
Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

 

Top One အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ 

အရက်ချက်ဆခီျက်လုံပ်ခခင််း စီမ ကိန််းအတ က် 

ပတဝ်န််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 

 

 

 

 

 

 

 

   အက က်အမှတ် (42/47- 48) ၊ 

အငက်ကင််းမမိြိုငလ်မ််းနငှ  ်စက်မှု(၃)လမ််းထ ာင ၊်  

စက်မှုဇ ုံ(၁)၊ ထရွှေခပညသ်ာမမိြို ြို့နယ်၊ 

ရနက်ုံနတ်ိုံင််းထေသကကီ်း။    

(      . 9 . 2022 )   



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

မာတကိာ 

ကတိဝနခ် လွှော 

စဉ် အထကကာင််းအရာ စာမျက်နာှ 

1. အစီရငခ် စာအကျဉ််းချြိုပ် 1 

2. မူဝါေ၊ ဥပထေနငှ  ်အဖ ွဲြို့အစည််းဆိုံငရ်ာ မူထ ာင ် 3 

3 စက်ရ ုံအထကကာင််း ရှင််းလင််းတငခ်ပခခင််း 10 

3.1. စက်ရ ုံတညထ်ဆာက်ခခင််းသမိုံင််းထကကာင််း 10 

3.2. စက်ရ ုံတညထ်နရာနငှ  ်ထခမထနရာအကျယ်အဝန််း 10 

3.3. စီမ ကိန််းအဆိုံခပြိုသ၏ူ အထကကာင််းအရာ 14 

3.4. စက်ရ ုံအထကကာင််းအကျဉ််းချြိုပ် 16 

3.5. စက်ရ ုံတ င ်အသ ုံ်းခပြိုထသာ စ မ််းအငရ်ရှိမှုနငှ  ်သယ်ယူပိုံ  ထဆာငမ်ှုမျာ်း 18 

3.6. ကုံနက်ကမ််းအသ ုံ်းခပြိုမှုနငှ  ်စနစ်တကျသိုံထလှာငသ်မ်ိ်းစည််းခခင််း 19 

3.7. အရက်ဆ ီုံတ်လုံပ်ခခင််း 19 

3.8. ထရအရင််းအခမစ်ရရှိပ ုံနငှ  ်သိုံထလှာင ်ာ်းရှိပ ုံ 19 

3.9. လျှပ်စစ်စ မ််းအငရ်ရှိပ ုံ 20 

3.10. ထရထန ်းထင ြို့ရရှိမှုနငှ  ်ထလာငစ်ာ သိုံထလှာငမ်ှု 20 

3.11. စက်ရ ုံ၏အဓိက  ုံတ်ကုံန ်ုံတ်လုံပ်ပ ုံအဆင ဆ်င  ် 21 

3.12. အထအ်းဓာတ်ရရှိမှု 22 

3.13. ကုံန််းလမ််းသယ်ယူပိုံ  ထဆာငထ်ရ်းယာဉ်မျာ်းတ င ်အသ ုံ်းခပြိုရနလိ်ုံအပ်ထသာ ထလာငစ်ာဆရီရှိမှု 22 

4. အရက်ချက်လုံပ်ခခင််း လုံပ်ထဆာငပ် ုံအဆင ဆ်င လ်ုံပ်ထဆာငခ်ျက်မျာ်း တငခ်ပခခင််း 22 

4.1. စိမ်ရည်ခပြိုလုံပ်ရန ်အစာချက်လုံပ်ခခင််း 22 

4.2. စိမ်ရညထ်ဖာက်ခခင််း 23 

4.3. အရက်ဆခီျက်လုံပ်ခခင််း 23 

4.4.  ုံတ်ကုံနပ်စစည််းမျာ်း 24 

5. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လူအငအ်ာ်းနငှ  ်စက်ပစစည််းအသ ုံ်းခပြိုမှု 25 

5.1. ဝန ်မ််းအငအ်ာ်း 25 

5.2. သ ုံ်းစ ွဲသည  ်စက်ယနတရာ်းမျာ်းစာရင််း 25 

 

  



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

စဉ် အထကကာင််းအရာ စာမျက်နာှ 

6. ပတ်ဝန််းကျငအ်ထပေါ် ဆိုံ်းကျိြို်းသက်ထရာက်မှုမျာ်းနငှ  ်ထလျာ နည််းထအာင ်ထဆာငရ် က် ာ်းမှုမျာ်း 26 

6.1. စ န  ပ်စ်အစိုံငအ်ခွဲပစစည််းမျာ်း 26 

6.2. စ န  ပ်စ်အရည်မျာ်း 27 

6.3. ထလ ုံညစ်ညမ််းထစထသာ ဓာတ်ထင ြို့မျာ်း 27 

6.4. ဆညူ သ မျာ်း တုံနခ်ါမှုမျာ်းထကကာင ၊် ဆိုံ်းကျိြို်းသက်ထရာက်မှုမျာ်းထလျာ ချရန ်

ထဆာငရ် က် ာ်းမှုမျာ်း 

28 

6.5. လုံပ်ငန််းပိတ်သမိ််းချိနတ် င ်လုံပ်ထဆာငသ်ည လ်ုံပ်ငန််းမျာ်း 28 

7. အန်ီးပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာစ ချိနစ် ညွှေန််းမျာ်း 31 

7.1. အန်ီးပတ်ဝန််းကျငထ်လ ုံနငှ ဆ်ညူ သ တိုံ  အတ က်စ ချိနစ် ညွှေန််းမျာ်း 31 

7.2. အန်ီးပတ်ဝန််းကျငထ်ရ ုံအတ က်စ ချိနစ် ညွှေန််းမျာ်း 32 

7.3. အန်ီးပတ်ဝန််းကျငထ်ခမ ုံအတ က်စ ချိနစ် ညွှေန််းမျာ်း 32 

8. စက်ရ ုံ၏ လက်ရှိအထနအ ာ်း တငခ်ပချက် 32 

8.1. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ထလ ုံအထပေါ် သက်ထရာက်မှုမျာ်း၊ ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 33 

8.2. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ထရ ုံအထပေါ် သက်ထရာက်မှုမျာ်း၊ ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 33 

8.3. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ထခမ ုံအထပေါ် သက်ထရာက်မှုမျာ်း၊ ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 34 

8.4. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ဆညူ သ မျာ်းနငှ  ်ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 34 

9. ပတ်ဝန််းကျင ်ခိိုံက်မှု ထလျာ ပါ်းထစထရ်းနည််းလမ််းမျာ်းနငှ  ်ထဆာငရ် က်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း၏ 

ခန  မှ်န််းကုံနက်ျစရိတ်မျာ်း 

35 

10. ပတ်ဝန််းကျင ်ထလ လာထစာင က်ကည ်မှုအစီအစဉ် 35 

11. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း တိုံင််းတာစစ်ထဆ်းသည  ်ထနရာ၊ 

အကကိမ်အထရအတ က်မျာ်း၊ တာဝနရ်ှိပုံဂိ္ြိုလ်မျာ်း 

36 

12. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း တိုံင််းတာစစ်ထဆ်းသည  ်

အကကိမ်အထရအတ က်မျာ်း 

37 

13. စက်ရ ုံ၏ ထလ ုံ၊ ထရ ုံ၊ ထခမ ုံ၊ ဆညူ သ မျာ်း တိုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်း 39 

14. Safety First, လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း ထ ်းအနတရာယ် ကင််းရှင််းထစရန ်ထဆာငရ် က် ာ်းမှုမျာ်း 40 

15. ဝန ်မ််းလုံပ်သာ်းမျာ်း၏ အကျိြို်းခ စာ်းခ င မ်ျာ်း 41 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

16. စက်မှုလုံပ်ငန််းတိုံ်းတက်လာခခင််းထကကာင  ်ဖ  ြို့ မဖိြို်းတိုံ်းတက်လာမှုအထခခအထန 41 

17. လုံပ်ငန််း၏ ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ  ်လူမှုထရ်းအထခခအထန 42 

18. စီမ ကိန််းထကကာင ခ်ဖစ်ထပေါ်လာနိုံငသ်ည  ်ထ ်းအနတရာယ်ခဖစ်နိုံငခ်ခင််းနငှ  ်

ဆန််းစစ်ခခင််းနည််းလမ််းမျာ်း 

42 

19. ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ် အကျဉ််းချြိုပ် တငခ်ပချက် 43 

ပ ုံမာတကိာ 

စဉ် အထကကာင််းအရာ စာမျက်နာှ 

ပ ုံ(၁) Google Map နငှ  ် Google Earth တိုံ  မှ ရိုံက်ယူရရှိထသာပ ုံ 11 

ပ ုံ(၂) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ Layout Planနငှ လ်တတ ီတ ေ၊် ထလာငဂ်ျီတ ေထ်ဖာ်ခပပ ုံ 12 

ပ ုံ(၃) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ အန်ီး၀န််းကျငခ်ပထခမပ ုံ 13 

ပ ုံ(၄) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အထဆာက်အဦမျာ်းကိုံ ခမငထ်တ ြို့ရပ ုံ 14 

ပ ုံ(၅) တထစ်း၊ အငဇိ်ုံင််းA၊အငဇိ်ုံင််းBနငှ  ်ဆနက် ွဲကုံနက်ကမ််းတိုံ  ကိုံ စနစ်တကျသိုံထလှာင ်ာ်းရှိပ ုံ 19 

ပ ုံ(၆) နည််းပညာအသစ်ခဖင ခ်ပြိုခပငထ်ခပာင််းလွဲ ာ်းထသာ ခပာဖမ််းစနစ် 20 

ပ ုံ(၇) စ န  ပ်စ်ရညသ်ိုံထလှာငက်နန်ငှ  ်ပိုံ  ထဆာငထ်ပ်းသည စ်က်ထမာ်တာ 29 

ပ ုံ(၈) စ န  ပ်စ်ရညသ်ိုံထလှာငက်နမှ် ထရွှေအိုံ်း ထရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   ပိုံ  ထဆာငမ်ှု အဆင ဆ်င ပ် ုံ 29,30 

ပ ုံ(၉) ထလ ုံ၊ ထခမ ုံ၊ ဆညူ  မှု စစ်ထဆ်းထသာ ကိရိယာမျာ်း 36 

ပ ုံ(၁၀) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း တိုံင််းတာစစ်ထဆ်းသည ထ်နရာမျာ်း 37 

ပ ုံ(၁၁) လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း ထ ်းအနတရာယ် သတိထပ်းထ ာထခပာပ ွဲနငှ  ် ်ူးချွနလ်ုံပ်သာ်းမျာ်းအာ်း 

ဆုံချီ်းခမြှင ထ်နပ ုံ 

41 

ပ ုံ(၁၂) ကျိြိုက် ်ီးရိုံ်း ုံရာ်းသိုံ    ုံရာ်းဖူ်း  က်ခခင််း အမှတ်တရ ဓာတ်ပ ုံ 42 

 

ထနာက်ဆက်တ ွဲ - ၁ 

 တိုံင််းထေသကကီ်းညွှေနက်ကာ်းထရ်းမ ်းရ ုံ ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင ်နိ််းသမိ််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ရနက်ုံနတ်ိုံင််းထေသကကီ်း၊ ရနက်ုံနမ်မိြို ြို့ 

၏စာအမှတ်၊ရတ/EIA/၅(၂)(၂၃၈/၂၀၂၂) ရက်စ ွဲ၊ ၂၀၂၂ခုံနစှ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၈ရက်ထန   တ င ် Top one အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ 
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 ပူ်းတ ွဲ(၁)  အ ်ူးအထလ်း ာ်းလိုံက်နာထဆာငရ် က်ရန ်လိုံအပ်သည စ်ည််းကမ််း သတ်မှတ်ချက်မျာ်း 

ပူ်းတ ွဲ(၂) ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉ်(Revised EMP) အာ်း ခပနလ်ညခ်ပငဆ်င ်

ခဖည စ် က်တငခ်ပရနအ်ချက်မျာ်းကိုံခပငဆ်ငမ်ပီ်း ထနာက်ဆက်တ ွဲ - ၁ ခဖင  ် အစီရငခ် စာ အထနာက်တ င ်

ခဖည စ် က်၍ ခပနလ်ည ်တငခ်ပအပ်ပါသည။် 

 

ထနာက်ဆက်တ ွဲ - ၂ 

 တိုံင််းထေသကကီ်းညွှေနက်ကာ်းထရ်းမ ်းရ ုံ ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင ်နိ််းသမိ််းထရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ရနက်ုံနတ်ိုံင််းထေသကကီ်း၊ ရနက်ုံနမ်မိြို ြို့ 

၏စာအမှတ်၊အ်ီးအိုံငထ်အ-၁/၈/သထ ာ ာ်း(EMP-R)(၁၆၂၉/၂၀၂၂) ရက်စ ွဲ၊ ၂၀၂၂ခုံနစှ်၊ ကသဂုံတ်လ ၃ရက်ထန   တ င ် Top one 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉ်(EMP-R) အစီရငခ် စာအာ်း ခပနလ်ညခ်ပငဆ်င၍် 

သက်မှတ်ကာလအတ င််းခပနလ်ညတ်ငခ်ပရန ်အထကကာင််းကကာ်းစာကိုံ Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ လက်ခ ရရှိပါသည။် ယင််းစာပါ 

ည နက်ကာ်းချက်မျာ်းခဖစ်ထသာ -   

ပူ်းတ ွဲ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉ် (EMP-R) အာ်း ခပနလ်ညခ်ပငဆ်င ်ခဖည စ် က်တငခ်ပရနအ်ချက်မျာ်း 

ကိုံခပငဆ်ငခ်ဖည စ် က်၍ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစရီငခ် စာတ င ်ခဖည စ် က်၍ ခပနလ်ညတ်ငခ်ပအပ်ပါသည။် 

၄င််းခဖည  ်ာ်းထသာ အစီရငခ် စာပါ အချက်အလတ်မျာ်းကိုံ ထအာက်တ ငဇ်ယာ်းနငှ  ်တက  ပူ်းတ ွဲထဖာ်ခပ ာ်းပါသည။် 

ရနက်ုံနတ်ိုံင််းထေသကကီ်း၊ ထခမာက်ပိုံင််းခရိုံင၊် ထရွှေခပညသ်ာစက်မှုဇ ုံ(၁)၊ အငက်ကင််းမမိြိုငလ်မ််း၊ အမှတ်(၄၂/၄၇-၄၈)၊ ထခမဧရိယာ 

(၂.၇)ဧကတ င ်Top One အရက်ချက်လုံပ်ငန််းအတ က် ခပငဆ်ငတ်ငခ်ပလာသည  ်ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဥ် (2nd Revised 

EMP) အထပေါ် စစိစ်ထတ ြို့ ရှိချက်နငှ  ်သ ုံ်းသပ်အကက ခပြိုချက်မျာ်းကိုံ စာအမှတ်၊ အ်ီးအိုံငထ်အ-၁/၈/သထ ာ ာ်း(EMP-R)(၁၆၂၉/၂၀၂၂) 

ခဖင ခ်ပနက်ကာ်းစာကိုံ လက်ခ ရရှိပါသည။် စာအမှတ်၊ အ်ီးအိုံငထ်အ-၁/၈/သထ ာ ာ်း(EMP-R)(၁၆၂၉/၂၀၂၂) ခပနက်ကာ်းစာအရ Top One 

အရက်ချက်လုံပ်ငန််းအတ က် ခပငဆ်ငတ်ငခ်ပလာသည  ်ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဥ် (EMP) တ ငလ်ိုံအပ်ချက်ရှိထနထသာ 

အချက်အလက်မျာ်းကိုံ ခဖည စ် က်ထဖာ်ခပသ ာ်းမညခ်ဖစ်ပါသည။် 

အကက ခပြိုချက်မျာ်းအထပေါ်တငခ်ပခခင််းမရှိသည အ်တ က် ခပငဆ်ငတ်ငခ်ပရနအ်ချက်မျာ်းကိုံ ထအာက်ပါဇယာ်းခဖင  ်

စာမျက်နာှနငှ တ်က  အကျဥ််းချြိုပ် ထဖာ်ခပသ ာ်းမညခ်ဖစ်ပါသည။် 

စဥ် 1st Revised EMP အထပေါ်အကက ခပြိုချက်မျာ်း အကက ခပြိုချက်မျာ်းအထပေါ်တငခ်ပခခင််းမရှိသည အ်တ က် 

ခပငဆ်ငတ်ငခ်ပရနအ်ချက်မျာ်း 

စာမျက်နာှ 

၁ စီမ ကိန််းအထကကာင််းအရာထဖာ်ခပချက်  

 အစီရငခ် စာပါ အခန််းအလိုံက် ခခ ြိုင ုံထဖာ်ခပ ာ်းထသာ 

အကျဉ််းချြိုပ် အစရီငခ် စာအာ်း  ည သ် င််းထဖာ်ခပရန၊် 

❖ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉ်သည ်

တိကျခိုံငမ်ာထကကာင််းနငှ  ်ခပည စ် ုံထကကာင််း၊ 

❖ ဤလုံပ်  ုံ်းလုံပ်နည််းအပါအဝင ်

သက်ဆိုံငရ်ာဥပထေမျာ်းကိုံ တိကျစ ာ လိုံက်နာ၍ 

ပတ်ဝန််းကျင ် စီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်ကိုံ 

ထရ်းဆ ွဲ ာ်းထကကာင််း၊ 

❖ စီမ ကိန််းသည ် ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု 

အစီအစဉ်ပါကတိကဝတ်၊ ပတ်ဝန််းကျင ်

 ခိိုံက်မှု ထလျှာ ချထရ်းလုံပ်ငန််းမျာ်းနငှ  ်

အစီအစဉ်မျာ်းကိုံ အခပည အ်ဝအစဉ်အမမွဲ 

လိုံက်နာထဆာငရ် က်မည ်

ခဖစ်ထကကာင််း ကတိကဝတ်အာ်း 

လက်မှတ်ထရ်း ိုံ်းထဖာ်ခပရန၊် 

 

 

 

- 

 

၂ မူဝါေ၊ ဥပထေနငှ အ်ဖ ွဲြို့အစည််းဆိုံငရ်ာမူထ ာင ်



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

 မူဝါေနငှ  ်ဥပထေမထူ ာငအ်ခန််းတ င ်

ထအာက်ပါအချကမ်ျာ်းကိုံ  ည သ် င််းထဖာ်ခပရန-် 

❖ ကုံမပဏ၏ီ ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ  ်လူမှုထရ်းဆိုံငရ်ာ 

မူဝါေမျာ်း၊ 

❖ စီမ ကိန််းနငှ သ်က်ဆိုံငသ်ည  ်

ခမနမ်ာနိုံငင် မှ ုံတ်ခပန ်ာ်းထသာဥပထေ၊နည််းဥပ

ထေ၊လုံပ်  ုံ်းလုံပ်နည််းမျာ်း၊ 

 

❖ အမျိြို်းသာ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာအရညအ်ထသ ်း(

 ုံတ်လွှေတ်မှု) လမ််းညွှေနခ်ျက်မျာ်းပါ 

သတ်မှတ်စ နှုန််းမျာ်း (ထလ၊ ဆညူ သ ၊ စ န  ပ်စ်ထရ၊ 

စ န   ်ုံတ်ရည ်(လုံပ်ငန််းစဉ်မှ   က်ရှိသည  ်

စ န  ပ်စ်ထရ) 

 

 

- 

 

❖ အမျိြို်းသာ်းပတ်ဝန်ကူျငဆ်ိုံငရ်ာ အရညအ်ထသ ်း 

( ုံတ်လွှေတ်မှု) လမ််းညွှေနခ်ျက်မျာ်းနငှ  ်စီမ ကိန််းမှ 

လိုံက်နာမည  ်

ဥပထေ၊နည််းဥပထေ၊လုံပ်  ုံ်းလုံပ်နည််းမျာ်းကိုံ update 

ခပငဆ်ငထ်ဖာ်ခပရန၊် 

❖ အမျိြို်းသာ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာအရညအ်ထသ ်း( ုံတ်

လွှေတ်မှု) လမ််းညွှေနခ်ျက်အပိုံေ ်(၁.၄) (၂.၃.၁.၈)၏ 

လမ််းညွှေနခ်ျက်မျာ်းအာ်း  ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

 

 

 

 

စာမျက်နာှ 4 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 2. 

ထခါင််းစဥ်ခ ွဲ (၆) 

 

 

 

စာမျက်နာှ 4,5,6 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 2. 

ထခါင််းစဥ်ခ ွဲ (၆) 

(၆.၁),(၆.၂),(၆.၃) 

၃ စီမ ကိန််းအထကကာင််းအရာ ထဖာ်ခပချက် 

 စီမ ကိန််းအထကကာင််းအရာထဖာ်ခပချက် အခန််းတ င ်

ထအာက်ပါအချကမ်ျာ်းကိုံ  ည သ် င််းထဖာ်ခပရန-် 

❖ စီမ ကိန််းတညထ်နရာနငှ  ်အရ ယ်အစာ်း 

(ထခမဧရိယာ)၊ စီမ ကိန််း တညထ်နရာခပထခမပ ုံ 

(ကိုံဩေနိတ်ိအမှတ်ခဖင ထ်ဖာ်ခပရန)်၊ စီမ ကိန််း 

အန်ီးဝန််းကျငခ်ပထခမပ ုံ၊ Layout Plan မျာ်း၊ 

❖ ကုံနက်ကမ််းရယူသည  ်အရင််းအခမစ်၊ 

အသ ုံ်းခပြိုသည ပ်မာဏ (ရက်/ လ/ နစှ်)၊ 

သိုံထလှာငမ်ည အ်စီအစဉ်(တတ်နိုံငပ်ါက 

ဓာတ်ပ ုံမှတ်တမ််းခဖင  ်ထဖာ်ခပရန)် 

❖ ဓာတုံပစစည််းရယသူည  ်အရင််းအခမစ်၊ သ ုံ်းစ ွဲမည  ်

ဓာတုံပစစည််းအမျိြို်းအစာ်း၊ သိုံထလှာင ်ာ်းရှိမှု၊ 

❖ ဝန ်မ််းအမိ်ရာနငှ  ်ရ ုံ ်းပိုံင််းဆိုံငရ်ာ 

အထဆာကအ်ဦမျာ်းအပါအဝင ်

စီမ ကိန််းဧရိယာအတ င််းရှိ အထဆာက်အဦမျာ်း၊ 

 ုံတ်လုံပ်ပ ုံနည််းအဆင ဆ်င ၊် 

❖ စိမ်ရညထ်ဖာက်ခခင််း (Fermentation Process) 

မှ   က်ရှိလာထသာ အနညအ်နစှမ်ျာ်း (Sluge 

and Cake) နငှ  ်ထပါင််းခ ခခင််းအဆင  ်

(Distillation Process) မှ   က်ရှိလာထသာ 

စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း (Effluents)၊ အန  ဆိုံ်းမျာ်း၊ 

ညစ်ညမ််းမှုမျာ်း ပတ်သက်၍ စီမ ထဆာငရ် က်မည  ်

 

 

❖ စီမ ကိန််းအန်ီးဝန််းကျငခ်ပထခမပ အာ်း ည သ် င််းထဖာ်ခပ

သ ာ်းရန ်

 

 

❖ ကုံနက်ကမ််းသိုံထလှာငသ်ည ထ်နရာအာ်းမှတ်တမ််းဓာတ်ပ ုံြို

မျာ်းနငှ တ်က   ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

 

 

- 

 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုချက်အတိုံင််း 

ဝန ်မ််းအမိ်ယာနငှ  ်

ရ ုံ ်းပိုံငဆ်ိုံငရ်ာအထဆာက်အဦမျာ်းအပါအဝငစ်မီ ကိန််းဧရိ

ယာအတ င််းရှိအထဆာက်အဦမျာ်း 

 ည သ် င်ိးထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ လစဥ် စိမ်ရညထ်ဖာက်ခခင််းမှ   က်ရှိလာထသာ 

အနညအ်နစှမ်ျာ်း (Sluge and Cake)၏ 

(၁)ရက်  က်ရှိမှုပမာဏ  ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ ထပါင််းခ ခခင််းအဆင  ်(Distillation Process)မှ 

  က်ရှိလာထသာ (၁)ရက် စ န  ပ်စ်ထရ ပမာဏကိုံ 

 

 

စာမျက်နာှ 13 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 3. 

ပ ုံ(၃) 

 

 

စာမျက်နာှ 19 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 3. 

ပ ုံ(၅) 

 

 

 

 

  စာမျက်နာှ 14 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 3. 

ပ ုံ(၄) 

 

 

စာမျက်နာှ 26 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 6. 

ထခါင််းစဥ်ခ ွဲ 6.1.5. 

စာမျက်နာှ 27 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 6. 

ထခါင််းစဥ်ခ ွဲ 6.2.3. 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

အစီအစဉ်မျာ်းအာ်း အထသ်းစိတ်ထဖာ်ခပရန၊် 

(စ န  ပ်စ်အစိုံငအ်ခွဲ  က်ရှိမှု ပမာဏ 

အမျိြို်းအစာ်းအလိုံက် ပါဝငမ်ှုနငှ  ်စီမ ခန  ခ် ွဲမှု၊ 

စ န   ်ုံတ်အရည၊် စ န  ပ်စရ်ည ် က်ရှိမှုနငှ  ်

စီမ ခန  ခ် ွဲမှုမျာ်း၊ ထ ်းအနတရာယ်ရှိ 

စ န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်း အမျိြို်းအစာ်း အလိုံက်  က်ရှိမှု 

ပမာဏနငှ  ်စီမ ခန  ခ် ွဲမှုမျာ်း၊ စီ်းဆင််းထရနငှ  ်

ထရထခမာင််းစနစအ်ထခခအထန) 

❖ လုံပ်ငန််းပိတ်သမိ််းချိနအ်ဆင တ် င ်

ထဆာငရ် က်ရမည  ်လုံပ်ငန််းမျာ်းအကျဉ််းချြိုပ်၊ 

 

 

 

 

 

❖ စီမ ကိန််းက ရရှိ ာ်းထသာခ င ခ်ပြိုမိန  ၊် မိတတ ူမျာ်းနငှ  ်

ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု 

အစီအစဉ်တာဝနခ် မည ပ်ုံဂ္ိြိုလ်၊ 

ထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ စ န  ပ်စ်ထရအာ်း ထရွှေအိုံ်းစ န  ပ်စ် ထရ သန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   

မပိုံ  ထဆာငမ်ီ စ နပ်စ်ထရကနတ် င ် ာ်းရှိထသာထကကာင  ်

စ န  ပ်စ်ထရအာ်း ပတ်ဝန််းကျင ်

 ခိိုံက်ညစ်ညမ််းမှုမရှိထအာင ်ထဆာငရ် က်မည  ်

အစီအစဥ်အာ်း ထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ ထရဆိုံ်းသန  စ်ငမ်ှုခပြိုလုံပ်ရာတ င ်

ထရွှေအိုံ်းထရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံနငှ  ်ပိုံက်လိုံင််းမျာ်းခဖင  ်

ဆက်သ ယ် ာ်းရှိမှုအာ်း မှတ်တမ််းဓာတ်ပ ုံမျာ်းနငှ အ်တူ 

ပူ်းတ ွဲတငခ်ပရန၊် 

❖ အရက်ချက်လုံပ်ငန််း ပိတ်သမိ််းခခင််းအဆင တ် င ်

အရက်လုံပ်ငန််းမှ ဆိုံ်းကျိြို်းမျာ်းရှိထသာထကကာင  ်

ပတ်ဝန််းကျငအ်ာ်း ခပနလ်ညက်ုံစာ်းနိုံငမ်ည  ်

နည််းလမ််းမျာ်းအာ်း 

အထသ်းစိတ် ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

- 

 

စာမျက်နာှ 27 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 6. 

ထခါင််းစဥ်ခ ွဲ 6.2.3. 

 

 

စာမျက်နာှ 29,30 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 6. 

ပ ုံ(၇),(၈) 

 

 

စာမျက်နာှ 32 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 8. 

ထခါင််းစဥ်ခ ွဲ 

8.1,8.2,8.3,8.4 

 

 

၄ လက်ရှိပတ်ဝန််းကျငအ်ထခခအထန 

 ❖ လက်ရှိပတ်ဝန််းကျငအ်ထခခအထန 

လက်ရှိပတ်ဝန််းကျငအ်ထခခအထနအခန််းတ င ် 

ထအာက်ပါအချကမ်ျာ်း ည သ် င််းထဖာ်ခပရန ်

ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ လူ်မှုစီ်းပ ာ်းဆိုံငရ်ာ 

အချက်လက်မျာ်း ရယူသည န်ည််းလမ််း 

❖ ထခမ၊ ထရ၊ ထလ၊ အန  ၊ ဆညူ  သ ၊ စ န  ပ်စ် ထရ၊ 

စ န   ်ုံတ်ရညအ်ရညအ်ထသ ်း (EQEGs ပါ 

သက်ဆိုံငရ်ာကဏ္ဍအလိုံက် သတ်မှတ် ာ်းသည  ်

သတ်မှတ်ချက်နငှ အ်ည ီတိုံင််းတာထဖာ်ခပရန)် 

❖ တိုံင််းတာရရှိထသာ ထလ၊ ထရ၊ ထခမ၊ 

ဆညူ သ မျာ်းကိုံ စ ချိနစ် ညွှေန််းမျာ်းခဖင  ်နှုငိ််းယှဉ်၍ 

စ ချိနစ် ညွှေန််း က ်ထကျာ်လ နထ်နပါက 

ထကျာ်လ နထ်နသည  ်အထကကာင််းအရင််းကိုံ 

 ည သ် င််းထဖာ်ခပရန။် 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း 

ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ  ်လူမှုစီ်းပ ာ်းဆိုံငရ်ာ 

အချက်အလက်မျာ်းရယူသည  ်နည််းလမ််းအာ်း 

 ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း 

ထခမ၊ထရ၊ထလ၊အန  ၊ဆညူ သ ၊စ န  ပ်စ်ထရ၊ စ န   ်ုံတ်ရည၊် 

အရညအ်ထသ ်း (EQEGs ပါ အပိုံေ(်၁.၄) (၂.၃.၁.၈) 

ကဏ္ဍအလိုံက် 

သတ်မှတ် ာ်းသည သ်တ်မှတ်ချက်နငှ အ်ည ီ

တိုံင််းတာထဖာ်ခပရန)် 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း EQEGs ပါ 

အပိုံေ(်၁.၄)(၂.၃.၁.၈) သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ  ်

နှုငိ််းယှဥ်ထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

စာမျက်နာှ 43 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

18. 

 

 

 

စာမျက်နာှ 39 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

13. 

 

 

 

 

စာမျက်နာှ 39 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

13. 

 

 

 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

၅ ပတ်ဝန််းကျင ်ခိိုံက်မှုနငှ  ်ထလျာ ပါ်းထစထရ်းနည််းလမ််းမျာ်း 

 ပတ်ဝန််းကျင ်ခိိုံက်မှုနငှ ထ်လျာ ပါ်းထစထရ်းနည််းလမ််း

မျာ်းတ ငထ်အာက်ပါအချက်အလက်မျာ်းအာ်း ည သ် 

င််း ထဖာ်ခပသ ာ်းရန ်

❖ စီမ ကိန််းထဆာငရ် က်မည  ်အဆင အ်လိုံက် 

ထလျာ ပါ်းထစထရ်း 

ထဆာငရ် က်မည န်ည််းလမ််းမျာ်းနငှ  ်

ခန  မ်ှန််းကုံနက်ျစရိတ်မျာ်း၊ 

 

 

❖ စီမ ကိန််းထကကာင  ်ခဖစ်ပေါ်လာနိုံငသ်ည  ်

ထ ်းအနတရာယ် ခဖစ်နိုံငခ်ခင််း ဆန််းစစ်ခခင််း 

နည ်းလမ ်းမ  ်း 

❖ ထလ၊ ထရ၊ ထခမ၊ ဆညူ သ ၊ စ န  ပ်စ်ထရ၊ 

စ န  ပ်စ်အစိုံငအ်ခွဲနငှ  ်ပတ်သက်၍ 

သက်ထရာက်မည  ်နည််းလမ််းမျာ်း၊ 

သက်ထရာက်ထစထသာ အထကကာင််းအရင််းမျာ်း 

သက်ထရာက်မှု အတိုံင််းအတာနငှ  ်အချိနက်ာလ၊ 

ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်းအာ်း ထဆာငရ် က်မည  ်

နည််းလမ််း အဆင ဆ်င ကိ်ုံ အထသ်းစိတ်ထဖာ်ခပရန ်

(ထမာ်ထတာ်ယာဉ်အပ်ိထဇာပိုံက်မျာ်းနငှ  ်

အရနလ်ျှပ်စစ် ုံတ်စက် အပ်ိထဇာပိုံက်မျာ်းမှ 

  က်ရှိထသာ အန  အသက်မျာ်း၊ 

ဓာတ်ထင ြို့ယိုံစိမ ်မှုမျာ်းထကကာင  ် ခိိုံက်မှုမျာ်းကိုံ 

ထလျာ နည််းထစရန ်ထဆာငရ် က်ခခင််း၊ 

စိမ်ရညထ်ဖာက်ရာမှာ  က်ရှိထသာ ချဉ်န  ၊ 

အရက်ခပင််းချကလ်ုံပ်ရာမှ   က်ရှိထသာအရက်န  ၊ 

  ြိိုငလ်ာထခါင််းတိုံငမ်ှ   က်ရှိထသာ 

ခပာမှုန  စ်သည  ် ခိိုံက်မှုမျာ်းအာ်း ထလျာ ပါ်းထစရန ်

ထဆာငရ် က်မည  ်နည််းလမ််းမျာ်းအာ်း 

အထသ်းစိတ်ထဖာ်ခပရန)် 

❖ ထလျာ ပါ်းထစထရ်းနည််းလမ််းမျာ်းနငှ  ်

ထဆာငရ် က်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း၏ 

ခန  မ်ှန််းကုံနက်ျစရိတ်မျာ်းအာ်း 

အထသ်းစိတ်ထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း 

စီမ ကိန််းထကကာင ခ်ဖစ်ထပေါ်လာနိုံငသ်ည ထ် ်းအနတရာယ်ခဖ

စ်နိုံငခ်ခင််းနငှ  ်ဆန််းစစ်ခခင််းနည််းလမ််းမျာ်း 

ထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း စ န  ပ်စ်ထရ၊ 

စ န  ပ်စ်အစိုံငအ်ခွဲနငှ ပ်တ်သက်၍ 

သက်ထရာက်မည န်ည််းလမ််းမျာ်းနငှ  ်

ထလျာ ကျထရ်းနည််းလမ််းမျာ်းမှ အထကကာင််းအရာမျာ်းကိုံ 

ထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ တိုံင််းတာခခင််းနငှ ပ်တ်သက်၍ 

စက်ရ ုံအတ င််းတိုံင််းတာခခင််းမှ 

ထတ ြို့ ရှိသည ရ်လေမ်ျာ်းအာ်း NEQEG မှ 

သတ်မှတ် ာ်းသည စ် ချိနစ် ည န််းနငှ  ်

နှုငိ််းယှဥ်ထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ စိမ်ရညထ်ဖာ်ရာမှ   က်ရှိထသာ ချဥ်န  နငှ  ်

အရက်ခပင််းချကလ်ုံပ်ရာမှ   က်ရှိထသာ 

အရက်န  မျာ်းအာ်း တိုံင််းတာ၍ 

ထတ ြို့ ရှိသည ရ်လေမ်ျာ်းကိုံ NEQEGမှ 

သတ်မှတ် ာ်းသည စ် ချိနစ် ည န််းနငှ  ်

နှုငိ််းယှဥ်ထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖   ြိိုငလ်ာအသ ုံ်းခပြိုရာ၌ 

တပ်ဆင ်ာ်းသည ထ်ခါင််းတိုံငအ်ခမင အ်ာ်း 

 ည သ် င််းထဖာာ်ခပသ ာ်းရန ်

❖   ြိိုငလ်ာမှ မလိုံအပ်ထသာထရမျာ်းအာ်း 

အရက်ချက်စက်ရ ုံအန်ီးရှိ ထခမာင််း ွဲသိုံ   

စ န   ်ုံတ်ရာတ င ်ပတ်ဝန််းကျင ်ခိိုံက်မှုမရှိထအာင ်

သင ထ်တာ်ထသာနည််းလမ််းခဖင  ်

အထလ်း ာ်းထဆာငရ် က်သ ာ်းရန၊် 

 

စာမျက်နာှ 35 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 9. 

 

 

 

စာမျက်နာှ 43 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

19. 

 

စာမျက်နာှ 32 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 8. 

ထခါင််းစဥ်ခ ွဲ 

8.1,8.2,8.3,8.4 

 

 

စာမျက်နာှ 39 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

13. 

 

 

 

စက်လညပ်တ်မှု 

ရပ်တန   ်ာ်းထသာ

ထကကာင  ်တိုံင််းတာရန ်

အခက်အခွဲရှိပါသည ်

 

 

စာမျက်နာှ 20 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 3. 

ထခါင််းစဥ်ခ ွဲ 

3.10 

ေုံတိယစာပိုံေ ်

စာမျက်နာှ 32 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 7. 

ထခါင််းစဥ်ခ ွဲ 

7.2 

 

 

  



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

၆ ထေသခ ခပညသ််ူးမျာ်းနငှ  ်တိုံငပ်ငထ်ဆ ်းထန ်းခခင််း 

 ထေသခ ခပညသ်မူျာ်းနငှ တိ်ုံငပ်ငထ်ဆ ်းထန ်းခခင််း 

အခန််းတ င ်ထအာက်ပါအချက်မျာ်းကိုံ 

 ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန ်-  

❖ ထေသခ ခပညသ်မူျာ်းနငှ  ်ထဆ ်းထန ်းသည  ်ထန  ရက်၊ 

ထနရာ၊ အကကိမ်အထရအတ က်၊ 

တက်ထရာက်သဦူ်းထရ (Listပါ)၊ ထဆ ်းထန ်းသည  ်

အထကကာင််းအရာ အကျဉ််းချြိုပ်၊ 

❖ စီမ ကိန််းပိုံငရ်ှငမ်ှ ထဆ ်းထန ်းချက်မျာ်း အထပေါ် 

တ ုံ  ခပနထ်ဆာငရ် က် ာ်းမှု 

❖ စီမ ကိန််းအထကာငအ် ညထ်ဖာ်စဉ်အတ င််း 

ထေသခ ခပညသ်မူျာ်းနငှ ပ်ူ်းထပါင််း 

ထဆာငရ် က်မှုမျာ်း 

❖ CSR ထဆာငရ် က်မည လ်ုံပ်ငန််း အစအီစဉ်နငှ  ်

အသ ုံခပြိုမည  ်ရနပ် ုံထင လျာ ာ်းချက်မျာ်း 

❖ ထဆ ်းထန ်းသည အ်ထကကာင််းအရာ အကျဥ််းချြိုပ်အာ်း 

 ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း 

စီမ ကိန််းပိုံငရ်ှငမ်ှ 

ထဆ ်းထန ်းချက်မျာ်းအထပေါ်တ ုံ  ခပနထ်ဆာငရ် က် ာ်းမှုအာ်း 

 ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း 

စီမ ကိန််းအထကာငအ် ညထ်ဖာ်စဥ်အတ င််း 

ထေသခ ခပညသ်မူျာ်းနငှ  ်ပူ်းထပါင််းထဆာငရ် က်မှုမျာ်း 

 ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း CSR 

ထဆာငရ် က်မည လ်ုံပ်ငန််းအစီအစဥ်နငှ  ်အသ ုံ်းခပြိုမည  ်

ရနပ် ုံထင လျာ်း ာ်းချက်မျာ်း  ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန၊် 

ထနာက်ဆက်တ ွဲ - ၁ 

ပူ်းတ ွဲ (၂) 

စာမျက်နာှ 25,26,27 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

၅. 

 

ထနာက်ဆက်တ ွဲ - ၁ 

ပူ်းတ ွဲ (၂) 

စာမျက်နာှ 25,26,27 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

၅. 

 

စာမျက်နာှ 41 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

16. 

 

၇ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်နငှ  ်ထစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှု ြို့မည အ်စီအစဉ် 

 ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်နငှ  ်

ထစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှု ြို့မည အ်စီအစဉ်အခန််းတ င ်

ထအာက်ပါအချကမ်ျာ်းကိုံ  ည သ် င််းထဖာ်ခပသ ာ်းရန-်  

❖ စီမ ကိန််းထဆာငရ် က်သည  ်အဆင အ်လိုံက် 

အစီအစဉ်ခ ွဲမျာ်း၊ ၎င််းအစီအစဉ်ခ ွဲမျာ်းအာ်း 

တာဝနယ်ူထဆာငရ် က်မည  ်ပုံဂ္ိြိုလ(်သိုံ  ) 

အဖ ွဲြို့အစည််း၊ ကုံနက်ျစရိတ်မျာ်းအာ်း 

အထသ်းစိတ်ထဖာ်ခပရန၊် 

❖ ထလ၊ ထရ၊ ထခမ၊ ဆညူ သ ၊ စ န  ပ်စ်ပစစည််း၊ 

ထ ်းအနတရာယ်ရှိ စ န  ပ်စပ်စစည််း၊ 

စ န   ်ုံတ်အရညန်ငှ  ်စ န  ပ်စ်ထရ၊ 

လုံပ်ငန််းခ ငက်ျန််းမာထရ်းနငှ  ်

ထ ်းကင််းလ ုံခခ ြိုထရ်း၊ 

ထရသ ုံ်းစ ွဲမှုအစီအစဉ်စသည ် 

စီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်မျာ်းအာ်းအထသ်းစိတ် 

ထရ်းသာ်းထဖာ်ခပရန၊် 

❖ အထရ်းထပေါ်အထခခအထန 

တုံန  ခ်ပနထ်ရ်းအစအီစဉ်နငှ  ်ပတ်သက်၍ 

ထဆာငရ် က်မည  ်အစီအစဉ်၊ သ ုံ်းစ ွဲမည ရ်နပ် ုံထင ၊ 

တာဝနယ်ူထဆာငရ် က်မည  ်ပုံဂ္ိြိုလ်အာ်း 

 

 

 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း 

စီမ ကိန််းထဆာငရ် က်သည  ်အဆင အ်လိုံက် 

အစီအစဥ်ခ ွဲမျာ်း၊ ၄င််းအစီအစဥ်ခ ွဲမျာ်းအာ်း 

တာဝနယူ်ထဆာငရ် က်မည  ်ပုံဂ္ိြိုလ်(သိုံ  ) အဖ ွဲြို့အစည််း၊ 

ကုံနက်ျစရိတ်မျာ်းအာ်း အထသ်းစိတထ်ဖာ်ခပရန၊် 

- 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း 

အထရ်းထပေါ်အထခခအထန တုံန  ခ်ပနထ်ရ်း အစီအစဥ်နငှ  ်

ပတ်သက်၍ထဆာငရ် က်မည  ်အစအီစဥ်၊ 

သ ုံ်းစ ွဲမည ရ်နပ် ုံထင ၊ တာဝနယ်ူ ထဆာငရ် က်မည  ်

 

 

 

 

စာမျက်နာှ 37 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

10. 

တတိယစာပုံေ ်

စာမျက်နာှ 38. 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

10. 

ဇယာ်းခဖင  ်

ထဖာ်ခပ ာ်းပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

စာမျက်နာှ 41 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

15. 

 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

ထဖာ်ခပရန၊် 

❖ ထလ၊ ထရ၊ ထခမ၊ ဆညူ သ နငှ  ်ပတ်သက်၍ 

ထစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှုမည  ်အစီအစဉ်တ င ်

ထစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှုမည  ်တိုံင််းတာသည  ်

Parameter မျာ်း၊ အချိန၊် သတ်မတှ်ထနရာမျာ်း၊ 

အကကိမ်အထရအတ က်နငှ  ်

တာဝနယ်ူထဆာငရ် က်မည  ်အဖ ွဲြို့အစည််း၊ 

ခန  မ်ှန််းကုံနက်ျစရိတ်မျာ်းအာ်း ထဖာ်ခပရန၊် 

ပုံဂ္ိြိုလ်အာ်း ထဖာ်ခပရန၊် 

❖ 1st Revised EMP 

အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််းထလ၊ထရ၊ထခမ၊ဆညူ သ နငှ  ်

ပတ်သက်၍ ထစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှုမည  ်အစီအစဥ်တ င ်

ထစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှုမည  ်တိုံင််းတာသည  ်

Parameterမျာ်း၊ နည််းလမ််းမျာ်း၊ 

တာဝနယ်ူထဆာငရ် က်မည  ်အဖ ွဲြို့အစည််း၊ 

ခန  မ်ှန််းကုံနက်ျစရိတ်မျာ်းအာ်း ထဖာ်ခပရန၊် 

 

 

စာမျက်နာှ 38. 

ထခါင််းစဥ်စာအမတှ် 

11. 

ဇယာ်းခဖင  ်

ထဖာ်ခပ ာ်းပါသည။် 

 

၈ စီမ ကိန််းအဆိုံခပြိုသမူှ အစီရငခ် စာပါ 

အခန််းတစ်ခန််းချင််းစီလိုံက် 

ကတိကဝတ်ခပြိုချက်မျာ်းကိုံ ဇယာ်းခဖင ထ်ဖာ်ခပရန ်

❖ 1st Revised EMP အကက ခပြိုသည အ်တိုံင််း 

စီမ ကိန််းအဆိုံခပြိုသမူှ အစီရငခ် စာပါ 

အခန််းတစ်ခန််းချင််းစီလိုံက် ကတိကဝတ်ခပြိုချက်မျာ်းကိုံ 

ဇယာ်းခဖင ထ်ဖာ်ခပရန ်

ထနာက်ဆက်တ ွဲ - ၁ 

စာမျက်နာှ 39 

ထခါင််းစဥ်အမှတ် ၈။ 

 

  



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာ 

ကတိဝနခ် လွှော 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံအတ က် ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်ကိုံ ဦ်းထကျာ်ဇမဗူ ်ူး (B.E.Civil)မှ 

ခပြိုစုံထရ်းဆ ွဲ ာ်းခခင််းခဖစ်ပါသည။် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံပိုံငရ်ှင ်ဦ်းမျိြို်းသနိ််း ကျွန ်ထတာ်သည် 

(က) ဤပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်သည ်တိကျခိုံငမ်ာထကကာင််းနငှ  ်ခပည စ် ုံပါထကကာင််း 

(ခ) ပတ်ဝန််းကျင ်နိ််းသမိ််းထရ်းနငှ သ်စ်ထတာထရ်းရာဝနက်ကီ်းဌာန(သယ ဇာတနငှ သ် ာဝပတ်ဝန််းကျင ်နိ််း သမိ််းထရ်းဝနက်ကီ်းဌာန)၏ 

လုံပ်  ုံ်းလုံပ်နည််းအပါအဝင ်သက်ဆိုံငရ်ာဥပထေမျာ်းကိုံ လိုံက်နာ၍ ဤပတ်ဝန််း ကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်ကိုံထရ်းဆ ွဲ ာ်းထကကာင််းနငှ  ်

ယင််းဥပထေလုံပ်  ုံ်းလုံပ်နည််းမျာ်းကိုံ တိကျစ ာလိုံက်နာ မညခ်ဖစ်ပါထကကာင််း 

(ဂ) ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်ပါ ကတိကဝတ်မျာ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင ်ခိိုံက်မှု ထလျှာ ချထရ်းလုံပ်ငန််းမျာ်း နငှ  ်

အစီအစဉ်မျာ်းကိုံအခပည အ်ဝအစဉ်အမမွဲလိုံက်နာသ ာ်းမညခ်ဖစ်ထကကာင််း ကတိဝနခ် မှုခပြိုပါသည။် 

စက်ရ ုံပိုံငရ်ှင ်

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ ၊ 

အက က်အမှတ် (42/47- 48) ၊ 

အငက်ကင််းမမိြိုငလ်မ််းနငှ  ်စက်မှု(၃)လမ််းထ ာင ၊်  

စက်မှုဇ ုံ(၁)၊ ထရွှေခပညသ်ာမမိြို ြို့နယ်၊ 

ရနက်ုံနတ်ိုံင််းထေသကကီ်း။ 

 

 

 

လက်မှတ် : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

အမည ် : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ရက်စ ွဲ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 
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1. အစီရငခ် စာအကျဉ်းချျုပ်  

မမနမ်ာနိုံငင် ၏ ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်းဥပရေအရ Top One အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ အရက်ဆခီျက်မခင််း လုံပ်ငန််း သည် 

Environmental Management Plan (EMP) ကိုံလိုံက်နာရဆာငရ် က်လျက်ရ ိရသာစက်ရ ုံ မြစ်ပါသည။် Environmental 

Management Plan (EMP) ဆိုံသညမ် ာ သဘာဝပတ်ဝန််းကျငကိ်ုံ စီမ ခန  ခ် ွဲသည  ် အစီအစဉမြစ်ပါသည။် Environmental 

Management Plan EMP သည ် သဘာဝပတ်ဝန််းကျင ် ထခိိုံက်မှုကိုံပရပျာက်ရစရန ် (သိုံ  ) ထခိိုံက်မှုနည််းနိုံငသ်မျှ နည််းရစရန ်

ရညရ် ယ်၍ စီမ ခန  ခ် ွဲရဆာငရ် က်မခင််းမြစ်သည။် အန စ်ချျုပ် ဆိုံရသာ် EMP ၏ အဓိကရသာ ချက်မ ာ သဘာဝပတ်ဝန််းကျင ်

သန  ရ် င််းရရ်းန င  ်ရဘ်းကင််းစ ာရနထိုံငန်ိုံငရ်ရ်းကိုံ ရဆာငရ် က်မခင််းပင ်မြစ်သည။် 

စီမ ကိန််း၊ စီ်းပ ာ်းရရ်းလုံပ်ငန််း၊ ဝနရ်ဆာငမ်ှု၊ စက်ရ ုံတညရ်ဆာက်လညပ်တ်မခင််း၊ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်ရဆာငရ် က်မခင််း၊ 

လုံပ်ငန််း လညပ်တ်မခင််း၊ ရပ်စွဲမခင််း၊ ပိတ်သမိ််းမခင််း လုံပ်ငန််းအဆင ဆ်င  ်ရဆာငရ် က်မှုရ ကာင လ်ည််းရကာင််း၊ ယင််းသိုံ   ရဆာငရ် က်မခင််း 

န င  ် သက်ဆိုံငသ်ည အ်မခာ်းအရ ကာင််း တစ်ခုံခုံရ ကာင  ် လည််းရကာင််း၊ ပတ်ဝန််းကျငကိ်ုံ ဆိုံ်းကျိျု်းသက်ရရာက်မခင််းမ  ကာက ယ်ရန၊် 

ရရ ာငလ် ွဲရနန် င  ် ဆိုံ်းကျိျု်းမျာ်း သက်ရရာက်မှုရလျာ နည််းရစရန ် ရဆာငရ် က်ရမည န်ည််းလမ််းမျာ်းန င  ် အစီအစဉ မျာ်းရြာ်မပသည ် 

စီမ ချက်မျာ်းကိုံဆိုံသည။် ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်ပတ်ဝန််းကျင ်အရမခအရနရမပာင််းလွဲမှုန င  ်ပတ်ဝန််းကျင ်ထနိ််းသမိ််းမခင််း ဆိုံငရ်ာလုံပ်ငန််း 

ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းကိုံ ရစာင  ်ကည ရ်လ လာမည  ် အစီအစဉမျာ်းန င  ် ပတ်ဝန််းကျင ် ထခိိုံက်မှုဆိုံငရ်ာ အရရ်းရပေါ်အရမခအရနန င  ်

စပ်လျဉ်းပပီ်း ကကိျုတငစ်ီမ ထာ်းရ ိမှုမျာ်း ပါဝငပ်ါသည။် 

ထိုံ  ရ ကာင  ် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ် ဤပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစရီငခ် စာကိုံ ရရ်းသာ်းမပျုစုံခွဲ ပါသည။် 

ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  မ်ှု အစရီငခ် စာ ရရ်းသာ်းမပျုစုံပပီ်း မြစ်ရပေါ်လာနိုံငရ်သာ ပတ်ဝန််းကျငထ်ခိိုံက်မှုမျာ်းကိုံ ခ ွဲမခာ်းရရ ်းထုံတ်မပရနန် င  ်

ထခိိုံက်မှုမျာ်းကိုံ ရလျှာ ချရပ်းနိုံငမ်ည  ် နည််းလမ််းမျာ်းအာ်း ရရ်းဆ ွဲရပ်းရနတိ်ုံ   မြစ်ပါသည။် မြစ်ရပေါ်လာနိုံငရ်သာ ထိခိုံက်မှုမျာ်းန င  ်

ရလျှာ ချရပ်းနိုံငသ်ည  ် နည််းလမ််းမျာ်းအာ်း သသိာထငရ် ာ်းနိုံငသ်ည  ် ပတ်ဝန််းကျငစ်မီ ခန  ခ်  ွဲမှု အစီအစဉန င  ် ရစာင  ်ကပ် ကည ရ်ှုမည  ်

အစီအစဉကိုံလည််း ရရ်းဆ ွဲရပ်းရနလ်ိုံအပ်ပါသည။် 

Top One အရက်ချက် စက်ရ ုံသည ်O.Pအရက်မပင််းထုံတ်လုံပ် မြန  မ်ြ ်းရသာ စက်ရ ုံ မြစ်ပါသည။် Top One အရက်ချက် 

စက်ရ ုံ၏ အရက်ဆခီျက်မခင််းလုံပ်ငန််းကိုံ အရကခ်ျက်စက်ရ ုံကိုံ ရနက်ုံနတ်ိုံင််းရေသကကီ်း ရမမာက်ပိုံင််း ခရိုံင ် ရရ မပညသ်ာပမိျု ြို့နယ ်

စက်မှုဇ ုံ(၁) အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််းန င  ် စက်မှု(၃)လမ််းရထာင တ် င ် တညရ် ိရသာ အက က်အမ တ် (42/47-48) ရမမက က်ရပေါ်တ င ်

တညရ်ဆာက်ထာ်းပါသည။် ရမမက က်အကျယ်သည ်2.7ဧကခန  ရ် ိပါသည။်  ပုံဂ္ဂလိက စက်မှုလုံပ်ငန််းဥပရေပုံေမ် ၇ ပုံေမ်ခ ွဲ (ဂ္) အရ 

မ တ်ပ ုံတငပ်ပီ်းရသာ Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ဆခီျက်မခင််းလုံပ်ငန််းကိုံ (၁၉၉၄) ခုံန စ်တ င ် စတင ် တညရ်ထာငခ်ွဲ ပပီ်း 

တစ်ရန  လျှင ်အရက်မပင််းဂ္ါလန ် (၂၀၀) ကိုံ ရနက်ုံနပ်မိျု ြို့တ င််းသိုံ   ထုံတ်လုံပ်ရရာင််းချလျက် ရ ိပါသည။် ကုံန ်ကမ််း မျာ်းကိုံ ထန််းညက်၊ 

 က သကာ (1994-1997) ထလိည််းရကာင််း၊ ပရလာပီန ကိုံ (1997-2005) ထလိည််းရကာင််း၊ ဆနက် ွဲန င  ် ရမပာင််းကိုံ (2005-2019) 

ထလိည််းရကာင််း အသ ုံ်းမပျုခွဲ ပါသည။် ယခုံတ င ်ကုံန ်ကမ််းအမြစ် ဆနက် ွဲကိုံ အသ ုံ်းမပျု လညပ်တ်လျှက်ရ ိပပီ်း တစ်န စ်လျှင ်ကုံန ်ကမ််း 

တန၃်၅၀၀ခန   ် အသ ုံ်းမပျုရပါသည။် (၂၀၁၉) ခုံန စ်တ ငန်ည််းပညာ အဆင မ်မြှင က်ာ တစ်ရန  လျှင ် အရက်မပင််းဂ္ါလန ် (၁,၀၀၀) ကိုံ 

ရနက်ုံနပ်မိျု ြို့တ င််းသိုံ   ထုံတ်လုံပ်ရရာင််းချလျက် ရ ိပါသည။် ထ က်ရ ိလာရသာရရဆိုံ်းတ င ် pHထနိ််းညြှရိန ် အတ က် ထ ုံ်းကိုံလည််းရကာင််း 

အသ ုံ်းမပျုပါသည။် ယခုံအခါ လုံပ်ငန််းမျာ်း ဆက်လက်ရဆာငရ် က်နိုံငရ်နအ်တ က် ယင််းဧရိယာတ င ် သက်တမ််း တိုံ်းလုံပ်ကိုံငခ် င  ်

ကိုံလည််းရရ ိထာ်းပပီ်း မြစ်ပါသည။် စက်ရ ုံန င စ်ပ်လျဉ်းသည အ်မခာ်းအချက်အလက်မျာ်း ကိုံလည််းတငမ်ပထာ်းပါသည။် ဆက်လက်၍ 

စက်ရ ုံကလိုံက်နာ မည မ်ဝူါေမျာ်း၊ ဥပရေမျာ်းန င  ်အြ ွဲြို့အစည််းဆိုံငရ်ာမရူဘာငမ်ျာ်း ကိုံတငမ်ပထာ်းပါသည။် အဆိုံပါစကရ် ုံ၏ထုံတ်လုံပ်မှု၊ 

မြန  မ်ြ ်းရရာင််းချမှုမျာ်းရဆာငရ် က်ရာတ င ် ရလထုံ၊ ရရထုံ၊ ရမမထုံအတ င််းသိုံ   ထုံတ်လ တ်မှုမျာ်းန င  ်ဆညူ သ ၊ အန  အသက်မျာ်းရ ကာင  ်

ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းကိုံဆက်လက်တငမ်ပထာ်းပါသည။် အန်ီးပတ်ဝန််းကျင ် ဆိုံငရ်ာစ ချိနစ် ည န််းမျာ်း၊ 

လုံပ်ငန််းခ ငက်ျန််းမာရရ်းန င  ် ရဘ်းကင််းလ ုံမခ ျုရရ်းဆိုံငရ်ာစ ချိနစ် ည န််းမျာ်းတိုံ  ကိုံလည််း တ ဆက်တည််းဆက်လက်တငမ်ပထာ်းပါသည။် 

အန်ီးပတ်ဝန််းကျငရ်လထုံ အတ က် ထုံတ်လ တ်မှုပမာဏကိုံ စက်ရ ုံ ဂ္ိတ်ဝရနရာတ င ်ရလနမူနာမျာ်းတိုံင််းတာခွဲ ရာ အမှုနအ်မ  ာ်းပါဝငမ်ှု 

PM10 န င  ် PM2.5 န စမ်ျိျု်းစလ ုံ်းစ နှုန််းသတ်မ တ်ချက် ထက်မျာ်းရနသညမ် အပ ကျနအ်နတရာယ်ရ ိ ဓာတ်ရင ြို့မျာ်းမြစ်သည  ်

ကာဗ နမ်ိုံရနာက်ဆိုံေ၊် ကာဗ နေ်ိုံငရ်အာက်ဆိုံေ၊် နိုံက်ကတိျုဂ္ျငရ်အာက်ဆိုံေ၊် ဆာလြာေိုံင ် ရအာက်ဆိုံေ၊် အရင ြို့ပျ နိုံငသ်ည  ်

ရအာ်ဂ္ွဲနစ်မေပ်ရပါင််းမျာ်းတိုံင််းတာသည  ်စက်မ ရြာ်မပခွဲ မခင််းမရ ိဘွဲ ရအာက်ဆဂီ္ျငပ်ါဝငမ်ှုမ ာ ပ ုံမ နအ်တိုံင််း ရ ိရနရ ကာင််းန င ဆ်ညူ သ မျာ်း 

စ နှုန််းအတ င််းရ ိရနရ ကာင််း ရြာ်မပထာ်းပါသည။် လုံပ်ငန််းခ ငရ်လထုံအရညအ်ရသ ်း ကိုံသရိ ိနိုံငရ်န ် စက်ရ ုံတ င််းရမမညဂီ္ိုံရေါငရ်နရာန င  ်

အရက်ချက်ရပါင််းအိုံ်းစငရ်နရာမျာ်းတ င ် ရလနမူနာရယူတိုံင််းတာခွဲ ပါသည။် ယင််းရနရာမျာ်းတ င ် PM10, PM2.5 အမှုနအ်မ  ာ်း 
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ပါဝငမ်ှုမျာ်းသည ် စ နှုန််းသတမ် တ်ချက်ထက်မျာ်းမပာ်း ရနသညမ် အပ အနတရာယ်ရ ိဓာတ်ရင ြို့မျာ်းန င  ် အရင ြို့ပျ နိုံငသ်ည  ်

ရအာ်ဂ္ွဲနစ်ဓာတ်ရပါင််းမျာ်းကိုံတိုံင််းတာသည စ်က်မ  ရြာ်မပမခင််းမရ ိပါ။ ရအာက်ဆဂီ္ျငပ်ါဝငမ်ှုမ ာလည််း ပ ုံမ နအ်တိုံင််းရ ိရနပါသည။် 

တိုံင််းတာခွဲ သည ရ်နရာန စ်ရနရာလ ုံ်း တ ငဆ်ညူ သ မျာ်းသည ် စ နှုန််း သတ်မ တ်ချက်ထက်မျာ်းမပာ်းရနရ ကာင််း ရတ ြို့ရပါသည။် 

ဆက်လက်၍အစိုံငအ်ခွဲ စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း၊ အရညစ် န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်း ကိုံတငမ်ပထာ်းပါသည။် အရက်ချက်ရပါင််းအိုံ်းမျာ်းမ  

ထ က်ရ ိသည စ် န  ပ်စ်ရညမ်ျာ်းကိုံ အရအ်းခ ကိရိယာမျာ်းမြင  ် အရအ်းချမခင််းပပီ်း စက်ရ ုံရ ိစ န  ပ်စ်ရညရ်လ ာငက်နမ်  'ရရ အိုံ်း' 

စ န  ပ်စ်ရရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   ရပ်းပိုံ  သန  စ်ငရ် ကာင််း တငမ်ပထာ်းပါသည။် 

စီမ ကိန််းတစ်ခုံ အရကာငအ်ထညရ်ြာ်မခင််းမြင  ် ရုံပ်ပိုံင််းဆိုံငရ်ာ၊ ရဂ္ဟစပ်မခင််းဆိုံငရ်ာ၊ စီ်းပ ာ်းရရ်းဆိုံငရ်ာန င  ် လူမှုရရ်းရှု ြို့ 

ရထာင တိ်ုံ  အရ သဘာဝပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်း ရ ိနိုံငသ်ည။် လူသာ်းမျာ်းအပါအဝင ် ပတ်ဝန််းကျင ် ရပေါ်တ င ်

ရကာင််းကျိျု်းန င  ် ဆိုံ်းကျိျု်း အနည််းငယ် ရ ိလာနိုံငသ်ည။် လုံပ်ငန််းလညပ်တ်မခင််းကာလတ င ် လုံပ်ငန််းလည ် ပတ်မခင််းတ င ် အမှုိက်မျာ်း 

စနစ်တကျစ န  ပ်စ်မခင််း၊ ရလာငစ်ာဆီန င  ်အရက်ဆမီျာ်း သိုံရလ ာငမ်ခင််းတိုံ   ပါဝငပ်ါသည။် မြစ်ရပေါ်လာနိုံငရ်သာ ဆိုံ်းကျိျု်းမျာ်းမ ာ အပငန် င  ်

တိရစဆာနမ်ျာ်း အတ က်  စာ်းကျက်ရမမဆ ုံ်းရှု  ်းမခင််း၊ ပတ်ဝန််းကျငအ်ရညအ်ရသ ်းမျာ်းအရပေါ် ညစ်ညမ််းရစမခင််း၊ အနညက်ျမခင််း၊ 

စိမ ်ဝငမ်ခင််းန င  ် ကျမ််းမာရရ်းထခိိုံက်လာနိုံငမ်ခင််းတိုံ   မြစ်နိုံငပ်ါသည။်  ရဂ္ဟစနစ်အရပေါ် ထခိိုံက်မှုသည ် မမင မ်ာ်းရသာ် လည််း 

လုံပ်ငန််းပပီ်းဆ ုံ်းသည အ်ခါ သစ်ပငမ်ျာ်း မပနလ်ညစ်ိုံက်ပျိျု်းရပ်းမခင််းမြင  ် ဆိုံ်းကျိျု်းမျာ်းကိုံ ရလျှာ ချနိုံငပ်ါသည။် ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု 

အစီရငခ် စာအရ ပတ်ဝန််းကျငကိ်ုံ ထခိိုံက်သညမ်ြစ်ရစ၊ မထခိိုံက်သညမ်ြစ်ရစ ရစာင  ်ကပ် ကည ရ်ှု ြို့ရပ်းရန ်လိုံအပ်ပါသည။် ထိုံ  ရ ကာင  ်

လုံပ်ငန််းလညပ်တ်မခင််းန င  ် လုံပ်ငန််းယာယီပိတ်သမိ််းမခင််းကာလ - စီမ ကိန််းကာလ န စ်ခုံလ ုံ်းတ ငရ် ိရသာ ဆိုံ်းကျိျု်း မျာ်းကိုံ 

ရလျှာ ချရပ်းနိုံငမ်ည  ်နည််းလမ််းမျာ်း ရ ာရြ ရရ်းသာ်းမပျုစုံထာ်းပါသည။် 

မပညရ်ထာငစ်ုံသမမတမမနမ်ာနိုံငင် ရတာ်အစိုံ်းရ ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်းန င  ်သစ်ရတာရရ်းရာဝနက်ကီ်း ဌာန၏ ၂၀၁၄ ခုံန စ်၊ 

ဇ နလ် ၅ ရက် ရက်စ ွဲပါအမိန  ရ် ကာ်မငာစာအမ တ် ၅၀/၂၀၁၄ မြင  ်“ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်းနည််းဥပရေမျာ်း” ကိုံ ထုံတ်မပနခ်ွဲ ပါသည။် 

ယင််းနည််းဥပရေမျာ်းပါ “ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုဆိုံသညမ် ာ စီမ ကိန််း စီ်းပ ာ်းရရ်းလုံပ်ငန််း၊ ဝနရ်ဆာငမ်ှု သိုံ  မဟုံတ် လုံပ်ရဆာငမ်ှု 

တညရ်ဆာက်မခင််း၊ အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာငရ် က်မခင််း၊ လုံပ်ငန််းလညပ်တ်မခင််း၊ ရပ်စွဲမခင််း၊ ပိတ်သမိ််းမခင််း လုံပ်ငန််းအဆင ဆ်င  ်

ရဆာငရ် က်မှုရ ကာင လ်ည််းရကာင််း၊ ယင််းသိုံ  ရဆာငရ် က်မခင််းန င  ် သက်ဆိုံငသ်ည အ်မခာ်း အရ ကာင််းတစ်ခုံခုံ ရ ကာင လ်ည််းရကာင််း၊ 

ပတ်ဝန််းကျငက်ိုံ ဆိုံ်းကျိျု်းသက်ရရာက်မခင််းမ  ကာက ယ်ရနမ်ြစ်ရစ၊ ရရ ာငလ် ွဲရနမ်ြစ်ရစ၊ ဆိုံ်းကျိျု်းသက်ရရာက်မှု ရလျာ နည််း 

ရစရနမ်ြစ်ရစ၊ ရဆာငရ် က်မည န်ည််းလမ််းန င  ်အစအီစဉမျာ်း ရြာ်မပသည  ်စီမ ချက်ကိုံ ဆိုံလိုံသည။် ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်ပတ်ဝန််းကျင ်

အရမခအရနရမပာင််းလွဲမှုန င  ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ခိိုံက်မှုဆိုံငရ်ာလုံပ်ငန််း ရဆာငရ် က်မှုမျာ်းကိုံ ရစာင  ်ကည ရ်လ လာမည  ် အစအီစဉမျာ်းန င  ်

ပတ်ဝန််းကျငထ်ခိိုံက်မှုဆိုံငရ်ာ အရရ်းရပေါ်အရမခအရနန င  ်စပ်လျဉ်း၍ ကကိျုတငစ်ီမ ထာ်းမှုမျာ်းပါဝငသ်ည”် ဟုံ ထုံတ်မပနထ်ာ်းပါသည။် 

ပတ်ဝန််းကျင ် ရစာင  ်ကပ် ကည ရ်ှု ြို့ မှုအစီအစဉတ ငပ်တ်ဝန််းကျငအ်ရညအ်ရသ ်း သတမ် တ်ချက်မျာ်း၊ မပနလ်ည ် မပျုမပငရ်ရ်း 

အစီအစဉ၊ ခန  မ် န််းကုံနက်ျစရိတ်န င  ်တာဝနယူ် ရဆာငရ် က်ရမည သ်မူျာ်းကိုံလည််း ရြာ်မပထာ်းပါသည။် ကျန််းမာရရ်းန င  ်လုံပ်ငန််းခ င ်

ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်း (Safety First Plan) အစီအစဉတ ငဝ်နထ်မ််းမျာ်းန င  ် အန်ီးအနာ်းရ ိ ရေသခ မပညသ်မူျာ်းအာ်း 

လုံပ်ငန််းန င ပ်တ်သက်၍ အသပိညာရပ်းမည  ်အစအီစဉန င  ် ရရ ်းဦ်းသနူာမပျုစုံနည််း သငတ်န််း အစီအစဉတိုံ   ပါဝငပ်ါသည။် အရရ်းရပေါ် 

တ ုံ  မပနမ်ှုအစီအစဉတ ငအ်ရရ်းရပေါ် မြစ်ရပေါ်လာနိုံငရ်သာ အရမခအရနမျာ်းအာ်း ရလျှာ ချနိုံငရ်နန် င  ် ရရာဂ္ါမျာ်း၊ ရဘ်းအနတရာယ်မျာ်းမ  

ကာက ယ်ရနအ်တ က် မီ်းရဘ်းအနတရာယ်တိုံ  မ  ကာက ယ်နိုံငမ်ည  ် နည််းလမ််းမျာ်း ပါဝငသ်ည။် လုံပ်ငန််းပိတ်သမိ််းမှုအစီအစဉတ င ်

လုံပ်ရဆာငရ်မည  ် အဓိကအချက်မျာ်းန င  ် ြျက်သမိ််းမည  ် ဧရိယာ အာလ ုံ်းတ င ် သစ်ပငမ်ျာ်းမပနလ်ည ် စိုံက်ပျိျု်းရပ်းမခင််းမျာ်း 

ပါဝငပ်ါသည။် လူမှုစီ်းပ ာ်းတာဝနယ်ူမှု အစီအစဉတ င ် ဝနထ်မ််းမျာ်းန င  ် မိသာ်းစုံမျာ်း၏ လူရနမှုဘဝလ ုံမခ ျုရစရန၊် အန်ီးအနာ်းရ ိ 

အြ ွဲြို့အစည််းမျာ်း အတ က် ပိုံမိုံရကာင််းမ နရ်သာ ရနထိုံငမ်ှုစနစ်န င  ် ပ င လ်င််းရင််းန ်ီးရသာ ဆက်ဆ မှုရရ ိရနအ်တ က် လည််း 

ရညရ် ယထ်ာ်းပါသည။် 

ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ၏ အဓိကရညရ် ယ်ချက်မျာ်းမ ာ စီမ ကိန််းန င ပ်တ်သက်၍ မပဋ္ဌာန််းထာ်းရသာဥပရေ၊ 

မူဝါေမျာ်း၊ စ ချိနစ် နှုန််းမျာ်းန င  ် လမ််းည နခ်ျက်မျာ်းကိုံ သရိ ိနိုံငရ်န၊် စီမ ကိန််းရ ကာင  ် မြစ်ရပေါ်လာနိုံငရ်ချရ ိရသာ သက်ရရာက်မှုမျာ်းန င  ်

ထခိိုံက်မှုမျာ်းသည ်လက်ခ နိုံငရ်သာ စ ချိနစ် ည န််းမျာ်းန င  ်သတ်မ တ်ချက်မျာ်း အတ င််းရ ိရစရန၊် ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာ ထနိ််းညြှရိပ်းရသာ 

နည််းလမ််းမျာ်းန င  ် လက်ရတ ြို့ လုံပ်ရဆာငမ်ှုမျာ်းကိုံ ရအာငမ်မငစ် ာလုံပ်ရဆာငန်ိုံငရ်န၊် ည န ်ကာ်းမှုမျာ်း ရထာက်ပ  ရပ်းနိုံငရ်န၊် 

စီမ ကိန််း၏လုံပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်းန င  ် စီမ ကိန််းရ ကာင  ် မြစ်ရပေါ်လာနိုံငရ်ချရ ိရသာ ထခိိုံက်မှုမျာ်းအာ်းရလျှာ ချ နိုံငမ်ည  ် နည််းလမ််းမျာ်းကိုံ 

ရစာင  ်ကပ် ကည ရ်ှုစစ်ရဆ်းရန၊် Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ဆခီျက်မခင််းလုံပ်ငန််းကိုံ ရဆာငရ် က်ရာတ င ် နိုံငင် ရတာ်န င  ်



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 
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ကုံမပဏအီတ က်လည််း အကျိျု်းရ ိရစမခင််း၊ ရေသခ မပညသ်မူျာ်းအရနမြင လ်ည််း အကျိျု်းရ ိရစမခင််း၊ ရမမရပေါ် ရမမရအာက် သယ ဇာတမျာ်း၊ 

ပတ်ဝန််းကျငန် င  ် ဇီဝမျိျု်းက ွဲမျာ်း ထခိိုံက်ပျက်စီ်းမှု အနည််းဆ ုံ်း နည််းလမ််းမျာ်း မြင  ် ထနိ််းသမိ််းကာက ယ်၍ ရဆာငရ် က်သ ာ်းပပီ်း 

စီမ ကိန််းကာလပပီ်းဆ ုံ်းပါက မပနလ်ညစ်ိုံက်ပျိျု်းနိုံငရ်သာ စိုံက်ပျိျု်းရမမ အရမခအရနအထရိရာက်ရအာင ် ရဆာငရ် က်သ ာ်းရန၊် စီမ ကိန််း 

ဧကရ ိ ပတ်ဝန််းကျငအ်ရင််းအမမစ်မျာ်း၊ ကျန််းမာရရ်းန င  ် လုံပ်ငန််းခ င ် ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်း ရလ လာမခင််းအာ်းမြင  ် စီမ ကိန််းန င  ်

ပတ်သက်ရသာ ဥပရေမူရဘာင၊် ြ ွဲြို့စည််းမှုမျာ်းန င အ်ည ီမပနလ်ည ်သ ုံ်းသပ်မခင််းန င  ်ရဆ ်းရန ်းမခင််း။ 

ထိုံ  အမပင ် စီမ ကိန််းရ ကာင မ်ြစ်ရပေါ်လာနိုံငရ်သာ ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာ ထခိိုံက်မှုမျာ်းကိုံ ထုံတ်ရြာ်မပမခင််း၊ ရလျှာ ချနိုံင ် မည  ်

နည််းလမ််းမျာ်းမြစ်ရသာ ရရ ာငရ် ာ်းမခင််း၊ ရလျှာ ချရရ်း အစီအစဉမျာ်းကိုံ ရရ ်းချယ်မခင််း၊ စီမ ကိန််းရဆာငရ် က်သမူ  လိုံက်နာရဆာငရ် က် 

ရမည  ် ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉကိုံ အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာငရ် က်မခင််းတိုံ  ကိုံ ရဆာငရ် က်နိုံငရ်နန် င  ် ထခိိုံက်မှုမျာ်းကိုံ 

ရဆ ်းရန ်းမခင််းန င  ်အ က မပျုချက်မျာ်းကိုံ ရယူရဆာငရ် က်သ ာ်းပါမည။် အထက်ပါ ရညရ် ယ်ချက်မျာ်းန င အ်ည ီစီမ ကိန််းအာ်း ရအာက်ပါ 

အတိုံင််း အရကာငအ်ထညရ်ြာ် ရဆာငရ် က်သ ာ်း မညမ်ြစ်ပါသည။် 

Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ဆခီျက်မခင််း လုံပ်ငန််းသည ် အထက်ပါ ရြာ်မပထာ်းရသာ အစီအစဉမျာ်းကိုံ 

ကတိကဝတ်အတိုံင််း မြစ်ရမမာက်ရအာင ်လုံပ်ရဆာငသ် ာ်းမညမ်ြစ်ပပီ်း ပတ်ဝန််းကျငစ်မီ ခန  ခ် ွဲမှု အစရီငခ် စာကိုံ အရကာငအ်ထညရ်ြာ် 

ရဆာငရ် က်ရာတ ငအ်သ ုံ်းမပျုမည ခ်န  မ် န််းရနပ် ုံရင လျာထာ်းချက်န င လ် ုံရလာက်မှုမရ ိပါကထပ်မ မြည သ် င််းရဆာငရ် က်ရပါမညမ်ြစ်သည။် 

ထိုံ  အမပင ် မြစ်ရပေါ်လာနိုံငရ်သာ ထိခိုံက်မှုမျာ်း၊ မပငဆ်ငခ်ျက်မျာ်းန င  ် မပျုမပငမ် မ််းမ မခင််းမျာ်းကိုံ လိုံက်နာရဆာငရ် က်ပပီ်း ပတ်ဝန််းကျင ်

စီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီရငခ် စာကိုံ ပ ုံမ နစ်စရ်ဆ်း၍ (1) န စ် တစ်ကကိမ် မပျက်မက က်ရပ်းပိုံ  ရမညမ်ြစ်ပါသည။် နဂိ္ ုံ်းချျုပ်အရနမြင  ် အမျိျု်းသာ်း 

ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာ အရညအ်ရသ ်း(ထုံတ်လ တ်မှု)လမ််းည နခ်ျက်မျာ်းပါ ထုံတ်လ တမ်ှု ကန  သ်တ်ချက်ပမာဏမျာ်း၏ တနြိ်ုံ်းမျာ်း 

ကိုံမပည မ်ီ မခင််းမရ ိရသ်းသညမ်ျာ်းကိုံ မပည မ်ီရနဆ်က်လက်ကကိျု်းပမ််းသ ာ်းမည ်မြစ်ရ ကာင််းတငမ်ပ ကတိမပျုပါသည။် 

 

2. မူဝါေ၊ ဥပရေန င  ်အြ ွဲြို့အစည််းဆိုံငရ်ာ မူရဘာင ်

အရက်ချက်လုံပ်ငန််းန င  ် ပတ်သက်ဆက်န ယ်သည  ် တညဆ်ွဲ ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်းဆိုံငရ်ာဥပရေန င  ် နည််းဥပရေမျာ်း၊ 

အမပညမ်ပညဆ်ိုံငရ်ာ စ ချိနစ် နှုန််းမျာ်းန င  ် လမ််းည နခ်ျက်မျာ်း အပါအဝင ် မူဝါေန င  ် ဥပရေရရ်းရာ မူရဘာငမ်ျာ်း၏ အရသ်းစိတ်ကိုံ 

ရအာက်တ င ်ရြာ်မပထာ်းပါသည။် 

 (၁)      မပည်ရထာငစ်ုံသမမတမမနမ်ာနိုံငင် ရတာ် ြ ွဲြို့စည််းပ ုံအရမခခ ဥပရေ (၂၀၀၈) ခုံန စ် 

 ယင််းဥပရေ အခန််း (၁)၊ နိုံငင် ရတာ် အရမခခ မူမျာ်းမ  ပုံေမ် ၃၇ တ င ် နိုံငင် ရတာ်သည ် - (က) နိုံငင် ရတာ်ရ ိရမမပ ုံ အာ်းလ ုံ်း၊ 

ရမမရပေါ်ရမမရအာက်၊ ရရရပေါ်ရရရအာက်န င  ် ရလထုံအတ င််းရ ိ သယ ဇာတပစစည််းအာ်းလ ုံ်း၏ ပငရ်င််း ပိုံငရ် ငမ်ြစ်သည။် (ခ) နိုံငင် ပိုံင ်

သယ ဇာတပစစည််းမျာ်းအာ်း စီ်းပ ာ်းရရ်း အငအ်ာ်းစုံမျာ်းက ထုံတ်ယူသ ုံ်းစ ွဲမခင််းကိုံ က ပ်ကွဲကကီ်း ကပ်နိုံငရ်န ် လိုံအပ်သည ဥ်ပရေ မပဋ္ဌာန််း 

ရမည။် (ဂ္) နိုံငင် သာ်းမျာ်းအာ်း ပစစည််းပိုံငဆ်ိုံငခ် င ၊် အရမ ဆက်ခ  ခ င ၊် ကိုံယ်ပိုံငလ်ုံပ်ပိုံငခ် င ၊် တီထ ငခ် င န်  င  ် မူပိုံငခ် င တိ်ုံ  ကိုံ ဥပရေ 

မပဋ္ဌာန််းချက်န င အ်ည ီခ င မ်ပျုရမည။် အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  ခ င မ်ပျုချက်မျာ်းရရ ိထာ်းပါသည။် 

 ပုံေမ် ၄၅၊ နိုံငင် ရတာ်သည ်သဘာဝပတ်ဝန််းကျငကိ်ုံ ကာက ယ်ထနိ််းသမိ််းရစာင ရ်ရ ာက်ရမည။် အခန််း (၈)၊ နိုံငင် သာ်းမျာ်း၏ 

မူလအခ င အ်ရရ်းမျာ်းန င  ် တာဝနမ်ျာ်းတ င ် ပုံေမ် ၃၉၀ နိုံငင် သာ်းတိုံင််းသည ် (က) အကျိျု်းသာ်း ယဉရကျ်းမှုအရမ အန စ်ကိုံ ထနိ််းသမိ််း 

ရစာင ရ်ရ ာက်မခင််း၊ (ခ) သဘာဝပတ်ဝန််းကျငကိ်ုံ ထနိ််းသမိ််းရစာင ရ်ရ ာက် မခင််း၊ (ဂ္) လူ  စ မ််းအာ်းအရင််းအမမစ် ြ  ြို့ ပြိျု်းတိုံ်းတက်ရရ်း 

မမင မ်ာ်းလာရစရန ်ကကိျု်းပမ််းမခင််း၊ (ဃ) အမျာ်းမပညသ်ပိူုံင ်ပစစည််းမျာ်းကိုံ ထနိ််းသမိ််းရစာင ရ်ရ ာက်မခင််းတိုံ  ကိုံ လိုံက်နာရမညမ်ြစ်ပါသည။် 

အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  ထနိ််းသမိ််းရစာင ရ်ရ ာက်မခင််းတိုံ  ကိုံ လိုံက်နာမညမ်ြစ်ပါသည။် 

(၂)       ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်းဥပရေ (၂၀၁၂ ခုံန စ်) 

 အရက်ချက်လုံပ်ငန််းစဉမျာ်းတ င ် စ န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်း၊ ရလာငစ်ာမျာ်း၊ ဓာတုံပစစည််းမျာ်း ပါဝငရ်သာရ ကာင  ် အခန််း (၂) 

ရညရ် ယ်ချက် အပိုံင််း (၃)၊ သဘာဝပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်း ဝနက်ကီ်းဌာန၏ လုံပ်ပိုံငခ် င မ်ျာ်း၊ အပိုံင််း (၇)၊ ပတ်ဝန််းကျင ်

ထနိ််းသမိ််းရရ်း အပိုံင််း (၁၃)၊ ပတ်ဝန််းကျငထ်ိန််းသမိ််းရရ်း အပိုံင််း (၁၄) မျာ်းကိုံ လိုံက်နာရဆာငရ် က်ရ မညမ်ြစ်ပါသည။် 

အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  လိုံက်နာမညမ်ြစ်ပါသည။် 

 

 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 
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(၃)      ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်းနည််းဥပရေမျာ်း (၂၀၁၄) 

 ပတ်ဝန််းကျငကိ်ုံ ထခိိုံက်ရစသည  ် လုံပ်ငန််းရဆာငတ်ာမျာ်း၊ စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း စ န  ပ်စ်မခင််း၊ စုံပ ုံမခင််း၊ ရဂ္ဟစနစ်ကိုံ 

ရမပာင််းလွဲရစနိုံငသ်ည  ် စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်းအတ က် ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်းန င  ် သစ်ရတာရရ်းရာ ဝနက်ကီ်းဌာန သည ်

ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်းဥရပေ ပုံေမ် ၄၂၊ပုံေမ်ခ ွဲ (က) အရ အပ်န င််းရသာ လုံပ်ပိုံငခ် င ကိ်ုံ ကျင သ် ုံ်း၍ မပညရ်ထာငစ်ုံအစိုံ်းရအြ ွဲြို့၏ 

သရဘာတူညခီျက်မြင  ်ဤနည််းဥရပေမျာ်းကိုံ ထုံတ်မပနလိ်ုံက်သည။် ၎င််းဥရပေမျာ်းအနက် နည််းဥပရေ ၅၁၊ နည််းဥပရေ ၅၂၊ နည််းဥပရေ 

၅၃၊ နည််းဥပရေ ၅၄၊ နည််းဥပရေ ၅၈၊ နည််းဥပရေ ၅၉၊ နည််းဥပရေ ၆၀၊ နည််းဥပရေ ၆၉ မျာ်းကိုံ လိုံက်နာကျင သ် ုံ်း ရမညမ်ြစ်သည။် 

အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  လိုံက်နာကျင သ် ုံ်းမညမ်ြစ်ပါသည။် 

(၄)      ဘ ျိုငလ်ာဥပရေ 

 အရက်ချက်စက်ရ ုံတ င ်ဘ ျိုငလ်ာမျာ်းကိုံ အသ ုံ်းမပျု လုံပ်ငန််းလညပ်တ်ရသည အ်တ က် ၂၀၁၅ ခုံန စ်၊ ဇူလိုံငလ် ၁၄ ရက်ရန  တ င ်

မပညရ်ထာငစ်ုံ လ တ်ရတာ်ဥပရေအမ တ် ၃၉ မြင  ်ထုံတ်မပနရ်သာ ဘ ျိုငလ်ာဥပရေပါ အခန််း (၁) ပါ အမညန် င  ်အဓိပပာယ်ရြာ်မပချက်၊ 

အခန််း (၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၄) ပါ ဘ ျိုငလ်ာမ တ်ပ ုံတငမ်ခင််း၊ အခန််း (၅) ပါ ပိုံငရ် င၏် တာဝနန် င  ်ရဆာငရ် က်နိုံငခ် င မ်ျာ်း၊ အခန််း 

(၈) ပါ ဘ ျိုငလ်ာကိုံငတ် ယ် ထနိ််းသမိ််းသ၏ူ တာဝနန် င  ် ရဆာငရ် က်နိုံငခ် င မ်ျာ်း၊ အခန််း (၁၃) ပါ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၁၄) ပါ 

မပစ်မှုမပစေ်ဏမ်ျာ်းတိုံ  ကိုံ လိုံက်နာမည ် မြစ်ပါသည။် ထိုံ  အမပင ် လျှပ်စစ်ဓါတ်အာ်းကိုံ ရယူအသ ုံ်းမပျုရနသညမ်ြစ်၍ ၂၀၁၄ ခုံန စ်၊ 

ရအာက်တိုံဘာလ ၂၇ ရက်စ ွဲမငြ ် ၂၀၁၄ ခုံန စ်၊ မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ် ဥပရေအမ တ် ၄၄ မြင  ်ထုံတ်မပနရ်သာ လျှပ်စစ်ဥပရေ အခန််း 

(၁) အမညန် င  ်အဓိပပာယ်ရြာ်မပချက်၊ အခန််း (၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၁၂) တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၁၃) မပစ်မှုန င  ်မပစ်ေဏမ်ျာ်း၊ 

အခန််း (၁၄) နစ်နာရ က်း၊ ရလျာ်ရ က်း၊ အခန််း (၁၆) အရထ ရထ တိုံ  ကိုံ လိုံက်နာရမညမ်ြစ်သည။် အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီTop 

One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  လိုံက်နာမညမ်ြစ်ပါသည။် 

(၅) ယစ်မျိျု်းဥပရေ (၁၉၁၇) 

 အရက်ချက်လုံပ်ငန််းတ င ်အရက်ချက်မခင််း၊ အရက်မျာ်း မြန  မ်ြ ်းရရာင််းချရာတ ငလ်ည််းရကာင််း ၁၉၁၇ ခုံန စ်၊ ရအာက်တိုံဘာ 

လ ၁ ရက် ရက်စ ွဲမြင  ်ထုံတ်မပနရ်သာ (Burma Act V, 1971) (ယစ်မျိျု်းဥပရေ) အရ Chapter – 1 ပါ Preliminary and Definitions 

Chapter – 2 ပါ Establishment and Control Chapter – 3 ပါ Import, Export and Transport Chapter – 4 ပါ Manufacture 

Possession and Sale Duties and Fees Chapter – 6 ပါ Licenses, Permits and Passes Chapter – 7 ပါ Offenses and 

Penalties Chapter – 8 ပါ Miscellaneous တိုံ  ကိုံ လိုံက်နာရမည။် ထိုံ  အမပင ် ၂၀၁၅ ခုံန စ်၊ ေဇီငဘ်ာလ ၂၂ ရက် မပညရ်ထာငစ်ုံ 

လ တ်ရတာ် ဥပရေအမ တ် ၆၆ မြင  ် ထုံတ်မပနရ်သာ မမနမ်ာနိုံငင်  ယစ်မျိျု်းဥပရေကိုံ မပငဆ်ငသ်ည  ် ဥပရေမ  မပငဆ်ငခ်ျက် မျာ်းကိုံ 

လိုံက်နာရမည။် အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  လိုံက်နာမညမ်ြစ်ပါသည။် 

(၆) အမျိျု်းသာ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာ အရညအ်ရသ ်း (ထုံတ်လ တ်မှု) လမ််းည န််းချက်မျာ်း (၆၁၅/၂၀၁၅) 

ဤအမျိျု်းသာ်းပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာ အရညအ်ရသ ်း (ထုံတ်လ တ်မှု) လမ််းည နခ်ျက်မျာ်း သညလူ်သာ်းတိုံ  ၏ ကျန််းမာရရ်းန င  ်

ရဂ္ဟစနစ် ရကာင််းမ နရ်ရ်း ကာက ယ်ရစာင ရ်ရ ာက်ရန ် ရညရ် ယ်ချက်မြင်  ညစ်ညမ််းမမြစ်ရစရနအ်လိုံ  င ာရနရာအသ်ီးသ်ီး၏ 

ဆညူ သ န င် တုံနခ်ါမှု၊ အခိုံ်းအရင ြို့ထုံတ်လ တ်မှုန င  ် အရညစ် န်  ထုံတ်မှုမျာ်း ထနိ််းချျုပ်ရရ်းအတ က ် အရမခခ စည််းမျဉ်းအမြစ ်

သတ်မ တ်မပဌာန််းမခင််း မြစ်သည။်  

(၆.၁) ၁.၄(Odor)5  

စီမ ကိန််းလုံပ်ငန််းမျာ်းသည ် ထ က်ရ ိရသာ စုံစည််းန င  ် ပျ ြို့လ င  ် (Point and Diffuse) အန  ကိုံ လုံပ်ငန််းကဏ္ဍအလိုံက် 

လမ််းည နခ်ျက်မျာ်းတ င ် ရြာ်မပထာ်းရသာ အန  ထနိ််းချျုပ်မှု နည််းပညာမျာ်း အသ ုံ်းမပျုပပီ်း ရလျှာ ချထနိ််းချျုပ်မှု မပျုရမည။် စုံစည််းအန  မ ာ 

ရခါင််းတိုံငမ်  ထုံတ်လ တ်သည အ်န  မြစ်ပပီ်း စ န  ပ်စ်ပစစည််းရလျှာ ချမခင််းန င  ် ပိုံမိုံသန  ရ် င််းစ ာထုံတ်လုံပ်ရရ်းဆိုံငရ်ာစည််းမျဉ်း အသ ုံ်းမပျုမခင််း 

သိုံ  မဟုံတ် သမာ်းရိုံ်းကျ ထုံတ်လ တ်မှုထနိ််းချျုပ်ရရ်းပစစည််းကိရိယာ (Conventional Emission Control Equipment) သ ုံ်း၍ 

ထနိ််းချျုပ်နိုံငသ်ည။် ဧရိယာ သိုံ  မဟုံတ် ထုံထည ်ရင််းမမစ်မ  ထုံတ်လ တ်ရသာ အန   (ဥပမာ - Intensive Agriculture Activities) သည် 

ပျ ြို့လ င အ်န  မြစ်ပပီ်း ၎င််းအန  ကိုံ ထနိ််းချျုပ်ရနမ် ာ ပိုံမိုံခက်ခွဲသည။် စီမ ကိန််းလုံပ်ငန််းမျာ်းအရနမြင  ် ပတ်ဝန််းကျငရ် ိ လူမျာ်း 

လက်မခ နိုံငသ်ည  ် ဆိုံ်းရ ာ်းရသာအန  မျာ်း မထ က်ရ ိရစရန ် ထနိ််းချျုပ်ရဆာငရ် က်ရမည။် ရယဘုံယျအာ်းမြင  ်

စီမ ကိန််းလုံပ်ငန််းဧရိယာအနာ်းရ ိ လူရနထထူပ်သည  ် ဧရိယာ အစ နအ်ြျာ်းရနရာတ င ် အန ယူနစ်၏ ၅ မ  ၁၀ ကိုံ မရကျာ်သင ပ်ါ။ 
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စုံစည််းအန   သိုံ  မဟုံတ် ပျ ြို့လ င အ်န   ထုံတ်လ တ်မှုရ ိရသာ သိုံ  မဟုံတ် အန  ရပါင််းစ ုံ ထ က်ရ ိရနရသာ လုံပ်ငန််းစီမ ကိန််းမျာ်းအရနမြင  ်အန   

သက်ရရာက်မှုဆန််းစစ်မခင််း (Odor Impact Assessement) ကိုံ လုံပ်ရဆာင၍် ရမမရပေါ်တ င ်ရ ိသင သ်ည  ်အမမင ဆ် ုံ်း သပ်ိသည််းပါရ ိမှု 

ပမာဏ (Ground-level Maximum Concentration) ကိုံ စိစစ်သတ်မ တ်သင သ်ည။် ယင််းသိုံ   သတ်မ တ်ရာတ င ်လူရနထထူပ်ရသာ 

ရနရာန င  ် န်ီးကပ်မှု စရသာ အချက်မျာ်းကိုံ ထည သ် င််းတ က်ချက်သင သ်ည။် အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီ Top One 

အရက်ချက်စကရ် ုံမ  လိုံက်နာမညမ်ြစ်ပါသည။် 

Parameter Averaging Period Guideline Value (μg/m3) 

Nitrogen dioxide 1-year  

1-hour 

40 

200 

Ozone 8-hour daily maximum 100 

Particulate matter PM10 a 1-year  

24-hour 

20 

50 

Particulate matter PM2.5 b 1-year  

24-hour 

10 

25 

Sulfur dioxide 24-hour  

10-minute 

20 

500 

a Particulate matter 10 micrometers or less in diameter 

b Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter 

(၆.၂) ၂.၃.၁.၈ဘယီာန င  ်အရက်ချက်လုံပ်ငန််း (Breweries and Distilleries)၃၅ 

 ကုံန ်ကမ််းပစစည််းမျာ်း သိုံရလ ာငမ်ခင််းမ  ကုံနရ်ချာပစစည််း ရပ်းပိုံ  မခင််းအထ ိ ဘယီာ၊ ဝိုံငန် င အ်ရက် ထုံတ်လုံပ်မခင််း 

လုံပ်ငန််းမျာ်းတ င ် ဤလမ််းည နခ်ျက်မျာ်းကိုံ လိုံက်နာရမည။် မုံရယာစပါ်း အရမခခ  ထုံတ်လုံပ်မခင််းလုံပ်ငန််းန င  ်

အချိျုရညထ်ုံတ်လုံပ်မခင််းလုံပ်ငန််းမျာ်း အကျ ျု်းမဝငပ်ါ။ ဤလုံပ်ငန််းကဏ္ဍအတ က် စ န  ထ်ုံတ်အရည ် အဆင သ်တ်မ တ်ချက်မျာ်းမ ာ 

ရအာက်ပါရြာ်မပပါအတိုံင််းမြစ်သည-် 

စွန  ့်ထတု့်အရည့်အဆင ့်သတ့်မှတ့်ချက့်မျ ျား (Effluent Levels) 

Parameter Unit Guideline Value 

5-day Biochemical Oxygen demand mg/l 50 

Active ingredients / Antibiotics To be determined on a case specific basis 

Chemical oxygen demand mg/l 250 

Oil and grease mg/l 10 

pH S.U.a 6-9 

Temperature increase °C <3b 

Total coliform bacteria 100 ml 400 

Total natrogen mg/l 10 

Total phosphorus mg/l 2 

Total suspended solids mg/l 50 

a Standard unit 

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving 

water use, potential receptors and assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the 

point of discharge. 

အထက်ရြာ်မပပါ စ န  ထ်ုံတ်အရညအ်ဆင သ်တ်မ တ်ချက်မျာ်း (Effluent Levels)န င အ်ည ီ Top One အရက်ချက်စကရ် ုံမ  

ကကိျု်းစာ်းရဆာငရ် က်သ ာ်းမညမ်ြစ်ပါသည။် 
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(၆.၃) ၁.၃ ဆညူ သ  (Noise) 

 လုံပ်ငန််းစီမ ကိန််းအာ်းလ ုံ်းသည ် လုံပ်ငန််းလညပ်တ်ရနစဉကာလအတ င််း ထ က်ရပေါ်သည  ် ဆညူ သ သက်ရရာက်မှုသည ်

အမမင် ဆ ုံ်းလက်ခ နိုံငသ်ည  ်ဆညူ သ အဆင  ် (Noise Level) လမ််းည န ်သတ်မ တ်ချက်ထက် ရကျာလ် နသ်ညဟ်ုံ တိုံင််းတာသရိ ိလျှင ်သိုံ   

မဟုံတ် ရကျာ်လ နမ်ညက်ိုံ ခန်  မ န််း နိုံငလ်ျှင ် ဆညူ သ  တာ်းဆ်ီးကာက ယ်မခင််းန င  ် ရလျာ ချမခင််း မပျုလုံပ်ရမည။် ဆညူ သ  

သက်ရရာက်မှုသည ် ရအာက်ရြာမ်ပပါ ဆညူ မှုအဆင်  သတ်မ တ်ချက်မျာ်းအာ်း ရကျာ်လ နမ်ခင််း သိုံ  မဟုံတ် စီမ ကိန််း လုံပ်ငန််း၏ 

အမပငရ်နရာတ ငရ် ိရသာ အန်ီးဆ ုံ်းလက်ခ ရရ ိမည် ရနရာတ င ်ရနာက်ခ ဆညူ မှုအဆင်  သတ်မ တ်ချက် ၃ dBA ထက် ရကျာ်လ နရ်စမခင််း 

မရ ိရစရ- 

Receptor One Hour LAeq (dBA)a 

Daytime 

07:00 – 22:00 

Nighttime 

22:00 – 07:00 

Residential,institutional,educational 55 45 

Industrial, commercial 70 70 

 

(၇) အလုံပ်ရ ုံအက်ဥပရေ (၁၉၅၁) 

 စက်ရ ုံတညရ်ဆာက်လညပ်တ်မခင််း၊ အလုံပ်သမာမျာ်း၊ လုံပ်ငန််းခ င ်ရဘ်းကင််းလ ုံမခ ျုရရ်းန င  ်အနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်း၊ ၁၉၅၁ 

ခုံန စ်၊ ဇနန်ဝါရီလ (၁) ရက် မမနမ်ာနိုံငင် မပနတ်မ််းမြင  ်ထုံတ်မပနရ်သာ ၁၉၅၁ ခုံန စ် အက်ဥပရေအမ တ် ၆၅၊ အခန််း (၁) စကာ်းချီ်း၊ အခန််း 

(၃) ကျန််းမာရရ်း၊ အခန််း (၄) ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်း၊ အခန််းအ (၅) သက်သာ ရချာငခ်ျိရရ်း၊ အခန််း (၆) အထ်ူးသက်ဆိုံငရ်စမခင််း၊ 

အခန််း (၇) လူကကီ်းမျာ်းအလုံပ်လုံပ်ချနိ ်နာရီမျာ်း၊ အခန််း (၈) လူငယ်မျာ်းခိုံင််းရစမခင််း၊ အခန််း (၉) မပစ်ေဏမ်ျာ်းန င  ်လိုံက်နာရဆာငရ် က်ရန ်

နည််းလမ််းမျာ်းတိုံ  ကိုံ လိုံက်နာရပါ မည။် 

 ထိုံ  အမပင ်၂၀၁၄ ခုံန စ်၊ ဇူလိုံငလ် (၁၈) ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၄ ခုံန စ် မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ် ဥပရေအမ တ် ၃၀ မြင  ်ထုံတ်မပနရ်သာ 

၁၉၅၁ ခုံန စ် ခ င ရ်က်န င  ် အလုံပ်ပိတ် အက်ဥပရေကိုံ မပငဆ်ငသ်ည ဥ်ပရေပါ ခ င ရ်က်၊ အလုံပ်သမာ်း အလုံပ်ပိတ်ရက် တိုံ  ကိုံ 

လိုံက်နာပါမည။် ၂၀၁၆ ခုံန စ်၊ ဇနန်ဝါရီ (၂၀) ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၆ ခုံန စ် မပညရ်ထာငစ်ုံ လ တ်ရတာ်ဥပရေအမ တ် ၁၂ မြင  ်ထုံတ်မပနရ်သာ ၁၉၅၁ 

ခုံန စ် အလုံပ်ရ ုံမျာ်း အက်ဥပရေကိုံ မပငဆ်ငသ်ည  ်ဥပရေကိုံလည််း လိုံက်နာပါမည။် ပုံဂ္ဂလိက စက်မှုလုံပ်ငန််းဥပရေ အခန််း (၁) အမညန် င  ်

အဓိပပာယ်ရြာ်မပချက်၊ အခန််း (၂) အရမခခ မူမျာ်း၊ အခန််း (၃) ပုံဂ္ဂလိက စက်မှုလုံပ်ငန််းမျာ်း မ တ်ပ ုံတငမ်ခင််း၊ အခန််း (၆) လုံပ်ငန််းရ င၏် 

တာဝနန် င  ်ရဆာငရ် က်နိုံငခ် င မ်ျာ်း၊ အခန််း (၉) မ တ်ပ ုံတငပ်ျက်မပယ်မခင််း၊ အခန််း (၁၂) တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၁၃) မပစ်မှုန င  ်မပစ်ေဏ ်

တိုံ  ကိုံ လိုံက်နာပါမည။် အလုံပ်သမာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းန င  ် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၃ ခုံန စ၊်  သဂ္ုံတ်လ (၃၀) ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၃ ခုံန စ ်

မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ် ဥပရေအမ တ် ၂၉ မြင  ်ထုံတ်မပနရ်သာ အလုံပ်အကိုံငန် င  ်ကျွမ််းကျငမ်ှု ြ  ြို့ ပြိျု်းတိုံ်းတက်ရရ်းဥပရေပါ အခန််း (၃) 

အလုံပ်ခန  ထ်ာ်းမှုဆိုံငရ်ာ သရဘာတူညမီှု စာချျုပ်ချျုပ်ဆိုံမခင််း၊ အခန််း (၅) အလုံပ်သမာ်းမျာ်း ကျွမ််းကျငမ်ှု ြ  ြို့ ပြိျု်းတိုံ်းတက်ရစရရ်းန င  ်

ရလ ကျင ရ်ရ်း အစီအစဉမျာ်း ရဆာငရ် က်ရစ မခင််း တိုံ  ကိုံ လိုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံ  အရဆာက်အဦမျာ်း၊ ရလာငစ်ာဆမီျာ်း 

သ ုံ်းစ ွဲမှုမျာ်းန င  ် စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၃၄ ခုံန စ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၆) ရက် ရက်စ ွဲမြင  ်ထုံတ်မပနရ်သာ Act No.30 Petroleum Act, 1934 

Chapter – 1 : Control Over Petroleum, Chapter – 3 Penalties and Procedure တိုံ  ကိုံ လိုံက်နာပါမည။် ထိုံ  မပင၂်၀၁၀ ခုံန စ်၊ 

ေဇီငဘ်ာလ (၃၁) ရက်စ ွဲပါ The Peace and Development Council Law No . 33/ 2010 မြင  ်ထုံတ်မပန ်ရသာ The Law Amending 

The Petroleum Act, 1934 ပါ မပငဆ်ငခ်ျက်မျာ်းကိုံလည််း လိုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံ  အလုံပ်ရ ုံန င  ်အရဆာက်အဦမျာ်း၊ ဝနထ်မ််းမျာ်း 

အသက်အိုံ်းအမိ်စည််းစိမ်န င  ် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၃ ခုံန စ်၊ ဇူလိုံငလ် (၃၁) ရက်စ ွဲပါ မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ် ဥပရေအမ တ် ၂၀ မြင  ်

ထုံတ်မပနရ်သာ သဘာဝအနတရာယ်ဆိုံငရ်ာ စီမ  ခန  ခ် ွဲမှုဥပရေအရ အခန််း (၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၈) မပစ်မှုန င  ် မပစ်ေဏမ်ျာ်းကိုံ 

လိုံက်နာရပါမည။် အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  လိုံက်နာမညမ်ြစ်ပါသည။် 

(၈) လူမှုြူလ ုံရရ်းဥပရေ (၂၀၁၂)  

 အပိုံင််း (၅၃)၊ (က) အလုံပ်ရ ငန် င  ် အလုံပ်သမာ်းတိုံ  သည ် လုံပ်ငန််းဌာနမျာ်း၏ အလုံပ်သမာ်းမျာ်းရဘ်းအနတရာယ် 

ကင််းရ င််းရရ်းန င  ် ပညာရရ်းလုံပ်ငန််းမျာ်းအမပင ် အလုံပ်တ င ် မရတာ်တဆမြစ်ပ ာ်းမှုကိုံလည််းရကာင််း၊ အလုံပ်တ င ် ထခိိုံက်မှုရ ကာင  ်

ေဏရ်ာရရ ိမှု၊ ရရာဂ္ါရရ ိမှုန င  ် ရသဆ ုံ်းမှုမြစ်ပ ာ်းမခင််းကိုံလည််းရကာင််း ကာက ယ်ရနအ်လိုံ  င ာ ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်းန င  ်

ကျမ််းမာရရ်းဆိုံငရ်ာ စီမ ချက်မျာ်းထာ်းရ ိမခင််းတိုံ  န င  ်စပ်လျဉ်း၍ လူမှုြူလ ုံရရ်းအြ ွဲြို့ န  င  ်မြစ်ရစ၊ အာမခ ကိုံယ်စာ်းလ ယ်ဌာနမျာ်းန င မ်ြစ်ရစ 
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ညြှနိှုငိ််းပူ်းရပါင််း ရဆာငရ် က်ရမည။် ၎င််းတိုံ  အတ က် လူမှုြူလ ုံရရ်း ဥပရေ ၂၀၁၂ တိုံ  ကိုံ လိုံက်နာရဆာငရ် က်ရမညမ်ြစ်သည။် 

အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  လိုံက်နာရဆာငရ် က်လျက်ရ ိပါသည။် 

(၉) ဓာတုံပစစည််းန င  ်ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း အနတရာယ်မ  တာ်းဆ်ီးကာက ယ်ရရ်းဥပရေ (၂၀၁၃ ခုံန စ်) 

 အခန််း (၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း - (က) ဓတာပစစည််းန င ဆ်က်စပ်ပစစည််းမျာ်းရ ကာင  ်သက်ရ ိသတတ ဝါမျာ်းအာ်း ရဘ်းအနတရာယ် 

မြစ်ရစမခင််းန င  ် သဘာဝပတ်ဝန််းကျငအ်ရင််းအမမစ်မျာ်းကိုံ ထခိိုံက်ပျက်စီ်းရစမခင််းမ  ကာက ယ်ရန၊် (ခ) ဓာတုံပစစည််းမျာ်း ဆိုံငရ်ာ 

လုံပ်ငန််းကိုံ ခ င မ်ပျုချက်မြင  ်ရဆာငရ် က်ရာတ င ်အနတရာယ်ကင််းရ င််းရစရနအ်တ က် စနစ် တကျကကီ်း ကပ်က ပ်ကွဲရန၊် (ဂ္) ဓာတုံပစစည််းန င  ်

ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းကိုံ စနစ်တကျသ ုံ်းစ ွဲရစရရ်းအတ က် ပညာရပ်း လုံပ်ငန််းန င  ် သုံရတသနလုံပ်ငန််းမျာ်းကိုံ ကျယ်ကျယ်မပန  မ်ပန   ်

ရဆာငရ် က်ရနန် င  ် သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ရယူရသာ စနစ်ကိုံရဆာငရ် က်ရန။် (ဃ) လုံပ်ငန််းခ င ် ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်း၊ 

ကျန််းမာရရ်းန င  ်ပတ်ဝန််းကျင ်ထနိ််းသမိ််းရရ်းတိုံ  အတ က် စဉဆက်မမပတ် ြ  ြို့ ပြိျု်းတိုံ်းတက်ရရ်းကိုံ ရဆာငရ် က်ရန။် 

အခန််း (၇) ဓာတုံပစစည််းမျာ်း ဆိုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းလုံပ်ပိုံငခ် င လိ်ုံငစ်င ် ၁၃။ ဓာတုံပစစည််းန င  ်

ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆိုံငရ်ာလုံပ်ငန််းမျာ်း လုံပ်ကိုံငလ်ိုံသ ူ သည ် လိုံငစ်ငရ်ရ ိရန ် ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းရရ်းဆိုံငရ်ာ စမီ ခန  ခ် ွဲမှုလုံပ်ငန််း 

စီမ ချက်န င တ်က  သတ်မ တ်ချက်မျာ်း န င အ်ည ီဗဟိုံကကီ်း ကပ်ရရ်းအြ ွဲြို့သိုံ   ရလျှာက်ထာ်းရမည။် ၁၄။ ဗဟိုံကကီ်း ကပ်ရရ်းအြ ွဲြို့သည ်- (က) 

ပုံေမ် ၁၃ အရ လိုံငစ်ငရ်လျှာက်ထာ်းချက်မျာ်းကိုံ သတ်မ တ်ချက်မျာ်းန င အ်ည ီ စိစစ်ပပီ်း လိုံငစ်ငထ်ုံတ်ရပ်းရန ် ခ င မ်ပျုမခင််း သိုံ  မဟုံတ် 

မငင််းပယ်မခင််းမပျုနိုံငသ်ည။် (ခ) လိုံငစ်ငထ်ုံတ်ရပ်းရန ် ခ င မ်ပျုပါက လိုံငစ်ငခ်ရပ်းသ င််းရစပပီ်း စည််းကမ််းချက်မျာ်းန င  ် အတူ လိုံငစ်ငကိ်ုံ 

ထုံတ်ရပ်းရမည။် ၁၅။ လိုံငစ်ငရ်ရ ိသသူည ် သက်ဆိုံငရ်ာ ဓာတုံပစစည််းန င  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း ဆိုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းကိုံ 

စတငလ်ုံပ်ကိုံငမ်ခင််းမမပျုမီ (က) စက်ပစစည််းကိရိယာမျာ်း၏ လ ုံမခ ျုစိတ်ချမှုန င  ် ခ နိုံငရ်ညရ် ိမှုတိုံ   အတ က် သက်ဆိုံငရ်ာ 

ကကီ်း ကပ်ရရ်းအြ ွဲြို့ န  င  ် စစ်ရဆ်းရရ်းအြ ွဲြို့မျာ်း၏ စစ်ရဆ်းမခင််းကိုံ ခ ယူရမည။် (ခ) တာဝန ် ထမ််းရဆာငမ်ည သ်မူျာ်းကိုံ သက်ဆိုံငရ်ာ 

မပညပ်သငတ်န််းမျာ်း သိုံ  မဟုံတ် အစိုံ်းရဌာန၊ အစိုံ်းရအြ ွဲြို့အစည််းမျာ်းက ြ င လ် စ်ရသာ ဓာတုံပစစည််းန င ဆ်က်စပ် ပစစည််းမျာ်းအနတရာယ်မ  

တာ်းဆ်ီးကာက ယ်မှု သငတ်န််းမျာ်းန င  ်ကျွမ််းကျငမ်ှု သငတ်န််းမျာ်းသိုံ   တက်ရရာက်ရစရမည။် ၁၆။ လိုံငစ်ငရ်ရ ိသသူည ်- (က) လိုံငစ်ငပ်ါ 

စည််းကမ််းချကမ်ျာ်းကိုံ လိုံက်နာရမည။် (ခ) ဓာတုံပစစည််းန င  ်ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း ကိုံငတ် ယ်အသ ုံ်းမပျုရာတ င ်အနတရာယ်ကင််းရ င််းရစရရ်း 

အတ က် ည န ်ကာ်းချက်မျာ်းကိုံ မိမိကိုံယ်တိုံင ် လိုံက်နာရမည အ်မပင ် လုံပ်ငန််းတ င ် တာဝနထ်မ််းရဆာငသ်မူျာ်းက 

တိကျစ ာလိုံက်နာရစရနလ်ည််း ရဆာငရ် က်ရမည။် (ဂ္) ဓာတုံပစစည််းန င  ်ဆက်စပ်ပစစည််းန င  ်ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း ဆိုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းတ င ်

လိုံအပ်ရသာ လ ုံမခ ျုရရ်းကိရိယာမျာ်း လ ုံရလာက်စ ာထာ်းရ ိရမည အ်မပင ် လုံပ်ငန််းတ င ် တာဝန ် ထမ််းရဆာငသ်မူျာ်းအာ်း 

ကိုံယ်ခနဓာကာက ယ်ရရ်းကိရိယာန င  ် ဝတ်စ ုံမျာ်းကိုံ စနစ်တကျ သ ုံ်းစ ွဲတက်ရနသ်ငတ်န််း ရပ်းမခင််း၊ ရလ ကျင  ် သင ်ကာ်းရပ်းမခင််းန င  ်

လိုံအပ်သလိုံ ည န ်ကာ်းမခင််းမျာ်း မပျုရမည။် (င) လူန င  ်တိရိစဆာနမ်ျာ်း၏ ကျန််းမာရရ်းကိုံ လည််းရကာင််း၊ ပတ်ဝန််းကျငကိ်ုံလည််းရကာင််း 

အနတရာယ်ထခိိုံက်မှု ရ ိ / မရ ိ န င  ်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုံငရ်ာ ကကီ်း ကပ်ရရ်းအြ ွဲြို့ န  င  ်စစ်ရဆ်းရရ်းအြ ွဲြို့မျာ်း၏ စစ်ရဆ်းမခင််းကိုံ ခ ယူရမည။် 

(စ) ဓာတုံပစစည််းန င  ်ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆိုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းတ င ်တာဝနထ်မ််းရဆာငမ်ည သ်မူျာ်းအာ်း ကျန််းမာရရ်းစစ်ရဆ်းရပ်းပပီ်း ယင််း 

လုံပ်ငန််းတ င ်လုံပ်ရဆာငရ်န ်ကျန််းမာရရ်းန င  ်ညညီ တ်ရ ကာင််း ရထာက်ခ ချက်ရရ ိမ သာ တာဝနရ်ဆာငရ် က်ခ င  ် မပျုရမည။် ယင််းတိုံ  ၏ 

ကျန််းမာရရ်း စစရ်ဆ်းချက်မ တ်တမ််းမျာ်းကိုံ စနစ်တကျထနိ််းသမိ််း ထာ်းရ ိရမည။် (ဆ) အနတရာယ်ရ ိနိုံငရ်သာ ဓာတုံပစစည််း (သိုံ  မဟုံတ်) 

ဆက်ပစစည််းမျာ်းကိုံ သိုံရလ ာငခ် င ရ်ရ ိပါက ခ င မ်ပျုသည  ် အရ ကာင််း  ကာ်းစာ မိတတ  ကိုံ သက်ဆိုံငရ်ာပမိျု ြို့နာ် အရထ ရထ အုံပ်ချျုပ်ရရ်း 

ဦ်းစီ်းဌာနသိုံ   ရပ်းပိုံ  ရမည။် (ဇ) မီ်းရဘ်းအနတရာယ် မြစ်ရစတက်သည ပ်စစည််း သိုံ  မဟုံတ် ရပါက်က ွဲရစတက်သည  ် ပစစည််းမျာ်းကိုံ 

အသ ုံ်းမပျု၍ မီ်းရဘ်းအနတရာယ် စိုံ်းရိမ်ရ ရသာ လုံပ်ငန််းလုံပ်ကိုံငပ်ါက သက်ဆိုံငရ်ာ မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌာန၏ လမ််းည နသ်ရဘာတူညခီျက ်

ကကိျုတငရ်ယူရမည။် (ဈ) ဓာတုံပစစည််းန င  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းကိုံ မပညတ် င််းတ င ် သယ်ယူပိုံ  ရဆာငသ်ည အ်ခါ သတ်မ တ်ထာ်းရသာ 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းန င အ်ည ီ ခ င မ်ပျုထာ်းရသာပမာဏကိုံသာ သယ်ရဆာငရ်မည။် (ည) ဓာတုံပစစည််းန င  ် ဆက်စပ် ပစစည််းမျာ်းကိုံ 

လိုံငစ်ငပ်ါရနရာရေသတစ်ခုံမ  အမခာ်းရနရာရေသတစ်ခုံခုံသိုံ   ရမပာင််းလွဲပပီ်း သယ်ယူပိုံ  ရဆာငရ်န ် ရ ိပါက ဗဟိုံကကီ်း ကပ်ရရ်းထ မ  

ခ င မ်ပျုချက်ရယူရမည။် (ဋ) ဓာတုံပစစည််းန င  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆိုံငရ်ာ လုံပ်ငန််း လုံပ်ကိုံငရ်ာတ င ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ခိိုံက်ပျက်စီ်းမခင််း 

မရ ိရစရန ်ပတ်ဝန််းကျငန် င  ်သက်ဆိုံငရ်သာ ဥပရေမျာ်းန င အ်ည ီလိုံက်နာရဆာငရ် က်ရမည။် ၁၇။လိုံငစ်ငရ်ရ ိသသူည ်ဓာတုံပစစည််းန င  ်

ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆိုံငရ်ာလုံပ်ငန််းန င  ် စပ်လျဉ်း၍ လူန င တိ်ရိစဆာန ် တိုံ  ကိုံလည််းရကာင််း၊ ပတ်ဝန််းကျငကိ်ုံရသာ်လည််းရကာင််း 

ထခိိုံက်ဆ ုံ်းရှု  ်းမှု မြစ်ရပေါ်ပါက ရလျာ်ရ က်းရပ်းနိုံငရ်ရ်း အတ က် သတ်မ တ်ချက်မျာ်းန င အ်ည ီ အာမခ ထာ်းရ ိရမည။် 

၁၈။လိုံငစ်ငရ်ရ ိသသူည ် လိုံငစ်ငသ်က်တမ််းတိုံ်းမမြှင ရ်ပ်းရန ် သက်တမ််းမကုံနဆ် ုံ်းမ ီ ရက်ရပါင််း ၃၀ ကကိျုတင၍် သတ်မ တ်ချက် 
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မျာ်းန င အ်ည ီ လိုံက်နာရဆာငရ် က်ရမည။် ၁၉။ဗဟိုံကကီ်း ကပ်ရရ်းအြ ွဲြို့သည ် ပုံေမ် ၁၈အရ ရလျှာက်ထာ်းချက်ကိုံ 

သတ်မ တ်ချက်မျာ်းန င အ်ည ီစိစစ်ပပီ်း လိုံငစ်င ်သက်တမ််းတိုံ်းမမြှင ရ်ပ်းရန ်ခ င မ်ပျုမခင််း (သိုံ  မဟုံတ်) မငင််းပယ်မခင််း မပျုနိုံငသ်ည။် 

အထက်ရြာ်မပပါဥပရေန င အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  ခ င မ်ပျုချက်ရယူပပီ်း စနစ်တကျသ ုံ်းစ ွဲမညမ်ြစ်ပါသည။် 

(၁၀) အနတရာယ်ထနိ််းချျုပ်ကာက ယ်မခင််းန င  ်အနတရာယ်ကိုံရလျာ ပါ်းရစမခင််း 

 ၂၇။လိုံငစ်ငရ်ရ ိသမူျာ်းသည ် ဓာတုံပစစည််းန င  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆိုံငရ်ာ အနတရာယ်ကိုံ ထနိ််းချျုပ်ကာက ယ် ရနန် င  ်

ရလျာ ပါ်းရစရန ် ရအာက်ပါတိုံ  ကိုံ လိုံက်နာရစရမည ် - (က) အနတရာယ်ကိုံ ကကိျုတငက်ာက ယ်နိုံငရ်ရ်းအတ က် အနတရာယ်အဆင ကိ်ုံ 

ဓာတုံပစစည််းန င  ်ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း၏ ဂ္ုံဏသ်တတ ိမျာ်းအရ အမျိျု်းအစာ်းခ ွဲမခာ်းမခင််း၊ (ခ) အနတရာယ်ကင််းရ င််းမှု အဆင မ် တ်တမ််းလ ာန င  ်

အနတရာယ်သတိရပ်းအမ တ်အသာ်းတိုံ  ကိုံ ရြာ်မပမခင််း၊ (ဂ္) မရတာ်တဆမြစ်ပ ာ်းမှု ကာက ယ်ရနန် င  ် ရလျာ ပါ်းရစရန ်

လ ုံမခ ျုရရ်းကိရိယာမျာ်း၊ ကိုံယ်ခနဓာကာက ယ်ရရ်း ကိရိယာမျာ်း ထာ်းရ ိမခင််းန င  ် စနစ်တကျသ ုံ်းစ ွဲတက်ရစရန ် သငတ်န််းမျာ်း 

တက်ရရာက်ရစမခင််း၊ (ဃ) ဓာတုံပစစည််းန င ဆ်က်စပ် ပစစည််းမျာ်းကိုံ သယ်ယူပိုံ  ရဆာငမ်ခင််း၊ လက်ဝယ်ထာ်းရ ိမခင််း၊ သိုံရလ ာငမ်ခင််း၊ 

သ ုံ်းစ ွဲမခင််း၊ စ န  ပ်စ်မခင််းန င  ် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မ တ်ချက်မျာ်းန င အ်ည ီ ရဆာငရ် က်မခင််း၊ (င) ဗဟိုံကကီ်း ကပ်ရရ်းအြ ွဲြို့က တာ်းမမစ် 

ပိတ်ပငထ်ာ်းရသာ ဓာတုံပစစည််းန င  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း၊ ယင််းတိုံ  ကိုံ ထည သ် င််းအသ ုံ်းမပျုရသာ စက်ကိရိယာမျာ်းကိုံ 

မပညတ် င််းသိုံ  တငသ် င််းမှု သိုံ  မဟုံတ် မပညပ်သိုံ   တငပိ်ုံ  မှုမမပျု မခင််းမြစ်သည။် 

(၁၁) မပညရ်ထာငစ်ုံမမနမ်ာနိုံငင်  မပညသ်ူ  ကျန််းမာရရ်းဆိုံငရ်ာဥပရေ (၁၉၇၂ ခုံန စ်) 

 မပညသ်တိူုံ  ၏ ကျန််းမာရရ်းကိုံ ကာက ယ်မခင််း (၁) ပတ်ဝန််းကျင ်ကျန််းမာရရ်းဆိုံငရ်ာလုံပ်ငန််းမျာ်း - (က) လူအမျာ်း ရနထိုံငရ်ာ 

ပတ်ဝန််းကျငတ် င ် အမှုိက်သရိုံက်၊ အညစ်အရ က်းမျာ်းကိုံ သမိ််းဆည််းစ န  ပ်စ်မခင််း၊ (ခ) လူအမျာ်း အတ က် ရသာက်သ ုံ်းရရမျာ်းကိုံ 

အမပညမ်ပညဆ်ိုံငရ်ာ စ ချိနမ်ီ သတ်မ တ်မခင််းန င  ် ကာက ယ်ရစာင ရ်ရ ာက်မခင််း၊ (ဂ္) လူအမျာ်းရနထိုံငရ်ာ ပတ်ဝန််းကျငရ်လထုံတ င ်

လူတိုံ  ကိုံရဘ်းအနတရာယ်မြစ်ရစမည  ်အခိုံ်းအရင ြို့၊ အန  အသက်၊ အမှုနအ်မ  ာ်း၊ အသ ပလ ၊ ဓာတ်ရရာငမ်ခညမ်ျာ်းရ ကာင  ်ညစ်ညမ််းမခင််းမ  

ကာက ယ်မခင််း၊ (ဃ) ပမိျု ြို့ ရ ာစညပ်ငသ်ာယာရရ်း၊ အမိ်ယာရဆာက်လုံပ်မခင််းန င  ် လုံပ်သာ်းမပညသ်တိူုံ  သ ာ်းလာရနထိုံင ် အသ ုံ်းမပျုသည  ်

အရဆာက်အဦ (သိုံ  မဟုံတ်) ရနရာမျာ်း၏ ကျန််းမာသန  ရ် င််းရရ်းအတ က် ရဆာငရ် က်မခင််း မြစ်သည။်  

 

(၁၂) လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်း၊ အလုံပ်ရ ုံ၏အရဆာက်အဦမျာ်း၊ သယ်ယူပိုံ  ရဆာငမ်ခင််းမျာ်း၊ 

သဘာဝရဘ်းအနတရာယ်မျာ်း၊ မရတာ်တဆထခိိုံက်မှုမျာ်း၊ မီ်းရဘ်းအနတရာယ်မျာ်းန င စ်ပ်လျဉ်းသည ဥ်ပရေမျာ်း၊  

အြ ွဲြို့အစည််းဆိုံငရ်ာမူရဘာငမ်ျာ်း 

စက်ရ ုံတညရ်ဆာက်လညပ်တ်ရာတ င ် အလုံပ်သမာ်းဝနထ်မ််းထုံမျာ်း၏ ခ င ၊် လုံပ်ခလစာ၊ ကျန််းမာ 

ရရ်းန င ယ်င််းတိုံ  ၏လုံပ်ငန််းခ ငရ်အ်းချမ််းသာယာရရ်း၊ ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်း၊ သဘာဝရဘ်းအနတရာယ် ကျရရာက်လျှငထ်ခိိုံက်မှု 

အနည််းဆ ုံ်းန င  ် အလျငအ်မမနမ်ပနလ်ညထ်ရူထာငန်ိုံငရ်နန် င  ် ထခိိုံက်သည ဝ်နထ်မ််း မျာ်းကိုံ ရလျာ်ရ က်းရပ်းမခင််းဆိုံငရ်ာမျာ်း၊ 

မီ်းရဘ်းအနတရာယ်ဆိုံငရ်ာန င ဆ်က်စပ်လျက်ရ ိရသာ ဥပရေ၊ မူဝါေ မျာ်းအရ ၁၉၅၂ခုံန စ ် ဇနန်ဝါရီလ (၁)ရက် 

မမနမ်ာနိုံငင် မပနတ်မ််းမြင ထ်ုံတ်မပနရ်သာ ၁၉၅၂ခုံန စ် အက်ဥပရေ အမ တ်(၆၅)၊ ၁၉၅၁ခုံန စ် အလုံပ်ရ ုံအက်ဥပရေပါ အခန််း(၁) စကာ်းချီ်း၊ 

အခန််း(၃) ကျန််းမာရရ်း၊ အခန််း(၄) ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်း၊ အခန််း(၅) သက်သာရချာငခ်ျိရရ်း၊ အခန််း(၆) အထ်ူးသက်ဆိုံငရ်စမခင််း၊ 

အခန််း(၇) လူကကီ်းမျာ်းအလုံပ်လုံပ်ချိနန်ာရီမျာ်း၊ အခန််း(၈) လူငယ်မျာ်းခိုံင််းရစမခင််း၊ အခန််း(၉) မပစ်ေဏမ်ျာ်း 

န င လိ်ုံက်နာရဆာငရ် က်ရနန်ည််းလမ််းတိုံ  ကိုံလိုံက်နာပါမည။် တဆက်တည််းမ ာပင၂်၀၁၄ခုံန စ် ဇူလိုံငလ် ၁၈ ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၄ခုံန စ် 

မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ဥပရေအမ တ်(၃၀)မြင ထ်ုံတ်မပနရ်သာ၁၉၅၁ခုံန စ် ခ င ရ်က်န င  ် အလုံပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပရေကိုံ 

မပငဆ်ငသ်ည ဥ်ပရေပါ ခ င ရ်က်၊ အလုံပ်သမာ်း၊ အလုံပ်ပိတ်ရက်တိုံ  ကိုံ လိုံက် နာပါမည။် ဆက်လက်၍၂၀၁၆ခုံန စ် ဇနန်ဝါရီလ ၂၀-ရကပ်ါ 

၂၀၁၆ခုံန စ် မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ဥပရေ အမ တ်(၁၂)မြင ထ်ုံတ်မပနရ်သာ ၁၉၅၁ခုံန စ် အလုံပ်ရ ုံမျာ်းအက်ဥပရေကိုံ မပငဆ်ငသ်ည ် 

ဥပရေကိုံလည််း လိုံက် နာပါမည။် အလုံပ်သမာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းန င စ်ပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၃ခုံန စ် ဩဂ္ုံတ်လ ၃၀-ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၃ခုံန စ် မပည ်

ရထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ဥပရေအမ တ်(၂၉)မြင  ် ထုံတ်မပနရ်သာ အလုံပ်အကိုံငန် င  ် ကျွမ််းကျငြ်  ြို့ ပြိျု်းတိုံ်းတက်ရရ်း ဥပရေပါ အခန််း(၃) 

အလုံပ်ခန  ထ်ာ်းမှုဆိုံငရ်ာသရဘာတူညခီျက်စာချျုပ်ချျုပ်ဆိုံမခင််း၊ အခန််း(၅) အလုံပ်သမာ်းမျာ်း ကျွမ််းကျင ် ြ  ြို့ ပြိျု်းတိုံ်းတက်ရစရရ်းန င  ်

ရလ ကျင ရ်ရ်းအစအီစဉမျာ်းရဆာငရ် က်မခင််း တိုံ  ကိုံလိုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံအရနန င  ် အရဆာက်အဦမျာ်း၊ ဝနထ်မ််းမျာ်း၊ 

အသက်အိုံ်းအမိ်စည််းစိမ်န င စ်ပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၃ခုံ န စ် ဇူလိုံငလ် (၃)ရက်-ရက်စ ွဲပါ 
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မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ဥပရေအမ တ်(၂၀)မြင ထ်ုံတ်မပနရ်သာ သဘာဝ ရဘ်းအနတရာယ်ဆိုံငရ်ာစီမ ခန  ခ် ွဲမှုဥပရေကိုံ အခန််း(၂) 

ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၈) မပစ်မှုန င မ်ပစေ်ဏမ်ျာ်း တိုံ   ကိုံလိုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံတ င ် လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်း၊ 

စက်ပစစည််းကိရိယာမျာ်း၊ ရလာငစ်ာဆမီျာ်း၊ မီ်းရလာငလ် ယ်ရသာဓာတုံရဗေပစစည််းမျာ်း၊ အရက်မပင််းမျာ်းန င  ်

ဆက်စပ်လုံပ်ကိုံငရ်နရမခင််းရ ကာင  ် သဘာဝ ရဘ်းအနတရာယ်၊ မရတာ်တဆထခိိုံက်မှုမျာ်းမြစ်ရပေါ် နိုံငရ်ာ ၂၀၁၄ခုံန စ် 

မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ဥပရေအ မ တ်(၅၃)မြင  ် ၂၀၁၄ခုံန စ် ေဇီငဘ်ာလ(၅)ရက်ပါ ထခိိုံက်ေဏရ်ာရရ ိရသာအရရ်းရပေါ်လူနာကိုံ 

ကူညရီစာင  ် ရရ ာက်မခင််းန င က်ုံသမခင််းဆိုံငရ်ာဥပရေကိုံလိုံက်နာပါမည။် ယင််းဥပရေပါ အခန််း(၁) အမညန် င အ်ဓိပပါယ် ရြာ်မပချက်၊ 

အခန််း(၂) ထခိိုံက်ေဏရ်ာရရ ိရသာအရရ်းရပေါ်လူနာကိုံကူညရီစာင ရ်ရ ာက်ရနတ်ာဝန၊် အခန််း (၃) မပစ်မှုန င မ်ပစ်ေဏ၊် အခန််း(၄) 

အရထ ရထ တိုံ  ကိုံအထ်ူးဂ္ရုံမပျုလိုံက်နာပါမည။် ထိုံ  မပငမ်ပညရ်ထာငစ်ုံမမနမ်ာ နိုံငင် ရတာ် ကျန််းမာရရ်းရကာငစ်ီကထုံတ်မပနရ်သာ 

၁၉၇၂ခုံန စ် ဇနန်ဝါရီလ ၁၂-ရက်စ ွဲပါ ၁၉၇၂ခုံန စ်မပည ် ရထာငစ်ုံမမနမ်ာနိုံငင် ၊ မပညသ်ူ  ကျန််းမာရရ်းဆိုံငရ်ာဥပရေပါ နေိါန််း၊ အခန််း(၁) 

စကာ်းချီ်း၊ အခန််း(၂) မပညသ်တိူုံ  ၏ကျန််းမာရရ်းကိုံကာက ယ်မခင််း၊ အခန််း(၃) နည််းဥပရေမျာ်းအမြစ် မ တ်ယူရမည တ်ညဆ်ွဲဥပရေမျာ်း၏ 

မပဌာန််းချက်မျာ်း၊ အခန််း(၅) မပစေ်ဏန် င အ်ရရ်းယူနည််းမျာ်းဆိုံငရ်ာမပဌာန််းချက်မျာ်း၊ အခန််း(၆) အရထ ရထ  မပဌာန််းချက်မျာ်းတိုံ  ကိုံ 

သရိ ိလိုံက်နာပါမည။် ထိုံ  မပငန်ိုံငင် ရတာ်ပငမိ်ဝပ်ပိမပာ်းမှုတညရ်ဆာက်ရရ်းဥပရေအမ တ် (၁/၉၅)မြင ထ်ုံတ်မပနရ်သာ 

ကူ်းစက်ရရာဂ္ါမျာ်းကာက ယ်န မိ်န င််းရရ်းဥပရေ အခန််း(၁) အမညန် င အ်ဓိပပါယ် ရြာ်မပချက်၊ အခန််း(၄) 

ပတ်ဝန််းကျငသ်န  ရ် င််းရရ်းရဆာငရ် က်မခင််း၊ အခန််း(၅) ကူ်းစက်ရရာဂ္ါမြစပ် ာ်း ရ ကာင််းတိုံင ်ကာ်းမခင််း၊ အခန််း(၈) 

မပစ်ေဏမ်ျာ်းတိုံ  ု ုံကိုံအထ်ူးဂ္ရုံမပျုလိုံက်နာပါမည။် ထိုံ  မပငအ်ရက်ချက်စက်ရ ုံ  မျာ်းသည ် မီ်းရဘ်းအနတရာယ် 

 က ျုရတ ြို့ နိုံငရ်နလ် ယ်ကူရသာစက်ရ ုံ မြစ်သမြင  ် ၂၀၁၅ခုံန စ ် မတ်လ (၁၅)ရက်- ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၅ခုံန စ် 

မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ဥပရေအမ တ်(၁၁)မြင မ်ပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ကထုံတ်မပန ် ရသာ မမနမ်ာနိုံငင် မီ်းသတ်တပ်ြ ွဲြို့ ဥပရေ 

အခန််း(၁) အမညန် င အ်ဓိပပါယ်ရြာ်မပချက်၊ အခန််း(၂) ရညရ် ယ်ချက် မျာ်း၊ အခန််း(၇) သ်ီးသန  မ်ီ်းသတ်တပ်ြ ွဲြို့ ြ ွဲြို့စည််းမခင််း၊ အခန််း(၁၁) 

တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၁၂) မပစ်ေဏ ် မျာ်း၊ အခန််း(၁၃) အရထ ရထ တိုံ  ု ုံကိုံ အထ်ူးဂ္ရုံမပျုလိုံက်နာပါမည။် 

အဆိုံပါစက်ရ ုံတ ငက်ုံန ်ကမ််းကုံနရ်ချာမျာ်း၊ ဝနထ်မ််းမျာ်းသယ်ယူပိုံ  ရဆာငမ်ခင််းလုံပ်ငန််းမျာ်းလုံပ်ကိုံငရ်ာတ င ် ရမာ်ရတာ်ယာဉမျာ်း၊ 

အမမနလ်မ််းမကကီ်းမျာ်း အသ ုံ်းမပျုရပါသည။် ၂၀၁၅ခုံန စ် စက်တငဘ်ာလ (၇)ရက်-ရက်စ ွဲမြင  ် မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ကထုံတ်မပန ်

သည ၂်၀၁၅ခုံန စ် မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ဥပရေအမ တ်(၅၅)အရ ရမာ်ရတာ်ယာဉဥပရေ ကိုံလိုံက်နာပါ မည။် ယင််းဥပရေပါ အခန််း(၁) 

အမညန် င အ်ဓပိပါယ်ရြာ်မပချက်၊ အခန််း(၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၃) ရမာ်ရတာ်ယာဉမ တ်ပ ုံတငမ်ခင််း၊ အခန််း(၉) တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း၊ 

အခန််း(၁၀) စည််းကမ််းထနိ််းသမိ််းမခင််းန င  ် အရရ်းယူမခင််းတိုံ  ကိုံသရိ ိလိုံက်နာပါမဘ။်တဆက်တည််းမ ာပင ် ၂၀၁၅ခုံန စ် ဧပပီလ ၉ရက်ပါ 

၂၀၁၅ခုံန စ် မပည ် ရထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ဥပရေအမ တ်(၂၄)မြင ထ်ုံတ်မပနရ်သာ အမမနလ်မ််းမကကီ်းမျာ်းဥပရေကိုံလည််းလိုံက်နာပါ မည။် 

ယင််းဥပရေပါ အခန််း(၁) အမညန် င အ်ဓိပပါယ်ရြာ်မပချက်၊ အခန််း(၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၅) 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းန င က်န  သ်တ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၈) တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၉) မပစ်မှုန င မ်ပစ်ေဏမ်ျာ်း 

တိုံ  ကိုံအထ်ူးသရိ ိလိုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံတ င ် တာဝနထ်မ််းရဆာငသ်ည ဝ်နထ်မ််းမျာ်းန င စ်ပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၁ခုံန စ ်

ရအာက်တိုံဘာလ ၁၁ရက်-ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၁ခုံန စ်မပညရ်ထာငစ်ုံလ တ်ရတာ်ဥပရေအမ တ်(၇)မြင  ် ထုံတ်မပနရ်သာ 

အလုံပ်သမာ်းအြ ွဲြို့အစည််းဥပရေတ ငပ်ါဝငရ်သာ နေိါန််း၊ ရညရ် ယခ်ျက်၊ အခန််း(၁)တ ငပ်ါဝင ် ရသာ အဓိပပါယ်ရြာ်မပချက်မျာ်း၊ 

အခန််း(၂)တ ငပ်ါဝငရ်သာ အလုံပ်သမာ်းအြ ွဲြို့အစည််းမျာ်းြ ွဲြို့စည််းမခင််း၊ အခန််း(၃)တ ငပ်ါဝငရ်သာ မ တ်ပ ုံတငမ်ခင််း၊ အခန််း(၅) 

အလုံပ်သမာ်းအြ ွဲြို့၏အခ င အ်ရရ်းန င တ်ာဝနမ်ျာ်း၊ အခန််း(၆)တ ငပ်ါဝငရ်သာ ရနပ် ုံရင ထရူထာငမ်ခင််းန င သ် ုံ်းစ ွဲမခင််း၊ အခန််း(၇) 

အလုံပ်ရ င၏်တာဝနမ်ျာ်း၊ အခန််း (၁၂)တ ငပ်ါဝငရ်သာ တာ်းမမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၁၃)တ ငပ်ါဝငရ်သာ မပစ်ေဏမ်ျာ်း 

တိုံ  ကိုံသရိ ိလိုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံတ ငတ်ာဝနထ်မ််းရဆာငလ်ျက်ရ ိရသာ ဝနထ်မ််းမျာ်းလုံပ်ငန််းခ ငတ် င ် မရတာ်တဆမြစ်ပ ာ်းပါ 

ကအကျ ျု်းဝငသ်က်ဆိုံငသ်ည  ်The Workmen's Compensation Act, 1923; 1923, March 15th တ င ်ထုံတ်မပနခ်ွဲ ရာယင််း Actပါ 

Chapter-I Preliminary, Definitionsမျာ်း၊ Chapter-II Workmen's Compensation-Employer's Liability for Compensation, 

Amount of Compensation, Method of Calculating Wages, Review, Commutation of Half-monthly Payments, 

Distribution of Compensation, Medical Examinationတိုံ  ကိုံလည််းရကာင််း၊ ၂၀၀၅ခုံန စ် ရမလ (၁၁)ရက်-ရက်စ ွဲပါ The State 

Peace and Development Council Law No.4/2005မြင ထ်ုံတ်မပနရ်သာ The Law Amending the Workmen's Compensation 

Act, 1923ကိုံလည််းရကာင််း Top Oneအရက်ချက်စက်ရ ုံမ  သရိ ိလိုံက်နာပါမည။် 

 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 
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3. စက်ရ ုံအရ ကာင််း ရ င််းလင််းတငမ်ပမခင််း 

3.1. စက်ရ ုံတညရ်ဆာက်မခင််းသမိုံင််းရ ကာင််း 

 Top One အရက်ချက်စကရ် ုံကိုံ 1994 ခုံန စ်တ င ် နိုံငင် ရတာ်အစိုံ်းရ၏ စက်မှုလုံပ်ငန််းတိုံ်းတက် ရစလိုံရသာ 

ရညရ် ယ်ချက်မြင  ် ရရ မပညသ်ာပမျိုြို့နယ်၊ ပမိျု ြို့နယ် အုံပ်ချျုပ်ရရ်းမ ်းရ ုံ ်း၊ ပမိျု ြို့ ရ ာန င အ်ိုံ်းအမိ်ဦ်းစီ်းဌာနမ  ချမ တ်စမီ  ရဆာငရ် က် 

ရြာ်ထုံတ်ထာ်းရပ်းရသာ စက်မှုဇ ုံ(၁) အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််းန င  ် စက်မှု(၃)လမ််းရထာင တ် င ် တညရ် ိရသာ အက က်အမ တ် (42/47-48) 

ရမမက က်အကျယ် (2.7)ဧကခန  ၊် (290630)Square-ft ဝနက်ျငခ်န  ရ် ိ ရမမက က်ရပေါ်တ င ် စတငတ်ညရ်ဆာက် လုံပ်ကိုံငခ်ွဲ ပါသည။် 

လမ််းမျာ်းမ ာလည််း ရမမကကီ်းလမ််း အဆင သ်ာရ ိပါသည။် စက်ရ ုံတညရ်နရာတ င ်ရမမခ အမာရရ ိရန ်အရရ်းကကီ်းသည။် နိုံငင် ရတာ်အစိုံ်းရ 

ချမ တ်ရပ်းထာ်းရသာ ရနရာမျာ်းသည ်ယခငက်  လယ်ယာရမမမျာ်းမြစ်သမြင  ်ရ  ြို့ရမမ၊ န ုံ်းရမမမျာ်းသာမြစသ်ည။် စတငတ်ညရ်ဆာက်စဉ 

အချိနအ်ခါက လယ်ရမမမျာ်း မြစ်ရသာရ ကာင  ် ရမမအမာခ ယူပပီ်းမ  တညရ်ဆာက် ခွဲ ရပါသည။် ထိုံ  ရ ကာင  ်အချိျု ြို့ရသာရနရာမျာ်းတ င ်

ရလ်းလ ရသာ စက်ပစစည််းမျာ်းမြစသ်ည  ်မီ်းရထာ်းစက်ရခါင််း ဘ ျိုငလ်ာမျာ်း၊ စိမ်ရရကနန် င  ်အရက်ချက် ရပ်းရသာ ရပါင််းအိုံ်းဆင မ်ျာ်းကိုံ 

တညရ်ဆာက်ရန ် ရမမအနက် ငါ်းရပခန  မ်ျှ တူ်းရြာ်၍ Foundation ရလာင််းမခင််းမျာ်း မပျုလုံပ်ခွဲ ရပါသည။် စတငတ်ညရ်ဆာက်စဉက 

သ ထညမ်ျာ်းသည ်အလ နတ်နြိ်ုံ်းမမင ရ်သာရ ကာင  ်အချိျု ြို့ရနရာမျာ်းကိုံ သစ်မျာ်းမြင သ်ာ ရဆာက်လုံပ် ခွဲ ရပါသည။် 

3.2. စက်ရ ုံတညရ်နရာန င  ်ရမမရနရာအကျယ်အဝန််း 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံကိုံ နိုံငင် ရတာ်အစိုံ်းရ၏ ခ င မ်ပျုမိန  မ်ြင  ် (1994)ခုံန စ်တ င ် စတင ် တညရ်ဆာက်ခွဲ ပါသည။် 

စက်ရ ုံကိုံ (1998)ခုံန စ်တ င ် စတငလ်ညပ်တ် အရကာငအ်ထညရ်ြာ်နိုံငခ်ွဲ ပါသည။် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံကိုံ 

ရနက်ုံနတိ်ုံင််းရေသကကီ်း ရမမာက်ပိုံင််းခရိုံင ် ရရ မပညသ်ာပမိျု ြို့နယ် စက်မှုဇ ုံ(၁) အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််းန င  ် စက်မှု(၃)လမ််းရထာင တ် င ်

တညရ် ိရသာ အက က် အမ တ် (42/47-48) ရမမက က်ရပေါ်တ င ် တညရ်ဆာက်ထာ်းပါသည။် ရမမက က်အကျယ်သည ် (2.7)ဧကခန  ၊် 

(290630)Sq-ft ဝန််းကျငရ် ိပါသည။် စက်ရ ုံ၏ အရရ ြို့ဘက်တ င ် အက က်အမ တ် 46 (တ မမတ်စည််းစကရ် ုံ) တညရ် ိပပီ်း၊ 

အရနာက်ဘက်တ င ်အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််း၊ ရတာငဘ်က်တ င ်စက်မှု(၃)လမ််း၊ ရမမာက်ဘက်တ င ်အက က်အမ တ် 41 န င  ်42  (ဂ္ိုံရေါငမ်ျာ်း) 

တိုံ  တညရ် ိပါသည။် Satellite Location မ ာ လတတ ီတ ေ ် N16˚ 56’36.2404” န င  ် ရလာငဂ်္ျီတ ေ ် E 96˚ 05’36.4952” 

တိုံ  အရပေါ်တ ငတ်ညရ် ိပါသည။် (၂၀၀၈)ခုံန စ် နာဂ္စ်မုံနတိ်ုံင််း ဝငရ်ရာက်တိုံက်ခတ်မှုရ ကာင  ် ပျက်စီ်းဆ ုံ်းရှု  ်းမှုမျာ်းမြစ်ရစကာ 

စက်လညပ်တ်မှုကိုံ ၁န စ်ခ ွဲခန   ် ရပ်တန  ထ်ာ်းခွဲ ရသည။် (၂၀၁၁)ခုံန စ် တ င ် စက်မျာ်း အထိုံငခ်ျမခင််း မပနလ်ညတ်ပ်ဆင ်

တညရ်ဆာက်မခင််းမျာ်းကိုံ မပျုလုံပ်ခွဲ ပါသသည။် (၂၀၂၀)ခုံန စတ် င ် ကိုံဗစ်-၁၉ အသက်ရ   လမ််းရ ကာင််းဆိုံငရ်ာရရာဂ္ါပိုံ်း 

မပန  ပ် ာ်းမှုရ ကာင  ်လုံပ်ငန််းလညပ်တ်မှုအခက်အခွဲမျာ်းန င  ်ရငဆ်ိုံငရ်နရပါသည။် စက်ရ ုံတညရ် ိရာရနရာကိုံ ရအာက်ရြာ်မပပါ Google 

Maps န င  ်Google Earth Software တိုံ  မြင  ်စနစ်တကျရြာ်မပထာ်းပါသည။် 
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ပ ုံ(၁) Google Map န င  ် Google Earth တိုံ  မ  ရိုံက်ယူရရ ိရသာပ ုံ 
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     Google Map                 Google Earth 

 

 

 

ပ ုံ(၂) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ Layout Planန င လ်တတ ီတ ေ၊် ရလာငဂ်္ျီတ ေရ်ြာ်မပပ ုံ 
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ပ ုံ(၃) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ အန်ီး၀န််းကျငမ်ပရမမပ ုံ 
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အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််းဘက်ရ ိ ဝငရ်ပါက်မ  မမငရ်တ ြို့ရမည ် မမငက် င််းပ ုံ 

 
စက်မှုလမ််းသ ယ်(၃)လမ််းဘက်ရ ိ ဝငရ်ပါက်မ  မမငရ်တ ြို့ရမည  ်မမငက် င််းပ ုံန င  ်ကာ်းရပ်နာ်းရနရာ 

ပ ုံ(၄) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရဆာက်အဦမျာ်းကိုံ မမငရ်တ ြို့ရပ ုံ 

 

3.3. စီမ ကိန််းအဆိုံမပျုသ၏ူ အရ ကာင််းအရာ  

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ဆခီျက်မခင််းလုံပ်ငန််းသည် ၁၀၀ ရာခိုံငန်ှုန််း မမနမ်ာနိုံငင် သာ်း 

(မပည်တ င််း) ရင််းန ်ီးမမြှျုပ်န  မှုမြင  ် လုံပ်ကိုံငရ်သာ တစ်ဦ်းတည််းပိုံင ် ကုံမပဏတီစ်ခုံ မြစ်ပါသည။် ၎င််းစီမ ကိန််း 

အတ က် စီမ ကိန််း အဆိုံမပျုသမူ ာ Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံ  မြစ်ပါသည။် စီမ ကိန််းအဆိုံမပျုသနူ င  ်ပတ်သက် 

သည  ်အရသ်းစိတ် အချက်အလက်မျာ်းကိုံ ရနာက်က်စာမျက်န ာတ င ်ရြာ်မပထာ်းပါသည။် 
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Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံပိုံငရ် ငအ်မည ်- ဦ်းမျိျု်းသနိ််း 

နိုံငင် သာ်း မ တ်ပ ုံတငအ်မ တ်   - ၁၂/လမတ(နိုံင)် ၀၁၁၂၁၆ 

ရမ ်းရြ ်းသည ်ရန     - ၂၅-၅-၁၉၆၄ 

ဆက်သ ယ်ရန ်လိပ်စာ    - အမ တ်(၄၁)၊ န  သာလမ််း၊ ဌာနာရပ်က က်၊ အလ ုံပမိျု ြို့နယ်၊  

     ရနက်ုံနပ်မိျုြို့။ 

ဆက်သ ယ်ရန ်ြုံန််း    - ၀၉-၅၀၁၂၀၁၅၊ ၀၉-၇၈၅၀၁၂၀၁၅။ 

ဆက်သ ယ်ရန ်အ်ီးရမ်း    - umyothein1964@gmail.com 

 

စက်ရ ုံလုံပ်ငန််းအမည်   - Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံ 

လုံပ်ငန််းအမျိျု်းအစာ်း   - စာ်းရသာက်ရရ်းဆိုံငရ်ာလုံပ်ငန််း 

လိုံငစ်ငအ်မ တ်     - ၂၆၃/၂၀၁၈ 

ရင််းန ်ီးမမြှျုပ်န  မှုပမာဏ   - ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

လုံပ်ငန််းတည်ရနရာ   - အက က်အမ တ် (42/47-48)၊ အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််းန င  ် 

စက်မှု(၃)လမ််းရထာင ၊် စက်မှုဇ ုံ(၁)၊ ရရ မပည်သာပမိျုြို့နယ်၊  

ရမမာက်ပိုံင််းခရိုံင၊် ရနက်ုံနတ်ိုံင််းရေသကကီ်း။ 

ထုံတ်လုံပ်သည န်ည််းလမ််း   - ရပါင််းခ မခင််း 

ဆက်သ ယ်ရနြ်ုံန််း   - 01-3610037, 01-3610282, 01-3612556။ 

EMP ရရ်းဆ ွဲသအူမည ်   - ဦ်းရကျာ်ဇမဗ ထ်ူး (B.E Civil Engineer) 

နိုံငင် သာ်း မ တ်ပ ုံတငအ်မ တ်   - ၁၂/လမတ(နိုံင)် ၀၃၄၅၂၄ 

ရမ ်းရြ ်းသည ်ရန     - ၁၆-၁၁-၁၉၉၂ 

ဆက်သ ယ်ရန ်ြုံန််း    - ၀၉-၅၅၀၃၃၄၀၊ ၀၉-၇၆၁၉၃၂၇၈၀။ 

ဆက်သ ယ်ရန ်အ်ီးရမ်း    - kyawzabuhtoo@gmail.com 

mailto:umyothein1964@gmail.com
mailto:kyawzabuhtoo@gmail.com
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3.4. စက်ရ ုံအရ ကာင််းအရာအကျဉ်းချျုပ် 

၁။ စက်ရ ုံအမည ် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ 

၂။ စက်ရ ုံလိပ်စာ အက က်အမ တ် (42/47-48)၊ အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််းန င  ် 

စက်မှု(၃)လမ််းရထာင ၊် စက်မှုဇ ုံ(၁)၊ ရရ မပညသ်ာပမျိုြို့နယ်၊  

ရမမာက်ပိုံင််းခရိုံင၊် ရနက်ုံနတ်ိုံင််းရေသကကီ်း။ 

၃။ စက်ရ ုံစတငတ်ညရ်ဆာက်သည  ်

ကာလန င စ်ီ်းပ ာ်းမြစ်ထုံတ်လုံပ် သည က်ာလ 

1994ခုံန စ်တ င ်Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံကိုံ 

စတငတ်ညရ်ဆာက်ခွဲ ပါသည။် 

စက်ရ ုံကိုံ 1998ခုံန စ်တ င ်စတငလ်ညပ်တ် 

အရကာငအ်ထညရ်ြာ်နိုံငခ်ွဲ ပါသည။် 

၄။ စက်ရ ုံတညရ်နရာ လတတ ီတ ေ ်N16˚ 56’36.2404” န င  ်

 ရလာငဂ်္ျီတ ေ ်E 96˚ 05’36.4952” 

၅။ စက်ရ ုံအန်ီးပတ်ဝန််းကျငအ်ရပ် ရလ်းမျက်န ာ အရရ ြို့ဘက်တ င ်အက က်အမ တ် 46 (တ မမတ်စည််းစက်ရ ုံ ) 

အရနာက်ဘက်တ င ်အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််း 

ရတာငဘ်က်တ င ်စက်မှု(၃)လမ််း 

ရမမာက်ဘက်တ င ်အက က်အမ တ် 41 န င  ်42 (ဂ္ိုံရေါငမ်ျာ်း) 

၆။ စက်ရ ုံရမမ ဧရိယာအကျယ်အဝန််း (2.7)ဧကခန  ၊် (290630)Sq-ft ဝန််းကျင ်

၇။ စက်ရ ုံရမမ အမျိျု်းအစာ်း ကိုံယ်ပိုံငရ်မမအမျျို်းအစာ်း(ဂ္ရ ရမမ) 

၈။ စက်ရ ုံအတ င််းရ ိအရဆာက်အ ုံမျာ်း ရ ုံ်းခန််း 10’x30’x2 ထပ် - ၁လ ုံ်း 

ရရရလ ာငက်န ်30’x30’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

ဘ ျိုငလ်ာအကကီ်း 100’x65’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

ဘ ျိုငလ်ာအရသ်းန င ည်ြှစ်စက်မျာ်း 60’x60’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

စာ်းြိုံရဆာင ်24’x20’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

မီ်းစက်ခန််း 30’x25’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

ဂ္ိုံရေါင ်100’x25’x1ထပ်- ၂လ ုံ်း 

နာ်းရနရဆာင ်100’x20’x1ထပ်-၁ လ ုံ်း 

ကုံန ်ကမ််းသိုံရလ ာငရ် ုံန င  ်ရပါင််းအိုံ်းမျာ်း 100x80’x1ထပ်-  ၁လ ုံ်း 

စိမ်ရညက်နန် င  ်စနီ  ပ်စ်ရရကနမ်ျာ်း 100’x100’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

၉။ အသ ုံ်းမပျုသည စ်က်ပစစည််းကရိိ ယာမျာ်း ဆနက် ွဲလက်ခ ဇလာ်း 

ဆနက် ွဲသယ် ခါ်းပတ်ခ က် လညစ်က် 

ဆနက် ွဲကျိျုအိုံ်း(ရပါင််းအိုံ်း) 

ကျိျုချက်ပပီ်းအချိျုရညအ်ရအ်းခ မခင််း (Spider Coller) 

အချိျုရညရ်ြာက်မခင််း ရဆာငရ် က်သည က်နမ်ျာ်း 

အစာြတ်စစ်ကိရိယာ 

စိမ်ရညတ်ိုံငက်ီမျာ်း 

အရက်ချက်ရပါင််းအိုံ်းမျာ်း 

အရထာက်အကူမပျုစက်ပစစည််းကရိိယာမျာ်း 

ဘ ျိုငလ်ာမျာ်း 

မပာမှုန  ြ်မ််းစက် 
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အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက် 

အဝီစိတ င််းတ ငအ်သ ုံ်းမပျုသည ရ်ရမမြှျုပ်ပန  မ်ျာ်း 

ရရရအ်းစငန် င  ်ပန  မ်ျာ်း 

၁၀။ ရရရရ ိသ ုံ်းစ ွဲမှု ၂ လက်မ ပိုံက် ရ ိရသာ အဝီစိတ င််း (၆) တ င််း 

၄ လက်မပိုံက် ရ ိရသာ အဝီစိတ င််း (၂) တ င််း 

တရက်အသ ုံ်းမပျုမှုရရဂ္ါလ  - ၁၂၀၀၀ခန   ်

၁၁။ လျှပ်စစ်ထုံတစ်က်အသ ုံ်းမပျုမှု မမနမ်ာ လျှပ်စစ်န င  ်စ မ််းအငဝ်နက်ကီ်းဌာနမ  အသ ုံ်းမပျုလျက်ရ ိပါသည။် 

315kVA ထရနစ်ရြာ်မာ ၂လ ုံ်းမြင  ်မြန  မ်ြ ်းအသ ုံ်းမပျုသည။် 

၁၂။ အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်အသ ုံ်းမပျုမှု ေဇီယ်ရလာငစ်ာသ ုံ်း 200kVAန င  ်150kVA လျှပ်စစထ်ုံတ်စက်မျာ်း 

အသ ုံ်းမပျုပါသည။် 

၁၃။ ရရရန ်းရင ြို့သ ုံ်းဘ ျိုငလ်ာအသ ုံ်းမပျုခ င လ်က်မ တ် စပါ်းခ  သ ုံ်းဘ ျိုငလ်ာ ၅လ ုံ်း 

ဘ ျိုငလ်ာမီ်းရပါင ်၁၀၀ psi (၁လ ုံ်း)ရရကျွတ်ဘ ျိုငလ်ာ 

မစ ၄၁၁၄ 

ဘ ျိုငလ်ာမီ်းရပါင ်၁၀၀ psi (၂လ ုံ်း) လိုံကိုံဘ ျိုငလ်ာ 

မစ ၃၈၄၄၊ မစ ၃၈၄၅ 

ဘ ျိုငလ်ာမီ်းရပါင ်၁၅၀ psi (၁လ ုံ်း) လိုံကိုံဘ ျိုငလ်ာ 

မစ ၃၈၁၅ 

ဘ ျိုငလ်ာမီ်းရပါင ်၁၆၀ psi (၁လ ုံ်း) လိုံကိုံဘ ျိုငလ်ာ 

မစ ၃၆၃၁ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ လိုံငစ်ငသ်က်တမ််းတိုံ်းမမင ပ်ပီ်းမြစ်သည။် 

တစ်ရက်လျှငရ်ထာ်လာဂ္ျီ(၅)စီ်းစပါ်းခ  အသ ုံ်းမပျုပါသည။် 

၁၄။ ယစ်မျိျု်းလိုံငစ်ငရ်ယူမှုမျာ်း D1       ၂၂၃/၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

D1A    ၂၃၁/၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

FL-6    ၂၆၁/၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

၁၅။ အမခာ်းလုံပ်ငန််းလိုံငစ်ငမ်ျာ်း ပုံဂ္ဂလိကစက်မှုလုံပ်ငန််းမ တ်ပ ုံတင ်

ရက/ ကကီ်း/ ၃၃၂၅ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းအသ ုံ်းမပျုမခင််းဆိုံငရ်ာအနတရာယ်ကင််းရ င််းရ ကာင််း 

လက်မ တ် 

EI / YD – 396 / 1-2021 

အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်မျာ်းသက်တမ််းတိုံ်းခ င မ်ပျုမိန   ် 

ရနက်ုံနပ်မိျု ြို့ရတာ်စညပ်ငသ်ာယာရရ်းရကာ်မတီစီမ ရရ်းရာဌာန 

၏လုံပ်ငန််းလိုံငစ်င၊် ကျန််းမာရရ်းရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််း 

ရ ကာင််းရထာက်ခ ချက်လက်မ တ် (ရနက်ုံနပ်မိျု ြို့ရတာ် - 

စညပ်ငသ်ာယာ ရရ်းရကာ်မတီ) 

၁၆။ သ ုံ်းစ ွဲသည က်ုံန ်ကမ််းပစစည််းမျာ်း ဆနက် ွဲ - တစ်ရက်အသ ုံ်း ၁၂တနခ်န   ်

အရညက်ျွဲရစသည အ်ငဇိ်ုံင််း (အငဇိ်ုံင််း A) 

အချိျုဓာတ်မြစ်ရစသည အ်ငဇိ်ုံင််း (အငဇိ်ုံင််း B) 

တရဆ်း 
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pHညြှမိေပ်ပစစည််းမျာ်း 

တရဆ်းအာဟာရမေပ်ရပါင််း 

ေဇီယ်၊ ဓာတ်ဆ၊ီ စပါ်းခ   

၁၇။ ထုံတ်လုံပ်သည က်ုံနရ်ချာပစစည််း O.P အရက်မပင််း 

၁၈။ ကုံနရ်ချာပစစည််းအရညအ်ရသ ်း အခါအာ်းရလျာ်စ ာအရထ ရထ အုံပ်ချျုပ်ရရ်းဦ်းစီ်းဌာန၏ 

လမ််းည နခ်ျက် မြင ဓ်ာတုံရဗေဝနရ် ုံ ်းက ဤစက်ရ ုံမ  

ထုံတ်လုံပ်ရသာအရက်မပင််းမျာ်း စမ််း သပ်အတညမ်ပျုရပ်းပါသည။် 

၁၉။ စက်ရ ုံမ စ န  ပ်စပ်စစည််းမြစ်ရသာ်လွဲ 

ကုံန ်ကမ််းအမြစ်မပနလ်ွဲရရာင််းချနိုံငရ်သာ 

ကုံနပ်စစည််းမျာ်း 

တိရိစဆာနအ်စာအမြစ် ဆနက် ွဲအစာြတ် 

ပန််းဥယျာဉရမမဩဇာ (သိုံ  ) ဓာတ်ရမမဩဇာအမြစ် မပာမှုန  မ်ျာ်း 

အငဇိ်ုံင််းခ  န င  ်ရမမရရခ  အတိ်မျာ်း 

၂၀။ ဝနထ်မ််းခန  ထ်ာ်းမှု အပမွဲတမ််းဝနထ်မ််း - ၄၀ဦ်း 

၂၁။ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ 

အတ က်သ ုံ်းစ ွဲရနက်ုံနက်ျနိုံငရ်သာ 

ခန  မ် န််းရင ပမာဏ 

သနိ််း(၁၅၀)ကျပ်ခန   ်

၂၂။ ပတ်ဝန််းကျငရ်စာင  ်ကပ်ရလ လာ ရရ်း၊ 

ရဘ်းအနတရာယ်ကင််းရ င််း ရရ်း 

န င က်ာဗ နရ်လျှာ ချရရ်းဆိုံငရ်ာ 

လုံပ်ငန််းမျာ်းအတ က်ရင ရ က်းသ ုံ်း စ ွဲရင  

၁၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ခန   ်

(မပာြမ််းစက်၊ ရရ အိုံ်းစ န  ပ်စ်ရရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ  စ န  ပ်စ်ရရ 

ပိုံက်လိုံင််းသ ယ်တန််းရာတ ငအ်သ ုံ်းမပျုရရသာ စက်ပစစည််းမျာ်း၊ 

စနစ်တကျအသ ုံ်းမပျုနိုံငရ်နသ်ငမ်ပရပ်းရသာ ပညာရ ငမ်ျာ်း၊ 

အရထ ရထ အမခာ်းလိုံအပ်ရသာပစစည််းမျာ်း) 

၂၃။ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ 

အတ က်အရထ ရထ သ ုံ်းစ ွဲရနလ်ျာ ထာ်းရင  

၆,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ခန   ်

(အရထ ရထ မပငဆ်ငစ်ရိတ်၊ လိုံအပ်ရသာ 

အရထာက်အကူပစစည််းမျာ်း၊ 

ပတ်ဝန််းကျငရ်လထုံ၊ရမမထုံ၊အမှုနအ်မ  ာမျာ်းစစ်ရဆ်းရန ်

င ာ်းရန််းအသ ုံ်းမပျုမှု၊ ပညာရ ငမ်ျာ်းန င  ်ရဆ ်းရန ်းတိုံငပ်ငမ်ှုမျာ်း) 

၂၄။ ရရ အိုံ်းစ န  ပ်စ်ရရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   

စ န  ပ်စ်ရရပိုံ  ရဆာငသ်န  စ်ငရ်စရသာ 

ကုံနက်ျစရိတ ်

၂၀၁၈ ( စမ််းသပ်ကာလ) 

၂၀၁၉ ( စမ််းသပ်ကာလ) 

၂၀၂၀ (၅၉၀၀ ဂ္ါလ ခန   ်=၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ခန  )် 

၂၀၂၁ (၀ ဂ္ါလ  = ကုံနက်ျစရိတ်မရ ိ) 

၂၀၂၂ (၀ ဂ္ါလ  = ကုံနက်ျစရိတ်မရ ိ) 

၂၅။ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုတငမ်ပတာ 

ဝနခ် သည ပ်ုံဂ္ဂိျုလ်၏အမည၊် ရာ ထ်ူး၊ 

ဆက်သ ယ်ရနြ်ုံန််း 

ဦ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း 

စက်ရ ုံမနရ်နဂ္ျာ 

၀၉-၂၅၀၁၅၈၀၅ 

3.5. စက်ရ ုံတ င ်အသ ုံ်းမပျုရသာ စ မ််းအငရ်ရ ိမှုန င  ်သယ်ယူပိုံ  ရဆာငမ်ှုမျာ်း 

လုံပ်ငန််းအတ င််းစက်ယနတရာ်းမျာ်း လညပ်တ်ရစရန ် လျှပ်စစ်၊ ရမာ်တာ၊ ေဇီယ်သ ုံ်းလျှပ်စစတ်ုံတ်စက်န င  ် ရရရန ်းရင ြို့ကိုံ 

အသ ုံ်းမပျုပါသည။် ယခင ်မီ်းရထာ်းရခါင််းဘ ျိုငလ်ာကိုံ အသ ုံ်းမပျုပပီ်း အဝီစိတ င််းမ  ရရ ိရသာရရကိုံ စပါ်းခ  ရလာငစ်ာမြင  ်အပူရရ ိရစကာ 

ရရရန ်းရင ြို့ကိုံရရ ိပါသည။် ဘ ျိုငလ်ာအတ က် ရလာငစ်ာအမြစ် စပါ်းခ  မျာ်းကိုံ အသ ုံ်းမပျုပါသည။် လုံပ်ငန််းအတ င််းအသ ုံ်းမပျုရန ်
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ရရအဝီစိတ င််းတူ်းပပီ်း ရရကိုံရ ိရစပါသည။် ရမာ်တာမျာ်းလညပ်တ်ရစရနန် င  ် မီ်းအလင််းရရာငမ်ျာ်း၊ လုံပ်ငန််းအတ င််း စက်ပစစည််းမျာ်း 

လျှပ်စစ်ရမာ်တာမျာ်း အသ ုံ်းမပျုနိုံငရ်န ် နိုံငင် ရတာ်မ ချရပ်းထာ်းရသာ စက်မှုလုံပ်ငန််းသ ုံ်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလိုံင််းမျာ်းမ  အသ ုံ်းမပျုသည။် 

တခါတရ  အရ ကာင််း အမျိျု်းမျိျု်းရ ကာင  ် လျှပ်စစရ်ရ ိမှုပျက်ရတာက်ရနပါက အသ ုံ်းမပျုရနအ်တ က် လိုံအပ်ရသာ လျှပ်စစ်စ မ််းအာ်း 

ရရ ိရစရန ်အရ လျှပ်စစ် ထုံတစ်က်မျာ်း ထာ်းရ ိထာ်းပါသည။် 

စက်မှုလုံပ်ငန််းမျာ်းြ  ြို့ ပြိျု်းတိုံ်းတက်မှုရ ကာင  ် ယခငက်လမ််းမျာ်းသည ် ရမမကကီ်းလမ််း မြစ်ရသာ်လည််း ယခုံတ ငမ်ူ က နက်ရစ် 

လမ််းမျာ်း အမြစရ်မပာင််းလွဲလာနိုံငသ်ည။် ထိုံ  ရ ကာင  ် သယ်ပိုံ  ရဆာငရ်ရ်းအတ က် မညသ်ည ယ်ာဉကကီ်း၊ ယာဉငယ်မဆိုံ မြတ်သန််း 

သ ာ်းလာ အသ ုံ်းမပျုနိုံငရ်နပပီမြစ်ပါသည။် 

3.6. ကုံန ်ကမ််းအသ ုံ်းမပျုမှုန င  ်စနစ်တကျသိုံရလ ာငသ်မိ််းစည််းမခင််း 

 Top One  အရက်ချက်စကရ် ုံကိုံ စတငတ်ညရ်ထာငစ်ဉအခါက ကုံန ်ကမ််းမျိျု်းစ ုံကိုံ စမ််းသပ်အသ ုံ်းမပျုခွဲ ရပါသည။် 

ကုံန ်ကမ််းမျာ်း ကိုံ ထန််းညက်၊  က သကာ (1994-1997) ထလိည််းရကာင််း၊ ပရလာပီန ကိုံ (1997-2005) ထလိည််းရကာင််း၊ ဆနက် ွဲန င  ်

ရမပာင််းကိုံ (2005-2019) ထလိည််းရကာင််း အသ ုံ်းမပျုခွဲ ပါသည။် ယခုံတ ငက်ုံန ်ကမ််းအမြစ် ဆနက် ွဲကိုံ အသ ုံ်းမပျု လညပ်တ်လျှက်ရ ိပပီ်း 

တစ်န စ်လျှင ် ကုံန ်ကမ််း တန၃်၅၀၀ခန   ် အသ ုံ်းမပျုရပါသည။် ကုံန ်ကမ််းအရည ် အရသ ်းရကာင််းမ နရ်စရန ်

အပမွဲရစာင  ်ကပ်စစ်ရဆ်းရပါသည။်စစ်ရဆ်းရာတ ငလ်ည််း ပိုံ်းမ  ာ်းကင််းစငရ်နန် င  ် စိုံထိုံင််းမှုနည််းရစရနအ်တ က် အဓိကထာ်းစစ်ရဆ်း 

ပါသည။် ကုံန ်ကမ််းမျာ်းအာ်း အရငရ်ရာက် အရငသ် ုံ်းစနစ်မြင  ် အသ ုံ်းမပျုပါသည။် ကုံန ်ကမ််းမျာ်းကိုံ ရနက်ုံနပ်မိျု ြို့ ကုံနစ်ည ်စီ်းဆင််းရာ 

အရင််းအမမစ်မြစသ်ည  ်ဘုံရင ရ်နာငပ် ွဲရ ုံမ  သန  စ်ငရ်သာဆနက် ွဲကုံန ်ကမ််းမျာ်းကိုံ သင တ်င ရ်သာ ရင ရ က်းမြင  ်ဝယ်ယူအသ ုံ်းမပျုပါသည။် 

အရက်ချက်ရာတ ငလ်ိုံအပ်ရသာ တရစ်း၊ အငဇိ်ုံင််းA န င  ်အငဇိ်ုံင််းBတိုံ  ကိုံ (MY)Company မ မ ာယူ အသ ုံ်းမပျုပါသည။် 

 

 ပ ုံ(၅) တရစ်း၊ အငဇိ်ုံင််းA၊အငဇိ်ုံင််းBန င  ်ဆနက် ွဲကုံန ်ကမ််းတိုံ  ကိုံ စနစ်တကျသိုံရလ ာငထ်ာ်းရ ိပ ုံ  

3.7. အရက်ဆထီုံတ်လုံပ်မခင််း 

 Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ဆခီျက်မခင််းလုံပ်ငန််းသည ် အရက်ဆကီိုံ အဓိက ထုံတ်လုံပ်လျက်ရ ိပါသည။် 

အရက်ဆ ီထုံတ်လုံပ်ရာတ င ်ကုံန ်ကမ််းမျာ်းကိုံ ထန််းညက်၊  က သကာ (၁၉၉၄-၁၉၉၇) ထလိည််းရကာင််း၊ ပရလာပီန ကိုံ (၁၉၉၇-၂၀၀၅) 

ထလိည််းရကာင််း၊ ဆနက် ွဲန င  ် ရမပာင််းကိုံ (၂၀၀၅-၂၀၀၉) ထလိည််းရကာင််း အသ ုံ်းမပျုခွဲ ပါသည။် ယခုံတ င ်ကုံန ်ကမ််းအမြစ် ဆနက် ွဲကိုံ 

အသ ုံ်းမပျု လညပ်တ်လျှက်ရ ိပပီ်း တစ်န စ်လျှင ်ကုံန ်ကမ််း တန၃်၅၀၀ခန   ်အသ ုံ်းမပျုရပါသည။် (၂၀၁၉) ခုံန စတ် ငန်ည််းပညာ အဆင မ်မြှင က်ာ 

တစ်ရန  လျှင ် အရက်မပင််းဂ္ါလန ် (၁,၂၀၀) ကိုံ ရနက်ုံနပ်မိျု ြို့တ င််းသိုံ   ထုံတ်လုံပ်ရရာင််းချလျက် ရ ိပါသည။် ထိုံ  အမပင ် အရက်ဆ ီ

ထုံတ်လုံပ်သည  ်လုံပ်ငန််းစဉတ င ်အရညန် င  ်အြတ်ရ ိရာတ င ်အရညမ် သာ အရက်ဆထီုံတ်လုံပ်ရသမြင  ်ကျနရ် ိရနရသာ အြတ်မျာ်းကိုံ 

တိရိစဆာနအ်စာြတ်အမြစ် ထုံတ်လုံပ်ပါသည။် ထိုံအစာြတ်မျာ်းကိုံ တစရ်က်လျှင ် (၃၀၀၀) ပိသာခန   ် ထုံတ်လုံပ် 

ရရာင််းချလျက်ရ ိပါသည။် 

3.8. ရရအရင််းအမမစ်ရရ ိပ ုံန င  ်သိုံရလ ာငထ်ာ်းရ ိပ ုံ 

 Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံတ င ်သ ုံ်းစ ွဲရနလ်ိုံအပ်ရသာရရမ ာ ရမမရအာက်ရရမြစ်ပါသည။် Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံ  

စတငတ်ညရ်ထာငစ်ဉတ င ် လယ်ယာရမမအရနအထာ်းမ  စတငခ်ွဲ ရမခင််းရ ကာင  ် ဂ္ျိျု်းမြ ရရပိုံက်လိုံင််းမျာ်းမရရ ိခွဲ ပါ။ ထိုံ  ရ ကာင  ်

ရမမရအာက်ရရကိုံသာ အရလ်းထာ်း အသ ုံ်းမပျုခွဲ ရမခင််းမြစ်ပါသည။် ထုံတ်ယူသ ုံ်းစ ွဲသည  ်အဝီစီတ င််းအနက်မ ာ အနက် ၉၀ ရပ (၂ လက်မ 

ပိုံက်) ရ ိရသာ အဝီစိတ င််း (၆) တ င််း ထာ်းရ ိပါသည။် ယခငက် နည််းပညာနည််းပါ်းမခင််းရ ကာင  ်ရန ရာသတီ င ်လိုံအပ်ရသာရရ ပမာဏကိုံ 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 
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မရရ ိခွဲ ပါ။ ထိုံ  ရ ကာင  ် (၂၀၁၈) ၁၂လပိုံင််းတ င ် ရမမရအာက်ရရ ထုံတ်ယူရန ် အဝစီတိ င််းအသစ်ထပ်မ တူ်းယူခွဲ ပါသည။် 

အဝီစိတ င််းအနက်မ ာ အနက် ၁၀၀ ရပ (၄ လက်မပိုံက်) ရ ိရသာ အဝီစိတ င််း (၂) တ င််း တူ်းယူအသ ုံ်းမပျုပါသည။် ၎င််း အဝီစိတ င််းမ  

ထုံတ်ယူရရ ိရသာ ရရမျာ်းကိုံ ရရသိုံရလ ာငက်န ် (၂) ကနထ်ွဲသိုံ   ရမာ်တာမြင  ် ရရစုံပ်တငလ်ျက် ရ ိပါသည။် Top One  

အရက်ချက်စက်ရ ုံတ င ်တစ်ရန  တာ ရရသ ုံ်းစ ွဲမှုပမာဏမ ာ ဂ္ါလ  (၈၀၀၀) ခန   ်ရ ိပါသည။် ရရကိုံ သ ုံ်းစ ွဲအသ ုံ်းမပျုလျက်ရ ိရသာ ဌာနမျာ်းမ ာ 

စိမ်ရညက်ုံန ်ကမ််းမပျုမပငရ်ာဌာန၊ စိမ်ရညရ်ြာက်သည ဌ်ာန၊ ရပါင််းခ ဌာန၊ ဝနထ်မ််းရ ုံ ်းခန််း၊ ဝနထ်မ််းအမိ်ရာ န င  ်

ရရသန  မ်ပျုလုံပ်သည ရ်နရာ စသညတိ်ုံ  မြစ်သည။် ဝနထ်မ််းမျာ်း ရသာက်သ ုံ်းရနအ်တ က် ရရကိုံ Reverse Osmosis (R.O) စနစ်ကိုံ 

တပ်ဆင၍် သန  စ်ငပ်ါသည။် အရအ်းဓါတ်လ တ်ရပ်းသည စ်င ် (Cooling Tower) မ  ထ က်ရ ိရသာ ရရမျာ်းကိုံ အရအ်းခ ပပီ်း 

မပနလ်ညအ်သ ုံ်းမပျုလျက်ရ ိပါသည။် န စ်စဉ မီ်းရဘ်းအနတရာယ်အတ က် သိုံရလ ာငထ်ာ်းရသာရရကနမ်ျာ်းကိုံလည််း စစ်ရဆ်း မြည တ်င််း 

လွဲလ ယ်မခင််းမျာ်းမပျုလုံပ်ရပါသည။် 

3.9. လျှပ်စစ်စ မ််းအငရ်ရ ိပ ုံ 

 Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံ၌ သ ုံ်းစ ွဲသည  ် လျှပ်စစ်စ မ််းအငကိ်ုံ မမနမ်ာ လျှပ်စစ်န င  ် စ မ််းအငဝ်နက်ကီ်းဌာနမ  ရရ ိရသာ 

လျှပ်စစ်စ မ််းအင ်န င  ်အရနလ်ျှပ်စစထ်ုံတ်စက်မ  ရရ ိရသာ လျှပ်စစ်စ မ််းအငအ်ာ်း အသ ုံ်းမပျုလျက်ရ ိပါသည။် သိုံ  ရာတ င(်1994-2013)ထ ိ

လျှပ်စစ်စ မ််းအငရ်ရ ိမှု မလ ုံရလာက်သမြင  ်  အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်မျာ်းကိုံသာ အရလ်းထာ်းအသ ုံ်းမပျုရပါသည။်  အရနလ်ျှပ်စစ် 

ထုံတ်စက်ကိုံ စက်မျာ်းလညပ်တ်မှု မရပ်တန  သ် ာ်းရစရနအ်တ က် အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက် ေဇီယ်အငဂ်္ျင ်အမ တ်(၁) (၂၀၀) KVA န င  ်

ေဇီယ်အငဂ်္ျင ် အမ တ်(၂) (၁၅၀) KVA မြင  ် သ ုံ်းစ ွဲပါသည။် စက်မျာ်းလညပ်တ်မှုမပျုလုံပ်ရနစဉအချိနအ်တ င််း (၁)နာရီခ ွဲမခာ်း 

တစ်လ ည စ်ီလညပ်တ်ရမာင််းန ငရ်စပါသည။်  (2013)ရန ာင််းပိုံင််းတ င ် မမနမ်ာ လျှပ်စစ်န င  ် စ မ််းအငဝ်နက်ကီ်းဌာနမ  ရရ ိရသာ 

လျှပ်စစ်စ မ််းအငက်ိုံလ ုံရလာက်စ ာရရ ိလာပပီ်း (၃၁၅) KVA ထရနစ်ရြာ်မာမ   သ ယ်တန််းတပ်ဆငက်ာ စက်ရ ုံအတ င််း ထာ်းရ ိပပီ်း 

သ ုံ်းစ ွဲပါသည။် လျှပ်စစ်စ မ််းအငအ်သ ုံ်းမပျုသည  ် ဌာနမျာ်းမ ာ စမိ်ရည ် ကုံန ်ကမ််းမပျုမပငရ်ာဌာန၊ စိမရ်ညရ်ြာက်ဌာန၊ ရပါင််းခ ဌာန၊ 

ရရသန  စ်က်ဌာန၊ ဝနထ်မ််းရ ုံခန််း၊ နာ်းရနရဆာငတိ်ုံ  မြစ်ပါသည။်  

3.10. ရရရန ်းရင ြို့ရရ ိမှု န င ရ်လာငစ်ာ သိုံရလ ာငမ်ှု  

 Top One  အရက်ချက်စက်ရ ုံတ င ်သ ုံ်းစ ွဲရန ်လိုံအပ်ရသာ ရရရန ်းရင ြို့ကိုံ ဘ ျိုငလ်ာ (၁) လ ုံ်းမ  ရယူပါသည။် စကရ် ုံ  တ င ်

ရရရန ်းရင ြို့ရထာက်ပ  မှု မပတ်ရတာက်မခင််း မမြစ်ရပေါ်ရစရန ် တစ်လ ုံ်းကိုံ အသ ုံ်းမပျုရနစဉ ကျနတ်စ်လ ုံ်းကိုံ အရန ် သင ထ်ာ်းရ ိမခင််းမြင  ်

အသ ုံ်းမပျုပါသည။် ရလာငစ်ာအမြစ် စပါ်းခ  ကိုံ အသ ုံ်းမပျုပါသည။် တစ်န စ်လျှင ် စပါ်းခ  ပျမ််းမျှ (၅၀၀၀၀၀၀) ကီလိုံဂ္ရမက်ိုံ 

ရလာငစ်ာအမြစ် အသ ုံ်းမပျုလျက်ရ ိသည။် စပါ်းခ  သည ် မီ်းရလာငလ် ယ်ရသာ ရလာငစ်ာမြစ်သည အ်တ က် မီ်းရဘ်းအနတရာယ် 

မမြစ်ရပေါ်ရစရန ် အကာအရ အရဆာက်အအ ုံမြင ထ်ာ်းရ ိမခင််း၊ မီ်းသတ်ရဆ်း ဗူ်းမျာ်းကိုံ အရ အသင ထ်ာရ ိမခင််းန င  ် မီ်းသတ်ရဆ်းဗူ်း 

အသ ုံ်းမပျုမှု၊ မီ်းရလာငလ်ျှင ် အ ရရ်းရပေါ်လုံပ်ရဆာငရ်မည  ် လုံပ်ငန််းရဆာငတ်ာမျာ်းကိုံပါ ရလ ကျင သ်င ်ကာ်း ရပ်းမခင််းတိုံ  ကိုံပါ 

ရဆာငရ် က်ထာ်းရ ိပါသည။်  

နည််းပညာအသစမ်ြင  ် မပျုမပငရ်မပာင််းလွဲထာ်းရသာ မပာြမ််းစနစကိ်ုံ ပညာရ ငမ်ျာ်းန င ရ်ဆ ်းရန ်းတိုံငပ်ငက်ာ တပ်ဆင ်

အသ ုံ်းမပျုမှုရ ကာင  ် မပာအရလအလင မ်ရ ိသရလာက်တာ်းစီ်းလာနိုံငပ်ပီမြစ်ပါသည။် သိုံ  ရသာ် အနည််းငယ်ပျ ြို့လ င မ်ှုရ ိပါရသ်းသည။် 

သိုံ  မြစပါ၍ ပျ ြို့လ င မ်ှုမမြစ်ရစရန ် မပာြမ််းစနစစ်ကအ်ာ်း သန  ရ် င််းရရ်းမပျုလုံပ်မခင််း၊ မပာမျာ်းကိုံ အချိနတိ်ုံအတ င််းထုံတ်ယူမခင််းတိုံ  ကိုံ 

မပျုလုံပ်ရပ်းရပါသည။် ဘ ျိုငလ်ာရခါင််းတိုံင ်အမမင ကိ်ုံ ရပ၁၀၀ရကျာ် တညရ်ဆာက်ထာ်းပါသည။် 

 
ပ ုံ(၆) နည််းပညာအသစ်မြင မ်ပျုမပငရ်မပာင််းလွဲထာ်းရသာ မပာြမ််းစနစ် 
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3.11. စက်ရ ုံ၏အဓိက ထုံတ်ကုံနထ်ုံတ်လုံပ်ပ ုံအဆင ဆ်င  ်

3.11.1. ရကာ်ဓာတ်မ  အချိျုဓာတ်ရမပာင််းလွဲမခင််း 

3.11.2. အချိျုဓာတ်မြင  ်စိမ်ရညရ်ြာက်မခင််း 

3.11.3. အရက်မပင််းချက်လုံပ်မခင််း 

 
3.11.1.ရကာ်ဓာတ်မ  အချိျုဓာတ်ရမပာင််းလွဲမခင််း 

 

 
 3.11.2.အချိျုဓာတ်မြင  ်စိမ်ရညရ်ြာက်မခင််း 
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3.11.3.အရက်မပင််းချက်လုံပ်မခင််း 

3.12. အရအ်းဓာတ်ရရ ိမှု 

 အရအ်းဓါတ် ရရ ိရနအ်တ က် အပြူလ ယ်ကိရိယာ ရရမြန််းစငန် င (်Spider Coller) မ  ထုံတ်လ တ်ရပ်းရသာ ရရမြင လ်ညပ်တ် 

၍ အပူချိနရ်လျာ ရန ်အသ ုံ်းမပျုရပါသည။် 

3.13. ကုံန််းလမ််းသယ်ယူပိုံ  ရဆာငရ်ရ်းယာဉမျာ်းတ င ်အသ ုံ်းမပျုရနလိ်ုံအပ်ရသာ ရလာငစ်ာဆရီရ ိမှု 

 Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံတ င ်ကုံန ်ကမ််းပစစည််းန င  ်ကုံနရ်ချာမျာ်းကိုံ ကုံန််းလမ််းမ  သယ်ယူပိုံ  ရဆာငသ်ည။် Top One 

အရက်ချက်စက်ရ ုံတ င ် ရမာ်ရတာ်ယာဉ (၃) စီ်း ထာ်းရ ိပပီ်း ပစစည််းမျာ်းသယ်ယူပိုံ  ရဆာငရ်န ် ထာ်းရ ိသည။် ထိုံ ရမာ်ရတာ်ယာဉမျာ်း 

ရမာင််းန ငရ်နန် င  ် အရနလ်ျှပ်စစ်အတ က်သ ုံ်းစ ွဲရန ် လိုံအပ်ရသာ ဓါတ်ဆ၊ီ ေဇီယ်ဆ ီ စသည ် တိုံ  ကိုံ အန်ီးပတ်ဝန််းကျငရ် ိဆိုံငမ်ျာ်းမ  

ဝယ်ယူသ ုံ်းစ ွဲပါသည။် 

 

4. အရက်ချက်လုံပ်မခင််း လုံပ်ရဆာငပ် ုံအဆင ဆ်င လ်ုံပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်း တငမ်ပမခင််း 

4.1. စိမ်ရည်မပျုလုံပ်ရန ်အစာချက်လုံပ်မခင််း 

 စက်ရ ုံတ င ် ကုံန ်ကမ််းဆနက် ွဲမျာ်းကိုံသန  စ်ငမ်ခင််း မမပျုလုံပ်ဘွဲအရညအ်ရသ ်း ရကာင််းမ နရ်သာ ဆနက် ွဲမျာ်းကိုံသာ 

ဝယ်ယူအသ ုံ်းမပျုပါသည။် စက်ရ ုံသိုံ   ဝငရ်ရာက်လာရသာ ဆနက် ွဲမျာ်းကိုံ သိုံရလ ာငရ် ုံသိုံ  ရပ်းပိုံ  ၍ သမိ််းဆည််းပါသည။် ထိုံ  ရနာက် 

ရရ ြို့လျာ်း စက် ခါ်းပတ်ရပေါ်တင၍် ကျိျုချက်အိုံ်းထွဲသိုံ   ထည ပ်ပီ်း 100 ºC တ င ်ရပါင််းခ ပါသည။် စိမ်ရညရ်ြာက်မခင််း မပျုလုံပ်ရန ်အတ က် 

အစာမပငရ်ာတ င ်အချိျုဓာတ် ထုံတ်ယူရနအ်တ က် ကုံန ်ကမ််းမြစ်ရသာ ဆနက် ွဲ (၁) ဆကိုံ ရရ (၃) ဆ ရရာစပ်၍ အပူချိန ်(85ºC – 90º 

C) တ င ် အပူရပ်းပပီ်း ရရသ င််းပြိျုခ ွဲရပါသည။် လိုံအပ်ရသာ အချိျုဓါတ်ကိုံ ကုံန ်ကမ််း မ  အမပည အ်၀ ရရ ိနိုံငရ်နအ်တ က် 

အရထာက်အကူမပျုမည  ်အငဇိ်ုံင််းA မျာ်းကိုံ ဆနက် ွဲ (၁) တနလ်ျှင ်အငဇိ်ုံင််း (ဝ.၅) ကီလိုံဂ္ရမ် အချိျု်းအစာ်းအတိုံင််းထည သ် င််း၍ pH 

ညြှကိာ မလိုံလာ်းအပ်ရသာ အဏုံဇီဝပိုံ်းမျာ်းကိုံ အပူရပ်းပပီ်း ပိုံ်းသတ်ရပါသည။် ၎င််းအငဇိ်ုံင််းကိုံ ဆနက် ွဲန င  ် ရရအချိျု်း (၃) အချိျု်း (၇) 

ရ ိချိနတ် င ်ထည ရ်ပ်းရန ်အသင ရ်တာ်ဆ ုံ်းမြစ်သည။် အငဇိ်ုံင််းထည သ် င််းမခင််းမြင  ်အချိျုရညက်နထ်ွဲသိုံ   ရပပိုံ  ရသာ အရည၏် ရစ်းပျစမ်ှုကိုံ 

ရလျာ ကျရစသည။် ထိုံ  ရနာက် အရညန် င အ်စာြတ်ခ ွဲရန ် အရညစ်စ်သည စ်က်သိုံ   ရပ်းပိုံ  ရပါသည။် အရညစ်စ်စကမ်  ထ က်ရသာ 

အြတ်မျာ်းကိုံ တိရိစဆာနအ်စာ အရနအမြစ် တိရိစဆာနရ်မ ်းမမ သမူျာ်းထ သိုံ   ရရာင််းချ၍ အရညကိ်ုံ အရက်ဆခီျက်ရန ်အချိျုရညက်နသ်ိုံ   

ရပ်းပိုံ  ပါသည။် 
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4.2. စိမ်ရညရ်ြာက်မခင််း 

 အရညန် င အ်ြတ်ခ ွဲသည စ်က်မ  ရပ်းပိုံ  ရသာ အရညမ်ျာ်းကိုံ အချိျုရညက်နသ်ိုံ  ရပ်းပိုံ  ပါသည။် အချိျုရညက်နတ် င ်အပူချိန ် (60 

ºC) အထ ိရရာက်ရ ိရအာင ်ရလျှာ ချပပီ်း လိုံအပ်ရသာ အပူချိနရ်ရ ိချိနတ် င ်ေုံတိယရမမာက်အငဇိ်ုံင််းBကိုံ ထည ပ်ါသည။် ေုံတိယအငဇိ်ုံင််း 

အမျိျု်းအစာ်းမြစ်ရသာ Glyko ကိုံ ဆနက် ွဲတစ်တနလ်ျှင ် အငဇိ်ုံင််း (ဝ.၅) ကီလိုံဂ္ရမ် နှုန််းမြင  ် ထည ရ်ပ်းရပါသည။် အချိျုရည ်

ကနအ်ိုံ်းထွဲတ င ်(၂) နာရီမ  (၃) နာရီ ကာန ပ်ထာ်းရသည။် ထိုံ  ရနာက် အပူချိန ်(34 º C) အထ ိရလျှာ ချ၍ စိမရ်ညအ်ိုံ်းသိုံ   ရပ်းပိုံ  ရပါသည။် 

 အရက်ဆရီရ ိရနအ်တ က် စိမ်ရညရ်ြာက်မခင််း လုံပ်ငန််းစဉသည ် အလ နအ်ရရ်းကကီ်းရသာ လုံပ်ငန််းစဉတစ်ခုံမြစ်ပါ သည။် 

စိမ်ရညအ်ိုံ်းထွဲတ င ် (၉၆) နာရီ ကာထာ်းရ ိရမည။် စိမ်ရညထ်ွဲတ င ် အချိန ်ကာမမင စ် ာ ထာ်းရနစဉအရတာ အတ င််း လိုံအပ်သည  ်

အပူချိနထ်က်မမင တ်က်လာချိနတ် င ် စိမ်ရညအ်ိုံ်းရဘ်းပတ်ပတ်လညရ် ိ ပိုံက်လိုံင််းအတ င််း အပူ ြလ ယ်ကိရိယာ (Spider Coller) မ  

ရရရအ်းမြတ်ရစပပီ်း အရအ်းဓါတ်ရယူ၍ အပူချိနန်မိ က်ျသည အ်ခါတ င ်ပိုံက်လိုံင််းအတ င််း ရရ်းရန ်းမြတ်ရစပပီ်း လိုံအပ်သည  ်အပူချိနကိ်ုံ 

ညြှရိပ်းရပါသည။် ထိုံသိုံ   စမိ်ရညရ်ြာက်မခင််း အဆင တ် င ် အရက် ကမ််းန င  ် ကာဗ နေ်ိုံငရ်အာက်ဆိုံေတိ်ုံ   အဓကိထ က်ရ ိပါသည။် 

ကျိျုချက်ထာ်းရသာအစာမျာ်းကိုံ ပန  မ်ြင ရ်ပ်းပိုံ  ရဆာငပ်ပီ်း အချဉရြာက်ရနအ်တ က် စိမ်ရညရ်ြာ်ကဌာနသိုံ   ပိုံ  ရဆာင ် ပါသည။် 

စိမ်ရညရ်ြာက်လုံပ်မခင််းလုံပ်ငန််းစဉကိုံ အမမင  ် (၉.၁၄) မီတာ အကျယ် (၆.၆) မီတာ ထုံထညအ်ာ၄) လ ုံ်းကိုံသာ အသ ုံ်းမပျု၍ ကျန ် (၂) 

လ ုံ်းကိုံ ယခုံအချိနထ် ိအသ ုံ်းမမပျုရသ်းမခင််း မရ ိရသ်းပါ။ အမမင  ် (၃.၁) မီတာ အကျယ် (၄.၈၇) မီတာ၊ ထုံထည ် (၁၁၇) မီတာရ ိရသာ 

စတီ်းကန ် (၂) ကနက်ိုံ မျိျု်းပ ာ်းကနအ်မြစ်ထာ်းရ ိ သည။် BUFFER မျိျု်းပ ာ်း မြင  ် (၄၀၀) မီတာ ရ ိရသာ စိမ်ရညအ်ိုံ်း (၆) လ ုံ်းမြင  ်

အဆင ဆ်င ပိ်ုံ  ရဆာင၍် စိမ်ရညရ်ြာက်သည။် စိမ်ရညအ်ိုံ်း (၆)လ ုံ်း တ င ် (ကနမ်ျာ်းထာ်းရ ိမခင််းရ ကာင  ် စိမ်ရညအ်ိုံ်းမျာ်းတ င ်

စိမ်ရညရ်ြာက်သည  ်ကာချိနကိ်ုံ ရလျှာ ချ နိုံငသ်ည။် မျိျု်းပ ာ်းကနမ်ျာ်းကိုံ အရအ်းခ ရနန် င  ် မျိျု်းပ ာ်းကနမ်  မျိျု်းမျာ်းကိုံ စိမ်ရညအ်ိုံ်းမျာ်းသိုံ   

ရပ်းပိုံ  ရန ် (၁၁) ကီလိုံဝပ် ရ ိရသာပန   ် (Pump) တစ်လ ုံ်းထာ်းရ ိသည။် စိမ်ရညအ်ိုံ်း တဆင မ် တဆင သ်ိုံ   အိုံ်းရအာက်ရမခမ  ရပ်းပိုံ  သည။် 

စိမ်ရည ် ရြာက်မခင််း လုံပ်ငန််းစဉလုံပ်ရဆာငရ်န ် နာရီရပါင််း (၇၂) နာရီခန   ်  ကာမမင သ်ည။် စိမ်ရညရ်ြာက်ထာ်းရသာ စိမ်ရညမ်ျာ်းကိုံ 

ရပါင််းခ ဌာနသိုံ   ပိုံ  ရဆာငရ်ပ်းရသည။်  

 စိမ်ရညရ်ြာက်ရာတ င ်လိုံအပ်ရသာအပူချိနကိ်ုံ ထနိ််းညြှရိနအ်တ က် (၃.၅) တနရ် ိရသာ အပူြလ ယ်ကိရိယာ (Spider coller) 

(၂) လ ုံ်းကိုံ ထာ်းရ ိထာ်းသည။် အပူြလ ယ်ကိရိယာ (Spider coller) မ  ရရရအ်းမျာ်းရပ်းပိုံ  နိုံငရ်န ် န င  ် စိမ်ရညမ်ျာ်း ရလရပ်းမခင််းန င  ်

စိမ်ရညက်နမ်ျာ်း၊ ရလရပ်းမခင််းကိုံ လုံပ်ရဆာငရ်န ် (၇.၅) ကီလိုံဝပ်ရ ိရသာ Air  Compressor ကိုံ အသ ုံ်းမပျုရပ်းရသည။် 

စိမ်ရညရ်ြာက်ဌာနမ  ရပါင််းခ ဌာနသိုံ   (၇.၅) ကီလိုံဝပ်ရ ိရသာ ပန   ်မြင ရ်ပ်းပိုံ   သည။်  

4.3. အရက်ဆခီျက်လုံပ်မခင််း 

 ရနာက်ဆ ုံ်းအဆင မ်ြစ်ရသာ အရက်ဆခီျက်လုံပ်မခင််းသည ် စိမရ်ညမ်  ထ က်ရ ိလာရသာ အရက် ကမ််းကိုံ အရည ်

အရသ ်းရကာင််းမ နရ်သာ အရက်ဆရီ ိရအာင ်ထုံတ်လုံပ်မခင််းမြစ်သည။် အရက် ကမ််းကိုံ စိမ်ရညမ်  ၈.၈% သာ ရရ ိပပီ်း ၉၁.၂% သည ်

ရရန င အ်မခာ်းရသာ အရထာက်အပ  ပစစည််း (အငဇိ်ုံင််း န င  ် တရဆ်း) တိုံ  မြစ်ပါသည။် ရပါင််းခ  အိုံ်း (၄) အိုံ်းတ င ် အရက် ကမ််းကိုံ 

အပူရပ်းချက်လုံပ်ပပီ်း အရညအ်ရသ ်းမ ီရသာ အရက်ဆကိီုံ ရယူပပီ်း အရညအ်ရသ ်း မမ ီရသာအရက်ည  န င  ် ြျ ဆယ်ဆတိီုံ  ကိုံ အပူချိန ်

တစ်ခုံ ရပ်းပပီ်းြယ်ထုံတ်ပါသည။် 

 စိမ်ရညရ်ြာက်ဌာနမ  ရပ်းပိုံ  ရသာ စိမ်ရညမ်ျာ်းသည ် စိမရ်ညရ်ကာ်လ သိုံ   ရပ်းပိုံ  သည။် စမိ်ရညရ်ကာ်လ ထွဲတ င ်

အရက် ကမ််းမျာ်းကိုံ အပူရပ်းသန  စ်ငပ်ပီ်း ရကာ်လ ထပ်ိပိုံင််းသိုံ   ရရာက်ရ ိရအာင ် သန  စ်ငခ်ျက်လုံပ်ပါသည။် အရက်ဆမီျာ်းသည ်

ရရဆအူမ တ် (80º C) တ င ် အရင ြို့အမြစ်ရရာက်ရ ိပါသည။် ရကာ်လ  ထပ်ိပိုံင််းသိုံ  ရရာက်ရ ိလာရသာ အရက်အခိုံ်း အရင ြို့မျာ်းကိုံ 

အရင ြို့ ပိုံက်မြင  ် ရင ြို့ရညခ် အိုံ်းသိုံ   ရပ်းပိုံ  ၍ ရင ြို့ရညြ် ွဲြို့ စုံရဆာင််းသည။် စိမ်ရညရ်ကာ်လ တ င ် အရက်ပမာဏ  (၁၂) ရာခိုံငန်ှုန််းမျှသာ 

ပါဝငသ်ည။် ရင ြို့ရညအ်ိုံ်းမ  ရင ြို့ရည ် မျာ်းကိုံ သန  စ်ငရ်ကာ်လ သိုံ   ရပ်းပိုံ  သည။် ထိုံနည််းမြင  ် အဆင ဆ်င မ်ြတ်သန််း၍ သန  စ်ငရ်ကာ်လ  

(rectify column) မ  ြမ််းယူထာ်းရသာ ရင ြို့ရညမ်ျာ်းသည ် မပင််းအာ်းမမြှင ၍် ရနာက်ဆ ုံ်း အရက်ဆရီကာ်လ သိုံ  ရပ်းပိုံ  ၍ အရက် ကမ််းန င  ်

အရက်ရချာအရနမြင  ်န စ်မျိျု်းထုံတ်လုံပ်သည။် အရက်ဆရီကာ်လ တ င ်အရက်မပင််းအာ်း (၉၇ - ၉၈) ရာခိုံငန်ှုန််းအထ ိရ ိသည။် Top One 

အရက်ချက်စကရ် ုံတ င ် ရကာ်လ တစ်ခုံချင််းစီမ  အရက်ဆကီိုံ ရင ြို့ရညအ်ိုံ်း သ ုံ်းလ ုံ်းစီထာ်း၍ ရင ြို့ရညြ်မ််းယူ သမိ််းဆည််းပါသည။် 

ရပါင််းခ အိုံ်းရကာလ်  အရရအတ က် မျာ်းမခင််းသည ် အရက်ပါဝငန်ိုံငမ်ှု ရာခိုံငန်ှုန််းကိုံ တက်ရစသည။် ရရ ိလာရသာ အရက်ဆမီျာ်းကိုံ 

သိုံရလ ာငရ် ုံ  (warehouse) သိုံ   ရပ်းပိုံ  ၍ တိုံငကီ် (tank) မျာ်းမြင  ် သိုံရလ ာငသ်မိ််းဆည််းထာ်းသည။် တိုံငကီ်ထွဲတ င ် နာရီ (၁၂၀) ခန   ်

သိုံရလ ာငသ်မိ််းဆည််းပပီ်း ဂ္ါလ  (၅၀) ခန   ်ဆန  ရ်သာ ရပပါမျာ်းမြင ထ်ည ၍် ရရာင််းချသည။် အရက်ဆကီိုံ တစ်ရက်လျှင ်ပျမ််းမျှ (၃၅၀၀) 

ဂ္ါလနမ်  (၄၀၀၀) ဂ္ါလနအ်ထ ိထုံတ်လုံပ်သည။် 
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 ရပါင််းခ မခင််းဌာနတ င ်ရပါင််းခ အိုံ်းရကာ်လ  (၄) အိုံ်းန င  ်ရင ြို့ရညအ်ိုံ်း (၁၂) အိုံ်း ထာ်းရ ိထာ်းသည။် ရပါင််းခ မခင််းဌာန တ င ်ရမာ်တာ 

(၄) လ ုံ်း (motor) ရ ိသည။် ရပါင််းခ မခင််းဌာနအတ က် လိုံအပ်ရသာ ရရရန ်းရင ြို့ကိုံ ဘ ျိုငလ်ာမ  ရထာက်ပ  ရပ်းသည။် ရင ြို့ရညအ်ိုံ်းမ  

ထ က်လာရသာ ရရပူမျာ်းကိုံ အရအ်းဓာတ်လ တ်ရပ်းသည စ်င ်(cooler tower) သိုံ   ရပ်းပိုံ  ၍ အပူချိနရ်လျှာ ချသည။် 

4.4. ထုံတ်ကုံနပ်စစည််းမျာ်း 

 Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ဆခီျက်မခင််းလုံပ်ငန််းမ  အရက်မပင််းကိုံ ကုံနရ်ချာအမြစ် ထုံတ်လုံပ်ပါသည။် 

ထုံတ်လုံပ်သည  ် ကုံနရ်ချာအရက်မပင််းမျာ်းကိုံ ထည သ် င််း မြန  မ်ြ ်းရရာင််းချပါသည။် အရက်မပင််း သိုံရလ ာငတိ်ုံငကီ်မျာ်းန င  ် (၅၀) 

ဂ္ါလ ဆန  ဝ်ငရ်သာ ပလတ်စတစ်ပ ုံ်းမျာ်းန င  ်ထည သ် င််းမြန  မ်ြ ်းပါသည။်  

 

 

၂၀၂၀ ကုံန ်ကမ််းသ ုံ်းစ ွဲမှုန င  ်အရက်ထုံတ်လုံပ်နိုံငမ်ှုမပ ဇယာ်း 

 

၂၀၂၁ ကုံန ်ကမ််းသ ုံ်းစ ွဲမှုန င  ်အရက်ထုံတ်လုံပ်နိုံငမ်ှုမပ ဇယာ်း 

2020ခုံန စ်၊ ၉လပိုံင််း၊ ၁၁ရက်ရန  မ စ၍ ယရန  အချိနအ်ထ ိTop One အရက်ချက်ဏက်ရ ုံသည ်မပနလ်ည ်လညပ်တ်မခင််း 

မရ ိရ ကာင််းရတ ြို့ ရ ိရပါသည။် 
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5. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လူအငအ်ာ်းန င  ်စက်ပစစည််းအသ ုံ်းမပျုမှု 

5.1. ဝနထ်မ််းအငအ်ာ်း 

 အရက်ဆထီုံတ်လုံပ်မခင််းလုံပ်ငန််း လုံပ်ရဆာငရ်ာတ င ် စက်ရ ုံတ င ် လုံပ်သာ်းအရရအတ က် (၅) ရယာက်ထာ်းရ ိပပီ်း စက်ရ ုံ  

လုံပ်သာ်း အငအ်ာ်းမ ာ စုံစုံရပါင််း(၄၀)ရယာက်ရ ိပပီ်း အလုံပ်ချိန ် (၃) ဆိုံင််းရ ိပပီ်း တစဆ်ိုံင််းလျှင ် (၈) နာရီနှုန််း မြင  ်လုံပ်ကိုံငရ်ဆာငရ် က် 

လျက်ရ ိပါသည။် အရသ်းစိတ်ဝနထ်မ််း အငအ်ာ်းစာရင််းကိုံ ဇယာ်းတ င ်ရြာ်မပ ထာ်းပါသည။် 

စဉ ရာထ်ူး ဦ်းရရ ဝနထ်မ််းလစာ 

၁။ မနရ်နဂ္ျာ ၁ ၂၅၀,၀၀၀ 

၂။ စာရင််းကိုံင ် ၁ ၁၅၀,၀၀၀ 

၃။ အရရာင််းဝနထ်မ််း ၂ ၁၂၀,၀၀၀ 

၄။ အလုံပ်သမာ်းကကီ်း ကပ် ၃ ၁၅၀,၀၀၀ 

၅။ ဂ္ိုံရထာငမ် ်း ၂ ၂၀၀,၀၀၀ 

၆။ စက်ကကီ်းရမာင််း ၂ ၁၅၀,၀၀၀ 

၇။ စက်မပင ် ၃ ၂၃၀,၀၀၀ 

၈။ အရထ ရထ လုံပ်သာ်း ၁၈ ၁၃၀,၀၀၀ 

၉။ ယာဉရမာင််း ၃ ၁၅၀,၀၀၀ 

၁၀။ ရန  စာ်းအရထ ရထ ဝနထ်မ််း ၃ ၁၂၀,၀၀၀ 

၁၁။ လ ုံမခ ျုရရ်း ၂ ၁၂၀,၀၀၀ 

 

5.2. သ ုံ်းစ ွဲသည  ်စက်ယနတရာ်းမျာ်းစာရင််း 

 အရက်ဆထီုံတ်လုံပ်မခင််းလုံပ်ငန််း စီမ ကိန််းအတ က် အသ ုံ်းမပျုသည  ်စက်ပစစည််းယနတရာ်းမျာ်း စာရင််းကိုံ ရအာက်ပါ ဇယာ်းတ င ်

ရြာ်မပထာ်းပါသည။် 

စဉ စက်ယနတရာ်းနာမည ် အရရအတ က ်

၁။ 315 A C / T ထရနစ်ရြာ်မာ 2 

၂။ 300 A Breaker and Panner 2 

၃။ ဘ ျိုငလ်ာ (100 Psi) 3 

၄။ ဘ ျိုငလ်ာ (150 Psi) 1 

၅။ ဘ ျိုငလ်ာ (160 Psi) 1 

၆။ ဘ ျိုငလ်ာပနက်ာ (10 HP) 2 

၇။ ဘ ျိုငလ်ာပနက်ာ (20 HP) 2 

၈။ အရက်စုံပ် ပန   ်(1.5 HP) 2 

၉။ Motor (10 HP) 6 

၁၀။ Motor (3 HP) 3 

၁၁။ Spider Coller 4 

၁၂။ ရရပန   ် 9 

၁၃။ ညြှစ်စက် 3 

၁၄။ (200) KVA 1 

၁၅။ (150) KVA 1 

စုံစုံရပါင််း  42 
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6. ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် ဆိုံ်းကျိျု်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းန င  ်ရလျာ နည််းရအာင ်ရဆာငရ် က်ထာ်းမှုမျာ်း 

စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်းန င  ်စက်ရ ုံမ  ထ က်ရ ိရသာ ဓာတ်ရင ြို့မျာ်း၏ ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် ဆိုံ်းကျိျု်းသက်ရရာက်မှု 

မျာ်းန င  ်ရလျာ နည််း ရအာင ်ရဆာငရ် က်ထာ်းမှုမျာ်းကိုံ ရအာက်ပါအတိုံင််း တငမ်ပအပ်ပါသည။် 

6.1. စ န  ပ်စ်အစိုံငအ်ခွဲပစစည််းမျာ်း  

စ န  ပ်စ်အစိုံငအ်ခွဲပစစည််းမျာ်းမ ာ- 

6.1.1. ထုံတ်ပိုံ်းပစစည််းမျာ်း 

ဆနက် ွဲထည  ်ရ မရရခ  အတ်ိမျာ်း၊ တရဆ်းထည  ်စကက  ကပ်ထရူသတတ ာမျာ်း၊ အငဇိ်ုံင််း ပ ုံ်းခ  မျာ်း တိုံ  မြစ် ကပါသည။်  

6.1.2. ရ ုံ်းလုံပ်ငန််းသ ုံ်းစ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း 

ရ ုံ်းလုံပ်ငန််းမ  ထ က်ရ ိသည  ်စကက  ရိုံက်ပျက်မျာ်း၊ စကက  ဘ်ူးခ  မျာ်း၊ သ ုံ်းပပီ်းသာ်း စာရရ်းကိရိယာမျာ်း စသညတိ်ုံ  မြစ် ကပါသည။်  

6.1.3. လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းအရဆာငမ်ျာ်းမ  တစ်ကိုံယ်ရညသ် ုံ်းန င သ် ုံ်းန င  ်မီ်းြိုံရချာငသ် ုံ်း 

စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း 

လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းအရဆာငမ်ျာ်းမ  တစ်ကိုံယ်ရညသ် ုံ်း စ န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်း န င  ် ရန  တကူတက  စာ်းသ ုံ်းရနအ်တ က် 

ချက်မပျုတ်ရာမ  ထ က်ရ ိလာရသာ မီ်းြိုံရချာငသ် ုံ်း စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်းတိုံ  မြစ်ပါသည။် ၎င််းတိုံ  ကိုံ စနစ်တကျ စုံရဆာင််း သမိ််းဆည််းထာ်းပပီ်း 

စက်မှုဇုံနစ်ိမ ခန  ခ် ွဲရရ်းရကာ်မတီ၏ အစီအစဉမြင  ် အမှုိက်ကာ်းမြင သ်မိ််းသည ရ်န  မျာ်းတ ငအ်မှုိက်မျာ်းကိုံ စနစ်တကျ စ န  ပ်စပ်ါသည။် 

ထိုံ  အမပင ်အမှုိက်မျာ်းပါက ပမျိုြို့နယ်စညပ်ငသ်ိုံ   အရ ကာင််း ကာ်း၍ (On Call) စနစ်မြင  ်ရခေါ်ယူပပီ်း အမှုိက်ကာ်းမြင  ်အမှုိက်သမိ််းပါသည။် 

6.1.4. စိမ်ရညရ်ြာက်မခင််းမ ထ က်ရ ိလာရသာစစ်ြတ်မျာ်းန င  ်အန  အသက်မျာ်း 

စိမ်ရညမ်မပျုလုံပ်မ ီမ ာပင ် အရညန် င  ် အြက်ခ ွဲမခာ်းလိုံက်မခင််းရ ကာင  ် စိမ်ရညမ်ပျုလုံပ်မခင််း လုံပ်ငန််းစဉတ င ်

အနညအ်ြတ်မျာ်းမပါရ ိရတာ ပါ။ စိမ်ရညအ်ိုံ်းမျာ်းကိုံ အြ ုံ်းအကာမျာ်းမြင  ် ြ ုံ်းအုံပ်ပပီ်းလုံပ်ရဆာငရ်နပါသမြင  ် အန  အသက်ထ က်ရ ိမှုမ  

ကာက ယ်နိုံငပ်ါသည။် လက်ရ ိအရမခအရနတ င ်စက်လညပ်တ်မှုမရ ိရသာရ ကာင  ်အန  အသက် ကင််းရ င််းလျက်ရ ိပါသည။် 

6.1.5. စ န  ပ်စ်ရည်တ င ်ပါဝငရ်သာ စစ်ြတ်မျာ်း 

ဆနက် ွဲမြင  ် အရက်မပင််းထုံတ်လုံပ်ရာတ င ် အရက်ချက်ရပါင််းခ အိုံ်းမ  စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း၌ ဆနက် ွဲမ  အမှုနမ်ျာ်းန င  ်

အစိုံငအ်ခွဲအြတ်မျာ်း(Sluge and Cake) ပါဝငပ်ါသည။်(Sluge and Cake)၏ တရက်လျှင(်၂၀၀၀)ပိဿာခန  ရ်ရ ိပါသည။် 

၄င််းဆနက် ွဲအမှုနန် င  ် အစိုံငအ်ခွဲမျာ်း(Sluge and Cake)ကိုံ စစ်ရဆ်း ကည ရ်ာ ပရိုံတင််းဓာတ်ကျနရ် ိရနပါသမြင  ် ၎င််း 

အစိုံငအ်ခွဲမျာ်း(Sluge and Cake)ကိုံ တိရိစဆာနအ်စာအမြစ် စနစ်တကျထုံတ်ပိုံ်းပပီ်း ရရာင််းချ ရပ်းရပါသည။် ထိုံ  ရ ကာင  ်စ န  ပ်စရ်ညတ် င ်

ပါဝငရ်သာ စစ်ြတ်မျာ်းကိုံ စစ်ခ ုံမျာ်းမြင စ်စ်ယူပပီ်း တိရစဆာနအ်စာအမြစ် မပနလ်ည ်ရရာင််းချမခင််းမြင  ်စ န  ပ်စ်ပစစည််းမထ က်ရ ိလာနိုံငပ်ါ။ 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ်၂၀၂၀ခုံန စ်၊ ၉လပိုံင််း၊ ၁၁ရက်မ စတင၍် ရပ်နာ်းထာ်းရသာရ ကာင  ်ရရဆိုံ်းမထ က်ရ ိပါ။ 

စက်လညပ်တ်မှု ရပ်တန  ထ်ာ်းမခင််းရ ကာင  ်တိရစဆာနအ်စာမရရ ိပါ။ 

6.1.6. ဘ ျိုငလ်ာန င ဆ်က်စပ်၍ ထ က်ရ ိသည  ်အမှုနအ်မ  ာ်းမျာ်း 

ဘ ျိုငလ်ာတ င ် အသ ုံ်းမပျုရန ် စပါ်းခ  သယ်ယူသည  ် ယာဉမျာ်းမ  စပါ်းခ  အမှုနမ်ျာ်း လ င ထ် က်မခင််း။ စပါ်းခ  ကိုံ ဘ ျိုငလ်ာတ င ်

ရလာငစ်ာအမြစ် အသ ုံ်းမပျုရာမ  ရလာငက်ျွမ််းပပီ်း မပာမှုန  မ်ျာ်း ထ က်ရ ိမခင််းတိုံ   မြစ်သည။် ဘ ျိုငလ်ာအမမင မ် , ရပ ၁၀၀ခန  ရ် ိပါသည။် 

၎င််းမပာမျာ်းကိုံ ပန််းဥယျာဉစိုံက်ပျိျု်းရသာသမူျာ်းသိုံ  ရရာင််းချရပ်းရပါသမြင  ်စ န  ပ်စ်ပစစည််းအမြစ်သက်မ တ်လိုံ  မရပါ။ 

 Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ်၂၀၂၀ခုံန စ်၊ ၉လပိုံင််း၊ ၁၁ရက်မ စတင၍် ရပ်နာ်းထာ်းရသာရ ကာင  ်ရရဆိုံ်းမထ က်ရ ိပါ။ 

ဘ ျိုငလ်ာ အသ ုံ်းမပျုမှု မရ ိ ရသာရ ကာင  ်မပာမထ က်ရ ိပါ။ 

6.1.7. ဝနထ်မ််းလုံပ်သာ်းမျာ်း ရန  စဉသ ုံ်းစ ွဲရာမ  ထ က်ရ ိသည  ်စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း 

ထုံတ်ပိုံ်းပစစည််းမျာ်း၊ ရ ုံ ်းလုံပ်ငန််းသ ုံ်း စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း၊ ဝနထ်မ််းလုံပ်သာ်း အရဆာငမ်ျာ်းမ  တစ်ကိုံယ်ရညသ် ုံ်းန င သ် ုံ်းန င  ်

မီ်းြိုံရချာငသ် ုံ်း စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်းထွဲမ  မပနလ်ည ်ရရာင််းချနိုံငသ်ညတိ်ုံ  ကိုံ ရရာင််းချမခင််းမြင  ်တစ်ြက်တစ်လမ််းမ  ဝငရ်င  ရရ ိရစပါ သည။် 

ရရာင််းချ၍ မရသညမ်ျာ်းကိုံ စနစ်တကျ စုံရဆာင််း သမိ််းဆည််းထာ်းပပီ်း စက်မှုဇုံနစ်ိမ ခန  ခ် ွဲရရ်းရကာ်မတီ၏ အစီအစဉမြင  ်



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 
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အမှုိက်ကာ်းမြင သ်မိ််းသည  ် ရန  မျာ်းတ င ် အမှုိက်မျာ်းကိုံ စနစ်တကျ စ န  ပ်စ်ပါသည။်ထိုံ  အမပင ် အမှုိက်မျာ်းပါက ပမိျု ြို့နယ်စညပ်ငသ်ိုံ   

အရ ကာင််း ကာ်း၍ (On Call) စနစ်မြင  ်ရခေါ်ယူပပီ်း အမှုိက်ကာ်းမြင  ်အမှုိက်သမိ််းပါသည။် 

ဘ ျိုငလ်ာတ င ် အသ ုံ်းမပျုရသာ စပါ်းခ  သယ်ယူသည  ် ယာဉမျာ်းမ  စပါ်းခ  အမှုနမ်ျာ်း မလ င ထ် က် ရစရန ် စပါ်းခ  မျာ်း 

သယ်ယူရာတ င ်လ ုံမခ ျုရသာအတ်ိမျာ်းမြင  ်သယ်ယူမခင််း။ ဘ ျိုငလ်ာ အသ ုံ်းမပျုမှုရ ကာင  ်မီ်းခိုံ်းန င မ်ပာမျာ်းလ င စ်င ်ထ က်ရ ိနိုံငရ်သာ်လည််း 

စတငတ်ညရ်ဆာက်စဉကတည််းက မပာမှုနမ်ျာ်း မလ င ရ်အာင ် စီမ ထာ်းရသာရ ကာင  ် မပာန င မ်ီ်းခိုံ်းမျာ်း မထ က်ရ ိလာနိုံငပ်ါ။ ထိုံ  အမပင ်

ယခုံတ င ် ရခတ်မ ီ တိုံ်းတက်ရနရသာ နည််းပညာမျာ်းမြင  ် မပာြမ််းစနစ်မျာ်းကိုံ မပျုမပငရ်မပာင််းလွဲ တပ်ဆငအ်သ ုံ်းမပျုထာ်း ပါသည။် 

၎င််းစနစ်ရ ကာင  ် ဘ ျိုငလ်ာမ ထ က်ရ ိလာရသာ မပာမျာ်းကိုံ ရရကနမ် မပနလ်ည ် ဆယ်ယူရနမ်လိုံဘွဲ မပာအရမခာက်မျာ်း လ ယ်ကူစ ာ 

ရရ ြို့ရမပာင််းနိုံငပ်ါသည။် ရရ ိလာရသာမပာမျာ်းကိုံ ပတ်ဝန််းကျငစ်မိ််းလန််း စိုံရမပရရ်းအတ က် သစပ်ငပ်န််းမ မျာ်း စိုံက်ပျိျု်းရာတ င ်

မပနလ်ညအ်သ ုံ်းမပျုပါသည။် ထိုံ  အမပင ် ၎င််းမပာမျာ်းကိုံ ပန််းအလ ဆငလ်ုံပ်ငန််းမျာ်းမ  လုံပ်ငန််းအတ င််း အသ ုံ်းမပျုရနလ်ည််းရကာင််း၊ 

ရပ်ထွဲရ ာထွဲရ ိလူရနအမိ်မျာ်းမ  အိုံ်းတိုံက်ြ ွဲမပာ အမြစ်လည််းရကာင််း၊အန်ီးအနာ်းရ ိ တနိုံငတ်ပိုံင ်ဟင််းရ က်စိုံက်ခင််းမျာ်း မ လည််းရကာင််း၊ 

စီ်းပ ာ်းမြစ် ရရာင််းဝယ် ရန ကသမူျာ်းကလည််းရကာင််း လာရရာက်သယ်ယူ ကသမြင  ်စ န  ပ်စ်စရာမလိုံပါ။ 

6.2. စ န  ပ်စ်အရည်မျာ်း 

စ န  ပ်စ်အရညမ်ျာ်းမ ာ- 

6.2.1. ဝနထ်မ််းလုံပ်သာ်းမျာ်း ရန  စဉသ ုံ်းစ ွဲရာမ  ထ က်ရ ိသည  ်စ န  ပ်စ်အရည်မျာ်း 

ဝနထ်မ််းလုံပ်သာ်းမျာ်း၏ ရန  စဉသ ုံ်းစ ွဲရာမ  ထ က်ရ ိသည  ်စ န  ပ်စအ်ရညမ်ျာ်းကိုံ စနစ်တကျ စညပ်ငသ်ာယာရရ်းရကာ်မတီ၏ 

စ န  ပ်စ်ရရရမမာင််းသိုံ   စ န  ထ်ုံတ်ပါသည။် သန  စ်ငခ်န််းမျာ်းမ  ထ က်ရ ိသည  ် စ န  ပ်စ်အရညမ်ျာ်းန င  ်အညစ်အရ က်းမျာ်းကိုံ SEPTIC TANK 

မျာ်းအတ င််း စ န  ပ်စ်ပါသည။် 

6.2.2. စက်ဆ၊ီ ရချာဆ၊ီ အရက်မျာ်း ြိတ်စငမ်ှုမျာ်း၊ ယိုံစိမ ်မှုမျာ်း 

ြိတ်စငယိ်ုံစိမ ်မှုမျာ်း မမြစ်ရပေါ်ရစရန ် စစ်ရဆ်းမပျုမပငမ်ခင််း၊ ဝနထ်မ််းမျာ်း လုံပ်ငန််းလုံပ်ရဆာငစ်ဉ ပညာရပ်းသငတ်န််း 

ရပ်းမခင််းမျာ်းရဆာငရ် က်ပပီ်း ြိတ်စင ်ရလလ င မ်ှုနည််းရအာင ်ရဆာငရ် က်ပါသည။် 

6.2.3. အရက်ချက်ရာမ  ထ က်ရ ိသည  ်စ န  ပ်စ်ရည် 

အရက်ချက်ရာမ  ထ က်ရ ိသည  ် စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်းကိုံ စ န  ပ်စ်သိုံရလ ာငက်နသ်ိုံ   အရအ်းချပိုံ  ရဆာငပ်ပီ်း 

၎င််းအရအ်းချထာ်းရသာရရမျာ်းကိုံ Waste Water Treatment စက်ရ ုံရ ိရသာ ရရ အိုံ်းရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   ပိုံက်လိုံင််းစနစ်မြင  ်

ပိုံ  ရပ်းပါသည။် ရရ အိုံ်းရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   ပိုံ  ရဆာငရ်သာ ရရဆိုံ်းမျာ်းန င  ်ကနရ်ဆ်းရရ စုံစုံရပါင််း တရက်လျှင ်(၁၀၀၀၀)ဂ္ါလ  ရပ်းပိုံ   

သန  စ်ငရ်စပါသည။် ရရ အိုံ်းရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံမ  ဆက်လက်တာဝနပ်ပီ်း ရရဆိုံ်းမျာ်းကိုံသန  စ်ငရ်ပ်းလျက်ရ ီပါသည။်  

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ်၂၀၂၀ခုံန စ်၊ ၉လပိုံင််း၊ ၁၁ရက်မ စတင၍် ရပ်နာ်းထာ်းရသာရ ကာင  ်ရရဆိုံ်းမထ က်ရ ိပါ။ 

6.3. ရလထုံညစ်ညမ််းရစရသာ ဓာတ်ရင ြို့မျာ်း 

ယင််းဓာတ်ရင ြို့မျာ်းမ ာ- 

6.3.1. အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်န င  ်ရမာ်ရတာ်ယာဉမျာ်းမ  ထ က်ရ ိသည  ်ဓာတ်ရင ြို့မျာ်း 

လိုံအပ်သည အ်ချနိတ် င ် လျှပ်စစထ်ုံတ်စက်ရမာင််းန ငမ်ခင််း၊ လုံပ်ငန််းသ ုံ်း ရမာ်ရတာ်ယာဉမျာ်း ရမာင််းန ငအ်သ ုံ်းမပျုရာတ င ်

ကာဗ နေ်ိုံငရ်အာက်ဆိုံေ၊် ကာဗ နမ်ိုံရနာက်ဆိုံေဓ်ာတ်ရင ြို့မျာ်း ထ က်ပါသည။် ယင််းဓာတ်ရင ြို့မျာ်းထ က်ရ ိမှု ရလျာ နည််းရစရန ်အငဂ်္ျငမ်ျာ်း 

စ မ််းရညမ်ပည  ်စ မ််းရဆာငန်ိုံငရ်န ်လိုံအပ်ရသာ မပျုမပငမ်ှုမျာ်းကိုံ အချိနန် င တ်ရမပ်းည ီစီစဉရဆာငရ် က်လျက်ရ ိပါသည။် ထ က်ရ ိလာရသာ 

CO2, ဓာတ်ရင ြို့မျာ်းကိုံ စက်ရ ုံအတ င််းတ င ် သစ်ပငမ်ျာ်း စိုံက်ပျိျု်းထာ်းရ ိရန ် ရမမရနရာမရ ိရသာ်လည််း စက်ရ ုံ မပငပ် ရနရာမျာ်းတ င ်

သစ်ပငမ်ျာ်း စိုံက်ပျိျု်းထာ်းမခင််းမြင  ်မပနလ်ညစ်ုံတ်ယူ ရလျာ နည််းရစပါသည။် စိုံက်ပျိျု်းရာတ င ်အပငမ်ျာ်းအတ က် ဓာတ်ရမမ သဇာအမြစ် 

မပာမျာ်း၊န ာ်းရချ်းမျာ်းက အသ ုံ်းမပျုထာ်းပါသည။် 

6.3.2. အရင ြို့ပျ နိုံငရ်သာ ရအာ်ဂ္ွဲနစ်ဓာတ်ရပါင််းမျာ်း 

စိမ်ရညရ်ြာက်ရာတ ငလ်ည််းရကာင််း၊ အရက်မပင််းချက်လုံပ်ရာတ ငလ်ည််းရကာင််း၊ အရက်မပင််း မျာ်းကိုံ သိုံရလ ာငရ်ာတ င ်

လည််းရကာင််း၊ အပူချိနမ်မင တ်က်ပါက အရင ြို့ပျ နိုံငရ်သာ ရအာ်ဂ္ွဲနစဓ်ာတ် ရပါင််းမျာ်း ရလထုံအတ င််းသိုံ   လ င ထ် က်ရလ ရ ိပါသည။် 

ယင််းဓာတ်ရင ြို့မျာ်း လ င ထ် က်မှုနည််းပါ်းရန ် စိမ်ရည ် ကနမ်ျာ်းမ  စိမ်ရညမ်ျာ်းကိုံ မပငပ်အရအ်းခ ကိရိယာမျာ်း လ ုံရလာက်စ ာ 
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မြတ်သန််းစီ်းဆင််းရစမခင််း မြင လ်ည််းရကာင််း၊ အရက်မပင််း သိုံရလ ာငစ်ညမ်ျာ်းကိုံ အမိုံ်းအကာ အရဆာက်အဦ်းအတ င််း ထာ်းသိုံ 

ရလ ာငမ်ခင််းတိုံ  မြင  ်ရလထုံအတ င််းသိုံ   လ င ထ် က်မှုရလျာ နည််းရစပါသည။် 

6.3.3. ဘ ျိုငလ်ာရခါင််းတိုံငမ်  ထ က်ရသာ ဓာတ်ရင ြို့မျာ်း 

ဘ ျိုငလ်ာတ င ် အသ ုံ်းမပျုရသာ ရလာငစ်ာန င ရ်လအချိျု်းကိုံ ထနိ််းညရိပ်းမခင််းမြင  ် ရလာငစ်ာမျာ်း ပပီ်းမပည စ် ုံရအာင ်

ရလာငက်ျွမ််းရစပါသည။် ယင််းသိုံ   ရလာငက်ျွမ််း ရစမခင််းမြင  ် ကာဗ နမ်ိုံရနာက်ဆိုံေ ် ဓာတ်ရင ြို့မျာ်း ထ က်ရ ိမှု ရလျာ နည််းရစပါသည။် 

သစ်ပငမ်ျာ်း စိုံက်ပျိျု်းထာ်းမခင််းမြင  ်ရလထုံအတ င််းရ ိ ကာဗ နေ်ိုံငရ်အာက်ဆိုံေ ်ဓာတ်ရင ြို့မျာ်း ရလျာ နည််းရစပါသည။် 

6.4. ဆညူ သ မျာ်း တုံနခ်ါမှုမျာ်းရ ကာင ၊် ဆိုံ်းကျိျု်းသက်ရရာက်မှုမျာ်းရလျာ ချရန ်ရဆာငရ် က်ထာ်းမှုမျာ်း 

Top One အရက်ချက်စကရ် ုံသည ် ရနက်ုံနတ်ိုံင််း ရရ မပညသ်ာစက်မှုဇုံနအ်တ င််းတ င ် တညရ်ဆာက်ထာ်းပါ၍ စက်ရ ုံ  

ဆညူ သ မျာ်းန င တ်ုံနခ်ါမှုမျာ်းရ ကာင  ်ပတ်ဝန််းကျငလူ်ထုံလူတန််းစာ်းမျာ်းအရပေါ် အထိုံက်အရလျာက် ထခိိုံက်မှုမျာ်းကိုံ ရရ ာငရ် ာ်းနိုံငမ်ည ်

မြစ်ရသာ်လည််း လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအရပေါ် အထိုံက်အရလျာက် ထခိိုံက်မည ်မြစ်ပါသည။် ယင််းသိုံ   ထခိိုံက်မှုမျာ်း ရလျာ နည််းရစရန ်

ရအာက်ပါအတိုံင််း စီစဉရဆာငရ် က်ထာ်းရ ိပါသည။် 

6.4.1. သယ်ယူပိုံ  ရဆာငရ်ရ်းယာဉမျာ်း၏ ဆညူ မှုမျာ်း၊ တုံနခ်ါမှုမျာ်း 

စက်ရ ုံအတ င််းသိုံ   ကုံန ်ကမ််းရလာငစ်ာ စက်ဆရီချာဆစီရသာ သယ်ယူပိုံ  ရဆာငသ်ည  ်ယာဉမျာ်းန င  ်ကုံနရ်ချာသယ်ယူသည  ်

ယာဉမျာ်းရ ကာင  ် ဆညူ သ မျာ်း၊ တုံနခ်ါမှုမျာ်း မြစ်ရပေါ်ပါသည။် ယင််းတိုံ  ကိုံ ဝနထ်မ််းမျာ်းနာ်းရနသည  ် ညဉ ်နက်ပိုံင််းအချိနမ်ျာ်းန င  ်

ရရ ာငလ် ွဲအသ ုံ်းမပျု ရစမခင််းမြင  ်ထခိိုံက်မှု ရလျာ နည််း ရစပါသည။် 

6.4.2. စက်ရ ုံတ င ်စက်ပစစည််းကိရိယာမျာ်းလည်ပတ်မှုမျာ်းရ ကာင  ်ဆညူ သ မျာ်း၊ တုံနခ်ါမှုမျာ်း  

စက်ရ ုံတ င ် အသ ုံ်းမပျုသည ပ်န  မ်ျာ်း၊ အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်မျာ်း၊ ရမာ်ရတာ်ကာ်းမျာ်း၊ ဆညူ သ မျာ်း၊ တုံနခ်ါမှုမျာ်း 

မြစ်ရပေါ်ပါသည။် ယင််းစက်ကိရိယာမျာ်းကိုံ ရချာဆ၊ီ အငဂ်္ျငဝ်ိုံငဆ်ထီည ်ရပ်းမခင််း၊ စက် ALIGNMENT ချနိမ်ခင််း၊ စစ်ရဆ်းလွဲလ ယ်မခင််း 

စသညတိ်ုံ  ကိုံမပျုမပငဆ်ငရ်ပ်းမခင််းမြင  ်ဆညူ သ မျာ်း ၊ တုံနခ်ါမှုမျာ်း ရလျာ နည််းရစပါသည။် 

6.5. လုံပ်ငန််းပိတ်သမိ််းချိနတ် ငလ်ုံပ်ရဆာငသ်ည လ်ုံပ်ငန််းမျာ်း 

6.5.1. ဆနက် ွဲရပါင််းအိုံ်းမျာ်းသန  ရ် င််းရရ်းမပျုလုံပ်မခင််း 

ကုံန ်ကမ််းပစစည််းမျာ်းမြစ်ရသာ ဆနက် ွဲမျာ်းကိုံ အကကင််းအကျနမ်ရ ိသညအ်ထိ စနစ်တကျသန  ရ် င််းရရ်းမပျုလုံပ်ရပါသည။် 

ဆနက် ွဲအတိ်မြစ်ရသာ ရ မရရခ  အတိ် (သိုံ  ) ပီန အတိ်မျာ်းကိုံ စနစ်တကျသမိ််းဆည််းရပါသည။် ဆနက် ွဲရပါင််းအိုံ်းမျာ်းကိုံ 

သန  ရ် င််းရရ်းမပျုလုံပ်ရာတ င ် ရရမျာ်းမြင  ် သန  စ်ငပ်ပီ်း ၎င််းရရမျာ်းကိုံလက်ကျနဆ်နက် ွဲအြက်မျာ်းန င တ်က  ညြှစ်စက်ဌာနသိုံ   

ပိုံ  ရဆာငရ်ပါသည။် 

6.5.2. ညြှစ်စက်မျာ်း သန  ရ် င််းရရ်းမပျုလုံပ်မခင််း 

ညြှစ်စက်မ  ထ က်ရ ိရသာ အစာြက်အစိုံငအ်ခွဲမျာ်းကိုံ ရ မရရခ  အတိ် (သိုံ  ) ပီန အတ်ိမျာ်းအတ င််းသိုံ   ထည သ် င််းပပီ်း 

တိရိစဆာနအ်စာအမြစ် ရရာင််းချပါသည။် ၎င််းအစိုံငအ်ခွဲမျာ်း အကကင််းအကျနမ်ရ ိရစရန ် စနစတ်ကျ သန  ရ် င််းလ ွဲကျင််း၍ 

အတိ်မျာ်းအတ င််းထည ရ်စပါသည။် ညြှစ်စက်မ  ထ ကလ်ာရသာ အချိျုရညမ်ျာ်းကိုံ စမိ်ရညက်နသ်ိုံ   ပိုံ  ရဆာငရ်ပ်းရပါသည။် 

6.5.3. စိမ်ရည်ကနသ်န  ရ် င််းမခင််း 

စိမ်ရညက်နမ်ျာ်းကိုံ ရရမြင သ်န  စ်ငပ်ပီ်း ၎င််းသန  စ်ငရ်ရကိုံ ရနာက်ဆ ုံ်းအဆင ခ်ျက်လုံပ်သည  ်အရက်ချက်ဌာနသိုံ   

ပိုံ  ရဆာငရ်ပ်းရပါသည။် 

6.5.4. အရက်ချက်စက်သန််းရ င််းရရ်းမပျုလုံပ်မခင််း 

အရက်မျာ်းကိုံစနစ်တကျ အရက်သိုံရလ ာငပ် ုံ်းမျာ်းအတ င််းထည သ်ကွဲ သိုံ   စ န  ပ်စ်ရရမျာ်းကိုံလွဲ 

စ န  ပ်စ်ရရသိုံရလ ာငက်နမ်ျာ်းသိုံ   ပိုံက်မျာ်းမြင စ်နစ်တကျ ပိုံ  ရဆာငရ်ပ်းရပါသည။် အရက်ချက်ရသာ စက်ပိုံင််းဆိုံငရ်ာအတ င််းကိုံ 

ရရမြင သ်န  စ်ငရ်စပပီ်း ၎င််းသန  စ်ငထ်ာ်းရသာ ရရမျာ်းကိုံလည််း စ န  ပ်စ်ရရသိုံရလ ာငက်နမ်ျာ်းသိုံ   ပိုံ  ရဆာငရ်စပါသည။် 

6.5.5. ဘ ျိုငလ်ာစက်ရပ် သန  ရ် င််းရရ်းမပျုလုံပ်မခင််း 
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ဘ ျိုငလ်ာအသ ုံ်းမပျုရနမ်လိုံအပ်ရတာ ပါက အပူချိနက်ျရစရန ် ရရတငမ်ခင််းန င  ် ရလာငစ်ာမြတ်ရတာက်မခင််း လုံပ်ငန််းတိုံ  ကိုံ 

ရဆာငရ် က်ရပါသည။် ထိုံ  ရနာက် လက်ကျနမ်ပာမျာ်းကိုံ စနစ်တကျ ရနရာရမပာင််းရရ ြို့ရပ်းရပါသည။် အပူချိနမ်ရ ိ ရအာငမ်မငစ် ာ 

ရပ်နာ်းပပီ်းပါကစက်ပိုံင််းဆိုံငရ်ာစစရ်ဆ်းမှုမျာ်းမပျုလုံပ်ရပါသည။် ဘ ျိုငလ်ာအတ င််းမ ာ ရရမျာ်းသည ် အပူချိနမ်မင မ်ာ်းရသာရ ကာင  ်

ဘ ျိုငလ်ာအတ င််းတ င ် (၃)ရက်မျှထာ်းရ ိပပီ်း အပူချနိကိ်ုံ ရလျာ ကျရစပပီ်း ရရအပူချနိ ် (၃၀~၃၂°C)ဝန််းကျငရ်ရာက်ရ ိရစကာ စက်ရ ုံ  

အန်ီးရ ိရရရမမာင််းအတ င််းသိုံ   စနစ်တကျ စ န  ပ်စရ်စပါသည။် ဘ ျိုငလ်ာမ  ထ က်ရ ိလာရသာရရမျာ်းသည ် ရရတ င််းရရ ိလာရသာ 

ရရကိုံအပူရပ်း ရရရင ြို့ရရ ိရစရ ုံ  သာအသ ုံ်းမပျုမခင််းသာမြစ်သည။် ထိုံ  အမပင ် ၄င််းရရအပူမျာ်းကိုံ အပူချိနအ်ရ ိအတိုံင််း မစ န  ပ်စ်ဘွဲ 

စနစ်တကျ အပူချနိခ်ျပပီ်းမ  စ န  ပ်စ်ရစရသာရ ကာင  ်ပတ်ဝန််းကျငထ်ခိိုံက်မှု မမြစ်ရပေါ်ရစပါ။ 

6.5.6. စ န  ပ်စ်ရရသိုံရလ ာငက်နမ်ျာ်း သန  ရ် င််းရရ်းမပျုလုံပ်မခင််း 

စ န  ပ်စ်ရရမျာ်းကိုံ လိုံအပ်ရသာအပူချိနန်  င  ် PH Levelထနိ််းညြှပိပီ်းပါက သ ယ်တန််းထာ်းရသာ စ န  ပ်စ်ရရပိုံက်မျာ်းမြင  ်

ရရ အိုံ်းအရက်ချက်စက်ရ ုံရ ိ စ န  ပ်စ်ရရသန  စ်ငရ်သာ ရလ ာငက်နမ်ျာ်းသိုံ  ပိုံ  ရဆာငရ်ပ်းရပါသည။် စ န  ပ်စ်ရရသိုံရလ ာငက်နမ်ျာ်းကိုံ 

သန  စ်ငရ်သာရရမျာ်းကိုံလွဲ ၎င််းပိုံက်မြင  ်တပါတည််းပိုံ  ရဆာငသ်န  စ်ငရ်စပါသည။် 

 

ပ ုံ(၇) စ န  ပ်စ်ရညသ်ိုံရလ ာငက်နန် င  ်ပိုံ  ရဆာငရ်ပ်းသည ်စက်ရမာ်တာ 

 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏စ န  ပ်စ်ရညသ်ိုံရလ ာငက်နမ်  ရရ အိုံ်း ရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   ပိုံ  ရဆာငမ်ှု အဆင ဆ်င တိ်ုံ  ကိုံ 

ရနာက်စာမျက်န ာတ ငပ် ုံန င တ်က  သ ယ်တန််းထာ်းပ ုံကိုံ ရြာ်မပထာ်းပါသည။် 
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ပ ုံ(၈) စ န  ပ်စ်ရညသ်ိုံရလ ာငက်နမ်  ရရ အိုံ်း ရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   ပိုံ  ရဆာငမ်ှု အဆင ဆ်င ပ် ုံ 
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7. အန်ီးပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာစ ချိနစ် ည န််းမျာ်း 

(န ပတ်(၁၄)၊စာမျက်န ာ တ င ်Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ရလထုံ၊ ရရထုံ၊ ရမမထုံ၊ ဆညူ သ မျာ်း တိုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်း (၂၀၁၇ 

မ  ၂၀၂၀)အထ ိန စ်အလိုံက် တန စတ်ကကိမ်စစ်ရဆ်း ရရ ိလာရသာ အရမြမျာ်းကိုံ တစုံတစည််းတည််းရြာ်မပရပ်းထာ်းပါသည။် Top One 

အရက်ချက်စကရ် ုံ၏အန်ီးပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာစ ချိနစ် ည န််းမျာ်းကိုံ ရအာက်ပါအတိုံင််းရြာ် မပအပ်ပါသည ်- 

7.1. အန်ီးပတ်ဝန််းကျငရ်လထုံန င ဆ်ညူ သ တိုံ  အတ က်စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း 

7.2.  အန်ီးပတ်ဝန််းကျငရ်ရထုံအတ က်စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း 

7.3.  အန်ီးပတ်ဝန််းကျငရ်မမထုံအတ က်စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း 

7.4.  အန်ီးပတ်ဝန််းကျငရ်လထုံအတ က်စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း 

7.1. အန်ီးပတ်ဝန််းကျငရ်လထုံန င ဆ်ညူ သ တိုံ  အတ က်စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ပတ်ဝန််းကျငရ်လထုံအရညအ်ရသ ်းကိုံ သရိ ိနိုံငရ်န ် စက်ရ ုံပတ်ဝန််းကျငန် င တ်က  

စက်ရ ုံအတ င််းတ င ် အနတရာယ်ရ ိဓာတ်ရင ြို့မျာ်းရ ိနိုံငမ်ှု (ကာဗ နမ်ိုံရနာက်ဆိုံေ၊် ကာဗ နေ်ိုံငရ်အာက်ဆိုံေ၊် နိုံက်ကတိျုဂ္ျငရ်အာက်ဆိုံေ၊် 

ဆာလြာေိုံငရ်အာက်ဆိုံေ၊် အရင ြို့ပျ နိုံငရ်သာ ရအာ်ဂ္ွဲနစ်မေပ်ရပါင််းမျာ်း)၊ ရအာက်ဆဂီ္ျငပ်ါဝငမ်ှုအရမခအရန၊ 

အမှုနအ်မ  ာ်းမျာ်းပါဝငမ်ှုPM10န င  ်PM2.5၊ ဆညူ သ မျာ်းကိုံ န စ်စဉ တိုံင််းတာခွဲ ပါသည။် 

ရလနမူနာတိုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်းအရ စက်ရ ုံပတ်ဝန််းကျငတ် င ် အနတရာယ်မြစ်ရပေါ်ရစနိုံငသ်ည ဓ်ာတ်ရင ြို့မျာ်း၊ 

ကာဗ နမ်ိုံရနာက်ဆိုံေ၊် ကာဗ နေ်ိုံငရ်အာက်ဆိုံေ၊် နိုံက်ကတိျုဂ္ျငရ်အာက်ဆိုံေ၊် ဆာလ်ြာေိုံငရ်အာက်ဆိုံေ ် ဓာတ်ရင ြို့မျာ်း 

တိုံင််းတာသည စ်က်မ ရြာ်မပခွဲ မခင််းမရ ိဘွဲ ရအာက်ဆဂီ္ျငပ်ါဝငမ်ှုမ ာ ပ ုံမ နအ်ရနအထာ်း တ ငရ် ိရနရ ကာင််းရြာ်မပပါသည။် အရင ြို့ပျ နိုံင ်

သည ရ်အာ်ဂ္ွဲနစ်မေပ်ရပါင််းမျာ်း (TVOC)မ ာလည််း တိုံင််းတာသည စ်က်မ ရြာ်မပခွဲ မခင််းမရ ိခွဲ ပါ။ စက်ရ ုံ၏ ရလထုံ၊ ရရထုံ၊ ရမမထုံ၊ 

ဆညူ သ မျာ်း တိုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်း (၂၀၂၀)မ တ်တမ််းမျာ်းအရ စက်ရ ုံ  ဂ္ိတ်ဝရနရာတ ငအ်မှုနအ်မ  ာ်းပါဝငမ်ှု PM10 မ ာ 5mg/m3 န င  ်

PM2.5 မ ာ 1mg/m3 မြစ်ရ ကာင််း ရတ ြို့ရပါသည။် PM10၏စ နှုန််းသတ်မ တ်ချက်မ ာ 50 mg/m3 မြစ်သမြင  ်စ နှုန််းသတ်မ တ်ချက်ထက် 

ရလျာ နည််းရနပါသည။် PM2.5၏စ နှုန််းသတ်မ တ်ချက်မ ာ 25 mg/m3 မြစ်သမြင  ်စ နှုန််းသတ် မ တ်ချက်ရအာက် ရလျာ နည််းရနပါသည။် 

စက်ရ ုံဂ္ိတ်ဝတ င ် တိုံင််းတာသည အ်ချိနတ် င ် ဆညူ သ  3dBA ဝန််းကျငမ်ြစ်သမြင  ် စ နှုန််းသတ်မ တ်ချက် 70dBAရအာက်တ င ်

ရ ိရနရ ကာင််းရတ ြို့ရပါသည။် 

Parameter Averaging Period Guideline Value (μg/m3) 

Nitrogen dioxide 1-year  

1-hour 

40 

200 

Ozone 8-hour daily maximum 100 

Particulate matter PM10 a 1-year  

24-hour 

20 

50 

Particulate matter PM2.5 b 1-year  

24-hour 

10 

25 

Sulfur dioxide 24-hour  

10-minute 

20 

500 

a Particulate matter 10 micrometers or less in diameter 

b Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter 
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Receptor One Hour LAeq (dBA)a 

Daytime 

07:00 – 22:00 

Nighttime 

22:00 – 07:00 

Residential,institutional,educational 55 45 

Industrial, commercial 70 70 

 

7.2. အန်ီးပတ်ဝန််းကျငရ်ရထုံအတ က်စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း 

Top One အရက်ချကစ်က်ရ ုံ၏အရက်ချက်လုံပ်မှုမ စ န  ပ်စရ်သာ စ န  ပ်စရ်ရမျာ်းကိုံ ရရ အိုံ်းစ န  ပ်စ်ရရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံ 

သိုံ  ပိုံ  ရဆာငသ်န  စ်ငရ်စပါသည။် စက်ရ ုံအတ င််း တကိုံယ်ရညသ် ုံ်း စ န  ပ်စ်ရရမျာ်းကိုံ Spetic Tank အတ င််းသိုံ   စနစ်တကျ 

စ န  ပ်စ်ရစထာ်းပါသည။် ရ ြနရ် ခါ ဘ ျိုငလ်ာမ  မလိုံအပ်ရသာ ရရ ကညရ်ရသန  မ်ျာ်းကိုံသာ Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏အန်ီးရ ိ 

ရမမာင််းပတ်ဝန််းကျငသ်ိုံ   စီ်းဆင််းရစပါသည။် ထိုံစ န  ပ်စ်ရရမျာ်းကိုံစစ်ရဆ်းရာ PH 7 ဝန််းကျင၊် အပူချိန ် ၃ဝºCတိုံ  ရ ိပပီ်း 

နိုံက်ထရိုံဂ္ျငေ်ိုံငရ်အာက်ဆိုံေ ် (NO2)၊ ဆာလြာေိုံငရ်အာက်ဆိုံေ ် (SO2) န င  ်အမခာ်းဓာတ်ရအာက်ဆိုံေမ်ျာ်းပါဝငရ်နသညက်ိုံ မရြာ်မပပါ။ 

သ ု  ဖြစ့်ပါ၍ Top One အရက့်ချက့်စက့်ရ ု၏အရက့်ချက့်လပု့်မှုမှစွန  ့်ပစ့်သသ သရသည့် စက့်ရ ုဝန့်ျားအတငွ့်ျားရှ  အလပု့်လပု့်က ငု့်သမူျ ျား 

သ မက စက့်ရ ု ၏အန ျားပတ့်ဝန့်ျားကျင့်နငှ ့် ဖပည့်သလူထူတု ု  က  ုထ ခ ုက့်သစမှုမရှ ပါ။ 

7.3. အန်ီးပတ်ဝန််းကျငရ်မမထုံအတ က်စ ချိနစ် ည န််းမျာ်း 

အဆိုံပါစကရ် ုံပတ်ဝန််းကျငရ်မမထုံ၏ စ ချိနစ် ည န််းမျာ်းကိုံသရိ ိနိုံငရ်န ် စက်ရ ုံအတ င််းရ ုံ ်းခန််း အန်ီးမ ရမမနမူနာမျာ်း 

ရယူဓာတ်ခ ွဲစမ််းသပ်ခွဲ ပါသည။် တိုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်း အရအနတရာယ်ရ ိဓာတ်ပစစည််းမျာ်းမြစ်သည  ်Arsenic, Aluminum, Cyanideန င  ်

Manganese မျာ်းမရတ ြို့ရဘွဲ Chlorideန င  ် Ironတိုံ  ကိုံသာအနည််းငယ်ရတ ြို့ရပါသည။် စက်ရ ုံသန  ရ် င််းရာတ င ် Chlorine အသ ုံ်းမပျုကာ 

ရ ြနရ် ခါသန  စ်ငရ်စမခင််းရ ကာင  ် Chloride ကိုံရတ ြို့ ရိုံရပါသည။် စက်ရ ုံလညပ်တ်ရနအ်သ ုံ်းမပျုရသာ စက်ပစစည််းမျာ်းသည ်

သ သတတ ျုကိုံအသ ုံ်းမပျုရရသာရ ကာင  ်Iron ကိုံရတ ြို့ ရ ိရမခင််းမြစ်ပါသည။် 

 

8. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ရလထုံ၊ရရထုံ၊ရမမထုံတိုံ  အရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်းန င  ်

ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်းတိုံ  ၏ လက်ရ ိအရနအထာ်း တငမ်ပချက် 

စက်ရ ုံတ င ် ပတ်ဝန််းကျငထ်ခိိုံက်မှုဆိုံ်းကျိျု်းမျာ်းကိုံ ရလျာ နည််းနိုံငသ်ရလာက် ရလျာ နည််းရန ် စီစဉရဆာငရ် က်ထာ်းမှုတိုံ  ကိုံ 

တငမ်ပခွဲ ပပီ်းမြစ်ပါသည။် ၎င််းအစအီစဉစီမ ကိန််းအတ က် သနိ််း(၁၅၀)ကျပ်ခန  က်ုံနက်ျမညဟ်ုံ ကနဦ်း တ က်ချက်မှုမျာ်းမ  သရိ ိရပါသည။် 

အန စ်ချျုပ်အရနမြင  ်ရအာက်ရြာ်မပပါ ဇယာ်းမျာ်းမြင  ်တငမ်ပအပ်ပါသည။် 

 

8.1. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ရလထုံအရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်း၊ ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 

သက်ရရာက်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း အမှုနအ်မ  ာ်းမျာ်း လ င ထ် က်မှုနည််းပါလာပပီမြစ်သည။် 

သက်ရရာက်ရစရသာ 

အရ ကာင််းအရင််းမျာ်း 

လုံပ်ငန််းသ ုံ်းရမာ်ရတာ်ယာဉမျာ်းန င  ် အရနလ်ျှပ်စစ် ထုံတ်စက်၏ 

အပ်ိရဇာပိုံက်မျာ်းမ  ဓာတ်ရင ြို့မျာ်းန င  ် အန  အသက်မျာ်း ထ က်ရ ိ 

မှုနည််းပါ်းလာပပီမြစ်သည။် 

စပါ်းခ  သယ်ယသူည  ် ယာဉမျာ်းမ  စပါ်းခ  အမှုနမ်ျာ်း လ င ထ် က် 

မှုနည််းပါ်းလာပပီမြစ်သည။် 

ဘ ျိုငလ်ာရခါင််းတိုံငမ်  ဓာတ်ရင ြို့မျာ်းထ က်ရ ိ မခင််း၊ စပါ်းခ  မပာမျာ်း မ  

အမှုနလ် င  ်ထ က်ရ ိ မှုနည််းပါ်းလာပပီမြစ်သည။် 

သက်ရရာက်မှုအတိုံင််းအတာန င  ်

အချိနက်ာလ 

စက်ရ ုံအန်ီးပတ်ဝန််းကျငတ် င ် လူရနအမိ်မျာ်း မရ ိသမြင  ် မပညသ် ူ

လုံထုံအရပေါ် သက်ရရာက်မှု အလ နန်ည််းပါသည။် မပညသ်လူူထုံအရပေါ် 

သက်ရရာက်မှု မရ ိပါ။ 
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လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအရပေါ် သက်ရရာက်မှု ပမာဏအလ န ်

နည််းပါသည။် အချိန ်ကာလ နာရီပိုံင််း(၄၅-၆၀မိနစ်) သာမြစ်ပါသည။် 

 

ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း ရမာ်ရတာ်ယာဉမျာ်း၊အရနလ်ျှပ်စစထ်ုံတ်စက်မျာ်းကိုံ စ မ််းအာ်းမပည  ်

ရစရန ်ရဆာငရ် က်မခင််း၊ စက်ဆရီချာဆအီချိနမ် ီ မြည တ်င််းလွဲလ ယ် မခင််း၊ 

စက် က  ခိုံင ်ရရ်းရဆာငရ် က်မခင််း။ 

အရညအ်ရသ ်း မပည မ်ီရသာ ရလာငစ်ာဆီမျာ်း အသ ုံ်းမပျုမခင််း။ 

စပါ်းခ  မျာ်းသယယ်ူရာတ ငလ် ုံမခ ျုရသာအတ်ိမျာ်းမြင  ်

သယ်ယူမခင််း။ဘ ျိုငလ်ာတ ငရ်လန င ရ်လာငစ်ာအချိျု်း ထနိ််းညြှမိခင််း၊ 

ဆိုံငက်လ ုံ်း အမှုနြ်မ််းစက်၊ ရရမြန််း အမှုန ် ြမ််းစက်မျာ်းကိုံ 

စ မ််းရညမ်ပည ရ်စရန ်စီစဉရဆာငရ် က်မခင််း။ 

စိမ်ရညတိ်ုံငကီ်မျာ်း၏ အပူချိနကိ်ုံ မမမင မ်ာ်းရစရန ် အပူမမင တ်က် မခင််း၊ 

က နေ်ငဆ်ာမျာ်းတ င ် ရချ်းကပ်တငမ်ခင််း၊ အရအ်းခ ရရ 

အပူချိနမ်မင တ်က်မခင််း မရ ိရန ် စီစဉ ရဆာငရ် က်မခင််း။ စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း၏ 

pHမြင  ်အရကာင််းဆ ုံ်း အရမခအရနရရ ိရန ်ရဆာငရ် က်မခင််း။ 

8.2. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ရရထုံအရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်း၊ ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 

သက်ရရာက်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း စက်ဆရီချာဆ၊ီ ရလာငစ်ာဆ၊ီ ထရနစ်ရြာ်မာဆ၊ီ အရက်မပင််း၊ ဘက်ထရီ 

အက်ဆစ်မျာ်း လုံပ်ငန််းလုံပ် ကိုံငရ်ာတ င ် မရတာ် တဆ ြိတ်စငမ်ှုမျာ်း 

မရ ိသရလာက် နည််းပါ်းရအာငရ်ဆာငရ် က်နိုံငမ်ခင််း။ 

ဘ ျိုငလ်ာဘလိုံ်းရေါင််း န င  ်ရရသန  စ်ငဌ်ာနမ  ရဆ်းရ ကာရရမျာ်း။ 

စက်ပစစည််းကိရိယာ၊ ပိုံက်လိုံင််းရဆ်းရရမျာ်း။ 

အရက်မပင််းချက်လုံပ်ရာမ  ထ က်ရ ိရသာ စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း။ 

သက်ရရာက်ရစရသာအရ ကာင််းအရင််းမျာ်း

  

စနစ်မကျမခင််း၊ စည််းကမ််းမလိုံက်နာမခင််း၊ ည န ်ကာ်းချက်မျာ်း ချိျု်းရြာက် 

မခင််း၊ ပိုံက်လိုံင််းမျာ်း၊ တိုံငက်ီမျာ်းမ  ယိုံြိတ်မခင််းမျာ်း၊ 

စ န  ပ်စရ်ညပိ်ုံက်လိုံင််း မျာ်း ရပါက်မခင််းမျာ်း။ 

သက်ရရာက်မှုအတိုံင််းအတာန င  ်

အချိနက်ာလ 

စက်ရ ုံအန်ီးပတ်ဝန််းကျငတ် င ် လူရနအမိ်မျာ်း မရ ိသမြင  ် မပညသ် ူ

လုံထုံအရပေါ် သက်ရရာက်မှုအလ နန်ည််းပါသည။် မပညသ်လူူထုံအရပေါ် 

သက်ရရာက်မှု မရ ိပါ။  

လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအရပေါ် သက်ရရာက်မှု ပမာဏအလ န ်

နည််းပါသည။် အချိန ်ကာလ နာရီပိုံင််း(၁၅-၃၀မိနစ်) သာမြစ်ပါသည။်  

ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း စနစ်တကျရဆာငရ် က်မခင််း၊ ည န ်ကာ်းချက်မျာ်း၊ စည််းကမ််း လိုံက်နာ 

ရစရန ် ကပ်မတ်မခင််း။ 

စ န  ပ်စရ်ညသ်န  စ်ငစ်နစ်ကိုံ ဆက်လက်တိုံ်းတက်ရန ် ရဆာင ်

ရ က်မခင််းမျာ်း၊ တညရ်ဆာက်မခင််းမျာ်း။ 

စက်မ  ကျလာရသာရရ အပမူျာ်းကိုံ အပူချရပ်းမခင််း၊ ရရ PH 

(၆~၈) ကာ်းရ ိ ရအာင ် ထနိ််းညြှရိစပပီ်း၊ ရရ အိုံ်းအရက်ချက်စက်ရ ုံရ ီ 

ရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်သိုံ  ပိုံ  ရဆာငက်ာ ရရဆိုံ်းသန  စ်ငမ်ခင််းလုံပ်ငန််းကိုံ 

ရရ အိုံ်း အရက်ချက်စက်ရ ုံမ  ဆက်လက်တာဝနယူ် 

သန  စ်ငရ်ပ်းရနပါသည။် 
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8.3. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ရမမထုံအရပေါ် သက်ရရာက်မှုမျာ်း၊ ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 

သက်ရရာက်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း ရ ုံ်းသ ုံ်းလုံပ်ငန််းသ ုံ်း အစိုံငအ်ခွဲစ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း၊ အရက်မပင််း ချက်လုံပ်ရာမ  

ထ က်ရ ိရသာ အစိုံငအ်ခွဲစ န  ပ်စ်(အစာြက်) ပစစည််းမျာ်း န င  ် ဘ ျိုငလ်ာမ  

စပါ်းခ  မပာမျာ်း 

သက်ရရာက်ရစရသာ 

အရ ကာင််းအရင််းမျာ်း 

စနစ်မျက်မခင််း၊ စည််းကမ််းမလိုံက်နာမခင််း၊  

ည န ်ကာ်းချက်မျာ်း ချိျု်းရြာက်မခင််း။ 

သက်ရရာက်မှုအတိုံင််းအတာန င  ်

အချိနက်ာလ 

စက်ရ ုံပရဝန ်မပငပ်သိုံ   မရရာက်ရ ိနိုံငသ်မြင  ်မပညသ် ူလုံထုံအရပေါ် သက်ရရာက်မှု 

မရ ိနိုံငပ်ါ။  

လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအရပေါ် သကရ်ရာက်မှု ပမာဏအလ န ်နည််းပါသည။် 

သက်ရရာက်မှုအတိုံင််းအတာန င  ်

အချိနက်ာလသက်ရရာက်မှုအတိုံင််းအတာနည််းပါသည။်  

ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း စည််းကမ််းန င  ် ည န ်ကာ်းချက်မျာ်း လိုံက်နာမခင််း၊ စနစ်တကျ 

စုံရဆာင််းသမိ််းဆည််းပပီ်း ထုံခ ွဲရရာင််းချ၍ ရသညမ်ျာ်းကိုံ ရရာင််းချမခင််း၊ ရရာင််းချ၍ 

မရသညမ်ျာ်းကိုံ စညပ်ငသ်ာယာရရ်း ရကာ်မတီ ခ င မ်ပျုသည ရ်နရာမျာ်းတ င ်

ြျက်ဆ်ီးမခင််း၊ စ န  ပ်စ ်မခင််း။ 

8.4. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ဆညူ သ မျာ်းန င  ်ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 

သက်ရရာက်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း ကုံန ်ကမ််း၊ကုံနရ်ချာ၊ ဝနထ်မ််းကကိျုပိုံ  စနစ်သ ုံ်းသည  ် ရမာ်ရတာ် ယာဉမျာ်း 

ရမာင််းန ငမ်ှု။ 

အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်ရမာင််းန ငမ်ျာ်း။ 

ကုံန ်ကမ််းလက်ခ မခင််း၊ ကုံနရ်ချာထုံတ်လုံပ်မှုနည််းစဉတစ်ရလျှာက် အသ ုံ်းမပျုရသာ 

စက်ပစစည််းကိရိယာမျာ်း ရမာင််းန ငမ်ခင််းမျာ်း။ 

သက်ရရာက်ရစရသာ 

အရ ကာင််းအရင််းမျာ်း 

စက်မပျုမပငထ်နိ််းသမိ််းမှုည  ြျင််းမခင််း၊ ဥပမာ - အပ်ိရဇာ ဆိုံငလ်ငဆ်ာမျာ်း၊ 

စက်ချိနသ်ာ်းကိုံက်မှု၊ စက်ပတ်ကကိျု်း၊ ရြာငရ်ေ်းရ င််းဘိုံ  နပ်မျာ်း ရချာငရ်နမှု၊ 

စက်ဆရီချာဆ ီလွဲလ ယ်မှု။ 

သက်ရရာက်မှုအတိုံင််းအတာန င  ်

အချိနက်ာလ 

မပညသ်လူူထုံအရပေါ် သက်ရရာက်မှုပမာဏနည််းပပီ်း သက်ရရာက်မှု အချိန ်

စကက န  ပိ်ုံင််း(၁၅-၃၀စကက န  )်သာရ ိပါသည။် 

စက်ရ ုံဝင််းအတ င််း ဝနထ်မ််းလုံပ်သာ်းမျာ်းအရပေါ် သကရ်ရာက် မှု ပမာဏ 

အရတာ်အသင ရ် ိပပီ်း အချိနက်ာလ ရ ည ်ကာ ပါသည။် 

ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း စက်မပျုမပငထ်နိ််းသမိ််းမှု ကပ်မတ်ရဆာငရ် က်မခင််း၊ မပညသ်နူ င  ်ဝနထ်မ််းမျာ်း 

နာ်းရနချိနန် င  ်အချိနလ် ွဲ၍ လုံပ်ကိုံငလ်ည ်ပတ်နိုံငမ်ခင််း။ 

ဝနထ်မ််းမျာ်းအတ က် အကာအက ယ်ပစစည််း ထုံတ်ရပ်း အသ ုံ်းမပျုရစမခင််း။ 

ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းကိုံ ဆညူ သည ရ်နရာထွဲတ င ်စ ွဲစ ွဲပမွဲပမွဲ တာဝန ်

မထမ််းရဆာငရ်စမခင််း။ အသ လ ုံစနစ်သစ်မျာ်း တပ်ဆငအ်သ ုံ်းမပျုမခင််း၊ 

အသ စုံပ်ယူသည  ်သစ်ပငမ်ျာ်း စိုံကပ်ျိျု်းမခင််း။ 

Top One အရက်ချက်စကရ် ုံလုံပ်ငန််း ပိတ်သမိ််းမခင််းအဆင တ် င ် အရက်ချက်လုံပ်ငန််းမ  ဆိုံ်းကျိျု်းမျာ်းရ ိရသာ်လွဲ 

သက်ရရာက်မှုအတိုံင််းအတာန င  ် အချိနက်ာလမ ာ လုံပ်ငန််းပိတ်သမိ််းပပီ်းချနိမ်  ၅နာရီခန   ်ကာချိနအ်တ င််း 

မပနလ်ညက်ုံစာ်းနိုံငရ် ကာင််းရတ ြို့ ရ ိရပါသည။် ထိုံသိုံ   အချိန ်ကာလမျှသာ ကုံစာ်းနိုံငရ်ရ်းအတ က် သစ်ပငမ်ျာ်းကိုံ စက်ရ ုံ၏ 

ပတ်ဝန််းကျငတ် င ် စနစ်တကျ စိုံက်ပျိျု်းထာ်းလျက်ရ ိပါသည။် ထိုံ  အမပင ် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံလုံပ်ငန််းသည ် (၂၀၂၀ခုံန စ်၊ 

၉လပိုံင််း၊ ၁၁ရက်ရန  ) မ စ၍ ယခုံတိုံင ်မပနလ်ည ်လုံပ်ငန််းလုံပ်ကိုံငန်ိုံငမ်ခင််း မရ ိပါ။ ထိုံ  ရ ကာင  ်Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံလုံပ်ငန််းမ  

ပတ်ဝန််းကျငအ်ရပေါ် ညစည်မ််းမှုဆိုံ်းကျိျု်းမျာ်း သက်ရရာက်မှုကိုံ ကာလရ ည ်ကာစ ာ ကုံသပပီ်းမြစ်ပါသည။်  
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9. ပတ်ဝန််းကျငထ်ခိိုံက်မှု ရလျာ ပါ်းရစရရ်းနည််းလမ််းမျာ်းန င  ်ရဆာငရ် က်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း၏ 

ခန  မ် န််းကုံနက်ျစရိတ်မျာ်း 

No. ပစစည််းအမျိျု်းအစာ်း ခန  မ် န််းကုံနက်ျစရိတ် အမ နတ်ကယ် ကုံနခ်ျစရိတ ်

(1) ရလထွဲရ ိ အမှုနစ်စ်စက ် ၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၁,၅၃၀,၀၀၀ ကျပ် 

(2) မပာြမ််းစနစ်စက ် ၆,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၇,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

(3) အနညအ်န စ်(Sluge and Cake)စစ်စက ် ၄၄,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၄၈,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

(4) ရရဆိုံ်းရလ ာငက်န ် ၁၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၁၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

(5) အပူချစက် (Spider Cooler) ၃၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

(6) ရရ အအိုံ်းရရဆိုံ်းပိုံက်သ ယ်တန််းရာတ ငပ်စစည််းကုံနက်ျရင  ၃,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၄,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ခန   ်

(7) အရထ ရထ ကုံနက်ျစာရိတ ် ၄,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ၄,၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်ခန   ်

(1) ရလထွဲရ ိအမှုနစ်စ်စက် - ဘ ျိုငလ်ာမ မပာမျာ်းကိုံရလထုံအတ င််းပါဝငမ်ှုနည််းရစရန ်ပထမအဆင စ်စ်ထုံတ်မခင််း 

(2) မပာြမ််းစနစ်စက် - ပထမအဆင စ်စ်ထုံတ်ရာမ  ကျနရ် ိရနရသ်းရသာ မပာအမှုနမ်ျာ်းကိုံ ရခါင််းတိုံငမ်  မထ က်ရ ိလာရစရနြ်မ််းယူမခင််း 

(3) အနညအ်န စ်(Sluge and Cake)စစ်စက် - ရပါင််းခ ပပီ်းရရ ိလာရသာစ န  ပ်စ် ရရမျာ်းမ  တိရိစဆာနအ်စာ ရရ ိရအာင ်အစာြတ်စစ်စက်  

မြင စ်စ်ယူရပါသည။် 

(4) ရရဆိုံ်းရလ ာငက်န ်- တိရိစဆာနအ်စာြတ်စစ်စကမ်  ထ က်ရ ိလာရသာ ရရဆိုံ်းရရမျာ်းကိုံ ရရဆိုံ်းသိုံရလ ာငက်နထ်ွဲသိုံ    

ပိုံ  ရဆာငပ်ါသည။် 

(5) အပူချစက် - ရရ အိုံ်းရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ  မပိုံ  ရဆာငမ် ီ ရရဆိုံ်းရလ ာငက်နရ် ိ ရရဆိုံ်းမျာ်းကိုံ အပူချနိန်  င  ်pH  

ထနိ််းညြှရိပ်းမခင််းတိုံ  ကိုံလုံပ်ရဆာငရ်ပါသည။် 

(6) ရရ အအိုံ်းရရဆိုံ်းပိုံက်သ ယ်တန််းရာတ ငပ်စစည််းကုံနက်ျရင  - ရရဆိုံ်းရလ ာငက်နရ် ိ ရရဆိုံ်းမျာ်းကိုံ ရရ အိုံ်းရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   

ပိုံ  ရဆာငရ်ာ လိုံအပ်ရသာ ပိုံင််းတန််းသ ယ်ရာတ င ်အသ ုံ်းမပျုသည  ်ပိုံက်၊ ပိုံက်ရခါင််းဆက်၊ 

၉၀ေဂီ္ရီရခါင််းဆက်၊ ြလိုံမီတာန င  ်အမခာ်းဆက်စပ် ပစစည််းမျာ်းအမပင ်

ပိုံက်လိုံင််းအချိျု ြို့ရနရာမျာ်းကိုံ ကာ်းလမ််းရအာက်တ င ်ထာ်းရ ိနိုံငရ်နအ်တ က် ရမမရအာက်မမြှျုပ် 

တပ်ဆငပ်ပီ်း ရမမမမြှျုပ်ရနတူ််းရြာ်ရရသာရနရာမျာ်းကိုံ မူလပကတိအတိုံင််း ရရ ိရစရန ်

မပနလ်ညမ်ပျုမပငမ်ခင််း အစရ ိရသာ ပစစည််းကုံနက်ျစရိတ် မြစ်ပါသည။် 

(7) အရထ ရထ ကုံနက်ျစာရိတ် - အထက်ရြာမ်ပပါ စက်ပစစည််းမျာ်း ပိုံက်လိုံင််းမျာ်း ကိုံတပ်ဆငန်ိုံငရ်န ်အတ က်စက်ပစစည််းမျာ်း  

သယ်ယူမခင််းန င  ်တပ်ဆငစ်ရိတ်ခန  မ် န််းရမခ စုံစုံရပါင််းကိုံ ရြာ်မပထာ်းမခင််းမြစ်ပါသည။် 

10. ပတ်ဝန််းကျင ်ရလ လာရစာင  ်ကည ်မှုအစီအစဉ 

ပတ်ဝန််းကျငရ်လ လာရစာင  ်ကညမ်ှုအစီအစဉသည ် စက်ရ ုံမျာ်းအတ က် အရမခခ လိုံအပ်ချက်တစ်ခုံ မြစ်ပါ သည။် ၎င််းသည ်

ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာ ထနိ််းသမိ််းကာက ယ်နိုံငမ်ှု အဆင ကိ်ုံ အကွဲမြတ်မခင််း မြစ်ပပီ်း ကုံနပ်စစည််းမျာ်း ထုံတ်လုံပ်မှုန င  ် ပတ်သက်သည  ်

ပတ်ဝန််းကျငရ်ဘ်းကင််းလ ုံမခ ျုမှု အရမခအရနကိုံ ရြာ်မပရပ်းမခင််းမြစ်ပါသည။် ထုံတ်လုံပ်ရသာ ထုံတ်ကုံနအ်ရပေါ် မူတည၍် ပတ်ဝန််းကျင ်

ရဘ်းကင််းလ ုံမခ ျုရရ်းကိုံ ရဆာငရ် က်ရပါသည။် 

စက်ရ ုံလုံပ်ငန််းလုံပ်ကိုံငသ်သူည ် ပတ်ဝန််းကျငရ်လ လာရစာင  ်ကည မ်ှု အစီအစဉမျာ်းကိုံ တညရ်နရာန င  ် အချိနက်ာလအလိုံက် 

တာဝနယူ်စိတ်ရ ိစ ာမြင  ်မပျုလုံပ်ရပါမည။် ထိုံ  ရ ကာင  ်ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉမြင  ်ညစ်ညမ််းမှုမျာ်း ပိုံမိုံရလျာ ပါ်းရစမခင််းတိုံ  ကိုံ 

မပည စ် ုံစ ာ ရဆာငရ် က်ပပီ်းလျှင ် ရကာင််းမ နရ်သာလုံပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်း၊ ရလာေမ်ျာ်းတိုံ  မြင  ် အဆ ုံ်းသတ်လုံပ်ကိုံင ် ရဆာငရ် က်နိုံငမ်ည ်

မြစ်ပါသည။် သိုံ  ပါ၍ Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ပ ုံမ နလ်ညပ်တ်လုံပ်ကိုံငမ်ှုမျာ်းသည ်စကရ် ုံပတဝ်န််းကျငက်ိုံ အကျိျု်းမြစ်ထ န််းရစ 

မညမ်ြစ်ပါသည။် 

စက်ရ ုံလညပ်တမ်ှု စတငခ်ျိနမ်  စက်ပိတ်သမိ််းချိနအ်ထ ိ ပတ်ဝန််းကျငထ်နိ််းသမိ််းမှု အစအီစဥ်ကိုံအရကာငအ်ထည ်

ရြာ်ရဆာငထ်ာ်းရ ိမှုတ င ် ရအာက်ရြာ်မပပါ ပုံဂ္ဂိျုလ်မျာ်းက တာဝနယ်ူပပီ်း စစ်ရဆ်းမပျုမပင ်  ကပ်မတ်မှုမျာ်းကိုံ လုံပ်ရဆာငရ်စပါသည။် 

ဤအြ ွဲြို့တ င ် လူ(၄)ဥိ်းမြင ြ် ွဲ  စည််းထာ်းပါသည။် ဥိ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း (မနရ်နဂ္ျာ) ၊ ဦ်းရဂ္ေါ်မ ်း (စက်ရ ုံတာဝနခ် ) ၊ ဦ်းရပေါ်လီန်ူး 
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(စက်ပိုံင််းဆိုံငရ်ာ ရခါင််းရဆာင)် န င  ်ဦ်းသန  ဇ်င ်(စက်ပိုံငဆ်ိုံငရ်ာ လက်ရထာက်) တိုံ  မြစ် ကပါသည။် စက်ပိုံငဆ်ိုံငရ်ာ ပုံဂ္ဂိျုလ်မ  အပမွဲတရစ 

စက်ပိုံင််း၊ရလ ာငက်နမ်ျာ်း န င  ် ပိုံက်လိုံင််းမျာ်း၏ အာ်းနည််းချက်မျာ်းကိုံ ရ ာရြ မပျုမပငရ်စပါသည။် စက်ရ ုံတာဝနခ် သည ် ရရ ိလာရသာ 

ရရဆိုံ်းမျာ်းကိုံ ရရ အိုံ်းရရဆိုံ်းစက်ရ ုံသိုံ   မပိုံ  ရဆာငမ် ီ pHန င  ် အပူချိန ် ထနိ််းညြှရိဆာငရ် က်ရပ်းပါသည။် မနရ်နဂ္ျာမ ာ 

အထက်ပါလုံပ်ရဆာငမ်ှုမျာ်းကိုံ မ နက်နမ်ှု ရ ိမရ ိ စစ်ရဆမူခင််း၊ ဘ ျိုငလ်ာရခါင််းတိုံငမ်  မပာလ င စ်ငမ်ှု ရ ိ မရ ိ စစ်ရဆ်း ည န ်ကာ်းမခင််း၊ 

ရရဆိုံ်းန င  ်တိရိစဆာနအ်စာြက် (Sluge and Cake) ခ ွဲမခာ်းရာတ င ်ရရဆိုံ်းအတ င််းသိုံ   အနွဲအြက်မျာ်းကိုံ ပါမပါစစ်ဆ်း မခင််းတိုံ  ကိုံ  ကည ရ်ှု 

ည န ်ကာ်းရစပါသည။် ထိုံ  ရနာက် ညစ်စက်မ  ရရ ိလာရသာ တိရိစဆာနအ်စာြက် (Sluge and Cake)န င  ် ဘ ျိုငလ်ာမ  

ရရ ိလာရသာမပာမှုနမ်ျာ်း ကိုံ သက်ဆိုံင ်ဝယ်ယူသမူျာ်းထ  ဆက်သ ယ်ရရာင််းချရပ်းရပါသည။် လုံပ်ငန််းပိတ်သမိ််းချိန ်ဘ ျိုငလ်ာအတ င််းမ  

ရရပူမျာ်းကိုံ အပူရလျာ ချရစရန ် (၃)ရက်မ ာ ထာ်းပပီ်း အပူချိန ် (၃၀ - ၃၂) ေဂီ္ရီ C ရရာက်ရ ိချိနမ် ာ စ န  ထ်ုံတ်ရစပါသည။် 

ဘ ျိုငလ်ာမ စ န  ထ်ုံတ်ရသာရရမျာ်းသည ် ကျိျုချက်ထာ်းရသာရရမျာ်းကိုံ အရအ်းခ ထာ်းရသာရရကျက်ရအ်းသာ မြစ်ပါရသာရ ကာင  ်

စက်ရ ုံအန်ီးရ ိရရရမမာင််းတ ငသ်ာ စ န  ထ်ုံတ်ရစပါသည။် ထိုံအမပင ် မနရ်နဂ္ျာမြစ်သ ူ ဦ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း၏ တာဝနမ် ာ 

ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဥ်န င  ် ရစာင  ်ကပ် ကည ရ်ှုမည အ်စအီစဥ်အရ စက်ရ ုံအတ င််း၊အမပင ် ရဘ်းပတ်ဝန််းကျင၏် ရလထုံ၊ 

ရမမထုံန င  ်ဆညူ မှုတိုံ  ကိုံ စစ်ရဆ်း မ တ်တမ််းန င  ် မ တ်ချက်မျာ်း မပျုလုံပ်ကာ တငမ်ပရစပါသည။် ၄င််းမ တ်တမ််းမျာ်းအရပေါ် သက်ဆိုံငရ်ာ 

ပညာရ ငမ်ျာ်းန င  ် ရဆ ်းရန ်းတိုံငပ်ငရ်စပပီ်း လိုံအပ်သညမ်ျာ်းကိုံ မပျုမပငရ်ဆာငရ် က်လျက်ရ ိပါသည။် ထိုံ  သိုံ  ရဆာငရ် က်မှုမျာ်း 

လုံပ်ရဆာငန်ိုံငရ်န ် န င  ် ရလထုံ၊ရမမထုံ၊ဆညူ မှုတိုံ  ကိုံ စစ်ရဆ်းနိုံငရ်သာ စက်မျာ်းင ာ်းရနမ်ှုန င  ် ပညာရ င၏် ပညာတနြိ်ုံ်း အြိုံ်းအခတိုံ  ကိုံ 

န စ်စဥ် (၁၀)သနိ််းကျပ်ခန   ် ကုံနက်ျ စစ်ရဆ်းမပျုလုံပ်ခွဲ ပါသည။် ရရထုံကိုံ မစစ်ရဆ်းရရသာ အရ ကာင််းအရင််းမ ာ 

ရရ ိလာရသာရရဆိုံ်းအာ်းလ ုံ်းကိုံ ရရ အိုံ်းရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   ပိုံ  ရဆာငသ်န  စ်ငရ်စရသာရ ကာင  ် မိမိတိုံ  စက်ရ ုံအရနမြင  ်

မစစ်ရဆ်းရမခင််းမြစ်ပါသည။် အကကီ်းစာ်းမပျုမပင ် ရမပာင််းလွဲမှုမျာ်းမြစရ်ပေါ်လာပါက စက်ရ ုံ၏ မနရ်နဂ္ျာန င  ် တာဝနခ် တိုံ  မ  စစ်ရဆ်းပပီ်း 

ရတ ြို့ ရ ိချက်မျာ်းအရပေါ် တတ်သရိသာ ပညာရ ငမ်ျာ်းန င ရ်ဆ ်းရန ်းကာ တိကျရသာ ရနပ် ုံရင လိုံအပ်မှုကိုံ တငမ်ပရစပပီ်း 

ထိုံတငမ်ပချက်အရပေါ် လုံပ်ငန််းရ ငန် င  ် တိကျစ ာရဆ ်းရန ်း၍ အမမနဆ် ုံ်း အရကာငအ်ထညရ်ြာ်နိုံငရ်စရန ် ၄င််းလိုံအပ်ချက် ရနပ် ုံရင ကိုံ 

ထုံတ်ယူအသ ုံ်းမပျုရစပါသည။် 

အထက်ပါလုံပ်ရဆာငခ်ျက်မျာ်းကိုံ ရတ ြို့ ရ ိရရသာရ ကာင  ် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ် ၄င််း၏ရဘ်းပတ်ဝန််းကျငက်ိုံ 

ထခိိုံက်မှုမရ ိရ ကာင််း ရတ ြို့ ရ ိရပါသည။်Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း တိုံင််းတာစစ်ရဆ်းသည ရ်နရာမျာ်းကိုံ 

ရအာက်ရြာမ်ပပါ Layout Plan မြင  ် ရြာ်မပထာ်းပါသည။် တိုံင််းတာစစ်ရဆ်းသည စ်က်ပစစည််းမျာ်းကိုံလွဲ ရအာက်တ ငပ် ုံန င တ်က  

ရြာ်မပထာ်းပါသည။် Top One အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း တိုံင််းတာစစ်ရဆ်းမှုမ ရရ ိရသာ အရမြမျာ်းကိုံ န စ်စဉအလိုံက် 

ဆက်လက်ရြာ်မပသ ာ်းပါမည။်  

 

ပ ုံ(၉) ရလထုံ၊ ရမမထုံ၊ ဆညူ  မှု စစ်ရဆ်းရသာ ကိရိယာမျာ်း  
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န စ်စဥ် တိုံင််းတာစစ်ရဆ်းမှုန င  ်ပညာရ ငတိ်ုံ  ၏ အ က ရပ်း ပညာ အြိုံ်းအခကိုံ (၁၀)သနိ််းကျပ် သက်မ တ်ရပ်းထာ်းရသာ်လည််း 

လိုံအပ်လာပါက တငမ်ပ၍ တိကျရသာနည််းလမ််းကိုံရရ ်းချယ်ကာ လိုံအပ်ရသာ ရ ပ ုံရင ကိုံ 

ထပ်မ အသ ုံ်းမပျုခ င ရ်ပ်းထာ်းရ ကာင််းရတ ြို့ရပါသည။် 

No. စစ်ရဆ်းတိုံင််းတာရသာရနရာမျာ်း 

1. စက်ရ ုံ၏ ပငမ်ဂ္တိ်ရပါက် (၁) 

2. စက်ရ ုံ၏ အရ ဂ္တိ်ရပါက် (၂) 

3. ဘ ျိုငလ်ာမျာ်း ထာ်းရ ိရာရနရာ 

4. ကုံန ်ကမ််းသိုံရလ ာငရ် ုံန င  ်ရပါင််းအိုံ်းမျာ်း 

5. မီ်းစက်ထာ်းရ ိရာရနရာ 

6. ကာ်းရပ်နာ်းက င််း 

 

ပ ုံ(၁၀) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း တိုံင််းတာစစ်ရဆ်းသည ရ်နရာမျာ်း 
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ပတ်ဝန််းကျင ်ရလ လာရစာင  ်ကည ်မှုအစီအစဉကိုံ ရစာင  ်ကည စ်စ်ရဆ်းသနူ င  ်စစ်ရဆ်းသတိူုံ  ၏ တာဝနဝ်တတ ရာ်း 

စဥ်။ စစ်ရဆ်း ကည ရ်ှု ရဆာငရ် က်ထာ်းရ ိမှု စစ်ရဆ်း ကည ရ်ှုသ ူအမည ် စစ်ရဆ်း ကည ရ်ှုသ ူတာဝန ် စစ်ရဆ်း ကည ရ်ှုသ ူရာထ်ူး 

၁။ အမှုနအ်မ  ာ၊ မပာလ င စ်ငမ်ှု ဦ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း ရလထွဲတ ငအ်မှုနပ်ါဝငမ်ှု ရစာင  ်ကည စ်စ်ရဆ်းမခင််း စက်ရ ုံ  မနရ်နဂ္ျာ 

၂။ ရရဆိုံ်းပိုံ  ရဆာငမ်ှု ဦ်းရဂ္ေါ်မ ်း ရရဆိုံ်းအပူချိနထ်နိ််းညြှမိခင််း 

ရရ အိုံ်းရရဆိုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသိုံ   ဆက်သ ယ်ပိုံ  ရဆာငမ်ခင််း 

စက်ရ ုံ  တာဝနခ်  

၃။ စက်ပိုံင််းန င  ်သ ယ်တန််းထာ်းရသာ 

ပိုံက်လိုံင််းမျာ်း 

ဥိ်းရပေါ်လီန်ူး၊ 

 ဦ်းသန  ဇ်င ်

စက်ရ ုံအတ င််းရ ိ စက်မျာ်းန င  ် သ ယ်တန််းထာ်းရသာ ပိုံက်လိုံင််းမျာ်း 

ရကာင််းမ နမ်ှုမျာ်း စစ်ရဆ်းမပျုမပငမ်ခင််း 

စက်ပိုံင််းဆိုံငရ်ာ ရခါင််းရဆာင ်

စက်ပိုံင််းဆိုံငရ်ာ လက်ရထာက် 

11. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း တိုံင််းတာစစ်ရဆ်းသည ်ရနရာ၊အကကိမ်အရရအတ က်မျာ်း၊ တာဝနရ် ိပုံဂ္ဂိျုလ်မျာ်း 

စဥ်။ အရ ကာင််းအရာ Parameter တိုံင််းတာမည ရ်နရာ ရလျာ ချမည န်ည််းလမ််းမျာ်း တိုံင််းတာမည  ်

အကကိမ်အ ရရအတ က် 

တာဝနယ်ူ 

ရဆာငရ် က်မည  ်

အြ ွဲြို့အစည််း 

၁။ ရလထုံတိုံင််းတာမခင််း Nitrogen dioxide, 

Ozone, 

Sulfur dioxide 

Particulate matter 

PM10
a 

Particulate matter 

PM2.5
b 

1.စက်ရ ုံ၏ ပငမ်ဂ္ိတ်ရပါက် (၁) 

2.စက်ရ ုံ၏ အရ ဂ္တိ်ရပါက် (၂) 

3.ဘ ျိုငလ်ာမျာ်း ထာ်းရ ိရာရနရာ 

4.ကုံန ်ကမ််းသိုံရလ ာငရ် ုံန င  ်

ရပါင််းအိုံ်းမျာ်း 

5.မီ်းစကထ်ာ်းရ ိရာရနရာ 

6.ကာ်းရပ်နာ်းက င််း 

စက်အငဂ်္ျငတိ်ုံ  ကိုံ စစ် ရဆ်းမပျုမပငမ်ခင််း 

 သစ်ပငပ်န််းမ တိုံ   စိုံက်ပျိျု်းရပ်းမခင််း၊ 

ဘ ျိုငလ်ာမ  မပာမျာ်းဆ ွဲထုံတ်ရပ်းမခင််း၊ 

စပါ်းခ  ရလာငစ်ာမျာ်းကိုံ 

စနစ်တကျသယယ်ူရစမခင််း 

(၆)လ တစ်ကကိမ် EMP Team 

၂။ ဆညူ မှုတိုံင််းတာမခင််း Noise စက်မျာ်း မ ကာခဏစစ်ရဆ်းမခင််း (၆)လ တစ်ကကိမ် EMP Team 

၃။ လုံပ်ငန််းခ ငက်ျန််းမာရရ်း Accidient in working 

area 

စက်ရ ုံအတ င််း အနတရာယ်ရ ိရသာ စက်ရမာ်တာမျာ်းကိုံ  

အြ ုံ်းအကာအက ယ်မျာ်း တပ်ဆငရ်ပ်းထာ်းမခင််း 

(၆)လ တစ်ကကိမ် စက်ရ ုံမနရ်နဂ္ျာ 

၄။ လူမှုရရ်း  စက်ရ ုံပတ်ဝန််းကျငရ်နထိုံငသ်တိူုံ  ၏ 

ကျန််းမာရရ်းန င  ်လူမှုရရ်း 

သင ရ်တာ်ရသာ အကူအညရီပ်းမခင််း (၁)န စ် တစ်ကကိမ် စက်ရ ုံ  ပိုံငရ် င ်

၅။ လုံပ်ငန််းခ ငမ်ပငပ် 

ကျန််းမာရရ်း 

Health သင ရ်တာ်ရသာ အကူအညရီပ်းမခင််း (၁)န စ် တစ်ကကိမ် စက်ရ ုံ  ပိုံငရ် င ်

၆။ မီ်းရဘ်းအနတရာယ် Fire Alarm စက်ရ ုံအတ င််း မီ်းသတ်ရဆ်းဘ်ူးမျာ်းကိုံ စစ်ရဆ်းမခင််း (၆)လ တစ်ကကိမ် စက်ရ ုံမနရ်နဂ္ျာ 
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န စ်စဥ် တိုံင််းတာစစ်ရဆ်းမှုန င  ်ပညာရ ငတိ်ုံ  ၏ အ က ရပ်း ပညာ အြိုံ်းအခကိုံ (၁၀)သနိ််းကျပ် သက်မ တ်ရပ်းထာ်းရသာ်လည််း လိုံအပ်လာပါက တငမ်ပ၍ တိကျရသာနည််းလမ််းကိုံရရ ်းချယ်ကာ 

လိုံအပ်ရသာ ရ ပ ုံရင ကိုံ ထပ်မ အသ ုံ်းမပျုခ င ရ်ပ်းထာ်းရ ကာင််းရတ ြို့ရပါသည။် 

12. Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း တိုံင််းတာစစ်ရဆ်းသည အ်ကကိမ်အရရအတ က်မျာ်း 

13. စက်ရ ုံ၏ ရလထုံ၊ ရရထုံ၊ ရမမထုံ၊ ဆညူ သ မျာ်း တိုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်း 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ စက်ရ ုံ၏ ရလထုံ၊ ရရထုံ၊ ရမမထုံ၊ ဆညူ သ မျာ်း တိုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်းကိုံ ရအာက်တ ငန် စ်စဉအလိုံက် တန စ်ချင််းရအာက်ပါဇယာ်းမျာ်းမြင  ်ရြာ်မပထာ်းပါသည။် 

ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာ 

အရ ကာင််းအရာမျာ်း 
တိုံင််းတာစစ်ရဆ်းမည  ်အမျိျု်းအစာ်းမျာ်း စစ်ရဆ်းမည ရ်နရာ 

စစ်ရဆ်းမှုအကကိမ ်

အရရအတ က ်

ရလထုံအရညအ်ရသ ်း အမှုနအ်မ  ာ်းပါဝငမ်ှု စပါ်းခ  သိုံရလ ာငရ် ုံ  ၁ န စ် တစ်ကကိမ် 

အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်အပ်ိရဇာ ၁ န စ် တစ်ကကိမ် 

စပါ်းခ  သယ်ရဆာငလ်ာရသာယာဉရပ်နာ်းသည ရ်နရာ အပမွဲတမ််း 

အခိုံ်းအရင ြို့ ထုံတ်လုံပ်မှု ဘ ျိုငလ်ာရခါင််းတိုံငစ်ိမ်ရညတ်ိုံငက်ရီချွ်းရညြ် ွဲြို့ 

ကိရိယာမျာ်း၊အငဂ်္ျငအ်ပ်ိရဇာမျာ်း၊အရက်မပင််းသိုံရလ ာငရ်နရာမျာ်း၊ 

၁ န စ် တစ်ကကိမ် 

အပူချိန၊်ရအာကဆ်ဂီ္ျငပ်ါဝငမ်ှု၊ရလာငက်ျွမ််းမှု စ မ််းရည ် ရလာငက်ျွမ််းမှုမပျုလုံပ်ရသာရနရာမျာ်း ၁ န စ် တစ်ကကိမ် 

ရမမထုံအရညအ်ရသ ်း ရမမစိုံစ တ်မှုပမာဏ၊ နိုံက်ကတိျုဂ္ျင၊် ရြာ စြိတ်၊ ကလိုံရိုံက်၊ ပိုံတက်ဆယီမ်၊ ဆိုံေယီမ်၊ 

ရ က်း၊  နကီယ်၊ ကက်ေမီယ ၊ လျှပ်ကူ်း သတတ ိ (EARTH TEST) အရင ြို့ပျ နိုံငရ်သာ 

ရအာ်ဂ္ွဲနစ်ဓာတ်ရပါင််း မျာ်း၊ ရလလ ရသာ သတတ ျုမျာ်း၊ ပိုံ်းသတ်ရဆ်း အကကင််း 

အကျနမ်ျာ်း 

စက်ရ ုံဝန််းကျင ် ၅ န စ် တစ်ကကိမ ်

ကျန််းမာရရ်း၊ 

ရဘ်းကင််းလ ုံမခ ျုရရ်းန င  ်

မီ်းရဘ်းကာက ယ်ရရ်း 

သင ရ်လျာ်ရသာ ရဘ်းအနတရာယ် ကာက ယ် ရရ်းပစစည််းမျာ်း အသ ုံ်းမပျုမှု၊ 

ရဘ်းအနတရာယ်အမ တ် အသာ်းမျာ်း ရရ ်းဦ်းသနူာမပျု ပစစည််းမျာ်း၊ မရတာတ်ဆ 

ထခိိုံက်မှုအစီရငခ် စာရရ်းသာ်းမှု၊ ရဆ်းစစ်ရဆ်းချက်၊ မီ်းပငမိ််းသတ် 

ပစစည််းကရိိယာမျာ်းထာ်းမှု၊ အရရ်းရပေါ်ဆက်သ ယ်ရမည  ်ည န ်ကာ်းချကမ်ျာ်း 

စက်ရ ုံဝင််းအတ င််း မြစ်ရပေါ် နိုံငသ်ည  ်ရနရာအာ်းလ ုံ်း အပမွဲတမ််း 

ဆညူ သ မျာ်း အသ ဆညူ မှုအဆင  ်(dBA) ရမာ်ရတာ်ယာဉမျာ်း၊ လုံပ်ငန််းသ ုံ်းယာဉမျာ်း၊ ပန  မ်ျာ်း၊ အရနလ်ျှပ်စစ ်

ထုံတ်စက်မျာ်း၊ ဘ ျိုငလ်ာက နပ်ရက်ဆာမျာ်း 

၁ န စ် တစ်ကကိမ် 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ  ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 
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Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံကိုံ (၁၀)ရက်ရန  ၊ (၉)လပိုံင််း၊ (၂၀၂၀)ခုံနစ်တ င ်စက်လညပ်တ်မှု ယာယီရပ်နာ်းခွဲ ရပါသည။် သိုံ  မြစ်ပါ၍ 

စက်လညပ်တ်မှုမရ ိရသာရ ကာင  ် (၂၀၂၁)ခုံနစ်နင  ် (၂၀၂၂)ခုံန စ်တိုံ   အတ က ်စက်ရ ုံ၏ ရလထုံ၊ ရရထုံ၊ ရမမထုံ၊ ဆညူ သ မျာ်း တိုံင််းတာမှု 

မပျုလုံပ်ခွဲ မခင််းမရ ိပါ။ အရ ကာင််းမ ာ ကိုံဗစ်-၁၉ အသက်ရ   လမ််းရ ကာင််းဆိုံငရ်ာရရာဂ္ါပိုံ်း မပန  ပ် ာ်းမှုရ ကာင  ်

လုံပ်ငန််းလညပ်တ်မှုမျာ်းန င  ်ရငဆ်ိုံငတ်ာ်းစီ်းနိုံငရ်န ်ကကိျု်းပမ််းရနရရသာရ ကာင မ်ြစ်ပါသည။် 

14. Safety First, လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း ရဘ်းအနတရာယ် ကင််းရ င််းရစရန ်ရဆာငရ် က်ထာ်းမှုမျာ်း 

လုံပ်ငန််းခ င ် အနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်းအတ က် လူတိုံင််းတ င ် တာဝနရ် ိပါသည။် စက်ရ ုံအတ င််းရ ိ စက်ပစစည််းယနတယာ်းမျာ်းကိုံ 

အထ်ူး ကပ်မတ် စစ်ရဆ်းထာ်းသမြင  ် ပတ်ဝန််းကျငက်ိုံ မထခိိုံက်ရစရ ုံသာမက စက်ပစစည််းအန်ီးအနာ်းတ င ် လုံပ်ကိုံငရ်နရသာ 

ဝနထ်မ််းမျာ်းကိုံပါ အနတရာယ်မရ ိရစပါ။ သင ရ်တာ်ရသာ အရဆာက်အဦ်းမျာ်း ရဆာက်လုံပ်ထာ်းမခင််း၊ ရမမခ အမာမျာ်းမပျုလုံပ်ပပီ်း 

တညရ်ဆာက်ထာ်းမခင််း တိုံ  ရ ကာင  ် ဆညူ မှုန င တ်ုံနခ်ါမှုမျာ်း မရ ိပါ။ ရလ ကာ်း အတက်အဆင််း မပျုလုံပ်ရာတ င ် အနတရာယ်မရ ိရစရန ်

လက်ရမ််းမျာ်း စနစ်တကျ တတ်ဆငရ်ပ်းထာ်းပါသည။် စက်ရမာ်တာမျာ်း ကိုံလ ုံမခ ျုရသာ အကာအရ မျာ်းမြင  ် ကာက ယ်ရပ်းမခင််း၊ 

ရရရန ်းရင ြို့ အပူပိုံက်မျာ်းကိုံ အပမွဲစစ်ရဆ်းမပျုမပငမ်ခင််းတိုံ  ကိုံ အထ်ူး ကပ်မက် ရဆာငရ် က်ထာ်းပါသည။်  

ဌာနအလိုံက်လိုံအပ်ရသာ အကာက ယ်ဝတ်စ ုံ၊ နာ်းအုံပ်၊ မျက်မ န၊် လက်အတ်ိမျာ်းန င  ် ြိနပ်မျာ်း ကိုံလည််းစီစဉရပ်းထာ်းပါသည။် 

ထိုံ  အမပငဝ်နထ်မ််းမျာ်းဧ။ု ် လုံပ်ငန််းကျွမ််းကျငမ်ှု၊ စိတ်ဓာတ်အငအ်ာ်းမမင မ်ာ်းမှုမျာ်းတိုံ်းတတ်ရရ်း၊ စိတ်ရလလ င မ်ပန  ရ်လျာ မှု၊ 

လုံပ်ငန််းခ ငရ်ပျာ်ရ ငမ်ှု၊ ရဘ်းအနတရာယ်ရလျာ ချနိုံငမ်ှုတိုံ   တမျီျု်းတြ ုံ သ ယ်ဝိုံက်ဆက်စပ်ရနပါသည။် သိုံ  ပါ၍ လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအာ်း 

လုံပ်ငန််းအတ င််းရ ိ ကျွမ််းကျငဝ်နထ်မ််းမျာ်းန င  ် တ ွဲြက်လုံပ်ကိုံငရ်စမခင််း၊ ရလ လာသငယူ်ဆည််းပူ်းရစမခင််း၊ ည န ်ကာ်းမပသ 

လမ််းည နမ်ှုမျာ်းရပ်းမခင််းတိုံ  ကိုံရဆာငရ် က်ရစပါသည။် ၎င််းအမပင ်နိုံငင် ရတာ်ဝနက်ကီ်းဌာနမျာ်းမ  ြ င လ် စ်ရသာ အရမခခ  ဘ ျိုငလ်ာရမာင််း 

န င  ် ထနိ််းသမိ််းမှုသငတ်န််းမျာ်း၊ အရမခခ  လျှပ်စစ်တပ်ဆင ် ထနိ််းသမိ််းအသ ုံ်းမပျုမှု သငတ်န််းမျာ်း၊ ရရ ်းဦ်းသနူာမပျု သငတ်န််းမျာ်း၊ 

မီ်းသတ်န င  ်မီ်းအနတရာယ် သတိရပ်းသငတ်န််းမျာ်းန င  ်ဆင ပ် ာ်းသငတ်န််းမျာ်း၊ အမခာ်းအလုံပ်ရ ုံရဆ ်းရန ်းပ ွဲမျာ်းကိုံ တက်ရရာက်ရစပါသည။် 

Top One စကရ် ုံတ င ်မီ်းရဘ်းအနတရာယ် ကင််းရဝ်းရစရန ်ကကိျုတငမ်ပငဆ်ငမ်ှုမျာ်းမပျုလုံပ်ထာ်းပါသည။် Top One စက်ရ ုံအတ က် 

မီ်းရဘ်း ကကိျုတငမ်ပငဆ်ငမ်ှုမျာ်းမ ာ ရရဂ္ါလ  (၁၀၀၀၀)ခန  ဆ်န   ် Overhead Tank တစ်ကန၊် ရရဂ္ါလ  (၅၀၀၀၀)ဆန   ် က နက်ရစ ်

ရရကနတ်စ်လ ုံ်း၊ ရရဂ္ါလ  (၄၀၀၀၀)ဆန   ်က နက်ရစ်ရရကနတ်စ်ကန၊် ရရဂ္ါလ  (၁၀၀၀၀)ဆန   ်က နက်ရစ်ရရကနတ်စ်ကနတိ်ုံ   ရ ိပါသည။် 

မီ်းသတ်စက်(၁)လ ုံ်းန င  ်ပန  တ်စ်စ ုံထာ်းရ ိပါသည။် ထိုံ  အမပင ်မီ်းသတ်ရဆ်းဘ်ူး (၁၅)ဘ်ူးကိုံ သတ်မ တ်ရနရာမျာ်းတ င ်အရရ်း က ျုလာပါက 

လ ယ်လင တ်ကူ အသ ုံ်းမပျုနိုံငရ်န ် စနစ်တကျထာ်းရ ိထာ်းပါသည။် ထိုံ  အမပင ် မခ စည််းရိုံ်း ပတ်ပတ်လညတ် င ် ရရပိုံက်၃”ပိုံက်န င  ်

ရရဘာ်းမျာ်းတပ်ဆငထ်ာ်းပါသည။် မီ်းရဘ်းအတ က်န င  ် အမခာ်းရရလိုံအပ်ချက်မျာ်းရ ိလျှင ် အချနိမ်ရရ ်းရရရရ ိနိုံင ် ရ ကာင််း 

မီ်းသတ်စခန််းသိုံ   ကကိျုတငအ်သရိပ်းညြှနိှုငိ််း တငမ်ပထာ်းပါသည။် မိမိတိုံ  ၏ Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံတ င ် ဇ ုံအတ က်န င  ်

ရရ မပညသ်ာမီ်းသတ်စခန််းအတ က် လိုံအပ်ရသာရရမျာ်းကိုံလည််း ရပ်းလ နိုံငရ်န ်ချိတ်ဆက်ရဆာငရ် က်ခွဲ ပါသည။် ၎င််းအမပင ်Top One 

စက်ရ ုံအရနမြင လ်ည််း မီ်းသတ်အြ ွဲြို့ ြ ွဲြို့စည််းထာ်းပါသည။် လုံပ်ငန််းခ င ် အနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်းမျာ်းကိုံလည််း သက်ဆိုံငရ်ာ 

အြ ွဲြို့အစည််းမျာ်းန င  ် ရဟာရမပာပ ွဲမပျုလုံပ်မခင််း၊ လုံပ်ငန််းခ ငအ်နတရာဘမ်မြစ်ရစရန ် ရလ ကျင သ်င ်ကာ်းရပ်းမခင််းန င  ် လစဥ်အပတ်စဥ် 

အသပိညာရပ်းရဟာရမပာပ ွဲမျာ်းကိုံ မပျုလုံပ်ရပ်းရနပါသည။် 

Top One စက်ရ ုံ၏ မီ်းသတ်အြ ွဲြို့ကိုံ အြ ွဲြို့ဝင ် (၂၀) ဦ်းမြင  ် ြ ွဲြို့စည််းထာ်းပါသည။် ၎င််းအြ ွဲြို့ဝငတိ်ုံ  မ ာ ရအာက်ပါအတိုံင််း 

မြစ်ပါသည။် 

(၁)ဦ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း (ရခါင််းရဆာင)်  (၈)ကိုံဝင််းကိုံ    (၁၅)ကိုံရစာထ်ူးရက 

(၂)ဦ်းရဂ္ေါ်မ ်း (ေုံရခါင််းရဆာင)်   (၉)ကိုံစညသ်ထူိုံက်    (၁၆)ကိုံရအာငန်ိုံငဝ်င််း 

(၃)ဦ်းရပေါ်လီန ်း (ေုံရခါင််းရဆာင)်   (၁၀)ကိုံရဂ္ျာ     (၁၇)ကိုံပငမိ််းချမ််းဦ်း 

(၄)ဦ်းရနမျိျု်းဝင််း    (၁၁)ကိုံရကျာ်စ ာဦ်း    (၁၈)ကိုံလမပည  ်

(၅)ဦ်းသန််းဝင််းစိုံ်း    (၁၂)ကိုံသန  ဇ်င ်   (၁၉)ကိုံလင််းလင််း 

(၆)ဦ်းခငထ််ူး    (၁၃)ကိုံရြာ်မင််းဦ်း    (၂၀)ကိုံကစ်ကစ ်

(၇)ဦ်းေတိ်     (၁၄)ကိုံစိုံ်းမင််းဦ်း  

 ထိုံ  အမပင ် မီ်းရဘ်းအနတရာယ်န င အ်မခာ်း သဘာဝရဘ်းအနတရာယ်မျာ်း၊ လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း ရဘ်းအနတရာယ် မရ ိရစရန ်

လစဉလတိုံင််း အသပိညာမျာ်းန င  ် သတိရပ်းချက်မျာ်း သင ်ကာ်းပိုံ  ချရပ်းမခင််းတိုံ  ကိုံ လုံပ်ရဆာငရ်ပ်းပါသည။် မီ်းသတ်ဗူ်း 
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အသ ုံ်းမပျုပ ုံမျာ်းကိုံ လက်ရတ ြို့သင ်ကာ်းမပသမှုမျာ်း၊ မီ်းပငမိ််းသတ်မခင််း လုံပ်ငန််းမျာ်း၊ မီ်းရလာငလ်ျှင ်အနတရာယ်ကင််းစ ာ န မိ်နင််းနိုံငပ် ုံတိုံ  ကိုံ 

တစ်လတစ်ခါ ရ င််းလင််းရမပာ ကာ်းရပ်းပါသည။် လုံပ်ငန််းခ င ် အနတရာယ် မရ ိရစရနအ်တ က် ရဘ်းအနတရာယ်ရ ိရသာပစစည််းမျာ်းကိုံ 

ရဘ်းကင််းရစရန ်အကာအက ယ်မျာ်း၊ အြ ုံ်းအကာမျာ်းတိုံ  မြင  ်ြ ုံ်းအုံပ် ကာက ယ်ရပ်းမခင််း၊ အပူရ ိရသာ ပိုံက်လိုံင််းမျာ်းကိုံ မကိုံငမ်ိရစရန ်

သတိရပ်းချက်မျာ်း၊ အမမင တ်က်လျှင ် သတိထာ်းတက်ရစမခင််း စသညတိ်ုံ  ကိုံ တစ်လတစ်ကကိမ် သတိရပ်းချက်မျာ်းကိုံ 

ရမပာ ကာ်းရပ်းပါသည။် 

15. အရရ်းရပေါ်အရမခအရနတုံန  မ်ပနရ်ရ်းအစီအစဥ် အသ ုံ်းမပျုခ င န်  င  ်တာဝန ်

စဥ်။ အရ ကာင််းအရာ ရ ပ ုံရင  တာဝနယ်ူရဆာငရ် က်မည  ်

ပုံဂ္ဂိျုလ် 

ခ င မ်ပျုချက် 

၁။ ရလ၊ရမမ၊ဆညူ မှုစစ်ရဆ်းမခင််း (၁၀)သနိ််းကျပ် ဦ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း ခ င မ်ပျုချက်ရစာင ရ်နမ်လိုံ 

၂။ မပငဆ်ငထ်နိ််းသနိ််းခ င  ် အရမခအရနအရပေါ် 

မူတည၍်ဆ ုံ်းမြတ် 

ဦ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း 

ဦ်းရဂ္ေါ်မ ်း 

တငမ်ပရဆ ်းရန ်းပပီ်းမ  ခ င မ်ပျု/ 

မမပျု အတညမ်ပျု 

၃။ လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််းထခိိုံက်မှု (၁၀)သနိ််းကျပ် ဦ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း ခ င မ်ပျုချက်ရစာင ရ်နမ်လိုံ 

၄။ မပငပ် ကျန််းမာရရ်း အမမတ်ရင ၏ 2% ဦ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း တငမ်ပရဆ ်းရန ်းပပီ်းမ  ခ င မ်ပျု/ 

မမပျု အတညမ်ပျု 

၅။ မီ်းရဘ်းအနတရာယ် ရရရလ ာငက်နမ်  

ရရသ ုံ်းစ ွဲခ င  ်

ဦ်းရအာငမ်မင သ်နိ််း 

ဦ်းရဂ္ေါ်မ ်း 

ခ င မ်ပျုချက်ရစာင ရ်နမ်လိုံ 

 

16. ဝနထ်မ််းလုံပ်သာ်းမျာ်း၏ အကျိျု်းခ စာ်းခ င မ်ျာ်း 

 CSR (Corporate Social Responsibility) အတ က်ရရ ိလာရသာ အမမတ်ရင ၏ ၂%ကိုံ ဝနထ်မ််းမျာ်း၏ 

လိုံအပ်ချက်မျာ်းကိုံမြည ဆ်ည််းရပ်းပါသည။် ပတ်ဝန််းကျငရ်နမပညသ်မူျာ်းန င  ် မိမိလုံပ်သာ်း ဝနထ်မ််းတိုံ  ၏ ကျန််းမာရရ်း 

ရနထိုံငမ်ရကာင််းမှုမျာ်း၊ အလ မဂ္ဂလာ၊ သာရရ်းနာရရ်း၊ လူမှုရရ်းမျာ်း တိုံ  အတ က်အသ ုံ်းမပျုပါသည။် ထိုံ  အမပင ်ထ်ူးချွနလ်ုံပ်သာ်းမျာ်းအာ်း 

ဆုံချီ်းမမြှင မ်ခင််းမျာ်း၊ အာ်းကစာ်းလှုပ်ရ ာ်းမှု၊ ရပျာ်ပ ွဲရ ငပ် ွဲမျာ်း၊ အခါကကီ်းရက်ကကီ်းမျာ်းတ င ် မမနမ်ာ ရိုံ ်းရာမုံန  ပ်ွဲသရရစာမျာ်း 

မပျုလုံပ်စာ်းရသာက်မခင််းန င  ် စိတ်အပန််းရမပရစရန ် သခီျင််းဆိုံပပိျုငပ် ွဲမျာ်း မပျုလုံပ်ရပ်းပါသည။် တစ်န စ်တစ်ကကိမ ်

အပန််းရမြခရီ်းသ ာ်းရစမခင််း၊ ဘုံရာ်းြူ်းပိုံ  ရဆာငရ်ပ်း မခင််းမျာ်း လုံပ်ရဆာငရ်ပ်းပါသည။် 

   
ပ ုံ(၁၁)လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း ရဘ်းအနတရာယ် သတိရပ်းရဟာရမပာပ ွဲန င  ်ထ်ူးချွနလ်ုံပ်သာ်းမျာ်းအာ်း ဆုံချီ်းမမြှင ရ်နပ ုံ 

စဥ်။ အရ ကာင််းအရာ ရ ပ ုံရင သက်မ တထ်ာ်းရ ိမှု ခ င မ်ပျုသ ူ

၁။ ကျန််းမာရရ်း တန စ် (၁၀)သနိ််းကျပ် ခန   ် စက်ရ ုံမနရ်နဂ္ျာ 

၂။ လူမှုရရ်း အမမတ်ရင  ၏ 2% မ  စက်ရ ုံပိုံငရ် င ်

၃။ အပန််းရမြအစီအစဥ် အမမတ်ရင  ၏ 2% မ  စက်ရ ုံပိုံငရ် င ်
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ပ ုံ(၁၂) ကျိျုက်ထ်ီးရိုံ်းဘုံရာ်းသိုံ   ဘုံရာ်းြူ်းထ က်မခင််း အမ တ်တရ ဓာတ်ပ ုံ 

17. စက်မှုလုံပ်ငန််းတိုံ်းတက်လာမခင််းရ ကာင  ်ြ  ြို့ ပြိျု်းတိုံ်းတက်လာမှုအရမခအရန 

စက်မှုြ  ြို့ ပြိျု်းမှုရ ကာင  ် လမ််းပန််းဆက်သ ယ်ရရ်းန င  ် လူရနမှုအဆင အ်တန််းကိုံပါ မမြှင တ်ငန်ိုံငခ်ွဲ သည။် 2015ခုံန စ် ဧပပီလမ စ၍ 

စက်မှုဇ ုံစီမ ခန  ခ် ွဲမှုရကာ်မတီမ  ဦ်းရဆာင၍် စက်မှုရမမက က် ၁ဧကလျှင ် သနိ််း၉၀ကျပ်ထွဲ ဝငရ်စ၍ အကျယ်20’,22’, န င  ် ထုံ9”ရ ိပပီ်း 

အရ ညမ်ိုံင ် 11.86 မိုံငရ် ညလ်ျာ်းရသာ က နက်ရစ်လမ််းမျာ်းကိုံ သနိ််းရပါင််း 27000ခန   ် ကုံနက်ျခ ၍ ကိုံယ်ထကိူုံယ်ထ 

ရဆာငရ် က်ခွဲ ပါသည။် လျှပ်စစ်မ်ီးမျာ်းကိုံလည််း ဝနအ်ာ်းသ ုံ်းစ ွဲမှုမနိုံင၍် စက်မှုဇ ုံရကာ်မတီမ  ဦ်းရဆာင၍် စက်ရ ုံမျာ်းမ သ ုံ်းစ ွဲမှုအလိုံက် 

ရင ထည ရ်စ၍ ရနာက်ထပ်10mVA, 20mVA မျာ်းတိုံ်းချွဲြို့တပ်ဆငသ် ုံ်းစ ွဲနိုံငခ်ွဲ ပါသည။် စက်ရ ုံတ င ်သစ်ပငမ်ျာ်းထပ်မ စိုံက်ပျိျု်းခွဲ ပါသည။် 

ဇ ုံရကာ်မတီမ  ဦ်းရဆာင၍် 2015 ခုံန စ်တ င ်သစ်ပငမ်ျာ်းကိုံ ရမမက က်လပ်ရ ိရသာရနရာမျာ်း၌ စိုံက်ပျိျု်းခွဲ  ကပါသည။် 

ရရ မပညသ်ာစက်မှုဇ ုံ(၁)တ င ် စက်မှုဇ ုံရကာ်မတီ၏ အစီအစဉမြင  ် စက်မှုလမ််းမကကီ်းရပေါ်တ င ် မီ်းသတ်ရရပိုံက်မျာ်းန င  ် မ်ီးသတ် 

ရရငုံပ်(၅)ခုံ တပ်ဆငထ်ာ်းပါသည။် ၎င််းအတ က် ကုံနက်ျရင မ ာ (၁၈၅)သနိ််းကျပ်ခန   ်ကုံနက်ျသ ုံ်းစ ွဲထာ်းပါသည။် ထိုံ  အမပင ်စက်မှုဇ ုံ(၁) 

ထွဲရ ိ တနြိ်ုံ်းနည််းအမိ်ယာအန်ီးတ ငလ်ည််း မီ်းသတ်စခန််းတစ်ခုံကိုံ နိုံငင် ရတာ်အစိုံ်းရ၏ ပ  ပိုံ်းမှုမြင  ်တညရ်ဆာက်ခွဲ ပါသည။် ထိုံမီ်းသတ ်

စခန််းတ င ်မီ်းသတ်ကာ်း(၂)စီ်းပါရ ိမညဟ်ုံသရိ ိရပါသည။် 

18. လုံပ်ငန််း၏ ပတ်ဝန််းကျငန် င  ်လူမှုရရ်းအရမခအရန  

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံကိုံ နိုံငင် ရတာ်အစိုံ်းရ၏ ခ င မ်ပျုမိန  မ်ြင  ်1994ခုံန စ်တ င ် စတင ်တညရ်ဆာက်ခွဲ ပါသည။် Top One 

အရက်ချက်စကရ် ုံကိုံ ရနက်ုံနတ်ိုံင််းရေသကကီ်း ရမမာက်ပိုံင််းခရိုံင ် ရရ မပညသ်ာပမိျု ြို့နယ် စက်မှုဇ ုံ(၁) အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််းန င  ်

စက်မှု(၃)လမ််းရထာင တ် င ်တညရ် ိရသာ အက က်အမ တ် (42/47-48) ရမမက က်ရပေါ်တ င ်တညရ်ဆာက်ထာ်းပါသည။် စက်ရ ုံလုံပ်ငန််း 

လုံပ်ကိုံငရ်ဆာငရ် က်ရာတ င ် လုံပ်ငန််းအကျိျု်းကိုံသာမက ပတ်ဝန််းကျင၏် လူမှုရရ်း၊ ပညာရရ်း၊ ကျန််းမာရရ်း န င  ် စီ်းပ ာ်းရရ်းတိုံ  ကိုံ 

အြက်ြက်မ  ပ  ပိုံ်းလုံပ်ရဆာငရ်ပ်းခွဲ ပါသည။်စက်မှုလုံပ်ငန််းတိုံ်းတက်မှုရ ကာင  ် အလုံပ်အကိုံငအ်ခ င အ်လမ််းတိုံ်းတက်ရရ ိလာရစကာ 

လုံပ်ငန််းပတ်ဝန််းကျငရ် ိရေသခ မပညသ်မူျာ်းကိုံပါ အမမငက်ျယ်ရရ ိရစပပီ်း လူရနမှုအဆင အ်တန််းမမြှင တ်ငရ်ပ်းနိုံငခ်ွဲ ပါသည်။ 

လူမှုပတ်ဝန််းကျငက်ိုံသာမက ပတ်ဝန််းကျငစ်ိမ််းလန််းစိုံ ရမပမှုရ ိရစရန ် သစ်ပငမ်ျာ်း စိုံကပ်ျိျု်းရပ်းမခင််း၊ လိုံအပ်ရသာရနရာမျာ်းအတ က် 

ရရရပ်းရဝမခင််းန င  ် အရရ်းရပေါ် မီ်းရဘ်းအနတရာယ်ကာက ယ်နိုံငရ်န ် ရရသိုံရလ ာငက်နန် င  ် မီ်းသတ်ရဆ်းဗူ်းမျာ်း လ ုံရလာက်စ ာထာ်းရ ိပပီ်း 

၄င််းတိုံ  ကိုံလည််းန စ်စဥ် စစ်ရဆ်းမှုမျာ်းမပျုလုံပ်ပါသည။်  

စက်ရ ုံလုံပ်ငန််းလညပ်တ်စဉ အချိနက်ာလတရလျှာက် စက်ရ ုံလုံပ်ငန််းရ ကာင လ်ုံပ်ငန််းတ င််းသာမက လုံပ်ငန််းမပငပ်တ င ်

ထခိိုံက်ပျက်စီ်းမှုမရ ိခွဲ ပါ။ လုံပ်ငန််းခ င ်အနတရာယ်ကင််းရ င််းရရ်းမျာ်းကိုံလည််း သက်ဆိုံငရ်ာ အြ ွဲြို့အစည််းမျာ်းန င  ်ရဟာရမပာပ ွဲမပျုလုံပ်မခင််း၊ 

လုံပ်ငန််းခ ငအ်နတရာယ်မမြစ်ရစရန ် ရလ ကျင သ်င ်ကာ်းရပ်းမခင််းန င  ် လစဉအပတ်စဉ အသပိညာရပ်းရဟာရမပာပ ွဲမျာ်းကိုံ မပျုလုံပ်ရပ်း 

ရနပါသည။် ထိုံ  အမပင ် မီ်းရဘ်းအနတရာယ်န င အ်မခာ်း သဘာဝရဘ်းအနတရာယ်မျာ်း၊ လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း ရဘ်းအနတရာယ် မရ ိရစရန ်

လစဉလတိုံင််း အသပိညာမျာ်းန င  ် သတိရပ်းချက်မျာ်း သင ်ကာ်းပိုံ  ချရပ်းမခင််းတိုံ  ကိုံ လုံပ်ရဆာငရ်ပ်းပါသည။် မီ်းသတ်ဗူ်း 

အသ ုံ်းမပျုပ ုံမျာ်းကိုံ လက်ရတ ြို့သင ်ကာ်းမပသမှုမျာ်း၊ မီ်းပငမိ််းသတ်မခင််း လုံပ်ငန််းမျာ်း၊ မီ်းရလာငလ်ျှင ်အနတရာယ်ကင််းစ ာ န မိ်နင််းနိုံငပ် ုံတိုံ  ကိုံ 

တစ်လတစ်ခါ ရ င််းလင််းရမပာ ကာ်းရပ်းပါသည။် 
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ရရ မပညသ်ာစက်မှုဇ ုံအန်ီးရ ိရေသြ  ြို့ ပြိျု်းရရ်းန င  ် ပညာရရ်း၊ ကျန််းမာရရ်းန င  ် လူမှုရရ်းတိုံ  အတ က် ရေသခ အစည််းအရဝ်းမျာ်းကိုံ 

တက်ရရာက်ကာ ပူရပါင််းရဆာငရ် က်ရပ်းပါသည။် ရေသခ တိုံ  ၏ အကျိျု်းစီ်းပ ာ်းမျာ်းကိုံ တိုံငပ်ငအ် က မပျုရပ်းမခင််းန င  ် မိမိစ မ််းသမျှ 

ကူညရီထာက်ပ  မခင််းမျာ်းမပျုလုံပ်ရပ်းရနပါသည။် Top One အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ ထုံတ်လုံပ်မှုလုံပ်ငန််းန င ပ်တ်သက်၍ 

ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာ စီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉန င ပ်တ်သက်ရသာရဆ ်းပ ွဲကိုံ ရခေါ်ယူရဆ ်းရန ်းပါသည။် ထိုံ  အမပင ် အလုံပ်ရ ုံရဆ ်းရန ်းပ ွဲမျာ်း 

မပျုလုံပ်ရပ်းပပီ်း ဗဟုံသုံတတိုံ်းပ ာ်းရစမခင််း၊ ရဘ်းအနတာရာယ်ကင််းရ င််းရရ်းတိုံ  ကိုံ ရဆာငရ် က်လျက်ရ ိပါသည။် စက်ရ ုံပတဝ်န််းကျငတ် င ်

ရေသခ မျာ်း၏ တပိုံငတ်နိုံငစ်ိုံက်ပျိျု်းရသာ ဟင််းသ်ီးဟင််းရ က်ခင််းမျာ်းန င  ် ငါ်းမမြှာ်းငါ်းြမ််းမခင််းမျာ်း၊ ကျွွဲန ာ်းတိရိစဆာနတိ်ုံ  ကိုံ 

စာ်းကျက်လ တ်ထာ်းမခင််းတိုံ  ကိုံ ယခုံတိုံငရ်တ ြို့ မမငရ်နရမခင််းရ ကာင  ် Top One အရက်ချက်စက်လုံပ်ငန််းမ  

ထ က်ရ ိရသာစ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်းသည ် ပတ်ဝန််းကျငသ် ယ ဇာတမျာ်းန င  ် သက်ရ ိရေသခ မပညသ်မူျာ်းအရပေါ် ဆိုံ်းကျိျု်းထခိိုံက်မှု 

မရ ိရစနိုံငရ် ကာင််းကိုံ ရတ ြို့ မမငရ်ပါသည။် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ပတ်ဝန််းကျငန် င  ်လူမှုစီ်းပ ာ်းဆိုံငရ်ာအချက်အလက်မျာ်းကိုံ 

ရရ မပညသ်ာစက်မှုဇ ုံ(၁)ရ ိ ရရ မပညသ်ာစက်မှုဇ ုံ(၁) စီမ ခန  ခ် ွဲရရ်း ရကာ်မတီမ  အချက်အလက်မျာ်းကိုံ အကူအညရီတာင််းခ ၍ 

သရိ ိရပါသည။် 

  Top One အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ ထုံတ်လုံပ်မှုလုံပ်ငန််းန င ပ်တ်သက်၍ ပတ်ဝန််းကျငဆ်ိုံငရ်ာ စီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစအီစဉ 

န င ပ်တ်သက်ရသာရဆ ်းပ ွဲကိုံ ရခေါ်ယူရဆ ်းရန ်းသည  ်မ တ်တမ််းကိုံ ရအာက်တ ငရ်ြာ်မပထာ်းပါသည။် 

19. စီမ ကိန််းရ ကာင မ်ြစ်ရပေါ်လာနိုံငသ်ည  ်ရဘ်းအနတရာယ်မြစ်နိုံငမ်ခင််းန င  ်ဆန််းစစ်မခင််းနည််းလမ််းမျာ်း 

Top One အရက်ချက်စကရ် ုံကိုံ 1994 ခုံန စ်တ င ် နိုံငင် ရတာ်အစိုံ်းရ၏ စက်မှုလုံပ်ငန််းတိုံ်းတက် ရစလိုံရသာ 

ရညရ် ယ်ချက်မြင  ် ရရ မပညသ်ာပမျိုြို့နယ်၊ ပမိျု ြို့နယ် အုံပ်ချျုပ်ရရ်းမ ်းရ ုံ ်း၊ ပမိျု ြို့ ရ ာန င အ်ိုံ်းအမိ်ဦ်းစီ်းဌာနမ  ချမ တ်စီမ  ရဆာငရ် က် 

ရြာ်ထုံတ်ထာ်းရပ်းရသာ စက်မှုဇ ုံ(၁) အင ်ကင််းပမိျုငလ်မ််းန င  ် စက်မှု(၃)လမ််းရထာင တ် င ် တညရ် ိရသာ အက က်အမ တ် (42/47-48) 

ရမမက က်အကျယ် (2.7)ဧကခန  ၊် (290630)Square-ft ဝနက်ျငခ်န  ရ် ိ ရမမက က်ရပေါ်တ င ်စတငတ်ညရ်ဆာက် လုံပ်ကိုံငခ်ွဲ ပါသည။် ထိုံသိုံ   

လုံပ်ရဆာငရ်ာမ  လုံပ်ငန််းအတ င််း ကျန််းမာရရ်းထခိိုံက်မှုရ ိရသာ ဝန််းထမ််း တစ ုံတဦ်းခ စာ်းရသညကိ်ုံမရတ ြို့ ရ ိခွဲ ပါ။ သိုံ  မြစ်ပါ၍ 

လုံပ်ငန််းအတ င််း ကျန််းမာရရ်းထခိိုံက်နစ်နာမှု မရ ိရသာရ ကာင  ်ပတ်ဝန််းကျငထ်ခိိုံက်မှု ရ ိလာမညမ်ဟုံတ်ရ ကာင််း သက်မ တ်နိုံငပ်ါသည။် 

ထိုံ  အမပင ် စက်ရ ုံလညပ်တ်နိုံငမ်ှု မ ာလွဲ (၂၀၂၀ခုံန စ် ၊ ၉လပိုံင််း၊ ၁၁ရက်ရန  ) မ  ရပ်တန  ထ်ာ်းရ ိရာ ယခုံတ ငမ်ူ (၂)န စ် န်ီးပါ်းကာလသိုံ   

ရရာက်ရ ိရတာ မယ်မြစ်ပါသည။် စက်ရ ုံသက်တန််းတရလျာက် စက်ရ ုံလညပ်တ်မှုရ ကာင  ် ထခိိုံက်မှု နစ်နာမှု မ တ်တန််းမျာ်း 

မရတ ြို့ ရ ိရသမြင  ်ရနာက်ရနာငတ် င ်လွဲမမြစ်ပ ာ်းရစရန ်အထ်ူးဂ္ရုံမပျုရဆာငရ် က်မညမ်ြစ်ရ ကာင််း ဂ္တိမပျုပါသည။် 

20. ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ အကျဉ်းချျုပ် တငမ်ပချက် 

             TOP ONE  အရက်ချကစ်က်ရ ုံ၏ သဘာဝပတ်ဝန််းကျင ်ထခိိုံက်မှုကိုံပရပျာက်ရစရန ်(သိုံ  ) ထခိိုံက်မှုနည််း နိုံငသ်မျှနည််းရစရန ်

ရညရ် ယ်၍ စီမ ခန  ခ် ွဲရဆာငရ် က်မခင််း တိုံ်းတက်မှုရ ိလာပပီ်းကိုံရတ ြို့ ရ ိရပါသည။် ၄င််းတိုံ်းတက်မှုကိုံ ရရရည ်တညတ်န  ရ်စရရ်း သိုံ  မဟုံတ် 

ပိုံမိုံရကာင််းမ နရ်သာ နည််းလမ််းမျာ်းအသ ုံ်းမပျုကာ သဘာဝပတ်ဝန််းကျင််းကိုံ ထနိ််းသမိ််း ရစာင ရ်လျှာက်သ ာ်းပါမညဟ်ုံ 

ဝနခ် ကတိမပျုပါသည။် 

(2020)ခုံန စ်တ င ် ကိုံဗစ်-၁၉ အသက်ရ   လမ််းရ ကာင််းဆိုံငရ်ာရရာဂ္ါပိုံ်း မပန  ပ် ာ်းမှုရ ကာင  ် လုံပ်ငန််း 

လညပ်တ်မှုအခက်အခွဲမျာ်းန င  ် ရငဆ်ိုံငရ်နရပါသည။် ထိုံ  ရ ကာင  ် စက်လညပ်တ်မှု ကာလတိုံမခင််း၊ စက်လညပ်တ်မှု 

ယာယီရပ်နာ်းမခင််းတိုံ  ရ ကာင  ် စက်ရ ုံပတ်ဝန််းကျငက်ိုံ ညစ်ညမ််းရစမှုမရ ိပါ။ စက်ရ ုံပတ်ဝန််းကျငတ် င ် သစ်ပငပ်န််းမ မျာ်း 

စိုံက်ပျိျု်းထာ်းမခင််းတိုံ  မြင  ်စက်ရ ုံပတ်ဝန််းကျငက်ိုံ မပနလ်ညက်ုံစာ်းထာ်းနိုံငရ် ကာင််းတငမ်ပအပ်ပါသည။် 

စက်ရ ုံလညပ်တမ်ှု မ တ်တမ််းမျာ်းအရ (2020)န စ် တစ်န စ်လ ုံ်းတ င ် ရက်ရပါင််း(၃၀)ခန  လ်ညပ်တ်ထာ်းသည ်

ကိုံရတ ြို့ ရ ိရပါသည။် (2020)ခုံန စ်၊ (9)လပိုံင််း၊ (10)ရက်ရန  ၊ ရန  လည ် (၂)နာရီမ ာ စတငပ်ပီ်း စက်လညပ်တ်မှု ရပ်တန   ် ထာ်းရ ကာင််း 

သရိ ိရပါသည။် စက်လညပ်တ်မှုရပ်တန  ရ် ကာင််းကိုံ မပညတ် င််းအခ နမ်ျာ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ရရ မပညသ်ာပမိျု ြို့နယ်ရ ိ ဦ်းစီ်းမ ်းထ  

တငမ်ပထာ်းရ ကာင််းသရိ ိရပါသည။် ၎င််းတငသ် င််းစာ မိတတ  ကိုံ ရနာက်တ ငက်ူ်းယူရြာ်မပရပ်းထာ်းပါသည။် 

 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ   ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 

1 
 

နနာက်ဆက်တ ွဲ 

 တ ုံင််းနေသကကီ်းညွှနက်ကာ်းနရ်းမ ်းရ ုံ ်း၊ ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ရနက်ုံနတ် ုံင််းနေသကကီ်း၊ ရနက်ုံနမ်မ  ြို့ 

၏စာအမှတ်၊ရတ/EIA/၅(၂)(၂၃၈/၂၀၂၂) ရက်စ ွဲ၊ ၂၀၂၂ခုံနစှ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၈ရက်နန   တ င ် Top one အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ 

ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉ်(EMP) အစီရငခ် စာအာ်း ပပနလ်ညပ်ပငဆ်င၍် သက်မှတ်ကာလအတ င််းပပနလ်ညတ်ငပ်ပရန ်

အနကကာင််းကကာ်းစာက ုံ Top One အရက်ချက်စကရ် ုံမှ လက်ခ ရရှ ပါသည။် ယင််းစာပါ ည နက်ကာ်းချက်မျာ်းပြစ်နသာ -   

 ပ ်းတ ွဲ(၁)  အထ ်းအနလ်းထာ်းလ ုံက်နာနဆာငရ် က်ရန ်လ ုံအပ်သည စ်ည််းကမ််း သတ်မှတ်ချက်မျာ်း 

ပ ်းတ ွဲ(၂) ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉ်(Revised EMP) အာ်း ပပနလ်ညပ်ပငဆ်င ်ပြည စ် က်တငပ်ပရနအ်ချကမ်ျာ်း 

က ုံပပငဆ်ငပ်ြည စ် က်၍ ပပနလ်ညတ်ငပ်ပအပ်ပါသည။် 
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ပ ်းတ ွဲ(၁) 

၁။ စ မ်ရညန်ြာက်ပခင််း(Fermentation Process) မှထ က်ရှ လာနသာ အနညအ်နစှမ်ျာ်း(Sluge and Cake) နငှ  ် ပတ်သက်၍ 

ပတ်ဝန််းကျငည်စည်မ််းမှု အနည််းဆ ုံ်းပြစ်နစနရ်း စမီ နဆာက်ရ က်ထာ်းရှ မှု 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ချက်လုံပ်ပ ုံသည ်စ မရ်ညမ်နြာက်မှီ နပါငရ်ညမ်ှ အစာြက်နငှ  ်အချ  ရညက် ုံ 

ခ ွဲပခာ်းကာ အချ  ရညက် ုံ စ မရ်ညက်နသ် ုံ  ပ ုံ  နဆာငရ်ပါသည။် ခ ွဲပခာ်းထာ်းမပီ်းနသာ အစာြတ်မျာ်းက ုံ နပမနရအ တ်ခ   (သ ုံ  ) 

ပီန အ တ်ခ  တ ုံ  ပြင  ်လ ုံပခ  စ ာ စနစ်တကျထုံတ်ပ ုံ်းထာ်းသ ုံရပါသည။်(Sluge and Cake)၏ တရက်လျှင(်၂၀၀၀)ပ ဿာခန  ရ်ရှ ပါသည။် 

ယင််းအစာြတ်အ တ်မျာ်းက ုံ တ ရ စဆာနန်မ ်းပမြူနသာ လုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငသ် မျာ်းသ ုံ   နရာင််းချနပ်းရပါသည။် စ မ်ရညန်ြာက်မပီ်း 

အနညအ်နစှအ်နည််းရရှ တတ်ပါသည။် ၎င််း အနညအ်နစှမ်ျာ်းတ င ် ပရ ုံေင််းဓာတ်ကျနရ်ှ နနနသ်းသညက် ုံနတ ြို့ ရှ ရသပြင  ်

အစာြတ်အ တ်အပြစ်ထုံတ်ပ ုံ်းမပီ်း တ ရ စဆာန ် နမ ်းပမြူနသာ လုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငသ် မျာ်းသ ုံ   နရာင််းချနပ်းရပါသည။် 

ရရှ လာနသာအစာြတ်မျာ်းက ုံလည််း ရရှ နသာအချ နမ်ှ ၁၂နာရီအတ င််း နရာင််းချန ုံငရ်န ် စီစဉ်နဆာငရ် က်ပခင််းနကကာင  ်

လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း အန  အသက်ဆ ုံ်းမျာ်း မထ က် နပေါ်လာသညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။်  

သ ုံ  ပြစ်ပါ၍ စ မရ်ညန်ြာက်ပခင််း(Fermentation Process) မှထ က်ရှ လာနသာအနညအ်နစှမ်ျာ်း(Sluge and 

Cake)က ုံပတ်ဝန််းကျငသ် ုံ  စ န  ပ်စ်ပခင််းမရှ နသာနကကာင  ်ပတ်ဝန််းကျငည်စ်ညမ််းမှုနငှ  ်အန  အသက်ဆ ုံ်းထ က်ရှ ပခင််း မရှ နစပါ။ 

၂။ နပါင််းခ ပခင််းအဆင (်Distillation Process)မှ ထ က်ရှ လာနသာ စ န  ပ်စ်ရညမ်ျာ်း(Effluents)၊ အန  ဆ ုံ်းမျာ်း၊ ညစ်ညမ််းမှုမျာ်းက ုံ 

ပတ်ဝန််းကျငည်စည်မ််းမှု အနည််းဆ ုံ်းပြစ်နစနရ်းစမီ နဆာငရ် က်မှုနငှ  ် အန  ဆ ုံ်းထ က်ရှ ပခင််းနငှ  ် ပတ်သက်၍ Odor Suppression 

System ထာ်းရှ နဆာငရ် က်မှု 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ချက်လုံပ်ပ ုံမှ ကုံနက်ကမ််း(ဆနခ် ွဲသန  )်အာ်း ကျ  ချက်နပါင််းခ  အဆင မ်ပီ်းချ နတ် င ်

၎င််းနပါင််းခ မပီ်းနသာ အချ  ရညအ်ြက်အနရာအနနာှမှ အစာြက်နငှ  ် အချ  ရညက် ုံ ခ ွဲပခာ်းကာ အချ  ရညက် ုံ 

စ မ်ရညက်နသ် ုံ  ပ ုံ  နဆာငရ်ပါသည။် ခ ွဲပခာ်းထာ်းမပီ်းနသာ အစာြတ်မျာ်းက ုံ နပမနရအ တ်ခ   (သ ုံ  ) ပီန အ တ်ခ  တ ုံ  ပြင  ် လ ုံပခ  စ ာ 

စနစ်တကျထုံတပ် ုံ်းထာ်းသ ုံရပါသည။် ယင််းအစာြတ်အ တ်မျာ်းက ုံ တ ရ စဆာနန်မ ်းပမြူနသာ လုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငသ် မျာ်းသ ုံ   

နရာင််းချနပ်းရပါသည။် အစာြက်အ တ်မျာ်းသည ် ထုံတ်ပ ုံ်းမပီ်းချ နမ်ှ (၃၆)နာရီမ ှ (၄၈)နာရီ (သ ုံ  ) (၂)ရက်ကကာပမင စ် ာ 

သ ုံနလှာငမ် ပါက အန  အသက်ဆ ုံ်းမျာ်း စတငထ် က်နပေါ်လာသညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် ထ ုံ  နကကာင ရ်ရှ လာနသာ 

အစာြတ်မျာ်းက ုံလည််း ရရှ နသာအချ နမ်ှ ၁၂နာရီအတ င််း နရာင််းချန ုံငရ်န ် စီစဉ်နဆာငရ် က်ပခင််းနကကာင  ် လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း 

အန  အသက်ဆ ုံ်းမျာ်း မထ က်နပေါ်လာသညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် လုံပ်ငန််းပ တ်သ မ််းချ နတ် ငလ်ည််း စနစတ်ကျ သန  ရ်ှင််းနရ်းလုံပ်မပီ်း 

အ တ်မျာ်းပြင  ်ထည သ် င််း၍ တ ရ စဆာနန်မ ်းပမြူနသာ လုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငသ် မျာ်းသ ုံ   တပါတည််းနရာင််းချပခင််းပြင  ်လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း 

သန  ရ်ှင််းသပ်ရပ်မှုက ုံ နဆာငရ် က်ထာ်းသညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် 

အရက်ပပင််းချကလ်ုံပ်ရာ နပါင််းခ ပခင််းဌာနမှ ထ က်ရှ လာနသာ စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း၌ ဆနက် ွဲမှ အမှုနမ်ျာ်းနငှ  ်

အစ ုံငအ်ခွဲအြတ်မျာ်း(Sluge and Cake) က ုံ စစ်နဆ်းကကည ရ်ာ ပရ ုံတင််းဓာတ်ကျနရ်ှ နနပါသပြင  ်၎င််း အစ ုံငအ်ခွဲမျာ်း(Sluge and 

Cake)တ ုံ  က ုံ တ ရ စဆာနအ်စာအပြစ်စနစ်တကျ ထုံတ်ပ ုံ်းမပီ်း နရာင််းချ နပ်းရပါသည။် ထ ုံ  နကကာင  ် စ န  ပ်စ်ရညတ် င ် ပါဝငန်သာ 

စစ်ြတ်မျာ်းက ုံ စစ်ခ ုံမျာ်းပြင စ်စ်ယ မပီ်း တ ရစဆာနအ်စာအပြစ် ပပနလ်ည ်နရာင််းချပခင််းပြင  ်စ န  ပ်စပ်စစည််းမထ က်ရှ လာန ုံငပ်ါ။ 

သ ုံ  ပြစ်ပါ၍ နပါင််းခ ပခင််းအဆင  ် (Distillation Process)မ ှ စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း(Effluents) ထ က်ရှ လာပခင််း မရှ သကွဲ သ ုံ   

ပတ်ဝန််းကျငသ် ုံ  စ န  ပ်စ်ပခင််းမရှ နသာနကကာင  ်ပတ်ဝန််းကျငည်စ်ညမ််းမှုနငှ  ်အန  အသက်ဆ ုံ်းထ က်ရှ ပခင််း မရှ နစပါ။ 
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၃။ ထ က်ရှ လာနသာစ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်းအာ်း နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   ပ ုံက်လ ုံင််းစနစ်ပြင ပ် ုံ  နဆာင ် သန  စ်ငမ်ှုပြင  ် 

ပတ်ဝန််းကျငည်စည်မ််းမှု အနည််းဆ ုံ်းပြစ်နစနရ်း စမီ နဆာငရ် က်ထာ်းရှ မှု 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ ထ က်ရှ လာနသာစ န  ပ်စ်နရနငှ  ်လုံပ်ငန််းပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာ သန  ရ်ှင််းနသာနရမျာ်း အာ်းလ ုံ်းက ုံ 

နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   မပ ုံ  နဆာငမ်ှ ီ Top One ဤရက်ချက်စက်ရ ုံ အတ င််းရှ  စ န  ပ်စ်နရကနမ်ျာ်း အတ င််းတ င ်

စုံစည််းထာ်းရပါသည။် ၎င််းစုံစည််းထာ်းနတသာ စ န  ပ်စ်နရမျာ်းက ုံ အပ ချ နခ်ျပခင််းနငှ  ် PH ည  ပခင််းတ ုံ  က ုံလုံပ်နဆာငန်ပ်းရပါသည။် 

ထ ုံ  သ ုံ   လုံပ်နဆာငမ်ှုအဆင ဆ်င မ်ပီ်းဆ ုံ်းချ နတ် င ် နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   စ န  ပ်စ်နရပ ုံ  နဆာငန်ဆာ မညပ်ြစ်နကကာင််း 

သတင််းပ ုံ  နဆာင၍် သန  စ်ငန်စပါသည။် ဤသ ုံ  ပ ုံ  နဆာငန်သာ ပ ုံက်လ ုံင််းမျာ်းနငှ  ် ပ ုံ  နဆာငန် ုံငန်ဆာငရ် က်သည  ် ပန  မ်ျာ်းက ုံလွဲ 

အလျငသ်င သ်လ ုံ စစ်နဆ်းပပ ပပငမ်ှုမျာ်း ပပ လုံပ်ပခင််းနကကာင  ် ပ ုံက်လမ််းနကကာင််းသနလျာက် ယ ုံစ မ ်ပခင််းမရှ ပါ။ ထ ုံ  နကကာင  ် Top 

One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ စ န  ပ်စ်နရသည ် ပတ်ဝန််းကျငည်စ်ညမ််းမှုနငှ  ် အန  အသက်ဆ ုံ်းထ က်ရှ ပခင််း မရှ နစပါ။ 

စ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငမ်ှုက ုံ နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံမ ှဆက်လက်တာဝနန်ဆာငရ် က်ပါသည။် 

၄။ ဘ   ငလ်ာမှ ထ က်ရှ မည  ်GHGs Emission အနည််းဆ ုံ်းပြစ်နစမည  ်အစီအမ မျာ်းနဆာငရ် က်ထာ်းရှ မှု နငှ  ်ဘ   ငလ်ာနငှ ပ်တ်သက်၍ 

သက်ဆ ုံငရ်ာဦ်းစီ်းဌာနမှ ထုံတ်ပပနထ်ာ်းသည  ်စည််းကမ််းချက်မျာ်း နငှ အ်ည ီလ ုံက်နာနဆာငရ် က်ထာ်းရှ မှု 

Top One အရက်ချက်စကရ် ုံသည ် ဆနပ်ါ်းခ  သ ုံ်း နရနန ်းနင ြို့ထုံတ်သည ် ဘ   ငလ်ာ(၅)လ ုံ်းက ုံပ ုံငဆ် ုံငထ်ာ်းမပီ်း 

အာ်းလ ုံ်းနသာဘ   ငလ်ာတ ုံ  က ုံ စက်မှုဝနက်ကီ်းဌာန၊ စက်မှုကကီ်းကကပ်နရ်းနငှ  ် စစ်နဆ်းနရ်းဦ်းစီ်းဌာန လက်ဤနအာက်ရှ  

ဘ   ငလ်ာစစ်နဆ်းနရ်းဌာနမှ နစှ်စဉ်စစ်နဆ်းအတညပ်ပ မပီ်း ဘ   ငလ်ာအသ ုံ်းပပ ခ င လ် ုံငစ်ငက် ုံရရှ ထာ်းမပီ်းပြစ်ပါသည။် 

၎င််းဘ   ငလ်ာတ ုံ  က ုံ တနစှ်လျှင ် တကက မ်နှုန််းပြင  ် နစှ်စဉ် အစစ်အနဆ်းခ မပီ်း ဘ   ငလ်ာအသ ုံ်းပပ ခ င လ် ုံငစ်ငက် ုံ 

သက်တမ််းတ ုံ်းပမ င န်ပ်းသညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် ထ ုံခ င ပ်ပ လ ုံငစ်ငမ်ျာ်းက ုံ နနာက်စာမျက်နာှတ င ်မ တတ ြူပြင  ်နြာ်ပပထာ်းပါသည။် 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ်အရက်ချက်လုံပ်ငန််း လညပ်တ်ရာတ င ်စက်ရ ုံအတ င််း ရှ မပီ်းနသာ ဘ   ငလ်ာမျာ်းအနက် 100psi 

ြ အာ်းရရှ နသာ နရကျွတ်ဘ   ငလ်ာ (မစ ၄၁၁၄) က ုံသာ အသ ုံ်းပပ  ပြစ်သညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် 

Top One အရက်ချက်စကရ် ုံသည ် ဆနပ်ါ်းခ  သ ုံ်း နရနန ်းနင ြို့ထုံတ်သည ် ဘ   ငလ်ာက ုံအသ ုံ်းပပ ရပခင််းနကကာင  ်

နခါင််းတ ုံငမ်ှ တဆင က်ာဗ နတ် ုံငန်အာက်ဆ ုံေထ် က်ရှ ပါသည။် သ ုံ  နသာ် ၎င််းနခါင််းတ ုံငက် ုံ လ ုံနလာက်နသာအပမင အ်ထ  

ပမင တ်ငတ်ညန်ဆာက်ထာ်းမှုနကကာင  ် ပတ်ဝနက်ျငရ်ှ လ သ တ ုံ  က ုံ အသက်ရှြူမှု အခကအ်ခွဲမရှ နကကာင််းနတ ြို့ရပါသည။် 

စက်ရ ုံပတ်ဝန််းကျငရ်ှ နလထုံက ုံ နလထုံတ ုံင််းတာသည စ်က်ပြင  ် စစ်နဆ်းရာ ၎င််းနလထုံအတ င််းတ ငလ်ည််း အနတရာယ် 

ပြစ်နပေါ်နစန ုံငသ်ည ဓ်ာတ်နင ြို့မျာ်း၊ ကာဗ နမ် ုံနနာက်ဆ ုံေ၊် ကာဗ နေ် ုံငန်အာက်ဆ ုံေ၊် န ုံက်ကတ  ဂျငန်အာက်ဆ ုံေ၊် 

ဆာလ်ြာေ ုံငန်အာက်ဆ ုံေ ် ဓာတ်နင ြို့မျာ်း တ ုံင််းတာသည စ်က်မှနြာ်ပပခွဲ ပခင််းမရှ ဘွဲ နအာက်ဆဂီျငပ်ါဝငမ်ှုမှာ ပ ုံမှနအ်နနအထာ်း 

တ ငရ်ှ နနနကကာင််းနြာ်ပပပါသည။် ထ ုံ  အပပင ် အနင ြို့ပျ န ုံင ် သည န်အာ်ဂွဲနစ်ပေပ်နပါင််းမျာ်း (TVOC)မှာလည််း 

တ ုံင််းတာသည စ်က်မှနြာ်ပပခွဲ ပခင််းမရှ ခွဲ ပါ။ 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ဘ   ငလ်ာသည ် နလာငစ်ာအပြစ် ဆနပ်ါ်းခ  သ ုံ်းက ုံအသ ုံ်းပပ ရသပြင  ် စ န  ပ်စပ်စစည််း 

အပြစ်ပပာမျာ်း ထ က်ရှ ပါသည။် ၎င််းပပာမျာ်းက ုံ ပန််းဥယျာဉ်နငှ အ်ပငစ် ုံက်ပျ  ်း လုံပ်က ုံငသ် မျာ်းနငှ  ် ဓာတန်ပမဩဇာ 

ထုံတ်လုံပ်သ မျာ်းက ဝယ်ယ ကကသပြင  ် စ န  ပ်စ်ရနမ်လ ုံအပ်နကကာင််းနတ ြို့ရပါသည။် ထ ုံ  အပပင ် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ 

အန်ီးပတ်ဝန််းကျငမ်ျာ်းတ င ် သစ်ပငပ်န််းမ မျာ်း စ ုံက်ပျ  ်းရာတ ငလ်ည််း အသ ုံ်းပပ ထာ်းပါသည။် ထ ုံ  အပပင ် ဘ   ငလ်ာနခါင််းတ ုံငမ်ှ 

ပပာလ င စ်ငမ်ှု နည််းန ုံငသ်မျှ အနည််းဆ ုံ်းပြစ်နစရန ် နရကနပ်ြင ပ်ပာြမ််းနသာစနစက် ုံ စက်ရ ုံတညန်ဆာက်စဉ် (1996)ခုံနစှ ်

ကတည််းက အသ ုံ်းပပ ခွဲ ပါသည။် (2008)ခုံနစှ် နာဂစ်မုံနတ် ုံင််း ဝငန်ရာက်တ ုံက်ခတ်မှုနကကာင  ်လုံပ်ငန််းထ ခ ုံက်ဆ ုံ်းရှု  ်း ခွဲ ရပါသည။် 

(2011)ခုံနစှ်တ င ် စက်မျာ်း အထ ုံငခ်ျပခင််း ပပနလ်ညတ်ပ်ဆင ် တညန်ဆာက်ပခင််းမျာ်းက ုံ ပပ လုံပ်ချ နတ် င ် ပ ုံမ ုံနကာင််းမ န််းနသာ 

နည််းလမ််းမျာ်းအသ ုံ်းပပ ၍ စက်မျာ်းလညပ်တ်နစခွဲ ပါသည။် 

 သ ုံ  ရာတ င ် ရနက်ုံနတ် ုံင််းနေသကကီ်း၊ ပတ်ဝနက်ျငထ် န််းသ မ််းနရ်းဦ်းစီ်းဌာနမ ှ အထက်ပါပပာြမ််းစနစ်သည  ်

လ ုံနလာက်နသာနည််းစနစ် မဟုံတ်နသ်းနကကာင််း အနကကာင််းကကာ်းလာပါသည။် ထ ုံ  နကကာင  ် ရနက်ုံနတ် ုံင််းနေသကကီ်း၊ 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ   ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 
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ပတ်ဝနက်ျငထ် န််းသ မ််းနရ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ လမ််းည န််း ပပသနသာ ပ ုံမ ုံနကာင််းမ နသ်ည န်ည််းလမ််းမျာ်းက ုံ ရှာနြ စမ််းသပ်ခွဲ ရာ 

(၂၀၁၇)ခုံနစှ် နနာှင််းပ ုံင််းတ င ် Cyclone ဟုံအမညရ်ှ နသာ ပပာြမ််းစနစ်က ုံ ရှာနြ နတ ြို့ ရှ ခွဲ ပါသည။် ၎င််းစက်က ုံ တတ်သ နသာ 

နည််းပညာရှငမ်ျာ်းနငှ  ် နဆ ်းနန ်း တ ုံငပ်ငပ်ါကာ တပ်စငက်ာ ယခုံချ နအ်ထ အသ ုံ်းပပ နအာငပ်မငန်နပါသည။် ထ ုံ  အပပင ် ပပာမျာ်းက ုံ 

နခါင််းတ ုံငမ်ှလ င စ်ငမ်ှုလ ုံ်းဝ မရှ နစရန ် စက်ရ ုံလညပ်တ်ချ နတ် င ် ပပာြမ််းစက်မှပပာမျာ်းက ုံ သင န်တာ်နသာ အချ နတ် ုံင််း 

ထုံတ်ယ ပခင််း၊ စက်ရပ်နာ်းချ နတ် င ် စက်အတ င််းသန  ရ်ှင််းနရ်းပပာလုံပ်ပခင််း၊ စက်၏ ကက  ခ ုံငန်ရ်းစစ်နဆ်းပခင််းတ ုံ  က ုံ 

စက်စတငမ်လညပ်တ်မှီ၊ စက်လညပ်တ်နနစဉ်ကာလအတ င််းနငှ  ် စက်ရပ်နာ်းမပီ်းသည အ်ထ  အဆင ဆ်င  ် လုံပ်နဆာငသ်ညက် ုံ 

နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် စက်ရ ုံပတဝ်န််းကျငတ် င ် သစ်ပငပ်န််းမ မျာ်း စ ုံက်ပျ  ်းထာ်းပခင််းတ ုံ  ပြင  ် စက်ရ ုံပတဝ်န််းကျငက် ုံ 

ပပနလ်ညက်ုံစာ်းထာ်းန ုံငန်ကကာင််းနတ ြို့ ရှ ရသညက် ုံ တငပ်ပအပ်ပါသည။် 

၅။ စီမ က န််းအနကာငအ်ထညန်ြာ်စဉ်အတ င််း နေသခ ပပညသ် မျာ်းနငှ  ် ပ ်းနပါင််းနဆာငရ် က်မှုမျာ်းအာ်း 

အနလ်းထာ်းနဆာငရ် က်ထာ်းရှ မှုနငှ  ်နေသခ ပပညသ် မျာ်း၏ နဆ ်းနန ်းချက်၊နတာင််းဆ ုံချက်မျာ်းက ုံ ည  နှု င််းနဆာငရ် က်ထာ်းရှ မှု 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံက ုံ န ုံငင် နတာ်အစ ုံ်းရ၏ ခ င ပ်ပ မ န  ပ်ြင  ် (1994)ခုံနစှ်တ င ် စတင ်တညန်ဆာက်ခွဲ ပါသည။် 

စက်ရ ုံက ုံ (1998)ခုံနစှ်တ င ် စတငလ်ညပ်တ် အနကာငအ်ထညန်ြာ်န ုံငခ်ွဲ ပါသည။် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံက ုံ 

ရနက်ုံနတ် ုံင််းနေသကကီ်း နပမာက်ပ ုံင််းခရ ုံင ် နရွှပပညသ်ာမမ  ြို့နယ် စက်မှုဇ ုံ(၁) အငက်ကင််းမမ  ငလ်မ််းနငှ  ် စက်မှု(၃)လမ််းနထာင တ် င ်

တညရ်ှ နသာ အက က် အမှတ် (42/47-48) နပမက က်နပေါ်တ င ် တညန်ဆာက်ထာ်းပါသည။် စက်ရ ုံ၏ အနရှြို့ဘက်တ င ်

အက က်အမှတ် 46 (တ ပမတ်စည််းစက်ရ ုံ ) တညရ်ှ မပီ်း၊ အနနာက်ဘက်တ င ်အငက်ကင််းမမ  ငလ်မ််းနငှ  ်အငက်ကင််းမမ  ငလ်မ််းအလ နတ် င ်

ရထာ်းလမ််း၊ နတာငဘ်က်တ င ် စက်မှု(၃)လမ််းနငှ စ်က်မှု(၃)လမ််းအလ နတ် င ် ကျွန််းနရွှဝါပွဲသန  စ်ငစ်က်၊ နပမာက်ဘက်တ င ်

အက က်အမှတ် 41 နငှ  ် 42  (ဂ ုံနေါငမ်ျာ်း) တ ုံ  တညရ်ှ ပါသည။် Satellite Location မှာ လတတ ီတ ေ ် N16˚ 56’36.2404” နငှ  ်

နလာငဂ်ျီတ ေ ် E 96˚ 05’36.4952” တ ုံ  အနပေါ်တ ငတ်ညရ်ှ ပါသည။် ထ ုံ  နကကာင  ် Top One အရက်ချကစ်က်ရ ုံ၏ 

အန်ီးတ ငလ် နနရပ်က က်မရှ နသာ န ုံငင် နတာ်အစ ုံ်းရ၏ ခ င ပ်ပ မ န  ပ်ြင  ် အနကာငအ်ထညန်ြာ်နဆာငထ်ာ်းသည  ် စက်မှုဇ ုံ(၁)၊ 

နရွှပပညသ်ာမမ  ြို့နယ်တ င ်တညရ်ှ ပါသည။် 

သ ုံ  နသာ် လမ််း၏နဘ်းန နဘ်းနပေါ်တ ငန်နထ ုံငက်ကသ  တချ  ြို့ ရှ ပါသည။် ထ ုံ  နကကာင  ်ထ ုံနနထ ုံငသ် မျာ်းက ုံ နတ ဆ ုံနခေါ်ယ မပီ်း 

Top One အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ ထုံတ်လုံပ်မှုလုံပ်ငန််းနငှ ပ်တ်သက်၍ ပတ်ဝန််းကျငဆ် ုံငရ်ာ စီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉ် 

နငှ ပ်တ်သက်နသာနဆ ်းပ ွဲက ုံ နခေါ်ယ နဆ ်းနန ်းခွဲ ပါသည။် ထ ုံနဆ ်းနန ်းပ ွဲတက်နရာက်သ မျာ်းစာရင််းက ုံ နနာက်တ င ်

မ တတ ြူပြင န်ြာ်ပပနပ်းထာ်းပါသည။် 

နဆ ်းနန ်းပ ွဲတက်နရာက်သ မျာ်း နငှ  ်နဆ ်းနန ်းခွဲ ရာ တက်နရာက်သ မျာ်းမှ ကန  က် က်ပခင််းနငှ  ်နတာင််းဆ ုံပခင််းမျာ်း မရှ ပါ။ 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံအနနပြင  ် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အန်ီးတ ငဤ်ကွဲ သ ုံ   နနထ ုံငသ် တ ုံ  က ုံ 

နနထ ုံငမ်ှုအဆငန်ပပနစရန ် နသာက်သ ုံ်းနရမျှနဝနပ်းပခင််း၊ လျှပ်စစ်ပစစည််းမျာ်း အာ်းသ င််းပခင််းတ ုံ  က ုံ လက်ခ က ည ီ

နဆာငရ် က်နပ်းပါသည။် (၂၀၀၈)ခုံနစှ် နာဂစမ်ုံနတ် ုံင််း ဝငန်ရာက်တ ုံက်ခတ်မှုနကကာင  ် ပျက်စီ်းဆ ုံ်းရှု  ်းမှုမျာ်းပြစ်နစချ န၊် 

(၂၀၂၀)ခုံနစှ်တ င ် က ုံဗစ်-၁၉ အသက်ရှြူ လမ််းနကကာင််းဆ ုံငရ်ာနရာဂါပ ုံ်း ပပန  ပ် ာ်းချ န ် တ ုံ  တ င ် အမျာ်းနည််းတ  စာဝတန်နနရ်း 

အခက်ကက  ခွဲ ရသည။် ထ ုံ  နကကာင  ် ထ ုံခက်ခွဲနသာအချ နက်ာလမျာ်းတ င ် စာ်းဝတ်နနနရ်း အဆငန်ပပနစရန ် ဆန၊်ဆတီ ုံ  နငှ  ်

နင သာ်းအချ  ြို့တ ုံ  က ုံ နထာက်ပ  က ညခီွဲ ပါသည။် ထ ုံ  အပပင ် အလုံပ်အက ုံငလ်ုံပ်က ုံငလ် ုံသ မျာ်းက ုံ စက်ရ ုံ၏ဝနထ်မ််းအပြစပ်ြစ်နစ၊ 

အချ နပ် ုံင််းဝနထ်မ််းအပြစ်ပြစ်နစ နခေါ်ယ ၍ အခနကက်းနင နထာက်ပ  က ညနီပ်းပါသည။်  ဤသ ုံ  နဆာငရ် က်နပ်းပခင််းသညလ်ည််း 

ပတ်ဝန််းကျငဆ် ုံငရ်ာ စီမ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉ်နကကာင  ် မဟုံတ်ဘွဲ လ သာ်းပခင််းစာနာနထာက်ထာ်းနသာ ကရုံနာစ တ်ပြင  ်

စက်ရ ုံစတငတ်ညန်ထာငစ်ဉ်ကာလ (1994)ခုံနစှ်ကတည််းက က ညနီြာ်နဆာငခ်ွဲ ပခင််းပြစ်ပါသည။်  ထ ုံ  နကကာင  ် Top One 

အရက်ချက်စက်ရ ုံအနနပြင  ် စက်ရ ုံ၏ ပတ်ဝန််းကျငတ် င ် မှီခ ုံနနထ ုံငက်ကသ မျာ်းက ုံ လ သာ်းပခင််းစာနာနထာက်ထာ်းမပီ်း 

က ညနီထာက်ပ  နနသညက် ုံ သက်နသ ပပန ုံငသ်ကွဲ သ ုံ   နနာက်နနာငတ် ငလ်ည််း က ညသီ ာ်းပါမညဟ်ုံ ကတ ပပ ထာ်းပါသည။် 
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ပ ်းတ ွဲစာ(၂) 

၁။ အစီရငခ် စာပါ အခန််းအလ ုံက်ပခ  င ုံနြာ်ပပနသာ အကျဉ််းချ ပ်အစီရငခ် စာတငပ်ပမှု 

(က) စက်ရ ုံပ ုံငရ်ှင၏် က ုံယ်နရ်းအချကအ်လက် 

 စက်ရ ုံပ ုံငရ်ှငအ်မည ်  - ဦ်းမျ  ်းသ န််း 

န ုံငင် သာ်း မှတ်ပ ုံတငအ်မှတ် - ၁၂/လမတ(န ုံင)် ၀၁၁၂၁၆ 

နမ ်းနြ ်းသည န်န    - ၂၅-၅-၁၉၆၄ 

ဆက်သ ယ်ရန ်လ ပ်စာ - အမှတ်(၄၁)၊ န  သာလမ််း၊ ဌာနာရပ်က က်၊  

အလ ုံမမ  ြို့နယ်၊ ရနက်ုံနမ်မ  ြို့။ 

ဆက်သ ယ်ရန ်ြုံန််း  - ၀၉-၅၀၁၂၀၁၅၊ ၀၉-၇၈၅၀၁၂၀၁၅။ 

ဆက်သ ယ်ရန ်အ်ီးနမ်း - umyothein1964@gmail.com 

(ခ) စက်ရ ုံအနကကာင််းအရာအကျဉ််းချ ပ် 

၁။ စက်ရ ုံအမည ် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ 

၂။ စက်ရ ုံလ ပ်စာ အက က်အမှတ် (42/47-48)၊ အငက်ကင််းမမ  ငလ်မ််းနငှ  ် 

စက်မှု(၃)လမ််းနထာင ၊် စက်မှုဇ ုံ(၁)၊ နရွှပပညသ်ာမမ  ြို့နယ်၊  

နပမာက်ပ ုံင််းခရ ုံင၊် ရနက်ုံနတ် ုံင််းနေသကကီ်း။ 

၃။ စက်ရ ုံစတငတ်ညန်ဆာက်သည  ်

ကာလနငှ စ်ီ်းပ ာ်းပြစ်ထုံတ်လုံပ် သည က်ာလ 

1994ခုံနစှ်တ င ်Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံက ုံ 

စတငတ်ညန်ဆာက်ခွဲ ပါသည။် 

စက်ရ ုံက ုံ 1998ခုံနစှ်တ င ်စတငလ်ညပ်တ် 

အနကာငအ်ထညန်ြာ်န ုံငခ်ွဲ ပါသည။် 

၄။ စက်ရ ုံတညန်နရာ လတတ ီတ ေ ်N16˚ 56’36.2404” နငှ  ်

 နလာငဂ်ျီတ ေ ်E 96˚ 05’36.4952” 

၅။ စက်ရ ုံအန်ီးပတ်ဝန််းကျငအ်ရပ် နလ်းမျက်နာှ အနရှြို့ဘက်တ င ်အက က်အမှတ် 46 (တ ပမတ်စည််းစက်ရ ုံ ) 

အနနာက်ဘက်တ င ်အငက်ကင််းမမ  ငလ်မ််း 

နတာငဘ်က်တ င ်စက်မှု(၃)လမ််း 

နပမာက်ဘက်တ င ်အက က်အမှတ် 41 နငှ  ်42 (ဂ ုံနေါင ်မျာ်း) 

၆။ စက်ရ ုံနပမ ဧရ ယာအကျယ်အဝန််း (2.7)ဧကခန  ၊် (290630)Sq-ft ဝန််းကျင ်

၇။ စက်ရ ုံနပမ အမျ  ်းအစာ်း က ုံယ်ပ ုံငန်ပမအမျ  ်းအစာ်း(ဂရ နပမ) 

၈။ စက်ရ ုံအတ င််းရှ အနဆာက်အ ုံမျာ်း ရ ုံ်းခန််း 10’x30’x2 ထပ် - ၁လ ုံ်း 

နရနလှာငက်န ်30’x30’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

ဘ   ငလ်ာအကကီ်း 100’x65’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

ဘ   ငလ်ာအနသ်းနငှ ည် စ်စက်မျာ်း 60’x60’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

စာ်းြ ုံနဆာင ်24’x20’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

မီ်းစက်ခန််း 30’x25’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

ဂ ုံနေါင ်100’x25’x1ထပ်- ၂လ ုံ်း 

နာ်းနနနဆာင ်100’x20’x1ထပ်-၁ လ ုံ်း 

ကုံနက်ကမ််းသ ုံနလှာငရ် ုံနငှ  ်နပါင််းအ ုံ်းမျာ်း 100x80’x1ထပ်-  ၁လ ုံ်း 

mailto:umyothein1964@gmail.com


Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ   ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 

6 
 

စ မ်ရညက်နန်ငှ  ်စနီ  ပ်စ်နရကနမ်ျာ်း 100’x100’x1ထပ်- ၁လ ုံ်း 

၉။ လုံပ်ငန််းအမျ  ်းအစာ်း စာ်းနသာက်နရ်းဆ ုံငရ်ာလုံပ်ငန််း 

၁၀။ အသ ုံ်းပပ သည စ်က်ပစစည််းက ရ  ယာမျာ်း ဆနက် ွဲလက်ခ ဇလာ်း 

ဆနက် ွဲသယ် ခါ်းပတ်ခ က် လညစ်က် 

ဆနက် ွဲကျ  အ ုံ်း(နပါင််းအ ုံ်း) 

ကျ  ချက်မပီ်းအချ  ရညအ်နအ်းခ ပခင််း (Spider Coller) 

အချ  ရညန်ြာက်ပခင််း နဆာငရ် က်သည က်နမ်ျာ်း 

အစာြတ်စစ်က ရ ယာ 

စ မ်ရညတ် ုံငက်ီမျာ်း 

အရက်ချက်နပါင််းအ ုံ်းမျာ်း 

အနထာက်အက ပပ စက်ပစစည််းက ရ ယာမျာ်း 

ဘ   ငလ်ာမျာ်း 

ပပာမှုန  ြ်မ််းစက် 

အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက် 

အဝီစ တ င််းတ ငအ်သ ုံ်းပပ သည န်ရပမ  ပ်ပန  မ်ျာ်း 

နရနအ်းစငန်ငှ  ်ပန  မ်ျာ်း 

၁၁။ နရရရှ သ ုံ်းစ ွဲမှု ၂ လက်မ ပ ုံက် ရှ နသာ အဝီစ တ င််း (၆) တ င််း 

၄ လက်မပ ုံက် ရှ နသာ အဝီစ တ င််း (၂) တ င််း 

တရက်အသ ုံ်းပပ မှုနရဂါလ  - ၁၂၀၀၀ခန   ်

၁၂။ လျှပ်စစ်ထုံတစ်က်အသ ုံ်းပပ မှု ပမနမ်ာ လျှပ်စစ်နငှ  ်စ မ််းအငဝ်နက်ကီ်းဌာနမှ အသ ုံ်းပပ လျက်ရှ ပါသည။် 

315kVA ထရနစ်နြာ်မာ ၂လ ုံ်းပြင  ်ပြန  ပ်ြြူ်းအသ ုံ်းပပ သည။် 

၁၃။ အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်အသ ုံ်းပပ မှု ေဇီယ်နလာငစ်ာသ ုံ်း 200kVAနငှ  ်150kVA လျှပ်စစထ်ုံတ်စက်မျာ်း 

အသ ုံ်းပပ ပါသည။် 

၁၄။ နရနန ်းနင ြို့သ ုံ်းဘ   ငလ်ာအသ ုံ်းပပ ခ င လ်က်မှတ် စပါ်းခ  သ ုံ်းဘ   ငလ်ာ ၅လ ုံ်း 

ဘ   ငလ်ာမီ်းနပါင ်၁၀၀ psi (၁လ ုံ်း)နရကျွတ်ဘ   ငလ်ာ 

မစ ၄၁၁၄ 

ဘ   ငလ်ာမီ်းနပါင ်၁၀၀ psi (၂လ ုံ်း) လ ုံက ုံဘ   ငလ်ာ 

မစ ၃၈၄၄၊ မစ ၃၈၄၅ 

ဘ   ငလ်ာမီ်းနပါင ်၁၅၀ psi (၁လ ုံ်း) လ ုံက ုံဘ   ငလ်ာ 

မစ ၃၈၁၅ 

ဘ   ငလ်ာမီ်းနပါင ်၁၆၀ psi (၁လ ုံ်း) လ ုံက ုံဘ   ငလ်ာ 

မစ ၃၆၃၁ 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ လ ုံငစ်ငသ်က်တမ််းတ ုံ်းပမင မ်ပီ်းပြစ်သည။် 

တစ်ရက်လျှငန်ထာ်လာဂျီ(၅)စီ်းစပါ်းခ  အသ ုံ်းပပ ပါသည။် 

၁၅။ ယစ်မျ  ်းလ ုံငစ်ငရ်ယ မှုမျာ်း D1       ၂၂၃/၂၀၂၁-၂၀၂၂   ,    D1A    ၂၃၁/၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

FL-6    ၂၆၁/၂၀၂၁-၂၀၂၂ 
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၁၆။ အပခာ်းလုံပ်ငန််းလ ုံငစ်ငမ်ျာ်း ပုံဂဂလ ကစက်မှုလုံပ်ငန််းမှတ်ပ ုံတင ်

ရက/ ကကီ်း/ ၃၃၂၅ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းအသ ုံ်းပပ ပခင််းဆ ုံငရ်ာအနတရာယ်ကင််းရှင််းနကကာင််း 

လက်မှတ် 

EI / YD – 396 / 1-2021 

အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်မျာ်းသက်တမ််းတ ုံ်းခ င ပ်ပ မ န   ် 

ရနက်ုံနမ်မ  ြို့နတာ်စညပ်ငသ်ာယာနရ်းနကာ်မတီစီမ နရ်းရာဌာန 

၏လုံပ်ငန််းလ ုံငစ်င၊် ကျန််းမာနရ်းနဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််း 

နကကာင််းနထာက်ခ ချက်လက်မှတ် (ရနက်ုံနမ်မ  ြို့နတာ် - 

စညပ်ငသ်ာယာ နရ်းနကာ်မတီ) 

၁၇။ သ ုံ်းစ ွဲသည က်ုံနက်ကမ််းပစစည််းမျာ်း ဆနက် ွဲ - တစ်ရက်အသ ုံ်း ၁၂တနခ်န   ်

အရညက်ျွဲနစသည အ်ငဇ် ုံင််း )အငဇ် ုံင််း A) 

အချ  ဓာတ်ပြစ်နစသည အ်ငဇ် ုံင််း )အငဇ် ုံင််း B) 

တနဆ်း 

pHည  ပေပ်ပစစည််းမျာ်း 

တနဆ်းအာဟာရပေပ်နပါင််း 

ေဇီယ်၊ ဓာတ်ဆ၊ီ စပါ်းခ   

၁၈။ ထုံတ်လုံပ်သည က်ုံနန်ချာပစစည််း O.P အရက်ပပင််း 

၁၉။ ကုံနန်ချာပစစည််းအရညအ်နသ ်း အခါအာ်းနလျာ်စ ာအနထ နထ အုံပ်ချ ပ်နရ်းဦ်းစီ်းဌာန၏ 

လမ််းညွှနခ်ျက် ပြင ဓ်ာတုံနဗေဝနရ် ုံ ်းက ဤစက်ရ ုံမှ 

ထုံတ်လုံပ်နသာအရက်ပပင််းမျာ်း စမ််း သပ်အတညပ်ပ နပ်းပါသည။် 

၂၀။ စက်ရ ုံမစှ န  ပ်စပ်စစည််းပြစ်နသာ်လွဲ 

ကုံနက်ကမ််းအပြစ်ပပနလ်ွဲနရာင််းချန ုံငန်သာ 

ကုံနပ်စစည််းမျာ်း 

တ ရ စဆာနအ်စာအပြစ် ဆနက် ွဲအစာြတ် 

ပန််းဥယျာဉ်နပမဩဇာ (သ ုံ  ) ဓာတ်နပမဩဇာအပြစ် ပပာမှုန  မ်ျာ်း 

အငဇ် ုံင််းခ  နငှ  ်နပမနရခ  အ တ်မျာ်း 

၂၁။ ဝနထ်မ််းခန  ထ်ာ်းမှု အမမွဲတမ််းဝနထ်မ််း ၄၀ အနယာက် 

၂၂။ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ် 

အတ က်သ ုံ်းစ ွဲရနက်ုံနက်ျန ုံငန်သာ 

ခန  မ်ှန််းနင ပမာဏ 

သ န််း(၁၅၀)ကျပ်ခန   ်

၂၃။ ပတ်ဝန််းကျငန်စာင က်ကပ်နလ လာ နရ်း၊ 

နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််း နရ်း 

နငှ က်ာဗ နန်လျှာ ချနရ်းဆ ုံငရ်ာ 

လုံပ်ငန််းမျာ်းအတ က်နင နကက်းသ ုံ်း စ ွဲနင  

၁၁,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ခန   ်

(ပပာြမ််းစက်၊ နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ  စ န  ပ်စ်နရ 

ပ ုံက်လ ုံင််းသ ယ်တန််းရာတ ငအ်သ ုံ်းပပ ရနသာ စက်ပစစည််းမျာ်း၊ 

စနစ်တကျအသ ုံ်းပပ န ုံငရ်နသ်ငပ်ပနပ်းနသာ ပညာရှငမ်ျာ်း၊ 

အနထ နထ အပခာ်းလ ုံအပ်နသာပစစည််းမျာ်း) 

၂၄။ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ် 

အတ က်အနထ နထ သ ုံ်းစ ွဲရနလ်ျာ ထာ်းနင  

၆,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ခန   ်

(အနထ နထ ပပငဆ်ငစ်ရ တ်၊ လ ုံအပ်နသာ 

အနထာက်အက ပစစည််းမျာ်း၊ 
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ပတ်ဝန််းကျငန်လထုံ၊နပမထုံ၊အမှုနအ်မ ွှာမျာ်းစစ်နဆ်းရန ်

ငာှ်းရန််းအသ ုံ်းပပ မှု၊ ပညာရှငမ်ျာ်းနငှ  ်နဆ ်းနန ်းတ ုံငပ်ငမ်ှုမျာ်း) 

၂၅။ နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   

စ န  ပ်စ်နရပ ုံ  နဆာငသ်န  စ်ငန်စနသာ 

ကုံနက်ျစရ တ ်

၂၀၁၈ ( စမ််းသပ်ကာလ) 

၂၀၁၉ ( စမ််းသပ်ကာလ) 

၂၀၂၀ (၅၉၀၀ ဂါလ ခန   ်=၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်ခန  )် 

၂၀၂၁ (၀ ဂါလ  = ကုံနက်ျစရ တ်မရှ ) 

၂၆။ ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုတငပ်ပတာ 

ဝနခ် သည ပ်ုံဂဂ  လ်၏အမည၊် ရာ ထ ်း၊ 

ဆက်သ ယ်ရနြ်ုံန််း 

ဦ်းနအာငပ်မင သ် န််း 

စက်ရ ုံမနန်နဂျာ 

၀၉-၂၅၀၁၅၈၀၅ 

(ဂ) စက်ရ ုံ၏အရက်ပပင််းထုံတ်လုံပ်ပ ုံ အကျဉ််းချ ပ် 

စက်ရ ုံတ င ် ကုံနက်ကမ််းဆနက် ွဲသန  မ်ျာ်းက ုံသာ ဝယ်ယ အသ ုံ်းပပ ပါသည။် စက်ရ ုံသ ုံ   ဝငန်ရာက်လာနသာ ဆနက် ွဲမျာ်းက ုံ 

သ ုံနလှာငရ် ုံသ ုံ  နပ်းပ ုံ  ၍ သ မ််းဆည််းပါသည။် သ ုံနလှာငထ်ာ်းနသာဆနက် ွဲသန  မ်ျာ်းက ုံ ကျ  ချက်အ ုံ်းထွဲသ ုံ   ထည မ်ပီ်း 100 ºC တ င ်

နပါင််းခ ပါသည။် စ မ်ရညန်ြာက်ပခင််း ပပ လုံပ်ရန ်အတ က်လ ုံအပ်နသာ အချ  ဓါတ်က ုံ ကုံနက်ကမ််း မှ အပပည အ်၀ ရရှ န ုံငရ်နအ်တ က် 

အနထာက်အက ပပ မည  ်အငဇ် ုံင််းAမျာ်းက ုံ အချ  ်းအစာ်းအတ ုံင််းထည သ် င််း၍ pH ည  ကာ မလ ုံလာ်းအပ်နသာ အဏုံဇီဝပ ုံ်းမျာ်းက ုံ 

အပ နပ်းမပီ်း ပ ုံ်းသတ်ရပါသည။် 

ထ ုံ  နနာက် အရညန်ငှ အ်စာြတ်ခ ွဲရန ် အရညစ်စသ်ည စ်က်သ ုံ   နပ်းပ ုံ  ရပါသည။် အရညစ်စ်စက်မ ှ ထ က်နသာ 

အြတ်မျာ်းက ုံ တ ရ စဆာနအ်စာ အနနအပြစ် တ ရ စဆာနန်မ ်းပမြူသ မျာ်းထ သ ုံ   နရာင််းချ၍ အရညက် ုံ အရက်ဆခီျက်ရန ်

အချ  ရညက်နသ် ုံ   နပ်းပ ုံ  ပါသည။်  

အချ  ရညမ်ျာ်းက ုံ အချ  ရညက်နမ်ျာ်းသ ုံ  ပ ုံ  နဆာငမ်ပီ်း လ ုံအပ်နသာ အပ ချ နရ်ရှ ချ နတ် င ်အငဇ် ုံင််းBမျာ်းက ုံ ထည ပ်ါသည။် 

အချ  ရည ်ကနအ် ုံ်းထွဲတ င ်(၂) နာရီမှ (၃) နာရီကကာနပ်ှထာ်းရသည။် ထ ုံ  နနာက် အပ ချ န ် (34 º C) အထ  နလျှာ ချ၍ စ မ်ရညအ် ုံ်းသ ုံ   

နပ်းပ ုံ  ရပါသည။် စ မ်ရညအ်ပြစ်ထာ်းနနစဉ်အနတာ အတ င််း လ ုံအပ်သည  ် အပ ချ နထ်က် ပမင တ်က်လာချ နတ် င ် အပ  

ြလှယ်က ရ ယာ (Spider Coller) မှ နရနအ်းပြတ်နစမပီ်း အပ ချ နက် ုံ ည  နပ်းရပါသည။် အရက်ချက်လုံပ်ရန ်

အရညအ်နသ ်းပပည ဝ်သည ် စ မရ်ညမ်ျာ်းက ုံ အရကခ်ျက်လုံပ်သည န်ပါင််းခ ပခင််းဌာနသ ုံ   ပန  မ်ျာ်းပြင ပ် ုံ  နပ်းရပါသည။် 

နရာက်ရှ လာနသာ စ မ်ရညမ်ျာ်းက ုံ နပါင််းခ ပခင််းဌာနရှ  စ မ်ရညန်ကာ်လ ထွဲတ င ်အပ နပ်းသန  စ်ငမ်ပီ်း နကာ်လ  ထ ပ်ပ ုံင််းသ ုံ   

နရာက်ရှ နအာင ် သန  စ်ငခ်ျက်လုံပ်ပါသည။် နကာ်လ  ထ ပ်ပ ုံင််းသ ုံ  နရာက်ရှ လာနသာ အရက်အခ ုံ်း အနင ြို့မျာ်းက ုံ အနင ြို့ ပ ုံက်ပြင  ်

နင ြို့ရညခ် အ ုံ်းသ ုံ   နပ်းပ ုံ  ၍ နင ြို့ရညြ် ွဲြို့ စုံနဆာင််းသည။် စ မ်ရညန်ကာ်လ တ င ် အရက်ပမာဏ  (၁၂) ရာခ ုံငန်ှုန််းမျှသာ ပါဝငသ်ည။် 

နင ြို့ရညအ် ုံ်းမှ နင ြို့ရည ် မျာ်းက ုံ သန  စ်ငန်ကာ်လ သ ုံ   နပ်းပ ုံ  သည။် ထ ုံနည််းပြင  ် အဆင ဆ်င ပ်ြတ်သန််း၍ သန  စ်ငန်ကာ်လ  (rectify 

column) မှ ြမ််းယ ထာ်းနသာ နင ြို့ရညမ်ျာ်းသည ် ပပင််းအာ်းပမ င ၍် နနာက်ဆ ုံ်း အရက်ဆနီကာ်လ သ ုံ  နပ်းပ ုံ  ၍ အရက်ပပင််း(O.P) 

အနနပြင ထ်ုံတ်လုံပ်ပါသည။် ထ က်ရှ လာနသာ အရက်ပပင််း(O.P)မျာ်းက ုံ ဂါလ  (၅၀) ခန   ် ဆန  န်သာ နပပါမျာ်းပြင ထ်ည ၍် 

နရာင််းချသည။် 

နပါင််းခ ပခင််းဌာနမှ ထ က်ရှ လာနသာစ န  ပ်စ်နရနငှ  ် လုံပ်ငန််းပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာ သန  ရ်ှင််းနသာနရမျာ်း အာ်းလ ုံ်းက ုံ 

နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   ပ ုံ  နဆာငသ်န  စ်ငန်စပါသည။် စ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငမ်ှုက ုံ နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံမ ှ

ဆက်လက်တာဝနန်ဆာငရ် က်ပါသည။် 
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၃။ မ ဝါေနငှ မ် နဘာငမ်ျာ်း 

(က) ကုံမပဏ၏ီ ရညရ် ယ်ချက်မ ဝါေ 

• တ ုံင််းပပညရ်ှ  ပပညသ် လ ထုံတ ုံ  ၏ ကျန််းမာနရ်း အနထာက်အက ပပ နသာ အရကဆ်မီျာ်း (အရက်ပပင််း O.P) ထုံတ်လုံပ်မပီ်း 

နဆ်းဝါ်းလုံပ်ငန််းမျာ်းတ င ် အဆင ပ်မင န်သာ အသီနနာမျာ်း၊ လ သ ုံ်းကုံနပ်စစည််းမျာ်း အပြစ် က ညပီ  ပ ုံ်းန ုံငရ်န ် ရညရ် ယ၍် 

လုံပ်ငန််းက ုံတညန်ထာငခ်ွဲ ပခင််း ပြစ်ပါသည။် 

• ပပညသ် လ ထုံ၏ အလုံပ်အက ုံင ်အခ င အ်လမ််းမျာ်း ရရှ နစနရ်း အတ က် နဆာငရ် က်လာန ုံငရ်န ်

• ပတ်ဝန််းကျငပ်ပညသ် မျာ်း၏ စာ်းဝတ်နနနရ်း အဆငန်ပပမပီ်း လ နနမှုအဆင အ်တန််းပမင မ်ာ်းနစရန ်

• လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််းနရာအပပငပ်ါ မညသ်ည လ်ုံပ်ငန််းနဆာငတ်ာမျာ်းက ုံ မဆ ုံနဘ်းအနတာရယ်ကင််းရှင််းစ ာ 

လုံပ်က ုံငန်ဆာငရ် က်ရန ်

(ခ)      စီမ က န််းနငှ သ်က်ဆ ုံငသ်ည ပ်မနမ်ာန ုံငင် မှထုံတ်ပပနထ်ာ်းနသာဥပနေ၊နည််းဥပနေ၊လုံပ်ထ ုံ်းလုံပ်နည််းမျာ်း 

အရက်ချက်လုံပ်ငန််းနငှ  ် ပတ်သက်ဆက်န ယ်သည  ် တညဆ်ွဲ ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်းဆ ုံငရ်ာဥပနေနငှ  ် နည််းဥပနေမျာ်း၊ 

အပပညပ်ပညဆ် ုံငရ်ာ စ ချ နစ် နှုန််းမျာ်းနငှ  ်လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်း အပါအဝင ်မ ဝါေနငှ  ်ဥပနေနရ်းရာ မ နဘာငမ်ျာ်း၏ အနသ်းစ တ်က ုံ နအာက်တ င ်

နြာ်ပပထာ်းပါသည။် 

 (၁)      ပပည်နထာငစ်ုံသမမတပမနမ်ာန ုံငင် နတာ် ြ ွဲြို့စည််းပ ုံအနပခခ ဥပနေ (၂၀၀၈) ခုံနစှ် 

 ယင််းဥပနေ အခန််း (၁)၊ န ုံငင် နတာ် အနပခခ မ မျာ်းမှ ပုံေမ် ၃၇ တ င ် န ုံငင် နတာ်သည ် - (က) န ုံငင် နတာ်ရှ နပမပ ုံ အာ်းလ ုံ်း၊ 

နပမနပေါ်နပမနအာက်၊ နရနပေါ်နရနအာက်နငှ  ် နလထုံအတ င််းရှ  သယ ဇာတပစစည််းအာ်းလ ုံ်း၏ ပငရ်င််း ပ ုံငရ်ှငပ်ြစ်သည။် (ခ) န ုံငင် ပ ုံင ်

သယ ဇာတပစစည််းမျာ်းအာ်း စီ်းပ ာ်းနရ်း အငအ်ာ်းစုံမျာ်းက ထုံတ်ယ သ ုံ်းစ ွဲပခင််းက ုံ က ပ်ကွဲကကီ်းကကပ်န ုံငရ်န ်လ ုံအပ်သည ဥ်ပနေ ပပဋ္ဌာန််း ရမည။် 

(ဂ) န ုံငင် သာ်းမျာ်းအာ်း ပစစည််းပ ုံငဆ် ုံငခ် င ၊် အနမ ဆက်ခ  ခ င ၊် က ုံယ်ပ ုံငလ်ုံပ်ပ ုံငခ် င ၊် တီထ ငခ် င န်ငှ  ်မ ပ ုံငခ် င တ် ုံ  က ုံ ဥပနေ ပပဋ္ဌာန််းချက်နငှ အ်ည ီ

ခ င ပ်ပ ရမည။် အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ ခ င ပ်ပ ချက်မျာ်းရရှ ထာ်းပါသည။် 

 ပုံေမ် ၄၅၊ န ုံငင် နတာ်သည ် သဘာဝပတ်ဝန််းကျငက် ုံ ကာက ယ်ထ န််းသ မ််းနစာင န်ရှာက်ရမည။် အခန််း (၈)၊ န ုံငင် သာ်းမျာ်း၏ 

မ လအခ င အ်နရ်းမျာ်းနငှ  ် တာဝနမ်ျာ်းတ င ် ပုံေမ် ၃၉၀ န ုံငင် သာ်းတ ုံင််းသည ် (က) အကျ  ်းသာ်း ယဉ်နကျ်းမှုအနမ အနစှ်က ုံ ထ န််းသ မ််း 

နစာင န်ရှာက်ပခင််း၊ (ခ) သဘာဝပတ်ဝန််းကျငက် ုံ ထ န််းသ မ််းနစာင န်ရှာက် ပခင််း၊ (ဂ) လ  စ မ််းအာ်းအရင််းအပမစ် ြ  ြို့ မြ  ်းတ ုံ်းတက်နရ်း 

ပမင မ်ာ်းလာနစရန ် ကက  ်းပမ််းပခင််း၊ (ဃ) အမျာ်းပပညသ် ပ ုံင ် ပစစည််းမျာ်းက ုံ ထ န််းသ မ််းနစာင န်ရှာက်ပခင််းတ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာရမညပ်ြစ်ပါသည။် 

အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ ထ န််းသ မ််းနစာင န်ရှာက်ပခင််းတ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာမညပ်ြစ်ပါသည။် 

(၂)       ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်းဥပနေ (၂၀၁၂ ခုံနစှ်) 

 အရက်ချက်လုံပ်ငန််းစဉ်မျာ်းတ င ်စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း၊ နလာငစ်ာမျာ်း၊ ဓာတုံပစစည််းမျာ်း ပါဝငန်သာနကကာင  ်အခန််း (၂) ရညရ် ယ်ချက် 

အပ ုံင််း (၃)၊ သဘာဝပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်း ဝနက်ကီ်းဌာန၏ လုံပ်ပ ုံငခ် င မ်ျာ်း၊ အပ ုံင််း (၇)၊ ပတ်ဝန််းကျင ်ထ န််းသ မ််းနရ်း အပ ုံင််း (၁၃)၊ 

ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်း အပ ုံင််း (၁၄) မျာ်းက ုံ လ ုံက်နာနဆာငရ် က်ရ မညပ်ြစ်ပါသည။် အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီ Top One 

အရက်ချက်စကရ် ုံမှ လ ုံက်နာမညပ်ြစ်ပါသည။် 

(၃)      ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်းနည််းဥပနေမျာ်း (၂၀၁၄) 

 ပတ်ဝန််းကျငက် ုံ ထ ခ ုံက်နစသည  ် လုံပ်ငန််းနဆာငတ်ာမျာ်း၊ စ န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်း စ န  ပ်စ်ပခင််း၊ စုံပ ုံပခင််း၊ နဂဟစနစက် ုံ 

နပပာင််းလွဲနစန ုံငသ်ည  ် စ န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်းအတ က် ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်းနငှ  ် သစ်နတာနရ်းရာ ဝနက်ကီ်းဌာန သည ်

ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်းဥနပေ ပုံေမ် ၄၂၊ပုံေမ်ခ ွဲ (က) အရ အပ်နငှ််းနသာ လုံပ်ပ ုံငခ် င က် ုံ ကျင သ် ုံ်း၍ ပပညန်ထာငစ်ုံအစ ုံ်းရအြ ွဲြို့၏ 

သနဘာတ ညခီျက်ပြင  ်ဤနည််းဥနပေမျာ်းက ုံ ထုံတ်ပပနလ် ုံက်သည။် ၎င််းဥနပေမျာ်းအနက် နည််းဥပနေ ၅၁၊ နည််းဥပနေ ၅၂၊ နည််းဥပနေ ၅၃၊ 

နည််းဥပနေ ၅၄၊ နည််းဥပနေ ၅၈၊ နည််းဥပနေ ၅၉၊ နည််းဥပနေ ၆၀၊ နည််းဥပနေ ၆၉ မျာ်းက ုံ လ ုံက်နာကျင သ် ုံ်း ရမညပ်ြစ်သည။် 

အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ လ ုံက်နာကျင သ် ုံ်းမညပ်ြစ်ပါသည။် 

(၄)      ဘ   ငလ်ာဥပနေ 

 အရက်ချက်စက်ရ ုံတ င ် ဘ   ငလ်ာမျာ်းက ုံ အသ ုံ်းပပ  လုံပ်ငန််းလညပ်တ်ရသည အ်တ က် ၂၀၁၅ ခုံနစှ်၊ ဇ လ ုံငလ် ၁၄ ရက်နန  တ င ်

ပပညန်ထာငစ်ုံ လွှတ်နတာ်ဥပနေအမှတ် ၃၉ ပြင  ်ထုံတ်ပပနန်သာ ဘ   ငလ်ာဥပနေပါ အခန််း (၁) ပါ အမညန်ငှ  ်အဓ ပပာယ်နြာ်ပပချက်၊ အခန််း 

(၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၄) ပါ ဘ   ငလ်ာမှတ်ပ ုံတငပ်ခင််း၊ အခန််း (၅) ပါ ပ ုံငရ်ှင၏် တာဝနန်ငှ  ် နဆာငရ် က်န ုံငခ် င မ်ျာ်း၊ အခန််း (၈) ပါ 

ဘ   ငလ်ာက ုံငတ် ယ် ထ န််းသ မ််းသ ၏ တာဝနန်ငှ  ် နဆာငရ် က်န ုံငခ် င မ်ျာ်း၊ အခန််း (၁၃) ပါ တာ်းပမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၁၄) ပါ 
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ပပစ်မှုပပစေ်ဏမ်ျာ်းတ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာမည ် ပြစ်ပါသည။် ထ ုံ  အပပင ် လျှပ်စစဓ်ါတ်အာ်းက ုံ ရယ အသ ုံ်းပပ နနသညပ်ြစ်၍ ၂၀၁၄ ခုံနစှ်၊ 

နအာက်တ ုံဘာလ ၂၇ ရက်စ ွဲပငြ ် ၂၀၁၄ ခုံနစှ်၊ ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ် ဥပနေအမတ်ှ ၄၄ ပြင  ်ထုံတ်ပပနန်သာ လျှပ်စစ်ဥပနေ အခန််း (၁) 

အမညန်ငှ  ်အဓ ပပာယ်နြာ်ပပချက်၊ အခန််း (၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၁၂) တာ်းပမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၁၃) ပပစ်မှုနငှ  ် ပပစ်ေဏမ်ျာ်း၊ အခန််း 

(၁၄) နစ်နာနကက်း၊ နလျာ်နကက်း၊ အခန််း (၁၆) အနထ နထ တ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာရမညပ်ြစ်သည။် အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီ Top One 

အရက်ချက်စကရ် ုံမှ လ ုံက်နာမညပ်ြစ်ပါသည။် 

(၅) ယစ်မျ  ်းဥပနေ (၁၉၁၇) 

 အရက်ချက်လုံပ်ငန််းတ င ်အရက်ချက်ပခင််း၊ အရက်မျာ်း ပြန  ပ်ြြူ်းနရာင််းချရာတ ငလ်ည််းနကာင််း ၁၉၁၇ ခုံနစှ်၊ နအာက်တ ုံဘာ လ ၁ 

ရက် ရက်စ ွဲပြင  ်ထုံတ်ပပနန်သာ (Burma Act V, 1971) (ယစ်မျ  ်းဥပနေ) အရ Chapter – 1 ပါ Preliminary and Definitions Chapter – 

2 ပါ Establishment and Control Chapter – 3 ပါ Import, Export and Transport Chapter – 4 ပါ Manufacture Possession and 

Sale Duties and Fees Chapter – 6 ပါ Licenses, Permits and Passes Chapter – 7 ပါ Offenses and Penalties Chapter – 8 ပါ 

Miscellaneous တ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာရမည။် ထ ုံ  အပပင ် ၂၀၁၅ ခုံနစှ်၊ ေဇီငဘ်ာလ ၂၂ ရက် ပပညန်ထာငစ်ုံ လွှတ်နတာ် ဥပနေအမှတ် ၆၆ ပြင  ်

ထုံတ်ပပနန်သာ ပမနမ်ာန ုံငင်  ယစ်မျ  ်းဥပနေက ုံ ပပငဆ်ငသ်ည  ်ဥပနေမှ ပပငဆ်ငခ်ျက် မျာ်းက ုံ လ ုံက်နာရမည။် အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီ

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ လ ုံက်နာမညပ်ြစ်ပါသည။် 

(၆) အမျ  ်းသာ်းပတ်ဝန််းကျငဆ် ုံငရ်ာ အရညအ်နသ ်း (ထုံတ်လွှတ်မှု) လမ််းညွှန််းချက်မျာ်း (၆၁၅/၂၀၁၅) 

ဤအမျ  ်းသာ်းပတ်ဝန််းကျငဆ် ုံငရ်ာ အရညအ်နသ ်း (ထုံတ်လွှတ်မှု) လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်း သညလ် သာ်းတ ုံ  ၏ ကျန််းမာနရ်းနငှ  ်

နဂဟစနစ် နကာင််းမ နန်ရ်း ကာက ယ်နစာင န်ရှာက်ရန ် ရညရ် ယ်ချက်ပြင်  ညစ်ညမ််းမပြစနစရနအ်လ ုံ  ငာှနနရာအသ်ီးသ်ီး၏ 

ဆ ည သ နငှ် တုံနခ်ါမှု၊ အခ ုံ်းအနင ြို့ထုံတ်လွှတ်မှုနငှ  ် အရညစ် န်  ထုံတ်မှုမျာ်း ထ န််းချ ပ်နရ်းအတ က် အနပခခ စည််းမျဉ််းအပြစ ်

သတ်မှတ်ပပဌာန််းပခင််း ပြစ်သည။်  

(၆.၁) ၁.၄ (Odor)5  

စီမ က န််းလုံပ်ငန််းမျာ်းသည ် ထ က်ရှ နသာ စုံစည််းနငှ  ် ပျ ြို့လ င  ် (Point and Diffuse) အန  က ုံ လုံပ်ငန််းကဏ္ဍအလ ုံက် 

လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းတ င ် နြာ်ပပထာ်းနသာ အန  ထ န််းချ ပ်မှု နည််းပညာမျာ်း အသ ုံ်းပပ မပီ်း နလျှာ ချထ န််းချ ပ်မှု ပပ ရမည။် စုံစည််းအန  မှာ 

နခါင််းတ ုံငမ်ှ ထုံတ်လွှတ်သည အ်န  ပြစ်မပီ်း စ န  ပ်စပ်စစည််းနလျှာ ချပခင််းနငှ  ် ပ ုံမ ုံသန  ရ်ှင််းစ ာထုံတ်လုံပ်နရ်းဆ ုံငရ်ာစည််းမျဉ််း အသ ုံ်းပပ ပခင််း 

သ ုံ  မဟုံတ် သမာ်းရ ုံ ်းကျ ထုံတ်လွှတ်မှုထ န််းချ ပ်နရ်းပစစည််းက ရ ယာ (Conventional Emission Control Equipment) သ ုံ်း၍ 

ထ န််းချ ပ်န ုံငသ်ည။် ဧရ ယာ သ ုံ  မဟုံတ် ထုံထည ် ရင််းပမစ်မှ ထုံတ်လွှတ်နသာ အန   (ဥပမာ - Intensive Agriculture Activities) သည ်

ပျ ြို့လ င အ်န  ပြစ်မပီ်း ၎င််းအန  က ုံ ထ န််းချ ပ်ရနမ်ှာ ပ ုံမ ုံခက်ခွဲသည။် စီမ က န််းလုံပ်ငန််းမျာ်းအနနပြင  ် ပတ်ဝန််းကျငရ်ှ  လ မျာ်း လက်မခ န ုံငသ်ည  ်

ဆ ုံ်းရ ာ်းနသာအန  မျာ်း မထ က်ရှ နစရန ်ထ န််းချ ပ်နဆာငရ် က်ရမည။် နယဘုံယျအာ်းပြင  ် စီမ က န််းလုံပ်ငန််းဧရ ယာအနာ်းရှ  လ နနထ ထပ်သည  ်

ဧရ ယာ အစ နအ်ြျာ်းနနရာတ င ်အန ယ နစ်၏ ၅ မှ ၁၀ က ုံ မနကျာ်သင ပ်ါ။ စုံစည််းအန   သ ုံ  မဟုံတ် ပျ ြို့လ င အ်န   ထုံတ်လွှတ်မှုရှ နသာ သ ုံ  မဟုံတ် 

အန  နပါင််းစ ုံ ထ က်ရှ နနနသာ လုံပ်ငန််းစီမ က န််းမျာ်းအနနပြင  ် အန   သက်နရာက်မှုဆန််းစစ်ပခင််း (Odor Impact Assessement) က ုံ 

လုံပ်နဆာင၍် နပမနပေါ်တ င ် ရှ သင သ်ည  ် အပမင ဆ် ုံ်း သ ပ်သည််းပါရှ မှု ပမာဏ (Ground-level Maximum Concentration) က ုံ 

စ စစ်သတ်မှတ်သင သ်ည။် ယင််းသ ုံ   သတ်မှတ်ရာတ င ် လ နနထ ထပ်နသာ နနရာနငှ  ် န်ီးကပ်မှု စနသာ အချက်မျာ်းက ုံ 

ထည သ် င််းတ က်ချက်သင သ်ည။် အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ လ ုံက်နာမညပ်ြစ်ပါသည။် 

Parameter Averaging Period Guideline Value (μg/m3) 

Nitrogen dioxide 1-year        1-hour 40       200 

Ozone 8-hour daily maximum 100 

Particulate matter PM10 a 1-year     24-hour 20         50 

Particulate matter PM2.5 b 1-year      24-hour 10          25 

Sulfur dioxide 24-hour      10-minute 20       500 

a Particulate matter 10 micrometers or less in diameter 

b Particulate matter 2.5 micrometers or less in diameter 
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(၆.၂) ၂.၃.၁.၈ဘယီာနငှ  ်အရက်ချက်လုံပ်ငန််း (Breweries and Distilleries)၃၅ 

 ကုံနက်ကမ််းပစစည််းမျာ်း သ ုံနလှာငပ်ခင််းမှ ကုံနန်ချာပစစည််း နပ်းပ ုံ  ပခင််းအထ  ဘယီာ၊ ဝ ုံငန်ငှ အ်ရက် ထုံတ်လုံပ်ပခင််း လုံပ်ငန််းမျာ်းတ င ်

ဤလမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းက ုံ လ ုံက်နာရမည။် မုံနယာစပါ်း အနပခခ  ထုံတ်လုံပ်ပခင််းလုံပ်ငန််းနငှ  ် အချ  ရညထ်ုံတ်လုံပ်ပခင််းလုံပ်ငန််းမျာ်း 

အကျ  ်းမဝငပ်ါ။ ဤလုံပ်ငန််းကဏ္ဍအတ က် စ န  ထ်ုံတ်အရည ်အဆင သ်တ်မှတ်ချက်မျာ်းမာှ နအာက်ပါနြာ်ပပပါအတ ုံင််းပြစသ်ည-် 

စွန  ့်ထတု့်အရည့်အဆင ့်သတ့်မှတ့်ချက့်မျ ျား (Effluent Levels) 

Parameter Unit Guideline Value 

5-day Biochemical Oxygen demand mg/l 50 

Active ingredients / Antibiotics To be determined on a case specific basis 

Chemical oxygen demand mg/l 250 

Oil and grease mg/l 10 

pH S.U.a 6-9 

Temperature increase °C <3b 

Total coliform bacteria 100 ml 400 

Total natrogen mg/l 10 

Total phosphorus mg/l 2 

Total suspended solids mg/l 50 

a Standard unit 

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water 

use, potential receptors and assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of 

discharge. 

အထက်နြာ်ပပပါ စ န  ထ်ုံတ်အရညအ်ဆင သ်တ်မှတ်ချက်မျာ်း (Effluent Levels)နငှ အ်ည ီ Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ ှ

ကက  ်းစာ်းနဆာငရ် က်သ ာ်းမညပ်ြစ်ပါသည။် 

(၆.၃) ၁.၃ဆ ည သ  (Noise) 

 လုံပ်ငန််းစီမ က န််းအာ်းလ ုံ်းသည ် လုံပ်ငန််းလညပ်တ်နနစဉ်ကာလအတ င််း ထ က်နပေါ်သည  ် ဆ ည သ သက်နရာက်မှုသည ်

အပမင် ဆ ုံ်းလက်ခ န ုံငသ်ည  ်ဆ ည သ အဆင  ်(Noise Level) လမ််းညွှန ်သတ်မှတ်ချက်ထက် နကျာ်လ နသ်ညဟ်ုံ တ ုံင််းတာသ ရှ လျှင ်သ ုံ   မဟုံတ် 

နကျာလ် နမ်ညက် ုံ ခန်  မှန််း န ုံငလ်ျှင ် ဆ ည သ  တာ်းဆ်ီးကာက ယ်ပခင််းနငှ  ် နလျာ ချပခင််း ပပ လုံပ်ရမည။် ဆ ည သ  သက်နရာက်မှုသည ်

နအာက်နြာပ်ပပါ ဆ ည မှုအဆင်  သတ်မှတ်ချက်မျာ်းအာ်း နကျာလ် နပ်ခင််း သ ုံ  မဟုံတ် စီမ က န််း လုံပ်ငန််း၏ အပပငန်နရာတ ငရ်ှ နသာ 

အန်ီးဆ ုံ်းလက်ခ ရရှ မည် နနရာတ င ်နနာက်ခ ဆ ည မှုအဆင်  သတ်မှတ်ချက် ၃ dBA ထက် နကျာလ် နန်စပခင််း မရှ နစရ- 

Receptor One Hour LAeq (dBA)a 

Daytime 

07:00 – 22:00 

Nighttime 

22:00 – 07:00 

Residential,institutional,educational 55 45 

Industrial, commercial 70 70 

 

(၇) အလုံပ်ရ ုံအက်ဥပနေ (၁၉၅၁) 

 စက်ရ ုံတညန်ဆာက်လညပ်တ်ပခင််း၊ အလုံပ်သမာမျာ်း၊ လုံပ်ငန််းခ င ်နဘ်းကင််းလ ုံပခ  နရ်းနငှ  ်အနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်း၊ ၁၉၅၁ ခုံနစှ်၊ 

ဇနန်ဝါရီလ (၁) ရက် ပမနမ်ာန ုံငင် ပပနတ်မ််းပြင  ် ထုံတ်ပပနန်သာ ၁၉၅၁ ခုံနစှ် အက်ဥပနေအမှတ် ၆၅၊ အခန််း (၁) စကာ်းချီ်း၊ အခန််း (၃) 

ကျန််းမာနရ်း၊ အခန််း (၄) နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်း၊ အခန််းအ (၅) သက်သာ နချာငခ်ျ နရ်း၊ အခန််း (၆) အထ ်းသက်ဆ ုံငန်စပခင််း၊ အခန််း 

(၇) လ ကကီ်းမျာ်းအလုံပ်လုံပ်ချ န ် နာရီမျာ်း၊ အခန််း (၈) လ ငယ်မျာ်းခ ုံင််းနစပခင််း၊ အခန််း (၉) ပပစ်ေဏမ်ျာ်းနငှ  ် လ ုံက်နာနဆာငရ် က်ရန ်

နည််းလမ််းမျာ်းတ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာရပါ မည။် 
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 ထ ုံ  အပပင ် ၂၀၁၄ ခုံနစှ်၊ ဇ လ ုံငလ် (၁၈) ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၄ ခုံနစှ် ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ် ဥပနေအမှတ် ၃၀ ပြင  ် ထုံတ်ပပနန်သာ 

၁၉၅၁ ခုံနစှ် ခ င ရ်က်နငှ  ်အလုံပ်ပ တ် အက်ဥပနေက ုံ ပပငဆ်ငသ်ည ဥ်ပနေပါ ခ င ရ်က်၊ အလုံပ်သမာ်း အလုံပ်ပ တ်ရက် တ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာပါမည။် 

၂၀၁၆ ခုံနစှ်၊ ဇနန်ဝါရီ (၂၀) ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၆ ခုံနစှ် ပပညန်ထာငစ်ုံ လွှတ်နတာ်ဥပနေအမှတ် ၁၂ ပြင  ်ထုံတ်ပပနန်သာ ၁၉၅၁ ခုံနစှ် အလုံပ်ရ ုံမျာ်း 

အက်ဥပနေက ုံ ပပငဆ်ငသ်ည  ်ဥပနေက ုံလည််း လ ုံက်နာပါမည။် ပုံဂဂလ က စက်မှုလုံပ်ငန််းဥပနေ အခန််း (၁) အမညန်ငှ  ်အဓ ပပာယ်နြာ်ပပချက်၊ 

အခန််း (၂) အနပခခ မ မျာ်း၊ အခန််း (၃) ပုံဂဂလ က စက်မှုလုံပ်ငန််းမျာ်း မှတ်ပ ုံတငပ်ခင််း၊ အခန််း (၆) လုံပ်ငန််းရှင၏် တာဝနန်ငှ  ်

နဆာငရ် က်န ုံငခ် င မ်ျာ်း၊ အခန််း (၉) မှတ်ပ ုံတငပ်ျက်ပပယ်ပခင််း၊ အခန််း (၁၂) တာ်းပမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၁၃) ပပစ်မှုနငှ  ် ပပစ်ေဏ ် တ ုံ  က ုံ 

လ ုံက်နာပါမည။် အလုံပ်သမာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းနငှ  ် စပ်လျဉ််း၍ ၂၀၁၃ ခုံနစှ်၊ ကသဂုံတ်လ (၃၀) ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၃ ခုံနစှ် ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ် 

ဥပနေအမှတ် ၂၉ ပြင  ် ထုံတ်ပပနန်သာ အလုံပ်အက ုံငန်ငှ  ် ကျွမ််းကျငမ်ှု ြ  ြို့ မြ  ်းတ ုံ်းတက်နရ်းဥပနေပါ အခန််း (၃) အလုံပ်ခန  ထ်ာ်းမှုဆ ုံငရ်ာ 

သနဘာတ ညမီှု စာချ ပ်ချ ပ်ဆ ုံပခင််း၊ အခန််း (၅) အလုံပ်သမာ်းမျာ်း ကျွမ််းကျငမ်ှု ြ  ြို့ မြ  ်းတ ုံ်းတက်နစနရ်းနငှ  ် နလ ကျင န်ရ်း အစီအစဉ်မျာ်း 

နဆာငရ် က်နစ ပခင််း တ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံ  အနဆာက်အဦမျာ်း၊ နလာငစ်ာဆမီျာ်း သ ုံ်းစ ွဲမှုမျာ်းနငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ ၁၉၃၄ ခုံနစှ်၊ 

စက်တငဘ်ာလ (၆) ရက် ရက်စ ွဲပြင  ်ထုံတ်ပပနန်သာ Act No.30 Petroleum Act, 1934 Chapter – 1 : Control Over Petroleum, 

Chapter – 3 Penalties and Procedure တ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာပါမည။် ထ ုံ  ပပင၂်၀၁၀ ခုံနစှ်၊ ေဇီငဘ်ာလ (၃၁) ရက်စ ွဲပါ The Peace and 

Development Council Law No . 33/ 2010 ပြင  ် ထုံတ်ပပန ် နသာ The Law Amending The Petroleum Act, 1934 ပါ 

ပပငဆ်ငခ်ျက်မျာ်းက ုံလည််း လ ုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံ  အလုံပ်ရ ုံနငှ  ်အနဆာက်အဦမျာ်း၊ ဝနထ်မ််းမျာ်း အသက်အ ုံ်းအ မ်စည််းစ မ်နငှ  ် စပ်လျဉ််း၍ 

၂၀၁၃ ခုံနစှ်၊ ဇ လ ုံငလ် (၃၁) ရက်စ ွဲပါ ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ် ဥပနေအမှတ် ၂၀ ပြင  ် ထုံတ်ပပနန်သာ သဘာဝအနတရာယ်ဆ ုံငရ်ာ စီမ  

ခန  ခ် ွဲမှုဥပနေအရ အခန််း (၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း (၈) ပပစ်မှုနငှ  ် ပပစ်ေဏမ်ျာ်းက ုံ လ ုံက်နာရပါမည။် အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီ

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ လ ုံက်နာမညပ်ြစ်ပါသည။် 

(၈) လ မှုြ လ ုံနရ်းဥပနေ (၂၀၁၂)  

 အပ ုံင််း (၅၃)၊ (က) အလုံပ်ရှငန်ငှ  ် အလုံပ်သမာ်းတ ုံ  သည ်လုံပ်ငန််းဌာနမျာ်း၏ အလုံပ်သမာ်းမျာ်းနဘ်းအနတရာယ် ကင််းရှင််းနရ်းနငှ  ်

ပညာနရ်းလုံပ်ငန််းမျာ်းအပပင ် အလုံပ်တ င ် မနတာ်တဆပြစ်ပ ာ်းမှုက ုံလည််းနကာင််း၊ အလုံပ်တ င ် ထ ခ ုံက်မှုနကကာင  ် ေဏရ်ာရရှ မှု၊ 

နရာဂါရရှ မှုနငှ  ် နသဆ ုံ်းမှုပြစ်ပ ာ်းပခင််းက ုံလည််းနကာင််း ကာက ယ်ရနအ်လ ုံ  ငာှ နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်းနငှ  ် ကျမ််းမာနရ်းဆ ုံငရ်ာ 

စီမ ချက်မျာ်းထာ်းရှ ပခင််းတ ုံ  နငှ  ် စပ်လျဉ််း၍ လ မှုြ လ ုံနရ်းအြ ွဲြို့ နငှ  ် ပြစ်နစ၊ အာမခ က ုံယ်စာ်းလှယ်ဌာနမျာ်းနငှ ပ်ြစ်နစ ည  နှု င််းပ ်းနပါင််း 

နဆာငရ် က်ရမည။် ၎င််းတ ုံ  အတ က် လ မှုြ လ ုံနရ်း ဥပနေ ၂၀၁၂ တ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာနဆာငရ် က်ရမညပ်ြစ်သည။် အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီ

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ လ ုံက်နာနဆာငရ် က်လျက်ရှ ပါသည။် 

(၉) ဓာတုံပစစည််းနငှ  ်ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း အနတရာယ်မှ တာ်းဆ်ီးကာက ယ်နရ်းဥပနေ (၂၀၁၃ ခုံနစ်ှ) 

 အခန််း (၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း - (က) ဓတာပစစည််းနငှ ဆ်က်စပ်ပစစည််းမျာ်းနကကာင  ် သက်ရှ သတတ ဝါမျာ်းအာ်း နဘ်းအနတရာယ် 

ပြစ်နစပခင််းနငှ  ်သဘာဝပတ်ဝန််းကျငအ်ရင််းအပမစ်မျာ်းက ုံ ထ ခ ုံက်ပျက်စီ်းနစပခင််းမှ ကာက ယ်ရန၊် (ခ) ဓာတုံပစစည််းမျာ်း ဆ ုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းက ုံ 

ခ င ပ်ပ ချက်ပြင  ် နဆာငရ် က်ရာတ င ် အနတရာယ်ကင််းရှင််းနစရနအ်တ က် စနစ် တကျကကီ်းကကပ်က ပ်ကွဲရန၊် (ဂ) ဓာတုံပစစည််းနငှ  ်

ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းက ုံ စနစ်တကျသ ုံ်းစ ွဲနစနရ်းအတ က် ပညာနပ်း လုံပ်ငန််းနငှ  ် သုံနတသနလုံပ်ငန််းမျာ်းက ုံ ကျယ်ကျယ်ပပန  ပ်ပန   ်

နဆာငရ် က်ရနန်ငှ  ် သတင််းအချက်အလက်မျာ်း ရယ နသာ စနစ်က ုံနဆာငရ် က်ရန။် (ဃ) လုံပ်ငန််းခ င ် နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်း၊ 

ကျန််းမာနရ်းနငှ  ်ပတ်ဝန််းကျင ်ထ န််းသ မ််းနရ်းတ ုံ  အတ က် စဉ်ဆက်မပပတ် ြ  ြို့ မြ  ်းတ ုံ်းတက်နရ်းက ုံ နဆာငရ် က်ရန။် 

အခန််း (၇) ဓာတုံပစစည််းမျာ်း ဆ ုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းလုံပ်ပ ုံငခ် င လ် ုံငစ်င ် ၁၃။ ဓာတုံပစစည််းနငှ  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆ ုံငရ်ာလုံပ်ငန််းမျာ်း 

လုံပ်က ုံငလ် ုံသ  သည ်လ ုံငစ်ငရ်ရှ ရန ် ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်းဆ ုံငရ်ာ စီမ ခန  ခ် ွဲမှုလုံပ်ငန််း စီမ ချက်နငှ တ်က  သတ်မှတ်ချက်မျာ်း နငှ အ်ည ီ

ဗဟ ုံကကီ်းကကပ်နရ်းအြ ွဲြို့သ ုံ   နလျှာက်ထာ်းရမည။် ၁၄။ ဗဟ ုံကကီ်းကကပ်နရ်းအြ ွဲြို့သည ် - (က) ပုံေမ် ၁၃ အရ လ ုံငစ်ငန်လျှာက်ထာ်းချက်မျာ်းက ုံ 

သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ အ်ည ီ စ စစ်မပီ်း လ ုံငစ်ငထ်ုံတ်နပ်းရန ် ခ င ပ်ပ ပခင််း သ ုံ  မဟုံတ် ပငင််းပယ်ပခင််းပပ န ုံငသ်ည။် (ခ) လ ုံငစ်ငထ်ုံတ်နပ်းရန ်

ခ င ပ်ပ ပါက လ ုံငစ်ငခ်နပ်းသ င််းနစမပီ်း စည််းကမ််းချက်မျာ်းနငှ  ် အတ  လ ုံငစ်ငက် ုံ ထုံတ်နပ်းရမည။် ၁၅။ လ ုံငစ်ငရ်ရှ သ သည ် သက်ဆ ုံငရ်ာ 

ဓာတုံပစစည််းနငှ  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း ဆ ုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းက ုံ စတငလ်ုံပ်က ုံငပ်ခင််းမပပ မီ (က) စက်ပစစည််းက ရ ယာမျာ်း၏ လ ုံပခ  စ တ်ချမှုနငှ  ်

ခ န ုံငရ်ညရ်ှ မှုတ ုံ   အတ က် သက်ဆ ုံငရ်ာ ကကီ်းကကပ်နရ်းအြ ွဲြို့ နငှ  ် စစ်နဆ်းနရ်းအြ ွဲြို့မျာ်း၏ စစ်နဆ်းပခင််းက ုံ ခ ယ ရမည။် (ခ) တာဝန ်

ထမ််းနဆာငမ်ည သ် မျာ်းက ုံ သက်ဆ ုံငရ်ာ ပပညပ်သငတ်န််းမျာ်း သ ုံ  မဟုံတ် အစ ုံ်းရဌာန၊ အစ ုံ်းရအြ ွဲြို့အစည််းမျာ်းက ြ င လှ်စ်နသာ 

ဓာတုံပစစည််းနငှ ဆ်က်စပ် ပစစည််းမျာ်းအနတရာယ်မှ တာ်းဆ်ီးကာက ယ်မှု သငတ်န််းမျာ်းနငှ  ် ကျွမ််းကျငမ်ှု သငတ်န််းမျာ်းသ ုံ   

တက်နရာက်နစရမည။် ၁၆။ လ ုံငစ်ငရ်ရှ သ သည ် - (က) လ ုံငစ်ငပ်ါ စည််းကမ််းချက်မျာ်းက ုံ လ ုံက်နာရမည။် (ခ) ဓာတုံပစစည််းနငှ  ်

ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း က ုံငတ် ယ်အသ ုံ်းပပ ရာတ င ် အနတရာယ်ကင််းရှင််းနစနရ်း အတ က် ညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်းက ုံ မ မ က ုံယ်တ ုံင ်
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လ ုံက်နာရမည အ်ပပင ် လုံပ်ငန််းတ င ် တာဝနထ်မ််းနဆာငသ် မျာ်းက တ ကျစ ာလ ုံက်နာနစရနလ်ည််း နဆာငရ် က်ရမည။် (ဂ) ဓာတုံပစစည််းနငှ  ်

ဆက်စပ်ပစစည််းနငှ  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း ဆ ုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းတ င ် လ ုံအပ်နသာ လ ုံပခ  နရ်းက ရ ယာမျာ်း လ ုံနလာက်စ ာထာ်းရှ ရမည အ်ပပင ်

လုံပ်ငန််းတ င ် တာဝန ် ထမ််းနဆာငသ် မျာ်းအာ်း က ုံယ်ခနဓာကာက ယ်နရ်းက ရ ယာနငှ  ် ဝတ်စ ုံမျာ်းက ုံ စနစ်တကျ သ ုံ်းစ ွဲတက်ရနသ်ငတ်န််း 

နပ်းပခင််း၊ နလ ကျင  ် သငက်ကာ်းနပ်းပခင််းနငှ  ် လ ုံအပ်သလ ုံ ညွှနက်ကာ်းပခင််းမျာ်း ပပ ရမည။် (င) လ နငှ  ် တ ရ စဆာနမ်ျာ်း၏ ကျန််းမာနရ်းက ုံ 

လည််းနကာင််း၊ ပတ်ဝန််းကျငက် ုံလည််းနကာင််း အနတရာယ်ထ ခ ုံက်မှု ရှ  / မရှ  နငှ  ် စပ်လျဉ််း၍ သက်ဆ ုံငရ်ာ ကကီ်းကကပ်နရ်းအြ ွဲြို့ နငှ  ်

စစ်နဆ်းနရ်းအြ ွဲြို့မျာ်း၏ စစ်နဆ်းပခင််းက ုံ ခ ယ ရမည။် (စ) ဓာတုံပစစည််းနငှ  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆ ုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းတ င ်

တာဝနထ်မ််းနဆာငမ်ည သ် မျာ်းအာ်း ကျန််းမာနရ်းစစန်ဆ်းနပ်းမပီ်း ယင််း လုံပ်ငန််းတ င ် လုံပ်နဆာငရ်န ် ကျန််းမာနရ်းနငှ  ် ညညီ တ်နကကာင််း 

နထာက်ခ ချက်ရရှ မှသာ တာဝနန်ဆာငရ် က်ခ င  ် ပပ ရမည။် ယင််းတ ုံ  ၏ ကျန််းမာနရ်း စစ်နဆ်းချက်မတှ်တမ််းမျာ်းက ုံ စနစ်တကျထ န််းသ မ််း 

ထာ်းရှ ရမည။် (ဆ) အနတရာယ်ရှ န ုံငန်သာ ဓာတုံပစစည််း (သ ုံ  မဟုံတ်) ဆက်ပစစည််းမျာ်းက ုံ သ ုံနလှာငခ် င ရ်ရှ ပါက ခ င ပ်ပ သည  ် အနကကာင််း 

ကကာ်းစာ မ တတ ြူက ုံ သက်ဆ ုံငရ်ာမမ  ြို့နာ် အနထ နထ အုံပ်ချ ပ်နရ်း ဦ်းစီ်းဌာနသ ုံ   နပ်းပ ုံ  ရမည။် (ဇ) မီ်းနဘ်းအနတရာယ် ပြစ်နစတက်သည ပ်စစည််း 

သ ုံ  မဟုံတ် နပါက်က ွဲနစတက်သည  ် ပစစည််းမျာ်းက ုံ အသ ုံ်းပပ ၍ မီ်းနဘ်းအနတရာယ် စ ုံ်းရ မ်ရ နသာ လုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငပ်ါက သက်ဆ ုံငရ်ာ 

မီ်းသတ်ဦ်းစီ်းဌာန၏ လမ််းညွှနသ်နဘာတ ညခီျက် ကက  တငရ်ယ ရမည။် (ဈ) ဓာတုံပစစည််းနငှ  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းက ုံ ပပညတ် င််းတ င ်

သယ်ယ ပ ုံ  နဆာငသ်ည အ်ခါ သတ်မှတ်ထာ်းနသာ စည််းကမ််းချက်မျာ်းနငှ အ်ည ီ ခ င ပ်ပ ထာ်းနသာပမာဏက ုံသာ သယ်နဆာငရ်မည။် (ည) 

ဓာတုံပစစည််းနငှ  ် ဆက်စပ် ပစစည််းမျာ်းက ုံ လ ုံငစ်ငပ်ါနနရာနေသတစခ်ုံမှ အပခာ်းနနရာနေသတစ်ခုံခုံသ ုံ   နပပာင််းလွဲမပီ်း သယ်ယ ပ ုံ  နဆာငရ်န ်

ရှ ပါက ဗဟ ုံကကီ်းကကပ်နရ်းထ မှ ခ င ပ်ပ ချက်ရယ ရမည။် (ဋ) ဓာတုံပစစည််းနငှ  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆ ုံငရ်ာ လုံပ်ငန််း လုံပ်က ုံငရ်ာတ င ်

ပတ်ဝန််းကျငထ် ခ ုံက်ပျက်စီ်းပခင််း မရှ နစရန ် ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ  ် သက်ဆ ုံငန်သာ ဥပနေမျာ်းနငှ အ်ည ီ လ ုံက်နာနဆာငရ် က်ရမည။် 

၁၇။လ ုံငစ်ငရ်ရှ သ သည ် ဓာတုံပစစည််းနငှ  ် ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆ ုံငရ်ာလုံပ်ငန််းနငှ  ် စပ်လျဉ််း၍ လ နငှ တ် ရ စဆာန ် တ ုံ  က ုံလည််းနကာင််း၊ 

ပတ်ဝန််းကျငက် ုံနသာ်လည််းနကာင််း ထ ခ ုံက်ဆ ုံ်းရှု  ်းမှု ပြစ်နပေါ်ပါက နလျာ်နကက်းနပ်းန ုံငန်ရ်း အတ က် သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ အ်ည ီ

အာမခ ထာ်းရှ ရမည။် ၁၈။လ ုံငစ်ငရ်ရှ သ သည ် လ ုံငစ်ငသ်က်တမ််းတ ုံ်းပမ င န်ပ်းရန ် သက်တမ််းမကုံနဆ် ုံ်းမီ ရက်နပါင််း ၃၀ ကက  တင၍် 

သတ်မှတ်ချက် မျာ်းနငှ အ်ည ီ လ ုံက်နာနဆာငရ် က်ရမည။် ၁၉။ဗဟ ုံကကီ်းကကပ်နရ်းအြ ွဲြို့သည ် ပုံေမ် ၁၈အရ နလျှာက်ထာ်းချက်က ုံ 

သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ အ်ည ီစ စစ်မပီ်း လ ုံငစ်င ်သက်တမ််းတ ုံ်းပမ င န်ပ်းရန ်ခ င ပ်ပ ပခင််း (သ ုံ  မဟုံတ်) ပငင််းပယ်ပခင််း ပပ န ုံငသ်ည။် 

အထက်နြာ်ပပပါဥပနေနငှ အ်ည ီTop One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ ခ င ပ်ပ ချက်ရယ မပီ်း စနစ်တကျသ ုံ်းစ ွဲမညပ်ြစ်ပါသည။် 

(၁၀) အနတရာယ်ထ န််းချ ပ်ကာက ယ်ပခင််းနငှ  ်အနတရာယ်က ုံနလျာ ပါ်းနစပခင််း 

 ၂၇။လ ုံငစ်ငရ်ရှ သ မျာ်းသည ်ဓာတုံပစစည််းနငှ  ်ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်းဆ ုံငရ်ာ အနတရာယ်က ုံ ထ န််းချ ပ်ကာက ယ် ရနန်ငှ  ်နလျာ ပါ်းနစရန ်

နအာက်ပါတ ုံ  က ုံ လ ုံက်နာနစရမည ် - (က) အနတရာယ်က ုံ ကက  တငက်ာက ယ်န ုံငန်ရ်းအတ က် အနတရာယ်အဆင က် ုံ ဓာတုံပစစည််းနငှ  ်

ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း၏ ဂုံဏသ်တတ  မျာ်းအရ အမျ  ်းအစာ်းခ ွဲပခာ်းပခင််း၊ (ခ) အနတရာယ်ကင််းရှင််းမှု အဆင မ်ှတ်တမ််းလွှာနငှ  ်

အနတရာယ်သတ နပ်းအမှတ်အသာ်းတ ုံ  က ုံ နြာ်ပပပခင််း၊ (ဂ) မနတာ်တဆပြစ်ပ ာ်းမှု ကာက ယ်ရနန်ငှ  ် နလျာ ပါ်းနစရန ် လ ုံပခ  နရ်းက ရ ယာမျာ်း၊ 

က ုံယ်ခနဓာကာက ယ်နရ်း က ရ ယာမျာ်း ထာ်းရှ ပခင််းနငှ  ် စနစ်တကျသ ုံ်းစ ွဲတက်နစရန ် သငတ်န််းမျာ်း တက်နရာက်နစပခင််း၊ (ဃ) 

ဓာတုံပစစည််းနငှ ဆ်က်စပ် ပစစည််းမျာ်းက ုံ သယ်ယ ပ ုံ  နဆာငပ်ခင််း၊ လက်ဝယ်ထာ်းရှ ပခင််း၊ သ ုံနလှာငပ်ခင််း၊ သ ုံ်းစ ွဲပခင််း၊ စ န  ပ်စ်ပခင််းနငှ  ်စပ်လျဉ််း၍ 

သတ်မှတ်ချက်မျာ်းနငှ အ်ည ီ နဆာငရ် က်ပခင််း၊ (င) ဗဟ ုံကကီ်းကကပ်နရ်းအြ ွဲြို့က တာ်းပမစ် ပ တ်ပငထ်ာ်းနသာ ဓာတုံပစစည််းနငှ  ်

ဆက်စပ်ပစစည််းမျာ်း၊ ယင််းတ ုံ  က ုံ ထည သ် င််းအသ ုံ်းပပ နသာ စက်က ရ ယာမျာ်းက ုံ ပပညတ် င််းသ ုံ  တငသ် င််းမှု သ ုံ  မဟုံတ် ပပညပ်သ ုံ   

တငပ် ုံ  မှုမပပ ြူပခင််းပြစ်သည။် 

(၁၁) ပပညန်ထာငစ်ုံပမနမ်ာန ုံငင်  ပပညသ်  ကျန််းမာနရ်းဆ ုံငရ်ာဥပနေ (၁၉၇၂ ခုံနစ်ှ) 

 ပပညသ် တ ုံ  ၏ ကျန််းမာနရ်းက ုံ ကာက ယ်ပခင််း (၁) ပတ်ဝန််းကျင ် ကျန််းမာနရ်းဆ ုံငရ်ာလုံပ်ငန််းမျာ်း - (က) လ အမျာ်း နနထ ုံငရ်ာ 

ပတ်ဝန််းကျငတ် င ် အမှု က်သရ ုံက်၊ အညစ်အနကက်းမျာ်းက ုံ သ မ််းဆည််းစ န  ပ်စ်ပခင််း၊ (ခ) လ အမျာ်း အတ က် နသာက်သ ုံ်းနရမျာ်းက ုံ 

အပပညပ်ပညဆ် ုံငရ်ာ စ ချ နမ်ီ သတ်မှတ်ပခင််းနငှ  ် ကာက ယ်နစာင န်ရှာက်ပခင််း၊ (ဂ) လ အမျာ်းနနထ ုံငရ်ာ ပတ်ဝန််းကျငန်လထုံတ င ်

လ တ ုံ  က ုံနဘ်းအနတရာယ်ပြစ်နစမည  ် အခ ုံ်းအနင ြို့၊ အန  အသက်၊ အမှုနအ်မ ွှာ်း၊ အသ ပလ ၊ ဓာတ်နရာငပ်ခညမ်ျာ်းနကကာင  ် ညစ်ညမ််းပခင််းမ ှ

ကာက ယ်ပခင််း၊ (ဃ) မမ  ြို့ ရ ာစညပ်ငသ်ာယာနရ်း၊ အ မ်ယာနဆာက်လုံပ်ပခင််းနငှ  ် လုံပ်သာ်းပပညသ် တ ုံ  သ ာ်းလာနနထ ုံင ် အသ ုံ်းပပ သည  ်

အနဆာက်အဦ (သ ုံ  မဟုံတ်) နနရာမျာ်း၏ ကျန််းမာသန  ရ်ှင််းနရ်းအတ က် နဆာငရ် က်ပခင််း ပြစ်သည။်  
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(၁၂) လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်း၊ အလုံပ်ရ ုံ၏အနဆာက်အဦမျာ်း၊ သယ်ယ ပ ုံ  နဆာငပ်ခင််းမျာ်း၊ 

သဘာဝနဘ်းအနတရာယ်မျာ်း၊ မနတာ်တဆထ ခ ုံက်မှုမျာ်း၊ မီ်းနဘ်းအနတရာယ်မျာ်းနငှ စ်ပ်လျဉ််းသည ဥ်ပနေမျာ်း၊  

အြ ွဲြို့အစည််းဆ ုံငရ်ာမ နဘာငမ်ျာ်း 

စက်ရ ုံတညန်ဆာက်လညပ်တ်ရာတ င ် အလုံပ်သမာ်းဝနထ်မ််းထုံမျာ်း၏ ခ င ၊် လုံပ်ခလစာ၊ ကျန််းမာ 

နရ်းနငှ ယ်င််းတ ုံ  ၏လုံပ်ငန််းခ ငန်အ်းချမ််းသာယာနရ်း၊ နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်း၊ သဘာဝနဘ်းအနတရာယ် ကျနရာက်လျှငထ် ခ ုံက်မှု 

အနည််းဆ ုံ်းနငှ  ် အလျငအ်ပမနပ်ပနလ်ညထ် နထာငန် ုံငရ်နန်ငှ  ် ထ ခ ုံက်သည ဝ်နထ်မ််း မျာ်းက ုံ နလျာ်နကက်းနပ်းပခင််းဆ ုံငရ်ာမျာ်း၊ 

မီ်းနဘ်းအနတရာယ်ဆ ုံငရ်ာနငှ ဆ်က်စပ်လျက်ရှ နသာ ဥပနေ၊ မ ဝါေ မျာ်းအရ ၁၉၅၂ခုံနစှ ် ဇနန်ဝါရီလ (၁)ရက် 

ပမနမ်ာန ုံငင် ပပနတ်မ််းပြင ထ်ုံတ်ပပနန်သာ ၁၉၅၂ခုံနစှ် အက်ဥပနေ အမတ်ှ(၆၅)၊ ၁၉၅၁ခုံနစှ် အလုံပ်ရ ုံအက်ဥပနေပါ အခန််း(၁) စကာ်းချီ်း၊ 

အခန််း(၃) ကျန််းမာနရ်း၊ အခန််း(၄) နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းနရ်း၊ အခန််း(၅) သက်သာနချာငခ်ျ နရ်း၊ အခန််း(၆) အထ ်းသက်ဆ ုံငန်စပခင််း၊ 

အခန််း(၇) လ ကကီ်းမျာ်းအလုံပ်လုံပ်ချ နန်ာရီမျာ်း၊ အခန််း(၈) လ ငယ်မျာ်းခ ုံင််းနစပခင််း၊ အခန််း(၉) ပပစ်ေဏမ်ျာ်း 

နငှ လ် ုံက်နာနဆာငရ် က်ရနန်ည််းလမ််းတ ုံ  က ုံလ ုံက်နာပါမည။် တဆက်တည််းမှာပင၂်၀၁၄ခုံနစှ် ဇ လ ုံငလ် ၁၈ ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၄ခုံနစှ ်

ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ဥပနေအမှတ်(၃၀)ပြင ထ်ုံတ်ပပနန်သာ၁၉၅၁ခုံနစှ် ခ င ရ်က်နငှ  ်အလုံပ်ပ တ်ရက်အက်ဥပနေက ုံ ပပငဆ်ငသ်ည ဥ်ပနေပါ 

ခ င ရ်က်၊ အလုံပ်သမာ်း၊ အလုံပ်ပ တ်ရက်တ ုံ  က ုံ လ ုံက် နာပါမည။် ဆက်လက်၍၂၀၁၆ခုံနစှ် ဇနန်ဝါရီလ ၂၀-ရက်ပါ ၂၀၁၆ခုံနစှ် 

ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ဥပနေ အမှတ်(၁၂)ပြင ထ်ုံတ်ပပနန်သာ ၁၉၅၁ခုံနစှ် အလုံပ်ရ ုံမျာ်းအက်ဥပနေက ုံ ပပငဆ်ငသ်ည  ် ဥပနေက ုံလည််း 

လ ုံက် နာပါမည။် အလုံပ်သမာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းနငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ ၂၀၁၃ခုံနစှ ် ဩဂုံတ်လ ၃၀-ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၃ခုံနစှ ် ပပည ်

နထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ဥပနေအမှတ်(၂၉)ပြင  ် ထုံတ်ပပနန်သာ အလုံပ်အက ုံငန်ငှ  ် ကျွမ််းကျငြ်  ြို့ မြ  ်းတ ုံ်းတက်နရ်း ဥပနေပါ အခန််း(၃) 

အလုံပ်ခန  ထ်ာ်းမှုဆ ုံငရ်ာသနဘာတ ညခီျက်စာချ ပ်ချ ပ်ဆ ုံပခင််း၊ အခန််း(၅) အလုံပ်သမာ်းမျာ်း ကျွမ််းကျင ် ြ  ြို့ မြ  ်းတ ုံ်းတက်နစနရ်းနငှ  ်

နလ ကျင န်ရ်းအစအီစဉ်မျာ်းနဆာငရ် က်ပခင််း တ ုံ  က ုံလ ုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံအနနနငှ  ် အနဆာက်အဦမျာ်း၊ ဝနထ်မ််းမျာ်း၊ 

အသက်အ ုံ်းအ မ်စည််းစ မ်နငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ ၂၀၁၃ခုံ နစှ် ဇ လ ုံငလ် (၃)ရက်-ရက်စ ွဲပါ 

ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ဥပနေအမှတ်(၂၀)ပြင ထ်ုံတ်ပပနန်သာ သဘာဝ နဘ်းအနတရာယ်ဆ ုံငရ်ာစီမ ခန  ခ် ွဲမှုဥပနေက ုံ အခန််း(၂) 

ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၈) ပပစ်မှုနငှ ပ်ပစေ်ဏမ်ျာ်း တ ုံ   က ုံလ ုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံတ င ် လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်း၊ 

စက်ပစစည််းက ရ ယာမျာ်း၊ နလာငစ်ာဆမီျာ်း၊ မီ်းနလာငလ် ယ်နသာဓာတုံနဗေပစစည််းမျာ်း၊ အရက်ပပင််းမျာ်းနငှ  ်

ဆက်စပ်လုံပ်က ုံငန်နရပခင််းနကကာင  ် သဘာဝ နဘ်းအနတရာယ်၊ မနတာ်တဆထ ခ ုံက်မှုမျာ်းပြစ်နပေါ် န ုံငရ်ာ ၂၀၁၄ခုံနစှ် 

ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ဥပနေအ မှတ်(၅၃)ပြင  ် ၂၀၁၄ခုံနစှ် ေဇီငဘ်ာလ(၅)ရက်ပါ ထ ခ ုံက်ေဏရ်ာရရှ နသာအနရ်းနပေါ်လ နာက ုံ က ညနီစာင  ်

နရှာက်ပခင််းနငှ က်ုံသပခင််းဆ ုံငရ်ာဥပနေက ုံလ ုံက်နာပါမည။် ယင််းဥပနေပါ အခန််း(၁) အမညန်ငှ အ်ဓ ပပါယ် နြာ်ပပချက်၊ အခန််း(၂) 

ထ ခ ုံက်ေဏရ်ာရရှ နသာအနရ်းနပေါ်လ နာက ုံက ညနီစာင န်ရှာက်ရနတ်ာဝန၊် အခန််း (၃) ပပစ်မှုနငှ ပ်ပစ်ေဏ၊် အခန််း(၄) 

အနထ နထ တ ုံ  က ုံအထ ်းဂရုံပပ လ ုံက်နာပါမည။် ထ ုံ  ပပငပ်ပညန်ထာငစ်ုံပမနမ်ာ န ုံငင် နတာ် ကျန််းမာနရ်းနကာငစ်ီကထုံတ်ပပနန်သာ ၁၉၇၂ခုံနစှ ်

ဇနန်ဝါရီလ ၁၂-ရက်စ ွဲပါ ၁၉၇၂ခုံနစှ်ပပည ်နထာငစ်ုံပမနမ်ာန ုံငင် ၊ ပပညသ်  ကျန််းမာနရ်းဆ ုံငရ်ာဥပနေပါ န ေါန််း၊ အခန််း(၁) စကာ်းချီ်း၊ အခန််း(၂) 

ပပညသ် တ ုံ  ၏ကျန််းမာနရ်းက ုံကာက ယ်ပခင််း၊ အခန််း(၃) နည််းဥပနေမျာ်းအပြစ် မတှ်ယ ရမည တ်ညဆ်ွဲဥပနေမျာ်း၏ ပပဌာန််းချက်မျာ်း၊ 

အခန််း(၅) ပပစ်ေဏန်ငှ အ်နရ်းယ နည််းမျာ်းဆ ုံငရ်ာပပဌာန််းချက်မျာ်း၊ အခန််း(၆) အနထ နထ  ပပဌာန််းချက်မျာ်းတ ုံ  က ုံ သ ရှ လ ုံက်နာပါမည။် 

ထ ုံ  ပပငန် ုံငင် နတာ်မင မ်ဝပ်ပ ပပာ်းမှုတညန်ဆာက်နရ်းဥပနေအမှတ် (၁/၉၅)ပြင ထ်ုံတ်ပပနန်သာ က ်းစက်နရာဂါမျာ်းကာက ယ်နှ မ်နငှ််းနရ်းဥပနေ 

အခန််း(၁) အမညန်ငှ အ်ဓ ပပါယ် နြာ်ပပချက်၊ အခန််း(၄) ပတ်ဝန််းကျငသ်န  ရ်ှင််းနရ်းနဆာငရ် က်ပခင််း၊ အခန််း(၅) က ်းစက်နရာဂါပြစပ် ာ်း 

နကကာင််းတ ုံငက်ကာ်းပခင််း၊ အခန််း(၈) ပပစ်ေဏမ်ျာ်းတ ုံ  ု ုံက ုံအထ ်းဂရုံပပ လ ုံက်နာပါမည။် ထ ုံ  ပပငအ်ရက်ချက်စက်ရ ုံ  မျာ်းသည ်မီ်းနဘ်းအနတရာယ် 

ကက  နတ ြို့ န ုံငရ်နလ် ယ်က နသာစက်ရ ုံ ပြစ်သပြင  ် ၂၀၁၅ခုံနစှ် မတ်လ (၁၅)ရက်- ရက်စ ွဲပါ ၂၀၁၅ခုံနစှ ်

ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ဥပနေအမှတ်(၁၁)ပြင ပ်ပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ကထုံတ်ပပန ် နသာ ပမနမ်ာန ုံငင် မီ်းသတ်တပ်ြ ွဲြို့ ဥပနေ အခန််း(၁) 

အမညန်ငှ အ်ဓ ပပါယ်နြာ်ပပချက်၊ အခန််း(၂) ရညရ် ယ်ချက် မျာ်း၊ အခန််း(၇) သ်ီးသန  မ််ီးသတ်တပ်ြ ွဲြို့ ြ ွဲြို့စည််းပခင််း၊ အခန််း(၁၁) တာ်းပမစ်ချက်မျာ်း၊ 

အခန််း(၁၂) ပပစေ်ဏ ် မျာ်း၊ အခန််း(၁၃) အနထ နထ တ ုံ  ု ုံက ုံ အထ ်းဂရုံပပ လ ုံက်နာပါမည။် အဆ ုံပါစက်ရ ုံတ ငက်ုံနက်ကမ််းကုံနန်ချာမျာ်း၊ 

ဝနထ်မ််းမျာ်းသယ်ယ ပ ုံ  နဆာငပ်ခင််းလုံပ်ငန််းမျာ်းလုံပ်က ုံငရ်ာတ င ်နမာ်နတာ်ယာဉ်မျာ်း၊ အပမနလ်မ််းမကကီ်းမျာ်း အသ ုံ်းပပ ရပါသည။် ၂၀၁၅ခုံနစှ ်

စက်တငဘ်ာလ (၇)ရက်-ရက်စ ွဲပြင  ်ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ကထုံတ်ပပန ်သည ၂်၀၁၅ခုံနစှ် ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ဥပနေအမှတ်(၅၅)အရ 

နမာ်နတာ်ယာဉ်ဥပနေ က ုံလ ုံက်နာပါ မည။် ယင််းဥပနေပါ အခန််း(၁) အမညန်ငှ အ်ဓ ပပါယ်နြာ်ပပချက်၊ အခန််း(၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၃) 

နမာ်နတာ်ယာဉ်မှတ်ပ ုံတငပ်ခင််း၊ အခန််း(၉) တာ်းပမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၁၀) စည််းကမ််းထ န််းသ မ််းပခင််းနငှ  ်
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အနရ်းယ ပခင််းတ ုံ  က ုံသ ရှ လ ုံက်နာပါမဘ။်တဆက်တည််းမှာပင ် ၂၀၁၅ခုံနစှ် ဧမပီလ ၉ရက်ပါ ၂၀၁၅ခုံနစှ် ပပည ်

နထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ဥပနေအမှတ်(၂၄)ပြင ထ်ုံတ်ပပနန်သာ အပမနလ်မ််းမကကီ်းမျာ်းဥပနေက ုံလည််းလ ုံက်နာပါ မည။် ယင််းဥပနေပါ အခန််း(၁) 

အမညန်ငှ အ်ဓ ပပါယ်နြာ်ပပချက်၊ အခန််း(၂) ရညရ် ယ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၅) စည််းကမ််းချက်မျာ်းနငှ က်န  သ်တ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၈) 

တာ်းပမစ်ချက်မျာ်း၊ အခန််း(၉) ပပစ်မှုနငှ ပ်ပစ်ေဏမ်ျာ်း တ ုံ  က ုံအထ ်းသ ရှ လ ုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံတ င ်

တာဝနထ်မ််းနဆာငသ်ည ဝ်နထ်မ််းမျာ်းနငှ စ်ပ်လျဉ််း၍ ၂၀၁၁ခုံနစှ် နအာက်တ ုံဘာလ ၁၁ရက်-ရက်စ ွဲပါ 

၂၀၁၁ခုံနစှ်ပပညန်ထာငစ်ုံလွှတ်နတာ်ဥပနေအမှတ်(၇)ပြင  ် ထုံတ်ပပနန်သာ အလုံပ်သမာ်းအြ ွဲြို့အစည််းဥပနေတ ငပ်ါဝငန်သာ န ေါန််း၊ 

ရညရ် ယ်ချက်၊ အခန််း(၁)တ ငပ်ါဝင ် နသာ အဓ ပပါယ်နြာ်ပပချက်မျာ်း၊ အခန််း(၂)တ ငပ်ါဝငန်သာ အလုံပ်သမာ်းအြ ွဲြို့အစည််းမျာ်းြ ွဲြို့စည််းပခင််း၊ 

အခန််း(၃)တ ငပ်ါဝငန်သာ မှတ်ပ ုံတငပ်ခင််း၊ အခန််း(၅) အလုံပ်သမာ်းအြ ွဲြို့၏အခ င အ်နရ်းနငှ တ်ာဝနမ်ျာ်း၊ အခန််း(၆)တ ငပ်ါဝငန်သာ 

ရနပ် ုံနင ထ နထာငပ်ခင််းနငှ သ် ုံ်းစ ွဲပခင််း၊ အခန််း(၇) အလုံပ်ရှင၏်တာဝနမ်ျာ်း၊ အခန််း (၁၂)တ ငပ်ါဝငန်သာ တာ်းပမစ်ချက်မျာ်း၊ 

အခန််း(၁၃)တ ငပ်ါဝငန်သာ ပပစ်ေဏမ်ျာ်း တ ုံ  က ုံသ ရှ လ ုံက်နာပါမည။် စက်ရ ုံအလုံပ်ရ ုံတ ငတ်ာဝနထ်မ််းနဆာငလ်ျက်ရှ နသာ 

ဝနထ်မ််းမျာ်းလုံပ်ငန််းခ ငတ် င ်မနတာ်တဆပြစ်ပ ာ်းပါ ကအကျ  ်းဝငသ်က်ဆ ုံငသ်ည  ်The Workmen's Compensation Act, 1923; 1923, 

March 15th တ င ်ထုံတ်ပပနခ်ွဲ ရာယင််း Actပါ Chapter-I Preliminary, Definitionsမျာ်း၊ Chapter-II Workmen's Compensation-

Employer's Liability for Compensation, Amount of Compensation, Method of Calculating Wages, Review, Commutation 

of Half-monthly Payments, Distribution of Compensation, Medical Examinationတ ုံ  က ုံလည််းနကာင််း၊ ၂၀၀၅ခုံနစှ် နမလ 

(၁၁)ရက်-ရက်စ ွဲပါ The State Peace and Development Council Law No.4/2005ပြင ထ်ုံတ်ပပနန်သာ The Law Amending the 

Workmen's Compensation Act, 1923က ုံလည််းနကာင််း Top Oneအရက်ချက်စက်ရ ုံမှ သ ရှ လ ုံက်နာပါမည။် 

(ဂ)        အမျ  ်းသာ်းပတ်ဝန််းကျငဆ် ုံငရ်ာအရညအ်နသ ်း(ထုံတ်လွှတ်မှု)လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းသတ်မှတ်စ နှုန််းမျာ်း 

နလထုံအရညအ်နသ ်း သတ်မှတ်စ နှုန််းမျာ်း  

 

 
 

နရထုံအရညအ်နသ ်း သတ်မှတ်စ နှုန််းမျာ်း  
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အသ ဆ ည မှုအရညအ်နသ ်း သတမ်ှတ်စ နှုန််းမျာ်း 

   
 

၄။ စီမ က န််းအနကကာင််းအရာမျာ်း 

(က) စီမ က န််းတညန်နရာ 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံက ုံ 1994 ခုံနစှ်တ င ် န ုံငင် နတာ်အစ ုံ်းရ၏ စကမ်ှုလုံပ်ငန််းတ ုံ်းတက် နစလ ုံနသာ 

ရညရ် ယ်ချက်ပြင  ် နရွှပပညသ်ာမမ  ြို့နယ်၊ မမ  ြို့နယ် အုံပ်ချ ပ်နရ်းမ ်းရ ုံ ်း၊ မမ  ြို့ ရ ာနငှ အ် ုံ်းအ မ်ဦ်းစီ်းဌာနမှ ချမှတ်စီမ  နဆာငရ် က် 

နြာ်ထုံတ်ထာ်းပါသည။် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ် ရနက်ုံနတ် ုံင််းနေသကကီ်း နပမာက်ပ ုံင််းခရ ုံင ် နရွှပပညသ်ာမမ  ြို့နယ် 

စက်မှုဇ ုံ(၁) အငက်ကင််းမမ  ငလ်မ််းနငှ  ် စက်မှု(၃)လမ််းနထာင တ် င ် တည်ရှ နသာ အက က် အမှတ် (42/47-48) နပမက က်နပေါ်တ င ်

တညန်ဆာက်ထာ်းပါသည။် နပမက က်အကျယ်သည ် (2.7)ဧကခန  ၊် (290630)Sq-ft ဝန််းကျငရ်ှ ပါသည။် စက်ရ ုံ၏ 

အနရှြို့ဘက်တ င ်အက က်အမှတ် 46 (တ ပမတ်စည််းစက်ရ ုံ ) တညရ်ှ မပီ်း၊ အနနာက်ဘက်တ င ်အငက်ကင််းမမ  ငလ်မ််း၊ နတာငဘ်က်တ င ်

စက်မှု(၃)လမ််း၊ နပမာက်ဘက်တ င ် အက က်အမှတ ် 41 နငှ  ် 42  (ဂ ုံနေါငမ်ျာ်း) တ ုံ  တညရ်ှ ပါသည။် Satellite Location မှာ 

လတတ ီတ ေ ်N16˚ 56’36.2404” နငှ  ်နလာငဂ်ျီတ ေ ်E 96˚ 05’36.4952” တ ုံ  အနပေါ်တ ငတ်ညရ်ှ ပါသည။် 
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Top One အရက့်ချက့်စက့်ရ ု၏လတတ တီဒွ့်နငှ ့် လလ င့်ဂျီတဒွ့် 

 

Top One အရက့်ချက့်စက့်ရ ု၏ Layout Plan 

(ခ) ကုံနက်ကမ််းရယ သည  ်အရင််းအပမစ်၊ အသ ုံ်းပပ သည  ်ပမာဏနငှ  ်သ ုံနလှာငထ်ာ်းရှ မှု 
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Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ် အရက်ချကလ်ုံပ်ရာတ င ် ကုံနက်ကမ််းအပြစ် ဆနက် ွဲက ုံ (၂၀၀၅)ခုံနစှ် ဝန််းကျငမ်ှ 

ယခုံတ ုံငအ်သ ုံ်းပပ လျက်ရှ ပါသည။် ကုံနက်ကမ််းမျာ်းက ုံ ရနက်ုံနမ်မ  ြို့ ကုံနစ်ည ် စီ်းဆင််းရာအရင််းအပမစ်ပြစ်သည  ် ဘုံရင န်နာငပ် ွဲရ ုံမ ှ

သန  စ်ငန်သာဆနက် ွဲကုံနက်ကမ််းမျာ်းက ုံ သင တ်င န်သာ နင နကက်းပြင  ်ဝယ်ယ အသ ုံ်းပပ ပါသည။်  

 

၂၀၂၀ ကုံနက်ကမ််းသ ုံ်းစ ွဲမှုနငှ  ်အရကထ်ုံတ်လုံပ်န ုံငမ်ှုပပ ဇယာ်း 

ဆနက် ွဲကုံနက်ကမ််းအ တ်မျာ်းက ုံ နပမပပငည်မီပီ်း နပခာက်နသ ြို့နသာနနရာတ င ်စနစ်တကျထာ်းသ ုံရပါသည။် 

(ဂ) ဓာတုံပစစည််းရယ သည  ်အရင််းအပမစ်၊ အသ ုံ်းပပ မည  ်အမျ  ်းအစာ်းနငှ  ်သ ုံနလှာငထ်ာ်းရှ မှု 

အရက်ချက်ရာတ င ်လ ုံအပ်နသာ တနစ်း၊ အငဇ် ုံင််းA နငှ  ်အငဇ် ုံင််းBတ ုံ  က ုံ (MY)Company မှမှာယ  အသ ုံ်းပပ  ပါသည။် 

၎င််းနဆ်းပ ုံ်းမျာ်းက ုံ နပမပပငည်မီပီ်း နပခာက်နသ ြို့၍ အပ ချ နမ်ပမင န်သာနနရာတ င ်စနစ်တကျ ထာ်းသ ုံရပါသည။် 

 

တနစ်း၊ အငဇ် ုံင််းA နငှ  ်အငဇ် ုံင််းBတ ုံ  က ုံ စနစ်တကျသ ုံနလှာငထ်ာ်းရှ ပ ုံ 

(ဃ) စီမ က န််းဧရ ယာအတ င််းရှ  အနဆာက်အဦ်းမျာ်း နငှ  ်ထုံတ်လုံပ်ပ ုံနည််းအဆင ဆ်င  ်

 (၁) စီမ က န််းဧရ ယာအတ င််းရှ  အနဆာက်အဦ်းမျာ်း 

စီမ က န််းဧရ ယာအတ င််းရှ  အနဆာက်အဦ်းမျာ်းက ုံ နအာက်တ င ်Layout Plan ပြင န်ြာ်ပပနပ်းထာ်းပါသည။် 
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Top One အရက့်ချက့်စက့်ရ ုအတငွ့်ျားရှှိ အလဆ က့်အအ  ုLayout Plan 

(၂) ထုံတ်လုံပ်ပ ုံနည််းအဆင ဆ်င  ်

က။ စ မ်ရညပ်ပ လုံပ်ရန ်အစာချက်လုံပ်ပခင််း 

စက်ရ ုံတ င ် ကုံနက်ကမ််းဆနက် ွဲမျာ်းက ုံသန  စ်ငပ်ခင််း မပပ လုံပ်ဘွဲအရညအ်နသ ်း နကာင််းမ နန်သာ 

ဆနက် ွဲမျာ်းက ုံသာ ဝယ်ယ အသ ုံ်းပပ ပါသည။် စက်ရ ုံသ ုံ   ဝငန်ရာက်လာနသာ ဆနက် ွဲမျာ်းက ုံ သ ုံနလှာငရ် ုံသ ုံ  နပ်းပ ုံ  ၍ 

သ မ််းဆည််းပါသည။် ထ ုံ  နနာက် နရ ြို့လျာ်း စက် ခါ်းပတ်နပေါ်တင၍် ကျ  ချက်အ ုံ်းထွဲသ ုံ   ထည မ်ပီ်း 100 ºC တ င ်

နပါင််းခ ပါသည။် စ မ်ရညန်ြာက်ပခင််း ပပ လုံပ်ရန ် အတ က် အစာပပငရ်ာတ င ် အချ  ဓာတ် ထုံတ်ယ ရနအ်တ က် 

ကုံနက်ကမ််းပြစ်နသာ ဆနက် ွဲ (၁) ဆက ုံ နရ (၃) ဆ နရာစပ်၍ အပ ချ န ် (85ºC – 90º C) တ င ် အပ နပ်းမပီ်း 

နရသ င််းမြ  ခ ွဲရပါသည။် လ ုံအပ်နသာ အချ  ဓါတ်က ုံ ကုံနက်ကမ််း မှ အပပည အ်၀ ရရှ န ုံငရ်နအ်တ က် 

အနထာက်အက ပပ မည  ် အငဇ် ုံင််းA မျာ်းက ုံ ဆနက် ွဲ (၁) တနလ်ျှင ် အငဇ် ုံင််း (ဝ.၅) ကီလ ုံဂရမ ်

အချ  ်းအစာ်းအတ ုံင််းထည သ် င််း၍ pH ည  ကာ မလ ုံလာ်းအပ်နသာ အဏုံဇီဝပ ုံ်းမျာ်းက ုံ အပ နပ်းမပီ်း ပ ုံ်းသတ်ရပါသည။် 

၎င််းအငဇ် ုံင််းက ုံ ဆနက် ွဲနငှ  ် နရအချ  ်း (၃) အချ  ်း (၇) ရှ ချ နတ် င ် ထည န်ပ်းရန ် အသင န်တာ်ဆ ုံ်းပြစ်သည။် 

အငဇ် ုံင််းထည သ် င််းပခင််းပြင  ် အချ  ရညက်နထ်ွဲသ ုံ   နပပ ုံ  နသာ အရည၏် နစ်းပျစ်မှုက ုံ နလျာ ကျနစသည။် ထ ုံ  နနာက် 

အရညန်ငှ အ်စာြတ်ခ ွဲရန ် အရညစ်စ်သည စ်က်သ ုံ   နပ်းပ ုံ  ရပါသည။် အရညစ်စ်စက်မှ ထ က်နသာ အြတ်မျာ်းက ုံ 

တ ရ စဆာနအ်စာ အနနအပြစ် တ ရ စဆာနန်မ ်းပမြူသ မျာ်းထ သ ုံ   နရာင််းချ၍ အရညက် ုံ အရက်ဆခီျက်ရန ်အချ  ရညက်နသ် ုံ   

နပ်းပ ုံ  ပါသည။် 

ခ။ စ မ်ရညန်ြာက်ပခင််း 

အရညန်ငှ အ်ြတ်ခ ွဲသည စ်က်မ ှ နပ်းပ ုံ  နသာ အရညမ်ျာ်းက ုံ အချ  ရညက်နသ် ုံ  နပ်းပ ုံ  ပါသည။် 

အချ  ရညက်နတ် င ် အပ ချ န ်  (60 ºC) အထ  နရာက်ရှ နအာင ် နလျှာ ချမပီ်း လ ုံအပ်နသာ အပ ချ နရ်ရှ ချ နတ် င ်

ေုံတ ယနပမာက်အငဇ် ုံင််းBက ုံ ထည ပ်ါသည။် ေုံတ ယအငဇ် ုံင််း အမျ  ်းအစာ်းပြစ်နသာ Glyko က ုံ ဆနက် ွဲတစ်တနလ်ျှင ်
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အငဇ် ုံင််း (ဝ.၅) ကီလ ုံဂရမ် နှုန််းပြင  ် ထည န်ပ်းရပါသည။် အချ  ရည ် ကနအ် ုံ်းထွဲတ င ် (၂) နာရီမှ (၃) 

နာရီကကာနပ်ှထာ်းရသည။် ထ ုံ  နနာက် အပ ချ န ်(34 º C) အထ  နလျှာ ချ၍ စ မရ်ညအ် ုံ်းသ ုံ   နပ်းပ ုံ  ရပါသည။် 

အရက်ဆရီရှ ရနအ်တ က် စ မ်ရညန်ြာက်ပခင််း လုံပ်ငန််းစဉ်သည ် အလ နအ်နရ်းကကီ်းနသာ 

လုံပ်ငန််းစဉ်တစ်ခုံပြစ်ပါ သည။် စ မ်ရညအ် ုံ်းထွဲတ င ် (၉၆) နာရီကကာထာ်းရှ ရမည။် စ မ်ရညထ်ွဲတ င ် အချ နက်ကာပမင စ် ာ 

ထာ်းနနစဉ်အနတာ အတ င််း လ ုံအပ်သည  ် အပ ချ နထ်က်ပမင တ်က်လာချ နတ် င ် စ မ်ရညအ် ုံ်းနဘ်းပတ်ပတ်လညရ်ှ  

ပ ုံက်လ ုံင််းအတ င််း အပ  ြလှယ်က ရ ယာ (Spider Coller) မှ နရနအ်းပြတ်နစမပီ်း အနအ်းဓါတ်ရယ ၍ 

အပ ချ နန် မ ်ကျသည အ်ခါတ င ်ပ ုံက်လ ုံင််းအတ င််း နရ်းနန ်းပြတ်နစမပီ်း လ ုံအပ်သည  ်အပ ချ နက် ုံ ည  နပ်းရပါသည။် ထ ုံသ ုံ   

စ မ်ရညန်ြာက်ပခင််း အဆင တ် င ် အရက်ကကမ််းနငှ  ် ကာဗ နေ် ုံငန်အာက်ဆ ုံေတ် ုံ   အဓ ကထ က်ရှ ပါသည။် 

ကျ  ချက်ထာ်းနသာအစာမျာ်းက ုံ ပန  ပ်ြင န်ပ်းပ ုံ  နဆာငမ်ပီ်း အချဉ်နြာက်ရနအ်တ က် စ မ်ရညန်ြာ်ကဌာနသ ုံ   ပ ုံ  နဆာင ်

ပါသည။် စ မရ်ညန်ြာက်လုံပ်ပခင််းလုံပ်ငန််းစဉ်က ုံ အပမင  ်(၉.၁၄) မီတာ အကျယ် (၆.၆) မီတာ ထုံထညအ်ာ၄) လ ုံ်းက ုံသာ 

အသ ုံ်းပပ ၍ ကျန ် (၂) လ ုံ်းက ုံ ယခုံအချ နထ်  အသ ုံ်းမပပ နသ်းပခင််း မရှ နသ်းပါ။ အပမင  ် (၃.၁) မီတာ အကျယ် (၄.၈၇) 

မီတာ၊ ထုံထည ် (၁၁၇) မီတာရှ နသာ စတီ်းကန ် (၂) ကနက် ုံ မျ  ်းပ ာ်းကနအ်ပြစ်ထာ်းရှ  သည။် BUFFER မျ  ်းပ ာ်း ပြင  ်

(၄၀၀) မီတာ ရှ နသာ စ မ်ရညအ် ုံ်း (၆) လ ုံ်းပြင  ်အဆင ဆ်င ပ် ုံ  နဆာင၍် စ မ်ရညန်ြာက်သည။် စ မ်ရညအ် ုံ်း (၆)လ ုံ်း တ င ်

(ကနမ်ျာ်းထာ်းရှ ပခင််းနကကာင  ် စ မ်ရညအ် ုံ်းမျာ်းတ င ် စ မ်ရညန်ြာက်သည က်ကာချ နက် ုံ နလျှာ ချ န ုံငသ်ည။် 

မျ  ်းပ ာ်းကနမ်ျာ်းက ုံ အနအ်းခ ရနန်ငှ  ် မျ  ်းပ ာ်းကနမ်ှ မျ  ်းမျာ်းက ုံ စ မရ်ညအ် ုံ်းမျာ်းသ ုံ   နပ်းပ ုံ  ရန ် (၁၁) ကီလ ုံဝပ် ရှ နသာပန   ်

(Pump) တစ်လ ုံ်းထာ်းရှ သည။် စ မရ်ညအ် ုံ်း တဆင မ်တှဆင သ် ုံ   အ ုံ်းနအာက်နပခမှ နပ်းပ ုံ  သည။် စ မရ်ည ် နြာက်ပခင််း 

လုံပ်ငန််းစဉ်လုံပ်နဆာငရ်န ် နာရီနပါင််း (၇၂) နာရီခန   ် ကကာပမင သ်ည။် စ မ်ရညန်ြာက်ထာ်းနသာ စ မ်ရညမ်ျာ်းက ုံ 

နပါင််းခ ဌာနသ ုံ   ပ ုံ  နဆာငန်ပ်းရသည။်  

စ မ်ရညန်ြာက်ရာတ င ်လ ုံအပ်နသာအပ ချ နက် ုံ ထ န််းည  ရနအ်တ က် (၃.၅) တနရ်ှ နသာ အပ ြလှယ်က ရ ယာ 

(Spider coller) (၂) လ ုံ်းက ုံ ထာ်းရှ ထာ်းသည။် အပ ြလှယ်က ရ ယာ (Spider coller) မှ နရနအ်းမျာ်းနပ်းပ ုံ  န ုံငရ်န ် နငှ  ်

စ မ်ရညမ်ျာ်း နလနပ်းပခင််းနငှ  ် စ မ်ရညက်နမ်ျာ်း၊ နလနပ်းပခင််းက ုံ လုံပ်နဆာငရ်န ် (၇.၅) ကီလ ုံဝပ်ရှ နသာ Air  

Compressor က ုံ အသ ုံ်းပပ နပ်းရသည။် စ မရ်ညန်ြာက်ဌာနမှ နပါင််းခ ဌာနသ ုံ   (၇.၅) ကီလ ုံဝပ်ရှ နသာ ပန   ် ပြင န်ပ်းပ ုံ   

သည။်  

ဂ။ အရက်ဆခီျက်လုံပ်ပခင််း 

နနာက်ဆ ုံ်းအဆင ပ်ြစ်နသာ အရက်ဆခီျက်လုံပ်ပခင််းသည ် စ မရ်ညမ်ှ ထ က်ရှ လာနသာ အရက်ကကမ််းက ုံ 

အရည ်အနသ ်းနကာင််းမ နန်သာ အရက်ဆရီှ နအာင ်ထုံတ်လုံပ်ပခင််းပြစ်သည။် အရက်ကကမ််းက ုံ စ မ်ရညမ်ှ ၈.၈% သာ 

ရရှ မပီ်း ၉၁.၂% သည ်နရနငှ အ်ပခာ်းနသာ အနထာက်အပ  ပစစည််း (အငဇ် ုံင််း နငှ  ်တနဆ်း) တ ုံ  ပြစ်ပါသည။် နပါင််းခ  အ ုံ်း 

(၄) အ ုံ်းတ င ် အရက်ကကမ််းက ုံ အပ နပ်းချက်လုံပ်မပီ်း အရညအ်နသ ်းမှီနသာ အရက်ဆကီ ုံ ရယ မပီ်း အရညအ်နသ ်း 

မမှီနသာအရက်ည  နငှ  ်ြျြူဆယ်ဆတီ ုံ  က ုံ အပ ချ န ်တစ်ခုံ နပ်းမပီ်းြယ်ထုံတ်ပါသည။် 

စ မ်ရညန်ြာက်ဌာနမှ နပ်းပ ုံ  နသာ စ မ်ရညမ်ျာ်းသည ် စ မ်ရညန်ကာ်လ သ ုံ   နပ်းပ ုံ  သည။် 

စ မ်ရညန်ကာ်လ ထွဲတ င ် အရက်ကကမ််းမျာ်းက ုံ အပ နပ်းသန  စ်ငမ်ပီ်း နကာ်လ ထ ပ်ပ ုံင််းသ ုံ   နရာက်ရှ နအာင ်

သန  စ်ငခ်ျက်လုံပ်ပါသည။် အရက်ဆမီျာ်းသည ် နရဆ အမှတ် (80º C) တ င ် အနင ြို့အပြစ်နရာက်ရှ ပါသည။် နကာ်လ  

ထ ပ်ပ ုံင််းသ ုံ  နရာက်ရှ လာနသာ အရက်အခ ုံ်း အနင ြို့မျာ်းက ုံ အနင ြို့ ပ ုံက်ပြင  ် နင ြို့ရညခ် အ ုံ်းသ ုံ   နပ်းပ ုံ  ၍ နင ြို့ရညြ် ွဲြို့ 

စုံနဆာင််းသည။် စ မ်ရညန်ကာ်လ တ င ်အရက်ပမာဏ  (၁၂) ရာခ ုံငန်ှုန််းမျှသာ ပါဝငသ်ည။် နင ြို့ရညအ် ုံ်းမ ှနင ြို့ရည ်မျာ်းက ုံ 

သန  စ်ငန်ကာ်လ သ ုံ   နပ်းပ ုံ  သည။် ထ ုံနည််းပြင  ် အဆင ဆ်င ပ်ြတ်သန််း၍ သန  စ်ငန်ကာ်လ  (rectify column) မှ 

ြမ််းယ ထာ်းနသာ နင ြို့ရညမ်ျာ်းသည ် ပပင််းအာ်းပမ င ၍် နနာက်ဆ ုံ်း အရက်ဆနီကာ်လ သ ုံ  နပ်းပ ုံ  ၍ အရက်ကကမ််းနငှ  ်

အရက်နချာအနနပြင  ် နစှ်မျ  ်းထုံတ်လုံပ်သည။် အရက်ဆနီကာ်လ တ င ် အရက်ပပင််းအာ်း (၉၇ - ၉၈) ရာခ ုံငန်ှုန််းအထ  

ရှ သည။် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံတ င ် နကာ်လ တစ်ခုံချင််းစီမှ အရက်ဆကီ ုံ နင ြို့ရညအ် ုံ်း သ ုံ်းလ ုံ်းစီထာ်း၍ 

နင ြို့ရညြ်မ််းယ  သ မ််းဆည််းပါသည။် နပါင််းခ အ ုံ်းနကာ်လ  အနရအတ က် မျာ်းပခင််းသည ်အရကပ်ါဝငန် ုံငမ်ှု ရာခ ုံငန်ှုန််းက ုံ 

တက်နစသည။် ရရှ လာနသာ အရက်ဆမီျာ်းက ုံ သ ုံနလှာငရ် ုံ  (warehouse) သ ုံ   နပ်းပ ုံ  ၍ တ ုံငကီ် (tank) မျာ်းပြင  ်

သ ုံနလှာငသ် မ််းဆည််းထာ်းသည။် တ ုံငကီ်ထွဲတ င ် နာရီ (၁၂၀) ခန   ်သ ုံနလှာငသ် မ််းဆည််းမပီ်း ဂါလ  (၅၀) ခန   ်ဆန  န်သာ 
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နပပါမျာ်းပြင ထ်ည ၍် နရာင််းချသည။် အရက်ဆကီ ုံ တစ်ရက်လျှင ် ပျမ််းမျှ (၃၅၀၀) ဂါလနမ်ှ (၄၀၀၀) ဂါလနအ်ထ  

ထုံတ်လုံပ်သည။် 

နပါင််းခ ပခင််းဌာနတ င ် နပါင််းခ အ ုံ်းနကာ်လ  (၄) အ ုံ်းနငှ  ် နင ြို့ရညအ် ုံ်း (၁၂) အ ုံ်း ထာ်းရှ ထာ်းသည။် 

နပါင််းခ ပခင််းဌာန တ င ် နမာ်တာ (၄) လ ုံ်း (motor) ရှ သည။် နပါင််းခ ပခင််းဌာနအတ က် လ ုံအပ်နသာ နရနန ်းနင ြို့က ုံ 

ဘ   ငလ်ာမှ နထာက်ပ  နပ်းသည။် နင ြို့ရညအ် ုံ်းမှ ထ က်လာနသာ နရပ မျာ်းက ုံ အနအ်းဓာတ်လွှတ်နပ်းသည စ်င ် (cooler 

tower) သ ုံ   နပ်းပ ုံ  ၍ အပ ချ နန်လျှာ ချသည။် 

ဃ။ ထုံတ်ကုံနပ်စစည််းမျာ်း 

Top One အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ အရက်ဆခီျက်ပခင််းလုံပ်ငန််းမှ အရက်ပပင််းက ုံ ကုံနန်ချာအပြစ် 

ထုံတ်လုံပ်ပါသည။် ထုံတ်လုံပ်သည  ် ကုံနန်ချာအရက်ပပင််းမျာ်းက ုံ ထည သ် င််း ပြန  ပ်ြြူ်းနရာင််းချပါသည။် အရက်ပပင််း 

သ ုံနလှာငတ် ုံငကီ်မျာ်းနငှ  ်(၅၀) ဂါလ ဆန  ဝ်ငန်သာ ပလတ်စတစ်ပ ုံ်းမျာ်းနငှ  ်ထည သ် င််း ပြန  ပ်ြြူ်းပါသည။်  

(င) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ ထ က်ရှ လာန ုံငသ်ည  ်စ န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်းက ုံ စီစဉ်နဆာငရ် က်မှု တငပ်ပပခင််း 

(၁)   စ မ်ရညန်ြာက်ပခင််း(Fermentation Process) မှထ က်ရှ လာနသာ အနညအ်နစှမ်ျာ်း(Sluge and Cake) 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ချက်လုံပ်ပ ုံသည ်စ မရ်ညမ်နြာက်မှီ နပါငရ်ညမ်ှ အစာြက်နငှ  ်အချ  ရညက် ုံ 

ခ ွဲပခာ်းကာ အချ  ရညက် ုံ စ မရ်ညက်နသ် ုံ  ပ ုံ  နဆာငရ်ပါသည။် ခ ွဲပခာ်းထာ်းမပီ်းနသာ အစာြတ်မျာ်းက ုံ နပမနရအ တ်ခ   (သ ုံ  ) 

ပီန အ တ်ခ  တ ုံ  ပြင  ် လ ုံပခ  စ ာ စနစ်တကျထုံတပ် ုံ်းထာ်းသ ုံရပါသည။် ယင််းအစာြတ်အ တ်မျာ်းက ုံ တ ရ စဆာနန်မ ်းပမြူနသာ 

လုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငသ် မျာ်းသ ုံ   နရာင််းချနပ်းရပါသည။် စ မ်ရညန်ြာက်မပီ်း အနညအ်နစှ်အနည််းရရှ တတ်ပါသည။် ၎င််း 

အနညအ်နစှမ်ျာ်းတ င ် ပရ ုံေင််းဓာတ်ကျနရ်ှ နနနသ်းသညက် ုံနတ ြို့ ရှ ရသပြင  ် အစာြတ်အ တ်အပြစ်ထုံတ်ပ ုံ်းမပီ်း တ ရ စဆာန ်

နမ ်းပမြူနသာ လုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငသ် မျာ်းသ ုံ   နရာင််းချနပ်းရပါသည။် ရရှ လာနသာအစာြတ်မျာ်းက ုံလည််း ရရှ နသာအချ နမ် ှ

၁၂နာရီအတ င််း နရာင််းချန ုံငရ်န ်စီစဉ်နဆာငရ် က်ပခင််းနကကာင  ်လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း အန  အသက်ဆ ုံ်းမျာ်း မထ က် နပေါ်လာသညက် ုံ 

နတ ြို့ ရှ ရပါသည။်  

သ ုံ  ပြစ်ပါ၍ စ မ်ရညန်ြာက်ပခင််း(Fermentation Process) မှထ က်ရှ လာနသာအနညအ်နစှ်မျာ်း(Sluge and 

Cake)က ုံပတ်ဝန််းကျငသ် ုံ  စ န  ပ်စ်ပခင််းမရှ နသာနကကာင  ်ပတ်ဝန််းကျငည်စ်ညမ််းမှုနငှ  ်အန  အသက်ဆ ုံ်းထ က်ရှ ပခင််း မရှ နစပါ။ 

(၂) နပါင််းခ ပခင််းအဆင (်Distillation Process)မှ ထ က်ရှ လာနသာ စ န  ပ်စ်ရညမ်ျာ်း(Effluents)၊ အန  ဆ ုံ်းမျာ်း၊ ညစ်ညမ််းမှုမျာ်းက ုံ 

ပတ်ဝန််းကျငည်စည်မ််းမှု အနည််းဆ ုံ်းပြစ်နစနရ်းစမီ နဆာငရ် က်မှုနငှ  ် အန  ဆ ုံ်းထ က်ရှ ပခင််းနငှ  ် ပတ်သက်၍ Odor Suppression 

System ထာ်းရှ နဆာငရ် က်မှု 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ အရက်ချက်လုံပ်ပ ုံမှ ကုံနက်ကမ််း(ဆနခ် ွဲသန  )်အာ်း ကျ  ချက်နပါင််းခ  အဆင မ်ပီ်းချ နတ် င ်

၎င််းနပါင််းခ မပီ်းနသာ အချ  ရညအ်ြက်အနရာအနနာှမှ အစာြက်နငှ  ် အချ  ရညက် ုံ ခ ွဲပခာ်းကာ အချ  ရညက် ုံ 

စ မ်ရညက်နသ် ုံ  ပ ုံ  နဆာငရ်ပါသည။် ခ ွဲပခာ်းထာ်းမပီ်းနသာ အစာြတ်မျာ်းက ုံ နပမနရအ တ်ခ   (သ ုံ  ) ပီန အ တ်ခ  တ ုံ  ပြင  ် လ ုံပခ  စ ာ 

စနစ်တကျထုံတပ် ုံ်းထာ်းသ ုံရပါသည။် ယင််းအစာြတ်အ တ်မျာ်းက ုံ တ ရ စဆာနန်မ ်းပမြူနသာ လုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငသ် မျာ်းသ ုံ   

နရာင််းချနပ်းရပါသည။် အစာြက်အ တ်မျာ်းသည ် ထုံတ်ပ ုံ်းမပီ်းချ နမ်ှ (၃၆)နာရီမ ှ (၄၈)နာရီ (သ ုံ  ) (၂)ရက်ကကာပမင စ် ာ 

သ ုံနလှာငမ် ပါက အန  အသက်ဆ ုံ်းမျာ်း စတငထ် က်နပေါ်လာသညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် ထ ုံ  နကကာင ရ်ရှ လာနသာ 

အစာြတ်မျာ်းက ုံလည််း ရရှ နသာအချ နမ်ှ ၁၂နာရီအတ င််း နရာင််းချန ုံငရ်န ် စီစဉ်နဆာငရ် က်ပခင််းနကကာင  ် လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း 

အန  အသက်ဆ ုံ်းမျာ်း မထ က်နပေါ်လာသညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် လုံပ်ငန််းပ တ်သ မ််းချ နတ် ငလ်ည််း စနစတ်ကျ သန  ရ်ှင််းနရ်းလုံပ်မပီ်း 

အ တ်မျာ်းပြင  ်ထည သ် င််း၍ တ ရ စဆာနန်မ ်းပမြူနသာ လုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငသ် မျာ်းသ ုံ   တပါတည််းနရာင််းချပခင််းပြင  ်လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း 

သန  ရ်ှင််းသပ်ရပ်မှုက ုံ နဆာငရ် က်ထာ်းသညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် 

အရက်ပပင််းချကလ်ုံပ်ရာ နပါင််းခ ပခင််းဌာနမှ ထ က်ရှ လာနသာ စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း၌ ဆနက် ွဲမှ အမှုနမ်ျာ်းနငှ  ်

အစ ုံငအ်ခွဲအြတ်မျာ်း(Sluge and Cake) က ုံ စစ်နဆ်းကကည ရ်ာ ပရ ုံတင််းဓာတ်ကျနရ်ှ နနပါသပြင  ်၎င််း အစ ုံငအ်ခွဲမျာ်း(Sluge and 

Cake)တ ုံ  က ုံ တ ရ စဆာနအ်စာအပြစ်စနစ်တကျ ထုံတ်ပ ုံ်းမပီ်း နရာင််းချ နပ်းရပါသည။် ထ ုံ  နကကာင  ် စ န  ပ်စ်ရညတ် င ် ပါဝငန်သာ 
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စစ်ြတ်မျာ်းက ုံ စစ်ခ ုံမျာ်းပြင စ်စ်ယ မပီ်း တ ရစဆာနအ်စာအပြစ် ပပနလ်ည ်နရာင််းချပခင််းပြင  ် စ န  ပ်စ်ပစစည််းမထ က်ရှ လာန ုံငပ်ါ။ Top 

One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ ထ က်ရှ လာနသာစ န  ပ်စ်နရနငှ  ် လုံပ်ငန််းပ ုံင််းဆ ုံငရ်ာ သန  ရ်ှင််းနသာနရမျာ်း အာ်းလ ုံ်းက ုံ 

နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   မပ ုံ  နဆာငမ်ှ ီ Top One ဤရက်ချက်စက်ရ ုံ အတ င််းရှ  စ န  ပ်စ်နရကနမ်ျာ်း အတ င််းတ င ်

စုံစည််းထာ်းရပါသည။် ၎င််းစုံစည််းထာ်းနတသာ စ န  ပ်စ်နရမျာ်းက ုံ အပ ချ နခ်ျပခင််းနငှ  ် PH ည  ပခင််းတ ုံ  က ုံလုံပ်နဆာငန်ပ်းရပါသည။် 

ထ ုံ  သ ုံ   လုံပ်နဆာငမ်ှုအဆင ဆ်င မ်ပီ်းဆ ုံ်းချ နတ် င ် နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   စ န  ပ်စ်နရပ ုံ  နဆာငန်ဆာ မညပ်ြစ်နကကာင််း 

သတင််းပ ုံ  နဆာင၍် သန  စ်ငန်စပါသည။် ထ ုံ  နကကာင ၎်င််းပ ုံ  နဆာငလ် ုံက်နသာ နရဆ ုံ်းမျာ်းက ုံ နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံမ ှ

ဆက်လက်တာဝနယ် နဆာငရ် က်ထာ်းပါသည။် ဤသ ုံ  ပ ုံ  နဆာငန်သာ ပ ုံက်လ ုံင််းမျာ်းနငှ  ်ပ ုံ  နဆာငန် ုံငန်ဆာငရ် က်သည  ်ပန  မ်ျာ်းက ုံလွဲ 

အလျငသ်င သ်လ ုံ စစ်နဆ်းပပ ပပငမ်ှုမျာ်း ပပ လုံပ်ပခင််းနကကာင  ် ပ ုံက်လမ််းနကကာင််းသနလျာက် ယ ုံစ မ ်ပခင််းမရှ ပါ။ ထ ုံ  နကကာင  ် Top 

One အရက်ချက်စက်ရ ုံမှ စ န  ပ်စ်နရသည ် ပတ်ဝန််းကျငည်စ်ညမ််းမှုနငှ  ် အန  အသက်ဆ ုံ်းထ က်ရှ ပခင််း မရှ နစပါ။ 

စ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငမ်ှုက ုံ နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံမ ှဆက်လက်တာဝနန်ဆာငရ် က်ပါသည။် 

သ ုံ  ပြစ်ပါ၍ နပါင််းခ ပခင််းအဆင  ် (Distillation Process)မ ှ စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း(Effluents) ထ က်ရှ လာပခင််း မရှ သကွဲ သ ုံ   

ပတ်ဝန််းကျငသ် ုံ  စ န  ပ်စ်ပခင််းမရှ နသာနကကာင  ်ပတ်ဝန််းကျငည်စ်ညမ််းမှုနငှ  ်အန  အသက်ဆ ုံ်းထ က်ရှ ပခင််း မရှ နစပါ။ 

အကျဉ််းချ ပ်တငပ်ပရလျှင ် Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံမ ှ ထ က်ရှ လာန ုံငသ်ည  ် စ န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်းသည ်

အစ ုံငအ်ခွဲပြစ်ပါက တ ရ စဆာနအ်စာအပြစ်နရာင််းချပခင််းပြင  ် လည််းနကာင််း၊ စ န  ပ်စ်နရမျာ်းမျာ်းက ုံ နရွှအ ုံ်းနရဆ ုံ်း သန  စ်ငစ်က်သ ုံ   

စနစ်တကျပ ုံ  နဆာင၍်လည််းနကာင််း ပပ လုံပ်နဆာငရ် က်ထာ်းပါသည။် အန  အသက်ဆ ုံ်းမျာ်းမထ က်ရှ နစရန ် အချ နတ် ုံအတ င််း 

စီစဉ်နဆာငရ် က်ထာ်းန ုံငပ်ခင််း၊ ပ ုံက်လ ုံင််းမျာ်းက ုံ စစ်နဆ်းပပ ပပငပ်ခင််းတ ုံ   သတ ကကီ်းစ ာ စီစဉ် နဆာငရ် ကထ်ာ်းပါသည။် သ ုံ  ပြစ်ပါ၍ 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ် စက်ရ ုံမှာထ က်ရှ နသာ စ န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်းက ုံ ၎င််း၏ ပတ်ဝန််းကျငသ် ုံ   

စ န  ပ်စ်နကကာင််းမနတ ြို့ ရှ ရပါ။ 
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(စ) လုံပ်ငန််းပ တ်သ မ််းချ နအ်ဆင တ် င ်နဆာငရ် က်ရမည  ်လုံပ်ငန််းမျာ်း အကျဉ််းချ ပ် 

(၁) ဆနက် ွဲသ ုံနလှာငရ် ုံပ တ်သ မ််းပခင််း 

  ဆနက် ွဲအ တ်မျာ်း ကုံနစ်ငသ်ညအ်ထ  လှွဲကျင််းသန  ရ်ှင််းနရ်းမျာ်း ပပ လုံပ်ရပါသည။် 

(၂) နပါင််းအ ုံ်းပ တ်သ မ််းပခင််း 

ဆနက် ွဲကျ  ချက်မပီ်းစီ်းပါက နရသန  မ်ျာ်းပြင  ် အချ  ါဓာတ်မကျနန်အာင ် နဆ်း၍ ၎င််းနရမျာ်းက ုံ အစာြက်စစ ်

စက်သ ုံ  ပ ုံ  နဆာငန်သာ ပ ုံက်လ ုံင််းပြင  ်ပ ုံ  နဆာငန်ပ်းပါသည။် 

(၃) အစာြက်စစ်စက်ပ တ်သ မ််းပခင််း 

အချ  ရညန်ငှ  ် အစာြက်မျာ်းခ ွဲပခာ်းမပီ်း စက်ရပ်တန  မ်ပီဆ ုံပါက ၎င််းစက်မျာ်းအာ်း နရအာ်းပြင န်သာ်လည််းနကာင််း 

လ အာ်းပြင န်သာ်လည််းနကာင််း သန  ရ်ှင််းနရ်းပပ လုံပ်ရပါသည။် နရက ုံ စ မ်နရနြာက်ကနမ်ျာ်းစီသ ုံ  ပ ုံ  နဆာငမ်ပီ်း အစာြက်မျာ်းက ုံ 

စနစ်တကျ ထုံတပ် ုံ်း၍ တ ရ စဆနအ်စာအပြစ် နရာင််းချနပ်းပါသည။် 

(၄) စ မ်နရကနပ် တသ် မ််းပခင််း 

စ မ်နရကနမ်ှ စ မ်နရမျာ်း နပါငခ် ဌာနသ ုံ  ပ ုံ  နဆာငမ်ပီ်းပါက ၎င််းအ ုံ်းမျာ်းက ုံနရသန  ပ်ြင  ်  အ ုံ်းမျာ်း၏ န ရ နတ  

ကပ်မကျနန်စရန ်သန  စ်ငန်စပါသည။် ထ ုံသန  စ်ငထ်ာ်းနသာနရမျာ်းက ုံလည််း နပါင််းခ ဌာနသ ုံ   ပ ုံ  နဆာင ်နပါင််းခ နစပါသည။် 

(၅) နပါင််းခ ဌာနပ တသ် မ််းပခင််း 

နပါင််းခ ဌာနမှ လုံပ်ငန််းမပီ်းဆ ုံ်းမပီဆ ုံပါက ဘ   ငလ်ာရပ်တန  ရ်န ်သတင််းနပ်းပ ုံ  မပီ်း နပါင််းခ  အဆင မ်ျာ်းအတ ငန်ရသန  ပ်ြင  ်

သန  စ်င၍် ၎င််းသန  စ်ငန်ရမျာ်းက ုံ စ န  ပ်စ်နရနလှာငက်နမ်ျာ်းသ ုံ   ပ ုံ  နဆာငရ်ပါသည။် 

(၆) ဘ   ငလ်ာပ တ်သ မ််းပခင််း 

ဘ   ငလ်ာရပ်တန  မ်ညဆ် ုံပါက နလာငစ်ာပြတ်နတာက်ပခင််း၊ အပ ချ နက်ျနစရန ် နရအဆက်မပျက် 

တငပ်ခင််းတ ုံ  က ုံပပ လုံပ်ရပါသည။် မ်ီးစာနအ်းမပီပြစ်ပါက နအာက်ကျနပ်ပာမျာ်းနငှ  ် ဘ   ငလ်ာအတ င််း တငက်ျနန်နနသာ ပပာမျာ်းက ုံ 

သန  ရ်ှင််းနရ်းပပ လုံပ်၍ ရရှ လာနသာပပာမျာ်းက ုံ စနစ်တကျအ တ်မျာ်းပြင  ် ထည သ် င််းကာ ပန််းဥယျာဉ်စ ုံက်ပျ  ်း သ မျာ်းထ  

နရာင််းချနပ်းရပါသည။် 

(၇) စ န  ပ်စ်နရကနပ် တ်သ မ််းပခင််း 

နလှာငထ်ာ်းနသာစ န  ပ်စ်နရမျာ်းက ုံ နရွှအ ုံ်းနရဆ ုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   ပ ုံ  နဆာငမ်ပီ်းပါက ကနန် ရ မျာ်းတ င ် နရဆ ုံ်းမျာ်း၊ 

အမှုနအ်မ ွှာ်းမျာ်း ကပ်မကျနန်စရန ်နရသန  ပ်ြင  ်သန  စ်င၍် ၎င််းနရမျာ်းက ုံပါ တပါတည််း ပ ုံ  နဆာငန်ပ်းရပါသည။် 

(ဆ) စီမ က န််းအတ က် ရရှ ထာ်းနသာ ခ င ပ်ပ မ န   ်မ တတ ြူမျာ်း 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ခ င ပ်ပ မ န  မ်ျာ်းက ုံ နနာက်စာမျာက်နာှမျာ်းတ င ်မ တတ ြူပြင  ်နြာ်ပပနပ်းလ ုံက်ပါသည။် 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ပတ်တန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်က ုံ တာဝနယ် နဆာငန်ဆာငရ် က်သ မှာ Top One 

အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏စက်ရ ုံပ ုံငရ်ှင ်ဦ်းမျ  ်းသ န််းမှ တတ်သ နာလညန်သာ ပညာရှငမ်ျာ်းနငှ  ်နဆ ်းနန ်းတ ုံငပ်ငမ်ပီ်း လ ုံအပ်သညမ်ျာ်းက ုံ 

ပပ ပပငန်ပပာင််းလွဲပခင််း၊ တပ်ဆငအ်သ ုံ်းပပ ပခင််းနငှ  ် စမ််းသပ်စစ်နဆ်းမှုမျာ်းပပ လုံပ်နဆာငရ် က်နနပါသည။် (၂၀၂၀)ခုံနစှ် က ုံဗစ်၁၉-

အသက်ရှုမှုလမ််းနကကာင််းဆ ုံငရ်ာနရာဂါ ပပန  ပ် ာ်းနနချ နက်ာလအတ င််း ကျန််းမာနရေဝနက်ကီ်းဌာန၏ လမ််းညွှနမ်ှု 

အတ ုံင််းစီစဉ်နဆာငရ် က်၍ နရာဂါပ ုံ်းမက ်းစပ်နစရန ်စီစဉ်နဆာငရ် က်လျက်ရှ ပါသည။် 
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(၂၀၂၀)ခုံနစှ် က ုံဗစ်၁၉-အသက်ရှုမှုလမ််းနကကာင််းဆ ုံငရ်ာနရာဂါ ပပန  ပ် ာ်းနနချ နက်ာလအတ င််း ကျန််းမာနရေဝနက်ကီ်းဌာန၏ လမ််းညွှနမ်ှု 

အတ ုံင််းစီစဉ်နဆာငရ် က်၍ နရာဂါပ ုံ်းမက ်းစပ်နစရန ်စီစဉ်နဆာငရ် က်ထာ်းပ ုံ 
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၅။ လက်ရှ ပတ်ဝန််းကျင ်အနပခအနနတငပ်ပပခင််း 

(က) ပတ်ဝန််းကျငန်ငှ  ်လ မှုစီ်းပ ာ်းဆ ုံငရ်ာအချက်အလက်မျာ်း ရယ သည န်ည််းလမ််း 

(၂၀၂၀)ခုံနစှ် (၁)လပ ုံင််း (၉)ရက်နန  တ င ်နတ ြို့ဆ ုံ   ပပ လုံပ်နသာ  Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ထုံတ်လုံပ်မှုလုံပ်ငန််းနငှ  ်

ပတ်သက်၍ ပတ်တန််းကျငဆ် ုံငရ်ာစီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ် နဆ ်းနန ်းပ ွဲတ င ်တက်နရာက်သ မျာ်းက ုံ နမ်းပမန််းနဆ ်းနန ်းခွဲ ပါသည။် 
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 Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံအနနပြင  ်နေသခ ပပညသ် မျာ်းနဆ ်းနန ်းတငပ်ပချက်မျာ်းအနပေါ် 

အနလ်းထာ်းနစာင ရ် က်ထာ်းနကကာင််းနတ ြို့ ရှ ရပါသည။် 

နဆ ်းနန ်းနတာင််းဆ ုံချက် ၁။ ဘ   ငလ်ာမှပပာမှုန  မ်ျာ်း နဘ်းပတ်ဝန််းကျငသ် ုံ   မပပန  လ်ွှင န်စရန ်ဘ   ငလ်ာနခါင််းတ ုံငမ်ှ 

ထ က်ရှ လာန ုံငန်သာပပာမှုနမ်ျာ်း မထ က်လာနစရန ်အဆင ပ်မ င ပ်ပ ပပငထ်ာ်းပပာြမ််းစက်( ဆ ုံငက်လုံန််း ) 

ပြင ြ်မ််းယ ပခင််း ပြင တ် ုံ်းပမ င  ်နဆာငရ် က်ထာ်းပါသည။် 

နဆ ်းနန ်းနတာင််းဆ ုံချက် ၂။ စက်ရ ုံအတ င််းလုံပ်ငန််းပ ုံင််းဆ ုံငရ်ဦဌာနမျာ်း၌ လ  စ မ််းအင််းလ ုံအပ်ချက်မျာ်း နပေါ်နပါက်လာပါက အန်ီးရှ  

ပတ်ဝန််းကျငန်န နေသခ ပပညသ် မျာ်းက ုံ ဦ်းစာ်းနပ်း အသ နပ်း၍ ခန  အ်ပ်နပ်းပါသည။် 

နဆ ်းနန ်းနတာင််းဆ ုံချက် ၃။ ပတ်ဝန််းကျငန်န နေသခ ပပညသ် မျာ်း၏ နန  စဥ်ဘဝအတ က် နရအသ ုံ်းပပ န ုံငန်ရ်း၊ 

နရလ ုံအပ်ချက်က ုံပြည စ်ည််းန ုံငရ်န ်စက်ရ ုံမနန်နဂျာ၏ ခ င ပ်ပ ချက်ပြင  ်စက်ရ ုံအတ င််းမ ှနရက ုံ နရပ ုံ်းမျာ်းပြင  ်

သယ်ယ  သ ုံ်းစ ွဲခ င ပ်ပ ထာ်းပါသည။် 

နဆ ်းနန ်းနတာင််းဆ ုံချက် ၄။ ပတ်ဝန််းကျငန်န နေသခ ပပညသ် မျာ်း၏လ မ နရ်း၊စီ်းပ ာ်းနရ်းနငှ  ်ပညာနရ်းတ ုံ  နငှ  ်ပတ်သက်၍ တတ်စ မ််းသမျှ 

က ညနီထာက်ပ  နပ်းလျက်ရှ ပါသည။် ပညာနရ်းအတ က် စာအုံပ်နငှ  ်စာနရ်းက ရ ယာမျာ်း လှုေါန််းနပ်းပခင််း၊ 

စီ်းပ ာ်းနရ်း အလုံပ်အက ုံငအ်ခ င အ်လမ််းမျာ်း လမ််းညွှနပ်ပသနပ်း်းပခင််း နငှ  ်2020 ခုံနစှ် Covid – 19 

အသက်ရှြူလမ််းနကကာင််းဆ ုံငရ်ာ နရာဂါနကကာင  ်ကျန််းမာနရ်းဆ ုံငရ်ာ နဆ်းဝါ်းနငှ  ်နရာဂါကာက ယ်နရ်း 

ပစစည််းမျာ်း အာ်းနထာက်ပ  သငက်ကာ်းပခင််းတ ုံ  က ုံ နဆာက်ရ က်လျက်ရှ ပါသည။် 

(ခ) နပမ၊ နရ၊ နလ၊ အန  ၊ ဆ ည သ ၊ စ န  ပ်စ်နရ၊ စ န  ထ်ုံတ်ရည ်အရညအ်နသ ်း 

Top One အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ နလထုံ၊ နရထုံ၊ နပမထုံ၊ ဆ ည သ မျာ်း တ ုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်းက ုံ 

(၂၀၂၀)ခုံနစှ်ရလေက်က ုံနနာက်စာမျက်နာှတ ငန်ြာ်ပပနပ်းထာ်းပါသည။် နရဆ ုံ်းစ န  ပ်စ်မှုက ုံ နရွှအ ုံ်းနရဆ ုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံမ ှ

တာဝနယ် နဆာငရ် က်နပ်းနနနသာနကကာင  ် နရ၊ စ န  ပ်စ်နရ အရညအ်နသ ်းတုံင််းတာမှု က ုံနရွှအ ုံ်းနရဆ ုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံမ ှ

တငပ်ပပါမည။်
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 စက်ရ ုံ၏ နလထုံ၊ နရထုံ၊ နပမထုံ၊ ဆ ည သ မျာ်း တ ုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်း(၂၀၂၀) 

စဉ် တ ုံင််းတာသည  ်အရညအ်နသ ်း (Parameter) ယ နစ် တ ုံင််းတာသည  ်

နနရာ 

ယခငတ် ုံင််းတာမှု ယခုံတ ုံင််းတာမှု နလျာ  / ပ ုံ   ရှ သင သ်ည  ်စ နှုန််းနငှ  ်တ ုံင််းတာမှု 

ရလေ ် ရက်စ ွဲ ရလေ ် ရက်စ ွဲ 

 Test 1  စက်ရ ုံဝန််းမျက်နာှစာ  ၂၀၁၉  ၂၀၂၀   

၁။ နသ်းငယ်နသာ အစ ုံငအ်ခွဲမျာ်း      PM2.5 

                                                PM10 

𝑚g/ m3 

 

mg/ m3 

စက်ရ ုံဝန််းမျက်နာှစာ ၅ 

၁၃ 

၂၈/၁၂/၁၉ ၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  

နလျာ  

၁၀၊ ၁ နစှ် - ၂၅ ၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ နစှ် - ၅၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂။ န ုံက်ထရ ုံဂျငေ် ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်NO2)  𝑚g/ m3 စက်ရ ုံဝန််း 

မျက်နာှစာ 

_ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၄၀၊ ၁ နစှ် - ၂၀၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၃။ ဆာလြာေ ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်SO2) 𝑚g/ m3 စက်ရ ုံဝန််း 

မျက်နာှစာ 

_ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၅၀၀၊ ၁၀ မ နစ် - ၂၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၄။ အ ုံဇုံန််း 𝑚g/ m3 စက်ရ ုံဝန််းမျက်နာှစာ _ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၁၀၀၊ ၁ ရက် လျှင ် ၈နာရီ အမျာ်းဆ ုံ်း IFC 

၅။ ဆ ည သ  dBA စက်ရ ုံဝန််းမျက်နာှစာ ၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၂ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၇၀ IFC 

 Test 2  စက်ရ ုံဝန််း အနနာက်    ၇/၁၀/၂၀၂၀   

၁။ နသ်းငယ်နသာ အစ ုံငအ်ခွဲမျာ်း      PM2.5 

                                                PM10 

𝑚g/ m3 

 

mg/ m3 

စက်ရ ုံဝန််း အနနာက် ၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉  ၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  

နလျာ  

၁၀၊ ၁ နစှ် - ၂၅ ၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ နစှ် - ၅၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂။ န ုံက်ထရ ုံဂျငေ် ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်NO2)  𝑚g/ m3 စက်ရ ုံဝန််း အနနာက် _ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၄၀၊ ၁ နစှ် - ၂၀၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၃။ ဆာလြာေ ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်SO2) 𝑚g/ m3 စက်ရ ုံဝန််း အနနာက် _ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၅၀၀၊ ၁၀ မ နစ် - ၂၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၄။ အ ုံဇုံန််း 𝑚g/ m3 စက်ရ ုံဝန််း အနနာက် _ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၁၀၀၊ ၁ ရက် လျှင ် ၈နာရီ အမျာ်းဆ ုံ်း IFC 

၅။ ဆ ည သ  dBA စက်ရ ုံဝန််း အနနာက် ၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၂ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin.
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စဉ် တ ုံင််းတာသည  ်အရညအ်နသ ်း (Parameter) ယ နစ် တ ုံင််းတာသည  ်

နနရာ 

ယခငတ် ုံင််းတာမှု ယခုံတ ုံင််းတာမှု နလျာ  / ပ ုံ   ရှ သင သ်ည  ်စ နှုန််းနငှ  ်တ ုံင််းတာမှု 

 Test 3  ဘ   ငလ်ာခန််း  ၂၀၁၉  ၂၀၂၀   

၁။ နသ်းငယ်နသာ အစ ုံငအ်ခွဲမျာ်း      PM2.5 

                                                PM10 

𝑚g/ m3 

 

mg/ m3 

ဘ   ငလ်ာခန််း ၃ 

၈ 

၂၈/၁၂/၁၉ 

 

၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  

နလျာ  

၁၀၊ ၁ နစှ် - ၂၅ ၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ နစှ် - ၅၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂။ န ုံက်ထရ ုံဂျငေ် ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်NO2)  𝑚g/ m3 ဘ   ငလ်ာခန််း ၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၄၀၊ ၁ နစှ် - ၂၀၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၃။ ဆာလြာေ ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်SO2) 𝑚g/ m3 ဘ   ငလ်ာခန််း ၅၃ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၅၀၀၊ ၁၀ မ နစ် - ၂၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၄။ အ ုံဇုံန််း 𝑚g/ m3 ဘ   ငလ်ာခန််း ၁၈ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၁၀၀၊ ၁ ရက် လျှင ် ၈နာရီ အမျာ်းဆ ုံ်း IFC 

၅။ ဆ ည သ  dBA ဘ   ငလ်ာခန််း ၃၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၇၀ IFC 

 Test 4  စက်ရ ုံ  အတ င််း    ၇/၁၀/၂၀၂၀   

၁။ နသ်းငယ်နသာ အစ ုံငအ်ခွဲမျာ်း      PM2.5 

                                                PM10 

𝑚g/ m3 

 

mg/ m3 

စက်ရ ုံ  အတ င််း ၃ 

၈ 

၂၈/၁၂/၁၉ 

 

၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  

နလျာ  

၁၀၊ ၁ နစှ် - ၂၅ ၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ နစှ် - ၅၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂။ န ုံက်ထရ ုံဂျငေ် ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်NO2)  𝑚g/ m3 စက်ရ ုံ  အတ င််း ၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၄၀၊ ၁ နစှ် - ၂၀၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၃။ ဆာလြာေ ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်SO2) 𝑚g/ m3 စက်ရ ုံ  အတ င််း ၄၂ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၅၀၀၊ ၁၀ မ နစ် - ၂၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၄။ အ ုံဇုံန််း 𝑚g/ m3 စက်ရ ုံ  အတ င််း ၈ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၁၀၀၊ ၁ ရက် လျှင ် ၈နာရီ အမျာ်းဆ ုံ်း IFC 

၅။ ဆ ည သ  dBA စက်ရ ုံ  အတ င််း ၄ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin 
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စဉ် တ ုံင််းတာသည  ်အရညအ်နသ ်း (Parameter) ယ နစ် တ ုံင််းတာသည  ်

နနရာ 

ယခငတ် ုံင််းတာမှု ယခုံတ ုံင််းတာမှု နလျာ  / ပ ုံ   ရှ သင သ်ည  ်စ နှုန််းနငှ  ်တ ုံင််းတာမှု 

 Test 5  မီ်းစက်ခန််း  ၂၀၁၉  ၂၀၂၀   

၁။ နသ်းငယ်နသာ အစ ုံငအ်ခွဲမျာ်း      PM2.5 

                                                PM10 

𝑚g/ m3 

 

mg/ m3 

မီ်းစက်ခန််း ၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉  ၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  

နလျာ  

၁၀၊ ၁ နစှ် - ၂၅ ၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ နစှ် - ၅၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂။ န ုံက်ထရ ုံဂျငေ် ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်NO2)  𝑚g/ m3 မီ်းစက်ခန််း ၂၂ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၄၀၊ ၁ နစှ် - ၂၀၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၃။ ဆာလြာေ ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်SO2) 𝑚g/ m3 မီ်းစက်ခန််း ၅၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၅ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၅၀၀၊ ၁၀ မ နစ် - ၂၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၄။ အ ုံဇုံန််း 𝑚g/ m3 မီ်းစက်ခန််း ၄၈ ၂၈/၁၂/၁၉ ၁၄ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၁၀၀၊ ၁ ရက် လျှင ် ၈နာရီ အမျာ်းဆ ုံ်း IFC 

၅။ ဆ ည သ  dBA မီ်းစက်ခန််း ၅၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၇၀ IFC 

 Test 6  ကာ်းရပ်နာ်းက င််း    ၇/၁၀/၂၀၂၀   

၁။ နသ်းငယ်နသာ အစ ုံငအ်ခွဲမျာ်း      PM2.5 

                                                PM10 

𝑚g/ m3 

 

mg/ m3 

ကာ်းရပ်နာ်းက င််း ၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉ 

 

၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  

နလျာ  

၁၀၊ ၁ နစှ် - ၂၅ ၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ နစှ် - ၅၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၂။ န ုံက်ထရ ုံဂျငေ် ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်NO2)  𝑚g/ m3 ကာ်းရပ်နာ်းက င််း ၁၀ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၄၀၊ ၁ နစှ် - ၂၀၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၃။ ဆာလြာေ ုံငန်အာက်ဆ ုံေ(်SO2) 𝑚g/ m3 ကာ်းရပ်နာ်းက င််း ၁၀၃ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၅၀၀၊ ၁၀ မ နစ် - ၂၀၊ ၂၄ နာရီ၊ IFC. 

၄။ အ ုံဇုံန််း 𝑚g/ m3 ကာ်းရပ်နာ်းက င််း ၂၀ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၁၀၀၊ ၁ ရက် လျှင ် ၈နာရီ အမျာ်းဆ ုံ်း IFC 

၅။ ဆ ည သ  dBA ကာ်းရပ်နာ်းက င််း ၄၂ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ နလျာ  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindli. 
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 (ဂ) တ ုံင််းတာရရှ နသာ နလ၊ နရ၊ နပမ၊ ဆ ည သ မျာ်းက ုံ စ ချ နစ် ညွှန််းမျာ်းပြင  ်နှု င််းယှဉ်မှု အပခအနနတငပ်ပပခင််း 

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ် (၂၀၂၀)ခုံနစှ ် (၉)ပ ုံင််းအထ  စက်လညပ်တ်ခွဲ မပီ်း (၂၀၂၀)ခုံနစှ် (၉)လပ ုံင််း 

(၁၁)ရက်နန  တ ငမ်ှစ၍ ယာယီလုံပ်ငန််းရပ်တန  ထ်ာ်းပါသည။် သ ုံ  ပြစ်ပါ၍ စက်ရ ုံနနာက်ဆ ုံ်း လညပ်တ်မပီ်းချ နမ်ှ (၁)လ 

ကကာချ နတ် င ် ပတ်ဝန််းကျငထ် ခ ုံငမ်ှု ရှ ၊ မရှ  သ ရှ န ုံငန်စရန ် (၂၀၂၀)ခုံနစှ် (၁၀)လပ ုံင််း (၁၁)ရက်နန   တ ငလ် ုံပ်နသာ 

စမ််းသပ်ပစစည််းမျာ်း ငာှ်းရမ််း၍ (၂၄)နာရီကကာ စမ််းသပ်စစ်နဆ်းမှုမျာ်း ပပ လုံပ်ခွဲ ပါသည။်  Top One အရက်ချက် စက်ရ ုံ၏ 

နလထုံ၊ နရထုံ၊ နပမထုံ၊ ဆ ည သ မျာ်း တ ုံင််းတာမှုရလေမ်ျာ်း(၂၀၂၀) တ ုံင််းတာချက်မျာ်းအရ နလ၊ နရ၊ နပမ၊ ဆ ည သ မျာ်းက ုံ 

စ ချ နစ် ညွှန််းမျာ်းပြင  ် နှု င််းယှဉ်စ်နဆ်းကကည ရ်ာ အမျ  ်းသာ်းပတ်ဝန််းကျငဆ် ုံငရ်ာ အရညအ်နသ ်း(ထုံတ်လွှတ်မှု) 

လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းသတ်မှတ်စ နှုန််းမျာ်း၏ သက်မှတ်စ နှုန််းနအာက် နရာက်ရှ နနသညက် ုံ နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် 

၆။ စီမ က န််းနဆာငရ် က်ထာ်းမှုနကကာင  ်ထ ခ ုံက်မှု၊ ၎င််းထ ခ ုံက်မှုနလျာ ကျနစနသာနည််းလမ််းနငှ  ်ကုံနက်ျစရ တ်မျာ်း 

စက်ရ ုံတ င ် ပတ်ဝန််းကျငထ် ခ ုံက်မှုဆ ုံ်းကျ  ်းမျာ်းက ုံ နလျာ နည််းန ုံငသ်နလာက် နလျာ နည််းရန ် စီစဉ်နဆာငရ် က် 

ထာ်းမှုတ ုံ  က ုံ တငပ်ပခွဲ မပီ်းပြစ်ပါသည။် ၎င််းအစီအစဉ်စမီ က န််းအတ က် သ န််း(၁၅၀)ကျပ်ခန  က်ုံနက်ျမညဟ်ုံ ကနဦ်း 

တ က်ချက်မှုမျာ်းမ ှသ ရှ ရပါသည။် စီမ က န််းနဆာငရ် က်ထာ်းမှုနကကာင  ်ထ ခ ုံက်မှု၊ ၎င််းထ ခ ုံက်မှုနလျာ ကျနစနသာနည််းလမ််း 

နအာက်နြာ်ပပပါ ဇယာ်းမျာ်းပြင  ်တငပ်ပအပ်ပါသည။် 

 

(၁) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ နလထုံအနပေါ် သက်နရာက်မှုမျာ်း၊ ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 

သက်နရာက်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း အမှုနအ်မ ွှာ်းမျာ်း လ င ထ် က်မှုနည််းပါလာမပီပြစ်သည။် 

သက်နရာက်နစနသာ အနကကာင််းအရင််းမျာ်း လုံပ်ငန််းသ ုံ်းနမာ်နတာ်ယာဉ်မျာ်းနငှ  ်အရနလ်ျှပ်စစ် ထုံတ်စက်၏ 

အ ပ်နဇာပ ုံက်မျာ်းမှ ဓာတ်နင ြို့မျာ်းနငှ  ် အန  အသက်မျာ်း ထ က်ရှ  

မှုနည််းပါ်းလာမပီပြစ်သည။် 

စပါ်းခ  သယ်ယ သည  ် ယာဉ်မျာ်းမှ စပါ်းခ  အမှုနမ်ျာ်း လ င ထ် က် 

မှုနည််းပါ်းလာမပီပြစ်သည။် 

ဘ   ငလ်ာနခါင််းတ ုံငမ်ှ ဓာတ်နင ြို့မျာ်းထ က်ရှ  ပခင််း၊ စပါ်းခ  ပပာမျာ်း 

မှ အမှုနလ် င  ်ထ က်ရှ  မှုနည််းပါ်းလာမပီပြစ်သည။် 

သက်နရာက်မှုအတ ုံင််းအတာနငှ  ်အချ နက်ာလ စက်ရ ုံအန်ီးပတ်ဝန််းကျငတ် င ်လ နနအ မ်မျာ်း မရှ သပြင  ်ပပညသ်  

လုံထုံအနပေါ် သက်နရာက်မှု အလ နန်ည််းပါသည။် 

ပပညသ် လ ထုံအနပေါ် သက်နရာက်မှု မရှ ပါ။ 

လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအနပေါ် သက်နရာက်မှု ပမာဏအလ န ်

နည််းပါသည။် အချ န ် ကာလ နာရီပ ုံင််း(၄၅-၆၀မ နစ်) 

သာပြစ်ပါသည။် 

ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း နမာ်နတာ်ယာဉ်မျာ်း၊အရနလ်ျှပ်စစထ်ုံတ်စက်မျာ်းက ုံ 

စ မ််းအာ်းပပည  ် နစရန ် နဆာငရ် က်ပခင််း၊ စက်ဆနီချာဆအီချ နမ်ှ ီ

ပြည တ်င််းလွဲလှယ် ပခင််း၊ စက်ကက  ခ ုံင ်နရ်းနဆာငရ် က်ပခင််း။ 

အရညအ်နသ ်း ပပည မ်ီနသာ နလာငစ်ာဆမီျာ်း အသ ုံ်းပပ ပခင််း။ 

စပါ်းခ  မျာ်းသယ်ယ ရာတ ငလ် ုံပခ  နသာအ တ်မျာ်းပြင  ်

သယ်ယ ပခင််း။ဘ   ငလ်ာတ ငန်လနငှ န်လာငစ်ာအချ  ်း 

ထ န််းည  ပခင််း၊ ဆ ုံငက်လ ုံ်း အမှုနြ်မ််းစက်၊ နရပြန််း အမှုန ်

ြမ််းစက်မျာ်းက ုံ စ မ််းရညပ်ပည န်စရန ်စီစဉ်နဆာငရ် က်ပခင််း။ 

စ မ်ရညတ် ုံငကီ်မျာ်း၏ အပ ချ နက် ုံ မပမင မ်ာ်းနစရန ်

အပ ပမင တ်က် ပခင််း၊ က နေ်ငဆ်ာမျာ်းတ င ် နချ်းကပ်တငပ်ခင််း၊ 
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အနအ်းခ နရ အပ ချ နပ်မင တ်က်ပခင််း မရှ ရန ် စီစဉ် 

နဆာငရ် က်ပခင််း။ 

စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း၏ pHပြင  ် အနကာင််းဆ ုံ်း အနပခအနနရရှ ရန ်

နဆာငရ် က်ပခင််း။ 

(၂) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ နရထုံအနပေါ် သက်နရာက်မှုမျာ်း၊ ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 

သက်နရာက်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း စက်ဆနီချာဆ၊ီ နလာငစ်ာဆ၊ီ ထရနစ်နြာ်မာဆ၊ီ အရက်ပပင််း၊ 

ဘက်ထရီ အကဆ်စ်မျာ်း လုံပ်ငန််းလုံပ် က ုံငရ်ာတ င ် မနတာ ်

တဆ ြ တ်စငမ်ှုမျာ်း မရှ သနလာက် 

နည််းပါ်းနအာငန်ဆာငရ် က်န ုံငပ်ခင််း။ 

ဘ   ငလ်ာဘလ ုံ်းနေါင််း နငှ  ်နရသန  စ်ငဌ်ာနမှ နဆ်းနကကာနရမျာ်း။ 

စက်ပစစည််းက ရ ယာ၊ ပ ုံက်လ ုံင််းနဆ်းနရမျာ်း။ 

အရက်ပပင််းချက်လုံပ်ရာမှ ထ က်ရှ နသာ စ န  ပ်စရ်ညမ်ျာ်း။ 

သက်နရာက်နစနသာအနကကာင််းအရင််းမျာ်း

  

စနစ်မကျပခင််း၊ စည််းကမ််းမလ ုံက်နာပခင််း၊ ညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်း 

ချ  ်းနြာက် ပခင််း၊ ပ ုံက်လ ုံင််းမျာ်း၊ တ ုံငက်ီမျာ်းမှ ယ ုံြ တ်ပခင််းမျာ်း၊ 

စ န  ပ်စရ်ညပ် ုံက်လ ုံင််း မျာ်း နပါက်ပခင််းမျာ်း။ 

 

သက်နရာက်မှုအတ ုံင််းအတာနငှ  ်အချ နက်ာလ စက်ရ ုံအန်ီးပတ်ဝန််းကျငတ် င ်လ နနအ မ်မျာ်း မရှ သပြင  ်ပပညသ်  

လုံထုံအနပေါ် သက်နရာက်မှုအလ နန်ည််းပါသည။် 

ပပညသ် လ ထုံအနပေါ် သက်နရာက်မှု မရှ ပါ။  

လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအနပေါ် သက်နရာက်မှု ပမာဏအလ န ်

နည််းပါသည။် အချ န ် ကာလ နာရီပ ုံင််း(၁၅-၃၀မ နစ်) 

သာပြစ်ပါသည။်  

ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း စနစ်တကျနဆာငရ် က်ပခင််း၊ ညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်း၊ စည််းကမ််း 

လ ုံက်နာ နစရန ်ကကပ်မတ်ပခင််း။ 

စ န  ပ်စရ်ညသ်န  စ်ငစ်နစ်က ုံ ဆက်လက်တ ုံ်းတက်ရန ် နဆာင ်

ရ က်ပခင််းမျာ်း၊ တညန်ဆာက်ပခင််းမျာ်း။ 

စက်မှ ကျလာနသာနရ အပ မျာ်းက ုံ အပ ချနပ်းပခင််း၊ နရ PH 

(၆~၈)ကကာ်းရှ  နအာင ် ထ န််းည  နစမပီ်း၊ 

နရွှအ ုံ်းအရက်ချက်စက်ရ ုံရှီ နရဆ ုံ်းသန  စ်ငစ်က်သ ုံ  ပ ုံ  နဆာငက်ာ 

နရဆ ုံ်းသန  စ်ငပ်ခင််းလုံပ်ငန််းက ုံ နရွှအ ုံ်း အရက်ချက်စက်ရ ုံမ ှ

ဆက်လက်တာဝနယ်  သန  စ်ငန်ပ်းနနပါသည။် 

 

(၃) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ နပမထုံအနပေါ် သက်နရာက်မှုမျာ်း၊ ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း 

သက်နရာက်မည န်ည််းလမ််းမျာ်း ရ ုံ်းသ ုံ်းလုံပ်ငန််းသ ုံ်း အစ ုံငအ်ခွဲစ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း၊ အရက်ပပင််း 

ချက်လုံပ်ရာမှ ထ က်ရှ နသာ အစ ုံငအ်ခွဲစ န  ပ်စ်(အစာြက်) 

ပစစည််းမျာ်း နငှ  ်ဘ   ငလ်ာမှ စပါ်းခ  ပပာမျာ်း 

သက်နရာက်နစနသာအနကကာင််းအရင််းမျာ်း စနစ်မျက်ပခင််း၊ စည််းကမ််းမလ ုံက်နာပခင််း၊  

ညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်း ချ  ်းနြာက်ပခင််း။ 

သက်နရာက်မှုအတ ုံင််းအတာနငှ  ်အချ နက်ာလ စက်ရ ုံပရဝန ်ပပငပ်သ ုံ   မနရာက်ရှ န ုံငသ်ပြင  ်ပပညသ်  

လုံထုံအနပေါ် သက်နရာက်မှု မရှ န ုံငပ်ါ။  
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လုံပ်သာ်းဝနထ်မ််းမျာ်းအနပေါ် သကန်ရာက်မှု ပမာဏအလ န ်

နည််းပါသည။် သက်နရာက်မှုအတ ုံင််းအတာနငှ  ်

အချ နက်ာလသက်နရာက်မှုအတ ုံင််းအတာနည််းပါသည။်  

ကုံစာ်းမှုနည််းလမ််းမျာ်း စည််းကမ််းနငှ  ် ညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်း လ ုံက်နာပခင််း၊ စနစ်တကျ 

စုံနဆာင််းသ မ််းဆည််းမပီ်း ထုံခ ွဲနရာင််းချ၍ ရသညမ်ျာ်းက ုံ 

နရာင််းချပခင််း၊ နရာင််းချ၍ မရသညမ်ျာ်းက ုံ စညပ်ငသ်ာယာနရ်း 

နကာ်မတီ ခ င ပ်ပ သည န်နရာမျာ်းတ င ် ြျက်ဆ်ီးပခင််း၊ စ န  ပ်စ ်

ပခင််း။ 

၇။ ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ်နငှ  ်နစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှုမည  ်အစီအစဉ် 

(က) စီမ က န််းနဆာငရ် က်သည ဆ်င အ်လ ုံက် အစီအစဉ်ခ ွဲမျာ်း 

(၁) ဆနက် ွဲသ ုံနလှာငရ် ုံ 

  ဆနက် ွဲအ တ်မျာ်း ကုံနစ်ငသ်ညအ်ထ  လှွဲကျင််းသန  ရ်ှင််းနရ်းမျာ်း ပပ လုံပ်ရပါသည။် 

(၂) နပါင််းအ ုံ်းဌာန 

ဆနက် ွဲကျ  ချက်မပီ်းစီ်းပါက နရသန  မ်ျာ်းပြင  ် အချ  ါဓာတ်မကျနန်အာင ် နဆ်း၍ ၎င််းနရမျာ်းက ုံ အစာြက်စစ် 

စက်သ ုံ  ပ ုံ  နဆာငန်သာ ပ ုံက်လ ုံင််းပြင  ်ပ ုံ  နဆာငန်ပ်းပါသည။် 

(၃) အစာြက်စစ်စကဌ်ာန 

အချ  ရညန်ငှ  ် အစာြက်မျာ်းခ ွဲပခာ်းမပီ်း စက်ရပ်တန  မ်ပီဆ ုံပါက ၎င််းစက်မျာ်းအာ်း နရအာ်းပြင န်သာ်လည််းနကာင််း 

လ အာ်းပြင န်သာ်လည််းနကာင််း သန  ရ်ှင််းနရ်းပပ လုံပ်ရပါသည။် နရက ုံ စ မ်နရနြာက်ကနမ်ျာ်းစီသ ုံ  ပ ုံ  နဆာငမ်ပီ်း 

အစာြက်မျာ်းက ုံ စနစ်တကျ ထုံတပ် ုံ်း၍ တ ရ စဆနအ်စာအပြစ် နရာင််းချနပ်းပါသည။် 

(၄) စ မ်နရကနဌ်ာန 

စ မ်နရကနမ်ှ စ မ်နရမျာ်း နပါငခ် ဌာနသ ုံ  ပ ုံ  နဆာငမ်ပီ်းပါက ၎င််းအ ုံ်းမျာ်းက ုံနရသန  ပ်ြင  ်  အ ုံ်းမျာ်း၏ န ရ နတ  

ကပ်မကျနန်စရန ်သန  စ်ငန်စပါသည။် ထ ုံသန  စ်ငထ်ာ်းနသာနရမျာ်းက ုံလည််း နပါင််းခ ဌာနသ ုံ   ပ ုံ  နဆာင ်နပါင််းခ နစပါသည။် 

(၅) နပါင််းခ ဌာန 

နပါင််းခ ဌာနမ ှ လုံပ်ငန််းမပီ်းဆ ုံ်းမပီဆ ုံပါက ဘ   ငလ်ာရပ်တန  ရ်န ် သတင််းနပ်းပ ုံ  မပီ်း နပါင််းခ  

အဆင မ်ျာ်းအတ ငန်ရသန  ပ်ြင  ်သန  စ်င၍် ၎င််းသန  စ်ငန်ရမျာ်းက ုံ စ န  ပ်စန်ရနလှာငက်နမ်ျာ်းသ ုံ   ပ ုံ  နဆာငရ်ပါသည။် 

(၆) ဘ   ငလ်ာဌာန 

ဘ   ငလ်ာရပ်တန  မ်ညဆ် ုံပါက နလာငစ်ာပြတ်နတာက်ပခင််း၊ အပ ချ နက်ျနစရန ် နရအဆက်မပျက် 

တငပ်ခင််းတ ုံ  က ုံပပ လုံပ်ရပါသည။် မီ်းစာနအ်းမပီပြစပ်ါက နအာက်ကျနပ်ပာမျာ်းနငှ  ် ဘ   ငလ်ာအတ င််း တငက်ျနန်နနသာ 

ပပာမျာ်းက ုံ သန  ရ်ငှ််းနရ်းပပ လုံပ်၍ ရရှ လာနသာပပာမျာ်းက ုံ စနစ်တကျအ တ်မျာ်းပြင  ် ထည သ် င််းကာ ပန််းဥယျာဉ်စ ုံက်ပျ  ်း 

သ မျာ်းထ  နရာင််းချနပ်းရပါသည။် 

 

(၇) စ န  ပ်စ်နရကနဌ်ာန 

နလှာငထ်ာ်းနသာစ န  ပ်စ်နရမျာ်းက ုံ နရွှအ ုံ်းနရဆ ုံ်းသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   ပ ုံ  နဆာငမ်ပီ်းပါက ကနန် ရ မျာ်းတ င ်နရဆ ုံ်းမျာ်း၊ 

အမှုနအ်မ ွှာ်းမျာ်း ကပ်မကျနန်စရန ်နရသန  ပ်ြင  ်သန  စ်င၍် ၎င််းနရမျာ်းက ုံပါ တပါတည််း ပ ုံ  နဆာငန်ပ်းရပါသည။် 

အထက်ပါအစီအစဉ်မျာ်းက ုံ စကရ် ုံ၏တာဝနခ် ပြစ်နသာ စက်ရ ုံမနန်နဂျာ ဦ်းနအာငပ်မင သ် န််းမ ှ လ ုံက်လ  

စစ်နဆ်းမှုမျာ်း ပပ လုံပ်မပီ်း လုံပ်အပ်သညမ်ျာ်းက ုံ အဆင ဆ်င န်ဆာငရ် က်ပါသည။် ပတ်ဝန််းကျငန်စာင က်ကပ်နလ လာ နရ်း၊ 

နဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််း နရ်း နငှ က်ာဗ နန်လျှာ ချနရ်းဆ ုံငရ်ာ လုံပ်ငန််းမျာ်းအတ က်နင နကက်းသ ုံ်းစ ွဲနင က ုံ စုံစုံနပါင််း 
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(၁၁,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ်ခန   ် အသ ုံ်းပပ မပီ်းပြစ်ပါသည။် ၎င််းလုံပ်ငန််းမျာ်းအတ က်နင နကက်းသ ုံ်းစ ွဲနင တ င ် ပပာြမ််းစက်အတ က ်

(၈,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ်ခန  ၊် နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ  စ န  ပ်စ်နရ ပ ုံက်လ ုံင််းသ ယ်တန််းရာတ င ် (၂,၀၀၀,၀၀၀) ကျပ်ခန  ၊် 

စက်မျာ်းက ုံ စနစတ်ကျအသ ုံ်းပပ န ုံငရ်နသ်ငပ်ပနပ်းနသာ ပညာရှငစ်ာရ တ်မျာ်းနငှ  ်အနထ နထ အပခာ်း လ ုံအပ်နသာပစစည််းမျာ်း 

ပါဝငပ်ါသည။် ပတ်ဝန််းကျငစ်ီမ ခန  ခ် ွဲမှုအစီအစဉ် အတ က်အနထ နထ သ ုံ်းစ ွဲရနလ်ျာ ထာ်းနင က ုံထာ်းရှ ပါနသ်းသည။် 

အနကကာင််းမှာ စက်မျာ်းတပ်စဉ်မပီ်းနသာ်လည််း လညပ်တ်အသ ုံ်းချနစရနအ်တ က်လည််းနကာင််း၊ ၎င််းစက်ပစစည််းမျာ်းက ုံ 

ထ န််းသ မ််းပပ ပပငရ်နအ်တ က်နငှ  ် လ ုံအပ်နသာ အနထာက်အက ပစစည််းမျာ်းအပပင ် တစ်နစှ်တကက မ် ပတ်ဝန််းကျင ် နလထုံ၊ 

နပမထုံ၊အမှုနအ်မ ွှာမျာ်းစစ်နဆ်းရန ် ငာှ်းရန််းအသ ုံ်းပပ မှု၊ ပညာရငှမ်ျာ်းနငှ  ် နဆ ်းနန ်းတ ုံငပ်ငမ်ှုမျာ်း 

အတ က်ထာ်းရှ ရပခင််းပြစ်ပါသည။် 

နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ  စ န  ပ်စ်နရပ ုံ  နဆာငသ်န  စ်ငန်စနသာကုံနက်ျစရ တ်အတ က်နစှ်စဉ် ပျမ််းမျှ (၂သ န််း)ကျပ်ခန   ်

ခန  မ်ှန််းထာ်းရှ ပါသည။်  

(ခ) နလ၊ နရ၊ နပမ၊ ဆ ည သ ၊ စ န  ပ်စပ်စစည််း၊ နဘ်းအနတာရာယ်ရှ  စ န  ပ်စပ်စစည််း၊ စ န  ထ်ုံတ်အရညန်ငှ  ် စ န  ပ်စ်နရ၊ လုံပ်ငန််းခ င ်

ကျန််းမာနရ်းနငှ  ်နဘ်းကင််းလ ုံပခ  နရ်း၊ နရသ ုံ်းစ ွဲမှု အစအီစဉ်မျာ်းက ုံ စမီ ခန  ခ် ွဲထာ်းမှု တငပ်ပပခင််း 

(၁) နလထုံညစ်ညမ််းမှုနလျာ ကျနစရန ်စီစဉ်နဆာငရ် က်ထာ်းမှု 

ဘ   ငလ်ာမှ ထ က်ရှ လာနသာပပာမျာ်းက ုံ နခါင််းတ ုံငမ်ှ မထ က်ရှ လာနစရန ် နည််းပညာအသစ်ပြင  ်

တပ်ဆငအ်သ ုံ်းပပ ထာ်းနသာ Cyclone ပပာြမ််းစက်အတ င််းသ ုံ  ပြတ်သန််းနစမပီ်းနနာက် နရကနအ်တ င််းထပ်မ  

ပြတ်သန််းနစကာ နရတ င ် အနညထ် ုံငန်စနသာနည််းလမ််းပြင  ် စီစဉ်နဆာငရ် က်ထာ်းပါသည။် နမာ်နတာ်ကာ်းနငှ  ်

အပခာ်းနသာ အငဂ်ျငန်မာ်တာမျာ်းက ုံ (၁)လတကက မ်စစ်နဆ်း၍ လ ုံအပ်ပါက အငဂ်ျငဝ် ုံငလ်ွဲနစပခင််းနငှ  ်

အပခာ်းနသာပပ ပပငမ်ှုမျာ်းက ုံ လစ်ဟင််းမှုမရှ နစရန ် အစဉ်တစ ုံက်ကကပ်မက်နဆာက်ရ က်လျက်ရှ ပါသည။် 

နလထုံက ုံစစ်နဆ်းကကည ရ်တ ငလ်ည််း ပတ်ဝန််းကျငရ်ှ  လ နငှ  ် သက်ရှ သတတ ဝါတ ုံ  က ုံ ထ ခ ုံက်မှုမရှ နစရ ုံတာမပါ 

လုံပ်ငန််းခ ငမ်ျာ်းအတ င််းတ ငလ်ည််း ထ ခ ုံက်နစနသာ အနတာရယ်ရှ ဓာတုံ ဓာတ်နင ြို့မျာ်းမနတ ြို့ ရှ ရပါ။ သက်ရှ တ ုံ  ရှြူနသာ 

နအာငဆ်ဂီျငအ်မှတ်လ ုံနလာက်နကကာင််း နတ ြို့ ရှ ရပါသည။် 

(၂) နရထုံညစည်မ််းမှုနလျာ ကျနစရန ်စီစဉ်နဆာငရ် က်ထာ်းမှု 

စက်ရ ုံလညပ်တမ်ှုမှ ထ က်ရှ လာနသာ စ န  ပ်စ်နရ၊ စ န  ထ်ုံတ်ရညန်ငှ  ် သန  ရ်ှင််းနရ်းတ ငအ်သ ုံ်းပပ သည န်ရမျာ်းက ုံ 

နရွှအ ုံစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံသ ုံ   ပ ုံ  နဆာငသ်န  စ်ငန်စပါသည။် တက ုံယ်ရညသ် ုံ်းနရနငှ  ် အ မ်သာမျာ်းမှ ထ က်ရှ နသာ 

စ န  ပ်စ်နရမျာ်းက ုံ Spetic Tank အတ င််းစီ်းဆင််း သန  စ်ငန်စပါသည။် စက်ရ ုံမှ နရဆ ုံ်း၊ နဘအနတာရာယ်ရှ  စ န  ထ်ုံတ်အရညန်ငှ  ်

စ န  ပ်စ်နရတ ုံ  က ုံ ပတ်ဝန််းကျငသ် ုံ   စ န  ထ်ုံတ်ပခင််းမရှ ပါ။ 

(၃) နပမထုံညစည်မ််းမှုနလျာ ကျနစရန ်စီစဉ်နဆာငရ် က်ထာ်းမှု 

စက်ရ ုံလညပ်တမ်ှုမှ ထ က်ရှ လာနသာ Sluge and Cake တ ုံ  က ုံစနစ်တကျထုံတ်ပ ုံ်း၍ တ ရ စဆာနအ်စာ 

အပြစ်နရာင််းချပခင််း၊ ဘ   ငလ်ာအတ က် အသ ုံ်းပပ သည  ် နလာငစ်ာြ ွဲမာ်းက ုံ စနစ်တကျအ တ်မျာ်း 

ပြင ထ်ည သ် င််းသယ်နဆာငပ်ခင််း၊ လှွဲကျင််းသန  ရ်ှင််းနရ်းပပ လုံပ်ပခင််း၊ ၎င််းနလာငစ်ာမျာ်း နလာငက်ျွမ််းမပီ်း 

ရရှ လာနသာပပာမျာ်းက ုံ ပန််းဥယျာဉ်နငှ  ် စ ုံက်ပျ  ်းနရ်းဓာတ်နပမဩဇာအပြစ် ပပနလ်ညန်ရာင််းချပခင််းတ ုံ  နကကာင  ်

ပတ်ဝန််းကျငန်ပမထုံအနပေါ် ညစ်ညမ််းမှုမရှ နစပါ။ သ ုံ  ပြစ်ပါ၍ စက်ရ ုံမှနဘ်းအနတာရာယ်ရှ  စ န  ပ်စပ်စစည််းမျာ်းက ုံ 

ပတ်ဝန််းကျငသ် ုံ   စ န  ပ်စ်ပခင််းမရှ ပါ။ 

 

 

 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ   ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 

- 35 - 
 

(၅) ဆ ည သ နလျာ ကျနစရန ်စစီဉ်နဆာငရ် က်ထာ်းမှု 

စက်ရ ုံအတ င််းအသ ုံ်းပပ နသာ အငဂ်ျငမ်ျာ်း၊ နမာ်တာမျာ်း၊ ဘ   ငလ်ာမျာ်းက ုံ စစ်နဆ်းပပ ပပငမ်ှုမျာ်းနကကာင  ်အသ ုံ်းပပ ချ နတ် င ်

လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း သက်မှတ်စ ချ နန်အာကတ် ငသ်ာရှီပါသည။် ပတ်ဝန််းကျငမ်ှ စစ်နဆ်းမှုမျာ်း ပပ လုံပ်ကကည ရ်ာ 

၎င််းစက်လညပ်တ်သ တ ုံ  က ုံ မကကာ်းသပြင  ်ပတ်ဝန််းကျငအ်န်ီးနနရာမျာ်းက ုံ ဆ ည မှုပြစ်နပေါ်နစပါ။ 

 

(၆) လုံပ်ငန််းခ င ်ကျန််းမာနရ်းစစီဉ်နဆာငရ် က်ထာ်းမှု 

လုံပ်ငန််းခ ငအ်တ င််း လုံပ်က ုံငန်နနသာ ဝနထ်မ််းမျာ်း၏ တက ုံယ်ရညသ်န  ရ်ှင််းနရ်း နဆာငရ် က်န ုံငန်စရန ်

နရချ  ်းခန််း (၂)နနရာ၊ အမျာ်းသ ုံ်းအ မ်သာ (၅)ခန််း၊ လက်နဆ်းနဘစင ် (၃)နနရာ တ ုံ  က ုံတညန်ဆာက်၍ သန  ရ်ှင််းနရ်းက ုံ 

(၁)ရက် တစ်ကကီမ်နဆာက်ရ က်နစပါသည။် အမှု ကမ်ျာ်းက ုံ စနစ်တကျပစ်နစရန ်အမှု က်ပ ုံ်းမျာ်း နဆာက်ရ က်ထာ်းနပ်းပခင််း၊ 

၎င််းတက ုံယ်ရညသ် ုံ်း စ န  ပ်စ်ပစစည််းမျာ်းက ုံ မမ  ြို့နတာ်စညပ်ငသ်ာယာနရ်းမှ လ ုံကလ် သ မ််းနပ်းနသာ အမှု က်ကာ်းမျာ်းသ ုံ   

စနစ်တကျပစ်နပ်းပါသည။် သ ုံ  ပြစ်ပါ၍ Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံသည ် မမ  ြို့နတာ်သာယာလှပနရ်းအတ က ်

ပ ်းနပါင််းနဆာငရ် က်လျက်ရှ ပါသည။် 

သန  ရ်ှင််းနသာ အစာအနသာက်မျာ်းက ုံ သန  သ်န  ရ်ငှ််းရှင််းစာ်းနသာက်န ုံငန်စရန ် ထမင််းစာ်းခန််းက ုံ 

နဆာက်ရ က်ထာ်းနပ်းပါသည။် ထ ုံ  အပပင ် ရာသဦတုံအနပပာင််းအလွဲနကကာင  ် ြျာ်းနာ၊ နာမကျန််းပြစ်ပါက နဆ်းကုံသမှုမျာ်း 

နဆာငရ် က်နပ်းပါသည။် 

(၇) နဘ်းကင််းလ ုံပခ  နရ်း(Safety First) 

စက်ရ ုံအတ င််းအပပင ် နဘ်းကင််းနစနရ်းအတ က် (၁)လတကက မ် Safety Tool Box Meeting ပပ လုံပ်နပ်း၍ 

အလုံပ်လုံပ်က ုံငန်နသ မျာ်းက ုံ စနစ်တကျနလ ကျင  ် သတ နပ်းမှုမျာ်းနဆာငရ် က်လျက်ရှ ပါသည။် စက်ရ ုံအတ င််း 

နဘ်းကင််းနစရန ် စက်နမာတ်ာ၊ အငဂ်ျငမ်ျာ်းအာ်း အြ ုံ်းအကာနဆာငရ် က်နပ်းပခင််း၊ အ ုံ်းမျာ်းအာ်း 

အြ ုံ်းအကာြ ုံ်းအုံပ်နစပခင််း၊ နာ်းအကာမျာ်း၊လက်အ တ်မျာ်းတပ်ဆငအ်သ ုံ်းပပ နစပခင််း တ ုံ  က ုံနဆာငရ် က်နစပါသည။် 

စက်ရ ုံ ပပငပ်တ င ် အသ ုံ်းပပ ရနသာ နမာ်နတာ်ကာ်းမျာ်းက ုံ (၁)လ တစ်ကက မ်စစ်နဆ်း၍ လ ုံအပ်သညမ်ျာ်းက ုံ ပပ ပပငပ်ခင််း၊ 

ယာဉ်နမာင််းမျာ်းက ုံ ယာဉ်စည််းကမ််း၊ လမ််းစည််းကမ််းမျာ်း လ ုံက်နာနစပခင််း တ ုံ  က ုံစစ်နဆ်းနဆာငရ် က်နစပါသည။် 

(၈) နရသ ုံ်းစ ွဲမှု အစီအစဉ်တငပ်ပပခင််း 

  စက်ရ ုံအတ င််း သ ုံ်းနရနသာက်နရမျာ်းက ုံ အဝီစ တ င််းမှ ရယ အသ ုံ်းပပ ပါသည။် 

(ဂ) အနရ်းနပေါ်အနပခအနနတုံန  ပ်ပနန်ရ်းအစီအစဉ်နဆာငရ် က်ထာ်းရှ မှု 

အနရ်းနပေါ်က စစရပ်မျာ်းပြစ်နပေါ်လာပါက အနရ်းနပေါ်စုံရပ် (၃)နနရာသက်မှတ်၍ ၎င််းနနရာမျာ်းသ ုံ   အချက်နပ်း 

လျှပ်စစ်နခါင််းနလာင််းသတ နပ်းသ ကကာ်းသညန်ွဲ   တမပ  ငန်က် အပမနစ်ုံန ုံငရ်န ် နလ ကျင သ်ငက်ကာ်းနပ်းထာ်းပါသည။် 

မီ်းနဘ်းအတ က ် မီ်းသတ်နဆ်းဗ ်းမျာ်းလ ုံလ ုံနလာက်နလာက်နငှ  ် လုံပ်ငန််းခ င ် သတ်မှတ်နနရာမျာ်းတ င ် ထာ်းရှ နစပခင််း၊ 

၎င််းမီ်းသတ်နဆ်းဗ ်းမျာ်းအာ်း (၆)လ တစ်ကက မ်စစ်နဆ်း၍ မီ်းသတ်နဆ်းက ုံပြည န်ပ်းပခင််းတ ုံ  က ုံ နဆာငရ် က်ရပါသည။် 

မညသ်ည အ်နရ်းနပေါ်အနပခအနနအတ က်မဆ ုံ နင နကက်းသ ုံ်းစ ွဲခ င  ် (၁၀)သ န််းကျပ် က ုံအမမွဲခ င ပ်ပ နပ်းထာ်းမပီ်း လုံပ်က ုံငခ် င က် ုံ 

စက်ရ ုံ၏ မနန်နဂျာ ဦ်းနအာငပ်မင သ် န််းအာ်းတာဝနန်ပ်းအပ်ထာ်းပါသည။် (၂၀၂၀)ခုံနစှ် က ုံဗစ်-၁၉ အသက်ရှု 

လမ််းနကကာင််းဆ ုံငရ်ာ နရာဂါပပန  ပ် ာ်းမှုက ုံ ကာက ာန ုံငရ်န ် စက်ရ ုံဝန််းအတ င််း ဝငန်ရာက်လာသ တ ုံင််း 

က ုံမျက်နာှအကာအက ယ်ဝတ်ဆငန်စပခင််း၊ လက်နဆ်းနစပခင််းတ ုံ  က ုံနဆာက်ရ က်လျက်ရှ ပါသည။် နရာဂါပပန  ပ် ာ်းမှု 

ပြစ်နပေါ်လာပါကလည််း အချ နမ်နရ ်း Lock Down ပပ လုံပ်န ုံငန်စရန ် နဆ်းဝါ်းနငှ  ် စာနပ်ရ တ်ခါတ ုံ  က ုံလွဲ 

စုံနဆာင််းနပ်းထာ်းပါသည။် 
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(ဃ) ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှုအစဉ်အစီ နစာင က်ကပ်ကကည ရ်ှုစစ်နဆ်းမှု 

စက်ရ ုံလုံပ်ငန််းလုံပ်က ုံငသ် သည ် ပတ်ဝန််းကျငန်လ လာနစာင က်ကည မ်ှု အစီအစဉ်မျာ်းက ုံ တညန်နရာနငှ  ်

အချ နက်ာလအလ ုံက် တာဝနယ် စ တ်ရှ စ ာပြင  ် ပပ လုံပ်ရပါမည။် ထ ုံ  နကကာင  ် ပတ်ဝန််းကျငစ်မီ ခန  ခ် ွဲမှု အစီအစဉ်ပြင  ်

ညစ်ညမ််းမှုမျာ်း ပ ုံမ ုံနလျာ ပါ်းနစပခင််းတ ုံ  က ုံ ပပည စ် ုံစ ာ နဆာငရ် က်မပီ်းလျှင ် နကာင််းမ နန်သာလုံပ်နဆာငခ်ျက်မျာ်း၊ 

ရလာေမ်ျာ်းတ ုံ  ပြင  ် အဆ ုံ်းသတ်လုံပ်က ုံင ် နဆာငရ် က်လျက်ရှ ပါသည။်  Top One အရက်ချက်စကရ် ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း 

တ ုံင််းတာစစ်နဆ်းသည န်နရာမျာ်းက ုံ နအာက်နြာ်ပပပါ Layout Plan ပြင  ် နြာ်ပပထာ်းပါသည။် 

တ ုံင််းတာစစ်နဆ်းသည စ်က်ပစစည််းမျာ်းက ုံ နစှ်စဉ်ငာှ်းရမ််း၍ တ ုံင််းတာချ နတ် ငတ် ကျမှနက်နန်စရန ် ပဈာရှငမ်ျာ်း 

ြ တ်ကကာ်းကာစစ်နဆ်းတ ုံင််းတာမပီ်း ပညာရှငတ် ုံ  ၏ နပ်းနသာအကက ဉာဏတ် ုံ  အတ ုံင််း ပတ်ဝန််းကျငထ် ခ ုံက်နစမှု 

နလျာ ကျနစရနက်က  ်းပမ််းနဆာငရ် က်လျက်ရှ ပါသည။် တ ုံင််းတာစစန်ဆ်းသည စ်က်ပစစည််းမျာ်းက ုံလွဲ နအာက်တ ငပ် ုံနငှ တ်က  

နြာ်ပပထာ်းပါသည။် 

 

 
 

ပ ုံ(၉) နလထုံ၊ နပမထုံ၊ ဆ ည  မှု စစ်နဆ်းနသာ က ရ ယာမျာ်း  
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ပ ုံ(၁၀) Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လုံပ်ငန််းတ င််း တ ုံင််းတာစစ်နဆ်းသည န်နရာမျာ်း 
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38 

ပတ်ဝန််းကျငဆ် ုံငရ်ာ 

အနကကာင််းအရာမျာ်း 
တ ုံင််းတာစစ်နဆ်းမည  ်အမျ  ်းအစာ်းမျာ်း စစ်နဆ်းမည န်နရာ 

စစ်နဆ်းမှုအကက မ ်

အနရအတ က ်

နလထုံအရညအ်နသ ်း အမှုနအ်မ ွှာ်းပါဝငမ်ှု စပါ်းခ  သ ုံနလှာငရ် ုံ  ၁ နစှ် တစ်ကက မ် 

အရနလ်ျှပ်စစ်ထုံတ်စက်အ ပ်နဇာ ၁ နစှ် တစ်ကက မ် 

စပါ်းခ  သယ်နဆာငလ်ာနသာယာဉ်ရပ်နာ်းသည န်နရာ အမမွဲတမ််း 

အခ ုံ်းအနင ြို့ ထုံတ်လုံပ်မှု ဘ   ငလ်ာနခါင််းတ ုံငစ် မ်ရညတ် ုံငက်နီချွ်းရညြ် ွဲြို့ 

က ရ ယာမျာ်း၊အငဂ်ျငအ် ပ်နဇာမျာ်း၊အရက်ပပင််းသ ုံနလှာငန်နရာမျာ်း၊ 

၁ နစှ် တစ်ကက မ် 

အပ ချ န၊်နအာကဆ်ဂီျငပ်ါဝငမ်ှု၊နလာငက်ျွမ််းမှု စ မ််းရည ် နလာငက်ျွမ််းမှုပပ လုံပ်နသာနနရာမျာ်း ၁ နစှ် တစ်ကက မ် 

နရထုံအရညအ်နသ ်း အပ ချ န၊် pH၊ ဆပီါဝငမ်ှု၊ T.S (စုံစုံနပါင််း အစ ုံငအ်ခွဲပါဝငမ်ှု)၊ DO (နအာက်ဆီဂျင ်

နပျာ်ဝငမ်ှု) BOD ၊ COD ၊ သ ဓာတ်၊ နရနစ်း က န််း၊ ကလ ုံရ ုံက် 

နရွှအ ုံ်းစ န  ပ်စ်နရသန  စ်ငစ်က်ရ ုံ မတှာဝနယ် နဆာငရ် က်နပ်းပါသည။်  

နပမထုံအရညအ်နသ ်း နပမစ ုံစ တ်မှုပမာဏ၊ န ုံက်ကတ  ဂျင၊် နြာ စြ တ်၊ ကလ ုံရ ုံက်၊ ပ ုံတက်ဆယီမ်၊ ဆ ုံေယီမ်၊ 

နကက်း၊  နကီယ်၊ ကက်ေမီယ ၊ လျှပ်က ်း သတတ   (EARTH TEST) အနင ြို့ပျ န ုံငန်သာ 

နအာ်ဂွဲနစ်ဓာတ်နပါင််း မျာ်း၊ နလလ နသာ သတတ  မျာ်း၊ ပ ုံ်းသတ်နဆ်း အကကင််း အကျနမ်ျာ်း 

စက်ရ ုံဝန််းကျင ် ၅ နစှ် တစ်ကက မ ်

ကျန််းမာနရ်း၊ 

နဘ်းကင််းလ ုံပခ  နရ်းနငှ  ်

မီ်းနဘ်းကာက ယ်နရ်း 

သင န်လျာ်နသာ နဘ်းအနတရာယ် ကာက ယ် နရ်းပစစည််းမျာ်း အသ ုံ်းပပ မှု၊ 

နဘ်းအနတရာယ်အမှတ် အသာ်းမျာ်း နရှ်းဦ်းသ နာပပ  ပစစည််းမျာ်း၊ မနတာတ်ဆ 

ထ ခ ုံက်မှုအစီရငခ် စာနရ်းသာ်းမှု၊ နဆ်းစစ်နဆ်းချက်၊ မီ်းမင မ််းသတ် 

ပစစည််းက ရ ယာမျာ်းထာ်းမှု၊ အနရ်းနပေါ်ဆက်သ ယ်ရမည  ်ညွှနက်ကာ်းချကမ်ျာ်း 

စက်ရ ုံဝင််းအတ င််း ပြစ်နပေါ် န ုံငသ်ည  ်နနရာအာ်းလ ုံ်း အမမွဲတမ််း 

ဆ ည သ မျာ်း အသ ဆ ည မှုအဆင  ်(dBA) နမာ်နတာ်ယာဉ်မျာ်း၊ လုံပ်ငန််းသ ုံ်းယာဉ်မျာ်း၊ ပန  မ်ျာ်း၊ အရနလ်ျှပ်စစ ်

ထုံတ်စက်မျာ်း၊ ဘ   ငလ်ာက နပ်ရက်ဆာမျာ်း 

၁ နစှ် တစ်ကက မ် 



Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ     ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲမှု အစီရငခ် စာ 
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၈။ စီမ က န််းအစီရငခ် စာပါ အနကကာင််းအရာမျာ်းအာ်း ကတ ကဝတ်ပပ ပခင််း 

  Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ ပတ်ဝန််းကျငစီ်မ ခန  ခ် ွဲနဆာငရ် က်ထာ်းရှ မှုက ုံ Top One  

အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ မနန်နဂျာ ဦ်းနအာငပ်မင သ် န််းမှ လ ုံက်လ နဆာငရ် က်လျက်ရှ ပါသည။် အစီရငခ် စာပါ 

အနကကာင််းအရာမျာ်းအတ ုံင််း လက်နတ ြို့နဆာငရ် က်လျက်ရှ မပီ်း ပပည်နထာငစ်ုံသမမတပမနမ်ာန ုံငင် နတာ်အစ ုံ်းရ၊ 

ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းနရ်းနငှ  ် သစ်နတာနရ်းရာဝနက်ကီ်းဌာနမှ ချမှတ်ထာ်းနသာ အမျ  ်းသာ်း 

ပတ်ဝန််းကျငဆ် ုံငရ်ာ အရညအ်နသ ်း (ထုံတ်လွှတ်မှု) လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းအတ ုံင််း စ ချ နစ် ညွှနပ်ပည မ်ှီနအာင ်

ကက  ်းပမ််းနဆာငရ် က်လျက်ရှ နကကာင််း ကတ ပပ အပ်ပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စက်ရ ုံပ ုံငရ်ှငအ်မည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

စက်ရ ုံအမည်  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

လက်မှတ်  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

စက်ရ ုံမနန်နဂျာအမည် _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

လက်မှတ်  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

စကံရုဳ၏ ေေထု၊ ေေထု၊ ေ ြေထု၊ ဆူညသဳဳြေ့ာဵ တိုငံဵတာြေှုေေဒံြေ့ာဵ(၂၀၁၇) 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

ေေဒံ ေကံစးဲ ေေဒံ ေကံစးဲ 

 Test 1  စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ    ၂၀၁၇   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ   ၆ 

၁၅ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳဝနံဵ  

ြေ့ကံန္ာစာ 

  _ ၁၅/၇/၁၇  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  

ြေ့ကံန္ာစာ 

  _ ၁၅/၇/၁၇  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ   _ ၁၅/၇/၁၇  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ   ၅ ၁၂/၇/၁၇  ၇၀ IFC 

 Test 2  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ       

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ   ၆ 

၁၅ 

၁၅/၇/၇ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ   _ ၁၅/၇/၁၇  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ   _ ၁၅/၇/၁၇  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ   _ ၁၅/၇/၁၇  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ   ၅ ၁၂/၇/၁၇  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin.



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 
 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

 Test 3  ဘးို ငံောခနံဵ    ၂၀၁၇   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ဘးို ငံောခနံဵ   ၈ 

၁၉ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ဘးို ငံောခနံဵ   ၁၇ ၁၅/၇/၁၇  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ဘးို ငံောခနံဵ   ၄၅၆ ၁၅/၇/၁၇  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ဘးို ငံောခနံဵ   ၂၃ ၁၅/၇/၁၇  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ဘးို ငံောခနံဵ   ၆၃ ၁၂/၇/၁၇  ၇၀ IFC 

 Test 4  စကံရုဳ အတးငံဵ       

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳ အတးငံဵ   ၆ 

၁၅ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ   ၁၀ ၁၅/၇/၁၇  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ   ၂၁၁ ၁၅/၇/၁၇  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ   ၂၄ ၁၅/၇/၁၇  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳ အတးငံဵ   ၅ ၁၂/၇/၁၇  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 

 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

 Test 5  ြေီဵစကံခနံဵ    ၂၀၁၇   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ြေီဵစကံခနံဵ   ၈ 

၁၉ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ြေီဵစကံခနံဵ   ၂၄ ၁၅/၇/၁၇  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ြေီဵစကံခနံဵ   ၂၆၃ ၁၅/၇/၁၇  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ြေီဵစကံခနံဵ   ၉၅ ၁၅/၇/၁၇  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ြေီဵစကံခနံဵ   ၆၅ ၁၂/၇/၁၇  ၇၀ IFC 

 Test 6  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ       

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ကာဵေပနံာဵကးငံဵ   ၆ 

၁၅ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ   ၁၇ ၁၅/၇/၁၇  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ   ၃၅၆ ၁၅/၇/၁၇  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ   ၂၃ ၁၅/၇/၁၇  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ကာဵေပနံာဵကးငံဵ   ၆၃ ၁၂/၇/၁၇  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindl 

  



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

စကံရုဳ၏ ေေထု၊ ေေထု၊ ေ ြေထု၊ ဆူညသဳဳြေ့ာဵ တိုငံဵတာြေှုေေဒံြေ့ာဵ(၂၀၁၈) 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

ေေဒံ ေကံစးဲ ေေဒံ ေကံစးဲ 

 Test 1  စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ  ၂၀၁၇  ၂၀၁၈   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ ၆ 

၁၅ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

၅ 

၁၃ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳဝနံဵ  

ြေ့ကံန္ာစာ 

_ ၁၅/၇/၁၇ _ ၁၅/၇/၁၈  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  

ြေ့ကံန္ာစာ 

_ ၁၅/၇/၁၇ _ ၁၅/၇/၁၈  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ _ ၁၅/၇/၁၇ _ ၁၅/၇/၁၈  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ ၅ ၁၂/၇/၁၇ ၅ ၁၅/၇/၁၈  ၇၀ IFC 

 Test 2  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ       

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ ၆ 

၁၅ 

၁၅/၇/၇ 

 

၄ 

၁၀ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ _ ၁၅/၇/၁၇ _ ၁၅/၇/၁၈  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ _ ၁၅/၇/၁၇ _ ၁၅/၇/၁၈  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ _ ၁၅/၇/၁၇ _ ၁၅/၇/၁၈  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ ၅ ၁၂/၇/၁၇ ၅ ၁၅/၇/၁၈  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 
 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

 Test 3  ဘးို ငံောခနံဵ  ၂၀၁၇  ၂၀၁၈   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ဘးို ငံောခနံဵ ၈ 

၁၉ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

၈ 

၁၉ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ဘးို ငံောခနံဵ ၁၇ ၁၅/၇/၁၇ ၁၀ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ဘးို ငံောခနံဵ ၄၅၆ ၁၅/၇/၁၇ ၁၁၁ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ဘးို ငံောခနံဵ ၂၃ ၁၅/၇/၁၇ ၂၀ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ဘးို ငံောခနံဵ ၆၃ ၁၂/၇/၁၇ ၅၁ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၇၀ IFC 

 Test 4  စကံရုဳ အတးငံဵ       

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳ အတးငံဵ ၆ 

၁၅ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

၄ 

၁၀ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ ၁၀ ၁၅/၇/၁၇ ၉ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ ၂၁၁ ၁၅/၇/၁၇ ၉၆ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ ၂၄ ၁၅/၇/၁၇ ၁၂ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳ အတးငံဵ ၅ ၁၂/၇/၁၇ ၅ ၁/၁၂/၁၈  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 
 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

 Test 5  ြေီဵစကံခနံဵ  ၂၀၁၇  ၂၀၁၈   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ြေီဵစကံခနံဵ ၈ 

၁၉ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

၄ 

၁၀ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ြေီဵစကံခနံဵ ၂၄ ၁၅/၇/၁၇ ၂၂ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ြေီဵစကံခနံဵ ၂၆၃ ၁၅/၇/၁၇ ၅၅ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ြေီဵစကံခနံဵ ၉၅ ၁၅/၇/၁၇ ၄၈ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ြေီဵစကံခနံဵ ၆၅ ၁၂/၇/၁၇ ၅၅ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၇၀ IFC 

 Test 6  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ       

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၆ 

၁၅ 

၁၅/၇/၁၇ 

 

၄ 

၁၀ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၁၇ ၁၅/၇/၁၇ ၁၀ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၃၅၆ ၁၅/၇/၁၇ ၁၀၃ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၂၃ ၁၅/၇/၁၇ ၂၀ ၁၅/၇/၁၈ ေေ့ာဴ ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၆၃ ၁၂/၇/၁၇ ၄၂ ၁/၁၂/၁၈ ေေ့ာဴ ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindl



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 
စကံရုဳ၏ ေေထု၊ ေေထု၊ ေ ြေထု၊ ဆူညသဳဳြေ့ာဵ တိုငံဵတာြေှုေေဒံြေ့ာဵ(၂၀၁၉) 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

ေေဒံ ေကံစးဲ ေေဒံ ေကံစးဲ 

 Test 1  စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ  ၂၀၁၈  ၂၀၁၉   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ ၅ 

၁၃ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

၅ 

၁၃ 

၂၈/၁၂/၁၉  ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳဝနံဵ  

ြေ့ကံန္ာစာ 

_ ၁၅/၇/၁၈ _ ၂၈/၁၂/၁၉  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  

ြေ့ကံန္ာစာ 

_ ၁၅/၇/၁၈ _ ၂၈/၁၂/၁၉  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ _ ၁၅/၇/၁၈ _ ၂၈/၁၂/၁၉  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ ၅ ၁၅/၇/၁၈ ၅ ၂၈/၁၂/၁၉  ၇၀ IFC 

 Test 2  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ       

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ ၄ 

၁၀ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉   ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ _ ၁၅/၇/၁၈ _ ၂၈/၁၂/၁၉  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ _ ၁၅/၇/၁၈ _ ၂၈/၁၂/၁၉  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ _ ၁၅/၇/၁၈ _ ၂၈/၁၂/၁၉  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ ၅ ၁၅/၇/၁၈ ၅ ၂၈/၁၂/၁၉  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin.



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 
 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

 Test 3  ဘးို ငံောခနံဵ  ၂၀၁၈  ၂၀၁၉   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ဘးို ငံောခနံဵ ၈ 

၁၉ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

၈ 

၁၉ 

၂၈/၁၂/၁၉ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ဘးို ငံောခနံဵ ၁၀ ၁၅/၇/၁၈ ၁၀ ၂၈/၁၂/၁၉  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ဘးို ငံောခနံဵ ၁၁၁ ၁၅/၇/၁၈ ၁၁၁ ၂၈/၁၂/၁၉  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ဘးို ငံောခနံဵ ၂၀ ၁၅/၇/၁၈ ၂၀ ၂၈/၁၂/၁၉  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ဘးို ငံောခနံဵ ၅၁ ၁၅/၇/၁၈ ၅၁ ၂၈/၁၂/၁၉  ၇၀ IFC 

 Test 4  စကံရုဳ အတးငံဵ       

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳ အတးငံဵ ၄ 

၁၀ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ ၉ ၁၅/၇/၁၈ ၉ ၂၈/၁၂/၁၉  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ ၉၆ ၁၅/၇/၁၈ ၉၆ ၂၈/၁၂/၁၉  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ ၁၂ ၁၅/၇/၁၈ ၁၂ ၂၈/၁၂/၁၉  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳ အတးငံဵ ၅ ၁/၁၂/၁၈ ၅ ၂၈/၁၂/၁၉  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 
 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

 Test 5  ြေီဵစကံခနံဵ  ၂၀၁၈  ၂၀၁၉   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ြေီဵစကံခနံဵ ၄ 

၁၀ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉   ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ြေီဵစကံခနံဵ ၂၂ ၁၅/၇/၁၈ ၂၂ ၂၈/၁၂/၁၉  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ြေီဵစကံခနံဵ ၅၅ ၁၅/၇/၁၈ ၅၅ ၂၈/၁၂/၁၉  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ြေီဵစကံခနံဵ ၄၈ ၁၅/၇/၁၈ ၄၈ ၂၈/၁၂/၁၉  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ြေီဵစကံခနံဵ ၅၅ ၁၅/၇/၁၈ ၅၅ ၂၈/၁၂/၁၉  ၇၀ IFC 

 Test 6  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ       

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၄ 

၁၀ 

၁၅/၇/၁၈ 

 

၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉ 

 

 ၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၁၀ ၁၅/၇/၁၈ ၁၀ ၂၈/၁၂/၁၉  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၁၀၃ ၁၅/၇/၁၈ ၁၀၃ ၂၈/၁၂/၁၉  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၂၀ ၁၅/၇/၁၈ ၂၀ ၂၈/၁၂/၁၉  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၄၂ ၁/၁၂/၁၈ ၄၂ ၂၈/၁၂/၁၉  ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindli. 

  



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 
စကံရုဳ၏ ေေထု၊ ေေထု၊ ေ ြေထု၊ ဆူညသဳဳြေ့ာဵ တိုငံဵတာြေှုေေဒံြေ့ာဵ(၂၀၂၀) 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

ေေဒံ ေကံစးဲ ေေဒံ ေကံစးဲ 

 Test 1  စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ  ၂၀၁၉  ၂၀၂၀   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ ၅ 

၁၃ 

၂၈/၁၂/၁၉ ၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳဝနံဵ  

ြေ့ကံန္ာစာ 

_ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  

ြေ့ကံန္ာစာ 

_ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ _ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳဝနံဵ ြေ့ကံန္ာစာ ၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၂ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၇၀ IFC 

 Test 2  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ    ၇/၁၀/၂၀၂၀   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ ၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉  ၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ _ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ _ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ _ ၂၈/၁၂/၁၉ _ ၇/၁၀/၂၀၂၀  ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳဝနံဵ  အေနာက ံ ၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၂ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin.



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 
 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

 Test 3  ဘးို ငံောခနံဵ  ၂၀၁၉  ၂၀၂၀   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ဘးို ငံောခနံဵ ၃ 

၈ 

၂၈/၁၂/၁၉ 

 

၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ဘးို ငံောခနံဵ ၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ဘးို ငံောခနံဵ ၅၃ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ဘးို ငံောခနံဵ ၁၈ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ဘးို ငံောခနံဵ ၃၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၇၀ IFC 

 Test 4  စကံရုဳ အတးငံဵ    ၇/၁၀/၂၀၂၀   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

စကံရုဳ အတးငံဵ ၃ 

၈ 

၂၈/၁၂/၁၉ 

 

၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ ၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ ၄၂ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  စကံရုဳ အတးငံဵ ၈ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA စကံရုဳ အတးငံဵ ၄ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindlin 

 



Top One အရက်ချက်စက်ရုံ    ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာ 

 
 

စဉ ံ တိုငံဵတာသညဴံ အေညအံေသးဵ (Parameter) ယူနစ ံ တိုငံဵတာသညဴံ 

ေနော 

ယခငံတိငုံဵတာြေှု ယခုတိငုံဵတာြေှု ေေ့ာဴ / ပုိ ဴ ေ္ိသငဴံသညဴံ စဳနှုနံဵန္ငဴ ံတိုငံဵတာြေှု 

 Test 5  ြေီဵစကံခနံဵ  ၂၀၁၉  ၂၀၂၀   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ြေီဵစကံခနံဵ ၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉  ၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ြေီဵစကံခနံဵ ၂၂ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ြေီဵစကံခနံဵ ၅၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၅ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ြေီဵစကံခနံဵ ၄၈ ၂၈/၁၂/၁၉ ၁၄ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ြေီဵစကံခနံဵ ၅၅ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၇၀ IFC 

 Test 6  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ    ၇/၁၀/၂၀၂၀   

၁။ ေသဵငယံေသာ အစိုငံအခဲြေ့ာဵ      PM2.5 

                                                PM10 

 g  m  

 

 g  m  

ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၄ 

၁၀ 

၂၈/၁၂/၁၉ 

 

၁ 

၅ 

၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ 

ေေ့ာဴ 

၁၀၊ ၁ န္စံ - ၂၅ ၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂၀၊ ၁ န္စံ - ၅၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၂။ နိုကံထရိုဂ့ငံဒိုငံေအာကံဆုိဒံ(NO2)   g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၁၀ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၄၀၊ ၁ န္စံ - ၂၀၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၃။ ဆာေဖာဒိုငံေအာကံဆိုဒံ(SO2)  g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၁၀၃ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၅၀၀၊ ၁၀ ြိေနစံ - ၂၀၊ ၂၄ နာေီ၊ IFC. 

၄။ အိုဇုနံဵ  g  m  ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၂၀ ၂၈/၁၂/၁၉ ၀ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၁၀၀၊ ၁ ေကံ ေျှငံ  ၈နာေီ အြေ့ာဵဆဳုဵ 

IFC 

၅။ ဆူညသဳဳ dBA ကာဵေပနံာဵကးငံဵ ၄၂ ၂၈/၁၂/၁၉ ၃ ၇/၁၀/၂၀၂၀ ေေ့ာဴ ၇၀ IFC 

IFC – International Finance Corporation, Environmental, Health and Safety General Guindli. 

 



No. Parameter Remark Signature

1 Test 1 (စက်ရ ုံဝန််းမျက်န ှာစာ) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ တျိုံင််းတာမ ဒ သည် စက်လည်ပတ်နနချ ျိန် 

တျိုံင််းတာခခင််းခြစ်ပပ ်း ၂၀၂၀ တျိုံင််းတာမှုသည် စက်ရပ်နှာ်းပပ ်းချ ျိန်တွင် တျိုံင််းတာခခင််း 

ခြစ်ပါသည်။

2 Test 2 (စက်ရ ုံဝန််းအနနှာက်) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ တျိုံင််းတာမ ဒ သည် စက်လည်ပတ်နနချ ျိန် 

တျိုံင််းတာခခင််းခြစ်ပပ ်း ၂၀၂၀ တျိုံင််းတာမှုသည် စက်ရပ်နှာ်းပပ ်းချ ျိန်တွင် တျိုံင််းတာခခင််း 

ခြစ်ပါသည်။

3 Test 3 (ဘွျိွိုင်လာအခန််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ တျိုံင််းတာမ ဒ သည် စက်လည်ပတ်နနချ ျိန် 

တျိုံင််းတာခခင််းခြစ်ပပ ်း ၂၀၂၀ တျိုံင််းတာမှုသည် စက်ရပ်နှာ်းပပ ်းချ ျိန်တွင် တျိုံင််းတာခခင််း 

ခြစ်ပါသည်။

4 Test 4 (စက်ရ ုံအတွင််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ တျိုံင််းတာမ ဒ သည် စက်လည်ပတ်နနချ ျိန် 

တျိုံင််းတာခခင််းခြစ်ပပ ်း ၂၀၂၀ တျိုံင််းတာမှုသည် စက်ရပ်နှာ်းပပ ်းချ ျိန်တွင် တျိုံင််းတာခခင််း 

ခြစ်ပါသည်။

5 Test 5 (မ ်းစက်ခန််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ တျိုံင််းတာမ ဒ သည် စက်လည်ပတ်နနချ ျိန် 

တျိုံင််းတာခခင််းခြစ်ပပ ်း ၂၀၂၀ တျိုံင််းတာမှုသည် စက်ရပ်နှာ်းပပ ်းချ ျိန်တွင် တျိုံင််းတာခခင််း 

ခြစ်ပါသည်။

6 Test 6 (ကာ်းရပ်နှာ်းကွင််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၉ တျိုံင််းတာမ ဒ သည် စက်လည်ပတ်နနချ ျိန် 

တျိုံင််းတာခခင််းခြစ်ပပ ်း ၂၀၂၀ တျိုံင််းတာမှုသည် စက်ရပ်နှာ်းပပ ်းချ ျိန်တွင် တျိုံင််းတာခခင််း 

ခြစ်ပါသည်။

Top One အရက်ချက်စက်ရံုံ၏ လေထုံ၊ လရထုံ၊ လ ြေထုံ၊ ဆူညံသံြေျာျား တ ုံင်ျားတာြေှုရေဒ်ြေျာျားအလ ေါ် ြေျက်ချက်ြှေတ်တြ်ေျားြေျာျား (  ၂၀၂၀  )



No. Parameter Remark Signature

1 Test 1 (စက်ရ ုံဝန််းမျက်န ှာစာ) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၈ တျိုံင််းတာမှုမျာ်းန င ် ည ပါသည်။

2 Test 2 (စက်ရ ုံဝန််းအနနှာက်) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၈ တျိုံင််းတာမှုမျာ်းန င ် ည ပါသည်။

3 Test 3 (ဘွျိွိုင်လာအခန််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၈ တျိုံင််းတာမှုမျာ်းန င ် ည ပါသည်။

4 Test 4 (စက်ရ ုံအတွင််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၈ တျိုံင််းတာမှုမျာ်းန င ် ည ပါသည်။

5 Test 5 (မ ်းစက်ခန််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၈ တျိုံင််းတာမှုမျာ်းန င ် ည ပါသည်။

6 Test 6 (ကာ်းရပ်နှာ်းကွင််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၈ တျိုံင််းတာမှုမျာ်းန င ် ည ပါသည်။

Top One အရက်ချက်စက်ရံုံ၏ လေထုံ၊ လရထုံ၊ လ ြေထုံ၊ ဆူညံသံြေျာျား တ ုံင်ျားတာြေှုရေဒ်ြေျာျားအလ ေါ် ြေျက်ချက်ြှေတ်တြ်ေျားြေျာျား (  ၂၀၁၉  )



No. Parameter Remark Signature

1 Test 1 (စက်ရ ုံဝန််းမျက်န ှာစာ) စ နှုန််းဝင်သည ် အခပင် အမှုန်အမွှာ်းမျာ်း လွှင ်စင်မှုကျိုံ နလျ ာချနျိုံင်လာပါသည်။

2 Test 2 (စက်ရ ုံဝန််းအနနှာက်) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ စက်ရ ုံပတ်ဝန််းကျင် 

သန ်ရ င််းနရ်းခပွိုလုံပ်ထာ်းသည်ကျိုံနတွ ရ ျိရပါသည်။

3 Test 3 (ဘွျိွိုင်လာအခန််း) စ နှုန််းဝင်နသာ်လည််း ၂၀၁၇ အမှုန်အမွှာ်းတျိုံင််းတာမှုန င ် ည နနပါသည်။ 

အခခာ်းတျိုံင််းတာမှုမျာ်းတွင် နလျာ နည််းနနသည်ကျိုံ နတွ ရ ျိရပါသည်။

4 Test 4 (စက်ရ ုံအတွင််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၇ တျိုံင််းတာမှုမျာ်းထက်နလျာ နည််းနနသည်ကျိုံ နတွ ရ ျိရပါသည်။

5 Test 5 (မ ်းစက်ခန််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၇ တျိုံင််းတာမှုမျာ်းထက်နလျာ နည််းနနသည်ကျိုံ နတွ ရ ျိရပါသည်။

6 Test 6 (ကာ်းရပ်နှာ်းကွင််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ၂၀၁၇ တျိုံင််းတာမှုမျာ်းထက်နလျာ နည််းနနသည်ကျိုံ နတွ ရ ျိရပါသည်။

Top One အရက်ချက်စက်ရံုံ၏ လေထုံ၊ လရထုံ၊ လ ြေထုံ၊ ဆူညံသံြေျာျား တ ုံင်ျားတာြေှုရေဒ်ြေျာျားအလ ေါ် ြေျက်ချက်ြှေတ်တြ်ေျားြေျာျား (  ၂၀၁၈  )



No. Parameter Remark Signature

1 Test 1 (စက်ရ ုံဝန််းမျက်န ှာစာ) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ခပာမှုန်မျာ်း လွှင ်စင်မှုကျိုံ ထျိန််းချွိုပ်ရန် လျိုံအပ်ပါသည်။

2 Test 2 (စက်ရ ုံဝန််းအနနှာက်) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။

3 Test 3 (ဘွျိွိုင်လာအခန််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။

4 Test 4 (စက်ရ ုံအတွင််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။ ခပာမှုန်မျာ်း လွှင ်စင်မှုကျိုံ ထျိန််းချွိုပ်ရန် လျိုံအပ်ပါသည်။

5 Test 5 (မ ်းစက်ခန််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။

6 Test 6 (ကာ်းရပ်နှာ်းကွင််း) စ နှုန််းဝင်ပါသည်။

Top One အရက်ချက်စက်ရံုံ၏ လေထုံ၊ လရထုံ၊ လ ြေထုံ၊ ဆူညံသံြေျာျား တ ုံင်ျားတာြေှုရေဒ်ြေျာျားအလ ေါ် ြေျက်ချက်ြှေတ်တြ်ေျားြေျာျား (  ၂၀၁၇  )



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 1 (စက်ရ ုံဝန််းမျက်န ှာစာ ) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b
11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 70

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လလထုံ၊ လရထုံ၊ လ မထုံ၊ ဆူည သ မျာ်း တ ုံင််းတာမှုရလဒ်မျာ်း (  ၂၀၁၇  )

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 2 (စက်ရ ုံဝန််းအလနှာက် ) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 3 (ဘ  ွိုင်လာအခန််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၇ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၉ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၈ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၄၅၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၆၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 4 (စက်ရ ုံအတ င််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၄ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၂၁၁ ၁၅/၇/၂၀၁၇
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 5 (မ ်းစက်ခန််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၂၄ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၉၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၉ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၈ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၂၆၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၆၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 6 (ကာ်းရပ်နှာ်းက င််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၇ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၃၅၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၆၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 1 (စက်ရ ုံဝန််းမျက်န ှာစာ ) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇ - ၁၅/၇/၂၀၁၈
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇ - ၁၅/၇/၂၀၁၈ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၃ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇ - ၁၅/၇/၂၀၁၈
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b
11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ 70

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လလထုံ၊ လရထုံ၊ လ မထုံ၊ ဆူည သ မျာ်း တ ုံင််းတာမှုရလဒ်မျာ်း (  ၂၀၁၈  )

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 2 (စက်ရ ုံဝန််းအလနှာက် ) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇ - ၁၅/၇/၂၀၁၈
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇ - ၁၅/၇/၂၀၁၈ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၄ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၇ - ၁၅/၇/၂၀၁၈
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ 70
b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.

Previous Measurement Measurement Results



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 3 (ဘ  ွိုင်လာအခန််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၇ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၂၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၉ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၉ ၁၅/၇/၂၀၁၈
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၈ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၈ ၁၅/၇/၂၀၁၈
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၄၅၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၁၁ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၆၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၅၁ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 4 (စက်ရ ုံအတ င််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၉ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၄ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၂ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၄ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၂၁၁ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၉၆ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 5 (မ ်းစက်ခန််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၂၄ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၂၂ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၉၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၄၈ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၉ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၈ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၄ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၂၆၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၅၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၆၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၅၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 70
b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.

Previous Measurement Measurement Results



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 6 (ကာ်းရပ်နှာ်းက င််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၇ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၂၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၅ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၄ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၃၅၆ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၁၀၃ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၆၃ ၁၅/၇/၂၀၁၇ ၄၂ ၁၅/၇/၂၀၁၈ လလျာျော့ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 1 (စက်ရ ုံဝန််းမျက်န ှာစာ ) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၈ - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၈ - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၃ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၃ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၈ - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b
11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 70

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လလထုံ၊ လရထုံ၊ လ မထုံ၊ ဆူည သ မျာ်း တ ုံင််းတာမှုရလဒ်မျာ်း (  ၂၀၁၉  )

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 2 (စက်ရ ုံဝန််းအလနှာက် ) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၈ - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၈ - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၄ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၄ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 - ၁၅/၇/၂၀၁၈ - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 3 (ဘ  ွိုင်လာအခန််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၂၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၉ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၉ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၈ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၈ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၁၁၁ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၁၁ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅၁ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၅၁ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 4 (စက်ရ ုံအတ င််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၉ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၉ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၁၂ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၂ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၄ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၄ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၉၆ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၉၆ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 5 (မ ်းစက်ခန််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၂၂ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၂၂ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၄၈ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၄၈ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၄ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၄ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၅၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၅၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅၅ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၅၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 70
b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.

Previous Measurement Measurement Results



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 6 (ကာ်းရပ်နှာ်းက င််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၂၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၀ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၄ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၄ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၁၀၃ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၁၀၃ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၄၂ ၁၅/၇/၂၀၁၈ ၄၂ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 1 (စက်ရ ုံဝန််းမျက်န ှာစာ ) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၃ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၅ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၁ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b
11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၂ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့ 70

Top One အရက်ချက်စက်ရ ုံ၏ လလထုံ၊ လရထုံ၊ လ မထုံ၊ ဆူည သ မျာ်း တ ုံင််းတာမှုရလဒ်မျာ်း (  ၂၀၂၀  )

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 2 (စက်ရ ုံဝန််းအလနှာက် ) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၅ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၄ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၁ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 - ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၂ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 3 (ဘ  ွိုင်လာအခန််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၉ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၅ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၈ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၁ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၁၁၁ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅၁ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၃ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 4 (စက်ရ ုံအတ င််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၉ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၁၂ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၅ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၄ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၁ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၉၆ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၃ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 5 (မ ်းစက်ခန််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၂၂ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၃ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၄၈ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၁၄ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၅ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၄ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၁ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၅၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၅ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၅၅ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၃ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့ 70
b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.

Previous Measurement Measurement Results



No. Parameter Unit
Re-

mark
Averaging Period

Guideline

Value

Test 6 (ကာ်းရပ်နှာ်းက င််း) ရလဒ် ရက်စ ွဲ ရလဒ် ရက်စ ွဲ

1 Nitrogen dioxide μg/m3 ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

1-hour

40

200

2 Ozone μg/m3 ၂၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့ 8-hour daily max 100

3 Particulate matter PM10a μg/m3 ၁၀ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၅ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

20

50

4 Particulate matter PM2.5b μg/m3 ၄ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၁ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
1-year

24-hour

10

25

5 Sulfur dioxide μg/m3 ၁၀၃ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ - ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့
24-hour

10-minute

20

500

6 5-day Biochemical Oxyegen demand mg/l 50

7 Chemical oxygen demand mg/l 250

8 Oil and grease mg/l 10

9 pH S.U.a 6~9

10 Temperature increase °C <3b

11 Total coliform bacteria 100 ml 400

12 Total nitrogen mg/l 10

13 Total phosphorus mg/l 2

14 Total suspended solids mg/l 50

15 Noise dBA ၄၂ ၂၈/၁၂/၂၀၁၉ ၃ ၇/၁၀//၂၀၂၀ လလျာျော့ 70

Previous Measurement Measurement Results

b At the edge of a scientifically established mixing zone which takes into account ambient water quality, receiving water use, potential receptors and 

assimilative capacity; when the zone is not defined, use 100 meters from the point of discharge.





































 


