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ကတိကဝတ်ပြုချက်များ 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး၊ မမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စု၊ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာအနီင်းရှိ၊ ဒအဝမ်း္တ္တု 
တူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ ခဲမပေူအမေိုက်နင်က်္တ္တုတူးဒေါ်ထုတ်လုြ်မေ့် အလတ်စားလုြ်ကွက် (အမှတ် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅)၏ ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိခိုက်မှု 
ဆန်င်းစစ်ပခင်းအစီရင်ခံစာ(Environmental Impact Assessment – EIA) အား တနင် သ္ာရီတိုင်း္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာအေဲွ့မှြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းဆုိင်ရာလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ(၂၀၁၅)၊ အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ အရေ် 
အဒ္ွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်င်ချက်များ (၂၀၁၅)၊ ပမန်င်မာနုိင်ငံ္တ္တုတွင်းဥြဒေ(၁၉၉၄)၊ ပမန်င်မာနုိင်ငံ္တ္တုတွင်းဥြဒေကုိ ပြင်ဆင်္ေ့် ဥြဒေ 
(၂၀၁၅)၊ ပမန်င်မာနုိင်ငံ္တ္တုတွင်းနင်ေ်းဥြဒေ (၁၉၉၆) တို့ကုိ အဓိကအဒပခခံမြီး အပခား လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ရမေ့် ္က်ဆိုင်ရာဥြဒေ၊ 
နင်ေ်းဥြဒေများနှင့်ဆက်စြ်ကျင့်္ံုးနုိင်ရန်င်ဒရး္ားပြုစုတင်ပြပခင်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

- ဤအစီရင်ခံစာြါ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်း္ေ် အစီရင်ခံစာဒရး္ားပြုစု္ေ့် တနင် သ္ာရီတိုင်း၊ ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင် 

များအ္င်း၊္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာအေဲွ့မှအေဲွ့တွင်ြါဝင်ဒ္ာ ြောရှင်များမှ ဒပမပြင်ကွင်းဆင်း ဒလ့လာမြီး  ြတ်ဝန်င်းကျင် 
ဆန်င်းစစ်ပခင်း ပြုလုြ်ရန်င် လုြ်ငန်င်းတာဝန်င်များနှင့်အေီ ကဏ္ဍအလုိက် တာဝန်င်ယူပြုစု ဒရးဆွဲ ထားပခင်း ပေစ်၍ တိကျ ခိုင်မာ၍ 
ပြေ့်စံုြါ္ေ်၊ 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ(၂၀၁၅) အြုိေ်၃၅၊ အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအရေ် အဒ္ွး 

(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်င်ချက်များ(၂၀၁၅)၊ကုိ အဓိကအဒပခခံမြီး ဤလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းအြါအဝင်္က်ဆိုင်ရာ လုိက်နင်ာ ဒဆာင်ရွက် 
ရမေ့် အပခား ဥြဒေ၊ နင်ေ်းဥြဒေများကုိ တိကျစွာလုိက်နင်ာ၍ လုြ်ငန်င်းဒနင်ရာအတွက် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် နှင့် လူမှုဝန်င်းကျင် ဆိုင်ရာ 
စီမံချက်များ အတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းအားဒဆာင်ရွက်ထားြါ္ေ်။ 

- စီမံကိန်င်း္ေ် ဤြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်င်းစစ်ပခင်းအစီရင်ခံစာြါ ကတိကဝတ် ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိခိုက်မှုဒလျှော့ချဒရး လုြ်ငန်င်းများ 
နှင့် အစီအစဉ်များ ကုိ အပြေ့်အဝ အစဉ်အမမဲလုိက်နင်ာ ဒဆာင်ရွက်မေ် ပေစ်ြါ္ေ်။ 

 
 

စီမ ံကိန်း ေဆ ိုခပ ုသူ ေစီေင ်ခံစာ အ ေးသား သည့်ေေ ွဲ့ေစည်း 
  

ဒအဝမ်း ္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက် 

 

တနင် သ္ာရီတိုင်း္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ 

္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာအေဲွ့ 

 
 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်း(၂၀၁၅)အြိုေ်ခွဲ ၆၅ အရ အစီရင်ခံစာအားထုတ်ပြန်င်ဒ ကပငာရန်င် A-1 Group of Companies 
၏ website ပေစ်္ေ့် www.a1https://www.a1companies.biz တွင်ြါရိှဒ္ာ scope of business တွင်ြါဝင်္ေ့် A-1 Mining Company ၏ 
Page တွင် ယခု ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းအစီရင်ခံစာကုိ ထုတ်ပြန်င်ဒ ကပငာမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  
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ေစီေင ်ခစံာ ေကျ ဉ်း ချ ုပ ် 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရး ကုမ္ပဏီလီမိတက်္ေ် ပမန်င်မာ၏ဒတာင်ြိုင်းဒေ္တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး၊တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ကကိမ်ဒချာင်း ဒေ္တွင် 
ခဲမပေူနှင့်အမေိုက်နင်က်နှင့်ဒရာရာ္တ္တု များတူးဒော်ထုတ်လုြ်နုိင်ရန်င် ပေစ်နုိင်ဒချ ဒလ့လာမှုများပြုလုြ်ခဲ့မြီးပေစ်၍ တူးဒော်ထုတ်လုြ်ဒရးအတွက် 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာကုိ ္ယံဇာတအရင်းအပမစ်နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိန်င်း္ိမ်းဒရး ဝန်င်ကကီးဌာနင် ့္ုိအစီရင်ခံ 
တင်ပြမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ရန်င်ဒလ့လာမှုများကုိ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်င်လ မှ စတင်၍ တနင် သ္ာရီတိုင်း ္တ္တု လုြ်ငန်င်းရှင်များ 
အ္င်းမှဒဆာင်ရွက်ခဲ့ြါ္ေ်။ 
တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး မမိတ်မမို့နင်ယ်အတွင်းတွင် မဟာဓာတ်အားလုိင်းမှ လျှေြ်စစ်ဓာတ်အားကုိ ရွာ ၆ ရွာ္ာရရှိဒနင်မြီး အလတ်စား 
ဒရအားလျှေြ်စစ်ထုတ်ပခင်းလေ်းမရှိြါ၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်တွင် ကကိမ်ဒချာင်းအြါအဝင် ရွာအများစုမှာ မီးထွန်င်းရန်င် မီးစက်များကုိ္ာအ္ံုး 
ပြုဒနင် ကရြါ္ေ်။ ္ံုးဒရ အတွက်ပမင့်ဒ္ာဒနင်ရာများမှ စိမ့်စမ်းဒရကုိ္ာအ္ံုးများမြီး အများအားပေင့်လံုဒလာက်ြါ္ေ်။ အချ ို့ 
အိမ်များတွင်ဒ္ာက်ဒရအတွက် ဒရတွင်းများတူးဒော်္ံုးစဲွ ကြါ္ေ်။ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းအတွက် တနင် သ္ာရီတိုင်း္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်းအဒနင်နှင့် အဆိုပြုလုြ်ကွက်များ့္ုိ္ွားဒရာက် 
ဒလ့လာပခင်း၊ အဒ္းစိတ်ဒလ့လာဆန်င်းစစ်၍ စစ်တမ်းဒကာက်ယူပခင်း၊ နှင့် ္ယံဇာတနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး ဝန်င်ကကီးဌာနင်မှ 
ထုတ်ပြန်င်ထားဒ္ာ လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းလမ်းညွန်င်များအတုိင်း ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ြါ္ေ်။ 
ြတ်၀န်င်းကျင်နှင့်လူမှု၀န်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက်မှာ စီမံကိန်င်းအဆင့် ၄ ဆင့်ပေစ်ဒ္ာ စီမံကိန်င်းအစီအစဉ်ဒရးဆွဲပခင်းအဆင့်၊ တေ်ဒဆာက် 
ပခင်း အဆင့်၊ လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်နှင့် လုြ်ငန်င်းရုြ်္ိမ်းပခင်းအဆင့်အားလံုးအားဒြါ်လွင်ဒအာင် အစီရင်ခံတင်ပြထား ြါ္ေ်၊ 
စီမံကိန်င်းဒ ကာင့်ဆိုးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှု (့္ုိမဟုတ်) ပေစ်ဒြါ်နုိင်ဒ္ာ ထိခိုက်မှုများ အားခန်င့်မှန်င်း၊ခဲွပခား ဒော်ထုတ် ဆန်င်းစစ်ထား္ေ့် အပြင် 
ထိခိုက်နုိင်ဒ္ာ ဆိုးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုတိုင်းကုိ ဒလျာ့ြါးဒစဒ္ာနင်ေ်းလမ်းများကုိလေ်းဒော်ပြထားြါ္ေ်။ 
ထိခိုက်မှုများအတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ် မှာလုိက်ြါဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်မမဲပေစ်ြါ္ေ်၊ ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒစာင့် ကြ်စစ်ဒဆး  
ပခင်းကုိ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအပေစ်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်ဒ ကာင်းကုိလေ်းဒော်ပြထားြါ္ေ်။ 
ဟင်းလင်းေွင့် ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ဒေဟစနင်စ်ကုိထိခိုက်နုိင်ပခင်းနှင့် အဒြါ်ရံဒပမလွှာ ြျက်စီးပခင်းတို့မှာ အဓိက 
ထိခိုက်မှုများပေစ်ြါ္ေ်။ ္တ္တုတူးဒော်ပခင်းလုြ်ငန်င်းမှ ဒပမ္ားတူးဆွပခင်း၊ ယာဉ်္ွားလာမှု၊ ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်မှု၊ ဒပမကကီးအတင်အချ 

စ္ေ်တိုဒ့ ကာင့် ေုံမှုန်င့်များ ထွက်ရှိပခင်း များရိှြါ္ေ်။ စက်ယန္တရားကကီးများမှ မီးခိုးဒငွ့ထွက်ရှိပခင်းနှင့် အ္ံထွက်ရှိမှု အနင်ေ်းငယ် ရှိနုိင်ြါ္ေ်။ 
အစုိင်အခဲအမှိုက်နှင့် ဒရစွန်င့်ထုတ်မှုလေ်းအနင်ေ်းငယ်ရှိြါ္ေ်။ 
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ္က်ဆိုင်ဒ္ာဒပမြံုများ၊ ဒနင်ရာချထားမှုများ စီမံကိန်င်း၏အစိတ်အြိုင်းများ၊ အ္ံုးပြု္ေ့်စက်ယန္တရားများ နှင့် 
ဒလာင်စာဆီလုိအြ်မှု၊ အချက်အလက်များ၊ လက်ရှိြတ်ဝန်င်းကျင်အဒပခအဒနင်များပေစ်္ေ့် ြထဝီ၊ဘမူိ အဒနင်အထား၊ ဒပမအ္ံုးချမှု၊ ဒေဟစနင်စ်၊ 
ဇ၀ီြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ဒပမ၊ ဒရ၊ဒလအရေ်အဒ္ွးစဒ္ာ ရုြ်ြိုင်းဆုိင်ရာြတ်ဝန်င်းကျင်အဒနင်အထား၊ အနင်ေ်းငယ်မျှေဒ္ာ ဘာ္ာဒရးနှင့် 
ယဉ်ဒကျးမှုဆိုင်ရာ္ွင်ပြင်လက္ခဏာ စ္ေ်တို့အားဒော်ပြထားြါ္ေ်။ ဤဧရိယာ၏ ဒေဟစနင်စ်အဒနင်နှင့် ဇီဝမျ ိုးစံု မျ ိုးကဲွများ ၊အြင်များနှင့် 
ဒတာရုိင်းတိရိစ္ဆာန်င်များမှာ နင်ေ်းြါးြါ္ေ်။ ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများဒလ့လာမှုအပြေ့်အစံုမဟုတ်ဒ္ာ်လေ်း (ဒရဒနင် အြင်နှင့် တိရိစ္ဆာန်င်များ အြါ 
အဝင်) အချက်အလက်အချ ို့ကုိမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ြါ္ေ်။ 
ထ့ုိအပြင် ဤအစီရင်ခံစာတွင် အထူး္ပေင့် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုအဆင့်အတွက် ထိခိုက်မှုအကကီး အဒ္း များအပြင် အပြု္ဒဘာ အကျ ိုး 
္က်ဒရာက်မှုများအား ဒော်ထုတ်တင်ပြထားြါ္ေ်။ တေ်ဒဆာက်မှုကာလနှင့် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်များ တွင်ကကုံဒတွ့နုိင်ဒ္ာ 

ထိခိုက်မှုများအပြင် လုြ်ငန်င်းရုြ်္ိမ်းပခင်းကာလအတွက် ထိခိုက်နုိင်မှုများကုိလေ်းဒော်ပြထားမြီး ထိခိုက်မှုတိုင်းအတွက် အမှန်င်တကယ် 
လက်ဒတွ့ဒဆာင်ရွက်မေ့် ဒလျာ့ြါးဒစ ပခင်း့္ုိမဟုတ် မှန်င်ကန်င်ဒ္ာပြင်ဆင်ပခင်းနင်ေ်းလမ်းများကုိလေ်းဒော်ပြထားြါ္ေ်။ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်တွင် လုြ်ငန်င်းအဆင့်၄ ခုစလံုးအားခခုံငုံဒရး္ားဒော်ပြထားမြီ အထူး္ပေင့် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်း 
အဆင့်ထိခိုက်မှုများအားဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများပေင့်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် လက်ခံနုိင်ဒ္ာအဆင့်အထိဒလျှော့ချပခင်းအား ဒော်ပြထားြါ္ေ်။  
ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် ဒရအ္ံုးအစဲွဒချွေတာမှု၊ စွမ်းအင်္ံုးစဲွမှုဒချွေတာမှု တို့အပြင် ြတ်ဝန်င်းကျင်စိမ်းစုိဒရးအစီအစဉ် အတွက် 
အြင်များပြန်င်လေ်စုိက်ြျ ိုးပခင်းအစီအစဉ်များကုိလေ်းဒော်ပြထားြါ္ေ်။ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ ဒေ္ခံများ နှင့်ဆက်ဆံဒရး 
ဒကာင်းမွန်င်ရန်င်လုိအြ်ဒ ကာင်းကုိလေ်းဒော်ပြထားြါ္ေ်။ 
လူမှုဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက်တွင် ဒေ္ခံအ္ုိင်းအဝုိင်းနှင့်ဒဆွးဒနွးတိုင်ြင်ပခင်းနှင့် လူမှုဒရးတာဝန်င်ယူမှု ြူးဒြါင်းအစီအစဉ်ကုိ 
ဒော်ပြထားမြီး စီမံကိန်င်းနှင့်ြတ်္က်္ေ့် လူထုနှင့်ဒတွ့ဆုံဒဆွးဒနွးြဲွ၊ အိမ်ဒထာင်စုများအားဒတွ့ဆုံဒမးပမန်င်းမှုများ နှင့် ဒေ္ခံများနှင့် 
ဒကာင်းမွန်င်္ေ့်ဆက်ဆံဒရးများရိှဒ ကာင်းဒော်ပြထားြါ္ေ်။ 
အစီရင်ခံစာ၏နိင်ေုံးြုိင်းတွင် စီမံကိန်င်းအတွက်လက်ဒတွ့ဆန်င်ဒ္ာ ဒဆာင်ရွက်ချက်များအား တင်ပြထားြါ္ေ်။ ္တ္တုကဏ္ဍမှာ  ထိခိုက်နုိင်မှု 

များ ရှိဒ္ာ်လေ်း အကျ ိုးရှိဒ္ာ ္က်ဒရာက်မှုများလေ်းရိှပခင်းကုိလေ်းဒော်ပြထားြါ္ေ်။ 
နိင်ေါန်င်း 
ဒအဝမ်း ္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ ခဲမပေူအမေိုက်နင်က်နှင့်ဒရာရာ္တ္တုများထုတ်လုြ်မေ့် အလတ်စားလုြ်ကွက်များမှာ တနင် သ္ာရီတိုင်း 
ဒေ္ကကီး၊ မမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စု၊ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာအနီင်းတွင် တေ်ရှိမြီး ဒပမဧရိယာ ၄၉ ဧက ရိှြါ္ေ်၊ 
Grid Point အမှတ်အ္ားများမှာ  Block (1), A-444035, B-444031, C 45001, E 450035, Block (2), A- 452031, B-452035, C-458035, D 
458031, Block (3), A-441030, B-441026, C- 447026, D-447030,Block (4), A-439025, B-439021,C-445021,D-445025 and Block (5), 
A-4T7013,B-447009, C-453009, D-453013 တို့ပေစ်ြါ္ေ်။ ၎င်း္တ္တုလုြ်ကွက်များမှာ မမိတ်မမို့မှ ၈၈.၇ မိုင်ကွာဒဝးမြီး တနင် သ္ာရီမမို့မှ ၂၇ 
မိုင်ကွာဒဝး၍ ္ိန်င်းခွန်င်ကကိုးဝုိင်း အတွင်း ကျဒရာက်ဒနင်ြါ္ေ်၊ အနီင်းဆုံးဒကျးရွာမှာ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စုတွင် ြါဝင်ဒ္ာ 
ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာပေစ်မြီး အိမ်ဒထာင်စု ၉၈စု၊ မူလတန်င်းဒကျာင်း ၁ဒကျာင်းနှင့် ဒကျးရွာအဒထွဒထွအုြ်ချုြ်ဒရးရံုးရိှြါ္ေ်။ 
အစီရင်ခံစာဒရး္ား္ေ့်အေွဲ့အစေ်းမှာတနင် သ္ာရီတိုင်း္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်းမှ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအေွဲ့ပေစ်မြီး ဆက်္ွယ်ရန်င် 
email လိြ်စာမှာ minhtut.jb1234@gmail.com  ပေစ်ြါ္ေ်။ 

mailto:minhtut.jb1234@gmail.com
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 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  3 

 

စီမံကိန်င်းမှာ ဒေ္္ံုးဒရဒလာင်းအိမ်္ာစနင်စ်ကုိအ္ံုးပြုမေ်ပေစ်မြီး ္နင့််စင်မှုစနင်စ်များကုိ စနင်စ်တကျဒဆာင်ရွက်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
လုြ်ကွက်များ့္ုိြင်မလမ်းမမှဝင်ထွက်္ွားလာနုိင်ရန်င်လမ်းများကုိလေ်း၊ စီမံကိန်င်းအစီအစဉ်ပေင့်ဒောက်လုြ်အ္ံုးပြုမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

စီမံကိန်းနနာက်ခံအနကကာင်းအရာ 

 ခဲမပေူ အမေိုက်နင်က်နှင့် ဒရာရာ္တ္တုများရှာဒေွတူးဒော်ထုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်င်းများ၏ ဒရရှေ်ရေ်မှန်င်းချက်မှာ ပမန်င်မာနုိင်ငံအတွက် ဆွဲဒဆာင်မှု 
ရှိဒ္ာ စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းတစ်ခုအဒနင်နှင့် ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှုအဒတွ့အကကုံ္စ်တစ်ခုအပေစ်ေန်င်တီးပြ္ပခင်းြင်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့်လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ရာတွင် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒနင်ရာများအတွက် ထိခိုက်နုိင်မှုများကုိ ္တ်မှတ်ထား ဒ္ာ 
စံချန်ိင်စံညွှန်င်းထက်ဒကျာ်လွန်င်ပခင်းမရှိဒစဘ ဲဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာြတ်ဝန်င်းကျင်တစ်ခုပေစ်ဒစရန်င် စီစဉ်ထားမြီးပေစ်ြါ္ေ်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအနခခခံများ 
ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာြတ်ဝန်င်းကျင် 

ဤဧရိယာတစ်ဒလျှောက် နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဧရိယာများ၏ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာအဒပခအဒနင်များကုိ  အဒပခခံအဆင့နှ်င့် အ ကမ်းအဆင့်နှစ်မျ ိုးစလုံး အတွက် 
ဒကာက်ခံခဲ့ြါ္ေ်။ 

ရာ္ီဥတု မမိတ်မှာအြူြုိင်းမုတ်္ံုရာ္ီဥတု (Köppen)ရာ္ီဥတုအမျ ိုးအစားရှိမြီး တစ်နှစ်ြတ်လုံးြူဒနွးြါ္ေ်၊ ဒဆာင်းကာလမှာ 
တုိဒတာင်းမြီး( ေီဇင်ဘာလမှ ဇန်င်နင်ဝါရီလ) မုိးကာလမှာ ဒေဒော်ဝါရီလမှ နုိဝင်ဘာလအထိရှေ်လျားြါ္ေ်၊ အထူး္ပေင့် ဒမလမှ 

စက်တင်ဘာလအထိ မုိး္ေ်းထန်င်စွာရွာ္ွန်င်းဒလ့ရှိြါ္ေ်။ 

ဒပမမျက်နှာ္ွင်ပြင် 

နှင့်ဘမိူဒေေ 

အဆုိပြု ္တ္တုတူးဒော်ဒရးဒနင်ရာမှာ အလယ်ဒတာင်တန်င်းဒေ္တွင်ရှိမြီး ြင်လယ်ဒပမမျက်နင်ာပြင်မှ ၁၄၇၀ ဒြတွင် တေ်ရှိ ြါ္ေ်၊ 

ဒပမမျက်နင်ာ္ွင်ပြင်မှာ ကကိမ်ဒချာင်း၏ဒချာင်းကမ်းြါးအနီင်းတွင်တေ်ရှိမြီး ချ ိုင့်ဝှမ်းအတွင်းတွင် တေ်ရှိြါ္ေ်၊ 
တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကကီး၏ အဒရးကကီးဆံုး္တ္တုများပေစ်ဒ္ာ ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်တ့ုိမှာ granitoids နှင့ ် country rocks တ့ုိကို 
ကနင့််လနင့််ပေတ်လျှေက်ရှိဒ္ာ  quartz အလွှာဒ ကာတွင်ဒတွ့ရမြီး ၎င်းတ့ုိအနီင်းဝန်င်းကျင်တွင်ဒတွ့ရတတ် ြါ္ေ်၊ အဒပခခံ ခဲမပေူ 
အမေိုက်နင်က်တ့ုိကုိ tourmaline-muscovite pegmatite အဒ ကာများတွင်လေ်း ပြနင့််ကျဲလျှေက်လေ်းဒတွ့ရှိရ ြါ္ေ်။ 

အဒပခခံခဲမပေူမှာ အြူြုိင်း္စ်ဒတာအတွင်း္ွားလာရန်င်ခက်ခဲမြီး ဒပမဆီလွှာအထြ်ထြ်ေုန်င်းလွှမ်းဒနင်ပခင်းဒ ကာင့်အလွယ် တကူ 
ထုတ်လုြ်ပခင်းမပြုနုိင်ြါ၊ ကံအားဒလျာ်စွာ တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကကီးအတွင်း ခဲမပေူကုိ နုန်င်းဆန်င်ဒ္ာဒပမများတွင် 
ကျယ်ကျယ်ပြနင့််ပြနင့််ဒတွ့ရှိရြါ္ေ်၊ ခဲမပေူကုိ ယခုကာလများတွင် လုြ်ကွက်များမှ တူးဒော်ထုတ်လုြ်ဒနင်ြါ္ေ်၊  

ယူနင်န်င်ပြေ်နင်ယ်မှပောဆင်းလာ္ေ့် ရှမ်းကုန်င်းဒပမပမင့်အဒနင်ာက်ဘက်အစိတ်အြုိင်းမှတဆင့်တနင် သ္ာရီဒတာင်တန်င်း၊ ၎င်းမှ တဆင့် 
ထိုင်းနုိင်ငံ၊ မဒလးရှား၊ ၎င်းမှ အင်ေုိနင်ီးရှားနုိင်ငံ Bangka နှင် ့ Belitung ြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် အဒရှ့ဒတာင် အာရှဒေ္ ၏အကကီးဆုံး 
ခဲမပေူ အမေိုက်နင်က်ဒ ကာတေ်ရှိြါ္ေ်၊ ဒပမာက်ဘက်ဒကျာ ယူနင်န်င်ပြေ်နင်ယ်တွင် အမေိုက် နင်က် မှာအဒရးြါ ဒနင်မြီး ခဲမပေူမှာ 

ဒတာင်ဘက်အဒ ကာတွင်ြုိမုိဒြါများစွာဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။ နုန်င်းဒပမများတွင်ရရှိ ဒ္ာ ခဲမပေူကုိ တနင် သ္ာရီ 
တုိင်းဒေ္ကကီးြင်မအရြ်ဒေ္များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြနင့််ပြနင့််ဒတွ့ရှိရမြီး ကမ်းလွန်င်ဒေ္ အနီင်းတွင်မူအဒတွ့နင်ေ်းြါ္ေ်၊  
ထို့အပြင် အလားတူ ဘူမိဒေေအဒနင်အထားရှိဒ္ာ ထိုင်းနုိင်ငံနှင့် မဒလးရှားတ့ုိမှာ ကမ်းလွန်င်ဧရိယာများတွင် ခဲမပေူ ကို 
တွင်ကျယ်စွာထုတ်လုြ်ဒနင်မြီပေစ်ြါ္ေ်။ 

ဒလာဒလာဆယ်ရရှိထားဒ္ာ ဘူမိဒေေအချက်အလက်များအရ တနင် သ္ာရီဒေ္္ေ်ခဲမပေူအမေိုက်နင်က်တူးဒော် ထုတ်လုြ် 
ပခင်းမပြုရဒ္းဒ္ာ ဒေ္များထဲမှ ဒေ္တစ်ခုပေစ်ဒနင်ြါ္ေ်၊ 
ထို့ဒ ကာင့်မိမိတ့ုိအဒနင်နှင့် တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကကိး၏ ခဲမပေူ အမေိုက်နင်က်္တ္တုအရင်းအပမစ်များကို ရှာဒေွတူးဒော်ထုတ် 

လုြ်နုိင်ရန်င်အထူး ကြ်မတ်ရှာဒပေပခင်း၊ ဒပမြံုထုတ်ပခင်းနှင့်္ုဒတ္နင်လုြ်ငန်င်းများကုိ မလွဲမဒ္ွ ဒဆာင်ရွက်ရမေ်ပေစ် ြါ္ေ်၊ 

ဇလဒေေနှင့် ဒရစီး ဒရလာ စီမံကိန်င်းဒေ္မှာ ကကိမ်ဒချာင်းကုိပေတ်္န်င်းဒနင်မြီး ဒရလျှေမံှုများပေစ်ခဲ့ပခင်းမရှိခဲ့ဒ ကာင်းမှတ်တမ်းများအရ ္ိရှိရြါ ္ေ်၊ ၅ နှစ် 

အတွင်းရွာ္ွန်င်းခဲ့ဒ္ာမုိးဒရချန်ိင်များဒ ကာင့်လေ်းဒရကကီးဒရလျှေမံှုများမပေစ်ဒြါ်ခဲ့ြါ 

ဇီဝြတ်ဝန်င်းကျင် 

္စ်ဒတာကကိုးဝုိင်း ဤဒေ္မှာ တရား၀င်္စ်ထုတ်လုြ်ခဲ့ဒ္ာဧရိယာတစ်ခုပေစ်ခဲ့၍ ယခုအချန်ိင်တွင်္စ်ဒတာများရှင်းလင်းဒနင်မြီးခခုံ များ္ာ 
ကျန်င်ရှိဒနင်ြါ္ေ်၊ ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့်လိုအြ်ြါက အြင်များပြန်င်လေ်စုိက်ြျ ိုးရန်င်ပြင်ဆင်ထားမြီး ပေစ် ြါ္ေ်၊ 

ဒတာရုိင်းတိရိစ္ဆာန်င် နှင့် 
ဒရဒနင်္တ္တဝါများ 

္စ်ဒတာဦးစီးဌာနင်၏မှတ်တမ်းများနှင့် ဒေ္ခံများထံမှရရှိဒ္ာအချက်အလက်များအရ ဤဧရိယာမှာ ္ိန်င်းခွန်င်း ဒတာရုိင်း 
တိရိစ္ဆာန်င်ကာကွယ်တားဆီးဒရး္စ်ဒတာကကိုးဝုိင်းအတွင်းကျဒရာက်ဒနင်မြီး ဒတာရုိင်းတိရိစ္ဆာန်င်မျ ိုးစိတ် များ မရှိြါ၊ ဒချာင်းငယ် 
တစ်ခုပေစ်ဒ္ာကကိမ်ဒချာင်းတစ်ခု္ာရှိမြီး ငါးကကီးများမဒတွ့ရှိရဘဲ ငါးအငယ်များနှင့် တပခားဒရဒနင်္တ္တဝါများ ္ာရှိြါ္ေ်။  

ဒပမအ္ံုးချမှု ဤဧရိယာ၏ ဒပမအ္ံုးချမှုြံုစံမှာ ္စ်ဒတာများနှင့်လွတ်ကင်းမြီး စုိက်ြျ ိုးဒပမဧရိယာလေ်းမဟုတ်ြါ၊ 

Environmental Quality ဤဧရိယာ၏ဒလအရေ်အဒ္ွးမျာ ဒကာင်းမွန်င်မြီး အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာအရေ်အဒ္ွး(ထုတ်လွှတ်မှု) စံချန်ိင် စံညွှန်င်း 

အတွင်း္ာရှိနုိင်္ေ်ဟုခနင့််မှန်င်းနိုင်ြါ္ေ်။ အလားတူ ္တ္တုလုြ်ကွက်ဧရိယာများ၏ ဒရအရေ် အဒ္ွးမှာလေ်း 
ဒကာင်းမွန်င်ဒနင်မေ်ဟုခနင့််မှန်င်းရြါ္ေ်၊ ္ို့ဒ္ာ်မုိးတွင်းကာလများတွင် ဒရမှာနုန်င်းများပခင်း၊ ဒပမမြိုပခင်း နှင့် ဒရတုိက်စား 
ပခင်းတ့ုိဒ ကာင့် ဒရထု ေစ်ေမ်းမှုများပေစ်လာနုိင်ြါ္ေ်၊ ဤဧရိယာအတွင်း ဆူေံ ္ံအဒနှာက်အယှက်များမပေစ်ြွားနုိင်ြါ။ 

လူမှုစီးြွားနှင့် ယဉ်ဒကျးမှုြတ်ဝန်င်းကျင် 

လူဦးဒရနှင့် 

အိမ်ဒထာင်စုများ 
 

္တ္တုလုြ်ကွက်များအနီင်းတဝုိက်တွင် ထဒြါ်လိတ်ကကီးနှင့်ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာတ့ုိရှိမြီး ထဒြါ်လိတ်ကကီးဒကျးရွာမှာ လုြ်ကွက် 

များနှင့် ၁၅ မုိင်ခနင့််ကွာဒဝးြါ္ေ်၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာမှာလုြ်ကွက်များနှင့် ၃ မိုင်ခနင့််ကွာဒဝးြါ ္ေ်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ် 
မှတ်တမ်းများ(myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Tanintharyi%20Region% 20Census% 20 Report %20 -) 
%20ENGLISH)အရတနင် သ္ာရီမမို့၏လူဦးဒရမှာ ၁၀၆,၈၅၃ဦးရှိမြီး အိမ်ဒထာင်စု ဦးဒရမှာ ၁၉,၉၂၉ ရှိြါ္ေ်။ ဒကျးရွာဒနင် 
လူတန်င်းစား ဦးဒရမှာ ၁၀၁,၃၃၉ ဦးရှိြါ္ေ်။ တနင် သ္ာရီမမို့အနီင်းတဝုိက်ဒနင်ထိုင်္ူ များနှင့် လုြ်ကွက်များအနီင်း ဒနင်ထိုင်္ူများမှာ 

လယ်ယာစုိက်ြျ ိုးဒရးနှင့်ဒမွးပမူဒရကုိ္ာအဓိကထားလုြ်ကုိင် ကမြီး အပခား္ူများမှာ အစုိးရဌာနင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်္ေ့် 
ကုမ္ပဏီများတွင်လုြ်္ားများအပေစ် ဝင်ဒရာက်လုြ်ကုိင်ဒနင်  ကြါ္ေ်။ 

ြောဒရး တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်ဧရိယာတွင် အဒပခခံြောအထက်တန်င်းဒကျာင်း ၈ဒကျာင်း၊ အလယ်တန်င်းဒကျာင်း ၁၉ ဒကျာင်း၊ နှင့် မူလ 
တန်င်းဒကျာင်း ၈၃ ဒကျာင်းရှိြါ္ေ်။ ဒကျးရွာများတွင်မူ မူလတန်င်းဒကျာင်းများ္ာရှိြါ္ေ်။ 

လမ်းြန်င်းဆက်္ွယ်ဒရး ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီမှ ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်နှင့်ဒရာရာ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ရန်င် ဒလျှောက်ထား္ေ့် ဒပမ ဧရိယာ 

္ေ် ရန်င်ကုန်င်မမို့မှမမိတ်မမို့့္ုိ ဒလယာဉ်၊ ဒမာ်ဒတာ်ကားများပေင့် ္ွားလာနုိင်ြါ္ေ်။ မမိတ်မမို့မှတနင် သ္ာရီမမို့့္ုိ မုိင် (၅၀)ခနင့်် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  4 

 

ကွားဒဝးမြီး ဒမာ်ဒတာ်ကား၊ ဆုိင်ကယ်၊ အပမန်င်ဒရယာဉ်များပေင့်လေ်း ္ွားလာနုိင်ြါ္ေ်။ တနင် သ္ာရီမမို့မှ (၂၇) မုိင်ခနင့်် 
ကွာဒဝး္ေ့် ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ့္ုိ ကား၊ ဆုိင်ကယ်တုိ့ပေင့် ရာ္ီမဒရွး္ွားလာနုိင်မြီး၊ ထိုရွာမှတဆင့် ဒလျှောက်ထား ္ေ့် 
လုြ်ကွက့်္ုိ (၆) မုိင်ခနင့်် ကွာဒဝးမြီး ဒနွရာ္ီတွင်္ာ ကား၊ ဆုိင်ကယ် တ့ုိပေင့်္ွားလာနုိင်ြါ္ေ်။ တနင် သ္ာရီမမို့မှ 

လုြ်ကွက်ဧရိယာ့္ုိ စုစုဒြါင်း (၃၃) မုိင်ခနင့်် ဒဝးကွာြါမြီး မမ်ိတ်မမို့မှ (၈၃)မုိင်ခနင့်် ကွာဒဝးြါ္ေ်။ 

လျှေြ်စစ်ဓာတ်အား ြင်မလျှေြ်စစ်ဓာတ်အားလိငု်းမှ လျှေြ်စစ်ဓာတ်အားကုိ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်အတွင်းအနင်ေ်းငယ်္ာရရှိြါ္ေ်၊ ကကိမ် ဒချာင်း ဒကျးရွာ 

နှင့်အပခားဒကျးရွာများတွင်မီးအလင်းဒရာင်အတွက် မီးစက်များကုိအ္ာအ္ံုးပြုဒနင် ကြါ္ေ်။ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာ 
အြါအဝင် ရွာအများစုမှာ လေ်း မီးအတွက်မီးစက်များကုိ္ာအ္ံုးပြုဒနင် ကြါ္ေ်။ 

ဒရပေနင့််ဒဝမှု ဒ္ာက်ဒရ္ံုးဒရများအတွက် စိမ့်ဒရစမ်းဒရများကုိ ပမင့်ဒ္ာဒေ္များမှ ္ွယ်ယူ္ံုးစဲွ ကြါ္ေ်၊ အချ ို့အိမ်ဒထာင်စုများ မှာ 
ဒ္ာက်ဒရ္ံုးဒရအတွက် ကုိယ်ြုိင်ဒရတွင်းများအားတူးဒော်အ္ံုးပြု ကြါ္ေ်။ 

စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းများ ကုန်င်စံုဆိုင်များ၊ လက္ဘက်ရေ်ဆုိင်များ၊ ေုန်င်းနှင့်ဆက်စြ်ြစ္စေ်းအဒရာင်းဆုိင်များ၊ စားဒ္ာက်ဆုိင်များနှင့် တေ်းခိုခန်င်းများ 

စ္ေ့်စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ဒနင် ကြါ္ေ်၊ တနင် သ္ာရီမမို့တွင်မူ အချ ို့ ကုန်င်ဒရာင်း စင်တာများရှိြါ္ေ်၊    

ဒရ္ွင်းစုိက်ြျ ိုးပခင်း လယ်စုိက်ဧက ၁၆၈ ဧကအား ဆေ်ဒရ္ွင်းစုိက်ြျ ိုးမှုများဒဆာင်ရွက်ဒနင်ြါ္ေ်၊ 

စက်မှုလုြ်ငန်င်းများ အလတ်စားစက်မှုလုြ်ငန်င်းများပေစ်္ေ့် စက်ချုြ်၊ ဝြ်ဒရှာ့၊ ဆုိင်ကယ်ပြုပြင်ဒရး၊ ္စ်စက်လုြ်ငန်င်းများမှာ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ် 
အတွင်းလုြ်ငန်င်းများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်င်းခနင့််ရှိြါ္ေ်။ 

အ္ုိက်အဝုိင်းတုိးတက် 
ေံွ့မေိုးဒရး 

မိခင်နှင့်ကဒလးဒစာင့်ဒရှာက်ဒရး၊ အမျ ိုး္မီးဒရးရာ၊ ္က်ကကီးရွယ်အုိဒစာင့်ဒရှာက်ဒရး၊  ကက်ဒပခနီင်၊ မီး္တ်နှင့် တပခား 
လူမှုဒရးအ္င်းအေဲွ့များ ေဲွ့စေ်းထားြါ္ေ်။ 

 

အလားအလာရိှဒ္ာေံွ့မေိုးတိုးတက်မှုဧရိယာ 

မပေစ်နုိင်ဒ္းြါ 
 

ဘာ္ာဒရးယဉ်ဒကျးမှုနှင့်္မိုင်းဆိုင်ရာ ဒနင်ရာများ 

မရိှြါ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက် (အကျဉ်း) 

လူမှုစီးြွားအဒပခအဒနင် 
လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းကာလအတွင်း စီမံကိန်င်းအတွက် လူနှင့်ယာဉ်အ္ွားအလာြုိမုိ္ိြ်္ေ်းလာနုိင်ြါ္ေ်။ လက်ရှိအဓိက လမ်းများ 
တစ်ဒလျာက် ဆူေံ္ံအဆင့်တုိးပမင့်လာနုိင်ြါ္ေ်။ ဒေ္ခံလူမှုအ္ုိင်းအဝုိင်းများ၏ ကုိယ်ဒရးကုိယ်တာနှင့်လံုခခုံမှုကုိထိခိုက်ပခင်းမရိှ နုိင်ြါ။ 
အလုြ်အခွင့်အလမ်းများအတွက်တိုးတက်လာနုိင်မြီး ြုိမိုဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာစီးြွားဒရး၊ ြုိမိုဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာ ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရး စနင်စ် နှင့် 

ခခုံငုံ ကေ့်ြါက အပြု္ဒဘာ တိုးတက်မှုများပေစ်ဒြါ်လာနုိင်ြါ္ေ်။ 
ဒရစီးဒရလာနှင့် ဒရကကီးဒရလျှေမံှုများ 
ဒပခာက်ဒ္ွ့ဒ္ာရာ္ီဥတုများရိှ္ေ့် နုိဝင်ဘာမှမတ်လအတွင်းပေစ်ဒြါ်နုိင်ပခင်းမရိှဒ္ာ်လေ်း စုိစွတ်ဒ္ာရာ္ီဥတု (ဧမြီမှ ဒအာက်တို 
ဘာလများအတွင်း ဒဆာက်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများတေ်ဒဆာက်ဒနင်္ေ့်ဒနင်ရာမှ ဒပမတူးဒပမဒကာ်လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်္ေ့်ဧရိယာ များနှင့် 
နီင်းစြ်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒနင်ရာများတွင် ဒရလျှေမံှုများပေစ်ဒြါ်နုိင်ြါ္ေ်၊ ၄င်းဒရကကီးဒရလျှေအံန္တရာယ်များအတွက် ဒလျာ့ြါး ဒစဒရး နင်ေ်းလမ်း 
များဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်ြါမေ်။ 
အမှုံများထွက်ရှိမှု 
အထူး္ပေင့်ဒပခာက်ဒ္ွ့ဒ္ာရာ္ီဥတုများတွင်ပေစ်ဒြါ်နုိင်မြီး၊ အဒရးြါဒ္ာ ထိခိုက်မှုများပေစ်ြါ္ေ်။ 
အမှိုက်ထွက်ရှိမှု 
စက်များ၊ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်များ၊မှ ထွက်ရှိ္ာဒချာဆီစက်ဆီအဒဟာင်းများ၊ ္ုတ်ဒဆးများ၊ ဒြျာ်ရေ်များ၊ အက်ဆစ်နှင့ ် အပခား ဓာတု ြစ္စေ်း 
များြါဝင်ဒ္ာ အန္တရာယ်ရှိဒ္ာ အမှိုက်များ၊နှင့် အန္တရာယ်မရှိဒ္ာ ္ာမာန်င်အမှိုက်များထွက်ရှိနုိင်ြါ္ေ်၊ အန္တရာယ်ရှိဒ္ာ အမှိုက်များ 

စွနင့််ြစ်ပခင်းမှာ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် အန္တရာယ်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်ပခင်း၊ ဒပမဆီလွှာများနှင့် ဒပမဒအာက်ဒရ အရင်းအပမစ်များ 
ေစ်ေမ်းမှုပေစ်နုိင်ပခင်းများဒ ကာင့် ခက်ခဲနုိင်ြါ္ေ်၊ 
ဒရဆုိးများဒ ကာင့်ထိခိုက်မှု 
ဓာတ်္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ပခင်းမှ လုြ်ငန်င်း္ဘာဝအားပေင့်ဒရဆုိးများထွက်ရှိပခင်းမရှိြါ။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်မှာြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်ဒစနုိင်မှု အလားအလာရိှဒ္ာ စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းမှဒြါ်ထွက်လာမေ့်   အဒပခအဒနင် 
များ ကုိဒော်ထုတ်၍ ၎င်းထိခိုက်မှုများကုိ လုိအြ်္လုိ ဆက်စြ်မှုရိှ္ေ့် တားဆီးပခင်း (့္ုိမဟုတ်)ဒလျာ့ြါး ဒစပခင်းများကုိ တိကျစွာ 
ဒဆာင်ရွက်ရန်င် မရှိမပေစ်လုိအြ်ဒ္ာအစီအစဉ်တစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်မှာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်း၏ အဓိကအစိတ်အြိုင်းတစ်ခုအဒနင်နှင့် လုြ်ငန်င်း ဒဆာင်ရွက်ရာမှ 
ထွက်ရှိလာဒ္ာ ဆိုးရွားဒ္ာထိခိုက်မှုများကုိ ထိဒရာက်ဒ္ာဒလျှော့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများကုိ အ္ံုးပြု၍ တားဆီးကာကွယ်ရန်င် လမ်းညွှန်င် 
ဒြးြါ္ေ်။ 

ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများမှာ အဓိကအားပေင့် တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့်အတွက်အာရံုစုိက်ထားဒ္ာ်လေ်း အဆိုပြု စီမံ 
ကိန်င်းလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်ေွံ့မေိုးတုိးတက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေ္အပေစ် ထေ့်္ွင်းဒရးဆွဲထားရြါမေ်။ ၎င်းမှာ 
လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် ပြင်ဆင်ထိန်င်း္ိမ်းရန်င် တာဝန်င်တစ်ခုလေ်းပေစ်ဒနင်ပခင်းဒ ကာင့် ္င့်ဒလျာ်ဒ္ာလမ်းညွှန်င်မှု ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများမှာ ဒအာက်ြါအချက်များတွင် ဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်ြါမေ်။ 

 အဆင့်  - အမျ ိုးအစားခွဲပခားပခင်း   



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  5 

 

  - ဒဆာက်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများနှင့်္က်ဆိုင်ဒ္ာဆူေံ္ံများ 
   - ဒဆာက်လုြ်ဒရးယန္တရားများမှ ထွက်ရှိပခင်း 
   - ဒဆာက်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းခွင်များမှ ထွက်ရှိပခင်း 
   - ထွက်ရှိဒ္ာဆူေံ္ံများ 
 စခန်င်းဒဆာက်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းခွင် - ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှု 
   - အမှိုက်စီမံခနင့််ခွဲမှု 
   - ဒပမဆီလွှာတိုက်စားပခင်းနှင့် ္ဲမြိုပခင်းချုြ်ထိမ်းမှု 
   - ဒရထုေစ်ေမ်းမှုစိမံခနင့််ခွဲမှု 
    မိလ္လာစွနင့််ြစ်မှု စီမံခနင့််ခွဲမှု 
    အနင်ေ်အနင်စ် စီမံခနင့််ခွဲမှု 
   - ဒလာင်စာဆီ္ုိဒလှာင်မှု၊ ဓာတုြစ္စေ်း၊ စက်ဆီဒချာဆီ စီမံခနင့််ခွဲမှု 
   - စွနင့််ြစ်အမှိုက်စီမံခနင့််ခွဲမှု 
 လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းအဆင့် - ြုေ္ဂလိက အ္ိြောဒြးပခင်းနှင့် ဆက်္ွယ်မှု 
   - ဒရဆုိးစီမံခနင့််ခွဲမှု 
   - အစုိင်အခဲအမှိုက် စီမံခနင့််ခွဲမှု 
 
ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမှုအစီအစဉ်လုိအြ်မှု (အကျဉ်း) 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုမှုလုြ်ငန်င်းစဉ်္ေ် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု အစီအစဉ်ကုိ အဒကာင်အထေ် ဒော်မှု အတွက် 
ထိဒရာက်မှုကုိအကဲပေတ်ပခင်းအတွက် အဒပခခံအချက်တစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမှုမှာလေ်း ္က်ဆိုင်ဒ္ာ ဥြဒေ၊ 

လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများကုိလုိက်နင်ာမှုရှိမရှိကုိလေ်းစစ်ဒဆးပခင်းပေစ်မြီး လုြ်ငန်င်းအဒကာင်အထေ်ဒော်မှု တိုးတက်ပခင်းကုိဒော်ပြဒ္ာ လုြ်ငန်င်းစဉ် 
ပေစ်ြါ္ေ်၊ 
အဆိုပြုထား္ေ့်အရေ်အဒ္ွးပြေ့်တိုင်းတာပခင်းလုြ်ငန်င်းများမှာ ထိဒရာက်ဒ္ာ ကာကွယ်တားဆီးပခင်းလုြ်ဒဆာင်ချက်၏ အကဲပေတ်မှုများ 
ြင်ပေစ်မြီး ဒအာက်ြါအချက်များ္ေ် ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒစာင့် ကေ့်မှု အစိတ်အြုိင်းများပေစ် ကြါ္ေ်။ 
အဆိုပြုလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းမှ ထုတ်လွှတ်ဒ္ာ ဒရအရေ်အဒ္ွးကုိ စစ်ဒဆးပခင်း (ဒနှာက်ကျမိှု၊ အဒရာင်၊ ဆီစဆီနင် ္တ္တုမှုံ များ ြါဝင်မှု၊ 
နုန်င်းြါဝင်မှု၊ လက်ရှိအစုိင်အခဲအမှိုက်များ) 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများအားတားဆီးပခင်း၊ဒလျာ့ြါးဒစဒ္ာနင်ေ်းလမ်းများအ္ံုးပြုပခင်းတ့ုိအားအဒကာင်အထေ်ဒော်မှု (ဥြမာ 
နုန်င်းအနင်ေ်ထုိင်မှုစစ်ဒဆးပခင်း(ရှင်းလင်းပခင်းရိှမရိှ)၊ ဒရစီးဒပမာင်းအဒပခအဒနင်၊ ြိတ်ဆ့ုိမှု၊ ဆင်ဒပခဒလျှော နှင့်တပခား အစိတ်အြိုင်းများ၊ အိမ်္ာ 
အဒပခအဒနင်နှင့် အမှိုက်ဒကာက်လှုြ်ရှားမှု၊ ္ုိဒလှာင်မှုများနှင့် စွနင့််ြစ်မှုများ) 
ဒဆာက်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများမှ အမှိုက်အမှုံများအဒပခအဒနင်နှင့် ပြဿနင်ာများ (ဒလတိုက်မှု၊ ယာဉ်အ္ွားအလာနှင့် စွနင့််ြစ်မှု) 
အဒထွဒထွ္နင့််ရှင်းမှုများ (ဆီများေိတ်စင်မှု၊ အမှိုက်များကျဆင်းမှု ဒပမဒြါ်နှင့်ဒရဒပမာင်းအတွင်းကျဆင်းမှု၊ ဒရအိုင်များ၊ အနံင့်၊ 

ယင်ဒကာင်များနှင့်တပခားြုိးမွှားများ) ဆီ္ုိဒလှာင်ကန်င်များ၊ ဒြြါများမှ ဆီယုိေိတ်မှု 
 
နိင်ေုံး 
ဒယဘယုျအားပေင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းဒဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်းဒတွ့ရှိချက်များမှာ လုြ်ငန်င်းတေ်ဒဆာက်ပခင်း အဆင့်နှင့် လုြ်ငန်င်း 
လေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်များတွင် ပေစ်ဒြါ်လာနုိင်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများမှာ လုိအြ်ဒ္ာြတ်ဝန်င်းကျင် စီမံခနင့််ခွဲမှု အစီအစဉ် ကုိဒဆာင်ရွက် 
ဒြးပခင်းပေင့် အနီင်းအနင်ားဝန်င်းကျင်ကုိကာလ ကာရှေ်စွာ ကကင်းကျန်င်္က်ဒရာက်မှု ပေစ်နုိင်မှု အလားအလာမရှိဒ ကာင်းဒတွ့ ရှိရ ြါ္ေ်။ 
 

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ထိခို က်မ ှုဆ န်း စစ်ခခင ်း လုိေပ ်မ ှု 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းမှာ အဆုိပြုထားဒ္ာ္တ္တုလုြ်ကွက်များတွင်လုြ်ငန်င်းလုြ်ဒဆာင်မှုဒ ကာင့် ဒရ၊ ဒပမ၊ ဒလထုအရင်း အပမစ် 
များနှင့်လူမှုစီးြွားြတ်ဝန်င်းကျင် အစရှိ္ေ့်ြတ်ဝန်င်းကျင်တို့ကုိ ထိခိုက်မှုမေ်မျှေရိှဒစမေ်ကုိ စစ်ဒဆးအကဲပေတ်ပခင်းဒဆာင်ရွက်မေ့် တရားဝင် 
လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်း တစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။ ္တ္တုလုြ်ကွက်မန်င်ဒနင်ေျာနှင့်လုြ်္ားများအဒနင်နှင့် စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခွဲမှုနှင့်္တ္တု လုြ်ကွက်တစ်ခု 

လံုး၏ ြတ်ဝန်င်းကျင်္နင့််ရှင်းဒစရန်င်နှင့် စွမ်းအင်နှင့်ဒရ္ံုးစဲွမှုများအားဒလျှော့ချရန်င် အဒကာင်အထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။ 

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန ့်ခွဲမ ှုေစီေစ ဉ်လုိေပ ်မ ှု 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်မှာ အဆိုပြုထားဒ္ာ ္တ္တုလုြ်ကွက်များမှ လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုများမှ ္ဘာ၀ြတ်၀န်င်းကျင်ကုိ ထိခိုက်မှု 
ဒလျာ့ြါးဒစရန်င်၊ လုြ်္ားများအားဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးအစီအမံများစီစဉ်ဒြးပခင်းပေင့် ၎င်းတ့ုိ၏လုြ်ငန်င်းကျွေမ်းကျင်မှုြိုမိုတိုးတက်လာဒရး အတွက် 
အဒထာက်အကူပေစ်ဒစရန်င်နှင့်တပခားလုိအြ်ဒ္ာ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှုများကုိ ဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င် အစီအစဉ်ဒရးဆွဲ ထားပခင်းပေစ်ြါ္ေ်၊ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်အဒနင်နှင့် လုြ်ငန်င်းအတွက် ကုန်င်ကျစရိတ် ္က်္ာဒစပခင်းလေ်းပေစ်မြီး ္တ္တုလုြ်ကွက်တစ်ခုအတွက် 
လက်ဒတွ့ ကျဒ္ာတုိင်းတာပခင်းနှင့် ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းအစီအစဉ်များလေ်းထေ့်္ွင်းဒရးဆဲွထား ြါ္ေ်။ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်တို့၏ရေ်ရွယ်ချက် 

စီမံကိန်င်းလှုြ်ရှားမှုနှင့် ္က်ဆိုင်ဒ္ာ ရုြ်ြိုင်းဆုိင်ရာ၊ ဇီဝဒေေ၊ လူမှုစီးြွားဒရး အစရှိဒ္ာ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် အစိတ် အြုိင်းများ အဒြါ် 
္က်ဒရာက်မှုများအား အကဲပေတ်ဆန်င်းစစ်ရန်င် 
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စီမံကိန်င်းအဒကာင်အထေ်ဒော်ဒနင်စဉ်အတွင်း စီမံကိန်င်းနှင့်္က်ဆိုင်္ူများ၊ စီမံကိန်င်းဒ ကာင့်ထိခိုက်နုိင်္ေ့် ဒေ္ခံများနှင့် ဒတွ့ဆံု၍ 
စီမံကိန်င်းဒဆာင်ရွက်ဒနင်္ေ့် အစီအစဉ်များကုိဒော်ထုတ်ရှင်းလင်းတင်ပြနုိင်ရန်င် 
စီမံကိန်င်းဒ ကာင့်ပေစ်ဒြါ်နုိင်ဒ္ာ ထိခိုက်မှုများအား ဒရှာင်ရှား၊ ဒလျာ့ချ၊ ့္ုိမဟုတ်လုိအြ်ြါကဒလျာ်ဒ ကး ဒြးဒရးအစီအစဉ် များအား 
စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ 
ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရးအစီအစဉ်များအားပြင်ဆင်ထားရန်င်၊ တိုင်းတာရမေ့် Parameter များအား္တ်မှတ်ရန်င် 
ြတ်ဝန်င်းကျင် စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်အတွက် ရန်င်ြုံဒငွ္တ်မှတ်ပခင်းနှင့်တကွ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာတိုင်းတာမှု၊ ဒဘးကင်း လံုခခုံမှု၊ 
ကျန်င်းမာဒရးဒဆာင်ရွက်မှုများအတွက် တာဝန်င်္တ်မှတ်ထားနုိင်ရန်င်၊ 

နင်ယ်ြယ်္တ်မှတ်မှုနှင့်ဒလ့လာမှုနင်ေ်းလမ်းများ 

အဆိုပြုထားဒ္ာ္တ္တုလုြ်ကွက်ဧရိယာ၏လက်ရှ ိ ဒလထုအရေ်အဒ္ွး ဆူေံ္ံအဆင့်၊ ဒရအရေ်အဒ္ွး၊  ဒပမဆီလွှာအရေ် အဒ္ွး၊ 
ြတ်ဝန်င်းကျင် ၏ ဇီဝဒေေနှင့်လူမှုစီးြွားစ္ေ့်အစိတ်အြိုင်းများကုိဒော်ထုတ်ပခင်း 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုဒ ကာင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ္ိ္ာထင်ရှားဒ္ာ ထိခိုက်မှုများ 
အဆိုပြုြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းဒစမှုအားထိန်င်း္ိမ်းပခင်းလုြ်ငန်င်းများ၊ ဆုိးရွားဒ္ာထိခိုက်မှုများအားဒလျာ့ြါးဒစဒရးအတွက် ြတ်ဝန်င်း ကျင် 
စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ 
အဆိုပြု ္တ္တုလုြ်ကွက်ဧရိယာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒကျးရွာများ၏ေံွ့မေိုးတိုးတက်မှုအတွက် အလှူဒငွ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရးအစီအစဉ်အဒပခအဒနင် 
ထိခိုက်မှုများအတွက် တန်င်ေိုးပေတ်ဆန်င်းစစ်မှု၊ လမ်းညွန်င်ချက်များမှာ pollution set by World Bank (1998), WHO, ILO’s chemical use in 
Mine Site ကုိကုိးကားထားြါ္ေ်။ 

သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ်အေး စီမ ံကိန်း  ကုိခပ န် လည်ဆ န်း စ စ်အလ့လာ မ ှု 

ရှာဒေွပခင်း 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးစီမံကိန်င်းကုိ ဓာတ်္တ္တုရုိင်း္ုိက်များ၏အတိုင်းအတာ၊ တန်င်ဘုိးများနှင့်ြတ်္က်္ေ့် အ္ိြောများပေင့် စတင် ဒဆာင်ရွက် 
ရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ ရှာဒေွပခင်းအဆင့်တွင် ္တ္တုရုိင်း္ုိက်များ၏တေ်ဒနင်ရာ၊ တန်င်ဘိုးနှင့်ြတ်္က်္ေ့် ္တင်းအချက်အလက် များကုိ ရှာဒေွ 

ရမေ်ပေစ်၍ ဒပမတိုင်းတာပခင်း၊ ကွင်းဆင်းဒလ့လာပခင်း၊ နင်မူနင်ာတွင်းတူးပခင်းနှင့်တပခားဒပမနင်မူနင်ာယူပခင်းများြါဝင် ြါ္ေ်၊ 

ေွံ့မေိုးဒရး 

ရှာဒေွပခင်းအဆင့်မှ လံုဒလာက်ဒ္ာ ဓာတ်္တ္တုရုိင်း္ုိက်ရှိ္ေ်ကို ္က်ဒ္ပြနုိင်ြါက စီမံကိန်င်းရင်းနီှးပမုြ်နံှ္ူမှ ္တ္တုတူးဒော်ထုတ် 
လုြ်မှုအတွက် စီစဉ်မှုစတင်နုိင်မြီပေစ်ြါ္ေ်၊ ဤအဆင့်တွင်္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းစဉ်အမျ ိုးမျ ိုးဒဆာင်ရွက်နုိင်ြါ္ေ်။ 
ချဉ်းကြ်လမ်းများဒောက်လုြ်ပခင်း၊ လုြ်ကွက်ပြင်ဆင်ပခင်းနှင့် ရှင်လင်းပခင်း စ္ေ်တို့ပေစ်ြါ္ေ်။ 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများ 

လုြ်ကွက်များ့္ုိချဉ်းကြ်လမ်းများဒောက်လုြ်မြီး၊ လုြ်ကွက်များရှင်းလင်းပခင်းလုြ်ငန်င်းများမြီးစီးြါက လူ၊ စက်များအင်အားပေင့် တူးဒော ်
ဒရးလုြ်ငန်င်းများစတင်နုိင်မြီပေစ်ြါ္ေ်၊ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းတုိင်းမှာဒပမကကီးကုိတူးဒော်မြီး ္တ္တုများထုတ်ယူပခင်းြင်ပေစ်ြါ္ေ်။  
 
ဟင်းလင်းေွင့်တူးဒော်ဒရးစနင်စ် 

ဟင်းလင်းေွင့်တူးဒော်ဒရးစနင်စ်မှာ ဒပမဒအာက်အနင်က်တွင်ရှိဒ္ာ္တ္တုရုိင်းကုိထုတ်ယူရန်င် အဒြါ်ရံဒပမလွှာမှ အစပြု၍ ္တ္တုရုိင်းအလွှာ အထိ 
တစ်လွှာချင်းတူးဒော်ေယ်ထုတ်ပခင်းစနင်စ်ြင်ပေစ်ြါ္ေ်။ များဒ္ာအားပေင့် အဒြါ်ရံဒပမလွှာကုိေယ်ထုတ်ပခင်းမပြုမီ၊ အြင်များကုိ ရှင်းလင်း 
ပေတ်ဒတာက်ပခင်း၊ မီးရှို့ပခင်း များစတင်ဒဆာင်ရွက်ရြါ္ေ်။ ဘေိူုဇာ၊ ဒပမ္ယ်ယာဉ်စ္ေ့် အကကီးစား ယန္တရားများကုိ အ္ံုးပြု၍  အဒြါ်ရံဒပမ 
(ဒခါင်အုြ်ဒပမ) ကုိတူးဒော်ဒလ့ရှိြါ္ေ်။  
ဟင်းလင်းေွင့်တူးဒော်ဒရးမှာ ဒပမဒအာက်္တ္တုရုိင်းအလွှာအထိ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာအနင်က်အထိတူးဒော်၍ ထုတ်လုြ်ပခင်းဒ ကာင့် ဒပမဒအာက် 
ဒရဒ ကာဒအာက်အထိတူးဒော်ထုတ်လုြ်ရပခင်းများလေ်းရှိခဲ့ရာ ၎င်းအဒပခအဒနင်များအတွက် ဒပမဒအာက်ဒရကုိြနင့််ပေင့်စုြ် ထုတ်ရမေ် 
ပေစ်ြါ္ေ်။ 
 
ြဒလဇာ တူးဒော်ဒရးစနင်စ် (Placer Mining) 
Placing Mining မှာ တူးဒော်ထုတ်လုြ်မေ့် ္တ္တုရုိင်းမှာ ဒချာင်းဒအာက်ဒပခရှိ အနင်ယ်များနှင့်ဒရာဒနှာဒနင်္ေ့်အဒနင်အထားများတွင် အ္ံုး 
ပြု္ေ့်ဒရလွှမ်းထုတ်လုြ်မှုနင်ေ်းစနင်စ်တစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။ ဘေုိူဇာ၊ ဟုိက်ေဒရာလစ်ေျက်များပေင့် ထုတ်လုြ်ပခင်းဒ ကာင့် (Hydraulic Mining ) 

ဟုလေ်းဒခါ်ဆိုြါ္ေ်။ Placer Mining မှာ ဒချာင်းကမ်းြါး၊ ဒချာင်းအတွင်းဒဆာင်ရွက်၍ဒချာင်းအတွင်း ္ဲနုန်င်းများ ထုတ်ယူမှု များပြား 
ပခင်းဒ ကာင့် ဒရထုေစ်ေမ်းမှုများပေစ်ဒြါ်နုိင်ြါ္ေ်။ 
 
အဒြါ်ရံဒပမလွှာ(ဒခါင်အုြ်ဒပမ) ဒကျာက်များ စွန်င့်ြစ်ပခင်း 
္တ္တုတူးဒော်ဒရးစီမံကိန်င်းတိုင်းတွင် ္တ္တုရုိင်းအလွှာကုိထုတ်ယူရန်င်၊ အဒြါ်ရံဒပမ(ဒခါင်အုြ်ဒပမ)(ဒပမဆီလွှာ(့္ုိ)ဒကျာက်လွှာ များအား အရင် 
ေယ်ထုြ်မြီးမှ ဆက်လက်တူးဒော်ရပခင်းပေစ်မြီး ေယ်ထုတ်ရဒ္ာအဒြါ်ရံဒပမလွှာမှာ ထုထေ်ကကီးမားြါ္ေ်။ 
၎င်းေယ်ထုတ်ထားဒ္ာထုထေ်ကကီးမား္ေ့် ဒပမစာများမှာတခါတရံအဆိြ်ဓာတ်များ္ိ္ာထင်ရှားစွာြါဝင်ဒနင်တတ်ပခင်းဒ ကာင့်ြတ်ဝန်င်းကျင် 
ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ရာတွင် စွနင့််ြစ်ဒပမစာ(အဒြါ်ရံဒပမလွှာအတွက်)မှ ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိခိုက်နုိမှုကုိ အထူးေရုပြု စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင် 
စီမံခနင့််ခွဲမှုကုိ စနင်စ်တကျဒရွးချယ်ဒဆာင်ရွက်္င့်ြါ္ေ်။ 
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္တ္တုရုိင်းထုတ်ယူပခင်း 
အဒြါ်ရံဒပမလွှာကုိေယ်ထုတ်မြီးချန်ိင်တွင် ္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့် ္တ္တုရုိင်းထုတ်ယူပခင်းလုြ်ငန်င်းများအတွက် loaders, haulers, and 
dump trucks တို့ကုိ အ္ံုးပြု၍ ဒဆာင်ရွက်မှုစတင်မြီပေစ်ြါ္ေ်။ 
 
အကျ ိုးအပမတ် 
္တ္တုလုြ်ငန်င်း၏ဒနင်ာက်အဆင့်မှာ ရရိှဒ္ာ ္တ္တုရုိင်းများမှ ြမာဏနင်ေ်းြါးဒ္ာ္နင့််စင်ဒ္ာ ္တ္တုကုိခွဲပခားထုတ်ယူပခင်း အဆင့် ပေစ်မြီး  
Benification အဆင့်ဟုဒခါ်ဆိုြါ္ေ်။ဤအဆင့်တွင် physical ့္ုိမဟုတ် Chemical separation techniques များပေစ်္ေ့် gravity 
concentration, magnetic separation, electrostatic separation, flotation, solvent extraction, electro winning, leaching, and 
precipitation များကုိ အ္ံုးပြု၍ခွဲပခား္နင့််စင်ရြါ္ေ်။  
လုြ်ငန်င်းစဉ်များမှ ထွက်ရှိဒ္ာ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများမှာ စွနင့််ြစ်ဒကျာက်၊Tailing၊ ဒကျာက်ြုံ စ္ေ်တို့ြါဝင်ြါ္ေ်။ 

လုြ်ကွက်ကုိပြန်င်လေ်ပြုပြင်ပခင်းနှင့်ရုြ်္ိမ်းပခင်း 
္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများမြီးစီးချန်ိင်တွင် လုြ်ကွက်ကုိြိတ်္ိမ်းပခင်းလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ြါ္ေ်။ လုြ်ကွက် ပြုပြင်ပခင်းနှင့် လုြ်ကွက် 
ြိတ်္ိမ်းပခင်း၏ရေ်မှန်င်းချက်မှာ ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ပခင်းမပြုလုြ်မီအဒနင်အထားနီင်းြါးရရိှဒအာင် ပြန်င်လေ်ပြင်ဆင်ရန်င် ပေစ်ြါ္ေ်။ 
အဆိုပြု္တ္တုတူးဒော်ဒရးစီမံကိန်င်းအတွက်စီမံကိန်င်းရင်းနီှး၏ပမုြ်နံှ္ူအဒနင်နှင့် လုြ်ငန်င်းြိတ်္ိမ်းချန်ိင် လုြ်ကွက်ပြုပြင်ပခင်းစီမံချက်ကုိြတ်ဝန်င်း 
ကျင် ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းအစီအစဉ်တွင်အဒ္းစိတ်ထေ့်္ွင်းဒော်ပြရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ 
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ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ထိ န်း သိမ ်း အ ေးနှင ့်သက်ဆ ိုင ်အသာ  ခမ န်မ ာ န ိုင်င ံ၏  ဥပ အ ေမ ျ ာ း  (ေကျ ဉ်း ) 

ဥြဒေများ နှစ် ရေ်ရွယ်ချက် 

စက်ရံုများဥြဒေ 
ပြင်ဆင် ၂၈.၁.၂၀၁၆  

၁၉၅၁ / 
၂၀၁၆ 

စက်ရံုတုိင်းမှ အမှိုက်စွနင့််ြစ်ပခင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်ပခင်းများဒ ကာင့် ကျန်င်းမာဒရးထိခိက်ုဒစပခင်း ဒဘးအန္တရာယ် 
ကုိကာကွယ်ဒစရန်င်  ကျန်င်းမာဒရး္နင့််ရှင်း္ြ်ရြ်စွာထားပခင်းများကုိ ထိဒရာက်စွာ စီစဉ်ထားနုိင်ရန်င် 

ပြေ်္ူ့ကျန်င်းမာဒရးဥြဒေ  ၁၉၇၂ ပြေ်္ူ့ကျန်င်းမာဒရး နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ကျန်င်းမာဒရးကုိလိုအြ်္လို ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်၍ပမှင့်တင်ပခင်း 
အစီအမံများချမှတ်ဒဆာင်ရွက်ရန်င် 

ြုေ္ဂလိကစက်မှုလုြ်ငန်င်း ဥြဒေ  ၁၉၉၀ (ဃ) စက်မှုလုြ်ငန်င်းများေံွ့မေိုးတုိးတက်ဒစပခင်းပေင့် ဒကျးလက်ဒေ္နှင့်မမို့ပြဒေ္တုိ့ ေံွ့မေိုးတုိးတက်မှု ကွာဟ 

ချက်ကျဉ်းဒပမာင်းဒစရန်င်၊ (စ) ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းဒစဒ္ာ နင်ေ်းြောအ္ံုးပြုမှုကုိ ဒရှာင်ရှား ဒစရန်င် ့္ုိမဟုတ် 
ဒလျှော့ချဒစရန်င်၊ 

္စ်ဒတာဥြဒေ 
၂၀.၉.၁၈  

၁၉၉၂ (ခ) အစုိးရအေဲွ့၏ ္ယံဇာတနှင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာမူဝါေကုိ အဒကာင်အ ထေ်ဒော်ရန်င်၊ 
(င) ္စ်ဒတာ ထိန်င်း္ိမ်းကာကွယ်ဒရး၊ ္ယံဇာတနှင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် ထိန်င်း္ိမ်းကာကွယ်ဒရး၊ 
ကမ္ဘာ့ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှုနှင့် ္ဘာဝဒဘးအန္တရာယ် ဒလျာ့ြါးဒရးတ့ုိနှင့် စြ်လျဉ်း္ေ့် အပြေ်ပြေ် ဆုိင်ရာ 

္ဒဘာတူေီချက်များနှင့်အေီ ဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ 

အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာ 

မူဝါေ  
ကာကွယ်ဒရးနှင့်ထိန်င်း္ိမ်း ဒရး 

၁၉၉၄ (စ) ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ အ္ိအပမင်ပြနင့််ြွားဒရးအတွက် ြောဒြးဒရးနှင့် ြော္င် 

 ကားဒရးအစီအစဉ်များကုိ အများပြေ်္ူတ့ုိ ္ိရှိမြီး ြူးဒြါင်းြါဝင်မှု ြုိမုိတိုးတက်လာဒစဒရးအတွက် 
အဒကာင်အထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င်၊ 

ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်ဒနင်ရာ 
များဥြဒေ 
၂၈.၂.၁၉ 

၁၉၉၈ (ခ) ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်ဒေ္များနှင့် ယင်းဒေ္အတွင်းရှိ ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်များအား ္ဘာဝ 
ဒဘးအန္တရာယ်ဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ၊ လူတ့ုိ၏ပြုလုြ်မှုဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ၊ ္စ်ြင်္စ်ဥဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ၊ ြုိးမွှားများ၊ ငှက်၊ 
တိရစ္ဆာန်င်များဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ ယိယုွင်းဆံုးရှုံးြျက်စီးပခင်းမရှိဒစဒရးအတွက် ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းရန်င်၊ 

ဒရအရင်းအပမစ်နှင့်ပမစ်ဒချာင်း 

များထိန်င်း္ိမးဒရးဥြဒေ  

၂၀၀၆ (က) ဒရအရင်းအပမစ်နှင့် ပမစ်ဒချာင်းများကုိ ပြေ်္ူများအကျ ိုးရှိစွာ အ္ံုးပြုနုိင်ဒရးအတွက်ထိန်င်း 

္ိမ်းကာကွယ်ရန်င်၊ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး ြဒေ ၂၀၁၂ (စ) ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ အ္ိအပမင်ပြနင့််ြွားဒရးအတွက် ြောဒြးဒရးနှင့် ြော္င် 

 ကားဒရးအစီအစဉ်များကုိ အများပြေ်္ူတ့ုိ ္ိရှိမြီး ြူးဒြါင်းြါဝင်မှု ြုိမုိတိုးတက်လာဒစဒရးအတွက် 
အဒကာင်အထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င်၊ 

(ဇ) ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရြ်များကုိ အစုိးရဌာနင်၊ အစုိးရအေဲွ့အစေ်း၊ အပြေ်ပြေ် 
ဆုိင်ရာအေဲွ့အစေ်း၊ အစုိးရမဟုတ်ဒ္ာ အေဲွ့အစေ်းနှင့် ြုေ္ဂလိကတ့ုိ ြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င်။ 

စုိက်ြျ ိုးဒပမယာဥြဒေ  ၂၀၁၂ (ဆ) လယ်ယာဒပမကုိ ခွင့်ပြုမိနင့််မရရှိဘဲ အပခားနင်ေ်း္ံုးစွဲပခင်းမပြုရန်င် 

ဓာတုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး 
ဥြဒေ  

၂၀၁၃ (က) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဒ ကာင့် ္က်ရှိ္တ္တဝါများအား ဒဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဒစပခင်းနှင့် 
္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် အရင်းအပမစ်များကုိ ထိခိုက်ြျက်စီးဒစပခင်းမှ ကာကွယ်ရန်င်၊ 

ပမန်င်မာနုိင်ငံအမျ ိုး္ား 
ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုဥြဒေ 

၂၀၁၃ (က) နုိင်ငံဒတာ်နှင့် နုိင်ငံ္ားတ့ုိ၏ အကျ ိုးစီးြွားအလို့ငှာ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် လူမှုြတ်ဝန်င်းကျင် ကိ ု
ထိခိုက်မှုမရှိဒစ္ေ့် တာဝန်င်ယူမှုရှိဒ္ာ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုလုြ်ငန်င်းများ ေံွ့မေိုးတိုးတက်ဒစရန်င်၊ 
(ခ) ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုလုြ်ငန်င်းများကုိ ဥြဒေနှင့်အေီ အကာအကွယ် ဒြးရန်င်၊ 

(ေ) ပြေ်္ူတ့ုိအတွက် အလုြ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ဒြါ်ဒြါက်လာဒစရန်င်၊ 
(ဃ) လူ္ားအရင်းအပမစ် ေံွ့မေိုးလာဒစရန်င်၊ 

 

စီမ ံကိန်း ေတ ွက်ပ တ ်ဝန်း ကျ င ်ဆ ိုင ်ော သံုး သပ ်ချ က် 

ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက် 
ဒလထုထဲ့္ုိထုတ်လွှတ်ပခင်းများ္ေ် ဒပမတူးပခင်း၊ ဒကာ်ယူပခင်းတို့မှ ထွက်ဒြါ်လာမြီးဒလထုေစ်ေမ်းမှုပေစ်ဒစမြီး လုြ်္ားများ၏ 
ကျန်င်းမာဒရးကုိထိခိုက်ဒစနုိင်ြါ္ေ်၊ထုတ်လွှတ်မှုထိန်င်းချုြ်ပခင်းစံချန်ိင်စံညွှန်င်းအရ ေစ်ေမ်းပခင်း တွင် ္ာမာန်င်ေစ်ေမ်းပခင်းနှင့် ္ာမာန်င် 
မဟုတ်္ေ့် ေစ်ေမ်းပခင်းများရိှမြီး ္ာမန်င်ေစ်ေမ်းပခင်းတွင် ြထမဆံုးအဆုတ်ကုိထိခိုက်ဒစ္ေ့် SO အမှုံအမွှား, NO2, CO, O3 တို့ြါ ဝင်မြီး၊ 
္ာမန်င်မဟုတ်ဒ္ာ ေစ်ေမ်းမှုပေစ်စဉ်တွင် ကာလ ကာရှေ်လာ္ေ်နှင့်အမျှေအဆုတ်နှင့် ဒကျာက်ကြ်ကုိြါထခိိုက်ဒစနုိင်ြါ္ေ်၊ 
လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းကာလများတွင် အြူေဏ်၊ ဆူေံမှု၊ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းတို့ကုိလေ်းထုတ်လွှတ်ပခင်းများရိှြါ္ေ်။ 

ထိခိုက်မှုကုိထိန်င်းချုြ်ပခင်း 
ဥြဒေနှင့်စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများ္ေ် ဒလအရေ်အဒ္ွး စီမံခနင့််ခွဲမှုနင်ေ်းေျူဟာအတွက်အဒရးကကီးဆံုးပေစ်မြီး၊ ၎င်းနင်ေ်းေျူဟာကုိ 
အဒကာင်အထေ်ဒော်နုိင်ရန်င်ချဉ်းကြ်မှုမှာ ညွှန်င် ကားချက်နှင့်ထိန်င်းချုြ်ပခင်းြင်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
အစုိးရဌာနင်ဆိုင်ရာစစ်ဒဆးဒရးဌာနင်များမှ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာစံချန်ိင်စံညွှန်င်းနှင့်ကိုက်ေီမှုရှိမရှိ စစ်ဒဆးမြီး ခွင့်ပြုမိနင့်် နှင့်လုိင်စင်များထုတ် 
ဒြးြါ္ေ်။ 
ညွှန်င် ကားချက်များထုတ်ပြန်င်ပခင်းနှင့် ထိန်င်းချုြ်ပခင်းစနင်စ်မှာ ကမ္ဘာဒြါ်တွင် အ္ံုးများဒ္ာနင်ေ်းစနင်စ်ပေစ်မြီးအား္ာချက်များစွာရှိြါ္ေ်၊ 
ဤစနင်စ်ကုိ အများမှ ယံု ကေ်ကုိးစားမှုရှိမြီး စက်ရံုလုြ်ငန်င်းများနှင့် ြုေ္ဂလိကလုြ်ငန်င်းများတွင် အဒထာက်အကူများစွာပေစ်ဒစြါ္ေ်။ 

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်အစာ င ့်ကကပ ်စ စ်အဆ း ခခင ်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကြ်စစ်ဒဆးဒရးအစီအစဉ်ကုိ ပြင်ဆင်ထားပခင်း္ေ် အဒ္းစိတ်ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ ဒအာင်ပမငဒ်အာင် 
လုိက်နင်ာ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့်ထိခိုက်မှုဒလျှော့ချဒရးလုြ်ငန်င်းများအတွက် လံုဒလာက်ဒ္ာပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။ ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒစာင့် ကြ် 
စစ်ဒဆးပခင်းကုိ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်အရ ပြေ်တွင်း့္ုိမဟုတ်ပြေ်ြမှအ္ိအမှတ်ပြုထားဒ္ာ ြောရှင်များ ြါဝင်ဒ္ာ 

တတိယ အေွဲ့အစေ်းမှ ဒဆာင်ရွက်ရြါမေ်၊ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကြ်စစ်ဒဆးပခင်းများဒဆာင်ရွက်ရန်င် အချက်အလက်များအစိတ်အြုိင်းများ ကကိမ်နှုန်င်းများမှာ ဒအာက်ြါအတုိင်းပေစ် ြါ္ေ်။ 
စဉ ် ေစိတ်ေ ပုိင ်း ေည်ေွယ်ချက် ကကိမ်န ှုန်း 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  9 

 

1 အ္ံုးပြုြစ္စေ်းများ အဒလအလွင့်နင်ေ်းြါးဒအာင်တားဆီးရန်င် လစဉ် 

2 အရေ်ထုတ်လွှတ်မှု ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ စံချန်ိင်စံညွှန်င်းဒဘာင်အတွင်းရှိမရှိဒ္ချာဒစရန်င် ၂လလျှေင် တစ်ကကိမ် 

3 ဒပမဒအာက်ဒရ ဒပမဒအာက်ဒရအရင်းအပမစ်များဒလျာ့နင်ေ်းြျက်စီးမှုရှိမရှိစစ်ဒဆးရန်င် ၃ လလျှေင်တစ်ကကိမ် 

4 ပမစ်၊ဒချာင်း၊ကန်င်ဒရ ဒရစီးဒရလာနှင့် ဒရအရေ်အဒ္ွးစစ်ဒဆးရန်င် ၂လလျှေင် တစ်ကကိမ် 

5 ဆူေံ္ံ ဆူေံ္ံအဆင့်တုိင်းတာရန်င် လစဉ် 

6 စွနင့််ြစ်အမှိုက် အမှိုက်စွနင့််မှု ထိန်င်းချုြ်ရန်င် လစဉ် 

7 ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု ြံုမှန်င်လေ်ြတ်နုိင်ဒစရန်င် လစဉ် 

8 အများပြေ်္ူစုိးရိမ်မှု လုြ်ငန်င်းနှင့် ရြ်ရွာအ္ုိင်းအဝုိင်းြံုမှန်င်နီင်းစြ်ရင်းနီှးဒ္ာဆက်ဆံမှု ရှိဒစရန်င် ၃ လလျှေင်တစ်ကကိမ် 

 

ပ ဏ ာမ အ လ့လာ မ ှုန ှင့် လူထုန ှင ့်အတ ွ့ဆ ုံအဆ ွး အ နွး မှု 

ြမာဏဒလ့လာမှု 

စီမံကိန်င်းလုြ်ကွက်များအားဒလ့လာဆန်င်းစစ်မှုကုိ တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုဌာနင် မှ 
ဒဆာင်ရွက်ခဲ့မြီး ၎င်းအေွဲ့မှ ဦးဒအာင်တင်၊ ဦးဝင်းဒအာင်၊ ဦးမင်းထွဋ်၊ ဒေါက်တာဒကျာ်မင်းထွန်င်းတို့မှ ၂၀၁၆ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်း 
္ွားဒရာက်ဒလ့လာစစ်ဒဆးခဲ့မြီးအဒရးကကီးဒ္ာအချက်အလက်၊ဓာတ်ြုံမှတ်တမ်းများရယူခဲ့ြါ္ေ်။ တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ချင်း၊အေဲွ့လုိက် 
ဒဆွးဒနွးပခင်းများကုိလေ်းဒဆာင်ရွက်ခဲ့ြါ္ေ်။ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်မှုအတွက် ဒလ့လာခဲ့္ေ့်အေွဲ့ ဝင်များမှာဒအာက်ြါအတုိင်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

စဉ ် ေမည် ပညာေေ ည်ေချင ်း တာဝ န် 

1.   ဦးဒအာင်တင် B. Sc (Mining Geology) 1970  

Dip. in App. Geology (Economic Mining Geology) 1978  
Master of App. Science  
(Mineral Exploration) UNSW AUSTRALIA. 1986  

အေဲွ့ဒခါင်းဒဆာင် 

2.  ဦးစုိးနုိင် B.E (Mining) 1982 ဒရထုေစ်ေမ်းမှုထိန်င်း္ိမ်းဒရး၊ 
အန္တရာယ်ဆန်င်းစစ်မှုနှင့် စီမံခနင့််ခွဲမှု 

3.  ဦးဝင်းဒအာင်  B.Sc (Forestry) 1986  ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွ 

4.  ဦးမင်းထွဋ် B. E (Chemical) 1995  စွနင့််ြစ်ြစ္စ့ေ်း စီမံခနင့််ခွဲမှု 

5.  ဒေါက်တာဒကျာ်မင်းထွန်င်း M B B S (Ygn) 2008  ကျန်င်းမာဒရး 

6.  ဦးထွန်င်း္န်င်း B. Sc (Geology) 1968  လူမှုစီးြွားဒရး 

7.  ဦးမေိုးဒမာင်ဒမာင်ဇင် AGTI (Mining) 2006  ္တ္တုတွင်းဆုိင်ရာ 

8.  ဒေါက်တာဒအာင်ဒလးတင် A.GTI( Machine Tools) 

B.E (Mining Engineering) 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရး 

9.  ဦးဒကျာ်မင်း္ိန်င်း B.Sc (Geology) ဒလထုအရေ်အဒ္ွး၊ဒရအရေ်အ

ဒ္ွး၊ဆူေံ္ံတုိင်းတာမှုအချက်အ
လက်များဒကာက်ခံပခင်း 

10.  စိမ်းလမ်းအမိဒပမေံွ့မေိုးတုိးတက်ဒရး 
အ္င်း 

(Ecological Laboratory) ဒလအရေ်အဒ္ွးစစ်ဒဆးပခင်း 

11.   ISO TECH LABORATORY ဒရအရေ်အဒ္ွးစစ်ဒဆးပခင်း 

လုြ်ကွက်တစ်ခုချင်းစီကုိဒလ့လာပခင်းကုိ ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာမှ ၂၀၁၇ ခုဇွန်င်လအထိ ဒဆာင်ရွက်ခဲ့မြီး ဒရအရင်းအပမစ်၊ ဒပမအ္ံုးချပခင်း၊ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိခိုက်မှု၊ ္စ်ဒတာကကိုးဝုိင်း စ္ေ့်အချက်များကုိ ္င့်ဒတာ်ဒ္ာ္တင်းအရင်းအပမစ်များ တာဝန်င်ရှိ္ူများ ထံမှ 
ဒမတ္တာရြ်ခံ ဒတာင်းယူရရှိခဲ့ြါ္ေ်။ လုြ်ကွက်အနီင်းဝန်င်းကျင်မှ ဒရ၊ဒပမနင်မူနင်ာများဒကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲခန်င်းစမ်း္ြ်ချက်များဒဆာင်ရွက် 
ခဲ့ြါ္ေ်။  
အချ ို့အချက်အလက်များကုိ ြုံနိှြ်မှတ်တမ်းများ၊ အစုိးရဌာနင်ဆိုင်ရာများ၊ ္က်ဆိုင်ရာဝန်င်ကကီးဌာနင် များ၊ အစုိးရမဟုတ်ဒ္ာ အေွဲ့အစေ်း များ နှင့် 
ဝက်ဘ် ဆိုေ်များမှ ရယူခဲ့ြါ္ေ်။ 

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ထိခို က်မ ှုဆ န်း စစ်ခခ င ်း န ှင ့်ပ တ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန ့်ခွဲ မ ှုေစီေစဉ် ေ စီေင ်ခံစာ ေတ ွက်ခပ င ်ဆ င ်မ ှုေချန်ိဇယာ း 

1. ကနင်ဦးအချက်အလက်များဒကာက်ယူပခင်း(၉.၁၀.၂၀၁၆ - ၁၁.၁၀.၂၀၁၆) 

- စီမံကိန်င်းမှတာဝန်င်ရှိ္ူများနှင့်ဒဆွးဒနွးပခင်း 
- စီမံကိန်င်းေွဲ့စေ်းြုံ 
- အဆိုပြုလုြ်ကွက် Layout 
- အ္ံုးပြု စက်ယန္တရား၊ယာဉ်၊ ြစ္စေ်းကိရိယာ (အ္ံုးပြုြံု) 
- လုြ်ငန်င်းစဉ် / ဒလာင်စာဆီ၊ ဒရကုန်င်ကျမှု 
- ေွဲ့စေ်းြုံဇယား 
- ြတ်ဝန်င်းကျင် ဆိုင်ရာမူဝါေ 
- ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု မူဝါေ 
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- လုြ်ငန်င်းစစ်ဒဆးဒရးြံုစံ 
- ္င်တန်င်းဒလ့ကျင့်ခန်င်း (မီး္တ်၊ ဒရှးဦး္ူနင်ာပြု၊ အဒရးဒြါ်တုံ့ပြန်င်မှုအစီအစဉ်) 

- ဒေ္ခံအဒထွဒထွအုြ်ချုြ်ဒရးဦးစီးဌာနင်ထံမှ ဒေ္လူဦးဒရစာရင်း 
2. ကျန်င်အချက်အလက်များဒကာက်ခံပခင်း (၁၂.၁၀.၂၀၁၆ - ၁၄.၁၀.၂၀၁၆) 

- လုြ်ကွက်အတွင်း ဒပမဆီလွှာနင်မူနင်ာဒကာက်ယူပခင်း 
- လုြ်ကွက်အနီင်းဝန်င်းကျင်မှ ဒရနင်မူနင်ာဒကာက်ယူပခင်း 
- စက်ယန္တရားတစ်ခုချင်းစီမှ ထုတ်လွှတ်မှုတုိင်းတာပခင်း 
- တစ်ကုိယ်ဒရကာကွယ်ဒရးဝတ်စံုများ ဝတ်ဆင်မှုစစ်ဒဆးပခင်း 
- မီး္တ်ကိရိယာများထားရိှမှုဒပမြံုဒတာင်းယူပခင်း(ဒလာင်စာဆီ္ုိဒလှာင်ကန်င်၊ ြစ္စေ်းစတို) 
- အဒထွဒထွ စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်ပြင်ဆင်ထားမှု(အချက်အလက်ဒကာက်ခံပခင်း) 

3. ဒေ္ခံများအားဒမးပမန်င်းပခင်း 
- အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်ရွာမှ ပြေ်္ူများအားဒမးပမန်င်းချက် 
- ဒေ္ခံများအားစီမံကိန်င်းအဒ ကာင်းရှင်လင်းဒဆွးဒနွးမှုအစေ်းအဒဝး  
- ဒောင်ြင်ကွင်း၊ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာမှ ရွာလူကကီးများ 

4. အစီရင်ခံစာအတွက် အချက်အလက်၊ အစီရင်ခံစာ၊ ရလေ်များအား စုစေ်းပခင်း 
5. အစီရင်ခံစာအမြီး္တ်ပြင်ဆင်ပခင်း (၂၀၁၇ ဇူလုိင်လအထိ) 

  

၁. နိေါန်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်တ့ုိ၏လုြ်ငန်င်းစဉ်များမှာ -  
1. စီမံကိန်င်းလုြ်ကွက်နှင့်၎င်း၏ြတ်ဝန်င်းကျင်၏လက်ရှိအဒပခခံအဒပခအဒနင်ကုိအကဲပေတ်ဆန်င်းစစ်ပခင်းမှာ 

လုြ်ကွက်များ၏လက်ရိှ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အရေ်အဒ္ွးကုိပမှင့်တင်တေ်ဒထာင်ရန်င်နှင့်စီမံကိန်င်းများဒ ကာင့်(ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာဇီဝဒေေ 

နှင့်လူမှုဒရး)အဒပခအဒနင်များကုိထိခိုက်နုိင်မှုများကုိဒော်ထုတ်နုိင်ရန်င်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
2. စီမံကိန်င်းလှုြ်ရှားမှုများဒ ကာင့်္ိ္ာထင်ရှားဒ္ာထိခိုက်နုိင်ဒ္ာ ဒနင်ရာအစိတ်အြုိင်းများအားဒော်ထုတ်ရန်င် 
3. ၎င်းထိခုိက်မှုခံစားရရိှနုိင်ဒ္ာဒနင်ရာ/အစိတ်အြုိင်းများအားကာကွယ်နုိင်ရန်င်၊စီမံကိန်င်းဒ ကာင့်ပေစ်ဒြါ်နုိင်္ေ့်မေ်္ေ့်ထိခုိက်မှုမျ ိုး ကုိမဆုိ 

၎င်းတ့ုိ၏ပြင်းထန်င်မှုကုိ ္င့်ဒတာ်ဒ္ာဒလျှော့ချဒရးအစီအမံများအဒြါ်အကကံပြုချက်များဒြးရန်င်နှင့် 
4. ္င့်ဒလျာ်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခဲွမှု အဆုိပြုချက်နှင့် စီမံကိန်င်းတေ်ဒဆာက်ပခင်းအဆင့်နှင့် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့် ကာလများ 

အတွင်း ္င့်ဒတာ်ဒ္ာ ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းအစီအစဉ်များချမှတ်မြီး ထိဒရာက်စွာဒလျှော့ချဒရးအစီအမံများအား အစီအစဉ်များ ဒရး 
ဆွဲရန်င် တို့ပေစ်ြါ္ေ်။ 

ချ ဉ်း ကပ ်မှု 

ဤြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်များကုိ ဒချာဒမွ့စွာဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င် တိကျဒ္ာ 
္က်ဆိုင်္ေ့် ္တင်းအချက်အလက်များဒကာက်ယူ၍ဆန်င်းစစ်မှုကုိအချန်ိင်မီမြီးစီးနုိင်ဒရးအတွက် စီမံကိန်င်းဒရးဆဲွထားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ အဓိက 

ချဉ်းကြ်ဒဆာင်ရွက်မှုများမှာဒအာက်ြါအတိုင်းပေစ်ြါ္ေ်၊ 
 လုြ်ကွက်များ့္ုိလာဒရာက်ဒလ့လာစဉ် ြတ်ဝန်င်းကျင်အား အပမင်အားပေင့်ဒလ့လာမှု 
 စီမံကိန်င်းဒရးဆဲွရာတွင်ြါဝင်ခဲ့္ေ့် အင်ေျင်နီင်ယာများ၊ စီမံကိန်င်းဝန်င်ထမ်းများအြါအဝင် အဒထာက်အကူပြုအေွဲ့ဝင်များနှင့် ဒတွ့ဆုံ 

ဒဆွးဒနွးပခင်း 
 စီမံကိန်င်းကုိအဒထာက်အကူပြု္ူများထံမှ ရရှိဒ္ာ ္တင်းအချက်အလက်များ 
 တပခား ရရိှခဲ့ဒ္ာအတတ်ြောဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ၊ စာတမ်းများ ္တင်းဒဆာင်းြါးများစ္ေ်များ 

စီမ ံကိန်း ေင်း န ှီး ခမ ုပ်န ှံသည့်ေေ ွဲ့ေစည်း န ှင ့်ဆ က်သွယ်အဆ ာ င ်ေွက်န ိုင ်မ ည့်ပ ုဂ ္ဂိုလ် 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏စီမံကိန်င်းရင်းနီှးပမုြ်နံှ္ူမှာဦးရန်င်ဝင်း ၁၂/စခနင်(နုိင်)၀၂၈၈၇၃ ပေစ်မြီး ေါရုိက်တာများမှာ ဦးစုိးပမင့်ဒဆွ 
၁၂/ြဇတ(နုိင်) ၀၀၁၈၈၇၊ ဒေါ်ရေ်ဝုိင်းဦး ၁၂/စခနင်(နုိင်) ၀၀၂၈၃၀၊ ဉီးအာြာကြိုင် ၁၂ လ္နင်(နုိင်) ၀၂၁၄၈၇၊ ဒေါ်္ိေီလင်း ၁၂/စခနင်(နုိင်) 
၀၅၇၀၉၈၊ ဒေါ်ဒအးဒအးမွန်င် ၁၂ ဥြမ(နုိင်)၀၃၈၈၅၅၊ ဉီးြုိြုိခိုင် ၇ ပခနင်(နုိင်)၁၆၁၉၉၇ တို့ပေစ်ြါ္ေ်၊ ကုမ္ပဏီ၏လိြ်စာမှာ အမှတ် ၃၃/၄၉ 
ေုတိယထြ်၊ Strand Condo၊ မဟာေန္ဓုလြန်င်းခခံလမ်း နှင့်ဘဏ်လမ်းဒထာင့်၊ ဒကျာက်တံတားမမို့နင်ယ်၊ ရန်င်ကုန်င်တိုင်းဒေ္ကကီး ပေစ်၍ ဆက်္ွယ် 

ရန်င်ေုန်င်း အမှတ်များမှာ ၀၁-၃၇၇၈၉၃၊ ၀၁-၃၇၇၈၉၄၊ ၀၁-၃၇၇၈၉၆ နှင့်ေက်စ်မှာ ၀၁-၂၅၂၈၀၆ ပေစ်ြါ္ေ်။ 
စီမံကိန်င်းနှင့်ြတ်္က်၍ ဆက်္ွယ်ဒဆာင်ရွက်နုိင်မေ့်ြုေ္ဂိုလ်မှာ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီမှ ္တ္တုဆုိင်ရာအကကံဒြးြုေ္ဂိုလ် ဦး္ိန်င်းဟန်င် 
ပေစ်မြီးဆက်္ွယ်ရန်င်လိြ်စာမှာ ၃၃/၄၉ ေုတိယထြ်၊ Strand Condo၊ မဟာေန္ဓုလြန်င်းခခံလမ်းနှင့်ဘဏ်လမ်းဒထာင့်၊ ဒကျာက်တံတားမမို့နင်ယ်၊ 
ရန်င်ကုန်င်တိုင်းဒေ္ကကီး ပေစ်၍ ဆက်္ွယ်ရန်င်ေုန်င်းအမှတ်မှာ ၀၁-၃၇၇၈၉၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၄၁၃၆၉ ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ထိခို က်မ ှုဆ န်း စစ်ခခင ်း ေစီေင ်ခံစာ ခပ ုစုအေး သာ း သည့်ေေ ွဲ့ေစည်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းအစီရင်ခံစာ ပြုစုဒရး္ား္ေ့်အေွဲ့အစေ်းမှာ တနင် သ္ာရီတုိင်း၊ ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာအေဲွ့ပေစ်၍ ဆက်္ွယ်ရန်င်လိြ်စာမှာ ဦးမင်းထွဋ်၊ အတွင်းဒရးမှူး တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကကီး ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာစီမံခနင့််ခွဲမှုအေွဲ့၊ အမှတ် ေ/ ၅၀၊ မေသလာလမ်း၊ ဝဲကျွေန်င်း္ိမ် (အလယ်) ရြ်၊ ထားဝယ်မမို့၊ ရံုးေုန်င်း- ၀၉-၂၆၀၀၉၂၃၃၆၊ 
လက်ကုိင်ေုန်င်းအမှတ် ၀၉ ၅၀၁၀၁၇၆ နှင့် email မှာ minhtut.jb1234@gmail.com ပေစ်ြါ္ေ်။  
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ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်မှု္ေ့်အေွဲ့မှ အေွဲ့ဝင်များမှာဒအာက်ြါအတုိင်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

စဉ ် ေမည် ပညာေေ ည်ေချင ်း 
ေကကံအပး 

မှတ်ပံု တင ် 
တာဝ န် 

 ဦးဒအာင်တင် B. Sc (Mining Geology) 1970  

Dip. in App. Geology  
(Economic Mining Geology) 1978  
Master of App. Science  

(Mineral Exploration) UNSW AUSTRALIA. 
1986  

ဒဆာင်ရွက်ဆဲ အေဲွ့ဒခါင်းဒဆာင်/ ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်း 

အတွက် ပြင်ဆင်မှုအားလုးံ 

 ဦးဝင်းဒအာင်  B.Sc (Forestry) 1986   ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွ ဒလ့လာဆန်င်းစစ်မှု 

 ဦးမင်းထွဋ် B. E (Chemical) 1995   စွနင့််ြစ်ြစ္စ့ေ်း စီမံခနင့််ခွဲမှုဆန်င်းစစ်ပခင်း 

 ဒေါက်တာဒကျာ်မင်းထွန်င်း M B B S (Ygn) 2008   ကျန်င်းမာဒရး၊/လုြ်ငန်င်းခွင်အန္တရာယ်ဆန်င်းစစ်မှု 

 ဦးထွန်င်း္န်င်း B. Sc (Geology) 1968   လူမှုစီးြွားဒရး ဆန်င်းစစ်ပခင်း 

 ဦးမေိးဒမာင်ဒမာင်ဇင် AGTI (Mining) 2006   ္တ္တုတွင်းဆုိင်ရာဆန်င်းစစ်မှု 

 ဒေါက်တာဒအာင်ဒလးတင် A.GTI( Machine Tools) 
B.E (Mining Engineering) 

 ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရး၊ ြတ်ဝန်င်းကျင် 
အရေ်အဒ္ွးစစ်ဒဆးမှု အကဲပေတ်ပခင်း 

 ဦးဒအာင်ပမတ်ဒကျာ် B.Sc (Geology) ၀၀၁၁၀ စီမံကိန်င်းေိှနှိုင်းမှု စီမံခနင့််ခွဲပခင်း၊ ဒတွ့ဆံုဒဆွးဒနွး 
မှုနှင့်လုြ်ငန်င်းအစီအစဉ်များစီမံခနင့််ခွဲမှု 

 ဦးဒ္ာင်းဒအးလွင်  ၀၀၀၆၄ အစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ပခင်း၊ ္တ္တုတူးဒော်ဒရး 
နင်ေ်းြောဆုိင်င်ရာ ဆန်င်းစစ်မှု  

 ဦးဒကျာ်မင်း္ိန်င်း  ဒဆာင်ရွက်ဆဲ မှတ်တမ်းများစုဒဆာင်းမှုနှင့်အချက်အလက် 
များဒကာက်ခံပခင်း 

 စိမ်းလမ်းအမိဒပမေံွ့မေိုးတုိး 
တက်ဒရး အ္င်း 

(Ecological Laboratory)  ဒလအရေ်အဒ္ွးစစ်ဒဆးပခင်း 

  ISO TECH LABORATORY  ဒရအရေ်အဒ္ွးစစ်ဒဆးပခင်း 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး၊ ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာအေဲွ့၏ အလားတူ တနင် သ္ာရီတိုင်းအတွင်း ္တ္တု 
တူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီများမှ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းလုြ်ငန်င်းများကုိ တာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်ဒြးပခင်းမှတ်တမ်းများမှာ ဒအာက်ြါအတုိင်း 
ပေစ်ြါ္ေ်။ 
စဉ ် ကုမ္ပဏ ီေမည် အနော ေမျ ိုးေ စား ခုန ှစ် မှတ်ချက် 

1.  ဒရွှေြင်လယ်္တ္တုတူးဒော်ဒရးနှင့် စက်မှု 
လုြ်ငန်င်းကုမ္ပဏီလီမိတက် 

မမိတ်ခရုိင်၊ ကျွေန်င်းစုမမို့နင်ယ်၊ ယမံု ဒကျးရွာ IEE ၂၀၁၇  

2.  ဒအာင်ပြေ့်စံကုမ္ပဏီလီမိတက် မမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာ 
အုြ်စု၊ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာအနီင်း 

IEE ၂၀၁၇  

3.  ဒငွထွန်င်းဒတာက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ထားဝယ်ခရုိင်၊ ဟာပမင်းကကီဒကျးရွာအုြ်စုအတွင်း EMP ၂၀၁၇  

4.  စိန်င်ငါးမန်င်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက် မမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ တကူဒကျးရွာအုြ်စု EMP ၂၀၁၇  

5.  ဒငွကမ္ဘာကုမ္ပဏီလီမိတက် မမိတ်ခရုိင်၊ ကျွေန်င်းစုမမို့နင်ယ်၊ ယမံု ဒကျးရွာအုြ်စု EMP ၂၀၁၇  

6.  နင်န်င်း္ီလာ္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက် မမိတ်ခရုိင်၊ ြုဒလာက်မမို့နင်ယ်၊နင်န်င်း္ီလာဒကျးရွာအုြ်စု EMP ၂၀၁၇  

7.  ပြေ့်စံုပမတ်္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက် မမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာ 
အုြ်စု၊ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာအုြ်စု 

EMP ၂၀၁၇  

8.  ္တ္တုတူးဒော်ပခင်းကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ထားဝယ်ခရုိင်၊ ထားဝယ်မမို့နင်ယ်၊ ြကာရီဒကျးရွာ အုြ်စု 
ဆန်င်းချဒီကျးရွာအနီင်း 

EMP ၂၀၁၇  

9.  ခဲမပေူ္တ္တုနှင့်္ဘာဝ္ယံဇာတကုမ္ပဏီ 

လီမိတက် 

မမိတ်ခရုိင်၊ ကျွေန်င်းစုမမို့နင်ယ်၊ ကျွေဲခရန်င်ဒကျးရွာအုြ်စု EMP ၂၀၁၇  

10.  ပမန်င်မာခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်ကုမ္ပဏီ လီမိတက် မမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်္ိဒန္ဓာဒကျးရွာအနီင်း EMP ၂၀၁၇  

 
စီမ ံကိန်း တ ည်အ နော 

ဒအဝမ်း ္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ ခဲမပေူအမေိုက်နင်က်နှင့်ဒရာရာ္တ္တုများထုတ်လုြ်မေ့် အလတ်စားလုြ်ကွက်များမှာ တနင် သ္ာရီ 

တိုင်းဒေ္ကကီး၊ မမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စု၊ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာအနီင်းတွင် တေ်ရှိမြီး ဒပမဧရိယာ ၄၉ ဧကရှိ 
ြါ္ေ်၊ Grid Point အမှတ်အ္ားများမှာ  Block (1), A-444035, B-444031, C 45001, E 450035, Block (2), A- 452031, B-452035, C-
458035, D 458031, Block (3), A-441030, B-441026, C- 447026, D-447030,Block (4), A-439025, B-439021,C-445021,D-445025 and 
Block (5), A-4T7013,B-447009, C-453009, D-453013 တို့ပေစ်ြါ္ေ်။ ၎င်း္တ္တုလုြ်ကွက်များမှာ မမိတ်မမို့မှ ၈၈.၇ မုိင်ကွာဒဝးမြီး 
တနင် သ္ာရီမမို့မှ ၂၇ မုိင်ကွာဒဝး၍ ္ိန်င်းခွန်င်ကကိုးဝုိင်း အတွင်း ကျဒရာက်ဒနင်ြါ္ေ်၊ 

စီမ ံကိန်း အ နာ က်ခံေအက ကာ င ်း ေော 

ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္္ေ်တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီးအတွင်းရိှ ခဲမပေူအမေိုက်နင်က်္တ္တု ပေစ်ထွန်င်းမှုဇုံ(Tin-Tungsten Mineralization Zone)များ 
အနင်က်တစ်ခုအြါအဝင်ပေစ်ြါ္ေ်။ ္တ္တုပေစ်ထွန်င်းမှုမှာ ဒတာင်ဒစာင်းဒကျြျက်္ုိက်(Eluvial Deposit)၊ နုန်င်းဒပမပြား္ုိက် (Alluvial Deposit) 
အဒနင်ပေင့်ဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။ ြင်ရင်း္တ္တု္ုိက်(Primary Deposit)ကုိလေ်း ရှာဒေွဒရးလုြ်ငန်င်းများတုိးပမှင့်ပြုလုြ်ြါကဒတွ့ရှိမေ်ဟု ယူဆ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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ရြါ္ေ်။ 
၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် Theindaw Dredging Company မှတန်င်ချန်ိင် (၅၀၀) ကုိလေ်းဒကာင်း ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် Anglo Burma Tin Company မှ 
တန်င်ချန်ိင်(၆၄)တန်င်နှင့် ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် Thabawleik Tin Dredging Companyမှတန်င်ချန်ိင်(၇၇)တန်င်ကုိလေ်းဒကာင်း ကကိမ်ဒချာင်း အတွင်းမှ 
ထုတ်လုြ်ခဲ့မြီးပေစ်ြါ္ေ်။ လုြ်ကွက်အနီင်းရှိကကိမ်ဒချာင်းအနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ဒေ္ခံပြေ်္ူများ ခဲမပေူ္တ္တု လက်လုြ်လက်စား ထုတ်လုြ် 
ခဲ့ဒ္ာ ဒနင်ရာများပေစ်ြါ္ေ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဒရွှေ ကယ်္ုိက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အမှတ်(၂)္တ္တုတွင်းလုြ်ငန်င်းနှင့်အကျ ိုးတူ ြူးဒြါင်း၍ ခဲမပေူ 
္တ္တုအလတ်စားထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်င်းများ စတင်လုြ်ကုိင်ခဲ့ြါ္ေ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီမှ ဓာတ်္တ္တုစမ်း္ြ် 
တိုင်းတာနုိင်ရန်င်အတွက် ္ယံဇာတနှင့်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင် ဝန်င်ကကီးရံုး့္ုိဒပမဧရိယာ(၄၉.၅)ဧကစီရှိဒ္ာ လုြ်ကွက် 
ငယ် (၅)ခ ုဒလျှောက်ထားခ့ဲြါ္ေ်။ 
ကျယ်ပြန်င့်စွာ္တ္တုပေစ်ထွန်င်း္ေ့်ဇုံတစ်ခုပေစ်ဒ္ာ်လေ်း ယခင်ကနင်ယ်ဒပမဒေ္ အဒပခအဒနင်ဒ ကာင့် ကုမ္ပဏီများအဒနင်ပေစ် စမ်း္ြ် ထုတ်လုြ်မှု 
များကုိဒဆာင်ရွက်နုိင်ပခင်း မရှိခဲ့ြါ။ ယခုအခါ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီအဒနင်ပေင့် ယင်းဒေ္တွင် နုန်င်းဒပမပြား ္ုိက်နှင့်ဒတာင်ဒစာင်း 

ဒ ကြျက်္ုိက် အလတ်စား္တ္တုလုြ်ကွက်၅ကွက်အား စမ်း္ြ်တုိင်းတာခ့ဲမြီးပေစ်ြါ္ေ်။ စမ်း္ြ်တိုင်းတာမှုများအရ္တ္တုြါဝင်နှုန်င်းမှာ ခဲမပေူ 
၀.၄၂ ဒြါင်/ကုေကုိက်ြါဝင်မြီး ္တ္တု္န်င့်စင်တန်င်ချန်ိင်၁၀၀၉တန်င်ရှိဒ ကာင်း္ိရှိရြါ္ေ်။ 
အဆိုပြု ္တ္တုလုြ်ကွက်များမှာ စုစုဒြါင်း ၂၄၇.၅ ဧကကျယ်ဝန်င်းမြီး လုြ်ကွက်ဧရိယာများမှာ ္ိန်င်းခွန်င်ကကိုးဝုိင်းအတွင်းကျဒရာက်လျှေက်ရှိ 
ဒ္ာ်လေ်း လွန်င်ခဲ့္ေ့် (၁၀)နှစ် ဒကျာ်ခနင့််က ္စ်ထုတ်ကုမ္ပဏီများ ္စ်ထုတ်လုြ်ခဲ့ပခင်းဒ ကာင့် ဒတာနိင်မ့်၊ဒတာြျက်၊ ေုန်င်းဆုိးဒတာ အ္ွင် 
တေ်ရှိဒနင်ခဲ့ြါ္ေ်၊ ္တ္တုလုြ်ကွက်များအပေစ် စတင်ဒလျှောက်ထားစဉ်က မမိတ်အများြုိင်ကုမ္ပဏီမှ ဆီအုန်င်းစုိက်ြျ ိုးရန်င် ဒလျှောက် ထားခဲ့္ေ့် 
ဧရိယာအတွင်းကျဒရာက်ခဲ့ဒ္ာ်လေ်း ကုမ္ပဏီ ၂ခုေိှနှိုင်းချက်အရ မမိတ်အများြုိင်ကုမ္ပဏီမှ ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီ၏ဒလျှောက်ထားပခင်းအား ကနင့််ကွက် 
ပခင်းမရိှဘဲ ္ဒဘာတူစွနင့််လွှတ်ဒြးခ့ဲြါ၍ တိုင်းဒေ္ကကီးအစုိးရအေွဲ့၏္ဒဘာတူေီချက်အရ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော် ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ 
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဓာတ်္တ္တု စမ်း္ြ်တိုင်းတာခွင့်ရရိှခဲ့္ေ့် စီမံကိန်င်းဧရိယာပေစ်ြါ္ေ်။ ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္၊ ္ိန်င်ခွန်င်းကကိုးဝုိင်းအတွင်းရှိ ခဲမပေူ၊ 
အမေိုက်နင်က် တူးဒော်ထုတ်လုြ်ခွင့်ရ ကုမ္ပဏီများမှာ ပြေ့်စံုပမတ်ကုမ္ပဏီ၊ ဒအာင်ပြေ့်စံကုမ္ပဏီ၊ ဒကျာက္ကာအမိဒပမကုမ္ပဏီနှင့် ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီတ့ုိ 
ပေစ် ကြါ္ေ်။ 
တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအေွဲ့မှ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်င်ဒြးချက် 

အရ အဆိုပြု္တ္တုလုြ်ကွက်များ၏ ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းအစီရင်ခံစာတင်္ွင်းရန်င် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဒအာက်တိုဘာ 
လမှ စတင်၍ လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင်ရှိြတ်ဝန်င်းကျင်အဒပခအဒနင်များကုိဒလ့လာခဲ့ြါ္ေ်၊ လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင်မှ ဒချာင်းဒရ၊ တွင်းဒရ၊ 
ဒပမဆီလွှာနှင့် ္ဲနင်မူနင်ာများဒကာက်ယူပခင်း၊ လုြ်ကွက်များအတွင်းတေ်ဒဆာက်ထားမြီးပေစ်ဒ္ာ စခန်င်းအဒဆာက်အဦးများအား စစ်ဒဆး 
 ကေ့်ရှုပခင်း စ္ေ့်ဒလ့လာမှုများကုိ အစီအစဉ်ဇယားအတိုင်းလုြ်ဒဆာင်ခဲ့ြါ္ေ်၊ 
  



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  13 

 

အ လ့လာ မ ှုဧ ေိယာ သတ ်မ ှတ ်ခခင ်း 

ဒလ့လာမှုလုြ်ငန်င်းစဉ် နှင့်အချက်အလက်များဒကာက်ခံပခင်း 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးစီမံကိန်င်းများအတွက် IFC ၏ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ စီးြွားဒရးဆုိင်ရာနှင့်လူမှုဒရးဆုိင်ရာ စွမ်းဒဆာင်ရေ် 
စံချန်ိင်စံညွှန်င်းများနှင့်ကုိက်ေီဒစရန်င် IFC ၏ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်င်ချက်များအား အတိုင်း ဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
ထေ့်္ွင်းစဉ်းစားခ့ဲြါ္ေ်။ ရုြ်ြိုင်းဆုိင်ရာဒလ့လာမှုအပေစ်ဒလထုေစ်ေမ်းမှုအဒပခအဒနင်၊ ဒရအရေ်အဒ္ွး များ အား ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆး 
ပခင်းများအားဒဆာင်ရွက်ခဲ့မြီးပေစ်ြါ္ေ်။ လုြ်ကွက်များ့္ုိ္ွားဒရာက်စစ်ဒဆးဒလ့လာစဉ်အတွင်း ရာ္ီ ဥတု၊ ဒပမမျက်နင်ာ္ွင်ပြင်၊ ဘမူိဒေေ 
အဒနင်အထား၊ ဇလဒေေ၊ ဒပမဒအာက်ဒရခိုဒအာင်းမှု၊ စီးြွားဒရး၊ အြင်နှင့်္က်ရှိ(ဇ၀ီ)၊ လူမှု စီး ြွားဒရးအဒပခအဒနင်များ၊ ္က်ဒရာက်မှုဧရိယာ၊ 
ဒပမအ္ံုးချပခင်း၊ နင်ေ်းြောဒလ့လာမှု၊ စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းစဉ်အဆင့်ဆင့်၊ အ္ံုးပြုမေ့် ြစ္စေ်းကိရိယာ၊ ဒရထုေစ်ေမ်းဒစမှု၊ ဒလထု 
ေစ်ေမ်းဒစမှု၊ စွနင့််ြစ်အမှိုက်ထွက်ရှိမှု ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးကဏ္ဍ၊ စက်ယန္တရား၊ ဓာတုြစ္စေ်း္ုိဒလှာင်မှုစ္ေ့်အချက်များအား မျက်ပမင် 
ဒတွ့ရှိပခင်း၊ ္က်ဆုိင်ရာများအားဒမးပမန်င်းပခင်း၊ စ္ေ်တို့မှ အချက်အလက်များ ဒကာက်ယူရရှိခဲ့ြါ္ေ်။ 

ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာဒလ့လာမှု နင်ေ်းြောြုိင်းဆုိင်ရာဒလ့လာမှု 
 အဆုိပြုဒလ့လာမေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်  အဒ္းစိတ်လုြ်ငန်င်းစဉ် 
 ရာ္ီဥတု  ြစ္စေ်းကိရိယာ အဆင်ဒပြမှု 
 ဒပမမျက်နင်ာ္ွင်ပြင်နှင့်ဘမိူဒေေ  အရေ်ထုတ်လွှတ်မှု ထွက်ရှိမှု 

 ဇလဒေေ၊ ဒပမဒအာက်ဒရဆိုင်ရာ ဘူမိဒေေ  ဒလထုေစ်ေမ်းမှု 
 စီးြွားဒရး၊ ဇီ၀ဒေေ (အြင်၊ ္တ္တဝါ)  အစုိင်အခဲအမှိုက်ထွက်ရှိမှု 
 လူမှုစီးြွားအဒပခအဒနင်  ္ယ်ယူြ့ုိဒဆာင်ဒရးကဏ္ဍ 

 ္က်ဒရာက်မှုရှိ္ေ့် ဧရိယာ  စက်ယန္တရား 
 ဒပမအ္ံုးချမှု  ဓာတုြစ္စေ်း္ုိဒလှာင်မှု 

နည်း ပ ညာ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းအစီရင်ခံစာမှာ တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုဒရး 
ရာအေဲွ့၏ လုြ်ကွက်များကုိ္ွားဒရာက်ဒလ့လာဆန်င်းစစ်ချက်များကုိအဒပခခံဒော်ပြထားပခင်းပေစ်ြါ္ေ်၊ ဆက်စြ် ္က်ဆိုင်ဒ္ာ ္တင်း 
အချက်အလက်များအားဒကာက်ခံပခင်း၊ လုြ်ငန်င်းစဉ်များကုိ အတတ်ြောများနှင့်ဆက်စြ်ဆန်င်းစစ်ပခင်း၊ လုိအြ်္ေ့်ဒလ့လာမှုများ 
ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ဆက်စြ်ြါတ်္က်္ူများနှင့်ဒတွ့ဆုံဒဆွးဒနွးပခင်း၊ ဒေ္ခံများအားစီမံကိန်င်းနှင့်ြတ်္က်၍ထုတ်ဒော်ရှင်းလင်း၊ ဒဆွးဒနွးပခင်း၊ 
စီမံကိန်င်းအနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ အဓိကထိခိုက်နုိင်္ေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ လူမှုစီးြွားဆုိင်ရာများအားဆန်င်းစစ် ဒော်ထုတ်ပခင်းများ အပြင  ်
ဒအာက်ြါ အချက်များကုိအဒပခခံ၍ ဒော်ပြထားြါ္ေ်။ 

- ရာ္ီဥတုအဒပခအဒနင် 
- လက်ရှိဒပမမျက်နင်ာ္ွင်ပြင် 
- ပမစ်၊ဒချာင်း စ္ေ့်ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်တေ်ဒနင်ရာ 
- စီမံကိန်င်းြတ်ဝန်င်းကျင် ဒကျးရွာ/မမို့/ ္က်ဒရာက်နုိင်္ေ့်ဧရိယာ နှင့် 
- စွမ်းအင်ရရှိနုိင်မှု ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမေ့်ကိရိယာများ၏ ဒဘးရန်င်လံုခခုံမှု  

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုဒရးရာအေဲွ့အဒနင်နှင့် ဒလ့လာမှုခရီးစဉ်အတွင်း ၎င်းတ့ုိ၏ 
အဒတွ့အကကုံနှင့် အ္ိြောေဟုတုတ တို့ကုိအဒပခခံ၍ ဒလ့လာမှုများ၊ ဒဆွးဒနွးမှုများကုိဒဆာင်ရွက်ခဲ့မြီး ၎င်းဒနင်ရာဒေ္၏ ဒလအရေ် အဒ္ွး၊ 
ဒရ၊ဒပမဆီလွှာအရေ်အဒ္ွး စီးြွားဒရးဆုိင်အဒပခအဒနင်၊ လူမှုစီးြွားအဒပခအဒနင်၊ ဒရစီးဆင်းမှုများနှင့် တပခားလုိအြ်ချက်များ ကုိ ဆန်င်းစစ်၍ 
အစီရင်ခံစာကုိပြုစုခဲ့ြါ္ေ်။ 

၂. မ ူဝါေ, ဥပ အ ေန ှင့်ေေ ွဲ့ေစည်း ဆ ိုင ်ော  ေအ ခခခံေချ က်မ ျ ာ း 

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ကာ ကွယ်အစာ င ့်အေှာက်အေး ေအ ကာ င ်ေထည်အ ေ ာ်ေန်ကတ ိ ကဝတ ် 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်္ေ်ပမန်င်မာနုိင်ငံ၏ြတ်ဝန်င်းကျင်ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေများကုိတိကျစွာ လုိက်နင်ာမေ် ပေစ်မြီး 
ဒလထု၊ဒရထု၊ဒပမဆီလွှာ၊ဒပမဒအာက်ဒရ စ္ေ့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းဒစမေ့် အချက်များနှင့် လူမှုစီးြွားကုိထိခိုက်ဒစမေ့် အချက်များကုိ 
ဒလျာ့နင်ေ်းြဒြျာက်္ွားဒစရန်င် အဒရးယူအဒကာင်အထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ဒ ကာင်း ကတိကဝတ်ပြုြါ္ေ်။ 
 ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်္ေ် လက်ရှိဥြဒေအားလံုးကုိလုိက်နင်ာမေ်ပေစ်မြီး အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာအရေ် အဒ္ွး 
(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွန်င်မှုများအတုိင်းစံချန်ိင်စံညွန်င်းနှင့်အေီ ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆး္ွားမေ်ဟုတာဝန်င်ခံြါ္ေ်။ 

ကုမ ္ပဏ ီ ၏ ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ဆ ိုင ်ော မူဝါေ 

ကတိဝန်င်ခံချက် 
ကျွေန်င်ြ်တို့္ေ် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းများဒဆာင်ရွက်ပခင်းများအတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုများကုိ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းကာကွယ် 
ဒစာင့်ဒရှာက်မှုများ နှင့ ်တန်င်းတူ အဒလးထား ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်ဟု ကတိဝန်င်ခံချက်ပြုြါ္ေ်။ 
ကုမ္ပဏီ၏ရေ်မှန်င်းချက်နှင့်ြန်င်းတိုင်မှ ္တ်မှတ်ထား္ေ့်အတိုင်းကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားဒ္ာလမ်းစဉ်များအရ၊ လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းဒ ကာင့် 
လုြ်ကွက်များဧရိယာ၏ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အား၊ဆုိးရွားဒ္ာထိခိုက်မှုများနှင့်ေစ်ေမ်းဒစမှုများကုိ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစရန်င်ဒဆာင်ရွက်မေ် ပေစ်ြါ 

္ေ်။ 
ချဉ်းကြ်မှု 
အထက်ြါကတိဝန်င်ခံချက်များအရ ကျွေန်င်ြ်တို့ ကုမ္ပဏီအဒနင်ပေင့် 
ပမန်င်မာနုိင်ငံြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ၊ စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများ၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအရေ်အဒ္ွး(ထုတ်လွှတ်မှု)စံချန်ိင် စံညွှန်င်း 
္တ်မှတ်ချက်များနှင့်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်ဆက်စြ်ဒ္ာအပခားအဥြဒေများ ္က်ဆိုင်ဒ္ာြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် ဆက်စြ်ဒနင်္ေ့် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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တပခားဒ္ာဥြဒေ အားလံုးကုိလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်တတ်ဒ္ာ အဒလ့အကျင့်ဒကာင်းများပေင့် ြတ်ဝန်င်းကျင် စီမံခနင့််ခွဲဒရး မူဒဘာင် ကုိ 
ထူဒထာင်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

- လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုများဒ ကာင့် ပေစ်ဒြါ်လာမေ့် ္ိ္ာထင်ရှားဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများကုိ ဒော်ထုတ်ြါမေ်။ 
- ဒဘးအန္တရာယ်အကဲပေတ်မှုများမှတဆင့်မဒတာ်တဆနှင့်အဒရးဒြါ်အဒပခအဒနင်များများပေစ်နုိင်္ေ့်လားအလာကုိဒော်ထုတ်ရန်င် နှင့် 

အဒရးဒြါ်တုံ့ပြန်င်မှုအစီအစဉ်များ ပြင်ဆင်ထားပခင်းပေင့် ပေစ်ြွားနုိင်ဒ္ာ ဆက်စြ်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ ္က်ဒရာက်မှု များအား 
တားဆီးပခင်း နှင့ ်ဒလျာ့ြါးဒစရန်င်ဒဆာင်ရွက် ပခင်းများကုိ စီစဉ်ြါမေ်။ 

- လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ဒနင်မှုများအတွင်း္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အဒပခအဒနင်များနှင့် လူမှုအ္ုိင်းအဝုိင်းြတ်ဝန်င်းကျင် အဒပခအဒနင် များ 
ကုိထိဒရာက်ဒ္ာဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုပခင်းနှင့်အကဲပေတ်ပခင်းများအားဒ္ချာစွာဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

- စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများကုိ စွနင့််ြစ်ရာတွင် ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းမှုမပေစ်ဒအာင် ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းများဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 
- အေွဲ့အစေ်းအတွင်းမှ လုြ်ကွက်ဝန်င်ထမ်းများ၊ ဆက်စြ်လျှေက်ရှိဒ္ာကန်င်ထရုိက်တာများ၊ ဧေ့်္ေ်များအား ၄င်းတ့ုိတွင်လေ်း 

လုြ်ကွက်နှင့်ြတ်္က်၍ ကုမ္ပဏီ၏ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါေအား လုိက်နင်ာရန်င်တာဝန်င်ရှိဒ ကာင်းဒ္ချာစွာ ရှင်းလင်းပြြါမေ်။ 
- ဝန်င်ထမ်းအဆင့်အလုိက် ္င်တန်င်းများဒြးမြီး ၄င်းတို့၏တာဝန်င်နှင့်ဝတ္တရားများအတုိင်းလုိအြ်္လုိဒဆာင်ရွက်ဒစြါမေ်။ 
- ဤမူဝါေအားလုိက်နင်ာမှုရှိမရှိ လုြ်ကွက်တွင်း ြံုမှန်င်စစ်ဒဆးပခင်း၊နှင့်ဤမူဝါေအားအဒကာင်အထေ်ဒော်နုိင်ရန်င် လုိအြ်ဒ္ာ အရင်း 

အပမစ် များလံုဒလာက်စွာ ထုတ်ဒြးပခင်း များပြုလုြ်ြါမေ်။ 
- ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးနှင့် လုြ်ဒဆာင်ချက်များရေ်ရွယ်ချက်နှင့်ြန်င်းတိုင်ချမှတ်မြီး  စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ဒအာင် ဒဆာင်ရွက် 

ြါမေ်။ 
- စီမံခနင့််ခွဲဒရးနှင့်ကကီး ကြ်ဒရးအဆင့်အထိ အေွဲ့အစေ်းအားလံုးကုိ ြတ်ဝန်င်းကျင်မူဝါေအားပေနင့််ဒဝပခင်းနှင့်တာဝန်င်ဒြးဒဆာင်ရွက် ဒစ 

ြါမေ်။ 
- ဤ အစီအစဉ်္ေ် ISO 14001 systems Occupational Health & Safety Policy ကုိ အဒကာင်အထေ်ဒော် အဒရးယူ 

ဒဆာင်ရွက်္ေ့် အစီအစဉ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

ကုမ ္ပဏ ီ၏ ကျ န်း မ ာ အ ေးနှင့်ေန ္တ ော ယ်ကင ်း ေငှ ်း အ ေးဆုိင ်ော မ ူဝါေ 

ကတိဝန်င်ခံချက် 
အေွဲ့အစေ်းဆိုင်ရာကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးအဒလ့အကျင့်များ္ေ် ထုတ်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများလေ်ြတ်မှု 
ဒအာင်ပမင် ဒရး အတွက် အလွန်င်အဒရးကကီးမြီး အဓိကထားရမေ်ဟုကျွေန်င်ြ်တို့ယံု ကေ်ြါ္ေ်၊ 
ကုမ္ပဏီ၏ရေ်မှန်င်းချက်နှင့်ြန်င်းတိုင်္တ်မှတ်ထား္ေ့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားဒ္ာလမ်းစဉ်များအရ၊ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ 
္ေ် ဝန်င်ထမ်းများ၊ ဧေ့်္ေ်များ၊ လုြ်ငန်င်းအြ်နံှ္ူများနှင့်အ္ုိက်အဝန်င်းများ၊  လုြ်ငန်င်းများ လေ်ြတ်လုြ်ကုိင်ပခင်းဒ ကာင့်  မလုိလားအြ် 
ဒ္ာ ကျန်င်းမာဒရးထိခိုက်မှုများ နှင့် ဒဘးအန္တရာယ်များပေစ်ြွားမှုမရိှဒစရန်င် ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ပခင်းများဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ဟု ကတိ 
ဝန်င်ခံချက် ပြုြါ္ေ်။ 
ချဉ်းကြ်မှု 
အထက်ြါကတိဝန်င်ခံချက်များအရ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရး ကုမ္ပဏီအဒနင်ပေင့် 

- ပမန်င်မာနုိင်ငံြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ၊ စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများ၊ ဆက်စြ် ဒနင်္ေ့် တပခားဒ္ာဥြဒေ အားလံုးကုိ လုိက်နင်ာ 

ဒဆာင်ရွက် တတ်ဒ္ာ အဒလ့အကျင့်ဒကာင်းများပေင့် ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒစဒရး မူဒဘာင် ကုိ 
ထူဒထာင် မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

- လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုများဒ ကာင့် ပေစ်ဒြါ်လာမေ့် ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးအန္တရာယ်ကုိ ဒော်ထုတ်ြါမေ်။ 
- လေ်ြတ်ပခင်းလုြ်ငန်င်းစဉ်များနှင့်္င့်ဒတာ်ဒ္ာ အရင်းအပမစ်များ၊ ္င်တန်င်းများဒထာက်ြံ့ပခင်း၊ စေ်းကမ်းများချမှတ်ပခင်းများ အပြင် 

ပေစ်ဒြါ်လာနုိင်ဒ္ာမလုိအားအြ်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းခွင် ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးအန္တရာယ်ကုိထိခိုက်ဒစနုိင်ဒ္ာအချက်များ အား 
အဒရးယူဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

- လုြ်ငန်င်းခွင် အတွင်း နှင့ ်လုြ်ငန်င်းြတ်ဝန်င်းကျင်အ္ုိင်းအဝုိင်းတ့ုိ၏ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးအဒပခအဒနင်များကုိ ဒ္ချာစွာ 
ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးများ္ေ် ကျွေန်င်ြ်တို့၏ ရေ်မှန်င်းချက်များတွင်တစ်ခုအြါအဝင်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

- လုြ်္ားအေဲွ့အစေ်းအတွင်းမှ ဝန်င်ထမ်းများ၊ ဆက်စြ်လျှေက်ရှိဒ္ာ ကန်င်ထရုိက်တာများ၊ ဧေ့်္ေ်များအား ၄င်းတို့တွင် လေ်း 
္တ္တုလုြ်ကွက်နှင့်ြတ်္က်၍ ကုမ္ပဏီ ၏ ကျန်င်းမာဒရးဆုိင်ရာမူဝါေအား လုိက်နင်ာရန်င်တာဝန်င်ရှိဒ ကာင်းဒ္ချာစွာ ရှင်းလင်းပြြါမေ်။ 

- ဒဘးအန္တရာယ်အကဲပေတ်မှုများမှတဆင့်မဒတာ်တဆနှင့်အဒရးဒြါ်အဒပခအဒနင်များများပေစ်နုိင်္ေ့် အလားအလာကုိဒော်ထုတ်ရန်င် နှင့် 

အဒရးဒြါ်တုံ့ပြန်င်မှုအစီအစဉ်များ ပြင်ဆင်ထားပခင်းပေင့် ပေစ်ြွားနုိင်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းခွင်မဒတာ်တဆထိခိုက်မှုများအား တားဆီးပခင်း နှင့် 
ဒလျာ့ြါးဒစရန်င်ဒဆာင်ရွက် ပခင်းများကုိ စီစဉ်ြါမေ်။ 

- ဝန်င်ထမ်းတို့အတွက် လုြ်ငန်င်းခွင် တစ်ကုိယ်ဒရ္နင့််ရှင်းမှု အတွက် ဒဘးအန္တရာယ်ကျဒရာက်နုိင်ပခင်းများကုိ ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆး၊ 
ဒော်ထုတ်ပခင်းအစီအစဉ်များဒဆာင်ရွက်မြီး၊ ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ြါမေ်။ 

- ဝန်င်ထမ်းများ၊ ြစ္စေ်းဒရာင်းချ္ူနှင့် လုြ်ငန်င်းအြ်နံှ္ူဧေ့်္ေ်များအား ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးအစီအစဉ်နှင့်လုြ်ထံုး 
လုြ်နင်ေ်းများနှင့်ြတ်္က်၍ ထိဒရာက်ဒ္ာ ္င်တန်င်းများဒြးမြီး ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး စိမံခနင့််ခွဲဒရးနှင့် လှုြ်ရှား 
မှုတ့ုိအား စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ဒစဒအာင် ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

- ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး စီမံခနင့််ခွဲမှု နင်ေ်းလမ်းများ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး စိမံခနင့််ခွဲဒရးနှင့် လှုြ်ရှား 
မှုအဒကာင်အထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရာတငွ ်ဝန်င်ထမ်းများြါဝင်လာဒစရန်င် တိုက်တွန်င်းနုိးဒဆာ်ြါမေ်။  

- ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှုနှင့်လှုြ်ရှားမှုများဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ရေ်ရွယ်ချက်နှင့်ြန်င်းတိုင်ချမှတ်မြီး  စဉ်ဆက် မပြတ် 
တိုးတက်ဒအာင် ဒဆာင်ရွက် ြါမေ်။ 
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- ဤမူဝါေအား လုိက်နင်ာမှုရှိမရိှ  ြုံမှန်င်စစ်ဒဆးပခင်း၊နှင့်ဤမူဝါေအားအဒကာင်အထေ်ဒော်နုိင်ရန်င် လုိအြ်ဒ္ာ အရင်း အပမစ် 
များလံုဒလာက်စွာ ထုတ်ဒြးပခင်း များပြုလုြ်ြါမေ်။ 

လူထုေသုိင ်း ေဝုိင ်း န ှင ့်  အ ပ ါင်း သင ်း ဆ က်ဆ ံအေး နှင ့်ေံွဖေ ိုး တ ိုး တ က်အစအ ေးမ ူဝါေ 

မိမိတို့္ေ် ြတ်ဝန်င်းကျင်အ္ုိင်းအဝုိင်းနှင့်ဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာဆက်ဆံဒရး၊အထူး္ပေင့် လုြ်ကွက်များတေ်ရှိ္ေ့်ဒနင်ရာအနီင်းမှ ကကိမ်ဒချာင်း 
ဒကျးရွာ နှင့်  ြတ်ဝန်င်းကျင် ဧရိယာများရိှဒေ္ခံတို့့့နှင့်လူမှုဆက်ဆံဒရးဒကာင်းမွန်င်ပခင်း္ေ်ဒအာင်ပမင်ဒ္ာလုြ်ငန်င်းပေစ်ဒစဒရးအတွက် 
အဒပခခံ အချက်ပေစ်ဒ ကာင်း အ္ိအမှတ်ပြု ယံု ကေ်ြါ္ေ်။ 
မိမိတို့ကုမ္ပဏီ ္ေ် ရုိး္ားမှု၊ တရားမျှေတမှုနှင့် စစ်မှန်င်ဒ္ာ ချစ် ကေ်ဒရးအစပြုဒ္ာ ဆက်စြ်ြတ်္က်္ူ ဒေ္ခံအ္ုိင်းအဝုိင်း၊များအား 
ထားရိှဒ္ာ စိတ်ရင်းဒစတနင်ာများပေင့် ဒရရှေ်တေ်တံ့ဒ္ာ ရြ်ရွာဒရး၊ လူမှုဒရး၊ကျန်င်းမာဒရး ြောဒရး ေံွ့မေိုးတိုးတက်မှုများအား အကျ ိုးတူြူး 
ဒြါင်းဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
မိမိတို့္ေ် ဒေ္ခံ အ္ုိင်းအဝုိင်းအား အပြု္ဒဘာဒဆာင်ဒ္ာ ဒဆာင်ရွက်ကူေီမှုများပြုလုြ်္ွားမေ်ဟု ကတိကဝတ်ပြုြါ္ေ်။ 

ချဉ်းကြ်မှု 
ပမန်င်မာနုိင်ငံ၏ဥြဒေ၊ စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများ၊ ဆက်စြ် ဒနင်္ေ့် တပခားဒ္ာဥြဒေ အားလံုးကုိ လုိက်နင်ာ ဒဆာင်ရွက်တတ် ဒ္ာ 
အဒလ့အကျင့်ဒကာင်းများပေင့် လူထုအ္ုိင်းအဝုိင်းနှင့်ဒြါင်း္င်းဆက်ဆံဒရးနှင့်ေံွမေိုးတိုးတက်ဒစဒရး မူဒဘာင်ကုိ ထူဒထာင် မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ယဉ်ဒကျးမှု ထံုးတမ်းစဉ်လာများကုိ အထူးအဒလးဒြး လုိက်နင်ာြါမေ်။ 
္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုများမှထိခိုက်နုိင်မှုများ၊  ဥြဒေလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ၊ စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများ အရ 
ထုတ်လွှတ်မှု စံချန်ိင်စံနှုန်င်း များအား ြွင်းလင်းပမင်္ာစွာ အ္ိဒြးဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 
မေ်္ေ့်ဒနင်ရာတွင် ထိခိုက်မှုများအားဒလျှော့ချဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများအ္ံုးပြုရန်င်လုိအြ်္ေ် အ္ုိင်းအဝုိင်းများ၏အပမင်၊ စုိးရိမ် ြူြန်င် မှုများအား 
အဒလးဒြးစဉ်းစားဆင်ပခင်္ံုး္ြ်ြါမေ်။ 
အလုြ်အကုိင်၊ ္င်တန်င်းအခွင့်အဒရးများအတွက် ဒေ္ခံများအားဦးစားဒြး ြါမေ်။ 
္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ကွက်များအားဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆး္ေ့်တာဝန်င်ရှိ္ူများ အစုိးရ အာဏာြုိင်အေွဲ့အစေ်းများအား မှန်င်ကန်င် တိကျ 
ရှင်းလင်း၍ ြွင့်လင်းပမင်္ာဒ္ာ ္တ္တုလုြ်ကွက်များ၏ ္တင်းအချက်အလက်များဒြးြါမေ်။ 

ဝန်င်ထမ်းများ နှင့်လုြ်ငန်င်းနှင့်္က်ဆိုင်္ူများအား မိမိကုမ္ပဏီ၏ လူမှုဆက်ဆံဒရးနှင့်ေံွ့မေိုးတိုးတက်ဒရးမူဝါေ နှင့်ြတ်္က်၍ ထိဒရာက် ဒ္ာ 
္င်တန်င်းများဒြးမြီး လှုြ်ရှား မှုတို့အား စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ဒစဒအာင် ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 
လူထုအ္ုိင်းအဝုိင်းနှင့် ဒြါင်း္င်းဆက်ဆံဒရးနှင့်ေွံမေိုးတုိးတက်ဒစဒရးလှုြ်ရှားမှုများဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ရေ်ရွယ်ချက်နှင့် ြန်င်းတိုင် ချမှတ်မြီး  
စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ဒအာင် ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

လူ့စွမ ်း ော း ေေင ်း ေခမ စ်ဆ ိုင်ော မ ူဝါေ 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ္ေ် လုြ်္ားများအားတန်င်ေိုးထား၍ ၎င်းတို့၏ဆန္ဒ၊ ္စ္စာရိှမှုနှင့်လုြ်ငန်င်းအဒြါ်အာရံုစုိက်နှစ်ပမုြ်အားစုိက်မှု 
များ္ေ် ကုမ္ပဏီ၏ ဒအာင်ပမင်မှုဒ္ာ့ချက်ပေစ်္ေ်ဟုလေ်းနင်ားလေ်္ဒဘာဒြါက်ထားြါ္ေ်။ 
ကုမ္ပဏီနှင့် ဝန်င်ထမ်းများအ ကား အပြန်င်အလှန်င်အကျ ိုးပေစ်ထွန်င်းဒစဒ္ာ ဆက်ဆံဒရးပေင့် ဝန်င်ထမ်း၏ကုိယ်ြိုင်ရေ်မှန်င်းချက်များ ပြေ့်၀ဒစမေ့် 
လုြ်ငန်င်းြတ်ဝန်င်းကျင် တေ်ဒဆာက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ချဉ်းကြ်မှုများမှာ 

အထက်ြါမူဝါေ ကတိကဝတ်အရ ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီ္ေ် 
အဒကာင်းဆံုးကုိအဒလ့အကျင့်စံချန်ိင်စံညွှန်င်းများနှင့်ပမန်င်မာနုိင်ငံ၏အလုြ်္မားဥြဒေကုိလုိက်နင်ာကျင့်္ံုးမြီး အဒပခခံလူ့စွမ်းအားအရင်း အပမစ် 
မူဝါေ ကုိထူဒထာင်ြါမေ်။ 
အလုြ်အကုိင်အခွင့်အလန်င်းနှင့် ဒလ့ကျင့်ဒရးကိစ္စရြ်များအတွက် ခွဲပခားမှုမရိှဘဲ ဝန်င်ထမ်းအားလံုးကုိမျှေတစွာခံစားရရိှဒစြါမေ်။ 
္တ္တုလုြ်ကွက်များအနီင်းဝန်င်းကျင်ဒေ္ခံများကုိ အလုြ်အကုိင်အခွင့်အလန်င်းအတွက် လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများနှင့်အေီ ဦးစားဒြးခနင့်် ထားြါမေ်။ 
ဝန်င်ထမ်းများအား တရားမျှေတဒ္ာ ရြုိင်ခွင့်အခွင့်အဒရးနှင့်အကျ ိုးခံစားခွင့်များဒြး၍ လုြ်ငန်င်းခွင် စံချန်ိင်စံညွှန်င်းပြေ့်၀ဒစရန်င် ဒဆာင်ရွက် 
ဒစြါမေ်။ 
ကျန်င်းမာဒရးဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာကိစ္စများ၊ ထိခိုက်မှုများ၊ တစ်ဦးတစ်ဒယာက်ချင်းကုိယ်ြိုင် လွတ်လြ်စွာ ဒဆာင်ရွက်မှုများ 
အတွက် ထိဒရာက်ဒ္ာအုြ်ချုြ်ဒရးနှင့်မှတ်တမ်းများနှင့်စီမံခနင့််ခွဲမှုစနင်စ် များပေင့်ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 
ဝန်င်ထမ်းများ၏စွမ်းဒဆာင်မှုများကုိ ဒစာင့် ကေ့်ပခင်း၊ကျွေမ်းကျင်မှုအကဲပေတ်ပခင်းယန္တရားစနင်စ်ထူဒထာင်ြါမေ်၊ 
ဝန်င်ထမ်းမဒကျလေ်မှုများနှင့်တုိင် ကားချက်များအချန်ိင်မီ ္င့်ဒလျာ်တဲ့ ဒပေရှင်းပခင်းနင်ေ်းလမ်းများအ္ံုးပြုြါမေ်။ 

ကုမ္ပဏီအတွင်းေံွ့မေိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဌာနင်အားလံုးြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်္ေ့်ယဉ်ဒကျးမှုကုိတေ်ဒထာင်ထိန်င်း္ိမ်းထားြါမေ်။ 
ဝန်င်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် လုိအြ်ဒ္ာကျွေမ်းကျင်မှု၊ ေဟုတုတနှင့် အပြုအမူများရိှမြီး မိမိတာဝန်င်များကုိဒကျြွန်င်စွာဒဆာင်ရွက်နုိင် 
ဒစရန်င်နှင့်အ္က်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းြောရရိှဒစရန်င် ္င့်ဒလျှော်ဒ္ာ္င်တန်င်းများဒြး၍ဒလ့ကျင့်ြောဒြးအစီအစဉ်များ စီစဉ် ဒဆာင်ရွက် 
ဒြးြါမေ်။ 
မိမိတို့၏လူ့စွမ်အားအရင်းအပမစ်စီမံခနင့််ခွဲမှုနှင့်စွမ်းဒဆာင်ရေ် တိုးတက်ဒစရန်င် ရေ်ရွယ်ချက်နှင့်ြန်င်းတိုင်များ ထားမြီး စဉ်ဆက်မပြတ် 
ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်. 

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ထိ န်း သိမ ်း အ ေး ၊ လူမ ှုအေး, ကျ န်း မ ာ အ ေးန ှင့်မ ိုင ်းဆ ိုက်ေတ ွက်ေန ္တော ယ်ကင ်း ေငှ ်း အ ေးဆုိင ်ော ဥပ အ ေခပ ဌာ န်း ချ က်မ ျ ာ း 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုနှင့်စြ်လျဉ်းပြဌာန်င်းချက်၊ အလုြ်္ မားများ၏တစ်ကုိယ်ရေ် ္န်င့်ရှင်းဒရး၊ ္တ္တုလုြ်ကွက်များ အတွက် 
လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး၊ မဒတာ်တဆမှု၊ အလုြ်ချန်ိင်နင်ာရီ၊္က်္ာ ဒချာင်ချဒိရး လုြ်ကွက်အဒပခအဒနင်၊ အစုိးရ 
ဌာနင်ပြဋ္ဌာန်င်းထားဒ္ာအားလြ်ရက်၊ လုြ်ခ၊ လုြ်ငန်င်းခွင် ဒရာေါ ကာကွယ်မှုနှင့်ကျန်င်းမာဒရး ဒစာင့်ဒရှာက်မှု တို့အတွက် ္တ္တုလုြ်ငန်င်းများ မှ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  16 

 

ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုကိစ္စများမှ ကာကွယ်ပခင်းနှင့်စြ်လျှေဉ်း္ေ့် ဥြဒေများကုိဒအာက်ြါအတုိင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလုိက်ဒော်ပြထားမြီး ္တ်မှတ် 
ချက်များကုိ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မေ့် ကတိကဝတ်ကုိလေ်းြူးတဲွဒော်ပြထားြါ္ေ်။  

အုြ်ချုြ်မှုကဏ္ဍ 

1. ဒကျးရွာဥြဒေ၊ ၁၉၀၇၊ ယခု ရြ်ကွက့်္ုိမဟုတ်ဒကျးရွာအုြ်စုအုြ်ချုြ်ဒရးဥြဒေ [ ၂၄.၀၂.၂၀၁၂ ] [ ၀၂.၁၂.၂၀၁၆ ] 
2. ဒြါက်ကဲွဒစတတ်ဒ္ာြစ္စေ်းများဥြဒေ၊ယခုလုြ်ငန်င်းခွင်္ံုးဒြါက်ကဲွဒစတတ်ဒ္ာဝတ္ထုြစ္စေ်းများဆုိင်ရာဥြဒေ[၁၃.၀၆.၂၀၁၈] 
3. ရဲတြ်ေွဲ့ဥြဒေ ၁၉၄၅ 
4. အဒရးဒြါ်ကူေီဒထာက်ြံ့မှုဥြဒေ ၁၉၅၀၊ ယခု ထိခိုက်ေဏ်ရာရရိှဒ္ာ အဒရးဒြါ်လူနင်ာကုိ ကူေီဒစာင့်ဒရှာက်ပခင်းနှင့် ကု္ပခင်းဆိုင်ရာ 

ဥြဒေ [ ၀၅.၁၂.၂၀၁၄ ] 
5. ပမန်င်မာနုိင်ငံြိုင်နင်က်ြင်လယ်နှင့် ြင်လယ်ဇုန်င်များဥြဒေ[ ၁၇.၀၇.၂၀၁၇ ] [ ၁၇.၀၇.၂၀၁၇ ] 
6. ပမန်င်မာနုိင်ငံမီး္တ်တြ်ေဲွ့ဥြဒေ [ ၁၇.၀၃.၂၀၁၅ ] [ ၁၇.၀၃.၂၀၁၅ ] ပြေ်ထဲဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင် 

္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာရန်င်ကတိကဝတ်ပြုြါ္ေ် 
- မမို့၊ရွာနှင့်မမို့လယ့်္ုိမဟုတ်ဒကျးရွာေွံ့မေိုးဒရးအစီအစဉ်များများအတွက်ဒဆာက်လုြ်ဒရးအတွက်အစီအစဉ်များချမှတ်ဒ္ာအခါ၊ 

လုိအြ်္ေ့် မီးဒဘးကကိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့်ကကိုတင်ကာကွယ်ဒရး၏ရေ်ရွယ်ချက်များအတွက်  မီး္တ်ဦးစီးဌာနင်၏အကကံဒြးချက် 
များ အတုိင်း လုိက်နင်ာြါမေ်၊ 

- မီးဒဘး အန္တရာယ် ကုိ ကာကွယ်ရန်င် ြိုင်ရှင့်္ုိမဟုတ်မန်င်ဒနင်ေျာ များအဒနင်နှင့် 
- အရံမီး္တ်တြ်ေွဲ့ေွဲ့စေ်းရန်င်ြျက်ကွက်မှုမရှိဒစရြါ၊ 
- မီးဒဘးကင်းလံုခခုံမှုများအတွက်ြစ္စေ်းများနှင့်လုိအြ်္ေ့်အစိတ်အြိုင်းများမြျက်မကွက်ထုတ်ဒြးြါမေ်၊ ၎င်းြစ္စေ်းများ 

္ေ် မီး္တ်ဦးစီးဌာနင်၏ ညွှန်င် ကားချက် များနှင့်ေီညွတ်မှုရှိဒ ကာင်းကုိလေ်း အတေ်ပြုြါမေ် 

လယ်ယာစုိက်ြျ ိုးဒရးနှင့်ဆေ်ဒပမာင်း ကဏ္ဍ 

ပြေ်ဒထာင်စုအစုိးရ စုိက်ြျ ိုးဒရး၊ ဒမွးပမူဒရးနှင့် ဆေ်ဒပမာင်းဝန်င်ကကီးဌာနင် 
အမျ ိုး္ားဒပမယာအရင်းအပမစ်စီမံခန်င့်ခွဲမှု 

7. (မျ ိုးဒစ့ဆုိင်ရာအမျ ိုး္ားမူဝါေ)[ ၁၂.၀၈.၂၀၁၆ ] 
8. ဒပမလွတ်၊ ဒပမလြ်နှင့်ဒပမရုိင်းများ စီမံခန်င့်ခွဲဒရးဥြဒေ [ ၃၀.၀၃.၂၀၁၂ ] [ ၁၁.၀၉.၂၀၁၈ ] 
9. တာတမံဥြဒေ [ ၀၈.၀၈.၂၀၁၇ ] [ ၀၈.၀၈.၂၀၁၇ ] 
10. ဆေ်ဒပမာင်းဥြဒေ [ ၃၁.၀၈.၂၀၁၇ ] 
11. ြိုး္တ်ဒဆးဥြဒေ [ ၂၀.၀၁.၂၀၁၆ ] [ ၂၀.၀၁.၂၀၁၆ ] 
12. ဓာတ်ဒပမ ္ဇာဥြဒေ၊ ၂၀၀၂ 
13. ္ီးနံှေျက်ြိုး ကူးစက်ဒရာေါ ဥြဒေ, ၁၉၉၃ ခုနှစ်နှင့်ပြင်ဆင်ချက် ၂၀၁၁ 
14. မျ ိုးဒစ့ဥြဒေ [ ၀၇.၀၁.၂၀၁၁ ] [ ၁၈.၀၂.၂၀၁၅ ] 
15. လယ်ယာဒပမဥြဒေ[ ၃၀.၀၃.၂၀၁၂ ] 

္တ်မှတ်ချက်များအားလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

 ေဟုိလယ်ယာဒပမစီမံခန်င့်ခွဲမှုအေွဲ့အားနှင့်တုိင်းဒေ္ကကီး့္ုိမဟုတ်ပြေ်နင်ယ်လယ်ယာဒပမစီမံခန်င့်ခွဲမှုအေွဲ့၏ဒထာက်ခံချက်နှင့်အတူ
အပခား ရေ်ရွယ်ချက်များများအတွက်စြါးဒပမယာအ္ံုးချခွင့်ပြုချက်ဒတာင်းခံြါမေ်၊ 

 ္က်ဆိုင်ရာတုိင်းဒေ္ကကီး့္ုိမဟုတ်ပြေ်နင်ယ်အစုိးရအေွဲ့တိုင်းဒေ္ကကီး့္ုိမဟုတ်ပြေ်နင်ယ်လယ်ယာဒပမစီမံခန်င့်ခွဲမှုအေွဲ့၏ 
ဒထာက်ခံချက်နှင့်အတူစြါးစုိက်ဒပမယာမှလဲွ၍ အပခားရေ်ရွယ်ချက်များအတွက် လယ်ယာဒပမအ္ံုးချခွင့်ပြုချက်ကုိ ဒတာင်းခံ 
ြါမေ်၊  

္ာ္နင်ာဒရးနှင့် ယဉ်ဒကျးမှုကဏ္ဍ 

္ာ္နင်ာဒရးနှင့် ယဉ်ဒကျးမှုဝန်င်ကကီးဌာနင် 
16. ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်ဒေ္များ ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ [ ၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ] [ ၂၈.၀၂.၂၀၁၉ ] 
ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်ဒေ္များ ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး ဥြဒေ[ ၁၀.၀၉.၁၉၉၈ ] 

၁၃။ တိုင်းဒေ္ကကီး ့္ုိမဟုတ် ပြေ်နင်ယ် ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဒကာ်မတီနှင့် ဒေ္ဆုိင်ရာထိန်င်း္ိမ်းဒရး ဒကာ်မတီများ္ေ် ယဉ်ဒကျးမှု 
အဒမွအနှစ် ဒေ္တွင် ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးလုြ်ငန်င်းများကုိ္တ်မှတ် ချက်များနှင့်အေီ ဒဆာင်ရွက်ရမေ်။ 

၂၂။ (က) ြုေ်မ ၂၁ အရ ဒလျှောက်ထားချက်နှင့် စြ်လျဉ်း၍- 
(၁) တိုင်းဒေ္ကကီး ့္ုိမဟုတ် ပြေ်နင်ယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဒကာ်မတီ္ေ် ္တ်မှတ်ချက်နှင့်အေီ ရက်ဒြါင်း ၆၀ အတွင်း 

စိစစ်ဆုံးပေတ်ရမေ်။ 
(၂) ဒေ္ဆိုင်ရာ ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဒကာ်မတီ္ေ် ္တ်မှတ်ချက်နှင့်အေီ ရက်ဒြါင်း ၃၀ အတွင်း စိစစ် ဒဆာက်ရွက်ရမေ်။ 

(ခ) တိုင်းဒေ္ကကီး ့္ုိမဟုတ် ပြေ်နင်ယ် ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဒကာ်မတီ္ေ် ြုေ်မခွဲ(က) ၊ ြုေ်မခဲွငယ် (၁) အရ စိစစ်မြီး ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက် 
ထုတ်ဒြးပခင်း ့္ုိမဟုတ် ခိုင်လံုဒ္ာ အဒ ကာင်းပြချက်ပေင့် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနုိင်္ေ်။ 

(ေ) ဒေ္ဆိုင်ရာထိန်င်း္ိမ်းဒရးဒကာ်မတီ္ေ် ြုေ်မခွဲ (က)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၂) အရ စိစစ်မြီး ကကိုတင် ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ဒြးပခင်း 
့္ုိမဟုတ် ခိုင်လံုဒ္ာ အဒ ကာင်းပြချက်ပေင့် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနုိင်္ေ်။ လုိအြ်ြါက ဝန်င်ကကီးဌာနင့်္ုိ ္ဒဘာထားမှတ်ချက်ပေင့် 
တင်ပြနုိင်္ေ်။ 

္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာရန်င်ကတိကဝတ်ပြုပခင်း 
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- အချ ို့ဒ္ာဒပမယာ-အဒပခပြု ဒဆာက်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများကုိ ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဒလျှောက်ထားမေ်ပေစ်မြီး တေ်ဆဲဥြဒေများြါ 
ပြဋ္ဌာန်င်း ချက် များအားလုိက်နင်ာ ြါမေ်၊ 

- ဒဆာက်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်္ူ္ေ်အပခားတေ်ဆဲဥြဒေများြါပြဋ္ဌာန်င်းချက်များကုိလေ်းလုိက်နင်ာပခင်းပေင့်လေ်းဤဥြဒေ 
အရကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်င်ဦးစီးဌာနင်မှ္တ်မှတ်ချက်များနှင့်အေီဒလျှောက်ထားြါမေ်၊ 

- ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်ဒေ္အတွင်းရှိအဒဆာက်အဦးများ္ေ်၊ယဉ်ဒကျးမှုဝန်င်ကကီးဌာနင်များက္တ်မှတ်ထား္ေ့်အဒပခအဒနင်များ 
နှင့့်ကုိ်က်ေီဒစြါမေ်။ 

- ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်ဒေ္များနှင့် ယင်းဒေ္အတွင်းရိှ ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်များအား ္ဘာဝဒဘးအန္တရာယ်ဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ၊ 
လူတို့၏ပြုလုြ်မှုဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ၊ ္စ်ြင်္စ်ဥဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ၊ ြိုးမွှားများ၊ ငှက်၊ တိရစ္ဆာန်င်များဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ ယုိယွင်းဆုံးရှုံးြျက်စီးပခင်း 
မရိှ ဒစဒရးအတွက် ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းြါမေ်၊ 

17. ဒရှးဒဟာင်းဝတ္ထုြစ္စေ်းများကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ [ ၂၂.၀၇.၂၀၁၅ ]  

၁၂။ ြိုင်ရှင် ့္ုိမဟုတ် ထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်္ူမရှိဒ္ာ ဝတ္ထုြစ္စေ်းတစ်ခုခုကုိ ဒတွ့ရှိ္ူ္ေ် အဆို ြါဝတ္ထုြစ္စေ်းများမှာ ဒရှးဒဟာင်း 
ဝတ္ထု ြစ္စေ်းပေစ်ဒ ကာင်း္ိရှိလျှေင် ့္ုိမဟုတ် ယူဆရန်င်အဒ ကာင်းရိှ လျှေင် ္က်ဆိုင်ရာရြ်ကွက်နှင့် ဒကျးရွာအုြ်စုအုြ်ချုြ်ဒရးမှူးရံုး့္ုိ 
ဒဆာလျင်စွာ ္တင်းြ့ုိရမေ်။ 

္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာရန်င်ကတိကဝတ်ပြုပခင်း 
- ြိုင်ရှင် ့္ုိမဟုတ် ထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်္ူမရှိဒ္ာ ဝတ္ထုြစ္စေ်းတစ်ခုခုကုိ ဒတွ့ရှိ္ူ္ေ် အဆို ြါဝတ္ထုြစ္စေ်းများမှာ ဒရှးဒဟာင်း 

ဝတ္ထု ြစ္စေ်းပေစ်ဒ ကာင်း္ိရှိလျှေင် ့္ုိမဟုတ် ယူဆရန်င်အဒ ကာင်းရိှ လျှေင် ္က်ဆိုင်ရာရြ်ကွက်နှင့် ဒကျးရွာအုြ်စုအုြ်ချုြ်ဒရးမှူးရံုး့္ုိ 
ဒဆာလျင်စွာ ္တင်းြ့ုိြါမေ်၊ 

18. ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအုမံျားကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ [ ၂၆.၀၈.၂၀၁၅ ] 
၁၂။ ြိုင်ရှင် ့္ုိမဟုတ် ထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်္ူမရိှဒ္ာ ဒပမဒြါ်တွင်ပေစ်ဒစ၊ ဒပမဒအာက်တွင်ပေစ်ဒစ၊ ဒရဒြါ်တွင်ပေစ်ဒစ၊ ဒရဒအာက် 
တွင် ပေစ်ဒစ နှစ်ဒြါင်း ၁၀၀ နှင့်အထက် ္က်တမ်းရိှ္ေ့် ဒရှးဒဟာင်း အဒဆာက်အအုကုိံ ဒတွ့ရှိ္ူ္ေ် အဆိုြါ အဒဆာက်အအုမံှာ 
ဒရှးဒဟာင်း အဒဆာက်အအုပံေစ်ဒ ကာင်း ္ိရှိလျှေင် ့္ုိမဟုတ် ယူဆရန်င်အဒ ကာင်းရှိလျှေင် ္က်ဆိုင်ရာ ရြ်ကွက် ့္ုိမဟုတ် ဒကျးရွာအုြ်စု 

အုြ်ချုြ်ဒရးမှူးရံုး ့္ုိ ဒဆာလျင်စွာ ္တင်းဒြးြ့ုိရမေ်။ 
၁၃။ (က) ြုေ်မ ၁၂ အရ ္တင်းဒြးြ့ုိချက်ကုိ လက်ခံရရှိလျှေင် ရြ်ကွက် ့္ုိမဟုတ် ဒကျးရွာ အုြ်စုအုြ် ချုြ်ဒရးမှူး္ေ် အဆိုြါ 
အဒဆာက်အအုကုိံ လုိအြ်္လုိ ထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်၍ ၁၄ ရက်အတွင်း ္က်ဆိုင် ရာ မမို့နင်ယ်အုြ်ချုြ်ဒရးမှူးရံုး့္ုိ 
ဆက်လက်္တင်းြို့ ရမေ်။ မမို့နင်ယ်အုြ်ချုြ်ဒရးမှူး္ေ် လုိအြ်္ေ်များကုိ ချက်ချင်းဒဆာင်ရွက်၍ ္တင်းလက်ခံ ရရှိ္ေ့်ဒနင့် မှ ၇ 
ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာနင့်္ုိ အဒ ကာင်း  ကား ရမေ်။ 
၁၅။ ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအု၏ံ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ ဧရိယာအတွင်း၌ ဒအာက်ြါပြုလုြ်မှု တစ်ခုခုကုိ ဒဆာင်ရွက်လုိ္ူ္ေ် ကကိုတင် 
ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန်င် ဦးစီးဌာနင့်္ုိ ဒလျှောက်ထားရမေ်- 

(က) မမို့၊ ရြ်ကွက်၊ ဒကျးရွာများကုိ တိုးချဲ့ပခင်း၊ 
(ခ) ဟုိတယ်များ၊ စက်ရံုအလုြ်ရံုများ၊ လူဒနင်အဒဆာက်အအုမံျားအြါအဝင် အဒဆာက်အအုအံ္စ်များ တေ် ဒဆာက်ပခင်း ့္ုိမဟုတ် 

တိုးချဲ့ပခင်း ့္ုိမဟုတ် ပြင်ဆင်ပခင်း ့္ုိမဟုတ် ဝင်းခခံကာရံပခင်း ့္ုိမဟုတ် ချဲ့ထွင်ပခင်း၊ 

(ေ) ဒရနံင်၊ ္ဘာဝဓာတ်ဒငွ့၊ ဒကျာက်မျက်ရတနင်ာ ့္ုိမဟုတ် ဓာတ်္တ္တုရှာဒေွရန်င် တူးဒော်ပခင်း၊ ဒရနံင်၊္ဘာဝ 
ဓာတ်ဒငွ့ြိုက်လုိင်းများ ္ွယ်တန်င်းပခင်း၊ စက်ရံုအလုြ်ရံုများတေ်ဒဆာက်ပခင်း၊ မဟာဓာတ်အားလုိင်းများ္ွယ်တန်င်းပခင်း၊ 
ဆက်္ွယ်ဒရး တာဝါတိုင်များ ဒဆာက်လုြ် ပခင်း၊ လမ်းဒောက်လုြ်ပခင်း၊ တံတားတေ်ဒဆာက်ပခင်း၊ 
ဒလယာဉ်ကွင်းတေ်ဒဆာက်ပခင်း၊ ဆေ်ဒပမာင်း၊ တာတမံများစဒ္ာ အဒပခခံအဒဆာက် အအုံများ တေ်ဒဆာက်ပခင်း ့္ုိမဟုတ် 
တိုးချဲ့ပခင်း၊ 

(ဃ) ဒပမဒအာက်တွင် လျှေြ်စစ်္ွယ်တန်င်းပခင်း၊ ဆက်္ွယ်ဒရးဆုိင်ရာ ္ွယ်တန်င်းပခင်းနှင့် အပခား ဒပမဒအာက် လုြ်ငန်င်းများ 
ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

(င) ဒရတွင်း၊ ဒရကန်င်၊ တူးဒပမာင်း၊ ဒမွးပမူဒရးကန်င်များ တူးဒော်ပခင်း ့္ုိမဟုတ် တိုးချဲ့ပခင်း၊ 
(စ) ဒပမမျက်နှာ္ွင်ပြင် ြျက်စီးဒစ္ေ့် ဒရွှေကျင်ပခင်း၊ ဒပမတူးဒော်ပခင်း၊ အုတ်ေုတ်ပခင်း၊ ဒရတွင်း၊ ဒရကန်င်၊ ဒချာင်း၊ ဒပမာင်း၊ လျှေ ို၊ 

ချ ိုင့်များတူးပခင်း၊ ေ့ုိပခင်း၊ ဒပမေိှပခင်း၊ မုိင်းခွဲပခင်း၊ ဒကျာက်တူးပခင်း၊ ဒကျာက်စရစ်၊ ္ဲထုတ်ယူပခင်း၊ ကုန်င်းများ၊ ဒတာင်များ 
မေိုေျက်ပခင်း၊ 

(ဆ) ြုေ္ဂလိကြိုင်ဆိုင်္ေ့် အဝန်င်းအဝုိင်း၊ ဧရိယာအတွင်းတွင် ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအုမံျားကုိ ထေ့်္ွင်း ပခင်း၊ ခခံစေ်းရုိး 
ခတ်ထားပခင်း၊ 

(ဇ) ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအု၏ံအနီင်းနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ပမင်ကွင်း၌ ဝန်င်ကကီးဌာနင်က ဒေ္အလုိက်္တ်မှတ် ထား္ေ့် 
စေ်းကမ်းချက် များနှင့် ကုိက်ေီပခင်းမရှိဒ္ာ အဒဆာက်အအုကုိံ ဒဆာက်လုြ်ပခင်း။ 

၂၀။ မေ်္ူမျှေ ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအုံ ့္ုိမဟုတ် ဒရှးဒဟာင်းစာရင်းဝင်အဒဆာက်အအုမံှ ္တ်မှတ်ထား ဒ္ာ ဧရိယာအတွင်းတွင် 
ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအုကုိံ ထိခိုက်နုိင်္ေ်ဟု ယူဆရဒ္ာ ဒအာက်ြါပြုလုြ်မှု တစ်ခုခုကုိ စာပေင့်ကကိုတင် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ 
မပြုလုြ်ရ- 

(စ) ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအုနှံင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်ဒစဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်းများ စွနင့််ြစ်ပခင်း၊ အမှိုက်္ရုိက်များ 
စွနင့််ြစ်ပခင်း။ 

္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာရန်င်ကတိကဝတ်ပြုပခင်း 
- ြိုင်ရှင် ့္ုိမဟုတ် ထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်္ူမရိှဒ္ာ ဒပမဒြါ်တွင်ပေစ်ဒစ၊ ဒပမဒအာက်တွင်ပေစ်ဒစ၊ ဒရဒြါ်တွင်ပေစ်ဒစ၊ ဒရဒအာက် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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တွင် ပေစ်ဒစ နှစ်ဒြါင်း ၁၀၀ နှင့်အထက် ္က်တမ်းရိှ္ေ့် ဒရှးဒဟာင်း အဒဆာက်အအုကုိံ ဒတွ့ရှိ္ူ္ေ် အဆိုြါ အဒဆာက်အအုမှံာ 
ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအုပံေစ်ဒ ကာင်း ္ိရှိလျှေင် ့္ုိမဟုတ် ယူဆရန်င်အဒ ကာင်းရှိလျှေင် ္က်ဆိုင်ရာ ရြ်ကွက် ့္ုိမဟုတ် 
ဒကျးရွာအုြ်စု အုြ်ချုြ်ဒရးမှူးရံုး့္ုိ ဒဆာလျင်စွာ ္တင်းဒြးြ့ုိြါမေ်၊ 

- ဒရှးဒဟာင်းအထိမ်းအမှတ် အဒဆာက်အဦးပေစ်မပေစ်စစ်ဒဆးပခင်း့္ုိမဟုတ်လုိအြ်ဒ္ာ ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်း ပခင်းများကုိ လုြ်ထံုး 
လုြ်နင်ေ်း နှင့်အေီ အဒ ကာင်း ကားရန်င် တာဝန်င်ယူြါမေ်၊ 

- ဒရနံင်နှင့်္ဘာဝဓာတ်ဒငွ့များထုတ်ယူပခင်း၊ ့္ုိမဟုတ်ြိုက်လုိင်းများဒဆာက်လုြ်ပခင်းများ မပြုလုြ်မီ ဦးစီးဌာနင်ထံမှ ကကိုတင်ခွင့်ပြုမိနင့်် 
ဒတာင်းခံြါမေ်။ 

- တုန်င်ခါမှုကုိပေစ်ဒစဒ္ာ စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများ္ံုးပခင်းနှင့်ဓာတုြစ္စေ်းအ္ံုးပြုမြီးစွနင့််ြစ်ပခင်းများအြါအဝင် ဒရှးဒဟာင်းအထိမ်း 
အမှတ်များကုိ ြျက်စီးဒစပခင်း အတွက်တားပမစ်ထားပခင်းကုိ လုိက်နင်ာြါမေ်။ 

မမို့ပြေွံ့မေိုးဒရးကဏ္ဍ 

19. ရန်င်ကုန်င်ဒရဒြးဒဝဒရးဥြဒေ၁၈၈၅ 
20. ရန်င်ကုန်င်မမို့ဒတာ်ပမူနီင်စြယ်အက်ဥြဒေ ၁၉၉၀ ပြင်ဆင့် ၁၉၉၅/၁၉၉၆ 
21. ဒပမဒအာက်ဒရဥြဒေ ၁၉၃၀ 

စီးြွားဒရးနှင့် ကူး္န်င်းဒရာင်းဝယ်ဒရးကဏ္ဍ 

22. ြို့ကုန်င် ္ွင်းကုန်င်ဥြဒေ [ ၀၇.၀၉.၂၀၁၂ ] 
၇။ မေ်္ေ့်ခွင့်ပြုချက် ရရှိ္ူမျှေ ခွင့်ပြုချက်ြါ စေ်းကမ်းချက်များကုိ ဒောက်ေျက်ပခင်း မပြုရ။ 

လုိက်နင်ာမေ့်ကတိကဝတ် 

- မေ်္ေ့်အဒပခအဒနင်မျ ိုးတွင်မဆို လုိင်စင်တွင်ြါရိှဒ္ာ္တ်မှတ်ချက်လုိက်နင်ာရန်င်ကတိပြုြါ္ေ်၊ 

တိုင်းရင်း္ားလူမျ ိုးများဒရးရာကဏ္ဍ 

23. တိုင်းရင်း္ားလူမျ ိုးများ၏ အခွင့်အဒရးကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်္ေ့်ဥြဒေ [ ၂၄.၀၂.၂၀၁၅ ] တိုင်းရင်း္ားလူမျ ိုးများဒရးရာ ဝန်င်ကကီးဌာနင် 
လုိက်နင်ာမေ့်ကတိကဝတ် 

၅။ တိုင်းရင်း္ားလူမျ ိုးများ၏ ဒေ္အတွင်းေွံ့မေိုးတုိးတက်ဒရး လုြ်ငန်င်းများ၊ စီမံကိန်င်းကကီးများ၊ စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းများ၊ ္ဘာဝ ္ယံ 
ဇာတ ထုတ်ယူ္ံုးစဲွပခင်းလုြ်ငန်င်းများ အဒကာင်အထေ်ဒော် ဒဆာင်ရွက်မေ် ဆုိြါက စီမံကိန်င်းအဒ ကာင်းအရာများကုိ ္က်ဆိုင်ရာ 
ဌာဒနင် တိုင်းရင်း္ားလူမျ ိုးများ အား ပြေ့်စံုတိကျစွာ ကကိုတင်ချပြအ္ိဒြး၍ ေိှနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ြါမေ်၊  

ဘဏ္ဍာဒရးနှင့်အခွန်င် ကဏ္ဍ 

24. ပမန်င်မာ့အာမခံ ဥြဒေ [ ၂၃.၀၇.၁၉၉၃ ] 
ဒအာက်ြါအချက်များကုိလုိက်နင်ာရန်င်ကတိကဝတ်ပြုြါ္ေ်၊ 

၁၅။ စက်တြ်ယာဉ် ြုိင်ရှင်များ္ေ် ပမန်င်မာ့အာမခံ၌ ္ူတစ်ြါးထိခိုက်မှုအာမခံ မထားမဒနင်ရ ထားရိှရြါမေ်။ 
၁၆။ နုိင်ငံြိုင်ြစ္စေ်းများကုိ ြျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေစ်ဒစနုိင်ဒ္ာ ့္ုိမဟုတ် ပြေ်္ူတို့၏ အ္က်အိးုအိမ် စေ်းစိမ်ကုိ နင်စ်နင်ာဆုံးရှုံးမှု 

ပေစ်ဒစနုိင်ဒ္ာ ့္ုိမဟုတ်ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းမှုပေစ်ဒစနုိင်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းတစ်ရြ်ရြ်ကုိ လုြ်ကုိင်ဒ္ာလုြ်ငန်င်းရှင့်္ုိမဟုတ် အေွဲ့ 
အစေ်း ္ေ်ပမန်င်မာ့အာမခံ၌ အဒထွဒထွနင်စ်နင်ာ ဆုံးရှုံးမှု ဒြးဒလျာ်ရန်င် အာမခံမထားမဒနင်ရ ထားရိှြါမေ်။ 

ကျန်င်းမာဒရးကဏ္ဍ 

ကျန်င်းမာဒရးနှင့်အားကစားဒရးရာဝန်င်ကကီးဌာနင် 
25. အမျ ိုး္ားအစားအဒ္ာက်ဥြဒေ [ ၀၃.၀၃.၁၉၉၇ ] [ ၁၃.၀၈.၂၀၁၃ ]  
26. တိုင်းရင်းဒဆးဝါးဥြဒေ [ ၂၅.၀၇.၁၉၉၆ ] [ ၂၈.၀၂.၂၀၁၄ ] ကျန်င်းမာဒရးနှင့်အားကစားဒရးရာဝန်င်ကကီးဌာနင် 
27. အမျ ိုး္ားဒဆးဝါးဥြဒေ [ ၃၀.၁၀.၁၉၉၂ ] [ ၀၁.၀၄.၂၀၁၄ ] 

28. ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ပြေ်ဒထာင်စုပမန်င်မာနုိင်ငံ ပြေ်္ူ့ကျန်င်းမာဒရးဆိုင်ရာဥြဒေ။ [ ၁၂.၀၁.၁၉၇၂ ] 
၃။ ။ အပခားတေ်ဆဲဥြဒေများတွင်မေ့်္ုိြင်ြါရိှဒစကာမူ အစုိးရ္ေ် လုြ်္ားပြေ်္ူတို့၏ ကျန်င်းမာ ဒရးကုိ ြိုမိုတုိးတက် ဒကာင်းမွန်င် 

လာဒစရန်င်၎င်း၊ လုြ်္ားပြေ်္ူတို့၏ ကျန်င်းမာဒရးကုိ ထိခိုက်ပခင်းမှ ကာကွယ်ရန်င်၎င်း ဒအာက်တွင်ဒေါ်ပြဒ္ာ 
ကျန်င်းမာဒရးဆုိင်ရာကိစ္စရြ်များ ကုိ အကကံဒြးပခင်း၊ စစ်ဒဆး ပခင်း၊ ကကီး ကြ်ပခင်း၊ ပြုပြင်ပခင်း၊ တားပမစ်ပခင်း စ္ေ့်လုြ်ငန်င်းတို့ကုိ 
လုြ်ဒဆာင်ရမေ်။ 
(၁) ြတ်ဝန်င်းကျင် ကျန်င်းမာဒရးဆုိင်ရာလုြ်ငန်င်းများ- 
(က) လူအများဒနင်ထုိင်ရာြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် အမှိုက်္ရုိက်၊ အေစ်အဒ ကးများကုိ ္ိမ်းဆေ်းစွန်င့်ြစ် ပခင်း။ 
(ခ)  လူအများအတွက် ဒ္ာက်္ံုးဒ္ာဒရများကုိ အပြေ်ပြေ်ဆိုင်ရာစံချန်ိင်မှီ္တ်မှတ်ပခင်းနှင့် ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ပခင်း။ 
(ေ)  လူအများဒနင်ထုိင်ရာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒလထုတွင် လူတို့ကုိ ဒဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဒစမေ့်အခိးုအဒငွ့၊ အနံင် အ္က်၊ အမှုန်င့်အမွှား၊ 

အ္ံြလံနှင့်ဓါတ်ဒရာင်ပခေ်များဒ ကာင့် ေစ်ေမ်းပခင်းမှကာကွယ်ပခင်း။ 
(ဃ) မမို့ရွာစေ်ြင်္ာယာဒရး၊ အိမ်ယာဒဆာက်လုြ်ဒရးနှင့်လုြ်္ားပြေ်္ူတို့ ္ွားလာဒနင်ထုိင်အ္ံုးပြု္ေ့် အဒဆာက်အဦ၊ 

့္ုိမဟုတ် ဒနင်ရာများ၏ကျန်င်းမာ္န်င့်ရှင်းဒရးအတွက်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း။ 
(၂) လုြ်္ားပြေ်္ူတို့ ထုတ်လုြ်ဒရာင်းချဒ္ာ အစားအဒ္ာက်နှင့်ြတ်္က်္ေ့် ကိစ္စများ- 
(က) အစားအဒ္ာက်ထုတ်လုြ်ဒရာင်းချ္ေ့် အလုြ်ရံု၊  လုြ်ငန်င်းဌာနင်များကုိ မှတ်ြံုတင်ပခင်း၊ မှတ်ြုံတင်ပခင်းမှ ြယ်ေျက်ပခင်းနှင့် 

ပြန်င်လေ်မှတ်ြုံတင်ပခင်း။ 
(ခ)  လုြ်္ားပြေ်္ူ့္ုိ ဒရာင်းချဒ္ာအစားအဒ္ာက်တို့ကုိ ကျန်င်းမာ္န်င့်ရှင်းဒစပခင်း။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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(ေ)  လုြ်္ားပြေ်္ူ့္ုိ ဒရာင်းချဒ္ာ အစားအဒ္ာက်များကုိအတုအြပြုလုြ်ပခင်း၊ အပခားယုတ်ေ့ံ ဒ္ာ 
ြစ္စေ်းများနှင့်ဒရာစြ်ပခင်း၊ အစားအဒ္ာက်ထဲတွင်ရှိယင်းစဲွဝတ္ထုြစ္စေ်းများအား ထုတ်နုတ်ပခင်း တို့မှ ကာကွယ်ပခင်း။ 

(ဃ)  အစားအဒ္ာက်ထုတ်လုြ်ဒရာင်းချဒ္ာ အလုြ်ရံု၊  လုြ်ငန်င်းဌာနင်တို့ကုိ ကျန်င်းမာ္န်င့်ရှင်း ဒစပခင်း။ 
(င)  အစားအဒ္ာက်ဒရာင်းချဒ္ာ ဥြစာ အဒဆာက်အဦများကုိ ကျန်င်းမာ္န်င့်ရှင်းဒစပခင်း။ 
(စ)  လုြ်္ားပြေ်္ူ့္ုိဒရာင်းချဒ္ာ အစားအဒ္ာက်များထုတ်လုြ်ဒရာင်းချ္ေ့်ဒနင်ရာများတွင် ကူးစက်ဒရာေါရှိ္ူများ 

ဝင်ဒရာက် အမှုထမ်း ပခင်းမှ ကာကွယ်ပခင်း။ 
(ဆ)  ဒဘးအန္တရာယ်ပေစ်ဒစဒ္ာ အစားအဒ္ာက်များကုိ ္ိမ်းဆေ်းေျက်ဆီးပခင်း။ 
(ဇ)  အစားအဒ္ာက်နှင့် ြတ်္က်္ေ့်ကိစ္စရြ်များကုိ စစ်ဒဆး ကေ့်ရှုရန်င် လုိအြ်လျှေင်အစုိးရဓါတ်ခွဲ ခန်င်းများ့္ုိ ြို့၍စစ်ဒဆးပခင်း။ 
(ဈ)  အစားအဒ္ာက်များကုိ အစုိးရက အခါအားဒလျာ်စွာ္တ်မှတ်ဒြးဒ္ာစံချန်ိင်နှင့် ကုိက်ေီဒစရန်င် ဒဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

(၃) လုြ်္ားပြေ်္ူများအတွက် အ္ံုးပြုရန်င်ပေစ်ဒ္ာ ဒနင်အိမ်္ံုးြစ္စေ်းများနှင့် အလှကုန်င်ြစ္စေ်းများ နှင့် ြတ်္က်္ေ့်ကိစ္စများ- 

(က) ဒနင်အိမ်္ံုးြစ္စေ်းများနှင့် အလှကုန်င်ြစ္စေ်းများ ထုတ်လုြ်ဒ္ာ အလုြ်ရံု၊ စက်ရုံများ မှတ်ြုံတင် ပခင်း၊ 
မှတ်ြုံတင်မှြယ်ေျက်ပခင်းနှင့် ပြန်င်လေ်မှတ်ြုံတင်ပခင်း။ 

(ခ) ထုတ်လုြ်ဒ္ာဒနင်အိမ်္ံုးြစ္စေ်းများနှင့်အလှကုန်င်ြစ္စေ်းများ္ေ်လုြ်္ားပြေ်္ူတို့အတွက် ဒဘးအန္တရာယ် ပေစ်ြွါးနုိင် 
လျှေင်ဒ္ာ်၎င်း၊ အဆိြ်အဒတာက်ပေစ်ဒစနုိင်လျှေင်ဒ္ာ်၎င်း၊ ဒဘးအန္တရာယ် ပေစ်ဒစတတ်ဒ္ာ ဓါတ်ဒရာင်ပခေ်ြါခဲ့လျှေင် 
ဒ္ာ်၎င်း ကုန်င်ထုတ်လုြ်ပခင်းကုိ တားပမစ်ပခင်း။ 

(ေ) ဒဘးအန္တရာယ်ရှိဒ္ာ ထုတ်လုြ်မြီး္ေ့် ဒနင်အိမ်္ံုးြစ္စေ်းများနှင့် အလှကုန်င်ြစ္စေ်းများကုိ လုြ်္ားပြေ်္ူများအား 
ဒဘးအန္တရာယ်မရိှဒစ ဒ္ာ နင်ေ်းပေင့် ေျက်စီးပခင်း။ 

(ဃ)  ကုန်င်ဒရာင်းဆုိင်များမှ ဒဘးအန္တရာယ်ရှိဒစဒ္ာဒနင်အိမ်္ံုးြစ္စေ်းများနှင့်အလှကုန်င် ြစ္စေ်းများကုိ ္ိမ်းဆေ်းေျက်ဆီးပခင်း။ 
(င) ဒနင်အိမ်္ံုးြစ္စေ်းများနှင့် အလှကုန်င်ြစ္စေ်းများကုိ အစုိးရကအခါအားဒလျာ်စွာ္တ်မှတ်ဒြးဒ္ာ စံချန်ိင်နှင့် ကုိက်ေီဒစရနင်် 

ဒဆာင်ရွက်ပခင်း။ 
(၄) ကူးစက်ဒရာေါများနှင့် ြတ်္က်္ေ့် ကိစ္စများ- 

(က) ကူးစက်ဒရာေါပြန်င့်ြွါးပခင်းကုိ နိှမ်နှင်းကာကွယ်ရန်င် အလ့ုိငှါ၊ အခါအားဒလျာ်စွာ ဒေ္အလုိက် တိုင် ကားရမေ့် 
ဒရာေါအမေ်စာရင်းများကုိ ထုတ်ပြန်င်ဒကျောပခင်း။ 

(ခ) ကူးစက်ဒရာေါကာကွယ်ဒရးအလ့ုိငှါ၊ စံုစမ်းဒလ့လာပခင်း၊ လုြ်္ားပြေ်္ူတရြ်လံုး ကာကွယ်ဒဆးထုိး္ေ့်အစီအစဉ် 
ချမှတ်ပခင်း၊ ကာကွယ်ဒဆးထုိးပခင်း၊ြုိးမွှားတိရစ္ဆာန်င်များ္ုတ်္င်ပခင်းနှင့် အပခားလုိအြ်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

(ေ) လုြ်္ားပြေ်္ူတို့၏ ကျန်င်းမာဒရးကုိ စုိးရိမ်ဘွယ်ရာ ကူးစက်ဒရာေါကျဒရာက်နုိင်္ေ့် အဒပခ အဒနင်ရှိလျှေင်၊ ့္ုိမဟုတ် 
ကူးစက်ဒရာေါပေစ်ြွါးဒနင်လျှေင်၊ အစုိးရ္ေ် ပြေ်နင်ယ်၊ တိုင်း၊ ခရုိင်၊ မမို့နင်ယ်၊ ရြ်ကွက်၊ ဒကျးရွာ၊ ့္ုိမဟုတ် ဒေ္တခုခုကုိ 
ကျန်င်းမာဒရးအတွက် စုိးရိမ်ရဒ္ာ အဒရးဒြါ်ဒေ္ဟုအမိန်င့်ဒ ကာ်ပငာစာထုတ်ပြန်င်ပခင်းနှင့် လုိအြ်ဒ္ာဒရာေါကာကွယ်ဒရး 
လုြ်ငန်င်းများကုိ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

(၅) ကုိယ်ြိုင်ဒဆးကုဒေဟာများနှင့် ြတ်္က်္ေ့်ကိစ္စများ- 
(က) ကုိယ်ြိုင်ဒဆးကုဒေဟာများနှင့် ြတ်္က်၍ လုိအြ်္ေ့် စေ်းကမ်းချက်များကုိ ္တ်မှတ်ပခင်း။ 

(ခ) ကုိယ်ြိုင်ဒဆးကုဒေဟာအားလံုးကုိ မှတ်ြုံတင်ပခင်း၊ မှတ်ြုံတင်မှ ြယ်ေျက်ပခင်းနှင့် ပြန်င်လေ်မှတ်ြုံ တင်ပခင်း။ 
(၆) လုြ်္ားပြေ်္ူများအတွက် အ္ံုးပြုရန်င်လုိအြ်္ေ့် ဒဆးဝါးနှင့်ြတ်္က်္ေ့် ကိစ္စများ- 
(က) ဒဆးဝါးများကုိ ပေန်င့်ပေူးဒရာင်းချရန်င်ထုတ်လုြ်ပခင်း၊ လက်လီလက္ကားဒရာင်းချပခင်း စ္ေ့်လုြ်ငန်င်း များကုိ မှတ်ြုံတင်ပခင်း၊ 

မှတ်ြုံတင်မှြယ်ေျက်ပခင်းနှင့် ပြန်င်လေ်မှတ်ြုံတင်ပခင်း။ 
(ခ)  လုြ်္ားပြေ်္ူတို့အား ဒဆးဝါးများ္ေ် ဒဘးအန္တရာယ်မပေစ်ဒစဒရးနှင့် တန်င်ခိုးအာနိင်္င်ပြေ့်ဝ မှန်င်ကန်င်ဒရးအတွက် 

ဒေါ်စြ်နင်ေ်းနှင့် ဒဆးဝါးနင်မူနင်ာများကုိ အစုိးရက ဤကိစ္စအလ့ုိငှာ ေွဲ့စေ်းထားရှိမေ့် အေွဲ့အစေ်းများ့္ုိ ဒြးြ့ုိဒစပခင်း။ 
(ေ)  ဒဆးဝါးတန်င်ခိုးအာနိင်္င်ရှိ္ေ်ထက်ြိုမို၍ပေစ်ဒစ၊ ့္ုိမဟုတ် လိမ်လေ်၍ပေစ်ဒစ၊ ဒ ကာ်ပငာပခင်း များကုိတားပမစ်ပခင်း။ 
(ဃ)  နုိင်ငံပခားမှတင်္ွင်းဒ္ာ ဒဆးဝါးများကုိ တန်င်ခိုးအာနိင်္င်စိစစ်မြီးမှ္ာလျှေင် ပေန်င့်ဒဝဒစပခင်း။ 
(င) ဒဆးဝါးတန်င်ခိုးအာနိင်္င် စစ်ဒဆးစမ်း္ြ်ရန်င်အလ့ုိငှါ၊ အစုိးရက ္တ်မှတ်ဒြး္ေ့် ဓါတ်ခွဲဌာနင် တခုခုကုိ တာဝန်င်ဒြးအြ်ပခင်း။ 

၅။ ဤဥြဒေအရေွဲ့စေ်းထားဒ္ာ အေွဲ့အစေ်းများက ဒ္ာ်၎င်း၊ ၎င်းအေဲွ့များမှတာဝန်င်ဒြးအြ်ထား ပခင်းခံရ္ူများကဒ္ာ်၎င်း၊ 
ဤဥြဒေအရတာဝန်င်ဒြးအြ်ထားပခင်းခံရဒ္ာ အစုိးရဌာနင်များနှင့် အစုိးရလက်ဒအာက်ခံအေွဲ့အစေ်းများကဒ္ာ်၎င်း၊ ြတ်ဝန်င်းကျင် 

ကျန်င်းမာဒရးဆုိင်ရာ လုြ်ငန်င်းများနှင့်ြတ်္က်္ေ့်ကိစ္စများ၊အစားအဒ္ာက်နှင့်ြတ်္က်္ေ့်ကိစ္စများ၊ လုြ်္ားပြေ်္ူများ 
အတွက်အ္ံုးပြုရန်င်ပေစ်ဒ္ာ ဒနင်အိမ်္ံုးြစ္စေ်းနှင့်အလှကုန်င်ြစ္စေ်းများနှင့်ြတ်္က်္ေ့်ကိစ္စများ၊ကူးစက်ဒရာေါနှင့် ြတ်္က်္ေ့် 
ကိစ္စများ၊ ကုိယ်ြိုင်ဒဆးကုဒေဟာနှင့် ြတ်္က်္ေ့်ကိစ္စများ၊ လုြ်္ားပြေ်္ူတို့ အ္ံုးပြု္ေ့် ဒဆးဝါးများနှင့်ြတ်္က်္ေ့် 
ကိစ္စများ စ္ေ်တို ့အတွက် အလုြ်ရံု၊ စက်ရုံများ၊ လုြ်ငန်င်း ဌာနင်များ၊ ဆုိင်များ၊ ဥြစာများ၊ ဒနင်ရာများ၊ အဒဆာက်အဦများ့္ုိ အချန်ိင်အ 
ခါ မဒရွး ဝင်ဒရာက် စစ်ဒဆး ညွှန်င် ကားခွင့်ရှိ္ေ်။ 

သတ ်မှတ ်ချ က်မ ျ ာ း ကုိလုိက်နာ ေန် ကတ ိကဝတ ် 
- အများပြေ်္ူကျန်င်းမာဒရးအတွက်ညွှန်င် ကားချက့်္ုိမဟုတ်္တ်မှတ်ချက်များအားလုိက်နင်ာြါမေ်၊ 
- လုိအြ်္ေ့်အချန်ိင်တွင် မေ်္ေ့်ဒနင်ရာ မေ်္ေ့်အချန်ိင်တွင်မဆုိ စစ်ဒဆးပခင်းကုိ လက်ခံြါမေ်၊ 

29. ဒဆးလိြ်နှင့် ဒဆးရွက်ကကီးထွက်ြစ္စေ်းဒ္ာက်္ံုးမှုထိန်င်းချုြ်ဒရးဥြဒေ [ ၀၄.၀၅.၂၀၀၆ ] [ ၀၄.၀၅.၂၀၀၇ ]ြုေ်မ ၉ 
္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာြါမေ်ဟုေတိဝန်င်ခံချက်ပြုြါ္ေ် 

၉။ တာဝန်င်ခံြုေ္ဂိုလ်္ေ်- 
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(က) ြုေ်မ ၆ တွင် ဒော်ပြထားဒ္ာဒနင်ရာ၌ ဒဆးလိြ်ဒ္ာက်ခွင့်မရိှဒ္ာ ဒနင်ရာပေစ်ဒ ကာင်း ဒော်ညွှန်င်း ္ေ့်စာတန်င်းနှင့် အမှတ် 
အ္ား များကုိ ္တ်မှတ်ချက်များနှင့်အေီ ဒဆာင်ရွက်ထားရှိြါမေ်၊ 

(ခ) ြုေ်မ ၇ တွင် ဒော်ပြထားဒ္ာဒနင်ရာ၌ ဒဆးလိြ်ဒ္ာက်ခွင့်ရှိဒ္ာ ္ီး္န်င့်ဒနင်ရာ စီမံထားရိှမေ့်အပြင် ယင်း့္ုိ ဒဆးလိြ် 
ဒ္ာက်ခွင့်ရှိဒ္ာ္ီး္န်င့်ဒနင်ရာပေစ်ဒ ကာင်းဒော်ညွှန်င်း္ေ့်စာတန်င်းနှင့် အမှတ်အ္ားများကုိလေ်း ္တ်မှတ်ချက်များနှင့် 
အေီ ဒဆာင်ရွက်ထားရှိြါမေ်၊ 

(ေ) ဒဆးလိြ်ဒ္ာက်ခွင့်မရိှဒ္ာဒနင်ရာ၌ မေ်္ူမျှေ ဒဆးလိြ်ဒ္ာက်ပခင်းမပြုရန်င်  ကြ်မတ်ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်၊ 
(ဃ) မိမိတာဝန်င်ရှိ္ေ့်ဒနင်ရာ့္ုိ ကကီး ကြ်ဒရးအေွဲ့ လာဒရာက်စစ်ဒဆး္ေ့်အခါ စစ်ဒဆးပခင်းကုိ ခံယူ ြါမေ်၊ 

30. ကူးစက်ဒရာေါများ ကာကွယ်နိှမ်နင်င်းဒရး ဥြဒေ [ ၂၀.၀၃.၁၉၉၅ ] [ ၂၇.၀၁.၂၀၁၁ ] ကျန်င်းမာဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင် 
၃(က)၊ (၉) အများပြေ်္ူတို့၏ လူမှုဒရးနှင့် စီးြွားဒရးေံွ့မေိုးမှုလုြ်ငန်င်းများကုိ ဒဆာင်ရွက်္ေ့်လုြ်္ားများအား ကူးစက်ဒရာေါ မပေစ်ြွား 

ဒစဒရးအတွက် လုြ်ငန်င်းခွင်တွင် ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ေီညွတ်ဒ္ာ ဒနင်အိမ်ဒဆာက်လုြ်ဒရး၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ေီညွတ်ဒ္ာ 

ဒ္ာက်ဒရနှင့် ္ံုးဒရရရိှဒရး၊ အေစ်အဒ ကးများ စနင်စ်တကျစွန်င့်ြစ်ဒရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ္က်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနင်၊ 
အစုိးရအေွဲ့အစေ်းနှင့် အစုိးရမဟုတ်ဒ္ာ အေွဲ့အစေ်းများအား အကကံပြုပခင်းနှင့် ေိှနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာရန်င်ကတိကဝတ်ပြုြါ္ေ် 
- အများပြေ်္ူတို့၏ လူမှုဒရးနှင့် စီးြွားဒရးေံွ့မေိုးမှုလုြ်ငန်င်းများကုိ ဒဆာင်ရွက်္ေ့်လုြ်္ားများအား ကူးစက်ဒရာေါ မပေစ်ြွား 

ဒစဒရးအတွက် လုြ်ငန်င်းခွင်တွင် ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ေီညွတ်ဒ္ာ ဒနင်အိမ်ဒဆာက်လုြ်ဒရး၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ေီညွတ်ဒ္ာ ဒ္ာက်ဒရနှင့် 
္ံုးဒရရရိှဒရး၊ အေစ်အဒ ကးများ စနင်စ်တကျစွန်င့်ြစ်ဒရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ္က်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနင်၊ အစုိးရအေဲွ့အစေ်းနှင့် အစုိးရ 
မဟုတ်ဒ္ာ အေဲွ့အစေ်းများအား အကကံပြုပခင်းနှင့် ေိှနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ြါမေ်၊ 

- ကျန်င်းမာဒရးဦးစီးဌာနင်မှကူးစက်နုိင်ဒ္ာအနင်ာဒရာေါများနှင့်ဆက်စြ်ဒ္ာကာကွယ်ဒဆးနှင့်ကျန်င်းမာဒရးြောဒရးလှုြ်ရှားမှုများကုိကူ
ေီ ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

- ကူးစက်ဒရာေါတစ်ခုပေစ်ြွားလျှေင် နီင်းစြ်ရာကျန်င်းမာဒရးအရာရှိထံ္တင်းြ့ုိရန်င်တာဝန်င်ယူြါမေ်။ 

ဟုိတယ်နှင့်ခရီး္ွားလာဒရးကဏ္ဍ 

31. ပမန်င်မာနုိင်ငံခရီး္ွားလုြ်ငန်င်းဥြဒေ [ ၁၇.၀၉.၂၀၁၈ ] [ ၁၇.၀၉.၂၀၁၈ ] 

စက်မှုကဏ္ဍ 

32. ဒရနံင်နှင့် ဒရနံင်ထွက်ြစ္စေ်းဆိုင်ရာဥြဒေ [ ၀၁.၀၈.၂၀၁၇ ] လျှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်င်ကကီးဌာနင် 
ြုေ်မ ၇၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ တွင်ြါဝင်ဒ္ာအချက်များအရ- 
ယာဉ်၊ ယန္တရားများအတွက်စက်္ံုးဆီ တင်္ွင်းပခင်း၊ ပေတ်္န်င်း ္ယ်ယူပခင်း၊ ္ုိဒလှာင်ပခင်း၊ ္ံုးစဲွပခင်းအတွက် ္တ်မှတ်ထား ဒ္ာ 
္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာြါမေ်။  

33. ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ဒရနံင်ဒပမ (အလုြ်္မားများနှင့်္က်္ာဒချာင်ချဒိရး) အက်ဥြဒေ။ [ ၀၁.၀၆.၁၉၅၁ ] [ ၀၈.၁၀.၁၉၅၃ ] 
34. ြုေ္ဂလိကစက်မှုလုြ်ငန်င်းဥြဒေ [ ၂၆.၁၁.၁၉၉၀ ] 
35. ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ဒရး ဥြဒေ [ ၂၆.၀၈.၂၀၁၃ ] စက်မှုဝန်င်ကကီးဌာနင် 

လုြ်ငန်င်းအဒနင်နှင့် ဓာတုြစ္စေ်းနှင့်ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများ အ္ံုးပြုရန်င် မလုိအြ်ဒ္ာ်လေ်းအ္ံုးပြုမေ်ဆုိြါက ြုေ်မ ၈, ၁၃, ၁၅, ၁၆, ၁၇, ၂၀, 

၂၂, ၂၃, ၂၇ ြါ္တ်မှတ်ချက်များအားလုိက်နင်ာြါမေ်။ 
၈။ ေဟုိကကီး ကြ်ဒရးအေွဲ့၏ တာဝန်င်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှာ ဒအာက်ြါအတုိင်း ပေစ်္ေ်- 

(က) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာ လုြ်ငန်င်းများက ထုတ်လုြ်ဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများ္ေ် 
္တ်မှတ်စံချန်ိင် စံညွှန်င်းများနှင့် ကုိက်ေီမှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဒဆးပခင်း၊ ကကီး ကြ် ကွြ်ကဲပခင်းနှင့် လမ်းညွှန်င်ပခင်း၊ 

(ခ) ေဟုိဦးစီးအေဲွ့၏ ္ဒဘာတူေီချက်ပေင့် တိုင်းဒေ္ကကီး၊ ပြေ်နင်ယ်၊ ပြေ်ဒထာင်စုနင်ယ်ဒပမ၊ ကုိယ်ြိုင် အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း၊ 
ကုိယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရ ဒေ္၊ ခရုိင် ့္ုိမဟုတ် မမို့နင်ယ်ကကီး ကြ်ဒရးအေဲွ့များကုိ လုိအြ်္လုိေွဲ့စေ်းပခင်းနှင့် ယင်းအေဲွ့များ ၏ 
လုြ်ငန်င်း တာဝန်င်များ ကုိ ္တ်မှတ်ပခင်း၊ 

(ေ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့်ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာလုြ်ငန်င်းများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးဆုိင်ရာစေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်း များ 
ကုိ ္တ်မှတ်ပခင်း 

(ဃ) အမျ ိုး္ားအဆင့် ဓာတုြစ္စေ်းနှင့်ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများစာရင်းတွင်ပြင်ဆင်္င့်ဒ္ာ့္ုိမဟုတ် ပေေ့်စွက်္င့်ဒ္ာ့္ုိမဟုတ် 
ြယ်ေျက်္င့် ဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းအမျ ိုးအမေ်ကုိ ေဟုိ ဦးစီးအေွဲ့့္ုိ အကကံပြုတင်ပြပခင်း၊ 

(င)  ခွင့်ပြုချက်ပေင့် ္ံုးစဲွဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများကုိ ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ပခင်း၊ လက်ဝယ် ထားရှိပခင်း၊ ဝယ်ယူပခင်း၊ 
ပေနင့််ပေူးပခင်း၊ ဒရာင်းချပခင်း၊ ္ုိဒလှာင်ပခင်း၊ ္ံုးစဲွပခင်းနှင့် စွနင့််ြစ်ပခင်းတို့ကုိ စနင်စ်တကျရှိဒစဒရးအတွက် ြောဒြးဒရး 
လုြ်ငန်င်းကုိ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

(စ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ မဒတာ်တဆ ပေစ်ြွားမှုများကုိ ကာကွယ်ရန်င်နှင့် ဒလျာ့ြါးဒစရန်င် 
လံုခခုံဒရးကိရိယာများ၊ ကုိယ်ခန္ဓာ ကာကွယ်ဒရး ကိရိယာများထားရိှပခင်းနှင့် စနင်စ်တကျ ္ံုးစဲွ တတ်ဒစရန်င် ပြေ်တွင်း၊ ပြေ်ြ 
္င်တန်င်းများ တက်ဒရာက်ဒစပခင်း၊ 

(ဆ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့်ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများ ္ယ်ယူြ့ုိဒဆာင်ဒရး၊ ္ုိဒလှာင်ဒရး၊ ္ံုးစဲွဒရးနှင့် စွနင့််ြစ်ဒရးဆိုင်ရာ နင်ေ်းလမ်းများနှင့် 
စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများ္တ်မှတ်ပခင်း၊ 

(ဇ) အပြေ်ပြေ်ဆိုင်ရာ ္ဒဘာတူေီချက်အရ တားပမစ်ထားဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများကုိလေ်းဒကာင်း 
ယင်းတ့ုိကုိ ထေ့်္ွင်းအ္ံုးပြုဒ္ာစက်ကိရိယာများကုိလေ်းဒကာင်း၊ ပြေ်တွင်း့္ုိတင်္ွင်းပခင်းနှင့် ပြေ်ြ့္ုိတင်ြို့ပခင်း 
များမပြုရန်င်တားပမစ် ြိတ်ြင်ပခင်း၊ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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(ဈ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာ လုြ်ငန်င်းများမှ ထွက်ရှိလာဒ္ာ အခိုးအဒငွ့၊ အရေ်၊ အဆီနှင့် အစုိင်အခဲ 
စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများ၊ ြျက်စီးဒနင်ဒ္ာ ့္ုိမဟုတ် ္က်တမ်းလွန်င်ဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများကုိ ေျက်ဆီးပခင်း၊ 
စုြုံပခင်း၊ စွနင့််ြစ်ပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ စေ်းကမ်းချက်များ ္တ်မှတ်ပခင်း၊ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ စေ်းကမ်းချက်များကုိ လုိက်နင်ာ 
ဒဆာင်ရွက်မှု ရှိ၊မရိှ စစ်ဒဆးပခင်း၊ 

(ေ) ဓာတုြစ္စေ်း ့္ုိမဟုတ် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများကုိ နုိင်ငံတွင်းမှတစ်ဆင့် ပေတ်္န်င်းကုန်င်္ွယ်ပခင်း၊ ပြေ်တွင်း ့္ုိတင်္ွင်းပခင်း 
့္ုိမဟုတ် ပြေ်ြ့္ုိတင်ြို့ပခင်းကိစ္စအတွက် ဒထာက်ခံချက်ကုိ ထုတ်ဒြး ပခင်း ့္ုိမဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း၊ 

(ဋ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများ၏ အန္တရာယ်အဆင့်နှင့် အန္တရာယ်အမျ ိုးအစားများကုိ ္တ်မှတ်ပခင်း၊ 
(ဌ) လုိင်စင်စေ်းကမ်းချက်များနှင့် မှတ်ြံုတင်လက်မှတ် စေ်းကမ်းချက်များကုိ ္တ်မှတ်ပခင်း၊ 
(ဍ) ေဟုိဦးစီးအေွဲ့က ဒြးအြ်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းတာဝန်င်များကုိ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း။ 

၁၃။ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာလုြ်ငန်င်းများ လုြ်ကုိင်လုိ္ူ္ေ် လုိင်စင်ရရှိရန်င် ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ 

စီမံခနင့််ခွဲမှု လုြ်ငန်င်း စီမံချက်နှင့်တကွ ္တ်မှတ်ချက်များနှင့်အေီ ေဟုိကကီး ကြ်ဒရးအေဲွ့့္ုိ ဒလျှောက်ထားရမေ်။ 
၁၅။ လုိင်စင်ရရှိ္ူ္ေ် ္က်ဆိုင်ရာ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာ လုြ်ငန်င်းကုိ စတင် လုြ်ကုိင်ပခင်း မပြုမီ- 

(က) စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများ၏ လံုခခုံစိတ်ချမှုနှင့် ခံနုိင်ရေ်ရှိမှုတို့အတွက် ္က်ဆိုင်ရာ ကကီး ကြ် ဒရးအေွဲ့နှင့် စစ်ဒဆးဒရးအေဲွ့များ၏ 
စစ်ဒဆးပခင်းကုိ ခံယူြါမေ်၊ 

(ခ) တာဝန်င်ထမ်းဒဆာင်မေ့်္ူများကုိ ္က်ဆိုင်ရာ ပြေ်ြ္င်တန်င်းများ ့္ုိမဟုတ် အစုိးရဌာနင်၊ အစုိးရအေွဲ့အစေ်းများက 
ေွင့်လှစ်ဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီး ကာကွယ်မှု္င်တန်င်းများနှင့် 
ကျွေမ်းကျင်မှု္င်တန်င်းများ့္ုိ တက်ဒရာက်ဒစြါမေ်၊ 

၁၆။ လုိင်စင်ရရှိ္ူ္ေ်- 
(က) လုိင်စင်ြါ စေ်းကမ်းချက်များကုိ လုိက်နင်ာရပခင်း 
(ခ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများ ကုိင်တွယ်အ္ံုးပြုရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒစဒရးအတွက် ညွှန်င် ကားချက်များကုိ 

မိမိကုိယ်တိုင် လုိက်နင်ာရမေ့်အပြင် လုြ်ငန်င်းတွင် တာဝန်င်ထမ်းဒဆာင်္ူများက တိကျစွာ လုိက်နင်ာဒစရန်င်လေ်း 

ဒဆာင်ရွက်ရမေ်။ 
(ေ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာ လုြ်ငန်င်းတွင် လုိအြ်ဒ္ာ လံုခခုံဒရးကိရိယာများ လံုဒလာက်စွာ ထားရိှရမေ့်အပြင် 

လုြ်ငန်င်းတွင် တာဝန်င်ထမ်းဒဆာင်္ူများအား ကုိယ်ခန္ဓာကာကွယ်ဒရး ကိရိယာနှင့်ဝတ်စံုများကုိ အခမဲ့ ထုတ်ဒြးရမေ်။ 
(ဃ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာ လုြ်ငန်င်းတွင် တာဝန်င်ထမ်းဒဆာင်္ူများအား လုြ်ငန်င်း ခွင်လံုခခုံဒရးကိရိယာ၊ 

ကုိယ်ခန္ဓာကာကွယ်ဒရးကိရိယာနှင့် ဝတ်စံုများကုိ စနင်စ်တကျ္ံုးစဲွ တတ်ဒစရန်င် ္င်တန်င်းဒြးပခင်း၊ 
ဒလ့ကျင့်္င် ကားဒြးပခင်းနှင့် လုိအြ်္လုိ ညွှန်င် ကားပခင်းများ ပြုရမေ်။ 

(င) လူနှင့်တိရစ္ဆာန်င်များ၏ ကျန်င်းမာဒရးကုိလေ်းဒကာင်း၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိလေ်းဒကာင်း၊ ဒဘး အန္တရာယ်ထိခိုက်နုိင်မှု ရှိ၊ မရှိနှင့် 
စြ်လျဉ်း၍ ္က်ဆိုင်ရာ ကကီး ကြ်ဒရးအေွဲ့နှင့် စစ်ဒဆးဒရးအေွဲ့များ၏ စစ်ဒဆးပခင်းကုိ ခံယူရမေ်။ 

(စ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာလုြ်ငန်င်းတွင် တာဝန်င်ထမ်းဒဆာင်မေ့်္ူများအား ကျန်င်းမာဒရး စစ်ဒဆးဒြးမြီး 
ယင်းလုြ်ငန်င်းတွင် လုြ်ကုိင်ရန်င် ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ေီညွတ်ဒ ကာင်း ဒထာက် ခံချက်ရရှိမှ္ာ တာဝန်င်ထမ်းဒဆာင်ခွင့်ပြုရမေ်။ 

ယင်းတ့ုိ၏ ကျန်င်းမာဒရးစစ်ဒဆးချက် မှတ်တမ်းများကုိ စနင်စ်တကျ ထိန်င်း္ိမ်း ထားရိှရမေ်။ 
(ဆ) အန္တရာယ်ရှိနုိင်ဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်း ့္ုိမဟုတ် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများကုိ ္ုိဒလှာင်ခွင့်ရရှိြါက ခွင့်ပြု္ေ့် 

အဒ ကာင်း ကားစာမိတ္တူကုိ ္က်ဆိုင်ရာ မမို့နင်ယ် အဒထွဒထွအုြ်ချုြ်ဒရးဦးစီးဌာနင့်္ုိ ဒြးြ့ုိရမေ်။ 
(ဇ) မီးဒဘးအန္တရာယ် ပေစ်ဒစတတ်္ေ့် ြစ္စေ်း ့္ုိမဟုတ် ဒြါက်ကဲွဒစတတ်္ေ့် ြစ္စေ်းများကုိ အ္ံုးပြု၍ မီးဒဘးအန္တရာယ် 

စုိးရိမ်ရဒ္ာ လုြ်ငန်င်းလုြ်ကုိင်ြါက ္က်ဆိုင်ရာ မီး္တ်ဦးစီးဌာနင်၏ လမ်းညွှန်င်္ဒဘာတူေီချက် ကကိုတင်ရယူရမေ်။ 
(ဈ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများကုိ ပြေ်တွင်းတွင် ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်္ေ့်အခါ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ 

စေ်းကမ်းချက်များနှင့်အေီ ခွင့်ပြုထားဒ္ာ ြမာဏကုိ္ာ ္ယ်ဒဆာင်ရမေ်။ 
(ေ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများကုိ လုိင်စင်ြါ ဒနင်ရာဒေ္တစ်ခုခုမှ အပခားဒနင်ရာဒေ္ တစ်ခုခု့္ုိ ဒပြာင်းလဲမြီး 

္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ရန်င်ရှိြါက ေဟုိကကီး ကြ်ဒရးအေဲွ့ထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူရမေ်။ 
(ဋ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများ ဆုိင်ရာလုြ်ငန်င်း လုြ်ကုိင်ရာတွင် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်ြျက်စီးပခင်းမရှိဒစရန်င် ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် 

္က်ဆိုင်ဒ္ာ ဥြဒေများနှင့်အေီ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ရမေ်။ 

၁၇။ လုိင်စင်ရရှိ္ူ္ေ် ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာလုြ်ငန်င်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ လူနှင့် တိရစ္ဆာန်င်တို့ကုိဒ္ာ်လေ်း ဒကာင်း၊ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိဒ္ာ်လေ်းဒကာင်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုပေစ်ဒြါ်ြါကဒလျာ်ဒ ကးဒြးနုိင်ဒရးအတွက် ္တ်မှတ်ချက်များနှင့် အေီ 
အာမခံထားရှိရမေ်။ 
၂၂။ မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်ရရှိ္ူ္ေ် မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်ြါ စေ်းကမ်းချက်များကုိ လုိက်နင်ာရမေ့်အပြင် ေဟုိကကီး ကြ်ဒရးအေဲွ့က 
အခါအားဒလျာ်စွာ ထုတ်ပြန်င်ဒ္ာ အမိနင့််နှင့်ညွှန်င် ကားချက်များကုိလေ်း လုိက်နင်ာရမေ်။ 
၂၃။  မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်ရရိှ္ူ္ေ်- 

(က) မိမိမှတ်ြုံတင်ထားဒ္ာ စာရင်းတွင်မြါရိှ္ေ့် ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများကုိ အ္ံုးပြုရန်င်ရှိြါက မှတ်ြုံတင်ဒြးရန်င် 
ေဟုိကကီး ကြ်ဒရးအေဲွ့့္ုိ ထြ်မံဒလျှောက်ထားရမေ်။ 

(ခ) မိမိမှတ်ြုံတင်ထားဒ္ာ စာရင်းတွင်ြါရိှဒ္ာ်လေ်း အ္ံုးမပြုလုိဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ် ြစ္စေ်းများရိှြါက 
အဆိုြါစာရင်းကုိ ေဟုိကကီး ကြ်ဒရးအေဲွ့့္ုိ အ္ိဒြးတင်ပြရမေ်။ 

၂၇။ လုိင်စင်ရရှိ္ူများ္ေ် ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများဆုိင်ရာ အန္တရာယ်ကုိ ထိန်င်းချုြ် ကာကွယ်ရန်င်နှင့် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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ဒလျာ့ြါးဒစရန်င်ဒအာက်ြါ တ့ုိကုိ လုိက်နင်ာဒစရမေ်- 
(က) အန္တရာယ်ကုိ ကကိုတင်ကာကွယ်နုိင်ဒရးအတွက် အန္တရာယ်အဆင့်ကုိ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ် ြစ္စေ်းများ၏ ေုဏ်္တ္တိများ 

အရ အမျ ိုးအစား ခွဲပခားပခင်း၊ 
(ခ) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအဆင့် မှတ်တမ်းလွှာနှင့် အန္တရာယ်္တိဒြး အမှတ်အ္ားတို့ကုိ ဒော်ပြပခင်း၊ 
(ေ) မဒတာ်တဆပေစ်ြွားမှု ကာကွယ်ရန်င်နှင့်ဒလျာ့ြါးဒစရန်င် လံုခခုံဒရးကိရိယာများ၊ ကုိယ်ခန္ဓာကာကွယ်ဒရးကိရိယာများ ထားရိှပခင်း 

နှင့် စနင်စ်တကျ ္ံုးစဲွတတ်ဒစရန်င် ္င်တန်င်းများ တက်ဒရာက်ဒစပခင်း၊ 
(ဃ) ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများကုိ ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ပခင်း၊ လက်ဝယ်ထားရှိပခင်း၊ ္ုိဒလှာင်ပခင်း၊ ္ံုးစဲွပခင်း၊ စွနင့််ြစ်ပခင်း နှင့် 

စြ်လျဉ်း၍ ္တ်မှတ်ချက်များနှင့်အေီ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း။ 
(င) ေဟုိကကီး ကြ်ဒရးအေဲွ့က တားပမစ်ြိတ်ြင်ထားဒ္ာ ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စေ်းများ၊ ယင်းတို့ကုိထေ့်္ွင်းအ္ံုးပြု ဒ္ာ 

စက်ကိရိယာ များ ကုိ ပြေ်တွင်း့္ုိ တင်္ွင်းမှု ့္ုိမဟုတ် ပြေ်ြ့္ုိ တင်ြို့မှုမပြုပခင်း။ 

ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုနှင့် နုိင်ငံပခားစီးြွားဆက်္ွယ်ဒရးကဏ္ဍ 

36. ပမန်င်မာနုိင်ငံရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုဥြဒေ ၁၈.၁၀.၂၀၁၆ ၊ ၀၆.၀၆.၂၀၁၉ ] ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုနှင့် နုိင်ငံပခားစီးြွားဆက်္ွယ်ဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင် 
၅၀။ (ဃ) ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူ္ေ် ဒပမငှားရမ်းပခင်းစာချုြ်အားစာချုြ်စာတမ်းမှတ်ြုံတင်ပခင်းအက်ဥြဒေနှင့် အေီ စာချုြ်စာတမ်း မှတ်ြုံ 

တင ်ရံုး တွင် မှတ်ြုံတင်ြါမေ်။ 
၅၁။ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူ္ေ်- 

(က) နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း ၎င်း၏ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုတွင် ္တ်မှတ်အရေ် အချင်းကုိက်ေီ္ေ့် မေ်္ေ့် နုိင်ငံ္ားကုိမဆို အကကီးတန်င်း 
စီမံခန်င့်ခွဲမှု၊ နင်ေ်းြော၊ လုြ်ငန်င်းကျွေမ်းကျင်္ူနှင့် အကကံဒြးအပေစ် ဥြဒေများနှင့်အေီ ခန်င့်အြ်နုိင်္ေ်။ 

(ခ) အဆင့်ဆင့်ဒ္ာ စီမံခန်င့်ခွဲမှု၊ နင်ေ်းြော၊ လုြ်ငန်င်းကျွေမ်းကျင်္ူ ဒနင်ရာတို့တွင် နုိင်ငံ္ားများအား ခန်င့်အြ်နုိင်ရန်င်အလ့ုိငှာ 
စွမ်းဒဆာင်ရေ် ပမှင့်တင်ဒရးအစီအစဉ်များ ဒဆာင်ရွက်၍ အစားထုိးခန်င့်ထား ရမေ်။ 

(ေ) ကျွေမ်းကျင်မှုမလုိဒ္ာ လုြ်ငန်င်းများတွင် နုိင်ငံ္ားများကုိ္ာ ခန်င့်ထား ရမေ်။ 
(ဃ) နုိငံပခား္ားနှင့် နုိင်ငံ္ားကျွေမ်းကျင်္ူ အလုြ်္မားများ၊ အတတ် ြောရှင်များနှင့် ဝန်င်ထမ်းများ ခန်င့်ထားရာတွင် 

အလုြ်္မားဆုိင်ရာ ဥြဒေ၊ နင်ေ်းဥြဒေများနှင့်အေီအလုြ်ခန်င့်ထားမှုဆိုင်ရာ္ဒဘာ တူေီ ချက်စာချုြ်ကုိ အလုြ်ရှင်နှင့် 
အလုြ်္မားတ့ုိ နှစ်ဦးနှစ်ေက်လက်မှတ် ဒရးထုိး၍ ခန်င့်ထားရမေ်။ 

(င) အလုြ်ခန်င့်ထားမှုဆိုင်ရာ ္ဒဘာတူေီချက်စာချုြ်ြါ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်္မားတ့ုိ၏ အခွင့် အဒရးနှင့် 
တာဝန်င်များကုိလေ်းဒကာင်း၊ အလုြ်အကုိင်ဆိုင်ရာစေ်းကမ်းချက်များကုိလေ်းဒကာင်း ္တ်မှတ်ရာ၌ အနင်ေ်းဆုံး 
လုြ်ခလစာ၊ ခွင့်ရက်၊ အလုြ်ြိတ်ရက်၊ အချန်ိင်ြိုလုြ်ခ၊ နင်စ်နင်ာဒ ကး၊ အလုြ်္မားဒလျာ်ဒ ကး၊ လူမှုေူလံုဒရးနှင့် အလုြ်္မားများ 
နှင့် ္က်ဆိုင်္ေ့် အပခားအာမခံ ထားရိှပခင်းတို့ အြါအဝင် အလုြ်္မား ဆုိင်ရာ ဥြဒေ၊ နင်ေ်းဥြဒေများြါ အခွင့်အဒရးများ 
ရရှိဒရး အတွက် ဒဆာင်ရွက် ဒြးရမေ်။ 

(စ) ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုတွင် အလုြ်ရှင်အချင်းချင်း၊ အလုြ်္မားအချင်းချင်း၊ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်္မား၊ အလုြ်္မားနှင့် 
အတတ်ြောရှင် ့္ုိမဟုတ် ဝန်င်ထမ်းတို့အ ကား ဒြါ်ဒြါက်လာ္ေ့် အပငင်းြွားမှု များကုိ တေ်ဆဲ ဥြဒေများနှင့်အေီ 
ဒပေရှင်းရမေ်။ 

၆၅။  (င) မိမိငှားရမ်းခွင့်ရရှိထားဒ္ာ ့္ုိမဟုတ် အ္ံုးပြုခွင့်ရရှိထားဒ္ာ ဒပမ၏ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်တွင် ခွင့်ပြုထား္ေ့် ရင်းနီှး 
ပမှုြ်နံှမှုနှင့် ဆက်စြ်မှုမရှိဒ္ာ၊ မူလ္ဒဘာတူစာချုြ်တွင်မြါဝင်ဒ္ာ ္ဘာဝတွင်းထွက်ြစ္စေ်းများ ့္ုိမဟုတ် ဒရှးဒဟာင်း 
ြစ္စေ်းများနှင့် ရတနင်ာ္ုိက် အစရှိ္ေ်တို့ကုိ ဒတွ့ရှိြါက ဒကာ်မရှင်ထံ့္ုိ ချက်ချင်း္တင်းဒြး အဒ ကာင်း ကားရမေ်။ 
ဒကာ်မရှင်က ခွင့်ပြုလျှေင် ယင်းဒပမဒြါ်၌ ဆက်လက်လုြ်ကုိင်နုိင်မြီး ခွင့်မပြုလျှေင် ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူက ဒရွးချယ်တင်ပြ္ေ့် 
ဒနင်ရာတစ်ခု အား အစားထုိးခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ဒပြာင်းဒရွ့ဒဆာင်ရွက်ရမေ်။ 

(စ) မိမိငှားရမ်းခွင့် ့္ုိမဟုတ် အ္ုံးပြုခွင့်ရရှိဒ္ာ ဒပမ၏ ္ဘာဝဒပမမျက်နှာ္ွင်ပြင် ့္ုိမဟုတ် ဒပမအနင်ိမ့်အပမင့် အဒနင်အထား 
အား ္ိ္ာထင်ရှားစွာ ဒပြာင်းလဲမှုကုိ ဒကာ်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မပြုလုြ်ရ။ 

(ဆ) မိမိ၏ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တေ်ဆဲဥြဒေများ၊ နင်ေ်းဥြဒေများ၊ လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများနှင့် နုိင်ငံတကာတွင် 
ကျင့်္ံုး္ေ့် အဒကာင်းဆံုး စံချန်ိင်စံညွှန်င်းများနှင့်အေီ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် လူမှုြတ်ဝန်င်းကျင် ထိခိုက်ြျက်စီးမှု၊ 
ေစ်ေမ်းမှု၊ နင်စ်နင်ာမှုမပေစ်ဒစရန်င်နှင့် ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်များကုိ ထိခိုက်ြျက်စီးမှု မပေစ်ဒြါ်ဒစရန်င် လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက် 
ရမေ်။ 

(ဇ) ခွင့်ပြုမိန်င့် ့္ုိမဟုတ် အတေ်ပြုမိန်င့်ပေင့် ဒဆာင်ရွက်ဒ္ာ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုများနှင့် ္က်ဆိုင်္ေ့် လုြ်ငန်င်းဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများ၊ 
နှစ်ြတ်လေ်ဒငွစာရင်းများနှင့် လုိအြ်္ေ့် ဘဏ္ဍဒရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရြ်များကုိ နုိင်ငံတကာနှင့် ပြေ်တွင်းအ္ိအမှတ်ပြု 
စာရင်းကုိင်စံနှုန်င်းများနှင့် အေီ ဒကာင်းမွန်င်စွာ ပြုစုမှတ်တမ်းတင် ထားရိှရမေ်။ 

(ဈ) အလုြ်ခန်င့်ထားမှုဆိုင်ရာ ္ဒဘာတူစာချုြ် ဒောက်ေျက်ပခင်း၊ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှု အမြီးြိတ်္ိမ်းပခင်း၊ လွှဲဒပြာင်းဒရာင်းချပခင်း၊ 
ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုလုြ်ငန်င်း ရြ်ဆိုင်းပခင်း၊ လုြ်္ားအင်အားဒလျှော့ချပခင်းတို့ အတွက် အလုြ်္မားများအား တေ်ဆဲဥြဒေများ 
နှင့်အေီ နင်စ်နင်ာဒ ကးဒြးမြီးမှ္ာ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုကုိ ရြ်ဆိုင်းြိတ်္ိမ်းရမေ်။ 

(ေ) ခိုင်လံုဒ္ာ အဒ ကာင်းပြချက်ပေင့် ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှု ယာယီြိတ်္ိမ်းရြါက ြိတ်္ိမ်းထားရ္ေ့် ကာလအတွင်း အလုြ်္မား 
များအား တေ်ဆဲဥြဒေ၊နင်ေ်းဥြဒေ၊ ညွှန်င် ကားချက်များ၊လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ စ္ေ်တို့နှင့်အေီ လုြ်ခ၊ လစာ ဒြးရမေ်။ 

(ဋ) အလုြ်ဒ ကာင့် ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိမှု၊ ကုိယ်အေသါအစိတ်အြုိင်း ချ ို့ယွင်းဆုံးရှုံးမှု၊ ဒရာေါရရိှမှု၊ ဒ္ဆုံးမှုတို့ ပေစ်ြွားဒ္ာ 
အလုြ်္မားများအတွက် ္က်ဆိုင်ရာ အလုြ်္မား ့္ုိမဟုတ် အဒမွဆက်ခံ ခွင့်ရှိ္ူအား တေ်ဆဲဥြဒေနှင့်အေီ 
ရထုိက်္ေ့် နင်စ်နင်ာဒ ကးနှင့် ဒလျာ်ဒ ကးကုိ ဒြးရမေ်။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  23 

 

(ဌ) မိမိ၏ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုတွင် လာဒရာက်အလုြ်လုြ်ကုိင်ဒနင်္ေ့် နုိင်ငံပခား္ားကျွေမ်းကျင် ြောရှင် များနှင့် ကကီး ကြ်္ူများ၊ 
မိ္ားစုဝင်များ္ေ် တေ်ဆဲဥြဒေများ၊ နင်ေ်းဥြဒေများ၊ အမိန်င့်နှင့် ညွှန်င် ကား ချက်များ၊ ယဉ်ဒကျးမှုနှင့် ဓဒလ့ထံုးစံများကုိ 
ဒလးစားလုိက်နင်ာရန်င်  ကြ်မတ်ရမေ်။ 

(ဍ) အလုြ်္မားဒရးရာ ဥြဒေများကုိ ဒလးစားလုိက်နင်ာရမေ်။ 
(ဎ)  ဥြဒေနှင့်အေီ တရားစဲွဆိုခွင့်နှင့် တရားစဲွဆိုခံနုိင်ခွင့် ရှိရမေ်။ 
(ဏ) ခွင့်ပြုမိန်င့် ့္ုိမဟုတ် အတေ်ပြုမိန်င့်ြါ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှု လုြ်ကုိင်နုိင်ရန်င်အတွက် လုိအြ်ချက်အရ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းမှတစ်ြါး 

ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုနှင့်မ္က်ဆိုင်ဒ္ာ ္စ်ဒတာများ ခုတ်ထွင်ပခင်း၊ ္ဘာဝ ္ယံဇာတများ တူးဒော်ပခင်း စ္ေ့် 
္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် ထိခိုက်ြျက်စီးဒစပခင်းနှင့် လူမှုစီးြွားအဒြါ် ဆုံးရှုံးမှုများ ပေစ်ဒြါ်ဒစြါက အဆုိြါ ဆုံးရှုံးနင်စ်နင်ာမှုအတွက် 
ထိဒရာက်္ေ့် ဒလျာ်ဒ ကးကုိ နင်စ်နင်ာ္ူ ထံ့္ုိ ဒြးဒလျာ်ရမေ်။ 

(တ) ဒကာ်မရှင်က ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုလုြ်ငန်င်းများအား စစ်ဒဆး ကေ့်ရှုရန်င် ကကိုတင်အဒ ကာင်း ကား လာြါက မေ်္ေ့် ဒနင်ရာကုိ မဆုိ 

ဝင်ဒရာက်စစ်ဒဆးရန်င် ခွင့်ပြုဒြးရမေ်။ 
(ထ) ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်င်းစစ်ပခင်းဆိုင်ရာ လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများအရ 

ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်င် လုိအြ်ဒ္ာ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုများ္ေ် ဆန်င်းစစ် ပခင်းများ မလုြ်ဒဆာင်မီ ဒကာ်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန်င့် 
့္ုိမဟုတ် အတေ်ပြုမိန်င့်ကို ဦးစွာရယူရမေ်။ ဤ့္ုိ ဒကာ်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန်င့် ့္ုိမဟုတ် အတေ်ပြုမိန်င့် ရယူထား္ေ့် 
ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုများ္ေ် ၎င်းတ့ုိ လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ဒနင်္ေ့် ကာလတစ်ဒလျှောက်လံုး လုိအြ်္ေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိခိုက်မှု နှင့် 
လူမှုဒရး ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက်များ ဒဆာင်ရွက်မှုအဒပခအဒနင်များကုိ ဒကာ်မရှင့်္ုိ တင်ပြရမေ်။ 

၇၃။ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူ္ေ် နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း အာမခံလုြ်ငန်င်း လုြ်ကုိင် ခွင့်ရှိ္ေ့် အာမခံလုြ်ငန်င်း တစ်ခုခုတွင် နင်ေ်းဥြဒေ၌ 
ဒော်ပြ္တ်မှတ် ထားဒ္ာ အာမခံအမျ ိုးအစားများကုိ အာမခံထားရှိရမေ်။ 

လုိက်နာ ေန် ကတ ိက ဝတ ်မ ျ ာ း 
- ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူအတွက်မှတ်ြုံတင်ပခင်းအက်ဥြဒေနှင့်အေီလုြ်ရြ်များအတွက် 

ဒပမယာငှားရမ်းစာချုြ်မှတ်ြုံတင်ရန်င်ရှိဒ ကာင်း္တ်မှတ်ချက်။ 

- ၎င်းအတွက် ဝန်င်ထမ်းများနှင့်လုြ်္ားခနင့််ထားပခင်းအစားထုိးပခင်းစ္ေ့်းလူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်ဆုိင်ရာကိစ္စရြ်များနှင့် ြတ်္က်၍ 
အပငင်းြွားမှု ဒပေရှင်းပခင်း၊ အလုြ်္မားဥြဒေများနှင့်စေ်းမျဉ်းများအတွက်ရြုိင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အဒရးများကုိလုိက်နင်ာြါမေ်၊ 

- ္တ်မှတ်ချက်များ: 
- အစဉ်အလာအဒကာက်ခွန်င်ကိစ္စများနှင့့်ပြေ်ဒထာင်စုအတွင်းရှိတိုင်းရင်း္ားအုြ်စုများ၏ရုိးရာယဉ်ဒကျးမှုကုိဒလးစားလုိက်နင်ာြါမေ်။ 
- ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုနှင့်ဆက်စြ်ပခင်းမရိှ္ေ့် ခွင့်ပြုထားပခင်းမရှိဒ္ာ ္ဘာဝအဓာတ်္တ္တု္ယံဇာတများ ့္ုိမဟုတ်ဒရှးဒဟာင်း 

ဝတ္ထုများ ဒတွ့ရှိခဲ့လျှေင် ဒကာ်မရှင့်္ုိအဒ ကာင်း ကားြါမေ်၊ 
- ဒကာ်မရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မြါဘဲ၊ ငှားရမ်းေ့ုိေါမှမဟုတ်္ံုးစဲွေို့ခွင့်ရှိ္ေ့်ဒပမ၏ဒပမမျက်နှာ္ွင်ပြင် ့္ုိမဟုတ်မေ်္ေ့်္ိ္ာထင်ရှား 

ဒ္ာ အဒပြာင်းအလဲများကုိမျှေမပြုလုြ်ြါ၊ 
- ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုအတွက်္ဘာဝနှင့်လူမှုြတ်ဝန်င်းကျင်ြျက်စီးမှု,ဒလထုေစ်ေမ်းမှုများ၊ ယဉ်ဒကျးမှု အဒမွအနှစ်များ ြျက်စီးဒစပခင်းတ့ုိ 

အတွက် ၊ နုိင်ငံတကာတွင်ကျင့်္ံုးဒနင်ဒ္ာစေ်းမျဉ်းများ၊ လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများနှင့်အဒကာင်းဆံုးစံချန်ိင်စံညွှန်င်းများ ္က်ဆိုင်ရာဥြဒေ 

များ ကုိ လုိက်နင်ာြါမေ်၊ 
- ့်နုိင်ငံတကာနှင့်ဒေ္အလုိက်အ္ိအမှတ်ပြုစာရင်းကုိင်စံချန်ိင်စံညွှန်င်းများနှင့်အေီ  ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုများနှင့်စြ်လျဉ်း္ေ့် ဘဏ္ဍာဒရး 

ကိစ္စရြ်များ၊ ဒငွစာရင်းစာအုြ်များနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးဒ ကောချက်နှင့်အေီခွင့်ပြုချက့်္ုိမဟုတ်ဒထာက်ခံချက်များကုိ္င့်ဒလျာ်ဒ္ာ 
မှတ်တမ်း များ စာရင်းပြုစု ထိန်င်း္ိမ်းထားြါမေ်၊ 

- အဒ ကာင်းတစံုတရာဒ ကာင့် ရာထူးချခံထားရ္ူတို့အတွက်၊ ယံု ကေ်ေွယ်အဒ ကာင်းပြချက်ရရိှခဲ့လျှေင် ္က်ဆိုင်ဒ္ာဥြဒေများ, 
စေ်းမျဉ်းများ, လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ၊ ညွှန်င် ကားချက်များနှင့်အေီ၊ ရြ်ဆုိင်းပခင်းကာလအတွက် လစာနှင့်လုြ်ခ အားဒြးဒချြါမေ်၊ 

- လုြ်ငန်င်းခွင်အတွင်းလုြ်ငန်င်းဒ ကာင့်ဝန်င်ထမ်း ထိခိုက်ေဏ်ရာရရိှမှု ဒရာေါခံစားရမှုနှင့်ကွယ်လွန်င်ပခင်းတို့အတွက် ္က်ဆိုင်ဒ္ာ 
ဥြဒေများ, စေ်းမျဉ်းများ, လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ၊ ညွှန်င် ကားချက်များနှင့်အေီ၊ ဒလျာ်ဒ ကး ဒြးဒချြါမေ်၊ 

- ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုအတွက် နုိင်ငံပခားကျွေမ်းကျင်္ူများ၊ ကကီး ကြ်ဒရးမှူးများနှင့်၎င်းတို့၏မိ္ားစုများအားခနင့််ထားြါက, ္က်ဆိုင်ဒ္ာ 
ဥြဒေများ, စေ်းမျဉ်းများ၊ အမိန်င့်နှင့်ညွှန်င် ကားချက်များနှင့် ပ့န်င်မာနုိင်ငံ၏ယဉ်ဒကျးမှုနှင့်ထံုးတမ်းစဉ်လာများကုိ လုိက်နင်ာရန်င်ကကီး ကြ် 
ကွြ်ကဲြါမေ် 

- အလုြ်္မားဥြဒေကုိဒလးစားလုိက်နင်ာြါမေ်၊ 
- ဥြဒေနှင့်အေီ တရားစဲွဆိုနုိင်ခွင့် တရားစဲွခံရနုိင်ြါ္ေ်၊ 
- ခွင့်ပြုမိနင့််ရရှိထားဒ္ာ ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှုနှင့်္က်ဆိုင်မှုမရိှခဲ့ဒ္ာ ္စ် (့္ုိမဟုတ်)္ဘာဝ္ယံဇာတ ထုတ်လုြ်မှုဒ ကာင့် ြတ်ဝန်င်းကျင် 

ြျက်စီးမှုနှင့်လူမှုစီးြွားဆံုးရှုံးမှုရှိခဲ့လျှေင် ထိဒရာက်ဒ္ာနင်စ်နင်ာဒ ကးဒြးဒဆာင်ြါမေ်။ 
- ဒကာ်မရှင်မှ ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှုအတွက် ကကိုတင်အ္ိဒြးအဒ ကာင်း ကားြါက မေ်္ေ့်အရြ်တွင်မဆုိစစ်ဒဆးခွင့်ပြုြါမေ် 
- ဆန်င်းစစ်ပခင်းလုြ်ငန်င်းစဉ်များဒဆာင်ရွက်ပခင်းမပြုမီှြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်အကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုဆန်င်းစစ်မှု 

လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများမှကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်င်လုိအြ်္ေ့်ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုများများအတွက်ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက့်္ုိမဟုတ်ဒကာ်မရှင်၏ 
ဒထာက်ခံချက်ယူရန်င် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုဒရး္က်ဒရာက်မှုအကဲပေတ်မှုအဒပခအဒနင်ကုိဒကာ်မရှင်အားတင်ပြြါမေ်၊  

37. ပမန်င်မာနုိင်ငံရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုနင်ေ်းဥြဒေများ) [ ၃၀.၀၃.၂၀၁၇ ] [ ၂၀.၀၉.၂၀၁၈ ] 
၂၀၂။ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူ္ေ် ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုလုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်္ေ့်အခါ ခွင့်ပြုမိန်င့်နှင့် အပခား္က်ဆိုင် ္ေ့် ဥြဒေများတွင် 

ဒော်ပြြါရိှ္ေ့် စေ်းကမ်းချက်များအားလံုးကုိလုိက်နင်ာရမေ်။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  24 

 

၂၀၃။ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူ္ေ် ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုစီမံကိန်င်းများဒ ကာင့် ထိခိုက်နင်စ်နင်ာရ္ူများအတွက် ္က်ဆိုင် ရာအစုိးရဌာနင်၊ အစုိးရအေွဲ့အစေ်း 
များ နှင့် ေိှနှိုင်းမှုလုြ်ငန်င်းစဉ်များ ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် အပြေ့်အဝ ကူေီဒဆာင်ရွက်ဒြးရမေ်။ 

၂၀၆။ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူ္ေ် နုိင်ငံပခား္ား ကျွေမ်းကျင်္ူအား ဥြဒေြုေ်မ ၅၁ (က) အရ အကကီးတန်င်း စီမံခန်င့်ခွဲမှု၊ နင်ေ်းြော၊ 
လုြ်ငန်င်းကျွေမ်းကျင်္ူ ့္ုိမဟုတ် အကကံဒြးအပေစ် ခန်င့်အြ်လုိြါက အဆိုြါ နုိင်ငံပခား္ားကျွေမ်းကျင်္ူ၏ နုိင်ငံကူးလက်မှတ်၊ 
ကျွေမ်းကျင်မှု အဒထာက်ထား ့္ုိမဟုတ် ဘွဲ့လက် မှတ်နှင့် ကုိယ်ဒရးအချက်အလက်အကျဉ်းတ့ုိနှင့်အတူ ဒကာ်မရှင်ရံုး္ို့ 
တင်ပြဒလျှောက်ထား၍ ခွင့်ပြု ချက်ရယူရမေ်။ 

၂၁၂။ ခွင့်ပြုမိန်င့် ့္ုိမဟုတ် အခွန်င်ကင်းလွတ်ခွင့် ့္ုိမဟုတ် ္က်္ာခွင့်ရရှိထားဒ္ာ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှ္ူ္ေ် လုြ်ငန်င်း္ဘာဝအဒြါ်မူတေ်၍ 
ဒအာက်ြါအာမခံအမျ ိုးအစားများအနင်က် ္က်ဆိုင်္ေ့်အာမခံအမျ ိုးအစားကုိ နုိင်ငံဒတာ်အတွင်း အာမခံလုြ်ငန်င်း 
လုြ်ကုိင်ခွင့်ရရိှ္ေ့် အာမခံလုြ်ငန်င်းတစ်ခုခုတွင် အာမခံထားရိှရမေ်- 
(က) ြစ္စေ်းနှင့်စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းရြ်ဆိုင်းမှုအာမခံ၊ 

(ခ)  အင်ေျင်နီင်ယာလုြ်ငန်င်းအာမခံ၊ 
(ေ)  အ္က်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းဆုိင်ရာတာဝန်င်ရိှမှုအာမခံ၊ 
(ဃ)  ကုိယ်အေသါထိခိက်ုမှုအာမခံ၊ 
(င)  ဒရဒ ကာင်းအာမခံ၊ 
(စ)  အလုြ်္မားဒလျာ်ဒ ကးအာမခံ၊ 
(ဆ)  အ္က်အာမခံ၊ 
(ဇ)  မီးအာမခံ။<ပြင်ဆင် 20.09.2018> 

ဒအာက်ြါ္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာရန်င်ကတိပြုြါ္ေ် 
 ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှုများလုြ်ငန်င်းကုိ ခွင့်ပြုမိနင့်် တွင်ြါဝင်ဒ္ာ စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်း္တ်မှတ်ချက်များ၊ အပခားတေ်ဆဲဥြဒေများနှင့် 

ကုိက်ေီ ဒအာင်ဒဆာင်ရွက် ြါမေ်၊ 
 ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှုများဒ ကာင့် ဒေ္ခံအ္ုိင်းအဝုိင်းများ၏မဒကျနင်ြ်ချက်များကုိ ဒပေရှင်းရန်င် အာဏာြုိင်များမှ ေိှနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ဒပေရငှ်း 

ပခင်းအား အပြေ့်အဝ အဒထာက်အကူပြုြါမေ်၊ 
 နုိင်ငံပခား္ားြောရှင် ကုိ အကကီးတန်င်းမန်င်ဒနင်ေျာ(့္ုိ) စက်မှု (့္ုိ) ကျွေမ်းကျင်ြောရှင်အပေစ်ခနင့််အြ်တာဝန်င်ဒြးပခင်းကုိ ဥြဒေအြုိေ် 

၅၁၊ အြုိေ်ခွဲ က) အရ ဒကာ်မရှင့်္ုိ ၎င်း၏ ြတ်စြို့၊ အဒထာက်အထား၊ ဘွဲ့ေီကရိလက်မှတ်၊ အတ္တုြတ္တိအကျဉ်းချုြ်များကုိ တင်ပြမြီး 
အတေ်ပြုချက် ရယူြါမေ်၊ 

 စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းကုိ အဒပခခံမြီး ဒအာက်ြါအာမခံအမျ ိုးအစားများအနင်က် ္က်ဆိုင်္ေ့်အာမခံအမျ ိုးအစားကုိ နိုင်ငံဒတာ်အတွင်း 
အာမခံလုြ်ငန်င်း လုြ်ကုိင်ခွင့်ရရှိ္ေ့် အာမခံလုြ်ငန်င်းတစ်ခုခုတွင် အာမခံထားရိှရြါမေ်- 
(က) ြစ္စေ်းနှင့်စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းရြ်ဆိုင်းမှုအာမခံ၊ 
(ခ) အင်ေျင်နီင်ယာလုြ်ငန်င်းအာမခံ၊ 
(ေ)  အ္က်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းဆုိင်ရာတာဝန်င်ရိှမှုအာမခံ၊ 
(ဃ) ကုိယ်အေသါထိခိက်ုမှုအာမခံ၊ 

(င)  ဒရဒ ကာင်းအာမခံ၊ 
(စ)  အလုြ်္မားဒလျာ်ဒ ကးအာမခံ၊ 
(ဆ) အ္က်အာမခံ၊ 
(ဇ)  မီးအာမခံ။ 

ဒမွးပမူဒရးနှင့်ဒရလုြ်ငန်င်းကဏ္ဍ 

38. ငါးဒမွးပမူပခင်းဆုိင်ရာ ဥြဒေ [ ၀၇.၀၉.၁၉၈၉ ] 
39. နုိင်ငံပခားငါးေမ်းဒရယာဉ်များ ငါးလုြ်ငန်င်းလုြ်ကုိင်ခွင့်ဥြဒေ [ ၀၂.၀၄.၁၉၈၉ ] [ ၂၅.၁၀.၁၉၉၃ ] 
40. ပမန်င်မာ့ြင်လယ်ငါးလုြ်ငန်င်းဥြဒေ [ ၂၅.၀၄.၁၉၉၀ ] [ ၂၈.၁၀.၁၉၉၃ ] 
41. ဒရချ ိုငါးလုြ်ငန်င်းဥြဒေ [ ၀၄.၀၃.၁၉၉၁ ] 
42. တရိစိ္ဆာန်င်ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ေွံ့မေိုးဒရးဥြဒေ [ ၂၅.၁၁.၁၉၉၃ ] [ ၃၁.၁၂.၂၀၁၀ ] 
43. တရိစိ္ဆာန်င်ဒဆးြောဒကာင်စီဥြဒေ [ ၁၉.၁၀.၁၉၉၅ ] [ ၂၂.၁၂.၂၀၁၅ ] 

အလုြ်္မားဒရးရာကဏ္ဍ 

အလုြ်္မား၊ လူဝင်မှုကကီး ကြ်ဒရးနှင့် ပြေ်္ူ့အင်အား ဝန်င်ကကီးဌာနင် 
44. အလုြ်္မားအေဲွ့အစေ်းဥြဒေ [ ၁၁.၁၀.၂၀၁၁ ] [ ၀၉.၀၃.၂၀၁၂  
45. အလုြ်္မားဒရးရာ အပငင်းြွားမှုဒပေရှင်းဒရးဥြဒေ [ ၂၈.၀၃.၂၀၁၂ ] [ ၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ] 
46. အလုြ်္ မားဒလျာ်ဒ ကးအက်ဥြဒေ ၁၉၂၃ (ပြင်ဆင်ချက် ၂၀၀၅) 
47. အလုြ်အကုိင်နှင့် ကျွေမ်းကျင်မှု ေွံ့မေိုးတိုးတက်ဒရးဥြဒေ [ ၃၀.၀၈.၂၀၁၃ ] [ ၃၀.၁၁.၂၀၁၃ ]  
48. ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနင်ေ်းဆုံးအခဒ ကးဒငွဥြဒေ [ ၂၂.၀၃.၂၀၁၃ ] 
49. ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊အခဒ ကးဒငွဒြးဒချဒရးဥြဒေ[ ၂၅.၀၁.၂၀၁၆ ] 
50. ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုြ်ြိတ်ရက်အက်ဥြဒေကုိ ပြင်ဆင်္ေ့်ဥြဒေ [ ၁၈.၇.၂၀၁၄ ] 
စက်ရံုအလုြ်ရံုနှင့်အဒထွဒထွအလုြ်္မားဥြဒေများစစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာနင် 
51. လုြ်ငန်င်းခွင်ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးနှင့် ကျန်င်းမာဒရးဆုိင်ရာဥြဒေ [ ၁၅.၀၃.၂၀၁၉ ] 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  25 

 

 စက်ရံုအလုြ်ရံုနှင့်အဒထွဒထွအလုြ်္မားဥြဒေများစစ်ဒဆးဒရးဦးစီးဌာနင် 
52. ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုေူလံုဒရး ဥြဒေ [ ၃၁.၀၈.၂၀၁၂ ] [ ၀၁.၀၄.၂၀၁၄ ]  

၁၁။ (က) ဒအာက်ြါလြ်ုငန်င်းဌာနင်များ္ေ် အလုြ်္မားဝန်င်ကကီးဌာနင်က လူမှုေူလံုဒရးအေဲွ့နှင့် ေိှနှိုင်း၍ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ အနင်ေ်းဆုံး 
အလုြ်္မားဦးဒရနှင့်အထက် အလုြ်လုြ်ကုိင်ြါက ဤဥြဒေြါ လူမှု ေူလံုဒရးစနင်စ်နှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များအတွက် 
မှတ်ြုံမတင်မဒနင်ရ ပြဋ္ဌာန်င်းချက်များနှင့် ္က်ဆိုင်ဒစ ရမေ်- 

(၁) စက်အား ့္ုိမဟုတ် စွမ်းအားတစ်ခုခုကုိ အ္ံုးပြု၍ပေစ်ဒစ၊ အ္ံုးမပြုဘပဲေစ်ဒစ စီးြွားဒရး လုြ်ငန်င်းလုြ်ကုိင်ဒ္ာ 
စက်မှုလက်မှု အလုြ်ဌာနင်များ၊ ြစ္စေ်းထုတ်လုြ်မှု၊ ပြုပြင်မှု၊ ဝန်င်ဒဆာင်မှုလုြ်ငန်င်း များ ့္ုိမဟုတ် အင်ေျင်နီင်ယာလုြ်ငန်င်း 
လုြ်ကုိင်ဒ္ာလုြ်ငန်င်းများ၊ အလုြ်ရံုများ၊ ္ုိဒလှာင်ရံုများ၊ ဌာနင်များ၊ 

(၂) စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းလုြ်ကုိင်ဒ္ာ အစုိးရဌာနင်၊ အစုိးရအေွဲ့အစေ်းနှင့် ဒေ္ဆိုင်ရာ အုြ်ချုြ်ဒရး အေွဲ့အစေ်းများ၊ 
(၃)  စေ်ြင်္ာယာဒရး အေဲွ့အစေ်းများ၊ 

(၄)  ဒငွဒရးဒ ကးဒရး အေဲွ့အစေ်းများ၊ 
(၅)  စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းလုြ်ကုိင်ဒ္ာ ကုမ္ပဏီ၊ အ္င်း၊ အေဲွ့အစေ်း များနှင့် ယင်းတို့၏ လက်ဒအာက်ခံ လုြ်ငန်င်းဌာနင်များနှင့် 

ရံုးခွဲများ၊ 
(၆)  ဆိုင်များ၊ ကုန်င်္ွယ်အလုြ်ဌာနင်များ၊ အများပြေ်္ူဒေျာ်ဒပေဒရး အလုြ်ဌာနင်များ၊ 
(၇)  စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းလုြ်ကုိင်ဒ္ာ အစုိးရဌာနင်၊ အစုိးရအေွဲ့အစေ်း ့္ုိမဟုတ် ဒေ္ဆိုင်ရာ အုြ်ချုြ် ဒရးအေဲွ့အစေ်းြိုင် 

္ယ်ယူြို့ဒဆာင် ဒရး လုြ်ငန်င်းများနှင့် ယင်းဌာနင်၊ အေဲွ့အစေ်း၏ ခွင့်ပြုချက်ပေင့် ပေစ်ဒစ၊ ယင်းဌာနင်၊ အေဲွ့အစေ်းနှင့် 
ေက်စြ်ပေစ်ဒစ စီးြွားဒရးအရ လုြ်ကုိင်ဒ္ာ ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရး လုြ်ငန်င်းများ၊ 

(၈)  အလုြ်ခနင့််ထားမှု ္ဒဘာတူေီချက်ပေင့် တစ်နှစ်နှင့်အထက် လုြ်ကုိင် ဒ္ာ ဒဆာက်လုြ်ဒရး လုြ်ငန်င်းများ၊ 
 (၉) နုိင်ငံပခားရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုပေင့်ပေစ်ဒစ၊ နုိင်ငံ္ားရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုပေင့်ပေစ်ဒစ လုြ်ကုိင်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းများ နှင့်ေက်စြ် လုြ်ငန်င်းများ၊ 
(၁၀) တေ်ဆဲဥြဒေတစ်ရြ်ရြ်ြါ ္တ္တုတွင်းနှင့် ဒကျာက်မျက်ရတနင်ာ ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်င်းများ၊ 
(၁၁) တေ်ဆဲဥြဒေတစ်ရြ်ရြ်ြါ ဒရနံင်နှင့် ္ဘာဝဓာတ်ဒငွ့ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်င်း များ၊ 

(၁၂) တေ်ဆဲဥြဒေ တစ်ရြ်ရြ်ြါ ဆိြ်ကမ်းများနှင့် ပြင်ြဆိြ်ကမ်းများ၊ 
(၁၃) ကုန်င်တင်ကုန်င်ချ အလုြ်္မားများပေင့် လုြ်ကုိင်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းအေဲွ့အစေ်းများ၊ 
(၁၄) အလုြ်္မားဝန်င်ကကီးဌာနင်နှင့် ယင်း၏လက်ဒအာက်ခံဌာနင်၊ အေွဲ့ အစေ်းများ၊ 
(၁၅) ဤဥြဒေြါ လူမှုေူလံုဒရးစနင်စ်နှင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်များအတွက် မှတ်ြုံမတင်မဒနင်ရ ပြဋ္ဌာန်င်းချက် များနှင့် ္က်ဆိုင်္ေ်ဟု 

အလုြ်္မားဝန်င်ကကီးဌာနင်က လူမှုေူလံုဒရးအေဲွ့နှင့် ေိှနှိုင်း၍ ပြေ်ဒထာင်စု အစုိးရအေဲွ့၏ အတေ်ပြုချက်ပေင့် အခါအားဒလျာ်စွာ 
္တ်မှတ်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းဌာနင်များ။ 

(ခ) ြုေ်မခဲွ(က)ြါမှတ်ြံုမတင်မဒနင်ရ ပြဋ္ဌာန်င်းချက်များနှင့် ္က်ဆိုင်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းဌာနင်တစ်ခုခု္ေ် ဒအာက်ြါအဒပခအဒနင် တစ်ရြ်ရြ် 
ဒြါ်ဒြါက်ဒ္ာ်လေ်း ထုိလုြ်ငန်င်းကုိ ဆက်လက်လုြ်ကုိင်ဒနင်လျှေင် ္တ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆနင့််ကျင် ပခင်းမရိှြါက ဤဥြဒေနှင့် 
ဆက်လက်၍ ္က်ဆိုင်ဒစရမေ်- 

(၁)္တ်မှတ်ထားဒ္ာအနင်ေ်းဆုံးအလုြ်္မားဦးဒရဒအာက် ဒလျာ့နင်ေ်း ၍ တစ်ဦးနှင့်အထက် လုြ်ကိုင်ပခင်း၊ 

(၂) အလုြ်ရှင် ဒပြာင်းလဲပခင်း ့္ုိမဟုတ် လုြ်ငန်င်းအမျ ိုးအစား ဒပြာင်းလဲပခင်း။ 
၁၅။ (က) လူမှုေူလံုဒရးရန်င်ြုံဒငွတွင် ဒအာက်ြါ ရန်င်ြုံဒငွများြါဝင်္ေ်- 

(၁) ကျန်င်းမာဒရးနှင့် လူမှုဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှု ရန်င်ြုံဒငွ၊ 
(၂) မိ္ားစုဒထာက်ြံ့မှုရန်င်ြံုဒငွ၊ 
(၃) အလုြ်လုြ်ကုိင်နုိင်စွမ်းမရိှမှု အကျ ိုးခံစားခွင့်၊ ္က်ပြေ့်အမငိမ်းစား အကျ ိုးခံစားခွင့်နှင့် ကျန်င်ရစ်္ူ အကျ ိုးခံစားခွင့် ရန်င်ြုံဒငွ၊ 
(၄) အလုြ်လက်မဲ့ အကျ ိုးခံစားခွင့် ရန်င်ြုံဒငွ၊ 
(၅) ြုေ်မ ၁၃၊ ြုေ်မခွဲ(င)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၂) အရ အလုြ်္မားဝန်င်ကကီးဌာနင်က လူမှုေူလံုဒရးအေဲွ့နှင့် ေှိနှိုင်း၍ မှတ်ြုံမတင်မဒနင်ရ 

မှတ်ြုံတင်မြီး ထေ့်ဝင်ဒ ကးဒငွဒြး္ွင်းရမေ်ဟု ္တ်မှတ်ဒ္ာ လူမှုေူ လံုဒရး စနင်စ်အတွက် အပခားလူမှုေူလံုဒရး ရန်င်ြံုဒငွများ၊ 
(၆) ြုေ်မ ၁၃၊ ြုေ်မခွဲ(င)၊ ြုေ်မခွဲငယ်(၂)အရ မိမိတို့၏ ဆန္ဒအဒလျာက် မှတ်ြုံတင်မြီး ထေ့်ဝင်ဒ ကးဒငွ ဒြး္ွင်းနုိင်္ေ်ဟု 

္တ်မှတ်ဒ္ာ အပခားလူမှုေူလံုဒရး ရန်င်ြုံဒငွများ၊ 
(၇) လူမှုေူလံုဒရး အိမ်ရာစီမံကိန်င်း ရန်င်ြုံဒငွ။ 

(ခ) လုြ်ငန်င်းဌာနင်များ၏ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်္မားများတို့္ေ် ြုေ်မခွဲ(က)၊ ြုေ်မခွဲငယ်(၁)၊ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅)တ့ုိြါ ရန်င်ြုံဒငွများ့္ုိ 
မှတ်ြုံမတင်မဒနင်ရ မှတ်ြုံတင်မြီး ထေ့်ဝင်ဒ ကးဒငွများ ဒြး္ွင်းရမေ်။ 

(ေ) ြုေ်မခွဲ(က)၊ ြုေ်မခွဲငယ်(၂)ြါ မိ္ားစု ဒထာက်ြံ့မှုအကျ ိုးခံစားခွင့် ရန်င်ြုံဒငွအတွက် ထေ့်ဝင်ဒ ကး ဒငွကုိ ္ီးပခား ္တ်မှတ်ပခင်း 
မပြုဘ ဲကျန်င်းမာဒရးနှင့် လူမှုဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှု ရန်င်ြုံဒငွမှ ္တ်မှတ်ထား ဒ္ာ အချ ိုးအစားပေင့် လွှဲဒပြာင်း္ံုးစဲွရမေ်။ 

(ဃ) လုြ်ငန်င်းဌာနင်များ၏ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်္မားများတို့္ေ် ြုေ်မခွဲ(က)၊ ြုေ်မခွဲငယ်(၆) နှင့် (၇)ြါ ရန်င်ြံုဒငွများ့္ုိ မိမိတ့ုိ 
ဆန္ဒအဒလျာက် ထေ့်ဝင်ဒ ကးဒငွများ ဒြး္ွင်းနုိင်္ေ်။ 

၁၈။ (က) လူမှုေူလံုဒရးစနင်စ်နှင့်္က်ဆိုင်္ေ့် လုြ်ငန်င်းဌာနင်အ္ီး္ီးရှိ အလုြ်္မားများနှင့် ြတ်္က် ၍ ္က်ဆိုင်ရာ အလုြ်္မား၏ 
လုြ်ခအလုိက် အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်္မားတို့က ထေ့်ဝင်ရမေ့် ြုေ်မ ၁၇ အရ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ နှုန်င်းထားများနှင့်အေီ 
ထေ့်ဝင်ဒ ကးကုိ ြုေ်မ ၃၄ အရ အမငိမ်းစားယူရ မေ့် အ္က်ပြေ့်္ေ်အထိ ့္ုိမဟုတ် ထုိအမငိမ်းစားယူရမေ့် 
အ္က်ပြေ့်ဒ္ာ်လေ်း ဆက်လက်၍ အလုြ်လုြ်ကုိင်ဒနင်လျှေင် ထုိ့္ုိလုြ်ကုိင်ဒနင်္ေ့် ကာလအထိ ္က်ဆိုင်ရာလူမှုေူလံုဒရး 
ရန်င်ြုံဒငွ့္ုိ ္တ်မှတ်ချက်များနှင့်အေီ ဒြး္ွင်း ကရမေ်။ 
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(ခ) အလုြ်ရှင်္ေ် ဤဥြဒေအရ မိမိ၏ အလုြ်္မားက ဒြး္ွင်းရမေ့် ထေ့်ဝင်ဒ ကးဒငွကုိ ယင်း ၏လုြ်ခထဲမှနုတ်ယူမြီး 
မိမိကဒြး္ွင်းရမေ့် ထေ့်ဝင်ဒ ကးဒငွနှင့်အတူ ္က်ဆိုင်ရာလူမှုေူလံုဒရး ရန်င်ြုံဒငွ့္ုိ ဒြး္ွင်းရမေ်။ ထုိ့္ုိ ဒြး္ွင်းရ္ေ့် 
ကုန်င်ကျစရိတ်ကုိလေ်း အလုြ်ရှင်ကကျခံရ မေ်။ 

(ေ) လူမှုေူလံုဒရးအေဲွ့္ေ် ထေ့်ဝင်ဒ ကးဒငွဒြး္ွင်းရန်င် ြျက်ကွက်ဒ္ာ အလုြ်ရှင်အား ထေ့်ဝင် ဒ ကးဒငွအပြင် ြုေ်မ ၈၈ အရ 
္တ်မှတ်ထားဒ္ာ ြျက်ကွက်ဒ ကးကုိ ထြ်ဒဆာင်း၍ ဒြး္ွင်းရန်င် ဆုံးပေတ်နုိင်္ေ် 

၄၈။(ခ) အလုြ်တွင် ထိခိုက်မှု အကျ ိုးခံစားခွင့်အာမခံစနင်စ်အတွက် မှတ်ြုံမတင်မဒနင်ရပြဋ္ဌာန်င်းချက်များနှင့် ္က်ဆိုင်ပခင်းမရိှဒ္ာ 
အလုြ်္မားများအတွက် အလုြ်ရှင်များ္ေ် မိမိတို့၏ဆန္ဒအဒလျာက် မှတ်ြုံ တင်မြီး အလုြ်တွင်ထိခိုက်မှု 
အကျ ိုးခံစားခွင့်ရန်င်ြုံဒငွ့္ုိ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ ထေ့်ဝင်ဒ ကးဒငွကုိ ဒြး ္ွင်းမြီး အာမခံထားရှိနုိင်္ေ်။ 

၇၅။  ဤဥြဒေနှင့်္က်ဆိုင်္ေ့် လုြ်ငန်င်းဌာနင်များ၏ အလုြ်ရှင်္ေ်- 
(က) ဒအာက်ြါမှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများကုိ မှန်င်ကန်င်စွာပြုစုထားရိှမြီး ္က်ဆိုင်ရာ လူမှုေူလံုဒရးရံုး့္ုိ ္တ်မှတ်ချက်များနှင့်အေီ 

တင်ပြရမေ်- 
(၁) အလုြ်္မားများ ဒနင့်စဉ်အလုြ်တက်ဆင်း မှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများ၊ 
(၂) အလုြ်္မား အ္စ်ခနင့််ထားပခင်း၊ အလုြ်္မားအား အလုြ်ဒပြာင်းလဲ၍ အလုြ်လုြ်ဒစပခင်း၊ အလုြ်ရြ်စဲပခင်း၊ အလုြ်မှ 

ထုတ်ြယ်ပခင်းနှင့် အလုြ်မှ နှုတ်ထွက်ပခင်းမှတ်တမ်းများ၊ 
(၃) အလုြ်္မားအား ရာထူးတိုးပမှင့်ဒြးပခင်းနှင့် လုြ်ခဒြးပခင်း မှတ်တမ်းများ၊ 
(၄) အလုြ်ရှင်၊ မန်င်ဒနင်ေျာနှင့် အုြ်ချုြ်္ူတို့၏မှတ်တမ်းနှင့်စာရင်းများ၊ ယင်းတို့အဒပြာင်းအလဲ မှတ်တမ်းများ။ 

(ခ) ဒအာက်ြါကိစ္စများဒြါ်ဒြါက်ြါက ္က်ဆိုင်ရာမမို့နင်ယ် လူမှုေူလံုဒရးရံုး့္ုိ အဒ ကာင်း ကားရမေ်- 
(၁) အလုြ်္မားဦးဒရ ဒပြာင်းလဲပခင်းနှင့် လုြ်ငန်င်းဌာနင်ဒနင်ရြ်လိြ်စာ ဒပြာင်းလဲပခင်းများ၊ 
(၂) အလုြ်ရှင် ဒပြာင်းလဲပခင်း၊ လုြ်ငန်င်းဒပြာင်းလဲပခင်း၊ အလုြ်ရြ်ဆိုင်းပခင်းနှင့် အလုြ်ြိတ်္ိမ်းပခင်း များ၊ 
(၃) အလုြ်တွင်ထိခိုက်မှုဒ ကာင့် ေဏ်ရာရရိှပခင်း၊ ဒ္ဆံုးပခင်းနှင့်ဒရာေါရပခင်းများ။ 
(ေ) အလုြ်မှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများကုိ ဤဥြဒေအရ လူမှုေူလံုဒရးရံုးချုြ်နှင့် ဒေ္ဆိုင်ရာ လူမှုေူလံု ဒရးရံုး အဆင့်ဆင့်တို့က 

တာဝန်င်ဒြးအြ်ဒ္ာ စစ်ဒဆးဒရးအေဲွ့ ့္ုိမဟုတ် အရာရှိက ဒတာင်းဆုိ္ေ့် အခါ တင်ပြရမေ်။ 

္ဘာဝ္ယံဇာတနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး ကဏ္ဍ 

္ဘာဝ္ယံဇာတနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး ဝန်င်ကကီးဌာနင် 
53. ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ ၂၀၁၂ မှ စီမံကိန်င်းနှင့်္က်ဆိုင်ဒ္ာ ကဏ္ဍများ 

၇(ဏ) ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုတွင် ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိေစ်ေမ်းဒစ္ူက ဒြးဒလျာ်ဒစရန်င်၊္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် 
ဝန်င်ဒဆာင်မှုစနင်စ်မှ အကျ ိုးအပမတ်ရရိှ္ေ့်အေွဲ့အစေ်းများကရန်င်ြုံဒငွထေ့်ဝင်ဒစရန်င်၊ ္ဘာဝ္ယံဇာတများ ထုတ်ယူဒရာင်းဝယ် 
္ံုးစဲွ္ေ့် လုြ်ငန်င်းများမှ အကျ ိုးအပမတ်၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းအားြတ်ဝန်င်း ကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးလုြ်ငန်င်းများတွင် ထေ့်ဝင်ဒစရန်င် 
စီမံခန်င့်ခွဲပခင်း၊ 

၁၄ ေစ်ေမ်းဒစဒ္ာထုတ်လွှတ်မှု အရေ်အဒ္ွးစံချန်ိင်စံညွှန်င်းကုိလုိက် နင်ာပခင်းေစ်ေမ်းမှုကုိစတင်ပေစ်ဒြါ်ဒစ္ူ္ေ် ြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် 
ေစ်ေမ်းမှုကုိပေစ်ဒစ္ေ့် ြစ္စေ်းများကုိ္တ်မှတ်ထား္ေ့်ြတ်ဝန်င်းကျင်အရေ်အဒ္ွးစံချန်ိင်စံညွှန်င်းများနှင့်အေီ ္တ်မှတ်ချက်များ 

အတိုင်း ္န်င့်စင်ပခင်း၊ ထုတ်လွှတ်ပခင်း၊ စွန်င့်ြစ်ပခင်းနှင့် စုြုံပခင်းများ ပြုလုြ်ရမေ်။ 
၁၅ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု ေစ်ေမ်းမှုကုိ စတင်ပေစ်ဒြါ်ဒစ္ေ့်လုြ်ငန်င်း၊ ြစ္စေ်း ့္ုိမဟုတ် ဒနင်ရာတစ်ခုခု၏ြုိင်ရှင် ့္ုိမဟုတ် 

လက်ရှိပေစ်္ူ ္ေ် ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းမှုများကုိဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုရန်င်၊ ထိန်င်းချုြ်ရန်င်၊ စီမံခန်င့်ခွဲရန်င်၊ ဒလျှော့ချရန်င် ့္ုိမဟုတ် ြဒြျာက် 
ဒစရန်င် လုြ်ငန်င်းခွင်အဒထာက်အကူပြုြစ္စေ်း ့္ုိမဟုတ် ထိန်င်းချုြ်ဒရး ြစ္စေ်းကိရိယာကုိတြ်ဆင်ပခင်း ့္ုိမဟုတ် ္ံုးစဲွပခင်းပြုရမေ်။ 
ယင်း့္ုိဒဆာင်ရွက်ပခင်းမပြုနုိင်ြါက စွန်င့်ြစ်ြစ္စေ်းများအား ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ မထိခိုက်ဒစဒ္ာ နင်ေ်းလမ်းများနှင့်အေီ စွန်င့်ြစ်နုိင်ရန်င် 
စီစဉ် ဒဆာင်ရွက်ရမေ်။ 

၁၆ စက်မှုနင်ယ်ဒပမရှိ လုြ်ငန်င်းကုိပေစ်ဒစ၊ အထူးစီးြွားဒရးဇုန်င်ရှိ လုြ်ငန်င်းကုိပေစ်ဒစ၊ ဝန်င်ကကီးဌာနင်က ္တ် မှတ်္ေ့် လုြ်ငန်င်းအမျ ိုးအစား 
ကုိပေစ်ဒစ လုြ်ကုိင်ဒဆာင်ရွက်္ေ့်ြုေ္ဂိုလ် ့္ုိမဟုတ် အေွဲ့အစေ်း္ေ်- 

(က) စွန်င့်ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခန်င့်ခွဲဒရး၊ ပြုပြင်္န်င့်စင်ဒရး အြါအဝင် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးအတွက် ္က်ဆိုင်ရာစုဒြါင်းအစီအမံတွင် 
္တ်မှတ်္ေ့်ဒငွ ့္ုိမဟုတ် ြစ္စေ်းထေ့်ဝင်၍ဒဆာင်ရွက်ရန်င် တာဝန်င် ရှိ္ေ်။ 

(ခ) ္က်ဆိုင်ရာစက်မှုနင်ယ်ဒပမ၊ အထူးစီးြွားဒရးဇုန်င်နှင့် လုြ်ငန်င်းအေဲွ့အစေ်းအလုိက် ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိန်င်း္ိမ်းဒရးအတွက် 

္တ်မှတ်္ေ့် အ္ံုးပြုခ ္ို့မဟုတ် စီမံခန်င့်ခွဲမှုကုန်င်ကျစရိတ်ကုိ ထေ့်ဝင်ရမေ်။ 
(ေ) ္က်ဆိုင်ရာစက်မှုနင်ယ်ဒပမ၊ အထူးစီးြွားဒရးဇုန်င် ့္ုိမဟုတ် လုြ်ငန်င်းအလုိက် ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိန်င်း္ိမ်းဒရးအတွက် ထုတ်ပြန်င်ဒ္ာ 

ညွှန်င် ကားဒရးချက်များကုိ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ရမေ်။. 
၂၁ ဝန်င်ကကီးဌာနင်္ေ် ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်င် လုိအြ်္ေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်အရေ်အဒ္ွးကုိ ထိခိုက် ဒစနုိင်ဒ္ာလုြ်ငန်င်း၊ လုြ်ငန်င်းခွင် 

ဒနင်ရာ ့္ုိမဟုတ် စက်ရံု၊ အလုြ်ရံုအမျ ိုးအစားများကုိ ပြေ်ဒထာင်စု အစုိးရအေွဲ့၏ ္ဒဘာတူေီချက်ပေင့် ္တ်မှတ်နုိင်္ေ်။ 
၂၂ ဝန်င်ကကီးဌာနင်က ြုေ်မ ၂၁ အရ ္တ်မှတ်္ေ့် လုြ်ငန်င်း၊ လုြ်ငန်င်းခွင်ဒနင်ရာ ့္ုိမဟုတ် စက်ရံု၊ အလုြ် ရံုအမျ ိုးအစား၏ ြိုင်ရှင် ့္ုိမဟုတ် 

လက်ရှိပေစ်္ူ္ေ် ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်င် ္တ်မှတ်ချက်များနှင့် အေီ ဝန်င်ကကီးဌာနင့်္ုိ ဒလျှောက်ထားရမေ်။ 
၂၃  ဝန်င်ကကီးဌာနင်္ေ် ြုေ်မ ၂၂ အရ ဒလျှောက်ထားချက်ကုိ ္တ်မှတ်ချက်များနှင့်အေီ ေီညွတ်ပခင်း ရှိ မရှိ စိစစ်မြီးဒနင်ာက် စေ်းကမ်းချက် 

များ ္တ်မှတ်၍ ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ဒြးရန်င် ခွင့်ပြုပခင်း ့္ုိ မဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်းပြုနုိင်္ေ်။ 
၂၄ ဝန်င်ကကီးဌာနင်္ေ် ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ဒြး္ေ့်အခါ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ စေ်း ကမ်းချက်များ္တ်မှတ်နုိင်္ေ်။ 

ယင်းစေ်းကမ်းချက်များနှင့်အေီ ဒဆာင်ရွက်မှု ရှိ မရှိ စစ်ဒဆးပခင်း ့္ုိမဟုတ် ္က်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနင်၊ အစုိးရအေွဲ့အစေ်းက 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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စစ်ဒဆး ရန်င် အဒ ကာင်း ကားပခင်းပြုနုိင်္ေ်။ 
၂၅ ဝန်င်ကကီးဌာနင်္ေ် ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ြါ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ စေ်းကမ်းချက်တစ်ရြ်ရြ် ကုိ လုိက်နင်ာပခင်းမရိှဒ ကာင်း 

စစ်ဒဆးဒတွ့ရှိလျှေင် ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိ္ူအား ဒအာက်ြါစီမံခန်င့်ခွဲ ဒရးဆိုင်ရာ ပြစ်ေဏ်တစ်ရြ်ရြ်ကုိ ချမှတ်နုိင်္ေ်- 
(က) ္တိဒြးမြီး စေ်းကမ်းချက်နှင့်အေီ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ဒစပခင်း၊ ခံဝန်င်ချက်ဒရးထုိးဒစပခင်း၊ 
(ခ) ေဏ်ဒ ကးဒငွဒြးဒဆာင်ဒစမြီး စေ်းကမ်းချက်နှင့်အေီ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ဒစပခင်း။ 

၂၉ မေ်္ူမျှေ ဤဥြဒေအရ ထုတ်ပြန်င်ဒ္ာ နင်ေ်းဥြဒေများ၊ အမိန်င့်ဒ ကာ်ပငာစာ၊ အမိန်င့်ညွှန်င် ကားချက် နှင့်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများြါ 
တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကုိ ဒောက်ေျက်ပခင်းမပြုရ။ 

ဥြဒေြါအချက်အလက်များကုိလုိက်နင်ာြါမေ်ဟုကတိပြုြါ္ေ်။  
 ္ဘာဝ္ယံဇာတနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင်ထုတ်ဒြးခ့ဲဒ္ာ လုြ်ြုိင်ခွင့်ပြုမိနင့််တွင်ြါဝင်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင် 

အရေ်အဒ္ွး အဒြါ် ထိခိုက်မှုများ အတွက်  ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ ္ဘာဝ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများအတွက် ဒလျာ်ဒ ကးဒငွများ 

ကုိဒြးအြ်ရန်င်၊ခွင့်ပြုမိနင့််မဒြးမီြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာများ၊ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာကိစ္စရြ်များအား ဒစ့စြ်စွာစစ်ဒဆး ြါမေ်၊  
 ြတ်ဝန်င်းကျင့်္ုိထုတ်လွှတ်မှုများ္ေ် ္တ်မှတ်ဒတာင်းဆိုထား္ေ့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအရေ်အဒ္ွးစံချန်ိင်စံညွန်င်းဒဘာင် အတွင်း 

ပေစ်ဒစရန်င်  
 ေစ်ေမ်းမှုများအတွက် ဒစာင့် ကေ့်တိုင်းတာပခင်း၊ ထိန်င်းချုြ်ပခင်း၊ စီမံပခင်းများလုြ်ဒဆာင်မေ့် ထိန်င်းချုြ်ကိရိယာများ ထုတ်ဒြးရန်င် 

နှင့် လက်ဒတွ့ တိုင်းတာနုိင်ပခင်းမရိှြါက  ဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာကိရိယာများနှင့်လဲလှယ်တိုင်းတာြါမေ်။ 
 စေ်းမျဉ်း၊ စေ်းကမ်း၊ ္တိဒြးချက်၊ အမိနင့််ညွန်င် ကားချက်များနှင့်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများတွင်ြါရိှဒ္ာ မေ်္ေ့်တားပမစ်ချက်မျ ိုး ကုိ 

မဆုိ ဒောက်ေျက်ပခင်း မပြုြါ၊ 
54. ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိမ်း္ိမ်းဒရးနင်ေ်းဥြဒေ ၂၀၁၄ 

၆၉။(က) မေ်္ူမျှေ ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိေစ်ေမ်းဒစ္ေ့်ြစ္စေ်းများကုိလေ်းဒကာင်း၊ ဥြဒေနှင့်ဤနင်ေ်းဥြဒေတစ်ခုခုအရ အမိန်င့်ဒ ကာ်ပငာ 
စာ ပေင့် ထုတ်ပြန်င်္တ်မှတ်ထားဒ္ာ ဒဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန်င့်ြစ်ြစ္စေ်း ့္ုိမဟုတ် ဒဘးအန္တရာယ်ရှိြစ္စေ်းများကုိလေ်းဒကာင်း 
အများပြေ်္ူအား တုိက်ရုိက် ပေစ်ဒစ၊ ္ွယ်ဝုိက်၍ပေစ်ဒစ ထိခိုက်ဒစနုိင်မေ့်ဒနင်ရာတစ်ခုခုတွင် တစ်နင်ေ်းနင်ေ်းပေင့် ထုတ်လွှတ် 

ပခင်း၊ ထုတ်လွှတ်ဒစပခင်း၊ စွန်င့်ြစ်ပခင်း၊ စွန်င့်ြစ်ဒစပခင်း၊ စုြုံပခင်း၊ စုြံုဒစပခင်း မပြုရ။ 
(ခ) အများပြေ်္ူအကျ ိုးငှာ ္က်ဆိုင်ရာဝန်င်ကကီးဌာနင်၏ ခွင့်ပြုချက်အရမှတစ်ြါး ဒေဟစနင်စ်နှင့် ယင်းစနင်စ်ဒ ကာင့် ပေစ်ဒြါ် ဒပြာင်းလဲ 

ဒနင်ဒ္ာ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ ထိခိုက်ြျက်စီးဒစနုိင်္ေ့် ပြုလုြ်မှုများကုိ မေ်္ူမျှေ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းမပြုရ။ 
ဥြဒေြါအချက်အလက်များကုိလုိက်နင်ာြါမေ်ဟုကတိပြုြါ္ေ်။  

 မေ်္ေ့်အဒ ကာင်းနှင့်မျှေ ထုတ်လွှတ်မှု၊ ေယ်ရှားရှင်းလင်းမှု၊ စုြုံမှုများ မပြုြါ 
 ဥြဒေနှင့်ဤစေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်များပေင့်္တ်မှတ်ထားဒ္ာ၊ အများပြေ်္ူကုိ တိုက်ရိုက့်္ုိမဟုတ်္ွယ်ဝုိက် ထိခိုက်ဒစ တတ်ဒ္ာ 

မေ်္ေ့် ေစ်ေမ်းပခင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိဒ္ာစွန်င့်ြစ့်္ုိမဟုတ်အန္တရာယ်ရှိဒ္ာြစ္စေ်းကုိမဆို စွနင့််ြစ်ပခင်းမပြုြါ 
55. ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်း (၂၀၁၅) 

၁၀၂။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ်- 
(က) မိမိကုိယ်တိုင်ဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ မိမိကုိယ်စားဒဆာင်ရွက်ရန်င် ခန်င့်ထားပခင်း ့္ုိမဟုတ် ငှားရမ်းပခင်း ့္ုိမဟုတ် အခွင့်အာဏာ 

ဒြးပခင်းပြုထား္ေ့် ကန်င်ထရုိက်တာ၊ လက်ခွဲဒဆာင်ရွက်ဒြး္ူ ဆြ်ကန်င် ထရိုက်တာ၊ အရာရိှ၊ အလုြ်္မား၊ ကုိယ်စားလှယ် 
့္ုိမဟုတ် အတိုင်ြင်ခံများ၏ ပြုလုြ်မှု ့္ုိမဟုတ် ြျက်ကွက်မှုဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ ဒြါ်ဒြါက်္ေ့် ဆိုးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုများ 
အားလံုးတ့ုိ အတွက် တာဝန်င်ရှိ ္ေ်။ 

(ခ) စီမံကိန်င်းဒ ကာင့် ထိခိုက်ခံစားရ္ူများအား လက်ရှိ ္ုိ့မဟုတ် စီမံကိန်င်း မဒဆာင်ရွက်မီကာလထက် မနိင်မ့်ကျဒ္ာ လူမှုစီးြွားဒရး 
တေ်မငိမ်ခိုင်မာမှု ရရှိ္ေ်အထိ ဒဆာင်ရွက်ဒြးရန်င်နှင့် ္က်ဒမွး ဝမ်းဒကျာင်းလုြ်ငန်င်းများ ပြန်င်လေ် တေ်ဒထာင်ဒရးနှင့် 
ပြန်င်လေ်ဒနင်ရာချထားဒရး အစီအစဉ်များကုိ စီမံကိန်င်းဒ ကာင့် ထိခိုက်ခံစားရ္ူများ၊ ္က်ဆိုင်ရာ အစုိးရဌာနင်၊ အေွဲ့အစေ်းများ၊ 
အပခား္က်ဆိုင်္ူ များနှင့် တိုင်ြင်ဒဆွးဒနွး၍ လုိအြ်္လုိ ြံ့ြုိးဒြးရန်င် စီစဉ် ဒဆာင်ရွက် ရမေ်။ 

၁၀၃။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စီမံကိန်င်းကတိကဝတ်အားလံုးနှင့် စေ်းကမ်းချက်များကုိ 
အပြေ့်အဝအဒကာင်အထေ်ဒော်ရမေ့်အပြင် ယင်း၏ကုိယ်စား စီမံကိန်င်းကုိ ဒဆာင်ရွက်ဒြး္ူကန်င်ထရုိက်တာနှင့် 
လက်ခွဲဒဆာင်ရွက်ဒြး္ူ ဆြ်ကန်င်ထရုိက်တာများ အားလံုးက စီမံကိန်င်းအတွက် လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ရာတွင် 
္က်ဆိုင်ရာဥြဒေ၊ နင်ေ်းဥြဒေများ၊ ဤလုြ်ထံုး လုြ်နင်ေ်း၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့် စေ်းကမ်းချက်များအားလံုးကုိ 

အပြေ့်အဝလုိက်နင်ာ ဒဆာင်ရွက်ဒစရန်င် တာဝန်င်ရှိ္ေ်။ 
၁၀၄။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆိုင်ရာ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မှု ္က်ဒ္ခံ လက်မှတ်၊ ္က်ဆိုင်ရာဥြဒေများ၊ 

နင်ေ်းဥြဒေများ၊ ဤလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းနှင့် စံချန်ိင်စံညွှန်င်းတို့တွင် ြါရှိဒ္ာ လုိအြ်ချက်များအားလံုးအတွက် တာဝန်င်ရှိ္ေ့်အပြင် 
ယင်းတ့ုိကုိ အပြေ့်အဝထိဒရာက်စွာ အဒကာင်အထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရမေ်။ 

၁၀၅။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် အဆိုပြုစီမံကိန်င်းဒ ကာင့် ပေစ်ဒြါ်နုိင်ဒ္ာ ဆိုးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုများ ကုိ ဒော်ထုတ်္တ်မှတ်၍ ္တင်း 
အချက်အလက်အပြေ့်အစံုကုိ ဝန်င်ကကီးဌာနင့်္ုိ အချန်ိင်နှင့်တစ်ဒပြးေီ စာပေင့် အ္ိဒြးတင်ပြရမေ်။ 

ဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုပခင်း 
၁၀၆။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် အကကိုတေ်ဒဆာက်ပခင်း၊ တေ်ဒဆာက်ပခင်း၊ လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ဒဆာင် ရွက်ပခင်း၊ လုြ်ငန်င်းရြ်စဲပခင်း၊ 

လုြ်ငန်င်းြိတ်္ိမ်းပခင်း၊ လုြ်ငန်င်းြိတ်္ိမ်းမြီးကာလ ဟူ္ေ့်စီမံကိန်င်း အဆင့်အားလံုးတွင်ဆိုးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုအားလံုးအတွက် 
စီမံကိန်င်းနှင့် ဆက်စြ်ဒဆာင်ရွက်မှုများအား မိမိကုိယ်မိမိ ဘက်စံုဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုစစ်ဒဆးပခင်းကုိ စဉ်ဆက်မပြတ် 
လက်ဒတွ့ဒဆာင်ရွက်ရမေ့် အပြင် ္က်ဆိုင်ရာဥြဒေများ၊ နင်ေ်းဥြဒေများ၊ ဤလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းနှင့်  စံချန်ိင်စံညွှန်င်းများ၊ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  28 

 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မှု ္က်ဒ္ခံလက်မှတ်ြါ စေ်းကမ်းချက်များ နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှု 
အစီအစဉ်ြါ အချက်များကုိ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ရမေ်။ 

၁၀၇။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် ယင်း၏တာဝန်င်များြျက်ကွက်မှု ့္ုိမဟုတ် အပခားလုြ်ငန်င်းများ ဒဆာင်ရွက်ရန်င်ြျက်ကွက်မှု ့္ုိမဟုတ် 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မှု ္က်ဒ္ခံလက်မှတ်နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား 
လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ရန်င် ြျက်ကွက်မှုများ ကုိ ပေစ်နုိင်္မျှေ ဒဆာလျင်စွာ စာပေင့် အ္ိဒြးတင်ပြရမေ်။ ြျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုဒ ကာင့် 
အန္တရာယ်ပေစ် ဒစနုိင်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်္က်ဒရာက်မှု ပေစ်လာနုိင်္ေ့်ကိစ္စ ့္ုိမဟုတ် ဝန်င်ကကီးဌာနင်က အပမန်င်္ိရှိရနင်် 
လုိအြ်္ေ့်ကိစ္စကုိ ၂၄ နင်ာရီအတွင်းလေ်းဒကာင်း၊ အပခားကိစ္စများအားလံုးတွင် စီမံကိန်င်း အဆိုပြု္ူက ယင်းပေစ်စဉ်ပေစ်ရြ်ကုိ 
စတင်္ိရှိ္ေ့် အချန်ိင်မှ(၇)အရက်တွင်း လေ်းဒကာင်း ဝန်င်ကကီး ဌာနင့်္ုိ အ္ိဒြးတင်ပြရမေ်။ 

၁၀၈။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏ ဇယားြါအတုိင်း ဒစာင့် ကြ်  ကေ့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာကုိ ဝန်င်ကကီးဌာနင့်္ုိ 
(၆) လတစ်ကကိမ် ့္ုိမဟုတ် ဝန်င်ကကီးဌာနင်က္တ်မှတ်္ေ့် အတိုင်း တင်ပြရမေ်။ 

၁၀၉။ ဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုမှု အစီရင်ခံစာတွင် ဒအာက်ြါအချက်များ ြါရိှရမေ်- 
(က) စေ်းကမ်းချက်များအားလံုးကုိ လုိက်နင်ာဒ ကာင်း ္က်ဒ္ခံစာရွက်စာတမ်း အဒထာက်အထား များ၊ 
(ခ) ြတ်ဝန်င်းကျင် စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ် အဒကာင်အထေ်ဒော်မှုအတွက် တင်ပြထား္ေ့် အဒကာင် အထေ်ဒော်မှု ဇယားအတုိင်း 

ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် အစီရင်ခံ္ေ့် အချန်ိင်အထိ တိုးတက်မှု၊ 
(ေ) ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှု အစီအစဉ်အား အဒကာင်အထေ်ဒော်ရာတွင် ဒတွ့ကကုံရဒ္ာ အခက်အခဲ များ၊ ယင်းအခက်အခဲများကုိ 

ကုစားရန်င် အကကံပြုချက်များနှင့် အလားတူအခက်အခဲများ၊ အနင်ာေတ်တွင် ဒတွ့ကကုံရနုိင်မှုကုိ တားဆီးကာကွယ်ရန်င် ့္ုိမဟုတ် 
ဒရှာင်လွှဲရန်င် အဆိုပြု္ေ့် ဒဆာင်ရွက်မှုများ၊ 

(ဃ) ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှု အစီအစဉ်ကုိ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ရန်င်ြျက်ကွက်္ေ့်အကကိမ်နှင့် အမျ ိုး အစား၊ အဆိုပြု္ေ့် 
ကုစားမှုဒဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် ကုစားမှုမြီးဒပမာက်ရမေ့် အချန်ိင်္တ်မှတ်ချက် များ၊ 

(င) လုြ်ငန်င်းခွင်နှင့် လူမှုအေွဲ့အစေ်း၏ ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် စြ်လျဉ်း၍ ပေစ်ြွားဒ္ာ 
မဒတာ်တဆမှုများနှင့် ပေစ်စဉ်ပေစ်ရြ်များ၊ 

(စ) ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ ္တ်မှတ်ထား္ေ့် ့္ုိမဟုတ် အပခားလုိအြ်္ေ့် ြတ်ဝန်င်း ကျင်ဆိုင်ရာ 
အတိုင်းအတာနှင့်စေ်းကမ်းချက်များဆုိင်ရာ အချက်အလက်များအား ဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှု မှု။ 

၁၁၀။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှု အစီအစဉ်၏ ဇယားြါအတုိင်းအြုိေ် ၁၀၈နှင့် ၁၀၉ အရ 
လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် ဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာအား ဝန်င်ကကီးဌာနင့်္ုိ တင်ပြ္ေ့် ဒနင့်ရက်မှ (၁၀) ရက်အတွင်း 
အမျ ိုး္ားလံုခခုံဒရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရြ်များမှတစ်ြါး အများ ပြေ်္ူ္ိရှိနုိင်ရန်င် စီမံကိန်င်း၏ ဝက်ဘ်ဆိုေ်တွင်လေ်းဒကာင်း၊ စာ ကေ့် 
တိုက်များ၊ ပြေ်္ူ့ခန်င်းမများ စ္ေ့်အများပြေ်္ူစုဒဝးရာဒနင်ရာများတွင်လေ်းဒကာင်း၊ စီမံကိန်င်းရံုးဌာနင်များတွင် လေ်းဒကာင်း 
အများပြေ်္ူ္ိရှိနုိင်ဒစရန်င်တင်ပြရမေ်။ မေ်္ေ့်အေွဲ့အစေ်း ့္ုိမဟုတ် ြုေ္ဂိုလ်မဆုိ ဒစာင့် ကြ်  ကေ့်ရှုမှုအစီရင်ခံစာ၏ 
ေီေျတီယ် မိတ္တူကုိဒတာင်းခံနုိင်မြီး စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် ယင်းဒတာင်း ခံချက်ကုိ ရရှိမြီးဒနင်ာက်(၁၀)ရက်အတွင်း ေီေျတီယ် မိတ္တူ 
ကုိ အီးဒမးလ်ပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ဒတာင်းခံ္ူနှင့် ္ဒဘာတူေီထား္ေ့် အပခားနင်ေ်းလမ်းပေင့်ပေစ်ဒစ ဒြးြ့ုိရမေ်။ 

ဝန်င်ကကီးဌာနင်နှင့် ္က်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနင်၊ အစုိးရအေဲွ့အစေ်းက ဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုပခင်းနှင့် စစ်ဒဆး ပခင်း 

၁၁၃။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ်- 
(က) ဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုရန်င်နှင့် စစ်ဒဆးရန်င်အလ့ုိငှာ စစ်ဒဆးရန်င်တာဝန်င်ရှိ္ူအား ္ာမန်င်အလုြ်ချန်ိင် အတွင်း ဝင်ဒရာက်ခွင့်ပြုရမေ်။ 
(ခ) ဝန်င်ကကီးဌာနင်က အဒ ကာင်းအားဒလျာ်စွာ လုိအြ်လာ္ေ့်အခါ စီမံကိန်င်း၏ရံုးများနှင့် စီမံကိန်င်း လုြ်ငန်င်းခွင်နှင့် စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းများ 

့္ုိမဟုတ် စီမံကိန်င်းနှင့် ္က်ဆိုင်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းများ ဒဆာင်ရွက်လျက်ရှိ္ေ့် အပခားဒနင်ရာများ့္ုိ အချန်ိင်မဒရွး ဝင်ဒရာက်ခွင့် 
ပြုရမေ်။ 

၁၁၅။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် အဒရးဒြါ်အဒပခအဒနင်တွင်ပေစ်ဒစ၊ စီမံကိန်င်း္ေ် ္က်ဆိုင်္ေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဒရးဆုိင်ရာ 
လုိအြ်ချက်ကုိ ဒဆာင်ရွက်ဒြးရန်င် ြျက်ကွက်လျှေင်ပေစ်ဒစ၊ ြျက်ကွက်နုိင်္ေ် ့္ုိမဟုတ် ြျက်ကွက်ရန်င် အန္တရာယ်ရှိ္ေ်ဟု 
ယူဆလျှေင်ပေစ်ဒစ မေ်္ေ့်အချန်ိင်တွင် မဆို စစ်ဒဆးရန်င်တာဝန်င်ရှိ္ူအား ချက်ချင်းဝင်ဒရာက်စစ်ဒဆးခွင့်ပြုရမေ်။ 

၁၁၇။ စီမံကိန်င်းအဆိုပြု္ူ္ေ် စီမံကိန်င်း၏ ကုိယ်စားဒဆာင်ရွက်ဒြး္ူ ကန်င်ထရုိက်တာနှင့် လက်ခွဲ ဒဆာင်ရွက်ဒြး္ူ 
ဆြ်ကန်င်ထရုိက်တာများကုိလေ်း စစ်ဒဆးရန်င်တာဝန်င်ရှိ္ူက စစ်ဒဆးပခင်းကုိ ခွင့်ပြု ရမေ်။ 

ဆိုးရွားဒ္ာထိခိုက်မှုများကုိ တာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်ြါမေ်ဟု ကတိဝန်င်ခံချက်ပြုြါ္ေ်. 

 လုြ်ရြ်များနှင့်ြျက်ကွက်ပခင်းအတွက်စီမံကိန်င်းအကူပြုမှုနှင့်အပခားဆက်စြ်မှုတို့အတွက်ဥြဒေဒရးရာနှင့်ဘဏ္ဍာဒရးတာဝန်င်အပြေ့်အ
ဝတာဝန်င်ယူြါမေ် 

56. အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ အရေ်အဒ္ွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်င်ချက်များ [ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅] 
မိမိတို့အဒနင်နှင့် အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအရေ်အဒ္ွး(ထုတ်လွှတ်မှု)  လမ်းညွှန်င်ချက်များကုိ လုိက်နင်ာ ြါမေ်၊ 
္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုအတွက်ဒလ ဆူေံ္ံများနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုများအတွက် ထုတ်လွှတ်စံချန်ိင်စံညွှန်င်းများ ၊ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်္က်ဒရာက်မှုအကဲပေတ်မှုနှင့်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင်ဓာတ်ဒငွ့ထုတ်လွှတ်မှုစံချန်ိင်စံညွှန်င်းများ ထေ့်္ွင်း 
စဉ်းစားြါမေ်၊ 

္စ်ဒတာကဏ္ဍ 

္ဘာဝ္ယံဇာတနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး ဝန်င်ကကီးဌာနင် 
57. ္စ်ဒတာဥြဒေ [ ၂၀.၀၉.၂၀၁၈ ] 

က) အစုိးရအေွဲ့၏ ္စ်ဒတာဒရးရာ မူဝါေကုိ အဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င်၊ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  29 

 

(ခ) အစုိးရအေွဲ့၏ ္ယံဇာတနှင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာမူဝါေကုိ အဒကာင်အ ထေ်ဒော်ရန်င်၊ 
(ေ) အစုိးရအေွဲ့၏ ္စ်ဒတာဒရးရာမူဝါေနှင့် ္ယံဇာတနှင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင် ရာမူဝါေတို့ကုိ အဒကာင်အထေ် 

ဒော် ရာတွင် ပြေ်္ူတို့၏ ြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်မှု အခန်င်းကဏ္ဍကုိ ပမှင့်တင်ဒြးရန်င်၊ 
ဒအာက်ြါကတိကဝတ်များကုိလုိက်နင်ာြါမေ်၊ 
 ္စ်ဒတာဒပမနှင့်္စ်ဒတာေုံးလွှမ်းဒပမယာအတွင်းေံွ့မေိုးတိုးတက်ဒရးအလုြ့်္ုိမဟုတ်စီးြွားဒရးစီမံကိန်င်းကုိအဒကာင်အထေ်ဒေါ်လုိ 

ြါက ဝန်င်ကကီး ဌာနင်မှ ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက် ဒတာင်းခံြါမေ်၊ 
 ြုေ်မခဲွ (က) တွင်ြါရိှဒ္ာ  ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေနှင့်္က်ဆိုင်ရာဥြဒေ မှ္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာြါမေ်၊ 

58. ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွနှင့် ္ဘာဝထိန်င်း္ိမ်းဒရးနင်ယ်ဒပမများ ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ပခင်းဆုိင်ရာဥြဒေ [ ၂၁.၀၅.၂၀၁၈ ] [ ၂၁.၀၅.၂၀၁၈ ] 
ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်င်နှင့် ္ဘာဝအြင်များ၊ ဒေဟစနင်စ်များနှင့် ရာ္ီအလုိက် ဒေ္ ဒပြာင်းဒရွှေ့ကျက်စားဒလ့ရှိဒ္ာ တိရစ္ဆာန်င်များ ကာကွယ် 
ထိန်င်း္ိမ်းဒရးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ နုိင်ငံဒတာ်က လက်ခံ္ဒဘာတူထား္ေ့် အပြေ်ပြေ်ဆိုင်ရာ ္ဒဘာတူေီချက်များနှင့် အေီ ဒဆာင်ရွက် 

ရန်င်၊ 
ဘမူိရုြ်္ွင်ထူးပခား္ေ့်နင်ယ်ဒပမများ၊ မျ ိုးဆက်ြျက်္ုဉ်းမေ့် အန္တရာယ်ရှိ္ေ့် ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်င်များ၊ ္ဘာဝအြင်များနှင့် ယင်းတို့၏ 
ဒနင်ရင်းဒေ္များကုိ ကာကွယ် ထိန်င်း္ိမ်းရန်င်၊ 
မိမိတို့ထံတွင်အပြစ်ရှိလျှေင်ေဏ်ဒငွ့္ုိမဟုတ်ဒထာင်ေဏ့်္ုိမဟုတ်နှစ်မျ ိုးစလံုးလေ်းအတွက် တာဝန်င်ရှိ္ေ့်အဒလျာက် ္တ်မှတ်ချက်များ 
လုိက်နင်ာရန်င် ကတိပြု ြါ္ေ်၊ 
 ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဧရိယာထဲတွင်ေုိင်းနင်မိုက့်္ုိမဟုတ်ဒြါက်ကဲွဓာတုြစ္စေ်း္ံုးမြီးလျှေြ်စစ်စီးဒ ကာင်းမှဒရစီးဆင်းမှုကုိေျက်ဆီးပခင်း 

့္ုိမဟုတ် ဒရအဆိြ်္င့် ဒစရန်င် ရေ်ရွယ်ချက် ပေင့် ဒပမဆီလွှာ, ဒရ, ဒလထုကုိ ေစ်ေမ်း ဒစပခင်း မပေစ်ဒစရြါ၊  
 ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဧရိယာထဲမှာဓာတုစွန်င့်ြစ်ြစ္စေ်းနှင့် အဆိြ်္င့်ြစ္စေ်းများကုိင်တွယ်ပခင်း၊ စွနင့််ြစ်ပခင်းမပြုြါ 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးကဏ္ဍ 

59. ပမန်င်မာ့ဒကျာက်မျက်ရတနင်ာဥြဒေ [ ၃၀.၀၁.၂၀၁၉ ] 
60. ပမန်င်မာ့ြုလဲလုြ်ငန်င်း ဥြဒေ [ ၁၀.၀၇.၁၉၉၅ ] [ ၂၅.၀၉.၂၀၁၈ ] 

61. ပမန်င်မာ့္တ္တုတွင်းဥြဒေ [ ၀၆.၀၉.၁၉၉၄ ] [ ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ] 
62. ပမန်င်မာ့္တ္တုတွင်းနင်ေ်းဥြဒေများ[ ၁၃.၀၂.၂၀၁၈ ] 

၅၁။ လုြ်ကွက်စိစစ်ဒရးအေွဲ့္ေ် နင်ေ်းဥြဒေ ၄၆ နှင့် နင်ေ်းဥြဒေ ၄၉ တို့အရ ဒလျှောက်ထားပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ဒလျှောက်ထားချက်ကုိ 
စိစစ်ဒဆာင်ရွက်နုိင်ဒရးအတွက် ဒလျှောက်ထား္ူအား ယင်း၏ကုန်င်ကျစရိတ်ပေင့် ဒအာက်ြါလြ်ုငန်င်းများကုိ ဒဆာင်ရွက်ဒစ 
နုိင်္ေ်- 

(ေ) ဓာတ်္တ္တုထွက်ရှိရာဒေ္မှဒေ္ခံများအတွက် လူမှုဒရးတာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်မှုလုြ်ငန်င်း၊ အများပြေ်္ူများ၊ ္က်ဆိုင်ရာ 
လွှတ်ဒတာ် ကုိယ်စားလှယ်များနှင့် အကကိုေိှနှိုင်းဒဆွးဒနွးပခင်းလုြ်ငန်င်းများ ဒဆာင်ရွက်ရန်င်အတွက် ဒေ္ခံများနှင့် အကကို 
ေိှနှိုင်းဒဆွးဒနွးပခင်း၊ ္ဒဘာထား ရယူပခင်း။<ပြင်ဆင် 11.07.2019> 

၁၅၁။ ခွင့်ပြုမိန်င့်ရရှိ္ူ္ေ် ခွင့်ပြုမိန်င့်အရ လုြ်ြိုင်ခွင့်များကုိ ကျင့်္ံုးရာတွင် ခွင့်ပြုမိန်င့်နှင့် ္က်ဆိုင် ဒ္ာ ဒပမနှင့်စြ်လျဉ်း၍- 
(ခ) ဒအာက်ြါအဒနင်အထားတွင်ရိှဒ္ာ ဒပမပေစ်ြါက တေ်ဆဲဥြဒေတစ်ရြ်ရြ်အရ ္က်ဆိုင်ရာဒပမ ြုိင်ရှင်၊ ဒပမကုိလက်ဝယ်ရှိ္ူ 

့္ုိမဟုတ် ဒပမြုိင်ရှင်၏ တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်လွှဲစာပေင့် ္ဒဘာ တူေီချက်ကုိ ရယူရမေ်၊ 
(၁) လူဒနင်အိမ်၊ အဒဆာက်အအု ံ့္ုိမဟုတ် လူဒနင်အိမ်ဒဆာက်လုြ်ရန်င် ဒပမဒနင်ရာမှ မီတာ ၂၀၀ အကွာအဒဝးအတွင်းရိှဒပမ၊ 
(၂) စုိက်ြျ ိုးရန်င်ပြုပြင်ထားဒ္ာ ့္ုိမဟုတ် ္ီးနံှစုိက်ြျ ိုးထားဒ္ာ ဒပမဒနင်ရာနှင့် မီတာ ၁၀၀ အတွင်းရှိ ဒပမ၊ 
(၃) ဆေ်ဒပမာင်း၊ ဒရကန်င်၊ ဒရဒလှာင်တမံ၊ အပခားဒရ္ုိဒလှာင်ရာ ဒပမဒနင်ရာမှ မီတာ ၂၀၀ အတွင်း ရှိဒပမ၊ 

(ေ) ဒအာက်ြါအဒနင်အထားတွင်ရိှဒ္ာ ဒပမပေစ်ြါက ယင်းဒပမနှင့် ္က်ဆိုင်္ေ့် ဝန်င်ကကီးဌာနင်၊ အစုိးရ ဌာနင်၊ 
အစုိးရအေွဲ့အစေ်း၏စာပေင့် ္ဒဘာတူေီချက်ကို ရယူရမေ်- 
(၁) မီးရထားလမ်း ဒောက်လုြ်ရန်င်အတွက် ္ီး္န်င့်ထားဒ္ာ ဒပမ ့္ုိမဟုတ် ထုိ့္ုိ ္ီး္န်င့်ထား ဒ္ာဒပမ နင်ယ်နိင်မိတ်မှ မီတာ 

၅၀ အကွာအဒဝး အတွင်းရှိဒပမ၊ 
(၂)  မမို့နင်ယ်နင်ယ်နိင်မိတ်အတွင်း ့္ုိမဟုတ် မမို့နင်ယ်နိင်မိတ်၏ မီတာ ၂၀၀ အကွာအဒဝးအတွင်းရှိဒပမ၊ 
(၃)  လမ်း၊ လမ်းမကကီး ့္ုိမဟုတ် ဒလယာဉ်ကွင်းြါဝင်ဒ္ာဒပမ၊ 
(၄)  လျှေြ်စစ်ဓာတ်အားလုိင်း၊ဒရနံင်နှင့်ဓာတ်ဒငွ့ြိုက်လုိင်း၊ဒရြုိက်လုိင်း့္ုိမဟုတ်ဆေ်ဒပမာင်းဒပမဒနင်ရာနှင့် ြတ်္က်္ေ့်ဒပမ၊ 

(၅)  ဘာ္ာဒရးကိစ္စရြ်များအတွက် ္ီး္န်င့်ထားဒ္ာ ဒပမဧရိယာ၏မီတာ ၂၀၀ အတွင်းရှိဒပမ၊ 
(၆)  ကမ်းလွန်င်ဒေ္ပေစ်မြီး ငါးဒမွးပမူ္ေ့် ဧရိယာ ့္ုိမဟုတ် ငါးနှင့် ြုစွန်င်္ားဒောက်္ေ့်ဒနင်ရာ၊ 
(၇)  ကမ်းလွန်င်ဒေ္ပေစ်မြီး ြုလဲထုတ်လုြ်္ေ့် မုတ်ဒကာင်များေမ်းယူ၍ ဒမွးပမူ္ေ့်ဒနင်ရာ၊ 
(၈)  ကမ်းလွန်င်ဒေ္ပေစ်မြီး အြန်င်းဒပေအနင်ားယူ္ေ့် ြင်လယ်ကမ်းဒပခဒေ္၊ 
(၉) ဒတာရုိင်းတိရိစ္ဆာန်င်နှင့်္ဘာဝအြင်များကာကွယ်ဒရးနှင့်္ဘာဝနင်ယ်ဒပမများထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေအရ ္တ်မှတ်ဒ ကော 

ထား ္ေ့် ္ဘာဝနင်ယ်ဒပမ၊ 
(၁၀) ငါးဒမွးပမူပခင်းဆုိင်ရာဥြဒေနှင့်ဒရချ ိုငါးလုြ်ငန်င်းဆုိင်ရာဥြဒေများ္က်ဆိုင်ရာ တုိင်းဒေ္ကကီးနှင့်ပြေ်နင်ယ်လွှတ်ဒတာ် 

များက ပြဋ္ဌာန်င်း္ေ့် ငါးဒမွးပမူပခင်းဆိုင်ရာဥြဒေနှင့် ဒရချ ိုငါးလုြ်ငန်င်းဆုိင်ရာ ဥြဒေများအရ ္တ်မှတ်ထား္ေ့် 
ဒပမဧရိယာ၊ 

(၁၁) ပမစ်ကမ်းြါးနင်ယ်နိင်မိတ်မှ မီတာ ၂၀၀ ့္ုိမဟုတ် အမမဲစီးဆင်းဒနင်္ေ့် ဒချာင်း၊ ဒရကမ်းြါးမှ မီတာ ၁၀၀ အကွာအဒဝး 
အတွင်းရိှဒပမ၊ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  30 

 

(၁၂) ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်ဒေ္များ ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေနှင့်ဒရှးဒဟာင်း အဒဆာက်အအုံများ ကာကွယ် ထိန်င်း္ိမ်း 
ဒရးဥြဒေတ့ုိအရ ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းထားဒ္ာ ဒပမဧရိယာ၊ 

(၁၃) ္တ္တုစင်မဟုတ်္ေ့် ဓာတ်္တ္တုများ္ုိဒလှာင်ပခင်း္ေ် မမို့နှင့်ဒကျးရွာနင်ယ်နိင်မိတ်အတွင်း ရှိဒပမ။ 
၁၅၂။ ခွင့်ပြုမိန်င့်ရရှိ္ူ္ေ် ခွင့်ပြုမိန်င့်ြါ လုြ်ငန်င်းအတွက် အများပြေ်္ူဆိုင်ရာ ဒရကုိရယူ္ံုးစဲွရန်င် လုိအြ်ြါက ဦးစီးဌာနင့်္ုိပေစ်ဒစ၊ 

တိုင်းဒေ္ကကီး ့္ုိမဟုတ် ပြေ်နင်ယ်လုြ်ကွက်စိစစ်ချထားဒြးဒရး အေဲွ့ ့္ုိပေစ်ဒစ ဒအာက်ြါအချက်အလက်များကုိ ဒော်ပြ၍ 
တင်ပြရမေ်- 
(က) ဒနင့်စဉ်နှင့် နှစ်စဉ်္ံုးစဲွလုိ္ေ့် ဒရြမာဏ၊ 
(ခ) အိမ်္ံုးနှင့် ဓာတ်္တ္တုထုတ်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်း္ံုးအတွက် လုိအြ်္ေ့် ဒရြမာဏကုိ ခွဲပခားဒော်ပြချက်၊ 
(ေ) ဒရ္ွယ်ရယူပခင်း၊ အ္ံုးပြုပခင်းတ့ုိနှင့် စြ်လျဉ်း္ေ့် အဒပခပြြံုစံ။ 

၁၅၃။ ခွင့်ပြုမိန်င့်ရရှိ္ူ္ေ် ဦးစီးဌာနင်၏ ေိှနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ဒြးမှုပေင့်ပေစ်ဒစ၊ ္က်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေ္ကကီး ့္ုိမဟုတ် ပြေ်နင်ယ်လုြ်ကွက် 

စိစစ်ချထားဒြးဒရးအေဲွ့၏ေိှနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ဒြးမှုပေင့်ပေစ်ဒစ၊အများပြေ်္ူဆိုင်ရာ ဒရကုိရယူ္ံုးစဲွခွင့်ရရှိြါက ဒေ္ခံပြေ်္ူများ 
၏ ရရှိမမဲပေစ်္ေ့် ဒရကုိ ယုတ်ဒလျာ့ဆုံးြါးမှုမပေစ်ဒစရန်င်၊ ဒေ္ခံပြေ်္ူများ၏ လူမှုစီးြွားဒရးကုိ မထိခိုက်ဒစဒရး အဒလး ေရုပြု 
ဒဆာင်ရွက်ရန်င်နှင့် 
္က်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနင်အေဲွ့အစေ်း၏ကကိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ယင်းခွင့်ပြုချက်ြါစေ်းကမ်းချက်များကုိလုိက်နင်ာ ရမေ့်အပြင် 
ဒရစီးဒ ကာင်းကုိ ြိတ်ဆို့ပခင်း ့္ုိမဟုတ် ဒပြာင်းလဲပခင်း မပြုရ။ 

၁၅၄။ ခွင့်ပြုမိန်င့်ရရှိ္ူ္ေ်- 
(ေ) ဒရ္ံုးစဲွမှုဒ ကာင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်ေစ်ေမ်းမှု၊ ဒရထုေစ်ေမ်းမှုများမပေစ်ဒြါ်ဒစဒရးအတွက် တာဝန်င်ယူရမေ်၊ 
(ဃ) ဒပမဒြါ်ဒရ၊ ဒပမဒအာက်ဒရ အရေ်အဒ္ွးထိန်င်း္ိမ်းရမေ်။ 

၁၆၈။ ခွင့်ပြုမိန်င့်ရရှိ္ူ၊ အဒထွဒထွမန်င်ဒနင်ေျာ ့္ုိမဟုတ် မန်င်ဒနင်ေျာ္ေ် ကျန်င်းမာဒရးနှင့် လူမှုဝန်င်ထမ်းလုြ်ငန်င်းများအတွက်မှတစ်ြါး 
္တ္တုတွင်း၏ ဒပမဒအာက်လုြ်ကွက်စခန်င်းများတွင် အမျ ိုး္မီးကုိ အလုြ်ခန်င့်ထားပခင်းမပြုရ။ 

၁၆၉။ ခွင့်ပြုမိန်င့်ရရှိ္ူ၊ အဒထွဒထွမန်င်ဒနင်ေျာ ့္ုိမဟုတ် မန်င်ဒနင်ေျာ္ေ် အလုြ်ခန်င့်ထားရာတွင် ကျန်င်းမာဒ ကာင်းနှင့် အ္က် ၁၈ 

နှစ်ပြေ့်ဒ ကာင်း ကျန်င်းမာဒရးနှင့် အားကစားဝန်င်ကကီးဌာနင်က ထုတ်ဒြး ထားဒ္ာ လက်မှတ်ရရှိ္ူများကုိ အလုြ်္မား ဥြဒေများ 
နှင့် အေီ ခန်င့်ထားရမေ်။ 

၁၇၀။ (က) ္တ္တုတွင်းစစ်ဒဆးဒရးအရာရိှချုြ် ့္ုိမဟုတ် ္တ္တုတွင်းစစ်ဒဆးဒရးအရာရိှနှင့် ခွင့်ပြုမိန်င့် ရရှိ္ူ၊ အဒထွဒထွမန်င်ဒနင်ေျာ 
့္ုိမဟုတ် မန်င်ဒနင်ေျာတို့အ ကားတွင် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဒယာက်္ေ် ဒမွးစာရင်းအဒထာက်အထားမရှိ၍ အ္က် ၁၈ နှစ်ပြေ့်၊ 
မပြေ့် အပငင်းြွား္ေ့်ကိစ္စ၌ ကျန်င်းမာဒရး နှင့်အားကစားဝန်င်ကကီးဌာနင်မှ ဆရာဝန်င်၏ အဆုံးအပေတ်ကုိ ရယူရမေ်၊ 
(ခ) ကျန်င်းမာဒရးနှင့် အားကစားဝန်င်ကကီးဌာနင်မှ ဆရာဝန်င်၏ အဆုံးအပေတ်္ေ် ဤနင်ေ်းဥြဒေ အလ့ုိငှာ ထုိြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦး 

တစ်ဒယာက်၏ အ္က်အတွက် အမြီး္တ်အဒထာက်အထားပေစ်ဒစရမေ်။ 
(ေ) ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုဒြးရန်င်အတွက် ္တ္တုတွင်းတစ်ခုတွင် ဒအာက်ြါအတုိင်းစီစဉ် ဒဆာင် ရွက်ထားရှိရမေ်- 
(၁)  အလုြ်္မား(၅၀)ဒအာက်ရှိြါကအဒရးဒြါ်ဒရှးဦး္ူနင်ာပြုစုပခင်း္င်တန်င်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိထား္ူ(၁)ဦးထားရိှ ဒြးပခင်း၊ 
(၂)  အလုြ်္မား (၅၀) နှင့် အထက်ရှိြါက အဒရးဒြါ် အဒပခအဒနင်များတွင် ပြုစုကု္ရန်င်အတွက် အဒရးဒြါ် ဒရှးဦး္ူနင်ာ ပြုစု 

ပခင်း ္င်တန်င်းဆင်း လက်မှတ်ရရှိထား္ူ (၁) ဦးနှင့် အချန်ိင်ြိုင်း္ူနင်ာပြု (၁) ဦးထားရှိဒြးပခင်း၊ 
(၃)  အလုြ်္မား (၁၀၀) နှင့် အထက်ရှိြါက အဒရးဒြါ်ဒရှးဦး္ူနင်ာပြုစုပခင်း္င်တန်င်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိထား္ူ(၁) ဦး၊ ္ူနင်ာပြု 

(၁) ဦးနှင့် အချန်ိင်ြိုင်းဆရာဝန်င် (၁) ဦးထားရိှဒြးပခင်း။ 
၁၈၅။ ခွင့်ပြုမိန်င့်ရရှိ္ူ္ေ် ခွင့်ပြုထားဒ္ာ လုြ်ကွက်ဧရိယာနှင့် စြ်လျဉ်း၍- 

(က) လုြ်ငန်င်းြိတ်္ိမ်းချန်ိင်တွင် တူးဒောက်ထား္ေ့်လွန်င်တွင်းများ၊ အစမ်းတွင်းများ၊ ဒပမာင်းများနှင့် ကလုိင်များကုိ 
ပြန်င်လေ်ဒပမေို့ပခင်း ့္ုိမဟုတ် အန္တရာယ်မပေစ်ဒစရန်င် ဒဆာင်ရွက်ဒြးပခင်းပြုရမေ်၊ 

(ခ) ္တ္တု္ုိက်ကုန်င်ဆုံးပခင်း ့္ုိမဟုတ် ဆက်လက်လုြ်ကုိင်ပခင်းမရှိဒ္ာ ္တ္တုတွင်း လုြ်ကွက်များ ကုိ 
ြိတ်္ိမ်းမြီးပြန်င်လေ်အြ်နံှရာတွင် ္က်ဆိုင်ရာခွင့်ပြု္ေ့် ဌာနင်၊ အေွဲ့အစေ်း၏ ္တ်မှတ်ချက် များနှင့် အေီ 
အဒကာင်းဆံုးအဒပခအဒနင် ပြန်င်လေ်ရရှိရန်င် ဒပမယာပြုပြင်ပခင်းနှင့ ်ထူဒထာင်မှုလုြ်ငန်င်းများ ဒဆာင်ရွက်ပခင်းတို့ပြုရမေ်၊ 

(ေ) ္တ္တုတွင်း လုြ်ကွက်ဧရိယာကုိ ဒနင်ာက်ဆုံးဒဆာင်ရွက်ခဲ့္ေ့် ဓာတ်္တ္တုအကကီးစား ထုတ်လုြ်ရန်င် ခွင့်ပြုမိန်င့်ရရှိ္ူပေစ်ြါက 
္တ္တုတွင်းြိတ်္ိမ်းမြီးဒနင်ာက် တစ်ဆက်တေ်းအနင်ေ်းဆုံး ၅ နှစ်မှ လုိအြ် ္ေ့်ကာလအထိ စွန်င့်ြစ်ဒပမ၊ 

စွန်င့်ြစ်ဒရအြါအဝင် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးကုိ ဒစာင့် ကေ့်ဒလ့လာ ပခင်း၊ အကဲပေတ်ဆန်င်းစစ်ပခင်းနှင့် 
ကုစားဒဆာင်ရွက်ဒြးပခင်းတို့ပြုရမေ်၊ 

(ဃ)္တ္တုတွင်း လုြ်ကွက်ဧရိယာကုိ ဒနင်ာက်ဆုံးဒဆာင်ရွက်ခဲ့္ေ့် ဓာတ်္တ္တုအလတ်စား၊ အလတ်စား ့္ုိမဟုတ် 
လက်လုြ်လက်စားထုတ်လုြ်ရန်င် ခွင်ပ့ြုမိန်င့် ရရှိ္ူပေစ်ြါက ္တ္တုတွင်းြိတ်္ိမ်း မြီးဒနင်ာက် တစ်ဆက်တေ်း ၅ နှစ်အထိ 
စွန်င့်ြစ်ဒပမ၊ စွန်င့်ြစ်ဒရ အြါအဝင် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး ကုိဒစာင့် ကေ့်ဒလ့လာပခင်း၊ အကဲပေတ်ဆန်င်းစစ်ပခင်းနှင့် 
ကုစားဒဆာင်ရွက်ဒြးပခင်းတို့ပြုရမေ်၊ 

(င) နုိင်ငံဒတာ်ြိုင်ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ္တ္တုတွင်းြိတ်္ိမ်းဒရး ရန်င်ြုံဒငွတစ်ရြ်ကုိ ္ီးပခားထူဒထာင် ထားရှိ၍ ထုတ်လုြ်မှု 
မစတင်မီကာလတွင် ဒဆာင်ရွက်မေ့်လုြ်ငန်င်း ြမာဏ၏ တေ်ဒဆာက်ဒရးကာလ၊ ထုတ်လုြ်မှုကာလ၊ 
ြိတ်္ိမ်းမေ့်ကာလတို့တွင် ပေစ်ဒြါ်တေ်ရှိမေ့် ဆိုးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုအဒပခအဒနင် ကုိ စိစစ်တွက်ချက်ထားရှိဒစမြီး 
ထုတ်လုြ်မှု မစတင်မီကာလတွင် ဓာတ်္တ္တု လုြ်ငန်င်းရင်းနီှးပမုြ်နံှဒငွ ၏အနင်ေ်းဆုံး ၂ ရာခုိင်နှုန်င်းမှ လုိအြ်္ေ့် 
ရာခုိင်နှုန်င်းအထိကို ရန်င်ြုံဒငွထားရိှရမေ်။ ထုတ်လုြ်မှု စတင်္ေ့်အခါတွင် နှစ်စဉ် ဓာတ်္တ္တု ဒရာင်းချမှုတန်င်ေိုး၏ 
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အနင်ေ်းဆုံး ၂ ရာခုိင်နှုန်င်းမှ လုိအြ်္ေ့် ရာခိုင်နှုန်င်းအထိ လေ်းဒကာင်း ့္ုိမဟုတ် ဓာတ်္တ္တုဒရာင်းချမှုမရှိြါက 
ဓာတ်္တ္တုလုြ်ငန်င်း ရင်းနီှးပမုြ်နံှဒငွ၏ အနင်ေ်းဆုံး ၂ ရာခိုင်နှုန်င်းမှ လုိအြ်္ေ့် ရာခိုင်နှုန်င်းအထိ လေ်းဒကာင်း ရန်င်ြုံဒငွထား 
ရှိရမေ်။ ထ့ုိပြင် ထူးပခား၍ ေရုပြုဒလာက်ဒ္ာ ဒပြာင်းလဲမှုဒြါ်ဒြါက်လာြါက ္က်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြု္ေ့် ဌာနင်၊ အေွဲ့အစေ်းက 
ပြင်ဆင်္တ်မှတ်္ေ့် ရန်င်ြုံဒငွကုိ ထေ့်ဝင်ရမေ်။ 

၁၈၆။ ဓာတ်္တ္တုအကကီးစားနှင့် အလတ်စား ထုတ်လုြ်ရန်င် ခွင့်ပြုမိန်င့်ရရှိ္ူ္ေ်- 
(က) ္တ္တုတွင်း ြိတ်္ိမ်းမှု၊ ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်မှုနှင့် စြ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာနင်၏ ္တ်မှတ်ချက်များနှင့် အေီ 

လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ရမေ်။ ြိတ်္ိမ်းမှုဒနင်ာက်ြိုင်းကာလတွင် ထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့် ကေ့်ဒရးလုြ်ငန်င်း များကုိ 
အဒကာင်အထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရမေ်၊ 

(ခ) ္တ္တုတွင်းြိတ်္ိမ်းမှုနှင့် ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်မှုဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာဒရးအာမခံအပေစ်ရန်င်ြုံဒငွ ထူဒထာင် ထားရှိမြီးမှ္ာ 
ဓာတ်္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းကုိ ဒဆာင်ရွက်ရမေ်၊ 

(ေ) ဓာတ်္တ္တုအကကီးစားနှင့် အလတ်စား ထုတ်လုြ်္ေ့်လုြ်ငန်င်းပေစ်ြါက ထုတ်လုြ်မှု လုြ်ငန်င်းစတင် မြီး ရက်ဒြါင်း ၉၀ 
အတွင်း ္တ္တုတွင်း ြိတ်္ိမ်းပခင်းအစီအစဉ်ကုိ ဝန်င်ကကီးဌာနင် ့္ုိမဟုတ် ဦးစီးဌာနင့်္ုိ တင်ပြရမေ်။ ယင်းအစီအစဉ်ကုိ ဒေ္ခံ 
အေွဲ့အစေ်း၊ လူမှုဒရးအေဲွ့အစေ်းများနှင့် ေိှနှိုင်းတိုင်ြင်၍ ဒရးဆဲွရမေ်။ ထုတ်လုြ်မှု္က်တမ်းကာလအတွင်း 
ငါးနှစ်တစ်ကကိမ် ပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်မှုပြုရမေ်။ ထူးပခား၍ ေရုပြုဒလာက်္ေ့် ဒပြာင်းလဲမှုရှိလာ္ေ့် အခါတိုင်း စီမံချက်အား 
ပြင်ဆင်ပေေ့်စွက် ဒဆာင်ရွက်ရမေ်၊ 

(ဃ) စီးြွားပေစ် ဓာတ်္တ္တုထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်င်းမမြီးဆံုးမီ ၁ နှစ်ထက်ဒနင်ာက်မကျ ဒစဘ ဲ အမြီး္တ် ြိတ်္ိမ်းပခင်းအစီအစဉ်ကုိ 
ဝန်င်ကကီးဌာနင် ့္ုိမဟုတ် ဦးစီးဌာနင့်္ုိ တင်ပြမြီး အတေ်ပြုချက်ရရှိြါက အမြီး္တ် ြိတ်္ိမ်းမှုလုြ်ငန်င်းများ ဒဆာင်ရွက်ရမေ်။ 
လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာအား ္ံုးလ တစ်ကကိမ်တင်ပြရမေ်။ 

္ိြ္ပံနှင့်နင်ေ်းြောကဏ္ဍ 

63. စံချန်ိင်စံညွှန်င်း္တ်မှတ်ပခင်းဆုိင်ရာဥြဒေ [ ၀၃.၀၇.၂၀၁၄ ] 
(ဆ) ပမန်င်မာ့အမျ ိုး္ားေံွ့မေိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်နှင့်အေီ ပမန်င်မာနုိင်ငံ၏ စီးြွားဒရးနှင့်လူမှုဒရးဆုိင်ရာ ေံွ့မေိုးတိုးတက်မှုအတွက် 

စံချန်ိင်စံညွှန်င်း များကုိ အ္ံုးချ၍ တိုင်းပြေ်၏ နင်ေ်းြောလွှဲဒပြာင်းဒြးမှုနှင့် နင်ေ်းြောတီထွင်မှုတို့ကုိ လွယ်ကူဒချာဒမွ့ဒစရန်င်။ 
စံချန်ိင်စံညွန်င်း္တ်မှတ်ချက်များကုိ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ြါမေ်ဟု ကတိဝန်င်ခံချက်ပြုြါ္ေ်၊ 

64. ္ိြ္ပံ၊ နင်ေ်းြောနှင့် ဆန်င်း္စ်တီထွင်မှုဥြဒေ [ ၂၅.၀၆.၂၀၁၈ ] 
65. အဏုပမူစွမ်းအင်ဥြဒေ [ ၀၈.၀၆.၁၉၉၈ ] [ ၀၈.၀၆.၁၉၉၈ ] 

္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးကဏ္ဍ 

ပြေ်ဒထာင်စုအစုိးရ ြို့ဒဆာင်ဒရးနှင့် ဆက်္ွယ်ဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင် 
66. ပြေ်တွင်းဒရဒ ကာင်း္ွား ဒရယာဉ်ဥြဒေ [ ၁၉.၀၅.၂၀၁၅ ]  
67. ပမန်င်မာ့ဆိြ်ကမ်းအာဏာြုိင်ဥြဒေ [ ၀၉.၀၄.၂၀၁၅ ] 
68. ပမန်င်မာအမျ ိုး္ားဒလဒ ကာင်းဥြဒေ [ ၀၅.၁၂.၂၀၁၄ ] 
69. ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်ဥြဒေ [ ၀၇.၀၉.၂၀၁၅ ] 

70. ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်နင်ေ်းဥြဒေများ [ ၂၉.၁၁.၁၉၈၉ ] [ 
္တ်မှတ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာြါမေ်။ 
ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်ဒ ကာင့်ပေစ်ဒြါ်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင် ေစ်ေမ်းမှုများကုိဒလျာ့ချြါမေ်၊ 
မဒတာ်တဆမှုများမှ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးရေ်ရွယ်ချက်များပေင့်၊ တင်္ွင်းပခင်း၊ ထုတ်လုြ်ပခင်း၊ တြ်ဆင် ပခင်း၊ 
ထိန်င်း္ိမ်းပြုပြင်ပခင်းတို့အတွက် ဌာနင်မှ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ အမိနင့််၊ ညွန်င် ကားချက်များ၊ စံချန်ိင်စံညွန်င်းများ၊ လမ်းညွန်င်ချက်များ ကုိ လုိက်နင်ာ 
ြါမေ်။ 

71. လမ်းမကကီးများဥြဒေ [ ၁၇.၁၁.၂၀၀၀ ] [ ၂၇.၁၁.၂၀၁၅ ] 
72. အပမန်င်လမ်းမကကီးများဥြဒေ[ ၀၉.၀၄.၂၀၁၅ ] [ ၂၇.၁၁.၂၀၁၅ ] 
73. ဒရအရင်းအပမစ်နှင့် ပမစ်ဒချာင်းများထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ [ ၀၂.၁၀.၂၀၀၆ ] [ ၁၁.၀၇.၂၀၁၇ ] 

ဒအာက်ြါအချက်များကုိလုိက်နင်ာရန်င်ကတိကဝတ်ပြုြါ္ေ်၊  
၄၆။ (က) ဒရယာဉ်နင်စ်ပမုြ်္ေ့်ဒနင့်မှ တစ်နှစ်အတွင်း နင်စ်ပမုြ်ဒရယာဉ်ြိုင်ဆုိင်ခွင့်နှင့် စြ်လျဉ်း၍ အပငင်းြွားမှုဒြါ်ဒြါက်လျှေင် 

ဒရယာဉ်ြိုင်ရှင်နှင့် နင်စ်ပမုြ်ဒရယာဉ်တူးဒော် ဆယ်ယူခွင့်ရ္ေ့် အေွဲ့အစေ်း တစ်ခုခု ့္ုိမဟုတ် ြုေ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး္ေ် 
အချင်းချင်းေိှနှိုင်း၍ မရရှိြါက နင်စ်ပမုြ်ဒရယာဉ် များတူးဒော်ဆယ်ယူဒရး၊ ထုခွဲဒရာင်းချဒရးနှင့် ကကီး ကြ်ဒရးအေဲွ့ ့္ုိမဟုတ် 
ဦးစီးဌာနင့်္ုိ ဒစ့စြ်ေိှနှိုင်း ဒြးရန်င် တင်ပြြါမေ်၊ 

(ခ) နင်စ်ပမုြ်ဒရယာဉ်များ တူးဒော်ဆယ်ယူဒရး၊ ထုခွဲဒရာင်းချဒရးနှင့် ကကီး ကြ်ဒရးအေဲွ့ ့္ုိမဟုတ် ဦးစီးဌာနင်္ေ် နှစ်ေက်အပငင်းြွား 
္ူ တ့ုိအား ဆင့်ဒခါ်၍ ဒပြလေ်မှုရဒစရန်င် ဒစ့စြ်ေိှနှိုင်းဒြးမြီး ဒရယာဉ်တန်င်ေုိး၏  ကမ်းခင်းဒဈးကုိ ပြင်ဆင်တွက်ချက်၍ 
္တ်မှတ်ဒြးြါမေ်၊ 

(ေ) နင်စ်ပမုြ်ဒရယာဉ်ြုိင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် စြ်လျဉ်း၍ နှစ်ေက်အပငင်းြွား္ူတ့ုိ္ေ် နင်ေ်းဥြဒေခွဲ (ခ) အရ ဒစ့စြ်ေိှနှိုင်း၍ မရလျှေင် 
္က်ဆိုင်ရာ တရားရံုး၏အဆံုးအပေတ်ကုိ ခံယူြါမေ်၊ 

၄၇။ လုြ်ငန်င်းလုိအြ်ချက်အရ ပမစ်ဒချာင်းနင်ယ်၊ ကမ်းြါးနင်ယ်နှင့် ကမ်းနင်ားနင်ယ်အတွင်း ဒရနုတ်ဒပမာင်း ဒောက်လုြ်လုိလျှေင် ပေစ်ဒစ၊ ဒရအား 
လျှေြ်စစ် စက်ရံုများ တေ်ဒဆာက်လုြ်ကုိင်လုိလျှေင်ပေစ်ဒစ၊ ပမစ်ဒရတင် စီမံကိန်င်းများ ဒဆာင်ရွက်မြီး ပမစ်ဒချာင်းဒရထုတ်နုတ်္ံုးစဲွ 
လုိလျှေင် ပေစ်ဒစ လုြ်ငန်င်းတေ်ဒနင်ရာ၊ လုြ်ငန်င်း အတိုင်းအတာြမာဏပေင့် လုြ်ငန်င်းကာလတို့ကုိ ဒော်ပြ၍ ြ့ုိဒဆာင်ဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင်္ုိ့ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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္ဒဘာတူေီချက် ဒတာင်းခံြါမေ်၊ 
၄၈။ ြို့ဒဆာင်ဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင်္ေ် နင်ေ်းဥြဒေ ၄၇ အရ္ဒဘာထားဒတာင်းခံချက် အဒြါ် စိစစ်မြီး ဒရအရင်းအပမစ်နှင့် ပမစ်ဒချာင်းများ 

ထိန်င်း္ိမ်းကာကွယ်ပခင်းကုိ ထိခိုက်နုိင်ေွယ်ရာမရှိြါက ဒရနုတ်ဒပမာင်းဒောက်လုြ်ပခင်း၊ ဒရအားလျှေြ်စစ်စက်ရံုများ တေ်ဒဆာက် 
လုြ်ကုိင်ပခင်း ့္ုိမဟုတ် ပမစ်ဒရတင် စီမံကိန်င်းများ ဒဆာင်ရွက်မြီး ပမစ်ဒချာင်းဒရ ထုတ်နုတ် ္ံုးစဲွပခင်း နှင့်ြတ်္က်္ေ့် ္တ်မှတ် 
စေ်းကမ်းချက်များ ကုိလုိက်နင်ာြါမေ်၊ 

74. (ဒရအရင်းအပမစ်နှင့် ပမစ်ဒချာင်းများထိန်င်း္ိမ်းဒရး နင်ေ်းဥြဒေ) [ ၂၂.၀၁.၂၀၁၃ ] 
္တ်မှတ်ချက်များအတုိင်းဒဆာင်ရွက်ြါမေ်ဟုကတိဝန်င်ခံချက်ဒြးအြ်ြါ္ေ်။ 
၄၈။ ြို့ဒဆာင်ဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင်္ေ် နင်ေ်းဥြဒေ ၄၇ အရ္ဒဘာထားဒတာင်းခံချက် အဒြါ် စိစစ်မြီး ဒရအရင်းအပမစ်နှင့် ပမစ်ဒချာင်းများ 

ထိန်င်း္ိမ်းကာကွယ်ပခင်းကုိ ထိခိုက်နုိင်ေွယ်ရာမရှိြါက ဒရနုတ်ဒပမာင်းဒောက်လုြ်ပခင်း၊ ဒရအားလျှေြ်စစ်စက်ရံုများ တေ်ဒဆာက် 
လုြ်ကုိင်ပခင်း ့္ုိမဟုတ် ပမစ်ဒရတင် စီမံကိန်င်းများဒဆာင်ရွက်မြီး ပမစ်ဒချာင်းဒရ ထုတ်နုတ် ္ံုးစဲွပခင်းကုိ စေ်းကမ်းချက်များ ္တ်မှတ် 

၍ ္ဒဘာတူေီချက် ဒတာင်းခံြါမေ်။ 
၇၆။ (က) ဦးစီးဌာနင်္ေ် နင်ေ်းဥြဒေ ၇၃၊ ၇၄ နှင့် ၇၅ တ့ုိအရ လုြ်ငန်င်းခွင့်ပြုချက်ရရိှရန်င် ဒလျှောက်ထား ချက်အဒြါ် ဒရအရင်းအပမစ်နှင့် 

ပမစ်ဒချာင်းများ ထိန်င်း္ိမ်းကာကွယ်ပခင်းကုိ ထိခိုက်နုိင် ေွယ်ရာ ရှိ မရှိ စိစစ်မြီး ထိခိုက်နုိင်ေွယ်ရာ ရှိြါက ပငင်းြယ်ပခင်း ့္ုိမဟုတ် 
ထိခိုက်နုိင်ေွယ်ရာ မရှိြါက ခွင့်ပြုမြီး ္တ်မှတ်္ေ့် စေ်းကမ်းချက်များ လုြ်ငန်င်းခွင့်ပြုချက် ြုံစံ (၈) ကုိဒတာင်းခံြါမေ်၊ 

(ခ) နင်ေ်းဥြဒေခွဲ (က) အရ ထုတ်ဒြးထား္ေ့် လုြ်ငန်င်းခွင့်ပြုချက် ္က်တမ်း္ေ် ထုတ်ဒြး္ေ့် ဒနင့်မှစ၍ ္ံုးနှစ်ပေစ်္ေ်။ 
၇၇။ နင်ေ်းဥြဒေ ၇၆ အရ လုြ်ငန်င်းခွင့်ပြုချက်ရရှိ္ူ္ေ် - 

(က) လုြ်ငန်င်းလုြ်ကုိင်ရန်င်ခွင့်ပြုထား္ေ့် ဒနင်ရာအကျယ်အဝန်င်း၏ တစ်စတုရန်င်းမီတာလျှေင် တစ်လ ၁၂၅ ကျြ် နှုန်င်းပေင့် ဦးစီးဌာနင့်္ုိ 
ဒြး္ွင်းရမေ်။ 

(ခ) ဒနင်ာက်ဆက်တွဲ (ေ) ပေင့်္တ်မှတ်ထားဒ္ာ္က်ဆုိင်ရာ္ဒဘသာကျင်း၊ ဒရစုိ္ဒဘသာကျင်း၊ ဒရလံု္ဒဘသာကျင်း၊ ဆိြ်ခံ တံတား 
့္ုိမဟုတ် ဒောတံတား၊ ဒရဆင်းတံတားနှင့် ဒပမာင်းဒော်၍ ကမ်းထုိးပခင်း လုြ်ငန်င်းဆိုင်ရာ စေ်းကမ်းချက်များကုိ လုိက်နင်ာရမေ်။ 

အမျ ိုး္ားဒပမယာအရင်းအပမစ်စီမံခန်င့်ခွဲမှုေဟုိဒကာ်မတီကဏ္ဍ 

အမျ ိုး္ားဒပမယာမူဝါေ ၂၀၁၆ 

န ိုင ်ငံတ ကာ န ှင ့်အေသဆ ိုင ်ော ကွန်ဗ င ်း ေင်ှး န ှင ့်  သအ ောတ ူညီချ က်မ ျ ာ း 

ပမန်င်မာနုိင်ငံအဒနင်နှင့် အပြေ်ပြေ်ဆိုင်ရာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ ္ဒဘာတူေီချက်များ၊ကွန်င်ေင်းရှင်းများ  အစေ်းအဒဝးများ၊ 
အနင်ေ်းဆုံးအကကိမ် ၃၀ တွင်ြါဝင်လက်မှတ်ဒရးထုိးအတေ်ပြု ထားဒ ကာင်းဒလ့လာ္ိရှိရြါ္ေ်။ 
၄င်းတ့ုိထဲမှ တချ ို့ ဒေ္ဆိုင်ရာ ကွန်င်ေင်းရှင်း နှင့ ်္ဒဘာတူေီချက်များမှာ 

 အဒရှ့ဒတာင်အာရှနှင့်ြစိေိတ်နုိင်ငံများ ့စှက်ရံုကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ဒရး္ဒဘာတူေီချက်။ ဒရာမမမို့, ၁၉၅၉ 
 ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးနှင့်္ဘာဝအရင်းအပမစ်များအဒြါ်အာဆီယံနုိင်ငံများ္ဒဘာတူေီချက်။ ကွာလာလမ်ြူ ၁၉၈၅ 
 ဒရဒနင်္တ္တဝါနှင့်အြင်များဒစာင့်ဒရှာက်ဒရး စင်တာနှင့်အာရှနှင့်ြစိေိတ်ဒရးရာ၊ ဒရဒနင်္ဘာဝယဉ်ဒကျးမှုကွန်င်ယက် တေ်ဒထာင် 

ပခင်း အဒြါ် ္ဒဘာတူေီချက် ဘန်င်ဒကာက်, ၁၉၉၈၊ 
 အဒရှ့ဒတာင်အာရှနျူကလီယားလက်နင်က်ကင်းမဲ့ဇုန်င်။ ဘန်င်ဒကာက်, ၁၉၉၅ 

 အာဆီယံဒေ္တွင်းဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွ စင်တာတေ်ဒထာင်ပခင်း ၂၀၀၅ 
ပမန်င်မာနုိင်ငံက ြါဝင်လက်မှတ်ဒရးထုိးအတေ်ပြုခဲ့ဒ္ာ အဒရးကကီးဒ္ာ အပြေ်ပြေ်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ် ကွန်င်ေင်းရှင်းများနှင့် ္ဒဘာ 
တူေီချက် အချ ို့မှာ  

 ဒလထု၊ အာကာ္ဟင်းလင်းပြင်နှင့ ်ဒရဒအာက် နျူကလီးယားလက်နင်က်စမ်း္ြ်မှုတားပမစ်စာချုြ်။ ဒမာ်စကုိ၊ ၁၉၆၃ 
 နျူကလီးယားလက်နင်က်များမပြနင့််ြွားဒရးစာချုြ်။ ဝါရှင်တန်င်, ဒမာ်စကုိ, လန်င်ေန်င်, ၁၉၆၈ 
 ဘက်တီးရီးယားနှင့်အဆိြ်လက်နင်က်များတုိးတက်ထုတ်လုြ်မှုနှင့်္ုိဒလှာင်မှုတားပမစ်ဒရးဆုိင်ရာကွန်င်ေင်းရှင်း။ ဝါရှင်တန်င်, ဒမာ်စကုိ, 

လန်င်ေန်င်, ၁၉၇၂ 
 ကမ္ဘာ့ယဉ်ဒကျးမှုနှင့်အမျ ိုး္ားအဒမွအနှစ်များကာကွယ်ဒရးဆိုင်ရာကွန်င်ေင်းရှင်း။ ြဲရစ်, ၁၉၇၂ 
 ဒတာရုိင်းတိရိစ္ဆာန်င်နှင့် အြင်များမျ ိုးစိတ်များကာကာကွယ်ဒရးဆုိင်ရာ အပြေ်ပြေ်ဆိုင်ရာ ကုန်င်္ွယ်ဒရးကွန်င်ေင်းရှင်း(CITES) ။ 

ဝါရှင်တန်င်, ၁၉၇၃ နှင့်ပြင်ဆင်ပခင်း, ဘန်ွင်း ၁၉၇၉ 
 ဒရယာဉ်များမှထွက်ရှိဒ္ာဒလထုေစ်ေမ်းမှုများကာကွယ်တားဆီးဒရး အအပြေ်ပြေ်ဆိုင်ရာကွန်င်ေင်းရှင်း။ လန်င်ေန်င်, ၁၉၇၃ 

 ငါးေမ်းဒရယာဉ်များြင်လယ်အတွင်းနုိင်ငံတကာထိန်င်း္ိမ်းဒရးနှင့်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအမံများနှင့်အတူလုိက်နင်ာမှုပမှင့်တင်ရန်င်္ဒဘာတူေီခ
့ျက်၊ ဘန်ွင်း ၁၉၇၃ 

 ပမစ်ဒချာင်းများမှ ဒရထုေစ်ေမ်းမှု ကာကွယ်တားဆိးဒရးကွန်င်ေင်းရှင်း ြဲရစ်၊ ၁၉၇၄ 
 လကမ္ဘာနှင့် အပခားအာကာ္ဟင်းလင်းပြင် အ္ံုးပြုမှုအြါအဝင် လှုြ်ရှားမှုများအားတားပမစ်ပခင်းဆုိင်ရာ အဒပခခံ္ဒဘာတူေီ ချက် 

စာချုြ် ဝါရှင်တန်င်, ဒမာ်စကုိ, လန်င်ေန်င်, ၁၉၇၇ 
 ြင်လယ်ပြင်ဥြဒေကွန်င်ေင်းရှင်း။ UNCLOS, မွန်င်တာေို ြင်လယ်ဒအာ်, ၁၉၈၂ 
 ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်င်များဒရွှေ့ဒပြာင်းမျ ိုးစိတ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာကွန်င်ေင်းရှင်း။ ဘန်င်း, ၁၉၈၃ 
 အိုဇုန်င်းလွှာကာကွယ်မှု ေီယင်နင်ာကွန်င်ေင်းရှင်း ေီယင်နင်ာ, ၁၉၈၅ 
 အိုဇုန်င်းလွှာြျက်စီးဒစ္ေ့် အရာဝထ္တုများဆုိင်ရာ္ဒဘာတူေီချက်  မွန်င်ထရီ၊ ၁၉၈၇ 
 ဒေဟစနင်စ်ဆိုင်ရာကွန်င်ေင်းရှင်း။ ရီယုိ-ေီ-ေျနုိး မမို့, ၁၉၉၂ 
 ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ကုလ္မေ္ဂ မူဒဘာင် ကွန်င်ေင်းရှင်း UNFCCD ၁၉၉၂ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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 ္ဲကန္တာရတိုက်ေျက်ဒရးကုလ္မေ္ဂကွန်င်ေင်းရှင်း။ ြဲရစ်, ၁၉၉၄ 
 အပြေ်ပြေ်ဆိုင်ရာအြူြိုင်းဒေ္္စ်ဒတာများဆုိင်ရာ္ဒဘာတူေီချက် (ITTA), ေျနီင်ော, ၁၉၉၄ 
 ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှုအဒြါ်မူဒဘာင် ကွန်င်ေင်းရှင်း၊ ကျ ိုတို္ဒဘာတူေီချက်၊  ကျ ိုတို, ၁၉၉၈ 
 ဇီဝလံုခခုံမှုအဒြါ်္ဒဘာတူေီချက်၊ ကာတာေျနီင်ာ၊၂၀၀၀ 
 ဒရရှေ်မြျက်စီးဒ္ာ ဒအာ်ေဲနင်စ်ေစ်ေမ်းမှု (POP ) ဆုိင်ရာကွန်င်ေင်းရှင်း။ စဒတာ့ဟုမ်း, ၂၀၀၄ 
 နင်ယူးဒယာက်တွင် ကျင်းြခဲ့ဒ္ာ ကုလ္မေ္ဂရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှုဆိုင်ရာထိြ်္ီး အစေ်းအဒဝးကုိ ၂၀၁၄ တွင်ကျင်းြခဲ့မြီး  နုိင်ငံ 

ဒြါင်း ၁၂ဝမှ ဒခါင်းဒဆာင်များတက်ဒရာက်ခဲ့ ကြါ္ေ်။ ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှုဆုိင်ရာ္ဒဘာတူေီချက် (၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင် 
ကမ္ဘာ့ဒခါင်းဒဆာင်များက လက်မှတ်ဒရးထုိးခဲ့ ကြါ္ေ်။ 

ကုမ ္ပဏ ီ၏ ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ထိန်း သိမ ်း အ ေး ဆ ိုင်ော မ ူဝါေ (ပ တ ်ဝန်း ကျ င ်န ှင့်လူမ ှုစီး ပ ွား မ ျ ား ေတွက်စီမ ံကိ န်း ကုိစံချ န်ိ စံညွှန်း မ ျ ာ း ) 

ကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လုိက်ဒလျာေီဒထွဒ္ာ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းပေစ်ဒစရန်င် ဒလထုေစ်ေမ်းမှုကုိထိဒရာက်ဒ္ာဒလျှော့ချပခင်း၊ 

ြျက်စီး္ွားဒ္ာဒပမထုအားပြန်င်လေ်ပြုပြင်ပခင်း၊ ဇီ၀မျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများကုိ ထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်ရန်င် ဒေဟစနင်စ်ကုိတတ်စွမ်း္ဒရွှေ့ပြုပြင်ပခင်း၊ 
စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများကုိ ္င့်ဒလျှော်ဒ္ာစွနင့််ြစ်ပခင်းများပြုလုြ်ပခင်း ေတိကဝတ်ကို တေ်ဒအာင်ဒဆာင်ရွက်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 
ကုမ္ပဏီ၏အမှန်င်တကယ်မူဝါေမှာ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာဥြဒေများအားဒလးနင်က်စွာခံယူမြီး၊ ္ယံဇာတနှင့်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်း 
ဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင်မှ ချမှတ်ထားဒ္ာ ဥြဒေ၊နင်ေ်းဥြဒေ၊ စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်း၊ ညွှန်င် ကားချက်များကုိ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက် ္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်၊ 
မေ်္ေ့်ဝန်င်ထမ်းမဆုိ၎င်းစေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်း၊ ညွန်င် ကားချက်၊ လမ်းညွှန်င်ချက်များကုိ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ဒစမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  
ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်အဒနင်နှင့် 
 

 ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ရှုဒထာင့်နှင့်ဆက်စြ်ဒ္ာဥြဒေနှင့်လုိအြ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာ၍ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများကုိ ္ဘာဝ 
ြတ်ဝန်င်းကျင် နှင့် ြတ်္က်၍တာဝန်င်ယူ ဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်၊ 

 ဒရရှေ်တေ်တံ့ခိုင်မမဲ္ေ့် စီမံကိန်င်းဒဆာင်ရွက်မှု ေီဇိုင်းကုိထေ့်္ွင်းစဉ်းစားဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်၊ 
 ြတ်ဝန်င်းကျင်ဧရိယာတွင် ဒလထုေစ်ေမ်းမှုများအြါအဝင် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်္ွားြါမေ်၊ 

 ဒလထု၊ဒရထု၊ ဆူေံ္ံ၊ စ္ေ့်ထိခိုက်မှုများကုိအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဒလျာ့ြါးဒစပခင်း၊  ြျက်စီး္ွားဒ္ာဒပမယာများပြန်င်လေ် 
ပြုပြင်ပခင်း၊ စနင်စ်တကျအမှိုက်စွနင့််ြစ်ပခင်း စဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု အစီအစဉ်ကုိ ထိဒရာက်စွာ အဒကာင်အထေ်ဒော်ြါမေ်၊ 

 ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်နုိင်ရန်င်ကကိုးစားဒဆာင်ရွက်ြါမေ်၊ 
 ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်ရန်င် reduce, reuse, recover, and recycle, စ္ေ့် 4 R စနင်စ်ကို 

လက်ဒတွ့ကျင့်္ံုးြါမေ်၊ ကာေွန်င်ဓာတ်ထွက်ရှိမှုကုိ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဒလျှော့ချ္ေ့်အဒနင်ပေင့် အကျ ိုးရှိစွာစွမ်းအင် အ္ံုးချမှု 
များ ကုိ အထူးဒဆာင်ရွက် ြါမေ်၊ 

 ဒေ္ခံလူထုအ္ုိင်းအဝုိင်းကုိ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ အ္ိြောဒြးပခင်း၊ ဒလ့ကျင့်ဒြးပခင်းများတေ်ဒထာင်ြါမေ်။ 
 

လူမ ှုအေး တ ာ ဝန်အကျ မ ှုပူး အ ပ ါင်း အ ဆ ာ င်ေွက်မ ှုေစီေစ ဉ် (CSR Program) 

CSR Program အစီအစဉ်မှာ အများအားပေင့် ေွံ့မေိုးမြီးနုိင်ငံများတွင် မပေစ်မဒနင်ဒဆာင်ရွက်ဒြးဒနင်္ေ့်အစီအစဉ်တစ်ခုြင်ပေစ်မြီး၊ ေံွ့မေိုးဆဲနုိင်ငံ 

များတွင် စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ဒနင်ဒ္ာ ကုမ္ပဏီကကီးများမှလေ်း စတင်ဒဆာင်ရွက်ဒနင်မြီပေစ်ဒနင်ြါ္ေ်၊  
CSR ၏အဓိကရေ်ရွယ်ချက်မှာထိခိုက်မှုများဒလျှော့ချဒရးနှင့်ဒလျာ်ဒ ကးဒငွဒြးပခင်းတ့ုိအတွက်္ာမဟုတ်ဘဲ၊ ဒြးပခင်းတို့အပြင် စီမံကိန်င်းဒ ကာင့် 
ထိခိုက်မှုခံစားရ္ေ့်၊ ဒေ္၏စီးြွားဒရးနှင့်လူမှုဒရးေံွ့မေိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာများအတွက် အဒထာက်အကူပြုပခင်းလေ်းြါဝင်ြါ္ေ်။ 
စီမံကိန်င်းဒ ကာင့်ထိခိုက်ြျက်စီးပခင်း ့္ုိမဟုတ် ဒပမယာြျက်စီးပခင်း ့္ုိမဟုတ်ြိုင်ဆုိင်မှုများဆံုးရှုံးပခင်းများအတွက် ဒလျာ်ဒ ကးဒငွဒြးပခင်း၊ ဒေ္ 
အတွက်ဒကျာင်း၊ ဒဆးခန်င်းစဒ္ာအဒပခခံအဒဆာက်အအုံများဒဆာက်လုြ်ဒြးပခင်းနှင့်တပခားအ္က်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းများ အတွက်အခွင့် 
အလမ်းများဒဆာင်ရွက်ဒြးပခင်း၊ အလှူဒငွများဒြးအြ်ပခင်းတို့မှာ CSR Program ၏အစိတ်အြိုင်းများပေစ် ကြါ္ေ်၊ အဆိုြါလုြ်ဒဆာင်မှုများ 
မှာ မိရုိးေလာ လုြ်ရုိးလုြ်စဉ်မဟုတ်ဘဲအဓိြ္ပါယ်ရှိဒ္ာ ထိဒရာက်မှုရိှဒ္ာ အချက်များပေစ်ရြါမေ်၊  
CSR Program များဒဆာင်ရွက်ပခင်းမပြုမီ ဒအာက်ြါအချက်များကုိ ထေ့်္ွင်းစဉ်းစားရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ 

- အတင်းအဓမ္မပြန်င်လေ်ဒနင်ရာချထားဒရးဒရှာင်ရှားရန်င်၊ စီမံကိန်င်းကကီးများအတွက် ြျက်စီးပခင်းများအတွက်ပြန်င်လေ်ဒနင်ရာချထားရန်င် 
မလဲွမဒ္ွ လုိအြ်ြါက ဒနင်ရာအစားဒြးပခင်းနှင့်ဒလျာ်ဒ ကးဒြးပခင်းလုြ်ငန်င်းစဉ်မှာ ရှင်းလင်းမှုရှိဒစရန်င်  

- ဒလျာ်ဒ ကးဒြးပခင်း္ေ် မျှေတမှုရှိမြီး ပြေ့်စံုလံုဒလာက်ဒစရန်င် 

- ဒနင်ရာဒရွှေ့ဒပြာင်းဒစပခင်းဒဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်းအ ကမ်းေက်ပခင်း၊အင်အား္ံုးပခင်းနှင့်မခိမ်းဒပခာက်ပခင်းနင်ေ်းလမ်းများကုိအ္ံုးမပြုရန်င်၊ 
CSR ၏အဓိကအနှစ်္ာရမှာ ရြ်ရွာေံွ့မေိုးဒရးဆုိင်ရာများအတွက်တာဝန်င်ယူရမေ်ပေစ်မြီး CSR ၏အဓိကအဒပခခံမူများမှာ 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ မြျက်စီးဒစရန်င် 
- လူ့အခွင့်အဒရးကုိချ ိုးဒောက်ပခင်းမပြုရန်င် 
- ကဒလးအလုြ်္မားများအ္ံုးပြုပခင်း နှင့် အင်အား္ံုးခိုင်းဒစမှုများ မပြုလုြ်ရန်င် 
- အကျင့်ြျက်ချစားဒ္ာ အာဏာြုိင်၊ ဝန်င်ထမ်းများနှင့်ြူးဒြါင်း၍ လာဘဒ်ြးလာဘ် ယူမှုများမပြုလုြ်ရန်င် 

 

သောဝသယံဇာ တ  ေေင ်း ေခမ စ် တ ူး အ ေ ာ ်အေး လုပ်င န်း မ ျ ာ း ပွင ့်လင ်း ခမ င်သာ မ ှုအေ ာ်အဆ ာ င်အေး (EITI) 

အဒ္းစိတ်မလုိအြ်ဒ္ာ်လေ်း EITI ၏အစိတ်အြိုင်းတစ်ရြ်အဒနင်နှင့် စီမံကိန်င်းအတွက်ဒေ္ခံများကုိ အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ စီမံကိန်င်းနှင့် 
ြတ်္က်၍လုိအြ်ဒ္ာ္တင်းအချက်အလက်များအားထုတ်ဒော်ရှင်းလင်းရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ အနင်ေ်းဆုံးကုမ္ပဏီစီမံကိန်င်း၏ရေ်ရွယ်ချက်အရ, 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  34 

 

စီမံကိန်င်းများ၏ ကာချန်ိင်၊ ထုတ်ယူမေ့်္တ္တုထုထေ် (တစ်လလျှေင့်္ုိမဟုတ်တစ်နှစ်လျှေင်) ထုတ်ယူမေ့်နှုန်င်းစ္ေ့် ္တင်းအချက်အလက်ဒြးရ 
ြါမေ်၊  
EITI မှာ ဓာတ်္တ္တု၊ ဒကျာက်မီးဒ္ွး၊ ဒရနံင်၊ ္ဘာဝဓာတ်ဒငွ့ဒကျာက်မျက်စ္ေ့် ္ယံဇာတများကုိထုတ်ယူပခင်း္ာမက လူဒနင်မှုအတွက် 
ထုတ်ယူ္ေ့် ္စ်၊ မီးဒ္ွး၊ အစားအစာနှင့်တပခား္စ်ဒတာထွက်ြစ္စေ်းများအပြင် ဒရထွက်ြစ္စေ်းငါးနှင့်ဒရဒနင်္တ္တဝါများ ထုတ်ယူပခင်းများ 
အတွက်လေ်း္က်ဆိုင်ြါ္ေ်၊  
ဒေဟစနင်စ်အတွက်ဒြးဆြ်မှု 
ဒေဟစနင်စ်မှ ကကီးမား္ေ်ပေစ်ဒစ၊ ဒ္းငယ်္ေ်ပေစ်ဒစ ဒရှးြဒဝ္ဏီကြင်လူတို့အားအကျ ိုးပြုလျှေက်ရှိခဲ့ြါ္ေ်၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအ္ိ 
ြောများရိှဒနင်မြီပေစ်္ေ့် ၂၁ ရာစုဒခတ်တွင်မူ ကကီးမားဒ္ာ စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းများမှ ကျင့်ဝတ်မထားဘ ဲ ဒေဟစနင်စ်ကုိခွဲဒဝ္ံုးစဲွရန်င်မ္င့် 
ဒတာ့ြါ၊ ဒေဟစနင်စ်ကုိ အ္ံုးပြုဒ္ာ မေ်္ေ့်လုြ်ငန်င်းမဆို အခမဲ့မယူ္င့်ဒတာ့ဘဲ တန်င်ရာတန်င်ဒ ကးဒြးဆြ်ရန်င်လုိအြ်ဒနင်ြါ္ေ်။ 
ဒေဟစနင်စ်အကျ ိုးပြုမှုများကုိ ဒအာက်ြါအတုိင်းအတန်င်းအစားခဲွပခားနိင်င်ြါ္ေ်။ 

1. ထုတ်ကုန်င်ြစ္စေ်းများအတွက်ဒေဟစနင်စ်အကျ ိုးပြုမှု။ လူဒနင်မှုအရင်းအပမစ်များ (အစားအစာ၊ ္စ်၊ ငါးစ္ေ်တို့ကုိ) ့္ုိမဟုတ် 
္ယံဇာတအရင်းအပမစ်များ (ဒရနံင်၊ ္ဘာဝဓာတ်ဒငွ့၊ ္တ္တုဓာတ်စ္ပေင့်) 

2. အလှဒေေ အတွက် ဒေဟစနင်စ်အကျ ိုးပြုမှု။ ဥြမာအားပေင့်, ခရီး္ွားဆဲွဒဆာင်မှု၏္ာယာလှြရှုခင်းများ 
3. ဒ္ာက်္ံုးဒရ အတွက်ဒေဟစနင်စ်အကျ ိုးပြုမှု၊ ပမစ်၊ ဒချာင်း၊ အင်း၊ အုိင် 
4. ္နင့််စင်မှုများအတွက် ဒေဟစနင်စ်အကျ ိုးပြုမှု၊ စိမ့်စမ်း၊ ဒရ၊ ဒပမဆီလွှာထိန်င်း္ိမ်းထားရာဒနင်ရာများ 
5. ္ား ငှက် တိရိစ္ဆာန်င်ဒဘးမဲ့ဒတာဒေစစနင်စ်အကျ ိုးပြုမှု 
6. ဒတာဒတာင်ဒေ္များမှ ဒအာက်ဆီေျင်ထုတ်ဒြး္ေ့် ဒေဟစနင်စ်အကျ ိုးပြုမှု 
7. ဒတာဒတာင်ဒရဒပမ ္စ်္ီးဝလံ များ ရာ္ီဥတုတေ်မငိမ်မှု ဒေဟစနင်စ် အကျ ိုးပြုမှု 

Internation finance Corporation (IFC) ၏  ပ တ်ဝန်း ကျ င ် န ှင့်လူမ ှုဝန်း ကျ င ်ဆ ိုင ်ော မ ူဝါေ 

 ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုဒရးကုိထိခိုက်ဒစ္ေ့် အန္တရာယ် 
 စီမံကိန်င်း၏္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုဒရးထိခိုက်ဒစမှုနှင့်အန္တရာယ်များကုိဒော်ထုတ်အကဲပေတ်ရန်င် 

 ၎င်းထိခိုက်မှုများကုိဒရှာင်ရှားရန်င်နှင့်ဒလျှော့ချဒရးအစီအစဉ်များချမှတ်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ ဒရှာင်ရှားရန်င်အဒပခအဒနင်မဒြးြါက ထိခိုက်မှုကို 
နင်ေ်းနုိင်္မျှေနင်ေ်းဒအာင်ဒလျှော့ပခပခင်းနှင့် လူနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိခိုက်မှုများအတွက် ဒလျာ်ဒ ကးဒြးရန်င် 

 စီမံခန်င့်ခွဲမှုစနင်စ်ကုိထိဒရာက်စွာဒဆာင်ရွက်ပခင်းပေင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုဒရးတိုးတက်လာဒအာင်စွမ်းဒဆာင်မှုပမှင့်တင်ရန်င် 
 ထိခိုက်မှုများအတွက် မဒကျမလေ်တုံ့ပြန်င်မှုများကုိ ္င့်ဒလျာ်ဒအာင်စီမံခနင့််ခွဲမှုကုိဒ္ချာစွာဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
 စီမံကိန်င်းကာလတစ်ဒလျှောက်လံုး ရြ်ရွာလူထုအ္ုိက်အဝိုင်းနှင့် ထိဒရာက်အဆင်ဒပြစွာထိဒတွ့ဆက်ဆံမှုနင်ေ်းလမ်းများပမှင့်တင်ရန်င် 

လုြ်္ားနှင့်လုြ်ငန်င်းခွင်အဒပခအဒနင် 
 မျှေတဒ္ာအဒထာက်အကူပြုမှု။ ခွဲပခားမှုမရှိဒ္ာဆက်ဆံမှုနှင့် အလုြ်္မားများတန်င်းတူအခွင့်အဒရးရရိှဒရးများဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
 အလုြ်္မားများအား ဆက်ဆံဒရးနှင့် အပြန်င်အလှန်င်ဆက်္ွယ်ဒရးဒဆာင်ရွက်မှု တိုးတက်ဒကာင်းမွန်င်မှုတေ်ဒဆာက်ရန်င် 
 ပြေ်တွင်း အလုြ်အကုိင်နှင့်အလုြ်္မားဆုိင်ရာဥြဒေများနင်ကုိ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မှုပမှင့်တင်ရန်င် 
 လုြ်္ားတ့ုိ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုနှင့် ကျန်င်းမာဒရးဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာ လုြ်ငန်င်းခွင်ပေစ်ဒစရန်င် 

 အဓမ္မခိုင်းဒစပခင်းနှင့် ကဒလးအလုြ်္မားခနင့််ထားပခင်းများကုိဒရှာင်ရှားရန်င် 
အရင်းအပမစ်များ၏စွမ်းဒဆာင်ရေ်နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းမှုကာကွယ်ပခင်း 

 စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းများအဒနင်ပေင့်ဒလထုေစ်ေမ်းမှုပေစ်ဒစပခင်းနှင့် လူထုကျန်င်းမာဒရးကုိထိခိုက်နုိင်္ေ့်္က်ဒရာက်မှုများ အား 
ဒရှာင်ရှား ရန်င် ့္ုိမဟုတ် ဒလျာ့ြါးဒစပခင်းများအားဒဆာင်ရွက်ရန်င် 

 ဒရအြါအဝင် စွမ်းအင် ္ယံဇာတများကုိ ြိုမိုဒရှရှေ်တေ်တံ့ဒစပခင်းအတွက် အ္ံုးပြုမှုအား ထိန်င်း္ိမ်းဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
 စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းများမှ ေန်င်လံုအမိ်ဓာတ်ဒငွ့ထုတ်လွှတ်မှုဒလျှော့ချရန်င် 

ရြ်ရွာအ္ုိင်းအဝုိင်း ၏ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးနှင့်လံုခခုံဒရး 
 ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများထိန်င်း္ိမ်းဒရးနှင့် ကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ပခင်း 
 ဒေဟစနင်စ်၏အကျ ိုးပြုမှုများကုိထိန်င်း္ိမ်းရန်င် 
 ္က်ရှိ္ဘာဝ္ယံဇာတများဒရရှေ်တေ်တံ့ခိုင်မမဲမှုအတွက် ထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်ဒရးလုိအြ်ချက်များနှင့် ေွံ့မေိုးတိုးတက်ဒရး 

အတွက် စီမံခနင့််ခွဲမှုအဆင့်ကုိပမှင့်တင်ရန်င် 

ဌာဒနင်တိုင်းရင်း္ားများ 
 ဌာဒနင်တိုင်းရင်း္ားများ၏ ္ဘာဝ္ယံဇာတအဒပခခံ နှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ လူ့အခွင့်အဒရး၊ ေုဏ်္ိက္ခာ၊ ဒမျှော်မှန်င်းချက်၊ ယဉ်ဒကျးမှုများနှင့် 

အ္က်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းမှုတို့အတွက် ေွံ့မေိုးတိုးတက်ဒစဒရးအတွက် အပြေ့်အဝဒလးစားမှုရှိဒ ကာင်း ဒ္ချာဒစရန်င် 
 ဌာဒနင်တိုင်းရင်း္ားများကုိထိခိုက်ဒစမှုများဒရှာင်ရှားရန်င်၊ ့္ုိမဟုတ်ဒရှာင်ရှားရန်င်မပေစ်နုိင်္ေ့်အဒပခအဒနင်ရှိခဲ့ြါလျှေင် ထိခိုက်မှုအနင်ေ်း 

ဆုံးပေစ်ဒစရန်င် ့္ုိမဟုတ် ထုိက်္င့်္ေ့် ဒလျာ်ဒ ကး အပြေ့်အဝ ဒြးရန်င် 
 ဌာဒနင်တိုင်းရင်း္ားလူမျ ိုးများအတွက် ယဉ်ဒကျးမှုထံုးတမ်းစဉ်လာနှင့်အေီ ္င့်ဒတာ်ဒ္ာ ဒရရှေ်ေွံ့မေိုးတိုးတက်မှုအကျ ိုးခံစားခွင့် 

အခွင့်အလန်င်းများပမှင့်တင်ဒြးရန်င် 
 စီမံကိန်င်းကာလတဒလျှောက်လံုးဌာဒနင်တိုင်းရင်း္ားများနှင့်အပြန်င်အလှန်င်ဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာ ဆက်ဆံဒရးကုိဆက်လက်ထိန်င်း္ိမ်းထားရန်င် 
 ဌာဒနင်တိုင်းရင်း္ားများ၏ယဉ်ဒကျးမှု အ္ိြောနှင့်ယဉ်ဒကျးမှုဓဒလ့ထံုးစံများ ကုိဒလးစားပခင်းလုိက်နင်ာရန်င်၊ 

ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနင်စ် 
 စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းများဒ ကာင့်ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနင်စ်များ ထိခိုက်မှုများမပေစ်ြွားဒစရန်င်ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းမှုများဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  35 

 

ကျ န်း မ ာ အ ေးနှင ့်အေး ကင ်း လံုခခုံမ ှု 

ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့် ၎င်း၏ဝန်င်ထမ်းများအတွက် ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုနှင့်ြတ်္က်၍ ခိုင်မာ္ေ့်မူဝါေထားရှိြါ္ေ်၊ အလုြ် 
္မားများ၏ကျန်င်းမာဒရးအတွက် ြုံမှန်င်ကျန်င်းမာဒရးစစ်ဒဆးမှုကုိ အနင်ေ်းဆုံးတစ်နှစ်လျှေင် နှစ်ကကိမ်ဒဆာင်ရွက်ဒြးမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ဤဧရိယာ  
မှာ ဒဝးလံဒခါင်္ီဒ္ာဒနင်ရာတွင်တေ်ရှိဒနင်္ပေင့် အဒရးဒြါ်ကိစ္စများအတွက် အ္င့်အ္ံုးပြုရန်င် ဒရှးဦး္ူနင်ာပြု ဒဆးဝါးများအား အဆင်္င့် 
စုဒဆာင်းထားရိှြါ္ေ်၊ အနီင်းဆုံး မမို့နင်ယ်ဒဆးရံုမှာ လုြ်ကွက်နှင့် ၅ မိုင်ခနင့််ကွာဒဝးြါ္ေ်။ ဒဆးဝါးများကုိ ဒကျးရွာများမှ လုိအြ်္ေ့် 
အချန်ိင်များတွင်လေ်း ကူေီဒထာက်ြံ့ဒြးလျှေက်ရှိြါ္ေ်။ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်အဒနင်နှင့် လုြ်ကွက်များတွင် လုြ်္ား ၅၈ 
ဦး္ာလျှေင်လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ဒနင်ြါ္ပေင့် လုြ်္ားများ၏ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုအတွက် ဆရာဝန်င်လုိအြ်ပခင်းမရိှဒ္ာ်လေ်း၊ ေျားနင်ာ 
ပခင်း၊ မဒတာ်တဆထိခိုက်ေဏ်ရာရရိှပခင်းများအတွက် ဒဆးဝါးများကုိအလံုအဒလာက်စုဒဆာင်းထားရိှြါ္ေ်။ 
လုြ်္ားများအတွက် helmets, boots, gloves, face masks, mufflers and ear plugs စ္ေ့်တစ်ကုိယ်ရေ် ကာကွယ်ဒရး ဝတ်စံုများ 
ထုတ်ဒြးထားြါ္ေ်၊ ေုန်င်မှုနင့််နှင့်ဆူေံမှုများမှ ကာကွယ်ရန်င် မျက်နင်ာေုံး နင်ားေံုးကိရိယာများမှာ လုြ်္ားများအတွက် မရှိမပေစ် ြစ္စေ်းများပေစ် ြါ 

္ေ်၊ အလုြ်္မားများ၏ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုအတွက် စက်ယန္တရားနှင့်စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများအားလံုးအား စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်င်း္ိမ်းပြုပြင် 
ထားြါ္ေ်။ အလုြ်္မားများ အားလေ်းကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့်္က်ဆိုင်ဒ္ာ ္င်တန်င်းများအားလေ်း အခါအားဒလျာ်စွာ 
ဒြးထားြါ္ေ်။ ၎င်းအပြင်အချ ို့လုြ်္ားများအား ဒရှးဦး္ူနင်ာပြု္င်တန်င်း၊ အဒပခခံမီး္တ်္င်တန်င်းများကုိလေ်းတက်ဒရာက်ဒစြါ္ေ်၊ 
 

၃. စီမ ံကိန်း ေအ ကကာ င ်း ေော န ှင ့်တ ခခာ း အ ေးွ ချ ယ်ေန်န ည်း လမ ်း မ ျာ း 

 စီမ ံကိန်း ော း ခခုံင ုံအလ့လာ ခခင ်း 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး၏ အဒရးအြါဆံုး ဓာတ်္တ္တုမှာ ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်ပေစ်မြီး အထူး္ပေင့် granitoids နှင့ ် country rocks အဒ ကာ 
တို့ကုိပေတ်္န်င်းဒနင်ဒ္ာ ္လင်းဒကျာက်ဒ ကာအတွင်းဒတွ့ရှိရ္ေ်၊ လက်ရှိလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ဒနင်ဒ္ာ္တ္တုလုြ်ကွက်များတွင် ခဲမပေူကုိ နုန်င်း 
ဒပမ ္တ္တု္ုိက်များမှ အများအားပေင့်ထုတ်ယူဒနင်ြါ္ေ်။ အမှန်င်အားပေင့်တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး၏ ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်္တ္တုဒ ကာမှာ အဒရှ့ 
ဒတာင်အာရှတိုက်၏ အကကီးဆုံး ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က် ခါးြတ်ဒ ကာဒြါ်တွင်တေ်ရှိြါ္ေ်။ 
္တ္တုလုြ်ကွက် ၅ ခု၏ ခဲမပေူ အမေိုက်နင်က်္တ္တု ပေစ်ထွန်င်းမှု ဒလ့လာမှုကုိ ဒပမမျက်နင်ာ္ွင်ပြင်၊ ဘမူိအဒနင်အထားဒလ့လာမှုများပေင့်ဒဆာင်ရွက် 

ခဲ့ြါ္ေ်၊ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့် အဆိုပြု္တ္တုလုြ်ကွက်များမှ ခဲမပေူ အမေိုက်နင်က် ္တ္တုရုိင်း ခနင့််မှန်င်းဒပခ ၁၀၀၉ တန်င်ခနင့်် 
ထုတ်လု့်ြနုိင်မေ်ဟုဒမျှော်လင့်ထားြါ္ေ်၊ ကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့် ဤလုြ်ကွက်များမှ ္တ္တုရုိင်းများထုတ်ယူနုိင်ရန်င် နင်ေ်းြောနှင့်ဘဏ္ဍာဒရး ပြေ့်စံု 
နှစ်မျ ိုးစလံုးပြေ့်စံု္ေ့်အဒနင်အထားတွင်ရှိြါ္ေ်၊ အဆုိပြုလုြ်ကွက်မှာ တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး၊ မမိတ်ခရုိင် တနင် သ္ာရီမမိုမှ ဒမာ်ဒတာ်ကားပေင့် 
၃ နင်ာရီ ခရီးအကွာအဒဝးတွင်ရိှမြီး ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စု၊ ဒောင်ြင်ကွင်း၊ ထံုးမခါး၊ ထဒဘာ်လိတ်ကကီး၊ ကန်င်မလှိုင်၊ ရွံ့အင်ဒတာ၊ ဒရပေူ၊ 
တုံးခါး၊ ဒကာကျင်၊ ္ိန်င်းခွန်င် နှင့် ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာများကုိ ပေတ်္န်င်း္ွားရြါ္ေ်။ လုြ်ကွက်များမှာ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာမှ အြကျန်င် 
ဒကျးရွာ များ နှင့်အလှမ်းဒဝးြါ၍ အနီင်းဆံုး ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာြင်လျှေင် လုြ်ကွက်များနှင့် ၅ မိုင်ခွဲခနင့််ကွာဒဝးြါ္ေ်။  

ေမူ ိကွင ်း ဆ င်း အ လ့လာ မှုမ ျ ာ း 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီမှ ဘမူိဒေေဆိုင်ရာအကကံဒြးြုေ္ဂိုလ် ဦးတင်ထွတ် ဦးဒဆာင်ဒ္ာ အေွဲ့ဝင် (၅) ဦးြါဝင်ဒ္ာ ဘမူိကွင်းဆင်း 
အေွဲ့္ေ် ဒပမပြင်ဘူမိဒေေ ဆုိင်ရာြမာဏဒလ့လာဒရးလုြ်ငန်င်းများကုိ၁၁.၂.၂၀၁၆မှ ၁၂.၂.၂၀၁၆ အထိ အဆိုပြုလုြ်ကွက်(ကကိမ်ဒချာင်း ခဲမပေူ-
အမေိုက်နင်က် ခိုဒအာင်းနုိင်္ေ့်ဧရိယာ) အတွင်း၃မုိင်ခွဲခနင့််ဒဆာင်ရွက်ခဲ့မြီး ဘမူိဆိုင်ရာဒပမြံု ထုတ်ပခင်း၊ အစမ်းတွင်း၃စ တူးဒောက်ဒလ့လာပခင်း၊ 

ဒပမနင်မူနင်ာ(၉၀)၊ ဒကျာက်နင်မူနင်ာ ၅ ခု ဒကာက်ယူပခင်း၍ဓာတ်ခွဲစမ်း္ြ်ပခင်း များကုိဒဆာင်ရွက်ခဲ့ြါ္ေ်။ 

စီမ ံကိန်း ေေွယ်ေ စာ း 

အဆိုပြု ္တ္တုလုြ်ကွက်များမှာ ၁လက်မဒပမြံု အမှတ် 96 M/5 တွင်ြါဝင်မြီး ဒပမြံုညွန်င်းအမှတ်များမှာ ဒအာက်ြါအတုိင်းပေစ်ြါ္ေ်/ 
လုြ်ကွက် (၁)အညွန်င်း A - 444035 B - 444031 C - 450031 D - 450035 
လုြ်ကွက် (၂) အညွန်င်း A - 452031 B - 452035 C - 458035 D - 458031 
လုြ်ကွက် (၃)အညွန်င်း A - 441030 B - 441026 C - 447026 D - 447030 
လုြ်ကွက် (၄) အညွန်င်း A - 439025 B - 439021 C - 445021 D - 445025 
လုြ်ကွက် (၅) အညွန်င်း A - 447013 B - 447009 C - 453009 D - 453013 
လုြ်ကွက် တစ်ခုစီမှာ ၄၉.၅ ဧကစီရှိမြိး စုစုဒြါင်း ၂၄၇.၅ ဧကပေစ်ြါ္ေ်။  
 

ေဆ ိုခပ ုစီမ ံကိန်း ၏ ေစိတ ်ေပ ိုင ်း မ ျ ား 

အဒဆာက်အဦးများ 

ြင်မအဒဆာက်အဦးတစ်ခုအြါအဝင် အဒဆာက်အဦး ၉ လံုးရှိမြီး ၎င်းတို့မှာ အလုြ်္မားတန်င်းလျား၊ စတုိ၊ အရာထမ်းစခန်င်းအဒဆာက်အဦး၊ 
မီးေုိ/ စားဒ္ာက်ဒဆာင်၊ ရံုး၊ ဒရချ ိုးခန်င်း၊ ္တ္တု္နင့််စင်ရံု နှင့် စက်ပြုပြင်ဒရးဝြ်ဒရှာ့တို့ပေစ်ြါ္ေ်၊ အဆုိပြုစီမံကိန်င်းတွင် ဓာတုြစ္စေ်းအ္ံုးပြု 
မှုလံုးဝမရိှြါ။ 
 
 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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စက်ြစ္စေ်းကိရိယာနှင့် ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်စာရင်း 

လုြ်ငန်င်းချန်ိင်မှာ တစ်ဒနင့်လျှေင် ၈ နင်ာရီနှင့်တစ်လလျှေင် ၂၈ ရက်အလုြ်လုြ်မေ်ပေစ်မြီး တစ်နှစ်လျှေင် ၈လခနင့််အလုြ်လုြ်နုိင်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ မိုးတွင်း 
တွင် မုိး္ေ်းထန်င်စွာရွာ္ွန်င်းဒလ့ရှိ္ေ့်အတွက် လုြ်ငန်င်းများရြ်နင်ားထားရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 
အ္ံုးပြုမေ့်စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများမှာ  
Trommel screen (Dimension 2.5 m x 6 m x 3.4 m)၊ Jig machine 8 (Dimension 2.300 m x 3.176 m x 2.101 m) ၊ Engine : Isuzu model 
6WG1 ,520 HP Pump & Engine and Centrifucal pump and double suction၊ Rotary dryer (Dimension 1m x 5.5m x 2.8m) ၊ Shaking 
screen Dimension (W=0.5 m xL=3.5 m x 0.95 m) ၊ Magnetic seperator (Dimension 1.3 m x 1.7 m x 1.8 m၊ Air shaking table 
(Dimension 1.476 m, 2.0 m,1.71 m)၊ Generator (Dimension 1.476 m, 2.0 m,1.71 m) တို့ပေစ်မြိး ဒအာက်ြါ ယန္တရားနှင့်ဒမာ်ဒတာ် 
ယာဉ်များပေစ်ြါ္ေ်၊ 
  

SR. Description Type Qtty unit မှတ္ခ်က္   

1 Back hoe kobelco sk 200-6 1 Ea   

2 Drum truck 10 wheel 300 HP up 2 shaft Isuzu 3 Ea   

3 Trailer for move back hoe Isuzu 1 Ea   

4 Tracktor ford 1 Ea   

5 Pick up 4WD ford, nissan, Toyota 2 Ea   

6 Generator 25 kva - 2 Ea   

7 Generator 100 kva - 1 Ea   

8 Engine 400 HP with pupm 16" - 2 Ea   



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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9 Pipe HDPE14" and Accessory - 120 meter   

10 Tank pressure Dai 1x4 meter - 3 Ea   

11 Monitor spay water 6" - 2 Ea   

12 Monitor spay water 4" - 4 Ea   

13 Steel plate Thickness 6 mm and Accessory - 40 Tons   

14 Trummel screen Dai 1x4 meter - 1 set   

15 Jig machine Dai 2.5x2x2 meter - 8 set   

16 Rotary dryer Dai 1x4 meter - 1 set   

17 wind shaking table - 2 set   

18 
All of tools and equipment for steel work  and carpenter 

work 
- 1 set   

19 
All of accessory for camp such as PVC pipe, nail, roof iron 

etc., 
- 1 set   

20 
All of tools and equipment and accessory for 
Production. 

- 1 set   

21 Diesel fuel for monthly production PTT 20,000 liters Operation Period  

 

အဆိုပြု ဝန်င်ထမ်းေွဲ့စေ်းြုံ 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
စုစုဒြါင်း - ၅၆ ဦး 
စီမံခနင့််ခွဲဒရးနှင့် အတတ်ြောရှင် - ၁၅ ဦး 

အဒထွဒထွလုြ်္ား - ၄၁ ဦး 
 

ခန့်မ ှန်း  ခဲမ ခေ ူ  ေဖေ ိုက်န က် ထုတ ်လုပ ်မ ှု ေအ ခခေအ န 
စဉ် ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် ထုတ်လုြ်ဒရး/နင်ာရီ တစ်ရက် တစ်လ  

္တ္တုရုိင်း 
  ၂၀ ကုေမီတာ ၁၆၀ ကုေမီတာ ၁၆၀ ကုေမီတာ ္တ္တုတွင်းဧရိယာ ၂ ဧက 
ြါဝင်မှု (ြျမ်းမျှေြါဝင်မှု ၁ကုေကုိက်လျှေင် ၀.၅ ဒြါင်) 

   ၀.၀၄ တန်င် ၁.၀၇တန်င်  
စွနင့််ြစ်ဧရိယာ 
    ၁ ဧက  

 

စီမ ံကိန်း တ စ်ခုလံုး ေတ ွက် အ ေ လုိေပ ်ချ က် 

တစ်နင်ာရီအတွက် nozzle တစ်ခု၏ဒရတင်နှုန်င်း - တစ်ဒနင့်လျှေင် ၂၆၀၀၀ ေါလန်င် 
တဒနင့်အလုြ်လုြ်နင်ာရီ - 8နင်ာရီ 
အ္ံုးပြုဒ္ာ nozzle စုြ်စက်၏ပမစ်ဒရတင်စီမံကိန်င်းမှုနှုန်င်း - တစ်ဒနင့်လျှေင်ေါလန်င်နှင့် 
နှစ်စဉ်ဒရအ္ံုးချမှု - ၃၄၄၀၆၄၀၀၀ ေါလန်င် 
 

လုပ ်ကွက်မ ျ ာ း ၏ တ ည်အနော 

SrNo. Name Location Remark 

 Mining Block Location 1 11°59’ 29.37”N  99°19’ 30.11”E 

11°59’ 17.86”N  99°19’ 30.25”E 
11°59’ 17.61”N  99°19’ 48.31”E 
11°59’ 29.31”N  99°19’ 48.31”E 

 

 Mining Block Location 2 11°59’ 17.73”N  99°19’ 54.29”E 

11°59’ 29.43”N  99°19’ 54.29”E 

 

လုြ်ကွက်မန်င်ဒနင်ေျာ 

အုြ်ချုြ်ဒရးအရာရှိ 

2 T 

 
ထမင်းချက် 

1 T 

ထမင်းချက်အကူ 

1 M 

ဘူမိဒေေအရာထမ်း 

2 T 

ယာဉ်ကကီးဒမာင်း 

10 M 

ယန္တရားဒမာင်း 

5 M 

ထုတ်လုြ်ဒရးအင်ေျင်နီင်ယာ 
3 T 

 
လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူ 

6 T 

 
လုြ်္ား 

25 M 

 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု  ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  38 

 

11°59’ 29.55”N  99°20' 12.85”E 
11°59’ 17.73”N  99°20’ 12.60”E 

 Mining Block Location 3 11°59’ 14.82”N  99°19’ 21.90”E 

11°59’ 03.00”N  99°19’ 21.90”E 
11°59’ 02.00”N  99°19’ 39.83”E 
11°59’ 14.69”N  99°19’ 39.96” 

 

 Mining Block Location 4 11°59’ 00.08”N  99°19’ 16.29”E 
11°58' 48.38”N  99°19’ 16.41”E 

11°58'48.25”N  99°19’ 34.72”E 
11°58' 59.83”N  99°19’ 34.60”E 

 

 Mining Block Location 5 11°58’ 25.22”N  99°19’ 40.44”E 
11°58' 13.52”N  99°19’ 58.75”E 
11°58' 13.52”N  99°19’ 58.75”E 

11°58' 25.34”N  99°19’ 58.75”E 

 

 

 
 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  39 

 

ေဆ ိုခပ ုလုပ်င န်း ေအ ကာ င ်ေထည်အေ ာ ်မ ှုဇယာ း 
  Time 

period 

 

 Day 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

A1  Ground survey Block 1, 2, 3, 4, 5 10                         
A1  Road and bridge improvement inside mine 15                         

A1  Area adjustments and camp building in the project area 5                         
A1  The production field adjustments 10                         

A1  Labor camp building 10                         
A1  Supervisor camp building 5                         

A1  Store and maintenance shop 10                         
A1  Mineral processing plant and final processing 10                         

A1  Kitchen and cafeteria building 5                         
A1  Bathroom for staff 5                         

A1  Bathroom for labors 5                         
A1  Generator 2.5 KVA room building 5                         

A1  Generator 200 KVA room building 5                         
A1  Structural roof of pump house 5                         

A1  Orbin combination and installation 15                         
A1  Structure and installation of jerry (grizzly) 10                         

A1  Primary palong combination and installation 5                         
A1  Trammel structure and installation 5                         

A1  Hopper 1, 2 installation 10                         
A1  Jig installation and building 20                         

A1  Structure and installation final palong 20                         
A1  Electrical system 20                         

A1  Water pipes and pump systems for all production 10                         
A1  Production test system 5                         

A1  Water treatment plant 1 10                         
A1  Water treatment plant 2 10                         

A1  Water treatment plant 3 10                         
A1  Stockpile 45                         

A1  Landscape adjustment 20                         

A1  Heavy machine 120                         



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  40 

 

အ ဆ ာ င်ေွက်မ ည့်လုပ ်င န်း စဉ် ေဆ င့်ဆ င့် 

ဟင်းလင်းေွင့် ္တ္တုတူးဒော်ဒရးနင်ေ်းစနင်စ် တွင်အဆင့်၃ ဆင့်ြါဝင်ြါ္ေ်၊ ၎င်းတို့မှာ 
 အဒြါ်ယံဒပမလွှာေယ်ရှားပခင်း 
 ္တ္တုတူးဒော်ပခင်း နှင့် 
 ဒရြန်င်းထုိးစစ်ယူပခင်း တို့ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

အဒြါ်ယံဒပမလွှာေယ်ရှားပခင်း 
္တ္တုဒ ကာ့္ုိဒရာက်ရှိရန်င်အနင်ေ်းဆုံးလုိအြ်္ေ့် ဒပမ္ားြမာဏကုိ တွက်ချက်္တ်မှတ်၍ ဒပမဒကာ်စက် (excavator) အားပေင့် တူးဒော်ပခင်း 
ပေစ်၍ ဒရြနင့််များကုိ အဒြါ်ယံဒပမလွှာေယ်ထုတ်ရာတွင်အ္ံုးမပြုြါ၊ ဒပမဒကာ်စက် တစီးနှင့် ဒပမ္ယ်ယာဉ် ၂ စီးကုိ အ္ံုးပြုမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 
ဒပမစာြံုရန်င် ္တ်မှတ်ထားဒ္ာဒနင်ရာမှာ လုြ်ကွက်နှင့် ကုိက် ၃၀၀ ကွာဒဝးြါ္ေ်။ 
္တ္တုတူးဒော်ပခင်း 

အဒြါ်ယံဒပမလွှာေယ်ရှားမြီး ဒနင်ာက် ္တ္တုတူးဒော်ပခင်းလုြ်ငန်င်းစဉ်စတင်မြီပေစ်ြါ္ေ်။ ဒပမ္ယ်ယာဉ် တစ်စီးလျှေင် ဒပမဒကာ်စက် ၈ဒကာ် စာ 
ဒပမစာ္ယ်ယူနုိင်မြီး တစ်ဒကာ် လျှေင် ၁ ကုေမီတာထုထေ်ရှိြါ္ေ်။ ဒကာ်ယူမြီး္ေ့် ဒပမစာများကုိ ္တ်မှတ်ထား္ေ့် ဒရပေန်င်းထုတ်ယူမေ့် 
ဒနင်ရာ့္ုိ္ယ်ယူြါမေ်၊ ္ယ်ယူခဲ့ဒ္ာ ဒပမစာများတွင် ္တ္တုများနှင့်အတူ ဒကျာက်စရစ်၊ ္ဲနှင့်နှုံးများြါဝင်ြါ္ေ်။ 
ဒရြန်င်းထုိးထုတ်ယူပခင်း 
Placer Mining Method ပေင့် ထုတ်လုြ်ပခင်း 
30 HP Engine နှင့ ်ဒရြန်င်းထုိး၍ 4 stroke Engine ကုိ အ္ံုးပြုမြီး 8" Gravel Pump ပေင့် စုတ်ယူမြီး ္စ်္ားယင်းြံုး (wooden Palong) (2 
landes x 4 ft x 100 ft) တွင်ဒမျာတုိက်၍ ္တ္တုများကုိ ေမ်းယူ္ေ့်စနင်စ်ကုိ အ္ံုးပြုမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ဒရလွှမ်းစစ်ယူပခင်းမှာ ပမစ်၊ ဒချာင်း၊ ဒချာင်းလက်တက်၊ ဒချာင်းငယ်နှင့်နီင်းဒ္ာဒနင်ရာများတွင် အ္ံုးပြုဒလ့ရှိဒ္ာနင်ေ်းစနင်စ်ပေစ်၍ ္ဲစစ်ကန်င် 
အနီင်းတွင် တြ်ဆင်ထားဒ္ာ ပေုန်င်းတင်ခါစက်ဒြါ် တင်ထားဒ္ာ ္တ္တုများြါဝင်္ေ့် ဒပမစာများကုိ ဒချာင်းမှဒရြနင့််ပေင့်ကုိစုတ်ယူမြီး ဒရလွှမ်း 
ကာ စစ်ယူ္ေ့်နင်ေ်းစနင်စ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ အ္ံုးပြုမေ့်ြနင့််မှာ centrifugal pump ပေစ်မြီး ေီဇယ်အင်ေျင်ပေင့်ဒမာင်းနှင်ြါ္ေ်။ ဒရထုတ်ြိုက်ကို 
ဒနင်ာ်ဇယ်တြ်ဆင်ထားမြီး ေိအားပေင့် ဒရြန်င်းထုိးပခင်းကုိ ဒဆာင်ရွက်ြါ္ေ်၊ ပေုန်င်း္င်/ခါစက်မှာ ဇကာများ ြါဝင်မြီး ြါဝင်ဒ္ာ ္ဲ၊ 

နှုံးများတွင်ြါဝင်ဒ္ာ ္တ္တုများကုိ အဆင့်ဆင့်စစ်ယူြါ္ေ်၊ ဇကာများတွင်ကျန်င်ရစ်ဒ္ာ ဒကျာက်စရစ်၊ ္ဲနှင့်နှုံး များအား ္ဲစစ်ကန်င်တွင်း့္ုိ 
ဒဆးဒ ကာြါ္ေ်။ ္ဲစစ်ကန်င် ၂ ခုထားရှိမြီး တစ်ခုမှာ နှုံးများအားကျဆင်းဒစမြီး ဒချာင်းတစ်ခုနှင့် ဆက်္ွယ်၍အနင်ေ်ထုိင်ကန်င်အဒနင်နှင့် စီး 
ဆင်းဒစြါ္ေ်၊  
ဒနင်ာက်တစ်ရက်တွင် အနင်ေ်ထုိင်ကန်င်တွင်အနင်ေ်ထုိင်ဒနင်္ေ့် နှုံးများကုိ ဒပမဒကာ်စက်ပေင့်ဒကာ်ယူ၍ ္ယ်ယူမြီး ဒနင်လှမ်း္ေ့်လုြ်ငန်င်းကုိ 
ဒနင့်စဉ်လုြ်ဒဆာင်ြါ္ေ်။ 

Placer စနစ် ခေ င ့်တ ူး အ ေ ါ်ောတွင ်အဆ ာ င်ေွက်မ ည့်စီမ ံချ က်မ ျ ာ း 

(က) ေအ ပ ါ်ေအံ ခမ ေ ယ်ေှား ခခင ်း 
1. ္တ္တုဒ ကာ့္ုိဒရာက်ရှိရန်င်အနင်ေ်းဆုံးလုိအြ်္ေ့် ဒပမ္ားြမာဏကုိ တွက်ချက်္တ်မှတ်ပခင်း 
2. ဒနင်ာင်တွင် နင်ေိုဒရဒပမအဒနင်အထားပေစ်ဒအာင်ပြုပြင်ရာ၌အ္ံုးပြုနုိင်ရန်င်ဒပမဆီဒပမနှစ် ကကယ်ဝ္ေ့်အဒြါ်ယံဒပမလွှာကုိ စနင်စ် 

တကျထိန်င်း္ိမ်းထားရိှြါမေ်။ 

3. ဒရအားအ္ံုးပြုမြီး ဒရြန်င်းထုိး၍ ေယ်ရှားရှင်းလင်းပခင်းမပြုဘ ဲဒပမတူးစက်၊ဒပမ္ယ်ယာဉ်များကုိ အ္ံုးပြု ၍ေယ်ရှားြါမေ်။ 
4. အဆိုြါဒခါင်းမုိးဒပမများကုိ ္တ်မှတ်ထား္ေ့် စွနင့််ြစ်ဒပမကွင်းတွင် စနင်စ်တကျ ဒလှကားထစ်ြုံဒေါ်ထားရိှပခင်း၊ အထစ်တိုင်း တွင် 

ဒရနုြ်ဒပမာင်းငယ်များ ဒေါ်က်လုြ်ကာ နံုးစုကန်င်၊ ၎င်းမှဒရ ကေ်ကန်င်တွင် ္ဘာဝအတိုင်း္နင့််စင် ကေ်လင်ဒစမြီးမှ ဒရ ကေ်ကို 
ထုတ်လုြ်စွနင့််ြစ်ပခင်း၊ 

5. မြိုကျနုိင်ဒ္ာအဒပခအဒနင်ရှိ္ေ့်ဒနင်ရာများတွင် ဒကျာက်စီဒပမထိန်င်းနံင်ရံများတေ်ဒဆာက်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်း၊ 
6. အန္တရာယ်ပေစ်နုိင်ဒပခအဆင့်တွက်ချက်နုိင်ရန်င်နှင့်လုိအြ်ဒ္ာဒဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဒရးအစီအမံများ ချမှတ်ဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င် 

အတွက်စခန်င်း၌စီစဉ်မှုများကုိ (ဃ၊ င၊ စ၊ ဆ) ဒေါ်ပြထား္ေ့်အတိုင်းဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

(ခ) တ ူး အ ေ ါ်ခခင်း 
1. နံုးစုကန်င် / ္ဲစုကန်င် တို့၏ အရွယ်အစား၊ အဒရအတွက်နှင့်ကက့ံခိုင်မှုတို့ကုိ စနင်စ်တကျတွက်ချက်တေ်ဒဆာက်ပခင်း၊ 
2. ဒရ ကေ်ကန်င်များ၏ အရွယ်အစား အဒရအတွက်နှင့်ကက့ံခိုင်မှုတို့ကုိ စနင်စ်တကျတွက်ချက်တေ်ဒဆာက်ပခင်း၊ 
3. ပေုန်င်း္င် / ခါစက်မှ ထွက်ရှိ္ေ့်မုံဒရာရေ်များကုိ နံုးစုကန်င် / ္ဲစုကန်င်၊ ၎င်းမှ ဒရ ကေ်ကန်င်တွင် ္ဘာဝနင်ေ်းစဉ်ပေင့်္ာ ္နင့််စင် 

အနင်ေ်ထုိင်ဒစမြီးမှ ဒရ ကေ်ကုိစွနင့််ထုတ်ပခင်း၊ 
4. နု့ုံး / ္ဲစု ကန်င်/ တို့မှ နှုံး ၊ ္ဲများကုိ တွက်ချက် ရရှိ္ေ့် အလှေ့်ကျကာလတွင် ယန္တယားများကုိ အ္ံုးပြုမြီး စွနင့််ြစ်ကွင်း္ို့ 

္ယ်ဒဆာင်စုြုံပခင်း၊ ၄င်းတ့ုိမှ စိမ့်ထွက်္ေ့်ဒရဒနင်ာက်များကုိ နံုးစုကန်င် / ္ဲစုကန်င့်္ုိ စီးဝင်ဒရာက်ရှိဒစ္ေ့် 
ဒရနုတ်စနင်စ်ထားရှိပခင်း၊ဒပခာက်ဒ္ွ့ဒ္ာအခါ အြုိေ်ခွဲ က(၄) ဒေါ်ပြြါ ဒပမြစ်ကွင်း့္ုိဒရွှေ့ဒပြာင်းထားရိှြါ္ေ်၊ 

5. နံုးစုကန်င် / ္ဲစုကန်င်များကုိ အလှေ့်ပေင့်အ္ံုးပြုနုိင်ရန်င်စီစဉ်ပခင်း၊ 
6. အန္တရာယ်ပေစ်နုိင်ဒပခအဆင့်တွက်ချက်နုိင်ရန်င်နှင့် လုိအြ်ဒ္ာဒဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ဒရး အစီအမံများချမှတ်ဒဆာင်ရွက်နုိင် ရနင်် 

အတွက် စခန်င်း၌စီစဉ်မှုများကုိ (ဃ၊ င၊ စ၊ ဆ) ဒေါ်ပြထား္ေ့်အတိုင်းဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

(ဂ) ထိန်း သိမ ်း ခခ င ်း 
1. နံုးစုကန်င်၊ ္ဲစုကန်င် ၊ ဒရ ကေ်ကန်င်မျး၏ ကက့ံခိုင်မှုကုိ ဒနင့်စဉ်၊ အြတ်စဉ်၊ လစဉ် ဒစာင့် ကေ့် ကြ်မတ်မေ့် ကကီး ကြ်(၁)ဦး ဦးစီး္ေ့် 

အလုြ်အေဲွ့တစ်ေွဲ့ကုိ တာဝန်င်ဒြးြါမေ်၊ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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2. အဒရးဒြါ်အဒပခအဒနင်တွင် အင်အားပေေ့်ဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င် အလုြ်အေဲွ့တစ်ေွဲ့ကုိလေ်းအရံအပေစ်ထားရှိြါမေ်၊ 
3. ၄င်းတ့ုိအတွက် လုြ်ငန်င်း္ံုးြစ္စေ်းကိရိယာ၊ တန်င်ဆာြလာများပြေ့်စံုစွာစီစဉ်ဒြးြါမေ်၊ 
4. လံုဒလာက်ဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာ ဆက်္ွယ်ဒရးစနင်စ်ထားရှိြါမေ်၊ 
5. ထုတ်လွတ်ဒရ၏ အရေ်အဒ္ွးကုိ ဒစာင့် ကေ့် အကဲပေတ်္ေ့်နင်ေ်းနင်ာများကုိ ဒလ့ကျင့်္င် ကားဒြးထားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 
6. ဒနင့်စဉ်မှတ်တမ်းတင်ပခင်း၊ အစီရင်ခံပခင်းတ့ုိကုိ အချန်ိင်နှင့်တစ်ဒပြးေီဒဆာင်ရွက်ဒစြါမေ်၊ 
7. အန္တရာယ်ပေစ်နုိင်ဒပခအဆင့်တွက်ချက်နုိင်ရန်င်နှင့်လုိအြ်ဒ္ာ ဒဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဒရးအစီအမံများချမှတ်ဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င် 

အတွက် စခန်င်း၌စီစဉ်မှုများကုိ (ဃ၊ င၊ စ၊ ဆ) ဒေါ်ပြထား္ေ့်အတိုင်းဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

(ဃ) ေအ ထွအထွေညစ်ေအက ကး မ ျ ာ း 
လူတို့၏ဒနင့်စဉ်ဒနင်ထုိင်မှုဘဝမှထွက်ဒြါ်လာ္ေ့်အမှိုက်္ရုိက်များ၊ဒဆးဒ ကာပခင်း၊ဒလျှော်ေွတ်ပခင်း၊အေစ်အဒ ကးစွနင့််ပခင်းတ့ုိမှ 
ထွက်ရှိ္ေ့်ဒရဆိုး၊ ဒရေစ်များစ္ေ့် ပမူနီင်စြယ်အေစ်အဒ ကးများနှင့်လုြ်ငန်င်းခွင်အလုြ်ရံု၊ ဒဆးခန်င်းစ္ေ်တို့မှထွက်ရှိ္ေ့် အေစ် 

အဒ ကးများြါဝင်ြါ္ေ်။ ၎င်းတ့ုိကုိ ဒအာက်ြါအတုိင်းစီမံဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

1. လူ္ံုးနှင့်လုြ်ငန်င်း္ံုးစွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများကုိ အလွယ်တကူဒဆွးဒပမ့မြီး ဒပမဆီလွှာပေစ်နုိင်ဒ္ာ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်း၊ မပေစ်နုိင်ဒ္ာ စွနင့််ြစ် 
ြစ္စေ်း၊ ဒဆးရံုဒဆးခန်င်း္ံုးစွနင့််ြစ္စေ်း၊ မလုိလားအြ်ဒ္ာဓာတ်ဒငွ့နှင့်ဝထ္ထုြစ္စေ်းများအပေစ် ဓာတ်ပြု ဒပြာင်းလဲ နုိင်ဒ္ာြစ္စေ်းဟူ၍ 
ခွဲပခားမြီး အမျ ိုးအစားအလုိက်္တ်မှတ်ထား္ေ့်ထား္ုိမှုစနင်စ်အတိုင်းထားရှိပခင်း၊ 

2. စုဒဆာင်းထားရိှစဉ် ပခင်၊ ယင်၊ ပေုတ်၊ဘက်တီးရီးယားစ္ေ့်ြိုးမွှားများ မဒြါက်ေွားမပြနင့််န့ံှဒစရန်င်နှင့် ယုိစိမ့်မှု ဒ ကာင့် လေ်းဒကာင်း 
အချင်းချင်းဓာတ်ပြုမှုဒ ကာင့်လေ်းဒကာင်း ဒပမထု၊ ဒလထု၊ ဒရထုတို့ကုိ ထိခိုက်မှုမရှိဒအာင် စီမံထားရှိပခင်း၊ 

3. စုြုံထားရိှစဉ် အပမင်ြ္ာေ တင့်တယ်ဒအာင်စီမံထားရိှပခင်း၊ 
4. စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများကုိထား္ုိရာမှေျက်စီးရာ့္ုိ ္ယ်ဒဆာင်ရာလမ်းခရီးတွင် လမ်းဒြါ့်္ုိကျဒရာက်ကျန်င်ရှိဒစပခင်း၊ စီးထွက် ကျဆင်း 

မြီး စွတ်စုိဒစပခင်းမပေစ်ဒစရန်င် စီမံဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
5. ္တ်မှတ်ထား္ေ့်ဒနင်ရာများတွင် ထုတ်ပြန်င်ထား္ေ့်နင်ေ်းနင်ာများအတုိင်းဒလထု၊ ဒပမထု၊ ဒရထုတို့ကုိ မထိခိုက်ဒအာင် ေျက်ဆီးပခင်း၊ 
6. စွနင့််ြစ်အရေ်များကုိ နင်ေ်းလမ်းတကျထိန်င်း္ိမ်းထား္ုိထားပခင်း၊ လုိအြ်လျှေင် ဓာတုဒေေနင်ေ်းအားပေင့်ဓာတ်ပြယ်ဒစမြီး ရှိရင်း 

ဒရဆင်းစနင်စ်က လက်ခံနုိင်္ေ့် စံချန်ိင်စံညွှန်င်းများအတုိင်းပေစ်ဒစရန်င်္နင့််စင်မှုပြုလုြ်မြီးမှ ထုတ်လွန်င်စွနင့််ြစ်ပခင်း၊ 
7. အန္တရာယ် ပေစ်နုိင်ဒပခအဆင့်တွက်ချက်နုိင်ရန်င်နှင့်လုိအြ်ဒ္ာဒဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ဒရး အစီအမံများချမှတ်ဒဆာင်ရွက် နုိင်ရနင်် 

အတွက် စခန်င်း၌စီစဉ်မှုများကုိ (ဃ၊ င၊ စ၊) ဒေါ်ပြထား္ေ့်အတိုင်းဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

(င) အ ေေေင်း ေခမ စ်မ ျ ာ းနှင ့်ပ တ်သက်၍စီမ ံချ က် 
1. ရှိနှင့်မြီး ဒရအရင်းအပမစ်များစာရင်းကုိ ဒေ္ဆိုင်ရာအုြ်ချုြ်ဒရးအေဲွ့များထံမှ ရယူစုစေ်းပခင်း၊ 
2. မမို့္ံုး၊ ရွာ္ံုး၊ စုိက်ြျ ိုးဒရး္ံုး၊ စက်မှုလျှေြ်စစ်္ံုး၊ အပခား္ံုးစာရင်းများအားခဲွပခားစာရင်းပြုစုပခင်း၊ 
3. လွတ်လြ်ဒရအရင်းအပမစ်များမှထုတ်ယူ္ံုးစဲွရန်င် စီမံဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ထုိ့္ုိဒဆာင်ရွက်ရာတွင် အ္ံုးပြုဆဲ ဒရအရင်း အပမစ် များနှင့် 

မေ့်္ုိဆက်စြ်္ေ်၊ မေ့်္ုိအကျ ိုး္က်ဒရာက်နုိင်္ေ်တို့ကုိ ကျွေမ်းကျင်္ူများ၏အကူအေီကုိရယူဆန်င်းစစ်ပခင်း၊ 
4. လွတ်လြ်ဒရအရင်းအပမစ်များကုိရယူ္ံုးစဲွခွင့်ရရှိဒရးကုိ နင်ေ်းလမ်းတကျဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
5. အြိုေ်ခွဲ ၂ ြါဒရအရင်းအပမစ်များမှခွဲဒဝ္ံုးစဲွနုိင်္ေ့်အဒပခအဒနင်ရှိလျှေင်အဒ ကအလေ်ေိှနှိုင်းရရှိ္ေ့် စေ်းကမ်း္တ်မှတ် ချက် 

များနှင့်အေီ ခွဲဒဝ္ံုးစဲွပခင်း၊ 

မိမိ၏္ံုးစဲွမှုဒ ကာင့်ရှိရင်းလူ့အေွဲ့အစေ်းအားမေ့်္ုိမျှေထိခိုက်ဒစပခင်းမရှိဒအာင်အဒလးထားဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 
(စ) စွန့်ပ စ်အေန ှင ့်စွ န့်ပ စ်ပ စ္စည်း မ ျ ာ း ကုိ ထိန်း သိမ ်း စွ န့်ပ စ်အစခခင ်း 

1. စွနင့််ြစ်အေစ်အဒ ကးထိန်င်း္ိမ်းစွနင့််ြစ်မှုစ္ေ့်လုြ်ဒဆာင်ချက်တို့ကုိကျန်င်းမာဒရးထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်မှုအခန်င်းတွင်ဒေါ်ပြ 
ထားြါ္ေ်။ 

(ဆ) စွန့်ပ စ်အေန ှင ့်စွ န့်ပ စ်ပ စ္စည်း မ ျ ာ း ကုိ ထိန်း သိမ ်း စွန့်ပ စ်အစခခင ်း 
1. စွနင့််ြစ်အေစ်အဒ ကးထိန်င်း္ိမ်းစွနင့််ြစ်မှု စ္ေ့်လုြ်ဒဆာင်ချက်တို့ကုိ ကျန်င်းမာဒရးထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်မှုအခန်င်းတွင် ဒေါ်ပြ 

ထားြါ္ေ်။ 
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ေခခာ း အ ေးွ ချ ယ်စောသောဝပ တ ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန့်ခွဲမ ှု  ေခမ င ် သအ ောထား မ ျ ာ းနှင ့် န ှိုင ်း ယှဉ်ခခင ်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာမှာ မိမိတို၏့ တစ်ဒနင့်တာအတွက် အဒပခခံပေစ်မြီး မရိှမပေစ်အလုိအြ်ဆုံးအစိတ်အြိုင်းတစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်၊  
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှုမှာ မိမိတို့ဘဝများ၏ မတူေီဒ္ာ ကဏ္ဍများတွင် ြို၍ဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာစီမံခနင့််ခွဲမှုများြင်ပေစ်ြါ္ေ်။ ြတ် 
ဝန်င်းကျင်ဟုဆိုရာတွင် ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာ၊ ဉာဏအဒနင်အထား၊ စီးြွားဒရး၊ နုိင်ငံဒရး၊ ယဉ်ဒကျးမှု၊ လူမှုဒရး၊ ကုိယ်ကျင့်တရားနှင့် စိတ်ခံစားမှု 

စ္ေ်ပေင့် အမျ ိုးမျ ိုးြါဝင်ြါ္ေ်။ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်၏္ဒဘာ္ဘာဝမှာ ပြင်ြေိအား၊ ဩဇာလွှမ်းမုိးမှုများနှင့်အဒပခအဒနင်များစ္ေ့် ဒနင်ထုိင်မှုဘဝ၊ ္ဘာ၀၊ အမူအကျင့် နှင့် 
ေွံ့မေိုးတုိးတက်မှုနှင့် ရှင်္န်င် ကကီးထွားမှု စ္ေ့်အချက်များနှင့် ၎င်းတ့ုိကုိ ထိခိုက်ဒစ္ေ့်အချက်အလက်များစုဒြါင်းြါဝင်ြါ္ေ်၊  
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးစီမံခန်င့်ခွဲမှုစနင်စ်မှာ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများကုိ စီမံခန်င့်ခွဲဒရးအတွက် ဒဆာင်ရွက်လှုြ်ရှားမှုများများကုိ 
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ရုိးရှင်းစွာ စုဒြါင်းထားမှုတစ်ခုပေစ်၍ဒအာက်ြါအချက်များကုိ အဒထာက်အကူပြုြါ္ေ်။ 
 ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာဥြဒေများနှင့်တ္မတ်တေ်းလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ပခင်း 

 ဒယဘယုအားပေင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်စွမ်းဒဆာင်ရေ်တိုးတက်ဒစပခင်း၊ 

 လက်ရှိ့္ုိမဟုတ်အတိတ်္ခသန်င်းစာများမှ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်တာဝန်င်ယူမှု ကုိဒဆာင်ရွက်တတ်ပခင်း 

 ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာများတွင်ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှု တိုးတက်လာပခင်း 

 ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာရေ်ရွယ်ချက်များ များတွင်အများနှင့်အတူြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်မှုတိုးတက်လာပခင်း 

 ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒ္ာလုြ်ငန်င်းခွင်ပေစ်လာဒစပခင်း 

အပခားဒရွးချယ်နုိင်ဒ္ာ စီမံကိန်င်းများ ့်စီမံခန်င့်ခွဲမှု 

အဆိုပြုထားဒ္ာစီမံကိန်င်းနှင့်ြတ်္က်၍. အပခားဒရွးချယ်စရာများမှြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြိုနင်ေ်းဒစနုိင်္ေ့်အပခားနင်ေ်းလမ်းများြါဝင်ရန်င် 
ရေ်ရွယ်ချက်နှင့်စီမံကိန်င်းများ၏လုိအြ်ချက်များကုိေိှနှိုင်းကာ ကဲွပြားပခားနင်ားဒ္ာလက်ဒတွ့့့ပေစ်နုိင်္ေ့်နင်ေ်းလမ်းများကုိဆိုလုိြါ္ေ်၊ 

ေကကိုတ ည်အဆ ာ က်ခခင ်း ေဆ င ့် 
စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်း ရေ်ရွယ်အ္ံုးပြုပခင်း တပခားဒရွးချယ်မှု နင်ေ်းလမ်းများ 

စီမံကိန်င်းဒနင်ရာ စမ်း္ြ်ရှာဒေွထားဒ္ာဒနင်ရာများတွင် ္င့်ဒတာ် ဒ္ာ 

ဒနင်ရာချထားမှုစီစဉ်မှု 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 

ဒရွးချယ်မှု ဒနင်ရာမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအမျ ိုးအစား ္တ္တုတူးဒော်ရန်င် စီစဉ်မှု ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 

ဒရွးချယ်မှု ဒနင်ရာမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းေီဇိုင်း ္ို့မဟုတ် ဒနင်ရာချထားြံု တူးဒော်မေ့်ဒနင်ရာ၊ အ္ုံးပြုမေ့် အဒပခခံအဒဆာက် အဦး 
စက်ြစ္စေ်းများဒနင်ရာချထားရန်င် စီစဉ်မှု 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 
ဒရွးချယ်မှု ေီဇိုင်း ဒနင်ရာချြံုမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအတွက်အ္ံုးပြုမေ့်နင်ေ်းြော ဟင်းလင်းေွင့်္တ္တုတူးဒော်ပခင်း၊ ြဒလစာ ္တ္တု 
တူးဒော်ပခင်း နင်ေ်းြော 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် 
တပခားဒရွးချယ်မှု နင်ေ်းြောမရှိဒ္းြါ 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုရှုဒထာင့် နင်ေ်းြော အတုိင်းဒဆာင်ရွက်ရန်င် စီစဉ်မှု ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒနင်အထားအရ ဤနင်ေ်းြော ပေင့်္ာ 
ဒဆာင်ရွက်နုိင်ြါမေ်၊ 

ဝန်င်ကကီးဌာနင်များကြုိ၍ထိဒရာက်ဒ္ာ 
့္ုိမဟုတ်္င့်ဒလျာ်ဒ္ာအပခားနင်ေ်းများကုိ 
အ္ံုးပြုဒစပခင်း 

အထူးမှတ်ချက်မပြုထားြါ အထူးမှတ်ချက်မပြုထားြါ 

တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် နှင့် အပခားနင်ေ်းလမ်းဒရွးချယ်ရန်င်နှိုင်းယှဉ်ပခင်း 
လုြ်ငန်င်းတေ်ဒဆာက်ဒရး ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် အဒနင်နှင့် စီမံကိန်င်းအဒကာင်အထေ်ဒော်မှုနှင့်တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့်အတွက် 
္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးအတွက်လမ်းညွန်င်မှုကုိအဒထာက်အကူပြုြါ္ေ်။ ၎င်းမှာြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်မှုများကုိ ဒရှာင်ရှားရန်င် 
တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့် စီမံခနင့််ခွဲမှုနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုကုိဒလျှော့ချရန်င်ရေ်ရွယ်ထားြါ္ေ်။ ထိခိုက်နုိင်မှုများမှာ(ဥြမာ လုြ်ကွက်ရှင်းလင်း 
ပခင်း၊ ဒဆာက်လုြ်ဒရး စခန်င်းများတေ်ဒဆာက်ပခင်းများစ္ေ့်) ဒဆာက်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများတွင်ဒြါ်ထွက်လာမေ့် ဒပမမြိုမှု၊ ဒရထုေစ်ေမ်းမှု၊ 
ဆူေ့္ံ၊ ေုံမှုံ့များလွှင့်ြျ ံ့မျု) စ္ေ်တို့ပေစ်မြီး ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်များကုိ ဒအာက်ြါအတိုင်းခဲွပခားနုိင်ြါ္ေ်။ 
စီမံခနင့််ခွဲရန်င်လုိအြ်ဒ္ာ အလားအလာရှိ္ေ့် ထိခိုက်မှုများအားခဲွပခား္တ်မှတ်ရန်င် 

အဒကာင်အထေ်ဒော်မေ့် ဒလျာ့ြါးဒစဒ္ာနင်ေ်းလမ်းများကုိ္တ်မှတ်ရန်င် 
ဒဆာင်ရွက်မေ့် စွမ်းဒဆာင်နုိင်ရေ်ကုိ ဒော်ထုတ်ရန်င် 
လုြ်ငန်င်းများကုိ မေ်္ူကတာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်မေ်ကုိ ္တ်မှတ်ရန်င် နှင့် 
မေ်္ူကဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရး ကုိ တာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်မေ် ကုိ ္တ်မှတ်ရန်င် တို့ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်း ရေ်ရွယ်အ္ံုးပြုပခင်း တပခားဒရွးချယ်မှု နင်ေ်းလမ်းများ 

စီမံကိန်င်းဒနင်ရာ စမ်း္ြ်ရှာဒေွထားဒ္ာဒနင်ရာများတွင် ္င့်ဒတာ် ဒ္ာ 
ဒနင်ရာချထားမှုဒဆာင်ရွက်ပခင်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 
ဒရွးချယ်မှု ဒနင်ရာမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအမျ ိုးအစား ္တ္တုတူးဒော်ရန်င် စီစဉ်မှု ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 
ဒရွးချယ်မှု ဒနင်ရာမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းေီဇိုင်း ္ို့မဟုတ် ဒနင်ရာချထားြံု တူးဒော်မေ့်ဒနင်ရာ၊ အ္ံုးပြုမေ့် အဒပခခံ အဒဆာက် 

အဦး စက်ြစ္စေ်းများဒနင်ရာ များဒနင်ရာချထားပခင်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 

ဒရွးချယ်မှု ေီဇိုင်း ဒနင်ရာချြံုမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအတွက်အ္ံုးပြုမေ့်နင်ေ်းြော ဟင်းလင်းေွင့်္တ္တုတူးဒော်ပခင်း၊ ြဒလစာ ္တ္တု 

တူးဒော်ပခင်း နင်ေ်းြော 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် 

တပခားဒရွးချယ်မှု နင်ေ်းြောမရှိဒ္းြါ 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုရှုဒထာင့် နင်ေ်းြော အတုိင်းဒဆာင်ရွက်ရန်င် စီစဉ်မှု ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒနင်အထားအရ ဤနင်ေ်းြော ပေင့်္ာ 
ဒဆာင်ရွက်နုိင်ြါမေ်၊ 

ဝန်င်ကကီးဌာနင်များကြုိ၍ထိဒရာက်ဒ္ာ 
့္ုိမဟုတ်္င့်ဒလျာ်ဒ္ာအပခားနင်ေ်းများကုိ 

အ္ံုးပြုဒစပခင်း 

အထူးမှတ်ချက်မပြုထားြါ အထူးမှတ်ချက်မပြုထားြါ 

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် နှင့် အပခားနင်ေ်းလမ်းဒရွးချယ်ရန်င်နှိုင်းယှဉ်ပခင်း 
လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်အတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်မှာ အထူး္ပေင့်ေွံ့မေိုးဒရးလုြ်ငန်င်းများနှင့် ြတ်္က်္ေ့်လုြ်ငန်င်း 
လေ်ြတ် လှုြ်ရှားဒဆာင်ရွက်မှုများအတွက်တိကျဒ္ာလမ်းညွန်င်မှုများကုိဒထာက်ြံ့ဒြးပခင်းပေစ်၍ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင် 
ဒစာင့် ကေ့်မှု များနှင့် စွမ်းဒဆာင်ရေ်အကဲပေတ်မှု အခန်င်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်င်ဝတ္တရားတ့ုိကုိ ္တ်မှတ်ထားြါ္ေ်။ 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်း ရေ်ရွယ်အ္ံုးပြုပခင်း တပခားဒရွးချယ်မှု နင်ေ်းလမ်းများ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  44 

 

စီမံကိန်င်းဒနင်ရာ စမ်း္ြ်ရှာဒေွထားဒ္ာဒနင်ရာများတွင် ္င့်ဒတာ် ဒ္ာ 
ဒနင်ရာချထားမှုဒဆာင်ရွက်မြီးစီးပခင်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 
ဒရွးချယ်မှု ဒနင်ရာမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအမျ ိုးအစား ္တ္တုတူးဒော် ထုတ်လုြ်ပခင်း ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 
ဒရွးချယ်မှု မရှိြါ 

စီမံကိန်င်းေီဇိုင်း ္ို့မဟုတ် ဒနင်ရာချထားြံု တူးဒော်မေ့်ဒနင်ရာ၊ အ္ံုးပြုမေ့် အဒပခခံ အဒဆာက် 
အဦး စက်ြစ္စေ်းများဒနင်ရာများပေင့်လုြ်ငန်င်း ဒဆာင်ရွက် 
ပခင်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 
ဒရွးချယ်မှု ေီဇိုင်း ဒနင်ရာချြံုမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအတွက်အ္ံုးပြုမေ့်နင်ေ်းြော ဟင်းလင်းေွင့်္တ္တုတူးဒော်ပခင်း၊ ြဒလစာ ္တ္တု 
တူးဒော်ပခင်း နင်ေ်းြော 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် 
တပခားဒရွးချယ်မှု နင်ေ်းြောမရှိဒ္းြါ 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုရှုဒထာင့် နင်ေ်းြော အတုိင်းဒဆာင်ရွက် ပခင်း ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒနင်အထားအရ ဤနင်ေ်းြော ပေင့်္ာ 
ဒဆာင်ရွက်နုိင်ြါမေ်၊ 

ဝန်င်ကကီးဌာနင်များကြုိ၍ထိဒရာက်ဒ္ာ 

့္ုိမဟုတ်္င့်ဒလျာ်ဒ္ာအပခားနင်ေ်းများကုိ 
အ္ံုးပြုဒစပခင်း 

အထူးမှတ်ချက်မပြုထားြါ အထူးမှတ်ချက်မပြုထားြါ 

လုြ်ငန်င်းရုြ်္ိမ်းပခင်းနှင့် မိုင်းြိတ်္ိမ်းပခင်းအဆင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် နှင့် အပခားနင်ေ်းလမ်းဒရွးချယ်ရန်င်နှိုင်းယှဉ်ပခင်း 
လုြ်ငန်င်းရုြ်္ိမ်းပခင်း္ေ့်အချန်ိင်တွင် တပခားဒရွးချယ်္ေ့်လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ရန်င် ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ ပြန်င်လေ်အ္ံုးပြုနုိင်ဒ္ာ ဆက်စြ်ဒနင် 
္ေ့်အခွင့်အလန်င်းများနှင့် ယခင်စီမံကိန်င်းဒ ကာင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများကျန်င်ရှိပခင်းမရိှဒစရန်င် လုြ်ငန်င်းရုြ်္ိမ်းပခင်းနှင့် မုိင်းြိတ်္ိမ်းပခင်း 
အဆင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်မှ ဒထာက်ြံ့ဒြးပခင်းပေစ်ြါ္ေ်။  
မေ့်္ုိြင်ဆုိဒစကာမူ လုြ်ငန်င်းများရြ်မြီးဒနင်ာက် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်လှုြ်ရှားမှု၏ ္ဒဘာ္ဘာဝအလုိက် ကျွေင်းကျန်င်ခဲ့ဒ္ာထိခိုက်မှုများ၏ 
အန္တရာယ်အတွက် ကုိ စီမံခနင့််ခွဲရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ ဥြမာအားပေင့် ကျွေင်းကျန်င်ခဲ့ဒ္ာ အလားအလာထိခိုက်မှုများမှာ ဒပမလွှာ၊ ဒပမဒအာက်ဒရ၊ 
ဒပမစာြံု တို့အဒြါ်တွင်္က်ဒရာက်မှု (ဆီဒြြါ၊ ကိရိယာအြိုင်းအစများ၊ ဓာတုြစ္စေ်းအကျွေင်းအကျန်င်များ) အဒဆာက်အဦး အြျက်များ စ္ေ်- 
လုြ်ငန်င်းရုြိ္ိမ်းပခင်းအဆင့် စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ ြုံမှန်င်အားပေင့် ဓာတ်္တ္တုတူးဒော်ဒရးနှင့် ဒရနံင်နှင့်္ဘာဝဓာတ်ဒငွ့ ရှာဒေွတူးဒော်ပခင်း 
စ္ေ့်လုြ်ငန်င်းများတွင် ဒဆာင်ရွက်ရဒလ့ရှိ ကြါ္ေ်။ 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်း ရေ်ရွယ်အ္ံုးပြုပခင်း တပခားဒရွးချယ်မှု နင်ေ်းလမ်းများ 

စီမံကိန်င်းဒနင်ရာ တူးဒော်ထားမြီးဒနင်ရာများမှ ကျင်း၊ ချ ိုင့်များအား 

ဒပမေ့ုိပခင်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 

ဒရွးချယ်မှု ဒနင်ရာမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအမျ ိုးအစား ္တ္တုတူးဒော်ပခင်းလုြ်ငန်င်းများရုြ်္ိမ်းပခင်း ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 
ဒရွးချယ်မှု ဒနင်ရာမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းေီဇိုင်း ္ို့မဟုတ် ဒနင်ရာချထားြံု အဒပခခံ အဒဆာက်အဦး စက်ြစ္စေ်းများဒနင်ရာများ 
အားပေုတ်္ိမ်းပခင်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 
ဒရွးချယ်မှု ေီဇိုင်း ဒနင်ရာချြံုမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအတွက်အ္ံုးပြုမေ့်နင်ေ်းြော - - 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုရှုဒထာင့် ကျွေင်းကျန်င်ခဲ့ဒ္ာ ထိခိုက်မှုများအားဒလျှော့ချပခင်း (ဒပမ 

ဆီလွှာ, ဒပမဒအာက်ဒရ၊ ဒပမစာြံု စ္ေ်ပေင့်) 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 

ဒရွးချယ်မှု ေီဇိုင်း ဒနင်ရာချြံုမရှိြါ 

ဝန်င်ကကီးဌာနင်များကြုိ၍ထိဒရာက်ဒ္ာ 

့္ုိမဟုတ်္င့်ဒလျာ်ဒ္ာအပခားနင်ေ်းများကုိ 
အ္ံုးပြုဒစပခင်း 

- - 

 

ပ ိတ်သိမ ်း ဖပ ီး ေဆ င့် 
စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်း ရေ်ရွယ်အ္ံုးပြုပခင်း တပခားဒရွးချယ်မှု နင်ေ်းလမ်းများ 

စီမံကိန်င်းဒနင်ရာ မူလအဒပခအဒနင်နီင်းြါးပေစ်ဒအာင် ပြန်င်လေ်ပြင်ဆင်ပခင်း 

အြင်များပြန်င်လေ်ြျ ိုးဒထာင်စုိက်ြျ ိုးပခ်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုြုိ၍ ဒလျာ့နင်ေ်းဒစမေ့် တပခား 

ဒရွးချယ်မှု ဒနင်ရာမရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအမျ ိုးအစား   

စီမံကိန်င်းေီဇိုင်း ္ို့မဟုတ် ဒနင်ရာချထားြံု အဒဆာက်အဦးအချ ို့အားရြ်ရွာအ္ုိင်းအဝုိင်းမှ လိုအြ်ြါ 
က ဒြးလှူပခင်း 

မရှိြါ 

စီမံကိန်င်းအတွက်အ္ံုးပြုမေ့်နင်ေ်းြော - - 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုရှုဒထာင့် - - 

ဝန်င်ကကီးဌာနင်များကြုိ၍ထိဒရာက်ဒ္ာ 
့္ုိမဟုတ်္င့်ဒလျာ်ဒ္ာအပခားနင်ေ်းများကုိ 
အ္ံုးပြုဒစပခင်း 

- - 

အဆိုပြုစီမံကိန်င်းအတွက် ကျ ိုးဒ ကာင်းဆီဒလျာ်ဒ္ာ တပခားနင်ေ်းလမ်းများကုိ စီစစ် ကေ့်ရာ၌ ဤဧရိယာအတွက် စီမံကိန်င်းအရွယ်အစားမှာ 
တပခားစီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းများပေစ်နုိင်ဒချနင်ေ်းြါးမြီးကနင့််္တ်ချက်ရှိနုိင်ပခင်းဒ ကာင့် တပခားဒရွးချယ်နုိင်ဒ္ာ စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းများမရိှဒ္းြါ။ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှု၏အဒရးြါမှု 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် ကုိ လုြ်ငန်င်း့္ုိမဟုတ်စီမံကိန်င်းအတွက် ရုြ်ြိုင်းဆုိင်ရာ နှင့် လူမှုဒရးနှင့် စီးြွားဒရး ြတ်ဝန်င်းကျင် 
ကုိပမှင့်တင်ဒရးအတွက်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်ရေ်ရွယ်လုြ်ဒဆာင်ရြါ္ေ်။ ၎င်းမှာ ရင်းနီှးပမုြ်န့ှမှုစီမံချက် အရ ထုတ်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများစတင်ရန်င် နှင့် 
္နင့််ရှင်း ္ြ်ရြ်စွာအဆုံး္ြ်ရန်င် တွန်င်းအားဒြးပခင်းတစ်ရြ်လေ်းပေစ်ြါ္ေ်။ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု၏ အဒရးြါမှုများမှာ ဒအာက်ြါ အတုိင်း 

ပေစ်ြါ္ေ်။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  45 

 

- ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်ရန်င်ဒခတ်္စ်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် ၏ရေ်ရွယ်ချက် ကုိရှင်းလင်းစွာနင်ားလေ်ဒစရန်င် 
- လူဒနင်မှုဘ၀ ရေ်ရှေ်တေ်တံ့ခိုင်မမဲဒစ္ေ့် နင်ေ်းလမ်းများကုိ ္ိရှိဒစရန်င် 
- ္ဘာဝအရင်းအပမစ်များကုိ ြို၍ အကျ ိုးရှိစွာအ္ံုးချနုိင်ရန်င် 
- ္ဘာဝအဒပခအဒနင်များဒအာက်တွင်ဒနင်ထုိင်္ေ့် ္က်ရှိများ၏အမူအကျင့်များကုိ ္ိရှိဒစနုိင်ရန်င် 
- လူဦးဒရနှင့် လူမှုအ္ုိင်းအဝုိင်းအတွင်း ္က်ရှိများ၏ဆက်္ွယ်မှုကုိ အတွင်းကျကျ္ိရှိဒစရန်င် 
- ဒေ္အဆင့်၊ နုိင်ငံဒတာ်အဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်ဆင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်၏အကျ ိုးပြုမှု နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနင်ာများ 

အား အ္ိြော ရရှိဒစရန်င် 
- စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းတစ်ခုအတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးစီမံခန်င့်ခွဲမှုမှာ ဒရရှေ်တေ်တံ့ခိုင်မမဲ္ေ့်စီးြွားဒရးေံွ့မေိုးတုိးတက်မှု 

လံုခခုံမှုပေင့် ဒ္ချာ္ေ့်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အဒနင်နှင့်လူမှုစီးြွားေွံ့မေိုးဒရးစီမံချက်နှင့်ကုိက်ေီဒစရန်င်အဒရးကကီးြါ္ေ်။ အစဉ်္ပေင့် 
ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ် ထိခိုက်မှုရှိဒနင်ြါကြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအဒပခအဒနင်များ အလျှေင်အပမန်င်ယုိယွင်းြျက်စီးလာမှု တိုးပမှင့်ဒနင်မေ် 

ပေစ်ြါ္ေ်။  
- ြတ်ဝန်င်းကျင်္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်ဒရးအတွက်ဒရရှေ် စီမံချက်အစီအစဉ်ဒရးဆွဲပခင်းနှင့် စီမံခန်င့်ခွဲမှုများအတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင် စိမံ 

ခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ ဒဆာင်ရွက်ရပခင်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

သတ ္တုလုပ ်ကွက်ေတ ွင ်း  ေဆ ိုခပ ုသောဝပ တ ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန ့်ခွဲမ ှု အ ဆ ာ င်ေွက်ချ က်မ ျ ာ း 

အဒထွဒထွ 

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်ကာလအတွင်း ္တ္တုလုြ်ကွက်များတွင် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးနှင့်ထိခိုက်နိုင်မှုရှိနုိင်္ေ့်လုြ်ငန်င်းခွင်ဒနင်ရာများ 
အတွက် လုြ်္ားအားလံုးအား ဒလ့ကျင့်္င်တန်င်းဒြးမှုများဒဆာင်ရွက်ထားမြီးပေစ်ြါ္ေ်၊ တစ်ဦးချင်း၏လုြ်ငန်င်းတာဝန်င်များနှင့် အဒရးဒြါ် 
တုံ့ပြန်င်မှု လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများကုိ လေ်းရှင်းလင်းပြထားမြီပေစ်ြါ္ေ်၊ ္က်ဆိုင်္ေ့်္င်တန်င်းများကုိလေ်း လုြ်ငန်င်းမစတင်မီ အဆင်္င့်ပြင် 
ဆင် ဒဆာင်ရွက်ထားမြီးပေစ်ြါ္ေ်။ 
လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုများကုိ ECD မှ ထုတ်ပြန်င်ထားဒ္ာ ဥြဒေများနှင့်အေီ ္တ္တုတွင်းလုြ်ငန်င်းများ၏စံချန်ိင်စံညွှန်င်းများနှင့်ဒဆာင်ရွက်္ွားမေ် 
ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

အဒရးဒြါ်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းမျာကုိလေ်း လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုအဆင့်ကာလများအတွင်း လုြ်ကွက်ဧရိယာများတွင်ကျင့်္ံုးဒဆာင်ရွက်္ွားြါ 
မေ်၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနင်ာများ၊ လုြ်္ားထုဒဘးကင်းလံုခခုံမှုနှင့်ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုများ အတွက်လေ်း လုြ်ကွက်္ဒဘာ 
္ဘာဝကုိနင်ားလေ်္ူ၊ ဒေ္ခံအ္ုိင်းအဝုိင်းများနှင့် ဆက်ဆံဒရးဒကာင်းမွန်င်္ူ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုနှင့်ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုများအား 
အနင်ေ်းဆုံးဒယဘယုျအား ပေင့်နင်ားလေ်္ဒဘာဒြါက်္ူတစ်ဦးအား တာဝန်င်ဒြးခနင့််ထားဒဆာင်ရွက်ဒစြါမေ်။  
မဒတာ်တဆထိခိုက်မှု၊ လုြ်ငန်င်းခွင်ြျက်ကွက်မှု၊ြစ္စေ်းစာရင်း၊ တုိင် ကားမှု၊ ဌာနင်ဆိုင်ရာများ၊ ဒေ္အာဏာြုိင်အေဲွ့အစေ်း၊တို့မှ ထုတ်ပြနင် ်
ဒ္ာညွှန်င် ကားချက်၊ ၎င်းကိစ္စရြ်များအတွက် အဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှု စ္ေ်တို့ကုိလေ်းမှတ်တမ်းများထားရိှြါမေ်။ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ အနင်ေ်းဆုံးတစ်လလျှေင်တစ်ကကိမ် စစ်ဒဆးြါမေ်။ ၎င်းအစီအစဉ်အားလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မှုဒ္ချာဒစရန်င် 
စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများနှင့်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမှုရလေ်များအားပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်ပခင်းများြါဝင်ြါမေ်။ 
ဒော်ပြြါကိစ္စရြ်များအတွက် တာဝန်င်ရှိ္ူတစ်ဦး၊ HSE Manager နှင့် လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူများအားလံုး္ေ် လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုအဆင့်ကာလ 
များအတွင်း အချန်ိင်နှင့်တဒပြးေီ၊ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ အကကိမ်နှုန်င်းများ အလုိက် ဆကိတိုက် ကကီး ကြ်စစ်ဒဆး္ွားြါမေ်။ 

ဒလထုအရေ်အဒ္ွးထိမ်း္ိမ်းပခင်း 

ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရား (ဒပမဒကာ်စက်၊ မီးစက် ္ေ်)များ ္တ္တုလုြ်ကွက်အတွင်းတူးဒော်ပခင်း၊ ထွက်ခွာပခင်းနှင့် ဝန်င်တင်ပခင်းတို့မှ ေံုမှုံ၊ 
မီးခုိးဒငွ့များထုတ်လွတ်ပခင်း) မှ ထုတ်လွှတ်္ေ့် ဒလထုေစ်ေမ်းမှု အတွက် အချန်ိင်တိုင်းထိန်င်းချုြ်ကာကွယ်ရြါမေ်၊ 
အဒြါ်ရံဒပမလွှာ၊ ဒကျာက်တုံး၊ ္တ္တုများ အား ဝန်င်တင်/ဝန်င်ချဒဆာင်ရွက်စဉ်ထွက်ရှိ္ေ့်ေုံမှုံ့များအား ကာကွယ်နုိင်မှု ဒ္ချာဒအာင် 
ထိန်င်းချုြ်နုိင်ရြါမေ်၊ 
ေုံမှုံ့ထွက်ရှိမှုကာကွယ်ထိန်င်းချုြ်ရမေ့် အချက်များမှာ  

- လုြ်ငန်င်းစဉ်တွင် အ္ံုးပြုမေ့်ကိရိယာအားလံုး 
- ဒပမ္ယ်ယာဉ်၊ တင်/ချဒဆာင်ရွက်မေ့်ဧရိယာများ 
- ဒပမစာြံုအားလံုး (အဒြါ်ယံဒပမလွှာ၊ ဒကျာက်တုံး၊ ္တ္တုြါ ဒပမများ) အနင်ေ်ထုိင်ကိရိယာ 
- ဒရြနင့််နှင့်ဒရပေန်င်းကိရိယာများတြ်ဆင်ထား္ေ့် ဒရပေန်င်းဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်  
- လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအတွက် လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူ 

အြင်နှင့်္တ္တဝါများ 

လုြ်ကွက်များနှင့်ကြ်လျက်ဒနင်ရာများတွင် ဟင်း္ီးဟင်းရွက်စုိက်ြျ ိုး္ေ့်ဧရိယာများတေ်ရှိဒနင်ြါက၊ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးနှင့်္နင့််စင်ဒရး 
ကိရိယာ များ ထားရိှမှုမရိှရန်င်  နင်ယ်နိင်မိတ်္ြ်မှတ်မြီး စေ်းရုိးများကာရံထားရနင််် လုိအြ်ြါ္ေ်၊ ္တ္တု ္နင့််စင်စက်များနှင့် ္တ္တုတွင်းလုြ်ငန်င်း 
စခန်င်းကုိ မီးဒဘးအန္တရာယ်မှကင်းဒစရန်င်လုိအြ်ဒ္ာ်လေ်း ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ရန်င် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရန်င်လုိအြ်ဒ္ာ 
္စ်ြင်များနှင့် စုိက်ခင်းများကုိေယ်ရှားပခင်းကုိ အနင်ေ်းဆုံးပေစ်ဒစရန်င်အဒရးကကီးြါ္ေ်၊ 
၎င်းအချက်များကုိ လုြ်ကွက်မန်င်ဒနင်ေျာမှ တာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်ရမေ်ပေစ်မြီး ္တ္တုလုြ်ငန်င်းများမစတင်မီနှင့်လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ပခင်းကာလ 
များတွင် အချန်ိင်နှင့်တဒပြးေီဆက်တိုက်ဒဆာင်ရွက်္ွားရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ အြင်များပြန်င်လေ်စုိက်ြျ ိုးပခင်းများကုိ ဒေ္ခံမျ ိုးစိတ်များပေင့် ္တ္တု 
လုြ်ကွက်များနှင့် ကကိမ်ဒချာင်းြတ်ဝန်င်းကျင်တွင်ဒဆာင်ရွက်ရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

မီးဒဘးကာကွယ်ဒရးအစီအစဉ်များ 

- အစီအစဉ်အတွက် ဒရြနင့််များ၊ ြုိက်များ valves instrumentation, hoses, nozzles, valves စ္ေ်တို့ြါဝင်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ 
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- ဒလာင်စာ္ုိဒလှာင်ကန်င်များတွင် အားဒကာင်းဒ္ာ ဒရြန်င်း စနင်စ်တြ်ဆင်ထားရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ 
- ေိအားပမင့် ကာေွန်င်ေုိင်ဒအာက်ဆိုေ်အမျ ိုးအစားနှင့် ဒရပမှြ်အမျ ိုးအစား ္ယ်ဒဆာင်ရန်င်လွယ်ကူ္ေ့် တစ်ကုိယ်ဒရ မီး္ြ်ဒဆးေူး များ 

အား္တ္တုတွင်းစခန်င်းဧရိယာများနှင့်လုြ်ကွက််ဧရိဘာများအတွင်းဒနင်ရာ ္တ်မှတ်ဒနင်ရာများအတုိင်းဒနင်ရာချထားရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ 
- မီးဒဘးကာကွယ်ဒရးစနင်စ်တွင် အ္င့်အတင့်အားဒကာင်းဒ္ာဒရပေန်င်းစနင်စ်ြါဝင်ဒ္ာ ေီဇယ်အင်ေျင်္ံုး ဒရြနင့်် ကုိအ္ံုးပြုြါမေ်၊ 

မီးဒဘးကကိုတင်ကာကွယ်ဒရးအစီအစဉ်၏ရေ်ရွယ်ချက်မှာ မီးဒလာင်မှုများအားဒရှာင်ရှားရန်င်၊ အိုးအိမ်အ္က်နှင့်ြိုင်ဆိုင်္ေ့်ြစ္စေ်းများဆံုးရှုံးမှု 
မှ ကာကွယ်ရန်င် ပေစ်ြါ္ေ်။  
မီးဒဘးကာကွယ်တားဆီးဒရးအစီအစဉ်ကုိမီးဒလာင်မှုအန္တရာယ်ကုိဒလျှော့ချရန်င်ဒအာက်ြါနင်ေ်းလမ်းများပေင့်ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်၊ 

- မီးဒလာင်လွယ်ဒ္ာ အန္တရာယ်ရှိြစ္စေ်းများကုိ စနင်စ်တကျကုိင်တွယ်ထိန်င်း္ိမ်းမှု နင်ေ်းလမ်းများ 
- မီးဒတာက်ဒစဒ္ာ (မီးြွင့်ထွက်တတ်ဒ္ာ) ြစ္စေ်းကိရိယာ အရင်းအပမစ်များအား စနင်စ်မှန်င်ဒ္ာကုိင်တွယ်ထိန်င်း္ိမ်းမှု 
- မီးဒဘးအန္တရာယ်ကုိ ထိန်င်းချုြ်ရန်င်အ္ံုးပြုမေ့် မီး္တ်ကိရိယာများနှင့် စနင်စ်များ 

- မီးဒဘးအန္တရာယ်ကုိ တားဆီးရန်င် ့္ုိမဟုတ် ထိန်င်းချုြ်ရန်င် ကိရိယာများနင်ေ်းစနင်စ်များအတွက် တာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်မေ့် ြုေ္ဂိုလ်အား 
္တ်မှတ် တာဝန်င်ဒြးရန်င်၊ 

- မီးဒလာင်ဒြါက်ကဲွလွယ်ဒ္ာြစ္စေ်းများကုိ ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းနှင့်္က်ဆိုင်ဒ္ာ မီး္တ်ြစ္စေ်းများထိန်င်း္ိမ်းရန်င် ြုေ္ဂိုလ်အား ္တ်မှတ် 
တာဝန်င် ဒြးအြ်ရန်င် 

- မိးဒဘးအန္တရာယ်ပေစ်ြွားြါက မီးဒလာင်လွယ်ဒ္ာ ဒြါက်ကဲွဒစတတ်္ေ့် စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများနှင့်အကျွေင်းအကျန်င်များကုိကူးစက် 
ဒလာင်ကျွေမ်းမှု မပေစ်ြွားဒစရန်င် ဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာ ္နင့််ရှင်းဒရးစနင်စ်များပေင့် စနင်စ်တကျရှင်းလင်းထားရန်င် 

- ဝန်င်ထမ်းများအား မီးဒဘးအန္တရာယ်ကုိ နင်ားလေ်္ဒဘာဒြါက်ပမင်္ာဒစရန်င် ဇာတ်တိုက် ္င်တန်င်းများဒြးထားရန်င် 

စွန့်ပ စ်ပ စ္စ ည်း စီမ ံခန့်ခွဲမ ှု 

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ချန်ိင်နှင့် ္ာမန်င်အချန်ိင်များအတွက်   
ရေ်ရွယ်ချက် 

- အဒဆာက်အဦးအတွင်း အစုိင်အခဲစွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းထွက်ရှိမှုဒလျှော့ချဒရး 

- စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများကုိ တတ်နုိင်္မျှေပြန်င်လေ်အ္ံုးပြုဒရး 
- စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများမှ ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းမှုမပေစ်ဒစဒရး 

စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခွဲမှု တာဝန်င် 
- စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများအား ြံုမှန်င်္ိမ်းဆေ်းပခင်း 
- တစ်ကုိယ်ရေ် ကျန်င်းမာဒရးအတွက် စွနင့််ြစ်အမှိုက်များကုိ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာဒနင်ရာများတွင် စွနင့််ြစ်ပခင်း၊ အမှိုက်ကန်င် အမှိုက်ြုံးထား 

ပခင်း၊ ၎င်းဒနင်ရာများကုိ ြိုး္ြ်ဒဆးပေန်င်းပခင်း၊ ္နင့််ရှင်းမှုပြုလုြ်ပခင်း၊ 
- အမှိုက်ကန်င်၊ အမှိုက်ြုံးများအား တစ်လလျှေင်တစ်ကကိမ် ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်း 
- စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခွဲမှုစနင်စ်အတွက် စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းအမျ ိုးအစား၊ ထုထေ်၊ စွန်င်ြစ်ြစ္စေ်းအားလံုး၏ အန္တရာယ်ရှိမှု စ္ေ်တို့နှင့်ြတ် 

္က်၍ အ္ိအပမင် ြောဒြးပခင်းနှင့် ညွှန်င် ကားချက်များထုတ်ပြန်င်ပခင်း၊ 
- ဒေ္ဆိုင်ရာနှင့် အစုိးရ၏ အမှိုက်စွနင့််ြစ်မှု ဥြဒေနှင့်စေ်းကမ်းများအားလုိက်နင်ာဒစာင့်ထိန်င်းပခင်း 

- အမှိုက်ကားများနှင့်ဆက်္ွယ်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ထုတ်လွှတ်မှု္တ်မှတ်ချက်များနှင့်စွနင့််ြစ်ရန်င်ဒနင်ရာစ္ေ့် ္တ်မှတ်္ေ့်ြုံစံများ 
အတိုင်း စွနင့််ြစ်ပခင်း 

- အမှိုက်ကန်င်၊ အမှိုက်ြုံးအရွယ်အစားနှင့် ဒလဝင်ဒလထွက်ဒကာင်းမွန်င်မှုနှင့် အနံင်အ္က်ထိန်င်း္ိမ်းမှု များမှာ ္င့်ဒတာ်္ေ့် 
အဒနင်အထား ပေစ်ဒစပခင်း၊ 

စွနင့််ြစ်ဒရ စီမံခနင့််ခွဲမှု 
- စွနင့််ြစ်ဒရမှာ အဓိကအားပေင့် မိလ္လာ နှင့် အဒထွဒထွ္ံုးမှ စွနင့််ြစ်ဒရများပေစ် ကမြီး ဒြျာ်ဝင်ရေ်နှင့် အပမုြ်ထွက်ဒ္ာအရေ် ၂မျ ိုးစလံုး 

ြါဝင်ဒနင် ြါ္ေ်၊ 
- လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းကာလတွင် အနင်ေ်အနင်စ်များ ြါဒ္ာ စွနင့််ထုတ်ဒရများမှာ အစုိင်အခဲအမှိုက်များပေစ်လာခဲ့မြီး  ၎င်းတ့ုိကုိစွနင့််ြစ် 

ရန်င် စီမံခနင့််ခွဲမှုအေွဲ့မှ တာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်ြါ္ေ်၊ 
- ထုတ်လွှတ်မှုများကုိ ဒစာင့် ကေ့်စမ်း္ြ်ပခင်းကုိ အ္ိအမှတ်ပြု ဓာတ်ခွဲစမ်း္ြ်ခန်င်းများ့္ုိ ၃ လလျှေင်တစ်ကကိမ် ့္ုိမဟုတ် ECD ၏ 

ညွှန်င် ကားချက်နှင့်အေီလုြ်ဒဆာင်ြါ္ေ်။ 

လုပ ်ကွက်အေး ကင ်း လံုခခုံမ ှုန ှင ့်တ စ်ကုိယ်အေသ န့်ေှင ်း အ ေး ေစီ ေစဉ် 

ဒဘးကင်းလံုခခုံဒ္ာ အလုြ်လုြ် စင် (Working Platform) 
- ယာဉ်အန္တရာယ် 
- အပမင့်မှကျပခင်းအန္တရာယ် 
- စက်ြစ္စေ်းနှင့်လျှေြ်စစ်အန္တရာယ် 

ဒလထုေစ်ေမ်းမှု 
္တ္တုလုြ်ကွက်ဧရိယာ၏ ဒလထုေစ်ေမ်းမှုအရင်းအပမစ်မှာ စက်ယန္တရား၊ မီးစက်၊ ဒပမ္ယ်ယာဉ်၊ ္တ္တု ကုန်င် ကမ်းနှင့် ္နင့််စင်မြီး္တ္တုစင်၊ 
ဝန်င်တင်/ဝန်င်ချပခင်းမျာမှ ထါက်ရှိဒ္ာ ေုံမှုံ့များ စ္ေ်တို့မှ ပေစ် ကြါ္ေ်၊ လုြ်ငန်င်းစဉ်တစ်ခုလံုးအတွက် ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ ယန္တရားများအား ြံုမှန်င် 
ပြင်ဆင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်း၊ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ မီးစက်တို့ ဒခါင်းတိုင်မှ အဒငွ့ထွက်ပခင်းကုိ ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းနှင့် စက်ြစ္စေ်းကိရိယာ္ုိဒလှာင်ခန်င်းအား 
္ီး္နင့််ဒနင်ရာချထားပခင်းများဒဆာင်ရွက်ထားရြါမေ်၊  
ဒပမ္ယ်ယာဉ်များအား ကုန်င်ချပခင်းများဒဆာင်ရွက်မြီးြါက ဒရြန်င်းပေင့်ေိအားပေင့်္နင့််ရှင်းပခင်း၊ လမ်းများအားဒရပေန်င်းပခင်း၊ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ 
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လမ်းလံုခခုံမှုများအတွက်စေ်းကမ်း္တ်မှတ်ပခင်း၊ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်များအား္င့်ဒတာ်ဒ္ာပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှုများဒဆာင်ရွက်ပခင်းများဒဆာင်ရွက် 
ရန်င် စီမံကိန်င်းအင်ေျင်နီင်ယာများ စီမံခနင့််ခွဲဒရးအေွဲ့များနှင့်ဒတွ့ဆုံဒဆွးဒနွးစဉ် အကကံဉဏ်ဒြးခ့ဲြါ္ေ်။ 
လုြ်ကွက်အတွင်း ကျန်င်းမာဒရး ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါေ 
ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုနှင့်ကျန်င်းမာဒရးတာဝန်င်ခံတ့ုိအြါအဝင်ဝန်င်ထမ်းအလုြ်္မားအားလံုး္ေ် ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး နှင့် ္ဘာဝ 
ြတ်ဝန်င်းကျင် ဆိုင်ရာတို့အတွက် ဒဆာင်ရွက်ရမေ့်တာဝန်င်ကုိယ်စီရှိြါ္ေ်၊ 
စီမံကိန်င်းဒော်ဒဆာင်္ူဘက်မှ စီမံခန်င့်ခွဲမှုဒကာ်မတီ၏တာဝန်င်ခံ္ေ်လေ်း အလုြ်လုြ်ဒနင်စဉ်အချန်ိင်အတွင်းလုြ်ငန်င်းဒ ကာင့်ထိခိုက်ဒစမှုမရှိဒစရန်င် 
တာဝန်င်ယူရြါမေ်၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒ္ာ လုြ်ငန်င်းြတ်ဝန်င်းကျင် ပေစ်ဒအာင်ေန်င်တီးဒြးရြါမေ်၊  
ဝန်င်ထမ်းလုြ်္ားများအဒနင်နှင့်လေ်း ဒဘးအန္တရာယ်ကျဒရာက်ပခင်းမှ မိမိကုိယ်တိုင်ကာကွယ်နုိင်ဒရးနှင့်အဒရးဒြါ်အဒပခအဒနင် တွင် ကုိင်တွယ် 
ဒပေရှင်းတတ်နုိင်ဒစရန်င် ဒလ့ကျင့်္င် ကားထားရြါမေ်၊ 
အဒရးဒြါ်အဒပခအဒနင်များအတွက် ဆိုင်ရာလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ၊ ဆက်စြ်္ေ့် ဒဘးအန္တရာယ်များကုိ မေ့်္ုိစီမံခနင့််ခွဲရမေ့် အန္တရာယ် 

ကာကွယ်ဒရး ကိရိယာများ၏ တေ်ဒနင်ရာနှင့် ၎င်းကိရိယာများအားမှန်င်ကန်င်စွာအ္ံုးပြုတတ်ဒစရန်င် ဒလ့ကျင့်ဒြးပခင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ္တင်း 
အချက် အလက်များအား အဒ ကာင်း ကားပခင်းများလေ်းရိှထားရြါမေ်။ 

လုပ ်င န်း ခွင် ကျ န်း မ ာ အ ေးအ ေးကင်း လံုခခုံအေး န ှင ့် ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ဆုိင ်ော စီမ ံခန့်ခွဲမ ှု 

ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးအေွဲ့ဒခါင်းဒဆာင်၏တာဝန်င်မှာ လုြ်္ားတိုင်း၏ ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုနှင့် ထိခိုက်မှုကင်းဒ္ာ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒပခအဒနင်အတွက် ဒဆာင်ရွက်ဒြးရန်င်ပေစ်ြါ္ေ်၊  
လုြ်ငန်င်းစီမံခနင့််ခွဲမှုအကကီးအကဲအဒနင်နှင့် လုြ်္ားတစ်ဦးချင်းစီ၏လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်လှုြ်ရှားမှုများမှ ထိခုက်နုိင်မှုများကုိ ္ိထားရန်င်လုိဒြ္ေ်၊ 
လုြ်္ားတုိင်းအတွက် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ ပေစ်ဒစရန်င်ဒဆာင်ရွက်ဒြးရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ ( ဥြမာအားပေင့် စက်ြစ္စေ်းကိရိယာ 
များ၏ လေ်ြတ်မှုယန္တရားများကုိ ဒစာင့် ကေ့်၍ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းဒြးရန်င်) 
လုြ်္ားတုိင်း္ေ်လေ်း အန္တရာယ်များကုိ ကကိုတင်ကာကွယ်ရန်င် အ္ိြောများ္င်ယူထားရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။  
အဒရးဒြါ်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ ဒဘးအန္တရာယ်ရှိနုိင်္ေ့်ဒနင်ရာများ၊ ြစ္စေ်းကိရိယာများ နှင့်ဆက်စြ်္က်ဆိုင်္ေ့်အဒ ကာင်းအရာများ၊ 
ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးကာကွယ်ဒရးဝတ်စံုများအ္ံုးပြုြံုပြုနင်ေ်းများကုိ လေ်း္င် ကားဒြးထားရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။  

လုြ်ငန်င်းခွင် ကျန်င်းမာဒရးဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာအ္င်းေဲွ့စေ်းပခင်း 
ရေ်မှန်င်းချက် 
လုြ်ငန်င်းခွင်ဒ ကာင့်ပေစ်ဒစ္ေ့် လုြ်ငန်င်းခွင်ဆိုင်ရာဒရာေါ၊ လုြ်ငန်င်းခွင်ထိခိုက်ေဏ်ရာရရှိမှု၊ လုြ်ငန်င်းခွင်ဒဆာင်ရွက်မှုများဒ ကာင့် ္ဘာဝ 
ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိခိုက်မှုဒလျှော့ချဒရး၊ ကာကွယ်တားဆီးဒရး၊  ကေ့်ရှု ဒစာင့်ဒလျှောက်ဒရးလုြ်ငန်င်းများ္ေ်နုိင်ငံဒတာ်မှပြဌာန်င်းထားဒ္ာဥြဒေ၊ 
လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းလမ်းညွှန်င်ချက်များ နှင့်အေီလုြ်ဒဆာင်ရန်င်၊ 
လုြ်ဒဆာင်မေ့်နင်ေ်းလမ်း 
္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းအတွက်လုြ်ငန်င်းေွဲ့စေ်းြုံ၊ အုြ်ချုြ်မှုြုံစံကုိေွဲ့စေ်းရမေ်။ ၎င်းေွဲ့စေ်းြုံတွင် HSE Plan ကုိထိန်င်းချုြ်လုြ်ကုိင်မေ့် 
မန်င်ဒနင်ေျာကုိ၊ကျွေမ်းကျင်မှုအရထေ့်္ွင်းခနင့််ထားမြီး၊ စီမံခနင့််ခွဲနုိင်ဒ္ာ ္တ္တုတွင်းတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်း အဒထွဒထွမန်င်ဒနင်ေျာဒအာက်တွင် 
ထားရိှမြီး၊ ဆက်္ွယ်စီစဉ်လုြ်ဒဆာင်မှု၊ ဘဏ္ဍာဒရးကုန်င်ကျမှု လုြ်ငန်င်းစေ်းကမ်း၊ HSE အုြ်ချုြ်မှုအရ လုြ်ဒဆာင်မှုများ၊ အ္ိြောဒြးမှု၊ 
ဒလ့ကျင့်မှု တို့ကုိလုြ်ဒဆာင်ရမေ်။ အဓိကအားပေင့် လုြ်ငန်င်းခွင်္က်ဆိုင်ဒ္ာ HSE အရအန္တရာယ်များဒော်ထုတ်၍ ဒလျာ့ြါးဒစပခင်း ကုိ 

အင်ေျင်နီင်ယာြိုင်းအရ ထိန်င်းချုြ်ပခင်း၊ အုြ်ချုြ်ဒရးြုိင်းအရ ထိန်င်းချုြ် ဟနင့််တားပခင်း၊ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏လုြ်ငန်င်းလုြ်ဒဆာင်မှု၊ လုြ်ကုိင် 
ဒဆာင်ရွက်ြုံတ့ုိကုိ ပြုပြင်တေ်မတ်ဒြးပခင်းနှင့်လက်ဒတွ့ ္င် ကားဒြးပခင်းတ့ုိကုိဒလ့ကျင့်ဒဆာင်ရွက်ဒစရမေ်။ အဆိုြါလုြ်ငန်င်းများကုိ HSE 
မန်င်ဒနင်ေျာမှဦးဒဆာင်၍လုြ်ကုိင်ရမေ်။ ထ့ုိအပြင်လုြ်ငန်င်းခွင်ဒဘးအန္တရာယ်၊ ကျန်င်းမာဒရး၊ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းမှုဆိုင်ရာ ဥြဒေများ 
အား ္ိရှိနင်ားလေ်ဒရး္ေ်လေ်း အဓိကအချက်ပေစ်္ေ်။ 
ဤအဆိုပြုစီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းမှာ အများဆံုးစုစုဒြါင်း ဝန်င်ထမ်း ၆၀ မျှေ္ာရှိ္ပေင့် HSE Manager ကုိ အဒထာက်အကူပြုရန်င် အများဆံုး ဝန်င်ထမ်း ၄ 
ဦးကုိ ္ာ တာဝန်င်ဒြးအြ်မြီး ဒဆာင်ရွက်ရန်င် ရေ်ရွယ်ထားမြီးေဲွ့စေ်းြုံမှာဒအာက်ြါအတိုင်းပေစ်ြါ္ေ်။  
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၄ ။ ေနီး ပ တ ်ဝန်း ကျ င ်ေအကကာ င ်း အ ေ ာ်ခပ ချ က် 

ဤအခန်င်းမှာ အနီင်းအနင်ား ြတ်ဝန်င်းကျင်၏ရုြ်ြုိင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုစီးြွားနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာဝိဒ္္လက္ခဏာများ၊ စေ်းကမ်းချက်များကုိ 
ဒော်ပြရန်င်ရေ်ရွယ်ြါ္ေ်။ 

ောသီဥတ နု ှင ့်သောဝအ ပ ါက်ပ င် 

ရာ္ီဥတု မှာ ဒပမဆီလွှာ၊ ္စ်ြင်ြန်င်းမန်င်များ၊ ္က်ရှိ္တ္တဝါများ၊  စုိက်ြျ ိုးဒရး၊ ဒနင့်စဉ်ဘဝ စ္ေ့်အဒပခအဒနင်များကုိ လွှမ်းမုိးလျှေက်ရှိ္ေ့် 

အဒရးြါ္ေ့် အခန်င်းကဏ္ဍမှ ြါဝင်ဒနင်ြါ္ေ်။ အဆိုပြုလုြ်ကွက်များ၏တေ်ဒနင်ရာမှာမမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်အတွင်း ဒပမာက်လတ္တီတွေ် 
22°57'26.75၊ အဒရှ့ဒလာင်ေျတီွေ် 96°19 '26 .21 " နှင့် 22 ° 57'13.67"N၊ 96 ° 19'30.27 "E  ကားတွင်တေ်ရှိမြီး အြူြုိင်းရာ္ီဥတုရှိြါ္ေ်။ 
တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီးမှာ တိုဒတာင်းဒ္ာ ဒပခာက်ဒ္ွ့ရာ္ီနှင့် မိုးဒရချန်ိင်္ိ္ိ္ာ္ာများဒ္ာ မုိးရာ္ီရှိြါ္ေ်၊ ရာ္ီဥတုကုိ ကုိြန်င်- 
ေျေီျာ ရာ္ီဥတုအပေစ် ္တ်မှတ်နုိင်မြီး မမိတ်၏နှစ်စဉ် ြျမ်းမျှေအြူချန်ိင် မှာ ၂၆.၆° C နှင့် ြျမ်းမျှေမုိးဒရချန်ိင်မှာ ၃၈၉၀ မီလီမီတာပေစ်ြါ္ေ်။ 

အြူချန်ိင်  

ြျမ်းမျှေအြူချန်ိင်အားပေင့် ၂၈.၅° C ပေစ်၍ တစ်နှစ်လံုးအတွက် အြူဆံုးလမှာ ဧမြီလ၊ အဒအးဆံုးလမှာ ဇန်င်နင်ဝါရီလပေစ်မြီး ၂၅.၆° C ပေစ်ြါ္ေ်။ 

မိုးဒရချန်ိင်  

မမိတ်ခရုိင်မှာ မိုးများဒ္ာဒေ္ပေစ်မြီး မုိးဒရချန်ိင်နှင့် အြူချန်ိင်နိင်မ့်ပခင်းနှင့် အဒငွ့ြျမံှုနင်ေ်းြါးပခင်းတ့ုိမှာ ္စ်ြင်-ဟင်း္ီးဟင်းရွက်များ စုိက်ြျ ိုးပခင်း 
အတွက် များစွာအကျ ိုးပေစ်ထွန်င်းလျှေက်ရှိြါ္ေ်။ 

္ဘာဝဒြါက်ြင် 

ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္္ေ် ြူအိက်ုစွတ်စုိဒ္ာ ရာ္ီဥတုရှိမြီး တစ်နှစ်လျှေင်မိုးဒရချန်ိင် (၁၀၀) လက်မမှ (၂၀၀)လက်မဒကျာ်ခနင့်် ရွာ္ွန်င်း 
ဒ္ာဒေ္ပေစ်ြါ္ေ်။ ဒမလမှဒအာက်တိုဘာလအထိ မိုးများဒ္ာကာလပေစ်မြီး၊ တစ်နှစ်ြတ်လံုးအြူချန်ိင်္ေ် (၂၀) ေီေရီ စီတီေရိတ် 
အထက်တွင်ရှိြါ္ေ်။အမမဲစိမ်းဒတာအမျ ိုးအစားပေစ်ြါ္ေ်။ ကေင်၊က့ံဒကာ်၊ြျဉ်းမ၊ဒရမဒနင်၊ဒတာင်ဘိန်င်း၊္ဒပြ၊ ကေွတ်၊ ဥဘန်င်နှင့် အပခား 
္စ်မျ ိုးများ ြါဝင်ဒြါက်ဒရာက်လျှေက်ရှိမြီး ၀့ါးယား၊္ြွတ်ဝါး၊မျဉ်းဝါး၊တြင်တိုင်ဝါးနှင့်ကကိမ်ြင်များ ဒြါက်ဒရာက် လျှေက်ရှိ္ေ်ကိုဒတွ့ရှိ 
ရြါ္ေ်။ ဒအာက်ဒြါင်းများအဒနင်ပေင့် ဒတာငှက်ဒြျာ၊ ဘးီစြ်၊ ြေဲဒကာ စ္ေ်တို့ဒြါက်ဒရာက်လျှေက်ရှိြါ္ေ် 
ဒလတိုက်နှုန်င်း 
(အဆိုပြုလုြ်ကွက်များရိှရာ) ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားချက်အရ ဒလတိုက်နှုန်င်းနှင့်ြျ ံ့န့ံှဒ္ာဦးတေ်ချက်မှာ နံင်နင်က် ၉,၃၀နင်ာရီ နှင့် 
ဒနင့်လေ် ၁၂,၃၀ နင်ာရီအ ကားတွင်  အပမင့်ဆုံးပေစ်၍ မနင်က် ၆,၃၀ နင်ာရီတွင် အနိင်မ့်ဆုံးပေစ်ြါ္ေ်၊  

အ ခမ မ ျ က်နာ သွင ်ခပ င ် 

အဆိုပြု ္တ္တုတူးဒော်ဒရးဒနင်ရာမှာ အလယ်ဒတာင်တန်င်းဒေ္တွင်ရှိမြီး ြင်လယ်ဒပမမျက်နင်ာပြင်မှ ၁၄၇၀ ဒြတွင် တေ်ရှိ ြါ္ေ်၊ ဒပမမျက်နင်ာ 
္ွင်ပြင်မှာကကိမ်ဒချာင်း၏ဒချာင်းကမ်းြါးအနီင်းတွင်တေ်ရှိမြီးချ ိုင့်ဝှမ်းအတွင်းတွင်တေ်ရှိြါ္ေ်၊ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ လုြ်ကွက် 

များ ္ေ် အဒရှ့မှအဒနင်ာက့်္ုိပေတ်္န်င်းစီးဆင်းဒနင်ဒ္ာကကိမ်ဒချာင်း ဒချာင်းမကကီး ၏ ဒပမာက်ဘက်နှင့် ဒတာင်ဘက်တွင် ရိှမြီး လုြ်ကွက် အနီင်း 
ဝန်င်းကျင်တွင် ခက်ပောဒရဆင်းစနင်စ်ပေင့် ဒချာင်းငယ်များ စီးဆင်းဒနင် ြါ္ေ်။ အပမင့်ဆုံး ဒတာင်မှာ ဒြ(၁၀၀၀)ခနင့််္ာရှိမြီး အနိင်မ့်ဆုံးအြုိင်း္ေ် 
ြင်လယ်ဒရမျက်နင်ာပြင်အထက် ဒြ(၁၅၀)ခနင့််္ာရှိြါ္ေ်။  

အ ေသန ္တေေမူ ိေအနေထာ း 

နုန်င်းတင်ဒပမနုလွှာ - Clay, Sand, Gravel အလွှာများြါဝင်္ေ် ၊ ဒချေျက်တိုက်စားေဏ်ခံရ၍ ဒ ကမွှမြီးတေန်င် အနင်ေ် 
ပေစ်ဒြါ်လာဒ္ာ Alluvial Deposit) များအားဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။ 

Quartzite, Argillite နှင့် mud stone - Low Grade Metamorphism ဒ ကာင့် metasediments များပေစ်္ေ့် Quartzite, argillite နှင့် mud 
stone များြါဝင်၍ ၄င်း၏္က်တမ်းမှာ late – palacozic ဟုယူဆရြါ္ေ်။ ၎င်းဒေ္ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်တဒလျှောက်တွင် မမိတ်ဒကျာက်စဉ်စုကုိ အဓိကဒတွ့ရြါ္ေ်။ 

နှမ်းေတ်ဒကျာက်(Granite) - Mergui Group တွင်း့္ုိ တိုးဝင်လျှေက်ရှိဒ္ာ granite မီး္င့်ဒကျာက်များ္ေ် tourmaline granite, 
muscovite granite နှင့် biotite granite များပေစ်၍ တူရှုတန်င်းမူ N – S လားရာအတုိင်း 

HSE Policy 

Supervising 
Supervising Health 

Safety and Environmental 

Communication 
Ability Development and  

Communication 
  



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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တူရူတန်င်း၍တိုးဝင်လျှေက်ရှိြါ္ေ်။ 

ဒကျာက်လွှာအဒနင်အထား - ဒကျာက်လွှာများမှာ ဒနင်ထားထိမ်းချုြ်မူ (structural deformation) ဒ ကာင့် တူရူတန်င်းနှင့် အငိုက်မှာ 
တ္မတ်တေ်းမဒတွ့ရဘ ဲ အများအားပေင့် အဒနင်ာက်ဒပမာက်ဘက်မှ အဒရှ့ဒတာင့်္ုိ ၃၅ ေီကရီပေင့် 
ငိုက်ဆင်းလျှေက်ဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။ ပြတ်ဒရွ့များ္ေ် အဒနင်ာက်ဒပမာက်နှင့် အဒရှ့ ဒတာင် ္ွယ်တန်င်းမြီး 
တေ်ရှိဒနင်ြါ္ေ်။ 

္တ္တု္ုိက်များ - ဒတာင်ဒစာင်းဆင်ဒပခဒလျှောများတွင် အစမ်းကျင်းများတူးဒေါ်စမ်း္ြ်မူအရ ခဲမပေူြါဝင်မှုရိှ ္ေ်ကို 
ဒတွ့ရြါ္ေ်။ ၄င်းဆင်ဒပခဒလျှော္ုိက်တွင် lateritic soil, sandy soil နှင့် gravel အလွှာများ တွင် 
ခဲမပေူ ြါဝင်နှုန်င်း ဒကာင်းမွန်င်ဒ ကာင်းဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။ 

Alluvial Deposit - အစမ်းကျင်းများတူးဒေါ်မှုမှ Alluvial deposit တွင် ၊ 1. Overburden 
soil, 2.Sandy and silty clay, 3.Fine to coarse sand with quartz, schist, quartzite, gravel, 4. Bed Rock (weather quartzite) 

များြါဝင်မြီး၊ ခဲမပေူြါဝင်မှု္ေ် အဒြါ်ယံအလွှာများတွင် fine grained ရွယ် ဒ္းဒစ့ ္ာဒတွ့ရမြီး ဒအာက်အလွှာတွင် ရွယ်ကကီးဒစ့များ 
ဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။ 

ေဆ ိုခပ ုလုပ်ကွက် ဧ ေယိာ ၏ အ ေဆ င်း စနစ် 

ကကိမ်ဒချာင်းဒချာင်းမကကီး္ေ် ၁၂ မိုင်ခန်င်ရှေ်လျား၍ တစ်နှစ်ြတ်လံုးစီးဆင်းဒနင်ဒ္ာဒချာင်းပေစ်ြါ္ေ်။ မိုးရာ္ီတွင် ဒချာင်းအကျယ် 
(၁၈၀)ဒြ၊ အနင်က်(၁၀)ဒြခနင့််နှင့်ဒနွရာ္ီတွင် အကျယ်(၃၀)ဒြ၊ အနင်က်(၂)ဒြခနင့််္ာ စီးဆင်း ြါ္ေ်။ 

 
 
 အ ခမ ေမ ျ ိုး ေစာ း န ှင ့်အခမ ေသံုး ချ မှု  

ဒတာင်ကုန်င်းဒတာင်တန်င်းများတွင် ေဝံဆန်င်ဒ္ာဒပမနှင့်ဒချာင်းနင်ဒဘးဝန်င်းကျင်တွင် ္ဲ၊ နုန်င်းဒပမအမျ ိုးအစားများကုိ ဒတွ့ရှိ ရြါ္ေ်။ 
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ဒယဘယုျအားပေင့်တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီးတွင်ဒပမအ္ံုးချမှုမှာ စုိက်ြျ ိုးဒပမ၊ ဒတာဒတာင်ဒပမ နှင့် ဒပမလွတ်ဒပမရုိင်းများပေစ်၍ ၂၀၀၉ ခုနှစ် 
မှတ်တမ်းများအရ မမိတ်ခရုိင်တွင် ၂၀၅၂၅၉၀ ဧကရှိ္ေ့်အနင်က် လယ်ယာစုိက်ြျ ိုးဒပမ ၃၃၇၃၅, နှင့်ဒပမလွတ်ဒပမရုိင်း ၁၆၃၀၀၂ ဧက ပေစ်ြါ္ေ်၊ 
တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်အတွင်း လယ်ဒပမ ၂၄၁၄ဧက၊ ယာဒပမ ၁၇၁၇၇ ဧကနှင့် ကုိင်းကျွေန်င်း မရှိြါ။ ဒကာက်ြဲ္ီးနံှစုိက်ြျ ိုးဒပမ ၁၄၁၄၄ ဧက  ပေစ်၍ 
တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်ဧရိယာ၏ ၆.၃၃ ရာခုိင်နှုန်င်း မမိတ်ခရုိင် တစ်ခုလံုး၏ ၁၅.၅၇ ရာခုိင်နှုန်င်းရှိြါ္ေ်၊ စုိက်ြျ ိုးပခင်းမပြု္ေ့်ဒပမမှာ ၁၇၃၁၉၁၆ 

ဧကရှိမြီး ခရုိင်တစ်ခုလံုးဒပမ၏ ၈၄.၃၇ ရာခိုင်နှုန်င်း ရှိဒနင်ြါ္ေ်။  
လုြ်ကွက်ဧရိယာမှာ လစ်လြ်ဒပမအတွင်းြါဝင်ဒနင်ြါ္ေ်။  

ရုပ ်ပ ိုင်း ဆ ိုင ်ော ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ေအနေထာ း (အ လ၊ ဆ ူညံသံ၊ အ ခမ ထု န ှင ့် အ ေေေည်ေအသွးမ ျ ာ း) 

ဒလအရေ်အဒ္ွး 

ဒလအရေ်အဒ္ွးဒလ့လာပခင်းမှာ လက်ရှိဒလအရေ်အဒ္ွးမှာ WHO မှ ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ စံချန်ိင်စံညွန်င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်င်နှင့် လက်ခံနုိင်္ေ့် 
စံချန်ိင်စံညွန်င်းအတွင်းရှိရန်င်ထိန်င်းချုြ်နုိင်ရန်င်ပေစ်ြါ္ေ်။ တိုင်းတာရမေ့် Parameter များမှာ Suspended Particulate Matter (SPM), 
Particulate Matter-2.5 (PM2.5), Particulate Matter–10 (PM10), Sulphur dioxide (SO2)၊ Oxides of Nitrogen (NOx), စ္ေ်တို့ပေစ်မြီး  
Volatile organic compound (VOC) နှင့ ် hydrocarbons များကုိလေ်းတိုင်းတာခ့ဲြါ္ေ်၊ ဒလထုအရေ်အဒ္ွးတိုင်းတာဆန်င်းစစ်မှုများကုိ . 
လုြ်ငန်င်းအဒကာင်အထေ်ဒော်ချန်ိင်တွင်ပေစ်ြါ္ေ်။  

ဒလ့လာမှုဧရိယာ၏ ဒလထုေစ်ေမ်းမှုအရင်းအပမစ်များမှာ လယ်ယာစုိက်ြျ ိုးပခင်းလှုြ်ရှားမှုများ၊ ဒတာင်ယာမီးရှို့ပခင်းများ၊ နွားလှေ်း၊ ကျွေဲနွား 
တိရိစ္ဆာန်င်များ ္ွားလာမှုများ၊ ဒကျးရွာ့္ုိ္ွားဒရာက်္ေ့်ဒတာလမ်း ကမ်းများဒြါ်တွင် ဒမာင်ဒတာ်ယာဉ်များ္ွားလာပခင်းတို့ဒ ကာင့်ပေစ် 

ြါ္ေ်။  

လုြ်ကွက်အတွင်းဒလအရေ်အဒ္ွးတုိင်းတာမှုဧရိယာ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  51 

 

 
လက်ရှိလုြ်ကွက်အဒနင်အထားမှာ မီးခုိးထုတ်လွှတ်မှု ပမင့်မားပခင်းမရိှဒ္ာဒ ကာင့် ဒလအရေ်အဒ္ွးမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်ြင်ရိှဒနင်နုိင်ြါ 
္ေ်၊ ဒလထုအရေ်အ္ွးကုိ WHO နှင့် IFC တို့၏ စံချန်ိင်စံညွန်င်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ ထိခိုက်မှုကို အကဲပေတ်ဆန်င်းစစ်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  
ဒလအရေ်အဒ္ွးကုိ တိုင်းတာပခင်းများကုိ လုြ်ကွက်နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်အတွင်း ဒနင်ရာတစ်ဒနင်ရာလျှေင် တစ်နင်ာရီစီတိုင်းတာ္ွားမေ်ပေစ်မြီး ္တ္တု 
တူးဒော် ္နင့််စင်ပခင်းလုြ်ငန်င်းများလေ်ြတ်ချန်ိင်တွင် ၈ နင်ာရီနှင့် ၂၄ နင်ာရီ တိုင်းတာဆန်င်းစစ်မှုများဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။  

နင်ေ်းြော အားပေင့် United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) ၏နင်ေ်းြောပေင့် The Haz-Scanner Environmental 
Perimeter Air Station (EPAS) တိုင်းတာဒရးကိရိယာကုိ အ္ံုးပြုမြီးတုိင်းတာခ့ဲြါ္ေ်။ ဤအနော များ တွင ် လုပ်င န်းမျ ားစ တင ်ခခင ်းမ ခပု မ ီ 

အလ ေေည်ေအသးွ တုိင ်းတ ာ စ မ်းသ ပ်ခခင ်းမှ ာ  လုပ်င န်းမျ ားအ ဆာင ်ေွက်အနချ န်ိ အလ ထုညစ် ညမ်း မှုေအခခ ေအနကုိ  မူလေအ ခ ခေအနန ှင ့် န ှိုင ်းယှဉ ် ၍ 
လိုေပ်သလိုအလ ျှော့ချ န ိုင ်ေန်ခ ေစ် ပါသည်။   

ြဏာမ တုိင်းတာခ့ဲ္ေ့်ဒနင်ရာ နှစ်ဒနင်ရာမှာ  
တုိင်း တာသည့်အနော ကိုဩ ေိနိတ် အ လ့လ ာသည့် ပိွုင့် တုိင်း တာသည့် ပတ်ဝန်း ကျ င် 

လ တ္တီတွေ်      အ လ ာင်ဂျ တွီေ် 

AQ-1 20.1.2017 
(Location One ) 

11°58'38.43"N 99°19'25.46"E 
လုပ်ကွက်ေမှတ် ၅ ေတွင ်း လုပ်ကွက်ေခပင်ေက်အ ခမခပန့်အ ေသ  

AQ-2 21.1.2017 
(Location Two ) 

11°56'39.70"N 99°14'50.05"E 
ကကိိမ်အ ခ ျ ာင်းေုန်း ကကီး အ ကျ ာင်း လုပ်ကွက်ဧေိယ ာေအ နာက်ေက် 

 

Sample point Time Average Value Parameters 

CO2 (ppm) CO (ppb) SO2 (ppb) NO2 (ppb) O3 (ppb) PM10 (µg/ m3) PM2.5 (µg/ m3) 

IFC integrated 1994  30,000 µg/m3 350 µg/m3 400 µg/m3  150 µg/m3 150 µg/m3 

WHO standard 600   500 µg/m3 200 µg/m3  100 µg/m3 75 µg/m3 

NAAQs Standard  35 ppb 75 ppb 100 ppb 120 ppb 150 µg/m3 35 µg/m3 

NEQEG (ECD Standard)   20 µg/m3 200 ppb 100 µg/m3 50  µg/m3 25  µg/m3 

Air Sample 1 8: 00 AM 457 50 68.52 25.15 - 44.87 24.72 

Air Sample 2 13: 00 PM 442.25 50 33 28.87 -  41.97 27.99 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ လက်ရှိဒလထုအရေ်အဒ္ွးအား လုြ်ကွက်နှင့်လုြ်ကွက်အနီင်းရှိကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာတွင် တိုင်းတာ 
စစ်ဒဆးမြီးပေစ်ြါ္ေ်။ တူးဒေါ်ပခင်းလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ြါက ဒပမ္ားလုြ်ငန်င်းများ္ာဒဆာင်ရွက်ရမေ်ပေစ်ဒ္ာဒ ကာင့် ေုန်င်မှုနင့်် 
များထွက်ရှိနုိင်ြါ္ေ်။ ၄င်းေုန်င်မှုနင့််များကုိ ဒရပေန်င်းဒြးပခင်းပေင့်ဒလျာ့ချမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်လျှေင် ဒလထုအရေ်အဒ္ွး အား 
ထြ်မံတိုင်းတာ၍ အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအရေ်အဒ္ွးလမ်းညွှန်င်ချက်များနှင့်အေီဒလျာ့ချနုိင်ရန်င်စီမံဒဆာင်ရွက် ္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။ 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီမှ တူးဒေါ်ထုတ်လုြ်ခွင့်ဒလျှောက်တားဒ္ာလုြ်ကွက်အမှတ် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ အတွင်းရှိဒလထု အဒပခအဒနင် နှင့် 

အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်ရှိ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ၏ ဒလထုအဒပခအဒနင်များကုိ တိုင်းတာမြီး ထိခိုက်မှုများကုိ ဆန်င်းစစ်နုိင်ရန်င် စိမ်းလန်င်း အမိဒပမေံွ့မေိုး 
တိုးတက်ဒရးအ္င်း (Advancing life and regenerating motner land – ALARM) မ ှ ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရးရာဓာတ်ခွဲခန်င်း Ecological 
Laboratory) ၏ HAZ–Scanner Model EPAS ပေင့် တိုင်းတာစစ်ဒဆးခ့ဲြါ္ေ်။ စစ်ဒဆးချက်များအရ လက်ရှိ ြတ်ဝန်င်းကျင် အဒပခအဒနင်တွင် 
PM2.5 တွင် လုြ်ကွက်အတွင်း ၂၄.၇၂ mg/m3္ာရှိဒနင်ဒ္ာ်လေ်း ကကိမ်မဒချာင်းဒကျးရွာတွင် ၂၇.၉၉ mg/m3 ရိှဒနင်၍ ထုတ်လွှတ်မှုစံနုန်င်း ၂၅ 
mg/m3ထက် ဒကျာ်လွန်င်ဒနင်ြါ္ေ်။ ဒကျာ်လွန်င်ဒနင်ရပခင်းမှာ အိမ်္ံုးအမှိုက်များရှင်းလင်းမီးရှို့ပခင်း၊ ဒရွှေ့ဒပြာင်း ဒတာင်ယာ စနင်စ်အတွက် 
ယာမီးရှို့ပခင်းတ့ုိဒ ကာင့်္ာပေစ်မြီး ယာဉ်များ၊ ဒပမ္ားလမ်းများ မီးစက်များမှ ထုတ်လွှတ်မှုများမဟုတ်္ေ့် ြျ ံ့န့ံှစနင်စ်များဒ ကာင့်ပေစ်နုိင် 
္ေ်ဟု္ံုး္ြ်ရြါ္ေ်။ လက်ရှိအချ ိ်န်င်တွင် လုြ်ငန်င်းစတင်မှုမရိှဒ္း၍ ယာဉ်များ ဒပမ္ားလမ်းများ၊ မီးစက်များမှ အခိုးအဒငွ့များ ထုတ်လွတ်မှု 
မရိှဒ္းြါ၊ 

အနံင့် 

ကကိမ်ဒချာင်း 

ဒအဝမ်းကုမ္ပဏ ီခဲ-မေိုက် လုြ်ကွက် 
Water Sample – 1 

11°58'45.20"N, 99°19'29.98"E 

 
Water Sample – 1 

11°58'30.99"N, 99°19'22.09"E 

 

ဒလထုအရေ်အဒ္ွးစမ်း္ြ်တို့်င်းတာ္ေ့်ဒနင်ရာ

11°58'38.43"N, 99°19'25.46"E 

 

ဒလထုအရေ်အဒ္ွးစမ်း္ြ်တို့်င်းတာ္ေ့်ဒနင်ရာ 

11°56'39.70"N, 99°14'50.05"E 

 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  52 

 

စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်စဉ်တွင် စက်ယန္တရားများမှ မီးခုိးနှင့်စက်ဆီ အနံင့်များထွက်ဒြါ်နုိင်ြါ္ေ်။ စုစေ်း(့္ုိ) ြျ ံ့လွှင့် အနံင့်များ 
ထွက်ရှိနုိင်ပခင်းမရှိနုိင်ြါ။ အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအရေ်အဒ္ွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်င်ချက်တွင် အနံင့်ယူနင်စ် (၅ မ ှ ၁၀) ဒကျာ်လွန်င် 
ဒအာင်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်မ္င့်ြါဒ ကာင်း ္တ်မှတ်ထားရိှြါ္ေ်။ 

ဓာတုြစ္စေ်း 

္တ္တ ထုတ်လုြ်မှုနင်ေ်းစဉ်အရ Gravel pump mining method ကုိ္ာအ္ံုးပြုမေ်ပေစ်ြါ၍ ဓာတုြစ္စေ်း္ံုးစဲွရန်င်မလုိအြ်ြါ။ 

ဒရအရေ်အဒ္ွး 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ လက်ရှိဒရအရေ်အဒ္ွးအား ္ိရှိနုိင်ရန်င် ISO Tech Laboratory ့္ုိ ကန်င်ဒရ A1-1  မြေ 96/M5 
419006 နှင့ ်ကကိမ်ဒချာင်းဒရ A1-2 မြေ96/M5 42004 တို့မှ ဒရနင်မူနင်ာဒကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်း္ြ်စစ်ဒဆးခဲ့မြီးပေစ်ြါ္ေ်။ 

လက်ရှိလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ပခင်းမပြုမီကာလ တိုင်းတာချက်များအရ အဒြါ်ြုိင်းနှင့်ဒအာက်ြုိင်းဒချာင်းဒရ နှစ်မျ ိုးစလံုး၏ ဒရအရေ်အဒ္ွး 
နှင့ ် အမျ ိုး္ား ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအရေ်အဒ္ွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်င်ချက်ြါအရေ်အဒ္ွးတို့၏ နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာဒအာက်ြါ အတိုင်း 

ပေစ်ြါ္ေ်။ ဤအနောမျ ားတွင ် အေ ေေည် ေအသးွတုိင ် းတာ ခခ င ်း မှာ လုပ်င န် းမျာ းအဆာင ်ေွ က်ခခင ်းေ ဆင ့်တွင ် ညစ်ည မ်း မှုေိှမေှိ ေကဲခေ တ်န ိုင ်ေန်  ေတွက ် 

ကနဦး တုိင ်းတာ စမ် းသပ် ခခင ်းခေ စ်ဖ ပီး လုပ်င န်းအဆ ာ င ်ေွက်ခခင ်း ေဆင ့်တွင ် ပ တ်ဝ န်းကျင ်ထိန်း သိမ်းအေ းဦး စီးဌ ာနမှ  သ တ်မှတ်အ ပးထာ း သည ့် 
တစ်န ှစ်လျှေင ်ေနည် းဆံုး ၂ ကကိ မ်တုိင ်း တာစ စ်အဆး မည် ခေစ် ပါသ ည်။  

Parameter Unit Guideline Value A1– 1 A1– 2 

PH mg/l 6 ~ 9 6.2 6.4 

Iron(Fe) mg/l 2 1.18 1.10 

Suspended Solid mg/l 50 50 46 

Lead mg/l 0.2 Nil Nil 

Arsenic mg/l 0.1 Nil Nil 

Zinc mg/l 0.5 Nil Nil 

Copper mg/l 0.3 Nil Nil 

 
ဒပမအရေ်အဒ္ွး 

ဒတာင်ကုန်င်းဒတာင်တန်င်းများတွင် ေဝံဆန်င်ဒ္ာဒပမနှင့်ဒချာင်းနင်ဒဘးဝန်င်းကျင်တွင် ္ဲ၊ နုန်င်းဒပမအမျ ိုးအစားများကုိ ဒတွ့ရှိ ရြါ္ေ်။ 

ဓာတ်ခွဲခန်င်းစမ်း္ြ်ချက်ရလေ် မှာဒအာက်ြါအတုိင်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

Sample 
Copper as Cu Lead as Pb Zinc as Zn Cadmium as Cd Iron as Fe (%) 

ppm ppm ppm ppm ppm 

Sample 1 14.13 46.77 64.68 2.79 3.98 

ဆူေံ္ံနှင့်တုန်င်ခါမှု အဆင့် 

Gravel pump mining method ကုိအ္ံုးပြု၍ လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းပေစ်၍ ဒပမ္ားလုြ်ငန်င်းနှင့် ေိအားပမှင့် ဒရြန်င်းပေင့် ဒပမစာဒေျာ် 
လုြ်ငန်င်းတ့ုိတွင်္ာ စက်ယန္တယားပေင့်ဒဆာင်ရွက်မေ် ပေစ်ြါ္ေ်။ ထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်င်း ဒဆာင်ရွက်ပခင်းအတွက် အမျ ိုး္ား ြတ်ဝန်င်းကျင် 
ဆိုင်ရာ အရေ်အဒ္ွး(ထုတ်လွှတ်မှု) စံချန်ိင်စံညွှန်င်း (70 dBA) ထက်ဒကျာ်လွန်င်ပခင်းမရိှဒအာင် အရေ်အဒ္ွးပမင့်ဒ္ာ စက်ြစ္စေ်းများ 
ဒရွးချယ်အ္ံုးပြုပခင်း၊ ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်း၊ အလုြ်္မားများအား နင်ား ကြ် ear plugs, ear muffs များတြ်ဆင် အ္ံုးပြုဒစပခင်း၊ ဆူေံ္ံ 
အရင်းအပမစ်များနှင့်ဒဝးကွာ္ေ့်ဒနင်ရာများတွင်္ာ အလုြ်လုြ်ကုိင်ဒစပခင်းပေင့် ဒလျာ့ချမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ဆူေံ္ံအား sound level meter 
အ္ံုးပြု၍ တိုင်းတာြါ္ေ်။ ဆူေံ္ံထွက်ဒြါ်မေ့် အရင်းအပမစ်နှင့်ဆူေံ္ံြမာဏမှာ ဒအာက်ြါ အတိုင်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

No Source Noise Level dB(A) 

1 Air  compress၀r 95-104 

2 Dump Truck 90-100 

3 Hydroulic Excavator 88-100 

4 Water Truck 80-90 

ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီ ခဲ-မေိုက ်လုြ်ကွက်များ Water Sample – 1 

11°58'45.20"N, 99°19'29.98"E 

 

Water Sample – 1 

11°58'30.99"N, 99°19'22.09"E 

 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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ေမူ ိသိပ ္ပံေအနေထာ း 

ြထဝီအဒနင်အထားအရ ပမန်င်မာနုိင်ငံအတန်င်အ္င့်ကကီးမားဒ္ာအစိတ်အြိုင်း္ေ် ဟိမဝန္တာ၏ဒတာင်ဘက်ြိုင်းအစိတ်အြိုင်းနှင့် အိန္ဒိယ္မုေ္ဒရာ 
၏ အဒရှ့ဘက်အနင်ား္တ်တွင် တေ်ရှိ ဒနင်္ေ်အဒလျာက် ြို၍ကကီးမားဒ္ာ ငလျင်လှုြ်မှုများခံစားရနုိင်ြါ္ေ်။  
ပမန်င်မာနုိင်ငံ၏ငလျှေင်အဒနင်အထားမှာ ကမ္ဘာ့အဓိကငလျှေင်ဒ ကာကကီး၂ ခုအနင်က်တစ်ခုပေစ်ဒ္ာ Alpide ဒ ကာဒြါ်တွင်တေ်ရှိဒနင်မြီး ၎င်းမှာ 
အဒနင်ာက်ဘက် ဒပမထဲြင်လယ်ဒပမာက်ဘက်ြိုင်းတွင် စတင်ခဲ့မြီး ၎င်းမှ တဆင့်အဒရှ့ဘက့်္ုိတိုးချဲ့ကာ တူရကီ၊ အီရန်င်၊ အာေကန်င်နင်စ္စတန်င်၊ 
ဟိမဝန္တာ၊ ပမန်င်မာနှင့် ဒနင်ာက်ဆုံးအင်ေုိနီင်းရှားတွင်အဆုံး္တ်ခဲ့ြါ္ေ်။ 
ပမန်င်မာနုိင်ငံ၏အဓိကငလျှေင်အရင်းအပမစ် ၂ ခုမှာ  
ဒပမာက်ဘက်လားရာ့္ုိ Burma Platelet၏ဒအာက်ဒပခအတွင်းြုိင်း့္ုိ တစ်နှစ်လျှေင် ြျမ်းမျှေ ၃.၅ စင်တီမီတာ ဒရွှေ့လျားလာဒ္ာ Indian Plate 

၏  အဆက်မပြတ် တွန်င်းထုိးမှုဒ ကာင့်၎င်း Bertrand et al, 1998; Curray, 2005) ။ 

ကြ္ပလီြင်လယ်ပြင်အတွင်း Spreading centre မှ Burma Platelet ့္ုိ ဒပမာက်ဘက့်္ုိတစ်နှစ်လျှေင် ၂.၅ - ၃.၀ စင်တီမီတာ ဒရွှေ့လျားဒနင်ပခင်း 
ဒ ကာင့်၎င်း ပေစ်ြါ္ေ်။  
အဒနင်ာက်ရုိးမတဒလျှောက် ကကီးမားဒ္ာ တွနင့််ဒခါက်ပခင်းလှုြ်ရှားခ့ဲမှုများနှင့် စစ်ကုိင်းပြတ်ဒရွှေ့ဒ ကာ နှင့်ဆက်စြ်ဒနင်ဒ္ာ ပြတ်ဒရွှေ့များ၏လှုြ်ရှား 
မှုများ၏ ရလေ်အဒနင်နှင့် ၎င်းအဓိက္က်ရှိဒနင်ဒ္ာ ပြတ်ဒရွ့တဒလျှောက်ပမန်င်မာနုိင်ငံတွင် အလတ်စားငလျှေင်များ မ ကာခဏလှုြ်ဒလ့ရှိြါ္ေ်။ 

လှုြ်ရှားမှုများမှာ ဆက်တုိက်ပေစ်ဒနင်ဆဲြင်ရှိြါ္ေ်၊ 
ပမန်င်မာနုိင်ငံ၏အဓိက အဒရးကကီးဒ္ာ ငလျှေင်ပြတ်ဒရွ့ဒ ကာများမှာ အမေ်မရိှဒ္ာ ပမန်င်မာနုိင်ငံ အဒနင်ာက်ဒပမာက်ဘက်ြိုင်းငလျှေင်ကကီးများ။ 
အဒနင်ာက်ဘက်ြိုင်း ကဒဘာ်ချ ိုင့်ဝှမ်းမှ ကဒဘာ်ပြတ်ဒရွ့၊ လူ္ိများဒ္ာ စစ်ကိုင်းပြတ်ဒရွ့၊ နှင့်ဒနင်ာင်ချ ိုဒနင်ာက်ြိုင်းရိှ ဒကျာက်တန်င်းပြတ်ဒရွ့ တို့ 
ပေစ်ြါ္ေ်။  
လူ္ိများဒ္ာ ္က်ရှိ စစ်ကုိင်းပြတ်ဒရွ့(ဝင်းဒရွှေ ၁၉၇၂၊ ၁၉၈၁)၊ (စုိး္ူရထွန်င်း ၂၀၀၆) မှာ အေျက်စွမ်းအားကကီးဒ္ာ ္က်ရှိငလျှေင်ပြတ်ဒရွ့ပေစ် 
မြီး အ ကမ်းေျင်းအားပေင့် ဒပမာက်ဘက်မှ ဒတာင်ဘက့်္ုိ ္ွယ်တန်င်းလျှေက်ရှိြါ္ေ်။ ြူတာအို၏အဒနင်ာက်ဘက်၊ က္ာမမို့၏အဒနင်ာက်ဘက်မှ 
အစပြု၍ စစ်ကုိင်း၊ ၎င်းမှတဆင့် ြဲခူးရုိးမ၏အဒရှ့ြိုင်းတဒလျှောက် ရှိမြီး မုတ္တမြင်လယ်ဒကွ့ထဲ့္ုိထုိးဝင်္ွားပခင်းပေစ်၍ စုစုဒြါင်း ၁၅၀၀ 
ကီလုိမီတာခနင့််အကွာအဒဝးရှိြါ္ေ်။ ၎င်းပြတ်ဒရွ့ တဒလျှောက်မမို့ကကီးဒြါင်းများစွာ တေ်ထားြါ္ေ်။  

ဇ ီဝအ ဗ ေ န ှင ့်အဂ ဟစနစ် ေအ နေထာ း 

လုြ်ကွက်အတွင်းအမျ ိုး္ားအဆင့် တိုင်းဒေ္ကကီးနှင့်ပြေ်နင်ယ်အဆင့်္တ်မှတ်ကာကွယ်ထားဒ္ာဇီဝမျ ိုးစံုကဲွထိန်င်း္ိမ်းဒရး နင်ယ်ဒပမများ၊ 

္ိြ္ပံြောရြ်ဆုိင်ရာထိန်င်း္ိမ်းထားဒ္ာနင်ယ်ဒပမ၊ ဘမူိရူြဆိုင်ရာထိန်င်း္ိမ်းထားဒ္ာ အထင်ကရဒနင်ရာများမရိှြါ။ ္ိန်င်ခွန်င်းကကိုးဝုိင်းအတွင်း 

ကျဒရာက်ဒနင်ပခင်းပေစ်ဒ္ာ်လေ်း (၁၀) နှစ်ဒကျာ်ကာလများအတွင်း္စ်ထုတ်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများ ဒဆာင်ရွက် ခဲ့ပခင်းဒ ကာင့် ္စ်ြင်ကကီးများ 

ရှားြါး ဒနင်မြီး ခခုံနွယ်များနှင့် ္စ်ြင်ငယ်များ္ာကျန်င်ရှိဒနင်ြါ္ေ်။ ရှားြါးတိရစ္ဆာန်င် မျ ိုးတုန်င်းဒြျာက်ကွယ် လုနီင်းြါးပေစ်ဒ္ာ ရှားြါးမျ ိုးစိတ်များ 

မရိှ ကာင်းဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။  

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီးအတွင်း ဤဒေ္ြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွစစ်တမ်းဒကာက်ယူပခင်းကုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒမလ အတွင်း (ဇီဝမျ ိုးစံု 

မျ ိုးကဲွနှင့် ္ဘာဝထိန်င်း္ိမ်းဒရးအ္င်း (BANCA - Biodiversity And Nature Conservation Association) မှ ဒဆာင်ရွက်ခဲ့္ေ့် အစီရင်ခံ 

စာကုိ ဒအာက်ြါအတိုင်းအကျဉ်းချုြ်တင်ပြအြ်ြါ္ေ်။ https://www.banca-env.org/wp-content/uploads/2018/05/report-of-

tanintharyi  

ဇီဝမျ ိုးကဲွ (အြင်) 

လက်ရှိလုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင်တွင်အေိုးတန်င်္စ်ြင်ကကီးများကျန်င်ရှိပခင်းမရိှြဲ တန်င်ေိုးနဲင် ္စ်ြင်များဒြါက်ဒရာက်လျှေက်ရှိဒ္ာ open forest 
အပေစ်္ာဒတွ့ရှိရမြီး ္တ္တုတူးဒေါ် ထုတ်လုြ်ပခင်းဒ ကာင့် ဆုိးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုရှိဒစမေ်မဟုတ်ြါ၊ လက်ရှိအဒနင်အထားထက်ြို၍ ထိခိုက် 
ဒစနုိင်ဒ္ာ ကိစ္စရြ် များ မပေစ်ဒစရန်င် ထိန်င်း္ိမ်းဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

ဇီဝမျ ိုးစံု မျ ိုးကဲွနှင့် ္ဘာဝထိန်င်း္ိမ်းဒရးအ္င်း (BANCA - Biodiversity And Nature Conservation Association မ ှ ဒလ့လာစစ်တမ်း 
ဒကာက်ယူပခင်းအစီရင်ခံစာအရ ၎င်းဒလ့လာမှု၏ရေ်ရွယ်ချက်မှာ ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွအဒပခအဒနင်၊ ္စ်ဒတာအမျ ိုးအစားများနှင့် ္စ်ဒတာများ ြျက် 
စီးမှုအဒပခအဒနင်ကုိ ္ိရှိရန်င်ပေစ်ြါ္ေ်၊  

ဒလ့လာမှုဧရိယာမှာ အဆိုပြုလုြ်ကွက်ဧရိယာ နှင့်အလှမ်းကွာဒဝးပခင်းမရိှဒ္ာ ကကိမ်ဒချာင်းြတ်ဝန်င်းကျင်အြါအဝင် ငဝန်င်ဒချာင်းြတ်ဝန်င်းကျင် 

ပေစ်ြါ္ေ်။  

နင်ေ်းြောမှာ ဒကျးရွာဒနင်ပြေ်္ူများ၊ ဒခါင်းဒဆင်များနှင့်ဒမးပမန်င်း၍ အချက်အလက်များဒကာက်ခံပခင်း၊ ဒတာများအတွင်းဒလ့လာပခင်း၊ 
ဝါးမျ ိုးဒစ့များကုိ ဒလ့လာစစ်တမ်းဒကာက်ယူပခင်းများပေစ်ြါ္ေ်၊  

ဒလ့လာမှုရလေ်အရ အမမဲစိမ်း္စ်ဒတာအမျ ိုးအစားပေစ်မြီး အတန်င်အတင့်ဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာအဒပခအဒနင်ရှိဒ ကာင်း၊ ဒတာရုိင်းမျ ိုးစိတ်များ ကျန်င်ရှိ 
ဒနင်မြီး လွတ်လြ်စွာ္က်ရှင်ဒနင်နုိင်ဒ္ာ်လေ်း အချ ို့မျ ိုးစိတ်များမှာ မျ ိုး္ံုးမေ့်အန္တရာယ်ရှိဒ ကာင်း၊ တ့ုိကုိ ဒလ့လာနုိင်ခဲ့ ကြါ္ေ်။  

ဒလ့လာမှုအရ ဤ္စ်ဒတာများတွင် ဝါးမှာ ဒတွ့ဒနင်ကျပေစ်မြီး အဓိက ္စ်ြင်မျ ိုးစိတ်များမှာ ကေှင်၊ ကနင့််ဒကာ်၊ ္ကသန်င်းနှင့် 
ဒတာင်ခဒရများပေစ် ကြါ္ေ်။  

္စ်ြင်, ဝါးမျ ိုးစိတ်များ၏စာရင်းဇယားများကုိ အေသလိြ်ဘာ္ာ အစီရင်ခံစာတွင် အပြေ့်အစံုတင်ပြထားြါ္ေ်။  

ဇီဝမျ ိုးကဲွ(တိရိစ္ဆာန်င်မျ ိုးစံု) 

https://www.banca-env.org/wp-content/uploads/2018/05/report-of-tanintharyi
https://www.banca-env.org/wp-content/uploads/2018/05/report-of-tanintharyi


အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  54 

 

လက်ရှိလုြ်ကွက်များြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ဒတာရုိင်းတိရိစ္ဆာန်င်များလေ်းရှားြါးဒလျာ့နင်ေ်းလျှေက်ရှိ္ေ်ကုိဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။ 

္တ္တုထုတ်လုြ်မှုဒ ကာင့်ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွအနင်ေ်းငယ်ထိခိုက်မှုရိှနုိင်ြါ္ေ်။လုြ်ငန်င်းြိတ်္ိမ်းချန်ိင်တွင်ေယ်ရှားထားဒ္ာTop soilများအား ကျင်း 
များ၌  ပေေ့်တင်းမြီးအစားထုိး္စ်ြင်များစုိက်ြျ ိုးပခင်းပေင့်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဒေဟစနင်စ်ပြန်င်လေ်မျှေတလာမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ဇီဝမျ ိုးစံု မျ ိုးကဲွနှင့် ္ဘာဝထိန်င်း္ိမ်းဒရးအ္င်း (BANCA - Biodiversity And Nature Conservation Association မ ှ ဒလ့လာစစ်တမ်း 
ဒကာက်ယူပခင်းအစီရင်ခံစာအရ  ဇီဝမျ ိုးကဲွ များကုိဒလ့လာပခင်း 
အ ေသမ ျ ိုး စိတ ်င ှက်များအားစစ်တမ်းဒကာက်ယူပခင်းရေ်ရွယ်ချက်မှာ လက်ရှိ ငှက်မျ ိုးစိတ်များအဒပခအဒနင်ကုိ္ိရှိရန်င်၊ ငှက်နှင့်အပခားဒတာရုိင်း 
တိရစ္ဆာန်င်မျ ိုးစိတ်တို့အားအဓိကမခိမ်းဒပခာက်မှုအန္တရာယ်ကုိစံုစမ်းစစ်ဒဆးရန်င်နှင့ဒ်ေဟစနင်စ်များကုိထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်ဒရးလှုြ်ရှားမှုများတွင်
လူထုြါဝင်မှု၏အဒရးြါမှုအဒြါ်လူထုြောဒြး အစီအစဉ်တိုးချဲ့မေ့်အစီအစဉ်များကုိစုစေ်းရန်င်တို့ပေစ်ြါ္ေ်။  
စစ်တမ်းဒကာက်ယူရာတွင် ဒပခလျှေင်္ွားဒရာက်ဒလ့လာခဲ့ပခင်းပေစ်မြီး မိ္ားစုအမျ ိုး ၄၄မျ ိုး၊ ဒြါက်ေွားမှု ၉၁ ခုမှ ငှက်မျ ိုးစိတ် ၁၂၂ မျ ိုးကုိ 
ဒလ့လာမှုဧရိယာအတွင်းဒတွ့ရှိမှတ်တမ်းတင်နုိင်ခဲ့ ကြါ္ေ်။ စာရင်းဇယားများကုိ အေသလိြ်ဘာ္ာ အစီရင်ခံစာတွင်ဒော်ပြထားြါ္ေ်။  

ဤဒေ္အတွင်း န ို့တိုက်သတ ္တဝါမ ျ ာ းကုိဒလ့လာရာတွင် အမဲလုိက်ပခင်းနှင့် ဒထာင်ဒချာက်ဒထာင်ေမ်းဆီးပခင်းဒ ကာင့် အဒရအတွက်မှာ 
တပေေ်းပေေ်းကျဆင်းဒနင်္ေ်ကုိ ဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။ တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီးတွင် ္စ်ဒတာကကိုးဝုိင်းဧရိယာအများစုမှာ ကရင်အမျ ို္ားအစီး 
အရံုး (KNU) ၏ထိန်င်းချုြ်မှုဒအာက်တွင်ရှိဒနင်မြီ လက်ပေူဒမျာက်လွှဲဒကျာ်များကုိအမဲလုိက်ပခင်းကုိ (KNU) ကြိတ်ြင်ထားြါ္ေ်။  
္စ်ထုတ်လုြ်ဒရးကုမ္ပဏီများမှ လမ်းများစွာဒောက်ထားပခင်း္ေ် မုဆုိးများအတွက်အမဲလုိက်ရန်င် ြို၍အဆင်ဒပြဒစဒနင်ြါ္ေ်။ ကုမ္ပဏီ 
ဝန်င်ထမ်းများ္ေ်လေ်း အမဲလုိက်မှုများတွင်ြါဝင်ဒနင်ခဲ့ပခင်းဒ ကာင့် အမဲလုိက်ပခင်းမှာယခုနှစ်များအတွင်းြုိမုိတိုးြွားလာဒနင်ြါ္ေ်။  
န့ုိတိုက်္တ္တဝါများကုိ စစ်တမ်းဒကာက်ယူပခင်း၏ ရေ်ရွယ်ချက်မှာ ဒတာရုိင်းန့ုိတိုက်္တ္တဝါများကုိရှာဒေွပခင်းနှင့်မျ ိုးစိတ်များကုိ 
မှတ်တမ်းတင်ရန်င် ပေစ်မြီး ဒနင်ာက်ဒလ့လာမှုများတွင် ဆက်စြ်အ္ံုးပြုနုိင်ရန်င်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ဒလ့လာရာတွင် GPS ကုိ အ္ံုးပြု၍ ဓာတ်ြုံများရုိက်ယူပခင်းြင်ပေစ်ြါ္ေ်။   
ဒလ့လာမှုရလေ်အရ မိ္ားစုမျ ိုးရင်း ၁၁ ခုမှ မျ ိုးစိတ် ၂၀ ခုအားဒတွ့ရှိရှိရမြီး အေသလိြ်ဘာ္ာအစီရင်ခံစာတွင်ဒော်ပြထားြါ္ေ်။  
တွား္ွား္တ္တဝါ များကုိဒလ့လာပခင်း၏ရေ်ရွယ်ချက်မှာ ဒတွ့ရှိရဒ္ာ တွား္ွား္တ္တဝါများအား ဒော်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ရန်င်နှင့် ဒနင်ာက်ထြ် 
ဒလ့လာမှုများအတွက် အဒထာက်အကူပေစ်ဒစရန်င်၊ ၎င်းအပြင် ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းမှုအစီအစဉ်များဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င်ပေစ်ြါ္ေ်။ (အထူး္ပေင့် 

တ ွား သွား နှင ့်အေအနသတ ္တဝါမ ျ ာ း 
ဒလ့လာမှုကုိ ြုံမှန်င်အတိုင်းဒတာတွင်းလှေ့်လေ်ပခင်း၊ ဒတာင်ဒြါ်နှင့်ဒတာင်ဒပခရင်းများ တွား္ွား္တ္တဝါများဒတွ့ပမင်ရဒလ့ရှိ ္ေ့်ဒနင်ရာများ 
အား ရှာဒေွပခင်းတို့ပေစ်ြါ္ေ်။ ဒလ့လာမှုကုိ ဒနင့် ေ များတွင်လုြ်ဒဆာင်ခဲ့ြါ္ေ်။  
ဒလ့လာမှုရလေ်အရ တွား္ွား္တ္တဝါမျ ိုးစိတ် ၁၈ ခု (ေားမျ ိုးစိတ် ၈ ခု၊ အိမ်ဒပမာင်မျ ိုးစိတ် ၆ ခုနှင့် ဒ မမျ ိုးစိတ် ၄ ခ)ု တို့အားဒတွ့ရှိခဲ့ရမြီး 
အေသလိြ် ဘာ္ာအစီရင်ခံစာတွင် စာရင်းဇယားပေင့်ဒော်ပြထားြါ္ေ်။  
ေင ်း စက်ပ ိုး မွှား မ ျ ာ း 
စစ်တမ်း၏ရေ်ရွယ်ချက်မှာ ဤဧရိယာအတွင်းရှိဒ္ာ လိြ်ပြာမျ ိုးစိတ်များကုိ္ိရှိရန်င်၊ မျ ိုးစိတ်များကုိ ခွဲပခား္တ်မှတ်နုိင်ရန်င်၊ ဒနင်ာက်ဒလ့လာ မှု 
များအတွက် အဒပခခံအချက်အလက်များရရိှ ဒြါင်းစြ်နုိင်ရန်င် နှင့် ဒေဟစနင်စ်ကုိ ရှုဒထာင့်အမျ ိုးမျ ိုးမှ ဒလ့လာရန်င် တို့ပေစ်ြါ္ေ်။  
ဒလ့လာမှုြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ဒတွ့ရှိခဲ့ရဒ္ာ လိြ်ပြာမျ ိုးစိတ်များ ကုိ စာရင်းဇယား ္ရုြ်ဒော်ြုံများနှင့်တကွ အေသလိြ်ဘာ္ာ အစီရင်ခံစာတွင် 
ဒော်ပြထားြါ္ေ်။  

လမ ်း ပ န်း ဆ က်သွယ်အေး 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီမှ ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်နှင့်ဒရာရာ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ရန်င် ဒလျှောက်ထား္ေ့်ဒပမဧရိယာ ္ေ် 
ရန်င်ကုန်င်မမို့မှမမိတ်မမို့့္ုိ ဒလယာဉ်၊ ဒမာ်ဒတာ်ကားများပေင့် ္ွားလာနုိင်ြါ္ေ်။ မမိတ်မမို့မှတနင် သ္ာရီမမို့့္ုိ မုိင် (၅၀)ခနင့်် ကွားဒဝးမြီး 
ဒမာ်ဒတာ်ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ အပမန်င်ဒရယာဉ်များပေင့်လေ်း ္ွားလာနုိင်ြါ္ေ်။ တနင် သ္ာရီမမို့မ ှ(၂၇) မုိင်ခနင့််ကွာဒဝး္ေ့် ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ့္ုိ 
ကား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ပေင့် ရာ္ီမဒရွး္ွားလာနုိင်မြီး၊ ထုိရွာမှတဆင့် ဒလျှောက်ထား္ေ့်လုြ်ကွက့်္ုိ (၆) မိုင်ခနင့်် ကွာဒဝးမြီး ဒနွရာ္ီတွင်္ာ 
ကား၊ ဆုိင်ကယ် တို့ပေင့်္ွားလာနုိင်ြါ္ေ်။ တနင် သ္ာရီမမို့မှလုြ်ကွက်ဧရိယာ့္ုိ စုစုဒြါင်း (၃၃) မုိင်ခနင့်် ဒဝးကွာြါမြီး မမိတ်မမို့မှ(၈၃)မိုင်ခနင့်် 
ကွာဒဝးြါ္ေ်။ 

အ ေသေအ ခခေအ န 

ဒေ္စီးြွားဒရးအဒနင်အထား 

တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး၊ မမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်အတွင်း ြတ်ဝန်င်းကျင်ရှိဒေ္ခံများ္ေ် ဒရာင်းဝယ်ဒေါက်ကားပခင်း၊ လယ်ယာ 
စုိက်ြျ ိုးပခင်း၊ ကျွေဲ၊နွား၊ ဝက်၊  ကက်၊ ဘ၊ဲ ္ုိး၊ဆိတ်များဒမွးပမူပခင်း၊ စြါး၊ ဆီအုန်င်း၊ ဒပြာင်း၊နှမ်း စုိက်ြျ ိုးပခင်း၊ အိမ်တွင်းမှု လုြ်ငန်င်း 

များ(စက်ချုြ်၊ြန်င်းတိမ်)၊ ္စ်ထုတ်လုြ်ဒရးနှင့်္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီများတွင် ဝင်ဒရာက်လုြ်ကုိင်ပခင်း၊ လှေ့်လေ်ဒစျးဒရာင်းပခင်း စ္ေ် 
တို့ပေင့် အ္က်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းပြုခ့ဲ ကြါ္ေ်။ ္တ္တုတွင်းလုြ်ကွက်များအားချထားဒြးခ့ဲရာ လုြ်ကုိင်ခွင့်မရိှ္ူ (့္ုိမဟုတ်) 
လုြ်ကုိင်ခွင့်ရရိှ္ေ်အထိ ရင်းနီှးပမှုြ်နံှပခင်းမပြုနုိင်္ူ၊ ဒေ္ခံများ္ေ် မိရုိးေလာအလုြ်ကုိ လုြ်ကုိင်နိင်င်ရန်င် အ္က်ဒမွးဝမ်းဒကျာငး် 
ပြုရန်င်နင်ယ်ဒပမ ကျဉ်းဒပမာင်း္ွားမြီး စီးြွားဒရး နှင့် လူမှု စီးြွားဒရးဘဝ များြါဒပြာင်းလဲ္ွားြါ္ေ်။ ဤ့္ုိပေင့်အပခားဒေ္များ့္ုိ ထွက်ဒရာက် 
အလုြ်လုြ်္ူများ၊ ဒရ ကေ်ရာပမက်နုရာအရြ့်္ုိ ဒပြာင်းဒရွှေ့္ူများလေ်းရိှခဲ့ြါ္ေ်။ 

အဓိကစိုက်ြျ ိုးြင်များမှာ ္ီဟုိဠ်၊ ကွမ်း္ီးြင်၊ ဆီအုန်င်းြင်များနှင့် ဒတာင်ယာစြါးတ့ုိပေစ်ြါ္ေ်။ 

လူဦးဒရ 

၂၀၁၄ခုနှစ်မှတ်တမ်းများ(myanmar.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Tanintharyi%20Region%20Census%20Report %20 -) 
%20ENGLISH)အရတနင် သ္ာရီမမို့၏လူဦးဒရမှာ ၁၀၆,၈၅၃ဦးရှိမြီး အိမ်ဒထာင်စု ဦးဒရမှာ ၁၉,၉၂၉ ရှိြါ္ေ်။ ဒကျးရွာဒနင် လူတန်င်းစား ဦးဒရမှာ 
၁၀၁,၃၃၉ ဦးရှိြါ္ေ်။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  55 

 

ဒေ္ခံများ၏ြူးဒြါင်းြါဝင်မှု 

ယခုအခါ MMT, စိန်င်ငါးမန်င်း၊ မေိုးကုဒဋမင်း၊ ဒဝ၊ ပြေ့်စံုပမတ် အစရှိ္ေ့် ္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီလုြ်ငန်င်းများ္ေ် ဤဒေ္အတွင်း 
တူးဒေါ်လုြ်ကုိင်ဒနင်္ပေင့် အလုြ်အကုိင်အခွင့်အလန်င်းများရရှိပခင်း၊ ကုမ္ပဏီများမှ လမ်းများဒေါက်လုြ်ဒြး္ပေင့် လမ်းြန်င်းဆက်္ွယ်ဒရး 
ဒကာင်းမွန်င်လာဒ္ာဒ ကာင့်၊ ရွာဒစျး၊ မမို့ဒစျး၊ ဒရွ့လျားဒစျးများတွင်ဒရာင်းဒရးဝယ်တာများ အဆင်ဒပြ ပခင်းဒ ကာင့် ္တ္တုတူးဒေါ်ဒရး 
ကုမ္ပဏီများအား အဒကာင်းပမင်္ဒဘာထားများရိှဒ ကာင်း ဒတွ့ရှိရြါ္ေ်။ 

လုြ်ကွက်ြါတ်ဝန်င်းကျင်ဒကျးရွာများ၏အချက်အလက်များ 

ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာ 
အိမ်ဒပခ ၅၈၉ စု၊ အိမ်ဒထာင်စု ၅၉၂၊ (ကျား-၂၂၃၃)၊ (မ-၂၃၂၄)၊ (စုစုဒြါင်း-၄၅၅၇)၊ ေမာ−၃၈၀၀၊ ကရင်-၅၀၀၊ အစ္စလမ်-၂၃၄၊ ဟိန္ဒူ-၂၃ 

စာ္င်ဒကျာင်း-မူလွန်င်(၁)၊ အ.ထ.က-(၁)ဒကျာင်း၊ အလုြ်အကုိင်-ဥယျာဉ်ခခံ၊ လယ်ယာ၊ ဒတာင်ယာ၊ စုိက်ြျ ိုးဒပမဧက - ၅၃၈ ဧက၊ 
ကုိးကွယ်္ေ့်ဘာ္ာ - ေုေ္ဓ၊ ခရစ်ယာန်င်၊ အစ္စလမ်၊ ဟိန္ဒူ ပေစ်မြီး ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာ္ေ် ဒအဝမ်း္တ္တုလုြ်ကွက်နှင့် (၂၅) မိုင်ခနင့်် 

ကွာဒဝးြါ္ေ်။ 

ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ 

ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စုတွင်းရှိမြီး အိမ်ဒပခ- ၇၆စု၊ အိမ်ဒထာင်စု- ၇၆၊ ကျား-၁၈၅၊ မ- ၁၈၂၊ စုစုဒြါင်း-၃၆၇၊ ေမာ−၂၁၊ ကရင်-၃၄၆၊ 
စာ္င်ဒကျာင်း-အ.မ. က-(၁)၊ အလုြ်အကုိင်-ဥယျဉ်ခခံ၊ ဒတာင်ယာ၊ စုိက်ြျ ိုးဒပမဧက - ၃၂၆ ဧက၊ ကုိးကွယ်္ေ့်ဘာ္ာ - ေုေ္ဓ၊ ခရစ်ယာန်င် 
ပေစ်မြီး ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ္ေ် ဒအဝမ်း္တ္တုလုြ်ကွက်နှင့် (၇)မုိင်ခနင့်် ကွာဒဝးြါ္ေ်။ 

တနင် သ္ာရီတိုင်း ဒေ္ကကီး ၏ ္စ်ဒတာကကိုးဝုိင်းအများစုမှာ ကရင်အမျ ိုး္ားအစေ်းအရံုး (KNU)၏ထိန်င်းချုြ်မှုဒအာက်တွင်ရိှဒ္ာ်လေ်း ရြ်ရွာ 
လံုခခုံဒရးအဒပခအဒနင်နှင့် လမ်းြန်င်းဆက်္ွယ်ဒရးအဒပခအဒနင်မှာ ြံုမှန်င်အားပေင့်ဒကာင်းမွန်င်မြီး တရားဥြဒေစုိးမုိးမှုဒအာက်တွင်ရှိြါ္ေ်။ လမ်း 
ြန်င်းဆက်္ွယ်ဒရးအဒနင်နှင့် မိုးများဒ္ာ အချန်ိင်များမှ လဲွ၍ ရာ္ီမဒရွး္ွားလာနုိင်ြါ္ေ်။  
 

ယဉ်ဒကျးမှု 

ဦးဒဇာ်မျ ိုးဒကျာ် (ေုညွှန်င်မှူး) ဒရှးဒဟာင်း္ုဒတ္နင်နှင့်အမျ ိုး္ားပြတုိက် ဦးစီးဌာနင် မှတ်ချက်အား ရှင်းလင်းတင်ပြပခင်း 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ ခဲမပေူ၊အမေိုက်နင်က်နှင့်ဒရာရာ္တ္တု စီမံကိန်င်းြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ္မိုင်းဝင်ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အဦနှင့် 
္ာဿနိင်ကအဒဆာက်အဦများ မရိှြါ။ တနင် သ္ာရီမမို့တွင် တနင် သ္ာရီမမို့ဒဟာင်းမမို့ရုိးနှင့်ကျုံး၊ ရှင်မဒအာင်္ာဒကျာက်တိုင်နှင့် နင်န်င်းဒတာ်ရာကုန်င်း 
စ္ေ့်  ္မုိင်းဝင်ထင်ရှားဒ္ာ အဒဆာက်အဦများရိှြါ္ေ်။ တနင် သ္ာရီမမို့ဒဟာင်း အတွင်းနှင့်အပြင် (၂)ခု စလံုးကုိ ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒ္ာ 
ဇုန်င် အပေစ် ္တ်မှတ်ထားြါ္ေ်။ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရး ကုမ္ပဏီ၏ ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္ ခဲမပေူ၊ အမေိုက်နင်က်နှင့်ဒရာရာ္တ္တုစီမံကိန်င်း ဧရိယာ 
္ေ် တနင် သ္ာရီ မမို့နှင့် (၃၅)မိုင်ခနင့်် ကွာဒဝးြါ္ေ်။  

၁။ ယဉ်ဒကျးမှုအဒမွအနှစ်ဒေ္များ ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး ဥြဒေများ (၂၀၀၉)  

၂။ ဒရှးဒဟာင်းဝတ္ထုြစ္စေ်းများ ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ (၂၀၁၅) 

၃။ ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအုမံျား ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ (၂၀၁၅)  

ဒရှးဒဟာင်းအဒဆာက်အအုမံျား ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဥြဒေ (၂၀၁၅) ၏ အခန်င်း(၆) အြိုေ်(၁၃) ြုေ်မ ၁၂ အရ ္တ္တုတူးဒော်ဒရး 
လုြ်ကွက်အတွင်း ဒကျာက်ဒခတ်၊ ဒ ကးဒခတ်တွင် အ္ံုးပြု္ေ့် ဒကျာက်လက်နင်က်ြစ္စေ်းများ ဒတွ့ရှိခဲ့ဒ္ာ် လုြ်ငန်င်းရြ်ဆိုင်း၍ 

မမို့နင်ယ်အုြ်ချုြ်ဒရးမှူးနှင့် ဒရှးဒဟာင်း္ုဒတ္နင်ဌာနင့်္ုိ အဒ ကာင်း ကားမြီး လုိအြ်္ေ်များကုိ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်္ွား ြါမေ်။  

၅ ။ ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ေအပ ါ်ထိခိုက်မ ှု န ှင ့်အေး ေ န္တော ယ်ေကဲခေ တ ်ခခ င ်း နှင ့်အလျှေ ာ ့ချ အ ေးအဆ ာ င်ေွက်ချ က်မ ျ ာ း 

အပြု္ဒဘာ့္ုိမဟုတ်အကျ ိုးရှိဒ္ာ ္က်ဒရာက်မှုများကုိ လွယ်ကူစွာ္ဒဘာမဒြါက်နုိင်ဒ္ာ်လေ်း။ အဒပခခံအဆာက်အဦးများေံွ့မေိုးလာမှု 
နှင့် လူမှုဒရးအဆင့်အတန်င်းတိုးတက်လာမှုများမှာ အပြု္ဒဘာ္က်ဒရာက်မှုအဒနင်နှင့်အလွယ်တကူဒတွ့ပမင်နုိင်ြါ္ေ်။ စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းများ 
၏ ္ဒဘာထားအဒနင်အထား နှင့် စီမံကိန်င်းအဒြါ်္ိပမင်နုိင်မှုတို့ကုိ ္ဒဘာဒြါက်နင်ားလေ်ရန်င် ခက်ခဲြါ္ေ်။ 
စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းများမှ ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိ့ိုက်နုိင်မှုများကုိမူ အလွယ်တကူဒော်ထုတ်နုိင်မြီး အကဲပေတ်နုိင်ြါ္ေ်။ အပမင်တစ်ခုတေ်းနှင့်ြင် 
စီမံကိန်င်း လုြ်ငန်င်း ၏ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ ထိခိုက်နုိင်မှုများကုိ ္ိပမင်နုိင်ြါ္ေ်။ ကွဲပြားပခားနင်ားဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအဒပခအဒနင်၊ ရုြ် ြုိင်းဆိုင် 
ရာ၊ ဓာတုြစ္စေ်းအ္ံုးပြုမှုဆိုင်ရာ၊ နှင့် ဇီဝအဒနင်အထား စ္ေ်တို့အား ကိရိယာများအ္ံုးပြု၍ စံုစမ်း၊ တုိင်းတာ ဆန်င်းစစ်နုိင်ြါ္ေ်။ 
ကဲွပြားပခားနင်ားဒ္ာနင်ယ်ြယ်များတွင်ကျွေမ်းကျင်ြောရှင်များမရိှမပေစ်လုိအြ်မေ်ပေစ်မြီး၊ တိကျဒ္ာဆန်င်းစစ် မှုအတွက်အချ ို့ဆန်င်းစစ်ချက်များ 
ကုိ ဓာတ်ခွဲခန်င်းစမ်း္ြ်မှုများလုြ်ဒဆာင်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ 
ထိခိုက်မှုဒလျာ့ြါးဒစပခင်းများမှာ ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရြ်များအတွက်ဒပေရှင်းနုိင်္ေ့် ဒနင်ာက်ဆုံးနင်ေ်းလမ်းပေစ်ြါ္ေ်။ ထိခိုက်မှုများမှ ဒရှာင် 

 ကဉ်ရန်င်မှာ ြထမဦးစွာကာကွယ်တားဆီးဒရး ့္ုိမဟုတ် တပခားထိခိုက်မှုနင်ေ်းြါး္ေ့်ဒရွးချယ်စရာနင်ေ်းလမ်းများ္ံုးပခင်းြင်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုကို ဒရှာင်ရှားပခင်းမပြုနုိင်ြါက အနင်ေ်းဆုံးပေစ်ဒအာင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်းကုိ ထေ့်္ွင်းစဉ်းစားရမေ်ပေစ်မြီး။ အနင်ေ်းဆုံးပေစ် 
ဒအာင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း ြင်မပြုနုိင်ြါက တတ်အား္ဒရွှေ့ဒလျှော့ချဒရးအစီအစမံများကုိ ထေ့်္ွင်းစဉ်းစားရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ထိခိုက်မှုများကုိ 
ဆန်င်းစစ်အကဲပေတ်ပခင်းတွင် ္က်ဒရာက်မှုစံချန်ိင်စံညွန်င်းများပေစ်္ေ့် ္က်ဒရာက်မှု္ဘာဝ၊  ကာချန်ိင်၊ ပြင်းထန်င်မှုများကုိ ္တ်မှတ်ထားရမေ် 
ပေစ်မြီး ္င့်ဒလျာ်ဒ္ာ ဒလျှော့ချဒရးအစီအစဉ်များကုိ အ္ံုးပြုရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  
ဆိုးရွားဒ္ာထိခိုက်မှုများကုိ ဒလျာ့ြါးဒစဒရးများကုိ ဒဆာင်ရွက်ပခင်း္ေ်အလွန်င်အဒရးကကီးဒ္ာ အချက်တစ်ခုပေစ်္က့ဲ့္ုိ ြိုဒကာင်းဒအာင်နှင့  ်
အကျ ိုးရှိမှုများပေစ်ထွန်င်းလာဒစရန်င်လေ်း မရှိမပေစ်အဒရးြါြါ္ေ်။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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ထိခိုက်န ိုင ်မ ှုမ ျ ာ း ကုိအေ ာ်ထုတ ်ခခင ်း 

္တ္တုလုြ်ငန်င်းများ 

္တ္တုလုြ်ငန်င်းများမှာ ပမန်င်မာနုိင်ငံ၏ အဒရးြါဆံုးဒ္ာ စီးြွားဒရးတစ်ခုတစ်ခုပေစ်မြီး စုိးရိမ်ေွယ် ြတ်ဝန်င်းကျင်ပြဿနင်ာများ္ေ်လေ်း  
၎င်းစီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်းများနှင့်အတူ မလဲွမဒ္ွ ြါဝင်ဒနင်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ၎င်းတို့တွင် ္တ္တုတွင်းများမှ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများ၊ အနင်ယ်အနင်စ်နှင့် 
လုြ်ငန်င်းမှ ထွက်ရှိအမှိုက်များ၊ ဒရတုိက်စားမှုပြဿနင်ာ၊ ပမစ်၊ ဒချာင်းလုြ်ကွက်များ၏ဒရထုေစ်ေမ်းမှု၊ ္ဘာဝအရင်းအပမစ်များ၊ လယ်၊ ယာ၊ 
စုိက်ြျ ိုးဒပမ၊  ္စ်ဒတာဆံုးရှုံးမှု များနှင့် ္တ္တုလုြ်ငန်င်းများမြီးဆုံးချန်ိင်တွင် အ္ံုးမပြုနုိင်ဒတာ့ဒ္ာဒပမများပေစ်ဒစပခင်းတို့ြါဝင်ြါ္ေ်။ ္တ္တု 
လုြ်ငန်င်း္စ်များမှာ ပမန်င်မာနုိင်ငံတွင် လက်ရှိအချန်ိင်များ၌ ြို၍တင်း ကြ်ဒ္ာ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်င်းချုြ်မှုများရိှဒနင်ချန်ိင်တွင် ္တ္တု 
တွင်းဒဟာင်းများနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဧရိယာမှာ ရုြ်္ိမ်းထားမြီးပေစ်ဒ္ာ်လေ်း ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနင်ာများဆက်၍ပေစ်ဒနင်ဆဲြင်ပေစ်ြါ္ေ်။  

ထိခိုက်မှုခနင့််မှန်င်းချက်များ 

ဒယဘယုျအားပေင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများကုိ အဓိကအဆင့်နှင့်ဒနင်ာက်ဆက်တွဲအဆင့်အပေစ်ခွဲပခားနုိင်ြါ္ေ်။ အဓိကထိခိုက်မှုများ 

မှာ စီမံကိန်င်းဒ ကာင့်တိုက်ရုိက်ထိခိုက်ပခင်းပေစ်မြီး ဒနင်ာက်ဆက်တွဲထိခိုက်မှုများမှာ ္ွယ်ဝုိက်၍ထခိိုက်ပခင်းပေစမြီး ြံုမှန်င်အားပေင့် ရင်းနှီးပမုြ်နံှမှု 
နှင့်လူမှုဒရးနှင့်စီးြွားဒရးအဒပခအဒနင်များဒပြာင်းလဲမှုများ နှင့်ဆက်နွယ်ဒနင်တတ်ြါ္ေ်။ 
္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများချဲ့ထွင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်းမှ ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းမှုများ္ေ် လက်ရှိအဒပခခံ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိလွှမ်းမိုးဒစ 
္ေ့် ထိခိုက်နုိင်မှုများအားခနင့််မှန်င်းနုိင်ြါ္ေ်။ 
ထိခိုက်မှုများအားဒော်ထုတ်ပခင်း 
ပေစ်နုိင်ဘွယ်ရှိဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ ထိခိုက်နိုင်မှုများမှာဒအာက်ြါစီမံကိန်င်းလှုြ်ရှားမှုများဒ ကာင့်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

 ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများ 
 ဆက်စြ်ဒနင်ဒ္ာ အဒပခခံအဒဆာက်အဦးများ   

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများ 
- ဒပမယာြျက်စီးပခင်း 
- ္စ်ဒတာခြုံးတီးပခင်း 

o ကျူးဒကျာ်ဝင်ဒရာက်ပခင်း 
o ေုံမှုံများထုတ်လွှတ်မှုများပြားပခင်း 

- မိုးရွာစဉ်ဒရစီးဒရလာများပခင်း 
- ဆူေံ္ံနှင့်တုန်င်ခါမှုများပြားလာပခင်း 
- လူထုကျန်င်းမာဒရးကုိ အန္တရာယ်ပေစ်ဒစပခင်း 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်များ္ယ်ဒဆာင်ပခင်းမှ ေုံမှုံများထုတ်လွှတ်မှု၊ ဆူေံ္ံအဆင့်ပမင့်မားလာမှုများ 
ပေစ်လာနုိင်ြါ္ေ်။ စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းစဉ်အတွင်း ဒကျာက်အရွယ်အစားအမျ ိုးမျ ိုးအား ခွဲပခင်းအတွက် ဒကျာက်ခွဲစက် များကုိလေ်းအ္ံုးပြုမေ် 
ပေစ်ပခင်းဒ ကာင့် ၎င်းလုြ်ငန်င်းမှာဒယဘယုျအားပေင့် ေုန်င်မှုနင့််များထွက်ရှိပခင်းနှင့်ဆူေံ္ံအဆင့်ပမင့်မားလာပခင်းများလေ်းရှိလာ္ေ့်အတွက ်
ကျန်င်းမာဒရးကုိလေ်းအန္တရာယ်ပေစ်ဒစြါမေ်။ ့္ုိဒ္ာ်လေ်း၎င်းပြဿနင်ာများကုိ ပြေ့်စံုလံုဒလာက်ဒ္ာထိန်င်းချုြ်မှုများပေင့်ဒလျှော့ချရန်င် 
လုြ်ငန်င်းဧရိယာအတွင်း ေုန်င်မှုနင့််များထွက်ရှိမှုများအတွက်ဒရပေန်င်းပခင်းပေင့်ဒပေရှင်းဒြးမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်း စီမံကိန်င်းအဒနင်နှင့်ဒပမအ္ံုးချမှုြံုစံအတွက် အဒနှာက်အယှက်ပေစ်ဒစနိုင်မြီး၊ အြင်များခုတ်ပခင်းဒ ကာင့်လေ်း 
မိုး္ေ်း ထန်င်စွာရွာ္ွန်င်းချန်ိင်အတွင်းဒရကကီးဒရလျှေမံှုများဒ ကာင့် ဒပမတိုက်စားမှုဒ ကာင့်ထိခိုက်မှုြိုမုိပမင့်မားလာမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  
ဆက်စြ်ဒနင်ဒ္ာ အဒပခခံအဒဆာက်အဦးများ 
္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းနှင့် ဆက်စြ်ဒနင်ဒ္ာ အဒပခခံအဒဆာက်အဦးများမှာ - 

- ္ုိဒလှာင်မှုနှင့်ကုိင်တွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး (စက်ဆီ၊ဒချာဆီ၊ ဒလာင်စာဆီ) နှင့် ဝြ်ဒရှာ့ 
- အရာထမ်းနှင့်ဝန်င်ထမ်းစခန်င်း 
- ဒရဒြးဒဝမှု 
- ဆက်္ွယ်ဒရး 

အဆိုြါ လုြ်ငန်င်းများဒ ကာင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်ဒစမှုများကုိ ဒအာက်ြါအတိုင်းခဲွပခားနုိင်ြါ္ေ်။  
္ုိဒလှာင်မှုနှင့်ကုိင်တွယ်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး (စက်ဆီ၊ဒချာဆီ၊ ဒလာင်စာဆီ) နှင့ ်ဝြ်ဒရှာ့ 
စက်ဆီ၊ ဒချာဆီ၊ ဒလာင်စာဆီ၊ အမဲဆီများကုိင်တွယ်ထိန်င်း္ိမ်းမှုနှင့် ္ုိဒလှာင်မှုဒနင်ရာများမှာ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး 

အတွက် စုိးရိမ်ြူြန်င်မှုပေစ်ဒစနုိင်ဒ္ာဒနင်ရာများပေစ် ကြါ္ေ်။ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးစက်ြစ္စေ်းကိရိယာများနှင့်စက်များ ပြုပြင်္ေ့်ဝြ်ဒရှာ့မှ 
စွနင့််ြစ်ဆီ၊ အမဲဆီဒဟာင်းများထွက်ရှိပခင်း၊ ဆီအစအနင်များ ဒရစီးနှင့်အတူဒချာင်းထဲ့္ုိြါ္ွားပခင်း။ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒပမကကီးဒြါ့်္ုိေိတ်စင်ပခင်းများ 
္ေ် ဒရထုနှင့်ဒပမလွှာကုိ ြျက်စီးဒစနိုင်ြါ္ေ်။  
အရာထမ်းနှင့်ဝန်င်ထမ်းစခန်င်းအဒဆာက်အဦးများ  
ရံုး၊ဝန်င်ထမ်းနှင့်အလုြ်္မားအိြ်ဒဆာင်များနှင့်တပခားအဒဆာက်အဦးများမှအဓိကအားပေင့်စွနင့််ြစ်အမှိုက်များနှင့်ဒရဆုိးစွနင့််ထုတ်ပခင်းများဒ ကာင့် 
ကျန်င်းမာဒရးထိခိုက်ဒစမှုအန္တရာယ်ကုိဒရှာင်ရှားရန်င်  ္င့်ဒလျာ်ဒ္ာ စီမံခနင့််ခွဲမှုများဒဆာင်ရွက်ရမေ့်အပြင် မိလ္လာစွနင့််ြစ်မှုကုိလေ်း စနင်စ်တကျ 
ဒဆာင်ရွက် ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ 
ဒရဒြးဒဝမှု 
္တ္တုတွင်းလုြ်ငန်င်းများနှင့် ၎င်းအတွက်အဒပခခံအဒဆာက်အဦများအတွက် ဒရလုိအြ်ချက်ကုိ တူးဒော်ထားဒ္ာ အဝီစိတွင်းမှ ပေေ့်ဆေ်းဒြး 
မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ဒရစုတ်စက်တစ်လံုးကုိ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းနှင့် အဒထွဒထွ္ံုးစဲွမှုများအတွက် အ္ံုးပြုမေ်ပေစ်မြီး လံုဒလာက်ဒ္ာ 
ဒရဒလှာင်ကန်င်များကုိလေ်း ္တ္တုလုြ်ကွက်နှင့် ဒနင်ထုိင်မှုစခန်င်းများတွင် တေ်ဒဆာက်ထားြါ္ေ်။ လုြ်ကွက်အတွင်းလုိအြ်္ေ့်ဒနင်ရာများ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  57 

 

့္ုိဒရြ့ုိနုိင်ရန်င်နှင့် လမ်းများအားေံုမှုံ့များကင်းရှင်းဒစရန်င် ဒရပေန်င်းရန်င် ဒရ္ယ်ယာဉ်ကုိလေ်းစီစဉ်ထားြါ္ေ်။ 
ဆက်္ွယ်ဒရး  
ဆက်္ွယ်ဒရးအတွက် မိမိအစီအစဉ်ပေင့်မိုဘုိင်းေုန်င်းပေင့်ဆက်္ွယ်နုိင်မြီး ္တ္တုလုြ်ကွက်များအတွင်းဆက်္ွယ်မှုအတွက် walkietalkies sets 
များကုိလေ်းထားရှိြါ္ေ်။  

ခဲမ ခေ ူ-ေဖေ ိုက်နက်တ ူး အ ေ ာ ်အေး လု္်ပ င န်း မ ျာ း ၏ အ ယေယုျ ဆ ိုး ကျ ိုး သက်အော က်မ ှုမ ျ ာ း ေကျ ဉ်း ချ ုပ် 

ဒယဘယုျအားပေင့် တူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများတွင်ဒအာက်ြါ အချက်တို့မှ ဆိုးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုပေစ်ဒြါ်နုိင်ြါ္ေ်။ 

- ဟင်းလင်းေွင့်္တ္တုတူးစနင်စ်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်ပြင်ဆင်ဒ္ာလုြ်ငန်င်းများမှ္က်ဒရာက်မှုများ (္စ်ဒတာများခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပခင်း၊ 

အဒဆာက်အဦး များ ဒဆာက်လုြ်ပခင်း၊ လမ်းများဒောက်လုြ်ပခင်း၊ ရံုးခန်င်း၊ လူဒနင်စခန်င်း၊ ဝြ်ဒရှာ့၊ ္ုိဒလှာင်ခန်င်းများ၊ ဒပမစာြုံများ) 
- လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မေ့် စက်ြစ္စေ်းကိရိယာ၊ယန္တရားများ( excavator, dozers, dumpers, spreader, trucks ) စ္ေ်ပေင့် လုြ်ငန်င်း 

စဉ်အတွင်းထုတ်လုြ်မှုနှင့် ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရး  
- ခဲမပေူ- အမေိုက်နင်က်) ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးနှင့်္ုိဒလှာင်ဒရးမှြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းဒစမှုများ (မီးခုိးဒငွ့၊ ေုန်င်မှုံ့)၊ ဆူေံ္ံ၊ တုန်င်ခါမှု၊ 

အနံင့် စ္ေ် များ  
- အဒြါ်ယံဒပမလွှာ၊ ဒခါင်အုြ်ဒပမ  တူးဒကာ်ပခင်း၊ ေယ်ရှားပခင်း၊ ္ွန်င်ချပခင်းလုြ်ငန်င်းများ အပြင် 
- ရံုး၊ လူဒနင်စခန်င်း၊ ဝြ်ဒရှာ့များမှ အတိုင်းအတာတခုအထိ စွနင့််ြစ်ဒ္ာ စွနင့််ြစ်ဒရ၊ စွနင့််ြစ်အစုိင်အခဲအမှိုက်များ စွနင့််ထုတ်ပခင်း 

 
အဆိုြါဒယဘူယျဆိုးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုများ ့္ုိမဟုတ် အန္တရာယ်ရှိအဒပခအဒနင်များကုိ ကာလတို၊ ဒရရှေ်နှင့် အမမဲတမ်းအန္တရာယ်ပေစ်နုိင်ပခင်း 
ဟူ၍ ခွဲပခားနုိင်ြါ္ေ်။  
အန္တရာယ်ပေစ်နုိင်မှုကာလတိုပေစ်နုိင်ပခင်းများမှာ -  ဥြမာအားပေင့် ္ီးနံှနှင့်ယာခင်းများြျက်စီးပခင်း၊ ယာယီလမ်း ကမ်းများဒေါက်လုြ်ပခင်း၊ ယာယီ 

အဒဆာက်အဦးများဒဆာက်လုြ်ပခင်း။ အမှိုက်ြုံ၊ အဒြါ်ယံဒပမလွှာြံု၊ ဒခါင်အုြ်ဒပမလွှာြံု များ 
ဒရရှေ်အန္တရာယ်ပေစ်နုိင်မှုများမှာ  လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုကာလ ကာရှေ်ပခင်း၊ ေန်င်လံုအမိ်ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲပခင်း၊ အြင်ခုတ်ပေတ်ပခင်း။ 
အန္တရာယ်ရှိ ဧရိယာများမှ အြင်နှင့် တိရိစ္ဆန်င်များမျ ိုး္ုဉ်းပခင်း  
အမမဲတမ်းအန္တရာယ်ရှိနုိင်မှုများမှာ ဥြမာအားပေင့် ပြန်င်လေ်မရရှိနုိင်ဒ္ာ ္ဘာဝ္ယံဇာတ(ဓာတ်္တ္တု) များ၊ ္ဘာဝရှုခင်းများ ြျက်စီး 
ဒြျာက်ကွယ်ပခင်း၊  

စီမ ံကိန်း ေဆ င ့်အလး ခုတ ွင် ပ တ်ဝန်း ကျ င ် ထိခိုက်မ ှုမ ျ ာ း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်မှုမှာ စီမံကိန်င်း၏အဆင့် ၄ဆင့်တွင်ပေစ်ဒြါ်နုိင်ြါ္ေ်။ ၎င်းအဆင့် ၄ဆင့်မှာ - 

1. စီမံကိန်င်းဒရးဆဲွပခင်းအဆင့် (မူဝါေ ေွံ့မေိုးဒရးအဆင့်) 
2. တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့် (အဒကာင်အထေ်ဒော်ဒရးအဆင့်) 
3. လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်( ထုတ်လုြ်မှုအဆင့်) နှင့ ်

4. လုြ်ငန်င်းရုြ်္ိမ်းပခင်းအဆင့် (မုိင်းြိတ်္ိမ်းပခင်းအဆင့်) တို့ပေစ်မြီး  

ဒနင်ာက်ဆုံးအဆင့်တွင် ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရးလုြ်ငန်င်းများနှင့် စွနင့််လွတ်မှုနှင့်ပြန်င်လေ်ဒနင်ရာချထားပခင်းတ့ုိြါဝင်ြါ္ေ်။ 

ဤ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းစီမံကိန်င်း္ေ် စီမံကိန်င်းဒရးဆဲွပခင်းအဆင့်နှင့်တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့်များမှာမြီးစီးဒနင်မြီပေစ်မြီး ယခုအဆင့်မှာ 
လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအတွက်ပြင်ဆင်ဒနင်္ေ့် ကာလပေစ်ြါ္ေ်။ ခဲမပေူနှင့်အမေိုက်နင်က်္တ္တုများကုိ အရေ်အတွက်တစ်ခု ထုတ်လုြ်ရန်င် 
ရေ်ရွယ်ထားြါ္ေ်။ ထ့ုိဒ ကာင့် လက်ဒတွ့ရေ်မှန်င်းချက်များအတွက် စီမံကိန်င်းြထမအဆင့်နှင့် တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့် ၂ခုတို့မှာဒကျာ်လွန်င် 
ခဲ့မြီဟုဆိုနုိင်ြါ္ေ်။ အမှန်င်အားပေင့်တေ်ဒဆာက်ဒရးကာလများအတွင်း အဒဆာက်အဦများဒဆာက်လုြ်ဒရးအတွက် ယာခင်းများစုိက်ခင်းများ 
ရှင်းလင်းပခင်းရိှခဲ့ဒ္ာ်လေ်း ထိခိုက်မှုအနင်ေ်းငယ်ရှိခဲ့မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ္တ္တုလုြ်ကွက်များမှာ ဒ္းငယ်မြီး ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းအတွက် 
ရံုးခန်င်း၊ စခန်င်း၊ ဝြ်ဒရှာ့၊ ္တ္တု္ုိဒလှာင်ရံု) တို့မှာလေ်း အရွယ်အစားငယ်ရွယ်မြီး။ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးယန္တရားများကုိမူ ကွင်းပြင်ဒနင်ရလွတ်တွင် 
ရုိးရှင်းစွာဒနင်ရာချထားခ့ဲ္ေ့်အတွက် တေ်ဒဆာက်ဒရးကာလ ထိခိုက်မှုများမှာ အနင်ေ်းအကျဉ်း္ာရှိခဲ့ြါ္ေ်။ တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့်တွင် 
အလုြ်္မားအနင်ေ်းငယ်ကုိ ္ာအ္ံုးပြုခဲ့္ေ့်အတွက် လူမှုစီးြွားကုိထိခိုက်မှုလေ်းနင်ေ်းြါးခဲ့ြါ္ေ်။ အမှန်င်စင်စစ်အားပေင့် လုြ်ငန်င်း 
လေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်တွင်လေ်း တေ်ဒဆာက်ဒရးကာလတွင် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်ခဲ့မှု နင်ေ်းတူနင်ေ်းြါးမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်တွင် ပေစ်နုိင်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများနှင့် ဒလျာ့ြါးဒစဒ္ာနင်ေ်းလမ်းများ 

ပေစ်ဒြါ်နုိင်ဒ္ာ ္က်ဒရာက်မှုများ 

- ဒပမအ္ံုးချမှုတွင်ဒယဘယုျအားပေင့်ထိခိုက်မှု 
- ဒရထုြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ ဒယဘုယျအားပေင့်္က်ဒရာက်မှု 
- ဒလထုဝန်င်းကျင်ကုိ ဒယဘယုျအားပေင့်္က်ဒရာက်မှု 
- ဇီဝဝန်င်းကျင်ကုိ ဒယဘယုျအားပေင့်္က်ဒရာက်မှုများနှင့် 
- ဒေ္ခံအ္ုိင်းအဝုိင်းများ၏ လူမှုစီးြွားဘဝအဒြါ် ဒယဘယုျအားပေင့်္က်ဒရာက်မှု 

၎င်းအပြင် အမှိုက်စွနင့််ြစ်မှု၊ ္ွားလာဒရးလမ်းဒ ကာင်း၊ အဒရးဒြါ်။ ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး၊ မျက်ပမင်ထိခိုက်မှုအနင်ေ်းငယ်၊ 
လံုခခုံဒရး နင်ာမကျန်င်းပေစ်ပခင်း စ္ေ့် ဒ္းငယ်ဒ္ာထိခိုက်မှုများလေ်းရိှနုိင်ြါ္ေ်။ 

အ ေပ တ်ဝန်း ကျ င ်ကုိ  ထိခိုက်အ စမ ှု 

 ြတ်ဝန်င်းကျင်၏အစိတ်အြိုင်းတစ်ခုပေစ်ဒ္ာဒရြတ်ဝန်င်းကျင်မှာ အထူး္ပေင့် တာဝန်င်မဲ့ဒ္ာ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများဒ ကာင့် ေစ်ေမ်း 

ြျက်စီး နုိင်ြါ္ေ်။ ္တ္တုတွင်းဧရိယာများမှ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ရာမှ ေိတ်စင်ပခင်းဒ ကာင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ရှိ ဒရအရေ်အဒ္ွးမှာ 
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အချန်ိင်နှင့်အမျှေကျဆင်းဒနင်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ဒယဘယုျအားပေင့်္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းနှင့်ဆက်စြ်လု့်ြငန်င်းများဒ ကာင့် 
ဒပမဒြါ်နှင့်ဒပမဒအာက် ဒရနှစ်မျ ိုးစလံုး၏ ဇလဒေေနှင့် ဘမူိဆိုင်ရာအဒနင်အထားအားလံုးကုိထိခိုက်ဒစနုိင်ြါ္ေ်။ ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ပခင်းမှ 
အပြင်းစားဓာတ်္တ္တု များ၊ အက်ဆစ်ဓာတ်များထွက်ရှိမြီး၊ စွနင့််ထုတ်ပခင်းနှင့်အမှုံများဒရထဲ့္ုိကျဒရာက်ပခင်းများဒ ကာင့် 
အထူး္ပေင့်မုိးရာ္ီအတွင်း ဒရထုေစ်ေမ်းမှု ပေစ်ဒြါ်နုိင်ြါ္ေ်။ ဒပမဒြါ်ဒရ (စမ်းဒချာင်း၊ ပမစ်) နှင့်ဒပမဒအာက်ဒရ (ဒရဒအာင်းလွှာ) တို့မှ 
ဒရများမှာ ဒနွ(ဒပခာက်ဒ္ွ့) ရာ္ီဥတုအတွင်း ဒရထုေစ်ေမ်းမှုမပေစ်ဒြါ်နုိင်ဒ္ာ်လေ်း။ မိုးတွင်းအချန်ိင်များတွင် ဒရထုေစ်ေမ်းမှု 
္ိ္ိ္ာ္ာပြင်းထန်င်ြါ္ေ်။ 

ဒပမြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်တို့အဒြါ်္က်ဒရာက်မှုများမှ ခွဲပခားမရဘ ဲ တစ်ခုနှင့်တခုချတိ်ဆက်ကာအပြန်င်အလှန်င် ပေစ်ဒြါ်နုိင်ြါ္ေ်။ 
ဥြမာ ဒပမလွှာဒြါ့်္ုိဒရစီးပခင်းဒ ကာင့် ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်မှုပေစ်မြီး၊ ဒရစီးဒချာင်းတွင်း့္ုိဒပမမှုံများကျဆင်ပခင်းဒ ကာင့်လေ်း ဒရထု 
ေစ်ေမ်းမှု ပေစ်လာနုိင်ြါ္ေ်။ 

အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာဒြါ်မှ ဒရစီးဆင်းမှုများမှ စမ်းဒချာင်းနှင့်ပမစ်၏အနိင်မ့်ြိုင့်ဒနင်ရာများတွင် အနင်ေ်ထိုင်ပခင်းနှင့်နုန်င်းကျပခင်းများပေစ်ဒြါ်နုိင်မြီး 

ဒရကန်င် က့ဲ္ို့ ဒရဝန်င်းကျင်ဧရိယာများအတွက် ၎င်းပြဿနင်ာမှာ စုိက်ြျ ိုးဒပမများနှင့် ရွာများအတွက်စုိးရိမ်ရဒ္ာပြဿနင်ာပေစ်ြါ္ေ်။  

 ္တ္တုလုြ်ကွက်များမှ ဒရပြန်င်ထုတ်လွှတ်မှု (Dewatering) ၏္က်ဒရာက်မှု 

ဟင်းလင်းေွင့်္တ္တုလုြ်ကွက်များတွင် ဒပမစာတူးဒော်ဒကာ်ယူမှုမှ ဒပမဒအာက်ဒရဒ ကာအားထိမိပခင်းမှ ဒပမဒအာက်ဒရများထွက်ရှိလာမြီး၊ ၎င်း 
ဒရများအားြနင့််ပေင့်စုြ်ထုတ်ပခင်း္ေ်လေ်း ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုပေစ်ဒစနုိင်ြါ္ေ်။  

ဒပမဒအာက်ဒရများ ဒပမမျက်နင်ာပြင်ဒြါ့်္ုိစီးထွက်လာပခင်း္ေ် ဒရစီးဒချာင်းများ၏စီးဆင်းမှုကုိ ဒလျာ့ကျဒစ္က့ဲ့္ုိ ဒရအရေ်အဒ္ွး 
ကုိလေ်းကျဆင်းဒစြါ္ေ်။ ပမစ်ဒချာင်းကမ်းြါးများကုိတိုက်စားဒစရံု္ာမက ေွက်ဒြါက်ဒ္ာအဒနင်အထားများြါပေစ်ဒစနုိင်ြါ္ေ်။ ၎င်းက့ဲ့္ုိ 
္တ္တုလုြ်ကွက်များမှထွက်ရှိဒ္ာဒပမဒအာက်ဒရကုိစုတ်ယူပခင်းမှာလက်ရှိဒရထုတ် ယူဒနင်္ေ့် ဒရတွင်းများကုိအထွက်ဒလျာ့ပခင်း ့္ုိမဟုတ် 
လံုးဝမထွက်ဒတာ့ပခင်းများ ပေစ်ဒစ နုိင်ြါ္ေ်။ ၎င်းထိခိုက်မှုများမှာ ဆယ်စုနှစ်အထိ ကာရှေ်နုိင်ြါ္ေ်။ 

္တ္တုလုြ်ကွက်များမှ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများနှင့် ဒပမဆီလွှာများဒရစီးတွင်ြါဝင်မှု 

္တ္တုလုြ်ကွက် စီမံကိန်င်းအများစုတွင် ္တ္တုလုြ်ငန်င်းများမှစွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများနှင့် ဒပမများ ဒရစီးတွင်ြါဝင်မှု၍ တိုက်စားပခင်းနှင့် ဒရအရေ် 
အဒ္ွးကျဆင်းပခင်း္ေ် ဒလးနင်က်စွာစဉ်းစားရမေ့်ပြဿနင်ာြင်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
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ဒရအရင်းအပမစ်ကုိ ထိခိုက်မှု အကျဉ်း 

ထိခိုက်မှု ထိခိုက်မှု၏သော ဝ ထိခိုက်မှုအနေ ာ ထိခိုက်မှု န ှုန်း အယေုယျ ေအေးပါ မှု 

ဒပမပြင်ဒရထု (ကန်င်၊ ဒချာင်း၊ ပမစ်ဒရ) 
ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာထိခိုက်မှု မုိးဒရခိုဒအာင်းဒနင်မှု စုစေ်း 

ပခင်း, ဒရရှေ်ထိခိုက်မှု 
ပမစ်ဒရများတုိးလာပခင်း ြံုမှန်င် ** နင်ေ်းြါး 

ဓာတုဆုိင်ရာထိခိုက်မှု ဒချာင်းဒပမာင်းများ့္ုိစီးဝင် 
ပခင်း (ကာလတုိ) 

ဒရပြင်၊စိမ့်စမ်းဒရ၊  အနင်ေ်းငယ် **နင်ေ်းြါး 

ဒပမဒအာက်ဒရ 

ဒရအရေ်အဒ္ွး ဒရရှေ်ထိခိုက် အလယ် 
အလတ် ဒလျာ့ြါးပခင်း 

ပမစ် ကမ်းပြင်တစ်ဒလျှော
က်၊ ဒရခိုဒအာင်းလွှာ 

ြံုမှန်င်/ပေစ်ဒနင်ကျ ** နင်ေ်းြါး 

အရင်းအပမစ်စီမံခနင့််ခွဲမှု 
အရင်းအပမစ်စီမံခနင့််ခွဲမှု ဒရရှေ်ထိခိုက် အလယ် 

အလတ် ဒလျာ့ြါးပခင်း 
ဒရအ္ံုးပြုမှု 
မျှေတဒစပခင်း 

ပေစ်ဒနင်ကျ * အလယ်အလတ်/ ကကီးမား 

ဒော်ပြချက်; ကာလတို၊ ဒရရှေ်; ပြနင််ပြုပြင်နုိင်၊ အမမဲတမ်း ; တေ်ဒဆာင်ဒရး၊ လု့်ြငနင််းလေ်ြတ်ပခင်း။ ရုြ်္ိမ်းပခင်း၊ တိုးြွားလာပခင်း၊ မဒတာ်တဆ 
စ္ေ်ပေင့်  

ဒရထုအားထိခိုက်မှုများမှ ဒလျာ့ြါးဒစဒ္ာနင်ေ်းလမ်းများ 

ဒရစီးဒရလာဒရနုတ်ဒပမာင်းများအားပြင်ဆင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု(္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်မှုမပြုမီ ဒပမဒြါ်တွင် စီးဆင်းဒနင်ဒ္ာ 
္ဘာဝဒရဒပမာင်းများအားေယ်ရှားမှုမပြုရန်င်) 
လုိအြ်ဒ္ာဒရနုြ်ဒပမာင်းများအ္စ် ဒောက်လုြ်ထားရန်င် 

လုြ်ကွက်များအတွင်း ရုြ်တရက်ဒရလွှမ်းပခင်းမပေစ်ဒစရန်င် ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းထားရန်င် 
ဒပမတူးဒပမဒကာ်မေ့် လုြ်ကွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိြတ်ဝုိင်းထား္ေ့် ္င့်ဒတာ်္ေ့် ဒရနုတ်ဒပမာင်းများတူးဒောက်ထားရန်င်၊  
တူးဒကာ်ခဲ့္ေ့် အဒြါ်ရံဒပမလွှာကုိ ္င့်ဒတာ်ဒ္ာအပမင့်ရှိ္ေ့် ဒပမစာြုံရန်င် အစီအစဉ်လုြ်ထားပခင်းနှင့် တူးဒော်ခဲ့္ေ့် ္တ္တုဒပမစာြုံကိ ု
အထူး္တ်မှတ်ထားဒ္ာဒနင်ရာတွင် ဒပမစာြုံပြုလုြ်ရန်င် 
ဒပမစာြံုတိုင်းတွင် အကာအရံနှင့် မြိုကျဒနင်ရာလွတ်ချ ိုင့် (weep holes) များတေ်ဒဆာက်ထားရန်င် 
ဒရနုတ်ဒပမာင်း ့္ုိမဟုတ်ဒရဒချာင်းများကုိဒကျာက်တုံးများပေင့်ကာရံထားပခင်းပေင့် ဒပမလွှာများကျဆင်းပခင်းနှင့်တုိက်စားပခင်းမှ ကာကွယ် 
ထားရန်င် 
(အထက်တွင်ဒော်ပြခ့ဲဒ္ာအားလံုးအချက်အလက်များမုိးရာ္ီကာလအတွင်းအဒကာင်အထေ်ဒော်ခံရေ့ုိလုိအြ်ဒနင်ြါ္ေ်) 
ဆီ၊ အမဲဆီများြါဝင်ဒနင်ဒ္ာ စွနင့််ြစ်ဒရအားစွနင့််ြစ်ပခင်းမပြုမီ ္နင့််စင်ထားရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ 

အဒရာအဒနင်ာ(အခေုံး)အြံုများ၊ ဒကျာက်ြံုများနှင့်ဒပမစာြံုများဒ ကာင့်ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှု 

အဒရာအဒနင်ာ(အခေုံး)အြံုများ၊ ဒကျာက်ြုံများနှင့်ဒပမစာြံုများဒ ကာင့်လေ်းဒရြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိခိုက်မှုရှိနုိင်ြါ္ေ်။ ၎င်းတို့၏္က်ဒရာက် 
မှုတွင် ဒပမဒအာက်ဒရများ၎င်းအြုံများ့္ုိစိမ့်ဝင်ပခင်းဒ ကာင့် အဆိြ်္င့်ြစ္စေ်းများဒြျာ်ဝင်မြီး ဒပမဒြါ်၊ ဒပမဒအာက်ဒရထုြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ 
ေစ်ေမ်းဒစြါ္ေ်။ ္တ္တုတူးဒော်ပခင်းမှ ထွက်ရှိ္ေ့်အဒရာအဒနင်ာ(အခေုံး)များမှ အာဆင်းနင်စ်၊ ခဲ၊ ခရုိမီယမ်၊ နီင်ကယ်နှင့် ဆိုင်ရာနုိက်အြါအဝင် 
အဆိြ်္င့်ဓာတ်များ၏အန္တရာယ်ရိှမှုြမာဏမှာကကီးမားနုိင်ြါ္ေ်။ 

ဒပခာက်ဒ္ွ့ဒ္ာရာ္ီဥတု့္ုိမဟုတ်မုိးတွင်းကာလ ၂မျ ိုးလံုးအတွက် တိကျဒ္ာစီမံခနင့််ခွဲမှုစနင်စ်ပေင့် Tailing ကန်င်များကုိေ့ုိပခင်းပေင့် ြတ်ဝန်င်း 
ကျင်ထိခိုက်မှုများကုိ ဒလျာ့ချရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ မိုး္ေ်းထန်င်စွာရွာ္ွန်င်းဒ္ာကာလများတွင် ၎င်း tailing ကန်င်များအားဒရပြေ့်လျှေလံာဒစနုိင် 
ပခင်းဒ ကာင့် ၎င်းကန်င်များမှ အဆိြ်္င့်ဓာတ်များထုတ်လွှတ်မှုပေစ်လာပခင်းမှာလေ်းအထူးစုိးရိမ်ဘွယ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများ 
- စနင်စ်တကျ တူးဒော်ပခင်းများအ္ံုးပြုရန်င်( ဒခါင်အုြ်ဒပမနှင့်မေ်္ေ့်အချန်ိင်မှ ဒရာစြ်၍တူးဒော်မှုမပြုရန်င်) 
- ေိတ်စင်ပခင်းမှ ကာကွယ်ရန်င် တူးဒောက်မြီးဒ္ာ္တ္တုရုိင်းဒပမစာကုိ ဒပမ္ယ်ယာဉ်တွင်တင်ဒဆာင်နုိင်္မျှေ ္တ္တုရုိင်းကုိ္ာ 

တင်ဒဆာင်ရန်င် 

- ဒဝးလံ္ေ့်ဒနင်ရာများ့္ုိ ္ယ်ဒဆာင်ပခင်းအတွက် ဒပမ္ယ်ယာဉ်ဒြါ်မှ ္တ္တုရုိင်းများအားတာဒြါ်လင်ပေင့်ေံုးအုြ်ထားရန်င် 
- အထူး္ပေင့် မိုးတွင်းကာလအတွင်း ဒပမဒြါ့်္ုိကျဒရာက်မြီစိမ့်ထွက်ပခင်းမရှိဒစရန်င်္တ္တုရုိင်း္ုိဒလှာင်ရံု၏ဒအာက်ဒပခတွင်  ကမ်းခင်း 

ခင်းထားရန်င်၊ကွန်င်ကရစ် ကမ်းခင်းခင်းမှုမှာ အဒကာင်းဆံုးပေစ်ဒ္ာ်လေ်း အကုန်င်အကျများပခင်းနှင့် အမမဲတမ်း္ုိဒလှာင်ထားပခင်း 
မဟုတ်ဘဲ တပခားဒနင်ရာ့္ုိဒပြာင်းဒရွှေ့တူးဒော်ဒ္ာအခါ ္ုိဒလှာင်ရံုအ္စ်ဒဆာက်လုြ်ရမေ်ပေစ်ဒ္ာဒ ကာင့် လက်ဒတွ့မကျြါ။ 
လက်ဒတွ့ကျဒ္ာ နင်ေ်းလမ်း မှာ ္တ္တုရုိင်း္ုိဒလှာင်ရံု ကမ်းခင်းဒြါ်တွင် ြလြ်စတစ်အခင်းခင်းမြီးမှ ္တ္တုရုိင်းများထားရိှပခင်း ပေစ် 
ြါ္ေ်။  

အ လထုပ တ်ဝန်း ကျ င ်ေား ထိခိုက်မ ှု 

္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ပခင်းလုြ်ငန်င်းစဉ်အဆင့်တုိင်းတွင်ဒလထုေစ်ေမ်းမှုရှိဒ္ာ်လေ်း၊ အထူး္ပေင့် ရှာဒေွဒရး၊ေံွ့မေိုးဒရး၊ တေ်ဒဆာက်ဒရး၊ 
နှင့် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းကာလများအတွင်းြိုမုိပေစ်ြွားဒလ့ရှိြါ္ေ်။ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းမှာ ြစ္စေ်းကိရိယာ၊ ယန္တရားအများအပြား 
အ္ံုးပြုရမြီး အရွယ်အစားဒ္းငယ်ဒ္ာ အမှုံများမှာဒလနှင့်အတူအရြ်မျက်နင်ာအ္ီး္ီး့္ုိြျ ံ့န့ံှ္ွားနုိင်ြါ္ေ်။  
ဒလထုေစ်ေမ်းမှုပေစ်ဒစ္ေ့် ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများမှာ 

- ဒပမလွှာတူးဒော်ဒကာ်ယူပခင်း၊ ဒောက်ခွဲပခင်း၊ ကိရိယာများ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ပခင်း၊ အမှုံများစစ်ယူပခင်း၊ ဒပမစာြံုပခင်း၊ ္ွန်င်ချပခင်းနှင့် 
ြို့ဒဆာင်ပခင်း လမ်း ၊ နှင့် (အထူး္ပေင့် ဟင်းလင်းေွင့်တူးဒော်ဒရးစနင်စ်)၊ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်များ၏အိြ်ဒဇာမှ မီးခိုးဒငွ့များထွက်ရှိပခင်း 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  60 

 

တို့ဒ ကာင့် အမှုံများဒလနှင့် အတူ လွှင့်ြါ္ွားပခင်းများရိှမြီး အမှုံများလွှင့်ပြန်င်မှုအဆင့်ပမှင့်လာြါ္ေ်။ 
- လုြ်ငန်င်းအတွက် ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ မီးစက် ဒလာင်စာများဒလာင်ကျွေမ်းပခင်း၊ ဒောက်ခွဲပခင်း (ဤစီမံကိန်င်းတွင်အ္ံုးမပြုြါ) တို့ဒ ကာင့် 

လေ်း ဓာတ်ဒငွ့များထွက်ရှိ၍ ဒလထုေစ်ေမ်းမှု ပေစ်ပခင်း 
- ၎င်းေစ်ေမ်းမှုများမှာဒလထုအတွင်း့္ုိဒရာက်ရှိ္ွားမြီး၊ ထိခိုက်ခံရ္ူများထံမဒရာက်မီ ရုြ်ြိုင်းနှင့်ဓာတုဆိုင်ရာအဒပြာင်းအလဲများ 

ပေစ်ြွားခ့ဲ္ေ့်အတွက် ၎င်းဒလထုေစ်ေမ်းမှုမှာလူထု၏ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ စုိးရိမ်ရ္ေ့်အထိ ဆိုးကျ ိုးများ္က်ဒရာက် 
ဒစြါ္ေ်။ 

- အကကီးစား္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ကွက်များတွင် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်တွင် ္တ္တုရုိင်းထုတ်ယူပခင်း၊ ္တ္တု ္နင့််စင်ပခင်း၊ 
ကုိင်တွယ်ပခင်း၊ ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးကိရိယာများ၊ မီးစက် စ္ေ့်လုြ်ငန်င်းစဉ်အဒြါ်တွင်မူတေ်၍ ဒလထုေစ်ေမ်းမှုမှာ ္ိ္ာစွာ 
ပေစ်ြွား နုိင်္ေ့် အလား အလာ ရှိြါ္ေ်။  

- ထွက်ဒြါ်လာနုိင်ဒ္ာဒလထုေစ်ေမ်းမှု ြါရာမီတာများမှာ particulate matter, heavy metals, carbon monoxide, sulfur 

dioxide, နှင့် nitrogen oxides တ့ုိပေစ်ြါ္ေ်။ 
ဒရွှေ့လျားမှုအရင်းအပမစ် များမှ ဒလထုေစ်ေမ်းမှုများမှာ တူးဒော်ပခင်းတွင်ယန္တရားကကီးများအ္ံုးပြုပခင်း။ လုြ်ကွက်တွင်အ္ံုးပြု္ေ့်ဒမာ်ဒတာ် 
ယာဉ်များ။ ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးအတွက်အ္ံုးပြုဒ္ာယာဉ်ကကီးများပေစ်မြီး ေစ်ေမ်းမှုအဆင့်မှာ အ္ံုးပြုဒ္ာဒလာင်စာဆီအမျ ိုးအစားဒြါ် 
တွင်မူတေ်ြါ္ေ်။ 

အထုိင်ကိရိယာအရင်းအပမစ်များမှ ဒလထုေစ်ေမ်းမှုများမှာ ြါဝါထတု်ကိရိယာများမှ ဓာတ်ဒငွ့ထွက်ရှိပခင်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

 အြင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်င်တို့အဒြါ် ဒလထုေစ်ေမ်းမှု၏္က်ဒရာက်မှုများ 

စဉ ်. ညစ်ညမ် းမှု ေအခခခံခေ စ်ပွ ားန ိုင ်မှုေေင်းေ ခမ စ် သက်အောက်မ ှု (သ့ုိ)ထိခိုက်မှု 

 Carbon Dioxide ဒလာင်စာများဒလာင်ကျွေမ်းပခင်း လူအားတုိက်ရုိက်ထိခိုက်မှုမရှိဒ္ာ်လေ်း ကမ္ဘာကကိးြူဒနွးလာမှု ြုိမုိ 

လာနုိင်္ေ်. 

 Carbon Monoxide ဒလာင်စာများအကုန်င်အစင်ဒလာင်ကျွေမ်းမှုမရှိပခင်း ဒအာက်စီေျင်ဆံုးရှုံးမှု၊ အ္က်ရှူလမ်းဒ ကာင်းဆုိင်ရာဒရာေါများ 

 Sulphur Dioxide ဆာလေါဒလာင်ကျွေမ်းမှု မီးခိုးနှင့်ဒြါင်း၍အ္က်ရှူလမ်းဒ ကာင်းဆုိင်ရာဒရာေါများအန္တရာယ်နှင့်အ

ကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုများတုိးြွါးလာပခင်း 
အ္က်ရှု ကြ်၊ လေ်ဒချာင်းယားယံပခင်းနှင့်မျက်စိကျန်ိင်းစြ်ပခင်း 
အက်ဆစ်မုိးရွာရွာထုတ်လုြ်ရန်င်ဒလထုဒရဒငွ့များနှင့်ဒြါင်းစြ်ပခင်း 

္ီးနံှအထွက်နှုန်င်းဒလျာ့ကျပခင်း 
ဒပမဆီလွှာများ အချဉ်ဒြါက်ပခင်း 
အဒဆာက်အဦများအားတိုက်စားပခင်း 

 Suspended 
particulate matter 

စက်ရံု ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်များမှ မီးခိုးဒငွ့ထွက်ရှိ ပခင်း ေဲွ့စေ်းမှုဒြါ်မူတေ်၍အဆိြ်ဓာတ်ထွက်ရှိပခင်း 
ဆာလောဓတ်္က်ဒရာက်မှုအဒနင်ာက်အယှက် 

ဒနင်ဒရာင်ချေ်ရရှိမှုကုိဒလျာ့ြါးဒစပခင်း 

ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများ 

လုြ်ကွက်များတွင်္တ္တုတူးဒော်ပခင်းမှ ေုန်င်မှုံ့များထွက်ရှိမှုကုိ ဒလျာ့ြါးဒစဒရးဒဆာင်ရွက်ရန်င်လွယ်ကူပခင်းမရှိဒ္ာ်လေ်း အမှုံများထုတ်လွှတ် 

ပခင်း ကုိမူဒလျာ့ြါးဒအာင်ဒဆာင်ရွက်နုိင်ြါ္ေ်။ ဒပမဒကာ်စက်၏ ဒကာ် ၏အပမင့်ကုိ ဒလျာ့ချပခင်းနှင့် ဒကာ်မှ္ွန်င်ချ္ေ့်ဒနင်ရာကုိ ြို၍ဒဝးဒစ 
ပခင်းပေင့်ဒလျှော့ချနုိင်ြါ္ေ်။ (ဒလပြင်းတုိက်ခတ်ချန်ိင်များတွင် ဒပမထုိးဒကာ်ပခင်းနှင့်္ွန်င်ချပခင်းမပြုလုြ်ရန်င်) 

တူးဒော်ပခင်းများဒဆာင်ရွက်စဉ်ဒရကုိလံုးဝအ္ံုးမပြုဘ ဲ ချဉ်းကြ်လမ်း၊ ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးလမ်းများအားဒရပေန်င်းပခင်းမှာ ေုန်င်မှုံ့များအန္တရာယ်မှ 
ကာကွယ်နုိင်ြါ္ေ်။ 

္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ပခင်းမှ ေုန်င်မှုံ့များထွက်ရှိပခင်း 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးနှင့်ဆက်စြ်လုြ်ငန်င်းများမှ ေုန်င်မှုံ့ထွက်ရှိပခင်းမှာ ဒလြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်ပခင်းကုိပေစ်ဒြါ်ဒစနုိင်၍ ္တ္တုရုိင်းတူးဒော်မှုများ 
တွင် နင်ေ်းြောအရ နှင့် ြစ္စေ်းကိရိယာများကုိင်တွယ်ပခင်းအဒြါ်မူတေ်၍ ဒလထုေစ်ေမ်းဒစ္ေ့်အမှုံများထွက်ရှိမြိး ဒလထဲတွင်ြျ ံ့န့ံှမှု 
အတိုင်း အတာတစ်ခုအထိရှိနုိင်ြါ္ေ်။ 

ဒပမလွှာတူးဒော်ဒကာ်ယူပခင်း၊ ဒောက်ခွဲပခင်း၊ ကိရိယာများ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ပခင်း၊ အမှုံများစစ်ယူပခင်း၊ ဒပမစာြံုပခင်း၊ ္ွန်င်ချပခင်းနှင့် ြို့ဒဆာင်ပခင်း 
လမ်း ၊ နှင့ ်(အထူး္ပေင့် ဟင်းလင်းေွင့်တူးဒော်ဒရးစနင်စ်)၊ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်များ၏အိြ်ဒဇာမှ မီးခုိးဒငွ့များထွက်ရှိပခင်း တို့ဒ ကာင့် အမှုံများဒလနှင့် 

အတူ လွှင့်ြါ္ွားပခင်းများရိှမြီး အမှုံများလွှင့်ပြန်င်မှုအဆင့်ပမှင့်လာြါ္ေ်။ 

လုြ်ငန်င်းအတွက် ဒဆးဒ ကာမှု,စကာပေင့်စစ်ယူမှု အရွယ်အစားခဲွပခားမှုနှင့် ္နင့််စင်မှုများမှ ဒလထုေစ်ေမ်းမှု ပေစ်ပခင်း  

ထွက်ဒြါ်လာနုိင်ဒ္ာဒလထုေစ်ေမ်းမှု ြါရာမီတာများမှာ particulate matter, heavy metals, carbon monoxide, sulfur dioxide, နှင့် 
nitrogen oxides တို့ပေစ်ြါ္ေ်။ 

ဒလျာ့ြါးဒစဒ္ာနင်ေ်းလမ်းများ 

- ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်စဉ် ေိတ်စင်ပခင်းမှ ကာကွယ်ပခင်း 
- လမ်းဧရိယာများတွင် ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်ဘီးများဒဆးဒ ကာပခင်းမှ ရွှေံနှင့်ေုန်င်မှုံ့များထွက်ရှိပခင်းကုိဒလျာ့နင်ေ်းဒစပခင်း 
- ဒပခာက်ဒ္ွးဒ္ာကာလများတွင် ဒရပေန်င်းပခင်း 
- လမ်းမျက်နင်ာပြင်အားြံုမှန်င်္နင့််ရှင်းဒရးဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ တံပမက်စီးလဲှကျင်းပခင်း 
- စက်များ၊ ယာဉ်များ မီးခိုးထွက်နင်ေ်းဒအာင် ထိန်င်း္ိမ်းပြုပြင်ပခင်း 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ပခင်းနှင့်ဒပမစာြံုပခင်းမှ ဒလထုေစ်ေမ်းပခင်း 

လုြ်ကွက်အတွင်း ္တ္တုအစအနင်၊ အဒြါ်ရံဒပမလွှာ၊ ဒခါင်အုြ်ဒပမ များ္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ပခင်း အတင်အချပြုလုြ်ပခင်း၊ ဒပမစာြံုပခင်းတို့မှ ေုန်င်မ ှုံ့များ 
ထွက်ရှိ၍ ဒလထုေစ်ေမ်းမှုကုိပေစ်ဒြါ်ဒစ၍ ၎င်းကုိဒလျာ့ချပခင်းများမှာ  

- ဒရပေန်င်းပခင်း 
- ဒကျးရွာများနှင့်နီင်းဒ္ာဒနင်ရာပေစ်ြါက ဒပမစာြုံများကုိေံုးအုြ်ထားပခင်း၊  
- ဒပမစာြံုကုိ အပမင့်၁၅ ဒြထက်ြို၍မြံုပခင်း၊ ဒပမစာြံုကုိ နိင်မ့်နိင်မ့်နှင့်အပြားလုိက်ြုံပခင်းပေင့် ဒလတိုက်မှုေဏ်ခံစားရ မှုနင်ေ်းဒစပခင်း။  
- ဒပမဒကာ်စက်၏ဒကာ် အပမင့်ကုိ ဒလျှော့ချ၍ လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ပခင်း 
- ဒလကာများကုိ ဒပမစာြုံများတွင်တေ်ဒထာင်အ္ံုးပြုထားပခင်း္ေ်များစွာထိဒရာက်္ေ့်နင်ေ်းပေစ်ြါ္ေ်။ အကကီးပမန်င်္စ်ြင်များ 

ကုိ ဒပမစာြုံ အနီင်းတွင်စုိက်ြျ ိုးထားပခင်း္ေ်လေ်း ဒလကာ တေ်ဒဆာက်မှုတစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။  
- ဒလထုေစ်ေမ်းမှုကုိ ထိန်င်း္ိမ်းနုိင်မှုအဒပခအဒနင်တွင်အမမဲရှိဒနင်ဒစရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ 

ဇီဝနင်ေ်းြောပေင့် ေုန်င်မှုန်င်များကုိထိန်င်း္ိမ်းနုိင်မှု (အြင်များစုိက်ြျ ိုးပခင်းနှင့် စိမ်းလမ်းနင်ယ်ဒပမတေ်ဒထာင်ပခင်း) 

အြင်များမှာေုန်င်မှုံ့များအားကာကွယ်နုိင်စွမ်းရှိမြီး စနင်စ်တကျစိမ်းလမ်းနင်ယ် ဒပမတေ်ဒထာင်ပခင်းမှာ ေုန်င်မှုံများအား ကာကွယ်ဒစရန်င်္ာမက 
ဤဧရိယာအတွက် အလှအြတစ်ခုလေ်းပေစ်ဒစြါ္ေ်။ စိမ်းလမ်းနင်ယ်ဒပမတေ်ဒထာင်ပခင်းအဒနင်နှင့် အြင်များစုိက်ြျ ိုးပခင်းကုိ စီမံကိန်င်း 
ဒရးဆဲွပခင်း အဆင့်တွင်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိြါ္ေ်။ အြင်စုိက်ြျ ိုးပခင်းကုိ ္ဘာဝမျ ိုးစိတ်များအား မုိင်းဧရိယာနှင့်လစ်လြ်ဒနင်ရာများတွင် ၎င်း၊ 
္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးလမ်းဒ ကာင်းတဒလျှောက်တွင်၎င်း၊ နှင့်စခန်င်းြတ်ဝန်င်းကျင်၊ အိမ်ယာများတွင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်းပေင့် ေုန်င်မှုံ့များ၏အန္တရာယ်မှ 
အကာအကွယ်ပေစ်ဒစြါ္ေ်။ စိမ်းလန်င်းနင်ယ်ဒပမတေ်ဒထာင်ပခင်းမှ ဒလတိုက်ခတ်မှုမှကာကွယ်္က့ဲ့္ုိဆူေံ္ံကုိလေ်းဒလျာ့ကျဒစြါ္ေ်. 
ကာေွန်င်ေုိင်ဒအာက်ဆိုေ်ဓာတ်ဒငွ့ဒလျှော့ချပခင်းလေ်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

ထ ခိိုက်မှု ထိခိုက်မှုသော ၀ ထိခိုက်န ိုင ်သည့်အနော ထိခိုက်မှုန ုန်း အယေုယျ ေအေးပါ မှု 

ဒလထုအရေ်အဒ္ွး စီမံကိန်င်းအဆင့်တိုင်းတွင်  
SPM (dust) and to a 
smaller extent SO2,NOx, 
ထုတ်လွှတ်မှုများ 

ရွာအနီင်းအနင်ား, ဝန်င်ထမ်း  
၆၀ ဦးခနင့််၊  

လုြ်ကွက်နှင့်နီင်းဒ္ာဒနင်ရာမျာ
့း တွင်ြုိ၍များြါမေ်။ 

*** အဒရးြါမှုကကီးမားနုိင် 

ဒလထုေစ်ေမ်းမှု 

SPM (dust) ကုိ ခံစားရနုိင် 
္ေ်။  

SPM, SO2 များကာလရှေ် 

ထုတ်လွှတ်နုိင်ြါ္ေ်. 
 

ကျန်င်းမာဒရး၊ အထူး္ပေင့် 

အဆုတ်ကုိထိခိုက်နုိင်္ေ်။ 
နီင်းစြ်ဒ္ာ စုိက်ကွင်းများ 
တွင် ဒပမဆီလွှာထိခိုက်နုိင် 
ြါ္ေ်. 

စုိက်ြျ ိုးြင်ဒလျာ့ကျပခင်းမှ 
အြင်နှင့်္က်ရှိ 
တ့ုိအဒြါ်တွင်ထိခိုက်နုိင် 

 

ေုန်င်မှုံ့ထွက်ရှိပခင်းအဒြါ်မူ 

တေ်၍ နင်ေ်းြါးနုိင်ြါ္ေ်. 

အလယ်အလတ် 

ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများ 

- စက်ယန္တရား၊ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်များ၊ ြနင့််အြါအဝင်၏ အင်ေျင်များအားြံုမှန်င်စစ်ဒဆးမှု  
- ပေစ်နုိင်လျှေင်ဆာလောြါဝင်မှုနင်ေ်းဒ္ာ ဒလာင်စာဆီအ္ံုးပြုမှု 
- စက်ကိရိယာ၊ ြစ္စေ်းများအား ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုနင်ေ်းဒ္ာ အမျ ိုးအစားများအ္ံုးပြုပခင်း 
- စက်များတွင် ဒလထုေစ်ေမ်းမှုကုိ ကာကွယ်္ေ့် ြစ္စေ်းကိရိယာများတြ်ဆင်ပခင်း၊ (ဥြမာ Air filter, stack)etc. 
- စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများအား အ္ံုးမပြု္ေ့်အချန်ိင်တွင် အင်ေျင်အားရြ်ထားပခင်း 
- အစုိင်အခဲစွနင့််ြစ်အမှိုက်များအား အေံုးေွင့်ထားပခင်း၊ တတ်နုိင်္ဒရွ့ပြန်င်လေ်အ္ံုးပြုပခင်း၊ လုိအြ်လျှေင်ဒပမေ့ုိရာတွင် အ္ံုးပြုပခင်း 
- ္စ်ြင်စုိက်ြျ ိုးပခင်း 
- ဝန်င်ထမ်းလုြ်္ားများအားတစ်ကုိယ်ဒရ ကာကွယ်ဒရးြစ္စေ်းများအားထုတ်ဒြးထားပခင်း နှာဒခါင်းအုြ်၊ မျက်နင်ာကာစ္ေ်ပေင့် 

ဆ ူညံသံန ှင ့်တ ုန်ခါမ ှု မ ျ ာ းမှ ထိခိုက်မ ှု 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများမှ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ ဒကျာက်များ္တ္တုရုိင်း၊ ဒပမကကီးများ ဝန်င်တင်/ဝန်င်ချ ္ွန်င်ချပခင်း၊ ဒလျှောချပခင်း၊ မီးစက်များ 

နှင့်အပခားအရင်းအပမစ်များ၊ တူးဒော်ဒရး၊ ဒောက်ခွဲပခင်း(ဤစီမံကိန်င်းတွင်အ္ံုးမပြု)၊ ကကိတ်ခွဲပခင်း၊ ြွတ်တိုက်ပခင်း၊ ဒပမစာြုံပခင်း များမှ ထွက်ရှိ 
ဒ္ာဆူေံ္ံနှင့်တုန်င်ခါမှုများ္ေ် အနီင်းအနင်ားတွင်ဒနင်ထုိင်္ူများနှင့်ဒတာရုိင်း္ဘာဝအား ထိခိုက်ဒစနိုင်ြါ္ေ်.  

ဆူေံမှုမှ ကျန်င်းမာဒရးထိခိုက်မှုအန္တရာယ် 

- စိတ်အဒနှာက်အယှက်ပေစ်ပခင်း၊ မခံမရြ်နုိင်ပေစ်ပခင်း 
- ြင်ြန်င်းနွမ်းနင်ယ်ပခင်း 
- အ ကားအာရံု ယာယီြျက်စီးပခင်း 
- အ ကားအာရံုြျက်စီးပခင်း နှင့်  
- ဒ္ွးတုိးမှုနှင့်နှလံုးခုန်င်ပမန်င်ပခင်းနှင့်ကုိလက်စထဒရာတိုးပမှင့်ပခင်း 

ဆူေံ္ံထုတ်လွှတ်ပခင်းမှာ ္တ္တုလုြ်္ားများ ၏ကျန်င်းမာဒရးအတွက်ကကီးမားဒ္ာအန္တရာယ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

ဆူေံ္ံအဆင့်နှင့်ထိခိုက်မှုများ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  62 

 

ဆူ ညံ သံ ေ ဆ င ့် 
(dB(A)) 

ထိ အ တွ့ချ န်ိ ဆ ိ ုး က ျ ိုး သ က ် အ ေ ာ က ် မ ှု 

85 ဆက်တုိက် လုံခခုံမှုအဆင့်ရှိ 

85-90 ဆက်တုိက် စိတ်အဒနင်ာက်အယှက်၊ မခံမရြ်နိုင်ဒအာင်ပေစ်ပခင်း 

90-100 ကာလတုိ အ ကားအာရု ံဒခတ္တချ ို ့ယွင်း၊ ပြနင််လေ်ဒကာင်းမွနင် ်လာနိ ုင်္ေ်  

Above 100 ဆက်တုိက် အ ကားအာရံုချ ို့ယွင်း 

 ကာလတုိ အ ကားအာရုံချ ို့ယွင်းနိုင်မှုဒ ကာင့်ဒရှာင်ရှားရန်င် 

100-110 နှစ်ရှေ်လများ လုံးဝမ ကားဒတာ့ 

110-120 လအနင်ေ်းငယ် လုံးဝမ ကားဒတာ့ 

120 ကာလတုိ လုံးဝအစွန်င်းဒရာက်၊ အဆင်မဒပြပေစ် 

140 ကာလတုိ အလွန်င်နင်ာကျင်မှု အဆင်မဒပြ 

150 and above တစ်ကကိမ်ထိဒတွ့ပခင်း နင်ားအာရံုြျက်စီးဆံုးရှုံးမှု 

ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများ 

- ဒပမဒကာ်စက်၏ ဆူေံ္ံအဆင့်ကုိ ၉၀ dB(A) အထိ္ာထိန်င်း္ိမ်းထားရန်င် (ဒလဒအးဒြးစက်ြါဝင်္င့်) 
- ကျန်င်လုြ်္ားများ အားဆူေံ္ံများမှ ကာကွယ်ရန်င် နင်ားြိတ် (ear muffler or ear protector) များထုတ်ဒြး၍ တြ်ဆင်ထားဒစရန်င် 

- ဆူေံ္ံအဆင့်ဒလျှော့ချရန်င်အဒကာင်းဆံုးနင်ေ်းမှာ အရင်းအပမစ်များပေစ်မြီး ြစ္စေ်းကိရိယာနှင့်ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်များ ဝယ်ယူချန်ိင်တွင် 
ဆူေံ္ံအဆင့်ကုိ ထေ့်္ွင်းစဉ်းစား၍ ဆူေံ္ံအနိင်မ့်ဆုံးြစ္စေ်းကိရိယာအ္စ်များကုိ ္ာဒရွးချယ်ရန်င် 

- ဆူေံ္ံဒလျှော့ချဒစဒ္ာ ကိရိယာများအားတြ်ဆင်ရန်င် (Silencer) 
- excavator, dozers and heavy trucks စဒ္ာအကကီးစား ယာဉ်၊ ယန္တရားများကုိ ထိန်င်း္ိမ်းပြင်ဆင်မှု ဇယား္တ်မှတ်၍ 

မလုိအားအြ်္ေ့်ဆူေံ္ံများမထွက်ဒစရန်င် ထိန်င်း္ိမ်းပြုပြင် ရန်င် 
- ယာဉ်၊ ယန္တရားများဒဟာင်းများ ကုိမွန်င်းမံပြင်ဆင်ရန်င် 
- ဆူေံ္ံအဆင့် ၅၀% ထိဒလျာ့ကျဒအာင်ထိဒရာက်ဒ္ာပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှုများဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
- တူးဒကာ်္ေ့်လုြ်ကွက်များ္ေ် ရြ်ရွာများနှင့်နီင်းဒ္ာဒနင်ရာများပေစ်ြါက အကာအရံများဒဆာက်လုြ်မြီးမှ ဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
- လုြ်ငန်င်းအလှေ့်မြီးဆံုး္ေ့် လုြ်္ားများအားဆူေံ္ံနှင့်ဒဝးဒ္ာဒနင်ရာများ့္ုိဒရွှေ့ဒပြာင်းဒစရန်င် 
- လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် အြင်များစုိက်ြျ ိုးရန်င်  

အ တ ာ ရုိင ်း တိေိစ္ဆာ န်န ယ်အခမ န ှင ့် ဇ ၀ီပ တ ်ဝန်း ကျ င ်ေအပ ါ်ထိခို က်မ ှု 

လုြ်ကွက်အတွင်း္တ္တုတူးဒော်ပခင်းမှ မျ ိုးစိတ်များဒနင်ရာဒရွှေ့ဒပြာင်းခံရပခင်းမှာ ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်င်များအဒြါ် တိုက်ရုိက်ထိခိုက်ဒစပခင်း ပေစ် 
ြါ္ေ်။ ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်င်မျ ိုးစိတ်များ၊ ငှက်များနှင့်္ားဒကာင်များ၊ ဒကျာရုိးရိှ၊ တွား္ွား၊ ဒပမဒအာင်း္တ္တဝါ၊ နှင့်အလတ်စားန့ုိတိုက်္တ္တဝါ 
များအဒြါ်များစွာထိခိုက်နုိင်ြါ္ေ်၊ 

အကယ်၍ ဒရဒချာင်း၊ ဒရကန်င်၊့္ုိမဟုတ် စိမ့်စမ်း၊ ေွက်အိုင်များြျက်စီးပခင်းမှ ငါး, ဒရဒနင်္တ္တဝါမျ ိုးစိတ်များအတွက် အစားအစာ၊ ဒနင်ရာ 
ဒြျာက်ဆုံးမှုများပေစ်ဒြါ်နုိင်ြါ္ေ်။ 

ဤစီမံကိန်င်းအတွက်မှာမူယခင်က္စ်ထုတ်လုြ်ဒရးဒဆာင်ရွက်ခဲ့္ေ့် ေုန်င်းဆိုးဒပမြျက်တွင် လုြ်ကွက်ဒော်မြီးတူးဒော်္ေ့်အဒလျှောက်  
တေ်ဒဆာက်ဒရးကာလများတွင်ဇီဝဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်ဒစမှုများမရိှခဲ့္က့ဲ့္ုိလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းကာလများတွင်လေ်းထိခိုက်မှု ကကီးမားမေ် 
မဟုတ်ြါ။ 

ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများ 

- တေ်ဒဆာက်ဒရးကာလနှင့် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းကာလများတွင် မလုိအြ်ဘဲအြင်များခုတ်ပခင်း၊ ရှင်းလင်းပခင်းများကုိ ဒရှာင်ရှားရန်င် 
- တေ်ဒဆာက်ဒရးကာလနှင့်တူးဒော်္ေ့်ကာလအဆင့်များတွင် မလုိအြ်ဘဲအြင်များအလွန်င်အကျွေန်င်ခုတ်ပခင်းမှ ဒရှာင်ရှားရန်င်၊ 

လုိအြ်္ဒလာက်္ာခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရန်င် 
- တတ်နုိင်္ဒရွ့အြင်ကကီးမျာကုိ မခုတ်ရန်င်၊ ရံုးြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင်၊တွင် အြင်များစုိက်ြျ ိုးရန်င်ကကိုးစားဒဆာင်ရွက် 

ရန်င်၊ ္ဘာဝပမက်ခင်းများ မေျက်ဆီးဘ ဲ ချန်င်ထားရန်င်၊ ဒဆးဘက်ဝင်အြင်များအား၊ အစိမ်းဒရာင်နင်ယ် ပ့ဒ့မအတွက် အဒြါ်ရံ 
ဒပမဆီလွှာများအား ြျ ိုးြင်များစုိက်ြျ ိုးရန်င်  

- အနီင်းအနင်ားတွင်ဒရစီးဒချာင်းရိှြါကဒရဒနင်္တ္တဝါ(ငါး၊ြုဇွန်င်၊ အဒကာင်ငယ်ဒလးများ)စ္ေ့် ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများအားထိန်င်း္ိမ်းထားရန်င် 
- မေ်္ေ့်အမှိုက့်္ုိမဟုတ်ဒပမကကီးကုိမျှေ အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်ရှိ ဒချာင်း့္ုိမဟုတ် ပမစ်တွင်း့္ုိ္ွန်င်ချပခင်းကုိ ဒရှာင်ရှားရန်င်၊ တတ်နုိင် 

္ဒရွ့ ဒရအရေ်အဒ္ွးကုိ ထိန်င်း္ိမ်းထားရန်င် 

အ ခမ ဆီလွှာပ တ ်ဝန်း ကျ င ် ကုိထိခိုက်မ ှု 

္တ္တုလုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ဒပမဆီလွှာြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိခိုက်မှုမှာအကနင့််အ္တ်နှင့်ပေစ်ြါ္ေ်၊ ဥြမာ လုြ်ကုိင်ခွင့်ရရိှထားဒ္ာ 
လုြ်ကွက် တွင် အနင်က်ဒရာင်ဝါေွမ်းဒပမဆီလွှာ (Black Cotton Soil) မှာ ၀.၃ - ၁.၅ မီတာခနင့််အထိေုန်င်းလွှမ်းဒနင်ြါ္ေ်။ အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာကုိ 
အနီင်းအနင်ားရှိဒပမြုိင်ရှင်အတွက် စုိက်ြျ ိုးဒပမအပေစ်ရေ်ရွယ်ထားြါ္ေ်၊  ထ့ုိဒ ကာင့် ဤထိခိုက်မှုမှာ အချန်ိင်တိုဒတာင်းမြီး ဒပမဆီလွှာနှင့ ်ဒပမအ္ံုး 

ချမှုကုိထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက်မှာ ဒအာက်ြါအတုိင်းအကျဉ်းချုြ်နုိင်ြါ္ေ်။ 

Impact Area Nature of Impact" Targets/ Interests° Magnitude andextent Overall significance" 

ဒပမအ္ံုးချမှု မူအအ္ံုးပြုဒပမဒပြာင်းလဲ 
ပခင်း၊ ဒပမယာြျက်စီးပခင်း 

္ီးနံှအထွက်ဒလျာ့ပခင်း၊ 
အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာများဆံုးရှုံး 

လုြ်ကုိင်ခွင့်ရ္ေ့်ဧရိယာ,မှာ 
ဒ္းငယ်မြီး 

* အလယ်အလတ် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  63 

 

ပခင်း၊ ရှုခင်းြျက်စီးပခင်း 
 

ဒမျှော်မှန်င်းထား္ေ်ထက်ဒအာင 
ပမင်မှုရာခိုင်နှုန်င်းြိုမုိပမင့်မား 

ပခင်းနှင့်အတူအစားထိးု 
ဒြးမေ့်ဒလျာ်ဒ ကး စေ်းကမ်း 
ချက်များအရအကျ ိုးရှိဒ္ာ 

အကျ ိုး္က်ဒရာက်မှု 

ဒပမဆီလွှာအရေ် 

အဒ္ွး 

ေုန်င်မှုံ့ံ တုိးြွားလာပခင်း၊ 

ဒရကကီးဒရလျှေမံှုပေစ်လာနုိင်မှု 

ဒပမဆီလွှာအရေ်အဒ္ွးကျ 

ဆင်းပခင်း၊ ဇီဝအဒနင်အထား 
ယိုယငွ်းပခင်း 

ရှိရင်းစဲွအဒနင်အထားထက်အ     

နင်ေ်းငယ်္ာြိုမုိ၍ အကနင့်် အ 
္တ်နှင့်္ာပေစ်နုိင်ပခင်း 
ဒထာက်ြ့ံေုန်င်မှုန်င့်ထိန်င်းချုြ်ဒရး 

နှင့်ဒခါင်အုြ်ဒပမစီမံခန်င့်ခွဲ မှု 

**နင်ေ်းြါး 

 အဒြါ်ရံဒပမလွှာေယ်ရှားပခင်း 

ဒ ကာင့်ဒပမဆီလွှာ၏ရုြ်ြုိင်း
ဆုိင်ရာ ထိခိုက်မှု၊ 
အဟာရဓာတ်ချ ို့တ့ဲမှု, မူလ 

အဒနင်အထားပြန်င်လေ် မပေစ် 
နုိင်  

ဒပမဆီလွှာအရေ်အဒ္ွးကျ 

ဆင်းပခင်း၊ ဇီဝအဒနင်အထား 
ယိုယငွ်းပခင်း 

လုြ်ကွက်ဧရိယာအတွင်း၌္ာ *အလယ်အလတ် 

ဒလျာ့ြါးဒစဒ္ာနင်ေ်းလမ်းများ 

- ဒခါင်အုြ်ဒပမနှင့်အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာကုိ ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းနှင့်ပြုပြင်ပခင်းများအဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င်၊ နှင့် ၎င်းတို့အတွက် ္ီး္နင့်် 
ဒပမစာြံုရန်င် ဒနင်ရာထားရှိရန်င် 

- ္တ္တုရုိင်းဒပမစာြံုကုိအကာအရံအေုံးအအုြ်များပေင့်ထားရိှရန်င်နှင့်္တ္တုအစအနင်များဒပမဒအာက့်္ုိစိမ့်ဆင်းမြီး ဒပမဒအာက်ဒရ အတွင်း 
့္ုိ စိမ့်ဝင်ပခင်းမရှိဒစဒရးဒဆာက်ရွက်ရန်င် 

- ဒပမစာြံုဒနင်ရာများအတွက် ္စ်ြင်များကုိ လုိအြ်္ေ်ထက်ြိုမုိရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ပခင်းမရိှဒစရန်င် 
- ဒပမစာများကုိ ဆင်ဒချဒလျာများတွင် လံုးဝမ္ွန်င်ချရန်င် 
- ္တ္တုရုိင်းဒပမစာြံုများ္ေ် ္ိြ်္ေ်းမှုရှိဒစရန်င်နှင့် တေ်မငိမ်မှုရိှဒစရန်င်လုိအြ်္ေ်။ ဆင်ဒချဒလျာကုိေီောဒစရန်င်ေိှထားမြီး 

တိုက်စားမှု၊ မြိုကျမှုများမှ ကာကွယ်ရန်င် အထိန်င်းနံင်ရံ ္ို့မဟုတ် ဒပမာင်း စ္ေ်များတေ်ဒဆာက်ထားရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ မိုးတွင်းကာလ 
များတွင် ဒရများ ထုတ်ရန်င် အထိန်င်းနံင်ရံကုိ ဒရထွက် ဒြါက်များဒောက်ထားရန်င်လုိ္ေ်။ 

- အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာ ဒပမစာြံုနှင့်ဒခါင်အုြ်ဒပမဒပမစာြံုများကုိလေ်းတေ်မငိမ်ဒစရန်င် ပမက်ြင်များ၊ ြျ ိုးြင်များ၊ အြင်ငယ်များ ဒဆးဘက် 
ဝင် အြင်များ စုိက်ြျ ိုးထားရန်င်၊  

- ဒခါင်အုြ်ဒပမစာြံုဒြါ်တွင် ဒပမဆီလွှာ ပေနင့််ခင်းထား၍ ပမက်ြင်၊ ဒဆးဘက်ဝင်အြင်များစုိက်ြျ ိုးထားရန်င် 
- ဒပမစာြံုများတေ်မငိမ်ဒနင်ဒစရန်င် ဆင်ဒချဒလျာ ကုိ ၃၇°ထက်မြုိဒစဘတဲေ်ဒဆာက်ရန်င် 
- အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာများကုိ ္စ်ြင်များနှင့်စိန်င်းလန်င်းစုိဒပြဒရးနင်ယ်ဒပမတေ်ဒထာင်ရန်င်ရေ်ရွယ်ထား္ေ့်အတွက် အဟာရဓာတ်များ 

ဆုံးရှုံးပခင်း မရှိဒစရန်င် ကာလတို္ာ ္ုိဒလှာင်္ိမ်းဆေ်းထား္င့်ြါ္ေ်။ 
- ္ဘာဝဒရစီးဒ ကာင်းများအား ေျက်ဆီးပခင်းမပြုရန်င် တတ်နုိင်္ဒရွ့ပြုပြင်ထားရန်င်၊ လူလုြ်ဒပမာင်းများကုိ တေ်ဒဆာက်ရာတွင် မူလ 

္ဘာဝဒပမာင်းများနှင့် အမြိုင်ဒဆာက်လုြ်္င့်္ေ်။ 
- အထူး္ပေင့်မုိးတွင်းကာလများတွင် ဒပမစာများမြိုကျပခင်းမှကာကွယ်ရန်င် ဒရစီးဒပမာင်းငယ်များဒောက်လုြ်ထားရန်င်လုိအြ်္ေ်၊ 

- ဒခါင်အုြ်ဒပမ နှင့်အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာများမှ စီးဆင်းမှုများ္ေ် အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်ရှိ ရွာများနှင့်စုိက်ြျ ိုးဒပမယာများအတွင်း့္ုိ 
ဒရာက်ဒစရန်င် တားဆီးထားရြါမေ်၊ 

- ဒပမဒကာ်ပခင်းလုြ်ငန်င်းများမြီးစီးြါက (္တ္တုရုိင်းများကုန်င်ြါက) ၎င်းဒနင်ရာများတွင် အြင်များပြန်င်လေ်စုိက်ြျ ိုးရန်င် လုိအြ်ြါ္ေ်။  

လူမ ှုစီး ပ ွား ပတ်ဝန်း ကျ င ် ကုိထိခိုက်န ိုင ်မ ှု 

္ီအိရုီအရ ဆိုးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုများမှာ 

- စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းဒ ကာင့် ဒပမယာ္ိမ်းဆေ်းခံရမှု (ရုြ်ြုိင်းဆိုင်ရာ - အိမ်၊ ခခံ၊ ဒပမ၊ လူ) စ္ေ်.. 
- အ္က်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်း လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမှု (စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ-ဒဝေနင်ာ)၊လူမှုဒရးအဒဆာက်အဦးများအဒပြာင်းအလဲ၊ အစားအစာ၊ 

ဒဘးကင်း လံုခခုံမှု အန္တရာယ်၊ 
- ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းအတွက် လူ့အ္ုိင်းအဝုိင်းတွင် ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းမှုများ( ဒလထု၊ ဒရထု၊ ဒပမထု)ကုိ 

တိုက်ရုိက် ထိခိုက်ဒစပခင်း 

္ီအိရုီအရ ဒလျာ့ြါးဒစဒ္ာနင်ေ်းလမ်းများမှာ 
- ထိခိုက်မှုခံစားရ္ူများအတွက် အကူအေီများဒြးဒရးအတွက် စီမံကိန်င်းဒော်ဒဆာင်္ူများထံမှ ရံြံဒငွနှင့်္က်္ာဒချာင်ချဒိရး အစီ 

အစဉ် များပေင့် ဒထာက်ြံ့ကူေီရန်င်၊ 
- ဒကျာင်း၊ ဒဆးခန်င်း၊ ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှု၊ လမ်း၊ ဒရဒြးဒဝမှု ့္ုိမဟုတ် ပေစ်နိုင်္မျှေလျှေြ်စစ်ဓာတ်အားပေနင့််ဒဝဒြးပခင်းအြါ 

အဝင် အဒပခခံအဒဆာက်အဦးများအတွက်ထိဒရာက်ဒ္ာ ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရးနှင့်ပြန်င်လေ်ဒနင်ရာချထားပခင်းများကုိ အဒကာင် 
အထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ဒြးရန်င် 

- ဒော်ပြြါ အဒပခခံအဒဆာက်အဦးများအဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င် စီမံကိန်င်းကုိ အနိင်မ့်ဆုံးကုန်င်ကျစရိတ်ပေင့် ဒဆာင်ရွက်ရန်င် ထိဒရာက် 
္ူများ ပေင့် အေွဲ့အစေ်းတေ်ဒထာင်ရန်င် 
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-  လူမှုစီးြွားအဒပခအဒနင်တုိးတက်ဒစရန်င် အပခားလုိအြ်္ေ်များအားတုိးချဲ့္ေ့်လုြ်ငန်င်းများကုိဒအာက်ြါအတုိင်းဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
o ဒလျာ်ဒ ကးဒငွဒြးပခင်း 
o ြစ္စေ်းအစားထုိးဒြးဒလျာ်မှု 
o ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရးနှင့် လုြ်ကွက် ပြန်င်လေ်ပြင်ဆင်ဒရးအစီအစဉ် နှင့် 
o ဒေ္ခံများအား ဒလ့ကျင့်္င်တန်င်းဒြးပခင်း 

အဆိုပြုစီမံကိန်င်းမှာမမို့ပြဧရိယာများနှင့်နီင်းပခင်းမရိှဘဲ လူဦးဒရမှာလေ်းနင်ေ်းြါးပခင်းဒ ကာင့်၎င်း အနီင်းဆုံး ကကီမ်ဒချာင်းရွာမှာလေ်းလုြ်ကွက် နှင့် 
အလှမ်းဒဝးကွာဒ္ာ (၅မုိင်ခနင့််) ရှိဒနင်ပခင်းဒ ကာင့်၎င်း ဒေ္ခံများ၏လူမှုစီးြွားအဒြါ်ထိခိုက်မှုမှာ အလွန်င်နင်ေ်းြါးြါ္ေ်။ 

အဒရးဒြါ်အဒပခအဒနင်နှင့်ကျန်င်းမာဒရးအဒြါ်္က်ဒရာက်မှု(ဒဆးရံု)ဝန်င်ဒဆာင်မှု 

စီမံကိန်င်းဒေ္မှာ ဒဝးလံဒခါင်ေျားအရြ်တွင်ရှိဒနင်မြီး အဒရးဒြါ်နှင့်ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုနင်ေ်းြါးပခင်းမှာ လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းအဒြါ် 
တွင် ထိခိုက်မှုတစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။ ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်နုိင်မှုရှိ္ေ့် တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်ဒဆးရံု့္ုိြို့ဒဆာင်နုိင်ဒ္ာ်လေ်း ယင်းဒဆးရံုတွင် မရ 

ရှိနုိင်ဒ္ာ ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုအတွက် မမိတ်ခရုိင် ဒဆးရံုအထိထေ့်္ွင်းစဉ်းစားရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ အဒပခအဒနင်မှာ အဒရးဒြါ်အစီအစဉ် 
မရိှခဲ့ြါက ထိခိုက်မှုြိုမိုကကီးမားနုိင်ြါ္ေ်။ 
ဤစီမံကိန်င်းဒေ္တွင် မုန်င်တိုင်းနှင့်ဒရကကီးမှုအစရှိ္ေ့် ္ဘာဝဒဘးအန္တရာယ် များမှာပေစ်ဒြါ်္ေ့်အစဉ်အလာ မရှိခဲ့ဒ္ာ်လေ်း၊ တူးဒော်ဒရး 
လုြ်ကွက်များအတွင်း မဒတာ်တဆထိခိုက်မှုများပေစ်နုိင်္ေ့်အဒပခအဒနင်္ာ ရှိြါ္ေ်။  
ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများ 

- အဒရးဒြါ်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ္တိထားစီမံကိန်င်းဒရးဆဲွပခင်းဒရးဆဲွမြီးအဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င်၊ အနင်ေ်းဆုံးလုြ်္ား ၂ဦးအား 
ဒရှးဦး္ူနင်ာပြု ္င်တန်င်းနှင့် လုြ်္ား ၅ဦးအား မီး္တ် ္င်တန်င်းများ့္ုိဒစလွတ်တက်ဒရာက်ဒစရန်င်၊  

- လံုဒလာက်ဒ္ာဒရှးဦး္ူနင်ာပြုဒဆးဝါးဒ္တ္တာ၊ မီး္တ်ဒဆးေူးများနှင့် မီး္တ်ေိအားဒရြနင့််စ္ေ်တို့အားထုတ်ဒြးထားရန်င်၊ 
လုြ်္ားများ အတွက် ေုန်င်မှုံ့၊ အခိုးအဒငွ့၊ အြူေါဏ််၊ဆူေံမှုများကုိကာကွယ်ရန်င် တစ်ကုိယ်ဒရကာကွယ်ဒရးဝတ်စံုနှင့် ြစ္စေ်းကိရိယာ 
များ ထုတ်ဒြးထားရန်င်  

- ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုအတွင်းမှာေဏ်ရာရရိှမှု၊ ပေစ်ြွားမှုများပြင်းထန်င်ပခင်းကုိတားဆီး့္ုိမဟုတ်ဒလျှော့ချရန်င် အစဉ် 

လံုဒလာက် ဒ္ာ ကကိုးစားမှုပေင့် ဒဆာင်ရွက်ရန်င်  
- အဒရးဒြါ်တုနင့််ပြန်င်မှုများအတွက် ဒရှးဦး္ူနင်ာပြုဇာတ်တုိက်ဒလ့ကျင့်ခန်င်း၊ နှင့် မီးဒဘးအန္တရာယ် အတွက ့်မီး္တ် ဇာတ်တိုက် 

ဒလ့ကျင့်ခန်င်း များ ဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
- အနီင်းဆုံး  ကက်ဒပခနီင်အ္င်းအေွဲ့၊ လူနင်ာတင်ယာဉ်၊ မီး္တ်တြ်ေွဲ့၊ ပြေ်္ူ့ရဲစခန်င်း၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်ဒဆးရံု၊ မမိတ်ခရုိင်ဒဆးရံု တို့၏ 

ေုန်င်းနံင်ြတ် များကုိ လုြ်္ားတုိင်းပမင်္ာဒစရန်င် နံင်ရံဒြါ်တွင်ထင်ရှားစွာဒရးမှတ်ထားရန်င်၊ 
- စီမံကိန်င်းလုြ်ကွက်များ၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဧရိယာရိှလက်လမ်းမှီ္ေ့် ဒကျးရွာများ့္ုိ့ုအချန်ိင်အကနင့််အ္တ်ပေင့် ေအချန်ိင်များတွင် 

မီးအလင်းဒရာင် အတွက်  လျှေြ်စစ်ဓာတ်အားကုိမီးစက်ဒမာင်း၍ဒထာက်ြံ့မှုဒြးရန်င် 
- စီမံကိန်င်းလုြ်ကွက်အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ကကီးမားဒ္ာအဒဆာက်အဦများ၊ ထင်ရှားဒ္ာ အဒဆာက်အဦးများမရိှဘဲ၊ လုြ်ငန်င်း 

စခန်င်းမှာလေ်း ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒကျးရွာများနှင့်လေ်း အထုိက်အဒလျာက် ္ဟဇာတပေစ်မှုများရိှပခင်းဒ ကာင့် လူမှုစီးြွားထိခိုက်မှု မှာ 
မရိှ ္ဒလာက်ပေစ်ြါ္ေ်။  

အ ခမ ေသံုး ခပ ုခခင ်း မှ ပ တ ်ဝန်း ကျ င ် ေအ ပ ါ်သက်အော က်မ ှု 

ဒပမအ္ံုးပြုပခင်းမှ ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိခိုက်မှုမှာ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများအတွက် ္စ်ဒတာများကုိခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပခင်းဒ ကာင့်ပေစ် 
မြီး အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာ၊ ဒခါင်အုြ်ဒပမများအားတူးဒော်ပခင်း၊ ၎င်းဒနင်ာက်္တ္တုရုိင်းတူးဒော်ပခင်း၊ ္ယ်ဒဆာင်ပခင်းနှင့် ဒပမစာြံုမှုများစ္ေ့် 
လုြ်ငန်င်းလှုြ်ရှားမှုများဒ ကာင့်ပေစ်ြါ္ေ်။  
၎င်းလှုြ်ရှားမှုများမှ္ဘာဝဇီဝအဒနင်အထားယုိယွင်းလာပခင်း၊ အထူး္ပေင့်္စ်ဒတာ၊ ပမင်ကွင်းဒပြာင်းလဲပခင်း၊ ဒပမဆီလွှာတုိက်စားမှုခံစားရပခင်း၊ 
ဒခါင်အုြ်ဒပမ၊ ဒပမမြိုပခင်း၊ ဒပမလွှာနိင်မ့်ဆင်းပခင်း၊ ္ဘာဝဒရစီးဒ ကာင်းများြိတ်ဆို့ပခင်း၊ အနင်ေ်ထုိင်ပခင်း၊ ဒရစီးဒချာင်းများနုန်င်းအနင်ေ်ထုိင်ပခင်း၊ 
လယ်ယာဒပမများ ဒရပမြ်ပခင်း နှင့် ဒနင်ာက်ဆုံး ပြန်င်လေ်ပြုပြင်မရ္ေ့်ဆုံးရှုံးပခင်းနှင့် ္ဘာဝအရင်းအပမစ်များဒြျာက်ဆုံးပခင်းများအထိ ထိခိုက် 
လာနုိင်ြါ္ေ်။  
္တ္တုကဏ္ဍအဒနင်နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်နုိင်မှုအကကီးဆုံးမှာ ဒပမအ္ံုးပြုပခင်းြင်ပေစ်ြါ္ေ်။ အ္ံုးပြုဒ္ာဒပမမှာ ္စ်ဒတာဒပမ့္ုိမဟုတ် 
စုိက်ြျ ိုးဒပမ့္ုိမဟုတ် လူများ၏ဒနင်ရင်းဒေ္ မဟုတ်္ေ့်တိုင် ထိခိုက်မှုများမှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိနုိင်မြီးတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထိခိုက်မှုကွာ 
ပခားြါ္ေ်။  

ဤစီမံကိန်င်းအတွက်မှာမူ လုြ်ြိုင်ခွင့်ရရှိထား္ေ့် ဧရိယာမှာ ္စ်ဒတာဧရိယာပေစ်ဒနင်ပခင်းဒ ကာင့် ဇီဝြတ်ဝန်င်းကျင် မျ ိုးစံုမျ ိုးကက အထူး္ပေင့် 
္ီးနံှဒြါက်ဒရာက်မှုအဒပခအဒနင် ကုိ ္ာအဓိကထိခိုက်မှုရှိဒနင်ြါ္ေ်။ ဤဒေ္တွင်လယ်ယာစုိက်ြျ ိုးမှုနှင့်အဒပခချဒနင်ထုိင်္ူများလေ်းမရိှပခင်း 
ဒ ကာင့် ဒလျာဒ ကးပြဿနင်ာလေ်းမရိှ္ေ့်အတွက် အပြု္ဒဘာဒဆာင်္ေ့်္က်ဒရာက်မှု္ာရှိြါ္ေ်။ အပခားတေက်မှ  ကေ့်ြါက ဒယဘ ု
ယျအားပေင့် စီမံကိန်င်းဧရိယာအဒနင်နှင့် စီးြွားဒရးအကျ ိုးအပမတ်များြင်ရိှဒနင်မေ်ဟုဆိုနုိင်ြါ္ေ်။ 
ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများ 

- အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာကုိ လံုဒလာက်ဒ္ာအကာအကွယ်နှင့်ထိန်င်း္ိမ်းမှုဒြးရန်င် 
- ဒခါင်အုြ်ဒပမကုိ တေ်မငိမ်ဒစရန်င်၊ ဒပမမြိုပခင်း၊ နိင်မ့်ကျပခင်း၊ ဒလျှောပခင်း၊ ဆင်ဒပခဒလျှော, ြျက်စီပခင်းနှင့်ဒရွှေ့လျားပခင်းများမှ ဒရှာင်ရှား 

ဒစရန်င် အြင် များစုိက်ြျ ိုးရန်င် 
- စခန်င်းများမှထွက်ရှိဒ္ာ စွနင့််ြစ်အမှိုက်များကုိ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဒြါ်ထိခိုက်လာမေ့်အန္တရာယ်များမပေစ်ြွားဒစရန်င် ္ီးပခားစွနင့််ြစ် 

ရန်င် ့္ုိမဟုတ် လမ်းဒပမေ့ုိပခင်းများတွင်အ္ံုးပြုရန်င် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  65 

 

ေုန်င်မှုနင့််များေိတ်စင် ြျ ံ့လွှင့်မှုပခင်းထိခိုက်မှု 

ဒပမလွှာတူးဒော် ဒကာ်ယူပခင်းအားစနင်စ်တကျဒဆာင်ရွက်စဉ် ဒခါင်အုြ်ဒပမများမှာ ္တ္တုရုိင်းများနှင့်ဒရာဒနင်ာြါဝင်ဒနင်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ၎င်းဒပမစာ 
များအား္ယ်ယူစဉ်တွင်ေိတ်စင်ပခင်းများမှာ ဒပမစာြံု့္ုိအကွာအဒဝးနင်ေ်းြါးပခင်းဒ ကာင့် ေုန်င်းအုြ်ဒလ့မရှိပခင်းဒ ကာင့်ပေစ်ြါ္ေ်။ ၎င်း္ယ်ယူ 
ြို့ဒဆာင်ပခင်းမှ ေိတ်စင်မှုများမှတဆင့် မိုးတွင်းချန်ိင်များတွင် ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းမှုပေစ်ဒစြါ္ေ်။ 
ဒလျာ့ြါးဒစဒ္ာနင်ေ်းလမ်းများမှာ 

- စနင်စ်တကျတူးဒော်ဒကာ်ယူပခင်း၊ ္တ္တုရုိင်းြါဝင်ဒ္ာ ဒပမများ တွင် ဒခါင်အုြ်ဒပမများဒရာဒနှာြါဝင်ပခင်းမရိှဒစရန်င် 
- ဒပမ္ယ်ယာဉ်အား မတန်င်တဆတင်ဒဆာင်ပခင်းမပြုရန်င် 
- ဒဝးလံဒ္ာ ဒပမစာြံုများ့္ုိ္ယ်ဒဆာင်ရာတွင် ဒပမ္ယ်ယာဉ် တွင် ဒပမစာများကုိ တာဒြါ်လင်စ္ေ်တို့ပေင့်ေုံးအုြ်ထားရန်င် 
- ္တ္တုရုိင်း္ုိဒလှာင်ရံု  ကမ်းခင်းအား အခင်းများကကိုတင်ခင်းထားမြီး ၎င်းအခင်းဒြါ်တွင် ္တ္တုရုိင်းဒပမစာတင်ရန်င် 

လုပ ်င န်း လည်ပ တ ်ခခင ်း ေဆ င့််ေတ ွင်း ဆ ိုး ကျ ိုး သက်အော က်မ ှုမ ျ ာ း ေကျ ဉ်း ချ ုပ ် 
စဉ် သောဝ အ နော ကာလ ေပုိင်း ေခခ ား ခပင်း ထ န်ေား 

 အ္ံုးပြုဒပမအဒြါ်ထိခုိက်မှု၊ ဒပမဆံုးရှုံးမှု၊ ရှုခင်း 
ြျက်စီးမှု 

တူးဒော်္ေ့်လုြ်ကွက် ဒရရှေ် ပမင့်မား 

 အ္ံုးပြုဒပမအဒြါ်ထိခုိက်မှု၊ ဒရစီးဒချာင်းများ 
လုြ်ကွက်အတွင်းဒြါ်လာပခင်း 

တူးဒော်္ေ့်လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင်  ဒရရှေ် အလယ်အလတ်-ပမင့်မား 

 ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိခုိက်မှု တူးဒော်္ေ့်လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရရှေ် အလယ်အလတ်-ပမင့်မား 

 ေုန်င်မှုံ့များဒ ကာင့်ဒလထုြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ် 
ထိခိုက်မှု 

တူးဒော်္ေ့်လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရရှေ်-တခါတရံ နိင်မ့် - အလယ်အလတ် 

 ဇီဝြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိခိုက်မှု တူးဒော်္ေ့်လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရရှေ် အလယ်အလတ် 

 ဆူေံ္ံနှင့်တုန်င်ခါမှု၏ထိခိုက်မှု တူးော်္ေ့်ဒပမဒကာ်စက်ြတ်ဝန်င်းကျင်  တခါတရံ အလယ်အလတ် 

 လူမှုစီးြွားြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ ထိခိုက်မှု လုြ်ကုိင်ခွင့်ရထား္ေ့် ဧရိယာ ဒရတုိမှ ဒရရှေ်  နိင်မ့် 

 အမှိုက်စွနင့််ြစ်မှု၏ထိခိုက်မှု ရံုးြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရရှေ် နိင်မ့် 

 ယာဉ်လမ်းဒ ကာင်းအဒြါ်ထိခုိက်မှု လမ်းမများ ဒရရှေ် နိင်မ့် 

 အဒရးဒြါ်ကျန်င်းမာဒရး ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး 
ထိခိုက်မှု 

ဒပမဒကာ်စကနှ်င့်ရံုးြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရရှေ် နိင်မ့် 

 ပမင်ကွင်းအဒြါ်ထိခိုက်မှု ဒပမဒကာ်စကနှ်င့်ရံုးြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရရှေ် နိင်မ့် 

 လူမှုကျန်င်းမာဒရးအဒြါ်ထိခုိက်မှု လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရရှေ် နိင်မ့် 

 လံုခခုံဒရးထိခုိက်မု စီမံကိန်င်းလုြ်ကွက် ဒရရှေ် နိင်မ့် 

 အများပြေ်္ူတုိအတွက်အဒနှာကအ်ယှက် စီမံကိန်င်းလုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရရှေ် မရိှ္ဒလာက် 

 ္ဘာဝ္ယံဇာတများကုန်င်ဆံုးမှု (ခဲမပေူ-
အမေိုက်နင်က်) 

လုြ်ကွက်ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရရှေ် ပမင့်မား 

ကျ န်း မ ာ အ ေးထိခိက်ုမ ှု ဆ န်း စစ်ချ က် 

အဓိကအစိတ်အြိုင်းများ 
လူထုကျန်င်းမာဒရးနှင့်ေွံ့မေိုးဒရးမှာ ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ယဉ်ဒကျးမှု နှင့်စီးြွားဒရး တုိနှင့် ခွဲမရနုိင်ဒအာင်ဆက်စြ်ဒနင်ြါ္ေ်။ ဤစိန်င်ဒခါ်မှုအား 
ကျန်င်းမာဒရးထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက်များပေင့် အကဲပေတ်ဒ္ာနင်ေ်းများအားပေင့်အဒထာက်အကူပြုဒနင်ြါ္ေ်။ ကျန်င်းမာဒရးထိခိုက်မှု ဆန်င်းစစ်ချက် 
စီမံခနင့််ခွဲမှုမှာ ကျန်င်းမာဒရးမူဝါေချမျတ်ပခင်း ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ြတ်္က်ဒ္ာ ကုန်င်ကျစရိတ်၊ ရရှိဒ္ာ အကျ ိုးအပမတ်များ စ္ေ်တို့ကုိ စနင်စ်တကျ 
ထိန်င်းချုြ်မှုအတွက် နုိင်ငံတကာအ္ိအမှတ်ပြုလမ်းစဉ်တစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်၊  
နိင်ေါန်င်းအဒနင်နှင့် ကျန်င်းမာဒရးဒကာင်းမွန်င်ပခင်းမှာ တစ်ကမ္ဘာလံုးအတိုင်းအတာအရ လူ့အေွဲ့အစေ်းအတွင်းအဒရးြါဆံုးြုိင်ဆုိင်မှုတစ်ခုပေစ်္ေ် ဟု 
္တ်မှတ်ထားြါ္ေ်။ ဒရရှေ်တေ်တံ့ေွံ့မေိုးပခင်းနှင့် လူ့အခွင့်အဒရး၏ အဒပခခံညွန်င်းကိန်င်းတစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။ 
 

ကျန်င်းမာဒရးထိခိုက်မှုများကုိ ဆန်င်းစစ်ရာတွင် ဒအာက်ြါ အဆင့်များအတုိင်းဒဆာင်ရွက်နုိင်ြါ္ေ်။ 
- ကျန်င်းမာဒရကုိ လွှမ်းမိုးဒစဒ္ာအန္တရာယ် ့္ုိမဟုတ် အကျ ိုးခံစားခွင့်များကုိ အကဲပေတ်မှု 
- တုနင့််ပြန်င်ချက်များကုိ ဦးစားဒြးဒော်ထုတ်ပခင်း 
- တိုင်းတာနုိင်္ေ့် ္တ်မှတ်ချက်များကုိ ချမှတ်ပခင်း 
- လုိအြ်လျှေင် အချက်အလက်များကုိ ဒပြာင်းလဲဒရွးချယ်ပခင်း 
- ဆုံးပေတ်ချက်ချနုိင်္ူများအတွက် စီမံခနင့််ခွဲမှုများကုိ ထုတ်ပြန်င်နုိင်ရန်င် ဒဆာင်ရွက်ပခင်း 

၎င်းဆံုးပေတ်ချက်များမှ အဒရးကကီးဒ္ာဒအာက်ြါအချက်အလက်များကုိ နင်ားလေ်ဒစနုိင်ရန်င်လုိအြ်မြီး  
- အကျ ိုး္က်ဒရာက်မှု ခံစားရ္ေ့်လားရာ (အပြု္ဒဘာ/အြျက်္ဒဘာ) 
- ထိခိုက်မှု (လူဦးဒရ အဒရအတွက်နှင့် ပြင်းထန်င်မှု အချ ိုးအစား အြါအဝင်) ပြင်းအား 
- ္က်ဒရာက်ခံရမှု ကကီမ်နှုန်င်း 
- အများဆံုးထိခိုက်နုိင်္ေ့်အစုအေွဲ့များ 

- ္က်ဒရာက်မှု ြူးဒြါင်းတိုးြွားပခင်း  
- ဒပေရှင်းမေ့်နင်ေ်းလမ်း  

ကျန်င်းမာဒရးထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းလုြ်ငန်င်းစဉ် 
စီစစ်ပခင်းနင်ယ်ြယ်္တ်မှတ်ပခင်းဒကာက်ချက်ချပခင်းဆန်င်းစစ်ပခင်းစီမံခနင့််ခွဲပခင်းဆံုးပေတ်ပခင်းဒစာင့် ကေ့်ပခင်းအကဲပေတ်ပခင်း 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  66 

 

 တာဝန်င်များ 
ကျန်င်းမာဒရးထိခိုက်ဆန်င်းစစ်ပခင်းမှာ ကျွေမ်းကျင်မှုတိုင်ြင်မှုနှင့်ြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်ရမေ့်လုြ်ငန်င်းစဉ်ပေစ်မြီး ဒယဘယုျအားပေင့် ဆုံးပေတ်ချက် 
ချနုိင်္ေ့် ကျန်င်းမာဒရးဆုိင်ရာ ြုေ္ဂိုလ်များြါဝင်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ လုြ်ငန်င်းစဉ်အစြိုင်းတွင်ြင် စတင်အဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င်လုိအြ်မြီး 
လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုဒ ကာင့် ထိခိုက်ပခင်းခံရနုိင်္ေ့်ဒေ္ခံများမှလေ်း အဒထာက်အကူပြုြါဝင်္င့်ြါ္ေ်။  
အဒထာက်အကူပြုမှု 

- မေ်္ေ့်အချက်များလုိအြ်္ေ်ကုိ ္ံုး္ြ်ချက် 
- လုိအြ်္ေ့်္တင်းအချက်အလက်များအြါအဝင် ္ိလုိဒ္ာအဒ္းစိတ်များအားရှာဒေွမှု 
- အဒထာက်အကူပြုအစေ်းအဒဝးများကျင်းြမေ့်္တ်မှတ်အချန်ိင်ဇယား 
- ဆက်စြ်လျှေက်ရှိဒ္ာ ကုန်င်ကျစားရိတ် 
- လက်လှမ်းမီ္ေ့်္တင်းအချက်အလက်များ 

- အပခား္က်ဆိုင်္ူများနှင့်အတူ ထိဒတွ့ဆက်ဆံမေ့် လူမှုအ္ုိင်းအဝုိင်းများအား ရရှိခဲ့ဒ္ာအချက်များအားဒော်ထုတ်ရှင်းလင်းပြခင်း 
အကဲပေတ်ပခင်းနှင့်ဆုံးပေတ်ချက်ချပခင်း 
ကျန်င်းမာဒရးဆုိင်ရာ အာဏာြုိင်အဒနင်နှင့် ဒအာက်ြါအဒပခအဒနင်များကုိ ္ံုး္ြ်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။  

- အကဲပေတ်ဆုံးပေတ်ချက်ချနုိင်္ေ့်လံုဒလာက်ခိုင်လံု စိတ်ချရဒ္ာ အချက်အလက်များမှ အဒထာက်အကူပြုပခင်း 
- ဒပေရှင်းရန်င် ြဋိြက္ခရိှပခင်း 
- အတေ်ပြုပခင်းအတွက်အတွက်မေ်္ေ့်အရာလုိအြ်ဒနင်္ေ်၊ မေ်္ူကေိအားဒြးခံဒနင်ရ္ေ် စ္ေ့် အဒပခအဒနင်များ 
- မေ်္ူ့ကုိမေ့်္ုိထိခိုက်္ေ်ကုိ ဒစာင့် ကေ့်ဒနင်္ေ့်အဒပခအဒနင်များ 

ဒစာင့် ကေ့်ပခင်း 
- အစီအစဉ်များကုိလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မှု ကုိ ဒစာင့် ကေ့်ပခင်း 
- ကျန်င်းမာဒရးေံွမေိုးတိုးတက်မှုရလေ်မှု နှင့်တိုးတက်မှုပေစ်စဉ်များကုိဒစာင့် ကေ့်ပခင်း 
- လုိအြ်ြါက အဒပြာင်းအလဲများမှ တုံ့ပြန်င်မှုရလေ်များအားဒစာင့် ကေ့်ပခင်း 

- ကျန်င်းမာဒရးထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက်များ မှ ကျန်င်းမာဒရးအဒပခအဒနင်များတိုးတက်မှုအဒပခအဒနင်များကုိ ဒစာင့် ကေ့်ပခင်း 
ပြေ်္ူ့ကျန်င်းမာဒရး စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် 
အ္ုိင်းအဝုိင်း၏ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု 
လူ့အ္ုိင်းအဝုိင်းကျန်င်းမာဒရးအဆင့်အတန်င်းအတွက် အဒပြာင်းအလဲအားဒော်ထုတ်ရန်င် အကဲပေတ်ခံရမေ့် လူထု၏ အ္ိြော အထူး္ပေင့် 
၎င်းတ့ုိ၏ကျန်င်းမာဒရးအ္ိြောအဆင့်အတန်င်းလုိအြ်ြါမေ်၊ အဒပခခံကျန်င်းမျာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုအဒပခအဒနင်၏ အချက်အလက်များမရိှပခင်းမှာ 
ဒစာင့် ကေ့်ဒရး၏တန်င်ေုိးကုိ ဒမးမိန်င်ဒစြါမေ်။ အ္က်အရွယ်နှင့်ကျားမ အဒနင်အထား ကုိလုိက်၍ ဒရာေါပေစ်နှုန်င်းကွာပခားပခင်းမှာ  
အဒကာင်းဆံုးစံချန်ိင်စံညွန်င်း တိုင်းတာနင်ေ်းတစ်မျ ိုးပေစ်ြါ္ေ်၊  တိကျဒ္ာဒရာေါများကုိ ္ိရှိနုိင်္ေ့်နင်ေ်းပေစ်ြါ္ေ်။  
လုြ်ငန်င်းခွင်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု စီမံခနင့််ခွဲမှု 

ေကျ ိုး ေှိအသာသက်အော က်မ ှုမ ျ ာ း 

ြထမဆံုးအကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုမှာ အလုြ်အကုိင်အခွင့်အလန်င်းရရှိပခင်းပေစ်ြါ္ေ်။ လုြ်္ား ၅၈ ဦးအလုြ်ရရိှပခင်း၊  

လူမှုဒရးတာဝန်င်ဒကျမှု အစီ အစဉ် အရ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်အဒနင်နှင့် ရြ်ရွာ၏လုိအြ်မှုများအားလှူေါန်င်းမှုများနှင့်တပခား 
ြရဟိတလုြ်ငန်င်းများ၊ ရြ်ရွာဒေ္လူမှုစီြွား ေွံ့မေိုးတုိးတက်မှုအတွက် လူအား ဒငွအားပေင့် တက်ကကစွာြါဝင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ြါ္ေ်။ 

လုပ ်င န်း ရုပ ်သိမ်း ခခင ်း (သ့ုိ) မ ိုင်း ပ ိတ်သိမ ်း ခခင ်း မ ျ ာ း ေတွက်ထိ ခိုက်မ ှုမ ျ ာ း နှင့်အလျ ာ ့ပ ါးအ စအ သာ နည်း လမ ်း မ ျ ား 

္ယံဇာတများရရိှနုိင်မှုအဒြါ်မူတေ်၍တူးဒော်ထုတ်လုြ်မှုအားကာလအြုိင်းအပခားတစ်ခုထိဒဆာင်ရွက်မြီးဒ္ာအချန်ိင်တွင် 
လုြ်ငန်င်းရုြ်္ိမ်းပခင်း (့္ုိ) မုိင်းြိတ်္ိမ်းပခင်း အဆင့့်္ုိဒရာက်ရှိလာမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ လုြ်ငန်င်းများတာရှေ်စွာလုြ်ကုိင်ခဲ့မြီး ရုြ်္ိမ်းချန်ိင်တွင် 
လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းြုံစံအဒြါ်မူတေ်၍ ပမင်ကွင်းများမှာဒပြာင်းလဲဒနင်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ချ ိုင့ဝှ်မ်းကကိးများနှင့် တွင်းဒြါက်ကကီးများမှာ္ာ ကျွေင်း 
ကျန်င်ဒနင်ပခင်းဒ ကာင့်မူလပမင်ကွင်းရှုခင်းများကျန်င်ရှိမေ်မဟုတ်ြါ။ ဒခါင်အုြ်ဒပမစာများ္ာကျန်င်ရှိဒနင်ဒ္ာ လုြ်ကွက်ဒနင်ရာမှာ ယခင်က ္တ္တုရုိင်း 
ဒြါထွက်ြိုင်းများရိှခဲ့္ေ်ကုိြင် ္ိနုိင်ဒတာ့မေ်မဟုတ်ဘဲ ကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့် လုြ်ငန်င်းများမြီးစီး္ေ့်အချန်ိင်တွင် လုြ်ကွက်ဒပမဒနင်ရာ္ာကျန်င်ရှိ 
ဒနင်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

ဒလျာ့ြါးဒစပခင်း ့္ုိမဟုတ် ပြင်ဆင်ပခင်းနင်ေ်းလမ်းများ 

ကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့် ္တ္တုလုြ်ကွက်များကုိ ရုြ်္ိမ်းပခင်းများဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရးလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ရန်င် တာဝန်င်ရှိ 

ြါ္ေ်။ ္တ္တုတွင်းြိတ်္ိမ်းဒရးအစီအစဉ်္ေ် ္တ္တုတူးဒော်ဒရးစီမံကိန်င်းတွင် အဒရးကကီးဆံုးဒ္ာ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာလုိအြ်ချက် 
တစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။၎င်းရုြ်္ိမ်းပခင်းအစီအစဉ်တွင်တဆင့်ခံကန်င်ထရိုက်တာနှင့်အေွဲ့အစေ်းကုိငှားရမ်း၍ ္ြ်ရြ်စွာ  ရှင်းလင်းပခင်းများဒဆာင်ရွက် 
ပခင်း၊ အဒဆာက်အဦးများေျက်္ိမ်းပခင်း၊ စက်ယန္တရားနှင့်ြစ္စေ်းကိရိယာများပေုတ်ရန်င်လုိအြ်္ေ်များကုိဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ အချ ို့ပြန်င်လေ်အ္ံုး 
ပြုနုိင်္ေ်များကုိပြန်င်္ံုးရန်င် ္ိမ်းဆေ်းပခင်း၊ ဒရာင်းချပခင်းများဒဆာင်ရွက်ရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ စွနင့််ြစ်နုိင်္ေ့်ြစ္စေ်းများကုိ ္တ်မှတ ်
ဒနင်ရာများတွင် စွနင့််ြစ်ပခင်း၊ ္ွန်င်ချပခင်း၊ ဆီနှင့်ဓာတုြစ္စေ်းများေိတ်စင်ဒနင်ဒ္ာ ဒပမပြင်ကုိ ရှင်းလင်းပခင်းများကုိလေ်းဒဆာင်ရွက်ရြါမေ်။ 
ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရးလုြ်ငန်င်းများတွင် ္စ်ြင်များပြန်င်လေ်စုိက်ြျ ိုးပခင်း၊ စိမ်းလန်င်းစုိဒပြရန်င်ဒဆာင်ရွက်ပခင်းများကုိလေ်းလုြ်ဒဆာင်ရြါမေ်။  
လုြ်ကွက်များရိှခဲ့္ေ့်ဒနင်ရာများမှ ကျင်း၊ ချ ိုင့်များအားဒပမေို့ပခင်း အြင်စုိက်ြျ ိုးပခင်းများ၊ ေုိဇာအ္ံုးပြု၍ဒပမေိှပခင်းများ၊ လုြ်ဒဆာင်ရြါမေ်။ 
(ဤ့္ုိပြုပြင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်းများကုိ လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်တွင် ဒဆာင်ရွက်ထားခဲ့ြါက လုြ်ငန်င်းရုြ်္ိမ်းပခင်းအဆင့်ကာလများ ြုိမို 
လွယ်ကူ ပမန်င်ဆန်င်စွာဒအာင်ပမင်မြီးဆုံးနုိင်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။) 
လုြ်ငန်င်းရုြ်္ိမ်းပခင်း (မိုင်းြိတ်္ိမ်းပခင်း)နှင့်ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရးလုြ်ငန်င်းများကုိ ပမန်င်မာ့္တ္တုတွင်းဥြဒေ ၁၉၉၄ ပြင်ဆင် ၂၄.၁၂.၂၀၁၅၊ 
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္တ္တုတွင်းနင်ေ်းဥြဒေများ (၂၀၁၈) နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်း ဒရးဥြဒေ ၂၀၁၂ တို့၏လမ်းညွန်င်မှုများပေင့်ဒဆာင်ရွက်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

စီမ ံကိန်း ော း တ ိကျ စွာေကဲခေ တ ်ခခင ်း 

- ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်း၏ဒလအရေ်အဒ္ွး္တ်မှတ်မှု SPM/RSPM အဆင့်မှာ အပမင့်ဆံုးပေစ်နုိင်ပခင်းဒ ကာင့် အဆင့် ၅ 
အထိ္တ်မှတ် ထား ြါ္ေ်။  

- ဆူေံ္ံအဆင့်ကုိ ၄ ္တ်မှတ်ထားြါ္ေ်။ 
- ဒပမပြင်တုန်င်ခါမှုဒ ကာင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်တွင်ထိခိုက်မှု အဆင့်ကုိ ၂ ္တ်မှတ်ထားြါ္ေ်၊ 
- ္တ္တုတူးဒော်မှုလုြ်ငန်င်းမှေုန်င်မှုံ့များထွက်ရှိမှုအတွက်ဒရပေန်င်းရန်င်နှင့်စိမ်းလန်င်းစုိဒပြဒရး၊ဒနင့်စဉ်အဒထွဒထွအ္ံုးပြုရန်င် ဒရတွင်းဒရ ကုိ 

အ္ံုးပြုမေ်ပေစ်မြီး တဒနင့်အတွက် 40 m3၊ မုိးတွင်းကာလမှအြ ္တ္တုလုြ်ငန်င်းများမှ ဒရထွက်ရှိမှုမရှိြါ။ အဒထွဒထွ ္ံုး (ဒရချ ိုး၊ 
အဝတ် ဒလျှော်) ပခင်းများမှ္ာ စွနင့််ြစ်ဒရရှိပခင်းဒ ကာင့် အနီင်းအနင်ားရှိ ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်အားထိခိုက်မှုမှာ အဆင့် ၁ ဟု ္တ်မှတ် 
ထားြါ္ေ်၊ 

- ဇလဒေေနှင့်ဘူမိဒေေဆုိင်ရာ ဒရစီးဆင်းမှု၊ ဒတာဒတာင်ထူထြ်ဒ္ာ ဒပမမျက်နင်ာ္ွင်ပြင်၊ ဒေ္၏မိုးဒရချန်ိင် များကုိကုိယ်စားပြု္ေ့် 
ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်မှုအတွက် အဆင့် ၄ ဟု္တ်မှတ်ထား္ေ်။  

- ဒပမအ္ံုးပြုပခင်းအတွက် အဆင့်ကုိ ၃ ဟု္တ်မှတ်ထား္ေ်၊ 
- ဒရဒနင်္တ္တဝါများအားထိခိုက်မှုမှာနင်ေ်းြါး္ပေင့် အဆင့် ၂ ္တ်မှတ်ြါ္ေ်၊ 
- ္စ်ြင်များဆုိင်ရာထိခိုက်မှုအား ္တ်မှတ်ချက် အဆင့် ၃ 
- ြတ်ဝန်င်းကျင် လူထုကျန်င်းမာဒရး ္တ်မှတ်ချက် အဆင့် ၂ 
- ဒေ္၏လူမှုစီးြွားရှု့ဒေါင့်အတွက်စီမံချက် ေွံ့မေိုးတိုးတက်မှုအတွက် ္တ်မှတ်ချက် အဆင့် ၃  

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ထိခို က်မ ှုန ှင ့် အ လျ ာ ့ပ ါးအ စအ ေးေစီေစဉ်မ ျ ာ း ေကျ ဉ်း 
 တုိက်ရုိက် ္ွယ်ဝုိက် ရလေ် ဒလျာ့ြါးဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများ 

 လူထုကျန်င်းမာဒရး  လူဦးဒရတုိးတက်လာပခင်းဒ ကာင့် HIV/ AIDS 
နှင့်TB ဒရာေါများပေစ်ြွားမှု 

ြောဒြးအစီအစဉ်များတုိးချဲ့ဒဆာင်ရွက်ပခင်း 

 ဒရအရေ်အဒ္ွး ေစ်ေမ်းဒစပခင်း ြုေ္ဂလိကဒချာင်းများနှင့်ကကိမ်ဒချာင်းတဒလျာက် 
ဒရစီးဆင်းမှုယိုယွင်း၍ဒရအဒရအဒ္ွးနိင်မ့်လာ 
ပခင်း 

ဒရစစ်ကန်င်၊ ္ဲစစ်ကန်င်၊ များမှ အဆင့်ဆင့်္နင့််စင်မြိး 
လက်ခံနုိင်္ေ့်စံချန်ိင်စံညွှန်င်းအထိ ္နင့််စင်ပခင်း 

 ္ဘာဝဒြါက်ြင် ဌာဒနင်္စ်ြင်များ ဒတာဒတာင်ြျက်စီးပခင်း ကမု္ပဏီအစီအစဉ်နှင့်အြင်များစုိက်ြျ ိုးပခင်း 

 တိရစ္ဆာန်င်များဒနင်ရင်းဒေ္ဆံုးရှုံးပခင်း ္ဘာဝဒြါက်ြင်များအားတတ်နုိင်္ဒရွ့ထိန်င်း္ိမ်းမှု 

ဒပမတုိက်စားပခင်း တန်င်ဘုိးရိှဒပမယာဆံုးရှုံးပခ်း ္ဘာဝဒြါက်ြင်များအားတတ်နုိင်္ဒရွ့ထိန်င်း္ိမ်းမှု 

 ဒရဒချာင်းများတွင်နုန်င်းအနင်ေ်ထုိင်မှုများလာပခင်း စက်ြစ္စေ်း၊ယန္တရားများအားလုြ်ကွက်တွင်းတွင်္ာ 
ဒဆးဒ ကာ္နင့််ရှင်းပခင်း 

 ဒရမျက်နင်ာပြင်ပမင့်လာပခင်းဒ ကာင့် တုိက်စားမှု 
များပြားလာပခင်း 

္ဘာဝဒြါက်ြင်များအားတတ်နုိင်္ဒရွ့ထိန်င်း္ိမ်းမှု 
နုန်င်းအနင်ေ်ကျ္ေ့်ဒနင်ရာများတွင်ြလတ်စတစ်ခင်းထားပခင်း 

 လုြ်ငန်င်းများမှ ဆူေံ 
္ံနှင့်ဒလထုေစ် 
ေမ်းမှုပမှင့်တက်ပခင်း 

စခန်င်းချဒနင်ထုိင်္ူများ 
အတွက်အဒနှာကအ်ယှက် 

ဆူေံ္ံ၏အဒနင်ာက်အယှက် 
မီးခုိးဒငွ့နင့်ှေုန်င်မှုံ့များထုတ်လွှတ်မှု 

ယာဉ်/စက်/ယန္တရား/မီးစက်များအားလံုးအား ြံုမှန်င်ပြုပြင် 
ထိန်င်း္ိမ်းမှု 

တိရစ္ဆာန်င်များအတွက် 
အဒနှာကအ်ယှက် 

္ာမန်င်တိရိစ္ဆာန်င်လှုြ်ရှားမှုများအတွက်အဒနှာင့် 
အယှက် 

ဒနင့်အချန်ိင်တွင်္ာလုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ အမှုံများကုိ 
လမ်းတဒလျာက်္ိြ်္ေ်းဒစပခင်း 

 လူထုကျန်င်းမာဒရး အကုန်င်လုံးအတွက် ကျန်င်း 
မာဒရး 

ဒရာေါပြနင့််ြွားပခင်း ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာတစုိက်အ္ိြောဒြးမှုများတုိးပမှင့်ပခင်း 
္တ္တုလုြ်ကွက်စခန်င်းတွင်ဒဆးခန်င်းေွင့်ဒြးပခင်း 

 စက်ဆီ၊ ဒချာဆီများ 
ေိတ်စင်မှု  

ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းပခင်း လူတိရစ္ဆာန်င်များဒ္ာက်္ံုးပခင်း work shop, fuel tank ြတ်ဝန်င်းကျင်တွင်စိမ့်ဝင်မှုမရိှ္ေ့် 
စနင်စ် တေ်ဒဆာက်ပခင်း (ကန်ွင်ကရစ် ကမ်းခင်း) 

ဒပမဆီလွှာေစ်ေမ်းပခင်း ေိတ်စင်မှုများမရိှဒအာင်ကုိင်တွယ်မှုနှင့် ္နင့််ရှင်းမှု 
စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများကုိ ြံုမှန်င်ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု 

 ဒပမဆီလွှာဒြျာက် 
ဆံုးမှု 

ဒပမဆီလွှာတေ်မငိမ်မှု မရှိ 
ပခင်း 

္တ္တုရုိင်းတူးဒော်စဉ်၊ ဒပမဆီလွှာ များေယ်ထုတ် 
ပခင်း 

ဒပမဆီလွှာနှင့်ဒကျာက်များအား ပြန်င်လေ်္ံုးနုိင်ရန်င် စနင်စ် 
တကျြံုထားရန်င်  (ြိတ်္ိမ်းချန်ိင်တွင်) 

 မဒတာ်တဆပေစ်မှု 
များအတွက် 
အဒရးဒြါ်တ့ံုပြန်င်မှု 

လုြ်ငန်င်းခွင်တွင်မဒတာ် 
တဆပေစ်ပခင်း 

အန္တရာယ်ရိှဒ္ာြစ္စေ်းများကုိင်တွယ်ထိန်င်း္ိမ်း 
မှု၊ ငလျှေင်၊ ဒရကကီးပခင်း 

အဒရးဒြါ်တ့ံုပြန်င်မှုအစီအစဉ်၊ ဒရးဆဲွဒလ့ကျင့်မှု 

 လူထုအ္ိြောဒြး 
မှု 

လူမှုဒရးအပငင်းြွားမှု လူထုနှင့်္ဒဘာထားမတူေီမှု(စုိးရိမ်မှု၊ဒကာလ 
ဟာလနှင့်အထင်မှားမှု) 

လူထုနှင့်ဒတွ့ဆံုဒဆွးဒနွးြဲွြံုမှန်င်ကျင်းြ၍ရှင်းလင်းပြပခင်း 
တုိင် ကားမှုများလက်ခံဒပေရှင်းဒရးအေဲွ့ေဲွ့စေ်းပခင်း 

 ္င်တန်င်း/ ဒလ့ကျင့် 
ခန်င်းများ 

္တ္တုဒေေနှင့်္က်ဆုိင်မှု ကျွေမ်းကျင်မုိင်းလုြ်္ား ၏စွမ်းရေ် 
လံုခခုံမှု, အ္ိအပမင် 
HSE အ္ိအပမင် 
အဒရးဒြါ်တုန်င့်ပြန်င်အ္ိြောဒြးပခင်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာ္င်တန်င်းများ 
Health, safety, environmental management training 
Tool box meeting 

 

၆. ပ တ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန် ့ခွဲမ ှုန ှင ့်အစာ င ့်ကကည့်အလ့လာ အ ေးေစီေစ ဉ်  (EMMP) 

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန် ့ခွဲမ ှုေစီေစ ဉ် ေအ ကကာ င ်း အ ေ ာ ်ခပ ချ က် 

(က) အ္ိအမှတ်ပြုပခင်းနှင့်စံချန်ိင်စံညွှန်င်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုစနင်စ်မှာ ISO 14001 နှင့် ပမန်င်မာစက်မှု္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်း ဆုိင်ရာစံချန်ိင်စံညွန်င်းတို့ကုိ စံအပေစ်အ္ံုးပြုထားြါ္ေ်။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  68 

 

နင်ယ်ြယ်အတိုင်းအတာမှာ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ကွက်၏ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်, ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး ofMine အစိတ်အြိုင်း 
တူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများအားစီမံခန်င့်ခွဲမှု, ္တ္တုတွင်းများ၏အရေ်အဒ္ွးဝန်င်ဒဆာင်မှု များအား ဆန်င်းစစ်ချက်ြင်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

(ခ) စနင်စ်နှင့်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ 

မူဝါေ 
အစီအစဉ်ဒရးဆဲွပခင်း 
အဒကာင်အထေ်ဒော်ပခင်းနှင့်လုြ်ငန်င်းများလုြ်ကုိင်ပခင်း 
စီမံခနင့််ခွဲမှု ပြန်င်လေ်ဆန်င်းစစ်ပခင်း 

(ေ) အဒရးြါဒ္ာ လက္ခဏာနှင့်ဆုိးကျ ိုး္က်ဒရာက်မှုများ 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာမူဝါေ၊ တိုးတက်မှုအစီအစဉ်များနှင့် စီမံခနင့််ခွဲမှု အစီအစဉ်များကုိ ္တ္တုလုြ် 
ကွက် တွင် လှုြ်ရှားမှုများ၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်ထိခိုက်မှုများနှင့်ဒလျှော့ချဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှုများအား အဒကာင်အထေ်ဒော် ဒဆာင်ရွက်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုစနင်စ်မှာ လုြ်ငန်င်းအားလံုးအား စနင်စ်တကျဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်မြီး ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်နုိင်မှုများကုိဒော်ထုတ် 
္တ်မှတ်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ဆန်င်းစစ်ချက် လုြ်ငန်င်းစဉ်များမှာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ထိခိုက်မှုများ၊ ပေစ်နုိင်ေွယ်နှုန်င်းထား၊ ဥြဒေနှင့်အပခား 
လုိအြ်ချက်များ၊ ဆက်စြ်ြတ်္က်္ူများ၏ ္ဒဘာထား(ဝန်င်ထမ်းများနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်အ္ုိင်းအဝုိင်း) နှင့် ဘဏ္ဍာဒရးဆုိင်ရာတာဝန်င်ရှိမှုများ 
ြါဝင်ြါ္ေ်။  
ပေစ်ဒြါ်နုိင်ဒ္ာထိခိုက်မှုများအားဒော်ထုတ်၍ အဆင့်များ္တ်မှတ်ပခင်းမှာ ဒလျာ့ြါးဒစပခင်း ့္ုိမဟုတ် ထိခိုက်မှုနင်ေ်းဒအာင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း 
အတွက် ြင်ပေစ်ြါ္ေ်။  
(ဃ) ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးစီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉေ်ွဲ့စေ်းမှု 
ISO 14001 နှင့် 9000 အရ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်မှာ ပမန်င်မာြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာဥြဒေ ၂၀၁၂၊ အမျ ိုး္ားြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအရေ် 
အဒ္ွး(ထုတ်လွှတ်မှု) ၂၀၁၅၊ စက်မှုလုြ်ငန်င်းဥြဒေ၊ လျှေြ်စစ်ဥြဒေ၊ ပမန်င်မာ့ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှုဥြဒေ၊ ပမန်င်မာ္တ္တုတွင်းဥြဒေ၊ အလုြ်္မားဥြဒေ၊ 
နှင့်အပခားဆက်စြ်္ေ့် နင်ေ်းဥြဒေ၊ လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်း။ ဒ ကာ်ပငာချက်များ ညွှန်င် ကားချက်များ ကုိလုိက်နင်ာ၍ ဒရးဆွဲထားြါ္ေ်။ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု 
စနင်စ် ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမွဏီလီမိတက်အဒနင်နှင့် ဒရရှေ်ေွံ့မေိုးတုိးတက်ဒရး အတွက် လုြ်ကွက်များအတွင်း ကျန်င်းမာဒရး၊ 
ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု၊ နှင့်အ္ုိင်းအဝုိင်းနှင့်ဆက်ဆံဒရးအတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဦးစီးဌာနင်၏စံချန်ိင်စံညွန်င်းများအြါအဝင် ISO 14001 
စံချန်ိင်စံညွန်င်းများအတုိင်း လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။ 

အရင်းအပမစ်များထိန်င်း္ိမ်းဒရးအစီအစဉ်  

- စီမံကိန်င်းအ္စ်ေွံ့မေိုးတိုးတက်မှု ဒဆာင်ရွက်ပခင်းမပြုမီ အဒပခခံ္တင်းအချက်အလက်အဒ္းစိတ်များအား ရယူထားရန်င်၊ 
- စီမံကိန်င်းအ္စ်အား တာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င် ပြေ့်စံုစွာအကဲပေတ်ပခင်း 
- ဒပမယာအရှုြ်အဒထွးပြဿနင်ာများမပေစ်ဒြါ်ဒစရန်င် အ္ံုးပြုခွင့် လုြ်ြုိင်ခွင့်ကိစ္စများအား ရှင်းလင်းစွာဒဆာင်ရွက်ထားပခင်း 
- ရေ်မှန်င်းချက်များပြေ့်မီရန်င် အရေ်အချင်းနှင့်လုြ်ငန်င်းတိုးတက်မှုအဒြါ်မူတေ်၍ ချးီပမှင့်ဒပမှာက်စားမှုများ 
- စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများစီမံခနင့််ခွဲမှု အစီအစဉ်ကုိ အဒကာင်အထေ်ဒော်၍ အချန်ိင်အတိုင်းအတာပေင့်စစ်ဒဆးကကီး ကြ်ရန်င် 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများအတွက်စီမံခနင့််ခွဲမှု 

- ဌာနင်အတွင်းနှစ်စဉ်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခနင့််ခွဲမှုများအား စစ်ဒဆးကကီး ကြ်ပခင်း 
- နှစ်စေ် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာဒဆာင်ရွက်ချက်များအား စာရင်းစစ်ဒဆးပခင်း 
- လစဉ်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရးအစီအစဉ် အားစစ်ဒဆးကကီး ကြ်ပခင်း 
- ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရးအစီရင်ခံစာကုိ ECD မှ ္တ်မှတ်ထား္ေ့်အတိုင်း ECD ့္ုိဒြးြ့ုိအစီရင်ခံပခင်း 
- လစဉ် လုြ်ကွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအား ္က်ဆိုင်ရာဌာနင်ခွဲများ့္ုိဒြးြ့ုိပခင်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ ္င်တန်င်းများဒလ့ကျင့်မှုများ 

မန်င်ဒနင်ေျာအားလံုး္ေ်  

မန်င်ဒနင်ေျာအားလံုး္ေ်၎င်းတ့ုိလက်ဒအာက်မှဝန်င်ထမ်းများအတွက်္င်တန်င်းနှင့်ကျွေမ်းကျင်မှုလုိအြ်ချက်များကုိဒော်ထုတ်ရန်င်တာဝန်င်ရှိပခင်းဒ ကာင့်
၎င်း၊ ဝန်င်ထမ်းများမှာဒြးအြ်ထားဒ္ာ တာဝန်င်များဒကျြွန်င်ဒအာင်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်္ေ့်အရေ်အဒ္ွး, ကျွေမ်းကျင်မှုနှင့်ဒလ့ကျင့်ဒရး များ 
လုိအြ်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ၎င်းအပြင်မန်င်ဒနင်ေျာများ္ေ်ဒလ့ကျင့်ဒရးမှတ်တမ်းများကုိ ထိန်င်း္ိမ်းရန်င်လေ်းတာဝန်င်ရှိြါ္ေ်။ ဒလ့ကျင့်ခန်င်းများ 

ေန်င်တီးပခင်း၊ အနီင်းကြ်စေ်းဒဝးများ၊ လုြ်ငန်င်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးြတ်ဝန်င်းကျင်အား ဆန်င်းစစ်ပခင်း၊ နှင့်လွှတ်ဒပမာက်ဒရး အစီအစဉ်များ 
ြါဝင် ြါ္ေ်။ 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်အဒနင်နှင့် ဝန်င်ထမ်းများ၊ ကန်င်ထရုိက်တာများနှင့် ဧေ့်္ေ်များအား  

- ၎င်းတ့ုိ၏အခန်င်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်င်များ(္ဘာဝပေစ်စဉ်များ အားအစီရင်ခံ္တင်းြ့ုိပခင်းအြါအဝင်) 
- လုြ်ကွက်အတွင်းြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများ၊ ပေစ်နုိင်မှုအလားအလာ ့္ုိမဟုတ်လက်ရှိအဒနင်အထား 
- အားနင်ေ်းဒ္ာြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာလှုြ်ရှားမှုများနှင့်အကျ ိုးဆက်များ 
- လုြ်ကွက်အတွင်းအဒရးဒြါ်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ စ္ေ်တို့အားဒလ့ကျင့်္င်တန်င်းများြ့ုိချြါမေ်။ 

၎င်းအပြင် ဝန်င်ထမ်းအားလံုး၊ ကန်င်ထရုိက်တာများနှင့်ဧေ့်္ေ်များအတွက် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အစိတ်အြိုင်းများြါဝင်္ေ့်္င်တန်င်း နှင့် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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ဦးစီးဌာနင်များမှ ြို့ချဒ္ာ တိကျ္ေ့် လုိအြ်ဒ္ာ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ္င်တန်င်းများ အားတက်ဒရာက်ဒစြါမေ်။  

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆက်္ွယ်မှုများ 

- ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ္ေ် ဝန်င်ထမ်းများ၊ ကန်င်ထရုိက်တာများနှင့်ဧေ့်္ေ်များအား ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ အ္ိ 
ဒြးချက်များ ကုိ Notice Board တွင် ဒော်ပြအ္ိဒြးထားြါ္ေ်၊ စီမံကိန်င်းမန်င်ဒနင်ေျာ၏တင်ပြချက်များကုိလေ်း ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီ ၏ 
အင်တာနင်က်၊ ဝက်ဘ်ဆိုေ် များတွင်ဒော်ပြထားြါ္ေ်။ 

- စီမံကိန်င်းြတ်ဝန်င်းကျင်၏ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုမူဝါေများကုိလေ်း စီမံကိန်င်းလေ်ြတ်ဒနင်ချန်ိင်တဒလျှောက်လံုး မပြတ်ဒော်ပြ 
ဒနင်ြါ္ေ်။ 

- ္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ စံချန်ိင်စံညွန်င်းလမ်းညွှန်င်ချက်များကုိ လေ်း ကွန်င်ပြူတာတွင် Electronic Copy  များထေ့်္ွင်း ထားမြီး 
ပေစ်ြါ္ေ်။ 

- ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ဒစဒရး ဒကာ်မီတီအားထူဒထာင်မြီးပေစ်ဒ ကာင်းကုိလေ်းဒော်ပြထားြါ္ေ်။ 

- ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့် လုြ်ငန်င်းဆိုင်ရာကုိယ်စားလှယ်များ၊ စက်မှုလုြ်ငန်င်းဆိုင်ရာနှင့် ဥြဒေဒရးရာဒကာ်မတီကုိ ထူဒထာင် ထားမြီး 
ပေစ်ဒ ကာင်း ကုိလေ်းဒော်ပြအ္ိဒြးထားြါ္ေ်။  

္တ္တုတူးဒော်ဒရးြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် 

- Tailing (္တ္တုြါဝင်ဒ္ာဒကျာက်တုံးများကုိခွဲစိတ်ပြပြင်ရာမှ ထွက်ရှိဒ္ာနုန်င်း/အနင်ေ်အနင်စ်များ) အားစီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် 
- ဒခါင်အုြ်ဒပမ စီမံခနင့််ခွဲမှု 
- ္တ္တုလုြ်ကွက် ဒရစီမံခနင့််ခွဲမှု 
- ္တ္တုရုိင်း္နင့်် စီမံခနင့််ခွဲမှု 
- ဒလာင်စာဆီနှင့်ဒချာဆီကုိင်တွယ်ထိန်င်း္ိမ်းမှု 
- စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခွဲမှုနှင့် စွနင့််ြစ်ပခင်း 
- ေုန်င်မှုံ့နှင့်ဆူေံ္ံစီမံခနင့််ခွဲမှု 
- ဇီဝ မျ ိုးစိတ်မျ ိုးကဲွစီမံခနင့််ခွဲမှု 

- မီး္တ်ဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှု 

တာဝန်င်များ 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်တွင် လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းနှင့် အစီရင်ခံဒရးယန္တရားစနင်စ် တိုးတက်ေွံ့မေိုးလာမြီး ကန်င်ထရုိက်တာများ၊ 
ြစ္စေ်း ဒထာက်ြံ့္ူများနှင့်လုြ်ဒော်ကုိင်ဘက်များမှ ြါဝင်လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ရန်င် 

- ဝန်င်ထမ်းအားလံုး အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိတိုးတက်လာမှုနှင့် ္င့်ဒတာ်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်ဆိုင်ရာလုိအြ်ဒ္ာ 
္င်တန်င်း များ ဒြးပခင်း၊ လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူအဆင့် ြို၍အဒ္းစိတ်ဒ္ာ္င်တန်င်းများဒြး၍ ၎င်းတ့ုိထံမှ ဝန်င်ထမ်းများ့္ုိ 
ြောဒြးပေနင့််ဒဝပခင်း 

- စာရင်းစစ်ပခင်းနှင့်ပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်ပခင်းရလေ်များအရ လုိအြ်္ေ့်အဒရးယူပြုပြင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်းပေင့်စနင်စ်ကုိ တိုးတက်ဒအာင် 
ဒဆာင်ရွက်ပခင်း များတွင် ြါဝင်မှု 

စွမ်းဒဆာင်ရေ်ညွှန်င်းကိန်င်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု လှုြ်ရှားမှုများတွင် စွမ်းဒဆာင်ရေ်ညွှန်င်းကိန်င်းနှင့် အကဲပေတ်ပခင်းနင်ေ်းစနင်စ် ကုိထူဒထာင်ထားခဲ့ပခင်းပေင့် ဒယဘယုျအား 
ပေင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများကုိ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိဒလျှော့ချနုိင်လာြါ္ေ်။  

စီမံခန်င့်ခွဲမှုလုြ်ငန်င်းများတွင်အစဉ်အမမဲအကဲပေတ်ပခင်းနှင့်္ံုး္ြ်ချက်မှာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန်င့်ခွဲမှု၏ ဒနင်ာက်ဆုံးဒြါ်ရရိှနုိင်ဒ္ာ ္တင်း 
အချက် အလက်များအဒြါ်အဒပခခံထားခဲ့ြါ္ေ်။ 

မှန်င်ကန်င်ဒ္ာဒဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်အဒရးဒြါ်အစီအစဉ် 

လက်ရှိစီမံခနင့််ခွဲမှုများ္ေ် ထိခိုက်မှုများကုိဒလျာ့ြါးဒစပခင်းအတွက် ထိဒရာက်မှုမရိှပခင်း(့္ုိမဟုတ်) စီမံ ခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်ကုိက်ေီမှုမရှိပခင်း 
စ္ေ်တို့ကုိဒတွ့ရှိရြါကမှန်င်ကန်င်ဒ္ာဒဆာင်ရွက်ချက်များကုိဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းအစီအစဉ်မှလုိအြ်္လုိလမ်းညွန်င်မှုဒြးမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

လူ၏အမှားဒ ကာင့်ပေစ်ပခင်း(ေိတ်စင်မှု/ မီးဒဘး) ့္ုိမဟုတ် ္ဘာ၀ဒဘး (ဆိုင်ကလံုးမုန်င်တိုင်း) စ္ေ့်အပေစ်အြျက်များ ပေစ် ြွားခဲ့ြါက 
အဒရးဒြါ် စီစဉ်မှုများကုိဒဆာင်ရွက်ရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းလုိအြ်ချက် 

ထိဒရာက်ဒ္ာ ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရးအတွက်္တ္တုလုြ်ငန်င်းတဒလျှောက်လံုးအတွက်နှိုင်းယှဉ်စစ်ဒဆးရန်င်အတွက် အဒပခခံအချက်အလက်များ 

လုိအြ်ြါ္ေ် 

ြါတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးအစီအစဉ်ကုိဒအာက်ြါရေ်ရွယ်ချက်များဒအာင်ပမင်ရန်င် ဒရးဆဲွထားြါ္ေ်-  

- ဥြဒေ၊ ပြဌာန်င်းချက်၊ စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများအတုိင်းလုိက်နင်ာမှုရှိမရှိဒ္ချာဒစဒရး 
- လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းအဆင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာစွမ်းဒဆာင်ရေ်ကုိ အကဲပေတ်ဒရး 
- ရေ်ရွယ်ချက် ရေ်မှန်င်းချက်အထိဒဆာင်ရွက်နုိင်မှုစွမ်းဒဆာင်နုိင်ရေ်ကုိ အကဲပေတ်ဒရး 
- ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု နင်ေ်းေျူဟာများတုိးတက်ဒကာင်းမွန်င်လာဒရး အဒထာက်အကူပြုဒရး 
- ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်အလားအလာရိှဒ္ာ္က်ဒရာက်မှုခွဲပခား္တ်မှတ်ဒရး 
- ဒေ္ဆိုင်ရာဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများအဒြါ်ဒေ္ခံအ္ိြောမှြ့ံြိုးဒရး 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရးအစီအစဉ်တွင်ဒအာက်ြါအချက်များြါဝင်ြါ္ေ်. 

- ဒစာင့် ကေ့်မှုအမျ ိုးအစားများဒကာက်ယူပခင်း 
- ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမေ့်ကကိမ်နှုန်င်း 
- ဒစာင့် ကေ့်ဒရးဒနင်ရာများ 
- ခွဲပခမ်းစိတ်ပောမေ့်နင်မူနင်ာအဒြါ်ဒကာက်ယူ 
- နင်မူနင်ာများအားစမ်း္ြ်မေ့်ဓါတ်ခွဲခန်င်း 
- နင်မူနင်ာဒြးြ့ုိမေ့်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ 
- ဒငွဒတာင်းခံမှုလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ 
- အချက်အလက်စီမံခန်င့်ခွဲမှု 
- မှတ်တမ်းများ္ိမ်းဆေ်းမှုလုိအြ်ချက်  

- ဒစာင့် ကေ့်ဒရးလှုြ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စြ်္ေ့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးဆုိင်ရာကိစ္စရြ်များ 

အစီရင်ခံပခင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဒဆးပခင်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်ဒကာင်းတစ်ခုပေစ်ရန်င် အစီရင်ခံစာများ၊ ပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်ပခင်းများနှင့် စာရင်းစစ်ဒဆးမှုများကုိ စနင်စ်တကျပြင် 
ဆင်ထားရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ ဆက်စြ်ဒနင်ဒ္ာ္တင်းအချက်အလက်များကုိ ္င့်ဒလျာ်ဒ္ာမန်င်ဒနင်ေျာများနှင့်  ဒြးြ့ုိ္င့်္ေ့်အာဏာြုိင်အေဲွ့ 
အစေ်းများထံ့္ုိဒြးြ့ုိရြါမေ်။ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာရလေ်ကုိ စီမံခနင့််ခွဲမှုပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်ရန်င်နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု ကုိစီမံခနင့််ခွဲမှု 
အစဉ်အလာအရ အဒပြာင်းအလဲများနှင့်လုိက်ဒလျာေီဒထွစွာ ပြုပြင်မွမ်းမံရြါမေ်။  

စာရင်းစစ်မှု ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုစာရင်းစစ်မှုကုိ နှစ်စဉ်အတွက်ဒဆာင်ရွက်မြီး ပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်အစီရင်ခံပခင်းမှာလေ်း လုြ်ငန်င်းစဉ်၏ 
အစိတ်အြိုင်း တစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်။ တိုက်စားမှုနှင့်အနင်ေ်အနင်စ်များကုိ ထိန်င်းချုြ်ဒဆာင်ရွက်မှုများကုိလေ်း စာရင်းစစ်ကာလအတွင်း ထိဒရာက်စွာ 
အကဲပေတ်နုိင်ဒရးအတွက် စာရင်းစစ်ကာလအတွင်းနှင့်မိုးရာ္ီကာလအတွင်းဒကာက်ယူစစ်ဒဆးမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ္တ္တုတူးဒော်ဒရး၏ ္ဘာဝ 
နှင့် တိုက်စားပခင်း၊ အစရှိ္ေ့်ထိခိုက်မှုများဒ ကာင့်၊ ဒပမဆီလွှာ၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရအရေ်အဒ္ွးတို့ကုိ  ြတ်ဝန်င်းကျင်စံချန်ိင်စံညွန်င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ် 
စစ်ဒဆး ပခင်းများ ကုိ စာရင်းစစ်ကာလအတွင်းစစ်ဒဆး မှတ်တမ်းတင်ပခင်ပခင်းများြါဝင်ြါ္ေ်။ ြိတ်္ိမ်းပခင်းအတွက်လေ်း စာရင်းစစ် 

လုြ်ငန်င်း များကုိ ဒဆာင်ရွက်ရမေ်ပေစ်မြီး စာရင်းစစ်ကာလအတွင်းဒော်ထုတ်ကိစ္စရြ်များကုိမှတ်တမ်းတင်ထားမေ်ပေစ်မြီး မှန်င်ကန်င်ဒ္ာ 
အဒရးယူ ဒဆာင်ရွက်မှုအဒကာင်အထေ်ဒော်ရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ်အေး စီမ ံကိန်း ေတ ွက်ေဆ ိုခပ ု ပ တ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန့်ခွဲမ ှုေစီေစ ဉ် 

ရေ်ရွယ်ချက် 

- စီမံကိန်င်း၏္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခန်င့်ခွဲမှုအတွက်လက်ဒတွ့ကျ္ေ့်ဒအာင်ပမင်မှုအစီအစဉ်များကုိအဒထာက်အကူပြုမြီး၊ 
္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်လုိအြ်ချက်များကုိလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ရန်င် 

- ္က်ဆိုင်ရာမူဝါေများနှင့်လုိအြ်ချက်များနှင့်လုိက်နင်ာပခင်းကုိအတေ်ပြုဒြးရန်င် 
- စီမံကိန်င်းတစ်ခု၏္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာများကုိ လက်ခံနုိင်္ေ့်အဆင့်ဒရာက်ရန်င်စီမံခန်င့်ခွဲလျက်ရှိဒ ကာင်း ဒေ္ခံများ နင်ားလေ် 

္ဒဘာဒြါက်ဒစရန်င်  

အစိတ်အြိုင်းများ 

ဒအာက်ြါ ကဏ္ဍများအတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် တစ်ခုချင်းစီကုိ ဒဆာင်ရွက်မေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု စနင်စ်များအတွက် 
လမ်းညွန်င်ချက် များကုိဒော်ပြထားြါ္ေ်။ ၎င်းတို့မှာ ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အဒတွ့အကကုံကိုအဒပခခံမြီး အနင်ာေတ် စီမံကိန်င်း လုြ်ငန်င်းများ 
အတွက် ဒဆာင်ရွက်မေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်များြင်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

အဆိုပြု ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်မှာ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းစီမံကိန်င်း၏ တေ်ဒဆာက်ဒရးကာလနှင့် လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းအဆင့် 
ကာလများအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ဒ္ာ အစီအစဉ်များပေစ်ြါ္ေ်။ 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်အဒနင်နှင့် အဆိုပြုဧရိယာအတွင်း ္တ္တုလုြ်ကွက်စီမံကိန်င်းများဒဆာင်ရွက်ရန်င် တေ်ဒဆာက်ဒရး 
အဆင့် မှာဒကျာ်လွန်င်ခဲ့မြီးပေစ်၍ လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်အတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်အားအဒလးဒြး ဒော်ပြအစီရင်ခံထား 
ြါ္ေ်။  
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တ ည်အဆ ာ က်အေး ေဆ င့် ပ တ ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန့်ခွဲမ ှုေစီေ စဉ် 

စက်္ံုးဆီ္ုိဒလှာင်ခွင့်လုိင်စင်ဒလျှောက်ထားမေ့်အစီအစဉ် 

- စက်္ံုးဆီ ္ုိဒလှာင်ခွင့်ကုိ လျှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်င်ကကီးဌာနင်၏ ခွင့်ပြုထုတ်ဒြးြံုလုြ်ငန်င်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အတိုင်း ဒလျှောက်ထားြါမေ်။ 

- လျှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်င်ကကီးဌာနင်နှင့် ္ယံဇာတနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင့်္ုိ တေ်ဒဆာက်လုိ္ေ့် စက်္ံုးဆီ 
္ုိဒလှာင်ကန်င် နှင့် အဒဆာက်အဦများ၏ Layout plan၊ Design ြုံစံ၊ Design Drawing နှင့် ္ုိဒလှာင်လုိ္ေ့်ြမာဏများကုိ ကကိုတင် 
တင်ပြ၍ ္က်ဆိုင်ရာ ဌာနင် များ၏ စစ်ဒဆးအတေ်ပြုလက်မှတ်ရရှိမြီးမှ လုြ်ငန်င်းစတင်ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

- စက်္ံုးဆီ ္ုိဒလှာင်ရာတွင် ဒအာက်ြါအဒထာက်အထားများပြေ့်စံုစွာပေင့် ပြေ်ဒထာင်စုဝန်င်ကကီး၊ လျှေြ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်င်ကကီးဌာနင် ္ို့ 
လိြ်မူ၍ တင်ပြဒလျာက်ထားြါမေ်။ 
 ဒလျှောက်ထား္ူ၏အမေ်/မှတ်ြုံတင်အမှတ် 

 ကုမ္ပဏိအမေ်/မှတ်ြံုတင်အမှတ် 
 ဆက်္ွယ်ရန်င်လိြ်စာ 
 ေုန်င်းနံင်ြတ်၊ email, fax 
 တေ်ဒနင်ရာ အကျယ်အဝန်င်း 
 ဒလျှောက်ထားလုိ္ေ့်လုိင်စင်အမျ ိုးအစား (္ုိဒလှာင်ကန်င်စခန်င်း) 
 ္ုိဒလှာင်မေ့် စက်္ံုးဆီအမျ ိုးအစားနှင့်္ုိဒလှာင်ကန်င်များ၏ဝင်ဆနင့််ေါလ ံြမာဏ 
 ြူးတဲွတင်ပြမေ့် စာရွက်စာတမ်းအဒထာက်အထားများ 

o အတေ်ပြု ္ုိဒလှာင်ကန်င် နှင့်အဒဆာက်အဦများ၏ Layout plan၊ Design ြုံစံ၊ Design Drawing 
o ္က်ဆိုင်ရာ ဒနင်ပြေ်ဒတာ်ဒကာင်စီ၊ တိုင်းဒေ္ကကီး/ပြေ်နင်ယ်အစုိးရအေွဲ့၏ဒထာက်ခံချက် 

- အထက်ဒော်ပြြါအတုိင်းဒလျှောက်ထားမြီး ပမန်င်မာ့ဒရနံင်ထွက်ြစ္စေ်းဒရာင်းဝယ်ဒရးလုြ်ငန်င်းနှင့် ္တ္တုတွင်းဦးစီးဌာနင်တို့မှ ြောရှင် 

အရာထမ်း များ ြါဝင်ဒ္ာ စစ်ဒဆးဒရးအေဲွ့၏ စစ်ဒဆးမှုကုိ ခံယူ၍ အတေ်ပြုချက်ရြါက ္ုိဒလှာင်ခွင့်လုိင်စင်ရရှိမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  
ဒလာင်စာဆီ္ုိဒလှာင်မှုနှင့်ထိန်င်း္ိမ်းဒစာင့်ဒရှာက်မှုအစီအစဉ် 
၁။ ဒလာင်စာဆီ္ေ်မီးဒလာင်လွယ်ဒ္ာဒရနံင်ထွက်ြစ္စေ်းပေစ်၍ အန္တရာယ်များလေ်း ကကုံဒတွ့ နုိင်ြါ္ေ်။  
၂။ အထူး္ပေင့် မီးဒဘးအန္တရာယ်ကျဒရာက်လွယ်ဒ္ာဆီ္ုိဒလှာင်မှုကုိလုြ်ငန်င်းခွင်အတွင်း ဥြဒေပြဌာန်င်းချက်များ္ာမက၊ ဒေ္န္တရ 

စေ်းမျဉ်း၊စေ်းကမ်းများ မီးဒဘးအန္တရာယ် မပေစ်ဒစဒရးအတွက် မီး္တ်ဦးစီးဌာနင်၏ ညွှန်င် ကားချက်များနှင့် စစ်ဒဆးမှုများကုိလေ်း 
လုိက်နင်ာ ခံယူရြါမေ်။ 

၃။ ္တ္တုတူးဒော်ဒရး လုြ်ငန်င်းတွင် မီးဒဘး အန္တရာယ်ကျဒရာက်ြါက ယင်းမီးဒဘးအန္တရာယ်ဒ ကာင့်  ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်ဆက်စြ် လုြ်ငန်င်း များ 
ြါ ထိခိုက်ြျက်စီးဆုံးရှုံးဒစတတ်ြါ္ေ်။ 

၄။ ဆီ္ုိဒလှာင်ခွင့်လုိင်စင်ရှိမှ္ာ ္ုိဒလှာင်ရမေ်ပေစ်္ပေင့် ဒလာင်စာဆီ ္ုိဒလှာင်မှုကုိ လုြ်ငန်င်းမစတင်မ ီ ္က်ဆိုင်ရာ ဌာနင်မှတဆင့် 
ဒလျှောက်ထား ြါမေ်။ (္တ္တုတွင်းဦးစီးဌာနင် ဒနင်ပြေ်ဒတာ့်္ုိ ္ုိဒလှာင်ရံုပေင့် ္ုိဒလှာင်ခွင့်လုိင်စင်ဒလျှောက်ထားရယူြါမေ်။ 

လုိင်စင်ဒလျှောက်ထားရာတွင် ဒအာက်ြါအချက်အလက်များကုိပြင်ဆင်ထားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  
၅။ (က) ္ုိဒလှာင်ရံုတွင်မီးမဒလာင်နုိင်ဒ္ာြစ္စေ်းများပေင့်တေ်ဒဆာက်ရြါမေ်။(Attached Drawing) 
 (ခ) ္ုိဒလှာင်ရံုတွင် ္ုိဒလှာင်ထားဒ္ာ ဒလာင်စာဆီ ဒလာင်စာဆီ (Concrete floor, Brick Wall)ယုိေိတ်္ေ့်အခါ ယုိေိတ် ြစ္စေ်းများ 

ပြင်ြ့္ုိ စီးဆင်းပြန်င်န့ံှမှုမရှိဒစရန်င်  ကမ်းခင်း၏ ဒဘးြတ်လေ်တွင် စီးဆင်းဒပမာင်းငယ်များကုိ ဒထာင်ပေတ် မျက်နှာချင်းဆုိင်ရှိ 
ဆီစုကန်င်များထဲ့္ုိ ယုိေိတ်ဆီများ စီးဝင်းနုိင်ဒအာင်ပြုလုြ်၍  ကမ်းခင်းကုိ ကွန်င်ကရစ်ပေင့် ပြုလုြ်ထားြါမေ်။ 

(ေ) ယုိစီးေိတ်စင်ြျ ံ့န့ံှမှုမရှိဒစရန်င်အတွက် ္ုိဒလှာင်ရံု၏  ကမ်းခင်းနှင့် ဆက်စြ်ပြုလုြ် ထားဒ္ာ ဒဘးနံင်ရံအကာများ၏ အတွင်းဧရိယာ၏ 
ထုထေ်္ုိဒလှာင်ထားဒ္ာ ဒရနံင်ထွက်ြစ္စေ်း(အရေ်) အားလံုး၏ထုထေ်ြမာဏထက် ၅% ြိုမိုဝင်ဆနင့််ဒစရ မေ်။ 

(ဃ) ္ုိဒလှာင်ရံုအတွင်းအြူရှိန်င်ဒလျာ့နင်ေ်းဒစရန်င်နှင့်အခိးုဒငွ့များအား အလွယ်တကူထွက်ဒစနုိင်ရန်င် ဒလဝင်ဒြါက်ဇကာများ အထက် 
ဒအာက် တြ်ဆင်ထားြါမေ်။ 

(င) ္ုိဒလှာင်ရံုအတွင်းနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ မီးဒလာင်လွယ်ဒ္ာြစ္စေ်းများမရိှဒအာင် အမမဲတမ်းရှင်းလင်းထားရမေ့်အပြင် မီး္တိဒြး 
ဆိုင်းဘတု်များထင်ရှားစွာ ဒရး္ား ထားြါမေ်၊ 

(စ) မီး္တ်ဒဆးေူးနှင့် မီး္တ်ကိရိယာများ၊ ဒရ၊ ္ဲအိြ်များထားရိှ၍ အချန်ိင်မဒရွး အဆင်္င့်အ္ံုး ပြုနုိင်ဒ္ာ အဒနင်အထားရိှဒစြါမေ်၊ 
(ဆ) မိုးကကိုးလွှဲ၊ ဒပမစုိက်ကကိုးများ တြ်ဆင်ထားရမေ်။ နှစ်စဉ်မိုးမကျမီ မှန်င်မှန်င်စစ်ဒဆး ဒြးြါမေ်၊ 
(ဇ) ္တ္တုတွင်းဦးစီးဌာနင်(ဒနင်ပြေ်ဒတာ်)မှထုတ်ဒြးထား္ေ့် ဒရနံင်နှင့်ထွက်ြစ္စေ်းများ္ုိဒလှာင်ရံုလုိင်စင်ကုိ္ုိဒလှာင်ရံုတွင် အမမဲ 

ချတ်ိဆွဲ ထားဒြးြါမေ်၊ 

(ဈ) ဆီ္ုိဒလှာင်ရံုထဲတွင် ေုန်င်းမဒပြာရ၊ ဒဆးလိြ်မဒ္ာက်ရ၊ ဆုိင်းဘတ်ုများတြ်ဆင်ြါမေ်၊ 
(ေ) အဒရးဒြါ်ကိစ္စများပေစ်ဒြါ်လာြါက ကာကွယ်ရန်င်၊ လုြ်ငန်င်းခွင်အတွင်း ဇာတ်တိုက် ဒလ့ကျင့်မှု (Fire drill) ကုိတစ်နှစ် တစ်ကကိမ် 

တတ်ကျွေမ်း္ူများနှင့်၎င်း၊ မီး္တ် ဦးစီးဌာနင်မှ Expert များနှင့်၎င်း စခန်င်းရှိအလုြ်္မားများကုိ ဒလ့ကျင့် ္င် ကားဒြးြါမေ်။ 
စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခွဲမှု 

ကုန်င်ကျစရိတ်္က်္ာဒ္ာထိဒရာက်ဒ္ာ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခွဲမှုရရှိရန်င် 

- အမှိုက်ထွက်ရှိမှုဒလျာ့နင်ေ်းဒစပခင်း 
- ပြန်င်လေ်အ္ံုးပြုနုိင်ဒ္ာ အမှိုက်များစုဒဆာင်းပခင်း 
- အပခားဒနင်ရာများတွင်ပြန်င်လေ်္ံုးနုိင်ရန်င်ပြင်ဆင်ပခင်း 
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- ပြန်င်လေ်အ္ံုးမပြုနုိင်ဒ္ာ/ပြန်င်လေ်ပြုပြင်အ္ံုးမပြုနုိင်ဒ္ာ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများအား ဒဘးအန္တရာယ်မရှိဒအာင် စွနင့််ြစ်ပခင်း 

ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု 

- တိုက်စားမှုဒလျာ့နင်ေ်းဒစပခင်းနှင့် တေ်ဒဆာက်ဒရးလုြ်ငန်င်းများမှ ေစ်ေမ်းဒရများထွက်ရှိမြီး အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင့်္ုိပြနင့််နံှ္ွားမှု 
ဒလျာ့နင်ေ်း ဒစရန်င် 

- တေ်ဒဆာက်ဒရးလှုြ်ရှားမှုများမှ ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ တိုက်ရုိက့်္ုိမဟုတ်္ွယ်ဝုိက်ေစ်ေမ်းဒစပခင်းများမှ ကာကွယ်ရန်င် 
- တေ်ဒဆာက်ဒရးလှုြ်ရှားမှုများမှ တိုက်စားပခင်းမှ ကာကွယ်ရန်င် 

ဒလအရေ်အဒ္ွး နှင့်ေန်င်လံုအမိ် ဓာတ်ဒငွ့ စီမံခနင့််ခွဲမှု 

တေ်ဒဆာက်ဒရးလှုြ်ရှားမှုများမှ ထွက်ရှိဒ္ာ ေုန်င်မှုံ့နှင့် ေန်င်လံုအမိ်ဓာတ်ဒငွ့ ဒလထဲ့္ုိပြနင့််လွှင့်မှုများအားထိန်င်း္ိမ်းရန်င် 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒကျးရွာများ၊ လုြ်ြိုင်ခွင့်ရရှိထားဒ္ာ လုြ်ကွက်နင်ယ်ဒပမတဒလျှောက် ေုန်င်မှုံ့များ၊ မီးခုိးဒငွ့များအနံင့်များ လွှင့်ပြန်င့်မှုနှင့် လွှင့်ပြနင့််မှု 
အလားအလာရိှ၍ ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒနှာက်အယှက်ပေစ်ဒစပခင်းများ မပေစ်ဒစရန်င် 

ေန်င်လံုအမိ်ဓာတ်ဒငွ့ထုတ်လွှတ်ပခင်းဒလျာ့နင်ေ်းဒစရန်င် 

ဆူေံ္ံစီမံခနင့််ခွဲမှု 

- တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့်တွင် ဆူေံ္ံထွက်ရှိမှုအားထိန်င်းချုြ်ရန်င် 
- တေ်ဒဆာက်ဒရးလှုြ်ရှားမှုများမှ ဆူေံ္ံအဆင့်ပမှင့်တက်မြီး အဒနင်ာက်အယှက်ပေစ်ဒစမှုအားဒလျာ့နင်ေ်းဒစရန်င် 

္ဘာဝဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု 

- တေ်ဒဆာက်မေ့်ဧရိယာ ြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ္ဘာဝဒြါက်ြင်များအားလုြ်ငန်င်းဒ ကာင့်ထိခိုက်မှုဒလျာ့နင်ေ်းဒစရန်င် 
- ဒြါင်းြင်များြျ ံ့န့ံှမှုမှ တားဆီးရန်င် 
- ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ 

ဒဆာက်လုြ်ဒရးဒေ္များ၏အပြင်ဘက်ရှိ္စ်ြင်ြန်င်းမန်င်များအားလှုြ်ရှားမှုများဒ ကာင့်အဒနှာက်အယှက်မပေစ်ဒစရန်င် 

ပခင်အန္တရာယ်စီမံခနင့််ခွဲမှု 

- ပခင်ဒြါက်ေွားမှုအလားအလာရိှ္ေ့်ဒဆာက်လုြ်ဒရးလှုြ်ရှားမှု (ဒရအိုင်) များအားရှင်းလင်းထားရန်င် 

ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိြစ္စေ်းများစီမံခနင့််ခွဲမှု 

- ဒလာက်စာဆီနှင့် ဓာတုြစ္စေ်းများအစရိှ္ေ့်အန္တရာယ်ရှိြစ္စေ်းများကုိ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးအတွက် စီမံခနင့််ခွဲပခင်း၊ ဝယ်ယူပခင်း၊ 
္ုိဒလှာင်ပခင်း၊ ကုိင်တွယ်ပခင်းနှင့်စွနင့််ြစ်ပခင်း 

- ္က်ဆိုင်ဒ္ာစံချန်ိင်စံညွှန်င်းများအတုိင်းလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ပခင်း(မီးဒလာင်လွယ်၍ဒြါက်ကဲွဒစတတ်ဒ္ာ အရေ်များနှင့်အန္တရာယ်ရှိ 
ြစ္စေ်းများ ္ုိဒလှာင်ပခင်း၊ ကုိင်တွယ်ပခင်း) 

- အဆိြ်္င့် ြစ္စေ်းများ ္ုိဒလှာင်မှုနှင့်ကုိင်တွယ်မှု 
- မီးဒလာင်ဒြါက်ကဲွလွယ်ဒ္ာ ြစ္စေ်းများ ္ုိဒလှာင်မှုနှင့်ကုိင်တွယ်မှု 
- ္ံဒချးတက်ဒနင်ဒ္ာ ြစ္စေ်းများ ္ုိဒလှာင်မှုနှင့်ကုိင်တွယ်မှု 

ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး စီမံခနင့််ခွဲမှု 

- တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့်တွင် ဝန်င်ထမ်းများ၊ ကန်င်ထရုိက်တာများ နှင့်္က်ဆိုင်္ူများ ၏ ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု အတွက် 

ထိခိုက်မှု မရှိခဲ့ြါ၊ 

တိုင် ကားမှုများအားဒပေရှင်းဒရး စီမံခနင့််ခွဲမှု 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုဒရးဆိုင်ရာ တိုင် ကားမှုများအားစီမံခနင့််ခွဲပခင်း 
- တိုင် ကားမှု လက်ခံရရှိမြီး ပေစ်နုိင်ြါက ၂၄ နင်ာရီအတွင်း ချက်ပခင်း အဒရးယူဒဆာင်ရွက်ရန်င်  
- တိုင် ကားမှုလက်ခံရရှိမြီး ၇ရက်အတွင်း စံုစမ်းမှုကုိအမြီးဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ မှန်င်ကန်င်စွာအဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှုများကုိ ္တ်မှတ်ရက် 

အတွင်း အမြီး အဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င် 

္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှု 

- တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့် အ္ွားအပြန်င်ဒဆာက်လုြ်ဒရးလမ်းဒ ကာင်းများစီမံခနင့််ခွဲမှု 
- လမ်းခရီးလံုခခုံမှုနှင့်လမ်းအဒပခအဒနင်ကုိ ထိခိုက်မှုနင်ေ်းြါးဒစပခင်း၊ ယာဉ်လမ်းဒ ကာင်း ကြ်တေ်းမှုဒလျာ့နင်ေ်းဒအာင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ မေ်္ေ့်ဓာတုြစ္စေ်း၊ အန္တရာယ်ရှိြစ္စေ်းများေိတ်စင်ကျဒရာက်ပခင်းမရိှဒစဒရးဒဆာင်ရွက်မှု 

လုပ ်င န်း လည်ပ တ ်မှုေဆ င ့် ပ တ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန ့်ခွဲမ ှုေစီေစ ဉ် 

ဒပမယာအရင်းအပမစ်နှင့်ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရးစီမံခန်င့်ခွဲမှု 
- ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရးကုိဒရရှေ်တေ်တံ့ဒအာင်လက်ဒတွ့လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းပေင့် တပေေ်းပေေ်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း 
- ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရးလုြ်ငန်င်းကုိ တူးဒော်ဒရးကာလမြီးဆုံးချန်ိင်တွင်ဒဆာင်ရွက်မေ်ပေစ်မြီး ရလေ်အားပေင့် အနီင်းဝန်င်းကျင်တွင် 

္ဘာဝဒြါက်ြင်များပေင့် ရှုခင်းဒကာင်းစွာပေင့်တေ်မငိမ်မှုရှိဒစရန်င်နှင့် ဒရဒချာင်းများပြန်င်လေ်စီးဆင်းရန်င်ဒော်ဒြးပခင်း 

စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခွဲမှု 

- စွန်င့်ြစ်အမှိုက်ထွက်ရှိမှုအနင်ေ်းဆုံးပေစ်ဒစဒရးနှင့် အရင်းအပမစ်များကုိအကျ ိုးရှိစွာအ္ံုးပြုပခင်း 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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- ကုန်င်ကျစရိတ်နင်ေ်း၍ထိဒရာက်ဒ္ာစွန်င့်ြစ်စီမံခန်င့်ခွဲမှုရရှိရန်င်အတွက်: 
- အမှိုက်ထွက်ရှိမှုဒလျာ့နင်ေ်းဒစပခင်း 
- ပြန်င်လေ်အ္ံုးပြုနုိင်ဒ္ာ အမှိုက်များစုဒဆာင်းပခင်း 
- အပခားဒနင်ရာများတွင်ပြန်င်လေ်္ံုးနုိင်ရန်င်ပြင်ဆင်ပခင်း 
- ပြန်င်လေ်အ္ံုးမပြုနုိင်ဒ္ာ/ပြန်င်လေ်ပြုပြင်အ္ံုးမပြုနုိင်ဒ္ာ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများအား ဒဘးအန္တရာယ်မရှိဒအာင် စွနင့််ြစ်ပခင်း 

ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု (ဒပမပြင်ဒရ - ပမစ်၊ ဒချာင်း အင်း၊ အိုင်) 

- တိက်ုစားမှုဒလျာ့နင်ေ်းဒစပခင်းနှင့်္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများမှစွနင့််ြစ်ဒရဒလျှော့ချပခင်း၊ အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင့်္ုိပြနင့််နံှ္ွားမှုဒလျာ့နင်ေ်း 
ဒစရန်င် 

- ဒေ္အာဏာြုိင်များမှ ထုတ်ပြန်င်ထားဒ္ာ စွနင့််ြစ်ဒရစွနင့််ပခင်းလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းြါပြဋ္ဌာန်င်းချက်များအားဒလးစားလုိက်နင်ာပခင်း 
- စွနင့််ြစ်ဒရ အရေ်အဒ္ွးများကုိဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းနှင့်အကဲပေတ်ပခင်း 

- ္ဘာဝဒရအတက်အကျ အဒနင်အထားအရ တိုက်စားပခင်းနှင့်အနင်ေ်ထုိင်ပခင်းများမပေစ်ဒစပခင်း 

ဒပမဒအာက်ဒရ စီမံခနင့််ခွဲမှု 

- လက်ရှိဒပမဒအာက်ဒရ အရင်းအပမစ်၏အရေ်အဒ္ွးကုိ ကာကွယ်ပခင်း၊ ဒပမဒအာက်ဒရကုိ ဒရဒြးဒဝပခင်း၏အရင်းအပမစ်အ္ံုးပြုပခင်း 
- ဒပမဒအာက်ဒရအရေ်အဒ္ွး ယုိယွင်းြျက်စီးပခင်းမရိှဒစရန်င် 
- ဒပမဒအာက်ဒရနင်ေ်းြါးဒလျှော့နင်ေ်းပခင်းမပေစ်ဒစဒရး 

ဆူေံ္ံနှင့်တုန်င်ခါမှု စီမံခနင့််ခွဲမှု 

- လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်တွင် ဆူေံ္ံထုတ်လွှတ်မှုဒလျာ့ချရန်င်၊ ဆူေံ္ံထွက်ရှိမှုအလားအလာ နှင့် ထိခိုက်မှုကို ဒလျှော့ချရန်င် 
- လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်လှုြ်ရှားပခင်းမှ ထွက်ရှိဒ္ာဆူေံ္ံအဆင့်အဒနင်နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒကျးရွာများတွင် 55 dB (A)  ထက်မြုိဒစရန်င် 

 ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု 

- အြင်နှင့် ္တ္တဝါ (ဒရဒနင်/ကုန်င်းဒနင်) မျ ိုးစိတ်များအားထိခိုက်မှုအနင်ေ်းဆုံးပေစ်ဒစဒရးဒလျှော့ချရန်င် 
- ္တ်မှတ်ထားဒ္ာလုြ်ကွက် ဧရိယာပြင်ြတွင် ္စ်ြင်၊ ြန်င်းြင်များဒြါက်ဒရာက်ဒနင်ပခင်းအားအဒနှာက်အယှက်မပေစ်ဒစရန်င်၊ 

ဒြါင်းြင်များ ြုိးမွှား များြျ ံ့နံှမှုအားတားဆီးရန်င် 

ပခင်အန္တရာယ်စီမံခနင့််ခွဲမှု 

- ပခင်ဒြါက်ေွားမှုအလားအလာရိှ္ေ့်လှုြ်ရှားမှု (ဒရအိုင်) များအားရှင်းလင်းထားရန်င် 

လူမှုဒရးနှင့်အ္ုိက်အဝိုင်းစီမံခနင့််ခွဲမှု 

- လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းမှ လူထုအကျ ိုးပြုမှု ့္ုိမဟုတ်လူထုအ္ုိင်းအဝုိင်းအဒြါ်လူမှုဒရးအကျ ိုးပေစ်ထွန်င်းဒစမှု များရရိှဒစပခင်း 
- မေ်္ေ့်အဒ ကာင်းနှင့်မျှေ လူမှုဒရးအရ အ္ုိင်းအဝုိင်းများထံမှ တိုင် ကားချက်များမပေစ်ဒစဒရး 

ဓာတုြစ္စေ်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိြစ္စေ်းများစီမံခနင့််ခွဲမှု 

- ဒလာက်စာဆီနှင့် ဓာတုြစ္စေ်းများအစရိှ္ေ့်အန္တရာယ်ရှိြစ္စေ်းများကုိ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးအတွက် စီမံခနင့််ခွဲပခင်း၊ ဝယ်ယူပခင်း၊ 
္ုိဒလှာင်ပခင်း၊ ကုိင်တွယ်ပခင်းနှင့်စွနင့််ြစ်ပခင်း 

- ္က်ဆိုင်ဒ္ာစံချန်ိင်စံညွှန်င်းများအတုိင်းလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ပခင်း(မီးဒလာင်လွယ်၍ဒြါက်ကဲွဒစတတ်ဒ္ာ အရေ်များနှင့်အန္တရာယ်ရှိ 

ြစ္စေ်းများ ္ုိဒလှာင်ပခင်း၊ ကုိင်တွယ်ပခင်း) 
- အဆိြ်္င့် ြစ္စေ်းများ ္ုိဒလှာင်မှုနှင့်ကုိင်တွယ်မှု 
- မီးဒလာင်ဒြါက်ကဲွလွယ်ဒ္ာ ြစ္စေ်းများ ္ုိဒလှာင်မှုနှင့်ကုိင်တွယ်မှု 
- ္ံဒချးတက်ဒနင်ဒ္ာ ြစ္စေ်းများ ္ုိဒလှာင်မှုနှင့်ကုိင်တွယ်မှု 
- မေ်္ေ့်ဓာတုြစ္စေ်းမျှေြတ်ဝန်င်းကျင်တွင်ေိတ်စင်ပခင်းမရှိဒစရန်င် ထိန်င်း္ိမ်းကုိင်တွယ်မှု 

ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး စီမံခနင့််ခွဲမှု 

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်း အဆင့်တွင် ဝန်င်ထမ်းများ၊ ကန်င်ထရုိက်တာများ နှင့်္က်ဆိုင်္ူများ ၏ ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု အတွက် 
ထိခိုက်မှု မရှိြါ။ 

တိုင် ကားမှုများအားဒပေရှင်းဒရး စီမံခနင့််ခွဲမှု 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုဒရးဆိုင်ရာ တိုင် ကားမှုများအားစီမံခနင့််ခွဲပခင်း 
- တိုင် ကားမှု လက်ခံရရှိမြီး ပေစ်နုိင်ြါက ၂၄ နင်ာရီအတွင်း ချက်ပခင်း အဒရးယူဒဆာင်ရွက်ရန်င်  

- တိုင် ကားမှုလက်ခံရရှိမြီး ၇ရက်အတွင်း စံုစမ်းမှုကုိအမြီးဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ မှန်င်ကန်င်စွာအဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှုများကုိ ္တ်မှတ်ရက် 
အတွင်း အမြီး အဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င် 

္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှု 

- ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့် အ္ွားအပြန်င်ဒဆာက်လုြ်ဒရးလမ်းဒ ကာင်းများစီမံခနင့််ခွဲမှု 
- လမ်းခရီးလံုခခုံမှုနှင့်လမ်းအဒပခအဒနင်ကုိ ထိခိုက်မှုနင်ေ်းြါးဒစပခင်း၊ ယာဉ်လမ်းဒ ကာင်း ကြ်တေ်းမှုဒလျာ့နင်ေ်းဒအာင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ မေ်္ေ့်ဓာတုြစ္စေ်း၊ အန္တရာယ်ရှိြစ္စေ်းများေိတ်စင်ကျဒရာက်ပခင်းမရိှဒစဒရးဒဆာင်ရွက်မှု 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  74 

 

သတ ္တုလုပ ်ကွက်မ ျ ာ း ပိတ ်သိမ ်း ခခင်း န ှင ့်ပိတ ်သိမ ်း ဖပီး ကာ လ စီမ ံခန့်ခွဲမ ှုေစီေစဉ် 

ရေ်ရွယ်ချက် 

္တ္တုလုြ်ကွက်များြိတ်္ိမ်းမြီးကာလ၊ ကျွေင်းကျန်င်ဒနင်ဒ္ာအဒပခအဒနင်များကုိ ဒေ္ခံများနှင့် အာဏာြိုင်အေွဲ့အစေ်းများ၏စိတ်ဝင်စားစွာ 
ဒစာင့် ကေ့်ဒနင်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ စီမံကိန်င်း၏ ဒရတိုဒရရှေ် ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာနှင့် ဘမူိဓာတုအဒပခအဒနင်ကုိ တေ်မငိမ်မှုပမှင့်တင်ရန်င် 

ရေ်မှန်င်းချက်ြန်င်းတုိင် 

္တ္တုလုြ်ကွက်ြိတ်္ိမ်းပခင်းစံချန်ိင်စံညွန်င်းများနှင့်အေီြိတ်္ိမ်းရန်င်နှင့်ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏စီစဉ်ပခင်းမပြုဒ္း္ေ့် 
္တ္တုလုြ်ကွက် ြိတ်္ိမ်း ဒရး စီမံခနင့််ခွဲမှုကုိဒဆာင်ရွက်ရန်င်  

အစီအစဉ် 

- ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏိ၏ စီစဉ်ပခင်းမရှိဒ္းဒ္ာ္တ္တုလုြ်ကွက်ြိတ်္ိမ်းပခင်းကုိ စီမံကိန်င်းအစီအစဉ်/ ္တ္တုတူးဒော်ဒရး 
စီမံခနင့််ခွဲမှု အစီအစဉ် တွင် အစိတ်အြိုင်းအပေစ်ထေ့်္ွင်းရန်င် 

- လုြ်ကွက်ြိတ်္ိမ်းပခင်းအစီအစဉ်ကုိ ြိတိ္ိမ်းချန်ိင်ထိခိုက်မှုများဒော်ထုတ်ရရှိချက်များကုိအဒပခခံ၍ ေွံ့မေိုးဒစပခင်း၊ အဒကာင်အထေ် 
ဒော် စစ်ဒဆးပခင်းနှင့်လက်ခံနုိင်ေွယ်စွမ်းဒဆာင်ရေ်အတေ်ပြုပခင်း၊ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် မှန်င်ကန်င်ဒ္ာအဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှု 
များ ကုိ ္င့်ဒလျာ်စွာ ပြုလုြ်ရန်င် 

- ဒအဝမ်းအဒနင်နှင့်ဆက်စြ်ြတ်္က်္ူဒေ္ခံများနှင့်လုြ်ကွက်ြိတ်္ိမ်းပခင်းနှင့်္က်ဆိုင်ဒ္ာအချက်အလက်များအား ဒဆွးဒနွးရန်င် 
- လုြ်ကွက်ြိတ်္ိမ်းချန်ိင်တွင် အဒပခခံအဒဆာက်အဉီးများကုိ ပေုတ်္ိမ်းဒရွှေ့ဒပြာင်းပခင်းများ၊ ဒလျှော့ချပခင်းများဒဆာင်ရွက်ရြါမေ်၊ 

၎င်းတ့ုိတွင် အုြ်ချုြ်ဒရးရံုးခန်င်း၊ ဝြ်ဒရှာ့၊ ဆီဒလှာင်ကန်င်၊ ဒရြုိက် အစရှိ္ေ်တို့ြါဝင်ြါမေ်။ ဒေ္ခံများမှ ဒတာင်းဆိုလျှေင် အချ ို့ 
အဒပခခံအဒဆာက်အဉီးများ၊ ဒရတွင်းဒရကန်င်များ၊ လမ်းများကုိ လဲွဒပြာင်းဒြးရန်င်လုိအြ်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

မ ိုင်း ပ ိ တ်သိမ ်း မ ည့်လုပ ်င န်း မ ျ ား ေခေ စ်  အ ော က်အေ ာ်ခပ ပ ါလုပ ်ငန်း မ ျ ာ း ော း  အဆ ာ င်ေွက်သွား မ ည် ခေ စ်ပ ါသည်- 
(က) ေအ ပ ါ်ယံအခမ ဆီလွှာစုပ ုံထာ း ေှိမ ှု 
အ ေဝမ ်း သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ်အေး ကုမ္ပဏ ီလီမ ိတ က်၏  ခဲမ ခေ ူ ေလတ ်စာ း လုပ်ကွက်မ ျ ာ း ၏  သတ ္တုသုိက်မ ှာ  န ုံး အ ခမ ခပ ာ း  သတ္တုသုိ က် (Alluvial deposit)န ှင့် 
အ တ ာ င်အစာ င ်း  ဆ င်ခခင ်အလျ ာ သတ ္တုသုိက်(Eluvial deposit) မ ျ ာ း ခေ စ်၍  သတ ္တုခေ စ်ထွန်း မ ှုေအခခေအ နေေ  သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ ်ော တ ွင် မ ှုန်အော ေည်စုပ ်  

စက်န ည်း  စန စ်ေသံုး ခပ ုဖပ ီး  သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ ်မှု  လုပ ်င န်း အ ဆ ာ င်ေွက်  ေပ ါမ ည်။ သတ ္တုခေ စ်ထွန်း မ ှုေိှသ ည့်အနောမ ျ ာ း ကုိသာ  တ ူး အ ေ ာ ်ခခင ်း ခေ စ်၍ 
ကျ န်အနောမ ျ ာ း မှာ  သောဝ  အ တ ာ ရုိင ်း ေတ ိုင ်း  ထိန်း သိ မ ်း ထာ း ေိှပ ါမ ည်။  သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ ်ော  လုပ ်ကွက်အနောမ ျ ာ း ေှိ  သတ ္တုသုိက်မ ျ ာ း  ော း  
ေအ ပ ါ်ယံေ ုံး ေုပ်အနသည့် ေအ ပ ါ်ယံအခမ သာ း  Cultivated Soil မ ျ ာ း ော း  အ နောသတ်မှတ ်၍  Excavator နှင ့ ် Dump Truck ေသံုး ခပ ုေ ယ်ေှား ဖပ ီး  
(ေလျ ာ း  ၂ ၁၀’ x ေနံ ၂ ၁ ၀’ x ေနက်  ၅’)ခန့်ေိှ  အ သာ အ နော (၁ ) ခုစီကုိ စန စ်တ ကျ အ ဆ ာ င်ေွက်၍  စုပ ုံထာ း ပ ါမ ည်။  သတ ္တုသုိ က်မ ျ ာ း တူး အ ေ ာ်ဖပ ီး စီး သည ့်  
ကျ င ်း ၊  ချ ိုင ့်ကကီး မ ျ ာ း တွင ်  စွန့်ပ စ်အခမ စာ မ ျ ာ း ခေ င့် အ ေှ့ စာ း အ နာ က်ပ စ်ပ ုံစံ ခပ န်လည် ခေ ည့်တ င ်း ောတ ွင် သီး ခခာ း  စုပ ုံထာ း သည့် 
ေအ ပ ါ်ယံအခမ သာ း မ ျ ား ော း  ေအ ပ ါ်ဆံုး ေလွှာေအ နခေ င ့်  ခပ န်လည်ေ ုံး ေု ပ ်ခေ ည့်ဆ ည်း ပ ါမ ည်။  ထ့ုိအနာ က်  သ စ်အတ ာ ေစာ း ထုိး စုိက်ပ ျ ိုး မ ှုေအနခေ င ့်  
သစ်ပ င ်မ ျ ာ း ေှင ်သန် အ ပ ါက်အော က် အ ော င် ခပ ုစု  ပ ျ ိုး အ ထာ င်သွ ာ း ပ ါမ ည်။ 
(ခ ) ေတ ာ း ေဆီး နံေံမ ျ ာ း ထာ း ေိှမ ှု 
လုပ ်ကွက်တ ွင ်  သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ်ဖပ ီး  ကျ င ်း ၊  ချ ိုင ့်ကကီး မ ျ ာ း စွန့် ပ စ်အခမ စာ န ှင့် ေအ ပ ါ်ယံအခမ သာ း မ ျ ာ း  ခပ န်လည်ေ ို့ ၍  ညီ ည ာ ေန်ခပ ုခပ င ်အဆ ာ င်ေွက်ဖပ ီး  
သစ်အတ ာ ေစာ း ထုိး သစ်ပ င ်မ ျ ာ း စုိက်ပ ျ ိုး မ ည်ခေ စ်၍  ေတ ာ း  ေဆီး နံေံမ ျ ာ း ထာ း ေှိေန်လုိေပ ်မှုမ ေှိပ ါ။  ေကယ်၍  လုပ ်င န်း အ ဆ ာ င်ေွက်ဖပ ီး 

အ ခမ သာ း နံေံမ ျ ာ း ဖပိုကျ  မ ှုေိှန ိုင ်  မ ည်ဆ ိုပ ါက ေဆ ိုပ ါအနောမ ျ ာ း တွင် ေတ ာ း ေဆ ီး နံေံမ ျ ာ း  ခပ ုလုပ်သွား မ ည်ခေ စ်ပ ါသည်။  စွန့်ပ စ်  အ ကျ ာ က်ပ ုံ၊  
စွန့်ပ စ်အခမ စာ ပ ုံမ ျ ာ း ၊  ချ ိုင ့်ကကီး မ ျ ာ း တွင ်  မ ခေ ည့်တ င်း မ ီစုပ ုံထာ း ခခင ်း တွင ်  ဖပ ိုကျ မ ှုမ ေှိေန် ေတ ာ း  ေဆ ီး နံေံမ ျ ာ း  ခပ ုလုပ်ထိန်း သိမ ်း ပ ါမ ည်။ 
(ဂ ) စွန့်ပ စ်အခမ စာ 
စွန့်ပ စ်အခမ စာ မ ျ ာ း ော း  သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ်ဖပ ီး  ကျ င ်း ၊  ချ ိုင့်မ ျ ာ း တွင ်  ခပ န်လည် ခေ ည့်တ င ်း  ောတ ွင ်  ေသံုး ခပ ုပ ါ မ ည်။ ၎င ်း တ ို့တွင ်  ၁’’ Grizzly သံတ န်း မ ျ ာ း မှ 
၁’’ ထက် ေေွ ယ်ကကီး  အ ကျ ာ က်မ ျ ာ း ၊  ၀.၅’’ Grizzly သံတ န်း မ ျ ာ းမှ ၀ .၅’’ထက်ေေွ ယ်ကကီး အ ကျ ာ က်မ ျ ာ း ၊  Tailing Pond မ ျာ း မှ ဆ ယ်တ င ်ထာ း သည့် 
၀.၅’’ထက်င ယ်သည့် စွ န့်ပ စ်အကျ ာ က်၊  သဲ၊  န ုန်း ၊  အ ခမ စာ မျာ း  ပ ါဝင်ပ ါသည်။ ၎င ်း  စွန့်ပ စ်အခမ စာ မ ျ ာ း ော း  ကျ င်း ၊  ချ ိုင ့်ကကီး မ ျ ာ း ေတွင ်း  တ စ် 
ဆ င့်ဖပ ီး တ စ်ဆ င ့်  ခပ န်လည်ေ ို့ဖပ ီး  ေအ ပ ါ်ဆံုး မှ သီး ခခာ း စုပ ုံထာ း သည့် ေအ ပ ါ်ယံအခမ  သာ း  Cultivated Soil မ ျ ာ း  ေံုး ေုပ်၍  အ ေသ အ ပ ါက်ပ င်မ ျ ာ း 
စုိက်ပ ျ ိုး သွား မ ည်ခေ စ်ပ ါသည်။ 
(ဃ) စွန့်ပ စ်အေ ကန်မ ျ ာ း ၊  ေင်ဝုိင ်း လှည့် ကန်မ ျ ာ း 
စွန့်ပ စ် Tailing Solid န ငှ ့ ် Tailing အ ေအနာ က်မ ျ ာ း ခံယူော  စွန ့်ပ စ်အေကန် Tailing Pond မ ျ ာ း နှင ့်  ေုိင ်း ၊  ဇ ကာ ၊  ယင ်း ခွက်မ ျ ာ း ခေ င့် 
သတ ္တုအ ဆ း အ ကကာ သန့်စင ်ော တ ွင ်  ေသံုး ခပ ုခဲ့သည့်ေင်ဝုိင ်း လှည့်က န်မ ျ ာ း ော း  စွန့်ပ စ်အခမ စာ မ ျ ာ း န ှင့် သီး ခခာ း စုပ ုံထာ း သည့် ေအ ပ ါ်ယံအခမ သာ း  

Cultivated Soil မ ျ ာ း ခေင့် ခေ ည့်တ င ်း ၍  သစ်အတ ာ ေစာ း ထုိး သစ်ပ င ်  မ ျ ာ း  ေင်ှသန်အပ ါက်အော က်ေ န်စုိ က်ပ ျ ိုး သွား မ ည်ခေ စ်ပ ါသည်။ 
(င ) ေုပ ်ချ ုပ်မ ှု၊  စက်မ ှုဆ ိုင်ော ေအ ဆ ာ က်ေဦမ ျ ာ း ၊  လျှေပ်စစ်မ ီး ကကိုး မ ျ ာ း 
လုြ်ကွက်တွင် ္တ္တုတူးဒော်ဒရး လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ချန်ိင်တွင် အုြ်ချုြ်မှု၊ စက်ပြင်၊ စတိုနှင့် ္တ္တု္နင့််စင်ရံု၊ အလုြ်္မားများဒနင်ထုိင်ရာ 
အ္ံုးပြုခဲ့္ေ့် အဒဆာက်အဦများနှင့် အဒဆာက်အဦးများတွင် မီးလင်းဒရးဆက်္ွယ် ္ွယ်တန်င်း ထား္ေ့် လျှေြ်စစ်မီးကကိုးများအား 
္တ္တုတွင်း ြိတ်္ိမ်း္ေ့် ကာလများပေုတ်္ိမ်း ္ွားြါမေ်။ ၎င်းအဒဆာက်အဦများ ဒဆာက်လုြ်ခဲ့္ေ့် ဒပမဒနင်ရာများတွင်လေ်း 
္စ်ဒတာအစားထုိး ဒေ္ဒြါက်္စ်ြင်များ ပြန်င်လေ်စုိက်ြျ ိုး္ွားြါမေ်။ ္တ္တုတွင်း ြိတ်္ိမ်းပခင်းလုြ်ငန်င်းများ ဒဆာင်ရွက်မြီး 
လုြ်ကွက်ပြန်င်လေ်အြ်နံှချန်ိင်တွင် နင်ေို အဒပခ အဒနင်အတိ့ိုင်းပြန်င်ဒရာက်ဒအာင် လုြ်ဒဆာင်ဒြးရန်င် ္က်ဆိုင်ရာဝန်င်ကကီးဌာနင့်္ုိ တင်ပြ ထား္ေ့် 
ဝန်င်ခံကတိပြုချက်များအတိုင်း စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
(စ) အ ေသခံေလုပ ်သမ ာ း မ ျာ း  အ ခပ ာ င်း အ ေွှေ့ခန့် ထာ း အ ေး 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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ဒေ္ခံအလုြ်္မားများအား ၎င်းတ့ုိ၏ ဆန္ဒအရ ဆက်လက်အလုြ်လုြ် ကုိင်လုိြါက ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ 
အပခားလုြ်ငန်င်းများတွင် ္တ္တုလုြ် ကွက်ြိတ်္ိမ်း္ေ့်အချန်ိင်၌ ဒပြာင်းဒရွှေ့ခနင့််ထားဒြးမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
(ဆ ) သတ ္တုတ ွင ်း လုပ်ကွက်ပ ိတ ်သိမ ်း ဖပ ီး ကာ လ 
္တ္တုတွင်းလုြ်ကွက်ြိတ်္ိမ်းမြီးကာများတွင်လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်ထားခဲ့မှုဒ ကာင့် ဒပမဆီလွှာေစ်ေမ်းပခင်း၊ ဒပမဒြါ်ဒရ၊ ဒပမဒအာက်ဒရ 
ေစ်ေမ်းပခင်းမရိှဒစဒရး အတွက် ဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုစစ်ဒဆးမေ့်အစီအစဉ်များအား ထားရိှဒဆာင်ရွက်မေ်ပေစ် မြီး ထိခိုက်မှုများရိှလာြါက 
ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်င်ယူ၍ ဒပေရှင်းဒဆာင်ရွက်ဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 
ပ ိတ်သိမ ်း ခခင ်း နှင ့်ပ ိတ်သိမ ်း ဖပ ီး ကာ လအ ဆ ာ င်ေွက်ေန်လုပ ်င န်း မ ျ ာ း 
မိုင်းြိတ်္ိမ်းမေ့်လုြ်ငန်င်းများအပေစ် ဒအာက်ြါလြ်ုငန်င်းများအားဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

 ဘမူိဒေေဒလ့လာဒရးနှင့် ဓာတ်္တ္တုရှာဒေွဒရးဦးစီးဌာနင်နှင့် ဒေ္ခံရြ်ရွာများမှ ဒကျနင်ြ်္ေ့်အဆင့်အထိ ဓာတ်္တ္တုရှာဒေွ 
စမ်း္ြ်ပခင်းဒ ကာင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဒပြာင်းလဲမှုများကုိ ပြုပြင်ပခင်းများအား ဒဆာင်ရွက်ဒစြါမေ်။ 

 လုြ်ကွက်တွင် တူးဒေါ်ဒရး လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်စဉ်အ္ံုးပြုခဲ့္ေ့် အုြ်ချုြ်မှုရံုး၊ စက်ပြင်၊ စတို၊ ္တ္တု္နင့််စင်ရံု အလုြ်္မားများ 
ဒနင်ထုိင်ရန်င် အဒဆာက်အဦးများနှင့် မီးလင်းဒရးဆက်္ွယ်္ွယ်တန်င်းထား္ေ့် လျှေြ်စစ်မီးကကိုးများအား ္တ္တုတွင်း လုြ်ငန်င်း 
ြိတ်္ိမ်း္ေ့် ကာလတွင် ပေုတ်္ိမ်းပခင်း အဒဆာက်အဦးများဒဆာက်လုြ်ခဲ့္ေ့်ဒပမဒနင်ရာများတွင်လေ်း အစားထုိး ဒေ္ဒြါက် 
္စ်ြင် များ ပြန်င်လေ် စုိက်ြျ ိုး္ွားပခင်း လုြ်ငန်င်းများကုိ ဒဆာင်ရွက်ဒြးမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

 ္တ္တုတွင်းြိတ်္ိမ်းပခင်းလုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက်မြီးလုြ်ကွက်ပြန်င်လေ်အြ်နံှချန်ိင်တွင် 
နင်ေိုအဒပခအဒနင်အတိုင်းပြန်င်လေ်လုြ်ဒဆာင်ဒြးရန်င် ္က်ဆိုင်ရာ ဝန်င်ကကီးဌာနင့်္ုိတင်ပြထား္ေ့် ဝန်င်ခံကတိပြုချက်များအတိုင်း စီစဉ် 
ဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။ 

 ္တ္တုတွင်းလုြ်ကွက်ြိတ်္ိမ်းမြီးကာလများတွင် လုြ်ငန်င်းများဒဆာင်ရွက် ထားခဲ့မှုဒ ကာင့် ဒပမဆီလွှာေစ်ေမ်းပခင်း၊ ဒပမဒြါ်ဒရ၊ 
ဒပမဒအာက်ဒရ ေစ်ေမ်းပခင်းမရိှဒစဒရးအတွက် ဒစာင့် ကြ် ကေ့်ရှုစစ်ဒဆးမေ့်အစီအစဉ်များ ဆက်လက်ထားရှိဒဆာင်ရွက် မေ်ပေစ် 
မြီး ထိခိုက်မှုများရိှလာြါက ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်င်ယူ၍ ဒပေရှင်းဒဆာင်ရွက်ဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

 Mine Closure Plan ရံြံုဒငွ အတွက် တစ်နှစ်အပမတ်ဒငွ ၏ ၃% အားဘဏ်တွင်ထားရိှမေ်ပေစ်မြီး Mine Closure Plan အား 

လက်ဒတွ့အဒကာင်အထေ်ဒေါ်ဒဆာင်ရွက်္ေ့်အခါ ဘတ်ေျက်လံုဒလာက်မှုမရိှြါက ကုမ္ပဏီမှ အပြေ့်အဝတာဝန်င်ယူမြီး 
္ံုးစဲွကျခံမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 

ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းအစီအစဉ် 

္တ္တုလုြ်ကွက်များလုြ်ငန်င်းမြီးဆံုးချန်ိင်တွင် ဒဆာင်ရွက်မေ့် ဒအဝမ်းမှ စီစဉ်ထားပခင်းမရိှဒ္းဒ္ာ ြိတ်္ိမ်းပခင်းလုြ်ငန်င်းအစီအစဉ်ကုိ နှစ်စဉ် 
ပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်ရြါမေ်။ လုြ်ငန်င်းြိတ်္ိမ်းချန်ိင်တွင်လုိအြ်မေ့် ကာလတို၊ အချန်ိင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ၊ ဒရရှေ်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရး 
တိုကုိ့အဒ္းစိတ် အစီအစဉ်ဒရးဆဲွထားရန်င်လုိအြ်ြါမေ်။ အနင်ေ်းဆုံးအဒနင်နှင့် ဒအာက်ြါအချက်အလက်များကုိ အဒကာင်အထေ်ဒော် 
ဒဆာင်ရွက်္င့်ြါ္ေ်၊ 

- ဒပမဒအာက်ဒရ အရေ်အဒ္ွး 
- ဒပမပြင်ဒရ  (ကန်င်၊ ဒချာင်း၊ ပမစ် စ္ေ်) အရေ်အဒ္ွး 
- ္ဘာဝဒြါက်ြင် 

- ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ (ပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရး၊ လက်လွတ်ဆံုးရှုံးမှု၊ ဒရေစ်ေမ်းပခင်း)  

လုြ်ဒဆာင်ချက်ရှင်းလင်းပခင်း 

- ဆက်စြ်ြတ်္က်္ူ/ ဒေ္ခံများအား ြိတ်္ိမ်းပခင်းမပြုမီ ရှင်းလင်းရန်င်၊ ္တ္တု ဥြဒေ,လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများကုိ လုိက်နင်ာ 
ဒဆာင်ရွက်ရန်င် 

မှန်င်ကန်င်ဒ္ာ ဒဆာင်ရွက်မှုများ 

- အစီအစဉ်မရှိဒ္းဒ္ာ လုြ်ငန်င်းအဆုံး္တ်ပခင်းအစီအစဉ် ကုိ စီမံကိန်င်းအစီအစဉ်အတွင်းထေ့်္ွင်းစီစဉ်ရန်င် 
- အစီအစဉ်မရှိဒ္းဒ္ာ လုြ်ငန်င်းအဆုံး္တ်ပခင်းအစီအစဉ် ကုိ ပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်ရန်င် 

အြင်များပြန်င်လေ်စုိက်ြျ ိုးမှုအစီအစဉ် 

ဖမ ိတ ်ခရုိင ်၊ တ နသသာေီဖမ ို့နယ်၊ သိန်ခွန်း ကကိ ုး ဝုိင ်း ၊ ကကိမ ်အခ ျ ာ င ်း အ ေသတ ွင် လုပ ်ကွက်ေမ ှတ ်(၁၊ ၂ ၊ ၃၊ ၄ ၊၅) စုစုအပ ါင်း ခွင ်ခပ ုဧက (၁၄၅.၈ ၆) ဧ ကတ ွင ် 
ခဲမ ခေ ူ နှင ့်ေဖေ ိုက်နက်အော ော သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ်ထုတ ်လုပ်ခခင ်း သစ်အတ ာ သစ်ပ င ်မ ျ ာ း ခပ န်လည်ေစာ း ထုိး စုိက်ပ ျ ိုး မ ည့် စီမ ံချ က် (၂ ၀၁၈ - ၂ ၀၁၉ မ ှ 
၂ ၀၁၉ - ၂ ၀၂ ၃ ေထိ) 

္ဘာဝ္စ်ဒတာကကီးများယုိယွင်းြျက်စီးဒနင်ဒ္ာ ကကိုးဝုိင်း/ကကိုးပြင်ကာကွယ်ဒတာများအတွင်း ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးနှင့် 
္စ်ဒတာဒရးရာဝန်င်ကကီးဌာနင်၊ ္စ်ဒတာဦးစီးဌာနင်မှ ကျွေန်င်းနှင့်အေိုးတန်င် ္စ်ြင်များစုိက်ြျ ိုး၍ အနင်ာေတ်မျ ိုးဆက်တို့အတွက် 
ဒဆာင်ရွက်ဒနင်္က့ဲ့္ုိ ြုေ္ဂလိကလုြ်ငန်င်းရှင်များမှ လေ်း ပြုန်င်းတီးဒနင်ဒ္ာ ္ဘာဝဒတာများအတွင်း ္စ်ဒတာ္စ်ြင်များ 
ပြန်င်လေ်အစားထုိးစုိက်ြျ ိုး အဒကာင်အထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ရန်င် ္စ်ဒတာဦးစီးဌာနင်၊ ဦးစီးရံုးချုြ်၊ ဒနင်ပြေ်ဒတာ်၏ (၃.၉.၂၀၁၈) ရက်စဲွ 
ြါစာအမှတ်၊ စီမံကိန်င်း/္တ္တု (၂၅၃၂၃-၂၅/၂၀၁၈)အရ ္စ်ြင်စုိက်ြျ ိုးဒရးစီမံချက်အား ဒရးဆဲွရပခင်း ပေစ်ြါ္ေ်။  

၂ ။ ေည်ေွယ်ချ က် (Admin) 

(က) ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးကုိ အဒထာက်အကူပြုရန်င် 

(ခ) ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် ယုိယွင်းြျက်စီးမှုအား ထိန်င်း္ိမ်းရန်င် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  76 

 

(ေ) ္စ်ြင်စုိက်ြျ ိုးပခင်းပေင့် ဒရ၊ ဒပမ၊ ္ယံဇာတအရင်းအပမစ်တိုးြွား၍ ဒေ္ေွံ့မေိုးဒရးကုိ အဒထာက်အကူပြုရန်င်  

(ဃ) ရာ္ီဥတုမျှေတမှန်င်ကန်င်ဒရးကုိ အဒထာက်အကူပေစ်ဒစရန်င် 

(င) ္စ်ဒတာကကိုးဝုိင်းများအတွင်း အေုိးတန်င်္စ်မျ ိုးများ များပြားလာဒစရန်င်နှင့်ကကိုးဝုိင်း္စ်ဒတာများ၏ ဒေဟစနင်စ်များ ြိုမုိ 
ဒကာင်းမွန်င်လာဒစရန်င် 

(စ) ္စ်အဒပခခံစက်မှုလုြ်ငန်င်းများအတွက်ခိုင်မာဒ္ာကုန်င် ကမ်းအဒပခခံများရရိှလာဒစရန်င် ္စ်ဒတာကကိုးဝုိင်းများအတွင်း အေိုးတန်င် 
္စ်မျ ိုးများ များပြားလာဒစရန်င်နှင့် ကကိုးဝုိင်း္စ်ဒတာ များ၏ ဒေဟစနင်စ်များ ြိုမုိဒကာင်းမွန်င်လာဒစရန်င် 

(ဆ) ြုေ္ဂလိကအခန်င်းကဏ္ဍမှ ခိုင်မာဒ္ချာဒ္ာ နှစ်ရှေ်ရင်းနီှးပမှုြ်နံှမှုပေစ်လာဒစရန်င် 

(ဇ) ဒေ္ခံပြေ်္ူများ၏ အလုြ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ြိုမုိတိုးြွားလာဒစရန်င် 

၃ ။ စုိက်ခင ်း တ ည်အထာ င ်မ ည့်အနော  (Plantation Place) 

တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ္ိန်င်ခွန်င်းကကိုးဝုိင်းအတွင်း ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ခွင့်ပြု္ေ့် လုြ်ကွက် အမှတ်(၁၊၂၊၃၊၄၊၅) စုစုဒြါင်းဧက (၁၄၅.၈၆) ဧက 

အတွင်း ္တ္တုတူးဒော်မြီး္ေ့် ဧရိယာများအား အစားထုိး္စ်ြင်များ ပြန်င်လေ်စုိက်ြျ ိုးဒဆာင်ရွက်္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

၄ ။ စီမ ံချ က်ကာ လ (Project) 

တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ္ိန်င်ခွန်င်းကကိုးဝုိင်းအတွင်း ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ခွင့်ပြု္ေ့် လုြ်ကွက် အမှတ်(၁၊၂၊၃၊၄၊၅) စုစုဒြါင်းဧက(၁၄၅.၈၆)ဧက 
အတွင်း ္တ္တုတူးဒော်မြီး္ေ့် ဧရိယာများအားအစားထုိး္စ်ြင်များ ပြန်င်လေ်စုိက်ြျ ိုးဒဆာင်ရွက်ရန်င် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် (၂၀၁၉)ခုနှစ် 
မိုးရာ္ီမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာဒရးနှစ် (၂၀၂၃)ခုနှစ် မိုးရာ္ီများတွင် စုိက်ြျ ိုးဒဆာင်ရွက်္ွား မေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

၅ ။ စုိက်ခင ်း တ ည်အထာ င ်မ ည့် တ ည်အနောန ှင ့်ေကျ ယ်ေဝ န်း (Plantation Place and Area) 

တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ္ိန်င်ခွန်င်းကကိုးဝုိင်းအတွင် ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ခွင့်ပြု္ေ့် လုြ်ကွက် အမှတ်(၁၊၂၊၃၊၄၊၅) စုစုဒြါင်းဧက(၁၄၅.၈၆)ဧက 
အတွင်း ္တ္တုတူးဒော်မြီးဒနင်ရာများတွင် စုိက်ြျ ိုး ဒဆာင်ရွက်္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

၆။ စုိက်ပ ျ ိုး မ ည့်သစ်မ ျ ိုး န ှင့်န ှစ်ေလုိက်အဆ ာ င ်ေွက်မ ည့် လုပ ်င န်း ေစီေစဉ် 

စဉ ် စုိက်ပျ ို းမည့် သစ်မျ ိုး ခုန ှစ် ကကိုး ဝုိင ်း 
လုပ်ကွက် 

ေမှတ် 
ဧ က စုစုအပါင ်းဧ က 

၁ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ သိန်ခွန်း (၁) ၃.၉၈ ၃.၉၈ 

၂ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ သိန်ခွန်း (၁) ၄.၁၀ ၄.၁၀ 

၃ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၈ - ၂၀၂၁ သိန်ခွန်း (၁) ၅.၁၈ ၅.၁၈ 

၄ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ သိန်ခွန်း (၁) ၄.၂၂ ၄.၂၂ 

၅ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ သိန်ခွန်း (၁) ၃.၅၀ ၃.၅၀ 

၆ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ သိန်ခွန်း (၂) ၇.၉၇ ၇.၉၇ 

၇ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ သိန်ခွန်း (၂) ၅.၁၃ ၅.၁၃ 

၈ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂ ၀-၂၀၂၁ သိန်ခွန်း (၂) ၅.၉၃ ၅.၉၃ 

၉ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ သိန်ခွန်း (၂) ၅.၁၃ ၅.၁၃ 

၁၀ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ သိန်ခွန်း (၂) ၆.၉၄  

၁၁ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ သိန်ခွန်း (၃) ၅.၈၅ ၅.၈၅ 

၁၂ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ သိန်ခွန်း (၃) ၇.၇ ၇ ၇.၇ ၇ 

၁၃ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂ ၀-၂၀၂၁ သိန်ခွန်း (၃) ၇.၆၇ ၇.၆၇ 

၁၄ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ သိန်ခွန်း (၃) ၇.၃၅ ၇.၃၅ 

၁၅ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ သိန်ခွန်း (၃) ၇.၈၃ ၇.၈၃ 

၁၆ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ သိန်ခွန်း (၄) ၇.၄၁ ၇.၄၁ 

၁၇ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ သိန်ခွန်း (၄) ၆.၃၀ ၆.၃၀ 

၁၈ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂ ၀-၂၀၂၁ သိန်ခွန်း (၄) ၉.၀၆ ၉.၀၆ 

၁၉ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ သိန်ခွန်း (၄) ၆.၇ ၈ ၆.၇ ၈ 

၂၀ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ သိန်ခွန်း (၄) ၅.၆၉ ၅.၆၉ 

၂၁ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ သိန်ခွန်း (၅) ၅.၀၂ ၅.၀၂ 

၂၂ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ သိန်ခွန်း (၅) ၅.၀၆ ၅.၀၆ 

၂၃ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂ ၀-၂၀၂၁ သိန်ခွန်း (၅) ၅.၃၄ ၅.၃၄ 

၂၄ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၁-၂၀၂၂ သိန်ခွန်း (၅) ၃.၉၉ ၃.၉၉ 

၂၅ ပျဉ ်းကတုိး/သကသန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ သိန်ခွန်း (၅) ၃.၃၆ ၃.၃၆ 

စုစုအပါင ်း   ၁၄၅.၈၆ ၁၄၅.၈၆ 

၇ ။ အ ဆ ာ င်ေွက်မ ည့်နည်း စနစ်မ ျ ာ း 

(က) ပ ျ ိုး အ ထာ င ်ခခင ်း 

လုိအြ်ဒ္ာြျ ိုးြင်များကုိ ္ိန်င်ခွန်င်းကကိုးဝုိင်းအတွင်းရိှ ကကိမ်ဒချာင်း ဒချာင်းနံင်ဒဘးတွင် မုိးရာ္ီတွင် ဒရနှင့်လွတ်ကင်းနိင်င်္ေ့်ဒနင်ရာတွင် 
ြျ ိုးြင်(၈၀၀၀၀)ခနင့််ဆနင့််္ေ့် ြျ ိုးဥယျာဉ်တစ်ခု တေ် ဒထာင်၍ ြျ ိုးဒထာင်္ွား မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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္စ်ဒစ့စုဒဆာင်းပခင်းကုိြျဉ်းကတုိးဒစ့ရရိှနုိင်္ေ့်ထားဝယ်ခရုိင်၊ ဒရပေ မူမို့နင်ယ်၊ ကလိန်င်ဒအာင် မမို့နင်ယ်ခွဲတွင်လေ်းဒကာင်း၊ ရန်င်ကုန်င်-ဒမှာ်ဘီ တွင် 
လေ်းဒကာင်း ကကိုတင်မှာယူစုဒဆာင်း္ွားမေ်ပေစ်ြါ ္ေ်။ 

(ခ) အ ခမ တုိင ်း တ ာ ခခင ်း 

စုိက်ြျ ိုးရန်င်ဒပမဒနင်ရာကုိ ဒအာက်တိုဘာလ၊ နုိဝင်ဘာလအတွင်း လုြ်ကွက်အလုိက် ကကိုတင်တိုင်းတာ္တ်မှတ်္ွားြါမေ်။ 

(ဂ) အ ခမ ခပ ုခပ င်မ ျ ာ း 

ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်ဒရာရာ ္တ္တုစမ်း္ြ်တိုင်းတာတူးဒော်္ေ့်ဒနင်ရာနှင့် လွတ်ကင်း္ေ့် ဒပမဒနင်ရာများကုိဒတာင်ယာခုတ် စနင်စ်ပေင့် အနီင်းနင်ား 
တွင် ဒနင်ထုိင်လုြ်ကုိင်ဒနင် က္ေ့် ကကိမ်ဒချာင်း၊ ္ဒဘာလိြ်ဒကျးရွာ များမှ ယာ္မားအချ ို့ပေင့် ေီဇင်ဘာလ မှဒေဒော်ဝါရီလအတွင်း ခုတ်ထွင်း 
ရှင်းလင်းမြီး ဧမြီလ ္ကကသန်င်မိုးမကျမီဒပမေို့ ဒဆာင်ရွက်္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။ 

(ဃ) ပ န္နက်ရုိ က်ခခင ်း 

(၉ဒြ×၉ဒြ) ြန္နက်ရုိက်မှတ်္ွားမေ်ပေစ်၍ တစ်ဧကလျှေင် (၅၄၀)ြင်နှင့် ဧမြီလနှင့်ဒမလ အတွင်း ရုိက်မှတ်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

(င) ကျ င ်း တူး ခခင ်း 

ကျင်းတူးစမြီးစုိက်ြျ ိုးရန်င်လုိအြ်ဒ္ာဒပမဒနင်ရာများတွင်(၁၁/၂ဒြ × ၁၁/၂ဒြ × ၁၁/၂ဒြ) ကျင်းများတူး၍ ဒပမပြန်င်ေို့ရာတွင် နွားဒချးနှင့် ္ဘာဝ 
ဒပမဒဆွး၊ ဒပမ ္ဇာများ၊ ္မဒအာင်ဒရာစြ်မြီး ပြန်င်ေို့္ွားမေ်ပေစ် ြါ္ေ်။ 

(စ) စုိက်ပ ျ ိုး ခခင ်း 

ဒမလမုိးရွာ္ွန်င်းမှုဆက်လာ္ေ်နှင့် စတင်စုိက်ြျ ိုးမြီး ဇွန်င်လအကုန်င်အမြီး စုိက်ြျ ိုးမေ်ပေစ်ြါ ္ေ်။ 

(ဆ) အ ပ ါင်း သင ်ေှင ်း လင ်း ခခင်း 

ြထမအကကိမ် - အြင်စုိက်မြီး္ေ်နှင့်ဒတာင်ယာ္မားများ ္ီးနံှအတွက် ဒြါင်းရှင်းပခင်း နှင့်အတူ ဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။  

ေုတိယအကကိမ် - အြင်စုိက်ြျ ိုး(၁)လအ ကာတွင် တစ်ြင်ချင်းဒြါင်းရှင်းပခင်း၊ ဒပမဆွ၊ ဒပမဒတာင်ဒပမှာက်ဒြးပခင်း၊ ဒပမ ္ဇာဒကျွေးပခင်းကုိ 
ဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။  

တတိယအကကိမ် - စက်တင်ဘာလတွင် ဒပမဆွပခင်းနှင့်အတူ အမြီးဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။  

စတုတ္ထအကကိမ် - ဒအာက်တိုဘာလအတွင်း  ကားဒြါင်းခုတ်ပခင်းနှင့ ် တစ်ြင်ချင်း ဒြါင်းရှင်း၊ ဒပမဆွပခင်း၊ (၂)မျ ိုးလံုး ဒဆာင်ရွက်္ွားမေ် 

ပေစ်ြါ္ေ်။  

ေုတိယနှစ်တွင်(၂)ကကိမ်၊ ဒြါင်းရှင်းလုြ်ငန်င်း ဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

(ဇ) ေပ င်ေ ာ အ ထး ခခင်း 

အြင်ောဒထးပခင်းကုိ တစ်ြင်ချင်းဒြါင်းရှင်းဒပမဆွ္ေ့်အကကိမ်တိုင်းတွင် ဒ္ြင်ဒနင်ရာ၌ အစားထုိးောဒထး္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

(စျ) အ ခမ ကသဇ ာ အ ကျွေ း ခခင်း 

ဒပမ ္ဇာဒကျွေးပခင်းကုိ တစ်ြင်ချင်းဒြါင်းရှင်းဒပမဆွ္ေ့် အကကိမ်တိုင်းတွင် ဒဆာင်ရွက် ္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

(ည) မ ီး ကာ ကွယ်ခခင ်း 

မီးတားလမ်းဒောက်လုြ်ပခင်းကုိ စုိက်ခင်းတစ်လေ်တွင် အပြင်မီးတားလမ်း(၁၅)ဒြအကျယ် ဒောက်လုြ်မြီး ေီဇင်ဘာလအတွင်း အမြီး 
ဒဆာင်ရွက် ္ွားြါမေ်။ မီးဒစာင့်ကုိ ဒနင့်/ေ ဒစာင့် ကြ်ပခင်းအ တွက်(၂)ဦးခနင့််ထားြါ္ေ်။ ဇန်င်နင်ဝါရီလမှ ဒမလမုိးဦးကျ္ေ်အထိ ဒဆာင်ရွက် 
္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

၈ ။ စီမ ံခန့်ခွဲအေး လုပ ်င န်း မ ျ ာ း 

(က) ေအ ခခစုိက်စခ န်း န ှင ့်ပ ျ ိုး ဥယျ ာ ဉ် 

္ိန်င်ခွန်င်းကကိုးဝုိင်း၊ ကကိမ်ဒချာင်း၊ ဒချာင်းနံင်ဒဘးတွင် ရာ္ီမဒရွးရရှိနုိင်္ေ့် ဒပမပြနင့််ဒနင်ရာကုိ ဒရွးချယ်မြီး ြျ ိုးြင်(၈၀၀၀၀)ခနင့်် 
ဆနင့််္ေ့်ြျ ိုးဥယျာဉ်(၁)ခုနှင့ ်အဒပခစုိက်စခန်င်းကုိ တေ်ဒဆာက်္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

(ခ) ဝန်ထမ ်း ခန့်ထာ း မ ှု 

စုိက်ခင်းလုြ်ငန်င်းစီမံအုြ်ချုြ်ရန်င် အဒတွ့အကကုံရှိ္ေ့် တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ္စ်ဒတာဦးစီးဌာနင် မ ှ ဒတာအုြ်ကကီးပေစ်ဒစ၊ ဒတာအုြ်ပေစ်ဒစ 
ဝန်င်ထမ်း(၁)ဦးကုိ အကူအေီဒတာင်းခံမြီး ဒဆာင်ရွက်အုြ်ချုြ်ဒစ မေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

(ေ) ဝန်င်ထမ်း္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ရန်င်နှင့် လုြ်္ားများ ကျန်င်းမာဒရး ကိစ္စဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င် ဒမာ် ဒတာ်ဆိုင်ကယ်များထားရိှမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

၉။ သံုး စဲွမ ည့် ကုန်ကျ စေတိ ် (ပ ထမ နှစ် ခန့်မ ှန်း ကုန် ကျ စေတိ ်) (တ စ်ဧ ကန ှုန်း) 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 

အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် အဒပခစုိက်စခန်င်းနှင့်ြျ ိုးဥယျာဉ် 
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၁၀။ ေင်း နီှး ခမ ှပ ်နံှမ ှု 

 (က) (ြထမနှစ်) တစ်ဧကကုန်င်ကျစရိတ် = ၂၀၀၀၀၀/- 

 (ခ) (ေုတိယနှစ်) တစ်ဧကကုန်င်ကျစရိတ် = ၂၀၀၀၀၀/- 

 (ေ) (တတိယနှစ်) တစ်ဧကကုန်င်ကျစရိတ် = ၂၀၀၀၀၀/- 

 (ဃ) (စတုတ္ထနှစ်) တစ်ဧကကုန်င်ကျစရိတ် = ၂၀၀၀၀၀/- 

 (င) (ြဉ္စမနှစ်) တစ်ဧကကုန်င်ကျစရိတ် = ၂၀၀၀၀၀/- 

၁၁။ ေအ ထွအထ ွ

စီမံချက်ကာလစတင်္ေ့်နှစ်မှစ၍ (၅)နှစ်အတွင်း ္တ္တုတူးဒော်မြီးစီးခဲ့္ေ့် ဧကအလုိက် ဒအာင်ပမင်ဒအာင်စုိက်ြျ ိုးဒြး္ွားမေ်ပေစ်မြီး 
စီမံချက် အရ(၁၄၅.၈၆)ဧက ပြေ့်မီဒအာင် စုိက်ြျ ိုးနုိင်ဒရးအ တွက် အစွမ်းကုန်င်ဒဆာင်ရွက်္ွားမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။  

၁၂ ။ နိဂ ုံး 

ကကိုးဝုိင်းအတွင်း ္တ္တ တူးဒော်ထုတ်လုြ်ခွင့်ပြုချက်အတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုနင်ေ်းဒ္ာ နင်ေ်း စနင်စ်ပေင့် တူးဒော်ထုတ်လုြ်မေ် ပေစ်ြါ၍ 
လုြ်ငန်င်းရှင်များအဒနင်ပေင့် နုိင်ငံဒတာ်အကျ ိုးစီးြွားနှင့် မိမိတို ့ ဒရရှေ်အကျ ိုးစီးြွားအတွက် ဒဆာင်ရွက်ရင်းပေင့် နုိင်ငံဒတာ်၏ 
္ဘာဝ္စ်ဒတာေုံးလွှမ်းဧရိယာများ ြိုမို တိုးတက်များပြားလာဒစပခင်းပေင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးကုိ အဒထာက်အကူပေစ်ဒစ၍ 
ကကိုး ဝုိင်း္စ်ဒတာများ၏ ဒေဟစနင်စ်များ ပြန်င်လေ်ဒကာင်းမွန်င်လာမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

သတ ္တုလုပ ်ကွက်ေတ ွင ်း ပ တ ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန့်ခွဲမ ှုေစီေ စဉ် ေအ ကာ င ်ေထည်အေ ာ ်မှု 

- လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းဥြဒေဒရးရာနှင့်အပခားလုိအြ်ချက်များနှင့်လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ပခင်း 
- ေွဲ့စေ်းြုံနှင့်တာဝန်င် 
- ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးြွား္င်တန်င်းဒြးပခင်း 
- ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးမီး္တ်ဒလ့ကျင့်ဒရး 
- ဆက်္ွယ်ဒရးနှင့်စာရွက်စာတမ်းထိန်င်းချုြ်မှု, လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ထိန်င်းချုြ်မှု 
- မဒတာ်တဆများနှင့်အဒရးဒြါ်အဒပခအဒနင် 

- မှတ်တမ်း, စာရင်းစစ်များနှင့်စီမံခန်င့်ခွဲမှုစနင်စ်အပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်ပခင်း 
- အေွဲ့အစေ်းများ၏ညွှန်င် ကားချက်, ဌာနင်ဆုိင်ရာညွှန်င် ကားချက် (လုြ်ကွက်အတွင်းထုတ်ပြန်င်ထားဒ္ာစေ်းကမ်းချက်များ) 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မြီးစီးမှုဇယား 

Sr. Issue 
ဒဆာင်ရွက်မှုအဒပခအဒနင် 

အဒရးယူဒဆာင်ရွက်မှု တာဝန်င် 
မရိှ တစိတ်တြုိင်း မြိးစီး 

1.  ခွင့်ပြုမိနင့််    လုြ်ငန်င်းလုိအြ်ချက်အရ ဒဆာင်ရွက်မြီးစီး HSE Office 

2.  စီမံခနင့််ခဲွမှုအစီအစဉ်    စီမံခနင့််ခဲွဒရးဒကာ်မတီလိုအြ် 
အဆင့်ပမှင့်ပခင်း 

ြုိင်ရှင် 

3.  အေဲွ့အစေ်းေဲွ့စေ်းမှု    

4.  ္င်တန်င်းဒြးမှု    ပြင်ဆင်ဒနင်ပခင်း HSE and HR Officer 

5.  ဒစာင့် ကေ့်ပခင်းနှင့်အစီရင်ခံမှု    အစီရင်ခံမှု အစီအစဉ်ဒရးဆဲွမြီး  HSE and HR officer 

6.  အ္ုိင်းအဝုိင်းနှင့်ဆက်ဆံဒရးဒကာင်းမွန်င်မှု      

7.  လုြ်္ားနှင့်လုြ်ကုိင်မှု ဥြဒေများလုိက်နင်ာမှု      

8.  ဒလထုအတွင်းထုတ်လွှတ်မှု    နင်ေ်းြော Management 
committee 

9.  ္ံုးဒရနှင့် ဒရဆုိး    လုိအြ်ဒ္ာ ဒရဒပမာင်းများတူးဒောက်ပခင်း HSE 

10.  စွနင့််ြစ်အမှိုက်    စွနင့််ြစ်အမှိုက်ခဲွပခားမှု HSE 

11.  စက်ဆီ/ ဒချာဆီ ္ုိဒလှာင်မှု    ြံုမှန်င်စစ်ဒဆးမြီး HSE 

12.  အ္ုိင်းအဝုိင်းနှင့်လုြ်္ားကျန်င်းမာဒရး 
ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု 

   PPE ထုတ်ဒြးရန်င်အစီအစဉ်ရိှပခင်း 
လုြ်ကွက်အတွင်းြောဒြးအစီအစဉ်လုိအြ် 

 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာတာဝန်င်များ 
Sr.No Designation Responsibility 

1.  လုြ်ကွက်မန်င်ဒနင်ေျာ 
(စီမံကိန်င်းဒခါင်းဒဆာင်) 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးစီမံခန်င့်ခဲွမှုလုြ်ငန်င်းစဉ်အတွက်ဒယဘုယျအားပေင့်တာဝန်င်ယူရန်င်၊ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးစီ
မံခန်င့်ခဲွမှုအတွက် လုိအြ်္ေ့်အရင်းအပမစ်များဒထာက်ြ့ံရန်င် ။ ပြင်ြဒအေျင်စီများ၊ ဆကစ်ြ်ြတ်္က်္ ူ ဒေ္ခံများ၊ 
စေ်းမျဉ်းညွန်င် ကား္ူအာဏာြုိင်များ၊ အစုိးရမဟုတ်္ေ့်အေဲွ့အစေ်းများအြါအဝင် စိတ်ဝင်စား္ေ့်အေဲွ့အစေ်း 
များ၊ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်လုိအြ်ချက်များနှင့်ြတ်္က်္ ေ့် အေဲွ့အစေ်းများ နှင့်ဆက်္ ွယ်တုိင်ြင်ရန်င်။ 
လုိအြ်္ေ့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာ ခွင့်ပြုမိနင့််များ၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်အား ပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်ရန်င်နှင့် 
လုြ်ြုိင်ခွင့်ရှိြါ္ေ်။  

2.  အုြ်ချုြ်မှုအရာရိှ 
(ကုိယ်စားလှယ်) 

နီင်းစြ်ဒ္ာ္တ္တုလုြ်ကွက်များမှ တာဝန်င်ရိှ္ူများနှင့် ဒဆွးဒနွးတုိင်ြင်ရန်င်။ ဌာနင်တွင်းဆက်္ွယ်မှု၊  
္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ကာကယ်ွဒစာင့်ဒရှာကဒ်ရးလုိအြ်ချက်များ (ကန်င်ထရုိက်တာများနှင့် sub-ကန်င်ထရုိက်တာများ 
အြါအဝင်) အားလံုးစီမံကိန်င်းကုိြုေ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်္ွယ်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ လုြ်ငန်င်းခွင်အတွင်းလုိအြ်္ေ့်အချက်များ 
အားထိဒရာက်စွာထိန်င်းချုြ်ရန်င်။ ခွင့်ပြုမိန်င့်၊ ္က်ဆုိင်ရာညွန်င် ကားချက်၊ ဥြဒေအချက်အလက်များကုိ ထိန်င်း္ိမ်းထား 
ရန်င်၊  ဒအဝမ်း၏ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာမူဝါေ၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းရေ်ရွယ်ချက်နှင့် ရေ်မှန်င်းချက်ြန်င်းတုိင်နှင့် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  80 

 

တုိးတက်မှုကုိ ဒစာင့် ကေ့်ရန်င်နှင့် အဒရးဒြါ်ကကိုတင်ပြင်ဆင်ပခင်းနှင့်တုန်င့်ပြန်င်များအတွက်တာဝန်င်ရှိြါ္ေ်။ 

3.  ထုတ်လုြ်ဒရးအင်ေျင်နီင်ယာ စွနင့််ြစ်ြစွေ်းထိန်င်းချုြ်ရန်င်၊ ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းနှင့် ကုန်င်ကျမှုမှတ်တမ်းများပြုစုရန်င်၊ လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုထိန်င်းချုြ် 
အဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င်။ မဒတာ်တဆမှုနှင့်အပေစ်အြျက်များကုိ စစ်ဒဆးအဒပေရှာရန်င်။ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီ 
အစဉ် ြောဒြးပခင်းနှင့်္င်တန်င်းဒြးပခင်းများ၊  

4.  လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူ ချ ို့ယွင်းြျက်စီးြစ္စေ်းများ၊ ၎င်းြစ္စေ်းများမူလစွမ်းဒဆာင်ရေ်ရရိှရန်င် အချန်ိင်မီ ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းမြိးဆံုးရန်င် ကကးီ ကြ် 
ရန်င်၊ စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများ အဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း၊ ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းမှ ထွက်ရှိအြုိင်းအစများအား ္င့်ဒတာ်စွာ 
စုဒဆာင်း ္ုိဒလှာင်စွနင့််ြစ်ပခင်း ဒလာင်စာဆီ၊ ဒရကုန်င်ကျမှုများ၊ ္ုိဒလှာင်မှု၊ ကုိင်တွယ်မှု နှင့်ပြုပြင် ထိန်င်း္ိမ်းမှုများ 
အား ထိန်င်းချုြ်ရန်င်  

5.  စတုိကကီး ကြ်္ူ စက်ဆီဒချာဆီများကုန်င်ကျမှု ယုိေိတ်မှု့များအား ရြ်ဒစရန်င်ဒဆာင်ရွက်မှု။ ဝန်င်ထမ်းများအား PPE ထုတ်ဒြးပခင်း၊ ြစ္စေ်း 
များထုတ်ဒြးပခင်းနှင့် ဒလအလွင့်မရိှဒအာင်ထိန်င်းချုြ်ပခင်း 

6.  ယန္တရားဒမာင်း 
(Dump truck, Excavator) 

မိမိကုိင်တွယ်ဒမာင်းနှင်ဒ္ာ စက်ယန္တရား၏္တ်မှတ်အပမန်င်နှုန်င်း၊ အြူချန်ိင် စ္ေ်များအားထိန်င်း္ိမ်းပြုပြင်ထားရန်င်၊ 
အြုိဝန်င်အားမရိှဒစရန်င်စစ်ဒဆးရန်င်နှင့် မီးမဒတာ်တဆမှုများအားစစ်ဒဆးရန်င်၊ 

7.  ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာ 
စာရင်းစစ် 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်မှ ဒော်ထုတ်ဒြးခ့ဲဒ္ာထိန်င်းချုြ်မှုအစီအမံများနှင့်အေီြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခဲွမှု 
အစီအစဉ်ကုိ အဒကာင်အထေ်ဒော်မှုများအား စီစစ်အတေ်ပြု ဒဆာင်ရွက်ရန်င် 

8.  စက်မှုြောရှင် စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများအားအချန်ိင်မီပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု၊ ပြုပြင်ဒရးမှ ထွက်ရိှဒ္ာ ြစ္စေ်းဒဟာင်းများအား၊ ဘက်ထရီ 
အဒဟာင်းများ လျှေြ်စစ်ြစ္စေ်းအြုိင်းအစများအားကုိင်တွယ်ထိန်င်း္ိမ်းမှု 

9.  အလုြ်္မား စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းထိန်င်းချုြ်ပခင်း 

10.  ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရး အေဲွ့ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု ကုိယ်စားလှယ် ၏ ဒနင့်စဉ်ဒဆာင်ရွက်ဒနင်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာကိစ္စများကုိ အဒထာက် 
အကူ ပြုရန်င် တာဝန်င်ရှိြါ္ေ်. 

လုြ်ကွက်အဒရးဒြါ်အစီအစဉ် 

ဒအဝမ်း္တ္တုတွင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်္ေ်လုြ်ကွက်အတွင်းဒဘးအန္တရာယ်/ဆံုးရှုံးမှုများကုိ ထိန်င်းချုြ်ရန်င် အဒရးဒြါ်အစီအစဉ်အဒြါ်ကုိပြင်ဆင် 
ခဲပ့ခင်း ပေစ်၍ ၎င်းအစီအစဉ်မှာဒအာက်ြါအတိုင်းပေစ်ြါ္ေ်၊ 

1.  ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းစဉ် - ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းမှာ ယန္တရားများကုိအ္ံုးပြုဒ္ာနင်ေ်းလမ်းပေစ်၍ဆင်ဒချဒလျှော၏တေ်မငိမ်မှုကုိ ထိန်င်း္ိမ်း 
ရန်င် ဒပမပြင်ေီမှ ၆၀°ထားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ အဒြါ်ရံဒခါင်အုြ်ဒပမနှင့်ဒကျာက်စရစ်လွှာကိုေယ်ရှား မြီး ္က်ဆုိင်ရာ 
ဒပမစာြံုများ တွင် စုြံုမေ်ပေစ်ြါ္ေ်. 

2.  ထိန်င်းချုြ်ခန်င်း - ္တ္တုတွင်းမန်င်ဒနင်ေျာရံုးခန်င်းမှာ လုြ်ကွက်နှင့်  ကလီိုမီတာကွာဒဝး္ေ် 

3.  ကကီး ကြ်္ူ အင်ေျင်နီင်ယာ - ္တ္တုအင်ေျင်နီင်ယာ၊ ္တ္တုတွင်းမန်င်ဒနင်ေျာ၊ အလုြ် ကြ် 

4.  စာရင်းကုိင် (အချန်ိင်မှတ်) - အချန်ိင်စစ်ဒဆးချက် 

5.  ္င်တန်င်း - အလုြ်္မား၊ ကကီး ကြ်္ူများအား လံုဒလာက်ဒ္ာ ္င်တန်င်းများဒြးအြ်ထားမြီး လုြ်ငန်င်းနှင့်ဆုိင်ဒ္ာ 
္က်ဒမွးဝမ်းဒကျာင်းြောများ ကုိလေ်း္င် ကားဒြးထားြါ္ေ်။ 

6.  ဌာနင်ဆုိင်ရာရံုးများမှ 
္တင်းအချက်အလက်များ 

- ္ိ္ာထင်ရှားဒ္ာဒဘးအန္တရာယ်/ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာ္က်ဒရာက်မှုနှင့်ြတ်္က်၍ လုြ်ကွက်တာဝန်င်ခံ အား 
္က်ဆုိင် ရာ ဌာနင်/ ရံုးများမှ  (့္ုိမဟုတ်) ေုန်င်းပေင့်အဒ ကာင်း ကားချက်၊ များဒြးြ့ုိမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

7.  ္ယ်ယူြ့ုိဒဆာင်ဒရးဒဘးကင်းလံုခခုံမှု - လမ်းေီဇုိင်းအရ ္တ္တုလုြ်ကွက်၊ အမှိုကြံု်၊ ဒပမစာြံု များ့္ုိ္ွားရာလမ်းများ္ေ် လမ်းမျက်နင်ာပြင် အတိမ်း အဒစာင်း 
၁/၁၆ ထက်မြုိဒစရ 

8.  မီးဒဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဒရး - ္တ္တုလုြ်ကွက်၊ ရံုး၊ ပြုပြင်ဒရးဝြ်ဒရှာ့များတါင် အလွယ်တကူ္ ယ်ယူနုိင်ဒ္ာ မီး္တ်ဒဆးေူးများအား 
ထုတ်ဒြးတြ်ဆင်ထားမြီးပေစ်ြါ္ေ်၊ 

9.  အန္တရာယ်ရိှြစ္စေ်းများ 
ဒဘးကင်းလံုခခုံစွာ ္ုိဒလှာင်မှု 

- အန္တရာယ်ရိှြစ္စေ်းများ္ုိဒလှာင်မှုအတွက် ္တ်မှတ်ထားဒ္ာ္တိဒြးချက်အတုိင်းအင်ေျင်နီင်ယာ စံချန်ိင်စံနှုန်င်း 
ေီဇုိင်းနှင့် ကိုက်ေီဒအာင် ေဲွ့စေ်းတေ်ဒဆာက် ထား ြါ္ေ်။ 

10.  ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှုများ - ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးကိရိယာများ၊ ဒဘးကင်းဒရးခါးြတ်၊ အလုြ်ရံု 

11.  အထူးတာဝန်င် - မဒတာ်တဆမှုများ / ဒဘးအန္တရာယ်ပေစ်ြွားချန်ိင်တွင် ္တ္တုတွင်းမန်င်ဒနင်ေျာ/ ကကးိ ကြ်္ူများမှ လိုအြ်ဒ္ာ 
အစီအစဉ်များကုိဒဆာင်ရွက်မေ်ပေစ်မြီး မလုိအြ်္ူများဧရိယာအတွင်းဝင်ဒရာက်မှုကုိ ဒရှာင်ရှားရန်င် စီစဉ်ထားြါ္ေ်။ 

12.  ကယ်ဆယ်ဒရး/ပြန်င်လေ်ဒနင်ရာချထား 
ဒရး 

- မဒတာ်တဆမှု/ဒဘးအန္တရာယ် ဒ ကာင့်ထိခုိက်္ူများအား ချက်ပခင်း အနီင်းဆံုးဒဆးရံုဒဆးခန်င်းများ့္ုိြ့ုိဒဆာင်ဒြးမြီး 
ဒဆးကု္မှုများကုိ လိုအြ်္လုိဒဆာင်ရွက်ဒြးြါမေ်။ ထိခုိက်မှုအဒြါ်တွင်မူတေ်၍ ထိခိုက်ခံရ္ူအား အနင်ားဒြး 
ပခင်း၊ အလုြ်္မားဥြဒေအရ ဒလျာ်ဒ ကးဒြးပခင်းများပြုလုြ်ြါမေ်။   

13.  ဒော်ထုတ်္ေ့်နင်ေ်းများ - ဒတွ့ရိှချက် 

14.  ၁၀ ကလုိီမီတာအတွင်းလူဦးဒရ - ( ၇၃ )ဉီး 

15.  ြံုမှန်င်ဒလတုိက်ခတ်္ေ့်အရြ် - အဒရှ့ဒပမာက်မှ အဒနင်ာက်ဒတာင်ဘက် ့္ုိ 

16.  ပေစ်နုိင်္ေ်မဒတာ်တဆမှုများ 
 

- ဒပမမြိုကျပခင်း 
- ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်ချ ို့ယွင်းပခင်း 

17.  မဒတာ်တဆ / လုြ်ငန်င်းဒ ကာင့်  -  

 (a). ထုတ်ဒော်ဒတွ့ရိှချက် - ္တ္တုတွင်းမန်င်ဒနင်ေျာရံုး 

 (b). ရရိှနုိင်္ေ့်အခွင့်အဒရး - ဒရှးဦး္ူနင်ာပြု၊ ဒ္ာက်ဒရ၊ တယ်လီေုန်င်း၊ လျှေြ်စစ်မီး 

 (c). လုြ်ငန်င်း္င်တန်င်းများ - HSE and fire fighting drill 

 (d). ဒဆးရံုအဒ ကာင်း 
(အဒ္းစိတ်) 

- တနင် သ္ာရီဒဆးရံုမှာ လုြ်ကွက်နှင့် (၅၄)ကလုိီမီတာကွာဒဝးမြီး။ ္ူနင်ာပြု /ဆရာဝန်င်/ဒဆးခန်င်း/ဒဆးများ ရရိှနုိင်ြါ္ေ်။ 

 (e). ြောဒရး -  ( 1 ) school is only     11  km from the site 

 (f). အလုြ်ချန်ိင် - နံင်နင်က် ၈ နင်ာရီမှ ေဒနင် ၆ နင်ာရီအထိ 
- ဒပမ္ယ်ယာဉ် (   ၂   )စီး၊ ဒပမဒကာ်ယာဉ် (    ၂  )စီး 
- လုြ်္ား (  ၅၆  ) ဦး 
- ( ၆၀ ) ေါလံ/ ရက် ဒလာင်စာဆီကုန်င်ကျမှု 
- (၉၀၀၀) ေါလံ/ရက် ဒရအ္ံုးချမှု 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံ စာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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- ( ၂၀၀ ) ကေုကုိက် / day ဒပမဒကာ်နှုန်င်း 
- ( 160 ) m3 / day ထုတ်လုြ်မှုနှုန်င်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး, ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးတာဝန်င်များ 

မန်င်ဒနင်ေျာနှင့်ကကီး ကြ်ဒရးမှူး 

1. လုြ်ငန်င်းခွင်အတွင်းဝန်င်ထမ်းများအား၊ ၎င်းတ့ုိတာဝန်င်ထမ်းဒဆာင်ဒနင်ဒ္ာလုြ်ငန်င်းခွင်တွင်ကျဒရာက်နုိင်မေ့် အလားအလာရှိဒ္ာ  
ဒဘးအန္တရာယ်နှင့်္က်ဆိုင်္ေ့်္ဘာ၀ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးဆုိင်ရာလုိအြ်ချက်များ ကုိညွန်င် ကားရန်င် 

2. လုြ်္ားများလုြ်ငန်င်းခွင်တွင်တာဝန်င်ထမ်းဒဆာင်နုိင်ချန်ိင်တွင် မှန်င်ကန်င်္ေ့် တစ်ကုိယ်ဒရအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးဝတ်စံုများဝတ်ဆင် 
ထားဒစရန်င် 

3. လုြ်္ားများအား လုြ်ငန်င်းဒနင်ရာနှင့်ြတ်္က်္ေ့် ဒဘးအန္တရာယ်နှင့် ဓာတုြစ္စေ်းေိတ်စင်မှုအတွက် မှန်င်ကန်င်ဒ္ာ အစီရင်ခံပခင်း 
လုြ်ထံုး လုြ်နင်ေ်း များအား ညွန်င် ကားရန်င် 

4. လုြ်္ားများအား လုြ်ငန်င်းနှင့်္က်ဆိုင်္ေ့် ထိခိုက်မှုများနှင့်ေျားနင်ာမှုများအားမှန်င်ကန်င်ဒ္ာ အစီရင်ခံပခင်းလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ 
အား အဒ ကာင်း ကားရန်င် 

5. လုြ်္ားဝန်င်ထမ်းများအားလုိအြ်္ေ့်ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးဆုိင်ရာ ဒလ့ကျင့်ခန်င်းများ ဒဆာင်ရွက် 
ဒစရန်င် 

6. ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်, ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုစေ်းမျဉ်းများလုိက်နင်ာဒစရန်င် 

7. အန္တရာယ်ရှိ္ေ်ဟုမ္ကသာ္ေ့်လုြ်ငန်င်းကုိရြ်၍အစီရင်ခံပခင်း၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုမရိှ္ေ့်အလုြ်ကုိ ရြ်တနင့််ပခင်း၊ နှင့်ကုစားပခင်း 
နှင့် အဒရးယူဒဆာင်ရွက်ပခင်း 

8. လုြ်ငန်င်းနှင့်္က်ဆိုင်ဒ္ာေဏ်ရာရရိှမှု၊ ေျားနင်ာမှုများ မီးဒဘးနှင့် အန္တရာယ် ပေစ်လုနီင်းြါးအဒပခအဒနင်များ ကုိ ဒထာက်လှမ်းပခင်း၊ 

9. ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်, ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးလုိက်နင်ာမှုများအတွက်စံနင်မူနင်ာများဒော်ထုတ်ပခင်း။ 

လုြ်္ား/ဝန်င်ထမ်း 

1. ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်, ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုစေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများနှင့် ကုမ္ပဏီမူဝါေကုိလုိက်နင်ာပခင်း 

2. ဓာတုြစ္စေ်းေိတ်စင်မှုနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုမရိှဒ္ာလှုြ်ရှားမှုများအြါအဝင်ဒဘးအန္တရာယ်ရိှအဒပခအဒနင်အားလံုးကုိ ္က်ဆိုင်္ေ့် 
လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူထံ အစီရင်ခံရန်င် 

3. လုြ်ငန်င်းနှင့်္က်ဆိုင်္ေ့် ထိခိုက်မှုများနှင့်ေျားနင်ာမှုများအားလုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူထံ (့္ုိမဟုတ်)  ဒဆးကု္မှုအေဲွ့ထံ အစီရင်ခံ 

တင်ပြရန်င် 

4. ဒဆာ့ကစားပခင်း၊ ဒနင်ာက်ဒပြာင်ကျစီယ်ပခင်းနှင့်ရန်င်ပေစ်ပခင်းများမေ်္ေ့်အချန်ိင်တွင်မျှေမပြုလုြ်ရန်င် 

5. လုြ်ငန်င်းခွင်အတွင်းအရက်ဒ္စာဒ္ာက်စားပခင်းမပြုရန်င် 

6. ေျားနင်ာပခင်းဒ ကာင့်၎င်း့္ုိမဟုတ်ဒဆးအစွမ်းဒ ကာင့် ြင်ြန်င်းနွမ်းနင်ယ်၍ စွမ်းရေ်မပြေ့်ဝ္ေ့်အချန်ိင်များတွင် အပမင့့်္ုိတက်ပခင်း၊ 
ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်၊ စက်ကိရိယာများကုိင်တွယ်ဒမာင်းနှင်ပခင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိြစ္စေ်းများကုိင်တွယ် အ္ံုးပြုပခင်းများမပြုရန်င် 

7. အခွင့်မရိှဘဲကုမ္ပဏီြိုင် ြစ္စေ်းကိရိယာများ၊ လုြ်ငန်င်း္ံုးြစ္စေ်းများ အားပြင်ဆင်မွမ်းမံပခင်းမပြုရ၊ လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူထချ ို့ယွင်း 
္ေ့်အစိတ်အြိုင်းအဒ ကာင်း္တင်းဒြးြ့ုိရန်င် 

8. လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ရန်င် မိမိအားတာဝန်င်ဒြးအြ်ထားဒ္ာ ြစ္စေ်း ကိရိယာ ကို္ာအ္ံုးပြုရန်င်၊ အ္ံုးပြုရန်င်ဒြးအြ်ထားဒ္ာ 
ြစ္စေ်းများမှာ ဒကာင်းမွန်င်ဒ္ာအဒပခအဒနင်တွင်ြံုမှန်င်ရှိရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

9. အန္တရာယ်္တိဒြးဆုိင်းဘုတ်များ။ အမှတ်အ္ားများနှင့်္တိဒြးမှုများကုိလုိက်နင်ာရန်င်နှင့် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ၎င်းအန္တရာယ် 
္တိဒြး ဆုိင်းဘုတ်များ။ အမှတ်အ္ားများနှင့်္တိဒြးမှုများကုိေယ်ရှားပခင်းမပြုရ 

ပ တ်ဝန်း ကျ င ်အစာ င ့်ကက ည့်စ စ်အဆ း ခခင ်း ေစီေစဉ် 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးစီမံခန်င့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၏ထိဒရာက်စွာအဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င်အတွက်၊   စီမံခန်င့်ခွဲမှုအေွဲ့အဒနင်နှင့် စီမံကိန်င်း မန်င်ဒနင်ေျာ 
၏ စီမံခနင့််ခွဲမှုဒအာက်မှ ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးအင်ေျင်နီင်ယာ၊ ္ုိဒလှာင်ရံုအြု်စု၊ ္နင့််ရှင်းဒရး အေဲွ့ တို့ြါဝင်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒစာင့်  ကေ့် 
စစ်ဒဆးဒရး အေွဲ့ကုိ ေွဲ့စေ်းရြါမေ်။  ဒလထု၊ ဒရ၊ ဒပမဆီလွှာအရေ်အဒ္ွးများနှင့် ဆူေံ္ံအဆင့် များကုိ ဒစာင့် ကေ့်တိုင်းတာ၍ ္တ်မှတ် 
စံချန်ိင် စံညွန်င်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်စစ်ဒဆးပခင်း ္က်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနင့်္ုိအစီရင်ခံစာဒြးြ့ုိပခင်းများဒဆာင်ရွက်ရြါမေ်။ 

စီမံကိန်င်းြတ်ဝန်င်းကျင်၏ ဒလအရေ်အဒ္ွး၊ ဒခါင်းတုိင်ထုတ်လွှတ်မှု၊ ဆူေံ္ံအဆင့်တုိင်းတာမှုတို့ကုိ ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းများကုိ 
အနင်ေ်းဆုံး တစ်နှစ်လျှေင် ၂ကကီမ်၊ ဒရအရေ်အဒ္ွးကုိ ၆ လလျှေင်တစ်ကကိမ်နှင့် ဒပမဆီလွှာအရေ်အဒ္ွးကုိ တစ်နှစ်လျှေင် တစ်ကကိမ် စ္ေ်ပေင့် 
္ဘာဝ ္ယံဇာတနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင်၏ ္တ်မှတ်ချက်များနှင့်အေီ တတိယအေွဲ့အစေ်းကုိ တာဝန်င်ဒြးမြီး 
တိုင်းတာစစ်ဒဆး၍  အစီရင်ခံစာတင်္ွင်းရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

ဒစာင့် ကေ်စစ်ဒဆးဒရးနင်ေ်းေျူဟာ 

ရေ်ရွယ်ချက်များမှာ 

- အလုြ်္မားများ၏ကျန်င်းမာဒရးကုိထိဒရာက်စွာကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ရန်င် 
- ကကိုတင်တားဆီးကာကွယ်ပခင်းဒဆာင်ရွက်ချက်္ေ် ထိဒရာက်မှုရှိမရိှဒ္ချာဒစရန်င် 
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- ယခင်ဒဆာင်ရွက်ခဲ့ဒ္ာတုိင်းတာမှုအဆင့်များနှင့် နုိင်းယှဉ်၍ ဒပြာင်းလဲမှုရိှမရှိ စစ်ဒဆးရန်င် 
- ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းစဉ်များတွင် မေ်္ေ့်အဒပြာင်းအလဲများရိှမေ်ကုိ စစ်ဒဆးပခင်း၊ အန္တရာယ်ရှိ ဓာတုြစ္စေ်းများ ၏ ထိခိုက် 

ဒစမှု များကုိ ဒော်ထုတ်ရန်င် 
- ကကိုတင်ကာကွယ်ဒရးအစီအစဉ်များထိဒရာက်စွာအဒကာင်အထေ်ဒော်ပခင်းလုြ်ငန်င်းများကုိ ပမှင့်တင်ရန်င် 
- လုြ်ငန်င်းြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရးကိရိယာများ၏စွမ်းဒဆာင်ရေ်နှင့်နင်ေ်းြောပမှင့်တင်မှုကုိ ဒော်ထုတ်ရန်င် 
- စီမံခနင့််ခွဲဒရးဒကာ်မတီနှင့် HSE Officer တို့မှ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်း္ံုး ြစ္စေ်းကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှုနှင့် အြိုြစ္စေ်း 

လဲလှယ် တြ်ဆင်မှုစ္ေ်တို့ကုိ ၏ ြုံမှန်င်စစ်ဒဆးရန်င် 
- ြစ္စေ်းကိရိယာ၊ လုြ်ငန်င်းစဉ်၊ အ္ံုးပြုြစ္စေ်းနှင့် လုြ်ကွက်ဒနင်ရာ ဒရွှေ့ဒပြာင်းမှုများ ၏မေ်္ေ့်ဒပြာင်းလဲမှုမျ ိုးကုိမဆို တာဝန်င်ရှိ္ူ 

များ ထံ့္ုိ အစီရင်ခံ တင်ပြရန်င် 

္တ္တုလုြ်ကွက်အတွင်း ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရးလုြ်ငန်င်းစဉ်များ 

လုြ်ကွက်အတွင်း ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးတိုင်းတာပခင်းဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်္ေ့်အချက်များမှာ  

- လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုနှင့် လှုြ်ရှားမှုများမှ ြတ်ဝန်င်းကျင်အဒြါ်္ိ္ာထင်ရှားဒ္ာထိခိုက်မှုရှိနုိင်္ေ့် အဓိကလက္ခဏာများ 
- လံုဒလာက်၍ထဒိရာက်မှုရိှ္ေ့် လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာထိန်င်းချုြ်္ေ့်လုြ်ငန်င်းစဉ်များနှင့် ဒော်ထုတ်နုိင်ဒ္ာ ္ိ္ာထင်ရှား 

္ေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများကုိ ထိန်င်းချုြ်ဒရးညွန်င် ကားချက်များ  
- ြတ်ဝန်င်းကျင်မူဝါေနှင့်လုိက်ဒလျာေီဒထွပေစ်ဒ္ာ ရေ်ရွယ်ချက်၊ ရေ်မှန်င်းချက်နှင့်  
-  ္က်ဆိုင်ရာ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဥြဒေပြဌာန်င်းချက်နှင့်စေ်းမျဉ်းများအားဒလးစားလုိက်နင်ာပခင်း 

ရေ်ညွှန်င်းချက် 

- ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းနှင့်တိုင်းတာပခင်း 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအရေ်အဒ္ွး (ထုတ်လွှတ်မှု) (ECD) 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါေ 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာရေ်ရွယ်ချက်နှင့်ရေ်မှန်င်းချက် 

- လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုထိန်င်းချုြ်မှု 

တာဝန်င် 

- HSE မန်င်ဒနင်ေျာ 

- အကကီးတန်င်း လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူ 
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လုြ်ငန်င်းစဉ်များ 

အဓိကဒစာင့် ကေ့်ရမေ့်ဧရိယာ တုိင်းတာမှုလိုအြ်ချက် 

မိလ္လာ စွနင့််ထုတ်ပခင်း 
္တ္တုတွင်းမှထွက်္ေ့် ဒရစွနင့််ထုတ်ပခင်း 

Biochemical Oxygen Demand (BOD)  Mass of Oil and Grease 

ဒလာင်စာဆီ/လျှေြ်စစ် ကုန်င်ကျမှု အမှန်င်တကယ်လျှေြ်စစ်ဓာတ်အား္ံုးစဲွကုန်င်ကျမှု 

ဒလထုေစ်ေမ်းမှု ထုတ်လွှတ်ပခင်း ထုတ်လွှတ်မှု(carbon dioxide, nitrogen oxides, smoke density and flue gas temperatures from vehicle 
စားေုိဒဆာင်ထုတ်လွှတ်မှု (smoke density and flue gas temperatures) 

အစုိင်အခဲအမှိုက် အဒထွဒထွ အစုိင်အခဲအမှိုက်အတွက ်အမှိုက်ြံုးအဒရအတွက် 
အမှိုက်ြံုးအရေ်အတွက်  

ပြန်င်္ံုးနုိင်္ေ့်အမှိုက် စုဒဆာင်းမျု  ပြန်င်္ံုးနုိင်္ေ့် ြစ္စေ်းများ (စက္ူက ၊ အလူမီနီင်ယမ်၊ ြလတ်စတစ်၊ ေန်င်ခွက် စ္ေ်ပေင့်) 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာမူဝါေနှင့်လုိက်ဒလျာေီဒထွပေစ်မှု ၊ ရေ်ရွယ်ချက်၊ ရေ်မှန်င်းချက် 

္က်ဆုိင်ရာ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဥြဒေပြဌာန်င်းချက်နှင့်စေ်းမျဉ်းများအားဒလးစားလုိက်နင်ာပခင်း 

လံုဒလာက်၍ထိဒရာက်မှုရိှ္ေ့် ္ိ္ာထင်ရှား ္ေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခုိက်မှုများကုိ ထိန်င်းချုြ်ဒရးလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများ 

ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆး္ေ့်အကကိမ်(လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်) 

စဉ် ပတ်ဝန်း ကျင်ဆုိင ်ော အ နော ပါ ောမီတာ ေခ ျန်ိကာလ နှင့် ကကမ်ီနှုန်း 

1.  ဒရဆုိး ္တ္တုလုြ်ကွက်တစ်ခုစီ  
(အနင်ေ်ထုိင်ကန်င်) 

ထုတ်လွှတ်မှု္တ်မှတ်ချက်စံချန်ိင်စံနှုန်င်း 
Turbity, Arsenic, Lead etc. 

အနင်ေ်းဆံုး ၆လလျှေင်တစ်ကကိမ် 

2.  ဒချာင်းဒရ လုြ်ကွက်နှင့်အနီင်းဆံုးဒချာင်းဧရိယာ ထုတ်လွှတ်မှု္တ်မှတ်ချက်စံချန်ိင်စံနှုန်င်း 
Turbity, Arsenic, Lead etc. 

အနင်ေ်းဆံုး ၆လလျှေင်တစ်ကကိမ် 

3.  ဒပမဒအာက်ဒရအရေ်အဒ္ွး လုြ်ကွက်နှင့်အနီင်းဆံုးဒရတွင်း ဒ္ာက်ဒရအရေ်အဒ္ွး WHO အနင်ေ်းဆံုး ၆လလျှေင်တစ်ကကိမ် 

4.  အ ခမဆီလ ွှာေေည်ေအ သွး ပြုပြင်္ေ့်ဧရိယာနှင့်ကြ်လျှေက် 
ဒကျးရွာများ 

Organic matter, C, H, N, Alkalinity, 
Acidity, heavy metals and trace 
metal. Alkalinity, Acidity. 

တစ်နှစ်လျှေင်တစ်ကကိမ် 

5.  ဒလအရေ်အဒ္ွး ္တ္တုလုြ်ကွက်တစ်ခုစီ.ဒလအ 
ထက်၊ ဒလဒအာက် တစ်ဒနင်ရာစီ 

ထုတ်လွှတ်မှုစံချန်ိင်စံညွန်င်း 
SO2, NOx, SPM, me), CO 

နင်မူနင်ာတစ်ခု ၂၄ နင်ာရီဆက်တုိက်၊ ၆ လလျှေင် 
တစ်ကကိမ်  

6.  သစ်ပင ်ပန်း မန်မျ ား စာေင်း ဒစာင့် ကေ့်္ေ့်ဧရိဘာ  တစ်နှစ်လျှေင်တစ်ကကိမ် 

7.  ဆူေံ္ံအဆင့် လုြ်ကွက် dB(A) levels တစ်နင်ာရီတစ်ကကိမ်း Leq dB(A) အဆင့် ၃ လ 
လျှေင် တစ်ကကိမ် 

8.  လူဦး အ ေ လုြ်ကွက်နှင့်နီင်းဒ္ာဧရိယာ လူမှုစီး ပွား ေအ ခခ ေအ န အနင်ေ်းဆံုးတစ်နှစ်လျှေင်တစ်ကကိမ် 

9.  လုပ်သား 
 

 လူမှုစီး ပွား ေအ ခခ ေအ န အနင်ေ်းဆံုးတစ်နှစ်လျှေင်တစ်ကကိမ် 

10.  ကျ န်း မာအ ေး အေးကင်းလံုခခ ုံမှု  ြောဒရး/္င်တန်င်း အနင်ေ်းဆံုးတစ်နှစ်လျှေင်တစ်ကကိမ် 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်ဒလ့လာဒရးအတွက် ဆက်စြ်ြတ်္က်္ူများ ြါဝင်မှု 
စီမံကိန်င်းဒော်ဒဆာင်္ူအဒနင်နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးဆုိင်ရာတ့ုိအတွက် အရေ်အဒ္ွးပြေ့်မီဒ္ာ ္ိြ္ပံြောရှင် 
(့္ုိ) အင်ေျင်နီင်ယာ တစ်ဦးအားတာဝန်င်ဒြးအြ်ပခင်းနှင့် ကိရိယာအပြေ့်အစံုတြ်ဆင်ထားဒ္ာ ဓာတ်ခွဲခန်င်းတစ်ခုတေ်ဒထာင်ထားရန်င်လုိအြ် 

ြါမေ်။ ထုတ်လွှတ်မှုများ၊ ဒလထုအရေ်အဒ္ွး၊ ဒရအဒရအဒ္ွး၊ စ္ေ်တို့ကုိ စဉ်ဆက်မပြတ် ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမေ့်ကိရိယာများကုိ 
ြင်ဆင်ထားရြါမေ်။ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအေွဲ့အဒနင်နှင့် ဒအာက်ြါအချက်များကုိတာဝန်င်ယူရြါမေ်။  

1. ထုတ်လွှတ်မှုများကုိ ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် ြုံမှန်င်မဟုတ်္ေ့်အချက်များကုိဒတွ့ရှိြါက ချက်ပခင်းမှန်င်ကန်င်္ေ့် ဒဆာင်ရွက်ချက် 
များ ပြုလုြ် နုိင်ရန်င် အစီရင်ခံရန်င် 

2. ဒလအရေ်အဒ္ွးတိုင်းတာမှုကုိ ဒလအထက်နှင့်ဒလဒအာက် လားရာများတွင်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်  
3. တိုင်းတာဒရးစခန်င်းများမှ ရာ္ီဥတုဆိုင်ရာအချက်အလက်များဒကာက်ယူရာတွင် ဒလတိုက်နှုန်င်း၊ လားရာတို့ကုိြါဒကာက်ယူရန်င် 
4. ္နင့််စင်မြီးဒရကုိ တိုင်းတာရာတွင် အထွက်ဒနင်ရာမှ , pH, conductivity, BOD and temperature တို့ကုိ တတိယအေွဲ့အစေ်းများကုိ 

တာဝန်င်ဒြး၍တုိင်းတာရန်င် 
5. ဒပမဒအာက်ဒရ အရေ်အဒ္ွးကုိ တိုင်းတာရန်င် လုြ်ကွက်အတွင်း (့္ုိ) လူဒနင်စခန်င်းများအနီင်းရိှဒရတွင်းများမှ တိုင်းတာရန်င် 
6. ဆူေံ္ံအဆင့်ကုိ တိုင်းတာရာတွင် လုြ်ငန်င်းဧရိယာ နင်ယ်ြယ်တဒလျာက် နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဧရိယာအတွင်း တိုင်းတာရန်င် 
7. ္ိမ်းဆေ်း္ုိဒလှာင်ထား္ေ့် ဒချာဆီဒဟာင်းများကုိ စွနင့််ြစ်ရန်င် 

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်စဉ်ကာလ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းတွင် ြါဝင်ရမေ့် တပခားဆက်စြ်ြတ်္က်္ူများမှာ 

ရ(ဲယာဉ်ထိန်င်းရဲ)။ ဒေ္ဆိုင်ရာအာဏာြုိင်များ၊ ကျန်င်းမာဒရးဝန်င်ထမ်းများ၊ တပခားအုြ်ချုြ်မှုအေွဲ့အစေ်းများ၊ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိ အ္ံုး 
ပြုဒနင်္ူများ ြါဝင်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ 

 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  84 

 

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရးအစီအစဉ် 

္က်ဒရာက်္ေ့် 
ြတ်ဝန်င်းကျင် 

ထိခိုက်မှု ဒစာင့် ကေ့်ပခင်း၏ ရေ်ရွယ်ချက် ဒလျာ့ြါးဒစဒရးဒဆာင်ရွက်မှု တာဝန်င်ယူ္ူ 
 

အချန်ိင် ကကီမ်နှုန်င်း 

္ဘာဝအရင်း 
အပမစ်များ 
 

စွမ်းအင်အ္ံုးချမှုပမှင့်တင်ပခင်းနှင့်ပြန်င်လေ် 
ပြေ့်မေိုးမမဲမဟုတ်္ေ့်အရင်းအပမစ်များအ္ံုး 
ပြုမှုဒလျှော့ချရန်င် 

အ္ံုးပြု္ေ့်စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများကုိတတ်အား္ဒရွ့  ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းမှတ်တမ်းများထားရိှပခင်း ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး မန်င်ဒနင်ေျာ  ဒနင့်စဉ် 

ကန်ုင် ကမ်းြစ္စေ်းများဒရရှေ်အ္ံုးပြုနိင်င်ရန်င် မှတ်တမ်းများကုိအတေ်ပြုပခင်း။ ္တင်းရင်းပမစ်မှတ်တမ်းတင်ရန်င်၊ ္တ္တုတွင်းစီမံကိန်င်းမှြစ္စေ်းများအားလံုး တင်ြ့ုိမှု 
မှတ်တမ်းများ၊ ဒငွဒတာင်းခံလွှာများထားရိှပခင်း 

မန်င်ဒနင်ေျာအားလုံး  ဒဆာင်ရွက်ဆဲ 

ဒလအရေ်အဒ္ွး 
 

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်မှုအဒလ့အကျင့်အ 
ဒကာင်အထေ်ဒော်ရန်င်၊ ေုန်င်မှုန်င့်ထုတ်လွှတ်မှု 
ဒလျာ့နင်ေ်းဒစရန်င်  

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်္ေ့်လုြ်ကွက်အတွင်းြ့ုိဒဆာင်ဒရးလမ်းဒ ကာင်းများအတွင်းေုန်င်မှုန်င့်ထွက်ရိှမှုဒလျာ့နင်ေ်းဒစရန်င်  
ဒ္ချာဒစရန်င်ြံုမှန်င် ကေ့်ရှုစစ်ဒဆးပခင်း 

ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး မန်င်ဒနင်ေျာ  ဒနင့်စဉ် 

ယာဉ်ရြ်နင်ားမှုဧရိယာအား ေုန်င်မှုံထွက်ရှိမှုဒလျာ့နင်ေ်းဒစရန်င်ြံုမှန်င် ကေ့်ရှုစစ်ဒဆးပခင်း ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး မန်င်ဒနင်ေျာ  ဒနင့်စဉ် 

ဆူေံ္ံအဆင့် ဆူေံ္ံထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်နိင်မ့်ရန်င်/ြတ် 
ဝန်င်းကျင်အဒနှာက်အယှက်မပေစ်ဒစရန်င် 

ဆူေံ္ံအဆင့်ကုိ လက်ခံနုိင်္ေ့်အဆင့်ဒရာက်ရှိမှုရိှမရှိ ဒစာင့် ကေ့်တုိင်းတာစစ်ဒဆးပခင်း 
 

HSE  Officer 
 

 ၃လလျှေင်တစ်ကကိမ် 

ဒပမပြင်ဒရ 
 

ဒရထုေစ်ေမ်းမှုမရိှဒအာင်ကာကွယ်ရန်င် နှင့် 
ြတ်ဝန်င်းကျင် ဒရဒနင်္တ္တဝါများ ဒရဆုိး 
ထုတ်လွှတ်မှုဒ ကာင့်ြျကစီ်းပခင်းမရိှ ဒစရန်င် 

္နင့််စင်မြီးဒရနှင့်မိလ္လာထုတ်လွှတ်မှုအား ထိန်င်း္ိမ်းစွနင့််ထုတ်ရန်င်  
 

HSE  Officer 
 

  

ယာဉ်ရြ်နင်ားရာဒနင်ရာ့္ုိ ဒရထုေစ်ေမ်းမှု 
မရိှဒအာင် စီးဆင်းမှုကာကွယ်ရန်င်  

ဒရဒပမာင်းစနင်စ်အားြံုမှန်င်ပြုပြင်ရှင်းလင်း၍ အနင်ေ်ထုိင်ပခင်းမရိှဒစရန်င် ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး မန်င်ဒနင်ေျာ  ၃လလျှေင်တစ်ကကိမ် 

္တ္တု္နင့််စင်ထုတ်လုြ်ရာဒနင်ရာ့္ုိ ဒရထု 
ေစ်ေမ်းမှု မရှိဒအာင် စီးဆင်းမှု ကာကွယ်ရန်င် 

ဒရဒပမာင်းစနင်စ်အားြံုမှန်င်ပြုပြင်ရှင်းလင်း၍ အနင်ေ်ထုိင်ပခင်းမရိှဒစရန်င် 
 

HSE  Officer 
 

 ဒဆာင်ရွက်ဆဲ 

 ဒရထုေစ်ေမ်းမှုမရိှဒအာင်စီးဆင်းမှုတွင်အမှိုက် 
များြါဝင်မှု တားဆီးကာကွယ်ရန်င် 

အမှိုက်စွနင့််ြစ်မှုမှတ်တမ်းထားရိှရန်င် နှင့်စွနင့််ြစ်ဒနင်ရာတွင်္ာစွနင့််ြစ်ရန်င် HSE  Officer 
 

 ဒဆာင်ရွကဆဲ် 

ဒပမဒအာက်ဒရ ဒပမဒအာက်ဒရဒရထုေစ်ေမ်းမှု မရိှဒအာင် 
တားဆီး ကာကွယ်ရန်င်  

ဒရထုေစ်ေမ်းမှုမရိှဒအာင် ဒပမပြင်ဒရေစ်ေမ်းမှုနှင့်ဆက်စြ်မြီး ဒပမဒအာက်ဒရအတွင်း့္ုိစီးဝင်၍ ေစ်ေမ်းမှု ပေစ်ဒစပခင်း 
ကို ဒစာင့် ကေ့်တုိင်းတာရန်င် 

HSE  Officer 
 

 ဒဆာင်ရွက်ဆဲ 

လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်း 
မာဒရးနှင့်ဒဘး 
ကင်းလံုခခုံဒရး 

ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုဒကာင်းမွန်င် 
ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ပေစ်ဒစရန်င် 

လုြ်ငန်င်းစဉ်များနှင့်အဒလ့အကျင့်များကုိ မှတ်တမ်းများပြုစုထားရန်င်၊ ္ီး္နင့််လုြ်ငန်င်းစဉ်များနှင့် ဝန်င်ထမ်းများ၊ sub-
ကန်င်ထရုိက်တာများကုိ ္င့်ဒလျာ်ဒ္ာ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု စံချန်ိင်စံညွန်င်းများနှင့် အေီလုြ်ြုိင်ခွင့်ဒြးထားရန်င် 

HSE  Officer 
 

 ဒဆာင်ရွက်ဆဲ 

လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး 
ကို ပမှင့်တင်ရန်င် 

ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး ဒကာ်မတီမှ ဒဆွးဒနွးချက်၊ စေ်းဒဝးြဲွမှတ်တမ်းများအား ္ိမ်းဆေ်းထားရန်င် လံုခခုံဒရးအရာထမ်း  လစဉ်(လုိအြ်္လုိ) 

ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးဒကာ်မတီ္ေ် လုြ်ကွက်များ၏ လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်ချက်များမှ အန္တရာယ်ရှိဒ္ာ အဒပခအဒနင်များ 
အား ဒထာက်လှမ်းရန်င် ြံုမှန်င်စစ်ဒဆးမြိး အကကံပြုချက် ဒထာက်ခံချက်များကုိ တင်ပြရန်င် 

လံုခခုံဒရးအရာထမ်း/ဒကာ်မတီ  အြတ်စဉ် 

အန္တရာယ်အကဲပေတ်ပခင်းများ မန်င်ဒနင်ေျာအားလုံး  လုိအြ်္လုိ 

္က်ဆုိင်္ေ့် လုြ်ငန်င်းလှုြ်ရှားမှုများမှ မဒတာ်တဆထိခုိက်မှုနှင့် ထိခိုက်မှုပေစ်လုနီင်းြါးအဒပခအဒနင်များကုိ မှတ်တမ်း 
တင်ရန်င်နှင့် မဒတာ်တဆထိခုိက်မှုအဒ ကာင်းကုိ ဒစ့စြ်စွာစံုစမ်းမြီး ဒဆွးဒနွးမှုမှတ်တမ်းများအား္ိမ်းဆေ်းထားရန်င်  

လံုခခုံဒရးအရာထမ်း  လစဉ်(လုိအြ်္လုိ) 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး မှတ်တမ်းစာအုြ်များထုတ်ဒြးပခင်းနှင့် မှတ်တမ်းဒရး္ွင်းထားရန်င်၊ ဝန်င်ထမ်းများကုိယ်တုိင် ဒဘး 
ကင်းလံုခခုံဒရးအတွက်မှတ်တမ်းများ္ွင်းနုိင်မြိး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးအရာရိှ / ဒကာ်မတီတ့ုိ၏္တိဒြးချက်မျးကုိ 
လုိက်နင်ာရန်င် 

လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူအားလံုး  ဒနင့်စဉ်စစ်ဒဆးရန်င် 

ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့်ြတ်္က်ဒ္ာ ္င်တန်င်းများတက်ဒရာက်္ူစာရင်းများကုိ မှတ်တမ်းတင်္ိမ်းဆေ်းထားရန်င် လုြ်ငန်င်းကကီး ကြ်္ူအားလံုး  ဒဆာင်ရွက်ဆဲ 

လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်း 
မာဒရးနှင့်ဒဘး 
ကင်းလံုခခုံဒရး 

လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး 
ကို ပမှင့်တင်ရန်င် 

လုြ်္ားများအားထုတ်ဒြးထားဒ္ာ PPE အန္တရာယ်ကင်းဝတ်စံုထုတ်ဒြးမှုအား ရက်စဲွနှင့်တကွမှတ်တမ်းထားရိှရန်င် HSE  Officer  ဒဆာင်ရွက်ဆဲ 

ယာဉ်အ္ွားအလာ ချဉ်းကြ်လမ်းများနှင့်ယာဉ်ရြ်နင်ားရာဒနင်ရာများ ချဉ်းကြ်လမ်းများနှင့် ယာဉ်ရြ်နင်ားရာဒနင်ရာများအားြံုမှန်င် လံုဒလာက်ဒ္ာ ္နင့််ရှင်း ဒရးဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ ေုန်င်မှုံ့များဒလျာ့ြါး ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးမန်င်ဒနင်ေျာ  ဒနင့်စဉ် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ်ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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နှင့်လမ်းအန္တရာယ်
ကင်းရှင်းဒရး 

တွင်ယာဉ်အ္ွားအလာဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးပမှင့်
တင်ရန်င် 

ကင်းရှင်းပခင်းအား ဒ္ချာဒစရန်င် 

ြံုမှန်င်စစ်ဒဆးပခင်းအများပြေ်္ူ္တိဒြးဆုိင်းဘုတ် များဒနင်ရာတကျတြ်ဆင်ထားမှုရိှမရှိဒ္ချာဒစရန်င် HSE  Officer  အြတ်စဉ် 

ပြေ်္ူကျန်င်းမာဒရး ဒပမပြင်ဒရနှင့်ဒပမဒအာက်ဒရဒရေစ်ေမ်းမှုဒ က
့ာင့်လူထုကျန်င်းမာဒရးအန္တရာယ်ကျဒရာက်  
ပခင်းကုိဒလျာ့နင်ေ်းဒစရန်င် 

စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခဲွမှု အဒလ့အကျင့်ကုိ ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးရန်င် HSE  Officer  ဒဆာင်ရွက်ဆဲ 

အဒထွဒထွ္ံုးရန်င် အဝီစိတွင်းမှ ထုတ်ယူ္ံုးစဲွ္ေ့် ဒပမဒအာက်ဒရ နှင့် စွနင့််ထုတ်ဒရများကုိ အရေ်အဒ္ွး 
စံချန်ိင်စံညွန်င်းနှင့်အေီရိှမရှိ ဒ္ချာ ဒအာင်စစ်ဒဆးရန်င်  

HSE  Officer  အြတ်စဉ် 

 ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်ဒလ့လာဒရးအတွက် တပခား ဆက်စြ်ြတ်္က်္ူများ ြါဝင်မှု 

တာဝန်င်ယူမှု ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးတုိင်းတာရမေ့်ြါရာမီတာများ Output 

စီမံခနင့််ခဲွဒရးအေဲွ့ စီမံကိန်င်း ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာလုြ်ဒဆာင်မှုများ အားလံုးအတွက်  
ဒလထုတွင်းထုတ်လွှတ်မှု ၊ စွနင့််ထုတ်ဒရ ဒရအရေ်အဒ္ွး, နှင့် စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခဲွမှု 

 ဒဆွးဒနွးပခင်း 
 စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် စမ်း္ြ်မှု 
 နှစ်စဉ် စာရင်းစစ်ပခင်း 
 လုိင်စင်နှင့်ခွင့်ပြုမိနင့်် 

စက်ရံု/္တ္တုလုြ်ကွက်များ 

စစ်ဒဆးဒရးအရာရိှ 

္တ္တုလုြ်ကွက်များ 
္တ္တု္နင့််စင်ဒရး စက်ကိရိယာများတြ်ဆင်မှု 
စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများ၊ စက်ယန္တရားများ စင်များ စ္ေ့် ္တ်မှတ်ြစ္စေ်းများ၊ လက်္ံုးကိရိယာများအဒပခအဒနင် 

 ဒဆွးဒနွးပခင်း 
 စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် တြ်ဆင်ပခင်း 
 စက်ဒဆးပခင်းနှင့် အ္ံုးပြုခွင့်လက်မှတ်များ 
 စစ်အ ဆးမှုမှတ်တမ်း မျ ား 
 လုိင်စင်နှင့်ခွင့်ပြုမိနင့်် 

ပမန်င်မာ့လျှေြ်စစ်ဓာတ်အား 
လုြ်ငန်င်း 

လျှေြ်စစ်ပေန်င့်ပေူးပခင်းနှင့်ဒပခခံအဒဆာက်အဦးများ၏လုြ်ငန်င်းစဉ်ဒစာင့် ကေ့်ပခင်း  ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှုမှတ်တမ်း 

ဒေ္ကျန်င်းမာဒရးအေဲွ့အစေ်း လူထု ကျန်င်းမာဒရး  ဒလ့လာမှုနှင့်ရလေ်.. 

ယာဉ်ထိန်င်းရဲ / ယာဉ် 
လမ်းဒ ကာင်း 

ယာဉ်မဒတာ်တဆပေစ်မှု,  လမ်းဒ ကာင်းအဒနှာကအ်ယှက်ပေစ်မှု, ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး  ရဲမှတ်တမ်း 

 

Air Noise Water Soil Socio economies 

PM Day & Night PN Bulk density Quality 

SO2 leq Noise TSS Porosity of 

NOX Level dB (A) DO PH life 

CO  COD, BOD Na, Cl  

Fugitive dust  Oil & Grease Na2CO3, K2O, Heavy Metal  

one day in a month for whole 
year 

Once in  a year Both surface and  ground water sources 
once in year 

once in a season in year (5 years time) 
Education 
Health 
Income 

 
Sanitation 
Quality oflife 
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ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်င်းကျင် စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်များအတွက်ခနင့််မှန်င်းကုန်င်ကျစားရိြ် 
စဉ်. လှုပ်ေှား မှု ေစီေစဉ် ကန်ုကျ မှု 

1.  ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒရး အစီအစဉ် (ဒပမဆီလွှာ၊ ဒရအရေ်အဒ္ွး၊ ဆူေံ္ံအဆင့်) လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှု စားရိြ် 
များမှ 2.  စွနင့််ြစ်အမှိုက်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ် 

3.  အဒရးဒြါ်တ့ံုပြန်င်မှုအစီအစဉ် (ြစ္စေ်းကိရိယာများဝယ်ယူပခင်း) 

4.  မီး္တ်အစီအစဉ် (မီး္တ်ဒဆးေူးများဝယ်ယူပခင်း) 

5.  ္နင့််ရှင်းဒရးနှင့်ထိန်င်း္ိမးဒရး (အမှိုက်ြံုး၊ Vaccum Cleaner, ကျန်င်ကိရိယာများ) 

6.  ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး္င်တန်င်း၊ ဒလ့ကျင့်ခန်င်း လုြ်ငန်င်းအဒထာက်အကူပြု္င်တန်င်း မီး္တ်ဇာတ်တုိက်ဒလ့ကျင့်မှု)   

7.  ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာ အ္ိြောဒြးပခင်း 

8.  လူမှုအဒထာက်အကူပြု တာဝန်င်ဒကျမှုအစီအစဉ် CSR 

9.  ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာကမ်ှု (ဒရှးဦး္ူနင်ာပြု စ္ေ်) 

 စုစုအ ပါင်း  ခ န့်မှန်း ကုန်ကျ စား ေိပ် 

ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွက် ရန်င်ြုံဒငွခွဲဒဝမှု 

စဉ် ေခ ျက်ေလ က်မျ ား တည်အ ဆာကအ် ေး လုပ်င န်း လ ည်ပတ်မှု စုစုအ ပါင်း 

1.  ဒလထုေစ်ေမ်းမှု   ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှု၏အစိတ်အြုိင်း 
2.  ဆူေံ္ံဒလျှော့ချမှု    
3.  ဒပမပြင်ဒရအရေ်အဒ္ွးထိန်င်းချုြ်မျု (က)   
4.  ဒပမအ္ံုးပြုမှု စီမံခနင့််ခဲွပခင်း (က) (ခ)  
5.  ဒရ္ံုးစဲွမှု    
6.  ယာဉ်လမ်းဒ ကာင်းစီမံခနင့််ခဲွမှု (က) (ခ)  
7.  ဒရစီးဆင်းမှု စီမံခနင့််ခဲွမှု (က) (ခ)  
8.  အစုိင်အခဲအမှိုက် စီမံခနင့််ခဲွမှု (က) (ခ)  
9.  လူထုကျန်င်းမာဒရးနှင့် လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး (က)   
10.  လူမှုဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှု    
11.  (က) တေ်ဒဆာက်ဒရး/လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့် ဘတ်ေျက် ရန်င်ြံုဒငွ    

 
(ခ) ္တ္တုလုြ်ကွက်လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းနှစ်စဉ် ကုန်င်ကျဒငွ ဘတ်ေျက် 

အြါအဝင်  
  

 

 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်ဒလ့လာဒရးအစီအစဉ်၏အဓိကရေ်ရွယ်ချက်များ 

- စီမံကိန်င်း၏္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ္က်ဒရာက်မှုအကဲပေတ်နုိင်္ေ့် အချက်အလက်များအားဆန်င်းစစ်ပခင်း၊ 
- အစာြိုင်းကာလများကအဒလ့အကျင့်မရှိခဲ့ဒ္းဒ္ာလက်ခံနုိင်္ေ့်စံချန်ိင်စံညွန်င်းနှင့်ကိုက်ေီဒ္ာ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်းချုြ်မှုများကုိ 

ဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
- စီမံကိန်င်းများ၏စွမ်းဒဆာင်ရေ်နှင့်ဒလျှော့ချဒရးအစီအမံ၏ထိဒရာက်မှုကုိဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးရန်င် 
- စီမံကိန်င်းအဒနင်နှင့် စေ်းမျဉ်းလုိအြ်ချက်များ၊ စံချန်ိင်စံညွှန်င်းများနှင့်အစုိးရမူဝါေများနှင့် ကုိလုိက်နင်ာရန်င်။ 
- မဒမျှော်လင့်္ေ့် ပြဿနင်ာများ့္ုိမဟုတ်လက်ခံနိုင်ပခင်းမရိှဒ္ာ ထိခိုက်မှု များပေစ်ခဲလ့ျှေင် ကုစားအဒရးယူရန်င် 

ပတ်ဝန်င်းြျင်ဒစာင့်ကြည့်ဒလ့လာဒရးအစီအစဉ်၏ အခွင့်အလန်င်းများ 

- တေ်ဒဆာက်ဒရးနှင့်လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်များအတွင်း ပေစ်ဒြါ်္ေ့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့်အပခား ္က်ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်င်း 
ဒဆာင်တာများကုိ ဒော်ထုတ်ဒပေရှင်းနုိင်ပခင်း 

- လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်ကာလများအတွင်း ဒရအရေ်အဒ္ွး၊ ဒလအရေ်အဒ္ွးနှင့်ဆူေံ္ံစ္ေ့် ထိခိုက်မှုများအား ဒစာင့် ကေ့် 
နုိင်ပခင်း 

- ္တ်မှတ်ထားဒ္ာစံနှုန်င်းများနှင့်ကုိက်ေီမှုအကဲပေတ်ပခင်းအတွက်အဒပခခံအပေစ်ဒစာင့် ကေ့်စစ််ဒဆးပခင်းအချက်အလက်များကုိ ြုံမှန်င် 
ပြန်င်လေ် ္ံုး္ြရ်န်င်နှင့်လုိအြ်ဒ္ာဒလျှော့ချဒရးအစီအမံများကုိ ဒော်ထုတ်မြီးအဒကာင်အထေ်ဒော်နုိင်ပခင်း 

- ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းအချက်အလက်အားလံုးကုိ အကဲပေတ်ပခင်းပေင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်င်းချုြ်ပခင်း အစီအမံများကုိ ္တ်မှတ် 
ထား္ေ့် အစီအစဉ်များနှင့်အေီဒဆာင်ရွက်နုိင်မှုရှိမရိှကုိ ဒော်ထုတ်နုိင်ပခင်း 

- တေ်ဒဆာက်ဒရးကာလအဆင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကုိ အနီင်းဝန်င်းကျင်ဒေ္ခံများ၊ ဒေ္ဆိုင်ရအာဏာြိုင်များ၊ အကျ ိုးတူ 
လုြ်ငန်င်းလုြ်ကုိင်္ူများ စ္ေ်ပေင့်) ဆက်စြ်ြတ်္က်္ူများနှင့် တိုင်ြင်ဒဆွးဒနွး၍ စီမံခနင့််ခွဲမှုများလုြ်ဒဆာင်နုိင်ခဲပ့ခင်း၊ 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာတွင် ထေ့်္ွင်းဒော်ပြမေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်မှုများကုိဒလျာ့ချဒရးအစီအစဉ်များကုိ 
္က်ဆိုင်္ေ့်အေွဲ့များမှစဲွမမဲစွာလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ချက်မှုရှိမရိှ   လုြ်ငန်င်းခွင့်္ုိ အထူး္ပေင့်လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းကာလအတွင်း တရား 
ဝင် နှင့် အလွတ်္ဒဘာ လာဒရာက်စဉ် အကဲပေတ်နုိင်ပခင်း၊ 

ကျ န်း မ ာ အ ေး၊ အ ေးကင ်း လံုခခုံအေန ှင ့် ပ တ ်ဝန်း ကျ င ်ဆ ိုင ်ော မ ျ ား ကုိ လုိက်နာ ခခင ်း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမျာဒရးနှင့် လုြ်ငန်င်းခွင် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးတို့မှာ မိမိနှင့်အတူြူးတဲွတာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်ရန်င် ဆက်စြ်လျှေက်ရှိဒ္ာ 
အချက်များပေစ်ြါ္ေ်။ ကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့် မိမိနှင့်တကွြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိကျန်င်းမာစွာနှင့်ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒစရန်င် ကာကွယ်ဒြးရမေ့်တာဝန်င် 
ရှိြါ္ေ်။ ဝန်င်ထမ်းတစ်ဦးအဒနင်နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးလုိအြ်ချက်များကုိနင်ားလေ် ္ဒဘာဒြါက်မြီး ဒြးအြ် 
ထားဒ္ာ တာဝန်င်များကုိ ဒဆာင်ရွက်ရန်င် တာဝန်င်ရှိြါ္ေ်။  

စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများနှင့်အဒရးယူရန်င်လုိအြ်္ေ့်အခါ ကုမ္ပဏီအဒနင်နှင့်တရားမျှေတမြီး ဘက်လုိက်ပခင်းကင်းကာ အမှုတစ်ခုချင်းစီကုိ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  87 

 

ဆုံးပေတ်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ စေ်းမျေ်းစေ်းကမ်းမှာ စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းချ ိုးဒော်မှု၏ပြင်းထန်င်မှုအရ အလုြ်မှ ရြ်စဲပခင်းအထိအဒရးယူရန်င် မူဝါေ၊ 
ဒေ္ခံများနှင့်ေိှနှိုင်း္ဒဘာတူေီချက်၊ ချ ိုးဒောက်မှု၏္ဒဘာ္ဘာဝ ချ ိုးဒောက်ကကိမ်များကုိ မူတေ်၍ ဆုံးပေတ်ရြါမေ်။  

ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးလုိအြ်မှုများအရ စေ်းကမ်းချ ိုးဒောက်မှုများမှာ  

- အခွင့်မရိှဘဲ စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများအ္ံုးပြုပခင်း 
- ္င်တန်င်းတက်ဒရာက်ပခင်းနှင့် လုိအြ်ဒ္ာ အ္ိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရိှဘဲ စက်ယန္တရားဒမာင်းနှင်ပခင်း 
- အန္တရာယ်္တိဒြးလက္ခဏာများအားလုိက်နင်ာမှုမရှိပခင်း 
- ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမှုမှတ်တမ်းများ၊ထိခိုက်မှုအစီရင်ခံစာများ့္ုိမဟုတ်အလုြ်္မားဒလျာ်ဒ ကးဒတာင်းဆုိမှုများအစရိှ္ေ့်ကုမ္ပဏီ၏မေ်

္ေ့် မှတ်တမ်း များကုိ မဆုိ မှားယွင်းစွာစာရင်း္ွင်းပခင်း၊ ချန်င်လှြ် ထားပခင်း 
- မီးဒဘး၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး အဒ ကာင်းများအတွက် ဒဆးလိြ်မဒ္ာက်ရဟု္တ်မှတ်ထားဒ္ာဧရိယာ 

များတွင် ဒဆးလိြ်ဒ္ာက်ပခင်း 

- မျက်စိ၊ နင်ား၊ အ္က်ရှုကိရိယာ ္ို့မဟုတ်လုိအြ်္ေ့် အပခားကာကွယ်ဒရးြစ္စေ်းကိရိယာများ ဝတ်ဆင်ရန်င်ြျက်ကွက်ပခင်း 
- လျှေြ်စစ်ြစ္စေ်းကိရိယာများကုိ ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု မပြုမီ ခလြု်ြိတ်ရန်င် လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများကုိ လုိက်နင်ာရန်င်ြျက်ကွက်ပခင်း 
- ကနင့််္တ်ဒနင်ရာစေ်းကမ်းချ ိုးဒောက်ပခင်း 
- လေ်ြတ်ဒနင်ဒ္ာ စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများ ရြ်ရန်င် လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများဒဆာင်ရွက်ရန်င်ြျက်ကွက်ပခင်း။ ့္ုိမဟုတ်အခွင့်မရိှဘဲ စက်ြစ္စေ်း 

ကိရိယာများေယ်ရှားပခင်း 
- တာဝန်င်ချန်ိင် ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်ဒမာင်းနှင်ရာတွင် ဒဘးအန္တရာယ်မကင်းဒ္ာဒမာင်းနှင်မှု  
- စက်ကိရိယာ၊ ယန္တရားတို့၏အကာအရံများ ့္ုိမဟုတ် အ္ိဒြးဆုိင်းဘတု်များအား ခွင့်ပြုချက်မရိှဘဲေယ်ရှားပခင်း 
- စက်ယန္တရားတ့ုိ၏ Interlock, two hand controls, adjusting guard ့္ုိမဟုတ် ဘရိတ် အစရှိဒ္ာ ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအတွက် 

တတ်ဆင်ထားဒ္ာ ကိရိယာများကုိ အ္ံုးပြု္ေ့်အဆင့်ကုိ ဒဆာင်ရွက်မှုမရိှပခင်း 

တစ်ကုိယ်ဒရ အကာအကွယ်ြစ္စေ်းကိရိယာများနှင့်အဝတ်အစား 

- ္တ္တုတွင်းလုြ်္ားများမှာ ္တ်မှတ်ထား္ေ့် တစ်ကုိယ်ဒရ အကာအကွယ်ဒရးဝတ်စံုနှင့်ြစ္စေ်းကိရိယာများကုိ လုြ်ငန်င်းခွင့်္ုိဝင်္ေ့် 

အချန်ိင်မှ စ၍ဝတ်ဆင်ထား္င့်ြါ္ေ်။ နင်ားကုိအကာအကွယ်ပြု္ေ့်နင်ားေုံးမျာကုိမူလုိအြ်္ေ့်ဒနင်ရာများတွင်ဝတ်ဆင်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။ 
- တစ်ကုိယ်ဒရ အကာအကွယ်ဒရးဝတ်စံုနှင့်ြစ္စေ်းကိရိယာများမှာလေ်း ္င့်ဒတာ်ဒ္ာစံချန်ိင်စံညွန်င်းရှိရြါမေ်၊ 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးထိန်င်းချုြ်ဒရးအစီအစဉ် 

HSE မန်င်ဒနင်ေျာအားလံုး္ေ် 

- ္က်ဆိုင်ဒ္ာ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုစေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများအားလံုးကုိလုိက်နင်ာရန်င် 
- လုြ်ကွက်အတွင်းဝင်ဒရာက်္ေ့်ြုေ္ဂိုလ်အားလံုး၏လံုခခုံဒရးကုိ ေရုစုိက်ရန်င် 
- လုြ်္ားများအတွက် မလုိအြ်ဒ္ာအတားအဆီးများကုိေယ်ရှားရန်င်  
- လုြ်ကွက် နင်ယ်နင်မိတ်နံင်ရံကာပခင်း၊ အလင်းဒရာင်၊ လံုခခုံမှု၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး အကာအရံများထား၍ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးဒြးရန်င် 

ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်လံုခခုံမှုအဆင့်ပမှင့်တင်ရန်င်နှင့်လုြ်ငန်င်းနှင့်္က်ဆိုင်ဒ္ာမဒတာ်တဆထိခိုက်မှုများအတွက် ဒအာက်ြါဒဘးကင်းလံုခခုံမှု 
အစီအစဉ်များကုိ ဒဆာင်ရွက်ဒြးရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ 

ဒလထု အြူချန်ိင်ကုိ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာရန်င်၊ အဆင့်လုိက်ေုန်င်မှုံ့များဒလျှော့ချရန်င် 

စားဒ္ာက်ဒဆာင် စားဒ္ာက်ဒနင်ရာ၊  ကမ်းပြင်၊ စားြဲွ၊ မီးေုိဒဆာင်၊ နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ေီညွတ်ဒစရန်င် 

ဒပမပြင်တွင်အစားအဒ္ာက်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပခင်းမပြုရန်င်၊ 

မီး္တ်ဒဆးေူး လံုဒလာက်စွာဒနင်ရာချထားရန်င်နှင့်အလွယ်တကူလက်လှမ်းမီ္ေ့်ဒနင်ရာတွင်ထားရန်င်၊ ြံုမှန်င် စမ်း္ြ်စစ်ဒဆးရန်င် 

ဒရှးဦး္ူနင်ာပြု လံုဒလာက်ဒ္ာဒဆးဒ္တ္တာထုတ်ဒြးရန်င်နှင့်ဝန်င်ထမ်းများအလွယ်တကူ္ံုးနုိင်ဒစရန်င်၊ ြါဝင်ြစ္စေ်းများကုိ ြုံမှန်င်စစ်ဒဆးရန်င် 

ဆူေံ္ံ အမမဲတမ်းတုိင်းတာရန်င်၊ ဆူေံ္ံပမင့်္ေ့်ဒနင်ရာများတွင် ear plug များထုတ်ဒြးရန်င် 

လံုခခုံဒရးထိန်င်းချုြ်ဒရးအစီအစဉ် 

- အကကီးစား ယန္တရား၊ လက်္ံုးကိရိယာ၊ ဒလာင်စာဆီနှင့်ြစ္စေ်းကိရိယာများ 
- အလုြ်ချန်ိင်မဟုတ်လျှေင် လေ်ြတ်ပခင်းမလုြ်ပခင်း 
- ထိန်င်းချုြ်မှုလက်ကုိင်များ ကုိ ဒ္ာ့ခတ်ထားပခင်း 
- စက်ယန္တရားဒြါ်တွင် တံဆိြ်အမှတ်အ္ားများ ကြ်ထားပခင်း 

- ြစ္စေ်းကိရိယာများ၊ လက်္ံုးြစ္စေ်းများ စ္ေ်တို့ကုိ ယာယီ္ုိဒလှာင်ရာဒနင်ရာတွင် လွယ်ကူစွာစစ်ဒဆး ကေ့်ရှုနုိင်ရန်င် ဒနင်ရာချထားမြီး 
ြစ္စေ်းအထုတ် အ္ွင်းကုိ လံုခခုံဒရးဝန်င်ထမ်းတစ်ဦးမှ ဒစာင့် ကေ့်ရြါမေ်။  

- လံုခခုံဒရးနှင့်ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒစဒရးရေ်ရွယ်ချက်နှင့်ေအချန်ိင်များတွင် အလင်းဒရာင် လုိအြ်ြါ္ေ်။ 
- လုြ်ကွက်များအတွက် မီးဒဘး၊ အဒရးဒြါ်၊ ဒြါက်ကဲွမှု နှင့် ္ူခိုးရန်င် မှ ကာကွယ်ရန်င် ္တင်းြို့္ေ့် လုြ်ငန်င်းစဉ်များ အတွက် 

လံုခခုံဒရးဒစာင့်များကုိ စီစဉ်တာဝန်င်ဒြးအြ်ထားြါ္ေ်။  
- ၎င်းလံုခခုံဒရးဝန်င်ထမ်းများအား ဒလ့ကျင့်ဒြးမြီး လုိအြ်္ေ့် ြစ္စေ်းများတြ်ဆင်ဒြးထားြါ္ေ်။ 

အဒရးဒြါ်ထိန်င်းချုြ်ဒရးအစီအစဉ် 

အဒရးဒြါ်အစီအစဉ်၏အဓိကအစိတ်အြိုင်းများမှာ 
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- ဆက်္ွယ်ဒရး / အ္ိြောဒြးပခင်း 
- အဒရးဒြါ်္ံုးစဲွနုိင်္ေ့်ြစ္စေ်းများ 
- မီးဒဘးကာကွယ်ဒရး / ခံနုိင်ရေ်ရှိမှု 
- ဒရဒြးဒဝဒရးနှင့် ယံု ကေ်စိတ်ချရဒ္ာမီးကာကွယ်ဒစာင့်ဒရှာက်ဒရးစနင်စ် 
- မီး္တ်အေွဲ့အစေ်းေွဲ့စေ်းပခင်း 
- လုိအြ်ဒ္ာ ဘတ်ေျက်မှာ အဒဆာက်အဦးပြုပြင်ဒရးစရိတ်မှ ပေစ်ြါ္ေ်။ 

မိုးတွင်းကာလ ဒဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်တားဆီးဒရးအစီအစဉ် 

- မိုးဒရ ဒရကကီးဒရလျှေမံှု 
- ဒပမတူးဒောက်ဒကာ်ယူမှု 
- လျှေြ်စစ်ဓာတ်အန္တရာယ် 

- ဒပမလွှာတုိက်စားမှု 
- ဆီများေိတ်စင်မှု ဒချာ်မှု လိမ့်ကျမှု 

လုြ်ငန်င်းခွင် လံုခခုံဒရးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးလှုြ်ရှားမှုများ 

- လစဉ်အလုြ်္မားများဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးအစေ်းအဒဝးများ၊ ဒနင့်စဉ်လုြ်ငန်င်းခွင်အကကိုစေ်းဒဝးြွဲများ၊ လုြ်ကွက် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး 
အစေ်းအဒဝးများ၊ 

- ဒဘးမကင်းဒ္ာလှုြ်ရှားမှု၊အပေစ်အြျက်၊ထိခိုက်မှုပေစ်လုပေစ်ခင်အဒနင်အထား၊ထိခိုက်မှုကင်းဒ္ာအချန်ိင်တာ၊နှင့်ဒဆးကု္မှုမှတ်တမ်းများ၊ 
လုြ်္ားများအတွက်ဒဆးဝါးဒ္တ္တာ၊ စစ်ဒဆးချက်နှင့်ပေေ့်တင်းဒြးမှုစာရင်း 

- မီး္တ်၊ မီးဒဘးကာကွယ်ဒရးလုြ်ငန်င်းစဉ်၊ ဇာတ်တိုက်ဒလ့ကျင့်မှု 
- အ္ံုးပြု္ေ့် ြစ္စေ်းကိရိယာ၊ ယန္တရား၊ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ် စစ်ဒဆးမှုမှတ်တမ်းအားလံုး 

၇. လူထုန ှင ့်အတ ွ့ဆံုအဆ ွး အ နွး ခခင ်း နှင ့်ထုတ ်အေ ာ်ခခင ်း 

လူထုပ ါဝင ်မ ှု 

ဌာနင်ဆိုင်ရာများ 

နုိင်ငံဒတာ်အစုိးရအဒနင်နှင့် ဒေ္အတွင်းနုိင်ငံြိုင် ကဏ္ဍေွံမေိုးတုိးတက်ဒရးကုိ္ာမက ြုေ္ဂလိကြိုင်အခန်င်းကဏ္ဍများကုိြါေွံ့မေိုးတုိးတက်ဒစဒရး 
ဦးစားဒြးဒဆာင်ရွက်ဒနင်ြါ္ေ်။ နုိင်ငံဒတာ်၏အထူးအစီအစဉ်များတွင် ြစ္စုြ္ပန်င်ကာလ စက်မှုလုြ်ငန်င်းစနင်စ်တကျ ေွံ့မေိုးတုိးတက်ဒရးအတွက် 
ဒလ့လာမှုများစဉ်ဆက်မပြတ်ဒဆာင်ရွက်ဒနင်မြီး အလုြ်ရံုဒဆွးဒနွးြွဲများကျင်းြ၍ စက်မှုကဏ္ဍဒရရှေ်ေွံ့မေိုးတိုးတက်ဒစဒရးနင်ေ်းလမ်းများရှာဒေွ 
မြီး ဘုံအကျ ိုးစီးြွားအတွက် ြုေ္ဂလိက နှင့် နုိင်ငံြိုင်ကဏ္ဍများအ ကားြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်းပေင့် ရေ်မှန်င်းချက်များဒအာင်ပမင်ဒစဒရးဒမျာ်လင့် 
ချက်ထားရိှြါ္ေ်။ 

ြါဝင်ဒ္ာ ပြင်ြအာဏာြုိင်အေွဲ့အစေ်းများ 

 ပြေ်္ူ့ကျန်င်းမာဒရးဌာနင် 
 ္ယံဇာတနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင် 
 စက်မှုဝန်င်ကကီးဌာနင် 

 အလုြ်္မား၊ လူဝင်မှုကကီး ကြ်ဒရးနှင့် ပြေ်္ူ့အင်အားဝန်င်ကကီးဌာနင် 
 ဒေ္ဆိုင်ရာမီး္တ်ဦးစီးဌာနင် 
 ဟုိတယ်နှင့် ခရီး္ွားလာဒရးဝန်င်ကကီးဌာနင် 
 တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး အစိုးရအေွဲ့ 

ပြင်ြအေဲွ့အစေ်းများ 

 မီး္တ်ဦးစီးဌာနင် 
 ပြေ်္ူ့ရဲတြ်ေွဲ့ 
 ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှု 
 ကူေီဒရးပြင်ြအေဲွ့အစေ်းများ 
 လမ်းအေဲွ့အစေ်းများ 

္င်တန်င်းအစီအစဉ်များ 

 ယာဉ်စေ်းကမ်း / လမ်းစေ်းကမ်း 
 ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုနှင့် အဒရးဒြါ်လွှတ်ဒပမာက်ဒရး 
 အခွင့်မရိှမဝင်ရနင်ယ်ဒပမစေ်းကမ်း 
 ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်း 

လူထုဆက်ဆံဒရးအရာထမ်း၏တာဝန်င်များ - အစုိးရဌာနင်ဆိုင်ရာများနှင့်ဒဆွးဒနွးေိှနုိင်းရန်င် နှင့် ္တင်းများရယူရန်င်/္တင်းဒြးြ့ုိရန်င် 

အဒရးဒြါ်ဆက်္ွယ်ရန်င်ေုန်င်းနံင်ြါတ်များ 

1.  ဦးစုိးဝင်းနုိင် မမို့နင်ယ်အုြ်ချုြ်ဒရးမှူး မမို့နင်ယ်အဒထွဒထွအုြ်ချုြ်ဒရးဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၂၆ ၀၉ ၆၉၉၃၃၄၂၆၁  
၀၉ ၂၁၇၃၂၀၇ 
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2.  ရဲမှူးရဲဒခါင်ပမင့် မမို့နင်ယ်ရဲတြ်ေဲွ့မှူး ပမန်င်မာနုိင်ငံရဲတြ်ေဲွ့ ၀၅၉ ၅၅၀၁၅ ၀၉ ၂၁၇၃၂၀၇ 

3.  ဦးဒဇာ်လင်း မမို့နင်ယ်တရား္ူကကီး မမို့နင်ယ်တရားရံုး ၀၅၉ ၅၅၀၁၈  

4.  ဦးဒကျာ်ဇင်ထက် မမို့နင်ယ်ဥြဒေအရာရှိ မမို့နင်ယ်ဥြဒေရံုး ၀၅၉ ၅၅၀၀၅ ၀၉ ၈၉၇၂၄၆၅၆၉ 

5.  ဦးထိန်င် မမို့နင်ယ်စာရင်းစစ်အရာရှိ မမို့နင်ယ်စာရင်းရုံး ၀၅၉ ၅၅၀၀၁ ၀၉ ၈၉၇၂၄၆၅၆၉ 

6.  ဦးဝင်းဒမာ် ဦးစီးအရာရှိ မမို့နင်ယ်လူဝင်မှုကကီး ကြ်ဒရးနှင့် ပြေ်္ူ့အင်အားဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၂၁ ၀၉ ၄၂၂၄၈၉၂၀၂ 

7.  ဒေါ်စန်င်းရီ လ/ထ ညွှန်င်မှူး စီမံကိန်င်းဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၂၅ ၀၉ ၄၅၈၆၃၄၉၁၄ 

8.  ဦးထွန်င်းထွန်င်းနုိင် မမို့နင်ယ်ဦးစီးမှူး အခွန်င်ဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၃၀ ၀၉ ၄၂၂၂၀၂၈၆၈ 

9.  ဦး္ီဟဒဇာ် မမို့နင်ယ်ဦးစီးမှူး ္စ်ဒတာဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၁၉ ၀၉ ၄၄၄၄၂၅၈၁၄ 

10.  ဦးဟုန်င်စုိး အမှူဒဆာင်အရာရှိ မမို့နင်ယ်စေ်ြင်္ာယာဒရးဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၂၂ ၀၉၂၅၀၂၄၇၂၇၃ 

11.  ဒေါက်တာလင်းထိုက် မမို့နင်ယ်ကျန်င်းမာဒရးဦးစီးမှူး ကျန်င်းမာဒရးဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၁၁၉ ၀၉ ၄၉၈၉၈၃၃၀ 

12.  ဦးခိငု်ထွန်င်း မမို့နင်ယ်ြောဒရးမှူး မမို့နင်ယ်ြောဒရးမှူးရံုး ၀၅၉ ၅၅၀၁၃ ၀၉ ၇၉၃၈၄၇၉၈၃ 

13.  ဦးဒဇာ်ဒဇာ် ဦးစီးအရာရှိ စုိက်ြျ ိုးဒရး ၀၅၉ ၅၅၀၁၆ ၀၉ ၇၆၂၉၉၁၅၀၅ 

14.  ဦး္န်င်းေီေီလတ် ဦးစီးမှူး မမို့နင်ယ်ဒပမစာရင်းဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၂၀ ၀၉ ၂၆၅၂၂၅၉၆၆ 

15.  ဦးဒကျာ်္ီဟ ဦးစီးအရာရှိ လမ်းဦးစီး  ၀၉ ၅၀၁၇၅၃၆ 

16.  Dr.္နင့််ဇင်ဦး ဦးစီးအရာရှိ မမို့နင်ယ်တိရိစ္ဆာန်င်ဒမွးပမူဒရးနှင့် ကု္ဒရးဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၃၆ ၀၉ ၄၀၂၀၄၂၇၁၃ 

17.  ဒေါ်္န်င်းချ ိုဒဌး မန်င်ဒနင်ေျာ ပမန်င်မာ့စီးြွားဒရးဘဏ် ၀၅၉ ၅၅၀၀၃ ၀၉ ၂၅၁၁၄၄၆၇၂ 

18.  ဦးဒအာင်ဝင်း ဦးစီးအရာရှိ ္မဝါယမဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၃၇ ၀၉ ၃၂၂၂၂၂၆၀၆ 

19.  ဒေါ်္ဲစုစုလွင် ဦးစီးမှူး ပြန်င်/ဆက်ဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၁၇ ၀၉ ၇၇၇၃၆၈၆၄၈ 

20.  ဦးဒဝယံဒမာင်ဒမာင် မမို့နင်ယ်ဦးစီးမှူး ပမန်င်မာ့လျှေြ်စစ်ဓါတ်အားလုြ်ငန်င်း  ၀၉ ၇၉၁၈၀၄၁၇၄ 

21.  ဦးဒအာင်ဆန်င်းဝင်း မမို့နင်ယ်ဦးစီးမှူး ငါးလုြ်ငန်င်းဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၃၅ ၀၉ ၄၀၀၀၆၁၀၆၄ 

22.  ဦးစုိးမင်းထက် ဒဆးခန်င်းမှူး ပမန်င်မာ့တုိင်းရင်းဒ့ဒဆးဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၄၃ ၀၉ ၄၂၂၄၇၂၅၃၈ 

23.  ဒေါ်ခင်ခင်ဒလး တာဝန်င်ခံ ပမန်င်မာ့ဆက်္ွယ်ဒရးလုြ်ငန်င်း(စာတုိက်) ၀၅၉ ၅၅၀၀၈ ၀၉ ၂၅၂၀၁၆၅၇၀ 

24.  ဒေါ်စီစီ္န်င်း တာဝန်င်ခံ ပမန်င်မာ့ဆက်္ွယ်ဒရးလုြ်ငန်င်း(ေုန်င်း) ၀၅၉ ၅၅၁၁၁ ၀၉ ၄၉၈၉၈၄၄၄ 

25.  ဦးမျ ိုးရာဇာထွန်င်း တာဝန်င်ခံ ပမန်င်မာ့ဆက်္ွယ်ဒရးလုြ်ငန်င်း(ဒ ကးနင်န်င်း) ၀၅၉ ၅၅၀၀၇ ၀၉ ၄၂၂၂၀၅၁၂၃ 

26.  ဦးမျ ိုးမျ ိုးနိုင ် ဦးစီးမှူး မီး္တ်ဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၃၁ ၀၉ ၄၄၁၅၀၉၁၉၁ 

27.  ဦးရဲမင်းထွန်င်း တာဝန်င်ခံ ပမန်င်မာ့ဆက်္ွယ်ဒရးလုြ်ငန်င်း(ထြ်ဆင့်လွင့်စက်ရံု)  ၀၉၄၂၂၂၂၅၇၃၁ 

28.  ဦးေီေီဝင်း ဦးစီးအရာရှိ ဒကျးလက်ဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၂၃ ၀၉ ၄၅၉၂၄၇၅၇၅ 

29.  ဦး္နင်််းဒထွး ဦးစီးအရာရှိ အားကစားနှင့်ကာယြောဦးစီးဌာနင် ၀၅၉ ၅၅၀၃၉ ၀၉၂၆၁၈၀၇၇၄၄ 

30.  ဦးဒဇာ်ဝင်းဒမာင် ေုဦးစီးမှူး နင်တလ  ၀၉ ၂၅၆၅၃၄၆၂၅ 

31.  ဦး္နင့််ဇင်မင်း ဦးစီးအရာရှိ မမို့နင်ယ်ကျန်င်းမာဒရး ၀၅ ၉၅၅၀၂၄ ၀၉ ၄၀၁၆၃၀၇၁၃ 

32.  ဦးဝင်းခိုင်ဦး ဦးစီးမှူး ဆေ်ဒပမာင်းဦးစီးဌာနင်  ၀၉၄၀၂၅၈၃၂၈၀ 

33.  ဦးဒစာေေူဝါး အုြ်ချုြ်ဒရးမှူး ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ  ၀၉ ၄၉၈၇၉၆၉၅ 

34.  ဦး္က်ကုိကုိ အုြ်ချုြ်ဒရးမှူး ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စု  ၀၉ ၄၅၀၆၅၂၃၆၂ 

ေမ ျ ာ း ခပ ည်သူန ှင ့်တ ိုင်ပ င ်ညိှန ှိုင ်း အ ဆွး အ နွး ခခင ်း န ှင့်ပ ွင ့်လင ်း ခမင ်သာ မှု 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က် အလတ်စား္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ကွက် များ္ေ် တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး၊ 
မမိတ်ခရုိင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စု၊ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာအနီင်းတွင်တေ်ရှိမြီး လုြ်ကွက်၅ ခုမှာ တစ်ကွက်လျှေင် ၄၉ ဧက 
ရှိြါ္ေ်။ အမှန်င်စင်စစ် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းများဒဆာင်ရွက်မေ့် အေွဲ့မှာ စီမံကိန်င်းလှုြ်ရှားမှု၏္ဒဘာ္ဘာ၀နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင် 
စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိ ဒေ္ခံများနှင့်္က်ဆိုင်ရာအာဏာြိုင်များအားထုတ်ဒော်ရှင်းလင်းပြ၍ ၎င်းတ့ုိထံမှ စီမံကိန်င်းအဒြါ်ထားရိှ္ေ့် ္ဒဘာ 
ထားများ၊ စီမံကိန်င်းမှ ဒဆာင်ရွက်ဒြးဒစလုိ္ေ့် ဆန္ဒများအားဒတာင်းခံခဲ့ြါ္ေ်။ 

ဒလ့လာချက်များ 

- ္တ္တုလုြ်ကွက်များအတွင်းဝန်င်ထမ်း/လုြ်ငန်င်းခွင်ဒနင်ရာများ၏ ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးတ့ုိအတွက်အဆိုပြုထားဒ္ာ 
ြတ်ဝန်င်း ကျင် ကာကွယ်ဒရးအဒပခအဒနင်များကုိဒလ့လာခ့ဲပခင်း 

- အဆိုပြု ဝန်င်ထမ်း္က်္ာဒချာင်ချဒိရးအဒပခအဒနင်များအားဒလ့လာပခင်း၊ အဆုိပြုလုြ်ကွက်များမှ တာဝန်င်ရှိြုေ္ဂိုလ်များနှင့်ဒမးပမန်င်းပခင်း 
- စီမံခနင့််ခွဲဒရးအေွဲ့နှင့်ဒတွ့ဆံု၍ ၎င်းတို့၏္တ္တုလုြ်ကွက်များအတွင်းအဒရးဒြါ်အဒပခအဒနင်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းနှင့် တပခားမှတ်တမ်းများအား 

ဒလ့လာပခင်း 
- စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခွဲမှုစနင်စ်နှင့် လူမှုဒရးအချက်အလက်များကုိ ဒလ့လာပခင်း 
- ္တ္တု္နင့််စင်စက်နှင့် ္တ္တုလုြ်ကွက်အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်ရှိအချက်အလက်များကုိဒကာက်ခံပခင်း 
- ္တ္တုလုြ်ကွက် စီမံခနင့််ခွဲဒရးအေွဲ့နှင့်ဒတွ့ဆုံဒဆွးဒနွးမြီး လုြ်ကွက်များ၏ layout၊ ေွဲ့စေ်းြုံ၊ ဒတာင်းခံပခင်း၊ အနီင်း ဝန်င်းကျင် ဒေ္၏ လူမှု 

စီးြွားအဒပခအဒနင်အချက်အလက်များဒကာက်ခံပခင်း အရေ်အဒ္ွးဓာတ်ခွဲစမ်း္ြ်ရန်င် ဒရ၊ ဒပမ၊ နင်မူနင်ာများဒကာက်ယူပခင်း ဒလ အရေ် 
အဒ္ွး တိုင်းတာပခင်း၊ 

- ္က်ဆိုင်ရာဌာနင်တစ်ခုချင်းစီမှ လုြ်္ားများနှင့်ဒဆွးဒနွးပခင်း 
- လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်မန်င်ဒနင်ေျာနှင့်အဒ္းစိတ်ဒဆွးဒနွးမှု 

ြထမအကကီမ် လူထုနှင့်ဒတွ့ဆုံဒဆွးဒနွးြဲွ (၂၂.၁၀.၂၀၁၆) ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ 

အဆိုပြုတင်ပြထားဒ္ာဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္တွင် ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်နှင့်ဒရာရာ္တ္တုများ တူးဒေါ် 
ထုတ်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများအတွက် ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာဒေ္ခံပြေ်္ူလူထုများနှင့်  ဒအဝမ်းဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီ လီမိတက် မှ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  90 

 

တာဝန်င်ရှိ္ူများ ဒဆွးဒနွးတိုင်ြင် ေိှနှိုင်းပခင်းအား ၂၂.၁၀.၂၀၁၆ ဒနင့်တွင် ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာတွင်၄င်း ၂၀.၅.၂၀၁၇ ဒနင့်တွင် ဒောင်ြင်ကွင်း 
ဒကျးရွာ တွင်၄င်း ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့မြီး ဒဆွးဒနွးြွဲရလေ်များမှာ ဒအာက်ြါအတုိင်းပေစ်ြါ္ေ်၊ 
 ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းအစီရင်ခံစာဒရး္ားပြုစုရန်င်အတွက် ြထမအကကိမ်ဒေ္ခံပြေ်္ူလုထုအား စီမံကိန်င်းအဒပခအဒနင်များ 
ရှင်းလင်း တင်ပြပခင်းနှင့်တိုင်ြင်ဒဆွးဒနွးပခင်း အခမ်းအနင်ား အစီရင်ခံတင်ပြချက် 

ကျင်းြ္ေ့်ဒနင့်ရက် - ၂၂.၁၀.၂၀၁၆ 

ကျင်းြ္ေ့်အချန်ိင်` - (၁့းဝ၀ - ၃ဝ၀) နင်ာရီ 

ကျင်းြ္ေ့်ဒနင်ရာ - ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ (အ.မ.က)ဒကျာင်း 

တက်ဒရာက်္ူများ -   

1. ဦး္ိန်င်းဟန်င် (အကကံဒြး၊ ဒအဝမ်း္တ္တုကုမ္ပဏီ) 
2. ဦးရဲလင်းထွန်င်း (လက်ဒထာက်ဒထွ/ေျာ၊ဒအဝမ်း္တ္တုကုမ္ပဏီ) 

3. ဦးဒကျာ်မင်း္ိမ်း (မန်င်ဒနင်ေျာ/Geologist ၊ ဒအဝမ်း္တ္တုကုမ္ပဏီ) 
4. ဦး္န်င်းထွဋ်  (ဥက္ကဌ၊ တနင် သ္ာရီတိုင်း္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း) 
5. ဦးဒအာင်တင်  (အေွဲ့ဒခါင်းဒဆာင်၊္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးအေဲွ့) 
6. ဦးထွန်င်း္န်င်း  (Geologist - ဘမူိဒေေနှင့်ဓာတ်္တ္တုရှာဒေွဒရးဌာနင်) 
7. ဦးဒနင်ထွန်င်းဦး (MD၊ ပြေ့်စံုပမတ်ကုမ္ပဏီ) 
8. ဦးမျ ိုးပမင့်ဒအာင်  (MD၊ ဒအာင်ပြေ့်စံုကုမ္ပဏီ) 
9. ဦးဒဇာ်မိုး (မန်င်ဒနင်ေျာ၊ ဒအာင်ပြေ့်စံုကုမ္ပဏီ) 
10. ဦး္နင့််ဇင်  (MD၊ ဒကျာက္ကာအမိဒပမကုမ္ပဏီ) 
11. ဦးတင်ကုိကုိဦး  (MATA၊ မမိတ်မမို့) 
12. ဦးပမတ်ထွဋ်  (MATA၊ မမိတ်မမို့) 
13. ဦးရဲပမင့်ဒဆွ  (တိုင်းဒေ္ကကီးလွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ်၊ တနင် သ္ာရီ) 

14. ဦးပမတ်မိုး  (တာဝန်င်ခံ၊အမှတ်(၂)္တ္တုတွင်းလုြ်ငန်င်း၊တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်) 
15. ဦးဒနင်လင်းထွန်င်း  (္စ်ဒတာဦးစီးဌာနင်၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်) 
16. ဦးဒစာဘပမင့် (တကက-ရဲ၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်ရဲစခန်င်း) 
17. ဦးဒမာင်ဒကာင်း  (စရက၊တကက၊ တနင် သ္ာရီ) 
18. ေေုိထူးဝါး (KNU ၊ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်အတွင်းဒရးမှူး)  

အခမ်းအနင်ားအစီအစဉ်  

(1). အခမ်းအနင်ားေွင့်လှစ်ပခင်း။ 
(2). တိုင်းဒေ္ကကီးလွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ်ဦးရဲပမင့်ဒဆွမှ အေွင့်အမှာစကားဒပြာ ကားပခင်း။ 
(3). တနင် သ္ာရီ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း(္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးအေဲွ့မှအေွဲ့ဒခါင်းဒဆာင်ဦးဒအာင်တင်မှ္ဘာဝ ြတ်ဝန်င်း 

ကျင် ထိန်င်း္ိမ်းဒရးနှင့်ြတ်္က်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပခင်း။ 

(4). ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီမှ အကကံဒြး ္တ္တုြောရှင် ဦး္ိန်င်းဟန်င်မှ ္တ္တုတူးဒော် ထုတ်လုြ်မေ့် လုြ်ငန်င်းစဉ် များနှင့် 
ြတ်္က်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပခင်း။ 

(5). MATA အေွဲ့ဧ။့် တနင် သ္ာရီတာဝန်င်ခံ ဦးတင်ကုိကုိဦး မ ှဒပြာ ကာပခင်း။ 
(6). ဒေ္ခံများနှင့်အဒမးအဒပေကဏ္ဍ။ 

အစီအစဉ်အရအခမ်းအနင်ားအစီအစဉ်ေွင့်လှစ်မြီးဒနင်ာက် တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီးလွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ်ဦးရဲပမင့်ဒဆွမှ အေွင့်အမှာ စကား 
ဒပြာ ကား ရာတွင်္တ္တုကဏ္ဍနှင့်ြတ်္က်၍နုိင်ငံဒတာ်မှချမှတ်ထားဒ္ာနင်ေ်းဥြဒေ၊ဥြဒေများအဒ ကာင်းရှင်းလင်းတင်ပြပခင်း၊ တုိင်းဒေ္ 
ကကီး  အစုိးရ ၏ ္တ္တုကဏ္ဍနှင့်ြတ်  ္က်ဒ္ာ ္ဒဘာထားမှတ်ချက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြြါ္ေ်။  

ဆက်လက်၍ တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်းမှ အေွဲ့ဒခါင်းဒဆာင် ဦးဒအာင်တင်မှ ဒပြာ ကားရာတွင် ယခုကကိမ်ဒချာင်း 
ဒေ္တွင် လာဒရာက်၍္တ္တုတူးဒော်မေ့်ကုမ္ပဏီများအဒနင်ပေင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အားထိခိုက်မှုမရိှဒအာင် လုြ်ဒဆာင်္ွားမေ့်အဒ ကာင်း၊ 
မိမိတို့အဒနင်ပေင့် Third Partyအဒနင်ပေင့်မှန်င်ကန်င်စွာရြ်တေ်လုြ်ကုိင်္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ဒေ္ခံများမှလေ်း္ိလုိ္ေ့် အဒ ကာင်းအရာများ၊ 
ဒမးပမန်င်းလုိ္ေ်များကုိြွင့်လင်းစွာဒမးပမန်င်းနုိင်ြါဒ ကာင်း၊ မိမိတ့ုိအဒနင်ပေင့်လေ်း ြွင့်လင်းပမင်္ာစွာရှင်းလင်းတင်ပြ္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း 

တင်ပြ ခဲ့ြါ္ေ်။ 

ဆက်လက်၍ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီမှအကကံဒြး၊္တ္တုြောရှင်ပေစ်္ူဦး္ိန်င်းဟန်င်မှဒနင်၍ ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီ အဒနင်ပေင့်္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ် မေ့် 
နင်ေ်းလမ်းများ၊ဒေ္ဆုိင်ရာေံွ့မေိုးတုိးတက်ဒရးနှင်လူထုအကျ ိုးပြုလုြ်ငန်င်းများလုြ်ကုိင်မေ့်အစီအမံများ၊္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အားမထိခိုက် 
ဒစဘဲ လုြ်ဒဆာင်မေ့်အစီအစဉ်များအ ဒ ကာင်းတို့ကုိ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ြါ္ေ်။ 

ဆက်လက်၍ MATA ၏တနင် သ္ာရီတိုင်းတာဝန်င်ခံ ဦးတင်ကုိကုိဦးမှဒနင်၍လေ်း အဆိုြါ္တ္တုတူးဒော် မေ့်ကိစ္စနှင့်ြတ်္က်၍ ဒေ္ခံ များမှ 
္ိလုိ္ေ်များနှင့်ြတ်္က်၍ ြွင့်လင်းစွာဒမးပမန်င်းနုိင်ြါဒ ကာင်း၊ မိမိတို့မှာ ဒေ္ခံများ၊ ပြေ်္ူများကုိယ်စားပြု၍ လာဒရာက်္ေ်ပေစ်၍ 
ပြေ်္ူလူထုပေစ်ဒစချင်္ေ်များကုိအတတ်နုိင်ဆုံးပေစ်ဒပမာက်ဒအာင်ပြုလုြ်ဒြးနုိင်ရန်င်အတွက် အစုိးရဌာနင်များ၊ ္က်ဆိုင်ရာ္တ္တုတူးဒော်မေ့် 
ကုမ္ပဏီများ နှင့်ေိှနှိုင်းဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်းဒပြာဆုိခဲ့ြါ္ေ်။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  91 

 

 ဆက်လက်၍ဒေ္ခံများနှင့်အဒမးအဒပေကဏ္ဍမှာတွင်ဒမးပမန်င်းခဲ့္ေ်များနှင့်ဒပေ ကားချက်များမှာ ဒအာက်ြါအတုိင်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္ ္ယံဇာတနှင့်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး၊ ဒလ့လာဒစာင့် ကေ့်ဒရး အေွဲ့ မှ ဥက္ကပေစ်္ူ  ဦးဒစာ္န်င်းလှနှင့် ရွာ္ူ/ 
္ားများမှဒမးပမန်င်းချက်များ  

ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ 

1. နုိင်ငံဒတာ်မှချမှတ်ဒြးထားဒ္ာလုြ်ကွက်နင်ယ်နင်ိမိတ်များအား ပြန်င်လေ်တိုင်းတာဒြးရန်င်။ 
2. စုိက်ြျ ိုးဒပမများများအတွက်္င့်ဒတာ်္ေ့်ဒလျာ်ဒ ကးများဒြးရန်င်။ 
3. ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္ရှိကကိမ်ဒချာင်းဒချာင်းဒရအားဓါတ်ခွဲစမ်း္ြ်ဒြးရန်င်။ 
4. ္တ္တုလုြ်ကွက်များမှ စွနင့််ြစ်ဒရများအား စနင်စ်တကျစွနင့််ြစ်ဒြးရန်င်။ 
5. လုြ်ငန်င်းများလုြ်ကုိင်ရာတွင်ြွင့်လင်းပမင်္ာမှုရှိဒစရန်င်။ 
6. လူထုဒတွ့ဆုံြဲွအားဒနင်ာက်တစ်ကကိမ်ထြ်မံပြုလုြ်ဒြးြါရန်င်။ 

7. နင်ယ်ဒပမဒေ္ေွဲ့မေိုးတိုးတက်ဒရးအတွက်ြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်ဒြးြါရန်င်၊ 
8. ဒကျးရွာ အတွင်းတြ်ဆင်ဒြးထားဒ္ာ ဒရြုိက်လုိင်းများ၊ ဒရကန်င်များအားပြန်င်လေ်ပြုပြင်ဒြးရန်င် စ္ေ်တို့ပေစ်ြါ္ေ်။ 

ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာ 

9. ခဲမပေူ ္တ္တုပေစ်၍ ဘက်ထရီလုြ်္ေ့် ခဲမဟုတ်္ေ့်အတွက် ခဲဆိြ်္င့်ပခင်းမရိှဒ ကာင်းကုိ ဓာတ်ခွဲစမ်း္ြ်မှုအဒပေနှင့် တကွ 
တာဝန်င်ရှိ္ူများ တဆင့် ရှင်းလင်းပြ္ခဲ့္ေ်ကုိ ဒေ္ခံများနင်ားလေ်္ဒဘာဒြါက်မြီး ယံု ကေ်လက်ခံခဲ့ ကြါ္ေ်၊ 

10. ္တ္တုတူးဒေါ်ပခင်း၊ ဒဆးဒ ကာပခင်း၊ ္နင့််စင်ပခင်းလုြ်ငန်င်းများမှ ထွက်ရှိလာဒ္ာဒရများ ဒချာင်းအတွင်း့္ုိ ဝင်ဒရာက်မှုမရိှ ဒစဒရး 
စီမံဒဆာင်ရွက်ဒြးရန်င်၊ 

11. တူးဒေါ်ထုတ်လုြ်ခွင့်ရ လုြ်ကွက်ဧရိယာများအားအေဲွ့ပေင့် စနင်စ်တကျတိုင်းတာ္တ်မှတ်ရန်င်၊ 
္တ္တုကုမ္ပဏီများ၊  MATA အေွဲ့ဝင်၊ တနင် သ္ာရီ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ လွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ်နှင့် ဌာနင်ဆိုင်ရာများ မှ တာဝန်င်ရှိ္ူများမှ 
ပြန်င်လေ်ဒပေ ကားချက်များ  

လုြ်ကွက်နင်ယ်နိင်မိတ်ပြန်င်လေ်တိုင်းတာဒြးရန်င်နှင့်ြတ်္က်၍ဒပမစာရင်းဌာနင်မှတာဝန်င်ရှိ္ူများအားတင်ပြဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ 

စုိက်ြျ ိုးဒပမများအတွင်းကျဒရာက်ဒနင်ြါကလေ်းေိှနှိုင်းဒပေရှင်းဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ မိမိတ့ုိဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီအဒနင်ပေင့် 
စမ်း္ြ်တိုင်းတာရန်င်အတွက် ခွင့်ပြုထားဒ္ာကာလအတွင်းအဆုိြါဒပမများမှာ ္စ်ဒတာဦးစီး ဌာနင်ြုိင်ဒပမအတွင်းကျဒရာက်ဒနင်္ေ့် 
အတွက်ြုံဒ္ဒပမငှားရမ်းခ၊နှစ်စဉ်ဒပမငှားရမ်းခများဒြး္ွင်းဒနင်ရြါဒ ကာင်း၊္တ္တုတွင်းဦးစီးဌာနင့်္ုိလေ်း ္တ်မှတ်ထားဒ္ာအခွန်င်အခ 
များအားနှစ်စဉ် ဒြး္ွင်းဒနင်ရြါဒ ကာင်း၊ဒကျးရွာဒရရိှဒရးနှင့်ြတ်္က်၍ဒ္ာက်္ံုးဒရခက်ခဲဒ ကာင်းတင်ပြချက်များအဒြါ်တွင်လေ်း လက်ရှိ 
ဒတာင်ဒြါ်မှ္ွယ်တန်င်းထားဒ္ာ ဒရြုိက်လုိင်းများ၊ဒရ္ုိဒလှာင်ကန်င်များအားပြန်င်လေ်ပြုပြင်ဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါ ဒ ကာင်း၊ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများ 
နှင့်ြတ်္က်၍လေ်း ကကိမ်ဒချာင်းဒချာင်းအတွင်းတိုက်ရုိက်ဝင်ဒရာက်မှုမရိှဒစဒရးအတွက် စွနင့််ြစ်ဒရအား ဒရစစ်ကန်င်(၂)ဆင့်၊(၃)ဆင့် ထားရိှ 
ဒဆာင်ရွက်ဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ ဒရပြန်င်စနင်စ်အ္ံုးပြုဒြးပခင်းပေင့်ဒရဒနင်ာက်ပေစ်ဒြါ်ပခင်းကုိများစွာဒလျှော့နင်ေ်းဒစမေ် ပေစ်ြါ ဒ ကာင်း၊ 
အားလံုးအားစနင်စ်တကျဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊လုြ်ငန်င်းမစတင်မီတွင်လေ်းအဆိုြါဒေ္ရှိ ဒလ၊ ဒပမနှင့် ကကိမ်ဒချာင်း 
ရှိဒရတ့ုိအားဦးစွာတုိင်းတာစစ်ဒဆးဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ အကယ်၍လြ်ုငန်င်းစမြီဆိုြါကလေ်း စွနင့််ြစ်ဒရ များမှခဲဆိြ်ြါ/မြါ ကုိလေ်း 
ဒတာင်းဆုိထား္ေ့်အတိုင်း ကုမ္ပဏီမှအကုန်င်အကျခံ၍ထြ်မံစစ်ဒဆးဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း အဆိုြါကိစ္စများ အားလေ်းတာဝန်င်ရှိ္ူများ 

နှင့ ် ြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊လုြ်ငန်င်းလုြ်ကုိင်ဒနင်ချန်ိင်တွင်လေ်း ဒကျးရွာ္ယံဇာတ ဒစာင့် ကေ့် ဒရးအေဲွ့နှင့် ြူးဒြါင်း 
လုြ်ဒဆာင်္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ မိမိတူးဒော်လုြ်ကုိင်ဒနင်မှုများနှင့်ြတ်္က်၍အဆင်မဒပြမှု့များရိှြါက နှစ်ဦးနှစ်ေက်အကျ ိုးစီးြွားကုိ 
ဒရှ့ရှူ့မြီးေိှနှိုင်းလုြ်ဒဆာင်္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ ဒကျးရွာေွံ့မေိုးတုိးတက်ဒရးအတွက်လေ်း ရန်င်ြုံဒငွတစ်ရြ်ထားရိှမြီး ဒဆာင်ရွက်ဒြး 
္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ဒကျးရွာလမ်းများဒောက်လုြ်ပခင်း၊ အဆင့် ပမှင့်တင်ပခင်း၊စာ ကေ့်တိုက်၊ ဒကျးရွာဒဆးဒြးခန်င်းနှင့် အပခားလုိအြ်္ေ့် 
ဒနင်ရာများအား ြ့ံြုိးဒြး္ွားရန်င် လုြ်ဒဆာင်ထားြါဒ ကာင်းကုမ္ပဏီဧ။့်လြ်ုဒဆာင်ဒနင်မှုများဒ ကာင့်အဆင်မဒပြမှုများရိှခဲ့ြါက 
အ္ိဒြးတုိင် ကား နုိင်ရန်င်အတွက်ကုမ္ပဏီမှဒနင်၍ပြေ်္ူ့ဆက်ဆံဒရးဝန်င်ထမ်းတစ်ဦးခနင့််အြ်မြီး ္က်ဆုိင်ရာအေဲွ့အစေ်းများ၊ အာဏာြိုင်အေွဲ့ 
အစေ်းများ၏ လမ်းညွှန်င်မှု နှင့်အေီဒပေရှင်းဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ ေုတိယအကကိမ် လူထုဒတွ့ဆုံြွဲနှင့် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ချန်ိင်၊ ြိတ်္ိမ်းချန်ိင် ၊ 
ြိတ်္ိမ်းမြီး အချန်ိင်များတွင် ထြ်မံပြုလုြ်ဒြးမြီး လူထု္ဒဘာထားဆန္ဒခံယူ၍ လုိအြ်ချက်များကုိ တတ်စွမ်း္ဒရွ့ပေေ့်စွမ်းဒြးမေ် 
ပေစ်ြါဒ ကာင်း နှင့် လုြ်ကွက်များ၏လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုအဒပခအဒနင်များကုိ ္တင်းအချက်အလက်ထုတ်ဒော်မေ့်နင်ေ်းလမ်း၊ 
အစီအစဉ်အဒနင်နှင့် ဒဝးလံ္ေ့် 
အရြ်ဒေ္များပေစ်္ေ့်အဒလျာက်မိမိတို့ထဲမှ္င့်ဒတာ်မေ့်္ူများမှဒကျးရွာအဒရာက်လာဒရာက်ရှင်းပြမေ်ပေစ်ဒ ကာင်းရှင်းလင်းခဲ့ြါ္ေ်။  

ြထမအကကိမ်လူထုဒတွ့ဆုံြွဲပြုလုြ်ခဲ့္ေ့်မှတ်တမ်းဓါတ်ြံုများ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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လူထုဒတွ့ဆံုဒဆွးဒနွးြဲွကျင်းြပြုလုြ်္ေ့်ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာအမကဒကျာင်း လူထုဒတွ့ဆံုြဲွပြုလုြ်မေ့် ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္၊ ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာ့္ုိ ္ွားဒရာက် 
္ေ့် ကမု္ပဏီနှင့်ဌာနင် ဆုိင်ရာအ္ီး္ီးမှ တာဝန်င်ရိှ္ူများနှင့်အမှတ်တရြံု 

  
တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ KNU မမို့နင်ယ်ဥက္ကဌ ေေုိထူးဒစာနှင့်္ွားဒရာက်ဒတွ့ဆံုမြီး 
လူထုဒတွ့ဆံုြဲွနှင့် ြတ်္က်၍ ္ွားဒရာက်ဒတွ့ဆံုရှင်းလင်း တင်ပြပခင်း-၁ 

တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ KNU မမို့နင်ယ်ဥက္ကဌ ေေုိထူးဒစာနှင့်္ွားဒရာက်ဒတွ့ဆံုမြီး လူထု 
ဒတွ့ဆံုြဲွနှင့်ြတ်္က်၍္ွားဒရာက်ဒတွ့ဆံုရှင်းလင်း တင်ပြပခင်း-၂ 

  
တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ကကမ်ိဒချာင်းဒေ္ရိှ ဒေ္ခံပြေ်္ူလူထုနှင့်တုိင်ြင် 
ဒဆွးဒနွးပခင်း၊ ္တင်းအချက်အလက်များထုတ်ဒော်တင်ပြပခင်း အခမ်း အနင်ား 
ကျင်းြဒနင်ြံု-၁ 

တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ကကမ်ိဒချာင်းဒေ္ရိှ ဒေ္ခံပြေ်္ူလူထုနှင့်တုိင်ြင်ဒဆွးဒနွးပခင်း၊ 
္တင်းအချက်အလက် များထုတ်ဒော်တင်ပြပခင်းအခမ်း အနင်ား ကျင်းြဒနင်ြံု-၂ 

  
တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ကကမ်ိဒချာင်းဒေ္ရိှ ဒေ္ခံပြေ်္ူလူထုနှင့်တုိင်ြင် 
ဒဆွးဒနွးပခင်း၊ အခမ်းအနင်ားတွင် တုိင်းလွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ် အမှာစကား 
ဒပြာ ကားဒနင်စဉ် 

တနင် သ္ာရီ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း(္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိမ်း္ိမ်းဒရးအေဲွ့) 
တာဝန်င်ခံ ဦးဒအာင်တင်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြဒနင်စဉ် 
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ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီမှ အကကဒံြးပေစ်္ူ ္တ္တုြောရှင်ဦး္ိန်င်းဟန်င်မှ 
ရှင်းလင်းတင်ပြဒနင်ပခင်း 

တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ကကမ်ိဒချာင်းဒေ္ရိှ ဒေ္ခံပြေ်္ူလူထုနှင့်တုိင်ြင်ဒဆွးဒနွးပခင်း 
အခမ်း အနင်ားတွင် MATA မှ ဦးတင်ကုိကုိဦး အမှာစကား ဒပြာ ကားဒနင်စဉ် 

 

 
လူထုဒတွ့ဆံုဒဆွးဒနွးြဲွ့္ုိတက်ဒရာက်လာဒ္ာရွာ္ားများနှင့်ဌာနင်ဆုိင်ရာများမှ
တာဝန်င်ရိှ္ူများ 

လူထုဒတွ့ဆံုဒဆွးဒနွးြဲွ့္ုိတက်ဒရာက်လာဒ္ာရွာ္ားများနှင့်ဌာနင်ဆုိင်ရာ များမှ 
တာဝန်င်ရိှ္ူများ  

 

 

ကကိမ်ဒချာင်းရွာ ္ယံဇာတဒစာင့် ကေ့်ဒရးဥက္ကဌပေစ်္ူ ဦးဒစာ္န်င်းလှမှ္ိလို 
္ေ်များအားဒမးပမန်င်းဒနင်ြံု 

 

ေုတိယအကကီမ် လူထုနှင့်ဒတွ့ဆုံဒဆွးဒနွးြဲွ (၂၀.၅.၂၀၁၇) ဒောင်ြင်ကွင်း ဒကျးရွာ 

အဆိုပြုတင်ပြထားဒ္ာဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ကကိမ်ဒချာင်းဒေ္တွင် ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်နှင့်ဒရာရာ္တ္တုများ တူးဒေါ် 

ထုတ်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းများအတွက် ကကိမ်ဒချာင်းဒကျးရွာဒေ္ခံပြေ်္ူလူထုများနှင့်  ဒအဝမ်းဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒေါ်ဒရးကုမ္ပဏီ လီမိတက် မှ 
တာဝန်င် ရှိ္ူများ ဒဆွးဒနွးတိုင်ြင် ေိှနှိုင်းပခင်းအား ၂၀.၅.၂၀၁၇ ဒနင့်တွင် ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာ တွင် ကျင်းြပြုလုြ်ခဲ့မြီး ဒဆွးဒနွးြဲွရလေ်များ 
မှာ ဒအာက်ြါအတိုင်းပေစ်ြါ္ေ်၊ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်းအစီရင်ခံစာဒရး္ားပြုစုရန်င်အတွက် ေုတိယအကကိမ် ဒေ္ခံပြေ်္ူလုထူအား 

စီမံကိန်င်းအဒပခအဒနင်များရှင်းလင်းတင်ပြပခင်းနှင့်တိုင်ြင်ဒဆွးဒနွးပခင်း အခမ်းအနင်ား အစီရင်ခံတင်ပြချက် 

ကျင်းြ္ေ့်ဒနင့်ရက် - ၂၀.၅.၂၀၁၇ (စဒနင်ဒနင့်) 

ကျင်းြ္ေ့်အချန်ိင်` - (၉;ဝ၀ - ၁ဝးဝ၀) နင်ာရီ 

ကျင်းြ္ေ့်ဒနင်ရာ - ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်ချုြ်ဒရးမှူးရံုး၊ တနင် သ္ာရီမမို့ 
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တက်ဒရာက်္ူများ 

1. ဦး္ိန်င်းဟန်င်  (အကကံဒြး၊ ဒအဝမ်း္တ္တုကုမ္ပဏီ) 
2. ဦးရဲလင်းထွန်င်း  (လက်ဒထာက်ဒထွ/ေျာ၊ဒအဝမ်း္တ္တုကုမ္ပဏီ) 
3. ဦးဒကျာ်မင်း္ိမ်း  (မန်င်ဒနင်ေျာ/Geologist ၊ ဒအဝမ်း္တ္တုကုမ္ပဏီ) 

4. ဦး္န်င်းထွဋ်   (ဥက္ကဌ၊ တနင် သ္ာရီတိုင်း္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း) 
5. ဦးဝင်းဒအာင်  (္စ်ဒတာြောရှင်၊္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးအေွဲ့) 
6. ဦးထွန်င်း္န်င်း   (Geologist - ဘမူိဒေေနှင့်ဓာတ်္တ္တုရှာဒေွဒရးဌာနင်) 
7. ဦးဒနင်ထွန်င်းဦး   (MD၊ ပြေ့်စံုပမတ်ကုမ္ပဏီ) 
8. ဦးဒအာင်္ူရ  (တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်၊ ပြေ်္ူ့လွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ်) 
9. ဦးမင်းခနင့််  (EITI၊ ဒေ္ခံကုိယ်စားလှယ်) 
10. ဦးပမင့်စိန်င်  (တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်တာဝန်င်ခံ၊ အမှတ် (၂)္တ္တု) 
11. ဦးပမတ်မိုး   (လ/ထ တာဝန်င်ခံ၊အမှတ်(၂)္တ္တုတွင်းလုြ်ငန်င်း၊တနင် သ္ာရီမမို့) 
12. ဦး္က်ကုိကို  (ရြ်ကွက်အုြ်ချုြ်ဒရးမှူး၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စု) 
13. ဦးအာရ်မီ  (ရြ်ကွက်အုြ်ချုြ်ဒရးမှူး၊ ္ဒဘာလိြ်ကကီးဒကျးရွာ) 
14. ဦးဒအာင်ဒကျာ်ဆန်င်း  (စာဒရး၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စု) 

15. ဦးဒကျာ်ဆန်င်း  (ကျန်င်းမာဒရးမှူး၊ ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်စု) 

အခမ်းအနင်ားအစီအစဉ်  

(1). အခမ်းအနင်ားေွင့်လှစ်ပခင်း။ 
(2). တိုင်းဒေ္ကကီးပြေ်္ူ့လွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ် ဦးဒအာင်္ူရမှ အေွင့်အမှာစကားဒပြာ  ကားပခင်း 
(3). တနင် သ္ာရီ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးအေဲွ့မှ အေဲွ့ဒခါင်းဒဆာင် ဦး္န်င်းထွန်င်းမှ ္ဘာဝ 

ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိန်င်း္ိမ်းဒရးနှင့်ြတ်္က်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပခင်း။ 
(4). ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီမှ အကကံဒြး္တ္တုြောရှင်ဦး္ိန်င်းဟန်င်မှ ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်မေ့် လုြ်ငန်င်းစဉ်များနှင့် 

ြတ်္က်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပခင်း။ 
(5). အမှတ်(၂) ္တ္တုမှ တနင် သ္ာရီတာဝန်င်ခံ ဦးပမင့်စိန်င်မှ ္တ္တုတူးဒော်မှုများနှင့်ြတ်္က်၍ရှင်းလင်း တင်ပြပခင်း  
(6). ဒေ္ခံများဧ။့် ္ိလုိ္ေ်များနှင့်ြတ်္က်၍ အဒမးအဒပေကဏ္ဍ 

အစီအစဉ်အရအခမ်းအနင်ားအစီအစဉ်ေွင့်လှစ်မြီးဒနင်ာက် တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီးလွှတ်ဒတာ် ကုိယ်စားလှယ်ဦးဒအာင်္ူရမှဒပြာ ကားရာတွင် 

ယခု ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီအဒနင်ပေင့် ယခုလူထုဒတွ့ဆုံြဲွမှာေုတိယအကကိမ်ပေစ်ဒ ကာင်း၊ နုိင်ငံဒတာ်မှဒနင်၍္တ္တုတူးဒော်ပခင်း 
ကဏ္ဍနှင့် ြတ်္က်၍ ္ဘာဝြတ် ဝန်င်းကျင်အားမထိခိုက်ဒအာင်လုြ်ဒဆာင်္ွားရန်င် လမ်းညွှန်င်ချက်များချမှတ်ထားဒ ကာင်း၊ အဆုိြါလမ်းညွှန်င် 
ချက်များနှင့်အေီလုြ်ကုိင်မေ့်အဒ ကာင်းများအားဒေ္ခံပြေ်္ူလူထု့္ုိချပြပခင်းအခမ်းအနင်ားပေစ်ဒ ကာင်းဒေ္ခံပြေ်္ူများမှ ္ိလုိ္ေ်များ၊ 
လုိအြ်ချက်များအားဒမးပမန်င်းဒတာင်းဆိုနုိင်ြါဒ ကာင်း၊ မိမိအဒနင်ပေင့် ္က်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီနှင့် တိုင်းဒေ္ကကီးအစုိးရ့္ုိ တင်ပြဒြး္ွားမေ် 
ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ ယခုလူထုဒတွ့ဆုံြွဲ တွင် မိမိတို့ပေစ်ချင်္ေ်များအား ြွင့်ြွင့်လင်းလင်းတင်ပြ ကြါရန်င် ဒပြာ ကား္ွားခဲ့ြါ္ေ်။ 

ဆက်လက်၍တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်းမှအေွဲ့ဒခါင်းဒဆာင်ဦး္န်င်းထွဋ် မ ှ ဒပြာ ကားရတွင် ယခု ္ဒဘာ့လိြ်ကကီး 
ဒကျးရွာအုြ်စု၊ ကကိမ်ဒချာင်းရွာအနီင်းတွင် ္တ္တုတူးဒော်မေ့် လုြ် ငန်င်းများလာဒရာက်လုြ်ကုိင်မေ့် ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီအဒနင်ပေင့် 
တူးဒော်ထုတ်လုြ်ခွင့်ရရိှခဲ့ြါက ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်မထိခိုက်ဘဲ တူးဒော်ထုတ်လုြ်မေ့်အစီအမံများအားလာဒရာက်ရှင်းလင်းတင်ပြ ပခင်းပေစ်ြါ 
ဒ ကာင်း၊ အဆုိြါ တူးဒော်ထုတ်လုြ်မေ့် လုြ်ငန်င်းစဉ်များအားလေ်း ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း ္ိမ်းဒရးအစီရင်ခံစာတွင်ထေ့်္ွင်းဒေါ်ပြ 
ဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ အမှတ်တကယ်လုြ်ငန်င်းများစတင်ြါက အဆိုြါ နင်ေ်းလမ်းများအတုိင်းလုိက်နင်ာလုြ်ကုိင်္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ 
မိမိတို့တနင် သ္ာရီတိုင်းဒေ္ကကီး ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း (္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာအေဲွ့)မ ှ Third Party အဒနင်ပေင့် တာဝန်င်ယူ္ွား 

မှာပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ ဒေ္ခံများအဒနင်ပေင့် ္ိလုိ္ေ်များ၊ လုိအြ်ချက်များအားြွင့်လင်းစွာဒပြာဆုိဒမးပမန်င်းနုိင် ြါဒ ကာင်း တူးဒော်ထုတ်လုြ်မေ့် 
လုြ်ငန်င်းစဉ်များနှင့် ြတ်္က်၍ ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီမှ ္တ္တုအကကံဒြး ဦး္ိန်င်းဟန်င်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း 
တက်ဒရာက်လာ္ူများအားလံုး အားဒကျးဇူးတင်ရှိြါဒ ကာင်းဒပြာ ကား္ွားခ့ဲြါ္ေ်။ 

အခမ်းအနင်ား အစီအစဉ်အရ ဒအဝမ်းကုမ္ပဏီမှအကကံဒြး၊ ္တ္တုြောရှင်ပေစ်္ူ ဦး္ိန်င်းဟန်င်မှဒနင်၍ ဒအဝမ်း္တ္တုကုမ္ပဏီ စတင်ေွဲ့စေ်းပခင်း၊ အေွဲ့ 
တွင်ြါဝင်ဒ္ာ ေါရုိက်တာများနှင် ဒအဝမ်း္တ္တုကုမ္ပဏီ၏္မိုင်းဒ ကာင်းများအား ဦးစွာရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ြါ္ေ်။ ဆက်လက်၍ 
ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီအဒနင်ပေင့်အဒနင်ပေင့် ြထမအကကိမ်လူထုဒတွ့ဆုံြွဲအား (၂၂.၁၀.၂၀၁၆) တွင် လုြ်ကွက်နှင့်အနီင်းဆုံး တေ်ရှိ္ေ့် 
ကကိမ်ဒချာင်းရွာတွင်ပြုလုြ်ခဲ့မြီးပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ အဆုိြါလထုူဒတွ့ဆုံြဲွတွင် တက်ဒရာက်လာဒ္ာဒေ္ခံများ၏ ဒတာင်းဆုိချက်များအနင်က် 
ကကိမ်ဒချာင်းရွာနှင့် လုြ်ကွက်အတွင်း ဒလ တိုင်းတာစစ်ဒဆးပခင်း၊ ကကိမ်ဒချာင်းရွာဒရအား ဓါတ်ခွဲစမ်း္ြ်စစ်ဒဆးဒြးပခင်း၊ ဒပမ္ားနင်မူနင်ာ 
စမ်း္ြ်စစ်ဒဆးဒြးပခင်းတ့ုိအား လုြ်ဒဆာင်မြီး၊ဌာနင်ဆုိင်ရာများနှင့် ြူးဒြါင်းလုြ်ဒဆာင်ရမေ့် ကိစ္စရြ်များအားလေ်း ္က်ဆိုင်ရာဌာနင်များ့္ုိ 
တင်ပြခ့ဲမြီး ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ မိမိတို့္တ္တုတူးဒော်္ေ့်လုြ်ငန်င်းများနှင့် ြတ်္က်၍ ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်မေ့်နင်ေ်းလမ်းများ၊ ဒေ္ဆုိင်ရာ 

ေွံ့မေိုးတုိးတက်ဒရးနှင့် လူထုအကျ ိုးပြုလုြ်ငန်င်းများ လုြ်ကုိင်မေ့်အစီအမံများ၊ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အားမထိခိုက်ဘဲလုြ်ဒဆာင်မေ့် အစီအစဉ် 
များအား ဒကျးရွာအုြ်စုကကီးရှိဒေ္ခံများအား္ိရှိဒစလုိဒ္ာဒ ကာင့် ယခုလုိေုတိယအကကိမ်လူထုဒတွ့ဆုံြွဲအားပြုလုြ်ရပခင်းပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ 
ဒေ္ခံများအဒနင်ပေင့်တင်ပြစရာရိှ္ေ်များ၊ဒတာင်းဆုိစရာရှိ္ေ်များအားတင်ပြဒစလုိဒ ကာင်း၊ မိမိတို့အတတ်နုိင်ဆုံးြူးဒြါင်းလုြ်ဒဆာင်္ွား 
မေ် ပေစ်ြါဒ ကာင်းဒပြာ ကားခ့ဲြါ ္ေ်။ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  95 

 

ဆက်လက်၍ တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ် အမှတ်(၂) ္တ္တု လုြ်ငန်င်းမှ မမို့နင်ယ်တာဝန်င်ခံ မန်င်ဒနင်ေျာပေစ်္ူ ဦးပမင့်စိန်င်မှ ဒနင်၍ ္တ္တုတွင်းဥြဒေများ၊ 
နင်ေ်းဥြဒေများနှင့် အခါအားဒလျာ်စွာထုတ်ပြန်င်ထား္ေ့် ္တ္တုတူးဒော်္ေ့်အခါလုိက်နင်ာရမေ့် စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများနှင့်ြတ်္က်၍ 
ရှင်းလင်း ဒပြာ ကားခ့ဲြါ္ေ်။ 

လူထုဒတွ့ဆုံဒဆွးဒနွးြဲွတွင်ဒေ္ခံများနှင့်အဒမးအဒပေကဏ္ဍ၌ဒမးပမန်င်းခဲ့္ေ်များနှင့်ဒပေ ကားချက်များမှာ ဒအာက်ြါအတိုင်းပေစ်ြါ္ေ်။ 

အမိဒပမစိမ်းလန်င်းဒရး ကွန်င်ယက်အေွဲ့မှ ဒကျးရွာတာဝန်င်ခံ ဦးမင်းခနင့််နှင့်ရွာ္ူ/္ားများမှ ဒမးပမန်င်း ချက်များ  

(1). နုိင်ငံဒတာ်မှချမှတ်ဒြးထားဒ္ာလုြ်ကွက်နင်ယ်နင်ိမိတ်များအားတုိင်းတာမေ်ဆိုြါကယခင်ကဌာနင်ဆိုင်ရာများ၊ ဒကျးရွာအုြ်ချုြ်ဒရးမှူး 
္ာ ြါဝင်ဒ္ာအေဲွ့ပေင့်တိုင်းတာပခင်းအစား အရြ်ေက်အေဲွ့အစေ်း မ ှတာဝန်င်ခံတစ်ဒယာက်အားလုိက်ြါဒစဒရး။ 

(2). စုိက်ြျ ိုးဒပမများများနှင့်မလွတ်ကင်း္ေ့်လုြ်ကွက်များအတွက်မေ့်္ုိဆုံးပေတ်မေ်နင်ေ်း။ 
(3). ဒကျးရွာအုြ်စုချင်းဆက်္ွယ်ဒနင်ဒ္ာလမ်းမျာအား ္တ္တုကုမ္ပဏီမှ ္တ္တု္ယ်ယူဒရးလမ်းဒ ကာင်းများအပေစ်အ္ံုးပြု/မပြု။ 

အ္ံုးပြု ြါက လက်ရှိလက်အဒပခအဒနင်အားပမှင့်တင်ဒြးရန်င်။ 

(4). ္တ္တုလုြ်ကွက်များမှ စွနင့််ြစ်ဒရများအား စနင်စ်တကျစွနင့််ြစ်ဒြးရန်င်။ 
(5). လုြ်ငန်င်းများလုြ်ကုိင်ရာတွင်ြွင့်လင်းပမင်္ာမှုရှိဒစရန်င်။ 
(6). နင်ယ်ဒပမဒေ္ေွံ့မေိုးတိုးတက်ဒရးအတွက်ြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်ဒြးြါရန်င်။ 
(7). ကျန်င်းမာဒရးကဏ္ဍ၊ ဒေ္ေံွ့မေိုးဒရးကဏ္ဍများ၌ ဒကျးရွာတာဝန်င်ရှိ္ူများနှင့်ြူးဒြါင်းဒဆာင် ရွက်ရန်င်။ 
(8). ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အားထိခိုက်မှုအနင်ေ်းဆုံးပေစ်ဒအာင်လုြ်ဒဆာင်ဒြးြါရန်င် စ္ေ့်အချက်များနှင့်ြတ်္က်၍ ဒတာင်းဆုိပခင်း၊ 

ဒမးပမန်င်းပခင်း တ့ုိအားလုြ်ဒဆာင်ခဲ့ြါ္ေ်။ 

ဒအဝမ်း္တ္တုကုမ္ပဏီ၊ တနင် သ္ာရီ္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ပြေ်္ူ့လွှတ်ဒတာ် ကုိယ်စားလှယ် နှင့ ်အမှတ်(၂) ္တ္တုလုြ်ငန်င်း မှ တာဝန်င်ရှိ္ူ 
များ မှ ပြန်င်လေ် ဒပေ ကားချက်များ  

လုြ်ကွက်နင်ယ်နင်မိတ်တိုင်းတာ္ေ့်အခါဒေ္ခံရွာ္ားတစ်ဒယာက်အားထေ့်္ွင်းဒြးဒရး၊ စုိက်ြျ ိုးဒပမများနှင့်လွတ်ကင်းမှုမရှိ္ေ့် လုြ်ကွက် 
များ နှင့ ်ြတ်္က်၍ပြန်င်လေ်ဒပေ ကားချက်မှာ -  

လုြ်ကွက်နင်ယ်နိင်မိတ်တိုင်းတာ္တ်မှတ်္ေ့်အခါ ဒေ္ခံတစ်ဒယာက်အားလုိက်ြါဒစဒရးနှင့်ြတ်္က်၍ ္က်ဆိုင်ရာဌာနင်များ့္ုိတင်ပြ 

ဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊မိမိတို့ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရး ကုမ္ပဏီ အား စမ်း္ြ်တိုင်းတာရန်င် ခွင့်ပြုဒြးထားဒ္ာဒပမများမှာ ္စ်ဒတာဦးစီး 
ဌာနင်ြိုင် ဒပမအတွင်း ကျဒရာက်ဒနင်္ေ့်အတွက် ြုံဒ္ဒပမငှားရမ်းခ၊နှစ်စဉ်ဒပမငှားရမ်းခများဒြး္ွင်းဒနင်ရြါဒ ကာင်း၊ ္တ္တုတွင်းဦးစီးဌာနင့်္ုိ 
လေ်း္တ်မှတ်ထားဒ္ာအခွန်င်အခများအားနှစ်စဉ်ဒြး္ွင်းဒနင်ရြါဒ ကာင်း၊ မိမိတ့ုိလုြ်ကွက်များမှာစုိက် ြျ ိုးဒပမများနှင့်လွတ်ကင်းမှု ရှိြါ 
ဒ ကာင်း ပြန်င်လေ်ဒပေ ကားခဲ့ြါ္ေ်။  

ဒကျးရွာချင်းဆက်လမ်းများ အ္ံုးပြု/ မပြုနှင့်ြတ်္က်၍ ဒပေ ကားချက်မှာ -  

ဒကျးရွာချင်းဆက်လမ်းများ အ္ံုးပြု / မပြုနှင့်ြတ်္က်၍ ဒပေ ကားရလျှေင် ဒလာဒလာဆယ်လုြ်ငန်င်းမစတင်ဒ္း္ေ့်အတွက် ဒ္ချာ မဒပြာ 
နုိင်ဒ္းဒ ကာင်း၊ ့္ုိဒ္ာ် အ္ံုးပြု္ေ်ပေစ်ဒစ၊ မပြု္ေ်ပေစ်ဒစ မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ လမ်းပြုပြင်ရန်င်လုိအြ်ြါက တတ်နုိင်္ဒရွ့ ြါဝင်ဒဆာင်ရွက် 
္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း ဒပြာ ကားခ့ဲြါ္ေ်။ 

လုပ ်င န်း မ ျ ာ း လုပ်ကုိင ်ော တ ွင ်ပ ွင့်လ င ်း ခမ င ်သာ မှုေိှအေး  -  

လုြ်ငန်င်းများစတင်လုြ်ဒဆာင်ဒတာ့မေ်ဆုိြါက ္က်ဆိုင်ရာဌာနင်များ၊ ဒကျးရွာတာဝန်င်ခံများ၊ ္တ္တုဒစာင့် ကေ့်ဒရးအေွဲ့ဝင်များအား 

အဒ ကာင်း ကားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ ြွင့်လင်းပမင်္ာစွာလုြ်ကုိင် ဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း ၊ ္ိလုိ္ေ်များ ကုိလေ်းလာဒရာက် 
ဒမးပမန်င်း နုိင်ြါဒ ကာင်း ဒပေ ကားခ့ဲ ြါ္ေ်။ 

ကျ န်း မ ာ အ ေးကဏ္ဍ ၊  အ ေသေံွ့ဖေ ိုး အ ေးကဏ္ဍ မ ျ ာ း အား ြူးဒြါင်းဒဆာင်ရွက်ဒရးနှင့်ြတ်္က်၍ ဒပေ ကား ချက် - 

ကျန်င်းမာဒရးကဏ္ဍ၊ ဒေ္ေံွ့မေိုးဒရးကဏ္ဍများအတွက် ဒစာင့် ကေ့်ဒရးရန်င်ြုံဒငွတစ်ရြ်ထားရိှဒြး္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ လုိအြ်္ေ့် အခါတိုင်း 
အဆိုြါ ရံြုံဒငွထဲမှ္ံုးစဲွ္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ လုိအြ်ြါကလေ်း စီးြွားဒရးတွက်ဒချကုိက်မှုဒြါ်မူတေ်၍လြု်ဒဆာင်္ွားမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ 
္တ္တုတူးဒော်ပခင်း လုြ်ငန်င်းစတင်ြါက ရွာ္ူ/္ားများလေ်းအလုြ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများဒြါများလာမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ စားဝတ်ဒနင်ဒရး 
ဒချာင်လေ်လာမြီးလူဒနင်မှုတုိးတက်ေွံ့မေိုးလာမေ်ပေစ်ြါဒ ကာင်း တင်ပြခဲ့ြါ္ေ်။ 

သောဝပ တ ်ဝန်း ကျ င ်ထိခိုက်မ ှုေန ည်း ဆ ုံး ခေ စ်မ ည့်နည်း လမ ်း ေသံုး ခပ ုမ ှုနှင့်ြတ်္က်၍ ပြန်င်လေ် ဒပေ ကားချက် -  

္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်မေ်ဆိုြါက မိမိတို့ တင်ပြခဲ့မြီး္လုိ ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အားထိခိုက်မှု အနင်ေ်းဆုံးလမ်းစဉ်အားအ္ံုးပြု္ွားမေ် 
ပေစ်ြါဒ ကာင်း၊ ဥြမအဒနင်ပေင့် စွနင့််ြစ်ဒရများအား ပမစ်၊ ဒချာင်းများ အတွင်း တိုက်ရုိက်မြစ်ဘဲ ဒရစစ်ကန်င် (၃) ဆင့်ထားရိှမြီးမှ္ာ 
္နင့််စင်္ွား္ေ့်ဒရအား စွနင့််ထုတ်မေ့် နင်ေ်းလမ်းအားအ္ံုးပြုမေ်ပေစ်ဒ ကာင်း၊ အန္တရာယ်ပေစ်ဒစ္ေ့်မေ်္ေ့်ဓါတုဒေေြစ္စေ်းကုိမျှေ 

အ္ံုးပြုလိမ့်မေ်မဟုတ်ဒ ကာင်း၊ လုိအြ်ြါက အခါအားဒလျှော်စွာ ဒရ၊ဒလတုိင်းတာစစ်ဒဆးဒြးပခင်းတို့အားလုြ် ဒဆာင်ဒြး္ွားမေ် 
ပေစ်ြါဒ ကာင်း တင်ပြခဲ့ြါ္ေ်။  

စီမ ံကိန်း န ှင ့်ပ တ်သက်၍ေခက်ေခဲ၊ ခပ သနာ ၊ တ ိုင ်ကကာ း စာ မ ျ ာ း ခေ စ်အပ ါ်ပ ါကအ ခေ ေငှ ်း အ ဆ ာ င်ေွက်  အ ပ း မ ည့်ေစီေမ ံမ ျ ားနှင့်ြတ်္က်၍ဒပေ ကားချက် 

- စီမံကိန်င်းနှင့်ြတ်္က်၍ အခက်အခဲနှင့်တိုင် ကားစာများကုိ ဒေ္ခံြတ်ဝန်င်းကျင် စီမံခနင့််ခွဲဒရးနှင့် ဒစာင့် ကေ့်ဒလ့လာဒရး 

အေွဲ့ဝင်များမှ တဆင့်ဒြးြ့ုိပခင်း၊ ္တ္တုတွင်း HSE Manager ့္ုိမဟုတ် ္တ္တုတွင်းမန်င်ဒနင်ေျာထံတိုက်ရုိက်ဒြးြ့ုိပခင်း၊ လူကုိယ်တိုင် 
လာဒရာက်ဒဆွးဒနွးပခင်းတို့ပေင့် ဒဆာင်ရွက် နုိင်ြါ္ေ်။ 

- အခက်အခဲ ပြဿနင်ာများ၊ တုိင် ကားစာြါအဒ ကာင်းအရာ များမှန်င်ကန်င်မှု ရှိ/မရိှ ကုိ ္တ္တုတွင်းမန်င်ဒနင်ေျာ ကုိယ်တိုင် (့္ုိမဟုတ်) ၎င်းမှ 
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 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  96 

 

တာဝန်င်ဒြးအြ်္ူ မှ တဆင့်ဒလ့လာဆန်င်းစစ်ြါမေ်။ 

- အခက်အခဲ ပြဿနင်ာများ အမှန်င်တကယ်ပေစ်ဒြါ်ဒနင်ြါက၊ ္တ္တုတွင်းမန်င်ဒနင်ေျာအဒနင်နှင့်ကုိယ်တိုင်ဒပေရှင်းနုိင်္ေ်များကုိ ေိှနှိုင်း 

ဒပေရှင်းဒြးြါမေ်။ 

- အာဏာြိုင်အေွဲ့အစေ်းများ၏ဒထာက်ြ့ံမှုလုိအြ်ြါကလေ်း အာဏာြုိင်အေဲွ့အစေ်းများနှင့်ေိှနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ဒြးြါမေ်။ 

- နင်ေ်းြောဆိုင်ရာ အခက်အခဲ၊ ပြဿနင်ာ (ဥြမာ - ဒရထုေစ်ေမ်းပခင်း၊ ဒလထုေစ်ေမ်းပခင်း၊ ဆူေံ္ံ) များဒ ကာင့်ထိခိုက်မှုများ 

ပေစ်ြါက အပေစ်နုိင်ဆုံး အနင်ေ်းဆုံးပေစ်ဒစရန်င် နင်ေ်းြော အကူအေီ၊ ရန်င်ြုံဒငွဆိုင်ရာ အကူအေီများပေေ့်ဆေ်း၍ တာဝန်င်ယူဒဆာင် 
ရွက်ဒြးြါမေ်။ 

- စီမံကိန်င်းနှင့်ြတ်္က်၍ မေ်္ေ့်အခက်အခဲ၊ နင်စ်နင်ာမှု ပြဿနင်ာမျ ိုးကုိ မဆို တတ်အား္ဒရွ့ ကူေီဒဆာင်ရွက်ဒြးမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

 

ေုတိယအကကိမ်လူထုဒတွ့ဆုံြွဲပြုလုြ်ခဲ့္ေ့်မှတ်တမ်းဓါတ်ြံုများနှင့တ်က်ဒရာက်္ေ့်လူစာရင်း ကုိဒအာက်ြါအတိုင်းဒော်ပြထားြါ္ေ်။  
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လူထုဒတွ့ဆံုဒဆွးဒနွးြဲွကျင်းြပြုလုြ်္ေ့်ဒောင်ြင်ကွင်းဒကျးရွာအုြ်ချုြ်ဒရးမှူးရံုး-၁ 

  
လူထုဒတွ့ဆံုြဲွတက်ဒရာက်လာ္ေ့်ဌာနင်ဆုိင်ရာ၊ပြေ်္ူ့လွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စား 
လှယ်နှင့်တနင် သ္ာရီ္တ္တုအ္င်း ၊အမိဒပမစိမ်းလန်င်းဒရးကွန်င်ယက် နှင့ ် ဒအဝမ်း 
္တ္တု ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်င်ရိှ္ူများမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ြံု 

တက်ဒရာက်္ူများမှ လူထုဒတွ့ဆံုြဲွတက်ဒရာက်ဒ ကာင်းမှတ်တမ်းလကမှ်တ် ဒရးထုိး 
ဒနင်ြံု 

  
တက်ဒရာက်္ူများမှ လထူုဒတွ့ဆံုြဲွတက်ဒရာက်ဒ ကာင်းမှတ်တမ်းလက်မှတ် 
ဒရးထုိးပခင်း 

တနင် သ္ာရီမမို့နင်ယ်ပြေ်္ူ့လွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ် ဦးဒအာင်္ူရမှ အမှာစကား 
ဒပြာ ကားပခင်း 

  
တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကကီး္တ္တုလုြ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း ဥက္ကဌ မှရှင်းလင်းပြပခင်း ဒေ္ခံတစ်ဦးမှ ္ိလို္ေ်များကုိဒမးပမန်င်းပခင်း 
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တနင် သ္ာရီ္တ္တု-၂ တာဝန်င်ခံမှဒေ္ခံများဧ။့ဒ်မးပမန်င်းချကမ်ျားအားပြန်င်လေ် 
ဒပေ ကားပခင်း 

အခမ်းအနင်ား့္ုိတကဒ်ရာက်လာ က္ူများ - 

  
အခမ်းအနင်ား့္ုိတကဒ်ရာက်လာ က္ူများ - ဒကျးလက်ကျန်င်းမာဒရးဌာနင် အားဒတွ့ပမင်ရြံု 

  
ဒကျးရွာအတွင်းကျန်င်းမာဒရးနှင့်ြတ်္က်၍ အ္ိဒြးဒပြာ ကားပခင်း စီမံကိန်င်းနှင့်ြတ်္က်၍ ရွာ္ူ/္ားများ၏္ဒဘာထားမှတ်ချက်များဒတာင်းခံပခင်း 

  
စီမံကိန်င်းနှင့်ြတ်္က်၍့ွာ္ူ/္ားများ၏္ဒဘာထားမှတ်ချက်များဒတာင်းခံပခင်း ဒမးပမန်င်းချက်များအားလွှတ်ဒတာ်ကုိယ်စားလှယ်မှဒပေ ကားပခင်း 

ဖမ ို့နယ်ေဆ င ့် လူထုအတ ွ့ဆံုပ ွဲကျ င ်း ပ မ ည့်ေစီေစ ဉ်  

ဒနင်ာက်ကျင်းြမေ့်မမို့နင်ယ်အဆင့်လူထုဒတွ့ဆုံြွဲများကုိ တနင် သ္ာရီမမို့တွင်ကျင်းြမေ်ပေစ်မြီးမမို့နင်ယ်အုြ်ချုြ်ဒရးဦးစီးဌာနင်၊  ဒပမစာရင်းဦးစီးဌာနင်၊ 
ကျန်င်းမာဒရးဦးစီးဌာနင်၊ မီး္တ်ဦးစီးဌာနင်၊     ္စ်ဒတာဦးစီးဌာနင်၊ အမှတ်္တ္တုတွင်းလုြ်ငန်င်း၊(၂) ဒကျးရွာအုြ်စု အုြ်ချုြ်ဒရးမှူး၊ လွှတ်ဒတာ် 
ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ဒစာင့် ကေ့်အေွဲ့များနှင့် ဒေ္ခံ ပပေ်္ူလူထုများ ြါဝင်ဒ္ာ လူထုဒတွ့ဆုံြွဲကုိ ကျင်းြမေ် ပေစ်ြါ္ေ်။ ယခုအခါတွင် 
လုြ်ငန်င်းများမစတင်နုိင်ပခင်းနှင့် နင်ယ်ဒပမဒေ္/ရာ္ီဥတု အဒပခအဒနင်ဒ ကာင့် ကျင်းြနုိင်ပခင်း မရိှဒ္းြါ။  အကြမ်းအားပဖင့် ၂၀၂၀ ခု မတ်လ 
အတွင်းြျင်းပနုိင်ရန်င်ခနင့််မှန်င်းထားပါ္ည်။  
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၈. ပ တ်ဝန်း ကျ င ်ထိ န်း သိမ ်း အ ေးမူအော င ်မ ျ ား နှင ့်သောဝပ တ ်ဝန် း ကျ င ် ဆုိင ်ော သံုး သပ ်ချ က်မ ျ ာ း 

စီမ ံကိန်း ောထား ချ က် 

အဆိုပြုစီမံကိန်င်းအတွက် ၄၉ ဧကစီရှိဒ္ာ အလတ်စား္တ္တုလုြ်ကွက် ၅ ခုမှ ခဲမပေူ-အမေိုက်နင်က်များ ခနင့််မှန်င်းဒပခအားပေင့် ္တ္တုရုိင်း (၁၀၀၉) 
မက်ထရစ်တန်င် ထုတ်ယူနင်ိင်ရန်င်ခနင့််မှန်င်းထားြါ္ေ် 

ေဆ ိုခပ ုစီမ ံကိန်း န ှင ့်ပ တ်သက်၍ ဆ က်စပ ်အနအ သာ ေအ ခခခံေစိတ ်ေပ ိုင ်း မ ျာ း 

- ဟင်းလင်းေွင့်္တ္တုတွင်း 
- စွနင့််ြစ် ဒကျာက်တုံးများ 
- ္တ္တု္နင့််စင်မှု 
- ဒရ္ုိဒလှာင်မှု 
- ္တ္တု္နင့််စင်ရာမှ ထွက်ရှိ နုန်င်း များ္ုိဒလှာင်မှု 

- အနင်ေ်အနင်စ်များထိန်င်းချုြ်ဒရး (အနင်ေ်ထုိင်ကန်င်၊ နုန်င်းစစ်ကန်င်) 
- ္တ္တုလုြ်ငန်င်းများနှင့်ြတ်္က်္ေ့် အဒပခခံအဒဆာက်အဦးများ 

စီမံကိန်င်းဧရိယာ၏္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်အဒပခအဒနင် 

a. ဒပမမျကနင်ာ္ွင်ပြင်နှင့်ြထဝီဆုိင်ရာအဒနင်အထား - ထူးပခားဒ္ာ ဒပမမျက်နင်ာ္ွင်ပြင်နှင့်ြထဝီဆုိင်ရာအဒနင်အထားမရှိြါ 

b. ဒပမဆီလွှာတုိက်စားမှု - မုိး္ေ်းထန်င်စွာရွာ္ွန်င်းမှုဒ ကာင့် စနင်စ်ကျမှုမရှိဒ္ာ အနင်ေ်အနင်စ်စစ် ကန်င် 
နှင့ ်ဒကျာက် ္ွန်င်ချမှု ဒ ကာင့် ဒပမလွှာတုိက်စား ရန်င်အလားအလာရှိြါ္ေ် 

- အနင်ေ်အနင်စ်စစ်ကန်င်မရှိပခင်းနှင့် ဒရစီးနုန်င်းပမှင့်တက်ပခင်း 

c. ဒပမဒအာက်ဒရ - အနင်ေ်အနင်စ်များနှင့်ဒကျာက်ြံုများမှဒရစိမ့်ထွက်ပခင်းဒ ကာင့်ဒရေစ်ေမ်းမှု 

d. ဇလဒေေအဒပခအဒနင် - စနင်စ်မကျဒ္ာ ဒပမေ့ုိပခင်းစီမံခနင့််ခွဲမှုနှင့် အနင်ေ်ထိုင်ကန်င်တေ်ဒဆာက်မှု 

ေီဇိုင်းချ ို့ယွင်းချက်ဒ ကာင့် ဒရကကီးဒရလျှေမံှုပေစ်နုိင်ြါ္ေ် 

e. အြင်၊ ္တ္တဝါနှင့်ဇီဝမျ ိုးစံုမျ ိုးကဲွများ - ဒချာင်းတဒလျှောက်အနိင်မ့်ြိင်းဒနင်ရာများတွင်ထိခိုက်နုိင်ြါ္ေ်၊  

f. ရာ္ီဥတု - မုိး္ေ်းထန်င်စွာရွာ္ွန်င်းပခင်းမှ အြ ရာ္ီဥတုဒ ကာင့်ထိခိုက်နုိင်မှုမရှိနုိင် 

g. ရှု့ခင်း - ရှုခင်းဒပြာင်းလဲမှု အနင်ေ်းငယ်မှ အလယ်အလတ် ရှိနုိင် 

h. ကမ္ဘာကကီးြူဒနွးလာမှု - ပြင်းထန်င်မှုအတိအကျမ္ိရှိနုိင် 

စီမံကိန်င်းဧရိယာ၏ လူမှုဝန်င်းကျင်အဒနင်အထား 

a. အလုြ်အကုိင်အနှင့်စားဝတ်ဒနင်ဒရးစ္ေ့်ဒေ္စီးြွားဒရး - အခွင့်အလန်င်းများစွာရှိ 

b. ဒေ္ခံအရင်းအပမစ်များဒပမယာအ္ံုးပြုမှုနှင့်အ္ံုးချမှု - ဒပမအ္ံုးချမှုဒပြာင်းလဲနုိင် 

c. လက်ရှိလူမှုဒရးအဒပခအခံအဒဆာက်အဦနှင့် ဝန်င်ဒဆာင်မှု - တုိးတက်မှုရှိ 

d. ခွဲဒဝပေနင့််ပေူးမှုမရှိပခင်းနှင့်အကျ ိုးဒကျးဇူးနှင့်ြျက်စီးဆံုးရှုံးမှုများ  - ြျက်စီးထိခိုက်နုိင်မှု အတိအကျမ္ိနုိင် 

e. ယဉ်ဒကျးမှုနှင့်ဒရှးဒဟာင်းအဒမွအနင်စ် - လက်ရှိြတ်ဝန်င်းကျင်တွင် ယဉ်ဒကျးမှုနှင့် ဒရှးဒဟာင်းအဒမွအနင်စ်မရှိ  

f. ဒေ္ခံများနှင့် ြဋိြက္ခ - လုြ်ကွက်နှင့်၅မုိင်ခနင့််ကွာဒဝးပခင်း  
- ္တ္တုတူးဒော်မှုကုိ ဆနင့််ကျင်ပခင်းမရှိ 

g. ဒရအ္ံုးပြုမှု - အစုိးရြုိင်ဒပမအ္ံုးပြုပခင်း 

h. ကျန်င်းမာဒအာင်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း - ္င့်ဒလျှော်ဒ္ာ အကကင်းအကျန်င်စီမံခနင့််ခွဲမှုမရှိြါက တစ်ကုိယဒ်ရကျန်င်း 
မာဒရးကုိ ထိခိုက်ဆုိးရွားလာနုိင်္ေ့်အဒပခအဒနင် 

i. အန္တရာယ်များ၊ မဒတာ်တဆ, ဒြါက်ကဲွမှုနှင့် ကူးစက်ဒရာေါ - ္တ္တုလုြ်္ားများမဒတာ်တဆမှုပေစ်နုိင် 

ေစ်ေမ်းမှု (ထိခိုက်မှု အရင်းအပမစ်) 

a. ဒလထုေစ်ေမ်းမှု - ြျက်စီးထိခိုက်နုိင်မှု အတိအကျမ္ိနုိင် 

b. ဒရထုေစ်ေမ်းမှု - ္တ္တုတူးစနင်စ်ေီဇိုင်းမမှန်င်ကန်င်ပခင်းဒ ကာင့် ကကိမ်ဒချာင်းအနိင်မ့်ြုိင်းတွင် 
ဒရထုေစ်ေမ်းမှုပေစ်နုိင် 

c. ဒပမလွှာေစ်ေမ်းမှု - ္တ္တု္နင့််စင်ဒရးစင်၊ နုန်င်းအနင်ေ်ချမှုဒနင်ရာ၊ ဒကျာက်ြံုများတွင်တုိက်စားမှု 
များဒ ကာင့် ဒပမ ဆီလွှာ ေစ်ေမ်းမှုပေစ်နုိင် 

d. စွနင့််ြစ်အမှိုက် - တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့်နှင့် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်လှုြ်ရှားမှုများမှ 

စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများထွက်ရှိမှု 

e. ဆူေံ္ံနှင့်တုန်င်ခါမှု - ဒပမ္ယ်ယာဉ၊် ဒပမဒကာ်စက် စ္ေ့် စက်ယန္တရားကကီးများ မှ ဆူေံ္ံ 
ထွက်ရှိမှု 

f. ဒပမပြင်ကျွေ ံ(ဒပမမြိုပခင်း / ကျွေကံျပခင်း) လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့် - ဒပမလွှာတူးဒကာ်ချန်ိင်များတွင် ပေစ်နုိင်ြါ္ေ်၊  

g. အဒနင်ာက်အယှက်ပေစ်ဒစဒ္ာအနံင့် - အမှိုက်များစွနင့််ြစ်ပခင်း/ ခွဲပခားပခင်းဒ ကာင့်ထွက်ရှိနုိင် 

h. အနင်ေ်ထိုင်မှု - ္တ္တု္နင့််စင်ဒရးလုြ်ငန်င်းများဒ ကာင့်ဒချာင်းဒအာက်ဒပခ အနင်ေ်ထိုင် 
ေစ်ေမ်းမှု 

i. မဒတာ်တဆပေစ်မှုများ - အန္တရာယ်္တိဒြးချက်များမလိုက်နင်ာပခင်း၊ ယာဉ်အ္ွားအလာ္ိြ်္ေ်း 
ပခင်း နှင့်အပမန်င်နှုန်င်းပမင့်ပခင်း 

j. ဒပမယာအရင်းအပမစ်များအ္ံုးပြုမှုနှင့်အ္ံုးချမှု - ဒပမအ္ံုးချမှုဒပြာင်းလဲနုိင် 

k. လူဒနင်စခန်င်းများ ္နင့််ရှင်းမှု - ္င့်ဒလျှော်ဒ္ာ အကကင်းအကျန်င်စီမံခနင့််ခွဲမှုမရှိြါက တစ်ကုိယ်ဒရကျန်င်း 
မာဒရးကုိ ထိခိုက်ဆုိးရွားလာနုိင်္ေ့်အဒပခအဒနင် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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- အိမ်္ာလုံဒလာက်စွာဒဆာက်ထားမှု၊ မိလ္လာစွနင့််ြစ်မှုစနင်စ် မှန်င်ကန်င်စွာ 
ပြုကျင့်ပခင်း 

l. ဒပမဆီလွှာတုိက်စားမှု - ဒရကာတမံများတေ်ဒဆာက်ထားမှုမမှန်င်ကန်င်ပခင်းဒ ကာင့် မုိး္ေ်းထန်င် 

စွာရွာ္ွန်င်းချန်ိင် တွင်တုိက်စားမှုများ၊ မမှန်င်ကန်င်ဒ္ာနင်ေ်းစနင်စ်ပေင့် 
ဒပမေ့ုိမှုများနှင် ဒပမ၊ ဒကျာက်ြံုမှု Proper desing needs to be applied 

m. ဒပမဒအာက်ဒရ - ဒပမဒအာက်ဒရဒလျာ့နင်ေ်းပခင်း 
- ဒရတင်စနင်စ်ကုိ ဒပမဒကာ်ပခင်းနှင့်္တ္တု္နင့််စင်ရာတွင် ္ံုးပခင်းနှင့် 

ဒရစိမ့်ပခင်းတ့ုိမှ ဒပမဒအာက်ဒရ ေစ်ေမ်းမှုပေစ်နုိင် 
- ္တ္တုထုတ်လုြ်ဒရးေီဇိုင်းအရ အနင်ေ်ထိုင်ကန်င်ကုိ မှန်င်ကန်င်စွာတေ် 

ဒဆာက်ရန်င်  

n. အန္တရာယ်၊ ထိခိုက်မှု၊ ဒြါက်ကဲွမှု မီး၊ ကူးစက်ဒရာေါ၊ ္ဘာ၀ဒဘးအန္တ 
ရာယ်(ငလျှေင်နှင့်ဒရကကီးဒရလျှေမံှု) 

- လုြ်္ားများမဒတာ်တဆထိခိုက်မှု 
- အန္တရာယ်ကင်းဝတ်စံုထုတ်ဒြးမှု ္င်တန်င်း၊ ဇာတ်တုိက်ဒလ့ကျင့်ခန်င်း 

 

သတ ္တုလုပ ်ကွက်ေတ ွင ်း ကျ န်း မ ာ အ ေးန ှင့်အေး ကင ်း လံုခခုံအေး ေစီေစဉ်မ ျ ာ း 

ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်ရရိှထားဒ္ာ အလတ်စား္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ကွက်များတွင် ဟင်းလင်းေွင့်တူးဒော်ဒရးစနင်စ် 

ပေင့်တူးဒော်မြီး ဒရလွှမ်းစနင်စ်ပေင့်္တ္တုများအား္နင့််စင်မေ်ပေစ်မြီး ္တ်မှတ်ထားဒ္ာြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး 
အစီအစဉ် များကုိ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ဒအဝမ်းအဒနင်နှင့်လုြ်ကွက် ၅ ခုအတွက် ္တ္တု္နင့််စင်မေ့် စင်တစ်ခုတေ်းကုိ ္ာ 
အ္ံုးပြုမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

HSE Officer တစ်ဦးကုိ တာဝန်င်ဒြးခနင့််ထားမြီး ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးအတွက်အစီအစဉ်များမှာ ဒအာက်ြါအတုိင်း 
ပေစ်ြါ္ေ်။ 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးစီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်ကုိအဒကာင်းမွန်င်ဆုံးဒဆာင်ရွက်ြါမေ်၊ 
- ကျန်င်းမာဒရး ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာကျွေမ်းကျင်ြောရှင်တစ်ဦးခနင့််ထားမြီးလုြ်ြုိင်ခွင့်ဒြးအြ်ထားြါမေ်၊  (HSE 

အရာရိှကုိဆိုလုိ္ေ်) 
- ္တ္တုလုြ်ကွက်တွင် ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး စံချန်ိင်စံညွန်င်းနှင့်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းပြဌာန်င်းချက်များအတုိင်း အားထေ့် လုြ်ကုိင် 

ြါမေ်၊ 

- လုြ်ကွက်တွင် အလုြ်လုြ်ကုိင်္ူအားလံုးကုိ ကျန်င်းမာဒရး ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခနင့််ခွဲမှု အဒတွ့အကကုံနှင့် 
ေဟုတု္များအား ဒလ့ကျင့်္င် ကားဒြးြါမေ်၊ 

- လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်ကာလများ၌ ဒနင့်စဉ်နံင်နင်က်တိုင်း ြံုမှန်င်မဟုတ်ဒ္ာလှုြ်ရှားမှုများမပြုလုြ်မီ ဒဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရး 
အချန်ိင်တိုစေ်းဒဝးြွဲ (Toolbox meeting)ပြုလုြ်ြါမေ်၊ 

- အပေစ်အြျက်များအတွက်ထိန်င်းချုြ်မှု အဒလ့အကျင့်ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်၊ 
- စဉ်ဆက်မပြတ် စွမ်းဒဆာင်ရေ် တိုးတက်ဒစဒရးအတွက် ဒလ့ကျင့်မှုများမပြတ်ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။  
- ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု၊ နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာဒလ့ကျင့်မှုများ၊ လုြ်ငန်င်းစဉ်များနှင့် HSE ရံုးခန်င်းကုိ စီမံခနင့််ခွဲဒရးအေွဲ့မှ 

လစဉ်စာရင်းစစ်ဒဆးြါမေ်၊ 
- မေ်္ူမဆုိ ဌာနင်တွင်း ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု၊ နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်အရ လုြ်ကွက်အတွင်း လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်း 

စေ်းကမ်း ချ ိုးဒောက်မှုများအား တားပမစ်ပခင်းကုိဒဆာင်ရွက်ြါမေ်၊ 

ကျန်င်းမာဒရး, အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒရးနှင့်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် ပမှင့်တင်မှုအစီအစေ် 

- လုြ်ကွက်ဒရွှေ့ဒပြာင်းပခင်း၊ လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်း လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် 
ဒဘးကင်း လံုခခုံမှု အစီအစဉ်များ နှင့်္င်တန်င်းများ 

- ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်း လံုခခုံမှု စီမံခနင့််ခွဲမှုစာရင်းစစ်ဒဆးမှု 
- လုြ်ငန်င်းချန်ိင်အတွင်းအ္င်းအေဲွ့အဒပခခံဒ္ာ အန္တရာယ်အကဲပေတ်မှု 
- အဒကာင်အထေ်ဒော်ပခင်းအဆင့်ကာလများတွင် ြတ်ဝန်င်းကျင်၊ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်း လံုခခုံမှု မူဝါေေွံ့မေိုးတိုးတက်မှုနှင့် 

လုြ်ငန်င်းစဉ်များ 
- မဒတာ်တဆထိခိုက်မှု စံုစမ်းဒထာက်လှမ်းပခင်း(ရှိခဲ့လျှေင်) 
- ္င်တန်င်းနင်ေ်းပြနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုအတွက်ဒစာင့် ကေ့်ဒလ့လာဒရးလမ်းညွှန်င်မှု၊လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်းမာဒရးနှင့် 

ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးလမ်းညွန်င်မှု၊ 
- အပြုအမူ ကုိပြုပြင်မွမ်းမံဒရးအစီအစဉ်များ 
- ဥြဒေဒရးရာလုိက်နင်ာမှု၊စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာအားလုိက်နင်ာမှု ECD မှ ထုတ်ပြန်င်ထားဒ္ာ ထုတ်လွှတ်မှု စံချန်ိင်စံညွှန်င်းအား လုိက်နင်ာ 

ဒဆာင်ရွက်ပခင်း  

 HSE Officer ၏ဒနင့်စဉ်လုြ်ငန်င်းတာဝန်င်များ (္တ္တုလုြ်ကွက်အတွင်းအဒကာင်အထေ်ဒော်္ေ့်လုြ်ငန်င်းအစီအစဉ်) 

- တစ်ကုိယ်ဒရ ္နင့််ရှင်းဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး အစီအစဉ်များ ေံွ့မေိုးတုိးတက်ဒရးအဒကာင်အထေ်ဒော်ပခင်း အကဲပေတ်ပခင်းများ 
ဒဆာင်ရွက်ရန်င်  

- ္တ္တုလုြ်ကွက်အတွင်း လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရး၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒရးရာများကုိ ဒစာင့် ကေ့်ပခင်းများကုိ တိုက်ရုိက် 
ဒဆာင်ရွက်ပခင်း 
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- အန္တရာယ်မကင်းဒ္ာ/ကျန်င်းမာဒရး နှင့်မေီညွတ်ဒ္ာ အဒပခအဒနင်များ, ြတ်ဝန်င်းကျင်အပေစ်အြျက်များကုိ အစီရင်ခံပခင်း၊ ္င့်ဒလျာ် 
ဒ္ာပြုပြင်ဒဆာင်ရွက်မျုများဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန်င် ဒထာက်ပြအကကံဉဏ်ဒြးပခင်း 

- စက်ြစ္စေ်းကိရိယာအ္ံုးပြုမှုများ ဝန်င်ထမ်းများကုိ အလုြ်တာဝန်င်ဒြးအြ်ပခင်းများ အားပြဌာန်င်းချက်နှင့်အေီအကဲပေတ်ရန်င် 
- ္င့်ဒလျာ်္ေ့် လုြ်ငန်င်းအစီအစဉ်များ၊ အဒလ့အကျင့်များနှင့် ဒေ္ဆိုင်ရာနှင့်ECD တို့ ၏စေ်းမျေ်းစေ်းကမ်းများကုိ လုြ်ကွက် 

စီမံခနင့််ခွဲဒရးအေွဲ့အား လမ်းညွှန်င်မှုများနှင့် အကကံဉဏ်များဒြးရန်င် 
- မဟာေျူဟာဒပမာက်စီမံကိန်င်း ဒရးဆွဲပခင်း (HSE စနင်စ်များနှင့်ပြဿနင်ာများအတွက်ကကိုးစားအားထုတ်မှု) 
- လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်စဉ်အတွင်းပေစ်ခဲ့္ေ့် မဒတာ်တဆမှုမှတ်တမ်းများကုိ ဥြဒေအရ လုိအြ်္လုိ ကကီး ကြ်ရန်င့်္ုိမဟုတ် စံုစမ်း 

စစ်ဒဆး ရန်င် ထိန်င်း္ိမ်းထားရန်င် 
- ္တ္တုတူးဒော်ဒရးစိမံကိန်င်းအတွက် လုိအြ်္ေ့် ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရး ္င်တန်င်းအစီအစဉ်များကုိ စီမံရန်င် 
- လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုများမစတင်မီ ကျန်င်းမျာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံဒရးနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာလုိအြ်ချက်များအြါအဝင် လုြ်ငန်င်း 

ဒဆာင်ရွက် လှုြ်ရှားမှု နှင့်ရန်င်ြုံဒငွများကုိစီစစ်အကဲပေတ်ရန်င်၊ 
- လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု၊ (OHS မူဝါေများ၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါေများ၊ HSE စီမံခနင့််ခွဲမှု စံချန်ိင်စံညွန်င်း၊ လုြ်ငန်င်း 

စဉ် စံချန်ိင်စံညွှန်င်း၊ ဥြဒေလုိအြ်ချက်များနှင့် ECD လမ်းညွှန်င်ချက်များ၊ ဥြဒေ၊ ဝန်င်ကကီးဌာနင်မှလမ်းညွှန်င်ချက်-လုြ်ြိုင်ခွင့်အဒပခအဒနင်) နှင့် 
စီမံကိန်င်း၏ လုြ်ငန်င်းခွင် ထုြ်လုြ်ဒရးဆုိင်ရာလှုြ်ရှားမှု ) များအားစဲွမမဲစွာလုိက်နင်ာမှုများဒဆာင်ရွက်မှုရှိမရှိဒ္ချာဒစရန်င် 

- HSE စီမံခနင့််ခွဲမှု မှ HSE မူဝါးများအား ြောဒြး/ဒလ့ကျင့်ဒြးဒရးအစီအစဉ်များအားဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
- လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ချန်ိင်များတွင် HSE ဆိုင်ရာ လုြ်ငန်င်းစဉ်ဇယားအတုင်း အစေ်းအဒဝးြုံမှန်င်ကျင်းြရနင် 
- လုြ်ငန်င်းလှုြ်ရှားမှုအားလံုး/လုြ်ကွက်အားလံုး ၏ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမှု အဒလ့အကျင့်နှင့်လုြ်ငန်င်းခွင် စေ်းမျဉ်းစေ်းကမ်းများ၊ မူဝါေ 

များ၊ စံချန်ိင်စံညွန်င်းများ အား စာရင်းစစ်ဒဆးရန်င် 
- ြစ္စေ်းကိရိယာ၊ ယန္တရားများအဒပခအဒနင်နှင့် ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းရန်င်လုိအြ်မှုအဒပခအဒနင်များအား အမမဲစစ်ဒဆးရန်င် 
- စခန်င်း တွင်းအဝင်အထွက် (ဧေ့်္ေ်၊ လုြ်္ား၊ ြစ္စေ်း) အ္စ်များအားစစ်ဒဆးရန်င် 
- ္တ္တုတွင်းမန်င်ဒနင်ေျာနှင့်ြူးတွဲ၍ အပေစ်အြျက်၊ ္ိ္ာထင်ရှားဒ္ာအပေစ်အြျက်၊ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ္ိ္ာဒ္ာထိခိုက်မှု များအား 

ဒနင်ာက်ဆုံးအဒပခအဒနင်များကုိ မျက်ဒပခမပြတ် စစ်ဒဆးရန်င်၊ 
- ္တ္တုတွင်းမန်င်ဒနင်ေျာ၊ ္က်ဆိုင်ရာ အကကီးအကဲများနှင့် ြူးတဲွ၍ ြတ်ဝန်င်းကျင်အ္ုိင်းအဝုိင်းနှင့် တိုင်စာများနှင့် စစ်ဒဆးမှု၊ 

လူမှုတာဝန်င်ဒကျမှုအစီအစဉ်များအား ဒဆွးဒနွးပခင်း၊ ဆက်္ွယ်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း 
- ဒနင့်စဉ် လုြ်ကွက်၏ဒနင့်စဉ် လုြ်ငန်င်းများ (္တ္တုတူးဒော်ဒရး၊ ထုတ်လုြ်ဒရး အစရှိ္ေ်) တို့အား စီမံခနင့််ခွဲမှုတွင်ြါဝင်ရန်င် 
- လုြ်ငန်င်းခွင် ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု၊ ္ြ်ရြ်္နင့််ရှင်းမှု ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှုများတွင် ြါဝင်စီမံရန်င် 

 ေဆ ိုခပ ု ပ တ ်ဝန်း ကျ င ်စီမ ံခန့်ခွဲမ ှု န ှင့် အ စာ င ့်ကကည့်စ စ်အဆ း အ ေးေစီေစဉ် 

ြုံမှန်င်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာရှုဒေါင့်နှင့် ္တ္တုလုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုများအတွက် ထိခိုက်နုိင်မှုအလားအလာများ 
လှုြ်ရှားမှု/လုြ်ငန်င်း Environmental Aspects Environmental Impacts 

စီစဉ်မှုနှင့်ခွင့်ပြုဒြးမှု 

ဒပမယာအဒနှာက်အယှက် 

ပမစ်ဒရဒချာင်းဒရများ ဒရကကီးဒရလျှေမံှု 

ထိခိုက်လွယ်ဒ္ာ ဧရိယာ များြျက်စီးပခင်းအလားအလာ၊ ဒရှး 
ဒဟာင်းယေ်ဒကျးမှု၊ ဒရဒနင်၊ကုန်င်းဒနင်္တ္တဝါ၊မျ ိုးစိတ်များြျက် စီးမှုအန္တရာယ်. 

လုြ်ကွက်နင်ယ်နင်မိတ်၊ ဒပမစာြံုအပမင့်ကနင့််္တ်ချက်၊ အပမင်တင့်ထေ်မှုမရှိဒ္ာ 

္က်ဒရာက်မှု  

ဒပမယာအဒနှာက်အယှက်၊ ပြန်င်လေ် 

ပြင်ဆင်ဒရးနှင့်ြိတ်္ိမ်းဒရး 

ဒပမပြင်အဒပခစုိက်ကျက်စားရာဒနင်ရာ (္စ်ြင်ြန်င်းမန်င်များ) နှင့်ဒရဒနင် 

ဒနင်ရင်းဒေ္များပြန်င်လေ်ထူဒထာင်ဒရး၊  
ဒရဒနင်ဒနင်ရင်းဒေ္များနှင့်ဒပမဒအာက်ဒရေစ်ေမ်းမှု ဒလျာ့ြါး ဒစဒရး 

္တ္တုတူးဒော်ပခင်း 

ဒရကကီးပခင်း 
အက်စစ်ြါဒ္ာဒကျာက်တံုး၊ အယ်ကာလီ ္ို့မဟုတ် ဆားငံရေ်ဝင်လာပခင်း၊ 

ဒပမဒြါ်/ဒပမဒအာက်ရေ်အရေ်အဒ္ွးကျဆင်းပခင်း 

ေန်င်လုံအိမ်ဓာတ်ဒငွ့ / ကိရိယာများ 

စက်နုိးပခင်းမှ ဒလာင်စာများဒလာင် 
ကျွေမ်းမှု  

အမှုံများြျ ံ့လွှင့်မှု, ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှု, အက်ဆစ်မုိးရွာ္ွန်င်းမှု, 

ဒလအရေ်အဒ္ွးကုိြျက်စီးဒစမှု 

္တ္တုတွင်းများမှ ဒရထွက်ပခင်းအဒပခ 
အဒနင်နှင့်ဒရထုတ်ပခင်း၊ ဒရဆုိးစွနင့််ြစ် 
ပခင်း 

္တ္တုလုြ်ကွက်များ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရ ဒရမျက်နင်ာပြင်ြျက်စီးပခင်း/ဒလျာ့ 
ြါးပခင်း၊ စွနင့််ြစ်ဒကျာက်တံုးများအက်စစ်ဓာတ်၊ အယ်ကာလီ ဓာတ်ထွက်ရှိ ပခင်း 
့္ုိမဟုတ် ဒပမလွှာထဲ့္ုိ ဆားငံဒရစိမ့်ဝင်၍ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရ အရေ် 
အဒ္ွးကျဆင်းပခင်း 

တူးဒောက်ရာတွင်ဒရအ္ံုးပြုပခင်း တူးဒော်ပခင်းလုြ်ငန်င်းများတွင် ဒရအ္ံုးပြုပခင်း 

ဒပမယာအဒနင်ာက်အယှက် 
လုြ်ငန်င်း္ံုးလမ်းများဒောက်လုြ်ပခင်း၊ ဒပမလွှာတူးဒောက်ပခင်း၊ 
လမ်းများအတွက် ပြင်ဆင်ပခင်း။ များ တွွင် ဒရဒနင်၊ ကုန်င်းဒနင်္တ္တဝါများ၊ မျ ိုး 
စိတ်များြျက်စီးမှု  

ေုန်င်မှုံ့များြျ ံ့လွှင့်ပခင်း ဒလအရေ်အဒ္ွးကျဆင်းပခင်း 

ဆူေံ္ံနှင့် တုန်င်ခါမှု ြတ်ဝန်င်းကျင်အတွက်အဒနှာက်အယှက်ပေစ်ပခင်း 

္ယ်ဒဆာင်ဒရးယန္တရား 
ကကီးများ 

ေုန်င်မှုံ့အစအနင်များထုတ်လွှတ်မှု (္ယ် 
ဒဆာင်ဒရွှေ့ဒပြာင်း၊ လမ်းဒ ကာင်း၊ 
္ွန်င်ချ မှုများ 

ေုန်င်မှုနင့််အစအနင်မျာ၊ ဒလထုအရေ်အဒ္ွးကျဆင်းမှု 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  103 

 

ယာဉ်ကကီးများ္ွားလာပခင်း ေုန်င်မှုနင့််အစအနင်မျာ၊ ဒလထုအရေ်အဒ္ွးကျဆင်းမှု 

ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်င်များဒြျာက်ဆံုးပခင်း ္ဘာဝမျ ိုးစိတ်များဆံုးရှုံးပခင်း 

ဆူေံမှု လုြ်ငန်င်းခွင် ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်ကကီးများ 

ေန်င်လုံအိမ်ဓာတ်ဒငွ့ / ကိရိယာများ 
စက်နုိးပခင်းမှ ဒလာင်စာများဒလာင် 
ကျွေမ်းမှု 

အမှုံများြျ ံ့လွှင့်မှု, ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှု, အက်ဆစ်မုိးရွာ္ွန်င်းမှု, ဒလအရေ် 
အဒ္ွးကုိြျက်စီးဒစမှု 

ဒပမစာြံုများ (္တ္တုရိုင်း၊ 
အဆင့်နိင်မ့်္တ္တုရုိင်း၊ 
ဒပမလွှာများ  

ဒရစီးနှင့်ဒမျာြါပခင်း၊ စိမ့်ဝင်္ွားပခင်း 

္တ္တုလုြ်ကွက်များ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရ ဒရမျက်နင်ာပြင်ြျက်စီးပခင်း/ဒလျာ့ 
ြါးပခင်း၊ စွနင့််ြစ်ဒကျာက်တံုးများအက်စစ်ဓာတ်၊ အယ်ကာလီ ဓာတ်ထွက်ရှိ ပခင်း 
့္ုိမဟုတ် ဒပမလွှာထဲ့္ုိ ဆားငံဒရစိမ့်ဝင်၍ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရ အရေ် 

အဒ္ွးကျဆင်းပခင်း 

ဒပမစာြံုအဒစာင်း တေ်မငိမ်မှု ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒရ၊ နှင့်ဒပမဒအာက်ဒရအဒြါ်ထိခိုက်နုိင်မှု 

္တ္တုရုိင်းဒပမစာြံု ေုန်င်မှုံ့ထွက်ရှိမှု( 
္ွန်င်ချမှု၊ ဒလတုိက်မှုများ) 

ေုန်င်မှုနင့််အစအနင်မျာ၊ ဒလထုအရေ်အဒ္ွးကျဆင်းမှု 

္တ္တုရုိင်းကကိတ်ခွဲပခင်း 

ကကိတ်ခွဲပခင်း ေုန်င်မှုနင့််အစအနင်မျာ၊ ဒလထုအရေ်အဒ္ွးကျဆင်းမှု 

လျှေြ်စစ်အ္ုံးပြပခင်းမှ ဒလထု့္ုိထုတ် 
လွှတ်မှု ဒလထုေစ်ေမ်းမှု, စက်ဒလာင် 

စာများဒလာင်ကျွေမ်းမှု အရင်းအပမစ် 

အမှုံများြျ ံ့လွှင့်မှု, ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှု, အက်ဆစ်မုိးရွာ္ွန်င်းမှု, 

ဒလအရေ်အဒ္ွးကုိြျက်စီးဒစမှု 

စိမ့်ထွက်မှု  

စွနင့််ြစ်ရေ်စိမ့်ထွက်မှု ဒပမဒအာက်ဒရေစ်ေမ်းမှု 

ဒပမစာြံုအဒစာင်းများမှ စိမ့်ထွက်မှု ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒရ၊ နှင့်ဒပမဒအာက်ဒရအဒြါ်ထိခိုက်နုိင်မှု 

ဒရစီးနှင့်ဒပမာြါပခင်း ဒပမပြင်ဒရေစ်ေမ်းမှု 

အမှိုက်စွနင့််ြစ်ပခင်းမှ ယိုေိတ်ပခင်း၊ 
အစက်ကျပခင်း (ဓာတုြစ္စေ်းများ အ္ံုး 

ပြုမှုမှ ဆုိင်ရာနုိေ်၊ အက်ဆစ် စ္ေ်) 
ယခု စီမ့ကိန်င်းတွင် အ္ံုးမပြုြါ၊ 

ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရ ေစ်ေမ်းမှု 

အနင်ေ်ထိုင်ကန်င်များပြေ့်ပခင်း ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရေစ်ေမ်းမှု 

PLS collection and holding ponds ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်င်များအတွက်ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှု 

အနင်ေ်ထိုင်ကန်င်များမှစွနင့််ြစ်ပခင်း ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရေစ်ေမ်းမှု၊ ဒလေစ်ေမ်းမှု 

္တ္တုရုိင်းပြုပြင်ရာမှ 
ထွက်ရှိဒ္ာအနင်ေ်အနင်စ် 

အနင်ေ်အနင်စ်ကွန်င်ဒေရာများ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရများအဒြါ်ထိခိုက်မှု 

ေုန်င်မှုံ့ထွက်ရှိမှု ေုန်င်မှုနင့််အစအနင်မျာ၊ ဒလထုအရေ်အဒ္ွးကျဆင်းမှု 

ဒပမဒအာက်ဒရစိမ့်ထွက်မှု ဒပမဒအာက်ဒရ အရေ်အဒ္ွးကျဆင်းမှု 

ယိုစိမ့်မှုစုဒဆာင်းပခင်း စီမံမှုနှင့် အဒပခ 
အဒနင် 

ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရ အရေ်အဒ္ွးကျဆင်းမှု 

ဒရစီးနှင့်အတူဒပမာြါပခင်း ဒပမဒြါ်ဒရေစ်ေမ်းမှု 

တမံ၏အဒစာင်းတေ်မငိမ်မှု ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒရ၊ နှင့်ဒပမဒအာက်ဒရအဒြါ်ထိခိုက်နုိင်မှု 

အနင်ေ်ထိုင်ကန်င်များ၏ 
ဒရအရေ်အဒ္ွး 

ဒတာရုိင်းတိရစ္ဆာန်င် များအတွက် ကျန်င်းမာဒရးအန္တရာယ်ရှိပခင်း 

ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု 

ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု 
(အဆက်) 

စွနင့််ြစ် ြစ္စေ်း ဒပမအ္ံုးချမှုကုိ ထိခိုက်မှု 

စက်ဆီ၊ ဒချာဆီဒဟာင်းများ စွနင့််ြစ်အမှိုက်မှ ထိခိုက်မှု 

ဘက်ထရီအဒဟာင်းများ စွနင့််ြစ်အမှိုက်မှ ထိခိုက်မှု 

ဝါရှာများအဝုိငးဆီးလ်များ စွနင့််ြစ်အမှိုက်မှ ထိခိုက်မှု၊ ဒလထုေစ်ေမ်းမှု 

ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဧရိယာ မှ 
ဒရစီးနှင့်ဒပမာြါမှုများ 

ဒပမပြင်ဒရေစ်ေမ်းမှု 

အဒထွဒထွ္ံုးဒရများ ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရေစ်ေမ်းမှု၊ 

လုြ်ကွက်တစ်ခုလုံး 

အန္တရာယ်ရှိစွနင့််ြစ်အမှိုက်ထွက်ရှိမှု 

(ဆီြံုးဒဟာင်းများ စ္ေ်ပေင့်) 
စွနင့််ြစ်အမှိုက်မှ ထိခိုက်မှု 

ဒလာင်စာဆီ္ုိဒလှာင်မှု ေိတ်စင်မှု ၊ ယိုစိမ့်မှု ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရေစ်ေမ်းမှု၊ 

ဒရဒြးဒဝမှု ဒ္ာက်ဒရအရေ်အဒ္ွး ကျန်င်းမာဒရး 

ဒရကန်င်များဒရစီးနှင့်ဆက်္ွယ်မှု ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရေစ်ေမ်းမှု၊ 

ဒကျာက်ေွမ်းများြါဝင်မှု ကျန်င်းမာဒရးထိခိက်ုနုိင်မျု 

ြစ္စေ်း္ုိဒလှာင်မှုဧရိယာ  (အုိဇုန်င်းလွှာ 

ြျက်စီး္ေ့်ြစ္စေ်း စက်ဆီဒချာဆီ 
ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်မှု 

အဒဆာက်အဦးများမေိုေက်မှု စွနင့််ြစ်အမှိုက်မှ ထိခိုက်မှု 

္နင့််ရှင်းဒရးထိန်င်း္ိမ်းမှု ပမင်ကွင်းမဒကာင်းပခင်း၊ ဒပမဒအာက်ဒရေစ်ေမ်းပခင်း 

စွနင့််ြစ်အမှိုက်ခွဲပခားမှု ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒပမဒအာက်ဒရေစ်ေမ်းပခင်း 

ဆီစက်ကျ္ေ့်ဒနင်ရာမှ ဒပမလွှာ စွနင့််ြစ်အမှိုက်မှ ထိခိုက်မှု 

မီးရှို့ပခင်း ဒလအရေ်အဒ္ွးကျဆင်းမှု 

အဒမွအနင်စ်္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင် ဒပမဆီလွှာ၊ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရြတ်ဝန်င်းကျင်ကုိထိခိုက်မှု 

ဒရအ္ံုးပြုမှု ္ဘာဝအရင်းအပမစ်များဆံုးရှုံးမှု 

ရံုး/အုြ်ချုြ်မှုဆုိင်ရာ ရံုးနှင့် အစားအဒ္ာက်အမှိုက်များ ဒပမဆီလွှာ၊ ဒရဒြါ်၊ ဒရဒအာက်ဒရ ထိခိုက်မှု၊ အဒနင်ာက်အယှက်၊  ကကက်၊ ပခင်၊ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  104 

 

ထွက်ရှိမှု ယင်ဒကာင် စီမံခနင့််ခွဲမှု  

အရင်းအပမစ်များ(စာရွက် ၊ ြလတ် 

စတစ် ၊  မှင်ခံ) 
ပြင်လေ်မရ္ေ့်အရင်းအပမစ်များ 

ဒလထုေစ်ေမ်းပခင်းလျှေြ်စစ်ဓာတ်အား 

နှင့် HVAC အရင်းအပမစ်များ 

အမှုံများြျ ံ့လွှင့်မှု, ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှု, အက်ဆစ်မုိးရွာ္ွန်င်းမှု, ဒလအရေ် 

အဒ္ွးကုိြျက်စီးဒစမှု 

 

အဆိုပြုြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမှု အစီအစဉ်ဇယား 
ဒခါင်းစဉ်/လှုြ်ရှားမှု ရှင်းလင်းချက် ြုိင်ရှင် Timing 

Jan Feb Mar Apr  May Jun Jul Aug Sep Oct Nov  Dec 

ဒရဆုိး 

စွနင့််ြစ်မှု စစ်ဒဆးပခင်းအစီရင်ခံစာ  လစဉ် ၂၈ ရကဒ်နင့်တုိင်း  M M M M M M M M M M M M 
ဒရဆုိးနင်မူနင်ာဒကာက်ယူပခင်း လစဉ်လိုအြ်မှု  M M M M M M M M M M M M 

ဒရဆုိးနင်မူနင်ာဒကာက်ယူပခင်း စမ်း္ြ်ခွင့်ပြုမိနင့််  S      S      

ကျ္င့်ဒငွဒတာင်းခံပခင်း payable to State of             1st 
Etc.               

 ဒလထုထဲ့္ုိထုတ်လွှတ်မှု 

နှစ်စဉ်ထုတ်လွှတ်မှုစစ်ဒဆးချက် အနင်ေ်းဆံုးတစ်လလျှေင်၁ကကိမ်    1st          
စမ်း္ြ်မှုမှတ်တမ်း   31      31      

ဒလာင်စာဆီကုန်င်ကျမှု စာရင်းစာအုြ်ပေင့်မှတ်္ားမှု  D D D D D D 
D 

D D D D D  

နှစ်စဉ် ၂ ကကမ်ိတုိင်းတာမှု စားရိတ် Should receive invoice               

ေုန်င်မှုံ့ြျ ံ့လွှင့်မှု အပမင်စစ်ဒဆးမှု ဇယားပေေ့်စွက်မှု  D D D D D D D D D D D D 
Etc.               

   ICP)            

ယုိေိတ်ပခင်း 
မုိးရွာ္ွန်င်းစဉ်စစ်ဒဆးမှု ေိတ်စင်္ေ့်ဒနင်ရာမှတ်္ားမှု       Q      Q 

ဓာတ်ခဲွခန်င်းစမ်း္ြ်မှု 
(လုိအြ်လျှေင်) 

      A        

ဓာတ်ခဲွစမ်း္ြ်မှုရလေ် မတ် လ ၃၁ ရက်  31st   31st   31st   31st   

နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်မှတ်တမ်း        A       
       111

1 
       

Emergency Planning and Right-to-Know Act (EPCRA) 

Tier II Reporting (SARA 312) Submit to State,and LEPC, 
local fire department 

   1st          

Form R Reporting (SARA 313) Start at least one month 
before due date 

      1st       

Etc.               

A:Anually, D = Daily, M  = Monthly, Q = quarterly, S = semi-annually, W = weekly 

 

သိသာ ထင ်ေှား အ သာ ပ တ်ဝန်း ကျ င ် ဆ ိုင ်ော မ ျ ာ း ကုိ ေကဲခေ တ ်ချ က် (သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ်အေး လုပ်င န်း ေတ ွက်သာ) 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာအချက်အလက် ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခုိက်မှု  ္ိ္ာထင်ရားမှုအကဲပေတ်အမှတ် 

လူထုနှင့် 
ြတ်ဝန်င်းကျင် 

လုိက်နင်ာမှု တပခား ထိခိုက်မှု စုစုဒြါင်း ္ိ္ာ 
ထင်ရှားမှု 

ဒရစီးနှင့်ဒပမာြါပခင်း စွနင့််ြစ်ဒကျာက်တံုးများအက်စစ်ဓာတ်၊ 
အယ်ကာလီ ဓာတ်ထွက်ရိှ ပခင်း ့္ုိမဟုတ် 
ဒပမလွှာထဲ့္ုိ ဆားငံဒရစိမ့်ဝင်၍ ဒပမဒြါ် 
ဒပမဒအာက်ဒရ အရေ် အဒ္ွး 
ကျဆင်းပခင်း 

2 3 2 7  

ေန်င်လံုအိမ်ဓာတ်ဒငွ့ / ကရိိယာများ 
စက်နုိးပခင်းမှ ဒလာင်စာများဒလာင် ကျွေမ်းမှု 

အမှုံများြျ ံ့လွှင့်မှု, ရာ္ီဥတုဒပြာင်းလဲမှု, 
အက်ဆစ်မုိးရွာ္ွန်င်းမှု, ဒလအရေ် 
အဒ္ွးကုိြျက်စီးဒစမှု 

2 1 2 5 N 

္တ္တုတွင်းများမှ ဒရထွက်ပခင်းအဒပခ 
အဒနင်နှင့်ဒရထုတ်ပခင်း၊ ဒရဆုိးစွနင့််ြစ် ပခင်း 

ဒပမဒြါ်(့္ုိ) ဒပမဒအာက် ဒရ မျက်နင်ာပြင် 
ဒလျာ့ကျပခင်း၊ ြျက်စီးပခင်း၊ စွနင့််ြစ် 
ဒကျာက်တံုးများအက်စစ်ဓာတ်၊ အယ်ကာ 
လီ ဓာတ်ထွက်ရှိ ပခင်း ့္ုိမဟုတ် ဒပမလွှာ 
ထဲ့္ုိ ဆားငံဒရစိမ့်ဝင်၍ ဒပမဒြါ် ဒပမ 
ဒအာက်ဒရ အရေ် အဒ္ွး ကျဆင်းပခင်း 

3 3 3 9 . 

တွင်းတူးပခင်းအတွက်ဒရအ္ံုးပြုမှု တွင်းတူးပခင်းအတွက်ဒရအ္ံုးပြုမှု 1 1 1 3 N 

ဒပမယာအဒနင်ာက်အယှက် လုြ်ငန်င်း္ံုးလမ်းများဒောက်လုြ်ပခင်း၊ 
ဒပမလွှာတူးဒောက်ပခင်း၊ လမ်းများ 

2 2 1 5 N 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  105 

 

အတွက် ပြင်ဆင်ပခင်းများ တွင် ဒရဒနင်၊ 
ကန်ုင်းဒနင်္တ္တဝါများ၊ မျ ိုး စိတ်များ 
ြျက်စီးမှု 

ေုန်င်မှုံ့ြျ ံ့လွှင့်မှု  (ဒောက်ခဲွပခင်း- ဤ 
စီမံကိန်င်းတွင် မ္ံုးြါ, အတင်/အချ) 

အမှုံများြျ ံ့လွှင့်မှု, ဒလအရေ်အဒ္ွး 
ကျဆင်းပခင်း 

2 2 
 

2 6 Y 

ဆူေံ္ံနှင့်တုန်င်ခါမှု  ြတ်ဝန်င်းကျင်အတွက်အဒနင်ာက်အယှက် 3 1 1 5 N 

*The total "significance" score is the sum of the three individual significance ratings.  

ဤ ဥပမာ ေတွက်, 6 သ့ုိမဟ ုတ်ပုိမိ ုခမင ့် မား အသာေမှတ်ကို  " သိသာထ င ်ေှား အသာရှုအထ ာင ့်။  " ဟုယ ူဆသည် 

စီမံခနင့််ခွဲမှုရှုဒထာင့်မှ တိုးတက်လာဒစဒရးအခွင့်အလန်င်းများ(ထိန်င်းချုြ်မှု အကဲပေတ်ချက်များ) 

အကဲပေတ်အမှတ်လမ်းညွန်င်ချက် 

အမှတ် လူထုနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်အတွက် ထိခုိက်မှု 
အလားအလာ 

လုိက်နင်ာမှု ကျန်င်ရိှဒ္ာထိခုိက်မှုများ  
(ဥြမာ ကုန်င်ကျစားရိတ်၊ ေုဏ်္တင်း) 

0 လုြ်ကွက်တွင် လုြ်ငန်င်းလုြ်ဒနင်ဒ္ာ ္ူ/ အနီင်းဝန်င်း 
ကျင်နှင့်တပခား္ူများနှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်အားထိခုိက် 
မှုမရိှ 

- ကန်ုင်ကျစားရိတ်မရိှ 

1 လျှေင်ပမန်င်စွာပြန်င်လေ်ရရိှနုိင်ဒ္ာထိခုိက်မှု 
ြတ်ဝန်င်းကျင်:ကန်င့်္တ်ထားဘူးဒ္ာြတ်ဝန်င်း ကျင် 

ကို္က်ဒရာက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှေင် လျင်ပမန်င်စွာ 
နင်ေုိအတုိင်းပြန်င်လေ်ရရိှပခင်း  
ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု လုြ်္ားနှင့် 

အနီင်းဝန်င်းကျင်မှလူများကုိ ထိခိုက်မှုနင်ေ်းြါး, အချန်ိင် 
ကန်ုင်ကျမှုနင်ေ်းြါး 

- ္က်ဒရာက်မှုရိှဒ္ာ်လေ်းစီးြွားဒရးနှင့်လုြ်ငန်င်းြစ္စေ်းကုိ 
အဒနင်ာက်အယှက်မပေစ်ဒစြါ. 
အနင်ေ်းငယ် မျှေ္ာ 
 

2 ပေစ်နုိင်မှုအလားအလာရိှမြီး ထိခုိက်မှု ြုိမုိကျယ်ပြနင့်် 
လာ၍ အလွယ်တက ူမူရင်းအဒနင်အထားပြန်င်မရရိှနုိင် 
ြတ်ဝန်င်းကင်ဆုိင်ရား ထိခိုက်မှု အလားအလာများ၊ 
အပမန်င်ပြန်င်လေ်ပြုပြင်ရန်င် မလွယ်ြါ။ 
ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု ထိခိုက်ေဏ်ရာ ရရိှမှု 

တတိယအေဲွ့အစေ်း၏ ဒတာင်းဆုိမှု   

လုိက်နင်ာမှုမရိှပခင်း 
အတွက် စေ်းကမ်းချက် 
များထုတ်ရန်င်လိုအြ် 

ဒေ္တွင်းနှင့်အမျ ိုး္ားဒရး္က်ဆုိင်္ူများမှဒေ္ခံများနှင့်အမျ ိုး္
့ားဒရးေုဏ်္ိက္ခာကို္က်ဒရာက်မှုများ ပေစ်နုိင်၊ ထိခိုက်ေဏ်ရာ ရရိှမှု 
္တင်းပြနင့််န့ံှ မှု ရှိြါက ေုဏ်္ိက္ခာကျဆင်း နုိင် 

3 စုိးရိမ်ရဒ္ာဆက်တုိက်ြျက်စီးမှုအလားအလာ များ  

 ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင်ရာ: ဆက်တုိက် ့္ုိ ကြ်ဒရာေါဒဘး 
ကျယ်ပြနင့်် ္ွားမှု ပြန်င်အစားထုိး မရဒ္ာ ြျက်စီးမှု 

 ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု အနီင်းဝန်င်းကျင် မှ  
ဒေ္ခံများနှင့် လုြ်္ားများ ဒ္ဆံုးမှု  

  

လုိက်နင်ာမှုမရိှပခင်း 
အတွက် နင်ယ်ဒပမ၊ 
ဒေ္ဆုိင်ရာစေ်းကမ်း 
ချက် များထုတ်ရန်င် 
လုိအြ်,  

ြစ္စေ်းကုန်င်ကျစရိတ်အဒြါ်ထိခိုက်မှု အဓိကဒနှာင့်ဒနှးမှုဒ ကာင့် 
ဆံုးရှုံးမှု, ဒနှာင့်ဒနှးမှု ့္ုိမဟုတ်အဒလးအနင်က်ထားဒ္ာ စီးြွားဒရး 
လုြ်ငန်င်းရလေ်များကုိထိခိုက်မှု၊အိမ်ခခံဒပမမှထိခိုက်ြျက်စီးမှု 
ဒေ္တွင်းနှင့်အမျ ိုး္ားဒရး္က်ဆုိင်္ူများမှဒေ္ခံများနှင့်အမျ ိုး္
့ားဒရးေုဏ်္ိက္ခာကို္က်ဒရာက်မှုများ ပေစ်နုိင်၊ ထိခိုက်ေဏ်ရာ ရရိှမှု 
္တင်းပြနင့််န့ံှ မှု ရှိြါက ေုဏ်္ိက္ခာကျဆင်း နုိင် 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများမှ အန္တရာယ်အကျွေင်းအကျန်င် အကဲပေတ်ချက် 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆုိင် ရာ 

ရှု့ဒထာင့် 
အဒရးြါမှု  ထိန်င်းချုြ်မှု ထိန်င်းချုြ် 

ရမှတ် 
ကျွေင်းကျန်င် 
အန္တရာယ် 

တုိးတက်ဒအာင်ဒဆာင်ရွက်မှုများ 

အမှတ် Y/N 

ဒရစီးနှင့်ဒပမာြါမှု 7 Y ဒရစီးနှင့်အတူေစ်ေမ်းမှု ကာကွယ် 
ပခင်းအစီအစဉ်, အလား အလာ 
အက်ဆစ်ဓာတ် ထုတ် လွှတ် မှု၊  
စွန်င့်ြစ်ဒရ ထိန်င်းချုြ် ဒရး၊ဒရလွှဲဒပမာင်း, 
ဒရစုဒဆာင်း ပခင်းကန်င်, စီးဆင်းဒရ 
ပြန်င်္ံုးမှု ္င်တန်င်းဒြးပခင်း, လုြ်ထံုး 
လုြ်နင်ေ်းများ, ြုိလျှေဒံရ ္နင့််စင်မှု 

2 3.5 နှစ်စဉ်ပြန်င်လှန်င်္ံုး္ြ်မှုနှင့် အဆင့် 
ပမှင့်တင်မှု (ဒစာင့် ကေ့်ပခင်းရလေ် အရ 
တုိးတ်ဒအာင်အင်ေျင်နီင်ဘာလုြ်ငန်င်းများ
နှင့် အုြ်ချုြ်မှု ထိန်င်းချုြ်ဒရးကဏ္ဍများ) 

ေန်င်လံုအိမ်ဓာတ်ဒငွ့ / 
ကရိိယာများ စက်နုိးပခင်းမှ 
ဒလာင်စာများဒလာင် 
ကျွေမ်းမှု 

5 N     

္တ္တုတွင်းများမှ 
ဒရထွက်ပခင်းအဒပခ 
အဒနင်နှင့်ဒရထုတ်ပခင်း၊ 
ဒရဆုိးစွနင့််ြစ် ပခင်း 

9 Y ြုိလျှေဒံရထုတ်၍ပြန်င်္ံုးပခင်း၊္နင့််စင် 
ပခင်း၊ ဒရထုတ်လွှတ်ခွင့်ပြုမိနင့််၊ ဒရ 
အရေ်အဒ္ွးစစ်ဒဆးတုိင်းတာပခင်း 

3  ဒရ္ံုး/ ပြန်င်္ံုးပခင်းအစီအစဉ်၊ လုြ်ငန်င်း 
မှ ထွက်ရှိဒ္ာ ြုိလျှေ ံဒရများအား 
လုိအြ်္လုိ ္နင့််စင် ဒရး  

တွင်းတူးပခင်းအတွက်ဒရအ
္ံုးပြုမှု 

3 N NA NA NA NA 

ဒပမယာအဒနင်ာက်အယှက် 5 N NA NA NA NA 
ေုန်င်မှုံ့ြျ ံ့လွှင့်မှု  (ဒောက်    
ခွဲ ပခင်း- ဤ စီမံကိန်င်းတွင် 
မ္ံုးြါ, အတင်/အချ) 

6 Y 
 

ေုန်င်မှုံ့ဒလျှော့ချပခင်းအစီအစဉ်၊ ဒရ္ယ် 
ယာဉ်ပေင့်ဒရပေန်င်းပခင်း၊  

 

2 3 ေုန်င်မှုံ့ထွက်ရှိမှု ထိန်င်း္ိမ်းပြုပြင်ဒရး 
အစီအစဉ် 

ဤ ဥပမာ ေတွက်, 6 သ့ုိမဟ ုတ်ပုိမိ ုခမင ့် မား အသာေမှတ်ကို  " သိသာထ င ်ေှား အသာရှုအထ ာင ့်။  " ဟုယ ူဆသည် 

ထိန်င်းချုြ်မှုအဆင့်အမှတ်္တ်မှတ်ချက်လမ်းညွှန်င် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  106 

 

Rating အရေ်အချင်းနှင့်ထိဒရာက်ဒ္ာ ထိန်င်းချုြ်မှု 

1 

ထိန်င်းချုြ်မှုမရှိ 
အင်ေျင်နီင်ယာြုိင်းဆုိင်ရာထိန်င်းချုြ်မှုမလုိအြ် (ယိုစိမ့်မှုစစ်ဒဆးပခင်း၊ ေစ်ေမ်းမှုတုိင်းတာပခင်း၊ ဒလှာင်ကန်င် ယိုစိမ့်မှု ဒထာက်လှမ်းဒရးကိရိယာများ) 

- စီမံခနင့််ခဲွမှုြောဒြး္င်တန်င်း၊ လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်း၊ စ္ေ်တ့ုိအား များဒဆာင်ရွက်ပခင်းမရိှ  
- ထိခိုက်မှု ပေစ်လုပေစ်ခင်အဒနင်အထားများအား လုိက်နင်ာမှုမရိှပခင်း 

2 

အတုိင်းအတာတုိအထိ အုြ်ချုြ်ဒရးနှင့်အင်ေျင်နီင်ယာြုိငးဆုိင်ရာထိန်င်းချုြ်မှုအနင်ေ်းငယ်လိုအြ်ြါ္ေ်၊ တ္မတ်တေ်းထိန်င်း္ိမ်းထားရန်င် မလုိြါ၊ 
- အင်ေျင်နီင်ယာြုိင်းဆုိင်ရာချုြ်ထိန်င်းမှုအနင်ေ်းငယ် 
- ြောဒြးပခင်း၊ ရုိးရှင်းဒ္ာ လုြ်ငန်င်းစဉ်များ၊ လုြ်္ားများအတွက် ္င်တန်င်းများ 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ေစ်ေမ်းဒစပခင်း အချ ိုးအစားပမင့်ဒ္ာ အရင်းအပမစ်များအ္ံုးပြုမှုနှင့် စွနင့််ြစ်အမှိုက်ထွက်ရိှဒ္ာ စက်မှုလုြ်ငန်င်းများ 

 မဒတာ်တဆပေစ်လုပေစ်ခင်အဒနင်အထား၊ စစ်ဒဆးမှု စာရင်းစစ်ရလေ်များ၊ ဒေ္ခံများ၏ဆန္ဒပြမှုများ ဒြါ်ဒြါက်ပခင်း 

3 

အုြ်ချုြ်ဒရးနှင့်အင်ေျင်နီင်ယာြုိငးဆုိင်ရာထိန်င်းချုြ်မှုဒယဘုယျအားပေင့်ထိမိစွာဒဆာင်ရွက်နုိင်ြါ္ေ်။ ထိန်င်းချုြ်မှုတွင် ဆံုးရှုံးမှုတစ်ခု ပေစ်ဒြါ်ပခင်း 
္ေ် လုြ်ငန်င်းကုိဆက်လက်လုြ်ဒဆာင်ရန်င်အတားအဆီးတစ်ခုမဟုတ်ြါ၊ 
လုြ်ငန်င်းစဉ်၊ ေစ်ေမ်းမှု ထိန်င်းချုြ်ဒရးကိရိယာ၊ နင်ေ်းြောနှင့် ကာကယ်ွတားဆီးရန်င်၊ ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးရန်င်လိုအြ်္ေ်. 
လုြ်ငန်င်းစဉ်ြောဒြးအစီအစဉ်များဒဆာင်ရွက်ရာတွင် လုြ်္ားများကန်င်ထရုိက်တာများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒစဒရး ္င်တန်င်းများလုိအြ်ြါ္ေ်။ 
မဒတာ်တဆပေစ်လုပေစ်ခင်အဒနင်အထား၊ စစ်ဒဆးမှု စာရင်းစစ်ရလေ်များ၊ ဒေ္ခံများ၏ဆန္ဒပြမှုများ ဒြါ်ဒြါက်ပခင်း များတခါတရံပေစ်ဒလ့ရိှ 
 ကြါ္ေ်၊ 

4 

အင်ေျင်နီင်ယာြုိင်းဆုိင်ရာထိန်င်းချုြ်မှုများဒကာင်းစွာလုိအြ်ြါ္ေ်။ အလုြ်္မားများနှင့် ကန်င်ထရုိက်တာများအတါက် လုြ်ငန်င်းလုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်း 
စံချန်ိင်စံညွှန်င်း,များ နှင့် အဆင့်ပမှင့် အ္ိြောရိှရန်င်လိုအြ်ြါ္ေ်။  
ရုြ်ြုိင်းဆုိင်ရာ အဒကာင်းဆံုး္င့်ဒတာ်္ေ့် နင်ေ်းြောမှာ မလုိလားအြ်ဒ္ာထိခိုက်မှုများအားတားဆီးနုိင်မြီး၊ အချန်ိင်ကာလအလုိက် ဒစာင့် ကေ့် 
စစ်ဒဆးပခင်း၊စွမ်းဒဆာင်ရေ်ပြေ့်ဝမှု့္ုိမဟုတ် စကမ်ှုနင်ေ်းြောရင်းနီှးပမုြ်နံှမှု အစီအစဉ်များမှ အရင်းအပမစ်များကုန်င်ကျမှုနှင့်စွနင့််ြစ်မှုများကုိ 
ဒလျာ့ကျဒစမေ်ပေစ်ြါ္ေ်၊  
အဒကာင်းဆံုး္င်တန်င်းအစီအစဉ်များ္ေ် လုြ်္ားများနှင့်ကန်င်ထရုိက်တာများအတွက် ခိုင်မာဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းမှု အစဉ်အလာဒြါ် 
ဒြါက်လာဒစမြီး ပြေ့်စံု တင်း ကြ်ဒ္ာ လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများကုိ လိုက်နင်ာဒစနုိင်ြါ္ေ်။  
ထိခိုက်မှုပေစ်လုပေစ်ခင်အဒနင်အထားများကုိ ဒပေရှင်းပခင်း္ေ် ထိခုိက်မှုများကုိ မပေစ်ဒအာင်အကာအကယ်ွပြုလုြ်ပခင်းပေစ်ြါ္ေ်.  

 

လုြ်ငန်င်းြုိင်းဆုိင်ရာထိန်င်းချုြ်မှုများ (္ိ္ာထင်ရှားဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာများ) 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းမဒရဆုိးစွနင့််ထုတ်ပခင်း 

ထိခိုက်မှုအလားအလာ 

 စွနင့််ြစ်ဒရ အရေ်အဒ္ွးစံချန်ိင်စံညွှန်င်းခွင့်ပြုချက်နှင့် စွနင့််ြစ်ဒရစီးနှုန်င်း 

 ပမစ်ဒချာင်း့္ုိစွနင့််ြစ်မေ့် ဒရထွက်ဒြါက်တွင် ္နင့််စင်မြီး ဒရအရေ်အဒ္ွး စံချန်ိင်စံညွန်င်းမမီှပခင်း  

 ပမစ်ဒချာင်းများမှ ဒရဒနင်္တ္တဝါများအတွက် ဆုိးရွားစွာထိခုိက်မှု  

အစီအစဉ်၊ လုြ်ငန်င်းစဉ်၊ 
လုြ်ငန်င်းညွှန်င် ကားချက်များ 

 လုြ်ငန်င်းစဉ်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းစံချန်ိင်စံညွှန်င်း 

 တာဝန်င်ချထားမှု 

 အလှေ့်ကျစနင်စ်နှင့်ဆက်္ွယ်ဒဆာင်ရွက်မှု 

 လုြ်ငန်င်းမှတ်တမ်းနှင့် မှန်င်ကန်င်ဒ္ာဒဆာင်ရွက်မှုများ 

 မပေစ်မဒနင် လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မှု အတွက် ္တ်မှတ် ချက်ကနင့််္ တ်ချက်နှုန်င်း 

 ဒစာင့် ကေ့်ပခင်းနှင့်တုိင်းတာပခင်းကိရိယာများ စံချန်ိင် ကိုက်ေိှပခင်း  

 စစ်ဒဆးပခင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်င်း္န်င်းပခင်း လုြ်ငန်င်းစဉ်များ 

အင်ေျင်နီင်ယာလုြ်ငန်င်းများ 
ထိန်င်းချုြ်မှု 

 လုြ်ငန်င်းများအားအဆင့်ပမှင့်တင်ပခင်း 

 ဒရစီးနှုန်င်းတုိင်းတာမှု pH and conductivity ေိှနှိုင်းစနင်စ် , အစစ်စနင်စ်၊ နှင့်တပခားတုိင်းတာမှုစနင်စ်များ   

 အလုိအဒလျှောက်အချက်ဒြးစနင်စ် 

္င်တန်င်း၊ ဒလ့ကျင့်ခန်င်းများ 

 လုြ်ငန်င်းစဉ်လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းစံချန်ိင်စံညွှန်င်း (ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု၊ ကရိိယာ၊ ခံနုိင်ရေ်အား၊ စီးဆင်းမှု စီမံမှု၊ ဒပြာင်းလဲမှု 
စာရင်း၊ နင်မူနင်ာဒကာက်ယူပခင်း၊ ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းနှင့် ထိန်င်း္ိမ်းပြုပြင်မှု) 

 ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် အစီရင်ခံပခင်းလုြ်ငန်င်းစဉ်နှင့် လိုအြ်မှုများ 

 ္င်ယူမှု စနင်စ်  (္င်တန်င်းမှတ်တမ်းများ) 

ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးပခင်းနှင့် 
တုိင်းတာပခင်း 

 လုိက်နင်ာရန်င်လုိအြ်မှု  (ဥြမာ, flow, pH, total suspended solids, key metals, monitoring schedules) 

 ကမု္ပဏီအတွင်းလုိအြ်မှု  

 အတွင်း - အပြင်ဆက်္ ွယ်မှု 

 စံချန်ိင်စံညွန်င်းဒကျာ်လွန်င်မှု အစီရင်ခံပခင်း 

 Operating logs and responses 

အဒရးဒြါ်အစီအစဉ်နှင့်တ့ံုပြန်င်မှု 
 ယုိေိတ်မှု ့္ုိမဟုတ်မြိုြျက်မှု  

 ြံုမှန်င်စီးဆင်းမှုမဟုတ်ပခင်း ့္ုိမဟုတ် ဓာတုဓာတ်ဒပြာင်းလဲမှုများစီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ် 

 

၉. အ တ ွ့ေှိချ က်, အ ထာ က်ခံချ က်မ ျ ာ း နှင့်နိဂ ုံး 

သတ ္တုတ ူး အ ေ ာ်အေး လု ပ်င န်း မ ျ ာ း မှ သတ ္တုလုပ ်ကွက်မ ျ ာ း တွင ် ေဓိကအ တ ွ့ေှိချ က်မ ျ ာ း  

1. ကျွေမ်းကျင်မှု ကွာဟချက် 

အရေ်အဒ္ွးပြေ့်မီမှုမရှိပခင်း၊ အရေ်အချင်းပြေ့်မီဒ္ာ အ္ိြောပြေ့်ဝ္ေ့် ္တ္တုတူးဒော်ဒရးအတတ်ြောအဆင့်မမီပခင်း္ေ် 
္တ္တုတူးဒော်ဒရး လုြ်ငန်င်းအတွက် ္ိ္ိ္ာ္ာစိန်င်ဒခါ်မှုတစ်ရြ်ပေစ်ြါ္ေ်။ ကျွေမ်းကျင်မှု နင်ေ်းပခင်း္ေ် နင်ေ်းြောပြတ်လတ်မှု တစ်ခုပေစ်မြီး 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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ကျွေမ်းကျင်လုြ် ္ားများနှင့်္တ္တုတူးဒော်ဒရးအင်ေျင်နီင်ယာများ္ေ် ္တ္တုတူးဒော်ဒရးစက်မှုလုြ်ငန်င်း၏လုိအြ်ချက်များကုိ ဟန်င်ချက်များကုိ 
ပေေ့်ဆေ်းဒြး ရန်င် တာဝန်င်ရှိြါ္ေ်၊ 

2. ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းမှာ အန္တရာယ်များဒ္ာ စက်မှုလုြ်ငန်င်းများတွင် တစ်ခုအပေစ်ြါဝင်ဒနင်မြီး လုြ်ငန်င်းခွင် အဒပြာင်းအလဲ အဒပခအဒနင် 
တစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်၊ အစဉ်အလာလုြ်ငန်င်းခွင် ကျန်င်းမာဒရးနှင့် ဒဘးကင်းလံုခခုံမှုအဒပခအဒနင်မှ စံချန်ိင်စံညွန်င်းများနှင့်ကုိက်ေီဒ္ာလုြ်ငန်င်းခွင် 
ကျန်င်းမာဒရးနှင့်ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု နှင့်ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ အဒပခအဒနင့်္ုိဒပြာင်းလဲ္င့်ြါ္ေ်၊ 

3. ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှု  

အလတ်စား္တ္တုတူးဒော်ဒရးစက်မှုလုြ်ငန်င်းတစ်ခု၏ ပြဿနင်ာမှာ ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှုကုိ ခွဲဒဝအ္ံုးပြုရပခင်းပေစ်ြါ္ေ်။ အဆင့်ပမင့် ္တ္တု 
တူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်း၏ အဒလ့အကျင့် (ထံုးတမ်းစဉ်လာ) အရ ရှာဒေွဒရးစရိတ် ၊ထုတ်လုြ်မှုစရိတ်၊ ြစ္စေ်းကိရိယာများအတွက်ရင်းနီှးပမုြ်နံှ ရန်င် 
လုိအြ်မှုများ စ္ေ့်ရင်းနီှးပမုြ်နံှမှုစရိတ်များမှ လုြ်ငန်င်း၏အကျ ိုးအပမတ်ကုိ ထိခိုက်မှုရှိလာြါမေ်၊  

4. စွမ်းအင်နှင့် လူ့အင်အားအရင်းအပမစ် 

အစဉ်အလာ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ကွက်များကုိ ဤဧရိယာအတွင်းတွင်ြင်ဒဆာင်ရွက်မေ်ပေစ်မြီး ဒေ္အတွင်း  ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ကွက် 
များ အတွက် အဒထာက်အကူပြုနိုင်္ေ့် တပခားအဒပခခံအဒဆာက်အဦးများဤဧရိယာအတွင်းမရိှြါ။  

ဒေ္အတွင်း အလတ်စား ္တ္တုတူးဒော်ဒရး လုြ်ငန်င်းများအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအပမစ်အဒနင်နှင့် ဒေ္ခံများရှိမြီး လုြ်ငန်င်းအတွက် 
ဒလ့ကျင့်မှု၊ လုြ်ငန်င်းအ္ိအပမင်များကုိ ဒလ့ကျင့်ဒြးမှုများပေင့် အဆင့်ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွက်ဒြးမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

5. ကာကွယ်တားဆီးဒရးနှင့် လုြ်ငန်င်းစဉ်နှင့်ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရး 

လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်အတွက် လျှေြ်စစ် ဓာတ်အားလုိအြ်မှု စက်မှုြိုင်းဆုိင်ရာပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှုများအတွက် အဒပခအဒနင်ဒကာင်းများ ရှိ 
ြါ္ေ်၊ စံချန်ိင်မီ မီးဒဘးကာကွယ်ဒရးစနင်စ် များကုိ လေ်းရန်င်ြုံဒငွစားရိတ်ခွဲဒဝမှုအရ ဒဆာင်ရွက်ထားြါ္ေ်။ အနင်ေ်းဆုံးအဒနင်နှင့် လူဒနင်စခန်င်း 
များ အတွက် မီး္တ်ဒဆး ေူးများ၊ မီး္တ်ကိရိယာများ၊ မီး္တ်ဒရကန်င် (ဒရ္ုိဒလှာင်မှု) စ္ေ်တို့ကုိ မီး္တ်ဦးစီးဌာနင်၏ညွှန်င် ကားချက် များ 
အရ အဆင်္င့်စုဒဆာင်းထားမြီးပေစ်ြါ္ေ်။  

HSE Officer အဒနင်နှင့် ဤဒေ္၏ လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်ကာလအတွင်း ္င်တန်င်းအစီအစဉ်၊ ဇာတ်တုိက်ဒလ့ကျင့်ခန်င်း၊ ကာကွယ်ဒရး 

ဝတ်စံု နှင့်စက်ကိရိယာကုိင်တွယ်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းစဒ္ာ လုြ်ငန်င်းနှင့်္က်ဆိုင်္ေ့် ြုံမှန်င် HSE နှင့် အဒရးဒြါ်တုံ့ပြန်င်မှုလုြ်ငန်င်းအစီအစဉ်များကုိ 
ေရုပြု၍ဒဆာင်ရွက်ရန်င်  

6. ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်း္ေ် စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများြျက်စီးမှုကုိ ကာကွယ်ထိန်င်း္ိမ်းရန်င်  အဒရးကကီးဒ္ာ လုြ်ငန်င်းစဉ်တစ်ခုပေစ်ပခင်း 
ဒ ကာင့်  အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဒအာင် ြုံမှန်င် စစ်ဒဆးပခင်းအဒလ့အကျင့်များပြုလုြ်ရန်င် 

အဒြါ်ရံဒပမလွှာနှင့် ဒကျာက်စုိင်ဒကျာက်ခဲများအားေယ်ထုတ်ပခင်း၊ ္တ္တုတွင်းဒရများစွနင့််ထုတ်ပခင်း၊ အနင်ေ်အနင်စ်ကန်င်စစ်ကန်င် 
များအား စံချန်ိင်စံညွန်င်းမီ တေ်ဒဆာက်စစ်ယူပခင်း အဒလ့အကျင့်ဒကာင်းများပေင့်ဒဆာင်ရွက်ရန်င် 

ြစ္စေ်းကိရိယာအများစုအား ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်ကကီးများပေင့်္ယ်ယူြို့ဒဆာင်ရန်င် ၊ အနင်ေ်အနင်စ်စစ်ကန်င်များမှ တဆင့်္တ္တုတွင်း 
စွနင့််ထုတ်ဒရ များ စွနင့််ထုတ်ရာတွင်  

o လုြ်ကွက်များအတွင်း လုြ်္ားများ မဒတာ်တဆထိခိုက်မှုများနှင့် လုြ်္ားများဒဘးကင်းလံုခခုံဒစဒရးအတွက်  HSE စီမံ 
ခနင့််ခွဲ မှုပေင့် ဒဆာင်ရွက် နိုင်ြါ္ေ်၊ 

o အ္ိြောဒြး္င်တန်င်းများ မှ ြတ်ဝန်င်းကျင်အန္တရာယ်ရှိပခင်းများကုိ ဒလျာ့ကျဒစနုိင်ြါ္ေ်။ 
o စွမ်းအင်အ္ံုးပြုမှုဒချွေတာပခင်းကုိ အရေ်အချင်းရှိ ဒအာ်ြဒရတာများနှင့် စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများ ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်းကုိ 

ြုံမှန်င်ဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်၊ 
o တူးဒကာ်ခဲ့္ေ့် နုန်င်းဒပမများကုိ ဒဆးဒ ကာခွဲထုတ်ပခင်းအတွက် ဒရ္ွယ်ပခင်း၊ြနင့််ပေင့်စုတ်တင်ဒရလွှမ်းဒဆးဒ ကာပခင်းများ 

ပေစ်ြါ္ေ်။  
o ္တ္တုတွင်းများမှ ထွက်ရှိဒရကုိ စွနင့််ထုြ်ရာတွင် အနင်ေ်ထုိင်ကန်င် ၂ ဆင့်ပေင့်စစ်ထုတ်ယူမြီး ဒချာင်း၏အပြင်ဘက် 

့္ုိစွနင့််ထုတ်ပခင်းပေစ်မြီး ၎င်းဒရ၏ အရေ်အဒ္ွးမှာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဦးစီးဌာနင်၏ စံချန်ိင်စံညွန်င်းနှင့်ကုိက်ေီရ 
ြါမေ်၊  

7. အလတ်စား္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းတွင် အလားအလာရှိ္ေ့်ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိခိုက်မှုများအား္တိပြု၍ဒဆာင်ရွက်ရမေ့် လုြ်ငန်င်း 
တစ်ခု ပေစ်ြါ္ေ်၊ 
ခဲမပေူ-အမေိုနင်က် တူးဒော်ထုတ်လုြ်ဒရးအတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု အစီအစဉ်မှာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများကုိ ဒရှာင်ရှားပခင်း 

(့္ုိမဟုတ်) အနင်ေ်းဆုံးဒရာက်ဒအာက်ဒလျာ့ချပခင်းြင်ပေစ်ြါ္ေ်၊ 
ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဝန်င်ထမ်းအဆင့်တိုင်းမှ ္တိထားစီစဉ်ရမေ့် အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်အတွက် အစီအစဉ် 
တစ်ခုပေစ်မြီး ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခနင့််ခွဲမှု အဒလ့အကျင့်ဒကာင်းများနှင့် လုြ်ငန်င်းစဉ်များကုိ တေ်ဒဆာက်ဒရးအဆင့်၊ 
လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ပခင်းအဆင့်၊ ရုြ်္ိမ်းပခင်းအဆင့်နှင့် ြိတ်္ိမ်းပခင်းအဆင့်စ္ေ့် လုြ်ငန်င်းအဆင့် ၄ ခုစလံုးတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် 
အဆင့်ပမှင့်တင် ဒဆာင်ရွက်ရန်င်လုိအြ်ြါ္ေ်။  
္တ္တုတူးဒော်ပခင်းနှင့်္တ္တု ထုတ်လုြ်ပခင်း လုြ်ငန်င်းစဉ်များတွင် မှန်င်ကန်င်ဒ္ာ အစီအစဉ်နှင့် စီမံခနင့််ခွဲမှုများ ချမှတ်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း 
မပြုြါက ြတ်ဝန်င်းကျင်ပြဿနင်ာပေစ်နုိင်္ေ့်အလားအလာများပေစ်ဒြါ်နုိင်ြါ္ေ်၊ 
ပေစ်ဒြါ်နုိင်ဒ္ာ ပြဿနင်ာများမှာ 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 

 

 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  108 

 

 ္တ္တုတွင်းဒရတုိက်စားမှု 
တိုက်စားမှုဒ ကာင့် အနင်ေ်အနင်စ်ထုိင်မှုများလာပခင်းနှင့် ဒချာင်းဒရ အရေ်အဒ္ွးကုိ ဒလျှော့ကျဒစြါ္ေ်၊ ဒပမဆီလွှာ 
၏ထုတ်လုြ်မှု စွမ့်အားကုိ ဒပြာင်းလဲဒစ၍ အမှိုက်များ၏အဒနင်ာက်အယှက်ကုိ ခံစားရမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။  

 အနင်ေ်ထုိင်ပခင်း၊ တူးဒကာ်ထုတ်ယူ္ေ့် အဒြါ်ရံဒပမလွှာနှင့် ဒကျာက်စုိင်ဒကျာက်ခဲများဒ ကာင့် ဒပမဒြါ် ဒပမဒအာက်ဒရ 

ေစ်ေမ်းပခင်း၊ ဒမာ်ဒတာ်ယာဉ်များမှ ေန်င်လံုအမိ်ဓာတ်ဒငွ့ထုတ်လွှတ်ပခင်း၊ စက်ဆီဒချာဆီဒလာင်စာဆီများယုိေိတ်ပခင်း၊ ဒရစီးပေင့် 
ဒပမာြါပခင်း၊ ဒပမဒအာက်ေလုိင်ဒြါက်များအတွင်းစိမ့်ဝင်ပခင်း၊ ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရစီးဒ ကာင်းနှင့်ဒရမျက်နင်ာပြင် ဒပြာင်းလဲ ပခင်း 
တို့ဒ ကာင့် ဒပမဒြါ်ဒပမဒအာက်ဒရများ ေစ်ေမ်းပခင်း 

 ဒပမဆီလွှာ ေစ်ေမ်းပခင်းနှင့် ဒပမလွှာ ေဲွ့စေ်းြုံ ဒြျာက်ဆုံးြျက်စီးပခင်း 

 ေုန်င်မှုံ့နှင့် ဆူေံ္ံတို့၏အဒနင်ာက်အယှက်၊ တုန်င်ခါမှုနှင့် ္ဘာဝရှုဒမျာ်ခင်းများ ဒပြာင်းလဲဒြျာက်ဆံုးမှု 

 အနင်ေ်အနင်စ်စုဒဆာင်းကန်င်၊ တမံ(အနင်ေ်ထုိင်ကန်င်များ) ရုတတ်ရက်မြိုကျပခင်း 

 ဒကျာက်စုိင်ဒကျာက်ခဲနှင့်အဒြါ်ရံဒပမဆီလွှာများေယ်ထုြ်ပခင်း 

 ္ဘာ၀ဒြါက်ြင်များရှင်းလင်းေယ်ရှားခံရပခင်းဒ ကာင့်တိုက်ရုိက်ဒြျာက်ဆုံးပခင်း၊ အြင်နှင့်္တ္တဝါမျ ိုးစိတ်များဒြျာက်ဆုံးမှု  မှာ 
္ွယ်ဝုိက်၍ ဒြျာက်ဆုံးပခင်း 

 အလတ်စား္တ္တုလုြ်ကွက်များလှုြ်ရှားမှုများ စခန်င်းနှင့်ဒထာက်ြံ့မှု ဧရိယာများ တေ်ဒထာင်ပခင်းဒ ကာင့် ကြ်လျှေက်တေ်ရှိ္ာ 

္က်ရှိများအားြျက်စီးမှုပမင့်တက်ပခင်း 

ေကကံခပ ုချ က်မ ျ ာ း 

1. အစဉ်အလာ  စီးြွားဒရးလုြ်ငန်င်း ့္ုိမဟုတ် ဒဈးကွက်တေ်ဒနင်ရာများ အဓိက ဒပြာင်းလဲမှုပေစ်္ေ့်အချန်ိင်ကာလများတွင် ္င့်ဒလျာ် 
ပခင်း ရှိမရိှ  ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါေအားပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်မှု ဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ 

2. လုြ်ငန်င်းအ္စ်တေ်ဒထာင်မှု၊ လုြ်ငန်င်းစဉ်အဒပြာင်းအလဲ၊ စက်ြစ္စေ်းကိရိယာများပေေ့်စွက်မှုနှင့် တြ်ဆင်မှုများ၏ရှုဒထာင့်နှင့် 
ထိခိုက်မှု များ ြါဝင်္ေ့် အနင်ာေတ်တိုးတက်မှုအတွက် ပြင်ဆင်ရန်င်၊ 

3. ္တင်းစာတွင် ထုတ်ပြန်င်ဒ ကောခဲ့္ေ့် (့္ုိမဟုတ်) အဆုိပြုထား္ေ့် ပြင်ဆင်ထား္ေ့်ဥြဒေပြဌာန်င်းချက်များကုိ  လုိက်နင်ာကျင့် 

္ံုးရန်င် HSE မန်င်ဒနင်ေျာမှ တာဝန်င်ယူဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
4. အလုြ်္မားတ့ုိ၏အကျ ိုးစီးြွားအတွက် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာဥြဒေများကုိ အလုြ်္မားများနင်ားလေ်ဒစရန်င် ရုိးရှင်းစွာဒရး္ားမြီး 

မှတ်စုထုတ် ဒြးရန်င်  
5. ဒနင်ာက်ဆုံးရရိှ္ေ့်္တင်းအချက်အလက်၊ ဥြဒေ၊ ပြဌာန်င်းချက် များကုိထိန်င်း္ိမ်းရန်င် စီမံခနင့််ခွဲမှု အေွဲ့မှ ဒလ့ကျင့်ဒရးအစီအစဉ် ္င် 

တန်င်းများကုိ တက်ဒရာက်ရန်င် 
6. အဒကာင်အထေ်ဒော်ရာတွင် ကကုံဒတွ့ရ္ေ့် မေ်္ေ့်ဒနှာင့်ဒနင်း ကနင့်် ကာမှုများရိှမှုမျ ိုးအတွက်မဆို လက်ရှိကာလတို ရေ်ရွယ် 

ချက်၊ ရေ်မှန်င်းချက် များကုိ မွန်င်းမံပြင်ဆင်ရန်င် 
7. လက်ခံနုိင်္ေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်္က်ဆိုင်ဒ္ာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမှု၊ ဒဆာင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း 

များ အား ပြင်ဆင်ထိန်င်း္ိမ်းပခင်း၊ ရေ်ရွယ်ချက်နှင့် ရေ်မှန်င်းချက်များအားေိှနုိင်းပခင်းများဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊  
8. ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်မှ  ကားလာလအဒ္းစိတ် ဒဆာင်ရွက်မှုများအား  ၂လလျှေင်တစ်ကကိမ် မှတ်တမ်းထားရန်င် 
9. ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ဝန်င်ထမ်းများလုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ဒစရန်င် 

10. အာဏာြိုင်များအဒနင်နှင့် လုြ်္ားအ္စ်များ အြါအဝင် မေ်္ူမဆို အဆင့်လုိက် နှင့်  အဆင့်ပမှင့်တင်မှု တာဝန်င်ယူမှုများ ဒဆာင်ရွက် 
ဒစရန်င် 

11. ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု အစီအစဉ်အတွက် အရင်းအပမစ်များနှင့် ရန်င်ြုံဒငွလုိအြ်မှုကုိ ဘဏ္ဍာဒရးအဒပခအဒနင်ကုိ္ာမက အချန်ိင်ကုိြါ 
ထေ့်တွက် မြီးမှ ဒရးဆဲွဒဆာင်ရွက်ရန်င်  

12. အေွဲ့အစေ်း ေွဲ့စေ်းတေ်ဒဆာက်ြံုဒပြာင်းလဲရန်င်လုိအြ်္ေ့်အချန်ိင်တိုင်း ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှု အစီအစဉ် လက်စွဲစာဒစာင်တွင် 
ေွဲ့စေ်းြုံဇယားတွင်  အဆင့်ပမှင့်တင်ရန်င်  

13. အ္စ်ဝင်ဒရာက်္ူ ဝန်င်ထမ်းတိုင်းအား  အ္ိြောဒြး္င်တန်င်းနှင့်ဆက်စြ်္ေ့် ္င်တန်င်းများ ဒြးရန်င် 
14. ဌာနင်တွင်း အချန်ိင်ြိုင်း အေွဲ့အစေ်း္င်တန်င်းအစီအစဉ်များကုိ အေွဲ့အစေ်းမှ ဝန်င်ထမ်းတိုင်းအားမွန်င်းမံ္င်တန်င်းတက်ဒရာက်ဒစရန်င် 
15. အဒ္းစိတ်္င်တန်င်း၏တ့ံုပြန်င်ချက်၏ အထူးအဒရးကကီးမှုများကုိ ဝန်င်ထမ်းများအား အားဒြးအားဒပမှာက်ပြုရန်င် 
16. တိုင်စာများကုိ ဆီဒလျာ်ဒ္ာအချန်ိင်ကာလအတွင်းတိုင် ကားဒစရန်င် 
17. ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုများအတွက်စာဒတွ့္င် ကားမှုများအတွက်  အဒတွ့အကကုံရင့်ကျက်္ူများအားေိတ် ကားရန်င် 

18. အကကံဉဏ်ဒကာင်းများအတွက် ထုတ်ပြန်င်ဒ ကောပခင်းနှင့် ေုဏ်ပြုမှုများကုိ ဒ္ချာလုြ်ဒဆာင်ရန်င် 
19. ပေစ်နုိင်ြါက ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးနှင့်္က်ဆိုင်္ေ့် အီလက်ထဒရာနင်စ် စာရွက်စာတန်င်းများ ကုိ လက်ဒတွ့အေွဲ့ အစေ်းမှ 

ဒဆာင်ရွက်ဒနင်္ေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲဒရးအစီအစဉ်နှင့်တပခားစီမံခနင့််ခွဲမှု စနင်စ်များနှင့်ချတ်ိဆက်စစ်ဒဆး္ိမ်းဆေ်းထားရန်င် 
20.  မှတ်တမ်းများထိန်င်း္ိမ်းမှုစနင်စ်မှာ မှတ်တမ်းထိန်င်း္ိမ်း္ူ၏ လုိအြ်ချက်ပေစ်္ေ့် စနင်စ်တကျ မှတ်တမ်းများပြုစုပခင်းနှင့် 

စီစစ်တေ်းပေတ်ပခင်းပေစ်မြီး လွယ်ကူစွာပြန်င်လေ်ပြင်ဆင်နုိင်ရန်င် လွယ်ကူစွာပေေ့်စေ်းနုိင်္ေ့်ယန္တရားတစ်ခုပေစ်ြါ္ေ်၊ 
21. အဒရးဒြါ်အဒထာက်အကူပြုြစ္စေ်းများကုိဆက်စြ်လျှေက်ရှိဒ္ာအဒရးြါမှု၊ ၊စမ်း္ြ်စဉ်နှင့် ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမှု စွမ်းဒဆာင်ရေ် 

မှတ်တမ်းတင်မှု နှင့် ခွဲပခမ်းစိတ်ပော မှုများကုိ အဒပခခံ၍ ပြုပြင်ထိန်င်း္ိမ်းမှုကုိ ဒ္ချာဒစရန်င်၊  
22.  လုြ်ငန်င်းများလေ်ြတ်စဉ်ဒတွ့ရှိခဲ့ဒ္ာ အဒရးဒြါ်အပေစ်အြျက်မှတ်တမ်း၊ ဒနင်ာက်ဆုံးရရိှခဲ့္ေ့် ေုန်င်းနံင်ြတ်၊အဆက်အ္ွယ် အဒ္း 

စိတ်(ရဲစခန်င်း၊ ဒဆးရံု၊ အဒထွဒထွအုြ်ချုြ်ဒရးဦးစီးဌာနင်၊ အလုြ်္မားရံုး၊ မီး္တ်ဌာနင်)စ္ေ်တို့ကုိ ္င့်ဒလျာ်စွာအဒပခခံ၍ အဒရးဒြါ် 



အေဝမ်း သ တ္တု တူးအေ ာ်အေးကု မ္ပဏ ီ၏ ေလတ်စ ားသ တ္တုလုပ် ကွက်မျ ားေတွ က် ပတ် ဝန်း ကျင ်ထိခိုက်မှု ဆန်းစ စ် ခခင ်းေ စီေင ်ခံစာ ( ခ ပန်လ ည်တင ်ခပ မှု) 2019 
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လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်း လုြ်ငန်င်းစဉ်ကုိ ဒ္ချာစွာ ဒရးဆွဲ ရန်င် 
23. အရင်းအပမစ် (ဒရ၊ ဒလာင်စာဆီ၊ လျှေြ်စစ်ဓာတ်အား) ္ံုးစဲွမှုဒချွေတာရန်င် ဒစာင့် ကေ့်စစ်ဒဆးမှုလုြ်ငန်င်းဒဆာင်တာများအား အဒရးယ 

ဒဆာင်ရွက်ရန်င် ၊ 
24. ္တ္တုလုြ်ငန်င်း ဒဆာင်ရွက်ချန်ိင်နှင့် လုြ်ကွက် ြိတ်္ိမ်းချန်ိင် များတွင် မှန်င်ကန်င်္ေ့် တားဆီးကာကွယ်ပခင်းလှုြ်ရှားမှုများအား မျှေတ၍ 

လုိက်ဒလျာေီဒထွပေစ်ဒအာင်ဒ္ချာဒဆာင်ရွက်ရန်င် 
25. ဆုံးပေတ်ချက်ချနုိင်္ေ့်အေွဲ့ဝင်များအဆင်ဒပြ္ေ့်အချန်ိင်တွင် စီမံခနင့််ခွဲမှု ပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်ပခင်းကုိ ဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ ၎င်းဒနင်ာက် စီမံ 

ခနင့််ခွဲမှုပြန်င်လေ်္ံုး္ြ်မှု၏္ဒဘာတူေီချက်ကုိရယူရန်င်/အစေ်းအဒဝးမှတ်တမ်းမှ ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုလုိအြ်ချက်နှင့် လုြ်ငန်င်း 
လုိအြ်ချက် များစ္ေ့် အဒရးကကီးဒ္ာအချက်များကုိ အဒရးယူဒဆာင်ရွက်ရန်င်၊ 

26. အလုြ်္မားဥြဒေ အြုိေ်ခွဲ ၂၃ ြါအချက်အတိုင်း၊ လုြ်ငန်င်းခွင်ဒနင်ရာ/ ြတ်ဝန်င်းကျင်မှာ ္နင့််ရှင်း၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံ၍ ကျန်င်းမာဒရးနှင့် 
တစ်ကုိယ်ရေ်္နင့််ရှင်းမှု အားအဒလးဒြးဒဆာင်ရွက်ရန်င် 

 ဤအစီရင်ခံစာတွင်ဒော်ပြထားဒ္ာ  ္တင်းအချက်အလက်၊ အ္ိြောနှင့် ္င်ခန်င်းစာများကုိ ္က်ဆိုင်ရာအစုိးရဌာနင်ဆုိင်ရာများ၊ ္တ္တု 
တူးဒော်ဒရး ဧရိယာ များနှင့်အနီင်းြတ်ဝန်င်းကျင်အားဒလ့လာပခင်းစ္ေ့်တို့မှ ရယူခဲ့ပခင်းပေစ်ြါ္ေ်။ ္တ္တုတူးဒော်ဒရး လုြ်ငန်င်း၏ဒခတ်မီ 
ကျန်င်းမာဒရး၊ ဒဘးကင်းလံုခခုံမှု နှင့် ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ လက်စဲွ(HSE Manual) ကုိ ္င်ခန်င်းစာတစ်ခုအဒနင်နှင့် ယခု အလတ်စား 
္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းအတွက် အ္ိြော၊ ေဟုတုတအဒနင်နှင့် စီမံကိန်င်းလုြ်္ား/ဝန်င်ထမ်းတိုင်းအား ္င်တန်င်းဒြး ဒဆာင်ရွက်မေ် 
ပေစ်ြါ္ေ်၊ ဤဒေ္မှာ ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ဒရးလုြ်ငန်င်းနှင့် နှစ်ဒြါင်းများစွာအကျွေမ်းတဝင်ပေစ်မြီးပေစ်ြါ္ေ်။  

စီမ့ကိံန်း ဆ ိုင ်ော ကတ ိကဝတ ်မ ျ ာ း 

ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ပခင်း အစီရင်ခံစာအတွက် ဒဆာင်ရွက်ရမေ့် လုြ်ငန်င်းတာဝန်င်များကုိ နင်ယ်ြယ် အတိုင်းအတာ ္တ်မှတ်ချက် 
ရလေ်များဒြါ်မူတေ်၍ ပြင်ဆင်ထားြါ္ေ်။ ဆက်လက်ဒဆာင်ရွက်ရ မေ့်တာဝန်င်များကုိ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်င်းစစ်ပခင်းဆုိင်ရာ 
လုြ်ထံုးလုြ်နင်ေ်းများနှင့် အေီ္ာမက ပမန်င်မာ နုိင်ငံတွင်ပြဌာန်င်းထားဒ္ာ အပခားဥြဒေများ၊ အ္ံုးပြုနုိင်္ေ့် ္က်ဆိုင်ရာစံချန်ိင်စံညွှန်င်းများ၊ 
လမ်းညွှန်င်းများ ၏လမ်းညွှန်င်းချက်နှင့်အတူ ကျွေမ်းကျင်ြုိင်နုိင်စွာဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။ 

ဒအာက်ြါစီမံကိန်င်းဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များအား A1 ကုမ္ပဏီ၏စီမံကိန်င်းအဒနင်ပေင့် ဒအာက်ဒော်ပြထား ္ေ့်အတိုင်း လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

 ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက် အစီရင်ခံစာအား ္က်ဆိုင်ရာစီမံကိန်င်းြိုင်ရှင်မှ ြတ်ဝန်င်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်င်းစစ်ချက် 
အစီအစဉ်များ အတိုင်း ပြင်ဆင်မြီးအဒတွ့ကကုံရှိဒ္ာအကကံဒြးြောရှင်များအား တတိယအေွဲ့ အစေ်းအပေစ် ဒဆာင်ရွက်ဒစြါမေ်။ 

 စီမံကိန်င်းြိုင်ရှင်္ေ်ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုကာကွယ်ဒရးနှင့်္က်ဆိုင်ဒ္ာ ပြေ်တွင်းနှင့် ္က်ဆိုင်ရာ ဌာနင်များမှ ထုတ်ပြန်င်ထားဒ္ာ 
ဥြဒေ၊ နင်ေ်းဥြဒေနှင့် လုိအြ်ချက်များ၊ ဒစာင့်ထိန်င်းလုိက်နင်ာရမေ့် တာဝန်င်ဝတ္တရားများနှင့် တာဝန်င်ယူမှု တာဝန်င်ခံမှုများအားလံုးကုိ 
လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

 စီမံကိန်င်းအဒနင်ပေင့် ဒလထုထုတ်လွှတ်မှု၊ ဒရဆုိးစွနင့််ထုတ်လုြ်မှု၊ အ္ံဆူေံမှုနှင့်တုန်င်ခါမှု၊ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများစွနင့််ြစ်ရာတွင် ္က်ဆိုင်ရာ 
စံချန်ိင်စံညွှန်င်း္တ်မှတ်ချက်များ၊ (NEQG)၏လမ်းညွှန်င်ချက်များအတုိင်း လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

 ဒနင်စဉ်လူ္ံုးစွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများ၊ဒဆာက်လုြ်ဒရး္ံုးစွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများနှင့်အန္တရယ်ရှိဒ္ာစွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းများကုိ္ီးပခားခဲွပခားကာ စွနင့််ြစ် 
ြါမေ်။ 

 ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုဒရးထိခိုက်မှုများကုိ စီမံခနင့််ခွဲရာတွင်ပြေ်တွင်နှင့် နုိင်ငံတကာ ဥြဒေများ၊ စံချန်ိင် စံညွှန်င်းများနှင့် လုြ်ငန်င်းစဉ် 

အစီအစဉ် များအား အစီရင်ခံစာတွင်တင့်ပြထား္ေ့်အတိုင်း တင်း ကြ်စွာ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

 စီမံကိန်င်းအဒနင်ပေင့်လက်ရှိြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် လူမှုစီးြွားအဒပခဒနင်များအား ဒနှာက်ယှက်ပခင်းမပြုြဲ္ဘာဝ အတိုင်းထိမ်း္ိမ်းထားမြီး 
ဒေ္တွင်း အ္က်ဒမွးဝမ်းဒ ကာင်းနှင့် လူဒနင်မှုအဆင့်တန်င်းများပမင့်မား လာဒအာင်တတ်စွမ်း္မျှေဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

 စီမံကိန်င်းအဒနင်ပေင့်ဒဆွးဒနွးတင်ပြထားဒ္ာ စီမံကိန်င်းမှဒြါ်ထွက်လာမေ့်ယာယီ ့္ုိမဟုတ် အစဉ်အမမဲ ပေစ်ဒစမေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် 
လူမှုစီးြွားထိခိုက်မှုများအတွက် ထိခိုက်မှုဒလျှော့ချဒရးအစီအမံများအား ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်း အချန်ိင်ကာလတစ်ဒလျှောက်လံုး 
ဒလးစား လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။ 

 မဒတာ်တဆထိခိုက်မှုများမှကာကွယ်နုိင်ရန်င် အလုြ်္မားများအတွက် တစ်ကုိယ်ဒရကာကွယ်ဒရး္ံုး ြစ္စေ်းများပေစ် က္ေ့် 
လက်အိတ်၊ ဟဲမက်၊ မျက်နှေုံး၊ မျက်မှန်င်နှင့်အပခားြစ္စေ်းများ၊ လုြ်ငန်င်းခွင်္ံုး ဘတွ်ေိနင်ြ် နှင့် လုြ်ငန်င်းဝတ်စံုများကုိ လေ်း စီစဉ် 
ဒြးထားမေ်ပေစ်မြီး လုြ်ငန်င်းခွင်ကျန်င်းမာဒရးဒစာင့်ဒရှာက်မှု္င်တန်င်းများကုိလေ်းစီစဉ်ထားရှိြါမေ်။ ထ့ုိအပြင်စက်ြစ္စေ်း ထိန်င်း္ိမ်း 
ဒစာင့်ဒရှာက်မှုများကုိ ဒနင့်စဉ်၊ လစဉ် ဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။ 

 ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းအန္တရာယ်များ စီမံခနင့််ခွဲထားရှိမှုအစီစဉ်ကုိလေ်း ပြင်ဆင်ထားြါမေ်။ ထ့ုိအပြင် စက်ြစ္စေ်းထိန်င်း္ိမ်း 

ဒစာင့်ဒရှာက် မှုကုိ ဒနင်စဉ်၊ လစဉ်ဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။ 

 စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်းများမှပေစ်ဒြါ်လာနုိင်ဒ္ာ စြ်ဆက်္က်ဒရာက်နုိင်မှုများကုိ ထေ့်္ွင်းစဉ်းစားမြီး ထိခိုက်မှုများကုိ ဒလျာ့ြါးဒစဒရး 
နှင့ ်အကျ ိုးအပမတ်များ ြိုမုိပေစ်ထွန်င်းလာဒရး အတွက် အစဉ်တစုိက် ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

 ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့်လူမှုဒရးရာများကုိ အဒကာင်ထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက်မေ့်အေွဲ့နှင့် စီမံကိန်င်းစီမံခနင့််ခွဲမှုအေွဲ့တို့နှင့် အတူတကွ ြူးဒြါင်း 
ကာ စီမံကိန်င်းတေ်ဒဆာက်ဒရးကာလနှင့် ္တ္တုတူးဒော်ထုတ်လုြ်ရဒရး ကာလတွင် ြတ်ဝန်င်းကျင်စီမံခနင့််ခွဲမှုအစီစဉ်များအား 
ဒဆာင်ရွက် ္ွားြါမေ်။ 

 စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်း္ံုးြစ္စေ်းများနှင့်စက်ြစ္စေ်းများ၊ လုိအြ်ဒ္ာ္ဘာဝအရင်းပမစ်များကုိ ဝယ်ယူရာ တွင်္က်ဆိုင်ရာ လုိင်စင်ရှိ္ေ့် 
ဒရာင်းချ္ူများထံမှ္ာ ဝယ်ယူအ္ံုးပြုြါမေ်။ 
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 တနင် သ္ာရီတုိင်းဒေ္ကြီး ္တ္တုလုပ်ငန်င်းရှင်များအ္င်း၊ ္ဘာဝပတ်ဝန်င်းြျင်ဒရးရာအဖဲွ့  110 

 

 ္က်ဆိုင်ရာဒလးစားလုိက်နင်ာဒ ကာင်းအစီရင်ခံစာအားလေ်း လစဉ် ့္ုိမဟုတ် နှစ်စဉ် ဒစာင့် ကြ် စစ်ဒဆး ဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။ 
ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဆုိင်ရာ လုိက်နင်ာဒဆာင်ရွက်မှု္က်ဒ္ခံ လက်မှတ် (ECC) အတိုင်း ဒစာင့် ကြ်စစ်ဒဆးမှုအစီရင်ခံစာ 
(Monitoring Report) ကုိ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးဦးစီးဌာနင် ့္ုိ နှစ်စဉ် ဒနွရာ္ီကာလ လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်ချန်ိင်တွင်တင်ပြ 
္ွားြါမေ်။ 

 စီမံကိန်င်း္ေ်ပြေ်္ူလူထု၊ စီမံကိန်င်းနှင့်္က်ဆိုင်္ူများနှင့်ေိှနှိုင်းဒဆွးဒနွးရာတွင် စီမံကိန်င်းလုြ်ငန်င်း နှင့်္က်ဆိုင်္ေ့် မေ်္ေ့် 
ြတ်ဝန်င်းကျင်နှင့် လူမှုဒရးရာကိစ္စပေစ်ဒစ အဆင်ဒပြဒချာဒမွ့စွာ ေိှနှိုင်း ဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်။ လုြ်ငန်င်းဒဆာင်ရွက်မှုအစီစဉ်များအား 
္က်ဆိုင်္ူများနှင့် ကကိုတင်အ္ိဒြးတုိင်ြင်မြီး ဒေ္တွင်းလူမှုဆက်ဆံဒရးတုိးတက်ေံွ့မေိုးဒစဒရးလုြ်ငန်င်းများကုိလေ်း ြုိမိုေွံ့မေိုး 
တိုးတက် ဒအာင်ဒဆာင်ရွက်ြါမေ်။ 

 စီမံကိန်င်းစီမံခနင့််ခွဲမှုအေွဲ့ဝင်များနှင့် ချတ်ိဆက်ဒဆာင်ရွက်ရမေ့် ြုေ္ဂိုလ်္ေ် မေ်္ေ့်ြစ္စေ်းဆုံးရှုံးမှု နှင့ ် ြျက်စီးမှုအတွက်ပေစ်ဒစ 
အစီရင်ခံစာတွင်တင်ပြထား္ေ့်အတိုင်းလုြ်ဒဆာင်ပခင်းကုိ၎င်း၊မဒကျမလေ်မှုများကုိလက်ခံ ဒပေရှင်းဒြးရာတွင် လုြ်ငန်င်းစဉ်အတိုင်း 

အချန်ိင်နှင့်တဒပြးေီ လုြ်ဒဆာင်ပခင်းများကုိ၎င်းဒဆာင်ရွက်္ွားြါမေ်၊ 

အနှစ်ချုြ်ဆိုရဒ္ာ် အဆုိပြုတင်ပြထားဒ္ာ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းတွင် လုြ်ငန်င်းလေ်ြတ်စဉ်ကာလ တစ်ဒလျှောက်လံုးတွင် 
ပေစ်နုိင်ဒပခရှိ္ေ့်္က်ဆိုင်ရာ ြတ်ဝန်င်းကျင်ထိန်င်း္ိမ်းဒရးနှင့် လူမှုဒရးရာဆံုးရှုံးမှုများ အတွက် စီမံကိန်င်းြိုင်ရှင်ပေစ်ဒ္ာ A1 ကုမ္ပဏီအဒနင်ပေင့် 
လူမှုဒရးရာနှင့် ထိခိုက်မှုဒလျာ့ြါးဒရး ဒဆာင်ရွက်မှု အစီစဉ်များအား တာဝန်င်ယူမှု တာဝန်င်ခံမှုအပြေ့်ပေင့် အဒကာင်ထေ်ဒော်ဒဆာင်ရွက် 
္ွားမေ်ပေစ်ြါ္ေ်။ 

နိဂ ုံး ချ ုပ် 

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများအဒနင်နှင့် ္ဘာဝြတ်ဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှုများမှာ အချန်ိင်ကာလတိုဒတာင်းမြီး ယာယီ္ာပေစ်ဒလ့ရှိမြီး မှန်င်ကန်င်စွာ 
ဒပေရှင်းနုိင်္ေ့်နင်ေ်းများပေင့်ဒလျာ့ချနုိင်ြါ္ေ်။  

္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်း လေ်ြတ်ချန်ိင်အဆင့်တွင် ္တ္တုတူးဒော်ပခင်း၊ ္နင့််စင်ပခင်းလုြ်ငန်င်းစဉ်၊ လုြ်္ားအင်အားစုဒဆာင်းမှု များအြါအဝင် 
အချ ို့ ြတ်ဝန်င်းကျင်ဆိုင်ရာ လှုြ်ရှားမှုအများစုတို့ မှ မလုိလားအြ်ဒ္ာ ္က်ဒရာက်မှုများ ပေစ်ဒြါ်နုိင်ပခင်းကုိ စဉ်းစား္ံုး္ြ်ရြါမေ်။ အပြု 
္ဒဘာ္က်ဒရာက်မှုများမှာ နုိင်ငံဒတာ် အခွန်င်ဘဏ္ဍာတိုးြွားမှု၊ ဝန်င်ထမ်းအဆင့်ပမှင့်လာမှု၊ ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလှုြ်ရှားမှုများ၊ ္တ္တု 

တူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများမှ ဒရထွက်ရှိမှုများကုိ ဒလျာ့ချဒရးထိန်င်းချုြ် ကြ်မှတ်မှုများ၊ စွနင့််ြစ်ြစ္စေ်းစီမံခနင့််ခွဲမှုနှင့် ္တ္တုတွင်းတူးဒော်မှု အင်ေျင်နင်ီ 
ယာနင်ေ်းြော ေီဇိုင်းတို့ပေစ်ြါ္ေ်။  

ဤ္ေ်ကား ဒအဝမ်း္တ္တုတူးဒော်ဒရးကုမ္ပဏီ၏ အလတ်စား္တ္တုလုြ်ကွက်များတွင် ္တ္တုတူးဒော်ဒရးလုြ်ငန်င်းများေံွ့မေိုးတိုးတက်ရန်င် 
ကုမ္ပဏီစီမံခနင့််ခွဲမှု အေွဲ့မှ ဒလ့လာခဲ့္ေ့် ြတ်ဝန်င်းကျင် နှင့်လူမှုဝန်င်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်င်းစစ်ချက်စီမံကိန်င်း မိတ်ဆက်ရာတွင်  အဒထာက်အကူပြု 
ဒဆာင်ရွက် ခွင့်ရရှိပခင်းအတွက် မိမိတို့၏ဝမ်းဒပမာက်မှုပေစ်ြါ္ေ်။ ထ့ုိဒ ကာင့် မိမိတို့အဒနင်နှင့် ပမန်င်မာနုိင်ငံအတွင်း လာမေ့်ကာလများတွင် 
ဒဆာင်ရွက်မေ့် မေ်္ေ့်အနင်ာေတ်စီမံကိန်င်းမျ ိုးတွင်မဆုိ စိတ်ြါဝင်စားမှုနှင့် အဒထာက်အကူပြုလုြ်ငန်င်းများကုိ အကူအေီဒြးနုိင်ရန်င် 
ဒမျာ်လင့်မိြါ္ေ်။   

 

 

 


