
ဟဳသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာေလဆိြ်တည်ေဆာက်ေရဵစမီဳကိန်ဵ 
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ေဒသြဳပြည်သူလူထုသို ့ရှင်ဵလင်ဵတင်ပြပြင်ဵ 
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ေလေကကာင်ဵြိုေ့ဆာင်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 
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ေဆွဵေနွဵတင်ပြမညဴ် အေကကာင်ဵအရာမျာဵ 

• စီမဳကနိ်ဵအေကကာင်ဵအရာကုိ တင်ပပပြင်ဵ ၊ 

• ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြိုက်မှုဆန်ဵစစ်ပြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 
ပြင်ဵကိုတင်ပပပြင်ဵ၊ 

• ပတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုငရ်ာအြျက်အလက်မျာဵ ေလလဴာပြင်ဵနှငဴ်ေတွ့ေ  
ရှိြျကမ်ျာဵကိုတင်ပပပြင်ဵ၊ 

• ေလဆိပ်စီမဳကနိ်ဵေကကာင်ဴပတ်ဝန်ဵကျင်အေပါ်အကျ ို ဵသက ်
ေရာက်မှုမျာဵနှငဴ် သက်ေရာက်မှုမျာဵကုိေလျှောြဴျေရဵ အစီအစဉ်မျာဵ 
ကိ ုတင်ပပပြင်ဵ၊ 

• ပတ်ဝန်ဵကျင်စီမဳြန့်ြွေဲမှု နငှဴ် ေစာငဴ်ကကပ်ကကညဴရ်ှုေရဵ အစီအစဉ်မျာဵ 
ကိ ုတင်ပပပြင်ဵ၊ 

• လူထုေတွ့ေ ဆုဳပွေမဲျာဵ ကျင်ဵပပြင်ဵ၊ 
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စီမဳကိန်ဵအဆငဴ် (၁) ေဖာ်ေဆာင်မညဴ် အေဝဵပမင်ကွေင်ဵပဳု 



စီမဳကိန်ဵ အေကကာင်ဵအရာ  
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စီမဳကိန်ဵအေကကာင်ဵအရာ တင်ပြပြင်ဵ 

• ရည်ရွယ်ြျက:် 

 နိုင်င၏ဳ စီဵပွောဵေရဵဖွေဳ့ဖဖိုဵတက်လာမှုနှငဴ်အညီ 
နှစ်စဉ် တိုဵတက်မျာဵပပာဵလာေသာ ေလေကကာင်ဵ 
အသုဳဵပပု ပပည်တွေင်ဵ /ပပည်ပ ြရီဵသည်မျာဵ နငှဴ် 
ကုန်စည်မျာဵကို  အဆင်ေပပေြျာေမွေ့စွော ဝန်ဆာင်မှု 
ေပဵနိုင်ရန။် 

• တည်ေနရာ 

 ပဲြူဵဖမို့၏အေနာက်ဘက ် (၅) က ီ လိုမီတာြန့် 
အကွော နှင်ဴ ရန်ကုန်ဖမို့၏ အေရှ့ေပမာက် (၆၀) 
ကီလိုမီတာြန့်အကွောတွေင ်တညရ်ှိပါသည။် 

• စီမဳကိန်ဵေောေ်ဆာင်သ ူ

 ပို့ေဆာင်ေရဵနငှဴ်ဆက်သွေယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ 
ေလေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 
ပဖစ်ပါသည။် 

စီမဳကိန်ဵ တညေ်နရာပြြု ဳ

ြဲြူဵ မမို့ 
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ေညာင်အင်ဵလမ်ဵ 

ေပမြုအဳညွှန်ဵ 

စီမကဳိန်ဵဧရိယာ (၄,၀၀၀ဟက်တာ) 

ဟဳသာဝတ ီ

ေလဆိြ ်

ဇလပ်ေထာ် 
ေရေလှာငတ်မ ဳ

မဇင်ဵ ေရေလှာင်တမဳ 

စမီဳကိန်ဵလုြ်ငန်ဵ အဆငဴ် (၁) ဧရိယာ 
(၇၂၀ဟက်တာ) 



စီမဳကိန်ဵအေကာင်အထည်ေော်မညဴ် အစီအစဉ်မျာဵ 

• စီမဳကိန်ဵကုိ အဆငဴ်(၃) ဆငဴ်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရက်ွသွောဵမည် 
ပဖစ်ပါသည။် 

• အဆငဴ် (၁) 

 နှစ်စဉြ်ရီဵသည်ပမာဏ (၈) သန်ဵ 

 လုပ်ငန်ဵဖပီဵစီဵ ရန်ရည်မှန်ဵထာဵေသာနှစ ်– ၂၀၂၇ ြုနှစ် 

• အဆငဴ် (၂):  

 နှစ်စဉြ်ရီဵသည်ပမာဏ (၁၅) သန်ဵ 

 လုပ်ငန်ဵဖပီဵစီဵ ရန်ရည်မှန်ဵထာဵေသာနှစ်– ၂၀၃၇ ြုနှစ် 

• အဆငဴ် (၃):  

 နှစ်စဉြ်ရီဵသည်ပမာဏ (၃၀) သန်ဵ 

 လုပ်ငန်ဵဖပီဵစီဵ ရန်ရည်မှန်ဵထာဵေသာနှစ်– ၂၀၄၈ ြုနှစ် 

 

ကိုဵကာဵ။ ။ JICA Study Team 

လုြ်ငန်ဵအဆငဴ်  
နှစ်စဉ် လက်ြဳနိုင်ေသာ ြရီဵသညြ်မာဏ  

စုစုေြါင်ဵ 
(သန်ဵ) ပြညြ် (သန်ဵ) ပြညတ်ွင်ဵ  

(သန်ဵ) 

 
စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ အဆငဴ် (၁) 

Phase-1 
၈  ၇.၄  ၀.၆  

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ အဆငဴ် (၂) 
Phase-2 

၁၅  
 ၁၄  ၁  

စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵ အဆငဴ် (၃) 
Phase-3 ၃၀  ၂၆  ၄  

 ယြလုုပ်ေဆာင်ေနေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိြိုကမ်ှုဆန်ဵစစ်ပြင်ဵ 

လုပ်ငန်ဵတွေင် စီမဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵအဆင်ဴ (၁)သာပါဝင်ပါသည။် 



စီမဳကိန်ဵလုြ်ငန်ဵ အဆငဴ် (၁) တွင် တည်ေဆာက်မညဴ် လုြ်ငန်ဵမျာဵ 

• ေလယာဉ်ေပြဵလမ်ဵ 

 အလျာဵ ၃,၆၀၀ မီတာ ၊ အကျယ် ၆၀  မီတာ 

• ေလယာဉ်သွာဵလမ်ဵ  

 အလျာဵ ၃,၆၀၀ မီတာ ၊ အကျယ် ၃၀  မီတာ 

• ေလယာဉ်ဝင်/ထွက်လမ်ဵ (၄) ြ ု

 



ေလဆိြ်စီမဳကိန်ဵ  အဆငဴ် (၁) တွင် ြါဝင်သညဴ် လုြ်ငန်ဵမျာဵ 

စဉ ် လုြ်ငန်ဵအမည ် စဉ ် လုြ်ငန်ဵအမည ်

၁ ေလယာဉ်ေပပဵလမ်ဵ (အလျာဵ ၃,၆၀၀  မီတာ၊ အကျယ ်၆၀ မီတာ) ၁၁ ေလယာဉ်ထာဵရန်ရုဳ နှငဴ် ပပုပပင်ထိန်ဵ သိမ်ဵသိမ်ဵေရဵရုဳမျာဵ 

၂ ေလယာဉ်သွောဵလမ်ဵ (အလျာဵ ၃,၆၀၀  မီတာ၊ အကျယ ်၃၀ မီတာ) ၁၂ ေလယာဉ်ဆီသိုေလှာင်ရုဳမျာဵ 

၃ ေလယာဉ်ဝင/်ထွေက်လမ်ဵ (၄) ြ ု ၁၃ 
ေလယာဉ်ေပပဵလမ်ဵမီဵနှငဴ် ေလေကကာင်ဵလမ်ဵညွှန်မှုအေကာက်အကူပပု 

စက်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၄ ေလယာဉရ်ပ်နာဵေနရာ ၁၄ စက်မှု နှငဴ်လျှေပ်စစ် အေထာကအ်ကူပပုစက်ရုဳ 

၅ ြရီဵသည်တက/်ဆင်ဵတဳတာဵ (၁၀) ြ ု ၁၅ ေလယာဉ်အစာဵအေသာက်စက်ရု ဳ

၆ ေလဆိပ်အေဆာက်အဦ (၂) ြ ု(ြရီဵသည ်နှငဴ် ကုန်စည်) ၁၆ လျှေပ်စစ်ဓာတ်အာဵြွေဲရုဳမျာဵ 

၇ အေရဵကကီဵပုဂ္ဂိုလ်နာဵေနေဆာင်အေဆာကအ်ဦ ၁၇ ေရသန့်စင်စက်ရုဳ 

၈ ကာဵရပ်နာဵရန်ေနရာ ၁၈ ေရဆိုဵသန့်စင်စက်ရုဳ 

၉ ေလေကကာင်ဵထိန်ဵေမျှော်စင ် ၁၉ အမှိုက်မီဵရှို့စက ်

၁၀ ေလယာဉ်အသက်ကယ်နှငဴ်မီဵသတ်အေဆာက်အဦ ၂၀ ေလယာဉ်ဧရိယာအတွေင်ဵ ဆက်စပ်လမ်ဵမျာဵ 



ကဏ္ဍ လျာထာဵေသာအေဆာက်အဥ
ီမျာဵ 

စမီဳကိန်ဵအေပြအ  
ေန 

ြန့်မှန်ဵ 
မြီဵစီဵြျနိ် မှတ်ြျက ်

လမ်ဵ ေလဆိပ်မ ှဖမို့ေရှာင်လမ်ဵ ကို 
ဆက်သွေယ်မညဴ်လမ်ဵ 

လျာထာဵဆဲ ၂၀၂၆ အရှည် ၁၀၀ မီတာ ရှိ ၄ လမ်ဵသွောဵ 
ေဖာက်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထာဵပါသည်။ 

ေလဆိပ်မေှတာင်ဘက်ရှ ိ
ရန်ကုန-် မန္တေလဵ 
အေဝဵေပပဵလမ်ဵမကကီဵကို 
ဆက်သွေယ်မညဴ်လမ်ဵ 

လျာထာဵဆဲ 
 

၂၀၂၆ 
 

အရှည် ၇ ကီလိမုီတာ ရှိ ၄ လမ်ဵသွောဵ 
ေဖာက်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထာဵပါသည်။ 
 

လျှေပ်စစမ်ီဵရရှိရနအ်
စီအစဉ်မျာဵ 

ဘုရာဵကကီဵ ဓာတ်အာဵြွေဲရုဳမ ှ
၂၃၀ ကီလိုဗို ့ဓာတ်အာဵေပဵ 
လိုင်ဵအသစ်ဆွေဲရန ်

လျာထာဵဆဲ ၂၀၂၂ အရှည် ၁၈ ကီလိုမတီာ ရိှ ၂၃၀ ကီလိုဗို ့
ဓာတ်အာဵေပဵလိုင်ဵပဖငဴ် လျှေပ်စစမ်ီဵရယူ ရန် 
ရည်ရွယထ်ာဵပါသည်။ 

ကမာနက် 
ဓာတ်အာဵြွေဲရုကဳိုတုိဵြျဲ့ရန ်နှငဴ် 
၆၆ ကီလိုဗို ့ 
ဓာတ်အာဵေပဵလိုင်ဵ 
အသစ်ဆွေဲရန ်

လျာထာဵဆဲ 
 

၂၀၂၁ အရှည် ၁၄ ကီလိုမတီာ ရှိ ၆၆ ကီလိုဗို ့ 
ဓာတ်အာဵေပဵလိုင်ဵပဖငဴ် လျှေပ်စစမ်ီဵရယူ ရန် 
ရည်ရွယထ်ာဵပါသည်။ 
 

ေရေပဵေဝေရဵအစီ
အစဉ ်

မဇင်ဵေရေလှာင်တမ ဳမှ 
ေရယူရန်၊ 
ေရသန့်စင်စက်ရဳု၊ 
ေရသွေယ်ပိုကလ်ိုင်ဵမျာဵ 
ေဆာက်လုပရ်န် 

လုပ်ေဆာင်ဆဲ 
(BOT စနစ)် 

၂၀၂၆ ဖမို့ေရှာင်လမ်ဵမှ စီမဳကနိ်ဵေနရာသို ့
အကွောအေဝဵ ၂၀၀ မီတာြန့်ရှိ ေရသွေယ် 
ပိုကလ်ိုင်ဵပဖငဴ် တစ်ရက်လျှေင် ေရ ၅.၅ 
မီလီယမ်ဂါလဳ ြန့် ဆက်သွေယ်ရယူရန် 
ရည်ရွယထ်ာဵပါသည်။ 

ဆက်သွေယ်ေရဵ ဆက်သွေယ်ေရဵလိုင်ဵမျာဵနှငဴ် 
ကွေန်ယက်မျာဵ 
ေဆာက်လုပရ်န် 

လျာထာဵဆဲ 
 

၂၀၂၆ ပုဂ္ဂလိက ဆက်သွေယ်ေရဵ ကွေန်ရက ်
နှငဴ်ြျတိ်ဆက်ရန် ရည်ရွယထ်ာဵပါသည်။ 

ေလဆိြ်စီမဳကနိ်ဵ  အေထာက်အကပူြု လုြ်ငန်ဵမျာဵ 

လိုအပ်သည်ဴ အေထာက်အပဳဴအေဆာက်အဦမျာဵပပပုဳ 



ေလဆိြ်စီမဳကနိ်ဵ  အေထာက်အကပူြု လုြ်ငန်ဵမျာဵ 



ြတ်ဝန်ဵကျင်ထိြိုက်မှုဆန်ဵစစ်ပြင်ဵ 

လုြ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ပြင်ဵ 
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ဟဳသာဝတီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာေလဆိြ်တည်ေဆာကေ်ရဵ စီမဳကိန်ဵအတွက် ေလဴလာြဲဴေသာ 

အစီရင်ြဳစာမျာဵ 

စဉ ် အစီရင်ြဳစာအမည ် အြျနိ ် ေရဵဆဲွြဲဴေသာ အေွဲ့အစည်ဵ 

၁။ နယ်ပယ်အတိငု်ဵအတာ သတ်မတှ်ပြင်ဵ 
အစီရငြ်ဳစာ (Scoping Report)  

MONERC သို့တင်ပြင်ဵ 
: နိုဝငဘ်ာ ၂၀၁၆ 
 
MONERC မှ 
အတည်ပပုပြင်ဵ : 
ဇန်နဝါရ ီ၂၀၁၇ 

 Japan NUS Co., Ltd. 
 TEAM Consulting Engineering and 

Management Co., Ltd. 
 Total Business Solution Co., Ltd. 
 Resource and Environment Myanmar Co., 

Ltd. 

၂။ Preparatory survey for  Hanthawaddy 
International Airport Development Project 
in the Republic of Myanmar (PPP 
Infrastructure Project)  
Final Report Volume-2 

ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂၀၁၈ Japan International Cooperation Agency 
 JGC Corporation 
 Oriental Consultants Global Co., Ltd. 
 Almec Corporation 
 Japan NUS Co., Ltd. 

၃။ Issues Analysis on Hanthawaddy 
International Airport Construction Project 
Draft Final Report 

ေမ ၂၀၂၀  Japan International Cooperation Agency  
 Nippon Koei Co., Ltd. 

၄။ Issues Analysis on Social Consideration  
Issues for Airport Construction Project in 
the Republic of the Union of Myanmar 
Final Report (draft)-2 

ေမ၂၀၂၀  Japan International Cooperation Agency 
Myanmar Office 

 Oriental Consultants Japan Co., Ltd. 

၅။ Issues Analysis on Hanthawaddy 
International Airport Construction Project 
Final Report 

ဇူလိုင်၂၀၂၀  Japan International Cooperation Agency  
 Myanmar Koei International Ltd. 

၆။ Environmental Impact Assessment  ေဆာငရ်ွကဆ် ဲ  Oriental Consultants Global Co., Ltd. 
 Total Business Solution Co., Ltd. 
 TEAM Consulting Engineering and 

Management PCL  
MONERC မ ှနယ်ြယ်အတုိင်ဵ အတာသတ်မှတ်ပြင်ဵ အစီရင်ြဳစာ 

အတည်ပြုစာ  



ြတ်ဝန်ဵကျင်ဆန်ဵစစ်မှုလုြ်ငန်ဵေဆာင်ရကွ်မညဴ ်အြျနိ်ဇယာဵ  



MONREC မှ အစီရင်ြဳစာအာဵ စစ်ေဆဵပြင်ဵနငှဴ် အတည်ပြုပြင်ဵ လုြ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ  



ြတ်ဝန်ဵကျင်ေလဴလာဆန်ဵစစရ်ပြင်ဵ ၏ ရည်ရွယ်ြျက် 

• သယဳဇာတနှငဴ်သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျငထ်ိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန နှငဴ် ပဲြူဵတိငု်ဵေဒသကကီဵ 

အစိုဵ ရအဖွေဲ့ ၊ ဂျပန်(JICA) အဖွေဲ့အစည်ဵ မှ လိုအပ် ေသာ ပတ်ဝန်ဵကျငဆ်ိငု်ရာြွေင်ပဴပုြျက် 

ရရိှရန်အတွေက ်ပဖစ်ပါသည။်  

 

ြတ်ဝန်ဵကျင်ေလဴလာဆန်ဵစစ်ပြင်ဵ  ေဆာင်ရကွ်မညဴ် အေွဲ့အစည်ဵမျာဵ 
• The Japan International Cooperation Agency (JICA) Study Team တွေင ်ပါဝင်ေသာ 

Oriental Consultants Global Co., Ltd. (OCG) 

• ပြည်တငွ်ဵ အေွဲ့အစည်ဵ: Total Business Solution Co., Ltd. (TBS) နှငဴ်TEAM Consulting 
Engineering and Management PCL (TEAM). 

 
 



အမျာဵပြညသ်ူမျာဵကိ ုေလဆြိ်စမီဳကိန်ဵနှငဴ် ြတ်ဝန်ဵကျငေ်လလဴာ ဆန်ဵစစ်မှု 
စတင်ေကကာင်ဵအသေိြဵေကကပငာပြင်ဵ  

15 



အမျာဵပြည်သူမျာဵကုိ စီမဳကိန်ဵအေကကာင်ဵနှငဴ် ြတ်ဝန်ဵကျင် ေလဴလာ 
ဆန်ဵစစ်မှုအေကကာင်ဵအသိေြဵေကကပငာပြင်ဵ 
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စီမဳကိန်ဵအေကကာင်ဵကို အမျာဵပြည်သူသို့ အသိေြဵပြင်ဵ 

• ပတဝ်န်ဵ ကျင်ဆန်ဵစစ်ပြင်ဵလုပင်န်ဵ မစတင်မ ီ အမျာဵပပည်သူသို ့

စီမဳကိန်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဴ အေကကာင်ဵကုိ သိရိှေစရန် 

စီမဳကိန်ဵအေကကာင်ဵ အရာအကျဉ်ဵြျုပ် ပါဝငေ်သာ အသိေပဵ 

အေကကာင်ဵကကာဵစာကို စမီဳကိန်ဵေနရာ၊ ပဲြူဵ ဖမို့နယ်အေထွေေထွေ 

အုပြ်ျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ၊ ရပ်/ေကျဵအုပြ်ျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵမျာဵ၊ စာကကညဴ် 

တုိကမ်ျာဵ၊ ကာဵဂိတ်မျာဵ၊ ပဲြူဵ  ဘတူာရုဳနှင်ဴ အပြာဵအမျာဵပပည်သူ 

စည်ကာဵရာေနရာမျာဵတွေင် ပမန်မာ/အဂေလိပ ် နစှဘ်ာသာပဖငဴ ်

ဨဂုတလ်အတွေင်ဵတွေင ်ေကကညာြဲဴပါသည်။ 

• အဆိုပါအသေိပဵအေကကာင်ဵကကာဵစာတွေင် ေအာက်ပါ အြျက်မျာဵ 

ပါဝငပ်ါသည်။ 

 စီမကဳိန်ဵအေကကာင်ဵအရာ 

 ကွေင်ဵဆင်ဵေလဴလာမည်ဴအစီအစဉ်၊ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် အြျနိ်ဇယာဵမျာဵ 

 သိလိုသည်မျာဵရှိပါက ဆက်သွေယ်ရမည်ဴ လူပဂု္ဂိုလ်မျာဵ 
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ြတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုင်ရာ အေပြြဳအြျက်အလက်မျာဵ 

ေကာက်ယူပြင်ဵ 

18 



ြတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုငရ်ာ အေပြြဳအြျက်အလက်မျာဵ ေကာက်ယူပြင်ဵ 

• ရုပ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အြျက်အလက်မျာဵ 

• ဇီဝဆိုင်ရာ အြျက်အလက်မျာဵ 

• လူမှုစီဵပွောဵဆိုင်ရာ အြျက်အလက်မျာဵ 

• ယဉ်ေကျဵမှုဆိုင်ရာ အြျက်အလက်မျာဵ 

• အမျာဵပပည်သူနှငဴ် တိုင်ပင်ေဆွေဵေနွေဵပြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

 



စီမဳကိန်ဵြတ်ဝန်ဵကျင်ရှအိေဆာက်အဦမျာဵ 

စီမဳကိန်ဵအတွေင်ဵရိှ လက်ရှိေပမပပင်အေနအထာဵ စီမဳကိန်ဵအတွေင်ဵရိှ ဇလပ်ေထာ်ေရေလာှငတ်မ ဳ

ေရွှေကဳပွေင်ဴဘုရာဵ မဉ္ူဇ သကာရာမ ေကျာင်ဵတိုက ်

စီမဳကိန်ဵအတွေင်ဵရှိ ပတ်ဝန်ဵကျင ်အေပြအေနပပေပမပုဳ 



ေပမေြါ်ေရနမူနာေကာက်ယြူဲဴေသာေနရာ 
(စုစု ေပါင်ဵ (၅) ေနရာ) 
• ဇလပ်ေထာ်ေရေလှာင်တမဳ နှငဴ ်

မဇင်ဵေရေလှာငတ်မဳ တို့တွေင ်(၂) ေနရာစီ နှငဴ ်
ပဲြူဵပမစ်တွေင ်(၁) ေနရာ တို့ကို မိုဵရာသီတွေင် 
နမူနာေကာက်ယူြဴဲပြင်ဵပဖစ်ပါ သည်။ 

 

ေပမေအာက်ေရနမူနာေကာက်ယူြဲဴေသာေနရာ 
(စုစု ေပါင်ဵ (၃) ေနရာ) 
• စီမဳကိန်ဵဧရိယာအနီဵရှိေရတွေင်ဵ၊ အမှတ် (၅) 

ရပ်ကွေက်မှ ေရတွေင်ဵ နှင်ဴ ကကက်ေမွေဵပမူေရဵခြဳ 
အနီဵရှိ အိမ်မှ ေရတွေင်ဵ တို့တွေင် (၁)ေနရာစီကို 
မိုဵရာသီ၌ ေကာက်ယြူဲဴပါသည်။ 
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ေရအရည်အေသွဵ တိုင်ဵတာပြင်ဵ (၂၀၁၅) 

၂၀၁၅ ြုနှစ်တွင် ေရနမူနာေကာက်ယူြဲေဴသာ ေပမြုဳ 

၂၀၁၅ ြုနှစ်တွေင် ဇလပ်ေထာေ်ရေလှာင်တမဳတွေင ်ေရနမူနာ 
ေကာက်ယူေနပု ဳ(ေပမေပါ်  ေရ) 

၂၀၁၅ ြုနှစ်တွေင် အမတ်ှ (၅) ရပ်ကွေက်ရှေိရတွေင်ဵ မှ ေရနမူနာ 
ေကာက်ယူေနပု ဳ(ေပမေအာက်ေရ) 



ေပမေြါ်ေရနမူနာေကာက်ယြူဲဴေသာေနရာ 
(စုစု ေပါင်ဵ (၅) ေနရာ) 
• ဇလပ်ေထာ်ေရေလှာင်တမဳ နှငဴ ်

မဇင်ဵေရေလှာငတ်မတ့ုိဳတွေင် (၂) ေနရာစီ နှငဴ ်
ဖွေတ်ပေလာင်ေြျာင်ဵတွေင ်(၁) ေနရာ တို့ကို 
မိုဵရာသီတွေင် နမူနာေကာက်ယူြဲဴပြင်ဵပဖစ်ပါ 
သည်။ 

 

ေပမေအာက်ေရနမူနာေကာက်ယူြဲဴေသာေနရာ 
(စုစ ုေပါင်ဵ (၃) ေနရာ) 
• စီမဳကိန်ဵဧရိယာအနီဵရှိေရတွေင်ဵ၊ အမှတ် (၅) 

ရပ်ကွေက်မှ ေရတွေင်ဵ နှင်ဴ ကကက်ေမွေဵပမူေရဵခြဳ 
အနီဵရှိ အိမ်မှ ေရတွေင်ဵ တို့တွေင် (၁)ေနရာစီကို 
မိုဵရာသီ၌ ေကာက်ယြူဲဴပါသည်။ 
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ေရအရည်အေသွဵ တိုင်ဵတာပြင်ဵ (၂၀၂၀) 

၂၀၂၀ ြုနှစ်တွင် ေရနမူနာေကာက်ယူြဲေဴသာ ေပမြုဳ 

၂၀၂၀ြုနှစ်တငွဇ်လြ်ေထာေ်ရေလှာင်တမဳတွင် ေရနမူနာ 
ေကာက်ယူေနြု ဳ(ေပမေြါ်  ေရ) 

၂၀၂၀ြုနှစ်တငွအ်မတ်ှ (၅) ရြ်ကွက်ရှိေရတွင်ဵ မ ှေရနမူနာ 
ေကာက်ယူေနြု ဳ(ေပမေအာက်ေရ) 



၂၀၁၅ြုနှစ ်မိုဵရာသီတွင်တိုင်ဵတာြဲဴေသာ ေပမေြါ်ေရအရည်အေသွဵ ရလဒ်  

No Parameters Units 
EIA Base line Result (September 2015) Wet Season National Environmental 

Quality Guideline 
(NEQG)* 

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 

Physical 
1. Depth m 4.5 4.5 4.5 4.5 2.6 - 

2. Temperature °C 31.3 29.4 28.8 25.1 27.5 - 

3. Total Suspended Solids mg/L 34.0 26.0 27.0 30.0 279.0               50 
Chemical  

4. Turbidity NTU 29.0 21.0 22.0 22.0 284.0 - 

5. Conductivity µS/cm 23.9 23.8 18.4 19.5 9.5 - 

6. Dissolved Solids mg/L 10.0 11.0 9.0 9.0 47.0 - 

7. pH - 6.5 6.4 6.5 6.5 7 6-9 

8. Total Alkalinity Mg/L as CaCO3 10.0 10.0 12.0 8.0 44.0 - 

9. Dissolved Oxygen mg/L 5.8 6.1 6.5 6.6 6.4 - 

10. Salinity ppt** <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

11. Chemical Oxygen Demand mg/L 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 250 

12. Biochemical Oxygen Demand mg/L 8.0 6.0 6.0 6.0 14.0 50 

13. Arsenic mg/L <0.0003 <0.0008 <0.0016 <0.0003 0.0013 0.1 

14. Cadmium mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.1 

15. Chromium (total) mg/L <0.003 0.004 0.016 0.013 0.015 0.5 

16. Copper mg/L Nil Nil Nil Nil Nil 0.5 

17. Iron mg/L 0.41 0.35 0.37 0.34 3.22 3 

18. Lead mg/L 0.015 0.008 <0.005 <0.005 0.007 0.2 

19. Mercury mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.01 

20. Nickel mg/L <0.006 <0.006 0.009 0.012 0.015 0.5 

21. Zinc mg/L 0.011 0.011 0.014 0.011 0.015 2 

22. Oil and Grease mg/L 1.4 0.7 0 0.7 0.3 10 
Biological 

23. Total Coliform Bacteria MPN/ 100mL 330 79 49 220 14,000 400 

24. Fecal Coliform Bacteria MPN/ 100mL 49 17 13 46 2,200 - 



Characteristics Parameters Units 
Monitoring Result (July 2020) NEQEG (2015) 

Guideline Values 
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 

Physical Depth  m 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 - 
Temperature            27.4 - 
Suspended Solids  mg/l 26 44 24 22 1404 50 

Chemical pH  - 6.97 6.68 6.82 6.78 6.32 6-9 
Total Nitrogen mg/l 1.8 1.7 0.8 5.5 6.1 10 
Total Phosphorous mg/l <0.04 0.10 <0.05 <0.05 <0.05 2 
Total Cyanide  mg/l - - - - 0.002 1 
Sulfide mg/l - - - - 0.218 1 
Chemical Oxygen Demand  mg/l 15.5 18.8 15.2 11.7 7.9 250 
Biological Oxygen Demand  mg/l 7.57 8.14 7.58 6.27 - 50 
Aluminum mg/l - - - - 31.64 3 
Arsenic  mg/l - - - - ≤0.010 0.1 
Cadmium  mg/l - - - - ≤0.002 0.1 
Chromium (total) mg/l - - - - 0.024  0.5 
Chromium (hexavalent)  mg/l - - - - <0.05 0.1 
Cyanide (free) mg/l - - - - <0.002 0.2 
Copper  mg/l - - - - ≤0.002 0.5 
Iron  mg/l - - - - 51.680 3 
Fluoride mg/l - - - - ≤0.014 20 
Phenols mg/l - - - - <0.002 0.5 
Tin mg/l - - - - ≤0.002 2 
Lead  mg/l - - - - ≤0.002 0.2 
Mercury  mg/l - - - - ≤0.002 0.01  

Nickel  mg/l - - - - 0.016 0.5 
Silver mg/l - - - - ≤0.002 0.2  
Zinc    - - - - 0.034 0.2 
Oil and Grease  mg/l <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 <3.1 10 

Biological Total Coliform Bacteria  MPN/100ml 1400 4900 1600 7900 - 400 

၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ် မိုဵရာသီတွင်တိုင်ဵတာြဲဴေသာ ေပမေြါ်ေရအရည်အေသွဵရလဒ်  



၂၀၁၅ ြုနှစ ်နှငဴ် ၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်တို့တငွ် တုိင်ဵ တာြဲဴေသာ ေပမေြါ်ေရအရည်အေသွဵ ရလဒ်မျာဵအေြါ် သုဳဵသြ်ပြင်ဵ 

• ၂၀၁၅ြုနှစ်တွေင် ဇလပ်ေထာ် ေရေလှာင်တမဳ နှငဴ် မဇင်ဵ  ေရေလှာင်တမဳ တို့၌ တိုင်ဵတာြဲဴေသာ 
ေရအရည်အေသွေဵ ရလဒမ်ျာဵမှာ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆိုငရ်ာ အရည်အေသွေဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) 
လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ အတွေင်ဵတွေင်သာရှပိါသည်။ 

• ၂၀၂၀ြုနှစ်တွေင် ဇလပ်ေထာ် ေရေလှာင်တမဳ နှငဴ် မဇင်ဵ ေရေလှာင်တမဳ တို့၌ တိုင်ဵတာြဲဴေသာ total coliform 
bacteria မအှပ ကျန်ရှေိသာ အတိုင်ဵအတာမျာဵ၏ ရလဒ်မျာဵမှာ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆိုင်ရာ 
အရည်အေသွဵေ  (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ အတွေင်ဵတွေင်သာရှပိါသည်။ 

• ထို့အပပင ် ၂၀၂၀ြုနှစ်တွေင် Chemical Oxygen Demand ရလဒ်မှာ ၂၀၁၅ ြုနှစ်ကထက် ေလျာဴနည်ဵလာ 
သည်ကို ကကညဴ်ပြင်ဵအာဵပဖငဴ် ဇလပ်ေထာ်နှငဴ် မဇင်ဵ ေရေလာှင်တမဳတို့၌ ေရအရည်အေသွေဵ ပို၍ 
ေကာင်ဵမွေန်လာသည်ဟုြန့်မှန်ဵနိုင်ပါသည်။ 

• သိုေ့သာ် ဤေရေလှာငက်န်နှစ်ကန်မှ ေရမျာဵမှာ အိမ်သုဳဵေရအတွေက်သာ သငဴ်ေလျာ၍် စနစ်တကျ 
သန့်စင်ဖပီဵမှသာ ေသာက်သဳုဵရန် သငဴေ်လျာ်ပါသည်။ 

• ဖွေတ်ပေလာငေ်ြျာင်ဵတွေင် တိုင်ဵတာြဲဴေသာ အြျ ို ့ေသာေရအရည်အေသွေဵ ရလဒမ်ျာဵ (suspended solids, 
aluminum, iron) မာှ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆိုငရ်ာ အရည်အေသွဵေ  (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ 
ထက်ေကျာ်လွေန်ေနသည်ကိ ုေတွ့ေ ရိှရပါသည။် 
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၂၀၁၅ ြုနှစ ်နှငဴ ်၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ် မိုဵရာသီတွင်တိငု်ဵတာြဲေဴသာ ေပမေအာက်ေရအရည်အေသွဵရလဒ်  

Note: Parameters in excess of the guideline values are shown in red color 

Characteristic Parameters Unit 

Monitoring Result (September 
2015) Wet Season 

Monitoring Result (July 2020) 

DWQS (2014/draft) WHO Guidelines GW1 
(Near the 

Project 
Site) 

GW2 
(House 

near 
communi
ty hall of 
quarter 

5) 

GW3 
(House 

near 
Chicken 
Farm) 

GW1 
(Near the 

Project 
Site) 

GW2 
(House near 
community 

hall of 
quarter 5) 

GW3 
(House 

near 
Chicken 
Farm) 

Physical 

Odor TON - - - 1 1 1 - - 

Color TCU - - - 6.81 6.88 9.73 - - 

Turbidity NTU 2.0 3.0 3.0 0.00 0.00 2.12 5 <5 

Total Dissolved Solid mg/l 46.0 19.0 225.0 54 36 218 - 600 

Chemical 

Arsenic mg/l 0.0007 0.0007 0.0087 ≤0.010 ≤0.010 ≤0.010 0.05 0.01 

Lead mg/l <0.005 <0.005 <0.005 0.002 0.060 0.006 0.01 0.01 

Nitrate mg/l Nil Nil Nil 1.084 3.293 0.93 50 50 

Manganese mg/l Nil Nil Nil 0.008 0.318 0.012 0.4 <0.1 

Chloride mg/l 2.0 4.0 2.0 1.337 1.362 1.890 250 <250 

Hardness mg/l - - - 11.09 18.15 9.07 - - 

Iron mg/l 0.20 0.22 0.24 0.030 0.064 0.022 1 0.3 

pH - 8.8 6.2 8.2 6.54 6.68 8.43 6.5-8.5 6.5-8.5 

Sulphate mg/l Nil Nil 32.0 0.573 0.349 0.494 250 250 

Biological 
Total Coliform MPN/100ml 23 <1.1 23 130 35000 240 3 - 

Total fecal coliform count (MPN/100ml) None None None 210 23 43 - - 



၂၀၁၅ ြုနှစ ်နှငဴ ်၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်တွင် တိငု်ဵတာြဲဴေသာ ေပမေအာက်ေရအရည်အေသွဵ ရလဒ်မျာဵ 

အေြါ် သုဳဵသြ်ပြင်ဵ  

• စီမဳကိန်ဵဧရိယာအနီဵရှိေရတွေင်ဵ  မှေကာက်ယူတိုင်ဵတာြဲေဴသာ ေပမေအာက်ေရအရည်အေသွေဵ ရလဒမ်ျာဵ မှာ 
၂၀၁၅ ြုနှစ်ရိှ pH တန်ဖိုဵမှာ ကမ္ဘာကျန်ဵမာေရဵအဖွေဲ့၏ လမ်ဵညွှန်ြျက်ထက် အနည်ဵငယ် ေကျာ်လွေန် ေနဖပီဵ 
total coliform bacteria မှာ ၂၀၁၅ နှငဴ်၂၀၂၀ ြုနှစ် နှစ်နှစ်လုဳဵတွေင် ေသာက်သုဳဵေရအရညအ်သွေဵ 
စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵထက်ေကျာ်လွေန်ေနသည်ကိုေတွေ့ရိှရပါသည်။    

• အမှတ် (၅) ရပ်ကွေက်မှ ေရတွေင်ဵ နှငဴ် ကကက်ေမွေဵပမူေရဵခြ ဳအနီဵရှ ိအိမ်မှ ေရတွေင်ဵ မျာဵမှ ၂၀၁၅ ြုနှစ်နှငဴ် ၂၀၂၀ 
ြုနှစ်တွေင် ေကာက်ယူတိုင်ဵတာြဲဴေသာ ေပမေအာက်ေရအရည်အေသွေဵ ရလဒ်မျာဵမှာ total coliform bacteria 
မှာ အနည်ဵငယ်ေကျာ်လွေန်ေနသည်မှအပ ကျန်ရှေိသာ အရည်အေသွဵေ အတိုင်ဵအတာ မျာဵမှာ 
ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွေဲ့၏ လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵနှငဴ် ေသာက်သုဳဵေရအရည်အ ေသွဵေ  စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ အတွေင်ဵ သာ 
ရှသိည်ကိ ုေတွ့ေ ရိှရပါသည။် 

• ထို့ေကကာငဴ် ထိုေရမျာဵမှာ အိမ်သုဳဵေရအတွေက်သာ သငဴ်ေလျာ၍် (ကျ ိုြျက်)သန့်စင်ဖပီဵမှသာ ေသာက်သုဳဵ 
သငဴပ်ါသည်။ 
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ေလအရည်အေသွဵ ၊ ဆူညသဳဳနှငဴ ်တုန်ြါမှု တိုင်ဵတာပြင်ဵ (၂၀၁၅) 

တိုင်ဵ တာြဲဴသညဴ်ေနရာမျာဵ [စုစုေြါင်ဵ (၃) ေနရာ] 

• ေနရာ (၁) - လူေနဧရိယာ (အုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵေရှ့၊ အမှတ ်(၅)ရပ်ကွေက်) 

• ေနရာ (၂) - ေလဆိပ်သိုသ့ွောဵရာလမ်ဵ (လျာထာဵ) နှငဴ ်ပပည်ေထာင်စု အေဝဵေပပဵ 

လမ်ဵမကကီဵ အမှတ် (၁) လမ်ဵဆုဳရာေနရာ 

• ေနရာ (၃) - ေလဆိပ်သို့သွောဵရာလမ်ဵ (လျာထာဵ) နှင်ဴ ေညာငအ်င်ဵ လမ်ဵမဆုဳရာ 

ေနရာ 

 

ေလအရညအ်ေသွဵ တိုင်ဵတာသညဴ် ေနရာမျာဵပြ ေပမြုဳ 28 



ေလအရညအ်ေသွဵ  ၊ ဆူညဳသဳနှင်ဴ တုန်ြါမှု တိုင်ဵတာပြင်ဵ (၂၀၂၀) 

တိုင်ဵ တာြဲဴသညဴ်ေနရာမျာဵ  (စုစုေြါင်ဵ (၅) ေနရာ) 

• ေနရာ (၁) - ေလဆိပ်သိုသ့ွောဵရာလမ်ဵနှငဴ ် ဖမို့ေရှာင်လမ်ဵဆုရဳာ ေနရာ 

• ေနရာ (၂) - ေလဆိပ်သိုသ့ွောဵရာလမ်ဵ (လျာထာဵ) နှငဴ ်ပပည်ေထာင်စု အေဝဵေပပဵ 

လမ်ဵမကကီဵ အမှတ် (၁) လမ်ဵဆုဳရာေနရာ 

• ေနရာ (၃) - ေလဆိပ်သို့သွောဵရာလမ်ဵ (လျာထာဵ) နှင်ဴ ေညာငအ်င်ဵ လမ်ဵမဆုဳရာ 

ေနရာ 

• ေနရာ (၄) - စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွေင်ဵ ရှိ ေလယာဉ်မျာဵထာဵရန် လျာထာဵသညဴ ်

ေနရာ 

• ေနရာ (၅) - လူေနဧရိယာ (အုပ်ြျုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵေရှ့၊ အမှတ ်(၅)ရပ်ကွေက်) 

 

ေလအရညအ်ေသွဵ တိုင်ဵတာသညဴ် ေနရာမျာဵပြ ေပမြုဳ 29 



ေလအရည်အေသွဵ ၊ ဆူညသဳဳနှငဴ ်တုန်ြါမှု တိုင်ဵတာသညဴ် ြုဳမျာဵ (၂၀၂၀) 

ေနရာ (၁) 

ေနရာ (၅) ေနရာ (၄) 

ေနရာ (၃) ေနရာ (၂) 
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Station 

Results of Measurement (µg/m
3
)
 

PM10 Average 24 hours Sulfur Dioxide (SO2) Average 
24 hours 

Nitrogen Dioxide (NO2) 
Average 24 hours 

Station A1 (nearby residential 
area ) 

9.43 <50.00 <18.00 

41.07 <50.00 <18.00 

Station A2 (junction of the 
planned access roads and 
existing NH1) 

4.60 <50.00 <18.00 

21.98 <50.00 <18.00 

Station A3 (junction of the 
planned access roads and 
existing Ngyn Inn Road)  

6.75 <50.00 <18.00 

13.21 <50.00 <18.00 

National Environmental Quality 
(Emission) Guidelines (Dec, 
2015) 

50 20  40 (1-year averaging period) 

တိုင်ဵတာြဲဴေသာ ေလအရည်အေသွဵ ရလဒ ်(၂၀၁၅) 



Station Sampling 
Date 

PM10 

(µg/m
3
) 

PM2.5 

(µg/m
3
) 

SO2 

(µg/m
3
) 

NO2 

(µg/m
3
) 

O3 

(µg/m
3
) 

NH3 

(mg/m
3
) 

NO 

(mg/m
3
) 

HCL 

(mg/m
3
) 

VOCs (ppb) 
TSP 

(µg/m
3
) 

Humidity 

(%) 
Temperatur

e (°C) 

Station A1 

(the junction of the 
planned access 
roads and existing 
Myo Shaung Road) 

  

31 August –  

1 
September 

25.60  

  
60.23 39.9 3.76 49.2 0.11 0 0.08 11.43 18.12 82.15 30.41 

Station A2 (the 
junction of the 
planned access 
roads and existing 
NH1) 

2-3 
September 22.27 12.10 23.69 4.17 83.35 0.10 0 0.07 4.72 42.73 80.94 30.20 

Station A3 (the 
junction of the 
planned access 
roads and existing 
Ngyn Inn Road) 

1-2 
September 7.35 18.96 23.66 3.76 52.77 0.10 0 0.07 4.03 7.21 82.37 30.86 

Station A4 (near 
the planned hanger 
area) 

29-30 
August 17.22  25.64 24.65 4.05  38.20 0.09 0 0.07 2.94 48.70 85.48 28.68 

Station A5 (the 
junction of the 
planned access 
roads and existing 
Ngyn Inn Road)  

30-31 
September 25.41  56.35 21.46 3.79 42.11 0.09 0 0.07       3.75 50.42 79.04 31.40 

National Environmental Quality 
(Emission) Guidelines (DEC, 2015) 50 25 20  

40 (1-year) 

200 (1-
hour) 

100 

(8-hour 
average) 

50 350 10 20 -   - -  

တိုင်ဵတာြဲဴေသာ ေလအရည်အေသွဵ ရလဒ် (၂၀၂၀) 



၂၀၁၅ ြုနှစ ်နှငဴ၂်၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်တငွ ်တိုင်ဵ တာြဲဴေသာ ေလအရည်အေသွဵ ရလဒ်မျာဵအေြါ် သုဳဵသြ်ပြင်ဵ 
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• ၂၀၁၅ ြုနှစ် နှငဴ် ၂၀၂၀ြုနှစ်တွေင ်တိုင်ဵတာြဲဴေသာ PM10 ရလဒမ်ှာ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင် ဆိုငရ်ာ အရည်အေသွေဵ 

(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ အတွေင်ဵတွေင်သာရှပိါသည်။ 

•  ၂၀၂၀ြုနှစ်တွေင ်တိုင်ဵတာြဲဴေသာ ဓာတ်ေငွ့ေ မျာဵ (NO2, O3, NH3, NO, HCL, VOC) ရလဒမ်ှာ 

အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင ်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွေဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ အတွေင်ဵတွေင်သာရှိ ေသာ်လည်ဵ SO2 

ရလဒ်မှာ အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင ်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွေဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ 

ထက်အနည်ဵငယေ်ကျာ်လွေန်ေနသည်ကိေုတွေ့ရှိရပါသည်။ 

• ထို့ေကကာငဴ် ေလအရည်အေသွေဵ ရလဒ်မျာဵမှာ ၂၀၁၅ြုနှစ် မှ ၂၀၂၀ြုနှစ်အတွေင်ဵ  သိသာေသာ ေပပာင်ဵလဲပြင်ဵမျာဵ မရှိပါ။ 

 



Near the 
planned 
hanger area 

Near by 
residential aera 
(Monastery) 

Point Unit 
Result Guidelines* Sampling 

Duration Day Time Night Time Day Time Night Time 

Station N1 
(nearby 

residential 
area ) 

dBA 49.3 – 63.4 43.6 – 53.2 55 45 24 hours 

Station N2 
(junction 

of the 
planned 
access 

roads and 
existing 
NH1) 

dBA 67.6 – 73.2 63.3 – 69.3 70 70 24 hours 

Station N3 
(junction 

of the 
planned 
access 

roads and 
existing 

Ngyn Inn 
Road)  

dBA 53.1 – 64.2 56.7 – 57.6 70 70 24 hours 

Point Unit 
Result Guidelines* 

Sampling Duration 
Day Time Night Time Day Time Night Time 

Station N1 
(the junction of the planned access 

roads and existing Myo Shaung Road) 
dBA 57.01-68.33 56.58-63.54 70 70 24 hours 

Station N2 (the junction of the 
planned access roads and existing 

NH1) 
dBA 56.68-74.83 56.74-73.64 70 70 24 hours 

Station N3 (the junction of the 
planned access roads and existing 

Ngyn Inn Road) 
dBA 53.70-61.60 55.62-62.21 70 70 24 hours 

Station N4 (near the planned hanger 
area) 

dBA 46.56-54.55 47.28-50.06 70 70 24 hours 

Station N5 (nearby residential area )  dBA 55.60-68.19 57.13-60.87 55 45 24 hours 

၂၀၁၅ ြုနှစ ်နှငဴ ်၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်တွင ်တိုင်ဵတာြဲေဴသာ ဆူညဳသဳ ရလဒ်မျာဵ 

 ၂၀၁၅ ြုနှစ် တွေင်တုိင်ဵတာြဲဴေသာ ဆူညဳသ ဳရလဒ်မျာဵမှာ အမျ ို ဵသာဵပတဝ်န်ဵကျင် ဆိုင်ရာ အရည်အေသွေဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ 
အတွေင်ဵတွေင်သာရှိပါသည။် 

 ၂၀၂၀ ြုနှစ် တွေင်တုိင်ဵတာြဲဴေသာ ဆူညဳသ ဳရလဒ်မျာဵမှာ လူေနဧရိယာ ပဖစ်ေသာေနရာ (၅) မှအပ ကျန်ေသာေနရာမျာဵတွေင်  အမျ ို ဵသာဵပတဝ်န်ဵကျင် 
ဆိုင်ရာ အရည်အေသွေဵ (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ အတွေင်ဵတွေင်သာရှိပါသည။် 

* အမျ ို ဵသာဵ ြတဝ်န်ဵကျငဆ်ိုင်ရာ အရညအ်ေသွဵ (ထုတလ်ွှတ်မှု) လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ  (၂၀၁၅)  

၂၀၁၅ ၂၀၂၀ 



Near the 
planned 
hanger area 

Near by 
residential aera 
(Monastery) 

Point 

Radial Transverse Vertical 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency           

(Hz) 
Peak Particle Velocity 

(mm/s) 
Frequency           

(Hz) 
Peak Particle Velocity 

(mm/s) 
Frequency           (Hz) 

Station V1 
(the junction of the 

planned access roads 
and existing Myo 

Shaung Road) 

0.47 55.96 0.34 36.14 0.36 9.54 

Station V2 (the 
junction of the 

planned access roads 
and existing NH1) 

0.83 21.55 0.87 52.04 0.98 6.87 

Station V3 (the 
junction of the 

planned access roads 
and existing Ngyn 

Inn Road) 

0.31 46.53 0.28 4.73 0.53 1.27 

Station V4 (near the 
planned hanger 

area) 
0.38 93.41 0.37 36.7 0.3 7.08 

Station V5 (the 
junction of the 

planned access roads 
and existing Ngyn 

Inn Road)  

0.6 60.35 0.93 32.45 0.6 25.43 

Structure Type 

German Standards from DIN 4150 

Peak particle velocity (mm/s) 

4-8 Hz 8-30 Hz 30-100 Hz 

Commercial and Industrial 
Building 

(Line 1) 

20 20-40 40-50 

Residential Building 

(Line 2) 
5 5-15 15-20 

Sensitive Building 

(Line 3) 
3 3-8 8-10 

Point 

Radial Transverse Vertical 
Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/s) 

Freque

ncy           

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency           

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/s) 

Frequency           

(Hz) 

Station V1 (nearby 
residential area ) 

0.16 64.0 0.43 57.0 0.19 30.0 

Station V2 
(junction of the 
planned access 

roads and existing 
NH1) 

1.02 47.0 0.98 16.0 0.89 39.0 

Station V3 
(junction of the 
planned access 

roads and 
existing Ngyn 

Inn Road)  

0.37 37.0 - - - - 

 ၂၀၁၅ ြုနှစ် နှငဴ် ၂၀၂၀ ြုနှစ် တွေင်တုိင်ဵတာြဲဴေသာ တုန်ြါမှု ရလဒ်မျာဵမှာ 

ဂျာမန်စဳြျနိ်စဳညွှန်ဵအတွေင်ဵတွေငသ်ာ ရှိပါသည်။ 

၂၀၁၅ ၂၀၂၀ 

၂၀၁၅ ြုနှစ ်နှငဴ ်၂၀၂၀ ပြညဴ်နှစ်တွင ်တိုင်ဵတာြဲေဴသာ တုန်ြါမှု ရလဒ်မျာဵ 



ဇီဝမျ ို ဵစုဳ မျ ို ဵကွဲမျာဵ (အြင်မျာဵ) 

နယ်ြယ်အတိငု်ဵအတာသတ်မှတ်ေရဵ အစီရင်ြဳစာမှ အြင်မျာဵေလဴလာမှုပြြု ဳ(၂၀၁၆) 

အမျ ို ဵ 
အစာဵ ေလဴလာသည်ဴေနရာ ရလဒ် 

အပင်မျာဵ   မိုဵယွေန်ဵကကီဵအင်ဵ  မျ ို ဵရင်ဵ (၃၃) ြု မှ မျ ို ဵစိတ ်(၇၄) ြုရှိ 
အပင်မျာဵ (၂၀၁၉ြုနှစ် IUCN Red list အရ 
ကမ္ဘာတဝှမ်ဵ  မျ ို ဵသုဉ်ဵ ေပျာက်ကွေယရ်န် 
စိုဵရိမ်ရေသာ အပင်မျာဵ စာရင်ဵတွေင် မပါဝင်ပါ) 

 မဇင်ဵနှငဴ် 
ဇလပ်ေထာေ်ရ
ေလှာင်တမဳ 
အနီဵတစဝ်ိုက ်စို 
စွေတ်ရာေနရာမျာဵ 

 စီမဳကိန်ဵေနရာ နှငဴ် 
စီမဳကိန်ဵဧရိယာ၏ 
(၁၀) ကီလိုမီတာ 
အနီဵတစ်ဝိုက ်

စိုစွတ်ရာသီ 
 မျ ို ဵစိတ ်(၈၈) ြုတွေင် IUCN Red list အရ 

ကမ္ဘာတဝမှ်ဵ မျ ို ဵသုဉ်ဵေပျာက်ကွေယ်ရန် 
စိုဵရိမ်ရေသာ အပင်မျ ို ဵစတိ ်(၃) မျ ို ဵ 
ပါရှိပါသည်။ 

ေပြာက်ေသွ့ရာသီ 
 မျ ို ဵစိတ ်၁၀၇ ြုတွေင် IUCN Red list အရ 

ကမ္ဘာတဝမှ်ဵ မျ ို ဵသုန်ဵေပျာက်ကွေယ်ရန် 
စိုဵရိမ်ရေသာ အပင်မျ ို ဵစိတ ်(၄) မျ ို ဵ 
ပါရှိပါသည်။ 
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ဇီဝမျ ို ဵစုဳ မျ ို ဵကွဲမျာဵ (သတဝါမျာဵ) 

အမျ ို ဵအစာဵ ေလဴလာသည်ဴေနရာ ရလာဒ် 

သတ္ရဝါမျာဵ   မိုဵယွေန်ဵကကီဵအင်ဵ  နို့တုိက် သတ္ရဝါ (၁၂) မျ ို ဵ၊ (၂၀၁၉ ြုနှစ် IUCN 
Red list အရ ကမ္ဘာတဝှမ်ဵ မျ ို ဵသုဉ်ဵေပျာက်ကွေယ်ရန် 
စိုဵရိမ်ရေသာ နို့တိုက် သတ္ရဝါမျာဵ စာရင်ဵတွေင် 
မပါဝင်ပါ) 

 ကုန်ဵေနေရေန နှငဴ် တွောဵသွောဵသတ္ရဝါ (၂၄)မျ ို ဵ 
(၂၀၁၉ ြုနှစ် IUCN Red list အရ ကမ္ဘာတဝှမ်ဵ  
မျ ို ဵသုဉ်ဵေပျာက်ကွေယရ်န် စိုဵရိမ်ရေသာ မျ ို ဵ (၉) မျ ို ဵ 
ရှပိါသည။်) 

 စီမဳကိန်ဵေနရာ နှငဴ် 
စီမဳကိန်ဵဧရိယာ၏ 
(၁၀) ကီလိုမီတာ 
အနီဵတစ်ဝိုက ်

 နို့တုိက် သတ္ရဝါ (၁၀)မျ ို ဵ၊ (LC) 
 ငှက်မျ ို ဵစိတ ်(၅၀)မျ ို ဵ (စိုစွေတ်ရာသ)ီ/(၆၁) မျ ို ဵ 

ေပြာက်ေသွေ့ရာသီ (LC) 
 တွောဵသွောဵသတ္ရဝါ (၁၂)မျ ို ဵ နှငဴ် (LC) 
 ကုန်ဵေနေရေနသတ္ရဝါ (၆)မျ ို ဵ (LC) 

(၂၀၁၉ ြုနှစ် IUCN Red list အရ ကမ္ဘာတဝှမ်ဵ  မျ ို ဵသုန်ဵ 
ေပျာက်ကွေယရ်န် စိုဵရိမရ်ေသာ သတ္ရဝါမျာဵ စာရင်ဵတွေင ်
မပါဝင်ပါ) 

 မဇင်ဵနှငဴ် 
ဇလပ်ေထာ်ေရေလှ
ာင်တမဳ 
အနီဵတစဝ်ိကု် 
စိုစွေတ်ရာေနရာမျာဵ 

 ေရေနငှက်မျ ို ဵစိတ ်(၃)မျ ို ဵ၊  

 တွောဵသွောဵသတ္ရဝါ မျ ို ဵစိတ ်(၅)မျ ို ဵ  
 

နယ်ြယ်အတိငု်ဵအတာသတ်မှတ်ေရဵ အစီရင်ြဳစာမှ သတ္တဝါမျာဵေလဴလာမှုပြြဳု (၂၀၁၆) 
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စီမကဳိန်ဵဧရိယာဝန်ဵကျင်တွင ်ေတွ့ရှရိေသာ ငါဵ မျ ို ဵစိတ်မျာဵ 

Polynemus paradiseus Parambassis ranga Ompok   bimaculatus 

 

 

 

 

 

Glossogobius  giuris Xenentodon  cancila Macrogathus  zebrinus 

Osteobrama  alfredianus Chitala  chitala 

ငါဵမျ ို ဵစိတမ်ျာဵ ေလဴလာရာေနရာ 

 ပဲြူဵပမစ် 

 ဇလပ်ေထာ် ေရေလှာင်တမဳ၊ 

 မဇင်ဵေရေလာှင်တမဳ 

(ဇလပ်ေထာ် နှငဴ် မဇင်ဵေရေလာှင်တမဳအတွေင်ဵ 
ငါဵဖမ်ဵပြင်ဵကို တာဵပမစ်ထာဵသည်) 

ရလဒ် 

စိုစွတ်ရာသီ 

 ေလဴလာရာေနရာ သုဳဵေနရာတွေင် ငါဵမျ ို ဵစိတ ်စုစုေပါင်ဵ 
(၃၀) မျ ို ဵေတွ့ေ ရှပိါသည။် 

 ၂၀၁၉ ြုနှစ် IUCN Red list အရ ကမ္ဘာတဝမှ်ဵ 
မျ ို ဵသုဉ်ဵေပျာက်ကွေယ်ရန် စိုဵရိမ်ရေသာ ငါဵမျ ို ဵစိတမ်ျာဵ 
စာရင်ဵတွေင် (၄) မျ ို ဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

ေပြာက်ေသွ့ရာသီ 

 ေလဴလာရာေနရာ သုဳဵေနရာတွေင် ငါဵမျ ို ဵစိတ ်စုစုေပါင်ဵ 
(၃၃) မျ ို ဵေတွ့ေ ရှပိါသည။် 

 ၂၀၁၉ ြုနှစ် IUCN Red list အရ ကမ္ဘာတဝမှ်ဵ 
မျ ို ဵသုဉ်ဵေပျာက်ကွေယ်ရန် စိုဵရိမ်ရေသာ ငါဵမျ ို ဵစိတမ်ျာဵ 
စာရင်ဵတွေင် (၁) မျ ို ဵ ပါဝင်ပါသည်။ 

နယ်ြယ်အတိငု်ဵအတာသတ်မှတ်ေရဵ အစီရင်ြဳစာ မှ ငါဵမျာဵေလဴလာမှုပြြဳု (၂၀၁၆) 
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စီမဳကိန်ဵေလဴလာရာ မမို့နယ်မျာဵအတွင်ဵရှိ လူဦဵ ေရနှငဴ ်
အိမ်ေထာငစ်ုမျာဵ  

မမို့/မမို့နယ ် အိမ ် မိသာဵစု ရြ်ကွက ် ေကျဵရွာအုြ်စု ေကျဵရွာ 

ပဲြူဵ ဖမို့နယ ်

၃၈,၅၆၅ ၄၃,၆၇၈ ၄၀ - - 

၆၆,၇၁၅ ၇၁,၇၆၁ - ၆၆ ၂၁၁ 

ဘုရာဵကကီဵဖမို့ 
 ၃,၆၂၂ ၃,၉၁၈ ၃ - - 

အင်ဵတေကာ်ဖမို့ ၅,၃၃၇ ၅,၈၂၂ ၆ - - 

ကိုဵကာဵ။ ။ မမို့နယအ်ေထွေထွအုြ်ြျုြ်ေရဵဦဵစီဵ ဌာန၊ ြဲြူဵမမို့နယ် (၂၀၁၉) 
မှတ်ြျက်။ ။ ြဲြူဵမမို့နယ်တငွ ်ဘုရာဵကကီဵမမို့ နှငဴ် အင်ဵတေကာ်မမို့ တိုြ့ါဝင်ြါသည။် 

စီမကဳိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵရှိ ရြ်ကွက်/ေကျဵရွာမျာဵပြြဳု 

ေလဴလာသညဴ် မမို့နယ်/မမို့မျာဵ 

ပဲြူဵဖမို့နယ ်
ဘုရာဵကကီဵ ဖမို့ 
အင်ဵတေကာ်ဖမို့ 
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စီဵြာွဵေရဵနှင်ဴ လမ်ဵြန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ အေပြအေန 

ဖမို့ အစိုဵရဝန်ထမ်ဵ ဝန်ေဆာင်မှု စိုက်ပျ ို ဵေရဵ ေမွေဵပမူေရဵ အေရာင်ဵအဝယ ် စက်မှုလက်မှု ေရလုပ်ငန်ဵ ကျပန်ဵ အပြာဵ စုစုေပါင်ဵ  

ပဲြူဵဖမို့ ၇,၅၁၇ ၁၈,၃၈၁ ၂၆,၈၅၈ ၆၀၈ ၁၅,၇၇၈ ၃၅,၀၃၀ - ၁၅,၈၀၆ ၁၁,၃၁၄၂ ၂၃၃,၁၂၀ 

အင်ဵတေကာ ် ၁၁၄ ၉၅ ၇,၀၂၀ ၁,၄၅၂ ၃,၁၄၁ ၁,၀၄၈ - ၂,၉၁၂ ၃,၁၃၇ ၁၈,၉၁၉ 

ဘုရာဵကကီဵ ၁၇၂ ၄၁ ၃,၇၅၄ ၆၁၀ ၁,၉၁၁  
၄၀၀ - ၂,၃၁၁ ၄,၄၉၅ ၁၃,၆၉၄ 

စုစုေပါင်ဵ  ၇,၈၀၃ ၁၈,၅၁၇ ၃၇,၆၃၂ ၂,၆၇၀ ၂၀,၈၃၀ ၃၆,၄၇၈ ၀ ၂၁,၃၁၃ ၁၂၀,၄၉၀ ၂၆၅,၇၃၃   

 ေလဴလာသညဴ် ဖမို့/ဖမို့နယ် (၃)ြုတွေင် အလပု်လက်မဲဴစစုုေပါင်ဵ  ၄.၁၈% ြန့်ရှိပါသည။် 

 ပဲြူဵဖမို့နယ၏် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွေင်ဵ  လူတစ်ဦဵ ပျမ်ဵမျှေ တစ်နှစ်ဝင်ေငွေမှာ ၂,၅၃၂,၅၅၄ ကျပ်ြန့်ရှိဖပီဵ၊ 
အင်ဵတေကာ်ဖမို့၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွေင်ဵ  လူတစ်ဦဵ ပျမ်ဵမျှေ တစ်နှစ်ဝင်ေငွေမှာ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်ြန့် ရှိပါသည။် 

ကိုဵ ကာဵ။ ။မမို့နယ်အေထွေထွအုြြ်ျုြ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ြဲြူဵ မမို့နယ ်(၂၀၁၉) 

လမ်ဵြန်ဵဆက်သွယ်ေရဵ 
 အမျာဵစုမှာ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယက်ိသုာ အဓိကအသုဳဵပပုကကပါသည။်  
 ေလဴလာသညဴ် ေနရာမျာဵတွေင် လိငု်ဵကာဵမျာဵလည်ဵ ေပပဵဆွေဲလျက်ရှပိါသည။်  
 မီဵရထာဵလိုင်ဵအေနပဖငဴ် ရန်ကုန်-မန္တေလဵ နှင်ဴ ပဲြူဵ-ေမာ်လဖမိုင် လိငု်ဵမျာဵ ပဖစ်ပါသည။် 
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ြညာေရဵနငှဴ် ကျန်ဵမာေရဵ အေပြအေန 

ေကျာင်ဵအမျ ို ဵအစာဵမျာဵ အ ေရ 
အတွက် 

ဆရာ/ဆရာမ 
အေရအတကွ ်

ေကျာင်ဵသာဵ 
အေရအတကွ ်

ဆရာ/ေကျာင်ဵသာဵ  
အြျ ို ဵ 

အဆငဴ်ပမငဴ်ပညာေရဵ ၁ ၂၉၇ ၈,၈၃၃ ၁ :၂၉ 

အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ ၂၁ ၁,၀၂၄ ၃၅,၃၄၅ ၁ :၃၄ 

အထက်တန်ဵေကျာင်ဵ (ြွေဲ) ၁၂ ၃၅၅ ၁၁,၁၆၈ ၁ :၃၄ 

အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ  ၁၀ ၁၄၆ ၄,၈၈၉ ၁ :၃၃ 

အလယ်တန်ဵေကျာင်ဵ  (ြွေဲ) ၆၃ ၁၉၂ ၁၉,၇၈၄ ၁ :၁၀၃ 

မူလတန်ဵလွေန်ေကျာင်ဵ ၁၁၉ ၉၀၅ ၁၇,၆၃၆ ၁ :၁၉ 

မူလတန်ဵေကျာင်ဵ ၅ ၂၃ ၃၄၈ ၁ :၁၅ 

မူကကိုေကျာင်ဵ ၁၀ ၁၇ ၃၅၀ ၁ :၂၀ 

ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵသင ်
ပညာေရဵေကျာင်ဵ ၂၈ ၃၇၇ ၁၁,၃၆၂ ၁ :၃၀ 

စစုေုပါင်ဵ ၂၆၉ ၃,၃၃၆ ၁၀၉,၇၁၅ ၁ :၃၂ 

ပညာေရဵ အဆငဴ်အတန်ဵ - အမျာဵစုမှာ မူလတန်ဵနှငဴ် အလယ်တန်ဵ 
ပညာအဆငဴ်အတန်ဵရှိကကဖပီဵ၊ စာတတေ်ပမာက်မှုနှုန်ဵမှာ ပျမ်ဵမျှေ ၈၀% 
အထက်တွေင် ရှိပါသည။် 

ကိုဵ ကာဵ။ ။မမို့နယ်အေထွေထွအုြြ်ျုြ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ြဲြူဵ မမို့နယ ်(၂၀၁၉) 

မမို့/မမို့နယ ်

ေဆဵရု ဳ ေဆဵြန်ဵ ကျန်ဵမာေရဵ 
ေစာင်ဴေရှာက်မှုစင်တာ 

ဖမို့နယ ်
ကျန်ဵမာေရဵ

ဌာန 
စုစုေပါင်ဵ  

အစိုဵရ ပုဂ္ဂလိက အစိုဵရ ပုဂ္ဂလိက ေကျဵလက ် ေကျဵလက်
ြွေ 

ပဲြူဵ ဖမို့နယ ် ၅ ၅ ၁ ၁၃၂ ၉ ၄၂ ၃ ၁၉၇ 

ဘုရာဵကကီဵဖမို့ ၁ - - ၅ - - - ၆ 

အင်ဵတေကာဖ်မို့ - - ၆ ၂ - ၆ - ၁၄ 

ကျန်ဵမာေရဵေစာင်ဴေရှာက်မှုအတွေက် အစိုဵရပပညသ်ူ့ေဆဵရုဳ၊ ပုဂ္ဂလိကေဆဵြန်ဵမျာဵ 
ရှိပါသည်။ 
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ကိုဵ ကာဵ။ ။မမို့နယ်အေထွေထွအုြြ်ျုြ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ြဲြူဵ မမို့နယ ်(၂၀၁၉) 



ဘာသာေရဵဆိငု်ရာအေဆာက်အဦမျာဵ 

• စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွေင်ဵ တွေင် ေစတီ (၅) ဆူ 

နှငဴ ်ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵေကျာင်ဵ(၅) ေကျာင်ဵတို့ 

တည်ရှိပါသည်။ 

 

စီမကဳိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵရှိ ဘာသာေရဵဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦမျာဵပြ ေပမြုဳ 42 



စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵ  ေပမအသုဳဵြျမှုပြေပမြုဳ 

ေပမအသုဳဵြျမှုပြေပမြုဳ (ဇူလိုင ်၂၀၂၀) 
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ေပမအသုဳဵြျမှု ဧရိယာ (ဟက်တာ) ရာြိုင်နှုန်ဵ (%) 

ရာဘာစိုကြ်င်ဵ ၃၃၁.၁၈၂ ၇.၉၅ 

သရက ်စိုက်ြင်ဵ ၂၄.၉၇၆ ၀.၆၀ 

ကကိမစ်ိုက်ြင်ဵ ၅.၇၀၉ ၀.၁၄ 

သီဟိုဠ် စိုက်ြင်ဵ ၅၂.၆၆၉ ၁.၂၆ 

စန္ဒကူဵ စိုက်ြင်ဵ ၂.၅၉၂ ၀.၀၆ 

စပါဵစိုက်ပျ ို ဵ ေပမ ၂၅၀.၁၅၅ ၆.၀၀ 

ကွေမ်ဵ စိုက်ြင်ဵ ၀.၅၃၃ ၀.၀၁ 

ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက ်စိုက်ြင်ဵ ၁.၁၂၄ ၀.၀၃ 

စစ်တပ်ဧရိယာ ၁၇၂.၈ ၄.၁၅ 

ဘာသာေရဵဆိုင်ရာေနရာ ၆.၇၆၇ ၀.၁၆ 

အမျာဵပပည်သူနှငဴ်ဆုိင်ေသာေနရာ ၅၂.၃၅၆ ၁.၂၆ 

ေရဝင်ဧရိယာ ၅၆၄.၅၂၂ ၁၃.၅၅ 

စီဵပွောဵေရဵဧရိယာ ၁၈.၄၁၃ ၀.၄၄ 

စက်မှုဇုန်နယ် ေပမ ၃.၉၂၉ ၀.၀၉ 

စုစုေပါင်ဵ ၂၆၇၉.၂၇၃ ၆၄.၃၀ 



ြတ်ဝန်ဵကျင်အေြါ် 

အကျ ို ဵသက်ေရာက်မှုမျာဵနှင်ဴ ေလျှောဴြျေရဵ 

အစီအစဉ်မျာဵ 

44 



စီမဳကိန်ဵတည်ေဆာကစ်ဉ်နှင်ဴလည်ြတ်စဉ်ကာလ သက်ေရာက်နိုငမ်ှုမျာဵ 

စီမဳကိန်ဵ တည်ေဆာက်စဉက်ာလ  စီမဳကိန်ဵ လည်ြတ်စဉ်ကာလ  

အစိုငအ်ြဲစွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ အစိုငအ်ြဲစွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ 

ေရအရည်အေသွေဵနှငဴ်ေရနုတ်ေပမာင်ဵ  ေရအရည်အေသွေဵနှငဴ်ေရနုတ်ေပမာင်ဵ  

ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု 

ဆူညဳသ ဳ ဆူညဳသ ဳ

ေပမပပင်ေဂဟေဗဒ ေပမပပင်ေဂဟေဗဒ 

ေရေနေဂဟေဗဒ ေရေနေဂဟေဗဒ 

လူမှုစီဵပွောဵ လူမှုစီဵပွောဵ 

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်လုဳခြုဳေရဵ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်လုဳခြုဳေရဵ 



စီမကဳိန်ဵတည်ေဆာက်စဉ်ကာလ - အစိုင်အြဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်ဵ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေပမညှိပြင်ဵ၊ တူဵေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ မျာဵ၊ ေလယာဉေ်ပပဵလမ်ဵ၊ 
လမ်ဵမျာဵ၊ အေဆာက်အဦမျာဵ ေဆာက်လုပ်ရာမှ 
အစိုင်အြစဲွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ ထွေက်ရှိနိငု်ပါသည်။  

• ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပင်န်ဵ သုဳဵ ယာဉမ်ျာဵ/စက်မျာဵမ ှ
စွေန့်ပစ်အသုဳဵ ပပုဖပီဵေသာစက်ကိရိယာမျာဵ၊ စက်သုဳဵဆီမျာဵ 
ထွေက်ရှိနိငု်ပါသည်။ 

• စီမဳကိန်ဵမစတင်မီ စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵကို စနစ်တကျ စွေန့်ပစ်ရန်ေနရာမျာဵ၊ 
စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ပပန်လညအ်သုဳဵ ပပုရန် နည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ကကိုတင ်
စဉ်ဵစာဵဖပီဵ စွေန့်ပစ်အမှိုက် စီမဳြန့်ြွေဲေရဵ အစီအစဉ်မျာဵ ေဖာ်ေဆာင်ထာဵရပါမည်။ 

• စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို စီမဳကိန်ဵေနရာတွေင် မီဵရှို့ပြင်ဵမျာဵ မပပုလုပ်ရန် (သို)့ 
အမှိုကစ်ွေန့်ပစ်ရန်စီစဉ်ထာဵပြင်ဵ မဟုတေ်သာ ေနရာမျာဵတွေင် မစွေန့်ပစ်ရန် 
တာဵပမစ်ထာဵပြင်ဵရှိရပါမည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပင်န်ဵ ြွေင်အတွေင်ဵ အမှိုက်ပုဳဵ မျာဵထာဵရှိရနန်ှငဴ် 
စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို အမျ ို ဵအစာဵမျာဵအလိုက် ြွေဲပြာဵစွေန့်ပစ်ရန် စီစဉထ်ာဵ 
ရပါမည။်  

• အန္တရာယ်ရှိေသာစွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵအတွေက် သငဴ်ေတာ်ေသာ ကိုင်တွေယ်ေရဵ 
နည်ဵလမ်ဵ မျာဵနှငဴ် သိုေလှာင်ရန် နည်ဵလမ်ဵ မျာဵ လိုအပ်ပါသည။် 

• အန္တရာယ်ရှိေသာစွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို သက်ဆိုင်ရာမှ ြွေငဴ်ပပုထာဵေသာ 
အမှိုက်စွေန့်ပစ်သည်ဴေနရာမျာဵတွေင် စနစ်တကျစွေန့်ပစ်ရပါမည်။ 



စီမကဳိန်ဵလည်ြတ်စဉက်ာလ - အစိုင်အြဲစွန့်ြစ်ြစ္စည်ဵ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• အသုဳဵ ပပုဖပီဵေသာ အမှိုက်မျာဵ၊ စာဵကကင်ဵ စာဵကျန ်
မျာဵ၊စက္ကူနှငဴ်ထုပ်ပိုဵသညဴ် စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ 
စာဵေသာက်ဆိုင်မျာဵ၊ ေလဆိပလ်ုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ 
ကုန်ပစ္စည်ဵ  သယ်ယူေသာ ဌာနမျာဵမှအမှိုက်မျာဵ 
ထွေက်ရှိနိငု်ပါသည။် 

• အန္တရာယ်ရှိေသာ စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် 
စက်ယန္တရာဵမျာဵ၊ ေရဆိုဵသန့်စင်စက်ရုဳ နှငဴ် 
ေလာင်စာဆီယိုဖိတမ်ှုမျာဵမှ ထွေက်ရှိနိငု ်ပါသည။် 

• ပမာဏအနည်ဵငယ်ေသာ ဇီဝေဆဵဖက်ဆိုင်ရာ 
စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵမှာ ေဆဵဖက်ဆိုင်ရာ 
ေထာက်ပဳဴေရဵလုပင်န်ဵ မျာဵမ ှထွေက်ရှိနိင်ု ပါသည်။ 

• ယုိဖိတ်ေလာင်စာဆီစုေဆာင်ဵကန်မျာဵ နှငဴ် ကွေန်ကရစ်ကကမ်ဵြင်ဵမျာဵကို ေလာင်စာ 
သိုေလှာင်ရာေနရာမျာဵနှင်ဴအပြာဵဓာတုပစ္စည်ဵ ကိုင်တွေယ်သည်ဴေနရာမျာဵတွေင် ယုိဖိတ်မှု 
အနည်ဵဆုဳဵပဖစေ်စရန်နှငဴ် ေပမဆီလွှာညစ်ညမ်ဵမှုကိ ုေလျှောဴြျရန် တည်ေဆာက်ထာဵရှိရမည။် 

• ပပန်လညအ်သုဳဵ ပပုနိုင်ေသာစွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကိုပပန်လညအ်သုဳဵ ပပုသူမျာဵအာဵေရာင်ဵ ြျနိုင်ပါသ
ည်။ 

• အန္တရာယ်ရှိေသာ စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို ပမန်မာနိုင်ငဳ၏ဥပေဒမျာဵနှငဴ ်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအရ 
ြွေငဴ်ပပုထာဵေသာ စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵေနရာမျာဵတွေငသ်ာ စွေန့်ပစ်ရပါမည်။ 

• စက်ယန္တရာဵမျာဵမ ှအသုဳဵ ပပုဖပီဵေသာ ေလာင်စာဆီကို ကွေန်ကရစ်ကကမ်ဵ ြင်ဵမျာဵေပါ်၌ 
သိုေလှာင်သိမ်ဵဆည်ဵဖပီဵ၊ ြွေငဴ်ပပုြျက်ရထာဵေသာ ပပန်လညအ်သုဳဵ ပပုသူမျာဵထသဳို ့ေပဵပို့ရပါမည်။ 

• အသုဳဵ ပပုဖပီဵေသာလျှေပ်စစ်ပစ္စည်ဵမျာဵမအှမှိုက်မျာဵကို ကန့်သတ်ထာဵေသာေနရာမျာဵတွေင် 
သိမ်ဵ ဆည်ဵဖပီဵ  ြွေငဴ်ပပုြျက်ရထာဵေသာ ပပန်လညအ်သုဳဵ ပပုသူမျာဵ ထသဳိုသ့ာ 
ေပဵပို့ေရာင်ဵြျရပါမည်။ 

• ဇီဝေဆဵဘက်ဆိုင်ရာ စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵကို စုေဆာင်ဵသိမ်ဵ ဆည်ဵဖပီဵ  သက်ဆိုင်ရာ 
စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵသိုေလှာင်ရဳုမျာဵသို့ ပို့ေဆာင်မညပ်ဖစ်သည်။ 



စီမဳကိန်ဵတည်ေဆာကစ်ဉ်ကာလ - ေရအရည်အေသွဵနငှဴ်ေရနုတ်ေပမာင်ဵ 

သကေ်ရာကမ်ှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵြွေင်အတွေင်ဵရှိ ရုဳဵ မျာဵနငှဴ ်
အလုပ်သမာဵအေဆာငမ်ျာဵမှ အသုဳဵပပုဖပီဵ ေသာေရမျာဵ 
ထွေက်ရှနိိငု်ပါသည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵြွေင်ရှိ အမှိုကမ်ျာဵ၊ ဆမီျာဵကုိ 
မိုဵေရတိကု်စာဵပြင်ဵပဖငဴ် ပတ်ဝန်ဵ ကျင်ရှိ 
ပမစေ်ြျာင်ဵမျာဵအတွေင်ဵသို့ဝင်သွောဵနိုင်ပါသည။် 

• အိမ်သုဳဵ စွေန့်ပစ်ေရမျာဵကိ ုေရဆိုဵသန့်စငက်န်တွေင် သန့်စငဖ်ပီဵမှ 
စွေန့်ပစ်ရပါမည်။ 

• စီမကဳိန်ဵအတွေင်ဵ ေရစီဵဆင်ဵ မှု ေကာင်ဵေစရန် ေရနှုတ်ေပမာင်ဵ  
မျာဵကုိ ေဖာက်လုပရ်ပါမည်။ 

• လုပ်ငန်ဵြွေင််အတွေင်ဵ မိုဵေရစီဵဆင်ဵမှု၊ ေရကကီဵ မှုမျာဵ မရှိေစရန် 
ေဆာင်ရွကပ်ါမည်။  

• ဘိလပ်ေပမ၊ ကွေနက်ရစ၊် ဓာတပုစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် စက်ဆီမျာဵပါဝင်ေသာ 
ေရမျာဵကို  သီဵသန့်စုစည်ဵထာဵဖပီဵ စနစ်တကျ စွေန့်ပစ် ရပါမည။်  

• ကန်ထရုိက်တာမှ အနီဵပတဝ်န်ဵ ကျငရ်ှိ ပမစ်ေြျာင်ဵမျာဵမှ 
ေရမျာဵညစ်ညမ်ဵမှု ရှိမရှိ စစ်ေဆဵရန် တိုင်ဵတာမှုမျာဵကိ ု
လုပ်ေဆာင်ပါမည။် 

• ေရကကီဵနိငု်ေပြရှိေသာ ေနရာမျာဵတွေင ်ေဆာက်လုပ်ေရဵသုဳဵ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ မသိေုလှာင်မိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 



စီမဳကိန်ဵလည်ြတ်စဉ်ကာလ - ေရအရည်အေသွဵနငှဴ်ေရနုတ်ေပမာင်ဵ 

သကေ်ရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေလဆိပ်လုပ်ငန်ဵမအှသုဳဵပပုဖပီဵေသာစွေန့်ပစ်ေရမျာဵ
ထွေက်ရှပိြင်ဵ။ 

• ေလဆိပ်လည်ပတ်မှုတွေင ်ေလာင်စာသိုေလှာင် 
သညဴ်ေနရာ ရှိမည်ပဖစ်သပဖငဴ ်ေလာင်စာယိုစိမဴ်မှု၊ 
ဆီပဖညဴ်ပြင်ဵနှင်ဴသိုေလှာငပ်ြင်ဵမှ ယိုဖိတမ်ှု 
ပဖစ်နိုငသ်ည်။ ၎င်ဵတို့သည ်ေပမေအာကေ်ရသို့ 
ယိုစိမဴ်နိငုပ်ြင်ဵ၊ မိုဵေရနှငဴ်အတူစီဵဆင်ဵ၍ 
အနီဵအနာဵရှိ ေရအရင်ဵအပမစ်မျာဵကို 
ညစ်ညမ်ဵေစနိုငပ်ြင်ဵကိ ုပဖစ်ေစနိုင်သည်။ 

• စီမဳကိန်ဵဧရိယာကိ ုပဖတသ်ွောဵေသာ ေရစီဵ 
ဆင်ဵေသာေြျာင်ဵမျာဵ ရှိဖပီဵ ၎င်ဵသည ်မိုဵရာသီ 
မှလွေ၍ဲ တစ်နှစ်ပတ်လဳုဵ ေပြာကေ်သွ့ေ ေနသည်။ 
ထို့ေကကာငဴ ်မိုဵသည်ဵထန်စွောရွာသွေန်ဵေသာအြျနိ် 
တွေင် ေရေပမာင်ဵစနစ်မျာဵမေကာင်ဵမွေန်ပါက 
ေရကကီဵ မှု အန္တရာယ်ရှိနိုငသ်ည်။ 

• စက်ကိရိယာပပင်ေသာေနရာမျာဵ၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်နှငဴ် ပစ္စည်ဵ 
ကိရယိာေဆဵေကကာေရကန်မျာဵမှ ထွေက်ေသာအဆီမျာဵ၊ 
ေလာင်စာမျာဵနှင်ဴ အပြာဵညစ်ညမ်ဵေသာအရည်မျာဵကိ ု
ထိန်ဵသမိ်ဵရန်ေနရာ၊ ကန်မျာဵေဆာက်လုပရ်န ်လိအုပ်ပါသည။် 

• ပတ်၀န်ဵကျငက်ာကွေယ်ေရဵကိ ုအေလဵေပဵေဆာင်ရကွ်ေသာ 
အစီအစဉ်မျာဵကိ ုေရဵဆွေဲရမည်။ 

• စွေန့်ပစ်ေရကို စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွေင်ဵရှိ ေရဆိုဵသန့်စင်စကရ်ုဳတွေင် 
သန့်စင်ဖပီဵမှစွေန့်ပစ်ရပါမည်။ 

• ေလဆိပ်ရှိေရနုတ်ေပမာင်ဵ မျာဵဒီဇိုင်ဵေရဵဆွေဲရာတွေင် မိုဵ ရာသီအတွေင်ဵ  
ရွာနိုင်သညဴ်ေရပမာဏကိ ုထညဴ်သွေင်ဵစဉ်ဵစာဵကာ 
ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွေဲရမည်။ 

• အပပငဘ်က်တွေငရ်ှိေသာ ေြျာင်ဵ မျာဵကိေုလဆပိ်၏ေရစီဵ ဆင်ဵ မှု 
စနစ်မျာဵနှငဴ ်စနစ်တကျစီဵဆင်ဵနိုင် ေအာင်စီစဉ်ထာဵရမည။် 



သကေ်ရာကမ်ှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေဆာက်လုပ်ဆကဲာလတွေင် ေပမတူဵပြင်ဵ၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရဵသုဳဵစက်မျာဵ/ယာဉမ်ျာဵ၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရဵသုဳဵ  ပစ္စည်ဵ မျာဵ 
သိုေလှာင်ရာမ ှဖုနမ်ှုန့်မျာဵ ထွေက်ရှနိိငု် 
ပါသည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵသုဳဵ ယာဉမ်ျာဵနှငဴ် 
မီဵစက်ကဲဴသို့ေသာ ဒီဇယ်ဆီသဳုဵ စက်မျာဵမှ 
ေလထုညစည်မ်ဵေစေသာ ဓာတေ်ငွေ့မျာဵ 
ထွေက်ရှနိိငု်ပါသည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵသုဳဵ ယာဉမ်ျာဵမ ှဓာတေ်ငွေ့မျာဵနှငဴ် ဖုနမ်ှုန့်မျာဵထွေက်ရှိမှု 
ကိေုလျာဴကျေစရန် အလုပ်သမာဵမျာဵကိ ုေလထုညစည်မ်ဵမှု စီမြဳန့်ြွေဲေရဵ 
နည်ဵလမ်ဵမျာဵကုိ ေလဴကျငဴ်ေပဵရပါမည်။  

• ေလထုညစည်မ်ဵေစေသာ ဓာတေ်ငွေ့မျာဵ ေလျာဴနည်ဵ ေစရန် ဒီဇယ်ဆီသဳုဵ 
စက်မျာဵကိ ုသငဴ်ေလျာ်ေသာ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုမျာဵ ပပုလုပ်ရပါမည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵြွေင်အတွေင်ဵ ဖုနမ်ှုန့်မျာဵထွေက်ရှိမှု 
ေလျာဴကျေစရန်မကကာြဏ ေရဖျန်ဵပြင်ဵကုိ လုပ်ေဆာင်ရပါမည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵသုဳဵ ပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵ သယ်ယရူာမှ 
ဖုန်မှုန့်ထွေက်ရှိမှုကို ေလျာဴနည်ဵ ေစရန် အဖုဳဵ အကာမျာဵပဖင်ဴ သယ်ယ ူရပါမည်။ 

• ဖုန်မှုန့်ထွေက်ရှေိသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵပဖစ်သညဴ ်ေပမတူဵေဖာ်ပြင်ဵ၊ ေပမမျာဵ 
သယ်ယပူြင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေလထန်ေသာအြျနိ်မျာဵတွေင် မလုပ်သင်ဴပါ။  

• လုပ်ငန်ဵြွေင်အတွေင်ဵနှင်ဴ လမ်ဵတေလျှောက် ဖုနမ်ှုန့်ထွေက်ရှမိှုကုိ ေလျာဴကျေစရန် 
စက်မျာဵကိ ုပမန်ဆန်စွော ေမာင်ဵနှင်အသုဳဵပပုပြင်ဵ ကိ ုကန့်သတ်ရပါမည်။ 

စီမဳကိန်ဵတည်ေဆာကစ်ဉ်ကာလ - ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု 



စီမဳကိန်ဵလည်ြတ်စဉ်ကာလ - ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု 

သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေလဆိပလ်ုပ်ငန်ဵ မ ှSO2, 
NO2 နှငဴ် CO ကဲဴသို့ေသာ 
ေလထုညစ်ညမ်ဵေစေသာ
ဓာတ်ေငွေ့မျာဵထွေကရ်ှိနုိင်ပါ
သည။် 

• ယာဉအ်သွောဵအလာနှငဴ် 
ေလဆိပ်လည်ပတမ်ှုမှ 
ဖုန်မှုန့်မျာဵ 
ထွေက်ေပါ်လာနိုင်သည်။ 

 

 

• ယာဉ်မျာဵနှငဴ ်စက်ယန္တရာဵမျာဵမ ှေလထုညစ်ညမ်ဵမှုနှငဴ ်ဖုန်မှုန့်ထွေက်ရှိမှုကုိ ေလျာဴနည်ဵေစသညဴ ်နည်ဵစနစ်မျာဵကို 
အလုပသ်မာဵမျာဵအာဵ ေလဴကျငဴ်သငက်ကာဵေပဵရမညပ်ဖစ်သည်။ 

• ကာဗွေန်အမှုန်မျာဵနှင်ဴ ကာဗွေန်မိေုနာက်ဆိုဒထု်တလ်ွှတ်မှုမျာဵကိ ုေလျှောဴြျရန် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်မျာဵနှင်ဴ 
စကက်ိရိယာမျာဵအာဵလုဳဵကုိ ပဳုမှန ်ထိန်ဵသိမ်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရိှရမည။် 

• ေလယာဉ်မျာဵသည ်အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာစဳြျနိစ်ဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အည ီလိုက်နာမညပ်ဖစ်ေသာေကကာငဴ် ေလယာဉ် ေပပဵြျနိ်၊ 
ဆင်ဵသက်ေလဴကျငဴ်ပြင်ဵနှငဴ ်ေလယာဉ်ပျတဳက်ပြင်ဵကို ေလျှောဴြျပြင်ဵ မှလွေ၍ဲ အပြာဵေသာ လုပ်ေဆာင်ြျက်မျာဵ 
မပပုလပုပ်ြင်ဵ။ 

• ေလဆိပသ်ိုလ့ာေသာလမ်ဵမျာဵသည ်အဆိုပပုထာဵေသာ စီမဳကိန်ဵအတွေက် ယာဉ်ေကကာတိုဵပမငှဴ်မှုကို လက်ြရဳန ်
လုဳေလာက်ေသာ လမ်ဵအေရအတွေက်၊ အကျယ်အဝန်ဵ ရှရိမည်။ 

• ေလယာဉ်ကွေင်ဵေပမေပါ်ရှိယာဉ်မျာဵကိုလည်ဵ  ပဳုမှနထ်ိန်ဵသိမ်ဵ ပပုပပင်ပြင်ဵ မျာဵ ပပုလုပ်ရပါမည်။ 

• ဆာလ်ဖာေလာင်စာကိုအသုဳဵပပုပြင်ဵ၊ေလဆိပတ်ွေင်ဵလမ်ဵမျာဵ အာဵလုဳဵြင်ဵပြင်ဵ ၊ေလယာဉ်ထွေကြ်ျနိ်ကိုေလျှောဴြျ ပြင်ဵ 
နှငဴ် ထုတ်လွှတ်မှုအေပါ်ထိန်ဵြျုပ်ပြင်ဵ  အာဵပဖငဴ်ေလထုအရညအ်ေသွဵေ ကိုထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်မည် ပဖစ်ပါသည်။ 

• ေလဆိပ်၀န်ေဆာင်မှုနှင်ဴ ကုန်တင်ရန်အတွေက် ဘက်ထရ ီ/ လျှေပ်စစ်အာဵသွေင်ဵသညဴ်ယာဉ်မျာဵကို အသုဳဵ ပပုသငဴ် 
ပါသည်။ 

• ပတဝ်န်ဵကျင် ေလထုအရညအ်ေသွဵေ  / ထုတ်လွှတ်မှု အရင်ဵအပမစ်မျာဵကိ ုေစာငဴ်ကကပက်ကညဴရ်ှုပြင်ဵအစီအစဉ် အတိုင်ဵ 
ပဳုမှန ်တိကျစွောလုပ်ေဆာင်ရမည်။ 



စီမဳကိန်ဵတည်ေဆာကစ်ဉ်ကာလ – ဆူညဳသ ဳ

သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• အနီဵဆုဳဵ လူေနဧရိယာပဖစ်ေသာ ဥဿာဖမို့သစ ်
ရပက်ွေက ်၅, ၆, ၈, ၉ တို့သည် 
ေဆာက်လုပ်ေရဵကာလတွေင် အသဳဆူညဳမှုကို 
ြဳစာဵရနိုင်ပါသည် (ဥပမာ-ေပမသယယ်ာဉ်မျာဵ၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရဵ ယာဉ်မျာဵ) 

• ဆူညဳမှုမျာဵေသာ အလုပမ်ျာဵကို အလုပြ်ျနိ်ကန့်သတ်ကာ ေန့အြျနိ်တွေင်သာ 
လုပ်ကိငု်ေစပြင်ဵ။ 

• အသဳဆူညဳမှုသည် ေဆာက်လုပ်ေရဵကာလ ဖပီဵ ဆုဳဵလျှေင် လက်ြနဳိုင်ေသာ 
ပမာဏသို့ ေလျာဴကျေစပြင်ဵ။ 

• ဆူညဳမှုအလွေန်မျာဵေသာ ေနရာတွေင ်အလုပ်လုပ်ရေသာ အလုပသ်မာဵမျာဵ 
အတွေက ်နာဵအကာအကွေယ်မျာဵကိ ုလုဳေလာက်စွော ေထာက်ပဳဴေပဵရမည်။ 

• ဆူညဳမှု ပမင်ဴမာဵေသာေနရာမျာဵတွေင ်အသဳတာဵပစ္စည်ဵမျာဵ တပဆ်င်ထာဵ 
ေပဵရပါမည်။ 
 



စီမဳကိန်ဵလည်ြတ်စဉ်ကာလ– ဆူညဳသ ဳ

သကေ်ရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေလဆိပလ်ုပ်ငန်ဵ မျာဵနှငဴ် 
ေလယာဉ်ပျမဳျာဵမ ှဆူညဳသမဳျာဵ 
ထွေက်ရှိနိငု်ပါသည်။ 

• ြရီဵသည်နှငဴ် ကုန်တင်ယာဉ်မျာဵ 
ေလဆိပသ်ိုသ့ွောဵစဉဆ်ူညဳသမဳျာဵထွေက်
ရှိနိငု်ပါသည်။ 

• ေလဆိပလ်ည်ပတ်မှုအတွေက် 
အေထာက်အကပူပုလုပင်န်ဵမျာဵမ ှ
ဆူညဳသမဳျာဵထွေက်ရှိနိုင်ပါသည်။ 

 

• ဆူညဳသြဳဳရနိုင်သည်ဴ အေဆာက်အအဳုမျာဵနှငဴ် ေနထိုင်သမူျာဵကို အသတဳာဵဆီဵကာကွေယမ်ှု 
ကဲဴသို့ေသာ ေလျှောဴြျသက်သာေစေသာနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို ပပုလုပရ်ပါမည်။ 

• ေလဆိပပ်တဝ်န်ဵကျင်တွေင ်သစ်ပငစ်ိုက်ပျ ို ဵပြင်ဵနှငဴ် ဆူညဳမှုေလျာဴကျေစေသာအစီအမဳမျာဵ 
ပပုလုပ်ပြင်ဵပဖငဴ်ဆူညဳမှုကိ ုေလျာဴကျေစနိုင်ပါသည်။ 

• ေလဆိပအ်တွေင်ဵဘက်ထရီအသုဳဵပပုေသာယာဉ်မျာဵကိုအသုဳဵပပုပြင်ဵပဖငဴ်ဆူညဳမှုကိ ုေလျာဴြျနိငု ်
ပါသည်။ 

• ေလယာဉ်ပျတဳက်ပြင်ဵနှင်ဴ ဆင်ဵသက်ပြင်ဵမျာဵကို နိုင်ငဳတကာစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်အည ီလုပ်ေဆာင ်
ပြင်ဵပဖင်ဴ ဆူညဳမှုကိုေလျာဴကျေစနိင်ုပါသည်။ 

• ေလယာဉ်အတက်အဆင်ဵေကကာငဴ် ဆူညဳမှုကိ ုစနစ်တကျေလဴလာဆန်ဵစစ်မှုမျာဵ ပပုလုပ်ရပါမည်။ 

• ဆူညဳမှုအလွေန်မျာဵေသာ ေနရာတွေင ်အလုပ်လုပ်ရေသာ ေလယာဉ်၀န်ထမ်ဵမျာဵအတွေက် 
အကာအကွေယ်ပစ္စည်ဵမျာဵကိ ုလုဳေလာက်စွော ေထာက်ပဳဴေပဵရပါမည်။ 



 သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ကုန်ဵေနသတ္ရဝါမျာဵသည ်စီမဳကိန်ဵအတွေက ်
ေပမယာရှင်ဵ လင်ဵ ပြင်ဵ၊ အေဆာက်အဉီ 
တည်ေဆာက်ပြင်ဵ၊ ယာဉ်အသုဳဵပပုမှု 
မျာဵလာပြင်ဵေကကာငဴ် ထိြိုက်မှုမျာဵ ရှိနိငု ်
ပါသည်။ 
 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပင်န်ဵ မျာဵေကကာငဴ် 
အသဳဆူညဳမှုမျာဵ ပဖစ်ေပါ်နိုင်ဖပီဵေလဆိပ ်
ဝန်ဵကျင်ရှိ ငှက်မျာဵအေပါ်တွေင ်
သက်ေရာက်မှုမျာဵ ပဖစ်ေပါ်နိုင်ပါသည်။ 

• စီမဳကိန်ဵေနရာသည် ရှင်ဵလင်ဵေသာေပမေနရာနှငဴ် ြျုဳနွေယမ်ျာဵသာ ရှိေသာေကကာငဴ် 
ကုန်ဵေနသတ္ရဝါမျာဵအေပါ် သက်ေရာက်မှုသည် အနည်ဵငယ်သာ 
ပဖစ်ေပါ်နိုင်ပါသည်။ 
 

• အပင်မျာဵစိုက်ပျ ို ဵပြင်ဵပဖငဴ် စီမဳကိန်ဵပတ်ဝန်ဵကျင် တိုဵ တက်ေကာင်ဵမွေနေ်စရန် 
လုပေ်ဆာင်ရပါမည်။ 
 

• ေလထုညစ်ညမ်ဵမှုနှင်ဴ အသဳဆူညဳမှုမျာဵသည ်ေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵ 
မျာဵလုပ်ေဆာင်ြျနိတ်ွေင် ယာယီသာပဖစ်ေပါ်မည်ပဖစ်ဖပီဵ ဆူညဳေသာ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵကိုေန့အြျနိ်တွေင ်လုပ်ေဆာင်ေစမည်ပဖစ်ပါသည်။ 
 

• ခြဳစည်ဵရိုဵမျာဵကိ ုစီမဳကိန်ဵဧရိယာတေလျှောက်တွေင ်ကာရဳထာဵဖပီဵ တိရစိ္ဆာနမ်ျာဵ 
ဝင်ေရာက်မှုကုိ ကာကွေယပ်ြင်ဵမျာဵပပုလုပ်ရမညပ်ဖစ်သည်။ 

စီမဳကိန်ဵ တည်ေဆာကစ်ဉ်ကာလ – ကုန်ဵေနသတ္တဝါမျာဵ 



သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေလဆိပသ်ိုလ့ာေသာေလယာဉ်မျာဵနှငဴ် ေလဆိပအ်နီဵ ပျသဳန်ဵ 
ေနေသာ ငှက်အုပ်မျာဵ တုိဵတိကု်မိပြင်ဵ မျာဵ ပဖစေ်ပါ်နိုငပ်ါသည။် 

• ေလယာဉ်ကွေင်ဵမထှွေန်ဵထာဵေသာမီဵမျာဵသည ်အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရိှ 
ငှက်မျာဵ၏ ပျသဳန်ဵမှုလမ်ဵ ေကကာင်ဵကို မှာဵေစနိုင်ပါ သည်။။ 

• ေလယာဉ်ကွေင်ဵမထှွေန်ဵထာဵေသာမီဵေရာငမ်ျာဵသည ်အနီဵပတဝ်န်ဵ  
ကျင်ရှိ အင်ဵဆက်ပိုဵမွှာဵမျာဵကို ဆွေဲေဆာငန်ိုင်ပါသည်။ ထိုမတှဖန ်
အင်ဵဆက်မျာဵကိုစာဵေသာ လင်ဵနို့နှငဴ်ငှက်မျာဵကို 
လည်ဵဆွေဲေဆာင်နိုင်ပါသည။် ထို့ေကကာငဴ် ငှက်မျာဵ၏ 
သွောဵလာမှုအေပြအေနမျာဵကိ ုေပပာင်ဵ လဲေစနိုင်ပါသည်။ 

• စီမဳကိန်ဵအတွေင်ဵေနထိင်ုကကေသာ အေကာင်နှင်ဴ သတ္ရဝါမျာဵ 
စီမကဳိန်ဵေကကာင်ဴ ေနထိုင်စရာေနရာမျာဵေပျာက ်ဆုဳဵနိငု်ပါသည်။ 

• စနစ်တကျေပမယာပပုပပင်ပြင်ဵမျာဵ၊ အမှိုက်မျာဵကို 
စနစ်တကျစွေန့်ပစ်ပြင်ဵမျာဵ၊ ဆူညဳမှုေလျာဴကျေအာင ်
စီမဳေဆာင်ရွကမ်ှုမျာဵကိုလုပ်ေဆာင်ရပါမည။် 

• ေလယာဉ်အဆင်ဵအတက် ေပပဵလမ်ဵတစ်ေလျာကတ်ွေင ်
ေရဒီယိအုသဳလှိုင်ဵစနစ်မျာဵ လွှငဴထ်ာဵပြင်ဵပဖငဴ် ေလယာဉ် 
နှငဴ် ငှက်အုပ်မျာဵ မတိုဵတိကု်မိေစရန ်ေဆာင်ရွက်နိုင် 
ပါသည်။  

• မီဵကျည်၊ မီဵပန်ဵမျာဵပစလ်ွှတ်ဖပီဵ ငကှ်မျာဵေပပဵေအာင ်
လုပေ်ဆာင်နိုင်ပါသည်။ 

• စီမဳကိန်ဵပတ်ဝန်ဵကျငတ်ွေင ်သစ်ပင်မျာဵပပနလ်ည် 
စိုက်ပျ ို ဵပြင်ဵပဖငဴ် ကုန်ဵေနသတ္ရဝါမျာဵ ကျက်စာဵရာ 
ေနရာမျာဵ ပပန်လညဖ်န်တီဵ  ေပဵနိုင်ပါသည်။ 

 

စီမဳကိန်ဵလည်ြတ်စဉ်ကာလ– ကုန်ဵေနသတ္တဝါမျာဵ 



စီမဳကိန်ဵတညေ်ဆာက်စဉ်ကာလ– ေရေနသတ္တဝါမျာဵ 

 သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• စီမဳကိန်ဵရုဳဵြန်ဵ၊ ဝန်ထမ်ဵေဆာင်မျာဵမ ှ
စွေန့်ပစ်ေရမျာဵ သညအ်နီဵပတဝ်န်ဵကျင်ရှိ 
ေရအရင်ဵအပမစ်မျာဵအတွေင်ဵသို့ဝင် 
ေရာက်နိုင်ပါသည်။ 

 

• စီမဳကိန်ဵတည်ေဆာက်ေနစဉ် မုိဵရွာသွေန်ဵမှု 
ေကကာငဴ် နုန်ဵမျာဵ၊ အနယ်မျာဵ ေဘဵပတ်ဝန်ဵ  
ကျင်ရှိ ေရအရင်ဵအပမစ်မျာဵအတွေင်ဵသို ့ဝင ်
ေရာက်နိုင်ပါသည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပင်န်ဵ မျာဵလုပ်ေဆာင်ေနေသာကာလတွေင်ေရမျာဵ 
စနစ်တကျ စီဵဆင်ဵနိုင်ေအာင်လပ်ုေဆာင်ပြင်ဵ၊ ေရတိုက်စာဵမှုကိ ု
ကာကွေယေ်သာ စနစ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵရှိရပါမည်။ 

• စီမဳကိန်ဵေနရာမှအသုဳဵပပုဖပီဵေသာေရမျာဵကိုစနစ်တကျစွေန့်ပစ်ရပါမည်။ 

• လုပ်ငန်ဵြွေင်မှ အသုဳဵ ပပုဖပီဵေသာညစ်ညမ်ဵေသာေရမျာဵ ေရဆိုဵသိုေလှာင်သည်ဴ 
ကန်မှတဆငဴ် စနစ်တကျ စွေန့်ပစ်ရန ်စီစဉ်ထာဵရပါမည်။ 

• ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပင်န်ဵ လုပ်ေဆာင်သူမှ မိုဵ ကကီဵလျှေင် ေရတိုက်စာဵမှုမျာဵ 
မပဖစ်ေစရန ်လိုအပ်ေသာကာကွေယ်မှုမျာဵကိုစနစတ်ကျ လုပ်ေဆာင်ရပါမည။် 

• ေရလွှမ်ဵမုိဵမှု ပဖစ်နိုင်ေသာ ေနရာမျာဵတွေင ်ေဆာက်လုပ်ေရဵပစ္စည်ဵမျာဵကို 
သိုေလှာင်ပြင်ဵမပပုရပါ။ 

 

 



စီမဳကိန်ဵလည်ြတ်စဉ်ကာလ– ေရေနသတ္တဝါမျာဵ 

သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေလဆိပလ်ုပ်ငန်ဵ နှင်ဴ သက်ဆိုင်ေသာ 
အေဆာက်အအဳုမျာဵ၊ ရုဳဵမျာဵမ ှေရဆိုဵစွေန့်ပစ် 
မှုမျာဵေကကာင်ဴအနီဵပတဝ်န်ဵကျင်ရိှ ေရအရင်ဵ 
အပမစ်မျာဵကိ ုညစ်ညမ်ဵေစနိုငသ်ည။် 

 

• ခြဳစည်ဵရိုဵမျာဵကို စီမဳကိန်ဵဧရိယာတေလျှောက်တွေင် ကာရဳထာဵဖပီဵ တိရစိ္ဆာန်မျာဵ 
ဝင်ေရာက်မှုကုိ ကာကွေယပ်ြင်ဵမျာဵပပုလုပ်ရမညပ်ဖစ်သည်။ 
 

• ေလဆိပလ်ည်ပတ်စဉ်ကာလတွေင ်ထွေက်ရှိေသာေရဆိုဵမျာဵကို ေရဆိုဵ 
သန့်စင်စက်ရုဳတွေင် သန့်စင်ဖပီဵမှ ပတဝ်န်ဵကျင်သို့ စွေန့်ပစရ်မည်ပဖစ်သည်။ 
 

• ေလဆိပရ်ှိေရနတု်ေပမာင်ဵမျာဵဒီဇိုင်ဵေရဵဆွေဲရာတွေင ်မုိဵရာသီအတွေင်ဵ 
ရွာနိုငသ်ည်ဴေရပမာဏကို ထညဴသ်ွေင်ဵစဉ်ဵစာဵကာ ဒီဇိငု်ဵေရဵဆွေဲရမည်။ 

 

• အပပငဘ်က်တွေင်ရိှေသာ ေြျာင်ဵမျာဵကိုေလဆိပ်၏ေရစီဵဆင်ဵမှုစနစ်မျာဵ နှငဴ ်
စနစ်တကျစီဵဆင်ဵနိုင် ေအာင်စီစဉ်ထာဵရမည်။ 

 
 



သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေလဆိပလ်ုပ်ငန်ဵ တညေ်ဆာက်ေနစဉတ်ွေင ်
ေဒသြဳပပည်သူမျာဵအတွေက ်အလုပအ်ကုိင်နှင်ဴ 
အလုပအ်ြွေငဴ်အေရဵမျာဵ ပုိမုိမျာဵလာဖပီဵ 
ဝင်ေငွေမျာဵ တိုဵ လာေစနိုင်ပါသည်။ 

• ေဒသြဳပပည်သူမျာဵ ေလဆိပန်ှငဴ် ဆက်စပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵတွေင် 
ပါဝငလ်ုပ်ေဆာင်နိင်ုရန် အစီအစဉ်မျာဵ ထာဵရှိေပဵရပါမည်။ 

• တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ မျာဵတွေင ်ေဒသြဳ လုပ်သာဵမျာဵ ပါဝင် 
လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန်အစီအစဉမ်ျာဵေရဵဆွေဲထာဵရပါမည်။ 

• စီမဳကိန်ဵတွေင်လုပ်ကိုင်ေနေသာလုပ်သာဵမျာဵနှငဴ် အနီဵနာဵရှိ ပပည်သူမျာဵ 
ြိုက်ရန်ပဖစ်ပွောဵမှုမျာဵကို ကာကွေယရ်န် စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ ပပုလုပ ်
ထာဵရပါမည်။ 

• အသ၊ဳ စွေန့်ပစ်ပစ္စည်ဵ မျာဵနှငဴ် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵမျာဵကိ ုေလျှောဴြျရန ်
နည်ဵလမ်ဵ မျာဵေရဵဆွေဲထာဵရပါမည်။ 

 

စီမဳကိန်ဵ တညေ်ဆာက်စဉ်ကာလ– လူမှုစီဵြွာဵအေပြအေန 



စီမဳကိန်ဵလည်ြတ်စဉ်ကာလ– လူမှုစီဵြွာဵအေပြအေန 

သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေလဆိပဖ်ပီဵသွောဵပါက ေဒသြဳမျာဵအတွေက ်စီဵပွောဵေရဵနှငဴ ်
အလုပအ်ကုိင်အြွေငဴ်အလမ်ဵမျာဵ ပိမုိရုရှိပြင်ဵေကကာငဴ် 
လူမှုပတ်ဝန်ဵကျငအ်ေပါ် ေကာင်ဵကျ ို ဵမျာဵ 
ပဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ 

 

• ေလဆိပဝ်န်ေဆာင်မှုလုပင်န်ဵမျာဵစတင်ပါက 
ေဒသြဳမျာဵ အလုပအ်ကုိင်ရရိှမညပ်ဖစ်ေသာေကကာငဴ် 
ေဒသြဳပပည်သူမျာဵ၏ ၀င်ေငွေသိသာစွော တိုဵ တက ်
လာနိုင်ပါသည်။ 

 

• ေဒသြဳမျာဵအေနပဖငဴ် ေလဆိပ်နှင်ဴသက်ဆိုငသ်ညဴ် စီဵပွောဵေရဵ 
လုပ်ငန်ဵမျာဵတွေင ်ေဒသြဳမျာဵ ပါဝငလ်ုပ်ကိင်ုနိုင်မည်ဴ အစီအစဉ် 
မျာဵကို ေရဵဆွေဲေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

 

• ေဒသြဳပပည်သူမျာဵအတွေက ်လူမှုေရဵဆိုင်ရာ ကူညီမှုအစီအစဉ်မျာဵကိ ု
ပမှငဴ်တငေ်ဆာင်ရွက်ရမည။် 

 

• လူေနမှုအဆငဴ်အတန်ဵပမငှဴ်တငရ်န ်စီမဳကိန်ဵ ၀န်ဵကျင်အနီဵတွေင် 
လူမှုေရဵတာဝန်ယူမှု၊ ကူညီမှုလုပင်န်ဵမျာဵလုပ်ေဆာင်မညဴ် 
အစီအစဉ်မျာဵကိ ုေရဵဆွေဲေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 



သက်ေရာက်မှုမျာဵ ေလျှောဴြျမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ဖုန်မှုန့်၊ ဆူညဳသ၊ဳ အမှုန်မျာဵထွေက်ရိှပြင်ဵ၊ 
ဂေဟေဆာ်ပြင်ဵ၊ အပမငဴ်တွေင ်အလုပလု်ပ်ပြင်ဵ၊ 
ေလဵလဳေသာ ပစ္စည်ဵမျာဵ ကိုင်တွေယ်ပြင်ဵ ၊ 
အေဆာက်အဦမှ အရာဝတ္ရုပစ္စည်ဵမျာဵ ပပုတ်ကျပြင်ဵ၊ 
စက်မျာဵတွေင ်အလုပ်လုပ်ပြင်ဵ ၊ တထူုပြင်ဵနှင်ဴ ပစ္စည်ဵမျာဵ 
ပဖတ်ပြင်ဵ စသည်တို့ေကကာငဴ် ရုပ်ပုိင်ဵဆိုငရ်ာ ထိြိုက်မှုမျာဵ 
ရှိနိငု်ပါသည်။ 

 

• မီဵေလာင်ပြင်ဵ၊ ဓာတ်ေငွေ့မျာဵ၊ ေဆဵအနဳ့မျာဵ နှငဴ် 
အြိုဵအေငွေ့မျာဵ ရှူရှိုက်မိပြင်ဵတိုေ့ကကာငဴ်ထိြိုက်နိုင် 
ပါသည်။ 

 

• အန္တရာယ်ရှိေသာ ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ ကိုင်တွေယ်ပြင်ဵ  
ေကကာငဴ် ထိြိုက်နိုင်ပါသည်။ 

• အမှုန်မျာဵထွေက်ရိှပြင်ဵကိ ုထိန်ဵ ြျုပ်ရန် ေဆာင်ရွက်ထာဵရပါမည်။ 

 

• အမှုန်ထွေက်ရိှမှုမျာဵေသာ ေနရာမျာဵတွေင ်အလုပလ်ုပ်ေနသမူျာဵကို 
အမှုန်ကာကွေယ်ေပဵေသာ မျက်နှာဖုဳဵမျာဵ ေထာက်ပဳဴေပဵရ ပါမည်။ 

 

• စက်ပစ္စည်ဵမျာဵကိ ုစဳသတ်မှတထ်ာဵေသာ လုပ်ငန်ဵြွေင် လုပ်ေဆာငြ်ျက်မျာဵ 
အတိုင်ဵ အသုဳဵ ပပုရန်စီစဉ်ထာဵေပဵရပါမည်။ 

 

• လုပ်သာဵမျာဵအတွေက ်သက်ဆိုင်ေသာတစ်ကိုယ်ရည်ကာကွေယ်သုဳဵ  ပစ္စည်ဵ 
မျာဵ ပဖစ်ေသာ ဦဵထုပ်၊ အကာအကွေယ် ဖိနပ်၊ မျက်လုဳဵနှငဴ်                    
နာဵအကာအကွေယ်မျာဵ၊ လက်အိတမ်ျာဵနှင်ဴ သတိေပဵေြါင်ဵေလာင်ဵမျာဵ 
ေထာက်ပဳဴေပဵရပါမည။် 

 

• လုပ်ငန်ဵြွေင်အတွေင်ဵ ထိြိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအာဵလုဳဵ အာဵ ထိြိုက်မှုစာရင်ဵတွေင ်
မှတ်သာဵထာဵဖပီဵ ၎င်ဵတို့အတွေက ်သငဴ်ေလျာ်ေသာ ကကိုတငက်ာကွေယမ်ှု 
မျာဵပပုလုပ်ေပဵထာဵရပါမည်။ 

စီမဳကိန်ဵ တညေ်ဆာက်စဉ်ကာလ - ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရငှ်ဵေရဵ 



စီမဳကိန်ဵလည်ြတ်စဉ်ကာလ -  ကျန်ဵမာေရဵနငှဴ်ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရငှ်ဵေရဵ 

သကေ်ရာက်မှု ေလျှောဴြျမညဴ်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

• ေလယာဉ်အဆင်ဵအတက်ပပုလုပ်သည်ဴေနရာမျာဵ
တွေင်အလုပ်လပ်ုရသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵတွေင် 
လုပ်ငန်ဵမျာဵေပါ်မူတည်၍ထိြိုက်မှုမျာဵရှိနိုင်ပါ 
သည်။ 

• ေလဵလဳသညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵ သယ်ေဆာင်ပြင်ဵ၊ 
ြရီဵေဆာင်အိတ်နှငဴ် ကုန်ပစ္စည်ဵ မျာဵကို 
ပုမဳှန်ထက်ကကိမဖ်န်မျာဵစွော သယ်ေဆာင်ပြင်ဵ 
ေကကာငဴ်ထိြိုက်မှုမျာဵပဖစ်နိုင်ပါသည်။ 

• ကုန်ပစ္စည်ဵ သယ်သည်ဴ ယာဉ်ငယ်မျာဵ အြျင်ဵြျင်ဵ 
မေတာ်တဆ ယာဉ်တိုက်မှုမျာဵ၊ ၎င်ဵယာဉ်ငယ် 
မျာဵနှင်ဴ ေပမပပငတ်ွေင ်ေလယာဉ်ပဖည်ဵပဖည်ဵ 
ေမာင်ဵနှင်သည်ဴအြျနိ်မျာဵတွေင ်မေတာ်တဆ 
ယာဉ်တိုက်မှုမျာဵ ပဖစ်နိုင်ပါသည်။ 

• ေလယာဉ်ေပပဵလမ်ဵနှင်ဴအနီဵအနာဵတွေင ်ယာဉ်အသွောဵအလာ စနစ်တကျရှိေစရန်နှငဴ် 
ေပမပပငမှ် ယာဉ်ငယ်မျာဵနှင်ဴေလယာဉမ်ျာဵ မေတာ်တဆ ယာဉ်တိုက်မှုမျာဵ  မပဖစ်ေစရန ်
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေရဵ အမတှ်အသာဵမျာဵ၊ ဆိုင်ဵဘုတ်မျာဵနှငဴ် 
အရှနိ်ေလျှောဴေမာင်ဵ ရသည်ဴ လမ်ဵပဖတ်ြုဳဵ မျာဵစနစ်တကျထာဵရှိရပါမည။် 

• ေဘဵအန္တရာယ်ရိှေသာေနရာမျာဵတွေင ်ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ ပပုလုပ်ရသညဴ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ 
ကိုလည်ဵ  ေဘဵအန္တရာယ်ကာကွေယ်ရန်လိုအပ်ေသာအစအီစဉ်မျာဵထာဵရှိေပဵရမည။်   

• ေလယာဉ်နှင်ဴ ပတသ်က်သညဴ် ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵပပုလုပ်ရသည်ဴ ဝန်ထမ်ဵမျာဵတွေင ်
ေလယာဉ်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵနှင်ဴ အပြာဵအြျကပ်ပကိရိယာမျာဵကို 
ေဘဵအန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵစွော ကိုင်တွေယ်အသုဳဵပပုနိုင်ရန်သင်ကကာဵထာဵေပဵရပါမည်။ 

• ပမန်မာနိုင်ငဳမှ ထုတ်ပပန်ထာဵသညဴ်စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵနှငဴ်အည ီမီဵသတ်ဆိုင်ရာ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေကာင်ဵမွေန်သည်ဴေလဝင်ေလထွေက်စနစ်နှင်ဴ မီဵ အလင်ဵ ေရာင် အစရှိသည်တ့ုိ 
ပါဝငသ်ည်ဴ အေဆာက်အဦမျာဵကိုေဆာကလ်ုပ်ရပါမည။် 

• မီဵသတ်ဆိုင်ရာပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေကာင်ဵမွေန်သည်ဴ ေလဝင်ေလထွေက်စနစ်နှင်ဴ မီဵအလင်ဵေရာင် 
တို့ကိ ုပုမဳှန်စစ်ေဆဵပြင်ဵမျာဵပပုလုပ်ရပါမည်။ 



ြတ်ဝန်ဵကျင် စီမဳြန့်ြွဲမှု နှငဴ် 

ေစာငဴ်ကကြ်ကကညဴ်ရှုေရဵ အစီအစဉ်မျာဵ 
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ကကည်ဴရှုရမည်ဴကဏ္ဍမျာဵ အေကကာင်ဵအရာ တည်ေနရာ 
ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵ 

ရမည်ဴအကကိမ်အေရအတွက် 
တာဝနရိှ်ေသာ 
အေဲွ့အစည်ဵ 

မုိဵေလဝသဆုိင်ရာ 
အြျက်အလက်မျာဵ 

ေလတိုက်နှုန်ဵနှငဴ်လာဵရာ၊ အပူြျနိ ်၊ 
မိုဵေရြျနိ်နှငဴ်စိုထိုင်ဵဆ 

စီမဳကိန်ဵတည်ေနရာအနီဵ တစ်နာရီပြာဵစီ ဆက်တုိက် တုိင်ဵတာပြင်ဵ ကနထ်ရုိက်တာ 

  
ေလထုအရည်အေသွဵေ  

PM10 (ေလထုထဲရိှအမှုန်အမွှာဵ)၊ PM2.5  
(ေလထုထဲရိှအမှုန်အမွှာဵ)၊  
ဆာလ်ဖာဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ်၊ 
နိုက်ထရုိဂျင်ဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ်၊ကာဗွေန်မုိေန
ာက်ဆုိဒ် 

အဓိကတည်ေဆာက်ေရဵပပုလုပ်မညဴ် ေနရာ ၁ ေနရာ နှငဴ် 
အနီဵဆုဳဵေကျဵရွာ ၁ ရွာ 

၃ လ ၁ ကကိမ် ကနထ်ရုိက်တာ 

ေပမေပါ်ေရအရည်အေသွဵေ  Heavy Metals မျာဵအပါအဝင်ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ၊ 
ဓာတုဆုိင်ရာနင်ဴှဇီဝဆုိင်ရာသတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

တည်ေဆာက်ေရဵပပုလုပ်သညဴ်ေနရာမ ှထွေက်ရှမိညဴ်ေရ စွေန့်ပစမ်ညဴ် 
ေပမေပါ်ေရကိုစစေ်ဆဵပြင်ဵ 

၃ လ ၁ ကကိမ ် ကနထ်ရုိက်တာ 

ေပမေအာက်ေရ 
အရည်အေသွေဵ 

Heavy Metals မျာဵအပါအဝင်ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ၊ 
ဓာတုဆုိင်ရာနင်ဴှဇီဝဆုိင်ရာသတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

တည်ေနရာ ၁ ေနရာ ၃ လ ၁ ကကိမ ် ကနထ်ရုိက်တာ 

ဆူညဳမှု ဆူညဳမှုအနမ်ဴိအပမင်ဴ အဓိကတည်ေဆာက်ေရဵပပုလုပ်မညဴ် ေနရာ ၁ ေနရာ နှငဴ် 
အနီဵဆုဳဵ လူေနဧရယိာရှိ ေနရာ ၁ ေနရာ 

၁ လ ၂ ကကိမ ် ကနထ်ရုိက်တာ 

ေပမဆီလွှာ ဇီဝအေပြြဳသညဴ်အရာမျာဵပါဝင ်
သညဴ်ရုပ်ပိငု်ဵဆိုငရ်ာ နငှဴ် 
ဓာတုပိငု်ဵဆိုင်ရာသတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

စွေန့်ပစအ်မှိုက်မျာဵ သိမ်ဵဆည်ဵသညဴ်ဧရယိာအနီဵ ၃ လ ၁ ကကိမ ် ကနထ်ရုိက်တာ 

ေဂဟေဗဒ မူလေဒသရင်ဵအပင်မျာဵနှငဴ် 
တိရစ္ဆာန်မျာဵအေပါ်အသွေင်အပပင်အာဵပဖငဴ် 
ထိြိုက်မှုကိုြျငဴ်ြျနိ်ဆုဳဵပဖတ်ပြင်ဵ 

စမီဳကိန်ဵတည်ေနရာမ ှအြျင်ဵဝက် ၅ ကီလိုမတီာအတွေင်ဵ ၁ နှစ် ၁ ကကိမ ် ကနထ်ရုိက်တာ 

လုြ်ငန်ဵတည်ေဆာက်စဉ်ကာလ- ြတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုငရ်ာေစာငဴ်ကကြ်ကကညဴ်ရှုရမညဴ်အစီအစဉ် 



လုြ်ငန်ဵလည်ြတ်စဉ်ကာလ- ြတ်ဝန်ဵကျင်ဆိုငရ်ာေစာငဴ်ကကြ်ကကညဴ်ရှုရမညဴ်အစီအစဉ ်

ကကည်ဴရှုရမည်ဴ 
ကဏ္ဍမျာဵ 

အေကကာင်ဵအရာ တည်ေနရာ 
ေစာင်ဴကကည်ဴစစ်ေဆဵ 

ရမည်ဴအကကိမ်အေရအတွက် 
တာဝနရိှ်ေသာ 
အေဲွ့အစည်ဵ 

မုိဵေလဝသဆုိင်ရာ 
အြျက်အလက်မျာဵ 

ေလတိုက်နှုန်ဵနှငဴ်လာဵရာ၊ အပူြျနိ ်၊ မိုဵေရြျနိ်နှငဴ်စိုထိုင်ဵဆ စီမဳကိန်ဵတည်ေနရာ တစ်နာရီပြာဵစီ ဆက်တုိက် 
တုိင်ဵတာပြင်ဵ 

ေလေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ 
ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 

  
ေလထု 
အရည်အေသွဵေ  

PM10 (ေလထုထဲရိှအမှုန်အမွှာဵ)၊ PM2.5 (ေလထုထဲရိှအမှုန်အမွှာဵ)၊  
ဆာလ်ဖာဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ်၊ 
နိုက်ထရုိဂျင်ဒုိင်ေအာက်ဆုိဒ်၊ကာဗွေန်မုိေနာက်ဆုိဒ် 

ေလဆိပ်အတွေင်ဵနှငဴ်အပပင်အပါအဝင်သုဳဵေနရာ ၁ ပတ် ၁ ကကိမ် ေလေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ 
ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 

ေလထုထဲရိှအမှုန်အမွှာဵနင်ဴှ ဓာတ်ေငွေ့ပါဝင်ေသာညစ်ညမ်ဵမှုမျာဵ မီဵြုိဵေြါင်ဵတုိင်အာဵစစ်ေဆဵပြင်ဵ ၆ လ ၁ ကကိမ ်

ေပမေပါ်ေရ 
အရည်အေသွဵေ  

Heavy Metals မျာဵအပါအဝင်ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ၊ 
ဓာတုဆုိင်ရာနင်ဴှဇီဝဆုိင်ရာသတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

ေလဆိပ်အနီဵရှိတစ်ေနရာနှငဴ် ေရေလှာင်ကန ်၂ 
ကန်အနီဵ 

၃ လ ၁ ကကိမ ် ေလေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ 
ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 

ေပမေအာက်ေရ 
အရည်အေသွေဵ 

Heavy Metals မျာဵအပါအဝင်ရုပ်ပုိင်ဵဆုိင်ရာ၊ 
ဓာတုဆုိင်ရာနင်ဴှဇီဝဆုိင်ရာသတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

တည်ေနရာ ၂ ေနရာ  ၃ လ ၁ ကကိမ ် ေလေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ 
ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 

စွေန့်ပစ်ေရ စွေန့်ပစေ်ရ နှငဴ် မိလ္ယာမှ ထွေက်ရှေိသာေရမ ှရူပ၊ ဓာတု၊ ဇီဝဆုိင်ရာ 
အရည်အေသွဵေ မျာဵ 

စွေန့်ပစေ်ရဝင်ေပါက်နှငဴ်ထွေက်ေပါက်ေနရာမျာဵ ၁ လ ၁ ကကိမ ် ေလေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ 
ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 

ဆူညဳမှု ေလဆိပ်မှသက်ေရာက်သည်ဴ ဆူညဳမှုအတွေက် ထုတ်ပပနထ်ာဵသည်ဴ 
အမျ ို ဵသာဵပတ်ဝန်ဵကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွဵေ ထုတ်လွှတ်မှု 

စမီဳကိန်ဵတွေင်ဵ ၁ ေနရာ နှငဴ် 
လူေနရပ်ကွေက်မျာဵအနီဵတွေင ်၁ ေနရာ 

ဆူညဳသဳအတက်အကျကုိ 
အွေန်လုိင်ဵစနစ် အသဳုဵပပု၍ 
စဉ်ဆက်မပပတ် တုိင်ဵတာပြင်ဵ 

ေလေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ 
ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 

ေလယာဉ်အတက်အဆင်ဵပပုလုပ်သညဴ် ၄ ေနရာနှငဴ် 
စမီဳကိန်ဵတည်ေနရာ 

၁ ပတ ်၁ ကကိမ ်

ေပမဆီလွှာ ဇီဝအေပြြဳသညဴ်အရာမျာဵ ပါဝင်သညဴ် 
ရပု်ပိုင်ဵ ဆိုင်ရာနှငဴ်ဓာတုပိငု်ဵဆိုင်ရာသတ်မှတ်ြျက်မျာဵ 

စွေန့်ပစအ်မှိုက်မျာဵသိမ်ဵဆည်ဵသညဴ် ဧရယိာအနီဵ ၃ လ ၁ ကကိမ ် ေလေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ 
ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 

ေဂဟေဗဒ မူလေဒသရင်ဵ အပင်မျာဵနှငဴ် တိရစ္ဆာန်မျာဵအေပါ် 
အသွေင်အပပင်အာဵပဖငဴ်သက်ေရာက်မှု 

စမီဳကိန်ဵတည်ေနရာမ ှအြျင်ဵဝက် ၅ 
ကီလိုမတီာအတွေင်ဵ 

၁ နှစ် ၁ ကကိမ ် ေလေကကာင်ဵပို့ေဆာင်ေရဵ 
ညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 



လူထုေတွ့ဆုဳြွဲမျာဵ 
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လူထေုတွ့ဆုဳြွ ဲကျင်ဵြရပြင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ြျကမ်ျာဵ 

• စီမဳကိန်ဵေဖာ်ေဆာငမ်ှုေကကာငဴ် အဓိက ထိြိကု်လွေယေ်သာ အုပ်စုမျာဵ (ဥပမာ - 
မသန်စွေမ်ဵမျာဵ) ၏ စီမဳကိန်ဵအေပါ် သေဘာထာဵမျာဵ၊ ထင်ပမင်ြျကမ်ျာဵ၊ 
အေတွေ့အကကုမဳျာဵ၊ ြဳစာဵြျက်မျာဵ၊ တုဳ့ပပန်ြျက်မျာဵကုိ စုစည်ဵ ရယရူန။် 
 

• စီမဳကိန်ဵအေကာငအ်ထည်ေဖာ်သူမ ှအြျနိ်နှငဴ်တေပပဵည ီေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက် 
ေပဵရန်။ 
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ြထမအကကိမ ်အမျာဵပြည်သူနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳပြင်ဵ 

 အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာမျာဵနှငဴ် ေတွ့ေ ဆုပဳြင်ဵကိ ုေမလ ၂၈ ရက၊် 
၂၀၁၅ ြုနှစ်တွေင် ပပုလုပြ်ဲဴပါသည။် 

 ရပ်ရွာလထူုနှင်ဴ ေတွ့ေ ဆုပဳြင်ဵကိ ုေအာက်တုိဘာ ၆-၇ ရက၊် 
၂၀၁၅ ြုနှစ်တွေင် ပပုလုပြ်ဲဴပါသည။် 

• အမှတ ်(၅) ရပက်ွေက်တွေင်ေအာက်တိုဘာ ၆ ရက၊် ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွေင် 
လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

• အမှတ ်(၈) ရပက်ွေက်တွေင် ေအာက်တိုဘာ ၆ ရက၊် ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွေင် 
လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

• ဘူဵလယ်အင်ဵေကျဵရွာတွေင ်ေအာက်တိုဘာ ၇ ရက၊် ၂၀၁၅ ြုနှစ်တွေင် 
လည်ဵေကာင်ဵ အသီဵသီဵ ပပုလုပ်ြဲဴပါသည်။ 

 

 

 

 

နယ်ြယ်အတိငု်ဵအတာသတ်မှတ်ေရဵအစီအစဉ်ေရဵဆွဲပြင်ဵ ကာလ လူမှုေရဵ စစ်တမ်ဵ  

ေကာက်ယူမှုပြြဳု(၂၀၁၆) 
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ဒုတိယအကကိမ်အမျာဵပြည်သူနှငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ ပြင်ဵ 
 EIA လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ရာတွေင် စီမဳကိန်ဵေကကာငဴ် ထိြိုက်ြဳစာဵရနိုင်ေပြရှိမညဴ်သူမျာဵနှငဴ် 

ေတွ့ေ ဆဳုေဆွဵေ ေနွဵေ ပြင်ဵမျာဵကိုပါ ေဆာင်ရွက်ရမည်ပဖစ်ပါသည။် 

 အဆိုပါ လုပ်ငန်ဵစဉ၏် အဓိကရညရ်ွယ်ြျက်မျာဵမှာ- 

 စီမဳကိန်ဵနှငဴ် ေဖာ်ေဆာင်ပြင်ဵ အေကကာင်ဵအရာမျာဵ၊ စီမဳကိန်ဵေကကာငဴ်ပဖစ်ေပါ်လာမညဴ် 
ေကာင်ဵကျ ို ဵ/ဆိုဵ ကျ ို ဵမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်ဖပီဵ အမျာဵပပည်သူတို ့ပိုမိုသိရှိနာဵလည်ေစရန၊် 

 စီမဳကိန်ဵအတွေက်လိုအပ်ေသာ ကွေင်ဵဆင်ဵေလဴလာမှုမျာဵကို ပပုလုပ်ြဲဴပုဳမျာဵနှငဴ်  ထိြိုက်ြဳစာဵမှုမျာဵ 
ရှိလာပါက ထိြိုက်မှုအနည်ဵဆုဳဵပဖစ်ေအာင ်စီမဳြန့်ြွေဲမညဴ် အေကကာင်ဵအရာမျာဵ 

 စီမဳကိန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာပ်ြင်ဵနှငဴ် ပတ်သက၍် အမျာဵပပည်သူတို့၏ သေဘာထာဵမျာဵကို 
ရယူပြင်ဵတို့ပဖစ်ပါသည။် 

 ေတွ့ေ ဆဳုေဆွဵေ ေနွဵေ ပွေတဲွေင ်အဓိကအာဵပဖငဴ် ေအာက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပါဝင်မည်ပဖစ်ပါသည။် 
 အစိုဵရဌာနဆိုင်ရာမျာဵ 
 ထိြိုက်လွေယ်ေသာ ပပည်သူမျာဵ (ဥပမာ-မသန်စွေမ်ဵ၊ အိုမင်ဵ၊ ဆင်ဵရဲ၊ အမျ ို ဵသမီဵ အိမ်ေထာင်ဦဵစီဵ၊ 

နာတာရှည်၊ အစရှိသည်) 
 စီမဳကိန်ဵအနီဵဝန်ဵကျင်တွေင ်ေနထိငု်သညဴ် ပပည်သူမျာဵ 
 စီမဳကိန်ဵေဖာ်ေဆာင်မှုေကကာငဴ်ထိြိုက်ြဳစာဵနိုင်သည်ဴပပည်သမူျာဵ 
 ေဒသြဳလူထေုြါင်ဵေဆာင်မျာဵ 
 ေဒသြဳလယ်သမာဵ/ တဳငါသည် အုပ်စုမျာဵ 
 အပြာဵသက်ဆိငု်ေသာ အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွေဲ့အစည်ဵမျာဵ 
 သတင်ဵမီဒီယာအဖွေဲ့မျာဵ 

 စီမဳကိန်ဵဧရိယာအတွင်ဵရိှ ေကျဵရွာမျာဵ 68 



ဒုတိယအကကိမ်အမျာဵပြည်သူနှငဴ် ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵ ပြင်ဵဆိုင်ရာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵ 

 ယြုအြါ တစ်ကမ္ဘာလုဳဵဆိုင်ရာ ကပေ်ရာဂါပဖစ်ေသာ Covid-19 ပဖစပ်ွောဵေနမှုကိ ု ထိန်ဵြျုပ်ရန်အတွေက ် ပပည်ေထာင်စုသမ္မတ 
ပမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵ ရ၊ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန နှငဴ် Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ကာကွေယ၊် ထိန်ဵြျုပ်၊ 
ကုသေရဵ အမျ ိူ ဵသာဵအဆငဴ်ဗဟိေုကာ်မတီတို့၏ ေနာက်ဆုဳဵထွေက်ရှိထာဵေသာ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵအရ လူစုလူေဝဵပပုလုပ်ပြင်ဵကုိ 
တာဵပမစ်ကန့်သတ်ထာဵပြင်ဵအပပင် ရန်ကုန်တိုင်ဵအတွေင်ဵ မ ှ ပပည်သမူျာဵကို အပြာဵပပည်နယ်နှငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵမျာဵသို့ ြရီဵသွောဵြွေငဴ်ပါ 
ပိတပ်ငထ်ာဵပါသည။် 

 သို့ပဖစပ်ါ၍ လက်ရှိအေပြအေနတွေင် လူထုေတွေ့ဆုဳပွေဲလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လုပ်ေဆာင်ရန် အြက်အြဲရှိပါသည။် ထို့အပပင် ပတ်ဝန်ဵကျင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဦဵစီဵ ဌာနမှ လူထုေတွေ့ဆုဳေဆွေဵေနွေဵပွေဲမျာဵကို   Covid-19 ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါကာလအတွေင်ဵ Social Media မျာဵသုဳဵပြင်ဵနှငဴ် 
Conference Call စနစ်မျာဵအသုဳဵပပု၍လုပ်ေဆာင်ကကရန ်လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ ထွေက်ရိှထာဵပါသည်။ 

 ထို့ေကကာငဴ် ဟသဳာဝတီေလဆိပ်တည်ေဆာက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ  လူထုေတွေ့ဆုပဳွေမဲျာဵအစာဵ DCA Website နှင်ဴ DCA Facebook Page 
စာမျက်နှာမျာဵတွေင် စီမကဳိန်ဵအေကကာင်ဵရှင်ဵ ပပပြင်ဵ၊ အကကဳေပဵြျက်မျာဵရယူပြင်ဵမျာဵကို လုပ်ေဆာင်ဖပီဵ  လူစုလူေဝဵပဖငဴ် လူထုေတွေ့ဆုဳပွဲေ 
ပပုလုပ်ပြင်ဵမျာဵကို ေရှာင်ရှာဵနိငု်ပြင်ဵ ၊ ေလျှောဴြျပြင်ဵ မျာဵ ပပုလုပမ်ည်ပဖစ်ဖပီဵ လူထုေတွေ့ဆုဳပွေဲေကကာငဴ် ပဖစေ်ပါ်နိုင်ေသာ Covid-19 
ေရာဂါပပန့်ပွောဵမှုကို တာဵဆီဵ နိုင်မည် ပဖစပ်ါသည။်  
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ထိြိကု်လွယေ်သာပြည်သူမျာဵကိုစစ်တမ်ဵေကာက်ယူပြင်ဵ 

• ထိြိုက်လွေယ်ေသာပပည်သူမျာဵဆိုသည်မှာ ကိုယ်လက်မသန်စွေမ်ဵပဖစေ်နသူမျာဵနှငဴ် ဝင်ေငွေအဆငဴ်နိမဴ်ကျသူမျာဵကို 

ဆိုလိပုါသည။် 

 

• ထိုပပည်သူမျာဵကိုေလဆိပ်စီမဳကိန်ဵနှငဴ်ပတ်သက် ဖပီဵမည်သို့သက်ေရာက်မှုရှိနိုင်သည်ကို စနစတ်ကျ စစ်တမ်ဵ 

ေကာက်ယူမည်ပဖစ်ပါသည။် 

 

• ေကာက်ယူမညဴ်စစ်တမ်ဵတွေင်ထိြိုက်လွေယ်သူမျာဵ၏အြက်အြဲမျာဵ၊ လိုအပ်ြျက်မျာဵ၊ ေလဆိပ်စမီဳကိန်ဵတွေင် 

ထိုထိြိကု်လွေယ်သူတို့ ြရီဵသွောဵရာတွေင်လိုအပ်မညဴ်အေထာက်အပဳဴမျာဵကိုစစ်တမ်ဵေကာက်ယူမည်ပဖစ်သည။် 

 

• ထိုစစ်တမ်ဵ မှေတွ့ေ ရိှြျက်မျာဵကိ ုေလဆိပ်စမီဳကိန်ဵေရဵဆွေရဲာတွေင ်ထညဴ်သွေငဴ်ေရဵဆွေဲသွောဵမည ်ပဖစ်ပါသည။် 
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ဆက်သွယ်ရန ်

 

ေလေကကာင်ဵြ့ုိေဆာင်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 

ဦဵေဇာ်မင်ဵ (ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ) 

ဖုန်ဵ : ၀၁ ၅၃၃၀၁၃ 

Email : sawsandar1975@gmail.com  

ဦဵေအာင်ထက်လွေင်ေကျာ ်

ဖုန်ဵ : ၀၉ ၄၃၀၈၉၆၁၇ 

Email : aunghtetlwinkyaw@gmail.com 
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ေဒသြဳပပည်သူမျာဵ၊ သက်ဆိုငရ်ာဌာနမျာဵမ ှေမဵပမန်ဵဆက်သွေယ်လိုပါက (သို့မဟုတ်) သေဘာထာဵအပမင်နှင်ဴ အကကဳဉာဏ်မျာဵ၊ 
မှတ်ြျက်မျာဵ ပပုလုပ်လိုပါက ေအာက်ေဖာ်ပပပါပုဂ္ဂို လ်မျာဵသို ့ဆက်သွေယ်နိုငပ်ါသည်။  

Total Business Solution Co., Ltd. 

ေဒါက်တာ စိုဵမိုဵ ေကျာ်ဝင်ဵ (Managing Director) 

ဖုန်ဵ : ၀၉ ၄၅၅၃၀၉၃၅၉ 

Email : soemoe@tbs.com.mm  

Oriental Consultant Global Co., Ltd 

ဦဵဘိုဘိုဟန ်

ဖုန်ဵ : ၀၉ ၇၉၉၁၇၄၃၀၃ 

Email : bobohan.gn@gmail.com 



၂၀ 
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ေကျဵဇူဵတင်ြါသည်။ 


