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၁.၃ ကနဦးပတ၀္န္းက်ငဆ္နး္စစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕မ်ား ................... 24 

အခန္း (၂) .................................................................................................................... 28 

မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမေူဘာင ္.......................................................................... 28 

၂.၁ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စံခ်နိ္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လမး္ညႊန္ခ်က္မ်ား ................................................ 28 

၂.၂ ကတိကဝတ ္......................................................................................................... 44 

အခန္း (၃) .................................................................................................................... 45 

စီမံကိနး္ဆိင္ုရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ........................................................................................... 45 

၃.၁ စီမကံိနး္၏ အေျခခေံဖာ္ျပခ်ကမ္်ား .............................................................................. 45 

၃.၂ စီမကံိနး္ေဆာင္ရြကသ္၏ူ စီမကံနိ္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ................................................. 45 

၃.၃ ရငး္ႏီွးျမဳွပ္ႏွံမႈ ........................................................................................................ 46 

၃.၄ စီမကံိန္းတညေ္နရာျပ ေျမပံု ...................................................................................... 47 

 ............................................................................................................................ 49 
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ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခငး္ အစီအစဥ္ အစီရငခ္ံစာ 

x 
 

TABLE 5. 3 စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း

 ……………………………………………………………………………………………………………………………89 
TABLE 5. 4 လပု္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း .. 91 
TABLE 5. 5 စီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေသာ  ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း 94 
 

TABLE 6. 1 ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြကၾ္ကည့္ရႈရန္   တာဝန္ရိွသူမ်ား စာရင္း ..... 106 
TABLE 6. 2 ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ............................................. 109 
TABLE 6. 3 ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္္ အစီအစဥ္မ်ား ............................................................................. 121 
TABLE 6. 4 လမူႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ အစီအစဥ ္........................................................................... 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင္ ့ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပျ္ခင္း စက္ရံုအတြက္ 
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လတိႏ္ႈန္းျဖစ္ကနု္ၾကမ္းသုံးစြဲပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကုန္ၾကမ္းပတိအ္လိတ ္ (၉၉၀) ခန္႔ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို 

သုံးစြဲပါသည။္ သကဆ္ိုငအ္စိုးရဌာနမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယ၍ူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားျဖစသ္ယယ္ူပို႔ေဆာင္ပါ 

သည္။ အထည္လတ္ိမ်ားအားစနစတ္က် သိုေလာွငထ္ားရွိပါသည။္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP 

စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ၿပီး ထြကရ္ွလိာေသာကုန္ေခ်ာမ်ားအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ တရတု္ႏုိင္ငံ 

သုိ႕တင္ပို႔သြာမညျ္ဖစ္ပါသည္။ စက္ရုလံည္ပတ္ရနအ္တြက္ လိုအပသ္ည့္ စြမ္းအင္မ်ားကိ ု အစိးုရ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရယူၿပီး ေခတ္မွီစက္ၾကီးမ်ားကို လည္ပတ္ေစပါသည။္ အဓကိ စြမ္းအင္အရင္းအျမစအ္တြက္ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအငက္ိုအသံုးျပဳကာ သံုးစြဲေသာ လွ်ပ္စစ္ပဏာမမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၈၀၀၀) KHW ျဖစ္ပါသည္။ 

ကိယုပ္ိုင္ ၁၀၀၀၊ေကဗြီေအ ထရမ္စေဖာ္မာ (၁) လံုးႏွင့္ အေရးေပၚသံုးႏိုင္ရန ္မီးစက္ ၁၂၈၀ ေကဗီြေအ၊ ၁၅၀ KW၊ 

(၂) လံုးထားရွိပါသည္။ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပစ္ကရ္ုအံတြင္း ေဒသခံျပညသ္လူထူုအမႈထမ္း (၀န္ထမ္း) 
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အမ်ိဳးအစားအေရအတြက္ စစုုေပါင္း (၃၀၀ မွ ၄၀၀) ခန္႕ရွပိါသည္။  စက္ရံုကိအုခ်ိန္ျပည့္ နံနက္ (၈) နာရမီွ ညေန 

(၅)နာရီအထိ လည္ပတ္ရပါသည္။  

အထက္ပါ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပ္လပု္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ပတဝ္န္းက်င ္

ထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ုေလ့လာေဖာ္ထတု္ရန္ ႏွင့္ ထိခိကု္မႈ ေလွ် ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲတင္ျပရန္  Earth Tree 

Environmental Services Co., Ltd. မ ွစက္ရံု၏ ပတ၀္န္းက်င္ အရညအ္ေသြးမ်ားျဖစ္ေသာ ေလ၊ ေရ၊ ေျမ၊ ဆူညံမႈ၊ 

တုန္ခါမႈ စသညတ္ို႔ကု ိ တိုင္းတာခဲ့ပါသည။္ စက္ရံုအတြငး္ အျပင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုငး္တာမႈ ရလဒ္မ်ားကိ ု

လက္ရိွအသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ ႏိုင္ငတံကာ စံခ်ိနစ္ံညႊနး္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား ပတ၀္န္းက်င္ အရည္အေသြး 

ထတုလ္ႊတမ္ႈ လမး္ညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါတြင္ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မတွခ္်က ္

အတိငု္းအတာအတြင္း ရိွပါသည္။ စက္ရုအံတြင္းေရသုံးစြဲမႈမွ ဝန္ထမး္မ်ားသးီသန္႔ သုးံဆြဲသည့္ေရသာ 

ရွိေၾကာင့္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၄င္းတို႔မွ ေဆးေၾကာေရ၊ ေလွ်ာ္ဖြတ္ေရ၊ ခ်က္ျပဳပေ္ရ တို႔ကိသုာသုံးစြဲေၾကာင္း 

ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဤသုံးစြဲသည့္ေရသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုကမ္ႈ ျဖစႏုိ္င္ေခ်မရိွပါ။ CMP စနစျ္ဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ငန္း၏အတြင္းႏွင့္ အျပင္ရိွဆညူံမႈ ပမာဏမ်ားကိ ု တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ 

သတ္မွတခ္်က္အတြင္းရိွ၍ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိကု္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရွိပါ။ 

စက္ရံု၏ အတြင္းပိုငး္ ႏွင့္ အျပငဘ္က ္ ေလထအုတြင္းရိွ အႏၱရာယ္ ျဖစေ္စႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား 

(ကာဗြနဒုိ္င္ေအာကဆ္ိဒု္၊ ကာဗြန္မိုေနာကဆ္ိုဒ္၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာကဆ္ိုဒ၊္ ႏုိက္ထရိကုဒ္ိုင္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ VOCs 

(Volatile Organic Compounds) ၊ အပူခ်ိန၊္ စိထုိုင္းဆ၊ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ပါ၀င္မႈ ပမာဏကိ ု

သိရိွႏိုင္ရန္ ေလအရညအ္ေသြး တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပခ္ဲပ့ါသည္။ ရလဒ္မ်ားကို ACGIH လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ားႏွင့္ 

ႏိႈင္းယဥွ္ရာတြင ္ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား (PM10 ႏွင့္ PM2.5) မွလြဲ၍ က်န္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ 

သတ္မွတခ္်က္မ်ားအတြင္းရိွေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခလံထူုအေပၚထိခိကုမ္ႈ အလြန္နည္း ပါသည္။  

သို႔ေသာ္ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား (PM10 ႏွင္ ့ PM2.5)သည ္ အလုပသ္မားမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခလံထူ၏ု 

က်န္းမာေရးကိ ု ထိခိကု္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာခ့်ရန ္ နည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္စုပ္စက္မ်ားကိ ု

စနစ္တက်တပဆ္င္ထားပါသည္။ ဖုန္စုပ္စက္မ်ား ထားရွေိသာ္လည္း ဖုန္စပုစ္က္မွမစပု္ယလူိကု္ႏုိင္ေသာ 

အမႈနအ္မႊားမ်ားသည္ အလပု္သမားမ်ား၏ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားအျဖစ္ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ 

ေသာေၾကာင့္ စက္ရုံတြငး္ဖနု္ထထူပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြငအ္လပု္လုပေ္သာ အလုပသ္မား မ်ားအေနျဖင့္ 

ႏွာေခါင္းအုပ္ (mask) ထားတပ္ရန္ လိအုပ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ စကယ္ႏၱယားလည္ပတ္မႈမွ ထြကေ္ပၚလာေသာ 

ဆူညသံံမ်ား ၅၄.၆ မ ွ၅၀.၁၂ dBA တြင္ရွိၿပီး WHO မွသတ္မတွ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားထက္ပိုျခင္းမရွသိည့္အျပင္ 

အၾကားအာရံုကိုထခိိုကႏုိ္င္မႈမရွိေသာ္လညး္ ေရရွည္စကရ္ံုအတြင္း အခ်နိ္ၾကာလပု္ေသာ လုပသ္ားမ်ားအေနျဖင့္ 

မျဖစ္ခငက္ာကြယႏုိ္င္ရန္ လိအုပ္ပါက နားစိ႕ုမ်ားတပထ္ားႏိုင္ပါသည္။ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကသုျခငး္ထက္ပုိမိ ု

ေကာငး္မြန္ပါသည္။ 
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စက္ရံုအတြင္း မီးသတေ္ဆးဗူး (၄၀) ဗူးတပဆ္င္ထားေသာ္လညး္ စက္ရံု အတြင္းအျပင ္ အမိႈကမ္်ား  

စနစ္တက်စပုံု၍ စြန္႔ပစ္ျခင္  း၊ကုနၾ္ကမ္းမ်ား စနစတ္က် သိေုလာွင္ထားရိွျခငး္ႏွင့္ ထုတလ္ပု္မႈကုန္ေခ်ာ 

ဖိနပ္မ်ားကိ ု စနစတ္က်ထားရိွျခင္း မရိွပါက မီးေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ စက္ရုအံတြင္း အေရးေပၚ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတငက္ာကြယရ္န္အတြက ္ ေရဂါလ ံ (၂၀၀၀၀) ဝန္က်င္ ခရံွိေသာ  ေရေလွာင္ကန္ 

တစ္ခထုားရွပိါသည္။ 

ယခအုခါ  စက္ရံုမွ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ေဒသခံလထူုအေပၚ သက္ေရာကလ္်က္ရိွေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဤ ကနဦးပတ၀္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခငး္ အစီအစဥ္ အစီရငခ္ံစာပါ နညး္လမ္းမ်ားအတိုငး္ 

လိကုန္ာေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳ းတစ္ခအုေနျဖင့္ စကရ္ံုလည္ပတစ္ဥ္ကာလ 

အေတာအတြငး္ လိအုပ္ေသာ အၿမတဲမ္း ၀နထ္မ္းႏွင့္ ေန႔စား အလုပသ္မားမ်ားေခၚယူျခငး္သည္ 

ေဒသချံပညသ္လူထုူအတြက္ အလပု္အကိငုအ္ခြင့္အလမ္းမ်ား  ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပငႏွ္စ္စဥ္ 

လူမႈစီးပြားတာ၀နသ္တိတ္မႈ အစအီစဥက္ိလုည္း ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မးီေဘးအႏၱရာယ္ 

ကာကြယေ္ရးသငတ္န္း မ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳလုပင္န္းမ်ားကိလုည္း ဝန္ထမး္မ်ားႏွင့္ 

ေဒသခမံ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။စီမကံနိး္ပိုငရ္ွင္သည္ ေဘးပတဝ္န္းက်ငတ္ြင္ေနထိုငလ္ွ်က္ ရွိေသာ 

ေဒသချံပညသ္လူထုူအေပၚသို႔ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္ငနး္စက္ရုံ လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာ ႏုိင္သည့္ ထိခိကု္မႈမ်ား မရွေိအာင္ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ရ မညျ္ဖစ္ပါသည္။  

ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင္ ့လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

CMP စနစ္ျဖစ္ အားကစားအသုံးအေဆာင္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း  ထုတလ္ပု္ျခငး္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခငး္ 

လုပ္ငနး္ႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ တညဆဲ္ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိန္းသိမ္း ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 

စံခ်ိန္စံႏႈနး္မ်ားႏွင့္ လမး္ညႊနခ္်က္မ်ား အပါအဝင ္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာမူ ေဘာင္မ်ား၏ အေသးစတိကုိ္ အခနး္ 

(၂) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဥပေဒ နငွ့္ နညး္ဥပေဒမ်ား ခနုစွ္ 

ျမန္မာနိုင္င ံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခ ံဥပေဒ ၂၀၀၈ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ၁၉၉၄ 

အမ်ိဳးသား ဆိုင္ရာ ေျမအသံုး ခ်မႈ မဝူါဒ ၂၀၁၆ 

ပတ္ဝနး္ က်ငထ္ိန္းသိမး္ေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ထိန္းသိမး္ေရး နည္းဥပေဒ ၂၀၁၄ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ထိခိကု္မႈ ဆနး္စစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လပု္ထံုးလပုန္ည္းမ်ား ၂၀၁၅ 
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အမ်ိဳးသား ပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိုငရ္ာ အရည္အေသြး (ထတုလ္ႊတမ္ႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၂၀၁၅ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဥပေဒ ၂ဝ၁၅ 

ေရအရငး္ အျမစ္နွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထနိ္းသိမ္းေရးဥပေဒ ၂၀၀၆ 

ျမန္မာရင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၂၀၁၆ 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူ႕က်နး္မာေရးဆိငု္ရာဥပေဒ ၁၉၇၂ 

လူမႈ ဖလူံုေရး ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

ပို႔ကုန္-သြင္းကုန ္ဥပေဒ ၂၀၁၂ 

လုပ္ငနး္ခြင္ ေဘးအႏၱရယ ္ကင္းရငွ္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ  ၂ဝ၁၉ 

အလပု္ အမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ ၂၀၁၁ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပပ္စၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယျ္ခင္း ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

ဘိြဳ ငလ္ာဥပေဒ ၂၀၁၅ 

ကုနသ္ြယလု္ပင္န္းခြန ္ဥပေဒ ၂၀၁၄ 

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒ ၂၀၁၃ 

အလပု္သမားေရးရာ အျငငး္ပြါးမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒ ၂ဝ၁၂ 

စာသုံးသကူာကြယေ္ရးဥပေဒ ၂၀၁၉ 

ယဥ္ေက်းအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယထ္နိး္သမိ္းေရးဥပေဒ ၂၀၁၉ 

 

(၁) လပုင္နး္၏ေနာကခ္အံေၾကာငး္အရာေဖာ္ျပခ်က္ 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း စကရ္ံုုသည္ 

ပခဲူးတိုငု္းေဒသၾကီး၊ ပခဲူးၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ဇိုငး္ဂႏုိင္းႀကးီေက်းရြာအပု္စု၊ ကြငး္အမွတ္ (၆၁၈) ဇုိင္းဂႏ္ုိင္းႀကီး၊ 

ဦးပိုင္အမွတ ္ - ၃/၂၊၄/၁၊၄/၂)၊ ဧရိယာ ၂၇.၀၇ ဧက (၁၁၇၉၁၆၉.၂ ) စတုုရနး္ေပအနက္မွ ၆.၁၅ ဧက 

(၂၆၇၈၉၄) စတုုရမ္းေပ၊ ေပၚတြငတ္ည္ေဆာကထ္ားျပးီ ေျမာကလ္တၱကီ်ဴ႕ ၁၇°၂၂'၁၉" ႏွင့္ 

အေရွ႕ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕  ၉၆°၂၈'၂၄" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရိယာ အက်ယအ္၀န္းမွာ  (၆.၁၅) ဧက ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd အေနျဖင့္ စက္႐ု၏ံ တစ္စတိတ္ေဒသကိုသာအသုံးျပဳပါသည္။ ပငလ္ယ္ေရ 
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မ်က္ႏွာျပငအ္ထက ္ (၁၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ စက္ရုံ၏ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အေမရိကနေ္ဒၚလာ (၅.၅၀) 

သန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားရွိပါသည္။ စီမံကိနး္သည္ ၁၀၀%  ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသည့္ ကုမၸဏီလမီိတက ္

ျဖစ္ပါသည္။ စကရ္ံုတြင္း မီးသံုးစြဲမႈ အေနျဖင့္ အစိုးရလွ်ပ္စစ္မီးအား အဓကိထား သံုးစြဲသြာမညျ္ဖစ္ပါသည္။ 

စက္ရုလံည္ပတ္ရနအ္တြက ္ လိအုပသ္ည့္ စြမ္းအငမ္်ားကို အစိုးရ လွ်ပ္စစ္စြမး္အင္ရယူၿပးီ ေခတ္မွီစက္ၾကီး 

မ်ားကို လညပ္တေ္စပါသည္။ အဓကိ စြမ္းအငအ္ရင္းအျမစ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမး္အင္ ကိုအသံုးျပဳကာ သံုးစြဲေသာ 

လွ်ပ္စစ္ပဏာမမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၈၀၀၀) KHW ျဖစ္ပါသည္။ ကိယု္ပိုင ္၁၀၀၀၊ ေကဗြီေအ ထရမ္စေဖာ္မာ (၁) 

လံုးႏွင့္ အေရးေပၚသံုးႏိုင္ရန္ မီးစက ္၅၀၀ ေကဗီြေအ (၁) လံုးထားရွပိါသည္။  

(က) ကုန္ၾကမ္းရယူမႈ၊ သံုးစြဲမႈ ႏွင့္ ကုန္ေခ်ာ ထြက္ရွိမႈ 

      -  တရတ္ုႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ အဓကိကနု္ၾကမ္းမ်ားကိတုင္သြားမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

      - ထတုလ္ုပမ္ႈကနု္ၾကမ္း (၁) တနလ္ွ် င္ ကုနေ္ခ်ာထတု္ရိွမႈ (၉၀%) ထြကရ္ွိမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

 (ခ) ေလာင္စာ သံုးစြဲမႈ ႏွင့္ ေရသုံးစြဲမႈ 

- ဘြိဳငလ္ာ သုံးစြဲမႈမရွိပါ။ 

- မီစကအ္တြက္ (၁) လ လွ်င္ ဒီဇယ္၊ ဓာတဆ္ ီ ေလာင္စာဆီစစုုေပါငး္ စက္ရုံလည္ပတ္ရနအ္တြက္ 

ႏွစ္စဥ္လိအုပသ္ာ ေလာင္စာဆီမ်ားမွာ ဒီဇယ္ (၅၀၀ မ ွ ၁၀၀၀) ဂါလံ ႏွင့္ ဓာတဆ္ ီ (၅၀၀) ဂါလ ံ

ျဖစ္ပါသည္။  

- လွ်ပ္စစ္ ႏွစ္စဥ္လိအုပ္ခ်က္မာွ (၈၀၀) ကလီိုဝပ္နာရီ လိအုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

- စက္ရံုအတြင္း၌ အသံုးျပဳရန္ ၁၀၀၀ ေကဗြအီားရိွေသာ ထရန္ေဖာ္မာ (၁) လံုး ႏွင့္ အေရးေပၚသံုးႏုိင္ရန္ 

မီးစက ္၁၂၈၀ေကဗီြေအ (၁) လံုး ႏွင့္ ၁၅၀ KW ထားရိွပါသည္။  

- ေရသုံးစြဲမႈ (၁) ရက ္လွ်င ္ႏႈန္း (၃၀၀) ဂါလသံံုးစြဲသည္။ စက္ရုအံတြင္းရွ ိေရသိုေလွာင္မႈကန္မ ွစုစေုပါင္း 

ဂါလံ (၂၀၀၀၀) ခန္႔ရွိေသာ ေလွာငက္န္ (၁) ခုရွိပါသည္။ 

- စက္ရုအံတြင္း ေရရယူသုးံစြဲသည့့္ ေရအရင္းအျမစ္မွ အဝစီိတြင္းေရျဖစ္ပါသည္။ 

 (ဃ) လုပသ္ားအငအ္ား 

- ဝန္ထမး္ (၃၀၀) ေယာက ္မ ွ(၄၀၀) ေယာက္ခန္႔လိုအပပ္ါသည္။ 

- အလပု္ခ်ိန္မွာ မနက္ ၈း၀၀- ၅း၀၀၊ စုစုေပါင္း အလုပ္ခ်ိန္ (၉) နာရီ ျဖစသ္ည္။ 

- အိမသ္ာ (၁၄) လံုးထားရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားသုံးအိပ္သာ (၇) လုံး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမးီသုံးအိပသ္ာ (၇) 

လုံးရွိပါသည ္

(င) မီးေဘးအႏၱရယ္ ကာကြယထ္ားရွိမႈ 

- မီးသတ္ေဆးဘူး (၄၀) လံုး၊ (၆) လ လွ်င္ (၁) ႀကိမ ္လလဲယွျ္ခင္း  
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- ဂါလံ (၂၀၀၀၀) ဆန္႔ ေရကန္ ထားရွိျခငး္ 

(စ) အမိႈက္ ထြက္ရွိမႈ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈ 

- CMP စနစျ္ဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမထွြက္ရွိေသာ ပတိ္စမ်ားအား ျပနလ္ည္ေရာငး္ 

ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပသ္ြားမည္ျဖစ္ပါသည။္  

- ရုံးအတြင္းအမႈိကထ္ြကရိွမႈ ႏွင္ ့ စက္ရုံအတြငး္ေနထိုငသ္ူမ်ား၊ စက္ရုလံပုသ္ားမ်ားမွ ေနစဥ္ထြကရ္ွိေသာ 

အမႈိက္ပမာဏမွ (၁၀၀) ကလုိီ ထြက္ရွသိည္ကိ ု ကြင္းဆင္းေလလ့ာတိုငး္တာ ျခငး္မ်ားမွသိရွိရပါသည္။ 

- ရုံးမွထြကရ္ွေိသာ အမိႈကမ္်ားႏွင့္ စက္ရုအံတြင္းေနထိုင္ေသာ ဝနထ္မ္းတန္းရာမ်ား ႏွင့္ 

စက္ရုလံပုသ္ားမ်ားမထွြက္ရွေိသာအမိႈက္ မ်ားကိ ု ပခဲူးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပငက္ားမ်ားအေပၚ အမိႈက္္မ်ားကို 

အစို၊ အေျခာကခ္ြဲျခမ္း၍ စြန္႔ပစ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္မႈမ်ားကို တစ္ရက္ (၁) ႀကိမ္ႏႈန္းျဖစ္စြန္႔ပစ္ပါသည္။ 

CMP စနစျ္ဖစ ္ဖနိပအ္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပုျ္ခငး္လပုေ္ဆာငပ္ံု အဆင့္ဆင့္ 

 (က) ထုတလ္ပုပ္ံု နည္းစနစ ္

- ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္ခ်င္းမ်ားအတြက ္ကုန္ၾကမး္မ်ားအား တရတု၊္ဂ်ပန ္ႏွင္ ့ေဟာင္ေကာငမ္ွ အဓကိ 

ရယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ပတိလ္တိ္မ်ား၊ ဇစ္ႏွင္ ့အျခားစကစ္ပ္ပစၥည္းမ်ား) 

- စက္ရုသံို႔ေရာက္ရွလိာေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား စက္ရုအံတြင္းရွိ လိုအပ္သည္ ပုံစမံ်ားအတိုင္ ျဖတ ္

ေတာက္ျခငး္၊ ခ်ဳပ္ျခင္းလုပျ္ခင္းႏွင့္ ပါကငသ္ြငး္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား သို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ် 

သြားမညျ္ဖစ္ပါသည္။ 

(၂) လပုင္နး္၏ ပတဝ္နး္က်ငႏွ္င့္  လမူႈေရးဝနက္်ငဆ္ိငုရ္ာအက်ဥခ္်ဴပ္ 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္းလုပ္ငနး္လပု္ေဆာငသ္ည့္ 

စက္႐ုံ၏ ပတ္ဝနး္က်င ္ အရည္အေသြးမ်ားျဖစေ္သာ ေလ၊ေရ၊အသံႏွင့္ အျခားေသာလူမႈဆိုင္ရာ အခ်ကအ္ 

လက္မ်ားကိ ု စနစတ္က်တိုငတ္ာမႈမ်ားကို အခန္း (၄) တြငအ္ေသးစတိေ္ဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္း 

က်ငအ္ေရအေသြမ်ားတိုငး္တာ ရရိွလာေလာ ရလဒအ္ေျဖမ်ားကို အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြး 

ထတုလ္ႊတမ္ႈ လမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ား (National Quality (Emission) Guidelines)၊ ACHGIH (TLV), IFC Guidelines 

မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ၍္ ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ စက႐္ုံအတြင္းရိွ ေလ အရည္အေသြး၊ ေရ အရညအ္ေသြး၊ 

စက္႐ုအံတြင္း အသဆံူညံမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်င္ အရညအ္ေသြး ထတုလ္ႊတမ္ႈ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား 

(National Quality (Emission) Guidelines)  ၏ အတြငး္တြင္ရွေိနသညက္ိုေတြ႕ရွရိပါသည္။  

လမူႈေရးဝန္းက်ငဆ္ိုငရ္ာအေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းေလလ့ာျခငး္မွ စက္႐ုသံည္ ေက်းရြာမ်ား၏ အေဝးတြငသ္သီန္႔ရွိေန 

ပါသည္။ စက္႐ုသံည္ စက္မႈဇုအံတြင္းတြငသ္ာရွိပါသည္။ စက္႐ုအံနီးရွိေက်းရြာမ်ားမလွည္ စက္႐ုံရွသိည့္အ တြက ္

အလပု္အကိုငအ္ခြင့္အလမ္းမ်ားရသည့္အတြက္ အဆင္ေျပေၾကာင့္ ကြင္းဆင္းစစတ္မ္းမွသိရွိရပါသည္။ 
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Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္းလုပ္ငနး္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အတြက ္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခငး္ အစီရငခ္ံစာ အစီရင္ခံစာ ေရးသားရာတြင္ ခ်ဥး္ကပန္ည္းလမ္းမ်ား 

အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဝနထ္မ္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ မႈမ်ားကိ ု အကျဲဖတတ္ိုငး္တာသည့္ 

သတ္မွတခ္်က္ေဘာင္မ်ားႏွင့္ အေျခခ၍ံ ေလလ့ာ ဆန္းစစ္ျခင္း ကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ဤေလလ့ာဆန္း စစ္ျခငး္ကို  

အေျခခ၍ံ ထိခိုကအ္က်ဳးိသက္ေရာက္မႈ ပမာဏ အဆင့္သတ ္ မတွ္ခ်က ္ အနည္းငယက္ိ ု လပု္ငန္း၏ 

လုပ္ငနး္လညပ္တျ္ခင္း အခ်နိ္ကာလတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည။္  

ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ေရးအစအီစဥ္ မေဆာငရ္ြကမ္ ီ ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈ 

ေလွ်ာခ့်ေရးအစအီစဥ္  ေဆာငရ္ြကၿ္ပးီ 

သကေ္ရာကမ္ႈ ျပင္းအား အၾကမိ္အေရအတြက ္ အၾကမိ္အေရအတြက ္

A-: သသိာထငရ္ွားေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

သကေ္ရာကႏုိ္င္သည္။ 

A+: သသိာထငရ္ွားေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား 

သကေ္ရာကႏုိ္င္သည္။ 

၁  

B-: အခ်ိဳ႕ေသာ ဆိးုက်ိဳးမ်ား 

သကေ္ရာကႏုိ္င္သည္။ 

B+: အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား 

သကေ္ရာကႏုိ္င္သည္။ 

- 

 

၂ 

- 

 

၂ 

C: သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ယခအုခ်ိန္တြင ္

ရွငး္လင္းစြာ သတမ္ွတန္ိငု္ျခင္းးမရွေိသးေပ 

(သို႔) ဆက္လကေ္လ့လာသြားရန ္

လိုအပ္သည္၊ သို႔ရာတြင္ 

ထိုသကေ္ရာကမ္ႈမ်ားမွာ ဆိးုရြားေသာ 

သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား မျဖစ္နိငုပ္ါ။ 

- ၇ 

D: သကေ္ရာကမ္ႈမရွ ိ (သုိ႔) 

မေျပာပေလာကေ္သာ သကေ္ရာကမ္ႈ၊ 

ဆကလ္က္ေလလ့ာရန ္မလိအုပ္ေပ။ 

၁၅ ၁၅ 

 

ကနဦးပတဝ္န္းက်င ္ ဆန္းစစ္ျခင္း အစရီင္ခံစာအတြင္ပါရွိေသာ ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲ အစီအစဥ ္ ေရးဆြဲ 

အေကာငအ္ထည ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ထိုေနရာေဒသရွိ ဝန္းက်ငအ္ား ထိခိုကမ္ႈမရိွေစရန္ ႏွင့္ သဘာဝႏွင့္ 
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လိကုေ္လ်ာညီေထြမႈ ရွိေစၿပးီ၊ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေစေသာ လုပ္ငနး္ျဖစ္ေစရန္ ရညရ္ြယ္ျခင္း 

ျဖစ္သည။္ ထို႔အျပင ္စီမကံိနး္အား အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာငရ္ာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို 

ေလ်ာက့်၊ ေလွ်ာ့ခ်ေစနိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအတိုငး္ အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေစလိုျခင္း ျဖစသ္ည္။ 

ယခ ုပတ္ဝန္းက်င ္စီမခံန္႔ခြဲ အစီအစဥတ္ြင္ (၁) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င ္ထိခိကုမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အစီအစဥ္၊ (၂) 

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င ္ အရည္အေသြး စဥဆ္ကမ္ျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း အစအီစဥ္၊ (၃) 

အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ အစအီစဥ္၊ (၄) ပတ္ဝန္းက်င ္စီမံခန္႔ခြဲ အစအီစဥ ္ေဖာ္ေဆာင္ရန ္ဘတ္ဂ်က ္အစအီစဥ္၊ (၅) 

လူမႈေရးဆိငု္ရာ တာဝနခ္ံေဆာင္ရြကမ္ႈ အစအီစဥတ္ို႔ ပါဝင္သည္။  

(၃) ပတဝ္နး္က်ငစ္မီခံန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈျခငး္အစအီစဥ္ အက်ဥခ္်ဳပ ္

ပတ္၀နး္က်င္ စမီံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥက္ို လိကုန္ာေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ စီမကံနိ္းဧရယိာတြင္ ရွိေသာ လုပသ္ားမ်ား 

အားလံုးတြင္ တာဝန္ရိွပါသည္။ စီမကံိနး္အဆိုျပဳသ၊ူ စက္ရုံမနေ္နဂ်ာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရး တာဝန္ခ ံ (HSE coordinator)၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝနး္က်င ္ ထိန္းသိမ္းေရးဝနႀ္ကးီဌာန၊ 

ေဒသဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စမီံကိနး္အတြငး္ လုပသ္ားမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငုရ္ာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ ကစိၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြကျ္ခငး္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လုပထ္ံုးလုပ္နညး္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရနအ္တြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ဇယား (၆.၁)၊ ဇယား (၆.၂) ဇယား (၆.၃) 

တို႔တြင္ပတ္ဝန္းက်င ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥမ္်ားကို လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ ၾကည့္ရႈရန္ တာဝန္ရိွသမူ်ား စာရင္းကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၄) ပတဝ္နး္က်ငစ္ီမခံန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ ္အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန ္ရနပ္ုေံငြလ်ာထားခ်က ္

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥအ္ေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္ရနအ္တြက္လိအုပ္လွ်ငလ္ိုအပသ္လို 

ရန္ပုံေငြမ်ားလ်ာထားေဆာငရ္ြကသ္ြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဇယား (၆.၂) ဇယား (၆.၃) ေဖာ္ျပထား ျပီးျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိနး္ႏွင့္ပကသ္တ၍္ သတဆ္ိုင္သတူာဝန္ရွသိူမ်ား၊ အမ်ားျပညသ္မူ်ားႏွင့္ တိုငပ္င္ေဆြးေႏြးသေဘာထား 

ေကာက္ခံျခငး္ အစည္းေဝးပြဲကို (၆)ရက ္ (၁၀)လ (၂၀၁၉) ခႏွုစ္တြင ္ အစည္းေဝးပြဲအား Myanmar Shoe 

Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း စက္ရံုု၏ အနးီအနားရွိ ကၽြဲဒညင္းကုနး္၊ 

ေစာင္းယာကုန္း၊ သေဌးကနု္း ေက်းရြာရွိ ေက်းရြာအပု္ခ်ဳပ္ေရမွဴ းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းရြာအတြငး္ရွိ 

ရပ္မိရပ္ဖအိမ္၌  အစည္းေဝးပြဲအား ျပဳလုပ္ခဲပ့ါသည္။ အစည္းအေဝး ပြဲသို႔တကေ္ရာက္ရနအ္တြက္ 

အသေိပးျခင္းႏွင့္ ဖိတ္ၾကား ျခင္းတို႔ကို သကဆ္ိုငရ္ာ တာဝန္ရွိမ်ားသို႔ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲပ့ါသည္။ 

အစည္းေဝးပြဲတြင ္ တက္ေရာကသ္ူ စုစုေပါင္ (၂၇) ရွိပါသည္။ ေက်းရြာအပု္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး (၃) ဦး၊ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပငသ္ာယာမွ (၁) ဦး၊ စက္ရုအံနီးဖနိပ္စက္ရုံမွ ကိယုစ္ားလွယ ္(၁) ဦး ႏွင့္ စက္ရုံမ ွတာဝန္ရွသိ ူ(၃) 

ဦး ႏွင္ ့ေဒသခံစုစေုပါင္း (၁၉) တိတုက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္း စက္ရုံစီမကံနိး္အတြက္ 
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xx 
 

နိဂံုးခ်ဳပအ္ားျဖင့္၊ ယခု CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း လပု္ငန္းႏွင့္ ပတသ္က၍္ 

သဘာဝဝန္းက်င္အား ထိခိကုမ္ႈ အနည္းငယ္ရွႏုိိင္ေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ထိခိကုမ္ႈ ေလွ်ာခ့်ျခငး္ 

နည္းလမ္းမ်ား၊ ကနဥးီပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရငခ္ံစာတြငပ္ါရွသိာ ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ႏွင့္  

ပတ္ဝနး္က်င္ စဥဆ္ကမ္ျပတ ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အတိအက်လိကု္နာ 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ထခိိကု္မႈမ်ားကိေုလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစသ္ည္။ 



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပ္ုသည့္ စက္ရုအံတြက္ 
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အခနး္ (၁) 

နဒိါနး္ 

၁.၁ ေနာကခ္သံမိငုး္  

ဤအစီရင္ခံစာသည ္ ပခဲူးတိုင္ုးေဒသၾကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ဇိငု္းဂႏုိင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္ 

(၆၁၈) ဇုိင္းဂႏ္ုိင္းႀကီး၊ ဥးီပိုငအ္မတွ္ - ၃/၂၊၄/၁၊၄/၂) တြင္တည္ရွိေသာ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ 

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပ္လပ္ုျခင္း  စက္ရံုအတြက ္ကနဦးပတ္ဝနး္က်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီအစဥ္ကိ ု

ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ဧရိယာ ၂၇.၀၇ ဧက 

(၁၁၇၉၁၆၉.၂ ) စတုုရနး္ေပအနက္မွ ၆.၁၅ ဧက (၂၆၇၈၉၄) စတုုရမ္းေပ၊ ေပၚတြင္တည္ေဆာကထ္ားျပးီ 

ေျမာကလ္တၱကီ်ဴ႕ ၁၇°၂၂'၁၉" ႏွင့္ အေရ႕ွေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕  ၉၆°၂၈'၂၄" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရိယာ 

အက်ယအ္၀နး္မွာ  (၆.၁၅) ဧက ျဖစ္သည္။ ပငလ္ယေ္ရ မ်က္ႏွာျပငအ္ထက္ (၁၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ 

စက္ရုံ၏ ရင္းႏီွးျမွဳပႏ္ွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၅၀) သန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားရွိပါသည္။ စီမံကနိ္းသည္ ၁၀၀%  

ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသည့္ ကုမၸဏီလီမတိက္ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ 

အေကာငထ္ည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြက္ေနသည့္ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပ္ုျခင္း စက္ရံု၏ အဓိက 

ကမကထ Mr. Ho-Cheng Linag ျဖစ္ပါသည္။ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလု္ပ္ျခင္း စက္ရုံ အနီးတြင္ 

ကၽြဲဒညင္းကုန္း၊ ေစာင္းယားကုန္း ႏွင့္ သူေဌးကုနး္ ေက်းရြာမ်ားရွိပါသည္။ ပတဝ္န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကးီဌာနမ ွ ျမနမ္ာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိနး္သမိ္းကာကြယေ္ရး ဥပေဒပါ 

ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရငး္ႏီွျမွဳပႏံွ္မွဴလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏအလိကု ္

ပတ္ဝနး္က်င္ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ၊ ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥအ္စီရင္ခစံာဟု၍ခြဲျခားထားပါသည္။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ 

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြကသ္ူအား ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း 

ေရးဆြဲရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမး္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) အရ စီမကံန္ိးလုပ္ေဆာင္ေသာ 

မည္သည့္လုပ္ငနး္ရွင ္ သို႔မဟတု ္ အဖြဲ႕အစညး္မဆို စီမံကိန္းအမ်ိဳ းအစား၊ အရြယ္အစား အေပၚမူတည္၍ 

ပတ္၀နး္က်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္ (EMP) သို႔မဟတ္ု ကနဦးပတ၀္န္းက်င ္ဆနး္စစ္ျခင္း (IEE) သို႔မဟတု ္

ပတ္၀နး္က်င္ထခိိုကမ္ႈ ဆန္းစစ္ျခငး္ (EIA) အစရီင္ခံစာကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကးီဌာနသို႔ တင္ျပရပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ အဆိပုါစကရ္ံ ု အနီးအနားရိွ ပတ္၀န္းက်င္ နွင့္ ေဒသခ ံ ျပည္သလူထူုအေပၚတြင္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထခိိကု္မႈမ်ားကို ေလလ့ာေဆာငရ္ြက္ရန ္ ငွားရမ္းထားေသာ တတိယအဖြဲ႕အစညး္မွ 

ဦးစြာ ေလလ့ာအကျဲဖတ၍္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ႏွင္ ့

လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမကံနိး္ကိ ု ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြကႏ္ိုင္ေစရနအ္တြက ္ စီမကံနိ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုုိင္ေသာ 

ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ု လက္ခႏုိံင္ေသာ သတ္မတွ္ခ်က္ အတိုင္းအတာအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ 

ျပင္ဆင္ထားေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ 
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Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdသည္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိငု္ရာေလလ့ာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 

ကနဦးပတ္ဝန္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း ေရးဆြဲတင္ျပရန္ တတိယအဖြဲ႕အစညး္ျဖစ္ေသာ Earth Tree 

Environmental Services Co., Ltd. ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤပတ္၀နး္က်င ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ ္

အစီရင္ခံစာသည္ သယံဇာတႏွင္ ့ သဘာ၀ပတ္၀နး္က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကးီဌာနမွ ပတ္၀န္းက်င ္

ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုကန္ာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ ္ ရရိွေစရန ္ ထတု္ျပနထ္ားေသာ မူ၀ါဒ၊ 

ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

၁.၂ ပတ၀္နး္က်င ္စမီခံန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ ္နယပ္ယတ္ိငုး္တာျခငး္ ႏွင့္ ေဆာငရ္ြကမ္ည့္နညး္လမး္ 

၁.၂.၁ နညး္လမး္ေရြးခ်ယျ္ခငး္ 

စီမံကိန္းဧရယိာရိ ွ ပတ္၀န္းက်င ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိ ု ေလ့လာသတ္မတွ္ရာတြင ္ သကဆ္ိုငရ္ာ 

၀န္ၾကးီဌာနမ်ားႏွင့္ သုေတသနဌာနမ်ားမ ွ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ ္ အစီရင္ခံစာ ထတု္ေဖာ္ 

ေရးသားျခငး္အတြက္ ကိုးကားႏုိင္ရန္ စုေဆာင္းထားေသာ သဘာ၀အသြင္အျပင္ႏွင္ ့ လူမႈစးီပြား 

အေျခအေနမ်ားဟူ၍ အရင္းအျမစ္ႏွစ္ခ ု အေပၚ အေျခခထံားပါသည ္ (ပံု-၁.၁)။ စမီံကိန္းဧရိယာ 

အတြင္းဘကရ္ိ ွ ေရ၊ ေလ၊ ဆူညံသံ အရည္အေသြး အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု ကနဦးစုေဆာင္းျခင္းကိ ု

ကြင္းဆင္းေလလ့ာျခင္းတြင ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာငး္ျခင္းကို  

တိကု္ရိုကက္ြငး္ဆင္း ေလလ့ာျခငး္၊ စစတ္မ္းေကာကယ္ူျခင္းႏွင့္ နမူနာယ၍ူ ခြဲျခမ္းစတိ္ျဖာျခငး္တုိ႔ျဖင္ ့

ေဆာင္ရြက္ခဲသ့ည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ုပ္သည့္ စက္ရုအံတြက္ 
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Figure 1. 1 ကနဥးီပတဝ္နး္က်ငဆ္နး္စစျ္ခငး္ ေဆာငရ္ြကသ္ည္ ့နညး္လမ္းအဆင့္ဆင့္ 

၁.၂.၂ နယပ္ယ္ေလလ့ာျခငး္  

ပထမဦးစြာ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥအ္တြက္ လိအုပ္ေသာ အခ်ကလ္ကမ္်ားျဖစ္ေသာ 

ေလအရည္အေသြး၊ ေရအရည္အေသြး၊ ဆူညံသံႏွင္ ့ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကိ ု စီမကံိန္းဧရိယာ၏ 

မီတာ ၃၀၀ အတြင္းရိ ွပတ္၀န္းက်င္အေပၚအေျခခ၍ံ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ ္

အစီရင္ခံစာတြင္ စီမကံိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င ္  အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင္ ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေလွ်ာခ့်ရန ္ နည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ စီမကိံနး္၏  

လည္ပတ္ေသာကာလႏွင္ ့ ဖ်ကသ္ိမ္းေသာ ကာလရိွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ကြင္းဆင္းေလလ့ာ ေဆာင္ရြကျ္ခင္းမ်ားကိ ု ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိငု္ရာ 
ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ Earth Tree Environmental Services Co., 

Ltd. မ ွ ေဆာငရ္ြကခ္ဲ့ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မွ ကြင္းဆငး္ေလ့လာျခင္းႏွင္ ့ အကျဲဖတျ္ခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားကို ေဆာင္ရြက၍္ ဤ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီအစဥ ္ အစရီင္ခံစာကိ ု
ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ ဇယား (၁.၁) တြင္ အဆိုျပဳစီမကံိန္းအတြက ္ ပတ၀္န္းက်င္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာကယ္ူရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းကရိယိာမ်ားကိ ု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာငး္ရာတြင ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကရိိယာမ်ားအသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမ ွ ရယူပါသည္။ 
ရရိွလာေသာ သတငး္အခ်က္အလက္မ်ားကိ ု  ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခမး္စတိ္ျဖာျခင္းကုိ လက္ရိ ွ
ပစၥဳန္ကာလႏွင္ ့အနာဂတ္ အလားအလာရိွေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပဳလုပ္သည္။ 

Table 1. 1 ပတ၀္နး္က်ငအ္ရညအ္ေသြးတိငုး္တာရာတြင ္အသံုးျပဳေသာ ကရိယိာမ်ား 

No. 
Name and Model of 

Instrument 
Purpose Measuring Instrument 

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

CO, CO2, Temperature, and 
Relative Humidity 

 

2. 
Aero Qual500,with 
Sensors and casing 

VOCs 
 

3. 
Digital Sound Level 
Meter 

Noise 
 

4. 
Multi 3430 
Digital Meter for Digital 
IDS Sensor 

Temperature, pH, DO, EC, 
TDS and Salinity 

 
 

 



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပ္ုသည့္ စက္ရုအံတြက္ 
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၁.၃ ကနဥးီပတ၀္နး္က်ငဆ္နး္စစျ္ခငး္ အစရီငခ္စံာေရးသားရာတြင ္ပါ၀ငေ္သာအဖြဲ႕မ်ား 

(အတိငုပ္ငခ္ံ အရာရိွ) 

(စီမကံနိး္ လကေ္ထာက္)  

စဥ္ အမည ္ ကၽြမး္က်ငမ္ႈနယပ္ယ္ ၾကာကာလအႀက ံ
ေပးလိငုစ္ငအ္မတွ္ 

Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd ၃၀ 
၁ ေစာေဂ်ာ့ရွည ္ Socio-Economy လပုေ္ဆာငဆ္ဲ 
၂ ဦးဘသန္း Water Pollution လပုေ္ဆာငဆ္ဲ 

၃ ေဒၚမုိ႔မို႔ခိုင္ Ecology and Biodiversity 
Marine Biology and Microbiology 

၇၂ 

၄ ေဒၚေအးျမတ္ႏြယ ္ Facilitation of meeting ၉၂ 
၅ ေဒၚေအးေအးစုိး Land Use ၉၁ 

၆ ဦးေစာသူရမငး္ 
Ecology and Biodiversity 
Ground Water and Hydrology 
Modeling for water Quality 

၄၀ 

၇ ေဒၚသတီာၿငိမ ္ Ecology and Biodiversity 
Socio-Economy 

၃၄ 
 

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

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

Canada, United State (US) တို႔မ ွ ဘြဲ႔မ်ားကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၈ မွ ၁၉၉၄ အထ ိ ရန္ကုန္ ကရင္ Batist 

ခ်ကအ္ဖြဲ႔အစည္တြင္ ရံုအုပအ္ျဖစ္တာဝနထ္မး္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ မွ ၂၀၁၄ အထိ Myanmar Council 

of Churches တြင္ အၿမတဲမး္အတြင္းဝငအ္ျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ အထ ိGender 

and Development Initiative (NGO) တြင္ Board of Director and Deputy Director မ်ားကိထုမ္းေဆာင္ကာ၊ 

ယခအုခါ Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd (ETES) ၌ Executive Director 

အျဖစတ္ာပါဝင္ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရွိပါသည္။ ကၽႊနေ္တာ္သည္ လူစီပြားဖြ႔ံတိုးတကေ္ရးစီမံ ကိန္းမ်ားကိ ု

KURVE Wustrow (Germany), Malaysia, Philippines, Thailand, India and Bangladesh ႏုိင္ငံမ်ားရိွ 

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပေ္ဆာကလ္ွ်က္ရွိသလိ၊ု ETES မလွပု္ေဆာင ္လွ်ကရိွ္ေသာ(EMP,IEE & EIA) 

စီမံကိနး္မ်ားတြငလ္ည္ပါဝင္လပု္ေဆာငလ္ွ်က္ရွိပါသည။္ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ လူမႈစးီပြာဆိုင္ရာ 

အစီရင္ခစံာေရးဆြဲသည့္အပိငု္တြင္တာဝနယ္ေူဆာငရ္ြကပ္ါသည္။ 

(၂) ဥးီဘသန္း  - ကၽႊန္ေတာ္သည္ ရနကု္န္တကၠသိလုမ္ွ သစ္ေတာဘြဲ႔၊ M.For.Sc (Forest 

Plantation) ဘြဲ႔ကို University of Melbourne, Victoria, Australia တို႔မွဘြဲ႔မ်ားကိရုရွိခ့ဲပါသည္။ 

အစိုးရဝန္းထမ္းအျဖစ္ ၁၉၇၉ မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထ ိ သစ္ေတာဌာန၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပဲါသည္။ ၁၉၉၃ 

ခုႏွစ္တြင ္(Assistant Director) အျဖစ္မႏုွတ္ထြကခ္ဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႔မ်ားမွာ Plantaion Consultant, 

Technical Specialist (Forestry & Environemt), Consultant & Natural Resource Mnaement Specilist ႏွင့္ 
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ESIA စီမံကိန္းမ်ား၌ တာဝန္းမ်ားကို (DRR, UNDP, SMEC) ထမး္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခအုခါ Earth Tree 

Environmental Services Co.,Ltd (ETES) ၌ Director အျဖစတ္ာပါဝင္ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရွိပါသည္။ ETES 

မွလုပ္ေဆာင ္ လွ်က္ရွိေသာ (EMP,IEE & EIA) စီမံကနိ္းမ်ားတြငလ္ည္ပါဝင္လပု္ေဆာင ္ လွ်က္ရွပိါသည္။ 

Ecology and biodiversity အစီရင္ခံစာေရးဆြဲသည့္အပုိင္တြငတ္ာဝန္ယ ူေဆာင္ရြကပ္ါသည္။  

(၃) ေဒၚ မို႔မို႔ခိငု ္ - ကၽႊန္မသည္ ပုသမ္ိတကၠသိလ္ုမ ွ B.Sc, M.Sc (အဏၰဝါသိပၸံ) ႏွင့္ MRes (အဏၰဝါသိပၸ)ံ 

ဘြဲ႔ကိုရရိွခဲ့ပါသည။္ ESIA, EIA, SIA စီမံကိန္းမ်ားကိ ု လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္မ ွ (၇) ႏွစ္ ခန္႔ရွိပါသည္။ 

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

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

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

စီမံကိနး္မ်ားတြင္ လညပ္ါဝငလ္ုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။ Ecology and biodiversity 

အစီရင္ခစံာေရးဆြဲသည့္အပိငု္တြင္တာဝနယ္ူ ေဆာင္ရြကပ္ါသည္။  

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

Network Engeering ဘြဲ႔ကိုရရွိခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငနး္မ်ားႏွင့္ ESIA, 

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

biodiversity, Social Impact Assessment မ်ားကိလုပ္ုေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ Earth Tree Environmental 

Services Co.,Ltd (ETES) ၌ Consultant အျဖစ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြကလ္ွ်က္ရိွပါသည။္ ETES မွလုပ္ေဆာင္ 

လွ်က္ရွိေသာ (EMP,IEE & EIA) စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လည္ပါဝငလု္ပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွပါသည္။  Social Impact 

Assessment အစီရင္ခံစာေရးဆြဲသည့္အပုိင္တြင္တာဝန္ယ ူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

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

GIS ဘြဲ႔ကိုရရိွခဲ့ပါသည္။ ESIA, EIA, SIA စီမံကိန္းမ်ားကို လပု္ေဆာင္ခဲ႔သည္မွ (၇) ႏွစ္ ခန္႔ရိွပါသည္။ 

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

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

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

စီမံကိနး္မ်ားတြင္ လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာငလ္ွ်က္ရိွပါသည။္ Physical environment  and Mapping 

အစီရင္ခစံာေရးဆြဲသည့္အပိငု္တြင္တာဝနယ္ူ ေဆာင္ရြကပ္ါသည္။ 

 (၆) ဥးီေစာသရူမငး္ - ကၽႊန္မသည္ ဟသၤာတတကသၠိုလ္မွ B.Sc (Botany) ႏွင္ ့ ရန္ကုန္ 

တကၠသိလု္မ ွDiploma in GIS ဘြဲ႔ကိုရရိွခဲ့ပါသည္။ ESIA, EIA , SIA စီမံကိန္းမ်ားကိ ုလပ္ုေဆာင္ခဲ႔သည္မွ 

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

environment မ်ားကိုလပု္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ယခအုခါ Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd (ETES) 

၌ Consultant အျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္ရြကလွ္်က္ရွိပါသည္။ ETES မွလပု္ေဆာင္ လွ်က္ရွေိသာ (EMP,IEE & 
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EIA) စီမံကိန္းမ်ားတြင ္ လည္ပါဝင္လုပ္ေဆာငလ္ွ်က္ရွိပါသည္။ Physical environment 

အစီရင္ခစံာေရးဆြဲသည့္အပိငု္တြင္တာဝနယ္ူ ေဆာင္ရြကပ္ါသည္။ 

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

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

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

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

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

စီမံကိနး္မ်ားတြင္ လည္ပါဝင္လပု္ေဆာငလ္ွ်ကရ္ွိပါသည။္ Physical environment 

အစီရင္ခစံာေရးဆြဲသည့္အပိငု္တြင္တာဝနယ္ူ ေဆာင္ရြကပ္ါသည္။ 

 

                                                                  

 

ကမုၸဏီ လပိစ္ာ အျပည့္အစံု 

Earth Tree Environmetal Services Co.,Ltd 

အမတွ္ (၃၊က)၊ ဇဗၺဴသဂိၤီလမး္၊ ဗိလုက္ညံႊနရ္ပက္ြက၊္ သဃၤနး္ကၽြနး္ၿမိဳ ႕နယ၊္ ရနက္နု္  

           တယလ္ဖီနုး္နပံါတ။္ +၉၅ ၉ ၄၃၁၂၄၄၅၁၊ +၉၅ ၉ ၂၆၂၀၀၀၂၈၅ 
URL: www.etesmyanmar.com 
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၁.၄ စီမကံိနး္ႏွင့္ စီမံကနိ္းဆိင္ုရာအက်ဥ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္းလုပ္ငန္း 

စဥ ္ အေၾကာင္းအရာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က ္
၁ စီမံကိန္း  CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္ျခင္းလုပ္ငနး္ 
၂ လတၱီက်ဴ ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ ၁၇°၂၂'၁၉"  ေျမာက္၊ ၉၆°၂၈'၂၄" အေရွ႕ 
၃ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း ၆.၁၅ ဧက 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈအမ်ိဳးအစား (၁၀၀%) ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏီွျမွဳပ္ႏံွမႈ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၅၀) သန္း 

၄ ကုန္ၾကမ္းရယူမႈ တရတု္၊ ဂ်ပန္ ႏွင္ ့ေဟာငေ္ကာင္ 
၅ ကုန္ေခ်ာတင္ပုိ႕မႈ ျပည္ပသို႔တင္ပိ႕ုေရာင္ခ်သြားပါမည္ 
၆ လွ်ပ္စစ္သုးံစြဲမႈ (ကိယုပုိ္ငထ္ရန္စေဖာ္မာ) 

အေရးေပၚမးီစက ္
၁၀၀၀ ေကဗီြေအ၊  
၁၂၈၀ ေကဗီြေအ၊ ၁၅၀ KW၊ 

၇ ဝန္ထမ္း ၃၀၀ မွ ၄၀၀ 
၈ စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေဖာ္ျပခ်က္ ၁၂၅ မ်ိဳ း 
၉ စက္ရုအံတြင္းအသုးံျပဳေသာကားမ်ား Light Track 

Saloon 
Wagon 

၁၀ စက္ရုအံတြင္းသုိ႔ ကုနတ္ငကု္န္ခ်ကားမ်ား 
(တစ္ရက္) 

ပွ်မ္းမွ် (၂၅ စီး) 

၁၁ မီးသတ္ေဆးလူးအေရအတြက ္ (၄၀ ဘးူ) 
၁၂ မီးသတ္ေရကန ္ (၂၀၀၀၀) ဂါလ ံ
၁၃ ဆက္သြယ္ရန ္ ေဒၚညြန္႔ညြန္႔စိန္ 
၁၄ ဖုန္းနံပါတ ္ ၀၉ ၅၁၉၃၇၈၈ 
၁၅ စက္ရုလိံပ္စာ ပခဲူးၿမိဳ႕နယ၊္ 

အထက္ဇုိင္းဂႏိုင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ 
ကြင္းအမွတ ္(၆၁၈) ဇိုင္းဂႏ္ုိင္းႀကးီ၊ 
ဦးပိုင္အမွတ ္- ၃/၂၊၄/၁၊၄/၂)၊ 

၁၆ အီးေမးလပိ္စာ  
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အခနး္ (၂) 

မဝူါဒ၊ ဥပေဒႏွင္ ့အဖြဲ႔အစညး္ဆိုငရ္ာမေူဘာင္ 

၂.၁ ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ စံခ်နိစ္ညံႊန္းမ်ားႏွင့္ လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 

သက္ဆိုငေ္သာ တည္ဆ ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသမိ္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 

အျပည္ျပညဆုိ္ငရ္ာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အပါအဝင ္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္မ်ား၏ 

အေသးစိတက္ို ေအာက္ပါ ဇယား (၂.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 2. 1 ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္ာ စခံ်နိစ္ညံႊနမ္်ားႏွင့္  လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား 

ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ျပညေ္ထာငစ္သုမၼတ ျမနမ္ာႏိုငင္ေံတာ္ ဖြဲ႔စညး္ပုအံေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈) ခႏွုစ္ 

ပုဒ္မ (၃၇) 

ႏိုင္ငံေတာ္သည္- 

(က) 

ႏိုင္ငံေတာ္ရွိေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ 

ေလထု အ တြင္းရွသိယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္၊ 

(ခ) 

ႏိုင္ငံပိုင္သယဇံာတပစၥည္းမ်ားအားစီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားကထတု္ယူ

သံုး စြဲျခင္းကို ကြပက္ၾဲကီးၾကပႏ္ိုင္ရန္လိုအပ္သည့္ဥပေဒျပဌာန္းရမည၊္ 

(ဂ) 

ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ပစၥည္းပိုငဆ္ိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ 

ကိယုပ္ိုငလ္ပ္ုပိုင္ခြင့္၊ တထီြင္ ခြင့္ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တုိ႔ကို 

ဥပေဒျပဠာန္းခ်က္ႏွင့္ အညခီြင့္ျပဳရမည။္ 

ပုဒ္မ (၄၅)  
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုကာကြယထ္နိ္းသိ္မ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ရမည။္ 

ပုဒ္မ (၃၉၀)  

 

ႏိုင္ငံသားတိငု္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား 

ကူညီရန ္တာဝန္ရွသိည္။ 

(က) 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရာွက္ျခငး္၊ 

(ခ) 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုထနိ္းသိမး္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 

(ဂ) 

လူ႕စြမး္အားအရင္းအျမစ ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိးုတက္ေရး ျမင့္မားလာေစရန္ 

ႀကိဳးပမ္းျခငး္၊ 

(ဃ) 

အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ 

ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိ္္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) ခႏွုစ္ 

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြငျ္ပဌာန္းခ ဲ ႔ သာ ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဒ္ုမ (၃) ကို ေအာက္တြင္ 

ေဖာ္ျပထား  

ပါသည္။  

(က) ျမနမ္ာႏုိင္ငံအမ်ဳးိသားပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ မူဝါဒကိအုေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊  

(ခ) စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြ႕ံၿဖိဳ းေရးလုပ္ငနး္စဥ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝနး္က်ငထိ္န္းသိမ္းေရးဆိငု္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 

စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွာ အေျခခံမူမ်ားခ်မတွ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားျပဳႏုိင္ရန္၊  

(ဂ) ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အက်ိဳ းအတြကေ္ကာင္းမြနၿ္ပီး သန္႕ရွင္းသည့္ ပတ္ဝနး္က်င္ 

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႏွင့္ သဘာဝႏွင့္ယဥ္ေက်းမွႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရာွက္ႏုိင္ရန္၊  

(ဃ) ဆုတယ္တု္ေပ်ာကက္ြယ္စျဖစေ္သာ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ်ျပန္လညေ္ဖာ္ထတုရ္န္၊  

(င) သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းဆံုးရွႈံးမွႈကိတုားဆးီေရးႏွင့္စဥ္ဆက္မျပတ ္အသံုးျပဳႏုိင္ေရး 

အတြက ္စီမံေဆာင္ရြက္ရန၊္ 

(စ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိနး္သမ္ိးေရးဆိုင္ရာ အသအိျမင္ျပန္ ႔ ပြားေရးအတြက ္ ပညာေရးအစအီစဥ္မ်ားကိ ု

အမ်ားျပည္သူတို႔ သရိွိၿပီးပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိမုိုတိးုတကလ္ာေစေရးအတြက ္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရနတ္ို႔ ျဖစ္ပါသည္။  

(ဆ) ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြငအ္ျပည္ျပညဆ္ိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈ ကိ ုျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္၊  
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဇ) ပတဝ္န္းက်ငထ္ိန္းသိမး္ေရးဆိငု္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အစုိးရဌာန၊အစိးုရအဖြဲ႔ အစည္း၊ အျပည္ျပညဆ္ိုင္ရာ အဖြဲ႔ 

အစည္း၊ အစိုးရမဟတု္ေသာ အဖြဲ႔ အစညး္ႏွင့္ ပုဂၢလကိတို႔ ပူးေပါငး္ ေဆာင္ရြကႏ္ိုင္ရန္၊  

အထက္ေဖာ္ျပပါပတ္ ဝန္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရး ဥပေဒရည္ရြယခ္်က္မ်ားကို လုပ္ငနး္အဆိုျပဳအေနျဖင့္ 

ေသခ်ာစြာသိရွိၿပီး လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ရမည။္ 

ပတ္ဝနး္က်င္အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ပတသ္က္ ၍ ဝန္ၾကးီဌာနမွ သတမွ္တထ္ားသည္။ 

(က) ျမစ္၊ေခ်ာင္း၊တူးေျမာင္း၊စမိ့္စမ္းအင္းအိငု္၊ ႏြံေတာ၊ကန၊္ေရေလွာငတ္မံႏွင့္အမ်ား 

ျပည္သဆုိူင္ရာအျခားကုန္းတြင္း   

ေရရရွိနိ္ုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးခ်မႈအလိကု ္ဆီေလ်ာ္သည့္ ေျမေပၚေရအရည္အေသြးစ ံခ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ား၊ 

(ခ) ပင္လယက္မ္းရုိးတန္းႏွင့္ ျမစ္ဝေဒသမ်ားအတြက ္ေရအရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 

(ဂ) ေျမေအာက္ေရ အရညအ္ေသြးစံခ်န္ိစံညႊန္းမ်ား၊ 

(ဃ) ေလထုအရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား၊ 

(င) အသံတနု္ခါမႈ စံခ်ိနစ္ံညႊန္းမ်ား  

(စ) ထတုလ္ႊတအ္ခိုးအေငြ ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

(ဆ) စြန္႔ ထတ္ု အရည္စံခ်ိနစံ္ညႊန္းမ်ား 

(ဇ) စြန္႕ထတုအ္စိငု္အခဲ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

(စ်) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ႔ က သတ္မွတသ္ည့္ အျခားပတဝ္န္းက်င္ အရညအ္ေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပတ္ဝန္းက်ငထိ္န္းသိမး္ေရးဥပေဒ အခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ (၁ဝ) အရ သတ္မတွထ္ားသည့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္  

အရညအ္ေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို စီမံကနိ္းအဆိုျပဳအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာသိရွိၿပးီ လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဥပေဒ အခန္း(၇)၊ ပုဒ္မ (၁၄) အရ ညစ္ညမ္းေစမႈကိ ု စတင္ျဖစ္ေပၚေစသသူည ္ 

ပတ္ဝနး္က်င္တြင္ ညစ္ညမ္းေစမႈကိုျဖစ္ေစသည့္  ပစၥည္းမ်ားကိ ု သတမ္ွတထ္ားသည့္  

ပတ္ဝနး္က်င္အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မတွခ္်က္မ်ားအတိုငး္ သန္႔စင္ျခင္း၊ ထုတလ္ႊတ္ျခငး္၊ 

စြန္႔ ပစ္ျခငး္ႏွင့္ စုပုံျခင္းမ်ားျပဳလုပရ္မည္။ ပတ္ဝန္းက်ငထ္နိ္းသိမ္းေရးဥပေဒ အခနး္ (၇)၊ ပုဒမ္ (၁၅) အရ 

ညစ္ညမ္းမႈကိ ု စတင္ျဖစေ္ပၚေစသည့္ လပု္ငန္း၊ ပစၥည္း သို႔မဟတု ္

ေနရာတစ္ခုခု၏ပုိင္ရွင္သို႔မဟတ္ုလက္ရွိျဖစ္သသူည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္၊ 

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ စီမံခန္ ႔ ခြဲရန၊္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္  သို႕မဟတုပ္ေပ်ုာကေ္စရန၊္ လုပ္ငန္းခြင္အေထာကအ္ကူျပဳပစၥည္း 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

သို႔မဟုတ ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းကရိိယာကို တပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟတု ္ သံုးစြဲျခင္းျပဳရမည္။ ယငး္သို႔ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ပါက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ပတ္ဝနး္က်ငကုိ္ မထိခိကုေ္စေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီစြန္ ႔ပစ္ႏိုင္ရန္စီစဥေ္ဆာင္ရြက္ရမည္။ ပတ္ဝနး္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) တြင္ 

ေဖာ္ျပထားေသာအခန္း (၇) ပုဒ္မ (၁၄)၊ (၁၅) မ်ားကိ ု စီမံကနိ္း အဆိုျပဳသမွူ  ေသခ်ာစြာသိရွိၿပီး 

စီမံကိနး္အနးီနားတြင္ ဆိးုက်ိဳ း သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ဤဥပေဒအတိုင္း လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ရမည္။  

ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရး နညး္ဥပေဒ (၂၀၁၄) ခႏွုစ္  

ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမး္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည ္ ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမး္ေရး ဥပေဒ ပဒ္ုမ 

၄၂၊ပုဒ္မခြဲ(က) အရ အပ္ႏွင္းေသာလုပ္ပိုငခ္ြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 

ထတုျ္ပနထ္ားသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို လိကုန္ာနိငု္ရန္ေအာက္တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

နည္းဥပေဒ ၅၅ ။  ။  

ဤနည္းဥပေဒ မထတု္ျပနမီ္က တည္ေထာငထ္ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိကုမ္ႈဆန္းစစ္ျခငး္ သို႔မဟတု ္

ကနဦးပတဝ္န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလပ္ုရနတ္ာဝန္ရွသိည့္ စီမကံိန္း၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟတု ္

လုပ္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္သည့္ အစိးုရဌာန၊ အဖြဲ႔ အစည္း သို႔ မဟုတ ္ပုဂၢ ိဳလသ္ည္   

(က) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိ္ုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုငရ္ာ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခငး္ 

အစီရင္ခစံာေရးဆြဲ၍ ဝန္ႀကးီဌာနသိ႕ုတင္ျပရမည။္  

(ခ) ဝန္ႀကးီဌာနကစိစစ္သံုးသပ္ၿပးီ အတည္ျပဳသည့္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ 

လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ရန ္ သတမ္ွတခ္်ကမ္်ားကိုဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မတ္ွသည့္အခ်ိနက္ာလအတြင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

နည္းဥပေဒ ၅၆ ။  ။  

စီမံကိန္ုး၊ စီးပြားေရးလပု္ငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ မဟုတလ္ပ္ုေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြကမ္ည့္အစိုးရ ဌာန၊အဖြဲ႔ အစည္း 

သို႔ မဟတု္ ပုဂၢိဳလသ္ည္ မိမိ၏စီမကံိန္း၊ စီးပြားေရး လပ္ုငန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟတု္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက ္

ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိုကမ္ႈ ဆန္းစစ္ျခင္းကို ဝန္ႀကီးဌာနက လက္ခံေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ တတယိပုဂိၢဳလ ္

သိုုမဟုတ ္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေဆာင္ရြကရ္န္ စီစဥ္ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

နည္းဥပေဒ ၆၈။   ။  

ကနဦးပတဝ္နး္က်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ ေကာငး္မြန္ေရးအတြက ္ နည္းဥပေဒ (၅၂)၊ (၅၃)ႏွင့္ (၆၂) 

အရသတမ္ွတသ္ည့္ လုပင္န္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ အေသးစားပဂုၢလကိလပု္ငနး္၊ စက္ရုံ၊ 

အလပ္ုရံုမ်ားသည္  လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ လည္ပတ္နိုင္ရန္ သကဆ္ိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က၊္ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳမီ  ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈရိွ၊ မရွိ  ႏွင့္္ စပ္လ်ဥး္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိနး္သိမ္းေရး 

ဦးစီးဌာန၏ မွတခ္်က္ရယူရမည္။ 

နည္းဥပေဒ ၆၉ ။    ။ 

(က) မည္သူမွ်  ပတဝ္န္းက်ငက္ို ညစ္ညမ္းေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကိလုည္းေကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ 

ဤနည္းဥပေဒတစခ္ုခုအရ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္သတ္မတွထ္ားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ားကို လညး္ေကာင္း အမ်ားျပည္သအူား တိုကရုိ္ကျ္ဖစ္ေစ၊ 

သြယဝ္ိုက၍္ျဖစ္ေစ ထခိိကုေ္စႏုိင္မည့္ ေနရာတစ္ခုခုတြင ္ တစ္နည္းနညး္ျဖင့္ ထတုလ္ႊတျ္ခင္း၊ 

ထတုလ္ႊတ္ေစျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေစျခင္း၊ စုပံုျခင္း၊ စပုံုေစျခင္း မျပဳရ။  

(ခ) အမ်ားျပညသ္ ူ အက်ိဳးငွာ သက္ဆိင္ုရာဝန္ၾကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်ကအ္ရ မွတစပ္ါး ေဂဟစနစ္ႏွင့္ 

ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလေဲနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကိထုိခိုကပ္်က္စီးေစႏုိင္သည့္ 

ျပဳလုပမ္ႈမ်ားကိ ုမည္သူမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။  

(၂ဝ၁၄) ခုႏွစ္ တြငထ္တု္ျပန္ခဲ႔ေသာ ပတဝ္န္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒ (၅၅)၊ (၅၆)၊ (၆၈)၊ (၆၉) မ်ားကိ ု

စီမံကိနး္ အဆိျုပဳသူမွ ေသခ်ာစြာသရိွိၿပီး စီမကံနိ္းေၾကာင့္ ဆိးုက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက 

ဤဥပေဒအတိုင္း လိက္ုနာေဆာင္ရြက္ရမည။္ 

အမ်ိဳ းသားပတဝ္နး္က်င္ဆိငုရ္ာ အရညအ္ေသြး (ထုတလ္ႊတမ္ွႈ) လမး္ညြန္္ခ်ကမ္်ား (၂ဝ၁၅) ခႏွုစ္ 

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုင္ရာ အရညအ္ေသြး (ထတုလ္ႊတ္မႈ) လမး္ညြန္ခ်က၏္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 

ေအာက္ပါအတိငု္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုငရ္ာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတမ္ႈ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည ္လသူားတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ ္ေကာင္းမြန္ေရးကိ ုကာကြယေ္စာင့္ေရွာကရ္န္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္ အလို႔ငွာ ေနရာအသီးသီး၏ ဆူညံသႏံွင့္ တုန္ခါမႈ၊ အခိးုအေငြ႔ 

ထတုလ္ႊတ္မႈႏွင့္ အရည္စြန္႔ထတု္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အတြက ္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အျဖစသ္တ္မွတ ္

ျပဌာန္းျခင္းျဖစသ္ည္။  

စားေသာကက္ုန္လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳေသာ စံခ်ိန္စံညႊနး္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ားမာွ- 

 ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 
 အမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထတ္ုလႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 
 အျပည္ျပညဆုိ္ငရ္ာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း လမ္းညႊနခ္်က္မ်ား၊  

(၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုငရ္ာ အရည္အေသြး (ထတ္ုလႊတ္မႈ) 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိ ု စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမ ွ ေသခ်ာစြာသိရွိၿပီး စီမံကန္ိးအနီးနားတြင္ စီမကံိန္းေၾကာင့္ 

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ဤလမး္ညႊနခ္်က္မ်ားအတိငု္းလိုကန္ာေဆာင္ရြကရ္မည္။   
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိ္ုကမ္ႈဆနး္စစျ္ခငး္ဆိငုရ္ာ လုပထ္ံုးလပုန္ညး္ (၂ဝ၁၅) ခႏွုစ္  

အခန္း (၃) အပုိဒ ္(၂၃) အရ  

၁။ စီမကိံန္းအဆိုျပဳသသူည္အခန္း (၃) အပိုဒ္ (၂၃) အရ စီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ အျပည့္အစံုကို ပဏာမစိစစ္နုိငရ္န္ 

ဝန္ႀကးီဌာနသို႔ တငသ္ြင္းရမည္။  

၂။ ဝန္ႀကီးဌာနကေပးပုိ႔သည့္ စီမံကိန္းအဆိျုပဳလႊာအား ဦးစီးဌာနမ ွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ိဳ းအစား 

တစ္ခုတြင္ပါဝင္သင့္ ေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က ္တင္ျပရမည္။ 

(၁) ပတဝ္န္းက်င္ထခိို္က္ဆနး္စစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စီမံကနိ္းအမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ ္ 

(၂) ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆနး္စစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္လိအုပ္သည့္ စီမကံနိ္းအမ်ိဳးအစား သို႔မဟတု္  

(၃) မည္သည့္ဆန္းစစ္ျခင္းမွ် ျပဳလုပ္ရန္မလိသုည့္ စီမံကနိ္းအမ်ိဳ းအစား၊ 

၃။ ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုင္ရာ လိကုန္ာေဆာင္ရြက္မႈ သကေ္သခလံကမွ္တ ္ရယူရမည္။ 

၄။ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ အျခားသကဆ္ိုငရ္ာတညဆဲ္ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 

အညီသင့္ေလ်ွာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည။္ (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ထတု္ျပန္ခ့ဲေသာ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ထိခိ္ုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာလပု္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ု စီမကံိန္းအဆိုျပဳသူမွေသခ်ာစြာသရိွိၿပးီ 

စီမံကိနး္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုငသ္ည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလုပထ္ံုးလုပ္နည္းအတိုင္းလိက္ုနာ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။   

ျမနမ္ာႏုိငင္ ံမးီသတတ္ပဖ္ြဲ႔ ဥပေဒ (၂ဝ၁၅) ခႏွုစ္  

သီးသန့္မီးသတတ္ပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း 

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

စက္ရံုအလုပ္ရုံမ်ား၌ မီးေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြကသ္းီသန္႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား 

ဖြဲ႕စည္းထားရွရိန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အရအလုပ္ရွင္သည္ သီးသန္႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားရမည္။ 

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

ျပဳလိုပါက မီးသတ္ဦးစးီဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။  

သီးသန္႔ မီးသတတ္ပ္ဖြဲ႕သည္  

(က) သကဆ္ိုငရ္ာ မးီသတ္ဦးစီးမွဴး၏ ႀကီးႀကပမ္ႈႏွင့္စစ္ေဆးမႈကို ခံယူရမည္။ 

(ခ) မီးေဘးလံုျခံဳေရး လုပ္ငနး္မ်ား ေဆာင္ရြကရ္ာတြင္လည္းေကာင္း၊ မီးေဘးအႏၱရာယ၊္ 

အျခားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊ ကပ္ေရာဂါ ေဘးအႏၱရာယ ္ သို႔မဟတု ္ ရုတတ္ရက္ျဖစ္ပြါးေသာ 
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ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခစံာ (Initial Environmental Examination – IEE) 

34 
 

ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္သည့္အခါတြင ္ လည္းေကာင္း သကဆုိ္င္ရာမီးသတ္ဝန္ထမ္းမ်ား 

အရန္မီးသတတ္ပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

(ဂ) မီးေဘးလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား ေလက့်င့္သင္ၾကားေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေစေရးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား 

ရရွိေစေရး အတြက္မီးသတ္ဥးီစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားမႈကိ ုခယံူရမည္။ 

ေရအရငး္အျမစ္ႏွင့္ ျမစေ္ခ်ာငး္ထနိး္သမိး္ေရး ဥပေဒ (၂ဝဝ၆) ခႏွုစ္ 

(က) ေရအရငး္အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိခိကု္ပ်ကစီ္းေစရန္ ရညရ္ြယ၍္ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟတု ္

ေရေၾကာင္းအား ေျပာင္းလေဲစျခင္းမျပဳရ။ 

(ခ) ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို တမင္ျပဳန္းတီးေစျခင္းမျပဳရ။ (၂ဝဝ၆) ခုႏွစ္ တြငထ္တုျ္ပနခ္ဲ့ေသာ 

ေရအရငး္အျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာငး္ ထနိ္းသိမ္းေရးဥပေဒ၏ ရည္ရြယခ္်က္မ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစႏွ္င့္ 

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသမ္ိးေရးဥပေဒအခန္း (၅) တားျမစ္ခ်ကမ္်ား အပုိဒ ္ (၈) ကိ ု စီမကံန္ိးအဆိုျပဳသူမွ 

ေသခ်ာစြာသိရွိၿပီး စီမကံိန္းေၾကာင့္ ဆိးုက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက 

ဤဥပေဒအတိုင္းလိကု္နာေဆာင္ရြက္ရမည။္   

ျမနမ္ာႏိုငင္ ံရငး္ႏီွးျမဳပႏံွ္မွႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္ 

ျမန္မာနုိင္ငရံင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ ဥပေဒ၏ ရညရ္ြယခ္်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုငး္ျဖစ္ပါသည။္ 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်ငက္ိ ု

ထိခိကု္မႈ မရိွေစသည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ လုပ္ငနး္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိးုတကလ္ာေစရန္၊ 

(ခ) ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ၏ရင္းႏွီးျမွပ္မႈလပု္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညအီကာအကြယ္ေပးရန၊္  

(ဂ) ျပည္သူတို႔ အတြက ္အလုပအ္ကိင္ုအခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါကလ္ာေစရန္၊  

(ဃ) လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးလာေစရန္၊ 

(င) စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ ထတုလ္ုပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုနသ္ြယ္မႈ က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန၊္ 

(စ) နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိးုတက္ေစရန၊္ စိကုပ္်ိဳ းေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စက္မႈက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိးုတက္ေစရန္။ 

(ဆ) ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အေျခခအံေဆာကအ္အံုမ်ား အပါအဝင္ပညာရပ္ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔၌ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန ္ 

(ဇ) ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုကအ္ဝနး္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြကႏုိ္င္ေစရန္၊ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(စ်) ႏိုင္ငတံကာစံႏႈန္းႏွင့္ ညီေသာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ 

အခနး္ (၁ဝ) ရငး္ႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငနး္အမ်ိဳးအစားမ်ား သတ္မတွျ္ခင္း ပုဒမ္ (၄၁) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိ ု

တားျမစ္သည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္နံွမႈလုပ္ငနး္မ်ားကိ ုေအာကတ္ြငေ္ဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(က) န္ုိင္ငံေတာ္အတြင္းသို႔ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာ သိ႕ုမဟတု္ အဆိပ္အေတာကရ္ွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

သယ္ေဆာင္ လာနုိငသ္ည့္ သို႔မဟုတ ္ေပၚေပါကလ္ာနိုင္သည့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(ခ) သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလပု္ေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပင္န္းမ်ားမအွပ 

ျပည္ပမွစမ္းသပဆ္ျဲဖစ္ေသာ သို႕မဟတု ္ အသံုးျပဳရန၊္ စိုက္ပ်ိဳ းေမြးျမဴရန္၊ အတည္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးေသာ 

နည္းပညာမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ အပင္ႏွင့္တိရစာၦန္မ်ိဳးစတိမ္်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား သယ္ေဆာငလ္ာနုိငသ္ည့္ 

ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ (ဂ) ျပည္သတုိူ႕အေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနုိငေ္သာ ရငး္ႏီွးျမွဳပ္နွံမႈ လပ္ုငန္းမ်ား၊ 

(င) သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစတ္ို႔ကို ႀကီးမားစြာ ထခုိိက္ပ်က္စးီေစနိုင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 

(စ) တညဆ္ဥဲပေဒ တစ္ရပရ္ပ္အရ တားျမစ္ပိတ္ပငထ္ားေသာ ဝနေ္ဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထတုလ္ုပသ္ည့္ 

ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငနး္မ်ား၊ (၂ဝ၁၆) ခုႏွစ္တြငထ္ုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ျမနမ္ာနိုင္ငံရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈဥပေဒ အခန္း(၁ဝ) ပုဒ္မ 

(၄၁)၊ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (င)၊ (စ) တို႔ကို စမီံကန္ိးအဆိုျပဳသအူား ေသခ်ာစြာသိိ္ရွိၿပီး လိကု္နာေဆာငရ္ြက္ရမည္။ 

အခန္း (၁၆) ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူမ်ား၏ တာဝနဝ္တရၱားမ်ား  

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူ (စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ) သည္ အခန္း (၁၆) ပုဒ္မ (၆၅) အရေဖာ္ျပထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 

ေအာက္ပါတို႔ကို ဦးစားေပး လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(ခ) ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသသူည္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက ္ ကုမၸဏ ီ သို႔မဟတု္ တစ္ဦးတညး္ပိုင္ သို႔မဟတု ္

တရားဝင္စီးပြါးေရး အဖြဲ႔စည္းမ်ားႏွင့္ သကဆ္ိုင္သည့္ ရုံးကိုဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ 

မွတ္ပံုတင္ရမည္။  

(ဂ) တည္ဆ ဲ ဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒမ်ား လုပ္ထံုးလပု္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကျငာစာမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား   

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်ကမ္်ားႏွင့္ အခြနဆုိ္င္ရာတာဝန္ရိွမႈ အပါအဝင္ စည္းကမး္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိကု္နာေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

(ဆ) ရငး္ႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူ (စီမကံနိ္းအဆိုျပဳသူ) သည ္သဘာဝပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ လမူႈပတဝ္န္းက်င္ထခ္ုိိက္ပ်ကစ္ီးမႈ ႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိခုိကပ္်က္စးီမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ တည္ဆဥဲပေဒမ်ား၊ နညး္ဥပေဒမ်ား 

လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား နိုင္ငတံကာစံခ်ိနစ္ံညႊန္းႏွင့္အညီ ရင္းနွီးျမပွ္ႏံွမႈကို ေဆာငရ္ြကရ္မည္။  



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပ္ုသည့္ စက္ရုအံတြက္ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဋ) ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူ (စီမကံိန္းအဆိုျပဳသူ) သည္ လုပ္ငနး္ခြင္ထိခိကုဒ္ဏ္ရာရရွိမႈ၊ ကိယုအ္ဂါၤအစတ္ိအပိုငး္ 

ဆံုးရံွးမႈ ျဖစ္ပြါးသည့္ အလုပသ္မားမ်ားအတြက္ တည္ဆဥဲပေဒႏွင့္အညီ ရထိကုသ္ည့္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ 

ေလ်ာ္ေၾကးကိ ုေပးရမည္။  

(ဍ) အလုပသ္မားေရးရာ ဥပေဒမ်ားကိုေလးစားလို္ကန္ာရမည္။ (၂ဝ၁၆) ခႏွုစ္တြင ္ ထတုျ္ပန္ခဲ႔ေသာ 

ျမန္မာနုိင္ငရံင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ဥပေဒအခန္း (၁၆) ပုဒ္မ (၆၅)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဆ)၊ (ဋ)၊ (ဍ) တို႔ကို စီမကံနိ္းအဆိုျပဳသအူား 

ေသခ်ာစြာသိိ္ရွိၿပီး လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ရမည။္ 

ျပညေ္ထာငစ္ျုမနမ္ာႏုိငင္ံ ျပညသ္႕ူက်နး္မာေရးဆိငုရ္ာ ဥပေဒ (၁၉၇၂) ခႏွုစ္ 

စီမံကိနး္အဆိုျပဳသ ူ (အလုပရ္ွင္အေနျဖင့္) စီမံကိနး္ပတဝ္န္းက်င္ အနီးနားျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ 

ေအာက္ပါအတိငု္း ေဆာင္ရြကရ္မည္။ 

(က) လအူမ်ား ေနထိုင္ရာပတ္ဝနး္က်င္တြင္ အမႈိက္သရုိက္၊ အညစ္အေၾကးမ်ားကို သိမ္းဆည္းစြန္႔ပစ္ျခင္း 

မျပဳလပု္ရ။ 

(ခ) လအူမ်ားအတြက ္ ေသာကသ္ုံးေရမ်ားကိ ု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္မွသီတ္မတွ္ျခင္းႏွင့္ 

ကာကြယေ္စာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 

(ဂ) လအူမ်ားေနထိုင္ရာ ပတဝ္န္းက်င္ေလထတုြင ္လူတို႔ကုိ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ အခိးုအေငြ႔၊ အနံ႔အသက္၊ 

အမႈနအ္မႊား၊ အသံဗလ၊ံ ဓာတ္ေရာငျ္ခည္မ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းျခငး္မွ ကာကြယျ္ခင္း၊ 

(ဃ) ၿမိဳ႕ရြာစည္ပင္သာယာေရး၊ အိမယ္ာေဆာကလ္ုပ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမး္ျပည္သတူို႔ သြားလာေနထိုင္ 

အသုးံျပဳသည့္ အေဆာက္အဦ သို႔မဟတ္ု ေနရာမ်ား၏ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး အတြကေ္ဆာင္ရြက္ျခငး္။ 

လမူွႈဖလူံုေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) ခႏုွစ္ 

စီမံကိနး္အဆိုျပဳသူ (အလပု္ရွင္) ႏွင့္ အလပု္သမားတိုု႔သည္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၌ 

အလပ္ုသမားမ်ားေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္း ေရးႏွင့္ ပညာေရးလုပင္န္းမ်ား အျပင္အလုပ္တြင္ 

မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမွႈကိ ု လည္းေကာင္း၊ အလုပတ္ြင္္ထိခု္ိကမ္ွႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိိမွႈ၊ ေရာဂါရရိွမွႈႏွင့္ 

ေသဆံုးမွႈျဖစ္ပြားျခင္းကိ ု လည္းေကာငး္ ကာကြယရ္န္အလိ႕ုငွာ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆိုငရ္ာ စမီံခ်ကမ္်ားထားရွျိခင္း တို႕ႏွင့္စပလ္်ဥ္း၍ လူမွႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ 

အာမခံကိယု္စားလယွ ္ဌာနမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ စီမံကနိ္္းအဆိုျပဳသူအေနျဖင့္  ညိွႏွဳိင္းပူေပါင္းေဆာင္ရြကရ္မည္။   

ပို႔ကနု္-သြငး္ကနု ္ဥပေဒ (၂၀၁၂) 

ပို႔ကုန-္သြင္းကုန္ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မာွ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ 

(က) ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ေအာင္ျမငစ္ြာ အေကာငအ္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြကန္ိငု္ရန္ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံၿဖိဳးတိးုတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပုိ႕ကုန္ သြင္းကုနဆ္ိုငရ္ာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ 

(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပို႕ကုန္ သြင္းကုနဆ္ိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည ္ နိုင္ငံတကာ ကန္ုသြယ္မႈ 

စံမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစရန ္

(ဃ) ပို႔ကနု္ သြငး္ကနု္ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမနဆ္န္ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ 

တားျမစခ္်ကမ္်ား 

မည္သူမွ် တားျမစပိ္တပ္င္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔ျခင္း သို႕မဟတ္ု တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ 

မည္သူမွ် ခြင့္ျပဳခ်က ္ ရယူရန္ သတ္မတွထ္ားေသာ ကန္ုပစၥည္းမ်ားကို  ခြင့္ျပဳခ်က ္ ရယူျခင္းမရိွပ ဲ တငပုိ္႔ျခင္း 

သို႕မဟတု္ တင္သြင္းျခင္း မျပဳရ 

မည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က ္ရရိွသမူွ် ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိ ုေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳရ။ 

လပုင္နး္ခြင ္ေဘးအႏၱရယ ္ကငး္ရငွး္ေရး ႏွင့္ က်နး္မာေရး ဆိငုရ္ာ ဥပေဒ (၂၀၁၉) 
ဤဥပေဒ၏ ရည္ရာယခ္်ကမ္်ားမ ွေအာကပ္ါအတိုငး္ျဖစပ္ါသည္ - 
(က)  လုပင္နး္အသီးသးီ၌ လပု္ငနး္ခြငေ္ဘးအႏၱရာယက္င္းရငွ္းေရး၊ က်နး္မာေရးဆုိငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထေိရာကစ္ြာ 
အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ေဆာငရ္ြပႏ္ိုင္ေစရန္ 
 
(ခ) လုပင္န္းခြင္ထခိိုကမ္ႈ၊ လပုင္နး္ခြငဆုိ္ငရ္ာ ေရာဂါခစံားရမညမ္်ား ေလ်ာ့နညး္ပေပ်ာကေ္စရန္ အလပုရ္ငွ္ႏွင့္ 
အလပု္သမားအပါအဝင ္ဤဥပေဒပါ သက္ဆိငု္သူမ်ား၏ လပု္ငန္းတာဝနမ္်ားကို သတမ္ွတေ္ပးရန။္ 
 
(ဂ)   လပု္ငနး္ခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိငုရ္ာေရာဂါမ်ား အလုပရွ္င္၊ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ဤဥပေဒပါ 
သကဆုိ္င္သူမ်ားက ႀကိဳတငတ္ားဆီကာကြယ္ျပဳလပုႏုိ္င္ရန၊္ 
 
(ဃ) လပုင္န္းခြငထိ္ခိက္ုမႈမ်ား၊ လပု္ငန္းခြင္ဆိငုရ္ာ ေရာဂါမ်ားအျဖစပ္ြားေစရန္ ႀကိဳတင ္ ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ 
အလပု္သမားမ်ား လုပင္န္ခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရင္ွးၿပီး က်န္းမာစြာ လုပ္ကိငု္ႏုိငေ္စရန္ႏွင့္ ကန္ုထတ္ုစြမ္းအားမ်ား 
တိုးတကလ္ာေစရန္၊ 
 
(င) လပုင္န္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကငး္ရွငး္ေရႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိငု္ရာ စခံ်ိနစ္ႏံႈန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
ေဒသဆိင္ုရာစႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီ မမိႏုိိင္ငအံေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စခံ်ိနစ္ႏံႈန္းသတ္မတ္ွၿပီး 
ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရငွ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညညီႊတေ္သာလပု္ငနး္ခြင ္ဖန္တးီေပးရန္ 
 
(စ) လပု္ငနး္ခြင ္ ေဘးအႏၱရာယ္ကငး္ရငွ္းေရးႏွင့္ က်နး္မာေရးးဆုိငရ္ာလပုင္နး္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက ္
သုေတသနလုပင္န္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံကူညေီပးရန္။ 
အလပုသ္မား အဖြဲ႔အစညး္ ဥပေဒ (၂ဝ၁၁) ခႏွုစ္ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

အခန္း (၇) စီမကံိန္းအဆိုျပဳသူ (အလပု္ရွင္) ၏ တာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစပ္ါသည္။ 

၂၉။ အလုပရ္ွင္သည္ မိမိလပု္ငန္း၏ အလုပသ္မားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အလပ္ုသမားမ်ားအား ကိယု္စားျပဳသည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ ္အသိအမွတ ္ျပဳရမည္။  

၃ဝ။ အလုပ္ရွငသ္ည္ သက္ဆိုငရ္ာ အလုပအ္မႈေဆာငအ္ဖြဲ႕၏ ေထာကခ္ခံ်က္ျဖင့္ တာဝန္တစ္ခုခ ု

ေပးအပျ္ခင္းခရံေသာ အလုပအ္မႈေဆာင ္ အဖြဲ႔ဝငတ္စ္ဦးအား အျခားနည္း သေဘာတူညထီားသည္မအွပ 

ယင္းတာဝနက္ိ ုထမး္ေဆာငရ္န္ တစ္လလွ်င ္ႏွစ္ရကထ္က္မပိုေစဘ ဲခြင့္ျပဳရမည္။ ယင္းကာလကို မိမိလုပင္န္းရိွ 

မူလတာဝနက္ို ထမး္ေဆာငေ္နသကသဲို႔ မွတယ္ူရမည္။  

၃၁။ အလုပ္ရင္ွသည ္ အလပု္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မိမတုိိ႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ဳးိအတြက္ 

အကအူညီေတာငး္ခလံွ်င္ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ အကအူညီေပးရမည္။ သို႔ရာတြင ္ အလုပ္ရွင္သည္ ေငြေၾကး 

(သို႔မဟုတ္) အျခားနည္းျဖင့္ ယင္း၏လႊမ္းမုိးမႈ သို႔မဟုတ္ ထန္ိးခ်ဳပ္မႈျဖင့္ အလုပသ္မားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

တည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟတု္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိငု္ေဆာငရ္ြက္ျခင္းျပဳရန ္ ရည္ရြယသ္ည့္ မည္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုမွ် မျပဳလုပ္ရ။  

(၂ဝ၁၁) ခုႏစွ္တြင္ ထတုျ္ပန္ခဲ႔ေသာ အလုပသ္မားအဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒ၏ ပုဒမ္ (၂၉)၊ (၃ဝ)၊ (၃၁)၊ ကိအုထကတ္ြင္ 

အေသးစိတ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စီမံကိနး္အဆိုျပဳသမူွ ဤဥပေဒကို ေသခ်ာစြာသရိွိၿပီး စီမကံနိ္းအနးီနားတြင္ 

စီမံကိနး္ေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ဤဥပေဒအတိုင္း လိကု္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အနညး္ဆုးံအခေၾကးေငြဥပေဒ (၂ဝ၁၃) ခႏွုစ ္ 

အလပ္ုရွင္၏ နာရီပိုင္းအလုပ္၊ ေန႔စဥ္အလုပ၊္ အပတ္စဥအ္လုပ္၊ လစဥ္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ 

တစ္ခုခကုို အလုပ္သမားက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရသျဖင္႔ ရသင့္ေသာအခေၾကးေငြႏွင့္ 

လုပ္ခလစာတို႔ကုိဆိသုည္။ ယင္းစကားရပတ္ြင ္ အခ်ိန္ပိလုပု္ခသည္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ေကာငး္မြနသ္ျဖင့္ 

သို႔မဟုတ ္အက်င့္စာရိတ ၱ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ အလုပ္ရွင္မွ အပိုေပးသည့္ ဆုေၾကးေငြမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ 

ဝင္ေငြအျဖစ္ သတ္မတွႏုိ္င္ေသာ အျခားေငြႏွင့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားသည္ လည္းေကာငး္ ပါဝငသ္ည္။ 

အခန္း (၇) စီမကံိန္းအဆိုျပဳ (အလုပရွ္င္) ၏ တာဝန္မ်ား 

၁၂။ စီမံကနိး္အဆိုျပဳသ ူ(အလုပ္ရွင္) သည ္ 

(က) ဤဥပေဒအရ သတမ္ွတထ္ားေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၍ အလုပ္သမားအား 

အခေၾကးေငြ ေပးျခင္းမျပဳရ၊ 

(ခ) ဤဥပေဒအရ သတ္မတွထ္ားေသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ထက္ပို၍ ေပးႏုိင္သည္။ 

အခန္း (၈) အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အလပု္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
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ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခစံာ (Initial Environmental Examination – IEE) 

39 
 

ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

၁၄။ ဤဥပေဒႏွင့္ သကဆုိ္ငသ္ည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ အလပ္ုလပု္ေနေသာ အလုပသ္မားသည္-  

(က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတထ္ားေသာ အနည္းဆုးံ အခေၾကးေငြ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ထိုအခေၾကးေငြထက္ အလုပ္ရွငက္ ပုိ၍ေပးပါက ပုိေပးသည့္ အခေၾကးေငြကို ေသာ္လည္းေကာငး္ 

ရထိကု္ခြင့္ရွိသည္။  

(စ) လစာအလုပ္အတြက္ ရကသ္တတၱစ္ပတလ္ွ်င ္ တစ္ရက္နားခြင့္ရိွၿပီး ထိုနားရက္အတြက္ 

အခေၾကးေငြရထိကုခ္ြင့္ ရွိသည္။ အကယ္၍ ထိုနားရက္အတြငး္ အလုပ္လပု္ရပါက တညဆ္ဥဲပေဒႏွင့္အညီ 

အခ်ိန္ပိလုပု္ခရထိကုခ္ြင့္ရွိသည္။  

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

အခန္း (၁ဝ) တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏမ္်ား 

၂၂။ မည္သည့္ အလုပ္ရွင္မွ - 

(က) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတထ္ားေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကိ ု အလုပ္သမားအား 

ေပးေဆာင္ရန္ပ်ကက္ြက္ျခငး္ မရွိေစရ။ 

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

ပုဒ္မ (၁၄)၊ 

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

အလပုသ္မားေရးရာ အျငငး္ပြါးမႈေျဖရငွး္ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ခႏွုစ ္ 

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

သတ္မွတက္ာလ အတြင္း ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ေျဖရွငး္ရန္ ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းမရိွဘ ဲပ်ကက္ြက္ျခင္းမရွိေစရ။ 

အခန္း (၈) တားျမစ္ခ်က္မ်ား ပဒု္မ (၃၉) အရ မည္သည့္ အလုပ္ရွင္မွ် ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ ္ ခံုအဖြဲ႔ 

ကအျငင္းပြြါးမႈ စစ္ေဆးေနစဥ္ ထိုအျငင္းပြါးမႈ မစမီ တစဆ္ကတ္ည္းအခ်နိ္က ခ်မတွထ္ားေသာ 

အလပ္ုသမားမ်ားႏွင့္ သကဆ္ိုင္သည့္ ဝန္ထမ္းစည္းကမး္မ်ားကို ယင္းအလပ္ုသမားမ်ား၏ အက်ိဳးထခိိုကေ္စရန္ 

ရုတတ္ရက္ ေျပာင္းလျဲခင္းမျပဳရ။ 

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

ဤဥပေဒႏွင့္အညီ  

ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း၊ ဖ်န္ေျဖျခင္းႏွင့္ ခံုသမာဓိအဖြဲ႔ ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ခယံူျခင္းမျပဳဘ ဲ အလပ္ုပတိျ္ခင္း 

သို႔မဟုတ ္သပတိ္ေမွာက္ျခင္းမျပဳရ။ 
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အခန္း(၁ဝ) အေထြေထြပုဒမ္ (၅၁) အရ အလုပ္ရွငတ္စ္ဦးဦးသည္အ အျငငး္ပြါးမႈကိ ု ေျဖရင္ွးေနစဥ္အတြင္း 

လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းမရွဘိ ဲ ကုနထ္တု္လုပမ္ႈ က်ဆင္းေစျခင္းျဖင့္ အလုပသ္မား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျပဳလပု္မႈ သို႔မဟုတ ္ ပ်ကက္ြက္မႈတစခ္ုခု က်ဴးလြန္လွ်င္ ခံုသမာဓအိဖြဲ ႔ သို႔မဟုတ ္ ခုံအဖြဲ႔က 

ဆံုးျဖတသ္ည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိ ု အျပည့္အဝ ေပးေဆာင္ရမည္။ ယငး္ေငြကိ ု ေျမခြနမ္ေျပ န္ေငြကဲ႔ 

သို႕အရေကာက္ခံရမည္။ 

အလပုသ္မားေလ်ာ္ေၾကးအကဥ္ပေဒ ၁၉၂၃ (ျပငဆ္ငဥ္ပေဒ ၂၀၁၅) 
ဤအက္သည္ အလုပ္သမားမ်ား မေတာ္တဆထခိိုက္ဒဏ္ရမႈအတက္ ေလ်ာ္ေၾကးကို အလုပ္ရွႈင္မ်ားမွ 
ေလ်ာ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္ 
အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးအပ္ဥပေဒ ၁၉၃၆ 
စီမံကိန္း ေဆာင္ရ က္သူသည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ကုန္ထတု္ လုပ္ျခင္း်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလပု္သမားမ်ားအား ဗဟုိဘဏ္ကခ် မွတ္ထားသည့္ သတ္မတွ ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အက်ိဳးခစံားခြင့္မ်ား၊အခ်ိန္ပိုလုပ္ခမ်ား ကို ေပးေခ်ရပါမည္။ 
ခြင့္ႏွင့္ အလပု္ပိတရ္ကမ္်ားအက္ဥပေဒ ၁၉၅၁ 
စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူသည္ လုပ္ခလစာ ႏွင့္ အတ ူတစ္ႏွစ္အတြက္ ေလ်ာ့ေပါ့ခြင္ ၆ ရက၊္ ေဆးခြင့္ ၁၀ 
ရက္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔အားလပ္ရက္ ၂၁ ရက္ စသည္ ့ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ 
အလုပ္သမား၊ အခြင္အေရးကို လိုက္နာရပါမည္။ ထုိအျပင္ အမ်ိဳးသမီး အလပု္သမား မ်ား အတြက္ 
လူမႈဖူလုံေရး အက္ဥပေဒ ၁၉၅၄ အရ လစာ ႏွင္ ့အတမူီးဖြားခြင့္ေပးရပါမည။္ 
အမ်ိုးသာပတဝ္န္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္းအေသြး (ထတုလ္ႊတ္မႈ) လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ၂၀၁၅ 
ဤအမ်ဳိးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထတုလ္ႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားသည္ 
လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္ေရးကို ကာကြယေ္စာင့္ေရွာက္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစရန္အလို႔ဌာ ေနရာအသီးသီး၏ ဆူညံသႏံွင့္တနု္ခါမႈ၊ အခိုးအေငြ႔ 
ထုတ္လႊတမ္ႈႏွင့္ အရည္စြန္႔ထုတ္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ သတမ္ွတ ္
ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏီွးႁမွဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒ ၂၀၁၃ 
The applicable economic activities according to the Foreign Investment Rules are: 
a) Labour intensive industry with the view to create employment opportunities for the 
citizens; 
b) Business which enables to produce value added of products of the Union; 
c) Business which is capital intensive industry; 
d) Business applying high technology; 
e) Business producing goods and services which focuses on to causing the welfare of 
Consumption of citizens; 
f) Business which supports to promote the living standard of the citizens; 
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g) Business which support the technology and increase the capital for the small and medium 
enterprises operated by citizens; 
In addition to that, for the application of the permit, draft land lease contract to be signed with 
citizen or government departments, organizations and draft contract related to business for the 
joint-venture or by mutual contract shall be submitted together with the investment proposal. 
For capital intensive investment projects designated by the Commission and designated businesses 
which need to assess the environmental impact by the then Ministry of Environmental 
Conservation and Forestry (MOECAF), and now Ministry of Natural Resources and 
Environmental Conservation (MONREC) the Environmental Impact Assessment (EIA) and Social 
Impact Assessment (SIA) reports shall be attached together with the investment proposal. 
The form of investment shall be as follows: 
a) Carrying out with one hundred percent foreign capital by the foreigner in other business 
except for the businesses prescribed with the Notification issued by the Commission under    Rule 
5; 
b) Carrying out the capital contribution of foreigner and citizen by concluding the contraction 
accord with the mutual agreement if it is formed as a joint-venture between a foreigner and a citizen 
or the relevant government department and organization; 
carrying out in various forms of cooperation systems between the Government and private 
including BOT system, BTO system or other system according to any system of Contractual 
Agreement; 
Rule 54:  
The promoter or investor shall: 
(a) comply with Environmental Protection Law in dealing with environmental protection matters 
related to the business; 
(b) shall carry out socially responsible investment in the interest of the Union and its people; 
(c) shall co-operate with authorities for occasional or mandatory inspection; 
(d) shall exercise due diligence to be in conformity and harmony with norms and standards 
prescribed by relevant Union Ministry in conducting construction of factories, workshops, 
buildings, and other activities; 
(e) shall enforce Safety and Health 

ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းႏွင့္ ဆကစ္ပ္ပစၥည္းမ်ားကာကြယတ္ားဆီေရး ဥပေဒ ၂၀၁၃ 
စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ ေရြးေျပာင္းျခင္းသမိ္းဆည္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း 
သို႔မဟုတစ္ြန္႔ပစ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပဳခ်က္လကမ္ွတရ္ရွိရန္ ကို ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားမွ အေျခခံစည္း 
မ်ဥ္းမ်ားအတိုင္ လိုကန္ာေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။ 
ဤဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈ ဟု ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆) 
ရက္တြင္သတမ္ွွတ္သည္။ 
ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္- 
(က) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆကစ္ပ္ပစၥည္းမ်ားေျကာင့္ သက္ရိွသတၱ၀ါမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ 
ေစျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိခိုကပ္်ကစ္ီးေစျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ 
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(ခ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆကစ္ပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အႏၱရာယက္င္းရွင္းေစေရးအတြက္ စနစ္တက် ႀကီးျကပ္ကြပ္ကရဲန္၊ 
(ဂ) ဓာတုစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်သံုးစြဲေစေရးအတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ 
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရ 
ယူေသာ စနစ္ကိုေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
(ဃ) လပု္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထနိ္းသိမ္းေရး တို႔အတြက္ 
စဥ္ဆက္မျပတဖ္ြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ 
ကုန္သြယခ္ြန္ဥပေဒ ၁၉၉၀ ျပင္ဆင္ (၂၀၁၄) 
ပုဒ္မ (၄) မည္သူမဆို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ဇယား၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတိုင္း အခြန္က်သင့္ေစရမည္။  
(က) ျပည္တြင္း၌ ကုန္စည္ထတုလု္ပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
(ခ)  ကုန္စည္တင္သြင္းျခင္း၊ 
(ဂ)  ကုန္သြယမ္ႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
(ဃ) ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ပုဒ္မ (၅)၊ ပုဒ္မ (၄) အရ က်သင့္ေသာ အခြန္ကို ကနု္စည္တင္သြင္းသူ သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ 
ေဆာင္ရြက္သူ (ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ) မ ွေပးေစရမည္။ 
လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ၂၀၁၄ 
တားျမစ ္၄၅ 
 ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသူမည္သူမွ် ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါလုပ္ငန္းမွ အပ အျခားမည္သည့္ လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ၊ 
တားျမစ ္၄၆ 
မည္သူမွ် လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လကမ္ွတမ္ရရွိဘဲ လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း 
ကိ ုေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ၊ 
တားျမစ ္၅၂  
ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိသ၏ူ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သမူွ် လွ်ပ္စစ္ဓာတအ္ားကို သြယ္တန္းရယူျခင္းျဖဳန္းတီးျခင္း၊ 
အသုံးျပဳျခင္းမျပဳရ၊ 
ပုဂၢလိကစက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒ ၂၀၁၅ 
Basic Principles 
Section 3: 
The State Law and Order Restoration Council enacted this law by Law No.22/90 on 26th 
November, 1990. According to this law, all private industrial enterprises shall avoid or reduce the 
use of polluting technology. 
Private Industrial Enterprises shall be conducted in accordance with the following basic principles: 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

a) To enhance the higher proportion of the manufacturing value added in the gross national 
product and related to the industrial enterprises; 
b) To acquire modern technical know-how for raising the efficiency of industrial enterprises 
and to establish the sale of finished goods produced of the industrial enterprise not only in the local 
market, but also in the foreign market; 
c) To cause utilization by relying mainly as local natural resources; 
d) To cause narrowing down of the gap between rural development and urban development 
by causing the development and improvement of industrial enterprises; 
e) To cause opening up of more employment opportunities; 
f) To cause avoidance of or reduction of the use of technical know-how which cause 
environmental pollution; 
To cause the use of energy in the most economical manner. 
Section 11: 
The duties and powers of the Supervisory Body are as follows: 
a) Giving opinion in respect of the inspection, recommending or refusing to recommend for 
grant of registration, causing to be removed or to be terminated or to be closed down private 
industrial enterprises which are conducting on the day this law is enacted; 
b) Inspecting, recommending or refusing to recommend for grant of registration in respect of 
cases where applications are submitted for registration of new private industrial enterprises; 
c) In recommending for grant of registration of private industrial enterprises, the following 
factor shall be taken into consideration: 
i. No cause of being injurious to the health of the public residing in the vicinity of the private 
industrial enterprise; 
ii. Being safe from the danger of fire; 
iii No cause of being a nuisance to the environmental and no cause of there being any pollution; 
iv No cause of being injurious to the health of the workers of the private industrial enterprise and 
no like hood also of there being any danger; 
(d) Being also in compliance with the existing laws; 
Supervising to ensure the compliance by the entrepreneurs in the conducting of the industrial 
enterprises in accordance with the basic principles; 
Informing the relevant Government department to take action against the entrepreneur if it is 
discovered that any private industrial enterprise is not in conformity with any existing law; 
Giving opinion for the determination of industrial, areas and for the granting of leases of land for 
the private industrial enterprise; 
In granting lease of land in an industrial area to entrepreneurs, causing to be done so in accordance 
with the stipulations; 
Carrying out the duties and powers assigned by the Ministry or by the private industrial enterprise 
coordination body. 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ ၂၀၁၅ 
(က) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သဆူိုင္ရာေနရာတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏိုင္ရန္ 
သတ္မွတခ္်ကမ္်ားႏွင့္ အညီ စစ္ေဆးၿပီး မွတပ္ုံတင္ေပးရန္၊ 
(ခ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေမာင္းႏွင္ မည့္သူမ်ားအား သတမ္ွတထ္ားသည့္ 
အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္မီမႈ ရွိမရိွ စစ္ေဆးၿပီး ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္၊ 
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ဥပေဒ၊ နညး္ဥပေဒ၊ 

စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ားႏွင့္ 

လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား 

ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

(ဂ) လမ္းအသုံးျပဳသူမ်ား သြားလာမႈ လြယက္ေူခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႏွင့္ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ လမ္းအႏၲရာယ္ 
ကင္းရွင္းေစေရး ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
(ဃ) ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆိုမႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ ႏွင္ ့ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ 
အဆင့္ျမင့္နည္းပညားသုံး ပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳရန္၊ 
(င) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရး 
ေဆာင္ရြကရ္န္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးႁမွဳပႏ္ွံမႈနည္းဥပေဒ ၂၀၁၃ 
ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္၊ ဤဥပေဒအရ ထုတျ္ပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္တို႔ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ 
ျခင္း၊ ၁၅ (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င၊ စ၊ ဆ) 

၂.၂ ကတကိဝတ္ 

ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၁) 

စီမံကိနး္အေကာငထ္ညေ္ဖာ္ေဆာင္ရြကသ္ူ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ လုိကန္ာရမည့္ 

ကတိကဝတ ္

(ကနဦးပတ္ဝန္းက်ငဆ္န္းစစျ္ခင္း အစီရငခ္ံစာအစီရင္ခစံာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼဓ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ 

ျပဌာန္းထားရွိေသာ ပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမး္မ်ားႏွင့္ အစအီစဥ္မ်ားကိ ု လိကု္နာေဆာင္ရြက္မည ္

ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ) 

ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၂)  

အစီရင္ခစံာေရးသားျပဳစုသူ Earth Tree Environmental Services Co.,ltd ၏ ကတကိဝတ ္

(ကနဦးပတ္ဝန္းက်ငဆ္န္းစစျ္ခင္း အစီရငခ္ံစာအစီရင္ခစံာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼဓ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ 

ျပဌာန္းထားရွိေသာ ပတ္ဝနး္က်ငဆ္ိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ 

လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာခ့်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳလႊာ) 

ကတိက၀တ္မ်ားကို ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၁), ေနာကဆ္ကတ္ြဲ (၂)  တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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အခနး္ (၃) 

စမီကိံနး္ဆုိငရ္ာ ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

၃.၁ စီမကံနိး္၏ အေျခခေံဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 

Table 3. 1 စမီကံိနး္ဆိငုရ္ာ အေျခခအံခ်ကအ္လက္မ်ား 

အဆိုျပဳလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား 
CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပ္သည့္ 
လပု္ငန္းအမ်ိဳးအစား 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (၁၀၀%) ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီျမွဳပ္ႏံွမႈ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၅၀) သန္း 
စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူ အဖြဲ႕အစည္း Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကာလၾကာခ်ိန္ ႏွစ္ရွည ္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ 

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား 
Myanmar Shoe Dynasty Co.,Lt ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 
ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပျ္ခင္းလပု္ငန္း 
ျပည္ပသိုု႕တင္ပိုု႕ေရာင္းခ်သည့္လုုပ္ငန္း 

စုစုေပါင္းေျမဧရိယာအက်ယအ္၀န္း ၆.၁၅ ဧက 

စက္ရုံတည္ေနရာ လပိ္စာ 
ပခဲူးၿမိဳ႕နယ္၊ အထကဇ္ိုင္းဂႏိုင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္ 
(၆၁၈) ဇုိင္းဂႏ္ုိင္းႀကီး၊ ဦးပိုင္အမွတ္ - ၃/၂၊၄/၁၊၄/၂)၊ 

ဆက္သြယရ္န္ ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႕စိန ္
ဆက္သြယရ္န္ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၅၁၉၃၇၈၈ 
အီးေမးလိပ္စာ Hein.jing888@gmail.com 

 

၃.၂ စီမကံနိး္ေဆာငရ္ြကသ္၏ူ စမီကံနိး္ဆိငုရ္ာ ေဖာ္ျပခ်ကမ္်ား 
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ပခဲူးတိုင္ုးေဒသၾကီး၊ ပခဲးူၿမိဳ႕နယ္၊ အထကဇ္ိုင္းဂႏုိင္းႀကီးေက်းရြာအပ္ုစု၊ ကြင္းအမွတ ္ (၆၁၈) ဇုိင္းဂႏ္ုိင္းႀကီး၊ 

ဦးပိုင္အမွတ ္ - ၃/၂၊၄/၁၊၄/၂)၊ ဧရယိာ ၂၇.၀၇ ဧက (၁၁၇၉၁၆၉.၂ ) စတုုရနး္ေပအနက္မွ ၆.၁၅ ဧက 

(၂၆၇၈၉၄) စတုုရမး္ေပ၊ ေပၚတြငတ္ည္ေဆာကထ္ားျပးီ ေျမာကလ္တၱီက်ဴ႕ ၁၇°၂၂'၁၉" ႏွင့္ 

အေရွ႕ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕  ၉၆°၂၈'၂၄" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရိယာ အက်ယအ္၀န္းမွာ  (၆.၁၅) ဧက ျဖစသ္ည္။ 

ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၁၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ စက္ရံု၏ ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈ အေမရကိန္ေဒၚလာ 

(၅.၅၀) သနး္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွထားရွပိါသည္။ စီမံကနိ္းသည္ ၁၀၀%  ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသည့္ 

ကုမၸဏီလီမတိက္ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ အေကာငထ္ည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြကေ္နသည့္ 

CMP စနစျ္ဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္ျခင္း စကရ္ံု၏ အဓိက ကမကထ Mr. Ho-Cheng Linag ျဖစ္ပါသည္။ 

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလု္ပ္ျခင္း စက္ရုံ အနီးတြင ္ ကၽြဲဒညငး္ကုန္း၊ ေစာင္းယားကုန္း ႏွင့္ 

သူေဌးကုနး္ ေက်းရြာမ်ားရွပိါသည္။ ဤအစီရငခ္ံစာသည္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ 

လုပက္ိုင္ေဆာင္ရြကလ္်က္ရိွေသာ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္ျခငး္ လုပ္ငနး္ 

အတြကစ္က္ရုံေဆာကလ္ုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငနး္လည္ ပတလ္ုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္  ကနဦးပတဝ္န္းက်င္ 
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ဆန္းစစ္ျခင္း (Initial Environmental Examination - IEE) အစီရငခ္ံစာေရး ဆြဲရနအ္တြက ္ Earth Tree 

Environmental Services Co.,Ltd မ ွ အစရီင္ခံစာေရးဆြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ CMP 

စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္ရန္  Earth Tree Environmental Services Co., 

Ltd မွ ေရးဆြဲတင္ျပေသာ ကနဦးပတ္၀န္းက်ငဆ္နး္စစ္ျခငး္ အစအီစဥ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။  

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပု္ရနအ္တြက္ ကုန္ၾကမ္းကိ ုဂ်ပန္ 

ႏွင္ ့တရုတ ္ႏုိင္ငံတုိ႕မွကုနၾ္ကမ္းမ်ားကိတုငသ္ြင္းသြာမည္ျဖစ္ပါသည္။  Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ 

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလု္ပ္ၿပီး ထြကရ္ွိလာေသာကနု္ေခ်ာမ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ 

တရတု္ႏုိင္ငံသုိ႕တင္ပို႔သြာမည္ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရုလံည္ပတ္ရနအ္တြက္ လိအုပ္သည့္ စြမ္းအငမ္်ားကို အစုိးရ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရယူၿပီး ေခတ္မီွစက္ၾကီးမ်ားကို လည္ပတ္ေစပါသည။္ အဓကိ စြမး္အင္အရင္းအျမစအ္တြက္ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအငက္ိုအသံုးျပဳကာ သံုးစြဲေသာ လွ်ပ္စစ္ပဏာမမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၈၀၀) KHW ျဖစ္ပါသည္။ 

ကိယုပ္ိုင္ ၁၀၀၀၊ေကဗြေီအ ထရမ္စေဖာ္မာ (၁) လံုးႏွင့္ အေရးေပၚသံုးႏိုင္ရန္ မးီစက ္၁၂၈၀ေကဗီြေအ (၁) 

လံုး ႏွင္ ့ ၁၅၀ KW ထားရွိပါသည။္ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္စကရ္ုံအတြင္း ေဒသခံျပည္သလူထူုအမႈထမး္ 

(၀န္ထမး္) အမ်ိဳးအစားအေရအတြက္ စုစုေပါင္း (၃၀၀ မ ွ၄၀၀) ခန႕္ရွိပါသည္။  စက္ရံုကိုအခ်ိန္ျပည့္ နံနက ္

(၈) နာရီမွ ညေန (၅)နာရီအထိ လည္ပတ္ရပါသည။္  

 

၃.၃ ရငး္ႏီွးျမဳွပႏံွ္မႈ  

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdသည္ ၁၀၀% အျပည့္ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသည့္ 

ကုမၸဏီလီမတိက္ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရု၏ံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ အေမရိကနေ္ဒၚလာ (၅.၅၀) 

သန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားရိွပါသည္။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမ ွ အေကာင္ထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္ျခင္း စက္ရံု၏ အဓိက ကမကထ 

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ ွMr. Ho-Cheng Linag ျဖစ္ပါသည္။ အစုရွယယ္ာ ၁၀၀% အားလုံးကို Mr. Ho-Cheng Linag 

မွ ပိုငဆ္ိုင္ပါသည္။ 
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၃.၄ စမီကံနိး္တညေ္နရာျပ ေျမပံ ု

 

 

 

 

စမီကံနိး္ဧရယိာအနးီပတဝ္နး္က်ငအ္ားေဖာ္ျပသညေ္ျမပု ံ

စီမံကိန္းဧရယိာ 
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စမီကံနိး္တညေ္နရာ ႏွင့္ အနးီပတဝ္နး္က်ငျ္ပေျမပံု  

 

စမီကံနိး္ဧရယိာအနးီပတဝ္နး္က်ငအ္ားေဖာ္ျပသညေ္ျမပုံ  

ေစာင္းယားကုန္း 

ကၽြဲဒညင္းကုန္း 

သူေဌးကုန္း စက္ရုံတည္ေနရာ/ 

စီမံကိနး္ဧရယိာ 

ပခဲူးျမစ္ 

ပဲခူးၿမိဳ ႕ပတလ္မး္ 
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Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစျ္ဖင့္ ဖနိပအ္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပုျ္ခငး္စကရ္ုံ အတြငး္ 

ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ (အရညအ္ေသြး) တိငုး္တာသညေ္နရာျပျမပုံ 

ေရအရညအ္ေသြးတုိင္းတာသည့္ေနရာ 

ေလႏွင့္ ဆညူံ႔မႈအသ ံ

အရညအ္ေသြးတုိငး္တာသည့္ေနရာ 

ေျမဆလီႊာ 

အရညအ္ေသြးတုိငး္တာသည့္ေနရာ 
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၃.၄.၁ အေဆာကအ္ဥမီ်ားႏွင့္ အျခားဆကစ္ပေ္နေသာ အရာမ်ား 

စီမံကိနး္တညေ္နရာ ၁၂၈ ေပ x ၅၀ ေပ ရွိေသာ အေဆာက္ဦးတစလ္ုံး ေဆာကလ္ုုပထ္ားျပးီ စက္ရုံ၏ 

အေရွ႕ဘက္ အလယတ္ြင ္ ကားၾကီးမ်ားရပ္နားရန္ က်ယ္၀န္းသည့္ ကား parking၊ အေနာက္ဘက၌္ 

ပင္မစကရုံ္တည္ေဆာကထ္ားသည္။ စကရ္ုံအတြင္းတြင္ ရံုုးခန္းတစ္ခန္း ႏွင့္ စကလ္ိုင္မ်ား ရွိျပးီ စက္ရုုံ 

ယာဘက္တြင္လည္း ေနာကထ္ပ္ စက္ရံုုႏွင့္ ကုန္ေခ်ာအတိ္မ်ား ထားရိွေသာ ဂုိေဒါင္ရိွသည္။  
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၃.၄.၂ စမီကံနိး္တညေ္နရာ အေဆာကအ္ဥမီ်ား အခငး္အက်င္း 

 Factory and Machine Layout Plan for Prouduction Line မ်ားကိ ုေနာကဆ္ကတ္ြဲ 

တြငပ္းူတြဲေဖာ္ျပထားပါသည ္

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. 1 Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစျ္ဖင့္ ဖနိပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပုရ္နအ္တြက ္
ျပညပ္သို႕ုတငပ္ို႕ုေရာငး္ခ်သည့္လပု္ငနး္အဆင့္ဆင့္ျပသေသာပု ံ

 

၃.၅ Myanmar Shoe Dynasty Co., Ltd ၏ CMP စနစျ္ဖင့္ ဖနိပအ္မ်ိဳ းမ်ိဳ းခ်ဳပျ္ခငး္ လပုင္နး္စဥ ္

အဆင့္ဆင့္ 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပ္လုပ္ရနအ္တြက္ 

ျပည္ပသို႕ုတင္ပိုု႕ေရာင္းခ်သည့္ လုပင္န္းစဥမ္ွာ ေအာက္ပါအတိငု္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၃.၅.၁ ဖိနပအ္မ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္း ထတု္လပု္ပုံအဆင့္ဆင့္ 

(က) ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား ျပည္ပ (တရုတ၊္ ဂ်ပနႏွ္င့္ ေဟာင္ေကာင္) မတွင္သြင္းျခင္း 

 ဖိနပ္ခ်ဳပလု္ပ္ရန္အတြက ္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ (ပိတ္လတိ္မ်ား၊ အပ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင္ ့

ဖိနပ္အလဆွင္ျပငပ္စၥည္းမ်ား ႏွင္ ့ေကာ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။  

(ခ) ကုန္ၾကမး္မ်ားအားလိအုပ္သလိုအလဆွင္ခ်ဳပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက ္စကလ္ိုင္မ်ားသို႔တင္ပို႔ျခငး္ 

ခန္႔မွန္ ကုန္ၾကမ္းတစ္ရကလ္ွ်င ္ (၃) လတိ္ႏႈန္းျဖစ္ကုနၾ္ကမ္းသုံးစြဲပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င ္ ကုန္ၾကမ္းပိတအ္ 

လတိ ္ (၉၉၀) ခန္႔ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိသုံးစြဲပါသည္။ သက္ဆိုငအ္စိးုရဌာနမ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရယူ၍ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ ္ မ်ားျဖစ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ပါသည္။ အထညလ္တိ္မ်ားအားစနစတ္က် သိုေလွာငထ္ား 

ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ စက႐္ုံမ ွစီးပြားျဖစ္မလည္ပတ္ေသးပါ။ 

ကုန္ၾကမ္းမ်ားတရုတ္၊ 

ဂ်ပန္ႏွင္ ့ေဟာင္ေကာင္း 

ျခင္း တုိ႕မွတင္းသြင္းျခင္း 

စက္ရုံအတြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္စက္ 

မ်ားျဖင့္ လိုအပ္ခ်ဳပ္လုပ္ရန္ အတြက္ 

စက္လုိင္မ်ားသို႔တင္ပို႔ျခင္း 

စက္လုိင္မ်ားမွထြက္ရွိလာေသာ 

ဖိနပ္မ်ားအား အေရအေသြးျပည့္မွီျခင္း 

ရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္း 

အေရအေသြးျပည့္မွီေသာကု

န္ပစၥည္မ်ားအားထုတ္ပိုးျခင္း ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္း 
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ကုန္ၾကမ္းမ်ားအားလိအုပ္သလိုအလဆွင္ခ်ဳပ္လပု္ႏုိင္ရနအ္တြက္ လိအုပသ္လိပုုံသြင္းရန္အတြက ္ပတိစ္မ်ား 

အားျဖတ္ေတာက္ျခငး္မွရရိွေသာ ပိတစ္မ်ားအား ေကာ္ကပ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက စကလ္ိုင္မ်ားသို႔တင္ပို႔ ၍ 

ခ်ဳပလ္ုပ္လုပ္ပါသည္။ ထိုမတွဆင့္ ဖိနပ္မ်ားအားအလဆွင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေနာကဆ္ုံးထြက္ရွိေသာ 

ဖိနပ္မ်ားအား အေရအေသြးျပည့္မွီျခင္းရွိမရိွကိုစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ ခန္႔မွန္ တစ္ႏွစ္တာ 

စကလ္ည္ပတ္ရက္မ်ားမွ အမ်ားျပညသူ္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ စက္႐ုံပိတ္ၿပီး က်န္ရွေိသာ ရက္မ်ားတြင္ စက္႐ံု 

လည္ပတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စက္႐ုံမ ွ ကုန္ေခ်ာထြက္ရိွမႈမွ တစ္ရက္လွ် င္ ခန္႔မွန္ (၅၀၀ မွ ၁၀၀၀) 

ၾကားခန္႔ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပွ် မ္မွ် (၁၆၅ ၀၀၀ မ ွ၃၃၀ ၀၀၀) ခန္႔ရွိနည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွတိြင ္

တင္ပို႔ျခင္းမရွိေသးပါ။  
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No. MACHINE LIST Unit QTY 

 

1 SINGLE NEEDLE SEWING MACHINE Set 176 
 

2 BAR-TACK MACHINE Set 8 
 

3 BUTTON SEWING MACHINE Set 2 
 

4 STRAIGHT BUTTONHOLE MACHINE Set 3 
 

5 EYELET BUTTONHOLE MACHINE Set 2 
 

6 FLAT LOCK MACHINE Set 4 
 

7 CHAIN STITCH FEED-OFF ARM MACHINE Set 3 
 

8 BIG FUSING MACHINE Set 1 
 

9 SMALL FUSING MACHINE Set 3 
 

10 EDGE SEWING MACHINE Set 8 
 

11 BELT LOOPS MACHINE Set 1 
 

12 CUTTING MACHINE  Set 1 
 

13 END CUTTER MACHINE COMPLETE  Set 6 
 

14 AUTOMATIC CUTTING BED Set 1 
 

15 BUTTON ATTACHING MACHINE Set 2 
 

16 POCKET-HOLE SEWING MACHINE Set 2 
 

17 AUTOMATIC TEMPLATE MACHINE Set 10 
 

18 CUTTING MACHINE Set 2 
 

19 SEWING PROCESS TABLE Set 20 
 

20 NEEDLE DETECTOR MACHINE Set 1 
 

21 INSPECTION MACHINE Set 1 
 

22 FABRIC LOOSENING MACHINE Set 1 
 

23 THREAD SUCKING MACHINE  Set 1 
 

24 DIESEL GENERATOR Set 1 
 

      241 
 

 

(ဂ) ထတ္ုပိုးျခင္း 

 ထိသုို႔အေရးအေသြးျပည့္မွီးေသာ ဖိနပ္မ်ားအား စနစ္တက် ထတု္ပိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပၿ္ပီး ထုတပ္ိုး 

ၿပီးေသာ ဖိနပ္မ်ားအား ျပညပ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ပါသည္။ 

၃.၅.၂ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပု္ၿပီးထြကရ္ွိမည့္ ဖိနပန္ာမူနာပံုစ ံ
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၃.၆  ေရသံုုးစြဲမႈ 

စက္ရံုလည္ပတ္ရန္ ေရသုံးစြဲမႈမ်ားမျပဳလုပ္ပါ အဘယေ္ၾကာင့္ဆိုေသာ အဓကိထြကက္နုမွ္ 

ေရထ၍ိမရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စက္အတြင္း၌ ေနထိုင္ေသာ ဝနထ္မး္မ်ားသာလွ်င္ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္း၊ 

ေဆးေၾကာျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတျ္ခင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ကိ ု စက္ရုံရွိအေဝစတီြငး္မ ွ

သံုးပါသည။္ ေျမကလ္တၱကီ်ဴ ၁၇° ၂၂' ၂၈.၁၃" ႏွင့္ အေရွ႔ေလာငဂ္်ီးက်ဴ႔ ၉၆° ၂၈' ၂၂.၈၉" တြငတ္ည္ရွၿိပီး 

စက္႐ုအံေဝစတီြငအ္နက္မွ (၁၀၀) ေပ (၂) လက္မတြငး္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေရလိုအပခ္်က္မွာ 

(၁၅၀ ၀၀၀) ဂါလံခန္႔ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအရငး္အျမစ္မွ ရယူျခင္းမရိွပါ။ 

၃.၆.၁ လွ်ပစ္စႏွ္င့္ ေလာငစ္ာသံုးစြဲမႈ 

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပျ္ခင္းစက္ရံုလည္ပတ္ရနအ္တြက္ ႏွစ္စဥ္အသုးံျပဳမည့္ လိုအပ္သည့္ 

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပမာဏမွ (၈၀၀) KHW ျဖစ္ပါသည။္ စက္ရံုအတြင္း၌ အသံုးျပဳရန္ ၁၀၀၀ ေကဗြအီားရွိေသာ 

ထရန္ေဖာ္မာ (၁) လံုး ႏွင့္ အေရးေပၚသံုးႏုိင္ရန္ မီးစက ္ ၁၂၈၀ေကဗီြေအ (၁) လံုး ႏွင့္ ၁၅၀ KW 

ထားရွပိါသည္။ စက္ရုလံည္ပတ္ရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္လိအုပ္သာ ေလာငစ္ာဆမီ်ားမာွ ဒီဇယ္ (၅၀၀ မွ ၁၀၀၀) 

ဂါလံ ႏွင့္ ဓာတဆ္ ီ (၅၀၀) ဂါလံ ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရံုလည္ပတ္ရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္လိအုပသ္ာ 

ေလာင္စာဆမီ်ားမွာ ဒီဇယ ္ (၅၀၀ မွ ၁၀၀၀) ဂါလ ံ ႏွင့္ ဓာတဆ္ီ (၅၀၀) ဂါလ ံ ျဖစ္ပါသည္။ လိအုပ္သလိ ု

ဝယယ္ူအသုံးျပဳပါသည္။ စက္႐ုအံတြင္သိုေလွာင္ထားျခင္း မရွသိည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
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စက္႐ုအံတြင္း ေရေျမာငး္စနစ္ပံုစံမ်ား 

 

 

 

 

 

 

၃.၆.၂  စကရ္ံုအတြင္း စကပ္စၥည္းမ်ားနငွ့္ ၀နထ္မး္ လိအုပခ္်က္ 

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္ျခင္းစကရ္ုံ အသံုးျပဳရန္တကဆ္င္ေသာ စက္ကရိယိာမ်ားကို ျပည္တြင္း 

ႏွင္ ့ ျပည္ပမွ ဝယယ္တူက္ဆငထ္ားပါသည္။  လုပ္ငန္းလည္ပတရ္န္အတြက္ ျပည္တြင္းမွ 

လိုအပ္မည့္အမႈထမ္း (ဝန္ထမ္း) အမ်ိဳးအစား အေရ အတြကမ္ွစုစုေပါင္း (၃၀၀ မွ ၄၀၀) ဦး ၀နထ္မ္း လိအုပ္မႈ 

အေသးစိတက္ို ေအာကပ္ါ (ပံ-ု ၃.၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အလုပလ္ုပ္ခ်ိနကုိ္ နံနက ္

(၈း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီအထ ိသတ္မတွထ္ားပါသည္။ ေန႔လည္ ထမင္းစားခ်ိန္ကို (၁၂း၀၀) နာရီ 

မွ (၁း၀၀) နာရီအတြင္း သတ္မတွ္ထားပါသည္။ လုပ္ငနး္လုပေ္ဆာငသ္ည့္ကာလတေလွ်က္ 

တည္ဆအဲလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အည ီ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း နားခ်ိနအ္သးီသီ သတ္မတွထ္ားရိွေပးပါသည္။ 

တနဂၤေႏြနွင့္အျခားအစိုးရရုးံပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀အရ အခ်ိနပ္ိုဆင္းရပါက ဥပေဒပါ 

ခံစားခြင့္ေပးၿပီး ေကြ် းေမြးျခငး္မ်ားကိလုည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

စဥ ္ ဝန္ထမ္းမ်ားစာရင္း 
၁ ထတု္လပုေ္ရးပိငု္ မနေ္နဂ်ာ 
၂ အပုခ္်ဳပေ္ရပိငု္ မနေ္နဂ်ာ 
၃ ဌာနမွဴ း 
၄ ရုးံဝနထ္မ္း 
၅ စာရငး္ကုိင ္
၆ စကခ္်ဳပလ္ပုသ္ားမ်ား 
၈ အငဂ္်ငန္ယီာမ်ား 
၉ QC အေရအေသြးစစမ္်ား 
၁၀ Store ဝနး္ထမး္မ်ား 
၁၁ Cutting ဝနး္ထမး္မ်ား 
၁၂ ေနစားဝနထ္မး္ 
၁၃ အေထြေထြဝနထ္မး္ 

Figure 3. 2 ၀နထ္မး္ဖြဲ႕စညး္ပုံ 
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၃.၆.၃ ပို႔ေဆာငဆ္ကသ္ြယေ္ရးဆိငုရ္ာ အသံုးျပဳေသာ ယာဥမ္်ား 

စက္ရံုလည္ပတ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရိွေသာ ကားမ်ား၊ ယာဥမ္်ားမွာ စုစုေပါငး္ ကိုယ္ုပိုုငယ္ဥ္ (၂) စင္း 

ျဖစ္ပါျပီး ကုုန္တင္ကုုန္ခ် အငွားယာဥ္ (၁) စင္းအားအသံုုးျပဳပါသည္။  
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အခနး္ (၄) 

စမီကိံနး္လုပေ္ဆာငရ္န္ လိအုပေ္သာ အခ်ကအ္လက္မ်ားစေုဆာငး္ျခငး္ႏွင့္  ခြျဲခမး္စတိျ္ဖာျခငး္ 

ပဲခူၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 

ပခဲူးၿမိဳ႕သည္ ေျမာကလ္တၱတီြဒ္ ၁၇ ဒီဂရီ ၁၄ မိနစ ္မ ွ၁၇ ဒီဂရီ ၅၀ မိနစအ္ၾကား၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ 

ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ ္မွ ၉၆ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစအ္ၾကား တြငတ္ည္ရွပိါသည္။ ပခဲူးၿမိဳ႕၏ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းမွာ 

(၇၁၇၈၆၁) ဧက စတုရန္းမိငု ္(၁၁၂၁.၆၆) က်ယ္ဝန္းပါသည္။ 

(၂၀၁၇ ခႏွုစ၊္ ဧၿပလီမွ ၂၀၁၈ ခႏွုစ၊္ မတလ္အထိ စာရငး္အတိငုး္ျဖစပ္ါသည္) 

၄.၁ သဘာ၀ပတ၀္နး္က်င္ အသြငအ္ျပင္ အေနအထား 

နယန္မိတိသ္ကမ္တွခ္်က္ 

အေရွ႕ဘကတ္ြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ သနပၸင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာကဘ္ကတ္ြင ္ ရနက္ုနတုိ္င္းေဒသႀကီး၊ လွည္းကူး 

ၿမိဳ႔နယ၊္ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာငဘ္က္တြင္ ကဝၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာကဘ္ကတ္ြင ္ ဒိကု္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ 

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တိ႕ုအၾကားတြင္းတည္ရိွပါသည္။ 

ေျမျပငအ္ေျခအေန 

ပခဲူးၿမိဳ႕သည္ ပခူဲးရုိးမေတာင္ေၾကာ၏ အေရွ႕ဘကေ္ရဆင္းျဖစ္၍ ၿမိဳ႕နယတ္စ္ခုလုံ၏ အေနာကဘ္က္ျခမ္း 

သည္ သစ္ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းသည့္ ေတာေတာင္ထထူပ္ေသာ ကုန္းျမင့္ပိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း 

သည္ ပိုမုိျမင့္မား၍ အဖိးုတန္သစ္မ်ားေပါက္ေရာက္ေသာ သစ္ေတာႀကိဳးဝိငု္းမ်ားရွိပါသည္။ ဧရယိာအက်ယ္ 

အဝန္းအားျဖင့္ အေရ႕ွမွ အေနာကသ္ို႔ (၂၁) မိုင္ ေတာင္မ ွေျမာကသ္ို႔ (၄၃)မုိင္ က်ယ္ဝန္းပါသည္။ 

ေရဆငး္ 

ပခဲူးၿမိဳ႕နယသ္ည ္ ပခဲူးျမစ္ကိ ု အေျခခ၍ံ တည္ရွိၿပီး၊ ပခဲးူျမစ္သည့္ပခဲူးရုိးမေပၚရွိ ဆငႏ္ွာေမာင္းေတာင္တြင္ 

ျမစ္ဖ်ားခ၍ံ ေတာငဘ္က္ရွ ိ ရန္ကုန္ျမစ္အတြငး္သိ႕ု စီးဆင္းပါသည္။ ေျမာကဘ္က ္ ပခူဲးရိုးမတြင္ျမစ္ဖ်ားခံ 

ေသာကိ ုလကူြေဲခ်ာင္း၊ လကပံ္ေခ်ာင္း၊ ေအာင္ျမေခ်ာင္း၊ ေရႊေလာငး္ေခ်ာင္း၊ စလူေခ်ာငး္တို႔သည္ ပခူဲးျမစ္သို႔ 

စီးဆငး္ေပါငး္ဆုၾံကပါသည္။ အျခားေခ်ာင္း၊ စလူေခ်ာင္းတို႔သည္ ပခဲူးျမစသ္ို႔ စီးဆငး္ေပါင္းဆုံၾက ပါသည္။ 

အျခားေခ်ာငး္မ်ားမာွ မဇင္းေခ်ာငး္၊ ဇလက္ေထာ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဝင္းေဘာဒတေ္ခ်ာင္းတို႔သညလ္ည္း 

ပခဲူးျမစ္အတြင္းသုိ႕ စီးဆင္းၾကပါသည္။ 

ပငလ္ယေ္ရမ်ကႏွ္ာျပငအ္ထကအ္ျမင့္  

ပခဲူးၿမိဳ႕နယသ္ည ္ပငလ္ယ္ေရမ်ကႏွ္ာ ျပင္အထက္ ပ်မ္းမွ်အျမင့္ (၃၁) ေပ အထကတ္ြင္ တည္ရွိပါသည္။ 
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၄.၁.၁ အပခူ်နိ ္ႏွင္ ့မိးုေရခ်နိ ္

ပခဲူးၿမိဳ႕နယ္သည္ ပူအုိက္စြတစ္ို ေသာရာသဦတရုွိၿပီး၊ အျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္ (၃၉.၈၀°C) ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏွစ္အလိုက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မုိးေရခ်ိန္ႏွင့္ အပူခ်ိန္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

  Table 4. 1 ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၈ ခႏွုစအ္တြငး္ ရနက္ုနုၿ္မိဳ ႕နယအ္တြငး္ တိုင္းတာရရိွေသာ မိးုေရခ်နိ္ ႏွင့္ အပခူ်နိ္ 

 

 

 

စဥ္ လ 

မိးုေရခ်နိ္ အပခူ်နိ ္

မိးုရြာေသာေန႔ 
မိးုေရခ်နိ္ 
စစုေုပါငး္ 
(လကမ္) 

ေႏြရာသီ(̊C) ေဆာငး္ရာသီ(̊C) 

အျမင့္ဆံုး အနမိ့္ဆံုး 

၁ ၂၀၁၅ ၁၁၇ ၁၂၆.၃၈ ၃၇၉ ၁၉၀ 
၂ ၂၀၁၆ ၁၃၆ ၁၂၆.၃၈ ၄၁၅ ၁၄၀ 
၃ ၂၀၁၇ ၁၄၀ ၁၄၈.၆၂ ၃၉၃ ၁၃၀ 
၄ ၂၀၁၈ ၁၀၁ ၉၅.၇၁   



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပ္ုသည့္ စက္ရုအံတြက္ 
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၄.၁.၂  သဘာဝေပါကပ္ငမ္်ား 

ပဲခူးၿမိဳ႕နယအ္တြင္း ေပါကေ္ရာက္သည့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားမွာ ရတနာတန္းဝင္ကၽြန္း၊ အုပ္စု (၁) 

တြင္ပါဝင္သည္ ပ်ဥ္းကတိုး၊ ပိေတာက္၊ သစ္ယာ၊ အင္ၾကင္း၊ သကၤန္း၊ တမလန္း၊ အပုစ္ု (၂) တြင္ပါဝင္သည့္ 

သစ္ပင္မ်ားမ ွကညင္၊ ကရေဝး၊ ကရစွ္ (သစတ္ခါး)၊ ကကုၱိဳင္၊ က်န၊ စကားဝါ (စကား)၊ စစ္၊ ေတာင္တမာ၊ 

ထင္းရႈ၊ ေႏွာပင္လယ္ကနစို၊ ဘဂၤ၊ မန္က်ည္းေပြး၊ မွနသ္င္း၊ ယင္းမာ၊ ယမေန၊ ယင္းထိကု၊္ သဒီ၊ သငး္ဝင္၊ 

သစက္တိးု၊ သဟ္ခရား၊ သစ္ေစး၊ သစ္မန္က်ဥ္း၊ သစ္ရိႈ၊ အနန္း၊ အင္၊ အပု္စု (၃) တြငပ္ါဝငသ္ည့္ အပင္မ်ားမွာ 

ကေညာငး္၊ ကံ႔ေကာ္၊ ေကာင္းမႈ၊ ေၾကးလံ၊ စႏၵာဝါ၊ ညံ့၊ တလိငု္းေခါငး္၊  ေတာသရက္၊ ေတာင္ ပႏိၵ၊ဲ 

ေတာငသ္ရက္၊ ပိႏၵဖဲို၊ ပ်ဥ္းမ၊ ဖန္ခါး၊ မဏိၾသဂ၊ ရင္ခတ္၊ ရံုး၊ သေျပ၊ သရဖီ၊ ဘဂၤဒူ၊ သစ္ခ်၊ သစ္ငယ၊္ 

ေအာက္ခ်ငး္စာနီစသည့္ အပင္မ်ား၊ ေပါက္ေရာကၾ္ကပါသည္။ 

ရွားပါသည့္ေဆးဖက္ဝင ္ အပင္မ်ားမွား ဇီျဖဴ၊ ဖန္ခါး၊ ေတာင္မရိုး၊ ဆင္တုးံမႏြယ္၊ ေဆးျမင္ခြာ၊ 

ေတာငသ္န္းႀကးီ၊ ကရေဝး၊ ဝံအူ၊ ေတာေရာွက၊္ ဂုံမင္း၊ စႏြင္း၊ ပရနာဝါ၊ ကေစာဘု့တ္၊ စသည္ အပင္မ်ား 

ေပါက ္ ၾကၿပီး ဝါးမ်ားမွာ ၾကေသာင္း၊ တင္း၊ ဝါးသပြတ၊္ မွ်င၊္ သိကု္၊ ဝါးျဖဴ၊ စသည့္ဝါးမ်ားေပါက္ေရာက္ 

ပါသည္။ 
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ေတာရုိင္တိရစၦာန္မ်ား 

ပဲခူးၿမိဳ႕နယအ္တြင္း ေတြ႔ရွိရေသာ ေတာရိင္ုးတိရစၦာန္မ်ားမွာ ဆင္၊ က်ားသစ၊္ ေတာဝက္၊ ဝက္ဝ၊ံ ေတာကၽြဲ၊ 

ေျပာင္၊ ဆတ၊္ ေတာငဆ္တိ္၊ ဂ်ီ၊ ေတာေခြး၊ ေခြးတူဝကတ္၊ူ ေတာေၾကာင္၊ သင္း၊ ေခြခ်ပ္၊ ေၾကာင္မင္း၊ ဖြတ၊္ 

ပဒတ၊္ ဖ်၊ံ ေတာႏြား၊ ေမ်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေတာင္လပိ္၊ ေရလိပ္၊ လိပ္ပုပ္စသည့္ တရိစၦာန္မ်ားကိုေတြ႔ရွိရပါ 

သည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လက္ရိွအေျခအေန 

ပဲခူးၿမိဳ႕နယအ္တြင္း သစ္ေတာၾကိဳးဝုိင္း (၈) ခုရိွၿပီး ဧရိယာ ဧကအားျဖင့္ (၃၈၁၀၄၂) ဧကက်ယဝ္န္းပါသည။္ 

အဆိပုါႀကိဳးဝိုငး္မ်ားအတြင္း ျမန္မာသ့စ္လပ္ုငန္းမွကၽြန္းသစ္မာမ်ားထတုယ္ူျခင္းရွိေသာ္လည္ ဌာနမ ွ ႏွစ္စဥ္ 

စီးပြားေရး (ကၽြနး္) စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ား၊ ေရေဝေရလစဲိကုခ္ငး္မ်ား၊ ေက်းရြာသုးံစိကု္ခင္းမ်ား၊ ေက်လကအ္ိမယ္ာ 

ထူေထာင္ေရးအတြက ္ တစရ္ြာ (၁) ဧကတစအ္ိမ္ေထာင္ သစ္မာ (၂၀) တစအ္ိမ္ေထာင္ကၽြန္း (၃) 

ပင္စသည့္ျဖစ္စီမံခ်ကမ္်ားထားရိွပါသည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထန္ိးသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထန္ိးသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စီးပြားေရ (ကၽြန္း) စုိကခ္ငး္ (၄၀၀) ဧက၊ တစ္အိမ္ 

ေထာင္ (ကၽြနး္- ၃ပင)္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တစ္အိမ္ေထာင ္ သစ္မာ (၂၀) ပင္စိကု္ပ်ိဳ းျခင္း၊ ရြာတစ္ရြာကို 

(၈၅၈၄၀)ပင္ တစ္ရြာ (၁) ဧကစိကု္ပ်ိဳးျခင္း၊ (၂၈) ရြာ (၁၆၈၀၀) ပင္၊ လထူျုဖန္႔စိုက္ပ်ိဳးပင္ျဖန္႔ေဝျခင္း 

(၁၅၇၆၄၂) ပင္၊ လမး္ေဘးဝ/ဲယာ စိကုပ္်ိဳးျခငး္ (၁၀၀၀၀) ပင္တို႔ကိ ုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
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၄.၁.၃ စးီပြားေရး 

ပခဲူးျမိဳ႕၏ အဓိကစီးပြားေရးမွာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ စက္မႈလကမ္ႈႏွင့္ ကုနထု္တလ္ုပင္န္း၊ 

စိုက္ပ်ိဳ းေရးလုပင္န္းမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ မွခုိီေနပါသည္။  
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၄.၁.၄ ဘမူိေဗဒ အေနအထား 

ျမန္မာႏုိင္ကုိအပိုငသ္ုံးပိဒု္ခြဲ၍ ခြဲျခားၿပီးေလလ့ာႏုိင္ပါသည္ (ေမာငသ္နိး္ ၁၉၉၃) ။ ၄င္းတို႔မွာ  

အေနာကဘ္ကပ္ိုင္ကို Western Fold Belt (WFB)၊ အလည္ပိင္ုကိ ု Central Lowland (CL) ႏွင္ ့

အေရွ႕ဘက္ပိုင္ကို Eastern Highland (EH) ဆိ၍ုပိုင္ျခားေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ပဲခးူျမိဳ႕သည္ 

ဧရာဝတျီမစ္ဝကၽႊန္ေပၚေဒသ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ Andaman Sea ၏ အေရွ႕ေတာငဘ္က ္

တြငတ္ည္ရွိပါသည္။  

၄.၁.၅ လဥူီးေရဆိငုရ္ာအခ်ကအ္လကမ္်ား 

ပခဲူးျမိဳ႕နယတ္ြငး္တြင္ (၃) ၿမိဳ႕၊ (၄၀) ရက္ကြက၊္ (၆၆) ေက်းရြာအုပစု္၊ ေက်းရြာစုစုေပါင္း (၂၁၁) ရွိပါသည္။  

(က) အိမ္ေျခ/ အိမ္ေထာင္စု 

စဥ ္ အေၾကာငး္အရာ အမိေ္ျခ အမိေ္ထာငစ္ု ရပက္ြက္ ေက်းရြာအပု္စ ု ေက်းရြာ 
၁ ၿမိဳ႔ေန ၃၈၅၆၅ ၄၃၆၇၉ ၄၀   
၂ ေက်းလက္ေန ၆၆၇၁၅ ၇၁၇၆၁  ၆၆ ၂၁၁ 

ၿမိဳ ႕နယခ္်ဳပ ္ ၁၀၅၂၈၀ ၁၁၅၄၄၀ ၄၀ ၆၆ ၂၁၁ 
 

(ခ) လူဦးေရး 

စဥ္ အေၾကာငး္အရာ 
အသက္ (၁၈) ႏွစအ္ထက္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက ္ စစုေုပါငး္ 

က်ား မ ေပါင္း က်ား မ ေပါင္း က်ား မ ေပါင္း 
၁ ၿမိဳ႔ေန ၅၉၂၂၃ ၇၂၁၁၁ ၁၃၁၃၃၄ ၄၃၀၉၈ ၄၄၇၅၅ ၈၇၈၅၃ ၁၀၂၃၂၁ ၁၁၆၈၆၆ ၂၁၉၁၈၇ 
၂ ေက်းလကေ္န ၆၅၈၆၅ ၆၇၂၃၄ ၁၃၃၀၉၉ ၃၉၉၄၃၄ ၄၄၇၉၃ ၈၄၇၃၆၇ ၁၀၅၈၀၈ ၁၁၂၀၂၇ ၂၁၇၈၃၅ 
  ၁၂၅၀၈၈ ၁၃၉၃၄၅ ၂၆၄၄၃၃ ၈၃၀၄၁ ၈၉၅၄၈ ၁၇၂၅၈၉ ၂၀၈၁၂၉ ၂၂၈၈၉၃ ၄၃၇၀၂၂ 

 

(ဂ) လူဦးေရတိုးႏႈနး္ႏွင့္ က်ားမအခ်ိဳ း 

စဥ္ ၿမိဳ ႕နယ္/ၿမိဳ ႕ 
ယခငႏ္ွစ္ ယခႏုွစ္ တိုးလာ 

တိုးႏႈနး္ 
က်ား/မအခ်ိဳ း 

လူဦးေရ လူဦးေရ ဦးေရ က်ား မ အခ်ိဳး 
၁ ပခဲူးၿမိဳ႕ ၄၃၆၀၂၂ ၄၃၇၀၂၂ ၁၀၀၀ ၀.၂၃ ၂၀၈၁၂၉ ၂၂၈၈၉၃ ၁း၁.၀ 
၂ ဘုရားႀကီး ၁၇၁၁၉ ၁၇၁၅၆ ၃၇ ၀.၂၂ ၈၄၃၇ ၈၇၁၉ ၂၀း၁၉ 
၃ အင္းတေကာ ္ ၂၂၈၆၅ ၂၃၄၁၀ ၅၄၅ ၂.၃ ၁၁၄၁၀ ၁၂၀၀၀ ၁း၁ 
 ၿမိဳ႕နယ္ခ်ဳပ ္ ၄၃၆၀၂၂ ၄၃၇၀၂၂ ၁၀၀၀ ၀.၂၃ ၂၀၈၁၂၉ ၂၂၈၈၉၃ ၁း၁.၀ 
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(ဃ) ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ 

စဥ္ ၿမိဳ ႕နယ္ ဗဒုၶဘာသာ ခရစယ္ာန္ ဟႏိၵဴ အစၥလာမ္ နတ္ အျခား ေပါငး္ 
၁ ပခဲူး ၄၀၈၇၈၀ ၁၇၁၃၅ ၆၁၃၇ ၂၉၂၅ - ၂၀၄၈ ၄၃၇၀၂၂ 
၂ ဘုရားႀကီး ၁၆၅၁၆ ၃၀ ၃၄ ၄၃၆ - ၁၄၀ ၁၇၁၅၆ 
၃ အင္းတေကာ္ ၂၂၅၁၅ ၅၀၇ ၂၇၅ ၆၈ - ၄၅ ၂၃၄၁၀ 
 ၿမိဳ႕နယ ္ ၄၀၈၇၈၀ ၁၇၁၃၅ ၆၁၃၇ ၂၉၂၅ - ၂၀၄၈ ၄၃၇၀၂၂ 

 

၄.၂ စကရ္ံုအတြငး္ရိ ွေလအရညအ္ေသြး 

စကရ္ံုအတြငး္ရိွ ေလအရညအ္ေသြးတိငုး္တာျခငး္ 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳ းခ်ဳပ္လပု္သည့္စက္ရံုအတြင္းရိွ 

ေလအရည္အေသြး တိုင္းတာရာတြင္ HAZ-SCANNER (EPAS) ျဖင့္ Earth Tree Environmental Services 

Co., Ltd. မ ွ  အခ်ကအ္လက္မ်ား စုေဆာင္းခ့ဲပါသည္။ ေလအရည္အေသြးတိငု္တာခဲ့ သည့္တည္ေနရာမွ 

ေျမာကလ္တၱတီြဒ္ ၁၇° ၂၂" ၃၃.၁' ႏွင့္ အေရွ႕ေလာငတ္ၱတီြဒ္ ၉၆° ၂၈" ၂၄' ၾကားတြငတ္ိုငတ္ာမႈမ်ား 

ျပဳလုပခ္ဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲသ့ို႔တိုင္းတာရျခင္း၏ ရည္ရြယခ္်က္မွာ စီမကံိန္း အနီးအနားရိွ ေလအရည္အေသြး 

အေျခအေနကို ထတုေ္ဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလအရညအ္ေသြး တိုင္းတာျခင္းတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ 

ထတုလ္ႊတ္ျခင္း၊ ဖုန္မႈန္႔ ပမာဏ၊ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိထုိုင္းဆကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥး္စားရပါမည္။ 

နမူနာယထူားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၄ နာရဆီကတ္ိုက ္ တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ ရရိွလာေလာ 

ရလဒ္အေျဖမ်ားကိ ု အမ်ိဳးသား ပတ္၀နး္က်င္ အရညအ္ေသြး ထုတလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား (National 

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

ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ 

 စကရ္ံုပတ၀္နး္က်ငရ္ိွ ဖနုမ္ႈန္႔ ပါ၀ငမ္ႈ ပမာဏ 

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း လုပ္ငနး္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

၄င္းလပု္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ စမီံကိန္းအနးီ ပတ္၀န္းက်ငသ္ို႔ ဖုန္မႈန္႔ႏွင္ ့ အျခားအမႈန္မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ႏုိင္ပါသည။္ 

ထို႔ေၾကာင္ ့ စီမကံနိ္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဖုန္မႈန္႔ပါ၀င္မႈပမာဏကို တိုငး္တာ၍ ရရိွေသာ ရလဒ္မ်ားကိ ု

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ လမး္ညႊန္ခ်က္၊ သတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ေလွ်ာ့ခ်ရန ္

နည္းလမ္းမ်ားကိ ုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယပ္ါသည္။ အမႈနအ္မႊားမ်ားကို တိုငး္တာရာတြင္ PM10 ႏွင္ ့PM2.5  

ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ တိုင္းတာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄ငး္တန္ဖိုးတို႔သည္ သတ္မွတခ္်ကအ္ဆင့္ (တန္ဖိုး) အတြင္း ရွိပါက 

ေဒသခမံ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမး္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကိ ု ထခိိုက္မႈမရိွေသာ္လည္း 

သတ္မွတခ္်က္ တန္ဖိုးထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲပ့ါက ကာကြယေ္ရး ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား 

၀တဆ္င္ထားျခင္းမရိွပါက အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံုအတြင္း  တိုင္းတာထားေသာ 

ရလဒ္အေျဖမ်ားအရ PM2.5 ႏွင္ ့ PM10 ႏွစ္ခုလံုး၏ တနဖုိ္းသည ္ အမ်ိဳးသား ပတ္၀နး္က်င္ အရည္အေသြး 

ထတုလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ား (National Quality (Emission) Guidelines) မွ သတ္မတွထ္ားသည့္ 
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ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခစံာ (Initial Environmental Examination – IEE) 

64 
 

တန္ဖိုးမ်ားအတြင္းတြင္ရွိေနသညက္ို တိငု္တာျခင္းတိုမသွရိွိရပါသည။္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္ျပည့္တုိင္းတာခ့ဲရာ 

(၅.၉.၂၀၁၉) မနက ္ (၆) နာရီႏွင္ ့ (၆.၉.၂၀၁၉)  (၆) နာရ ီ ၾကားတြင္ 

ေလထုအရည္အေသြးတိုင္းတာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲပ့ါသည္။ ေလထုအရည္ အေသြးတိုငး္တာမႈမ်ားျပဳလပု္သည့္ 

အခ်ိနသ္ည ္ စက္ရံုအနီးပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ား၊ စက္မႈဇုနအ္တြငက္ား မ်ားႏွင့္ စက္ရု ံ အတြင္းသို႔ 

ကုနတ္င္ကနု္ခ်ျပဳလပု္မ်ား စမီံကိန္းစကရုံ္အနီးအနားႏွင့္ အတြင္းသို႔ ျဖတ္သြားျခငး္ ႏွင့္ ဝင္ေသာ ရွိပါသည္။  

စက္ရုတံည္ေနရာသည္ ကုန္သြယေ္ရဆိုင္ရာအဓကိ လမ္းမႀကီးျဖစ္ေသာ ပဲခူးၿမိဳ႕ပတလ္မ္းမႀကးီ 

ေဘးတြင္ရွေိနေၾကာင္းကိ ု ကြင္းဆင္းေလလ့ာျခင္းတို႔မွသိရွရပါသည္။ သို႔ေသာ္ စက္ရုအံတြင္းသို႔ 

ကုနတ္င္ကနု္ခ်ကားမ်ား အဝငအ္ထြကသ္ည့္အခါမ်ား၌  PM2.5 ႏွင့္ PM10 ႏွစ္ခုလံုး သည္ ့

ယခတုိုင္းတာထားတန္ဖိးုမ်ားထပအ္နည္ငယ္ေက်ာ္လြန္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကာအကြယ္ပစၥည္း 

မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် အဝင္အထြကလ္ပု္ျခင္းတို႔ေၾကာင္ က်န္မာေရဆိုင္ရာကစိၥရပ္မ်ား 

မျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေအာက္ပါဇယား (၄.၂) ႏွင့္ (၄.၃) တြင္ 

စက္ရံုအတြင္းတိုင္းတာခဲ့ေသာ ရလဒ္မ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားပါသည္။  

Table 4. 2 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (PM10) ရလဒ္   

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ ္
အမည ္

(µg/m3) 

ရလဒ ္ 

(µg/m3) 
NEQEG (s) လမး္ညႊနခ္်က ္

စက္တင္ဘာလ (၅) 

(၆) ရက္၊ ၂၀၁၉ 

ခုႏွစ ္

၂၄ နာရ ီ PM10  µg/m3 ၃၈.၂ µg/m3 ၅၀ µg/m3 

 

Table 4. 3 တိငု္းတာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (PM2.5) ရလဒ ္

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ ္
အမည ္

(µg/m3) 
ရလဒ္  

(µg/m3) 
NEQEG (s) လမ္းညႊနခ္်က ္

စကတ္ငဘ္ာလ (၅) 

(၆) ရက္၊ ၂၀၁၉ 

ခုႏွစ ္

၂၄ နာရ ီ PM2.5  µg/m3 ၁၆.၄ µg/m3 ၂၅ µg/m3 

 

ဓာတေ္ငြ႕ ထတုလ္ႊတမ္ႈ။  ။ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ေသာ 

စီမံကိနး္ေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားအရ စက္ရုံမွ ပတ္၀န္းက်င္ေလထထုသဲို႔ တိုကရုိ္က ္ ထတ္ုလႊတ္ႏိုင္ေသာ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကိ ု တိုင္းတာရာတြင ္ ပတ္၀န္းက်ငက္ိ ု ထိခုိကမ္ႈပိုမုိျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတေ္ငြ႕မ်ားျဖစ္သည့္ 

ကာဗြနဒုိ္င္ေအာက္ဆိဒ္ု၊ ကာဗြန္မိုေနာကဆ္ိုဒ္၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာကဆ္ိုဒ၊္ ႏုိက္ထရိဂု်င္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ PM2.5 

၊PM10 ၊ မီသိန္း၊ ေရဒီယိသုတၱိၾကြ၊ အပူခ်ိန၊္ ေလတိုက္ႏႈန္း၊ ေလတုိကရ္ာအရပ္၊ စိထုိငု္းဆႏွင့္ VOCs တို႔ကိ ု

တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ 
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စီမံကိနး္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီမံကိ္န္း၀န္းက်ငအ္နီးရိွ ေလအရည္အေသြး က်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ တတယိအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ပတ္၀နး္က်င္ထခိိုကမ္ႈ 

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

ေလထုထသဲို႔ ထတုလ္ႊတႏုိ္င္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ 

ကာဗြနဒ္ိငုေ္အာက္ဆိဒုဓ္ာတေ္ငြ႕ (CO2) 

ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ ဇယား (၄.၄) တြင္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ CMP 
စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္သည့္ စက္ရံုအတြင္း တိုငး္တာရရိွခဲ့ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ 
ဆိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕ (CO2) ရလဒ္မ်ားကိ ု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တိုင္းတာမႈ ရလဒမ္်ားကို စကာၤပူႏုိင္ငံမွ 
ထတုျ္ပနထ္ားေသာ NEQEG (s) လမ္းညႊန္ခ်ကႏွ္င့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ သတမ္တွ္ခ်ကတ္န္ဖုိးအတြင္း 
ရိွေသာေၾကာင့္ ပတ္၀နး္က်င္ထိခိကုမ္ႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိကုမ္ႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းပါသည္။ 

Table 4. 4 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (CO 2) ရလဒ ္

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ္ အမည ္

(ppm) 
ရလဒ ္ 

(ppm) 

NEQEG (s) 

လမး္ညႊနခ္်က္ 
ACGIH TLV (2013) 

(ppm) 

စကတ္င္ဘာလ 

(၅) (၆) ရက္၊ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

၂၄ နာရ ီ ကာဗြနဒုိ္င္ေအာက္ဆိဒ္ု ၁၇၄.၈ - ၅၀၀၀ 

 

ကာဗြနမ္ိေုနာကဆ္ိဒု္ (CO) 

ေအာက္ပါ ဇယား (၄.၅) တြင္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပုသ္ည့္ စက္ရုံအတြင္းတိုင္းတာရရိွခ့ဲေသာ ကာဗြန္မိုေနာကဆ္ိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕ (CO) 

ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 4. 5 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (CO) ရလဒ္  

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ ္
အမည ္

(ppb) 
ရလဒ္   
(ppb) 

NEQEG (s) 
လမး္ညႊနခ္်က ္

ACGIH TLV 
(2013) 
(ppm) 

စကတ္င္ဘာလ 

(၅) (၆) ရက္၊ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

၂၄ နာရ ီ ကာဗြန္မိေုနာက္ဆိဒု ္ ၄.၁၂ - ၂၅ 

 

ဆာလဖာဒိငုေ္အာကဆ္ိဒု္ (SO2) 
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ေအာက္ပါ ဇယား (၄.၆) တြင္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပုသ္ည့္ စက္ရံုအတြင္းတိုင္းတာရရိွခ့ဲေသာ ဆာလဖာဒိုင ္ ေအာက္ဆိဒု္ဓာတ္ေငြ႕ 

ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 4. 6 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (SO 2) ရလဒ ္

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ ္
အမည ္

(µg/m3) 
ရလဒ ္  

(µg/m3) 

NEQEG (s) 

လမး္ညႊနခ္်က ္

ACGIH 
TLV (2013) 

(ppm) 

စကတ္င္ဘာလ (၅) 

(၆) ရက္၊ ၂၀၁၉ 

ခုႏွစ ္

၂၄ နာရီ ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ ္ ၂၆၄.၆၃ ၅၀၀ ၂.၀၀ 

 

ႏိုကထ္ရိဂု်ငဒ္ိငုေ္အာကဆ္ိဒု္ (NO2) 

ေအာက္ပါ ဇယား (၄.၇) တြင္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပုသ္ည့္ စကရုံ္အတြင္းတိုငး္တာရရိွခဲ့ေသာ  ႏုိကထ္ရုိဂ်င္ေအာက္ဆိဒ္ု ဓာတ္ေငြ႕ 

ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

Table 4. 7 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (NO 2) ရလဒ ္

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ ္
အမည ္

(µg/m3) 
ရလဒ္   

(µg/m3) 

NEQEG (s) 

လမး္ညႊနခ္်က ္

ACGIH TLV 
(2013) 
(ppm) 

စကတ္ငဘ္ာလ 

(၅) (၆) ရက္၊ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 

၂၄ နာရီ ႏိုကထ္ရိုဂ်ငဒ္ိုင္ေအာက္ဆိဒု ္ ၇၃.၀၁ ၂၀၀ ၃.၀၀ 

 

VOCs (Volatile Organic Compunds) 

စက္ရံုအတြင္း ေလထထုတဲြင္ ရိွေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သက္ရွိျဒပ္ေပါင္းမ်ားကို တိုင္းတာ 

ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းတာခ်ကမ္်ားအရ ရလဒ္မ်ားမွ ေလထုထရဲိွ လကခ္ံႏုိင္ေသာ သတ္မွတခ္်က ္

အတြင္း၌တည္ရွိေနသည္ကိေုတြ႔ရွိရပါသည္။ (ဇယား-၄.၈) 

Table 4. 8 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (VOCs) ရလဒ္  

ေန႔စြဲ တိငု္းတာခ်နိ ္ အမည ္ ရလဒ ္(ppm) Limit for acceptable 
indoor air quality (ppm) 

စကတ္ငဘ္ာလ 

(၅) (၆) ရက္၊ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္

၂၄ နာရ ီ VOCs ၀.၇၁ ၃.၀၀ 
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အပခူ်နိ္ႏွင့္ စိထုိငုး္ဆ ။ ။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင္ ့ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပသ္ည့္ 

စက္ရံုအတြင္းရွ ိေလထုအပခူ်ိန္ႏွင္ ့စုိထိုင္းဆကို တိုငး္တာခ့ဲပါသည္။ တိုင္းတာခ်က ္ရလဒ္မ်ားကို ေအာက္ပါ 

ဇယား (၄.၉) ႏွင့္ (၄.၁၀) တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိႈင္းရသိပ္ညည္းဆ စုိးထိုင္းမႈ သည္ အပူခ်ိန္ ၂၀ မွ ၂၈.၂ 

ဒီဂရီ ဆလဲ္စီယပ ္ အတြင္း ရိွေသာ ပံုမွန္တန္ဖိုးထက ္ ေက်ာ္လြန္ပါက လသူားတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

သက္ေတာင့္သကသ္ာျဖစ္မႈကို ထိခိုကေ္စပါသည္။ ရိွရမည့္ တန္ဖိုးေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနလွ်ငလ္ည္း 

ထိခိကု္ႏုိင္ပါသည။္ တိုင္းတာရရိွေသာ ရလဒ္မ်ားအရ စိထုိုငး္ဆတန္ဖိုးသည္ လက္ခံႏုိင္ေသာ 

သတ္မွတခ္်က္တန္ဖိုး အတြင္းရိွျပီး အပူခ်ိန္မာွလည္း  လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မတွခ္်က္ တန္ဖိုးအတြင္း၌သာ 

ရိွေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာ ထိခိကုမ္ႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မရိွပါ။ 

Table 4. 9 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (အပခူ်နိ္ ) ရလဒ ္

ေန႔စြဲ တိငုး္တာခ်နိ ္ အမည ္ ရလဒ္ (0C) 
Range for 

acceptable indoor 
air quality 

စကတ္ငဘ္ာလ 

(၅) (၆) ရက္၊ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္

၂၄ နာရ ီ TEMP (0C) ၂၈ (0C) ၂၂.၅-၂၅.၅ ºC  

 

Table 4. 10 စကရ္ံုအတြင္း တိငုး္တာရရိွေသာ ေလအရညအ္ေသြး (စိထုိငုး္ဆ) ရလဒ္  

ေန႔စြဲ တိငု္းတာခ်နိ ္ အမည ္ ရလဒ ္(%) 
Range for 

acceptable indoor 
air quality 

စကတ္ငဘ္ာလ 

(၅) (၆) ရက္၊ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ ္

၂၄ နာရ ီ RH (%) ၃၆.၃၇(%) < ၇၀% 

၄.၃ စီမကံနိး္ဧရယိာ ေလထတုိငုး္တာစမး္သပခ္်ကအ္ေျဖ 

စဥ္ အရညအ္ေသြး ရလဒ ္ ယနူစ္ ပွ်မး္မွ်ကာလ  ထုတလ္ပုမ္ႈစႏံႈနး္ ပွ်မး္မွ်ကာလ 

၁ ႏိုက္ထရုိဂ်င္ဒိုငေ္အာက္ဆိုဒ ္ ၇၃.၀၁ µg/m3  
၁ 

ႏွစ္ 
နာရ ီ

*၄၀µg/m3 

*၂၀၀µg/m3 

၁ 
၁ 

ႏွစ ္
နာရ ီ

၂ Particulate matter 
PM 10 

၃၈.၂ µg/m3  
၂၄ 

ႏွစ္ 
နာရ ီ

*၂၀µg/m3 

*၅၀µg/m3 

၁ 
၂၄ 

ႏွစ ္
နာရ ီ

၃ Particulate matter 
PM 2.5 

၁၆.၄ µg/m3  
၂၄ 

ႏွစ္ 
နာရ ီ

*၁၀µg/m3 

*၂၅µg/m3 

၁ 
၂၄ 

ႏွစ ္
နာရ ီ

၄ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ၂၆၄.၆၃ µg/m3  
၁၀ 

နာရ ီ
မိနစ ္

*၂၀µg/m3 

*၅၀၀µg/m3 

၂၄ 
၁၀ 

နာရ ီ
မိနစ ္

၅ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ ၁၇၄.၈၀ Ppm ၂၄ နာရ ီ - - 

၆ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ ၄.၁၂ Ppb ၂၄ နာရ ီ - - 
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၇ မီသိန္း ၈.၈၉ Ppm ၂၄ နာရ ီ - - 

၈ ေရဒီယုိသတၱိၾကြ ၁၃.၆၂ CPM ၂၄ နာရ ီ - - 

၉ အပူခ်ိန ္ ၂၈.၂၀ °C ၂၄ နာရ ီ - - 

၁၀ Volatile Organic 
Compound (VOC) 

၀.၇၁ Ppm ၂၄ နာရ ီ - - 

၁၁ ေလတိုက္ႏႈန္း ၀.၆၄ Kph ၂၄ နာရ ီ - - 

၁၂ ေလတိုက္ရာအရပ ္ ေျမာက္အရပ္  ၂၄ နာရ ီ - - 

၁၃ စိုထိုင္းဆ ၃၆.၃၇ RH% ၂၄ နာရ ီ - - 
 

ဆညူမံႈ ။ ။ စီမကံိနး္လပု္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပတ၀္န္းက်ငသ္ို႔ ထိခိုက ္ ညစ္ညမ္းေစေသာ ဆူညံမႈမ်ား 
သက္ေရာက္မႈ ရိွ၊ မရိ ွသိေစရန္  စက္ရံုအတြင္း ႏွင့္ အျပင္ရွိ ဆူညသံံမ်ားကိ ုDigital Sound Level Meter 
ျဖင္ ့ ၂၄ နာရတီိုင္းတာခ့ဲပါသည္။ ဆူညသံံအရညအ္ေသြးတုိင္တာခဲသ့ည့္ေနရာ မာွ စက႐္ုံအတြင္း ့ ေနရာ 
ေျမကလ္တၱကီ်ဴ ၁၇° ၂၂' ၃၄.၃၈" ႏွင့္ အေရွ႔ေလာင္ဂ်းီက်ဴ႔ ၉၆° ၂၈' ၂၈.၁၂"  ႏွင္ ့ စက႐ံု္အျပင္ဘက ္ 
ေျမကလ္တၱကီ်ဴ ၁၇° ၂၂' ၃၁.၈၉" ႏွင့္ အေရွ႔ေလာငဂ္်ီးက် ႔ဴ ၉၆° ၂၈' ၃၄.၃၃"  တြငတ္ည္ရွိပါသည္။ 
ဆူညံသံမ်ားသည ္ လူသားတို႔လက္ခႏုိံင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက ္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ပတ္၀န္းက်င္ရွိ 
ေဒသခလံထူုမ်ားအေပၚ အၾကားအာရံုနွင့္ ပကသ္တ္ေသာ က်န္းမာေရးထိခိကုမ္ႈမ်ား သက္ေရာက ္
ေစႏုိင္ပါသည္။ စကရ္ံုအတြင္း ႏွင့္ အျပင္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ရလဒ္မ်ားကို (NEQEG) အမ်ိဳးသား 
ပတ္၀နး္က်င္ဆိငု္ရာ အရည္အေသြးထုတလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား သတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ 
ႏိႈင္းယဥွ္ေသာအခါ လက္ခံႏုိင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်ကတ္န္ဖိးုအတြင္းရွိပါသည္။ (ဇယား- ၄.၁၁)  

Table 4. 11 အမ်ိဳ းသား ပတ၀္နး္က်ငအ္ရညအ္ေသြး ထတု္လႊတမ္ႈ  လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ားမွ  

ေကာကႏု္တထ္ားေသာ စကရ္ံုအတြငး္ ဆညူမံႈ  သတမ္တွခ္်ကမ္်ား 

 

   

Table 4. 12 အမ်ိဳ းသား ပတ၀္နး္က်ငအ္ရညအ္ေသြး ထတု္လႊတမ္ႈ  လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ားမွ ေကာကႏု္တ္ထားေသာ 
စကရ္ံုအတြင္း ဆညူမံႈ သတမ္တွခ္်ကမ္်ား 

ေနရာ Day Time Average Noise 
Level (dB) 

Night  Time Average 
Noise Level (dB) 

NEQ Guideline 
 

စကရ္ံုအတြငး္ ၅၄.၆ (45.2b-106.8c) ၅၀.၁၂.a (45.7b-93.3c) 
 

70 db 

Area 
Day Time Average 
Noise Level (dB) 

Night  Time Average 
Noise Level (dB) 

NEQ Guideline 
 

စကရ္ံုအျပင္ ၅၄.၂၈a (43.3b-84.5c) ၄၈.၂၃a (40.4b-77.6c) 

 

70 db 
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ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ပတ္၀န္းက်ငအ္ရညအ္ေသြး ထုတလ္ႊတမ္ႈ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ ျပဌာန္းထားေသာ ေန႔အခ်ိန္ ႏွင္ ့ ညအခ်ိန္ရိွ လသူားတို႔အေနျဖင့္ ေနရာအလိကု ္

လက္ခံႏုိင္ေသာ ဆူညမံႈတနဖ္ိုးမ်ားကို ျပေသာ ဇယားျဖစ္ပါသည္။ 
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Table 4. 13 ေန႔အခ်နိ ္ႏွင့္ ညအခ်နိ္တြင္ ေနရာအလိကု္ သတမ္တွထ္ားေသာ ဆညူမံႈ တနဖ္ိုးမ်ား 

Receptor 

One Hour LAeq (dBA)a 
Daytime 

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

holidays) 

Nighttime 
22:00-07:00 

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

Residential, 
Institutional, 
Educational 

55 45 

Industrial, 
Commercial 

70 70 
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စကရ္ံုအတြငး္ရိွ ေရအရညအ္ေသြးတိငု္းတာျခငး္ 

CMP စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွသိည့္ ဖိနိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးထတ္ုလုပ္ျခငး္လုပ္ငန္း 

အတြက ္Myanmar Shoes Dynasty Co.,Ltd မွ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆနး္စစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာေရးဆြဲရာတြင္ 

လိုအပ္ေသာ ေရနမူနာကိ ု စက္႐ုအံတြင္းသုံးစြဲေသာ အေဝစီတြငး္မွရယူခ့ဲျခငး္  ရယူခဲဲပ့ါသည္။  စစ္ေဆးမႈ 

ရလဒ္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယား (၄.၁၄) ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဓာတ္ခြဲခနး္မွ စစ္ေဆးထားေသာ ရလဒ္မ်ားအရ 

ေရတြငး္မ်ား၌ရိွေသာ ေရအရည္အေသြးမွာ NEQEG ႏွင့္ WHO မ ွ ျပဌာန္းထားေသာ လက္ခံႏုိင္ေသာ 

သတ္မွတခ္်က္တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ၍္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရအရည္အေသြးတုိင္တာ ခဲ့သည့္ေနရာ မွာ 

စက္႐ုအံတြင္းသုံးစြဲေသာ အေဝစတီြင္းမွရယူခ့ဲသည့္ ေနရာ ေျမကလ္တၱီက်ဴ ၁၇° ၂၂' ၂၈.၁၃" ႏွင့္ 

အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီးက်ဴ႔ ၉၆° ၂၈' ၂၂.၈၉"  တြင္တည္ရွပိါသည္။ CMP စနစ္ျဖင့္ အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ 

ေဆာင္ရြကလ္်က္ရိွသည့္ ဖိနိပအ္မ်ိဳးမ်ိဳးထတုလ္ုပ္ျခင္းလပ္ုငန္းျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ စက္႐ုံမွ 

စြန္႔ပစ္ေရမထြက္ရိွပါ။ သို႔ေသာ (စကတ္င္ဘာလ၊ ၆ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၉) ခႏွုစ္တြင္ နမူနာေကာကယ္၍ူ (၂၄) 

နာရီအတြင္ ဓာတခ္ြဲခနသ္ို႔ပို႕ခဲ့ပါသည္။ 

Table 4. 14 တိငု္းတာရရိွေသာ ေရအရညအ္ေသြး ရလဒမ္်ား 

 
No. 

 
Parameters 

 
Unit 

Observed  
Point (1) 

အဝင္ 

WHO 
Guidelin
es Water 

NEQEG 
Guidelines  

 
Remarks 

1 
Ph pH      7.2 7 ~ 8.5 6~9 

Normal 
Range 

2 
Color Units   5 5 

5 (525 
nm,red) 

Normal 
Range 

3 
Turbidity NTU    5 5 NTU  

Normal 
Range 

4 
Conductivity 

microS/cm
m 

   50     Nill 
50 

 

5 Total Suspended Solid (TSS) mg/l   20     Nill   
6 Total Dissolved Solid (TDS) mg/l   Nill     Nill   
7 Calcium (Ca) mg/l   70 75   
8 Hardness, Total as CaCO3 mg/l     165 500   
9 Magnesium as Mg mg/l     30 150   
10 Total Alkalinity as CaCO3 mg/l      120 500   
11 Chloride (Cl) mg/l      150 200   
9 Iron, Total as Fe mg/l       0.01 0.1   
10 Manganese as Mn mg/l 0.02 0.05   
11 Sulphate as SO4 mg/l 100 400   
12 Nitrogen Nitrate (N-NO3) 

mg/l 
3.3 10 

 
Normal 
Range 

13 BOD mg/l Nill    
14 COD mg/l Nill    

  15 Total Phosphorus mg/1 Nill       2   
  16 Oil andGrease mg/l Nill         

30 
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10 

 

၄.၄ စီမကံနိး္တညေ္နရာရိွ ေဂဟစနစအ္တြငး္ ပါ၀ငေ္သာအရာမ်ား  

စီမံကိနး္ဧရယိာအတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အပငမ္်ိဳးစတိ္မ်ားႏွင့္ အေကာငမ္်ိဳးစတိမ္်ားကိေုဖာ္ျပအပ္ 

ပါသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာသည္ ပဲခူစက္မႈဇုန္အတြင္း၌ရွေိသာေၾကာင့္ အပင္မ်ိဳးစိတမ္်ားႏွင့္ အေကာင္မ်ိဳး 

စိတ္မ်ားသည္ ကမၻာမွခ်ကမွ္တထ္ားေသာ အရွားပါးမ်ိဳ းစိတ္မ်ားမပါရိွေၾကာင္းကို ေလလ့ာကြင္းဆင္းျခင္းမွ 

မေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤဧရယိာ၌ သားရတဲိရိစာၦန္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားျခင္း မရိွပါ။ ကြင္းဆင္းေလလ့ာျခင္း 

မွေတြ႔ရွိရေသာ မ်ိဳးစိတမ္်ားအားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

Table 4. 15 စကရ္ုအံနးီကြငး္ဆငး္ေလလ့ာျခငး္မေွတြ႔ရွရိေသာ အပငစ္ာရငး္  

 Tree Species 

No Family Name Scientific Name Local Name Habitat IUCN 

1 Fabaceae Acacia auriculiformis  Orisha T LC 

2 Fabaceae Acacia mangium  Mangan-shar T NE 

3 Fabaceae: Mimosoideae Acaciamangium  Malashar-patauk-phyu T NE 

4 Fabaceae: Mimosoideae Albizia procera  Sit T NE 

5 Anacardiaceae Anacardium occidentale  Thiho T NE 

6 Rubeaceae 
Anthocephalus 
morindaefolius  

Ma U T NE 

7 Euphorbiaceae Antidesma bunius  Kin-Ba-Lin T NE 

8 Moraceae Artocarpus heterophyllus  Pain-nel T NE 

9 Meliaceae Azadirachta indica  Tama T NE 

10 Bombacaceae Bombax ceiba  Let-pan T NE 

11 Anacardiaceae Buchanania lanzan  Lunbo T NE 

12 Papilionaceae Butea monosperma  Pauk T NE 

13 Fabaceae Callerya atropurpurea  Kyal Da Nyin T NE 

14 Rhizophoraceae Carallia brachiata  Mani Awbar T NE 

15 Lecythidaceae Careya arborea  Ban-bwe T NE 

16 Caricaceae Carica papaya  Thinbaw T NE 

17 Meliaceae Chukrasia velutina  Yin-mar T NE 

18 Arecaceae Cocos nucifera  Ohn-pin T NE 

19 Fabaceae Dalbergia cultrata. Yin-tike T NT 

20 
Fabaceae: 
Caesalpiniodeae 

Delonix regia  Sein-pan T LC 
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No Family Name Scientific Name Local Name Habitat IUCN 

21 Ebenaceae Diospyros discolor  Kadiba T NE 

22 Dipterocarpaceae Dipterocarpus alatus Kanyin pyu T CR 

23 Euphorbiaceae Emblica officinalis  Zi-phyu T NE 

24 Myrtaceae  Eucalyptus camaldulensis  Eu-ca-lit T NE 

25 Moraceae  Ficus religiosa  Baw-di-nyaung T NE 

26 Moraceae Hevea brasiliensis. Rubber T NE 

27 Lythraceae Lagerstroemia reginae  Pyin-ma T NE 

28 Lythraceae Lagerstroemia speciosa. Pyinma T NE 

29 Anacardiaceae Lannea grandis  Nabe T NE 

30 Mimosaceae Leucaena leucocephala  Awaya T NE 

31 Lauraceae Litsea monopetala  Ohn Don T NE 

32 Anacardiaceae Mangifera indica  Thayat T DD 

33 Hypericaceae Mesua ferrea  Gangaw T NE 

34 Sapotaceae Mimusops elengi  Khayay T NE 

35 Rubiaceae Mitragyna diversifolia  Binga T NE 

36 Moringaceae Moringa oleifera  Dantalon T NE 

37 Pinaceae Pinus insularis  Htin-shu T LC 

38 Piperaceae Piper attenuatum  Sayoe T NE 

39 Annonaceae Polyalthia longifolia  Thinbaw-tae T NE 

40 Fabaceae: Papilioideae Pterocarpus macrocarpus  Patauk T NE 

41 Sterculiaceae 
Pterospermum 
semisagittatum  

Nagye T NE 

42 Fabaceae: Mimosoideae Samanea saman Kokko T NE 

43 Caesalpiniaceae Senna siamea  Mae-zeli T NE 

44 Moraceae Streblus asper  Ohnae T NE 

45 Loganiaceae Strychnos nux-blanda  Ka-baung T NE 

46 Myrtaceae Syzygium cumini  Thabyay-phyu T NE 

47 Myrtaceae Syzygium jambos  Hnin T NE 

48 Myrtaceae Syzygium kurzii  Thabyay T NE 

49 
Fabaceae: 
Caesalpiniodeae 

Tamarindus indica  Magyi T NE 

50 Verbenaceae Tectona grandis  Kyun T NE 
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No Family Name Scientific Name Local Name Habitat IUCN 

51 Combretaceae Terminalia bellerica  Thit-seint T NE 

52 Combretaceae Terminalia catappa. Banda T NE 

53 Fabaceae Xylia Xylocarpa  Pyin-ka-toe T NE 

SHRUB SPECIES 

No Family Name Scientific Name Local Name Habit IUCN 

1 Malvaceae Abelmoschus esculentus  Yone-pa-di S NE 

2 Fabaceae: Mimosoideae Acacia pennata  Subok S NE 

3 Mimosoideae Acacia rugata  Kin-mon-chin S NE 

4 Solanaceae Capsicum annuum  Nga-yoke S NE 

5 Verbenaceae Clerodendrum indicum  Ngayan-padu S NE 

6 Fabaceae Desmodium diffusum  Gyat S NE 

7 Dilleniaceae Dillenia indica. Tha-byut-chin S NE 

8 Euphorbiaceae Euphorbia milii  Kiss-me-quick S DD 

9 Rutaceae Glycosmis pentaphylla  O-bok S NE 

10 Malvaceae Hibiscus sabdariffa  Chin-baung-ni S NE 

11 Oleaceae Jasminum sambac  Sabe S NE 

12 Apocynaceae Nerium oleander  Nwel-thargi S LC 

13 Fabaceae Pueraria collettii  Chin-yar S NE 

14 Fabaceae Tephrosia purpurea  Tapin-shwehti S NE 

15 Malvaceae Ureana lobata  Chin-baung S NE 

HERB SPECIES 

No Family Name Scientific Name Local Name Habit IUCN 

1 Malvaceae Abutilon indicum  Bauk-khwe H NE 

2 Asteraceae Ageratum conyzoides  Khwe-thay-pan H NE 

3 Aloeaceae Aloe vera  Shazaung-let-pat H NE 

4 Amaranthaceae Alternanthera nodiflora  Kanaphaw H LC 

5 Oleaceae Angustiafolium vahl. Taw Zabai H NE 

6 Cannaceae Canna indica  Budatharana H NE 

7 Amaranthaceae Celosia cristata  Kyat Mauk H NE 

8 Apiaceae Centella asiatica  Myin-khwa H LC 

9 Asteraceae Chromolaena odorata  Bezet H NE 
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No Family Name Scientific Name Local Name Habit IUCN 

10 Ranunculaceae Clematis cadmia. Pwint phyu Nwel H NE 

11 Capparaceae Cleome burmanii  Taw-hingala H NE 

12 Capparaceae Cleome viscosa  Gant-gala H NE 

13 Lamiaceae Coleus blumei  Kadiba-ywethla H NE 

14 Zingiberales Costus speciosus  Pa-laung-taung-hmwe H NE 

15 Amaryllidaceae Crinum asiaticum  Koyan-gyi H NE 

16 Asteraceae Eclipta alba  Kyate-hman H DD 

17 Euphorbiaceae Euphorbia hypericfolia  Hmin-sae H NE 

18 Tillaceae Grewia hirsuta  Tayaw H NE 

19 Boraginaceae Heliotropium indicum  Sin-hna-maung H NE 

20 Acanthaceae Hygrophila auriculata  Su-padaung H LC 

21 Lamiaceae Hyptis suaveolens  Nan-saw H NE 

22 Fabaceae Indigofera atropurpurea  Mae-yine H NE 

23 Onagraceae Jussiaea suffruticosa  Taw-lay-nyin H NE 

24 Rutaceae Murraya koenigii Pyin-daw-thein H NE 

25 Musaceae Musa sapientum  Nga-pyaw H NE 

26 Euphorbiaceae Phyllanthus urinaria  Mye-zi-phyu H NE 

27 Solanaceae Physalis minima  Bauk-khwe-kalay H NE 

28 Solanaceae Physalis minima  Bauk-pin H NE 

29 Polygonaceae Polygonum tomentosum  Kywe-ngakhaung H LC 

30 Araliaceae Polyscias scutellaria  Sonma Letthae H NE 

31 Acanthaceae Rostellularia procumbuns. Pan-pyar H NE 

32 Acamthaceae Ruellia humilis  Nagama H NE 

33 Dioscoreaceae Tacca leontopetaloides Balu-taung-hmwe H LC 

34 Asteraceae Tridax procumbens  Hmwe-zote H NE 

35 Tiliaceae Triumfetta bartramia  Kat-si-nal H NE 

36 Urticaceae Urtica dioica  Phat-yar H NE 

GRASS SPECIES 

No Family Name Scientific Name Local Name Habit IUCN 

1 Poaceae Andrapogan brevifolius  Zein-Myat G NE 

2 Poaceae Arundinella birmanica  Myat-pauk G NE 
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No Family Name Scientific Name Local Name Habit IUCN 

3 Poaceae Cymbopogon citratus  Sabalin G NE 

4 Poaceae Cynodon dactylon  Myaysar-Myat G NE 

5 Poaceae Cyperus rotundus. Myat-monyin G LC 

6 Poaceae Dichanthium annulatum  Padaw-ni G NE 

7 Poaceae Echinochloa crus-galli  Myat-cho G NE 

8 Poaceae Echinochola colona  Pazonsar-Myat G NE 

9 Poaceae Eleusine indica  Sinngo-myet G LC 

10 Poaceae Eragrostella bifaria  Thaman G NE 

11 Poaceae Eragrostis bifaria  Myat-mwel G NE 

12 Poaceae Imperata cylindrica  Thekke G NE 

13 Poaceae Oryza sativa. Saba G NE 

14 Poaceae Pennisetum pedicellatum  Myat Bie Daung G NE 

15 Poaceae Phragmites karka  Kyu G LC 

16 Poaceae Saccharum spontaneum  Kine G LC 

17 Poaceae Thysanolaena maxima  Tamyat-si G NE 

18 Poaceae Virgaatus stapf  Myat-nan G NE 

CLIMBER SPECIES 

No Family Name Scientific Name Local Name Habit IUCN 

1 Mimosaceae Acacia megaladena  Su-yit CI,Cr NE 

2 Arecaceae Calamus aggregatus  Kyein CI,Cr NE 

3 Fabaceae: Papilioideae Clitoria ternatea  Aung-me-nyo Cl, Cr NE 

4 Menispermaceae Cocculus villosus  Kywet- Nabaung CL NE 

5 Convolvulaceae Convolvulus arvensis Kouk-yoe-newl CL NE 

6 Fabaceae: Papilioideae Derris trifoliata  New-net CL NE 

7 Acanthaceae Hygrophila phlomoides  Migyaung-new CL NE 

8 Mimosaceae Mimosa pudica Hti-ka-yone CL LC 

9 Cucurbitaceae Momordica charantia  Kyat-hin-khar CL NE 
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Table 4. 16 စကရ္ုအံနးီကြငး္ဆငး္ေလလ့ာျခငး္မေွတြ႔ရွရိေသာ လိပျ္ပာစာရငး္  

Sr.No. Scientific name Common name Family Abundance status 

1 Catopsilia pomona Pomona lemon emigrant Pieridae common 

2 Hypolinas misippus Danaid Eggfly Nymphalidae common 

3 Phalanta phalanta  Common Leopard Nymphalidae common 

4 Melanitis phedima ganapati  Dark Evening Brown Satyridae common 

5 Lethe  dura dura  Scarce Lilacfork Satyridae uncommon 

6 Ypthima savara  No common names Satyridae uncommon 

7 Ypthima avanta  Jewel Fourring Satyridae common 

8 Mycalesis perseus blasius  Common Bushbrown Satyridae common 

9 Castalius rosimon  Common Pierrot Lycaenidae widespread 

 

Table 4. 17 စကရ္ုံအနးီကြင္းဆငး္ေလ့လာျခငး္မေွတြ႔ရွရိေသာ ဌက္မ်ားစာရငး္  

No Family Species Scientific name Number IUCN 

1 ARDEIDAE Chinese pond-heron Ardecola bacchus 6 R 

2  Little Egret Egretta grazetta 9 R 

3 VANELLIDAE Red-wattled Lapwing Vanellus indicus 2 R 

4  Bronze-winged Jacana Metopidius indicus 1 R 

5 PHALACROCORACIDAE Little Commorant Phalacrocorax niger 3 R 

6 FALCONIDAE Black kite Milvus migrans 4 R 

7  Shikra Accipiter badius 6 R 

8  Common bazzard  4 R 

9 COLMBIDAE Spotted Dove Streptopelia Chinensis 12 R 

10  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto 35 R 

11 ORIOLIDAE Black- naped Oriole Oriolus Chinensis 1 R 

12 ALCEDINIDAE 
White- throated 

Kingfisher 
Halcyon smyrnensis 3 R 

13  Black-capped 
Kingfisher 

Halcyon pileata 1 R/M? 

14 DICRCRIDAE Black Drongo Dicrurus macrocerus 12 R 

15 LANIIDAE Brown Shrike Lanius cristatus 15 R 

16  Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata 14 R 

17  Chestnut Munia Lonchura atricapilla 12 R 

18 MOTACILLIDAE White Wagtail Motacilla alba 5 M 

19  Citrine Wagtail Motacilla citreola 3 M 

20 PYCNONTIDAE Red-Whiskered Bul Bul Pyconotus jocosus 18 R 

21  Red-Vented Bul Bul Pyconotus cafer 16 R 

22 STURNIDAE Common Myna Acridotheres tristis 35 R 

23  Chestnut-tailed starling Sturnia malabarica 40 R 
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24 AEGITHIDAE Common Iora Aegithina tiphia 5 R 

25 CISTICIOLIDAE Plain prinia Prinia flaxiventris 18 R 

26 SAXICOLIDAE Oriental Magpie-Robin Copsychus saularis 10 R 

27 MUSCICAPIDAE Taiga flycatcher Ficedula albicilla 14 R 

28 RHIPIDURIDAE White-browed Fantail Rhipidura aureola 2 M 

29 SYLVIIDAE Common Tailorbird Orthotomus sutorius 5 R 

30 PASSERIDAE House Sparrow Passer domesticus 36 R 

31  Eurasian Tree-sparrow Passer montanus 16 R 

32 HIRUNDINDAE Asian House-Martin Delichon dasypus 38 M 

33  Barn Sallow Hirundo rustica 8 M 

34 CORVIDAE:CORVINAE House Crow Corvus splendens 31 R 

 Note : R = Resident  

 M = Migrate 

Table 4. 18 စကရ္ုံအနးီကြင္းဆငး္ေလ့လာျခငး္မေွတြ႔ရွရိေသာ ႏို႔တိကုသ္တဝၱါမ်ားစာရငး္  

Sr. 
No. 

Species Common name Family IUCN status 

1 Niviventer fulvscens White belleyed rat Muridae LC 

2 Callosciurus pygerithrus Gray squirrel Sciuridae LC 

3 Callosiurus finlaysoni Red squirrel Sciuridae LC 

Note: LC – Least concern. 

Table 4. 19 စကရ္ုံအနးီကြင္းဆငး္ေလ့လာျခငး္မေွတြ႔ရွရိေသာ တြားသြားသတဝၱါမ်ားစာရငး္  

Sr. 
No. 

Scientific name Common name Family  
IUCN, 2009 
CITES, 2009 

1 Naja kaouthia  Monocellate cobra Elapidae Lc/Appendix II 

2 Ptyas korros Indo-chinese rat snake Colubridae Lc/Appendix II 

3 Amphiesma stolata Striped keelback Colubridae Lc 

4 Calotes versicolor Garden fence lizard Agamidae Lc 

5 Calotes emma Tree dwelling lizard Agamidae Lc 

6 Gekko gecko Tokay Gecko Gekkonidae Lc 

 

Table 4. 20 စကရ္ုံအနးီကြင္းဆငး္ေလ့လာျခငး္မေွတြ႔ရွရိေသာ ကုန္းေနေရေနသတဝၱါမ်ားစာရငး္  

Sr. 
No. 

Scientific name Common name Family  
IUCN, 2009 
CITES, 2009 

1 Rana limnocharis Paddy frog Ranidae Lc 
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ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခစံာ (Initial Environmental Examination – IEE) 

80 
 

2 
Polypedates 
leucomystax 

Common Tree frog Rhacophoridae Lc 

3 Bufo melanosticttus Common toad Bufonidae Lc 

4 Kaloula pulchra Painted bull frog Microhylidae Lc 

 

Table 4. 21 စကရ္ုံအနးီကြင္းဆငး္ေလ့လာျခငး္မေွတြ႔ရွရိေသာ ငါးမ်ိဳ းစတိ္မ်ားစာရငး္  

Sr. 
No. 

Scientific name Common name Family name 
IUCN 
Status 

1 Labeo rohita Rohu Cyprinidae Lc 

2 Labeo boga Carp Cyprinidae Lc 

3 Labeo calbasu Carp Cyprinidae Lc 

4 Cirrhina mrigala Carp Cyprinidae Lc 

5 Cyprinus carpio Carp Cyprinidae Lc 

6 Puntius sarana Barb Cyprinidae Lc 

7 Puntius gonionotus Barb Cyprinidae Lc 

8 Puntius chola Barb Cyprinidae Lc 

9 Channa striata Striped snake head Channidae Lc 

10 Channa orientalis Snake head Channidae Lc 

11 Clarias batrachus Walking catfish  Claridae  Lc 

12 Botia berdmorei Loach Cobitidae Lc 

13 Notopterus notopterus Featherback Notopteridae Lc 

14 Mystus cavasius Catfish Bagridae Lc 

15 Mystua aculatus Catfish Bagridae Lc 

16 Mystus vittatus Catfish Bagridae Lc 

17 Bargarius bargarius Catfish Sisoridae Lc 

 

၄.၅ ယဥေ္က်းမႈအရ ထနိး္သမိး္ ေစာင္ ့ေရာွကထ္ားေသာ အရာမ်ား 

စီမံကိနး္ေနရာႏွင့္ အနီးအနား၌ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရိုးရာဓေလထုံ့းတမ္း အစဥအ္လာအရ ထိန္းသမိ္းထားေသာ 

နယ္ေျမမ်ားမရိွပါ၊  

၄.၆ လမူႈစးီပြားဆိငုရ္ာ ပါ၀ငေ္တြ႕ရိွရေသာအရာမ်ား 

စက္ရံုႏွင္ ့၂  မိုင္အတြင္းတြင ္ကၽြဲဒညင္းကုန္း၊ ေစာင္းယာကုန္း၊ သေဌးကုနး္ ေက်းရြာတို႕ရွိပါသည္။ 

(က) လုပ္ငန္းတည္ရွိရာ ပခူဲးစကမ္ႈဇုနသ္ည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြငး္တြင္တည္ရွိျပီး စးီပြားေရး အရ 

အခ်က္အခ်ာက်ေသာၿမိဳ႕နယတ္စ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယအ္တြင္းရွိ ေဒသခ ံ ျပည္သလူထူုသည္ 

စိုက္ပ်ိဳ းေရးလုပင္န္း၊ စကရုံ္မ်ားရွအိေျခခလုံပ္ငန္းႏွင့္ေန႕စားအလုပ္မ်ားကိုသာ အဓိကလုပ္ကိငု္ၾကသည။္ 

လုပ္ငနး္တညရ္ွိရာ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္း 

စက္ရံုုသည္ ပဲခးူတိုင္ုးေဒသၾကီး၊ ပခူဲးၿမိဳ ႕နယ္၊ အထကဇုိ္င္းဂႏိုင္းႀကးီေက်းရြာအုပ္စ၊ု ကြင္းအမွတ ္ (၆၁၈) 
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ဇုိင္းဂႏ္ုိင္းႀကးီ၊ ဦးပုိင္အမွတ္ - ၃/၂၊၄/၁၊၄/၂)၊ ဧရိယာ ၂၇.၀၇ ဧက (၁၁၇၉၁၆၉.၂ ) စတုုရနး္ေပအနကမွ္ 

၆.၁၅ ဧက (၂၆၇၈၉၄) စတုုရမ္းေပ၊ ေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားျပီး ေျမာကလ္တၱီက်ဴ႕ ၁၇°၂၂'၁၉" ႏွင့္ 

အေရွ႕ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕  ၉၆°၂၈'၂၄" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရိယာ အက်ယအ္၀န္းမွာ  (၆.၁၅) ဧက ျဖစသ္ည္။ 

စီမံကိနတ္ည္ရွရိာေနရာသည္ အဓကိအေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေဘးတြင္တည္ရွိေနပါေသာေၾကာင့္ 

အခ်က္အျခာက်သည့္ေနရာတြင္တည္ရိွ၍ လမ္းပန္းဆကသ္ြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာေဒသျပးီ 

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာေနရာ ျဖစသ္ည္။  

၄.၇ အျခားေတြ႕ရိွမႈမ်ား 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိငု္းပင ္ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ကာကြယ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၊ 

ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငနး္မ်ားရိွေသာေနရာ ႏွင့္ ျမိဳ ႕ျပဖြ႕ံျဖိဳးေရးလုပ္ငနး္မ်ား စသည့္ လပု္ငန္းေဆာငတ္ာမ်ား 

မေတြ႕ရွိရပါ။ 
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အခနး္ (၅) 

ပတ၀္နး္က်င္ထိခိကုမ္ႈ ေဖာ္ထုတသ္တမ္တွ္ျခငး္ႏွင့္ အကျဲဖတျ္ခငး္ 

၅.၁ ျဖစႏုိ္ငေ္ခ်ရိွေသာ ပတ၀္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈမ်ားကို  ေဖာ္ထတုသ္တမ္တွျ္ခငး္ 

စီမံကိနး္လိအုပ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ရေသာ စီမံကိန္းအနီးရိွ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူလ 

တိုင္းတာရရိွထားေသာ သတင္းအခ်ကအ္လက္မ်ားအေပၚ အေျခခ၍ံ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ု

ေဖာ္ထတု ္ သတ္မတွ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲသ့ို႔ အကျဲဖတ္ရာတြင ္ စီမကံနိ္းအနီး ပတ္၀န္းက်ငအ္ေပၚ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးျဖစေ္စေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားဟ၍ူ ႏွစ္မ်ိဳးရိွႏုိင္ပါသည္။ 

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ထိခိုကမ္ႈမ်ားကိ ု ေလလ့ာေဖာ္ထတုရ္ာတြင္ စီမံကိန္း ျပနလ္ည ္

မြန္းမံတည္ေဆာက္ျခင္းကာလ၊ လည္ပတ္ျခငး္ကာလနွင့္ ဖ်ကသ္မိး္ျခင္းကာလဟေူသာ စီမကိံနး္ကာလ 

သံုးမ်ိဳးေပၚတြင ္ အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြကပ္ါသည္။ စီမံကနိ္းကာလအတြငး္ ေဆာင္ရြကေ္သာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားေၾကာင့္ ပတ္၀နး္က်င္အေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားကိ ုေအာက္ပါ (ဇယား-

၅.၁) အတိုငး္ ခြဲျခားသတမ္တွထ္ားပါသည္။  

Table 5. 1 ျဖစေ္ပၚလာႏုိင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား ဆနး္စစျ္ခငး္  

ျဖစ္ႏုိငေ္ခ်ရိွေသာ ထခိိကုမ္ႈမ်ား 

ပတ၀္နး္က်င္ 
အေရငး္အျမစမ္်ားအေပၚ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား 

ေဒသခလံမူ်ားအေပၚ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား 

အညစအ္ေၾကးစြန္႔ပစျ္ခငး္ 

ေလထ ု

က်န္းမာေရးႏွင္ ့
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 

အစုိငအ္ခဲ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ဆူညံမႈ 
အရည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

တုန္ခါမႈ 

ေျမထ ု
လူမႈစီးပြား 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

အႏၱရာယ္ျဖစေ္စႏုိင္ေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ေရထ ု
အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
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၅.၂ ပတ၀္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈ အကဲျဖတျ္ခငး္ ေဆာငရ္ြကရ္န္ နညး္လမ္းႏွင့္ ခ်ဥး္ကပန္ညး္ 

(ကိငု္တြယေ္ျဖရငွး္နညး္) 

ပတ္၀နး္က်င္ အရည္အေသြးတစ္ခစုီအေပၚ၌ ထိခိကု္မႈ အကျဲဖတရ္ာတြင ္ တိုင္းတာမႈ ေလးမ်ိဳးအေပၚတြင္ 

အေျခခ၍ံ ေဆာင္ရြကပ္ါသည္။ ၄ငး္တို႔မွာ စီမံကိန္းကာလ သံုးခုအေတာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမကံနိး္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ထိခိကုမ္ႈ ပမာဏ၊ ၾကာခ်ိန္၊ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ 

အၾကမ္ိအေရအတြက ္ (ျဖစႏ္ိုင္ေခ်) တို႔ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ ဇယား (၅.၂) တြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

နည္းလမ္းသည္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင္ ့ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း 

စက္ရံုအတြက ္ပတ္၀န္းက်င္ထိခိကု္မႈမ်ား အကျဲဖတျ္ခင္းအတြက္ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ 

Table 5. 2 သိသာထငရ္ာွးမႈတနဖ္ိးု တြကခ္်ကမ္ႈဇယား 

အကဲျဖတျ္ခငး္ 
အတိငုး္အတာ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ 

ပမာဏ 
(Magnitude) 

 
 
 

မရွိ 
အနည္းင
ယသ္ာရွိ၍ 
ထခိိကုမ္ႈ မရိွ 

အသင့္အတင့္ရိွ
၍ အဓိက 
မက်ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ေျပာင္းလမဲႈရိွ 

ျမင့္မား၍ 
သသိာ 
ထင္ရွားမႈ 
မရိွေသာ 
ပတ္၀နး္က်င္
ေျပာငး္လမဲႈရိ ွ

အလြန္ျမင့္မား
၍  
ထာ၀စဥ္ျဖစ္ 
ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ေျပာင္းလမဲႈရွိ 

ၾကာခ်နိ ္
(Duration) 

၀‐၁ ႏွစ္ ၂‐၅ ႏွစ ္ ၆‐၁၅ ႏွစ္ 
၁၅ႏွစ္ 
အထက္ပိုၾ
ကာႏိုင္ 

အျမဲတမ္း 
(ထာ၀စဥ္) 

ေနရာအက်ယအ္
၀နး္ 
(Extent) 

စီမံကိနး္ 
ဧရိယာ 
အတြင္းသာ 

စီမံကိန္းလုပ္     
ေဆာင္ေသာ 

ေဒသ 

စီမံကိန္းလပ္ု 
ေဆာင္ေသာ 
တိုင္းေဒသ 
ၾကီး 

ႏုိင္ငံအဆင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ 
အဆင့္ 

ျဖစတ္နစ္ြမး္ 
(Probability) 

လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
အနည္းငယ္ရိွ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
အသင့္အတင့္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
အရမ္းျမင့္ 

လုံး၀ျဖစ္ႏုိင္ 

 

ပတ္၀နး္က်င္ဆိငု္ရာ ထိခိကုမ္ႈအေပၚ သသိာထင္ရွားမႈတန္ဖုိး တြကခ္်က္ရာတြင္ ေအာက္ပါ  ပံုေသနည္းျဖင့္ 

တြကခ္်က္ပါသည္။ 

သသိာထငရ္ာွးမႈ တနဖ္ိးု (SP) = (ပမာဏ+ ၾကာခ်နိ+္ ေနရာအက်ယအ္၀နး္) × ျဖစတ္နစ္ြမး္ 

သသိာထင္ရွားမႈတနဖ္ိုးအေပၚမတူည္၍ ေအာကပ္ါအတိုငး္ သတ္မတ္ွႏိုင္ပါသည္။ 
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သသိာထငရ္ာွးမႈ တနဖ္ိးု (SP) ထခိိကုမ္ႈ သသိာထငရ္ာွးျခငး္ 
<၁၅ အလြန္နိမ္ ့

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

 

ပတ္၀နး္က်င္ ထိခိကု္မႈ အကျဲဖတျ္ခင္း နည္းလမ္းအရ သသိာထင္ရွားမႈ အလြန္နိမ္ ့ ႏွင္ ့ နိမ့္ေသာ 

ထိခိကု္မႈတို႔သည္ ပတ္၀န္းက်ငအ္ေပၚ သိသာထင္ရွားမႈမရွိေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ 

လ်စလ္်ဴရုွ၍ရေသာ ထိခုိကမ္ႈမ်ားဟု သတမွ္တ္ႏုိင္သည္။ 

သို႔ေသာ္ သိသာထင္ရွားမႈတန္ဖိုး အသင့္အတင့္ရွိေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိကု္မႈ 

အနည္းငယ္ရိွေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ သိသာထငရ္ွားမႈ 

ျမင့္မားေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားသည္ သိသာထငရွ္ားေသာ ပတ္၀နး္က်င္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖစေ္စပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင္ ့ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမး္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အလြန္ျမင့္မားေသာ ထခိိုကမ္ႈမ်ားသည္ 

ပတ္၀နး္က်င္အေပၚ ထာ၀စဥ္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ထိထိုခိက္ုမႈမ်ားနွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိ ု

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ထနိ္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိ ုေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

၅.၃ ပတ၀္နး္က်င ္ထခိိကုမ္ႈ ေဖာ္ျပသတမ္တွ္ျခငး္ ႏွင့္ အကျဲဖတျ္ခငး္ 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္သည့္ စက္ရံုေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမကံိန္း တည္ေဆာက္ျခင္းကာလ 

သို႔မဟုတ ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံ တည္ေဆာက္ေသာကာလ၊ လည္ပတ္ေသာ ကာလ ႏွင့္ ဖ်ကသ္မိ္းေသာ 

ကာလမ်ားရိ ွလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ထည့္သြင္းစဥး္စားႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံု၏ တည္ေဆာက္ျခင္းကာလမွာ 

ဤအစီရင္ခံစာမေရးမီ ျပီးစီးခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်ငထ္ခိိက္ုမႈ အကျဲဖတ္ျခင္းကိ ု 

စက္ရံုလည္ပတ္ေသာကာလႏွင့္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာ ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ား 

အတြက ္အဓကိထား ေဆာငရ္ြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၅.၃.၁ စက္ရံုအတြငး္ရိွ ေလအရညအ္ေသြး ေဖာ္ထတုသ္တမ္တွျ္ခငး္ႏွင့္ အကဲျဖတျ္ခငး္ 

စကရ္ံုတညေ္ဆာကသ္ည့္ကာလ။  ။  ။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္သည့္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက ္ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးသို႔တင္ျပထားေသာ 

စီမံကိနး္တညေ္နရာတြင္ အေဆာကအ္ဥးီမ်ားကိုေဆာကလ္ပု္သည့္အခါ၍ စနစတ္က်ေဆာက္လုပရ္န္လို 

အပ္ပါသည္။ စက္ရံုတည္ေဆာက္သည့္ ကာလတြင ္ စီမံကိန္းတညေ္နရာအား ေျမျပင္ရွငး္လင္းျခငး္၊ 

ေျမညွိျခင္း၊ ထိသုို႔ျပဳလုပသ္ည့္အခါတြင္ သယယူ္ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ရနအ္တြက္ ေျမႀကးီတင္ကားမ်ား၊ 

ေျမေကာ္ယာဥ္မ်ားအားအဓကိအသုံးျပဳရပါသည။္ အလားတူး အေဆာက္ဦးေဆာက္လပ္ုရနအ္တြက္ 

ေဆာကလ္ုပ္ေရပစၥည္းမ်ားအားသယ္ယပူို႔ေဆာငသ္ည့္အခါတြငလ္ည္ ယာဥယ္ႏၱရားႀကးီမ်ားကိအုသုံးျပဳရပါ 
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သည္။ ထိသုို႔အသုံးျပဳေသာ ယာဥ္ယႏၱရားႀကီးမ်ားမွ ေလအရည္အေသြးက်ဆငး္ေစေသာ ဓာတေ္ငြ႔မ်ား 

ထြကရ္ွိျခင္း၊ ေျမဆလီႊာအရည္အေသြးကိုက်ဆင္းေစေသာ ေျမျပင္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရအရညအ္ေသြးကိ ု

က်ဆင္းေစေသာ လပု္ငန္းခြငလ္ုပ္ေဆာငျ္ခင္းမ်ားႏွင့္ ဆယီို႔ဖိတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းတို႔မရွိေစရန္ 

စနစ္တက်လုပ္ေဆာငရ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာကလ္ုပ္ေရးကာလမ်ားတြင္ အသေိပးျခင္းႏွင့္ 

သတိေပးဆိုင္းဘတ္ုမ်ားကိ ု စီမံကိန္းဝနထ္မ္းမ်ား ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အျမေဲဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္ 

ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရကာလအတြင္း စီမံကနိ္းဝနထ္မ္းမ်ား အတြက္ လုပ္ငနး္ေဘးအႏၱရာယဆ္ိုင္ရာ 

အသပိညာေပးသငတ္န္းမ်ား၊ မီးေဘးအႏၱရာယက္ာကြယေ္ရး ႏွင့္ အေရးေပၚ ေရ႕ွဦးသူနာျပဳသင္တနး္မ်ား 

ကိ ုစနစ္တက်သငတ္နး္ေပးျခင္းမ်ားကို ကြင္းဆင္ေလ့လာျခင္းတို႔မွသိရွိရပါသည္။ 

စကရ္ံုလညပ္တသ္ည့္ကာလ။  ။ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလု္ပသ္ည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ 

ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို တင္သြင္းျခင္း၊ ရရွလိာေသာကုန္ၾကမ္းမ်ားကို လိသုလိုပုံစံမ်ားကိုရရွိေစရန ္

ပိတ္စမ်ားအားစနစ္တက်ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စနစတ္က် ထတု္ပိုး၍ ျပည္ပသို႔ 

တင္ပိုျခင္းမ်ားအဆင့္ဆင့္လပု္ေဆာငျ္ခင္းေတြေၾကာင့္ ဖုန္မႈန္႕မ်ားသည္ ပတ္၀နး္က်င္ရိွ စက္ရုံမ်ားသို႔ 

ပ်ံ႕လြင့္ႏိုင္ပါသည္။ ထိသုို႔လပု္ေဆာငျ္ခင္းတို႕ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ စက္ရံုမ်ားသို႔ ပ်ံ႕လြင့္အလြနက္ိုနည္း 

ပါေၾကာင္း ကြင္းဆင္ေလလ့ာခ်က္ရေတြ႔ရွိရပါသည္။  

စက္ရံုအတြင္း အသံုးျပဳေသာ ပို႔ေဆာင္ဆကသ္ြယ္ေရး ယာဥ္မ်ား၊ ကားမ်ားမလွည္း ေလထထုသဲို႔ 

အႏၱရယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ထတုလ္ႊတလ္်က္ရိွပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ စက္ရံုအနီးအနား ပတ၀္န္းက်င္မွ ကးူသန္းသြားလာေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 

ဆိုငက္ယမ္်ား၊ စက္မႈဇုနအ္တြင္းရိွ အျခားစက္ရုံမ်ားမွလည္း ေလထထဲုသို႔ ဓာတုဓာတ္ေငြ႕မ်ား 

ထတုလ္ႊတ္ႏိုင္သည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။ဤကာလတြင္ စက္ရံုဖ်ကသ္မိ္းရာ၌ အသံုးျပဳေသာ ကားမ်ား၊ 

ပတ္၀နး္က်င္ႏွင့္ လိကုေ္လ်ာညေီထြမရွိေသာ စကက္ရိယိာၾကီးမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀နး္က်င္ႏွင့္ 

အလပု္သမားမ်ား အေပၚ ထိခိကု္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလပု္သမား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ နစၥဓူ၀ 

အလပု္မ်ားမွ ထြကေ္သာ အမိႈကမ္်ား အညစအ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ ေရဆိးုမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ 

စက္ရံုဖ်ကသ္ိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ ကားမ်ားႏွင့္ စကက္ရိိယာမ်ားမွ 

ဖိတ္စငက္်ေသာ ဆီမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုငရ္ာ အရည္အေသြးက်ဆငး္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိခိကုမ္ႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

၅.၃.၂ ဆညူသံံ သကေ္ရာကမ္ႈေဖာ္ထတုျ္ခငး္ႏွင့္ အကဲျဖတျ္ခငး္ 

စမီကံနိး္လညပ္တစ္ဥက္ာလ။ ။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 

CMP စနစ္ျဖင္ ့ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္သည့္ းလုပ္ငနး္စဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေသာ စကက္ိရယိာမ်ား ႏွင့္ 

ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားမွ ဆညူံသံမ်ားသည္ စက္ရံုအနးီအနား ပတ္၀နး္က်င္အေပၚ ထိခုိက္မႈရိွႏိုင္ပါသည္။ 

ယင္းဆူညံသမံ်ား ေရရညွသ္က္ေရာက္ေနပါက စကရုံ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အၾကားအာရံုႏွင့္ ပတသ္တေ္သာ 

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ စက္မႈဇနု္ဧရိယာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းဆူညံသံမ်ားကို 
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ထပက္ာထပက္ာ ၾကားေနရပါက စက္ရံုအလုပသ္မား မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည။္ 

စက္မႈဇုနအ္တြင္း၌ စက္ရုံမ်ားသည္ တစ္ရုံႏွင့္ တစ္ရု ံအနည္းငယန္ီးေသာေၾကာင့္  Myanmar Shoe Dynasty 

Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပသ္ည့္ စကရ္ံုမွ ဆူညံသမံ်ားလည္း ဆက္စပ္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ 

၅.၃.၃ ေျမအရညအ္ေသြး ထတုေ္ဖာ္ျခငး္ႏွင့္ ထခိိကု္မႈ အကဲျဖတျ္ခငး္ 

စမီကံနိး္လညပ္တစ္ဥက္ာလ ။  ။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္သည့္လုပ္ငနး္စဥ္တြင္ ကနု္ၾကမး္ျဖစ္ေသာ ဖိနပ္ခ်ဳပ္လပ္ုရန္ပစၥည္းမ်ားကိ ု

သိုေလွာင္ရာ ေနရာမွဖုနမ္ုန္႕မ်ား ပုိမိုျပန္႕ႏံွ႕ႏုိင္ပါသည္။ ဖိနပ္ခ်ဳပလ္ပုလ္ုပ္ရာမွ ထြကေ္သာ ဖုန္မနု္႕မ်ားကိ ု

ဖုန္စုပ္စက္မထွြကရ္ွိေသာ စြန္႕ပစ္ဖုန္မ်ား ႏွင့္ စကရ္ံု၀န္ထမး္မ်ား၏ ေန႔စဥ္လပု္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွ 

အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ စြန္႔ပစ္ျခင္းမရွိပါက ေလထု ညစ္ညမး္မႈ 

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားမ ွ ဆီမ်ားယိုဖတိ္က်မႈမ်ားမ ွ ေျမဆီလႊာထစိဲမ့္၀င္၍ 

ေျမဆလီႊာ အတန္းအစား က်ဆင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း စက္ရုံတစ္၀န္းလံုးကို 

ဘလိက္ေျမေလာင္းထားသျဖင့္ ယိစိုမ့္မႈနည္းေၾကာင္း ကြင္းဆငး္ေလ့လာမႈအရ သိရွိရသည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။အထက္ပါေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိင္ုး စီမံကနိ္းဖ်က္သမိ္းျခငး္ဆိငု္ရာ 

လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္ကရိိယာမ်ားသည္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွပါက ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္ႏုိင္ရံုမက အလုပသ္မားမ်ားအေပၚတြငလ္ညး္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာ ယာဥမ္်ား ႏွင့္ စက္ကိရယိာမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆလီႊာဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွင့္ 

ထတုလ္ုပႏုိ္င္စြမ္းကိ ုထိခိကုေ္စပါသည္။ ထို႔အျပင ္ ေျမဆလီႊာထတဲြင္ ေနထိုငေ္သာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ 

သက္ရိွ ပိုးေကာင္ငယ္ေလးမ်ား၊ ဘကတ္းီရီးယားမ်ား၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈ ႏွင္ ့ ေဂဟစနစအ္ေပၚ 

ထိခိကု္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုစက္ကရိိယာယာဥ္မ်ားမွ ေလာင္စာဆီမ်ား ယိုဖတ္ိက်ရာမလွည္း 

ေျမဆလီႊာထစဲိမ့္၀င္၍ ေျမဆလီႊာ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၅.၃.၄ ေရအရညအ္ေသြး ထတုေ္ဖာ္ျခင္းႏွင့္ ထခိိကုမ္ႈ အကျဲဖတျ္ခငး္ 

စမီကံနိး္လညပ္တသ္ည့္ ကာလ။  ။ စက္ရုလံည္ပတ္ခ်ိန၌္ေရသုံးစြဲမ်ားအျပဳလုပ္ပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္

ထတုလ္ုပေ္သာပစၥည္းမွာ ေရထိ၍မရေသာေၾကာင့္ျဖင့္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္စက္ရံုလည္ပတ္ခ်နိ္မွ 

ေရဆိုးထြကရ္ွိမႈမ်ားမရိွပါ သို႔ျဖစ္ေပၚေစသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာက်န္းမာေရး ထိခုိကမ္ႈမ်ား မျဖစ္ေပၚ 

ေစပါသည္။ 

 စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။စီမံကိနး္ကာလျပီးဆံုး၍ ဖ်ကသ္ိမ္းေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ 

ေလာင္စာဆမီ်ား ယိုဖတိ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရညစ္ညစ္ျခငး္ႏွင့္ အလုပသ္မားမ်ား၏ သံုးေရ၊ 

ခ်ိဳးေရမ်ားမွ ေရဆိုးမ်ားသည္ စကရုံ္အနီးရိွ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စီး၀ငႏုိ္င၍္ မ်က္ႏွာျပင္ေရ (ေျမေပၚေရ) 

ညစ္ညမ္းမႈကို ဥးီတည္ေစႏုိင္ပါသည္။ 
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၅.၃.၅ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစျ္ခင္း သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခငး္ 

အစိငု္အခစဲြန္႔ပစပ္စၥညး္ 

စမီကံနိ္းလညပ္တ္ေသာကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္သည့္လုပ္ငနး္စဥ္တြင ္ ဖိနပ္ခ်ဳပလ္ပု္ရနအ္တြကထ္ြက္ရိွေသာ ပတိ္စျဖတ္စမ်ားအား 

စနစ္တက်စပုံု၍ ျပနလ္ည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္မလွည္း အမိႈက္

မ်ား ႏွင့္ organic waste မ်ားထြက္ရိွပါသည္။  

စမီကံနိ္းဖ်ကသ္မိ္းသည့္ ကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ စကရုံ္ဖ်ကသ္ိမး္ေသာ လုပင္နး္စဥ္မ်ားမ ွ ထြက္ရွိေသာ 

အမိႈက္မ်ား၊ စက္ရုံဖ်ကသ္ိမး္ေသာ အလုပသ္မားမ်ားေၾကာင့္ ထြကေ္သာ အမိႈကမ္်ားပါဝင္ပါသည။္ 

အရည ္စြန္႔ပစ္ပစၥညး္ 

စမီကံနိး္လည္ပတသ္ည့္ ကာလ။  ။စက္ရံုလည္ပတ္ခ်ိနမွ္ ေရဆိုးထြက္ရွိမႈမ်ားမရိွပါ 

ေရသုံးစြဲမႈမ်ားလပု္ေဆာင္ရာတြင္ အလုပသ္မား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အိမ္သာမ်ားမလွည္း ေရဆိုးႏွင့္ မိလႅာ အညစ္

အေၾကးမ်ား ထြက္ရိွပါသည။္ မီးဖိေုခ်ာငႏွ္င့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေရခ်ိဳးကန္မ်ားမွလည္း ေရဆိးုမ်ား ထြက္

ရိွပါသည္။ မီးစကမ္ွ ေလာင္စာဆ ီအႂကြင္းအက်န ္ႏွင္ ့အင္ဂ်င္၀ုိင္မ်ား ထြကရ္ိွပါသည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ ကာလ။ ။ စီမကံိ္န္းဖ်ကသ္မ္ိးေသာ လပ္ုငန္းစဥ္မ်ားမွ ေရဆိုးမ်ားႏွင့္ 

အလပု္သမားမ်ား သံုးေသာ ခ်ိဳးေရႏွင့္ ယာယီအိမသ္ာမ်ားမွ ေရဆိုးမ်ား ထြကရွိ္ပါသည္။ 

၅.၃.၆ ျပညသ္လူထူ ုက်နး္မာေရးနငွ္ ့လံုျခံဳ မႈအေပၚ သကေ္ရာကမ္ႈမ်ားအား ထတုေ္ဖာ္ျခငး္နငွ့္  ဆနး္စစျ္ခငး္ 

စမီကံနိး္ လညပ္တသ္ည့္ ကာလ။ ။စီမံကနိ္းလညပ္တ္ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လပ္ုေဆာင္ေသာ 

လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ဆူညသံမံ်ား၊ အမႈန္မ်ား (PM10 နငွ္ ့ PM2.5) နွင့္ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထတ္ုလြႊတ္မႈေၾကာင့္ အလုပသ္မားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိ ု ထိခုိက္ေစနိုငပ္ါသည္။ 

စက္ရုလံည္ပတ္ျခငး္ေၾကာင့္ ထြက္ရိွလာေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားသည္ အဆတု္၏ လပ္ုငန္းေဆာငတ္ာမ်ားနွင့္ 

အသက္ရႈလမး္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကိ ု ထိခိကုေ္စနိုင္ျပီး မ်ကလ္ံုးမ်ားကို ယားယံေစနုိင္ပါသည။္ 

ဖုန္မႈန္႔မ်ားသည္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းကို ယားယံေစျပီး ကူးစက္မႈအႏၱရာယက္ို တိုးေစနိုင္ပါသည္။ 

၄င္းသည္ ေခ်ာင္းဆိုးျခငး္၊ နွာေစးျခင္းနွင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္ျခင္းကဲသ့ို႕ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း 

တိုးေစနိုင္ပါသည္။ ဖုန္မႈန္႔မ်ားထြကရိွ္မႈ ျမင့္မားေသာ ပါ၀င္မႈရွလိာသည့္အခါ၌ အသက္ရႈျခင္း၊ နွလံုးနွင့္ 

အဆတုေ္ရာဂါမ်ားကို ထိခိကု္နုိင္ပါသည။္ ပါ၀င္မႈနသဲည့္အခါ အဆတုန္ငွ့္လည္ျပြန္ကို ယားယံေစနိုင္ 

ပါသည္။ စက္ရုလံည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ထြက္ရွိလာေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားအား ၾကာရည္ွစြာ ရႈးရႈတ္ျခင္းမ်ား 

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႕မႈသည္ အသကရ္ႈစနစ္ႏွင့္ ျပင္ပ အမႈန္မ်ားအားကာကြယနုိ္င္မည့္ စြမ္းရညအ္ား 

ပ်ကဆ္းီေစပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား၊ အသက္ၾကီးသူမ်ား၊ ပန္းနာရငက္်ပ္နငွ့္ အဆတု္၊ 

ႏွလံုးေရာဂါရွိေသာသူမ်ားသည္ ခံႏုိင္ရည္နည္း ေသာေၾကာင့္ ပိထုိခိကုေ္စႏုိင္ပါသည္။ 

အလားတူပင္ ကာဗြန္ဒိငု္ေအာက္ဆိဒု္ ဓာတ္ေငြ႕သည္လည္း ျပည္သူလထုုအေပၚ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

ထိခိကု္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထေိတြ႕မႈၾကာရွည္လွ်င ္ဆိုးရြားေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။   
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နိုကထ္ရုိဂ်ငေ္အာကဆ္ိုဒ္ဓာတ္ေငြ႕သည္ ေလလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ရမ္းမႈကို ျဖစ္ေစျပီး အသက္ရႈလမး္ 

ေၾကာငး္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ သကေ္ရာက္ေစနုိင္ပါသည္။ ၾကာရွည္စြာ ထခိိုကမ္ႈ သည ္

အဆတု၏္ လပု္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလ်ာက့်ေစျပီး အသက္ရႈလမး္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည။္ 

စက္ရံုအတြင္း ႏွင့္ အျပင ္ တိုင္းတာခ်ကမ္်ားအရ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္ ရလဒ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ 

အသံုးျပဳေနေသာ လမ္းညႊန္ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ႏိႈင္းယဥွ္ၾကည့္ေသာအခါ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစရန္ 

အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ။ ။ ဤကာလတြင္ စီမံကနိ္းဖ်ကသ္မိ္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ား၊ 

ယာဥ္မ်ားႏွင္ ့စက္ပစၥည္း၊ ကရိိယာမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိကု္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၅.၃.၇ မးီေဘးအႏၱရာယသ္ကေ္ရာကမ္ႈ ထတုေ္ဖာ္ျခငး္နငွ့္ ဆနး္စစျ္ခငး္ 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပုသ္ည့္စက္ရံုမွ လုပက္ိင္ု 

ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းေဆာငတ္ာမ်ားမွ မေတာ္တဆ မးီေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ 

အေျခအေနမ်ားစြာရိွပါသည္။ 

လုပ္ငနး္လညပ္တေ္သာ ကာလတြင္ အသံုးျပဳေသာ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ႏွင့္ မးီစက ္ မ ွ ၀ိုင္ယာႏွင္ ့ ဗို႔အား 

မညီမွ်မႈ၊ မီးပလပ္ခံုႏွင့္ ၀ိုင္ယာၾကိဳး ေပါက္ျပမဲႈမ်ားေၾကာင့္ မီးေလာင္နိုင္ပါသည္။ မီးစကအ္တြက ္လိအုပ္ေသာ 

ေလာင္စာဆ ီ(ဒဇီယ္) သိုေလွာင္ေသာ ေနရာမွ ယိုဖိတမ္ႈေၾကာင့္လည္း မီးေလာင္ႏုိငပ္ါသည္။ စက္ရံုအတြင္း 

သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း ႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ အမိႈကမ္်ားေၾကာင့္လည္း မီးေလာငႏုိ္င္ပါသည္။ မီးသတ္ေဆးဘူး 

လံုေလာက္စြာ မထားရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း မီးေဘးအႏၱရယ္မ်ား ၾကံဳလာႏုိင္ပါသည္။ စက္ရံုအတြင္း 

အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္စက္မ်ားမွ ဆီမ်ား ဖိတ္စင္က်မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ မီးဖိခုန္း၊ 

ဖေယာင္းတိငု္ႏွင့္ ျခင္ေဆးထြန္းျခင္းမ်ားမလွည္း မီးေလာင္ႏုိင္ပါသည္။ အပူခ်နိ္လြန္ကျဲခင္း၊ 

အျခားမီးေလာင္ေနေသာ ေနရာမွ ကူးစက္ေသာ မီး ႏွင့္ လတူို႔၏ မေက်နပမ္ႈေၾကာင့္ 

ရိွဳ႕ေသာမီးမ်ားေၾကာင့္လည္း မီးေဘးအႏၱရာယ္ ၾကံဳလာႏုိင္ပါသည္။ ထိုမတွစ္ဆင့္ ေဒသချံပည္သူမ်ား၏ 

ေနအိမ္မ်ားသို႔ ကူးစက္ေလာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

၅.၃.၈ လမူႈစးီပြားဆိငုရ္ာ အက်ိဳ းေက်းဇးူမ်ား 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင္ ့ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္သည့္ စက္ရံသုည္ 

စကလ္ည္ပတ္ခ်ိနတ္ြင ္ ဝနထ္မ္း (၃၀၀ မ ွ ၄၀၀) ခန႕္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖနတ္းီေပးနိငု္မည္ 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေစပါသည။္  

၅.၄ ပတ၀္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈ ႏွင္ ့သသိာထငရ္ာွးမႈ 

စီမံကိနး္လညပ္တေ္သာ ကာလႏွင့္ ဖ်ကသ္မိ္းေသာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ 

ပတ္၀နး္က်င္ထခိိုကမ္ႈမ်ားကိ ု ေအာက္ပါအတိုင္း ဆန္းစစ္အကျဲဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပထ္ားပါသည္။ 
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စက္ရံုသည္ ဤအစရီင္ခံစာ ေရးသားေသာအခ်ိနတ္ြင္ တည္ေဆာက္ကာလ၊ က်နက္ာလ ႏွစ္ချုဖစ္ေသာ 

လုပ္ငနး္လညပ္တသ္ည့္ကာလႏွင့္ ဖ်က္သမ္ိးေသာကာလကိုသာ ေရးသား ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

Table 5. 3 စမီကံိနး္တညေ္ဆာကေ္ရးကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုငေ္သာ ပတ၀္နး္က်ငသ္က္ေရာကမ္ႈ 
ဆန္းစစျ္ခငး္ 

စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 

 
စမီကံနိး္တညေ္ဆာကေ္ရးကာလ။ ။ ဤကာလတြင ္ စမီကံနိး္တညေ္ဆာကစ္ဥတ္စေ္လွ် ာက ္
ေဆာငရ္ြကေ္သာ လပုင္နး္စဥမ္်ားေၾကာင့္ သကေ္ရာကႏုိ္ငေ္သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ားကိ ု
ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

၁ 
ေလထ ု
ညစ္ညမ္းမႈ 

 ေျမျပင္ျခငး္၊ ေျမညိွျခင္း၊ ေျမဖို႔ျခင္း 
 PM10 ႏွင့္ PM2.5 အမႈန္မ်ား 

ထြကရွိ္ျခင္း 
 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ားမွ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ရိွျခင္း။ 
 မီးစက္မွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြကရ္ိွျခင္း။ 

၄ ၄ ၃ ၃ ၁၈ နည္း 

၂ ဆူညံမႈ 

 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ား
သြားလာျခင္း 

 စက္မ်ားတကဆ္င္ျခင္းခ်နိ္ကာလ၊ 
လုပ္ငနး္တြင္အသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားတငျ္ခရိွျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 

၃ တုန္ခါမႈ 
  စက္ပစၥည္းမ်ား၊ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ား ႏွင့္ 
မီးစက္မွ တုန္ခါမႈမ်ား ခံစားရျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 

၄ 
ေျမဆလီႊာ 
ညစ္ညမ္းမႈ 

 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ားမွ 
ေျမဆလီႊာအတြင္းသို႔ ဆီမ်ားယို႕စိမ့္ 
ျခင္း 

 ကုန္ၾကမ္း သိုေလွာငေ္သာ ဂိုေဒါင ္
ၾကမ္းျပငသ္ည္ အစိုဓာတပ္်ံေသာ 
အခါ 
ေျမဆလီႊာထသုိဲ႔စိမ့္၍ညစ္ညမ္းေစ 
ျခင္း. 

၂ ၄ ၁ ၂ ၁၄ အလြန္နည္း 

၅ ေရညစ္ညမ္းမႈ 
 ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ား ယိုဖိတ၍္ 

ေျမဆလီႊာအတြင္း စိမ့္၀င္၍ 
ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမး္ျခငး္။ 

၄ ၄ ၂ ၃ ၃၀ 
အသင့္ 
အတင့္ 
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စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
 အလပု္သမားမ်ား၏ အိမသ္ာ 

ႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္မွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

၆ 
 
အညစ္အေၾကး 
စြန္႔ပစ္္ျခင္း 

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

၂ ၄ ၁ ၃ ၂၁ နည္း 

အရည္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
 မီးဖုိခန္း ႏွင့္ ေဆးေၾကာေရမ်ားမွ 

ထြကေ္သာ စြန္႔ပစ္ရည္မ်ား 
 အလပု္သမားမ်ား၏ ေရခ်ိဳးကန္မွ 

ထြကေ္သာ အရည္မ်ား 

၂ ၄ ၁ ၂ ၁၄ အလြန္နည္း 

အႏၱရယျ္ဖစေ္စႏုိငေ္သာ 
စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ား 
 အလပု္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ား၏ 

အိမသ္ာ၊ မိလႅာကနမ္်ားမွ 
ေရဆိုးမ်ား။ 

 စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၏ 
ျပန္လညအ္သံုးျပဳ၍မရေသာ 
ေလာင္စာဆ ီအၾကြငး္အက်န္မ်ား။ 

၃ ၄ ၂ ၃ ၂၇ နည္း 

၇ 
မီးေဘးအႏၱရယ္ 
မ်ား 

 ကုန္ပစၥည္းေလွာင္ေသာေနရာမွ 
မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 မီးသတ္ေဆးဗးူလံုေလာက္စြာ 
မထားရိွျခင္း။ 

 ေလာင္စာဆသုိီေလွာငေ္သာ 
ေနရာမွ မးီေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 မီးဖုိခန္းနငွ့္ အမိႈကမ္်ားေၾကာင့္ 
မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင္ ့ မီးစက္မ ွ
ဆီမ်ား ဖတိ္စငက္်ျခငး္မ ွ
မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 အပူခ်ိန္လြနက္၍ဲ မးီေလာင္ႏိုင္ျခင္း 

၂ ၄ ၂ ၂ ၁၆ နည္း 
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စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 

၈ 

အလပု္သမား 
မ်ား၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
အႏၱရယ္မ်ား 

 စီမံကိနး္တညေ္ဆာကသ္ည့္ 
လုပ္ငနး္မ်ားမွ ထတုလ္ႊတ္ေသာ 
ဖုန္မ်ားႏွင့္ အမႈန္မ်ား (PM10 ႏွင့္ 
PM2.5) ေၾကာင့္ အသက္ရွဴ 
လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး 
ျပႆနာမ်ား။ 

 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ား  
ထတုလ္ႊတ္ေသာ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာ 
က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္မ်ား။ 

 စက္ရံုအတြင္းအသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား ၊ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ 
ထိခုိကဒ္ဏ္ရာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း။ 

၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည္း 

၉ 
လူမႈစီးပြား 
အေျခအေန 

 ေဒသခမံ်ားအတြက ္
အလပု္အကိုင္မ်ား 
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း  

x x x X X ေကာငး္က်ိဳး 

 

Table 5. 4 လပုင္နး္လညပ္တ္သည့္ကာလတြင္ ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ္၀နး္က်ငသ္ကေ္ရာကမ္ႈ ဆနး္စစျ္ခငး္ 

စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 

 
လပုင္နး္လညပ္တသ္ည့္ကာလ။ ။ ဤကာလတြင ္ စမီကံနိး္လညပ္တစ္ဥတ္စေ္လွ်ာက ္
ေဆာငရ္ြကေ္သာ လပုင္နး္စဥမ္်ားေၾကာင့္ သကေ္ရာကႏုိ္ငေ္သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ားကိ ု
ေဖာ္ျပထားပါသည။္ 

၁ 
ေလထ ု
ညစ္ညမ္းမႈ 

 ဖိနပ္ခ်ဳပျ္ခင္းမထွြက္ရွိေသာ 
အမႈန္မ်ား ထြက္ရွိျခင္း 

 သယ္ယူျခင္းမွ ထြကရိွ္ျခင္း 
 PM10 ႏွင့္ PM2.5 အမႈန္မ်ား 

ထြကရွိ္ျခင္း 
 သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ားမွ 

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ရိွျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 
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စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
 မီးစက္မွ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထြကရ္ိွျခင္း။ 

၂ ဆူညံမႈ 

 စက္မ်ားလည္ပတ္ခ်ိနက္ာလ၊ 
လုပ္ငနး္တြင္အသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားတငျ္ခရိွျခင္း။ 

၃ ၄ ၃ ၂ ၂၁ နည္း 

၃ တုန္ခါမႈ 
  စက္ပစၥည္းမ်ား၊ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ား ႏွင့္ 
မီးစက္မွ တုန္ခါမႈမ်ား ခံစားရျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၁၈ နည္း 

၄ 
ေျမဆလီႊာ 
ညစ္ညမ္းမႈ 

 ကုန္ၾကမ္း သိုေလွာငေ္သာ ဂိုေဒါင ္
ၾကမ္းျပငသ္ည္ အစိုဓာတပ္်ံေသာ 
အခါ 
ေျမဆလီႊာထသုိဲ႔စိမ့္၍ညစ္ညမ္းေစ 
ျခင္း 

၂ ၄ ၁ ၂ ၁၄ အလြန္နည္း 

၅ ေရညစ္ညမ္းမႈ 

 ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ား ယိုဖိတ၍္ 
ေျမဆလီႊာအတြင္း စိမ့္၀င္၍ 
ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမး္ျခငး္။ 

 အလပု္သမားမ်ား၏ အိမသ္ာ 
ႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္မွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

၂ ၃ ၁ ၁ ၁၀ အလြန္နည္း 

၆ 
 
အညစ္အေၾကး 
စြန္႔ပစ္္ျခင္း 

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

၂ ၄ ၁ ၃ ၂၁ နည္း 

အရည္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
 မီးဖုိခန္း ႏွင့္ ေဆးေၾကာေရမ်ားမွ 

ထြကေ္သာ စြန္႔ပစ္ရည္မ်ား 
 အလပု္သမားမ်ား၏ ေရခ်ိဳးကန္မွ 

ထြကေ္သာ အရည္မ်ား 

၂ ၄ ၁ ၂ ၁၄ အလြန္နည္း 

အႏၱရယျ္ဖစေ္စႏုိငေ္သာ 
စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ား ၃ ၄ ၂ ၃ ၃၀ နည္း 
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စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 
သသိာထငရ္ာွးမႈ 

သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
 အလပု္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ား၏ 

အိမသ္ာ၊ မိလႅာကနမ္်ားမွ 
ေရဆိုးမ်ား။ 

 စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၏ 
ျပန္လညအ္သံုးျပဳ၍မရေသာ 
ေလာင္စာဆ ီအၾကြငး္အက်န္မ်ား။ 

၇ 
မီးေဘးအႏၱရယ္ 
မ်ား 

 ကုန္ပစၥည္းေလွာင္ေသာေနရာမွ 
မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 မီးသတ္ေဆးဗးူလံုေလာက္စြာ 
မထားရိွျခင္း။ 

 ေလာင္စာဆသုိီေလွာငေ္သာ 
ေနရာမွ မးီေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 မီးဖုိခန္းနငွ့္ အမိႈကမ္်ားေၾကာင့္ 
မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင္ ့ မီးစက္မ ွ
ဆီမ်ား ဖတိ္စငက္်ျခငး္မ ွ
မီးေလာင္ႏုိင္ျခင္း။ 

 အပူခ်ိန္လြနက္၍ဲ မးီေလာင္ႏုိင္ျခင္း 

၂ ၄ ၂ ၂ ၁၆ နည္း 

၈ 

အလပု္သမား 
မ်ား၏ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
အႏၱရယ္မ်ား 

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

 စက္ရုလံည္ပတ္ျခင္းမွ  
ထတုလ္ႊတ္ေသာ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာ 
က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္မ်ား။ 

 စက္ရံုအတြင္းအသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား ၊ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ 
ထိခုိကဒ္ဏ္ရာမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း။ 

၃ ၄ ၁ ၃ ၂၄ နည္း 

၉ 
လူမႈစီးပြား 
အေျခအေန 

 ေဒသခမံ်ားအတြက ္
အလပု္အကိုင္မ်ား 

x x x X X ေကာငး္က်ိဳး 
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စဥ ္
ပတ၀္နး္က်င ္
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စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ 
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သိသာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း  

 

Table 5. 5 စမီကံိနး္ဖ်ကသ္ိမး္ေသာ  ကာလတြင္ ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ္၀နး္က်ငသ္ကေ္ရာကမ္ႈ  
ဆန္းစစျ္ခငး္ 

စဥ္ 
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္
သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 

သသိာထငရ္ွားမႈ 

သသိာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 

 

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

၁ 
ေလထ ု
ညစ္ညမ္းမႈ 

 အေဆာကအ္ဥးီမ်ား ဖ်ကသ္မိ္းျခင္း 
လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ား။ 

 ကားမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ 
အျခားပစၥည္းမ်ား။ 

 

၂ ၁ ၂ ၃ ၂၀ နည္း 

၂ 
ဆူညံမႈ ႏွင့္ 
တုန္ခါမႈ 

 အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္မ်ား 
ႏွင့္ ဖ်ကသ္ိမ္းေသာ လုပင္န္းမ်ားမွ 
အသမံ်ား ႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ား။ 

၃ ၁ ၂ ၃ ၂၀ နည္း 

၃ တုန္ခါမႈ 
  စက္ပစၥည္းမ်ား၊ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥမ္်ား ႏွင့္ 
မီးစက္မွ တုန္ခါမႈမ်ား ခံစားရျခင္း။ 

၃ ၄ ၂ ၂ ၂၅ နည္း 

၄ 
ေျမထုညစ္ညမ္း
မႈ 

 စီမံကိနး္ ဖ်ကသ္မ္ိးေသာ 
လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ထြကေ္သာ 
အညစအ္ေၾကးမ်ား။ 

 စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမ ွ
ေလာင္စာဆမီ်ား ယိုစိမ့္မႈႏွင့္ 
ေလာင္စာဆမီ်ား 
သိုေလွာင္ေသာေနရာ။ 

 ဖ်ကသ္မိ္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 
သယ္ေဆာင္ျခင္း။ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည္း 
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အဆင့္ 

M D E P SP 

၅ ေရညစ္ညမ္းမႈ 

 လုပ္ငန္းဖ်က္သမိ္းသည့္ 
ယာဥ္မ်ားမွ ဆီမ်ား 
မေတာ္တဆ  ဖိတစ္ငက္်ျခငး္ 

 ပရံေတာ္ေခ်ာင္း 
ညစ္ညမ္းေစျခင္း။ 

 အလပု္သမားမ်ား အိမသ္ာႏွင့္ 
သံုးေရ၊ ခ်ိဳ းေရမ်ား။ 

 ဖ်ကသ္မိ္းသည့္လပ္ုငန္းစဥ္ 
မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

 ယာယီအိမသ္ာမ်ားမ ွ
အညစအ္ေၾကးစြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည္း 

၆ 
အညစ္အေၾကး 
စြန္႔ပစ္မႈ 

အစိုငအ္ခဲ 
 အေဆာကအ္ဦမ်ား 

ဖ်ကသ္မိ္းျခင္းလုပ္ငနး္စဥ္မ်ား
မွ ထြကေ္သာ အမိႈက္မ်ား 
(စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား) 

 အလပု္သမားေဆာင္မ်ား ႏွင့္ 
မီးဖုိေဆာင္မွ ထြက္ေသာ 
အမိႈက္မ်ား။ 

၃ ၁ ၁ ၄ ၂၀ နည္း 

အရည ္
 စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ သယယ္ူ 

ပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားမွ ဆမီ်ား 
ဖိတ္စငက္်ျခင္း။ 

 ေလာင္စာဆမီ်ား သိုေလွာင္ေသာ 
ေနရာမွ စနစတ္က်မရိွ၍ 
ယိုစိမ့္ျခင္း။ 

 အလပု္သမားမ်ား၏ မီးဖိုေဆာင္၊ 
ေရခ်ိဳးကန္ႏွင့္ 
ယာယီအိမ္သာမ်ားမွ 
စြန္႔ပစ္ေရမ်ား။ 

 စက္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားမ ွေလာငစ္ာဆီ 
အၾကြင္းအက်န္မ်ား။ 

၃ ၁ ၁ ၃ ၁၅ နည္း 

၇ 
မီးေဘး 
အႏၱရာယ ္

 အေဆာကအ္ဦမ်ား 
ဖ်ကသ္မိ္းျခင္းမ ွထြကေ္သာ 

၃ ၁ ၂ ၃ ၁၈ နည္း 
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စဥ္ 
ပတ၀္နး္က်င ္

ထခိိကုမ္ႈ 
စမီကံနိး္ လပုေ္ဆာင္ခ်ကမ္်ား 

ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္
သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ား၏ 

သသိာထငရ္ွားမႈ 

သသိာ 
ထငရ္ာွးမႈ 
အဆင့္ 

M D E P SP 
အမိႈက္မ်ားကို စနစတ္က် 
စုပံုထားမႈ မရိွျခင္း။ 

 အပူခ်ိန္ျပင္း၍ မးီထေလာင္ျခင္း။ 
 စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားမ ွ
ေလာင္စာဆမီ်ား မေတာ္တဆ 
ယိုစိမ့္မႈ။ 

၈ 

အလပု္သမား 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
ျပႆနာမ်ား 

 ဖ်ကသ္မိ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အသံုးျပဳေသာ 
စက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 
မေတာ္တဆ ထိခိကုမ္ႈမ်ားႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား 

၂ ၁ ၁ ၂ ၁၆ နည္း 

၉ 
လူမႈစီးပြား 
အေျခအေန 

 ေဒသခလံထူအုတြက ္
ယာယီအလုပ္အကိုင္မ်ား 
တိုးတက္လာျခင္း။ 

 စက္ရံုမွ အျမဲတမ္း ၀န္ထမး္မ်ား 
အလပု္လက္မဲ့ျဖစ္ျခငး္ 

     နည္း 

 

၅.၅ ပတ၀္နး္က်င ္သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား၏ သသိာထငရ္ာွးမႈ  

ပတ္၀နး္က်င္ သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကို ျပည့္စံု၍ သိပၸံနည္းက် ဆန္းစစ္ အကျဲဖတ္ခဲ၍့ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း လုပ္ငနး္ႏွင့္ ပတသ္တ္ေသာ လိုအပ္သည့္ ထခိိုက္မႈ ေလွ်ာခ့်ရန ္

နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးသားထားပါသည္။ ထင္ရွားမႈ အဆင့္မ်ားကိ ုအလြန္နည္း၊ နည္း၊ အသင့္အတင့္၊ ျမင့္ ႏွင့္ 

အလြန္ျမင္ ့ဟ၍ူ (၅)မ်ိဳးသတ္မတ္ွထားပါသည္။ ေအာကပ္ါ ပံု (၅.၁) သည္ စက္ရုံလည္ပတ္ေသာ ကာလနွင့္ 

ဖ်ကသ္မိ္းေသာ ကာလတြင ္ လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ္၀နး္က်င္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ထင္ရာွးမႈအဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ ပုံျဖစ္ပါသည္။  
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Figure 5. 1 စမီကံိနး္ လပုေ္ဆာငခ္်ကမ္်ားေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚလာႏုိငေ္သာ ပတ၀္နး္က်ငသ္ကေ္ရာကမ္ႈအက်ဥး္ခ်ဳပ္  

အထက္ပါ ပုံတြင ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္မ်ားအရ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်ငသ္က္ေရာက္မႈ မ်ားတြင္ 

အလြန္နည္း၊ နညး္ ႏွင့္ အသင့္အတင့္ရိွေသာ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ အလြန္နည္းႏွင့္ နည္းေသာ 

ပတ္၀နး္က်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ သသိာထင္ရွားမႈမရိွေသာ္လည္း အသင့္အတင့္ရိွေသာ ထခိိုကမ္ႈမ်ားကိ ု

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကိ ုထည့္သြင္းစဥ္းစားရနလုိ္အပ္ပါသည။္ 

၅.၆ ပတ၀္နး္က်င ္ထခိိကုမ္ႈမ်ားကို ေလ်ာက့်ေစရန ္နညး္လမး္မ်ား 

၅.၆.၁ ေလထအုေပၚ သကေ္ရာက္ႏုိငေ္သာ ထခိိကုမ္ႈမ်ားကို  ေလ်ာွခ့်ရနန္ညး္လမး္မ်ား 

စမီကံနိး္တညေ္ဆာက္ေသာကာလ။ ။ စီမံကိနး္တညေ္ဆာက္ေရးကာလအတြင္း သယ္ယပူို႔ေဆာင္ေရး 

လုပ္ငနး္မ်ားလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ ေဆာက္လပ္ုေရလုပ္ငနး္မ်ားလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ 

ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ PM10 နွင့္ PM2.5 အမႈန္႔မ်ားႏွင့္္ ေလအရည္အေသြးကိုက်ဆငး္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား 

ထြကရ္ိွျခင္းကိ ု ေလ်ာ့က်ေစရန္ စီမကံိန္းတညေ္ဆာကသ္ည့္ကာလတြင္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

စီမံကိနး္လညပ္တက္ာမွထြက္ရိွေသာ ဖုနႏ္ွင့္သဲမ်ားလြင့္စင္မႈကိ ုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဖုန္ႏွင့္သဲမ်ားကို စစ္ကန္မ်ားျဖင့္ 

စနစ္တက်စစုည္း၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ စက္ရံုဝနး္အတြငး္ ဖုနမ္ႈန္႔မ်ား ေလ်ာက့်ေစရန္ ပုံမွန ္ေရဖ်န္းေပးျခင္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။ ။ စမံီကနိ္း လညပ္တေ္သာကာလအတြငး္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 

ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ PM10 နွင့္ PM2.5 အမႈန္႔မ်ား ထြက္ရိွျခင္းကိ ုေလ်ာ့က်ေစရန္ စက္ရံုအမိုးတြင္ ေလသန္႔စင္စက္မ်ား 

(rotary ventilators) သို႔မဟတု ္ ဖုန္စပ္ုစက္မ်ား (dust collectors) တပဆ္င္ပါမည။္ 

စီမံကိနး္လညပ္တက္ာမွထြက္ရိွေသာ ဖုနႏ္ွင့္သဲမ်ားလြင့္စင္မႈကိ ုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဖုန္ႏွင့္သဲမ်ားကို စစ္ကန္မ်ားျဖင့္ 

စနစ္တက်စစုည္း၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ စက္ရံုဝနး္အတြငး္ ဖုနမ္ႈန္႔မ်ား ေလ်ာက့်ေစရန္ ပုံမွန ္ေရဖ်န္းေပးျခင္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ Dust collectors မွ ဖုန္ႏွင့္သမဲႈန္႕သက္ေရာက္မႈအား ေလ်ာက့်ေစရန္အတြက ္

very low low moderate
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လုပ္ငနး္ရွင္မွ ဖုနႏ္ွင့္သမဲႈန္႕အားစုပယ္ူႏုိင္ေသာ Dust collectors မ်ား လုံးေလာက္ေအာင္တကဆ္င္ရန္ထား 

ရွိရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ေဒသခံျပည္သမူ်ား၏ က်နး္မာေရးအတြက ္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိပါသည္။  ထိုမထွြက္ရွလိာ 

ေသာ ဖုန္ႏွင့္သဲမ်ားအား တက္ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေစရန ္ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလပု္ပါမည္။ 

စီမံကိနး္လညပ္တေ္နစဥ ္ ကာလအတြငး္ အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စကက္ရိယိာမ်ားကို ဖုန္႕မႈန္းမ်ား နွင့္ 

အျခားဓာတေ္ငြ႕မ်ား ထတုလ္ုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခငး္မ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

အလပု္သမားမ်ားအား အႏၱရယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႏွင့္ အျခားအမႈန္ငယ္ေလးမ်ားမွ 

ကာကြယ္တားဆးီႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြငသ္ံုး ကာကြယေ္ရး၀တ္စံု (မ်ကႏ္ွာစြပ္ Mask) မ်ား 

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ အလုပသ္မားမ်ားမွလည္း ေဆာင္ရန၊္ ေရွာင္ရန္ ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကိ ု

လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ေစရန္ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္စြာ ခ်မတွထ္ားပါမည္။ 

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္သည့္ကာလ ။  ။ စီမံကနိ္းဖ်ကသ္မိ္းေသာ လပု္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ စက္မ်ား၊ 

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

ဂရုတစိကု ္ စစ္ေဆးပါမည္။ လုပ္ငနး္ခြင္၌ အလပု္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပင္န္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရးကိ ုအဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ စီမံကနိး္ဖ်ကသ္မိး္ရာမွ ထြကရ္ွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု

စနစ္တက် စုစည္းၿပီး စည္ပင္သာယာေရေကာ္မတႏွီင့္ ပူေပါင္းစြန႔္ပစ္ပါမည္။ 

၅.၆.၂ ဆညူမံႈေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚႏုိငေ္သာ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ုေလွ်ာခ့်ရနန္ညး္လမး္မ်ား 

စမီကံနိး္တညေ္ဆာက္ေသာကာလ။ ။ စီမံကိနး္တညေ္ဆာက္ေရးကာလအတြင္း သယ္ယပူို႔ေဆာင္ေရး 

လုပ္ငနး္မ်ားလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ ေဆာက္လပ္ုေရလုပ္ငနး္မ်ားလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ 

ဆူညံသံမ်ားကိထုြကေ္ပၚေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ ဆူညံသမံ်ားကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ရန ္ စက္မ်ားႏွင့္ 

ယာဥ္မ်ား၏ ၾကံ႕ခိုင္ေရးကို ပံုမွန ္ စစ္ေဆး၍ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တညေ္ဆာက္ေရးျပဳလုပသ္ည့္အခါ၌ အခ်ိန္သက္ 

မွတ၍္ လပု္ေဆာင္ျခငး္၊ ညပုိင္အခ်နိ္ကာလမ်ားတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

ေဆာကလ္ုပ္ေရလုပ္ငနး္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုေရွာငက္်ငရ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာ ကာလ ။   ။ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္ျခငး္ လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားအတြငး္ 

အသံုးျပဳေသာ စက္မ်ား ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စက္မ်ားႏွင့္ ယာဥမ္်ား၏ 

ၾကံ႕ခုိင္ေရးကိ ု ပုံမွန္ စစ္ေဆး၍ ျပဳျပင္ပါမည။္ စီမကံိန္းအတြင္း အသံုးျပဳရန္ စက္မ်ား ႏွင့္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အသံတိုး၍ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ပစၥည္းကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳပါမည္။ 

စက္ရံုပတလ္ညတ္ြင ္ ဆညံူသထံိနး္ေသာ အရာမ်ား (noise barriers) မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။ 

အလပု္သမားမ်ားအား လုပင္န္ခြင္သံုး ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား (နားအပု္မ်ား၊ ဦးထုပ္မ်ား) စသညတ္ို့ကိ ု

ေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။  

စမီကံနိး္ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ ။  ။ စီမံကနိ္းကာလျပီး၍ ဖ်က္သိမး္ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 

အသံုးျပဳေသာ ယာဥ္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးမျပဳမီ စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းမ်ား လုပ္ပါမည္။ 
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အလပု္သမားမ်ား ထိခိကု္မႈမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳစြာ အလပု္လပု္ႏုိင္ရန္ ကာကြယေ္ရး ပစၥည္းမ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးပါမည္။  

၅.၆.၃ ေရအရညအ္ေသြး ထခိိကုမ္ႈမ်ား ေလွ် ာခ့်ရန္ နညး္လမး္မ်ား 

စမီကံနိး္တညေ္ဆာက္ေသာကာလ။ ။ စီမံကိနး္တညေ္ဆာက္ေရးကာလအတြင္း သယ္ယပူို႔ေဆာင္ေရး 

လုပ္ငနး္မ်ားလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ ေဆာက္လပ္ုေရလုပ္ငနး္မ်ားလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ 

ေရအရညအ္ေသြးက်ဆင္မႈမ်ားကိထုြက္ေပၚေစႏိုင္ပါသည။္ ထိသုို႔မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေျမျပင္ညိွႏိုင္ျခင္းမ်ား၊ 

ေျမဖုိ႔ျခင္းမ်ား၊ ေျမျပင္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာကလ္ပု္ေရလုပ္ငနး္အတြင ္ ကြန္ခရစမ္်ားအား စနစတ္က် 

အသုးံျပဳျခင္း၊ ကားမ်ားအား စနစ္တက်ေရးေဆးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပျ္ခင္းျဖစ္ ေရအရည္အေသြက်ဆင္မႈမရိွ 

ေစရန္ ေလွ်ာခ့်ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။  ။ မီးဖုိခနး္ႏွင့္ အလုပသ္မား ၀နထ္မ္းမ်ား၏ သံုးေရ၊ ခ်ိဳးေရႏွင့္ မိလႅာကန္မွ 

ေရဆိုးမ်ားကိ ု စနစတ္က်စြန္႔ပစ္ပါမည။္ ေလာင္စာဆီမ်ား ယိုဖိတမ္ႈႏွင့္ ဖြဲျပာမ်ား ေခ်ာင္းအတြင္း 

ပ်ံ႕လြင့္မႈမရိွေစရန္ အမိုးအကာႏွင့္ လံုျခံဳစြာ ထားရိွပါမည္။ 

စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ ။  ။စီမံကနိး္ဖ်က္သမ္ိးေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အလုပသ္မားမ်ား၏ 

သံုးေရႏွင္ ့ မိလႅာကန္မွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ ေျမဖို႔ျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိ ု

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ဆီမ်ား ယိုဖတိျ္ခငး္ မရိွေစရန္ ပံုမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ 

၅.၆.၄ ေျမဆလီႊာ ညစည္မး္မႈ ေလွ်ာခ့်ရနန္ညး္လမး္မ်ား 

စမီံကနိး္တညေ္ဆာက္ေသာကာလ။ ။ စီမံကိနး္တညေ္ဆာက္ေရးကာလအတြင္း သယ္ယပူို႔ေဆာင္ေရး 

လုပ္ငနး္မ်ားလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ ေဆာက္လပ္ုေရလုပ္ငနး္မ်ားလုပေ္ဆာင္ျခင္း၊ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ 

ေျမဆလီႊာအရည္အေသြးက်ဆင္မႈမ်ားကိုထြကေ္ပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ထိသုို႔မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေျမျပင္ညွိႏိုင္ 

ျခင္းမ်ား၊ ေျမဖို႔ျခင္းမ်ား၊ ေျမျပငတူ္းေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လပု္ေရလုပ္ငနး္အတြင္ ကြန္ခရစ္မ်ားအား 

စနစ္တက် အသုးံျပဳျခင္း၊ ကားမ်ားအား စနစတ္က်ေရးေဆးျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခငး္၊ ဆးီယိုဖိတ္ မႈမ်ားကိ ု

မျဖစ္ေပၚေစရန္ စနစတ္က်လပု္ျခင္းျဖစ္ ေျမဆလီႊာ အရည္အေသြက်ဆင္မႈမရွိ ေစရန္ 

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။ ။ စီမံကိန္းလည္ပတ္ေသာ လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ 

ေျမဆလီႊာညစည္မ္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

 ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္ေခ်ာႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ား သိေုလာွင္ေသာ ေနရာအား လံုျခံဳစြာ ထားရိွရန္ႏွင့္ 

ယိုစိမ့္မႈမရွိေစရန္ စစ္ေဆးျခင္း။ 

 မီးဖိုခန္း ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငနး္ေဆာငတ္ာမ်ားမွ သံုးေရမ်ားအတြက ္စနစ္တက် 

ေျမာင္းတူးေဖာ္ေပးျခင္း။ 

 စက္ရံုမွထြက္ရိွေသာ အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခငး္။ 

 ေျမဆလီႊာအရည္အေသြး စမ္းသပမ္ႈမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 
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စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ။      ။စီမကံနိ္းဖ်ကသ္ိမ္းေသာ ကာလမ်ားတြင္ ေျမဆလီႊာညစ္ညမ္းမႈ 

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လိကုေ္လ်ာညီေထြမႈမရိွေသာ ၾကးီမားေသာယာဥ္ ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ကိ ု

ေရွာင္ရွားပါမည္။ အသံုးျပဳေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားမွ ေလာင္စာဆမီ်ား ဖတ္ိစင္က်မႈ မရိွေစရန္ ဂရုစုိက၍္ 

စစ္ေဆးပါမည္။ ထိလုပု္ငနး္မ်ားမွ ထြက္ရိွေသာ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွ ထြကရွိ္ေသာ 

အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႕ျခင္းအား ေရွာင္ရာွးပါမည။္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳပါမည။္ 

သို႔မဟုတ ္သကဆ္ိုင္ရာဌာန စည္ပင္သာယာေရးရာေကာ္မတီ ႏွင္ ့ခ်ိတဆ္က္၍ စြန္႔ပစ္ပါမည္။ 

၅.၆.၅ ျပညသ္လူထူ ု ႏွင္ ့ အလပုသ္မားမ်ား၏ က်နး္မာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈဆိငုရ္ာ ထခိိကုမ္ႈမ်ားကို 

ေလွ် ာခ့်ရနန္ညး္လမး္မ်ား 

စမီကံနိး္တညေ္ဆာက္ေသာကာလ။ ။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd မ ွ လပ္ုကိငု္ေဆာင္ရြက ္

လ်က္ရိွေသာ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခငး္ ေဆာက္ေရးကာလအတြငး္ သယ္ယပုိူ႔ 

ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလပု္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဆာကလ္ပု္ေရလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာငသ္ည့္ 

အခါ၌ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ဝတဆ္င၍္ (ႏွာေခါင္းအုပ၊္ နားအုပ္၊ အက်ၤီ၊ဖိနပ္၊ ဦးထုပ္၊ လက္အပ္ိ) 

စီစဥ္ေဆာင္ရြကရ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

စမီကံနိး္လညပ္တေ္သာကာလ။ ။ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္း လပု္ငန္းစဥ္မ်ားမ ွ စက္ရုံ 

အလပု္သမားမ်ားအေပၚ က်န္းမာေရး ထိခိကု္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား 

ဖုန္မႈန္႔မ်ား ႏွင့္ ဆူညသံံမ်ား ကိုကာကြယရ္န ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား (ႏွာေခါင္းအုပ္၊ 

နားအုပ၊္ အက်ၤီ၊ဖိနပ္၊ ဦးထုပ္၊ လက္အပိ္) စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည။္ စကရ္ံုအနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ 

လူေနအိမ္မ်ား၊ လမ္းမ်ား ႏွင့္ ပခဲူးျမစအ္တြင္းသို႔ ဖုန္မႈန္႕ႏွင့္သမဲႈန္မ်ား ပ်ံ႕လြင့္မႈ မရိွေစရန ္

ဖုန္စုပ္စက္မထွြကရ္ွိေသာ စြန္႕ပစ္ဖုနႏွ္င့္သမဲႈန္႕မ်ားကို စနစ္တက် အခ်ိန္မနွ္မွန ္ သန္႕စင္စြန္႔ပစ္ပါမည္။ 

စီမံကိနး္ ေဆာင္ရြက္သမူွ အလပ္ုသမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ကစိၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပကသ္တ၍္ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ျပည့္အထကတ္န္းသူနာျပဳခန္႔အပ္ထားျခင္း ႏွင့္ အခ်န္ိပုိင္းဆရာ၀န ္ (၁) ဦး 

ထားေပးပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ပကသ္တ္ေသာ အသိပညာေပးျခငး္မ်ား ႏွင့္ 

သငတ္န္းမ်ား စီစဥ္ေပးပါမည္။ ေဒသက်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတဆ္က္၍ ေဆာင္ရြက္ပါမည။္ 

လုပ္ငနး္ခြင္၌ က်န္းမာေရး ႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ လကၡဏာမ်ား၊ သတိေပးဆိုင္းဘတုမ္်ား 

ထားေပးပါမည္။ စကရ္ံု မန္ေနဂ်ာမ ွ အလုပ္သမားမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ အလုပလ္ုပႏုိ္င္ရန္ 

ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စီစဥ္ေပး၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိကုန္ာရန္ ၾကးီၾကပ္ပါမည္။ စက္ရံုတြင္ 

အလပု္လပု္ေသာ ၀နထ္မ္းမ်ားႏွင့္ စက္ရံုအနီး ရပ္ကြကအ္တြင္း၌ ေနထိုငေ္သာ ေဒသခံျပညသ္မူ်ားအတြက္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သငတ္နး္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးခံစားခြင့္မ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးပါမည္။  

စမီကံနိး္ ဖ်ကသ္မိး္ေသာကာလ ။  ။ စီမံကနိ္း ဖ်ကသ္မိ္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ အလပု္သမားမ်ား ထခုိိက္အနာတရျဖစ္ျခင္းမ်ား၊ မေတာ္တဆျဖစ္ 

မႈမ်ားကိ ုတားဆးီကာကြယႏုိ္င္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယေ္ရး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံေ့ပးပါမည္။ စက္ပစၥည္း 
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မ်ားကိုလည္း အသံုးမျပဳမီ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိသုာ အသံုးျပဳပါမည္။ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား၌ အလြယတ္ကူ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ ေဆးေသတၱာမ်ားအား  

လက္လွမး္မီရာတြင ္ထားရိွပါမည္။ ေအာက္ပါ (ပံု- ၅.၃) တြင္ လုပ္ငန္းခြငတ္ြင္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွငး္စြာ 

လုပက္ိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ လုပင္န္ခြင္သံုး ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅.၆.၆ မးီေဘးအႏၱရာယ ္ေလွ်ာခ့်ရန္ နညး္လမး္မ်ား 

စီမံကိနး္လညပ္တေ္သာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စက္ရုံအတြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယရ္န္ 

မီးသတ္ေဆးဗးူမ်ား လံုေလာက္စြာ ထားရိွရမည့္အျပင္ စနစ္တက် သိုေလွာင္ထားရိွရန္ လိအုပ္ပါသည္။ 

စက္ရံု၀န္းက်င္ရိွ အမိႈကမ္်ားကို မစြန္႔ပစ္မ ီစနစ္တက်စုပံု၍ ထားရိွရပါမည္။ မီးစက ္ႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၌ 

အသံုးျပဳေသာ မးီၾကိဳးမ်ား၏ ခိုင္ခန္႔မႈကို ပုံမွန္စစ္ေဆး၍ လလဲွယ္ေပးပါမည္။ မီးစကအ္တြက္ အသံုးျပဳေသာ 

ဒီဇယဆ္ီပံုးမ်ားကိ ု ဖတိစ္င္၊ ယိုစိမ့္မႈ မရိွေစရန္ စနစ္တက် သိုေလွာငထ္ားပါမည္။ မီးသတေ္ဆးဗူးမ်ား 

ထားရာတြငလ္ည္း ေနရာအလိုက္ လိအုပ္သလိ ု လံုေလာက္စြာ ထားရိွပါမည္။ မီးဖိုခနး္ 

လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲရာတြင္လည္း စနစတ္က် သံုးစြဲပါမည။္ စက္ရံုႏွင့္ ရံုး၌ သံုးေသာ မီးသီး၊ မးီၾကိဳး ႏွင့္ 

မီးခံုေဟာင္းမ်ားကို ပံုမွန္ စစ္ေဆး၍ လလဲယွ္ေပးပါမည။္ ဖေယာင္းတိုင္ ႏွင့္ ျခငေ္ဆးေခြမီးမ်ားကိလုည္း 

စနစ္တက် သံုးစြဲပါမည္။ အေရးေပၚ မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ေျဖရွငး္ရန္ မီးခ်တ္ိ၊ မီးကတ္မ်ား၊ 

ေရပံုးႏွင့္ ေရစည္၊ ေရကန္မ်ား ထားရိွပါမည္။ ေရကနအ္တြင္း ေရျပတလ္ပ္မႈ မရိွေစရန္လညး္ 

ပံုမွန္စစ္ေဆးပါမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ပကသ္တေ္သာ သတေိပးဆိုင္း 

ဘတုမ္်ား၊ အမတ္ွအသားမ်ား ထားရိွေပးပါမည္။ အလုပသ္မားမ်ားအတြက္ မီးေဘးအႏၱရာယ ္ အကာ 

အကြယပ္စၥည္းမ်ား ထားရွိေပး၍ သက္ဆိင္ုေသာ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ လိအုပ္ပါက စက္ရံုပတလ္ညတ္ြင္ မီးတားလမ္းမ်ား ထားရိွပါမည္။ စီမကံနိး္ဖ်ကသ္ိမ္း 

ေသာကာလတြင္ ထြက္ရွိေသာ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ မီးေလာငလ္ြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိ ု စနစတ္က်စုပံု၍ 

စြန္႔ပစ္ပါမည။္ ပံု- (၅.၂) တြင ္ မးီေဘးအႏၱရာယ ္ သတိေပး ဆိုငး္ဘတုမ္်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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Figure 5. 2 စကရ္ံုလညပ္တစ္ဥ္ ထားရိွသင့္ေသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ သတေိပးလကၡဏာ ႏွင့္  ဆိငုး္ဘတုမ္်ား 
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Figure 5. 3 အသံုးျပဳရမည့္ လပုင္နး္ခြငသ္ံုး ကာကြယေ္ရးပစၥညး္မ်ား၊ အသံုးျပဳပံုႏွင့္  သတိေပးဆိငုး္ဘတုမ္်ား
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အခနး္ (၆) 

ကနဥးီပတ္ဝနး္က်ငဆ္နး္စစျ္ခငး္ 

၆.၁ ကနဥးီပတဝ္နး္က်ငဆ္နး္စစျ္ခငး္နညး္လမး္ 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd မွ လုပက္ိုင္ေဆာင္ရြကလ္်က္ရိွေသာ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္စကရ္ုံေဆာကလ္ုပျ္ခင္း၊ လုပ္ငနး္လည ္

ပတလ္ပ္ုေဆာင္ျခင္းအတြက ္  ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆနး္စစ္ျခင္း (Initial Environmental Examination - 

IEE) အစီရင္ခစံာေရးတြင္ ပတ္ဝန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥပ္ါရိွပါသည္။  စီမံကနိ္းတစ္ခုတြင္ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ 

လုပ္ငနး္ခြင ္ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရိွေစေရးအတြက ္ေကာင္းစြာ    ျပငဆ္င္ ျပဳစထုားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥတ္စ္ခု ရွသိင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိအုစီအစဥ္ ေရးဆြဲထားရုံျဖင့္ မလုံေလာက္ေသးပါ။ 

ယင္းပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥက္ိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကရ္န္ လိုအပပ္ါသည္။ 

ဤပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥတ္ြင ္ ပတ္ဝန္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကာကြယမ္ႈ အစီအစဥႏွ္င့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။  

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမ ွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း လပ္ုငန္းအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲ မႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆုိင္ရာ လကေ္တြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ နညး္လမး္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယ ူ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကိုလညး္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားေသာ ပတဝ္န္းက်င ္

ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥး္မ်ားႏွင့္အညီ လိကုေ္လ်ာ ညေီထြမႈရိွေစရန ္ ေရးဆြဲထားပါသည္။  

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စမီံခန္ခြဲေရး အေျခခံမႈမ်ားကို စနစတ္က် လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ေပၚသို႔ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစေသာ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားကိ ု ေလ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိး 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ပိုမိတုိးုပြားလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

၆.၂ ပတ၀္နး္က်င ္စမီခံန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥက္ို လိကုန္ာေဆာငရ္ြကၾ္ကည့္ရႈရန္ တာ၀န္ရိွသမူ်ား 

ပတ္၀နး္က်င္ စီမခံန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ကို လိက္ုနာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံကနိ္းဧရိယာတြင္ ရိွေသာ လပု္သားမ်ား 

အားလံုးတြင ္ တာဝန္ရိွပါသည္။ စီမကံနိး္အဆိုျပဳသ၊ူ စက္ရုံမန္ေနဂ်ာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ ္

ကင္းရငွ္းေရး တာဝန္ခံ (HSE coordinator)၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 

ေဒသဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စီမံကိနး္အတြင္း လုပသ္ားမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်ငဆ္ိုင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုငရ္ာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ လပ္ုထံုးလုပ္နညး္မ်ားကိ ု ေဆာင္ရြက္ရနအ္တြက ္ တာဝန္ရွပိါသည္။ ဇယား (၆.၁) 

တြင္ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို လိကုန္ာေဆာင္ရြက္ ၾကည့္ရႈရန္ တာဝန္ရိွသူမ်ား စာရင္းကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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Table 6. 1 ပတဝ္နး္က်င္ စမီခံန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥက္ို လိကုန္ာေဆာငရ္ြကၾ္ကည့္ရႈရန္   တာဝနရ္ိွသမူ်ား စာရငး္ 

စဥ္ နာမည ္ ရာထးူ  ဖနုး္နပံါတ္ တာဝနမ္်ား 

၁။ Mr. Ho-Cheng 
Linag   ဥကၠဌ 

 ၀၉ 
၅၁၉၃၇၈၈ 

 ပတ္၀နး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္  
မ်ား ကိ ုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 

 ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ 
မ်ားကိုအေကာငအ္ထည္ေဖာ္ျခင္း 
လုပ္ငနး္မ်ား 
ကိုႀကီးၾကပ္ျခငး္ႏွင့္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္  
ရႈ ျခင္း၊ 

၂။ ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔စိန္ 
စက္ရုတံာ

ဝန္ခ ံ
 ၀၉ 

၅၁၉၃၇၈၈ 

၃။ ဦးစန္ဝင္းထြနး္ ေရွ႕ေန 
 ၀၉ 

၂၅၄၀၁၅၉၉
၇ 

၄။ ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔စိန္ 

က်န္းမာေ
ရး 
ႏွင့္ 

ေဘးအႏၱ
ရာယ္ 

ကင္းရငွ္းေ
ရး 

တာဝန္ခံ 

 

၀၉ 
၅၀၈၀၇၁၀ 

 စီမံကိနး္တြင္ေဆာင္ရြက ္
ေနေသာပတဝ္န္းက်င္စမီံခန္႔ခြဲေရး 
လုပ္ငနး္မ်ား၏ 
အရညအ္ေသြးစံခ်နိ္စံညႊန္းကိုပံု 
မွန္စစ္ ေဆးျခင္း၊ 

 အလပု္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရွင္းေရး 
အတြကၾ္ကည့္ရႈစစ္ေဆးေဆာင္ရြက ္
ေပးျခင္း၊ 

၅။ ဦးထက္ေအာင ္
စက္ရုံ 

မန္ေနဂ်ာ 

 

၀၉ 
၄၀၁၆၄၂၈၁
၀ 

 ပတ္၀နး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစ
ဥ္မ်ား 
ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြ
က ္ျခင္း၊ 

 ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစ
ဥ္မ်ားကိ ု
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ 

 ေဆးျခင္း ႏွင့္ အစီရင္ချံခင္း၊ 

၆။ 

သယံဇာတ 
ႏွင္ ့သဘာ၀ 

ပတ္၀န္း 
က်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး 
ဝန္ႀကးီဌာနမ ွ
တာ၀န္ရိွသ ူ

မ်ား 

ဌာန 

 

၀၉ 
၄၄၈၀၄၇၅၀
၆၊ ၀၉ 
၂၅၀၀၈၆၂၉
၆ 

 စီမံကိနး္မ်ားသည ္
ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္လူမႈ 
ဆိုင္ရာသတ္မတွခ္်က္မ်ားကိ ု
လိကုန္ာ ဆာင္ရြကေ္နေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရနအ္တြက ္
 ဤဝန္ႀကးီဌာနသည ္စီမံကနိ္း 
မ်ားအားေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ 
စစ္ေဆးခြင့္ရွိသည္၊ 

 လိုအပ္ပါကဝန္ႀကီးဌာနသည ္ 
ဒဏ္ေငြရုိက္ျခငး္(သို႔မဟတု)္ 
စီမံကိနး္ေဆာင ္ ရြကသ္ူအား 
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စဥ္ နာမည ္ ရာထးူ  ဖနုး္နပံါတ္ တာဝနမ္်ား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဆာင ္ရြကေ္စရန ္
ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္၊ 

 စီမံကိနး္တစ္ခုတြင္လိကုန္ာ 
ေဆာင္ရြက ္
ျခင္းမရိွေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါက 
ဝန္ႀကးီ ဌာနသည္- 
 စီမံကိန္းေဆာင္ရြကသ္ူကိ ု

ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါမည္၊ 
 လိကုန္ာေဆာင္ရြကထ္ားျခင္းမရွိ

ေသ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင ္
ရာ သတ္မတွခ္်က္မ်ားကိ ု
ညႊန္ျပပါမည္၊ 

 စီမံကိန္းေဆာင္ရြကသ္ူက 
သတ္မွတခ္်က္မ်ားႏွင့္အညီလို
က္နာေဆာငရ္ြက္ရမည့္ 
အခ်ိနက္ာလကို 
သတ္မွတေ္ပးပါမည္၊ 

 စီမံကိနး္သည ္ ပတ္ဝန္းက်ငႏ္ွင့္လူမႈ 
ဆိုင္ရာသတ္မတွခ္်က္မ်ားကိ ု
လိကုန္ာ ေဆာင္ရြကထ္ားျခင္း 
မရွိပါက (သို႔မဟတု)္ လိကု္နာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အလား အလာမရွိပါ 
က၊  

 ၁)စီမံကိနး္လပု္ငန္းမ်ား ကို ရပ္ဆိုင ္
ေစျခင္း၊  
၂)မလိကုန္ာမႈမ်ားကို ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ ေဆာငရ္ြက္ရန ္
တတိယအဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ဖြဲ႕ကိတုာဝန္ေပးျခင္း 
တို႔ အပါအဝင္ သင့္ေတာ္ေသာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပပ္ါမည္။ 

ဇစ္ျမစ္။ ။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုငရ္ာ 
ထိခုိကမ္ႈ ဆန္းစစ္ျခငး္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂၀၁၅) ပုဒ္မ ၁၁၁ 
မွ ၁၂၂။ 

 



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပ္ုသည့္ စက္ရုအံတြက္ 
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Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပုသ္ည့္စက္ရံုသည ္

လုပ္ေဆာင္ရာပတဝ္န္းက်ငစ္ီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ ယင္းပတဝ္န္းက်င္ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥတ္ြင ္ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္း စမံီကိန္း၏ အခ်ိနက္ာလ 

အဆင့္အလိကု္ ေဆာငရ္ြကရ္န္အတြက္ ေအာက္ပါအစအီစဥ္ (၅)ခုေရးဆြဲ ထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-  

(၁) ပတဝ္န္းက်ငထ္ိခိကုမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး/ ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္၊  

(၂) ပတဝ္န္းက်င္ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္၊ 

(၃) က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းေရး အစအီစဥ္၊ 

(၄) အေရးေပၚတနု္႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊  

 (၅) လမူႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ 

CMP စနစ္ျဖင္ ့ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပျ္ခင္း လုပင္န္းအတြက္ စီမံကနိ္းအဆိုျပဳသူ (Myanmar Shoe 

Dynasty Co.,Ltd) အေနျဖင္ ့ ယငး္အစီအစဥ္မ်ားကိ ု ဖိနပ္ခ်ဳပထ္တုလ္ပု္ျခင္းလပု္ငန္း  စီမံကနိ္းတြင ္

အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎အျပင္ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

လွ်က္ရွသိည့္ ယငး္အစီအစဥ္မ်ားကိလုည္း ႀကီးၾကပရ္န္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ တာဝန္ရွိပါသည။္ 

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြကျ္ခင္းအားျဖင့္ဖိနပ္ခ်ဳပလ္ုပျ္ခင္းလုပ္ငနး္ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ရုံဧရယိာတြင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေျခရိွေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုပသ္ားမ်ားအေပၚ 

ဆိုးက်ဳးိသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု ေလ်ာ႔နည္းေစၿပီး ေကာငး္က်ဳးိ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည ္

ျဖစ္ပါသည္။  

၎အျပင္ စမီံကိန္းေဆာင္ရြကသ္ည့္ တာဝန္ရွသိူမ်ားအေနျဖင္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစအီစဥ္မ်ားကိ ု

တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ပုံမွနစ္စ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စက္ရုလံုပေ္ဆာင္ေနသည့္ကာလ တစ္ေလွ်ာကလ္ုံး ပုမွံန္ေစာင့္ၾကပ္ 

ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းကိ ု ျပဳလုပသ္င့္ပါသည္။ စီမံကိနး္ႏွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 

ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိ ုစီမကံိန္းအဆိုျပဳသူ (Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd) 

သို႔ တိက္ုရိကု ္ စုံစမး္ေမးျမန္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ား တစခု္ျခင္းစီကို ေအာကတ္ြင္ 

အေသးစိတ ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၁) ပတဝ္နး္က်ငထ္ခိိကုမ္ႈ ေလွ် ာခ့်ေရး/ ကာကြယမ္ႈ အစအီစဥ ္

CMP စနစ္ျဖင္ ့ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပျ္ခင္း လပု္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ရုံဧရိယာတြင္ရွေိသာ 

ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင့္ လုပသ္ားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိခိကု္မႈႏုိင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရနအ္တြက္ 

စီမံကိနး္၏ အခ်ိနက္ာလအဆင့္အလိကု္ (လည္ပတ္ျခငး္ကာလႏွင္ ့ ဖ်ကသ္မိး္ျခင္း ကာလ) ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခိကု္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး/ကာကြယ္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယား (၆.၂) တြင္ အေသးစိတ ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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Table 6. 2 ပတဝ္နး္က်ငထ္ိခိကုမ္ႈ ေလွ် ာခ့်ေရး/ ကာကြယမ္ႈ အစအီစဥမ္်ား  

စမီကံနိး္ လညပ္တျ္ခငး္ကာလ  

စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၁။ ေလအရည္အေသြး 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေလသန္႔စင္စက္မ်ား (rotary ventilators) သို႔မဟတ္ု 

ဖုန္စုပ္စက္မ်ား (dust collector) တပ္ဆင္ျခင္း၊ 

 ဖုန္႔မႈန္းမ်ားႏွင့္ သမဲ်ားအား စနစတ္က်စုစည္း၍ 

စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 ေရျဖန္းေပးျခင္း၊ 

 ကုန္ၾကမ္းသို႔ေလွာင္ေသာေနရာကိုစနစ္တက်အမိုးအ

ကာ ျဖင့္ ထားရွျိခင္း၊ 

 အေဆာကအ္ဦးအျမင့္ကို ႏုိင္ငံတကာသတ္မွတစ္ံႏႈန္း 

မ်ားအတိုငး္ ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 လုပ္ငနး္သုံးယာဥ္မ်ားကိ ုပုံမွန္စစ္ေဆးျခငး္၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္းကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ားကိ ု

အသုးံျပဳေစျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၄။ ဆူညသံ ံ
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေကာငး္မြန္သည့္ယာဥ္/စကမ္်ားအသုံးျပဳျခငး္ႏွင့္ 

ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ပါဝင္ၿပီး နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 
  မီးစက္မ်ားကိ ုအသလံုံေသာအခန္းတြငထ္ားရိွျခင္း၊ 

 စက္ပစၥည္းျပငဆ္ငထ္ိန္းသိမး္ေရးအတြက္အစီစဥ္မ်ား

စီစဥ္ထားျခင္း၊ 

 ဆူညသံံထနိ္းေသာအရာမ်ား (Noise Barriers) 

တပဆ္င္ျခငး္၊ 

 အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ေလာင္စာဆီကိ ု

အသုးံ ျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 အလပု္ခ်ိန္ အလွည့္က်ျဖင္ ့ေဆာင္ရြကေ္စျခင္း၊ 

တာဝန္ရွသူိ 
မ်ား 

၆။ 
ေျမအရည္အေသြး  

 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 စကသံု္းဆီဖတိ္စင္မႈမွ ကာကြယ္ရနသံ္ကန္မ်ားအသုံး 

ျပဳျခင္း၊ 

 ယာဥ/္စကယ္ႏၱရား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိနး္သိမ္း 

ျခင္းကိုစနစတ္က် ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖင္ ့ ေဆာင္ရြက ္

ေစျခင္း၊ 

၁၀၀,၀၀၀ နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 
 မီးဖိုခန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ လပု္ငန္း 

ေဆာငတ္ာမ်ားမွ အမိႈက္မ်ား ႏွင့္ သံုးေရမ်ားအတြက ္

စနစ္တက် ေျမာငး္တးူေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 ေျမဆီလႊာအရညအ္ေသြး စမ္းသပ္မႈမ်ား ပံုမွန္လုပ ္

ေဆာင္ျခင္း။ 

၇။ 
ေရအရညအ္ေသြး  

 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေရစီးဆင္းေသာစနစ္ထားရွိေပးျခင္းႏွင့္ေရ 

ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 ေရဆိုး ပိုကလုိ္င္းမ်ားယိုစမ္ိ႔မႈ မရွိေစရန္ စနစတ္က်   

ႀကီးၾကပထ္ိန္း သိမ္းျခင္း၊ 

 စကဆီ္/ေခ်ာဆီမ်ားကိ ု သျီခားဂိုေဒါင္ျဖင္ ့ ထားရွ ိ

ေစျခင္း၊ 

 စကသံု္းဆ ီ ဖတ္ိစင္မႈမ ွ ကာကြယ္ရန ္

ဆီစစ္သကံန္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ 

 အနည္းစစ္ကန္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း 

 သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

၁၀၀,၀၀၀ နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၈။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 
 အမိႈကပံု္းမ်ားထားရိွျခင္းႏွင္ ့စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ၂၀၀,၀၀၀ နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 
 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု သီးျခားခြထဲားျခင္းႏွင့္ ျပနလ္ည္ 

အသုးံျပဳႏုိင္ရန ္ေဆာငရ္ြကျ္ခင္း၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအသုးံျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 ယာယီသတိေပးဆိုင္းဘတု္စုိက္ထူျခင္းနငွ္ ့ ၿခံစည္းရုိး 

ကာျခငး္၊ 

 လံုေလာက္ေသာ အိမ္သာမ်ားေဆာကလ္ုပ္ေပးျခငး္၊ 

 ေဘးအႏၱရာယ ္ ကင္းရွငး္ေရး မွတ္တမ္းထားရွိေပး 

ျခင္း၊ 

တာဝန္ရွသူိ 
မ်ား 

၉။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား တပဆ္င္ေပးျခငး္၊ 
 မီးသတ ္ေရသိေုလွာင္ကန္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ 
 မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင္ ့ပတသ္ကသ္ည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား 

တပဆ္င္ျခငး္၊ 
 အေရးေပၚမီးသတဌ္ာနႏွင့္သကဆ္ိုင္ေသာ 

ဆက္သြယ္ရမည္ ့ဖုန္းနံပါတႏ္ွင္ ့
လိပ္စာမ်ားတပဆ္ငထ္ားျခင္း၊ 

၁၅၀,၀၀၀ နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၁၀။ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရင္ွးေရး 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ကြ်မ္းက်င္လပု္သားမ်ားခန္႔အပထ္ားျခင္း၊ 

 ဖုန္စုပ္စက္မ်ားမ ွဖန္ုႏွင့္သမဲႈန္႕မ်ား ပ်႕ံလြင့္မႈမရွိေစရန ္

ဖုန္ႏွင့္သမဲႈန္မ်ားကိ ု စနစ္တက် အခ်ိန္မွန ္

သန္႕စင္၍စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

 အလပု္ခ်ိန ္အလည့္က်ျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

 သတိေပးဆိုင္းဘတု္မ်ားတပဆ္င္ျခငး္ႏွင္ ့ လုပ္ငနး္ 

ခြင္သုံးကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳေစျခင္း၊ 

 လုပသ္ားမ်ားေသာကသ္ုံးရနအ္တြက္ေသာကသံု္း 

ေရကိ ုစကရ္ုံတြင္း လုံေလာက္စြာ ထားရိွေပးျခင္း၊ 

 လံုေလာက္ေသာအိမ္သာမ်ား၊မလႅိာကန္ႏွင့္အမႈိက္ 

ပုံးမ်ားထားရိွေပးျခင္း၊ 

 စကယ္ႏၱရားမ်ားအသုံးျပဳရာတြင္အႏၱရာယက္င္း 

ေစရန္လုၿံခဳံေရးအကာအရနမ္်ားတပ္ဆင္ေပးရန္ 

ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

လွ်ပက္ာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆငေ္ပးျခငး္၊ 

 မီးေဘးအႏၱရာယ ္ ကာကြယ္ရန ္ မီးသတ္ေဆးဘူး 

မ်ားႏွင့္မီးသတ္ေရသိုေလွာင္ကန္မ်ားထားရွိေပးျခငး္၊ 

၃၀၀,၀၀၀ နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 
 က်န္းမာေရးဌာနႏွင္ ့ဆကသ္ြယ္၍ ေဆာင ္ရြက္ျခင္း၊ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ေဆးေသတာၱမ်ား အား  

လက္လွမ္းမီရာတြင ္ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြကပ္ညာေပး 

လုပ္ငနး္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 ေရွးဦးသူနာျပဳစု ေရး သင္တနး္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပး 

ျခင္း၊ 

 စက္ရုံအျမင့္ကုိ ႏုိင္ငံတကာသတ္မွတစံ္ႏႈန္း 

မ်ားအတိုငး္ ထားရွေိပးျခင္း၊ 

၁၁။ 
လူမႈ-
စီးပြါးအေျခအေန 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ေဒသချံပညသ္ူမ်ားအလုပအ္ကိုငအ္ခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရရိွျခင္း၊ 

- ေကာင္းက်ဳိး 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
 

ဖ်က္သိမး္ျခငး္ကာလ  
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၁။ ေလအရည္အေသြး 
စက္ရု ံ

ဧရိယာတြင္း 

 ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွလိာေသာ  ပစၥည္းမ်ားကိ ု

စနစ္တက် စုပုထံားရိွျခင္းႏွင့္  လိအုပ္ေသာ 

ေနရာတြင္ ျပနလ္ည္သုံးစြျဲခငး္၊ 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳ ေစ 

ျခင္း၊ 

 အဆင့္ျမင့္ယာဥ္ႏွင့္ ယႏ ၱရားမ်ားကို အသုးံျပဳျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၂။ 
ဆူညသံံႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳေစ 

ျခင္း၊ 

 စက္ပစၥည္းမ်ားကိ ု ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္  ထိန္းသိမ္း 

ေရး အတြက္ အစီစဥမ္်ားကို စက္ရုဧံရိယာတြင္း 

စီစဥ္ထားရိွျခငး္၊ 

 သတိေပးဆိုင္းဘတု ္ စိကုထူ္ျခင္းႏွင့္ ၿခံစည္းရိုးကာ 

ျခင္း၊ 

 ေကာငး္မြန္သည့္ယာဥ္ႏွင့္ ယႏၱရားမ်ားကို အသုံးျပဳ 

ျခင္း၊ 

  မီးစက္မ်ားကိ ုအသလံုံေသာအခန္းတြငထ္ားရိွျခင္း၊ 

 နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၃။ 
ေျမအရည္အေသြး  

 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ဆသီိုေလွာငက္န္ထားရွိေပးျခင္း၊ 

 ေကာင္းမြန္သည့္ယာဥ္ႏွင္ ့ ယႏၱရားမ်ားကိအုသုးံျပဳ 

ျခင္း၊ 

 စနစ္တက်မိလႅာစနစ္ဖ်ကသိ္မ္းျခင္း၊  

 ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင္ ့ ရရွိလာေသာ ပစၥည္းမ်ားကိ ု

စနစ္တက် စုပုံထားရွိျခင္းႏွင္ ့ လိုအပေ္သာ 

ေနရာတြင္ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း၊ 

 စက္ပစၥည္းမ်ားကိ ု ပုံမွန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္း 

ေရး အတြက ္အစီစဥ္မ်ား စစီဥ္ထားျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၄။ 
ေရအရညအ္ေသြး  

 
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 ေရစီးဆင္းစနစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင္ ့ ေျမာင္းမ်ား 

တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ 

 မိလႅာကန္ ႏွင့္အိမ္သာမ်ားကိ ု စနစ္တက် 

ျပန္လည္ဖ်က ္သိမ္းျခင္း၊ 

 အမိႈက္မ်ားကိ ုစနစတ္က် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

  ပိုကလုိ္င္းမ်ားကိ ုစနစတ္က် 

      ျပန္လည္ျဖဳတ္ယျူခင္းႏွင့္ ျပနလ္ည္ အသုံးျပဳေစျခငး္၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၅။ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
(အစုိငအ္ခႏွဲင့္ 

အရည္) 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ၿဖိဳဖ်က္ပစၥည္းမ်ားကိ ု စနစတ္က် စုပုထံားရွိျခငး္ႏွင္ ့

လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္ ျပနလ္ည္သံုးစြဲျခင္း၊ 

 သတိေပး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခငး္၊ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု တြင္းတးူ၍ စနစတ္က် 

ေျမဖို႔ျခင္းႏွင့္ ယာယအီမ္ိသာမ်ား ေဆာက ္

လုပ္ေပးျခင္း၊ 

 ယာယ ီအိမ္သာမ်ား ေဆာကလု္ပ္ေပးျခင္း။ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၆။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္
စက္ရုံဧရိယာ

တြင္း 

 မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ 
 မီးသတ ္ေရသိေုလာွင္ကန ္ထားရွေိပးျခငး္၊ 
 မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင္ ့ပတသ္ကသ္ည္ ့

ဆိုင္းဘတု္မ်ား တပဆ္င္ျခငး္၊ 
 အေရးေပၚမးီသတဌ္ာနႏွင္ ့ဆိုင္ေသာ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတႏ္ွင့္ လပ္ိစာမ်ား 
တပ္ဆငထ္ားျခင္း၊ 

ပါဝင္ၿပီး နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 

၇။ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရင္ွးေရး 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ယာယီအိမ္သာႏွင္ ့မိလႅာကန ္ထားရွိေပးျခင္း၊ 

 လုံေလာက္ေသာ အမိႈက္ပံုးမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ 
ပါဝင္ၿပီး နည္း 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 
 သတိေပးဆိုင္းဘတု္မ်ား တပဆ္ငေ္ပးျခငး္ႏွင္ ့ 

လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား 

အသုးံျပဳေစ ျခငး္၊ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ေဆးေသတၱာမ်ားအား  

လက္လွမ္းမီရာတြင္ ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြက ္ ပညာေပး 

လုပ္ငနး္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခငး္၊ 

 အလပု္ခ်ိန္ အလည့္က်ျဖင္ ့ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ 

 သတိေပး ဆိငု္းဘုတမ္်ား တပဆ္င္ျခငး္ႏွင္ ့

လုပ္ငနး္ခြငသံု္း ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား အသုးံျပဳ 

ေစျခင္း၊ 

 လုပ္သားမ်ား ေသာကသ္ုံးရနအ္တြက ္

ေသာကသ္ုံးေရကိ ု စက္ရုတံြင္း လုံေလာကစ္ြာ 

ထားရိွေပးျခငး္၊ 

 လံုေလာက္ေသာ အိမ္သာမ်ား၊ မိလႅာကန္ႏွင္ ့

အမႈိကပုံ္းမ်ား ထားရွိေပးျခင္း၊ 
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စဥ ္

ျဖစ္ႏုိငေ္ျခရွေိသာ 
ပတဝ္နး္က်င ္

ဆိငုရ္ာ 
သကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 

တညေ္နရာ 
အဆိျုပဳထားေသာ ေလ်ာပ့ါးေစေရး/ 

တိးုတကေ္စေရးနညး္လမး္မ်ား 
ကနုက္်စရတိ္ 

(က်ပ္) 
ၾကြငး္က်န္ 

သကေ္ရာကမ္ႈ 
မတွခ္်က ္

ဖ်တသ္မိး္ျခငး္ကာလ 
 မီးေဘးအႏၱရာယ ္ ကာကြယရ္န္မီးသတေ္ဆးဘးူမ်ား 

ႏွင့္ ေရသိုေလွာင္ကနထ္ားရွေိပးျခင္း၊ 

 ေက်းလကက္်န္းမာေရးဌာနႏွင္ ့ ဆကသ္ြယ၍္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

 အေရးေပၚသုံးေဆးဝါးမ်ားႏွင္ ့ေဆးေသတၱာမ်ားအား  

လက္လွမ္းမီရာတြင္ ထားရိွျခင္း၊ 

 ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ အသပိညာ 

ေပးသင္တန္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ 

၈။ 
လူမႈ-
စီးပြါးအေျခအေန 

စက္ရုံဧရိယာ
တြင္း 

 ယာယီလပု္သားမ်ားအလုပအ္ကိငု္အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရရွိ ျခင္း၊ 

 ေကာင္းက်ဳိး 

Myanmar 
Shoe Dynasty 

Co.,Ltd ႏွင့္ 
တာဝန္ရွသူိ 

မ်ား 
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ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခစံာ (Initial Environmental Examination – IEE) 

120 
 

(၂) ပတဝ္နး္က်င္ ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ္ 

ဤပတ္ဝနး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစအီစဥ္သည္ ပတဝ္န္းက်င္အရညအ္ေသြးစံႏႈနး္မ်ား၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား လိကုန္ာေဆာငရ္ြကထ္ားမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း လုပ္ငန္းပုံစတံစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရး အစီအစဥမ္်ားသည္ ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က ္

အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံေ့ပးပါသည္။  

o ပတ္ဝနး္က်င္အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ရိွ၊ 

မရွ ိကိစုစ္ေဆးရန၊္ 

o အမွနတ္ကယ္ျဖစ္ေသာ ပတဝ္န္းက်င္ ထိခိကု္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန၊္ 

o ပတ္ဝနး္က်င္အေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ား၏ 

ထိေရာက္မႈကို ဆုံးျဖတရ္န္၊ 

ပတ္ဝနး္က်င္ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈေရး အစအီစဥ္မ်ားမွ တုန္႔ျပန္႔ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ထိခိကုမ္ႈမ်ားကိ ု
ထပ္မံေလွ်ာခ့်ရန ္ ျပငဆ္င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လိအုပ္ျခငး္ရွ၊ိ မရိွကို ဆုးံျဖတ္ရာတြငလ္ည္းေကာင္း၊ မျမငႏုိ္င္ 
ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိငု္ရာ ျပႆနာမ်ားကိ ု ေဖာ္ထုတ္ေျဖရငွ္းရာတြငလ္ည္းေကာင္း ယငး္အစီအစဥကုိ္ 
အသုးံျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရျခငး္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပတဝ္န္းက်င္အစိတအ္ပိုငး္ 
တစ္ခု၏ အရညအ္ေသြးသည္ လသူားတို႔၏လုပ္ေဆာငခ္်က္ေၾကာင့္ သတ္မတွထ္ားေသာစံႏႈန္း (သို႔မဟုတ္) 
လမ္းညႊန္ခ်က္တန္ဖုိးထက ္ ေက်ာ္လြန္၍ ေျပာင္းလသဲြားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမည့္ အစီအစဥမ္်ားကိလုပု္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိနး္အဆိုျပဳသူ Myanmar 

Shoe Dynasty Co.,Ltd ႏွင့္ တာဝန္ရိွသ၊ူ ေဒသခံျပည္သမူ်ား၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ အနီးပတ္ဝန္းက်ငရွိ္ 
ေဒသခအံဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါငး္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
ေအာက္ပါ ဇယား(၆.၃)သည္ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းထုတလ္ပု္ျခင္း လုပ္ငနး္စမီကံနိ္း၏ အခ်နိက္ာလ အဆင့္အလိုက္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိ ုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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Table 6. 3 ေစာင့္ၾကပၾ္ကည့္ရႈမည့္္ အစအီစဥ္မ်ား 

စဥ ္
ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကနုက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 
တာဝနခ္ ံ

(က) လညပ္တျ္ခငး္ကာလ 

၁။ 

က်န္းမာေရးႏွင္ ့
လုပ္ငနး္ခြင ္
ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရငွ္းေရး 

က်န္းမာေရး၊ 
လံုျခံဳေရးႏွင္ ့

ေဘးအႏၱရာယ ္
ကင္းရွင္းေရး တာဝန္ခ ံ

ခန္႔အပ္ထားျခင္း 

OHSAS 18001:2007 
တစ္ႏွစ ္
တစ္ႀကိမ္ 

စက္ရံုအတြင္း ၃၀၀,၀၀၀ 

Myanmar Shoe 
Dynasty 

Co.,Ltd၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 
ကင္းရငွ္းေရး 

တာဝန္ခံ 

၂။ 
ေလအရည ္
အေသြး 

Temperature, Relative 
Humidity, PM10, PM2.5, 

SO2, CO2, CO, NO2 
and VOCs 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႏွစ ္
တစ္ႀကိမ္ 

စက္ရံုအတြင္း 
ေျမာကလ္တၱတီြဒ ္
၁၇° ၂၂" ၃၃.၁' 

ႏွင့္ 
အေရွ႕ေလာင္တၱီ

တြဒ ္
 ၉၆° ၂၈" ၂၄' 

၁,၀၀၀,၀၀၀ 

Myanmar Shoe 
Dynasty 

Co.,Ltd၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 
ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႔အစည္း 

၃။ ဆူညံသံ ဆူညံမႈ 

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႏွစ ္
တစ္ႀကိမ္ 

   စက္ရံုအတြင္း 
ေျမကလ္တၱကီ်ဴ 

၁၇° ၂၂' ၃၄.၃၈" 
ႏွင့္ 

၂၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္
ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကနုက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 
တာဝနခ္ ံ

အေရွ႕ေလာင္တၱီ
တြဒ ္

 ၉၆° ၂၈' ၂၈.၁၂"  

၄။ 
ေရအရည္ 
အေသြး 

Temperature, pH, 
Electrical 

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

Oxygen (DO)  

 ကမာၻ႔ 
က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း  
 
 

တစ္ႏွစ ္
တစ္ႀကိမ္ 

အ၀ီစတိြင္း 
ေျမကလ္တၱကီ်ဴ 

၁၇° ၂၂' ၂၈.၁၃" 
ႏွင့္ 

အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီး
က်ဴ႔ ၉၆° ၂၈' 

၂၂.၈၉" 

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

အျပည္ျပည ္
ဆိုင္ရာ 

ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရရွင္း 

(IFC) 
သတ္မွတခ္်က ္

Myanmar Shoe 
Dynasty 

Co.,Ltd၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 
ကင္းရငွ္းေရး 
တာဝန္ခံ ႏွင့္ 

တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႔အစည္း 

 

၅။ 
ေျမအရည္ 
အေသြး 

ထတု္လုပႏုိ္င္မႈ၊ 
ေျမတိက္ုစားမႈ၊ 

ေျမအတန္းအစား 
က်ဆင္းမႈ 

FAO Standards 
တစ္ႏွစ ္
တစ္ႀကိမ္ 

စက္ရံုအတြင္း 
ေျမကလ္တၱကီ်ဴ 

၁၇° ၂၂' ၂၉.၁၂" 
ႏွင့္ 

အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီး
က်ဴ႔ ၉၆° ၂၈' 

၂၂.၆၁" 

၂၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္
ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကနုက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 
တာဝနခ္ ံ

၆။ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
(အစိုငအ္ခ)ဲ 

စက္ရုတံြင္္း စစ္ေဆးျခင္း - 
အပတ္စဥ္၊ 

လစဥ ္
စက္ရံုအတြင္း ၁၀၀,၀၀၀ 

၇။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္ စက္ရုတံြင္း စစ္ေဆးျခင္း - 
ႏွစ္စဥ္ 

(ႏွစ္ၾကိမ)္ 
စက္ရံုအတြင္း ၅၀၀,၀၀၀ 

၈။ 
ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ 
စာရင္းစစ ္

စက္ရုတံြင္း စစ္ေဆးျခင္း 

ပတ္ဝနး္က်င္ထခိိုကမ္ႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပထ္ုံးလုပ္နညး္ 

(၂၀၁၅) 
 
 

ႏွစ္စဥ္ စက္ရံုအတြင္း ၅၀၀,၀၀၀ 

(ဂ) ပတိသ္မိး္ျခငး္ကာလ 

၁။ 
ေလအရည ္
အေသြး 

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

အမ်ဳိးသား ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

(ထုတလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

တစ္ႀကိမ္ 

စက္ရံုအတြင္း 
ေျမာကလ္တၱတီြဒ ္
၁၇° ၂၂" ၃၃.၁' 

ႏွင့္ 
အေရွ႕ေလာင္တၱီ

တြဒ ္
 ၉၆° ၂၈" ၂၄' 

၃၀၀,၀၀၀ 

 
 
 
 

Myanmar Shoe 
Dynasty Co.,Ltd 
က်န္းမာေရးႏွင့္
လုပ္ငနး္ခြင္ေဘး

အႏၱရာယ္ 
ကင္းရငွ္းေရး 

၂။ ဆူညံသ ံ ဆူညံမႈ 
အမ်ဳိးသား ပတ္ဝနး္က်င္ 
ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 

တစ္ႀကိမ္ 
   စက္ရံုအတြင္း 
ေျမကလ္တၱကီ်ဴ 

၁၇° ၂၂' ၃၄.၃၈" 
၂၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္
ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကနုက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 
တာဝနခ္ ံ

(ထုတလ္ႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က ္ 

ႏွင့္ 
အေရွ႕ေလာင္တၱီ

တြဒ ္
 ၉၆° ၂၈' ၂၈.၁၂"  

တာဝန္ခံ ႏွင့္ 
တတိယ ပုဂၢိဳလ္ 

အဖြဲ႔အစည္း 

၃။ 
ေရအရည္ 
အေသြး 

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

Nickel, Mercury, Zinc 
and Cadmium 

အျပည္ျပည ္ဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရး 

ေကာ္ပိုေရရွင္း (IFC) 
သတ္မွတခ္်က ္

 တစ္ႀကိမ္ 

အ၀ီစတိြင္း 
ေျမကလ္တၱကီ်ဴ 

၁၇° ၂၂' ၂၈.၁၃" 
ႏွင့္ 

အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီး
က်ဴ႔ ၉၆° ၂၈' 

၂၂.၈၉" 

၃၀၀,၀၀၀ 
ကမာၻ႔ 

က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ 
စံခ်ိန္စံညႊန္း  

 

 
၄။ 

ေျမအရည္ 
အေသြး 

ေျမအတန္းအစား 
က်ဆင္းမႈမ်ား၊ 

ေျမတိက္ုစားမႈမ်ား၊ 
ထတု္လုပမ္ႈႏႈန္း 

FAO Standards တစ္ႀကိမ္ 

စက္ရံုအတြင္း 
ေျမကလ္တၱကီ်ဴ 

၁၇° ၂၂' ၂၉.၁၂" 
ႏွင့္ 

အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီး
က်ဴ႔ ၉၆° ၂၈' 

၂၂.၆၁" 

၁၀၀,၀၀၀ 
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စဥ ္
ေစာင့္ၾကပ ္
ၾကည့္ရႈမည္ ့
အခ်ကမ္်ား 

စစေ္ဆးမည့္အခ်ကမ္်ား စစေ္ဆးမည့္ စႏံႈနး္ 
စစေ္ဆးမည္ ့

ၾကမိႏ္ႈနး္ 
စစေ္ဆးမည့္ေနရာ 

ခန္႔မနွး္ကနုက္် 
စရတိ ္

(ျမနမ္ာက်ပ)္ 
တာဝနခ္ ံ

၅။ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
(အစိုငအ္ခ)ဲ 

စက္ရံုအတြင္း 
စစ္ေဆးျခင္း 

- တစ္ႀကိမ္ 
စီမံကိန္းတည္ 

ေနရာ 
၅၀,၀၀၀ 

EIA Procedure အပိုဒ္ ၁၀၈ အရ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသ ူ Myanmar Shoes Dynasty Co.Ltd သည္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္၏ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားပါအတိုင္း  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈအစီရင္ခံစာကိ ု ဝန္ၾကီးဌာနသို႕ (၆)လ  တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ ္ ဝန္ႀကီးဌာနက 

သတမ္ွတသ္ည့္ အတိုင္းတင္ျပမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ပတဝ္နး္က်ငစ္မီခံန္႔ခြမဲႈအစအီစဥ္ ရနပ္ုေံငြလ်ာထားခ်က္ျပဇယား 

ယခုေဖာ္ျပပါ ရန္ပံုေငြျဖစ္မလံုေလာက္ပါကလဲ ရန္ပုံေငြမ်ားလ်ာထားေဆာင္ရြက္သြားပါမည။္ 

 
Mitigation Measures    -  5,000,000 MMK 

Management Plan                               - 5,000,000 MMK 

Monitoring Plan    - 5,000,000 MMK 

(Operation/ Decommission)     
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(၃) က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္ငး္ရငွး္ေရး အစအီစဥ္ 

စီမံကိနး္အဆိုျပဳသ ူ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd သည္ CMP စနစျ္ဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္း 

လုပ္ငနး္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက ္ စက္ရံုဧရိယာအတြင္းရိွေသာ လုပ္သားမ်ား၏ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပင္န္းခြငေ္ဘးအႏၱရာယ ္ကင္းရွငး္ရနအ္တြက ္ဦးစားေပး၍ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထိုေၾကာင့္  

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ တာဝန္ခံအေနျဖင့္ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္း 

လုပ္ေဆာင္သည့္ ဧရိယာတြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းေရး တာဝနခ္ံ (HSE Coordinator) 

တစ္ဦးကိ ု ခန္႔အပထ္ားသင့္ပါသည္။ ယင္းတာဝန္ခံအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကိ ု

အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိ ု

စီမံကိနး္ဧရယိာအတြင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ ၎အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ထိခိကု္မႈမ်ား၊ 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္မႈမ်ား အားလံုးကို ၿခံဳငံု၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရနအ္တြက ္

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန႔္ခြဲမႈ အစီအစဥ ္ မ်ားကိလုည္း ပုံမွန္ ျပနလ္ည္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပသ္င့္ပါသည္။  

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္ျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္စက္ရုံေဆာကလ္ုပ္ျခင္း စီမကံနိ္းအတြက ္

က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင ္ေဘးအႏၱရာယ ္ကင္းရွငး္ေရးတာဝန္ခံ (HSE Coordinator) အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ 

တာဝန္မ်ားကို စက္ရုတံြငး္ ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။  

o ပတ္ဝနး္က်င္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံကနိ္းတြင္း လိကု္နာေဆာင္ရြကျ္ခင္း ရိွ၊ မရွိ ကိ ု

စစ္ေဆးျခင္း၊ 

o စီမံကိနး္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အဆင့္အလုိက ္ အခ်ိနက္ာလ (တည္ေဆာက္ျခင္းကာလ၊ လည္ပတ္ျခင္း 

ကာလ ႏွင့္ ပ္ိတသိ္မ္းျခင္းကာလ) အေတာအတြင္း စက္ရုအံတြင္း ယင္းပတဝ္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲ 

မႈအစအီစဥ္မ်ားကို ပံုမွန္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အစရီင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုျခင္း၊ 

o ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာမတွသ္ားထားေသာ မွတတ္မ္းမ်ားႏွင့္ 

မည္သည့္ဖက္မ ွမွီခိုမႈမရိွေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ လာေရာက္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး တိုင္းတာသည့္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ဆိငု္ရာ အခ်ကအ္လက္မ်ား၏ မွတတ္မ္းမ်ားကို စက္ရံုတြင္ သိမး္ဆည္းထားရွိျခင္း၊ 

o လုပ္သားမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကငး္ရွင္းရနအ္တြက ္ လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

ေလက့်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြကေ္ပးျခင္းႏွင့္  ထိုနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ 

ရြက္ရန ္တင္းၾကပ္စြာ ႀကးီၾကပ္ကြပကဲ္ျခင္း၊ 

o CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း အတြက္စက္ရံုေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင ္

သည့္ေနရာတြင္ လုပသ္ားမ်ား ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ပံုမွနစ္စ္ေဆးျခင္း မ်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

o CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ုပ္ျခင္း လုပ္ငနး္ အတြကစ္က္ရုလံည္ပတသ္ည့္ကာလတြင ္

လုပ္သားမ်ား အတြက္ လုပင္န္းခြငသ္ုံး ကာကြယေ္ရးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းႏွင့္ ဝတဆ္ငရ္န္ 

တင္းၾကပ္စြာ သတေိပးေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
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o စီမံကိနး္ကာလတစ္ခလုံုးအတြက ္ စက္ရုတံြင္း ေသာကသ္ုံးေရရရွိရန္ႏွင့္ သံုးစြဲရန္အတြက ္ 

စီမံေပးျခငး္ႏွင့္ ေဆာင္ရြကေ္ပးျခင္း၊ 

o စီမံကိနး္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေန တုန္႔ုျပန္မႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သငတ္န္းမ်ားသင္ 

ၾကားပို႔ခ်ျခငး္၊ 

o စီမံကိနး္မွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိ ု စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရယိာတြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊  

(၄) အေရးေပၚအေျခအေနတနု္႔ျပနမ္ႈအစအီစဥ္ 

အေရးေပၚ အေျခအေနတနု္႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္သည္ ရုတတ္ရက္ (သို႔မဟတု)္ မေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ေပၚေပါကလ္ာပါက ကိုငတ္ြယ္စီမံႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ  ရည္ရြယ္ခ်က ္

မ်ားျဖင့္ ျပငဆ္ငထ္ားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 

o ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင္ ့လုပသ္ားမ်ား ထိခုိက္မႈတို႔ကို ႀကိဳတငက္ာကြယရ္န္၊ 

o အေဆာကအ္ဦမ်ား၊ သိုေလာွင္ရုံမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကရိိယာမ်ား ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာန့ည္းေစရန္၊ 

o ပတ္ဝနး္က်င္ႏွင္ ့ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ကာကြယေ္ပးရန္၊  

o ပံုမွန္လုပ္ေဆာငလွ္်ကရ္ွိေသာလုပ္ငနး္မ်ားကိ ုအရွန္ိအဟနု္ျဖင့္ ျပန္လည္စတငႏ္ိုင္ရန္၊ 

o အလပု္သမားမ်ားအေပၚ ထိခိကုမ္ႈအနာတရမ်ားႏွင့္ အေသအေပ်ာက္ျဖစ္ေစမႈမ်ားကို ႀကိဳတင ္

ကာကြယေ္ပးႏိုင္ရန၊္ 

o စက္ရုအံတြင္း ထြက္ရွိေသာ ကုနေ္ခ်ာပစၥည္းမ်ားအတင္အခ်လုပ္ငနး္ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အမိႈကအ္တငး္ 

အခ်လုပ္ျခင္း မ်ား၌ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းရနအ္တြက္ သတိေပးဆိုငဘ္ုတမ္်ား စနစ္တက် 

တက္စဥ္ရန္၊ 

o စက္ရုအံတြင္းသို လာေရာက္ေသာကားႀကီး၊ ကားေသးမ်ား ဝင္ထြက္မႈမ်ားရွိပါေသာေၾကာင့္ 

၄င္းကားမ်ား ျမငေ္တြ႔ႏုိင္ေသာေနရာ၌ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရငွ္းရန္အတြက္ သတေိပးဆိင္ုဘတုမ္်ား 

ထားရိွရန္၊  

 

(၅) လမူႈေရးဆိငုရ္ာတာဝနခ္မံႈ အစအီစဥမ္်ား၊ 

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငနး္ 

အတြကစ္က္ရုံေဆာကလ္ုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ဧရယိာတြင္ရိွေသာ ေဒသခံမ်ား၏ 

လူမႈအက်ဳိးစီးပြား အေထာကအ္ကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည။္ စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း လုပင္န္းေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ ရရွလိာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိ ု

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈ အစီအစဥကုိ္ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေဆာငသ္ြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ (ဇယား ၆.၄)။ 
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Table 6. 4 လမူႈေရးဆိငုရ္ာ တာဝနယ္မူႈ အစီအစဥ ္

စဥ္ ေဆာငရ္ြကမ္ည့္ အစအီစဥ္ ႀကမိႏ္ႈနး္ 
ခန္႔မနွး္ကနုက္်စရတိ္   

(အျမတေ္ငြ) 
တာဝနခ္ံ 

၁။ 
ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ 
ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၃% 

Myanmar Shoe 
Dynasty Co.,Ltd 

၂။ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထည့္၀င္ေငြ ႏွစ္စဥ ္ ၀.၃% 

၃။ 
ဘာသာေရး၊သာသနာေရးအတြြက္ 
ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၃% 

၄။ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ 
ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၃% 

၅။ 
ရပ္ကြက္ သာေရး၊ နာေရး၊ 
ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ထည့္၀င္ေငြ 

ႏွစ္စဥ ္ ၀.၈% 

စစုေုပါငး္ ၂% 
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အခနး္ (၇) 

စီမံကိနး္ႏွင့္ပက္သတ၍္ သတဆ္ိုင္သတူာဝန္ရွသူိမ်ား၊ အမ်ားျပညသ္ူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသေဘာထား 

ေကာက္ခံျခင္း အစည္းေဝးပြဲကို (၆)ရက္ (၉)လ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္တြင္ အစည္းေဝးပြဲအား Myanmar Shoe 

Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း စကရုုံ္၏ အနးီအနားရွိ ကၽြဲဒညင္းကုနး္၊ 

ေစာင္းယာကုန္း၊ သေဌးကနု္း ေက်းရြာရွ ိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴ းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေက်းရြာအတြင္းရိွ 

ရပ္မိရပ္ဖအိမ္၌  အစည္းေဝးပြဲအား ျပဳလပု္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝး ပြဲသို႔တက္ေရာက္ရနအ္တြက္ 

အသေိပးျခင္းႏွင့္ ဖိတ္ၾကား ျခငး္တို႔ကို သက္ဆိုငရ္ာ တာဝန္ရွမိ်ားသို႔ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳလပ္ုခဲ့ပါသည္။ 

အစည္းေဝးပြဲတြင္ တက္ေရာကသူ္ စုစုေပါင ္ (၂၇) ရွိပါသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး (၃) ဦး၊ 

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာမ ွ(၁) ဦး၊ စက္ရုအံနီးဖိနပ္စက္ရုမံွ ကိယု္စားလယွ ္(၁) ဦး ႏွင့္ စကရံု္မွ တာဝန္ရိွသ ူ

(၃) ဦး ႏွင့္ ေဒသခံစုစုေပါင္း (၁၉) တိတုကေ္ရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိအုစည္းေဝးပြဲသို႔ 

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားစာရင္း  

စဥ ္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သညသ္ူမ်ား အေယာက ္
၁ အစိုးရဌာန  ၁ 
၂ ေက်းရြာအပ္ုခ်ဳပ္ေရးမႈ ၃ 
၃ ဖိတ္ၾကားထားသည့္သူမ်ား ၁၉ 
၄ စက္ရုကံိယု္စားလယွႏ္ွင့္ 

တာဝန္ရွသိူမ်ား 
၄ 

 

ေစာေဂ်ာ႔ရညွ ္ (Excutive Directior) Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd 

စီမံကိနး္နွင့္ ပကသ္တ၍္ မ်ားျပည္သူ ႏွင္ ့ သကဆ္ိုငရ္ာတာဝန္ရွသူိမ်ား တို္င္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအခနး္အနား 

သို႔တက္ေရာက္လာေသာသမူ်ားအားဦးစြာပထမ ဥးီေစာေဂ်ာ့ရွည္မွ အဖြင့္မွစကားေျပာၾကားပါသည။္ 

ထိုေနာက္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္းလုပ္ငနး္ 

ထုတုလ္ုုပသ္ည့္ စက္ရံုုစီမံကိန္းအတြက ္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခံစာ (Initial 

Environmental Examination – IEE) လုပေ္ဆာင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳ းခ်ဳပ ္

လုပ္ျခင္းလပ္ုငန္းထုတုလ္ုုပ္ေနသည့္အေျခအေနမ်ားကိုရငွ္းလင္းတင္ျပခ့ဲပါသည။္ 

ေဒၚေအးျမတႏ္ြယ္ (MD) Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd 

ကနဦးပတဝ္န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခံစာ (Initial Environmental Examination – IEE) 

ေရးဆြဲႏုိင္ရန္အတြက္ စမီံကိန္းအေပၚသြားေရာကေ္လလ့ာကြင္းဆင္းတိုင္းတာခ်က္မ်ားကိရွုင္းလင္းတင္ 

ျပျခင္းႏွင့္ ေလလ့ာကြင္းဆင္းတိုငး္တာခ်ငတ္ိုမွရရိွလာေသာ အေျခအေနမ်ားကိုတင္ျပပါသည္။ ထိသုိုတင္ 

ျပၿပီး သည့္အခါမ ွ ပတဝ္န္းက်င္းအေပၚ ထိခိကု္မႈမ်ားမရွိေစေရအတြက္ မည့္သို႕ထိန္းသိမ္းရမည္၊ 

မည့္သို႕လုပေ္ဆာင္ရမည္ကိတုင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပခ္ဲ့ပါသည။္ 
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သးူေဌးကနုး္ေက်းရြာအပုခ္်ဳပေ္ရးမွဴ း 

အစည္းေဝးပြဲသို႔တကေ္ရာကလ္ာသူမ်ားမ ွယခု ဖိနပ္စကရ္ုံသည္ မိမတိို႔ေက်းရြာအတြင္းတြင ္ေနထိုငက္် တဲ့ 

လူႀကီးလူငယ္မ်ားအတြက ္အလပ္ုအကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိမညျ္ဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္ဝမ္းသာလွ်က္ရွိပါ 

ေၾကာငး္ႏွင့္ မိမိတို႔ ေက်းရြာႏွင့္ အနီးမေဝးတြင္ အခ ု စက္ရုလုိံအလားတးူ စက္ရုေံတြရွလိားတာေၾကာင့္ 

မိမိတို႔အတြက ္ လူမႈစီပြားေရးဆိုငး္ရာကိစၥရပ္မ်ား အလုံးစုံအဆင္ေျပပါေၾကာင္ႏွင့္ အခလုိုပဲ စကရံု္အလုပ္ 

ရုံမ်ားလာေရာကလ္ုပ္ေဆာငလ္ုိပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမတိိုေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ေပၚကို ထိခုိက္မႈမ်ားမရိွေအာင္ 

ဂရုစိုက ္ လုပေ္စလိုပါေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။ အလားတူးတက္ေရာကလ္ာက်သူမ်ားမွ ယခုလိ ု

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည။္ 

ေဒၚညႊန္႔ည႔ႊန္႔စနိ္ - စကရ္ုတံာဝနခ္ ံ(Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd) 

အစည္းေဝးပြဲသို႔တကေ္ရာကလ္ာသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္ လုပ္ျခင္း 

လုပ္ငနး္ထုတုလ္ုုပ္ေနသည့္အေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလငး္တင္ျပခ့ဲပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ဖိနပ္စက္ရုအံတြင္းအသုံး 

ျပဳမည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီစက္မ်ားကိသုာအသုံးျပဳမည္ျဖစ္သလိ၊ု ဖိနပ္ခ်ဳပ္သည္အခါ 

မွထြက္ရိွမည့္ ပိတ္စမ်ားကိလုည္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင္စကရ္ုံမွ ထြကရ္ွလိာမည့္ 

အမိႈက္မ်ားကိလုည္ပခူဲးစညပ္င္ႏွင္ခ်ိတ္ခ်က္ေဆာင္ရြကမ္ည္ျဖစ္ပါေၾကာငႏွ္င့္ မိမတိို႔စက္ရုံမ ွေရဆိုးထြက္ရွိမႈ 

မ်ားမရွိပါေၾကာင္းတိကုိုရွင္းလင္းတင္ျပ၍ မိမိတိုCMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ ္ လုပ္ျခငး္ 

လုပ္ငနလ္ည္ပတသ္ည့္အခါတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထခိိုက္မႈ အနည္းဆုံးႏွင့္ မရွိေအာင္ေဆာင္ရြကသ္ြာမည္ျဖစ္ 

ပါေၾကာင္းရွငး္လင္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

အကယ္၍ စီမကံိန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စပလ္်ဥ္း၍ အေၾကာင္းတစ္စုတံစရ္ာ လုပသ္ားမ်ား ျပညသ္မူ်ားမွ 

အႀကျံပဳခ်က္မ်ား တိုင္တန္းခ်က္မ်ားရွိပါကလက္ခံေျဖရွငး္ႏိုင္ရနအ္တြက္ စက္႐ုအံတြင္းအျပင္၌ အၾကံျပဳ 

စာတိကုပ္ုံးမ်ားထားရွသိြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုငတ္န္းခ်က္မ်ားရိွပါက စက္႐ံုမွ တာဝန္ရိွအႀကီးကမဲ်ားမွ ႏွင့္ 

ရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ျဖစ္ပါသည။္  
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နဂိံုးခ်ဳပ ္

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္ျခငး္ စက္ရုုံသည္ 

ပခဲူးတိုင္ုးေဒသၾကီး၊ ပခဲးူၿမိဳ႕နယ္၊ အထကဇ္ိုင္းဂႏုိင္းႀကီးေက်းရြာအပ္ုစု၊ ကြင္းအမွတ ္ (၆၁၈) ဇုိင္းဂႏ္ုိင္းႀကီး၊ 

ဦးပိုင္အမွတ ္ - ၃/၂၊၄/၁၊၄/၂)၊ ဧရယိာ ၂၇.၀၇ ဧက (၁၁၇၉၁၆၉.၂ ) စတုုရနး္ေပအနက္မွ ၆.၁၅ ဧက 

(၂၆၇၈၉၄) စတုုရမး္ေပ၊ ေပၚတြငတ္ည္ေဆာကထ္ားျပးီ ေျမာကလ္တၱီက်ဴ႕ ၁၇°၂၂'၁၉" ႏွင့္ 

အေရွ႕ေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕  ၉၆°၂၈'၂၄" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရိယာ အက်ယအ္၀န္းမွာ  (၆.၁၅) ဧက ျဖစသ္ည္။ 

ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္အထက္ (၁၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ စက္ရံု၏ ရင္းႏီွးျမွဳပႏံွ္မႈ အေမရကိန္ေဒၚလာ 

(၅.၅၀) သနး္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွထားရွပိါသည္။ စီမံကနိ္းသည္ ၁၀၀%  ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသည့္ 

ကုမၸဏီလီမတိက္ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ အေကာငထ္ည္ေဖာ္ေဆာငရ္ြကေ္နသည့္ 

CMP စနစျ္ဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္ျခင္း စကရ္ံု၏ အဓိက ကမကထ Mr. Ho-Cheng Linag ျဖစ္ပါသည္။ 

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလု္ပ္ျခင္း စက္ရုံ အနီးတြင ္ ကၽြဲဒညငး္ကုန္း၊ ေစာင္းယားကုန္း ႏွင့္ 

သူေဌးကုနး္ ေက်းရြာမ်ားရွပိါသည္။ ဤအစီရငခ္ံစာသည္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltdမွ 

လုပက္ိုင္ေဆာင္ရြကလ္်က္ရိွေသာ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳ းမ်ိဳးခ်ဳပ္လပု္ျခင္း လုပ္ငန္း 

အတြကစ္က္ရုံေဆာကလ္ပု္ျခင္း၊ လုပ္ငနး္လည္ ပတလ္ုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္  ကနဦးပတဝ္န္းက်င္ 

ဆန္းစစ္ျခင္း (Initial Environmental Examination - IEE) အစီရငခ္ံစာေရး ဆြဲရနအ္တြက ္ Earth Tree 

Environmental Services Co.,Ltd မ ွ အစရီင္ခံစာေရးဆြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ CMP 

စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္ရန္  Earth Tree Environmental Services Co., 

Ltd မွ ေရးဆြဲတင္ျပေသာ ကနဦးပတ္၀န္းက်ငဆ္နး္စစ္ျခငး္ အစအီစဥ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။  

Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပု္ရနအ္တြက္ ကန္ုၾကမ္းကိ ုဂ်ပန္ 

ႏွင္ ့တရုတ ္ႏုိင္ငံတုိ႕မွကုနၾ္ကမ္းမ်ားကိတုငသ္ြင္းသြာမည္ျဖစ္ပါသည္။  Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd၏ 

CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလု္ပ္ၿပီး ထြကရ္ွိလာေသာကနု္ေခ်ာမ်ားအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ 

တရတု္ႏုိင္ငံသုိ႕တင္ပို႔သြာမည္ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရုလံည္ပတ္ရနအ္တြက္ လိအုပ္သည့္ စြမ္းအငမ္်ားကို အစုိးရ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရယူၿပီး ေခတ္မီွစက္ၾကီးမ်ားကို လည္ပတ္ေစပါသည။္ အဓကိ စြမး္အင္အရင္းအျမစအ္တြက္ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအငက္ိုအသံုးျပဳကာ သံုးစြဲေသာ လွ်ပ္စစ္ပဏာမမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၈၀၀၀) KHW ျဖစ္ပါသည္။ 

ကိယုပ္ိုင္ ၁၀၀၀၊ေကဗြေီအ ထရမ္စေဖာ္မာ (၁) လံုးႏွင့္ အေရးေပၚသံုးႏုိင္ရန္ မီးစက ္၅၀၀ ေကဗီြေအ (၁) 

လံုးထားရွပိါသည္။ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္စက္ရုအံတြင္း ေဒသခံျပည္သလူထူုအမႈထမး္ (၀နထ္မး္) 

အမ်ိဳးအစားအေရအတြက္ စစုုေပါင္း (၃၀၀ မွ ၄၀၀) ခန႕္ရွိပါသည။္  စကရုံ္ကိုအခ်ိန္ျပည့္ နံနက ္(၈) နာရီမွ 

ညေန (၅)နာရအီထိ လည္ပတ္ရပါသည္။  

အထက္ပါ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သကေ္ရာက္ႏုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခိကု္မႈမ်ားကို ေလလ့ာေဖာ္ထတုရ္န္ ႏွင္ ့ထိခုိက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲတင္ျပရန္  Earth 

Tree Environmental Services Co., Ltd. မ ွစကရ္ံု၏ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္ေသာ ေလ၊ ေရ၊ 

ေျမ၊ ဆညူံမႈ၊ တုန္ခါမႈ စသည္တို႔ကု ိတိုင္းတာခဲ့ပါသည္။ စက္ရံုအတြင္း အျပင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိငု္းတာမႈ 
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ရလဒ္မ်ားကို လက္ရိွအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ပတ္၀နး္က်င္ 

အရညအ္ေသြး ထတုလ္ႊတ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါတြင္ လကခ္ံႏုိင္ေသာ သတ္မွတခ္်က ္

အတိငု္းအတာအတြင္း ရိွပါသည္။ စကရ္ုံအတြင္းေရသုံးစြဲမႈမွ ဝနထ္မး္မ်ားသီးသန္႔ 

သုံးဆြဲသည့္ေရသာရွိေၾကာင့္ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ၄င္းတို႔မွ ေဆးေၾကာေရ၊ ေလွ် ာ္ဖြတ္ေရ၊ ခ်က္ျပဳပ္ေရ 

တို႔ကိုသာသုံးစြဲေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဤသုံးစြဲသည့္ေရသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိကုမ္ႈ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မရိွပါ။ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပုင္န္း၏အတြငး္ႏွင့္ အျပင္ရိွဆညူံမႈ ပမာဏမ်ားကိ ု

တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ သတမ္ွတ္ခ်ကအ္တြင္းရိွ၍ ပတ္၀နး္က်င္ ထိခုိကမ္ႈ ျဖစႏုိ္င္ေခ်မရိွပါ။ 

စက္ရံု၏ အတြင္းပိုင္း ႏွင့္ အျပင္ဘက ္ ေလထအုတြင္းရွိ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား 

(ကာဗြနဒုိ္င္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ ကာဗြန္မုိေနာက္ဆိဒု္၊ ဆာလဖာဒိငု္ေအာကဆ္ိုဒ၊္ ႏိုကထ္ရိက္ုဒုိင္ေအာကဆ္ိုဒ္၊ 

VOCs (Volatile Organic Compounds) ၊ အပူခ်ိန္၊ စုိထိငု္းဆ၊ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား ႏွင့္ ဖနု္မႈန္႔မ်ား ပါ၀င္မႈ 

ပမာဏကိ ု သရိိွႏုိင္ရန္ ေလအရည္အေသြး တိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကို ACGIH 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင ္အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား (PM10 ႏွင့္ PM2.5) မွလြဲ၍ က်နဓ္ာတေ္ငြ႕မ်ားမွာ 

သတ္မွတခ္်က္မ်ားအတြင္းရိွေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခလံူထအုေပၚထိခုိကမ္ႈ အလြန္နည္း 

ပါသည္။  

သို႔ေသာ္ အမႈန္႔ငယ္ေလးမ်ား (PM10 ႏွင္ ့ PM2.5)သည္ အလုပသ္မားမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံလထူ၏ု 

က်န္းမာေရးကိ ု ထိခုိကေ္စႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္စုပစ္က္မ်ားကိ ု

စနစ္တက်တပဆ္ငထ္ားပါသည္။ ဖုန္စုပ္စက္မ်ား ထားရွိေသာ္လည္း ဖုန္စုပ္စကမ္ွမစုပ္ယလူိကု္ႏုိင္ေသာ 

အမႈနအ္မႊားမ်ားသည ္ အလပ္ုသမားမ်ား၏ အသက္ရႈလမ္းေၾကာငး္ဆိင္ုရာ ေရာဂါမ်ားအျဖစ ္

သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စက္ရံုတြင္းဖနုထ္ထူပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္အလုပလ္ပု္ေသာ 

အလပု္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ႏွာေခါငး္အုပ ္ (mask) ထားတပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည။္ ထို႕အျပင္ 

စကယ္ႏၱယားလည္ပတ္မႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆညူံသံမ်ား ၆၀ မွ ၆၈ dBA တြင္ရိွၿပီး WHO 

မွသတ္မွတထ္ားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားထက္ပိုျခငး္မရွသိည့္အျပင္ အၾကားအာရံုကိုထိခုိက္ႏုိင္မႈမရွိေသာ္လည္း 

ေရရွည္စက္ရုံအတြင္း အခ်နိၾ္ကာလုပ္ေသာ လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္ခင္ကာကြယႏ္ိုင္ရန္ လိအုပ္ပါက 

နားစုိ႕မ်ားတပထ္ားႏုိင္ပါသည္။ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကသုျခင္းထက္ပုိမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

စက္ရံုအတြင္း မီးသတေ္ဆးဗူး (၄၀) ဗူးတပဆ္ငထ္ားေသာ္လည္း စက္ရံု အတြင္းအျပင္ အမိႈက္မ်ား  

စနစ္တက်စပုံု၍ စြန္႔ပစ္ျခင္  း၊ကုန္ၾကမ္းမ်ား စနစတ္က် သိုေလွာငထ္ားရိွျခင္းႏွင့္ ထတု္လပု္မႈကနု္ေခ်ာ 

ဖိနပ္မ်ားကိ ုစနစတ္က်ထားရွိျခင္း မရိွပါက မီးေဘးအႏၱရာယ ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ စကရံု္အတြင္း အေရးေပၚ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယရ္န္အတြက ္ ေရဂါလံ (၂၀၀၀၀) ဝန္က်င ္ ခံရွေိသာ  ေရေလွာငက္န ္

တစ္ခထုားရွပိါသည္။ 

ယခအုခါ  စက္ရုံမွ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ေဒသခံလထူအုေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ထိခိကု္မႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဤ ကနဥးီပတ္၀နး္က်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစီအစဥ္ အစီရငခံ္စာပါ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း 

လိကုန္ာေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းက်ိဳ းတစ္ခအုေနျဖင့္ စက္ရံုလည္ပတ္စဥက္ာလ 
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အေတာအတြငး္ လိအုပ္ေသာ အၿမတဲမ္း ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ားေခၚယူျခငး္သည္ 

ေဒသချံပည္သူလထူအုတြက ္ အလုပအ္ကိုင္အခြင့္အလမး္မ်ား  ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ႏွစ္စဥ္ 

လူမႈစီးပြားတာ၀နသ္တိတ္မႈ အစီအစဥ္ကိလုည္း ေဆာင္ရြကသ္ြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မီးေဘးအႏၱရာယ ္

ကာကြယ္ေရးသငတ္န္း မ်ားႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိလုည္း ဝနထ္မ္းမ်ားႏွင့္ 

ေဒသခမံ်ားအား ေထာကပ့္ံေပးသင့္ပါသည္။စမီံကန္ိးပိင္ုရွင္သည္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေနထိုငလ္ွ်က ္

ရွိေသာ ေဒသချံပည္သလူထူုအေပၚသို႔ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလု္ပ္ငန္းစက္ရံု 

လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ႏုိင္သည့္ ထိခုိကမ္ႈမ်ား မရွိေအာငထ္ည့္သြင္းစဥ္းစား လုပေ္ဆာင္ရ 

မည္ျဖစ္ပါသည္။  

အႀကျံပဳခ်က္မ်ား 
Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd မွ လုပက္ိုင ္ ေဆာင္ရြကလ္်ကရ္ိွေသာ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထခိိုက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန ္

ေအာက္ပါတို႔ကို လိုကန္ာေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀နး္က်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ ထိခုိကမ္ႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကိ ုလိကု္နာေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 

 စက္ရံုတြင ္ လုပက္ိုင္ေဆာင္ရြကလ္်က္ရွိေသာ အလုပသ္မားမ်ားအတြက္ လုပ္ငနး္ခြငသ္ံုး 

အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။ 

 ထို႔အျပင္ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သလူထူုအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာမီးသတ္ဦးစီဌာန 

ႏွင္ ့ညိွႏိႈင္း၍ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး သငတ္န္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး သင္တန္းမ်ား 

ေထာက္ပ့ံေပးသင့္ပါသည္။ 

 စီမံကိနး္ပုိင္ရွငမ္ ွ စက္ရံုအတြင္း အလုပသ္မားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳစတိခ္်ေရး ကိစၥအရပ္ရပ ္

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင္ ့ ေဘးအႏၱရာယက္င္းရွင္းေရး တာ၀န္ခံတစဦ္းကို ခန္႔ထား 

သင့္ပါသည္။ 

 ေဒသချံပည္သူလထူု၏ စက္ရံုအေပၚ ထားရိွေသာအျမင္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိလုည္း 

ထည့္သြင္းစဥး္စားသင့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀နး္က်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕စစ္ေဆးျခငး္ အစအီစဥ္တြင္ ေရးသားထားေသာ ထိခိကု္မႈ 

ေလ်ာက့်ေစရန္ နည္းလမး္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င ္ အရညအ္ေသြး စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိလုည္း ပံုမွန္ 

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည။္ 

 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားေသာ လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈ အစီအစဥ္ကိလုည္း ႏွစ္စဥ္ 

အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြကသ္င့္ပါသည္။ 

 ပတ္၀နး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဌာနမွဤအစီရင္ခံစာကိုစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျပီးေနာက္္အႀကံျပဳခ်ကမ္်ား 

ႏွင့္ေ၀ဖနသ္ံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို လုိကန္ာေဆာင႐္ြကရ္န္ လိအုပ္ပါသည္။ 
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 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာနး္ထားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆုိင္ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊ 

ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႕ညႊန္ၾကား 

ခ်က္မ်ား ကိုေလးစားလိုကန္ာေဆာငရ္ြကသ္င့္ပါသည္။ 

 စက္ရံုအလုပ္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ားအတြက္ အသက္အာမခထံားရိွေပးျခငး္မ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရး 

လုပ္ေဆာင္ေပးျခငး္မ်ား ေဆာင္ရြကေ္ပးသင့္ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ ၀နထ္မ္းမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္၊ 

အခြင့္အေရးမ်ားကိလုည္း ျပည့္၀စြာ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ပါသည္။ 

 လစဥ္ႏွင့္ႏွစ္စဥ္ေဆာငရ္ြကထ္ားလွ်က္ရွိေသာ ပတ္၀နး္က်ငစ္ီမံခန္႔ခဲြမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတ္ွတမ္း 

မ်ားအားလံုးကိို ထိန္းသိမ္းထား႐ွိရန္။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမွႈဥပေဒ (၂၀၁၆)  
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စမီကိံနး္ႏွင့္ ပတ္သကသ္ကဆ္ိငုသ္မူ်ားအားရငွး္လငး္တငျ္ပျခငး္ ႏွင့္  အမ်ားျပညသ္မူ်ား၏ 

သေဘာထားခယံပူြဲ မတွတ္မ္းဓာတပ္ုံ 
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ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခစံာ (Initial Environmental Examination – IEE) 

140 
 

 

 



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပ္ုသည့္ စက္ရုအံတြက္ 
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ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခစံာ (Initial Environmental Examination – IEE) 

143 
 

 

 



Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ ဖိနပအ္အမ်ိဳးမ်ိဳ းခ်ဳပလ္ပ္ုသည့္ စက္ရုအံတြက္ 
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ေနာက္ဆကတ္ြဲ (၁) စမီကံနိး္ေဆာငရ္ြကသ္၏ူ ကတျိပဳလႊာ 

ဤကနဥးီပတ၀္နး္က်င္ ဆနး္စစျ္ခငး္ (IEE) အစရီငခ္စံာအား ျပညေ္ထာင္္စသုမတၱ ျမနမ္ာနိငုင္ေံတာ္မွ 

ျပဌာနး္ထားရွေိသာ ပတဝ္နး္က်င္ဆိငုရ္ာ ဥပေဒမ်ား၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ား၊ 

လမး္ညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ်ားႏွင့္ အညီ ေရးဆြဲတင္ျပျခငး္ ျဖစေ္ၾကာငး္ ကတျိပဳလႊာ 

ရက္စြဲ။  ။ (       ) ရက္ေန႔၊ (        ) လပုိင္း၊ (၂၀၂၁) ခႏွုစ္ 

အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတသ္တ၍္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း စက္ရုုံသည္ ပခဲူးတိုုင္းေဒသၾကီး၊ ပခူဲးၿမိဳ ႕နယ္၊ အထက္ဇိုင္းဂႏုိင္းႀကီး 

ေက်းရြာအပု္စု၊ ကြငး္အမွတ ္ (၆၁၈) ဇုိင္းဂႏ္ုိင္းႀကးီ၊ ဦးပုိင္အမတွ္ - ၃/၂၊၄/၁၊၄/၂)၊ ဧရိယာ ၂၇.၀၇ ဧက 

(၁၁၇၉၁၆၉.၂ ) စတုုရနး္ေပအနက္မွ ၆.၁၅ ဧက (၂၆၇၈၉၄) စတုုရမ္းေပ၊ ေပၚတြင္တည္ေဆာကထ္ားျပးီ 

ေျမာကလ္တၱကီ်ဴ႕ ၁၇°၂၂'၁၉" ႏွင့္ အေရ႕ွေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕  ၉၆°၂၈'၂၄" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရိယာ 

အက်ယအ္၀နး္မွာ  (၆.၁၅) ဧက ျဖစ္သည္။ ပငလ္ယေ္ရ မ်က္ႏွာျပငအ္ထက္ (၁၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ 

စက္ရု၏ံ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၅၀) သန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားရွိပါသည္။ စီမံကနိ္းသည္ ၁၀၀%  

ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသည့္ ကုမၸဏလီမီိတက္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထတု္လုပ္ေရာင္းခ်ျခငး္ 

စက္ရံုအတြက ္ ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ ကနဦးပတ၀္န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစရီင္ခံစာ တြင္ပါရွိေသာ 

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ ႏွင္ ့စီမံကိန္းဆိုင္ရာအခ်ကအ္လက္မ်ားသည္ တကိ်ခုိင္မာ ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ 

ကနဦးပတ္၀န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း လပု္ထံုးလပု္နည္းမ်ား၊ သက္ဆိုငရ္ာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း တကိ်လိုကန္ာ၍ 

ပတ္ဝနး္က်င္ ဆနး္စစ္ျခင္းကိ ု ေဆာင္ရြက္ ထားရွိေၾကာင္း၊ ကနဦးပတ္၀န္းက်င ္ ဆန္းစစ္ျခင္း 

အစီရင္ခစံာတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ ပတဝ္န္းက်ငဆ္ိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အစအီစဥ္မ်ားကို အစဥအ္ၿမဲ 

လိကုန္ာေဆာင္ရြက္မည ္ျဖစေ္ၾကာငး္ ကတိျပဳပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သတ၍္ တိုးတက ္

လာေသာနညး္ ပညာမ်ားျဖစ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်ငထ္နိ္းသိမ္းေရးဥးီစီးဌာန  

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရွိလာပါကလည္း စီမံကိနး္ပိုင္ရငွအ္ေနျဖစလ္ုပေ္ဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းထပ္မံ၍ 

ကတိျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

ေလးစားစြာျဖင္ ့

 

ေဒၚၫႊန္႔ၫႊန္႔စနိ္ 

           Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd 
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ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း အစီရင္းခစံာ (Initial Environmental Examination – IEE) 

149 
 

ေနာက္ဆကတ္ြဲ (၂) အစရီငခ္စံာေရးသားျပဳစသု၏ူ ကတျိပဳလႊာ 

ဤကနဥးီပတ၀္နး္က်င္ ဆနး္စစျ္ခငး္ (IEE) အစရီငခ္စံာအား ျပညေ္ထာင္္စသုမတၱ ျမနမ္ာနိငုင္ေံတာ္မွ 

ျပဌာနး္ထားရွေိသာ ပတဝ္နး္က်င္ဆိငုရ္ာ ဥပေဒမ်ား၊ နညး္ဥပေဒမ်ား၊ စခံ်နိစ္ညံႊနး္မ်ား၊ 

လမး္ညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ်ားႏွင့္ အညီ ေရးဆြဲတင္ျပျခငး္ ျဖစေ္ၾကာငး္ ကတျိပဳလႊာ 

ရက္စြဲ။  ။ (       ) ရက္ေန႔၊ (        ) လပိုင္း၊ (၂၀၂ ) ခုႏွစ္ 

အထက္ပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတသ္တ၍္ Myanmar Shoe Dynasty Co.,Ltd ၏ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း စက္ရုုံသည္ ပခဲူးတိုုင္းေဒသၾကီး၊ ပခူဲးၿမိဳ ႕နယ္၊ အထက္ဇိုင္းဂႏုိင္းႀကီး 

ေက်းရြာအပု္စု၊ ကြငး္အမွတ ္ (၆၁၈) ဇုိင္းဂႏ္ုိင္းႀကးီ၊ ဦးပုိင္အမတွ္ - ၃/၂၊၄/၁၊၄/၂)၊ ဧရိယာ ၂၇.၀၇ ဧက 

(၁၁၇၉၁၆၉.၂ ) စတုုရနး္ေပအနက္မွ ၆.၁၅ ဧက (၂၆၇၈၉၄) စတုုရမ္းေပ၊ ေပၚတြင္တည္ေဆာကထ္ားျပးီ 

ေျမာကလ္တၱကီ်ဴ႕ ၁၇°၂၂'၁၉" ႏွင့္ အေရ႕ွေလာင္ဂ်ကီ်ဴ႕  ၉၆°၂၈'၂၄" တြင္ တည္ရိွ၍ ဧရိယာ 

အက်ယအ္၀နး္မွာ  (၆.၁၅) ဧက ျဖစ္သည္။ ပငလ္ယေ္ရ မ်က္ႏွာျပငအ္ထက္ (၁၃၂) ေပ ျမင့္ပါသည္။ 

စက္ရု၏ံ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၅၀) သန္းရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားရွိပါသည္။ စီမံကနိ္းသည္ ၁၀၀%  

ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသည့္ ကုမၸဏလီမီိတက္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထတု္လုပ္ေရာင္းခ်ျခငး္ 

စက္ရံုအတြက ္ ေရးဆြဲတင္ျပထားေသာ ကနဦးပတ၀္န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း အစရီင္ခံစာ တြင္ပါရွိေသာ 

ပတ္ဝနး္က်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစအီစဥ္ ႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားသည္တကိ် ျပည့္စံုေၾကာငး္၊ ႏွင့္ 

ယခ ု Earth Tree Environmental Services Co.,Ltd အေနျဖင္ ့ CMP စနစ္ျဖင့္ 

ဖိနပ္အအမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပလ္ပု္ျခင္း စကရုံ္စီမံကိန္းအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ကနဦးပတ၀္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္း 

အစီရင္ခစံာသည္ ျမနမ္ာႏိုင္ငံတြငေ္ဖာ္ျပထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ 

လုပထ္ံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သက္ဆိုငရ္ာဥပေဒမ်ား၊ ျပည္တြငး္ျပည္ပလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္းလိကုန္ာ၍ 

ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ ဆနး္စစ္ျခင္း (IEE)  အစရီငခ္ံစာအားေရးဆြဲ တင္ျပထားသည္ ျဖစ္ေၾကာငး္ 

ကတိျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ ဤ ကနဦးပတဝ္န္းက်ငဆ္န္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ပတ္သတ၍္ 

ပတ္ဝနး္က်င္ထနိ္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန မွ ျပနလ္ည္ျဖည့္စြတ္ရနျ္ပန္ၾကားေသာ ျဖည့္စြတ္ခ်ကမ္်ားအား 

ျပန္လည္ျဖည့္စြတ္ျပန္ၾကား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာငး္ထပ္မံ၍ ကတိျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ 

                  ေလးစားစြာျဖင့္ 

      

               ေဒၚေအးျမတႏ္ြယ္ 

      Managing Director 

      Earth Tree Environmental Services Co., Ltd 


