
ဧရာဝတီမြ စ်ဝှမ်းဘက်စုံစီမံခန့်ခဲွမှုစီမံကိန်း 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှုအစီအစဉ်  

အပြ ီးသတ်တင်ြပချက် 

ေညာင်ဦးနှင့်ပခုက္ကူေရလမ်း ေကာင်းမွန်ေရးလုပ်ငန်းများ 

Micro Projects 

ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းဖံွ့ဖြ ိုးတုိးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

ရက်စွ ဲ။ ၂၀၁၆ ခုနစှ ်၊ ဧပြ (ီ၁)
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အခန်း (၁) 

ရှင်းလင်းတင်ပြ ချက်များ 

(၁) ရည်ရွယ်ချက်၊ ဆက်စပ်မှုအေခြ အေနများနှင့် စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ေသာအရာများ 

  မြ န်မာနိုင်ငံသည် ဧရာဝတီမြ စ်ဝှမ်းဘက်စံုစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ေချးေင ွ

အေမရိကန်ေဒါ်လာ သန်း(၁၀၀)ရရှိခဲ့ ပြ ီးဖြ စ်ပါသည်။ Project ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ  မြ န်မာနိုင်ငံရိှ 

ေရအရင်း အမြ စ် နှင့် ပတ်သက်ေသာလိုအပ်သည့် Institutions များ အားေကာင်းလာေစေရး၊ 

ဆုံးဖြ တ်ချက် ချမှတ်နိုင်ေရးအတွက ် လိုအပ်ေသာအကူအညီများ ေထာက်ပံ့နိုင်ေရး၊ ဧရာဝတီမြ စ် 

ေရလမ်းေကြ ာငး် ေကာင်းမွန်ေရးလာေစေရးလုပ်ငန်းများ၊ မိုးေလဝသနှင့်ဇလေဗဒဆိုင်ရာများနှင် ့

သက်ဆိုင်ေသာ ကိစ္စရပ်များတွင ် ရင်းနှီးြမှုပ်နှံ ခြ င်းစသည်တို့  ဖြ စ်ကြ ပါသည်။ ယခုစီမံကိန်းတွင ်

သဘာဝေဘးအန္တရယ်ကိစ္စရပ်များနှင့် အေရးေပါ်ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်ပါ စီစဥ်ထားရှိ 

ပါသည်။ စီမံကိန်းကာလမှာ ၂၀၁၅ခုနှစ် မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်ထိဖြ စ်ပါသည်။  

စီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြ စ် ပို့ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် မြ စေ်ချာင်းများ 

ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် ဧရာဝတီမြ စ်ေပါ်တွင် ေကာင်းမွန်၍စိတ်ချရေသာ ေရလမ်းေကြ ာင်း 

ရရှိေရးအတွက ် စီမံကိန်းအေသးစားများကို လုပ်ေဆာင်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။  မြ စေ်ကြ ာင်း 

ေကာင်းမွန်ေရး စီမံကိန်းသည်မြ စ်ေကြ ာငး်အတငွ်း ေရလမ်းသွားလာမှုအတွက် ေဘးကင်းလံုခြ ုံစိတ်ချမှု 

ကိ ု အားေကာင်းေစမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ေရအရငး်အမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန 

သည် လွန်ခဲ့ေသာဆယ်နှစ်အတွင်း နှစ်စဥ်ေသာင်တူးလုပ်ငန်းများကိုေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခု 

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ပခုက္ကူနှင် ့ ေညာင်ဦးေရလမ်းေကာင်းမွန်ေရးစီမံကိန်းသည ် ဧရာဝတီဘက်စံု 

စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်း၏ ပထမဦးဆုံး ေသာင်တူးလုပ်ငန်းဖြ စ်သကဲ့သို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ 

စံညွှန်းများနှင့်အညီ လုပ်ေဆာင်မည့်စီမံကိန်းတစ်ခ ုဖြ စ်ပါသည်။ 

ယခုစီမံကိန်းသည် ဧရာဝတီမြ စ်၏အလယ်ပိုင်းဖြ စ်ေသာ ပခုက္ကူ မြ ို့နှင့် ေညာင်ဦး မြ ို့ အ ကြ ားတွင် 

ပိုမိုစိတ်ချရပြ ီးေကာင်းမွန်ေသာေရလမ်းေကြ ာငး်များ  ဖြ စ်ေပါ်လာနိုင်ေရးအတွက် ယာယီေဖြ ရှငး်ရန် 

 ဖြ စ်ေသာ Micro Project လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စပ်ါသည်။  မြ စ်ေကြ ာင်းေကာင်းမွန်ေရး 

စီမံကိန်းတွင် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်ပါသည်။  

 (၁) ပခုက္ကူမြ ို့ ေရလမ်းတွင်ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်း 

 (၂) ေညာင်ဦးမြ ို့ေရလမ်းတွင်ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငနး် 
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 (၃) ေညာင်ဦးမြ ို့ေရလမ်းတွင ်permeable ေရကာများ (Wooden Pile Groyne)  

 တည်ေဆာက်ခြ င်း များပါဝင်သည်။ 

  ေသာင်တူးမည့်ေရလမ်းေကြ ာငး်အတိငု်း ေရစီးအားေကာင်းမွန်ေစပြ းီ ေရစီးနှုန်းကုိ 

ထိန်းသိမ်းကာ ေရလမ်းေကြ ာင်းဖွံ့ ဖြ ိုးေစေရးအတွက် ေမျာေရကာများေဆာက်လုပ်ရ ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂)  ေရအရင်းအမြ စ်နှင် ့  မြ စ်ေချာင်းများ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနမှ ဧရာဝတီမြ စ်အတငွး် 

ေသာင်တူးခြ ငး်နငှ့် လုံခြ ုံစိတ််ချရမှု 

 ေရအရင်းအ မြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် ဧရာဝတီမြ စ်အတငွး် 

 မြ စ်ေကြ ာငး်ေကာငး်မွန််ေရးများကိ ုဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန် ကးီ(၈)ရပ်နှင့်အညီ ေရှးယခင်ကတည်းကပင် 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ 

ဤဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန် ကီး(၈) ရပ်မှာေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်ပါသည်။ 

၁။မြ စ်များေရလမ်းေကြ ာင်းေကာင်းမွန်ပြ ီး  မြ ို့ဆိပ်ကမ်းများမေြပာင်မေရွ့ ရဘဲ တစ်ဆယ့်နှစ်ရာသီ 

အသုံးပြ ုနိုင်ေစရန်။ 

 ၂။  မြ ို့များေရတိုက်စားကမ်းပြ ိုမှုမှ ကာကွယ်ရန်။ 

၃။  မြ ို့များအလိုက် စိုးရိမ်ေရမှတ်များသတ်မှတ်ရာတွင်  မှန်ကန်မှုရှိေစရန်အတွက် ေပါင်းစပ် 

ေဆာငရွ်က်ရန်။ 

၄။  မြ စ်ေရအားေသာက်သုံးေရအဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ စိုက်ပျိုးေရအဖြ စ်လည်းေကာင်း တစ်ဆယ့် 

နှစ်ရာသီအသုံးချနိုင်ေရးအတွက် ညှိနိှုင်းေဆာင်ရွက်ရန ်

၅။ နယ်စပ်မြ စ်များတငွ ် မိိမိနိုင်ငံပိုင်ေမြ  မဆုံးရှုးေစေရးအတွက် ကမ်းပြ ိုကမ်းစားမှုများမှ 

ကာကွယ် တားဆီးရန်။ 

၆။ စီမံကိန်းဝင်မြ စ်ကူးတံတားကီးများေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မြ ဲေရးအတကွ် စစ်ေဆး တင်ပြ ရန် 

 ၇။ ေရထုညစ်ညမ်းမှုမေပါ်ေပါက်ေစေရးအတွက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ကွပ်ကဲရန်။ 

၈။  မြ စ်ေကြ ာင်းများ ေရအနက်မြ င့်မားလာေစေရးနှင့် ေရယာဥ်များဝန်တင်အေလးချိန် တိုးတက်  

တင်ေဆာင်သွားလာနိုင်ရန်တို့ဖြ စ်ပါသည်။ 
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 ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည်  မြ န်မာနိုင်ငံအတွင်း 

 မြ စ်များနှင် ့ ဆိပ်ကမ်းများတွင် ေသာင်တူးလုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ရန ် တာဝန်ရှိပါသည်။ 

၁၉၇၂ခုနှစ်မှစတင်၍ ေသာင်တူးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါသည်။ ပျှမ်းမျှေသာင်တူးပမာဏ 

သည် ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၁၅၀,၀၀၀ ကုဗမီတာရှိပြ ီး၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၅,၀၀၀,၀၀၀ 

ကုဗမီတာ အထိတုိးမြ ှင့်လုပ်ေဆာင်နိုင်ခ့ဲသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စ၍ေသာင်တးူခြ င်းလုပင်နး် 

လုပ်ေဆာင်လာရာ စုစုေပါင်း ကုဗမီတာ (၂၄) သန်းအထိရှိခဲ့ ပြ ီး၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၂,၂၂၅,၀၀၀ 

ကုဗမီတာ ထပ်တူးရန်ရိှသည်။ အေလးထားရမည့်အချက်မှာ ဧရာဝတီမြ စ်သည်ကမ္ဘာေပါ်တွင ်

ငါးခုေမြ ာက်အနည်နှစ်ပို့ချမှု ပမာဏအများဆုံး မြ စ်တစ်မြ စ ် ဖြ စ်ပါသည်။  

 မြ စ်ေကြ ာင်းေကာင်းမွန်ေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ေနေသာလည်း ဧရာဝတီမြ စအ်တငွး်တွင ်

ေရယာဥ်မေတာ်တဆမှုများပုံမှန်ဖြ စ်ေပါ်ေနဆဲပင်ဖြ စ်သည်။ ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများ ဖွံ့ဖြ ိုး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန၏ မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြ စ်အတငွး်  ေသာင်တင်ခြ င်းေကြ ာင့် 

 ဖြ စေ်ပါ်ေသာမေတာ်တဆ (၇၈) ခု၊ ေရဆူးမှတ်နိမ့်ကျခြ ငး်ေကြ ာင် ့  ဖြ စ်ေပါ်လာေသာ မေတာ်တဆ (၅၂) 

ခု၊နှင် ့တံတားတိုင်များကဲ့သို့ေသာေဆာက်အဦးများနှင် ့ဝင်တိုက်ခြ င်းများအစရှိေသာ မေတာ်တဆ(၁၇)ခု 

ရှိပါသည်။ ေသာင်တင်ခြ င်းသည် မေတာ်တဆဖြ စ်ပွားမှုများတွင ်အများဆုံးဖြ စေ်သာေကြ ာင် ့ မြ စ်ေကြ ာငး် 

အသုံးပြ ုသူများအတွက်လုံခြ ုံစိတ်ချရေသာ ေရလမ်းေကြ ာငး်ဖြ စ်ေပါ်လာေစရန် ေသာငတ်ူးခြ င်း 

လုပ်ငန်း သည် အဓိကလုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းပင်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၃) လျာထားစီမံကိန်း 

 ယခုစီမံကိန််းကိ ု  မြ န်မာနိုင်ငံအစိုးရသည်လူအင်အား၊ပစ္စည်းအင်အားများဖြ င်တ့က်ကစွာ 

လုပ်ေဆာင် ေနပါသည်။ စီမံကိန်းကိ ုပု(ံ၁) တွင်ေဖာ် ပြ ထားပါသည်။ 

(က) အခြ ားေသာေဖာ်ပြ ချကမ်ျား 

ေပြ ာငး်လဲမှုမရှိေသာစီမံကိန်း 

 Micro project အား ဆက်လက်မလုပ်ေဆာင်သွားလျှင ်ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်  မြ စ်ေချာင်းများ 

ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာမှလုပ်ေဆာင်ေသာ ေညာင်ဦးနှင့် ပခုက္ကူဧရိယာရှိေရလမ်းေကြ ာင်း 

 ကြ ပ်တည်းမှုကိုေဖြ ရှငး်ေနမှုများသည် အရာမထင်ဖြ စ်မည်ဖြ စသ်ည်။ လက်ရှိအနိမ့်ဆုံးေရစူးမှတ်သည် 

ေညာင်ဦးနှင် ့ ပခုက္ကူကြ ားေရယာဥ် များစိတ်ချစွာ သွားနိုင်ေရး၊ ကုန်တင်ယာဥ့်၊ ခရီးသည်များနှင် ့
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ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကြ န့်ကြ ာ မှုဖြ စ်ေစခြ ငး်၊  မြ စ်ကြ မး်ပြ င်မြ င့်တက်ခြ င်းအစရှိသည့် ် ေရေကြ ာင်း 

အဆင်မေပြ မှုများဖြ စ်ေစပါသည်။ 

ပခုက္ကူအတွက်အခြ ားနည်းလမ်းများကုိထည့်သွင်းစဥ်းစားခြ င်း 

 မူလကပင်ပခုက္ကူ Micro project တွင်အေရှ့မှအေနာက်သို့  မြ စ်ေကြ ာငး်တစ်ေလျှာက် 

ေသာင်တူးရန ် ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းမှာ  မြ စ်ေကြ ာငး်၏မြ စ်ညာပိုင်းတွင် 

ေရစီးေကြ ာင်းကိုပွင့်ေစ၍ ေရများချိန်မှာလည်းမြ စ်ေခြ ပိုင်းကိုေရဝင်စီးမှုများလာေစပြ ီး ဝဲလှည့် 

တိုက်စားခြ င်းများဖြ စ်ေပါ်ေစကာ ပုံမှန်အတိုင်း  မြ စ်ေကြ ာင်းဖွင့်စီးဆင်းရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ သဘာဝ 

ပတဝ်န်းကျင ် အကျို းသက်ေရာက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားခြ င်း ဖြ င့် ေသာင်တူးခြ င်း ပမာဏ 

နည်းေအာင်စိစစ်ထားသည်။ 

ေညာင်ဦးအတွက်အခြ ားနည်းလမ်းများကုိထည့်သွင်းစဥ်းစားခြ င်း 

 စွန့်ပစ်တူးစာများကိုစီမံခြ င်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် 

သက်ေရာက်မှုရှိသကဲ့သို့ စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ေနေသာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးေပါ်တွင ် သက်ေရာက်မှု 

ရှိမည်ဖြ စ်သည်။ တူးစာများကိုစွန့်ပစ်မည် ့ စွန့်ပစ်ရာေနရာများကိုသည်း လူအများနှင့် 

သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ေပါ်တွင် အကျိူးသက်ေရာက်မှု ေလျှာ့နည်းရန် အေကာင်းဆံုးဖြ စ်ေသာ 

အေနအထားအားသိရှိနုိင်ေစရန်  ကို းပမ်း၍ချိန်ဆ ဆုံးဖြ တ်ရပါသည်၊၊ ထိုသို့လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

အတည်ပြ ုထားေသာစံနှုန်းများမှာ 

 စီမံကိန်းနည်းပညာဆိုင်ရာေရရှည်တည်တံ့မှု 

 ကုန်ကျစရိတ ်

 သဘာ၀ပတ၀်န်းကျင်အေပါ်အကျို းသက်ေရာက်မှု 

 လူ့အဖဲွ့အစည်းအေပါ်အကျိူးသက်ေရာက်မှု တို ့ပါဝင်ပါသည်။ 

 သတ်မှတ်ထားေသာ တူးစာစွန့်ပစ်ေနရာတစ်ခုခြ င်းစီ၏ အချက်အလက်အပြ ည့်အစုံကို 

ေနာက်ဆက်တွဲ(၁)တငွ်ေဖာ်ပြ ထားပြ ီး တူးစာစွန့်ပစ်ရာေနရာေရွးချယ်မည် ့ နည်းလမ်းများကို 

ေနာက်ဆက်တွဲ (၆) တွင်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ အဆိုပြ ုထားေသာ တူးစာစွန့်ပစ်မည့်ေနရာများသည် 

ေသာင်တူးမည့်ေနရာများနှင် ့ ကပ်လျှက်တည်းရှိပါသည်။ အဆိုပါေနရာများတွင် လူများအေခြ ချ 
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ေနထိုင်မှုမရှိသည့်အပြ င် ရှိပြ ီးေသာသဲ၊ ေမြ အမျိူးအစားမှာလည်း စွန့်ပစ်မည့်တူးစာများနှင့် 

အတူတူပင်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(ခ) ေနာက်ဆုံးပုံစံထုတ်ခြ ငး် 

လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ေသာအပိငု်း(၅)ပိုင်းကိ ု ဇယား(၁)တငွ်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ေရကာများကို 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားေရးအကျိုးအမြ တ်များအေပါ် သက်ေရာက်မှုကိုေလျာ့ချရန်အတွက် 

ေရဖြ တ ် စီးနုိင်ေသာ ပုံစံကုိဒီဇုိင်းပြ ုလုပ်ထားပါသည်။အဆိုပါပုံစံသည် ေနာက်ပုိင်းတွင်  မြ စ်၏ 

အဓိကေရလမ်းေကြ ာငး်သို့ ေလှများသွားလာရန်လမ်းေကြ ာင်းကို လုံခြ ုံစိတ်ချမှုဖြ စ်ေပါ်ေစမည် 

 ဖြ စ်သည်။ ေသာင်တူးရန်ေရွးချယ်ထားသည့်ေနရာများမှာလည်း အကန့်အသတ်ရိှေသာ ေရလမ်း 

ေကြ ာင်းေကြ ာင့်ေရယာဥ်မေတာ်တဆမှုများတိုးပွားလာေသာေနရာြဖစ်ပါသည်။ တူးစာများကို စွန့်ပစ် 

မည် ့ စွန့်ပစ်ရာေနရာများကိုသည်း လူအများနှင့်သဘာ၀ပတ၀်န်းကျင်ေပါ်တွင် အကျိူ း သက်ေရာက်မှု 

ေလျှာ့နည်းရန် အေကာင်းဆုံးဖြ စ်ေသာ အေနအထားအားသိရှိနိုင်ေစရန်  ကိုးပမ်း၍ချန်ိဆ 

ဆုံးဖြ တ်ထားပါသည်၊၊ 

အေသးစားစီမံကိန်းများကိ ုေအာက်ပါအတိုင်းအပိုင်း(၅) ပိုင်း ခွဲခြ ားထားပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခဲွများ လုပ်ငန်းအမျို းအစား လုပ်ငန်းပမာဏ Dry Weight (@1.6 
tonnes/m3) 

A 
ေညာင်ဦးေရလမ်းတွင် ေမျာေရကာ (၂)ခု 
တည်ေဆာက်ခြ ငး်  

၄၂၀ + ၅၅၀ 
မီတာ 

 

B 
ေညာင်ဦးေရလမ်း (မြ စ်ညာပုိင်း) 
ေသာင်တူးလုပ်ငန်း 

၂၈၆,၀၀၀ 
(ကုဗမီတာ) 

၄၅၇၆၀၀ တန် 

C 
ေညာင်ဦးေရလမ်း (မြ စ်ေကြ ပိုင်း) 
ေသာင်တူးလုပ်ငန်း 

၂၉၀,၀၀၀ 
(ကုဗမီတာ) 

၄၆၄,၀၀၀ တန် 

D 
ပခုက္ကူေရလမ်း (မြ စ်ညာပိုင်း) 
ေသာင်တူးလုပ်ငန်း 

၆၃၅,၇၅၆  
(ကုဗမီတာ) 

၁၀၁၇၂၁၀ တန် 

E 
ပခုက္ကူေရလမ်း (မြ စ်ေကြ ပိုင်း) 
ေသာင်တူးလုပ်ငန်း 

၁၇၇,၇၀၀ 
ကုဗမီတာ 

၂၈၄၃၂၀ တန် 

ဇယား(၁) အေသးစားစီမံကိန်းများကိ ုေယဘုယျေလ့လာခြ ငး် 
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ပု(ံ၁) ေညာင်ဦးနှင့်ပခုက္ကူရှ ိအေသးစားစီမံကိန်းများ၏ တညေ်နရာြပပုံ 

(ဂ) အကာအကွယ်ေပးခြ င်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲ ခြ ငး် 

အေပြ ာင်းအလဲများေသာ ဧရာဝတီမြ စ်နှင့် ပတ်သက်၍  မြ စ်နှှင့်သက်ဆိုင်ေသာ လူ့အဖွဲ့  

အစည်းများက သူတို့၏အသက်ေမွးဝမ်းေကြ ာင်းဆိုင်ရာများကို ေပြ ာငး်လဲေနေသာ မြ စ်နှင့်လိုက်ေလျာ 

ညီေထွဖြ စ်ေအာင်ပြ ုလုပ်ရပါမည်။ ပတ်၀န်းကျင်ရှိနှင့် သက်ရှိတို့အေပါ်၌ Micro project 

သက်ေရာက်မှုသည ် ယာယီပင်ဖြ စ်သည့်အပြ င်ေပြ ာင်းလဲ၍ရေသာေကြ ာင့် အေရးပါေသာဆုံးရှုံးမှု 

(သို့မဟုတ)် ကိုတင်မမျှာ်မှနး်နိုင်ေသာရလဒ်များ မရနိုင်ဟုကိူတင်မှန်းဆထားပါသည်။ ထို့အပြ င ်

ထိခိုက်မှုသက်သာေစမည့်အတိုင်းအတာများကိုအဆင်သင့်အသုံးပြ ုပြ းီ စီမံကိန်းဒီဇိုင်းအဖြ စ်ရရှိေအာင် 

ေပါင်းစည်းလုပ်ေဆာင်ထားပါသည်။ ထို့ေကြ ာင့် Micro project စီမံကိန်းသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ 

မူဝါဒများအရ က  (ခ)နှင် ့ကိုက်ညီပါသည်။ 

 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆိုင်ေသာေသာင်တူး ခြ င်းနည်းစနစ်များ၊   ပြ ည်သူ့ကျန်းမာေရးနှင် ့

လုံခြ ုံစိတ်ချရေသာအစီအစဥ်များ၊ အန္တရယ်ဖြ စ်ေစလုပ်ငန်းများကိုကာကွယ်ခြ ငး်နှင့် ထိန်းချုပ်ခြ င်း၊ 

လက်ရှိသွားလာေနေသာေရယာဥ်များ၏သက်ေရာက်မှုနှင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စီမံေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

များ ပါဝင်ေသာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစအီမံများကို သင့်ေလျာ်ေသာ လုပ်ငန်းစဥ် 

များဖြ င့်ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် 

၂၀၁၆-ခုနှစ် ၊ဇန်နဝါရီလ ၁၁ မ ှ ၁၃ ရက်နှင့် ေဖေဖါ်ဝါရီလ ၁၂ မှ ၁၄ ရက်တို့တွင် နှစ်ကိမ်အထိ 

ေဒသခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီမံကိန််း၏သက်ေရာက်ခြ င်းခံရမည် ့ သူများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

လူမှုစီးပွားေရးဆိုင်ရာများကိုအေခြ ပြ ု၍ ညှိနိှုင်းေဆွးခြ င်းများ ပြ ုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Micro project 
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၏အဆိုပါအကံေပးေဆွးေနွးမှုမှတ်တမ်းများကိုေနာက်ဆက်တွဲ (၆)တွင်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ေရအရင်း 

အမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည ် ေနာက်ဆုံး ESMP ကိ ု  မြ န်မာဘာသာသို့ 

 ပြ န်လျက်ရိှ ပါသည်။ အဆိုပါ ဘာသာပြ န် တင်ပြ ချက်အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြ ီလအေစာပိုင်းတွင် 

ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ဖြ ိုးတုိးတက်ေရးဦးစးီဌာန၏ Web site ေပါ်တွင် ေဖာ်ပြ နိုင်မည်ဟု 

ေမျှာ်မှန်းထားပါသည်။ 

(၄) AIRBMP ၏ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုအေပါ်ချည်းကပ်ခြ င်းဆုိင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ေဖာ်ပြ ချက်များ 

(က) မဟာဗျူဟာေမြ ာက်ရည်ရွယ်ချက်နှင် ့ ချက်ချင်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့် 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

ဧရာဝတီမြ စ်ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်း၏ Component (3) သည် ဧရာဝတီမြ စ်ေရလမ်းေကြ ာငး်ကုိ 

ဖွံ ဖြ ိုးတိုးတက်လာေစေရးအတွက် ပံ့ပိုးေပးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်၊၊ Component (3)တွင ် မဟာဗျူဟာ 

ေမြ ာက်စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက် (၄)ခုနှင် ့ ချက်ချင်းအေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည့်ရည်ရွယ်ချက ်

(၁၅)ခုပါဝင်ြပီး ထွက်လာေသာရလဒ်များကိုလဲ ရှင်းလင်းတိကျစွာေဖာ်ပြ မည် ဖြ စ်သည်။ Micro-project 

အားမဟာဗျူဟာေမြ ာက်ရည်ရွယ်ချက် (၂)နှင့် ချက်ချင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည် ့

ရည်ရွယ်ချက်များ (၂.၁)အတငွး် ဦးတည်လုပ်ေဆာင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။  

မဟာဗျူဟာေမြ ာက်ရည်ရွယ်ချက် (၂) 

 အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ထားပြ ီးဖြ စ်သည့်အတိုင်း ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများ ဖွံ့ဖြ ိုး 

တိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် ဧရာဝတီမြ စ်ေပါ်တွင်ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်းကုိလုပ်ကိုင်လာသည်မှာ 

နှစ်များစွာရှိပြ ီးဖြ စ်သည်။မန္တေလး-ပုဂံေရလမ်းအပိုင်း၊ (Pilot 1 Project) ပြ ီးေမြ ာက်လိမ့်မည်ဆိုလျှင် 

၎င်းသည်  မြ စ်ေကြ ာင်းဖွံ့ဖြ ိုးမှုလုပ်ငန်းများ၏  ကီးမားေသာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု  ဖြ စလ်ာမည်ဟု 

ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဆိုပါအပိုင်း(၁)တွင ်တွဲဆွဲယာဥ် 1000 DWT အတွက်အနိမ့်ဆုံးေရဆူးမှတ် ၁.၈ 

မီတာ အနက်အထိရရှိရန်ရည်ရွယ်ပြ ီး့ အဆိုပါလုပ်ငန်း ပြ းီစးီေသာ် pilot project ကိုေနာက်ဆက်တွဲ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည်ဖြ စ်သည။် ေရလမ်းေကြ ာင်းေကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ခြ င်းသည ်

ေရယာဥ်များအေနဖြ င့် သွားေရးလွယ်ကူေစသည့်အပြ င်ေခြ ာက်ေသွ့ရာသီေရနည်းချိန်တွင်ပင် 

ဝန်ပိုမုိတင်ေဆာင်နိုင်မည်ဖြ စ်ေသာေကြ ာင့် ခရီးသည််နှင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြ င်းအတွက် အကျိုး 

 ဖြ စ်ထွန်းမှုတိုးပွားလာမည်ဖြ စ်သည်။ထို့ေကြ ာင့် အနိမ့်ဆံုးသွားလာနိုင်သည့် ေရစူးမှတ် တိုးမြ ှင့်ခြ ငး်ဖြ င့် 

 မြ စ်ကိုအသုံးပြ ု၍ လူအများယုံကြ ည်စိတ်ချစွာ သွားလာနိုင်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
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ချက်ချင်းအေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့်ရည်ရွယ်ချက် (၂.၁) 

Micro Project အားအေကာင်အထည်ေဖာ်ခြ င်း; ေညာင်ဦးနှင် ့ ပခုက္ကူအနီးတွင် 

လုပ်ေဆာင်ေသာေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်းများနှင့်  မြ စ်ေကြ ာင်းထိန်းသိမ်းေရး အေထာက်အကူပြ ု 

အေခြ ခံအေဆာက်အဦးများတည်ေဆာက်ခြ င်းသည် မန္တေလး-ပုဂံကြ ားရှိ ခရီးရှည်ေရလမ်းေကြ ာင်း 

တွင်လူမှုစီးပွား၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တို့တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနစဥ်အတွင်း ရုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ 

အတားအဆီးဖြ စ်ေစမည့် ကိစ္စရပ်များဖြ စ်ေစေသာ်လည်း အဆိုပါ Micro Project သည် ပမာဏ 

ေသးငယ်ေသာ၊ ယာယီဖြ စ်ေသာ၊ ေပြ ာငး်လ၍ဲရေသာ လုပ်ငန်း သာလျှင်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(ခ) အေပြ ာင်းအလဲများေသာမြ စ်အားစီမံခန့်ခွဲမှုသဘာထားအမြ င်နှင် ့ AIRBM စီမံကိန်း၏ 

အဆင့်ဆင့်ပြ ီးစီးေအာင်မြ င်ေစရန်ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှငး်ခြ င်း 

 အထက်တွင ် ေဖာ်ပြ ပြ ီး ဖြ စ်သည့်အတိုင်း ဧရာဝတီမြ စ်သည် နှစ်စဥ်ေပြ ာင်းလဲေလ့ရှိေသာ 

 မြ စ်ဖြ စ်ခြ ငး်၊ ေရေကြ ာင်း အနည်နှစ်ပို့ချမှုနှုန်းအလွန်များပြ ား ခြ ငး်၊ နှင့်လက်ေတွ့တွင ် မဟာဗျူဟာကျ 

သည့်  အချို့ေသာေနရာအနည်းငယ်တွင်သာ အနည်နှစ်ပို့ချမှုကုိထိန်းချုပ်နုိင ်ခြ ငး်၊ စသည်တို့ 

အေကြ ာင်းအချက်အားလုံးတို့ေကြ ာင့် AIRBMPတွင် ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာမူဝါဒကို Dynamic 

River Management  ဟုသတ်မှတ်သည်။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှု ကိုလက်ေတွ့အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု 

အပုိင်းဆိုသည်မှာ ေရလမ်းေကြ ာငး်ေမြ ပုံများကို နှစ်စဥ်ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်း ခြ ငး်၊ ေရလမ်းေကြ ာင်းပြ  

အေထာက်အကူပြ ုပစ္စည်းများ(Navigation Aids) ၊ ဗျုဟာကျသည့်ရာသီအလိုက်ေသာင်တးူခြ င်းများ၊ 

ေမျာေရကာကဲ့သို့ေသာယာယီ မြ စ်ေကြ ာင်းထိန်သိမ်းေရး အေဆာက်အဦးများနှင့် အချို ့ေနရာများ 

အတွက်  မြ စ်ေကြ ာင်းထိန်းသိမ်းမည် ့အတည်တကျ (Permanent Structures) အေဆာက်အဦးများကုိ 

စီမံခြ င်းကိုဆိုလိုသည်။ 

ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစးီဌာနသည် နှစ်အလိုက်ေသာင်တူးခြ င်းအခန်း 

က တွင ် ထင်ရှားေသာအေတွ့အကုံများရှိပြ းီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာအချက်များ 

ထည့်သွင်းစဥ်းစားခြ င်းပြ ုလုပ်နိုင်ရန ် AIRBM Project က အေထာက်အပံ့ပြ ုမည်ဖြ စ်သည်။ 

ေသာင်တူးခြ င်းအခန်းက ကို ေအာက်ပါတိကျေသာ အချိန်ကာလများအတိုင်း ေခြ ာက်ေသွ့  

ေရနည်းေသာ ရာသီတွင ်လုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်သည်။  

(၁)နှစ်အလိုက်ေပြ ာင်းလ ဲ သွားေသာမြ စ်ေကြ ာငး်၊  ကျပ်တည်းေသာေနရာများကိုသိရှိသတ်မှတ်နိုင်ရန ်

 မြ စ်ေကြ ာင်းအားတိုင်းတာခြ ငး် (နိုဝင်ဘာလ မ ှဒီဇင်ဘာလအထိ )  
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(၂) သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နှင့် လူမှု့စီးပွားဆိုင်ရာခန့်မှန်းအကဲဖြ တ်မှုနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ 

ပုံစံထုတ်ခြ ငး်(ဇန်နဝါရီ မှ ေဖေဖါ်ဝါရီအထိ ) 

(၃) ေရကာေဆာက်လုပ်ခြ င်းနှင့်ေသာင်တူးခြ ငး် ( မတ်လမှ ဧပြ ီလအထ ိ)  

 အေပြ ာင်းအလဲများေသာဧရာဝတီမြ စ်၏ အသွင်အပြ ငအ်ရ အမြ ဲေပြ ာင်းလဲေလရ့ှိ 

ေသာေကြ ာင့်  တိုင်းတာခြ င်း၊ ပုံစံထုတ်ခြ ငး်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု့စီးပွားဆိုင်ရာခန့်မှန်း 

အကဲဖြ တ်မှုလုပ်ငန်းများသည် ေနာက်တစ်နှစ်၏ေခြ ာက်ေသွ့ရာသီ နှင် ့သက်ဆိုင်ခြ င်းမရှိပါ။ 

 AIRBMစီမံကိန်းသည်အေပြ ာင်းအလဲများေသာမြ စအ်ား စီမံခန့်ခွဲမှုေဆာင်ရွက်ေနသည် ့

အဆင့်အားပံ့ပိုးေပးပြ းီ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်ေခြ ာက်ေသွ့ရာသီတွင် Micro Projects 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရး 

ဦးစီးဌာနကိုလည်းပံ့ပိုးေပးသည်။ ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရး ဦးစီးဌာနသည် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေရးဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည့် အချက်တို့ကိုေပါင်းစပ်ပြ ီး Micro 

project အဖြ စ်နှစ်အလိုက်ေသာင်တူးခြ င်းကုိေရှ့ေပြ းလုပ်ငန်းအဖြ စ ် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်ပါသည်။  

 ထို့အပြ င်ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်  မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် မန္တေလး 

ေရလမ်းအတွင်း (KM 901- KM 998)အတွင်းေရှ့ ေပြ းစီမကံိနး်-၁ (Pilot Project 1)အား 

၂၀၁၇ခုနှစ်တွင်အေကာင်အထည်ေဖာ်သွားရန် စီစဥ်လျှက်ရှိပါသည်။ Pilot Project ဟုေခါ်ဆိုရခြ ငး်မှာ 

၎င်းစီမံကိန်းသည်အနည်နှစ်ပို့ချမှု ပုံစံငယ်ပြ ုလုပ်စမ်းသပ်ခြ င်းနှင့် ေရလမ်းေကြ ာင်းေကာင်းမွန်ရန် 

အတွက် အေခြ ခံအေဆာက်အဦးများ အခိုင်အမာတည်ေဆာက်ခြ င်း အပါအဝင ် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ 

ေခတ်မှီ Models များကိုအသုံးပြ ုတွက်ချက်ထား ပြ ီး ပထမဦးဆုံးေဆာင်ရွက်မည့်ေရလမ်းေကြ ာငး် 

အဆင့်မြ ငှ့်ေရးလုပ်ငန်းဖြ စေ်သာေကြ ာင့် ဖြ စ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအေသးစိတ်ပံုစံထုတ်ခြ ငး်မှာ 

ေနာက်ဆုံးအေချာသတ်အဆင့်သို့ေရာက်ရှိပြ ီးဖြ စပ်ါသည်။  အဆိုပါဒီဇုိင်းကိုအတည်ပြ ုရန်အတွက ်

ေရအရင်းအမြ စ်နှင် ့  မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ ဖြ ိုးတိးုတက်ေရး ဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၆-ခုနှစ်အတွင်း ESIA ကို 

လုပ်ေဆာင်မည်။ မန္တေလးနှင့် ေညာင်းဦးကြ ားေရလမ်း Pilot 1 Project တွင် 

ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် အေပြ ာငး်အလဲများေသာ 

Dynamic River Management လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်ေရှ့ ေပြ း အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါ အပိင်ုး(၁) တွင် Micro projectနှင် ့ ေရှ့ေပြ းစီမံကနိ်းPilot 

Project 1 တို့ကဲ့သို့ အလားသ န်တူေသာလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။ 
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 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် အပုိင်း(၁)၏ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုမြ ငှ့်တင်ေရးအတွက် တည်ေနရာ 

နှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံများကုိ အတည်ပြ ုနုိင်ရန်အတွက် သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နှင့် လူမှုေရးစီပွားေရး ဆန်းစစ်ခြ င်း 

(ESIA)ကိ ု သီးသန့်ေဆာင်ရွက်သွားရန်ရှိသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် 

အဆိုပြ ုထားသည့် ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုမြ ှင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းအတွက ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

လူမှုေရး ထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ခြ င်း (ESIA) လုပ်ငန်းများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်သည်။ 

၄.၃။အေခြ ခံအေကြ ာင်းအရာအကျဥ်းနှင့် လုပ်ငန်းများအားေယဘုယျေလ့လာချက် 

 ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် ပခုက္ကူနှင် ့ ေညာင်ဦးရှိ 

စီမံကိန်းငယ် ( Micro Project ) အားနှစ်အလိုက်ေသာင်တူးခြ င်း အေတွ့အကုံများ၊ ကွင်းဆင်း 

တိုင်းတာမှု အချက်အလက်များ၊နည်းပညာဆိုင်ရာအကံေပး၊ ေဒသဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင် ့

ေရလမ်းေကြ ာငး် အသုံးပြ ုသူများထံမှသတင်းအချက်အလက်များစသည်တို့ကိ ု အေခြ ခံ၍ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်အဆိုပြ ုသည်။ 

ေညာင်ဦး မြ ို့ ေရလမ်းတွင ် Micro Project ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ေမြ ာက်မှေတာင်သို့  

စီးဆင်းေနေသာေညာင်ဦးမြ ို့၏ အထက်ဘက်ရှိ အဓိကေရလမ်းေကြ ာငး်အတွငး် ေရစီးဝင်ေစ၍ 

 မြ စ်ေကြ ာငး်၏  မြ စ်ေခြ ပိုင်းဘယ်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိေသာ ေညာင်ဦးဆိပ်ကမ်းသုိ့သွားရာ ေရလမ်းကို 

ပိုမိုေကာင်းမွန်လာေစရန်ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းတွင် ေရကာ(၂)ခုတည်ေဆာက်ခြ င်းနှင့် 

အဓိကေရလမ်းေကြ ာင်းေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ ေညာင်ဦးမြ ို့တွင် လုပ်ေဆာင်မည် ့

Micro Project တွင်အပိုင်း(၃)ပိုင်းပါရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ 

အပိင်ုး(က)  ေညာင်ဦးမြ ို့  မြ စ်ညာပိုင်းတွင် ေရကာနှစ်ခုတည်ေဆာက်ခြ ငး်၊ 

အပိင်ုး(ခ)  ေမြ ာက်ဘက်ေရလမ်းေကြ ာင်းတွင်ေသာင်တူးခြ ငး်၊ 

အပိင်ုး(ဂ)  ေတာင်ဘက်ေရလမ်းေကြ ာင်းတွင်ေသာင်တူးခြ ငး် တို ့ ဖြ စ်သည်။ 

ေညာင်ဦးရှ ိMicro Project ကိ ုပု(ံ၂)တွင်ေဖါ်ပြ ထားပါသည်။ 

 ပခုက္ကူ မြ ို့တွင်လုပ်ေဆာင်မည့် Micro Project တွင် ေသာင်တူးရမည့်အပိုင်း(၂)ပိုင်းပါဝင်ပြ ီး 

၎င်းတို့သည်ပခုက္ကူတံတား၏မြ စ်ေခြ ပိုင်းတွင်အေရှ့မှအေနာက်သို့စီးဆင်းမည့်လမ်းေကြ ာင်းအသစ်ကိုဖြ

စ်ေပါ်လာေစလာေစမည်ဖြ စ်ကာ အဆိုပါေရလမ်းေကြ ာင်းသည်  ယခုလက်ရှိအသုံးပြ ုေနေသာ 

ေရလမ်းေကြ ာငး် ထက်လုံခြ ုံစိတခ်ျရ ပြ းီပို၍အေရးပါေသာ ေရလမ်းေကြ ာငး်ဖြ စ်လာမည် ဖြ စ်သည်။ 

အဆိုပါလမ်းေကြ ာင်းအသစ်သည် တံတားေအာက်သို့ ေရယာဥ်များဖြ တ်သန်းသွားလာရန် အတွက် 
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ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ အဝင်လမ်းေကြ ာင်းဖြ စလ်ာရန ် အေထာက်အပံ့  ဖြ စ်လာမည်။ ယခုစီမံကိန်း၏ 

ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်းသည် ေရလမ်းေကြ ာငး်အသစ်ေပါ်တွင် ေရစီးသန်သည့်ရာသီတွင် 

ဝဲလှည့်ခြ င်းတိုက်စားခြ င်းကိုဖြ စ်ေပါ်ေစ ပြ ီး ပိုမုိနက်ေသာ ေရလမ်းေကြ ာင်း ပွင့်လာမည်ဖြ စ်သည်။ 

အဆိုပါရည်ရွယ်ထားသည့်ေသာင်တူး လုပ်ငန်းများကိုမလုပ်ေဆာင်ခ့ဲလျှင် အထက်တွငေ်ဖာ်ပြ ထားသည့် 

အကျို းများကို ခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။  

ပခုက္ကူ မြ ို့ရှိအေကာင်အထည်ေဖာ်လုပ်ေဆာင်မည့် ( Micro Project ) 

အပိင်ုး(က)  အေရှ့ဘက်ေရလမ်းေကြ ာငး်တွငေ်သာင်တူးခြ ငး်၊ 

အပိင်ုး(ခ)  အေနာက်ဘက်ေရလမ်းေကြ ာင်းတွင်ေသာင်တူးခြ ငး် တို ့ ဖြ စ်သည်။ 

ပခုက္ကူမြ ို့ ရှိ Micro Project ကိုလည်း ပု(ံ၃)တွင်ေဖါ်ပြ ထားပါသည်။ 

ေညာင်ဉီးနှင့် ပခုက္ကူရှ ိလုပ်ငန်းများကို ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လနှင့်ဇွန်လအေစာပိုင်းအတွင်း မိုးရာသီ 

မစတင်မီတွင် ေဆာင်ရွက်ရန် လျာထားတင်ပြ ထားပါသည်၊၊ အဆိပုါလုပ်ငန်းများသည် 

ယခုေခြ ာက်ေသွ့ရာသီတွင ် ေရလမ်းပုိမိုေကာင်းမွန်ရန်အတွက်သာမက ေရကာနှင့်ေသာင်တူးခြ င်းတို့၏ 

သက်ေရာက်မှုဖြ င့် ေသာင်တူးရာလမ်းေကြ ာင်းေပါ်တွင် ေရလမ််းေကြ ာင်းြဖစ်ေပါ်လာေစရန်ဖြ စ်ပါသည်၊၊ 

ထို့ပြ င်မိုးရာသီတွင ် တိကျေသာေရလမ်းေကြ ာငး်ပုစံံကိုဖြ စ်ေပါ်ေစပြ ီးေနာက်နှစ် ေခြ ာက်ေသွ့ရာသီ 

များတွင်ပါအကျိူ းဆက်ကို ခံစားရမည်ဖြ စ်သည်။ ပုံစံေရးဆွဲခြ ငး်မပြ ုလုပ်မီတွင် ေမြ မျက်နှာသွင်ပြ င်နှင့် 

အနည်အနှစ်များကုိ ေလ့လာစီမံခြ ငး်(သို့မဟုတ်) ပုံစံငယ်ပြ ုလုပ်ခြ င်းတို့မရှိခ့ဲသည်ကိ ု ဂရုပြ ု 

ရမည် ဖြ စ်သည်။ လုပ်ငန်းများသည်် ေသးငယ်ေသာ ၊ ယာယီဖြ စ်ေသာ ၊ ေပြ ာငး်လဲ၍ ရေသာလုပ်ငန်းများ 

 ဖြ စ်ခြ ငး် နှင် ့ ဤလုပ်ငန်းများကုိ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုလုံခြ ုံေရးမူဝါဒများ 

(World Bank Safeguard Policies) နှင့်၄င်းတို့ကုိ ၁၉၇၂ ခုနှစ်ကတည်းက တာ၀န်ယူေဆာင်ခဲ့ေသာ 

DWIR ၏အေတွ့အကုံနှင့်အညီ ေရှ့ေပြ းစီမံကနိ်းငယ်အဖြ စ် အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွား 

မည်ဖြ စ်သည်။ အကျိူ းရလဒ်များကိုလည်း ESMP၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြ စ်ဆက်လက် ေစာင့်ကြ ည့် 

စစ်ေဆးမည်ဖြ စ်သည်၊၊  
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ပုံ(၁)ေညာင်ဦးမြ ို့တွင် လုပ်ေဆာင်ရန်ရည်ရွယ်ထားေသာ လုပ်ငန်းများ 
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ပု(ံ၂)  ပခုက္ကူမြ ို ့တွင် လုပ်ေဆာင်ရန်ရည်ရွယ်ထားေသာ လုပ်ငန်းများ  
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အခန်း (၂) 

လုပ်ငန်းများ၏အေထွေထွေဖာ်ပြ ချက် 

(၁)ေရဖြ တ်စီးနုိင်ေသာ ေမျာတိုင်တန်းေရကာ 

  ေရကာဆိုသည်မှာ  မြ စက်မ်းပါးေဘးတစ်ေလျှာက် ေရတိုက်စား၍ ကမ်းပြ ိုခြ င်းကို 

ကာကွယ်ရန်နှင့် အန္တရယ်ရှိေသာေနရာများမ ှ ေရစီးေကြ ာငး်ကို အေဝးသုိ့လွှဲနိုင်ရန်အတွက် 

 မြ စ်အတွင်းတွင်ရည်ရွယ်တည်ေဆာက်ေသာ အေဆာက်အဦ ဖြ စ်သည်။ (Micro Project )မှ 

ေမျာတိုင်တန်းေရကာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများမှာ ေရကာ၏အနီးပတဝ်န်းကျင်တွင ် သဲကမ်းပါး 

 ဖြ စ်ေပါ်မှုကိုအားေပးရန်နှင့် လုံခြ ုံစတိ်ချ ရေသာေရလမ်းအတွက် ေရအနက်တိုးလာ 

ေစရန်ဖြ စ်ပါသည်။ တည်ေဆာက်မည့်ေရကာ၏ပုံစံမှာ 0.15 မီတာ အချင်းရှိ ေမျာတိုင် 

နှစ်တန်းသွားဖြ စ်၍ အလျားလိုက်တစ်တုိင်နှင့်တစ်တိုင် 1.5မီတာ ကွာေဝးကာ နှစ်တန်းသွား 

စိုက်ထားေသာ ေမျာတိုင်ထိပ်တွင ်ကန့်လန့်တန်းချုပ်ထားမည်ဖြ စသ်ည်။ (ပု ံ ၃တွင် ေဖာ်ပြ ထား 

ပါသည်။) 

  ဤေရကာသည် ေရစီးေကြ ာင်းကို ခုခံတားဆီးမှုတိုးလာေစမည်ဖြ စ်၍ ေနာက်ပိငုး် 

တွင် ေရကာ၏ မြ စ်ညှာပိုင်း၌ အနည်အနှစ်များစုပုံ ခြ ငး်ကို တိုးလာေစမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အထက်ပါ 

အေခြ အေနသည် ကမ်းပြ ိုခြ င်းမှအေရးပါသည့်လိုအပ်ေသာ ကာကွယ်မှုကို ရရှိေစမည်ဖြ စသ်ည်။ 

ေရကာ၏အဖျားပိုင်းတွင ် ေမျာတိုင်၏အမြ င့်သည် အနိမ့်ဆံုးေရစူးမှတ်၏ အထက် 1.5 မ ှ  2.4 

မီတာ အထိရှိမည်ဖြ စ်သည်။ ေမျာတိုင်တန်းများကိ ု ေမြ အဝင(်၃)မီတာ ထိရရှိေအာင ် ရိုက်သွင်း 

သွားမည်ဖြ စ်သည်။ တည်ေဆာက်မည့်ေရကာကိ ု  မြ စ်ေကြ ာင်းရှိ ေရစီးေကြ ာင်းနှင့် ကန့်လန့်ခံ၍ 

ချိန်ညိှတည်ေဆာက်မည် ြဖစ်ေသာေကြ ာင် ့အဖျားပိုင်းတွင်ဝဲလှည့်တိုက်စား ခြ င်းကိ ု  ဖြ စ်ေပါ်ေစ၍ 

စိတ်ချရသည့် ေရလမ်းထိန်းသိမ်းခြ င်း ကိုဖြ စ်ေစမည်ဖြ စ်သည်။ အဆိုပါေရကာများကို 

တည်ေဆာက်ပြ းီေနာက် ေရများချိန်တွင်ေရကာများသည ် ေရလွမ်းမိုးမှုကိုခံရမည်ဖြ စ် ပြ ီး 

ေရနည်းချိန်တွင်လည်း အကျို းသက်ေရာက်မှုကိုခံရမည်ြဖစ်သည်။ ေရကာများတည်ေဆာက်ရန် 

လိုအပ်ေသာ တညေ်ဆာက်ေရး ပစ္စည်းများ အားလုံးကို ေရလမ်းေကြ ာငး်မ ှေလှသေ င်္ဘာများဖြ င့် 

ေထာက်ပံ့သွားမည်ဖြ စ်ပြ းီ ဤေနရာတွင်ကုန်းလမ်းမှ တည်ေဆာက်ရန်ေနရာသို့ ဝင်ေရာက်၍ 

ရမည်မဟုတ်ပါ။ 
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ပံု(၃) ေဒသသံုးေမျာတုိင်တန်းေရကာ၏နမူနာပံုများ 

(၂)စက်သံုး/ဟုိက်ဒေရာလစ်သံုး ေသာင်တူးခြ င်း 

 Cutter suction dredger သည် ကိုယ်တိုင်ေမာင်းနှင်ခြ င်းမပြ ုနိုင်ေသာ (သို့မဟုတ)် 

ကိုယ်တိုင်တွန်းေရွှ့နိုင်ေသာ ေသာင်တူးသေ င်္ဘာအမျိုးအစားဖြ စ်သည်။ ၎င်းအမျိုးအစားသည ်

လည်ပတ်နိုင်၍ခုတ်စားနိုင်ေသာ အသွားပါဝင်သည့်ထိပ်ပိုင်းကို အသုံးပြ ု၍မြ စ်ကြ မ်းပြ င်မ ှ သဲ၊ 

နုန်းစေသာအရာများကို ထိုးဆွေပးသည်။ (ခုတ်စားခြ င်း) ခုတ်စားေသာထိပ်ပိုင်း၏ အေနာက် 

တွင်စုပ်ယူေသာ အေပါက်ပါဝင၍် ၎င်းကို စုပ်ယူတင်နိုင်ေသာစက်နှင့် စုပ်ပိုက်ကိုအသုံးပြ ု၍ 

ဆက်သွယ်ထားသည်။ ထိုစုပ်တင်နိုင်ေသာစက်သည် ပိုက်အတွင်းေလဟာနယ်ကိ ု  ဖြ စ်ေပါ်ေစ၍ 

စုပ်ယူေသာအေပါက်မှတဆင့် ထိုးဖွထားေသာ သဲစေသာအရာများကိုစုပ်ယူသည်။ စုပ်ပုိက် 

နှင့်စုပ်ထားနိုင်သည် ့ ထိိပ်ပိုင်းတို့ကိ ု ေလျှာက်လမ်းတစ်ခုသို့တွဲဆက်ထားသည်။ ခုတ်စား 

နိုင်သည့်ထိပ်ပိုင်းပါဝင်ေသာ ၎င်းေလျှာက်လမ်းသည် အဆိုပါေသာင်တူးသေ င်္ဘာ၏ အေရှ့ပိုင်း 

တွင်တည်ရှိသည်။ သေ င်္ဘာပဲ့ပိုင်းတွင်မ ူ ပုံမှန်အားဖြ င့် သတ္တ ူေထာက်တိုင်၂လုံးပါဝင်သည်။ 

ပထမေထာက်တိုင်ကိ ု သေ င်္ဘာ၏ေအာက်ဘက်တွင ် ေထာက်ထားချိန်တွင် အခြ ား 
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ေထာက်တိုင်ကိုေထာက်တိုင်သယ်မသည် ့ အစိတ်အပိုင်းဖြ င့်မတင်ထားမည်ဖြ စ်သည်။ ထိုအခါ 

သေ င်္ဘာသည် ေထာက်ထားသည့်တိုင်ကို ဗဟိုပြ ု၍ အလျားလိုက်ေရှ့တိုး 

ေရွ့လျားနိုင်မည်ဖြ စသ်ည်။ ေထာက်တိုင်၊ ေထာက်တိုင်မထားသည့်အစိတ်အပိုင်းတို့နှင့်အတူ 

စတးီကိုးကိုအသုံးပြ ု၍ ခုတ်စားနိုင်သည့်ထိပ်ပိုင်းနှင့် ေလျှာက်လမ်းတို့ကို ေထာက်ထားသည့် 

တိုင်ကိုဗဟိုပြ ု၍ စက်ဝိုင်းပုံစံေရှ့ေနာက်ေရွ့လျားခြ င်းသည ် Cutter Suction Dredger ၏ 

ဝိေသသပင်  ဖြ စ်သည်။ ေထာက်တိုင်များကုိမတင်၍ ေရွ့လျားနိုင်ေစေသာ 

သ င်္ဘာ၏အစိတ််အပိုင်းသည် အဆိုပါေသာင်တူးသ င်္ဘာကို ေကာင်းစွာေရွှ့လျားေစပါသည်။ 

(ေရွှ့လျားြခင်း) Cutter Suction Dredger သည် တူးပြ ီးေသာသဲ၊နုန်းစသည်များကို 

ေရေပါ်ေပါ်နိုင်ေသာ ပိုက်လိုင်းကိ ု  ဖြ တ်သန်း၍ ကမ်းေခြ သို့တိုက်ရိုက်စွန့်ထုတ်ပစ်ခြ ငး် 

(သို့မဟုတ)် တူးစာစွန့်ပစ်ယာဥ်ေပါ်သိုိ့ တင်ခြ င်းတို့ကို ပြ ုလုပ်နိုင်ပါသည်။ 

  မြ န်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးပြ ုေသာ Cutter Suction Dredger နမူနာပုံကို ပုံ(၄)တွင ် ေဖာ်ပြ  

ထားပါသည်။ 

 

ပံု(၄) ေရေပါ်ေပါ်နုိင်ေသာပုိက်များနှင့် Cutter Suction Dredger 

(၃) စက်အင်အားဖြ င့်ေသာင်တူးခြ င်း 

               Backhoe dredger သည်ေသာင်တူးရန်အတွက် တူးေဖာ်သည့်စက် အစိတ်အပိုင်း 

ကိုသေ င်္ဘာေပါ်တွင်တွဲလျှက် တပ်ဆင်ထားခြ ငး်  ဖြ စ်သည်၊၊ ထိုသေ င်္ဘာအမျိုးအစားသည် 

ကိုယ်တိုင်ေမာင်းနှင်သွားလာခြ င်း မပြ ုနိုင်ေပ၊၊ အဆိုပါ ေသာင်တူးသ င်္ဘာများသည် 

(ေရအနည်းငယ်သာပါေသာ) သဲနုန်းများကိုသာလျှင ် အလယ်အလတ်နူန်းဖြ င့်သာ 

ထုတ်ေကာ်ယူနိုင် သည်၊၊ Backhoe များတွင်အဆစ်အပိုင်းများဖြ င် ့ဆက်ထားသည့်တိုင်ေပါ်တွင် 

အဆစ်အပိုင်းများဖြ င့်ပင်  ပြ ုလုပ်ထားေသာ ေကာ်ယူတူးေဖာ်မည့် ခွက်ကိုတပ်ဆင်ထားပြ းီ 

အသုံးပြ ုခြ င်းဖြ စ်သည်၊၊  ၎င်း  Backhole ကု ိ ဟိုက်ဒေရာလစ်စနစ်ဖြ င့် ေရွှ့လျားခြ ငး်၊ 
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ေနရာယူခြ ငး်နှင့် သဲနှုန်းေကာ်ယူခြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်သည့်အပြ င ် သင့်ေတာ်ေသာေနရာသို့ 

စွန့်ပစ်ရန်အတွက်သယ်ေဆာင ်စွန့်ပစ်ေြမစာသယ်ယာဉ်ေပါ်သို့တင်ေဆာင်ပါသည်၊၊   

 Backhoe dredger၏ နမူနာပုံစံကိ ု ပုံ(၅) တွင်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်၊၊ 

စွန့်ပစ်ေမြ စာသယ်ယာဉ််နှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနေသာ Backhoe dredger နမူနာပုံစံ 

ကိုလည်း ပု(ံ၆) တငွ် ေဖာ်ပြ ထားပါသည်၊၊  

 

ပံု(၅) DWIR မှ Backhoe dredge 

 

ပံု(၆) DWIR မှ တူးစာစွန့်ပစ်ယာဥ် 

(၄) DWIR မှ ပုိင်ဆုိင်ေသာ ေသာင်တူးေရယာဥ်များနှင့် စီမံကိန်း၏လုိအပ်ချက်နှင့် ကုိက်ညီေသာ 

ေရယာဥ်ကုိေရွးချယ်ခြ င်း 

               ေသာင်တူးေရယာဉ်များနှင့် ဆက်စပ်အသုံးအေဆာင်များကိ ု DWIR သည်ပိုင်ဆိုင်၍ 

၎င်းတို့ကိုထိန်းချူပ်ကာ လုပ်ငန်းများလုပ်ေဆာင်ေစပါသည်၊၊ DWIR တွင်ရှိပြ းီေသာ 

ေရယာဉ်များတွင် တရုတ်ပြ ည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ IHC Dredgers များနှင် ့ ဆက်စပ် 

အသုံးအေဆာင် များပါ၀င်သည်၊၊ ထိုေရယာဉ်များ၏ေသာင်တူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သည့် 
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အချက်အလက်များနှင် ့၎င်းတို့၏ ပတ၀်န်းကျင်မှ လက်ခံနိုင်စွမ်းကိ ုဇယား (၂) နှင် ့ဇယား (၃) 

တွင်ေဖာ်ပြ ထားပါသည်၊၊ 

ေရယာဉ်အမျိူးအစား 

Cutter Section Dredgers 

     CSD 1700 type dredger 

     CDS 600 type dredger 

     Beaver- 1500 type dredger 

     Beaver- 1200 type dredger 

     Beaver- 1000 type dredger 

     Beaver- 500 type dredger 

Trailing Suction Grab Dredger 

Trailing Suction Dredger 

Backhoe Dredgers  

ဇယား(၂) DWIR မှ ေသာင်တူးေရယာဥ်များ 

 စီမံကိန်းအတွက် ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်းအများစုကို Cutter Suction Dredger (CSD) 

 ဖြ င့်လုပ်ေဆာင်သွားမည်ဖြ စ်သည်၊၊ ၎င်း Cutter Suction Dredger (CSD)သည်ပျှမ်းမျှ 

သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင်အတွက် သင်ေ့တာ်ေသာ စက်ယန္တယားအဖြ စ်နာမည်ေကာင်း 

အသင့်အတင့်ရရှိ ထား သည်။ 

ဇယား (၃) ေသာင်တူးေရယာဉ်များ၏ စံနှုန်းများကုိ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် 
ရှုေထာင့်ဖြ င့်သံုးသပ်ခြ င်း 

‘ +’ပျှမ်းမျှထက်သာလွန် 

‘o’ပျှမ်းမျှ 

‘ - ’ပျှမ်းမျှ၏ေအာက် , ေသာင်တူးေရယာဉ်အားလုံး၏ လုပ်ေဆာင်နိုင်စွမ်းကို 
အခြ ားေရယာဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ေဖာ်ပြ ထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်၊၊ 
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အခန်း (၃) 

လူမှုစီးပွားနှင် ့သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် စီမံခန့်ခဲွေရး အစီအမံ 

(၁) ြမန်မာနုိင်ငံ ၏ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိခုိက်မှု ေလ့လာဆန်းစစ်ချက် လုပ်ငန်းစဥ်များ 

ြမန်မာနိုင်ငံစီမံကိန်းများအတွက် အစိုးရမှ ဥပေဒ များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ  ချမှတ်ထား

ြပီး ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းများ၏ လူမှုစီးပွားနှင် ့ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ 

ပတ၀်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တငွ်  ပြ ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ေနာက် 

ပတ်၀န်းကျင်ထိမ်းသိမ်းေရး နည်းဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်  ပြ ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ထို့ေနာက် 

သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလ့လာဆန်းစစ်ချက် လုပ်ငန်းစဥ်များ ကိ ုသဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင် 

ထိမ်းသိမ်းေရးနှင် ့သစ်ေတာေရးရာ၀န်ကးီဌာန မ ှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့တငွ ်

ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ 

အာရှ ဖွံဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဘဏ်၏ စံနှုန်းများကို အေခြ ခံထားေသာ EIA 

လုပ်ငန်းစဥ်များတွင ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၃ ဆင် ့ ပါ၀င်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတွက် 

ကင်းလွတ်ခွင့် ရေသာ စီမံကိန်းနှင့် လူမှုစီးပွားနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိခိုက်ေစမှု အဆင် ့

A နှင့် B စီမံကိန်းများ  ဖြ စ်ကြ ပါသည်။ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ထိမ်းသိမ်းေရးတွင် ပတ်၀န်းကျင် 

ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက် နှင် ့ သဘာ၀ပတ၀်န်းကျင်  ကိုတင်ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်များ 

ပါ၀င်ပါသည်။အမျို းအစား A နှင့် B အတွက်အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချက်များသည် ကမ္ဘာ့ ဘဏ်မ ှ

သက်မှတထ်ားေသာ သဘာ၀ပတ၀်န်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်၀န်းကျင်ဆုိင်ရာ ေဘးအန္တရာယ် 

ကင်းရှင်းေစေရး အစီအမံများနှင့် အများအားဖြ င် ့ တူညီပါသည်။ သဘာပတ်၀န်းကျင် 

ထိမ်းသိမ်းေရးနှင် ့ သစ်ေတာေရးရာ၀န်ကးီဌာန အေနဖြ င့်လည်း စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ပတ်၀န်းကျင်လူမှုဘ၀ ထိခိုက်မှုများဆန်းစစ်ခြ ငး်နငှ့် ေရွ့ေပြ ာင်းေရး အစီအစဥ်များအတွက် 

အေသးစိတ်မူ၀ါဒ များ ချမှတ်နိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင ်ကမ္ဘာ့ဘဏ ်

မူ၀ါဒများ သို့မဟုတ်  အာရှဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဘဏ် ၏ မူ၀ါဒများကို လိုက်နာ 

ကျင့်သုံးရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

၂၅ ေဖေဖါ်၀ါရီ ၂၀၁၆ အစည်းအေ၀းမှတ်တမ်းတွင ် ေဖါ်ပြ ထားသည့်အတိုင်း 

DWIRသည်  အသစ်ပြ ဌာန်းထားေသာ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် ဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ များကို မည်သို့ 

လိုက်နာရမည်ဆိုသည်ကို MOECAF ၀န်ကးီဌာနနှင် ့  ေတွ့ဆု ံ ေဆွးေနွးခဲ့ပြ းီ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပေရာဂျက်လုပ်ေဆာင်ရာတွင် ကမ္ဘာ့ ဘဏ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကိ ု လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 
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၀န်ကးီဌာနမှ သေဘာတူညီ ခဲ့ပြ းီ  ဖြ စ်ပါသည်။ ယခုလုပ်ေဆာင်မည် ့ Micro Project သည် 

လုပ်ငန်းပမာဏ ေသးသည့် အပြ င ်ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်းများသည် ေရနည်းချိန် ကာလအတွင်း  

အချိန်မီ  ပြ းီစီး ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်သည့် အတွက် ESMP တွင်ပါ၀င်ေသာ အချနိ်ဇယား 

နှင့် လုပ်ငန်းစဥ်များကို လိုက်နာ၍ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန် သေဘာတူညီ မှုရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ESMP တငွ် လူထုနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုရလာဒ်များထည့်သွင်း၍ MOECAF ကိ ု

ရှင်းလင်းပြ သမည်  ဖြ စ်သည်။ ယခု  ပြ ငဆ်င်ထားေသာ ESMP သည်   မြ န်မာနိုင်င ံ မ ှ

ချမှတ်ထားေသာ သဘာ၀ပတ၀်န်းကျင် စည်းမျဥ်းများနှင့်  ကိုက်ညီမှု  ရှိသည်ဟု MOECAF မှ 

သုံးသပ်ေပြ ာကြ ားခ့ဲပါသည်။ ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် 

သစ်ေတာေရးရာ ဝန်ကးီဌာနသို့  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင် ့ သစ်ေတာေရးရာ 

ဝန် ကးီဌာနသို့ Micro Projcts နှင် ့ ပတ်သက်၍ ပတ်ဝနး်ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ၊ 

အခန်း(၃၆)တွင် ပြ ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ေနာက်ဆုံးအဆင် ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမည့် 

အစီအစဥ်အား MOECAF တွင် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေရး တင်ပြ ခဲ့ ပြ းီဖြ စ်ပါသည်။  

 (၂) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှု့စီးပွားဆုိင်ရာ အေခြ ခံအချက်များ 

၂ ၊ ၁  ပခုက္ကူမြ ို ့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျငန်ှင့် လူမှုစီးပွား အေခြ ခံအေခြ အေနများ 

 ပခုက္ကူမြ ို့သည် ေသာင်တူးမည့်ေနရာ၏ အေရှ့ေမြ ာက်ဘက်တွင်ရှိပါသည်။ 

ေရလမ်း၏ ေတာင်ဘက်ခြ မး်တငွ် ေသာင်ခုံတစ်ခုရှိပါသည်။ ထိုေသာင်ခုံေပါ်တွင် 

သီးနှံစိုက်ခင်းအနည်းငယ်ရှိပြ းီ အချို ့ေနရာများမှာရိတ်သိမ်းပြ းီဖြ စ်ပါသည်။ ေရလမ်း၏ 

ေတာင်ဘက်ကမ်းတွင ် သစ်ေတာတစ်ခုရိှပါသည်။ ေရနက်ေကြ ာင်းနငှ် ့ ေရနက်အိုးသည် 

ေမြ ာက်ဘက်ပိုင်း၊ ေတာေတာင်၏ေအာက်ေခြ တွင်တည်ရှိပါသည်။ ေရလွှမ်းလွင်ပြ င်ပိုင်းတွင် 

သစ်ေတာများ၊ စိုက်ခင်းများနှင် ့ အေခြ ချေနထိုင်မှုအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ေလ့လာေရး 

အဖွဲ့သွားေရာက်ခ့ဲစဥ်ကေရယာဥ် (၂၀) စီးနှင် ့ ငါးဖမ်းေလှများ၊  ကြ က်တန်းကုန်းေကျးရွာ 

ဘက်ကမ်းတွင်စိုက်ကပ်ထားေကြ ာင်းေတွ့ခဲ့ရပါသည်။  ေရလယ်ပိုင်းတွင ် ဗျိုင်းနှင် ့ ေရဘဲများ 

ရှိပါသည်။ ေသာင်ပြ င်များနှင် ့ နွံများေပါ်တွင်ခရုခွံများေတွ့ရသကဲ့သို့ သစ်ပင်နှင့် 

 မြ က်ပင်ရှည်များလည်းေတွ့ ရပါသည်။  

 ေနရာ(၁)တွင ်ယာယီငါးဖမ်းစခန်းရှိပါသည်။ ထိုစခန်းတွင် မိသားစု (၃)စု၊ လ(ူ၁၇) 

ဦးယာယီေနထိုင်ပြ းီ ေရလွှမ်းလွင်ပြ င်၏ေတာင်ဘက် (၄) ကီလိုမီတာအကွာတွင ် ထိုသူတို့၏ 

အမြ တဲမ်းေနထိုင်ေသာအိမ်ရှိပါသည်။ ေနွရာသီအတွက် ထုတ်ေပးထားေသာငါးဖမ်းလိုင်စင်မှာ 
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၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတလ် (၃၁) တွင်သက်တမ်းကုန်မည်ဖြ စ်ပြ းီ  မြ စ်ညှာဘက်သို့ ငါးမျှားဆန််တက်သည့် 

မတလ်တင်ွ ငါးရရှိမှုအများဆုံးဖြ စ်ပါသည်။ ငါးဖမ်းသမားများသည ်နှစ်စဥ်သက်တမ်းတိုးရေသာ 

ငါးဖမ်းလုိင်စင်ကုိကိုင်၍ အလုပ်လုပ်ေနခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ လိုင်စင်သက်တမ်းကုန််သွားပြ းီ 

ေနာင်ပိုင်းလည်းဆက်လက်၍ ငါးဖမ်းေနဆဲဖြ စ်ေကြ ာင်း နှင့် ပိုက်တန်းများပြ ုလုပ်ရန် ဝါးနှင် ့

ပိုက်ကုန်များအသုံးပြ ုေကြ ာင်းသိရှိခဲ့ရပါသည်။  ငါးဖမ်းသမားများ၏ ေပြ ာပြ ချက်အရ ဖမ်းဆီး 

ရမိေသာ ငါးများမှာ တလီားပီးယား၊ ငါးခူ၊ ငါးကြ င်း၊ ငါးမြ စ်ချင်း တို့ဖြ စ်ေကြ ာင်းသိရှိရပါသည်။ 

 အိမ်ေထာင်စု (၃) စုတွင်မိသားစုငါးဦးပါဝင်ေသာ အိမ်ေထာင်စု (ငါးဖမ်းလိုင်စင်ရ 

အိမေ်ထာငဦ်းစးီ၊ ဇနီးသည်နှင် ့ (၉)နှစ်မှ (၁၇)နှစ်အတွင်းရှိ ကေလး(၃)ဦး) မိသားစုဝင် 

ငါးဦးပါဝင်ေသာအိမ်ေထာင်စ ု(ဖခင်၊ မိခင်နှင့် အသက်(၁)နှစ်မှ (၈)နှစ်အတွင်းရှိကေလး(၃)ဦး ) 

အမျိုးဖြ စ်ေသာ ေယာက်ဖ ၂၃နှစ်၊ ဇနီးသည် (၂၅)နှစ်၊ ညီဝမ်းကွဲ (၂၇)နှစ်တို့သည် 

လိုင်စင်ရငါးဖမ်းသမားအိမ်တွင်ေနထိုင်ကြ ပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းတွင် အသက်(၁)နှစ်မှ 

(၂၄)နှစ် အတွင်းရှိသူများပါဝင်ပြ းီ အိမ်ေထာင်စုဝင် (၁၈)ဦးအတက်ွ ဟင်းစားငါး (၁၁) 

ေကာင်ခန့်လိုအပ်ပါသည်။ 

အေခြ ခံအချက်များကို ကွင်းဆင်းသုေတသနပြ ုစဉ်လူများ အေခြ စိုက်ေနထိုင်မှုကို 

စတင်ေမးမြ န်းခဲ့ပါသည်။ ထိုေဒသတငွ ် ေနထိုင်ေသာလူများအား Micro Project 

စတင်လုပ်ကိုင်မှုက ယင်းတို့၏ ေနထိုင်မှုပုံစံအားထိခိုက်မှုရှိ/မရှိေမးမြ နး်ရာတွင ် ယင်းတို့က 

ေသာင်တူးေသာ လုပ်ငန်း ေကြ ာင့် ငါးရရှိမှုနည်းပါးခြ ငး်ကို တင် ပြ ပါသည်။ အဓိကေနရာများမှာ 

ေသာင်တူးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ေနေသာ  မြ စ်ညာနှင့် မြ စ်ေကြ အကြ ား ေဒသများတွင်ငါးရရှိမှု 

ခက်ခဲေလျာ့ကျေကြ ာင်းတင်ပြ သည်။ မည်မျှေလျာ့ကျနိုင်ေြခရှိသည်ကိုမ ူ တတိိကျကျ 

မေဖာ်ပြ နိုင်ေပ။အိမ်ေထာင်ဦးစီးများက သူတို့ ေနထိုင် ရာအိုးအိမ်စုများသည် ယာယီ 

အေဆာက်အအုံသာဖြ စ်သဖြ င် ့ အခြ ားတစ်ေနရာသို့ ေရွှ့ေပြ ာင်း ေနထိုင်ရန် လွယ်ကူေကြ ာင်း 

မိုးဥတုအခါ၌လည်း ဤသို့ပင်ဖျက်သိမ်းေရွှ့ေပြ ာင်းကြ ေကြ ာင်း တင်ပြ သည်။ 
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ပံု ၇ ပခုက္ကူအေသးစားစီမံကိန်း ငါးဖမ်းစခန်းများနှင့် လူေနထုိင်မှု 

၂.၂ ေညာင်ဦးေဒသ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားေရးဆုိင်ရာအေခြ ခံအချက်များ- 

 ေညာင်ဦးမြ ို ့၏ ေမြ ာက်ဘက်တွင်ရှိေသာ ေရလွှမ်းလွင်ပြ င်သည် ရာသီအလိုက်၀.၅ မှ 

၁ မီတာကြ ားအနည်ပို့ချမှုရှိသည်။ ေရလွှမ်းေသာေဒသများတွင် ဓာတ်သတ္တ ု  ကယဝ်မှု 

များေသာအနည်များနှင့်ဖွဲ့စည်းေသာ ေမြ သားပို့ချမှုများရှိသည်။  ထိုေမြ များေပါ်တွင်    

သမရိုးကျစိုက်ပျို းေရး၊ ေရလွှမ်း  ပြ းီေနာက် ကျန်ခဲ့ေသာ နုန်းေမြ ေပါ်တွင ် စိုက်ပျိုးခြ ငး် 

တို့ဖြ စ်ထွန်းသည်။ ေပြ ာငး်၊ ပဲ ၊ ပဲေထာင့်ရှည် ၊ ေမြ ပဲ ၊ စပါး နှင် ့ ဖရဲတို့ကိုစိုက်ပျိုးသည်။ 

ထေနာင်းေတာများ နှင့် ကိုင်းေတာများနှင် ့  မြ စက်မ်း တေလျှာက်ကမ်းနားသစ်ပင ်

များဖြ စ်ထွန်းသည် ကိုေတွ့ရသည်။ေမွးမြ ူေရးက တွင်လည််း ဝက် ၊ကျွဲ နွား နှင် ့

 ကြ က်များကိုေမွးမြ ူကြ သည်။ နွားစာမြ က်နှင့်ထင်းတို့ကို ေရလွှမ်းလွင်ပြ င်မှ 

ရှာေဖွရိတ်သိမ်းခုတ်ထွင်ကြ သည်။ ကမာငယ်အမျိုးအစားများကိုလညး် ေသာင်တူး ေဖာ်ရာမှ 

ရရှိေသာနုံးအတွင်း၌ ေတွ့ရသည်။ အတွင်းပိုင်း ေရလွှမ်းလွင်ပြ င်သည်အေရှ့ဘက်၌ ၆ 

စတုရန်းကီလိုမီတာခန့်ကျယ်ဝန်းသည်။ဤ ေဒသတွင်စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးမြ ူေရး လုပ်ကိုင ်သည်။ 

 ေညာင်ဦး Micro Project တွင ် ၃ ကီလိုမီတာပတ်လည်အကျယ်အဝန်းအတွင်း၌ 

သစ်သားေလှ (စက်တပ်) ေရယာဉ် (၅၀) မှ (၁၀၀)ခန့် အတွင်းေတွ့ ရှိရသည်။  ဤေလှများ၏ 

ေလှဝမ်းအတွင်းမှသုံးစွဲေသာပစ္စည်းကိရိယာများကိ ု  ကြ ည့်ခြ ငး်ဖြ င့် ထက်ဝက်ခန့်မှာ 
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ငါးဖမ်းေလှများဖြ စ်ေကြ ာင်း သိရသည်။ အရွယ်စုံ ၊ ငါးအမျို းအစားမျို းစုံကိုဖမ်းရန်အတွက် 

ဇကာကွက် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရိှေသာငါးဖမး်ပုိက်နှင့်ပုိက်တန်းများကုိအသုးံပြ ုရသည်။ 

ဖမ်းမိေသာ ငါးများမှာ ငါးကြ င်း ၊ ငါးမြ စ်ချငး် ၊တီလားပီးယား ၊ငါးခ ူ ၊ငါးမြ င်း ၊ ငါးဇင်ရိုင်း 

တို့ဖြ စ်ကြ ပါသည။် 

တံငါရွာေလးများကုိ ေတာင်ကျွန်း၏အေရှ့ေတာင်ပုိင်း၌ ေတွ့ရ၍ စိုက်ပျိုးေရး 

လုပ်ကိုင်မှုကိ ု သဲေသာင်ခုံ၏ အေနာက်ဘက်နှင့်အေရှ့ဘက်တို့တွင် ေတွ့ရသည်။ ပင်မ 

ေရလမ်းေကြ ာငး်မ ှ ခွဲထွက်ေသာ ေချာင်းလက်တက်အတွင်း၌ဦးကြ ည်နုိင်ဆိုသူက ထူးခြ ားေသာ 

ငါးေမွးမြ ူမှုကိုလုပ်ကိုင်သည်။ ထိုနည်းမှာ ငါးများကိုအစာနှင့်မျှားပြ ီး ေချာငး်လကတ်က် 

အတွင်းသို့ ဝင်ေစသည်။ ထိုငါးများကို လိုအပ်ေသာအရွယ်အစားေရာက်ေအာင်ေမွး၍ 

ေရာင်းချမှုကိုပြ ု လုပ်သည်။ ေချာင်းလက်တက်တိုအတွင်းပိုင်း စုိက်ပျိုးေမြ များသုိ့ 

သွားရန်အတွက်လည်းေဒသခံများက ဤေချာင်းကို  အသုံးပြ ုကြ သည်။ 

 ေမြ ပြ င်အေနအထားသည် ေညာင်ဦးမြ ို့ဘက်တွင်မြ င့်တက်သွားသည်။ ေညာင်ဦးမြ ို့ 

နှင့်ပုဂံ ေရှးေဟာင်းမြ ို့တို့သည် အေနာက်ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။  မြ ို့ပြ လူေနမှု 

ထွန်းကားရာ ထိုေဒသတွင် ေစတီပုထိုးများနှင့် သစ်ပင်သစ်ေတာများ ရှိသည်။ 

ေရေကြ ာင်း၏ေမြ ာက်ဘက် ေရလွှမ်း လွင်ပြ င်တွင် ရွာ(၅)ရွာတည်ရှိပြ ီး ေတာင်ဘက် 

ကမ်းတစ်ေလျှာက်တွင် ရွာ ၃ ရွာ တည်ရှိပါသည်။ 

 အေခြ ခံစစ်တမ်းေကာက်ယူစဉ်အတွင်း လူထုနှင့်ေတွ့ဆုံေမးြမန်းမှုများ  ပြ ုလုပ်ခဲ့ 

ပါသည်။ ထိုေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုတွင ် ေညာင်ဦးမြ စ်ေအာက်ဘက်ပိုင်းရှ ိ ငါးဖမ်းသမားများ၊ 

ဇီးေတာရွာမှ လယ်သမားများ၊ ေရလယ်ကျွန်းနှင် ့ လက်ပံကျွန်းမှ ရွာသားများနှင့် 

ပခုက္ကူငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ လိုင်စင်ရငါးဖမ်းသမားများပါဝင်သည်။ 

 မူလတင်ပြ သည့်ေရကာတည်ေဆာက်ခြ င်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါအဖွဲ့များနှင့် 

ေဆွးေနွးခဲ့ ပါသည်။  

(၁) ေချာင်းလက်တက်ကို သွားလာေရးလမ်းေကြ ာငး်အဖြ စ် အသုံးပြ ုေနေသာ ဇီးေတာ 

ေရလယ်ကျွန်းနှင့် လက်ပံကျွန်းရွာများ၏ ေကျးရွာဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီနှင် ့ ရွာသူ 

ရွာသားများ 
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(၂) ေရကာတည်ေဆာက်ရာအနီးရှိ  မြ စ်ကမ်းတစ်ေလျာက်ေနထိုင်ေသာ တံငါသည်များ၊ 

လယ်သမားများ 

(၃) ခွင့်ပြ ုလိုင်စင်နှင့်ငါးေမွးမြ ူေနေသာ ပခုက္ကူမြ ို့နယ ် ေထာက်ရှာပင်ေကျးရွာမှ ဦးကြ ည်နိုင်   

ေတွ့ဆုံမှုမှ သိရှိရေသာအချက်များမှာ- ေချာင်းလက်တက်အတွင်း ငါးဝင်ထွက်မှုသည ်

ေရကာတည်ေဆာက်ခြ ငး် ေကြ ာင့် ထိခိုက်နိုင်ေသာ်လည်း စိုက်ပျိိုးေရးလုပ်ငန်းကိ ု

မထိခိုက်နိုင်ပါ။ ေကာက်ပဲသီးနံှများကိ ု ေဖေဖာဝ်ါရီလကုန်တွင် ရိပ်သိမ်းမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရကာတည်ေဆာက်စဉ် ဆူညံသံများေကြ ာင့် ငါးရရှိမှုကျဆင်းနိုင်သည်ဟု ဦးကြ ညန်ိငုက် 

တင်ပြ ပြ ီး အခြ ားတံငါသည်များကမ ူထိခိုက်လိမ့်မည်ဟ ုမယူဆကြ ပါ။ 

  မြ စ်ေအာက်ပိုင်းေသာင်တူးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ေဒသခံများက ၎င်းတို့၏ 

လုပ်ငန်းများကိ ု မထိခိုက်နိုင်ေကြ ာငး်၊ အိမ်များကိုလည်း မတ်လကုန်တွင် ေပြ ာင်းေရွှ့ 

ရမည်ဖြ စ်ေကြ ာငး် ေပြ ာကြ ား ခဲ့ပါသည်။ အချို့တံငါသည်များကလည်း ေညာင်ဦး ေရတိမ် 

ေဒသ၌ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကိ ု လုပ်ကိုင်ခြ ငး် မရှိပ ဲ ေရနက်ရာေဒသ၌သာလျှင ် ငါးဖမ်း 

ေကြ ာင်းတင်ပြ ကြ ပါသည်။ ကျွန်းေနရာတွင ် ယာယီေနထိုင်ေသာတံငါသည်များကလည်း 

ေသာင်တူး လုပ်ငန်း ေကြ ာင့်မထိခိုက်နိုင်ေကြ ာင်း အခြ ားေနရာသို့ ေပြ ာငး်ေရွှ့ေန 

ထိုင်နိုင်ေကြ ာင်းေပြ ာကြ ားသည်။ 
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ပံု ၈ ေညာင်ဦး တည်ေနရာပြ ပံု 

 

ပံု(၂-၃) Micro Project လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရာေနရာရိှ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၏အေခြ အေနများ 

 ကွင်းဆင်းေလ့လာခဲ့ေသာ ငါးမျိုးစိတ ်များမှာ ငါးကြ င်း ၊ ငါးမြ စ်ချင်း ၊တီလားပးီယား 

၊ငါးခူ ၊ငါးမြ ငး် ၊ ငါးဇင်ရိုင်း တို့ဖြ စ်ကြ ပါသည။် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာ၏ေပြ ာကြ ားချက်အရ 

အထက်ပါငါးများမှာ လုပ်ငန်းေနရာတဝိုက်ရှ ိ ငါးမျိုးစိတ်များဖြ စ်ပါသည်။ တံငါသည်များ၏ 

ေဆွးေနွးချက်အရ ေသာင်တူးရာေနရာသည် ငါးဖမ်းသမားများ အသုံးပြ ုေလ့မရှိေကြ ာင်း 

သိရှိရသည့်အတွက် အေရးကီးေသာ ငါးဖမ်းရာ ေနရာမဟုတ်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ 

ဤစာတမ်းေရးသားချိန်အထိ ေရဧရိယာအတွင်း တငံါသည်တစ်ဦး၏ ဖမ်းယူရရှိမှုပမာဏ 

ကိုမသိနိုင်ေသးပါ။  

၂၀၀၄ခုနှစ် စမစ်ေရးသားခဲ့ေသာ IUCN အရ ဤေနရာတွင ်မျိုးတုန်းေပျာက်ကွယ်မည် ့အပင်နှင် ့

သတ္တဝါ မျိုးစိတ်များမရှိေကြ ာင်းေတွ့ရသည်။  

ဤေနရာ၌  ဧရာဝတီလင်းပိုင်များမရှိပါ။ ၁၉၉၆ နှင် ့၂၀၀၃ ခုနှစ်အတွင်းပြ ုလုပ်ေသာ IUCN ၏ 

စစ်တမ်းေကာက်ချက်အရ လင်းပိုင်အေရအတွက်သည ် ၆၀ခန့်ရှိပါသည ် အများဆုးံ 

ကျက်စားရာေဒသမှာ ကျွန်းများ၊မြ စ်ကျဥး်များ ၊  မြ စ်ဆုံများရှိရာအရပ်ဖြ စ်သည်။ 

အဓိကအေနများေသာအရပ်မှာ မင်းကွန်း ေဒသဖြ စ်သည်။ မင်းကွန်းသည်လုပ်ငန်းေနရာ၏ 
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 မြ စ်ညာဘက်၁၅၀ကီလိုမီတာ အကွာတွင်ရှိပါသည်။ လင်းပိုင ် များ  အများဆုံးဆန်တက်သည့် 

ေနရာမှာ မန္တေလးအထက် ၃၈၀ကီလိုမီတာ အကွာတွင်ရှိေသာ ဗန်းေမာ်မြ ို့ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဗန်းေမာ်အထက်ပိုင်းတွင်  မြ စ်အတွင်း၌ေကျာက်ေဆာင်များထူထပ်ေသာေကြ ာင့်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေဒသခံရှမ်းလူမျိုးများကထိုေနရာကို လင်းပိုင်ေနရာဟုေခါ်ပါသည်။၂၀၁၄ခုနှစ ် စစ်တမ်း 

ေကာက်ယူ ချက်များအရ လင်းပိုင်အေကာင်ေရ ၆၃ေကာင ်ရှိပါသည်။ 

(၃) သဘာဝနှင့်လူမှုဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုေလျှာ့ချခြ င်း 

၃.၁ အေထွေထွ ထိခိုက်နိုင်ေခြ များ 

ေသာင်တူးခြ ငး်သည် ေအာက်ပါေရတို အကျိုးသက်ေရာက်မှုများကို  ဖြ စ်ေစနုိင်သည်။ 

(က)ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်းသည် ေရကိုထိခုိက်မှုဖြ စ်၍ ေရေအာက် တိရိစ္ဆာန်မျို းစိတ်များ 

ထိခိုက်မှု 

(ခ) ေသာင်တူးခြ င်းေကြ ာင့် ေရအတွင်းအနည်အမှုံများပြ ားလာသဖြ င့် ေရအရည်အေသွး 

ကျဆင်းကာ သစ်ပင်နှင့် သက်ရှိမျို းစိတ်များကို အကျိုးရှိေစနိုင်သလိ ု အကျိုးမဲ့(အကျိုးမရှ)ိ 

လည်းဖြ စ်ေစနိုင်သည်။ ဥပမာ- ေသာင်တူးသည့်ေနရာရှိေမြ သားထမဲှ ေအာ်ဂင်းနစ်ဒြ ပ်များ-

နထရီယန်များနှင့်ေရတွင ် ေပျာ်ဝင်နိုင် ေသာဓာတ်သတ္တ ူများ ေရထဲတွင်ပါဝင်လာမှုေကြ ာင် ့

ေရမှာကြ ည်လင်ခြ ငး်မရှပဲိ ေနာက်ကျိလာသည်။ ဧရာဝတီမြ စသ်ညအ်မြ ဲတမ်းလှုပ်ရှားေနကာ - 

ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအမြ ဲေပြ ာငး်လဲေနသဖြ င့် ေရတွငး်အနည် ပါမှုမှာ မူလကတည်း 

ကပင်မြ င့်တက်လျှက်ရိှပါသည်။ 

(ဂ) ထိုအနည်များသည် ေမြ ေအာက်ကြ မ်းပြ င်မှ သက်ရှိသက်မဲ့အသိုက်အမြ ုံများကို 

ဖုံးလွှမ်းပြ စ်လိုက် သည်။ 

 ထို့ေကြ ာင့်အေသးစားစီမံကိန်းကိ ု စတင်လုပ်ကိုင်ရာ၌ (ေသာင်တူးခြ ငး်၊ 

ေရကာေဆာက်ခြ င်း) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းေစရန် ေအာက်ပါအချက်များကို ဂရုပြ ုလိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်သည။် 

(က)ေရစီးေနှးချိန်တွင်ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြ ငး်ဖြ င့် ြမစ်ေအာက်ပိုင်းတွင ် အနည် 

ကျမှုနှုန်း နည်းေစခြ ငး်၊ 
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(ခ) ေသာင်တူးရာ၌ ထွက်လာေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ေနရာသတ်မှတ်၍ စုပုံထားမှုထက် 

အကျိုးရိှစွာအသုံးပြ ုနိုင်ရန ်စွမ်းေဆာင်မှု ( ပူးတွဲပါ - ၅ ) 

(ဂ)ေလှငယမ်ျားဖြ တ်သန်းသာွးလာ၍ ရနိုင်ရန ်ေရကာများကိုတည်ေဆာင်ခြ င်း၊ 

(ဃ)ေရလွှမ်းလွင်ပြ င်တွင်ေနထိုင်ေသာ ငါးဖမ်းအုပ်စုများကုိ သက်ေမွးမှုလုပ်ငန်း မေပျာက်ပျက ်

ေစရန် သင့်ေလျှာ်ေသာေနရာသို့ေပြ ာင်းေရွှ ေပးခြ ငး်၊ 

(င)ေရကာများသည် ေရလမ်းတွင်စွမ်းေဆာင်ရည်မရှိေကြ ာင်း စစ်ေဆးေတွ့ရှိပါက အလွယ် 

တကူပြ န်၍ပယ်ဖျက်ပစ်မည်ဖြ စ်သည်။ လုပ်ငန်း၏ပမာဏ  ေသးငယ််မှုေကြ ာင့် လုပ်ကွက်ပြ င်ပ၌ 

 ကီးမားေသာ ထိခိုက်မှု မရှိေစခြ ငး်  

 ဤအေသးစား စီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေဖါ်ရာမြ စ်သည် အမြ ဲေပြ ာငး်လဲ 

လှုပ်ရှားေနေသာ  မြ စ်တစငး်  ဖြ စ်သည့်အပြ င ် လုပ်ငန်းထိခိုက်မှုများသည ် ယာယီသာဖြ စ်၍ 

 ပြ န်လည်  ပြ ုပြ င်လိုက်နိုင်ေသာ အေခြ အေနရှေိသာေကြ ာင့်ကးီမားေသာဆုံးရှုံးမှု (သို့မဟုတ်) 

ဆုံးရှုးမှုအသစ်များထပ်မံမဖြ စ်ေပါ်နိုင်ပါ။အေထွေထွထုိခိုက်မှုများအားကာကွယ်မှုကိ ု Project 

၏ဒီဇိုင်းတွင် ထည့်သွင်း ေရးဆွဲထားပြ းီဖြ စ်ပါသည်။ တံငါသည်များနှင့် အိမ်ေထာင်စုများသည် 

အမြ တဲမး် ေပြ ာငး်လဲ ေနေသာေရလွှမ်းလွင်ပြ င် ေဒသများ၌ ေနေနကျဖြ စ်ေသာေကြ ာင် ့

ေရွှ့ေပြ ာင်းေနထိုင်ရမှုကိုအသားကျေနကြ ပြ းီဖြ စ်သည်။ အချို ့ေသာတံငါသည်များ၏ အသက် 

ေမွးမှုကိုယာယီထိခိုက်နိုင်ေခြ ရှေိသာ်လည်း ေသာင်တူးလုပ်ငန်းလုပ်ေနစဥ် အခြ ားေသာ 

ေနရာများတွင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိလုုပ်ကိုင်နိုင်ေကြ ာင်းေတွ့ရှိရသည်။ ထို့ေကြ ာင် ့ တငံါသည် 

များ၏ သက်ေမွးမှုကိုဆိုးဝါးစွာမထိခိုက်နိငု်ပါ။ 

၃.၂ အေသးစားစီမံကိန်း၏ ထိခုိက်နုိင်ေခြ နှင့် ေဘးအန္တရာယ်ေလျာ့ချခြ င်း 

ထိခိုက်နိုင်ေခြ  စီစစ်မှုများကို  

-  ဖြ စ်နိုင်ေခြ များဖြ င် ့  ဖြ စ်ခဲေသာ (rare)၊ဖြ စ်နိုင်ေခြ မရှိ(Unlikely)၊   ဖြ စ်နိုင ်

(Possible) ၊   ဖြ စ်နိုငေ်ခြ ရှ(ိlikely) ၊ ေသချာ(Almost certain)  

- အကျို းသက်ေရာက်မှု (မဆိုသေလာက်အနည်းငယ်၊ အလယ်အလတ်၊ ဆိုးဝါး 

 ပြ ငး်ထန်) 

- ထိခိုက်မှုပမာဏ (နည်း၊ အလယ်အလတ်၊မြ င့်မား၊ပြ ငး်ထန)် စသည်ဖြ င့် ခွဲခြ ား 

ေကာက်ယူထားပါသည်။ 
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လုပ်ကွက်တိုင်းအတွက်အေထွေထွထိခိုက်မှုကုိ ေလျာ့ချခြ ငး် အစီအစဥ်များကို သုံးသပ် 

တင်ပြ အပ်ပါသည်။ထုိဖြ စ်နိုင်ေခြ ပမာဏကိုစမ်းစစ်ရာ၌ထိုခိုက်မှုအနည်းဆုံးသာဖြ စ်မည်ဟုေတွ့ ရ

ပါသည်။ 

 

ဇယား(၄)သည်  ဖြ စ်နိုင်ေချရှိေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့ လူမှုထိခိုက်မှု (  ဖြ စ်နိုင်မှု 

နှင့်အကျိုးဆက်)ကို လုပ်ငန်းစုအလိုက်ခဲွခြ ား၍ ထိခိုက်မှုများကိ ု ေရှာင်ရှားနိုင်ရန်( အကျဥ်းချုံး 

တင်ပြ )ထားပါသည်။ 

    အကျိုးဆက်များ  

မဆိုစေလာက် အေသး အလယ် အဆိုးဆုံး  ပြ ငး်ထန ်

ေသချာ နည်း  မြ င့်မား ြမင့်မား အ မြ င့်ဆုံး အမြ င့်ဆုံး 

 ဖြ စ်နိုင်ေခြ ရှိ နည်း လတ်  မြ င့်မား  မြ င့်မား အမြ င့်ဆုံး 

 ဖြ စ်နိုင် နည်း လတ် လတ်  မြ င့်မား အမြ င့်ဆုံး 

 ဖြ စ်နိုင်ေခြ မရှ ိ နည်း လတ် လတ်  မြ င့်မား  မြ င့်မား 

 ဖြ စ်ခဲ နည်း နည်း လတ်် လတ်  မြ င့်မား 
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အပိုင်း  

လုပ်ငန်းအမျို း

အစား 

ထိခိုက်နိုင်ေချများ ထိခိုက်မှု 

 ဖြ စ်နိုင်ေချနှင် ့

ဒီဂရီ 

ဆုံးရှုံးမှုကိ ု ေရှာင်ရှားနိုင်ရန် 

နှင့်ေလျှာ့ချနိုင ်  ေရး 

လုပ်ေဆာင်ချက် 

သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 

ေဆာင်ရွက်ပြ ီး  ဖြ စ်ေပါ်မည် ့

အေခြ အေန 

(က) ေညာင်ဦး

ေရလမ်း၌ 

ေဆာက်လုပ် 

မည် ့

သစ်သားေရ

ကာများ 

တည်ေဆာက်မည့်ေရကာသည် 

 မြ စ်ကမး်မစှ၍ ေချာငး်ငယ်ကို 

 ဖြ တ်ကာ အေရှ့ဘက်ရှိ ေသာင် 

ခုံေပါ်မှတဆင့် 

ပင်မေရစီးေကြ ာငး်ထိ 

ေဆာက်လုပ်မည်  ဖြ စ်သည်။ 

ထိုသို့ ေဆာက်လုပ ် ခြ ငး်ေကြ ာင် ့

ေချာငး်ငယ် အတွင်းသို့ 

ေဒသခံများ ၀င်ေရာက် နိုင်ခြ င်း 

မရှိေတာ့ပါ။ ထိုေနရာရှ ိ

ေမွမြ ူေရးသမားကိ ု

ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ 

 

 ဖြ စ်ရန်ေသချာ

သည်။ 

အဆိုး၀ါးဆုံး၊ 

 ပြ ငး်ထန် 

ေရကာဒီဇိုင်းကိ ု

ေပြ ာငး်လဲ၍ ေသာင်ခုံမှ 

ေချာင်း၏အေရှ့ဘက်ကိုသာ 

တည်ေဆာက်မည် 

 ဖြ စ်သည်။ ထို့ေကြ ာင် ့ေလှ 

နှင့် ငါးများ ေချာငး်ရိုး 

အတွင်းသို့ 

ဝင်ထွက်နိုင်သည်။ 

ဤလုပ်ငန်းက ARAP 

ေရးဆွဲ၍ ထိခိုက်မှု 

ရှိသူများကိ ုေလျာ်ေကြ း 

ေပးမည်။ 

ထိခိုက်နိုင်ေချ 

နည်းပါးသည်။ 

အကျို းသက ်ေရာက်မှုနှင် ့ 

ထိခိုက်မှုပမာဏ 

နည်းပါးသည်။ 
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(ခ) ေညာင်ဦး 

ေမြ ာက်ဘက် 

ေရ 

လမ်းေကြ ာငး် 

ေသာင် 

တူးခြ င်း 

ေမြ စာစွန့်ပစ်မည် ့ေနရာကိ ု

ေလ့လာေရးသွားေရာက်စဥ်က 

တဲအိိမ်တလုံး 

ေတွ့ ခဲ့ရေသာ်လည်း 

ဒုတိယအကမိ်တွင ်

မေတွ့ရှိရေတာ့ေပ။ 

အေကြ ာင်းမာှ 

တံငါသည်များသည် 

ေခြ ာက်ေသွ့ရာသီတွင် 

ေရွ့လျားသွားလာေသာေကြ ာင့် 

 ဖြ စ်သည်။ 

ကျွန်း၏အေနာက်ေတာင်ဘက် 

တွင် စိုက်ပျိုးေမြ များကို 

ေတွ့ရသည်။ 

 

 

 ဖြ စ်နိုင်သည်။

အကျိုးသက် 

ေရာက်မှုနှင် ့

ထိခိုက်မှု 

ပမာဏမှာ 

အလယ်အ 

လတ်သာရှိ 

သည်။ 

ေသာင်တူးေမြ စာများကို 

စိုက်ခင်းများနှင့် ေဝးရာ၌ 

စွန့််ပစ်မည်။ ေဒသခံများနှင့် 

ေဆွးေနွးချိန်တွင် 

ေဆာင်ရွက်ပုံကို 

ရှင်းလင်းပြ ၍ 

အနီးတဝိုက်တွင် 

ယာယီတဲထိုးေနထိုင်ခြ ငး်ကို 

ေရှာင်ရှားေစမည်။ 

ထိခိုက်နိုင်ေချ 

နည်းပါးသည်။ 

အကျို းသက ်ေရာက်မှုနှင် ့ 

ထိခိုက်မှုပမာဏ 

နည်းပါးသည်။ 
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(ဂ) ေညာင်ဦး 

ေတာင်ဘက် 

ေရလမ်း 

ေကြ ာင်း 

ေသာင်တူး 

 ခြ ငး် 

ေသာင်တူးေမြ စာများ ေကြ ာင့် 

ငါးရရှိမှုများေသာ ေရနက်အိုးကို 

ထိခိုက်နိုင်ေချ ရှိပါသည်။ 

 ဖြ စ်ရန်ေသချာ

သည်။ 

အဆိုး၀ါးဆုံး၊ 

 ပြ ငး်ထန် 

ငါးခိုေအာင်းရာ 

ေရနက်အိုးကိ ု

မထိခိုက်ေစရန် အတွက ်

ေသာင်တူးေမြ စာများကို 

 မြ စ်ေအာက်ပိုင်းသို့ 

သွားေရာက်စွန့်ပစ်မည်။ 

 

ထိခိုက်နိုင်ေချ 

နည်းပါးသည်။ 

အကျို းသက ်ေရာက်မှုနှင် ့ 

ထိခိုက်မှုပမာဏ 

နည်းပါးသည်။ 

(ဃ) ပခုက္ကူအေရှ့  

ေရလမ်း 

ေသာင်တူး 

 ခြ ငး်( မြ စ်အ 

ထက်ပိုင်း) 

သဘာ၀နှင့် လူမှု၀န်းကျင်အေပါ် 

ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ပါ။ 

 

ထိခိုက်နိုင်ေချ 

နည်းပါးသည်။ 

အကျိုးသက် 

ေရာက်မှုနှင် ့ 

ထိခိုက်မှု 

ပမာဏ 

နည်းပါးသည်။ 
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(င) ပခုက္ကူအေနာ

က်ေရလမ်း 

ေသာင်တူး 

 ခြ ငး် 

( မြ စ်ေအာက်် 

ပိုင်း) 

သဘာ၀ပတ၀်န်းကျင်ကို 

မထိခိုက်နိုင်ပါ။ 

ေသာင်တူးေနရာအစပ်တွင် 

ေနထိုင်ေသာ တံငါသည ်

မိသားစု ၃ စု ကို 

ေလျာ်ေကြ းေပးရနိုင်ေချ  

ရှိပါသည်။ 

 ဖြ စ်နိုင်သည်။ 

ထိခိုက်နိုင်ေချ 

နှင့် ထိခိုက်မှု 

ပမာဏ 

အလယ် 

အလတ ်

ဝင်ေငွေလျာ့ကျသွားသည် ့

တံငါးမိိသားစု  ၃ စုကို 

ေလျာ်ေကြ းေပးမည်။ 

ထိခိုက်နိုင်ေချ မရှိပါ။ 

ဇယား(၄) အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအတွက်ဖြ စ်နိုင်ေခြ ရှိေသာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်မှုအေခြ အေန 
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(၄) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီမံခန့်ခဲွမှု စီမံချက် 

ဤစီမံချက်တွင ်

(၁) လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝနှင့် ေဆာင်ရွက်သင်/့မသင့် 

(၂) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်နှင့် လူမှုဝန်းကျင ်ကိုထိခိုင်နိိုင်မှု ဆန်းစစ်ချက် 

(၃)ထိခိုက်မှုများကို ေလျှာ့ချခြ င်း 

(၄)ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာမှုစီမံချက် 

(၅) မြ န်မာနိိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆီေလျှာ်ေအာင ် လုပ်ေဆာင်မည့် ေသာင်တူးခြ ငး်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်း 

(၆)ေဒသခံလူများကုိေနရာေပြ ာင်းေရွှ ချထားရာတငွ် လုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် 

(၇) ေဒသခံလူများနှင့်ေဆွးေနွးတိုင််ပင်ရာ၌ အသုံးပြ ုရန်လမ်းညွှန်(ေနာက်ဆကတ်ွဲ) 

(၈)ေဆွးေနွးမှုများကုိမှတ််တမ်းပြ ုစုထားခြ င်း(ေနာက်ဆက်တွဲ၅) 

Micro Project နှင့် ဆက်နွယ်ေသာ တည်ေဆာက်ခြ င်းနှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းတို့၏ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများကိ ု ေလျှာ့ချရန်နငှ် ့ ထိန်းချုပ်ရန် စည်းမျဥ်းများ 

လုပ်ငန်းစဥ်များ နည်းလမ်းများကို ESMP မှ သတ်မှတ်ေပးထားသည််။ ေသာင်တူးေရယာဥ်များ ၊ 

သေ င်္ဘာသားများ ၊  လုပ်သားများ ကို ထိခိုက်မှုများ မဖြ စ်ေစရန် နှင် ့ အေရးေပါ်အေခြ အေနတွင် 

အသက်ကယ်နိုင်ေစရန် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး စံညွှန်းများကုိ လိုက်နာ ေဆာင်ရွက ် နိုင်ေစရန် 

အတွက်လည်း ESMP တွင် ေဖါ်ပြ ထားသည်။   
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 ပြ ည်တွင်းေရလမ်းေကြ ာင်းလုပင်န်းများအတွက ် သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်း ကျင်ဆုိင်ရာ 

လုပ်ေဆာင်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းသည့် အေန  ဖြ င် ့DWIR သည် ေအာက်ပါ အချက်များကိ ုလိုက်နာရမည်။ 

(၁) ဤလုပ်ငန်း၌ ပါဝင်ေသာ သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

လိုအပ်ချက်များအတွက်  ဖြ ည်ဆ့ညး်မည်။ 

(၂) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် စုေပါင်း တာဝန်ယူစိတ်ကို 

ေဖါ်ထုတ ် ဖြ စ်ထွန်း ေမွးမြ ူေစမည်။ 

(၃) ဝန်ထမ်းများနှင့် ကန်ထရိုက်တာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ကိ ု အေလးထားတတ်ေစရန် နှင် ့

နားလည်မှုကို  ဖြ စ်ထွန်းေစမည်။ 

(၄) ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားမှုအားဖြ င့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွ မှာ 

တာဝနဝ်တ္တရားများကိ ု သတ်မှတ်ခြ ငး် ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မှု နှင် ့ သဘာဝပတဝ်န်းကျင ်

အတွက်လုပ်ေဆာင်မှုကိ ုချိတ်ဆက်ေပးမည်။ 

(၅) ေဒသခံများ၏ လူမှုေရးနှင် ့ ယဥ်ေကျးမှု ယုံကြ ည်ချက်များကို နားလည်ရန် ၊ လုပ်ငန်းေကြ ာင် ့

ေဒသခံများ၏ ေနထိုင်မှု ပုံစ ံနှင့် ယဥ်ေကျးမှု တို့ကိ ုမထိခိုက်ေစရန် 

သင်တန်းပို့ချြခင်
းနှင့် 
အသိပညာေပးေ
ေးလပ်ငန်းများ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအမံ 

ေသာင်တးူခြ င်းအတွက် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်
ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

လထူုကျန်းမာေရးနှင်
 ့ေဘးကင်းေစေရး 
စီမံခန့်ခွဲမှု 

လပုင်န်းခငွ် 
အန္တရာယ် 
ကာကွယ်ခြ င်
း

သာွးလာေနေသာ 
ေရယာဥ်များနငှ့် 
ဆကသ်ယ်ွခြ ငး် 

အညစအ်ေကြ
းများစီမံခန့်ခွဲခ
ြင်း 

ပေရာဂျက်အင်ဂျင် 
နီယာနငှ့် ေသာင်တူး 
ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် 

ေသာင်တူး ကျွမ်းကျင် 
ပညာရှင် နှင့် PMU မှ  
ပတ်ဝန်ကျင် ၊ လူမှု ေရး 
ကျွမ်းကျင် တို့ ထံမှ 
အကံရယူခြ ငး် 

ေသာင်တူး ကျွမ်းကျင် 
ပညာရှင် နှင့် PMU မှ  
ပတ်ဝန်ကျင် ၊ လူမှု 
ေရး ကျွမ်းကျင ်

ပေရာဂျက်အင်ဂျင် 
နီယာနငှ့် ေသာင်တူး 
ကျွမး်ကျင် ပညာရှင် 

ပေရာဂျက်အင်ဂျင် 
နီယာနငှ့် ေသာင်တူး 
ကျွမး်ကျင် ပညာရှင် 
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(၆) လုပ်ငန်းလုပ်ေနစဥ်အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု ရှ/ိမရိှ 

ေစာင့်ကြ ည့်ရန် ၊ စဥ်ဆက်မပြ တ် တိုးတက်မှု ရှိေစရန် လုပ်ငနး်စီမံခန့်ခွဲ မှု ပုံစံကိ ု လိုအပ်သလိ ု

ေပြ ာငး်လ ဲလုပ်ေဆာင်မည်။ 

(၇) ဤလပု်ငနး်မ ှ အကျိုးအမြ တ ် ရရှိသည်ကိ ု သိရှိေစရန် ေဒသခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

စိတ်ပါဝင်စားသူများကို ေပြ ာကြ ားေပးခြ ငး် 

(၈) ေဒသတွင်း စိတ်ပါဝင်စားသူများကို သတင်းေပးခြ င်း ၊လုပ်ငန်းတွင ် ပူးေပါငး်ပါဝင်ေစခြ ငး်ဖြ င့် 

ယင်းတို့၏  စဥ်ဆက်မပြ တ် ပါဝင်ပက်သက်ေနမှုကို ထိန်းသိမ်းထားခြ င်း 

(၅) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖါ်ေဆာင်မှု အစီအစဥ်များ 

ေသာင်တူးအရာရှိသည် ESMP နှင့် အညီလုပ်ေဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ေသာင်တူးအရာရှိသည ်

DWIR အင်ဂျင်နီယာများနှင် ့ တာဝန်ခံများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်များကုိ 

ထိေရာက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အကံေပးရမည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံများကိ ု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

ပက်သက်၍ သိရှိမှုတိုးတက်လာေစရန်  DWIR ေသာင်တူးအရာရှိသည် PMU မ ှ

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တို့နှင့် အတ ူ သင့်ေလျာ်ေသာ 

သင်တန်းများေပးရမည။် ထိခိုက်မှုေလျာ့ချေရး အစီရင်ခံစာကိ ု DWIR ေသာင်တူးအရာရှိ သို့မဟုတ ်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တို့မှ လုပ်ငန်းစတင်ချိန် ၊ 

လုပ်ငန်းကာလ၏တဝက် ၊ လုပ်ငန်းပြ းီစီးချိန်တို့တွင် DWIR ရုံးသို့ ေပးပို့ရမည်။ 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဥပေဒသတွင် သက်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ကိစ္စရပ်များအတွက ် စီမံခန့်ခွဲမှုများ မည်ကဲ့သို့  ပြ ုလုပ်ရမည်ကို ထည့်သွင်းေရးဆွ ဲ ထားပါသည်။ 

ေရးဆွဲရာတွင် ေဆာက်လုပ်ေရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၌ လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင် ့ ပက်သက်၍ 

လုပ်ငန်းခွင်နှင် ့ ေဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ အေသးစိတ်ဆုိင်ရာ အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် 

ေဆာင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဥ်နှင့် ညွှန်ကြ ားချက်များကိ ု ေအာက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း 

ေရးဆွဲရမည်။  

ESMP လုပ်ငန်းစဥ်တွင် မပါဝင်ေသာ  ဖြ စ်ရပ်များကို မေမျှာ်လင့်ဘဲ  ဖြ စေ်ပါ်ေသာ 

ထိခိုက်မှုများေခါင်းစဥ် ေအာက်တငွ ် မှတ်တမ်းတင်ပြ းီ အေသးစိတ်အချက်များကို 

မှတ်တမ်းပြ ုစုထားရမည်။ ရုပ်ဝတ္ထုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ  ဖြ စ်ေစနိုင်ေသာ 

ကိစ္စရပ်များကို လုပ်ငန်းခွင်ကးီကြ ပ်သူမှ DWIR သို့ အမြ န်ဆုံးသတင်းပို့ရမည်။ ထိခိုက်မှုများ 
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 ပြ န်လည်ပြ ငဆ်င် ပြ ီးေကြ ာင်း DWIR မှ အတည်ပြ ုသည်အထ ိ ေသာင်တူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်က 

အလုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားရမည်။  

တည်ေဆာက်ေနစဥ်အတွင်း လူထုထံမှ တင်ပြ ေသာ စိုးရိမ်ပူပန်မှု အားလုံးကို 

မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ လူထုထံမှ တင်ပြ ချက်များကို လက်ခံရရှိပြ းီ ၂၄ နာရီ အတွင်း DWIR သို့ 

ေပးပို့ရမည်။ ထိုတင်ပြ ချက်များကို စုံစမ်းစစ်ေဆးပြ ီး ထူးခြ ားဖြ စ်စဥ်  ဖြ စ်ေပါ်လာနိုင်ပါက DWIR မ ှ

သုံးသပ ်အကံေပးရမည်။  

ထို့အပြ င ် AIRBM ၏ PMU အဖွဲ့တငွ ် ေဒသခံပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူေနမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ၂ 

ေယာက်ကို အချိန်ပြ ည့် ခန့်အပ်ထားရှိ၍ နိုင်ငံတကာ ေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ််တားဆီးေရး အကေံပး 

၁ ေယာက်ကို အချိန်ပိုင်း ခန့်အပ်ထားရှိရမည်။ AIRBM ၏ PMU အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းေဖါ်ေဆာင်မှုနှင့် 

 ကြ ားဝင်ေဆာင်ရွက်မှုများကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့ လူေနမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲေရး အစီအမံနှင့် အည ီ

 ကးီကြ ပ်ရမည်။  

(၆) သဘာ၀နှင့် လူမှု၀န်းကျင် ေစာင့်ကြ ည့်ခြ င်း အစီအစဥ် 

သဘာ၀နှင့် လူမှု၀န်းကျင် ေစာင့်ကြ ည့်ခြ ငး် အစီအစဥ်တွင် ေအာက်ပါစံချိန် စံညွှန်း များပါဝင်ပါသည်။ 

မျက်ြမငပ်ိုငး် ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ င်း 

- DWIR သည် ပထ၀ီသွင်ပြ င်ပုိင်း ရည်ရွယ်ချက်များ ေအာင်ြမင်ခြ င်း ရှိမရှိကုိ သိရှိနိုင်ရန ်

ေသာင်တူးခြ ငး် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ့ ေနရာကို တစနှ်စ်ကြ ာပြ းီေနာက်တငွ် ေရအနက ်

 ပြ န်လည်တိုင်းတာစစ်ေဆးမည ်ြဖစ်သည်။  

- DWIR သည် ေြမစာများ ေနရာေရွ့ေြပာင်းခြ င်း ရှိမရှ ိ သိရှိနိုင်ရန် ေြမစာများ 

စုပုံထားခဲ့သည့်ေနရာကို ေရအနက်  ပြ န်လည်တိုင်းတာစစ်ေဆးမည် ြဖစ်သည်။ 

- DWIR သည် ေရကာ၏ သက်ေရာက်မှုကို သိရှိနုိင်ရန ်  မြ စေ်ကြ ာင်းေြမာက်ဘက်ပိုင်းတွင် 

ေရအနက် တိုင်းတာစစ်ေဆးမှု  ပြ ုလုပ်မည် ြဖစ်သည်။ 

- DWIR သည် ေသာင်တူးေနစဥ် ေရေနာက်ကျမိှု ပမာဏကို သိရှိနိုင်ရန် ေသာင်တူးယာဥ်၏ 

၁၀၀ မီတာ ပတ၀်န်းကျင်အတွင်း ေနာက်ကျိမှုကို တစေ်န့တစ်ကိမ် တိုင်းတာမည်ြဖစ်ပြ းီ မူလ 

(ေသာင်မတးူမီ) အေြခအေနများနှင် ့တိုက်ဆိုင ်စစ်ေဆးမည်  ဖြ စသ်ည်။ နီဖီလိုမီတာကဲ့သို့ေသာ 

ကိရိယာများကို အသုံးပြ ု၍ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ တိုင်းတာမည်  ဖြ စ်သည်။ 

ဇီ၀ပိုင်း ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ ငး် 
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ေသာင်းတူးခြ င်းနငှ် ့ ေရကာတည်ေဆာက်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ရာ ေနရာအနီးသို့ လင်းပိုင်များ 

ေရာက်ရှိလာပါက ယင်းတို့အတွက် လုံခြ ုံစတိ်ချရေသာ ေနရာသို့ ေရာက်ရှိသွားသည့်တိုင ်လုပ်ငန်းများ 

ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားမည် ြဖစ်သည်။ 

လူမှုေရးပိုင်း ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ င်း  

- ARAP သည် ငါးဖမ်းသမားများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ စွန့်ခွာမှုများနှင့် ငါးဖမ်းစခန်းများ 

ယာယီ ေရွှ ေြပာင်းရမှုများအတွက် နစ်နာေကြ းေပးမည့် အစီအစဥ်တွင် 

ေစာင့်ကြ ည့်အကဲခတ်မည် ့နည်းလမ်းများအား ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

- DWIR သည် လုပ်ငန်းေကြ ာင် ့ ထိခိုက်သူများ သို့မဟုတ် ြမစ်နှင့်ေရသုံးစွဲသူများထံမ ှ

တိုင်ကြ ားချက်များကုိ မှတ်တမ်းတင်၍ ေြဖရှင်း ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်  ဖြ စ်သည။် 

- DWIR သည် ေရနည်းချိန် ေရကာတည်ေဆာက်ေနသည့် ကာလအတွင်း အနီး၀န်းကျင်ရိှ 

ရွာများ သွားလာမှုလွယ်ကူေစရန် ေရလမ်းေကြ ာငး်ကို ေစာင့်ကြ ည်၍့ အဆင်ေပြ ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်  ဖြ စ်သည်။ 

တိုင်ပင်ေဆွးေနွးမှုများ အကျဥ်းချုပ် 

DWIR သည် Micro Project များအတွက် တိုင်ပင်ေဆွးေနွမှု ၂  ကမိ်ပြ ုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအေခြ ခံစစ်တမ်း ေကာက်ယူခြ ငး်အေနဖြ င့် 

ပထမအကမိ်ေဆွးေနွးမှုကိ ု၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ မှ ၁၃ အထိပြ ုလုပ်ခဲ့ပါပြ းီ ပေရာဂျက်ေကြ ာင့် 

နစ်နာသူများကိ ုအဓိကထား ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။  မြ စေ်ကြ ာငး်တေလျှာက် တည်ရှိေသာ ေကျးရွာများကို 

အဓိကထား ေဆွးေနွးသည့် ဒုတိယအကိမ်ေဆွးေနွးခြ င်းကို  ေဖေဖါ်ဝါရီလ ၁၃ နှင့် ၁၄ တို့တွင် 

 ပြ ုလုပ််ခဲ့ပါသည်။ ေဆွးေနွးပွဲများ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ လျာထားအေသးစား ပေရာဂျက်များ 

အေကြ ာင်းကို  ပြ ည်သူလူထုသို့ အသိေပးရန ် ၊ တုံ့ ပြ န်မှုများကုိ မှတတ်မး်တငရ်န် ၊ စိုးရိမ်မှုများကို 

ေဖါ်ထုတ်ရန်နှင် ့ လူထုတုန့် ပြ န်မှုများကို ပေရာဂျက်ဒီဇိုင်းတွင် ထည့်သွင်းေဆာင်ရွက်ရန် တို့ 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေဆွးေနွးပွ ဲ  ပြ ုလုပ်ခ့ဲစဥ်အတွင်း DWIR အဖဲွ့သည် ပေရာဂျက်အေပါ်လူထု၏ 

ေထာက်ခံအားေပးမှုကို ေတွ့မြ င်ခဲ့ရပါသည်။ အချို ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ေသာ သူများမှ ၄င်းတို့၏ 

လူေနမှုဘဝ အေပါ် သက််ေရာက် လာနိုင်ေသာ အေသးစားပေရာဂျက်၏ ဆိုးကျိုးများကိုလည်း 

ေထာက်ပြ ခဲ့ကြ ပါသည်။ ေဆွးေနွးပွဲများ၏ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်ချက်ကိ ု အပိုင်း ၂ - 
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ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူေနမှုဆိုင်ရာ အေခြ ခံစည်းမျဥ်းများ အခန်းတွင် ေဖါ်ပြ ထားပြ းီ 

အေသးစားပေရာဂျက ်ေဆွေနွးပွ ဲများ၏ မှတ်တမ်းကိ ုေနာက်ဆကတ်ွဲ ၆ တွင် ေဖါ်ပြ ထားပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခန်း (၄) 

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် 

(၁) ေစျးကွက်ေပါက်ေစျးနှင့်နိှုင်းယှဥ်ခြ င်း 
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ေစျးနှုန်းများသည် အမှန်တကယ်ေစျးကွကေ်ပါက်ေစျးဖြ င့် တွက်ချက်ထားခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေစျးနှုန်းတွက်ချက်စဥ်ကာလ(၂-၂-၂၀၁၆) ေစျးနှုန်းများမှာ ဒီဇယ် တစဂ်ါလံ ၃၂၀၀/- ကျပ ်

အင်ဂျင်ဝိုင်တစ်ဂါလံ ၁၅၀၀၀/- ကျပ်၊ ဟိုက်ဒေရာလစ်ဆီ ၁၄၀၀၀/- ကျပ်၊ အမဲဆီ တစ်ေပါင်လျှင် 

၂၀၀၀/- ကျပ်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ဧရာဝတီမြ စေ်ကြ ာင်းေကာင်းမွန်ေရးအတွက် Royal Hoskoring မှ  ပြ ုစုထားေသာ ပဏာမ 

ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်တွင ်၁ ကုဗမီတာေသာင်တူးနှုန်းမှာ ၆ ေဒါ်လာဖြ စ်ပါသည်။ ယခု စီမံကိန်းတွင ်၁ 

ကုဗမီတာအတကွ် ၁ ေဒါ်လာေအာက်ေဈးနှုန်းသာကုန်ကျပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ေစျးနှုးနည်းရခြ င်းမှာ 

ဆီကဲ့သို့  ပြ န်လည်ဖြ ည့်တင်းသံုးစွဲ ရမည့်အရာများအတွက်သာ ကုန်ကျမည်ဖြ စ်ပြ ီး 

ပစ္စည်းအရင်းအနှီးတန်ဘိုးနှင့် စက်ပစ္စည်းများ တန်ဘိုး ေလျာ့ကျ သွားခြ ငး်တို့ကို ထည့်သွင်း 

တွက်ချက်မထားေသာေကြ ာင့်  ဖြ စ်သည်။ 

(၂) တည်ေဆာက်ခြ င်းနှင် ့ေသာင်တူးခြ င်း ကုန်ကျစရိတ်များ  

လုပ်ငန်းခွ ဲ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား လုပ်ငန်းပမာဏ ခန့်မှန်းကုန်ကျစ 

ရိတ(် မြ န်မာကျပ်) 

ခန့်မှန်း 

ကုန်ကျစရိတ ်

(ေဒါ်လာ) 

၁။က ေညာင်ဦးေရလမ်း 

သစ်သားေရကာ 

၄၂၀ မီတာ ၁၁၂,၈၈၃,၂၂၇ ၈၇,၀၀၀ 

၁။ခ ေညာင်ဦးေရလမ်း 

သစ်သားေရကာ 

၅၅၀ မီတာ ၁၃၈,၈၂၃,၀၈၇ ၁၀၇,၀၀၀ 

၂ ေညာင်ဦး၌ေသာင်တးူခြ င်း 

(ေမြ ာက်ဘက်ပိုင်း) 

၂၈၆,၀၀၀ 

ကုဗမီတာ 

၃၁၉,၂၆၃,၁၄၄ ၂၄၆,၀၀၀ 

၃ ေညာင်ဦး၌ေသာင်တးူခြ င်း 

(ေတာင်ဘက်ပိုင်း) 

၂၉၀,၀၀၀ 

ကုဗမီတာ 

၃၄၂,၃၁၇,၇၁၆ ၂၆၄,၀၀၀ 

၄ ပခုက္ကူအေရှ့ေရလမ်း 

ေသာင်တူးခြ ငး် 

( မြ စ်အထက်ပိုင်း) 

၆၃၅,၇၅၆ 

ကုဗမီတာ 

၄၂၆,၅၃၀,၀၁၀ ၃၅၀,၈၀၀ 
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၅ ပခုက္ကူအေနာက်ေရလမ်း 

ေသာင်တူးခြ ငး် 

( မြ စ်ေအာက်ပိုင်း) 

၁၇၇,၇၀၀ 

ကုဗမီတာ 

၂၃၁,၂၈၇,၁၀၀ ၁၉၀၂၀၀ 

   ၁,၅၇၁,၁၀၄,၃၃၄ ၁,၂၄၅,၀၀၀ 

 

(၃) ESMP  ပြ ုလုပ်ခြ င်းကုန်ကျစရိတ် 

၁။  လုပ်ငန်းခွင်ေနရာ သွားေရာက်ေလ့လာခြ င်း 

ခရီးစဥ် ၁ လုပင်န်းစတငစ်ဥ(်၂ ရက်) PMU သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင် 

(ေပါင်း ၂ ေယာက်) ၊ ေလယာဥ်စရိတ် ၊ ေနထိုင်စရိတ ်

ေဒါ်လာ ၈၀၀ 

ခရီးစဥ် ၂ လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ေနစဥ်(၂ ရက်) PMU သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ပညာရှင် (ေပါင်း ၂ ေယာက်) ၊ ေလယာဥ်စရိတ် ၊ ေနထိုင်စရိတ် 

ေဒါ်လာ ၈၀၀ 

ခရီးစဥ် ၃ လုပ်ငန်းအပြ းီသတ်(်၁ ရက်) PMU သဘာဝပတဝ်န်းကျင ်ပညာရှင ်

(ေပါင်း ၂ ေယာက်) ၊ ေလယာဥ်စရိတ်  

ေဒါ်လာ ၄၀၀ 

၂။ ေလ့ကျင်သ့င်ကြ ားခြ င်း 

ESMP အတွက် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားခြ င်း ေဒါ်လာ ၅၀၀ 
အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွ ဲ

၃။ ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ င်း 

ေရေနာက်ကျိမှု ေစာင့် ကြ ည့်ခြ ငး် ေဒါ်လာ ၅၀၀ 

ပဏာမ စုစုေပါင်း ေဒါ်လာ ၃,၀၀၀ 

မေမျှာ်မှန်းနုိင်ေသာ ကုန်ကျစရိတ်( ၁၅ % ) ေဒါ်လာ ၄၅၀ 

စုစုေပါင်း ကုန်ကျစရိတ ် ေဒါ်လာ ၃,၄၅၀ 

အခန်း (၅) 

နိဂံုး 



42 
 

  မြ စ်ေကြ ာင်းအတွင်း ေဘးကင်းလုံခြ ုံစွာ သွားလာနိုင်ေရးအတွက ် ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် 

 မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည ် ေသာင်တူးခြ င်းလပုင်န်းများကို ေရှးယခင်ကပင် 

လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ယခု ESMP သည် ဆက်နွယ်ေနေသာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ 

များကို စနစ်တကျ စစ်တမ်းေကာက်ယူ၍  ပြ ုစုထားခြ င်းြဖစ်ပါသည်။ ထိခိုက်မှုများ ေပါ်ေပါက်လာပါက 

စီမံကိန်းကိ ု ဒီဇိုင်းေပြ ာင်းလဲလုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ Micro Project ၏ ထိခိုက်မှုများသည် အလွန ်

ေသးငယ်၍ ယာယီသာဖြ စ်သည့်အပြ င ်  ပြ င်ဆင်၍ လည်းရနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြ င ် ထိခိုက်မှုများကိ ု

ေလျှာ့ချရန ် နည်းလမ်းများလည်း အဆင်သင့်ရှိေနပါသည်။ အေရးကးီဆံုးအချက်မှာ 

ယခုလုပ်ငန်းသည် ေသးငယ် ခြ ငး်၊ ယာယီသာဖြ စ်ခြ ငး်နငှ် ့ ပြ န်လည်ပြ င်ဆင်နိုင်ေကြ ာငး်ကို သိရှိထားရန ် 

လိုအပ်ေပ သည်။ ယခု ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ငန်းသည် ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် 

 မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရး ဦးစီးဌာနမှ ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှ စတင်လုပ်ကိုင်ခ့ဲသည်နှင့်အည ီ

ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်သည့်အပြ င် ကမ္ဘာ့ဘဏမ်ှ ချမှတ်ထားေသာ လူမှုစီးပွားဆန်းစစ်ချက်စံနှုန်းများ 

 မြ န်မာနိုင်ငံမှ ချမှတ်ထားေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပါ ထပ်မံေပါင်းထည့်၍ 

ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်သည။် 

 လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာခန့်ခွဲေရး လျာထားအစီအစဥ်နှင့်အတူ ယခု Micro Project သည် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဘဝများကိ ုမထိခိုက်ေစဘဲ ြမန်မာပြ ည်သမူျားအတွက် ေဘးကင်းေသာ 

ေရေကြ ာင်းသွားလာေရးကို ေဖာ်ေဆာင်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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ေနာက်ဆက်တဲွ(က) သဘာဝနှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုကုိ ဆန်းစစ်ခြ င်း 

ေညာင်ဦး 

သဘာဝနှင့်လူမှုဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုများနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများ 

 တည်ေဆာက်မည့်ေရကာသည် ဇီးေတာနှင့် ေရလယ်ကျွန်းေကျးရွာမ ှ ေရလမ်းအဖြ စ် 

အသုံးပြ ု ေနေသာ လမ်းေကြ ာငး်ကို  ဖြ တ်သွားမည်ဖြ စ်သည်။ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် 

ငါးဖမ်းပိုက်ချေသာ ေနရာ (၁၅)ခုနှင့် ငါးဖမ်းကမ့် ၂ ခ ု ရှိပါသည်။ ေရဖြ တ်သနး်စီးဆင်းနိုင်ေသာ 

ေရကာတည်ေဆာက်မှုေကြ ာင် ့ သံပုရာပင်ကုန်းေကျးရွာသို့ ဝင်ေရာက်မည့်ေလှလမ်းေကြ ာငး်ကုိ 

ခဏတာပိတ်ဆို့ေစမည်ဖြ စ်ပြ းီ ငါးအေရအတွက်ကုိ ေလျာ့ကျေစနုိင်ပါသည်။ သုိ့ေသာ် 

ထုိေရလမ်းေကြ ာင်းကုိ ခန်းေခြ ာက်သွားခြ င်းမျို း မဖြ စေ်စပါ။ ေဒသခံများနှင် ့ ေတွ့ဆုံ ပြ ီးေနာက် 

ေရကာ၏ တည်ေဆာက်မည် ့လုပ်ငန်းအဆင့်များကိ ုစနစ်တကျေဆွးေနွးချမှတ်ခ့ဲပါသည်။ ေရဝင်လမ်း 

ေရှ့ဘက် (ေသာင်ခုံဘက်)မှ စတင် တည်ေဆာက် ပါမည်။ ထို့ေကြ ာင့် ေရလမ်းအတွင်းသို့ အချိန်တိုင်း 

ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တည်ေဆာက်ေရး လုပ်ငန်းခွင်မှ 

အသံအနည်းငယ်ဆူညံခြ င်းမှလွဲ၍ အခြ ားထိခိုက်မှုများမရှိသေလာက် နည်းပါးသဖြ င့် 

ငါးဖမ်းသမားများလည်း ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။  

 လုပ်ငန်းခွင်အနီးရှိ လယ်ကွင်းများကိ ု  ဖြ တ်ေဖာက်ထားေသာေမြ သားလမ်းများကို ထိခိုက်မှု 

မရှိ ေစရန် လုပ်ငန်းခွင်သို့  ပစ္စည်းသယ်ပို့မှုကို ေရလမ်းဖြ င့်သာ အသုံးချပါမည်။ ပစ္စည်းသယ်ပို့စဥ် 

အခြ ားသူများသာွးလာမှုကိုလညး် ယာယီသာေနှာင်းေနှးေစပါမည်။ လယ်ေတာများအတွင်း စခန်းတ ဲ

များတည်ေဆာက်ပါက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ေနသူများ အေနှာက်အယှက်ဖြ စ်ေစနိုင်သဖြ င့် လုပ်ငန်းခွင်မှ 

လုပ်သားများေနထိုင်ရန်အတွက် ေသာင်ခုံအလွတ်ေပါ်တွင် တဲအိမ်များ ေဆာက်လုပ်ပါမည်။ လုပ်ငန်း 

တဲများအတက်ွ ေရဆိုးထုတ်စနစ်များလည်းစီစဥ်ထားရိှပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို လုပ်ငန်းခွင် 

အနီးခဏတာသာ စုပုံထားရှိမည်ဖြ စ်ပြ ီး လုပ်ငန်းပြ ီးစီးပါက အားလုံးရှင်းလင်း 

သိမ်းဆည်းမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေပြ ာင်းလဲတတ်ေသာ သေဘာသဘာဝရိှသည့် ဧရာဝတီမြ စ်နှင့် သဘာဝမျို းစိတ်များ အေပါ်တွင် 

လုပ်ငန်းခွင်ေကြ ာင့် ဆိုးကျိုးမဖြ စ်ေပါ်နိုင်ေစပါ။ တည်ေဆာက်မှုေကြ ာင် ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ 

ငါးများေပါက်ဖွားရာ ေရအိုင်ငယ်ကေလးများထိခိုက်နိုင် ေသာ်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ သိသိသာသာ 

ထိခိုက်ခြ င်းမျိုးမရှိေစနိုင်ပါ။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်စဥ် ငါးဖမး်ေနရာ ၂ခုအတွက ် သွားလာခြ င်းကို 
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ခက်ခဲေစနိုင်ေသာေကြ ာင် ့ ေဆာင်ရွက်မည့်အချိန်ဇယားများ ကိ ု ငါးဖမ်းသမားများနှင့် ညှိနိှုင်း၍ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေရကာတည်ေဆာက်မှုေကြ ာင့် ပိုက် ၁၅ခု ေထာင်ထားေသာ ငါးဖမ်းသူအတကွ ်

ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ်လည်း ေရကျသွားေသာ အခြ ားငါးဖမ်းသမားများကုိ နာရီပိုငး် ငါးဖမ်းခွင့်ေပး၍ ရရှ ိ

ေသာေငကွို နစ်နာသူမ ှ ရယူေသာနည်းဖြ င် ့ ေဖြ ရှင်းနိုင်ပါသည်။ သို့ေသာ် ထိုငါးဖမ်းခွင့်မှာ 

ငါးလုပ်ငန်းမှ ချထားေပးေသာ လိုင်စင်နှင့်မသက်ဆိုင်ေပ။ အဆိုပါ ငါးဖမ်းသမားအတွက် ထိခိုက် 

နုိင်ေချများကုိ ေဆွးေနွးညိှနိှုင်းခ့ဲပြ းီဖြ စ်ပါသည်။ ထိခုိက်မှုများကုိ ေရှာင်ရှားနုိင်ရန် ေရကာတည်ေဆာက်မည့် 

လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ေပြ ာင်းလဲစီစဥ် ေပးခဲ့ပြ ီးဖြ စ်ပါသည်။  

ေသာင်တူးလုပ်ငန်းစဥ် 

 ေသာင်တူးမည့်ေနရာသည် ေရကာ၏  မြ စ်ေချဘက်ပိုင်းတွင ် တည်ရှိပြ ီး  မြ စ်၏ 

အလယ်ပိုင်းနှင့် ဘယ်ဘက်ကမ်းတွင်ဖြ စ်ပါသည်။ ေသာင်တူးရခြ ငး်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ 

ေရေကြ ာင်းေဘးကင်း၍ ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် လုံေလာက်ေသာ ေရအနက ်

ရရှိေစရန်ဖြ စ်ပါသည်။ ေသာင်တူးခြ င်းကုိ ၂ လတာကာလအတွင်း ေမြ ေကာ်စက်၊ 

ေမြ သယ်ေရယာဥ်အတွဲနှင် ့Cutter Suction Dredger တို့နှင် ့ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည။်  

သဘာဝနှင့် လူမှုဘဝထိခုိက်မှုများနှင့် ေဘးအန္တရာယ်ေလျာ့ပါးေစေရးနည်းလမ်းများ 

 ေသာင်တူးရာတွင် စွန့်ပစ်ရမည့်ေမြ များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည်။ ေသာင်တူးရာမှ 

ထွက်လာေသာေမြ များကို  မြ စ်ေကြ ာင်းအတွင်းလုိအပ်ေနေသာ အခြ ားေနရာတွင် စွန့်ပစ်ခြ င်းသည ်

အနည်အနှစ် ဆုံးရှုးခြ ငး်ကို ကာကွယ််ရာေရာက်ပါသည်။ ယခုစီမံကိန်းအတွက် စွန့်ပစ်ရန်ေနရာ ၄ ခ ု

လျာထားပါသည်။ နည်းပညာစီးပွားေရး၊ သဘာဝပတဝ်န်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် စေသာ 

အချက်များကိ ု နိှုင်းယှဥ်စဥ်းစား၍ စွန့်ပစ်မည့်ေနရာကိ ုလျာထားခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ DS 1 နှင် ့ DS 4 

ေနရာများသည် နည်းပညာပိုင်းနှင့် စီးပွားေရးအရ အသင့်ေလျာ်ဆုံးဖြ စ်သည့်အပြ င် လူမှုဝန်းကျင်နှင့် 

သဘာဝဝန်းကျင ်ကို ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ပါသည်။  

 

စွန့်ပစ်ေနရာများ 

 DS 1 ေနရာသည ်  မြ စ်လယ်ေသာင်ခုံတွင ် တည်ရှိပြ ီး ေသာင်တူးေနရာနှင့် 

အနီးဆုံးဖြ စပ်ါသည်။ ၂၈၆,၀၀၀ ကုဗမီတာခန့်  စုပုံနိုင်ပါသည်။ 
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 DS 1 ေနရာတွင် စွန့်ပစ်ခြ ငး်ဖြ င် ့အကျိူးေကျးဇူးများစွာရှိနိုင်ပါသည်။ စွန့်ပစ်မည့်ေနရာနှင့် 

ေသာင်တူးမည့်ေနရာသည် အလွန်နီးကပ်သဖြ င် ့ ပို့ေဆာင်စရိတ်နှင့်အချိန် သက်သာနိုင်ပါသည်။ 

ကျယ်ပြ န့်ေသာေမြ ဧရိယာရှိ၍ အေနာက်ေတာင်ေထာင့်တွင် လယ်ေမြ အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ 

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးေမြ ကို မထိခိုက်ေစနိုင်ပါ။ စုပုံထားေသာ ေမြ သားများေကြ ာင် ့  ဖြ စ်ေပါ် 

ေသာ ေပြ ာင်းလဲမှုသည် ၃နှစ်အတွင်း ပုံမှန်အေခြ အေနသို့  ပြ န်ေရာက်နိုင်ပါသည်။ 

 DS 1 ေကြ ာင့် ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ စုပုံမည့်ေနရာသည ်

 မြ စ်ညာဘက်တွင်ရှိေသာ ေကြ ာင် ့ တူးေဖာ်သည့်ေနရာသို့  ပြ န်ေရာက်လာနိုင်ပါသည်။ 

ေမြ ာက်ဘက်ပိုင်းရှိ ငါးဖမ်းရာေနရာ တစ်ခုကုိ ထိခိုက်နိုင်ေသာေကြ ာင့် ARAP  ပြ င်ဆင်ထားပါသည်။ 

လယ်သမားများ အလုပ်အကိုင်မထိ ခိုက်ေစေရးအတွက် အေနာက် ေတာင်ေထာင့်ရှိ 

စိုက်ပျိုးေမြ ေပါ်တွင် စွန့်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ။ 

 DS-2 ေနရာသည် ေသာင်တူးေနရာ၏ အေနာက်ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြ းီ ေရအနက ်

၂၁ မီတာခန့်ရှိပါသည်။ ေရနက်အိုးတွင် တူးေဖာ်ေမြ များ မစွန့်ပစ်သင့်ပါ။ ထိုေနရာသည် 

ေရေနသတ္တဝါများ အတွက် ေရနည်းချိန်တွင် စားကျက်ေမြ ဖြ စ်သည့်အပြ င ်ေရစီးေကြ ာင်းနှင် ့သားစား 

သတ္တဝါများရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ပြ းီ အပူဒဏက်ို ေရှာင်ပုန်းရာ ေနရာလည်းဖြ စ်နိုင်ပါသည်။ မဲေခါင်မြ စ ်

တွင်လည်း အဆိုပါေရနက်အိုးများသည် ငါးမျို းစိတ်များ၏ စားကျက်ေနရာေကာင်းများဖြ စ်ပါသည်။ 

ဧရာဝတီမြ စ်အတငွး် ထိုေရနက်အိုးများ၏ အေရးပါမှု အတိမ်အနက်ကိ ု မသိရှိရေသာ်ငြ ားလည်း 

သတိထားချဥ်းကပ်ေလ့လာမှုပြ ုလပုခဲ့်ပြ ီး ေမြ စာများ မစွန့်ပစ်ရန် ဆုံးဖြ တ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ေသာ်လည်း 

ေမြ စာကုဗမီတာ ၈၀,၀၀၀ ခန့်ကိ ုDS 2 နှင့် DS 4  ကြ ားေနရာတွင ်ေရနက်အိုးကိ ုမထိခိုက်ေစဘဲ စုပုံ 

နိုင်ပါသည်။   

 DS 2 ေနရာကိ ု ေရွးချယ်ရန ်အားသာချက်များရှိပါသည်။ တညေ်နရာမှာ DS 1ေနရာနှင် ့

နိှုင်းယှဥ် လျှင် ပိုမိုကွာေဝးပါသည်။ ပို့ေဆာင်စရိတ်မြ င့်မားေသာ်လည်း 

ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်ေစမှုမရှိပါ။ ေမြ စာ များကိ ု ေသာင်တူးေနရာ၏  မြ စ်ေခြ ဘက်တွင ် စုပုံပါမည်။ 

စုပုံ ပြ းီေနာက်ပိုင်းအနည်များ၏ အေနအထား မည်သို့ေပြ ာင်းလဲပြ ုမူမည်ကိ ု မသိရေသး ေသာ်လည်း 

အနည်၏ ပင်ကိုသဘာဝအရ  မြ စ်ေခြ ဘက် ကိုသာ ဆက်လက် ေရွ့လျားမည်ဖြ စ်သည့်အတကွ ်

နည်းပညာပိုင်းအရ အသင့်ေလျာ်ဆုံးဖြ စပ်ါသည်။ 
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 Ds 2 ေနရာကို အသုံးပြ ုခြ င်းအားဖြ င့် ေဂဟစနစ်ကို ထိခိုက်နိုင်ေခြ  ရှိေသာ 

အားနည်းချက်ရှိေနပါသည်။ ထိုေနရာတွင် လုပ်ကိုင်ေနေသာ ငါးဖမ်းသမားများ၏ ေပြ ာပြ ချက်အရ 

ရရှိေသာ ငါးအေရအတွက်မှာလည်းများပြ ားပါသည်။ 

 DS 4 သည် အဆိုပြ ုထားသည့် Project တည်ေနရာ၏ ြမစ်ေအာက်ပိုင်း အတန်ငယ် 

အလှမ်းကွာသည့် အေနာက်ေတာင်ဘက်တွင ် တည်ရှိပါသည်။ ေရအနက်မှာ ၄ မီတာမ ှ ၅ 

မီတာခန့်အထိ ရှိနိုင်ပြ းီ ၂၀၅၀၀၀ ကုဗမီတာခန့်ရှိေသာ ေြမစာများ စုပုံနိုင်မည်  ဖြ စ်သည်။ DS 4 ကို 

အသုံးပြ ုလျှင ်ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးေကျးဇူးမှာ ေြမစာများကုိ  မြ စ်ေအာက်ပိုင်းတွင ်အနည်ကျမည်ဖြ စ်၍ 

ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုအတွက် နည်းပညာအရ ေရရှည် အဆင်ေြပမည်  ဖြ စ်သည်။ ဤနယ်နိမိတ်အတွင်း 

ေရနက်အိုး မရှိေချ။ DS4 ကိ ု ေရွးချယ်အသုံးပြ ုခြ င်းအားဖြ င့် သယ်ယူပို့ေဆာင်မှုနှင့် 

အချိန်ကြ န့်ကြ ာမှုတို့ေကြ ာင့် ကုန်ကျစရိတ် အများပြ ားဆုံး ြဖစ်ေသာ်လည်း အသုံးပြ ုရန ်  ဖြ စ်နိုင်သည့် 

ေရွးချယ်မှု တစ်ခု  ဖြ စ်ပါသည်။ 

DS 3 သည် ေသာင်တူးမည့်ေနရာ၏ အေရှ့ ေမြ ာက်ဘက်၊ ေရကာ အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေနရာ၏  မြ စ်ေအာက်ပိုင်းတွင ် တည်ရှိသည်။ ငါးဖမ်းသူများေနထိုင် စခန်းချရာမှ  မြ စ်ဘက်သို့ 

ထွက်ခွာရာတွင် DS 3 ေနရာ ကို  ဖြ တ်သန်းအသုးံပြ ုရ၍ ယင်းတို့အေပါ် သက်ေရာက်မှု မရှိေစရန် 

ေမြ စာများ စုပုံနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ေသာင်တူးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနစဥ်် အတွင်းတွင်လည်း 

 ဖြ တ်သန်သွားလာမှု ကို ကန့်သတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အနည်ကျမှု အေလ့အထ မည်သို့ 

ရှိသည်ကိ ု ရှင်းလင်းေသချာစွာ မသိရေသာ်လည်း ထိုအနည်များသည် Project တည်ေနရာ၏ 

အေနာက်ဘက်တွင်ရိှေသာ ေရနက်အိုးတို့သို့ ေရာက်ရှိသွားနိုင်သလိ ု ေသာင်တူးသည် ့ ေနရာ၏ 

အေရှ့ေတာင်ဘက်တွင်လည်း  ပြ န်လည်အနည်ကျနိုင်ပါေသးသည်။  

 DS 1 မှ ေမြ စာ ၂၈၆,၀၀၀ ကုဗမီတာနှင့် DS 4 မှေမြ စာ ၂၈၅,၀၀၀ ကုဗမီတာ တို့ကို 

စွန့်ပစ်ရာတွင ် သဘာ၀ပတ်၀နး်ကျင်ေပါ် သက်ေရာက်နိုင်မှု မှာ ပမာဏအားဖြ င့် ေသးငယ်ပြ ီး 

အခြ ားေနရာများသို့ မထိခိုက်နိုင်သည် ့ အပြ င ်  ပြ န်လည်ေကာင်းမွန်လာနုိင်သည် ့ အေခြ အေနတွင ်

ရှိပါသည်။ လယ်သမားများ၊ ငါးဖမ်းသူများ အပါအ၀င ် ၀န်းကျင် ရပ်ရွာနှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်တုိ့ 

အေပါ် ထိခိုက်မှုများကိ ုေလျှာ့ချနိုင်ရန် DS 1 အတွက ်စိုက်ပျိုးဧရိယာ တစ်ခုကိ ုလည်းေကာင်း  DS 4 

အတွက် ေရနက်အိုး ဧရိယာတစ်ခုကုိ လည်းေကာင်း ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါသည်။  
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စိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေရလုပ်ငန်းများ ။ ။ DS 1 မှ ေမြ စာများစွန့်ပစ်ရာ ေနရာ တစိတ်တပိုင်းကုိ 

စိုက်ပျိုးေရးအတွက် အသုံးပြ ုလျက် ရှိပါသည်။ ပေရာဂျက ်  ပြ ုလုပ်ရာတွင် စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းကို 

မထိခိုက်ေစရန် ေမြ စာများကို သီးသန့် ေနရာတွင်သာ စုပုံမည်ဖြ စ်သည်။ ေမြ စာစွန့်ပစ်သည် ့

ေနရာအနီးလည်းဖြ စ်၊ ေသာင်တူးလုပ်ငန်းများနှင့်လည်း နီးကပ်စွာ ရှိေနသည် ့ ေနရာတွင ် ယာယီ 

လူေနထိုင်ရန်နှင် ့ ဖမ်းယူလာသည့်ငါးများ ထားရှရိန် တဲတစ်ခုရှိပါသည်။ ထိုသူများက 

သက်ေရာက်မှုများကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ေစရန်နှင့် လိုအပ်ချက်အလိုက် နစ်နာေကြ းေပးနိငု်ရန် 

အစီအစဥ်တစ်ခု စီစဥ်ထားပြ ီးဖြ စ်ပါသည်။ ေသာင်တူးမည့်ေနရာသည် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများအေပါ် 

 ကးီမားစာွ မသက်ေရာက်နိုင်ေသာ်လည်း ကမ်းေြခတစ်ေလျာက်ရှိ အေသးစား ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများကို 

အနည်းငယ်သက်ေရာက်နိုင်ပါသည်။ ဤဧရိယာအတွင်း ြဖတ်သန်း သွားလာမှုများကို 

ယာယီကန့်သတ်ထားြပီး ေသာင်တူးလုပ်ငန်းများ ြပီးစီးသည့်အချိန်တွင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများကို 

ြပန်လည်ေဆာင် ရွက်နိုင်ကြ မည်ြဖစ်သည်။  

ေရအရည်အေသွး။ ။ ေသာင်တူးြခင်းနှင် ့ ေြမစာစုပုံခြ င်းတို့ေကြ ာင် ့ ယာယီအားြဖင့် ြမစ်ေရ 

ေနာက်ကျိနိုင်ပါသည်။ ဧရာ၀တီ  မြ စ်သည် ကမ္ဘာေပါ်တွင ် ပဥ္စမေြမာက် အနည်ပို့ချမှု 

အများဆံုးြမစ်ြဖစ်ြပီး မူလကတည်းကပင ် ြမစ်ေရေနာက်ကျိမှု ြမင့်မားပါသည်။ ေသာင်တူး 

လုပ်ငန်းများေကြ ာင့် အနီး၀န်းကျင်တွင် ြမစ်ေရေနာက်ကျိမှု သိသိသာသာြမင့်မားလာမည် မဟုတ်ပါ။  

ငါးအေရအတွက်။ ။ ေြမစာစုပုံမည့် ေနရာတွင် အေရးကီးေသာ ေရသတ္တ၀ါမျို းစိတ် များအေပါ် 

 ကးီမားသည် ့ သက်ေရာက် မှု မရှိပါ။ ေဒသခံများကလည်း ဖမ်းဆီးရရှိသည် ့ ငါးအေရအတွက် 

နည်းပါးသည့်အတကွ ်ထိုေနရာကိ ုအေရးကီးသည်ဟု မသတ ်မှတ်ပါ။ 

ေရေနသတ္တ၀ါနှင့် အပင်များ။       ။  ထိခိုက်မှုများသည် ယာယီနှင့် အနီးပတ်၀န်းကျင်တွင်သာ 

ေပါ်ေပါက်မည်ဖြ စ်သည်။ ေလ့လာ ဆန်းစစ်မှုများအရ ေရေနသတ္တ၀ါနှင့် အပငမ်ျားသည် 

လုပ်ငန်းြပီးစီး ပြ းီမကြ ာမီတွင်ပင် ပုံမှန်အေြခအေနသို့ ြပန်ေရာက်ရှိသွားမည် ြဖစ်သည်။ ဆုံးရှုံးမှုသည် 

ေဂဟစနစ်အေပါ်တွင် သိသာထင်ရှားမှု ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဆုံးရှုးမှုေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ 

မလိုအပ်ပါ။ 

အနည်စုေ၀းြဖစ်ေပါ်မှု။ ။ ေြမစာများတွင် အဓိကအားြဖင့် သဲပါ၀င်ပြ းီ နုန်းအနည်ငယ်သာ 

ပါ၀င်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ေလ့လာ သည့်အချိန်တွင် ရယူလာေသာ နမူနာများကုိ 

ေလ့လာဆနး်စစ်မှုအရ ေကျာက်စရစ်နှင့် ရွှံ့ေစးမပါ၀င်ေကြ ာင်း သိရပါသည်။ သ ဲ
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ေကြ ာင့် ဖြ စ်ေပါ်ေသာ ေရေနာက်ကျိမှုသည် ယာယီသာ ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းေနရာအနီးတွင် 

စက်မှုလုပ်ငန်းများမရှိပါ။ အနီးဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ ပေရာဂျက်ေနရာ၏  မြ စ်ညာဘက် ကီလိုမီတာ 

၁၀၀ အကွာ မန္တေလးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ေရွှတးူေဖါ်မှုများ သည်လည်း တရုတ်နုိင်ငံနယ်စပ်၊ 

ြမစ်ညာဘက် အလွန်ေ၀းေသာေနရာတွင် ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ေလ့လာသည့်အချိန်အတွင်း 

ေရွှတူးေဖာ်သည့် ေရယာဥ်အနည်းငယ်သာ ေတွ့ခဲ့ရပါသည်။  

မျိုးသုဥ်းေပျာက်ကွယ်မည် ့မျို းစိတ်များ။ ။ IUCN အရ လုပင်န်းခွင်ေနရာအနီးတွင ်

မျိုးသုဥ်းေပျာက်ကွယ်မည် ့အေရးကးီေသာ ေရေနသတ္တ၀ါနှင့် အပင်များ မရှိေကြ ာင်း သိရပါသည်။ 

အလွန်အေရကးီေသာ ဧရာ၀တီလင်းပိုင်များ သည်လည်း မင်းကွန်းနှင် ့ ဗန်းေမာ်မြ ို့ကြ ား( 

မန္တေလးမြ ို့၏ အထက်ဘက ် ၃၈၀ ကီလိုမီတာ အကွာ )တွင် ေနထိုင်ကျက်စားပါသည်။ 

လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မှုေကြ ာင့် ထိုမျို းစိတ်များအေပါ် တိုက်ရိုက် ထိခိုက်နိုင်ေခြ  နည်းပါးေသာ်လည်း 

ေရေနာက်ကျိမှုနှင့် ဆူညံမှုေကြ ာင့် ေရသတ္တ၀ါများ ယာယီ ေရွှ့ေပြ ာင်းကျက်စာမှုများ  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်သည်။ 

ေသာင်တူးေနစဥ်အတွင်း အနီးပတ၀်န်းကျင်သုိ့ လင်းပိုင်များ လာေရာက်မှု ရှိ မရှ ိ ဂရုတစိုက် 

ေလ့လာေစာင့်ကြ ည်မ့ည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပခုက္ကူ 

ေသာင်တူးလုပ်ငန်း 

 ပခုက္ကူလုပ်ငန်းခဲွသည် ပခုက္ကူတံတားမှ  မြ စ်ေအာက်ဘက် ၁ ကီလိုမီတာ အကွာတွင် 

တည်ရှိပြ ီး  မြ စ်ေကြ ာငး်၏ ၃ ဒဿမ ၅ ကီလိုမီတာ အလျားတေလျာက် ရှည်လျားပါသည်။ 

 မြ စ်ေကြ ာငး်၏ အေရှ့ဘက်ခြ မ်းတငွ် တူးေဖါ်ခြ င်းေကြ ာင့်  မြ စ၏်အေရှ့ အေနာက ်

လမ်းေကြ ာင်းအတိုင်း ေရတိုက်စားေစမည် ့ ဒုတယိေမြ ာက်ေရစီးေကြ ာငး် တစ်ခုေပါ်ေပါက် လာေစရန် 

ရည်ရွယ်ပါသည်။ ေမြ စာပမာဏမာှ ၈၁၃,၅၀၀ ကုဗမီတာရှိ ပြ ီး ေသာင်တူးခြ င်းကုိ မတ်လ အကုန်မှ 

၂၀၁၆ ဇွန်လအတွင်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေသာင်တူးသည် ့ ေနရာ၏ေတာင်ဘက်ရှ ိ ကျွန်းေပါ်တွင ်

ေမြ စာစွန့်ပစ်မည်ဖြ စ်သည်။ စွန့်ပစ်မည့်ေနရာတွင် စိုက်ပျိုးခင်းများ မရှိပါ။ ေသာင်တူးရာတွင် 

ေမြ ေကာ်ေသာင်တူးစက်နှင့် ပိုက်များတပ်ဆင် ထားသည့် Cutter Suction ေသာင်တူးစက်များကိ ု

အသုံးပြ ုပါမည။် ထိုေနရာတွင် ယာယီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင် ့ ရရှိထားသည့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခု 

ရှိပါသည်။ထိခိုက်မှုများ အတွက် နစ်နာေကြ းေပးရန် အစီအစဥ် ေရးဆွဲပြ းီေနာက်၊ နစ်နာေကြ းများ 

ေပးအပ်ခဲ့ပြ းီ  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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သဘာ၀နှင့် လူမှု၀န်းကျင်ထိခိုက်မှု နှင် ့ေလျာ့ပါးေစေရး အစီအမံများ 

ငါးလုပ်ငန်း။        ။လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မည် ့ ေနရာတွင် ဧရာ၀တီမြ စ်၏အကျယ်မှာ ၃ ကီလိုမီတာ 

ခန့်ရှိ ပြ ီး ငါးများ၏ကျက်စားမှုကို အမျိုးအစား ခွဲ ခြ ားပြ းီဖြ စ်ပါသည်။ ထိုေနရာတွင် ေရနက်အိုး ၊ 

ငါးေပါက်ဖွားရာေနရာ သို့မဟုတ် အေရးပါေသာ အပင်များ ကဲ့သုိ့ေသာ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း များအတွက် 

အသုံး၀င်သည့် အေနအထားများ မရှိခြ င်းေကြ ာင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်နိုင်မှု 

လွန်စွာနည်းပါးပါသည်။ 

ေရေနသတ္တ၀ါနှင့် အပင်များ။  ။ ထိခိုက်မှုများသည ် ယာယီနှင့် အနီးပတ်၀န်းကျင်တွင်သာ 

ေပါ်ေပါက်မည်ဖြ စ်သည်။ ေလ့လာ ဆန်းစစ်မှုများအရ ေရေနသတ္တ၀ါနှင့် အပငမ်ျားသည် 

လုပ်ငန်းြပီးစီး ပြ းီမကြ ာမီတွင်ပင် ပုံမှန်အေြခအေနသို့ ြပန်ေရာက်ရှိသွားမည် ြဖစ်သည်။ ဆုံးရှုံးမှုသည် 

ေဂဟစနစ်အေပါ်တွင် သိသာထင်ရှားမှု ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဆုံးရှုးမှု ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ 

မလိုအပ်ပါ။ 

အနည်စုေ၀းြဖစ်ေပါ်မှု။ ။ ေြမစာများတွင် အဓိကအားြဖင့် သဲပါ၀င်ပြ းီ နုန်းအနည်ငယ်သာ 

ပါ၀င်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ေလ့လာ သည့်အချိန်တွင် ရယူလာေသာ နမူနာများကုိ 

ေလ့လာဆနး်စစ်မှုအရ ေကျာက်စရစ်နှင့် ရွှံ့ေစးမပါ၀င်ေကြ ာင်း သိရပါသည်။ သ ဲ

ေကြ ာင့် ဖြ စ်ေပါ်ေသာ ေရေနာက်ကျိမှုသည် ယာယီသာ ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းေနရာအနီးတွင် 

စက်မှုလုပ်ငန်းများမရှိပါ။ အနီးဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ ပေရာဂျက်ေနရာ၏  မြ စ်ညာဘက် ကီလိုမီတာ 

၁၀၀ အကွာ မန္တေလးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ေရွှတးူေဖါ်မှုများ သည်လည်း တရုတ်နုိင်ငံနယ်စပ်၊ 

ြမစ်ညာဘက် အလွန်ေ၀းေသာေနရာတွင် ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ေလ့လာသည့်အချိန်အတွင်း 

ေရွှတူးေဖာ်သည့် ေရယာဥ်အနည်းငယ်သာ ေတွ့ခဲ့ရပါသည်။  

မျိုးသုဥ်းေပျာက်ကွယ်မည် ့မျို းစိတ်များ။ ။ ေညာင်ဦး ေလ့လာမှုမ ှ ရရှိေသာ အချက်အလက် 

များအတိုင်းသာ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လူမှုဘ၀။  ။ေသာင်တူးေနရာရှိ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းေနရာတွင ် မိသားစု ၃ စ ု ( ၁၇ ဦး ) 

ေနထိုင်ကြ ပါသည်။ ငါးဖမ်းသ ူ၏တင်ဒါလိုင်စင်မှာ  မြ န်မာေငွ ၂၅ သိန်း ( ေဒါ်လာ ၂၀၀၀ ခန့်) 

တန်ေကြ းရှိေကြ ာငး် သိရပါသည်။အဓိက ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည် ့ အချိန်မှာ မတ်လအတွင်း 

ကျေရာက်၍ ေသာင်တူးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မည့် အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင် ေနပါသည်။ 

ဤေသာင်တးူလုပ်ငန်းငယ်သည် ထိုေဒသခ ံ မိသားစု၏ သက်ေမွး၀မ်းေကျာင်း လုပ်ငန်းအား 
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လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်အထိ ထိခိုက်နိုင်သဖြ င် ့ နစ်နာေကြ း ေပးေလျှာ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

ယင်းကိ ုကမ္ဘာ့ဘဏ ်အိုပီ-၄.၁၂ ၏ မူနှင့်အညီ ေြဖရှင်းေပးသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း 

လိုင်စင်ရရိှထားသူနှင့် လုပ်ငန်းတွင် ပါ၀င်ကြ သူ ထိုလူအနည်းငယ်တို့အေပါ် ထိခိုက်မှုများအတွက် 

နစ်နာေကြ း ေပးေလျှာ်ခဲ့ ပြ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သဘာ၀နှင့် လူမှု၀န်းကျင် ေစာင့်ကြ ည့်ခြ ငး် အစီအစဥ် 

မျက်ြမငပ်ိုငး် ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ င်း 

ေသာင်တူးြခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေနစဥ်နှင့် လုပ်ငန်းပြ ီးစီးသည့် ေနာက်ပိုင်းတွင ် ေအာက်ပါ 

အချက်များကိ ုေလ့လာမည်  ဖြ စ်သည်။ 

- ပထ၀ီသွင်ပြ င်ပိုငး် ရည်ရွယ်ချက်များ ေအာင်ြမင်ခြ င်း ရှိမရှိကို သိရှိနိုင်ရန် ေသာင်တူးခြ င်း 

လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ေနရာကိ ု တစ်နှစ်ကြ ာပြ းီေနာက်တငွ် ေရအနက ်  ပြ န်လည ်

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည် ြဖစ်သည်။  

- ေြမစာများ ေနရာေရွ့ ေြပာငး်ခြ င်း ရှိမရှ ိ သိရှိနိုင်ရန ် ေြမစာများ စုပုံထားခဲ့သည့်ေနရာကိ ု

ေရအနက်  ပြ န်လည်တိုင်းတာစစ်ေဆးမည် ြဖစ်သည်။ 

- ေရကာ၏ သက်ေရာက်မှုကိ ု သိရှိနိုင်ရန်  မြ စ်ေကြ ာင်းေြမာက်ဘက်ပိုင်းတွင ် ေရအနက ်

တိုင်းတာစစ်ေဆးမှု  ပြ ုလုပ်မည် ြဖစ်သည်။ 

- ေရအရည်အေသွး - ေသာင်တူးေနစဥ် ေရေနာက်ကျိမှု ပမာဏကိ ု သိရှိနိုင်ရန် 

ေသာင်တူးယာဥ်၏ ၁၀၀ မီတာ ပတ၀်န်းကျင်အတင်ွး ေနာက်ကျိမှုကို တစ်ေန့တစ်ကိမ် 

တိုင်းတာမည်ြဖစ်ပြ းီ မူလ (ေသာင်မတူးမီ) အေြခအေနများနှင် ့ တိုက်ဆိုင် စစ်ေဆးမည် 

 ဖြ စ်သည်။ နီဖီလုိမီတာကဲ့သုိ့ေသာ ကိရိယာများကို အသုံးပြ ု၍ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အည ီ

တိုင်းတာမည်  ဖြ စ်သည်။ 
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ဇီ၀ပိုင်း ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ ငး် 

ေသာင်းတူးခြ င်းနငှ် ့ ေရကာတည်ေဆာက်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ရာ ေနရာအနီးသို့ လင်းပိုင်များ 

ေရာက်ရှိလာပါက ယင်းတို့အတွက် လုံခြ ုံစတိ်ချရေသာ ေနရာသို့ ေရာက်ရှိသွားသည့်တိုင ်လုပ်ငန်းများ 

ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားမည် ြဖစ်သည်။ 

 

လူမှုေရးပိုင်း ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ င်း  

ေသာင်တူးြခင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေနစဥ်နှင့် လုပ်ငန်းပြ ီးစီးသည့် ေနာက်ပိုင်းတွင ် ေအာက်ပါ 

အချက်များကိ ုေလ့လာမည်  ဖြ စ်သည်။ 

- ARAP သည် ငါးဖမ်းသမားများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှ စွန့်ခွာမှုများနှင့် ငါးဖမ်းစခန်းများ 

ယာယီ ေရွှ ေြပာငး်ရမှုများအတွက် နစန်ာေကြ းေပးမည့် အစီအစဥ်တွင် ေစာင့်ကြ ည် ့

အကဲခတ်မည် ့နည်းလမ်းများအား ေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

- လုပ်ငန်းေကြ ာင် ့ထိခိုက်သူများ သို့မဟုတ် ြမစ်နှင့်ေရသုံးစွဲသူများထံမ ှတိုင်ကြ ားချက် များကို 

မှတ်တမ်းတင်၍ ေြဖရှင်း ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်  ဖြ စ်သည်။ 

- ေရနည်းချိန ် ေရကာတည်ေဆာက်ေနသည့် ကာလအတွင်း အနီး၀န်းကျင်ရှိ ရွာများ 

သွားလာမှုလွယ်ကူေစရန် ေရလမ်းေကြ ာငး်ကို ေစာင့်ကြ ည့်၍ အဆင်ေပြ ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ေပးမည်  ဖြ စ်သည်။ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ) ေသာင်တူးရာတွင ်လိုက်နာရမည် ့စံနှုန်းများ  

ေကာင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်းခွင် အေလ့အထများထဲတွင် ေသာင်တူးသည့်ေနရာနှင် ့ ေမြ စာစုပုံသည် ့

ေနရာပတ်၀န်းကျင်တို့၌ ေပါ်ေပါက်လာနိုင်သည့် ထိခိုက်သက်ေရာက်မှုများကိ ု ေလျှာ့ချရန်လည်း 

အပါအ၀င် ြဖစ်သည်။ ေရှ့ေရးကိ ု ေမျှာ်ြမင်ေဆာင်ရွက ် ေသာ ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် ြမစ်ေချာင်း များ 

ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာန(DWIR) အေနဖြ င့် အရည်အေသွးပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု များအား လုံးတွင ်

စဥ်ဆက်မပြ တ်ေသာ ြဖစ်ေပါ်တိုးတက်မှုများ ရရှိလာေစရန် ခံယူထားမည်ဟု ေမျှာ်လင်ပ့ါသည်။  

တာ၀န်ခံသည် လုပ်ငန်း ကီးကြ ပ် သို့မဟုတ် ပေရာဂျက်အင်ဂျင်နီယာ သို့မဟုတ် ေသာင်တူး 

ကျွမ်းကျင်သူ  ဖြ စ်ရပါမည်။ 

(က) လူထုနှင့် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုများ 

 ယခု ESMP  ပြ ငဆ်င်ေနစဥ်အတငွး် ေရအရင်းအမြ စ်ဌာန(DWIR)သည် 

လျာထားေသာင်တူးလုပ်ငန်းနှင့်ပက်သက်၍ အနီး၀န်းကျင်ရှ ိ သက်ဆိုင်သူများအားလုံးနှင် ့

တက်နိုင်သမျှ ေစာစီးစွာ ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးရမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ DWIR သည်တရား၀င ်

အေကြ ာင်းကြ ားစာ ထုတ်ြပန်ေပးရန ်ေတာင်းဆိုမှု  ပြ ုထားသူများဖြ စ်ေစ၊ မပြ ုသူများြဖစ်ေစ၊ ထို့ပြ င် / 

သို့မဟုတ် စီမံကိန်းတွင် တာ၀န်ရှိသူများမှ တိုင်ပင်နှီးေနှာထားသည့်သူများနှင့် ဖြ စ်ေစ၊ ထိခိုက်မှု 

ရှိနိုင်သူများအားလုံးကိ ု DWIR က ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုများ  ပြ ုလုပ်ထားပြ ီးြဖစ်ပါသည်။ 

ထိေရာက်မှုရှိေသာ လူထုနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုများြဖစ်လာေစရန် အချိန်ယူရစမြ ြဲဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ 

ေဒသခံလူ့အဖဲွ့အစည်းနှင့် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုများကိ ု ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းကပင ် ဧရာ၀တီ 

ြမစ်၀ှမ်း ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက် ေရး AIRBM စီမံကိန်းမ ှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပြ ီးြဖစ်ပါသည်။ ( 

ေဒသခံလူ့အဖဲွ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆံေရး အပါအ၀င ် ) အများပြ ည်သူ ကျန်းမာေရးနှင့် လုံခြ ုံေရး 

စီမံခန့်ခဲွမှုတွင်လည်း အေသးစတိ်ညွှန်ကြ ားချက်များကို ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။  

(ခ) ေသာင်တူးြခင်းနှင် ့ေြမစာများစွန့်ပစ်ြခင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များကို နည်းပါးေစခြ င်း 

 ေသာင်တူးရန် အဆိုပြ ုတင်ြပထားသည့်ပမာဏမှာ အတည်ပြ ုေပးပြ းီြဖစ်ပါသည်။ 

ေသာင်တူးရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များြပားသည် နှင့်အမျှ DWIR အေနဖြ င့် ေသာင်တူးြခင်းကိ ု

တက်နိုင်သမျှ အကျဥ်းရုံးေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ပို၍လိုလားမည်ြဖစ်ပြ ီး တစ်ချိန်တည်း တွင် ေဘးကင်းစွာ 

ေရေကြ ာင်းသွားလာမှုနှင် ့ အများြပည်သူတို့၏လုံခြ ုံမှုတို့ကိ ု အာမခံနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

ေသာင်တူးရာမှ ထွက်ေပါ်လာသည့်ေြမစာများ စွန့်ပစ်ြခင်းကိ ု လုပ်ငန်းများ 
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စတင်လုပ်ေဆာင်ြခင်းမရှိမီအေြခအေနတည်းကပင် ဆုံးဖြ တ်သတမ်တှ ် ထားနိုင်မှသာ 

လက်သင့်ခံနိုင်စရာြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ေရ၀ပ်ဧရိယာများ၌ တိုက်စားြခင်းမှာ အနည်ပို့ချမှု  ဖြ စ်ေပါ်ေစရန ်

အဓိက အေကြ ာငး်အရငး်တစ်ရပြ်ဖစ်၍ ြမစ်များအတွင်း ေရအနည်ပို့ချမှုများကို ေသာင်တူးဖယ်ရှားရန ်

အေနှးနှင့်အမြ န် လိုအပ်လာပါ လိမ့်မည်။ ေရ၀ပ်ဧရိယာများတွင် ြဖစ်ေပါ်လာသည့် 

အနည်ပို့ချမှုများကို ထိန်းချုပ်နုိင်ရန်မှာ ေသာင်တူးြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု ၏ 

 ပြ င်ပတွင်သာရှိေကြ ာင်း အားလုံးက လက်ခံထားပြ ီးဖြ စ်ေသာ်လည်း ထိုသို့ အနည်ပို့ချနိုင်မည် ့

အရင်းခံများကိ ုေလျာ့ချနိုင်မည် ့နည်းလမ်းများအား တတ်နိုင်သမျှ ေဖာ်ထတု်ရပါမည်။  

 ေရစီးေကြ ာင်း၏အနက်နှင့် အကျယ်တို့ တိုးလာသည်ကို ေဖြ ရှင်းနိုင်ရန်လည်း 

လိုအပ်ပါသည်။ ေသာင်တူးရမည့်ပမာဏနှင် ့ ထွက်ေပါ်လာမည် ့ ေြမစာထုထည်တို့သည် 

ေရစီးေကြ ာင်း အကျယ်အ၀န်းနှင့် စီးဆင်းမှုပံုစံတို့ေပါ်တွင ် တည်မှီပါသည်။ ဤအေခြ  အေနတွင်မ ူ

ေလှ၊ သေ င်္ဘာများ သွားလာရန် ေရေကြ ာင်းစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အား အမျိုးအစားခွဲခြ ားသတ်မှတ်မှု 

စံချိန်စံညွှန်း အတိုင်း သတ်မှတ်ထားပြ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရယာဥ်ငယ်များသွားလာရန် 

ထိန်းသိမ်းထားရမည် ့ေရလမ်းေကြ ာင်းအနက်နှင် ့အကျယ် အ၀န်းတို့ကိုမူ ေဒသခံေရယာဥ်ငယ်များ၏ 

လိုအပ်ချက်များအလိုက် သတ်မှတ်ေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ေရေကြ ာင်း ထိန်းသိမ်းမှုပြ ုလုပ်ခြ ငး်ဖြ င့် 

ေသာင်တူးရန်လုိအပ်မှုကိ ု နည်းပါးေစမည် ့ ေရစီးလားရာအေထာက်အထားတစ်ရပ်ရပ် ေတွ့ရှိရပါက 

ယင်းကိ ုရှာေဖွ ေဖာ်ထုတ်ရပါမည်။ 

(ဂ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို နှစ်ေကြ ာ ့ပြ န် ကိုင်တွယ်စီမံမှု 

 စွန့်ပစ်ေြမစာများအား ေနာက်ဆုံး စုပုံရမည့်ေနရာမေရာက်မ ီ  ကြ ားတွင် ယာယီစွန့် 

ပစ်ရန်ေနရာတစ်ခုတွင် ထားရှိခြ ငး်ကုိ ေရှာင်ကြ ဥ်သင့်ပါသည်။ အေကြ ာင်းမာှ ဤနည်းသည် 

 မြ စ်ကြ မး်ပြ ငေ်ပါ်တွင် စွန့်ပစ်ေြမစာများ၏ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မှုကိ ု နှစ်ဆတိုးပွားနိုင်ေသာ 

ေကြ ာင့် ဖြ စ်သည်။ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်အေရးပါမှုနည်းပါးေသာေနရာများ သို့မဟုတ် မကြ ာမီ 

ေသာင်တူး ဖယ်ရှားမည့်ေနရာမျိုးကိ ု ယာယီေြမစာစွန့်ပစ်ရန်ေနရာအဖြ စ ် သတ်မှတ်မည်ဆိုပါက 

လက်ခံဖွယ်ရာရှိပါသည်။ ေမြ စာစွန့်ပစ်မည့် ကုန်းတွင်းေနရာသည် ပန့်ဖြ င့်စုပ်တင်ရန် 

မဖြ စ်နိုင်သည့်အကွာအေ၀းတွင် ရှိေနခြ င်း၊ ေနာက်ဆုံး ေြမစာ စွန့်ပစ်မည် ့ ေနရာမေရာက်မီ ေမြ စာ

ေြခာက်ေသွ့သွားနိုင်ခြ င်း စေသာ အခြ ားေရွးချယ်ရန် လက်ေတွ့ကျသည့် နည်းလမ်း မရှိပါက နှစ်ေကျာ့ 

 ပြ န်ကိုင်တွယ်စီမံမှုမှာ လက်ခံဖွယ်ရာြဖစ်ပါသည်။  
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(ဃ) ေမြ စာစွန့်ပစ်မှု၏မျက်မြ င်ပိုင်း အကျို းသက်ေရာက်မှုများကို ေလျာ့ချခြ ငး် 

 ေမြ စာများ စုပုံထားရှိမည့်စုစုေပါင်းဧရိယာအကျယ်အ၀န်းကို အနည်းဆုံးဖြ စ်ေအာင် 

ေလျာ့ချရမည်။ ဤသို့ဖြ စ်ေပါ်ေစရန်အတကွ် ေသာင်တူးခြ ငး်နှင့် ေြမစာစွန့်ပစ်ြခင်းတို့တွင ်

ဆီေလျာ်သည် ့ နည်းလမ်းများ ေရွးချယ်နိုင်ရန် အဓိကကျသည်။  ဖြ စ်ပွားဖွယ်ရှိသည် ့

ေသာင်ပိုမိုတူးယူခြ ငး် နှင် ့ ေြမစာပိုမိုစုပံုခြ င်းတို့ကိုပါ ထည့်သွင်းတကွ်ဆ၍ စုပုံမည့် ေနရာေပါ်တွင ်

ေရာက်ရှိလာမည့် ေမြ စာ ထုထည်ကိ ုခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသင့်ပါသည်။ 

(င) စွန့်ပစ်ေြမစာများကုိ အကျိုးရိှစွာ အသုံးချြခင်း 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာများကို အကျိုးရှိေသာ ရင်းမြ စ်များအဖြ စ ်  ဖြ စ်နိုင်သမျှ အသုံးပြ ု သင့်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနုိင်မည် ့ နည်းလမ်းများကို ေသာင်တူးခြ ငး် မလုပ်ေဆာင်မ ီ

ရှာနိုင်ထားနိုင်ပါက ပို၍ သင့်ေလျှာ်ပါသည်။ ယေန့ေခတ်တွင ် လူေနထိုင်ရာ ေနရာများအတွက် 

ေမြ သားမြ ှင့်တင်ခြ ငး်၊ ေဆာက်လုပ်ေရးတွင ်သုံးစွဲနိုင်ခြ င်း၊ ဆိပ်ကမ်းဧရိယာ တိုးချဲ့ ခြ ငး် တို့ကဲ့သို့ေသာ 

နည်းလမ်းများဖြ င့်စွန့်ပစ်ေြမစာများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချလျက ် ရှိကြ ပါသည်။ ေယဘုယျအားဖြ င့် 

ေမြ စာကြ မ်းများသည် ပို၍အသုံးတွင် ကျယ်ေသာ်လည်း ညက်ေသာေမြ စာမှုများသည်လည်း 

အထပ်နိမ် ့ အေဆာက်အဦများ၏ အုတ်မြ စ်ချရာတွင်အသုံးပြ ုနိုင်ပါသည်။ 

အဆိပ်အေတာက်ပါ၀င်ေသာ ေမြ စာများကိမုူ အကျိုးရိှစွာ အသုံးမချနိုင်ေပ။ ေသာင်တူးရာေနရာနှင် ့

အသုံးပြ ုမည့် ေနရာ၏အကွာအေ၀း၊ လုပ်ငန်းေနရာသို့ သွားလာနုိင်မှု အေခြ အေန ၊ 

လိုအပ်ေသာေသာင်တးူပစ္စည်းများနှင့် ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး ၊ ပေရာဂျက်ပမာဏနှင့် 

စွန့်ပစ်မည့်ေနရာ ၏ အကျယ်အ၀န်း၊ ေသာင်တူးပြ ီးစီးရန်လိုအပ်သည့် အချိန်နှင့် စွန့်ပစ်ရမည် ့အချိန် 

စေသာ အချကမ်ျားကိ ု နှိုင်းယှဥ်စဥ်းစားရပါမည်။ စွန့်ပစ်မည့်ေနရာသည ်

ေရထွက်ေပါက်ရှိရန်လုိအပ်ပြ းီ ဆားပါ၀င်မှု များခြ င်း၊ ေရထွက်ခြ င်းတို့ေကြ ာင် ့

ဆိုးကျိုးမဖြ စ်ေပါ်ေစရန်လည်း ဂရုပြ ုရေပမည်။ 

(စ) ေသာင်တူးချိန်ေရွးချယ်ခြ င်း 

 ေသာင်တူးခြ င်းလုပ်ေဆာင်ရာတွင ် တတ်နိုင်သမှျှ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထိခိုက်နုိင်

ေြခများေသာအချိန်အခါ မဖြ စ်ေစရပါ။ အချို ့ရာသီများအတွင်း ေသာင်တူးခြ ငး်ေကြ ာင့် ေရေန 

သတ္တဝါများနှင့် ငါးများအေပါ် ထိခိုက်နုိင်သည့်အတွက် ေသာင်တူးချိန်ကိ ု ေသချာစွာ ေရွးချယ်ရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ 
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(ဆ) စရိတ်နှင့်ရလာဒ ်တွက်ေြခကိုက်ေစေသာ ေသာင်တူးခြ ငး်နှင် ့ေြမစာစွန့်ပစ်ခြ ငး် နည်းလမ်းများ  

 ေသာင်တူးခြ ငး် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင ် ေရွးချယ်လိုက်ေသာ ေသာင်တူးခြ ငး်နှင် ့

ေြမစာစွန့်ပစ်ခြ င်း နည်းလမ်းများေကြ ာင် ့သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင်ေပါ်သို့ ဆိုးကျိုး သက်ေရာက်မှုများ 

 ဖြ စ်ေပါ်နိုင်ပါသည်။ ေရွးချယ်ထားသည့် နည်းလမ်းများေကြ ာင် ့ ေအာက်ပါတို့ အေပါ် သက်ေရာက်မှု 

ရှိလာမည်  ဖြ စ်သည်။ 

- စွန့်ပစ်ေမြ စာ၏ ရုပ်ပိုင်းဆုိင်ရာ အကျို းသက်ေရာက်မှုများ (စွန့်ပစ်ေြမစာများတွင် 

ေရပါ၀င်မှုေကြ ာင် ့ ေပါ်ေပါက်လာ ရသည့် အေြခအေနများ၊ ေြမစာ စွန့်ပစ်မည် ့ ေနရာ၏ 

တည်ငြ ိမ်မှု၊ ေြမစာေကြ ာင့် အကျို းသက်ေရာက်မှုရှိမည့် ဧရိယာ) 

- စွန့်ပစ်ေြမစာများတွင် အဆိပ်အေတာက်ပါ၀င်မှု၏ အကျို းသက်ေရာက်မှုများ 

(အဆိပ်အေတာက် ပါ၀င်သည် ့ စွန့်ပစ် ေြမစာအား သန့်စင်ဖယ်ရှားမှု  ပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ 

အဆိပ်အေတာက ် ပါ၀င်ေသာ စွန့်ပစ် ေြမစာကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အသုံးပြ ုရန ်လိုအပ်သည် ့

ပစ္စည်းများ စသည်) နှင့်  

- ေရအရည်အေသွး (ေနာက်ကျိမှု၊ အဆိပ်အေတာက် စွန့်ထုတ်မှု) 

 ေြမစာများသည် သန့်စင်မှုရှိသည်ဖြ စေ်စ အဆိပ်အေတာက်များ ပါ၀င်ေနသည်ဖြ စ်ေစ 

Micro Project အသီးသီးတို့အတွက် ေသာင်တူးမှုလုပ်ငန်းအမျို းအစားများကို အတည်ပြ ုမှု 

ရယူသင့်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင်တွင် ရလဒ် ထွက်ေပါ်မှုတို့ကို 

ထည့်သွင်းသုံးသပ်ပါက မည်သည့်နည်းအားဖြ င့် ေသာင်တူးခြ င်းလပုင်န်း ေဆာင်ရွက်မည် ဟူသည့် 

နည်းလမ်း ေရွးချယ်မှုသည ် ပဓာနကျေသာ ဆုံးဖြ တ်ချက်တစ်ခု  ဖြ စ်သည်။ သို့ဖြ စ်၍ ဂရုတစိုက် 

ေရွးချယ်မှု  ပြ ုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။  ကီးမားေသာ ေသာင်တူးလုပ်ငန်းများတွင် 

နည်းလမ်းေရွးချယ်ရာ၌ ေြမစာများကို ပင်လယ်ရပ်ခြ ားမှ သယ်ယူရေလ့ရှိသည့်အေလျာက် 

အလိုက်သင့်ေပြ ာင်းလဲနိုင်ေြခ ပိုမိုကးီမားပါသည်။ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ဆုိင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ 

ရှိသည့်အပြ င် မည်သို့ေသာ ေသာင်တူးမှုနည်းလမ်းနှင် ့ ေြမစာစွန့်ပစ်မှု နညး်လမ်းများအား 

အသုံးပြ ုရမည်ကို ေသေသချာချာ ေဆွးေနွးရန ်လိုအပ်သည်။ 

 ေြမစာစွန့်ပစ်ရန ် ဆီေလျာ်မှုအရှိဆုံးေနရာဟူသည်မှာ သဘာ၀ ၀န်းကျင်ေပါ်သို့ 

ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်နိုင်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် တို့အေပါ်တွင် မူတည်လျက်ရှိပါသည်။  ေြမစာများတွင် 

အဆိပ်အေတာက် ပါ၀င်မှုအတိုင်းအတာသည ် စွန့်ပစ်မည့်ေနရာ ေရွးချယမ်ှု အေပါ် အဓိက 
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သက်ေရာက်မှုရှိသည် ့ အေကြ ာင်းတစရ်ပ်  ဖြ စ်သည်။ အေကြ ာင်းမှာ ေမြ စာ စွန့်ပစ်မည့် ေနရာသို့ 

ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မှုနှင့် ဆင့်ကဲဖြ စ်ေပါ်လာသည့် အကျိုးဆက်များက  ကီးမားလာနိုင်ေသာေကြ ာင် ့

ြဖစ်သည်။ ကျယ်ပြ န့်သည့် အခြ ားနည်းလမ်း သုံးခုရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ - 

-  မြ စ်အတွင်း  ပြ န်လည်စွန့်ပစ်ခြ င်း 

- ကမ်းပါးအနီး  ပြ န်လည်စွန့်ပစ်ခြ င်းနှင့် 

- ကုန်းတွင်းသို့  ပြ န်လည်စွန့်ပစ်ခြ င်းတို့   ဖြ စ်ကြ သည်။ 

 စွန့်ပစ်ေြမစာတွင် ပါ၀င်လျက်ရှိေသာ ေရများကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ကမ်းပါးအနီး 

ေြမစာစွန့်ပစ်ခြ င်းကိ ု ကုန်းတွင်း၌ ေြမစာ စွန့်ပစ်ခြ င်းထက် ပို၍ အေရးေပး စဉ်းစားသင့်သည်။ 

ေရ၀န်းကျင်ကိ ု ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မှု ပိုများေစသည့် အရွယ်အစားအရ နုညက်ေသာ စွန့်ပစ်

ေြမစာမှုန်များနှင် ့ အဆိပ်အေတာက် များြပားြပင်းထန်စွာ ပါ၀င်သည် ့ စွန့်ပစ်ေြမစာများအတွက် 

ကုန်းတွင်း၌ စွန့်ပစ်ခြ ငး်က ပိုမိုသင့်ေလျာ်သည်။ ေရေနာက်ကျိမှုနှင့် ဓာတု အညစ်အေကြ းများသည် အ

ေြခခံ တိုင်းထွာစစ်ေဆးမှု စံနှုန်းများထက် ေကျာ်လွန်သည့် အေြခအေနတွင ် ကုန်းတွင်းစွန့်ပစ်မှု 

အပါအ၀င် စွန့်ပစ်မည့်နည်းလမ်းများအလိုက ်ကုန်ကျ စရိတ်နှင့် အကျိုးေကျးဇူးများကိ ုဆန်းစစ်ရန ်

လိုအပ်ေကာင်း လိုအပ်ပါလိမ့့်မည်။ ေရေနာက်ကျမိှုနှင့် ဓာတု အညစ်အေကြ းများသည် အမြ င့်ဆုံး 

တိုင်းထွာစစ်ေဆးမှု စံနှုန်းများထက် ေကျာ်လွန်သည့် အေြခအေနတွင် DWIR သည် ကုန်းတွင်းစွန့်ပစ်မှု 

အပါအ၀င် စွန့်ပစ်မည့်နည်းလမ်းများအလိုက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးေကျးဇူးများကိ ု ဆန်းစစ်မှု 

မဖြ စ်မေန  ပြ ုလုပ်ရမည်။ Cutter Suction ေသာင်တူးစက်ဖြ င့် ကုန်းတွင်းပိုင်း ေြမစာ စွန့်ပစ်မှု 

 ပြ ုလုပ်ရာတွင် ေအာက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်  ပြ ည်စ့ုံရပါမည်။  

- ၄ ကီလိုမီကာခန့် အကွာအေဝးအတွင်း ရှိရမည်။ 

- လက်ရှိအေနအထားတငွ ် တူးေဖာ်ထုတ်ယူလိုက်သည့်အတွက်  ကီးမားသည့် သက်ေရာက်မှု 

မရှိသည့် ေြမစာ  ဖြ စ်ရမည်။ 

- ရွွံ့နှင် ့ နုန်းများ ပါ၀င်သည့် သဲေြမ  ဖြ စ်ေစကာမူ နုညက်ေသာ သဲမှုန်သက်သက်ကဲ့သို့ပင် 

ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်ေြခ နည်းပါးရန ်လိုအပ်သည်။ 

- ေရထဲသို့  ပြ န်လည် ေပျာ်၀င်နစ်မြ ုပ်မှုမရှိလျှင ်၁၂ လအတွင်း မူလအတိုင်း မဟုတ်ေတာ့သည် ့

အေနအထားနှင် ့လက်သင့်ခံနိုင်ဖွယ် ရှိရမည်။ 
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- ယင်း စွန့်ပစ်ေမြ စာများမှ  ပြ န်ထုတ်ေပးသည် ့ ေရများသည်  မြ စ်အတငွး်သို့ အမှန်တကယ် 

 ပြ န်လည်ေရာက်ရှိနိုင်မည် ့ေနရာတငွ် ထားရှရိမည်။ 

- (ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်မှု ခံရနိုင်သည် ့ အစုအဖွဲ့များနှင့် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုများ  ပြ ုလုပ်ကာ) 

ထိုေဒသခ ံ ပြ ည်သူလူထုက လက်သင့်ခံရမည်။ 

(ဇ) ဆူညံမှု ေလျှာ့ချခြ ငး် 

 အနီး၀န်းကျင်ရှိ ေဒသခံလူထုသုိ့ ဆူညံသံများေကြ ာင် ့ အေနှာင့်အယှက်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်မှု 

 မြ င့်မားသဖြ င့် ဆူညံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကုိ သတိမူမိေစရန်နှင့် ေြဖရှင်းနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှုများကို 

အေလးထား ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ဆူညံသံများ၏ အေနှာင့်အယှက ်  ဖြ စ်ပွားမှုသည်  ဆူညံမှု 

ပမာဏနှင် ့ သဘာ၀တို့ေပါ်တွင ် မူတည်လျက်ရှိသည်။ ကျယ်ေလာင်ေသာ အသံများသည ်

တိုးညှင်း၍ဆူးရှေသာ အသံများထက် ပို၍အေနှာင့် အယှက်ဖြ စ်ေစပါသည်။ 

တိုးညှင်း၍စူးရှေသာအသံများသည် ထိန်းချုပ်ရန် မလွယ်ကူဘဲ လူေနအိမ်များသို့ 

ေရာက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဆူညံသံများသည် အလုပ်ခွင်ရှိ ၀န်ထမ်းများကိုေရာ အနီး၀န်းကျင်ရှ ိ

ေနထိုင်သူများကိုပါ ရုပ်သွင်ပြ င်ပုိင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားများကို  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်သည်။ 

ဆူညံသံများသည် တိရစ္ဆာန်များကိုလည်း ထိခိုက်မှု ရှိပါသည်။ သို့ေသာ် ဆူညံသံများ၏ 

ထိခိုက်မှုရိှနိုင်သည် ့အတိုင်းအတာကိုမ ူမှန်းဆတွက်ချက်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ 

အဓိက ဆူညံသံများတွင ်ေအာက်ပါတို့ ပါ၀င်သည်။ 

- အင်ဂျင်စက်များ 

- မီးစက်များ 

- ဂိတ်အဖွင့်အပိတ်ပြ ုလုပ်ခြ င်း 

- အသံလွှင့်စက် 

- အချကေ်ပး ကိရိယာများ 

ဆူညံသံ ေလျှာ့ချခြ ငး်များကို အလွယ်တကူေလျှာ့ချနိုင်သည် ့နည်းလမ်းများမှာ 

- အသံေလျှာ့ ကိရိယာများ တပ်ဆင်ခြ င်း 

- အသံဆူေသာပစ္စည်းများကိ ု လူများနှင့်လွတ်ကင်းေသာေနရာများ၊ သို့မဟုတ် အသံကာ 

ေသာအရာ၀တ္ထုများ၏ေနာက်တငွ်် ထားရှိခြ ငး် 

- မီးစက်များကို အလှမ်းေ၀းေသာေနရာတွင် ထားရှိခြ ငး် 
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- ၀င်ေပါက်နှင့် ထွက်ေပါက်များကိ ုအလုပ်လုပ်ရာေနရာများ၏အေဝးတွင်ထားရှိခြ င်း 

- အသံအသုံးပြ ုေသာ သတိေပးစက်များအစား မျက်စိဖြ င့် မြ င်နုိင်ေသာ သတိေပးစက်များ 

အသုံးပြ ုရန ်

- လုပ်ငန်းေကြ ာင့်ဖြ စ်ေပါ်ေသာ အသံဆူညံမှုကို မေလျှာ့ချနိုင်ခြ ငး် ၊ ပတ်၀န်းကျင်မ ှ

တိုင်ကြ ားချက်များ ရှိပါက အလုပ်ချိန်ကို မနက် ၇ နာရီ မှ ညေန ၆ နာရီ အတွင်း ကန့်သတ်ရန် 

လူထုကျန်းမာေရးနှင့် ေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရး အစီအမံများ 

ကျန်းမာေရးထိခိုက်နိုင်ေချများသည် ေသာင်တူးခြ င်းေဆာင်ရွက်ေနစဥ် အဓိက  ဖြ စ်ေပါ်သည်။ 

ေသာင်တူးခြ ငး်ေကြ ာင့် ဖုန်မှုန့်များ ၊ အနည်များ ၊ ဆူညံသံများသည် ကျန်းမာေရးကို 

ထိခိုက်နိုင်သည် ့ အပြ င ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနစဥ် သွားလာေရးကိုလည်း အခက်အခ ဲ

 ဖြ စ်ေပါ်ေစပါသည်။ ထို့ေကြ ာင့် ေအာက်ပါအချက်များကို  ကိုတင်ပြ င်ဆင်၍ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

တာ၀န်ခံများတွင် ကျန်းမာေရး နှင့် ေဘးကငး်လုံခြ ုံေရး အရာရှိများ ၊ ေဆးမှူးများ ၊ 

ဆက်သွယ်ေရးအရာရှိများ ပါ၀င်ရပါမည်။ 

(က) လူထုေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုများနှင် ့ပတ်၀န်းကျင်နှင် ့ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မှုများ 

DWIR သည် ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

           (၁) ေဒသခံများနှင့် ေဆွးေနွးမှုကို အမြ တဲံခါးဖွင့်ထားရမည်။ 

(၂) ေသာင်တူးခြ ငး်မပြ လုပ်ခင ် ေဆွးေနွးပွဲများမှတဆင့် ေဒသခံ များထံသုိ့ အသိေပး 

အေကြ ာင်းကြ ားမှုများ  ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

(၃) ေဒသခံ များကို လုပ်ငန်းစဥ်နှင် ့ ပက်သက်၍ အသိေပးခြ င်း ၊ လုပ်ငန်း 

ေနှာင့်ေနှးနိုင်ေချများ နှင် ့ သွားလာေရးလမ်းေကြ ာငး်များကို အခါအားေလျာ်စွာ 

အသိေပးရမည်။ 

(၄) စိတ်ပါ၀င်စားသည် ့သက်ဆိုင်ရာ အဖဲွ့အစည်း များကိ ုသတင်းအချက်အလက်များ  ဖြ န့်

ေ၀ေပးရပါမည်။ 

(၅) နည်းပညာပိုင်းဆုိင်ရာ ရှာေဖွေတွ့ရှိမှုများကိ ု ရိုးရှင်းေသာ ဘာသာစကားဖြ င့်  ဖြ န့်              

ေ၀ေပးရမည်။ 
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(၆) လုပ်ငန်းအဆင့်တိုင်းတွင် လူထု၏ သေဘာထားများကို အမြ ဲနားစွင့်၍ အချိန်နှင် ့တေပြ းည ီ

ေဖြ ရှင်းေပးရမည်။ 

(၇) ညဘက်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းကိ ု ကန့်သတ်ထားရမည်။ လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ပါက 

အစီအစဥ်များကို ေသချာစွာ  ပြ ုစု၍အနီးရှိ သက်ဆိုင်သူ များကို  ပြ င်ဆင်ချိန်ရေစရန် 

 ကိုတင်အေကြ ာငး်ကြ ားရမည်။ 

(၈) ပိုက်လိုင်းများသွယ်တန်းမှုေကြ ာင် ့အေခြ ခ ံအေဆာက်အဦများ ၊ ရင်းမြ စ်များ ၊ လူထုနှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်နိုင်ပါက အနည်းဆုံး တပတ်ကိုတင၍် 

အေကြ ာင်းကြ ားရပါမည်။ လုပ်ငန်းပြ းီစးီပါက အားလုံးကို မူလအေနအထားအတိုင်း 

 ပြ န်ဖြ စ်ေစရန ် ပြ ုလုပ်ေပးရပါမည်။ 

(၉) ေသာက်သုံးေရ၊ စိုက်ပျိုးေရ နှင် ့ ေရေနသတ္တ၀ါများ စသည်တို့ ေပြ ာငး်လဲသွားမည် ့

အေခြ အေနကိ ု ေသာင်တူးခြ ငး်မပြ ုလုပ်မီ တပတ်အလိုကတည်းက သုံးစွဲသူများထံ တင်ပြ ၍ 

သေဘာထားများ ရယူကာ ထိုအချက်များကိ ုေဖြ ရှင်းနိုင်ရန ်ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမည်။ 

 

(ခ) လူထုကျန်းမာေရး အစီအမံများ 

 DWIR သည်ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၁) ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းမှ လုပ်သားများကုိ ကျန်းမာေရးအတွက် ပုံမှန ် ေဆးစစ်ေဆးမှုများ 

 ပြ ုလုပ်ေပးရမည်။ တီဘီကဲ့သို့ေသာ အသက်ရှူ လမ်းေကြ ာငး်ဆုိင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါများ ၊ ခုခံအားကျ 

ကူးစက်ေရာဂါများ ကူးစက်ဖြ စ်ပွားမှု မရှိေစရန်ကာကွယ်ရမည်။ 

(၂)  ပြ ငပ်လူများ ေသာင်တူးေနရာအနီး လာေရာက်ခြ င်းကိ ု တားမြ စ်ရမည်။ သတိေပး 

ဆိုင်းဘုတ်များကိ ုလုပ်ငန်းခွင်တ၀ို က် ေထာင်ထားရမည်။ 

(၃) ေမြ စာစွန့်ပစ်ရာ ေနရာကိုလည်း  ပြ င်ပလူများ မလာေစရန် တားမြ စ်ထားရမည်။ 

(ဂ) လုပ်သားများကျန်းမာေရးနှင့် ေဘးကင်းေစေရး အစီအမံများ 

DWIR သည် ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် 

(၁) လုပ်သားများကိ ုတကိုယ်ေရ သန့်ရှင်းေရးနှင့် ပက်သက်၍ အသိပညာေပးရမည် 
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(၂) ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းမှ လုပ်သားများကုိ ကျန်းမာေရးအတွက် ပုံမှန ် ေဆးစစ်ေဆးမှုများ 

 ပြ ုလုပ်ေပးရမည်။ တီဘီကဲ့သို့ေသာ အသက်ရှူ လမ်းေကြ ာငး်ဆုိင်ရာ ကူးစက်ေရာဂါများ ၊ ခုခံအားကျ 

ကူးစက်ေရာဂါများ ကူးစက်ဖြ စ်ပွားမှု မရှိေစရန် ကာကွယ်ရမည်။ 

(၃) လုပ်သားများထိခိုက်မှု ရှိပါက အသင့်ပို့ေဆာင်နိုင်ရန် အတွက်ေဆးခန်းများကိ ု

လုပ်ငန်းမလုပ်ေဆာင်မီကတည်းက  ကိုတင် ရှာေဖွထားသင့်ပါသည်။ ဒဏ်ရာရသူကို 

အမြ န်ပို့ေဆာင်နုိင်ရန် အမြ န်ေရယာဥ်ကုိ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အနီးဆုံးတွင ်အမြ ဲထားရိှရမည်။  

(၄)  ဒါဏ်ရာရသူများကို ေဆးရုံသို့ မပို့ေဆာင်ခင် အေရးေပါ်ကုသေပးနိုင်ရန ်အသက် ကယ်ေဆး 

ပစ္စည်းများ ၊အေရးေပါ်အေခြ အေနများ အတွက်  ကုသေပးနိုင်သည့် ၀န်ေဆာင်မှုများ၊ 

 ကြ ကေ်ခြ နီပစ္စည်းများ အားလုံးကို  ပြ င်ဆင်ထားရပါမည်။ 

(၅) သက်တမ်းလွန်ေဆး၀ါးများကိ ုအသစ်နှင့် အမြ ဲလဲလှယ်ထားရမည်။ 

(၆) သန့်ရှင်းေသာေသာက်သုံးေရများ လုံေလာက်မှု ရှ/ိမရှိကိ ု၂ ရက် တစခ်ါ စစ်ေဆးရမည်။ 

(၇) ေသာင်တူးယာဥ်ေပါ်ရှိ လူများနှင့် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်သားများအတွက် ေကာင်းမွန်ေသာ 

ေရးချို းရန်ေနရာများ ၊ အညစ်အေကြ းစွန့်ပစ်ရာတွင် သီးသန့်ေမြ ကျင်း နှင့် စွန့်ပစ်သည့်စနစ်များ ကို 

ပံ့ပိုးေပးရပါမည်။ 

(၈) လုပ်သားများေနထိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် တ၀ိုက်တွင် ပိုးမွှားအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေစရမည်။ 

(၉) ေရရှိရာ ေနရာများတွင ် ခြ င်ေပါက်ဖွားမှု မရှိေစရန် ဂရုစိုက်ရပါမည်။ 

(ဃ) လုပ်သားအင်အားနှင့် အလုပ်စခန်း 

DWIR သည် 

(၁) လွယ်ကူေသာကာလအသုံးပြ ုလုပ်ငန်းများအတွက်ေဒသခံများအားဦးစားေပးငှားရမ်းရမည်။ 

(၂) ကေလးလုပ်သားငှားရမ်းခြ င်းမပြ ုရ။ 

၃။စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာများနှင့် အလုပ်သမားများယာယီေနထိုင်ခွင့်အတွက် 

ေဒသဆိငုရ်ာအာဏာပိုင်များအား အေကြ ာင်းကြ ားရမည်။ 
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(၄) အနီးတဝိုက်ရှိအိမ်များအား တတ်နိုင်သေလာက်ငှားရမ်းရမည် (သို့) သင့်ေလျှာ်ေသာ 

ေနရာထိုင်ခင်းများ ေထာက်ပံ့စီစဥ်ေပးရမည်။ အလုပ်စခန်းသည် ရွာနှင့်ေကျာင်းများ၏ 

အေဝးတွင်တည်ေဆာက်ရမည်။ 

(၅) စခန်းဧရိယာသည်သဘာဝအေလျာက်ေရစီးေရလာေကာင်းမွန်းေသာေနရာဖြ စ်ရမည်။ 

၆။အလုပ်စခန်း၊ အလုပ်သမားတန်းလျားနှင့် အခြ ားဧရိယာများတွင်စိတ်ချရေသာ 

ေသာက်သုံးေရသန့်များ စီမံထားရှိရမည်။ 

(၇) ေဆးနှင့် ေရှးဦးသူနာပြ ုပစ္စည်းများအားအလုပ်စခန်းတစ်ခုစီတိုင်းထားရှိရမည်။ 

(၈) တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်းေရးအတွက် 

ကျန်းမာေရးနှင့်ညီညွှတ်ေသာပစ္စည်းများရရှိနုိင်ရန်စီမံထားရမည်။ 

(၉) စခန်းပြ င်ပရှိသစ်ပင်များအားခုတ်ယူခွင့်မပြ ုရ။ 

(၁၀) ငါးမျှားခြ င်း၊ ေတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအားဖမ်းဆီးခြ င်းမပြ ုရ။ 

(၁၁) ေသနတ်အသုံးပြ ုခွင့်မပြ ုရ (အခွင့်ရလုံခြ ုံေရးဝန်ထမ်းများမှလွဲ၍)။ 

(၁၂) တရားမဝင်ေဆးဝါးများသုံးစွဲ ခြ င်းခွင်မ့ပြ ုရ။ 

(၁၃) ခွင့် ပြ ုဧရိယာပြ င်ပ ကားနှင့်စက်ကိရိယာများထိန်းသိမ်းခြ ငး် (ဆီနှင့် ဆီစစ်များ လဲလှယ်ခြ ငး်) 

မပြ ုလုပ်ရ။ 

(၁၄) ခွင့်ပြ ုချက်မရှိေသာေနရာတွင ်အမိှုက်စွန့်ပစ်ခွင့်မပြ ုရ။ 

(၁၅) ေဒသအတငွ်းလမ်းေပါ်များတွင်အန္တရယ်ရှိေမာင်းနှင်ခြ င်းမျိုးခွင့်မပြ ုရ။ 

(၁၆) ေမြ ယာများအားပြ ည်သူနှင် ့ ေမြ ပိုင်ရှင်များအားအရင်ေမြ အသုံးပြ ုမှုအတိုင်း  ပြ နလ်ည ်

လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရွက်ရမည်။ ကန်ထရိုက်တာသည်ကိရိယာများ၊ အေဆာက်အဦများ၊ 

အမိှုက်များနှင် ့ အရံအတား အားလုံးကိုဖယ်ရှားေပးရမည်။ ကန်ထရိုက်တာသည်ပျက်စီးမှဒများ 

 ပြ န်လည်ပြ ုပြ င်ရန်တာဝန်ယူရမည်။ 
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(င) ဓေလ့စရုိက်များ ေပါင်းစံုခြ င်းနှင့် လူမှုေရးအရ လုိက်နာေစာင့်ထိန်းရမည့် အချက်များ 

DWIR သည် ေအာက်ပါအချက်များကို လိုကနာရပါမည်။ 

(၁) သေ င်္ဘာသားများေကြ ာင့် ေဒသခံများ အေနှာင့်အယှက်မဖြ စ်ေစရပါ။ 

(၂) သေ င်္ဘာသားများ နှင့် လုပ်သားများကိ ု မသင့်ေလျာ်ေသာ  ပြ ုမူေပြ ာဆိုမှု များမ ှ

ေရှာင်ကျဥ်နိုင်ေစရန် အသိပညာေပးမှုများ လုပ်ေဆာင်ကြ ရမည်။ 

(၃) ကူးစက်ေရာဂါ နှင့် ပက်သက်၍ ေခတ်နှင့်အညီ သိသင့်သည်များ ကိ ု အလုပ်သမားများကုိ 

ေပြ ာပြ ရမည်။ 

(၄)  ဥပေဒ လိုက်နာေရး ၊ ေဒသခံများကိ ု ေလးစားမှုရှိေစေရး ၊ အရက်နှင့် မူးယစ်ေဆး၀ါးများ 

မသုံးစဲွရန ်စသည့် လူမှုေရးတွင် အေရးကးီေသာ ေဆာင်ရန် ေရှာင်ရန ်များကို သိရှိေစရမည်။  

(၅) DWIR သည် လုပ်ငန်း၀န်းကျင်ရှိ သမိုင်းေကြ ာငး်အရ အေရးကီးေသာေနရာများ ၊ ယဥ်ေကျးမှု 

အေမွအနှစ ်ေနရာများကို ေဒသခံများထံမှ စုံစမ်း၍ မထိခိုက်ေစရန် ေရှာင်ရှားလုပ်ကိုင်ရမည်။ 

(၆) ေဒသတွင်းထွက်ကုန်များကို တန်ဘိုးသင့်ခြ င်း၊ သုံးစွဲ ခြ င်းတို့အတွက် DWIR သည် 

ေဒသခံအာဏာပုိင်များနှင့် ညှိနိှုင်းဆုံးဖြ တ်ရမည်။ 

(၇) ဥယာဥ်ပန်းခြ ံများ ၊ လယ်ကွင်းများ ၊ ေရတွင်းေရကန်များအနီး စွန်ပစ်ေမြ စာ စုပုံ ခြ ငး်ကုိ 

ေရှာင်ရှားကြ ရမည်။ 

(၈) လုပ်သားများသည် ပိုက် ၊ မိုင်း ၊ လျှပ်စစ် များ အသုံးပြ ု၍ ငါးဖမ်းခြ ငး် မပြ ုလုပ်ရပါ။ 

(၉) ေတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန် များကို စားသုံးခြ င်း မပြ ုလုပ်ရပါ။ 

 

 ဖြ စ်ပွားနိုင်ေသာ အန္တရာယ်များ ကာကွယ်ခြ ငး်နငှ့် ထိမ်းချုပ်ခြ ငး် 

 ေသာင်တူးခြ ငး်သည် အန္တရာယ်များေသာ လုပ်ငန်းဖြ စ်ပါသည်။ ကာကွယ်ေရး ပစ္စည်းများ 

၀တ်ဆင်မထားခြ ငး်၊  ကိုတင်ပြ င်ဆင်ထားမှု မရှိ ခြ င်း၊ ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးမှု မရခဲ့ခြ င်း 

စေသာအချက်များသည် လုပ်သားများအတကွ် အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ေခါ်ေနသကဲ့သို့  ဖြ စ်ေစပါသည်။ 

ထိုကိစ္စများအတွက် ေဘးကငး်လုံခြ ုံေရး အရာရှိနှင် ့ေသာင်တူးအရာရှိတို့မ ှ ကးီကြ ပ်ရပါမည်။  

(က) လုပ်သားများနှင့် တုိက်ရုိက်သက်ဆုိင်ေသာ အချက်များ 
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 DWIR သည် ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။ 

(၁) ေဘးကင်းလံုခြ ုံေစေရး အရာရှနိှင့် လက်ေထာက်များသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် မချိန်ပြ ည့် 

ရှိေနရပါမည်။ 

(၂) ေဘးကင်းလံုခြ ုံေစေရး အရာရှိသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းေဘးကင်းေစရန် ေန့စဥ်  ကီးကြ ပ်ရမည်။ 

(၃) မေတာ်တဆထိခုိက်နိုင်ေချရှိေသာ အချက်များနှင့်ပက်သက်၍ DWIR သည် လုပ်သားများကို 

သင်ပြ ေပြ ာကြ ားရမည်။ 

(၄) သေ င်္ဘာေပါ်တွင ်တရားမ၀င် ေဆး၀ါးများ မသုံးစွဲရပါ။ 

(၅)  ပြ ဿနာတစ်စုံတစ်ရာေပါ်ေပါက်ပါက ေဘးကင်းလုံခြ ုံေစေရး အရာရှိမှ မှတ်တမ်း 

တင်ထားရပါမည်။ 

(၆) ကျန်းမာေရးနှင့် ေဘးကင်းေစေရးအတွက်  ကာကွယ်ေရးဦးထုပ် ၊ လက်အိတ် ၊ မျက်မှန ် ၊ 

ကာကွယ်ေရးဖိနပ်၊ လျှပ်စစ်ကာဖိနပ်၊ ဓာတ်ေငွ့ကာ/ဖုန်ကာ မျက်နှာဖုံး၊ ေဆာက်လုပ်ေရး 

လုပ်သားများအတွက် အသက်ရှူကိရိယာ ထားရှေိပးပြ းီ အသုံးပြ ုေစရန် ညွှန်ကြ ားရမည်။ 

လုပ်သားများကို ကာကွယ်ေရးပစ္စည်း သုံးစွဲနည်းများကိ ု  ပြ သေပးပြ းီ ၊ အသုံးပြ ုေစရမည်။ 

ေဘးကင်းစွာလုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် အထူးဂရုပြ ုရမည်။ 

(၇) ေဘးကင်းေစေရးလိုက်နာရန် စည်းကမ်းများကို  မြ င်သာေသာေနရာတွင် ေရးသားထားပြ ီး၊ 

လုပ်သားများကို ရှင်းလင်းေပြ ာကြ ားရမည်။ သင်ကြ ားပို့ချမှုများကိ ုပုံမှန်ပြ ုလုပ်ေပးရမည်။ 

(၈) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ စက်ပစ္စည်းများအားလုံးကို မှတ်တမ်းပြ ုစုထားရှိ၍ လုပ်ေဆာင် ချက်များကို 

သတ်မှတ်ထားရမည်။ စက်ပစ္စည်းများကိ ု ေကာင်းမွန်စွာ လုပ်ငန်းလည်ပတေ်နေစပြ ီး 

 ပြ င်ဆင်ထိမ်းသိမ်းခြ ငး်များကို ပုံမှန်လုပ်ေဆာင ်ရမည်။ 

(၉) လုပ်ငန်းခွင်သုံး လျှပ်စစ် ပလပ်ေပါက်များသည် ေရစိုဒဏ်ကိ ုကာကွယ်နိုင်ေစရမည်။ 

(၁၀) မိုးရွာသွန်းချိန်၊ အလင်းလုံေလာက်စွာ မရချိန ်နှင့် အခြ ားအေရးေပါ် အေခြ အေန  ဖြ စ်ေပါ်သည့် 

အချိန်များတွင်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုကို ေရွ့ဆိုင်းထားရမည်။ 

(၁၁) ညဘက်လုပ်ေဆာင်ရန်လိုအပ်ပါက အလင်းေရာင် ေကာင်းမွန်စွာရရှိရန် ပံ့ပုိးေပးရမည်။ 

(၁၂) ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် အာမခံချက်ရှိရမည်။ 
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(က) ေဆာက်လုပ်ေရး ေဘးအန္တရယ် အာမခ ံ

(ခ) အလုပ်သမား အာမခံ 

(ဂ) အခြ ားအဖွဲ့အစည်းများ၏ တာ၀န်ယူမှုများနှင့် ပက်သက်သည့် အာမခံချက်များ 

(ဃ) ယာဥ်များ ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက ်အာမခံများ 

(ခ) ယာဥ်များ ၊ လုပ်ငန်းသံုးပစ္စည်း များနှင့် သက်ဆုိင်ေသာ  အချက်များ 

 DWIR သည် ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 

(၁)စက်ပစ္စည်းများကိုပုံမှန ် ပြ င်ဆင်ခြ ငး် လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ချိန်် သတ်မှတ်ခြ ငး် တို့ကိ ု ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

(၂) လုပ်ငန်းခွင်သုံး သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်နှင် ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ နည်းပညာပုိင်းဆိုင်ရာ နှင့် 

လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အမြ ဲစစေ်ဆးရမည။် 

(၃) ကရိန်းကဲ့သို့ ၀န်ချီသည့် ကရိယာများ၏အထိုင်ကုိ ေမြ ပြ င်ေပါ်တွင် ခိုင်မြ စဲွာရှိေနေစရမည်။ 

သေ င်္ဘာေပါ်တွင ် ရှိေသာ ကရိန်းများကိ ု လည်း ဖိအားခံနုိင်ရည် နှင့် ဟန်ချက်ညီမှုတို့ကို 

ေသချာစွာစစ်ေဆးရမည်။ 

(၄) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနစဥ် ပစ္စည်းေရွှေပြ ာင်းခြ ငး်၊ ကိုင်တွယ်အသုံး ပြ ုခြ ငး်၊ သိမ်းဆည်းခြ ငး်များကုိ 

အထူးသတိပြ ုရမည်။ လုပ်ေဆာင်မည့် သို့မဟုတ် လုပ်ေဆာင်ေနဆဲ တွင် အသုံးပြ ုသည် ့ ပစ္စည်းများ 

သည် ဖိအားအေလးချိန်ကို ခံနိုင်ရည် ရှ/ိမရှိ စစ်ေဆးရမည်။ 

(၅) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှင့် ေနထိုင်ရာေနရာ များရှိ ၀ါယာကိုးများသည် သင်ေလျာ်သည့် ေနရာတွင် 

ထားရိှရန်လိုအပ်ပြ းီ၊  ကို းများကိ ု ထိခိုက်မှုမရှိေစရန် အထူးဂရုပြ ု ရပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 

လျှပ်စစ်သယ်ွတနး်ရာတင်ွ မိုးကို းလွှဲများ ၊ လှျပ်စစ်အန္တရာယ်  ဖြ စ်ပွားပါက လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို 

အလိုအေလျာက်ဖြ တ်ေတာက ် ေပးနိုင်ေသာ ခလုတ်များ တပ်ဆင်ထားရပါမည်။ လျှပ်စစ်ကိုးများ၏ 

အရွယ်အစားသည ် စီးဆင်းမည် ့ လျှပ်စစ်ပမာဏ ကိုလုံေလာက်စွာ ကိုင်တွယ ် ပံ့ပိုးေပးနိုင်ရမည်။ 

လျှပ်စစ်ကိုးများကို ဆက်၍အသုံးပြ ုမည် ဆိုပါက ေသချာစွာ ဆက်၍ ေရလုံသည့် 

တိပ်ဖြ င့်ပတ်ရပါမည်။  လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတိုင်းကို သေ င်္ကတများကပ်ထားခြ င်း၊ မိုးကို းလွဲတပ်ဆင်ခြ ငး်၊ 

အဖံုးအကာများ ထားရှိခြ ငး် တို့ လုပ်ေဆာင်ထားရပါမည်။ 

(၆) အပြ င်တွင်ထားရှိမည် ့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် ေရစိုခံနိုင်ရမည်။ 
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(၇) ေရယာဥ်များ ၏ အမျိုးအစား၊ တန်ချိန်၊ ေဆာက်လုပ်ေရး  နှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ 

အားလုံးအတွက် နိုင်ငံေတာ်မ ှထုတ်ပြ န်ထားေသာ အသိအမှတ်ပြ ု လက်မှတမ်ျား ( ေဘးကင်းေသာ 

ေဆာက်လုပ်ေရး၊ ေဘးကင်းေသာ အသုံးအေဆာင်များ၊ သယ်ေဆာင်ရမည့် လမ်းေကြ ာငး်များ၊ 

ေရယာဥ် ေဘးကင်းေစေရး နှင့် လုပ်သား ေဘးကင်းေစေရး စသည်) ပါရှိရမည်။  လက်မှတ်များ 

သက်တမ်းမေကျာ်လွန်ေစရပါ။ 

(၈) ေရယာဥ်လုပ်သားများ၏ သက်တမ်းမေကျာ်လွန််ေသးေသာ အသိအမှတ်ပြ ုလက်မှတ်များ 

ပါရှှိရမည်။ 

(၉) သက်ကယ််ပစ္စည်းများ( သက်ကယ်ေဘာ၊  သက်ကယ်အကျင်္ီ စသည်) သည် ေကာင်းမွန်ေသာ 

အေခြ အေန တွင် ရှိေနရန်လိုပြ းီ၊ အေရအတွက်အားဖြ င် ့လုံေလာက်ရမည ် ဖြ စ်သည့်အပြ င ်နိုင်ငံေတာ်မ ှ

သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန် စံညွှန်းများနှင် ့ကိုက်ညီရမည်။ 

(၁၀) ေသာင်တူးခြ င်းမပြ ုလုပ်မီ သက်ကယ်ပစ္စည်းများ အားလုံးကုိ  ပြ ည့်စုံမှုရှိေစရန် စစ်ေဆးရမည်။ 

(၁၁) နိုင်ငံေတာ်မှ သတ်မှတ်ထားေသာ စံချိန ် စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီေသာ မီးသတ်ပစ္စည်းများ( 

အေသတပ်ဆင်ထားေသာ မီးသတ်စနစ်များ ၊ သယ်ယူရလွယ်ကူေသာ မီးသတ်ေဆးဗူးများ ၊ 

မီးသတ်ပိုက်များ ၊ မီးသတ် ဘုံဘုိင်ေခါင်းများ ၊ မီးသတ်  ေသတ္တာများ ၊ အချကေ်ပး ကိရိယာများ ၊ 

ေရစုပ်စက်များ ၊အေရးေပါ် လူစုသည့် လူစာရင်းများ စသည်)သည် ေကာင်းမွန်ေသာ အေခြ အေန 

တွင် ရှိေနရန်လိုပြ းီ ၊ အေရအတွက်အားဖြ င် ့လုံေလာက်ရမည်။ 

(၁၂) ေသာင်တူးခြ င်းမပြ ုလုပ်မီ မီးသတ်ပစ္စည်းများ အားလံုးကို  ပြ ည်စ့ုံမှုရှိေစရန် စစ်ေဆးရမည်။ 

(၁၃) ေဆးလိပ်မေသာက်ရေသာ ေနရာများတွင ်“ေဆးလိပ်မေသာက်ရ” ဆိုင်းဘုတ်များ ကိုမြ င်သာစွာ 

ထားရှိပြ ီး ေသာက်ခွင့်ရှိေသာ သီးသန့်ေနရာများကိုလည်း အသိေပးထားရမည်။ 

(၁၄)ကုန်းပတ်နှင့် အင်ဂျင်ခန်းထဲတွင် ေချာ်လဲနိုင်ေသာ ေနရာများ မရှိေစရ။ 

(၁၅) ကုန်းပတ်နှင့် အင်ဂျင်ခန်းထဲတွင ် အန္တရာယ်ကင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ေလာက်ေအာင ်

အလင်းေရာင် ရရှိရမည်။ 

(၁၆) အပူေပးခြ ငး်နှင် ့ သက်ဆိုင်ေသာ အလုပ်များ ( ဂေဟတို့ခြ င်း စသည်) ကို 

 ကို တင်ခငွ့်ပြ ုချက်ေတာင်းခံ၍ အစီအစဥ်ချမှတ် လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 
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(၁၇) အလုံပိတ် အခန်းများအတွင်း လုပ်ေဆာင်ေသာ အပူေပးခြ င်းနှင် ့သက်ဆိုင်ေသာ အလုပမ်ျား ကို 

သက်ဆိုင်ရာ တာ၀န်ခံ  များက ဂရုတစိုက်  ကးီကြ ပရ်မည်။ 

(၁၈) ေလှကားများ ၊ လက်ရန်းများ နှင့် ေလျှာက်လမ်းများ သည် ေကာင်းမွန် ခိုင်ခ့ံရမည်။ 

(၁၉) လူဆင်းတက်ေသာ အေပါက်များ၏ အဖုးံများကို မူလီီဖြ င် ့ေသချာစာွ  ကြ ပ်ထားရမည်။ 

(၂၀) သေ င်္ဘာတွင်း ေရဆိုးအချက်ေပးေခါင်းေလာင်းရှိရမည်  ဖြ စ်ပြ ီး ေကာင်းမွန်စွာ အလုပ ်

လုပ်ရမည်။ 

(၂၁) အင်ဂ်ျင်ခန်းထဲတငွ ်ေရဆိုးများပြ ည့်မေနေစရန်နှင့် ဆီ၊ အညစ်အေကြ း ပါ၀င်မှု နည်းပါး ရမည်။ 

(၂၂) ေရဆိးုများကို သေ င်္ဘာပြ ငပ်သို့ လုံး၀ (လုံး၀) မစွန့်ပစ်ရပါ။ 

(၂၃) ဆီအေရးေပါ်လိုအပ်ပါက  ဖြ ည့်တင်းရန်ေနရာရှိရမည်။ 

(၂၄) အေရးေပါ် ထွက်ေပါက်များကိ ုထင်ရှားစွာ ညွှန်ပြ ထားရမည်။ 

(၂၅) အင်ဂျင်ခန်းထဲ တွင် အချက်ေပးေခါင်းေလာင်းရှိရမည်  ဖြ စ်ပြ ီး ေကာငး်မွန်စွာ အလုပ ်

လုပ်နိုင်ရမည်။ 

(၂၆) အဓိက နှင် ့ အကူစက်ပစ္စည်းများသည် ေကာင်းမွန်ေသာ အေခြ အေနတွင ် ရှိရမည်ဖြ စ်ပြ းီ 

စက်ေမာင်းအင်ဂျင်နှင့် မီးစက်များ ေကာင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ် ေစရန ်အမြ ဲစစ်ေဆးေပးရမည်။ 

(၂၇) ပဲ့ထိန်း ကိရိယာများ ေကာင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ရမည်။ 

(၂၈)  ေကျာက်ဆူး၀င်ရိုးနှင့် ကမ်းကပ်ကိုးများသည် ခိုင်ခံ့ရမည်။ 

(၂၉) အေထွေထွ အချက်ေပးေခါင်းေလာင်း ရှိရမည်ဖြ စ်ပြ းီ ေကာင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ် ရမည်။ 

(၃၀) ေရယာဥ်တငွ် အေရးေပါ်ပဲ့ထိန်းကိရိယာ တပ်ဆင်ထားရမည်  ဖြ စ်ပြ ီး သာမန်အေခြ အေန မ ှ

အေရးေပါ် ပဲ့ထိန်းခြ ငး် အေခြ အေနသို့ ေပြ ာငး်ေရွှ့ပုံ အဆင့်ဆင့် ကိ ု ပြ သထားရမည်။ 

(၃၁) အေရးေပါ်အေခြ အေနများအတကွ်  ကိုတင်ပြ င်ဆင်ထားရမည်။ (သေ င်္ဘာေပါ်မ ှ

လူပြ ုတ်ကျခြ ငး်၊ မီးေလာင်ခြ င်း၊ ေသာင်တင်ခြ င်း၊ ညစ်ညမ်းမှုများ  ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်း၊ တိုက်မိခြ င်း၊ 

သေ င်္ဘာစွန့်ခွာခြ ငး်၊ စေသာအေခြ အေနများအတွက် လူစာရင်းများပြ ုစုခြ ငး်၊  ကိုတင် ေလ့ကျင့် ခြ င်း 

များ  ပြ ုလုပ်ခြ င်းနငှ် ့ကိရိယာ ပစ္စည်းများ အဆင်သင့် ထားရှိခြ ငး်) 

သွားလာေနေသာ ေရယာဥ်များနှင့် အပြ န်အလှန်ဆက်သွယ်ခြ ငး် 
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 ေသာင်တူးခြ ငး်ပြ ုလုပ်ရာေနရာသည် ေရေကြ ာငး်သွားလာမှု များေသာေနရာတွင် 

ရှိေနပါသည်။ ေရယာဥ်များ သွားလာမှုကို အေနှာင့်အယှက် မဖြ စ်ေစရန်နှင့် အန္တရာယ် 

မကျေရာက်ေစရန် လုပ်ေဆာင်ေပးရမည်။ထို့အတွက် လိုအပ်ေသာ   ပြ င်ဆင်မှုများနှင့် အစီအစဥ်များ  

ေရးဆွဲ ထားရမည်။ 

တာ၀န်ရှိသူများမှာ Project အင်ဂျင်နီယာနှင့် ေသာင်တူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် တို့ဖြ စ်ကြ ပါသည။် 

DWIR သည် ေအာက်ပါတို့ကို လိုက်နာရပါမည်။ 

(၁) ေသာင်တူးမည့်ေနရာတ၀ိုက ်တွင ်ေရေကြ ာင်းပြ  အမှတ်အသားများနှင့် အမြ န်နှုန်း ကန့်သတ်ချက ်

သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ ထားရှရိမည်။ 

(၂) ေသာင်တူးလုပ်ငန်း အမှတ်အသားများ တပ်ဆင်ထားရမည်။ 

(၃) ေရထဲ နှင် ့ ကမ်းစပ်ရှိ ေရေပါ်ကိရိယာများ၊ သေ င်္ဘာများနှင့် အချက်ပြ စနစ်များ 

(အန္တရယ်အချက်ပြ မီး၊ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ၊ အချက်ပြ မးီများ ) တို့၏ေကျာက်ချစနစ်များကုိ 

ဂရုတစိုက်စစ်ေဆးရမည်။ 

(၄) ေသာင်တူးလုပ်ငန်းခွင ် တေလျှာက်နှင် ့ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် အနီးတ၀ို က်တွင်  

အခြ ားသေ င်္ဘာများလာေရာက်မဆိုက်ကပ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၅) ေသာင်တူး လုပ်ငန်းခွင် နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ရမည်ဖြ စ်ပြ းီ သင့်ေတာ်ေသာ အချက်ေပး 

ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ထားရမည်။မြ စ်ကမး်တေလျှာက်တငွ် ေရေကြ ာင်းပြ  အမှတ်အသားများကုိ 

ထားရှရိမည်။အခြ ားေရယာဥ်များ လုပ်ငန်းခွင်ေနရာသို့  ၀င်ေရာက်ခြ င်း လုပ်ငန်းခွင် 

ေဆာင်ရွက်မှုများကုိ အေနှာင့်အယှက်ေပးခြ ငး် အလုပ်သမားများကိ ု အန္တရာယ ်  ဖြ စေ်စခြ င်းများ 

မပြ ုလုပ်နိုင်ေစရန် အထူးသတိပြ ု တားဆီးရမည်။ 

(၆)  မြ စ်ေကြ ာင်းအတွင်း သက်ဆိုင်ရာေနရာများတွင်  မြ စ်ေကြ ာငး်သွားလာမှု ေဘးကင်းေစေရး 

အတွက်  ပြ ည်တွင်းေရေကြ ာင်းပို့ေဆာငေ်ရး၊ သက်ဆိုင်ရာပြ ည်နယ် ပို့ေဆာင်ေရး၀န် ကီးဌာနများ၊ 

သက်ဆိုင်ရာ  မြ စ်ေကြ ာင်းစမံီခန့်ခဲွေရး ရုံးများ နှင် ့ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(၇) ေရယာဥ်တိုက်မိနိုင်ေသာေနရာများ၊ အန္တရာယ် ရှိေသာ ေရလမ်းေနရာများသို့မှားယွင်းညွှန်ပြ  

မိခြ င်းများ မဖြ စ်ေပါ်ေစရန် အထူးသတိပြ ု ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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(၈) သေ င်္ဘာများ အန္တရာယ်ကင်းစွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ေဗာများ၊ အချက်ပြ မီးများ အသုံးပြ ု၍ 

 မြ စ်ေကြ ာငး် ကျပ်တညး်မှု မဖြ စ်ေစရန် လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

(၉) ေကျာက်ချထားေသာ ေရယာဥ်များနှင့် အခြ ားကိရိယာများသည်  ဖြ တ်သန်သွားလာေနေသာ 

ေရယာဥ်များအား အဟန့်အတားမဖြ စ်ေစရ။ 

(၁၀) သေ င်္ဘာများကို လက်ရှိ စည်းမျဥ်း၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့် အည ီ ေဘးကင်းလုံခြ ုံေရး 

ပစ္စည်းများတပ်ဆင် ေနရာချထားရမည်။ 

(၁၁) စွန့်ပစ်ေမြ စာများ သယ်ေဆာင်လာသည့် ေရယာဥ်များ၊ တွန်းသေ င်္ဘာများ၊ ေသာင်တူးခြ ငး်နှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ အခြ ား သေ င်္ဘာများ အားလုံး ေကျာက်ချရပ်နားစဥ်နှင့်် 

 မြ စ်ေကြ ာင်းတွင်းသွားလာေနစဥ်််တွင် စည်းမျဥ်း၊ ညွှန်ကြ ားချက်များနှင့် အည ီ

အချက်ပြ မီးများတပ်ဆင်ထားရမည်။ (၁၂) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ဆ ဲ ကာလတေလျှာက်တွင် 

 မြ စ်ေကြ ာင်းသွားလာမှု ပုံမှန်လည်ပတ်ေစရန် ေရေကြ ာင်းထိန်းသိမ်းေရး အရာရှိများ ၊  မြ စ်ေကြ ာငး်စမီံ 

ခန့်ခွဲေရး ရုံးများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု 

 သေ င်္ဘာသားများနှင် ့ ကမ်းေပါ်မ ှ တာ၀န်ခံများသည် ညစ်ညမ်းမှုဖြ စ်ေပါ်ခြ င်း၏ 

ေနာက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ၊ ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ခြ ငး်၏ အေရးပါပုံများ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို 

ကမ်းေပါ်တွင်သာ မဖြ စ်မေနစွန့်ပစ်ရန် နှင့် အမျိုးအစား ခွွဲခြ ားစွန့်ပစ်ရန် လိုအပ်ပုံတို့ကိ ုသိရှိရမည်။ 

စွန့်ပစ်ခြ င်းနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ စည်းမျဥ်းများကို သေ င်္ဘာများလိုက်နာခြ ငး် ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးရမည်။ 

 သေ င်္ဘာများရှိ အင်ဂျင်နှင် ့စက်ခန်းများမ ှယိုစိမ့်လာေသာ ဆီီများ၊ အင်ဂျင် ထိန်းသိမ်းခြ င်းမ ှ

ထွက်လာေသာဆီများသည် သေ င်္ဘာ၀မ်းဗိုက်ေအာက်ပုိင်းမှ ေရဆိးုများနှင် ့ ေရာေနှာ 

သွားသည်။ဆီများ၊ ဓာတ်ဆီများနှင့် ေရနံ  ဖြ ို ခွ ဲ အသုံးပြ ုမှုမှ ထွက်ေပါ်လာေသာ ေဘးထွက ်

ပစ္စည်းများသည် ငါးများ၊ အခြ ားေရေနသတ္တ၀ါများကို၊ အန္တရာယ်ေပးနိုင်ပြ းီ လူသားများ၏ 

ကျန်းမာေရးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ေစနိုင်သည်။ ေရထဲရှိ အနည်းငယ်မျှေသာ ဆီပမာဏသည် 

ငါးများကို ေသေစနိုင်ပြ ီး ေရရှည်ခံစားရေသာ ဆိးုကျိုးများကိ ု  ဖြ စ်ေစနုိင်သည်။ ေရဆိုးများတွင် 

ေရ၌မေပျာ်၀င်ေသာ ပစ္စည်းများ၊ ေရတွင်းရှ ိေအာက်စီဂျင် ပမာဏကို ေလျာ့နည်းေစေသာ ပစ္စည်းများ၊ 

ဆ ီ နှင် ့ အခြ ားဓာတ ု ပစ္စည်းများ ပါ၀င်ေနသည်။ စစ်တမ်းများအရ ေရယာဥ်များတွင ်
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ေန့စဥ်အသုံးပြ ုေသာ ဒီဇယ်ဆီ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်း သည် စိမ့်ထွက်ကာ အင်ဂျင်ခန်းတွင်းရှ ိေရဆိုးများနှင့် 

ေပါင်းစပ်ကာ နုန်းနှစ်များ ဖြ စ်ေပါ်လာသည။်  

 ပေရာဂျက်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ေသာင်တူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင ်တို့သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ 

စွန့်ပစ်ပု ံ နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးတို့ကို ရှင်းလင်းေပြ ာပြ ၍ သေ င်္ဘာသားများနှင် ့ ကမ်းေပါ်မ ှ

တာ၀န်ခံတို့ကိ ုပူးေပါင်းပါ၀င်ရန် လှုံ့ေဆာ်ရမည်။ 

(က) စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု  

 DWIR သည် ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 

(၁) အင်ဂျင်ခန်းတွင်းရှိ ေရဆိုးများကို သိုေလှာင်ကန်များအတွင်း ထားရှိ၍ ကုန်းေပါ်ရှိ 

ေရဆိုးစွန့်ပစ်ရန်ေနရာသို့ ပို့ေဆာင်ရမည်။ ပုံမှန်အားဖြ င့် ေရဆိုးကန်တွင် ေအာက်ပါတို့ ပါ၀င်သည်။ 

(က) နုန်းကန် များမှ နုန်းနှစ်များ ေချာဆီများနှင့် ေလာင်စာဆီ သန့်စင်ရာမှ ထွက်ေပါ်လာေသာ 

အရာများ ( ဆီေရာ ေရများ ) 

(ခ) ေလာင်စာဆီသုိေလာင်ရာနှင် ့ ဆီအနည်ထိုင်ကန်များမှ ထွက်ေပါ်လာေသာအရာများ (ဆီေရာ 

ေရများ)  

(ဂ) ေချာဆီနှင် ့ေလာင်စာဆီစစ်ြခင်းမှ ထွက်လာေသာအရာများ (ဆီများ) 

(ဃ) စက်ပစ္စည်းများ ယိုစိမ့်လာေသာအရာများ  

(င) ေလမှုတ်စက်နှင် ့ေလဖိအားေပးစနစ်များမ ှထွက်လာေသာေငွ့ ရည်များ  

(စ) စက်ပစ္စည်းများနှင့် အင်ဂျင်ခန်းေဆးရာမှ ထွက်လာေသာအရည််များ 

အထက်ပါအရာများအားလုံး သို့မဟုတ် အချို ့သည်ေရဆိုးထဲတငွ် ပါ၀င်ေနတတ်သည်။ စက်ခန်းများရှိ 

စက်ပစ္စည်းများ ေဆးေကြ ာ ချိန်တွင်မူ ေပျာ်၀င်နိုင်ေသာ အရည်များ၊ ချွတ်ေဆး များနှင့် 

ကျပ်ခိုးများလည်း ပါ၀င်ေနတတသ်ည်။ သေ င်္ဘာေဟာင်းများ(ယိုစိမ့်ေန ေသာပိုက်များ၊ 

သံေချးတတ်ေနေသာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် သေ င်္ဘာကိုယ်ထည်များ) နှင့် ေကာင်းမွန်စွာ 

မေဆာင်ရွက်ေသာ ေရဆိုးစွန့်ပစ်မှုစနစ်များတွင် သံေအာက်ဆိုဒ်အမှုန်များနှင် ့ ဇီ၀ပစ္စည်းများ 

ေတွ့ရတတ်သည်။ 
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(၂) အန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်းများ (ဒီဇယ်ဆီ၊ ဓာတ်ဆီ စသည်) ကိ ု ေသချာစွာ သိမ်းဆည်း၍ 

သတိေပးချက်များ ကပ်ထားရမည်။ 

(၃)  မြ စ်အတွင်းသို့ အညစ်အေကြ းများ စွန့်ပစ်ခြ ငး်မပြ ုရန် တားမြ စ်ဆိုင်းဘုတ်များ ထားရှရိမည်။ 

(၄) သေ င်္ဘာေပါ်ရှိ သင့်ေတာ်ရာေနရာများတွင် အမိှုက်ပုံးများ ထားရှရိမည်။ 

(၅) အသုံးပြ ုပြ းီေသာ ဆီများနှင့် အခြ ားအန္တရာယ်ရှိေသာ အရည်များ ကိုစုေဆာင်းရန်နှင် ့

ယိုစိမ့်ထွက်လာေသာ ဆီများ၏ ဆိုးကျိုးများ အားေလျာ့ပါးေစရန် အတွက် စည်ပိုင်းများ ထားရှရိမည်။ 

(၆) ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြ ုထားေသာေနရာများတွင်သာ စွန့်ပစ်ရမည်။ 

(၇) လုပ်ငန်းခွင်မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အမှိုက်ပုံးများတွင် စု၍ တပတ်နှစ်ကိမ် သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေနရာများတွင် စွန့်ပစ်ရမည်။ 

(၈) တကိုယ်ေရ အမိှုက်များကို အလုံပိတ ် အမိှုက်သယ်ယာဥ်များဖြ င့်သယ်ေဆာင်၍ 

သတ်မှတ်ထားေသာေနရာများတွင် စွန့်ပစ်ရမည်။ 

(၉) သတ္တ ုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားေသာ ၀ယ်ယူသူများက လာေရာက် 

သိမ်းဆည်းရမည်။ 

(၁၀)ဆီဖြ ည့်ရန်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းသုိေလှာင်ရန ် ထရပ်ကားမှ သေ င်္ဘာထံသို့ ဆီလဲလှယ်ခြ င်းများ ၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း လဲလှယ်ခြ ငး်များ အတွက် သတ်မှတ်ေနရာများတွင် ဆီဖိတ်စင်ခြ င်းမှ ကာကွယ်ရန် 

လိုအပ်ေသာ အခြ ားအကူကိရိယာ ပစ္စည်းများ ထားရှိရမည်။ ထိုပစ္စည်းများတွင် ဆီခံဗန်းများ၊ 

ဆီေပေနေသာ အဝတ်စများ၊လွှစာမှုန့်များ သိမ်းဆည်းရန်အဖုံးပါေသာစည်ပိုင်းများ၊ ဆီပိုက် 

 ဖြ ုတ်/တပ်စဥ် ဆီခံဗန်းအတွင်း ကျကျန်ခဲ့ေသာ ဓာတဆ်ီ၊ ဆ ီ များသိုေလှာင်ရန် စည်ပိုင်းများ 

ပါဝင်သည်။ 

 

(ခ) အန္တရာယ်ရှိေသာ ပစ္စည်းများ သယ်ေဆာင်ခြ ငး်နှင် ့ကိုင်တွယ်ခြ င်း 

 DWIR သည်ေအာက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမည်။ 

(၁) အန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲေရးနှင့် လုံခြ ုံေရး တာ၀န်ခံများ 

အမြ ဲအလယွတ်ကူ စစ်ေဆးနိုင်ေသာ ေနရာတွင် ထားရှိရမည်။ 
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(၂) အန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်းများေကြ ာင့် ေဘးအန္တရာယ်မဖြ စ်ေပါ်ေစရန် ယင်းကုန်ပစ္စည်းများကို 

သတ်မှတ်ေနရာများ၌ ခွဲ၍သိမ်းဆည်းရမည်။ ထိုေနရာများတွင် သီးခြ ားေလ၀င်ေလထွက် စနစ်များ၊ 

ေရထွက်ေပါက်များ၊ မီးဒဏ်ခံ နံရံများနှင့် အမိးုများ ပါရှိရမည်။ 

(၃) အန္တရာယ်ရှိေသာ ကုန်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားရှိေသာ ေနရာများသည ် ေသချာစွာ 

ကန့်သတ်ေဆာက်လုပ်ထားေသာေကြ ာင် ့ အေရးေပါ်အေခြ အေနများတွင် ကိုင်တွယ််ရန်နှင့် 

တုံ့ ပြ န်ေဆာင်ရွက်ရန် တို့အတွက ်လမ်းေကြ ာငး်များ ကို ေသချာစီစဥ်ထားရှိရမည်။ 

(၄) အေရးေပါ်အေခြ အေနတွင် အသုံးပြ ုရန်ပစ္စည်းများကိ ု လုံေလာက်စွာ ထားရှရိမည်။ 

ထိုပစ္စည်းများသည်  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်ေသာ ေဘးအန္တရာယ်နှင့် အညီလိုက်ေလျှာညီေထွမှုရှိေသာ 

ပစ္စည်းများဖြ စ်ရမည်။  

(၅) ထိခိုက်ထားေသာအန္တရာယ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အန္တရာယ်ရှ ိ ပစ္စည်းများပါ၀င်ေသာ 

အညစ်အေကြ းများကုိ သိမ်းဆည်းရန် ေနရာများ သတ်မှတ်ထားရိှရမည်။ ထိုေနရာများရှိ 

 ကြ မ်းပြ င်များသည် ယိုစိမ့်မှု မရှိေစရပါ။ ဆိပ်ကမ်းဧရိယာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်ေစရန် 

ဘားပါေသာ သီးခြ ား ေရထွက်စနစ်များ ၊ ေရသိုကျင်းများ ၊ အခံခွက်များ၊ ညစ်ညမ်းေရများကို 

အထူးသတ်မှတ်ထားေသာ ေနရာများသို့ စွန့်ပစ်ရန် နည်းလမ်းများ ထားရှိရမည်။ 

(၆) ထုပ်ပိုးထားေသာ အန္တရာယ်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပို့ေဆာင်ရာတွင် အသုံးပြ ုေသာ အရာများ 

ထားရှရိာေနရာကုိ ေကာင်းမွန်စွာ  ကီးကြ ပ်ရနန်ှင့် ထိုပစ္စည်းများ ယိုစိမ့်မှု ထိခိုက်မှု ရှ/ိမရှိ အမြ  ဲ

စစ်ေဆးရန် ဆိပ်ကမ်းတာဝန်ခံ က လုပ်ေဆာင ် ရမည်။ယိုစိမ့်ေနေသာ ပစ္စည်းများကုိ 

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ၏  ကးီကြ ပမ်ှုဖြ င် ့ကိုင်တွယ်ရမည်။ 

(၇) အန္တရာယ်ရှိ ကုန်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ရာတွင် အသုံးပြ ုေသာ အရာများကို 

နိုင်ငံေတာ်လိုအပ်ချက်နှင့်အည ီစစ်ေဆးအတည်ပြ ုပြ းီ ေကာင်မွန်စွာ ထိန်းသိမ်း ထားရမည်။ 

(၈) အန္တရာယ်ရှ ိကုန်ပစ္စည်းများ ကိုင််တွယ်ထားရှိရာ ေနရာနှင့် အသုံးပြ ုသည့် လမ်းတေလျှာက်တွင် 

လုံေလာက်ေသာ အလင်းေရာင်ရှိရမည်။ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ) ေနရာချထားေရး အစီအမံ(ARAP) တွင ်လိုက်နာရမည် ့လမ်းညွှန်ချက်များ 

နိဒါန်း 

 ပေရာဂျက်ေကြ ာင် ့ လူဦးေရ ၂၀၀ ေအာက် စီးပွားေရး လူမှုေရးထိခိုက်ပါ က AIRBM 

ပေရာဂျက်သည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချမှတ်ထားေသာ လုပ်ငန်း ဥပေဒ ၄.၁၂ နှင် ့ ေနရာချထားေရး 

ဥပေဒမူေဘာင် (RPF) များနှင့် အည ီ ေနရာချထားေရး အစီအမံကို ကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ ToR 

တွင် ပါဝင်ေသာ လမ်းညွှန်ချက်များသည် ပေရာဂျက်၏ ေရေကြ ာင်းသွားလာေရး 

အပိငု်းတွင်အဓိကပါဝင်ေသာ ေရကာများတည်ေဆာက်ခြ ငး် ၊  မြ စေ်ကြ ာင်းထိမ်းသိမ်းေရးနှင့် 

ေရတိုက်စားမှုကာကွယ်ေရး တို့အတွက် ေဆာက်လုပ်ထားေသာ အရာများ၊ ေရလမ်း 

အတွင်းေသာင်တူးခြ ငး် တို့အတွက် အထူးပြ ဌာန်းေပးထားခြ င်းဖြ စ်သည်။  မြ စ်ေကြ ာင်း သွားလာေရး 

အပုိင်းတွင ်  ကိုတင်တွက်ဆထားေသာ ဆိးုကျိုးများသည် လုပ်ငန်းအနီးတဝိုက် တွင်သာ 

ေခတ္တသက်ေရာက်မည်  ဖြ စ်ပြ းီ အချို ့ကိစ္စရပ်များတငွ် လူအနည်းငယ်ကိုသာ ထိခိုက်ေစလိမ့်မည်။ 

လူများ၊ ေနထိုင်ရာေနရာများ ၊ စိုက်ပျိုးေမြ များ အားလုံးကို မထိခိုက်ေစရန် ထည့်သွင်းစဥ်းစား 

ထားေသာ်လည်း ေရကာတည်ေဆာက်ခြ ငး်၊ ကမ်းထိန်းနံရံများ တည်ေဆာက်ခြ င်း ကဲ့သို့ေသာ 

ကိစ္စရပ်များအတွက ် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး လမ်းေကြ ာငး် တေလျှာက်နှင့် ယာယီလုပ်ငန်းခွင်များ 

အနီးတဝိုက်ရှ ိ စိုက်ပျို းေမြ များကိုမူ အနည်းငယ် ထိခိုက်ေစလိမ့်မည်။ ေသာင်တူးခြ င်းနှင် ့

ေမြ စာစွန့်ပစ်ခြ င်းတို့သည် စိုက်ပျိုးေမွမြ ူေရး နှင့် ေရမြ ုပ်ဧရိယာများရှိ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတို့ကုိ 

ထိခိုက်ေစနိုင်သည်။  

ရည်ရွယ်ချက်များ 

 ARAP သည် ပေရာဂျက်ေကြ ာင့် လူများ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ် ထိပါးေစေသာ 

ကုန်းတွင်းပိုင်းနှင့် ေရမြ ုပ်ဧရိယာများထိခိုက်ေစမှုတို့ကို ေလျာ့ပါးေစရန်နှင် ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် 

လုပ်ငန်းဥပေဒ ၄.၁၂ နှင့် အည ီအချိန်မီ ထိေရာက်စွာ ေလျာ်ေကြ းေပးနိငု်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ အဓိက 

ရည်ရွယ်ချက်မှာလုပ်ငန်းေရးဆွ ဲ စဥ်နှင့် လုပ်ေဆာင်ေနစဥ်တွင ်  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်ေသာ ဆိုးကျိုးများကုိ 

ပေပျာက်ေစရန် သို့မဟုတ် တတ်နိုင်သမျှ ေလျာ့ပါးေစရန်  ဖြ စ်သည်။ သို့မှသာ ထိခိုက်မှု ရှိသူများကို 

ေစာစီးစွာ သိရှိပြ းီ ေဆွးေနွး ခြ င်း၊ ေလျာ်ေကြ း ေပးခြ ငး်နငှ့် ဆုံးရှုးသွားေသာ ဝင်ေငွ သို့မဟုတ ်

ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အခြ ားလုိအပ်ေသာ အေထာက်အပံ့ ေပးခြ ငး်တို့ကို လုပ်ေဆာင်နိုင်မည ်

 ဖြ စ်သည်။  
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ARAP အတွက်ပြ င်ဆင်ခြ င်းနှင့်ပါဝင်ေသာ အရာများ 

 ARAP  ပြ ငဆ်င်ခြ င်းနငှ့် လုပ်ငန်းေဖါ်ေဆာင်ခြ င်းတို့တွင် ေအာက်ပါအဓိက အချက်များကိ ု

လုပ်ေဆာင်ရမည်။၄င်းအချက်များကို ေအာက်တွင် အေသးစိတ်ေဖါ်ပြ ထားသည်။  

လုပ်ငန်းစဥ် ၁။   ။ သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူခြ ငး် 

 (လုပ်ငန်းစဥ် ၅ တွင် အေသးစိတ်ေဖါ်ပြ ထားေသာ) ARAP အဖွဲ့သည ်ပေရာဂျက်ေကြ ာင့် 

ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ လူအားလုံး၏ သန်းေခါင်စာရင်းကို ေကာက်ယူထားရမည်။ ယင်းလူများတွင ်

 မြ စ်ကမ်းလုပ်ငန်းခွင်တဝိုက်ရိှ ေရလွှမ်းဧရိယာမျာအတွင်း စိုက်ပျိုးေနေသာ လူများ၊ အနီးတဝိုက် 

ငါးဖမ်းဧရိယာများတွင် ယာယီအေခြ ချ ငါးဖမ်းေနသူများ၊ အခြ ားသူများပါဝင်သည်။ 

သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရာတွင ် ထိခိုက်သူများ၏ အမည်၊ အသက် ၊ ကျား/မ အမျိုးအစား၊ 

အမြ ဲေနထိုငရ်ာ ရွာအမည်နှင် ့ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာတို့ ပါဝင်ရမည်။ ထိုမိသားစုများတွင် ထိခိုက်မှု 

ရှိလာပါက သန်းေခါင်စာရင်းအရ အိမ်ေထာင်ဦးစီးနှင့် ပါဝင်ေသာ မိသားစု အမည်တို့ကို 

ခွဲ ခြ ားေဖါ်ပြ နိုင်ရမည်။ 

လုပ်ငန်းစဥ် ၂ ။   ။ ဆုံးရှုံးသွားေသာ ဝင်ေငွ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ တန်ဘိုးကို တွက်ချက်ခြ ငး် 

 ARAP သည် လူများ၏ ဝင်ေင ွ ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ ဆိုးကျိုးများ၏ အမျိုးအစားနှင့် 

အချိန်ကာလ (ယာယီ သို့မဟုတ် အမြ )ဲတို့ကို တွက်ချက်ေဖါ်ပြ ရမည်။လုပ်ငန်းဧရိယာနှင့် လမ်းေကြ ာင်း 

တေလျာက်ရှ ိ သီးနှ ံ ပျက်စီးမှုများအတွက် ထိုသီးနှံ၏ ေဈးကွက်တန်ဘိုးနှင့် သီးနှံထွက်ရှိိမှု 

ပမာဏတို့အေပါ် အေခြ ခံ၍ ေလျာ်ေကြ းေပးေဆာင်ရမည်။ ငါးဖမ်းဧရိယာ ဆုံးရှုံးသွားေသာ 

ငါးဖမ်းသမားများအတွက် ေလှအမျိုးအစားအလိုက ်ငါးဖမ်းရရှိမှု နှုန်းနှင် ့ေဈးကွက် တန်ဘိုးတို့အေပါ် 

အေခြ ခံတွက်ချက်၍ ေလျာ်ေကြ း ေပးေဆာင်ရမည်။ သားငါး သီးနံှ နှင် ့ ဝင်ေငွဆုံရှုံးမှု ပမာဏတို့ကို 

တွက်ချက်ရာတွင် မှန်ကန်ေသာ အချက်အလက်များ ရရှိေစရန် စိုက်ပျိုးေရးနှင့် 

ငါးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထံမ ှအကံဥာဏရ်ယူရမည််။ 

စိုက်ပျိုးေရး၊ငါးလုပ်ငန်းနှင် ့အခြ ားလုပ်ငန်းများအတကွ ်တည်ေဆာက်ထားေသာ အေဆာက် အဦများ 

ပျက်စီးဆံုးရှုံးပါက တည်ေဆာက်စဥ်က ကုန်ကျခဲ့ေသာ တန်ဘုိးအပြ ည်အ့ဝကို  ပြ န်လည်ေပး 

ေလျာ်ရမည်။ေရွှ ေပြ ာင်း၍ရပါက ေလျာ်ေကြ းအစား အချိန်နှင့် လုပ်အားခ အေပါ်အေခြ ခံ၍ 

ေရွှ့ေပြ ာင်းရန်လိုအပ်ေသာ အကူအညီ အားလုံးကိုပံ့ပိုးေပးရမည်။  
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လုပ်ငန်းစဥ် ၃ ။   ။ ထိခိုက်သူများနှင် ့ေဆွးေနွး ခြ င်း 

 သန်းေခါင်စာရင်းေကာက်ယူရာတွင် နှင် ့ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများတွက်ချက်ရာတွင် 

ထိခိုက်သူများနှင် ့ပွင့်လင်း၍ အပြ ုသေဘာေဆာင်ေသာ ေဆွးေနွးမှုများ  ပြ ုလုပ်ရန် အေရးကးီသည်။ 

ေလျာ်ေကြ းနှင့် အကူအညီများ ေပးအပ်ရန ် ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်ရာတွင ် ထိုသူများ၏ အမြ င်များကို 

လည်း ထည့်သွင်းစဥ်စားရမည်။ ထိခိုက်သူများ၏ အမြ င်သည် တခါတရံတွင် ၂ ဦး ၂ ဘက် 

လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိ ပြ းီ ပေရာဂျက်တွင် ယာယီ အလုပ်ေပးခြ င်းသည်လည်း အကျို းေကျးဇူး ရှိတတ်သည်။ 

ARAP သည် ေဆွးေနွးေသာ အချနိ်နှင့် ေနရာ ေဆွးေနွးသည့်သူများနှင် ့

အေသးစိတ်အချက်များအားလုံးကိ ုမှတ်တမ်း တင်ထားရမည်။ 

လုပ်ငန်းစဥ် ၄။   ။ ေပးအပ်ရမည့် ေလျာ်ေကြ းနှင့် အခြ ားအကူအညီများကိ ုေဖါ်ပြ ခြ င်း 

 ARAP သည်  ဖြ စ်ေပါ်လာနိုင်ေသာ ဆိုးကျိုးအမျို းအစားများ ေပးရမည်် ့ ေလျာ်ေကြ းများ 

အခြ ားအကူအညီများ (ေငွေကြ း သို့မဟုတ် အခြ ားအမျိုးအစားများ) တို့ပါဝင်သည့် အညွှန်းဇယားကုိ 

ေရးဆွဲရမည်။ ထိုအညွှန်းဇယားကိ ုေရးဆွရဲာတငွ ်ေလျာ်ေကြ း တွက်ချက်ခြ ငး်နငှ် ့အခြ ားအကအူညမီျား 

သတ်မှတ်ရာတွင ်အသုံးပြ ုသည့် အချက်အလက်နှင့် တန်ဘိုးများကို ထည့်သွင်းေဖါ်ပြ ရမည်။  

လုပ်ငန်းစဥ် ၅။   ။ နစ်နာမှုများအတွက်  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ဆည်းေပးရာတွင် တာဝန်ခံရမည့် အရာများနှင် ့

လုပ်ငန်းစဥ်များ 

 ARAP လုပ်ငန်းပြ င်ဆင်ခြ င်းနှင့် ေဖါ်ေဆာင်ခြ င်းတို့ကိ ု ဦးစီးလုပ်ေဆာင်ရန ်

ဝန်ထမ်းတေယာက်ကိ ု တာဝန် ေပးထားရမည်။ ARAP အဖဲွ့တွင ် အနည်းဆုံး အဖွဲ့ဝင် ၂ 

ေယာက်ရှိရမည်  ဖြ စ်ပြ းီ အဖွဲ့ ေခါင်းေဆာင်မှာ ေကျးလက ် လူမှုေရးနှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ေနာက်ခံ 

အေတွ့အကုံရှိရမည်။ အခြ ားအဖွဲ့ဝင်မှာ စိုက်ပျိုးေရးနှင် ့ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ 

အေတွ့အကုံရှိရမည်။ အစီရင်ခံစာ ေရးသားနိုင်ရမည်။ အဖွဲ့ ေခါင်းေဆာင်သည် သက်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရတာဝန်ရိှသူနှင် ့ ပူးေပါင်း၍ ၄င်းေဒသရှ ိ  စိုက်ပျိုးေရး ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ေဈးကွက်ဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များကုိ ရယူရမည်။ ARAP ၏လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါက ေဒသခံ 

အစိးုရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင် ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမ ှ အကူအညီကိုလည်း 

ရယူနိုင်သည်။လုပ်ငန်းပြ င်ဆင်ခြ ငး်နှင့် ေဖါ်ေဆာင်ဆဲကာလတွင် နစ်နာမှုနှင် ့ အခြ ားကိစ္စရပ်များ 

ေပါ်ေပါက်လာပါက နစ်နာသ ူ နှင့် အခြ ားသက်ဆိုင်သူများ သွားေရာက်ဆက်သွယ်ရမည့့် ေနရာနှင် ့

တာဝန်ရှိသူကိ ုARAP တွင် ထည့်သွင်းေရးဆွဲထားရမည်။ ထိုတာဝန်ခံသည် ထိုသူများတင်ပြ လာေသာ 
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နစ်နာမှုများကိ ု မှတ်တမ်းတင်၍ သင့်ေတာ်ေသာ ေဖြ ရှင်းရန် နည်းလမ်းများကို ရှာေဖွရမည်။ 

ကမ္ဘာ့ဘဏလ်ုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ ထိုနစ်နာမှုများကို တင်ပြ ပြ ီး လိုအပ်ပါက ကမ္ဘာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖဲွ့နှင့် 

ARAP အဖွဲ့တို့ပူးေပါင်း၍ ေဖြ ရှငး်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာေဖွရမည်။  

လုပ်ငန်းစဥ် ၆။   ။ ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ င်းနှင့် လုပ််ငန်းပြ းီဆုံးချိန်အတွက် အစီအစဥ်များ 

 ပေရာဂျက်မတိုင်မီ  ေလျာ်ေကြ းနှင် ့ အေထာက်အပံ့များ ေပးအပ်ခြ င်းနှင့် 

ေပးအပ်လိုက်ေသာ ေလျာ်ေကြ းနှင့် အေထာက်အပံ့များသည် နစ်နာသူများ၏ လူေနမှုဘဝကို 

အမှန်တကယ် ေကာင်းမွန်ေစခြ င်း ရှ/ိမရှိကိ ု ေသချာေစရန် ေနာက်ဆက်တဲွ လုပ်ေဆာင်ချက် များနှင့် 

ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ င်းများ  ပြ ုလုပ်ရမည်။ ပေရာဂျက်ေကြ ာင့် ဖြ စ်ေပါ်လာေသာ ဆိုးကျိုးများနှင် ့

ဆက်နွယ်သည် ့ ထူးခြ ားကိစ္စရပ်များ ၊ ေပးအပ်ထားေသာ အေတာက်အပံ့များ အားလုံးကို 

ေဖါ်ပြ ထားသည် ့ လုပ်ငန်းအပြ းီသတ်အစီရင်ခံစာကို လုပ်ငန်းပြ းီဆုံးပြ းီ ၆ လ အကြ ာတငွ်  ပြ ုစု၍ 

ကမ္ဘာ့ဘဏလ်ုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ တင်ပြ ရမည်။ 

လုပ်ငန်းစဥ် ၇။   ။ အချိန်ဇယားနှင့် လျာထားေငွပမာဏ 

 ARAP သည် အထက်ပါလုပ်ငန်းစဥ်များအတွက ်လုပ်ငန်းေဖါ်ေဆာင်မှု အချိန်ဇယား နှင် ့

လုပ်ငန်းအတွက် လျာထားေငွပမာဏ ကိ ု တွက်ချက်ေဖါ်ပြ ရမည်။ လျာထားေငွပမာဏတွင် 

ေလျာ်ေကြ းေငွများ ၊အခြ ားအကူ အညီများ ၊ ဝန်ထမ်းစရိတမ်ျား ၊ ေထာက်ပံ့ပို့ေဆာင်စရိတ်များ 

ပါဝင်သည်။ 

 

 

 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) လူထုေဆွးေနွးခြ ငး်များ အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ 

 စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့် ေဆွးေနွးခြ ငး်များကို ေအာက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း 

လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

(၁) စိတ်ပါဝင်စားသူများကိုရှာေဖွခြ ငး်နှင့် ဆန်းစစ်ခြ ငး် - စိတ်ပါဝင်စားသူများကို ရှာေဖွ၍ ၄င်းတို့၏ 

စိတ်ဝင်စားမှု အပိငုး်များနှင် ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အချိန်ေပး၍ ေဖါ်ထုတ်ရမည်။ 
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(၂) သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ခြ ငး် - ဆုံးဖြ တ်ချက်ချမှတ်သည် ့ အဆင့်ကတည်းက 

စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့် ထိေရာက်ေသာ သတငး်အချက်အလက် ဖလှယ်မှုများ  ပြ ုလုပ်ပြ ီး 

ပေရာဂျက်ကာလ တေလျှာက်တွင်လည်း ထိုအေခြ အေနကိ ု စဥ်ဆက်မပြ တ်ေစရန် 

ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ 

(၃) စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့် ေဆွးေနွးခြ င်း - စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့် သီးသန့်ေဆွးေနွးပွဲများ 

စီစဥ်ပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ မှတ်တမ်းတင်ခြ ငး်၊ နှင် ့ ေနာက်ဆက်တွဲ လုပ်ေဆာင်ရန်များအတွက် 

ဆက်သွယ်ခြ ငး်များ ကို  ပြ ုလုပ်ရမည်။ 

(၄) ညှိနိှုင်းခြ ငး်နငှ် ့ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း - ရှုပ်ေထွးေသာကိစ္စရပ်များအတွက ်နည်းဗျူဟာေမြ ာက ်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှုများ လုပ်ေဆာင်ခြ ငး်အားဖြ င့် အဖွဲ့အားလုံး၏ လိုအင််များကို 

 ဖြ ည်ဆ့ည်းနိုင်ေသာ၊ ထိခိုက်မှုများကို ေလျှာ့ချေပးနိုင်ေသာ ၊ ပေရာဂျက်အတွက် 

ရလာဒ်ေကာင်းများရရှိေစေသာ ယုံကြ ည်မှုတည်ေဆာက်သည့် ညှိနိှုင်းမှုများ လုပ်ေဆာင်ရမည်။ 

(၅) နစ်နာမှုများ ကိုင်တွယ်ေဖြ ရှငး်ခြ ငး် - ပေရာဂျက်ကာလတေလျှာက်  ကုံေတွ့ ရေသာ 

 ပြ ဿနာများနှင့် စိုးရိမ်စရာများကို စိတ်ပါဝင်စားသူများမ ှ ချက်ချင်းတင်ပြ နိငု်ေသာနည်းလမ်းများ ကို 

ေဖါ်ေဆာင်ရမည်။ 

(၆) ပေရာဂျက်ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာခြ ငး်တွင် စိတ်ပါဝင်စားသူများပါဝင်မှု - တိုက်ရိုက်ထိခိုက ်

နစ်နာသူများအား ပေရာဂျက်ဆိုးကျို းများ၊ သက်ေရာက်မှုေလျာ့ပါးသွားခြ ငး်များ၊ အကျိုး ရလာဒ်များ 

ကိ ု ေစာင့်ကြ ည့် ေလ့လာေစပြ ီး၊ ပွင့်လင်းမြ င်သာမှုနှင့် ယုံကြ ည်လက်ခံနိုင်မှုကုိ တိုးမြ င့်လာေစရန် 

 ပြ င်ပမှ ေစာင့်ကြ ည့်ေလ့လာမှုများ ကိုလည်း ခွင့် ပြ ုရမည်။ 

(၇) စိတ်ပါဝင်စားသူများထံသို့ အစီရင်ခ ံ တင်ပြ ခြ ငး် - ေဆွးေနွးပြ းီသူများနှင် ့ ပေရာဂျက်အေပါ် 

ေယဘုယျ စိတ်ဝင်စားသူများ အပါအဝင် ပတ်ဝန်ကျင် ၊ လူေနမှုနှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များအေပါ် စိတ်ပါဝင်စားသူ အားလုံးထံသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြ ရမည်။ 

(၈) စီမံခန့်ခွဲေရး အခန်းက  - စိတ်ပါဝင်စားသူများနှင့် ညှိနိှုင်းခြ ငး်၊ ကတိ ေပးထားသည့် အတိုင်း 

လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန်နှင် ့ တိုးတက်မှု အစီရင်ခံခြ င်း တို့အတွက် ပေရာဂျက်အတွင်း 

အရည်အေသွးပြ ည်ဝေစရန် တည်ေဆာက်ရမည်။ 
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ေနာက်ဆက်တွဲ ( င ) ေမြ စာစွန့်ပစ်ရန်ေနရာ ေရွးချယ်ခြ င်း နည်းလမ်းများ 

 ေမြ စာစွန့်ပစ်ရန ် ပဏာမေနရာများကို သတ်မှတ်ရန်အတွက် နည်းပညာ၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ 

ေဂဟစနစ်ထိခိုက်နိုင်ေချ စသည့် ညွှန်းကိန်းများကို ေရွးချယ်ရပါသည်။ ညွှန်းကိန်းများကို 

သတ်မှတ်ေနရာ တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ၁ မ ှ၃ အထိ ပုံမှန်အမှတ်ေပးစနစ်ဖြ င့် ဦးစွာ ခွဲ ခြ ားထားသည်။ 



79 
 

ညွှန်းကိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာအုပ်စု (နည်းပညာ၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ေဂဟစနစ်ထိခိုက် နိုင်ေချ ) 

အလိုက်၀ မှ ၁ အထိေပါငး်စပ်တန်ဘိုးများဖြ င့်  ပြ န်လည်ချိန်ညှိ၍ 

ေနာက်ဆုံးရမှတ်ကိုတွက်ထုတ်ထားသည်။ ထို့ေနာက် ရမှတ်များကိ ုစုေပါင်း၍ အေကာင်း ဆုံးေနရာကို 

ေရွးချယ် သည်။  

 စုစုေပါင်းေနရာ ၄ ခ ု ကိ ု ေလ့လာမှုပြ ုထားပါသည်။ ဇယား ၁ တငွ ် သက်ဆိုင်ရာ 

ေနရာများ၏ နည်းပညာ ၊ ကုန်ကျစရိတ် ၊ ေဂဟစနစ်ထိခိုက် နိုင်ေချ အေနအထားများကို 

နိှုင်းယှဥ်ေဖါ်ပြ ထားသည်။ ဤဆန်းစစ်ချက်အရ DS 1 နှင် ့DS 2A တို့သည် ေရွးချယ်ရန် အေကာင်းဆုံး 

အေနအထားတွင်ရှိသည်။ DS 1 ေနရာသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေကာင်းရခြ ငး်မှာ ၄င်းသည် 

လုပ်ငန်းခွင်နှင် ့ နီးကပ်စွာတည်ရှိခြ ငး် ေကြ ာင့် စွန့်ပစ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ ် နည်းပါးပြ းီ 

ငါးဖမ်းေနရာများကိုလည်း မထိခိုက်ခြ င်းေကြ ာင့်ဖြ စ်သည်။ ရလာဒ်များအရ ၄င်းေနရာသည် 

အေကာင်းဆုံးဖြ စ်ေသာ်လည်း ေမြ စာများစွန့်ပစ်ရန်အတွက် ေနရာ မလုံေလာက်ပါ။ 

ဒုတိယအေကာင်းဆုံးေနရာမှာ DS 2A  ဖြ စ်ပါသည်။  မြ စ်ေအာက်ပိုင်း အတန်ငယ်ေဝးေသာ 

ေနရာတွင်ရှိပြ ီး စွန့်ပစ်သဲအများစုကို လက်ခံနိုင်ပါသည်။ ငါး များနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကုိ 

အနည်းငယ်ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ်လည်း အခြ ားေနရာများနှင် ့နိှုင်းယှဥ်လျှင် ဆိုးကျိုးေလျာ့နည်းပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

မချိန်ညှိမီ ရမှတ်များ 

အုပ်စု ညွှန်းကိနး် ရမှတ် ေညာင်ဦး 

DS 1 

ေညာင်ဦး 

DS 2 

ေညာင်ဦး 

DS 3 

ေညာင်ဦး 

DS 2 A 



80 
 

နည်းပညာ စုပ်ယူနိုင်စွမ်း ၁(နည်း)၊၂(သင့်)၊၃(များ) ၃ ၃ ၁ ၂ 

ကုန်ကျစရိတ် တည်ေဆာက်/သယ်ယူ

စရိတ် 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၃ ၂ ၂ ၁ 

နည်းပညာ နညး်ပညာရှုေထာင့် 

အရ တာရှည်ခံခြ ငး် 

၁(နည်း)၊၂(သင့်)၊၃(များ) ၁ ၃ ၂ ၃ 

ေဂဟစနစ်ထိ

ခိုက် နိုင်ေချ 

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း 

ထိခိုက်နိုင်မှု 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၃ ၁ ၂ ၃ 

ေဂဟစနစ်ထိ

ခိုက် နိုင်ေချ 

အေရးကးီေသာ 

မျိုးစတ်ိများကို 

ထိခိကု်ေစခြ ငး် 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၃ ၁ ၂ ၃ 

လူမှုေရး စိုက်ပျိုးေရးနှင့် 

ငါးဖမ်းရာေနရာများ 

ကုိ ထိခိုက်ခြ င်း 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၃ ၁ ၂ ၃ 

လူမှုေရး စိုက်ပျိုးေရးနှင့် 

ငါးဖမ်းရာေနရာများ 

သို့သွားလာရန် 

ခက်ခဲေစခြ ငး် 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၃ ၃ ၁ ၃ 

ေဂဟစနစ်ထိ

ခိုက် နိုင်ေချ 

ေဂဟစနစ်ထိခိုက် 

မှု ကြ ာချိန် 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၃ ၂ ၂ ၃ 

 ၂၂ ၁၆ ၁၄ ၂၁ 
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ချိန်ညှိပြ ီးရလာဒ်များ 

အုပ်စု ညွှန်းကိနး် ရမှတ် ေညာင်ဦး 

DS 1 

ေညာင်ဦး 

DS 2 

ေညာင်ဦး 

DS 3 

ေညာင်ဦး 

DS 2 A 

ချိန်ညှိကိန်း 

နည်းပညာ စုပ်ယူနိုင်စွမ်း 

 

၁(နည်း)၊၂(သင့်)၊၃(များ) ၁.၅ ၁.၅ ၀.၅ ၁.၀ ၀.၅ 

ကုန်ကျစရိတ် တည်ေဆာက်/သယ်ယူ

စရိတ် 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၃.၀ ၂.၀ ၂.၀ ၁.၀ ၁.၀ 

နည်းပညာ နညး်ပညာရှုေထာင့် 

အရ တာရှည်ခံခြ ငး် 

၁(နည်း)၊၂(သင့်)၊၃(များ) ၀.၅ ၁.၅ ၁.၀ ၁.၅ ၀.၅ 

ေဂဟစနစ်ထိ

ခိုက် နိုင်ေချ 

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း 

ထိခိုက်နိုင်မှု 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၁.၀ ၀.၃ ၀.၇ ၁.၀ ၀.၃ 

ေဂဟစနစ်ထိ

ခိုက် နိုင်ေချ 

အေရးကးီေသာ 

မျိုးစတ်ိများကို 

ထိခိကု်ေစခြ ငး် 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၁.၀ ၀.၃ ၀.၇ ၁.၀ ၀.၃ 

လူမှုေရး စိုက်ပျိုးေရးနှင့် 

ငါးဖမ်းရာေနရာများ 

ကုိ ထိခိုက်ခြ င်း 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၁.၅ ၀.၅ ၁.၀ ၁.၅ ၀.၅ 

လူမှုေရး စိုက်ပျိုးေရးနှင့် 

ငါးဖမ်းရာေနရာများ 

သို့သွားလာရန် 

ခက်ခဲေစခြ ငး် 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၁.၅ ၁.၅ ၀.၅ ၁.၅ ၀.၅ 

ေဂဟစနစ်ထိ

ခိုက် နိုင်ေချ 

ေဂဟစနစ်ထိခိုက် 

မှုကြ ာချိန် 

၁(များ)၊၂(သင့်)၊၃(နည်း) ၁.၀ ၀.၇ ၀.၇ ၁.၀ ၀.၃ 

 ၁၁ ၈ 

 

၇ ၉ ၄ 
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အုပ်စု ေညာင်ဦး 

DS 1 

ေညာင်ဦး 

DS 2 

ေညာင်ဦး 

DS 3 

ေညာင်ဦး 

DS 2 A 

နည်းပညာ ၂ ၃ ၁.၅ ၂.၅ 

     

ကုန်ကျစရိတ် ၃ ၂ ၂ ၁ 

လူမှုေရး ၃ ၂ ၁.၅ ၃ 

ေဂဟစနစ်ထိခိုက် နိုင်ေချ ၃ ၁ ၂ ၃ 

 ၁၁ ၈ ၇ ၉ 

 

 

အုပ်စု ေညာင်ဦး 

DS 1 

ေညာင်ဦး 

DS 2 

ေညာင်ဦး 

DS 3 

ေညာင်ဦး 

DS 2 A 

ချိန်ညှိကိန်း 

နည်းပညာ ၂ ၃ ၁.၅ ၂.၅ ၁ 

ကုန်ကျစရိတ် ၃ ၂ ၂ ၁ ၁ 

လူမှုေရး ၃ ၂ ၁.၅ ၃ ၁ 

ေဂဟစနစ်ထိခိုက် နိုင်ေချ ၃ ၁ ၂ ၂.၉၉၇ ၁ 

 ၁၁ ၈ ၇ ၉  
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ေနာက်ဆက်တဲွ(စ) Micro Project အတွက်ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးခြ င်းမှတ်တမ်းများ 
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ပခုက္ကူေရလမ်း မြ စ်ညာပိင်ုး 

 

ပခုက္ကူေရလမ်း မြ စ်ေခြ ပုိင်းရိှေရလုပ်သားများနှင့်ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးခြ င်း 
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ပခုက္ကူေရလမ်း လူထုနှင့် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုဖြ စ်စဥ်အကျဥ်း 

-တင်ဒါလိုင်စင်သည် ၃၁ မတလ်တွင် သက်တမ်းကုန်မည်ဖြ စ်ေသာ်လည်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိ ု

ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ေနကြ ဦးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

-ေသာင်တူးလုပ်ငန်းေကြ ာင် ့ေရအိုင်တွင်းရှိေရ မေလျာ့ပါးပါက လက်ခံေကြ ာငး် 

-ေရအိုင်တွင်းမှေရ ေလျာ့ပါးသွားပါက နစ်နာေကြ းေပးရန်လိုအပ်ေကြ ာငး် 

-နစ်နာေကြ းသည် ဖမ်းဆီးရမိေသာ ငါးပမာဏေပါ်တွင် မူတည်၍ ေပးရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

-ေဒသခံများ၏တွက်ချက်မှုအရ ေငွသားပမာဏ ၄သိန်းခွ(ဲ ေဒါ်လာ ၅၀၀) ခန့်ရှိပါသည်။ 

-ငါးဖမ်းစခန်းကို ေရွှ့ေပြ ာင်းခြ ငး်မှာ ခက်ခဲမှု မရှိေကြ ာငး် 

-တမဲျားမာှ ၀ါး၊ ထရံ ကာထားပြ းီ ယာယီအေဆာက်အဦးများသာ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

-ေဒသခံများမှာ ညှိနိှုင်ရလွယ်ကူပါသည်။ 

-ထိုေနရာတွင် စုစုေပါင်း လူ ၁၈ ဦးေနထိုင်ပါသည်။ 

 

ေညာင်ဦးေရလမ်း လူထုနှင့် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုဖြ စ်စဥ်အကျဥ်း 

( လိုင်စင်ရ ငါးဖမ်းသမားများ) 

-ေညာင်ဦးမြ ို ့ ေအာက်ဘက်ေရလမ်းမှ ငါးဖမ်းသမားများက လုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက်၍ 

ေကျနပ်လက်ခံပါသည်။ 

-တမဲျားမှာလည်း ၃ လစာ ေနထိုင်ရန်အတွက်ယာယီ သာဖြ စ်ပါသည်။ 

-ေကာက်ရိတ်ချိန် တွင် လယ်နှင့်နီးေသာ အခြ ားေနရာများသို့ ေပြ ာင်းေရွှ့ေနထိုင်မည်  ဖြ စ် ပါသည်။ 

-ေလှသမား အများစုမှာ ပခုက္ကူ တွင်ေနထိုင်ေသာ ေဆွမျို းများဖြ စ်ပါသည်။  

-ငါးရေသာေနရာကို လိုက်၍ ပိုက်ေထာင်ကြ ပါသည်။ 

-ထိုေနရာတွင် လ ူ၁၂ ဦး ယာယီေနထိုင်ပါသည်။ 
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ေညာင်ဦးေရလမ်း မြ စ်ေခြ ပုိင်းရိှ ယာယီတံငှါတဲများတွင်ေရလုပ်သားများနှင့်ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးခြ င်း 

ေညာင်ဦးေရလမ်းေကြ ာင်းရှိေဆွးေနွးညှိနှိုင်းပွဲအနှစ်ချုပ် 

(ငါးဖမ်းလိုင်စင်ရငါးဖမ်းသမား) 

• ေညာင်ဦးေရလမ်းေကြ ာင်းေအာက်ဘက်ရှိငါးဖမ်းသမားများမှထိခုိက်မှုမရှိဟုေပြ ာကြ ားခဲ့သည်။ 

• ၎င်းတို့ဧ။်တဲများမှာယာယီသာဖြ စ်သည်။( ၃လခန့်သာေနထိ်ုင်မည်ဖြ စ်သည်။) 

• ၎င်းတို့သည်ရိပ်သိမ်းချိန်တွင်လယ်ကွင်းေမြ များအနီးသို့ေပြ ာင်းေရွ့ကြ မည်ဖြ စ်သည်။ 

• ငါးဖမ်းေလှအများအပြ ားမာှ ပခုက္ကူမြ ို့နယ်မ ှ၎င်းတို့ဧ။်ေဆွမျိုးများပိုင်ဆိုင်သည့် ေလှများ  ဖြ စသ်ည်။ 

• ၎င်းတို့ငါးများေတွ့ ရိှသည့်ေနရာများတွင်ငါးဖမ်းေလ့ရှိသည်။ 

• ထိုေနရာတွင် ယာယီေနထိုင်သူစုစုေပါင်း ၁၂ဦးရှိသည်။ 

ေညာင်ဦးေရလမ်းရိှ ဇီးေတာနှင် ့လက်ပံကျွန်းေကျးရွာသူ/သားများနှင့်ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးခြ င်း 
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ေညာင်ဦးေရလမ်း ေကျးရွာများတွင် ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးမှုဖြ စ်စဥ်အကျဥ်း 

-ေရကာတည်ေဆာက်မည့်လုပ်ငန်းနှင် ့ပက်သက်၍ ရှင်းလင်းအသိေပး ေပြ ာကြ ားခဲ့ပါသည်. 

-သေဘာထားအမြ င်များေတာင်းခံခဲ့ပါသည်။ 

- ေန့စဥ်သွားလာမှု အဆင်ေပြ ေစရန်အတွက ် ေရလမ်းကို ဖွင့်ေပးထားရန် ဇေီတာရွာသားများမှ 

ေတာင်းဆုိခ့ဲပါသည်။ 

-ကမ်းပြ ိုမှုကို ထိမ်းသိမ်းရန ်ကမ်းထိမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ေပးေစလိုကြ ပါသည်။ 

-ေဒသခံ အများစုသည်  မြ စ်အတွင်းရှိကျွန်းေပါ်တွင် စိုက်ပျိုးေမြ များ ပိုင်ဆိုင်ကြ ပါသည်။ 

- မြ စ်ကမ်းေပါ်ရှိ လယ်များသည်လည်း မတ်လတွင် ရိတ်သိမ်းမည်ဖြ စ်သည့်အတွက် အဆင်ေပြ ပါသည်။ 

-ေရကာတည်ေဆာက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ရွာများအတွက်ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ပါ။ 
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ေညာင်ဦးေရလမ်းရိှ လုိင်စင်ရ ေရလုပ်သားများနှင့်ေတွ့ဆံုေဆွးေနွးခြ င်း 

 

ေညာင်ဦးမြ ို့ရှိ လိုင်စင်ရငါးဖမ်းသမားနှင် ့ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု  ဖြ စ်စဥ်အကျဥ်း 

-ငါးဖမ်းသမားများသည်ပခုက္ကူမြ ို့ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးမှ ငါးဖမ်းလိုင်စင်၀ယ်ယူ ထားခြ ငး်ဖြ စ်ပါ သည်။ 

-လိုင်စင်သက်တမ်းမှာ ဧပြ /ီေမ ၂၀၁၅ မှ ၃၁ ရက် မတလ် ၂၀၁၆ အထိဖြ စ်ပါသည်။ 

-ေရအိုင်တွင် ေရကာတည်ေဆာက်ပါက ငါး၀င်ေရာက်မှု မရှိနိုင်ေတာ့ပါ။ 

-ေရကာတည်ေဆာက်ေနစဥ် နစ်နာမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ 

-ေရကာလုပ်ငန်းေကြ ာင့် အေနှာင့်အယှက်ဖြ စ်ေပါ်ပါက ငါးဖမ်းသမားများကိ ု နစ်နာေကြ းေပးရန် 

စဥ်းစားသင့်ပါသည်။ 

-ေရကာတည်ေဆာက်ေနစဥ် ၀င်ေငွ ၁၅,၀၀၀ ကျပ်ခန့် နစ်နာမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ 

-တညေ်ဆာက်ပြ းီစးီပါက ငါးများပုံမှန်အတိုင်း  ပြ န်လည် ၀င်ထွက်သွားလာမည်ဖြ စ်သည်။ 
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ထိခုိက်မှုေလျှာ်ေကြ းေပးခြ င်းနှင့်  ပြ န်လည်ေနရချထားေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ် 

ဧရာဝတီမြ စ်ဝှမ်းဘက်စံုစီမံခန့်ခဲွမှုစီမံကိန်း (AIRBM)Project 

Component 3: Navigation Enhancement between Mandalay and Nyaung U 

နိဒါန်း 

၁။ ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်  မြ စ်ေချာင်းများဖွံ့ ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးဦးစီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ေချးေငွ 

 ဖြ င့် ဧရာဝတီမြ စ်ဝှမ်းဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျှက ် ရှိပါ 

သည်။ AIRBM Project ၏ Component 3 သည် မန္တေလးမြ ို့မ ှ ေညာင်ဦးမြ ို့အထ ိ ေရလမ်း 

ေကာင်းမွန်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ နှစ် စဉ်ကျပ်တည်း ေရလမ်းများဖြ စသ်ည့် 

ေညာင်ဦးေရလမ်းနှင့် ပခုက္ကူေရလမ်းတို့တွင ် ၂၀၁၅-ခုနှစ် ၊နိုဝင်ဘာလတွင် 

တိုင်းတာေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ပြ ီးေနာက်၊ ေရလမ်း ေကာငး်မွန်ေရး ေဆာင်ရွက်သင့်ေသာ 

အစီအမံများအား ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာေရးနှစ်တွင် ေသာင်တူးလုပ်ငန်းများနှင် ့

နှစ်တန်းသွားေမျာေရကာ တည်ေဆာက်  ခြ ငး် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။  

၂။ ေဆာင်ရွက်မည့် ေသာင်တူးလုပ်ငန်းနှင် ့ ေရကာတည်ေဆာက်ခြ င်းလုပ်ငန်းများအား 

Technical Design Calculation များ ေဆာင်ရွက်၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်သုိ့ တင်ပြ ခဲ့ပါသည်။ ထို့ေနာက် 

အေသးစိတ်လုပ်ငန်းေဖာ်ပြ ချက်များ၊ ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် 

လူမှုေရးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(ESMP)အား ထည့်သွင်းတင်ပြ ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ လမ်းညွှန်ချက် 

(Guidelines)အရ Environmental and Social Management Plan (ESMP)နှင့်အတူ 

Abbreviation of Resettlement Action Plan (ARAP) ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသဖြ င့် AIRBM 

PMU Office မှ Component 3 Directorဦးေအာင်မျိုးခိုင်နှင့် National Social Officer 

စိုင်းေကျာ်ထွန်းဦးတို့သည် (၁၂.၂.၂၀၁၆ မ ှ ၁၄.၂.၂၀၁၆) တို့တွင် တစ်ကိမ်၊ (၂၇.၂.၂၀၁၆ မ ှ

၂၈.၂.၂၀၁၆) တို့တွင် တစ်ကိမ ်စုစုေပါင်း (၂) ကမိ ်တိတ ိေဒသခံလူထုနှင် ့သက်ေရာက်မည့် Public 

Consultation ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရရှိလာေသာ အချက်အလက်များအရ ေဆာင်ရွက်ရမည့် ARAP 

အား ေရးဆွသဲွားမည ် ဖြ စ်ပါသည်။  
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ရည်ရွယ်ချက်  

၃။ (က)ေသာင်တူးလုပ်ငန်းများေကြ ာင့် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ေသာ လိုင်စင်ဖြ င့် 

ေရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနေသာ လူများအားစနစ်တကျ ေလျှာ်ေကြ းေပး ရန်၊ 

  (ခ)ေသာင်တူးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေရွှ့ေပြ ာင်းရန်လိုအပ်ေသာ မိသားစုများ 

အတွက် ထိုက်တန်ေသာ ေထာက်ပံ့မှုေပးနိုင်ရန်၊ 

 (ဂ)ေရကာတည်ေဆာက်ခြ င်းလုပ်ငန်းေကြ ာင့် သွယ်ဝိုက်၍ သက်ေရာက်နိုင်ေသာ ဇီးေတာ 

ေကျးရွာ၊ ေရလည်ေကျးရွာနှင့် ဘုံတာေကျးရွာများမှ  ပြ ည်သမူျား၏ သွားလာေရးအဆင်ေပြ ေစေရး 

ညှိနိှုင်းသွားရန်၊  

 (ဃ)ေရကာတည်ေဆာက်ခြ ငး်လုပင်န်းများေကြ ာင် ့ ငါးဖမ်းရရှိမှု ေလျှာ့ကျနိုင်ေသာ 

ေညာင်ဦးေရလမ်းရှိ ေရလုပ်သားအား ထိုက်တန်ေသာ ေထာက်ပံ့မှုေပးနိုင်ရန ်တို့  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများ 

 ေသာင်တူးလုပ်ငန်းများေကြ ာင့် ဧရာဝတီမြ စ်လယ်ရှိအင်းအတွင်းတွင ် တင်ဒါစနစ်ဖြ င့် 

ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေရလုပ်သားများ နစ်နာမှုများအတွက် ေလျှာ်ေကြ းေပးခြ င်းနှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးလုပ်ငန်စဥ်များတငွ် ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်ပါသည်။  

 (က)နစ်နာမှုများအတွက် ေဈးနှုန်းသင့်ခြ ငး်၊ 

 (ခ)တိုက်ရိုက်နစ်နာသူများနှင့် သွယ်ဝိုက်နစ်နာမှုများ စမ်းစစ်ခြ င်း၊ 

 (ဂ)နစ်နာသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များစာရင်း စစ်ေဆးခြ င်း၊ 

 (ဃ)သေဘာတူညီချက်ရယူခြ ငး်၊ 

 (င)ေလျှာ်ေကြ းေပးခြ ငး်၊ 

 (စ)ေနရာေပြ ာင်းေရွှ ေပးခြ ငး် တို့ပါဝင်ပါသည်။  
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ပခုက္ကူေရလမ်းအတွင်းရှိ ေရလုပ်သားများအတွက် ARAP 

ပခုက္ကူေရလမ်းအတွင်း ငါးဖမ်းတင်ဒါလိုင်စင်ဖြ င့် လုပ်ကိုင်ေနေသာ ဦးခိုင်မိုးဝင်း (နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး ကဒ်ပြ ားအမှတ ် - ၈/ပခက (နိုင်) ၁၇၃၇၉၄ )  (ဖုံး - 

၀၉၄၄၂၀ ၉၃၅၅၉) ပါဝင်ေသာ မိသားစု (၄)စု အတွက် ေဆာင်ရွက်မည် ့ARAP မှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စပ်ါသည်။  

 

 

စဥ် အေကြ ာင်းအရာ 
၂၀၁၆ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ 

ပထမ 
အပတ် 

ဒုတိယ 
အပတ် 

တတိယ 
အပတ် 

စတုတ္ထ 
အပတ် 

ပထမ 
အပတ် 

ဒုတိယ 
အပတ် 

တတိယ 
အပတ် 

စတုတ္ထ 
အပတ် 

၁ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးခြ ငး် (ပအကိမ်)         
၂ ကွင်းဆင်း၍ အသိေပးခြ ငး်၊ ေဆွးေနွး  ခြ င်း၊         
၃ နစ်နာမှုတွက်ချက်ခြ ငး်၊ အေသးစိတ ်
စာရင်းရယူခြ ငး်၊ 

        

၄ သေဘာတူညီချက်ရယူခြ ငး်         
၅ ေသာင်တူးသေ င်္ဘာေနရာချထားခြ ငး်         
၆ ေသာင်တူးလိုင်းသတ်မှတ်ခြ ငး်         
၇ ေလျှာ်ေကြ းေပးခြ ငး်         
၈ တဲများေနရာများေရွှ ေပြ ာင်းေပးခြ ငး်         
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ပခုက္ကူေရလမ်းေကြ ာင်းရိှေရလုပ်သားများအတွက်ေလျာေ်ကြ းေပးအပ်ခြ ငး် 

 ဦးခုိင်မိုးဝင်း (နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင-် ၈/ပခန(နိုင်) ၁၇၃၇၉၄) (ဖုန်းနံပါတ-်၀၉-

၄၄၂၀၉၃၅၉)သည်ပခုက္ကူငါးဦးစီးမှလိုင်စင်ဖြ င့်ပခုက္ကူေရလမ်းေကြ ာငး်  တွင်ငါးဖမ်း လုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ေနသူဖြ စ်သည်။ 

 ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းမှုများအရ မတ်လအတွင်းရရှိမည့်ငါးအေရအတွက ် အတွက်ေလျာ် 

ေကြ းေပးရန်လိုအပ်သည်။ေလျာ်ေကြ းအတွက်ခန့်မှန်းပမာဏကိုအလွယ်တကူတွက်ယူနုိင်ပါသည်။အိုင်

ထဲရှိငါးများအားအစာေကျွးပြ းီလိုချင်သည့်အရွယ်စားေရာက်ေအာင်ေမွးမြ ူေလ့ရှိသည်။လတ်တေလာငါး

ေစျးမှာေစျးနိမ့်သည်။သို့ေသာ ် ပွဲေတာ်ရာသီဖြ စ်ေသာ ဧပြ ီ၊၂၀၁၆တွင်မ ူ နှစ်ဆထိေစျးတက်နိုင်သည်။ည 

ငါးေစျးမှာ တပိသာ ၃၀၀၀ကျပ်ဖြ စ်ပြ ီး ပွဲေတာ်ကာလတွင ်၆၀၀၀ကျပ်ထိေစျးရှိသည်။ 

  လိုင်စင်ရေရလုပ်သားများအားေလျာ်ေကြ းေပးအပ်ခြ င်း (တွက်ချက်မှုသည် အိုင်မှငါး 

ရရှိမှုဆံုးရှုံးမှုေပါ်မူတည်သည်။) 

၁။ မတ်လအတွင်းတွင် ေန့စဉ်ဖမ်းရှိရမှုပမာဏမှာ ပိသာချိန် ၂၀ မှ ၃၀ ဖြ စ်သည်။ 

၂။ ပုံမှန်ငါးေစျးမှာတပိသာ ၃၀၀၀ကျပ် 

၃။တေန့စုစုေပါင်းဝင်ေငွမှာ = ၂၅ x ၃၀၀၀=၇၅၀၀၀ ကျပ် 

၄။ခန့်မှန်းလုပ်ငန်းစတင်မည့်ရက် (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ သေဘာတူညီမှုေပါ်မူတည)်မှာ ၂၀.၃.၂၀၁၆ 

 ဖြ စ်သည်။ 

၅။ခန့်မှန်းလုပ်ငန်းစတင်မည့်ရက်မှာ ၂၀.၃.၂၀၁၆မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆ (၁၂ရက်) 

၆။စုစုေပါင်းခန ့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် = ၁၂ရက်x၇၅၀၀၀ကျပ်= ၉၀၀ ၀၀၀ ကျပ် 

ဦးခုိင်မုိးဝင်းအတွက်ေလျာ်ေကြ းပမာဏတွက်ချက်မှုပုံစံဖြ စ်သည်။ 

ပခုက္ကူေရလမ်းေကြ ာင်းေအာက်ပုိင်းရိှလုိင်စင်ရေရလုပ်သားများအားေလျာ်ေကြ းေပးအပ်ရန်အတွက် 

တွက်ချက်မှု 
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 လိုင်စင်ရေရလုပ်သားမိသားစု ၃စုယာယီေနထုိင်လျက်ရှိသည်။မိသားစုများမှာ 

ဦးခုိင်မုိးဝင်းနှင့် ဇနီး၏ေဆွမျိုးများဖြ စ်ကြ သည်။ ေမျာပိုက်ရှည်ကိုအသုံးပြ ုပြ ီး အိုင်ထဲတွင ်

ဖမ်းေလ့ရှိကြ သည်။ ေသာင်တူးခြ ငး်ဖြ င့ ်၎င်းတို့၏ေန့စဉ်ဝင်ေငွေလျာ့ကျနိုင်သည်။ 

ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတမ်ှာ 

၁။ ငါးတကမိ်ဖမ်းအတွင်း ၄ပိသာမှ ၆ပိသာထိရရှိသည်။ 

၂။တပတ်လျှင ်၃ ကမိ်ခန့်ငါးဖမ်းထွက်သည်။=၅x၃= ၁၅ပိသာ 

၃။ တလလျှင ်၄ပတလ်ုပ်ကိုင်ပါက=၄ x ၁၅ =၆၀ ပိသာ 

၄။တလစုစုေပါင်းဝင်ေငွ=  ၆၀ ပိသာ x ၃၅၀၀ ကျပ် =၂၁၀၀၀၀ ကျပ် 

၅။ေန့စဉ်ဝင်ေငွ= ၂၁၀၀၀၀ ကျပ်/ ၃၀ရက်= ရ၀၀၀ကျပ် 

၆။ပုံမှန်အားဖြ င့် အနီးဝန်းကျင်ရှိရွာများတွင် ေရာင်းချမှုေကြ ာင့ ် လိုင်စင်ဖြ င့်လုပ်ကိုင်သူထက် 

ေစျးပုိရသည်။ (၅၀၀ကျပ်ခန ့်) 

၇။အကယ်၍ေသာင်တူးခြ င်းအား ၂၀.၃.၂၀၁၆တွင်စတင်ပါက ၃၁.၃.၂၀၁၆ရက်ထိ ၁၂ရက်နှင့် 

၈။မိသားစု၃စုအတွက် စုစုေပါင်းဝင်ေငွမှာ ၁၂ရက်x၃x ရ၀၀၀= ၂၅၂၀၀၀ကျပ်  

တဲနှင့်ငါးဖမ်းကိရိယာများေနရာပြ န်လည်ချထားမှုအတွက် တွက်ချက်မှု 

 ေသာင်းတူးခြ င်းေကြ ာင့ ်မိသားစု ၄စုမှာ တေနရာမှတေနရာသို့ေပြ ာငး်ေရွ့ရ မည်ဖြ စ ်သည်။ 

PMU မှ ပစ္စည်းများေရွ့ ေပြ ာင်းခြ ငး် အတွက်ကုန်ကျ စရိတ်ကိုကျခံမည်  ဖြ စ်သည်။စုစုေပါင်းလုပ်သား 

၁၀ေယာက်ခန့်လိုအပ်မည်ဖြ စ်သည်။ ထို့ေကြ ာင့ ်စုစုေပါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ 

၁။ တဲတစ်တဲေနရာေရွ့ေပြ ာင်းရန်လိုအပ်ေသာအလုပ်သမား = ၁၀ေယာက် 

၂။တရက်အလုပ်သမားခ = ၅၀၀၀ကျပ် 

၃။ တဲတစ်တဲေနရာေရွ့ေပြ ာင်းရန်ကုန်ကျစရိတ=် ၁၀x ၅၀၀၀= ၅၀၀၀၀ကျပ် 

၄။ မိသားစု ၄စုအတွက် = ၄ x ၅၀၀၀၀ = ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် 
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ေညာင်ဦးေရလမ်းေကြ ာင်းေအာက်ပုိင်းရိှလုိင်စင်ရေရလုပ်သားများအားေလျာ်ေကြ း ေပးအပ်ရန်အတွက် 

တွက်ချက်မှု 

ဦးကြ ည်နိုင်(နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်- ၈/ပခန(နိုင်) ၁၂၇၉၇၀) သည် ပခုက္ကူ ငါးဦးစီးမှ 

လိုင်စင်ဖြ င့်ပခုက္ကူေရလမ်းေကြ ာင်းတွင်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနသူဖြ စ်သည်။ သူ၏ဧရိယာမှာ 

ေညာင်ဦးေရလမ်းေကြ ာင်းအထက်(ကျားကျွန်းမှ ပုဂံေရလမ်းေကြ ာင်း ေအာက်ပိုင်း 

(နနု်းပို့ မြ စ်ေရတင်စက်)  ထိကျယ်ဝန်းသည်။  ပခုက္ကူဘက်ခြ မး် တွင်ငါးဖမ်းခွင့်ရရှိထားသည်။ 

ဦးကြ ည်နိုင် သည် secondary channel အတွင်း ငါးများအားအစာေကျွးပြ ီး ပိုက်ဖြ င့်ဖမ်းေလ့ရှိသည်။ 

ေရကာများတည်ေဆာက်ခြ ငး်မ ှ ဆူညံသံေကြ ာင့်ငါးရရှိမှုအေပါ် သက်ေရာက် နိုင်သည်ဟ ု

ဦးကြ ည်နိုင်မှေပြ ာကြ ားသည်။ တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်များပြ းီသွားပါက ငါးများပုံမှန်အတိုင်း 

နိုင်သည်ဟုလည်းေပြ ာကြ ားသည။် ARAP တွင်ပါသည့အ်တိုင်း ဦးကြ ည်နိုင်၏ေပြ ာကြ ားချက်အတိုင်း 

ဆုံးရှုးမှုများအတွက် ေလျာ်ေကြ းေပး သွားမည်ဖြ စ်သည်။ခန ့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ 

၁။ခန့်မှန်းဆုံးရှံုးသွားမည့့်ငါးပမာဏ = ၅-၁၀ ပိသာ (တရက်) 

၂။ ပုံမှန်ငါးေစျးမှာတပိသာ =၂၀၀၀ကျပ် (ေညာင်ဦး) 

၃။တေန့စုစုေပါင်းဝင်ေငွမှာ = ရ.၅ x ၂၀၀၀=၁၅၀၀၀ ကျပ် 

၄။ ခန့်မှန်းလုပ်ငန်းစတင်မည့်ရက်မှာ ၂၀.၃.၂၀၁၆မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆ (၁၂ရက်) 

၅။ စုစုေပါင်းေလျာ်ေကြ းပမာဏ = ၁၂ရက်x ၁၅၀၀၀ ကျပ်= ၁၈၀၀၀၀ကျပ် 

ေရကာတည်ေဆာက်ခြ င်းေကြ ာင့ ် ေနရာေရွ့ေပြ ာငး်ေပးရခြ င်းမရှိပါ။ Side Channel  ပြ င်ပရှ ိ

ေရလုပ်သားများအားထိခိုက်ခြ င်းမရှိပါ။ ေလျာ်ေကြ းေပးအပ်မည့်ပုံစံများ ကိုေနာက်ဆက်တွဲအဖြ စ် 

ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ေလျာ်ေကြ းအား ေငွေကြ း (သို့) ငါးဖမ်းပိုက် (သို့) ေလှ (သို့)အခြ ား 

အကူညီများဖြ စ်ေစ World Bank မူအတိုင်းေပးအပ်သွားမည်ဖြ စ်သည်။ 
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စဥ် အမည် ကျား/မ အသက် အလုပ်အကိုင် 
ပညာ 

အရည်အချင်း 
ေတာ်စပ်ပုံ ေနရပ် ဖုံးနံပါတ် အကျို းခံစား

ခွင့် 
၁ ဦးခိုင်မိုးဝင်း ကျား ၃၈ နှစ် ေရလုပ်သား ၄ တန်း တင်ဒါပိုင်ရှင် ေအးကျွန်းရွာ၊ 

ပခုက္ကူ 
၀၉၄၄၂၀ 
၉၃၅၅၉ 

အချိုးကျခွဲေ
ေ 

၂ ေဒါ်သန်းကြ ည် မ ၄၂ မှီခို ၄ တန်း ဇနးီ ။ - - 
၃ မရှမ်းရှမ်းမိုး မ ၁၇ ေကျာင်းသူ ပထမနှစ်၊   သမီး ။ - - 
၄ မအိအိညိမ်း မ ၁၄ မှီခို ၄ တနး် သမီး ။ - - 
၅ စိုင်းစိုင်းညီ ကျား ၁၁ ေရလုပ်သား ၃ တန် သား ။ - - 
၆ ဦးဝင်းကို ကျား ၂၇ ေရလုပ်သား ၅ တနး် ညီဝမ်းကွဲ ။ - - 
၇ ဦးချစ်ကို ကျား ၂၃ ။ ၄ တန်း ေယာက်ဖ သစ်ေထာင့်ရွာ၊ 

ေညာင်ဦးမြ ို ့နယ် 
- - 

၈ ေဒါ်ကို င် မ ၂၅ ။ ၄ တန်း ညီမ ။ - - 
၉ ဦးေမာင်ေမာင် ကျား ၃၈ ။  ေယာက်ဖဝမ်းကွဲ ။ ၀၉၇၇၇၇ 

၈၁၆၈၅ 
။ 

၁၀ ေဒါ်ေအးမြ င့်ကြ ည် မ ၃၇ ။ ၃ တန်း ဇနးီ ။ - ။ 
၁၁ ေမာင်ရိှုင်းကို ကျား ၁၇  ။ ၃ တနး် သား ။ - ။ 
၁၂ မခိုင်ဇငန်ွယ် မ ၁၃ ေကျာင်းသူ ၆ တနး် သမီး ။ - ။ 
၁၃ မခိုင်နှင်းေဝ မ ၈ ေကျာင်းသူ ၂ တန်း သမီး ။ - ။ 
၁၄ ေမာင်ရိှုင်းထက်ေအာင် ကျား ၅ ေကျာင်းသား ၁ တန်း သား ။ - ။ 
၁၅ ဦးမြ င့်ဦး ကျား ၃၅ ေရလုပ်သား ၃ တန်း ေယာက်ဖ ေအးကျွန်းရွာ၊ 

ပခုက္ကူမြ ို ့နယ် 
၀၉၄၄၂၃ 
၆၃၀၉၁ 

။ 

၁၆ ေဒါ်မာခိုင် မ ၃၅ ေရလုပ်သား ၅ တနး် ဇနးီ ။ - ။ 
၁၇ ေမာင်ေကျာ်ဇင်ဝင်း ကျား ၄  မှီခို - သား ။ - ။ 
၁၈ မနှင်းဆီခိုင် မ ၂ မှီခို - သမီး ။ - ။ 
၁၉ ဦးတင်ညွန့်  ကျား ၃၅ ေရလုပ်သား ၃ တန်း ေယာက်ဖ ။ ၀၉၇၈၉၆ 

၁၅၅၇၂ 
။ 

၂၀ ေဒါ်မြ င့်မြ င့်ဝင်း မ ၃၃ ။ ၃ တန်း ဇနးီ ။ - ။ 
၂၁ ေမာင်သန်းနိုင်ဝင်း ကျား ၂၀ ။ ၄ တန်း သား ။ - ။ 
၂၂ သန်းခိုင်ဝငး် ကျား ၁၈ ။ ၄ တနး် သား ။ - ။ 
၂၃ ေမာင်ေဇာ်ေဇာ် ကျား ၁၅ ။ ၆ တနး် သား - -  
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၂၄ ေအာငေ်ကျာ်ဖြ ို း ကျား ၁၀ ေကျာင်းသား ၃ တန်း သား - -  
၂၅ ေကာင်းမြ တမ်ငး် ကျား ၂ -  သား - -  

ဦးကြ ည်နိုင်၏မိသားစုစာရင်း(လိုင်စင်ရငါးဖမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သ)ူ 

စဥ် အမည် ကျား/မ အသက် အလုပ်အကိုင် 
ပညာ 

အရည်အချင်း 
ေတာ်စပ်ပုံ ေနရပ် ဖုံးနံပါတ် အကျို းခံစား

ခွင့် 
၁ ဦးကြ ည်နိုင် ကျား ၄၃ ေရလုပ်သား ၄ တန်း တင်ဒါပိုင်ရှင် ေထာက်ရှာပင်ေကျး

ရွာ၊ ပခုက္ကူ 
  

၂ တင်တင်မာ မ ၃၅ မှီခို ၃ တနး် ဇနးီ ။   
၃ သန်းထိုက်ဦး ကျား ၂၀ ေရလုပ်သား ၈ တန်း သား ။   
၄ မိုးဝင်း ကျား ၁၆ ေကျာင်းသား ၁၀ တန်း သား ။   
၅ ေအာင်ဖြ ို းေဝ ကျား ၁၃ ေရလုပ်သား ၈ တနး် သား ။   
၆  မြ င့်မြ င့်မူ မ ၁၁ ေကျာင်းသား ၆ တန်း သမီး ။   
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