ကာလအပုိင္း 

       အျခားကုန္ဆုံးသည့္ေန႕တြင္ ေပးေခ ျခင္း၊အလုပ္သမားေသဆံုးသည့္အခ  ထုိအလုပ္ 

       သမားအား ေပးထိုက္သည့္ အခေၾကးေငြကိုေသဆံုးျပီးေနာက္ အလုပ္ဖြင့္ရက္ ႏွစ္ရက္ 

       အတြင္း ေသးဆံုးသူ၏ တရား၀င္အေမြဆက္ခံသူထံသို႕ေပးေခ ျခင္း၊အခေၾကးေငြအား 

        လံုးကုိ အလုပ္ဖြင့္သည့္ေန႕ရက္တြင္ ေပးေခ ျခင္းတို႕အား ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

   (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ အရ) 
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 ` (ဂ) သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အပ အ၀င္ မေမွ ာ္လင့္ေသာ ထူးျခားသည္ ့အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္  

       ေပၚေပ က္သျဖင့္ ပုဒ္မ၄၊ပုဒ္မခြြဲ(ဂ)ပ ျပဌာန္းခ က္ႏွင့္အညီ ေပးေခ ရန္အခက္အခြဲရွိပ က 

       အလုပ္သမားမ ား၏ သေဘာတူညီခ က္ျဖင့္ အခေၾကးေငြမ ားကို မည္သည့္ေနရက္သုိ႕ 

       ေျပာင္းလြဲေပးေခ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုစြာျဖင့္ဦးစီးဌာနသို႕တင္ျပပ မည္။ 

       (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ အရ) 

  (ဃ) အလုပ္သမား၏ အခေၾကးေငြမ ွႏုတ္ယူျဖတ္ေတာ္ျခင္းမ ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ 

         ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ အရ) 

  (င) အလုပ္ရွင္သည္ ပုဒ္မ ၇ႏွင့္ပုဒ္မ ၁၁တို႕ပ  ျပဌာန္းခ က္မ ားႏွင့္အညီ အခေၾကးေငြမွႏုတ္ယူ 

       ျဖတ္ေတာတ္ျခင္းမွအပ မည္သည့္ကိစၥအတြက္မွ ႏုတ္ယူ ျဖတ္ေတာက္ျဖင္းမျပဳပ ၊ 

     (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ အရ) 

(စ) အလုပ္ရွင္သည္ ပုဒ္မ၇အရ အခေၾကးေငြမွ ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ရာတြင္ အလုပ္သမားက 

     တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ က္ကြက္မႈအတြက္ ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ေငြမ ားမွအပ အျခား 

     ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ေငြ စုစုေပ င္းသည္ အလုပ္သမားရရွိသည့္ အခေၾကးေငြ၏ ၅၀% 

     ထက္မပိုေစရပ ။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ အရ) 

(ဆ) အလုပ္ရွင္သည္ ပုဒ္မ ၁၁ အရ အခေၾကးေငြမွ ႏုတ္ယူျဖတ္ေတာ္ျခင္းမ ားအား ဥပေဒ 

       ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ အရ) 

(ဇ) အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား၏ ျပဳလုပ္မႈမ ား သို႕မဟုတ္ ပ က္ကြက္မႈအတြက္ ေပးေလ ာ္ 

     ရန္ဒဏ္ေငြအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အခေၾကးေငြမ ွႏုတ္ယူျဖတ္ေတာ္ပ မည္။ 

      (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ အရ) 

(စ ) အလုပ္သမားသည္ မိမိနစ္နာမႈမ ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထား 
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      ေသာ အလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းကျဖစ္ေစ၊စက္ရံုတြင္းလုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေရး ေကာ္မတီက 

      ျဖစ္ေစ ေျဖရွင္းေပးရန္ အလုပ္ရွင္သို႕ ေတာင္းဆိုႏုိင္ျခင္း။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ အရ) 

(ည) စစ္ေဆးေရးအရာရွိသည္ သက္ဆုိင္ရာပုဂ ိဳလ္မ ားအားစစ္ေဆးျပီး သင့္ေလ ာ္သည္အမိန္႔ 

       တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ မွတ္နိုင္ျခင္း၊အလုပ္ရွင္ သို႕မဟုတ္ အလုပ္သမားသည ္အယူခံႏိုင္ျခင္း 

       စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ ဳပ္သည္ အယူခံမႈကိုစိစစ္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားတို႕ကုိၾကား 

       နာျပီး သင့္ေလ ာ္ေသာ အမိန္႕တစ္ရပ္ရပ္ကိုခ မွတ္ႏုိင္ျခင္း၊စစ္ေဆးေရးအရာရိွခ ဳပ္က  

        ခ မွတ္သည့္အမိန္႕သည္ အျပီးျပတ္ျဖစ္ျခင္း။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ အရ) 

(႗) အလုပ္သမားသည္ အခ ိန္ပိုလုပ္ကုိင္ရပ က အခ ိန္ပုိအခေၾကးေငြႏႈန္းထားကုိ ဥပေဒအရ 

     သတ္မွတ္သည့္ႏႈန္းထားအတုိင္း ခံစားခြင့္ရွိျခင္းတုိ႕အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပ မည္။ 

     (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ အရ) 

၂၆။ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) လူမႈဖူလုံးေရးစနစ္ႏွင့္အက ိဳးခံစားခြင့္မ ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ထားရိွပ မည္။ 

         (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ အရ) 

  (ခ) လူမႈဖူလုံေရးရန္ပံုေငြ ထားရိွျခင္း၊လုပ္ငန္းဌာနမ ား၏ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ ားတို႕ 

        သည ္ရန္ပံုေငြမ ားသို႕ မွတ္ပံုမတင္မေနရ မွတ္ပံုတင္ျပီး ထည့္၀င္ေၾကးေငြမ ားေပးသြင္း 

        ပ မည္။ ( ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ အရ) 

  (ဂ) လူမႈဖူလုံေရးအတြက္ မွတ္ပံုတင္ျပီး အာမခံထားရွိျခင္းႏွင့္ ထည့္၀င္ေၾကးမ ားထည့္၀င္ပ  

       မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ) 

  (ဃ) အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈအက ိဳးခံစားခြင့္အာမခံစနစ္အတြက္ မွတ္ပံုမတင္မေနရ ျပဌာန္း 
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         ခ က္မ ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေသာ အလုပ္သမားမ ားအတြက္ အလုပ္ရွင္မ ားသည္  

         မိမိတို႕၏ဆႏၵအေလ ာက္ မွတ္ပုံတင္ျပီး အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈအက ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပုံေငြ 

         သို႕ သတ္မွတ္ထားေသာ ထည့္၀င္ေၾကးေငြကို ေပးသြင္းျပီး အာမခံထားရိွႏိုင္ပ မည္။ 

          (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၈ အရ) 

  (င) အလုပ္ရွင္သည္ မွတ္တမ္းႏွင့္စာရင္းမ ားကုိမွန္ကန္စြာျပဳစုထားရွိျပီးသက္ဆိုင္ရာ လူမႈ 

       ဖူလံုေရးရံုးသုိ႕ သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ တင္ျပျခင္းတို႕ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြား 

        ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၅ အရ) 

  (စ) ပုဒ္မ ၄၈၊ပုဒ္မခြြဲ(က)အရ အလုပ္တြင္ထိခုိက္မႈအက ိဳးခံစားခြင့္ရန္ပံုေငြသို႕ အလုပ္ရွင္က 

        မွတ္ပုံမတင္မေနရ မွတ္ပုံတင္၍ျဖစ္ေစ ပုဒ္မ၄၈၊ပုဒ္မခြြဲ(ခ)အရ အလုပ္ရွင္၏ဆႏၵအရ  

        မွတ္ပုံတင္၍ျဖစ္ေစ ထည့္၀င္ေၾကးေငြ ေပးသြင္းထားေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ ား၏ အလုပ္ရွင္ 

        ႏွင္ ့အာမခံထားသူမ ားသည္ အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈအက ိဳးခံစားခြင့္ႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ အလုပ္ 

        သမားေလ ာ္ေၾကးအက္ဥပေဒပ  ျပဌာန္းခ က္မ ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစျခင္း ပုဒ္မ၄၈ 

        ပုဒ္မခြြဲ (က) ႏွင့္(ခ)တို႕အရ အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ အက ိဳးခံစားခြင့္မ ားကိုသာ ခံစားခြင္ ့ 

         ရွိေစျခင္း စသည္တုိ႕အားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉ အရ) 

၂၇။ ျမနမ္ာႏိုင္ငံအင္ဂ င္နီယာေကာငစ္ီဥပေဒ 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မရိွဘြဲ လုပ္ကုိင္ျခင္းမျပဳပ ။ 

       (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ အရ) 

(ခ) ျပဌာန္းခ က္၊စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းအား ေဖာက္ဖက္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိပ က အလုပ္အမႈေဆာင္ 

      အဖြြဲ႕သည ္ထိုသူအား ဥပေဒအရ စီမံခန္႕ခြြဲေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ မွတ္ႏိုင္ 
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      ျခင္းတို႕အားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။( ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄ အရ) 

၂၈။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒပ  ျပဌာန္းခ က္မ ားႏွင့္အညီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ 

ျခင္း၊ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းမ ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ဆူညံသံ၊အခိုးအေငြ႕၊ 

အမႈန္အမႊားထြက္ရွိမႈမ ားအား သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ကို 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။(ဥပေဒ အရ) 

၂၉။ ေရနႏံွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုငရ္ာဥပေဒ (၂၀၁၇) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းတစ္မ ဳိးမ ိဳးႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းတစ္မ ိဳးမ ိဳး 

         ကိုသယ္ေဆာင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ေရယာဥ္ႏွင့္တြြဲမ ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊  

         သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

         မ ားႏွင့္စည္းကမ္းခ က္မ ားကို သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႕အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

          (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ အရ) 

  (ခ) ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းသယ္ယူမႈပို႕ေဆာင္မႈႏွင့္ ထားသိုမႈတုိ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတ္ 

       မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ အရ) 

  (ဂ) ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာ ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းတစ္မ ိဳးမ ိဳးပ ရွိသည့္ ထုပ္ပုိးထည့္သြင္း 

       ပစၥည္းအားလုံးတြင္ သတိေပးခ က္ကိုျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ ထင္ရွားေသာ စာလံုးမ ား 

        ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊သေကၤတျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းတို႕အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

         (ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ အရ) 
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  (ဃ) ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒမ ား၊စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းမ ား၊အမိန္႕ေၾကာ္ျငာ 

         စာ၊အမိန္႕၊ညႊန္ၾကားခ က္၊လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ ားႏွင့္စည္းကမ္းခ က္တစ္ခုခုပ  တားျမစ္ 

        ခ က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ က္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ကိုပ က္ကြက္ျခင္း 

        မရွိေစရန္၊ေဘးအႏၱရယ္ရွိေသာေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ ပစၥည္းကုိျဖစ္ေစ၊ေဘးအႏၱရာယ္မရွိ  

        ေသာ ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ ဤဥပေဒပ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ ား 

        မွတစ္ပ း တင္သြင္းျခင္း၊သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္း၊သိုေလွာင္ျခင္း၊ျဖန္႕ျဖ းေရာင္းခ ျခင္းမျပဳ 

        ရန္၊ေရနံႏွင့္ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ ားကို ေဆာင္ရက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက င္ထိ 

        ခိုက္မႈမ ားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘြဲ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရိွေစရန္ စသည့္တားျမစ္ခ က္မ ားအား 

        လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁ အရ) 

၃၀။ ေျမလြတ၊္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ ား စီမခံန္႕ခြြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသံုးျပဳခြင့္ခ ထားေပးေသာ ေျမဧရိယာႏွင့္ 

         စပ္လ ဥ္း၍ ဗဟိုေကာ္မတီက ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပ မည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ အရ) 

  (ခ) ေျမလြတ္၊ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရုိင္းမ ားလုပ္ပိုင္ခြင့္၊အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူႏွင့္ စပ္လ ဥ္းသည့္သတ္မွတ္ 

       ခ က္မ ားႏွင့္အညီ လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕အား ေဆာင္ရြက္ပ  

       မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ အရ) 

၃၁။ ဓာတပုစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားအႏၱရာယမ္ွ တားဆီးကာကြယေ္ရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) ပုဒ္မ၁၅အရ လိုင္စင္ရရွိသူသည္ သက္ဆိုင္ရာဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားဆိုင္ရာ 

         လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳမီ- 
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   (က) စက္ပစၥည္းကိရိယာမ ား၏ လံုျခံဳစိတ္ခ မႈႏွင့္ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈတုိ႕အတြက္ သက္ဆိုင္ 

          ရာၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕ႏွင့္စစ္ေဆးေရးအဖြြဲ႕မ ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကိုခံယူရမည္။ 

   (ခ) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ပသင္တန္းမ ား သို႕မဟုတ္ 

        အစိုးရဌာန၊အစုိးရအဖြြဲ႕အစည္းမ ားက ဖြင့္လွစ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္  

        ပစၥည္းမ ားအႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္မႈ သင္တန္းမ ားႏွင့္ကြ မ္းက င္မႈသင္ 

         တန္းမ ားသို႕ တက္ေရာက္ေစရမည္။ 

  (ခ) ပုဒ္မ ၁၆ အရ လိုင္စင္ရရွိသူသည္- 

   (က) လိုင္စင္ပ  စည္းကမ္းခ က္မ ားကို လိုက္နာရမည္။ 

   (ခ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း 

        ေစေရးအတြက္ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားကို မိမိကိုယ္တိုင္လိုက္နာရမည့္ အျပင္လုပ္ငန္း 

        တြင ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ ားက တိက စြာလိုက္နာေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ရ 

        မည္။ 

   (ဂ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင ္လိုအပ္ေသာ လံုျခံဳေရး 

        ကိရိယာမ ားလံုေလာက္စြာထားရွိရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ  

        မ ားအားကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္၀တ္စုံမ ားကို အခမြဲ့ထုတ္ေရးရမည္။ 

   (ဃ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ 

          မ ားအား လုပ္ငန္းခြင္လံုျခံဳေရးကိရိယာ၊ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရးကိရိယာႏွင့္၀တ္ 

          စံုမ ားကုိ စနစ္တက သံုးစြြဲတတ္ေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ေလ့က င့္သင္ၾကားေပး 

          ျခင္းႏွင့္လိုအပ္သလို ညႊန္ၾကားျခင္းမ ားျပဳလုပ္ရမည္။ 

   (င) လူ ႏွင့္ တိရစာၦန္မ ား၏ က န္းမာေရးကိုလည္းေကာင္း ၊ ပတ္၀န္းက င္ကုိ လည္း 
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        ေကာင္း၊ေဘးအႏၱရာယ္ထိခုိက္ႏုိင္မႈ ရွိ၊မရွိႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ 

        ေရးအဖြြဲ႕ႏွင့္စစ္ေဆးေရးအဖြြဲ႕မ ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကုိခံယူရမည္ 

   (စ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ 

        သူမ ားအား က န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျပီး ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ က န္းမာ 

        ေရးႏွင့္ညီညြတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ က္ရရွိမွသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳရမည္။ 

        ယင္းတို႕၏ က န္းမာေရးစစ္ေဆးခ က္မွတ္တမ္းမ ားကို စနစ္တက ထိန္းသိမ္းထား 

         ရွိရမည္။ 

   (ဆ) အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္း သို႕မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားကုိ သိုေလွာင္ 

         ခြင့္ရရွိပ က ခြင့္ျပဳသည္ ့အေၾကာင္းၾကားစာမိတၱ ကို သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္အေထြ 

         ေထြအုပ္ခ ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႕ ေပးပို႕ရမည္။ 

   (ဇ) မီးေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္း သို႕မဟုတ္ ေပ က္ကြြဲေစတတ္သည့္ 

        ပစၥည္းမ ားကို အသုံးျပဳ၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္စုိးရိမ္ရေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပ က 

        သက္ဆိုင္ရာမီးသတ္ဦးစီးဌာန၏လမ္းညႊန္သေဘာတူညီခ က္ ၾကိဳတင္ရယူရမည္။ 

   (စ ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားကိုျပည္တြင္းတြင္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္သည့္အ 

         ခ  သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ က္မ ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပမာဏကို 

         သာ သယ္ေဆာင္ရမည္ 

   (ည) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားကို လုိင္စင္ပ  ေနရာေဒသတစ္ခုခုမွအျခားေန 

          ရာေဒသ တစ္ခုခုသုိ႕ေျပာင္းလြဲျပီး သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရန္ရိွပ က ဗဟုိၾကီးၾကပ္ေရး 

          အဖြြဲ႕ထံမ ွခြင့္ျပဳခ က္ရယူရမည္။ 

   (႗) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာတြင္ပတ္၀န္းက င္ 
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        ထိခိုက္ပ က္စီးျခင္းမရိွေစရန္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ ားႏွင့္အညီ 

        လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

  (ဂ) လိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍လူ 

        ႏွင့္တိရစာၦန္တုိ႕ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ပတ္၀န္းက င္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခုိက္ဆံုးရံႈး 

        မႈျဖစ္ေပၚပ က ေလ ာ္ေၾကးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီအာမခံထားရိွ 

           ပ မည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ အရ) 

  (ဃ) မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူသည္ မွတ္ပုံတင္လ္ကမွတ္ပ  စည္းကမ္းခ က္မ ားကို လိုက္နာ 

         ရမည့္အျပင္ ဗဟုိၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕က အခ အားေလ ာ္စြာထုတ္ျပန္ေသာအမိန္႕ညႊန္ၾကား 

         ခ က္မ ားကိုလည္းလိုက္နာပ မည္။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ အရ) 

  (င) မိမိမွတ္ပုံတင္ထားေသာ စာရင္းတြင္မပ ရွိသည့္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားကို 

        အသံုးျပဳရန္ရွိပ က မွတ္ပုံတင္ေပးရန္ ဗဟိုၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕သို႕ထပ္မံေလွ ာက္ထားပ  

        မည္။ (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ အရ) 

  (စ) လိုင္စင္ရရွိသူမ ားသည္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ ားဆိုင္ရာအႏၱရာယ္ကိုထိန္းခ ဳပ္ 

       ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ ာ့ပ းေစရန္ သတ္မွတ္ခ က္မ ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

       (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇ အရ) 

၃၂။ ပို႕ကုနသ္ြင္းကနု္ဥပေဒ(၂၀၁၂) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္- 

  (က) ခြင့္ျပဳခ က္ရယူရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ ားကို ခြင့္ျပဳခ က္ရယူျခင္းမရိွဘြဲ 

         တင္ပို႕ျခင္း သို႕မဟုတ္ တင္သြင္းျခင္းမ ားမျပဳလုပ္ပ ။(ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ အရ) 

  (ခ) ခြင့္ျပဳခ က္ရရွိပ က ခြင့္ျပဳခ က္ပ  စည္းကမ္းခ က္မ ားကို ေဖာက္ဖ က္ျခင္းမျပဳလုပ္ပ ။ 
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        (ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ အရ) 

၃၃။ ပုဂ လိကစက္မႈလပု္ငနး္ဥပေဒ 

        စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ ပုဂ လိကစက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒႏွင့္အညီ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စီးပြား 

ေရးလုပ္ငန္းအသီးသီးတြင္ ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ေစရန္၊စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ေခတ္မီ 

နည္းပညာမ ားရရွိေစရန္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ေခ ာပစၥည္းမ ားကို ျပည္တြင္းေစ းကြက္ 

တြင္သာမက ျပည္ပေစ းကြက္တြင္လည္း အေျခခ ေစရန္၊အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ ား တိုးတက္ေပၚေပ က္ 

ေစရန္၊ ပတ္၀န္းက င္ညစ္ညမ္းေစေသာ နည္းပညာမအသံုးျပဳမႈကို ေရွာင္ရွားေစရန္ သို႕မဟုတ္ ေလွ ာ့ခ ေစရန္၊ 

စြမ္းအင္ကုိအသက္သာဆံုးေသာနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳေစရန္အခ က္မ ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၃၄။ လယယ္ာေျမဥပေဒ(၂၀၁၂) ပဒု္မ ၃၀(ခ) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ လယ္ယာေျမဥပေဒ(၂၀၁၂) ပုဒ္မ ၃၀(ခ) အမ ားျပည္သူအက ိဳးငွာ လယ္ယာေျမ 

ကိ ုအျခားနည္းျဖင့္အသုံးျပဳရန္ ေလွ ာက္ထားခ က္ႏွင့္ စပ္လ ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္ 

နယ္အစုိးရအဖြြဲ႕သည္ လယ္ေျမမွတစ္ပ း လယ္ယာေျမကုိ အျခားနည္းျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသ 

ၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြြဲမႈအဖြြဲ႕၏ စိစစ္ေထာက္ခံခ က္ရယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပ  

သည္။ 

၃၅။ Underground Water Act ပုဒမ္ ၃၊၆ 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  Underground Water Act ပုဒ္မ ၃ႏွင့္၆တုိ႕ႏွင့္အညီ 

လိုအပ္သည့္ ခြင့္ျပဳခ က္မ ားရယူ၍ သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

 (က) အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃ 

  No person shall sink a tube for the purpose of obtaining underground water 

except under and in accordance with the terms of a licence granted by the water officer. 

  Every person owning a tube which was in existence before the extension of this 

Act to the local area concerned shall apply to the water officer for a licence for the said tube. 

And such licence shall be granted free of charge. 

 (ခ) အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ 
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  The President of the Union may make rules 1 

(a) Prescribing the conditions subject to which licences may be granted by the 

water officer under section 3; 

(b) Prescribing the form of and the procedure for granting such licences and the 

fees payable for the issue thereof; 

(c) Prescribing the information to be supplied to the water officer under section 

5; 

၃၆။ အလုပရ္ံုအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ အလုပ္ရုံအက္ဥပေဒ(၁၉၅၁)ႏွင့္အညီ က န္းမာေရး၊ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ 

အလင္းေရာင္ရရိွေရးႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ စက္ကိရိယာအကာအရံထားရွိျခင္းမ ား၊ 

မီးေလာင္လွ င္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံခ က္မ ား စသည္တို႕အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

 

၃၇။ ရနက္ုနျ္မိဳ ႕ေတာ္စည္ပငသ္ာယာေရးဥပေဒ(၂၀၁၈) 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ(၂၀၁၈)ႏွင္ ့အညီ စည္ပင္သာယာေရး 

ဆိုင္ရာ အခြန္အရပ္ရပ္အား ေပးေဆာင္ျခင္း၊ႏိုင္ငံတကာျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးမ ားကြဲ့သို႕ သန္႕ရွင္း၊သာယာ၊လွပ၍ 

ေနခ င့္စဖြယ္ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး ျဖစ္လာေအာင္ အဆင္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေန႕စဥ္ 

ထြက္ရွိသည့္ အမိႈက္မ ားကို စနစ္တက စြန္႕ပစ္ျခင္း စသည့္အခ က္မ ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

 စီမံကိန္းပုိင္ရွင္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ပ သက္ဆိုင္ရာက႑မ ားအလုိက္ ဥပေဒ၊ 

နည္းဥပေဒ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ား၊လမ္းညႊန္ခ က္မ ား စသည့္ျပဌာန္း သတ္မွတ္ခ က္မ ားအပ အ၀င္ အခ အား 

ေလ ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႕၊ညႊန္ၾကားခ က္၊ေဒသဆိုင္ရာ အမိန္႕၊ညႊန္ၾကားခ က္မ ားအားလည္း လိုက္နာ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 
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၃.၁။ ပတ္၀နး္က ငထ္ိန္းသိမး္ေရးႏွင့္ လမူႈေရးဆိုင္ရာမူ၀ ဒ 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင္ ့ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္ လူမႈ-စီးပြားတို႕အေပၚ ဆိုးက ိဳး 

သက္ေရာက္မႈမ ား သက္ေရာက္ျခင္း မရွ ိသို႕မဟုတ ္ေလ ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  ပတ္၀န္းက င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္းရာမူ၀ ဒမ ားအား ခ မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ  

သည္။ 

ပတ္၀နး္က ငထ္ိန္းသိမ္းေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိငု္ရာမူ၀ ဒ 

၁။ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ တာ၀န္ယူလုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး စြမ္းအင္သုံးစြြဲမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးႏွင့္ 

   စြန္႕ပစ္ပစၥည္းထုတ္လႊတ္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

၂။စီမံကိန္းေဒသပတ္၀န္းက င္ရိွ လူမႈေရးႏွင့္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား 

   မည္။ 

၃။၀န္ထမ္းမ ားလူေနမႈဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးႏွင့္ က န္းမာေပ ာ္ရြင္ 

   ေစေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။  

၃.၂။ အျပညျ္ပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းမ ား၊ စာခ ဳပမ္ ားႏွင့္သေဘာတညူီခ က္မ ား 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္မွ ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ ားအျပင္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပ  ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ ား၊စာခ ဳပ္ 

မ ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ က္မ ားအားလည္း ေဖာက္ဖ က္ျဖင္းမရွိေစဘြဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္- 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းမ ား၊ 
စာခ ဳပ္မ ားႏွင့္သေဘာတူညီခ က္မ ား 

လက္မွတ္ေရး 
ထိုးသည့္ေန႕ 

အတည္ျပဳသည့္ေန႕ အဖြြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ေန႕ ကက္ဘိနက္ 
အတည္ျပဳေန႕ 

United Nation Framework 
Convention on Climate Change 
New York, 1992(UNFCCC) 

 
11.6.1992 

25.11.1994 
(Ratification) 

 41/94     
(9.11.1994) 

Vienns Convention for the 
Protection of the Ozone Layer, 
Vienna,1985 

 24.11.1993 
(Ratification) 

 
22.9.1994 

46/93 
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Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the 
Ozone Layer,Montreal,1987 

 24.11.1993 
(Ratification) 

22.9.1994 46/93 

London Amendment to the 
Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the 
Ozone Layer,London,1990 

` 24.11.1993 
(Ratification) 

22.9.1994 46/93 

ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution 

10.6.2002 13.3.2003 
(Ratification) 

 7/2003        
(27.2.2003) 

 

၃.၃။ စီမကံိနး္ေဆာင္ရြကသ္အူေနျဖင့္ လိကု္နာရနတ္ာ၀န္ရွိေသာ ကတိက၀တ္မ ားႏွင့္အျခားကတိက၀တ္မ ား 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  အခ က္အလက္မ ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ မွန္ကန္စြာေဆာင္ 

ရြက္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳပ သည-္ 

 (က) ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြြဲမႈအစီအစဥ္သည္ တိက ခိုင္ပ ၍ျပည့္စံုပ သည္ 

 (ခ) ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအပ အ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ ားကိ ု 

       တိက စြာလိုက္နာ၍ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား ေရးဆြြဲထားပ သည္။ 

 (ဂ) ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ပ  ကတိက၀တ္၊ပတ္၀န္းက င္ထိခုိက္မႈေလွ ာ့ခ ေရးလုပ္ငန္းမ ား  

           ႏွင္ ့အစီအစဥ္မ ားကို အျပည့္အ၀အစဥ္အျမြဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

(ဃ) လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလအတြင္း အတည္ျပဳထားသည္ ့ပတ္၀န္းက င္  

       စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား တိုးတက္ေနသည့္ နည္းပညာမ ား၊စနစ္မ ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ က္ 

       အေပၚမူတည္၍ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္  

       ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္  ညႊန္ၾကားခ က္ရွိလာပ က လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

 (င) စီမံကိန္းပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုပ က တင္ျပ 

       အတည္ျပဳခ က္ရယူ၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 
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 (စ) စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ ားျပီးစီး၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းခ ိန္တြင္ လူမႈ၀န္းက င္အား ထိခုိက္မႈ 

      အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး ထိခိုက္မႈမ ားရိွလာပ က ထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ 

       ေစရန္ အစီအမံမ ားခ မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၄။ စီမံကနိ္းအေၾကာငး္အရာေဖာ္ျပခ ကႏ္ွင့္ အျခားနညး္ေရြးခ ယျ္ခင္း 

 စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ က္အလက္မ ားမွာ ေအာက္ပ အတိုင္းျဖစ္ပ သည္- 

စဥ ္ အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ က ္
၁ စီမံကိန္းအမည္ VHT Garment Company Limited  
၂ စီမံကိန္းအမ ိဳးအစား CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ုဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
၃ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈပံုစံ ရာႏႈန္းျပည့္ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ 
၄ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၀၂၁၁၅၅၁၁ 
၅ ေျမဧရိယာ ၃.၇၈၀ဧက 
၆ စီမကိန္းတည္ေနရာ ပြဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြဲခူးၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မြဲခံုေက းရြာ 

၊ဦးပိုင္အမွတ္(၃၈)၊ ေျမတိုင္းအမွတ္-(၆၂၀က)  
၇ စီမံကိန္းပိုရွင္အမည္/ႏိုင္ငံသား MR.Wu Song, EA1102662,CHINESE 
၈ ရံုးလိပ္စာ ပြဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြဲခူးၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မြဲခံုေက းရြာ 

၊ဦးပိုင္အမွတ္(၃၈)၊ ေျမတိုင္းအမွတ္-(၆၂၀က)  
၉ ဆက္သြယ္ရန္အမည္၊ဖုန္းနံပတ္ ဖုန္း-၀၉၉၆၆၅၁၂၉၉၉ ,ဦးတင္ထြန္းေအာင ္

 

၄.၁။ စီမကံိနး္၏ေနာက္ခံအေၾကာငး္အရာ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည့္ VHT Garment Company Limited အား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ ား 

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလလ ၂၄ရက္ေန႕တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၀၂၁၁၅၅၁၁ 

ျဖင့္မွတ္ပံုတင္ထားျပီး အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပြဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ ၅-၁၂-၂၀၁၇ရက္စြြဲပ အတည္ျပဳမိန္အမွတ္၊ပခတ-၀၀၂/၂၀၁၇ ျဖင့္ အတည္ျပဳမိန္႕ 

ရရိွထားပ သည္။ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအား သက္ဆိုင္ရာစက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရး 

ဦးစီဌာန၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စသည္ ့ ဌာနဆိုင္ရာမ ားမွလည္း 

စစ္ေဆးခြဲ့ျပီး၊ ဌာနဆိုင္ရာမ ား၏ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္လ က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တစ္ခု 

ျဖစ္ပ သည္။ 
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 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ က္မွာ ႏိုင္ငံတကာမွအပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ ားျဖစ္ျပီး၊ႏိုင္ငံတကာ 

အဆင့္မီ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္မ ား ထုတ္လုပ္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လုပ္သားမ ား၏ ကြ မ္းက င္မႈမ ားျမင့္မား 

လာေစရန္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ အက ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္နည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း သက္ဆိုင္ 

ရာက႑အလိုက္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ ားရရွိရန္၊ စီမံကိန္းပတ္၀န္းက င္ရွိ ျပည္သူမ ားအလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း 

မ ားရရွိေစရန္၊လုပ္ငန္းအျမတ္ေငြ၏ ၂ရာခိုင္ႏႈန္းအားျပည္သူမ ားအတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ ား ေဆာင္ရြက္ရာ 

တြင ္ကူညီပံ႔ပုိးႏုိင္ရန္တို႕ျဖစ္ပ သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VHT Garment Company Limited        CMP Garment      Environmental Management Plan     
 

 76 
 

၄.၂။ စီမကံိနး္တည္ေနရာ၊စမီံကိနး္ေနရာတစ္ခုလံုးကို ျခံဳ ငံုေဖာ္ျပသည့္ ေျမပံု 

 VHT Garment Company Limited ၏ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ CMP စနစ္ျဖင့္ 

အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ပြဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြဲခူးၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မြဲခံုေက းရြာ 

၊ဦးပိုင္အမွတ္ (၃၈)၊ ေျမတိုင္းအမွတ္-(၆၂၀က)ဟု ေခၚတြင္ေသာေျမဧရိယာ(၃.၇၈၀)ဧကတြင ္ ရာႏႈန္းျပည့္ 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈျဖင့္ CMPစနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး 

ေျမဧရိယာ ၂.၇၈၄ဧက က ယ္၀န္းပ သည္။ 

 

  

 



VHT Garment Company Limited        CMP Garment      Environmental Management Plan     
 

 77 
 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအတြင္းအဓိကအေဆာက္အဦးမ ား တည္ေဆာက္ထားမႈမွာ 

ေအာက္ပ အတိုင္းျဖစ္ပ သည္။ 

    

ပင္မအေဆာက္အဥ ီ     အမႈိက္ကန ္

    

   မးီသတ္ကန္                 မီးစက္အေဆာက္အဥ ီ
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၄.၃။ စီမကံိနး္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရး အခ နိ္ဇယား 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပြဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ ၅-၁၂-၂၀၁၇ရက္ေန႕တြင္ 
အတည္ျပဳမိန္႕ရရိွခြဲ့ျပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္၍ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ ား 
အားစတင္ခြဲ့ပ သည္။ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကာလမွာ ႏွစ္၂၀ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းအတြက္လိုအပ္သည့္အေဆာက္အဦးမ ား 
ေဆာင္ရြက္ခ က္အား ၂ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။စီမံကန္းပိတ္သိမ္းျခင္းအား ၆လျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ စီမံကိန္းအဆင့္လိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ ိန္ကာလ 
အား ေအာက္ပ ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပ သည္- 

 

၄.၄။ စီမကံိနး္လုပ္ငနး္အဆင့္တစ္ခခု ငး္စအီလိုက္ ေရြးခ ယထ္ားေသာ အျခားေဆာင္ရြကႏ္ိုင္ေသာ နညး္လမး္ 

       မ ား 

 အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 
ပိတ္သိမ္းျခင္း ႏွင္ ့ ပိတ္သိမ္းျပီးကာလ စသည္ ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အဆင့္တစ္ခုခ င္းစီအလိုက္ ေရြးခ ယ္ထား 
ေသာ အျခားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ ားမွာ ေအာက္ပ အတုိင္းျဖစ္ပ သည္- 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကခ္ က္ ေရြးခ ယထ္ားသည့္နည္းလမ္း အျခားေဆာငရ္ြက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း 
၁ အၾကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း လက္ရွိေနရာတြင္တည္ေဆာက္ရန္ ေျမရွင္း 

လင္းျခင္းႏွင့္ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္ 
လိုက္ေလ ာညီေထြျဖစ္မည့္ 

ဒီဇိုင္းေရြးခ ယ္ျခင္း 

အျခားေနရာတြင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေရြးခ ယ္ျခင္းႏွင့္ အျခားဒီဇိုင္းမ ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၂ တည္ေဆာက္ျခင္း ကာလာတိုအတြင္းပတ္၀န္းက င္ မထိခိုက္ 
ေစဘြဲ အခ ိန္မီျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အခ ိန္ႏွင့္ပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ 
ခ က္မ ား မထားရိွဘြဲ တည္ေဆာက္ျခင္း 

၃ လည္ပတ္ျခင္း ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ 
က င့္သံုးသည့္နည္းလမ္းမ ားျဖင့္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အျခားလုပ္ငန္းေျပာင္းလြဲလုပ္ကုိင္ျခင္း 
သို႕မဟုတ္ ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္ေစႏိုင္ 
ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ က္မ ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၄ ဖ က္သိမ္းျခင္း ကာလတိုအတြင္း ဥပေဒႏွင့္ 

အညီဖ က္သိမ္းျခင္း 
ရုတ္တရက္ဖ က္သိမ္းျခင္း/သတ္မွတ္ခ က္ 

ႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ ဖ က္သိမ္းျခင္း 

ေဆာငရ္ြကမ္ည့္လပုင္နး္/ 
ကာလ 

၂၀၁၇ ၂၀၁၉မ၂ွ၀၃၉ထ ိ ၂၀၅၀ 
၂ႏွစ ္ ၂၀ႏွစ ္ ၆လ 

ေဆာကလ္ုပ္ျခင္းကာလ    
လည္ပတ္ျခင္းကာလ    
ျဖတ္သမိ္းျခငး္ကာလ    
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၄.၅။ စီမကံိနး္လုပ္ငနး္အတြက္ ကုနၾ္ကမ္းပစၥည္းမ ားလိအုပ္ခ က္ႏွင့္ ရယူသံုးစြြဲမႈ၊သိေုလာွငထ္ားရွမိႈအေျခအေန 

 CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းတြင္ သံုးစြြဲသြားမည့္ ကုန္ၾကမ္း 

ပစၥည္းမ ားျဖစ္သည့္ အထည္အလိပ္၊ ၾကယ္သီး၊ ဇစ္၊အပ္ခ ည္၊ တံဆိပ္၊စတစ္ကာ၊ ခ ိတ္၊ ပလပ္စတစ္အိပ္ 

စသည္တို႕အား တရုတ္ႏိုင္ငံမွတင္သြင္းရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ကုန္ၾကမ္းလိုအပ္ခ က္အေျခအေနမွာ ေအာက္ပ အတုိင္း 

ျဖစ္ပ သည္- 

ႏွစ္စဥက္ုနၾ္ကမ္းလိုအပ္ခ ကအ္ေျခအေန 
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၄.၆။ ထတု္လပု္မႈလုပင္န္းစဥ္အဆင့္ဆင့္/လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြကမ္ႈနညး္လမ္းႏွင့္နည္းပညာမ ား  

       ကုနၾ္ကမ္းမကွုန္ေခ ာ ေဆာင္ရြကပ္ံုအဆင့္ဆင့္ 

 CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဆင္မ ားမွာ 

အဆင့္(၁)ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ ားသိုေလွာင္ျခင္း(Store) အဆင့္(၂) ဒီဇိုင္းနမူနာျပင္ဆင္ျခင္း(Design the 

Sample) အဆင္(့၃) ပိတ္စျဖတ္ျခင္း (Cutting) အဆင့္(၄) အထည္ခ ဳပ္လုပ္ျခင္း(Sewing) အဆင့္(၅) 

အိတ္အရည္အေသြးစီစစ္ျခင္း(Quality Control) အဆင့္(၆) မီးပူတိုက္ျခင္း(Ironing) အဆင္(့၇) ထုပ္ပိုး 

သိမ္းဆည္းျခင္း(Packing) တို႕ျဖစ္ပ သည္။ ေလွ ာ္ဖြတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေဆးဆိုးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ ားအား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွသျဖင့္ စီမံကိန္းတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ ားသုံးစြြဲျခင္း မရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပ သည္။ 

ကုနၾ္ကမ္းမကွနု္ေခ ာေဆာငရ္ြက္ပံုအဆင့္ဆင့္ 

 

အဆင့္(၁) ကနု္ၾကမး္ပစၥည္းမ ားသိုေလာွငျ္ခင္း(Storage) 

  ကုန္ၾကမ္းမ ားအား အထည္အလိပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းဟူ၍ ဂိုေထာင္အတြင္း ခြြဲျခားသိမ္းဆည္း 
ပ သည္။ သိုေလွာင္သည့္ေနရာသို႕မေရာက္မီ အထည္အလိပ္မ ားအား ပိတ္စျဖန္႕စက္ျဖင့္ျဖန္႕၍ စစ္ေဆး 
ပ သည္။                        

       

ကုနၾ္ကမ္းထားရွိသည့္ဂိုေထာင္ 
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အဆင့္(၂) ဒဇီိုင္းနမူနာျပငဆ္ငျ္ခငး္(Designing the Sample) 

  ခ ဳပ္လုပ္မည့္အထည့္မ ားအလိုက္ ဒီဇိုင္းနမူနာမ ားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ ဒီဇိုင္းေရးဆြြဲျပီးသည့္ 

အထည္ပံုစံမ ားအား ပိတ္ျဖတ္ဌာနသို႕ပို႕ေဆာင္ပ သည္။ 

 

ဒီဇိုငး္နမနူာျပင္ဆငျ္ခင္း 

အဆင့္(၃) ပတိ္စျဖတျ္ခငး္ (Cutting) 

  ဒီဇိုင္းရရိွျပီးသည့္ အထည္ပုံစံမ ားႏွင့္အညီ ပိတ္စမ ားအား သက္ဆုိင္ရာအထည္မ ား၏ 

အစိတ္အပုိင္းအလိုက္ ျဖတ္ေတာက္ရပ သည္- 

   

ပိတ္စျဖတ္ေတာကျ္ခင္း 
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အဆင့္(၄) အထည္ခ ဳပ္လပုျ္ခင္း (Sewing) 

  ျဖတ္ေတာက္ထားသည္ ့ ပိတ္စမ ားအား အထည္ခ ဳပ္စက္ျဖင္ ့ တြြဲဆက္ခ ဳပ္လုပ္ရပ သည္။ 

ခ ဳပ္လုပ္မႈအမ ိဳးအစားအလိုက္ ခ ဳပ္စက္အမ ိဳးမ ိဳးအား သံုးစြြဲေဆာင္ရြက္ပ သည္- 

   

အထည္ခ ဳပလ္ုပျ္ခငး္ 

အဆင့္(၅) အထည္အရညအ္ေသြးစီစစျ္ခင္း (Quality Control) 

 ခ ဳပ္လုပ္ထားသည့္ အထည္မ ားအား အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္းရိွ/မရိွ စစ္ေဆးျပီး အရည္အေသြး 

မျပည့္မီသည့္ အထည္မ ားအား ပယ္ဖ က္အထည္မ ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ 

အထည္မ ားအား အထည္မ ားအတြင္း အပ္က ိဳးက န္ရွိျခင္းမ ား မျဖစ္ေစရန္ အပ္စစ္ေဆးသည့္စက္ျဖင့္လည္း 

စစ္ေဆးရပ သည္။ 

   

အိတ္အရညအ္ေသြးစစေ္ဆးျခင္း 
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အဆင့္(၇) ထပု္ပိုးသိမ္းဆည္းျခငး္ (Packing) 

အျပီးသတ္ရရွိသည့္အိတ္မ ားအား ထုပ္ပုိးသိမ္းဆည္းျပီးေနာက္ တင္ပုိ႕ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပ  
သည္- 

  
ပ ကငထ္ုပ္ပိးုျခင္း 
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၄.၇။ စက္ပစၥည္းကိရယိာစာရင္း 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သံုးစြြဲသြားမည့္ စက္ပစၥည္းစာရင္းမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပ အတိုင္းျဖစ္ျပီး တရုတ္ 

ႏိုင္ငံမွ ပစၥည္းအသစ္မ ားအား တင္သြင္းသံုးစြြဲသြားမည္ ျဖစ္ပ သည္- 
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ရံုးသံုးပရိေဘာဂႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္သည့္ပစၥည္းကိရိယာမ ားကို ျပည္တြင္းမွ ပစၥည္းအသစ္မ ားအား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပ အတုိင္း ၀ယ္ယူသုံး စြြဲသြားမည္ျဖစ္ပ သည္- 
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၄.၈။ လပု္သားအေရအတြက္၊ အဆိငု္းႏွင့္ အလုပ္ခ နိ ္

 VHT Garment Company Limited မွ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ CMP စနစ္ျဖင့္ 

အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ က္ (၁၂၄၇)ဦး 

ခန္႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား၀န္ထမ္း(၂၂)ဦးခန္႕ စုစုေပ င္း၀န္ထမ္းအေရအတြက္ (၁၂၆၇)ဦးခန္႕ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ 

သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ အလုပ္ခ ိန္မ ားအား နံနက္ ၀၈း၀၀နာရီမ ွ ညေန ၀၄း၃၀နာရီထိ 

တစ္ေန႕လွ င္ အလုပ္ခ ိန္ ၈နာရီခန္႕ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပ သည္။ပံုမွန္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္ခ ိန္ 

အဆုိင္း ၁ဆိုင္းသာထားရိွျပီး လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ ားအား ေန႕ဆိုင္း၊ ညဆိုင္းခြြဲ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပ  

သည္။ 

 

 Expertise/Skills Total 

 

 

Local 

Admin Manager-1 

Accounting Manager -1 

Sales Manager-1 

Factory Manager -1 

Office staff- 20 

Production supervisor-40 

Quality Control Staff - 70 

Skilled workers-500 

Un-skilled workers- 600 

Driver-3 

Security Staff and cleaner- 10 

 

 

 

 

1247 

 

Foreign 

General Manager-1 

Production Manager-1 

Technician(for assembling time 6month only)-10 

Expert and Technician(Operation period) -10 

 

 

22 

Total  1267 
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၄.၉။ တစ္ႏွစ္စက္လညပ္တရ္က္  

 လုပ္ငန္းအား တနဂၤေႏြေန႕ အခ ၾကီးရက္ၾကီးမ ားႏွင့္ အစုိးရထုတ္ျပန္သည့္ ရံုးပိတ္ရက္မ ားတြင္ 

လည္ပတ္ျခင္းမရိွသျဖင့္ ပ မ္းမွ တစ္ႏွစ္အလုပ္ဖြင့္ရက္ (၃၁၀)ရက္ခန္႕ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပ သည္း။ 

၄.၁၀။ ထုတက္ုန္အမ ိဳ းအစားႏွင့္အျခားထြက္ကုန္အမ ိဳ းအစား 

 စီမံကိန္းမွ တစ္ႏွစ္လွ င္ခ ဳပ္လုပ္ျပီး အထည္အမ ိဳးမ ိဳးကုန္ေခ ာ  ပွ မ္းမွ  တစ္ႏွစ္လွ င္အထညေ္ရ 

၁၁၉၆၀၉လံုးခန္႕ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ကုန္ေခ ာမ ားအားဥေရာႏုိင္ငံမ ားသို႕ ပို႕ေဆာင္သြားမည ္ျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ ားမွ သီးျခားထြက္ကုန္မ ားအျဖစ္ ျဖတ္ေတာက္ျပီးပိတ္စအပိုင္းအစ 

အနည္းငယ္ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ပ သည္။အဆိုပ ပိတ္အပိုင္းအစမ ားအား ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူမ ားထံသို႕ လစဥ္ျပန္ 

လည္ေရာင္းခ သြားပ မည္။ 

ထုတ္ကနု္နမနူာမ ား 
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ႏွစ္စဥထ္ုတလ္ုပ္မည့္ ကနုေ္ခ ာ ခန႕္မွနး္အေရအတြက္ 

 
No 

 
Particulars 

 
Unit 

Year 
1 2 3 4 5 6-10 

I Production  3900000 5850000 7020000 7020000 7020000 7020000 
1 Jacket Pcs 600000 900000 702000 702000 702000 702000 
2 Shirt Pcs 750000 1125000 1053000 1053000 1053000 1053000 
3 Vest Pcs 400000 600000 351000 351000 351000 351000 
4 Top Pcs 600000 900000 1053000 1053000 1053000 1053000 
5 Skirt Pcs 400000 600000 1053000 1053000 1053000 1053000 
6 Pants Pcs 750000 1125000 1404000 1404000 1404000 1404000 
7 Blazer Pcs - - 351000 351000 351000 351000 
8 Coat Pcs - - 351000 351000 351000 351000 
9 Dress Pcs 400000 600000 702000 702000 702000 702000 

 

၄.၁၁။ ႏွစ္စဥေ္ရလိုအပခ္ က္ႏွင့္ေရရရွိမႈအရင္းအျမစ္ 

 စီမံကိန္းသည္ CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ စီမံကိန္း 

လည္ပတ္ရန္ ေရမ ားစြာသံုးစြြဲျခင္းမရိွပ ။ ေျမေအာက္ေရအား ၀န္ထမ္းမ ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရႏွင္ ့အိုးခြက္ 

ပန္းကန္မ ားေဆးေက ာျခင္း၊ဘြိဳင္လာတြင္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပန္းပင္ေရေလာင္းျခင္း စသည္တို႕တြင္သာ အဓိက 

သံုးစြြဲရပ သည္။စီမံကိန္းလည္ပတ္ရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရလိုအပ္ခ က္အတြက္ ေျမေအာက္ 

ေရအရင္းအျမစ္အား စီမံကိန္းရွိ ၄လက္မတြင္း ၁တြင္းမွထုတ္ယူျပီးေနာက္ ေျမေအာက္ကန္ႏွင့္ေရစင္တို႕တြင္ 

သိုေလွာင္သံုးစြြဲပ သည္။စီမံကိန္း၏ တစ္ရက္လွ င္ေရသံုးစြြဲမႈပမာဏမွာ (၆၀၀၀)ဂ လံခန္႕ျဖစ္ပ သည္။ 
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 ေျမေအာက္ေရအားေရသန္႕စက္ျဖင့္သန္႕စင္ျပီးေနာက္၀န္ထမ္းမ ားေသာက္သံုးရန္အတြက္ ျဖန္႕ေ၀ 

ေပးထားပ သည္။ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ အရည္အေသြးမ ားအား သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၈-၁-၂၀၂၀ 

ရက္ေန႕တြင္ (GPS Point 16’ 92’27.14”N,096’06’69.18”E) မွ ေရနမူနာမ ားရယူ၍ အမ ိဳးသားက န္းမာေရး 

ဓာတ္ခြြဲခန္းသို႕ ေပးပို႕စစ္ေဆးခြဲ့ရာ ေရအရည္အေသြးမ ားမွာ WHO Drinking Water Standard သတ္မွတ္ 

ခ က္မ ားအတြင္းရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပ သည္။ 

ေသာကသ္ံုးေရအရည္အေသြး ဓာတ္ခြြဲစမ္းသပ္မႈရလဒ ္

 



VHT Garment Company Limited        CMP Garment      Environmental Management Plan     
 

 92 
 

ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးဓာတခ္ြြဲစမး္သပမ္ႈရလဒ္ 
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ေရသန႕္စကျ္ဖင့္ ေသာကသ္ံုးေရ ေဆာင္ရြကေ္ပးျခငး္ 

 

  ၄.၁၂။ စြမး္အင္လိုအပခ္ က္ႏွင့္သံုးစြြဲမႈပမာဏ 

 လွ ပ္စစ္ဓ တ္အားျဖန္႕ျဖ းေရးဌာနမွ လွ ပ္စစ္မီးအသုံးျပဳခြင့္ရရိွထားျပီး (၁၀၀၀)KVA ထရန္စေဖာ္မာ 

တစ္လံုးတပ္ဆင္ထားရိွပ သည္။ တစ္ႏွစ္လွ င္ လွ ပ္စစ္မီးသုံးစြြဲမႈ (၆၀၀၀) ယူနစ္ခန္႕သံုးစြြဲသြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

လွ ပ္စစ္ဓ တ္အားမရရွိသည့္အခ ိန္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီဇယ္ဆီသံုး အရံမီးစက္(၁)လံုး (284KW) 

အသင့္ထားရွိျပီး ၄င္းမီးစက္လည္ပတ္ရန္လိုအပ္မည့္ ဒီဇယ္ဆီမ ားအား နီးစပ္ရာစက္သံုးဆီ အေရာင္း 

ဆိုင္မ ားမွ ၀ယ္ယူ၍လည္းေကာင္း၊ဒီဇယ္ဆီအခ ိဳ႕အား ဆီတိုင္ကီတြင္သို႕ေလွာင္၍လည္းေကာင္း သံုးစြြဲသြား 

မည္ျဖစ္ပ သည္။မီးစက္သံုးစြြဲရန္ ဒီဇယ္ဆီသံုးစြြဲမႈ တစ္ႏွစ္လွ င္ (၈၀၀)ဂ လံျဖစ္ပ သည္။ 

    

  အသံလံုမီးစက္မ ား          အသံလံုမီးစက္ထားရွိမႈ 
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၄.၁၃။ စြန႕္ပစပ္စၥည္းထြကရ္ွမိႈ (အစိုငအ္ခြဲ၊အရည္၊အခိုးအေငြ႕) စမီံခန္႕ခြြဲမႈ အက ဥး္ခ ဳပ ္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား 

          ထြကရ္ွိမႈႏွင့္ စြန္႕ထတု္မည့္လုပ္ငန္း ကားခ ပ၊္ အညႊန္းမ ား 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာမွ ထြက္ရွိႏိုင္မည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားႏွင့္ စြန္႕ပစ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႕အား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပ ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပ သည္- 

 
လုပ္ငနး္စဥ္ 

 
ထြကရ္ွိသည့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္း 

 

 
စြန႕္ပစ္မႈပံုစံ 

 
ပိတ္လိပ္မ ားအားျဖတ္ 

ေတာက္ျခင္း 
ပိတ္အပုိင္းအစမ ား ၀ယ္ယူသူမ ားထံသို႕ျပန္လည္း ေရာင္းခ ျခင္း 

ထုတ္ပိုးကုန္မ ားမွထြက္ရွိ 
ျခင္း 

စက  ၊ပလပ္စတစ္၊သံသတၱဳ၊
ပီပ ခြံစသည္ 

ခြြဲျခားစြန္႕ပစ္ေစျပီး ျပန္လည္ 
သံုးစြြဲမည့္သူမ ားထံေရာင္း ခ ျခင္း 

အစားအစာစားေသာက္ 
ျခင္း 

စြန္႕ပစ္အစားအစာမ ား တိရိစာၦန္အစာအျဖစ္ သံုးစြြဲသူမ ားထံ ေပးေ၀ျခင္း 
(ဥပမာ-၀က္စာအျဖစ္) 

အေထြေထြ/အျခားစြန္႕ပ
စ္ပစၥည္းမ ား 

စက  ၊ပလပ္စတ္၊သံသတၱဳအ
စမ ား 

အမိႈက္ကန္တြင္စုေဆာင္းထားျပီး 
YCDCႏွင့္ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္း 

၀န္ထမ္းမ ားသံုးစြြဲျပီးထြ
က္ရိွျခင္း 

မိလ ာေရ/ေရဆိုး YCDCႏွင့္ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္း 

စြန္႕ထုတ္ေရ/စီးဆင္းေရ လုပ္ငန္းမွစြန္႕ထုတ္သည့္ေ
ရႏွင့္မုိးေရ 

ပန္းပင္ေရေလာင္းျခင္းႏွင့္စည္ပင္ေရေျမာင္းစနစ္အ
တြင္းသို႕စြန္႕ပစ္ျခင္း 

 

CMP စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ အထည္ခ ဳပ္စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတြက္ အဓိကစြန္႕ပစ္ပစၥည္းအေနျဖင့္ 

ပိတ္အပုိင္းအစႏွင္ ့ခ ည္မွ င္မ ား တစ္ေန႕လွ င္(၄၀၀)ကီလိုဂရမ္ခန္႕ထြက္ရိွပ သည္။ ထြက္ရွိသည့္ပိတ္အပိုင္းအစ 

မ ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြြဲရန္အတြက္ ျပင္ပမွလာေရာက္၀ယ္ယူသူမ ားအား တစ္ပတ္(၁)ၾကိမ္ခန္႕ ေရာင္းခ  

ပ သည္။ ျပန္လည္သံုးစြြဲျခင္းမရွိသည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ 

(YCDC)ႏွင္ ့ဆက္သြယ္၍တစ္ပတ္(၁)ၾကိမ္ခန္႕ စြန္႕ပစ္လ က္ရွိပ သည္။ 

၄.၁၄။ အဓိကစြန႕္ထတု္အခိုးအေငြ၊အမႈနအ္မ ိဳ းအစားႏွင့္ စီမခံန႕္ခြြဲမႈစနစ္ 

 စီမံကိန္းသည္ CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းျဖစ္သျဖင့္ စြန္႕ထုတ္ 

အခုိးအေငြ႕ႏွင့္ အမႈန္အမႊားမ ားစြာထြက္ရွိျခင္းမရွိပ ။သို႕ရာတြင္ ပိတ္လိပ္ကုန္ၾကမ္းမ ားအား ျဖတ္ေတာက္ခ ိန္ 

တြင ္ပိတ္ျဖတ္အမႈန္အမႊားမ ားထြက္ရွိႏုိင္သျဖင့္ ပိတ္ျဖတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ ႏွာေခ င္းစည္းတပ္၍ 
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ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မီးပ က္ခ ိန္တြင္ မီးစက္ေမာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 

ေမာင္းႏွင္သြားလာျခင္းတို႕မွ ထြက္ရွိသည့္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္အျခားအမႈန္အမႊားမ ား ထြက္ရွိႏိုင္ျခင္း 

အေပၚ စက္ပစၥည္းမ ားပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း၍ အနည္းဆံုးအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ 

သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ ိန္တြင္ စက္ရံုအတြင္း အပူခ ိန္ေလွ ာ့ခ ရန္ႏွင့္ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစေရး 

အတြက္ ေရေငြ႕သံုးပန္ကာၾကီးမ ား တပ္ဆင္ထားရိွပ သည္။ထုိ႕အျပင္ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားရွိလာပ က အျခားလို 

အပ္မည္ ့ထိန္းခ ဳပ္ေရးကိရိယာမ ားႏွင့္ စီမံခန္႕ခြြဲမႈစနစ္မ ားအားလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား 

မည္ျဖစ္ပ သည္။ 

၄.၁၅။ စြန႕္ပစေ္ရထြက္ရွိမႈပမာဏႏွင့္ စီမခံန္႕ခြြဲမႈစနစ္ 

 ၀န္ထမ္းမ ားစြန္႕ပစ္သည့္ မိလ ာအညစ္အေၾကးမ ားအား မိလ ာကန္အတြင္းသို႕ စီးဆင္းေစျပီး ကန္ျပည့္ 

ပ က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ဆက္သြယ္၍ စြန္႕ပစ္သည့္စနစ္အား လိုက္နာက င့္သံုး 

လ က္ရွိပ သည္။ အထည္ခ ဳပ္လုပ္ျခင္းမွ လုပ္ငန္းသုံးစြန္႕ပစ္ေရထြက္ရိွျခင္းမရွိဘြဲ လူသံုးစြန္႕ပစ္ေရမ ားႏွင့္မိုးေရ 

မ ားသာ စက္ရံု၏ေရေျမာင္းစနစ္မွတစ္ဆင့္ စည္ပင္ေရေျမာင္းအတြင္းစြန္႕ပစ္ပ သည္။ 

 အဆုိပ စြန္႕ပစ္ေရမ ား၏ အရည္အေသြးအား EQEG Guidelines ထက္မေက ာ္လြန္ေစဘြဲ 

ရလဒ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လိုအပ္သည့္ထိန္းခ ဳပ္ေရး ကိရိယာမ ားႏွင့္စီမံခန္႕ခြြဲမႈစနစ္မ ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ ထို႕အျပင္ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားရွိလာပ က ညႊန္ၾကားခ က္အတုိင္းလိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

၄.၁၆။ ေဘးအႏၱရာယရ္ွိစြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳ းအစားအလုိက္ ထြက္ရွမိႈပမာဏႏွင့္စီမံခန႕္ခြြဲမႈစနစ္ 

 ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား(ကူးစက္ႏိုင္သည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊အမ ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္း၊ 

မီးေလာင္လြယ္သည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက င္အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအၾကြင္း 

အက န္စသည္တို႕) ထြက္ရိွမႈမွာ အင္မတန္နည္းပ းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္ရွိစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား 

ႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား၏ မီးေလာင္လြယ္မႈ၊ေပ က္ကြြဲႏိုင္မႈ၊ကူးစက္ႏိုင္မႈ၊အဆိပ္သင့္ႏိုင္မႈ၊ပတ္၀န္းက င္ 

ထိခုိက္ႏုိင္မႈစသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိႏုိင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ အတန္းအစားတို႕အား ၀န္ထမ္းမ ားသိရွိျပီး 

ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႕ခြြဲႏိုင္ေစေရးအတြက္ သင့္ေလ ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ သင္တန္းမ ားအား တစ္ႏွစ္(၂)ၾကိမ္ခန္႕ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လ ာထားပ သည္။ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားအား သီးျခားခြြဲထုတ္စုေဆာင္းျပီး YCDC 

ႏွင့္ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္သည့္စနစ္မ ားအား လိုက္နာက င့္သံုးသြားပ မည္။ 
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၄.၁၇။ စးီဆငး္ေရႏွင့္ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္အေျခအေန 

 စက္ရံုအတြင္း စီးဆင္းေရ၊စြန္႕ပစ္ေရမ ား ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ စနစ္တက  စီးဆင္းႏိုင္ေစရန္၊ 

ေရ၀ပ္ျခင္းမရိွေစရန္၊မုိးရြာခ ိန္တြင္ ေရတင္က န္မႈမရိွေစရန္တို႕အတြက္ စက္ရံုအတြင္း ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္မ ား 

ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျပီး ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ ားအား အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ 

သြားပ မည္။ 
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၅။ အနီးပတ္၀န္းက င္အေၾကာငး္အရာေဖာ္ျပခ က္ 

  VHT Garment Company Limited မွ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ CMP စနစ္ျဖင့္ 

အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအား ပြဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြဲခူးၿမဳိ႕နယ္၊ အေနာက္မြဲခံုေက းရြာ 

၊ဦးပိုင္အမွတ္(၃၈)၊ေျမတုိင္းအမွတ္-(၆၂၀က) (GPS Point 16’ 92’27.14”N,096’06’69.18”E)၌ ေဆာင္ရြက္ 

မည္ျဖစ္ျပီး ေျမဧရိယာ(၃.၇၈၀)ဧက က ယ္၀န္းပ သည္။ စီမံကိန္းေရွ႕ မ က္ႏွာစာတြင္ လမ္းျခားလ က္ 

ေျမကြက္အလြတ္ရိွျပီး ေဘးပတ္လည္တြင္လည္းေျမလြတ္မ ားသာရွိပ သည္။ 
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၅.၁။ ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ ကန႕္သတ္ခ က္မ ား သတ္မတွျ္ခင္း 

 ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ အစီရင္ခံစာေရးဆြြဲရန္အတြက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ ားေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းရပ္မ ားႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းရပ္၏သက္ေရာက္ႏိုင္မႈအေျခအေနမ ားေပၚမူတည္၍ 

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ ား ေဆာင္ရြက္ရပ သည္။ ယခုစီမံကိန္းသည္ CMP 

စနစ္ျဖင့္အိတ္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ပတ္၀န္းက င္ထိခုိက္မႈနည္းပ းသည့္ 

လုပ္ငန္းရပ္မ ားအနက္တစ္ခုျဖစ္ပ သည္။ သို႕ျဖစ္ပ ၍ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ရန္ ကန္႕သတ္ရာတြင္ 

စီမံကိန္းအတြင္းႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက င္ျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းဗဟုိမွ ၁၀၀မီတာခန္႕အတြင္း သတ္မွတ္ခြဲ့ပ သည္။ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္းအတာအား ေအာက္ေဖာ္ျပပ ပံုျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ 

ပ သည္- 
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၅.၂။ နညး္လမ္းႏွင့္ရည္ရြယခ္ က္ 
 စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈ-စီးပြား မထိခိုက္ေစရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္ လူမႈ-စီးပြားဗဟုိ 

ျပဳခ ဥ္းကပ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ အနီး၀န္းက င္အား ေလ့လာ 

ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ခြဲ့ပ သည္။ 

၅.၃။ တည္ေနရာႏွင့္နယ္နိမတိ္ 

စီမံကိန္းတည္ရွိရာ ပြဲခူးျမိဳ႕နယ္သည္ ပင္လယ္ေရမ က္ႏွာျပင္အထက္ ပ မ္းမွ အျမင္(့၃၁)ေပအထက္ 

ရွိကာ ၊ ျမိဳ႕နယ္ဧရိယာစတုန္ရန္း မိုင္(၁၁၂၁.၆၆) က ယ္၀န္းျပီး အေရွ႕ဘက္တြင္ ေ၀ ျမိဳ႕နယ္ ၊အေနာက္ဘက္ 

တြင ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္ဘက္တြင္ က၀ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင ္ ဒိုက္ဦးျမိဳ႕နယ္ တို႕ႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္ခ င္းထိစပ္လ က္ရွိပ သည္။ 
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ျမိဳ ႕နယျ္ပေျမပံု 
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၅.၄။ ေျမမ ကႏ္ွာသြငျ္ပငႏ္ွင့္ေရဆငး္ 

ပြဲခူးျမိဳ႕နယ္သည ္ပင္လယ္ေရမ က္ႏွာျပင္အထက္(၃၁)ေပ အျမင့္ခန္႕တြင္တည္ရွိပ သည္။ ပြဲခူးျမိဳ႕သည္ 

ပြဲခူးရိုးမေတာင္ေၾကာ၏ အေရွ႕ဘက္ေရဆင္းျဖစ္၍ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံး၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းသည္ သစ္ေတာ 

မ ားဖုံးလႊမ္းသည့္ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ကုန္းျမင့္ပုိင္းျဖစ္ပ သည္။ဧရိယာအက ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ အေရွ႕ 

မွအေနာက္သို႕(၂၁)မိုင္၊ ေတာင္မွေျမာက္သို႕(၄၃)မိုင ္က ယ္၀န္းပ သည္။ 

၅.၅။ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ 

 ပြဲခူးျမိဳ႕နယ္သည ္ ပူအိုက္စြတ္စုိေသာ ရာသီဥတုရွိျပီး၊အျမင့္ဆုံးအပူခ ိန္(၃၉.၈၀C)ႏွင့္ အနိမ္းဆုံး 

အပူခ ိန္(၁၆.၄၀C)ျဖစ္ပ သည္။ ႏွစ္အလိုက္ျဖစ္ေပၚခြဲ့သည့္ မိုးေရခ ိန္ႏွင့္ အပူခ ိန္မ ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပ  

ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ပ သည္- 

ႏွစ္အလိကုျ္ဖစ္ေပၚခြဲေ့သာ မိုးေရခ ိနန္ွင့္အပူခ ိနမ္ ား 
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၅.၆။သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က ေရာကမ္ႈ 

 ပြဲခူးျမိဳ႕နယ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က ေရာက္မႈအေနျဖင့္ အေထြေထြအုပ္ခ ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ 

မွတ္တမ္းမ ားအရေအာက္ပ အတုိင္းသိရွိရပ သည္။ 
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၅.၇။ ဇီ၀မ ိဳ းစံုမ ိဳ းကြြဲထိနး္သမိ္းေရး၊ သဘာ၀ေဘးမြဲ့ေတာ၊သဘာ၀ထိနး္သိမ္းေရးနယေ္ျမမ ား၊ သမိငု္းဆိငု္ရာ  

       အထငက္ရေနရာမ ား တညရ္ွိမႈအေျခအေန 

 ပြဲခူးျမိဳ႕နယ္အတြင္းႏွင္ ့ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေနရာမွ (၃)မိုင္အကြာအတြင္း ဇီ၀ 

မ ိဳးစံုမ ိဳးကြြဲထိန္းသိမ္းေရး၊ အမ ားျပည္သူဆိုင္ရာ သစ္ေတာ၊ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထား 

ေသာ ယဥ္ေက းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာႏွင့္ သမုိင္းဆိုင္ရာ အထင္ကရေနရာမ ား တည္ရိွျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ 

ပ သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြငး္ဇီ၀မ ိဳ းစံုမ ိဳ းကြြဲဆိုင္ရာ ကာကြယ္ထနိး္သိမး္ထားသည့္ေနရာမ ား 
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၅.၈။ အေျခခအံေဆာက္အအံုႏွင့္၀န္ေဆာငမ္ႈလုပင္နး္မ ား 

 ပြဲခူးျမိဳ႕နယ္သည ္ ပြဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းတည္ရွိျပီး စီးပြားေရးအခ က္အခ ာက ေသာျမိဳ႕နယ္တစ္ခု 
ျဖစ္ပ သည္။ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထုသည္ စိုက္ပ ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို အဓိက 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကပ သည္။ ပြဲခူးျမိဳ႕နယ္သည္ ကုန္းလမ္း၊ေရလမ္းေၾကာင္းမ ားဆံုရာလမ္းမေပၚတြင္ 
တည္ရွိ၍ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာျမိဳ႕နယ္ျဖစ္ပ သည္။ျမိဳ႕နယ္၏အဓိကထြက္ကုန္မွာ ဆန္စပ း 
ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးသို႕ အမ ားဆံုးတင္ပို႕ေရာင္းခ ပ သည္။  

၅.၉။ လမူႈ-စးီပြားဆိုင္ရာအေၾကာငး္အခ က္မ ား 

 ပြဲခူးျမိဳ႕နယ္သည ္ အျခားျမိဳ႕နယ္မ ားသုိ႕ ကုန္လမ္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သြားလာသည့္ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေသာ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ပ သည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္စာရင္းမ ားအရ လိႈင္သာယာ 
ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ကခ င္၊ကယာ၊ကရင္၊ခ င္း၊ဗမာ၊မြန္၊ရခိုင္၊ရွမ္း စသည့္မ ိဳးႏြယ္စုမ ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ ား ေနထိုင္ 
ၾကျပီး စုစုေပ င္းလူဦးေရ ၄၄၀၉၄၉ဦးခန္႕ ျဖစ္ပ သည္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္း အေနာက္ပိုင္းနည္းပညာ 
တက သုိလ္ ၁ေက ာင္း၊အေျခခံပညာအထက္တန္းေက ာင္း ၈ေက ာင္း၊ အလကေက ာင္း ၁၈ေက ာင္း၊ 
အမကေက ာင္း ၃၁ေက ာင္း၊ မူလတန္းၾကိဳေက ာင္း ၁၂ေက ာင္းႏွင့္  ဘုန္းေတာ္ၾကီး ပညာသင္ေရး ေက ာင္း 
၁၆ေက ာင္းရိွပ သည္။ က ား/မ အခ ိဳးအေနျဖင့္၁း၁.၀၉ျဖစ္ျပီး စာတတ္ေျမာက္မႈရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀% ျဖစ္ပ သည္။ 

 လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္သည ္ စီးပြားေရးအရဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္လာသည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ကာ ျမိဳ႕နယ္တြင္း 
ေနထိုင္သူမ ားသည္ စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံ လုပ္ငန္းမ ားအားလည္း လုပ္ကိုင္ၾကပ သည္။လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 
စက္မႈဇုန္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ ားတည္ရွိမႈ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပ အတုိင္း ျဖစ္ပ သည္- 
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      လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၏အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူဦးေရႏွင့္ အလုပ္လက္မြဲ့ႏႈန္းမ ားမွာ(၂၀၁၉-၂၀၂၀ စာရင္းမ ားအရ) 

ေအာက္ပ အတိုင္းျဖစ္ပ သည္- 

စဥ ္ အလုပ္လပု္ႏိုင္သူဥးီေရ အလုပ္ခြင္ရွလိုပ္သားဥးီေရ အလုပ္လက္မြဲဥ့ီးေရ အလုပ္လက္မြဲရ့ာခိုင္ႏႈန္း 

၁ ၂၉၁၅၄၂ ၂၇၉၃၅၆ ၁၂၁၈၆ ၄.၁၇% 
 

၅.၁၀။ ျပညသ္ူ႕က နး္မာေရးဆိငု္ရာ အေၾကာငး္အခ က္မ ား 

 လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ က န္းမာေရးက႑ဆိုင္ရာ အခ က္အလက္မ ားအား အေထြေထြအုပ္ခ ဳပ္ 

ေရးဦးစီးဌာန၏ မွတ္တမ္းမ ားအရ ေအာက္ပ အတိုင္းသိရိွရပ သည္။ 
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ေဒသတြင္း အမ ားဆံုးျဖစ္တတ္ေသာေရာဂ မ ားမွာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားမ ားအရ ေအာက္ပ အတုိင္း 

ျဖစ္ပ သည္- 

              

 

၅.၁၁။ ယဥ္ေက းမႈဆိုငရ္ာအေၾကာင္းအခ က္မ ား(ယဥေ္က းမႈဆိငု္ရာ၊သမိငု္းဆိုင္ရာႏွင့္ဘာသာေရးဆိုငရ္ာ) 

ထင္ရွားသည့္ ေစတီ၊ပုထုိးမ ားမွာ ေအာင္ေျမသာယာဘုရား၊ေရႊရင္ေအးဘုရားႏွင့္မဟာေတဇမုနိဘုရား 

တို႕ျဖစ္ျပီး ထင္ရွားသည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက ာင္း ၇ေက ာင္း တည္ရွိပ သည္။ သမုိင္း၀င္ထင္ရွားသည့္ 

အေဆာက္အဦးႏွင့္ေနရာမ ားတည္ရွိျခင္းမရွိပ ။ 

၅.၁၂။ သက္ရွဇိီ၀ဆိုငရ္ာအေၾကာငး္အခ က္မ ား 

 လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္း လမုပင၊္ ခရာပင္၊ ျမရာပင္၊ ဗန္ဒ ပင္၊ ကုက ိဳလ္ပင္ စသည့္အပင္မ ားအား 

သဘာ၀ေပ က္ပင္မ ားအျဖစ္ေလ့လာေတြ႕ရွိရျပီး သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈမရွိေၾကာင္း၊ေတာရိုင္းတိရစာၦန္မရွိေၾကာင္း 

ေတြ႕ရွိရပ သည္။ 

 

 



VHT Garment Company Limited        CMP Garment      Environmental Management Plan     
 

 107 
 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြငး္ဇီ၀မ ိဳ းစံုမ ိဳ းကြြဲတည္ရွိမႈဆိုင္ရာ အထင္ကရေနရာမ ား 
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၅.၁၃။ ေျမအသံုးခ မႈ 

 ေျမအမ ိဳးအစားအလုိက္ ေျမအသံုးခ မႈမ ားမွာ ေအာက္ပ အတုိင္းျဖစ္ပ သည္- 
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၅.၁၄။ ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးႏွင့္စြန႕္ပစ္ေရအရည္အေသြး 

 စီမံကိန္းသည္ အိတ္ခ ဳပ္စီမံကိန္းျဖစ္ျပီး အိတ္မ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ ားတြင္ ေရသံုးစြြဲျခင္းႏွင့္ 

စြန္႕ပစ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပ သည္။သုိ႕ရာတြင္ စီမံကိန္းမွတ္တမ္း အေနျဖင့္ထားရိွႏိုင္ရန္ ေျမေအာက္ 

ေရႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ အရည္အေသြးမ ားအား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၈-၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႕တြင ္ (GPS Point 

16’ 92’27.14”N,096’06’69.18”E) မွ ေရနမူနာမ ားရယူ၍ အမ ိဳးသားက န္းမာေရး ဓာတ္ခြြဲခန္းသုိ႕ 

ေပးပုိ႕စစ္ေဆးခြဲ့ရာ ေရအရည္အေသြးမ ားမွာ WHO Drinking Water Standard သတ္မွတ္ခ က္မ ားအတြင္း 

ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပ သည္။ 
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၅.၁၅။ ေလအရည္အေသြး၊အမႈန္အမႊား၊အခိုးအေငြ႕တိငု္းတာရရွိမႈႏွင့္EQEG သတမ္ွတ္ခ က္ 

 ပတ္၀န္းက င္ေလထုအခ က္အလက္မ ားအား Haz Scanner EPAS Air Quality Monitoring Station 
စက္ျဖင့္ႏိုင္ထရိုဂ င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္(NO2), ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (SO2), ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္(CO2),  
ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္(CO),PM10,PM2.5 တို႕အား ၂၈-၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႕ (GPS Point 16’ 
92’27.14”N,096’06’69.18”E)  တို႕တြင ္တိုင္းတာရရွိခြဲ့ျပီးတုိင္းတာမႈရလဒ္အား ေဖာ္ျပထားအပ္ပ သည္- 
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၅.၁၆။ အနံ႕ထြကရ္ွိမႈအေျခအေန 

 CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာ၀အရ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ 

စီမံကိန္းႏွင့္အနီးတ၀ိုက္တြင္ အနံ႕အသက္ဆိုးမ ား ထြက္ရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပ သည္။ 

၅.၁၇။ ဆူညသံံႏွင့္တုန္ခ မႈအေျခအေန 

 CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာ၀အရ ဆူညံသံႏွင္ ့တုန္ခ မႈမ ား 

သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပ သည္။၀န္ထမ္းမ ား လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္လ က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ 

အတြင္း အသံဆူညံမႈ ရွိ/မရိွ အား အသံတိုင္းတာစစ္ေဆးစက္(Sound Level Meter)ျဖင္ ့ စစ္ေဆးခြဲ့ရာ 

ေအာက္ပ အတိုင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိရပ သည္။ 

စဥ ္ စစ္ေဆးသည့္ေနရာ တိုင္းတာေတြ႕ရွိခ က္(dB) 
၁ ရံုးခန္းအနီး မွ တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း 

 
၆၄.၅ 

၂ စက္လိုင္းအနီးတိုင္းတာျခင္း 
 

၇၀.၇ 

၃ စက္ရံုအ၀င္၀လံုျခံဳေရးဂိတ္အနီးတုိင္းတာျခင္း 
 

၆၂.၂ 

စက္ရံုအတြင္းတိုင္းတာခ က္ရလဒ္မ ားအရ အသံဆူညံမႈမ ားသည္ OHSA အသင္းၾကီး၏ ေအာက္ေဖာ္ 

ျပပ  အဆုိျပဳေဖာ္ျပခ က္မ ားအတြင္းရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပ သည္- 

အလုပ္ခြင္အတြငး္အလပုသ္မားမ ားအလုပ္လုပသ္င့္သည့္အခ နိ္ 

တစ္ေန႕လ ွငရ္ွိသင့္သည္အလုပ္ခ နိ္(နာရ)ီ အသံဆူညမံွ  dB(A) 
၁၅မိနစ္ ၁၁၅ 
နာရီ၀က္ ၁၁၀ 

၁ ၁၀၅ 
၂ ၁၀၀ 
၃ ၉၇ 
၄ ၉၅ 
၆ ၉၂ 
၈ ၉၀ 

၁၂နာရီ ၆မိနစ္ ၈၇ 
၁၆နာရီ ၈၅ 
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The Occupational Safety and Health Administration(OSHA) 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ထြက္ေပၚသည့္ ဆူညံသံသက္ေရာက္မႈသည္ အမ ိဳးသား 

ပတ္၀န္းက င္အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ က္မ ားပ  သတ္မွတ္ခ က္ျဖစ္သည့္ ေန႕အခ ိန္ႏွင့္ညအခ ိန္ 

တြင ္ အျမင့္ဆံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ ဆူညံသအံဆင္(့Noise Level) 70dBA လမ္းညႊန္သတ္မွတ္ခ က္ထက္ 

ေက ာ္လြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရျပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္း၏ အျပင္ေနရာတြင္ရွိေသာ အနီးဆံုးလက္ခံရရိွမည့္ လူ 

ေနဧရိယာသည္(၃၀၀)မီတာခန္႕အေ၀းတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ ေနာက္ခံဆူညံမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခ က္ 3dBAထက ္

ေက ာ္လြန္ျခင္း မရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပ သည္။ 

အလင္းေရာငတ္ိုင္းတာစစေ္ဆးေတြ႕ရွိခ က္ 

 VHT Garment Company Limited မွ လည္ပတ္ေဆာင္ ရြက္သည့္ CMP စနစ္ျဖင့္ 

အထည္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ ၀န္ထမ္းမ ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ ရွရွိမႈ ရွ/ိမရိွအား အလင္းတိုင္းတာစစ္ေဆးစက္ (Lux Meter)ျဖင္ ့ စစ္ေဆးခြဲ့ရာ 

အလင္းေရာင္ရရိွမႈ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေအာက္ပ အတုိင္းစစ္ေဆးေတြ႕ရိွရပ သည္- 

စဥ ္ စစ္ေဆးသည့္ေနရာ တိုင္းတာေတြ႕ရွိခ က္(Lux) 
၁ Cutting လုပ္ငန္းအနီး တိုင္းတာျခင္း 1120 
၂ ခ ဳပ္စက္လိုင္းအနီးတုိင္းတာျခင္း 1200 

 

အပူခ ိနတ္ိုငး္တာစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ က္ 

 VHT Garment Company Limitedမွ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ CMP စနစ္ျဖင့္ အထည္အမ ိဳးမ ိဳး 

ခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ ၀န္ထမ္းမ ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အပူခ ိန္တိုင္းတာ 

စစ္ေဆးစက္ျဖင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးခြဲ့ရာ အသင့္အတင့္ရွိေၾကာင္း ေအာက္ပ အတုိင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရပ သည္- 

စဥ ္ စစ္ေဆးသည့္ေနရာ တိုင္းတာေတြ႕ရွိခ က္(Degree Centigrade) 

၁ Cutting လုပ္ငန္းအနီး တိုင္းတာျခင္း 28 

၂ ခ ဳပ္စက္လိုင္းအနီးတုိင္းတာျခင္း 28.9 

၃ အထည္စစ္ေဆးလိုင္းအနီးတိုင္းတာျခင္း 30 
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၆။ ပတ္၀န္းက င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ရွိမႈဆန္းစစျ္ခင္းႏွင့္ေလ ာန့ည္းေစေရးလုပ္ငနး္မ ား 

၆.၁။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ ရွိေသာ ပတ၀္န္းက ငထ္ိခိကု္မႈမ ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတျ္ခင္း 

 စီမံကိန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း၊လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ဖ က္သိမ္းျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

ယင္းစီမံကိန္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားအလိုက္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈစီးပြားအေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ 

သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ ားႏွင့္ သိသာထင္ရွားျခင္းမရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ ားဟူ၍ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပ သည္။ ထိုသို႕ 

စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္းကာလ၊ လည္ပတ္ျခင္းကာလႏွင့္ ဖ က္သိမ္းျခင္းကာလတို႕တြင္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္ 

လူမႈစီးပြားအေပၚသက္ေရာက္သည့္ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပ အတိုင္းက႑အလုိက္ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားပ သည္- 

သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ ား 
လူသားမ ားအေပၚ 
သက္ေရာကျ္ခင္း 

ပတ္၀နး္က ငအ္ေပၚ 
သက္ေရာကျ္ခင္း 

စြန႕္ပစျ္ခင္း/ထုတ္လႊတျ္ခင္းမ ား 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေလထု စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အစုိင္အခြဲမ ား 
က န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေရထု စြန္႕ပစ္ အရည္မ ား 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျမထု ထုတ္လႊတ္ အခုိးအေငြ႕မ ား 

ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ဆူညံသ/ံတုန္ခ မႈ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ ား 
 

၆.၂။ ပတ္၀နး္က ငထ္ိခိုကမ္ႈႏွင့္ သိသာထင္ရာွးမႈမ ား 

 လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ ားျဖစ္သည့္ အေဆာက္အဦးပံုစံခ ထားျခင္း၊မီးစက္၊ေလမႈတ္စက္ 

မ ားႏွင့္ ယာဥ္ယႏၱရားမ ားေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ဓာတုပစၥည္းသံုးစြြဲျခင္း၊စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစုပံုျခင္း၊ေရေျမာင္းႏွင့္ တမံမ ား 

ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ပုံမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊၀န္ထမ္းမ ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ က္အမ ိဳးမ ိဳးႏွင့္ ၎ကိစၥရပ္ 

မ ားအား စီမံခန္႕ခြြဲမႈ စသည့္ေဆာင္ရြက္ခ က္အမ ိဳးမ ိဳးေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈအမ ိဳးမ ိဳးျဖစ္ေပၚေစပ သည္။ 

 ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲရန္အတြက္ ပတ္၀န္းက င္အေပၚသက္ေရာက္ႏုိင္မႈအၾကိမ္ေရ၊ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈအလားအလာ၊ ျပင္းထန္ႏိုင္မႈအေျခအေန စသည္တုိ႕အေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ပတ္၀န္းက င္ 

ဆန္းစစ္ျခင္းနည္းလမ္းအား အသုံးျပဳတြက္ခ က္ထားပ သည္။ ပတ္၀န္းက င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈေဖာ္ထုတ္ 

ျပီးေနာက္ အဆုိပ သက္ေရာက္မႈမ ားအား ေလ ာ့ပ းေစမည့္ လုပ္ငန္းမ ားေဆာင္ရြက္ျပီး ပတ္၀န္းက င္အေပၚ 

ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္မႈေလ ာ့နည္းေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ပတ္၀န္းက င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၏ အဓိက 

ရည္ရြယ္ခ က္ျဖစ္ပ သည္။ထိုသုိ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ အဆင့္မ ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 

ထားပ သည္- 
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 အဆင္ ့၁ - လႈပ္ရွားမႈမ ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း 

 အဆင္ ့၂ - ပတ္၀န္းက င္ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း 

 အဆင္ ့၃ - ပတ္၀န္းက င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း 

 အဆင္ ့၄ - ပတ္၀န္းက င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ ား၏ သိသာထင္ရွားမႈအားဆန္းစစ္ျခင္း 

ပတ္၀နး္က ငဆ္ိုင္ရာ သကေ္ရာက္မႈအကြဲျဖတ္ဇယား 

အမ ိဳ းအမည္ အေခၚအေ၀ၚ သတ္မတွ္ခ က္ ရွင္းလင္းခ က္ 
 
 
 
 
 
 
 
 

သက္ေရာက္မႈ 
အမွတ္ေပးျခင္း 

အၾကိမ္ေရ  
(Frequency-F) 

အဆက္မျပတ္-5 
ျဖစ္ေလ့ရွိ-4 

ျဖစ္ေလ့နည္း-3 
ရွားပ း-2 

တစ္ၾကိမ္သာ-1 

ေန႕စဥ္ 
၁၀ၾကိမ္အထက္(သို႕)၅၀% 

၅ၾကိမ္အထက္ႏွင့္၁၀ၾကိမ္ၾကား(သို႕)၁၀%အထက္ 
၅ၾကိမ္ေအာက္(သို႕)၁၀% 

စီမံကိန္းကာလအတြင္း၁ၾကိမ္သာ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ 
(Likelihood-L) 

 
 

ေသခ ာ-1 
ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္-0.75 
အသင့္တင့္-0.35 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္း-0.1 
လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္-0 

သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရာႏႈန္းျပည့္ 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ၅၀%အထက္ 

၁၀၀%ေအာက္ 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ၂၀%အထက္ 

၅၀%ေအာက္ 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ၀%အထက္ 

၂၀%ေအာက္ 
သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိ 

ျပင္းအား 
(Magnitude-M) 

အထူးနည္း- 
နည္းပ း- 

အသင့္တင့္- 
ျမင့္မား- 

အလြန္ျမင့္- 

သတ္မွတ္ခ က္<10%ကန္႔သတ္စံႏႈန္း 
သတ္မွက္ခ က္ 10-50% ကန္႕သတ္စံႏႈန္း 
သတ္မွတ္ခ က္ 50-100% ကန္႕သတ္စံႏႈန္း 
သတ္မွတ္ခ က္ 100-200% ကန္႔သတ္စံႏႈန္း 
သတ္မွတ္ခ က္ >200% ကန္႕သတ္စံႏႈန္း 

သိသာထင္ရွားမႈ 
(Potential 
Significant) 

သိသာထင္ရွားမႈ 
(Significant-S) 

လ စ္လ  ရႈ-<2 
နည္းပ း-2-4 

အသင့္အတင့္-5-9 
ျပင္းထန္-10-16 

အလြန္ျပင္းထန္-17+ 

 
အၾကိမ္ေရ(Frequency)× ျဖစ္ႏိုင္ေျခ 

(Likelihood)×ျပင္းအားပမာဏ (Magnitude) 

 အက ယ္အ၀န္း စီမံကိန္းအတြင္း ၂ကီလိုမီတာအတင္း 
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သက္ေရာက္မႈ 
ေဖာ္ျပခ က္ 

(Extent-E) ေဒသတြင္း 
ႏိုင္ငံတြင္း 

အျခားႏိုင္ငံမ ားထိ 

၂ကီလိုမီတာအထက္ ေဒသတြင္း 
အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ ားအထိ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအျပင္ဘက္ထိ 
ၾကာခ န ္ 

(Duration-D) 
ခဏတာ 
အသင့္တင့္ 
အလြန္ၾကာ 

စီမံကိန္းကလာ၊၃၀+၆၀ရက္အတြင္း  
စီမံကိန္း ကာလအျပီး၆လအတြင္း 

၆လေက ာ္သည္အထိ 
သက္ေရာက္မႈ 
အမ ိဳးအစား 

ေဆာင္ရြက္ခ က္ တိုက္ရိုက္ 
သြယ္၀ိုက္၍ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းသက္ေရာက္ျခင္း 
စီမံကိန္းဧရိယာျပင္ပသို႕ပ  သက္ေရာက္ျခင္း 
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၆.၃။ အၾကိဳတည္ေဆာကျ္ခင္း၊ တည္ေဆာကျ္ခင္း၊ လုပ္ငနး္လညပ္တ္ေဆာင္ရြကျ္ခငး္၊ ရပဆ္ိငု္းျခငး္၊ 

ပတ္သိမး္ျခင္း ႏွင့္ ပတိ္သိမး္ျပးီကာလ စသည့္စီမံကိန္းလုပ္ငနး္အဆင့္တစ္ခခု ငး္စအီတြက္ 

သက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိမႈသတမ္ွတျ္ခငး္၊ဆနး္စစျ္ခငး္ႏွင့္ေလ ာ့နညး္ေစျခင္း 

 စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျခင္းကာလျပီးဆံုးျပီျဖစ္သျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းကာလအတြက္ ထည့္သြင္း 

တြက္ခ က္စဥ္းစားျခင္းမျပဳလုပ္ေတာ့ဘြဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းကာလႏွင့္ စီမံကိန္းဖက္သိမ္းျခင္း ကာလမ ား 

အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပ  သက္ေရာက္မႈတြက္ခ က္သည့္ နည္းလမ္းမ ားႏွင့္အညီ ပတ္၀န္းက င္အေပၚ 

သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနမ ားအားတြက္ခ က္ခြဲ့ပ သည္။ တြက္ခ က္မမႈမ ားအရ သက္ေရာက္မႈအားလံုး 

သည္ အက ယ္အ၀န္းအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအတြင္း(၂ကီလိုမီတာအတြင္း)ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကာခ ိန္မွာခဏတာ 

(စီမံကိန္းကာလ ၃၀မွ၆၀ရက္အတြင္း)ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပီး သက္ေရာက္မႈအမ ိဳးအစားမွာ တိုက္ရုိက္ 

(စီမံကိန္းအတြင္း)သက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပ သည္။ တြက္ခ က္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ သက္ေရာက္ 

မႈမ ားႏွင့္ ေလွ ာ့ခ ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ ားအား ေအာက္ပ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားပ သည္- 
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စီမံကိနး္လညပ္တျ္ခငး္ 
က႑  သကေ္ရာက ္

ႏိုင္မႈ 
စီမကံိနး္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က ္

အရငး္အျမစ ္ သကေ္ရာကမ္ႈအေျခအေ
န 
 

သိသာ 
ထငရ္ာ္း
မႈ 

     ေလ်ာ်ာ့က်ေစေရးေဆာင္ရြကခ္်က္ သကေ္ရာကမ္ႈအေျခအေ
န 
 

သိသာ 
ထငရ္ာ္းမႈ 

F L M S F L M S 

ရႈပ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
 

ေလထု သယ္ယူ 
ပို႕ေဆာင္ျခင္း 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမ္ထြက္ရ္ိသည္်ာ့ 
ဓါတ္ေငြ႕မ်ားႏ္င္်ာ့အမႈန္အမႊားမ်ား  

3 0.75 3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။ယာဥ္သံုးစြြဲမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရး 
စီမံျခင္း ႏ္င္်ာ့ ေစာင္်ာ့ၾကည္်ာ့ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
၃။ေလာင္ကြ်မ္းမႈအားေကာင္းျပီး 
ဆာလ္ဖာပါ၀င ္မႈ နည္းသည္်ာ့ေလာင္စာဆ ီ
အသံုးျပဳျခင္း 

3 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

စက္ယႏၱယားမ်ား 
လည္ပတ္ျခင္း 

၁။ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား လည္ပတ္ရာမ္ 
ထြက္ရိ္ 
သည္်ာ့ဓါတ္ေငြ႕မ်ားႏ္င္်ာ့အမႈန္အမႊား
မ်ား 
၂။အိုဇုန္းလႊာ ထိခိုက္ေစသည္်ာ့ 
ျဒပ္ပစၥည္းသံုး 
ေလေအးေပးစက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း 
၃။ေလာင္စာအသံုးျပဳျခင္း 

4 0.75 3 9 နည္းပါး ၁။EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပ
စ္ႏုိင ္ေစရန္လိုအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 
၂။သံုးစြြဲမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ 
စီမံေဆာင္ရြက ္ျခင္း 
၃။ေလာင္ကြ်မ္းအားေကာင္းျပီး 
ဆာလ္ဖာပါ၀င ္
မႈနည္းသည္်ာ့ေလာင္စာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း 
၄။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏ္င္်ာ့ 
မီးရိႈ႕ျခင္း 

၁။အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း 
၂။အမိႈက္မီးရိႈ႕ျခင္း 

3 0.75 3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။လ္်ပ္စစ္မီးသို႕မဟုတ္ျပန္လည္ျပည္်ာ့ျဖိဳးျမြဲ 
စြမ္းအင္သံုးစြြဲခ်က္ျပဳတ္ျခင္း 
၂။အမိႈက္မ်ားအားေျမက်င္းတူးျမ္ပ္ႏ္ံျခင္း 
သို႕မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာ 
ေရးအဖြြဲ႕ႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

ေရထု ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား 

၁။လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္သုံးစြြဲျပီး 
ေနာက ္စြန္႕ပစ္သည္်ာ့ေရ 

4 0.75 3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပ
စ္ႏုိင ္ေစရန္လိုအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 
၂။ေစာင္ၾကည္်ာ့ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
၃။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း 

    နည္းပါး 
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စီးဆင္းေရ 
စြန္႕ပစ္ေရႏ္င္်ာ့မိလ ာ 

၁။မိုးရြာသြန္းျခင္းမ္စြန္႕ပစ္ေရမ်ား 
၂။ေနထိုင္သူမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ားမ္စြန္႕ 
ပစ္သည္်ာ့ မိလ ာႏ္င္်ာ့သုံးစြြဲျပီးေရမ်ား 

4 0.75 3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားစနစ္တက်စီမံေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း 
၂။မိလ ာစြန္႕ပစ္ျခင္းအား၊သက္ဆိုင္ရာစည္ 
ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္ 
စြန္႕ပစ္ျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

အသ ံ ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား 

၁။လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ ္
ဆူညံသံမ်ား ထြက္ေပၚျခင္း 
၂။ေမာ္တာမ်ား၊မီးစက္မ်ား 
ေမာင္းႏ္င္်ာ့ျခင္း 

4 0.75 3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။၀န္ထမ္းမ်ားအားလုိအပ္သည္်ာ့အကာအ 
ကြယ္ ၀တ္ဆင္ရန ္ေဆာင္ရြက္ထားရိ္ျခင္း 
၂။အသံလုံစက္ကိရိယာမ်ားသံုးစြြဲျခင္း 
၃။ပတ္၀န္းက်င္သို႕အသံပ်ံ႕လြင္်ာ့မႈမရိ္ေစ 
ရန္အကာအကြယ္မ်ား၊ေလကာပင္မ်ားစုိ
က္ပ်ိဳးျခင္း 
၄။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

သယ္ယူ 
ပို႕ေဆာင္ျခင္း 

၁။လူမ်ားႏ္င္်ာ့စက္ယႏၱရား၊ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္မ်ားမ ္
ဆူညံသံမ်ားထြက္ေပၚျခင္း 

4 0.35 3 4.2 နည္းပါး ၁။လိုအပ္သည္်ာ့အကာအကြယ္မ်ားထားရိ္ 
ျခင္း 
၂။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
၃။ဆူညံမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္စီမံျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

အေျချခေနထုိင္ျခင္း ၁။ေနထိုင္သူမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
အသ ံဆူညံေအာင ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

4 0.75 3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မ္တ္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းႏ္င္်ာ့ၾကီးၾကပ္ျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

ေျမထု ေဘးအႏၱရာယ္ရ္ိ 
စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
စြန္႕ပစ္ျခင္း 

၁။စက္သံုးဆီမ်ား၊ဓါတုပစၥည္းမ်ား၊ 
ေဆးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားစသည္ 
၂။ရံုးသံုး၊လုပ္ငန္းသံုးစြန္႕ပစ္ပစၥည္း 
မ်ား 
၃။ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
ေဆာင္ရြက္ရာမ ္ထြက္ရိ္သည္်ာ့ 
ပစၥည္းမ်ား 

3 0.75 2 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္လိုက္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ရ္ိမႈအမ်ိဳးအစားလိုက္ 
ခြြဲျခားစြန္႕ပစ္ျခင္း 
၃။ေလ်ာ်ာ့သံုး၊ျပန္သံုး၊ျပဳျပင္သံုးနည္းလမ္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၄။သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ
တီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့သတ္မ္တ္ 
ခ်က္ႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ျခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 

တည္ေဆာက္ျခင္း 
ႏ္င္်ာ့ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

၁။ေဆာက္လုပ္ရန္ေျမတူးေဖာ္ျခင္း 
၂။ေျမထိန္းနံရံမ်ားကာရံမထားျခင္း 
၃။ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားစနစ္တက် 

3 0.75 2 4.5 နည္းပါး ၁။စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္လိုက္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြြဲျခားစြန္႕ပစ္ေစျခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 
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တည္ ေဆာက္မထားျခင္း 
၄။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစြန္႕ပ
စ္ ပစၥည္းမ်ား စြန္႕ပစ္ျခင္း 

၃။ေလ်ာ်ာ့သံုး၊ျပန္သံုး၊ျပဳျပင္သံုးနည္းလမ္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၄။သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ
တီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့သတ္မ္တ္ 
ခ်က္ႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ျခင္း 

အေထြေထြစြန္႕ပစ္ 
ပစၥည္းမ်ား 

၁။သံုးစြြဲျပီးထြက္ရ္ိသည္်ာ့ အေထြေထြ 
စြန္႕ ပစ္ ပစၥည္းမ်ား 

4 0.75 3 9 အသင္်ာ့
အတင္်ာ့ 

၁။စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္လိုက္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြြဲျခားစြန္႕ပစ္ေစျခင္း 
၃။ေလ်ာ်ာ့သံုး၊ျပန္သံုး၊ျပဳျပင္သံုးနည္းလမ္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၄။သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ
တီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့သတ္မ္တ္ 
ခ်က္ႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး 

ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား 

၁။စံခ်ိန္မမ္ီသည္်ာ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္လိုက္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ
တီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့သတ္မ္တ္ 
ခ်က္ႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ျခင္း 
၃။ျပန္လည္၀ယ္ယူသူမ်ားထံေရာင္းခ်ျခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 

အျမင္်ာ့ အေဆာက္အဦ 
တည္ေဆာက္ျခင္း 

၁။ျမင္ကြင္းပိတ္ဆို႕ျခင္း 3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။သတ္မ္တ္ေနရာမ်ားတြင္စနစ္တက်ထား
ရ္ိျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး 

ဇီ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

အပင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္းႏ္င္်ာ့ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

၁။အပင္မ်ားခုတ္ထြင္ျခင္းႏ္င္်ာ့ရ္င္းလင္
း ျခင္း 
၂။ဓာတုပစၥည္းပါ၀င္ေသာသို႕မဟုတ္ 
အ 
ပူခ်ိန္ရိ္ေသာစြန္႕ပစ္ေရမ်ားစြန္႕ပစ္ျခင္
း 

3 0.75 4 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ေနထိုင္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားခ်မ္တ္၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း 
၂။အသိပညာေပးျခင္း 
၃။ 
EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ႏို
င္ ေစရန္လုိအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 

3 0.35 3 3.15  

 တိရစာၦန္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္းႏ္င္်ာ့ျပဳျပင္ 

၁။စားက်က္မ်ား၊ဖယ္ရ္ားရ္င္းလင္းျခင္
း 

3 0.75 3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ေနထိုင္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားခ်မ္တ္၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 
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ထိန္းသိမ္းျခင္း ၂။သတ္ျဖတ္ျခင္း 
၃။လူသံ၊စက္သံစသည္်ာ့ဆူညံသံမ်ား 
၄။စီမံကိန္းမ္ထြက္ရိ္ေသာ ထိခိုက္ႏုိင ္
သည္်ာ့စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊စြန္႕ပစ္ေရ၊အခိုး 
အေငြ႕ႏ္င္်ာ့အမႈန္အမႊားမ်ား 

ေစျခင္း 
၂။အသိပညာေပးျခင္း 
၃။ 
EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ႏို
င္ ေစရန္လုိအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 

 အဏုဇီ၀ 
ပိုးမႊား 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္းႏ္င္်ာ့ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း 

၁။စီမံကိန္းမ္ထြက္ရိ္ေသာ ထိခိုက္ႏုိင ္
သည္်ာ့ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊စြန္႕ပစ္ေရ၊အခိုး 
အေငြ႕မ်ား 
၂။ဓာတုပစၥည္း ပိုးသတ္ေဆးမ်ား 
အသံုး ျပဳျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။ေနထိုင္သူ၀န္ထမ္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားခ်မ္တ္၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း 
၂။အသိပညာေပးျခင္း 
၃။ 
EQEGလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္႕ပစ္ႏို
င္ ေစရန္လုိအပ္သည္်ာ့ ကိရိယာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 

လူမႈ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

စီးပြားေရး ေပါ်ာ့ဆမႈႏ္င္်ာ့ 
ကာကြယ္မႈ 
အားနည္းျခင္း 

၁။မီးေဘးအႏၱရာယ ္ 2 0.75 4 6 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။မီးသတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏ္င္်ာ့ပစၥည္းမ်ား 
ထားရ္ိျခင္း 
၂။မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး 
ေလ်ာ့က်င္်ာ့သင္်ာ့ၾကားမႈႏ္င္်ာ့သိပညာေပးျခင္း 
၃။မီးေဘးစီမံခ်က္လုိက္နာအေကာင္ထည္
ေဖာ္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

လူမႈေရး စီမံကိန္း 
လည္ပတ္ျခင္း 

၁။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေမာင္းႏ္င္သြား 
လာျခင္းေၾကာင္်ာ့လမ္းပိတ္ျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။ယာဥ္စည္းကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း 
၂။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးစြြဲမႈမ်ား အနည္းဆံုး 
ျဖစ္ေစရန္ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

အေျခခ်ျခင္းႏ္င္်ာ့ 
ေနထိုင္ျခင္း 

၁။ေနထိုင္သူ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း 
ျပသနာျဖစ္ပြားျခင္း 
၂။ျပင္ပႏ္င္်ာ့အခ်င္းခ်င္းျပသနာျဖစ္ျခင္
း 

3 0.35 4 4.2 နည္းပါး ၁။အေဆာင္ေနစည္းကမ္းမ်ား၊ရံုးစည္းကမ္း 
မ်ားခ်မ္တ္ျခင္း 

2 0.1 2 0.8 လ်စ္လ််ဴ
ရႈ 

ေပါ်ာ့ဆမႈႏ္င္်ာ့ 
ကာကြယ္မႈ 
အားနည္းျခင္း 

၁။မီးေဘးအႏၱရာယ ္ 2 0.75 4 6 အသင္်ာ့
အတင္်ာ့ 

၁။မီးသတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏ္င္်ာ့ပစၥည္းမ်ား 
ထားရ္ိျခင္း 
၂။မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး 

2 0.1 4 0.8 နည္းပါး 
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ေလ်ာ့က်င္်ာ့သင္်ာ့ၾကားမႈႏ္င္်ာ့သိပညာေပးျခင္း 
၃။မီးေဘးစီမံခ်က္လုိက္နာအေကာင္ထည္
ေဖာ္ျခင္း 

က်န္းမာေရး ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁။မေတာ္တဆထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း 3 0.35 4 4.2 နည္းပါး ၁။တစ္ကိုယ္ရည္လံုျခံဳေရးကိရိယာမ်ား 
၀တ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာပညာေပးျခင္း 
၃။သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

ထိေတြ႕ျခင္းႏ္င္်ာ့ 
ဆက္ဆံျခင္း 

၁။ကူးစက္ေရာဂါႏ္င္်ာ့ရာသီေပၚတုပ္ေ
ကြး စသည္ျဖစ္ပြားျခင္း 
၂။တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရ္င္းေရးအားန
ည္း ျခင္း 

3 0.75 4 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း 2 0.35 4 2.8 နည္းပါး 

လုပ္ငန္းခြင ္
၀င္ေရာက္ျခင္း 

၁။ေရမသန္႕ျခင္း 
၂။အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားမ္ကူးစက္ျခင္း 

3 0.75 3 0.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း 
၂။ေရသန္႕စက္တပ္ဆင္ျခင္းႏ္င္်ာ့ပံုမ္န ္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
၃။ပံုမ္န္သန္႕ရ္င္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း 

2 0.35 4 3.15 နည္းပါး 

ေဘးကင္း 
လံုျခံဳေရး 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္း 

၁။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေမာင္းႏ္င္သြား 
လာမႈေၾကာင္်ာ့မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္
း 
၂။လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ
မ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး ၁။တစ္ကိုယ္ရည္လံုျခံဳေရးကိရိယာမ်ား 
၀တ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာပညာေပးျခင္း 
၃။သတိေပးဆုိင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္း 

3 0.35 3 3.15 နည္းပါး 

 
 
 

လံုျခံဳေရး 
က်ိဳးေပါက္ျခင္း 

၁။မသမာသူမ်ား၏ေႏ္ာင္်ာ့ယ္က္ဖ်
က္ဆီး ျခင္း 
၂။ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျ
ခင္း 

3 0.75 3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားခန္႕အပ္ျခင္း 
၂။လံုျခံဳေရးကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ေစာင္်ာ့ 
ၾကပ္ၾကည္်ာ့ရႈေစျခင္း 

3 0.35 2 2.8 နည္းပါး 
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စီမံကိနး္ဖ်ကသ္ိမ္းျခင္း 
 

က႑  သကေ္ရာ
က ္
ႏိုငမ္ႈ 

စမီကံနိး္ 
ေဆာငရ္ြကခ္်
က ္

အရငး္အျမစ ္ သကေ္ရာကမ္ႈအေျခ
အေန 
 

သသိာ 
ထငရ္ာ္း
မႈ 

     ေလ်ာ်ာ့က်ေစေရးေဆာငရ္ြကခ္်က ္ သကေ္ရာကမ္ႈအေျခ
အေန 
 

သသိာ 
ထငရ္ာ္း
မႈ 

F L M S F L M S 

ရႈပ 
ပတ၀္န္းက်င ္
 

ေလထ ု သယယ္ ူ
ပို႕ေဆာင္ျခင္း 

ေမာ္ေတာ္ယာဥမ္်ားမထ္ြကရ္္ိသည္်ာ့ 
ဓါတ္ေငြ႕မ်ားႏ္င္်ာ့အမႈနအ္မႊားမ်ား  

3 0.7
5 

3 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထနိ္းသမိ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 
၂။ယာဥ္သံုးစြြဲမႈ အနည္းဆံုးျဖစေ္စေရး 
စီမံျခင္း ႏ္င္်ာ့ ေစာင္်ာ့ၾကည္်ာ့ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
၃။ေလာငက္ြ်မ္းမႈအားေကာင္းျပီး 
ဆာလဖ္ာပါ၀င္ မႈ 
နည္းသည္်ာ့ေလာင္စာဆ ီအသံုးျပဳျခင္း 

3 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

စကယ္ႏၱယား
မ်ား 
လည္ပတ္ျခင္း 

၁။ဖ်ကသ္ိမး္ေရးလုပင္န္းဆိုငရ္ာ 
စကပ္စၥည္း မ်ား လည္ပတ္ရာမ ္
ထြကရ္္ိ သည္်ာ့ ဓါတ္ေငြ႕ 
မ်ားႏ္င္်ာ့အမႈန္အမႊားမ်ား 
၂။ေလာငစ္ာအသံုးျပဳျခင္း 

4 0.7
5 

3 9 နည္းပါး ၁။EQEGလမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္
႕ပစ္ႏုိင္ ေစရနလ္ိုအပသ္ည္်ာ့ ကိရယိာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 
၂။သံုးစြြဲမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ 
စီမေံဆာင္ရြက္ ျခင္း 
၃။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထနိ္းသမိ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

ေရထ ု ဖ်က္သမိ္းေရး 
လုပင္န္းမ်ား 

၁။လပု္ငန္းဖ်ကသ္ိမ္းရာတြငသ္ံုးစြြဲျပီး
ေနာက္ စြန္႕ပစသ္ည္်ာ့ေရ 

4 0.7
5 

3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။EQEGလမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ားႏ္င္်ာ့အညီစြန္
႕ပစ္ႏုိင္ ေစရနလ္ိုအပသ္ည္်ာ့ ကိရယိာ 
မ်ားတပ္ဆင္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း 
၂။ေစာင္ၾကည္်ာ့ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
၃။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထနိ္းသမိ္းမႈေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 

    နည္းပါး 

စီးဆင္းေရ 
စြန႕္ပစ္ေရႏ္င္်ာ့မိ

၁။မိုးရြာသြန္းျခင္းမစ္ြန႕္ပစ္ေရမ်ား 
၂။ေနထိငု္သမူ်ား၊၀နထ္မ္းမ်ားမ္စြန္႕ပ

4 0.7
5 

3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားစနစ္တက်စီမေံ
ဆာင္ ရြက္ျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 



VHT Garment Company Limited                                             CMP Garment                                              Environmental Management Plan     

 

 121 
 

လ ာ စ္ သည္်ာ့ မိလ ာႏ္င္်ာ့သံုးစြြဲျပီးေရမ်ား ၂။မလိ ာစြန႕္ပစ္ျခင္းအား၊သကဆ္ိုငရ္ာစ
ည္ 
ပငသ္ာယာေရးေကာ္မတႏ္ီင္်ာ့ဆကသ္ြ
ယ္ စြန္႕ပစ္ျခင္း 

အသ ံ ဖ်က္သမိ္းေရး 
လုပင္န္းမ်ား 

၁။ဖ်ကသ္ိမး္ျခငး္မ္ ဆူညသံံမ်ား 
ထြကေ္ပၚျခင္း 
၂။ေမာ္တာမ်ား၊မီးစက္မ်ားေမာင္းႏ္င္်ာ့ျ
ခင္း 

4 0.7
5 

3 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။၀န္ထမ္းမ်ားအားလိုအပသ္ည္်ာ့အကာ
အ ကြယ ္၀တဆ္ငရ္န ္
ေဆာင္ရြကထ္ားရ္ိျခင္း 
၂။အသလံံုစကက္ိရယိာမ်ားသံုးစြြဲျခင္း 
၃။ပတ္၀န္းက်ငသ္ို႕အသပံ်ံ႕လြင္်ာ့မႈမရ္ေိ
စ 
ရန္အကာအကြယ္မ်ား၊ေလကာပငမ္်ား
စိုကပ္်ိဳးျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

သယယ္ ူ
ပို႕ေဆာင္ျခင္း 

၁။လမူ်ားႏ္င္်ာ့စက္ယႏၱရား၊ေမာ္ေတာ္
ယာဥမ္်ားမ္ 
ဆူညံသမံ်ားထြက္ေပၚျခင္း 

4 0.3
5 

3 4.2 နည္းပါး ၁။လိုအပ္သည္်ာ့အကာအကြယမ္်ားထား
ရ္ိ ျခင္း 
၂။ပံုမ္န္ျပဳျပင္ထနိ္းသမိ္းျခင္း 
၃။ဆူညမံႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္စမီံျခင္း 

4 0.35 2 2.8 နည္းပါး 

ေျမထ ု ေဘးအႏၱရာ
ယ္ရ္ိ 
စြန႕္ပစ္ပစၥည္း
မ်ား 
စြန႕္ပစ္ျခင္း 

၁။စက္သံုးဆီမ်ား၊ဓါတပုစၥည္းမ်ား၊ေ
ဆး ခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားစသည ္
၂။ရံုးသံုး၊လုပင္န္းသံုးစြန႕္ပစ္ပစၥည္း
မ်ား 
၃။ျပဳျပငထ္ိန္းသိမ္းျခင္း 
ေဆာင္ရြကရ္ာမ္ ထြက္ရ္သိည္်ာ့ 
ပစၥည္းမ်ား 

3 0.7
5 

2 6.75 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။စြန္႕ပစပ္စၥည္းစီမခံန႕္ခြြဲမႈအစအီစ
ဥ္လိကု္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ရ္မိႈအမ်ိဳးအစားလိကု္ 
ခြြဲျခားစြန႕္ပစ္ျခင္း 
၃။ေလ်ာ်ာ့သံုး၊ျပန္သံုး၊ျပဳျပင္သံုးနည္းလမ္
း မ်ားေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
၄။သက္ဆိငု္ရာစည္ပင္သာယာေရးေ
ကာ္မတီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့
သတမ္္တ္ ခ်ကႏ္္င္်ာ့အညီစြန႕္ပစျ္ခင္း 

3 0.35 2 2.1 နည္းပါး 

အေထြေထြစြန္႕ ၁။သံုးစြြဲျပီးထြကရ္္ိသည္်ာ့ အေထြေထြ 4 0.7 3 9 အသင္်ာ့ ၁။စြန္႕ပစပ္စၥည္းစီမခံန႕္ခြြဲမႈအစအီစ 3 0.35 3 3.1 နည္းပါး 



VHT Garment Company Limited                                             CMP Garment                                              Environmental Management Plan     

 

 122 
 

ပစ္ ပစၥည္းမ်ား စြန႕္ ပစ္ ပစၥည္းမ်ား 5 အတင္်ာ့ ဥ္လိကု္ 
နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခ
င္း 
၂။အမ်ိဳးအစားအလိုကခ္ြြဲျခားစြန္႕ပစေ္စျ
ခင္း 
၃။သက္ဆိငု္ရာစည္ပင္သာယာေရးေ
ကာ္မတီႏ္င္်ာ့ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ျခင္းႏ္င္်ာ့
သတမ္္တ္ ခ်ကႏ္္င္်ာ့အညီစြန႕္ပစျ္ခင္း 

5 

အျမင္်ာ့ အေဆာက္အဥ ီ
ဖ်က္သမိ္းျခင္း 

၁။အျမငမ္တင္်ာ့တယသ္ည္်ာ့ပစၥည္းမ်ား 3 0.3
5 

3 3.15 နည္းပါး ၁။သတ္မတ္္ေနရာမ်ားတြငစ္နစတ္က်
ထားရ္ိျခင္း 

3 0.35 3 3.1
5 

နည္းပါး 

လူမႈ 
ပတ၀္န္းက်င ္

စီးပြားေရး ေပါ်ာ့ဆမႈႏ္င္်ာ့ 
ကာကြယမ္ႈ 
အားနည္းျခင္း 

၁။မီးေဘးအႏၱရာယ ္ 2 0.7
5 

4 6 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။မီးသတေိပးဆိုင္းဘုတမ္်ားႏ္င္်ာ့ပစၥည္း
မ်ား ထားရ္ိျခင္း 
၂။မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယေ္
ရး 
ေလ်ာ့က်င္်ာ့သင္်ာ့ၾကားမႈႏ္င္်ာ့သပိညာေပးျခင္
း 
၃။မီးေဘးစီမခံ်က္လိကု္နာအေကာငထ္
ည္ေဖာ္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

လူမႈေရး စီမကံိန္း 
ဖ်က္သမိ္းျခင္း 

၁။အလပု္အကိငု္ရပ္နားခံရျခင္း 3 0.3
5 

3 3.15 နည္းပါး ၁။ယာဥ္စညး္ကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းမ်ား
အား လိကု္နာေဆာငရ္ြက္ျခင္း 
၂။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးစြြဲမႈမ်ား 
အနည္းဆံုး ျဖစေ္စရန္ 
ၾကီးၾကပ္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

ေပါ်ာ့ဆမႈႏ္င္်ာ့ 
ကာကြယမ္ႈ 
အားနည္းျခင္း 

၁။မီးေဘးအႏၱရာယ ္ 2 0.7
5 

4 6 အသင္်ာ့
အတင္်ာ့ 

၁။မီးသတေိပးဆိုင္းဘုတမ္်ားႏ္င္်ာ့ပစၥည္း
မ်ား ထားရ္ိျခင္း 
၂။မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးကာကြယေ္
ရး 
ေလ်ာ့က်င္်ာ့သင္်ာ့ၾကားမႈႏ္င္်ာ့သပိညာေပးျခင္

2 0.1 4 0.8 နည္းပါး 
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း 
၃။မီးေဘးစီမခံ်က္လိကု္နာအေကာငထ္
ည္ေဖာ္ျခင္း 

က်န္းမာေရး ဖ်က္သမိ္းေရး 
လုပင္န္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁။မေတာ္တဆထိခိကု္ဒဏရ္ာရျခင္း 3 0.3
5 

4 4.2 နည္းပါး ၁။တစ္ကိယု္ရည္လံုျခံဳေရးကရိိယာမ်ား 
၀တဆ္ငေ္ဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ဆိငု္ရာပညာေပးျခင္း 
၃။သတိေပးဆိငု္းဘတု္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္
း 

2 0.35 3 2.1 နည္းပါး 

ထိေတြ႕ျခင္းႏ္င္်ာ့ 
ဆကဆ္ံျခင္း 

၁။ကူးစကေ္ရာဂါႏ္င္်ာ့ရာသီေပၚတုပေ္
ကြး စသည္ျဖစပ္ြားျခငး္ 
၂။တစ္ကိယု္ေရသန႕္ရင္္းေရးအားန
ည္း ျခင္း 

3 0.7
5 

4 9 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း 2 0.35 4 2.8 နည္းပါး 

ေဘးကင္း 
လံုျခံဳေရး 

လုပင္န္းဖ်ကသ္ိ
မ္း ျခင္း 

၁။ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေမာင္းႏ္င္သြား 
လာမႈေၾကာင္်ာ့မေတာ္တဆထခိိကု္ျခင္
း 
၂။လပု္ငန္းခြင္မေတာ္တဆထခိိကု္မႈ
မ်ား ျဖစပ္ြားျခငး္ 

3 0.3
5 

3 3.15 နည္းပါး ၁။တစ္ကိယု္ရည္လံုျခံဳေရးကရိိယာမ်ား 
၀တဆ္ငေ္ဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
၂။ေဘးအႏၱရာယ္ဆိငု္ရာပညာေပးျခင္း 
၃။သတိေပးဆိငု္းဘတု္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္
း 

3 0.35 3 3.1
5 

နည္းပါး 

 လံုျခံဳေရး 
က်ိဳးေပါက္ျခင္း 

၁။မသမာသမူ်ား၏ေႏ္ာင္်ာ့ယ္ကဖ္်
က္ဆီး ျခင္း 
၂။ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္မႈမ်ားေဆာငရ္ြက္ျ
ခင္း 

3 0.3
5 

3 3.15 အသင္်ာ့ 
အတင္်ာ့ 

၁။လံုျခံဳေရး၀နထ္မ္းမ်ားခန္႕အပ္ျခင္း 
၂။လံုျခံဳေရးကငမ္ရာမ်ား 
တပဆ္ငေ္စာင္်ာ့ ၾကပ္ၾကည္်ာ့ရႈေစျခင္း 

3 0.35 2 2.8 နည္းပါး 
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၆.၄။ထုတလ္ပု္မႈလုပင္န္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ သက္ေရာက္မႈမ ား 

 ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္မည့္ သက္ေရာက္မႈမ ားအေပၚ 

ေလ ာ့ပ းေစေရး ေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပ အတိုင္း ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပအပ္ပ သည္- 

စဥ ္ လပုင္နး္စဥ ္ သကေ္ရာကႏုိ္ငမ္ႈ ေလ ာပ့ းေစေရးေဆာငရ္ြကခ္ က ္
၁ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ ား 

သယယ္ူပိ႕ုေဆာင္ျခင္း 
၁။သယ္ယပူို႕ေဆာငေ္ရးယာဥမ္ ားမွ 
အခိုးအေငြ႕မ ား ထြကရွိျခင္း 
၂။မေတာ္တဆထိခိကု္ျခင္း 
၃။စက္ဆီ၊ေခ ာဆီမ ား ယိုဖတိ္ျခင္း 

၁။အရညအ္ေသြးျမင့္ ဆာလဖ္ာပ ၀ငမ္ႈနည္းသည့္ ေလာင္စာ 
ဆီသံုးစြြဲျခင္း 
၂။ပံုမွနထ္ိမ္းသမိ္းျခင္း 
၃။ယာဥ္စညး္ကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းမ ားလိကုန္ာေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း 

၂ အထည္မ ားေလွ ာ္ဖြပ္ျခင္း ၁။စြန္႕ပစေ္ရထြက္ရွိျခင္း ၁။ေရဆိုးသန႕္စင္စနစတ္ြင ္သန႕္စင္ျပီးမွ စြန႕္ပစ္ျခင္း 
၃ မီးပတူိုက္ျခင္း ၁။အပေူလာင္ျခင္းကြဲသ့ို႕ 

မေတာ္တဆထခိိုကမ္ႈျဖစ္ျခင္း 
၂။မေတာ္တဆ မီးေလာငက္ြ မ္းျခင္း 

၁။ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းေရးသငတ္န္းေပးျခင္း 

၄ ကုန္ၾကမ္းကနု္ေခ ာမ ား 
အရည္အေသြးစစ္ 
ေဆးျခင္းႏွင့္ ထုပပ္ိုးျခင္း 

မေတာ္တဆ ထိခိကု္မႈျဖစ္ျခငး္ ၁။ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းေရးသငတ္န္းေပးျခင္းႏွင့္PPE 
မ ား၀တ္ဆင္ေဆာငရ္ြကေ္စျခင္း 

၅ ကုနပ္စၥည္းမ ား 
သိုေလွာငသ္မိ္းဆည္းျခင္း 

၁။မေတာ္တဆ မီးေလာငက္ြ မ္းျခင္း ၁။မီးေဘးကာကြယေ္ရးသငတ္န္းေပးျခင္း 
၂။မီးသတက္ိရယိာမ ား တပဆ္ငထ္ားရွိျခင္း 

၆ ကုနေ္ခ ာပစၥည္းမ ား 
သယယ္ူပိ႕ုေဆာင္ျခင္း 

၁။သယ္ယပူို႕ေဆာငေ္ရးယာဥမ္ ားမွ 
အခိုးအေငြ႕မ ား ထြကရ္ွိျခင္း 
၂။စက္ဆီ၊ ေခ ာဆီမ ား ယိုဖတိ္ျခင္း 
၃။မေတာ္တဆထိခိကု္ျခင္း 

၁။အရညအ္ေသြးျမင့္ ဆာလဖ္ာပ ၀ငမ္ႈနည္းသည့္ ေလာင္စာ 
ဆီသံုးစြြဲျခင္း 
၂။ပံုမွန္ျပဳျပင္ထနိ္းသမိ္းျခင္း 
၃။ယာဥ္စညး္ကမ္း၊လမ္းစည္းကမ္းမ ားလိကုန္ာေဆာင္ရြက္ 
ေစျခင္း 

၇ စကပ္စၥည္းမ ား 
ပံုမွန္ျပဳျပငထ္ိန္းသိမ္းျခင္း 
လုပင္န္းေဆာငရ္ြကခ္ က္မ ား 

၁။မေတာ္တဆထိခိကု္မႈျဖစ္ျခငး္ 
၂။စက္ဆီ၊ေခ ာဆီမ ား ယိုဖတိ္ျခင္း 
၃။စြန္႕ပစပ္စၥည္းမ ားထြက္ရွိျခငး္ 

၁။ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းေရးသငတ္န္းေပးျခင္းႏွင့္PPE 
မ ား၀တ္ဆင္ေဆာငရ္ြကေ္စျခင္း 
၂။ျပနလ္ည္သံုးစြြဲမည့္သူမ ားထေံရာင္းခ ျခင္း 

၈ ဘြိဳင္လာလညပ္တ္ျခင္း ၁။အခိုးအေငြ႕မ ား ထြကရ္ွိျခင္း 
၂။ေလာငက္ြ မ္းျပီးျပာမ ား 
ထြကရ္ွိျခင္း 
၃။မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစပ္ြားျခင္း 
၄။မေတာ္တဆထိခိကု္ျခင္း 

၁။အခိုးအေငြ႕ထြကရ္ွိမႈနည္းပ းေစရနပ္ံုမွန္ျပဳျပင္ ထနိး္ 
သိမ္းျခင္း 
၂။ျပာမ ားအားေျမဖို႕ျခင္း၊အပငစ္ိုက္ျခင္းတိ႕ု၌ျပန္လည္ 
သံုးစြြဲျခင္း 
၃။မီးေဘးကာကြယေ္ရးသငတ္န္းေပးျခင္းႏွင့္မီးသတက္ိရိ 
ယာမ ားတပ္ဆင္ထားျခင္း 
၄။ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရငွ္းေရးသငတ္န္းေပးျခင္းႏွင့္PPE 
မ ား၀တ္ဆင္ေဆာငရ္ြကေ္စျခင္း 
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၆.၅။ ပတ္၀နး္က ငထ္ိခိုကမ္ႈမ ားအား ေလ ာ့ခ မည့္နည္းလမ္းႏွင့္ နည္းပညာမ ား 

 လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျခင္းစီအလိုက္ ပတ္၀န္းက င္အေပၚ ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မႈအေျခအေနမ ား 

အား အဆင့္သတ္မွတ္ထားျပီး သက္ေရာက္မႈအလုိက္ သင့္ေလ ာ္သည့္ ေလ ာ့က ေစမည့္နည္းလမ္းမ ားအား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ ထိုသို႕ေလ ာ့က ေစေရးလုပ္ငန္း 

ရပ္မ ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက င္၊က န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအဖြြဲ႕(Environmental, 

Health, Safety Team_ EHS Team) ၏ ဦးေဆာင္စီမံခန္႕ခြြဲမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

၆.၅.၁။ ေလထုညစ္ညမး္ျခင္းႏွင့္ အမႈနအ္မႊားထြကရ္ွျိခင္း 

 စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ျပီးစီး၍ လက္ရွိတြင္ စီမံကိန္းလည္ပတ္ျခင္းအဆင္တြင္ရိွပ သည္။CMP စနစ္ျဖင့္ 

အိတ္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း စီမံကိန္းျဖစ္သျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အမႈန္အမႊားမ ားပ ံ႕လြင့္မႈမ ား 

အလြန္နည္းပ းမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိန္းခ ဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ပ သည္။ 

 လုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ ား စက္ယႏၱရားမ ား ေမာင္းႏွင္သြားလာရာတြင္ ကာဗြန္္ိုင္ေအာက္ဆို္္ 

ထုတ္လႊတ္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ ားအား လစဥ္ပံုမွန ္ ျပဳျပင္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ေလာင္စာဆီမ ားသံုးစြြဲျခင္းတို႕ေဆာင္ရြက္ျပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 

သံုးစြြဲမႈလမ္းေၾကာင္းမ ားအားလည္း အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ က္ရွိပ သည္။ 

 စီမံကိန္းဖ က္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ ားအတြက္ စီမံကိန္း 

ဖ က္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ စီမံခ က္မ ားအား ေရးဆြြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ စီမံကိန္းဖ က္သိမ္းရာတြင္ 

ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အမႈန္အမႊားမ ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ ားအား ထိန္းခ ဳပ္ႏိုင္ေစရန္ 

တို႕အတြက္ စီမံကိန္းအတြင္းေရျဖန္းျဖင္း၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးစြြဲမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္စီစဥ္ျခင္း၊ စက္ကိရိယာ 

မ ားအား ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း ကြဲ့သို႕ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ ားအား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၆.၅.၂။ ဆညူသံံႏွင့္တုန္ခ မႈ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း ယာဥ္မ ားသြားလာျခင္းႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ ား လည္ပတ္ျခင္း 

တို႕ေၾကာင့္ ဆူညံသံႏွင္ ့တုန္ခ မႈမ ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ္လည္း လြန္စြာသိသာထင္ရွားျခင္းမရွိပ ။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခ မႈမ ား သိသာထင္ရွားမႈေလ ာ့ပ းေစရန္ႏွင့္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခ မႈမ ား စီမံကိန္းဧရိယာျပင္ပသို႕ 

ထြက္ရွိလာျခင္းမရိွေစရန္အတြက္ နံရံအတားအဆီးမ ားကာရံျခင္း၊ ေလကာပင္မ ားစိုက္ပ ိဳးျခင္း ကြဲ့သို႕ေသာ 

လိုအပ္မည့္စီမံခ က္မ ားအား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 
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 စီမံကိန္းဖ က္သီမ္းသည့္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆူညံသံႏွင္ ့တုန္ခ မႈအား ေလွ ာခ ႏိုင္ရန္ 

အတြက္ ေနာက္ခံအသံဆူညံမႈမ ားရိွသည့္ေန႕ဘက္ႏွင့္ရုံးဖြင့္ရက္မ ားတြင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သံုး 

ကာကြယ္ေရးကိရိယာမ ားတပ္ဆင္ျခင္း စသည့္ထိခိုက္မႈေလ ာ့ေပ ့ေစေရးအစီအမံမ ား ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၆.၅.၃။ ေရထညုစ္ညမ္းျခငး္ 

 အိတ္အမ ိဳးမ ိဳးခ ဳပ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အိတ္အမ ိဳးမ ိဳးလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ 

စြန္႕ပစ္ေရထြက္ရိွျခင္းမရွိဘြဲ ၀န္ထမ္းမ ား၏ သန္႕စင္ေဆးေၾကာျခင္းလုပ္ငန္းမ ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွသာ 

စြန္႕ပစ္ေရထြက္ရိွပ သည္။ 

 စီမံကိန္းအတြက္ ေျမေအာက္ေရအားထုတ္ယူ၍ ေရေလွာင္ကန္တြင္ သိုေလွာင္ျပီး စနစ္တက သံုးစြြဲ 

သြားပ မည္။ စီမံကိန္းမွထြက္ရွိသည့္ စြန္႕ပစ္ေရမ ားအား အနည္ထိုင္ကန္ျဖင့္ အနည္ခ ျပီးေနာက္ စနစ္တက  

စြန္႕ပစ္သြားပ မည္။ စီးဆင္းေရမ ားအား ေရစီးဆင္းမႈစနစ္တက ရွိေစရန္ႏွင္ ့ ေျမတိုက္စားမႈ မရွိေစရန္တို႕ 

အတြက္ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္မ ားအား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားပ မည္။ 

 စီမံကိန္းဖ က္သိမ္းသည့္ကာလအတြင္း သန္႕စင္ေဆးေၾကာျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ ားသုံးစြြဲျခင္းတို႕မွ ျဖစ္ေပၚ 

လာႏိုင္သည့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈအား ေလွ ာ့ခ ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ ာ့ပ းေစေရး အစီအမံမ ားအား လိုအပ္ခ က္ႏွင့္ 

အညီ စီမံခ က္ေရးဆြြဲေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၆.၅.၄။ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအစိုငအ္ခြဲ 

 စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္ကာလအတြင္း ထုပ္ပိုးမႈသံုး စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား၊ရုံးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ ား၊ 

၀န္ထမ္းမ ား၏စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား၊ စားၾကြင္းစားက န္မ ား၊ အထည္အလိပ္ျဖတ္ေတာက္ရာမွထြက္ရွိသည့္ ပိတ္အ 

ပိုင္းအစမ ား စသည္တုိ႕ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး။ စနစ္တက  စြန္႕ပစ္ျခင္းမရွိပ က ေရေျမာင္းမ ားပိတ္ဆို႕ျခင္း၊ 

ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းျခင္းတုိ႕ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပ မည္။ 

 အဆုိပ အစိုင္အခြဲ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳးမ ိဳးအား ျပန္လည္ျပဳျပင္သုံးစြြဲျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရာင္းခ ျခင္း၊သံ၊ 

စက ၠဴ၊ ေကာ္ စသည္တို႕အား ခြြဲျခားစြန္႕ပစ္ေစျပီး ျပန္လည္၀ယ္ယူသူမ ားထံ ေရာင္းခ ျခင္း၊က န္ရိွသည့္ စြန္႔ပစ္ 

ပစၥည္းမ ားအား ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ၁ပတ္လွ င ္ တစ္ၾကိမ္ခန္႕စြန္႕ပစ္ျခင္း 

စသည့္နည္းလမ္းမ ားျဖင့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားအား စီမံခန္႕ခြြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းဖ က္သိမ္းသည့္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားအား စနစ္တက  စီမံ 

ခန္႕ခြြဲႏိုင္ေရးအတြက္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား စီမံခန္႕ခြြဲမႈ အစီအစဥ္အား ေရးဆြြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပ သည္။ 
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၆.၅.၅။ မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

 စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္ကာလအတြင္း လွ ပ္စစ္ေရွာ့ျဖစ္ျခင္း၊ ေလာင္စာမ ားစနစ္တက  သိုေလွာင္ 

မထားျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္း/ကုန္ေခ ာမ ားစနစ္တက မရိွျခင္း၊ ေလာင္စာဆီယိုဖိတ္ျခင္း စသည္ ့ ေပ ့ဆမႈမ ားႏွင့္ 

မေတာ္တဆမႈအမ ိဳးမ ိဳးတို႕ေၾကာင္ ့ မီးေလာင္ကြ မ္းမႈမ ားျဖစ္ပြားႏိုင္ျပီး ထိုသို႕မီးေလာင္ကြ မ္းပ က စီမံကိန္း 

လုပ္ငန္းအျပင္ နီးစပ္ရာသို႕ပ ေလာင္ကြ မ္းျပီး အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ပ က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈမ ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပ  

သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေစရန္ လွ ပ္စစ္၀ ယာၾကိဳးမ ားအား ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ေလာင္စာမ ားအား ဖိတ္လွ  ံ

ပ က ပ ံ႕ႏံွ႕သြားျခင္းမရွိေစရန္ တစ္ဆင့္ခံေျမာင္းစနစ္မ ားထားရွိျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္း/ကုန္ေခ ာမ ား စနစ္တက  

သိုေလွာင္ထားရိွျခင္း၊ မီးသတ္ေဆးဘူးမ ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ထားရိွျခင္း၊ မီးသတ္ဌာနႏွင္ ့ဆက္သြယ္၍ 

စီမံကိန္းရိွ၀န္ထမ္းမ ားအား သင့္ေလ ာ္သည့္ သင္တန္းမ ားေပးအပ္ျခင္းတုိ႕ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ  

သည္။ 

၆.၅.၆။ ၀နထ္မ္းမ ား လူမႈဖလူံုေရးႏွင့္ ပတ္၀နး္က င္စမိ္းလန္းစိျုပညေ္ရး 

 ၀န္ထမ္းမ ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခက္အခြဲမ ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ အၾကိဳ/အပုိ႕ ဖယ္ရီ 

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အလုပ္ခြင္အတြင္း နာမက န္းျဖစ္မႈအတြက္ နားေနရန္ေနရာမ ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ တူညီ၀တ္စံု 

စီစဥ္ေပးျခင္း၊ေဆး၀ း/အစားအစာေထာက္ပံ့ျခင္း၊အခ ၾကီးရက္ၾကီးမ ား(သၾကၤန္၊သီတင္းကြ တ္၊ တန္ေဆာင္တုိင္) 

တြင ္ မုန္႕ဖိုးေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ႏွင့္ ကြ မ္းက င္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ 

လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ ား၊ သင္တန္းမ ား၊ မြမ္းမံသင္တန္းမ ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အခ ိန္ပုိလုပ္ခမ ားေပးအပ္ျခင္း၊ 

နားေနခ ိန္တြင္က န္းမာေရးႏွင့္ ညီမညြတ္ေစရန္အတြက္ အားကစားေလ့က င့္မႈမ ား ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

၀န္ထမ္းမ ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေပ ာ္ပြြဲရႊင္ပြြဲမ ား၊ အပန္းေျဖခရီးမ ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ လွၠဴ္ န္းျခင္းမ ားႏွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 

ကူညီေပးျခင္း စသည္တို႕အား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပ မည္။ 

 စီမံကိန္းအတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမကြက္လပ္ေနရာမ ားတြင္ သစ္ပင္ပန္းပင္မ ားစိုက္ပ ိဳး၍ ပတ္၀န္းက င္ 

သာယာစိမ္းလန္းေနေစရန္ Green Belt System စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၆.၅.၇။ လူမႈစးီပြားဆိငု္ရာအက ိဳ းစီးပြားမ ား 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အနိမ့္ဆံုး၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ က္ ၂၈၂ ဦးခန္႕ျဖစ္သျဖင့္ စီမံကိန္းေ္သအနီး  

ေ္သခံျပည္သူမ ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ကြ မ္းက င္လုပ္သားမ ား 

ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြႏွင့္ အခြန္အခမ ားရရွိျခင္း၊ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဘ႑ာမ ား 

ထားရိွေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္အေျခအေနအား စန္စတက ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္း၊ CSR လုပ္ငန္းမ ား 
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ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရး၊ က န္းမာေရး၊ လူမႈေရးက႑မ ားတုိးတက္လာျခင္း စသည့္ ေကာင္းက ိဳးမ ား ရရွိ 

မည္ျဖစ္ပ သည္။ 

၆.၆။ ပတ္၀နး္က ငထ္ိခိုကမ္ႈမ ားႏွင့္ ေလ ွာခ့ ေရးဆိုငရ္ာကိစၥမ ားအတြက္ လမ္းညႊနခ္ က္မ ားႏွင့္အညီ 

       လိုကန္ာေဆာင္ရြကျ္ခင္း 

 စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ ိဳးသားပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ က္ 

(၂၀၁၅) ၏ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားအနက္ ၂.၃.၂.၁ ခ ဥ္မွ င္ႏွင့္အထည္ခ ဳပ္လုပ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းက႑၌ ပ ၀င္ပ သည္။သုိ႕ျဖစ္ပ ၍ အမ ိဳးသားပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ခ က္(၂၀၁၅) ၏ ၂.၃.၂.၁ ခ ည္မွ င္ႏွင့္ အထည္ခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းက႑အတြက္ လိုက္နာရန ္

သတ္မွတ္ခ က္မ ားျဖစ္သည့္ ေအာက္ပ သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္- 

၆.၆.၁။ ထတုလ္ႊတ္အခိးုအေငြ႕ 

 ေလထုအရည္အေသြးႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  ထုတ္လႊတ္အခိုးအေငြ႕ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ က္ 

အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 

၆.၆.၂။ စြန္႕ပစ္ေရ စြန႕္ထတု္မႈ 

 လုပ္ငန္းစီမံကိန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း တိုက္ရိုက္ သို႕မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္၍ စြန္႕ထုတ္လိုက္ေသာ 

စြန္႕ပစ္ေရမ ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  စြန္႕ထုတ္အရည္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ က္လမ္းညႊန္ခ က္အား လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္- 
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၆.၆.၃။ လုပင္န္းေနရာမွ စးီဆင္းေရႏွင့္ စြန္႕ပစ္ေရစြန႕္ထုတ္မႈ 

 အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑အလုိက္ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္း 

လည္ပတ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း 

ေနရာအားလံုးမွ စီးဆင္းေရ (Storm Water) မိလ ာစြန္႕ပစ္ေရ စြန္႕ထုတ္မႈမ ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  

လမ္းညႊန္ခ က္အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္- 
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၆.၆.၄။ ဆူညသံံ (Noise) 

 စီမံကိန္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလအတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပ  ဆူညံမႈအဆင့္မ ားအား 

ေက ာ္လြန္ျခင္းမရွိေစရန္ စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္မ ားႏွင့္ ထိန္းခ ဳပ္ေရးကိရိယားမ ား တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားပ  

မည္- 

 

၆.၆.၅။ အန႕ံ (Odor) 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ ားမွထြက္ရွိသည့္ စူစည္းႏွင့္ပ ံ႕လင့္(Point and Diffuse) အနံ႕မ ားကို ပတ္၀န္းက င္ရွိ 

လူမ ား လက္မခံႏိုင္သည္ ့ ဆိုးရြားေသာအနံ႕မ ား မထြက္ရွိေစေရးအတြက္ ထိန္းခ ဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ 

လမ္းညႊန္ခ က္ႏွင့္အညီ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အနံ႕ယူနစ္၏ ၅ မွ ၁၀ ကိ ု ေက ာ္လြန္ျခင္းမရိွေစေရး 

ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၆.၇။ ဆက္စပသ္က္ေရာက္မႈဆန္းစစျ္ခင္း 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသည္ CMP စနစ္ျဖင့္ အိတ္ခ ဳပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ က္ 

မ ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္ လူသားတို႕အေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေၾကာင္း 

ဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိရပ သည္။ယင္းစီမံကိန္းသီးသန္႕အားျဖင့္ သိသာထင္ရွားမႈမရွိသည့္အျပင္ အမ ိဳးအစားမတူညီ 

သည့္ စီမံကိန္း သို႕မဟုတ္ နယ္ေျမ၊ ေ္သတစ္ခုတည္းတြင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ ားမွ 

လက္ရွိ သို႕မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ ားႏွင့္ ေပ င္းစပ္လိုက္ေသာအခ   ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ 

သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိရပ သည္။ 
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၇။ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ 

 ပတ္၀န္းက င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင္ ့ေဘးအႏၱရာယ္ရိွမႈမ ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ 

ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္မ ားျဖင့္ အဆုိပ သက္ေရာက္မႈမ ားအား ေလ ာ့နည္းေစေရးအတြက္ 

ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပ သည္။ စီမံကိန္းပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္တြင္ပ ရွိသည့္ 

ပတ္၀န္းက င္ေလ ာ့ပ းေစေရးလုပ္ငန္းမ ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ ားကို လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မွ 

အျပည့္အ၀အစဥ္အျမြဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၇.၁။ ပတ္၀နး္က င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ ားအား ေလ ာ့နည္းေစရန ္ေဆာင္ရြကမ္ည့္ လပု္ငနး္မ ားႏွင့္ 

       ဘ႑ာေငြလ ာထားခ က္မ ား 

 ပတ္၀န္းက င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ ားအား ေလ ာ့နည္းေစရန္ အသံဆူညံမႈ၊တုန္ခ မႈ ထိန္းခ ဳပ္ရန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊ စြန္႕ပစ္ေရႏွင့္ေရဆိုးမ ားစီမံခန္႕ခြြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေလအရည္အေသြး၊ 

အနံ႕ညစ္ညမ္းမႈ စီမံခန္႕ခြြဲရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရသံုးစြြဲမႈ စီမံခန္႕ခြြဲရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈ စီမံခန္႕ခြြဲ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဓ တုပစၥည္းႏွင့္အဆိပ္အေတာက္ ထိန္းခ ဳပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ကုိ ထိခိုက္ 

မႈမရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ က န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ 

အေရးေပၚတုံ႕ျပန္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္အလိုက္ကြ မ္းက င္မႈသင္တန္းေပးျခင္း စသည္တို႕ 

အား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

၇.၁.၁။ အသဆံူညံမႈ၊ တုန္ခ မႈ ထိန္းခ ဳပ္ရန္ ေဆာင္ရြကျ္ခင္း 

 အသံဆူညံမႈ၊ တုန္ခ မႈ ထိန္းခ ဳပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  ဇယားႏွင့္အညီ ေဆာင္ 

ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႕မွန္းဘ႑ာေငြတစ္ႏွစ္လွ င့္ က ပ္တစ္ဆယ္သိန္း 

လ ာထားပ သည္။ 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္အဖြြဲ႕ 
၁ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမွ အသံဆူညံမႈျဖစ္ေပၚေစမည့္ 

လုပ္ငန္းမ ားကိုအသံဆူညံမႈမ ားျပားသည့္အခ ိန္မ ားတြင္သာေဆာင္ရြက္ရန္ 
Engineer Dept 

၂ စီမံကိန္း၀င္းအတြင္းမွ အသံဆူညံမႈျဖစ္ေပၚရာေနရာတြင္ ဆူညံမႈႏွင့္ 
တုန္ခ မႈ တို႕ကို ေလ ာ့ခ ရန္ 

Engineer Dept 

၃ CMPစနစ္ျဖင့္ အိတ္ခ ဳပ္စီမံကိန္းျဖစ္ပ ေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္ကုိ 
ဆူညံမႈမ ားျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိပ ။သို႕ေသာ္ ရံဖန္ရံခ  
ျဖစ္ေပၚေသာ အသံဆူညံမ ႈ(ဥပမာ-လမ္းမွကားသံမ ား) အတြက္ အကာ 
အကြယ္အေနျဖင့္ ၀င္းျခံတံတိုင္းကာရံျခင္း၊သစ္ပင္မ ားစုိက္ပ ိဳးျခင္း စသည့္ 
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အကာအကြယ္အထိန္းအခ ဳပ္မ ားျပဳလုပ္ရန္ 
၄ ပစၥည္းအတင္အခ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံဆူညံမႈျဖစ္ႏိုင္ပ က ယင္းလုပ္ငန္း 

မ ားကိ ုသတ္မွတ္ခ ိန္အတြင္းတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
Store Dept 

၅ အသံဆူညံ/တုန္ခ ေသာစက္မ ားကုိ သီးျခားေနရာမ ား သို႕မဟုတ္လူအမ ား 
ႏွင့္ ေ၀းရာေနရာမ ားတြင္ ထာ။ရိွရန္ 

Engineering Dept. 

၆ အသံဆူညံမႈေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္က န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ကို ၀န ္
ထမ္းမ ားအား အသိပညာေပးထားရန္ 

Environmental 
Management Team 

၇ အသံဆူညံေသာေနရာတြင္အလုပ္လုပ္ရေသာ၀န္ထမ္းမ ားအား နားအကာ 
အကြယ္ ကိရိယာမ ား တပ္ဆင္ေပးရန္ 

Environmental 
Management Team 

 

၇.၁.၂။ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊စြန႕္ပစ္ေရႏွင့္ေရဆိးုမ ားစီမခံန႕္ခြြဲရန္ ေဆာငရ္ြကျ္ခငး္ 

 စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊စြန္႕ပစ္ေရႏွင့္ေရဆိုးမ ား စီမံခန္႕ခြြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  ဇယား 

ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႕မွန္းဘ႑ာေငြ တစ္ႏွစ္လွ င္ 

က ပ္တစ္ဆယ္သိန္းလ ာထားပ သည္။ 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္အဖြြဲ႕ 
၁ ပတ္၀န္းက င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္မ ား 

အဓိကျဖစ္ေပၚေစေသာ ရင္းျမစ္မ ားကို သတ္မွတ္ရန္ 
စီမံကိန္းမန္ေနဂ ာ 

၂ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းတြင္ပ ၀င္ေသာအရာမ ားႏွင့္အေရအတြက္ကိုသတ္မွတ္ထားရန္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ ာ 
၃ ဌာနတစ္ခုခ င္းအတြက္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားထိန္းသိမ္းစြန္႕ပစ္စရိတ္သတ္မွတ္ရန္ Finance Dept 
၄ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းထည့္စရာမ ားကို အေရာင္၊အမွတ္အသားျဖင့္ ခြြဲျခားထားရန္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ ာ 
၅ ေလလြင့္မႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ ားကုိသာ ၀ယ္ယူရန္ Store Dept 
၆ ကိရိယာမ ားကိုအစားထိုးျခင္းထက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ 

ျခင္းကို ဦးစားေပးရန္ 
Store/ Engineering 

Dept 
၇ တာရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အသံုးခံေသာပစၥည္းမ ားကို ေရြးခ ယ္အသုံးျပဳရန္ Store Dept 
၈ တစ္ခ သံုးပစၥည္မ ားအစား ျပန္ျဖည့္သံုးႏိုင္ေသာပစၥည္းမ ားကိုဦးစားေပးသံုးရန္ Store Dept 
၉ ျပန္အသုံးျပဳ၍မရေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားကို လက္ရိွလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္ 

အညီ စြန္႕ပစ္ရန္ 
 

၁၀ ကိုင္တြယ္ရာတြင္လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အႏၱရာယ ္
ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းႏွင့္အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ ားကိုခြြဲျခားထားရန္ 

Store Dept 

၁၁ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားကို စြန္ပစ္ရာတြင္ သတိထား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ 

Store Dept 

၁၂ ဘတၳရီမ ားကုိ အိမ္တြင္းသုံးပစၥည္းမ ားႏွင့္အတူ စြန္႕ပစ္ျခင္းမျပဳရန္ ယင္းတို႕ Store Dept 
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ကိုသီးျခားစုစည္းထားရန္ 
၁၃ ထုပ္ပိုးပစၥည္းပ ၀င္မႈအနည္းေသာပစၥည္းမ ားကို ၀ယ္ယူသံုးစြြဲရန္ Store Dept 
၁၄ အေရအတြက္နည္းနည္း၀ယ္ယူျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ၀ယ္ယူျခင္းကုိ 

ထိေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
Store Dept 

၁၅ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ ားကို ျပန္လည္လက္ခံေသာေရာင္းသူမ ားထံမွ ဦးစားေပး 
၀ယ္ယူရန္ 

Store Dept 

၁၆ အခ ိဳ႕စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္(စက ၠဴ၊ 
ကတၳၠဴ၊ပလပ္စတစ္၊မွန္ စသည္) 

Store Dept 

၁၇ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားကို အျပင္တြင္မီးရိႈ႕ျခင္း၊စြန္႕ပစ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေျမျမွဳပ္ျခင္း 
မျပဳလုပ္ရန္ 

Store Dept 

၁၈ ေရရွည္အသံုးခံဆံုးပစၥည္း၊ပတ္၀န္းက င္ေလထုညစ္ညမ္းမႈအနည္းဆုံး ျဖစ္ေစ 
ေသာပစၥည္းမ ားကိုသာ ေရြးခ ယ္၀ယ္ယူအသုံးျပဳရန္ 

Store Dept 

၁၉ လွ ပ္စစ္ပစၥည္းမ ား၊အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ ားကို ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္၊ 
အေကာင္းတုိင္းရွိေနေသာ္လည္း မလုိအပ္ေသာပစၥည္းမ ားကို ေ္သအဖြြဲ႕ 

အသည္းမ ားသို႕လွၠဴ္ န္းရန္ 

Store Dept 

၂၀ စားေသာက္ကုန္မ ား၏သက္တမ္းရက္ကိုစိစစ္ရန္၊၀ယ္ယူသည့္ရက္အစဥ္လိုက္ 
(ပထမ၀င္၊ပထမထြက္)အသံုးျပဳရန္ 

မီးဖိုေဆာင္ဌာန 

၂၁ လက္ဆတ္ေသာအစာမ ား၊ပ က္လြယ္ပုပ္လြယ္ေသာအစာမ ားကုိ သင့္ေလ ာ္ 
ေသာ အပူ္ီဂရီျဖင့္ ထားသုိထားရန္ 

မီးဖိုေဆာင္ဌာန 

၂၂ မီးဖိုေဆာင္ႏွင့္၀န္ထမ္း စားရိပ္သာမွထြက္ရွိေသာစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားမွ တိရစာၦန္ 
စာအျဖစ ္ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားကို သီးသန္႕ထားရိွ၍ 
ေ္သခံေမြးျမၠဴေရးသုိ႕ပံ့ပိုးေပးရန္၊အသီးအႏွံအခြံမ ားကို သဘာ၀ေျမၾသဇာ 
ျပဳလုပ္ရန္၊ဆီပံုးခြံ၊ပုလင္းခြံမ ားကုိ ျပန္လည္ေရာင္းခ ျပီး ၀န္ထမ္းသက္သာ 

ေခ ာင္ခ ိေရးသံုးေငြအတြက္ ထားရွိေပးရန္ 

မီးဖိုေဆာင္ဌာန၊ 
ပန္းဥယ ာဥ္ဌာန၊ 

Store Dept 

၂၃ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားကို အမ ိဳးအစားခြြဲျခားျပီး၊ပလပ္စတစ္ဘူးခြံ၊ပုလင္းခြံမ ား အား 
ျပန္လည္ေရာင္းခ ျပီး ၀န္ထမ္းသက္သာေခ ာင္ခ ိေရးသံုးေငြအျဖစ္ထားရွိရန္ 

Store Dept 

၂၄ စြန္႕ပစ္အရည္မ ားကိုမစြန္႕ပစ္မီ လက္ရွိလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ စီမံေဆာင္ 
ရြက္ရန္၊မိလ ာစြန္႕ပစ္ေရဆုိးမ ားကိ ုUnder Ground Tankျဖင့္ စနစ္တက  
သြယ္တန္းဖံုးအုပ္ထားရန္ႏွင့္ စည္ပင္သာယာႏွင့္ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ရန္ 

Engineer Dept 

၂၅ အသုံးျပဳျပီးဆီမ ားကို ပတ္၀န္းက င္ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေပၚေစေသာနည္းျဖင့္ 
ရွင္းလင္းရန္ 

မီးဖိုေဆာင္ဌာန 

၂၆ ျဖစ္ႏိုင္သမွ  Print ထုတ္ခ င္းကုိေလွ ာ့ျပီး ေမးလ္ကိုအသံုးျပဳရန္ စီမံဌာန 
၂၇ တစ္ဘက္လြတ္စာရြက္ စြန္႕ပစ္စာရ က္မ ားကိုျပန္သံုးရန္ စီမံဌာန 
၂၈ ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ Printer ႏွင္ ့မိတၱၠဴကူးစက္မ ားကိုသံုးရာတြင္ ႏွစ္မ က္ႏွာထုတ္ရန္ စီမံဌာန 
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၂၉ Colour Print ထုတ္မႈကုိ ကန္႕သတ္ရန္ စီမံဌာန 
၃၀ Printer ႏွင့္မိတၱၠဴကူးစက္ေဆးဘူးေဟာင္းမ ားကုိ ေရာင္းသူသို႕ျပန္ေပးရန္ စီမံဌာန 
၃၁ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ေရး၊ေရဆိုးထြက္ရွိမႈေလွ ာ့ခ ေရးႏွင့္ထြက္ရွိလာေသာ 

ေရဆိုးမ ားကုိ ရွင္းလင္းေရးတို႕အတြက္ စီမံထားရွိရန္ 
Engineering Dept 

၃၂ သံုးစြြဲျပီးေရမ ားကုိျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ (ဥပမာ-ပန္းျခံေရေလာင္းျခင္း) ပန္းဥယ ာဥ္ဌာန 
၃၃ ေရဆိုးစြန္႕ထုတ္မႈပမာဏသိရိွႏိုင္ရန္ မ က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္တုိင္းတာရန္ Engineering Dept 
 

၇.၁.၃။ ေလအရည္အေသြး၊အနံ႕ညစ္ညမ္းမႈစမီံခန႕္ခြြဲရန္ ေဆာင္ရြကျ္ခင္း 

 ေလအရည္အေသြး၊အနံ႕ညစ္ညမ္းမႈစီမံခန္႕ခြြဲရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ ဇယားႏွင့္ 

အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႕မွန္းဘ႑ာေငြတစ္ႏွစ္လွ င္ 

က ပ္တစ္ဆယ္သိန္း လ ာထားပ သည္။ 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္အဖြြဲ႕ 
၁ ေရစည္မ ား၊ပိုက္ေခ င္းမ ားကို ပိတ္ရက္မ ားတြင္သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ Engineering Dept 
၂ မိႈစြြဲတတ္ေသာေနရာမ ားတြင္ ခြ တ္ေဆးမ ားျဖင့္သန္႕စင္ရန္၊ အစိုဓာတ္ေပ ာက္ 

ရန္အတြက္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
Engineering Dept 

၃ အေအးေပးစက္မ ားကုိ ပံုမွန္စစ္ေဆး၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ Engineering Dept 
၄ ေလေအးေပးစက္ ေလစစ္မ ားကုိ ပံုမွန္လြဲလွယ္ရန္ Engineering Dept 
၅ ဆီေလာင္စာ အထူးလုိေသာကိစၥမ ားတြင္ ဆာလ္ဖာနည္းေသာဆီကိုသံုးရန္ Engineering Dept 
၆ အေအးေပးစက္ကိရိယာစာရင္း(ေလေအးေပးစက္၊ေရခံေသတၱာ)ျပဳစုထားရန္၊ 

၎တို႕၏ ေလလံုမႈကုိစစ္ေဆးရန္ 
Engineering Dept 

၇ သစ္ကိုင္း၊သစ္ရြက္၊ျမက္အမိႈက္မ ားကုိ မီးရိႈ႕ဖ က္စီးျခင္းမျပဳဘြဲ သဘာ၀ 
ေျမၾသဇာျပဳလုပ္ရန္ 

ပန္းဥယ ာဥ္ဌာန 

၈ အိုဇုန္းလႊာကိုအႏၱရာယ္ေပးေသာအေအးေပးေဆးရည္(CFC)မ ားကိ ုေလ ာ္ကန္ 
စြာစြန္႕ပစ္ရန္ 

Engineering Dept 

၉ ေရခြဲေသတၱာအေအးေပးစနစ္တြင္ ယိုေပ မ ားမရွိေစရန္အတြက္ စစ္ေဆးရန္ Engineering Dept 
၁၀ ေလ၀င္ေလထြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ Engineering Dept 
၁၁ ေလထုအားညစ္ညမ္းေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျပီး 

ယင္းတို႕ကိုဖယ္ရွားရန္ သို႕မဟုတ္ ေလ ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
Engineering Dept 

၁၂ ခ က္ျပဳတ္သည့္ဧရိယာတြင္ Air Exhauster မ ားကို ပညာရွင္မ ားျဖင့္ စနစ ္တက  
တပ္ဆင္အသုံးျပဳရန္ 

Engineering Dept 

၁၃ အမ ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ ားကို ေဆးလိပ္မေသာက္ရေနရာသတ္မွတ္ရန္ စီမံဌာန 
၁၄ ေဆးလိပ ္ေသာက္ရန္ေနရာ ႏွင္ ့မေသာက္ရန္ေနရာကို ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားရန္ စီမံဌာန 
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၁၅ သန္႕ရွင္းေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ ားကို သံုးစြြဲရာတြင ္ေဖာ္ျပထားေသာ အညႊန္းမ ား 
အတုိင္း အတိအက လိုက္နာေစရန္(ဥပမာ-“ကန္႕သတ္ေနရာတြင္ အသံုးမျပဳရ” 

“အခိုးအေငြ႕ကိုမရွၠဴရ” စသည္) 

 
စီမံဌာန 

 

၇.၁.၄။ ေရသံုးစြြဲမႈစီမခံန႕္ခြြဲရန္ေဆာငရ္ြကျ္ခင္း 

 ေရသံုးစြြဲမႈစီမံခန္႕ခြြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ေအာက္ေဖာ္ျပပ ဇယားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႕မွန္းဘ႑ာေငြ တစ္ႏွစ္လွ င္ က ပ္တစ္ဆယ္သိန္း လ ာထားပ သည္။ 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္အဖြြဲ႕ 
၁ လစဥ္ေရသံုးစြြဲမႈပမာဏႏွင့္ကုန္က စရိပ္ကို သတ္မွတ္ေပးထားရန္ Engineering/Finance 

Dept 
၂ ေရအသုံးအစြြဲမ ားျပားေစေသာေနရာႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ ားကိုသတ္မွတ္ရန္ Engineering Dept 
၃ ေရအေလအလြင့္နည္းေစေရးအတြက္ ေရအသံုးေခြ တာေသာကိရိယာမ ားကို 

သင့္ေတာ္ေသာေနရာမ ားတြင္ တပ္ဆင္ထားရန္(ဥပမာ-ေရဆင္းထိန္းကိရိယာ၊ 
ေရဆင္းနည္းေရကမုတ္စသည္) 

 
Engineering Dept 

၄ ေရသြယ္ယူပိုက္လိုင္းမ ား၊ေရသိုေလွာင္ကန္းမ ား၏ အကြြဲ၊အေပ က္မ ားမွ ေရယုိ 
ထြက္မႈ၊ ပိုက္ဆက္မ ားမွ ေရယုိစိမ့္မႈမ ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ ပံုမွန္စစ္ေဆး 
ျပဳျပင္ရန္ 

 
Engineering Dept 

၅ ေရပိုက္ေခ င္းမ ားကု ိမလုိအပ္ဘြဲ ဖြင့္ထားျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ဌာနအားလုံး 
၆ ေရတစ္ခ သံုးပ က ၆လီတာသာကုန္ေသာ ေရသုံးေခြ တာသည့္ ေရအိမ္မ ား 

ေရြးခ ယ္အသုံးျပဳရန္ 
Engineering/Store Dept 

၇ ေ္သရာသီဥတု၊မုိးရြာသြန္းမႈတုိ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အပင္မ ားကုိေရြးခ ယ္ရန္ ပန္းဥယ ာဥ္ဌာန 
၈ ေရေငြ႕ပ ံမႈေလ ာ့ေစရန္အတြက္ နံနက္ေစာေစာ ႏွင့္ ညေနေနာက္က ခ ိန္တြင္ 

အပင္မ ားအား ေရေလာင္းရန္ 
ပန္းဥယ ာဥ္ဌာန 

၉ ျမတ္ခင္းမ ားေရေလာင္းရန္အတြက္ မိုးေရကုိခံယူသိုေလွာင္ထားရန္ Engineering Dept 
 

၇.၁.၅။ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈစီမခံန္႕ခြြဲေဆာငရ္ြကျ္ခငး္ 

 စြမ္းအင္သုံးစြြဲမႈစီမံခန္႕ခြြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ ဇယားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 

ျဖစ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႕မွန္းဘ႑ာေငြတစ္ႏွစ္က ပ္တစ္ဆယ္သိန္း လ ာထားပ သည္။ 

စဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္အဖြြဲ႕ 
၁ လွ ပ္စစ္မီတာမ ားကိုအနည္းဆံုးတစ္လတစ္ၾကိမ္စစ္ရန္ Engineering Dept 
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၂ ေရပူသံုးစြြဲမႈကို ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ ၾကပ္မတ္စိစစ္ရန္ Engineering Dept 
၃ ဌာနမ ား၏ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈကုန္က စရိတ္ကို တြက္ခ က္ရန္ Engineering Dept 
၄ မည္သည့္ေနရာတြင္ စြမ္းအင္သံုးစြြဲမႈအမ ားဆံုးျဖစ္သည္ကုိ သတ္မွတ္ရန္ Engineering Dept 
၅ မီးအသံုးျပဳမႈကို စစ္ေဆးျပီး မီးမ ားေန႕စဥ္အခ ိန္မည္မွ ၾကာၾကာဖြင့္ထားသည္ကုိ 

စိစစ္ရန္ 
Engineering Dept 

၆ မီးအသံုးမ ားသည့္ ေနရာမ ားတြင္ စြမ္းအင္ေခြ တာေသာ မီးသီး၊မီးေခ ာင္းမ ား 
အသုံးျပဳရန္(သမားရိုးက  မီးလံုးတစ္လံုးသည္ စြမ္းအင္ 60W အသုံးျပဳျပီး 
စြမ္းအင္ေခြ တာေသာမီးသီးက 11W သာအသုံးျပဳသည္) 

Engineering Dept 

၇ စြမ္းအင္သုံးစြြဲမႈ ေလွ ာ့ခ ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုေသာမီးကိုသာ ဖြင့္ေစရန္အတြက္ 
မီးခလုတ္မ ားကို အေရာင္အမွတ္အသား သို႕မဟုတ္ အညႊန္းအမွတ္အသား 
ျပဳလုပ္ေပးထားရန္ 

Engineering Dept 

၈ အေထြေထြသံုးမီးမ ားကိုေန႕အခ ေလွ ာ့သံုးရန္၊အျပင္မီးကို ညအခ မွသာထြန္းရန္ Engineering Dept 
၉ စြမ္းအင္ကုိ အက ိဳးရိွစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္စက္မ ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ 

ထုတ္လုပ္သူ၏ လမ္းညႊန္ခ က္အတိုင္း အသံုးျပဳလည္ပတ္ရန္ 
Engineering Dept 

၁၀ ခ ိဳ႕ယြင္းေနေသာ ကိရိယာမ ားကို ျပဳျပင္ရန္ သို႕မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္း 
၍ အဖုိးႏႈန္းခ ိဳသာေသာ ကိရိယာမ ားျဖင့္အစားထိုးရန္ 

Engineering Dept 

၁၁ အပူေပးစက္မ ား၊ေလေအးစက္မ ားအပ အ၀င္ လွ ပ္စစ္ကြန္ယက္ႏွင့္ကိရိယာမ ား 
ကိ ုမ က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည္ ့ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္သြားရန္ 

Engineering Dept 

၁၂ မွန္ႏွစ္ထပ္တပ္ ျပတင္းတံခ းမ ား တပ္ဆင္ရန္ Engineering Dept 
၁၃ ေလေအးေပးမႈလုိအပ္ခ က္ ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပတင္းေပ က္မ ားကို 

ေနေရာင္မွ အကာအကြယ္ေပးထားရန္(ဥပမာ-ေနကာ၊ခန္းဆီး၊အပူခံျပား) 
Engineering Dept 

 
၁၄ 

ေရခံေသတၱာ၊ဖရီဇာမ ားေနရာခ ထားရာတြင္ မီးဖိုေဆာင္၏အပူခ ိန္ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္၊အခန္းအပူခ ိန္ 5 ံC ပိုလာပ က ေရခံေသတၱာတစ္လုံး အတြက္ 
၃၀%စြမး္အင္အပုိသံုးရသည္ 

 
မီးဖိုေဆာင္ဌာန 

၁၅ မလုိအပ္ပ က ကိရိယာမ ားပိတ္ထားရန္(အထူးသျဖင့္အလုပ္ျပီးခ ိန္ ေနာက္ပုိင္း) မီးဖိုေဆာင္ဌာန 
၁၆ ခ က္ျပဳတ္ေနစဥ္အိုးမ ားကို ဖံုးအုပ္ထားရန္ (ဖံုးအုပ္ထားေသာအိုးျဖင့္ ေရတစ္ 

လီတာက ိဳခ က္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္မွာ မဖုံးအုပ္ေသာအိုးျဖင့္ 
က ိဳခ က္ပ က လိုအပ္သည့္စြမ္းအင္၏၂၅%သာျဖစ္သည္) 

မီးဖိုေဆာင္ဌာန 

၁၇ ေရခံေသတၱာႏွင့္ဖရီဇာမ ားကို လိုအပ္မွသာဖြင့္ရန္ မီးဖိုေဆာင္ဌာန 
၁၈ အစားအစာမ ားကိုေရခြဲေသတၱာမ ား၊ဖရီစာမ ားထြဲမထည့္မီဦးစြာအေအးခံထားရန္ မီးဖိုေဆာင္ဌာန 
၁၉ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္ စြမ္းအင္ေခြ တာရန္ ေလေအးေပးစက္ပိတ္ထားရန္ သန္႕ရွင္းေရးဌာန 
၂၀ ျပတင္းေပ က္ဖြင့္လွ င္ ေလေအးေပးစက္မ ားပိတ္ထားရန္ သန္႕ရွင္းေရးဌာန 
၂၁ မိနစ္၃၀ထက္ပို၍နားခ ိန္တြင ္ကြန္ပ ၠဴတာမ ားကို ပိတ္ထားရန္ စီမံေရးရာဌာန 
၂၂ ကိရိယာမ ားကို အသံုးမျပဳခ ိန္တြင္ မီးပိတ္ထားရန္ စီမံေရးရာဌာန 
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၂၃ သဘာ၀အလင္းေရာင္ကုိျဖစ္ႏုိင္သေရြ႕သံုးရန္ Engineering Dept 
၂၄ သဘာ၀အလင္းေရာင္ကုိ အေကာင္းဆုံးအသုံးခ ရန္အတြက္ အလုပ္ေနရာကို 

ျပန္လည္စီစဥ္ခ ထားရန္ 
စီမံေရးရာဌာန 

၂၅ ေလေအးေပးစက္စြမ္းအင္ ေခြ တာႏုိင္ရန္ ျပတင္းေပ က္ႏွင့္တံခ းမ ားပိတ္ထားရန္ စီမံေရးရာဌာန 
၂၆ ေရစင္ကိုအျမင့္တည္ေဆာင္၍ေရသံုးစြြဲေသာေနရာသို႕ Gravityသံုး၍ သဘာ၀ 

အတုိင္း ေရလႊတ္သုံးစြြဲေစရန္။ 
Engineering Dept 

၇.၁.၆။ ဓ တုပစၥည္းႏွင့္အဆပိ္အေတာက္မ ား ထိနး္ခ ဳပ္ေဆာင္ရြကျ္ခင္း 

 ဓ တုပစၥည္းႏွင့္အဆိပ္အေတာက္မ ား ထိန္းခ ဳပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ ဇယားႏွင့္ 

အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႕မွန္းဘ႑ာေငြတစ္ႏွစ္လွ င္ က ပ ္

တစ္ဆယ္သိန္း လ ာထားပ သည္။ 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္အဖြြဲ႕ 
၁ အဆိပ္ႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ ားရိွပ က ယင္းတို႕ကိ ုလံုျခံဳေသာေနရာတြင္ထားသိုရန္ Store Dept 
၂ ကုန္ထုတ္လုပ္သူညႊန္းဆိုသည့္အတိုင္း သိုေလွာင္ထားရွိရန္ Store Dept 
၃ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းမ ားကို အညႊန္းမ ားထင္ရွားစြာ ေရးကပ္ထားရန္ Store Dept 
၄ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ ားမေပၚေပ က္ေစရန္အတြက္ သိုေလွာင္ထားရွိမႈကုိ စနစ္ 

တက ရွိေစရန္ (လိုအပ္ေသာအပူခ ိန္၊ေလ၀င္ေလထြက္စသည္) 
Store Dept 

၅ သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆးစသည့္ ဓာတပုစၥည္းမ ား 
ကင္းရွင္းေစရန္အတြက္ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာျပီးမွ အသံုးျပဳရန္ 

မီးဖိုေဆာင္ဌာန 

၆ မီးေလာင္လြယ္ေသာပစၥည္းမ ားကုိ ေနေရာင ္သို႕မဟုတ္ အျခားအပူျဖစ္ေစ 
ေသာေနရာမ ားတြင္ ထားသိုျခင္းမျပဳရန္ 

Store Dept 

၇ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ ားယိုစိမ့္မႈမျဖစ္ေစရန္ သိုေလွာင္ရံုအား 
ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတို႕ကို 

ေဆာင္ရြက္ရန္ 

Store Dept 

၈ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းမ ား ယူငင္သံုးစြြဲမႈကို ထိန္းခ ဳပ္ကြပ္ကြဲရန္ Store Dept 
 

၇.၁.၇။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ကို ထိခိကု္မႈမရွိေအာင္ေဆာင္ရြကျ္ခင္း 

 သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ကုိထိခုိက္မႈမရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ ဇယားႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႕မွန္းဘ႑ာေငြ တစ္ႏွစ္လွ င္ က ပ္တစ္ 
ဆယ္သိန္း လ ာထားပ သည္။ 
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စဥ ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္အဖြြဲ
႕ 

၁ တကယ္လိုအပ္ေသာပစၥည္းသာ ၀ယ္ယူရန္၊မလိုအပ္ဘြဲ၀ယ္ယူထားျခင္း မျပဳရန္ Store Dept 
၂ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရာမွ ေလထုညစ္ညမ္းေစျခင္းကို ေလ ာ့နည္းေစရန္အတြက္ 

ေ္သထြက္ပစၥည္းမ ားကို ဦးစားေပး၀ယ္ရန္ 
Store Dept 

 
 
၃ 

ျဖစ္ႏိုင္ပ က ျပန္လည္ျပဳျပင္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ(recycled)၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ 
ေသာ(reusable)၊ ျပင္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ(repairable) ပင္ကိုယ္သဘာ၀အရ 
ေဆြးေျမ႕ပ က္စီးႏိုင္ေသာ Biodegradable(ျပည္ပမွတင္သြင္းထားသည့္ ပစၥည္း 
မဟုတ္ေသာသို႕မဟုတ္ခရီးရွည္သယ္ယူလာရသည့္ ပစၥည္းမဟုတ္ေသာ) ပစၥည္း 

မ ားကိ ုဦးစားေပး၀ယ္ယူရန္ 

Store Dept 

၄ ပစၥည္းမ ားႏွင့္ကိရိယာမ ားကိုျဖဳန္းတီးမႈ၊ေလလြင့္မႈ၊ပ က္စီးမ ားမျဖစ္ေစရန္ခ င့္ခ ိန္
၍  သံုးစြြဲရန္ 

Store Dept 

၅ ကိရိယာအသစ္၀ယ္ယူရာတြင္ ေရႏွင့္စြမ္းအင္ကုန္က မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ Store Dept 
၆ တစ္ခ သံုးပစၥည္းမ ား disposable(one-trip) ၀ယ္ယူျခင္းကုိေရွာင္ရန္ Store Dept 
 
၇ 

ပတ္၀န္းက င္ကိုမထိခိုက္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားေသာ၊ထုပ္ပုိးပစၥည္းႏွင့္အသံုး 
ျပဳျပီးပစၥည္းမ ားကို ျပန္လည္လက္ခံေသာ ေဖာက္သည္မ ားအား ေရြးခ ယ္၍ 

၎တို႕ထံမွ၀ယ္ယူရန္ 

Store Dept 

၈ အသုံးနည္းေသာကိရိယာမ ားကို၀ယ္ယူမည့္အစားငွားသံုးရန္ Store Dept 
 စြမ္းအင္သုံးစြြဲမႈ ပိုမုိစြမ္းအင္ျပည့္၀ေသာကိရိယာမ ားကို ဦးစားေပးေရြးခ ယ္သံုးရန္  
၉ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ သန္႕ရွင္းေရးဆပ္ျပာ၊ခြ တ္ေဆးစသည္ 

တိ႕ုကိ ုေရြးခ ယ္သံုးရန္ 
Engineering Dept 

၁၀ စြန္႕ပစ္ရန္လြယ္ကူေသာ၊ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ပရိေဘာဂမ ားကို ဦးစားေပး 
သံုးရန္ 

Store Dept 

၁၁ စြန္႕ပစ္ရန္လြယ္ကူေသာ၊ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ပရိေဘာဂမ ားကို ဦးစားေပး 
သံုးစြြဲရန္ 

Engineering Dept 

၁၂ သန္႕စင္ထားေသာ၊သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာ၊ က န္းမာေရးကို 
ထိခုိက္မႈမျဖစ္ေစေသာသန္႕ရွင္းေရးသံုးဆပ္ျပာ၊ခြ တ္ေဆးတုိ႕ကို ေရြးခ ယ္သံုးစြြဲရန္ 

သန္႕ရွင္းေရးဌာန 

၁၃ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုးသတ္ေဆးမ ား အသံုးျပဳျခင္းကုိေရွာင္ရန္ သန္႕ရွင္းေရးဌာန 
၁၄ ေရာင္းခ သူထံျပန္ပို႕ႏိုင္သည့္ ျပန္သံုးႏိုင္ေသာမွင္ႏွင့္ ပရင့္တာေဆးမွင္မ ားကုိ 

၀ယ္ယူသံုးစြြဲရန္ 
စီမံေရးရာဌာန 

၁၅ ကိရိယာမ ားသံုးရာတြင္ အသံုးမျပဳသည့္အခ ိန္၌ စြမ္းအင္အသံုးနည္းေသာ ခလုတ ္
ကိုအသံုးျပဳရန္၊ပရင့္ထုတ္ေနစဥ္မွားယြင္းမႈျဖစ္ပ က cancelျပဳလုပ္၍ ရပ္တန္႕ရန္ 

စီမံေရးရာဌာန 

၁၆ ျပန္လည္အားသြင္း၍ရေသာဓာတ္ခြဲ Rechargeable Battery မ ားကိုသံုးစြြဲရန္ စီမံေရးရာဌာန 
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၇.၁.၈။ လုပင္န္းခြင္ႏွင့္ လမူႈအဖြြဲ႕အစညး္ဆိုင္ရာ က န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရွငး္ေရး ႏွင့္ အေရးေပၚ  

          တံု႕ျပန္မႈအတြက ္ေဆာင္ရြကျ္ခင္း 

 လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ က န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင္ ့ အေရးေပၚ  

တံု႕ျပန္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ ဇယားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႕မွန္းဘ႑ာေငြ တစ္ႏွစ္လွ င္ က ပ္တစ္ဆယ္သိန္း လ ာထားပ သည္။ 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္အဖြြဲ႕ 
၁ ေ္သခံအဖြြဲ႕အစည္းမ ားႏွင့္ပူးေပ င္း၍ ၀န္ထမ္းမ ားအား သင္တန္းမ ားတက္ 

ေရာက္ေစရန္(ဥပမာ-အေရးေပၚအသက္ကယ္သင္တန္း၊ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္း၊ 
မီးသတ္ႏွင့္လံုျခံဳေရးသင္တန္းျပဳလုပ္ေပးပ သည္) 

စီမံေရးရာဌာန၊ 
HR Dept 

၂ ေရွးဦးသူနာျပဳ ေသတၱာထားရွိေပးရန္ HR Dept 
၃ လူမႈဖူလုံေရးအဖြြဲ႕ႏွင့္ ခ တ္ဆက္၍  လစာ၏၅%အားထည့္၀င္ရန္ HR Dept 
၄ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ ား၏ သာေရး၊နာေရးကိစၥရပ္မ ားတြင္ထည့္၀င္ေငြမ ား ကူညီပ့ံပိုး 

ေပးရန္ 
စီမံေရးရာဌာန 

၅ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ အေဆာက္အဦမ ားတြင္ မီးသတ္ေဆးဘူး Fire Extinguisher 
မ ားကိ ုမီးသတ္ဦးစီး ဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ က္ႏွင့္အညီ အျမြဲတပ္ဆင္ထားရန္ 

Engineering Dept 

၆ မီးသတ္ေရပိုက္တိုင္ Pressure Pump&Pipe မ ားႏွင့္ ေရပုိက္ေခြမ ားကို အဆင ္
သင့္တပ္ဆင္ထားရန္ 

Engineering Dept 

၇ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ ားတြင္ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစရန္ Safty First ဦးစားေပး 
၍ေဆာင္ရြက္ရန္(ဥပမာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အား လံုျခံဳေအာင္ကာရ ံ

ထားျခင္း၊ပလပ္စတစ္ပိုက္ကြန္မ ားကာရံထားျခင္း) 

Engineering Dept 

၈ လံုျခံဳေရးအတြက္ ကြ မ္းက င္သူမ ားသတ္မွတ္သည့္ ေနရာမ ားတြင္ CCTV 
Camera မ ားတပ္ဆင္ထားရန္ 

Engineering Dept 

၉ ေ္သရွိစာသင္ေက ာင္းမ ားသုိ႕ စာေရးကိရိယာ၊ေရသန္႕တို႕ကုိပံုမွန္ပံ့ပုိးေရးရန္ Finance Dept 
 

၇.၁.၉။ လုပင္န္းရပအ္လိုကက္ြ မး္က င္မႈသင္တနး္ေပးျခင္း 

 လုပ္ငန္းရပ္အလိုက္ကြ မ္းက င္မႈသင္တန္းေပးျခင္းအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ ဇယားႏွင့္အညီ ေဆာင္ 

ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ခန္႕မွန္းဘ႑ာေငြတစ္ႏွစ္လွ င္ က ပ္တစ္ဆယ္သိန္း 

လ ာထားပ သည္။ 
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စဥ ္ သင္တနး္အမ ိဳ းအစား သင္တနး္ေပးရမည့္အၾကမိ္ ပူးေပ င္းေဆာင္ရြကရ္မည့္ 
ဌာနအဖြြဲ႕အစည္း 

၁ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ ား(လက္အိတ္၊ႏွာေခ င္း 
စည္း၊ဦးထုပ္)၀တ္ဆင္ရန္လိုအပ္မႈသင္တန္းမ ား 

၁ႏွစ္လွ င္တစ္ၾကိမ္(သို႕) 
အလုပ္သမားသစ္ခန္႕ထား 
တိုင္း လိုအပ္သလို 

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ 
ဦးစီးဌာန 

၂ အမႈန္အမႊားရွၠဴရိႈက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိင္ႏုိင္သည့္ 
က န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ ား/အသံဆူညံျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ က န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ ား 

၁ႏွစ္လွ င္တစ္ၾကိမ္(သို႕) 
အလုပ္သမားသစ္ခန္႕ထား 
တိုင္း လိုအပ္သလို 

ျပည္သူ႕က န္းမာေရး ဦးစီးဌာန 

၃ လွ ပ္စစ္အႏၱရာယ္ ၁ႏွစ္လွ င္တစ္ၾကိမ္(သို႕) 
အလုပ္သမားသစ္ခန္႕ထား 
တိုင္း လိုအပ္သလို 

ျမိဳ႕နယ္လွ ပ္စစ္ဦးစီးဌာန 

၄ မီးေဘးကာကြယ္မႈ ၁ႏွစ္လွ င္တစ္ၾကိမ္(သို႕) 
အလုပ္သမားသစ္ခန္႕ထား 
တိုင္း လိုအပ္သလို 

မီးသတ္ဦးစီးဌာန 

၅ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း ၁ႏွစ္လွ င္တစ္ၾကိမ္(သို႕) 
အလုပ္သမားသစ္ခန္႕ထား 
တိုင္း လိုအပ္သလို 

ျပည္သူ႕က န္းမာေရးဦးစီးဌာန 

 

၇.၂။ ပတ္၀နး္က င္စမီံခန႕္ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ ေယဘယု အသံုးစရိတ္ 

 ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေယဘုယ  

အသုံးစရိပ္အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေငြ က ပ္သိန္း(၉၀)ခန္႕အား လ ာထားသတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ အဆုိပ  

လ ာထားေငြျဖင့္ လံုေလာက္ျခင္းမရွိပ က အရံေငြေၾကးမ ားထြဲမွက ခံသံုးစြြဲသြားမည္ ျဖစ္ပ သည္။ 

၇.၂.၁။ အေကာင္အထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစအီစဥ ္

 ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပ ဇယား 

အတုိင္း လစဥ္၊ ေလးလတစ္ခ ၊ ေျခာက္လတစ္ခ ၊ တစ္ႏွစ္တစ္ခ  စသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး 

ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေ္၊ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေ္မ ား၊ ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ 

ျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမ ိဳးသားပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ က္မ ား 

သတ္မွတ္ခ က္မ ားႏွင့္အညီ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္၏ အထက္ေဖာ္ျပပ ဇယားအတိုင္းေဆာင္ရြက္၍ 

ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ ားအား ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသို႕ အစီရင္ခံတင္ျပသြားပ မည္။ 
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၇.၂.၂။ စီမံခန႕္ခြြဲမႈေဆာင္ရြက္ခ က္မ ား 

 ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  

စီမံကြပ္ကြဲေရးအဖြြဲ႕အား ဖြြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္- 

စဥ ္ အဖြြဲ႕၀ငမ္ ား တာ၀န ္

၁ မန္ေနဂ ာ အဖြြဲ႕ေခ င္းေဆာင္ 

၂ သန္႕ရွင္းေရးဌာန တာ၀န္ခံ အဖြြဲ႕၀င္ 

၃ Finance & Administration ဌာနတာ၀န္ခံ အဖြြဲ႕၀င္ 

၄ HRဌာနတာ၀န္ခံ အဖြြဲ႕၀င္ 

၅ Storeဌာနတာ၀န္ခံ အဖြြဲ႕၀င္ 

၆ Engineeringဌာနတာ၀န္ခံ အတြင္းေရးမွၠဴး 

 

 အထက္ပ အတိုင္းဖြြဲ႕စည္းထားသည့္ စီမံကြပ္ကြဲေရးအဖြြဲ႕အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  လုပ္ငန္းတာ၀န္ 

မ ားအား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္- 

 ၁။ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ ားကို ၀န္ထမ္းမ ားအား အသိပညာ  

    ေပးထားရန္၊ 

 ၂။ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ ားကို ၀န္ထမ္းမ ားအား ခြြဲေ၀ 

     သတ္မွတ္ေပးရန္၊ 

 ၃။ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ပ  တာ၀န္မ ားကို ညႊန္ၾကားထားခ က္အတုိင္း လက္ေတြ႕လိုက္နာ 

     ျခင္း ရွ/ိမရွိ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွၠဴစစ္ေဆးရန္၊ 

 ၄။ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲေရးလုပ္ငန္းမ ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဌာနခြြဲအခ င္းခ င္း ဆက္စပ္ညွိႏိႈင္းေပးရန္ 

 ၅။ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲေရးအစီအစဥ္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ေန႕စဥ္အစည္းအေ၀း 

      တြင္တင္ျပ၍ ညွိႏိႈင္းသုံးသပ္ရန္။ 
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၇.၂.၃။ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥမ္ ား 

 ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက င္၏ 

ေလထု၊ေရထု၊ေျမထု အရည္အေသြးမ ားအား တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း၊ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း၊မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ 

စစ္ေဆးမႈရလ္္မ ားအား သက္ဆိုင္ရာသို႕တင္ျပျခင္းမ ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပ သည္။အဆုိပ လုပ္ငန္း 

ရပ္မ ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အစီအစဥ္အား လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ 

စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ ကန္ထရိုက္တာမွလည္းေကာင္း ေအာက္ 

ေဖာ္ျပပ အတိုင္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပ သည္- 

လုပ္ငနး္လညပ္တ္သည့္ကာလအတြက္ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ ္

ေဆာင္ရြကမ္ည့္က႑ လုပ္ငနး္စဥ္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္ေနရာ ၾကိမ္ႏႈန္း 

 
ေလအရည္အေသြး 

အေဆာက္အဦအတြင္း ေလ၀င္ေလထြက္ စနစ္ 
ေကာင္းမြန္မႈရွိ/ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္း ထားရိွ 
ျခင္း 

 
စီမံကိန္းအေဆာက္အဦးအတြင္း 

 
လစဥ္ 

ေရအရည္အေသြး ေရစီးဆင္မႈႏွင့္ ေရေျမာင္းမ ား ေကာင္းမြန္ မႈရွ/ိ မရွိ 
မ က္ျမင္ စစ္ေဆးျခင္း 

ေရဆိုးစီးဆင္းသည့္ေရေျမာင္း အပတ္စဥ္ 

မိလ ာကန္ေကာင္းမြန္ေစရန္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း ေရဆိုးစြန္ပစ္သည့္ေရထြက္ေပ က္  ၃လတစ္ၾကိမ္ 
ေရအရည္အေသြးတိုင္းတာျခင္း(BOD,COD,pH, 
Temperature,Turbidity, Suspended Solid) 
ႏွင့္မွတ္တမ္းထားရိွျခင္း 

 
ေရဆိုးစြန္ပစ္သည့္ေရထြက္ေပ က္ 

 
တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိ
မ္ 

အစုိင္အခြဲစြန္႕ပစ္ပစၥ
ည္း 

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ/မရိွစြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳးအစားမ ား၊  
သိမ္းဆ္ညး္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ ား၊စြန္႔ပစ္သည့္ 
ပမာဏ/နည္းလမ္းမ ားအားမွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္း သိုေလွာင္သည့္ 
ေနရာႏွင့္စြန္႕ပစ္သည့္ေနရာ 

 
လစဥ္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွပစၥ
ည္းမ ား 

ေဘးအႏၱရယ္ရွိပစၥည္းအမ ိဳးအစားမ ား သိမ္းဆည္း 
ထား ရွိမႈအေျခအေနမ ား၊စြန္႕ပစ္သည့္ပမာဏ 
/နည္းလမ္းမ ားအား မွတ္တမ္းထားရိွျခင္း 

ဓာတုေဗ္သန္႕စင္ရည္၊ေလာင္စာ
ဆီ စသည့္ပစၥည္းမ ား သိုေလွာင္ 
သည့္ေနရာႏွင့္စြန္႕ပစ္သည့္ေနရာ 

 
လစဥ္ 

ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ စြန္႕ပစ္အရည္မ ား၊ေလာင္စာဆီမ ား၊ယိုဖိတ္မႈမ ားအား 
မ က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းထားရိွျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခ မႈ ဆူညံသံျဖစ္ေပၚမႈ ရင္းျမစ္မ ားအား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း လစဥ္ 

အနံ႕ အနံ႕ဆိုးမ ားထြက္ရွိမႈအားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္း 
ထားရိွျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာနွင့္အေဆာက္အဦ 
အတြင္း 

လစဥ္ 
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ေ္သခံမ ားအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ ား 

လူမႈေရးအရ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈ(CSR)မ ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေ္သခံမ ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းမ ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္း 
မ ားထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းေ္သ  
ႏွစ္စဥ္ 

ေျမရာရႈခင္း သစ္ပင္၊ပန္းပင္မ ားစိုက္ပ ိဳးျခင္း၊ျပဳစုပ ိဳးေထာင္ျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 

 
လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာ 
ေရးႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ 
ကင္းရွင္းေရး 

တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ ားေပးအပ္ျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 
သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္အသိပညာေပးျခင္း/ 
သင္တန္းေပးျခင္း 

စီမံကိန္းအတြင္း ၆လတစ္ခ  

က န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း ႏွစ္စဥ္ 
လုပ္ငန္းခြင္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရိွျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ အပတ္စဥ္ 
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ ားပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 

 
လူမႈပတ္၀န္းက င္ 
က န္းမာေရးႏွင့္ေဘး 
အႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရး 

ဖုန္မႈန္႕မျဖစ္ေပၚေစရန္ေရျဖန္းျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
လုပ္ငန္းခြင္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရိွျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
ေ္သခံမ ား၏တိုင္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္ယင္းအေပၚစီမံ 
ခန္႕ခြြဲမႈမွတ္တမ္းမ ား 

စီမံကိန္းအတြင္း ၆လတစ္ခ  

လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
မီးေဘးအႏၱရာယ္ မီးသတ္ကိရိယာမ ား၊အေရးေပၚထြက္ေပ က္၊အခ က္ 

ေပးစနစ္၊အေရးေပၚစုရပ္စသည္တိုအား ပံုမွန္စစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္အေရးေပၚတံု႕ျပန္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲထားရိွျခင္ 

 
စီမံကိန္းဧရိယာ 

 
လစဥ္ 

ေရၾကီးေရလွ ံမႈ ေရေျမာင္းစနစ္မ ားပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အေရးေပၚ 
တံု႕ျပန္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲထားရိွျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 

ငလ င္ေဘးအႏၱရာယ္ အေဆာက္အဦ၊ဆက္စပ္ေနရာမ ားႏွင့္အေရးေပၚစုရပ္ 
စသည္တို႕အားပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အေရးေပၚတံု႕ျပန္ 
မႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာ  
လစဥ္ 

 

လုပ္ငနး္ပတိသ္ိမ္းသည့္ကာလအတြက္ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ ္

ေဆာင္ရြကမ္ည့္က႑ လုပ္ငနး္စဥ္  ေဆာင္ရြကမ္ည့္ေနရာ ၾကိမ္ႏႈန္း 
ေလအရည္အေသြး ဖုန္မႈန္႕မ ားအထြက္ေပၚေစရန္ေရျဖန္းျခင္း၊ 

လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းကိရိယာမ ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
စီမံကိန္းဧရိယာ အပတ္စဥ္ 

ေရအရည္အေသြး ေရစီးဆင္းမႈေကာင္းမြန္မႈရိွ/မရိွမ က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ အပတ္စဥ္ 
ယာယီမလ ာကန္ေကာင္းမြန္ရန္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 

 ဆူညံသံျဖစ္ေပၚမႈရင္းျမစ္မ ားအားတိုင္းတာစစ္ေဆး စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 
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ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခ မႈ 

ျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 
ဆူညံသံျဖစ္ေပၚမႈမ ားအား စီမံခန္႕ခြြဲျခင္း(လက္ကိုင္ 
ကြန္ကရိေဖာက္စက္၊ျဖိဳဖ က္ျခင္းလုပ္ငန္းစသည္) 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 

ဆူညံသံသက္ေရာက္ျခင္းခံရမည့္အနီး၀န္းက င္အား 
အသိေပးျခင္းႏွင့္တတ္ႏိုင္သမွ ေနာက္ခံအသံဆူညံမႈ 
ရွိသည့္ေန႕ခင္းဘက္မ ားတြင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 

ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ စြန္႕ပစ္အရည္မ ား၊ေလာင္စာဆီမ ား ယိုဖိတ္မႈမ ား 
အား မ က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အပတ္စဥ္ 

 
 
 
စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား 

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ/မရိွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳးအစားမ ား၊ 
သိမ္းဆည္းထားရွိမႈအေျခအေနမ ား၊စြန္ပစ္သည့္ 
ပမာဏ/နည္းလမ္းမ ားအား မွတ္တမ္းထားရွိျခင္း 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းသိုေလွာင္ 
သည့္ေနရာႏွင့္စြန္႕ပစ္သ
ည္ ့ေနရာ 

လစဥ္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ ပစၥည္းအမ ိဳးအစားမ ား၊သိမ္းဆည္း 
ထားရိွမႈအေျခအေနမ ား၊စြန္႕ပစ္သည့္ပမာဏ/ 
နည္းလမ္းမ ားအားမွတ္တမ္းထားရိွျခင္း 

ဓာတုေဗ္သန္႕စင္ရည္၊ 
ေလာင္စာဆီစသည့္ 
ပစၥည္းမ ားသိုေလွာင္သည့္ 
ေနရာနွင့္စြန္ပစ္မည့္ေနရာ 

လစဥ္ 

 
 
လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာေရး 
ႏွင့္ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရး 

တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးပစၥည္း(PPE) 
မ ားေပးအပ္ျခင္း 

စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 

သက္ဆုိင္ရာက႑အလိုက္အသိပညာေပးျခင္း/ 
သင္တန္းေပးျခင္း 

စီမံကိန္းအတြင္း ၆လတစ္ခ  

က န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း ႏွစ္စဥ္ 
လုပ္ငန္းခြင္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရိွျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း အပတ္စဥ္ 
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ ားပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 

 
လူမႈပတ္၀န္းက င္ က န္းမာေရး 
ႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး 

ဖုန္မႈန္႕မ ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရျဖန္းျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
လုပ္ငန္းခြင္သန္႕ရွင္းေအာင္ထားရိွျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
ေ္သခံမ ား၏တိုင္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္ယင္းအေပၚစီမံ 
ခန္႕ခြြဲမႈမွတ္တမ္းမ ား 

စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 

လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 
အနံ႕ အနံ႕ဆိုးမ ားထြက္ရွိမႈအားစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္း 

ထားရိွျခင္း 
စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ 
အေဆာက္အဦးအတြင္း 

လစဥ္ 

ေ္သခံမ ားအတြက္အခြင့္ 
အလမ္းမ ား 

ေ္သခံမ ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္မွတ္တမ္းမ ားထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္းေ္သ လစဥ္ 

ေျမရာရႈခင္း လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျပီးေနာက္စနစ္တက က န္ရိွေစရန္ 
စီမံခန္႕ခြြဲျခင္း 

စီမံကိန္းအတြင္း လစဥ္ 
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မီးေဘးအႏၱရယ္ မီးသတ္ကိရိမ ား၊အေရးေပၚထြက္ေပ က္၊အခ က္ေပး 
စနစ္၊အေရးေပၚစုရပ္စသည္တို႕အားပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္
း ႏွင့္အေရးေပၚတံု႕ျပန္မႈအစီအစဥ္ေရးဆြြဲထားရိွျခင္း 

စီမံကိန္းဧရိယာ လစဥ္ 

 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈတစ္ခုျခင္းအလိုက္ ေလ ာ့နည္းေစေရး ေဆာင္ရြက္ 

ခ က္မ ားအား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ ဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သကြဲ့သို႕ မေမွ ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ အျဖစ္အပ က္မ ား 

ျဖစ္သည့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ေလျပင္းက ျခင္း၊မုန္တုိင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ေရၾကီးျခင္းမ ားသည္လည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱ 

ရာယ္မ ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိခုိက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေရးတို႕အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ 

က န္းမာေရး၊ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္၊မီးေဘးလုံျခံဳေရးအစီအစဥ္၊ 

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ ာ့ေပ ့ေစေရးအစီအစဥ္မ ား၊စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္မ ားအား ေဆာင္ရြက္ 

ထားပ သည္။ေအာက္ေဖာ္ျပပ  စီမံခန္႕ခြြဲေရးအစီအစဥ္မ ားအား ပူးတြြဲ(၃)ျဖင္ ့ေဖာ္ျပထားပ သည-္ 

၁။ လူမႈေရးအရတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအစီအစဥ္(Corporate Social Responsibility Programme 

      - CSR Programme) 

၂။ လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာေရး၊ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ 

    (Health, Safety and Environmental Plan- HSE Plan) 

၃။ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ ာင္ခ ိေရးအစီအစဥ္(Social Welfare Plan) 

၄။ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္(Waste Management Plan) 

၅။ မီးေဘးလုံျခံဳေရးအစီအစဥ္ (Fire Safety Plan) 

၆။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ ာ့ေပ ့ေရးအစီအစဥ္မ ား(Disaster Risk Reduction Plan) 
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၈။ အမ ားျပည္သူႏွင့္ တိငုပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သတငး္အခ က္အလက္မ ားထတု္ေဖာ္တငျ္ပျခငး္ 

၈.၁။ အမ ားျပည္သူႏွင့္တိုငပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္း 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈေရးအေပၚ 

သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ ားႏွင့္ ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ ားကို ေလွ ာ့ခ ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဧရိယာအနီးတ၀ိုက္ ေ္သခံျပည္သူမ ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ 

ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္သူမ ား၏ စီမံကိန္းအေပၚ အၾကံျပဳသံုးသပ္ခ က္မ ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ က္မ ားကို လက္ခံရရွိ 

ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အမ ားျပည္သူႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွ 

အၾကံျပဳခ က္သေဘာထားမ ားရယူျခင္းမ ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းအေနျဖင့္ လက္ရိွအခ ိန္တြင္ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ Corona Virus Disease 

(Covid_19) ေရာဂ အားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂ ကူးစက္ျပန္႕ပြားမႈအနည္းဆုံးျဖစ္ေရရန္အတြက္ 

က န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ က္ရွိပ သည္။ 

သို႕ျဖစ္ပ ၍ က န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ အခ ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္လ က္ရွိသည့္ ညႊန္ၾကားခ က္ 

ႏွင့္အညီ အမ ားျပည္သူႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ ား စတင္ႏိုင္သည္ႏွင့္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ 

မ ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ ားအား တင္ျပရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ ားအား ေဆာင္ရြက္ 

သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

၈.၂။ အမ ားျပည္သူႏွင့္တိုငပ္င္ေဆြးေႏြးျခင္း၊သတင္းအခ က္အလက္ ထုတျ္ပနျ္ခငး္အား လိုအပခ္ က္ႏွင့္အညီ  

       အခ ိနအ္ခ အလိကု္ ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ အစီအစဥ ္

 ဌာနဆိုင္ရာမ ားႏွင္ ့ တာ၀န္ရိွသူမ ား၊ ပတ္၀န္းက င္ျပည္သူမ ားႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ ား 

ေဆာင္ရြက္ျပီး အမ ားျပည္သူ၏ သေဘာထားမွတ္ခ က္မ ားရယူ၍ စီမံကိန္းပုိမိုဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ျပီး ပတ္၀န္းက င္ 

ႏွင့္လူမႈစီးပြားအေပၚထိခိုက္ျခင္းမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ 

ေကာင္းက ိဳး/ဆိုးက ိဳးမ ားအား စီမံကိန္းဧရိယာအနီးတ၀ိုက္ရိွ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အၾကံျပဳခ က္မ ား ေပးပို႕ႏိုင္ 

ရန္ႏွင့္ အမ ားျပည္သူ၏ သေဘာထားမ ား၊အၾကံဥာဏ္မ ား အျမြဲတမ္းရယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီမံကိန္း 

ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ အၾကံျပဳစာတိုက္ပံုးထားရိွျခင္း၊စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ဆက္သြယ္ႏိုင့္မည့္ ပုဂိ ဳလ္၊ 

အမည္၊ဖုန္း စသည္တို႕အား ထုတ္ျပန္ထားျခင္းတုိ႕ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 
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 စက္မႈဇုန္စီမံခန္႕ခြြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ ား၏ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားကိုလည္း အစဥ္အျမြဲ 

လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ 

အုပ္ခ ဳပ္ေရးမွၠဴးရံုးႏွင့္စီမံကိန္းေၾကာ္ျငာဘုတ္တို႕တြင္ အခ ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၈.၃။ စီမကံိနး္ေၾကာင့္ ထခိိကု္ခံစားရသည့္ ေ္သချံပည္သူမ ားအတြက္ ေ္သဖြ႕ံျဖိဳ းေရးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ 

       အစီအစဥ္ႏွင့္ အသံုးျပဳမည့္ ရန္ပံုေငြလ ာထားခ က ္

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္ အဆိုပ  ပတ္၀န္းက င္ရွိ 

သူမ ား၏ လူမႈ-ဘ၀ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ျပီး ရင္းႏီွးမႈခုိင္မာေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းမွႏွစ္စဥ္ရရိွသည့္ အသား 

တင္အက ိဳးအျမတ္မ ားထြဲမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ား၏ လူမႈေရးအရတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ 

(Corporate Social Responsibility-CSR) အတြက္ သံုးစြြဲသြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ 

ရန္အတြက္ အသားတင္အျမတ္ေငြ၏၂%ကိ ုေအာက္ေဖာ္ျပပ  လုပ္ငန္းမ ားတြင္ အခ ိဳးက သံုးစြြဲသြားပ မည္- 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္က႑ ရာခိုင္ႏႈန္း 
၁ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
၂ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
၃ လူမႈဖူလုံေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
၄ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ ာ့ပ းေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းက႑ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ 
၂၀% 

၅ ေ္သခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ ားက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
 

 Corporate Social Responsibility-CSR စီမံခ က္ အေသးစိတ္အား ပူးတြြဲ(၃)ပ  လူမႈစီးပြားႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး တို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ ားေအာက္ 

တြင ္သီးျခားေဖာ္ျပထားပ သည္။ 
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၉။ နိဂံုးခ ဳပႏ္ွင့္ အၾကျံပဳခ က ္

 ေလ့လာဆန္းစစ္ခ က္မ ားအရ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာ ပတ္၀န္းက င္ 

အေပၚထိခိုက္ႏိုင္မႈအဆင့္မ ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ အလြန္ျပင္းထန္သည့္အဆင့္ႏွင့္ 

ျပင္းထန္အဆင့္မ ားမရိွဘြဲ အသင့္အတင္၊ နည္းပ း၊ လ စ္လ ၠဴရႈ အဆင့္မ ားသာရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပီး ေလထု၊ 

ေျမထု၊ ေရထု၊ ဆူညံသံႏွင္ ့တုန္ခ မႈစသည္ ့ပတ္၀န္းက င္ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ 

မည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ခ က္မ ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈစီးပြားအေပၚ ဆိုးက ိဳးသက္ေရာက္မႈမ ား 

မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္(Environmental Management Plan EMP) ပ  

ေလ ာ့နည္းေစေရး ထိန္းခ ဳပ္မည့္အစီအစဥ္မ ားခ မွတ္ျခင္း၊ထိန္းခ ဳပ္ေရးကိရိယာမ ားတပ္ဆင္ျခင္း၊လိုအပ္မည့္ 

သင္တန္းမ ားသင္ၾကားပို႕ခ ျခင္း၊ပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာဘ႑ာေငြမ ား လ ာထားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္မည့္အဖြြဲ႕ 

အစည္းမ ား ဖြြဲ႕စည္းထားရွိျခင္း စသည့္အခ က္မ ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ 

ပ သည္။ 

 ထိုကြဲ့သို႕ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ပ  ေလ ာ့နည္းေစေရးေဆာင္ရြက္ရန္အခ က္မ ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္မႈမရိွေစေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရျပီး 

စီမံကိန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အပ္ႏွံသည့္လုပ္ငန္းမ ားျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ 

အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္မ ားထုတ္လုပ္ရသျဖင့္ လုပ္သားမ ား၏ကြ မ္းက င္မႈမ ားပုိမိုျမင့္မားလာျခင္း၊ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္အက ိဳးအျမတ္ရရွိသည့္နည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း သက္ဆိုင္ရာက႑အလုိက္ 

အခြန္ဘ႑ာေငြမ ားရရိွျခင္း၊ စီမံကိန္းပတ္၀န္းက င္ရွိျပည္သူမ ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ ားရရွိျခင္း 

စသည့္ အက ိဳးေက းဇူးမ ားရရွိမည္ျဖစ္ပ သည္။ထို႕အျပင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမွ အျမတ္ေငြ၏ ၂%အားျပည္သူမ ား 

အတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ ား၊က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ ား၊ပညာရည္ျမင့္မားေရးဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းမ ားစသည္တို႕တြင္ ထည့္၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာရလ္္ေကာင္းမ ားကို 

ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပ သည္။ 

 သို႕ျဖစ္ပ ၍ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ ားအား ျဖစ္ႏုိင္သမွ  နည္းသည္ထက္ေလ ာ့ 

နည္းေစေရးအတြက္ ယခုေရးဆြြဲသည့္ ပတ္၀န္းက င္စီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္(EMP) အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆာင္ရြက္ 

သြားမည့္အစီအမံမ ားပ ရွိျပီးျဖစ္ပ သျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈစီးပြားေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ထိုအစီရင္ခံစာပ  

အစီစဥ္မ ားအား လိုက္နာက င့္သုံးသြားရန္ႏွင့္ မ က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ ဳပ္သြားရမည္ျဖစ္ပ သည္။ 
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ပးူတြြဲ (၁) 

မွတ္ပံုတင/္လိုငစ္င္/ခြင့္ျပဳမနိ႕္/စာခ ဳပမ္ ား/ကတိက၀တ္မ ား 
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ပးူတြြဲ (၂) 

ပတ္၀နး္က င္ထိနး္သမိး္ေရး၊ေဘးအႏၱရာယ္ကငး္ရငွး္ေရးတို႕အတြက္ 

ေဆာငရ္ြက္မည့္အစီအစဥမ္ ား 

 

လူမႈေရးအရတာ၀နယ္ူေဆာငရ္ြကျ္ခငး္အစီအစဥ္ 

(Corporate Social Responsibility Programme-CSR Programme) 

နိ္ န္း 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္အဆိုပ  ပတ္၀န္းက င္တြင္ 

ေနထိုင္သူမ ား၏ လူမႈ-ဘ၀ပိုမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ျပီး ရင္းႏီွးမႈခိုင္မာေစရန္ စီမံကိန္းမွ ႏွစ္စဥ္ရရွိသည့္ အသား 

တင္အက ိဳးျမတ္မ ားထြဲမွ လူမႈေရးအရတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္(Corporate Social 

Responsibility-CSR) အတြက္ သံုးစြြဲသြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

ေနထိုငရ္န္ေကာင္းမြနသ္ည့္ အသိငု္းအ၀န္းတည္ေဆာကျ္ခငး္ 

 ေနထိုင္ရန ္ေကာင္းမြန္သည္ ့အသိုင္းအ၀န္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေ္သခံမ ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္း 

မြန္ေစေရး ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီမ ားေပးအပ္ျခင္း၊ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ရိုးရာ 

ယဥ္ေက းမႈ၊ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈဆုိင္ရာမ ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အဦးမ ားတည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္း 

ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ ေဆးရံ/ုေဆးေပးခန္းမ ား၊ ေရတြင္းမ ား၊ ကစားကြင္းမ ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အပံ့မ ား 

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ ားကို ေဆာင္ရြက္ သြားပ မည္။ 

ပတ္၀နး္က ငဆ္ိုင္ရာ သဟဇာတျဖစ္ေစေရးေဆာင္ရြကျ္ခင္း 

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ ား ရွိႏိုင္ပ သည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ ခ မွတ္ထားသည့္ ပတ္၀န္းက င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးစံခ ိန္စံညႊန္းမ ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွေစရန္ အဓိက 

ထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္အတြက္လည္း သစ္ပင္မ ားစိုက္ပ ိဳးျခင္း 

ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 
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ပတ္၀နး္က ငထ္ိန္းသိမ္းျခငး္အား ပိုမိုနားလည္သိရွေိစျခင္း 

 ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မည့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းနည္းလမ္းစဥ္မ ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းျခင္း 

ဆိုင္ရာ ကိစၥမ ားအေပၚ ပိုမိုနားလည္သိရွိေစရန္တို႕အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြြဲ႕အစည္းမ ား၊ အစိုးရအဖြြဲ႕ 

အစည္းမ ား၊ အစုိးရအဖြြဲ႕အစည္းမ ားႏွင့္အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြြဲ႕စည္းမ ားႏွင့္ ပူးေပ င္းေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

ဘ႑ာေငြလ ာထားခ က္ 

 CSR လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းမွရရိွသည့္ အသားတင္အျမတ္ေငြ၏ ၂%ကို 

ေအာက္ေဖာ္ျပပ  အက ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ ားအတြက္ အခ ိဳးက သတ္မွတ္ျပီး ခြြဲေ၀သံုးစြြဲသြားမည္ ျဖစ္ပ သည္- 

စဥ ္ ေဆာင္ရြကမ္ည့္က႑ ရာခိုင္ႏႈန္း 
၁ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
၂ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
၃ လူမႈဖူလုံေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
၄ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ ာ့ပ းေစေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းက႑ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ 
၂၀% 

၅ ေ္သခံအသုိင္းအ၀ုိင္းမ ားက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၂၀% 
 

 

 

 

နိဂံုး 

 လူမႈေရးအရတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း (Corporate Social Responsibility-CSR) အစီအစဥ္အား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ ားရရွိႏိုင္ 

မည္ျဖစ္ပ သည္။ 
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လုပ္ငနး္ခြင္က န္းမာေရး၊ေဘးအႏၱရယ္ကငး္ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္၀နး္က င္ထနိ္းသမိ္းေရး အစီအစဥ ္

(Health,Safety and Environment Plan-HSE Plan) 

၁။ နိ္ န္း 

 တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ ား၏ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွ ေဆာင္ရြက္ 

ရမည့္အခ က္မ ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ င္းစီႏွင့္အဖြြဲ႕အလုိက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္မ ားကို သိရွိထားၾကရန္ 

လိုအပ္ပ သည္။ 

၂။ရည္ရြယ္ခ က္ 

 ၀န္ထမ္းမ ား၏ က န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေအာက္ပ အခ က္မ ား 

ကိ ုရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပ သည္- 

 (က) ၀န္ထမ္းမ ားက န္းမာသန္စြမ္းျပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပူးေပ င္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္း  

       မ ား ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေစရန္၊ 

(ခ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ ားကုိ ေလ ာ့ခ ႏိုင္ရန္၊ 

(ဂ) အသိပညာေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္၊ 

(ဃ) လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္။ 

၃။ၾကးီၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕ဖြြဲ႕စညး္ျခင္း 

 လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေအာက္ပ ပုဂိ ဳလ္မ ားပ ၀င္ေသာ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕ကို 

တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္ပ သည္- 

 (က) Manager  အဖြြဲ႕ေခ င္းေဆာင္ 

 (ခ) Assit,Manager     အဖြြဲ႕၀င္ 

 (ဂ) HSE Officer         အဖြြဲ႕၀င္ 
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၄။ လုပ္ငန္းခြင္က နး္မာေရးႏွင့္ အႏၱရာယက္င္းရွင္းေရးမ၀ူ ္ 

 မိမိတို႕အေနျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းရပ္တြင္မဆို ၀န္ထမ္းမ ား၏ လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာေရးႏွင့္အႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရးကို ဦးစားေပးမည္။ လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္ 

ေနေစရန္ လိုအပ္ေသာ သင့္ေတာ္သည္ ့အေထာက္အပံ့ဟူသမွ ကို လိုအပ္သလိ ုပံ့ပုိးေပးမည္။ 

 လုပ္ငန္းစဥ္အားလုံးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာေရးႏွင့္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ရည္မွန္းခ က္မ ားမွာ 

ေအာက္ပ အတိုင္းျဖစ္ပ သည္- 

 (က) အသက္မ ားဆံုးရံႈးျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္္ဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္း၊ပစၥည္းမ ားပ က္စီးဆံုးရံႈးျခင္း   

        မွ ေရွာင္ရွားရန္၊ 

 (ခ) အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည့္ အလုပ္မ ားလုပ္သည့္အခ  လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာေရးႏွင့္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး  

      သတိရွိမႈ၊အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာလုပ္တတ္သည့္ အေလ့အက င့္မ ား ၀န္ထမ္းမ ားအားလံုးထံ စိမ့္၀င္  

       ပ ံႏွံလာေစရန္၊ 

 (ဂ) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနဖန္တီး ေပးရန္၊ 

 (ဃ) ကုမၸဏီသည္ ခ မွတ္ထားေသာ ဥေပ္၊ထုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ ားကို လိုက္နာရုံမွ  သာမက  

        ၀န္ထမ္းမ ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိုလည္း အစဥ္အျမြဲတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။ 

၅။ က နး္မာေရးေစာင့္ေရာွက္မႈ 

 မိမိတို႕အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ ား က န္းမာသန္စြမ္းေစရန္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြြဲ႕ျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ ေအာက္ပ  

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ားကုိ ေဆာက္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ က္ရွိပ သည္။ 

၅.၁။ က န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း (Medical Check) 

 အသစ္ေရာက္လာေသာ ၀န္ထမ္းမ ားကို သက္ဆုိင္ရာဆရာ၀န္ျဖင့္(အလုပ္သမားအလုပ္အကုိင္ႏွင့္လူမႈ 

ဖူလုံေရးစသည္) ေအာက္ပ တို႕ကုိ ပဏာမက န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း ေဆာက္ရြက္ပ သည္- 

1. Check X-Ray….To exclude pulmonary Tuberculosis.(TB) 

2. HIV Test. 

3. Hepatitis (B) Test. 
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4. Hepatitis © Test. 

5. VDRL Test…. To excluse Syphylis. 

6. Complete Blood Picture. 

7. Urine RE. 

8. Stool RE. 

၀န္ထမ္းမ ားအား က န္းမာေရးအသိပညာဗဟုသုတရရွိေစရန္ အသိပညာေပးစာေစာင္မ ားကုိ ေၾကာ္ျငာ  

သင္ပုန္းတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ေရးစီစဥ္ေပးျခင္း၊အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြြဲမ ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ Blood Pressure , 

Health Rate, Lung Funtions, Oral Hetalth Care, Personal Hygiene တို႕ကိုလည္း စစ္ေဆးေပးျခင္းမ ား 

ေဆာင္ရြက္လ က္ရွိပ သည္။ 

၅.၂။ ကာကြယျ္ခငး္ (Prevention) 

 ပံုမွန္အလုပ္သမားမ ား၊ စားဖုိေဆာင္၀န္ထမ္းမ ားႏွင့္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ၀န္ထမ္းမ ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးျခင္း၊ကာကြယ္ေဆးေကြ းျခင္းမ ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

၅.၃။ အေျခခကံ နး္မာေရးေစာင့္ေရာွက္မႈမ ား 

၅.၃.၁။ မကးူစက္တတ္ေသာေရာဂ မ ား (Non-Communicable Diseases) 

 Hypertension, Diabetes Mellitus, Arial Fibrillations, Bronchial Asthma Cases စသည့္ေရာဂ  

မ ားကိ ုေစာလ င္စြာသိရွိကုသျခင္းျဖင့္ နာတာရွည္ေရာဂ ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ထိန္းခ ဳပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေလ ာ့က ေစရန္ 

အတြက္ ေဆးခန္းတြင္ ကုသေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ပ သည္။ ၀န္ထမ္းမ ားအား ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊အရက္ 

ေသစာေသာက္ျခင္းမ ား ေလ ာ့ခ ရန္ႏွင့္ က န္းမာေရးေလ့က င့္ခန္းမ ားေဆာင္ရြက္ရန ္ အသိေပးျခင္းမ ားကို 

ေဆာင္ရြက္ေပးပ မည္။ 

၅.၃.၂။ ကးူစက္ႏိုင္ေသာေရာဂ မ ား (Communicable Diseases) 

 Malaria, Gastroenteritis, Flu စသည္ျဖင္ ့ ၀န္ထမ္းအခ င္းခ င္း ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂ မ ားကို 

၀န္ထမ္းအခ င္းခ င္း ကူးစက္မႈေလ ာ့နည္းေစေရးအတြက္ ေရာဂ ျဖစ္ပြားေနေသာ ၀န္ထမ္းမ ားကို သီးျခားထားရွိ 

ျခင္းမ ား ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 
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၅.၃.၃.။ အေရးေပၚကုသျခင္း (Emergency Care) 

 ၁။ ျပင္းထန္စြာ္ဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ဖ ားနာျခင္း(Serious Injury or Illness)။   ။ အသက္အႏၱရယ္ရွိႏိုင္ 

     သည္အထိ အေျခအေနဆိုး၀ းေသာလူနာမ ား၊ျပင္းထန္စြာထိခုိက္္ဏ္ရာ(ဥပမာ-ေျခေထာက္ျပတ္  

      ျခင္း၊ လက္ျပတ္ျခင္း) ရရိွေသာ လူနာမ ားအား ေသြးထြက္လြန္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ေရွးဦးစြာျပဳလုပ္ 

      သင့္ေသာ့ ကုသမႈမ ား နီးစပ္ရာ ေဆးရံုေဆးခန္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ျပည္သူ႕ေဆးရံုၾကီးသို႕ 

      အခ န္မ ီေရာက္ရိွေအာင္ လြြဲေျပာင္းေဆးကုသမႈခံယူေစပ မည္။ 

 (၂) အေရးေပၚမေတာ္တဆမႈမ ား။   ။လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေရးေပၚမေတာ္တဆမႈမ ားျဖစ္ပြားပ က 

      ေရွးဦးသူနာျပဳစုႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြြဲ႕ေခ င္းေဆာင္မ ားအား အေရးေပၚႏွလုံးခုန္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း 

      (CPR)၊ အေရးေပၚအသက္ရွၠဴေအာင္လုပ္လုပ္ျခင္း (ABC)၊ ေရနစ္သူကိုကယ္ျခင္း (Drowning)၊ 

       စသည့္ အေရးေပၚကုသႏုိင္ရန္ အေရးေပၚေဆးေသတၱာ (First Aid) မ ားအား လုပ္ငန္းခြင္  

       အလိုက္ ထားရိွေပးထားပ သည္။ 

၆။ ပတ္၀န္းက င္က န္းမာေရး (Environmental Health) 

၆.၁။ ေရအရင္းအျမစ္ (Water Resource) 

 ေရသိုေလွာင္ျပီး ေရပုိက္မ ားျဖင့္ သြယ္ယူ၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ ားသို႕ (၂၄)နာရ ီေရအျပည့္အ၀ သံုးစြြဲ 

ႏိုင္ရန္ ျဖန္႕ေ၀သုံးစြြဲလ က္ရိွပ သည္။ 

၆.၂။ မလိ ာ၊ေရဆိုးစြန႕္ပစသ္ည့္စနစ္ (Sanitation) 

 ၀န္ထမ္းေနအိမ္မ ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ ားအတြင္းမွ ထြက္ရွိလာေသာ စြန္႕ပစ္ေရမ ားကို ကြန္ကရစ္ေရႏုတ္ 

ေျမာင္းမ ားျပဳလုပ္၍ စီးဆင္းႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားျပီး အဆိုပ  ေရေျမာင္းမ ားအား တစ္လလွ င္ 

တစ္ၾကိမ ္ စုေပ င္းသန္႕ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ေစပ သည္။ မိလ ာစနစ္အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ ားအား ေရေလာင္း 

အိမ္သာမ ား စီစဥ္ေပးထားျပီး ထြက္ရွိလာေသာ အညစ္အေၾကးမိလ ာမ ားကို Septic Tanks အတြင္းသို႕စီးဆင္း 

ေစပ သည္။ Septic Tank တြင္လည္း မိလ ာကန္၊ေရစစ္ကန္၊ေရစုပ္ကန္ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္ထားျပီး 

Septic Tank မွ ထြက္ရွိလာေသာ အေပၚယံအေရၾကည္မ ားကို ေရစုပ္ကန္မွတဆင့္ ေျမၾကီးအတြင္းစိမ့္၀င္သြား 

ႏိုင္ေရး စီစဥ္ထားရိွပ သည္။ 
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၆.၃။ စြန႕္ပစ္ပစၥည္းမ ားစြန႕္ပစ္ျခင္း (Wastes Disposal) 

၆.၃.၁။ အမိႈက္မ ားႏွင့္စားၾကြငး္စားက နမ္ ား စြန္႕ပစျ္ခင္း 

 အမိႈက္မ ားႏွင့္ စားၾကြင္းစားက န္မ ား စြန္႕ပစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေနရာမ ားတြင္ အမိႈက္ပုံးမ ား 

စီစဥ္ေပးထားျပီး အဆုိပ  စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားကို အလွည့္က  သန္႕ရွင္းေရး တာ၀န္က ၀န္ထမ္းမ ားမွ အမိႈက္စြန္႕ 

ပစ္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာေနရာရိွ အမိႈက္က င္းအတြင္းသုိ႕ သြားေရာက္စြန္႕ပစ္ျခင္းမ ား ေဆာင္ရြက္ပ  

သည္။ 

၆.၃.၂။ လုပင္န္းခြင္မွထြကရ္ွေိသာ အညစအ္ေၾကးမ ား စြန္႕ပစျ္ခငး္ 

 လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ ပစၥည္းအမ ိဳးအစားအလိုက္ စြန္႕ပစ္ႏုိင္ေရးစီစဥ္ေပးထားျပီး  

သန္႕ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ အညစ္အေၾကးမ ားကုိ အမိႈက္စြန္႕ပစ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ေနရာတြင္ စုစည္း၍ စည္ပင္သာယာႏွင့္ဆက္သြယ္စြန္႕ပစ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ထားရိွပ သည္။ 

၆.၄။ ျခင္အႏၱရာယ္ကင္းရငွး္ေရး 

 အထူးသျဖင့္ ျခင္အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ Malaria, Dengue Hemorrhagic Fever and 

ZIKA virus ေရာဂ မ ားမျဖစ္ပြားေစေရးႏွင့္ ျဖစ္ပြားမႈေလ ာ့ခ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျခင္ေပ က္ပြားႏိုင္ေသာ ေရဆုိး 

ေျမာင္းမ ားကို ေဆးျဖန္းျခင္း၊လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ လူေနထိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ ားအား ျခင္ေဆးဖ န္းစက္ျဖင့္ 

ျခင္ေဆးမီးခိုး (Fogging) မႈတ္ေပးျခင္းမ ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ က္ရွိပ သည္။ 

၇။ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယက္င္းရွင္းေရး 

 လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ ားကို စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးထား 

ရမည့္အျပင္ ၀န္ထမ္းမ ားကလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တာ၀န္က င့္၀တ္မ ားကုိ လုိက္နာက င့္သံုးရမည္ 

ျဖစ္သည္။ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈျဖစ္ပြားရေသာ အေၾကာင္းတုိ႕မွာ လူေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရုပ္၀တၳဳ 

ပစၥည္းကိရိယာမ ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုႏွစ္ရပ္လံုးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ 

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေအာက္ပ တို႕ကို ေဆာင္ရြက္ထားပ သည္- 

၇.၁။ အသကဆ္ံုးရံႈးမႈလံုး၀မျဖစ္ေပၚေရး 

 လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္မပတ္သက္ေသာ မမာမက န္းျဖစ္ျပီးေသဆံုးမႈႏွင့္ အျခားေသဆံုးမႈမ ားပ ၀င္ျခင္း မရွိဘြဲ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ရာမွ မေတာ္တဆျဖစ္ျပီး အသက္ဆံုးရံႈးမႈမျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေအာက္ပ တို႕ကို 

ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္- 
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၁။ ကုမၸဏီအတြင္းေသဆံုးမႈျဖစ္ႏုိင္ေသာ အလြန္အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အေျခအေနမ ားကို ေန႕စဥ္၊အပတ္စဥ္၊လစဥ္ 

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးခ က္မွတ္တမ္း၊ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းမ ား ထားရိွျခင္း။ 

၂။ အႏၱရာယ္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ ားအား လုပ္ငန္းကြ မ္းက င္သူမ ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ 

၃။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကားထားသည္မ ားကို ခ ိဳးေဖာက္သည္ ့၀န္ထမ္းအား 

သတိေပးဆံုးမျခင္း၊အၾကိမ္ၾကိမ္ခ ိဳးေဖာက္သူမ ားအား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ ထုတ္ပစ္သည္အထိအေရးယူျခင္း။ 

၄။ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားပ က စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး ၾကီးမားေသာမေတာ္တဆမႈမ ားမျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ေရး 

အစီအမံမ ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း 

၅။ မေတာ္တဆမႈမ ားႏွင့္အဓိကက ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေတြ႕ရိွခ က္မ ားကုိ ေလ့လာသံုး 

သပ္ျပီး ၀န္ထမ္းမ ားအတြင္း ပိုမိုသတိျပဳမိလာေစရန္ ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း။ 

၆။ အႏၱရာယ္မကင္းသည့္ အျပဳအမူ၊အေျခအေနမ ားကုိ ၀န္ထမ္းမ ားထြဲမွ ျပဳလုပ္ပ က ေတြ႕ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမွ 

သက္ဆုိင္ရာသို႕ သတင္းပို႕ေစေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ ားကို ကိုင္တြယ္သံုးစြြဲျခင္း၊ စက္ကိရိယာမ ား 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႕ကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးရန္။ 

၈။ သဘာ၀ပတ္၀နး္က င္ပ က္စီးမႈမျဖစ္ေစေရးအစီအမမံ ား 

 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက င္ပ က္စီးမႈမျဖစ္ေပၚေစေရး 

အတြက္ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕မွ ေအာက္ပ အခ က္မ ားကို အျမြဲစစ္ေဆးသြားရမည္- 

၁။ လုပ္ငန္းခြင္မွ အသံုးျပဳျပီး စြန္႕ထုတ္သည့္ေရမ ားကို ေရေျမာင္းမ ားမွတဆင့္ စီးဆင္းမႈ ရွ/ိမရိွစစ္ေဆးျခင္း။ 

၂။ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား၊ အမိႈက္မ ား၊ စားၾကြင္းစားက န္မ ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ 

စနစ္တကစြန္႕ပစ္ျခင္း ရွ/ိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း။ 

၃။ အင္ဂ င္၀ုိင္၊ ေလာင္စာဆီတို႕ကို ေျမၾကီးေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရတြင္လည္းေကာင္း မဖိတ္စဥ္ေစရန္ 

ထိန္းခ ဳပ္ျခင္း။ 

၄။ စက္ကိရိယာမ ားမွ ဆီမ ားမယိုစိမ့္ေစရန္ ထိန္းခ ဳပ္ျခင္း။ 

၅။ စက္ကိရိယာမ ားမွ မီးခိုးမြဲမ ား မထြက္ေစရန္ ထိန္းခ ဳပ္ျခင္း။ 
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၉။ လ ွပစ္စ္အႏၱရာယက္င္းရငွ္းေရး 

 စီမံကိန္းအတြင္း လွ ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးထားျပီး ၀န္ထမ္းမ ားလွ ပ္စစ္ အႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ RCT (Earth Leakage Breaker) မ ားတပ္ဆင္ေပးသြားပ မည္။ဓာတ္ၾကိဳးမ ားကို 

Over Head သြယ္၀ိုက္ထားျပီး Double Cover Cable မ ားကိုအသံုးျပဳသြားပ မည္။ Generator ၀န္ထမ္းမ ား 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ Generator မ ားကို လွ ပ္စစ္စီးဆင္းမႈ ရွ/ိမရွ ိ Insulation Tester စစ္ေဆး 

ေစပ မည္။၀န္ထမ္းမ ား လွ ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ေအာက္ပ အခ က္မ ားကို လိုက္နာေစရန္ 

အသိပညာေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ထားပ သည္- 

၁။လွ ပ္စစ္ကိရိယာမ ား(သို႕)လွ ပ္စစ္အားသံုးကိရိယာမ ားမွ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနတစ္စံုတစ္ရာ 

ေပၚေပ က္လာသည္ကို သိသည္ႏွင့္ခ က္ခ င္းခလုတ္ပိတ္ပ ။ ၎ေနာက္ သင္၏အလုပ္အၾကီးအကြဲအား သတင္း 

ပို႕ပ ။ 

၂။ ၀ ယာေရွာကျဖစ္ေနျခင္း(Short Circuit) သို႕မဟုတ္ မေတာ္တဆမီးေလာင္မႈ ျဖစ္ေနလွ င္ မီးသတ္ဗူးကို 

သြားမယူေဆာင္မီ ခလုတ္ကိုဦးစြာပိတ္ပ ။ 

၃။ လွ ပ္ကာေပ က္ျပြဲေနေသာ ၀ ယာ၊အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္ေသာ၀ ယာမ ား အနီးသို႕အသြားပ ႏွင့္။ 

၄။ ပံုစံက နမႈမရိွေသာ ေက နပ္ဖြယ္မရွိေသာ ၀ ယာဆက္သြယ္မႈမ ား၊လွ ပ္စစ္ပစၥည္း ကိရိယာမွခ ိဳ႕ယြင္းခ က္မ ား 

ေတြ႕ရွိပ က သင္၏အလုပ္အၾကီးအကြဲထံသို႕ သတင္းပုိ႕ပ ။ 

၅။ လွ ပ္စစ္သံုးပစၥည္းကိရိယာမ ား၊ စက္မ ားကုိ စိုစြတ္ေသာလက္ျဖင့္ မထိပ ႏွင့္။ ဓာတ္လိုက္၍အႏၱရာယ္ 

ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

၆။ ၀ ယာၾကိဳးမ ားကို ေရစိုေနေသာ၊ ဆီစုိေသာေနရာမ ားမွ ျဖတ္သန္း သြယ္တန္းျခင္းမျပဳသင့္ပ ။ ထို႕အျပင္ အပူ 

စြန္႕ထုတ္မႈရိွေသာ ခြ န္ထက္ေသာအစြန္းမ ားႏွင့္ နီးေသာေနရာမ ား၌ မထားရိွရပ ။ 

၇။ ပ ၀ ခုံမ ား၊ေမာ္တာမ ားႏွင့္ခလုတ္ခံုမ ားအနီးတြင္ မီးေလာင္မႈအလြယ္တကူ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သျဖင့္ မီးေလာင္ 

လြယ္ေစေသာ (သို႕) ေပ က္ကြြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ ားကို အဆုိပ  ေနရာမ ား၌ မထားရိွရပ ။ 

၈။ အလုပ္လုပ္ပုံမမွန္ကန္ေသာ၊ပ က္စီးေနေသာ အမွတ္အသားျပဳထားသည့္ ခလုတ္မ ားကို မည္သည့္အခ မွ  

မထိတို႕ရပ ။ 

၉။ ျဖၠဴးစ္ျပတ္ေနျခင္းသည္ လွ ပ္စစ္စနစ္တြင္ ျပစ္ခ က္ရွိေနေၾကာင္းျပသျခင္း လကၡဏာျဖစ္၍ စစ္ေဆးမည့္သူထံ 

သို႕ ခ က္ခ င္းသတင္းေပးပုိ႕သင့္သည္။ 
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၁၀။ ပလပ္(Plug) ကိုဆြြဲျဖဳတ္ယူေသာအခ  ၀ ယာ (Cord) မွဆြြဲကိုင္ျဖဳတ္ျခင္းမျပဳရပ ။ ပလပ(္Plug)မွကိုင္တြယ္ 

ျဖဳတ္ရမည္။ 

၁၀။ မိုးၾကိဳ းအႏၱရာယက္င္းရငွ္းေရး 

 မိုးၾကိဳကာလႏွင့္မုိးတြင္းကာလမ ားတြင္ မိုးၾကိဳးမုန္တုိင္းက ေရာက္ျခင္းမ ားအတြက္ Earth Rod မ ား 

စိုက္သြင္းျပီး မိုးၾကိဳးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ Earth Cable မ ားျဖင့္ သြယ္တန္း၍ Generator မ ားရွိ 

ေသာ အေဆာက္အဦးနားတြင္ Earth က င္းအားစီစဥ္ထားရွိမည္ျဖစ္ျပီး ထိEုarth က င္း၏ ခုခံအားကုိ ပံုမွန္တိုင္း 

တာမွတ္သားျခင္း၊ လိုအပ္ပ က ျပဳျပင္ျခင္းမ ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

 ထို႕ျပင္မုိးၾကိဳးအႏၱရာယ္ရွိပ က ၀န္ထမ္းမ ားလုိက္နာရမည္မ ားကို ေအာက္ပ အတိုင္း အသိပညာေပး 

ထားပ သည္- 

 ၁။ အေဆာက္အဦးအတြင္း ရွိေနပ က တံခ းမ ားပိတ္ထားရန္။ 

 ၂။မိုးၾကိဳးမုန္တိုင္းမ ား က ေနစဥ္ ေရမခ ိဳးပ ႏွင့္ ေရခ ိဳးခန္းအတြင္းမွသတၱဳမ ားမွတဆင့္ဓာတ္လိုက္ 

    တတ္သည္။ 

၃။ ဧရိယာတိုင္ျဖင့္ အသုံးျပဳေသာ တယ္လီဖုန္းမ ား အသံုးမျပဳရ။ 

၄။ လွ ပ္စစ္ပစၥည္းမ ားအားလံုး(ကြန္ပ ၠဴတာ၊အားသြင္းစက္အပ အ၀င္)ကိ ုပလပ္(Plug)ခြ တ္ထားပ ။  

     မိုးၾကိဳးမွ လွ ပ္စစ္ေၾကာင္ ့ထိုပစၥည္းမ ားကို ပ က္စီးေစႏုိင္ပ သည္။ 

၅။ မိုးၾကိဳးမ ားပစ္ေနစဥ္ လွ ပ္စစ္ပစၥည္းမ ား အသံုးမျပဳပ ႏွင့္။ 

၆။ သတၱဳပစၥည္းမ ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳပ ႏွင့္။ 

၇။ အေဆာက္အဦးအျပင္ဘက္တြင္ရွိေနပ က ေလလံု၊မုိးလံုအေဆာက္အဦ တစ္ခုအတြင္းအျမန္၀င္ပ ။ 

၈။ သစ္ပင္ေအာက္၊ အုန္းပင္၊ ဓာတ္တိုင္ေအာက္ စသည့္ ထီးထီးျဖစ္ေနသည့္ ျမင့္မားေသာ အရာ 

    ၀တၳဳမ ားေအာက္သို႕ မ၀င္ပ ႏွင္ ့ေတာအုပ္အတြင္းသို႕၀င္ႏိုင္သည္။ 

၉။ ကြင္းျပင္တြင္ေရာက္ေနပ က ထိုင္လုိက္ပ ။ထိုင္ရာတြင္ ဖေနာင့္ျပားျပားခ လိုက္ပ ။္ူးေပၚလက္တင္၊ 

    လက္ေပၚနဖူးတင္ျပီးေခ င္းကုိငံု႕ထားပ ။မ က္လံုးပိတ္ထားပ ။ သို႕ေသာ္ကြင္းျပင္တြင္ ၀င္းလ ား  
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    ေမွာက္မေနပ ႏွင့္။ 

၁၀။ မိုးကာရွိလွ င ္မိုးကာျခံဳထားပ ။ ကိုယ္ကို ေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္းသည္ မိုးၾကိဳး အႏၱရာယ္မ ွေလ ာ့က   

      ေစသည္။ 

၁၁။ ျပင္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ မိုးရြာလာပ က သံုးလက္စလွ ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာမ ားကို အျမန္ဆံုး  

      ပလပ္ (Plug) ခြ တ္ပ ။ ပလပ္တပ္ထားေသာ မည္သည့္ ပစၥည္းမဆို မသံုးပ ႏွင့္။ 

၁၁။ မီးေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရွငး္ေရး 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ မီးေဘးလံုျခံဳေရးစီမံခ က္ ေရးဆြြဲထားရိွျပီး ဇာတ္တိုက္ ေလ့က င့္ 

မႈမ ားကုိေဆာင္ရြက္ေစသည့္အျပင္ ၀န္ထမ္းမ ားကိုလည္း မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပ အတိုင္း 

အသိပညာေပးထားပ သည္- 

 ၁။ ထမင္းဟင္းခ က္ျပဳတ္ရာတြင္လူမရိွဘြဲ မီးဖိုအား မီးမေမြးထားရန္၊ထမင္းဟင္းမက က္ေသးမီ  

    လုပ္စရာေပၚလာပ က တစ္ဦးဦးကို ေစာင့္ၾကည့္ခိုင္းထားရန္။ 

၂။ လွ ပ္စစ္ပစၥည္းမ ားကို အသံုးမျပဳသည့္အခ  ပလပ္(Plug)ျဖဳတ္ထားပ ။ 

၃။ ပူေသာေနရာ (ဥပမာ-မီးဖိုအနီး)မ ားတြင ္မီးေလာင္ေစတတ္ေသာစက ၠဴ၊အ၀တ္အထည္စေသာ  

    ပစၥည္းမ ားကို မထားပ နြဲ႕။ 

၄။ တစ္ေနရာထြဲတြင္ ပလပ္(Plug) ေခ င္း ၄-၅ခု စုျပံဳထိုးျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပ ။ 

၅။ မီးမျငိမ္းေသးေသာေဆးလိပ္တို၊ျပာပူ၊မီးခြဲ စသည္တို႕ကုိ အမိႈက္ပံုး၊အမိႈက္ကန္အတြင္းမပစ္ပ ႏွင့္။ 

၆။ မီးရိႈ႕ပ က မီးလံုး၀ေသသြားသည္အထိ ျငိမ္းသတ္ပ ။မီးၾကြင္းမီးက န္လံုး၀မထားပ ႏွင့္။ 

၇။ မီးျခင္၊ဖေရာင္းတုိင္စေသာ မီးထြက္ေစႏိုင္သည့္အရာမ ားကို ကေလးမ ား မမီႏုိင္ေသာေနရာမ ားတြင္  

     ထားပ ။ 

၈။ အရည္အေသြးည့ံေသာ လွ ပ္စစ္ပစၥည္းမ ားသည္ မီးေဘးအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ရိွသည္။ 

၉။ ဓာတ္ေငြ႕(Gas) အိုးမ ားကိ ုမည္သည့္အခ မွ လွြဲမထားရ၊အျမြဲေထာင္ထားပ ။ 
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၁၀။ ဓာတ္ေငြ႕(Gas) အိုးမ ားကို မီးဖုိ၊ ပလပ(္Plug) ေပ က္စသည္တို႕ အနည္းဆုံး ၃ေပ ခြာထားပ ။ 

၁၁။ ဓာတ္ေငြ႕(Gas) အိုးလြဲေနစဥ္ အနီးအနား၌ မည္သည့္မီးပြား၊မီးေတာက္မွ မရိွေစရ။ 

၁၂။ ဓာတ္ေငြ႕(Gas) အိုးကိ ုသံုးစြြဲျပီးပ က ဓာတ္ေငြ႕အိုးခလုတ္ကို ေသခ ာစြာပိတ္ခြဲ့ပ ။ 

၁၃။ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ႏွင့္အဆက္မ ားမွ ဓာတ္ေငြ႕စိမ့္ထြက္ေန/မေန ေသခ ာေစရန္ ဆပ္ျပာျဖင့္ သုတ္ကာ  

      စစ္ေဆးပ ။ဆပ္ျပာပူေပ င္းမ ား ထလာျပီဆိုပ က ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ကို အလ င္အျမန္လြဲပ ။အဆက္ 

      မ ားကိ ုေသခ ာစြာျပန္ၾကပ္ပ ။ 

၁၄။ ဓာတ္ေငြ႕(Gas) အနံ႕ရျပီဆုိပ က မီးမွန္သမွ  အားလံုးျငိမ္းသတ္ပ ။ဓာတ္ေငြ႕မီးဖုိပိတ္၊ဓာတ္ေငြ႕အုိး  

      မွ ခလုတ္ကိုလည္းပိတ္ပ ။ သက္ဆုိင္ရာအၾကီးအကြဲကို အျမန္သတင္းပို႕ပ ။ 

၁၅။ မီးေလာင္ျပီဆိုပ က အထိတ္တလန္႕မျဖစ္ပ နြဲ႕။ အလန္႕တၾကားထြက္မေျပးဘြဲ မီးေလာင ္ 

      ေနေၾကာင္း အျခားသူမ ားကိုေအာ္ဟစ္သတိေပးပ ။နီးစပ္ရာ မီးသတ္ေဆးဗူးအား အသံုးျပဳ၍  

      မီးျငိမ္းသတ္ပ ။ 

၁၆။ မီးေလာင္ေၾကာင္း အခ က္ေပးသည့္ သံေခ ာင္းကို အဆက္မျပတ္ေခ က္၍အျခားသူမ ားကို  

      အသိေပးပ ။ 

၁၇။ မိမိအ၀တ္အစားကို မီးစြြဲျပီဆိုပ က မေျပးပ ႏွင့္ ေနရာတြင္ပင္ရပ္ေနပ ။ထို႕ေနာက္ ၾကမ္းျပင္ 

      သို႕မဟုတ္ ေျမၾကီးေပၚသို႕ ဘယ္ညာလူးလွိမ့္ျခင္းျဖင့္ မီးျငိမ္းသြားေအာင္ၾကိဳးစားပ ။ 

၁၈။ ေလာင္စာဆီ၊စက္ဆီ စသည္တို႕ကုိ စြတ္စုိထားေသာ အ၀တ္စ၊ပိတ္စတို႕သည ္တစ္ခ တစ္ရံ  

      အလိုအေလ ာက္ မီးေလာင္ကြ မ္းမႈျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ၎ဆီစိုအ၀တ္စမ ားကို အဖုံးပ သည့္  

      ပံုးတစ္ခုထြဲသို႕ စနစ္တက စြန္႕ပစ္ရမည္။ 

၁၉။ အဖုံးအကာမပ ေသာ မီးေတာက္မ ားကိ ုစက္ဆီ၊ေခ ာဆီ၊ေလာင္စာဆီမ ားႏွင့္နီးေသာေနရာတြင္ 

       အသုံးျပဳျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

၂၀။ ေျပာင္းလြဲအသံုးျပဳျပီးေသာဘကၳရီမ ားသည္ ေပ က္ကြြဲေစတတ္ေသာဓာတ္ေငြ႕မ ားထုတ္လႊတ္၍ 
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       မီးေတာက္မ ား၊မီးပြားမ ားကိ ု၎တို႕အနီး၌ အသံုးမျပဳရပ ။ 

၂၁။ ေလာင္စာဆီ (သို႕)ေဆးေၾကာဆီမ ားကို အလုပ္ရုံအတြင္းသုိ႕ အမွန္တကယ္ မလုိအပ္ဘြဲ သယ္ 

       ေဆာင္ျခင္းမျပဳရ။ သယ္ေဆာင္ရပ က လံုျခံဳေသာ ထည့္စရာျဖင့္ လံုေအာင္ပိတ္ဖုံးလ က္ သယ္ 

       ေဆာင္ရမည္။ 

၂၂။ စြန္႕ပစ္ရန္ျဖစ္ေသာ စက္ဆီအေဟာင္းမ ား၊ ေလာင္စာဆီမ ားစသည္တို႕ကုိ မိလ ာလိုင္းအတြင္းသို႕  

      စြန္႕ပစ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရပ ။မိလ ာစနစ္အတြင္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည္။၎ဆီေဟာင္းမ ားကို  

       သင့္ေလ ာ္ေသာ ေလွာင္ကန္တစ္ခုတြင္ စြန္႕ပစ္ရမည္။ 

၁၂။ အလုပရ္ံု (Workshop) အႏၱရာယက္ငး္ရွငး္ေရး 

 အလုပ္ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ ား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းသံုးခေမာက္ 

အမာမ ား၊ လည္ရွည္ဖိနပ္မ ား၊ ဂေဟေဆာ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာလက္အိတ္မ ား၊ ႏွာေခ င္းစီးမ ား၊ မ က္လံုးကာ 

ေသာ မ က္မွန္မ ားကုိ စီစဥ္ေပးထားျပီး အဆုိပ  လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ ားကိုစနစ္တက  အသုံးျပဳေရး ညႊန္ၾကား 

ထားျပီး ေအာက္ပ အခ က္မ ားကိုလည္း လိုက္နာၾကရန္ အသိပညာေပးထားပ သည္- 

 ၁။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္ ခိုင္ခန္႕ေသာ၊အရြယ္အစားေလ ာ္ညီေသာ  

     အ၀တ္အစားကို ေရြးခ ယ္၀တ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခ းပတ္ေခ င္း ျပဳတ္ေနျခင္း၊ၾကယ္သီးျပဳတ္ေန  

     ျခင္းတုိ႕မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

 ၂။ လံုျခံဳမႈဆုိင္ျခင္းမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္မီးေလာင္ျခင္းတို႕ မျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္၍ အမွန္တကယ္  

      မလိုအပ္ဘြဲ အေရျပားေပၚေနျခင္းမရွိေစရပ ။ 

 ၃။ အလုပ္အ၀တ္အစားမ ားကို အျမြဲတေစသန္႕ရွင္းေနေစရမည္။ 

 ၄။ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ စီးေသာဖိနပ္ကိုေရြးခ ယ္ရမည္။ ေျခညွပ္ဖိနပ္မ ား(သို႕) အျခားေသာ မသင့္  

      ေလ ာ္သည့္ ဖိနပ္မ ားကို၀တ္ဆင္ပ က အလုပ္လုပ္ရာတြင္ေခ ာ္ေနမည္ျဖစ္၍ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္  

      လုပ္ငန္းထိခိုက္မႈတို႕ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ယင္းသို႕ မလံုျခံဳေသာ ဖိနပ္မ ားကို ၀တ္ဆင္ပ က တစ္စံု 

       တစ္ရာေသာ ပစၥည္းေျခေထာက္ေပၚက ခြဲ့လွ င္ ထိခိုက္္ဏ္ရာရရွိေပလိမ့္မည္။ထို႕ေၾကာင့္ မေခ ာ္ 
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       ႏိုင္ေသာဦးပိုင္းတြင္ စတီး (သို႕) မာေက ာေသာ ပစၥည္းမ ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လံုျခံဳေရးဖိနပ္ကို 

       (Safety Boots or Safety Shoes) စီးသင့္သည္။ 

 ၅။ ေလးလံေသာပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ ားကို မရာ၌လည္းေကာင္း၊အိပ္ေဇာပုိက္ကြဲ့သို႕ပူေသာပစၥည္း 

     မ ားကိုကိုင္တြယ္သယ္ မရာ၌လည္းေကာင္း၊လက္အိတ္ကို ၀တ္ဆင္ထားသင့္သည္။သုိ႕ေသာ္လည္း  

     ရိုးရိုးသာမန ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ ားတြင္ မလိုအပ္ပ က မ၀တ္ဘြဲေနႏိုင္ပ သည္။ 

 ၆။ အထူးသတိျပဳရန္အေနႏွင့္ ေဖာက္စက္ျဖင့္အေပ က္ေဖာက္ျခင္း(Drilling)၊ ေက ာက္စက္ျဖင့္တုိက္  

     စားျခင္း(Griding)၊ အင္ဂ င္လည္ပတ္ေနစဥ္ အင္ဂ င္ခန္းအတြင္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳျပင္ေနရျခင္း  

     စေသာလုပ္ငန္းတို႔တြင္ လက္အိတ္သည္ လည္ပတ္မႈအစိတ္အပိုင္းတြင္ ရစ္ပတ္ပ သြားႏိုင္သျဖင့္ 

     ထိုလုပ္ငန္းတို႕တြင္ လက္အိတ္၀တ္ဆင္လ က္ မျပဳလုပ္သင့္ပ ။ 

 ၇။ အလုပ္လုပ္ေသာေနရာကို အျမြဲတမ္းသန္႕ရွင္းစြာထားပ ။ အလုပ္တစ္ခုျပီးေျမာက္သည့္ အခ  ပစၥည္း 

     အားလုံးကုိ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ ေနရာတက  သပ္ရပ္စြာျပန္လည္ ထားသုိပ ။ 

 ၈။ အလုပ္ခံုကိုလည္း အျမြဲတေစသန္႕ရွင္းစြာထားပ ။ စြန္႕ပစ္ရမည့္ ပစၥည္းအေဟာင္းမ ားကို ဟိုဟို္ီ္ီ 

     ပစ္မထားသင့္ပ ။၎တို႕အတြက္ထည့္စရာ၊ ေနရာစသည္တို႕တြင္ စနစ္တက သြားေရာက္စြန္႕ပစ္ 

     ရမည္။ 

 ၉။ လက္သံုးကိရိယာမ ား၊ ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ ားကို ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ထားရွိျခင္းမျပဳပ ႏွင့္။မိမိႏွင့္ 

     အျခားေသာသူ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ထိုပစၥည္းမ ားႏွင့္ ခလုတ္တိုက္လြဲက ႏိုင္သျဖင့္ ၎တို႕ 

     အား အလုပ္ခုံ၊အလုပ္ပစၥည္းစင္တြင္ စနစ္တက  ျပန္လည္ထားရိွေသာ အက င့္ကိုျပဳလုပ္ထားပ ။ 

 ၁၀။ ဖိတ္စင္က ထားေသာ ေလာင္စာဆီ၊ေခ ာဆီ၊အမြဲဆီ စသည္တုိ႕ကိုၾကမ္းျပင္ေပၚမွ ခ က္ခ င္းျပန္ 

       လည္ရွင္းပစ္ပ ။ သို႕မဟုတ္ပ က သင္ႏွင့္ အျခားသူတို႕ကို ေခ ာ္လြဲ၍ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ 

 ၁၁။ လွ ပ္စစ္ကိရိယာမ ား၊ဟုိက္္ေရာလစ္ခ္ ပစၥည္းကိရိယာမ ား၊ေလဖိအားသံုးကိရိယာမ ားကို အသံုး 

       ျပဳကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ သတိျပဳ၍ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္စနစ္ 
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       တက  အသံုးျပဳရန ္လြန္စြာအေရးၾကီးသည္။ 

 ၁၂။ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ ား၊စက္မ ားတြင္ တင္ရွိေနေသာဖုန္မ ား၊အလုပ္၀တၳဳ၏ အစိတ္အပုိင္းအစအန 

      မ ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ ေက ာက္စက္ႏွင့္ ေဖာက္စက္တို႕ကြဲ့သို႕ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ ားကို  

      အသံုးျပဳ ျပီးသည္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းစြာထားရိွရမည္။ 

 ၁၃။ လက္သုံးကိရိယာမ ားကို အလုပ္ျပီးစီးသြားတိုင္း ေဆးေၾကာသန္႕စင္၍ အေရအတြက္အလုိက္၊ 

       အမ ိဳးအစားအလုိက္ စစ္ေဆးျပီး ပစၥည္းေသတၱာ(Too Box) အတြင္း ေနသားတက ျပန္လည္  

       သိမ္းဆည္းရမည္။ 

 ၁၄။အထူးျပဳလုပ္ထားရိွေသာ ျပင္ဆင္ေရးကိရိယာ၊တိုင္းတာေရးကိရိယာမ ားကို ဆီမ ား၊အညစ္အေၾကး 

      မ ားညစ္ေပျခင္းမရွိဘြဲ အျမြဲသန္႕ရွင္းေစ၍ ေနရာတက ထားရွိရမည္။ 

၁၃။ လုပင္န္းခြင္အႏၱရာယအ္ကြဲျဖတျ္ခင္း 

 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ ား၊ ျဖစ္ပြားခြဲ့ေသာအႏၱရာယ္မ ားကိုၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕ 

အေနျဖင့္ ေအာက္ပ အတိုင္း အကြဲျဖတ္ရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပ သည္- 

 (က) အႏၱရာယ္မ ားကို စူးစမ္းရာွေဖြျဖငး္(Hazard Identification)။    ။ အလုပ္၏သေဘာသဘာ၀၊ 

ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ ား၊ မျမင္ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ ား စသည္တို႕ကုိ သင့္ေတာ္သည္ ့ နည္းလမ္းမ ား 

ျဖင့္ စူးစမ္းရွာေဖြျပီး ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕၀င္မ ား တိုင္ပင္ေဖာ္ရမည္။ မိမိတို႕လုပ္ငန္းသာမက အျခားျပင္ပ ပေယာဂ 

ေၾကာင္ ့ရႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္မ ားကုိပ  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

 (ခ) အႏၱရာယ္အကြဲျဖတျ္ခင္း(Risk Evaluation)။    ။ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕အေနျဖင့္ 

သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ ားတြင္ အႏၱရာယ္နည္းသည္ သို႕မဟုတ္ မ ားသည္ စသည့္အေျခအေနမ ားကုိ ေအာက္ပ  

ဇယားအတုိင္း အကြဲျဖတ္သင့္သည္- 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခြဲ တစ္ခ တစ္ရံျဖစ္ မၾကာခဏျဖစ္ 
ျပင္းအား အသက္အႏၱရာယ္ အႏၱရာယ္အသင့္အတင့္ရွိ အႏၱရာယ္မ ား အႏၱရာယ္မ ား 
္ဏ္ရာျပင္းထန္ အႏၱရာယ္နည္း အႏၱရာယ္အသင့္အတင့္ရွိ အႏၱရာယ္မ ား 
 အႏၱရာယ္နည္း အႏၱရာယ္နည္း အႏၱရာယ္အသင့္အတင့္ရွိ 
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 (ဂ) အႏၱရာယ္ကိုထနိ္းခ ဳပ္ျခင္း(Risk Control)။    ။ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕အေနျဖင့္ အႏၱရာယ္အကြဲျဖတ္ 

ဇယားတြင္ အႏၱရာယ္ဦးစားေပး အဆင့္ကိုသတ္မွတ္လိုက္ျပီးေနာက္ ထိုအႏၱရာယ္မ ားကုိ ေလ ာ့နည္းက ဆင္း 

သြားေအာင္ သို႕မဟုတ္ ပေပ ာက္သြားေအာင္ ေအာက္ပ ထိန္းခ ဳပ္နည္းလမ္းမ ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္- 

  (က) ေဖ ာကဖ္ ကျ္ခင္း(Elimination)။    ။ လုပ္ငန္းခြင္မ ွအႏၱရာယ္မ ားကိုေဖ ာက္ဖ က္ျခင္း 

        သည ္ပထမဦးဆံုးလုပ္ရမည့္ အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။(ဥပမာ-ပ ဥ္ျပား 

        တြင္ သံမ ားရိွေနပ က ထိုသံမ ားကိုႏႈတ္ပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။သံမ ားကုိ ႏႈတ္လိုက္ပ က 

        သံစူးမည့္အႏၱရာယ္ မရွိေတာ့ေခ )။ 

  (ခ) အစားထိးုျခင္း(Substitution)။    ။ အကယ္၍ အႏၱရာယ္ကိုေဖ ာက္ဖ က္ရန္မလြယ္ကူ၊  

       မျဖစ္ႏိုင္ပ က အႏၱရာယ ္ပိုနည္းသည့္ပစၥည္း၊စက္ကိရိယာနည္းလမ္းမ ားျဖင့္ အစားထိုး 

       ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။(ဥပမာ-မ က္ႏွာၾကက္ကို ေသးသုတ္ရမည္ဆိုပ က ျငမ္းဆင္ 

       ျပီးအေပၚတက္သုတ္ပ က ျပဳတ္က ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသျဖင့္ ၀ းလံုးရွည္ျဖင့္ ေအာက္မွ 

       လွမ္းသုတ္ျခင္း၊ အလြန္ဆူညံေသာ မီးစက္အစား အသံလံုမီးစက္မ ားကို အစားထိုး သံုးစြြဲ 

       ျခင္း စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ 

  (ဂ) အင္ဂ င္နယီာနညး္ျဖင့္ ထိန္းခ ဳပျ္ခငး္(Engineering Control)။    ။ အထက္ပ နည္းလမ္း 

       မ ားျဖင့္ထိန္းခ ဳပ္၍ မရသည့္အခ မ ိဳးတြင္ အင္ဂ င္နီယာနည္းျဖင့္ ထိန္းခ ဳပ္ျခင္းကို ေဆာင္ 

        ရြက္ႏိုင္သည္။(ဥပမာ-ေဆးသုတ္ေနသည့္အခန္းတြင္ေလစုတ္ထုတ္သည့္ပန္ကာတပ္ဆင္ 

        ေပးျခင္းမ ိဳးျဖစ္သည္)။ 

  (ဃ) အုပ္ခ ဳပေ္ရးပိငု္းမထွိနး္ခ ဳပျ္ခင္း(Administrative Control)။    ။ အုပ္ခ ဳပ္ေရးပိုင္းမွစီမံ  

         ခန္႕ခြြဲမႈမ ိဳးျဖင့္ထိန္းခ ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။(ဥပမာ- အႏၱရာယ္ရိွေသာ အလုပ္မ ားတြင္ ထို 

         အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ မ္းက င္ေသာ ၀န္ထမ္းအား ေရြးခ ယ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ဆူညံ 

         ေသာေနရာတြင ္အလွည့္က စနစ္ျဖင့္လုပ္ခိုင္းျခင္းမ ိဳးျဖစ္သည)္။ 
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၁၄။ လုပင္န္းခြင္ကြ မး္က ငမ္ႈသင္တန္း 

 ၀န္ထမ္းမ ား လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းမ ား ကြ မ္းက င္စြာ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳ 

ႏိုင္ေရးအတြက္ သီးျခင္းသင္တန္းေစလႊတ္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း အေတြ႕အၾကံဳမရိွေသးေသာ လူသစ္မ ားကုိ 

လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ ားသည့္ သမာၻရင့္၊၀ ရင့္မ ားႏွင့္ ပူးတြြဲတာ၀န္ခ ထား၍ အလုပ္လုပ္ရင္းသင္ၾကားျခင္း 

(On Job Training) မ ားျဖင္ ့ေလ့လာသင္ယူေစျပီးေနာက္ပုိင္းမွ ၎တို႕ကုိ သီးျခားတာ၀န္ေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ 

ပ သည္။ထုိ႕အျပင္ လိုအပ္ပ က သီးျခားေလ့က င့္ေရးသင္တန္းမ ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ေစေရး ေဆာင္ 

ရြက္သြားပ မည္။ 

၁၅။နိဂံုး 

 လုပ္ငန္းခြင္က န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက င္ထိန္းသိမ္းေရး တို႕အတြက္ 

ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕အေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအႏၱရာယ္ရိွေသာ အေျခအေနမ ားကို ေလ့လာ၍ 

အႏၱရာယ္မရိွေအာင္ မူ၀ ္မ ားခ မွတ္ညႊန္ၾကားရမည့္အျပင္ ၀န္ထမ္းမ ားအေနျဖင့္လည္း တစ္ဦးခ င္းသတိထား 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေပ ာ္ရႊင္ခ မ္းေျမ့ဖြယ္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ 

ပ သည္။ 
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၀န္ထမး္သကသ္ာေခ ာင္ခ ေိရးအစီအစဥ္ 

(Social Welfare Plan) 

နိ္ န္း 

       ၀န္ထမ္းမ ား၏ လူမႈဘ၀သက္သာေခ ာင္ခ ိေစေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ ာင္ခ ိေရး အစီအစဥ္အား 
ေရးဆြြဲထားရိွပ သည္ 

ရည္ရြယ္ခ က္ 

     မိမိ၀န္ထမ္းမ ား၏ လူမႈဘ၀တိုးတက္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ ား၏ ပညာေရး၊လူမႈေရး၊စား၀တ္ 

ေနေရးတို႕အား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္ ေရးဆြြဲထားျခင္းျဖစ္ပ သည္။ 

သက္သာေခ ာင္ခ ိေရးရန္ပံုေငြတညေ္ထာငျ္ခင္း 

     သက္သာေခ ာင္ခ ိေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္တည္ေထာင္ျပီး ေခ းေငြထုတ္ေပးျခင္း၊ပညာေရး၊က န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ ားေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးတို႕အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  သက္သာေခ ာင္ခ ိေရး ရန္ပုံေငြအဖြြဲ႕အား 
ဖြြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားပ မည္- 

 (က) မန္ေနးဂ င္း္ ရုိက္တာ  ဥက ဌ 

 (ခ) အေထြေထြမန္ေနဂ ာ    အတြင္းေရးမွၠဴး 

 (ဂ) မန္ေနဂ ာ    ဘ႑ာေရးမွၠဴး 

 (ဃ) စာရင္းကိုင္    စာရင္းကုိင္ 

သက္သာေခ ာင္ခ ိေရးရန္ပုံေငြသံုးစြြဲျခင္း 

 သက္သာေခ ာင္ခ ိေရးရန္ပံုေငြအား ေအာက္ေဖာ္ျပပ လုပ္ငန္းရပ မ ားအတြက္တြင္ ရန္ပံုေငြအဖြြဲ႕ 

ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ ားအတုိင္း ေထာက္ပံ့သံုးစြြဲသြားပ မည္- 

 (က) ၀န္ထမ္းမ ား၏ ေပ ာ္ပြြဲရႊင္ပြြဲမ ား၊အားကစားပြြဲမ ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 (ခ) ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျခင္း၏ ထိမ္းျမွားမဂၤလာျပဳျခင္း၊မီးဖြားျဖင္း၊က န္းမာေရးခ ိဳ႕တြဲ့မႈေၾကာင့္ ေဆးရံုတက္ 

       ခြြဲစိတ္ကုသျခင္းမ ားတြင္ ေထာက္ပ့ံျခင္း 

(ဂ) ၀န္ထမ္းေသဆံုးမႈနာေရးမ ားတြင္သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ ားအတိုင္းေထာက္ပံ့မႈေငြအျဖစ္ ထုတ္ေပး  



VHT Garment Company Limited          CMP Garment             Environmental Management Plan     

 

 183 
 

      ျခင္း 

(ဃ) ေနထိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့မ ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 

(င) ၀န္ထမ္းမ ားႏွင့္၎တို႕ သားသမီးမ ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာထူးခြ န္ထက္ျမတ္မႈမ ားအတြက္  

      ခ ီးျမွင့္ျခင္း 

နိဂံုး 

၀န္ထမ္းသက္သာေခ ာင္ခ ိေရးစီမံခ က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍ ေငြေၾကး 

အခက ္ အခြဲရွိေသာ၀န္ထမ္းမ ား အတုိးႏႈန္းခ ိဳသာစြာျဖင့္ ထုတ္ေခ းေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ ား၏သာေရး၊ 

နာေရးႏွင့္ ေပ ာ္ပြြဲရႊင္ပြြဲမ ားတြင္ ေထာက္ပ့ံေငြမ ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ ား၏ လူမႈဘ၀ျပည့္စံု 

ေကာင္းမြန္ေအာင ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီအက ိဳး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အက ိဳးကို သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ 

ရာတြင ္ စိတ္ေအးခ မ္းသာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္သာေခ ာင္ခ ိေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ 

သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 
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စြန႕္ပစ္ပစၥည္းစီမံခန႕္ခြြဲမႈအစအီစဥ္ 

(Waste Management Plan) 

နိ္ န္း 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွထြက္ရွိလာသည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳးမ ိဳးအား စီမံခန္႕ခြြဲႏိုင္ေရးအတြက္ 

ေလွ ာ့ခ သံုးစြြဲျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးစြြဲျခင္း၊ ျပဳျပင္သံုးစြြဲျခင္း အေလ့အက င့္မ ား တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳးအစားအလိုက္ စီမံခန္႕ခြြဲႏိုင္ရန္အတြက္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား ေရးဆြြဲ 

ရျခင္းျဖစ္ပ သည္။ 

 စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္တြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ အမ ိဳးအစားႏွင့္အေရအတြက္၊စြန္႕ပစ္ 

ပစၥည္း စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္စြန္႕ပစ္ျခင္း၊စြန္ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ ့ စြန္႕ပစ္ 

ပစၥည္းထြက္ရွိမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ ဳပ္ျခင္းတို႕ပ ၀င္ပ  

သည္။ 

စြန႕္ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳ းအစား 

 စီမံကိန္းမွ အေထြေထြစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား(ပလပ္စတစ္မ ား၊အိတ္မ ား၊သစ္ကိုင္းမ ား၊မီးဖိုေခ ာင္ထြက္ 

အမိႈက္မ ားစသည္) ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား(ကူးစက္ႏိုင္သည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း၊မီးေလာင္လြယ္ 

သည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက င္အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း)ထြက္ရွိႏုိင္ပ သည္။ 

အမ ိဳးအစား 

 စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ ိဳးအစားႏွင့္ စီမံခန္႕ခြြဲမႈ (Australian Waste Classification System AA004643 

2011) မ ားမွာ ေအာက္ပ အတိုင္းျဖစ္ပ သည္- 

အမ ိဳးအစား အရည/္အစိုင္အခြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
စက ၠဴ အစုိင္အခြဲ ေျမဖို႕ျခင္း/ျပန္လည္သံုးစြြဲျခင္း စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွတာ၀န္ေပးအပ္သူ 
ပလပ္စတစ္(ထုတ္ပိုးမႈမွ) အစုိင္အခြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္သုံးစြြဲျခင္း  
ပလပ္စတစ္အိတ္မ ား အစုိင္အခြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္သုံးစြြဲျခင္း  
ကတ္ထူျပား အစုိင္အခြဲ ျပန္လည္ျပဳျပင္သုံးစြြဲျခင္း  
အ၀တ္စ အစုိင္အခြဲ ေျမဖို႕ျခင္း(သို႕)ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြြဲျခင္း  
သစ္သားႏွင့္သစ္သားအပိုင္းအစ အစုိင္အခြဲ ျပန္လည္သံုးစြြဲျခင္း(သို႕) မီးရိႈ႕ျခင္း  
တစ္ကိုယ္ေရသံုး/လစဥ္သုံးပစၥည္းမ ား အစုိင္အခြဲ မီးရိႈ႕ျခင္း  
စားၾကြင္းစားက န္မ ား  တိရိစာၦန္အစာႏွင့္စိုက္ပ ိဳးေရး  
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လုပ္ငန္းတြင္ သံုးစြြဲျခင္း 
စက္ဆီေခ ာဆီေဟာင္း  
မိလ ာေရ  
သံုးစြြဲျပီးေရ  

အရည္ 
အရည္ 
အရည္ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္သုံးစြြဲျခင္း 
မိလ ာကန္၌သန္႕စင္ျခင္း 
သစ္ပင္ပန္းပင္ေရေလာင္းျခင္း 

 

 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားအား စီမံခန္႕ခြြဲရာတြင္ ျပန္လည္သံုးစြြဲျခင္း၊ျပဳျပင္သံုးစြြဲျခင္း/ အျခားနည္းသံုးစြြဲျခင္း၊ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္း အၾကြင္းအက န္ႏွင့္ ေျမဖုိ႕ျခင္းတုိ႕ေဆာင္ရြက္သြားပ မည္။ 

 ျပန္လညသ္ံုးစြြဲျခင္း 

 သံုးစြြဲျပီးလက္က န္ပစၥည္းမ ား(ကုန္ပစၥည္းလက္က န္၊ၾကိဳးလက္က န္စသည္) အား ေနာင္လုိအပ္ခ န္တြင္ 

ထပ္မံသုံးစြြဲႏို္ငရန္အတြက္ စနစ္တက သိမ္းဆည္း၍ ျပန္လည္သံုးစြြဲသြားပ မည္။ 

 ျပဳျပငသ္ံုးစြြဲျခငး္၊အျခားနည္းသံုးစြြဲျခင္း 

 သံုးစြြဲျပီးလက္က န္ပစၥည္းမ ားႏွင့္ သံုးစြြဲျပီးပစၥည္းမ ား စသည္တို႕အား ထပ္မံသုံးစြြဲရန္ မရိွေတာ့ပ က 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ သံုးစြြဲသြားႏုိင္ရန္အတြက္ စနစ္တက သိမ္းဆည္းထားျပီး ျပဳျပင္သံုးစြြဲသြားပ မည္။(စက္ဆီ၊ 

ေခ ာဆီေဟာင္းမ ားအား လိုအပ္သလိုသံုးစြြဲျခင္း၊စက ၠဴ၊ကတ္ထူမ ားအား စိုက္ပ ိဳးေရးတြင္သုံးစြြဲျခင္းစသည္)။ 

 စြန႕္ပစ္ပစၥည္းအၾကြငး္အက န္ 

 စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအၾကြင္းအက န္မ ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  အေျခအေနမ ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပ သည္- 

- တာရာအေဟာင္း၊ သတၱဳႏွင့္မသန္႕ျပန္႕သည့္အဆိပ္အေတာက္ေရာဂ ကပ္ညိေနႏိုင္သည့္ ပစၥည္း 

မ ားအား ျပန္လည္သံုးစြြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ စြန္႕ပစ္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက္ထားရွိျခင္း၊ 

- မသုံးစြြဲေတာ့သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ ား၊ အပုိပစၥည္းမ ား စသည္တို႕အား စနစ္တက  ထားရွိ၍ ေနာင္ 

သံုးစြြဲႏိုင္ရန ္စီမံထားရွိျခင္း၊စြန္႕ပစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက  သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ 

- စားၾကြင္းစားက န္မ ားအား တိရိစာၦန္အစာႏွင့္ စိုက္ပ ိဳးေရးသံုးအလုိ႕ငွာသံုးစြြဲျခင္း၊ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအၾကြင္းအက န္မ ားသည္ အနံ႕ဆိုးျခင္း၊အျမင္မွျခင္း၊မီးေလာင္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိျခင္း၊ 

၎မွအရည္မ ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္အေပၚသက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္း 

ထားပ က လစဥ္စစ္ေဆးျပီး စီမံခန္႕ခြြဲသြားမည္ျဖစ္ပ သည္။  
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ေျမဖိ႕ုျခငး္ 

အထက္ပ နည္းလမ္းမ ားျဖင္ ့ စြန္ပစ္ပစၥည္းမ ားအား ေျဖရွင္းျပီးေနာက္ က န္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

မ ားအား ေျမဖုိ႕ျဖင္း နည္းလမ္းျဖင့ ္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

စြန႕္ပစ္ပစၥည္းမ ား သမိ္းဆည္းျခငး္ႏွင့္စြန႕္ပစျ္ခင္း 

အေထြေထြစြန္ပစ္ပစၥည္းမ ား 

 စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာမွ အေထြေထြစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ား(စာရြက္၊ပလပ္စတစ္၊အိတ္ႏွင့္ 

ထည့္စရာမ ားစသည္တို႕)ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ပ သည္။ အဆုိပ  စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားအား စုစည္း၍ သက္ဆိုင္ရာ 

စည္ပင္သာယာေရးအဖြြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ စြန္႕ပစ္သြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ 

ဓာတုပစၥည္းမ ား 

ဓာတုပစၥည္း(သန္႕ရွင္းေရးသံုး ဓာတုပစၥည္းအနည္ငယ္မွ ႏွင့္ ဆီစသည္) တို႕အား စနစ္တက  စုစည္း 

ထားရိွျပီး သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ စြန္႕ပစ္ပ မည္။ 

မိလ ာေရ/သံုးစြြဲျပးီေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး/လစဥ္သံုးပစၥည္းမ ား 

တစ္ကိုယ္ေရသံုး/လစဥ္သုံးပစၥည္းမ ားအားစနစ္တက  စုေဆာင္း၍ မီးရိႈ႕ဖ က္ဆီးပစ္ပ မည္း။မိလ ာေရ 

မ ားအား သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးအဖြြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ စုပ္ထုတ္စြန္႕ပစ္ပ မည္။ သံုးစြြဲျပီးေရမ ားအား 

စနစ္တက  သြယ္တန္း၍ ပန္းပင္ေရေလာင္းျခင္းေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ စြန႕္ပစ္ပစၥည္းမ ား 

စီမံကိန္းမွထြက္ရွိသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားႏွင့္စပ္လ ဥ္း၍ ၎တို႕၏မီးေလာင္လြယ္မႈ၊ 

ေပ က္ကြြဲႏိုင္မႈ၊ ကူးစက္ႏိုင္မႈ၊အဆိပ္သင့္ႏိုင္မႈ၊ပတ္၀န္းက င္ထိခိုက္ႏိုင္မႈ စသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွႏိုင္မႈအေျခ 

အေနႏွင့္ အတန္းအစားတုိ႕အား ၀န္ထမ္းမ ားသိရိွျပီး ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႕ခြြဲႏိုင္ေစေရးအတြက္ သင့္ေလ ာ္ 

ေကာင္းမြန္သည့္ သင္တန္းမ ား ပို႕ခ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပ သည္။ အဆုိပ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွစြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားအား 

စနစ္တက စုေဆာင္း၍ စြန္႕ပစ္သြားပ မည္။ 

စြန႕္ပစ္ပစၥည္းအနည္းဆံုးျဖစ္ေစျခင္း 

စီမံကိန္းမွ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက င္ညစ္ညမ္းေစႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ရိွသျဖင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ရိွမႈမ ားအား ေလ ာ့ခ ႏိုင္ရန္အတြက္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈ အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ 
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ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ သြားပ မည္။စီမံကိန္းေဆာင္ 

ရြက္သူအေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြြဲသူမ ား၊၀န္ထမ္းမ ားႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ ားအား စြန္႕ပစ္ပစၥည္းထြက္ရိွမႈ 

အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ ားအား သိရိွလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  အေလ့အက င့္မ ားအား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ပ မည္- 

- စြန္႕ပစၥည္းမ ားတတ္ႏိုင္သမွ  ေလ ာ့ခ ျခင္း၊ျပန္လည္သံုးစြြဲျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္သံုးစြြဲျခင္း၊ 

- အေထြေထြအမိႈက္မ ားအား ကမ္းေျခသုိ႕ပို႕ေဆာင္၍စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ 

- မိလ ာေရႏွင့္စြန္႕ပစ္ေရမ ားအား သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္စြန္ပစ္ျခင္း 

ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းပင္ေရေလာင္းရာတြင္ ျပန္လည္သံုးစြြဲျခင္း၊ 

- စားၾကြင္းစားက န္မ ားအား တိရိစာၦန္အစာအျဖစ္သံုးစြြဲျခင္း၊ 

- စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအၾကြင္းအက န္မ ားအား သက္ဆုိင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးအဖြြဲ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္ 

စြန္႕ပစ္ျခင္း။ 

 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရ  

သူအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြြဲသူမ ား၊၀န္ထမ္းမ ား၊ဆက္စပ္သူမ ားအား စီမံကိန္း လည္ပတ္သည့္ကာလ 

တစ္ေလ ာက္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား လိုက္နာက င့္သံုးေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာ၀န္ရွိသည္။ 

 စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားအား ခြြဲျခားျခင္း၊ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ျပန္လည္သံုးစြြဲျခင္း နည္းလမ္းမ ား 

အား သက္ဆိုင္သူအားလုံး သိရိွလိုက္နာေစရန္ ပံုမွန္သင္တန္းပို႕ခ ျခင္း၊ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ ားေဆာင္ရြက္ပ  

မည္။ 

 စြန႕္ပစ္ပစၥည္းထြကရ္ွိမႈအနည္းဆံုးျဖစေ္စရန္ ေဆာငရ္ြက္မည့္အစီအစဥ္အား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ ဳပျ္ခင္း 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူအေနျဖင့္ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိသည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ ားႏွင့္ ၎၏ေဘးအႏၱရာယ္ 

တို႕အား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ နားလည္သိရိွပ သည္ 

 စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိသည့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း အမ ိဳးအစားႏွင့္အေရအတြက္တို႕အား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ ဳပ္ 

ႏိုင္ရန္ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ထားရိွ၍ ပံုမွန္မွတ္တမ္းထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ပ သည္။ 

 စီမံကိန္းတြင္ သံုးစြြဲသည့္ပစၥည္းမ ားအား ပတ္၀န္းက င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေစမႈႏွင့္စြန္ပစ္ ပစၥည္းအနည္း 

ဆံုးထြက္ရွိေစမႈ စသည့္အျမင္မ ားျဖင့္ ခ င့္ခ ိန္သံုးစြြဲသြားပ မည္။ 
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 စြန္႕ပစ္ပစၥည္းသိုေလွာင္ရာေနရာမ ားအား ေကာင္းမြန္ေနေစရန္ႏွင့္သန္႕ရွင္းမႈရွိေစရန္အတြက္ 

အပတ္စဥ္စစ္ေဆးသြားပ မည္။ 

 စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြြဲမႈအစီအစဥ္အား လိုအပ္သလို အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေလးလပတ္ 

ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ ားတြင္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသြားပ မည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VHT Garment Company Limited          CMP Garment             Environmental Management Plan     

 

 189 
 

မီးေဘးလံုျခံဳ ေရးအစီအစဥ္ 

(Fire Safety Plan) 

နိ္ န္း 

 မီးေလာင္လြယ္ေသာ ေလာင္စာဆီမ ားႏွင့္အျခားမီးေလာင္ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ပူျပင္း 

ေသာ ေႏြရာသီႏွင့္ လွ ပ္စစ္လိုင္းတုိ႕မွ ေရွာ႕ျဖစ္၍ မီးေလာင္ႏိုင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ လူေနအိမ္အေဆာက္အဦ 

မ ားသုိ႕ မီးကူးႏုိင္ျခင္း၊၀န္ထမ္းမ ားအတြက္ ေန႕စဥ္ခ က္ျပဳတ္ျခင္းမွ မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္းတို႕ျဖစ္ပြားႏိုင္သျဖင့္ 

မီးေဘးကာကြယ္ေရး စီမံခ က္အား ေရးဆြြဲထားရိွပ သည္။  

ရည္ရြယ္ခ က္ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ ား၊တည္းခုိေနထုိင္သူမ ားႏွင့္တကြ မိမိတုိ႕၏ အသက္အိုးအိမ္ 

စည္းစိမ္မ ား ပ က္စီးဆုံးရံႈးမႈမရိွေစရန္ႏွင့္ ေလ ာ့နည္းသက္သာေစရန္တို႕အတြက္ မီးေဘးစီမံခ က္အား ၾကိဳတင္ 

ေရးဆြြဲထားျခင္းျဖစ္ပ သည္။ 

မီးေလာင္ကြ မး္ျခငး္ 

 မီးေလာင္ကြ မ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္မွာ မီးေလာင္ကြ မ္းျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရာမ ားကုိ သိရွိထား 

ရန္လိုအပ္ျပီး ယင္းအားသိရွိမွသာ ကာကြယ္ျခင္း၊ျငိမ္းသတ္ျခင္းမ ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ 

မည္ျဖစ္ပ သည္။ မီးေလာင္ကြ မ္းျခင္းဆိုရာတြင္ အပူ၊ေလာင္စာ၊ေအာက္စီဂ င္ သံုးမ ိဳး ေပ င္းစပ္ဓ တ္ျပဳျပီးေနာက္ 

မီးေလာင္မႈကို ျဖစ္ေစပ သည္။ 

မီးေလာင္ကြ မး္မႈအမ ိဳ းအစားမ ား 

 မီးေလာင္ကြ မ္းမႈအမ ိဳးအစားမ ားမွာ ေအာက္ပ အတိုင္းျဖစ္ပ သည္- 

(က) ေပ ဆ့မႈေၾကာင့္ေလာင္ကြ မ္းျခင္း။ ။ ေပ ့ဆမႈေၾကာင့္ ေလာင္ကြ မ္းျခင္းမွာ မီးေလာင္မႈမ ားအနက္ 

အမ ားဆံုးျဖစ္ပ သည္။ဖေယာင္းတုိင္မီး၊အေမႊးတုိင္၊ျခင္ေဆးေခြမ ား ထြန္းညွိျခင္း၊ခ က္ျပဳတ္သည့္မီး၏ မီးကြ င္း 

မီးက န္မ ားမွ စြြဲေတာက္ေလာင္ကြ မ္းျခင္း၊မီးေလာင္လြယ္ေသာ ေလာင္စာရည္ႏွင့္ ဓ တ္ေငြ႕မ ားအနီးတြင္ 

မီးထြန္းျခင္း၊ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေဆးလိပ္မီးပြားမ ားမွ ကူးစက္ေလာင္ကြ မ္းျခင္းႏွင့္ လွ ပ္စစ္ေရွာ့ျဖစ္ျခင္း 

မ ားမွ ေလာင္ကြ မ္းျခင္းျဖစ္ပ သည္။ 



VHT Garment Company Limited          CMP Garment             Environmental Management Plan     

 

 190 
 

(ခ) သဘာ၀အေလ ာက္ေလာင္ကြ မး္ျခင္း။     ။ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီတြင္ သစ္ပင္မ ား တစ္ပင္ႏွင့္ 

တစ္ပင္ ပြတ္တိုက္မႈမ ားေၾကာင့္ ေတာမီးေလာင္ကြ မ္းျခင္း၊မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းေၾကာင့္ အေဆာက္အဦႏွင့္သစ္ပင္မ ား 

မီးစြြဲေလာင္ျခင္း စတင္ျဖစ္ပြားႏိုင္ပ သည္ 

(ဂ) ေသာင္းက နး္သူႏွင့္မသမာသမူ ားမရွိႈ႕မႈေၾကာင့္ေလာင္ကြ မ္းျခင္း။    ။ ပ က္စီးေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ 

မသမာသူမ ားရိႈ႕၍ ေလာင္ကြ မ္းရေသာ မီး ျဖစ္ပ သည္။ 

မီးအမ ိဳ းအစားမ ား 

 မီးအမ ိဳးအစားမ ားမွာ ေအာက္ပ အတိုင္းျဖစ္ပ သည္- 

(က) ရိးုရိးုမီး။    ။ ေရျဖင့္ျငိမ္းသတ္ျခင္းျဖင့္ တန္ျပန္ေပ က္ကြြဲမႈ မရွိေသာ ေလာင္စာတို႕ျဖင့္ ေလာင္ကြ မ္းေသာ 

မီးျဖစ္သည္။(ဥပမာ-သစ္၊၀ း၊ဖုိင္ဘာ၊ဂြမ္း၊အထည္အလိပ္) 

(ခ) ေလာင္စာဆီမီး(ဆီမီး)။    ။ ဓ တ္ဆီ၊္ီဇယ္၊အင္ဂ င္၀ိုင္၊မက္သေနာ၊နံ႕သာ စသည္တို႕မွ ေလာင္ကြ မ္းေသာ 

မီးျဖစ္သည္။ ေရျဖင့္ျငိမ္းသတ္ပ က ေပ က္ကြြဲမႈျဖစ္ေပၚေစပ သည္။ 

(ဂ) လ ွပစ္စ္ေၾကာင့္ေလာငက္ြ မး္မးီ(လ ွပစ္စ္မီး)။    ။ လွ ပ္စစ္ေရွာ့ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ေလာင္ကြ မ္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကူးစက္ေလာင္ကြ မ္းျခင္းခံရေသာ ေလာင္စာမ ားအား လွ ပ္စစ္ဓ တ္အား မျဖတ္ေတာက္ႏိုင္လွ င ္ေရျဖင့္ျဖန္းျခင္း 

မျပဳရပ ။သီးသန္႕သံုး မီးသတ္ေဆးဘူးသာ အသံုးျပဳသင့္ပ သည္။ 

မီးေဘးကာကြယ္ေရးလႈံ႕ေဆာ္ေရး 

 ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီအတြင္း မီးမ ားကိုစနစ္တက သံုးစြြဲျပီး ျငိမ္းသတ္ထားရန္၊မီးျဖင့္ေဆာ့ 

ကစားျဖင္းမျပဳရန္၊ မီးကိုစနစ္တက ျငိမ္းသတ္ၾကရန္ တာ၀န္က လံုျခံဳေရးအဖြြဲ႕မွ လိုက္လံသတိေပးျခင္း၊ 

လမ္းေလွ ာက္ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ Fire Point ႏွင့္ Fire Tank မ ား၊ အေဆာက္အဦမ ားတြင္ 

မီးသတ္ပံုပုိစတာမ ားေရးဆြြဲျခင္း၊ စေတကာမ ားကပ္ျခင္းမ ားအား ေဆာင္ရြက္ထားရိွပ မည္။ 

ၾကိဳတင္ကာကြယျ္ခင္း 

 ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈအပုိင္းမွာ ေအာက္ပ အတုိင္းျဖစ္ပ သည္- 

(က) ေန႕စဥခ္ ကျ္ပဳတျ္ခင္း။    ။ ခ က္ျပဳတ္ျပီးတိုင္း ဂတ္(စ္)အိုးမ ား၊ ဂတ္(စ္)မီးဖိုမ ား၊ လွ ပ္စစ္ပစၥည္းမ ားကို 

ပိတ္ထားရမည့္အျပင္ ထင္း(သို႕မဟုတ္)မီးေသြားမီးဖိုမ ားကိုလည္း စနစ္တက  မီးျငိမ္းသတ္ျပီးမွသာလွ င္ မီးဖုိ 

ေဆာင္မ ွထြက္ခြာရမည္ ျဖစ္ပ သည္။ 
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(ခ) ေလာင္စာဆီထားရွိမႈ။    ။ ေလာင္စာဆီထားေသာ ပတ္၀န္းက င္ေနရာမ ားအား အျမြဲရွင္းလင္းထားရန္ႏွင့္ 

ေလာင္စာဆီထားေသာ ေနရာႏွင့္ ေပ(၅၀)အကြာတြင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရနယ္ေျမအား သတ္မ ားထားရမည္။ 

(ဂ) လ ွပ္စစလ္ိုင္းမ ားစစ္ေဆးျခင္း။    ။ လွ ပ္စစ္လိုင္းမ ားမွ ၀ ယာေရွာ့ျဖစ္ျပီး မီးမေလာင္ေစရန္အတြက္ 

လွ ပ္စစ္လိုငး္မ ားကိ ုလိုက္လံစစ္ေဆးရမည္။ ၀န္ထမ္းမ ားအား မီးပူတိုက္ေနစဥ္ လွ ပ္စစ္ေရေႏြးအိုးမ ား အသံုးျပဳ 

ေနစဥ္၊လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပသုိ႕ထြက္ခြာသည့္အခ  မီးပလပ္ေပ က္မ ားအား ျဖဳတ္မသြားပ က ေရွာ့ျဖစ္ျပီး မီးေလာင္ 

ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အျပင္သို႕ထြက္ခြာသည့္အခ တိုင္း မီးခုတ္မ ားအား ပိတ္ျခင္း၊ပလပ္ေပ က္မ ားအား ျဖဳတ္ထားခြဲ့ 

ေစရန္ အသိေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပ သည္ 

(ဃ) ေလာငစ္ာဆီသယ္ေဆာငျ္ခင္း။    ။ ေလာင္စာဆီမ ားအား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ေလာင္စာဆီမ ားအနီး 

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ရမည္။ 

ျပင္ဆငမ္ႈ 

 ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းမွာ ေအာက္ပ အတုိင္းျဖစ္ပ သည္- 

(က) မးီသတေ္ဆးဘူးထားရွိမႈ။    ။ မီးသတ္ေဆးဘူးမ ားအား စနစ္တက ထားရိွမည္။ထုိ႕အျပင္ အေရးေပၚ 

အေျခအေနတြင္ ၀န္ထမ္းမ ားအားလံုး မီးသတ္ေဆးဘူးအား အသံုးျပဳတတ္ေစရန္အတြက္ သရုပ္ျပေလ့က င့္ 

ေပးရမည္ ျဖစ္ပ သည္။ 

(ခ) မီးျငိမး္သတ္ရန္ ေရရွိေရးေဆာင္ရြကမ္ႈ။    ။ ေရလံုေလာက္စြာ ရရိွေစရန္ႏွင့္ အလြယ္တကူ ရရွိေစရန္ 

အတြက္ ေရပိုက္လိုင္းမ ားကို သြယ္တန္းထားရိွပ မည္။ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားပ က မီးေလာင္သည့္ေနရာႏွင့္ 

အနီးဆုံးေနရာမွ ေရစုပ္တင္ျပီး သြယ္တန္းထားရိွေသာ ေရပိုင္ငုတ္မ ားမွတစ္ဆင့္ မီးသတ္ပိုက္ျဖင့္ ျငိမ္းသတ္ပ  

မည္။ 

(ဂ) အရန္မးီစက္ထားရွျိခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ခ ိနတ္ြင္ လ ွပ္စစ္မးီရရွိေရးစီစဥ္ထားရွျိခင္း။    ။ လွ ပ္စစ္လိုင္းမွ 

မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ေပၚလွ င္လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အဦမ ားတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား၍ လွ ပ္စစ္လိုင္းမ ားကို 

ျဖတ္ေတာက္သည့္အခ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေရစုပ္တင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ မီးစက္တစ္လံုးအား အရံထားရွိ 

ေဆာင္ရြက္ပ မည္။ 

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပ က စနစတ္က ေဆာငရ္ြကျ္ငိမ္းသတရ္န္အဖြြဲ႕ ဖြြဲ႕စည္းထားရွျိခင္း 

 မီးစတင္ေလာင္ကြ မ္းသည့္ေနရာမွ ၀န္ထမ္းမ ားက မီးကိုၾကိဳတင္ျငိမ္းသတ္ျခင္းမျပဳရ။ နီးစပ္ရာသို႕ “မီး   

မီး  မီး “ ဟု ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းခံရမည္။ နီးစပ္ရာသံေခ ာင္း ေခ က္ရမည္။ လံုျခံဳေရးႏွင့္မီးသတ္ 
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၀န္ထမ္းမ ားမွ မီးလွန္႕သံေခ ာင္းေခ က္၍အသိေပးရမည္။လွ ပ္စစ္ဓ တ္အား ျဖတ္ေတာက္ရမည္။မီးေလာင္ကြ မ္း 

မႈအတြက္ ေအာက္ပ အဖြြဲ႕မ ားအား ဖြြဲ႕စည္းထားရိွပ မည္- 

(က) ကြပ္ကြဲေရးအဖြြဲ႕။    ။ ကြပ္ကြဲေရးအဖြြဲ႕သည ္မီးေလာင္သည့္ေနရာသို႕သြား၍ အျမန္ဆံုးမီးျငိမ္းသတ္ႏိုင္ 

ေရးအတြက္ စီမံကြပ္ကြဲရမည္။ ျဖစ္စဥ္မ ားကိ ု အခ ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အထက္ဌာနသုိ႕ဆက္လက္ သတင္းပုိ႕ 

အစီရင္ခံရမည္။ 

(ခ) အနးီကပမ္ီးျငိမး္သတ္ေရးအဖြြဲ႕။    ။ အဆုိပ အဖြြဲ႕တြင္ ေရပုိက္မ ားမွေရျဖင့္ မီးျငိမ္းသတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ 

ရမည့္အျပင္ အမ ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ ားသည္ နီးစပ္ရာအေဆာက္အဦမ ားမွေရမ ားအား လက္ဆင့္ကမ္းစနစ္ျဖင့္ 

ပို႕ေဆာင္ေပးျပီး အမ ိဳးသား၀န္ထမ္းမ ားမွ အေဆာက္အဦမ ားအနီးတြင္ ထားရွိေသာ သြဲပံုးမ ားမွ သြဲမ ားကို 

လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္၍ မီးျငိမ္းသတ္ရမည္။ 

(ဂ) အရံမးီျငမိ္းသတ္ေရးအဖြြဲ႕။    ။ အဆုိပ အဖြြဲ႕သည္ အနီးကပ္မီးျငိမ္းသတ္ေရးအဖြြဲ႕ မီးျငိမ္းသတ္ေနစဥ္ 

ပတ္၀န္းက င္အေဆာက္အဦမ ားသို႕ မီးျပန္႕ပြားမႈမရွိေစရန္ မီးတားျခင္း လုပ္ငန္းမ ားအားေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ဃ) ပစၥည္းမ ားေရႊ႕ေျပာငး္ေရးအဖြြဲ႕။    ။ အဆုိပ အဖြြဲ႕သည္ မီးေလာင္ေနေသာေနရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက င္မွ 

ပစၥည္းမ ားအား မီးလြတ္ရာသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ပ သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ပစၥည္းမ ားမရွိပ က မီးျငိမ္းသတ္ေရး 

အဖြြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပ င္း၍ မီးျငိမ္းသတ္ရပ မည္။ 

(င) ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္အေရးေပၚေဆး၀ းကုသေရးအဖြြဲ႕။    ။ မီးေလာင္ေနရာတြင္ ္ဏ္ရာရေနသူမ ားအား 

အေရးေပၚအသက္ကယ္ျပဳစုျခင္း ေဆး၀ းကုသမႈမ ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(စ) ျပနလ္ညေ္နရာခ ထားေရးအဖြြဲ႕။    ။ သင့္ေလ ာ္သည့္ေနရာတြင္ ေနရာခ ထားေပးျခင္း၊လိုအပ္ေသာ ေစာင္၊ 

ျခင္ေထာင္မ ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ယာယီအပ္စင္မ ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ မီးေဘးသင္ ့၀န္ထမ္းမ ား၏ လိုအပ္ခ က္မ ားအား 

ညွိႏိႈငး္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ဆက္သြယ္ေရး 

 မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားပ က စကားေျပာစက္မ ား၊ဖုန္းမ ား ဖြင့္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ အဖြြဲ႕ 

ေခ င္းေဆာင္မ ားမွ လိုအပ္သလိ ုဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပ သည္။ 

မီးျငိမး္သတျ္ပးီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥမ္ ား 

 မီးကြ င္းမီးက န္မ ားကုိ စနစ္တက္ ျငိမ္းသတ္ျခင္း၊ပ က္စီးသြားေသာ လွ ပ္စစ္ဓ တ္အားလိုင္းမ ား 

ျပန္လည္တပ္ဆင္ျခင္း၊ပ က္စီးသြားေသာ အေဆာက္အဦမ ားအား ရွင္းလင္းျခင္း၊္ဏ္ရာရလူနာမ ားအားေဆး၀ း 
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ဆက္လက္ကုသေပးျခင္း၊ မီးေဘးသင္ ့ ၀န္ထမ္းမ ားအား လံုျခံဳေသာ အေဆာက္အဦမ ားတြင္ ေနထုိင္ျပီး 

လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းခြြဲမ ားခြြဲ၍ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေစပ မည္။ 

နိဂံုး 

 ေပ ့ဆမီးေၾကာင့္လံုး၀မီးေလာင္ကြ မ္းျခင္းမရိွေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ 

ႏွံမႈပစၥည္းမ ား မီးေလာင္ကြ မ္းဆံုးရံႈးမႈ မရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး မေတာ္တဆ ေလာင္ကြ မ္းမႈႏွင့္ 

သဘာ၀အေလွ ာက္မီးႏွင့္ မသမာသူမ ားမ ွ ေသာင္းက န္းဖ က္စီးေသာ ရႈိ႕မီးမ ားေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္းမ ား 

ျဖစ္ေပၚပ က ေဖာ္ျပပ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ ားအား ဇာတ္တိုက္ေလ့က င့္ျခင္းကို အၾကိမ္ဖန္မ ားစြာ 

ေဆာင္ရြက္ထားရွိျခင္းအားျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္က ေရာက္ခ ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္မ ားကို လ င္လ င္ျမန္ျမန္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပ သည္။ 
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သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယေ္လ ာေ့ပ ေ့စေရးအစီအစဥမ္ ား 

(Disaster Risk Reduction Plan) 

နိ္ န္း 

 မေမွ ာ္လင့္ပြဲျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ ား က ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပ က္စီးဆုံးရံႈးမႈ 

မ ား မျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစေရးတုိ႕အတြက္ ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ ား၊တုံ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

အစီအစသ္မ ားအား ေရးဆြြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပ သည္။ 

ရည္ရြယ္ခ က္ 

 ကမာၻေပၚတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလြဲမႈမ ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ ားအား ရင္ဆုိင္ 

ၾကံဳေတြ႕ရလ က္ရိွျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ထိခိုက္ခံစားရလြယ္သည့္ စာရင္းတြင ္ ပ ရွိရာ မိမိတို႕ 

အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ ား၊ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ ား ပ က္စီးဆုံးရံႈးမႈမရိွေစရန္ႏွင့္ ေလ ာ့နည္းသက္သာေစရန္ 

အတြက္ စီမံခ က္မ ားႏွင့္တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ ားအား ၾကိဳတင ္ေရးဆြြဲထားျခင္းျဖစ္ပ သည္။ 

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယစ္ီမခံန္႕ခြြဲမႈအဖြြဲ႕ ဖြြဲ႕စညး္ျခငး္ 

 သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ ားက ေရာက္လာပ က အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ ား ပ က္စီးဆံုးရံႈးမႈမရွိေစရန္ 

ႏွင့္ ေလ ာ့နည္းသက္သာေစရန္တို႕အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ အဖြြဲ႕မ ား ဖြြဲ႕စည္း၍ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 

တံု႕ျပန္ေရးအစီအစဥ္မ ားအား ေဆာင္ရြက္ပ မည္- 

 (က) ကြပ္ကြဲမႈအဖြြဲ႕ 

 (ခ) ပစၥည္းသယ္ယူေရးအဖြြဲ႕ 

 (ဂ) ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအဖြြဲ႕ 

 (ဃ) ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြြဲ႕ 

 (င) က န္းမာေရးႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြြဲ႕ 

မေမ ွာ္မွန္းႏုိင္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ ားအတြက္ ၾကိဳတငျ္ပင္ဆငျ္ခင္း 

 မေမွ ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ ားျဖစ္သည့္ ေျမငလ င္လႈပ္ျခင္း၊မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္း၊ေရၾကီးျခင္း 

တို႕အတြက္ အခ ဳပ္အားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပ  ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းအစီအမံမ ား ေဆာင္ရြက္ထားပ သည္- 
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(က) ေျမငလ င။္    ။ ငလ င္မလႈပ္မ ီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြား 

ပ မည္။ 

 ၁။ အေဆာက္အဦမ ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာမ က္ႏွာက က္မ ား၊ဘီ္ိုမ ားအား ခိုင္ျမြဲေစရန္ ျပဳလုပ္ 

ထားရိွျခင္း၊ ျပိဳက ႏိုင္ေသာေနရာမ ားတြင္ လူႏွင့္ပစၥည္းမ ားမထားရွိျခင္း၊ မီးလိုင္းမ ားအလြယ္တကူ ျဖတ္ 

ေတာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္း။ 

 ၂။ ေျမငလ င္လႈပ္ပ က ကြင္းျပင္သို႕ထြက္ခြာရန္ သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း။ 

 ၃။ အေရးေပၚျဖစ္ေပၚလာပ က လက္ႏွိပ္ဓ တ္မီး၊ဓ တ္ခြဲ၊ဖုန္းမ ား၊ဖေယာင္းတိုင္၊ေဆး၀ း၊ေသာက္သံုးေရ 

အလြယ္တကူရရိွရန္ ေရပံုးမ ား စသည္တို႕အား ၾကိဳတင္စီမံထားရိွျခင္း။ 

 ၄။ ၀န္ထမ္းမ ားအား ေျမငလ င္လႈပ္ပ က အေဆာက္အဦအတြင္းရွိေနစဥ္ အျပင္ထြက္ခြာနည္း၊ ၾကိဳတင္ 

ဇာတ္တိုက္ေလ႕က င္ျခင္း၊ ေမးျမန္းေျဖၾကားမႈမ ားျပဳလုပ္ျခင္း။ 

 ၅။ ညအခ ိန္ျဖစ္ပ က အေရးေပၚအခ က္ျပမီးစနစ္မ ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း။ 

(ခ) မိုးၾကိဳ းပစျ္ခင္း။    ။ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းသည္ မိုးဦးကာလႏွင့္မုိးေႏွာင္းကာလတို႕တြင္ အျဖစ္မ ားျပီး မိုးၾကိဳးပစ္ 

ျခင္းေၾကာင့္ အသက္အႏၱရာယ္ ဆံုးရံႈးမႈမျဖစ္ေစရန္ စနစ္တက  တံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပ က္စီးဆုံးရံႈးမႈ 

နည္းပ းမည္ ျဖစ္ပ သည္။ 

 ၁။ ေရျပင္တြင္ရွိပ က သစ္ပင္ပ းေသာ ကမ္းစပ္သို႕၀င္လာရန္၊နားပိတ္ျပီး ငုပ္တုပ္ထိုင္ေရရန္။ 

 ၂။ ကုန္းေျမတြင္ရိွပ က နီးစပ္ရာအေဆာက္အဦသုိ႕၀င္ရန္၊သစ္ပင္ေအာက္တြင္ မေနရ၊ ျမင့္မားေသာ 

အရာ၀တၳဳမ ားအနီးတြင္ မေနရ။ 

 ၃။ မိုးၾကိဳးလႊြဲမ ား တပ္ဆင္ထားျခင္း။ 

(ဂ) ေရၾကးီျခင္း။    ။ ျမစ္ေရၾကီးျခင္း သတိေပးခ က္မ ားသည္ ၾကိဳတင္သတိေပးခ က္ထုတ္ျပန္လ က္ရွိသျဖင့္ 

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရန္လိုအပ္ပ သည္- 

 ၁။ ေရ္ီယုိ၊တီဗြီမွ သတင္းကို မျပတ္နားေထာင္ျခင္း၊အထက္ဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားနားေထာင္ျခင္း။ 

 ၂။ စုရပ္မ ားထားရိွျခင္း။ 

 ၃။ အသံုးအေဆာင္မ ား ၾကိဳတင္ထုတ္ပိုးထားရိွျခင္း။ 



VHT Garment Company Limited          CMP Garment             Environmental Management Plan     

 

 196 
 

 ၄။ စားစရာရိကၡာမ ားႏွင့္ အလြယ္တကူစားသုံးႏုိင္ေသာ စားစရာမ ား ျပင္ဆင္ထားရွိျခင္း။ 

 ၅။ ျမစ္ေရလြတ္ေသာေနရာမ ားသတ္မွတ္ထားရိွျပီး ခိုလႈံနားခိုႏုိင္ေသာ ယာယီေနရာမ ားျပင္ဆင္ထား 

ရွိျခင္း။ (သစ္ပင္ၾကီးမ ားလြတ္ကင္းေသာ ေနရာျဖစ္ရမည)္ 

 ၆။ သတ္မွတ္ေနရာသို႕ သြားရာလမ္းတြင္ အတားအဆီးမ ား မရိွေစရန္ႏွင့္ အခက္အခြဲမရိွေစရန္ 

ျပင္ဆင္ထားရိွျခင္း။ 

 ၇။ ေဆး၀ းမ ား၊ေရမ ား၊ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရိွျခင္း။ 

နိဂံုး 

 ရာသီဥတုေျပာင္းလြဲမႈမ ားမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ ားေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္ 

စည္းစိမ္မ ား ပ က္စီးဆုံးရံႈးမႈမရိွေစရန္ ႏွင့္ ေလ ာ့နည္းသက္သာေစရန္ အထက္ေဖာ္ျပပ  စီမံခ က္မ ားေရးဆြြဲ၍ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဖြြဲ႕မ ားဖြြဲ႕စည္းထားျပီး အဆုိပ  အစီအစဥ္မ ားကို အဖြြဲ႕၀င္မ ား၊၀န္ထမ္းမ ားအား 

အၾကိမ္ၾကိမ္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က င့္ေစျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က ေရာက္ခ ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္မ ား 

ကိ ု လ င္လ င္ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပ သည္။ 
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