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Disclaimer 

This report has been prepared by third party, Guardians of Green Environmental Services for 

Shwe Mandalay Recycle Metal Casting Factory located at Amarapura Township, Mandalay 

Region. The report preparation was done inside the framework of Myanmar EIA Procedure 

2015.  

The analysis works had been done based on the provided data of the proposed plan of 

project from Shwe Mandalay Metal Smelting and Refining Company Limited and onsite 

observation of environmental parameters guide by Myanmar Government Environmental 

Authority, Environmental Conservation Department, herein after ECD.  

The impact assessment and mitigation measure are prepared based on the facts and figures 

of detail plan/ process of the project obtained from (the client).  

Moreover, this report has been prepared in line with the prevailing active Laws, Rules, 

Procedure, Guidelines, and Standards etc. of Myanmar legal system on (December/ 2019).  

The drawings, sketches, maps and other illustrative figures in this report are for the 

demonstrative/ descriptive purposes only and not to be considered as approved boundary 

nor accepted territory nor recognized properties extend of any kind.  

In case of dual or multiple meanings of the wordings, those wordings should be interpreted 

as relevant meaning to the concerned areas of discussed in this report.  

The individual/ personal, organizational and commercial data and information found in this 

report are included based on the concerned authority’s requirement. The privacy and trade 

secrets concerned are to be addressed to the concerned authority ECD. 
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ဇယား (၁.၁) ပတ်ဝနး်ကျင်အရညအ်ေသွးတုိငး်တာရာတွင ်အသံုးြပေသာ ကရိိယာများ 
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ဇယား (၆.၂) Particulate Matter (PM-10) 

ဇယား (၆.၃) Particulate Matter (PM-2.5) 

ဇယား (၆.၄) ကာဗနွမ်ိုေန�ကဆ်ိုဒရ်လဒ ် 
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ဇယား (၆.၆) ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုငေ်အာကဆ်ိုဒ် (NO2) 

ဇယား (၆.၇) ဆာလဖာဒိုငေ်အာကဆ်ိုဒ ်(SO2) 

ဇယား (၆.၈) ိုကထ်ိုကေ်အာကဆ်ိုဒ ်(NO) 

ဇယား (၆.၉) စက်ံုအတွငး် ဆညူမံတုိငး်တာရရှိေသာ ရလဒ ် 

ဇယား (၆.၁၀) NEQ Guideline Value 

ဇယား (၆.၁၁) အဝစိီတွငး်ေရ၊ အေထွေထွသံုး စွနပ်စ်အရညအ်ေသးွ ှင့် စွနထ်တ်ုရညအ်ရညအ်ေသွး 

(Effluents Levels for Foundries) ိငး်ယှဉဇ်ယား 

ဇယား (၇.၁) ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ သကေ်ရာက်မများအား ဆန်းစစ်ြခငး် 

ဇယား (၇.၂) သကေ်ရာကမ်ကို အကြဲဖတ်တုိင်းတာသည့် သကမ်တ်ှချက်ေဘာငမ်ျားငှ့် ၎ငး်၏ 

အတုိငး်အတာများ ေဖာြ်ပချက် 

ဇယား (၇.၃) ထခိိုကအ်ကျိးသကေ်ရာကြ်ခငး်သသိာမ 
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ဇယား (၇.၅) စီမကံိနး်ဖျကသ်မိး်ေသာ ကာလတွင် ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 
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ဇယား (၉.၁) ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်◌ ်လမူေရးဆိုငရ်ာ စီမခံန်ခွဲမ အစီအစဉ်ကို လိုကန်�ေဆာငရ်�က်ကည့်ရန် 

တာဝနရ်ှိသမူျား စာရင်း 

ဇယား (၉.၂) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိခိုကမ် ေလာခ့ျေရး/ ကာကွယမ် အစီအစဉ ်
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ဇယား (၉.၅) လမူေရးဆိုငရ်ာ တာဝနယူ်မအစီအစဉ် 
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အကျဉး်ချပ် အစရီငခ်စံာ 

၁။ နဒိါနး် 

 ြမနမ်ာိုငင်၏ံ ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရးဥပေဒငှ့် နညး်ဉပေဒအရ ဤသတအရညက်ျိလပုင်န်းသည် 

ကနဥးီပတ်ဝန်းကျငဆ်နး်စစ်ြခငး် အစီရငခ်ံစာေရးဆွဲရန ်လိုအပေ်ကာင်းသရိှိရသည။် သိုြဖစ်၍ Guardian of Green 

Environmental Services သည ် ဤကနဥးီ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်နး်စစ်ြခငး်ဟအစီရငခ်စံာကို ေရးသားြပစုခဲ့ပါသည်။ 

ကနဥးီ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်နး်စစ်ြခငး် အစီရင်ခစံာကို ေရးသားြပစုြခငး်၏ ရညရ်�ယ်ချကမ်ာှ - ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 

ပတဝ်နး်ကျင်အေပ ထိခိုကမ်များကို ခွဲြခားေရ�းထတ်ုြပရန်ငှ့် ထခိိုကမ်များကို ေလာခ့ျေပးိုင်မည့် 

နညး်လမး်များအား ေရးဆွဲေပးရန်တိုြဖစ်ပါသည။်  ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာထခိိုကမ်များကို ေလာခ့ျေပးိုင်မည့် 

နညး်လမး်များအား သသိာထငရ်ာှးိုငသ်ည့် ပတ်ဝနး်ကျင ် စီမခံန်ခွဲမအစီအစဉ်ှင့် ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် 

အစီအစဉက်ိုလည့်း ေရးဆွဲေပးရနလ်ိုအပ်ပါသည။် 

မ�ေလးသတေဟာငး်ေရာငး်ဝယေ်ရးလုပင်နး်သည ် မ�ေလးမိ၊ အမရပရူမိနယ်၊ နတေ်ရကန် 

ေကျးရ�ာအုပစု်၊ ကငွး်အမှတ်(၄၂၉)တွင် သတအေဟာငး်များ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုပ်ငနး်အား လုပ်ကိုင် 

ေဆာငရ်�က်ေနြခငး် ြဖစ်ပါသည။် ယခအုခါ သတအရည်ကျိလပုင်နး် စတင်ေဆာငရ်�ကမ်ည်ြဖစ်၍ 

စကမ်ကီးကပေ်ရးငှ့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ ပဂုလိကစကမ်လပု်ငနး် မတ်ှပံုတငရ်ရှိေရးအတွက် 

ေဆာငရ်�ကလ်ကရ်ှိပးီ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမိး်ေရးဦးစီးဌာနသို သေဘာထားမှတခ်ျက် ရရှိေရးအတွက် 

တငြ်ပေတာငး်ခခံဲ့ပါသည။် ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိး်ေရးဦးစီးဌာန၊ မ�ေလးမိမ ှ အရည်ကျိ လပုင်န်းများ 

ေဆာငရ်�ကမ်မှ အခိုးအေငွများ ထကွရ်ှိမေလျာန့ညး်ေစရနအ်တွက် ထနိး်ချပ ် သနစ်င် ေဆာငရ်�က်ိုင်မည့် 

နညး်လမး်များ အသံုးြပေဆာငရ်�ကသ်ာွးရန ် ငှ့် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆနး်စစ်ြခငး် အစီရငခ်စံာ ေရးဆွဲတင်ြပ၍ 

လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်န ်သေဘာထားမတ်ှချကြ်ပခဲ့ပါသည။်  

သိုပါ၍ ေရ�မ�ေလး သတအရညက်ျိစက်ံုတွင် လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကမ်ေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် 

လမူဝနး်ကျင် ထခိိုကမ် ေလျာန့ညး် သကသ်ာေစေရးအတွက ် ေဆာင်ရ�ကမ်ည့် အစီအစဉမ်ျား၊ ထိခိုကမ်များအား 

ေစာင့်ကပ ် ကည့်စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉမ်ျား၊ လပုင်နး်ခငွေ်ဘး အ�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေစေရး၊ မးီေဘး 

အ�ရာယ်ကာကယွေ်ရး ငှ့် လပစ်စ်ေဘးအ�ရာယ ် ကငး်ရငှး်ေစေရးအတွက ် ဌာနဆိုငရ်ာများသို 

တငြ်ပစစ်ေဆးခယူံ ေဆာငရ်�ကမ်ည့် အစီအစဉမ်ျားငှ့် ဝနး်ထမး်များအား လပုင်နး်ခငွ ် ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေစေရးအတွက ် လပုင်နး်ခငွ ် သငတ်နး်ပိုချ တကေ်ရာကေ်စမည့် အစီအစဉ်များ စသည့်ြဖင့် ကုမဏီမှ 

လိုငန်�ေဆာင်ရ�ကမ်ည့် ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မခံနခ်ွဲ၍ အစီအစဉမ်ျားပါ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင ်ဆနး်စစ်ြခငး် အစီရငခ်စံာကို 

(၂၀၁၅) ခုစ်ှတွင် ြပဌာနး်ထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင ် ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး် လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ 

ေရးသားြပစု၍ တငြ်ပအပ်ပါသည။်  

ကနဦးပတဝ်န်းကျငဆ်နး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်ံစာအတွက် လိုအပ်ေသာ အချကလ်ကမ်ျားြဖစ်ေသာ 

ေလအရညအ်ေသးွ၊ ေရအရညအ်ေသွး၊ ဆညူသံံငှ့်တုနခ်ါမ ငှ့် အညစ်အေကးစွနပ်စ်ြခငး်များကို  

စီမကံနိး်ဧရယိာ၏ မတီာ ၁၀၀ အတငွး်ရှိ ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေပအေြခခ၍ံ စတင်ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပါသည်။ 

ဤအစီရငခ်စံာတွင ် စီမကံိနး်၏ ပတ်ဝန်းကျငအ်ေြခအေနများငှ့်အတူ ကိတငခ်နမ်နှး်ထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင် 

ထခိိုကမ်များှင့် ြဖစ်ိုငေ်ချရှိေသာ ေလာခ့ျရနန်ညး်လမး်များပါဝငပ်ါသည။် လက်ရှိအေြခအေနမာှ စီမံကိန်း 
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တညေ်ဆာက်ပးီြဖစ်၍  လညပ်တ်ေသာကာလှင့် ဖျကသ်မိး်ေသာကာလရှိ လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားေကာင့် 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ထခိိုကမ်များကို ဆနး်စစ်ေလလ့ာခဲ့ပါသည။် 

၂။ စမံီကနိး်အေကာငး်အရာေဖာြ်ပချက ်

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိလပုင်နး်သည် မ�ေလးမိ၊ အမရပရူမိနယ်၊ နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပုစု်၊ 

ကငွး်အမှတ် (၄၂၉)တွင ် သတအေဟာငး်များ ေရာင်းဝယေ်ရး လုပင်နး်အား စကမ်လကမ် လပုင်နး်လိုင်စင်၊ 

လိုငစ်ငအ်မှတ် (၁၆/၆/၀၁၈)ြဖင့် လပုက်ိုင်ေဆာငရ်�က်ေနြခငး် ြဖစ်ပါသည။် ယခအုခါ သတအရည်ကျိလပု်ငန်း 

စတင် ေဆာင်ရ�ကမ်ညြ်ဖစ်၍ စကမ်ကးီကပေ်ရးငှ့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ ပဂုလကိ စကမ်လပုင်နး်မှတ်ပံုတင် 

ရရှိေရးအတွက ် ေဆာင်ရ�ကလ်ျကရ်ှိပးီ ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရး ဦးစီးဌာနသို သေဘာထားမတှခ်ျက် 

ရရှိေရးအတွက ်တငြ်ပေတာငး်ခခံဲ့ပါသည်။ 

လပုင်နး်လပု်ကိုငသ်ပူဂုိလ်မာှ ေဒမာကျင့်၊ ၁၃/မဆတ (ိုင)် ၀၇၃၁၃၂ ြဖစ်ပးီ၊ 

ပဂုလကိပိုင်စီးပာွးေရးလပုင်နး် ြဖစ်ပါသည။် မလူလပုက်ိုငေ်နသည့်လပုင်နး်မာှ သတအေဟာင်းများ 

ေရာငး်ဝယ်ေရးလပုင်နး်အား စကမ်လကမ်လုပင်နး်လိုငစ်င်၊ လိုငစ်ငအ်မှတ်(၁၆/၆/၀၁၈)ြဖင့် 

လပုက်ိုငေ်ဆာငရ်�ကေ်န ြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပုင်နး်သည ် အကးီစားစက်မလပု်ငန်း 

အမျိးအစားြဖစ်ပးီ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ၂၀၅.၃၀ သနး်ြဖင့် ၂၀၁၈ ခုစ်ှတွင် စတငတ်ည်ေထာငခ်ဲ့သည။် ေနရပလ်ပိစ်ာမှာ 

အမတ်ှ(၆)၊ ၂၃လမး်၊ ၈၇-၈၈လမး်ကား၊ မ�ေလးမိြဖစ်ပးီ ဆက်သယ်ွရနဖ်နုး်နပံါတ်မာှ ၀၉-၇၈၂၀၀၆၉၄၇ 

ြဖစ်ပါသည။် သတအရည်ကျိစက်ံုတညေ်ဆာကမ်ည့်ေနရာမာှ ကငွး်အမှတ်(၄၂၉)၊ နတေ်ရကနေ်ကျးရ�ာအုပ်စု၊ 

အမရပရူမိနယ်၊ မ�ေလးမိြဖစ်ပးီ၊ မနေ်နဂျာ၏ ဆကသ်ယ်ွရနဖ်နုး်နပံါတ်မှာ ၀၉-၅၁၆၀၅၉၀၆ ြဖစ်ပါသည်။ 

ကနဦးအစီရင်ခစံာြပစုမည့်သမူာှ Guardian of Green Environmental Services ြဖစ်ပးီ၊ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆနး်စစ်ြခငး် အစီရငခ်စံာကို (၂၀၁၅) ခုစ်ှတွငြ်ပဌာနး်ထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုက်မ ဆနး်စစ်ြခင်း 

လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့်အည ီေရးသားြပစုခဲ့ပါ သည။် 

ေရ�မ�ေလးသတအရညစ်က်ံု၏ ထတ်ုကနုမ်ာှ (၁'×၆''×၃'')အရ�ယ်အစားရှိ ေကး၊ ဒန်ှင့် 

ဒနသ်တစပ်အတုံးများ (Copper, Aluminium & Aluminium Alloy Billets) များ ထတ်ုလပု်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

အေလးချနိမ်ှာ သတအမျိးအစားအလိုက် (၁၀) ပိဿာ မှ (၁၂) ပဿိာခနြ်ဖစ်ပါသည။် ေကးန၊ီ ဒန်ှင့် 

ဒနသ်တစပ်တံုးများ ထတ်ုလပုရ်န် ေဆာငရ်�ကသ်ည့် လပုင်နး်အဆင့်ဆင့်မာှ (၁)ကနု်ကမး်များ 

ေရ�းချယ်သနစ်ငြ်ခငး်ငှ့် ဖစိက ် (Pressing Machine)ကို အသံုးြပ၍ သတကနု်ကမး်အတုံးများ ြပလပုြ်ခင်း၊ 

(၂)အရည်ကျိြခငး် ငှ့် (၃) အလိုအေလာက်ပံုသနွး်စကက်ို အသံုးြပ၍ ပံုသနွး်ေလာငး် ြခငး်လပုင်နး်အဆင့်များ 

ြဖစ်ပါသည် 

၃။ စမံီကနိး်ငှ့် အဆုိပါစမံီကနိး် အနးီပတ်ဝနး်ကျင ်အေကာငး်အရာများ 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံု တညေ်ဆာကမ်ည့်ေနရာမ ှ မ�ေလးမိ၊ အမရပရူ မိနယ်၊ 

နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာ အပု်စု၊ ကငွ်းအမတှ ် (၄၂၉)တွင ် တည်ေဆာကမ်ညြ်ဖစ်ပါ သည်။ ဥးီဝငး်လိင်မှ 

မ�ေလးတုိငး်ေဒသကးီ၊ မ�ေလးခိုင၊် အမရပရူမိနယ်၊ နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပုစု်၊ ကငွး်အမတ်ှ (၅၈၉)၊ 

ေညာငပ်င်ေစာကက်ငွး်ရှိ လယ်ေြမဧရယိာ (၁.၀၆) ဧကကို အြခားနညး်ြဖင့် အသံုးြပရန် 

ဗဟိုလယ်ယာေြမစီမခံန်ခွဲမေကာမ်တီအား တငြ်ပေလာကထ်ားခဲ့ပါသည။် ေြမယာအသံုးချမခငွ့်ြပမနိ် ပံုစံများကို 
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ေန�ကဆ်က်တွဲ (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂) တွင ် ေဖာြ်ပထားပါသည်။ အရညက်ျိံုတညေ်ဆာက်မည့် ေြမေနရာ၏ 

လာဒတ်ကီျ၊ ေလာငဂ်ျကီျများမာှ A-21˚ 50' 2.33'' N ,96 ˚ 6' 10.01'' E, B-21 ˚ 50' 2.38'' N, 96 ˚ 6' 8.39'' E, C-

21˚ 50' 4.98'' N ,96 ˚ 6' 8.48'' E, D-21˚ 50' 4.94'' N ,96 ˚ 6' 10.19'' E တုိ ြဖစ်ပါသည။် သတအရညက်ျိံု၏ 

အေရှဘက်တွင ် ေတာင်အငး်၊ ေြမာကအ်ငး်အမိကပ်ံု (၇၀၀ေပ×၇၅၀ေပ)၊ အေန�ကဘ်က်တွင် 

ငါးကန်ငှ့်ကကေ်မွးြမ ေရး�ခ၊ံ ေတာင်ဘကတွ်င ် ေြမကကွလ်ပ်ှင့် ပစည်းသိုေလာှင်ံု၊ ေြမာကဘ်က်တွင် 

လမး်မကးီငှ့် လမး်မကီးေဘးတစ်ဘကတ်ငွ ် ပစညး်သိုေလာှင်ံု၊ အေန�က-်ေြမာက်(၃၀)ဒကီရလီားရာ 

ေပ(၈၀၀)ခန် အကာွအေဝးတွင ် မီးသဂိလစ်က်တုိ တညရ်ှိပါသည။် အနးီဆံုးတည်ရှိသည့်ေချာငး်မှာ 

ေတာငဘ်က(်၁) မိုငခ်နအ်ကာွတွင် တညရ်ှိေသာ ြမစ်ငယ်ေချာငး်ြဖစ်ပါသည။် စက်ံုတညေ်ဆာက်မည့် 

ေြမေနရာငှ့် ဆကစ်ပ်ေနရာများတငွ် စုိက်ပျိးေြမများ မရှိပါ။  

၄။ သကဆုိ်ငရ်ာ နည်းဥပေဒများ 

သတအရည်ကျိစက်ံုလပု်ငနး်ငှ့်ပတ်သကသ်ည့် တညဆ်ပဲတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရးဆိုငရ်ာ ဥပေဒှင့် 

နညး်ဥပေဒများ၊ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာစံချနိစံ်နး်များငှ့် လမး်နခ်ျကမ်ျား အပါအဝင် မဝူါဒှင့် 

ဥပေဒေရးရာမူေဘာငမ်ျားကို ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

၅။ အလားလာရှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ သကေ်ရာကမ်များအား ေလလ့ာဆနး်စစြ်ခငး်ှင့် 

သကရ်ာကမ်ေလာခ့ျေရးလပ်ုငနး်များေဆာငရ်�ကထ်ားရှိမအေြခအေန 

စီမကံနိး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျငရ်ှိ ေလအရညအ်ေသးွ၊ ေရအရညအ်ေသးွ၊ ေြမအရညအ်ေသွး၊ 

ဆညူမံငှ့် လပုသ်ားများအြခားဆကစ်ပလ်ကရ်ှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား ၏ 

သကေ်ရာက်မများကိုြဖစ်ေပေစိုငပ်ါသည။် ၎ငး်အြပင် ယင်းစီမံကိနး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ကျနး်မာေရး 

ဆိုငရ်ာထခိိုကမ်၊ အြခားေသာပတဝ်န်းကျင်ေပ သက်ေရာကမ်များငှ့် ထခိိုကမ်များကို ြဖစ်ေပေစိုငပ်ါသည။် 

တညေ်ဆာက်ေရးကာလ - တညေ်ဆာက်ေရးလပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် 

လမူဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျငအ်ေပထခိိုကမ်ေိစိုငသ်ည့် အချကမ်ျားမာှ ဆညူသံမံျား ြဖစ်ေပြခငး်ငှ့် လပုင်န်းခွင် 

ေဘးအ�ရာယ် ြဖစ်ေပေစိုငြ်ခငး် တုိ ြဖစ်ပါသည်။ ဆူညသံံ ြဖစ်ေပမ သကသ်ာေစေရးအတွက ် ဒဇုိီငး်အရ 

လိုအပသ်ည့် အရ�ယအ်စား ြဖတ်ေတာကထ်ားေသာ Steel Structure Frame များ အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပီး၊ 

အချနိတုိ်အတွငး် တညေ်ဆာကေ်ရးလုပင်နး်များ ေဆာငရ်�က်ပးီေစရန် စီမေံဆာငရ်�ကမ်ည ်ြဖစ်ပါသည်။ လပု်ငန်းခွင် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေစေရးအတွက် ကမး်ကျငပ်ညာရှငမ်ျား ဦးစီးေဆာင ်ရ�ကေ်စြခငး်၊ လပုင်နး်ကမး်ကျင်ေသာ 

လပုသ်ားများ အသံုးြပြခငး်၊ လပုင်နး် ခငွအ်�ရာယ်ကငး် ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆငေ်ဆာငရ်�ကေ်စြခငး်၊ တညေ်ဆာက်ေရး 

ကာလလိုအပ်သည့် စက်ပစညး်များြဖင့် လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကေ်စြခငး်တုိ ြပလပုပ်ါမည။် 

လပုင်နး်လည်ပတ်ေရးကာလ - လပုင်နး်အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်�ကေ်ရးကာလတွင် 

အဓကိသက်ေရာကမ်များအေနြဖင့် ေလအရညအ်ေသးွ၊ ဆူညသံံငှ့် တုနခ်ါမများြဖစ်ေပိုင်ေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည။် သတအရညက်ျိလပုင်နး်များေဆာငရ်�ကရ်ာမှ အရညက်ျိမည့် သတကနု်ကမး်များတွင် 

ရာဘာများ၊ ပလတ်စတစ်များ၊ ဖံုးအပုထ်ားသည့်ပစည်း (Coating materials) များ ပါဝင၍် အရညက်ျိသည့်အဆင့်မှ 

Dioxins (Persistence Organic Pollutants-POPs)များထကွရ်ှိြခငး်၊ အေငွပျံသဂဲနစ်ဓာတ်ေပါငး်(Volatile 
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Organic Compounds-VOCs) များ ထွကရ်ှိြခငး်တုိေကာင့် ေလထညုစ်ညမး်ေစပးီ အသက�်ှ လမ်းေကာငး်ဆိုငရ်ာ 

ထခိိုကမ်များြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည။်  

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိံုတွင ် ေကးတိုေကးစ၊ ဒန်ငှ့် ဒနသ်တစပ ် အေဟာင်းများအား အသံုးြပြခငး်ြဖစ်ပီး 

သတကနု်ကမး်များတွင် ေရာ၍ပါဝငေ်သာ ရာဘာများ၊ ပလတ်စတစ်များ၊ အတ်ိခွံများစသည့် 

သဂနဲစ်ပစည်းများအား အရညက်ျိြခငး်မြပမ ီ ဖယ်ရာှးသနစ်င်ပးီမှ အရညက်ျိြခငး်လပုင်နး်အား 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖစ်ပါသည။်  အရညက်ျိပံုေလာငး်ြခငး်အဆင့်မ ှ ထွကရ်ှိေသာ အခိုးအေငွ၊ အမနအ်မားများအား 

ထေိရာကသ်ည့် သနစ်ငမ်စနစ်များ တပဆ်ငအ်သံုးြပမညြ်ဖစ်ြခငး်၊ လပုင်န်းခွင် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေစေရးအတွက် အလိုအေလျာက ် ပံုသနွး်စကမ်ျား အသံုးြပေဆာင်ရ�က်မည် 

ြဖစ်ြခငး်တုိေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျင် ထခိိုကမ် အနညး်ဆံုးြဖင့်လညး်ေကာငး်၊ လပုင်န်းခွင် 

ေဘးအ�ရာယ်ထခိိုကမ် အနညး်ဆံုးြဖင့် ေဆာငရ်�က်ိုငမ်ညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

သတများအား အရညက်ျိြခငး်အဆင့်တွင ် ဓာတေ်ဆးများအသံုးမြပရြခငး်၊ လံုလိုငန်င ် ေထာင်းရာတငွလ်ည်း 

သဘာ၀တွငး်ထကွပ်စည်းများြဖစ်ေသာ စကျငေ်ကျာက်ငှ့် အကစ်စ်မနတုိ်အား အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

လံုေထာငး်ရာတွင ် အသံုးြပသည့် ဓာတ်ေဆးငှ့် ကနု်ကမး်များြဖစ်ေသာ စကျငေ်ကျာက်၊ အကစ်စ်မန်ှင့် 

မးီခအံဝတ်စတိုမာှလညး် သဘာ၀တွငး်ထကွပ်စည်းများြဖစ်ပးီ စနစ်တကျထားသိုသံုးစဲွပါက ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် 

လမူဝနး်ကျင်အေပ ထိခိုကမ်နညး်ေစမညြ်ဖစ်ပါသည။် မးီဖိုကွိငမ်ျား အေအးခရံန် အသံုးြပသည့် 

လပုင်နး်သံုးစွနပ်စ်ေရများအား ြပငပ်သိုစွနပ်စ်ြခငး်မြပဘ ဲ ေရလညြ်ပနအ်သံုးြပြခငး်ြဖစ်၍ ေြမေပေရ၊ 

ေြမေအာကေ်ရများအား ညစ်ညမး်ေစြခငး်မရှိိုငပ်ါ။ ထွကရ်ှိသည့် အစုိင်အခစွဲနပ်စ်ပစညး်များမှာ 

အရညက်ျိလပုင်နး်မ ှထကွ်ရှိသည့် ေချာေ်ချး (သတေအာကဆ်ိုဒ)်များှင့် မးီဖိုလိုငန်�ေထာငး်ရာတွင ်အသံုးြပသည့် 

မးီခစွံနပ်စ်ပစညး်များြဖစ်၍ ြပငပ်တွင ် အလိုအေလျာက် ဓာတ်ြပြခငး်ငှ့် ပတဝ်န်းကျင ် ေလထု၊ ေြမထတုိုအား 

ညစ်ညမး်ေစိုငြ်ခငး်မရှိပါ။ ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံုမ ှ စွနပ်စ်ပစညး်များြဖစ်သည့် ေကးတိုေကးစ၊ ဒန်၊ 

ဒနသ်တစပ်အေဟာင်းများကို အသံုးြပပးီ ပတ်ဝန်းကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျင်အား ထခိိုကမ်အနညး်ဆံုးြဖင့် 

အကျိးြပလပုင်နး်များကို ေဆာငရ်�ကေ်နေကာငး် ေတွရှိရပါသည။် 

သတအရည်ကျိ ပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင် ဆညူသံ ံထွကရ်ှိမည့် အရငး်အြမစ်များမှာ- 

သတအရည်ကျိပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်လပုင်နး်များမာှ ဆညူသံြံဖစ်ေပ ေစိုငသ်ည့် လပု်ငနး်အဆင့်များမှာ 

ကနု်ကမး်များအား ဖစိက်အသံုး ြပ၍ မးီဖိုအတွင်း ထည့်ရန်သင့်ေလျာသ်ည့် အရ�ယ်အစား ရရှိေစရန် 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ သတအရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ရန ် စကပ်စည်းများ သံုးစဲွြခငး်တုိမ ှ ြဖစ်ေပြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆညူသံမံျားေကာင့် လပုသ်ားများ၏ အကားအာံုအား ထခိိုကေ်စိုငပ်ါသည။် လုပင်နး် ခငွအ်တွငး် ဆူညံသံ 

သတ်မတ်ှချက်မာှ (70)dB ြဖစ်ပါသည။် လပုင်နး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�ကခ်ျနိတွ်င ် ဆညူံသံအား 

သတ်မတ်ှ စံချနိစံ်နး်အတွငး် ရှိေစေရးအတွက ်ထနိး်သိမး်ေဆာငရ်�က်ပါမည။် 

 လပုင်နး်ပတ်ိသမိး်ေရးကာလ - စက်ံုဖျကသ်မိး်ရာ၌ အသံုးြပေသာကားများ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လိုကေ်လျာညီေထွမ 

မရှိေသာ စကက်ရိယိာကီးများေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် အလပုသ်မားများအေပ ထခိိုကမ်များ ရှိိုငပ်ါသည်။ 

ထိုအြပင ် အလပုသ်မား၊ ဝနထ်မး်များ၏ နစိဓဝူအလပုမ်ျားမ ှ ထကွေ်သာအမိကမ်ျား အညစ်အေကးများှင့် 

ေရဆိုးများ ရှိိုငပ်ါသည။် စက်ံုဖျကသ်မိး်ြခငး်လပုင်နး်စဉမ်ျားမ ှ အမိကမ်ျားငှ့် အညစ်အေကးများ၊ ကားများှင့် 
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စကက်ရိိယာများမ ှ ဖိတ်စငက်ျေသာဆီများေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာအရညအ်ေသးွကျဆငး်မများှင့် 

ထခိိုကမ်များ ြဖစ်ေပိုငပ်ါသည။် 

စီမကံနိး်ဖျက်သမိး်ေသာ လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျားတွင် အသံုးြပေသာ စကပ်စညး်များ၊ ယာဉမ်ျားေကာင့် 

အလပုသ်မားများ ထခိိုက်အန�တရြဖစ်ြခငး်များ၊ မေတာတ်ဆြဖစ်မများကို တားဆးီကာကွယ်ိုငရ်န ် လိုအပေ်သာ 

ကာကယွ်ေရးပစညး်များ ေထာကပ်ံ့ေပးသင့်ပါသည။် စကပ်စညး်များကိုလညး် အသံုးမြပမီ ေသချာစွာစစ်ေဆး၍ 

ေကာငး်မနွေ်သာ ပစည်းများကိုသာ အသံုးြပသင့်ပါသည။် အေရးေပအေြခအေနများ၌ အလယ်ွတကူ 

အသံုးြပိုငရ်န ် ေဆးဝါးများငှ့်ေဆးေသတာများအား လကလ်မှ်းမရီာတွင ် ထားေပးရပါမည ် စသညြ်ဖင့် 

ေလာခ့ျေရးနညး်လမး်များကို အဆင့်အလိုကေ်ဖာြ်ပထားပါသည်။ 

စီမကံနိး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လပု်သားများေပတငွ် ေကာငး်ကျိးှင့် 

ဆိုးကျိးသက်ေရာကမ်များ ြဖစ်ေပေစလာိုငပ်ါသည။် ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

သကေ်ရာက်မများကို ေအာကပ်ါဇယားတွင ်ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ြဖစေ်ပလာိုင်ေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မများအား ဆနး်စစြ်ခင်း 

ပတ်ဝနး်ကျင် အရင်းအြမစမ်ျား 

အေပ ထခိိုက်မများ 
ေဒသခလံမူျားအေပ ထခိိုက်မများ အညစအ်ေကးစနွပ်စြ်ခင်း 

ေလ 

ကျနး်မာေရးင့်ှ လံု�ခံစတ်ိချရမ 
အစိုင်အခစဲနွပ်စပ်စည်းများ 

ဆညံူမ 

တုနခ်ါမ အရည်စနွပ်စပ်စည်းများ 

ေြမထ ု  
လမူအကျိးစးီပွား 

အကျိးေကျးဇူးများ 

အ�ရာယ်ြဖစေ်စိုင်ေသာ 

စနွပ်စပ်စည်းများ 

ေရထ ု
အ�ရာယ်မြဖစေ်စိုင်ေသာ 

စနွပ်စပ်စည်းများ 

 

သတအရည်ကျိစက်ံုလပု်ငနး်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ပတ်ဝနး်ကျငသ်ကေ်ရာကမ်များကို 

အကြဲဖတ်တုိင်းတာသည့် သတ်မတ်ှချက်ေဘာငမ်ျားငှ့် ၎ငး်၏အတုိငး်အတာများြဖစ်ေသာ ထိခိုကမ်ပမာဏ 

(Magnitude)၊ ကာြမင့်ချနိ ် (Duration)၊ အတုိငး်အတာ (Extent) ငှ့် ကမိ်နး် (Probability) များကို အေြခခံ၍ 

ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်ကို ြပလပုခ်ဲ့ပါသည။် ချဉး်ကပေ်လလ့ာသည့်နညး်လမး်များကို ေအာကပ်ါဇယားတွင် 

ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

အတုိင်းအတာများ 
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အကဲြဖတ် 

နည်းလမ်း 
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

ပမာဏ 

(Magnitude-M) 

သသိာ 

ထင်ရာှးေသာထိ

ခိုကျမမရှိ 

ထခိိုက်မနည်းင့်ှ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ေပ

သက်ေရာက်မမရိှ 

အလယ်အလတ် င့်ှ 

ပတ်ဝနး်ကျင် 

ေပသက်ေရာက်မ 

အနည်းငယ်ရိှ 

ြမင့်င့်ှ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ေပ

သက်ေရာက်ရိှ 

အလနွြ်မင့်င့်ှ 

ပတ်ဝနး်ကျင် 

ေပသသိသိာ

သာ သက် 

ေရာက်မရိှ 

ကာြမင့်ချနိ ်

(Duration-D) 
၀-၁ စှ ် ၂-၅စှ ် ၆-၁၅စှ ် ၁၅စှအ်ထက် အမဲတမ်း 

အတုိင်းအတာ 

(Extent-E) 
စမီကိံနး် 

ဧရယိာတွင်း 
ေဒသတွင်း နယ်ပယ် ေဒသတွင်း ိုင်ငံတွင်း ိုင်ငံြခား 

ကိမ်နး် 

(Probability-P) 
လံုးဝြဖစ်ိုင်ေချ 

မရှိြခင်း 
ြဖစ်ိုင်ေချ မရိှြခင်း ြဖစ်ိုင်ေချ ရိှြခင်း 

လံုးဝ ြဖစ်ိုင်ေချ 

ရိှြခင်း 

တိတိကျကျ 

ြဖစ်ိုင်ေချ 

ရိှြခင်း 

 

သသိာထင်ရာှးေသာအမတ်ှကုိ ေအာက်ပါပံုေသနညး်ြဖင့်တွက်ချက်ခဲ့ပါသည။် 

*သသိာထငရ်ှားေသာသကေ်ရာကမ် (SP) = (ပမာဏာ+ကာြမင့်ချနိ်+အတုိငး်အတာ) x ကမိ်နး် 

သသိာထငရ်ာှးေသာသက်ေရာကမ်၏ တွက်ချကရ်ရှိမကို အေြခခ၍ံသသိာထငရ်ာှးေသာသက် ေရာက်မကို 

ေအာကပ်ါအတိုငး် အမျိးအစားခွဲြခားသတ်မတှထ်ားပါသည။် 

ထခိိုကအ်ကျိးသကေ်ရာကြ်ခငး်သသိာမ 

သသိာထင်ရာှးေသာသက်ေရာက်မ သက်ေရာက်မအဆင့် 

၁၅ေအာက် အလနွန်ည်း 

၁၅-၂၉ နည်း 

၃၀-၄၄ အလယ်အလတ် 

၄၅-၅၉ ြမင့် 

၆၀ အထက် အလနွြ်မင့် 
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အကြဲဖတ်ြခငး်နညး်လမး်အရ သကေ်ရာကမ်အဆင့် အလနွန်ညး်ငှ့်နညး်သည ် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် 

လပုသ်ားများေပ သသိာထငရ်ာှးေသာ သကေ်ရာက်မငှ့်ထခိိုကမ် မရှိိုငပ်ါ။ သကေ်ရာကမ်အဆင့် အလယ် 

အလတ်သည ်ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်လပုသ်ားများေပ သက်ေရာကမ်ငှ့်ထခိိုကမ် အနညး်ငယ်ရှိိုငပ်ါသည။် ထိုေကာင့် 

ယငး်အဆင့်တွင ် ေလျာခ့ျရမည့်အစီအစဉမ်ျားကို လပုေ်ဆာငရ်န် လိုအပပ်ါသည။် သကေ်ရာကမ်အဆင့် 

ြမင့်မားငှ့်အလနွြ်မင့်မားသည ်ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်လပုသ်ားများေပ သသိာထငရ်ာှးေသာ သကေ်ရာကမ်ငှ့်ထိခိုက်မ 

ရှိိုငပ်ါသည။် ထိုေကာင့် ယငး်အဆင့်တွင ် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်လပုသ်ားများအတွက ် ေလျာခ့ျရမည့်အစီအစဉမ်ျားကို 

စီမကံနိး်အတွငး် ေဆာငရ်�က်ရပါမည။် 

၆။ ပတ်ဝနး်ကျငစ်မံီခနခ်ွဲမငှ့် ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစအီစဉမ်ျား 
ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်နညး်လမမ်ျားအရ ပတ်ဝနး်ကျင်အေပထခိိုက်နငိမ် အလယ်အလတ်အဆင့် ရှိသည့် 

ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာသကေ်ရာက်မများကို အဓကိထား၍ ေလျာခ့ျရနန်ညး်လမး်များကို 

ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပုင်နး်အေနြဖင့် သတအရညက်ျိ လပုင်နး်လပုေ်ဆာင်ရာတွင် 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉမ်ျားကို ေဆာငရ်�ကရ်ပါမည။် ယငး်ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မံခနခ်ွဲမအစီအစဉ်တွင် 

စီမကံနိး်၏ အချနိက်ာလအဆင့်အလိုက ်ေဆာငရ်�ကရ်န ်အတွက ်ေအာကပ်ါအစီအစဉ် (၇) ခေုရးဆွဲ ထားပါ သည်။ 

၄ငး်တုိမာှ  

၁။ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ် ေလာခ့ျေရး/ ကာကယ်ွမ အစီအစဉ၊်  

၂။ ပတ်ဝန်းကျငေ်စာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉ၊် 

၃။ ကျနး်မာေရးငှ့်ေဘးအ�ရာယက်ငး်ရငှ်းေရး အစီအစဉ်၊ 

၄။ အေရးေပတနုြ်ပနမ်အစီအစဉမ်ျား၊ 

၅။ မးီေဘးအ�ရာယ် ကိတင်ကာကယ်ွြခငး်အစီအစဉ၊်  

၆။ ဓာတုပစညး်များသိုေလှာငြ်ခငး်အစီအစဉမ်ျား၊ 

၇။ လမူေရးဆိုငရ်ာတာဝနခ်မံ အစီအစဉမ်ျား၊ 

ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပုင်နး်အေနြဖင့် ယငး်အစီအစဉမ်ျားကို တိကျစွာလိုကန်� 

အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်�ကရ်နလ်ိုအပပ်ါသည်။ ၎ငး်အြပင ်အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်�ကလ်ကရ်ှိသည့် 

ယငး်အစီအစဉမ်ျား ကိုလညး် ကးီကပ်ရန်ငှ့်ေစာင့်ကပ်ကည့်ရန ် တာဝနရ်ှိပါသည။် ယငး်အစီအစဉမ်ျားကို 

အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်အားြဖင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်လပုသ်ားများေပ 

ဆိုးကျိးသက်ေရာကမ်များကိုေလျာန့ညး်ေစပးီ ေကာင်းကျိးသက်ေရာကမ်များကို ြဖစ်ေပေစိုင်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

၎ငး်အြပင ် စီမကံနိး်ေဆာငရ်�ကသ်ည့် တာဝနရ်ှိသမူျားအေနြဖင့် ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမ အစီအစဉမ်ျားကို     

တစ်စ်ှတစ်ခါ ပံုမနှစ်စ်ေဆးြခငး်ငှ့် လုပင်နး်လပုေ်ဆာငေ်နသည့် တစ်ေလာက်လံုး ပံုမနှ်ေစာင့်ကပ်ကည့် 

စစ်ေဆးြခငး်ကို ြပလပုသ်င့်ပါသည။်  
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ပတ်ဝနး်ကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉသ်ည် ပတ်ဝနး်ကျင်အရညအ်ေသွးစံနး်များ၊ လမး်န် 

ချကမ်ျားအား လိုကန်�ေဆာငရ်�ကထ်ားမကို ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခငး်လပုင်နး်ပံုစံတစ်ခြုဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝနး်ကျင် 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရး အစီအစဉမ်ျားသည် ေအာကပ်ါတုိကို ေဆာင်ရ�ကရ်န် ြဖစ်ပါသည။် 

• ပတ်ဝနး်ကျင်အရညအ်ေသွးဆိုငရ်ာလမး်နခ်ျကမ်ျားအား ြဖည့်ဆညး်ေပးိုငြ်ခငး်ရှိ၊ မရှိကိုစစ် ေဆးရန၊် 

• အမနှတ်ကယ်ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်များကို အတညြ်ပစစ်ေဆးရန၊် 

• ပတဝ်နး်ကျင်အေပ ဆိုးကျိးထခိိုကမ်များအား ေလာခ့ျေရးနညး်လမး်များ၏ ထေိရာကမ်ကို 

ဆံုးြဖတ်ရနြ်ဖစ်သည။် 

၇။ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူေရးဆုိငရ်ာ စမံီခနခ်ွဲမ အစအီစဉက်ို လိုကန်�ေဆာငရ်�က်ကည့်ရန ်
တာဝနရ်ှိသမူျား 

ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်လမူေရးဆိုင်ရာ စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉက်ို လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင် စီမကံနိး်ကို 

အေကာငထ်ညေ်ဖာ်ေဆာင်ရ�ကလ်ကရ်ှိေသာ ဝနထ်မး်များှင့် တာဝနရ်ှိသမူျားအားလံုးတွင် တာဝန်ရှိ 

ပါသည။် အဓကိတာဝနရ်ှိသမူျားမာှ စီမကံနိး်အဆိုြပသ ူ (ေရ�မ�ေလး သတအရညက်ျိစက်ံု)၊ မနေ်နဂျာ၊ 

ကျနး်မာေရးှင့် ေဘးအ�ရာယက်ငး်ရငှ်းေရး တာဝနခ်ံ (HSE coordinator)၊ သယံဇာတငှ့် သဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရး ဝန်ကးီဌာန၊ ေဒသဆိုငရ်ာ အသငး်အဖွဲများ၊  စီမကံနိး်တွငး် လပုသ်ားများှင့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာ အဖွဲအစညး်များသည် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ ကစိရပမ်ျားေဆာင်ရ�ကြ်ခငး်ငှ့် စီမခံန ်ခွဲမဆိုင်ရာ 

လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားငှ့် လုပထ်ံုးလပုန်ညး်များကို ေဆာင်ရ�ကရ်နအ်တွကတ်ာဝနရ်ှိပါသည။်    

ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် လမူေရးဆိုငရ်ာ စီမခံနခ်ွဲမ အစီအစဉ်ကို လိုကန်�ေဆာငရ်�က်ကည့်ရန ်တာဝနရ်ှိသမူျား 

စာရငး် 

စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

၁။ 

ေဒမာချင့်

  

  

လပ်ုငနး်ရင်ှ၊ 

ဥကဌ  

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီ

မခံန်ခွဲေရး

ေကာ်မတီ 

 

➢ လပ်ုငနး်ခင်ွေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်း

ေရးအတွက် တာဝနခ်ြံခင်း 

➢ လပ်ုငနး်တာဝနး်ခမံျားအား 

ေဘးအ�ရာယ် ကင်းေရးလပ်ုငနး်များ 

ေဆာင်ရ�က်ရန ် အတွက် သးီြခား 

တာဝနခ်ွဲေပးြခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ် ကင်းရှင်းေရးအတွက် 

လပ်ုငနး်ကုနက်ျစရိတ်များကုိ 

စမံီေဆာင် ရ�က်ေပးြခင်း 

➢ လပ်ုငနး်ခင်ွ 

ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေရးေဆာ 

င်ရ�က်ရမည့် အစအီစဉ်များအား 

စစေ်ဆးအတည်ြပေပးြခင်း၊ 

ဦးစနိဝ်င်း  
မနေ်နဂျာ၊ 

အဖဲွဝင် 

ဦးေဇာ်ထးူ 

လ/ထမနေ်န

ဂျာ၊ 

အဖဲွဝင် 
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စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

လပ်ုအပ်ပါက 

ြဖည့်စပ်ွေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း၊ 

➢ အပ်ုချပ်ပုံေရးဌာန၊ စတုိဌာန၊ 

စားရိပ်သာဌာန၊ လပ်စစဌ်ာန၊ 

လံု�ခံေရးဌာန၊ 

အရည်ကျိပုံသင်ွးေလာင်းဌာန၊ 

ဌာနအလိုက် 

မီးေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေစ ေရး၊ 

လပ်ုငနး်ခင်ွေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေစ

ေရး၊ လံု�ခံေရးဆိုင်ရာ လိုက်န�ရ မည့် 

စည်းကမ်းချက်များ ချမှတ်၍ 

လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း၊ 

၂။ 

ဦးဝင်းိုင်  

လပ်ုငနး်တာဝ

နခ်၊ံ 

အဖဲွေခါင်း

ေဆာင် 

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 

ေဘးအ�ရာယ်

ကာကွယ်ေရးှ

င့် 

ကျနး်မာေရး

ေစာင့်ေရှာက်မ

အဖဲွ 

 

➢ လပ်ုငနး်ခင်ွေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေစ

ေရးအတွက်ကမ်းကျင်သအူြဖစ ်

ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊ 

➢ ေကာ်မတီလပ်ုငနး်များအား 

အချနိြ်ပည့်ကွပ်ကဲ၍ 

ဦးေဆာင်ဦးရ�က်ြပြခင်း၊ 

➢ လပ်ုငနး်ခင်ွ ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းမ 

စစေ်ဆးရနအ်တွက် အစအီစဉ်များ 

ချမှတ်ေပးြခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ် ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ 

န်ကားချက်များကုိလိုက်န�မ ရိှ-မရိှ 

စစေ်ဆးစစိစြ်ခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေရးကိစရပ်များ

တွင် အလပ်ုသမားများ စတ်ိပါ 

ဝင်စားလာေစရန ်

စည်းုံးလံေဆာ်ေပးြခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းမင့်ှ 

ပတ်သက်ေသာ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ 

အလပ်ုသမားများ လိုက်န�မ ရိှ-မရိှ 

ပါဝင်စစေ်ဆးေပးြခင်း၊ 

ဦးေဇာ်ြမင့် 

လ/ထတာဝန်

ခ၊ံ 

အဖဲွဝင် 

ဦးလင်း  

လပ်ုငနး်ကီး

ကပ်၊ 

အဖဲွဝင် 

ဦးေမာင်ရ ီ

လ/ထကီးက

ပ၊်  

အဖွဲဝင် 
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စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

➢ အလပ်ုသမားများအား 

ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းစာွ 

လပ်ုေဆာင်တက်ေစရန ် လိုအပ်သလို 

လမ်းြပသနွသ်င်ေပးြခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖဲွဝင်

များအား အချနိဇ်ယားဆွဲ၍ ေနအလိုက် 

တာဝနခ်ျထားြခင်း၊ 

➢ စက်ုံရိှ စက်ပစည်းများ ေနရာချထာမ၊ 

ကုန်ကမ်းင့်ှ ကုနေ်ချာများ ေနရာ 

သတ်မှတ်၍ စနစတ်ကျ ထားရိှမ ရိှ-မရိှ 

တာဝနက်ျများမှ စစေ်ဆးြခင်း၊ 

➢ လပ်ုငနး်များေဆာင်ရ�က်ရာတွင် 

ဝနထ်မ်းများ ေဘအ�ရာယ်ကင်း 

ဝတ်စံုများ ဝတ်ဆင်ေဆာင်ရ�က်ေစရန ်

ကပ်မတ်ေပးြခင်း၊ 

➢ သတအရည်ကျိြခင်းင့်ှ 

ပုံသနွး်ေလာင်းြခင်းလပ်ုငနး်များ၊ 

လပ်စစဆ်ိုင်ရာ င့်ှ 

စက်မဆိုင်ရာကိစရပ်များအား 

ေဆာင်ရ�က်ေစမည့် ဝနထ်မ်းများအား 

လပ်ုငနး်ခင်ွ 

ေဘးအ�ရာယ်ကာကွယ်ေရးသင်တနး်

များ ပုိချေပးရန ်စမံီ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

၆။ 

သယံဇာတ 

င့်ှ သဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျင် 

ထနိး်သမ်ိးေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ 

တာဝနရ်ှိ 

သမူျား 

ဌာန 

သယံဇာတ 

င့်ှ 

သဘာဝပတ် 

ဝနး်ကျင် 

ထနိး်သမ်ိး ေရး 

ဝန် ကီးဌာန 

 

➢ စမံီကိနး်များသည် ပတ်ဝနး်ကျင် 

င့်ှလမူ ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် များကုိ 

လိုက်န� ေဆာင်ရ�က်ေန ေကာင်း 

ေသချာေစရနအ်တွက် 

ဤဝန်ကီးဌာနသည် စမံီကိနး်  များအား 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ခင့်ွင့်ှ 

စစေ်ဆးခင့်ွရိှသည်၊ 

➢ လိုအပ်ပါက ဝန်ကီးဌာနသည် ဒဏေ်ငွ 

ုိက်ြခင်း (သိုမဟတ်ု) စမံီကိနး်ေဆာင် 

ရ�က်သအူား 
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စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရ�က်ေစ ရန် 

န်ကားိုင်သည်၊ 

➢ စမံီကိနး်တစခ်တွုင် 

လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

မရိှေကာင်းေတွရိှ ရပါက ဝန်ကီး 

ဌာနသည်- 

• စမံီကိနး်ေဆာင်ရ�က်သကုိူ 

ချက်ချင်းအေကာင်းကားပါမည်၊ 

• လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ထားြခင်း 

မရိှေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ 

လမူဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကုိ 

နြ်ပပါမည်၊ 

• စမံီကိနး်ေဆာင်ရ�က်သအူား 

သတ်မှတ်ချက်များင့်ှအညီ 

လိုက်န� ေဆာင်ရ�က်ရမည့် အချနိ် 

ကာလကုိ သတ်မှတ်ေပးပါမည်၊ 

➢ စမံီကိနး်များသည် ပတ်ဝနး်ကျင် င့်ှ 

လမူဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် များကုိ 

လိုက်န� ေဆာင်ရ�က်ထား ြခင်းမရိှပါက 

(သိုမဟတ်ု) လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရန ်

အလား အလာမရိှပါက၊  

➢ ၁) စမံီကိနး်လပ်ုငနး်များ ကုိ 

ရပ်ဆိုင်ေစြခင်း၊  

➢ ၂) မလိုက်န�မများ ကုိြပနလ်ည် 

ြပင်ဆင် ေဆာင်ရ�က်ရန် 

တတိယအဖဲွအစည်းတစဖဲွ်ကုိ 

တာဝနေ်ပး ြခင်းတုိ အပါအဝင် 

သင့်ေတာ်ေသာအေရး 

ယူေဆာင်ရ�က်မများ ြပလပ်ုပါမည်။ 

ဇစြ်မစ။် ။ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာထခိိုက် 

မဆနး်စစြ်ခင်းလပ်ုထံုးလပ်ုနည်း (၂၀၁၅) 

ပုဒမ် ၁၁၁မှ၁၂၂။ 

၈။ အများြပည်သူငှ့်ေတွဆံုေဆးွေးွြခငး် ငှ့် သေဘာထားရယြူခငး် 



ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပ်ုငနး် 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  Page xx 

ေရ�မ�ေလး သတအရည်ကျိစက်ံု၊ ံုးခနး်၌ ဆကစ်ပေ်ဒသတွငရ်ှိေသာ ေညာင်နပီင၊် ေညာင်ပငေ်စာက်၊ 

နတ်ေရကန၊်ေဘာကေ်တာ၊ ြပညလ်ံုးေကျာ်ေကျးရ�ာများမှ ရပမ်ရိပဘ်များ၊ ေဒသခံြပညသ်မူျားှင့် 

ေတွဆံုေဆးွေးွခဲ့ပါသည။် ေရ�မ�ေလးသတလပုင်နး်ရှငမ် ှ လကရ်ှိ သတအေဟာငး်ေရာငး်ဝယ်ေရးလပုင်နး်များ 

ေဆာငရ်�က်ေနေကာငး်၊ သိုေသာလ်ိုအပခ်ျက ် အရ ကားအဆင့်ထတ်ုကနု်များ ထတ်ုလပုရ်မညြ်ဖစ်၍ 

သတအရည်ကျိစက်ံုတညေ်ဆာက် ရနစီ်မေံဆာငရ်�ကေ်နေကာင်း ေဒသခမံျားအား ရငှး်လင်းခဲ့ပါသည။် 

သတအရည်ကျိ လပုင်နး်မှ အဓကိပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်လမူဝနး်ကျငအ်ေပ ထခိိုကေ်စိုငသ်ည့်အချက်များမှာ 

အရညက်ျိပံုေလာငး်ရာမှ ထကွရ်ှိေသာ အခိုးအေငွများ၊ အမနအ်မားများငှ့် အနံအသက်များ ြဖစ်ေကာင်း၊ 

၄ငး်တုိတညေ်ဆာကမ်ည့်  သတအရည်ကျိံုတွင ် အရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ရာ မှထကွရ်ှိေသာ အခိုးအေငွများ၊ 

အမနအ်မားများငှ့် အနံအသကမ်ျား ထကွရ်ှိမမရှိေစေရး အတွက ် အေလးထားေဆာငရ်�ကေ်နေကာင်း၊ 

ေခတ်မသီည့် သန်စငသ်ည့်စကပ်စည်းများ တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်ေကာငး် ရငှ်းလငး်ေြပာကားခဲ့ပါသည။် 

ထိုေန�ကဆ်ကလ်က၍် ၄ငး်၏စက်ံုတွင ် ခန်ထားသည့် ဝန်ထမး်များမာှ ေဒသခအံများစုြဖစ်ပီး 

၄ငး်တုိအတွက် လမူ ဖလူံုေရးရနပ်ံုေင ွ ထည့်သငွး်ေဆာငရ်�ကေ်နေကာငး်၊ ကျနး်မာေရးအသင်းများမှ ေကာက်ခံ 

ေငမွျားအား အစဉတ်စုိက် ကညူေီဆာငရ်�ကေ်ပးေနေကာငး်ငှ့် ၂၀၁၉ ခုစ်ှတွင် ေညာငန်ပီင၊် ေညာငပ်ငေ်စာက်၊ 

နတ်ေရကန၊် ေဘာက်ေတာ၊ ြပညလ်ံုးေကျာ် ေကျးရ�ာများ တွင် လမး်ပနး်ဆကသ်ယ်ွေရး၊ သာေရးန�ေရး၊ 

လမူေရးအသငး်များအတကွ် ေဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်ေကာင်း ရငှး်လင်းေဆွးေးွခဲ့ပါသည။် ေဒသခြံပည်သမူျားမှ လည်း 

၄ငး်တုိေဒသတငွ ်အလပု်အကိုငအ်ခငွ့်အလနး်များ ရရှိမ၊ ေဒသဖွံဖိးေရးလပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကေ်ပးမ၊ ပညာေရး၊ 

ကျနး်မာေရး၊ ဘာသာေရးကိစများတငွ် ကူညေီဆာငရ်�က်ထား ရှိမများအား ပငွ့်လငး်ြမငသ်ာစွာ 

ချြပေဆးွေးွမများအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါေကာငး် ေဆးွေးွ၍ လမူကညူေီရးအသငး်များကို 

ဆကလ်ကရ်ငှ်သနေ်ရးအတွက ် ေထာကပ်ံ့ေပးေစ လိုပါေကာငး် ေဆးွေးွခဲ့ပါသည်။ လပုင်နး်ရှင်မှ 

လိုအပသ်ည့်အခါတုိင်း ြဖည့်စီးေဆာင်ရ�က ် ေပးေနေကာငး်၊ ေန�ငတွ်ငလ်ညး် ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ 

ဘာသာေရးကိစများ၊ လမး်ပနး် ဆကသ်ယ်ွေရးကစိများအား ကညူီေပးမညြ်ဖစ်ေကာငး် ေဆွေွး၍ 

အစညး်အေဝးအား ပုသ်မိ်းခဲ့ပါသည။် 

၉။ လမူေရးဆုိငရ်ာတာဝနခ်မံ အစအီစဉမ်ျား 
ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိလပုင်နး် လပုေ်ဆာငသ်ည့် ဧရိယာတွငရ်ှိေသာ ေဒသခံများ၏ 

လမူအကျိးစီးပာွးအေထာက် အကြူပလပုင်နး်များကို လပုေ်ဆာင်လကရ်ှိပါသည။် သတအရညက်ျိလပုင်န်း 

ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ် ရရှိလာသည့် အကျိးအြမတမ်ျားကို ေဒသဖွံဖိးတုိးတက်ေစရနအ်တွက် လမူေရးဆိုင်ရာ 

တာဝနယူ်မအစီအစဉက်ို လုပေ်ဆာငသ်ာွးမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

စဉ် ေဆာင်ရ�က်မည့် အစအီစဉ် ကိမ်နး် ခနမှ်နး်ကုနက်ျစရိတ်   

(အြမတ်ေငွ) 
တာဝနခ် ံ

၁။ 
ပညာေရးကဖွံဖိးတုိးတက်ရန ်

ထည့်ဝင်ေငွ 
စှစ်ဉ် ၀.၃% 

ေရ�မ�ေလးသတ 

အရည်ကျိလပ်ုငနး် 
(က) ေကျာင်းသံုးပစည်းများလှဒါနး် ြခင်း 
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စဉ် ေဆာင်ရ�က်မည့် အစအီစဉ် ကိမ်နး် ခနမှ်နး်ကုနက်ျစရိတ်   

(အြမတ်ေငွ) 
တာဝနခ် ံ

(ခ) ေကျာင်းေဆာင်သစတုိ်းချဲြခင်း 

(ဂ) 
ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင်သာယာစို ေြပရန ်

ြပလပ်ုြခင်း (အားကစားကွင်း ၊ 

အပင်စိုက်ြခင်း) 

၂။ ပရဟတိလပုင်နး်များအတွက် ထည့်ဝင်ေငွ  

စှစ်ဉ် ၀.၃% 

(က) 
ေဆးံုအတွက် 

ေငွေကးေထာက်ပ့ံလှဒါနြ်ခင်း 

(ခ) 
မိဘမ့ဲကေလးများအား 

ေထာက်ပံ့ေငွေပးြခင်း 

(ဂ) 
သက်ကီးရ�ယ်အ◌ိို အဖုိးအဖွား များအား 

ေထာက်ပ့ံလှဒါနး်ြခင်း 

၃။ 
ဘာသာေရး၊ သာသန�ေရးအတွက် 

ထည့်ဝင်ေငွ 

စှစ်ဉ် ၀.၃% (က) 
ဘုနး်ကီးေကျာင်းများတွင် 

အလှေငွထည့်ဝင်လှဒါနး်ြခင်း 

(ခ) 
တရားပဲွများတွင် အလှေငွများ 

လှဒါနး်ြခင်း 

၄။ 
သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရးအတွ

က် ထည့်ဝင်ေငွ 

စှစ်ဉ် ၀.၃% (က) သစပ်င်စိုက်ြခင်း 

(ခ) 
ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမ်ိးေရး 

ေဟာေြပာပဲွများတွင် ပါဝင်ကူညီြခင်း 

၅။ 
ရပ်ကွက် သာေရး၊ န�ေရး၊ 

ေဒသဖွံဖိးေရးအတွက် ထည့်ဝင်ေငွ 
စှစ်ဉ် ၀.၈% 
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စဉ် ေဆာင်ရ�က်မည့် အစအီစဉ် ကိမ်နး် ခနမှ်နး်ကုနက်ျစရိတ်   

(အြမတ်ေငွ) 
တာဝနခ် ံ

(က) 
လမး်ပနး်ဆက်သယ်ွေရးအတွက် 

ကူညီလှဒါနး်ြခင်း 

(ခ) 
ေကျးရ�ာ/မိနယ်/ရပကွ်က် ဖံွဖိးေရး 

လပုင်နး်များတွင် အလှေငွ 

ထည့်ဝင်လှဒါနး်ြခင်း 

စစုေုပါင်း ၂% 
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အခနး် (၁) - နဒိါနး် 
၁.၁ ေန�ကခ်သံမုိငး် 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိလပုင်နး်သည် မ�ေလးမိ၊ အမရပရူမိနယ်၊ နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပုစု်၊ 

ကငွး်အမှတ် (၄၂၉)တွင ် သတအေဟာငး်များ ေရာင်းဝယေ်ရး လုပင်နး်အား စကမ်လကမ် လပုင်နး်လိုင်စင်၊ 

လိုငစ်ငအ်မှတ် (၁၆/၆/၀၁၈)ြဖင့် လပုက်ိုင်ေဆာငရ်�က်ေနြခငး် ြဖစ်ပါသည။် ယခအုခါ သတအရည်ကျိလပု်ငန်း 

စတင် ေဆာင်ရ�ကမ်ညြ်ဖစ်၍ စကမ်ကးီကပေ်ရးငှ့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ ပဂုလကိ စကမ်လပုင်နး်မှတ်ပံုတင် 

ရရှိေရးအတွက ် ေဆာင်ရ�ကလ်ျကရ်ှိပးီ ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရး ဦးစီးဌာနသို သေဘာထားမတှခ်ျက် 

ရရှိေရးအတွက ် တငြ်ပေတာင်းခခံဲ့ပါသည။် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမိး် ေရးဦးစီးဌာန၊ မ�ေလးမိမှ 

(၁၆.၁၁.၂၀၁၈)ရကစဲွ်ပါ စာအမတှ်၊ ကာကယွ်ေရး (၅/၅)(၀၂၉/၂၀၁၈)ြဖင့် သတအရညက်ျိလပုင်နး်များ 

ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ်လပုင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေရး၊ မီးေဘးအ�ရာယ်ကိတငက်ာကယ်ွေရးငှ့် အရညက်ျိ 

လပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကမ်မှ အခိုးအေငွများ ထကွရ်ှိမ ေလျာန့ညး်ေစေရးအတွက် ထနိး်ချပသ်နစ်င် 

ေဆာငရ်�က်ိုင်မည့်နညး်လမး်များ အသံုးြပ ေဆာငရ်�က ်သာွးရန်ငှ့် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငဆ်နး်စစ်ြခငး် အစီရင်ခံစာ 

ေရးဆွဲတငြ်ပ၍ ပတ်ဝနး်ကျင ် ထနိး်သမိး်ေရး ဦးစီးဌာန၏ အတညြ်ပချကရ်ယူရန်ငှ့် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆနး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်စံာပါ အချကမ်ျား အတုိငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် လိုကန်�ေဆာငရ်�က်ရန် 

သေဘာထားမှတခ်ျက် ြပခဲ့ပါသည။်  

သိုပါ၍ ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံုတွင ် လပုင်နး်များေဆာငရ်�ကမ်ေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုက်မ 

ေလျာန့ညး် သကသ်ာေရးအတကွ ် လိုကန်�ေဆာငရ်�ကမ်ည့် ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်လမူဝနး်ကျင ် ထခိိုကမ်ေလျာ့နည်း 

သကသ်ာေစေရးအတကွ် အစီအစဉမ်ျား၊ ထခိိုကမ်များအား ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉ်များ၊ 

လပုင်နး်ခငွ ် ေဘးအ�ရာယ် ကငး်ရငှး်ေစေရးအတွက် ချမတ်ှေဆာငရ်�ကမ်ည့် စီမခံျက၊် မးီေဘးအ�ရာယ် 

ကာကယ်ွေရးငှ့် လပစ်စ်ေဘးအ�ရာယ် ကငး်ရငှ်းေစေရးအတွက် ဌာနဆိုငရ်ာများသို တငြ်ပစစ်ေဆးခံယူ 

ေဆာငရ်�ကမ်ည့် အစီအစဉမ်ျားငှ့် ဝနထ်မး်များအား လပုင်နး်ခငွ် ေဘးအ�ရာယ် ကင်းရငှး်ေစေရးအတွက် 

လပုင်နး်ခငွ ် သငတ်နး်ပိုချတကေ်ရာကေ်စမည့် အစီအစဉမ်ျား စသည့်ြဖင့် ကုမဏမီလှိုကန်�ေဆာငရ်�က်မည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉမ်ျားပါ ကနဦးပတ်ဝနး် ကျငဆ်နး် စစ်ြခငး် အစီရငခ်စံာအား တငြ်ပအပပ်ါသည။် 

လပုင်နး်လပု်ကိုငသ်ပူဂုိလ်မာှ ေဒမာကျင့်၊ ၁၃/မဆတ(ိုင)် ၀၇၃၁၃၂ြဖစ်ပးီ၊ ပဂုိလကိပိုင် 

စီးပာွးေရးလပု်ငနး် ြဖစ်ပါသည။် မလူလပုက်ိုငေ်နသည့်လပုင်နး်မာှ သတအေဟာငး်များ ေရာငး်ဝယ်ေရး 

လပုင်နး်အား စကမ်လကမ်လပုင်နး်လိုငစ်င၊် လိုငစ်ငအ်မှတ်(၁၆/၆/၀၁၈)ြဖင့် လပု်ကိုငေ်ဆာငရ်�က်ေန 

ြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ေနရပ်လပိစ်ာမာှအမှတ်(၆)၊ ၂၃လမး်၊ ၈၇-၈၈လမး်ကား၊ မ�ေလးမိြဖစ်ပးီ၊ ဆက် သွယ် 

ရနဖ်နုး်နပံါတ်မာှ ၀၉-၇၈၂၀၀၆၉၄၇ ြဖစ်ပါသည။် သတအရညက်ျိစက်ံုတညေ်ဆာကမ်ည့်ေနရာမှာ 

ကငွး်အမှတ်(၄၂၉)၊ နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပုစု်၊ အမရပရူမိနယ်၊ မ�ေလးမိြဖစ်ပးီ၊ မနေ်နဂျာ၏ 

ဆကသ်ယ်ွရနဖ်နုး်နပံါတ်မာှ ၀၉-၅၁၆၀၅၉၀၆ ြဖစ်ပါသည။် ကနဦးအစီရငခ်စံာြပစုမည့်သမူာှ Guardian of Green 

Environmental Services ြဖစ်ပးီ၊ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင် ဆနး်စစ်ြခငး် အစီရင်ခစံာကို (၂၀၁၅) 

ခုစ်ှတွငြ်ပဌာနး်ထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ် ဆနး်စစ်ြခငး် လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့်အည ီ ေရးသားြပစုခဲ့ပါ 

သည။် 
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ကနဦးပတဝ်န်းကျင ် ဆနး်စစ်ြခငး်အစီရင်ခစံာတွင ် သတအရည်ကိလပုင်နး် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာထခိိုက်ိုငမ်များကို ဆနး်စစ်ေလလ့ာသာွးမည ် ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်အြပင် 

သတအရည်ကိလပုင်နး်၊ လပုင်နး်အဆင့်အလိုက် ြဖစ်ေပလာိုငေ်ြခရှိေသာ ေကာငး်ကျိးငှ့်ဆိုးကျိးများကို 

ေလလ့ာဆနး်စစ်သာွးမညြ်ဖစ်ပါသည်။  

၁.၂ ရည်ရ�ယခ်ျက ်

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်နး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်ံစာေရးဆွဲရြခငး်၏ အဓကိရညရ်�ယ်ချကမ်ျားမာှ 

ေအာကပ်ါအတိုငး် ြဖစ်ပါသည။် 

• စီမကံနိး်ေကာင့်ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ထခိိုကမ်များကို အကြဲဖတ်ိုငေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားကို သရိှိိုငရ်န၊် 

• စီမကံနိး်တွငြ်ပဠာနး်ထားေသာ ဥပေဒ၊ မဝူါဒများ၊ စံချနိစံ်န်းများငှ့် ကိုကည်ြီခငး်၊ ေလးစား 

လိုကန်�ြခငး်များကို သရိှိိုင်ရန၊် 

• စီမကံနိး်ေကာင့်ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ထခိိုကမ်များသည ် လက်ခံိုငေ်သာ စံနမနူ�များအတွငး်ရှိေစရန် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာ ထနိး်ညိေပးေသာ နညး်လမ်းများ၊ လက်ေတွလပု်ေဆာငမ်များကို ေအာငြ်မင်စွာ 

လပုေ်ဆာင်ိုင်ရန ်နွ်ကားမများ ေထာက်ပံ့ေပးိုငရ်န။် 

• စီမကံနိး်၏ လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားငှ့် စီမံကနိး်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ထခိိုက်မများကို ေလာခ့ျိုင်မည့် 

နညး်လမး်များကို ေစာင့်ကပ်စစ်ေဆးရန။် 

• အကယ်၍ ေမာလ်င့်မထားေသာ၊ လကမ်ခံိုငေ်သာထခိိုကမ်များ ေပေပါက်ခဲ့ပါက ဥပေဒများှင့် 

အညေီဆာငရ်�က်ိုငရ်န။် 

• စီမကံနိး်ဧရယိာရှိ ပတ်ဝနး်ကျင ် အရငး်အြမစ်များ၊ ကျနး်မာေရးငှ့်လံု�ခံမရှိြခငး်တုိကို ေလလ့ာ ြခငး်အားြဖင့် 

စီမကံနိး်ငှ့် ပတ်သက်ေသာ ဥပေဒမေူဘာင၊် ဖွဲစညး်မများငှ့်အည ီြပနလ်ညသ်ံုးသပ ်ြခငး်ငှ့် ေဆးွေးွြခငး်။ 

• စီမကံနိး်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ထိခိုကမ်များကို ထတ်ုေဖာြ်ပြခငး်၊ ထခိိုကမ်များကို ေလာ့ချိုငမ်ည့် 

နညး်လမး်များြဖစ်ေသာ ေရာှငရ်ာှးြခငး်၊ ေလာခ့ျြခငး်၊ နစ်န�ေကးေပးြခငး်ငှ့် စီမံကိနး် ေဆာငရ်�က်သူအတွက် 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉက်ို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်�က်ရနတုိ်ကို ထည့်သငွး်စဉ်းစားြခင်းှင့် 

ထခိိုကမ်များကို ေဆွးေးွြခငး်ငှ့်အ�ကြံပချကမ်ျားရယူြခငး်။  

၁.၃ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင ်ဆနး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်စံာ ေရးသားြပစရုန ်ေဆာငရ်�ကမ်ည့် နည်းလမ်း 

နညး်လမး်ေရ�းချယြ်ခငး်  

စီမကံနိး်ဧရယိာရှိ ပတဝ်နး်ကျငအ်ရငး်အြမစ်များကို ေလလ့ာသတ်မတ်ှရာတွင ် သကဆ်ိုငရ်ာ 

ဝန်ကးီဌာနများငှ့် သေုတသနဌာနများမှ ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မခံနခ်ွဲမအစီအစဉ်အစီရငခ်စံာ ထတု်ေဖာ် 

ေရးသားြခငး်အတကွ ် ကိုးကားိုငရ်န ် စုေဆာင်းထားေသာ သဘာဝအသငွအ်ြပင်ငှ့် လမူစီးပွား 

အေြခအေနများဟ၍ူ အရင်းအြမစ်စ်ှခအုေပ အေြခခထံားပါသည် (ပံု-၁.၁)။ စီမကံိနး်ဧရယိာအတွငး်ဘကရ်ှိ ေလ၊ 

ေရအရညအ်ေသးွ၊ ဆညူသံအံဆင့်တိုငး်တာမ အချကအ်လကမ်ျား ကနဦးစုေဆာင်းြခင်းကို 



ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပ်ုငနး် 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  

  Page 3 

ကငွး်ဆငး်ေလ့လာြခငး်တွင် ေဆာငရ်�ကခ်ဲ့ပါသည။် အချကအ်လကမ်ျား စုေဆာင်းြခငး်ကို  တုိက်ိုက် 

ကငွး်ဆငး်ေလ့လာြခငး်၊ စစ်တမး်ေကာက်ယူြခငး်ငှ့် နမနူ�ယူ၍ ခွဲြခမး်စိတ်ြဖာြခငး်တုိြဖင့် ေဆာင်ရ�ကခ်ဲ့သည။် 

 

ပံု (၁.၁) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငဆ်နး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်စံာေဆာငရ်�ကပ်ံုအဆင့်ဆင့် 
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၁.၄ နယပ်ယသ်တ်မှတ်ေလလ့ာြခငး် 

ပထမဦးစွာ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငဆ်နး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်စံာ ြပစုေရးသားရနအ်တွကလ်ိုအပေ်သာ 

အချကလ်က်များြဖစ်ေသာ ေလအရညအ်ေသးွ၊ ေရအရညအ်ေသးွ၊ ဆူညသံံငှ့် အညစ်အေကးစွနပ်စ် ြခငး်များကို 

စီမကံနိး်ဧရယိာ၏ မတီာ (၁၀၀) အတငွး်ရှိ ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေပအေြခခ၍ံ စတငေ်ဆာငရ်�ကပ်ါသည်။ 

ဤအစီရငခ်စံာတွင ် စီမကံိနး်၏ ပတ်ဝန်းကျငအ်ေြခအေနများငှ့်အတူ ကိတငခ်နမ်နှး်ထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင် 

ထခိိုကမ်များှင့် ြဖစ်ိုငေ်ချရှိေသာ ေလာခ့ျရနန်ညး်လမး်များ ပါဝင်ပါသည။်  

ကငွး်ဆငး်ေလ့လာေဆာငရ်�ကြ်ခငး်များကို ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ စီမကံနိး်အမျိးမျိးအတွက ် ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ 

ဆနး်စစ်အကြဲဖတ်ြခငး် ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင် အေတွအ�ကံရှိေသာ Guardian of Green Environmental Services 

မ ှ ေဆာငရ်�က်ခဲ့ပါသည။် ယငး်အဖွဲမ ှ ကငွ်းဆငး်ေလ့လာြခငး်ငှ့် အကြဲဖတ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ လပုေ်ဆာင်ချက်များကို 

ေဆာငရ်�က၍် ဤအစီရင်ခစံာကို ြပင်ဆငခ်ဲ့ပါသည။် ဇယား (၁.၁) တွင် အဆိုြပစီမကံနိး်အတွက် 

ပတဝ်နး်ကျင်အချကအ်လက်များ ေကာကယူ်ရာတွင်အသံုးြပေသာ ပစညး်ကရိိယာ များကိုေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

အချကအ်လကမ်ျားစုေဆာငး်ရာတငွ် သင့်ေလျာေ်သာကရိယိာများ အသံုးြပ၍ ြဖစ်ိုငေ်သာအရငး်အြမစ်များမှ 

ရယူပါသည။် ရရှိလာေသာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို  ေကာကခ်ျက်ချြခငး် ငှ့်ခွဲြခမး်စိတ်ြဖာြခင်းကို 

လကရ်ှိပစပန်ကာလငှ့် အန�ဂတအ်လားအလာရှိေသာ အေြခအေနများအေပ အေြခခ၍ံ ြပလပုသ်ည။် 

 

ဇယား (၁.၁) ပတ်ဝနး်ကျင်အရညအ်ေသွးတုိငး်တာရာတွင ်အသံုးြပေသာ ကရိိယာများ 

No. 
Name and Model of 

Instrument 
Purpose Measuring Instrument 

1. Haz-Scanner EPAS 

PM10 or PM 2.5, NO2, NO, CO, 

CO2, Temperature, and 

Relative Humidity 

 

2. 
Digital Sound Level 

Meter 
Noise  
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အခနး် ၂ - စမံီကနိး်အေကာငး်အရာ ေဖာြ်ပချက ်
၂.၁  စမံီကနိး်ဆုိငရ်ာ အေြခခေံဖာြ်ပချကမ်ျား 

စီမကံနိး်အမည ် ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိလပုင်နး် 

စီမကံနိး်တည်ေနရာ 
မ�ေလးမိ၊ အမရပရူမိနယ်၊ နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပု်စု၊ ကငွ်းအမှတ် 

(၄၂၉) 

လပုင်နး်အမျိးအစား သတအရည်ကိြခငး်ငှ့် ပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်လပုင်နး် 

လပုင်နး်အရ�ယ်အစား အကးီစား 

တညေ်ထာင်သညခ်ုစ်ှ ၂၀၁၈ 

ပို◌င်ရငှ ်အမည် ေဒမာကျင့် 

ရင်ှီးြမပ်ှံမ ေငပွမာဏာ ၂၀၅.၃ သနး် 

ေြမဧရယိာ အကျယအ်ဝန်း 

(စတုရနး်ကီလိုမတီာ) 
၂ ဧက 

ဆကသ်ယ်ွရမည့် ဖနုး်နပံါတ် ၀၉-၇၈၂၀၀၆၉၄၇ 
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၂.၂  စမံီကနိး်တည်ေနရာ 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံု တညေ်ဆာကမ်ည့်ေနရာမ ှ မ�ေလးမိ၊ အမရပရူ မိနယ်၊ 

နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာ အပု်စု၊ ကငွ်းအမတှ ် (၄၂၉)တွင ် တည်ေဆာကမ်ညြ်ဖစ်ပါ သည်။ ဥးီဝငး်လိင်မှ 

မ�ေလးတုိငး်ေဒသကးီ၊ မ�ေလးခိုင၊် အမရပရူမိနယ်၊ နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပုစု်၊ ကငွး်အမတ်ှ (၅၈၉)၊ 

ေညာငပ်င်ေစာကက်ငွး်ရှိ လယ်ေြမဧရယိာ (၁.၀၆) ဧကကို အြခားနညး်ြဖင့် အသံုးြပရန် 

ဗဟိုလယ်ယာေြမစီမခံန်ခွဲမေကာမ်တီအား တငြ်ပေလာကထ်ားခဲ့ပါသည။် ေြမယာအသံုးချမခငွ့်ြပမနိ် ပံုစံများကို 

ေန�ကဆ်က်တွဲ (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂) တွင ် ေဖာြ်ပထားပါသည်။ အရညက်ျိံုတညေ်ဆာက်မည့် ေြမေနရာ၏ 

လာဒတ်ကီျ၊ ေလာငဂ်ျကီျများမာှ A-21˚ 50' 2.33'' N ,96 ˚ 6' 10.01'' E, B-21 ˚ 50' 2.38'' N, 96 ˚ 6' 8.39'' E, C-

21˚ 50' 4.98'' N ,96 ˚ 6' 8.48'' E, D-21˚ 50' 4.94'' N ,96 ˚ 6' 10.19'' E တုိ ြဖစ်ပါသည။် သတအရညက်ျိံု၏ 

အေရှဘက်တွင ် ေတာင်အငး်၊ ေြမာကအ်ငး်အမိကပ်ံု (၇၀၀ေပ×၇၅၀ေပ)၊ အေန�ကဘ်က်တွင် 

ငါးကန်ငှ့်ကကေ်မွးြမ ေရး�ခ၊ံ ေတာင်ဘကတွ်င ် ေြမကကွလ်ပ်ှင့် ပစည်းသိုေလာှင်ံု၊ ေြမာကဘ်က်တွင် 

လမး်မကးီငှ့် လမး်မကီးေဘးတစ်ဘကတ်ငွ ် ပစညး်သိုေလာှင်ံု၊ အေန�က-်ေြမာက်(၃၀)ဒကီရလီားရာ 

ေပ(၈၀၀)ခန် အကာွအေဝးတွင ် မီးသဂိလစ်က်တုိ တညရ်ှိပါသည။် အနးီဆံုးတည်ရှိသည့်ေချာငး်မှာ 

ေတာငဘ်က(်၁) မိုငခ်နအ်ကာွတွင် တညရ်ှိေသာ ြမစ်ငယ်ေချာငး်ြဖစ်ပါသည။် စက်ံုတညေ်ဆာက်မည့် 

ေြမေနရာငှ့် ဆကစ်ပ်ေနရာများတငွ် စုိက်ပျိးေြမများ မရှိပါ။ 

ပံု (၂.၁) စီမကံိနး်ဧရယိာြပေြမပံု  
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ပံု (၂.၂) စီမံကိနး်ဧရယိာ အနးီရှိလပုင်နး်များတညေ်နရာြပေြမပံု 

၂.၃ ေြမေနရာအကျယအ်ဝန်း 

ေရ�မ�ေလးသတအေဟာင်းများ ေရာငး်ဝယ်ေရးလုပင်နး်မ ှငာှးရမး်ထားေသာ ေြမေနရာ အကျယ်အဝနး်မှာ 

(၂) ဧကြဖစ်ပးီ၊ ံုးခနး်ှင့်ဝနထ်မး်ေဆာင၊် စတုိ၊ ဖစိက်၊ ကနုး်ကမး် များ သိုေလှာငရ်ာေနရာှင့် 

သတအရည်ကျိစက်ံုတညေ်ဆာကမ်ည့် ေြမေနရာတုိမာှ (၁၆၀ေပ×၂၀၀ေပ)ခန် အတွငး် ေဆာငရ်�က်မည် 

ြဖစ်ပါသည။် လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကမ်ည့် ေြမေနရာအား သပွြ်ပားများြဖင့် စနစ်တကျ �ခစံညး်ိုးခတ် 

ကာရထံားပါသည။် 

၂.၄ စတငတ်ည်ေဆာက်သည့်ကာလငှ့် ထတ်ုလပ်ုမစတငေ်ဆာငရ်�ကမ်ည့်ကာလ 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံုအား ၂၀၁၈ခုစ်ှ၊ ဒဇီငဘ်ာလတွင ် စတင်တည ် ေဆာက်ခဲ့ပီး၊ 

စကပ်စညး်များ တပဆ်ငမ်လပုင်နး်အား ၂၀၁၉ခုစ်ှ၊ ေဖေဖာဝ်ါရလီဆနး် တွင ်စတငေ်ဆာငရ်�ကမ်ည ် ြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၉ခုစ်ှ၊ ေဖေဖာဝ်ါရလီကနုတွ်င် စက ် ပစညး်များ စမး်သပလ်ညပ်တ်ြခငး်ငှ့် မတ်လအကုန်တွင် 

ထတ်ုလပုမ်လုပင်နး်များ စတငေ်ဆာငရ်�ကမ်ည ် ြဖစ်ပါသည။် အရညက်ျိရာတွင် အသံုးြပမည့် ညိလပစ်စ်မီးဖို 

များငှ့်ဆကစ်ပပ်စညး်များအား တုတ်ြပညသ်ူသမတိုငင်မံ ှမာှယူထားြခငး်ြဖစ်ပါ သည။် 

၂.၅ အေဆာကအ်ဦးအေရအတွက ်

သတအရည်ကျိစက်ံုမာှ (၉၀ေပ×၁၃၀ေပ) သကံူကနွက်ရစ် အေဆာကအ်ဦး(၁)လံုး 

ေဆာကလ်ပု်အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပါသည။် ေရ�မ�ေလးသတေရာင်းဝယ်ေရးလုပင်နး်၏ ၎ငး် ေြမကကွ်အတွင်း 

တညေ်ဆာက်ထားပးီ အေဆာကအ်ဦးများမာှ ံုးခနး်ှင့် ဝနထ်မး်ေဆာင၊် စတုိတုိြဖစ်ပါသည။် 

သတအရည်ကျိစက်ံုဝနး်အတွငး်တညေ်ဆာကထ်ားေသာ အေဆာကအ်ဦးစာရင်း 
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စဉ် အေဆာက်အဦးအမည် အတုိင်းအတာ မှတ်ချက် 

၁။ ုံးခနး်င့်ှဝနထ်မ်းေဆာင်  (၁၆’x၄၈’x၁၂’) အတ်ုတုိက် 

၂။ ပစည်းသိုေလာှင်ံု  (၂၀’x၆၀’x၁၆’) အတ်ုတုိက် 

၃။ သတအရည်ကျိစက်ံု  (၉၀’x၁၃၀’x၃၀’) သကူံကွနက်ရစ ်

၄။ ဖိစက်အေဆာက်အဦး  (၁၂’x၁၂’x၁၂’) ထရံကာ၊သပ်ွမုိး 

 

 

ပံု (၂.၃) စီမံကိနး်ဧရယိာအတွငး်ရှိ အေဆာကအ်ဥးီများြပေြမပံု (က) 
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ပံု (၂.၄) အေဆာကအ်ဥးီများပံုစံ (က) 

 

ပံု (၂.၄) အေဆာကအ်ဥးီများပံုစံ (ခ) 



ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပ်ုငနး် 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  

  Page 10 

ပံု (၂.၄) အေဆာကအ်ဥးီများပံုစံ (ဂ) 

 

 

ပံု (၂.၄) အေဆာကအ်ဥးီများပံုစံ (ဃ) 
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ပံု (၂.၄) အေဆာကအ်ဥးီများပံုစံ (င) 
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၂.၆ ေြမေအာကေ်ရအကာွအေဝး 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိဝနး်အတွငး် အဝစိီတွင်း (၁)တွငး် တးူေဖာ်ထားပးီ အနကေ်ပ (၂၀၀)ရှိပါသည်။ 

အနကေ်ပ(၁၀၀)တွင ်ေရစတငထ်ကွရ်ှိြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

၂.၇ သံုးစွဲသည့် ဓာတုပစည်းများ အပါအဝင ်ကနု်ကမ်းပစည်းများ 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံုတွင ်သံုးစဲွမည ်ဓာတုပစညး်များငှ့် ကနု်ကမး်ပစညး် များမာှ ဆီလီကာ၊ 

အကစ်စ်မန်ငှ့်၊ မးီခအံဝတ်စတုိကို သံုးစဲွမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆလီကီာ (စကျငေ်ကျာက်)၊ အက်စစ်မန၊် မးီခအံဝတ်စ (asbestos) 

(၁) လံုလိုငန်�ေထာငး်ရာတွင ် ဆလီကီာငှ့် အကစ်စ်မနတုိ်အား အသံုးြပ၍ ေဆာငရ်�က ် မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

လံုလိုငန်�ေထာငး်ြခငး်မြပမ ီ မးီဖိုအတွင်းမးီခအံဝတ်စခံပးီ လံုလိုငန်� ေထာငး်ရမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

လံုလိုငန်�ေထာငး်ရာတွင ်ဆီလကီာ (စကျငေ်ကျာက်) (၅၀) ကလီိုဂရမ် (၁၀)အိတ်ငှ့် အကစ်စ်မန ် (၁၀-

၁၂)ကလီိုဂရမ်ခန ် အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပါသည။် လံုအတွငး်သား လံုလိုငန်�ေထာငး်ရာတွင် 

ဆလီကီာ(စကျငေ်ကျာက်) (၉၈.၂%)ငှ့် အက်စစ်မန ် (၁.၈%) အသံုးြပပးီ၊ လံုုတ်ခမ်း 

ေလာငး်ေပါက်ေနရာတငွ ် လိုငန်� ေထာငး်ရာ၌ ဆလီကီာ (စကျငေ်ကျာက)် (၉၇.၆%)ငှ့် အကစ်စ်မန ်

(၂.၄%) အသံုးြပ ပါမည။် ဆလီကီာ(စကျငေ်ကျာက်)အား အရ�ယ်အစား (၆)မျိးကတ်ိ၍ အသံုးြပြခငး် 

ြဖစ်ပါသည။် (၇)ရကတ်စ်ကမိ ် လံုလိုငန်�ဖာြခငး်ငှ့် လံုလိုငန်�ေထာငး်ြခင်း လပုင်နး် များအား 

ေဆာငရ်�ကရ်မည ်ြဖစ်ပါသည။် တစ်လလင် (၄)ကမိခ်န် လိုငန်�ဖာြခငး်ငှ့် ေထာငး်ြခငး်ြပလပုရ်ပါသည်။ 

လံုလိုငန်�ေထာငး်ရာတွင ် အသံုးြပေသာ ဆလီကီာ (သလငး်ေကျာက်)၊ အကစ်စ်မန ် (Boric Acid 

H3BO3)ငှ့် မးီခအံဝတ်စ (Asbestos) များမာှ သဘာဝအတုိငး် ေတွရေသာပစညး်များြဖစ်ပါသည်။ 

အကစ်စ်မန် (Boric Acid) မာှ Sassolite ဟေူသာအမညြ်ဖင့် သဘာဝအတုိငး်ေတွရှိရသည့် 

တွငး်ထကွ်အြဖ ေရာငေ်ကျာကမ်န် (White Crystalline Products) တစ်မျိးြဖစ်ပါသည။် လံုလိုငန်� 

ေထာငး်ပးီ မးီဖိုအး အရညက်ျိရန ် အပစူတငေ်ပးသည့်အချနိတွ်င ် သလငး်ေကျာကမ်ျား အား 

ေပျာဝ်ငတဲွ်ဆကေ်စေသာ Binder တစ်မျိးအြဖစ် အသံုးြပြခငး်ြဖစ်ပါသည။် Boric Acid ကို Laundry and 

liquid Dishwashing Products , House Hold Cleaning Products အေနြဖင့် ရာစုစ်ှချ၍ီ 

စိတ်ချစွာသံုးစဲွေနေသာ ပစညး်တစ်မျိးြဖစ်ပါသည။် အြခားသံုးစဲွမများမှာ မနှမ်ျားထတ်ုလပုရ်ာတွင် 

လညး်ေကာငး်၊ မးီခပံစည်းများ ထတ်ုလပု ်ရာတွင ်လညး်ေကာငး်၊ Deter Gents Powder ထတ်ုလပုရ်ာတွင် 

ကနု်ကမး်အြဖစ် သံုးစဲွေနေသာ ပစညး်တစ်မျိး ြဖစ်ပါသည။် မးီခအံဝတ်မာှ သလငး်ေကျာကြ်ဖင့် ေထာင်း 

ထားေသာလံုှင့် လပစ်စ်ကွိငမ်ျားအကား မးီခလံပက်ာ ပစညး်အြဖစ် အသံုးြပထား ြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

မးီခအံဝတ်စမှာ လံုငှ့်လပစ်စ်ကွိငမ်ျားအ ကား မးီခလံပက်ာပစညး် အြဖစ် အသံုးြပထားြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။် လံုလိုငန်�ေထာငး်ရာ တွင ် (၂.၅)မီလမီတီာ အထရူှိေသာ မီးခအံဝတ်စအနံ(၃)ေပ၊ 

အလျား(၄)ေပခနက်ို အသံုးြပမည ် ြဖစ်ပါသည။် မးီခအံဝတ်စအား(၁)လတစ်ကိမ် 

အသစ်လဲေပးြခငး်ြဖစ်ပါသည။် မးီခအံဝတ်စ (Asbestos)သည ် ဆလီကီနွြ်ဒပေ်ပါင်း တစ်ခြုဖစ်ပီး၊ 

Chrystotile Amosite, Crocidolite အမညမ်ျားြဖင့် ကမ�ာေပတငွ် သဘာဝအတုိငး် ေနရာအမျိးမျိး၌ 

ကျယ်ြပနစွ်ာေတွရှိရေသာ တွငး်ထကွ်ပစညး်တစ်မျိး ြဖစ်ပါသည်။ မီးခအံဝတ်စတွင ်မးီခစွံမ်းရည ်(Flame 
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retardant quality) အပကူာစွမး်ရည် (Heat Resistance Quality) စသည့် 

အရညအ်ေသွးများရှိြခငး်ေကာင့် အေဆာကအ်ဦး ေဆာကလ်ပုသ်ည့် ေနရာတွင ် အပေူပးပိုက်လိုငး်များ၊ 

မျက်�ှကျက်အမိုးအကာများတငွ် အပကူပစညး် အြဖစ်အသံုးြပြခငး် ြဖစ်ပါသည။် မးီခအံဝတ်စများမှာ 

ေသးွငယေ်သာ အမငေ်လးများ (Tiny Fibre)ြဖစ်၍ မးီခအံဝတ်စများကို ကိုယ်တုိငအ်သံုးစဲွရာတွင် 

အသက်လမး်ေကာငး်များအတွငး် ဝင်ေရာကမ်မရှိေစေရးအတွက် �ှေခါငး်စညး်များ ဂုတစုိက် 

ဝတ်ဆင၍် အသံုးြပသင့်ပါသည။် မးီခအံဝတ်စများ၏ ေသးငယေ်သာ အမငမ်ျားမှ 

အဆတ်ုငှ့်အသက်လမး်ေကာငး်ဆိုငရ်ာ ေရာဂါများြဖစ်ပာွးေစိုငပ်ါသည။် 

အသံုးြပမည့်ဆလီကီာ(စကျငေ်ကျာက်)အရညအ်ေသွး 

ပစညး်အမျိးအမည် SiO2 Fe2O3 H2O 

Silica (Quartz Sand) > 99% < 0.5% < 0.5% 

 

အသံုးြပမည့်ဆလီကီာ(စကျငေ်ကျာက်)မနအ်ရ�ယ်အစား 

Silica (Quartz Sand) 
6-8 

Mesh 

10-20 

Mesh 

40-70 

Mesh 

70-140 

Mesh 

-200 

Mesh 

Size Distribution 10% 30% 30% 20% 10% 

 

ဆလီကီာ(စကျငေ်ကျာက်)ငှ့်အကစ်စ်မန ်တစ်စ်ှစာသံုးစဲွမည့်ပမာဏ 

ပစညး်အမျိးအမည် တစ်ကမိ် သံုးစဲွပမာဏ တစ်လ သံုးစဲွပမာဏ တစ်စ်ှ သံုးစဲွပမာဏ 

ဆလီကီာ(စကျငေ်ကျာက်)(Kg) ၅၀၀ ၂,၀၀၀ ၂၄,၀၀၀ 

အကစ်စ်မန ်(kg) ၉-၁၂ ၃၆-၄၈ ၅၈၀ 
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ပံု (၂.၅) ဆယ်လကီာေကျာကမ်န် 

ရယူသံုးစဲွမငှ့် သိုေလာှငထ်ားရှိမ 

(၂) စကမ်တွငး်ထွကပ်စည်းကနု်ကမး်ြဖစ်ေသာ ဆလီကီာ (စကျငေ်ကျာက)်များကို တညေ်ဆာက်ချနိ်တွင် 

တတုြ်ပညမ်ှ ရယူသံုးစဲွမညြ်ဖစ်ပးီ၊ ေန�ကပ်ိုင်းလပုင်နး်ပံုမနှ် လညပ်တ်ချနိတွ်င ် ြပည်တွင်းမှ 

မာှယူသံုးစဲွပါမည။် အက်စစ်မန်ငှ့် မးီခအံဝတမ်ျားအား ရနက်နု်မိမတှစ်ဆင့် တုတြ်ပည်မှ 

မာှယူသံုးစဲွပါမည။် ဓာတ်ေဆးများငှ့် ကနု်ကမး် ပစညး်များအား လံု�ခံစွာ ထတ်ုပိုးသမိ်းဆည်းပီး 

ေလဝငေ်လထွက ်ေကာငး်မနွ်ေသာ သးီြခားစတုိထားရှိ၍ အမျိးအစားအလိုက် သမိး်ဆညး် ထားပါမည။် 

 

ပံု (၂.၆) ဆယ်လကီာေကျာကမ်န်များ စုပံုထားရှိပံု 
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၂.၈ ထတ်ုလပ်ုမလပ်ုငနး်အဆင့်ဆင့် 

ေရ�မ�ေလးသတအရညစ်က်ံု၏ ထတ်ုကနုမ်ာှ (၁'×၆''×၃'')အရ�ယ်အစားရှိ ေကး၊ ဒန်ှင့် 

ဒနသ်တစပ်အတုံးများ (Copper, Aluminium & Aluminium Alloy Billets) များ ထတ်ုလပု်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

အေလးချနိမ်ာှ သတအမျိးအစားအလိုက ် (၁၀)ပိဿာ မ ှ (၁၂)ပိဿာခနြ်ဖစ်ပါသည။် ေကးန၊ီ ဒန်ှင့် 

ဒနသ်တစပ်တံုးများ ထတ်ုလပုရ်န် ေဆာငရ်�ကသ်ည့် လပုင်နး်အဆင့်ဆင့်မာှ (၁)ကနု်ကမး်များ 

ေရ�းချယ်သနစ်ငြ်ခငး်ငှ့် ဖစိက ် (Pressing Machine)ကို အသံုးြပ၍ သတကနု်ကမး်အတုံးများ ြပလပုြ်ခင်း၊ 

(၂)အရည်ကျိြခငး် ငှ့် (၃) အလိုအေလာကပ်ံုသနွး်စကက်ို အသံုးြပ၍ ပံုသနွး်ေလာငး် ြခငး်လပုင်နး်အဆင့်များ 

ြဖစ်ပါသည-် 

  

  

 

ကနု်ကမး်များ ေရ�းချယသ်နစ်ငြ်ခငး်ငှ့် ဖသိပ၍်သတကနု်ကမး်တုံးများ ြပလပုြ်ခငး် 

(၂.၇) အသံုးြပသည့် ကနု်ကမး်ပစည်းများ သိုေလာှငထ်ားရှိပံု 

(၁) ေရ�မ�ေလးသတအရညစ်က်ံုတွင ် အရညက်ျိမည့်ကုန်ကမး်များအား အိတ်များ၊ ပလပ် 

စတစ်များ၊ ရာဘာများ၊ သတ်ုေဆးများစသည့် ေလထညုစ်ညမ်းေစပးီ အနံအသကမ်ျား 

ထကွရ်ှိေစိုငသ်ည့်ပစည်းများ ကငး်စင်ေသာ သတကနု်ကမး်များအား ဝနထ်မး်များြဖင့် 

ေရ�းချယအ်သံုးြပေနြခငး် ြဖစ်ပါသည။် သနစ်င်ပးီ သတကနု်ကမး်များအား ဖစိကက်ို အသံုးြပ၍ 
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(၁'×၂'×၁') အရ�ယအ်စားရှိ သတအတံုးများအြဖစ် ဖိသပိ်ပးီအရည်ကျိရာ တွင ် အသံုးြပမည် 

ြဖစ်ပါသည။် 

သတအရည်ကျိြခငး် (Melting) 

(၂) သတအရည်ကျိရာတငွ ် ညိလပစ်စ်မီးဖို (Induction Furnace) (၂)စုံ (၄-လံုး)အား 

အသံုးြပေဆာငရ်�ကမ်ည ်ြဖစ်ပါသည်။ ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိစက်ံုအတွက ်တတ်ု ြပည်မှ 

မာှယူထားသည့် ညိလပစ်စ်မးီဖိုများမာှ (၁) တန ် ဝနဆ်ံ့ေသာ မးီဖိုများ ြဖစ်ပးီ 0.48 tons/Hr  

အရညက်ျိိုငပ်ါသည။် မီးဖိုတစ်ဖို၏ အေလးချနိမ်ာှ(၃)တန ် ြဖစ်ပးီ၊ အလျား(၂၁၀၀)မလီမီတီာ၊ 

အကျယ(်၁၅၈၀၀)မလီမီတီာငှ့် အြမင့်(၁၇၄၀) မလီီမီတာြဖစ်ပါသည။် (၈)န�ရီတစ်ဆိုင်းလင် 

မးီဖို(၁)လံုးမှ ကနု်ကမး်(၄)တန ် အရည် ကျိိုငပ်ါသည။် တစ်ရက်လင် ကနု်ကမး်(၈)တန်မှ 

(၁၆)တန ် အရညက်ျိမည် ြဖစ်ပါ သည။် ညိလပစ်စ်မီးဖို၏ အရည်ကျိမည့်အပခူျနိမ်ာှ 1200 C 

ြဖစ်ပါသည။် လပစ်စ်ဓာတ်အားသံုးစဲွမမာှ 525 KW-h/ ton of Raw Material ြဖစ်ပါသည်။ 

လပစ်စ်ကွိငမ်ျား အေအးခရံာတွင ်8 m3/hr နး်ြဖင့် လပုင်နး်သံုးေရအားအသံုးြပ၍ အေအးခံမည် 

ြဖစ်ပါသည။် လပုင်နး်သံုးေရများအား အေအးခံစနစ် (Cooling Tower) တပဆ်င်၍ အေအးခံပီး 

လပစ်စ်ကွိငမ်ျားသို ြပနလ်ညေ်ပးပိုပးီ ေရလညြ်ပနစ်နစ်ကို အသံုးြပေဆာငရ်�က်မညြ်ဖစ်၍ 

လပုင်နး်သံုးစွနပ်စ်ေရ ထွကရ်ှိြခငး်မရှိပါ။ ပံုသနွး်ေလာငး် ရာတွင ် သံမို(Permanent Cast Iron 

Mold) ကို အသံုးြပ၍ ေဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်ပါ သည။် အရည်ကျိပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်အား 

ေနဆိုငး်တစ်ဆိုငး်ြဖင့်  ေဆာငရ်�က်မည်ြဖစ်ပါ သည။် ညိလပစ်စ်မးီဖိုတွင် အရညက်ျိြခငး်ှင့် 

ပံုသနွး်ေလာင်းြခငး် လပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကရ်ာမှ ထကွရ်ှိသည့် အခိုးအေငွများအား 

ထေိရာက်စွာစုပယ်ူိုငသ်ည့် ေလစု ဇယား၊ ေလစုပ်စနစ်ငှ့် မးီခိုသနစ်သည့် ကရိယိာ (Fume 

Capturing Hood, Flue Gas Absorbing & Scrubbing Units) များ တပဆ်ငအ်သံုးြပမည် 

ြဖစ်ပါသည။် ေလထု အရည်အေသးွအား တုိငး်တာစစ်ေဆးြခငး် လပုင်နး်များအား (၆)လ (၁)ကိမ် 

ေဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

ပံုသနွး်ေလာင်းြခငး် (Permanent Molds Continuous Casting) 

(၃) ေရ�မ�ေလးသတအရညစ်က်ံုတွင ် ပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်လပုင်နး်ေဆာငရ်ာ၌ လပုင်နး်ခွင် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေစေရးငှ့် ေလထညုစ်ညမ်းမမရှိေစေရးအတွက ် ပံုသနွး်ေလာင်း 

ရာမထှကွရ်ှိေသာ အခိုးအေငွများ(Flue Gas) ထိေရာက်စွာ စုပယူ်သနစ်င်ိုငေ်ရးအတွက် 

သမံို(Permanent Mold)များငှ့် အလိုအေလျာကပ်ံုသနွး်စက ်(Continuous Casting Machine) 

အား အသံုးြပေဆာငရ်�ကမ်ည် ြဖစ်ပါသည။် တစ်ရက်လင် (၁'×၆''×၃'')အရ�ယ်အစားရှိ ေကး၊ 

ဒန်ငှ့် ဒနသ်တစပအ်တုံးများ (Copper, Aluminium & Aluminium Alloy Billets) (၇.၅)တန်မှ 

(၁၅)တနခ်နအ်တွငး် ထကွရ်ှိ မညြ်ဖစ်ပါသည်။ သတြပနရ်နး်မာှ အသံုးြပသည့် 

ကနု်ကမး်အေြခအေနေပ မူတည၍် ေြပာငး်လမဲရှိိုငသ်ည။် 
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ပံု (၂.၈) ညိလပစ်စ်မီးဖိုငှ့် သမံိုြပပံု 

၂.၉ ထတ်ုလပ်ုသည့်ထတ်ုကနု်ငှ့်ထကွရ်ှိမ 

ေရ�မ�ေလးသတအရညစ်က်ံုတွင ် တစ်ရကလ်င် (၁'×၆''×၃'') အရ�ယ်အစားရှိ ေကး၊ ဒန်ငှ့် 

ဒနသ်တစပ်အတုံးများ (Copper, Aluminium & Alumimium Alloy Billets) (၇.၅)တနမ် ှ (၁၅)တနခ်နအ်တွင်း 

ထကွရ်ှိ မညြ်ဖစ်ပါသည။် ပမး်မတစ်ရက ် ကနုေ်ချာ ထကွ ် မမာှ ၁၁.၂၅ တန်ခနြ်ဖစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လင် 

ဥပဒုေ်နပတ်ိပီး (၆)ရက်လပုင်နး် ေဆာငရ်�ကမ်ည်ြဖစ်ပါသည။် ကနုေ်ချာထကွရ်ှိမမာှ ကနု်ကမး်ရရှိမှင့် 

လပစ်စ်မီးရရှိမ အေြခအေနများအေပ မူတည်ပးီထကွ်ရှိြခငး် ြဖစ်ပါသည။် 

  

 

ပံု (၂.၉) ကနု်ေချာပစညး်များ သိုေလာှငထ်ားရှိပံု 
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၂.၁၀ အသံုးြပမည့်စကပ်စည်းများစာရငး် 

ေရ�မ�ေလးသတအရညစ်က်ံုတွင ် အဓိကအသံုးြပမည့် စကပ်စညး်များမာှ ညိလပစ်စ် မးီဖို၊ 

အလိုအေလာကပ်ံုသနွး်စက၊် အခိုးအေငွများ စုပ်ယူသနစ်ငသ်ည့်စနစ်၊ ညိလပ ် မးီဖိုအေအးခစံနစ်ှင့် 

လပစ်စ်ဆိုငရ်ာပစညး်များှင့် လပစ်စ်ထရနေ်ဖာမ်ာတုိ ြဖစ်ပါ သည။် 

အဓကိ အသံုးြပသည့် စကပ်စညး်များစာရငး် 

စဉ် စက်ပစည်းအမျိးအမည် အေရအတွက် (no.s) မှတ်ချက် 

၁။ 

Induction Furnace 

Capacity – 1 Ton, 

Melting Rate 0.48 ton/hr 

250KW, 1500V, 1000 Hz/500Hz 

Dimension – ( L2100 x W1580 x H1740 ) 

Power Consumption 525 KW-h/ton 

2 sets  

၂။ Continuous Casting Machine 4 unit  

၃။ Overhead Crane (5) Tons 1 unit  

၄။ Flue Gas Absorbing & Scrubbing System 1 unit  

၅။ Recycles Process Water Cooling Unit 1 unit  

၆။ Electric Panels and Accessories 1 unit  

၇။ Transformer (315) KVA 1 set  

၈။ Transformer (800) KVA 1 set တပ်ဆင်ဆ ဲ

 

အေ�ကာငး်အရာ 
ပျမး်မ�ကနုေ်ချာထကွ�်ှိမ� (တန)် 

တစရ်က ် တစ်ပတ ် တစ်လ တစ�်စှ ်

ပျမး်မ�ကနုေ်ချာထတုလ်ပ်ုမ� ၁၁.၂၅ ၆၇.၅၀ ၂၇၀ ၃၂၄၀ 
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၂.၁၁ ဝနထ်မ်း၊ လပ်ုသားအေရအတွက် 

ေရ�မ�ေလးသတေဟာင်းများ ေရာငး်ဝယ်ေရးလပုင်နး်တွင ်ဝနထ်မး်ငှ့် လပုသ်ားစုစုေပါငး် (၂၄) ဦးခနထ်ား 

ေဆာငရ်�က်ေနြခငး်ြဖစ်ပါသည။် မနေ်နဂျာ(၁)ဦး၊ စတုိဝနထ်မး် (၁)ဦး၊ ကနု်ကမ်းဝယ်ယူေရးဝနထ်မး် (၈)ဦး၊ 

ယာဉေ်မာင်း (၂)ဦးငှ့် ကနု်ကမး်များ ေရ�းချယ်သနစ်ငြ်ခငး်ငှ့် ဖစိက်လပုင်နး်အတွက ် လပုသ်ား(၁၂)ဦးခနထ်ား 

ေဆာငရ်�က ် ေန ြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ သတအရညက်ျိစက်ံုတည်ေဆာက်ပးီပါက လပုင်နး်ကးီကပ ် (၁)ဦးှင့် 

အရညက်ျိကမး်ကျငလ်ပုသ်ား (၈)ဦး ထပ်မခံနထ်ားမည် ြဖစ်ပါသည။် 

တစ်ရက်အလုပလ်ပုခ်ျနိ ်

ကနု်ကမး်များသနစ်င၍် ဖိတုံးများြပလပု်ြခငး်ငှ့် သတအရညက်ျိပံုသနွး်ေလာင်းြခငး် လပုင်န်းအား 

ေနဆိုငး်တစ်ဆိုငး်တညး်ြဖင့် ေဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် အလပုဆ်ငး်ချနိ ် မာှ နနံက် (၈း၀၀)န�ရီမှ 

ညေန(၅း၀၀)န�ရထီ ိ ြဖစ်ပါသည။် ေနခငး် (၁၁း၃၀-၁း၃၀)န�ရီ မာှ ထမငး်စားန�းချနိ် ြဖစ်ပါသည။် တစ်ပတ်လင် 

(၆)ရက၊် တလလင် (၂၄)ရက ် လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကရ်န် လျာထားမညြ်ဖစ်ေသာလ်ညး်အခါကီး၊ ရက်ကးီများှင့် 

ပတ်ိရက ်များအရ တစ်စ်ှပမး်မ (၂၄၀)ရကခ်န ်လပုင်နး်ေဆာငရ်�က်ိုငပ်ါသည။် 

 

ပုံ (၂.၁၀) ေရ�မ�ေလးသတကနု်ကမ်းသနစ်ငမ်လပ်ုငနး်အဆင့်ဆင့် 
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ပုံ (၂.၁၁) ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိစက်ံုလပ်ုငနး်အဆင့်ဆင့် 
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ပုံ (၂.၁၂) ေရ�မ�ေလးသတလပ်ုငနး်စနွပ်စပ်စည်း ထကွရ်ှိမအေြခြပဇယား 

 

၂.၁၁ ရငး်ြမစရ်ရှိမငှ့် သံုးစွဲမ 

၂.၁၁.၁ စွမး်အင၊် ေလာငစ်ာရရှိမ၊ သံုးစဲွမငှ့် သိုေလာှငထ်ားရှိမ 

တစ်စ်ှေရလိုအပခ်ျက်ငှ့် ရယူသံုးစဲွမည့်အရငး်အြမစ် 

ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိစက်ံုတွင် ေရအသံုးြပမမာှ အလပု်သမားများ ချိးေရ၊ သံုးေရအြဖစ် 

အသံုးြပသည့် အေထွေထွသံုးေရငှ့် ညိလပစ်စ်မီးဖိုမှ လပစ်စ်ကွိငမ်ျား ကို အေအးခရံာတွင ် အသံုးြပမည့် 

လပုင်နး်သံုးေရတုိ ြဖစ်ပါသည။် အေထေွထသွံုးေရ သံုးစဲွမမာှ တစ်ရက်လင ် (၅၀၀)ဂါလံခန် ြဖစ်ပါသည်။ 

စက်ံုဝနး်အတွငး်ရှိ အဝီစိတွငး် ေရအား အသံုးြပြခငး်ြဖစ်ပးီ အေထေွထသွံုးအုတ်ေရကန၏် အတုိငး်အတာမှာ 

အလျား (၁၀)ေပ၊ အနံ(၁၀)ေပငှ့် အနက(်၁၀)ေပြဖစ်ပါသည။် သတအရညက်ျိစက်ံု တည်ေဆာက်ပးီပါက 

ညိလပစ်စ်မီးဖို မ ှ လပစ်စ်ကွိငမ်ျားကို အေအးခရံန် လပုင်နး်သံုးေရ အား အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပးီ၊ အေငွပျံ 

ဆံုးံးသာွးေသာ လပုင်နး်သံုးေရအား တစ်ပတလ်င ် (၂၀၀)ဂါလခံန် ြဖည့်စွကရ်မည် ြဖစ်ပါသည။် ေရအရငး်အြမစ် 
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သံုးစဲွမမာှ အေထေွထသွံုး ေရ တစ်လလင ် (၁၂၀၀၀) ဂါလခံန် သံုးစဲွေနြခငး်ြဖစ်ပးီ၊ သတအရည်ကျိံု တည် 

ေဆာက်ပးီချနိ်တွင ်တစ်လလပုင်နး်သံုးေရ ြဖည့်စွကရ်မည့် ပမာဏမာှ (၈၀၀) ဂါလခံန် ြဖစ်ပါသည။် 

တစ်စ်ှေရသံုးစဲွမပမာဏ 

Description 
တစ်ရက်ေရသံုးစဲွမ 

(ဂါလံ) 

တစ်ပတ်ေရသံုးစဲွမ 

(ဂါလံ) 

တစ်လေရသံုးစဲွမ 

(ဂါလံ) 

တစ်စ်ှေရသံုးစဲွမ 

(ဂါလံ) 

လပုင်နး်သံုးေရ 

အေထွေထသွံုးေရ 

 

၅၀၀ 

၂၀၀ 

၃,၀၀၀ 

၈၀၀ 

၁၂,၀၀၀ 

၉,၆၀၀ 

၁၄၄,၀၀၀ 

တစ်စ်ှေရသံုးစဲွမပမာဏ (ဂါလ)ံ ၁၅၃,၆၀၀ 

 

ပုံ (၂.၁၃) အေထေွထသွံုးေရ သိုေလာှငက်န ်

လပစ်စ်သံုးစဲွမပမာဏ 

ေရ�မ�ေလးသတလပုင်နး်တွင ် ကနု်ကမး်သနစ်ငြ်ခငး်၊ ကနု်ကမး်ဖိစကအ်သံုးြပြခငး်ငှ့် မးီထနွး်ရန် 

အသံုးြပေနသည့် လပစ်စ်မီးတစ်မျိးတညး်ကိုသာ အသံုးြပလျကရ်ှိပးီ အြခားေသာေလာင်စာဆမီျား 

အသံုးြပြခငး်မရှိပါ။ တစ်လလပစ်စ်သံုးစဲွမမာှ (၃၇၀၀) ယူနစ်ခနြ်ဖစ်ပးီ ိုငင် ံ ေတာသ်ို တစ်လလင် 

ကျပ်(၅)သနိး်ခန ် ေပးေဆာငေ်နြခငး် ြဖစ်ပါသည။် သတအရညက်ျိ စက်ံုတညေ်ဆာက်ပးီပါက 

အဓကိလပစ်စ်သံုးစဲွမည့် စကပ်စည်းများမာှ ညိလပစ်စ် မးီဖိုများြဖစ်ပးီ လပစ်စ်သံုးစဲွမပမာဏမှာ 525 KW-h/ton 

of raw material ြဖစ်ပါ သည။် တစ်လပမး်မ လပစ်စ်သံုးစဲွမပမာဏ (၁၀၀၀၀၀-၂၀၀၀၀၀) ယူနစ်ခန ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံု တညေ်ဆာက်ပးီချနိတွ်င ် ိုငင်ေံတာသ်ို ေပးေဆာင်ရမည့် 
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လပစ်စ်ဓာတ်အားခမာှ ကနုေ်ချာထတ်ုလပုမ်အေပ မတူည၍် တစ်ှစ်လင ် ကျပသ်နိး်(၁၇၀၀-၃၄၀၀)ခန် 

ေပးေဆာငရ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

စွနပ်စ်ပစညး် (အစုိငအ်ခ၊ဲ အရည၊် အခိုးအေငွ)အမျိးအစား/ပမာဏ 

သတအရည်ကျိလပုင်နး်မ ှ ထကွရ်ှိသည့် စွနပ်စ်ပစည်းများမာှ ေချာ်ေချးများ၊ မးီခံစွနပ်စ် ပစည်းများ၊ 

အေထွေထသွံုး စွနပ်စ်ေရ၊ အခိုးအေငွငှ့် အမနအ်မားများ ြဖစ်ပါသည။် ညိ လပစ်စ်မးီဖိုကွိင် အေအးခံရန် 

အသံုးြပသည့် လပုင်နး်သံုးေရများအား ေရလညက်နြ်ဖင့် ြပနလ်ညအ်သံုးြပမည်ြဖစ်၍ 

လပုင်နး်သံုးစွနပ်စ်ေရထကွ်ရှိြခငး် မရှိပါ။ 

ေချာေ်ချး (Dross) ထကွရ်ှိမ 

ေချာေ်ချးထွက်ရှိမမာှ သတကနု်ကမး်များ အရညက်ျိရာမှ ထကွ်ရှိြခငး်ြဖစ်ပါ သည်။ 

အရညက်ျိမည့်ကနု်ကမး်များမာှ ေကး၊ ဒန်ငှ့် ဒနသ်တစပမ်ျား ြဖစ်၍ အရညက်ျိစဉ် 

ေအာက်ဆိုဒြ်ဖစ်ေပမနညး်ပါးပးီ တစ်ရကေ်ချာေ်ချး (Dross) ထကွရ်ှိမမာှ (160-320) ကလီိုဂရမ်ခန ်

ထကွရ်ှိိုငပ်ါသည။်  ေချာမ်ျားတွင် အဓကိ ပါဝငသ်ည့်ပစညး် များမာှ သတေအာကဆ်ိုဒမ်ျားှင့် 

လံုလိုငန်�တုိကစ်ားမမ ှ ထကွရ်ှိသည့် ဆလီကီာ (စကျငေ်ကျာက)် အနညး်ငယပ်ါဝင်မည ် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေချာေ်ချးများတငွ ်ပါဝင်ေသာ သတေအာကဆ်ိုဒမ်ျားမာှ သဘာဝအေလျာက် ဓာတ်ြပြခငး်မရှိ၍ ပတ်ဝနး်ကျငရ်ှိေြမ 

ေပေရ၊ ေြမေအာကေ်ရငှ့် ေြမဆလီာအား ညစ်ညမး်ေစမ နညး်ပါးပါသည။်  ေရ�မ�ေလး သတအရညစ်က်ံုတွင် 

သတအတုိအစ (Scrap Metals)များ အရညက်ျိြခငး်၊ (Melting) လုပင်နး်အား ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖစ်၍ 

သတိုငး်များမ ှ သတထုတ်လပုရ်န ် ကျိချကြ်ခငး် (Smelting) လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ကဲ့သို ေချာ် (Slag) 

များထကွရ်ှိမ ပမာဏ များြပားြခငး်မရှိပါ။ ပမး်မအသံုးြပသည့် သတကနု်ကမး်ပမဏ၏ (၂%)ခန် 

ထကွရ်ှိမညြ်ဖစ်ပါသည်။ ေကးနေီအာက်ဆိုဒ်ငှ့် ဒနေ်အာကဆ်ိုဒ်များ အဓကိပါဝငေ်သာ ေချာေ်ချးများအား 

စုပံုထားရန ်ေနရာသတ်မတ်ှ၍ စနစ်တကျ စုပံုသမိး်ဆည်းထားမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

အေထွေထသွံုးစွနပ်စ်ေရ 

အေထွေထသွံုးစွနပ်စ်ေရ တစ်ရကလ်င် (500) ဂါလခံန် ချိးေရအသံုးြပရာမ ှထကွရ်ှိြခငး် ြဖစ်ပါသည။် 

မးီခစွံနပ်စ်ပစညး်များထကွရ်ှိမ 

မးီခစွံနပ်စ်ပစညး်များမာှ လံုလိုငန်�ေထာငး်ရာမ ှ ထွကရ်ှိြခငး်ြဖစ်ပါသည။် လံုလိုငန်� ေထာငး်ရာတွင် 

အဓကိသံုးစဲွသည့် ပစညး်မာှ ေကျာကမ်နမ်ျားအား သံုးစဲွြခငး်ြဖစ်ပါသည။် တစ်လလင် (၄)ကိမ်ခန ်

လိုငန်�အသစ်ေထာငး်ြခငး် ြပလပုရ်ပါသည။် မးီခံလိုငန်�အချိမာှ အရည်ကျိစဉ် ေချာေ်ချးများအတွင်း 

ပါဝငသ်ာွးြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ တစ်လလင ် လံုလိုငန်�လရဲာမ ှ ထွကရ်ှိမည့် မီးခစွံနပ်စ်ပစညး်များမာှ (၂) 

တနခ်နြ်ဖစ်ပါသည။် မးီခစွံနပ်စ်ပစည်းများမာှ ဆလီီကာ (စကျင်ေကျာကမ်န)်များ ြဖစ်၍ ပတ်ဝနး်ကျင်အား 

ညစ်ညမး်ေစိုငမ် နညး်ပါးပါသည။် မီးခစွံနပ်စ်ပစညး်များကို စနစ်တကျ စုပံုသမိး်ဆညး်ထားမညြ်ဖစ်ပီး 

စက်ံုဝနး်အတွငး်လမ်းခငး်ရာတွင ်အသံုးြပေနြခငး်ြဖစ်ပါသည။် 
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အခိုးအေငွများထကွရ်ှိမ 

ပံု (၂.၁၄) (က) အမန်အမားှင့် အခိုးအေငွစစ် 
ကိရယိာှင့် အြမင့် ၇၂ ေပ ရှိေသာ 

မးီခိုးေခါင်းတုိင် 

ပံု (၂.၁၄) (ခ) အမန်အမားှင့် အခိုးအေငွစစ် 
ကိရယိာမ ှထွက်ရှိလာေသာ 
ေရများဝင်ေရာက်ရာ တုိင်ကီ 
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သတအရည်ကျိလပုင်နး်တွင ် အဓိက အခိုးေငွများထကွရ်ှိမမာှ ပံုသနွး်ေလာငး်ချနိတွ်င ် ထကွရ်ှိြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။် ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိံုတငွ ် အသံုးြပသည့်နညး်စနစ်သည ် Permanent Mold Continuous 

Casting Process ကို အသံုးြပေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ငှ့် မးီခိုးေငွဖမ်းဇလား ( Fume Capturing Hood) များ 

တပဆ်ငထ်ားြခငး် ၊ ေလထုအတွငး်သို ေခါငး်တုိငမ်ှ မထတ်ုလတ်မှီ အမနအ်မားှင့် အခိုးအေငွစစ် ကရိယိာသို 

ြဖတ်သနး်ေစပးီမ ှ သနရ်ငှး်ေသာေလအား ေလထအုတွငး်ေစလတ်ေစြခငး် စသညြ်ဖင့် အခိုးအေငွများ ထကွ်ရှိမ 

ေလျာန့ညး်ေစရန် စီမံေဆာင်ရ�ကထ်ားပါသည။် ထိုအတူ အရညက်ျိရာတွင ်အသံုးြပမည့် သတကုန်ကမး်များအား 

အခိုးအေငွများ ထကွရ်ှိိုငေ်စသည့် ပလပ်စတစ်များ၊ အိတမ်ျား ပါဝငမ် မရှိေစရန ် ကိတငသ်နရ်ငှး်မ လပုင်နး်များ 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် ၊ အရည်ေပျာခ်ျနိ် တုိေတာငး်ေစရန ်ဖိစကြ်ဖင့် သတတုံးများ ြပလပု၍် မးီဖိုအတွငး် ထည့်ြခင်းတုိ 

ေဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်၍ လုပသ်ားများ လပုင်နး်ခငွအ်တွငး် ကျနး်မာေရး ထခိိုငေ်စိုငသ်ည့် အခိုးအေငွ ၊ 

အမနအ်မားထွကရ်ှိမများအား ထနိး်ချပထ်ားေကာင်း စက်ံုဒဇုိီငး်အား စိစစ်မအရေတွရှိရပါသည။်       

၂.၁၂ အြခားေဆာငရ်�က်ိုငသ်ည့် အစားထိုးနညး်လမး်များကို ဆနး်စစ်ြခငး် 

စွနပ်စ်သတပစညး်များအား ပတ်ဝနး်ကျင ် ညစ်ညမ်းမ မရှိေစရးှင့် သဘာဝသယဇံာတ ဆံုးံးမ 

ေလျာန့ညး်ေစေရးအတကွ် စီမကံနိး်ေဆာငရ်�ကသ်၏ူ လပုင်နး်နယ်ပယ်အတွင်း ရှိပးီ စီမံကနိး်ေဆာငရ်�က်သူမှ 

ေဆာငရ်�က်ိုင်သည့် နညး်လမး် (၃) မျိးရှိပါသည။် 

(က)  စွနပ်စ်သတပစညး်များအား သနစ်င၍် ဖစိက်အသံုးြပပးီ သတတုံးများ ထုတ်လုပ်သည့် 

နညး်လမး်၊ 

(ခ)  သမံိုများ အသံုးြပသနွး်ေလာငး်ြခငး်နညး်လမး်၊  

(Permanent Mold Casting Process) ၊ 

(ဂ)  အလိုအေလျာကပ်ံုသနွး်ေလာငး်သည့်နညး်စနစ်  

(Permanent Mold, Continuous Melting & Casting Process) 

စွနပ်စ်သတပစညး်များအား သနစ်င၍် ဖစိကအ်သံုးြပပးီ သတတုံးများ ထတ်ုလပုသ်ည့်နညး်လမး် 

(က)  ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် လမူဝနး်ကျငအ်ေပ ထခိိုကမ်အနညး်ဆံုးြဖစ်ြခင်း ၊ လပုင်န်းခငွ ် ေဘးအ�ရာယ် 

ြဖစ်ေပိုငမ်နညး်ပါးြခငး် ၊ ရငး်ှီးြမပ်ှံမနညး်ြခငး် ၊ ထတ်ုလပုမ်စရတ်ိ သကသ်ာြခငး်၊ သတြပနရ်န်း 

အေကာင်းဆံုးြဖင့် လပုင်နး်ေဆာငရ်�က်ိုင်ြခငး်၊ ထတ်ုလပုမ်ြမနဆ်နြ်ခငး် စသည့် အကျိးအြမတမ်ျား 

ရရှိေစသည့် နညး်လမး်ြဖစ်ပါသည။် ထုတ်လပုမ်လပု်ငနး်အဆင့်ဆင့်မာှ ေကးန၊ီ ဒန်ငှ့် ဒန်သတစပ် 

စွနပ်စ်ပစညး်များအား လူအငအ်ား အသံုးြပ၍ အခိုးအေငွငှ့် အနံအသကမ်ျား ထကွရ်ှိိုင်သည့် 

ပလပစ်တစ်များ၊ အိတမ်ျား ေရ�းချယ်သနစ်စ်ြခငး်ငှ့် အခနး်အပခူျနိတွ်ငပ်င ် ဖိစကအ်ား အသံုးြပ၍ 

သတအတုံးများြပလပုြ်ခငး်တုိြဖစ်ပါသည်။ 

သမံိုများအသံုးြပသနွး်ေလာင်းြခငး်နညး်စဉ ်(Permanent Mold Casting Process)  

(ခ)  လအူငး်အားကို အသံုးြပ၍ သတအရညပ်မူျားအား သမံိုများအတွင်း ပံုသနွး်ေလာင်းမညြ်ဖစ်၍ 

ရငး်ှီးြမပ်ှံမ သကသ်ာပးီ ထတုလ်ပု်မ ကနုက်ျစရတ်ိ သက်သာမညြ်ဖစ်ေသာလ်ညး် လပုင်နး်ခွင် 
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ေဘးအ�ရာယ်များြခငး်၊ မီးခိုးေငွများငှ့် အမနအ်မား ထကွရ်ှိမများအား ထိေရာကစွ်ာ ထနိး်ချပ်ိုငရ်န် 

အားနညး်လင် ေလာထညုစ်ညမး်ေစပးီ ဝနထ်မး်များ၏ ကျနး်မာေရးထခိိုင်ေစိုင်ြခငး်၊ ထတု်လုပ်မ 

နး်နညး်ြခငး် စသည့်အြပင ် ကနု်ကမး်များ သန်စင၍် ဖိစက်ြဖင့် သတအတုံးများြပလပုြ်ခင်း၊ 

ညိလပစ်စ်မီးဖိုအား လံုအတွငး်ငှဲ၍ ပံုေလာငး်လပုသ်ားများြဖင့် အရညက်ျိံုအတွငး် ြဖနထ်ားသည့် 

သမံိုများအတွငး် သတရညပ်မူျားအား ပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်၊ အပူချနိြ်မင့်မားသည့် သတတုံးများအား 

မိုအတငွး် ထုတ်ယူြခငး် လုပင်နး်များေဆာငရ်�ကရ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

အလိုအေလျာကပ်ံုသနွး်ေလာငး်သည့်နညး်စနစ် 

(ဂ)  ရငး်ှီးြမပ်ှံမငှ့် ထတ်ုလုပမ်စရတ်ိြမင့်မားေသာလ်ည်း လပုင်နး်ခငွ် ေဘးအ�ရာယ် ြဖစ်ေပိုင်မ 

နညး်ပါးြခငး်၊ ထတ်ုကနုထ်ွကရ်ှိမ ြမနဆနြ်ခငး်၊ လပုင်နး် ေဆာငရ်�ကရ်ာမှ ထကွ်ရှိေသာ မးီခိုးေငွများှင့် 

အမနအ်မားအား ထိေရာက်စွာ ဖယ်ရာှးသနစ်င်ိုငြ်ခငး် စသည့် အကျိးအြမတမ်ျား ရရှိမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

ထတုလ်ပုမ်လုပင်နး်အဆင့်ဆင့်မာှ သတကနု်ကမး်များ သနစ်င၍် ဖစိကြ်ဖင့် သတအတုံးများြပလပုြ်ခင်း၊ 

ညိလပစ်စ်မီးဖို အသံုးြပ၍ အပခူျနိ ်၁၂၀ဝံC တွင ်အရည်ကျိြခငး်၊ လူအငအ်ား အသံုးြပရန ်မလိုအပ်သည့် 

အလိုအေလျာက် ပံုသနွး်ေလာငး်စကအ်ား အသံုးြပ၍ သတတုံးများအား ပံုသွနး်ေလာငး်ြခငး် ှင့် 

မိုအတငွး်မ ှသတတုံးများ ထုတ်ယြူခငး် လုပင်နး်အဆင့်များြဖစ်ပါသည။် 

အလိုအေလျာကပ်ံုသနွး်ေလာငး်သည့် နညး်စနစ်ကို ေရ�းချယ်ရသည့်အေကာငး်အရငး် 

(ဃ)  အလိုအေလျာကပ်ံုသနွး် ေလာငး်သည့် နည်းစနစ်(Permanent Mold , Continuous Melting & Casting 

Process)မာှ ရငး်ှီးြမပ်ှံမငှ့် ထတ်ုလပုမ် စရတ်ိြမင့်မားေသာလ်ညး် ကနုပ်စညး် ထုတ်လပုမ်ြမနဆ်နြ်ခင်း၊ 

လအူငအ်ားသံုးစဲွမနညး်ပါးပီး စက်အငအ်ား အဓကိသံုးစဲွြခငး်ြဖစ်၍ လုပင်နး်ခငွ ် ေဘးအ�ရာယြ်ဖစ်ေပမ 

နညး်ပါးေစြခငး်၊ ပံုသနွး်ေလာငး်သည့်စနစ်အရ အခိုးအေငွများ၊ အမနအ်မားများ ထွကရ်ှိမအား 

ထေိရာက်စွာ ထနိး်ချပ်ိုငြ်ခငး်၊ ေလလင့်ဆံုးရှံးမ (Handling Looses) နညး်ပါးြခငး်၊ ထွက်ရှိမည့် 

ထတုက်နုမ်ာှ ကားအဆင့်ထတု်ကနုြ်ဖစ်၍ ိုငင်ေံတာ၏် ြပညပ်သို တငပ်ိုရာတွင် 

ကနုေ်ချာြဖစ်ရမညဟ်ေူသာ မဝူါဒငှ့် ကိုကည်မီရှိြခငး်တုိေကာင့် အလိုအေလျာက် 

ပံုသငွး်ေလာင်းသည့်နညး်စဉ် (Permanent Mold , Continuous Melting & Casting Process) အား 

ေရ�းချယအ်သံုးြပေဆာငရ်�က်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 
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အခနး် (၃) - စမံီကနိး်အဆိုြပသ၏ူ အေကာငး်အရာေဖာြ်ပချက ် 
၃.၁  စီမကံနိး်အဆိုြပသ၏ူအေကာငး်အရာ 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိလပုင်နး်သည် မ�ေလးမိ၊ အမရပရူမိနယ်၊ နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပုစု်၊ 

ကငွး်အမှတ် (၄၂၉)တွင ် သတအေဟာငး်များ ေရာင်းဝယေ်ရး လုပင်နး်အား စကမ်လကမ် လပုင်နး်လိုင်စင်၊ 

လိုငစ်ငအ်မှတ် (၁၆/၆/၀၁၈)ြဖင့် လပုက်ိုင်ေဆာငရ်�က်ေနြခငး် ြဖစ်ပါသည။် ယခအုခါ သတအရည်ကျိလပု်ငန်း 

စတင် ေဆာင်ရ�ကမ်ညြ်ဖစ်၍ စကမ်ကးီကပေ်ရးငှ့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ ပဂုလကိ စကမ်လပုင်နး်မှတ်ပံုတင် 

ရရှိေရးအတွက ် ေဆာင်ရ�ကလ်ျကရ်ှိပးီ ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရး ဦးစီးဌာနသို သေဘာထားမတှခ်ျက် 

ရရှိေရးအတွက ်တငြ်ပေတာငး်ခခံဲ့ပါသည်။ 

လပုင်နး်လပု်ကိုငသ်ပူဂုိလ်မာှ ေဒမာကျင့်၊ ၁၃/မဆတ(ိုင)် ၀၇၃၁၃၂ြဖစ်ပးီ၊ ပဂုိလကိပိုင် 

စီးပာွးေရးလပု်ငနး် ြဖစ်ပါသည။် မလူလပုက်ိုငေ်နသည့်လပုင်နး်မာှ သတအေဟာငး်များ ေရာငး်ဝယ်ေရး 

လပုင်နး်အား စကမ်လကမ်လပုင်နး်လိုငစ်င၊် လိုငစ်ငအ်မှတ်(၁၆/၆/၀၁၈)ြဖင့် လပု်ကိုငေ်ဆာငရ်�က်ေန 

ြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ေနရပ်လပိစ်ာမာှအမှတ်(၆)၊ ၂၃လမး်၊ ၈၇-၈၈လမး်ကား၊ မ�ေလးမိြဖစ်ပးီ၊ ဆက် သွယ် 

ရနဖ်နုး်နပံါတ်မာှ ၀၉-၇၈၂၀၀၆၉၄၇ ြဖစ်ပါသည။် သတအရညက်ျိစက်ံုတညေ်ဆာကမ်ည့်ေနရာမှာ 

ကငွး်အမှတ်(၄၂၉)၊ နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပုစု်၊ အမရပရူမိနယ်၊ မ�ေလးမိြဖစ်ပးီ၊ မနေ်နဂျာ၏ 

ဆကသ်ယ်ွရနဖ်နုး်နပံါတ်မာှ ၀၉-၅၁၆၀၅၉၀၆ ြဖစ်ပါသည။် ကနဦးအစီရငခ်စံာြပစုမည့်သမူာှ Guardian of Green 

Environmental Services ြဖစ်ပးီ၊ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင် ဆနး်စစ်ြခငး် အစီရင်ခစံာကို (၂၀၁၅) 

ခုစ်ှတွငြ်ပဌာနး်ထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ် ဆနး်စစ်ြခငး် လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့်အည ီ ေရးသားြပစုခဲ့ပါ 

သည။် 

ေရ�မ�ေလးသတအရညစ်က်ံု၏ ထတ်ုကနုမ်ာှ (၁'×၆''×၃'')အရ�ယ်အစားရှိ ေကး၊ ဒန်ှင့် 

ဒနသ်တစပ်အတုံးများ (Copper, Aluminium & Aluminium Alloy Billets) များ ထတ်ုလပု်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

အေလးချနိမ်ှာ သတအမျိးအစားအလိုက် (၁၀)ပိဿာ မ ှ (၁၂)ပိဿာခနြ်ဖစ်ပါသည။် ေကးန၊ီ ဒန်ှင့် 

ဒနသ်တစပ်တံုးများ ထတ်ုလပုရ်န် ေဆာငရ်�က်သည့် လပုင်နး်အဆင့်ဆင့်မာှ (၁)ကနု်ကမး်များ 

ေရ�းချယ်သနစ်ငြ်ခငး်ငှ့် ဖစိက ် (Pressing Machine)ကို အသံုးြပ၍ သတကနု်ကမး်အတုံးများ ြပလပုြ်ခင်း၊ 

(၂)အရည်ကျိြခငး် ငှ့် (၃) အလိုအေလာကပ်ံုသနွး်စကက်ို အသံုးြပ၍ ပံုသနွး်ေလာငး် ြခငး်လပုင်နး်အဆင့်များ 

ြဖစ်ပါသည။် 

ေရ�မ�ေလး သတအရည်ကျိစက်ံုတွင် အသံုးြပမည့် ကနု်ကမး်ပစညး်များမာှ အိမသ်ံုးငှ့်လပုင်နး်များမှ 

ထကွရ်ှိသည့် သတအပိုငး်အစများအား ြပနလ်ညအ်သံုးြပ ေဆာငရ်�ကမ်ည် ြဖစ်သည။် ထတ်ုလုပ်မည့် ထတ်ုကုနမ်ှာ 

(၁'×၆''×၃'') အရ�ယ်အစားရှိ ေကး၊ ဒန်ှင့် ဒနသ်တစပအ်တုံးများ ထတ်ုလပု၍် ြပညတွ်ငး် ြပညပ်ေဈး ကွက်သို 

တငပ်ိုေရာင်းချမညြ်ဖစ်ပါသည။် ထတ်ုရာတွင ် အသံုးြပမည့်နညး်စဉမ်ာှ ကုန်ကမး် များအားသနစ်င်ပီး 

ညိလပစ်စ်မီးဖိုအား အသံုးြပ၍ အရညက်ျိပံုသနွး်ြခငး်နညး်စဉ်ကို အသံုးြပ ေဆာငရ်�က်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

တစ်ရက်လင ် ကနု်ကမး်(၈)တနမ် ှ (၁၆)တနခ်န ် အရညက်ျိ ပံုသနွး်ေလာငး် မည ် ြဖစ်ပါသည်။ 

စကမ်လကမ်လပုင်နး်လိုငစ်င်ငှ့် စီမကံိနး် ဆိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားအား ေန�ကဆ်ကတဲွ် တုိြဖင့် 

ပးူတဲွတငြ်ပအပပ်ါသည။်  
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အခနး် (၄) - ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင ်ဆနး်စစြ်ခငး် အစရီငခ်စံာ ေရးသာရာတွင ်
ပါဝငခ်ဲ့ေသာ အဖဲွအဝငမ်ျား 
၄.၁ ပတ်ဝနး်ကျငစ်မံီခနခ်ွဲမအစအီစဉ ်အစရီငခ်စံာေရးသားရာတွင ်ပါဝငေ်သာအဖဲွဝငမ်ျား 

ေဒမိုမိုခိုင ်(အ�ကေံပးပုဂိလ်) 

ေဒမိုမိုခိုငသ်ည ် ြမနမ်ာိုငင် ံ ပသုမိတ်ကသိုလမ် ှ Master of Research Degree in Microbiology and 

Master of Science Degree in Marine Science တုိကို ရရှိခဲ့ပါသည။်  ပတ်ဝနး်ကျင် ထခိိုကမ် ဆနး်စစ်ြခငး် 

နယ်ပယ်တွင် (၂၀၁၃) ခုစ်ှမ ှ စတင်၍ လပု်ေဆာငခ်ဲ့၍ လပုင်နး်အေတွအ�ကံ (၆) စ်ှခန ် ရှိသြူဖစ်ပီး 

ယခလုကရ်ှိတွင ်Guardians of Green ပတ်ဝနး်ကျငဝ်နေ်ဆာငမ် ကမုဏလီမီတိက်တွင ်အ�ကေံပးပဂုိလရ်ာထးူြဖင့် 

တာဝနထ်မး်ေဆာငလ်ျကရ်ှိပးီ ပတ်ဝနး်ကျင ်ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုင်ရာ လပုင်နး်ကိစရပမ်ျားငှ့် အစီရငခ်စံာများ 

ေရးသားလျက်ရှိပါသည။် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိခိုကမ် ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ လပုထ်ံုးလပုန်ညး်၊ အမနိေ်ကာြ်ငာစာအမှတ် 

၅၁၆/ ၂၀၁၅ အရ သယဇံာတငှ့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် ထနိး်သမိး်ေရးဝန်ကးီဌာနမှ အေထာကအ်ထားလက်မှတ် 

အမတ်ှ-၀၇၂ ကို ရရှိထားသြူဖစ်ပးီ ခငွ့်ြပသည့် ကမး်ကျငမ်နယ်ပယ်များမာှ - 

(၁) Ecology and Biodiversity 

(၂) Microbiology 

(၃) Marine Biology တုိြဖစ်သည။် 

ေဒယုေဝယံသနိး်တန ်(အ�ကေံပးပဂုိလ)် 

ေဒယုေဝယံသနိး်တနသ်ည ် ထိုငး်ိုငင်ံ AIT (Asian Institute of Technology) မ ှ Environmental 

Engineering and Management ြဖင့် မဟာ သပိံဘွဲ၊ မ�ေလး နည်းပညာတကသိုလမ် ှ Chemical Engineering 

ြဖင့် မဟာသိပံဘွဲ တုိကို ရရှိခဲ့၍ ပတဝ်န်းကျင ် ထခိိုက်မ ဆနး်စစ်ြခငး် နယ်ပယ်တွင ် (၂၀၁၅) ခုစ်ှမ ှ စတင်၍ 

လပုေ်ဆာငခ်ဲ့သည။် ယခုလကရ်ှိတွင ် Guardians of Green ပတ်ဝနး်ကျငဝ်န်ေဆာငမ် ကုမဏလီမီတိက်တွင် 

အ�ကေံပးပဂုိလရ်ာထးူြဖင့် တာဝန်ထမး်ေဆာင်လျကရ်ှိပးီ ပတ်ဝနး်ကျင ် ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုင်ရာ 

လပုင်နး်ကစိရပမ်ျားငှ့် အစီရငခ်စံာများ ေရးသားလျက်ရှိပါသည။် ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ် ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုင်ရာ 

လပုထ်ံုးလပုန်ညး်၊ အမနိေ်ကာြ်ငာစာအမတှ် ၅၁၆/ ၂၀၁၅ အရ သယံဇာတငှ့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် 

ထနိး်သမိး်ေရးဝန်ကးီဌာနမှ အေထာက်အထားလကမ်ှတ် အမှတ်-၀၇၁ ကို ရရှိထားသြူဖစ်ပးီ ခငွ့်ြပသည့် 

ကမး်ကျငမ်နယပ်ယမ်ျားမာှ - 

(၁) Water Pollution Control ြဖစ်သည။် 

ေဒခငေ်မလငွ် (အ�ကေံပးပဂုိလ်)  

ေဒခငေ်မလငွ်သည ် ကနုထ်တ်ုဓာတုေဗဒဘာသာရပြ်ဖင့် သပိံဘွဲကို ရနက်နု ် ဝဇိာငှ့်သပိံ တကသိုလ်မှ 

လညး်ေကာငး်၊ စကေပျာဖ့တ်နညး်ပညာ အထးူြပဘာသာရပ် ဘွဲလနွဒ်ပီလိုမာကို အိိယိုငင်၊ံ ဒရွ�ဒနွး်မိ၊ 

ဒငး်မတ်ကသိုလမ်လှညး်ေကာငး် ရရှိခဲ့ပးီ ယခလုက်ရှိတွင ် Guardians of Green ပတ်ဝနး်ကျငဝ်နေ်ဆာင်မ 

ကမုဏလီမီတိကတွ်င ် အ�ကေံပးပဂုိလ်ရာထးူြဖင့် တာဝနထ်မး်ေဆာငလ်ျကရ်ှိပးီ ပတ်ဝနး်ကျင ် ဆိုငရ်ာှင့် 
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ပတ်သက်ေသာ အစီရငခ်ံစာများ ေရးသားလျကရ်ှိပါသည။် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အေတွအ�ကံငှ့် ပတသ်က်ပီး  

သစ်ေတာသုေတသနဌာန၊ သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတငှ့် သဘာဝ ပတ်ဝနး်ကျင ် ထနိး်သမိး်ေရး 

ဝန်ကးီဌာနတွင ် (၃၂) စ်ှကာ  တာဝနထ်မး်ေဆာငခ်ဲ့သည့် အေတွအ�ကံများ ရှိခဲ့ပါသည။် ပတ်ဝနး်ကျင်ထိခိုက်မ 

ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ လပုထ်ံုးလပုန်ညး်၊ အမနိ်ေကာြ်ငာစာအမှတ် ၅၁၆/ ၂၀၁၅ အရ သယံဇာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထနိး်သမိး်ေရးဝန်ကးီဌာနမှ အေထာကအ်ထားလကမ်တှ် အမတ်ှ-၁၀၂ ကို ရရှိထားသြူဖစ်ပီး 

ခငွ့်ြပသည့် ကမး်ကျငမ်နယ်ပယမ်ျားမှာ - 

(၁) Ground water and Hydrology 

(၂) Water Pollution Control ှင့် 

(၃) Waste Management တုိြဖစ်ပါသည်။ 

ေဒသရီတိင်ထဋွ် (အ�ကေံပးပဂုိလ)်  

ေဒသရီတိင်ထဋွသ်ည် ထိုငး်ိုငင် ံAIT (Asian Institute of Technology) မ ှEnvironmental Engineering and 

Management ြဖင့် မဟာ သပိံဘွဲ၊ သိပံဘွဲ၊ ရနက်ုန။် အေန�က်ပိုငး် နညး်ပညာတကသိုလမ် ှ  Chemical 

Engineering ြဖင့် ဘွဲရရှိခဲ့၍ ယခလုကရ်ှိတွင် Guardians of Green ပတ်ဝနး်ကျငဝ်နေ်ဆာင်မ 

ကမုဏလီမီတိကတွ်င ် Affiliate Consultant ရာထးူြဖင့် တာဝနထ်မး်ေဆာငလ်ျကရ်ှိပးီ ပတ်ဝနး်ကျင် 

ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ လပုင်နး်ကစိရပ်များှင့် အစီရငခ်စံာများ ေရးသားလျက်ရှိပါသည်။ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ် ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုင်ရာ လပုထ်ံုးလပုန်ညး်၊ အမနိေ်ကာြ်ငာစာအမတှ် ၅၁၆/ ၂၀၁၅ အရ 

သယံဇာတငှ့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထနိး်သမိး်ေရးဝန်ကးီဌာနမှ အေထာကအ်ထားလကမ်တှ် အမတ်ှ-၀၁၃၂ ကို 

ရရှိထားသြူဖစ်ပးီ ခငွ့်ြပသည့် ကမး်ကျငမ်နယ်ပယ်များမာှ - 

(၁) Air Pollution Control 

(၂) Meterology, Modeling for Air Quality ငှ့် 

(၃) Noise and Vibration တုိြဖစ်ပါသည်။ 

ေဒဖိးေသာ်ေသာထ်နွး် (အ�ကေံပးပဂုိလ)်  

ေဒဖိးေသာ်ေသာထ်နွး် သည် ရနက်နုစီ်းပာွးေရး တကသိုလ ် မှ Master of Public Administration ဘွဲ ှင့် 

စီးပာွးစီမဘံွဲ၊ ဘွဲရရှိခဲ့၍ ယခလုကရ်ှိတွင ်Guardians of Green ပတ်ဝနး်ကျငဝ်နေ်ဆာငမ် ကမုဏီလမီတိက်တွင် 

Affiliate Consultant ရာထးူြဖင့် တာဝနထ်မး်ေဆာငလ်ျကရ်ှိပးီ လမူစီးပွား ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုင်ရာ 

လပုင်နး်ကစိရပမ်ျားငှ့် အစီရငခ်စံာများ ေရးသားလျကရ်ှိပါသည။် ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ် ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုင်ရာ 

လပုထ်ံုးလပုန်ညး်၊ အမနိေ်ကာြ်ငာစာအမတှ် ၅၁၆/ ၂၀၁၅ အရ သယံဇာတငှ့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင် 

ထနိး်သမိး်ေရးဝန်ကးီဌာနမှ အေထာက်အထားလကမ်ှတ် အမှတ်-၀၀၃၉ ကို ရရှိထားသြူဖစ်ပးီ ခငွ့်ြပသည့် 

ကမး်ကျငမ်နယပ်ယမ်ျားမာှ - 

(၁) Facilitation of Meeting ငှ့် 

(၂) Socioeconomy တုိြဖစ်ပါသည။် 
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ဦးမငး်သလူိင ်(အ�ကေံပးပဂုိလ်)  

ဦးမငး်သလူိင ်သည ်ပသုမိန်ညး်ပညာတကသိုလ ်မှ အငဂ်ျငန်ယီာ ဘွဲရရှိခဲ့၍ ယခလုက်ရှိတွင ်Guardians of Green 

ပတ်ဝနး်ကျငဝ်နေ်ဆာငမ် ကမုဏလီမီတိကတွ်င ် Consultant ရာထးူြဖင့် တာဝနထ်မး်ေဆာငလ်ျကရ်ှိပီး 

ပတ်ဝနး်ကျင ်အရညအ်ေသွးဆနး်စစ်မ လုပင်နး်များ၊ ထိခိုကမ်များေလ့လာဆနး်စစ်ြခငး်ငှ့် စီမခံန်ခွဲမ လပုင်နး်များ၊ 

လပုင်နး်ခငွဆ်ိုငရ်ာ ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်၊ ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးှင့် ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာ 

လပုင်နး်ကစိရပမ်ျား ငှ့် အစီရငခ်စံာများ ေရးသားလျကရ်ှိပါသည။်  

ဦးစညသ်လူငး် (Technical Expert)  

ဦးစညသ်လူငး် သည် ရနက်ုနန်ညး်ပညာတကသိုလ် မှ Metallurgy ှင့် အငဂ်ျငန်ယီာ ဘွဲရရှိခဲ့၍ ယခလုက်ရှိတွင် 

Guardians of Green ပတ်ဝနး်ကျငဝ်နေ်ဆာငမ် ကမုဏလီမီတိကတွ်င ် Technical Expert ရာထးူြဖင့် 

တာဝနထ်မး်ေဆာငလ်ျကရ်ှိပးီ ပတဝ်နး်ကျင် အရညအ်ေသးွဆနး်စစ်မ လပုင်နး်များ၊ 

ထခိိုကမ်များေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်ငှ့် စီမံခန်ခွဲမ လပုင်နး်များ၊ လပု်ငနး်ခငွဆ်ိုငရ်ာ ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး် ှင့် 

ေဘးေဘးအ�ရာယ ် စီမံခန်ခွဲမ လပုင်နး်များ၊ ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေရးငှ့် ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာ 

လပုင်နး်ကစိရပမ်ျား ငှ့် အစီရငခ်စံာများ ေရးသားလျကရ်ှိပါသည။်  

ကမုဏ ီလပိ်စာ အြပည့်အစုံ 

  

Guardians of Green ပတ်ဝနး်ကျင ်ဝနေ်ဆာငမ်ကမုဏီလမိတိက် 

အမတ်ှ (၂၅၆)၊ (၂) ေအ၊ အင်းစိနလ်မး်မကီး၊ လိင်မိနယ် 

        တယ်လဖီနုး်နပံါတ်။ +၉၅ ၀၉ ၇၉၇ ၇၆၅ ၉၈၉၊  

+၉၅ ၀၉ ၇၉၈ ၇၈၈ ၁၉၆ 

       Email: gog.info.18@gmail.com 
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အခနး် (၅) - မူဝါဒ၊ ဥပေဒငှ့် အဖဲွအစည်းဆိုငရ်ာမူေဘာင ်
၅.၁  ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ စခံျနိ်စံနး်များငှ့် လမ်းနခ်ျကမ်ျား 

သတအရည်ကျိလပုင်နး်ငှ့်ပတ်သကသ်ည့် တည်ဆပဲတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိး်ေရးဆိုငရ်ာ ဥပေဒှင့် 

နညး်ဥပေဒများ၊ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာစံချနိစံ်နး်များငှ့်လမး်နခ်ျကမ်ျားအပါအဝင် မဝူါဒငှ့် ဥပေဒေရးရာ 

မေူဘာငမ်ျား၏ အေသးစိတ်ကို ေအာက်ပါ ဇယား (၅.၁) တွင ်ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

ဇယား (၅.၁) ဥပေဒ၊နည်းဥပေဒများ၊ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာစံချနိစံ်နမ်ျားငှ့် လမး်န်ချကမ်ျား 

ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

ြပညေ်ထာငစု်သမတြမနမ်ာိုငင်ေံတာ ်ဖွဲစညး်ပံု အေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)ခုစ်ှ 

ပဒုမ် ၃၇ 

ိုငင်ေံတာသ်ည-် 

(က) ိုငင်ေံတာရ်ှိ ေြမအားလံုး၊ ေြမေပေြမေအာက၊် ေရေပေရေအာက်ှင့် 

ေလထအုတွငး်ရှိ သယံဇာတပစညး်အားလံုး၏ ပငရ်ငး်ပိုင်ရငှြ်ဖစ်သည။် 

(ခ) ိုငင်ပံိုငသ်ယံဇာတပစည်းများအား စီးပွားေရးအငအ်ားစုများက ထတ်ုယူသံုး 

စဲွြခငး်ကို ကွပ်ကဲကးီကပ်ိုငရ်နလ်ိုအပသ်ည့် ဥပေဒြပဠာနး်ရမည။် 

(ဂ) ိုငင်သံားများအား ပစညး်ပိုငဆ်ိုငခ်ငွ့်၊ အေမဆွကခ်ခံငွ့်၊ ကိုယ်ပိုင်လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ 

တီထငွ ်ခငွ့်ငှ့် မပူိုငခ်ငွ့်တုိကို ဥပေဒြပဠာနး်ချက်ငှ့် အညခီငွ့်ြပရမည။် 

ပဒုမ် ၄၅  ိုငင်ေံတာသ်ည် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငက်ို ကာကယ်ွထနိး်သ◌ိမ်း်ေစာင့် ေရာှကရ် မည်။ 

ပဒုမ် ၃၉၀  

ိုငင်သံားတုိငး်သည ်ေအာက်ေဖာြ်ပပါကစိရပမ်ျားတငွ် ိုင်ငေံတာ်အား ကညူရီန ်

တာဝနရ်ှိသည။် 

(က) အမျိးသားယဉ်ေကျးမအေမအွှစ်ကို ထနိး်သမိး်ေစာင့်ေရာှကြ်ခငး်၊ 

(ခ) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငက်ိုထနိး်သမိး်ေစာင့်ေရာှကြ်ခငး်၊ 

(ဂ) လူစွမး်အားအရငး်အြမစ်ဖွံဖိးတုိးတက်ေရး ြမင့်မားလာေစရန် ကိးပမး် ြခငး်၊ 

(ဃ) အများြပညသ်ပူိုငပ်စည်းများကို ထနိး်သမိး်ေစာင့်ေရှာကြ်ခငး်။ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုစ်ှ) 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

ရညရ်�ယ်ချက၊် ပဒုမ် (၃) 

(က) ြမနမ်ာိုငင်အံမျိးသားပတဝ်နး်ကျင်ေရးရာမဝါဒကို အေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာငရ်�က်ိုင်ရန၊် 

(ခ) စဉဆ်က်မြပတ်ဖွံဖိးေရးလပုင်နး်စဉမ်ျားတွင ်

ပတဝ်နး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရးဆိုငရ်ာ ကစိရပမ်ျား စနစ်တကျ 

ေပါင်းစပ်ေဆာငရ်�ကရ်နအ်လိုငာှ အေြခခမံဝူါဒများ ချမှတ်ိုငရ်န်ငှ့် 

လမး်နမ်များြပိုငရ်န၊် 

(ဂ) ပစပန်ငှ့်အန�ဂတ်မျိးဆကမ်ျား၏ အကျိးအတွက ်

ေကာငး်မနွ်ပးီသနရ်ငှး်သည့် ပတ်ဝနး်ကျင ်ြဖစ်ေပလာေစရန်ှင့် 

သဘာဝငှ့်ယဉေ်ကျးမအေမွအစ်ှများကို ထနိး်သမိး်ေစာင့်ေရာှက်ိုငရ်န၊် 

(ဃ) ဆတ်ုယုတ်ေပျာကက်ွယ်စြဖစ်ေသာ ေဂဟစနစ်များကို ြဖစ်ိုငသ်မ 

ြပနလ်ညေ်ဖာ ်ထတ်ုရန၊် 

(င) သဘာဝသယံံဇာတ အရငး်အြမစ်များ ေလျာန့ညး်ဆံုးရ◌ှ◌ှ◌ု◌ံးမ◌ှ◌ှုကို 

တားဆးီေရးှင့် စဉဆ်က ်မြပတ် အသံုးြပိုငေ်ရးအတွက ်

စီမေံဆာငရ်�က်ရန၊် 

(စ) ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရးဆိုငရ်ာအသအိြမင ်ြပနပ်ာွးေရးအတွက ်

ပညာေရးအစီ အစဉမ်ျားကို အများြပညသ်ူတုိသရိှိပးီ ပးူေပါငး်ပါဝငမ် 

ပိုမိုတုိးတက်လာေစေရး အတွက ်

အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်�က်ိုငရ်န၊် 

(ဆ) ပတ်ဝနး်ကျငေ်ရးရာကိစရပမ်ျားတွင ်အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ၊ ေဒသဆိုငရ်ာငှ့် 

ိုငင် ံ  အချငး်ချငး်ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကမ်ကို ြမင့်တင်ိုငရ်န၊် 

(ဇ) ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရးဆိုငရ်ာကိစရပမ်ျားကို အစုိးရဌာန၊ 

အစုိးရအဖွဲအစညး်၊ အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာအဖွဲအစည်း၊ 

အစုိးရမဟတ်ုေသာအဖွဲအစညး်ငှ့် ပဂုိလိကတုိ 

ပးူေပါငး်ေဆာင်ရ�က်ိုငရ်န၊် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငထ်ိ

နး်သမိးေရး ဝန်ကးီဌာန၏ 

(က) ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရးဆိုငရ်ာမဝါဒများကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

ေဆာငရ်�က ်ြခငး်၊ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

လပုပ်ိုငခ်ငွ့်များ၊ အပိုင်း 

(၇) 

(ခ) ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာစီမခံနခ်ွဲမငှ့်စပလ်ျဉး်၍ ိုငင်ံတစ်ဝမှ်းလံုးှင့်ဆိုငေ်သာ 

လပုင်နး်အစီအစဉမ်ျားကိုလညး်ေကာငး်၊ 

ေဒသဆိုငရ်ာလပုင်နး်အစီအစဉမ်ျားကို လညး်ေကာငး် ေရးဆွဲချမတ်ှြခငး်၊ 

(ဂ) ပတ်ဝန်းကျငထ်နိး်သမိ်းေရးငှ့် ြမင့်တငေ်ရးတုိအတွကလ်ည်းေကာငး်၊ 

ပတဝ်နး် ကျင်တငွ ်ညစ်ညမး်မမြဖစ်ေစရန်ကာကယွ်ေရး၊ 

ထနိး်ချပေ်ရးငှ့် ေလျာန့ညး်ပေပျာက်ေရးတုိအတွက်လညး်ေကာငး်၊ 

အစီအစဉမ်ျားကို ချမတ်ှြခငး်၊ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ငှ့် စစ်ေဆးကပမ်တ်ြခငး်၊ 

(ဆ) စကမ်လုပင်နး်၊ စုိကပ်ျိးေရးလပုင်နး်၊ ဓာတ်သတ 

တူးေဖာထ်တ်ုလပုေ်ရးလပုင်နး်၊ အညစ်အေကး စွနပ်စ်ေရးလပုင်နး်ငှ့် 

အြခားလပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ်ဓာတုပစည်း သိုမဟတ်ု 

အြခားေဘးအ�ရာယ်ရှိသည့် ပစည်းများ ထတ်ုလပု ်သံုးစဲွရာမ ှ

ထကွရ်ှိလာိုငေ်သာ စွနပ်စ်သည့် ေဘးအ�ရာယ်ရှိ ပစညး်၏ အမျိးအစား 

ငှ့် အတနး်အစားများကို သတ်မတ်ှြခငး်၊ 

(ဇ) ပတ်ဝနး်ကျငက်ို လက်ငငး်၊ ေရတုိေရရညှတွ်င ်သသိာထငရ်ာှးစွာ 

ထခိိုကေ်စိုငေ်သာ ေဘးအ�ရာယ်ရှိ ပစညး်အမျိးအစားများ 

သတ်မတှြခငး်၊ 

(စျ) အဆပိ်အေတာက်ငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ရှိ ပစညး်များ ပါဝငသ်ည့် 

စွနပ်စ်အစုိငအ်ခ၊ဲ စွနပ်စ်အရည၊် ထတ်ုလတ်အခိုးအေငွ ပစညး်များအား 

ြပြပငသ်နစ်ငေ်ရးအတွက ်လိုအပသ်ည့် စက်ံုများ၊ စခန်းများ 

တညေ်ထာင်ေရးကို တုိးြမင့်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

(ဍ) အစုိးရဌာန၊ အဖွဲအစည်း သိုမဟတ်ု ပုဂိလတ်စ်ဦးဦးက 

ြပလပုသ်ည့်စီမခံျက ်သို မဟတ်ု လပု်ေဆာငမ်သည ်ပတ်ဝနး်ကျင်ကို 

သသိာထငရ်ာှးစွာ ထခိိုက်ေစိုငြ်ခငး်ရှိ၊ မရှိငှ့် စပလ်ျဉး်၍ 

ပတဝ်နး်ကျင်ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်သည့်စနစ်ငှ့် လမူေရးအရ 

ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်သည့် စနစ်တရပက်ို ချမှတ်ေဆာငရ်�က်ေစြခငး်၊ 

(ဏ) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်တွင ်ပတ်ဝန်းကျငက်ို ညစ်ညမး်ေစသကူ 

ေပးေလျာေ်စရန၊် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဝ်န်ေဆာငမ်စနစ်မ ှ

အကျိးအြမတ်ရရှိသည့် အဖွဲအစညး် များက ရနပ်ံုေငထွည့်ဝငေ်စရန်၊ 

သဘာဝ သယံဇာတများ ထုတ်ယူေရာငး်ဝယ် သံုးစဲွသည့်လပုင်နး်များမ ှ
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

အကျိးအြမတ်၏ တစ်စိတ်တပိုငး်အား ပတ်ဝနး်ကျင် 

ထနိး်သမိး်ေရးလပုင်နး်များတွင ်ထည့်ဝင်ေစရန ်စီမခံနခ်ွဲြခငး်၊ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်

ေရး အပိုငး် (၁၃) အရ 

ဝန်ကးီဌာနသည် ေကာ်မတီ၏ လမး်နခ်ျကအ်ရ ေအာကပ်ါလပုင်နး်ကစိရပမ်ျားတွင ်

မမိဝိန်ကးီဌာနကိုယ်တုိငြ်ဖစ်ေစ၊ သကဆ်ိုငရ်ာအစုိးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများငှ့် 

ေပါင်းစပ် ညိိငး်၍ြဖစ်ေစ၊ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမိး်ေရအတွက ်

ဘကစုံ်ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆး ေရးစနစ်ထားရှိပ ီ

အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်�ကရ်မည။်  

(ဂ) သတ၊ စကမ်တွငး်ထွကက်နု်ကမး်ှင့် ေကျာက်မျကရ်တန� တူးေဖာထ်တ်ုလပု် 

သနစ်ငြ်ခငး်လပုင်နး်များမ ှထွကေ်ပလာေသာ စွနပ်စ်ပစညး်များကို စွန်ပစ်ြခငး်၊ 

(ဃ) အညစ်အေကးစွနပ်စ်ေရးငှ့် သနစ်ငေ်ရးဆိုငရ်ာလုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

(စ) အြခားလိုအပေ်သာ ပတ်ဝနး်ကျငည်စ်ညမး်ေစမဆိုင်ရာလပုင်နး်ကိစရပမ်ျား 

ေဆာင် ရ�ကြ်ခငး်၊ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်

ေရး အပိုငး် (၁၄) 

ညစ်ညမး်ေစမကို စတငြ်ဖစ်ေပေစသသူည် ပတ်ဝနး်ကျင်တွငည်စ်ညမး်ေစမကို 

ြဖစ်ေစ သည့် ပစညး်များကို သတ်မတ်ှထားသည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်အရညအ်ေသွးစံချနိစံ်နး် များငှအ်ညီ သတ်မတ်ှချကမ်ျားအတုိင်း 

သနစ်ငြ်ခငး်၊ ထတုလ်တ်ြခငး်၊ စွနပ်စ်ြခငး်ငှ့် စုပံုြခငး်များြပလပုရ်မည။် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်

ေရး အပိုငး် (၁၅) 

ညစ်ညမး်မကို စတငြ်ဖစ်ေပေစသည့်လပုင်နး်၊ ပစညး် သိုမဟတ်ု ေနရာတစ်ခခု၏ု 

ပိုငရ်ငှ ်သိုမဟုတ ်လကရ်ှိြဖစ်သသူည ်ပတ်ဝနး်ကျငည်စ်ညမး်မများကို 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ရန၊် ထနိး်ချပရ်န၊် စီမခံနခ်ွဲရန၊် ေလျာခ့ျရန် သိုမဟတ်ု 

ပေပျာက်ေစရန၊် လပုင်နး်ခငွ် အေထာကအ်ကြူပပစညး် သိုမဟတ်ု 

ထနိး်ချပေ်ရးပစညး်ကရိယိာကို တပဆ်ငြ်ခငး် သိုမဟတ်ု သံုးစဲွြခငး်ြပရမည။် 

ယငး်သိုေဆာငရ်�ကြ်ခငး်မြပိုငပ်ါက စွနပ်စ်ပစညး်များ အား ပတ်ဝနး်ကျငက်ို 

မထခိိုကေ်စေသာနညး်လမး်များငှ့်အည ီစွနပ်စ်ိုငရ်န ်စီစဉ်ေဆာင ်ရ�ကရ်မည။် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရးနညး်ဥပေဒများ (၂၀၁၄) 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရးငှ့် သစ်ေတာေရးရာဝန်ကးီဌာနသည ်ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမိး်ေရး ဥပေဒ ပဒုမ် ၄၂၊ 

ပဒုမ်ခွဲ (က) အရ အပ်ငှး်ေသာလပုပ်ိုငခ်ငွ့်ကို ကျင့်သံုး၍ ြပညေ်ထာငစု် အစုိးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချကြ်ဖင့် 

ဤနညး်ဥပေဒများကို ထုတ်ြပနလ်ိုကသ်ည်။ 

နညး်ဥပေဒ ၅၁ 
ဝန်ကးီဌာနသည် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်ဆနး်စစ်သည့်စနစ် ချမတ်ှေဆာင ်ရ�က်ိုငရ်န ်

ဦးစီးဌာနအား   တာဝနေ်ပးအပ်ိုငသ်ည။် 

နညး်ဥပေဒ ၅၂ 

ဝန်ကးီဌာနသည် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်ြပလပုရ်မည့် စီမံကနိး်၊ 

စီးပာွးေရးလပု်ငနး်၊ ဝနေ်ဆာငမ် သိုမဟတ်ု 

လပုေ်ဆာငမ်အမျိးအစားကိုသတ်မတ်ှရမည။် 

နညး်ဥပေဒ ၅၃ 

ဝန်ကးီဌာနသည် နညး်ဥပေဒ ၅၂ အရ သတ်မတ်ှချကတွ်င်မပါဝငသ်ည့် အဆို 

ြပစီမကံိ်ုး၊ စီးပာွးေရး လပုင်နး်၊ ဝနေ်ဆာင်မ သိုမဟတ်ု လပုေ်ဆာငမ်များကို 

ပတ်ဝနး်ကျင ်ထခိိုကမ် ဆနး်စစ်ြခငး်ြပလပု်ရန ်လိုအပြ်ခငး်ရှိ/မရှိ စိစစ်ိုငရ်န ်

ကနဦးပတဝ်န်းကျင ်ထခိိုက်မဆနး် စစ်ြခငး် ြပလပုရ်မည့် အမျိးအစားများ အြဖစ် 

သတ်မတ်ှိုင်သည။် 

နညး်ဥပေဒ ၅၄ 

စီမကံနိး်၊ စီးပာွးေရး လပုင်နး်၊ ဝနေ်ဆာငမ် သိုမဟတ်ု လုပေ်ဆာငမ်ကို ေဆာငရ်�က ်

မည့်အစုိးရဌာန၊ အဖွဲအစည်း သိုမဟတ်ု ပုဂိလသ်ည ်မမိိ၏စီမကံနိး်၊ စီးပာွးေရး 

လပုင်နး်၊ ဝနေ်ဆာငမ် သိုမဟတ်ု လပု်ေဆာငမ်အတွက် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်ကို ဝန်ကးီဌာနကလကခ်ေံသာ အရညအ်ချငး် 

ြပည့်မသီည့် တတိယပဂုိလ ်သိုမဟတ်ု အဖွဲအစညး်ှင့်ေဆာငရ်�ကရ်န ်

စီစဉ်ေဆာငရ်�ကရ်မည။် 

နညး်ဥပေဒ ၅၈ 

ဝန်ကးီဌာနသည် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး် အစီရငခ်စံာ စိစစ်သံုး သပ်ေရး 

အဖွဲကို သက်ဆိုငရ်ာအစုိးရဌာန၊ အဖွဲအစညး်များမှ ကမ်းကျငသ် ူများြဖင့် 

ဖွဲစည်းရမည။် 

နညး်ဥပေဒ ၆၀ 

ဝန်ကးီဌာနသည် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်စံာ သိုမဟတ်ု ပတ်ဝနး် 

ကျငစီ်မခံနခ်ွဲမအစီအစဉက်ို ေကာမ်တီ၏ လမး်နခ်ျကြ်ဖင့် 

အတညြ်ပြပန်ကားိုငသ်ည။် 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

နညး်ဥပေဒ ၆၉ 

(က) မညသ်မူ ပတ်ဝနး်ကျင်ကိုညစ်ညမ်းေစသည့် 

ပစညး်များကိုလညး်ေကာငး်၊ဥပေဒငှ့် ဤနညး်ဥပေဒတစ်ခခုအုရ 

အမနိေ်ကာြ်ငာစာြဖင့်ထတ်ုြပနသ်တ်မတ်ှထားေသာ 

ေဘးအ�ရာယ်ရှိစွနပ်စ်ပစညး် သိုမဟတ်ု 

ေဘးအ�ရာယ်ရှိပစညး်များကိုလညး်ေကာငး် အများြပည်သအူား 

တုိက်ိုကြ်ဖစ်ေစ၊ သယ်ွဝိုက်၍ြဖစ်ေစ ထခိိုကေ်စိုငမ်ည့်ေနရာတခခုုတွင ်

တစ်နညး်နည်းြဖင့် ထတ်ုလတ်ြခငး်၊ ထုတ်လတ်ေစြခငး်၊ စွနပ်စ်ြခငး်၊ 

စွနပ်စ်ေစြခငး်၊ စုပံုြခငး်၊ စုပံုေစြခငး် မြပရ။ 

(ခ) အများြပညသ်အူကျိးငှာ သကဆ်ိုငရ်ာဝန်ကးီဌာန၏ခငွ့်ြပချကအ်ရမတှပါး 

ေဂဟစနစ် ငှ့် ယငး်စနစ်ေကာင့် ြဖစ်ေပေြပာငး်လဲေနေသာ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငက်ိုထခိိုကပ်ျကစီ်းေစိုငသ်ည့် ြပလပုမ်များကို 

မညသ်မူ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် မြပရ။ 

ြမနမ်ာိုငင်ံ ရငး်ှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆ခုစ်ှ) 

အခနး်(၂) 

ရညရ်�ယခ်ျက ်

ဤဥပေဒ၏ ရညရ်�ယ်ချကမ်ျားမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ိုငင်ေံတာ်ငှ့် ိုငင်သံားတုိ၏ အကျိးစီးပာွးအလိုငာှ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်လမူ 

       ပတ်ဝနး်ကျငက်ို ထခိိုကမ်မရှိေစသည့် တာဝနယူ်မရှိေသာ 

ရငး်ှီးြမပ်ှံမလပုင်နး်များ ဖွံဖိးတုိးတက်လာေစရန်၊ 

(ခ) ရငး်ှီးြမပ်ှံသမူျားငှ့် ၎ငး်တုိ၏ရငး်ှီးြမပမ်လပုင်နး်များကို 

ဥပေဒငှ့်အညီ အကာအကွယေ်ပးရန၊် 

(ဂ) ြပညသ်တုိူအတွက ်အလုပအ်ကိုငအ်ခငွ့်အလမး်များ 

ေပေပါကလ်ာေစရန၊် 

(ဃ) လသူားအရငး်အြမစ် ဖွံဖိးလာေစရန၊် 

(င) စွမ်းေဆာငရ်ညြ်မင့်မားသည့် ထတ်ုလုပမ်၊ ဝနေ်ဆာင်မ၊ ကနုသ်ယ်ွမက 

ဖွံဖိး တုိးတကေ်စရန၊် 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

(ဇ) ိုငင်သံားများအေနြဖင့် ိုငင်တံကာအသိုငး်အဝနး်ငှ့် ယှဉတဲွ်လပု်ကိုင် 

ေဆာငရ်�က်ိုင်ေစရန၊် 

(စျ) ိုငင်တံကာစံနး်ငှ့်ညေီသာ 

စီးပာွးေရးလပု်ငနး်များငှ့်ရငး်ှီးြမပ်ှံမလပု်ငနး်များ 

ေပထနွး်လာေစရန၊် 

အခနး်(၆) 

ေကာမ်ရငှ၏် တာဝန်ငှ့် 

လပုပ်ိုငခ်ငွ့်များ 

၂၄။ ေကာမ်ရငှ်၏တာဝနမ်ျားမာှ ေအာကပ်ါအတုိငး်ြဖစ်သည-် 

(က) ိုငင်ေံတာ၏် ရငး်ှီးြမပ်ှံမြမင့်တငေ်ရးလပုင်နး်များကို ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

(ခ) ိုငင်အံတွငး် ရငး်ှီးြမပ်ှံသမူျားငှ့် ရငး်ှီးြမပ်ှံရနစိ်တ်ဝငစ်ားသမူျားအတွက ်

ေပါင်း စပည်ိိငး်ကညူီေဆာငရ်�ကေ်ပးရန ်အဓကိံုးဌာနအြဖစ် ေဆာင်ရ�ကြ်ခငး်၊ 

(ဂ) ရငး်ှီးြမပ်ှံသမူျားငှ့် ယငး်တုိ၏ရငး်ှီးြမပ်ှံမများကို လယ်ွကူေချာေမွေစေရး 

အတွက ်ကညူီပံ့ပိုေဆာငရ်�က်ေပးြခငး်၊ 

(ဃ) ြပညေ်ထာငစု်ဝန်ကးီဌာနများ၊ တုိင်းေဒသကးီငှ့် ြပညန်ယ်အစုိးရများက 

တာဝနယ်မူရှိေသာ စီးပာွးေရးေမာ်မနှး်ချကမ်ျား 

ချမတ်ှြခငး်ငှ့်အေကာင်အထညေ်ဖာြ်ခငး်တုိ ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ်ရငး်ှီးြမပ်ှံမဆိုငရ်ာ 

မဝူါဒများကို အ�ကြံပြခငး်၊ 

(ဋ) ရငး်ှီးြမပ်ှံသူငှ့် ၎ငး်၏ရငး်ှီးြမပ်ှံမအား ဤဥပေဒ၊ ဤဥပေဒအရြပလပုေ်သာ 

နညး်ဥပေဒများ၊ စညး်မျဉ်း၊ စညး်ကမး်၊ အမိနေ်ကာြ်ငာစာ၊ အမနိ၊် န်ကား 

ချကမ်ျားငှ့် လပုထ်ံုးလပုန်ညး်၊ စာချပပ်ါအချကမ်ျားငှ့်အည ီလိုကန်�ေဆာငရ်�က ်

ြခငး်ရှိ/ မရှိစိစစ်ြခငး်၊ လိုကန်�ေဆာငရ်�ကမ်မရှိပါက လိုက်န�ေဆာငရ်�က်ေစြခငး်ငှ့် 

လိုကန်�ေဆာငရ်�ကမ်မရှိေသာ ရငး်ှီးြမပ်ှံသူငှ့်၎ငး်၏ရငး်ှီးြမပ်ှံမလပုင်နး်များကို 

ဥပေဒငှ့်အညီ အေရးယူြခငး်၊ 

(ဌ) ကင်းလတ်ွခငွ့်၊ သကသ်ာခွင့်များငှ့် 

ကနသ်တ်သည့်ရငး်ှီးြမပ်ှံမလပုင်နး်အမျိးအစား များကို ြပနလ်ညသ်ံုးသပြ်ခငး်ငှ့် 

သံုးသပေ်တွရှိချကမ်ျားအား အစုိးရအဖွဲသို အစီရင် ခတံငြ်ပြခငး်၊ 

၂၅။ ဤဥပေဒပါလပုင်နး်တာဝနမ်ျားကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရ�က်ိုငရ်န ်

အလို ငာှေကာ်မရငှ၏် လပုပ်ိုငခ်ငွ့်များမာှ ေအာကပ်ါအတုိငး်ြဖစ်သည။် 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

(ဂ) ရငး်ှီးြမပ်ှံသကူ ေကာ်မရငှသ်ို တငြ်ပလာသည့်အဆိုြပချကသ်ည ်ိုငင်ေံတာ၏် 

အကျိးစီးပာွးကို ြဖစ်ထနွး်ေစိုငသ်ည့်အြပင ်ဥပေဒတစ်ရပရ်ပ်ငှ့် ညီတ်မ 

ရှိေကာငး် စိစစ်ေတွရှိပါက ခငွ့်ြပမနိက်ို ရငး်ှီးြမပ်ှံသအူားထတ်ုေပးြခငး်၊ 

ယငး်အေြခအေနများငှ့် မကိုကည်ပီါကြငငး်ပယ်ြခငး်၊ 

(ဃ) ရငး်ှီးြမပ်ှံသကူ ေကာမ်ရငှသ်ို အတညြ်ပေလာက်ထားလာကို 

ြပညစုံ်စွာတငြ်ပလာ လငလ်ိုအပသ်ည့် စိစစ်မများြပလပု်၍ ဥပေဒတစ်ရပရ်ပ်ငှ့် 

ဆနက်ျငမ်မရှိပါက အတညြ်ပမနိက်ို ရငး်ှီးြမပ်ှံသအူားထတ်ုေပးြခငး်၊ 

(င) ရငး်ှီးြမပ်ှံသကူ ခငွ့်ြပမနိသ်ကတ်မး် သိုမဟတ်ု အတညြ်ပမနိသ်ကတ်မး်ကို 

တုိးြမင့် ေပးရနြ်ဖစ်ေစ၊ ြပင်ဆငေ်ပးရနြ်ဖစ်ေစ တငြ်ပလာလင် စိစစ်ခငွ့်ြပြခငး် 

သိုမဟတ်ု ြငင်းပယ်ြခငး်၊ 

(စ) လိုအပပ်ါက ရငး်ှီးြမပ်ှံသထူမံ ှ၎ငး်၏ရငး်ှီးြမပ်ှံမငှ့် သကဆ်ိုငသ်ည့် 

အေထာက် အထားများကိုြဖစ်ေစ၊ အချက်အလကမ်ျားကိုြဖစ်ေစ 

တငြ်ပရနေ်တာငး်ခရံယူြခငး်၊ 

(ဆ) ရငး်ှီးြမပ်ှံသကူ ခငွ့်ြပမနိ ်(သိုမဟတ်ု) အတညြ်ပမနိရ်ရှိရန ်ေကာမ်ရငှသ်ို 

ပးူတဲွ တငြ်ပခဲ့ေသာ စာချပစ်ာတမ်းအေထာကအ်ထားများသည် မနှ်ကနမ်မရှိေကာငး် 

သိုမဟတ်ု ခငွ့်ြပမနိ ်သိုမဟတ်ု အတညြ်ပမနိပ်ါစည်းကမး်ချကမ်ျားအတုိငး် လိုကန်� 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်မရှိေကာင်း ခိုငလ်ံုေသာသကေ်သခအံေထာကအ်ထားများေပ 

ေပါကလ်င် တညဆ်ဥဲပေဒငှ့်အည ီအေရးယူိုငရ်နစီ်မေံဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

(ဇ) ရငး်ှီးြမပ်ှံသကူ ဤဥပေဒပါြပဠာနး်ချကမ်ျားငှ့်အညီ 

ကငး်လတ်ွခငွ့်ငှ့်သကသ်ာ ခငွ့်များခစံားခွင့်ြပရန ်တငြ်ပေလာကထ်ားလာလင် 

လိုအပသ်လို စိစစ်ခငွ့်ြပေပးြခငး်၊ 

အခနး် (၁၀) ရငး်ှီးြမပ်ှံ 

မလပုင်နး်အမျိးအစားသ

တ်မတ်ှြခငး် 

၄၀။ ရငး်ှီးြမပ်ှံမတွင ်ေအာကပ်ါတုိလညး်အပါအဝငြ်ဖစ်သည-် 

(ဆ) သဘာဝသယံဇာတပစညး်များရာှေဖြွခငး်ငှ့် စမး်သပတုိ်ငး်တာြခငး်၊ 

ထတ်ုလပုြ်ခငး်ဆိုငရ်ာ အခငွ့်အေရးများအပါအဝင် သက်ဆိုငရ်ာဥပေဒ 

သိုမဟတ်ု ပဋိညာဉ် စာချပ်အရ ေပးအပ်ထားသည့် လုပင်နး်ဆိုငရ်ာ 

အခငွ့်အေရးများ၊ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

အခနး် (၁၂) 

ေြမအသံုးြပခွင့် 

၅၀။ (က) ဤဥပေဒအရ ခငွ့်ြပမနိရ်ရှိေသာ သိုမဟတ်ု 

အတညြ်ပမနိရ်ရှိထားေသာ ရငး်ှီး ြမပ်ှံသသူည ်ပဂုလကိေြမ သိုမဟတ်ု 

အေဆာက်အအံုြဖစ်ပါက ပိုငရ်ငှထ်မံလှညး်ေကာင်း၊ 

အစုိးရစီမခံနခ်ွဲပိုငခ်ငွ့်ရှိေသာေြမ၊ ိုငင်ံေတာပ်ိုငေ်ြမ သိုမဟတ်ု 

အေဆာက်အအံုြဖစ်ပါက သကဆ်ိုငရ်ာအစုိးရဌာန၊ 

အစုိးရအဖွဲအစညး်များထမံှလညး်ေကာငး် ရငး်ှီးြမပ်ှံမြပလပုရ်နအ်လိုငာှ 

သတ်မတ်ှချက်များငှ့်အည ီစ်ှရညှေ်ြမ သိုမဟတ်ု အေဆာကအ်အံု 

ငာှးရမး်ခငွ့်ရှိသည။် ိုငင်သံားရငး်ှီးြမပ်ှံသသူည ်မမိပိိုငေ်ြမ သိုမဟုတ ်

အေဆာက်အအံုတွင ်တည်ဆဥဲပေဒများှင့်အည ီရငး်ှီးြမပ်ှံိုငသ်ည။် 

(ဃ) ရငး်ှီးြမပ်ှံသသူည ်ေြမငာှးရမး်ြခငး်စာချပအ်ား စာချပစ်ာတမး် 

မတ်ှပံုတငြ်ခင်း အကဥ်ပေဒငှ့်အည ီစာချပ်စာတမ်းမတ်ှပံုတင်ံုးတွင် 

မတ်ှပံုတငရ်မည။် 

(င) အစုိးရအဖွဲသည ်ေြမအသံုးချမ သိုမဟတ်ု ေြမငာှးရမး်မများအတကွ် 

ြမနမ်ာိုငင်သံား ရငး်ှီးြမပ်ှံသမူျားအား ပိုမိုေကာင်းမနွေ်သာ 

သတ်မတ်ှချက်များငှ့် အခငွ့်အေရး များကို ခငွ့်ြပေပးိုငသ်ည။် 

အခနး် (၁၆) 

ရငး်ှီးြမပ်ှံသမူျား၏ 

တာဝနဝ်တရား များ 

(က) ိုငင်ေံတာအ်တွငး်ရှိ တုိငး်ရငး်သားလူမျိးတုိ၏ ၎ငး်ဓေလထ့ံုးတမး်၊ 

အစဉအ်လာ၊ ိုးရာယဉေ်ကျးမတုိကို ေလးစားလိုကန်�ရမည။် 

(ခ) ရငး်ှီးြမပ်ှံမလပုေ်ဆာင်ရနအ်တွက ်ကမုဏ ီသိုမဟတ်ု 

တရားဝင်စီးပွားေရးအဖွဲအစညး်များ သိုမဟတ်ု အဆိုပါတရားဝင ်

စီးပာွးေရးအဖွဲအစညး်၏ ံုးခွဲများကို ဥပေဒငှ့်အည ီဖွဲစညး်တည်ေထာင၍် 

မတ်ှပံုတငရ်မည။် 

(ဂ) တညဆ်ဥဲပေဒများငှ့် ဤဥပေဒအရထတ်ုြပနေ်သာ နညး်ဥပေဒများ၊ 

လပုထ်ံုးလပုန်ညး်များ၊ အမနိ်ေကာြ်ငာစာများ၊ အမနိ်ငှ့်န်ကားချကမ်ျား၊ 

သေဘာတူစာချပပ်ါ စည်းကမး်ချကမ်ျားငှ့် 

အခနွဆ်ိုငရ်ာတာဝနရ်ှိမအပါအဝင ်၎င်းတုိအား ထုတေ်ပးထားေသာ 

အထးူြပလိုငစ်င၊် ခငွ့်ြပမနိ်ငှ့် လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကခ်ငွ့်လကမ်တ်ှများတွင ်

ပါဝငသ်ည့် စညး်ကမး်ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချကမ်ျားှင့်အညီ 

လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်မည။် 



ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပ်ုငနး် 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  

  Page 40 

ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

(င) မမိငိာှးရမ်းခငွ့်ရရှိထားေသာ သိုမဟတ်ု အသံုးြပခငွ့်ရရှိထားေသာေြမ၏ 

ေြမေပေြမေအာကတ်ငွ် ခွင့်ြပထားသည့်ရငး်ှီးြမပ်ှံမငှ့် 

ဆကစ်ပမ်မရှိေသာ၊ မလူ သေဘာတူစာချပတွ်ငမ်ပါဝငေ်သာ 

သဘာဝတွငး်ထကွပ်စည်းများ သိုမဟတ်ု ေရးှ ေဟာငး်ပစညး်များငှ့် 

ရတန�သိုက်အစရှိသည်တုိကို ေတွရှိပါက ေကာမ်ရငှ်ထသံို 

ချကခ်ျငး်သတငး်ေပးအေကာငး်ကားရမည်။ ေကာ်မရငှ်ကခငွ့်ြပလင ်

ယငး်ေြမေပ၌ ဆကလ်ကလ်ုပက်ိုင်ိုင်ပးီ ခွင့်မြပလင ်ရငး်ှီးြမပ်ှံသကူ 

ေရ�းချယ်တငြ်ပသည့် ေနရာတစ်ခအုား အစားထိုးခငွ့်ြပချကရ်ယူ၍ 

ေြပာငး်ေရ�ေဆာငရ်�ကရ်မည။် 

(စ) မိမငိာှးရမ်းခငွ့် သိုမဟတ်ု ေြမအသံုးချခွင့်ရရှိေသာ 

ေြမ၏သဘာဝေြမမျက်�ှသွငြ်ပင် သိုမဟတ်ု 

ေြမအနမိ့်အြမင့်အေနအထားအား သသိာထငရ်ာှးစွာ ေြပာငး်လမဲကို 

ေကာမ်ရငှ၏် ခငွ့်ြပချကမ်ရှိဘ ဲမြပလပုရ်၊ 

(ဆ) မမိ၏ိ ရငး်ှီးြမပ်ှံမငှ့် တညဆ်ဥဲပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒများ၊ 

လပုထ်ံုးလပုန်ညး်များ ငှ့် ိုငင်တံကာတွင်ကျင့်သံုးသည့် 

အေကာင်းဆံုးစံချနိစံ်နး်များငှ့်အည ီသဘာဝ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် 

လမူပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကပ်ျကစီ်းမ၊ ညစ်ညမး်မ၊ နစ်န�မ မြဖစ်ေစရန ်ငှ့် 

ယဉေ်ကျးမအေမအွှစ်များကို ထခိိုကပ်ျကစီ်းမမြဖစ်ေပေစရန ်လိုကန်� 

ေဆာငရ်�ကရ်မည။် 

(ဇ) ခငွ့်ြပမနိ ်သိုမဟတ်ု အတညြ်ပမနိြ်ဖင့်ေဆာငရ်�က်ေသာ 

ရငး်ှီးြမပ်ှံမများငှ့် သက ်ဆိုငသ်ည့် လပုင်နး်ဆိုငရ်ာစာရငး်ဇယားများ၊ 

စ်ှပတ်လည်ေငစွာရငး်များငှ့် လိုအပ ်သည့် 

ဘာေရးဆိုငရ်ာကစိရပ်များကို ိုငင်တံကာငှ့် ြပညတွ်ငး်အသိအမှတ်ြပ 

စာရငး်ကိုင်စံနး်များငှ့်အည ီေကာင်းမနွ်စွာ 

ြပစုမတ်ှတမး်တငထ်ားရှိရမည။် 

(ဋ) အလပု်ေကာင့် ထခိိုက်ဒဏရ်ာရရှိမ၊ 

ကိုယအ်ဂါအစိတ်အပို◌င်း်ချိယွငး်ဆံုးံးမ၊ ေရာဂါ ရရှိမ၊ 

ေသဆံုးမတုိြဖစ်ပာွးေသာ အလပုသ်မားများအတကွ် သက်ဆိုငရ်ာ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

အလပုသ်မားသိုမဟတ်ု အေမဆွကခ်ခံငွ့်ရှိသအူား တည်ဆဥဲပေဒငှ့်အညီ 

ရထိုကသ်ည့် နစ်န�ေကးှင့်ေလျာေ်ကးကို ေပးရမည၊် 

(ဍ) အလပုသ်မားဥပေဒကို ေလးစားလိုက်န�ရမည၊် 

(ဏ) ခငွ့်ြပမနိ ်သိုမဟတ်ု အတညြ်ပမနိပ်ါ ရငး်ှီးြမပ်ှံမလပုက်ိုင်ိုငရ်နအ်တွက ်

လိုအပခ်ျကအ်ရ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်မတှစ်ပါး ရငး်ှီးြမပ်ှံမငှ့် 

မသကဆ်ိုငေ်သာ သစ်ေတာခတ်ုထငွြ်ခငး်၊ သဘာဝသယံဇာတများ 

တူးေဖာြ်ခငး်စသည့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကပ်ျကစီ်းေစြခငး်ငှ့် 

လမူစီးပွားအေပ ဆံုးံုးမများြဖစ်ေပေစပါက အဆိုပါဆံုးံးနစ်န�မအတွက ်

ထေိရာကသ်ည့်ေလျာေ်ကးကို နစ်န�သူထသံို ေပးေလျာရ်မည။် 

(ထ) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထနိး်သမိး်ေရးဥပေဒငှ့် ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ လပုထ်ံုးလပုန်ညး်များအရ 

ကိတငခ်ငွ့်ြပချကရ်ယူရန ်လိုအပေ်သာ ရငး်ှီးြမပ်ှံမများသည ်

ဆနး်စစ်ြခငး်များမလုပ်ေဆာငမ်ီ ေကာ်မရငှ်၏ ခငွ့်ြပမနိ ်သိုမဟတ်ု 

အတညြ်ပမနိက်ို ဦးစွာရယူရမည။် ဤသိုေကာမ်ရငှ၏် ခွင့်ြပမနိ ်သိုမဟတ်ု 

အတညြ်ပ မနိရ်ာယူထားသည့် ရငး်ှီးြမပ်ှံမများသည ်

၎ငး်တုိလပုင်န်းေဆာငရ်�က်ေနသည့် ကာလတစ်ေလာက်လံုး လိုအပသ်ည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်ငှ့်လမူေရးထခိိုက်မ ဆနး်စစ်ချက်များ ေဆာင်ရ�ကမ် 

အေြခအေနများကို ေကာမ်ရှငသ်ို တငြ်ပရမည။် 

၇၁။ ရငး်ှီးြမပ်ှံသသူည ်၎ငး်၏ရငး်ှီးြမပ်ှံမများလပု်ေဆာငရ်ာတွင ်

ရငး်ှီးြမပ်ှံမလပု ်ငနး်အမျိးအစားအလိုက် ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒများ၊ 

လပုထ်ံုးလပုန်ညး် စညး်မျဉး်စညး်ကမး်များငှ့်အည ီကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ 

ဆနး်စစ်ချက်၊ ယဉေ်ကျးမအေမအွစ်ှများထခိိုကမ် ဆနး်စစ်ချက်၊ 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ချက်ငှ့် လမူပတ်ဝနး်ကျင ်

ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ချက်တုိကို ေဆာငရ်�ကရ်မည။် 

အခနး်(၂၀) 

စီမခံနခ်ွဲေရး ြပစ်ဒဏ် 

၈၅။ ေကာမ်ရှငသ်ည-် 

(က) ဤဥပေဒပါြပဠာနး်ချကမ်ျား၊ ဤဥပေဒအရထတ်ုြပနသ်ည့် နညး်ဥပေဒများ၊ စညး် 

မျဉး် စည်းကမ်းများ၊ လပုထ်ံုးလပုန်ညး်များ၊ အမနိေ်ကာြ်ငာစာ၊ အမနိ်န်ကား ချက ်

သိုမဟတ်ု ခငွ့်ြပမနိ ်သိုမဟတ်ု အတညြ်ပမနိပ်ါ စည်းကမး်ချကတ်စ်ရပ်ရပက်ို 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

ေဖျာကဖ်ျက်သည့် သိုမဟုတ် လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်န် ပျကက်ကွသ်ည့် ရငး်ှီးြမပ်ှံ 

သအူေပတွင ်ေအာကပ်ါ စီမံခနခ်ွဲေရးဆိုငရ်ာ ြပစ်ဒဏတ်စ်ရပက်ိုြဖစ်ေစ သိုမဟတ်ု 

တစ်ရပထ်က်ပိုေသာ ြပစ်ဒဏမ်ျားကိုြဖစ်ေစချမှတ်ိုငသ်ည-် 

(၁) သတိေပးြခငး်၊ 

(၂) လပုင်နး်ကို ယာယီရပဆ်ိုငး်ြခငး်၊ 

(၃) အခနွက်င်းလတ်ွခငွ့်ငှ့် သကသ်ာခွင့်များကို ယာယီရပဆ်ိုငး်ြခငး်၊ 

(၄) ခငွ့်ြပမနိ ်သိုမဟတ်ု အတညြ်ပမနိက်ို ြပနလ်ည်တ်ုသမိး်ြခငး်၊ 

(၅) ေန�င်တွင်မညသ်ည့် ခငွ့်ြပမနိ ်သိုမဟတ်ု အတညြ်ပမနိမ်ထတ်ုေပးမည ်

မဟတ်ုေသာ န�မည် ပျကစီ်းပာွးေရးလပုင်နး်စာရငး်၌ထည့်သငွး်ြခငး်၊ 

        

ေကာမ်ရငှ၏်တာဝန်ငှ့်လု

ပပ်ိုငခ်ငွ့်များ၊အပိုငး် (၁၁) 

၊(က) 

အဆိုြပချကမ်ျားကို စိစစ်ရာတွင ်အမျိးသားလံု�ခံေရးကို ထပိါးိုငမ်◌ှ◌ှု၊ 

ေငေွရးေကးေရး ယုံကည်စိတ်ချရမ◌ှ◌ှ၊ု လပုင်နး်၏ စီးပာွးေရးတွက်ေြခကိုကမ်◌ှ◌ှ၊ု 

စကမ်◌ှ◌ှနုည်းပညာဆေီလျာ်မ◌ှ◌ှ၊ု ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းကာကွယ်မစသည့် 

အချကအ်လကမ်ျားကို သံုးသပြ်ခငး်။ 

ရငး်ှီးြမပ်ှံသ၏ူတာဝန်ှ

င့် 

အခငွ့်အေရးများ၊အပိုင်း(၁

၅) 

ရငး်ှီးြမပ်ှံမလပုင်နး်များှင့်သကဆ်ိုငေ်သာ ဥပေဒများကို လိုကန်�ြခငး်ြဖင့် 

ပတ်ဝနး်ကျင ်ကို ညစ်ညမး်ေစေသာ အြပအမမူျားကို မြပလပုရ်န။် 

ကနုသ်ယ်ွလပု်ငနး်ခနွ ်ဥပေဒ (၂၀၁၄) 

ပဒုမ် (၄) 

မညသ်မူဆို ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ ေဆာငရ်�ကမ်များအတွက ်

ဇယား၌ေဖာြ်ပထားသည့်အတုိငး် အခနွက်ျသင့်ေစရမည။်  

(က) ြပညတွ်င်း၌ ကနုစ်ညထ်ုတ်လပု ်ေရာငး်ချြခငး်၊ 

(ခ) ကနုစ်ည်တငသ်ငွး်ြခငး်၊ 

(ဂ) ကနုသ်ယွ်မ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

(ဃ) ဝနေ်ဆာငမ် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

ပဒုမ် (၅) 
ပဒုမ် (၄) အရ ကျသင့်ေသာ အခနွက်ို ကနုစ်ညတ်ငသ်ငွ်းသူ သိုမဟတ်ု ကနုသ်ယ်ွမ 

ေဆာငရ်�ကသ်ူ (ပစညး်ထတ်ုလပုသ်)ူ မှေပးေစရမည်။ 

ဓာတုပစညး်များငှ့် ဆကစ်ပ်ပစညး်များ အ�ရာယ် ကိတငက်ာကယ်ွြခငး် ဥပေဒ (၂၀၁၃) 

ဤဥပေဒအား ြပညေ်ထာင်စုလတ်ေတာမ် ှဥပေဒအမတှ် ၂၈ ဟ ု၂၀၁၃ခုစ်ှ၊ သဂုတ်လ (၂၆) 

ရကတွ်ငသ်တ်မတ်ှသည။် 

ဤဥပေဒ၏ ရညရ်�ယခ်ျကမ်ျားမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်- 

(က) ဓာတုပစညး်ငှ့် ဆကစ်ပပ်စညး်များေကာင့် သကရ်ှိသတဝါများအား ေဘးအ�ရာယ်ြဖစ်ေစြခငး်ငှ့် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်အရငး်အြမစ်များကို ထခိိုကပ်ျကစီ်းေစြခငး်မှ ကာကယ်ွရန၊် 

(ခ) ဓာတုပစညး်ငှ့် ဆကစ်ပပ်စညး်များဆိုငရ်ာလပုင်နး်ကို ခငွ့်ြပချကြ်ဖင့် ေဆာင်ရ�ကရ်ာတွင ်

အ�ရာယ်ကင်းရငှး်ေစေရးအတွက ်စနစ်တကျ ကးီကပ်ကပွက်ရဲန၊် 

(ဂ) ဓာတုစည်းငှ့် ဆကစ်ပ်ပစညး်များကို စနစ်တကျသံုးစဲွေစေရးအတွက ်ပညာေပးလပုင်နး်ငှ့် 

သေုတသနလုပင်နး်များကို ကျယ်ကျယ်ြပနြ်ပနေ်ဆာငရ်�ကရ်န်ငှ့် သတငး်အချက်အလကမ်ျားရယေူသာ 

စနစ်ကိုေဆာင်ရ�ကရ်န၊် 

(ဃ) လပုင်နး်ခငွ ်ေဘးအ�ရာယက်ငး်ရငှ်းေရး၊ ကျနး်မာေရးငှ့် ပတ်ဝနး်ကျငထ်နိး်သမိ်းေရးတုိအတွက ်

စဉဆ်ကမ်ြပတ်ဖွံဖိးတုိးတကေ်ရးကို ေဆာငရ်�ကရ်န။် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်ထနိး်သမိး်ေရး နညး်ဥပေဒများ (၂၀၁၄) 

နးွဥပေဒ (၅၈) 
ဝန်ကးီဌာနသည် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး် အစီရငခ်စံာ သံုးသပေ်ရးအဖွဲကို 

သကဆ်ိုငရ်ာအစုိးရဌာန၊ အဖွဲအစည်းများမှ ကမး်ကျင်သမူျားငှ့် ဖွဲစညး်ရမည။် 

နးွဥပေဒ (၅၉) 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်စံာသံုးသပ်ေရးအဖွဲတွင ်

ြပငပ်ပဂုလိကကမး်ကျငသ်မူျားပါဝငပ်ါက ယငး်တုိအတွကခ်ျးီြမင့်ေင၊ွ စရတ်ိငှ့် 

ေထာကပ်ံ့ေကးများကို ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မံခန ်◌ခ့ွဲမရနပ်ံုေငမွ ှကျခသံံုးစဲွိုငသ်ည။် 

နးွဥပေဒ (၆၁) 

ဝန်ကးီဌာနသည် ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်အစီရငခ်စံာ (သိုမဟတ်ု) 

ပတ်ဝနး် ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉက်ို ေကာမ်တီ၏လမး်နခ်ျကြ်ဖင့် 

အတညြ်ပြပန်ကားိုငသ်ည။် 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

ဘွိငလ်ာဥပေဒ (၂၀၁၅) 

အခနး် (၂) 

ဤဥပေဒ၏ ရညရ်�ယ်ချကမ်ျားမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ြမနမ်ာိုငင်စံံချနိစံ်နး် သိုမဟတ်ု အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ စံချနိစံ်န်းများငှ့် 

ညီတ်ွေသာ ဘွိငလ်ာများရရှိေစရန၊် 

(ခ) ဘွိငလ်ာမေတာ်တဆထိခိုကမ် ေဘးအ�ရာယ်မ ှကိတငက်ာကွယ်ြခငး်ြဖင့် 

ို◌င်င် ံေတာ်ှင့်အများြပည်သတုိူ နစ်န�ဆံုးံးမမြဖစ်ေပေစရန်၊ 

(ဂ) ိုငင်ေံတာ်အတွငး် ဘွိင်လာများအား ြမနမ်ာိုငင်စံံချနိစံ်နး် သိုမဟတ်ု 

အြပညြ်ပည ်ဆိုငရ်ာစံချနိစံ်နး်များငှ့်အည ီအသံုးြပေစရန၊် 

(ဃ) ဘွိငလ်ာနညး်ပညာများ ဖွံဖိးတုိးတကလ်ာေစရန်ငှ့် ဘွိငလ်ာများ ထတ်ုလုပ၊် 

ြပြပင၊် ကိုငတွ်ယ်ထနိး်သမိး်ိုငေ်သာ ကမ်းကျငသ်မူျား တုိးတကေ်ပေပါက်ေစရန၊် 

(င) ေလာင်စာစွမး်အင်ကို အကျိးရှိထေိရာကစွ်ာ အသံုးြပြခငး်ြဖင့် ဘွိငလ်ာများ 

စွမး်ရည် ြပည့် အသံုးြပိုငေ်စရန၊် 

(စ) ဘွိငလ်ာများ သကတ်မး်ကာရညှစွ်ာ အသံုးြပိုငေ်စရန်ငှ့် ယငး်တုိေကာင့် 

သဘာဝ လမူ ကျနး်မာေရးဆို◌ငုရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေပ သကေ်ရာက်မကို 

ေလာခ့ျိုငေ်စရန။် 

အခနး် (၃) 

၄။ စစ်ေဆးေရးမှးချပသ်ည် ဝန်ကးီဌာန၏ ခငွ့်ြပချကြ်ဖင့်- 

(က) ဤဥပေဒ၊ လပုထ်ံုးလုပန်ညး်များငှ့် န်ကားချကမ်ျားအရ ဘွိင်လာအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်စွာ အသံုးြပိုငရ်နအ်လိုငာှ ြမနမ်ာိုငင်စံံချနိစံ်နး် သိုမဟုတ် အြပညြ်ပည် 

ဆို◌င်ရ်ာ စံချနိစံ်နး်များငှ့်အည ီစစ်ေဆးမနညး်စနစ်ငှ့် န်ကားချကမ်ျား 

ထတ်ုြပန ်ိုငသ်ည၊် 

(ခ)အတညြ်ပသတ်မတ်ှထားေသာ ဘွိငလ်ာစံချနိစံ်နး်များငှ့် စစ်ေဆးမနညး်စနစ် 

များအရ စစ်ေဆးရရှိသည့် ရလဒမ်ျားသည်သာ အတညြ်ဖစ်သည။် 

အခနး် (၄) 

ဘွိငလ်ာမတ်ှပံုတငြ်ခငး် 

၅။ လပုင်နး်တစ်ရပရ်ပအ်တွက ်ဘွိငလ်ာကို အသံုးြပလိုသသူည ်ဤဥပေဒအရ 

မတ်ှပံုတငရ်မည။် 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

၆။ ြမနမ်ာိုငင်စံံချနိစံ်နး် သိုမဟတ်ု အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာစံချနိစံ်နး်များငှ့်အည ီ

ထတ်ုလပုထ်ားေသာ ဘွိငလ်ာြဖစ်ရမည။် 

၇။ ပဒုမ် ၅ အရ ဘွိငလ်ာမတ်ှပံုတင်ေပးရန ်ေလာကထ်ားရာတငွ် 

ေလာကလ်ာှင့်အတူ ဘွိင်လာငှ့် သက်ဆိုငသ်ည့်အေထာကအ်ထားများ၊ 

သကေ်သခလံကမ်တ်ှများပးူတဲွ၍ စစ်ေဆးေရးမးထ ံတငြ်ပရမည။် 

၈။ ပဒုမ် ၇ အရ ဘွိငလ်ာမတ်ှပံုတင်ေပးရန ်ေလာကထ်ားချကက်ို 

လကခ်ရံရှိသည့်အခါ သက်ဆိုငရ်ာ စစ်ေဆးေရးမှးသည် ဘွိငလ်ာကို 

လိုအပေ်သာစိစစ်မ၊ စစ်ေဆးမများြပလပု်ပးီ စစ်ေဆးေတွရှိချကက်ို 

စစ်ေဆးေရးမှးချပထ်ံ တငြ်ပရမည။် 

၉။ စစ်ေဆးေရးမှးချပသ်ည် ပဒုမ် ၈ အရ စစ်ေဆးေရးမှး၏ တငြ်ပချက်ကို 

လိုအပသ်လို စိစစ်ြခငး်၊ စစ်ေဆးြခငး်ြပလပု်ပးီ သတ်မှတ်သည့်နညး်လမး်ငှ့်အည ီ

ဘွိငလ်ာမတ်ှ ပံုတငရ်န ်ခငွ့်ြပြခငး် သိုမဟတ်ု ြငငး်ပယ် ြပိုငသ်ည။် 

၁၀။ စစ်ေဆးေရးမှးချပသ်ည် သတ်မှတ်သည့်နညး်လမး်ငှ့်အည ီ

ဘွိငုလ်ာအရ�ယအ်စားကို မးီရှိနရ်မျက်�ှြပငဧ်ရယိာအလိုက ်သတ်မှတ်ရမည။် 

၁၁။ ဝန်ကးီဌာနသည ်မးီရှိနရ်မျက်�ှြပငဧ်ရယိာအလိုက ်

ဘွိငလ်ာမတ်ှပံုတငေ်ကးငှ့် စစ်ေဆးခနး်ထားတုိကို သတ်မတ်ှေပးရမည။် 

အခနး် (၁၃) 

တားြမစ်ချက် 

၅၉။ မညသ်မူ ပဒုမ် ၂၁ အရ ထငွး်ထားသည့် မတ်ှပံုတင်အမတ်ှကို မိုးမေြဖာင့် 

ေသာသေဘာြဖင့် ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ ေြပာငး်လြဲခငး်၊ ဖျကြ်ခငး်၊ ပံုသာနပ်ျကစီ်းေအာင် 

ြပလပုြ်ခငး် သိုမဟတ်ု မြမင်ိုငေ်စရန ်ြပလပုြ်ခငး်မြပရ။ 

၆၀။မညသ်မူ ဘွိငလ်ာြပြပငသ်လူကမ်တ်ှမရှိဘဘဲွိငလ်ာကို မြပြပငရ်။ 

၆၁။မညသ်မူဘွိငလ်ာကိုငတွ်ယ်ထနိး်သိမး် သလူကမ်ှတ်မရှိဘ ဲဘွိငလ်ာကို ကိုင်တွယ် 

ထနိး်သမိး်ြခငး်မြပရ။ 

၆၂။ မညသ်မူ ခငွ့်ြပဖအိားထက် ေကျာလ်နွေ်စရန ်အ�ရာယ်ကငး်ဖိအားထနိး် 

အဆိုရငှက်ို မိမဆိ အေလျာကြ်ဖစ်ေစ၊ ပိုငရ်ငှမ် ှတာဝန်ေပးအပခ်ျက်အရြဖစ်ေစ 

ြပြပငေ်ြပာငး်လြဲခငး် မြပလပုရ်။ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

၆၃။ မည်သမူ ပဒုမ် ၂၅၊ ပဒုမ်ခွဲ (က) ငှ့် ပဒု်မခွဲ (ခ) တုိပါ ြပဠာနး်ချကက်ိုဆနက်ျင၍် 

ဘွိငလ်ာထတ်ုလပုြ်ခငး် မြပရ။ 

ေတာိုင်းတိရစ�ာန်ငှ့်သဘာဝအပငမ်ျား ကာကယ်ွေရးငှ့်သဘာဝနယ်ေြမများ ထိနး်သမိး်ေရးဥပေဒ (၁၉၉၄) 

အပိုငး်(၁၅) 

နွ်ကားေရးမးချပသ်ည ်ဝန်ကးီ၏သေဘာတူညခီျကြ်ဖင့်- 

(က) မျိးသဉု်းမည့်အ�ရာယ်မကှာကယ်ွရမည့် ေတာိုငး်တိရစ�ာနမ်ျားကို 

ေအာကပ်ါအမျိးအစားအတိုင်း သတ်မှတ်ေကြငာရမည။် 

(၁) လံုးဝကာကယ်ွထားသည့်ေတာိုင်းတိရစ�ာနမ်ျား၊ 

(၂) သာမနက်ာကယ်ွထားသည့်ေတာိုင်းတိရစ�ာနမ်ျား၊ 

(၃) ရာသအီလိုကက်ာကွယ်ထားသည့်ေတာိုငး်တိရစ�ာနမ်ျား၊ 

(ခ) မျိးသဉုး်မည့်အ�ရာယ်မှ ကာကယ်ွရမည့် သဘာဝအပငအ်မျိးအမည်ငှ့် 

ေနရာေဒသကို သတ်မတ်ှေကြငာရမည။် 

(ဂ) ကာကယွ်ထားသည့် ေတာိုငး်တိရစ�ာန်ငှ့်သဘာဝအပငမ်ျား 

ကာကယွရ်မည့်အစီအမံများ ချမတ်ှေဆာငရ်�ကရ်မည။် 

(ဃ) ကာကွယရ်နသ်တ်မှတ်မည့် ေတာိုငး်တိရစ�ာန်ှင့်သဘာဝအပငမ်ျားမာှ 

အြခားအစုိးရဌာန သိုမဟတ်ု အစုိးရအဖွဲအစညး်၏ 

စီမခံနခ်ွဲမေအာကတွ်ငရ်ှိေနပါက သကဆ်ိုငရ်ာဌာန သိုမဟတ်ု 

အဖွဲအစညး်များငှ့် ညိိငး်ေဆာငရ်�ကရ်မည။်        

လမူဖလူံုေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 

 

အပိုငး် (၅၃) 

၊(က) 

အလပုရ်ငှ်ငှ့်အလပုသ်မားတုိ◌ုသည ်လုပင်နး်ဌာနများ၌ 

အလပုသ်မားများေဘးအ�ရာယ် ကငး◌ရ်ငှ်းေရးှင့် ပညာေရးလပုင်နး်များအြပင် 

အလပုတွ်ငမ်ေတာတ်ဆြဖစ်ပာွးမ◌ှ◌ှကုိုလညး် ေကာငး်၊ 

အလပုတွ်ငထိခ◌ိ◌်ကုမ်ေကာင့်ဒဏရ်ာရရှိမ◌◌ှ၊ု 

ေရာဂါရရှိမငှ့်ေသဆံုးမြဖစ်ပွားြခငး်ကိုလည်းေကာင်း ကာကယ်ွရနအ်လိုငာှ 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးှင့် ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ စီမခံျကမ်ျားထားရှိြခငး်တုိငှ့် 



ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပ်ုငနး် 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  

  Page 47 

ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

စပလ်ျဉး်၍ လူမဖလူံုေရးအဖွဲငှ့်ြဖစ်ေစ၊ အာမခကံိုယ်စားလယ်ှဌာနများငှ့်ြဖစ်ေစ 

ညိိငး်ပေူပါငး်ေဆာငရ်�ကရ်မည။် 

ေရအရငး်အြမစ်ငှ့် ြမစ်ေချာငး်ထနိး်သမိး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၆)ခုစ်ှ 

အပိုငး် (၃) 

ဤဥပေဒ၏ရညရ်�ယ်ချကမ်ျားမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်မည်- 

(က) ေရအရင်းအြမစ်ငှ့်ြမစ်ေချာငး်များကို ြပညသ်မူျားအကျိးရှိစွာ 

အသံုးြပိုငေ်ရးအတွက် ထိနး်သမိး်ကာကွယ်ရန၊် 

(ခ) ြမစ်ေချာင်းများအတငွး် 

ေရလမး်ေကာငး်ဆကသ်ယ်ွမလံု�ခံေချာေမွေစရန၊် 

(ဂ) ေရအရငး်အြမစ်ငှ့်ြမစ်ေချာငး်များ ဖွံဖိးတုိးတက်ေစြခငး်ြဖင့် 

ိုငင်ေံတာ၏်စီးပာွးေရး ဖွံဖိးတုိးတကမ်ကို 

အေထာက်အကြူဖစ်ေစရန၊် 

(ဃ) သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကပ်ျကစီ်းမကို ကာကယ်ွရန။် 

တားြမစ်ချက်များ (၁၁) 

မညသ်မူ- 

(ဂ) ြမစ်ေချာင်းအတငွ်း ေရ�ကျငြ်ခငး်၊ ေရ�သတတူးေဖာြ်ခငး် (သိုမဟုတ်) သယံဇာတ 

ထတ်ုယူြခငး်၊ လပုင်နး်များမှ စွနပ်စ်ေြမစာှင့် တြခားပစညး်များကို ြမစ်ေချာငး် 

အတွငး်သိုြဖစ်ေစ၊ ြမစ်ေချာင်းအတငွ်း စီးဝင်ိုငသ်ည့် ေရဆငး်လမး် 

လိေြမာငမ်ျားအတွငး်သိုြဖစ်ေစ စွနပ်စ်ြခငး်မြပရ။ 

တားြမစ်ချက်များ (၁၃) 

မညသ်မူ ြမစ်ေချာငး်နယ၊် ကမး်ပါးနယ်ှင့် ကမး်န�းနယ်တုိတွငဦ်းစီးဌာန၏ 

ခငွ့်ြပချက ်မရှိဘ ဲစီးပာွးေရးအလိုငာှ သစုဲပ်ြခငး်၊ သတူဲးြခငး်၊ သဲကျံးြခငး်၊ 

ြမစ်ေကျာထ်ုတ်ြခငး်၊ ေရ�ကျငြ်ခငး်၊ ေရ�သတတူးေဖာြ်ခငး် သိုမဟတ်ု 

သယံဇာတထုတယူ်ြခငး်မြပရ၊ 

အလပုသ်မား အဖွဲအစညး်ဥပေဒ (၂၀၁၁ခုစ်ှ) 

ြပညေ်ထာငစု်သမတြမနမ်ာိုငင်ေံတာ ်ဖွဲစညး်ပံုအေြခခံဥပေဒ ပဒုမ် ၂၄ ငှ့်အည ီအလပုသ်မားများ၏ 

အခငွ့်အေရးများကို ကာကွယေ်စာင့်ေရာှကရ်နလ်ညး်ေကာငး်၊ အလပု်သမားအချငး်ချငး်အကား၊ အလပုရ်ငှ်ငှ့် 

အလပုသ်မားအကား ဆက်ဆေံရးေကာငး်မနွေ်စရနလ်ညး်ေကာငး်၊ အလပုသ်မားအဖွဲအစညး်များကို 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

စနစ်တကျငှ့် လပွလ်ပစွ်ာဖွဲစညး်ေဆာငရ်�က်ိုငရ်နလ်ညး်ေကာင်း ြပည်ေထာငစု်လတ်ေတာသ်ည် 

ဤဥပေဒကိုြပဠာနး်လိုကသ်ည။် 

အခနး် (၇) အလပုရ်ငှ၏် 

တာဝနမ်ျား 

၂၉။ အလပုရ်ငှ်သည ်မမိလိပု်ငနး်၏ အလပု်သမားအဖွဲအစညး်များကို 

အလပုသ်မားများအားကိုယ်စားြပသည့် အဖွဲအစညး်များအြဖစ် အသိအမတ်ှြပရမည။် 

၃၀။ အလပုရ်ှငသ်ည ်သက်ဆိုငရ်ာအလပု်အမေဆာငအ်ဖွဲ၏ ေထာက်ခခံျကြ်ဖင့် 

တာဝနတ်စ်ခုခေုပးအပြ်ခငး်ခရံေသာ အလုပအ်မေဆာင်အဖွဲဝငတ်စ်ဦးအား အြခား 

နညး်သေဘာတူညထီားသညမ်အှပ ယင်းတာဝနက်ို ထမး်ေဆာငရ်န် 

တစ်လလင်ှစ်ရက ်ထကမ်ပိုေစဘဲ ခငွ့်ြပရမည။် ယငး်ကာလကို မမိိလပု်ငနး်ရှိ 

မလတာဝနက်ို ထမး်ေဆာငေ်နသကဲ့သို မတ်ှယူရမည။် 

၃၁။ အလုပရ်ငှသ်ည ်အလပု်သမားအဖွဲအစညး်များက မိမတိိုအလုပသ်မားများ၏ 

အကျိး အတွက ်အကအူညီေတာင်းခလံင ်တတ်ိုငသ်ေရ� အကအူညီ ေပးရမည်။ 

သိုရာတွင ်အလပုရ်ငှသ်ည ်ေငေွကး (သိုမဟတ်ု) အြခားနညး်ြဖင့် ယငး်၏လမး်မိုးမ 

သိုမဟတ်ု ထိနး်ချပမ်ြဖင့် အလပုသ်မားအဖွဲအစညး်များ တည်ေထာငြ်ခငး် သိုမဟတ်ု 

လပုင်နး်များလပုက်ိုငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြပရန ်

ရညရ်�ယ်သည့်မညသ်ည့်လပု်ေဆာငခ်ျကက်ိုမ မြပလပုရ်။ 

အလပုသ်မား အဖွဲအစညး်ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုစ်ှ) 

အလပုသ်မားဝန်ကးီဌာနသည် အလပုသ်မားအဖွဲအစည်းဥပေဒပဒုမ် ၅၇ အရအပ်ငှး်ေသာ လပုပ်ိုင်ခငွ့်ကျင့်သံုး၍ 

ြပညေ်ထာငစု်အစုိးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီချကြ်ဖင့် ေအာကပ်ါနညး်ဥပေဒများကို ထုတ်ြပနလ်ိုကသ်ည။် 

အခနး် (၂) အလပုသ်မား 

အဖွဲအစညး်များ 

ဖွဲစည်းြခငး် 

၄။ အလပုသ်မားများ၏အကျိးငှ့် အလပုရ်ငှ်များ၏အကျိးကို 

ေဆာငရ်�က်ိုင်ရနအ်လိုငာှ အလပုသ်မားအဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်ကို ဖွဲစညး်ရာတွင-် 

(က) အေြခခအံလပုသ်မားအဖွဲအစညး် (သိုမဟတ်ု) လုပေ်ဆာငမ် အမျိးအစား 

အလိုက ်သက်ဆိုငရ်ာလပုင်နး် (သိုမဟတ်ု) လပုေ်ဆာငမ်တွင ်အလပု် လပုက်ိုင ်

ေနသည့် အလုပသ်မားအနည်းဆံုးဦးေရ ၃၀ ြဖင့် ဖွဲစညး်ိုင်သည။် 

အလပုသ်မားဦးေရ ၃၀ ေအာကရ်ှိေသာလပု်ငနး် (သိုမဟတ်ု) 

လပုေ်ဆာငမ်ြဖစ်ပါက လပု်ငနး်သေဘာသဘာဝတူညေီသာ အြခားလုပင်နး် 

သိုမဟတ်ု လုပေ်ဆာငမ်တစ်ခခုုငှ့် ပးူေပါင်းဖွဲစညး်ိုငသ်ည။် 

ယငး်သိုဖွဲစည်းရာတွင ်သက်ဆိုငရ်ာလပုင်နး် သိုမဟတ်ု လပုေ်ဆာငမ်ရှိ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

စုစုေပါငး် အလပုသ်မားများ၏ ၁ဝရာခိုင်နး်ေအာက်မနညး်သမူျားက 

ေထာကခ်ရံမည။် 

ြပညေ်ထာငစု်ြမနမ်ာိုငင်ြံပညသ်ူကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာဥပေဒ (၁၉၇၂ခုစ်ှ) 

ြပညသ်တုိူ၏ 

ကျနး်မာေရးကို 

ကာကယ်ွြခငး် 

(၁) ပတ်ဝနး်ကျငက်ျနး်မာေရးဆိုငရ်ာလပု်ငနး်များ 

(က) လအူများေနထိုငရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ်အမိကသ်ိုက၊် အညစ်အေကးများကို 

သမိး်ဆညး်စွနပ်စ်ြခငး်၊ 

(ခ) လအူများအတကွ် ေသာကသ်ံုးေရများကို အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာစံချနိမ်ှီ သတ်မတ်ှ 

ြခငး်ငှ့် ကာကယ်ွေစာင့်ေရှာကြ်ခငး်၊ 

(ဂ) လအူများေနထိုငရ်ာပတ်ဝနး်ကျငေ်လထတွုင ်လတုိူကိုေဘးအ�ရာယ်ြဖစ်ေစမည့်  

      အခိုးအေငွ၊ အနံအသက၊် အမနအ်မား၊ အသပံလ၊ံ ဓါတ်ေရာငြ်ခညမ်ျားေကာင့် 

ညစ်ညမး်ြခငး်မ ှကာကွယ်ြခငး်၊ 

(ဃ) မိရ�ာစညပ်ငသ်ာယာေရး၊ အမိ်ယာေဆာကလ်ပုြ်ခငး်ငှ့် လပုသ်ားြပညသ်တုိူ 

သာွးလာေနထိုငအ်သံုးြပသည့် အေဆာက်အဦ သိုမဟတ်ု ေနရာများ၏ 

ကျနး်မာသနရ်ငှး်ေရးအတွက် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ 

ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲငှ့် သဘာဝထနိး်သမိး်ေရးနယ်ေြမများ ကာကယ်ွေစာင့်ေရာှကြ်ခငး်ဆိုငရ်ာဥပေဒ (၂၀၁၈) 

ရညရ်�ယ်ချကမ်ျား 

ဤဥပေဒ၏ ရညရ်�ယ်ချကမ်ျားမာှ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်- 

(က) ိုငင်ေံတာ၏် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲဆိုငရ်ာ မဟာဗျဟာငှ့် မဝူါဒကို 

အေကာင်အထညေ်ဖာရ်န၊် 

(ခ) ိုငင်ေံတာ်၏ သဘာဝနယေ်ြမများ ထိနး်သမိး်ေရးဆိုငရ်ာ မဝူါဒကို 

အေကာင်အထညေ်ဖာရ်န၊် 

(ဂ) ေတာိုငး်တရိစ�ာန်ငှ့် သဘာဝအပငမ်ျား၊ ေဂဟစနစ်များငှ့် ရာသအီလိုက ်

ေဒသေြပာင်းေရ�ကျကစ်ားေလရ့ှိေသာ တိရစ�ာနမ်ျား ကာကယ်ွထနိး်သိမး်ေရးငှ့် 

စပလ်ျဉး်၍ ိုငင်ေံတာ်က လကခ်သံေဘာတူထားသည့် အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာ 

သေဘာတူညီချကမ်ျားငှ့် အညီ ေဆာငရ်�ကရ်န၊် 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

(ဃ) ေတာိုငး်တရိစ�ာန်ငှ့် သဘာဝအပငမ်ျား၊ ယငး်တုိ၏ အစိတအ်ပိုငး်များ၊ 

ယငး်တုိမှတစ်ဆင့် ထတ်ုလုပေ်သာ ထနု်ကနုမ်ျား၊ ဆင့်ပာွးထတ်ုလုပ်ေသာ 

ပစညး်များကို ကးူသနး်ေရာင်းဝယ်ြခငး်အား ထနိး်ချပရ်န၊် 

(င) ဘမူိပုသ်ွငထ်းူြခားသည့် နယေ်ြမများ၊ မျိးဆကပ်ျက်သဉုး်မည့် အ�ရာယ်ရှိသည့် 

ေတာိုင်းတိရစ�ာနမ်ျား၊ သဘာဝအပငမ်ျားငှ့် ယငး်တုိ၏ ေနရငး်ေဒသများကို 

ကာကယွ ်ထနိး်သမိး်ရန၊် 

(စ) သဘာဝသပိံဆိုငရ်ာ သေုတသနလုပင်နး်များငှ့် 

အသပိညာေပးေရးလပုင်နး်များကို အေထာကအ်ကြူဖစ်ေစရန၊် 

(ဆ) တိရစ�ာနဥ်ယျာဉမ်ျား တညေ်ထာငြ်ခငး်ြဖင့် ေတာိုငး်တိရစ�ာန်ငှ့် 

သဘာဝအပငမ်ျားကို ကာကွယ်ရန။် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုငရ်ာလပုထ်ံုးလပုန်ညး်များ (၂၀၁၅) 

အခနး် (၁) 

အမည်ငှ့် 

အဓပိါယ် 

ေဖာြ်ပချက် 

ဤလပုထ်ံုးလုပန်ညး် မထတ်ုြပနမ်တွီင ်တညေ်ဆာက်ေရးလပုင်နး်များ 

စတငခ်ဲ့ပးီြဖစ်ေသာ သိုမဟုတ် လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကဆ်ြဲဖစ်ေသာ စီမံကနိး် 

အသးီသးီသည် မမိစီိမံကနိး်ေကာင့် ယခင်ကြဖစ်ေစ၊ ယခြုဖစ်ေစြဖစ်ေပေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်များကို ေဖာ်ထတ်ုသရိှိရန ်လပုင်နး်ခငွတွ်င ်စိစစ်ြခငး် 

အပါအဝင်စီမံကနိး်အတွက ်ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာစိစစ်မကိုြပလပု၍် ဦးစီးဌာနက 

သတ်မတ်ှသည့် အချနိက်ာလအတွငး်- 

(က) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်ဆနး်စစ်ြခငး် သိုမဟတ်ု 

ကနဦးပတ်ဝန်းကျငဆ်နး်စစ်ြခငး် သိုမဟတ်ု ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉ ်

ေရးဆွဲအေကာငအ်ထညေ်ဖာြ်ခငး် ြပရမည။် 

(ခ) ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာလိုကန်�ေဆာငရ်�ကမ် သက်ေသခလံကမ်တ်ှရယူရမည။် 

(ဂ) ဆိုးကျိးသကေ်ရာကမ်များအား ေလာ့ချရနဥ်ပေဒ၊ နညး်ဥပေဒများငှ့် 

အြခားသက်ဆိုငရ်ာ တည်ဆဥဲပေဒများှင့်အည ီသင့်ေလျာေ်သာ အေရးယူ 

ေဆာငရ်�ကမ်များြပလပုရ်မည။် 

အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အရညအ်ေသးွ (ထုတ်လတ်မ) လမး်နွချကမ်ျား 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

ရညရ်�ယ်ချက ်

ဤအမျိးသားပတဝ်နး်ကျင်ဆိုငရ်ာအရညအ်ေသးွ (ထတ်ုလတ်မ) 

လမး်နခ်ျကမ်ျားသည ်လူသားတုိ၏ ကျနး်မာေရးှင့်ေဂဟစနစ်ေကာငး်မနွေ်ရးကို 

ကာကယွ်ေစာင့်ေရာှကရ်န ်ရညရ်�ယ်ချကြ်ဖင့် ညစ်ညမ်းမမြဖစ်ေစရနအ်လိုငာှ 

ေနရာအသးီသီး၏ ဆညူသံံငှ့်တုနခ်ါမ၊ အခိုးအေငွ ထတ်ုလတ်မငှ့် 

အရညစွ်နထ်ုတ်မများထနိး်ချပေ်ရး အတွက် အေြခခစံညး်မျဉး်အြဖစ် 

သတ်မတ်ှြပဠာနး်ြခငး်ြဖစ်သည။် 

အလပု်ံုများအကဥ်ပေဒ(၁၉၅၁) 

စီမကံနိး်ပိုငရ်ငှ်သည ်လပုင်နး်ခငွေ်ဘးရနက်ငး်ရငှး်မ၊ အလုပသ်မားများ လမူဖလူံုေရးှင့် သကသ်ာေချာငခ်ျေိရးငှ့် 

သကဆ်ိုငသ်ည့် ဥပေဒြပဠာနး်ချကမ်ျားအားလံုးကို လိုက်န�ေဆာငရ်�က်ပါမည။် 

ပိုကနုသ်ငွး်ကုနဥ်ပေဒ(၂၀၁၂) 

အခနး် (၂)ရည်ရ�ယခ်ျက ်

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရညရ်�ယ်ချကမ်ျားမာှ ေအာကပ်ါအတုိငး်ြဖစ်သည-် 

(က) ိုငင်ေံတာ၏် စီးပွားေရးဆိုငရ်ာအေြခခမံမူျားကို ေအာငြ်မငစွ်ာ 

အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်�က်ိုငရ်န၊် 

(ခ) ိုငင်ေံတာ်၏ ဖွံဖိးတုိးတကမ်ကို အေထာကအ်ကြူပသည့် 

ပိုကနုသ်ငွး်ကုနဆ်ိုငရ်ာ မဝူါဒများကို ချမတ်ှိုငရ်န၊် 

(ဂ) ိုငင်ေံတာ်၏ ပိုကနုသ်ငွး်ကနုဆ်ိုငရ်ာ မဝူါဒများငှ့် ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားသည ်

ိုငင်တံကာ ကနုသ်ယ်ွမစံများငှ့်အညီ ြဖစ်ေစရန၊် 

(ဃ) ပိုကနုသ်ွငး်ကနုဆ်ိုငရ်ာကစိရပမ်ျားကို ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ်ေချာေမွ 

လယ်ွကြူမနဆ်နေ်စရန။် 

(ပဒုမ် - ၃အရ) 

စီမကံနိး်ပိုငရ်ငှ်သည ်ကနသ်တ်တားြမစ်ပိတ်ပငထ်ားေသာကနုပ်စည်းများကို 

တငပ်ိုြခငး် သိုမဟတ်ု တင်သငွး်ြခငး်မြပပါ။ (ပဒုမ် - ၅အရ) 

စီမကံနိး်ပိုငရ်ငှ်သည ်ခငွ့်ြပချကရ်ယူရနသ်တ်မတ်ှထားေသာကနုပ်စည်းများကို 

ခငွ့်ြပချကရ်ယူပးီမသှာ တငပ်ိုြခငး် သိုမဟတ်ု တငသ်ွငး်ြခငး်ြပလပုပ်ါမည။် (ပဒု်မ - 

၆အရ) 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

စီမကံနိး်ပိုငရ်ငှ်သည ်ခငွ့်ြပချကပ်ါစညး်ကမ်းများကို ေဖာကဖ်ျက်ြခငး်မြပပါ။ (ပဒုမ် - 

၇ အရ) 

အခနး်(၄) 

တားြမစ်ချက်များ 

၅။ မညသ်မူ ကနသ်တ်တားြမစ်ပတ်ိပငထ်ားေသာ ကနုပ်စညး်များကို တငပ်ိုြခငး် 

သိုမဟတ်ု တငသ်ငွး်ြခငး်မြပရ။ 

၆။ မညသ်မူ ခွင့်ြပချကရ်ယရူန ်သတ်မတ်ှထားေသာ ကုနပ်စညး်များကိုခငွ့်ြပချက ်

ရယူြခငး်မရှိဘ ဲတငပ်ိုြခငး် သိုမဟတ်ု တင်သငွး်ြခငး်မြပရ။ 

၇။ မညသ်ည့်ခွင့်ြပချကရ်ရှိသမူ ခငွ့်ြပချကပ်ါ စညး်ကမး်ချကမ်ျားကို ေဖာကဖ်ျက်ြခငး် 

မြပရ။ 

ြမနမ်ာိုငင်မံးီသတ်တပဖ်ွဲဥပေဒ(၂၀၁၅) 

အခနး် (၂) 

ရညရ်�ယ်ချကမ်ျား 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရညရ်�ယ်ချကမ်ျားမာှ ေအာကပ်ါအတုိငး်ြဖစ်သည-် 

(က) ိုငင်ပံိုငပ်စညး်၊ ပဂုလိကပိုင်ပစညး်၊ ယဉေ်ကျးမအေမအွစ်ှငှ့် 

ြပညသ်တုိူ၏ အသက ်အိုးအိမစ်ညး်စိမမ်ျားကိုမးီေဘးငှ့် အြခားသဘာဝေဘး 

အ�ရာယေ်ကာင့် ပျကစီ်းဆံုးံး မ မြဖစ်ပာွးေစေရးအတွက် ကာကွယေ်ပးရန၊် 

(ခ) မးီသတ်တပဖ်ွဲကို စနစ်တကျဖ◌ွ◌ွ◌ဲစ့ည်း၍ မးီသတ်တပဖ်ွဲဝငမ်ျားကို 

ေလက့ျင့်သင်ကားေပးရန၊် 

(ဂ) မးီေဘးအ�ရာယ်၊ အြခားသဘာဝေဘးအ�ရာယ၊် 

ကပေ်ရာဂါေဘးအ�ရာယ် သိုမဟတ်ု ုတ်တရကြ်ဖစ်ပာွးေသာ 

ေဘးအ�ရာယ်တစ်မျိးမျိး ကျေရာကသ်ည့်အခါ မးီငိမ်းသတ်ေရး၊ 

ကာကယွ်တားဆးီေရး၊ ရာှေဖွကယ်ဆယ်ေရးတုိကို ေဆာင်ရ�ကရ်န၊် 

(ဃ) ေဘးအ�ရာယ်တစ်မျိးမျိး ကျေရာကသ်ည့်အခါ ြပညသ်ူတုိ၏ 

ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကမ်ကို ရရှိေရးအတွက ်ပညာေပးစည်းံုးလံေဆာ်မများ 

ကျယ်ကျယ်ြပနြ်ပနေ်ဆာငရ်�ကရ်န၊် 

(င) ိုငင်ေံတာလ်ံု�ခံေရး၊ ြပညသ်ူတုိ၏ေအးချမး်သာယာေရးငှ့် 

တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး အတွက ်လိုအပပ်ါက ပါဝင်ကညူီေဆာငရ်�ကရ်န်။ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

အခနး် (၈) 

မးီေဘးလံု�ခံေရး 

လပုင်နး်များ 

၁၆။ မိနယ်မးီသတ်ဦးစီးမှးသည်- 

(က) မိ၊ ရပ်ကကွ ်သိုမဟုတ် ေကျးရ�ာအုပစု်အတွငး်ေနထိုငသ်မူျား လိုကန်�ရမည့် 

မးီေဘးလံု�ခံေရးဆိုငရ်ာန်ကားချကမ်ျားကို အခါအားေလျာစွ်ာ ထုတ်ြပနရ်မည။် 

၂၁။ မိနယ် မီးသတ်ဦးစီးမှးသည ်မးီေလာငမ်ြဖစ်ပာွးရသည့် အေကာင်းအရငး်၊ 

မးီေလာငဆ်ံုးံးမခနမ်နှး်တနဖ်ိုးငှ့် မးီေလာငမ်အတွက်တာဝနရ်ှိသတုိူကို 

အြမနဆ်ံုးစုံစမ်း စစ်ေဆး၍ အဆင့်ဆင့်တငြ်ပရမည။် 

အခနး် (၁၃) အေထွေထွ 

၄၀။ မးီေဘးလံု�ခံေရးကစိအလိုငာှ 

လိုအပသ်ည့်စစ်ေဆးေဆာင်ရ�ကခ်ျကမ်ျားအတွက ်သတ်မတ်ှချကမ်ျားငှ့်အည ီ

သကဆ်ိုငရ်ာပိုငရ်ငှ ်သိုမဟတ်ု စီမခံနခ်ွဲသကူ ဝနေ်ဆာင်ခကို မးီသတ်ဦးစီးဌာနသို 

ေပးေဆာငရ်မည။် ဝန်ကးီဌာနသည် ြပညေ်ထာငစု်အစုိးရအဖွဲ၏ ခငွ့်ြပချကြ်ဖင့် 

ဝနေ်ဆာငခ်ကို သတ်မတ်ှရမည။် 

၄၁။ မီးေလာင်မြဖစ်ပာွးရာတွင် သေဘာိုးြဖင့် မးီငမိး်သတ်ြခငး်ေကာင့် 

ြဖစ်ေပသည့် ပျကစီ်းဆံုးံးမအတွကလ်ည်းေကာငး်၊ မီးငမိး်သတ်ရန ်

မးီသတ်ယာဉ်များကို ေမာငး်ငှ ်ထကွခ်ာွရာတွင ်နညး်လမး်တကျေမာင်းငှပ်ါလက ်

မေတာ်တဆြဖစ်ပွားမအတွက် လညး်ေကာငး်၊ မညသ်ကူိုမ 

ြပစ်မအေကာငး်ရြဖစ်ေစ၊ တရားမေကာင်းအရြဖစ်ေစ တရားစဲွဆိုခငွ့် မရှိေစရ။ 

အနညး်ဆံုးအခေကးေငွ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ(၂၀၁၃) 

အခနး် (၁) အမည၊် 

စတငအ်ာဏာတညြ်ခငး်ှ

င့် အဓပိါယ်ေဖာြ်ပ 

ချကမ်ျား 

၂။ ဤဥပေဒတငွပ်ါရှိေသာ ေအာကပ်ါစကားရပမ်ျားသည် 

ေဖာြ်ပပါအတုိငး်အဓပိါယ် သကေ်ရာက်ေစရမည်- 

(ခ) အလပုရ်ငှ်ဆိုသညမ်ာှ ကူးသနး်ေရာင်းဝယေ်ရးလုပင်နး်၊ ကနုထ်ုတ်လုပင်နး်ငှ့် 

ဝနေ်ဆာငမ်လုပင်နး်၊ စုိကပ်ျိးေရးငှ့် ေမးွြမေရးလပုင်နး် တစ်ခခုတွုင် 

သတ်မတ်ှထားေသာ အေရအတကွေ်အာက်မေလျာေ့သာ အလပုသ်မားများအား 

သေဘာတူညီချကြ်ဖင့်အလပုလ်ပုခ်ိုငး်ပးီ ထိုအလပုသ်မားအား 

အခေကးေငေွပးရန် တာဝန်ရှိသကူိုဆိုသည။် ယငး်စကားရပတွ်င ်

ေအာကပ်ါပဂုိလမ်ျားလညး် ပါဝငသ်ည်- 

(၁) အလပုရ်ငှ်၏ စီမခံနခ်ွဲမဆိုငရ်ာကိုယ်စားလယ်ှ၊ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

(၂) အလုပရ်ငှ်ကိုယစ်ားအလုပသ်မားအား စီမအံပုခ်ျပရ်န ်တာဝနရ်ှိသူ သိုမဟတ်ု 

အခေကး ေငွေပးရနတ်ာဝန်ရှိသ၊ူ 

(င) အခေကးေငဆွိုသညမ်ာှ အလပုရ်ငှ၏် န�ရပီိုငး်အလုပ၊် ေနစဉအ်လုပ၊် 

အပတ်စဉအ်လပု၊် လစဉအ်လပု ်သိုမဟုတ် အြခားအချနိပ်ိုငး် အလပု ်

တစ်ခခုကုိုအလပုသ်မားက လပုက်ိုငေ်ဆာငရ်�ကေ်ပးရသြဖင့် ရသင့်ေသာ 

အခေကးေငွငှ့်လပုခ်လစာတုိကိုဆိုသည။် ယငး်စကားရပတွ်င ်

အချနိပ်ိုလပုခ်သည ်လညး်ေကာငး်၊ အလပု်ေကာငး်မနွသ်ြဖင့် သိုမဟတ်ု 

အကျင့်စာရိတေကာငး်မနွသ်ြဖင့် အလပုရ်ငှ်မ ှအပိုေပးသည့် 

ဆေုကးေငမွျားသညလ်ညး်ေကာငး်၊ ဝငေ်ငွအြဖစ် သတ်မှတ်ိုငေ်သာ 

အြခားေငွငှ့် အကျိးခစံားခငွ့်များသည် လညး်ေကာငး်ပါဝငသ်ည။်  

၁၂။ အလပုရ်ငှ်သည-် 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆံုး အခေကးေငွေအာက် 

ေလျာန့ညး်၍ အလပုသ်မားအား အခေကးေငွေပးြခငး်မြပရ၊ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆံုး အခေကးေငထွက်ပို၍ 

ေပးိုငသ်ည။် 

၁၄။ ဤဥပေဒငှ့်သကဆ်ိုငသ်ည့် လပုင်နး်တစ်ခခုတွုင် အလပုလ်ပုေ်နေသာ 

အလပုသ်မားသည်- 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆံုးအခေကးေငွကို 

ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ ထိုအခေကးေငထွက် အလပုရ်ငှက် ပို၍ေပးပါကပိုေပးသည့် 

အခေကးေငွကိုေသာလ်ည်းေကာငး် ရထိုကခ်ငွ့်ရှိသည။် 

(စ) လစားအလပုအ်တွက် ရကသ်တတစ်ပတ်လင ်တစ်ရကန်�းခငွ့်ရှိပးီ 

ထိုန�းရကအ်တွက ်အခေကးေငရွထိုက်ခငွ့်ရှိသည။် အကယ်၍ ထိုန�းရကအ်တငွး် 

အလပုလ်ပုရ်ပါက တညဆ်ဥဲပေဒငှ့်အည ီအချနိပ်ိုလပုခ်ရထိုကခ်ငွ့်ရှိသည။် 

(ဇ) သတ်မတ်ှထားသည့် အနညး်ဆံုးအခေကးေငွကိုအမျိးသား၊ အမျိးသမးီ  

မခွဲြခားဘဲ ခစံားခငွ့်ရှိေစရမည။်  

အခနး် (၇) အလပုရ်ငှ၏် 

တာဝနမ်ျား 
၁၂။ အလပုရ်ငှ်သည-် 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆံုး အခေကးေငွေအာက် 

ေလျာန့ညး်၍ အလပုသ်မားအား အခေကးေငွေပးြခငး်မြပရ၊ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆံုး အခေကးေငထွက်ပို၍ 

ေပးိုငသ်ည။် 

အခနး်(၈)အနညး်ဆံုးအခ

ေကးေငွငှ့်စပလ်ျဉး်၍အ

လပုသ်မားများ၏အခငွ့်အ

ေရးများ 

၁၄။ ဤဥပေဒငှ့်သကဆ်ိုငသ်ည့် လပုင်နး်တစ်ခခုတွုင် အလပုလ်ပုေ်နေသာ 

အလပုသ်မားသည်- 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆံုးအခေကးေငွကို 

ေသာလ်ညး်ေကာငး်၊ ထိုအခေကးေငထွက် အလပုရ်ငှက် ပို၍ေပးပါကပိုေပးသည့် 

အခေကးေငွကိုေသာလ်ည်းေကာငး် ရထိုကခ်ငွ့်ရှိသည။် 

(စ) လစားအလပုအ်တွက် ရကသ်တတစ်ပတ်လင ်တစ်ရကန်�းခငွ့်ရှိပးီ 

ထိုန�းရကအ်တွက ်အခေကးေငရွထိုက်ခငွ့်ရှိသည။် အကယ်၍ ထိုန�းရကအ်တငွး် 

အလပုလ်ပုရ်ပါက တညဆ်ဥဲပေဒငှ့်အည ီအချနိပ်ိုလပုခ်ရထိုကခ်ငွ့်ရှိသည။် 

(ဇ) သတ်မတ်ှထားသည့် အနညး်ဆံုးအခေကးေငွကိုအမျိးသား၊ အမျိးသမးီ  

မခွဲြခားဘဲ ခစံားခငွ့်ရှိေစရမည။် 

အခနး် (၁၀) 

တားြမစ်ချက်ငှ့် 

ြပစ်ဒဏမ်ျား 

၂၂။ မညသ်ည့် အလပုရ်ငှမ်-ှ 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားေသာ အနညး်ဆံုးအခေကးေငွကို အလပုသ်မား 

အားေပးေဆာငရ်န် ပျကက်ွကြ်ခငး်မရှိေစရ။ 

အနညး်ဆံုးအခေကးေငွ ြပင်ဆငသ်တ်မတ်ှေကညာြခငး် (အမနိေ်ကာြ်ငာစာ အမှတ် ၂/ ၂၀၁၈) 

အနညး်ဆံုးအခ 

ေကးေငြွပင်ဆင ်

သတ်မတ်ှြခငး် 

၁။ အနညး်ဆံုးအခေကးေင ွသတ်မတ်ှေရးဆိုငရ်ာ အမျိးသားေကာမ်တီသည် ၂၀၁၃ 

ခုစ်ှ၊ အနညး်ဆံုး အခေကးေင ွဥပေဒ ပဒု်မ ၁၀၊ ပဒုမ်ခွဲ (က) အရ အနညး်ဆံုး 

အခေကးေငွသတ်မတ်ှမည့် အဆိုြပ အနညး်ဆံုးအခေကးေငွ အမနိေ်ကာြ်ငာစာကို 

အများြပညသ်ူသရိှိေစရန ်၂.၁.၂၀၁၈ ရက်စဲွပါ အမနိေ်ကာ်ြငာစာ အမှတ်၊ ၁။၂၀၁၈ ြဖင့် 

ထတ်ုြပန ်ေကညာခဲ့ပါသည။်  

၂။ ယင်းေကညာချကအ်ရ ြပညေ်တာငစု်နယ်ေြမအပါအဝင ်တုိငး်ေဒသကးီငှ့် ြပည် 

နယမ်ျားမှ အလပုရ်ငှ်ငှ့် အလပုရ်ငှအ်ဖွဲ ◌့အစညး်များ၊ 

အလပုသ်မားအဖွဲအစညး်များ၏ ကနက်ွကြ်ခငး်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ ေထာကခ်ြံခငး်စသည့် 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

သေဘာထားမှတခ်ျကမ်ျားကို ြပည ်ေထာင်စုနယေ်ြမ 

သကဆ်ိုငရ်ာတုိငး်ေဒသကီးများငှ့် ြပည်နယေ်ကာမ်တီများက ြပန် 

လညရ်ငှး်လငး်ေဆးွေးွ၍ အဆိုြပနး်ထားများ ြပနလ်ညတ်ငြ်ပေစခဲ့ပါသည။်  

၃။ ထပမ်အံဆိုြပတငြ်ပသည့် အနညး်ဆံုးအခေကးေငွနး်ထားများကို ၂၀၁၃ ခုစ်ှ၊ အ 

နညး်ဆံုးအခေကးေငွ ဥပေဒပဒုမ် ၁၀၊ ပဒုမ်ခွဲ (ဃ) ငှ့်အည ီသံုးပငွ့်ဆိုင်ကိုယ်စား 

လယ်ှများငှ့် ညိိငး်ေဆးွေးွပွဲများ ြပလုပ၍် ဆံုးြဖတ်ခဲ့သည့်  

- ြမနမ်ာိုငင်ရံှိ အလပုသ်မားများအတွက် ေနရာေဒသငှ့် လပုင်နး်အမျိးအစား 

မခွဲြခားပဲ တစ်ိုငင်လံံုး တစ်ေြပးညီ တစ်န�ရလီင ်၆၀၀ ကျပ် (ေြခာက်ရာ ကျပ်နး်) 

ြဖင့် အလပုခ်ျနိ ်၈ န�ရီ (တစ်ရက်) အတွက ်၄၈၀၀ ကျပ် (ေလး ေထာင့်ရစ်ှရာကျပ)် 

ကို ြပညေ်ထာငစု်အစုိးရအဖွဲ၏ အတညြ်ပချကြ်ဖင့် ယေန ထတ်ုြပနသ်ည့်ေနမစှ၍ 

သတ်မတ်ှလိုကသ်ည။်  

၄။ ဤသတ်မှတ်ချကသ်ည ်အလပုသ်မား ၁၀ ဦး ေအာကရ်ှိ လပုင်နး်ငယ်များ၊ တစ်ိုင ်

တစ်ပိုငလ်ုပင်နး်များငှ့် သကဆ်ိုငြ်ခငး်မရှိေစရ။ 

၅။ အနညး်ဆံုးအခေကးေငွ သတ်မတ်ှေရးဆိုငရ်ာ အမျိးသားေကာမ်တီ၏ ၂၈.၈. 

၂၀၁၅ ရက်စဲွပါ အမနိေ်ကာြ်ငာစာအမှတ် ၂/၂၀၁၅ ကို ဤအမနိေ်ကာြ်ငာစာြဖင့်  

လမး်မိုးပယ်ဖျကခ်ရံမညြ်ဖစ်သည။် 

အလပုသ်မားေရးရာအြငငး်ပွားမေြဖရငှး်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

အခနး် (၁)အမည၊်ငှ့် 

အဓပိါယ်ေဖာြ်ပ ချကမ်ျား 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာေအာက်ပါစကားရပ်များသည်ေဖာ်ြပပါအတုိင်းအဓပိါယ် 

သက်ေရာက် ေစရမည် - 

(က) အလပ်ုသမားဆိုသည်မှာ ေနစားအလပ်ုသမား၊ ယာယီအလုပ်သမား၊ အမ်ိအကူ 

အလပုသ်မား၊ အစိုးရဝနထ်မ်း၊ အလပ်ုသင်တုိအပါအဝင် စးီပွားေရးလပ်ုငနး်တွင်ြဖစေ်စ၊ 

အသက်ေမွးဝမး်ေကျာင်းအတွက်ြဖစေ်စ မိမိ၏လပ်ုအားခအေပ အားကုိးအားထားြပ ရသကုိူ 

ဆိုလိုသည်။ ထိုအြပင် အြငင်းပွားမြဖစေ်နစဉ်တွင် တာဝနမှ်ရပ်စခဲရံသ ူသိုမဟတ်ု 

အလပုထ်တ်ုခရံသ ူအလပ်ုသမားများလည်း ပါဝင်သည်။  

(ခ) အလပ်ုရင်ှဆိုသည်မှာ လပ်ုငနး်တခခုတွုင် အလပ်ုအကုိင်အရ သေဘာတူညီချက်အရ 

စှဦ်းသေဘာတူညီေသာ အခေကးေငွြဖင့် အလပ်ုသမားတစဦ်းကုိြဖစေ်စ၊ အများ ကုိြဖစေ်စ 

ငှားရမး်လပုကုိ်င်၍ တုိက်ုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သယ်ွဝိုက်ေသာ်လည်း ေကာင်း၊ 

စမံီအပုခ်ျပ်ရေသာသကုိူ ဆိုလိုသည်။ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

အခနး် 

(၈)တားြမစ်ချကမ်ျား 

၃၈။ မညသ်ည့်အလပုရ်ငှမ် ေတာငး်ဆိုတုိင်ကားချက်ငှ့်စပလ်ျဉး်၍ သတ်မတ်ှကာလ 

အတွငး် ေဆးွေးွညိိငး်ေြဖရငှး်ရန ်ခိုငလ်ံုေသာအေကာငး်မရှိဘ ဲပျက်ကကွြ်ခငး် မရှိ 

ေစရ။ 

၃၉။ မညသ်ည့်အလပုရ်ငှမ် ခံုအဖွဲက အြငင်းပာွးမကို စစ်ေဆးေနစဉ် ထိုအြငငး်ပာွးမ 

မ စမ ီတစ်ဆကတ်ညး်အချနိက် သတ်မှတ်ထားေသာ အလပုသ်မားများငှ့် 

သကဆ်ိုငသ်ည့် စည်းကမး်များကို တ်ုတရကေ်ြပာငး်လဲြခငး် မြပရ။ 

အခနး် (၉)အြပစ်ဒဏမ်ျား 

၄၆။ မညသ်ည့်အလပုရ်ငှမ်ဆို ပဒုမ် ၃၈ငှ့် ပဒုမ် ၃၉ တုိပါ တားြမစ်ချက်တစ်ရပရ်ပ်ကို 

ေဖာကဖ်ျက်ကျးလနွ်ေကာငး် ထငရ်ာှးေနပါက ထိုသူကို ေငဒွဏ်အနညး်ဆံုး ကျပ်တစ် 

သနိး် ချမတ်ှရသည။် 

သဘာဝေဘးအ�ရာယ်ဆိုငရ်ာစီမခံနခ်ွဲမဥပေဒ(၂၀၁၃) 

အခနး် (၁)အမည ်

ငှ့်အဓပိာယ် ေဖာြ်ပချက် 

ဤဥပေဒတငွ်ပါရှိေသာ ေအာကပ်ါစကားရပမ်ျားသည် ေဖာြ်ပပါအတုိငး် 

အဓပိာယသ်က ်ေရာကေ်စရမည-် 

(က) သဘာဝေဘးအ�ရာယ်ဆိုသညမ်ာှ သဘာဝအေလျာက် ြဖစ်ေစ၊ လူတုိ၏ 

ြပမေူဆာငရ်�ကမ်၊ မေတာ်တဆမ သိုမဟတ်ု ေပါဆ့မေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ မးီေလာငြ်ခင်း၊ 

ေြမပိြခငး်၊ မုနတ်ိုငး်တုိကခ်တ်ြခငး်၊ ေရလမး်မိုးြခငး်၊ မိုးကိးပစ်ြခငး်၊ မိုးေခါငြ်ခငး်၊ 

ေြမငလျငလ်ပ်ြခငး်၊ ဆနူ�မီလိငး်ြဖစ်ေပြခငး်  စသည်တုိေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ 

သဘာဝေဘးအ�ရာယဟ်ု သတ်မတ်ှသည့် ထခိိုကပ်ျကစီ်းမကို ဆိုလိုသည။် 

အခနး် (၂)ရည်ရ�ယခ်ျက ်

များ 

ဤဥပေဒ၏ ရညရ်�ယ်ချကမ်ျားမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည။်  

(က) သဘာဝေဘးအ�ရာယ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုငသ်ည့် ထခိိုကဆ်ံုးံးမများ ေလာ့ 

ပါးေရးအတွက် သဘာဝေဘးအ�ရာယ်ဆိုငရ်ာစီမခံနခ်ွဲမ လပုင်နး်စဉမ်ျားကို 

စနစ်တကျ ထိေရာကလ်ျငြ်မနစွ်ာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်�က်ိုင်ရန၊် 

(ခ) သဘာဝေဘးအ�ရာယေ်ကာင့် ထခိိုက်ပျကစီ်းခဲ့သည့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငက်ို 

ြပနလ်ညထ်နိး်သမိး်ကာကွယ်ရန၊် 

သတအရည်ကျိလပုင်နး်စီမကံနိး်တွင ်အသံုးြပေသာ စံချနိစံ်နး်များငှ့် လမး်နခ်ျကမ်ျားမာှ- 

• ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ၏ စံချနိစံ်နး်များ၊ 
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ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒ၊ 

စံချနိစံ်နး်များငှ့် 

လမး်နခ်ျက်များ 

ေဖာြ်ပချကမ်ျား 

• အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာအရညအ်ေသးွ(ထုတ်လတ်မ)လမ်းန်ချကမ်ျား၊ 

• အြပညြ်ပညဆ်ိုငရ်ာဘာေရးေကာပ်ိုေရးရငှး် လမ်းနခ်ျကမ်ျား၊ 

• NAAQ (EPA) လမး်နခ်ျကမ်ျား၊ 

• ACGIH (TLV) စံချနိစံ်နး်များြဖစ်ကသည်။ 

 

 

 

 

၅.၂  ကတိကဝတ် 

ခငွ့်ြပမနိမ်ျား၊ စာချပမ်ျား၊ ကငွး်ဆငး်စစ်ေဆးချက ် အစီရငခ်စံာများငှ့် ကတိကဝတ်ထားရှိသည့် စာရ�က်စာတမ်း 

များကို ေန�က်ဆကတဲွ် (၁) တွငေ်ဖာြ်ပ ထားပါသည။်  

ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပုင်နး်မှ ဤကနဦးပတ်ဝန်ကျငဆ်နး်စစ်ြခငး် အစီရငခ်ံစာတွင် 

ပါရှိေသာ ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများကို လိုကန်�မညြ်ဖစ်ေကာငး် ကတိကဝတ်ြပသည။် 

ေန�ကဆ်က်တဲွ 

(၁) 

ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပုင်နး်မ ှဤကနဦးပတ်ဝန်ကျငဆ်နး်စစ်ြခငး် အစီရငခ်ံစာတွင် 

ပါရှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မံခနခ်ွဲမအစီအစညမ်ျားကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာငမ်ည် 

ြဖစ်ေကာင်း ကတိကဝတ်ြပသည။် 

ေန�ကဆ်က်တဲွ 

(၁) 

ကနဥးီပတ်ဝန်းကျင ် ဆနး်စစ်ြခငး် အစီရင်ခစံာငှ့် အစီရငခ်စံာအတွင်း ေဖာြ်ပထားရှိေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင် စီမခံန်ခွဲမအစီအစဥမ်ျား၊ ထခိိုကမ်များကို ေလာခ့ျရနန်ညး်လမး်များ၊ 

စဥဆ်ကမ်ြပတ် ေစာင့်ကပစ်စ်ေဆးြခငး် နညး်လမး်များ မာှ ထတ်ုြပနထ်ားေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရး ဥပေဒ၊ နညး်ဥပေဒငှ့် ပတ်ဝနး်ကျင် ထခိိုက်မ 

ဆနး်စစ်ြခငး်ဆိုငရ်ာ လပုထ်ံုးလပုန်ညး်များ၊ အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာ အရညအ်ေသွး 

(ထတ်ုလတမ်) လမး်နွ်ချကမ်ျား၊ ကို တိကျစွာလိုကန်�၍ စီမံကနိး် ှင့် 

လိုကေ်လျာညီေထမွရှိစွာ ေရးသားြပစုထားေကာငး် ကတိကဝတ်ြပြခငး်။ 

ေန�ကဆ်က်တဲွ 

(၂) 

  



ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပ်ုငနး် 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  

  Page 59 

အခနး် (၆) - စမံီကနိး်လပ်ုေဆာငရ်န ်လိုအပ်ေသာအချကအ်လကမ်ျား 
စေုဆာငး်ြခငး်ငှ့် ခွဲြခမ်းစတ်ိြဖာြခငး် 

 

လကရ်ှိပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူ-စပွီါးဆုိငရ်ာ အေနအထား 

၆.၁  အချကအ်လကစ်ေုဆာငး်ြခငး် ငှ့် ခွဲြခမ်းစတ်ိြဖာြခငး် နည်းလမ်းများ  

 ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအရငခ်စံာ ြပငဆ်ငရ်ာတွင ် ေအာကပ်ါနည်းလမး်များကို အသံုးြပ၍ေလ့လာ 

ဆနး်စစ်ြခငး်ကို ြပလပုခ်ဲ့ပါ သည။်  

(၁) စီမကံနိး်တငွး် တုိငး်တာြခငး်ငှ့် ခွဲြခမး်စိတြ်ဖာြခငး် 

• လပုင်နး်လည်ပတ်သည့်ကာလတွင ် အေြခခတုိံငး်တာရသည့် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာအချက် 

အလကမ်ျား၏ အရညအ်ေသွးများြဖစ်ေသာ ေလ၊ ေရ၊ ဆူညသံ၊ံ တုနခ်ါမငှ့် ေြမအရညအ်ေသးွတုိကို 

စီမကံနိး်တွငး်တွင ်တုိင်းတာြခငး်ငှ့် နမန�ေကာက်ယြူခငး်။ 

• ေြမေအာကေ်ရငှ့် ေရဆိုးနမနူ�များကို သကဆ်ိုငရ်ာဓာတ်ခွဲခနး်များတွင ်စမး်သပ်တုိငး်တာြခငး်။ 

(၂) ေဒသဆိုင်ရာအချကအ်လကမ်ျားစုေဆာငး်ြခငး် ငှ့် ခွဲြခမး်စိတ်ြဖာြခငး်  

✓ လမူစီးပွားေရး အေြခအေနများ၊ ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ၊ ဇီဝပိုင်းဆိုငရ်ာ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်ရာသဦတု စသည့် 

ေဒသဆိုငရ်ာအချကအ်လကမ်ျားကို မိနယ်အေထွေထအွုပခ်ျပေ်ရးဦးစီးဌာနတငွ် ရယူ၍ 

စုေဆာင်းြခငး်ငှ့် ခွဲြခမး်စိတ်ြဖာြခငး်။ 

၆.၂  ပ်ုပုိငး်ဆုိငရ်ာ ပတ်ဝနး်ကျင ် 

၆.၂.၁ ရာသဦတု 

အမရပရူမိနယ်သညပ်အူိုကစုိ်စွတ်ေသာရာသဦတုရှိပးီ၊ အြမင့်ဆံုးအပခူျနိ ် (၄၂.၃) ဒဂီရစီင်တီဂရတ်ိှင့် 

အနမိ့်ဆံုးအပူချနိမ်ာှ (၁၃.၅) ဒဂီရစီင်တီဂရိတ်အထရိှိပါသည။် ခုစ်ှအလိုကြ်ဖစ်ေပခဲ့ေသာ မိုးေရချနိ်ငှ့် အပခူျနိ်မှာ 

ေအာက်ေဖာြ်ပပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည။် 



 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  

  Page 60 

ဇယား (၆.၁) ၂၀၁၆ မ ှ၂၀၁၉ ခုစ်ှအတွငး် မိုးေရချနိ်ငှ့် အပခူျနိမ်ျား 

စဉ် ခုစ်ှ 

မိုးေရချနိ် အပခူျနိ ်

မိုးရ�ာရက် 

မိုးေရချနိ် 

စုစုေပါငး် 

(လကမ်) 

ေရွာသ ီ

(C) 
ေဆာငး်ရာသီ (C) 

အြမင့်ဆံုး အနမိ့်ဆံုး 

၁ ၂၀၁၆ ၄၃ ၃၆.၉၈ ၄၀.၃ ၁၂ 

၂ ၂၀၁၇ ၅၇ ၄၂.၆၂ ၄၁ ၁၂.၁ 

၃ ၂၀၁၈  ၆၅ ၃၇.၄၄ ၄၀.၈ ၁၂.၄ 

၄ ၂၀၁၉ ၂၉ ၂၄.၅၆ ၄၄.၂ ၁၂.၄ 

 
၆.၂.၂ ေြမြပင်အေြခအေန 

အမရပရူမိနယ်သည ် ေြမြပန်ေဒသြဖစ်ပးီ၊ မိနယ်အေရှဘက်အပိုငး်သည် ကနုး်ြမင့်ပိုငး်ြဖစ်၍ 

ေရဝငေ်ရာက်မမရှိပါ။ ေတာငဘ်က်ငှ့် အေန�ကဘ်ကတုိ်တွင် ဒုဌဝတြီမစ်၊ ဧရာဝတီြမစ်တုိရှိပးီ၊ ြမစ်စ်ှခု 

ေပါင်းဆံုရာေဒသြဖစ်၍ မိနယ်၏ အေန�ကေ်တာင်ပိုငး်တွင ် ေရဝငေ်ရာကမ်ရှိသည။် ဧရာဝတီြမစ်ေရ 

ြမင့်တကလ်ာေသာကာလများတငွ် မိနယ်၏ အေန�က်ဘကအ်ပိုငး်တွင် ေရဝငေ်ရာကမ်ရှိပါသည။် 

၆.၂.၃ ေရဆငး် 

အမရပရူမိနယ်သည ် ြမစ်ေချာင်းများေပါများသည့် ေဒသတစ်ခြုဖစ်ပးီ ထငရ်ာှးေသာြမစ်မှာ 

ဧရာဝတီြမစ်ြဖစ်ပးီ အမရပရူြမစ်အနးီမှ ြဖတ၍် ေြမာက်မေှတာငသ်ိုစီးပါသည။်  

၆.၂.၄ ပငလ်ယ်ေရမျက်�ှြပငအ်ြမင့် 

အမရပရူမိနယ်သည ် ပင်လယေ်ရမျက်�ှြပင် အထကပ်မး်မအြမင့်ေပ (၂၅၀) ေပအထက်တွင ် တည်ရှိ 

ပါသည။် 
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ပံု (၆.၁) အမရပရူမိနယြ်ပေြမပံု 
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၆.၂.၅ သဘာဝေပါကပ်ငမ်ျား 

အမရပရူမိနယအ်တွင်း ေပါက်ေရာကသ်ည့် သဘာဝေပါကပ်ငမ်ျားမှာ ရာှး၊ ဒဟတ်၊ ပိေတာက်၊ သနး်၊ 

ယမေန၊ ယင်းမာ၊ ေထာက�်က၊ံ နပီေဆး၊ လနိအ်င်ကငး်၊ သစ်ယာ၊ သစ်ေဆး၊ ထငး်ဝါး၊ ြမင်ဝါး၊ ဖနခ်ါး၊ တုိ 

ေပါကေ်ရာက်ပါသည။် 

၆.၂.၆ ေတာိုငး်တိရစ�ာနမ်ျား 

အမရပရူမိနယ်တွင ်ေတာိုငး်တိရစ�ာနမ်ျား မရှိပါ။ 

၆.၂.၇ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ်လကရ်ှိအေြခအေန 

သတအရည်ကျိံု၏ အေရှဘက်တွင် စညပ်င်အမိကပ်ံုး ၊ အေန�က်ဘကတွ်င ် ငါးကန်ှင့် 

ကကေ်မွးြမေရး�ခ၊ံ ေတာင်ဘကတွ်င ် ေြမကကွလ်ပ်ှင့် ပစညး်သိုေလာှင်ံု၊ အေန�ကေ်ြမာက် (၃၀)ဒဂီရလီားရာ 

ေပ(၈၀၀)ခန် အကွာအေဝးတွင် ေတာငအ်ငး်ေြမာင်အငး်မးီသဂိလစ်က်တုိ တည်ရှိပါသည်။ 

အနးီဆံုးတည်ရှိသည့်ေချာငး်မာှ ေတာငဘ်က(်၁)မိုင်ခနအ်ကကွတွ်င ် ေြမာက်မေှတာင် စီးဆငး်ေနေသာ 

ြမစ်ငယ်ေချာငး်ြဖစ်ပါသည။် စက်ံုတည်ေဆာကမ်ည့် ေြမေနရာငှ့် ဆကစ်ပ်ေနရာများတငွ် စုိကပ်ျိးေြမမရှိပါ။ 

စီမကံနိး်လုပင်နး်တညေ်ဆာကမ်ည့်ေနရာှင့် အနးီဝနး်ကျင်တွင် ယဥေ်ကျးမအေမွအှစ်များ၊ 

ေရးှေဟာငး်သုေတသနေနရာများ၊ သမိုင်းဝငေ်နရာများ၊ ထးူြခားေသာေြမယာခငး်များ မရှိပါ။ 

၆.၂.၈ ေြမမျက်�ှသငွြ်ပင် 

ေရ�မ�ေလး သတအရည်ကျိံုတညေ်ဆာကမ်ည့် ေြမေနရာငှ့် ဆကစ်ပ်ေဒသ၏ ေြမမျက်�ှသငွြ်ပင်မှာ 

ေြမြပနြ်ဖစ်ပးီ Elevation မာှ 239 Feet ြဖစ်ပါသည။် 

၆.၂.၉ ေြမယာအသံုးချမ 

ေရ�မ�ေလးသတအေဟာင်းများ ေရာငး်ဝယေ်ရးလုပ်ငနး်မှ ငာှးရမး်ထားေသာ ေြမေနရာ အကျယ်အဝနး်မှာ 

(၂)ဧကြဖစ်ပးီ၊ ံုးခနး်ငှ့်ဝနထ်မး်ေဆာင၊် စတုိ၊ ဖစိက၊် ကနုး်ကမ်း များ သိုေလာှငရ်ာေနရာှင့် 

သတအရည်ကျိစက်ံုတညေ်ဆာကမ်ည့် ေြမေနရာတုိမာှ (၁၆၀ေပ×၂၀၀ေပ)ခနအ်တွင်း ေဆာင်ရ�က်မည် 

ြဖစ်ပါသည။် လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကမ်ည့် ေြမေနရာအား သပွြ်ပားများြဖင့် စနစ်တကျ �ခစံညး်ိုးခတ် 

ကာရထံားပါသည။် 

၆.၂.၁၀ ေြမအရညအ်ေသးွှင့်ဓါတုပစညး်ပါဝငမ် 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံု တည်ေဆာကမ်ည့်ဝနး်အတွင်း ေြမထညုစ်ညမ်းမမရှိေစေရး အတွက် 

ေြမယာအသံုးချမ အနညး်ဆံုးြဖစ်ရန ် အပုခ်ျပမ်ငှ့် စကမ်ဆိုင်ရာ အေဆာကအ်ဦးများအား လိုအပခ်ျက် 

အနညး်ဆံုးြဖင့် တည်ေဆာက ် အသံုးြပြခငး်ြဖစ်ပါသည။် ေြမထုအေြခအေနသရိှိေစရန ် သတအရညက်ျိစက်ံု 

တညေ်ဆာက်မည့် ေြမေနရာမှ ေြမသားနမနူ�များကို နမနူ�များ ေကာကယူ်၍ ကိုယ်စားြပ နမူန� ထတ်ုယူကာ 

မ�ေလးမိရှိ စုိကပ်ျိးေရးဦးစီးဌာန (ေြမယာအသံုးချေရးဌာနခွဲ)သို ပို၍ ဓါတ်ခွဲစမး်သပခ်ဲ့ပါသည်။ 

ဓါတ်ခွဲစမး်သပ်မအေြဖအရ pH 8.78 ြဖစ်ပီး၊ Organic Carbon , Total Nitrogen , Ca++, Mg++, Na++,K+,P,K2O 

တုိပါဝငမ်မာှ High and Medium Level အတငွး်ရှိေကာငး်ေတွရှိရပါသည။် 
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၆.၃ ေလအရည်အေသးွတုိငး်တာြခငး် 

ေလထအုရည်အေသွ တိုင်းတာစစ်ေဆးြခငး်အား (၁) သတအရညက်ျိံုစက်ံုဝနး်တွငး်ငှ့် (၂) 

စက်ံုဝနး်အေန�ကဘ်ကရ်ှိ ကားလမး်မတုိတွင် တုိငး်တာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည။် ေလထအုရည်အေသွး 

တုိငး်တာစစ်ေဆးရာတွင ် HAZ-SCANNERTM model EPAS ကို အသံုးြပ၍ ၂၄ န�ရီ တုိငး်တာစစ်ေဆးခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည။် ကာဗနွမ်ိုေန�ကဆ်ိုဒ၊် ကာဗွနဒ်ိုငေ်အာက်ဆိုဒ၊် ိုက်ဒိဂျငဒ်ိုငေ်အာကဆ်ိုဒ၊် အိုဇုနး် ဓါတ်ေငွများှင့် 

အမနအ်မားများ (PM2.5, PM10) တုိကိုတုိငး်တာခဲ့ပါသည။် တုိင်းတာစစ်ေဆးသည့် ေနရာမာှ 

ေကာက်ယူသည့်ေနရာမာှ (၁)  သတအရညက်ျိံုစက်ံုဝနး်တွငး် - Latitude 21 ˚ 50' 2.97'' N, Longitude:  96 ˚ 

6' 11.33’' E ှင့် (၂) စက်ံုဝနး်အေန�က်ဘကရ်ှိ ကားလမး်မ - 21° 50’ 3.35” N, 96° 6’ 8.31” E တွငြ်ဖစ်ပါသည။် 

ပံု (၆.၂) ေလအရညအ်ေသွးငှ့် ဆညူမံတုိငး်တာရာ ေနရာ (၁) 
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ပံု (၆.၃) ေလအရညအ်ေသွးငှ့် ဆညူမံတုိငး်တာရာ ေနရာ (၂) 

ပံု (၆.၄) ေလအရညအ်ေသွးတုိငး်တာပံု 
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၆.၃.၁ စက်ံုပတ်ဝနး်ကျငရ်ှိ ဖနုမ်န ်ပါဝငမ် ပမာဏ 

စက်ံုသည် လပုင်နး်အဆင့်ဆင့်ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ် ၄င်းလပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားမှ စီမံကိန်း 

အနးီပတ်ဝနး်ကျငသ်ို ဖနုမ်န်ငှ့် အြခားအမနမ်ျား ပျံလငွ့်ိုငပ်ါသည။် ထိုေကာင့် စီမကံနိး်ဝနး်ကျင်ရှိ 

ဖနုမ်နပ်ါဝငမ်ပမာဏကိုသရိှိိုငရ်န ် တုိငး်တာ၍ရရှိေသာရလဒမ်ျားကို အထကတွ်င်ေဖာြ်ပခဲ့ေသာ လမး်နခ်ျက်၊ 

သတ်မတ်ှချက်များငှ့်ိငး်ယှဉ၍် ေကျာ်လနွေ်နပါက ေလာခ့ျရန် နညး်လမး်များကို စဉး်စားလပု်ေဆာင်ရန် 

ရညရ်�ယ်ပါသည။် အမနအ်မားများကို တုိငး်တာရာတွင် PM10 ငှ့် PM2.5 ှစ်မျိးတုိငး်တာေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၄ငး်တနဖ်ိုးတုိသည ် သတ်မတ်ှချကအ်ဆင့် (တနဖ်ိုး) အတွငး်ရှိပါက ေဒသခံများငှ့် စက်ံုအလပုသ်မား၊ 

ဝနထ်မး်များ၏ ကျနး်မာေရးကို ထခိိုကမ်မရှိေသာလ်ညး် သတ်မှတ်ချကတ်နဖ်ိုးထကေ်ကျာလ်ွနခ်ဲ့ပါက 

ကာကယွ်ေရးပစညး်များ၊ အသံုးအေဆာင်များ ဝတ်ဆငထ်ားြခငး်မရှိပါလင ်အ�ရာယ်ြဖစ်ေစိုငပ်ါသည။်  

စက်ံုဝနး်အတွငး် တုိငး်တာထားေသာ ရလဒအ်ေြဖများအရ PM2.5 ငှ့် PM10 ှစ်ခလုံုး၏ တနဖ်ိုးသည် 

သတ်မတ်ှချက်တနဖ်ိုးထက် ေကျာလ်နွေ်နပါသည။် တုိင်းတာသည့်ေနရာသည ် ကားလမး်မငှ့် စက်ံုအတငွ်းတွင် 

တညရ်ှိပါသည်။ ထိုေကာင့် သယ်ယူပိုေဆာင်သည့်ကားများ သာွးလာြခငး်ေကာင့် 

ေလထရဲှိဖနုမ်နပ်ါဝငမ်ပမာဏများ ြမင့်တက်ေနိုငပ်ါသည။် ေအာကပ်ါတုိငး်တာ ရရှိေသာရလဒမ်ျားကို 

ကည့်ြခငး်အားြဖင့် ကားများသာွးလာမများေသာ ေနခငး် အချနိတုိ်ငး်တာရရှိေသာရလဒမ်ျားသည် 

ညခငး်အချနိတ်ိုငး်တာရရှိေသာရလဒမ်ျားထက ်များေနသညက်ိုေတွရှိ ရပါသည။်    

ဇယား (၆.၂) Particulate Matter (PM-10) 

ေနစွဲ တုိင်းတာချနိ ် တုိင်းတာသည့် ေနရာ ရလဒ ်(µg/m3) NEQG(µg/m3) 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၂.၉၇” 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ 

၁၁.၃၃” 

၃၀ µg/m3 ၂၀ µg/m3 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၃.၃၅” 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ 

၈.၃၁” 

၂၀ µg/m3 ၂၀ µg/m3 

 

ဇယား (၆.၃) Particulate Matter (PM-2.5) 

ေနစွဲ တုိင်းတာချနိ ် တုိင်းတာသည့် ေနရာ ရလဒ ်(µg/m3) NEQG(µg/m3) 
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ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်

၂၁°၅၀’၃.၃၅” 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ 

၈.၃၁” 

၁၅ µg/m3 ၁၀ µg/m3 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်

၂၁°၅၀’၃.၃၅” 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ 

၈.၃၁” 

၁၅ µg/m3 ၁၀ µg/m3 

 

၆.၃.၂ ဓာတ်ေငွထကွရ်ှိမ  

စက်ံုမ ှ လုပေ်ဆာငေ်သာ စီမကံနိး်ေဆာငရ်�ကခ်ျကမ်ျားအရ စက်ံုမ ှ ပတ်ဝနး်ကျငေ်လထုထဲသို 

တုိက်ိုကထ်ုတလ်တ်ိုငေ်သာ ဓာတ်ေငွများကို တုိငး်တာရာတွင ် ပတ်ဝနး်ကျငက်ို ထခိိုကမ်ပိုမိုြဖစ်ေစိုင်ေသာ 

ဓာတ်ေငွများြဖစ်သြဖင့် ကာဗနွမ်ိုေန�ကဆ်ိုဒ၊် ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာက်ဆိုဒ၊် ိုက်ဒိဂျငဒ်ိုငေ်အာကဆ်ိုဒ၊် အိုဇုန်း 

ဓါတ်ေငွများကို တုိင်းတာခဲ့ပါသည။် 

၆.၃.၂.၁ ကာဗွနမ်ိုေန�ကဆ်ိုဒ် (CO) 

ေအာကပ်ါ ဇယား (၆.၄) တွင ် ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံုတညေ်ဆာကမ်ည့် ဝန်းအတွင်း 

တုိငး်တာရရှိခဲ့ေသာ ကာဗနွမ်ိုေန�က ်ဆိုဒ်ဓာတေ်ငွ (CO) ရလဒမ်ျားကို ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ဇယား (၆.၄) ကာဗနွမ်ိုေန�ကဆ်ိုဒရ်လဒ ်

ေနစွဲ တုိင်းတာချနိ ် တုိင်းတာသည့် ေနရာ ရလဒ ်(ppb) 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ ၂၀၂၂ 

ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၂.၉၇" 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၁၁.၃၃” 
367 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ ၂၀၂၂ 

ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၃.၃၅” 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၈.၃၁” 
275 

 

၆.၃.၂.၂ ကာဗွနဒ်ိုငေ်အာက်ဆိုဒ ်(CO2) 

ေအာကပ်ါ ဇယား (၆.၅) တွင ် ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံုတညေ်ဆာကမ်ည့် ဝနး်အတွင်း 

တုိငး်တာရရှိခဲ့ေသာ ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆ်ိုဒ ်ရလဒမ်ျားကို ေဖာြ်ပထားပါသည။်  

ဇယား (၆.၅) ကာဗနွဒ်ိုငေ်အာကဆ်ိုဒ ်(CO2) 
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ေနစွဲ တုိင်းတာချနိ ် တုိင်းတာသည့် ေနရာ ရလဒ ်(ppm) 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ ၂၀၂၂ 

ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၂.၉၇" 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၁၁.၃၃” 
402 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ ၂၀၂၂ 

ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၃.၃၅” 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၈.၃၁” 
350 

 

၆.၃.၂.၃ ိုက်ထိုဂျငဒ်ိုငေ်အာကဆ်ိုဒ ်(NO2) 

ေအာကပ်ါ ဇယား (၆.၆) တွင ် ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံုတညေ်ဆာကမ်ည့် ဝနး်အတွင်း 

တုိငး်တာရရှိခဲ့ေသာ ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုငေ်အာကဆ်ိုဒ ်ဓာတ်ေငွရလဒမ်ျားကို ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ဇယား (၆.၆) ိုကထ်ိုဂျငဒ်ိုငေ်အာကဆ်ိုဒ် (NO2) 

ေနစွဲ တုိင်းတာချနိ ် တုိင်းတာသည့် ေနရာ ရလဒ ်(ppb) 
NEQG 

(ppm) 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၂.၉၇" 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၁၁.၃၃” 

၃၉.၁ (μg/m3) 

၅၇.၉ (μg/m3) 

၄၀ (μg/m3) 

၂၀၀ (μg/m3) 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၃.၃၅” 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၈.၃၁” 

၃၄.၄ (μg/m3) 

၄၄.၉ (μg/m3) 

၄၀ (μg/m3) 

၂၀၀ (μg/m3) 

 

၆.၃.၂.၄ ဆာလဖာဒိုငေ်အာကဆ်ိုဒ ်(SO2) 

ဇယား (၆.၇) ဆာလဖာဒိုငေ်အာကဆ်ိုဒ ်(SO2) 

ေနစွဲ တုိင်းတာချနိ ် တုိင်းတာသည့် ေနရာ 
ရလဒ ်

(μg/m3) 

NEQG 

(μg/m3) 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၂.၉၇" 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၁၁.၃၃” 
၁၂.၆ 

၂၀ (μg/m3) 

၅၀၀ (μg/m3) 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၂၄ န�ရီ ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၃.၃၅” 4.7 ၂၀ (μg/m3) 
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အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၈.၃၁” ၅၀၀ (μg/m3) 

 

၆.၃.၂.၅ အိုဇုနး် (O3) 

ဇယား (၆.၈)  အိုဇုနး် (O3) 

ေနစွဲ တုိင်းတာချနိ ် တုိင်းတာသည့် ေနရာ ရလဒ ်(μg/m3) 
NEQG 

(μg/m3) 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၈ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၂.၉၇" 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၁၁.၃၃” 
56.8 100 

ဇူလိုင် (၁၇) ရက်၊ 

၂၀၂၂ ခုစှ ်
၈ န�ရီ 

ေြမာက်လတီတွဒ-်၂၁°၅၀’၃.၃၅” 

အေရှေလာင်ဂျတွီဒ-် ၉၆° ၆’ ၈.၃၁” 
34.5 100 

 

၆.၄ ဆူညံမ 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံုတွင် သတအရည်ကျိ 

ပံုသနွး်ေလာင်းြခငး်လပုင်နး်များေဆာငရ်�က်ေနေသာ ပငမ်အေဆာက်အဥအီေရှရှိ ဆညူမံျားကို TES-52A 

Advanced Sound Level Meter - ဆညူ ံတုိငး်တာစစ်ေဆးသည့်ကရိိယာြဖင့် တုိင်းတာထားပါသည။် 

ဇယား (၆.၉) စက်ံုအတွငး် ဆညူမံတုိငး်တာရရှိေသာ ရလဒ ်

Area Location 
Average Noise Level (dBA) 

Daytime Nighttime 

စက်ံုပင်မအ

ေဆာက်အဥ ီ

21°50’2.97”N, 

96° 6’11.34"E 
63.75 43.28 

ကားလမး်မ 
21°50’3.35”N, 

96° 6'8.31"E 
56.91 41.83 
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ေအာက်တငွ် ေဖာြ်ပထားေသာ ဇယား (၆.၁၀) သည် အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာအရညအ်ေသွး 

(ထတ်ုလတ်မ) လမး်နခ်ျက ်မ ှ ြပဌာနး်ထားေသာ ေနအချနိ် ငှ့် ညအချနိရ်ှိ လသူားတုိအေနြဖင့် ေနရာအလိုက် 

လကခ်ံိုငေ်သာ ဆညူမံတန်ဖိုးများကို ြပေသာဇယားြဖစ်ပါသည။် 

ဇယား (၆.၁၀) NEQ Guideline Value 

Receptor 

One Hour LAeq (dBA)a 

Daytime 

07:00-22:00 

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

Nighttime 

22:00-07:00 

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

Residential, Institutional, 

Educational 
55 45 

Industrial, Commercial 70 70 

 

  

 

ပံု (၆.၃) ဆညူံသံ တုိငး်တာပံု 

၆.၅ ေရအရည်အေသးွ 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံုတည်ေဆာကမ်ည့်ဝနး်အတွင်း လပု်ငနး်များ  မေဆာငရ်�ကမ်ီ လက်ရှိ 

ေြမေအာကေ်ရ၊ ေြမေပေရ အရညအ်ေသွးများအား သရိှိ မတ်ှတမ်းတင်ထားရှိရနအ်တွက ်စက်ံုဝနး်အတွငး်ရှိ ေပ 
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၂၀၀ ခန် အနကရ်ှိေသာ အဝစိီတွင်းေရနမနူ�ငှ့် စက်ံုဝနး် အေန�ကဘ်ကရ်ှိ လပုသ်ားများ ချိးေရသံုးစဲွရာမှ 

ထကွရ်ှိေသာ အေထွေထသွံုး စွနပ်စ်ေရ စီးဝင်ေသာ ေြမာငး်ေရနမနူ�တိုအား နမူန�ေကာက်ယူ၍ ရနက်နု်မိ 

အငး်စိန်မိနယ၊် လမး်သစ်လမး်ရှိ လက်မတှရ် ISO TECH LABORATORY သိုေပးပို ဓါတ်ခွဲစမး်သပခ်ဲ့ပါသည်။ 

ဓါတခ်ွဲစမး်သပ်မအေြဖများအရ အဝစိီတငွး်ေရငှ့်ဝနထ်မး်များချိးေရသံုးေရအြဖစ်  အသံုးြပေနေသာ 

အေထွေထသွံုး စွနပ်စ်ေရစီးဝငေ်သာ ေချာငး်ေရအရညအ်ေသးွမာှ ညစ်ညမး်မ မရှိေကာင်း 

စွနထ်တ်ုရည်အရညအ်ေသွး (Effluents Levels for Foundries) အတွငး်သာရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည။် 

သတအရည်ကျိစက်ံု တညေ်ဆာက်ပးီချနိတွ်ငလ်ညး် လပစ်စ်ကွိင ် အေအးခရံာတွင် အသံုးြပမည့် 

လပုင်နး်သံုးေရအားြပနလ်ည ် အသံုးြပမညြ်ဖစ်၍ လပုင်နး်သံုးစွနပ်စ်ေရ ထကွရ်ှိြခငး်မရှိပါ။ ေရနမူန� 

ဓါတခ်ွဲအေြဖများအား ေန�ကဆ်ကတဲွ် (ဂ) ြဖင့် တငြ်ပအပပ်ါသည်။ လပုင်နး်မေဆာငရ်�ကမ် ီ လကရ်ှိ ေြမေပေရ၊ 

ေြမေအာကေ်ရ အရညအ်ေသးွများအား သရိှိေစေရန ် တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ြခငး်ြဖစ်ပါသည။် စက်ံု 

တညေ်ဆာက်မည့်ဝနး်အတွငး်ရှိ အဝီစိတွငး်ေရနမနူ� ေကာကယူ်သည့်ေနရာမာှ Latitude: 21˚ 50' 3.61'' N , 

Longitude: 96 ̊  6' 8.72'' E, ေြမာငး်ေရနမနူ� ေကာက်ယူသည့်ေနရာမာှ Latitude -21 ̊  50' 4.06'' N, Longitude:  

96 ˚ 6' 8.32'' E တုိြဖစ်ပါသည။် 

ဇယား (၆.၁၁) အဝစိီတွငး်ေရ၊ အေထေွထွသံုး စွနပ်စ်အရညအ်ေသးွ ငှ့် စွနထ်တ်ုရည်အရညအ်ေသွး (Effluents 

Levels for Foundries) ိငး်ယှဉဇ်ယား 

Analyte Unit Effluent Standard အဝစီတွိင်းေရ 
ေချာင်းေရ 

(အေထေွထသွံုး စနွပ်စေ်ရ) 

pH  6-9 7.9 7.1 

Iron mg/L 5 0.26 0.7 

Suspended Solid mg/L 35 5 12 

Fluoride (F) mg/L 5 Nil Nil 

Lead (Pb) mg/L 0.2 Nil Nil 

Ammonia (NH3) mg/L 5 Nil 0.57 

COD mg/L 125 32 32 

Zinc mg/L 0.5 Nil Nil 

Copper mg/L 0.5 Nil Nil 
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မှတ်ချက်။ တုိင်းတာမရလဒမ်ျားအားလံုး သတ်မတ်ှချက်တနဖုိ်းအတွင်းရိှပါသည်။ 

 

 

ပုံ (၆.၄) ေရနမူန�ေကာက်ယူေနပုံ 

၆.၆ လမူစးီပွားစစတ်မ်းေကာကယ်ြူခငး် 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိံု တညေ်ဆာကမ်ည့်ေနရာမာှ မ�ေလးမိ၊ အမရပရူ မိနယ်၊ 

နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပု်စု၊ ကငွး်အမှတ်(၄၂၉)တွင ် ြဖစ်ပးီ၊ အေရှဘကတွ်င ် ေတာငအ်ငး်ေြမာကအ်ငး်အမိက်ပံု 

(၇၀၀'×၇၅၀')၊ အေန�ကဘ်က် တွငင်ါးကန်ငှ့် ကက ်ေမးွြမေရး�ခ၊ံ ေတာငဘ်ကတွ်င ်ေြမကကွလ်ပတွ်င ်ေြမကွက် 

လပ်ငှ့် ပစညး်သိုေလာှင်ံု၊ ေြမာကဘ်ကတွ်င် လမး်မကးီ ေဘးတစ်ဘက်တွင် ပစညး်သိုေလာှင်ံု၊ အေန�က်-

ေြမာက် (၃၀)ဒဂီရလီားရာ ေပ(၈၀၀)ခန်အကာွအေဝး တွင ် ေတာငအ်ငး်-ေြမာကအ်ငး်မီးသဂိလစ်က် တုိ 

တညရ်ှိပါသည်။ ေရ�မ�ေလးသတ အရည်ကျိံု နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာအပုစု်အတွငး် တညရ်ှိပးီ၊ စက်ံုဝနး်ကျင်တွင် 

နတ်ေရကနေ်ကျးရ�ာ၊ ြပည်လံုးေကျာ်၊ ေဘာကေ်တာ၊ ေညာငန်ပီင၊် ေညာငပ်င်ေစာက ် ေကျးရ�ာ တညရ်ှိပါသည်။ 

အနးီဆံုးေကျးရ�ာမာှ ြပညလ်ံုးေကျာ် ငှ့် နတ်ေရကန ်ေကျးရ�ာတုိ ြဖစ်ပါသည။်  

ြပညလ်ံုးေကျာ်ေကျးရ�ာတွင် အမိေ်ြခ(၃၁၆)လံုး၊ စုစုေပါငး် လဦူးေရ (၁၄၄၉)ဦး၊ ကျား(၇၁၆)ဦးှင့် 

မ(၇၃၃)ဦးရှိပါသည။် နတေ်ရကန်ေကျးရ�ာ တွင် အမိ်ေြခ(၄၅၉၁)လံုး၊ စုစုေပါင်းလဦူးေရ(၂၁၇၈၈)ဦး၊ 

ကျား(၁၁၀၉၃)ဦး၊ မ(၁၀၆၉၅)ဦး ရှိပါသည။် ေဒသခအံချိမာှ ေတာငသ်ူလပုင်နး်ငှ့် အေရာငး်အဝယ် လပုင်နး်များ 

လပုက်ိုင်က ပးီ၊ အနီးဝနး်ကျငရ်ှိ လပု်ငနး်များတွင် ဝနထ်မး်များအြဖစ် လညး်ေကာငး်၊ ေနစားပုတ်ြပတ် 

များအြဖစ်လညး်ေကာငး် ဝငေ်ရာကလ်ပု်ကိုင ် ေနြခငး် ြဖစ်ပါသည။် လငူယ်အများစုမာှ ပညာ တတ်များြဖစ်ပီး 

မိြပများတွင ်ကမး်ကျငဘ်ာသာရပဆ်ိုငရ်ာ လပုင်နး်များြဖင့် အသက်ေမးွဝမး်ေကာငး် ြပေနကြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

ေကျးရ�ာတွင ် အထကတ်နး်ေကျာငး်၊ မူလတနး် ေကျာငး်၊ ဘနုး်ေတာ်ကးီေကျာငး်၊ လူမေရးကညူမီအသငး်များ 

ရှိကပါသည။် ရကဲငး်စခနး်၊ အရနမ်းီသတ်ံုးငှ့် ေကျးရ�ာကျနး်မာေရးေဆးေပးခနး်တို ရှိပါသည။် ေကျးရ�ာများ တွင် 

ေသာကသ်ံုးေရအြဖစ် အဝစိီတွငး်ေရ၊ ပိုက်ေရ၊ ေရသန်စက်(Water Purifier)၊ ေရသန်ဗးူများ အသံုးြပကပါသည်။ 

အေထွေထသွံုးေရအြဖစ် အဝစိီတွင်းေရ၊ ကန၊် ေချာင်း၊ တူးေြမာငး်ေရများငှ့် မိုးေရတုိကို အသံုးြပကပါသည်။ 
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လပစ်စ်မီး၊ ဆိုလာ ြပားများကို အသံုးြပကပါ သည။် ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကျိံုငှ့် ဆကစ်ပ် ေကျးရ�ာများ 

တညေ်နရာြပဂိလတု် ဓာတ်ပံုအား ေြမပံုငှ့်ကားချပမ်ျား ေအာကပ်ါေြမပံုတငွေ်ဖာြ်ပထားပါသည်။ 

 

ပံု (၆.၅) စီမံကိနး်ဧရယိာဝနး်ကျငရ်ှိ ေကျးရ�ာများ 

လမူစီးပွားစစ်တမး် ဆနး်စစ်ြခငး်ကို သကဆ်ိုငရ်ာ ဆကစ်ပသ်ကေ်ရာကသ်မူျားငှ့်ေတွဆံု၍ 

ရရှိေသာအချကအ်လကမ်ျားအေပမတူည် ဆနး်စစ်ခဲ့ပါသည။် 

  
 

စစ်တမး်ေကာကယ်ရူာတွင ်လမူစီးပွားစစ်တမး်အား စက်ံုငှ့် အနဆီံုးရှိ ြပညလ်ံုးေကျာ်ေကျးရ�ာရှိ ေဒသခံ 

(၂၀) ေယာက်ထမံ ှသေဘာထားမတ်ှချက်ကို စစ်တမ်းေကာကယူ်ခဲ့သည။်  

အသကေ်မွးဝမး်ေကာင်းလုပင်နး် ငှ့် ေနထိုငမ်ပံုစံ 
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စစ်တမး်အရ ေြဖကားသူ (၂၀)ေယာကအ်နက ် ၂၅ ရာခိုင်နး်မာှ သယ်ယူပိုေဆာငေ်ရးလပုင်န်း 

လပုေ်ဆာင်ပးီ၊ (၁၅) ရာခိုင်နး်မာှ အေရာငး်ဝနထ်မ်း၊ (၁၅) ရာခိုင်နး်မာှ ကျပနး်၊ (၁၀) ရာခိုင်နး်မှာ 

ေဆာကလ်ပု်ေရး၊ အစုိးရဝနထ်မး်၊ စားေသာကဆ်ိုင် ငှ့် (၅) ရာခိုင်နး်မာှ ကနုစုံ်ဆိုင်၊ ကနုသ်ည် ှင့် 

လပစ်စ်ြပငဆ်ငြ်ခငး်လပုင်နး်တုိကို လပု်ကိုင်ကသည။် 

အမိယ်ာပိုငဆ်ိုငမ်။ ။ ေြဖကားသ ူ (၇၀) ရာခိုင်နး်မာှ ကိုယ်ပိုငြ်ဖစ်ပီး (၃၀) ရာခိုင်နး်မှာ 

ငာှးရမး်ေနထိုငသ်ြူဖစ်သည။် 

 

ေရသံုးစဲွမ။ ။ ေရသံုးစဲွမ၏ (၅၈) ရာခိုင်နး်မာှ တွငး်ေရြဖစ်ပီး၊ (၂၁) ရာခိုင်နး်မာှ ပိုက်ေရှင့် 

ေသာကသ်ံုးေရအား ေရသနဗ်းူများသံုးစဲွကသည။် 
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လပစ်စ်မီးငှ့် အြခားသံုးစဲွမ။ ။ စစ်တမး်၏ (၇၇) ရာခိုင်နး်မာှ ိုငင်ေံတာ် ဓာတ်အားေပးလိုင်းမှ 

ရယူပးီ ဆိုလာမးီများ သံုးစဲွမရှိသည။် 

 

ပညာေရး။ ။ စစ်တမး်၏ (၅၀) ရာခိုင်နး်မာှ အထက်တနး်အဆင့်များြဖစ်ပးီ၊ (၂၅) ရာခိုင်နး်မှာ 

ဘွဲရ၊ (၁၅) ရာခိုင်နး်မာှ မလူတနး်အဆင့် ငှ့် (၁၀) ရာခိုင်နး်မာှ အလယ်တနး်အဆင့် ြဖစ်သည။် 
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ေဒသခမံျား၏သေဘာထားမှတခ်ျက် 

စစ်တမး်အရ (၆၀) ရာခိုင်နး်မာှ စီမကံနိ်းအေကာငး်သိရှိပးီြဖစ်ပးီ (၄၀) ရာခိုင်နး်မှာ 

မသရိှိေကာငး်ေတွရှိရသည။် စီမံကနိး်အေပတွင ် (၅၅) ရာခိုင်နး်မာှ ကိက်စ်ှသကေ်ကာငး် ေဖာြ်ပ၍ (၄၅) 

ရာခိုင်နး်မာှ မေြပာြပတတ်ဟ ု ေဖာြ်ပေကာငး်ေတွရှိရသည။် စီမကံနိး်ေကာင့် သကေ်ရာကမ်မရှိဟ ု (၅၅) 

ရာခိုင်နး်က ေဖာြ်ပပးီ၊ (၄၅) ရာခိုင်နး်မာှ မေြပာြပတတ်ဟ ုေဖာြ်ပခဲ့သည။် 

စက်ံုသည် လပုင်နး်လညပ်တ်ေရးအတွက ် အလပုသ်မားဝနထ်မး် (၁၂) ဦးခနထ်ားပီး 

စုစုေပါငး်စက်ံုဝနထ်မး်၏ (၄၀) ရာခိုင်နး်၊ (၄) ဦးအား လမူစီးပာွးစစ်တမး်ေကာက်ယူေမးြမနး်ခဲ့ပါသည်။ 

စက်ံုတွငလ်ုပ်ကိုငေ်နေသာ ဝနထ်မး်များမာှအမတဲမး်ဝနထ်မး်များြဖစ်သည။် ေသာကသ်ံုးေရေထာကပ်ံ့ေပးမ၊ 

ဝနထ်မး်အမိရ်ာေထာကပ်ံ့ေပးမ၊ ေရလံုအမိသ်ာငှ့် ေရချိးခနး်ေထာကပ်ံ့ေပးမ၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာက်မ၊ 

လပုင်နး်ခငွသ်ံုကာကယ်ွေရး ပစညး်များ ေထာကပ်ံ့ေပးမ ရှိေကာငး် သိရှိရသည။်  

၆.၇ စမံီကနိး်တည်ေနရာရှိ ေဂဟစနစအ်တွငး် ပါဝငေ်သာအရာများ 

စက်ံုတည်ေဆာကမ်ည့်ဝနး်အတွင်း စုိက်ပျိးထားေသာ အရပိအ်ပငမ်ျားမ ှလွဲ၍ စက်ံုတညေ်ဆာက်မည့် 

ေြမေနရာငှ့် ဆကစ်ပ်ေနရာများမှာ သဘာဝသစ်ေတာ သစ်ပငမ်ျား လံုးဝေပါက်ေနြခငး် မရှိေသာလငွြ်ပငြ်ဖစ်ပီး 

ပစညး်သိုေလှာင်ံုများ၊ အမိကပ်ံုများ၊ မီးသဂိလစ်က်၊ ငါး၊ ကကေ်မးွြမ�ခမံျား တညရ်ှိြခငး်ြဖစ်၍ ေဂဟစနစ် 

ြဖစ်ထနွး်မ နညး်ပါး ေကာင်း ေတွရှိရပါသည။် 

၆.၇ စမံီကနိး်တည်ေနရာရှိ ေဂဟစနစအ်တွငး် ပါဝငေ်သာအရာများ 

စက်ံုတည်ေဆာကမ်ည့်ဝနး်အတွင်း စုိကပ်ျိးထားေသာ အရပိ်အပငမ်ျားမှ လွဲ၍ စက်ံုတညေ်ဆာက်မည့် 

ေြမေနရာငှ့် ဆကစ်ပ်ေနရာများမာှ သဘာဝသစ်ေတာ သစ်ပငမ်ျား လံုးဝေပါက်ေနြခငး် မရှိေသာလငွြ်ပငြ်ဖစ်ပီး 

ပစညး်သိုေလှာင်ံုများ၊ အမိကပ်ံုများ၊ မီးသဂိလစ်က်၊ ငါး၊ ကကေ်မးွြမ�ခမံျား တညရ်ှိြခငး်ြဖစ်၍ ေဂဟစနစ် 

ြဖစ်ထနွး်မ နညး်ပါး ေကာင်း ေတွရှိရပါသည။် 

  

15%

10%

50%

25%

Education Primary Middle High School University
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ပံု (၆.၆) စီမံကိနး် အေန�က်ေြမာကဘ်ကရ်ှိ 

မးီသဂိလစ်က ်

ပံု (၆.၇) စီမံကိနး် အေန�က်ဘကရ်ှိ ငါး၊ 

ကကေ်မွးြမ�ခ ံ

ပံု (၆.၈) စီမံကိနး် အေရှဘက်ရှိ အမိကပ်ံု 

 

ပံု (၆.၉) စီမံကိနး် ေတာငဘ်ကရ်ှိ ေြမကလွပ ်
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အခန်း (၇) - အလားအလာရှိေသာ ပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုငရ်ာ သကေ်ရာကမ်များအား 
ေလလ့ာဆန်းစစ်ြခငး် ှင့် ခွဲြခမး်စိတ်ြဖာြခငး် 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်ံု စီမံကနိး်၏ အချနိအ်ဆင့်အလိုက ် (တညေ်ဆာက်ေရးကာလ၊ 

လညပ်တ်သည့်ကာလငှ့် ပတ်ိသမိး်သည့်ကာလ) လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကို အေြခခ၍ံ ြဖစ်ေပလာိုငေ်ချရှိေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာ သက်ေရာကမ်များကို ေလ့လာဆနး်စစ်ြခငး်ှင့်  ခွဲြခမး် စိတ်ြဖာြခငး်ကို ြပလပုခ်ဲ့ပါသည်။ 

ယငး်စီမကံနိး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် စီမကံနိး်ဧရယိာငှ့် စီမကံိနး် အနးီပတ်ဝနး်ကျငတွ်င်ပုပ်ိုငး်ဆိုင်ရာ၊ 

ဇီဝေဗဒပိုငး်ဆိုငရ်ာငှ့် လမူစီးပွားေရးဆိုငရ်ာအားြဖင့် ေြပာငး်လမဲများကို ြဖစ်ေပေစေသာ 

အေကာငး်အရာများကို ေလလ့ာစမး်စစ်မမူျား ြပလပု်ခဲ့ပါသည။် စီမံကနိး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် 

လပုသ်ားများေပတငွ် ေကာငး်ကျိးငှ့်ဆိုးကျိးသက ် ေရာကမ်များ ြဖစ်ေပေစလာ ိုငပ်ါသည။် ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာသကေ်ရာကမ်များကို ေအာကပ်ါ ဇယား (၇.၁) တွင ်ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ဇယား (၇.၁) ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ သကေ်ရာက်မများအား ဆန်းစစ်ြခငး် 

ြဖစေ်ပလာိုင်ေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မများအား ဆနး်စစြ်ခင်း 

ပတ်ဝနး်ကျင် အရင်းအြမစမ်ျား 

အေပ ထခိိုက်မများ 
ေဒသခလံမူျားအေပ ထခိိုက်မများ အညစအ်ေကးစနွပ်စြ်ခင်း 

ေလ 

ကျနး်မာေရးင့်ှ လံု�ခံစတ်ိချရမ 
အစိုင်အခစဲနွပ်စပ်စည်းများ 

ဆညံူမ 

တုနခ်ါမ အရည်စနွပ်စပ်စည်းများ 

ေြမထ ု  
လမူအကျိးစးီပွား 

အကျိးေကျးဇူးများ 

အ�ရာယ်ြဖစေ်စိုင်ေသာ 

စနွပ်စပ်စည်းများ 

ေရထ ု
အ�ရာယ်မြဖစေ်စိုင်ေသာ 

စနွပ်စပ်စည်းများ 

 

၇.၁ ရည်ရ�ယခ်ျက ် 

ဤအလားအလာရှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာ သကေ်ရာကမ်များကို ေလလ့ာဆနး်စစ်ြခငး်ှင့် ခွဲြခမ်း 

စိတ်ြဖာြခငး်၏ အဓကိရညရ်�ယခ်ျကမ်ာှ စီမကံနိး်ေကာင့်ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ပတ်ဝနး်ကျင ် အရငး်အြမစ်ဆိုင်ရာ 

သကေ်ရာက်မ၊ ဇီဝအရငး်အြမစ်ဆိုငရ်ာ သကေ်ရာကမ်ငှ့် လမူစီးပာွးဆိုငရ်ာ သကေ်ရာကမ်များကို နညး်လမး်တကျ 

ေလလ့ာဆနး်စစ်သာွးရနြ်ဖစ်ပါသည်။ 
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၇.၂  ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကျိစက်ံု စမံီကနိး်ကာလများ 

 သတအရည်ကျိစက်ံု လပုင်နး်စီမံကိနး် လပုင်နး် လပုေ်ဆာငြ်ခငး်ေကာင့် စီမကံနိး်၏အချနိက်ာလ 

အဆင့်အလိုက ် ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်လပုသ်ားများေပ သက်ေရာကမ်ကိုသရိှိိုငရ်နအ်တွက် စီမံကနိး်၏ 

အေကာငထ်ညေ်ဖာမ် အဆင့်(သံုး)ဆင့်ြဖင့် ပိုငး်ြခားသတ်မတ်ှ၍ ေလလ့ာဆနး်စစ် သာွးမညြ်ဖစ်ပါသည။်   ၎ငး်တုိမှာ 

တညေ်ဆာကြ်ခငး်ကာလ၊ လညပ်တ်ြခငး်ကာလငှ့် ပတ်ိသမိး်ြခငး်ကာလ တုိြဖစ်ပါ သည။် 

၇.၃  ချဉး်ကပ်နည်းလမ်းများ 

သတအရည်ကျိစက်ံု လုပင်နး်ေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် လပုသ်ားများေပ ြဖစ်ေပလာိုငေ်ချ ရှိေသာ 

သသိာထငရ်ာှးသည့် သကေ်ရာကမ်များကို အကြဲဖတ်တုိင်းတာသည့် သတ်မှတ်ချကေ်ဘာင်များှင့် 

၎ငး်၏အတုိငး်အတာများြဖစ်ေသာ ထခိိုက်မပမာဏ (Magnitude) ၊ ကာြမင့်ချနိ် (Duration) ၊ အတုိငး်အတာ 

(Extent) ှင့် ကမိ်နး် (Probability) များကိုအေြခခ၍ံ ေလ့လာဆနး်စစ်ြခငး်ကို ြပလပုခ်ဲ့ပါသည်။ 

ချဉး်ကပေ်လ့လာသည့် နညး်လမး်များကို ေအာကပ်ါ ဇယား (၇.၂) တွငေ်ဖာြ်ပထားပါသည။် 

ဇယား (၇.၂) သကေ်ရာက်မကို အကြဲဖတ်တုိငး်တာသည့် သကမ်တ်ှချကေ်ဘာငမ်ျားငှ့် ၎ငး်၏  

အတိုငး်အတာများ ေဖာြ်ပချက် 

အကဲြဖတ် 

နည်းလမ်း 

အတုိင်းအတာများ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

ပမာဏ 

(Magnitude-M) 

သသိာ 

ထငျရှားေသာထိ

ခိုကျမမရှိ 

ထခိိုက်မနည်းင့်ှ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ေပ

သက်ေရာက်မမရိှ 

အလယ်အလတ် င့်ှ 

ပတ်ဝနး်ကျင် 

ေပသက်ေရာက်မ 

အနည်းငယ်ရိှ 

ြမင့်င့်ှ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ေပ

သက်ေရာက်ရိှ 

အလနွြ်မင့်င့်ှ 

ပတ်ဝနး်ကျင် 

ေပသသိသိာ

သာ သက် 

ေရာက်မရိှ 

ကာြမင့်ချနိ ်

(Duration-D) 
၀-၁ စှ ် ၂-၅စှ ် ၆-၁၅စှ ် ၁၅စှအ်ထက် အမဲတမ်း 

အတုိင်းအတာ 

(Extent-E) 
စမီကိံနး် 

ဧရယိာတွင်း 
ေဒသတွင်း နယ်ပယ် ေဒသတွင်း ိုင်ငံတွင်း ိုင်ငံြခား 

ကိမ်နး် 

(Probability-P) 
လံုးဝြဖစ်ိုင်ေချ 

မရှိြခင်း 
ြဖစ်ိုင်ေချ မရိှြခင်း ြဖစ်ိုင်ေချ ရိှြခင်း 

လံုးဝ ြဖစ်ိုင်ေချ 

ရိှြခင်း 

တိတိကျကျ 

ြဖစ်ိုင်ေချ 

ရိှြခင်း 

 

သသိာထင်ရာှးေသာအမတ်ှကုိ ေအာက်ပါပံုေသနညး်ြဖင့်တွက်ချက်ခဲ့ပါသည။် 
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*သသိာထငရ်ှားေသာသကေ်ရာကမ် (SP) = (ပမာဏာ+ကာြမင့်ချနိ်+အတုိငး်အတာ) x ကမိ်နး် 

သသိာထငရ်ာှးေသာသက်ေရာကမ်၏ တွက်ချကရ်ရှိမကို အေြခခ၍ံသသိာထငရ်ာှးေသာသက် ေရာက်မကို 

ေအာကပ်ါအတိုငး် အမျိးအစားခွဲြခားသတ်မတှထ်ားပါသည။် 

ဇယား (၇.၃) ထခိိုကအ်ကျိးသကေ်ရာကြ်ခငး်သသိာမ 

သသိာထင်ရာှးေသာသက်ေရာက်မ သက်ေရာက်မအဆင့် 

၁၅ေအာက် အလနွန်ည်း 

၁၅-၂၉ နည်း 

၃၀-၄၄ အလယ်အလတ် 

၄၅-၅၉ ြမင့် 

၆၀ အထက် အလနွြ်မင့် 

 

အကြဲဖတ်ြခငး်နညး်လမး်အရ သကေ်ရာကမ်အဆင့် အလနွန်ညး်ငှ့်နညး်သည ် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်လုပ် 

သားများေပ သသိာထငရ်ာှးေသာသကေ်ရာကမ်ငှ့် ထခိိုကမ်မရှိိုငပ်ါ။ သကေ်ရာက်မအဆင့်အလယ် 

အလတ်သည ်ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်လပုသ်ားများေပ သက်ေရာကမ်ငှ့်ထခိိုကမ် အနညး်ငယ်ရှိိုငပ်ါသည။် ထိုေကာင့် 

ယငး်အဆင့်တွင ် ေလျာခ့ျရမည့်အစီအစဉမ်ျားကို လပု်ေဆာငရ်နလ်ိုအပပ်ါသည။် သက်ေရာကမ် အဆင့်ြမင့်မားှင့် 

အလနွြ်မင့်မားသည ် ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လပုသ်ားများေပ သသိာထငရ်ာှးေသာသကေ်ရာက်မငှ့် ထခိိုက်မ 

ရှိိုငပ်ါသည။် ထိုေကာင့် ယငး်အဆင့်တွင ် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်လပုသ်ားများအတွက ် ေလျာခ့ျရမည့်အစီအစဉမ်ျားကို 

စီမကံနိး်အတွငး်ေဆာငရ်�က်ရပါမည။်  

၇.၄  ြဖစေ်ပလာိုငေ်ြခရှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိငရ်ာသကေ်ရာကမ်ငှ့် အကြဲဖတ်မ  

ယငး်စီမကံနိး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျငရ်ှိ ေလအရညအ်ေသးွ၊ ေရအရညအ်ေသွး၊ 

ေြမအရညအ်ေသးွ၊ ဆညူမံှင့် လပုသ်ားများအြခားဆက်စပလ်ကရ်ှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား 

၏ သကေ်ရာကမ်များကိုြဖစ်ေပေစိုငပ်ါသည။် ၎ငး်အြပင ် ယငး်စီမံကနိး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ကျနး်မာေရး 

ဆိုငရ်ာထခိိုကမ်၊ အြခားေသာပတဝ်နး်ကျင်ေပ သက်ေရာကမ်များငှ့် ထခိိုကမ်များကို ြဖစ်ေပေစိုင ်ပါသည။် 

၇.၄.၁ တညေ်ဆာကေ်ရးကာလ 

တညေ်ဆာက်ေရးလပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျင်ှင့် 

လမူဝနး်ကျင်အေပထခိိုက်မေိစိုငသ်ည့် အချကမ်ျားမာှ ဆညူသံမံျား ြဖစ်ေပြခငး်ငှ့် လပုင်နး်ခငွ ်ေဘးအ�ရာယ် 

ြဖစ်ေပေစိုငြ်ခငး် တုိ ြဖစ်ပါသည်။ ဆညူသံ ံ ြဖစ်ေပမ သက်သာေစေရးအတကွ ် ဒီဇုိငး်အရ လိုအပ်သည့် 

အရ�ယ်အစား ြဖတ်ေတာကထ်ားေသာ Steel Structure Frame များ အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပးီ၊ အချနိတုိ်အတွင်း 



 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  

  Page 81 

တညေ်ဆာက်ေရးလပုင်နး်များ ေဆာင်ရ�က်ပးီေစရန ် စီမေံဆာငရ်�ကမ်ည် ြဖစ်ပါသည။် လပုင်န်းခွင် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေစေရးအတွက် ကမး်ကျငပ်ညာရှငမ်ျား ဦးစီးေဆာင ်ရ�ကေ်စြခငး်၊ လပုင်နး်ကမး်ကျင်ေသာ 

လပုသ်ားများ အသံုးြပြခငး်၊ လပုင်နး် ခငွအ်�ရာယ်ကငး် ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆငေ်ဆာငရ်�ကေ်စြခငး်၊ တညေ်ဆာက်ေရး 

ကာလလိုအပ်သည့် စက်ပစညး်များြဖင့် လုပင်နး်များ ေဆာငရ်�ကေ်စြခငး်တုိ ြပလပုပ်ါမည။် 

၇.၄.၂ လုပင်နး်လညပ်တ်ေရးကာလ 

လပုင်နး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာငရ်�ကေ်ရးကာလတွင ် ြဖစ်ေပလာိုငေ်ြခရှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

သကေ်ရာက်မများမာှ -  

၇.၄.၂.၁ ေလအရည်အေသးွ 
သတအရည်ကျိလပုင်နး်မ ှ အရညက်ျိမည့် သတကနု်ကမး်များတွင ် ရာဘာများ၊ ပလပ်စတစ်များ 

ဖံုးအပုထ်ားသည့် ပစည်း(Coatings)များ ပါဝငပ်ါက သတအရညက်ျိ သည့် အဆင့်တွင ် Dioxine (Persistence 

Organic Pollutants – POPS) များထကွ်ရှိြခငး်၊ အေငွပျ ံသဂနဲစ် ဓါတ်ေပါငး်(Volatile Organic Compounds – 

VOCS)များ ထကွရ်ှိြခငး်ေကာင့် ေလထညုစ်ညမး်ေစပးီ၊ အသက်လမး်ေကာငး်ဆိုငရ်ာ ထခိိုကမ်များ 

ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည။် ထိုအြပင ် အမနအ်မား၊ အခိုးအေငွများ၊ အနံအသကမ်ျား ထွကရ်ှိြခငး်တိုြဖစ်ပီး 

အရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်လပုင်နး် အဆင့်တွင ် ြဖစ်ေပြခငး် ြဖစ်ပါသည။် အမနအ်မားများ၊ အခိုးအေငွများ၊ 

အနံအသကမ်ျား ထကွရ်ှိပါက လပုင်နး်သားများ အသက်လမး်ေကာငး်ဆိုငရ်ာ ေရာဂါများ ြဖစ်ပာွးေစိုငြ်ခင်း၊ 

ေလထညုစ်ညမး်၍ ဆက်စပ်ေဒသလဝူနး်ကျငအ်ေပ ထိခိုကေ်စိုငြ်ခင်း တုိြဖစ်ပါသည။်  

ထကွရ်ှိမည့် အရငး်အြမစ် 

သတအရည်ကျိပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး် လပု်ငနး်အဆင့်တွင ် ေလထညုစ်ညမး် ေစိုင်သည့် အမနအ်မားများ၊ 

အခိုးအေငွများ၊ အနံအသကမ်ျား ထကွ်ရှိိုငပ်ါ သည်။ အရညက်ျိရာတွင ် အသံုးြပသည့် ကုန်ကမး်များတွင် 

သတ်ုေဆးများ၊ ပလပ်စတစ်များ၊ ရာဘာများစသညြ်ဖင့် အခိုးအေငွှင့် အနံအသကမ်ျား ထွက်ရှိေစိုင်သည့် 

ပစညး်များပါဝငြ်ခငး်ငှ့် အရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး် အဆင့်မ ှထကွရ်ှိြခငး် ြဖစ်ပါသည။် 

၇.၄.၂.၂ ဆူညံသံငှ့်တုနခ်ါမ 
သတအရည်ကျိ ပံုသနွး်ေလာင်းြခငး်လပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ် ဆညူသံ ံ ထကွရ်ှိမည့် 

အရငး်အြမစ်များမာှ- 

သတအရည်ကျိပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်လပုင်နး်များမာှ ဆူညသံြံဖစ်ေပ ေစိုငသ်ည့် လပုင်နး်အဆင့်များမှာ 

ကနု်ကမး်များအား ဖစိက်အသံုး ြပ၍ မးီဖိုအတွင်း ထည့်ရန်သင့်ေလျာသ်ည့် အရ�ယ်အစား ရရှိေစရန် 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်၊ သတအရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ရန ် စကပ်စည်းများ သံုးစဲွြခငး်တုိမ ှ ြဖစ်ေပြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆညူသံမံျားေကာင့် လပုသ်ားများ၏ အကားအာံုအား ထခိိုကေ်စိုငပ်ါသည။် လုပင်နး် ခငွအ်တွငး် ဆူညံသံ 

သတ်မတ်ှချက်မာှ (70)dB ြဖစ်ပါသည။် လပုင်နး် အေကာငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�ကခ်ျနိတွ်င ် ဆညူံသံအား 

သတ်မတ်ှ စံချနိစံ်နး်အတွငး် ရှိေစေရးအတွက ်ထနိး်သိမး်ေဆာငရ်�က်ပါမည။် 

ထကွရ်ှိမည့် အရငး်အြမစ် 

✗ ဖစိကအ်သံုးြပြခငး်၊ သတအရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ရန ်စကပ်စည်းများ သံုးစဲွြခငး် 
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၇.၄.၂.၃ ေြမအရည်အေသးွ 
ထကွရ်ှိေသာ စွန်ပစ်ပစညး်များြဖစ်သည့် ေချာေ်ချးငှ့် မးီခစွံန်ပစ်ပစညး်များ တွင ် ပါဝငေ်သာ 

ပစညး်များမာှ သတေအာကဆ်ိုဒမ်ျား၊ ေကျာကမ်န်များ ြဖစ်၍ ေြမထအုား ညစ်ညမး်ေစမ နညး်ပါးပါသည်။ 

ေြမအရညအ်ေသးွစမ်းသပမ် ရလဒမ်ျားကို ေန�ကဆ်က်တဲွ ….. တွင် ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

 

ပံု (၇.၁) ေြမအရညအ်ေသွး နမနူ�ေကာကယူ်ေနပံု 

၇.၄.၂.၄ ေရအရည်အေသးွ 
ေရစီမခံန်ခွဲမအစီအစဉမ်ျားအေနြဖင့် သဘာဝေရအရငး်အြမစ်သံုးစဲွမ ေလျာ့ချ ေရးှင့် 

ေြမေအာကေ်ရညစ်ညမး်ေစိုငသ်ည့် ထကွရ်ှိမည့်အရင်းအြမစ်အား ထနိး်ချပေ်ရးလပုင်နး်များ ေဆာငရ်�က်မည် 

ြဖစ်ပါသည။် 

ထကွရ်ှိမည့် အရငး်အြမစ် 

✗ သတရညက်ျိစက်ံုတွင် အေထွေထသွံုးေရငှ့် လပုင်နး်သံုးေရအြဖစ် သံုးစဲွမည့် ေရအရင်းအြမစ်မှာ 

အလပု်ံုအတွငး်တူးေဖာထ်ားသည့် အဝီစီတွငး်ေရအား အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

✗ စီမကံနိး်လုပင်နး်ေဆာငရ်�က်သည့် တည်ေနရာငှ့် မိုင ် ၁၀၀ ခန် အကာွရှိ ြမစ်ငယ်ေချာငး်ရှိေသာ်လည်း 

စီမကံနိး်လုပင်နး်ေဆာငရ်�က်မည့် တညေ်နရာငှ့် ဆကစ်ပ်ေနေသာ စွန်ပစ်ေရေြမာငး်များ၏ 

လားရာဆံုမတ်ှများ၊ စီးဆင်းမများအား ဆန်းစစ်ရာတွင ်သကေ်ရာကမ် မရှိေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 

၇.၄.၂.၅ စနွပ်စပ်စည်း (အစိုငအ်ခဲငှ့် အရည်) 
သတအရည်ကျိ ပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်လုပင်နး်များမ ှထွကရ်ှိမည့် စွန်ပစ်ပစညး်  များမာှ ေချာ်ေချး (Dross) 

များ၊  မးီခစွံန်ပစ် ပစညး်များ (Refractory Iining waste) များ  ြဖစ်ပါသည။် 

ေချာေ်ချးများငှ့် မးီခစွံန်ပစ်ပစညး်များ 
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ေချာေ်ချးများမှာ သတရည်ကျိြခငး်လပုင်နး်အဆင့်မ ှ ထကွရ်ှိြခငး် ြဖစ်ပါ သည။် ေချာေ်ချးများမှာ 

အရညက်ျိမည့် သတပစညး်များတွငပ်ါဝငေ်သာ သတေအာကဆ်ိုဒမ်ျားမ ှ အရည်ကျိြခငး်အဆင့်တွင် 

ေချာေ်ချးများအြဖစ် ထကွရ်ှိြခငး် ြဖစ်ပါသည။် လံုလိုငန်�တုိကစ်ားမမ ှထကွရ်ှိေသာ ဆလီကီာ (စကျငေ်ကျာက်)မန် 

အနညး်ငယ်ပါဝငပ်ါသည။် ေချာေ်ချးငှ့် ေကျာကမ်န်များ မာှ ေအာက်ဆိုဒ်ငှ့် ဆလီကီတ်ိများြဖစ်၍ ေြမေပေရ၊ 

ေြမေအာကေ်ရငှ့် ေြမဆလီာ ညစ်ညမ်းေစမ နညး်ပါး ပါသည။် 

၇.၄.၂.၆ ေဘးအ�ရာယရ်ှိ စနွ်ပစပ်စည်းများ စမံီခန်ခွဲမ 
ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိအလပု်ံုတွင် သံုးစဲွသည့် ဓာတ်ေဆးငှ့်ကနု်ကမး်ပစညး် များမှာ 

လံုလိုငန်�ေထာငး်ရာတွင် အသံုးြပသည့် စကျငေ်ကျာက(်SiO2)၊ အကစ်စ်မန် (Boric Aicd)၊ 

မးီခအံဝတ်စ(Asbestos)တုိ ြဖစ်ပါသည။် ဆလီကီာ (စကျငေ်ကျာက-်SiO2 ) ၊ အကစ်စ်မန် ( Boric Acid ) ှင့်  

မးီခအံဝတ်စ (Asbestos) တုိမာှ  သဘာဝတွငး်ထကွ်ပစညး်များ ြဖစ်ပါသည။် ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိစက်တွင် 

အနံ အသက်ထကွရ်ှိပးီ၊ အေငွပျလံယ်ွေသာ သဂနဲစ်ြဒပေ်ပါင်းများ သံုးစဲွမ မရှိပါ။ ထကွရ်ှိ မည့် စွန်ပစ်ပစည်းများမှာ 

ေချာေ်ချးများငှ့် မးီခစွံန်ပစ်ပစညး်များ ြဖစ်ပါသည်။ ေဘးအ�ရာယ်ရှိ ပစညး်များအြဖစ် မးီခအံဝတ်စများအား 

သတ်မတ်ှပးီ စနစ်တကျ စီမေံဆာငရ်�ကပ်ါမည။် 

ထကွရ်ှိမည့်အရငး်အြမစ် 

✗ ေဘးအ�ရာယ်ရှိ စွန်ပစ်ပစညး်များအြဖစ် ထကွရ်ှိမည့် အရငး် အြမစ်မာှ မီးဖိုလံုေထာငး်ရာတွင် 

ညိလပစ်စ်ကွိငမ်ျားငှ့် လံုအကား မးီခံလပက်ာပစညး်အြဖစ် အသံုးြပေသာ မးီခ ံ အဝတ်စများ၊ 

ေကျာကမ်န်အိတ်ခွံများငှ့် အကစ်စ်မန်အိတ်ခွံ များတုိ ြဖစ်ပါသည်။  

✗ မးီခအံဝတ်စများ၏ ေသးငယေ်သာ အမင် ေလးများ၊ ေကျာကမ်န်၊ အကစ်စ်မန်များမာှ ေသးငယ်ေသာ 

အမနမ်ျားြဖစ်၍ အသက် လမး်ေကာင်းဆိုငရ်ာ ေရာဂါများြဖစ် ပာွးေစိုငပ်ါသည။် 

၇.၄.၂.၇ ေဂဟစနစ ်
အလပု်ံုအတွငး် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများငှ့် ရာှးပါးေသာမျိးယ်ွတိရိစ�ာနမ်ျား၊ အပငမ်ျား မရှိပါသြဖင့် 

ေဂဟစနစ်အေပ ထခိိုကမ်နညး်ပါးပါသည။် ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထနွး်မမထ ိ ခိုကေ်စေရးအတွက ် ေလထညုစ်ညမ်းမ 

မရှိေရးငှ့် ေြမေပေြမေအာကေ်ရများ ညစ်ညမး်မ မရှိေစရန ်စီမံေဆာငရ်�ကမ်ည ်ြဖစ်ပါသည။် 

၇.၄.၂.၈ လမူဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ် 
လမူဝနး်ကျင်အေပထခိိုက်ေစိုင်ေသာ အချကမ်ျား 

လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကမ်မှ လမူဝနး်ကျငအ်ေပ ထခိိုကေ်စိုငသ်ည့်အချက်များ မာှ- 

✗ အရညက်ျိသည့် ကနု်ကမး်များြဖစ်ေသာ သတကနု်ကမး်များတွင ် ပလပ် စတစ်များ၊ ရာဘာပစညး်များ 

ပါဝငပ်ါက အနံအသက်ငှ့် အခိုးအေငွများ ထကွ်ရှိ၍ အသက်လမး်ေကာင်းဆိုငရ်ာ ေရာဂါများ 

ြဖစ်ပာွးေစိုငြ်ခငး်၊ 

✗ အရည်ကျိရာတွင ် အခိုးအေငွများငှ့် အမနအ်မားများ ထွကရ်ှိ၍ ေလထု ညစ်ညမး်ေစပီး၊ 

အသက်လမး်ေကာငး်ဆိုငရ်ာ ေရာဂါများ ြဖစ်ပာွးေစ ိုငြ်ခငး်၊ 

✗ လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကမ်မ ှဆူညသံမံျား ြဖစ်ေပ၍ အကားအာံုများအား ထခိိုက ်ေစိုငြ်ခငး်၊ 
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✗ လပုင်နး်သံုးစွန်ပစ်ေရများေကာင့် ေြမေပေရ၊ ေြမေအာကေ်ရများ ညစ်ညမး် ေစိုငြ်ခငး်ငှ့် 

✗ စကျငေ်ကျာကမ်န်ငှ့် အကစ်စ်မန်များ ကိုငတွ်ယ်အသံုးြပရာတွင ် အမန် အမားများေကာင့် 

အဆပုေ်ရာဂါြဖစ်ပာွးေစိုငြ်ခငး်တုိ ြဖစ်ပါသည။် 

၇.၅  ြဖစေ်ပလာိုငေ်ြခရှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ သကေ်ရာကမ်ငှ့် အကြဲဖတ်မ 
(ပိတ်သမ်ိးြခငး်ကာလ) 

၇.၅.၁ ပိတ်သိမး်ြခငး်ကာလ 

ဤကာလတွင် စက်ံုဖျက်သမိး်ရာ၌ အသံုးြပေသာကားများ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လိုကေ်လျာညီေထွမ 

မရှိေသာ စကက်ရိယိာကီးများေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် အလပုသ်မားများအေပ ထခိိုကမ်များ ရှိိုငပ်ါသည်။ 

ထိုအြပင ် အလပုသ်မား၊ ဝနထ်မး်များ၏ နစိဓဝူအလပုမ်ျားမ ှ ထကွေ်သာအမိကမ်ျား အညစ်အေကးများှင့် 

ေရဆိုးများ ရှိိုငပ်ါသည။် စက်ံုဖျကသ်မိး်ြခငး်လပုင်နး်စဉမ်ျားမ ှ အမိကမ်ျားငှ့် အညစ်အေကးများ၊ ကားများှင့် 

စကက်ရိိယာများမ ှ ဖိတ်စငက်ျေသာဆီများေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာအရညအ်ေသးွကျဆငး်မများှင့် 

ထခိိုကမ်များ ြဖစ်ေပိုငပ်ါသည။် 

၇.၅.၂.၁ ေလအရည်အေသးွ 
ပတ်ိသမိး်ြခငး်ကာလတွင် လပုင်နး်သံုးယာဉမ်ျား လည်ပတ်ေမာငး်ငှ်ြခငး်၊ ဂျငန်ေရတာလညပ်တြ်ခင်း၊ 

ေမာေ်တာဆ်ိုင်ကယေ်မာငး်ှငြ်ခငး်များေကာင့် ေလထထုဲတငွ် Sulphur Oxides, Nitrogen Oxide ငှ့် Particulate 

Matters များထကွေ်ပလာိုငပ်ါသည။် 

၇.၅.၂.၂ ဆူညံသံငှ့်တုနခ်ါမ 
လပုင်နး်ပတ်ိသမိး်သည့်ကာလတွင ် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာဉမ်ျား သာွးလာြခငး်ငှ့် အြခားဆက်စပ် 

စကပ်စညး်များ ေမာင်းငှြ်ခငး်များေကာင့် ဆညူသံံငှ့် တုနခ်ါမကို ြဖစ်ေပေစိုငပ်ါသည။် အေဆာကအ်ဦများ 

ဖျကသ်မိး်ြခငး်၊ ဖိဖျကြ်ခငး်ငှ့် စက်ယ�ရားများ သယ်ယူေြပာငး်ေရ�ြခငး်များေကာင့် ဆညူမံူငှ့် တုနခ်ါမမူျားကို 

ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည။် 

၇.၅.၂.၃ ေြမအရည်အေသးွငှ့် ကနုး်ေနေဂဟစနစ ်
စီမကံနိး်ဖျက်သမိး်ြခငး်ဆိုငရ်ာလပုင်နး်စဉ်များအတွက ် အသံုးြပေသာယာဉမ်ျား၊ စကက်ရိယိာများသည် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်သင့်ေလျာမ်မရှိပါက ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေပ ထခိိုက်ိုင်ံုမက အလုပသ်မားများအေပတငွလ်ည်း 

သကေ်ရာက်ိုငပ်ါသည။် ကးီမားေသာယာဉမ်ျားှင့် စက်ကရိယိာများေကာင့် ေြမဆလီာဖွဲစည်းမှင့် 

ထတ်ုလပု်ိုငစွ်မး်ကို ထခိိုက်ေစပါသည။် ထိုအြပင ်ေြမဆလီာထတွဲင် ေနထိုငေ်သာ အလနွေ်သးငယ်ေသာ သက်ရှိ 

ပိုးေကာငင်ယ်ေလးများ၊ ဘကတီ်းရီးယားများ၏ ရငှသ်နေ်နထိုငမ်ငှ့် ေဂဟစနစ်အေပ ထခိိုကေ်စိုငပ်ါသည်။ 

ထိုစကက်ရိိယာယာဉမ်ျားမှ ေလာငစ်ာဆမီျား ယုိဖိတ်ကျရာမလှညး် ေြမဆလီာထစိဲမ့်ဝင၍် ေြမဆီလာညစ်ညမ်းမ 

ြဖစ်ေစိုငပ်ါသည။် 

၇.၅.၂.၄ ေရအရည်အေသးွငှ့် ေရေနေဂဟစနစ ်
စီမကံနိး်ကာလပးီဆံုး၍ ဖျကသ်မိး်ေသာ ကာလတွင် စက်ံုဖျက်သမိး်ြခငး်မ ှ ထကွေ်သာ ေရဆိုးများ၊ 

ဖျကသ်မိး်ေသာ စကပ်စည်းများမှ ေလာင်စာဆမီျား ယုိဖတ်ိြခငး်ေကာင့်ေြမေအာက်ေရညစ်ြခငး်ှင့် အလပုသ်မား 
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များ၏ သံုးေရ၊ ချိးေရများမှ ေရဆိုးများသည် ေချာငး်ေြမာငး်များမှ တစ်ဆင့် ြမစ်အတွငး်စီးဝင်ိုင၍် မျက်�ှြပငေ်ရ 

(ေြမေပေရ) ညစ်ညမး်မကို ဦးတညေ်စိုင်ပါသည။် 

၇.၅.၂.၅ စနွပ်စပ်စည်း (အစိုငအ်ခဲငှ့် အရည်) 

စနွပ်စအ်စိုငအ်ခ ဲ
စီမကံနိး်ဖျက်သမိး်သည့် ကာလတွင ် စက်ံုဖျကသ်မိး်ေသာ လပုင်နး်စဉမ်ျားမှ ထွကရ်ှိေသာ အမိကမ်ျား၊ 

စက်ံုဖျကသ်ိမး်ေသာ အလုပသ်မားများေကာင့် ထကွ်ေသာ အမိကမ်ျားပါဝငပ်ါသည်။ 

စနွပ်စအ်ရည် 
စီမကံ◌ိန်း်ဖျကသ်မိး်ေသာ လပုင်နး်စဉ်များမှ ေရဆိုးများငှ့် အလပုသ်မားများ သံုးေသာ ချိးေရှင့် 

ယာယအီမိသ်ာများမှ ေရဆိုးများ ထွကရ်ှိပါသည။် စကသ်ံုးဆီှင့်ေလာငစ်ာဆီအကငွး်အကျနမ်ျား ထကွ်ရှိလာ 

ိုငပ်ါသည။် 

၇.၅.၈ ပတ်ဝန်းကျငထ်ခိိုက်မ ငှ့် သသိာထငရှ်ားမ 

စီမကံနိး်လည်ပတ်ေသာကာလငှ့် ဖျကသ်ိမး်ေသာကာလအတငွး် ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်များ 

ကိုေအာကပ်ါအတုိငး် ဆနး်စစ်အကြဲဖတ်ြခငး်များ ြပလုပထ်ားပါသည။်  

ဇယား (၇.၄) လပုင်နး်လည်ပတ်သည့်ကာလတွင ်ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ပတဝ်နး်ကျင်သကေ်ရာက်မ ဆနး်စစ်ြခငး် 

စဉ် 
ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထခိိုကမ် 
စီမကံနိး် လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 

ထခိိုကမ်များ၏ 

သသိာထငရ်ာှးမ 

သသိာ 

ထငရ်ာှးမ 

အဆင့် 
M D E P SP 

လပုင်နး်လည်ပတ်သည့်ကာလ။ ။ ဤကာလတွင ် စီမံကနိး်လညပ်တ်စဉ်တစ်ေလာက ် ေဆာင်ရ�က်ေသာ 

လပုင်နး်စဉမ်ျားေကာင့် သက်ေရာက်ိုငေ်သာ ထခိိုကမ်များကို ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

၁။ 
ေလထ ု

ညစည်မ်းမ 

• အရည်ကျိရာတွင် အသံုးြပသည့် 

ကုန်ကမ်းများတွင် သတ်ုေဆးများ၊ 

ပလပ်စတစမ်ျား၊ ရာဘာများစသည်ြဖင့် 

အခိုးအေငွင့်ှ အနံအသက်များ 

ထက်ွရှိေစိုင်သည့် 

ပစည်းများပါဝင်ြခင်းင့်ှ 

အရည်ကျိပုံသနွး်ေလာင်းြခင်း အဆင့်မှ 

ထက်ွရှိြခင်းများေကာင့် 

ေလထညုစည်မ်း ေစိုင်သည့် 

အမနအ်မားများ၊ အခိုးအေငွများ၊ 

အနံအသက်များ ထက်ွရိှိုင်ြခင်း 

၃ ၄ ၃ ၃ ၃၀ 
အလယ် 

အလတ် 
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စဉ် 
ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထခိိုကမ် 
စီမကံနိး် လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 

ထခိိုကမ်များ၏ 

သသိာထငရ်ာှးမ 

သသိာ 

ထငရ်ာှးမ 

အဆင့် 
M D E P SP 

၂။ ဆညံူမ 

• ကုန်ကမ်းများအား ဖိစက်အသံုး ြပ၍ 

မးီဖုိအတွင်း ထည့်ရနသ်င့်ေလျာ်သည့် 

အရ�ယ်အစား ရရိှေစရန ်

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊  

• သတအရည်ကျိ ပုံသနွး်ေလာင်းရန် 

စက်ပစည်းများ သံုးစွဲြခင်းတုိမှ 

ြဖစေ်ပြခင်း 

၃ ၄ ၂ ၄ ၃၆ 
အလယ် 

အလတ် 

၄။ 
ေြမဆလီာ 

ညစည်မ်းမ 

• ေချာ်ေချး (Dross) များ၊  မီးခစံနွ်ပစ ်

ပစည်းများ (Refractory Iining waste) 

များ 

• စနွ်ပစပ်စည်းများြဖစသ်ည့် ေချာ်ေချးင့်ှ 

မးီခစံနွ်ပစပ်စည်းများ တွင် ပါဝင်ေသာ 

ပစည်းများမှာ သတေအာက်ဆိုဒမ်ျား၊ 

ေကျာက်မန်များ ြဖစ၍် ေြမထအုား 

ညစည်မ်းေစမ နည်းပါးပါသည်။   

၂ ၄ ၁ ၂ ၁၄ အလနွန်မ့်ိ 

၆။ 

 

အညစအ်ေကး 

စနွပ်စြခင်း 

အ�ရယ်မြဖစေ်စိုင်ေသာ စနွပ်စပ်စည်းများ 

အစိုင်အခဲ စနွပ်စပ်စည်း 

• မးီဖုိခနး်င့်ှ အလပ်ုသမားများ၏ 

ေနစဉ်လပ်ုငနး်များမှ ထက်ွေသာ 

အမိက်များ 

၂ ၄ ၁ ၃ ၂၁ နမ့်ိ 

အရည်စနွပ်စပ်စည်း 

• မးီဖုိခနး် င့်ှ အလပ်ုသမားများ၏ 

ေရချိးကနမှ် ထက်ွေသာအရည်များ 

၂ ၄ ၁ ၃ ၂၁ နမ့်ိ 
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စဉ် 
ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထခိိုကမ် 
စီမကံနိး် လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 

ထခိိုကမ်များ၏ 

သသိာထငရ်ာှးမ 

သသိာ 

ထငရ်ာှးမ 

အဆင့် 
M D E P SP 

အ�ရာယ်ြဖစေ်စိုင်ေသာ စနွပ်စပ်စည်းများ 

အစိုင်အခဲင့်ှ အရည်စနွပ်စပ်စည်း 

• ေဘးအ�ရာယ်ရိှ စနွ်ပစပ်စည်းများ အြဖစ ်

ထက်ွရှိမည့် အရင်း အြမစမှ်ာ 

မးီဖုိလံုေထာင်းရာတွင် 

ညိလပစ်စကိွ်င်များင့်ှ လံုအကား 

မးီခလံပ်ကာ ပစည်းအြဖစ ်အသံုးြပေသာ 

မးီခ ံ အဝတ်စများ၊ 

ေကျာက်မန်အတ်ိခွံများင့်ှ 

အက်စစမ်န်အတ်ိခွံ 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နမ့်ိ 

၇။ 
မီးေဘးအ�ရယ် 

များ 

• စက်ံုအနးီရိှ အမိက်ပုံမှ 

မးီမေတာ်တဆမြဖစေ်ပ၍ 

ကူးစက်ေလာင်ကမ်းေစိုင်ြခင်း 

• ညိလပစ်စမီ်းဖုိမှ အပူချနိလ်နွကဲ်၍ 

မးီေလာင်ကမ်းမ ြဖစေ်ပေစိုင်ြခင်း 

• စက်ံု၏အေရှအရပ်ရိှ အမိက်ပုံမှ 

ေြခာက်ေသွရာသတွီင် 

မးီမေတာ်တဆမများြဖစေ်ပြခင်းမှ 

စက်ံုသိုကူးစက်ိုင်ြခင်း 

၄ ၄ ၂ ၄ ၄၀ 
အလယ် 

အလတ် 
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၈။ 

အလပ်ုသမား 

များ၏ 

ကျနး်မာေရးင့်ှ 

လံု�ခံစတ်ိချရမ 

အ�ရယ်များ 

• စက်ံုအတွင်း ေဆာင်ရ�က်ေသာ 

လပ်ုငနး်စဉ်များမှ ထတ်ုလတ်ေသာ 

ဖနုမ်ျားင့်ှ အမနမ်ျား (PM10 င့်ှ 

PM2.5) ေကာင့် အသက်�ှ 

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ကျနး်မာေရး 

ြပဿန�များ။  

• မးီခိုးေခါင်းတုိင်မှ ထတ်ုလတ်ေသာ 

ဓာတ်ေငွများေကာင့် ြဖစေ်စေသာ 

ကျနး်မာေရး အ�ရာယ်များ။ 

• စက်ံုအတွင်းအသံုးြပေသာ 

စက်ပစည်းများ ၊ ယာဉ်များေကာင့် 

ထခိိုက်ဒဏရ်ာများ ြဖစေ်ပလာိုင်ြခင်း။ 

• အရည်ကျိသည့် ကုန်ကမ်းများ 

ြဖစေ်သာ သတကုန်ကမ်း     များတွင် 

ပလပ်စတစမ်ျား၊ ရာဘာပစည်းများ 

ပါဝင်ပါက အနံအသက်င့်ှ 

အခိုးအေငွများ ထက်ွရိှ၍ အသက် 

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါများ 

ြဖစပွ်ားေစိုင်ြခင်း၊ 

• အရည်ကျိရာတွင် အခိုးအေငွများင့်ှ 

အမနအ်မားများ ထက်ွရိှ၍ ေလထု 

ညစည်မ်းေစပီး၊ အသက် 

လမ်းေကာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါများ 

ြဖစပွ်ားေစ ိုင်ြခင်း၊ 

• လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်မမှ ဆညံူသမံျား 

ြဖစေ်ပ၍ အကားအာုံများအား 

ထခိိုက် ေစိုင်ြခင်း 

• အပူရှိနြ်မင့်မားေသာေနရာင်ှနးီကပ်စာွ 

လပ်ုကုိင်ရြခင်းေကာင့် heatstroke 

ြဖစေ်ပေစိုင်ြခင်း 

၃ ၄ ၁ ၄ ၃၂ 
အလယ် 

အလတ် 

၉။ 
လမူစးီပွား 

အေြခအေန 
• ေဒသခမံျားအတွက် အလပ်ုအကုိင်များ 

ေထာက်ပ့ံေပးြခင်း 
x x x x x ေကာင်းကျိး 
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စဉ် 
ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထခိိုကမ် 
စီမကံနိး် လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 

ထခိိုကမ်များ၏ 

သသိာထငရ်ာှးမ 

သသိာ 

ထငရ်ာှးမ 

အဆင့် 
M D E P SP 

• စနွ်ပစပ်စည်းများ ကုိ ြပနလ်ည် 

အသံုးချြခင်း ြဖစသ်ြဖင့် သဘာဝ 

ဝနး်ကျင် ညစည်မ်းမ ေလျာ့ကျေစြခင်း 
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 ဇယား (၇.၅) စီမကံနိး်ဖျက်သမိး်ေသာ ကာလတွင ်ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ပတဝ်နး်ကျငသ်ကေ်ရာက်မ ဆနး်စစ်ြခငး်  

စဉ် 
ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထခိိုကမ် 
စီမကံနိး် လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 

ထခိိုကမ်များ၏ 

သသိာထငရ်ာှးမ 

သသိာ 

ထငရ်ာှးမ 

အဆင့် 
M D E P SP 

စီမကံနိး်ဖျက်သမိး်ေသာကာလ။ ။ ဤကာလတွင် စီမကံိနး်ကာလပးီဆံုး၍ ဖျကသ်မိး်ရာတွင် လပု်ေဆာငေ်သာ 

လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားငှ့် အသံုးြပေသာ စကက်ရိယိာ၊ ယာဉမ်ျားေကာင့် ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်များှင့် ၄ငး်တုိ၏ သသိာထငရ်ာှးမ အတားအတာများကို ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

၁။ 
ေလထ ု

ညစည်မ်းမ 

• အေဆာက်အဦးများ ဖျက်သမ်ိးြခင်း 

လပ်ုငနး်စဉ်များင့်ှ အသံုးြပေသာ 

စက်ပစည်းများ။ 

• ကားများ၊ ယာဉ်များ င့်ှ 

အြခားပစည်းများအသံုးြပြခင်း။  

၂ ၁ ၂ ၃ ၁၅ နမ့်ိ 

၂။ ဆညံူမ င့်ှ တုနခ်ါမ 
• အသံုးြပေသာ ယာဉ်များ၊ စက်များ င့်ှ 

ဖျက်သမ်ိးေသာ လပ်ုငနး်များမှ 

အသမံျား င့်ှတုနခ်ါမများ။ 

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နမ့်ိ 

၃။ ေြမထညုစည်မ်းမ 

• စမံီကိနး် ဖျက်သမ်ိးေသာ 

လပ်ုငနး်စဉ်များမှ ထက်ွေသာ 

အညစအ်ေကးများ။ 

• စက်ပစည်းများ၊ ယာဉ်များမှ 

ေလာင်စာဆမီျား ယုိစမ့်ိမြခင်း။ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နမ့်ိ 

၄။ ေရညစည်မး်မ 

• လပ်ုငနး်ဖျက်သမ်ိးသည့် ယာဉ်များမှ 

ဆမီျား မေတာ်တဆ ဖိတ်စင်ကျြခင်း 

• အလပုသ်မားများ အမ်ိသာင့်ှ သံုးေရ၊ 

ချိးေရများ။ 

• ဖျက်သမ်ိးသည့်လပ်ုငနး်စဉ် 

• များမှ စနွပ်စေ်ရများ။ 

• ယာယီအမိသ်ာများမှ 

အညစအ်ေကးစနွပ်စေ်ရများ။ 

၃ ၂ ၁ ၄ ၂၄ နမ့်ိ 
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စဉ် 
ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထခိိုကမ် 
စီမကံနိး် လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 

ထခိိုကမ်များ၏ 

သသိာထငရ်ာှးမ 

သသိာ 

ထငရ်ာှးမ 

အဆင့် 
M D E P SP 

၅။ 
အညစအ်ေကး 

စနွပ်စမ် 

အစိုင်အခ ဲ

• အေဆာက်အဦများ ဖျက်သမ်ိး 

ြခင်းလပုင်နး်စဉ်များမှ ထက်ွေသာ 

အမိက်များ (စနွပ်စ ်ပစည်းများ) 

• အလပ်ုသမားေဆာင်များ င့်ှ 

မးီဖုိေဆာင်မှ ထက်ွေသာ အမိက်များ။ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နမ့်ိ 

အရည် 

• စက်ပစည်းများင့်ှ သယ်ယူ 

ပိုေဆာင်ေရး ယာဉ်များမှ ဆမီျား 

ဖတ်ိစင်ကျြခင်း။ 

• လာင်စာဆမီျား သိုေလာှင်ေသာ 

ေနရာမ ှစနစတ်ကျမရိှ၍ ယုိစမ့်ိြခင်း။ 

• အလပ်ုသမားများ၏ မီးဖုိေဆာင်၊ 

ေရချိးကန်င့်ှ ယာယီအမ်ိသာများမှ 

စနွပ်စေ်ရများ။ 

• စက်များ၊ ယာဉ်များမှ ေလာင်စာဆီ 

အကွင်းအကျနမ်ျား။ 

၃ ၁ ၂ ၄ ၂၄ နမ့်ိ 

၆။ 
မီးေဘး 

အ�ရာယ် 

• အေဆာက်အဦများ ဖျက်သမ်ိးြခင်းမှ 

ထက်ွေသာ အမိက်များကုိ စနစတ်ကျ 

စပုံုထားမ မရိှြခင်း။ 

• စက်ပစည်းများင့်ှ 

ပိုေဆာင်ေရးယာဉ်များမှ 

ေလာင်စာဆမီျား မေတာ်တဆ 

ယုိစမ့်ိမ။ 

• စက်ံုဝနထ်မ်းများ ေပါဆ့မေကာင့် 

မးီေလာင်ြခင်း။ 

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နမ့်ိ 
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စဉ် 
ပတ်ဝနး်ကျင ်

ထခိိုကမ် 
စီမကံနိး် လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ 

ထခိိုကမ်များ၏ 

သသိာထငရ်ာှးမ 

သသိာ 

ထငရ်ာှးမ 

အဆင့် 
M D E P SP 

၇။ 

အလပုသ်မား 

ကျနး်မာေရးင့်ှ 

လံု�ခံစတ်ိချရမ 

ြပဿန�များ 

• ဖျက်သမ်ိးေသာ လပ်ုငနး်စဉ်များင့်ှ 

အသံုးြပေသာ 

စက်ပစည်းများေကာင့် မေတာ်တဆ 

ထခိိုက်မများင့်ှ ကျနး်မာေရး 

ြပဿန�များ ြဖစေ်ပိုင်ြခင်း။ 

၂ ၁ ၁ ၄ ၁၆ နမ့်ိ 

 

၇.၆ ပတ်ဝနး်ကျင ်ထခိိုကမ်များကို ေလျာက့ျေစရန ်နည်းလမ်းများ 

၇.၆.၁ စီမကံနိ်းလညပ်တ်ေသာကာလ 

၇.၆.၁.၁ ေလထအုေပ သကေ်ရာက်ိုငေ်သာ ထခိိုကမ်များကို ေလာ့ချရနန်ညး်လမ်းများ 

လပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကမ်ေကာင့် အမနအ်မားများ၊ အခိုးအေငွများငှ့် အနံ အသကမ်ျားထွက်ရှိမ 

ေလျာန့ညး်သကသ်ာေစရန် ေဆာငရ်�ကမ်ည့် နညး်လမး် များမာှ - 

✓ အရညက်ျိမည့် သတကနု်ကမး်များတွင ်ရာဘာများ၊ ပလပစ်တစ်များ စသည့်ြဖင့် အခိုးအေငွများှင့် 

အနံအသကမ်ျား ထကွရ်ှိေစိုငသ်ည့် ပစညး်များ ပါဝင်မမရှိ ေစေရးအတကွ ် အရညက်ျိြခငး်မြပမီ 

ဖယ်ရာှး သန်စငပ်ါမည။် 

✓ အရညက်ျိရာတွင ် အမနအ်မားများှင့် အခိုးအေငွများ ထကွရ်ှိမ ေလျာန့ညး်ေစေသာ 

ညိလပစ်စ်မီးဖိုများအား အသံုးြပေဆာငရ်�က် ပါမည။် 

✓ ပံုသနွး်ေလာင်းရာတွင ်အလိုအေလျာကပ်ံုသနွး်ေလာငး်စကအ်ား အသံုး ြပေဆာငရ်�က်ပါမည။် 

✓ အရညက်ျိမးီဖိုငှ့် ပံုသနွး်ေလာငး်စကတွ်င ် အခိုးအေငွငှ့် အမနအ်မား များ စုဇယား(Fume 

Capturing Hood)များ စနစ်တကျတပဆ်ငြ်ခငး်၊ မးီခိုးေငွများအား အမန်စစ်ကရိယိာအား 

ြဖတ်သနး်ေစပးီ အမနအ်မား များစစ်ထတ်ုြခငး်၊ အခိုးအေငွများအား ေရြဖနး်စနစ်အတွငး် ြဖတ်သန်း 

ေစပးီ၊ အမနအ်မားငှ့် အခိုးအေငွ၊ အနံအသကက်ငး်စင်ေသာ မးီဖိုများ အား ေခါင်းတိုင်မှ 

တဆင့်ေလထုအတွငး်သို ေစလတမ်ည ်ြဖစ်ပါသည။် 

✓ ဝနထ်မး်များအား �ှေခါငး်စည်းများ၊ မျက်�ှဖံုးအကာများငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ကငး် ဝတ်စုံများ 

ဝတ်ဆငေ်ဆာငရ်�ကေ်စပါမည။် 

✓ ေလထအုရည်အေသးွ တုိငး်တာစစ်ေဆးြခငး်အား ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးမည့် 

အစီအစဉပ်ါအတုိငး်(၆)လ တစ်ကမိ် ေဆာငရ်�ကမ်ည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၇.၆.၁.၂ ဆညူံမေကာင့် ြဖစ်ေပိုငေ်သာ ထခိိုကမ်များကို ေလာခ့ျရန်နညး်လမး်များ 

စီမကံနိး်လည်ပတ်ေသာကာလ 

လပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကမ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် ဆညူသံ ံ ေလျာပ့ါး ေစေရးအတကွ ် ေဆာင်ရ�ကေ်နသည့် 

နညး်လမး်များမာှ - 

✓ ကနု်ကမး်များအား သင့်ေလျာသ်ည့် အရ�ယ်အစားရရှိေစေရး အတွက ် ဖိစကအ်ား 

အသံုးြပေဆာငရ်�ကပ်ါမည။် ဆညူသံြံဖစ် ေပမနညး်ပါးသည့်ဖစိက်အား အသံုးြပပါမည။် ကနု်ကမး်များ 

ြပြပငရ်ာတငွ ်သတကနု်ကမး်အား ြပြပငရ်ြခငး်ြဖစ်၍ ဆညူသံ ံြဖစ်ေပမ နညး်ပါးပါသည။် 

✓ သတရညက်ျိရာတွင ် ဆညူံသြံဖစ်ေပမ နညး်ပါးေသာ ညိလပစ်စ် မးီဖို (Induction Furnace)အား 

အသံုးြပေဆာငရ်�က ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

✓ အရညက်ျိ ပံုသနွး်ေလာင်းြခငး်လပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကမ်မှ ဆညူံသံ ြပငပ်သို ပျံလငွ့်မနညး်ပါး 

ေစေရးအတွက် စက်ံု အေဆာကအ်ဦးများ အတွငး်၌သာ လပုင်နး်များအား ေဆာင် ရ�ကပ်ါမည။် 

✓ သတတုံးများ သနွး်ေလာငး်ရာတွင ်သမံို(Permanent Cast Iron Mold)ကို အသံုးြပေဆာငရ်�ကပ်ါမည။် 

✓ ဆညူသံြံဖစ်ေပမအား ေစာင့်ကပ ်ကည့် စစ်ေဆးမ အစီ အစဉပ်ါအတုိငး် တိုငး်တာစစ်ေဆးပါမည။် 

✓ ဆညူသံြံဖစ်ေပမအား အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အရည် အေသွး(ထတ်ုလတ်မ) လမး်နခ်ျကမ်ျား၊ 

ဆညူသံ ံစံချနိစံ်နး် များအတွငး်ရှိ ေစေရးအတကွ ်ေဆာငရ်�ကပ်ါမည။် 

✓ လပုသ်ားများအား မျက်ကာများ၊ န�စညး်များ တပဆ်င ်ေဆာငရ်�ကေ်စပါမည။် 

✓ အရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး်၊ ကနု်ကမ်းြပြပငြ်ခငး်လပုင်နး် များအား ေနပိုငး်တွငသ်ာ ေဆာငရ်�က်ပါမည်။  

၇.၆.၁.၃ ေရအရညအ်ေသွး ထိခိုကမ်များ ေလာခ့ျရန် နညး်လမး်များ 

စီမကံနိး်လည်ပတ်ေသာကာလ 

ေလျာခ့ျမည့်နညး်လမး်များ 

ေရအရငး်အြမစ်များ သံုးစဲွမေလျာခ့ျေရးှင့် လပုင်နး်သံုးစွန်ပစ်ေရများ ေကာင့် ေြမေပေရငှ့် ေြမေအာက်ေရများ 

ညစ်ညမး်မ မရှိေစေရး အတွက် ေလျာခ့ျမည့် နညး်လမး်များမာှ - 

✓ မးီဖိုမ ှ လပ်စစ်ကွိငမ်ျားကို အေအးခရံာတွင ် အသံုးြပသည့် လပုင်နး်သံုးေရများအား ြပင်ပသို 

စွန်ပစ်ြခငး်မြပဘ၊ဲ ေရအရင်း အြမစ်သံုးစဲွမ ေလျာခ့ျေရးငှ့် အလပု်ံုငှ့်ဆကစ်ပ် ပတ် ဝနး်ကျင်ရှိ 

ေြမေပေရ၊ ေြမေအာကေ်ရများ ညစ်ညမး်မ မရှိေစ ေရးအတွက် ေရလည်ကနမ်ျားတည်ေဆာက်၍ 

ေရလညြ်ပန ်စံနစ်ကို အသံုးြပ ေဆာငရ်�ကပ်ါမည။် 

✓ အေငွပျ၍ံ ထပမ်ြံဖည့်စွကရ်မည့် ေရပမာဏနညး်ပါးေစရန ်အတွက ်လပုင်နး်သံုးေရအေအးခံစနစ်တပ်ဆင် 

အသံုးြပ ပါမည။် 
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✓ စကပ်စညး်များ အေအးခံရာတွင ် အသံုးြပသည့် လပုင်နး်သံုး ေရအား ဓာတ်ေဆးများ 

ထည့်သငွး်အသံုးြပြခငး် မရှိဘ၊ဲ သဘာဝေရအတုိငး် စကပ်စညး်များ အေအးခရံာတွင် အသံုးြပ 

မညြ်ဖစ်ပါသည။် 

✓ ြပငပ်သို စွန်ပစ်သည့်အေထေွထသွံုးစွန်ပစ်ေရငှ့် ေရလညြ်ပန် အသံုးြပေနေသာ လပုင်နး်သံုးေရ 

ေရအရညအ်ေသးွအား World Bank, International Finance Corporation ၏ Environmental, Health, 

and Safety, Guideline for Foundries ၏ စွန်ထတ်ုရည ် အရညအ်ေသးွ(Effluents levels for 

Foundries) အတုိငး်ရှိေစေရးအတွက် လိုကန်�ေဆာငရ်�က်မည ်ြဖစ်ပါသည။် 

✓ ြပငပ်သို စွန်ပစ်သည့်အေထေွထသွံုးစွန်ပစ်ေရငှ့် ေရလညြ်ပန် အသံုးြပေနေသာ လပုင်နး်သံုးေရ 

ေရအရညအ်ေသးွအား ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉပ်ါအတုိငး် စစ်ေဆး ပါမည။် 

၇.၆.၁.၄ ေြမဆလီာ ညစ်ညမး်မ ေလာခ့ျရနန်ညး်လမး်များ 

စီမကံနိး်လည်ပတ်ေသာကာလ 

စီမကံနိး်လည်ပတ်ေသာလပု်ငနး်စဉမ်ျားမှ ြဖစ်ေပိုင်ေသာ ေြမဆီလာညစ်ညမ်းမများကို ေလာခ့ျရန် 

ေအာကပ်ါတုိကို လပုေ်ဆာငပ်ါမည။် 

ေလာခ့ျမည့်နညး်လမး် 

✓ ေချာေ်ချးများအား အလုပ်ံုအတွငး် စနစ်တကျ စုပံုထားပါမည်။ ေချာေ်ချးများ တွင် 

အဓကိပါဝင်သည့်ပစည်းများမာှ ေကးငှ့် ဒနေ်အာကဆ်ိုဒမ်ျား ြဖစ်ြခငး်၊ ပါဝငမ်ရာနး်မှာ 

သဘာဝတွငး်ထကွသ်တိုင်းထကပ်ိုမို ပါဝငြ်ခငး်တုိေကာင့် သဘာဝသတပစညး်များ 

ထနိး်သမိး်ရနအ်တွက ်ဝယ်လကရ်ှိက ဆကသ်ယ်ွပးီ ြပနေ်ရာငး်ချရန ်စီမေံဆာငရ်�က်ပါမည။် 

✓ မးီခစွံန်ပစ်ပစညး်များအား စနစ်တကျ စုပံုထားပးီ လမ်းချိင့်များဖာေထးရန် အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

✓ စွန်ပစ်ပစညး်(ေချာေ်ချး၊ မးီခစွံန်ပစ်ပစညး်)များအား မိုးေရတုိကစ်ားြခငး်မရှိ ေစေရးအတွက် 

ေချာေ်ချးများအား အမိုးအကာေအာက်တငွ် သမိး်ဆညး်ထား ပးီ၊ မးီခစွံန်ပစ်ပစညး်ပံုပတ်လတ်တွင် 

ေြမာငး်များ တူးေဖာထ်ားပါမည။် 

၇.၁.၆.၅ စွန်ပစ်ပစညး်များမှ ညစ်ညမ်းမေလျာခ့ျြခငး်နညး်လမး်များ 

စွန်ပစ်ပစညး်များေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်ေလျာ့နညး် သကသ်ာေစေရးအတွက် 

ေဆာငရ်�ကမ်ည့် နညး်လမး်များမာှ - 

✓ ေချာေ်ချးများတငွ် ေကးနီငှ့် ဒနေ်အာက်ဆိုဒမ်ျားအဓိကပါဝင်ပးီ ေကးနီငှ့် ဒန ်ပါဝငမ်ရာနး်မှာ ေကးနီ၊ 

ဒနသ်တိုငး်များတွင ် ပါဝငမ်ထကပ်ိုမို များပးီ၊ ထတ်ုလပု်ရနလ်ယ်ွကေူသာ ေအာကဆ်ိုဒမ်ျား 

အြဖစ်ပါဝင်ေနြခငး် ြဖစ်ပါသည။် သတဆံုးံးမနညး်ပါေစရန ် ဝယ်လကဆ်က်သွယ် 

ြပနလ်ညေ်ရာငး်ချိုငရ်န ်စီမေံဆာငရ်�က်ိုင်ပါမည။် 

✓ လံုလိုငန်�အသစ်ေထာငး်ရာမ ှ ထကွရ်ှိေသာ မးီခစွံန်ပစ်ပစညး်များအား မိုး ကာလ အလပု်ံုအနီး 

ေရဝပသ်ည့်ေနရာများတွင ်လမး်ခငး်ရန် အသံုးြပြခငး် ြဖစ်ပါသည။် 
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၇.၁.၆.၆ ေဘးအ�ရာယရ်ှိ စွန်ပစ်ပစည်းများ စီမခံန်ခွဲမ 

စွန်ပစ်ပစညး်များေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်ေလျာ့နညး် သကသ်ာေစေရးအတွက် 

ေဆာငရ်�ကမ်ည့် နညး်လမး်များမာှ 

✓ မးီခအံဝတ်စ၊ ေကျာက်မန်၊ အက်စစ်မန်စသည့် အမန်အမားများကို ကိုငတွ်ယ် ေဆာငရ်�ကြ်ခင်းှင့် 

အရညက်ျိ ပံုသနွး်ေလာင်း ြခငး်လပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်တုိမ ှ အသက်လမး်ေကာင်း ှင့် 

အဆပုေ်ရာဂါများ ြဖစ်ပာွးမ မရှိေစေရး အတွက ်ေလျာခ့ျ မည့်နညး်လမ်းများမာှ - 

✓ မးီခအံဝတ်စများ၊ ေကျာက်မန်များစသညြ်ဖင့် အမနအ်မားများ အား ကိုငတွ်ယ်ရာတွင ် လကအ်ိတ်များ၊ 

�ှေခါငး်စညး်များ ဝတ် ဆင်ေဆာငရ်�က်ေစမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

✓ အတိခ်ွံများအား စနစ်တကျထပုပ်ိုး စုစည်း၍ သမိး်ဆည်းထား ပါမည။် 

✓ လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကသ်ည့် အခနး်များတွင် ေလဝင်ေလထကွ် ေကာငး်မနွေ်စေရးအတွက်  

ေဆာငရ်�ကထ်ားမညြ်ဖစ်ပးီ လိုအပပ်ါက အမနစု်ပ်စနစ်များ တပဆ်င်ထားပါမည။် 

✓ ေကျာကမ်န်၊ အကစ်စ်မန် အိတ်ခွံများအား စနစ်တကျ သမိ်းဆည်း၍ 

သံုးစဲွိုငသ်ည်အထြိပနလ်ညအ်သံုးြပပးီ စနစ်တကျထုတ်ပိုးစွန်ပစ်ပါမည။် 

၇.၁.၆.၇ ြပည်သလူထူု ကျနး်မာေရးငှ့် လံု�ခံမဆိုငရ်ာ ထခိိုကမ်များကို ေလာခ့ျရနန်ညး်လမး်များ 

ေလျာခ့ျမည့်နညး်လမး်များ 

လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကမ်ေကာင့် စက်ံုနယ်ေြမငှ့် ဆက်စပေ်ဒသရှိ လမူ ဝနး်ကျငအ်ေပ 

ဆိုးကျိးသက်ေရာက်ေစိုင်ေသာ အချကမ်ျား ေလျာန့ညး်ေစရန ် ေဆာငရ်�ကမ်ည့် အစီအစဉမ်ျားမှာ 

ေအာကပ်ါအတိုငး်ြဖစ်ပါသည-် 

✓ အရညက်ျိရာတွင ် အခိုးအေငွများငှ့် အမနအ်မားများ ထွကရ်ှိမ ေလျာန့ညေ်စေရး အတွက် 

ညိလပစ်စ်မီးဖိုအား အသံုးြပေဆာငရ်�က်ေနြခငး် ြဖစ်ပါသည။် 

✓ အနံအသက်ငှ့် အခိုးအေငွများ ထွကရ်ှိမ ေလျာန့ညး်ေစေရးအတွက် သတအရညက်ျိရာတွင် 

အသံုးြပမည့် ကနု်ကမး်များတွင ် ပလပစ်တစ်များ၊ ဆီများ၊ သတ်ုေဆးများ ပါဝင်မ မရှိေစေရးအတွက် 

ေဆာငရ်�ကပ်ါမည။် 

✓ အလပု်ံုအတွင ်ဆညူသံအံား (70)dB, ထကေ်ကျာလ်နွ်မ မရှိေစရန ်သတ်မတ်ှေဆာင ်ရ�ကပ်ါမည်။ 

✓ ေြမေပေရ၊ ေြမေအာကေ်ရများ ညစ်ညမး်မမရှိေစေရးအတွက် လပုင်နး်သံုးေရများ အား ြပင်ပသို 

ေစလတြ်ခငး်မြပဘ၊ဲ လပုင်နး်တွင ်ြပနလ်ည ်အသံုးြပပါမည။် 

၇.၆.၂ စီမကံနိ်း ဖျကသ်မိး်ေသာကာလ 

စီမကံနိး်ဖျက်သမိး်ေသာ လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျားတွင် အသံုးြပေသာ စကပ်စညး်များ၊ ယာဉမ်ျားေကာင့် 

အလပုသ်မားများ ထခိိုက်အန�တရြဖစ်ြခငး်များ၊ မေတာတ်ဆြဖစ်မများကို တားဆးီကာကွယ်ိုငရ်န ် လိုအပေ်သာ 

ကာကယွ်ေရးပစညး်များ ေထာကပ်ံ့ေပးပါမည။် စက်ပစညး်များကိုလညး် အသံုးမြပမီ ေသချာစွာစစ်ေဆး၍ 
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ေကာငး်မနွေ်သာ ပစည်းများကိုသာ အသံုးြပပါမည။် အေရးေပအေြခအေနများ၌ အလယ်ွတကူ အသံုးြပိုငရ်န် 

ေဆးဝါးများှင့်ေဆးေသတာများအား လကလ်မှး်မရီာတွင ် ထားေပးရပါမည်။ ပတ်ိသမိ်းချနိက်ာလတွင် 

ေရအရညအ်ေသးွအား ြပနလ်ညတုိ်ငး်တာစစ်ေဆး၍ နဂုိမလူေရအရညအ်ေသးွ ကာွြခားမ ရှိ/မရှိ 

ိငး်ယှဉေ်ဖာြ်ပေပးရမည်။ စစ်ေဆးမရလဒ် ဓာတခ်ွဲခနး်အေြဖများအား သကဆ်ိုငရ်ာဌာနများသို 

အစီရငခ်စံာတငြ်ပေပးမည် ြဖစ်သည။် 

၇.၆.၂.၁ ေလထအုေပ သကေ်ရာက်ိုငေ်သာ ထခိိုကမ်များကို ေလာ့ချရနန်ညး်လမ်းများ 

လပုင်နး်ပတ်ိသမိး်ချနိ ် ေဆာငရ်�ကမ်များေကာင့် အမနအ်မားများ၊ အခိုးအေငွများှင့် အနံ အသကမ်ျားထကွ်ရှိမ 

ေလျာန့ညး်သကသ်ာေစရန် ေဆာငရ်�ကမ်ည့် နညး်လမး် များမာှ - 

✓ လပုင်နး်ပတ်ိသမိး်ြခငး် ေဆာငရ်�ကခ်ျနိတွ်င ်ဖနုမ်န်များကို ေလာခ့ျိုင်ရန ်ေရြဖနး်ေပးြခငး် 

✓ ဖိဖျကြ်ခငး်ေကာင့် ရရှိလာေသာဖိဖျက်ပးီ ပစညး်များကို စနစ်တကျ လိုအပေ်သာေနရာတွင် 

ြပနလ်ညသ်ံုးစဲွြခငး် 

✓ ဝနထ်မး်များအား �ှေခါငး်စည်းများ၊ မျက်�ှဖံုးအကာများငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ကငး် ဝတ်စုံများ 

ဝတ်ဆငေ်ဆာငရ်�ကေ်စြခငး် 

✓ အဆင့်ြမင့်ယာဉ်ငှ့် ယ�ရားမျာကို စနစ်တကျအသံုးြပေစြခငး် 

✓ ေလထအုရည်အေသးွ တုိငး်တာစစ်ေဆးြခငး်အား ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးမည့် 

အစီအစဉပ်ါအတုိငး်(၆)လ တစ်ကမိ် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 

၇.၆.၂.၂ ဆညူံမေကာင့် ြဖစ်ေပိုငေ်သာ ထခိိုကမ်များကို ေလာခ့ျရန်နညး်လမး်များ 

လပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကမ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် ဆညူသံ ံ ေလျာပ့ါး ေစေရးအတကွ ် ေဆာင်ရ�ကေ်နသည့် 

နညး်လမး်များမာှ - 

✓ အသံုးြပေသာယာဉမ်ျား၏ သာွးလာမကို အရှိနေ်လာခ့ျြခငး် 

✓ ဖိဖျကြ်ခငး်ေကာင့် ရရှိလာေသာ ဖိဖျက်ပးီပစညး်များကို စနစ်တကျလိုအပေ်သာေနရာတွင် 

ြပနလ်ညသ်ံုးစဲွြခငး် 

✓ ဖနုမ်န်များကာကယွရ်န ် ဖနုက်ာမျက်ဖှံုးကဲ့သိုေသာ တကိုယ်ရည်ကာကယ်ွေရးအသံုးအေဆာပစညး်များ 

အသံုးြပေစြခငး် 

✓ လပုင်နး်ပတ်ိသမိး်ြခငး်ေဆာငရ်�ကမ်များကို အချနိခ်ွဲ၍လပုေ်ဆာင်ေစြခငး် 

✓ သတိေပးဆိုငး်ဘတ်ု စုိကထ်ြူခငး်ငှ့် �ခစံည်ိုးကာြခငး် 

✓ ေကာငး်မနွသ်ည့် ယာဉယ်�ရားများကို စနစ်တကျအသံုးြပေစြခငး် 

✓ ဆညူသံြံဖစ်ေပမအား အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အရည် အေသွး(ထတ်ုလတ်မ) လမး်နခ်ျကမ်ျား၊ 

ဆညူသံ ံစံချနိစံ်နး် များအတွငး်ရှိ ေစေရးအတကွ ်ေဆာငရ်�ကပ်ါမည။် 
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၇.၆.၂.၃ ေရအရညအ်ေသွး ထခိိုကမ်များ ေလာခ့ျရန် နညး်လမး်များ 

ေရအရငး်အြမစ်များ သံုးစဲွမေလျာခ့ျေရးှင့် လပုင်နး်သံုးစွန်ပစ်ေရများ ေကာင့် ေြမေပေရှင့် ေြမေအာက်ေရများ 

ညစ်ညမး်မ မရှိေစေရး အတွက် ေလျာခ့ျမည့် နညး်လမး်များမာှ - 

✓ လပုင်နး်ဖျက်သမိး်ြခငး် ေဆာင်ရ�ကသ်ည့်ယာဉမ်ျားမ ှ စကသ်ံုးဆီများ ယုိစိမ့်မမရှိေစရန် 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခငး် 

✓ မလိာကနမ်ျားငှ့် အမိသ်ာများကို စနစ်တကျြပနလ်ညဖ်ျကသ်မိး်ြခငး် 

✓ သယ်ွယထူားေသာပိုကလ်ိုငး်များကို စနစ်တကျ ြပနလ်ညြ်ဖတ်ယူြခငး် 

✓ ြပငပ်သို စွန်ပစ်သည့်အေထေွထသွံုးစွန်ပစ်ေရငှ့် ေရလညြ်ပန် အသံုးြပေနေသာ လပုင်နး်သံုးေရ 

ေရအရညအ်ေသးွအား World Bank, International Finance Corporation ၏ Environmental, Health, 

and Safety, Guideline for Foundries ၏ စွန်ထတ်ုရည ် အရညအ်ေသးွ(Effluents levels for 

Foundries) အတုိငး်ရှိေစေရးအတွက် လိုကန်�ေဆာငရ်�ကမ်ည ်ြဖစ်ပါသည။် 

✓ ေရအရညအ်ေသးွအား ြပနလ်ညတုိ်ငး်တာစစ်ေဆး၍ နဂုိမလူေြမအရညအ်ေသးွ ကာွြခားမ ရှိ/မရှိ 

ိငး်ယှဉေ်ဖာြ်ပေပးြခငး်ငှ့် စစ်ေဆးမရလဒ် ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖများအား သကဆ်ိုင်ရာဌာနများသို 

အစီရငခ်စံာတငြ်ပြခငး် 

၇.၆.၂.၄ ေြမဆလီာ ညစ်ညမး်မ ေလာခ့ျရနန်ညး်လမး်များ 

စီမကံနိး်ဖျက်သမိး်စဉလ်ုပင်နး်များမ ှ ြဖစ်ေပိုငေ်သာ ေြမဆလီာညစ်ညမး်မများကို ေလာခ့ျရန် ေအာကပ်ါတုိကို 
လပုေ်ဆာငပ်ါမည။် 

✓ စွန်ပစ်ပစညး်မျာကို စနစ်တကျအမျိးအစားခွဲ၍ ြပနလ်ညအ်သံုးြပိုငသ်ညမ်ျားကို 

ြပနလ်ညအ်သံုးြပြခငး် 

✓ အ�ရာယရ်ှိ စွန်ပစညး်များကို စနစ်တကျနညး်လမး်များ အသံုးြပ၍စွန်ပစ်ြခငး် 

✓ စွန်ပစ်ပစညး်များကို မိနယ်စညပ်ငသ်ာယာေကာမ်တီငှ့် ဆကသ်ယ်ွ၍ စနစ်တကျစွန်ပစ်ြခငး် 

✓ မးီခစွံန်ပစ်ပစညး်များအား စနစ်တကျ စုပံုထားပးီ လမ်းချိင့်များဖာေထးရန် အသံုးြပေစြခငး် 

✓ သတိေပးဆိုငး်ဘတ်ုများတပ်ဆငေ်ပးြခငး် 

✓ ေြမအရညအ်ေသးွအား ြပနလ်ညတုိ်ငး်တာစစ်ေဆး၍ နဂုိမလူေြမအရညအ်ေသးွ ကာွြခားမ ရှိ/မရှိ 

ိငး်ယှဉေ်ဖာြ်ပေပးြခငး်ငှ့် စစ်ေဆးမရလဒ် ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖများအား သကဆ်ိုင်ရာဌာနများသို 

အစီရငခ်စံာတငြ်ပြခငး် 

 ၇.၆.၂.၅ မးီေဘးအ�ရာယ် ေလာခ့ျရန် နညး်လမး်များ  
စီမကံနိး်လည်ပတ်ေသာ ကာလတစ်ေလာက် စက်ံုအတွငး် မီးေဘးအ�ရာယ်ကာကွယ်ရန် 

မးီသတ်ေဆးဗူးများ လံုေလာကစွ်ာ ထားရှိရပါမည။် စက်ံုဝနး်ကျငရ်ှိ အမိကမ်ျားကို မစွနပ်စ်မီ စနစ်တကျစုပံု၍ 

ထားရှိရပါမည်။ မးီစက်ငှ့် ထရနစ်ေဖာ်မာများ၌ အသံုးြပေသာ မးီကိးများ၏ ခိုငခ်ံ့မကို ပံုမနှစ်စ်ေဆး၍ 

လလဲယ်ှေပးရပါမည။် မးီစကအ်တွက် အသံုးြပေသာ ဒီဇယ်ဆပီံုးများကို ဖိတ်စင်၊ ယုိစိမ့်မ မရှိေစရန် စနစ်တကျ 
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သိုေလာှငထ်ားရပါမည။် မးီသတ်ေဆးဗးူများ ထားရာတွငလ်ညး် ေနရာအလိုက် လိုအပသ်လို ထားရှိမည်။ 

မးီဖိုခနး်လပစ်စ်မးီသံုးစဲွရာတွငလ်ညး် စနစ်တကျ ရှိသင့်သည။် စက်ံုငှ့်ံုး၌ သံုးေသာ မးီသီး၊ မးီကိးှင့် 

မးီခံုေဟာင်းများကို စစ်ေဆး၍ လလဲယှသ်င့်ပါသည။် ဖေယာငး်တုိင်ငှ့် ြခငေ်ဆးေခမွးီများကိုလည်း စနစ်တကျ 

သံုးစဲွသင့်ပါသည။် အေရးေပ မးီေဘး�ရယ်များကို တုနြ်ပနေ်ြဖရငှး်ရန ် မးီချတ်ိ၊ မးီကတမ်ျား၊ ေရပံုးငှ့် ေရစည်၊ 

ေရကနမ်ျား ထားရှိသင့်ပါသည။် ေရကနအ်တွင်း ေရြပတ်လပမ် မရှိေစရန ် ပံုမှနစ်စ်ေဆးရပါမည်။ 

လပုင်နး်ခငွအ်တွငး် မးီေဘးအ�ရယ်များငှ့် ပတ်သတ်ေသာ သတိေပးဆိုငး်ဘတ်ုများ၊ အမတှအ်သားများ 

ထားရှိသင့်သည။် အလပု်သမားများအတကွ် မးီေဘးအ�ရာယ် အကာအကယွပ်စညး်များ ထားရှိေပး၍ 

သကဆ်ိုငေ်သာ သငတ်နး်များငှ့် အသပိညာေပး ေဟာေြပာြခငး်များ ကိတငလ်ပုေ်ဆာငေ်ပးသင့်သည်။ 

စီမကံနိး်ဖျက်သမိး်ေသာကာလတွင ် ထကွ်ရှိေသာ အမိကမ်ျားငှ့် မးီေလာငလ်ယ်ွေသာ ပစညး်များကို စနစ်တကျ 

စွနပ်စ်ရမည။် 

 

ပံု- ၇.၁ စက်ံုလညပ်တ်စဉ ်ထားရှိသင့်ေသာ မးီေဘးအ�ရယ် သတိေပးလကဏာ ငှ့် ဆိုငး်ဘတ်ုများ 

၇.၆.၂.၅ ကျနး်မာေရးငှ့် လပ်ုငနး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယက်ငး်ရငှး်ေရး အစအီစဉ ်
လပုင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးသည ် စီမံကနိး်အဆိုြပသအူပါအဝင် လတုိူင်းတွင ် တာဝနရ်ှိသည်။ 

လပုင်နး်ဧရယိာအတွငး်၌ ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ေနစေရးအတကွ် အဓကိတာဝနရ်ှိသမူာှ စီမံကနိး်အဆိုြပသူ 

ြဖစ်ပါသည။် သိုြဖစ်ပါ၍ စီမကံနိ်းအဆိုြပသ ူ (ေရ�မ�ေလး သတအရည်ကိလပုင်နး်) အေနြဖင့် 

သတအရည်ကိလပုင်နး်ေဆာငရ်�ကေ်နစဉတ်ေလာက် လပုင်နး်ဧရယိာအတွင်းရှိေသာ လပုသ်ားများ၏ 

ကျနး်မာေရးှင့် လပုင်နး်ခငွ ်ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးအတွက ်ဥးီစားေပးေဆာငရ်�ကသ်င့်ပါသည်။ 

လပုင်နး်ခငွ ်ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရး တာဝနခ်အံေနြဖင့် ေအာက်ပါလပုင်နး်များကို 

ေဆာငရ်�ကရ်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

✓ စီမကံနိး်အတွက ်လပုင်နး်ခွငအ်�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရး စီမံခန်ခွဲမစနစ်ကို ြပစုေရးသားရမည်။ 

✓ လပုင်နး်ခငွအ်�ရာယ်ကငး်ရှငး်ေရးငှ့် ပတ်သကသ်ည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လပုထ်ံုးလုပန်ညး်များကို 

စုေဆာင်းထားရှိရမည။် 
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✓ လပုင်နး်တုိငး်အတွက ်အ�ရာယ်ကငး်သည့်လပုင်နး်အစီအစဉမ်ျား၊ အ�ရာယ်အကြဲဖတ်မများကို 

ေရးဆွဲရမည။် 

✓ စီမကံနိး်အဆင့်ဆင့်ငှ့် အဆင့်အလိုက၊် အချနိက်ာလ (ြပငဆ်ငြ်ခငး်ကာလ၊ လည်ပတ်ြခငး်ကာလငှ့် 

ပတ်ိသမိး်ြခငး်ကာလ) အေတာအတွင်း လပုင်နး်တွငး် ယငး်ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မခံန်ခွဲမအစီအစဉမ်ျားကို 

ပံုမနှေ်စာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခငး်ငှ့် အစီရငခ်စံာေရးသားြပစုြခငး်။ 

✓ ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံန်ခွဲမဆိုငရ်ာ လပုေ်ဆာင်ချကမ်ျားကို ြပည့်စုံစွာမတ်ှသားထားေသာ 

မတ်ှတမ်းများငှ့် ဥးီစီးဌာနများငှ့် မည်သည့်ဖကမ် ှဘကလ်ိုကမ်မရှိေသာ တတိယအဖွဲအစညး်များမ ှ

လာေရာက်ကွငး်ဆငး် စစ်ေဆးတိုငး်တာသည့် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား၏ 

မတ်ှတမ်းများကို လပုက်ွက်တွငး် သမိ်းဆညး်ထားရှိြခငး်။ 

✓ စက်ံုလပုသ်ားများအတွက ်လပုင်နး်ခငွသ်ံုးကာကွယ်ေရး အသံုးအေဆာငပ်စညး်များ 

ေထာကပ်ံ့ေပးြခငး်ငှ့် ဝတ်ဆငရ်န ်တငး်ကပစွ်ာ ကပမ်တ်ေပးြခငး်။ 

✓ စီမကံနိး်ကာလတစ်ခလုံုးအတွက ်လုပ်ကကွတွ်င်း ေသာကသ်ံုးေရရရှိရန်ငှ့် သံုးစဲွရနအ်တွက် 

စီမေံပးြခငး်ငှ့် ေဆာငရ်�က်ေပးြခငး်။ 

✓ လပုင်နး်တွငး်ထကွရ်ှိေသာ စွန်ပစ်ပစညး်များကို စွန်ပစ်ရနအ်တွက ်စနစ်တကျစီမခံန်ခွဲြခငး်ငှ့် 

သတ်မတ်ှထားေသာ ဧရိယာတွင ်စွန်ပစ်ြခငး်အတွက ်အစီအစဉမ်ျားေရးဆွဲြခငး်။ 

✓ လပုင်နး်ခငွထ်ခိိုကမ်သတငး်များအား အချနိ်ငှ့်အမထတ်ုြပနေ်ပးေနရမည။် 

✓ အစုိးရမှ အသစ်ြပဌာနး်ထားေသာ၊ ေြပာငး်လလဲိုကေ်သာ ဥပေဒငှ့် နညး်ဥပေဒများကို 

ထတ်ုြပနေ်ပးရမည။် 

✓ လပုင်နး်ငှ့် သကဆ်ိုငသ်ည့်လပုသ်ားများအား လပုင်နး်ခငွ ်အ�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေရးသငတ်နး်များငှ့် 

တြခားဆကစ်ပလ်ျကရ်ှိသည့် သငတ်နး်များကို ေစလတ်ရန ်အချနိဇ်ယားဆွဲထားရမည်။ 
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အခနး် (၈) အများြပည်သသူေဘာထားရယူြခငး် 
၈.၁ အများြပည်သသူေဘာထားရယြူခငး်၏ ရည်ရ�ယခ်ျက ်

အများြပညသ်ူသေဘာထားရယြူခငး်၏ ရညရ်�ယ်ချကမ်ာှ စီမကံနိ်းလပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားေကာင့် 

ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ သက်ေရာက်ိုငမ်များငှ့် ဆိုးကျိးသကေ်ရာက်ိုငမ်များကို ေလျာခ့ျိုငမ်ည့် ထတ်ုေဖာရ်န်ှင့် 

ြပညသ်မူျား၏ စီမကံနိး်အေပ အ�ကြံပသံုးသပခ်ျကမ်ျားကို လကခ်ရံရှိရန် ြဖစ်ပါသည။် 

အများြပညသ်ူသေဘာထားရယြူခငး်ြပလပုရ်ာတွင ် စီမံကနိး်ငှ့်သက်ဆိုငေ်သာ ေဒသခြံပညသ်မူျားကို 

အသေိပးံုသာမက ေဒသခြံပညသ်မူျား၏ စီမကံနိး်အေပ ထငြ်မငယူ်ဆချက်များကိုလညး် ရယူပါသည်။ 

စီမကံနိး်အားြဖင့် သက်ေရာကမ်ခစံားရေသာ ြပညသ်မူျား၊ အပုခ်ျပမ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အကးီအကမဲျားငှ့် အနးီအန�းရှိ 

လမူအဖွဲအစညး်များ တက်ေရာကြ်ခငး်ြဖင့် ကျငး်ပပါသည။် အထးူသြဖင့် စီမကံနိး်အေပ ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည့် 

အစီအစဉမ်ျား၊ ဆိုးကျိးသကေ်ရာကမ်များအေပ ေလျာခ့ျိုငမ်ည့် နညး်လမး်များငှ့် သကေ်ရာကမ်များအား 

တွကခ်ျကြ်ခငး်တုိ ြပလပုရ်ာတွင ် လူမပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ သက်ေရာကမ်ခစံားရေသာ ြပည်သလူထူတုိုှင့် 

ေတွဆံုညိိင်းြခငး်မ ှရရှိေသာ ရလဒမ်ျားအေပ အေြခခ၍ံ ြပလပုပ်ါသည်။ ထိုအြပင ်သကဆ်ိုငရ်ာ အစုိးရဌာနများမှ 

တာဝနရ်ှိသမူျား၏ အ�ကြံပချကမ်ျားငှ့် ေဆးွေးွချကမ်ျားကိုလညး် ေတာငး်ခရံယူပီး အတိအကျ 

လိုကန်�ေဆာငရ်�ကသ်ာွးပါမည။် 

အများြပညသ်ူသေဘာထားရယြူခငး်အစည်းအေဝးမှ ရရှိလာေသာ အ�ကြံပချကမ်ျားကို 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမ အစီအစဉ်ေရးဆွဲြခငး်၊ ေစာင့်ကပ်ကည့်ရမည့် အစီအစဉ်ငှ့် လမူစီးပာွးေရးဆိုင်ရာ 

တာဝနယူ်မအစီအစဉမ်ျား ေရးဆွဲရာတွင ်ထည့်သငွး်စဉ်းစားပါသည။် 

ေရ�မ�ေလး သတအရည်ကျိစက်ံု၊ ံုးခနး်၌ ဆကစ်ပေ်ဒသတွငရ်ှိေသာ ေညာင်နပီင၊် ေညာင်ပငေ်စာက်၊ 

နတ်ေရကန၊်ေဘာကေ်တာ၊ ြပညလ်ံုးေကျာ်ေကျးရ�ာများမှ ရပမ်ရိပဘ်များ၊ ေဒသခံြပညသ်မူျားှင့် 

ေတွဆံုေဆးွေးွခဲ့ပါသည။် ေရ�မ�ေလးသတလပုင်နး်ရှငမ် ှ လကရ်ှိ သတအေဟာငး်ေရာငး်ဝယ်ေရးလပုင်နး်များ 

ေဆာငရ်�က်ေနေကာငး်၊ သိုေသာလ်ိုအပခ်ျက ် အရ ကားအဆင့်ထတ်ုကနု်များ ထတ်ုလပုရ်မညြ်ဖစ်၍ 

သတအရည်ကျိစက်ံုတညေ်ဆာက ်ရနစီ်မေံဆာငရ်�ကေ်နေကာင်း ေဒသခမံျားအား ရငှး်လင်းခဲ့ပါသည။် 

သတအရည်ကျိ လပုင်နး်မှ အဓကိပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်လမူဝနး်ကျငအ်ေပ ထခိိုကေ်စိုငသ်ည့်အချက်များမှာ 

အရညက်ျိပံုေလာငး်ရာမှ ထကွရ်ှိေသာ အခိုးအေငွများ၊ အမနအ်မားများငှ့် အနံအသက်များ ြဖစ်ေကာင်း၊ 

၄ငး်တုိတညေ်ဆာကမ်ည့်  သတအရည်ကျိံုတွင ် အရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ရာ မှထကွရ်ှိေသာ အခိုးအေငွများ၊ 

အမနအ်မားများငှ့် အနံအသကမ်ျား ထကွရ်ှိမမရှိေစေရး အတွက ် အေလးထားေဆာငရ်�ကေ်နေကာင်း၊ 

ေခတ်မသီည့် သန်စငသ်ည့်စကပ်စည်းများ တပဆ်ငေ်ဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်ေကာငး် ရငှ်းလငး်ေြပာကားခဲ့ပါသည။် 

ထိုေန�ကဆ်ကလ်က၍် ၄ငး်၏စက်ံုတွင ် ခန်ထားသည့် ဝန်ထမး်များမာှ ေဒသခအံများစုြဖစ်ပီး 

၄ငး်တုိအတွက် လမူ ဖလူံုေရးရနပ်ံုေင ွ ထည့်သငွး်ေဆာငရ်�ကေ်နေကာငး်၊ ကျနး်မာေရးအသင်းများမှ ေကာက်ခံ 

ေငမွျားအား အစဉတ်စုိက် ကညူေီဆာငရ်�ကေ်ပးေနေကာငး်ငှ့် ၂၀၁၉ ခုစ်ှတွင် ေညာငန်ပီင၊် ေညာငပ်ငေ်စာက်၊ 

နတ်ေရကန၊် ေဘာက်ေတာ၊ ြပညလ်ံုးေကျာ် ေကျးရ�ာများ တွင် လမး်ပနး်ဆကသ်ယ်ွေရး၊ သာေရးန�ေရး၊ 

လမူေရးအသငး်များအတွက် ေဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်ေကာင်း ရငှး်လင်းေဆွးေးွခဲ့ပါသည။် ေဒသခြံပည်သမူျားမှ လည်း 

၄ငး်တုိေဒသတငွ ်အလပု်အကိုငအ်ခငွ့်အလနး်များ ရရှိမ၊ ေဒသဖွံဖိးေရးလပုင်နး်များ ေဆာငရ်�ကေ်ပးမ၊ ပညာေရး၊ 
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ကျနး်မာေရး၊ ဘာသာေရးကိစများတငွ် ကူညေီဆာငရ်�က်ထား ရှိမများအား ပငွ့်လငး်ြမငသ်ာစွာ 

ချြပေဆးွေးွမများအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါေကာငး် ေဆးွေးွ၍ လမူကညူေီရးအသငး်များကို 

ဆကလ်ကရ်ငှ်သနေ်ရးအတွက ် ေထာကပ်ံ့ေပးေစ လိုပါေကာငး် ေဆးွေးွခဲ့ပါသည်။ လပုင်နး်ရှင်မှ 

လိုအပသ်ည့်အခါတုိင်း ြဖည့်စီးေဆာင်ရ�က ် ေပးေနေကာငး်၊ ေန�ငတွ်ငလ်ညး် ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ 

ဘာသာေရးကိစများ၊ လမး်ပနး် ဆကသ်ယ်ွေရးကစိများအား ကညူီေပးမညြ်ဖစ်ေကာငး် ေဆွေွး၍ 

အစညး်အေဝးအား ပုသ်ိမး်ခဲ့ပါသည။် အများြပည်သမူျားငှ့် တုိငပ်ငေ်ဆွးေးွမအစည်းအေဝး မှတတ်မ်း၊ 

အစညး်အေဝးတကေ်ရာက်သည့် ေဒသခမံျားငှ့် ကမုဏီတာဝနရ်ှိသမူျား အစည်းအေဝး တက်

ေ◌ရာကမ်စာရငး်များအား ေန�ကဆ်က်တဲွ(၁၇)ြဖင့် ပးူတဲွ တငြ်ပအပပ်ါသည။် 
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အခနး် (၉) - ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူေရးဆိုငရ်ာ စမံီခနခ်ွဲမအစအီစဉ် 
၉.၁  ပတ်ဝနး်ကျင်စမံီခနခ်ွဲမနည်းလမ်းများ 

စီမကံနိး်တစ်ခုတွငပ်တ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လပုင်နး်ခငွေ်ဘးကငး်လံု�ခံမရှိေစေရးအတွက ် ေကာင်းစွာြပင်ဆင် 

ြပစုထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မခံနခ်ွဲမအစီအစဉ ် တစ်ခရုှိရပါမည။် သိုရာတွင ် ထိုအစီအစဉ ် ေရးဆွဲထားံုြဖင့် 

မလံုေလာက်ေသးပါ။ ယငး်ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မခံနခ်ွဲမအစီအစဉက်ို အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်�က်ရန် 

လိုအပပ်ါသည်။ ဤပတ်ဝန်းကျငစီ်မခံနခ်ွဲမ အစီအစဉ်တွင ် ပတ်ဝန်းကျငထ်ခိိုကမ်ေလာခ့ျေရး / ကာကွယ်မ 

အစီအစဉ်ငှ့် ပတ်ဝနး်ကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်သည့် အစီအစဉမ်ျားပါဝငပ်ါသည။် 

လပုင်နး်အတွက ်ေရးဆွဲထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမ အစီအစဉမ်ျားတွင ် ပတ်ဝနး်ကျင ် စီမခံနခ်ွဲမ 

ဆိုငရ်ာလကေ်တွလပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၊ နညး်လမး်များငှ့် တာဝနယူ်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်များကိုလညး် ြပညေ်ထာင်စု 

ြမနမ်ာိုငင်ေံတာမ် ှ ြပဌာနး်ထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာမဝူါဒ၊ ဥပေဒများငှ့် စညး်မျဉး်များှင့်အညီ 

လိုကေ်လျာညီေထမွရှိေစရန် ေရးဆွဲထားပါသည။်  ေအာက်တငွေ်ဖာြ်ပထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မခံနခ်ွဲေရး 

အေြခခမံများကို စနစ်တကျလပုေ်ဆာင်ေစြခငး်ြဖင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ေပသို ဆိုးကျိး သကေ်ရာက်ိုငမ်များကို 

ေလျာခ့ျေစိုင်ပးီ ေကာငး်ကျိးသကေ်ရာကမ်များကို ပိုမိုတုိးပာွးလာမညြ်ဖစ်ပါသည။် ၎ငး်တုိအေြခခမံများကို 

ေအာက်တငွ်အေသးစိတ်ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

ေရာှငရ်ာှးြခငး် ။       ။ ပတ်ဝနး်ကျင ် (ထိနး်သမိး်ေရး) စီမခံျကေ်ရးဆွဲြခငး်ငှ့် စီမံခနခ်ွဲြခငး်အားြဖင့် 

ဆိုးကျိးသက်ေရာကမ်များမြဖစ်ေပေစရန် ေရာှငရ်ာှးြခငး်ြဖစ်သည။် တနညး်အားြဖင့် လဦူးေရများြပားေသာ 

ေနရာများ၊ သဘာဝသစ်ေတာကိးဝိုငး်များ၊ ေကျာငး်များ၊ ေဆးံုများစသည့် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာထခိိုကမ်ြဖစ် 

လယ်ွေသာ ဧရယိာများကိုေရာှငရ်ာှးရမည်။ 

အနမိ့်ဆံုးြဖစ်ေအာငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး် ။      ။ ေရာှငရ်ာှးရန်မြဖစ်ိုငေ်သာေနရာများတွင် ပတ်ဝနး်ကျင်ေပ 

ညစ်ညမး်မြဖစ်ေစသည့် သကေ်ရာကမ်များကို အနမိ့်ဆံုးြဖစ်ေအာင်လပုေ်ဆာငြ်ခငး်ြဖစ်သည။် တနညး်အားြဖင့် 

ေလထု တွငး်သိုထတ်ုလတ်မများ၊ ေရဆိုးထတ်ုလတ်မများ၊ အစုိငအ်ခဲစွနပ်စ်ပစညး်များှင့် အ�ရာယ်ရှိ 

စွနပ်စ်ပစညး်များစုပံုစွနပ်စ်ြခငး်စသည့် ပတ်ဝနး်ကျငအ်ေပညစ်ညမး်မြဖစ်ေစသည့်လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကို 

အနမိ့်ဆံုးြဖစ်ေအာငေ်ဆာငရ်�ကရ်မည။် 

ေလျာခ့ျြခငး် ။ ။ ပတ်ဝနး်ကျငက်ို ထခိိုက်မြဖစ်ေစေသာ ဆိုးကျိးသကေ်ရာက်မများကို 

ေလျာခ့ျြခငး်ြဖစ်သည။် တနညး်အားြဖင့် ေလအရညအ်ေသးွအေပ သကေ်ရာကမ်ကို ထနိး်ချပြ်ခငး်၊ ဆညူမံအတွက် 

အရအံတားများ တည်ေဆာကြ်ခငး်၊ ေြမဆီလာညစ်ညမ်းမကို ေလျာခ့ျြခငး်ငှ့် ထနိး်ချပြ်ခငး်၊ 

ေရကးီမထနိး်ချပေ်ရးနညး်လမး်များ ေဆာင်ရ�ကြ်ခငး်စသည့် ပတဝ်န်းကျငေ်ပဆိုးကျိးသကေ်ရာကမ် ေလျာ့နည်း 

ေစသည့် လပု်ေဆာငခ်ျကမ်ျားြဖင့် ေလျာခ့ျရမည။် 

တုိးတကေ်အာငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး် ။   ။ ပတ်ဝနး်ကျငေ်ပသို ေကာငး်ကျိးြဖစ်ေစေသာအရာများကို 

တုိးတကေ်အာငေ်ဆာငရ်�ကပ်ါ။ စီမံကနိး်မှရရှိိုငသ်ည့် ေကာငး်ကျိးများတိုးတက်ေစေရးအတွက ် ေန�က်ထပ် 

ရငး်ြမစ်သယံဇာတများ ေထာကပ်ံ့ေပးြခငး်၊ လမူေရးတာဝနခ်မံအစီအစဉ်များြပလပုြ်ခငး် စသည့်ပတ်ဝနး်ကျင် 

ေပေကာငး်ကျိးြဖစ်ေစေသာ လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားြဖင့် တုိးတကေ်အာငေ်ဆာငရ်�ကရ်မည။် 
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၉.၂ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူေရးဆုိငရ်ာ စမံီခနခ်ွဲမ အစအီစဉက်ို လိုကန်�ေဆာငရ်�က်ကည့်ရန် 
တာဝနရ်ှိသမူျား 

ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်လမူေရးဆိုင်ရာ စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉက်ို လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင် စီမကံနိး်ကို 

အေကာငထ်ညေ်ဖာ်ေဆာင်ရ�ကလ်ကရ်ှိေသာ ဝနထ်မး်များှင့် တာဝနရ်ှိသမူျားအားလံုးတွင် တာဝန်ရှိ 

ပါသည။် အဓကိတာဝနရ်ှိသမူျားမာှ စီမကံနိး်အဆိုြပသ ူ (ေရ�မ�ေလး သတအရညက်ျိစက်ံု)၊ မနေ်နဂျာ၊ 

ကျနး်မာေရးှင့် ေဘးအ�ရာယက်ငး်ရငှ်းေရး တာဝနခ်ံ (HSE coordinator)၊ သယံဇာတငှ့် သဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရး ဝန်ကးီဌာန၊ ေဒသဆိုငရ်ာ အသငး်အဖွဲများ၊  စီမကံနိး်တွငး် လပုသ်ားများှင့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာ အဖွဲအစညး်များသည် ပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ ကစိရပမ်ျားေဆာင်ရ�ကြ်ခငး်ငှ့် စီမခံန ်ခွဲမဆိုင်ရာ 

လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားငှ့် လုပထ်ံုးလပုန်ညး်များကို ေဆာင်ရ�ကရ်နအ်တွကတ်ာဝနရ်ှိပါသည။်    

ဇယား (၉.၁) ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့်◌ ်လမူေရးဆိုငရ်ာ စီမခံနခ်ွဲမ အစီအစဉ်ကို လိုကန်�ေဆာငရ်�က်ကည့်ရန ်

တာဝနရ်ှိသမူျား စာရင်း 

စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

၁။ 

ေဒမာချင့်

  

  

လပ်ုငနး်ရင်ှ၊ 

ဥကဌ  

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီ

မံခန်ခွဲေရး

ေကာ်မတီ 

 

➢ လပ်ုငနး်ခင်ွေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်း

ေရးအတွက် တာဝနခ်ြံခင်း 

➢ လပ်ုငနး်တာဝနး်ခမံျားအား 

ေဘးအ�ရာယ် ကင်းေရးလပ်ုငနး်များ 

ေဆာင်ရ�က်ရန ် အတွက် သးီြခား 

တာဝနခ်ွဲေပးြခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ် ကင်းရှင်းေရးအတွက် 

လပ်ုငနး်ကုနက်ျစရိတ်များကုိ 

စမံီေဆာင် ရ�က်ေပးြခင်း 

➢ လပ်ုငနး်ခင်ွ 

ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေရးေဆာ 

င်ရ�က်ရမည့် အစအီစဉ်များအား 

စစေ်ဆးအတည်ြပေပးြခင်း၊ 

လပ်ုအပ်ပါက 

ြဖည့်စပ်ွေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း၊ 

➢ အပ်ုချပ်ပုံေရးဌာန၊ စတုိဌာန၊ 

စားရိပ်သာဌာန၊ လပ်စစဌ်ာန၊ 

လံု�ခံေရးဌာန၊ 

အရည်ကျိပုံသင်ွးေလာင်းဌာန၊ 

ဌာနအလိုက် 

မီးေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေစ ေရး၊ 

ဦးစနိဝ်င်း  
မနေ်နဂျာ၊ 

အဖဲွဝင် 

ဦးေဇာ်ထးူ 

လ/ထမနေ်န

ဂျာ၊ 

အဖဲွဝင် 
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စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

လပ်ုငနး်ခင်ွေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေစ

ေရး၊ လံု�ခံေရးဆိုင်ရာ လိုက်န�ရ မည့် 

စည်းကမ်းချက်များ ချမှတ်၍ 

လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း၊ 

၂။ 

ဦးဝင်းိုင်  

လပ်ုငနး်တာဝ

နခ်၊ံ 

အဖွဲေခါင်း

ေဆာင် 

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 

ေဘးအ�ရာယ်

ကာကွယ်ေရးှ

င့် 

ကျနး်မာေရး

 

➢ လပ်ုငနး်ခင်ွေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေစ

ေရးအတွက်ကမ်းကျင်သအူြဖစ ်

ေဆာင်ရ�က်ေပးြခင်း၊ 

➢ ေကာ်မတီလပ်ုငနး်များအား 

အချနိြ်ပည့်ကွပ်ကဲ၍ 

ဦးေဆာင်ဦးရ�က်ြပြခင်း၊ ဦးေဇာ်ြမင့် 

လ/ထတာဝန်

ခ၊ံ 

အဖဲွဝင် 
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စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

ဦးလင်း  

လပ်ုငနး်ကီး

ကပ၊် 

အဖွဲဝင် 

ေစာင့်ေရှာက်မ

အဖဲွ 
➢ လပ်ုငနး်ခင်ွ ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းမ 

စစေ်ဆးရနအ်တွက် အစအီစဉ်များ 

ချမှတ်ေပးြခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ် ကင်းရှင်းေရးဆိုင်ရာ 

န်ကားချက်များကုိလိုက်န�မ ရိှ-မရိှ 

စစေ်ဆးစစိစြ်ခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေရးကိစရပ်များ

တွင် အလပ်ုသမားများ စတ်ိပါ 

ဝင်စားလာေစရန ်

စည်းုံးလံေဆာ်ေပးြခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းမင့်ှ 

ပတ်သက်ေသာ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ 

အလပ်ုသမားများ လိုက်န�မ ရိှ-မရိှ 

ပါဝင်စစေ်ဆးေပးြခင်း၊ 

➢ အလပ်ုသမားများအား 

ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းစာွ 

လပ်ုေဆာင်တက်ေစရန ် လိုအပ်သလို 

လမ်းြပသနွသ်င်ေပးြခင်း၊ 

➢ ေဘးအ�ရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖဲွဝင်

များအား အချနိဇ်ယားဆွဲ၍ ေနအလိုက် 

တာဝနခ်ျထားြခင်း၊ 

➢ စက်ုံရိှ စက်ပစည်းများ ေနရာချထာမ၊ 

ကုန်ကမ်းင့်ှ ကုနေ်ချာများ ေနရာ 

သတ်မှတ်၍ စနစတ်ကျ ထားရိှမ ရိှ-မရိှ 

တာဝနက်ျများမှ စစေ်ဆးြခင်း၊ 

➢ လပ်ုငနး်များေဆာင်ရ�က်ရာတွင် 

ဝနထ်မ်းများ ေဘအ�ရာယ်ကင်း 

ဝတ်စံုများ ဝတ်ဆင်ေဆာင်ရ�က်ေစရန ်

ကပ်မတ်ေပးြခင်း၊ 

➢ သတအရည်ကျိြခင်းင့်ှ 

ပုံသနွး်ေလာင်းြခင်းလပ်ုငနး်များ၊ 

လပ်စစဆ်ိုင်ရာ င့်ှ 

ဦးေမာင်ရ ီ

လ/ထကီးက

ပ်၊  

အဖွဲဝင် 
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စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

စက်မဆိုင်ရာကိစရပ်များအား 

ေဆာင်ရ�က်ေစမည့် ဝနထ်မ်းများအား 

လပ်ုငနး်ခင်ွ 

ေဘးအ�ရာယ်ကာကွယ်ေရးသင်တနး်

များ ပုိချေပးရန ်စမံီ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 
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စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

၆။ 

သယံဇာတ 

င့်ှ သဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျင် 

ထနိး်သမ်ိးေရး 

ဝန်ကီးဌာနမှ 

တာဝနရ်ှိ 

သမူျား 

ဌာန 

သယံဇာတ 

င့်ှ 

သဘာဝပတ် 

ဝနး်ကျင် 

ထနိး်သမ်ိး ေရး 

ဝန် ကီးဌာန 

 

➢ စမံီကိနး်များသည် ပတ်ဝနး်ကျင် 

င့်ှလမူ ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် များကုိ 

လိုက်န� ေဆာင်ရ�က်ေန ေကာင်း 

ေသချာေစရနအ်တွက် 

ဤဝန်ကီးဌာနသည် စမံီကိနး်  များအား 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ခင့်ွင့်ှ 

စစေ်ဆးခင့်ွရိှသည်၊ 

➢ လိုအပ်ပါက ဝန်ကီးဌာနသည် ဒဏေ်ငွ 

ုိက်ြခင်း (သိုမဟတ်ု) စမံီကိနး်ေဆာင် 

ရ�က်သအူား 

ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်ေဆာင်ရ�က်ေစ ရန် 

န်ကားိုင်သည်၊ 

➢ စမံီကိနး်တစခ်တွုင် 

လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

မရိှေကာင်းေတွရိှ ရပါက ဝန်ကီး 

ဌာနသည်- 

• စမံီကိနး်ေဆာင်ရ�က်သကုိူ 

ချက်ချင်းအေကာင်းကားပါမည်၊ 

• လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ထားြခင်း 

မရိှေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ 

လမူဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကုိ 

နြ်ပပါမည်၊ 

• စမံီကိနး်ေဆာင်ရ�က်သအူား 

သတ်မှတ်ချက်များင့်ှအညီ 

လိုက်န� ေဆာင်ရ�က်ရမည့် အချနိ် 

ကာလကုိ သတ်မှတ်ေပးပါမည်၊ 

➢ စမံီကိနး်များသည် ပတ်ဝနး်ကျင် င့်ှ 

လမူဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် များကုိ 

လိုက်န� ေဆာင်ရ�က်ထား ြခင်းမရိှပါက 

(သိုမဟတ်ု) လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရန ်

အလား အလာမရိှပါက၊  

➢ ၁) စမံီကိနး်လပ်ုငနး်များ ကုိ 

ရပ်ဆိုင်ေစြခင်း၊  
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စဉ် န�မည် ရာထးူ အဖဲွအစည်း ဖုနး်နပံါတ် တာဝနမ်ျား 

➢ ၂) မလိုက်န�မများ ကုိြပနလ်ည် 

ြပင်ဆင် ေဆာင်ရ�က်ရန် 

တတိယအဖဲွအစည်းတစဖဲွ်ကုိ 

တာဝနေ်ပး ြခင်းတုိ အပါအဝင် 

သင့်ေတာ်ေသာအေရး 

ယူေဆာင်ရ�က်မများ ြပလပ်ုပါမည်။ 

ဇစြ်မစ။် ။ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာထခိိုက် 

မဆနး်စစြ်ခင်းလပ်ုထံုးလပ်ုနည်း (၂၀၁၅) 

ပုဒမ် ၁၁၁မှ၁၂၂။ 
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၉.၃ ပတ်ဝနး်ကျငစ်မံီခနခ်ွဲမအစအီစဉမ်ျား 

ေရ�မ�ေလး သတအရည်ကျိစက်ံု အေနြဖင့် သတအရည်ကျိြခငး် လပုင်နး်လပုေ်ဆာငရ်ာတွင် 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉမ်ျားကို ေဆာငရ်�ကရ်ပါမည။် ယငး်ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မံခနခ်ွဲမအစီအစဉ်တွင် 

စီမကံနိး်၏ အချနိက်ာလအဆင့်အလိုက ်ေဆာငရ်�ကရ်န ်အတွက ်ေအာကပ်ါအစီအစဉ် (၆) ခေုရးဆွဲ ထားပါ သည်။ 

၄ငး်တုိမာှ  

၁။ ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ် ေလာခ့ျေရး/ ကာကယ်ွမ အစီအစဉ၊်  

၂။ ပတ်ဝန်းကျငေ်စာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉ၊် 

၃။ ကျနး်မာေရးငှ့်ေဘးအ�ရာယက်ငး်ရငှ်းေရး အစီအစဉ်၊ 

၄။ အေရးေပတနုြ်ပနမ်အစီအစဉမ်ျား၊  

၅။ မးီေဘးအ�ရာယ် ကိတင်ကာကယ်ွြခငး်အစီအစဉ၊် 

၆။ ဓာတုပစညး်များသိုေလှာငြ်ခငး်အစီအစဉမ်ျား၊ 

၇။ လမူေရးဆိုငရ်ာတာဝနခ်မံ အစီအစဉမ်ျား၊ 

ေရ�မ�ေလး သတအရည်ကျိစက်ံု အေနြဖင့် ယငး်အစီအစဉမ်ျားကို တိကျစွာလိုကန်� အေကာငအ်ထည် 

ေဖာေ်ဆာငရ်�ကရ်န ် လိုအပ်ပါသည။် ၎ငး်အြပငအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင် ရ�က်လျကရ်ှိသည့် ယငး်အစီအစဉ် 

များကိုလညး် ကးီကပရ်န်ငှ့် ေစာင့်ကပ်ကည့်ရနတ်ာဝနရ်ှိပါသည။် ယငး်အစီအစဉမ်ျားကို အေကာင်အထည် 

ေဖာေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်အားြဖင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်လပုသ်ား များေပ ဆိုးကျိးသကေ်ရာကမ်များကို ေလျာန့ညး်ေစပးီ 

ေကာငး်ကျိးသကေ်ရာက်မများကို ြဖစ်ေပေစိုငမ်ညြ်ဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်အြပင ် စီမံကနိး်ေဆာငရ်�က်သည့် 

တာဝနရ်ှိသမူျားအေနြဖင့် ပတ်ဝနး်ကျင် စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉမ်ျားကို တစ်စ်ှတစ်ခါ ပံုမနှ်စစ်ေဆးြခင်းှင့် 

လပုင်နး်လပုေ်ဆာငေ်နသည့် စီမံကနိး်အေကာငထ်ည်ေဖာေ်ရးကာလတစ်ေလာက်လံုးပံုမနှ် ေစာင့်ကပ်ကည့် 

စစ်ေဆးြခငး်ကို ြပလပုသ်င့်ပါသည။် စီမံကနိး်ငှ့်ပတ်သကသ်ည့် အ�ကြံပချကမ်ျား၊ ထငြ်မငသ်ံုးသပခ်ျကမ်ျားှင့် 

ေမးြမနး်ချကမ်ျားကို စီမံကနိး်အဆိုြပသ ူ (ေရ�မ�ေလး သတအရညက်ျိစက်ံု သို တုိက်ိုက်စုံစမ်း 

ေမးြမနး်ဆက်သယွ်ိုငပ်ါသည။် ယငး်အစီအစဉမ်ျား တစ်ခြုခငး်စီကို ေအာကတွ်င ်အေသးစိတ ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၉.၃.၁ ပတ်ဝနး်ကျင ်စမံီခန်ခွဲမ အစအီစဉ ်လိုကန်�ေဆာငရ်�က်ကည့်ရန ်တာဝနရ်ှိသမူျား 

စီမကံနိး်ငှ့် သကဆ်ိုငသ်သူည ် လပုင်နး်ေဆာငရ်�ကေ်နစဉ်တေလာက် ကျနး်မာေရးှင့် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးတာဝနခ် ံ (HSE Coordinator) ခန်အပ၍် စီမခံန်ခွဲရမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံန်ခွဲမ အစီအစဉက်ို လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင် စီမကံိနး်ဧရယိာတွင်ရှိေသာ 

လပုသ်ားများအားလံုးတွင် တာဝန်ရှိပါသည။် အဓကိတာဝနရ်ှိသမူာှ ၄ငး် ကျနး်မာေရးှင့် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးတာဝနခ် ံ (HSE Coordinator) အြပင် စီမကံနိး်အဆိုြပသ၊ူ လပုင်နး်မနေ်နဂျာ၊ 

ပတ်ဝနက်ျင်ထနိး်သမိး်ေရး ဥးီစီးဌာန၊ ေဒသဆိုငရ်ာအသငး်အဖွဲများ၊ စီမကံနိး်အတွင်းလပုသ်ားများှင့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာအဖွဲအစညး်များသည် ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုငရ်ာကစိရပ်များ ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ငှ့် စီမံခန်ခွဲမဆိုင်ရာ 

လပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားငှ့် လပုထ်ံုးလပုန်ညး်များအရ ေဆာငရ်�ကရ်နတ်ာဝနရ်ှိပါသည။် ယငး်ကျနး်မာေရးှင့် 
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ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးတာဝနခ် ံ (HSE Coordinator) အေနြဖင့် သဘာဝပတဝ်န်းကျင် 

ထနိး်သမိး်ေရးလပုင်နး်များအား စဉ်ဆကမ်ြပတ်ေလလ့ာေစာင့်ကည့်ြခငး်၊ ဝနထ်မး်များ၊ လပု်သားများ 

လံု�ခံစွာေနထိုငေ်ရး၊ လပုင်နး်ခငွ ် ေဘးအ�ရာယက်င်းရငှး်ေရး၊ ကျနး်မာေပျာရ်�င်ေစေရးတုိကို ေဆာငရ်�ကြ်ခင်း၊ 

လပုင်နး်ခငွ်ငှ့် ဆကစ်ပ်ေနေသာ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမဘဝဖွံဖိးတုိးတက်ေရး၊ အများြပညသ်ူငှ့် 

တုိငပ်ငေ်ဆွးေးွြခငး်ကို စီမံကနိး် အေကာငအ်ထညစ်ဉ်ကာလများတွင ် ေဆာငရ်�က်ရမညြ်ဖစ်ပးီ မေကျနပမ်များ၊ 

တိုင်ကားမများြဖစ်ေပလာပါက ေြဖရငှး်ေဆာငရ်�ကသ်ာွးရပါမည။်
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ဇယား (၉.၂) ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိခိုကမ် ေလာခ့ျေရး/ ကာကွယမ် အစီအစဥ် 

စဉ် 
ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင် ဆိုင်ရာ 

သက်ေရာက်မများ 
တည်ေနရာ 

အဆိုြပထားေသာ ေလျာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက်ေစေရးနည်းလမ်းများ 
ကုနက်ျစရိတ် 

(ကျပ်) 
ကွင်းကျန ်

သက်ေရာက်မ 
မှတ်ချက် 

လည်ပတ်ြခင်းကာလ 

၁။ ေလအရည်အေသးွ 
စက်ုံ  

ဧရယိာတွင်း 

▪ အရည်ကျိမည့် သတကုန်ကမ်းများတွင် ရာဘာများ၊ 

ပလပ်စတစမ်ျားအား အရည်ကျိြခင်းမြပမီ ဖယ်ရှား 

သန်စင်ြခင်း 

▪ အရည်ကျိရာတွင် အမနအ်မားများင့်ှ အခိုးအေငွများ 

ထက်ွရိှမ ေလျာ့နည်းေစေသာ ညိလပ်စစမီ်းဖုိများအား 

အသံုးြပေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

▪ ပုံသနွး်ေလာင်းရာတွင် အလိုအေလျာက် 

ပုံသနွး်ေလာင်းစက်အား  အသံုး ြပေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

▪ အခိုးအေငွင့်ှ အမနအ်မား များ စဇုယား(Fume Capturing 

Hood)များ စနစတ်ကျတပ်ဆင်ြခင်း၊ 

▪ မီးခိုးေငွများအား အမနစ်စကိ်ရိယာအား ြဖတ်သနး်ေစပီး 

အမနအ်မား များစစထ်တ်ုြခင်း 

▪ အခိုးအေငွများအား ေရြဖနး်စနစအ်တွင်း ြဖတ်သနး် ေစြခင်း 

၂,၀၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိ

စက်ုံ 
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၂။ ဆညံူသံင့်ှတုနခ်ါမ 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ ကုန်ကမ်းများအား သင့်ေလျာ်သည့် အရ�ယ်အစား 

ရရိှေစေရး အတွက် ဖိစက်အသံုးြပရာတွင် ဆညံူသြံဖစ ်

ေပမနည်းပါးသည့်ဖိစက်အား အသံုးြပြခင်း 

▪ ကုန်ကမ်းများ ြပြပင်ရာတွင် သတကုန်ကမ်းအား 

ြပြပင်ရြခင်းြဖစ၍် ဆညံူသံ ြဖစေ်ပမ နည်းပါးြခင်း 

▪ သတရည်ကျိရာတွင် ဆညံူသြံဖစေ်ပမ နည်းပါးေသာ 

ညိလပ်စစ ်မီးဖုိ (Induction Furnace)အား အသံုးြပြခင်း 

▪ သတတုံးများ သနွး်ေလာင်းရာတွင် သမုိံ(Permanent Cast 

Iron Mold)ကုိ အသံုးြပေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

▪ ဆညံူသြံဖစေ်ပမအား အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ 

အရည် အေသးွ(ထတ်ုလတ်မ) လမ်းနခ်ျက်များ၊ ဆညံူသံ 

စခံျနိစ်ံနး် များအတွင်းရိှ ေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရ�က်ပါြခင်း 

▪ လပ်ုသားများအား earplug, earmuff တပ်ဆင် 

ေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း 

▪ အရည်ကျိ ပုံသနွး်ေလာင်းြခင်း၊ ကုန်ကမ်းြပြပင်ြခင်း 

လပ်ုငနး်များအား ေနပုိင်းတွင်သာ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

၅၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိ

စက်ုံ 
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စဉ် 
ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင် ဆိုင်ရာ 

သက်ေရာက်မများ 
တည်ေနရာ 

အဆိုြပထားေသာ ေလျာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက်ေစေရးနည်းလမ်းများ 
ကုနက်ျစရိတ် 

(ကျပ်) 
ကွင်းကျန ်

သက်ေရာက်မ 
မှတ်ချက် 

လည်ပတ်ြခင်းကာလ 

၃။ ေရအရည်အေသးွ  
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ မီးဖုိမှ လပ်စစကိွ်င်များကုိ အေအးခရံာတွင် အသံုးြပသည့် 

လပ်ုငနး်သံုးေရများအား ြပင်ပသို စနွ်ပစြ်ခင်းမြပဘဲ၊ 

ေရလည်ြပန ်စနံစကုိ် အသံုးြပ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း 

▪ အေငွပျံ၍ ထပ်မံြဖည့်စက်ွရမည့် ေရပမာဏနည်းပါးေစရန ်

အတွက် လပ်ုငနး်သံုးေရအေအးခစံနစတ်ပ်ဆင် အသံုးြပ 

ြခင်း 

▪ စက်ပစည်းများ အေအးခရံာတွင် အသံုးြပသည့် လပ်ုငနး်သံုး 

ေရအား ဓာတ်ေဆးများ ထည့်သင်ွးအသံုးြပြခင်း မရိှဘဲ၊ 

သဘာဝေရအတုိင်း စက်ပစည်းများ အေအးခရံာတွင် 

အသံုးြပြခင်း 

▪ ြပင်ပသို စနွ်ပစသ်ည့်အေထေွထသွံုးစနွ်ပစေ်ရင့်ှ 

ေရလည်ြပန ် အသံုးြပေနေသာ လပ်ုငနး်သံုးေရ 

ေရအရည်အေသးွအား NEQG, International Finance 

Corporation ၏ Environmental, Health, and Safety, 

Guideline for Foundries ၏ စနွ်ထတ်ုရည် 

အရည်အေသးွ(Effluents levels for Foundries) 

အတုိင်းရိှေစေရးအတွက် လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်မည် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

၃၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိ

စက်ုံ 
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စဉ် 
ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင် ဆိုင်ရာ 

သက်ေရာက်မများ 
တည်ေနရာ 

အဆိုြပထားေသာ ေလျာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက်ေစေရးနည်းလမ်းများ 
ကုနက်ျစရိတ် 

(ကျပ်) 
ကွင်းကျန ်

သက်ေရာက်မ 
မှတ်ချက် 

လည်ပတ်ြခင်းကာလ 

၄။ ေြမအရည်အေသးွ 
စက်ံုဧရိယာတွ

င်း 

▪ ေချာ်ေချးများအား အလပ်ုုံအတွင်း စနစတ်ကျ စပုံုထားြခင်း 

▪ ေချာ်ေချးများ တွင် အဓကိပါဝင်သည့်ပစည်းများမှာ ေကးင့်ှ 

ဒနေ်အာက်ဆိုဒမ်ျားအား ဝယ်လက်ရိှက ဆက်သယ်ွပီး 

ြပနေ်ရာင်းချရန ်စမံီေဆာင်ရ�က်ပါမည်။ 

▪ မီးခစံနွ်ပစပ်စည်းများအား စနစတ်ကျ စပုံုထားပီး 

လမ်းချိင့်များဖာေထးရန ်အသံုးြပြခင်း 

▪ စနွ်ပစပ်စည်း(ေချာ်ေချး၊ မီးခစံနွ်ပစပ်စည်း)များအား 

မုိးေရတုိက်စားြခင်းမရိှ ေစေရးအတွက် ေချာ်ေချးများအား 

အမုိးအကာေအာက်တွင် သမ်ိးဆည်းထား ပီး၊ 

မီးခစံနွ်ပစပ်စည်းပုံပတ်လတ်တွင် ေြမာင်းများ 

တူးေဖာ်ထားြခင်း 

၅၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိ

စက်ုံ 
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၅။ စနွပ်စပ်စည်း 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ မီးခအံဝတ်စများ၊ ေကျာက်မန်များစသည်ြဖင့် 

အမနအ်မားများ အား ကုိင်တွယ်ရာတွင် လက်အတ်ိများ၊ 

�ှေခါင်းစည်းများ ဝတ် ဆင်ေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း 

▪ အတ်ိခွံများအား စနစတ်ကျထပ်ုပုိး စစုည်း၍ 

သမ်ိးဆည်းထားြခင်း 

▪ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်သည့် အခနး်များတွင် ေလဝင်ေလထက်ွ 

ေကာင်းမွနေ်စေရးအတွက်  ေဆာင်ရ�က်ထားမည်ြဖစ်ပီး 

လိုအပ်ပါက အမနစ်ပ်ုစနစမ်ျား တပ်ဆင်ြခင်း။ 

▪ ေကျာက်မန်၊ အက်စစမ်န် အတ်ိခွံများအား စနစတ်ကျ 

သမ်ိးဆည်း စနွ်ပစြ်ခင်းအမိက်ပုံးများထားရိှြခင်းင့်ှ 

စနစတ်ကျ စနွပ်စြ်ခင်း၊ 

▪ စနွပ်စပ်စည်းများကုိ သးီြခားခွဲထားြခင်းင့်ှ ြပနလ်ည် 

အသံုးြပိုင်ရန ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

▪ လပ်ုငနး်ခင်ွသံုး ကာကွယ် ေရးပစည်းများအသံုးြပ ေစြခင်း၊ 

▪ ဓာတုပစည်းသိုေလာှင်ုံများ ထားရိှြခင်းင့်ှ ဆစီစသ်ကံန ်

များ အသံုးြပေစြခင်း၊ 

▪ ဓာတုပစည်းကုိ ေလဝင်ေလထက်ွေကာင်းမွန၍် 

ေြခာက်ေသွေသာ အခနး်များတွင် ထားရိှ ြခင်း၊ 

▪ ေဘးအ�ရာယ် ကင်းရှင်းေရး မှတ်တမ်းထားရိှေပးြခင်း၊ 

၇၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိ

စက်ုံ 
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စဉ် 
ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင် ဆိုင်ရာ 

သက်ေရာက်မများ 
တည်ေနရာ 

အဆိုြပထားေသာ ေလျာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက်ေစေရးနည်းလမ်းများ 
ကုနက်ျစရိတ် 

(ကျပ်) 
ကွင်းကျန ်

သက်ေရာက်မ 
မှတ်ချက် 

လည်ပတ်ြခင်းကာလ 

၆။ မးီေဘးအ�ရာယ် 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ မီးသတ်ေဆးဘူးများ တပ်ဆင်ေပးြခင်း၊ 

▪ မီးသတ် ေရသိုေလာှင်ကန ်ထားရိှြခင်း၊ 

▪ မီးေဘးအ�ရာယ်င့်ှ ပတ်သက်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

▪ အေရးေပမီးသတ်ဌာသက်ဆိုင်ေသာ ဆက်သယ်ွရမည့် 

ဖုနး်နပံါတ်င့်ှ လပ်ိစာများတပ်ဆင်ထားြခင်း၊ 

၃၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိ

စက်ုံ 
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၇။ 
ကျနး်မာေရးင့်ှ 

ေဘးအ�ရာယ် 

ကင်းရင်ှးေရး 

စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ မီးေဘးအ�ရယ်င့်ှ ပတ်သက်ေသာ သင်တနး်များ ပုိချြခင်း 

▪ အလပ်ုချနိ ်အလည့်ှကျြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း၊ 

▪ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်ြခင်းင့်ှ လပ်ုငနး်ခင်ွသံုး 

ကာကွယ် ေရးပစည်းများ အသံုးြပေစြခင်း၊ 

▪ လပ်ုသားများေသာက်သံုးရန ် အတွက်ေသာက်သံုးေရကုိ 

စက်ုံတွင်း လံုေလာက်စာွ ထားရိှေပးြခင်း၊ 

▪ လံုေလာက်ေသာအမ်ိသာများ၊ မိလာကန်င့်ှအမိက် 

ပုံးများထားရိှေပးြခင်း၊ 

▪ စက်ယ�ရားများအသံုးြပရာတွင်အ�ရာယ်ကင်း 

ေစရနလ်ံု�ခံေရးအကာအရနမ်ျား တပ်ဆင်ေပးရန ် င့်ှ 

လပ်စစပ်စည်းများ အတွက်သင့်ေလျာ်သည့် လပ်ကာ 

ပစည်းများ တပ်ဆင်ေပးြခင်း၊ 

▪ မီးေဘးအ�ရာယ် ကာကွယ်ရန ် မီးသတ်ေဆးဘူး များှင့် 

မီးသတ်ေရသိုေလာှင်ကနမ်ျားထားရိှေပးြခင်း၊ 

▪ ကျနး်မာေရးဌာနင့်ှ ဆက်သယ်ွ၍ ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

▪ အေရးေပသံုးေဆးဝါးများင့်ှ ေဆးေသတာများအား 

လက်လမ်ှးမီှရာတွင် ထားရိှြခင်း၊ 

▪ ကူးစက်ေရာဂါများ မြပနပွ်ားေရးအတွက်ပညာေပး 

လပ်ုငနး်များေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

▪ ေရှးဦးသနူ�ြပစ ုေရးသင်တနး်များ လပ်ုေဆာင်ေပးြခင်း။ 

၁,၀၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိ

စက်ုံ 



 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ    Page 118 

စဉ် 
ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင် ဆိုင်ရာ 

သက်ေရာက်မများ 
တည်ေနရာ 

အဆိုြပထားေသာ ေလျာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက်ေစေရးနည်းလမ်းများ 
ကုနက်ျစရိတ် 

(ကျပ်) 
ကွင်းကျန ်

သက်ေရာက်မ 
မှတ်ချက် 

လည်ပတ်ြခင်းကာလ 

၈။ လမူ-စးီပာွးအေြခအေန 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 
▪ ေဒသခြံပည်သမူျားအလပ်ုအကုိင်အခင့်ွအလမ်းများ ရရိှြခင်း၊ - ေကာင်းကျိး 

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိ

စက်ုံ 

 

စဉ် 
ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မများ 
တည်ေနရာ 

အဆိုြပထားေသာ ေလျာ့ပါးေစေရး/ 

တုိးတက်ေစေရးနည်းလမ်းများ 
ကုနက်ျစရိတ် 

(ကျပ်) 
ကွင်းကျန ်

သက်ေရာက်မ 
မှတ်ချက် 

ပိတ်သမ်ိးြခင်းကာလ 

၁။ ေလအရည်အေသးွ 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ မီးခစံနွ်ပစပ်စည်းများအား စနစတ်ကျ စစုည်း၍ စနွပ်စြ်ခင်း၊ 

▪ စက်ုံ ဧရိယာတွင်း ေရြဖနး်ေပးြခင်း၊ 

▪ လပ်ုငနး်သံုးယာဉ်များကုိ စနစတ်ကျအသံုးြပြခင်း၊ 

▪ လပ်ုငနး်ခင်ွသံုးကာကွယ် ေရးပစည်းများကုိ အသံုးြပေစြခင်း။ 

၅၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 
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၂။ ဆညံူသံင့်ှတုနခ်ါမ 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ ေကာင်းမွနသ်ည့်ယာဉ်/စက်များအသံုးြပြခင်းင့်ှ 

ပုံမှနစ်စေ်ဆးြခင်း၊ 

▪ ဆညံူသထံနိး်ေသာအရာများ (Noise Barriers) 

တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

▪ လပ်ုငနး်ခင်ွသံုး ကာကွယ် ေရးပစည်းများ အသံုးြပ ေစြခင်း၊ 

ေရစးီဆင်းသည့် စနစထ်ားရိှ ေပးြခင်းင့်ှေရ 

▪ ပိတ်သမ်ိးြခင်းလပ်ုငနး်များအား ညအချနိလ်ပ်ုေဆာင်ြခင်း 

အားတားြမစြ်ခင်း။  

၂၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 

၃။ ေရအရည်အေသးွ  
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ ေကာင်းမွနေ်သာ ေြမာင်းများ တူးေဖာ်ေပးြခင်း၊ 

▪ ပိတ်သမ်ိးြခင်းလပ်ုငနး်များေကာင့် စက်ုံဝနး်အတွင်းမှ 

ေရဆိုးများအနးီပတ်ဝနး်ကျင်ရိှ ေချာင်းအတွင်းသို 

ဝင်ေရာက်မမရိှေစရန ်စနစတ်ကျေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

▪ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများင့်ှ ညိိင်း၍ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

၅၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 

၄။ ေြမအရည်အေသးွ 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ ဝနထ်မ်းအမ်ိရာမှ ထက်ွရိှေသာ အမိက်များင့်ှ 

စနွပ်စေ်ရများအား စနစတ်ကျစနွပ်စြ်ခင်း၊ 

▪ ဖျက်သမ်ိးေရးလပ်ုငနး်သံုး ယာဉ်များတွင် အသံုးြပေသာ 

ေလာင်စာဆမီျားကုိ စနစတ်ကျ သိုေလာှင်ထားရိှြခင်း။ 

၃၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 
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၅။ စနွပ်စပ်စည်း 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ အမိက်ပုံးများထားရိှြခင်းင့်ှ စနစတ်ကျ စနွပ်စြ်ခင်း၊ 

▪ စနွပ်စပ်စည်းများကုိ သးီြခားခွဲထားြခင်းင့်ှ ြပနလ်ည် 

အသံုးြပိုင်ရန ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

▪ လပ်ုငနး်ခင်ွသံုး ကာကွယ် ေရးပစည်းများအသံုးြပ ေစြခင်း၊ 

▪ အမ်ိသာများေဆာက်လပ်ုေပးြခင်း၊၊ 

၅၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 

၆။ မီးေဘးအ�ရာယ် 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ မီးေဘးအ�ရာယ်င့်ှ ပတ်သက်သည့် ဆိုင်းဘုတ်များ 

တပ်ဆင်ြခင်း၊ 

▪ အေရးေပမီးသတ်ဌာနင့်ှ သက်ဆိုင်ေသာ ဆက်သယ်ွ ရမည့် 

ဖုနး်နပံါတ်င့်ှ လပ်ိစာများတပ်ဆင်ထားြခင်း၊ 

၅၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 

၇။ 
ကျနး်မာေရးင့်ှ ေဘးအ�ရာယ် 

ကင်းရင်ှးေရး 

စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 

▪ အလပ်ုချနိ ်အလည့်ှကျြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ေစြခင်း၊ 

▪ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်ြခင်းင့်ှ လပ်ုငနး်ခွင် 

သံုးကာကွယ် ေရး ပစည်းများ အသံုးြပေစြခင်း၊ 

▪ လပ်ုသားများေသာက်သံုးရနအ်တွက် ေသာက်သံုးေရကုိ 

စက်ုံတွင်း လံုေလာက်စာွ ထားရိှေပးြခင်း၊ 

▪ စက်ယ�ရားများအသံုးြပရာတွင်အ�ရာယ်ကင်း 

ေစရနလ်ံု�ခံေရးအကာအရနမ်ျားတပ်ဆင်ေပးရန ်

င့်ှလပ်စစပ်စည်း များအတွက် သင့်ေလျာ်သည့် 

လပ်ကာပစည်းများ တပ်ဆင်ေပးြခင်း၊ 

၃၀၀,၀၀၀ နည်း 
ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 
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၈။ လမူ-စးီပွားအေြခအေန 
စက်ုံ 

ဧရယိာတွင်း 
▪ ဒသခြံပည်သမူျားအလပ်ုအကုိင်အခင့်ွအလမ်း များရရိှြခင်း၊ 

 
ေကာင်းကျိး 

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်

ကျိစက်ုံ 
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၉.၃.၁ ပတ်ဝနး်ကျင ်ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉ်  

ပတ်ဝနး်ကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉသ်ည် ပတ်ဝနး်ကျင်အရညအ်ေသွးစံနး်များ၊ လမး်န် 

ချကမ်ျားအား လိုကန်�ေဆာငရ်�ကထ်ားမကို ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခငး်လပုင်နး်ပံုစံတစ်ခြုဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝနး်ကျင် 

ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရး အစီအစဉမ်ျားသည် ေအာကပ်ါတုိကို ေဆာင်ရ�ကရ်န် ြဖစ်ပါသည။် 

• ပတ်ဝနး်ကျင်အရညအ်ေသွးဆိုငရ်ာလမး်နခ်ျကမ်ျားအား ြဖည့်ဆညး်ေပးိုငြ်ခငး်ရှိ၊ မရှိကိုစစ် ေဆးရန၊် 

• အမနှတ်ကယ်ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုကမ်များကို အတညြ်ပစစ်ေဆးရန၊် 

• ပတဝ်နး်ကျင်အေပဆိုးကျိးထခိိုက်မများအား ေလာခ့ျေရးနညး်လမ်းများ၏ထေိရာက်မကို ဆံုးြဖတ်ရန၊် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်ေရးအစီအစဉမ်ျားမှ တုနြ်ပနေ်တွရှိချကမ်ျားအရ ထခိိုကမ်များကို 

ထပမ်ေံလာ့ချရနြ်ပငဆ်ငေ်ရးလပုင်နး်များလိုအပြ်ခငး်ရှိ၊ မရှိကိုဆံုးြဖတ်ရာတွငလ်ညး်ေကာငး်၊ မြမင်ိုင်ေသာ 

ပတဝ်နး်ကျင်ဆိုငရ်ာြပဿန�များကို ေဖာထ်တ်ုေြဖရှငး်ရာတွငလ်ညး်ေကာငး် ယငး်အစီအစဉက်ို အသံုး 

ြပိုငပ်ါသည။် ယငး်အစီအစဉလ်ပု်ေဆာငရ်ြခငး်၏ ရညရ်�ယ်ချကမ်ာှ ပတ်ဝနး်ကျငအ်စိတ်အပိုငး်တစ်ခု၏ 

အရညအ်ေသွး (သိုမဟတ်ု) ပမာဏသညလ်သူားတုိ၏လပုေ်ဆာငခ်ျကေ်ကာင့် သတ်မှတ်ထားေသာစံန်း 

(သိုမဟတ်ု) လမး်နခ်ျကတ်နဖ်ိုးထက်ေကျာလ်နွ၍် ေြပာငး်လသဲာွးြခငး်မရှိ ေကာငး်ေသချာေစရနြ်ဖစ်ပါသည်။ 

ယငး်ေစာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးမည့် အစီအစဉမ်ျားကို လပုေ်ဆာငရ်ာတွင ် စီမကံနိး်အဆိုြပသ ူ ၊ ေဒသခံ 

ြပညသ်မူျား၊ ေဒသအာဏာပိုငမ်ျား၊ အနးီပတ်ဝနး်ကျငရ်ှိ ေဒသခအံဖွဲအစညး်များှင့် ပးူေပါငး်ေဆာငရ်�ကြ်ခင်း 

ကိုြပလပုသ်င့်ပါသည။် 
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ဇယား (၉.၃) ပတ်ဝနး်ကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့်် အစီအစဉ် 

စဉ်

  

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အချက်များ 

စစေ်ဆးမည့်အချက်များ စစေ်ဆးမည့် စံနး် 
စစေ်ဆးမည့် 

ကိမ်နး် 
စစေ်ဆးမည့်ေနရာ 

ခနမှ်နး်ကုနက်ျ 

စရိတ် (ြမနမ်ာကျပ်) 
တာဝနခ် ံ

(က) လည်ပတ်ြခင်းကာလ 

၁။ 

ကျနး်မာေရးင့်ှ 

လပ်ုငနး်ခင်ွ 

ေဘးအ�ရာယ် 

ကင်းရင်ှးေရး 

ကျနး်မာေရး၊ လံု�ခံေရးင့်ှ 

ေဘးအ�ရာယ် ကင်းရှင်းေရး 

တာဝနခ် ံခနအ်ပ်ထားြခင်း 
OHSAS 18001:2007 ၆လ တစ်ကိမ် စက်ုံအတွင်း ၃၀၀,၀၀၀ 

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိစ

က်ုံ 

၂။ 
ေလအရည် 

အေသးွ 

Temperature, Relative 

Humidity, PM10, PM2.5, SO2, 

CO2, CO and NO2,NO,HCN, 

အမျိးသား ပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ 

(ထတ်ုလတ်မ) 

လမ်းနခ်ျက် 

တစ်စှ ်

တစ်ကိမ် 
စက်ုံအတွင်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိစ

က်ုံ 

၃။ 
ဆညံူသံင့်ှ 

တုနခ်ါမ 
ဆညံူသံင့်ှ တုနခ်ါမ 

အမျိးသား ပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ 

(ထတ်ုလတ်မ) 

လမ်းနခ်ျက် 

တစ်စှ ်

တစ်ကိမ် 
စက်ုံအတွင်း ၄၀၀,၀၀၀ 
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စဉ်

  

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အချက်များ 

စစေ်ဆးမည့်အချက်များ စစေ်ဆးမည့် စံနး် 
စစေ်ဆးမည့် 

ကိမ်နး် 
စစေ်ဆးမည့်ေနရာ 

ခနမှ်နး်ကုနက်ျ 

စရိတ် (ြမနမ်ာကျပ်) 
တာဝနခ် ံ

၄။ 
ေရအရည် 

အေသးွ 

Temperature, pH, 

Electrical Conductivity 

(EC), Total Dissolved Solid 

(TDS) and Dissolved 

Oxygen (DO) 

 ကမ�ာ့ ကျနး်မာေရးအဖဲွ၏ 

စခံျနိစ်ံနး် 

၆လ တစ်ကိမ် 

အဝစီတွိင်းေရး 

၅၀၀,၀၀၀ 
Temperature, pH, 

Electrical Conductivity 

(EC), Total Dissolved Solid 

(TDS), Dissolved Oxygen 

(DO), BOD, COD 

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာ 

ဘာေရး ေကာ်ပုိေရရှင်း 

(IFC) သတ်မှတ်ချက် 
စနွပ်စေ်ရ 

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိစ

က်ုံ ၅။ 
စနွပ်စပ်စည်း 

(အစိုင်အခဲ/ 

အရည်) 
စက်ံုတွငး စစေ်ဆးြခင်း - လစဉ် 

စက်ုံအတွင်း 
၁၀၀,၀၀၀ 

၆။ 
မီးေဘး 

အ�ရာယ် 
စက်ံုတွငး စစေ်ဆးြခင်း - 

စှစ်ဉ် 

(စှ်ကိမ်) 

စက်ုံအတွင်း 
၅၀၀,၀၀၀ 
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စဉ်

  

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အချက်များ 

စစေ်ဆးမည့်အချက်များ စစေ်ဆးမည့် စံနး် 
စစေ်ဆးမည့် 

ကိမ်နး် 
စစေ်ဆးမည့်ေနရာ 

ခနမှ်နး်ကုနက်ျ 

စရိတ် (ြမနမ်ာကျပ်) 
တာဝနခ် ံ

၇။ 
ပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ ်
စက်ံုတွငး စစေ်ဆးြခင်း 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုက်မ 

ဆနး်စစြ်ခင်းဆိုင်ရာ 

လပ်ုထံုးလပ်ုနည်း (၂၀၁၅) 

တစ်စှ ်

တစ်ကိမ် 

စက်ုံအတွင်း 
၅၀၀,၀၀၀ 

(ဂ) ပိတ်သမ်ိးြခင်းကာလ 

၁။ 
ေလအရည် 

အေသးွ 

Temperature, Relative 

Humidity, NO2 and VOCs, 

PM10, PM5 

အမျိးသား ပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ 

(ထတ်ုလတ်မ) 

လမ်းနခ်ျက် 

တစ်စှ ်

တစ်ကိမ် 
စမံီကိနး်တည် ေနရာ 

၃၀၀,၀၀၀ 

ေရ�မ�ေလး 

သတအရည်ကျိစ

က်ုံ 
၂။ 

ဆညံူသံင့်ှ 

တုနခ်ါမ 
ဆညံူမ 

အမျိးသား ပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ 

(ထတ်ုလတ်မ) 

လမ်းနခ်ျက် 

တစ်စှ ်

တစ်ကိမ် 
စမံီကိနး်တည် ေနရာ 

၂၀၀,၀၀၀ 

၃။ 
ေရအရည် 

အေသးွ 

Temperature, pH, Iron, 

Suspended Solids, 

Chromium, Lead, Arsenic, 

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာ 

ဘာေရး ေကာ်ပုိေရရှင်း 

(IFC) သတ်မှတ်ချက် 

တစ်စှ ်

တစ်ကိမ် 
စမံီကိနး်တည် ေနရာ 

၃၀၀,၀၀၀ 
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စဉ်

  

ေစာင့်ကပ ်

ကည့်မည့် 

အချက်များ 

စစေ်ဆးမည့်အချက်များ စစေ်ဆးမည့် စံနး် 
စစေ်ဆးမည့် 

ကိမ်နး် 
စစေ်ဆးမည့်ေနရာ 

ခနမှ်နး်ကုနက်ျ 

စရိတ် (ြမနမ်ာကျပ်) 
တာဝနခ် ံ

Chemical Oxygen Demand 

(COD),BOD 
ကမ�ာ့ ကျနး်မာေရးအဖဲွ၏ 

စခံျနိစ်ံနး် 

၄။ 
စနွပ်စပ်စည်း 

(အစိုင်အခဲ/ 

အရည်) 
စက်ံုတွင်းစစေ်ဆးြခင်း - 

တစ်စှ ်

တစ်ကိမ် 
စမံီကိနး်တည် ေနရာ ၅၀,၀၀၀ 
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၉.၃.၂ ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရငှး်ေရး အစီအစဉ် 

စီမကံနိး်အဆိုြပသ ူ ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကိလပုင်နး်သည ် လပု်ငနး်ေဆာငရ်�ကေ်နစဉ်တစ်ေလာက် 

စက်ံုတွင်း လပုက်ိုငေ်ဆာငရ်�ကေ်နေသာ လပုသ်ားများ၏ ကျနး်မာေရးငှ့်လပုင်နး်ခငွ ် ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ရနအ်တွကက်ို ဦးစားေပးေဆာငရ်�ကရ်ပါမည။် ထိုေကာင့်တာဝနခ်ံ အေနြဖင့်ကျနး်မာေရးှင့် 

ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရး တာဝနခ် ံ(HSE Coordinator) တစ်ဦးကိုခနအ်ပထ်ားရပါမည။် ယငး်တာဝနခ်အံေနြဖင့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမ အစီအစဉမ်ျားကို အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ငှ့် ေစာင့်ကပ်ကည့် 

စစ်ေဆးြခငး်လပုင်နး်များကို တာဝန်ယူေဆာငရ်�က်ရပါမည။် ၎ငး်အြပင ် ြဖစ်ိုငေ်ချရှိေသာထခိိုကမ်များ၊ 

ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငမ်များငှ့်ထပမ် ံ ြဖည့်စွကမ်များအားလံုးကို �ခံငံု၍ ေဆာင်ရ�က်ိုငေ်စရန်အတွက် 

ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉမ်ျားကိုလညး် ပံုမှနြ်ပနလ်ည ် ေစာင့်ကပ်ကည့်စစ်ေဆးြခငး်များကို 

ြပလပုရ်ပါမည။် 

သတအရည်ကျိလပုင်နး်စီမကံနိး်အတွက ် ကျနး်မာေရးှင့် လပုင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရးတာဝနခ် ံ (HSE Coordinator) အေနြဖင့် ေအာကပ်ါတာဝနမ်ျားကို လပုက်ကွတွ်င်း 

ေဆာငရ်�ကရ်ပါမည။်  

• ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉမ်ျားအတုိင်း စီမံကနိး်တွငး် လိုကန်�ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် ရှိ၊ မရှိကို 

စစ်ေဆးြခငး်။ 

• စက်ံု၏ အမတဲမး်ဝနထ်မး်များငှ့် ယာယီဝနထ်မ်းများအတွက် ေနထိုင်ေရးစီစဉေ်ပးြခငး်ှင့် 

စက်ံုဝနထ်မး်များအတွက ်သနရ်ငှး်ေသာေသာကသ်ံုးေရ ရရှိရန ်စီစဉ်ထားရှိေပးြခငး်။ 

• စက်ံု၏ဝနထ်မး်များအတွက် လစဉက်ျနး်မာေရးေစာင့်ေရှာကမ် အစီအစဉထ်ားရှိေပးြခငး်။ 

• ကျနး်မာေရးှင့် ေဘးအ�ရာယက်ငး်ရငှ်းေရး အတွက် အလပုသ်မားများအား အသပိညာေပးြခငး်ှင့်◌့ 

လိုကန်�ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် ရှိ၊ မရှိ ကို စစ်ေဆးြခငး်။ 

• ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ ကျနး်မာေရးငှ့် ေဘးအ�ရာယ်များ အတွက် ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေရး 

အစီစဉမ်ျား ေရးဆွဲြခငး်။ 

• ေနစဉလ်ပုင်နး်ခငွ ်အ�ရာယ်ကငး်ရငှး်ေရးအတွက ်စစ်ေဆးြခငး်။ 

• ကျနး်မာေရးှင့် ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေရး အစီအစဉ်၊ စက်ံုအတွင်း ယင်းပတ်ဝန်းကျငစီ်မခံနခ်ွဲမ 

အစီအစဉမ်ျားကို ပံုမနှေ်စာင့်ကပ်ကည့် စစ်ေဆးြခငး်ှင့် အစီရငခ်ံစာ ေရးသားြပစုြခငး်။ 

• ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမဆိုငရ်ာလပုေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားကို ြပည့်စုံစွာမတ်ှသားထားေသာမှတ်တမ်း များှင့် 

တတိယအဖွဲအစညး်မ ှ လာေရာကက်ငွ်းဆငး် စစ်ေဆး တုိငး်တာသည့် ပတ်ဝနး် ကျငဆ်ိုငရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျား၏ မှတ်တမး်များကို လပုက်ကွတွ်င်း သမိး်ဆည်း ထားရှိြခငး်။ 

• လပုင်နး်လပုေ်ဆာငရ်ာတွင် ေဘးအ�ရာယြ်ဖစ်ေစ ိုင ် ေသာ ဓာတုပစညး်များ သံုးစဲွပါက 

ယငး်ငှ့်သက်ဆိုငသ်ည့် ေဘးအ�ရာယ် ကငး်ရငှး်ေရး မတ်ှတမ်း (Material Safety Data Sheet – 

MSDS) ကို ယငး်ပစညး် သိုေလှာငသ်ည့်ေနရာတွင ် ေဖာြ်ပေပးြခငး်ငှ့် လပုသ်ားများ 

ကိုရငှး်လငး်ြပသြခငး်။  
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• အေရးေပအေြခအေနတုန◌်ြုပနမ်အစီအစဉ်များေရးဆွဲြခင်းငှ့် သငတ်နး်များသင ်ကားပိုချြခင်း။ 

• စွနပ်စ်ပစညး်များကို စွနပ်စ်ရနအ်တွကစ်နစ်တကျစီမခံနခ်ွဲြခငး်ငှ့် သတ်မတ်ှထားေသာ ဧရိယာတွင် 

စွနပ်စ်ြခငး်အတွက ်အစီအစဉမ်ျားေရးဆွဲြခငး်။ 

၉.၃.၃ အေရးေပတုနြ်ပနမ် အစီအစဉမ်ျား 

 အေရးေပ အေြခအေနတုနြ်ပန်မ အစီအစဉသ်ည ် တ်ုတရက ် (သိုမဟတ်ု) မေမာမ်နှး်ထားေသာ 

အေရးေပအေြခအေနများ ေပေပါကလ်ာပါက ကိုင်တွယ်စီမံိုငရ်နအ်တွက ် ေအာကပ်ါရညရ်�ယခ်ျကမ်ျားြဖင့် 

ြပငဆ်ငထ်ားေသာအစီအစဉြ်ဖစ်ပါသည။် 

• ပစညး်များပျကစီ်းမငှ့် လုပသ်ားများထခိိုကမ်တုိကို ကိတငက်ာကွယ်ရန၊် 

• အေဆာက်အဦးများ၊ သိုေလှာင်ံုများငှ့် စကပ်စည်းကရိိယာများ ပျက်စီးမေလျာန့ည်းေစရန၊် 

• ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် ေဒသခြံပည်သမူျားကို ကာကယ်ွေပးရန၊်  

• ပံုမနှလ်ပုင်နး်များကို အရှိန်အဟနုြ်ဖင့် ြပနလ်ညစ်တင်ိုငရ်န၊် 

• အလပုသ်မားများအေပ ထခိိုကမ်အန�တရများငှ့် အေသအေပျာကြ်ဖစ်ေစမများကို ကိတင် 

ကာကယွ်ေပးြခငး်၊ 

သတအရည်ကျိစက်ံု လုပင်နး်ခငွအ်တွငး် မေမာလ်င့်ထားေသာ သဘာဝေဘးအ�ရာယ်ငှ့် မးီေဘး 

အ�ရာယ်တုိကို ြဖစ်ေပလာိုငပ်ါသည။် ၄ငး်ြဖစ်ေပလာေသာ အေရးေပအေြခအေနများကို 

ကာကယ်ွိုငရ်နအ်တွက် ကိတငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်၊ ေရှးဥးီသနူ�ြပစုသည့် ပစညး်များ၊ ေဆးပစည်းများ၊ 

အေရးေပယာဉမ်ျားငှ့် ြပနလ်ညတု်နြ်ပနေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်များ လုပေ်ဆာင်ိုငရ်နအ်တွက် အစီအစဉမ်ျားကို 

ြပလပုရ်ပါမည။် တာဝနယူ်မည့်အဖွဲအစညး်များကို ဇယား ၉.၁ - ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်◌ ် လမူေရးဆိုငရ်ာ စီမခံနခ်ွဲမ 

အစီအစဉက်ို လိုကန်�ေဆာငရ်�က်ကည့်ရန ်တာဝနရ်ှိသမူျား စာရင်းတွင ်ေဖာြ်ပထားပါသည။် 

၉.၃.၄ မီးေဘးအ�ရာယ် ကိတငက်ာကွယြ်ခငး်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး်ငှ့် ြပနလ်ညတု်နြ်ပနေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

သတအရည်ကျိစက်ံု လပုင်နး်ခငွအ်ေနြဖင့် ညိ လပစ်စ်မီးဖို အသံုးြပ၍ သရံည်ကိြခင်း၊ 

သတအရညမ်ျားကို မိုလထ်ဲသို ေရ�ေြပာင်းြခငး် စေသာ မးီေဘးအ�ရာယ်ြမင့်မား ေသာ လပုင်နး်လညပ်တ်မများ၊ 

စကယ်�ရားများငှ့် လပု်ငနး်သံုးယာဉမ်ျားတွငအ်သံုးြပေသာ ေလာငစ်ာဆမီျားငှ့် စက်ေချာဆမီျားကို 

လပုက်ကွဧ်ရိယာတွင် သင့်ေလျာစွ်ာသိုေလှာငထ်ားမမရှိြခငး်၊ အစရှိသညတုိ်မှ မးီေဘးအ�ရာယ် 

ြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည။် ထိုေကာင့် မီးေဘးအ�ရာယ်ကို ကိတင်ကာကယ်ွိုငရ်နအ်တွက ် လုပင်နး်ခငွအ်တွင်း 

မးီသတ်ေဆးဘးူများ ကို တပဆ်ငြ်ခငး်ငှ့် မးီသတ်ေရသိုေလာှငက်န် တစ်ခကုိုလညး် ထားရှိလကရ်ှိပါသည်။ 

၎ငး်အြပင ် မီးေဘးအ�ရာယ်ကို ကိတငက်ာကွယ်ြခငး်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး်ငှ့် ြပနလ်ညတု်နြ်ပနေ်ဆာငရ်�က်ြခင်း 

အစီအစဉမ်ျားကို ေအာကတ်ွငေ်ဖာြ်ပထားပါသည။် 

(က) မးီေဘးကိတငက်ာကွယ်ြခငး်။  

မးီေဘးကိတငက်ာကယ်ွြခငး်သည် မးီေလာငမ်ြဖစ်ေပကာမှ ဝိုငး်ဝနး်ငမိး်သတ်ြခငး်ထက် 

အကျိးသက်ေရာကမ်ရှိေစ၍ စက်ံုပိုင်အေဆာက်အဦးများ၊ လုပင်နး်သံုးပစညး်များငှ့် ရကိာသိုေလာှင်ံု၊ 
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ပစညး်ဂုိေထာငမ်ျား၊ မးီေလာငမ်မရှိေစေရးအတွက် ကိတငက်ာကွယ်မများအား ြပလပု်ထားရန် လိုအပပ်ါသည်။ 

သိုြဖစ်ပါ၍ စက်ံုဝန်ထမး်အားလံုးသည ် ေအာကပ်ါ မးီေဘးကိတငက်ာကယ်ွေရး အစီအစဥမ်ျား 

မပျကမ်ကကွ်လိုကန်�ရမည။် 

✓ လမး်ေလာက်ရင် ေဆးလပိလ်ံုးဝမေသာကရ်၊ မးီငမိ်းသတ်ပးီေသာ ေဆးလပိတုိ်ကို 

သတ်မတ်ှထားသည့်ေနရာတွင ်စွနပ်စ်ရမည်။  

✓ ေဆးလပိမ်ီးေကာင့် မီးေဘးအ�ရာယ်ြဖစ်ေစိုငသ်ည့် ေနရာတုိငး်တွင် "ေဆးလပိမ်ေသာက်ရ" 

စာတမ်းများချတ်ိဆွဲြခငး်၊ ဓာတ်ဆဂုိီေဒါင်ငှ့် ရကိာသိုေလာှင်ံုများတွင ် မီးသတ်ဘးူများ၊ 

"မးီသတိြပ"စာတမး်များ ချတ်ိဆွဲထားရှိရမည။် 

✓ စက်ံုဝနး်အတွငး် တရားဝငသ်ယွတ်နး်ေပးထားေသာ လပစ်စ်ကိးများမအှပ မိမသိေဘာအေလျာက် 

လပစ်စ်ကိးများတပဆ်ငအ်သံုးြပြခငး်၊ လပစ်စ်ကိးများကို ေလာငစ်ာဆမီျားအနီး 

ချတ်ိဆွဲသယွ်တနး်ြခငး်၊ ဓါတ်ကိးများအား သမံိတွင် ချတ်ိဆွဲြခငး်များ လံုးဝမြပလပုရ်။ 

✓ ရာသဦတုအေြခအေနဆိုးများ၊ မိုးများသညး်ထနရ်�ာသနွး်မရှိပါက အေဆာကအ်ဦးများတွင် 

တပဆ်ငထ်ားေသာ ပငမ်မီးခလတုမ်ျား၊ ဓါတ်တုိငမ် ှ အဝင်ကိးများကို စစ်ေဆး၍ မနိး်ခလုတမ်ျားကို 

ပတ်ိထားရမည။်  

✓ သစ်ပင်ငှ့်မလတ်ွေသာ လပစ်စ်ကိးများ၊ ေဆးွေြမေ့ပါက်ပဲေနေသာ ဓါတ်ကိးများ၊ 

လပစ်စ်ကိးအချငး်ချငး်ပွတ်တုိက်မေကာင့် မးီပွင့်ြခငး်များ၊ တစ်စုံတစ်ခခုတ်ယွငး်ချကေ်တွရှိပါက 

တာဝနရ်ှိသထူ ံသတငး်ပိုရမည။် 

✓ စကသ်ံုးဆီအတွက ် ထုတ်ေသာဆမီျားကို ဖတ်ိစင်မမရှိေအာင် စနစ်တကျထတ်ုယူပးီ စကသ်ံုးဆီ 

ထတုယူ်ေနစဥ်အချနိအ်တွငး် ေမာင်းငှေ်နေသာစကပ်စည်းများငှ့် ေမာေ်တာ်ယာဥမ်ျားကို 

စကရ်ပထ်ားရမည။်  

✓ စားဖိုေဆာင်ှင့် ဝနထ်မး်လိုငး်များရှိ မးီဖိုေချာငမ်ျားသည် ေနစဥခ်ျကြ်ပတခ်ျနိ်ကို 

မနကပ်ိုငး်(၀၅:၀၀)န�ရမီှ (၀၉:၀၀)န�ရီ အချနိထ်၊ိ ညေနပိုငး်တွင ် (၁၄:၀၀)မ ှ (၁၈:၀၀) အချနိအ်တငွ်းသာ 

ချကြ်ပတ်စီမံရမည။် ကျနအ်ချနိမ်ျားတွင် မးီဖို၌ မီးကငွ်းမးီကျနမ်ျား လံုးဝမရှိေစရ။ 

✓ မးီဖိုေချာငအ်တွငး် မေတာ်တဆမးီထေတာကြ်ခငး်၊ ေလာငက်မး်ြခငး်များ ြဖစ်ေပပါက 

ကာကယွ်ိုငရ်နအ်တွက် ေရဆတွ်ထားေသာ ဂုံနအီတ်ိ၊ ေရြဖည့်ထားေသာ ေရအိုးများှင့် 

မးီချတိမ်းီကပ်များကို အဆင်သင့် အသံုးြပိုငရ်န ်စားဖိုေဆာငေ်ဘးတွင ်အဆငသ်င့်ထားရှိရမည။်  

✓ မးီေဘးကိတငက်ာကယ်ွမအတွက် သးီသနထ်ားရှိေသာ ေရကနမ်ျားတွင် အမတဲမ်း 

ေရအြပည့်ြဖစ်ေနရမည။် မးီချတ်ိ၊ မးီကပ်များ အစီအရီတနး်ထားရမည။် ေရဆွဲပံုးများ၊ သအဲိတ်များကို 

စနစ်တကျ ချတ်ိဆွဲထားရှိရမည။်  
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(ခ) မးီေလာငမ်ြဖစ်ပာွးပါက မးီငမိး်သတ်ြခငး်ငှ့် ကယ်ဆယ်ေရးလပုင်နး်များေဆာငရ်�ကြ်ခင်း 

စက်ံုဝနး်အတွငး် မညသ်ည့်ေနရာမဆို မးီေလာင်မြဖစ်ပာွးလာပါက စနစ်တကျ အြမန်ဆံုး 

ငမိး်သတ်ိုငေ်ရးအတွက် ေအာကပ်ါအတိုငး် လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်မည။်  

✓ စက်ံုဝနး်အတွငး် မးီေလာငမ်ြဖစ်ပွားေကာင်း သလိငသ်ခိျငး် အြခားဝနထ်မး်များအား 

ေအာဟ်စ်အသေိပးြခငး်၊ အချကေ်ပးသံေချာငး်ေခါက၍် အသေိပးြခငး်၊ ဆကသ်ားေစလတ်၍ အသိေပးြခင်း၊ 

လကက်ိုငဖ်နုး်၊ ဆကသ်ယွ်ေရးစက်၊ ခရာများစသညြ်ဖင့် အြမနဆ်ံုး အသေိပးဆကသ်ွယ်ရမည။်  

✓ အဖွဲဝင ် (၁၀)ဦးပါ အဖွဲငယ် (၅)ဖွဲြဖင့် မီးငမိး်သတ်ရန ် ချမတ်ှထားေသာ လပုထ်ံုးလပုန်ညး်များအတုိင်း 

ငမိး်သတ်ြခငး်၊ မးီသတ်ကိရယိာများယူေဆာင၍် အဖွဲခွဲအလိုက် မးီေလာင်မြဖစ်ပွားသည့်ေနရာသို 

အြမနဆ်ံုးေရာကရ်ှိပးီ မးီငမိ်းသတ်ရမည။်  

✓ မးီေလာင်မြဖစ်ပာွးပါက ချမတှ်ထားေသာ တာဝန်အသးီသးီအလိုက ် မးီငိမး်သတ်အဖွဲ၊ 

ေနရာေရ�ေြပာငး်ေရးအဖွဲ၊ လံု�ခံေရးအဖွဲများ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် အသးီသးီတာဝန်ေကျပနွစွ်ာ 

ထမး်ရ�ကရ်မည။်  

✓ အေရးေပ အေြခအေနတွင ် ဆကသ်ယ်ွိုငသ်ည့်ဌာနဆိုငရ်ာ ဖနုး်နပံါတ်များကို လယွကြူမငသ်ာသည့် 

ေနရာများတငွ် ေဖာြ်ပထားရန။် 

ဇယား (၉.၄) ကိတငက်ာကွယ်ေရး နညး်လမး်၊ ေြဖရငှး်မည့်နညး်လမး် ေဖာြ်ပချက် 

ကိတင်ကာကွယ်ေရးနည်းလမး် ြဖစပွ်ားချနိအ်တည်ြပပီး ေြဖရှင်းမည့် 

နည်းလမ်း 
ြပနလ်ည်ထေူထာင် 

မည့်ကာလ 

• မီးသတ်ပစည်း ကိရယိာများ ထားရှိြခင်း၊ 

• လံုေလာက်ေသာ ေရပမာဏ င့်ှ 

မီးသတ်ေဆးဘးူများ အသင့်ထား ရှိြခင်း၊ 

• ြမင်လယ်ွကားလယ်ွေသာ အချက်ေပး 

စနစ ်များတပ်ဆင်ြခင်း၊ 

•  သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များထားရှိြခင်း၊ 

• မီးေဘးအ�ရာယ် ကိတင် 

ကာကွယ်ေရး သင်တနး် ေပးြခင်း၊ 

• အေရးေပ မီးေဘးအ�ရာယ် 

သုပ်ြပ ေလက့ျင့်သင်ကားေပးြခင်း၊ 

• အေရးေပ အေြခအေနအား 

အြခားေနရာများသို မကူးစက်ေစရန ်

ေဆာင်ရ�က်ြခင်း၊ 

• လူင့်ှ ပစည်းများ ပျက်စးီဆံုးံးမ 

အနည်းဆံုးြဖစေ်စရန၊် 

• ထေိရာက်ေသာ ကယ်ဆယ်မင့်ှ 

ေဆးဝါးကုသမေပးြခင်း၊ 

• ေဘးကင်းရာသို ပုိေဆာင် 

ေပးြခင်း၊ 

• သက်ဆိုင်ရာ 

တာဝနရိှ်သမူျား၊ 

သက်ဆိုင်ရာ 

အဖဲွအစည်းများင့်ှ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က် ြခင်း၊ 
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၉.၃.၅ မနုတုိ်င်းေဘးအ�ရာယ်ကိတငက်ာကယ်ွြခငး်ငှ့် ကယ်ဆယ်ေရးလပုင်နး်များ ေဆာင်ရ�ကြ်ခငး်။  

စက်ံုဝနး်အတွငး် ပုြ်မငသ်ံကားမေှသာလ်ညး်ေကာငး်၊ ေရဒီယုိမေှသာလ်ညး်ေကာငး် အခါအားေလျာ်စွာ 

ထတ်ုလင့်ေနသည့် မိုးေလဝသငှ့် ဇလေဗဒမှ တုိက်ိုကထ်တ်ုလင့်ချကမ်ျားကို တာဝနက်ျဝနထ်မး်ထားရှိ၍ 

မတ်ှတမ်းတင်ထားရှိရမည။် သိုြဖစ်ပါ၍ မုနတုိ်ငး်အ�ရာယ်ကိုသရိှိပးီ ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကို 

လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်န ်သတ်မတ်ှထားပါသည။်  

✓ မနုတ်ိုငး်ကျေရာကမ်ညက်ို ကိတငသ်ရိှိရပါက စက်ံုဝနး်အတွငး်ရှိ မညသ်ည့် အေဆာကအ်ဦးကိုမဆို 

ခိုငခ်နမ်ကိုစစ်ေဆးြခငး်၊ ြပြပငစ်ရာရှိသညမ်ျားကို လျငြ်မနစွ်ာ ြပနလ်ညြ်ပြပငြ်ခင်း၊ 

အေဆာက်အဦးပျကမ်ျားကို အချနိမ် ီဖျကထ်ားြခငး်၊  

✓ စက်ံုဝနး်အတွငး် သိုေလာှငထ်ားေသာ ေရသိုေလာှငက်နမ်ျား၊ ေရတံခါးများ ေသချာစွာ ပိတ်ထားရှိြခင်း၊ 

လပစ်စ်မီးများ၊ မနိး်ခလုတ်များ အချနိမ်ီ လိုကလ်ပံိတ်ြခငး်၊ စက်ံုဝနး်အတွငး် ေမာင်းငှေ်နေသာ 

စကယ်�ရားများ၊ စက်ခလတ်ုများပိတ်ထားြခငး်၊ စားဖိုေဆာငမ်ျား မးီငိမး်သတ်ြခငး်များ 

ကိတငြ်ပလပုထ်ားရမည။် 

✓ မိုးေလဝသငှ့် ဇလေဗဒမှ ထတုြ်ပနေ်ကာြ်ငာချကမ်ျားကို စဥဆ်ကမ်ြပတ်လိုကန်�၍ မနုတုိ်င်း၏ 

ေလတုိက်နး်၊ လားရာဘက်ငှ့် မနုတုိ်ငး်အမျိးအစားကိုကည့်၍ မမိဝိနထ်မး်များ 

အသကအ်�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေရးအတကွ် ေလတင်အရပမ်ျားတွင် ကိတငေ်ရာကရ်ှိခိုလံေနရမည်။ 

မနုတ်ိုငး်ကေရာကေ်နစဥအ်တွငး် အစားအစာ၊ ေသာကသ်ံုးေရငှ့် ေဆးဝါးများကို စက်ံု၏ 

ဝနထ်မး်ဦးေရအလိုက ်တစ်ပတစ်ာ ရကိာေြခာကမ်ျားစီစဥထ်ားရှိပါသည။် 

✓ စီစဥထ်ားရှိေသာ ရကိာေြခာက်ငှ့် ေသာကသ်ံုးေရ၊ ေရသနဘ်းူများကိုလညး် ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် 

ဝမး်ေရာဂါ၊ အြခားဝငေ်ရာကလ်ာတတ်ေသာ အဖျားေရာဂါများ မြဖစ်ပာွးိုင်ေစရန် သနရ်ငှး်ေသသပ်စွာ 

ထတုပ်ိုးထားရှိပါသည။် ၎င်းရကိာေြခာက်၊ ေသာကသ်ံုးေရငှ့် ေဆးဝါးများ၏ သကတ်မး်ကိုလည်း 

(၃)လတစ်ကိမ ်လလဲယ်ှထားရှိပါသည။်  

✓ ဝနထ်မး်များ၏ ကျနး်မာေရးကို စနစ်တကျ ကည့်ိုငရ်နအ်တွက ် ကျနး်မာေရးအဖွဲထားရှိပီး 

ေရးှဦးသနူ�ြပသငတ်နး်ကို စနစ်တကျသင်ကားတတ်ေြမာက်ထားေသာ ဝနထ်မး်များြဖင့် 

ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပထ်ားပါသည။် 

✓ မနုတ်ိုငး်အ�ရာယ ် ပးီေြမာကပ်ါက စက်ံု၏ အ�ရာယ်မရှိေသာ ေနရာများတငွ် ေရ�ေြပာငး်ေစ၍ ဖျားန�၊ 

န�မကျနး်သမူျား ရှိလာပါကလညး် ေမာေ်တာ်ယာဥြ်ဖင့် လညး်ေကာငး်၊ တယ်လဖီနုး်ဆက်သယ်ွေရး 

စကားေြပာစကမ်ျား၊ ဆက်သားများြဖင့် အြမနဆ်ံုး အေကာငး်ကားပိုေဆာငေ်ပးြခငး်များ ြပလုပ်ိုငရ်န် 

အဖွဲဝငမ်ျားြဖင့် တာဝနခ်ျထားြခငး်များ ြပလပု ်ဖွဲစညး်ထားရှိပါသည။်  
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၉.၃.၆ ေြမငလျငေ်ဘးအ�ရာယက်ျေရာကပ်ါက လိုက်န�ေဆာငရ်�က်ရမည့် အချကမ်ျားှင့် 

ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကေ်ရးလပုင်နး်များေဆာငရ်�ကြ်ခငး် 

သဘာ၀ေဘးအ�ရာယတ်စ်ခအုပါအဝငြ်ဖစ်သည့် ေြမငလျငလ်ပြ်ခငး်သည် ိုငင်ေံတာ် 

ဘာေငဆွံုးံးြခငး်၊ အဖိုးတနလ်ူအသကမ်ျားဆံုးံးြခငး်၊ အိုးမဲ့အမိမ်ဲ့များေပေပါကလ်ာြခင်း၊ 

စုိကပ်ျိးေြမများဆံုးံးြခငး်ရြခငး်၊ ေနမဘဝများထပမ်ြံပနလ်ညထ်ေူထာငရ်ြခငး်များြဖစ်ေပေစပါသည။် 

 အကမး်ဖျငး်စီမခံျက။် ။ေြမငလျငလ်ပြ်ခငး်ြဖစ်ေပပါက ေအာကေ်ဖာြ်ပပါ အပိုငး်(၄)ပိုငး်ြဖင့် 

ေဆာငရ်�ကသ်ွားပါမည်။  

(က)ေြမငလျင်လပြ်ခငး်သတငး်ေကာြ်ငာချကက်ို အမသဲိရှိိုငရ်နေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 

 (ခ)ေြမငလျင်လပ်ပးီပါက ချမတ်ှထားသည့်လပုင်နး်စဥ်အလိုက ်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်။  

(ဂ)ေြမငလျင်ေကာင့် ပျက်စီးသာွးေသာ အေဆာက်အဦးများ ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်ငှ့်  

(ဃ)ေြမငလျင်ေကာင့် မမိပိတ်ဝနး်ကျငက်ို ြပနလ်ညြ်ပြပငတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်။ 

 (င) ေြမငလျင်လပြ်ခငး် သတငး်ေကာြ်ငာချကက်ို အမဲသရိှိိုငရ်နေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်။ 

 ေြမငလျငလ်ပ်ိုငမ် ရှိ/မရှိကို ေနစဉတ်ာဝနက်ျဝနထ်မး်ြဖင့် ေနြပည်ေတာ် 

ေြမငလျငတုိ်င်းတာေရးစခနး်သို ဖနုး်ြဖင့်တုိက်ိုက်ေသာလ်ညး်ေကာင်း၊ အးီေမးလ်ြဖင့် ေသာ်လညး်ေကာင်း 

ေနစဉစုံ်စမ်းပးီ စာရငး်ြပစုထားပါသည။် သိုြဖစ်ပါ၍ ေြမငလျငလ်ပြ်ခငး်သတငး်ကို အခါမြပတ်သရိှိပီး 

ေရာှငရ်ာှးိုငမ်ရှိပါမည။် 

ေြမငလျငလ်ပ်ခတ်ပးီပါက ချမတ်ှထားသည့် လပုင်နး်စဥမ်ျားအလိုက်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်  

(၁) စက်ံုမ ှတာဝနရ်ှိသ၏ူ ဦးေဆာငမ်ကို အတအိကျ လိုကန်�ြခငး်။ 

(၂) လပုင်နး်ခငွအ်တွငး် အ�ရာယ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ အေြခအေနများရှိပါက ချကခ်ျငး်   အ�ရာယ် 

ကငး်ေအာင် ရှငး်လငး်ြပလပု်ပးီမသှာ လပု်ငနး်ခငွြ်ပနလ်ညဝ်ငေ်ရာကြ်ခငး်။  

(၃) ေြမငလျင်သတေိပးချက်သတငး်များ မျကေ်ြခမြပတ်သရိှိိုငေ်အာင် ေဆာငရ်�က်ထားရှိြခငး် (ချကခ်ျင်း 

သတေိပးချက်စနစ်များ) ခရာမတ်၊ ဥသဆွဲ၊ အချကေ်ပးအသစံနစ်။  

ေြမငလျငေ်ကာင့် ပျက်စီးသာွးေသာ အေဆာကအ်ဦးများြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကြ်ခင်း 

ေြမငလျငလ်ပ်ပးီပါက စက်ံုအတွငး် လိုကလ်ံစစ်ေဆးပးီလင်ပးီြခငး် အေဆာက်အဦးပျကမ်ျားအား 

ဖယ်ရာှးရငှး်လငး်ြခငး်၊ ဝနထ်မး်များထိခိုကန်စ်န�မများ ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးြခငး်များ ဦးစွာြပလုပ်၍ 

အေဆာက်အဦးများကို အစားထိုးအသစ်ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကမ်များ ြပလပုရ်ပါမည်။ 

ေြမငလျငေ်ကာင့် ပျကစီ်းသွားေသာ မိမပိတ်ဝနး်ကျင်ကို ြပနလ်ညြ်ပြပငတ်ညေ်ဆာကြ်ခင်း။ 

ေြမငလျငလ်ပ်ပးီပါက ြဖစ်ေပလာိုငေ်သာ အေြခအေနများ ေြမာကမ်ျားစွာရှိပါသည်။ 

 (၁) အေပယံေြမလာများ တွနေ်ခါကပ်ျကစီ်းြခငး်။  
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(၂) ေြမေအာကေ်ရများ အေပသိုတုိးထကွလ်ာ၍ ယခငေ်ရမရှိေသာေနရာများ ေရအိုငမ်ျား 

ြဖစ်ေပလာြခငး်။  

(၃) အေပယံေြမလာများေပသို စုိကပ်ျိးရနမ်ြဖစ်ိုငသ်ည့် ေြမြပာများ ဖံုးလမး်သွားြခငး်။  

(၄) ေြမငလျငလ်ပ်ပးီလင ်ေသာကသ်ံုးေရများ မသနစ်င်ေတာဘ့ ဲေရတွငး်/ေရကန်များ ပျက်စီးသွားြခငး်။  

(၅) ေြမငလျငလ်ပ်ပးီပါက အခါအားေလျာ်စွာ ေန�ကဆ်ကတဲွ် ေြမငလျငေ်သးေသးေလးများ 

အဆကမ်ြပတ် လပခ်တ်ိုငြ်ခငး်။  

(၆) ေြမငလျင်လပ်ပးီပါက မိုးသညး်ထနစွ်ာရ�ာသနွး်ြခငး်၊  

၉.၃.၇ မေကျလညမ်များကို ေြဖရငှး်ေပးမည့်အစီအစဉ ်(Grievance Redress Mechanism) 

စီမကံနိး်ငှ့် အနးီဝန်းကျငရ်ှိ ေဒသခမံျား၊ စီမံကနိး်ေကာင့် သကေ်ရာက်မခစံားရသမူျားသည် 

၎ငး်တုိခံစားလကခ်ရံသည့် အေြခအေနများကို တယ်လဖီုနး်၊ ေပးပိုစာ၊ အးီေမးလ၊် ငှ့် ဆိုရယ်ှမဒီယီာများ မှတဆင့် 

မေကျလညမ်များကို ေြဖရငှ်းေပးမည့် ေကာမ်တီထသံို ေပးပိုတုိင်ကားိုငသ်ည။် ထိုေကာမ်တီတွင ်စက်ံု/စီမံကိန်း 

တာဝနရ်ှိသ၊ူ ရပက်ကွ/်ေကျးရ�ာအပုခ်ျပေ်ရးမး၊ ရပ်မရိပဖ်တုိပါဝင်သည။် မေကျလညမ် ပထမအဆင့်သည် 

မေကျလညမ်များကို ေြဖရငှး်ေပးမည့် ေကာမ်တီတွင ် ေကျလညေ်အာင်ေြဖရငှး်ိုင်ပးီ၊ ေကျလညမ်မရှိပါက 

သကဆ်ိုငရ်ာဌာနဆိုငရ်ာများ (ဉပမာ မ�ေလး ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သမိး်ေရး ဦးစီးဌာန၊ မ�ေလးမိေတာ် 

စညပ်ငသ်ာယာေရး ေကာ်မတ)ီ အစရှိသည့် အပုခ်ျပမ်အဖွဲအစည်းများထသံို တုိင်ကားိုင်ပးီ ထိုမှတဆင့် 

တရားေရးဆိုင်ရာ ေြဖရငှး်မကို ြပလပု်ိုငသ်ည။် 
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 ပံု (၉.၂) စီမကံနိ်း၏ မေကျလည်မများကို ေြဖရှငး်ေပးမည့်အစီအစဉ ် (Grievance Redress 

Mechanism) 
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၉.၃.၈ ဓာတုပစညး်များသိုေလာှငြ်ခငး်အစီအစဉမ်ျား 

• ဓာတပုစညး်များကို အလပု်သမားများငှ့် ပတ်ဝနး်ကျငက်ို ထခိိုကမ် ူ အနညး်ိုငဆ်ံုးေနရာများတွင် 

သိုေလာှင ်သိမး်ဆညး်ရန။် 

• ဓာတုပစညး်များသိုေလာှငသ်ည့် အေဆာကအ်ဦ၏ ကမး်ြပင်များအား မီးမေလာင်ိုင်သည့် 

(သိုမဟတ်ု) ဓာတပုစညး်များ မစိမ့်ဝင်ိုငသ်ည့် သတ်ုေဆးများ သတ်ုထားရန။် 

• ဓာတုပစညး်များသိုေလာှငသ်ည့် အေဆာက်အဦအတငွး် အလငး်ေရာင(်ေနေရာငြ်ခည)် ဝငေ်ရာက်မူကို 

ကာကယွထ်ားရန။် 

• အကယ်၍ အလပုသ်မားများ မေတာ်တဆအ�ရာယ်ရှိေသာ ဓာတပုစညး်များ ေပကျခံဲ့ပါက 

အလယွတ်က၊ူ အလျငအ်ြမန် ေဆးေကာိုငရ်န် အေဆာကအ်ဦအနးီတွင ် ေဆးေကာိုငသ်ည့် 

ေဘစငမ်ျားထားရှိရန။် 

• ဓာတုပစညး်များသံုးစဲွမဆိုငရ်ာ ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေရး စာရ�ကစ်ာတနး်များအား ေဖာြ်ပထားရန်။  

၉.၃.၉ လမူေရးဆိုငရ်ာတာဝနခ်မံ အစီအစဉမ်ျား 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိလပုင်နး် လပုေ်ဆာငသ်ည့် ဧရိယာတွငရ်ှိေသာ ေဒသခံများ၏ 

လမူအကျိးစီးပာွးအေထာက် အကြူပလပုင်နး်များကို လပုေ်ဆာင်လကရ်ှိပါသည။် သတအရညက်ျိလပုင်န်း 

ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ် ရရှိလာသည့် အကျိးအြမတမ်ျားကို ေဒသဖွံဖိးတုိးတက်ေစရနအ်တွက် လမူေရးဆိုင်ရာ 

တာဝနယူ်မအစီအစဉက်ို လုပေ်ဆာငသ်ာွးမညြ်ဖစ်ပါသည။် 
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ဇယား (၉.၅) လမူေရးဆိုငရ်ာ တာဝနယူ်မအစီအစဉ် 

စဉ် ေဆာင်ရ�က်မည့် အစအီစဉ် ကိမ်နး် ခနမှ်နး်ကုနက်ျစရိတ်   

(အြမတ်ေငွ) 
တာဝနခ် ံ

၁။ 
ပညာေရးကဖွံဖိးတုိးတက်ရန ်

ထည့်ဝင်ေငွ 

စှစ်ဉ် ၀.၃% 

ေရ�မ�ေလးသတ 

အရည်ကျိလပ်ုငနး် 

(က) ေကျာင်းသံုးပစည်းများလှဒါနး် ြခင်း 

(ခ) ေကျာင်းေဆာင်သစတုိ်းချဲြခင်း 

(ဂ) 
ေကျာင်းပတ်ဝနး်ကျင်သာယာစို ေြပရန ်

ြပလပ်ုြခင်း (အားကစားကွင်း ၊ 

အပင်စိုက်ြခင်း) 

၂။ ပရဟတိလပုင်နး်များအတွက် ထည့်ဝင်ေငွ  

စှစ်ဉ် ၀.၃% 

(က) 
ေဆးံုအတွက် 

ေငွေကးေထာက်ပ့ံလှဒါနြ်ခင်း 

(ခ) 
မိဘမ့ဲကေလးများအား 

ေထာက်ပံ့ေငွေပးြခင်း 

(ဂ) 
သက်ကီးရ�ယ်အ◌ိို အဖုိးအဖွား များအား 

ေထာက်ပံ့လှဒါနး်ြခင်း 

၃။ 
ဘာသာေရး၊ သာသန�ေရးအတွက် 

ထည့်ဝင်ေငွ 

စှစ်ဉ် ၀.၃% (က) 
ဘုနး်ကီးေကျာင်းများတွင် 

အလှေငွထည့်ဝင်လှဒါနး်ြခင်း 

(ခ) 
တရားပဲွများတွင် အလှေငွများ 

လှဒါနး်ြခင်း 

၄။ 
သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရးအတွ

က် ထည့်ဝင်ေငွ 
စှစ်ဉ် ၀.၃% 

(က) သစပ်င်စိုက်ြခင်း 
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စဉ် ေဆာင်ရ�က်မည့် အစအီစဉ် ကိမ်နး် ခနမှ်နး်ကုနက်ျစရိတ်   

(အြမတ်ေငွ) 
တာဝနခ် ံ

(ခ) 
ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမ်ိးေရး 

ေဟာေြပာပဲွများတွင် ပါဝင်ကူညီြခင်း 

၅။ 
ရပ်ကွက် သာေရး၊ န�ေရး၊ 

ေဒသဖံွဖိးေရးအတွက် ထည့်ဝင်ေငွ 

စှစ်ဉ် ၀.၈% 
(က) 

လမး်ပနး်ဆက်သယ်ွေရးအတွက် 

ကူညီလှဒါနး်ြခင်း 

(ခ) 
ေကျးရ�ာ/မိနယ်/ရပ်ကွက် ဖံွဖိးေရး 

လပုင်နး်များတွင် အလှေငွ 

ထည့်ဝင်လှဒါနး်ြခင်း 

စစုေုပါင်း ၂% 
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အခနး် (၁၀) - နဂိံုးချပ်ငှ့် အ�ကြံပချကမ်ျား 
သတအရည်ကျိလပုင်န်းများေဆာငရ်�က်ရာမှ အဓကိ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျင်ကို 

ထခိိုကေ်စိုငသ်ည့်အချကမ်ှာ သတအရညက်ျိြခငး်အဆင့်တွငြ်ဖစ်ပီး အရည်ကျိမည့် သတကနု်ကမး်များတွင် 

ရာဘာများ၊ ပလတ်စတစ်များ၊ ဖံုးအပု်ထားသည့်ပစည်း(coating materials)များ ပါဝင်၍ အရညက်ျိသည့်အဆင့်မှ 

Dioxins(Persistence Organic Pollutants-POPs)များထကွရ်ှိြခငး်၊ အေငွပျံသဂဲနစ်ဓာတ်ေပါငး်(Volatile 

Organic Compounds-VOCs) များ ထွကရ်ှိြခငး်တုိေကာင့် ေလထညုစ်ညမး်ေစပးီ အသက�်ှ လမ်းေကာငး်ဆိုငရ်ာ 

ထခိိုကမ်များြဖစ်ေပေစိုင်ပါသည။်  

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိံုတွင ် ေကးတိုေကးစ၊ ဒန်ငှ့် ဒနသ်တစပ် အေဟာင်းများအား 

အသံုးြပြခငး်ြဖစ်ပးီ သတကနု်ကမး်များတွင ်ေရာ၍ပါဝငေ်သာ ရာဘာများ၊ ပလတ်စတစ်များ၊ အတ်ိခွံများစသည့် 

သဂနဲစ်ပစည်းများအား အရညက်ျိြခငး်မြပမီ ဖယ်ရာှးသနစ်င်ပးီမှ အရညက်ျိြခငး်လပုင်နး်အား 

ေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ြဖစ်ပါသည။် အရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး် လပုင်နး်များအား ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျငအ်ေပ 

ထခိိုကမ် အနညး်ဆံုးြဖစ်ေစေရးငှ့် လပုင်နး်ခငွ ် ေဘးအ�ရာယြ်ဖစ်ေပမ အနညး်ဆံုးြဖစ်ေစေရးအတွက် 

အရည်ကျိပံုေလာငး်ြခငး်အဆင့်မ ှ ထကွရ်ှိေသာ အခိုးအေငွ၊ အမန်အမားများအား ထေိရာက်သည့် 

သနစ်ငမ်စနစ်များ တပဆ်ငအ်သံုးြပမညြ်ဖစ်ြခငး်၊ လပုင်န်းခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေစေရးအတွက် 

အလိုအေလျာက် ပံုသနွး်စကမ်ျား အသံုးြပေဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်ြခငး်တုိေကာင့် 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိလပုင်နး်မ ှ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျင် ထခိိုကမ် အနညး်ဆံုးြဖင့်လညး်ေကာင်း၊ 

လပုင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ထခိိုကမ် အနညး်ဆံုးြဖင့် လပုင်နး်များ ေဆာင်ရ�က်ိုငမ်ညြ်ဖစ်ေကာင်း 

သံုးသပတ်ငြ်ပအပပ်ါသည။်  

အရညက်ျိြခငး်အဆင့်တွင် သတများအား အရည်ကျိြခငး်ြဖစ်၍ ဓာတ်ေဆးများ အသံုးမြပရြခငး်၊ 

လံုလိုငန်င ် ေထာငး်ရာတငွ်လညး် သဘာ၀တငွး်ထကွ်ပစညး်များြဖစ်ေသာ စကျင်ေကျာက်ငှ့် အကစ်စ်မနတ်ိုအား 

အသံုးြပမညြ်ဖစ်ပါသည။် လံုေထာငး်ရာတွင ်အသံုးြပသည့် ဓာတ်ေဆးငှ့် ကနု်ကမး်များြဖစ်ေသာ စကျင်ေကျာက်၊ 

အကစ်စ်မန်ငှ့် မးီခအံဝတ်စတုိမာှလညး် သဘာ၀တငွး်ထကွ်ပစညး်များြဖစ်ပီး စနစ်တကျထားသိုသံုးစဲွပါက 

ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် လမူဝနး်ကျငအ်ေပ ထခိိုကမ်နညး်ေစမညြ်ဖစ်ေကာငး် သံုးသပရ်ပါသည။် မးီဖိုကွိငမ်ျား 

အေအးခရံန် အသံုးြပသည့် လုပင်နး်သံုးစွနပ်စ်ေရများအား ြပငပ်သိုစွနပ်စ်ြခငး်မြပဘဲ 

ေရလညြ်ပန်အသံုးြပြခငး်ြဖစ်၍ ေြမေပေရ၊ ေြမေအာကေ်ရများအား ညစ်ညမး်ေစြခငး်မရှိေကာင်း 

သံုးသပတ်ငြ်ပအပပ်ါသည။် ထကွရ်ှိသည့် အစုိငအ်ခစွဲနပ်စ်ပစညး်များမာှ အရညက်ျိလပုင်နး်မ ှ ထွက်ရှိသည့် 

ေချာေ်ချး(သတေအာကဆ်ိုဒ)်များငှ့် မီးဖိုလိုငန်�ေထာငး်ရာတွင ် အသံုးြပသည့် မးီခစွံနပ်စ်ပစညး်များြဖစ်၍ 

ြပငပ်တွင ် အလိုအေလျာက် ဓာတ်ြပြခငး်ငှ့် ပတ်ဝနး်ကျင ် ေလထ၊ု ေြမထတုိုအား ညစ်ညမ်းေစိုငြ်ခငး်မရှိေသာ 

စွနပ်စ်ပစညး်များြဖစ်ပါသည။် ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကျိစက်ံုမ ှ စွနပ်စ်ပစညး်များြဖစ်သည့် ေကးတုိေကးစ၊ 

ဒန၊် ဒနသ်တစပအ်ေဟာငး်များကို အသံုးြပပးီ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျင်အား ထခိိုက်မအနညး်ဆံုးြဖင့် 

အကျိးြပလပုင်နး်များကို ေဆာငရ်�ကေ်နပါေကာင်း သံုးသပတ်ငြ်ပအပပ်ါသည။် 
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နဂိံုးငှ့်အ�ကြံပချကမ်ျား 

ေရ�မ�ေလးသတအရညက်ျိံုတွင ် အရညက်ျိပံုသနွး်ေလာငး်ြခငး် လပုင်နး်များအား ပတဝ်န်းကျင်ှင့် 

လမူဝနး်ကျင်အေပ ထိခိုကမ်အနညး်ဆံုးြဖစ်ေစေရးငှ့် လပုင်နး်ခငွေ်ဘးအ�ရာယ်ြဖစ်ေပမ အနညး်ဆံုး 

ြဖစ်ေစေရးအတကွ ် အရညက်ျိပံုေလာငး်ြခငး်အဆင့်မ ှ ထကွရ်ှိလာေသာ အခိုးအေငွ၊ အမနအ်မားများအား 

ထေိရာကသ်ည့် သနစ်ငမ်စနစ်များ တပဆ်င်အသံုးြပမညြ်ဖစ်ြခငး်၊ လပုင်နး်ခငွ ် ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေစေရးအတွက် အလိုအေလျာကပ်ံုသနွး်စကမ်ျား အသံုးြပ ေဆာငရ်�ကမ်ညြ်ဖစ်ြခငး်တုိေကာင့် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ှင့် လမူဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ် အနညး်ဆံုးြဖင့်လညး်ေကာငး်၊ လပုင်န်းခငွ ် ေဘးအ�ရာယ်ထိခိုက်မ 

အနညး်ဆံုးြဖင့် လပုင်နး်များ ေဆာငရ်�က်ိုင်မည ်ြဖစ်ေကာငး်တငြ်ပအပ်ပါသည။်  

အရညက်ျိြခငး်အဆင့်တွင် ဓာတေ်ဆးများ အသံုးမြပြခငး်၊ လံုေထာငး်ရာတွင ် အသံုးြပသည့် 

ဓာတ်ေဆးငှ့်ကနု်ကမး်များြဖစ်ေသာ စကျငေ်ကျာက်၊ အကစ်စ်မန၊် မီးခအံဝတ်စတုိမာှလညး် သဘာဝတွင်းထွက် 

ပစညး်များြဖစ်ပးီ စနစ်တကျ ထားသိုသံုးစဲွပါက ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျငအ်ေပထခိိုကမ် နညး်ေစပါမည်။ 

မးီဖိုကွိငမ်ျား အေအးခရံန် အသံုးြပသည့် လပုင်နး်သံုး စွနပ်စ်ေရများအား ြပငပ်သို စွနပ်စ်ြခငး်မြပဘဲ ေရလည်ြပန် 

အသံုးြပြခငး်ြဖစ်၍ ေြမေပေရ၊ ေြမေအာကေ်ရများအား ညစ်ညမ်းေစြခငး်မရှိေစိုငေ်ကာငး် တငြ်ပအပပ်ါသည်။ 

ထကွရ်ှိသည့် အစုိငအ်ခစွဲနပ်စ်ပစညး်များမာှ အရညက်ျိလပုင်နး်မ ှ ထကွ်ရှိသည့် 

ေချာေ်ချး(သတေအာကဆ်ိုဒ)်များငှ့် မီးဖိုလိုငန်�ေထာငး်ရာတွင ် အသံုးြပသည့် မးီခစွံနပ်စ်ပစညး်များြဖစ်၍ 

ြပငပ်တွင ် အလိုအေလျာက်ဓာတ်ြပြခငး်ငှ့် ပတ်ဝနး်ကျငေ်လထ၊ု ေြမထတုိုအား ညစ်ညမး်ေစိုငြ်ခငး်မရှိေသာ 

စွနပ်စ်ပစညး်များြဖစ်ပါသည။် ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကျိစက်ံုမ ှ စွနပ်စ်ပစညး်များြဖစ်သည့် ေကးတုိေကးစ၊ 

ဒန၊် ဒနသ်တစပအ်ေဟာငး်များကို အသံုးြပပးီ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့် လမူဝနး်ကျင်အား ထခိိုက်မအနညး်ဆံုးြဖင့် 

အကျိးြပလပုင်နး်များကို ေဆာငရ်�ကေ်နြခငး်ြဖစ်ေကာငး် တငြ်ပ အစီရငခ်ပံါသည။် 

• ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိး်သမိး်ေရးဌာနမ ှဤအစီရငခ်စံာကို စစ်ေဆးကည့်ပီးေန�က အ�ကံြပချကမ်ျားှင့် 

ေဝဖန ်သံုးသပ်ချကမ်ျားကို လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်န။် 

• ြပညေ်ထာငစု်သမတြမနမ်ာိုငင်ေံတာမ်ှ ြပဠာနး်ထားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ငှ့်ဆိုငေ်သာမဝူါဒများ၊ 

ဥပေဒများ၊ နညး်ဥပေဒများ၊ စညး်မျဉ်းစည်းကမး်များ၊ လမး်နခ်ျကမ်ျားငှ့် အမနိ်န်ကားချက်များ 

ကိုေလးစားလိုကန်�ရန။် 

• စီမကံနိး်ဧရယိာတွင ် ကမး်ကျငသ်ည့် ကျနး်မာေရးှင့်ေဘးအ�ရာယ်ကငး်ရငှ်းေရး တာဝန်တစ်ဦး 

ခနထ်ားရန။် 

• ပတ်ဝနး်ကျင်စီမခံနခ်ွဲမအစီအစဉမ်ျား (ပတ်ဝနး်ကျငထ်ခိိုကမ်ေလာခ့ျေရး/ ကာကယ်ွမအစီအစဉမ်ျား 

ပတ်ဝနး်ကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့် အစီအစဉမ်ျား၊ ကျနး်မာေရးှင့် ေဘးအ�ရာယ် 

ကငး်ရငှး်ေရးအစီအစဉမ်ျား၊ အေရးေပတုနြ်ပနမ်အစီအစဉမ်ျား၊ ဓာတုပစညး်များသိုေလာှင် 

ြခငး်အစီအစဉ်များ၊ လမူေရးဆိုငရ်ာတာဝနယူ်မအစီအစဉမ်ျား) ကိုအေကာင ် အထညေ်ဖာ်ေဆာင် 

ရ�ကရ်န ်ငှ့်ေစာင့်ကပ်ကည့်ရန။် 
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• မးီေဘးအ�ရာယ် စုိးရမိရ်ေသာ လပုင်န်းြဖစ်သည့်အေလျာက ် ကာကယ်ွ တာဆးီရနအ်တွက် 

စီမကံနိး်ဧရယိာတွငမ်းီသတ်ေဆးဘးူများ၊ မးီသတ်ေရသိုေလာှငက်နမ်ျားထားရှိြခငး်ငှ့် မီးသတ် 

ဦးစီးဌာနငှ့်ဆကသ်ယွ၍် သငတ်နး်များပိုချေပးရန်ငှ့် စက်ံုတွငး်စညး်ကမး်တင်းကပ်စွာ 

ေဆာငရ်�ကရ်န်။ 

• လစဉ်ငှ့်စ်ှစဉေ်ဆာငရ်�က်ထားလကရ်ှိေသာ ပတ်ဝနး်ကျငစီ်မခံနခ်ွဲမလပုင်နး်များ၏ မှတ်တမ်း 

များအားလံုးကို ထနိး်သမိး်ထားရှိရန။် 
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ေန�က်ဆက်တဲွ 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် (၁)၊ ကတိကဝတ် 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် (၂)  
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် (၃) ေကာကယ်ခူဲ့ေသာ ေရနမူန�များ၏ ဓာတ်ခွဲခနး်ရလဒမ်ျား (၁) 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် (၄) ေကာကယ်ခူဲ့ေသာ ေရနမူန�များ၏ ဓာတ်ခွဲခနး်ရလဒမ်ျား (၂) 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် (၅) ေကာကယ်ခူဲ့ေသာ ေရနမူန�များ၏ ဓာတ်ခွဲခနး်ရလဒမ်ျား (၃) 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် (၆) ေကာကယ်ခူဲ့ေသာ ေရနမူန�များ၏ ဓာတ်ခွဲခနး်ရလဒမ်ျား (၄) 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် (၇) Company Registration 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် (၈) လိုငစ်င၊် မိနယစ်ည်ပငသ်ာယာေရးေကာမ်တီ 
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ေန�ကဆ်ကတဲွ် (၉)၊ ပုဂလကိ စကမ်လပ်ုငနး် မှတ်ပုံတင ်လတ်မှတ် 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၁၀) ေြမယာအသံးုချမ� ခွင်ြ့ပုမိန် ့ (၁) 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၁၁) ေြမယာအသံးုချမ� ခွင်ြ့ပုမိန် ့ (၂) 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၁၂) ေြမယာအသံးုချမ� ခွင်ြ့ပုမိန် ့ (၃) 

 

 

  



  ေရ�မ��ေလးသတ� ုအရညက်ျိုလပ်ုငနး် 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  Page 154 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၁၃) ေြမနမူနာဓာတခဲွ်မ� ရလဒ ်(၁) 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၁၄) ေြမနမူနာဓာတခဲွ်မ� ရလဒ ်(၂) 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၁၅) ေြမနမူနာဓာတခဲွ်မ� ရလဒ ်(၃) 
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၁၆) လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ား အသံးုြပုြခငး်ဆိငုရ်ာ အ��ရာယက်ငး်�ှငး်ေ�ကာငး် လကမှ်တ ်
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ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၁၇) အများြပညသ်မူျား�ငှ် ့တိငုပ်ငေ်ဆးွေ�းွမ�အစညး်အေဝး မှတတ်မ်း၊ 
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ေရ�မ�ေလးသတအရည်ကျိလပ်ုငနး်အတွကတ်ငြ်ပလာသည့် ကနဦးပတ်ဝနး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် 
အစအီရငခ်စံာအေပ သံုးသပ်ချက်ငှ့် အ�ကြံပချကမ်ျား 

စဉ် စစိစေ်တွရိှချက် ကနဦးသံုးသပ်အ�ကံြပချက် 

၁။ မာတိကာ  

 ေဖာ်ြပထားပါသည်။ သးီြခား သေဘာထားမှတ်ချက်ေပးရန ်မရိှပါ။ 

၂။ အတုိေကာက် စာလံုးများင့်ှ အဓပိာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ 

 

• အစရီင်ခစံာတွင် 
အသံုးြပထားပါေသာ 
အတုိေကာက်စာလံုးအားလံုး 
မရှိမြဖစလ်ိုအပ်ေသာ 
အသံုးအနး်များ၏ 
အဓပိာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား 
ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိပါ။ 

• အစရီင်ခစံာတွင် အသံုးြပထားပါေသာ အတုိေကာက်စာလံုးအားလံုး 
မရိှမြဖစလ်ိုအပ်ေသာ အသံုးအနး်များ၏ အဓပိာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား 
ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန။် 

 
ြပနလ်ည်ေြဖကားချက် - 

➢ အတုိေကာက်စာလံုးများအဓပိာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကုိ List of abbreviations 
တွင်ထပမ်ြံဖည့်စတ်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၃။ အကျဉ်းချပ်အစရီင်ခစံာ 

 

• စမံီကိနး်အေကာင်းအရာ 
အကျဉ်းချပ်ေဖာ်ြပချက်သည် 
ြပည့်စံုမမရှိေကာင်း 
စစိစေ်တွရှိရပါသည်။ 

• စမံီကိနး်အေကာင်းအရာ အကျဉ်းချပ်ေဖာ်ြပရာတွင် 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်တုိအားလည့်း 
ထည့်သင်ွးေရးသားေဖာြပရန ်လိုအပ်ပါသည်- 

• အစရီင်ခစံာေရးသားတင်ြပြခင်း၏ ရည်ရ�ယ်အား 
ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန၊် 

• စမံီကိနး်၏ အရ�ယ်အစား၊ အမျိးအစား၊ တည်ေထာင်သည့် ခုစှ၊် 
ေန၊ ရက်၊ လတုိကုိ ေဖာ်ြပရန၊် ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ 
စမံီကိနး်တည်ေထာင်သူင့်ှ စမံီကိနး်တာဝနတုိ်၏ အမည်၊ 
မှတ်ပုံတင်၊ ေနရပ်လပ်ိစာ၊ ဖုနး်နပံါတ်၊ Email account တုိအား 
ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန၊် 

• ေြမယာအသံုးချမ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန၊် 

• ြဖစေ်ပိုင်ေသာ အဓကိထခိိုက်မများင့်ှ 
ေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများ အကျဉ်းချပ်ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန၊် 

• စမံီကိနး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မအဆင့်ဆင့်တွင် 
ြဖစေ်ပလာိုင်သည့် သသိာထင်ရှားေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ 
လမူစးီပွားအေပ  ထခိိုက်မတစခ်ခုျင်းင့်ှ ေရ�းချယ်ထားသည့် 
အြခားေဆာင်ရ�က်ရမည့်နည်းလမ်းများင့်ှ ၄င်းတုိအား 
ေရ�းချယ်ရသည့် ကျိးေကာင်းရှင်းလင်းေဖာြပချက်များ အကျဉ်းချပ် 
ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန၊် 
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• စမံီကိနး်အဆင့်တစခ်ခုျင်းစအီတွက် ပတ်ဝနး်ကျင်စမံီခန့ခွဲမ 
အစအီစဉ်၊ ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့်း အစအီစဉ်ကုိ 
စမံီကိနး်အဆိုြပသူင့်ှ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် 
အဖဲွအစည်းတုိ၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် အချနိဇ်ယား၊ 
ရနပုံ်ေငွလိုအပ်ချက် ပါဝင်သည့် အကျဉ်းချပ်အားေဖာ်ြပရန။် 

 

•ြပနလ်ည်ေြဖကားချက် -  

➢ အစရီင်ခစံာေရးသားရြခင်း၏ ရည်ရ�ယ်ချက်ကုိ အကျဉ်းချပ်အစရီင်ခစံာတွင် 
ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသသည်။  

➢ စမီကိံနး်၏ အရ�ယ်အစား၊ အမျိးအစား၊ တည်ေထာင်သည့် ခုစှ၊် ရင်းှီးြမပ်ှံမတုိကုိ 
ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ စမံီကိနး်တည်ေထာင်သူင့်ှ စမံီကိနး်တာဝနတုိ်၏ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်၊ 
ေနရပ်လပိစ်ာ၊ ဖနုး်နပံါတ်များသည် အစရီင်ခစံာအကျဉ်းချပ်တွင် ေဖာ်ြပထားပီးြဖစပ်ါသည်။ 

➢ ေြမယာအသံုးချမပံုစကုိံ စမံီကိနး်င့်ှ အဆိုပါစမံီကိနး် အနးီပတ်ဝနး်ကျင် အေကာင်းအရာများတွင် 
ြဖည့်စထွားပါသည်။ 

➢ ြဖစေ်ပိုင်ေသာ အဓကိထခိိုက်မများင့်ှ ေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများင့်ှ 
စမံီကိနး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မ အဆင့်ဆင့်တွင် ြဖစေ်ပလာိုင်သည့် သသိာထင်ရှားေသာ 
ပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ လမူစးီပွားအေပ  ထခိိုက်မတစခ်ခုျင်းင့်ှ ေရ�းချယ်ထားသည့် 
အြခားေဆာင်ရ�က်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊ ၄င်းတုိအား ေရ�းချယ်ရသည့် 
ကျိးေကာင်းရင်ှးလင်းေဖာ်ြပချက်များကုိ အစရီင်ခစံာ အကျဉ်းချပ်ြဖည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ စမီကိံနး်အဆင့်တစခ်ခုျင်းစအီတွက် ပတ်ဝနး်ကျင်စမံီခန့ခွဲမ အစအီစဉ်၊ ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့်း 
အစအီစဉ်ကုိ စမီကိံနး်အဆိုြပသူင့်ှ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် အဖဲွအစည်းတုိ၏ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် အချနိဇ်ယား၊ ရနပုံ်ေငွလိုအပ်ချက် ပါဝင်သည့် အကျဉ်းချပ်တွင် 
ြဖည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၄။ နဒိါနး် 

 

•အဆိုြပတင်သင်ွးသည့် 

စမီကိံနး်လပုင်နး်၏ 

ေန�က်ခအံေကာင်းအရာေဖာ်ြပချ

က် မပါရှိပါ။ (စမံီကိနး်ကုိ 

အသစတ်ည်ေထာင်ြခင်း/ 

လက်လဲရယူြခင်း/ 

တည်ေဆာက်ြခင်းဆိုင်ရာ 

အေကာင်းအရာ ေဖာ်ြပချက်) 

• အစရီင်ခစံာေရးသားရာတွင် အချက်အလက်များ၊ 

ေကာက်ယူေထာက်ပ့ံေပးသည့် နယ်ပယ်အလိုက် ကမ်းကျင်ပညာရှင် 

အဖဲွဝင်များ၏ ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များ၊ 

ကမ်းကျင်မနယ်ပယ်လပ်ုငနး် အေတွအ�ကံ၊ ဘဲွ/ ဒဂီရီ၊ 

ကားကာလအ�ကံေပး ပုဂိလအ်ေထာက်အထားများ/ TCR)၊ IEE 

ေလလ့ာေရးအဖဲွ၏ ဖဲွစည်းပုံ၊ တာဝနဝ်တရားများင့်ှ 

လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်မည့် နယ်ပယ်ေဖာ်ြပချက်များအား 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန။် 

၅။ ကတိကဝတ် 

 

• စမံီကိနး်အဆိုြပသ၏ူ 

ကတိကဝတ်အား 

ေန�က်ဆက်တဲွ (၁) ြဖင့် 

ေဖာ်ြပထားရှိပါေသာ်လည်း 

ကတိကဝတ်အား 

ကတိကဝတ်အား ေဖာ်ြပရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်း 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန-် 

• စမံီကိနး်အဆိုြပသမှူ - 

ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆနး်စစြ်ခင်းအစရီင်ခစံာတွင် ပါရိှသည့် 

ပတ်ဝနး်ကျင် 
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ြပင်ဆင်ေဖာြပရနလ်ိုအပ်ေကာ

င်း ေတွရှိရပါသည်။ 

ထခိိုက်မေလျာ့ပါးေစေရးလပ်ုငနး်များအားေဆာင်ရ�က်မည်ြဖစေ်ကာင်း 

ကတိကဝတ်အားေဖာ်ြပရန၊် 

(က) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆနး်စစြ်ခင်းအစရီင်ခစံာတွင်သည် 

တိကျခိုင်မာေကာင်းင့်ှ ြပည့်စံုေကာင်း၊ 

(ခ) ဤလပ်ုထံုးလပ်ုနည်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ဥပေဒများကုိ 

တိကျစာွလိုက်န�၍ ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆနး်စစြ်ခင်းကုိ 

ေဆာင်ရ�က်ထားေကာင်း၊ 

(ဂ) ကနဦးပတ်ဝနး်ကျင်ဆနး်စစြ်ခင်းအစရီင်ခစံာတွင်ပါ ကတိကဝတ်၊ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုက်မေလာ့ချေရး လပ်ုငနး်င့်ှ အစအီစဥ်များကုိ 

အြပည့်အဝ အစဥ်အမဲလိုက်န�ေဆာင်ရ�က်မည် ြဖစေ်ကာင်း၊ 

လက်မှတ်ေရးထိုး ကတိကဝတ်ြပရန၊် 

• အစရီင်ခစံာေရးသား ြပစသုမှူ - 

အစရီင်ခစံာပါ အေကာင်းအရာ၊ အချက်အလက်များအားလံုး 

တိကျမှနက်နေ်ကာင်းင့်ှ ြပည့်စံုေကာင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ 

နည်းဥပေဒများ၊ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများင့်ှအညီ 

ေရးသားြပစထုားေကာင်း ကတိကဝတ်ကုိ ေဖာ်ြပရန၊် (မှတ်ချက်။ 

ကတိကဝတ်ြပစာတွင် ရက်စွဲ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန)် 

 

ြပနလ်ည်ေြဖကားချက် - 
  

➢ အဆိုြပတင်သင်ွးသည့် စမီကိံနး်လပ်ုငနး်၏ ေန�က်ခအံေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက်ကုိ အခနး် (၃)၊ 
၃.၁ တွင် ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ အခနး် (၄)၊ ၄.၁ တွင် အစရီင်ခစံာေရးသားရာတွင် အချက်အလက်များ၊ 
ေကာက်ယူေထာက်ပံ့ေပးသည့် နယ်ပယ်အလိုက် ကမ်းကျင်ပညာရှင် အဖဲွဝင်များ၏ 
ကုိယ်ေရးအချက်အလက်များ၊ ကမ်းကျင်မနယ်ပယ်လပ်ုငနး် အေတွအ�ကံ၊ ဘဲွ/ ဒဂီရီ၊ 
ကားကာလအ�ကံေပး ပဂုိလအ်ေထာက်အထားများ/ TCR)၊ IEE ေလလ့ာေရးအဖဲွ၏ ဖဲွစည်းပုံ၊ 
တာဝနဝ်တရားများင့်ှ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်မည့် နယ်ပယ်ေဖာ်ြပချက်များအား ေဖာ်ြပထားပီး 
ြဖစပ်ါသည်။ 

➢ စမီကိံနး်အဆိုြပသူင့်ှ အစရီင်ခစံာေရးသား ြပစသုတုိူ၏ ကတိကဝတ်အားကုိ ေန�က်ဆက်တဲွ (၁) 

တွင် ြပည့်စံုစာွ  ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၆။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒင့်ှ အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ မူေဘာင် 

(က) 

မူဝါဒ၊ ဥပေဒင့်ှ 

အဖဲွအစည်းဆိုင်ရာမေူဘာင်များ

အား စာမျက်�ှ (၂၈) အခနး် (၅) 

တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

• စမံီကိနး်င့်ှ အဓကိဆက်သယ်ွေနသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 
လပ်ုထံုးလပ်ုနည်း၊ လမ်းနခ်ျက်များ (စမံီကိနး်င့်ှ 
အဓကိဆက်ယ်ွေနသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 
လပ်ုထံုးလပ်ုနည်း၊ လမ်းနခ်ျက်များ/ ြပည်တွင်းင့်ှ ိုင်ငံတကာ 
စခံျနိစ်ံနး်များင့်ှ လမ်းနခ်ျက်များမှ သက်ဆိုင်ရာပုဒမ်၊ 
အပုိဒခ်ွဲများကုိ) အဓကိထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန၊် 

• စမံီကိနး်င့်ှသက်ဆိုင်သည့် ိုင်ငံတကာကွနဗ်င်းရှင်းများ၊ 
စာချပ်များ၊ သေဘာတူညီချက်များ ေဖာ်ြပရန၊် 
အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတ်ုလတ်မ) 
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လမ်းနခ်ျက်ပါ သတ်မှတ်စံနး်များ (ေလ၊ ဆညံူသ၊ံ စနွ်ပစေ်ရ၊ 
လပ်ုငနး်စဥ်မှ ထက်ွရိှသည့် စနွ်ပစေ်ရ) 

• ဆညံူသ ံ

အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတ်ုလတ်မ) 
ဆညံူသ ံစခံျနိစ်ံနး် 

• ေလအရည်အေသးွ 

အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတ်ုလတ်မ) 
ေလအရည်အေသးွ စခံျနိစ်ံနး် 

• ေြမအရည်အေသးွစခံျနိစ်ံနး် 

သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာန/ ဦးစးီဌာနများ၊ လပ်ုငနး်အတွက် 
သတ်မှတ်ထားေသာ ိုင်ငံတကာ/ ေဒသတွင်းမှ ေြမအရည်အေသးွ 
စခံျနိစ်ံနး် 

• ေရအရည်အေသးွစခံျနိစ်ံနး် 

ေသာက်သံုးေရဆိုင်ရာ စခံျနိစ်ံနး် (WHO Standard)၊ 
ေရအရည်အေသးွဆိုင်ရာ အေြခခပံါရာမီတာများ (ဥပမာ - pH, 
BOD, COD, TSS, DO, Colon, Bacillus Temp) စသည်တုိအား 
ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန၊် 

• အဖဲွအစည်းဆိုင်ရာမူေဘာင် 

စမံီကိနး်င့်ှဆက်စပ်ေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာကိစရပ်များကုိ 
ကုမဏတီာဝနခ်အံဖဲွ/ ကမ်းကျင်ပညာရှင်ပါေသာ အဖဲွဖဲွထားပီး 
၄င်းအဖဲွင့်ှ Regulation body (e.g. ECD ုံးများ) အပါအဝင် 
တာဝနရိှ်အဖဲွအစည်းများ (ဥပမာ- ေရအရင်းအြမစ ်စသည်) င့်ှ 
ဆက်သယ်ွေဆာင်ရ�က်မပုံစ ံသိုမဟတ်ု Flow chart ြဖင့် ေဖာ်ြပရန ်

 

ြပနလ်ည်ေြဖကားချက် -  

➢ စနွပ်စပ်စည်းစမံီခစမီကိံနး်င့်ှ အဓကိဆက်သယ်ွေနသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်း၊ 

လမ်းနခ်ျက်များ (စမီကိံနး်င့်ှ အဓကိဆက်ယ်ွေနသည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ 

လပ်ုထံုးလပုန်ည်း၊ လမ်းနခ်ျက်များ/ ြပည်တွင်းင့်ှ ိုင်ငံတကာ စခံျနိစ်ံနး်များင့်ှ 

လမ်းနခ်ျက်များမှ သက်ဆိုင်ရာပုဒမ်၊ အပုိဒခ်ွဲများကုိ) များကုိ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၇။ စမီကိံနး်အေကာင်းအရာေဖာ်ြပချက် 

 

ေြမယာအသံုးချမများအား 

ြပည့်စံုစာွေဖာ်ြပထားြခင်း မရှိပါ။ 

 

 

 

 

 

• ေြမယာအသံုးချမအား ြပည့်စံုရှင်းလင်းစာွေဖာ်ြပရန၊် 

ေြမအသံုးချမင့်ှ ပုိင်ဆိုင်မများ၊ သစေ်တာေြမ။ ယာေြမ 

(ယာေြမြဖစခ်ဲ့လင် လယ်ယာေြမ အြခားသံုးစွဲခင့်ွ ခင့်ွြပမိန်)၊ 

ယဥ်ေကျးမနယ်ေြမ၊ သာသန�နယ်ေြမ လတ်ွကင်းြခင်း ရိှ/ မရိှ) 

စြဖင့် (ေလလ့ာသည့် ဧရိယာအတွင်းရိှ ေြမအသံုးချမပုံစမံျား၏ 

ပျံှံတည်ရိှမင့်ှ အချိးအစားေြမအသံုးချမြပ ေြမပုံ) 
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 ေြမပုံင့်ှ ကားချပ်များ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေြမပုံင့်ှ ကားချက်တုိအား ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်- 

• ေလလ့ာသည့် ဧရိယာအတွင်းရိှ ေြမအသံုးချမပုံစမံျား၏ 

ပျံှံတည်ရိှမင့်ှ အချိးအစားေြမအသံုးချမြပ ေြမပုံ) 

• စမံီကိနး် အနးီဝနး်ကျင်ြပေြမပုံ 

• စမံီကိနး်ေကာင့်သက်ေရာက်မရိှသည့် ဧရိယာြပေြမပုံ 

• စမံီကိနး်တွင် အသံုးြပမည့် အေဆာက်အဦများ၏ 

ေနရာချထားမပုံစ၊ံ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ 

အေသးစတ်ိေဖာ်ြပချက်များင့်ှ စတ်ိကူးဒဇုိီင်းပုံစ ံ(Conceptual 

Design) (ဥပမာ - ပင်မစက်ုံများ၊ အလာများ၊ အေဆာက်အဦ်များ၊ 

သိုေလာှင်ုံများ၊ ေရရရိှမ၊ စိုက်ပျိးေရးနယ်နမိိတ်များ၊ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မ စသည်ြဖင့်) 

• စမံီကိနး်င့်ှ သက်ဆိုင်သည့် အေြခခအံေဆာက်အဦြပေြမပုံ 

 
လပ်ုငနး်၌ထည့်သင်ွးရမည့် 

အရင်းအြမစ်င့်ှ ထက်ွရှိမ 

• ကုန်ကမ်းသိုေလာှင်ထားရိှမ၊ အစအီစဥ်၊ ကာလတုိကုိ 
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများင့်ှ ေဖာ်ြပရန ်

• ကုနေ်ချာသိုေလာှင်ထားရိှမအား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများြဖင့် 
ေဖာ်ြပရန ်

• ဓာတုပစည်းသိုေလာှင်ထားရိှမ၊ အသံုးြပမည့် Chemicals ၏ MSDS 
(Material safety data sheet) ပါ အချက်အလက်များ ေဖာ်ြပရန ်

• ေရသိုေလာှင်ထားရိှမ အေြခအေန ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများြဖင့် 
ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

 အြခားသံုးစွဲသည့် အရင်းအြမစမ်ျား 

• စာမျက်�ှ (၁၀၀)၊ မီးေဘးကိတင်ကာကွယ်ြခင်းတွင် 
စက်သံုးဆအီတွက်ဆမီျားကုိ ဖိတ်စင်မမရိှေအာင် 
စနစတ်ကျထတ်ုယူပီးဟ ုေရးသားေဖာ်ြပထားသည်ြဖစ၍် 
ေလာင်စာဆအီသံုးြပြခင်း ရိှ/ မရိှ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန၊် 
(အသံုးြပခဲ့ပါလင် သံုးစွဲမပမာဏ၊ အရင်းအြမစ၊် သိုေလာှင်ထားရိှမ၊ 
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ စသည်တုိကုိ ေဖာ်ြပရန)် 

• လပ်ုငနး်လိုအပ်ချက်အရ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပမှ 
ပညာရှင်ခန်အပ်ထားရိှပါက ေဖာ်ြပရန ်

• စက်ုံအေဆာက်အဦဒဇုိီင်းများင့်ှ Layout plan င့်ှ 
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများအား ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

 
အြခားေဆာင်ရ�က်ိုင်သည့် 

နည်းလမး်များ 

• အသံုးြပမည့် စက်ယ�ရားများ၏ အသံုးြပသည့် 

နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ (Technical and safety point of view) 

မှ  ထည့်သင်ွးစဉ်းစားေဖာ်ြပရန ်

 

စနွ်ပစပ်စည်းထက်ွရှိမ 

စနွ်ပစအ်စိုင်အခ ဲ

 

• စနွ်ပစပ်စည်းထက်ွရိှမ စမံီခန်မစနစအ်ား 
အေသးစတ်ိထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• ဆလီကီာ (စကျင်ေကျာက်မန်များ) ေဘးထက်ွဆိုးကျိးများကုိ 
ဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန၊် စနွ်ပစစ်ပုံု သမ်ိးဆည်းထားြခင်း အစအီစဥ်များ၊ 
အစအီမံများင့်ှတကွ ေဖာ်ြပရန ်
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စနွ်ပစေ်ရ 

 

 

 

အခိုးအေငွ 

• စနွ်ပစေ်ရထက်ွရိှမ (လပ်ုငနး်စဥ်၊ အေထေွထ/ွ ဘိွင်လာ)၊ ေန�က်ဆံုး 
စနွ်ထတ်ုသည့်ေနရာအား (တည်ေနရာြပေြမပုံင့်ှတကွ)၊ 
အသံုးြပမည့်ေရလယ်ှကန ်ဒဇုိီင်းပုံစအံား ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• Wastewater treatment system တပ်ဆင်ရနလ်ိုအပ်ပါက 
တပ်ဆင်ရန၊် တပ်ဆင်ပါက တည်ေဆာက်တပ်ဆင်မည့်ကာလ၊ 
အသံုးြပမည့်နည်းပညာ၊ နည်းလမ်း၊ သန်စင်ိုင်မည့်ပမာဏ 
စသည်ကုိ Fact and specifications ြဖင့် အားလံုးြဖင့်ေဖာ်ြပရန ်

• အကိတည်ေဆာက်ြခင်း၊ တည်ေဆာက်ြခင်းင့်ှ 
လပ်ုငနး်လည်ပတ်ြခင်း၌ ေဆာင်ရ�က်ရည့်လပ်ုငနး်များကုိ 
အဆင့်တစခ်ခုျင်းအလိုက် ေဖာ်ြပရန ်

• ေလအရည်အေသးွတုိင်းတာမရလဒမ်ျားကုိ 
အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတ်ုလတ်မ) 
လမ်းနခ်ျက် စခံျနိစ်ံနး်မားင့်ှ ိင်းယှဥ်ေဖာ်ြပရန ်

 

ြပနလ်ည်ေြဖကားချက် -  

➢ ေြမယာအသံုးချမအား ၆.၂.၉၊ ၆.၂.၁၀ င့်ှ ေန�က်ဆက်တဲွ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀) တွင် ြပည့်စံုစာွ 

ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။  

➢ စမံီကိနး်ဧရယိာြပ ေြမပုံင့်ှ စမံီကိနး်ဧရိယာ အနးီရိှလပ်ုငနး်များ တည်ေနရာြပေြမပုံများကုိ ပုံ (၂.၁) 

င့်ှ (၂.၂) တုိတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ စမီကိံနး်တွင် အသံုးြပမည့် အေဆာက်အဦများ၏ ေနရာချထားမပုံစ၊ံ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ 

အေသးစတ်ိေဖာ်ြပချက်များင့်ှ စတ်ိကူးဒဇုိီင်းပုံစ ံ(Conceptual Design) (စမံီကိနး်င့်ှ 

သက်ဆိုင်သည့် အေြခခအံေဆာက်အဦြပေြမပုံ) င့်ှ စမံီကိနး်င့်ှ သက်ဆိုင်သည့် 

အေြခခအံေဆာက်အဦြပေြမပုံများကုိ ပုံ (၂.၃)၊ (၂.၄) င့်ှ (၂.၅) တုိတွင် 

ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။  

➢ ကုန်ကမ်းသိုေလာှင်ထားရှိမ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကုိ ပုံ (၂.၇) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ကုနေ်ချာသိုေလာှင်ထားရှိမ ဓာတ်ပုံများအား ပုံ (၂.၉) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ေရသိုေလာှင်ထားရှိမ အေြခအေနဓာတ်ပုံမှတ်ထားတမ်းအား ပုံ (၂.၁၃) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

➢ ေရ�မ�ေလးသတလပ်ုငနး်တွင် ကုန်ကမ်းသနစ်င်ြခင်း၊ ကုန်ကမ်းဖိစက်အသံုးြပြခင်းင့်ှ မီးထနွး်ရန် 

အသံုးြပေနသည့် လပစ်စမီ်းတစမ်ျိးတည်းကုိသာ အသံုးြပလျက်ရိှပီး အြခားေသာေလာင်စာဆမီျား 

အသံုးြပြခင်းမရှိေကာင်းကုိ လပ်စစသ်ံုးစွဲမပမာေအာက်တွင် ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ဝနထ်မ်း၊ လပ်ုသားအေရအတွက်ကုိ ၂.၁၁ တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ စက်ံုအေဆာက်အဦဒဇုိီင်းများင့်ှ Layout plan င့်ှ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကုိ ပုံ (၂.၄) တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

➢ စနွ်ပစပ်စည်းထက်ွရှိမ စမံီခန်မစနစအ်ား “သတပစည်းများအား သနစ်င်၍ ဖိစက်အသံုးြပပီး 

သတတုံးများ ထတ်ုလပ်ုသည့်နည်းလမ်း” တွင် ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ ဆလီကီာ 

(စကျင်ေကျာက်မန်များ) ေဘးထက်ွဆိုးကျိးများကုိ ဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန၊် စနွ်ပစစ်ပုံု 

သမ်ိးဆည်းထားြခင်း အစအီစဥ်များ၊ အစအီမံများကုိ “၂.၇ သံုးစွဲသည့် ဓာတုပစည်းများ အပါအဝင် 

ကုန်ကမ်းပစည်းများ” တွင် ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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➢ ညိ လပစ်စမ်းီဖုိကိွင် အေအးခရံန ်အသံုးြပသည့် လပ်ုငနး်သံုးေရများအား ေရလည်ကနြ်ဖင့် 

ြပနလ်ည်အသံုးြပမည်ြဖစ၍် လပ်ုငနး်သံုးစနွပ်စေ်ရထက်ွရိှြခင်း မရိှေကာင်းကုိ “၂.၁၁ စနွပ်စပ်စည်း 

(အစိုင်အခ၊ဲ အရည်၊ အခိုးအေငွ)အမျိးအစား/ပမာဏ” တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်> 

➢ ေလအရည်အေသးွတုိင်းတာမရလဒမ်ျားကုိ ြပနလ်ည်တုိင်းတာထားပီး 

အမျိးသားပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသးွ (ထတ်ုလတ်မ) လမ်းနခ်ျက် စခံျနိစ်ံနး်များင့်ှ 

ိင်းယှဉ် ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၈။ လက်ရှိပတ်ဝနး်ကျင်အေြခအေန 

(က) 

ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာပတ်ဝနး်ကျင် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာ 

 

လမူစးီပွားဆိုင်ရာ 

 

• လက်ရိှပတ်ဝနး်ကျင်အေြခအေနအခနး်တွင် ေအာက်ပါတုိအား 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်လိုအပ်ပါသည် - 

• ေလလ့ာမည့်ဧရိယာ သတ်မှတ်ေဖာ်ြပရန ်

• ေြမအရည်အေသးွဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့သည့် စိုက်ပျိးေရးဦးစးီဌာန 

(ေြမယာအသံုးချေရးဌာန) ၏ ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖမှတ်တမ်းအား 

ေန�က်ဆက်တဲွများတွင် ေဖာ်ြပရန ်

• ေရနမူန�ေကာက်ယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• ေလအရည်အေသးွ စစေ်ဆးချက်မှတ်တမ်းများ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန် 

(စမံီကိနး်လပ်ုငနး် မေဆာင်ရ�က်မီ ရလဒမ်ျားြဖစ၍် မှတ်တမ်းထားရိှ 

သမ်ိးဆည်းထားရန၊်) သတ်မှတ်ချက်ထက်လနွေ်နသည့်အခါ 

မည်သိုေလာ့ချပါမည်ဆိုေသာ အစအီမံများထည့်သင်ွးရန ်

• တုိက်ုိက်ထတ်ုလတ်ိုင်ေသာဓာတ်ေငွ 

တုိင်းတာစစေ်ဆးချက်များကုိ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

(စမံီကိနး်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်မီ ရလဒမ်ျားြဖစ၍် 

မှတ်တမ်းများထားရိှ သမ်ိးဆည်းထားရန ်

• စက်ုံေြမေနရာင့်ှ ဆက်စပ်သည့် သစေ်တာ၊ လင်ွြပင်၊ 

ပစည်းသိုေလာှင်ုံများ၊ အမိက်ပုံများ စသည်တုိ၏ 

ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• စမံီကိနး်လပ်ုငနး်တည်ေဆာက်မည့် အနးီပတ်ဝနး်ကျင်ရိှ 

ေကျးရ�ာများတွင် ေနထိုင်ကေသာ ေဒသခြံပည်သမူျား၏ လမူေရး၊ 

ကျနး်မာေရး၊ စးီပွားေရး၊ ပညာေရးအေြခအေနတုိအား 

ဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန ်

• အနးီဆံုးေကျးရ�ာများင့်ှ 

အဆိုြပစမံီကိနး်တည်ေဆာက်မည့်ေနရာကား အကွာအေဝးအား 

တိကျစာွထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• စမံီကိနး်လပ်ုငနး်တည်ေဆာက်မည့်ေနရာင့်ှ အနးီဝနး်ကျင်တွင် 

ယဥ်ေကျးမအေမွအစှမ်ျား၊ ေရှးေဟာင်းသေုတသနေနရာများ၊ 

သမုိင်းဝင်ေနရာများ၊ ထးူြခားေသာေြမယာခင်းများ ရိှ/ မရိှ 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်
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• အဆိုပါေကျးရ�ာြပည်သမူျား အသံုးြပသည့် ကန၊် ေချာင်း၊ 

တူးေြမာင်းေရများင့်ှ စက်ုံမှ စနွ်ထနုသ်ည့် စနွ်ပစေ်ရများ 

စးီဝင်ရာေြမာင်းင့်ှ ဆက်စပ်တည်ရိှေနမများအား 

ဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန ်

• သက်ဆိုင်ရာ ဦးစးီဌာနင့်ှ အဖဲွအစည်းများ၏ ေထာက်ခခံျက်အား 

ပူးတဲွေဖာ်ြပရန ်

 

ြပနလ်ည်ေြဖကားချက် -  

ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာပတ်ဝနး်ကျင် 

➢ အခနး် (၂)၊ ၂.၂ စမီကိံနး်တည်ေနရာတွင် ေလလ့ာမည့်ဧရိယာကုိ ေြမပုံြဖင့် 

သတ်မတ်ှေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ေြမအရည်အေသးွဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့သည့် စိုက်ပျိးေရးဦးစးီဌာန (ေြမယာအသံုးချေရးဌာန) ၏ 

ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖမှတ်တမ်းအား ေန�က်ဆက်တွ◌ ဲ(၁၃)တွင် ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ပုံ (၆.၄) ေရနမနူ�ေကာက်ယူသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ေလအရည်အေသးွ စစေ်ဆးချက်မှတ်တမ်းများင့်ှ ထတ်ုလတ်ိုင်ေသာဓာတ်ေငွ 

တုိင်းတာစစေ်ဆးချက်များကုိ◌ ူ၆.၃.၁ တွင် ေဖာ်ြပထားပါပီး ၇.၆ တွင် 

ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုက်မများကုိ ေလာ့ချရနန်ည်းလမ်းများကုိ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇီဝပိုင်းဆိုင်ရာ 

➢ စက်ံုေြမေနရာင့်ှ ဆက်စပ်သည့် သစေ်တာ၊ လင်ွြပင်၊ ပစည်းသိုေလာှင်ုံများ၊ အမိက်ပုံများ 

စသည်တုိ၏ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများကုိ ပုံ (၆.၆)၊ (၆.၇)၊ (၆.၈)၊ (၆.၉) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

လမူစးီပွားဆိုင်ရာ 

➢ စမီကိံနး်လပုင်နး်တည်ေဆာက်မည့် အနးီပတ်ဝနး်ကျင်ရိှ ေကျးရ�ာများတွင် ေနထိုင်ကေသာ 

ေဒသခြံပည်သမူျား၏ လမူေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ စးီပွားေရး၊ ပညာေရးအေြခအေနတုိအား ၆.၆ 

လမူစးီပွားစစတ်မး်ေကာက်ယူြခင်းင့်ှ အခနး် (၈) အများြပည်သသူေဘာထား ရယူြခင်းတွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ စမီကိံနး်လပုင်နး်တည်ေဆာက်မည့်ေနရာင့်ှ အနးီဝနး်ကျင်တွင် ယဥ်ေကျးမအေမွအစှမ်ျား၊ 

ေရးှေဟာင်းသေုတသနေနရာများ၊ သမုိင်းဝင်ေနရာများ၊ ထးူြခားေသာေြမယာခင်းများ 

မရှိေကာင်းကုိ အခနး် (၆) တွင် ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ေကျးရ�ာြပည်သမူျား အသံုးြပသည့် ကန၊် ေချာင်း၊ တူးေြမာင်းေရများင့်ှ စက်ုံမှ စနွ်ထနုသ်ည့် 

စနွ်ပစေ်ရများ စးီဝင်ရာေြမာင်းင့်ှ ဆက်စပ်တည်ရိှေနမများမရိှဘဲ အေထေွထသွံုး 

စနွပ်စေ်ရစးီဝင်ေသာ ေချာင်းေရအရည်အေသးွမှာ ညစည်မ်းမ မရိှေကာင်း 

စနွထ်တ်ုရည်အရည်အေသးွ (Effluents Levels for Foundries) အတွင်းသာရိှေကာင်းကုိ  ၆.၅ 

ေရအရည်အေသးွေခါင်းစဉ်တွင် ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၉။ ထခိိုက်မဆနး်စစြ်ခင်းင့်ှ ေလျာ့နည်းေစေရးနည်းလမ်းများ 

(က) တည်ေဆာက်ေရးကာလ • ထခိိုက်မဆနး်စစရ်ာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များအား 

ထည့်သင်ွးဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန ်လိုအပ်ပါသည် - 
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လပ်ုငနး်လည်ပတ်ေရးကာလ 

 

 

 

ေြမအရည်အေသးွ 

• ထခိိုက်မများဆနး်စစသ်ည့် နည်းစနစအ်ား ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• ထခိိုက်မများဆနး်စစေ်လလ့ာသည့် နယ်ပယ်များအေနြဖင့်  

ပတ်ဝနး်ကျင် ထခိိုက်ိုင်မ၊ လမူဝနး်ကျင်ထခိိုက်ိုင်မအား 

အေသးစတ်ိဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန ်

• ထခိိုက်ိုင်မများကုိ  သတ်မှတ်ေဖာ်ထတ်ုြခင်းင့်ှ 

ဆနး်စစြ်ခင်းြပလပ်ု၍ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• အ�ကံြပထားေသာ ေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများင့်ှ 

ကွင်းကျနသ်က်ေရာက်မများကုိ စေုပါင်း၍ အကျဉ်းချပ်ေဖာ်ြပရန၊် 

(ဥပမာ - ူပဆိုင်ရာ၊ သက်ရိှဇီဝဆိုင်ရာ၊ ကျနး်မာေရး၊ 

လမူေရးစးီပွားေရး၊ ယဥ်ေကျးမဆိုင်ရာင့်ှ ခင်းကွက်များဆိုင်ရာ) 

• စမံီကိနး်အဆင့်တစခ်ခုျင်းစအီလိုက် ထခိိုက်မများင့်ှ 

ေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများကုိ ေဖာ်ြပရန ်

• ကွင်းကျနထ်ခိိုက်မများကုိ သတ်မှတ်ဆံုးြဖတ် ေဖာ်ြပရန ်

• အေရးေပ မေတာ်တဆလပ်ုငနး်ခင်ွ 

ေဘးအ�ရာယ်တစစ်ံုတစရ်ာကျေရာက်လာပါက 

စမံီကိနး်လပ်ုငနး်ေဆာက်ရ�က်သမှူ 

မည်သိုတာဝနယူ်ေဆာင်ရ�က်ေပးမည် 

ြဖစေ်ကာင်းထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• စမံီကိနး်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်သည့်အတွက် 

ြဖစေ်ပလာိုင်ေသာထခိိုက်မများကုိ မည်သိုေလာ့ချမည်၊ မည်က့ဲသို 

ထနိး်ချပ်ကာကွယ်မည်၊ မည်သိုေဆာင်ရ�က်ေပးမည့် 

အစအီမံများင့်ှ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ၊ 

လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများ၊ လမ်းနခ်ျက်များအား 

တိကျစာွလိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ပါမည်ြဖစေ်ကာင်း 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• ေြမအရည်အေသးွဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့သည့် စိုက်ပျိးဦးစးီဌာန 

(ေြမယာအသံုးချေရးဌာန) ၏ ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖမှတ်တမ်းအား 

ေန�က်ဆက်တဲွတွင် ထည့်သင်ွးေဖာြပရန ်

 

ြပနလ်ည်ေြဖကားချက် -  

➢ ထခိိုက်မများဆနး်စစသ်ည့် နည်းစနစကုိ် ၇.၃ ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ထခိိုက်မများဆနး်စစေ်လလ့ာသည့် နယ်ပယ်များအေနြဖင့်  ၇.၄.၂ လပ်ုငနး်လည်ပတ်ေရးကာလတွင် 

ပတ်ဝနး်ကျင် ထခိိုက်ိုင်မ၊ လမူဝနး်ကျင်ထခိိုက်ိုင်မအား ေလအရည်အေသွး၊ ေရအရည်အေသးွ၊ 

ေြမအရည်အေသးွ၊ ဆညံူသံင့်ှ တုနခ်ါမ၊ စနွ်ပစပ်စည်းအစိုင်အခဲင့်ှ အရည်၊ ေဘးအ�ရာယ်ရိှ 
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စနွ်ပစပ်စည်း၊ ေဂဟစနစစ်သည်ြဖင့် ေခါင်းစဉ်များြဖင့် ထခိိုက်ိုင်မများကုိ  သတ်မှတ်ေဖာ်ထတ်ုြခင်းင့်ှ  

အေသးစတ်ိဆနး်စစေ်ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ စမံီကိနး်အဆင့်တစခ်ခုျင်းစအီလိုက် ထခိိုက်မများင့်ှ ေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများကုိ ကုိ ၇.၆ 

ပတ်ဝနး်ကျင် ထခိိုက်မများ ေလျာ့ကျေစရန ်နည်းလမ်းများ ေခါင်းစဉ်ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ကွင်းကျနထ်ခိိုက်မများကုိ  ဇယား (၇.၅) စမံီကိနး်ဖျက်သမ်ိးေသာ ကာလတွင် ြဖစေ်ပလာိုင်ေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင်သက်ေရာက်မ ဆနး်စစြ်ခင်းတွင် ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုက်မတစခ်ခုျင်းအလိုက် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ အေရးေပ မေတာ်တဆလပုင်နး်ခင်ွ ေဘးအ�ရာယ်တစစ်ံုတစရ်ာကျေရာက်လာပါက 

စမီကိံနး်လပုင်နး်ေဆာက်ရ�က်သမှူ မည်သိုတာဝနယူ်ေဆာင်ရ�က်ေပးရမည်ကုိ ၇.၆.၈ ကျနး်မာေရးင့်ှ 

လပ်ုငနး်ခင်ွ ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေရးတွင် ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ေြမအရည်အေသးွဓာတ်ခွဲစမး်သပ်ခဲ့သည့် စိုက်ပျိးဦးစးီဌာန (ေြမယာအသံုးချေရးဌာန) ၏ 

ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖမှတ်တမ်းအား ေန�က်ဆက်တဲွ (၁၃) တွင် ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

ေရအရည်အေသးွ 

 

 

 

အစိုင်အခစဲနွ်ပစပ်စည်း 

• လပ်ုငနး်သံုးေရများအား ြပင်ပသိုစနွ်ထတ်ုြခင်းမြပဘဲ၊ 

ေြမေပေြမေအာက်ေရများညစည်မ်းမ မရိှေစရးအတွက် 

ေရလယ်ှကနမ်ျားတည်ေဆာက်၍ ေရလည်ြပနစ်နစကုိ် 

အသံုးြပေဆာင်ရ�က်ြဖစေ်ကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသြဖင့် 

ေရလည်ကနေ်ဆာက်မည့် ေရကနဒ်ဇုိီင်းပုံစံင့်ှ တည်ေနရာအား 

ကုိဥဩဒနတ်ိအမှတ်များင့်ှတကွ ေဖာ်ြပရန ်

• ေြမေပေရ၊ ေြမေအာက်ေရ ညစည်မ်းေစိုင်သည့် 

ထက်ွရိှသည့်အရင်းအြမစမ်ျားမှာ စက်ပစည်း အေအးခရံာတွင် 

အသံုးြပသည့်လပ်ုငနး်သံုး စနွ်ပစေ်ရများြဖစေ်ကာင်း 

ေဖာ်ြပထားသည်ကုိ ေတွရိှရြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ 

ေဘးအ�ရာယ်ရိှ စနွ်ပစပ်စည်းအေနြဖင့် 

မီးခစံနွ်ပစပ်စည့်းများြဖစသ်ည့် မီးခအံဝတ်အစားများြဖစေ်ကာင်း 

ေဖာ်ြပထားြခင်းေကာင့် လည်းေကာင်း၊ 

အဆိုပါစနွ်ပစပ်စည်းများေကာင့် လပ်ုငနး်စနွ်ပစ ်အရည်များသည် 

ေြမေပ၊ ေြမေအာက်ေရများကုိ ညစည်မ်းေစိုင်ေကာင်း 

ေဖာ်ြပထားြခင်းေကာင့်လည့်းေကာင်း၊ စာမျက်�ှ (၆၇) တွင် 

ေဖာ်ြပထားသည့် လပ်ုငနး်သံုးစနွ်ပစပ်စည့်းများတွင် ပါဝင်ေသာ 

မီးခအံဝတ်စများ၏ ေသးငယ်ေသာအမင်ေလးများ၊ ေကျာက်မန်၊ 

အက်ဆစမ်န်များမှာ ေသးငယ်ေသာအမနမ်ျားြဖစ၍် 

အသက်�ှလမ်းေကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါများ ြဖစပွ်ားေစိုင်ေကာင်း 

ေဖာ်ြပထားြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ေဖာ်ြပပါ 

စနွ်ပစပ်စည်းများအား လမ်းချိင့်များ ဖာေထးသည့်ေနတွင် 

အသံုးရနသ်င့်ေတာ်ြခင်း ရိှ/မရိှ ဆနး်စစေ်လလ့ာ၍ 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်



  ေရ�မ��ေလးသတ� ုအရညက်ျိုလပ်ုငနး် 

ကနဦးပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး်အစရီငခ်ံစာ  Page 169 

• စနွ်ပစပ်စည်းများအား စပုံုထားရိှမည့်အစအီမံအား အေသးစတ်ိ 

ေရးသားထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန၊် မီးခစံနွ်ပစပ်စည်းပုံပတ်လည်တွင် 

တူးေဖာ်မည့် ေြမာင်းနမူန�ဒဇုိီင်းအား ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

 

ေဘးအ�ရာယ်ရှိ စနွ်ပစပ်စည်းများ 

 

• မီးခအံဝတ်စများ၊ ေကျာက်မန်အတ်ိခွံများင့်ှ 

အက်ဆစမ်န်အတ်ိခွံများ စနွ်ပစသ်မ်ိးဆည်းမည့် အစအီစဥ်များအား 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• အမန်စပ်ုစနစ ်ေလပနက်ာများ တပ်ဆင်အသံုးြပရန ်

• ဆလီကီာေကျာက်မန်များ၊ အက်ဆစမ်န်များအား 

ကုန်ကမ်းအြဖစအ်သံုးြပရေသာ လပ်ုငနး်ြဖစ၍်  

စက်ုံအလပ်ုသမားများင့်ှ ေဒသခြံပည်သမူျားအေပ 

ထခိိုက်ိုင်မများ၊ ေဘးထက်ွဆိုးကျိးများကုိ ေဖာ်ြပရန ်

• သက်ဆိုင်ရာမိနယ် သစေ်တာဦးစးီဌာ၏ 

ေထာက်ခခံျက်မှတ်တမ်းအား ပူးတဲွတင်ြပရန ်

• အရည်ကျိရာမှ ထက်ွရိှေသာ အခိုးအေငွ၊ အမနအ်မားများအား 

ကာကွယ်ထနိး်ချပ်မည်းအစအီစဥ်အား အေသးစတ်ိဆနး်စစ ်

ေဖာ်ြပရန ်

• စမံီကိနး်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်သည့် တည်ေနရာင့်ှ မုိင် ၁၀၀ ခန် 

အကွာရိှ ြမစင်ယ်ေချာင်းရိှသည်ဟ ုအစရီင်ခစံာတွင် 

ေဖာ်ြပပါရိှပါေသာေကာင့် စမံီကိနး်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်မည့် 

တည်ေနရာင့်ှ ဆက်စပ်ေနေသာ စနွ်ပစေ်ရေြမာင်းများ၏ 

လားရာဆံုမှတ်များ၊ စးီဆင်းမများအား ဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန ်

• မီးခစံနွ်ပစပ်စည်းများအား မုိးကာလအလပ်ုုံအနးီ 

ေရဝပ်သည့်ေနရာများတွင် လမ်းခင်းရန ်အသံုးြပြခင်းြပလပ်ုမည်ဟ ု

ေဖာ်ြပထားပါေသာေကာင့် ေဘးထက်ွဆိုးကျိးြဖစေ်ပိုင်ြခင်း ရိှ/ မရိှ 

ဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန ်

 

၁၀။ ပိတ်သမ်ိးြခင်းကာလ 

 ေလအရည်အေသးွ 

•  ညိလပ်စစမီ်းဖုိ၏ အခိုးအေငွများ စပ်ုယူသန်စင်ိုင်သည့် စနစ ်

(စမ်ွးေဆာင်ရည်) လပ်ုငနး်အဆင့်ဆင့်ကုိ ေန�က်ဆက်တဲွြဖင့် 

အေသးစတ်ိထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• ေဆာင်ရ�က်မည့်နည်းလမ်း၊ အသံုးြပမည့်နည်းပညာများကုိ 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• လပ်ုငနး်ပိတ်သမ်ိးကာလတွင် ေြမထ၊ု ေရထ၊ု ေလထုင့်ှ 

ပတ်ဝနး်ကျင်ညစည်မ်းမ ြဖစေ်ပြခင်း ရိှ/မရိှ 

ဆနး်စစေ်ပးမည်ြဖစေ်ကာင်းင့်ှ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ၍ 

ညစည်မ်းမများြဖစေ်ပေနပါက မည်သိုြပြပင်မည်ြဖစေ်ကာင်း 

ေဖာ်ြပရန ်
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 ေြမအရည်အေသးွ 

• ပိတ်သမ်ိးချနိက်ာလတွင် ေြမအရည်အေသးွအား 
ြပနလ်ည်တုိင်းတာစစေ်ဆး၍ နဂုိမူလေြမအရည်အေသးွ ကွာြခားမ 
ရိှ/မရိှ ိင်းယှဉ်ေဖာ်ြပေပးမည် ြဖစေ်ကာင်းင့်ှ စစေ်ဆးမရလဒ ်
ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို 
အစရီင်ခစံာတင်ြပေပးမည် ြဖစေ်ကာင်း ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

 ေရအရည်အေသးွ 

• ပိတ်သမ်ိးချနိက်ာလတွင် ေရအရည်အေသးွအား 

ြပနလ်ည်တုိင်းတာစစေ်ဆး၍ နဂုိမူလေရအရည်အေသးွ ကွာြခားမ 

ရိှ/မရိှ ိင်းယှဉ်ေဖာ်ြပေပးမည်ြဖစေ်ကာင်းင့်ှ စစေ်ဆးမရလဒ ်

ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို 

အစရီင်ခစံာတင်ြပေပးမည် ြဖစေ်ကာင်း ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

 စနွ်ပစအ်စိုင်အခ ဲ • စက်ုံအလပ်ုသမား၏ စနွ်ပစအ်မိက်များ စမံီခန်ခွဲမ အစအီစဉ်အား 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

 စနွ်ပစအ်ရည် 

• ပိတ်သမ်ိးချနိက်ာလတွင် ေြမေပေြမေအာက်ေရကုိ 

ြပနလ်ည်တုိင်းတာစစေ်ဆး၍ နဂုိမူလေြမအရည်အေသးွ ကွာြခားမ 

ရိှ/မရိှ ိင်းယှဥ်ေဖာ်ြပေပးမည် ြဖစေ်ကာင်းင့်ှ စစေ်ဆးမရလဒ ်

ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို 

အစရီင်ခစံာတင်ြပေပးမည် ြဖစေ်ကာင်းထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

 စမီကိံနး်ဖျက်သမိး်ေသာကာလ 

• စာမျက်�ှ ၇၇ တွင် စမံီကိနး်ဖျက်သမ်ိးကာလေခါင်းစဥ်ြဖင့် 
ေဖာ်ြပထားသည့်အေကာင်းအရာများ ေရးသားေဖာ်ြပရာတွင် 
အ�ကံေပးသည့်စာသားမျိးသံုးစွဲမည့်အစား လပ်ုေဆာင်ပါမည်ဟ ု
ေြပာင်းလအဲသံုးြပရန ်

 ကွင်းကျနထ်ခိိုက်မများ 

• ကွင်းကျနထ်ခိိုက်မကုိ သတ်မှတ်ဆံုးြဖတ်ြခင်းအား 
ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• ကွင်းကျနသ်က်ေရာက်မများသည် သက်ဆိုင်ရာ လမ်းနခ်ျက်များ၊ 
စခံျနိစ်ံနး်များင့်ှ ကုိက်ညီမရိှပါေကာင်းင့်ှ အတည်ြပထားသည့် 
ကတိကဝတ်များကုိ ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

 

ြပနလ်ည်ေြဖကားချက် - 
 

➢ ထခိိုက်မများဆနး်စစသ်ည့် နည်းစနစကုိ် ၇.၃ ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ထခိိုက်မများဆနး်စစေ်လလ့ာသည့် နယ်ပယ်များအေနြဖင့်  ၇.၄.၂ လပ်ုငနး်လည်ပတ်ေရးကာလတွင် 

ပတ်ဝနး်ကျင် ထခိိုက်ိုင်မ၊ လမူဝနး်ကျင်ထခိိုက်ိုင်မအား ေလအရည်အေသွး၊ ေရအရည်အေသးွ၊ 

ေြမအရည်အေသးွ၊ ဆညံူသံင့်ှ တုနခ်ါမ၊ စနွ်ပစပ်စည်းအစိုင်အခဲင့်ှ အရည်၊ ေဘးအ�ရာယ်ရိှ 

စနွ်ပစပ်စည်း၊ ေဂဟစနစစ်သည်ြဖင့် ေခါင်းစဉ်များြဖင့် ထခိိုက်ိုင်မများကုိ  သတ်မှတ်ေဖာ်ထတ်ုြခင်းင့်ှ  

အေသးစတ်ိဆနး်စစေ်ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ စမံီကိနး်အဆင့်တစခ်ခုျင်းစအီလိုက် ထခိိုက်မများင့်ှ ေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများကုိ ကုိ ၇.၆ 

ပတ်ဝနး်ကျင် ထခိိုက်မများ ေလျာ့ကျေစရန ်နည်းလမ်းများ ေခါင်းစဉ်ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ကွင်းကျနထ်ခိိုက်မများကုိ  ဇယား (၇.၅) စမံီကိနး်ဖျက်သမ်ိးေသာ ကာလတွင် ြဖစေ်ပလာိုင်ေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျင်သက်ေရာက်မ ဆနး်စစြ်ခင်းတွင် ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုက်မတစခ်ခုျင်းအလိုက် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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➢ အေရးေပ မေတာ်တဆလပုင်နး်ခင်ွ ေဘးအ�ရာယ်တစစ်ံုတစရ်ာကျေရာက်လာပါက 

စမီကိံနး်လပုင်နး်ေဆာက်ရ�က်သမှူ မည်သိုတာဝနယူ်ေဆာင်ရ�က်ေပးရမည်ကုိ ၇.၆.၈ ကျနး်မာေရးင့်ှ 

လပ်ုငနး်ခင်ွ ေဘးအ�ရာယ်ကင်းရှင်းေရးတွင် ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ေြမအရည်အေသးွဓာတ်ခွဲစမး်သပ်ခဲ့သည့် စိုက်ပျိးဦးစးီဌာန (ေြမယာအသံုးချေရးဌာန) ၏ 

ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖမှတ်တမ်းအား ေန�က်ဆက်တဲွတွင် ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။  

➢ ညိလပစ်စမ်းီဖုိကိွင် အေအးခရံန ်အသံုးြပသည့် လပ်ုငနး်သံုးေရများအား ြပနလ်ည်အသံုးြပေသာ 

ေရလည်ကနမ် ှလပုင်နး်သံုးစနွပ်စေ်ရထက်ွရိှြခင်း မရိှပါ။ ေရလည်ကဒဇုိီင်းစနစအ်ား ပုံ (၂.၁၄) တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ထပ်မံကွင်းဆင်းေလလ့ာချက်များအရ စက်ပစည်းအေအးခရံာတွင် အသံုးြပသည့်လပ်ုငနး်သံုး 

စနွ်ပစေ်ရများမရှိေကာင်း ြပင်ဆင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ လပ်ုငနး်သံုးစနွ်ပစပ်စည့်းများတွင် ပါဝင်ေသာ မီးခအံဝတ်စစနွ်ပစပ်စည်းများအား 

စက်ံုဝနး်အတွင်းဝနး်၌သာ လမ်းချိင့်များ ဖာေထးသည့်ေနတွင် အသံုးြပေနြခင်းြဖစ်ပီး 

ေဘးဆိုးကျိးမရှိေကာင်း ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။  

➢ မးီခအံဝတ်စများ၊ ေကျာက်မန်အတ်ိခွံများင့်ှ အက်ဆစမ်န်အတ်ိခွံများ စနွ်ပစသ်မ်ိးဆည်းမည့် 

အစအီစဉ်အား ၇.၆.၆ ေဘးအ�ရာယ်ရိှ စနွ်ပစပ်စည်းများ စမံီခန်ခွဲမတွင် ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ အမန်စပ်ုစနစ ်ေလပနက်ာများင့်ှ ေရလည်ကဒဇုိီင်းစနစအ်ား ပုံ (၂.၁၄) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ဆလီကီာေကျာက်မန်များ၊ အက်ဆစမ်န်များအား ကုန်ကမ်းအြဖစအ်သံုးြပရေသာ လပ်ုငနး်ြဖစ၍်  ေသာ 

အခိုးအေငွ၊ အမနအ်မားများအား ကာကွယ်ထနိး်ချပ်မည်းအစအီစဉ်အားမှာ အမနစ်စက်န်င့်ှ 

ေရလည်ကနဒ်ဇုိီင်းြဖစ၍် ၄င်းစနစအ်ား ပုံ (၂.၁၄) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ စမံီကိနး်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်သည့် တည်ေနရာင့်ှ မုိင် ၁၀၀ ခန် အကွာရိှ ြမစင်ယ်ေချာင်းရိှသည်ဟ ု

အစရီင်ခစံာတွင် ေဖာ်ြပပါရှိပါေသာေကာင့် စမံီကိနး်လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်မည့် တည်ေနရာင့်ှ 

ဆက်စပ်ေနေသာ စနွ်ပစေ်ရေြမာင်းများ၏ လားရာဆံုမှတ်များ၊ စးီဆင်းမများအား ဆနး်စစရ်ာတွင် 

သက်ေရာက်မ မရှိေကာင်း ၇.၄.၂.၄ ေရအရည်အေသးွတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ မးီခစံနွ်ပစပ်စည်းများအား မုိးကာလအလပ်ုုံအနးီ ေရဝပ်သည့်ေနရာများတွင် လမ်းခင်းရန ်

အသံုးြပြခင်းြပလပုမ်ည်ဟ ုေဖာ်ြပထားပါေသာေကာင့် ေဘးထက်ွဆိုးကျိးြဖစေ်ပိုင်ြခင်း မရိှေကာင်း 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေလအရည်အေသးွအတွက် ညိလပ်စစမီ်းဖုိ၏ အခိုးအေငွများ 

စပ်ုယူသန်စင်ိုင်သည့်စနစကုိ် ၇.၆.၂ ေလထအုေပ သက်ေရာက်ိုင်ေသာ ထခိိုက်မများကုိ 

ေလာ့ချရနန်ည်းလမ်းများတွင် ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ လပုင်နး်ပတ်ိသမိး်ကာလတွင် ေြမထ၊ု ေရထ၊ု ေလထုင့်ှ စက်ုံအလပ်ုသမား၏ စနွ်ပစအ်မိက်များ၊ 
ပတ်ဝနး်ကျင်ညစည်မး်မ ြဖစေ်ပြခင်း ရိှ/မရိှ ဆနး်စစေ်ပးမည်ြဖစေ်ကာင်းကုိ ၇.၆.၂ 
စမံီကိနး်ဖျက်သမ်ိးေသာကာလတွင် ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ပိတ်သမ်ိးချနိက်ာလတွင် ေရအရည်အေသးွအား ြပနလ်ည်တုိင်းတာစစေ်ဆး၍ 
နဂုိမူလေရအရည်အေသးွ ကွာြခားမ ရိှ/မရိှ ိင်းယှဉ်ေဖာ်ြပေပးမည်ြဖစေ်ကာင်းင့်ှ စစေ်ဆးမရလဒ် 
ဓာတ်ခွဲခနး်အေြဖများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို အစရီင်ခစံာတင်ြပေပးမည် ြဖစေ်ကာင်း 
ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 ေဒသခြံပည်သမူျားင့်ှ တုိင်ပင်ေဆးွေးွြခင်း 

 ရည်ရ�ယ်ချက် 
• နည်းစနစ်င့်ှ ချဥ်းကပ်မနည်းလမ်းအား ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• အများြပည်သပူူးေပါင်းပါဝင်သည့် လပ်ုငနး်များဆိုင်ရာ 

အေသးစတ်ိအချက်အလက်များ (ေနရက်၊ ေနရာ၊ 
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တက်ေရာက်သစူာရင်း၊ ေဆးွေးွသည့် ေခါင်းစဥ်များ၊ 

အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း စသည်ြဖင့်) ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• နးီဆံုးေကျးရ�ာများမှ ေဒသခြံပည်သမူျား/ ေကျးရ�ာရိှရပ်မိရပ်ဖများ၊ 

တာဝနရိှ်သမူျား၏ အဆိုြပလပ်ုငနး်တည်ေဆာက်မည့်ေနရာတွင် 

လပ်ုငနး်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရ�က်ြခင်းကုိ 

ကန်ကွက်ရနမ်ရိှေကာင်း ေထာက်ခခံျက်ကုိ ပူးတဲွတင်ြပရန ်

• အဆိုပါလပ်ုငနး်လည်ပတ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းေကာင့် 

စနွ်ထတ်ုလိုက်သည့် အစိုင်အခ၊ဲ အရည်၊ အခိုးအေငွများအေကာင်း၊ 

ြဖစေ်ပလာိုင်သည့် ပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ 

လမူဝနး်ကျင်ထခိိုက်ိုင်မများအား ရှင်းလင်းေဆးွေးွမ 

ြပလပ်ုေဖာ်ြပေပးရန ်

• အဆိုပါထခိိုက်ိုင်မများ မရိှေစရန၊် ထခိိုက်ိုင်မများကုိ 

မည်သိုေလာ့ချပါမည့် အစအီမံများ၊ အစအီစဥ်များကုိ 

ရှင်းလင်းေဆးွေးွမေဖာ်ြပရန ်

• ထခိိုက်ိုင်မများ ေလာ့ချမည့်အစအီစဥ်များင့်ှ ပတ်သက်၍ 

ေဒသခကံြပည်သမူျား၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖဲွအစည်းများ၊ 

ရပ်မိရပ်ဖတုိ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်အား ေန�က်ဆက်တဲွများြဖင့် 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်(ဥပမာ- ေဆးွေးွပဲွတက်ေရာက်လာသည့် 

ေဒသခြံပည်သ၊ူ ရပ်မိရပ်ဖများ၏ အမည်၊ အဘအမည်၊ မှတ်ပုံတင်၊ 

ေနရပ်လပ်ိစာ၊ သေဘာထားမှတ်ချက်၊ လက်မှတ် စသြဖင့် 

ပါဝင်ရမည်) 

 အေရးေပတုံြပနမ်အစအီစဉ် 

• အေရးေပအေြခအေန တုံြပနေ်ရးအစအီစဥ် 

(ေအာက်ပါအချက်အလက်များကုိပါ ြဖည့်စက်ွရန-် အေရးေပ 

တုံြပနေ်ရးအစအီစဥ်အတွက် လိုအပ်ေသာ ပစည်းကိရိယာများ 

(ဥပမာ - Fire fighting equipment, First aid supplies, medical 

clinics, emergency vehicles)၊ အေရးေပအေြခအေနြဖစပွ်ားပါက 

ဆက်သယ်ွမည့်  လပ်ိစာများ/ တာဝနယူ်မည့်အဖဲွင့်ှ 

ကိတင်ေလက့ျင့်သင်ကားမ အစအီစဉ် 

 

မီးေဘးအ�ရာယ် 
ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း၊ 
ြပင်ဆင်ြခင်းင့်ှ 
ြပနလ်ည်တုံြပနေ်ဆာင်ရ�က်ြခင်း 
 

• သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဦစးီဌာန၏ ခင့်ွြပမိန်၊ 

ကိတင်ေလက့ျင့်သင်ကားေရးများ ရိှ/ မရိှ ထည့်သင်ွးြပရန၊် 

မီးသတ်ေဆးဗူးများထားရိှမအား ဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန ်

• စက်သံုးဆသီံုးစွဲမ ပမာဏ၊ အရင်းအြမစ၊် သိုေလာှင်ထားရိှ◌မိ 

အေြခအေနမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများင့်ှတကွ ေဖာ်ြပရန ်

• မီးသတ်ေရသိုေလာှင်ကနထ်ားရိှမအား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းင့်ှတကွ 

ေဖာ်ြပရန ်

• မီးေဘးအ�ရာယ်ကျသည့်အချနိအ်ခါတွင် စက်ုံအတွင် 

အေရးေပြပင်ပထက်ွေပါက်များ စမံီထားရိှမ 
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ေစာင့်ကကည့်မည့်အစအီစဉ် 
 

• စမံီကိနး်ေဆာင်ရ�က်သည့်အဆင့်အလိုက် ေစာင့်ကကည့်မည့် 

Parameters၊ နည်းလမ်း၊ အချက်အလက်များေကာက်ယူမည့် 

တည်ေနရာ၊ ေဆာရ�က်မည့် ပုဂိလ/် အဖဲွအစည်း၊ အချနိဇ်ယား၊ 

လျာထားရနပုံ်ေငွ/ ကုနက်ျစရိတ် အစရီင်ခြံခင်းဆိုင်ရာ 

လပ်ုငနး်စဥ်အား ေအာက်ပါေခါင်းစဥ်များြဖင့် 

ထည့်သင်ွးေရးသားေဖာ်ြပရန ်- 

• ေလအရည်အေသးွ လိုက်န�မှတ် (Coordinates, parameters, 

အကိမ်ေရ, တင်ြပမည့်အစအီစဥ်) 

• ဆညံူသ ံ( Coordinates, parameters, အကိမ်ေရ, 

တင်ြပမည့်အစအီစဥ်) 

• စနွ်ထတ်ုအရည်င့်ှ စနွ်ပစေ်ရစမံီခန်ခွဲမအစအီစဥ် (Coordinates, 

parameters, အကိမ်ေရ, တင်ြပမည့်အစအီစဥ်) 

• ဇီဝမျိးစံုမျိးခွဲ စမံီခန်ခွဲမအစအီစဥ် (စမံီကိနး်ေနရာအေပ 

မူတည်၍)(Coordinates, parameters, အကိမ်ေရ, 

တင်ြပမည့်အစအီစဥ်) 

• စနွ်ပစပ်စည်း စမံီခန်ခွဲမအစအီစဥ် (ေနရာ၊ 

စစေ်ဆးမည့်အေကာင်းအရာ၊ အကိမ်ေရ၊  တင်ြပမည့်အစအီစဥ်) 

• ေဘးအ�ရာယ်ရိှ စနွ်ပစပ်စည်း စမံီခန်ခွဲမအစအီစဥ် ( ေနရာ၊ 

စစေ်ဆးမည့်အေကာင်းအရာ၊ အကိမ်ေရ၊  တင်ြပမည့်အစအီစဥ်) 

• ယာဥ်သာွးလာမ စမံီခန်ခွဲမအစအီစဥ် (စမံီကိနး်လပ်ုငနး်သဘာဝေပ 

မူတည်၍)(ေနရာ၊ စစေ်ဆးမည့်အေကာင်းအရာ၊ အကိမ်ေရ၊  

တင်ြပမည့်အစအီစဥ်) 

• လပ်ုငနး်ခင်ွကျနး်မာေရးင့်ှ ေဘးကင်းလံု�ခံေရး 

စမံီခန်ခွဲမအစအီစဥ် (ေနရာ၊ စစေ်ဆးမည့်အေကာင်းအရာ၊ 

အကိမ်ေရ၊  တင်ြပမည့်အစအီစဥ်) 

• Community Health and Safety Management Plan (ေနရာ၊ 

စစေ်ဆးမည့်အေကာင်းအရာ၊ အကိမ်ေရ၊  တင်ြပမည့်အစအီစဉ် 

 

ြ◌နလ်ည်ေြဖကားချက်များ - 

➢ အခနး် (၈) တွင်ေဖာ်ြပထားရှိပါသည်။ 

➢ အေရးေပ တုံြပနေ်ရးအစအီစဥအ်တွက် လိုအပ်ေသာ ပစည်းကိရိယာများ (ဥပမာ - Fire fighting 

equipment, First aid supplies, medical clinics, emergency vehicles)၊ 

အေရးေပအေြခအေနြဖစပွ်ားပါက ဆက်သယ်ွမည့်  လပ်ိစာများ/ တာဝနယူ်မည့်အဖဲွင့်ှ 

ကိတင်ေလက့ျင့်သင်ကားမ အစအီစဉ်များကုိ ၉.၃.၄ အေရးေပတုံြပနမ် အစအီစဉ်များကုိ 

ြဖည့်စက်ွေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ မးီေဘးအ�ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းင့်ှ ြပနလ်ည်တုံြပနေ်ဆာင်ရ�က်ြခင်းများကုိ ၉.၃.၅ 

မးီေဘးအ�ရာယ် ကိတင်ကာကွယ်ြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းင့်ှ ြပနလ်ည်တုနြ်ပနေ်ဆာင်ရ�က်ြခင်း တွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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➢ စမံီကိနး်ေဆာင်ရ�က်သည့်အဆင့်အလိုက် ေစာင့်ကကည့်မည့် Parameters၊ နည်းလမ်း၊ 

အချက်အလက်များေကာက်ယူမည့် တည်ေနရာ၊ ေဆာရ�က်မည့် ပုဂိလ/် အဖဲွအစည်း၊ အချနိဇ်ယား၊ 

လျာထားရနပုံ်ေငွ/ ကုနက်ျစရတ်ိ အစရီင်ခြံခင်းဆိုင်ရာ လပ်ုငနး်စဥ်အားကုိ ၉.၃.၁ ပတ်ဝနး်ကျင် 

စမံီခန်ခွဲမ အစအီစဉ် လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ကည့်ရန ်တာဝနရိှ်သမူျားတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ ေလအရည်အေသးွ လိုက်န�မတ်ှ (Coordinates, parameters, အကိမ်ေရ, တင်ြပမည့်အစအီစဉ်၊ 

ဆညံူသ ံ( Coordinates, parameters, အကိမ်ေရ, တင်ြပမည့်အစအီစဉ်၊ စနွ်ထတ်ုအရည်င့်ှ 

စနွ်ပစေ်ရစမံီခန်ခွဲမအစအီစဥ ်(Coordinates, parameters, အကိမ်ေရ, တင်ြပမည့်အစအီစဉ်၊ 

စနွ်ပစပ်စည်း စမံီခန်ခွဲမအစအီစဉ်ေနရာ၊ စစေ်ဆးမည့်အေကာင်းအရာ၊ အကိမ်ေရ၊  

တင်ြပမည့်အစအီစဉ်၊ ေဘးအ�ရာယ်ရိှ စနွ်ပစပ်စည်း စမံီခန်ခွဲမအစအီစဥ် ( ေနရာ၊ 

စစေ်ဆးမည့်အေကာင်းအရာ၊ အကိမ်ေရ၊  တင်ြပမည့်အစအီစဉ်၊ လပ်ုငနး်ခင်ွကျနး်မာေရးင့်ှ 

ေဘးကင်းလံု�ခံေရး စမံီခန်ခွဲမအစအီစဥ် (ေနရာ၊ စစေ်ဆးမည့်အေကာင်းအရာ၊ အကိမ်ေရ၊  

တင်ြပမည့်အစအီစဉ်များကုိ ဇယား (၉.၃) ပတ်ဝနး်ကျင်ေစာင့်ကပ်ကည့်မည့်် အစအီစဉ်များတွင် 

ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

➢ စမံီကိနး်ပတ်ဝနး်ကျင်အနးီတွင် ဇီဝမျိးစံုမျိးများတည်ရိှြခင်းမရိှေသာေကာင့်  စမံီခန်ခွဲမအစအီစဉ် 

မပါရှိပါ။ 

 နဂိံုးင့်ှ သံုးသပ်ချက် 

• စမံီကိနး်အား သသိာထင်ရှားေသာ Environment and social 

impact များ မြဖစေ်ပေစဘဲ အေကာင်ထည်ေဖာ်ိုင်ြခင်း ရိှ/မရိှ 

သံုးသပ်ေဖာ်ြပရန ်

• စမံီကိနး်မှ စနွ်ထတ်ုလိုက်သည့် စနွ်ပစပ်စည်းအစိုင်အခ၊ဲ အရည်၊ 

အခိုးအေငွများေကာင့် ပတ်ဝနး်ကျင်င့်ှ လမူဝနး်ကျင်တုိအေပ 

ြဖစေ်ပလာသည့် impact များသည် (ကာလတုိ၊ ကာလရှည်)၊ 

မည်က့ဲသို ထခိိုက်ိုင်မများ ြဖစလ်ာိုင်သည်ကုိ 

ထည့်သင်ွးေဖာ်ြပရန ်

• Dioxins (Persistence organic pollutants - POPs) ၏ 

ဂုဏသ်တိများင့်ှ ေဘးထက်ွဆိုးကျိးများေကာင့် 

အဆိုြပလပ်ုငနး်သည် ဆက်လက်အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရ�က်ရန ်သင့်ေလျာ်ြခင်း ရိှ/ မရိှ ဆနး်စစေ်ဖာ်ြပရန)် 

• စမံီကိနး်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ�က်ပါက 

ြဖစေ်ပလာိုင်ေသာ ထခိိုက်မများကုိ 

မည်က့ဲသိုေလာ့ချမည်ဆိုသည့်နည်းလမ်းများကုိ 

အေသးစတ်ိဆနး်စစ ်ေဖာ်ြပရန၊်  

ထိုဆနး်စစထ်ားေသာနည်းလမ်းများအတုိင်း လိုက်န�ပါက impact 

များကုိ တားဆးီိုင်ပီး လပ်ုငနး်အား Environmetal and social 

impact အနည်းဆံုးြဖစ ်

ေကာင်းမွနစ်ာွအေကာင်ထည်ေဖာ်ိုင်ေကာင်း သံုးသပ်တင်ြပရန ်

 
ြပနလ်ည်ေြဖကားချက် - 

➢ နဂိံုးင့်ှ သံုးသပခ်ျက်ကုိ သေဘာထားမှတ်ချက်များအတုိင်း ြပနလ်ည်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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