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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

၁။ စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူ 

(၁) စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ-ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြ႕ံျဖိဳးေရး လီမိတက္ (Myanmar Japan Thilawa Development 
Limited) 

(၂) လိပ္စာ-သီလ၀ါဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္းႏွင့္ ဒဂုန္-သီလ၀ါလမ္းေထာင့္၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ။  

၂။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ 

MJTD မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၂၆၂ ဟက္တာခန္႔ရွိသည့္ (စီမံကိန္းဟုေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ထားသည့္) သီလ၀ါ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဧရိယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ား 

အား ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ပတ္၀န္း 

က်င္ဆို္င္ရာ စီမံခန္႔ခြေဲရးအစီအစဥ္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၃။ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (IEE/ EIA) 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

(၁) စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစား : စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရး 

(၂) IEE/EIA လိုအပ္ခ်က္: ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (အမွတ္- ၆၁၆/၂၀၁၅)  အရ 

EIA (ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း) ကိုလိုအပ္ပါသည္။ 

၄။  ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား  

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေလ့လာေရးအတြက္ အဖြ႕ဲဖြ႕ဲစည္းပံုမ်ားကိုဇယား(၁)တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

ဇယား (၁) ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

 အဖြ႕ဲအစည္း လုပ္ငန္းတာ၀န္ 
ဦးေဆာင္မည့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးအဖြ႕ဲအစည္းး္ 

နိပြန္ခိုအဲ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ တိုက်ိဳ၊ ဂ်ပန္ 
 (NK) (Nippon Koei Co., Ltd., Tokyo, Japan 
(NK)) 

ဘက္စံု စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္  
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္  
နည္းပညာဆုိင္ရာ က႑  

ျပည္တြင္း အၾကံေပး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  
ျမန္မာခုိအဲကုမၸဏီလီမိတက္  
Myanmar Koei International Co., Ltd.(MKI)) 

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း 

 ျမန္မာ့ သယံဇာတႏွင့္၀န္းက်င္ လီမိတက္  
Resource and Environment Myanmar Ltd. 
(REM) 

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္  
လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း 

မူရင္း ။ EIA ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ 

 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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၅။  ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေလ့လာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး အခ်ိန္ဇယား 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (အမွတ္- ၆၁၆/၂၀၁၅) ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန (MOECAF) (သဘာ၀သံယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန၏တာ၀န္ရွိသူ)မ ွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါလုပ္ထံုး လုပ္နည္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (EIA/ IEE) အစီအရင္ခံစာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္၊ လူထုပါ၀င္မႈ၊ EIA/ IEE အစီအရင္ခံစာအတြက္ MOECAF မွအတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီအရင္ခံစာႏွင့္ အညီေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အစရိွေသာ    
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး (အရြယ္အစားအားလံုး) အတြက္ 
စီမံကိန္းမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ပါရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ မွ 
သေဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (EIA)၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလမ္းစဥ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဦးစီး 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သမၼတ၏ အမိန္႔ဒီကရီ (အမွတ္-၄၉/၂၀၁၅)တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ 
(TSMC)သည္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီကရီေပၚအေျခခံ၍ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဇုန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အား စတင္ခဲ့ပါသည္။  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီမ ွ ဇုန္ဖြံၿဖိဳးမႈအတြက္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအဖြဲ႕ (EIA)၏ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအား အဆုံးသတ္ၿပီး ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္းအတည္ျပဳသူမွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ 
ျခင္းအစီရင္ခံစာ၏ ေထာက္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။ 

အပိုင္း (ခ)ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ သေဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ 

လူ၀န္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မ ွ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေလ့လာသုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 

ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအား 

စီစစ္အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ေလ့လာသုံးသပ္ေရးျပန္လည္စီစစ္ျခင္းေကာ္မတီ အစည္းအ၀းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္တို႔တြင္ 

ျပဳလုပ္ခဲြျပီး၊ TSMC ႏွင့္ေရြ႕လ်ားေလ့လာသုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕မ ွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ EIA မူၾကမ္းအေပၚ 

အႀကံေပးခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ EIA မူၾကမ္း 

အစီရင္ခံစာအား အၿပီးသတ္ျပင္ဆင္ၿပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ၏ 

အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ဇယား (၂) စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီအစဥ္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလအရ) 

အမ်ိဳးအစား 
 

၂၀၁၅  
 

 ၂၀၁၆   

စက္တင္ဘာ
/ေအာက္တ 

ဘာ 
နုိ၀င္ဘာ ဒီဇင္ဘာ ဇန္န၀ါရီ ေဖေဖာ္၀ါရီ မတ္ ဧျပီ ေမ 

၁။စီမံကိန္းအစီအစဥ္ကုိ 
စစ္ေဆးျခင္း  

  
 

 
                    

        

၂။နယ္ပယ္အတိုင္း 

အတာသတ္မွတ္ျခင္း 

  

 

 

                    

        

နယ္ပယ္အတိင္းအ 
တာသတ္မွတ္ျခင္း  
အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္း 
ပင္ဆင္ျခင္း  

  

 

 

                    

        

လူထုအၾကံျပဳ      
အစည္းအေ၀း/ လူထုအား 
ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း 
(PCM) 

  

 

 

      
▲ 

             

        

အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာျခင္း (PD) 

  
 

 
                    

        

ေနာက္ဆုံးနယ္ေျမတုိင္းတာ
သတ္မွတ္ျခင္းအစီ ရင္ခံစာကုိ 
တင္ျပျခင္း 

  

 

 

             
▲ 

      

        

အၿပီးသတ္နယ္ပယ္ 

သတ္မွတ္ျခင္းအစီရင္ခံစာကုိ 
TSMC မွအတည္ျပဳျခင္း 

    

               
▲ 

    

        

၃။ကြင္းဆင္းေလ့လာ 
    ျခင္း 

    
                    

        

မိုးရာသီကာလတြင္ကြင္း 
ဆင္းေလ့လာျခင္း 

    
                    

        

ေျခာက္ေသြ႕ရာသီကာလ  
တြင္ကြင္းဆင္းေလ့ လာျခင္း 

    
                    

        

၄။ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) 

    

                    

        

EIA အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္း 
ျပင္ဆင္ျခင္း 

    
                    

        

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း 
တင္သြင္းျခင္း 

  
 

 
                  

▲ 
  

       

လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀း/ 
လူထုအားထုတ္ျပန္ေျပာၾကား 
ျခင္း 

  

 

 

                    
▲ 

       

အမ်ားျပည္သူသုိ႔ 

ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း 

  

 

 

                     

       

 

ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ 
ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း 
ေကာ္မတီ  

  

 

 

                     

   
▲ 
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အမ်ိဳးအစား 
 

၂၀၁၅  
 

 ၂၀၁၆   

စက္တင္ဘာ
/ေအာက္တ 

ဘာ 
နုိ၀င္ဘာ ဒီဇင္ဘာ ဇန္န၀ါရီ ေဖေဖာ္၀ါရီ မတ္ ဧျပီ ေမ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ 
ခ်က္အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

  

 

 

                     

   

  
▲ 

 

ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္ 
အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ 

တင္ျပျခင္း 

  

 

 

                     

   

 

 

 

▲ 

Source: EIA Study Team 

 

၆။ စီမံက္ိန္းေနာက္ခံ 

ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ႏိုင္င့ံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ 
အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၏ ျမိဳ ႔ဳျပင္တြင္ရွိေသာ သီလဝါ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) အား အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေပသည္။ ယင္း အေျခအေန 
တြင္ သီလဝါ SEZ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျမန္မာႏွွင့္ဂ်ပန္ နားလည္မႈ သဝဏ္လႊာကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။  
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါဖြ႔ံျဖိဳးေရးလီမိတက္ (MJTD) ကို MMS သီလဝါဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ 
ကုမၸဏီ (MMST)၊ သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ (TSMC) ႏွင့္ ျမန္မာသီလဝါ SEZ အမ်ားပိုင္လီမိတက္ (MTSH) 
တို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး သီလဝါ SEZ ၏ ၃၉၆ ဟက္တာ ျဖစ္ေသာ အပိုင္း(က)အား အေစာပုိင္း ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 
ဧရိယာအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  
(မွတ္ခ်က္။ ။နာက္ပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေအဂ်င္စီ (JICA) သည္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းထဲတြင္ 
ပါဝင္လာသည္။) လုပ္ငန္းလုပ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာမႈ (F/S) ႏွင့္ TSMC ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 
အစီရင္ခံစာ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သီလဝါ SEZ ၏ အပုိင္း (က) ေဆာက္လုပ္မႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ MJTD 
သည္ သီလဝါ SEZ အတြင္းတြင္ MTSH ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သီလဝါ SEZ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအျဖစ္ အျခား ၇၀၀ ဟက္တာ ခန္႔ ကုိ 
အပိုင္း (ခ) အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ၄င္း အပိုင္း (ခ) တြင္ (ပံု ၁-၁) တြင္ျပသထားသည့္ အတိုင္း စက္မႈဇုန္ 
ဧရိယာ ၂၆၂ ဟက္တာ ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ ၂၆၇ ဟက္တာ  ႏွင့္ အိမ္ယာ ႏွင့္ စီးပြားေရး ဧရိယာ ၁၆၉ 
ဟက္တာ ပါဝင္ပါသည္။  
ထို႔ေၾကာင့္ အပိုင္း (ခ) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ရန္ EIA ေလ့လာမႈကို ၄င္းႏွင့္တစ္ျပိဳင္တည္းစတင္ခဲ့ျပီး သဘာဝဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္လွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ားကို သံုးသပ္ခဲ့သည္။ စက္မႈဇုန္၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဇုန္ႏွင့္ အိမ္ယာႏွင့္ 
စီးပြားေရးဇုန္တို႔၏ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ တစ္ဦး တည္းမဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ ကြျဲပားေသာေၾကာင့္ 
သက္ဆိုင္ရာဇုန္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီက 
သီးျခားစီ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု အစီရင္ခံစာသည္ အပုိင္း (ခ) အတြင္းရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ (ပ်ွမ္းမ်ွ 
၂၆၂ ဟက္တာ) အတြက္သာျဖစ္ျပီး (ယခုမွစ၍ ဤအစီရင္ခံစာ တြင္စီမံကိန္းဟုေခၚတြင္ပါမည္) စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ မွာ 
MJTD ျဖစ္ပါသည္။ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဇုန္ႏွင့္ အိမ္ယာႏွင့္စီးပြားေရးဇုန္တို႔၏ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွာ သီလဝါ SEZ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ (TSMC) ႏွင့္ ျမန္မာ သီလဝါ SEZ အမ်ားပိုင္လီမိတက္ (MTSH) တို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
Thilawa Property Development Ltd.(TPD) ျဖစ္ပါသည္။ 
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၇။ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္ 

၇.၁။ စီမံကိန္းတည္ေနရာ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္း ခရိုင္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔အေရ့ွေတာင္ဘက္ ၂၃ ကီလိုမီတာခန့္ 

တြင္တည္ရွိသည္။  ပုံ -၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

 မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕  

ပံု-၁ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေနရာ (အပုိင္း က နွင့္ အပုိင္း ခ ) 
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၇.၂။ အပုိင္း (ခ) ၏ ေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္ 

အပိုင္း(ခ) ၏ ေျမအသံုးခ်မႈအစီအစဥ္ကို ပံု-၂ တြင္ျပထားသည္။ အပိုင္း (ခ) ကို စက္မႈဧရိယာ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 

ဧရိယာ ႏွင့္ အိမ္ယာႏွင့္စီးပြားေရး ဧရိယာတို႔အျဖစ္ ဧရိယာ ၃ ခ ုခြျဲခား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။ ဧရိယာ 

တစ္ခုခ်င္းစီ၏ စီမံကိန္းအဆိုတင္သြင္းသူ အသီးသီးကို ဇယား-၃ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား-၃ အပုိင္း (ခ) ၏ ေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္ 

ေျမအသုံးခ်မႈ ဧရိယာ (ha) စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူ 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာ ၂၆၂ ဟက္တာခန္႔ MJTD 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ ၂၆၇ ဟက္တာခန္႔ TPD 

အိမ္ယာႏွင့္စီးပြားေရး ဧရိယာ ၁၆၉ ဟက္တာခန္႔ TPD 

စုစုေပါင္း ၇၀၀ ဟက္တာခန္႔  

မွတ္ခ်က္။ အထက္ေဖာ္ျပပါကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာေနာင္တြင္ေျပာင္းလႏဲိုင္ပါသည္။ 

မူရင္း။ EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မွ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဴစုထားပါသည္။ 
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မူရင္း။ EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဴစုထားပါသည္။ 

ပုံ ၂- အပုိင္း(ခ) ၏ ေျမအသုံးခ်မႈအစီအစဥ္ 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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၇.၃။ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာနည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း  

အပုိင္း (ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ ပံုစံ ႏွင့္ စီမံကိန္းဧရိယာသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၂ လမ္းအား 

နည္းပညာရႈေထာင့္၊ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ 

သံုးသပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္စြာ ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ေလ့လာျခင္းအား ဇယား (၄) 

တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

နည္းပညာရႈေထာင့္၊ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ား အရ ပိုမို အက်ိဳးရွိေစႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း (က)ကို ေအာက္ပိုင္အတိုင္း ဦးစားေပးအျဖစ္ 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။  

 နည္းပညာဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္ -  ပိုုျမင့္ေသာ ေျမျပင္အျမင့္ 

 စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္ - ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးျခင္း 

 ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ - ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ ယာဥ္သြားလာမႈ နည္းပါးေစျခင္း 

 လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ - သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ 

PAH နည္းပါးေစျခင္း 

 

ဇယား ၄ း  အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာမႈ၏ ရလဒ္ 

နည္းလမ္း နည္းလမ္း (က) နည္းလမ္း (ခ) 

ေယဘုယ် အျမင္ စီမံကိန္းေနရာသည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ SEZ 
အျပင္လမ္းႏွင့္နီးကပ္ေနသည္။ လုပ္ငန္းဧရိယာ 
သည္ ၂၇၀ ဟက္တာ ခန္႔ရွိသည္။ ေခ်ာင္းမရွိပါ။  
 

စီမံကိန္းေနရာသည္ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္အေနာက္ 
ဘက္တြင္ SEZ အျပင္လမ္းႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီး အပိုင္း 
(က)ဧရိယာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လုပ္ငန္းဧရိယာ 
သည္ ၂၀၀ ဟက္တာ ခန္႔ရိွသည္။ ေခ်ာင္း ၁ ခု 
ရွိသည္။  
 

စီမံကိန္း ပုံစံ 

               



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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နည္းလမ္း နည္းလမ္း (က) နည္းလမ္း (ခ) 

နည္းပညာ ရႈေထာင့္ ・ ေျမျပင္အျမင့္သည္ နည္းလမ္း (ခ) ထက္ 
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျမင့္ေနသည့္အတြက္ 
ေျမယာျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိပိုမို 
ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ 

・ ေျမျပင္အျမင့္သည္ ထိုေနရာေဒသ၏ အျခား 
ေနရာမ်ားႏွင့္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ယွဥ္လွ်င္ ပုိ၍ 
မျမင့္သည့္အတြက္ ေျမျပင္အျမင့္ ၅ မီတာထက ္
ေက်ာ္၍ ေျမဖုိ႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

・ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းသို႔စီးဝင္ေသာေခ်ာင္းတစ္ခုစီး
ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုေခ်ာင္းအားလမ္း 
ေၾကာင္းေျပာင္းရန္လိုအပ္ ျပီးလုပ္ငန္းခြင္မွ 
ေရမ်ားကုိ ေခ်ာင္းထသဲို႔ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ 
ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

စီးပြားေရး ရႈေထာင့္ ・ ေျမျပဳျပင္ရမည့္လုပ္ငန္းထုထည္သည္ နည္းလမ္း 
(ခ) ထက္ပို၍နည္းရာ တည္ေဆာက္ေရး ကုန္က် 
စရိတ္မွာပို၍နည္းျပီးအခ်ိန္ကာလပို၍ တိုေတာင္း 
မည္ဟု ယူဆသည္။  

・ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ 
သံုးသပ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း PAH 
အေရအတြက္သည္ နည္းလမ္း (ခ) ထက္ပို၍ 
နည္းမည္ျဖစ္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးသည္ ပုိ၍နည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။  

・ ေျမျပဳျပင္ရမည့္ လုပ္ငန္းထုထည္သည္ နည္းလမ္း 
(က)ထက္ပို၍မ်ားရာ တည္ေဆာက္ေရးကုန္က် 
စရိတ္ပို၍မ်ားျပီးအခ်ိန္ကာလ ပိုရွည္ၾကာမည္ဟု 
ယူဆသည္။ 

・ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ 
ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း PAH အေရ 
အတြက္သည္ နည္းလမ္း (က)ထက္ပို၍မ်ားမည္ 
ျဖစ္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ေလ်ာ္ 
ေၾကးသည္ပို၍မ်ားမည္ျဖစ္သည္။  

 
ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ ・ ေျမျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ေျမၾကီးသယ္ယူ 

ပို႔ေဆာင္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ စီမံကိန္း 
နယ္ပယ္ထဲတြင္သာရွိမည္ျဖစ္ရာ စီမံကိန္း 
နယ္ေျမျပင္ပတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
တိုးလာႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။  

・ ေျမျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ေျမၾကီးကို စီမံကိန္းနယ ္
ေျမျပင္ပမွ သယ္ယူရမည္ျဖစ္ရာ ယာဥ္အႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္။  

・ ေရေျမာင္းစနစ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမေကာင္းမႈ 
ေၾကာင့္ ေခ်ာင္း၏အထက္ပိုင္းတြင္ ေရၾကီးႏိုင္မႈ 
အေျခအေန ပို၍မ်ားလာႏိုင္သည္။  

လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ 
ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈ 

・ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ေျမၾကီးသယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ယာဥ္ေၾကာထုထည္သည္ 
နည္းလမ္း (ခ) ေအာက္ပို၍နည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ 
ထိုယာဥ္မ်ားမွထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏ 
သည္လည္း နည္းလမ္း (ခ) ထက္ ပို၍ 
နည္းမည္ျဖစ္သည္။   

・ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ေခ်ာင္းျပန္လည္ 
ျပဳျပင္မႈမေမွ်ာ္လင့္ထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈသည္ နည္းလမ္း(ခ)ထက္ေလ်ာ့ 
နည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

・ နည္းလမ္း (က) ဧရိယာ တြင္ အိမ္ေပါင္း ၁၀၀ 
မွ ၁၅၀ ခန္႔ကိ ုျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပး 
ရမည္ျဖစ္ရာ နည္းလမ္း (ခ) ထက္ အိမ္ေပါင္း 
၁၅၀ မွ ၂၀၀ ခန္႔ ေလာက္ပို၍ နည္းသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈသည္ 
လည္း နည္းလမ္း (ခ) ထက္ပို၍နည္းမည္ျဖစ္ 
သည္။  

・ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ေျမၾကီးသယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ယာဥ္ေၾကာထုထည္သည္ နည္း 
လမ္း (က) ထက္ပို၍ မ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ 
ထိုယာဥ္မ်ားမွထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏသည္ 
လည္း နည္းလမ္း (က) ထက္ပို၍မ်ားမည္ျဖစ္ 
သည္။  

・ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ေခ်ာင္းျပန္လည္ 
ျပဳျပင္မႈမေမွ်ာ္လင့္ထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္အေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
အပင္ႏွင့္တိရစာၦန္ ေဂဟစနစ္သည္လည္း 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟုလည္း 
ခန္႔မွန္းရသည္။ 

・ နည္းလမ္း (ခ) ဧရိယာတြင္ အိမ္ေပါင္း ၃၀၀ 
ခန္႔ကုိျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရမည္ ျဖစ္ရာ 
နည္းလမ္း (က) ထက္ အိမ္ေပါင္း ၁၅၀ မွ ၂၀၀ 
ဝန္းက်င္ခန္႔ ပုိမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈသည္လည္း နည္း 
လမ္း (က) ထက္ပို၍ မ်ားမည္ျဖစ္သည္။   



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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နည္းလမ္း နည္းလမ္း (က) နည္းလမ္း (ခ) 

အကဲျဖတ္ျခင္း ・ နည္းလမ္း (ခ) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းလမ္း (က) သည္  နည္းပညာရႈေထာင့္၊ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္၊ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ားအရ အားသာခ်က ္
မ်ားပိုရွိသျဖင့္ နည္းလမ္း (က) မွာ ပိုမုိ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။  

 

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဳစုထားပါသည္ 

 

၇.၄ ။ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ 

ဇယား-၆ တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ 

ထားပါသည္။ 

ဇယား-၅ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦးဖြံ ့ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား 

 အစီအစဥ္မ်ား 
ေျမျပဳျပင္ျခင္း 
 

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ +၅.၅ မီတာ မွ ၇.၀ မီတာအထ ိ

ေျမအျမင့္ပံုစံကိုထည့္သြင္းရန္ေရႀကီးမႈအႏၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ 
ရလဒ္သုံးခုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။          

အေျခအေန-၁) ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈကိုဆန္းစစ္ျခင္း (အနာဂါတ္တြင္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ အင္အားအျပင္းဆံုးဆိုင္ကလုန္းမုန္တိ္ုင္းကုိ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈရလဒ္တြင္ စဥ္းစားရမည္ဟုယူဆသည္။) အျမင့္ဆံုးေရမွတ္ (၅.၂ မီတာ) 

အေျခအေန- ၂) ေရႀကီးျခင္းကို ခြျဲခားေလ့လာျခင္း (ႏွစ္တစ္ရာမုိးေရခ်ိန္အက်ိဳးဆက္) း အျမင့္ဆံုးေရမွတ္ ၄.၉ 
မီတာႏွင့္ 

အေျခအေန- ၃) သီလဝါဆိပ္ကမ္း (ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆ္ိပ္ကမ္းသီလ၀ါ(MITT)) ၏ အျမင့္ဆုံးေရအမွတ္ 
(၄.၂၄ မီတာ) အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိအေျခခံ၍ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္ အေျခအေန - ၁ 
ကုိလုံၿခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာစက္မႈဇုန္ဧရိယာအျမင့္၏ အျမင့္ဆုံးအမွတ္္ ၅.၅ မီတာကုိ 
ထပ္ေဆာင္းအျမင့္ ၀.၃ မီတာေပါင္း၍ ထားရွိရမည္။ 

ကားလမ္းစနစ္ 
 

စက္မႈဇုန္နယ္ေျမရွိိ အဓိကဝင္ေပါက္မွ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးေသာ အဓိကလမ္းမၾကီးကို 
ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ အဓိကလမ္းမ၏ အလယ္တြင္ မိုးေရထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ 
ေရထိန္းေျမာင္းထားရွိျပီး လမ္းႏွစ္္ဖက္စလံုးတြင္ ၾကားခံနယ္ထားရိွပါသည္။ အဓိက လမ္းမၾကီးမွ အေသးစားႏွွင့္ 
အလယ္လတ္ အရြယ္အစားလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လမ္းသြယ္မ်ား ေဖာက္လုပ္ရန္္ 
စီစဥ္ထားပါသည္။ (ပံု-၃ ႏွင့္ ပံု-၄ တြင္ၾကည့္ပါ) 

ေရႏုတ္ေျမာင္းစန
စ ္

စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကုိ ေရႏုတ္ေျမာင္းမွတစ္ဆင့္ ေရထိန္းကန္၊ ထိုမွ တစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္လ်က္ရိွေသာ ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းထသဲို႔ စြန္႔ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ စက္ရံုနယ္ေျမျပင္ပသို႔ 
စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကုိ ေရထိန္းကန္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ (ပံု-၅ တြင္ၾကည့္ပါ) 

ေရျဖန္႔ျဖဴးေရးစန
စ ္
 

စီမံကိန္းနယ္ေျမ၏ ေရလုိအပ္ခ်က္မွာ တစ္ေန႔လ်င္ ၂၀.၉၆၀ ကုဗမီတာ (m3) ထိခန္႔မွန္းထားသည္။ 
[၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တဝိိုက္အထိ] အပိုင္း(က) ေရသန္႔စက ္ (WPP) မွ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားထံသို႔ ေရျဖန္႔ေဝျခင္း 
(Q=တစ္ေန႔လ်င္ ၆၀၀၀ကုဗမီတာ) 
[၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေနာက္ပိုင္း] ဂ်ပန္ေခ်းေငြစီမံကိန္း (ODA) မွ လဂြန္းျပင္ ေရေလွာင္ကန္ (တစ္ေန႔လ်င္ 
၄၂၀၀၀ ကုဗမီတာ]အား အမ်ားသုံးေရပုိက္ (ဂ်ိဳးျဖဴေရပုိက္) ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းကိို ေဆာင္ရြက္မည္။ 
[ေနာက္ဆံုးအဆင့္] ငမုိိးရိပ္ေရေလွာင္ကန္ (သို႔) ထားဝယ္ေရေလွာင္ကန္သစ္မွ တစ္ဆင့္ေရ ေပးပို႔ျခင္း 
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 အစီအစဥ္မ်ား 
(စိီစဥ္ထားသည္) 

ေရဆိုးႏွင့္ 
မိလႅာစနစ္ 
 

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ အပိုင္း (ခ) ၏ ေရဆိုးႏွင့္ မိလႅာစနစ္ကို ပံု ၃.၈-၁ တြင္ျပထားသည္။ အပိုင္း (ခ) 
တည္ေထာင္မႈ၏ ကနဦးအဆင့္တြင္ အပိုင္း (ခ) ရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေရဆိုးႏွင့္ မိလႅာစြန္႔ပစ္မႈသည္ 
ပမာဏအားျဖင့္ နည္းဟုယူဆေသာေၾကာင့္ မိလႅာေရဆိုးမ်ားကုိ အပိုင္း (က) ရွိ မိလႅာေရဆိုးသန္႔စင္စက္ 
(STP)သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ျပီး သန္႔စင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆင့္၂ တြင္အပိုင္း(က)ရိွ STP ၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိျမွင့္တင္သြားမည္။အဆင့္ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ အပိုင္း (ခ) မွ ထြက္ေသာ 
မိလႅာေရဆုိးမ်ားကုိ အပိုင္း (ခ) ရွိ မိလႅာေရဆုိးသန္႔စင္စက္ (STP) တြင္ သန္႔စင္မည္ျဖစ္သည္။ 
စက္မႈဇုန္ႏွင့္အိမ္သံုးစြန္႔ျပစ္ေရမ်ားအားလုံးကို ဗဟုိ(STP)တြင္သန္႔စင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
ဗဟိ(ုSTP)တြင္မသန္႔စင္မီစြန္႔ျပစ္ေရအရည္အေသြးမမီပါကငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ပမာဏသန္႔စင္

ျခင္းစနစ္ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။  
လွ်ပ္စစ္ 
ျဖန္႔ေ၀မႈအစီအစ
ဥ ္

ဇုန္ (ခ) ရွိ အေဆာက္အဦမ်ား၏ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ (မီးအားျမွင့္စက)္ ကိ ုအျမင့္ဆံုး 105 MVA (262 ha x 
0.8 (ratio of plot) x 0.5 MVA/ha) ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ လွ်ပ္စစ္ကို ၂၃၀ ေကဗြ ီ (230 kV)  ျဖင့္ 
သံလ်င္ဓာတ္အားခြရဲံုမွ သီလဝါဓာတ္အားခြရဲံုသို႔  တစ္ဆင့္ပို႔ေပးမည္။ သီလဝါဓာတ္အားခြရဲံုတြင္ လွ်ပ္စစ္ပမဏ 
မွာ ၂၃၀ ေကဗြ ီမွ ၃၃ ေက ႏွင့္ ၃၃ ေကဗြ ီသိ႕ုေျပာင္းျပီး အပိုင္း(ခ) သို႔္ျဖန္႔ေဝေပးမည္ ျဖစ္သည္။ 

အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္
ပစၥည္း 
 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွထြက္ရိွေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခြျဲခားသိမ္းဆည္းျပီိး တတ္ႏိုင္သမွ် ျပန္လည္အသံုးျပဳမည္။ 
ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားကုိ အပိုင္း (က) ရိွ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသန္႔စင္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ (သို႔) ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မူမ်ားမွတဆင့္ 
ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ စီမံခန္႔ခဲြသြားမည္။ 

စိမ္းလန္းစိုေျပေရး 
အစီအစဥ္ 

အခ်ိ ႔ဳအပင္မ်ားသည္ လူသြားလမ္းႏွင့္ လမ္းမတေလ်ွာက္ရွိ ေရထိန္းေျမာင္း မ်ားတြင္ တည္ရွ္ိမည္။ 
ျခံံဳဳႏြယ္မ်ားသည္ လမ္္းသြယ္တေလ်ာက္ရွိ လူသြားလမ္းတြင္ တည္ရွိမည္။ လမ္းမႏွင့္ လမ္းသြယ္၏ 
လူသြားလမ္းမ်က္ႏွာျပင္တေလွ်ာက ္  ၈ မီတာ အတြင္းတြင္ ျမက္ခင္းမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားမည္။   ထို႔အျပင္ 
စီမံကိန္း၏ ျခံစည္းရိုးတေလ်ာက္ ေလွ်ာေစာက္မ်ားတြင္ ျမက္ခင္း မ်ားျဖင့္ ကာရံထားမည္။ 

မွတ္ခ်က ္(၁) ။ အမ်ားသုံးေရျဖန္႔ေ၀သည့္ပိုက္လုိင္း တပ္ဆင္မႈလုပ္ငန္း ျပီးဆံုးေသာအခ်ိန္ေပၚမူတည္သည္။ 

မူရင္း။ EIA ေလ့့လာေရး အဖြ႔ဲမွ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဴစုထားပါသည္။  
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မူရင္း။ EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဴစုထားပါသည္။  

ပုံ-၃ အပုိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာ ကားလမ္းအစီအစဥ္ 
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မူရင္း-  Feasibility Study for Thilawa SEZ Zone B Development (General Study) 

ပုံ ၄- လမ္းမ၏ ပုံမွန္လမ္းအပုိင္း 
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မူရင္း။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ 

ပုံ-၅ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ ေရေျမာင္းအစီအစဥ္ 

 

၈။ အေျခခံေလ့လာခ်က္ 

စီမံကိန္းဧရိယာတစ္ဝိုက္ရိွ လက္ရိွ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို ဇယား- ၆ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာတစ္ဝိုက္ရိွ ေရအရည္အေသြး၊ ေလအရည္အေသြး၊ ေျမအရည္အေသြး၊ ဆူညံမႈ ႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ၊ ယဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႔မႈ၊ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ အပင္္၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဇလေဗဒ (ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 

အေနအထား) တို႔ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာျပီးျဖစ္ပါသည္။ အျခား သဘာဝႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

က်မ္းကိုးစာေပမ်ားေလ့လာျခင္းႏွင့္ အၾကိဳကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းတို႔ျဖင့္ စုေဆာင္းထားပါသည္။ 

  

ရန္ကုန္ျမစ္ထဲသုိ႔ 
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ဇယား-၆ စီမံကိန္းဧရိယာအနီးတစ္ဝုိက္ရွိ လက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအေျခအေနမ်ား 

အမ်ိဳးအမည္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
(၁) လူေနထုိင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ (ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္) 
၁) ေလအရည္အေသြး စီမံကိန္းနယ္ေျမပတ္ဝန္းက်င္ရွိCO2, NO2, NO, SO2, PM2.5, PM10 ကိ ု (၇) ရက္ ဆက္တိုက္ 

ေျခာက္ေသြ႕ရာသီႏွွင့္ မိုးရာသီတုိိိ႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္SO2 ကိ ု (၇) ရက္ ဆက္တိုက္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီႏွွင့္ 
မိုးရာသီတြင္ေလ့လာခဲ့သည္။ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ SO2, PM2.5, PM10 ကိ ု (၇) 
ရက္္ဆကတ္ိုက္သတ္မွတ္ေနရာတစ္ခုတြင္ တိုင္းတာခဲ့ျပီး ၄င္းတို႔မွာ 
သတ္မွတစ္ံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါသည္။ NO2 for one day during the rainy season, and PM10 for 

three days during the dry season exceeded the applied target value မိုးရာသီတြင္ 
တျခားေလ့လာရာေနရာမွာSO2တစ္ရက္တုိင္းတာျခင္းေျခာက္ေသြ႕ရာသတီြင္(၂)ရက္တုိင္းတာျခင္း

NO2 ကိ ုမိုးရာသီတြင္တစ္ရက္ ႏွင့္ PM10 ကိုေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္(၃)ရက္တုိင္းတာျခင္းမွာလည္း 
သတ္မွတစ္ံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါသည္။ အျခာေလ့လာမႈတြင္ SO2 ကို(2) 
ရကစ္ပါးကြင္းထတဲြင္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေနရာရွိ  ၆ ရက္ေလ့လာခဲ့ေသာ NO2 ၊  PM2.5 ႏွင့္PM10 
ကိ ု(၇) ရက္ေလ့လာခဲ့ေသာရလာဒ္တို႔မွာလည္း အသံုးခ်စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ 

၂) ေရအရည္အေသြး ေျမေပၚေရနမူနာႏွင့္ ေျမေအာက္ေရနမူနာတုိိ႔အတြက္ သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမတစ္ဝိုက္ 
မုိးရာသီႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ တို႔တြင္ ျမစ္ေခ်ာင္းေရေလ့လာေရးေနရာ (၅) ခု ႏွင့္ 
တြင္းေရေလ့လာေရးေနရာ (၂) ခု တိို႔မွွ အသီးသီး ေကာက္ယူေလ့လာထားသည္။ 
မိုးရာသီႏွင့္ေျခာက္ေသြ႔ရာသီမ်ားတြင္ ေျမေပၚေရနမူနာေကာက္ယူရာေနရာအမ်ားစုရိွ 
တိုင္းတာထားေသာ အေရအေသြးအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္း သတ္မွတ္မႈအဆင့္အရ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္။ (SS, COD, CN,ဆီႏွင့္ အမဲဆီမ်ားမွလြဲ၍) 
တျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မိုးရာသီႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီမ်ားတြင္ ေျမေအာက္ေရနမူနာ 
ေကာက္ယူရာေနရာအမ်ားစုရိွ တိုင္းတာထားေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီပါသည္။ (COD, ammonium, nitrate, nitrate nitrogen, hardness, and manganese 
တိ႕ုမွလဲြ၍ )  

၃) ေျမအရည္အေသြး အပိုင္း (ခ) မ်က္ႏွာျပင္ေျမဆီလႊာေလ့လာေရး အရ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တို႔မွ 
ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ႏိုင္းယွဥ္ပါက စီိမံကိန္းေနရာသည္ 
မူလအေနအထားအရ သတ ၲဳၾကြမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းေနျခင္းမရိွပါ။ 

၄) ဆူညံသံႏွင္ ့ တုန္ခါမႈ 
အဆင့္ 

ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္နယ္ေျမတစ္ဝုိက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္  
ေလ့လာေရးေနရာ (၂) ခု မွ ဆူညံမႈႏွင့္ တုန္ခါမႈေလ့လာေရးရလဒ္မ်ားအရ တိုင္းတာထားေသာ 
အဆင့္အားလုံးမွာ ဂ်ပန္မွ ေတာင္းဆုိထားေသာ အဆင့္ထက ္ ေလ်ာ့နည္းေန ပါသည္။ 
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္  သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆူညံမႈေလ့လာေရး အဖြဲ႕ (၃) ဖြဲ႕၏ေလ့လာေရးရလဒ္မ်ားအရ ဆူညံမႈအဆင့္အားလုံး 
(တစ္ေနရာမွလြဲ၍) မွာ သတ္မွတ္အဆင့္ထက္ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။ ေလ့လာသည့္ေနရာ တစ္ခု၏ 
ေသာၾကာေန႔ညေန တြင္ တိုင္းတာခဲ့ေသာ ဆူညံမႈအဆင့္တစ္ခုမွာ 
သတ္မွတ္အဆင့္ထက္အနည္းငယ္ ျမင့္မားေနပါသည္။ 

၂။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
၁) 
အပင္၊တိရိစၦာန္ ႏွင့္ ဇီ၀မိ်ဳးကဲြ 
 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ အပင္မ်ိဳးစိတ္ ၁၅၈ ခု၊ လိပ္ျပာအမ်ိဳးအစား ၇၁ မ်ိဳး၊ ပုဇဥ္း (၄) မ်ိဳး၊ 
ငွက ္ (၆၇) မ်ိဳး၊ ႏို႔တိိုက္သတၲဝါ (၅) မ်ိဳး၊  reptilian and amphibian မ်ိဳးစိတ္ (၁၃) မ်ိဳး ႏွင့္ ငါး 
(၂၂) မ်ိဳး တု႕ိကို သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမတြင္ေတြ႕ရသည္။ ၄င္းတုိ႔အနက္ 
ထိခိုက္နာက်င္ႏိုင္ေစေသာအုပ္စုတစ္ခု (တြားသြားသတၱ၀ါ) ႏွင့္အနိမ့္ဆံုးစိုးရိမ္ရမည့္အုပ္စု ၅ ခု 
(ငွက္-၂၊ ငါး-၃) ကို IUCN Red List of Threatened Species (2015-4 version 3.1) 
သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေဖာ္ျပထားသည့္မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၱရယ္ ရိွသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား တြင္ 
ေတြ႔ရသည္။ 

၂) မုိးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ 
အပူခ်ိန္ႏွင့္ မုိိးေရခ်ိန္ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္ မုိးရာသီ(ေမ မွ ေအာက္တိုဘာ) ႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသ ီ (ႏိုဝင္ဘာမွ ဧျပီ) 
တစ္လွည့္စီျဖစ္ပြားျပီး အပူပိုင္းမုတ္သုံရာသီဥတုရွိသည္။ ကမၻာေအး မုိးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဌာနမွ 
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အမ်ိဳးအမည္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
၁၉၈၁မွ ၂၀၁၀အထိ ေတြ႕ရိွခ်က္အရ လစဥ္အပူခ်ိန္သည္ ဧျပီလတြင္ ၃၀.၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ 
အျမင့္ဆုံးျဖစ္ျပီး ဇန္နဝါရီလတြင္ ၂၅.၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္၍ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ 
ဇန္နဝါရီလမွလြဲ၍ လစဥ္အပူခ်ိန္ေတြမွာ ၂၅.၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ အထက္ျဖစ္သည္။ 
အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလမွာ မုိးရာသီ၏ အဓိိကအေႀကာင္းျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမဳိ႕မွာ ေမလမွ 
ေအာက္တိုဘာလအထိ မိုး႐ရွိျပီး ႏွစ္စဥ္မုိးေရခ်ိန္မွာ ၂၇၈၇ မီလီမီတာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလမွ 
စ၍ မိုးေရခ်ိန္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်၍ ဒီဇင္ဘာလမွ ေဖဖဝါရီလအထိ မုိးေရခ်ိန္မွာ ၁၀ 
မီလီမီတာ ေအာက္အထိ ဆက္လက္ေလ်ာ့က်တတ္သည္။ 

၃) ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ 
ဘူမိေဗဒ 
 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျမျပန္႔ျပီး အျမင့္ပိုင္းတြင္ ၃ မီတာမွ 
၂၁ မီတာအထ ိ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားရိွသည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ 
အေရွ႔ပ္ုိင္းတို႔တြင္    ျမင့္ေသာေနရာမ်ားရွိျပီး အေနာက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ 
ေျမနိမ့္ပိုင္းမ်ားရိွသည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အဓိကေျမေပၚေရစီးဆင္းမႈမွာ 
အေရွ႕မွွအေနာက္သုိ႔စီးဆင္းျပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္း 
ေျမေပၚေရစီးဆင္းမႈမွာ ေျမာက္မွ ေတာင္သိုိ႔စီိးဆင္းသည္။ အေရွ႕မွ အေနာက္သုိ႔ စီးဆင္းေနျပီး 
ရန္ကုန္ျမစ္တြင္းသုိ႔စီးဝင္သြားေသာ ေခ်ာင္း ၄ ခုရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ အလြမ္းဆြတ္ေခ်ာင္း၊ 
ေရႊေပါက္ေခ်ာင္း၊ ေဘးေပါက္ေခ်ာင္း (ဖလန္းေခ်ာင္း) ႏွင့္ အျခားေခ်ာင္းငယ္တစ္ခု တို႔ျဖစ္သည္္။ 
ေျမာက္မွေတာင္သို႔စီးဆင္းျပီး ေမွာ္ဝန္းေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စီးဝင္ေသာေခ်ာင္း ႏွစ္ခုုမွာ 
ေဂြးေခ်ာင္းႏွင့္ကရက္ေခ်ာင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ရိွေသာ 
ေျမေပၚေရမ်ားမွာ ဦးတည္ခ်က္မ်ိဳးစံုသိို႔ စီးဆင္းၾကသည္။ (ဥပမာ- အေရွ႕မွအေနာက္၊ ေျမာက္မွ 
ေတာင္၊ ေတာင္မွ ေျမာက္ ) ဦးတည္ခ်က္မ်ိဳးစံုမွ ေခ်ာင္းသို႔စီးဆင္းၾကသည္။ ေခ်ာင္းတစ္ခုစီ၏ 
watershed area ၏ အက်ယ္မွာ ၂ ကီလိုမီတာ ေအာက္ရွိျပီးေခ်ာင္း ၁ ခုစီ၏ 

တစ္ဘက္တစ္ခ်က္စီမွ၁ ကီလုိမီတာခန္ ့အရွည္ရွိပါသည္။  
၄)မမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 
လကၡဏာမ်ား 
 

ဧရိယာတစ္ခုလံုး ၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ားတြင္ အေနာက္ဖက္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ 
စစ္ေတာင္းျမစ္ၾကားရွိ ပဲခူးရိုးမ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ရိွေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏွင့္ 
ေတာင္ကုန္းျမင့္မ်ားပါဝင္သည္။ ထိုေဒသသည ္ တတိယအၾကိမ္မွ စတုတၳအၾကိမ္ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ 
ႏုန္းအနယ္အႏွစ္သိပ္သည္းစြာ ပါဝင္ေသာ ေတာင္ေျမာက္သြယ္တန္းလ်က္ရိွေသာ ႏုန္းျမစ္ဝွမ္း 
(basin)တြင္ရွိသည္။ 

၅) ေျမဆီလႊာတုိက္စားျခင္း အဓိကေတြ႕ရွိရေသာ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Ferrosols၊ Gleysols၊ Solovechaks ႏွင့္ 
Arenesols တို႔ျဖစ္သည္။Ferrosols (plinthic) သို႔ lateritic ေျမမ်ားကုိ သံလ်င္-ေက်ာက္တန္း 
ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေတာင္ကုန္းနိမ့္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ယင္း ေျမဆီလႊာမ်ား၏၉၀ % ခန္႔ကိ ု
နုန္းႏွင့္ရြံေစးမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားျပီး၊ ေျမေစးပါ၀င္မႈသည္ ေနရာအလိုက္ကြဲျပားသည္။ 
ဤေျမဆီလႊာသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ သို႔ေသာ္အဓိက ျပသနာမွာ 
ေရမဆင္းျခင္းႏွင့္ ေရ၀ပ္သည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ Meadow Solonchak ေျမမ်ားကုိ 
ေရ၀ပ္ေဒသရိွ ေျမနိမ့္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ မိုးရာသီတြင္ ေရမ်ားျဖင့္ဖံုးလႊမ္းေနျပီး၊ 
ရႊံ႕ေစးပါ၀င္မႈမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ ေျမဆီလႊာသည ္အလြန္ေျခာက္ ေသြ႕ျပီး 
ပက္ၾကားအက္ေလ့ရွိသည္။ Solonchaks (gleyic) ေခၚ saline swampy gluey ေျမဆီလႊာကုိ 
ကမ္းရိုးတန္းေဒသတေလွ်ာက္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤေျမမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမစ္၏ ျမစ္၀မ်ားတြင္ 
သယ္ယူပို႕ခ်ေသာ အနည္အနွစ္မ်ားမွ  ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

၃။ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ 
၁) လူဦးေရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၅၁.၅ သန္းရွိသည္ဟု ခန္႕မွန္းရသည္။ လူဦးေရ၏ 

၇၀% ခန္႔သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ျပီး ၃၀% ခန္႔သည္ ျမိဳျပတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ရွိေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးသည္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး (၇.၃၆ 
သန္း)ႏွင့္ လူဦးေရ အသိပ္သည္းဆံုး ( ၁စတုရန္းကီလုိမီတာတြင္ ၇၁၆ ဦး) ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ ၂၆၈၀၀၀ ခန္႔ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ 
၁၃၃၀၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ျမိဳ႕ျပလူဦးေရသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၂% ခန္႕ရိွပါသည္။ 

၂) လူမ်ိဳး သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူအမ်ားစုသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ျပီး 
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17 
 

အမ်ိဳးအမည္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
ကရင္၊ ရခုိင္ႏွင့္ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ဒုတိယအမ်ားဆုံး ေနထိုင္ၾကသည္။ 
ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ လူမ်ိဳးအနည္းစုလည္း ေနထိုင္ၾကသည္။ 

၃) ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေနထိုင္သည့္သူမ်ား၏ ၉၀ % ေက်ာ္သည္ 
ဗုဒ ၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ႏွင့္ 
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အေရအတြက္သည္ သန္လ်င္ျမဳိ႕နယ္ ထက္ ပုိမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ 

၄) ေျမအသုံးခ်မႈ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုလံုးသည္ ေျမကို စိုက္မ်ိဳးေျမအတြက္ အဓိက အသံုးျပဳျပီး 
ဒုတိယအမ်ားဆုံးသည္ ေရဧရိယာမ်ား ျဖစ္သည္။ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္တြင္ 
အေျခခ်ေနထုိင္ရာေျမသည္ က်ယ္ျပန္႔ျပီး ၁၀.၆% (၃၉၃၆ ဟတ္တာ) ရွိသည္။ 
သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္သို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္္သြားေရာက္လုပ္ကို္င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား 
ေနထိုင္သည့္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ရသည္။ 

၅)ေရအရင္းအျမစ္/ 
ေရအသံုးခ်မႈ 

သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၆၀% ခန္႕သည္ ေသာက္ေရႏွင့္ သံုးေရကုိ 
သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္၏ အျပင္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ ေရတြင္းမ်ားမွ ရရိွျပီး၊ ေရကန္၊ 
ေရကန္ငယ္ႏွင့္ ေရအုိင္တို႔မွလည္း ရရိွသည္။ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၇၀% 
ခန္႕သည္ ေရကန္၊ ေရကန္ငယ္ ႏွင့္ ေရအုိင္တို႔မွ ရကိ ုအသံုးျပဳေနသည္။ 
သီလဝါ SEZ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အဓိက ေရေလွာင္တမံ မ်ားမွာဇာမဏီ ေရေလွာင္တမံ၊ 
ဘန္႔ေဘြးကနု္း ေရေလွာင္တမံ ႏွင့္ သီလဝါ ေရေလွာင္တမံ တို႔ျဖစ္သည္။  ဇာမဏီ ေရေလွာင္တမံ 
ႏွင့္ ဘန္႔ေဘြးကုန္း ေရေလွာင္တမံ တို႔ကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ၾကီးဌာန 
(MOAI)မွ စီမံခန္႔ခြျဲပီး စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသုိ႔ ေရေပးသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ သီလဝါ 
ေရေလွာင္ကန္ ၏ ေရသံုးစြမဲႈ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဝန္ၾကီးဌာန တို႔ ေအာက္တြင္ ရိွျပီး အနီးအနားရွိ စက္ရံုမ်ား၊ ေရသြင္းျခင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ 
ေရေပးပါသည္။ 

၆) ေဒသခံစီးပြားေရးႏွင့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 

ျမိဳ႕နယ ္ ၂ ခုတြင္းရွိ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ 
အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရား၀င္လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ၀င္ေငြရရွိေသာ 
အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ တိရိစၦာန္ ေမြးျမဴျခင္း၊ ငါးေမြးျခင္း၊ ေန႕စားလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ကြမ္းႏွင့္ 
အုန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလယ္အလတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္သည္။ 
ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ တိရိစၦာန္ 
ေမြးျမဴျခင္း၊ ငါးေမြးျခင္း၊ႏွင့္ ကြမ္းႏွင့္ အုန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ေန႔စားအလုပ္အမ်ားစုသည္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး အပိုင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ 

၇) ေရာက္္ရွိႏိုင္ေသာလမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ႏွင့္ သီလဝါ SEZ ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ အဓိကလမ္းမ်ားမွာ သန္လ်င္တံတား ကုိ 
ျဖတ္သြားေသာလမ္းႏွင့္ ဒဂုံတံတားကိ ုျဖတ္သြားေသာလမ္းတစ္လမ္း ပါဝင္သည္။ သီလဝါ SEZ ၏ 
အရန္လမ္းကုိ ကြန္ကရစ္ခင္းထားျပီး သန္လ်င္တံတားႏွင့္ သီလဝါ SEZ ၾကားရွိလမ္းကုိ ကတၱရာ 
ခင္းထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ရြာမ်ားသုိ႔ သြားရာလမ္း အမ်ားစုမွာ လမ္းခင္းထားျပီးျခင္း မရိွေသးေပ။ 
ယခုလက္ရွိတြင္ သန္လ်င္တံတားမွ သီလဝါ SEZ သို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္း တိုးခ်ဲ႔မႈကို JICA 

၏ အကူအညီျဖင့္ စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ 
၈) စြန္႕ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႕ခြမဲႈ သန္လ်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းတြင္ ျမိဳ႕နယ ္ ဖြ႕ံျဖိဳးေရးအုပ္စုအသီးသီးမ်ားမွ ျမိဳ႕နယ္ေအာက္ရိွ 

ရပ္ကြက္မ်ားမွ ထြက္ေသာ အမိႈက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းသည္။   သန္လ်င္ျမိ ႔ဳ႔နယ္တြင္ 
သန္႔ရွင္းေရးဌာန သည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြမဲႈအတြက္ တာဝန္ရွိျပီး ရပ္ကြက္အားလုံးမွ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းသည္။ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔႔နယ္တြင္မူ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန 
ေအာက္ရွိ သန္႔ရွင္းေရးဌာနစိတ္က စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔႔ခြမဲႈကိ ု တာဝန္ယူထာားသည္။ 
ျမိ ႔ဳနယ္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ စြန္႔ပစ္ရာေနရာမ်ားကုိ ဟင္းလင္းျပင္ေနရာမ်ား အျဖစ္ 
အသီးသီးထားရွိိၾကသည္။ 
အစိုင္အခဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ ကုမၸဏီကိ ု အငွားအျဖစ္ သီလဝါ SEZ ၏ အပိုင္း (က) 
ဧရိယာအတြင္း ထားရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ခန္႔မွန္းပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ 
၂၂၇၀၀ ျဖစ္ျပီး ယင္းပမာဏတြင္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္း ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ 
ပစၥည္း ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ပါသည္။ 
သန္႔စင္ျခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသည္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ 
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အမ်ိဳးအမည္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
အမ်ိဳးအစားခြျဲခားျခင္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၆၁၀၀၊ မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္ ၆၆၀၀၊ ေလာင္စာအျဖစ္ေျပာင္းလျဲခင္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၄၁၀၀၊ 
ေျမျမွဳပ္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၂၇၀၀၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ အႏၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ား 
မထြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၂၆၀၀ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရ သန္႔စင္မႈအတြက္ 
တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္မ်ားစြာစသျဖင့္ အသီးသီး စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ 

၉) လွ်ပ္စစ္မီး ဓာတ္အားခြရဲံု ၃ ရုံ ျဖစ္ေသာ သန္လ်င္ ဓာတ္အားခဲြရံု၊ သာေကတ ဓာတ္အားခြရဲံု ႏွင့္ ကမာနတ္ 
ဓာတ္အားခြရဲံု တို႔သည္ သီလဝါ SEZ ၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဇယား ၄.၃.၁၅ တြင္ 
ျပထားသည့္အတိုင္း တည္ရွိသည္။ ထိုအထတဲြင္ သန္လ်င္ ဓာတ္အားခြရဲံုသည္ သီလဝါ SEZ ၏ 
ေျမာက္ဘက္ ၁၀ ကီလုိမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိျပီး အနီးဆံုး ဓာတ္အားခြရဲံုျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သန္လ်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္း ျမိ ႔ဳနယ္မ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားမွ မီးထြန္းမႈ 
အရင္းအျမစ္သည္ သန္လ်င္ျမိ ႔ဳနယ ္တြင္ ၄၇.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႔နယ္တြင္ 
၃၃.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သည္ လွ်ပ္စစ္ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ဘတ္ထရီကိ ုသန္လ်င္ျမိ ႔ဳနယ ္တြင္ 
၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ ႔ဳနယ္တြင္ ၂၄.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳသည္။ 

၁၀) အမ်ားျပည္သူ  
က်န္းမာေရး 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယႏ္ွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔၏က်န္းမာေရးစစ္တမ္းမ်ားအရ 
အဓိက က်ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ အမ်ားစုေသာေရာဂါကာကြယ္ႏႈန္းသည္ ၉၀%အထက္ရွိၿပီး 
အခ်ိဳ႕မွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ၁၀၀%ထက္ 
ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရိွရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကေလး ၁၀၀၀ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ 
ေသဆံုးႏႈန္းသည္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕တြင္ ၇ ေယာက္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕တြင္ ၅ေယာက္ အသီးသီးရိွ 
ပါသည္။ 

၁၁) ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ သီလဝါ SEZ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ မွေသာ္လည္းေကာင္း UNESCO မွေသာ္လည္းေကာင္း 
ထုတ္ျပန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအႏွစ္ဆိုင္ရာ ေနရာ မရွိပါ။ 
ဖလန္းသခ ႋ်ဳင္းသည္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္၊ အပိုင္း (ခ)၏ စက္ရံုဧရိယာအတြင္း တည္ရွိသည္။ 
ဤသခ ႋ်ဳင္းသည္ ဖလန္းရြာပိုင္သခ ႋ်ဳင္းျဖစ္ျပီး ေဒသခံမ်ားသည္ ေသဆုံးျပီးသူမ်ားကုိ 
အဆိုပါသခ ႋ်ဳင္းတြင္ ေျမျမွပ္ျခင္းႏွင့္ ဂူသြင္းျခင္းတို႔ကိ ု ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေသးငယ္ေသာ 
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းအား အပိုင္း(ခ)၏ အိမ္ယာႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးဧရိယာ 
အတြင္း ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ေတြ႕ရိွရသည္။ 

၁၂) ရႈခင္းမ်ား စီမံကိန္းအတြက္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ အေတာအတြင္း သိသာေသာ ရႈခင္းမ်ား 
မေတြ႕ရိွခဲ့ပါ။ စီမံကိန္းေနရာႏွင့္ အနီးပတ၀္န္းက်င္တြင္ ေျမျပန္္႕မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပ၀န္းက်င္ႏွင့္ 
သာမာန္္ေက်းလက္ရႈခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 

၁၃)အေရးေပၚေဘး 
အႏၱရာယ္ 

ေရၾကီးျခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္းႏွင့္ ငလ်င္တိ႕ုသည္ စီမံကိန္း ဧရိယာတ၀ုိက္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

၉။   ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈစမ္းစစ္လႊာအႏွစ္ခ်ဳပ္ 

သီလဝါအထူးစီးပါြးေရးဇုံ(အပိုင္း(ခ)၏စက္မႈဧရိယာ)ဖြ႕ံျဖဳိးမႈပေရာဂ်တ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္၊ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈႏွင့္ 

သတ္မွတ္ထာေသားအဆင့္တုိ႔ေပၚ အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးျဖတ္တြက္ခ်က္သည္။ ဇယားအမွတ္ ၇ သည္ 

မေဆာက္လုပ္မီအဆင့္(PC)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္(CO)၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္(PC) ႏွင့္ 
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လုပ္ငန္းရပ္စဲသည့္အဆင့္(CLP) တုိ႔အတြင္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိေဖာ္ျပသည္။ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္္သက္ျပီး အထူးတုိင္းတာမႈမ်ားကုိ မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ညစ္ညမ္းမႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈက်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခဳံမႈအေရးေပၚအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္မႈတုိ႕

ကုိ ေအ မ ွဒီ အဆင့္ထိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမွတ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္အညီ  အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္ပါသည္။ 

က-: သိသာေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

က+: သိသာေသာ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

ခ-: ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ဳိ႕ 

ခ+: ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ဳိ႕ 

ဂ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွင္းလင္းသျဖင့္ ထပ္မံေလ့လာသင့္သည္ 

ဃ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္၊ ထပ္မံေလ့လာရန္မလို 

ခ+ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

 

ဇယား-၇ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္မႈ ရလဒ္ 

အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ညစ္ညမ္းမႈ ေလထုအရည္အ 

ေသြး 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP:ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွအမႈန္ႏွင့္ထုတ္ 

လႊတ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ားမွာေဆာက္လုပ္ေရးေနရာအနီး 

ပတ္ဝန္းက်င္က်ဥ္းေလးအတြင္းသာရွိႏိုင္ေသာ 

ေႀကာင့္ေလထုအရည္အေသြးဆုိင္ရာသက္ေရာက္

မႈမွာအကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ေဆာက္

လုပ္ေရးသုံးယာဥ္မ်ားမွာအကန္႔အသတ္ႏွင့္လုပ္ 

ေေဆာင္ေသာေႀကာင့္ယာဥ္မွထုတ္လႊတ္ဓာတ္ေငြ႔

မွာလည္;နည္းပါးႏုိင္ သည္ ။ 

OP:လမ္းေဘးေလအရည္ေသြးကိုအလုပ္သမားမ်ားအ

တြက္ၾကိဳ/ပုိ႔ယာဥ္မ်ားထားရိွျခင္းျဖင့္ေလ်ာ့ခ်ထား 

ေသာေၾကာင့္ေလအရည္အေသြးထိခိုက္မႈသည္ 

မရိွသေလာက္နည္းပါးပါသည္။မီးရွိဳ႕ျခင္းလုပ္ငန္း 

မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ေလအရည္အေသြးကုိ 

ထိခိုက္ေစေသာ ေျမငွားမ်ားသည္ TSMC/OSSC 

သို႕ေလအရည္အေသြးအတြက္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ 

ငန္းမ်ားပါဝင္ေသာ EMP ႏွင့္အတ ူ EIA 

(သို႕မဟုတ္) IEE အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။အဆိုျပဳထားေသာေလ်ာ့ခ်ေရးနည္း
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

လမ္းမ်ားသည္ စြမ္းအင္သံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

အထူးျပဳျပင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေလာင္စာႏွင့္ 

အျခားပစၥည္းမ်ားသုံးျခင္း၊ ထုတ္လြတ္ျခင္းကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 

တစ္ဦးစီက EIA (သိ႕ုမဟတ္ု) IEE ထတဲြင္ 

အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးအပိုင္း (ခ)ေၾကာင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာတြင္ သိသာေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

ရည္ရြယ္ပါသည္။  

 ေရအရည္အေသြး ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ေဆာက္လုပ္ေရး ေျမေနရာကုန္းေျမမွ 

ထုတ္လႊတ္ေသာ ရႊံ႕ေရမွာ ယာယီသာျဖစ္ျပီး 

ေဆာက္လုပ္ေရးကန္မွစြန္႔ပစ္ေရကို 

အထူးကန္မ်ားႏွင့္ထိန္းသိမ္းေသာေႀကာင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးေႀကာင့္ျဖစ္ေသာ 

ေရထုအရည္အေသြးသက္ေရာက္မႈမွာ 

အကန္႔အသက္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ 

OP:အလုပ္ရုံမ်ားမွထုတ္လႊတ္ေရကုိ 

စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းႏွင့္MOI ႏွင့္MOECAF 

တုိ႔ကသတ္မွတ္ေသာစက္မႈစြန္႔ပစ္ေရသက္ေရာက္

မႈလမ္းညႊန္တန္ဖုိး ႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ 

ထိန္းသိမ္းကန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေသာေႀကာင့္ 

ေရထုအရည္အေသြးသက္ေရာက္မႈမွာ 

အကန္႔အသက္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ ေရထိန္းကန္မ်ားနွင့္ 

ေခ်ာင္းမ်ားအားျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ 

စြန္႔ပစ္ေရပါ၀င္မႈမွာ ေလ်ာ့ပါးႏိုင္ပါသည္။ 

သတၳဳမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ရွိပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ 

ေရဆိုးအမ်ားအျပားထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားးအား 

ရိွႏုိင္ျပီး  စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ လိုအပ္ပါက 

ေဒသတြင္း စံတန္ဖိုးႏွင့္ သန္႕စင္မႈအတြက္ 

စံႏွဳန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရပါမည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စြန္႕ပစ္ေရေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား 

နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။  

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO:  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

တာတမံဖို႕ျခင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕အပိုင္းအစမ်ားကုိ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ 

အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈကို 

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ က်န္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ အျပင္ဘက္တြင္ 

ျပန္လည္အသံုးခ်ေသာ၊ သန္႕စင္ေသာ၊ 

ေျမဖုိ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းသန္႕စင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေသာ 

သီလဝါစက္မႈဇုန္တြင္း 

ပုဂၢလိကစြန္႕ပစ္ပစၥည္းသန္႕စင္ေသာ ေနရာသုိ႕ 

ပို႕ပါသည္။  

OP: သီလဝါအထူးစီးပြားေရးအပိုင္း(က)ႏွင့္ အပိုင္း 

(ခ)၏ ပုိ႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဧရိယာရိွ 

စီမံကိန္းမွ ထြက္လာေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ 

အကန္႔အသတ္သာရိွႏိုင္ပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အပိုင္း (က)အတြင္း 

အစိုင္အခဲ စြန္႕ပစ္ပစၥည္း 

ျပန္လည္အသံုးခ်ေရးလုပ္ေဆာင္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အပိုင္း 

(က) ႏွင့္ အပိုင္း(ခ)မွ ထြက္လာေသာ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအားလုံးကို လက္ခံထားႏိုင္ေသာ 

လံုေလာက္သည့္ သန္႕စင္မႈႏွင့္ 

ေျမေနရာရိွျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 ေျမလႊာပ်က္စီးမႈ ခ- ခ- ခ- ဃ ခ- ဃ CO: ထူးေဖာ္ေျမအားလံုးကုိ သီလဝါ SEZ အပိုင္း(ခ) သို႔  

ကမ္းဖုိ႔ေျမအျဖစ္ ပုိ႔သည္။ ေျမအရည္အေသြးကုိ 

သက္ဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ 

အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 

ေလ့လာျပီးျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စက္မႈဧရိယာႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ေျမလႊာပ်က္စီမႈကုိ 

မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ 

OP:  ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္ေသာ 

စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား ဗဟိုေရ 

သန္႔စင္စက္ရံုတြင္သန္႔စင္ပါမည္။ 

အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရမ်ုားအား ေရးဆိုးသန္႔စင္ကန္တြင္ 

သန္႔စင္ျပီး စီဆင္းေရမွ ညစ္ညမ္းမႈအား 
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ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းခ်ဳပ္ေလ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ 

အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ 

စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ ေလာင္စာဆီ၊ ဓါထုပစၥည္း၊ 

အႏၱရာယ္ရွိေသာပစၥည္းမ်ားအား 

ကိုင္တြယ္ျခင္းအတြက္ 

ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ဥပေဒ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာတာ၀န္ယူရမည္။ 

ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အရာ၀တၱဳပစၥည္းမ်ား 

ေျမၾကီးအတြင္းသို႔ 

မစိမ့္၀င္ႏိုင္ေစရန္ကာကြယ္ထားရမည္ ျဖစ္ျပီး 

ေျမဆီလႊာ မပ်က္စီးေစရန္ အႏၱရာယ ္ ရွိေသာ 

ပစၥည္းစြန္႔ပစ္ျခင္းအား ကာကြယ္ရမည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အႏၱရယ္ရွိပစၥည္းမ်ား 

ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားတြင္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ေျမဆီလႊာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းမွ 

ကာကြယ္ရန္ လံုျခံဳေရးစီမံမႈမ်ား၊ 

အႏၱရယ္ရွိပစၥည္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားကုိ 

ငွားရမ္းသူမွ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အစိုင္အခဲ 

စြန္႕ပစ္ကန္မ်ားႏွင့္ အမွိဳက္ကန္မ်ားကုိ 

ငွားထားေသာ ေျမအတြင္းတြင္ လံုေလာက္စြာ 

ထားရွိရပါမည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူေၾကာင့္ ေျမလႊာပ်က္စီးမႈမွာ 

အကန္႕အသတ္ရွိပါသည္။ 

CLP:စက္မႈဧရိယာရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ 

အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င ္

ေျမလႊာပ်က္စီးမႈကုိ မျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါ။ 

 ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါ

မႈ 

 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ေဆာက္လုပ္ေရးေႀကာင့္ျဖစ္ေသာ 

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး 

ေနရာတြင္သာျဖစ္ျပီး ယာယီဆူညံမႈသာ 

ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ဆူညံမႈမ်ားမွာ 

အကန္႔အသက္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံး 

ယာဥ္ေႀကာမွာ လက္ရွိ ယာဥ္ေႀကာႏွင့္စာလွ်င္ 

နည္းပါးေသာေႀကာင့္ ယာဥ္ေႀကာင့္ 

ဆူညံမႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

OP: 

အသံလံုနံရံကဲ့သို႕အရာမ်ားကိုတည္ေဆာက္ထားျ

ခင္း၊ ဆူညံမႈအတြက္ ၾကားခံနယ္ေျမထားျခင္း၊ 

ေျမျပင္ႏွင့္ တုန္ခါေစေသာ အရင္းအျမစ္ၾကား 

ဆက္သြယ္မႈမရွိေအာင္ ပံုစံဆြဲထားျခင္း 

တို႕ေၾကာင့္ အလုပ္ရုံမ်ားေႀကာင့္ျဖစ္ 

ေသာဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈမွာအကန္႔အသတ္ 

ႏွင့္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ 

ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက ္

ေနရာခ်ထားျခင္းနွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ 

ထိရွလြယ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ ဆူညံသံႏွင့္ 

တုန္ခါမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေသာ အရန္နယ္ေျမ 

မ်ားထားရွိျခင္းအား စဥ္းစားသင့္သည္။ 

ယာဥ္ေႀကာင့္ျဖစ္တဲ႔ ဆူညံသံမ်ားမွာ 

လည္းသက္မွတ္အဆင့္ေအာက္ ေလ်ာ့က်မည္ဟု 

ခန္႔မွန္းေသာေႀကာင့္ နည္းပါးသည္။ 

 ေျမကၽြံျခင္း ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ CO: တြင္းေရကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္စဥ္ အဆင့္တြင္ 

သုံးေသာ္လည္း အပိုင္း(က) 

စီမံကိန္းကေစာင့္ႀကည့္ေသာ 

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာအထက္ 

ေျမျပင္ေျပာင္းလမဲႈမရွိေသာေႀကာင့္ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ အပိုင္း(ခ) တြင္လည္း 

အလားတူ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္မည္။ 

OP/CLP : ေျမကၽြံျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 

မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမွ မလုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 ဆုိးရြားေသာအနံ႔

အသက္ 

ဃ ခ- ဃ ဃ ခ- ဃ CO/CLP: ဆုိးရြားေသာအနံ႕မ်ားထြက္ရန္ အခ်က္မရွိပါ။ 

OP: စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အႏၱရယ္ရွိေသာ 

ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ 

ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက၍္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္ ဆိုးဝါးေသာ 

အနံ႕အသက္မ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ လံုျခံဳေရးစီမံမႈမ်ား၊ 

အႏၱရယ္ရွိပစၥည္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားကုိ 

ငွားရမ္းသူမွ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အနံ႕အသက္ 

အမ်ားအျပားထြက္ျခင္းကို စြန္႕ပစ္မႈေလ်ာ့ျခင္း၊ 

ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊သန္႕စင္ေသာထုတ္လုပ္မႈနည္း
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ေလ့လာသည့္ 
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စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

လမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ထုတ္လြတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ 

ေသာပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္

ပါသည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအားျဖင့္ 

ဆိုးရြားေသာအနံ႕အသက္ထြက္မႈသည္ 

အကန္႕အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

 ေအာက္ေျခအ 

နည္ထုိင္မႈ 

ဃ ခ- ဃ ဃ ခ- ဃ CO/CLP:ေအာက္ေျခအနည္ထိုင္မႈကုအိက်ဳိးသက္ 

ေရာက္ေစေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္မ်ားကို 

မလုပ္ေဆာင္ပါ။ 

OP: အဆိုျပဳထားေသာ ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းနဲ႕ MOE၊ 

MOECAF တုိ႔က သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ေရကို 

ထိန္းသိမ္းေသာေႀကာင့္ ေအာက္ေျခ အနည္ထုိင္မႈ 

သက္ေရာက္မႈမွာအကန္႔အသက္ႏွင့္သာျဖစ္သည္။ 

ေလးလံေသာသတၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္အဆိပ္ရွိပစၥည္း 

မ်ားပါဝင္ေသာစြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ်ားအျပားအတြက္ 

လိုအပ္လ်င္သန္႕စင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူကေဒသတြင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္

မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ 

ည္။ေရထိန္းကန္မ်ားနွင့္ေခ်ာင္းမ်ားအားျဖတ္ေက်ာ္

ရမည္ျဖစ္သျဖင့္စြန္႔ပစ္ေရပါ၀င္မႈမွာေလ်ာ့ပါးႏိုင္ပါ

သည္။သတၳဳမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ရွိပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ 

ေရဆိုးအမ်ားအျပားထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအား 

ရိွႏုိင္ျပီး  စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ လိုအပ္ပါက 

ေဒသတြင္း စံတန္ဖိုးႏွင့္ သန္႕စင္မႈအတြက္ 

စံႏွဳန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားရပါမည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက

်င္ 

ကာကြယ္ထိန္း 

သိမ္းေရးဧရိယာ 

မ်ား 

ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ အပိုင္း (ခ)အတြင္းႏွင္႕ အနီးတဝုိက္တြင္ 

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာမ်ားႏွင့္ 

သဘာဝပန္းျခံမ်ား မရွိေသာေႀကာင့္ 

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာမ်ားကို 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိဟု ခန္႕မွန္းသည္။ 

 သစ္ပင္မ်ားနဲ႕ 

ေဂဟေဗဒစနစ္ 

ဂ 

 

ဂ ဂ ခ- ခ- ခ- စီမံကိန္းဧရိယာသည္ ေဒသခံလူမ်ားက 

အခ်ိန္အေတာ္ႀကာ ေနထုိင္စုိက္ပ်ိဳးခဲ႔ေသာေႀကာင့္ 

သက္ရွိကြဲျပားမႈႀကြယ္ဝျခင္းမရွိသည္ကုိ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္အနီးရွိ ဧရိယာမ်ားမွာ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလမ္းေႀကာင္းမ်ားနဲ႔ 

ျမဳိ႔ျပဆန္လာျပီး စက္မႈထြန္းကားလာေသာေႀကာင့္ 

စီမံကိန္းဧရိယာသည္ သက္ရွိမ်ဳိးကြဲျပားမႈႏွင့္ 

ေဂဟေဗဒစနစ္အတြက္ အေရးပါေသာေနရာ 

တခုမဟုတ္ေပ။ အလားတ ူ သက္ရွိမ်ဳိးကြဲျပားမႈႏွင့္ 

ေဂဟေဗဒစနစ္ကုိ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း 

ေတြ႔ရသည္။ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု 

(လိပ္မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု) ႏွင့္ 

ျခိမ္းေျခာက္ခံရလုနီးပါးျဖစ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္ငါးခု 

(ငွက္မ်ိဳးစိတ္  (၂)ခုႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ (၃)ခ ု ကုိ 

ဧရိယာအတြင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သိ႕ုေသာ္ ထိ ု

မ်ိဳးစိတ္ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ေတြ႕ရျပီး 

ယခုတေလာတြင္ မေတြ႕ရဟု ေမးျမန္းသိရွိရပါသည္။ 

ငွက္မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္ခုမွာ IUCN Red List 

တြင္ျခိမ္းေျခာက္ခံရလုနီးပါးျဖစ္ေသာ 

မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

အေတြ႕မ်ားေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း 

အျခားေနရာသုိ႕ အလြယ္တက ူ ေျပာင္းေရြ႕ 

သြားၾကပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ေရနားနီးေသာ ျမက္ခင္းျပင္ႏွင့္ စိမ့္စမ္းကဲ့သို႕ 

အလားတူေနရာမ်ား ရွာေတြ႕ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ငွားရမ္းသူက စီမံကိန္းေနရာအျပင္ဘက္ 

အပင္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ကန္႕သတ္ထားရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ မ်ိဳးတံုးရန္ အႏၱရယ္ရိွေသာ 

ငါးမ်ိဳးစိတ္သည္ သူတုိ႕ေနရာေဒသ၊ ေနထိုင္ရာ 

ကန္အတြင္းတြင္ မေျပာင္းလဘဲဲ ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 

အပင္မ်ားရွင္းလင္းရေသာ္လည္း အပိုင္း (က)ႏွင့္ 

အပိုင္း(ခ)ရွိ လမ္းေဘးတေလ်ာက္၊ လမ္းသြယ္မ်ားႏွင့္၊ 

ကန္မ်ားက့ဲသုိ႕ အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားက 

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ေျပာင္းလမဲႈ 

ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ 

ေဒသအတြင္း စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ 

ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဂဟစနစ္ သိသိသာသာ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ေျပာင္းလျဲခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ။ 

 ဇလေဗဒ ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- PC/CO: လိုဏ္ေခါင္းေဖာက္ျခင္း၊ 

တမံတုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် 

နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာေၾကာင့္ 

ေရစီးဆင္းမႈတြင္ သိသိသာသာ 

ေျပာင္းလျဲခင္းမျဖစ္ေပၚေစပါ။ ထိ႕ုေၾကာင့္ 

ဇလေဇဒတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ 

အကန္႕အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

OP: ျမစ္ႀကမ္းျပင္နဲ ေရစီးေႀကာင္း 

ေျပာင္းလမဲႈျဖစ္ေအာင္ ေလ်ာ့ခ်၍ သုံးစြေဲရကုိ 

ရြာသြန္းေရက ညီမ်ွေစေသာေႀကာင့္ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ အကန္႕အသက္ 

သာျဖစ္သည္။ 

 ေျမမ်က္ႏွာသြင္ 

္ျပင္ ႏွင့္ ဘူမိေဗဒ 

 

ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ CO/CLP: ၄င္းဧရိယာတြင္ ထူးျခားေသာ 

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ႏွင့္ ဘူမိေဗဒ 

ဆုိင္ရာမ်ားမရိွသျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

မျဖစ္ေပၚပါ ။ 

OP: ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ႏွင့္ ဘူမိေဗဒကို 

ထိခုိက္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမလုပ္ပါ။ 

 ေျမလႊာတုိက္ 

္စားျခင္း 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ဧရိယာႀကမ္းႏွင့္ ကမ္းပါး 

ေျမလႊာတုိက္စားျခင္းမ်ား မုိးေရေႀကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ 

OP: စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း စီးေနေသာေရမ်ားႏွင့္ 

ေရဆိုးမ်ားကုိ  ေရေလာင္ကန္မ်ား၊ 

ေရထိန္းကန္မ်ားႏွင့္  ထိန္းသိမ္းေသာေႀကာင့္ 

ေရဝင္လမ္းေႀကာင္းမ်ား၏ ေျမလႊာတိုက္စားမႈမွာ 

အကန္႔အသက္သာ ျဖစ္သည္။ 

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ျပန္လည္ေနရာခ်

ထားျခင္း 

က- က- ဃ က- က- ဃ PC: ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမပါဘဲ 
ေနရာခ်ထားျခင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 

အေလ်ာ္မေပးေသာေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ 

သေဘာတူညီမႈမပါဘဲ ေနရာခ်ထားျခင္း ၁၆၁ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

အိမ္ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သိ႕ုေသာ ္

TSMC ကလုပ္ထားေသာ ဟက္တာ ၂၀၀၀ 

အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

အေျခခံ၍ ရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ဝင္ေငြ၊ 

ေနထိုင္စားေသာက္ပံုႏွင့္ ေနရာ 

ဆံုးရွံဳးျခင္းမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား 

ေထာက္ပံ႕ေပးျခင္းအားျဖင့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ 

ေနရာခ်ထားရန္ ေနရာမ်ား 

ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ 

အဆိုျပဳဧရာအတြင္းရွိသူမ်ားသည္ 

ေနရာေျပာင္းေရြ႕ရန္ 

ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားရပါမည္။ သို႔ေသာ ္ TSMC 

က အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လိုအပ္ေသာ 

အေထာက္အကူမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိ 

ေထာက္ပံ႕ပါမည္။ 

OP: ျပန္လည္ခ်ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

     အ္ိမ္ေျခ ၁၆၁မွ ၁၄၁ အိမ္သည္ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားရန္လုိအပ္ျပီး ထုိအိမ္ေျခတို႔၏ 

အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈဆုိင္ရာ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ 

ဘဝနဲ႕ဆုိင္ေသာေျပာင္းလမဲႈေႀကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္ 

ထုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ 

ဝင္ေငြျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရးပရိုဂရမ္ကုိ 

က်င့္သုံးျပီး ေလ်ာ့ခ်ေစခဲ႔တယ္။ 

 အလုပ္အကိုင္ 

ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ 

က-/ 

ခ+ 

က-/ 

ခ+ 

ဂ က-

/ခ- 

ခ+ 

က-/ခ- 

ခ+ 

ခ-/ခ+ PC/CO/OP: ေျမရယူျခင္းအတြက္ သက္ေရာက္ခံ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ  

  စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ 

၄၀% သည္ ၄င္းတိ႕ု၏ ေျမအသံုးခ် ဝင္ေငြ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုးရွံဳးႏိုင္ပါသည္။ ၆၀% သည္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈေၾကာင့္ 

ေျမယာေပၚအေျခမခံေသာ ဝင္ေငြဆုံးရွံဳးမႈ 

ရွိႏုိင္ပါသည္။ သိ႕ုေသာ္လည္း TSMC ၏ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ဝတၱရားအရ ဟက္တာ ၂၀၀၀ အတြက္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္ကို အေျခခံ၍ 

အကူအညီမ်ား ပံ႕ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ 

ေလ်ာ့နည္းေစပါမည္။ ထပ္၍ TSMC က 

ေနရာခ်ထားေပးျပီးေနာက္ပုိင္း 

ေနထိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေနေသာ 

ထိခိုက္မႈသက္ေရာက္သူမ်ားကုိ 

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ ကဲ့သိ႕ုေသာ IRP 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထိ႕ုအျပင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း၏ 

ေနထိုင္မႈ အသက္ရွင္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ 

TSMC ႏွင့္ အတ ူ ေထာက္ပ့ံေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးမ်ားကုိ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက ေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မည္။  

CO/OP/CLP: ပတ္ဝန္းက်င္အက်ုိးသက္ေရာက္မႈ (ခ-)  

တည္ေဆာက္ဆႏဲွင့္ လည္ပတ္ဆဲကာလတြင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း 

လည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ လူထု၏ 

ေနထိုင္ေရးတြင္မေမွ်ာ္လင့္ေသာအက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ

လ်ာ့ခ်ရန္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသကူအလုပ္အကိုင္မ်ား 

အေထာက္အပ့ံမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးရန္လိုအပ္ပါ 

သည္။ ပိတ္သိမ္းကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၏ 

စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ အဆံုးသတ္မႈေၾကာင့္ 

လူအခ်ိဳ႕ ဝင္ေငြရပ္တန္႕ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။  

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူႏွင့္ အလုပ္သမားၾကားတြင္ 

အလုပ္သမားရပိုင္ခြင့္မ်ား ေသခ်ာေစရန္ OSSC 

အလုပ္သမားဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားရပါမည္။လုပ္ငန္းရပ္ 

တန္႕ျပီး မမွ်မတမႈမ်ား ရိွပါက ေျဖရွင္းရန္ OSSC 

၏တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိခြင့္ေတာင္းျပီးေျဖရွင္းႏိုင္ပါ 

သည္။ရပ္ဆိုင္းခံရေသာအလုပ္သမား၏စားဝတ္ေန

ေရးအတြက္အလုပ္သမားဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍အလုပ္

အကိုင္မ်ားေထာက္ပံ႕ေပးပါလိမ့္မည္။ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

CO/OP/CLP: 

ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈ 

တည္ေဆာက္ဆ၊ဲဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဆဲ

ကာလတုိ႕တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ျမင့္တက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေဒသစီးပြားေရး 

တိုးတက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ 

 ထိခိုက္ခံစား 

လြယ္ေသာအုပ္စု 

က-/ 

ခ+ 

က-/ 

ခ+ 

ဃ က-/ 

ခ+ 

က-/ 

ခ+ 

ဃ PC/CO/OP: 

ေျမရယူမႈေၾကာင့္ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာအိမ္ေထာင္စု 
မ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ  

စီမံကိန္းမွသက္ေရာက္မႈရိွေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအနက္

မွအိမ္ေထာင္စု၃၆စုကိုစီမံကိန္းအတြင္းရွိထိခိုက္ခံ 

စားလြယ္ေသာ အုပ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 

၄င္းတို႔သည္ ပိုမိုထိခိုက္လြယ္ေသာေၾကာင့္ TSMC 

၏ဟက္တာ၂၀၀၀အတြကျ္ပန္လည္ေနရာခ်ထား 

ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေျခခံျပီး အကူအညီမ်ား 

အထူးဂရုစိုက္ ေပးရပါမည္။ ထပ္၍ TSMC က 

ေနရာခ်ထားေပးျပီးေနာက္ပုိင္းေနထိုင္ေရးအတြက္ 

အခ်ိန္ကုန္ေနေသာထိခိုက္မႈသက္ေရာက္သူမ်ားကုိ

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ ကဲ့သိ႕ုေသာ IRP 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထိ႕ုအျပင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူကလူ႕အဖြ႕ဲအစည္း၏ေနထိုင္မႈ

အသက္ရွင္မႈေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့

က်ေစရန္ထိခိုက္လြယ္ေသာသူမ်ားကိရုည္ရြယ္ျပီး

အထူးေထာက္ပံ႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ မည္။ 

CO/OP: 

ပတ္ဝန္းက်င္လူထုကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ာ

းေၾကာင့္ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားကုိမေမွ်ာ္လင့္ထား

ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

၄င္းထိခိုက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊လူထုေထာက္ပံ႕ေရးအ

စီမံမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

CO/OP: 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ေဒသစီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ျခင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ား 

တည္ေဆာက္ဆကဲာလ၊ဖ်က္သိမ္းကာလႏွင့္လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္ဆဲကာလတုိ႕စတင္သျဖင့္ 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ 

ေဒသစီးပြားေရး တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

 ေဒသတြင္း 

စိတ၀္င္စားမႈ 

သေဘာထားကဲြ

လြဲျခင္း 

 

က- က- ဃ ခ- ခ- ဃ PC/CO/OP: ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ PAH မ်ားႏွင့္ 
လက္ရွိေနထိုင္ေသာ လူထု  

 လက္ရွိေနရာခ်ထားမႈတြင္ PAH မ်ားေၾကာင့္ 

ရုတ္တရက္ လူဦးေရ တိုးတက္လာမႈမ်ား ျဖစ္ပါမည္။ 

လက္ရွိေနထိုင္ေသာ လူထုက ၄င္းတို႕ 

ဘဝေနထုိင္မႈအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ 

အနည္းႏွင့္အမ်ား အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

လက္ရွိလူထုက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ PAH 

မ်ားကုိ အျမင္မၾကည္မႈမ်ား လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အထက္ပါအေျခအေနကို တုန္႕ျပန္ရန္ TSMC က 

ျပင္းထန္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ 

ဟက္တာ ၂၀၀၀ အတြက ္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျခခံ၍ 

လက္ရွိလူထုႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ 

တည္ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပံ႕ေပးျခင္း၊ 

အမ်ားျပည္သူသံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးပါမည္။ 

စီမံကိန္း၏ PAHs ႏွင့္ အပိုင္း(က)၏ PAHs 

စီမံကိန္းအပိုင္း(က)ႏွင့္ အပိုင္း(ခ)ၾကား အေလ်ာ္ေပးမႈ 

ျခားနားျခင္းေၾကာင့္ ေစာတကတက္မႈမ်ား 

ရွိႏုိင္ပါသည္။ TSMC က ျပင္းထန္ေသာ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္ အေလ်ာ္ေပးမႈကို 

လံုေလာက္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု 

စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမရိွဘဲ အမွိဳက္ပစ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ 

ေျပာင္းေရြ႕လာသည္ ့ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ား၏ 

အမူအက်င့္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက 

တိုင္တန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ေဆာက္လုပ္ေရးတာဝန္ခံက အလုပ္သမားမ်ားကုိ 

လိုအပ္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈ၊ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ 

 အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္

ဆုံးရံွဳးမွဳမ်ားညီမွ်

စြာ ခဲြေ၀မႈမရိွျခင္း 

 

ခ- ခ- ဃ ခ- ခ- ဃ PC/CO/OP: TSMC အားျဖင့္ ေထာက္ပံ႕ထားေသာ 
အကူအညီမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

စီမံကိန္းေအာက္တြင္ PAHs မ်ားအတြက္ 

အကူအညီမ်ားတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ပုံကုိ 

ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ တိ႕ုပါဝင္ပါသည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ 

သက္ေရာက္ခံမ်ားႏွင့္ 

သက္ေရာက္ခံမဟုတ္သူမ်ားအၾကားတြင္ TSMC 

ကေထာက္ပံ႕မႈ အကူအညီလြမဲွားျခင္းမ်ား 

မရိွႏိုင္ပါ။ 

ေဒသခံလူထု၏ ေနထိုင္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ေဒသခံလူထု၏ ေနထိုင္မႈ ပတ္ဝန္က်င္ကို 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးစီ၏ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ 

(သိ႕ုမဟုတ္) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ 

တိုက္ရိုက္(သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက၍္ ထိခိုက္မႈမ်ား 

ရွိႏုိင္ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ေဒသခံလူထုက 

MJTDႏွင့္ ပူးေပါင္းသင့္သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 

ေဒသခံလူထုကိုကူညီရန္ MJTD က CSR ကဲ့သိ႕ုေသာ 

လူထုေထာက္ပံ႕ေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါမည္။ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 

ေကာင္းက်ိဳး ရရိွမႈ နည္းျခင္းတို႕ကိ ု MJTD မွ 

ေလ်ာ့နည္းေစပါမည္။  

 

 ကေလးသူငယ္မ်

ားအခြင့္အေရး 

ခ- ခ-/ခ+ ဃ ခ- 

 

ခ/ခ+ 

 

ခ- 

 

PC: ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရေသာ သက္ေရာက္ခံ 
ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး အခြင့္အလမ္း 
သက္ေရာက္မႈ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေသာ PAH   မ်ားတြင္  

ေက်ာင္းေန ကေလး ၁၁၈ ေယာက္ရွိရာ 

ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကုိ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ယာယီအားျဖင့္ 

ထိခိုက္မႈရိွမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥတြင္ TSMC က 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

PAH မ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ IRP၏ တစ္စိတ္တပိုင္းအျဖစ္ 

ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ 

အျခားတစ္ဘက္တြင္ MJTD ၏ 

လူမႈေထာက္ပံ႕ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ပညာေရး 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွႏိုင္ျပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ေဒသအတြင္း လူမႈ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား 

တိုးတက္မႈသည္ ကေလးမ်ားကုိ 

သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ 

လႊမ္းမိုးမႈရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဒသခံလူထု၏ ကေလးမ်ားပညာေရးအခြင့္အလမ္းတြင္ 
သက္ေရာက္မႈ 

OP: MJTD ကေရးဆြဲထားေသာ “သီလဝါ 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အိမ္နီးခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား 

ေထာက္ပံ႕ေရး အစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ 

ဝန္းက်င္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ 

ေဒသခံျပည္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ 

အေျခခံ၍ MJTD ကလုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္။ 

ထိ႕ုေၾကာင့္ MJTD က ပညာေရးဆုိင္ရာ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ႕ေပးသြားမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ကေလးလုပ္သားတိုးလာမႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒအရ စက္ရုံ (သိ႕ု) 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသက္ ၁၃ 

ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္းကို 

တားျမစ္ထားပါသည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 

ဥပေဒလုိက္နာမႈေၾကာင့္ တရားမဝင္ 

ကေလးလုပ္သားမ်ားအလုပ္လုပ္ျခင္းကို 

တားျမစ္ထားပါသည္။ ထပ္၍ အလုပ္သမားဌာနက 

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ 

ကေလးလုပ္သားမ်ား မရိွေစရန္ ၾကီးၾကပ္ထားပါသည္။ 

ထိ႕ုေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား အလုပ္မလုပ္ေရးကို 

ေသခ်ာ ထိန္းခ်ဳပ္ပါမည္။ 

 လက္ရွိလူမွဳေရး ခ-/ ခ-/ ဃ ခ-/ ခ-/ ဃ ေျပာင္းေရြ႕ခံ PAHs မ်ားသုိ႕ သက္ေရာက္မႈ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ဆိုင္ရာ အေျခခံ 

အေဆာက္ 

အဦးမ်ားႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား 

 

ခ+ ခ+ ခ+ ခ+ PC/CO: PAHs မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာရာ 

ေနရာမ်ားသုိ႕ သြားလာျခင္းမ်ားတြင္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ 

ေနရာခ်ေပးေသာ ေနရာတြင္ TSMC ကကူညီျပီး 

အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရးမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေဒသခံလူထုသိ႕ု 
သက္ေရာက္မႈ 

CO:ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ားမ်ားျပားလာမႈ 

ေၾကာင့္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ 

ပိုမ်ားလာမည္ႏုိင္သည္။ ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႕မႈကိ ု

ေျဖရွင္းရန္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအားျဖင့္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

OP: အမ်ားျပည္သူသံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္မႈသည္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအားျဖင့္ 

အကန္႕အသတ္ႏွင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ေဒသခံလူထုအတြက္ 

လက္ရွိလမ္းကုိ ဆက္လက္အသံုးျပဳ၍ ရေစရန္ 

လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။ ထပ္၍ 

သီလဝါ SEZ ဝန္းက်င္ရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 

စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိ လမ္း ႏွင့္ စြမ္းအင္ 

အေထာက္အပံ့ မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား 

တိုးတက္ေျပာင္းလလဲာမည္ျဖစ္သည္။ 

 ံေရသံုးစြမဲႈ ဂ ဂ ဃ ခ- ခ- ဃ CO: ကန္တစ္ကန္ႏွင့္ ေရစုပ္စက္တစ္လံုးကို 

ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငနး္မ်ားေၾကာင့္ 

အသံုးျပဳမရပါ။ YRG ႏွင့္ TSMC ၏ 

အေလ်ာ္ေပးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 

အေလ်ာ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထိ႕ုအျပင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူထုလိုအပ္ခ်က္အတြက္ 

ထိုကန္ေဘးတြင္ ကန္တစ္ကန္ 

စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထိ႕ုအျပင္ ေရတြင္း၊ 

ေရကန္ကဲ့သို႕ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား 

ပ်က္စီးျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

သို႕ေသာ္လည္း အထိုင္ကန္မ်ား (သိ႕ုမဟုတ္) 

ေရဆိုးသန္႕စင္ကန္မ်ားႏွင့္ မိလႅာကန္မ်ား 

တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။  

OP: စက္မႈဇုန္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး 

ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အတြက ္ေရသံုးစြမဲႈ ႏွင့္ 

ေဒသရိွ ေရအရင္းအျမစ္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ 

ရွိမည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ စီမံကိန္းဧရိယာ အနီးရိွ 

ေခ်ာင္းငယ္မွ ေရအရည္အေသြးအတြက္ 

ေရႏွဳတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ကန္ေသမ်ားကုိ 

စီမံခန္႕ခြျဲခင္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေလးလံေသာ သတၳဳမ်ား၊ မဆိပ္ရွိပစၥည္းမ်ား 

ပါဝင္ေသာ ေရဆိုးအမ်ားအျပား 

စြန္႕ပစ္ျခင္းအတြက္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသကူ 

လိုအပ္လွ်င္ ေဒသတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ၾကည့္မည္ဟု 

ေမ်ွာ္မွန္းထားပါသည္။  

 ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ 

အႏွစ္ 

ခ- ဃ ဃ ခ- ဃ ဃ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းဧရိယာအတြြင္းတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 

လုပ္ငန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ သခ ၤ်ိဳင္း တစ္ခုႏွင့္ 

ေဘးတြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 

ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားကုိေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ၄င္းတို႔၏ 

နားလည္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ေဒသခံလူထု၏ 

အသံုးျပဳမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 

ဆင္ျခင္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 

 ရႈခင္း ဃ ခ-/ 

ခ+ 

ဃ ဃ ခ-/ 

ခ+ 

ဃ ရွဳခင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ေျပာင္းလျဲခင္း သက္ေရာက္မႈ 

OP: ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရွဳခင္းမ်ား 

တစစ ေျပာင္းလလဲာပါသည္။ ထိ႕ုအျပင္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးေျမ ၂၆၆ ဧကကုိ အပိုင္း (ခ) 

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စက္မႈဇုန္အျဖစ္ 

ေျပာင္းလလဲိုက္ပါသည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ လက္ရွိ 

ရွဳခင္းသည္ အပိုင္း(က)ေၾကာင့္ တစ္ပိုင္းတစ 

ျမိဳ႕ျပျဖစ္လာျပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပိုပုိျပီး 

ျမိဳ႕ျပျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

SEZ အတြင္း ရွဳခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

OP: စီမံကိန္းဧရိယာ ႏွင့္ ၄င္း၏ ဝန္းက်င္ရွိ ဧရိယာတြင္ 

တစ္ပိုင္းတစ္စ ျမိ ႔ဳျပျဖစ္ထြန္းမႈေၾကာင့္ ရႈခင္းမ်ား 

ေျပာင္းလႏဲိုင္ေသာ္လည္း 

စီမံကိန္းဧရိယာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဓိကက်ေသာ 

ရဳခင္း ရႈကြက္မ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ 

ရႈခင္းအေပၚသက္ေရာက္ျခင္းရိွမည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ 

ထိ႕ုျပင္ လုပ္ကြက္ေနရာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ 

ေနရာမ်ားတြင္ စိမ္းလမ္းေရးအတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွ 

ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ MJTD က စီမံကိန္းဧရိယာတြင္း 

ရွဳခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပုိုင္ေနရာမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ပိုင္းတစ 

ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးမႈေဒသ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။  

က်န္းမာေရး 

ႏွင့္လံုျခံဳေရး 

AIDS/HIV 

စသည့္ ကူးစက္ 

ေရာဂါမ်ား 

အႏၱရာယ္ 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/OP/CLP: စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ျပင္ပမွလုပ္သားမား၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူမ်ား 

အခ်င္းခ်င္း ကူးလူးဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ႏွင့္ vector- borne 

ေရာဂါအႏၱရာယ္ ရွိႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ ထိ ု

သက္ေရာက္မႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ IFC ႏွင့္ EHS တိ႕ုက 

ခ်မွတ္ထားေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားကုိ 

စဥ္းစားထားရပါမည္။ ထိ႕ုျပင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ကို အစိုးရႏွင့္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္သင့္သည္။  

 လုပ္ငန္းခြင္ 

က်န္းမာေရး 

ႏွင့္လံုျခံဳေရး 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ 

CO/CLP/OP: လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ႏွင့္ 

လံုျခံဳမႈအေပၚတြင္ ထိခိုက္မႈသည္ သိသာမႈမရိွပါ။ 

ထိုဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 

ကန္ထရိုက္တာ/စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ သည္ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ 

က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ အစီအမံမ်ားကုိ 

စဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ 

အသီးသီးတြင္ မတူညီေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ 

သက္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားအရ သက္ဆိုင္ေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ စဥ္းစားရမည္။ 

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

CO/OP/CLP: TSMC ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ 

အလုပ္သမား ဥပေဒအရ ေဆာက္လုပ္သူႏွင့္ 

ငွားရမ္းျပဳလုပ္သူတုိ႕၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အားျဖင့္ 

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား စိတ္ခ်ရသည္ဟ ု

ေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားၾကား 

ပ႗ိပခမ်ားတြင္ TSMC ၏ တာဝန္ရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားက 

ေျဖရွင္းေပးပါလိမ့္မည္။ 

 ပတ၀္န္းက်င္ 

က်န္းမာေရး 

ႏွင့္လံုျခံဳေရး 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP/OP: ယႏၱရားၾကီးမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ 

ပတ္၀န္းက်င္တြင္ 

တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းမ်ားမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ 

ယာဥ္ေၾကရႈပ္ေထြးလာျခင္းမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

ထိုဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 

       ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ကန္ထရိုက္တာ/စီမံကိန္း 

       အဆိုျပဳသူသည္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ေငြေရးေၾကးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) မွ 

ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ 

ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ အစီအမံမ်ားကုိ 

စဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။ ထိ႕ုျပင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူထု၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 

အေျခခံ၍ CSR ၏ တစ္စိတ္တပုိင္းအျဖစ္ 

က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ 
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အမ်ိုဳးအမည္ 
ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

အေရးေပၚ 

ေဘးအႏၱရာယ္ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ား 

သံုးစြမဲႈ 

ဃ ခ- ဃ ဃ ခ- ဃ OP: လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလအတြင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕သည္ တိက်ေသာ 

အေျခအေနေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရန္ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကသည္။ ထိ႕ုျပင္ 

MSDS ကိ ု ဓါတုပစၥည္းမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 

အသံုးျပဳမႈအေၾကာင္းကုိ အလုပ္သမားမ်ား 

သိေစရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဓါတုပစၥည္း 

အႏၱရယ္သည္ အကန္႕အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အဆိုျပဳထားေသာ 

ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားအတိုင္း 

အႏၱရယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ 

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ျခင္းႏွင့္ 

ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဓါတုပစၥည္း စီမံခန္႕ခြမဲႈ 

အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ထားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေရၾကီးမႈ 

အႏၱရာယ္ 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/OP/ClS: မိုးသည္းထန္စြာရြာျခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္း ႏွင့္ 

ဒီေရတက္ျခင္းမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ေရၾကီးမႈ 

အႏၱရာယ္မ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရွိမည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းကို 

EL+5.0-7.0m (၄င္းသည္ EL+4.24m 

ထက္ျမင့္ျပီး) အျဖစ္ စဥ္းစားထားျပီး ၄င္းသည္ 

သီလဝါဆိပ္ကမ္း၏ သေဘၤာဆိုက္ေရာက္ရာေနရာ 

အျမင့္ ပုံစံ အတြက္ ႏွစ္ ၁၀၀ အတြင္း ေရလႊမ္းမႈ 

ေရအျမင့္ အတိုင္း စဥ္းစားထားပါသည္။ (EL+5.5) 

မီးေဘး အႏၱရာယ္ ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: မီးေဘး အႏၱရာယ္ လံုျခံဳမႈ အစီအစဥ္ ႏွင့္ 

ကိရိယာမ်ားကုိ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ TSMC မွ 

ခ်မွတ္ေသာ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ 

မီးေဘးလံုျခံဳမႈစည္းမ်ဥ္းကိုလုိက္နာ၍ျပင္ဆင္ရမည္

ျဖစ္ရာ မီးေဘး အႏၱရာယ္ နည္းပါးပါသည္။ 

OP: ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ကြက္အတြင္းရွိ 

အေဆာက္အဦးတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ထိေရာက ္ 

ေသာမီးအခ်က္ေပးစနစ္ႏွင့္မီးျငိွမ္းသတ္ေရးစနစ္မ်

ားကုိ TSMC စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ သီလဝါ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ 

ဧရိယာအတြက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား 
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ေလ့လာသည့္ 

အမ်ိဳးအစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ႏွင့္ အည ီ တပ္ဆင္၍ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ရာ  

မီးေဘး အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္းပါးပါသည္။ 

 ငလ်င္ ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ငလ်င္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ ျဖိဳခ်ျခင္း လုပ္ငန္း 

ကန္ထရိုက္တာသည္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

စီမံထားပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ 

ထိခိုက္မႈမွာ အနည္းငယ္သာရွိႏုိင္ပါသည္။ 

OP: ငလ်င္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ငလ်င္ခံႏုိင္ရ

ည္ စံႏႈန္းကဲ့သုိ႔ေသာ လိုအပ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာအေဆာက္အဦးပံုစံမ်ားကုိေ

ရးဆြဲေဆာက္လုပ္မည္္ျဖစ္ရာငလ်င္ေၾကာင့္ထိခိုက္

မႈမွာအနည္းငယ္သာရွိႏိုင္ပါသည္။ 

အျခား ကမာၻၾကီး 

ပူေႏြးလာမႈ 

ခ- ခ- ခ-/ 

ခ+ 

ခ- ခ- ခ- CO: ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ 

စီမံကိန္းရွိ ယာဥ္ေၾကာမ်ားမွ ဖန္လံုအိမ္ 

ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မည္။ 

OP: ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 

ႏွင့္ စီမံကိန္းရိွ ယာဥ္ေၾကာမ်ားမွ ဖန္လံုအိမ္ 

ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မည္။ 

CLP: ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စက္ပစၥည္းမ်ား 

ႏွင့္ စီမံကိန္းရိွ ယာဥ္ေၾကာမ်ားမွ ဖန္လံုအိမ္ 

ဓာတ္ေငြ႔မ်ားထုတ္လႊတ္မည္။အျခားတစ္ဘက္တြင္ 

လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ျခင္းမ်ားမွဖန္လံုအိမ္ 

ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မည္။ 

မွတ္ခ်က္: PC: မေဆာက္လုပ္မီကာလ, CO: ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ, OP: လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ,  

CLP: လုပ္ငန္းရပ္ဆဲသည့္ကာလ 

အကဲျဖတ္မႈ: က-: သိသာေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ က+: သိသာေသာ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

ခ-: ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ဳိ႕  ခ+: ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ဳိ႕ 

ဂ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွင္းလင္းသျဖင့္ ထပ္မံေလ့လာသင့္သည္ 

ဃ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္၊ ထပ္မံေလ့လာရန္မလို 
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၁၀။ ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အပိုင္း (က) မွစတင္ကာ သီလဝါအထူးစီပြားေရးဇုန္စီမကိန္းမ်ားစတင္ခဲ့သည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၎စီးပြားေရးဇုန္တြင္ စီမံကိန္းသံုးခုအား အေကာင္အထည္ေဖာ္စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - စီမံကိန္း (၁) အပိုင္း (က) 

စီမံကိန္း၊ စီမံကိန္း (၂) အပိုင္း (ခ) ၏စက္မႈဧရိယာ စီမံကိန္း (၃) အပိုင္း(ခ)၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ 

လူေနအိမ္ယာႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းတစ္ခု၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုဆန္းစစ္မည္ဆိုပါကဤစီမံကိန္ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီးေနာင္ေပၚေပါက္လာနိုင္ေသာစီမံ

ကိန္းမ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္စား၍ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပံု(၆) တြင္ 

စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္အနီးအနားရွိစီမံကိန္း ၂ ခု၏ ဧရိယာကိုပါေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္း၂ခု၏သက္ေရာက္ 

ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ေလထုအရည္အေသြး၊ ေရထုအရည္အေသြး၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ၊ 

အပင္ႏွင့္တိရိစၦန္ဇီဝမ်ိဳးကြဲ မ်ား၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ဇယား (၈) တြင္ 

သက္ေရာက္မႈအေျခခံေလ့လာဆန္းစစ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 

    

ရင္းျမစ္ - စီမံကိန္းအဆုိျပဳတင္သြင္းသူထံမွ ရရိွေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ပုံ (၆) - အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည့္ စီမံကိန္းတည္ေနရာ 

စီမံက္ိန္း ၁ - အပုိင္း(က) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ဧရိယာ-ခန္႔႔မွန္းေျခ ၄၀၀ ဟတ္တာ 
ေျမအသုံးခ်မႈ-စက္မႈဇုန္ဧရိယာ (ေရာင္းခ်ေနေသာဧရိယာ၏ 
စုစုေပါင္း၂၈၄ဟတ္တာ) 
၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလတြင ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခဲ့ၿပီး၊ 
၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ 
အပိုင္း (က) တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာငွားရမ္းသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔႔၏ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ျခင္းအား စတင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည္။ 
 
္ စီမံကိန္း ၂- အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ အပုိင္း 

(ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ (စီမံကိန္း) 

စီမံက္ိန္း ၃- အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသာ အပုိင္း(ခ) ၏ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ၊ လူေနႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ 
ကားေရးဧရိယာ 
ဧရိယာ- ခန္႔႔မွန္းေျခ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ၏ ၂၆၇ 
ဟတ္တာ၊ လူေနႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရး ဧရိယာ၏ 
၁၆၉ ဟတ္တာ 
ေျမအသုံးခ်မႈ- သယ္ယူပို႔႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ 
(ေရာင္းခ်ေနေသာဧရိယာ၏ စုစုေပါင္း ၁၈၆.၉ဟတ္တာ)၊ 
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရး ဧရိယာ (ၾကမ္းခင္းဧရိယာ၏ 
၁၆.၁ ဟတ္တာ) ႏွင့္ လူေနဧရိယာ 
၄င္းစီမံကိန္းသည္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္္ၿပီး ၄င္းအား 
အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္လိမ့္မည္။ 
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ဇယား (၈) - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေျခခံေလ့လာခ်က္  

စဥ္ သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္ဆုိင္ရာ 

အခ်က္မ်ား  

ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈ၏ အေျခခံ  

(၁) ေလထုအရည္ 

အေသြး 

စီမံကိန္းသုံးခုျဖစ္သည့္ စက္မႈဇုန္၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးဇုန္ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းရွိ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏စီမံကိန္းစသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈသည္သီလဝါအထူးစီးပြားဇုန္ 
အတြင္းတြင္  ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။  
ထို႔ေၾကာင့္ယင္းစီမံကိန္းသံုးခုေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ေလထုအရည္အေသြးကိုစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ 
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ယဥ္မ်ား မ်ားျပားလာေသာေၾကင့္ NO2 ႏွင့္ PM10 ပါဝင္မႈ ကိုစစ္ေဆးထားပါသည္။  
 

(၂) ေရထုအရည္ 

အေသြး 

စီမံကိန္းအစီစဥ္အရ စီမံကိန္းေနရာ၊ အပိုင္း (က) ႏွင့္ B မွထြက္ေသာေရမ်ားကုိ ေရႏုတ္ေျမာင္းမွတစ္ဆင့္ 
ေရထိန္းကန္သို႔စြန္႔ ထုတ္ကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စြန္႔ထုတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ 
ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္း အတြင္းမွေရကုိ နမူနာယူ၍ ေရထုအရည္အေသြးကိုစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။  

(၃) စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ယင္းစီမံကိန္းသုံးခုစသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတုိ႔သည္လည္းလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ၾကရာ 
၎စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္တို႔မွစြန္႔ထုတ္သည့္အမိႈက္မ်ားသည္ပမာဏပိုမုိမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။  
ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းဇုန္တို႔မွထြက္ရွိေသာအမိႈက္သရိုက္ပမာဏအေပၚမူတည္၍ အပိုင္း (က) 

တြင္ထားရွိေသာအမိႈက္ စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာသည္ လံုေလာက္မႈရိွမရွိဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ာ  

(၄) ဆူညံသံႏွင္ ့

တုန္ခါမႈ 

စီမံကိန္းသုံးခုျဖစ္သည့္ စက္မႈဇုန္၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးဇုန္ႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းရွိ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏စီမံကိန္းစသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈသည္သီလဝါအထူးစီးပြားဇုန္ 
အတြင္းတြင္  ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။  
ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္းသုံးခု ၏ယဥ္အသြားအလာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ ကိ ု
အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္ထားသင့္သည္။  

(၅) အပင္၊ 

တိရိစာၦန္ႏွင့္ 

ေဂဟစနစ္  

စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ေျမအသံုးခ်မႈပံုစံေျပာင္းလသဲြားေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားေလ်ာ့နည္း 
သြားႏိုင္ပါသည္။ ယခုစစ္တမ္းေကာက္ေနဆကဲာလတြင္ပင္ အပိုင္း (က) 
အပိုင္းကိုစစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးျဖစ္၍ က်န္ရွိသည့္ အပိုင္း (ခ) အပိုင္းကိုစစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ 
ျမက္ေတာမ်ား၊ ၿခံဳပုတ္မ်ား ႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္စသည့္ ေဂဟစနစ္ကိုသက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားအား 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။  
 

(၆) လူထုက်န္းမာ 

ေရးႏွင့္ 

ေဘးကင္းေရး 

စီမံကိန္း ၃ခု လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ သီလ၀ါ SEZ အတြင္းနွင့္ ပတ၀္န္းက်င္တြင္ 

ယာဥ္ေၾကာပုိမုိရႈပ္ေထြးလာမႈသည္ လူထုေဘးကင္ေေရးအား လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသည္။ 

 

၁၁။ ေလ်ာ့ပါးေစေရးစီမံခ်က္၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအစီအစဥ္ 

(၁) ေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ 

သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း၏ရလဒ္အရက-ႏွင့္ခ-အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကိုမေဆာက္လုုပ္မီကာလ၊ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ/ရပစဲ္ 

သည့္ ကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဇယား ၉ မ ွ ၁၁ တြင္ 

ျပသထားပါသည္။သီလဝါSEZ၏ဝင္ေငြျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းအပါအဝင္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအေကာ

င္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ (YRG) ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (RIC) ႏွင့္ ဝင္ေငြျပန္လည္ရရိွျခင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ေကာ္မတီ (IRPIC) တို႔မ ွ ေထာက္ပံ့ေသာ TSMC တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သီလဝါ SEZ အတြင္း အမွန္တကယ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ႏွင့္ အေျခက်ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။  
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ဇယား ၉ : ပတ္၀န္းက်င္ေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ (မေဆာက္လုပ္မီကာလ) 

အမ်ိဳး အစား အခ်က္အလက္ 
ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္   

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ (ကုန္က် 

စားရိတ္ အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ ေသာ  

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ အခ်က္ 

အလက္ 

ညစ္ညမ္းမႈ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ - ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 

ထံမွထြက္ရိွမည့္ ဆူညံသံႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

- ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ေနရာခ်ထားျခင္းနွင့္ 
ပတ၀္န္းက်င္ ထိရွလြယ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ 
ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေသာ 
အရန္နယ္ေျမ မ်ားထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ပံုစံခ်စားရိတ္ 

လူမႈပတ္ 

ဝန္းက်င္  

ေနရာအသစ္သို႔ 

ျပန္လည္ေနရာ 

ခ်ထားျခင္း 

- စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံ 

 အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ဆံုးရႈံးမႈ 

 သို႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

 ေျပာင္းလမဲႈမ်ား           

- လက္ရွိေနရာမွ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးေနရာသုိ႔ 

ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

လူမႈေရးဆို္င္ရာသက္ ေရာက္မႈမ်ား  

 

-ေျမေနရာကုိႀကိဳတင္ 
  ျပင္ဆင္ထားျခင္း (ျဖစ္ႏိုင္ပါက)  
-ဟက္တာ၂၀၀၀ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 

မူေဘာင္အရ ႀကိဳတင္ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ 

ေရးဆြဲထားသင့္သည္။  

-လ်ာထားေသာျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဧရိယာ 

အတြင္းေနထိုင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ေလ်ာ္ေၾကး 

စဥ္းစားထားျခင္းႏွင့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ 

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

TSMC TSMC ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးစ

ရိတ္၊ 

- ဟက္တာ ၂၀၀၀ 

ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထား 

ေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 

မူေဘာင္အရ 

ႀကိဳတင္ကူညီ 

ေထာက္ပံ့ေရးအစီအ

စဥ္ အတြက္ကုန္ 

က်စရိတ္ 

ေနထိုင္မႈႏွင့္အသက္

ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆုံးရႈံးမႈ 

အထူးသျဖင့္ေျမယာကုိအဓိကထား

၍လုပ္ေဆာင္ေသာသူမ်ား ဥပမာ - 

- ဟက္တာ ၂၀၀၀ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 

မူေဘာင္အရ ဆံုးရႈံးသြား သည့္ဝင္ေငြရင္းျမစ္ႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ကို 

TSMC TSMC ကူညီေထာက္ပံ့ေရး

ကုန္က် စရိတ္ 
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အမ်ိဳး အစား အခ်က္အလက္ 
ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္   

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ (ကုန္က် 

စားရိတ္ အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ ေသာ  

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ အခ်က္ 

အလက္ 

စပါးစိုက္ျခင္းႏွင့္ 

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္သူမ်ား 

ႀကိဳတင္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ ပါသည္။  

ထိခိုက္ခံစား 

လြယ္ေသာ အုပ္စု 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

ေျပာင္းလသဲြားျခင္း သို႔ 

ဆံုးရႈံးသြားျခင္း  

 

 

 

ဟက္တာ ၂၀၀၀ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 

မူေဘာင္အရ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား 

ႏွင့္ဝင္ေငြဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ 

ႀကိဳတင္ေထာက္ပံ့ 

ကူညီမႈထတဲြင္ 

အထူးကူညီမႈဟူ၍ထပ္မံ၍ ျဖည့္စြက္ထားရမည္ျဖစ္ 

ပါသည္။ 

TSMC TSMC ကူညီေထာက္ပံ့ေရး

ကုန္က် စရိတ္ 

ေဒသတြင္း 

စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ 

သေဘာထားကြလဲြဲျခ

င္း  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ 

လ်ာထားသည့္ေနရာ 

တြင္တည္ရွိေနေသာ 

လူမွဳေရးဆိုင္ရာအေျခခံ 

အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားမွာ 

အားနည္းေနပါသည္။  

လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ 

တည္ရွိေနေသာလူမႈေရးဆိုင္ 

ရာအေျခခံအေဆာက္အဦး မ်ားႏွင့္၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

ကိုသင့္ေလ်ာ္သလုိ စီမံထားရပါမည္။  

TSMC TSMC တပ္ဆင္ သည့္အခါ 

ကုန္က် စရိတ္ 

ကေလးသူငယ ္

အခြင့္အေရး  

ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္အတြက္ 

ေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြ 

အားကုန္ခမ္းျခင္း။  

စီမံကိန္းထိေရာက္ခံ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ 

ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေျပာင္း 

TSMC TSMC ကူညီ ေထာက္ပံ့ 

ေရးကုန္က် စရိတ ္
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အမ်ိဳး အစား အခ်က္အလက္ 
ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္   

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ (ကုန္က် 

စားရိတ္ အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ ေသာ  

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ အခ်က္ 

အလက္ 

ေရႊ႕ရာတြင္ကူညီေပးႏ္ုိင္ရန္။ 

တည္ရွိေနေသာလူမွဳ

ေရးဆိုင္ 

ရာအေျခခံအေဆာ

က္အဦးမ်ားႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားေၾကာင့္အသံုးျပဳေန 

ေသာလမ္းမ်ားကုိ ရပ္ဆိုင္း 

ထားရျခင္း။  

တစ္လွည့္စီသြားလုိ႔ရေသာ 

လမ္းမ်ားအား ေဖာက္လုပ္ 

ေပးျခင္း။  

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

လမ္းပန္း ဆက္သြယ ္

ေရးေဖာက္လုပ္ရန္ 

ကုန္က်ေငြ 

စီမံကိန္းထိခိုက္ခံ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ 

လက္ရွိလမ္းပန္းဆက္သြယ္ 

ေရးအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 

ခက္ခဲျခင္း။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားၿပီးပါ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလက္လွမ္း  

မီႏ္ုိင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း။   

TSMC TSMC တပ္ဆင္ သည့္အခါ 

ကုန္က် စရိတ္ 

ေရအသံုးျပဳမႈ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ 

ကန္ေရအသံုးျပဳမႈကိုလည္ 

ရပ္ဆိုင္းထားရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

အျခားအသံုးျပဳလို႔ရမည့္ 

ေရကန္အားစီမံကိန္းဧရိယ 

အတြင္းတြင္ စီမံေပးျခင္း။  

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ေရကန္တူး ေဖာ္ေရး 

ကုန္က်ေငြ 

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအ

ေမြအႏွစ္ 

ႏွင့္ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း 

သခ်ိၤဳင္းအားေရႊ႕ေျပာင္းႏို္င္ 

ေခ်ရိွျခင္း။  

အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ား အား 

သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္း ျဖင့္ 

သခ်ိၤဴ င္းေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း 

အေၾကာင္းအရာႏွင့္ 

အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ား 

ကိုေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး 

TSMC TSMC သခ်ိၤဴ င္းေရႊ႕ေျပာင္း 

စရိတ ္

(ေျပာင္းရန္လိုအပ္ပါ

က) 
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အမ်ိဳး အစား အခ်က္အလက္ 
ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္   

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ (ကုန္က် 

စားရိတ္ အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ ေသာ  

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ အခ်က္ 

အလက္ 

ထိခုိက္ႏိုင္ျခင္း။  

 

တိုင္ပင္၍သေဘာတူညီ 

ခ်က္ရယူျခင္း၊  

ႏွင့္အမ်ားပိုင္ေနရာမ်

ား 

အားေစာင့္ 

ေရွာက္ရန္ 

ကုန္က်ေငြ။  

မူရင္း: EIA ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 

 

ဇယား ၁၀ : ပတ္၀န္းက်င္ေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ (ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ/ရပ္ဆဲသည့္ကာလ) 

အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

ညစ္ညမ္း

မႈ 

ေလထု အရည္ 

အေသြး 

- ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ 
ငန္းမွထြက္ရွိလာေသာ သဲ၊ ဖုန္မႈန္႔ 
ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ 
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာေလ
ထုညစ္ညမ္းမႈ။   

 

-စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္လမ္း တေလ်ာက္ေရျဖန္းကိရိယာ 

ႏွင့္ ျဖန္းပက္ျခင္း။  

 ေဆာက္လုပ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ားအလြန္အကၽြံလည္ပတ္  

ျခင္းကိုေရွာင္ရွား ျခင္း 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ေရျဖန္းပက္မႈ 

အတြက္ကုန္က်မည့္ 

ကားခ 
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

 ေရထ ု

အရည္ အေသြး 

- ေျမရုိင္းမ်ားမွ ရႊ႕ံေရမ်ား စီးဆင္းမႈ 
 

- ေဆာက္လုပ္ေရး စခန္းမ်ားမွ 

စြန္႔ပစ္ေရ 

- မိလႅာကန္ ထားရွိမႈ 

- အနည္ထုိင္ကန္မ်ားထားရွိမႈ သို႔မဟုတ္ရိုးရွင္းေသာ 

ေနာက္က်ိေရ သန္႔စင္မႈ 

- စြန္႔ထုတ္ေရသန္႔စင္မႈအစီ           အစဥ္ထားရွိမႈ။  

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

 

-စက္ကိရိ 

ယာတပ္ဆင္မႈ စရိတ ္

 

 စြန္႔ပစ္ 

ပစၥည္း 

- ေျမစာမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား 

ဖယ္ရွားရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ 

ေဆာက္လုပ္ေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား. 

- တာတမံဖို႔ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးထြက ္

စြန္႔ပစ္ေျမစာပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္အသံုးခ်မႈ 

 

- စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္အားျပင္ဆင္ရန္ 

ႏွင့္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ေဆာက္လုပ္ 

ေရးကုန္က် 

စရိတ္ထဲတြင္ပါ 

ဝင္သည္။  

 ဆူညံသ ံ ႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

- ေဆာက္လုပ္ေရး 

စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ယာဥ္မ်ား၏ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါမႈ 

 အသံလံုအျပားမ်ားတပ္ဆင္မႈ၊ ညအခါ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ရွားမႈ၊ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

ႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားအနီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 

အခ်ိန္မ်ားကုိၾကိဳတင္ အသိေပးမႈ (လိုအပ္သလုိ) 

- ေဆာက္လုပ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား 

အလြန္အကၽြံလည္ပတ္မႈကို ေရွာင္ရွားျခင္း 

- ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အရွိန္ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

- ထိန္းကြပ္ 

ေရးကုန္က် 

စားရိတ္ 

- လိုအပ္ 

ေသာပစၥည္းမ်ား 

တပ္ဆင္မႈ စရိတ ္

-ပညာေရး စရိတ္ 

- အေထြေထြ 

ကုန္က်စား ရိတ္ 

သဘာဝ အပင္ႏွင့္ တိရစာၦန္၊ -မူလရွိ သဘာဝေပါက္ပင္ မ်ားအား - နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း သတ္မွတ္ တည္ေဆာက္ ကန္ထရိုက္ စီမံကိန္း - အေထြေထြ ကုန္က် 
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

ပတ္ဝန္း 

က်င္ 

ဇီ၀မ်ိဳးကြဲ ခုတ္ထြင္ျခင္း     ျခင္းကိုကန္ထရိုက္တာ အားစီမံကိန္းဧရိယာ 

အျပင္မွသဘာဝေပါက္ပင္ မ်ားရွင္းလင္းျခင္းမွ 

ကာကြယ္ရန္ သိသာထင္ရွားစြာ 

ေရးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ 

တာ အဆိုျပဳသ ူ စားရိတ္ 

ဇလေဗဒ 

ဆိုင္ရာ အေျခ 

အေန 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွေရသံုးစြမဲႈ

ေၾကာင့္ ဇလေဗဒ 

ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ 

- ေရသံုးစြရဲန္ ယာယီေရကန္ မ်ားထားရွိျခင္း  

- ေျမေအာက္ေရသံုးစြမဲႈကို ထိန္းကြပ္ျခင္း 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ေရကန္တူးေဖာ္ခ 

ကုန္က် စားရိတ္ 

ေျမဆီလႊာ 

တိုက္စားမႈ 

-ကမ္းပါးမွ 

ေျမဆီလႊာတုိက္စားမႈ 

- ယာယီေရေျမာင္းစနစ္ ႏွင့္/သို႔႔မဟုတ္ သအိဲတ္မ်ားကုိ 

မိုးေရေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာတုိက္စားမႈကို 

အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္မႈ 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

- အေထြေထြ ကုန္က် 

စားရိတ္ 

လူမႈ 

ပတ္ဝန္း

က်င္ 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 

အသက္ ေမြးမႈ/ 

ထိခိုက္ခံ စားလြယ္ 

ေသာ အုပ္စု 

- ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 

အသက္ေမြးမႈအေပၚ 

သက္ေရာက္မႈ 

- ဟက္တာ ၂၀၀၀ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 

မူေဘာင္အရ စီမံကိန္းသက္ ေရာက္ခံ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 

ကိ ု အႀကိဳျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား 

ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။   

 

TSMC TSMC -ကူညီ ေထာက္ပံ့ 

ေရးအစီ အစဥ္ 

 

 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကာလကိုၾကိဳတင္ အသိေပးမႈ 

- ေဆာက္လုပ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား 

အလြန္အကၽြံလည္ပတ္မႈကို ေရွာင္ရွားျခင္း 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

- အေထြေထြ ကုန္က် 

စားရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

ေဒသတြင္း 

စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ 

သေဘာ 

ထားကြဲလြဲ ျခင္း  

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား 

မ်ားအၾကား ပ႗ိပကၡမ်ား 

ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။  

ထိုပ႗ိပကၡမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ ေစရန္အတြက္ 

လုပ္သားမ်ား ကိ ုပညာေပးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ် ျခင္း။  

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ပညာေပးေရး စရိတ ္

အက်ိဳးႏွင့္ 

အျပစ္မ်ား  

ေဒသခံမ်ားအား ေနထိုင္သည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္အား 

သက္ေရာက္ေစမႈ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ဆက္ဆံေရး 

ဌာနထားရိွျခင္း  

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 

သည္ ့စရိတ္  

 ကေလးသူငယ္အခြ

င့္အေရး  

တရားမဝင္ကေလး 

လုပ္သားမ်ားေပၚေပါက္ လာျခင္း 

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာျခင္း ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  

 တည္ရွိေနေသာလူ

မွဳေရးဆိုင္ 

ရာအေျခခံအ 

ေဆာက္အဦးမ်ားႏွ

င့္ ၀န္ ေဆာင္မွဳ 

မ်ား 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား လူမႈေရးအေျခခံ 

အေဆာက္အအုံမ်ားကို 

လက္လွမ္းမီလာျခင္း   

 ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း  ကန္ထရိုက္တာ  စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  

 ေရအသံုး 

ျပဳမႈ 

စီမံကိန္းဧရိယာအနီး 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ 

အသံုးျပဳေနေသာေရတြင္း (သို႔) 

- အနည္ထုိင္ကန္မ်ားထားရွိမႈ သို႔မဟုတ္ရိုးရွင္းေသာ 

ေနာက္က်ိေရ သန္႔စင္မႈ 

-  မိလႅာကန္ထားရွိမႈ 

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ကူညီေထာက္ပံ့ေရး 

ကုန္က် ေငြ 
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

ေရကန္  

ေရကန္မ်ားကုိသက္ 

ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရိွပါသည္။  

- စြန္႔ထုတ္ေရသန္႔စင္မႈအစီ           အစဥ္ထားရွိမႈ။ 

 ယဥ္ေက်းမႈအေမြ

အ ႏွစ္ထိန္း 

သိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ 

ျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာ ေသာ 

ဖုန္မႈန္႔၊ ဆူညံမႈ၊ 

တုန္ခါမႈ၊ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသက္

ေရာက္ႏိုင္ပါ သည္။  

 ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္းသည္ 

လံုေလာက္ေသာအကြာ အေဝးတြင္ထားရွိမည္ျဖစ္ 

သည္။  

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  

 

က်န္းမာေ

ရးႏွင့္ 

ေဘးကင္း

ေရး  

AIDS/ HIV 

စသည့္ ကူးစက္ 

ေရာဂါမ်ား 

အႏၱရာယ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား 

မ်ားဝင္ေရာက္လာမႈ ေၾကာင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါ အႏၱရာယ္မ်ား 

တိုးပြားလာႏိုင္ျခင္း  

IFC ၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ 

က်န္း မာေရးသင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္း 

-လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး 

အားေစာင့္က်ပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

-ေရာဂါကာကြယ္ေရးသင္ တန္းမ်ားအားပို႔ခ်ျခင္းအားျဖင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ ေသာဗဟုသုတႏွင့္ ႀကိဳတင္ 

ကာကြယ္ထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားမွ

ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။   

- လိုအပ္ပါက လူထုက်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 

ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ျပဳလုပ္၍ 

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တြင္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန 

- အႏၱရာယ္ရိွေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ 

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ က်န္းာမေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 

ကာကြယ္ႏို္င္ရန္အတြက္ ပညာေပးေရး 

စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္းလုပ္ ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

-ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လုပ္သားမ်ား၏ 

မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူထုအား လူထုက်န္းမာေရးသင္တန္း 

မ်ားပို႔ခ်ရန္။ 

- ပိုးမြား ျခင္ ယင္မ်ား 

ကိုက္ခံရျခင္းရန္မွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

အဝတ္အစားထူထူမ်ားႏွင့္အကာကြယ္မ်ားဝတ္ဆင္ထာ

း သင့္သည္။  

-လူေနအိမ္ေျခမ်ားတြင္ ျခင္ယင္ႏွင့္ပိုးေလာက္လန္း 

မ်ားေပါက္ဖြားမႈရန္မွကာကြယ္ ရန္ 

သန္႔ရွင္းမႈကိုအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သ 

 -အုိး ခြက္ ပန္းကန္ ႏွင့္ ေရတြင္း ေရကန္ မ်ားကုိ 

အဖံုးအကာမရွိပဲ မထားရွိရပါ။  
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

က်န္းမာေ

ရးႏ်င့္ 

ေဘးကင္း

ေရး 

လုပ္ငန္း ခြင္ေဘး 

ကင္းေရး ႏွင့္ 

က်န္းမာ ေရး 

-ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလ ႏွင့္ 

ရပ္ဆိုင္းသည့္ ကာလအတြင္း 

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ မ်ား 

-IFC၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရးႏွင့္   

က်န္းမာေရး (OHS)သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း(ေယဘုယ်) 

-ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ အတြင္းသင့္ေတာ္ေသာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ား 

ကိ ုေထာက္ပံ့ေပးရန္ 

-  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျခခံ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းႏွင့္ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာပစည္းမ်ား ကိုင္တြယ္မႈ၊ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

အႏၱရာယ္ျဖစ္မည့္အရာမ်ားကုိကိုင္တြယ္ရာတြင္ 

လံုၿခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ 

OHS သင္တန္းမ်ားေပးရမည္။  

- စက္ရံုတြင္းလုပ္သည့္ လုပ္ သားအေရအတြက္ႏွင့္ 

ညီမွ်သည့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ား 

လည္းထားရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

- လံုေလာက္ေသာ သန္႔စင္ သည့္ 

ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကုိ လည္းေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ 

သည္။ 

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

- လုပ္ငန္း လုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း အပူဒဏ္မွကာကြယ္ရန္ 

အကာအရံအတားအစည္း မ်ားကိုလဲထားရွိရမည္ သို႔ 

ယာယီနားေနေဆာင္မ်ားကုိ လည္း 

ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ 

- ေျမႊအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပုိးမြား  မ်ားအႏၱရာယ္မ်ားမွ 

ကာကြယ္ ႏိုင္ေစရန္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ 

အကာအရန္မ်ားကုိဝတ္ဆင္ ထားရမည္။  

(လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရး)  

-တိက်သည့္ကာကြယ္  ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိထားရွိရ 

မည္။ အရွိန္ျဖင့္ေခ်ာ္လကဲ်ျခင္း မ်ား၊ 

အျမင့္တြင္လုပ္ေဆာင္ရ ျခင္း၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ညပ္ 

မိေနျခင္း၊ ေရႊ႕လ်ားေနသည့္ စက္မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔ စသည့္ 

အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ ေသာလုပ္ငန္းခြင္ 

ေနရာႏွင့္အေရးေပၚထြက္ ေပါက္ႏွင့္ 

အျခားဓာတုေဆးဝါး မ်ားအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ 

ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။  

လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္အေရးႀကီးသည့္ စက္မ်ား 

ေမာင္းႏွင္မည့္သူကို စက္မႈဇုန္ ေမာင္းသည့္လုိင္စင္ 

ရသည့္ယဥ္ေမာင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးရမည္ျဖစ္ 
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

သည္။  

-ယဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာႏိုင္ရန္ 

ျပဳလုပ္ရမည္။  

-အလုပ္သမားမ်ား၊ အကူမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား 

အတြက္ လံုေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရး 

အဝတ္အစားမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးရမည္။   

-သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရး 

အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ 

ခ်က္မ်ားကုိလုိအပ္သလုိလို္က္ 

နာ၍ထိန္သိမ္းေစာင့္ရမည္။  

 ပတ၀္န္းက်င္ 

က်န္းမာ ေရးႏွင့္ 

လံုၿခံဳမႈ 

လုပ္ငန္းခြင္အနီးအနားရွိ 

ေနထိုင္သူျပည္သူမ်ား 

သြယ္ဝိုက္၍မေတာ္တဆ 

ထိခုိက္မႈျဖစ္ျခင္း  

စက္ရုံယဥ္မ်ားေၾကင့္ 

ယဥ္ေၾကာမ်ားပိတ္ဆုိ႕ ျခင္းႏွင့္ 

ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ ပြားျခင္း 

-ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ႏွင့္ 

IFC ၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရးႏွင့္   

က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း။  

-လူထုမ်ားအၾကားမွ စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီး 

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 

လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။  

-ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ပြား လာပါက 

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား 

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

-ပညာေပးေရး 

အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ 

-ေရျဖန္းရန္ အတြက္ 

ကားခႏွင့္ ေရကုန္က် 

စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

ေဒသခံမ်ား ၾကား အျငင္းပြားမႈ။  ကိုထားရွိရမည္။  

- လုိအပ္ပါက အလုပ္သမား 

တန္းလ်ားကုိစီစဥ္ေပးရမည္။ 

- တည္ရွိၿပီးသား ေရအရင္း အျမစ္ကိ ု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ရမည္။  

(အေထြေထြလုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ မႈ) 

-လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာတြင္ အႏၱရာယ္ရွိႏို္င္သည္ဟု 

ယူဆပါကအသံုးျပဳခြင့္ကိုပိတ္ သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ - ၿခံစည္းရိုး၊မီးေငြ႔ေငြ႔ 

ေလာင္ကြ်မ္းေနသည့္ေနရာႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

-လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ရွိမႈ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္  

- အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ လံုၿခံဳစြာသိမ္းစည္းထားျခင္း။ 

ယဥ္အႏၱရာယ္လုံၿခံဳမႈ 

-ယဥ္ေမာင္းမ်ားအၾကား လံုၿခံဳေရးကိုအေလးထားျခင္း 

- ကြ်မ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္တတ္ မႈႏွင့္ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

လိုအပ္ျခင္း။  
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

- ယဥ္ေမာင္းမ်ား ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္မႈ 

မွကာကြယ္ရန္အတြက္ ခရီးသြားခ်ိန္ကာလကိုသတ္ 

မွတ္ျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေမာင္းမ်ား၏ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို 

ေရးဆြဲထားရမည္ျဖစ္သည္။  

- မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာလမ္းေၾကာင္း၊ ေန႔ရက္၊အခ်ိန္မ်ားကုိ 

ေရွာင္ရွားျခင္း။  

 

အေရးေပၚ 

အေျခအေ

န 

ေရႀကီးျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ႏွင့္အနီးတဝို္က္တြင္ 

ေရလွ်ံျခင္းျဖစ္ေပၚႏုိင္ ျခင္း 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ 

ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား 

အားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း။  

ကန္ထရုိက္တာ  စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

ပညာေပးေရး 

အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ 

-ပစၥည္းဝယ္ ယူစရိတ ္ 

  မီးေဘး စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။  

TSMC အေဆာက္အဦးစည္း ကမ္းႏွင့္မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

လံုၿခံဴေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လိုက္နာျခင္း။  

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

ပညာေပးေရး 

အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ 

-ပစၥည္းဝယ္ ယူစရိတ ္

 ငလ်င္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ႏွင့္အနီးတဝိုက္တြင္ 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ 

ခ်က္ႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားအားႀကိဳတင္ 

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

ပညာေပးေရး 

အတြက္ 
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အမ်ိဳးအစ

ား 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 

လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 

ရိတ္အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္အလက္ 

ငလ်င္ဒဏ္သက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။  ျပင္ဆင္ထားျခင္း။ ကုန္က်စရိတ္ 

-ပစၥည္းဝယ္ ယူစရိတ ္

အျခား ကမၻာႀကီး 

ပူေႏြးလာမႈ  

ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစက္ပစၥည္းႏွင့္ 

ယဥ္တို႔မွ ထြက္ ရွိသည့္ 

ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ား (GHGs)  

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ 

မ်ားထုတ္လႊတ္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္း။  

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

အေထြေထြ စရိတ္ 

မူရင္း: EIA ေလ့လာသည့္ အဖြဲ႔ 

 

 

ဇယား ၁၁ : ပတ္၀န္းက်င္ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလ) 

အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

ညစ္ညမ္းမႈ ေလထု 

အရည္အ 

- ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ မ်ား မွ 

ေလထုအရည္ေသြး အေပၚ 

- ခရီးေဝးဘတ္စ္ကားမ်ားထား ရွိျခင္း 

-စီမံကိန္းအတြင္းေမာင္းႏွင္ သည့္ဒရိုင္ဘာမ်ားကုိ အရွိန္သတ္မွတ္၍ 

စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူအပါ 

အဝင္ငွားရမ္း 

စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူအပါအ 

ဝင္ ငွားရမ္း 

-

ဘတ္စ္ကား

မ်ား 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

ေသြး သက္ေရာက္မႈ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ကိုင္သူ မ်ား လုပ္ကိုင္သ ူ

မ်ား 

ထိန္းကြပ္ 

ေရး 

အတြက္ကုန္ 

က်စရိတ္  

   - ေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္း။ လွ်ပ္စစ္အသံုး ျပဳမႈေခြ်တာျခင္း၊ 

လုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္း၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ 

အျခားပစၥည္းမ်ားအား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊အကယ္၍လိုအပ္ပါကစြန္႔လႊတ္မႈနည္း 

ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

တပ္ဆင္၍ဓါတ္ေငြ႔စြန္႔လႊတ္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သူ 

မ်ား 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သ ူ

မ်ား 

- တပ္ဆင္ေရး 

စရိတ္ 

 

 ေရထုအရည္ 

အေသြး 

- ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 

ႏွင့္ရံုးမ်ားမွ 

စြန္႔ထုတ္ေရမ်ား 

- ၾကိဳတင္ေရသန္႔စင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ 

သူမ်ား 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သူမ်ား 

- တပ္ဆင္ေရး 

စားရိတ္ 

- O&M 

စားရိတ္ 

   - ဗဟိုစနစ္ေရသန္႔စင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

- heavy metals ႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ပါေသာ 

ဓါတုပစၥည္းအေျမာက္အျမား စြန္႔ပစ္သည့္အခါတြင္ 

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္ စံႏႈန္းမ်ားကုိျပန္လည္ သံုးသပ္၍ 

တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ မစြန္႔ပစ္မီ ကတည္းက ႀကိဳတင္၍ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

ေရဆိုးသန႔္စင္ 

စက္တပ္ဆင္ 

ေရးစားရိတ္ 

- O&M 

စားရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

သန္႔စင္ထားရွိရမည္။  ထိန္းကြပ္ေရး 

ကုန္က် 

စားရိတ္ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္း  - စက္ရံုမ်ားႏွင့္ 

ရံုးမ်ားမွထြက္ရွိ 

လာေသာစြန္႔ပစ္ 

ပစၥည္းမ်ား၏ 

သက္ေရာက္မႈ 

- ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ 

ဌာနမွ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 

စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

စီမံကိန္းအဆို  

ျပဳသူ 

 

စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသ ူ

 

- ဖယ္ရွား 

စြန္႔ပစ္ေရး 

စားရိတ္ 

   - အႏၱရာယ္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 

စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သူ 

မ်ား 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သမူ်ား 

-သန္႔စင္ေရး 

စားရိတ္ 

- ဖယ္ရွား 

စြန္႔ပစ္ေရး 

စားရိတ္ 

 ေျမဆီလႊာ 

ညစ္ညမ္းမႈ  

- ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား 

ႏွင့္ရံုးမ်ားေၾကာင့္  

ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းေစမႈ 

- စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ 

ပစၥည္းမ်ားအားကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ စြန္႔ထုတ္ျခင္း 

မ်ားျပဳလုပ္ပါကငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ သူမ်ားသည္ ၎စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား 

ေျမၾကီးအတြင္းသို႔ စိမ့္အ၀င္ႏိုင္ေစရန္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ သို႔ 

ေလ်ာ့ပါးစြာစြန္႔ပစ္ရန္ တာဝန္ခံ၍ ကုန္က်စရိတ ္

စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူအပါ 

အဝင္ငွားရမ္းလုပ္

ကိုင္သူ မ်ား 

စီမံကိန္းအဆု ိ

ျပဳသူအပါ      

အဝင္ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သူမ်ား 

- သန္႔စင္ေရး 

စားရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

မ်ားကုိလည္းက်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ 

  -ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတုိ႔ အတြက္ထားရွိေသာ အမိႈက္ကန္သည္ 

စြန္႔ပစ္အစိုင္အခဲမ်ားကုိ လံုေလာက္စြာစြန္႔ပစ္ႏ္ုိင္ 

ေသာအေနအထားရွိရမည္။  

 ဆူညံသ ံ ႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 

ေၾကာင့္ဆူညံသံႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ  

- ဆူညံသံႏွင့္ 

   တုန္ခါမႈထိန္းကြပ္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ အသံလုံစနစ္ႏွင့္ 

ပစၥည္းမ်ားကုိအိမ္မ်ား အတြင္းတပ္ဆင္၍ 

ဆူညံသံကုိကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း 

   စက္ပစၥည္းမ်ား တုန္ခါမႈကို ထိန္းခ်ဴပ္သည့္ ကိရိယာအား 

တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေျမသားႏွင့္ တိုက္ရုိက္ထိေတြ႔မႈကိ ု

ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သူ 

မ်ား 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သ ူ

မ်ား 

- တပ္ဆင္ေရး 

ကုန္က် 

စရိတ္ 

 ထိခိုက ္

ေစေသာ အနံ႔ 

-ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 

ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနံ႔ဆိုးမ်ား 

- စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ 

ပစၥည္းမ်ားအားကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ စြန္႔ထုတ္ျခင္း 

မ်ားျပဳလုပ္ပါကငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ သူမ်ားသည္ ၎စြန္႔ပစ ္

ပစၥည္းမ်ားကုိအႏၱရာယ္ကင္းစြာ သို႔ ေလ်ာ့ပါးစြာစြန္႔ပစ္ရန္ တာဝန္ခံ၍ 

ကုန္က်စရိတ ္မ်ားကုိလည္းက်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။  

- စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရး၊ စြန္႔ထုတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 

စက္ပစၥည္းကိရိယာတပ္ဆင္မႈ ကိုသေဘာတူရန္ႏွင့္ သန္႔စင္မႈ 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သူ 

မ်ား 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သ ူ

မ်ား 

-သန္႔စင္ေရး 

စရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ လိုအပ္ပါက လိုက္နာရမည္။   

 ေအာက္ေျခ 

တြင္ႏံုးျဖစ္ 

ျခင္း 

- စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚေစေသာ  

ေအာက္ေျခတြင္ ႏုံးျဖစ္ျခင္း 

- ဗဟိုစနစ္ေရသန္႔စင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 

- သတၱဳ ႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ပါေသာ ဓါတုပစၥည္းအေျမာက္အျမား 

စြန္႔ပစ္သည့္အခါတြင္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္ စံႏႈန္းမ်ားကုိျပန္လည္ 

သံုးသပ္၍ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ မစြန္႔ပစ္မီ ကတည္းက 

ႀကိဳတင္၍ သန္႔စင္ထားရွိရမည္။  

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

- တပ္ဆင္ေရး 

စားရိတ္ 

- O&M စရိတ ္

- ထိန္းကြပ္ 

ေရး ကုန္က် 

စားရိတ္ 

သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

အပင္ႏွင့္ 

တိရစာၦန္၊ 

ဇီ၀မ်ိဳးစံု 

မ်ိဳးကြဲမ်ား  

-သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား 

ေျပာင္းလလဲာျခင္း 

 

- သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားႏွင့္ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာေနရာမ်ားကိုစိမ္းစို 

လန္းဆန္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းလမ္း၊ထိန္းသိမ္းေရးကန္မ်ားႏွင့္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အတြက္အပန္းေျဖရန္ ေနရာမ်ား 

ထားရွိေပးျခင္း။  

စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူအပါ 

အဝင္ငွားရမ္းလုပ္

ကိုင္သူ မ်ား 

စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူအပါအ 

ဝင္ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သ ူ

မ်ား 

-တပ္ဆင္ေရး 

စရိတ္  

-

ထိန္းသိမ္းေရး 

စားရိတ္ 

ဇလေဗဒ 

ဆိုင္ရာ 

အေျခအေန 

-ေျမအသံုခ်မႈေျပာင္း 

လျဲခင္းေၾကာင့္ဇလေဗဒ 

ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 

- ေရထိန္းကန္မ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

- အကယ္၍ ေရၾကီးျခင္းျဖစ္ ေပၚပါက စီမံကိန္းဧရိယာ နယ္နမိတ္ 

၀င္းက်င္တြင္ ေရေျမာင္းအပိုမ်ားထားရိွျခင္း။ 

 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

-တပ္ဆင္ေရး 

စားရိတ္ 

- O&M စရိတ ္
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

 ေျမဆီလႊာ 

ပ်က္စီးဆုံး 

ရႈံးျခင္း 

လက္ရွိေရႏုတ္ေျမာင္းမွ 

စြန္႔ထုတ္ေရမ်ား၏ 

သက္ေရာက္မႈ 

- ေရထိန္းကန္မ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

 

 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသ ူ

-တပ္ဆင္ေရး 

စားရိတ္ 

- O&M စရိတ ္

လူမႈပတ ္

ဝန္းက်င္ 

ေနထိုင္မႈ၊ 

အလုပ္ 

အကိုင္ႏွင့္ 

အသက္ 

ေမြးမႈ/ 

ထိခိုက္ခံ 

စားလြယ္ 

ေသာအုပ္စု 

- စီမံကိန္းထိခိုက္ခံ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

ေနထိုင္မႈႏွင့္ 

အသက္ေမြးမႈကို 

သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း 

- ဟက္တာ ၂၀၀၀ ျပန္လည္ 
   ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 
   မူေဘာင္အရစီမံကိန္းသက္ 
  ေရာက္ခံ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ  
   အႀကိဳျပန္လည္ေနရာခ်ထာ ေရးအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။   
 

TSMC TSMC -  ကူညီ 

ေထာက္ပံ့ 

ေရးစရိတ္ 

 

အက်ိဳးႏွင့္ 

အျပစ္မ်ား  

ေဒသခံမ်ားအားေနထိုင္ 

သည့္ပတ္ဝန္းက်င္အား 

သက္ေရာက္ေစမႈ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္လူထုဆက္ 

ဆံေရးဌာနထားရိွျခင္း 

  

စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူ 

စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

လုပ္ငန္းလည္ 

ပတ္သည့္ 

စရိတ္  

ကေလးသ ူ

ငယ္အခြင့္ 

အေရး  

တရားမဝင္ကေလး 

လုပ္သားမ်ားေပၚေပါက္ 

လာျခင္း 

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ 
လိုက္နာျခင္း။ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူႏွင့္ 

ကန္ထရိုက္ တာ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူႏွင့္ 

ကန္ထရိုက ္တာ 

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  

ေရအသံုး စီမံကိန္းဧရိယာအနီး စက္မႈဇုန္ အပိုင္း (ခ) ဧရိယာအတြင္းရွိ ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ႏွင့္ စီမံကိန္းအဆို စီမံကိန္းအဆို ကူညီ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

ျပဳမႈ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ 
အသံုးျပဳေနေသာေရတြင္း၊  
ေရကန္မ်ားကုိသက္ 
ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရိွပါသည္။  

ေရထိန္းကန္ကိုစီမံခန္႔ခြရဲန္။  

 - heavy metals ႏွင့္ အဆိပ္ အေတာက္ပါေသာဓါတု 

ပစၥည္းအေျမာက္အျမားစြန္႔ပစ္သည့္အခါတြင္စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္ 

စံႏႈန္းမ်ားကုိျပန္လည္သံုးသပ္၍တင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္မစြန္႔

ပစ္မီ ကတည္းကႀကိဳတင္၍ သန္႔စင္ထားရွိရမည္။ 

တင္သြင္းသူ တင္သြင္းသ ူ ေထာက္ပံ့ 

ေရးစရိတ္ 

 

 

ယဥ္ေက်းမႈအ

ေမြအႏွစ္ 

ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ 

ျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာ 

ေသာ ဖုန္မႈန္႔၊ ဆူညံမႈ၊ 

တုန္ခါမႈ၊ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်

ားသက္ေရာက္ႏိုင္ပါ သည္။  

 ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာႏွင့္ လံုေလာက္ေသာအကြာ 

အေဝးတြင္ထားရွိမည္ျဖစ္။  

ကန္ထရိုက္ တာ စီမံကိန္းအဆို 

တင္သြင္းသ ူ

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  

 

ေရေျမရႈခင္း သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ 

ေသာေရေျမရႈခင္း 

စက္မႈဇုန္အတြင္းထုတ္ျပန္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ကိုလိုက္နာ၍ေရေျမရႈခင္းမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။  

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူႏွင့္ 

စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူႏွင့္ 

စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

ဒီဇိုင္းခႏွင့္ 

တည္ 

ေဆာက္ေရး

ကုန္က်စရိတ္ 

လုပ္ငန္းခြင္ေ

ဘးကင္း 

ေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရး  

AIDS/ HIV 

စသည့္ 

ကူးစက ္

ေရာဂါမ်ား 

အႏၱရာယ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား 

မ်ားဝင္ေရာက္လာမႈ 

ေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါ 

အႏၱရာယ္မ်ား 

တိုးပြားလာႏိုင္ျခင္း  

IFC၏EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရလုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး

သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္း 

-လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး အားေစာင့္က်ပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

-ေေရာဂါကာကြယ္ေရးသင္တန္းမ်ားအားပို႔ခ်ျခင္းအားျဖင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတႏွင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားႏိုင္ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူအပါ အဝင္ 

စီမံကိန္း 

အဆိုုျပဳသူ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူအပါ အဝင္ 

စီမံကိန္း 

အဆိုုျပဳသ ူ

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

ျခင္းေၾကာင့္နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားမွကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။   

-လိုအပ္ပါကလူထုက်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို 

ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ျပဳလုပ္၍လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

တြင္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္။ 

- အႏၱရာယ္ရွိေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ 

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ က်န္းာမေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 

ကာကြယ္ႏို္င္ရန္အတြက္ ပညာေပးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္းလုပ္ 

ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

-ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လုပ္သားမ်ား၏ 

မိသားစုမ်ားႏွင့္လူထုအား လူထုက်န္းမာေရးသင္တန္း မ်ားပို႔ခ်ရန္။ 

- အင္းဆက္၊ ျခင္၊ ယင္မ်ား ကိုက္ခံရျခင္းရန္မွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

အဝတ္အစားထူထူမ်ားႏွင့္ အကာကြယ္မ်ားဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။  

-လူေနအိမ္ေျခမ်ားတြင္ ျခင၊္ယင္ႏွင့္ပုိးေလာက္လန္း 

မ်ားေပါက္ဖြားမႈရန္မွကာကြယ္ ရန္သန္႔ရွင္းမႈကိုအေလးထား 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 -အုိး၊ခြက္၊ပန္းကန္ႏွင့္ ေရတြင္း ေရကန္မ်ားကုိအဖံုးအကာ မရွိပဲ 

မထားရွိရပါ။  

 လုပ္ငန္း - ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား -IFC၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရးႏွင့္   ငွားရမ္းလုပ္ ငွားရမ္းလုပ္ ပညာေပးေရး 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

ခြင္ေဘး 

ကင္းေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရး 

(လုပ္ငန္း 

ခြင္လံုျခံဳမႈ၊ 

မေတာ္တဆ 

ထိခုိက္မႈ 

အပါအဝင္) 

၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 

ေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား 

က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း 

(ေယဘူယ်) 

-ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ အတြင္းသင့္ေတာ္ေသာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ားကို 

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 

-  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျခခံ စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းႏွင့္ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္မႈ၊လုပ္ငန္းခြင္ 

အတြင္းအႏၱရာယ္ျဖစ္မည့္အရာမ်ားကုိကိုင္တြယ္ရာတြင္လံုၿခံဳ 

ေသာလုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကုိ 

သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္OHS သင္တန္းမ်ားေပးရမည္။  

စက္ရုံတြင္းလုပ္သည့္လုပ္သား အေရအတြက္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ 

သန္႔စင္ခန္းမ်ားလည္း ထားရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

(လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး)  

- လံုေလာက္ေသာ သန္႔စင္ သည့္ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကိ ု

လည္းေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။ 

- လုပ္ငန္း လုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း အပူဒဏ္မွကာကြယ္ရန္ 

အကာအရံအတားအစည္း မ်ားကုိလထဲားရွိရမည္(သို႔) 

ယာယီနားေနေဆာင္မ်ားကုိ လည္းထားရွိေပးရမည္။ 

- စားေသာက္ခန္းမ်ားသည္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ ေသာ၊ 

အႏၱရာယ္ရိွေစႏုိင္ေသာ အရာဝတၱဳမ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ထားရွိၿပီး 

ကိုင္သူ ကိုင္သ ူ ကုန္က်စရိတ္  

လံုၿခံဳေရး 

ပစၥည္းမ်ား 

တပ္ဆင္မႈ  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ထားရွိေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

- ေျမႊအႏၱရာယ္ႏွင့္ အင္းဆက္  မ်ားအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ ႏိုင္ေစရန္ 

အဝတ္အထည္ႏွင့္ အကာအရန္မ်ားကုိဝတ္ဆင္ ထားရမည္။  

(လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရး)  

-တိက်သည့္ကာကြယ္  ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိထားရွိရ 

မည္။မီးေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊မီးအလင္းေရာင္၊ 

လံုၿခံဳသည့္ေနရာ၊သင့္ေတာ္ ေသာအပူခ်ိန္ရွိသည့္လုပ္ငန္း 

ခြင္၊ဧရိယာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ တံဆိပ္ကပ္ ထားျခင္း၊ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ 

စသည္ တို႔မွကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။   

- စီမံကိန္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက ္ ယဥ္မ်ားေမာင္းႏွင္မႈ 

အရွိန္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းႏွင့္ ယဥ္မ်ားကုိစစ္ေဆးျခင္း 

စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ယဥ္လမ္းေၾကာင္းစည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုေရးဆြဲထားရမည္ျဖစ္သည္။   

-အလုပ္သမားမ်ား၊အကူမ်ား ႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ 

လံုေလာက္ေသာလုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရးအဝတ္အစားမ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။   

-သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာလုပ္ ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးအဝတ္အစား 

မ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိလုိအပ္သလုိလို္က္နာ၍ထိန္သိမ္းေစာင့္ေရွာ
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

က္ရမည္။  

 

 လူထု က်န္းမာ 

ေရးႏွင့္ 

ေဘးကင္း ေရး 

လုပ္ငန္းခြင္အနီးအနားရွိ 

ေနထိုင္သူျပည္သူမ်ား 

သြယ္ဝိုက္၍မေတာ္တဆ 

ထိခုိက္မႈျဖစ္ျခင္း  

စက္ရုံယဥ္မ်ားေၾကင့္ 

ယဥ္ေၾကာမ်ားပိတ္ဆုိ႕ 

ျခင္းႏွင့္ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ 

ပြားျခင္း 

-ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 

ႏွင့္ေဒသခံမ်ားၾကား 

အျငင္းပြားမႈ။  

IFC ၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရးႏွင့္   

က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း။  

(ေယဘူယ်) 

-လူထုမ်ားအၾကားမွ စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီးလုပ္ငန္းခြင္ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

- လုပ္သားတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္း ကိုပညာေပးအစီအစဥ္၊ 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ ကုသႏိုင္ရန္လည္းစီစဥ္ေပးရ  မည္။  

(ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းထိခုိက္မႈ)  

-လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာတြင္ အႏၱရာယ္ရွိႏ္ုိင္သည္ဟု 

ယူဆပါကအသံုးျပဳခြင့္ကိုပိတ္ သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ၿခံစည္းရိုး၊ 

မီးေငြ႔ေငြ႔ ေလာင္ကြ်မ္းေနသည့္ေနရာႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

-လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ရွိမႈ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္  

- အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို 

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

-ပညာေပးေရး 

အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ 

-ေရျဖန္းရန္ 

အတြက္ 

ကားခႏွင့္ 

ေရကုန္က် 

စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

လံုၿခံဳစြာသိမ္းဆည္းထားျခင္း။ 

ယဥ္အႏၱရာယ္လုံၿခံဳမႈ 

-ယဥ္ေမာင္းမ်ားအၾကား လံုၿခံဳေရးကိုအေလးထားျခင္း 

- ကြ်မ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္တတ္ မႈႏွင့္ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လိုအပ္ျခင္း။  

- ယဥ္ေမာင္းမ်ား ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္မႈ မွကာကြယ္ရန္အတြက္ 

ခရီးသြားခ်ိန္ကာလကိုသတ္ မွတ္ျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေမာင္းမ်ား၏ 

အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ ေရးဆြဲထားရမည္ျဖစ္သည္။  

-မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာလမ္းေၾကာင္း၊ ေန႔ရက္၊အခ်ိန္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း။  

(အျခား)  

- ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ပြား လာပါကေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ 

သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ကိုထားရွိရမည္။ 

-လုိအပ္ပါကလုပ္သားမ်ား အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္ ေပးရမည္။  

အေရးေပၚ 

အေျခအေန 

ဓါတုပစၥည္း 

အသံုးျပဳမႈ  

- ဓါတုပစၥည္း အသံုးျပဳမႈ 

အႏၱရာယ္  
-ဓါတုေဆးဝါးအသံုးျပဳျခင္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္လို အပ္ပါသည္။  

-ေဘးကင္းေရးသင္တန္း မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈ 

အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားရမည္။  

-သင့္ေတာ္ေသာ သိုေလွာင္မႈႏွင့္သံုးစြမဲႈ မွတ္တမ္းရွိမရိွစစ္ေဆးရ 

မည္ျဖစ္သည္။  

- ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ ပါရိွေသာ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သ ူ

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္ 

ပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူစရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

လိုင္စင္ရရွိရန္ ေလ်ာက္ထားျခင္း။ 

-လုိအပ္ပါက လုပ္သားမ်ားအတြက ္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေသာ 

ဝတ္စံု ႏွင့္အသံုးအေဆာင္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။   

 ေရႀကီးျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ႏွင့္အနီးတဝို္က္တြင္ 

ေရႀကီးမႈျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္း 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ 

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား အားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း။  

ငွားရမ္းသူအပါအဝ

င္စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူ  

ငွားရမ္းသူအပါအဝ

င္စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္ 

ပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူစရိတ္ 

  မီးေဘး စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။  

လမ္းတေလွ်ာက္မီးသတ္ပိုက္ မ်ားထားရွိျခင္း 

အေရးေပၚအေျခအေနတြက္ သရုပ္ျပေလ့က်င့္ထားျခင္း 

ငွားရမ္းသူအပါအဝ

င္စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူ  

ငွားရမ္းသူအပါအဝ

င္စီမံကိန္းအဆိ ု

ျပဳသ ူ

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္ 

ပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူစရိတ္ 

 ငလ်င္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ႏွင့္အနီးတဝိုက္တြင္ 

ငလ်င္ဒဏ္သက္ေရာက္ 

ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။  

TSMCအေဆာက္အဦး    စည္းကမ္းႏွင့္မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

လံုၿခံဴေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လိုက္နာျခင္း။ 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ 

မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ဥပမာ- အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ 

စာရင္းမ်ားျပဳစုထားျခင္း 

 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူအပါအဝင္စီ

မံကိန္းအဆို ျပဳသူ  

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူအပါအဝင္စီ

မံကိန္းအဆိ ုျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္ 

ပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူစရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြမဲႈ 

အေကာင္     

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စားရိတ္အ

တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 

အခ်က္ 

အလက္ 

အျခား ကမၻာႀကီး 

ပူေႏြးလာမႈ  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလ

အတြင္းငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူမ်ား၏ ယဥ္မ်ားမွ 

ထြက္ရွိသည့္ဖန္လံုအိမ္ 

ဓါတ္ေငြ႔မ်ား (GHGs) 

ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ားထုတ္ 

လႊတ္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္လွ်ပ္စစ္သံုးစြမဲႈေခြ်တာျခင္း၊လုပ္ငန္းစဥ္ျပဳျပင္

ေျပာင္းလျဲခင္း၊ေလာင္စာဆီႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ားအား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊အကယ္၍လိုအပ္ပါကဓါတ္ေငြ႔စြန္႔ထုတ္မႈနည္း 

ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကုိတပ္ ဆင္၍ဓါတ္ေငြ႔စြန္႔ထုတ္မႈကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သ ူ

အေထြေထြ 

စရိတ္ 

မူရင္း: EIA ေလ့လာသည့္ အဖြဲ႔ 
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(၂) ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္တြင္ မေဆာက္လုပ္မီကာလ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ အသီးသီးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ တည္ေနရာ၊ ၾကိမ္ႏႈန္း ႏွင့္ 

တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိ ု ဇယား ၁၂ မွ ၁၄ တြင္ ျပထားပါသည္။ တာဝန္ရိွေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ႏွင့္ ၄င္း၏ ရလဒ္မ်ား ျပဳစုျခင္းအတြက္ တာဝန္ရိွပါသည္။ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္ မေဆာက္လုပ္မီကာလ 

ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတို႔ အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာကို MOECAF သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ဌာန (The Operation Department) သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလအတြက္ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာကို TSMC သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၁၂ : ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ (မေဆာက္လုပ္မီကာလ) 

အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္ တည္ေနရာ ၾကိမ္ႏႈန္း 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ား 

ေယဘုယ်  

စီမံကိန္း၏ေနာက္ဆုံးအေသးစိတ္ဒီဇိုင္းေပၚမူတ

ည္၍သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ 

ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာစစ္ေဆးျခင္းစီစစ္တည္းျဖ

တ္ျခင္း(ဇယား၉,၁၀,၁၁တြင္ေဖာ္ျပထားသည္)

ႏွင့္စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 

-တည္ေဆာက္ေရးကာလတြင္သဘာ၀ 

ပတ၀္န္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအစီအစ

ဥ္အားစစ္ေဆးျခင္းကိုကန္ထ 

ရိုက္တာမွျပင္ဆင္ျခင္း 

စီမံကိန္းနယ္ေျ

မ 

တစ္ၾကိမ္ ကန္ထရိုက္တာ 

လူမႈ၀န္းက်င္ 

- ျပန္ည္ေနရာခ်ထားမႈ 

- ေနထိုင္မႈႏွင့္ 

အသက္ေမြးမႈ 

- ထိခိုက္လြယ္ေသာ 

အုပ္စု 

- ယဥ္ေက်းမႈ 

အေမြအႏွစ္ 

-အတင္းအဓမၼမဟုတ္ဘဲ အဆိုျပဳ 

ေထာက္ပံ့ထားေသာ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး 

၊ေနထိုင္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း 

၊ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုႏွင့္ 

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေကာင္အထည္ 

ေဖာ္မႈတို႔အတြက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

စီမံကိန္းနယ္ 

ေျမ ဝန္းက်င္ 

တစ္ၾကိမ္ TSMC 

 

 

 

CSRလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလူထုေထာက္ပံ့ေရး 

အစီအစဥ္အစရွိသည္တို႔အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မႈအားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

စီမံကိန္းနယ္ 

ေျမဝန္းက်င္ 

တစ္ႏွစ္တစ္ 

ႀိကိမ္ 

TSMC 

လက္ရွိလူမွဳေရး 

ဆိုင္ရာ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦးမ်ားႏွ

င့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား 

- လူထုမွ ရရိွႏိုင္မႈကို ေသခ်ာေစျခင္း စီမံကိန္းနယ္ေျ

မ ဝန္းက်င္ 

တစ္ၾကိမ္ ကန္ထရိုက္တာ 
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ဇယား ၁၃- ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္ (ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ) 

အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 

တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြ႕ဲအ

စည္း 

ေယဘုယ်ေလ့လာ 

ျခင္း 

-ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

ျခင္း(ဖယား၁၀တြင္ေဖာ ္ျပ

ထားသည္) 

ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီ တစ္ႀကိမ္/တစ္လ ကန္ထရိုက္

တာ 

ေလအရည္အေသြး - NO2 ၊ SO2 ၊CO၊ PM2.5 

၊PM10 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ 

(တည္ေနရာ)* 

တစ္ပတ္/သံုးလ ကန္ထရိုက္

တာ 

ေရအရည္အေသြး - ေရအပူခ်ိန္၊ pH၊ SS၊ DO၊ 

BOD၊ COD၊ coliforms၊ 

အဆီ၊ Grease 

၊chromium 

-ေဆာက္လုပ္ေရး ေနရာမွ 

ေခ်ာင္းအတြင္း ေရစီး၀င္မႈ 

(အနည္းဆံုး နမူနာ ၃ 

ေနရာ/ေရာေႏွာေနရာ 

က): စြန္႔ပစ္ေရဆိုး ခ)၊ 

ျမစ္ညာပိုင္းေရႏွင့္  

ဂ)ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေရ) 

-ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ 

အနီးရွိ ေရတြင္း (၁ေနရာ) 

တစ္ႀကိမ္/၂လ ကန္ထရိုက္

တာ 

အမိႈက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း -အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပမာဏ 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ၁ႀကိမ္/၃လ ကန္ထရိုက္

တာ 

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ - ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ ႏႈန္း 

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရ 

တြက္ျခင္း 

လ်ာထားေသာေဆာက္လု

ပ္ေရးေနရာအနီးရွိလူေန

ထိုင္ရာေနရာကဲ့သို႔ေသာ

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ဧရိ

ယာ 

(အနည္းဆံုးတစ္ ေနရာ) 

၁ႀကိမ္(၂၄နာရီ)/၃လ ကန္ထရိုက္

တာ 

-ေဆာက္လုပ္ေရး 

ယာဥ္မ်ားသြားလာ 

ေသာလမ္းတစ္ ေလ်ာက္ရွိ 

လူေနထိုင္ရာေနရာက့ဲသုိ႔ေ

သာထိန္းသိမ္းထားသည့္ဧ

ရိယာ 

(ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ 

၁ေနရာ၊ 

၁ႀကိမ္(၂၄နာရီ)/၃လ ကန္ထရိုက္

တာ 
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အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 

တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြ႕ဲအ

စည္း 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရ 

တြက္ျခင္း ၂ ေနရာ) 

ဇလေဗဒ - ဗျမေအာက္ေရအျမင့္ 

-ေျမႀကီးအျမင့္ 

- ေျမေအာက္ 

ေရသံုးစြမဲႈပမာဏ 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာအနီ

းရွိေရတြင္း 
၁ႀကိမ္/၁လ 

ကန္ထရိုက္

တာ 

ေနထိုင္မႈ/အသက္ 

ေမြး၀မ္းေၾကာင္း/ထိခို

က္လြယ္ေသာအုပ္စု/

အက်ိဳးအျမတ္ဆုံးရႈံးမႈ

ႏွင့္ ကေလးသူ  

ငယ္အခြင့္အေရးထိ  

ခိုက္မႈ 

လူထုေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ

ကဲ့သို႔ေသာ CSR 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအ 

ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအ

ဆင့္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမ ဝန္းက်င္ ၁ႏွစ္ ၁ႀကီမ္ စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

AIDS/HIVကဲ့သို႔ 

ကူးစက္တက္ေသာ 

ေရာဂါမ်ားအႏၱရာယ္ 

- ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

အေၾကာင္းအသိပညာေ

ပးျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ၁ႀကိမ္/၁လ ကန္ထရိုက္

တာ 

လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရ

းႏွင့္လံုျခံဳေရး 

အေျခအေန  

-မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈစ

ာရင္းျပဳစုျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ၁ႀကိမ္/၁လ ကန္ထရိုက္

တာ 

လူထုက်န္းမာေရး ႏွင့္ 

လံုျခံဳေရး 

-လူုအတြင္း 

မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈစ

ာရင္းျပဳစုျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ္ ၁ႀကိမ္/၁လ ကန္ထရိုက္

တာ 

 

-

လူထုေထာက္ပံ့မႈအစီအ

စဥ္ကဲ့သို႔ေသာ CSR 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအ 

ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအ

ဆင့္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမ ဝန္းက်င္ ၁ႏွစ္ ၁ႀကီမ္ စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

မွတ္ခ်က-္ *ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာတြင္ ေလအရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ေနရာကုိ ေဆာက္လုပ္ဆကဲာလအတြင္း 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ တူညီေသာေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ 
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** ေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအတြက္ တည္ေနရာကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စီမံကိန္းေနရာမွ လက္ရွိတူးေျမာင္းသို႕ 

စြန္႔ပစ္ေသာေရ၏ သက္ေရာက္မႈကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေရဆိုးစြန္႕ပစ္သည့္ ေနရာအပါအ၀င္ အနည္းဆံုးသံုးေနရာကုိ 

ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

 

ဇယား ၁၄- ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္ (လုပ္ငန္္းလည္ပတ္ကာလ) 

အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 

တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြ႕ဲအ

စည္း 

ေယဘုယ်ေလ့လာ 

ျခင္း 

-ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

(ဇယား၁၁တြင္ေဖာ္ျပထားသ

ည္) 

စီမံကိန္းေနရာ သံုးလတစ္ၾကိမ္ 

(လုပ္ငန္းလည္ပတ ္

ျပီး၃ႏွစ္) 

ႏွစ္စဥ္ (၃ႏွစ္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျပီး) 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

ေလအရည္အေသြး - NO2၊ SO2၊ CO၊ PM2.5၊ PM10 စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း

ရွိ ကိုယ္စားျပဳေနရာ 

ေျခာက္ေသြ႕ရာသ ီ

ႏွင့္ မုိးရာသီတြင္ 

တစ္ပတ္တစ္ခါ 

(လုပ္ငန္းလည္ပတ ္

ျခင္းအဆင့္ျပီးေနာက္ 

ပထမ၃ႏွစ္) 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

ေရအရည္အေသြး -ေရအပူခ်ိန္၊ pH၊ SS၊ DO၊ BOD၊ 

COD၊ အေရာင္ႏွင့္ အနံ႕၊ Total 

Nitrogen၊ Total 

Phosphorus၊ Sulphide၊ 

HCN၊ အဆီ၊ Grease၊ 

Formaldehyde၊ Phenols၊ 

Free chlorine၊ Zinc၊ 

Chromium၊ Arsenic၊ ေၾကးနီ၊ 

ျပဒါး၊ Cadmium၊ Barium၊ 

Selenium၊ ခဲႏွင့္ Nickel 

-ေရထိန္းကန္မွ 

ေခ်ာင္းအတြင္း 

ေရစီး၀င္မႈ 

- STP မွ ေရစြန္႔ပစ္မႈ 

(အနည္းဆံုး နမူနာ ၃ 

ေနရာ/ေရာေႏွာေန 

ရာ: စြန္႔ပစ္ေရဆုိး၊ 

ျမစ္ညာပိုင္းေရႏွင့္ 

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေရ 

ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ 

:ေရအပူခ်ိန္၊ pH၊ SS၊ 

DO၊ BOD၊ COD၊ 

အေရာင္ႏွင့္ အနံ႕ 

ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္ 

: parameters အားလုံး 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

အမိႈက္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း - ေဘးအႏၱရာယ္မရိွေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

အေျခအေန 

- ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

အေျခအေန 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ သည့္ 

ေနရာ အသီးသီး 

၂ ၾကိမ္/တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား

မွ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

 

ငွားရမ္းလုပ္

ကိုင္သူမ်ား 
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အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 

တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြ႕ဲအ

စည္း 

ေျမဆီလႊာ 

ညစ္ညမ္းမႈ 

- ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈကို 

ျဖစ္ေစေသာ အစိုင္အခဲႏွင့္ 

အရည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေျခအေန 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည္ ့

ေနရာ အသီးသီး 

၂ ၾကိမ္/တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား

မွပတ၀္န္းက်င္ 

ဆိုင္ရာအစီအရင္ခံ 

စာတင္ျပမႈ) 

 

ငွားရမ္းလုပ္

ကိုင္သူမ်ား 

ဆူညံသံႏွင္ ့တုန္ခါမႈ - ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္ 

လူေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ား၏ 

ဆူညံသံႏႈန္း 

- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရ တြက္ျခင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည္ ့

ေနရာ အသီးသီး 

ေျခာက္ေသြ႕ရာသ ီ ႏွင့္ 

မိုးရာသီတြင္ တစ္ၾကိမ္စီ 

(လုပ္ငန္းလည္ပတ ္

ျခင္းအဆင့္ျပီးေနာက္ 

ပထမ၃ႏွစ္) 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

အပါအ၀င္ 

ငွားရမ္းလုပ္

ကိုင္သူမ်ား 

အနံ႕ဆိုး - ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 

အနံ႕ဆိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

အေျခအေန 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ သည့္ 

ေနရာ အသီးသီး 

 

၂ ၾကိမ္/တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား

မွ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

ငွားရမ္းလုပ္

ကိုင္သူမ်ား 

ေအာက္ေျခအနည္

ထိုင္မႈ 

- ေရအရည္အေသြး 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

(ေအာက္ေျခအနည္၏ 

ညစ္ညမ္းမႈ အညႊန္းအျဖစ္) 

 

-ေရအရည္အေသြး 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ  ့လာ

သည့္ ေနရာအတိုင္း 

- ေရအရည္အေသြး 

သိသာစြာ 

ေျပာင္းလမဲႈႏွင့္/သို႔မဟု

တ္ ဆက္တုိက္ 

ပါ၀င္မႈျမင့္မားျခင္းကိုရွာ

ေဖြ႕ေလ့လာရန္ 

ေခ်ာင္း၏ 

ေအာက္ေျခအနည္ကုိ

ထည့္သြင္းေလ ့

လာျခင္း 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

ဇလေဗဒဆုိင္ရာ 

အေျခအေန 

-မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခ်ိန္တြင္ 

ေရထိန္းကန္အေျခအေန 

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

ေရထိန္းကန္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း

ခ်ိန္ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

ေနထိုင္မႈ/အသက္ 

ေမြး၀မ္းေၾကာင္း/ထိခို

က္လြယ္ေသာအုပ္စု/

အက်ိဳးအျမတ္ဆုံးရႈံး

မႈႏွငကေလးသ ူ 

ငယ္အခြင့္အေရးထိ  

ခိုက္္မႈ 

လူထုေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ကဲ့သို႔

ေသာ CSR 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထ

ည္ေဖာ္မႈအဆင့္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမ 

ဝန္းက်င္ 

၁ႏွစ္ ၁ႀကီမ္ စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 
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အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 

တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြ႕ဲအ

စည္း 

AIDS/HIVကဲ့သို႔ 

ကူးစက္တက္ေသာ 

ေရာဂါမ်ားအႏၱရာယ္ 

- ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

အေၾကာင္းအသိပညာေပးျခင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ သည့္ 

ေနရာ အသီးသီး 

 

၂ ၾကိမ္/တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား

မွ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

အပါအ၀င္ 

ငွားရမ္းလုပ္

ကိုင္သူမ်ား 

လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေ

ရးႏွင့္လံုျခံဳေရး 

အေျခအေန  

-မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါ 

ျဖစ္ပြားမႈစာရင္းျပဳစုျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ

ႏွင့္ ရုံးေနရာ 

၂ ၾကိမ္/တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား

မွ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

အပါအ၀င္ 

ငွားရမ္းလုပ္

ကိုင္သူမ်ား 

လူထုက်န္းမာေရး 

ႏွင့္ လံုျခံဳေရး 

-လူုထုအတြင္း မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈစာ 

ရင္းျပဳစုထားရွိျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ၂ ၾကိမ္/တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား

မွ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

-

လူထုေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ကဲ့

သို႔ေသာ CSR 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအ 

ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမ 

ဝန္းက်င္ 

၁ႏွစ္ ၁ႀကီမ္ စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ 

ဓာတုေဗဒပစၥည္းအ

သံုးျပဳမႈ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိအမ်ိုဳးအစား 

ႏွင့္ပမာဏကိုမွတ္တမ္းတင္ျပီး

သံုးစြမဲႈအဆင့္အလိုက္ထနိ္း 

ခ်ဳပ္စစ္ေဆးျခင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ သည့္ 

ေနရာ အသီးသီး 

 

၂ ႀကိမ္ /တစ္ႏွစ္ ငွားရမ္းလုပ္

ကိငု္သူ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

၁၂။ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ)၏ မေဆာက္လုပ္မီကာလ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆဲသည့္ 

ကာလမ်ားတြင္ အဖြ႕ဲအစည္း၏ ဖြ႕ဲစည္းပံုကို ပံု ၇ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း လ်ာထားသည္။ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ 

(MJTD)သည္ ပံုစံအေသးစိတ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ မေဆာက္လုပ္မီကာလ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ 

လုပ္ငန္းရပ္ဆဲသည့္ ကာလမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ကန္ထရိုက္တာ 

ငွားရမ္းတာ၀န္ေပးထားသည္။ တာ၀န္ေပးထားေသာ ကန္ထရိုက္တာအေနျဖင့္ အေသးစိတ္ဒီဇိုင္းစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း စေသာလုပ္ငန္းတို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းရံုး 

(အပိုင္း (ခ) စီမံကိန္းရံုး) ကို တည္ေထာင္ရမည္။ 
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မူရင္း။ EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ပုံ ၇ - သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ အပုိင္း (ခ)၏ မေဆာက္လုပ္မီကာလ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ 

ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလမ်ားအတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈအတြက္ လ်ာထားသည့္ ဖဲြ႕စည္း ပုံစံ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ၏ ဖြ႕ဲစည္းပံုစံကို ပံု(၈)တြင္ ျပထားသည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအသီးသီးသည္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ EMP ႏွင့့္ EMOP တို႔ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 

စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေကာ္မတီနွင့္ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ(MJTD) တို႔ထံသို႔ ပတ္၀န္းက်င္ဆို္င္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ 

အစီရင္ခံစာကိုတင္ျပရမည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ(MJTD)သည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 

အပိုင္း(ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ EMP ႏွင့့္ EMoP အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံ၍ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းမည္။ 

 

မူရင္း။ EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ပုံ ၈ -  လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း(ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း၏ လ်ာထားဖြ႕ဲစည္းပုံ 

EMP အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း အတြက ္

ျပင္ဆင္ျခင္း 
ကန္ထ႐ုိက္တာစီမံကိန္း႐ံုး 

 

စီမံကိန္းအတည္ျပဳသူ 
(MJTD) 

 
EMP ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ 
လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ EMP 
ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ျခင္းၾကီးၾကပ္မႈႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္း 
က်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းအစီရင္ခံ 
တင္သြင္းျခင္း 

- ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းအစီရင္ခံစာတင္ျခင္း 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဖုန္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္္ေဆးျခင္း 

အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ျခင္း 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း အတြက ္

ျပင္ဆင္ျခင္း 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 

အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း 

CC of Monitoring 

Report 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆျခင္း 

အစီရင္ခံစား တင္ျပျခင္း 

 One Stop Service 

Center (OSSC) 

Project Proponent 
(MJTD) 

ေျမငွားသူ ေျမငွားသူ 

 

သီလ၀ါ SEZ စိီမံခန္ခြဲမႈ ေကာ္မတီ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း စီမံကိန္း 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္ခြမဲႈ 

ငွားရမ္းသူမ်ား၏ IEE/EIA 

- 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 
အတြက ္ငွားရမ္းသူမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံမႈ 
- ငွားရမ္းသူမ်ားႏွင့္၄င္းတိအုားစည္းကမ္း 
လိုက္နာမႈရွိေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 

EMP ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 

အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ျခင္း 

EMP ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ျခင္း 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 

အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ျခင္း 
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၁၃။ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀းႏွင့္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း 

(၁) နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္ 

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀းႏွင့္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္းအတြက္ 

အပိုင္း(၃)ပိုင္းကိုေအာက္ပါဇယားတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ဇယား ၁၅- နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ EIA အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 

အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႕စြ ဲ (၁) ၂၀၁၅ခုႏွစ၊္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၉ ရက္၊ စေနေန႕ 
ပထမပုိင္း- ၉း၃၀ မ ွ၁၀း၄၅ (နံနက္ပိုင္း) 
(၂) ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၂ ရက္၊ အဂၤါေန႕ 
ဒုတိယပိုင္း-  ၉း၃၀ မွ ၁၀း၄၅ (နံနက္ပိုင္း) 
တတိယပိုင္း- ၃း၀၀ မွ ၄း၁၅ (မြန္းလြပဲိုင္း) 

ေနရာ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အုိးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ 

ခန္႕ခြေဲရးေကာ္မတီယာယီရံုး၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ ္

ဖိတ္ႀကားထားသူမ်ား - ဒါရိုက္တာ၊ ပတ၀္န္က်င္ထိန္းးသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ 

- ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရိုင္။ 

- အရာရိွမ်ား၊ သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန။ 

- အရာရိွမ်ား၊ အုိးအိမ္ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။ 

- ျမိဳ႕နယ္အရာရိွမ်ား၊ စည္ပင္ဌာန၊ ေက်းလက္ဖြ႕ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန၊ သန္လ်င္ႏွင့္ 

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္။ 

- အရာရိွမ်ား၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္၊ ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန။   

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စက္ရုံမ်ား။ 

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေဒသခံမ်ား။ 

- စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ/စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူႏွင့္၊ ဆက္စပ္ေနေသာ 

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ (ဥပမာ- TSMC, MJTD) 

- အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ စီမံကိန္းကိုစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား။ 

အစီအစဥ္ - EIA ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာခဲ့မႈမ်ားအေႀကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။ 

- အပိုင္း(ခ) ဧရိယာအတြင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာ၊ လူေန ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ 

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဧရိယာေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေႀကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။ 

-နယ္ပယ္သတ္မွတျ္ခင္းအဆင့္ မူႀကမ္းတြင္ ေတြရွိ႕ရေသာ အဓိကေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

တင္ျပျခင္း။ 

- EIA ေလ့လာမႈနယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း။ 

- EIA လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္ဇယားတင္ျပျခင္း။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 

အသံုးျပဳသည့္ 

ဘာသာစကား 

ေဒသသုံးစကား၊ ျမန္မာဘာသာစကား 

အေမးအေျဖက႑ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေမးခြန္း (၈)ခုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူ ႏွင့့္ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ကေဆြးေႏြးခဲ့ႀကသည္။ 

အႀကံျပဳတံ႕ုျပန္မႈက႑ အစည္းအေ၀း အပိုင္းသံုးပိုင္းတြင္ စုစုေပါင္း အႀကံျပဳခ်က္ (၁၈)ခ်က ္ ရရွိခဲ့သည္။ အေရးပါေသာ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။  

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

 

ဇယား - ၁၆ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ လူထုအႀကံျပဳအစည္းအေ၀း၏ အဓိကေမးခြန္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား 

စဥ္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
၁ 

EIA ေလ့လာမႈတြင္ အပိုင္း (ခ) ဧရိယာတည္ေထာင္မႈေၾကာင့္ 
သက္ေရာက္္မည့္ လမ္းအေျခအေနကို ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း။ 

CSR plan 
တစ္ခုအေနျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 

၂ လူထုထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားနွင့္ သေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပန္္ုိင္မည့္ေနရာမ်ားကို 
ေဖာ္ျပရန္ ေမးျမန္းျခင္း။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ေျဖၾကားၿပီး၊EIA 

တြင္ ထပ္မံေျဖၾကားရန္မလို  ၃ ေရြ႕ေျပာင္းလာေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚန္ုိင္ေသာ ေလထုနွင့္ ေျမထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း။ 

၄ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္္း အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ထပ္မံထုတ္ေ၀ရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း။ 

EIA အဆင့္တြင္ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသြားမည္ 

၅ EIAေလ့လာျခင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ဧရိယာသည္ ၇၀၀ ဟက္တာလုံး 
သို႔မဟုတ္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာတစ္ခုလံုးအား ေလ့လာျခင္း 
ဟုတ္မဟုတ္ေမးျမန္းျခင္း။ 

အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ေျဖၾကားၿပီး၊EIA 
တြင္ ထပ္မံေျဖၾကားရန္မလို 

၆ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာအတြက္ 
ေရနွင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ေ၀မႈအတြက္ 
စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိေမးျမန္းျခင္း။ 

၇ အျခားျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ေနရာမ်ား၏ အစီအစဥ္ကိုေမးျမန္းျခင္း။ 
၈ EIA ေလ့လာျခင္းအရ အပိုင္း(ခ)ဧရိယာတည္ေထာင္မႈေၾကာင့္ 

ေဒသခံလူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနအေပၚသက္ေရာက္မႈအား 
ေမးျမန္းျခင္း။ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

မွတ္ခ်က္။ “ထပ္မံေျဖၾကားခ်က္” သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအတြင္း လက္ခံရရိွေသာ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားစီမံကိန္းပိုင္ရွင္မွလိုအပ္ေသာျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္ သည္။ 
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ဇယား - ၁၇ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 

စဥ္ အႀကံျပဳခ်က္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
၁ လူမႈပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ 

ေဒသခံမ်ားအတြက္ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိပါထည့္သြင္းေလ့လာေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္း။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ 
(အခန္း ၇ ႏွင့္ အခန္း ၉) 

၂ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္သာေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားအား 
ရွင္းလင္းတင္ျပေပးရန္နွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈကိ ု
ေဆာင္ရြက္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ 
(အခန္း ၇) 

၃ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ 
သေဘာထားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း။ 

EIAအဆင့္ႏွင့္EIAအစီရင္ခံစာမူၾကမ္း 
တြင္ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသြားမည္(အခန္း ၉) 

၄ စီမံကိန္းတြင္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 

အခါအားေလ်ာ္စြာ ရွင္းျပေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း။ 

 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ 
(အခန္း ၉) 

၅ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူနွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား တိုက္ရိုက ္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသြားမည္( အခန္း၁၀) 

၆ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတုိးပြားလာမႈအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း။ 

မလိုအပ္ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

မွတ္ခ်က္။ “ထပ္မံေျဖၾကားခ်က္” သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လက္ခံရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္ပံုစံမ်ားမွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ 

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွလိုအပ္ေသာျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

  

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

ပုံ ၉- နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀းမ်ား၏ပုံမ်ား 
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ဇယား ၁၈- နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ EIA အတြက္ လူထုအားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 
၁.ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္ 

အခ်ိန္ကာလ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ ႀကာသပေတး ေန႔ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ 
ႀကာသပေတးေန႔(အလုပ္လုပ္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း) 

၂.ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည့္ေနရာ စုစုေပါင္း (၁၂) ေနရာ 

၃.အႀကံျပဳႏိုင္သည့္စနစ္ အႀကံျပဳစာမ်ားကုိအဂၤလိပ္၊ျမန္မာႏွစ္ဘာသာႏွင့္ တင္ျပသည့္ ေနရာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
အီးေမလ္လိပ္စာမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔နုိင္သည္။ 

၄.အသံုးျပဳသည့္ဘာသာစကား ေဒသသုံးစကား၊ ျမန္မာဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား 

၅.အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အမ်ားျပည္သူထံမွ အႀကံျပဳစာႏွစ္ေစာင္ရရွိခ့ဲပါသည္။ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ 

ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

 

ဇယား ၁၉- နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္လူထုအႀကံျပဳအစည္းအေ၀းတြင္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား 
စဥ္ အႀကံျပဳခ်က္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ 

၁ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား 
ရွင္းလင္းတင္ျပေပးရန္နွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈကိ ု
ေဆာင္ရြက္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 
(အခန္း ၉) 

၂ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတုိးပြားလာမႈ အတြက ္
ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း။ 

မလိုအပ္ 

၃ အပိုင္း(ခ) တြင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးႏွင့္ 
လူေနဧရိယာမ်ားအတြက္အစီရင္ခံစာကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
ေဖာ္ထုတ္ျပသေပးရန္။  

EIA အဆင့္တြင္ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသြားမည္ 

၄ ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ေတာင္းဆုိျခင္း။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 
 (အခန္း ၃) 

၅ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆို္င္ရာမ်ားကုိ 
ပိုမုိနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးရန္ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 
 (အခန္း ၇ႏွင့္ ၈) 

၆ ကြင္းဆင္းေလ့လာထားေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကုိ 
ျပင္ဆင္ရန္ေတာင္းဆုိျခင္း။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 
 (အခန္း ၆ ႏွင့္၇) 

၇ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ထည့္သြင္းေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္း။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 
 (အခန္း ၇ႏွင့္၉) 

၈ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ျခင္း၊ 
စီမံခန္႔ခဲြျခင္းႏွင့္ အေရးယူသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းေပးရန္ေတာင္းဆုိျခင္း။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 
 (အခန္း ၉) 

၉ လယ္သမားမ်ားအား သက္ေရာက္ႏို္င္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။ EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 
 (အခန္း ၇) 

၁၀ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပရန္။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 
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 (အခန္း ၇) 
၁၁ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ေနရာသစ္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ေခ်မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္။ 
EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 
 (အခန္း ၇) 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 
မွတ္ခ်က္။ “ထပ္မံေျဖၾကားခ်က္” သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ လူထုအသိေပးတင္ျပျခင္းမွ လက္ခံရရိွေသာ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မွလိုအပ္ေသာျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

(၂) EIA မူၾကမ္းအဆင့္ 

EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူမႈေဆြးေႏြးပြအဲစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မ်ားကို 

ေအာက္ပါအတုိင္း အပိုင္း(၃)ပိုင္း ခြ၍ဲက်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ဇယား ၂၀ - EIA မူၾကမ္းအတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀းႏွင့္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 

အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႕စြ ဲ (၁) ၂၀၁၆ခုႏွစ၊္ ဧၿပီလ၊ ၂ ရက္၊ စေနေန႕ 
ပထမပုိင္း- ၁၀း၀၀ မွ ၁၁း၃၀  
(၂) ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၇ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ 
ဒုတိယပိုင္း-  ၁၀း၀၀ မ ွ၁၁း၃၀ ႏွင့္ 
တတိယပိုင္း- ၁း၃၀ မွ ၃း၀၀  

ေနရာ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အုိးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏အစည္းအေ၀းခန္းမ၊သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ 

ခန္႕ခြေဲရးေကာ္မတီ ယာယီရံုး၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ ္

ဖိတ္ႀကားထားသူမ်ား - ဒါရိုက္တာ၊ ပတ၀္န္က်င္ထိန္းးသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။ 

- ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရိုင္။ 

- အရာရိွမ်ား၊ သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန။ 

- အရာရိွမ်ား၊ အုိးအိမ္ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။ 

- ျမိဳ႕နယ္အရာရိွမ်ား၊ စည္ပင္ဌာန၊ ေက်းလက္ဖြ႕ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန၊ သန္လ်င္ႏွင့္ 

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္။ 

- အရာရိွမ်ား၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္၊ ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန။   

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စက္ရုံမ်ား။ 

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိေဒသခံမ်ား။ 

-စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ/စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူႏွင့္၊ ဆက္စပ္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား။ (ဥပမာ- TSMC, MJTD) 

- အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ စီမံကိန္းကိုစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား။ 

တက္ေရာက္သူမ်ား ပထမပုိင္း - လူဦးေရ ၁၁၀ ဦး (အမ်ိဳးသား ၆၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၄၂ ဦး) 

ဒုတိယပိုင္း - လူဦးေရ ၆၅  ဦး (အမ်ိဳးသား ၃၉ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၆ ဦး) 
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အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 

တတိယပိုင္း - လူဦးေရ ၂ ဦး (အမ်ိဳးသား ၂ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၀ ဦး) 

အစီအစဥ္ - သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း အေၾကာင္းအၾကမ္းဖ်င္းရွင္းလင္းျခင္း (ဇုန္ဘ)ီ 

-အေျခခံေလ့လာခ်က္ရလဒ္မ်ား 

-သက္ေရာက္မႈေလ့လာခ်က္ရလဒ္မ်ား 

-လ်ာထားသည့္ထိခုိက္မႈေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္တိုင္းတာခ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအစီအစဥ္မ်ား 

-နည္းပညာဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား 

-လူထုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအားထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း 

-ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္း 

အသံုးျပဳသည့္ 

ဘာသာစကား 

ေဒသသုံးစကား၊ ျမန္မာဘာသာစကား 

အေမးအေျဖက႑ တက္ေရာက္သူမ်ားက ေမးခြန္း(၉)ခုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူႏွင့္ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ကေဆြးေႏြးခဲ့ႀကသည္။ 

အႀကံျပဳတံ႕ုျပန္မႈက႑ အစည္းအေ၀း အပိုင္းသံုးပိုင္းတြင္ စုစုေပါင္း အႀကံျပဳခ်က္ (၇)ခ်က ္ ရရိွခဲ့သည္။ အေရးပါေသာ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

ဇယား ၂၁- EIA မူၾကမ္းအဆင့္ ၌ လူထုအႀကံျပဳအစည္းအေ၀းတြင္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား 

စဥ္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
၁ ပိုလွ်ံေသာေရအား စီမံကိန္းအနီးတစ္၀ုိက္ရိွ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ 

ေဒသခံမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း။ 
CSR plan 
တစ္ခုအေနျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္း 
စားသြားမည္။ 

၂ စက္မႈဇုန္မွစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေရရွည္အစီအစဥ္ႏွင့္ 
အိမ္တြင္းစြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားစီမံခန္႔ခြျဲခင္း အေသးစိတ္ကုိေဖာ္ျပေပးရန္။ 

EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ 
(အခန္း ၃နွင့္၇) 

၃ သက္ေရာက္ႏုိင္ေခ်အေသးစိတ္ႏွင့္ HIV/AIDS ကာကြယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ 
ဓါတုပစၥည္းသံုးဆြဲမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္၊ 
ပိတ္သိမ္းသည့္စနစ္၊ အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္၊ ဖြ႕ဲစည္းပံု၊ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
မေဆာက္လုပ္မီကာလႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္စနစ္တို႔ကိ ုအေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္။ 

EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ 
(အခန္း ၁၀) 

၄ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သက္ေရာက္ႏိုင္ေခ်မ်ားကုိ 
ေဒသခံမ်ားနားလည္ႏို္င္ ေစရန္ အရွင္းလင္းဆုံးပံုစံျဖင့္ေဖာ္ျပေပးရန္။ 

အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြတဲြင္ 
ေျဖၾကားၿပီး၊ထပ္မံေျဖၾကားရန္မ
လိ ု

၅ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာအုပ္စုအတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ 
ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္ေရာက္သည့္တုိင္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းရွိ၊ မရွိ။ 

EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ 
(အခန္း ၇၊ ႏွင့္၁၀) 

၆ ေရအေျမာက္အမ်ားျဖန္းျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအားတင္ျပျခင္း။ - 
၇ အစည္းအေ၀သို႔မတက္ေရာက္ႏ္ုိင္သူမ်ားသုိ႔ တစ္အိမ္တက္ဆင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြတဲြင္ 
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စဥ္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
လိုက္လံရွင္းျပသင့္ေၾကာင္း။ ေျဖၾကားၿပီး၊EIA တြင္ 

ထပ္မံေျဖၾကားရန္မလုိ 
၈ ဒဂံု-သီလ၀ါလမ္းတစ္ေလ်ာက္ လမ္းမမ်ားမရွိသျဖင့္ 

မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ႏ္ုိင္ေၾကာင္း 
-
အၾကံၿပဳခ်က္အားသက္ဆိုင္ရာ
ဌာနသို႔တင္ျပထားသည္။ 
- CSR plan တစ္ခုအေနျဖင့္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၉ အလုပ္သမားမ်ား၏ အိမ္ယာႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေမးျမန္းျခင္း။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြတဲြင္ 
ေျဖၾကားၿပီး၊EIA တြင္ 
ထပ္မံေျဖၾကားရန္မလုိ 
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ဇယား ၂၂- EIA မူၾကမ္းအဆင့္၌ လူထုအႀကံျပဳအစည္းအေ၀းတြင္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား 

စဥ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
၁ အပင္စုိက္သည့္အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

ေတာင္းဆိုျခင္း။ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ 
အပင္စုိက္ပ်ိဳးရန္အစီအစဥ္ကို စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္ 

၂ လူထုအေပၚတိုက္ရိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း 

EIA တင္ျပခ်က္တြင္ထည့္ သြင္းစဥ္းစားထားသည္ 
(အခန္း ၇) 

၃ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
အတြက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအားေတာင္းခံျခင္း 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ သူမွ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈအစီအစဥ္အား 
စီစဥ္မည္ 

၄ စီမံကိန္းထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေတာင္းခံျခင္း မလိုအပ္ပါ 
၅ ေကာင္းသည္ မလိုအပ္ပါ 
၆ စီမံကိန္းမွ ရရိွလာမည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 
မလိုအပ္ပါ 

၇ ေရစီးဆင္းမႈစနစ္ေကာင္းမြန္မႈမရိွပါက မုိးတြင္းခါ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ 
အခ်ိဳ႕ေသာဆုိးက်ိဳးမ်ား 

စီမံကိန္းအတည္ျပဳသူမွ ေရေျမာင္းစနစ္တိုးတက္မႈ 
အတြက္ စီစဥ္မည္ 

၈ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေထာက္
ပ့ံေပးပါက စီမံကိန္းႏွင့္သေဘာတူညီမႈ 

မလိုအပ္ပါ 

၉ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း 
ပတ၀္န္းက်င္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (EIA) 
အေကာင္းအထည္ေဖာ္ေနမႈအားေတာင္းခံျခင္း 

မလိုအပ္ပါ 

၁၀ ေဒသခံျည္သူမ်ားအတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္ေတာင္းဆိုိျခင္း  
၁၁ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ ဒဂုန္-

သီလ၀ါလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လွ်ပ္စစ္မီးမရမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ဆိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း 

အၾကံၿပဳခ်က္အားေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔
တင္ျပထားသည္။ CSR plan ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၁၂ စီမံကိန္းအလုပ္သမားမ်ားအား အပူဒဏ္မွကာကြယ္ႏုိင္ရန္ 
အစီအစဥ္မ်ားရွိ/မရွိေမးျမန္းျခင္း 

စီမံကိန္းအတည္ျပဳသူမွ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ဒ႐ိုက္တာ မ်ားကုိ 
အပူဒဏ္သက္ေရာက္ မႈကာကြယ္ရန္အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားမည္ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

မွတ္ခ်က္။ “ထပ္မံေျဖၾကားခ်က္” သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧျပီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြအတြင္း လက္ခံရရွိေသာ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မွလိုအပ္ေသာျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၂၃ - EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ EIA အတြက္ လူထုအားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 

၁။ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
မည္အခ််ိန္ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၄)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) မွ  
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ (စေနေန႔) အထိ (တစ္လ) 

၂။ထုတ္ျပန္မည့္ေနရာမ်ား စုစုေပါင္း (၁၆)ေနရာ 

၁) ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး 

၂) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး 
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အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 

၃) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး 

၄) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအနီးရွိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ 

(ယာယီ)႐ံုးႏွင့္ 

၅) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလ၀ါဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ႐ုံံး 

၆) သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ရွိ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္႐ုံး (၇) ႐ုံး 

    -ဖ်ာယာကုန္းေက်းရြာရုံး 

   - လက္ယက္စမ္းေက်းရြာရုံး 

  - အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာရုံး 

  - ေအးျမသီတာရပ္ကြက္႐ုံး 

  - သီတာၿမိဳင္ရပ္ကြက္႐ုံး 

  - ေရႊေျပာက္ေက်းရြာ႐ုံး 

၇) ရာအိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္ အျခားရြာသားအိမ္မ်ား (၄ ေနရာ) 

၃။အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေပးပုိ႔ျခင္းနည္းလမ္း 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား EIA မူၾကမ္းထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ေနရာမ်ားမွျဖစ္ေစ အီးေမးလ္ျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ ျမန္မာဘာသာ(သို႔)အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္တင္ျပေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ 

၄။အသံုးျပဳသည့္ 

ဘာသာစကား 

ေဒသသုံးစကား၊ ျမန္မာဘာသာစကား 

၅။ 

အႀကံျပဳတံ႕ုျပန္မႈက႑ 

ျပည္သူထံမွစာတစ္ေစာင္လက္ခံရရွိပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အျမင္မ်ားအားေအာက္တြင္ အက်ဥ္း 

ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

 

ဇယား ၂၄- EIA မူၾကမ္းအဆင့္၌ လူထုသုိ႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအတြက္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား 

စဥ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
၁။ EIA မူၾကမ္းႏွွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသုိ႔ ပုိမိုလြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ 

နားလည ္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ရွင္းျပေပးရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း 
ဇယား (၁၉)တြင္ျပထားသည့္ 
အတိုင္း ေနာက္လာမည့္ 
အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ 
စီစဥ္ထားရွိၿပီး  ရလဒ္မ်ားအား 
EIA report တြင္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားထားသည္ 

၂။ EIA မူၾကမ္းကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုံေလာက္သည့္အခ်ိန္ရရွိ ေစရန္အတြက္ 
လူထုေဆြးေႏြးပြမဲ်ားမတိုင္မီေပးပုိ႔ေပးပါရန္ေတာင္းဆုိျခင္း 

၃။ EIA မူၾကမ္းကို ပိုမုိနားလည္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ႐ိုးရွင္းေသာ 
စကားလုံးမ်ားႏွင့္ရွင္းျပေပး ပါရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း 

၄။ EIA မူၾကမ္းထုတ္ျပန္မႈအခ်ိန္ကာလတိုးျမႇင့္ေပးပါရန္ 
မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

မွတ္ခ်က္။ “ထပ္မံေျဖၾကားခ်က္” သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧျပီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုအသိေပးတင္ျပျခင္းမွ လက္ခံရရိွေသာ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားစီမံကိန္းပိုင္ရွင္မွ လိုအပ္ေသာျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
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လူထုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ EIA မူၾကမ္းအား ပုိမို႐ိုးရွင္းစြာရွင္းလင္းေပးပါရန္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ရြာသားမ်ားအား ေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိေစရန္၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၀) 
ရက္ႏွင့္(၁၈)ရက္မ်ားတြင္ အစည္းအေ၀း(၂)ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
အခ်က္မ်ားအား ဇယား ၂၀ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ရြာသားမ်ားမွ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ရွင္းလင္းသြားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား ပိုမုိနားလည္မႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

ဇယား ၂၅ - ရွင္းလင္းခ်က္အစည္းအေ၀းမ်ား၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အမ်ိဳးအစား ပထမရွင္းလင္းခ်က္အစည္းအေ၀း ဒုတိယရွင္းလင္းခ်က္အစည္းအေ၀း 

အခ်ိန္ႏွင့္ေန႔ရက ္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၀)ရက္(အဂၤါေန႔) 

နံနက ္၁၀း၃၀ မွ ၁၂း၃၀ ထိ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၈)ရက ္(ဗုဒၶဟူးေန႔) 

ေန႔လည္ ၁၅း၀၀ မွ ၁၇း၀၀ ထိ 

ေနရာ MJTD အစည္းအေ၀းခန္းမ TSMC အစည္းအေ၀းခန္းမ 

တက္ေရာက္သည့္ဦးေရ စုစုေပါင္း (၅)ဦး စုစုေပါင္း (၁၉)ဦး 

အဓိကတက္ေရာက္သူမ်ား 

- သီလ၀ါလူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕ 

- ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၊ MJTD 

- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

- OSSC, TSMC ၏ ပတ၀္န္းက်င္ေလ့လာ 

ေရးအဖြဲ႕ 

- ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၊ MJTD 

- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 

- စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ဓာတ ု
ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳမႈ၊ ေျမဆီလႊာဆုံး႐ႈံးမႈ၊ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ 
ထိခိုက္လြယ္သာအုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ထိခိုက္မႈခန္႔မွန္းခ်က္ 

- စီးပြားေရးအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍ 
ေျမငွားရမ္းသူတစ္ဦးခ်င္းေပၚသက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းခ်က္ 

- ဇုန္ေအဧရိယာအတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ဆိိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

 

 

- EIA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
EIA, IEE, EMP လုပ္ငန္းစဥ္ 

- OSSC ရိွ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

-ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္နည္္းလမ္းမ်ား 
ႏွင့္ရလဒ္မ်ား 

-လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူသို႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း 
အစီစဥ္ 

-ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းစနစ္ 

-ျပန္လည္ေနရာခ်ထားစဥ္ႀကံဳေတြ႕ 
ႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား 

-အျခားစက္မႈဧရိယာမ်ား၏နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ား 

 

အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

EIA report တြင္ ေဖာ္ျပရန္ ႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ်ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါရန္ ရြာသားမ်ားမွ 
ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္ (၃) ခုထားတင္ျပခ့ဲပါသည္။ 

- ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ ေစာင့္ 
ၾကည့္စစ္ေဆးမႈအေပၚ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္မႈ 

- မျဖစ္မေန ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈႏွင့္သဘာ၀ 
ပတ၀္န္းက်င္သက္ေရာက္မႈအား အခန္း (၇)တြင္ ပိုမုိရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား 
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အမ်ိဳးအစား ပထမရွင္းလင္းခ်က္အစည္းအေ၀း ဒုတိယရွင္းလင္းခ်က္အစည္းအေ၀း 

ထပ္မံထည့္သြင္းေပးပါရန္ 

- EIA မ ွအမ်ားျပည္သူသို႔ သေဘာတူညီထားသည့္ အေျခအေန၊ EIA ၏ပါ၀င္မႈမ်ား၊ EIA/IEE 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမငွားရမ္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးပါရန္ 

 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

ဇယား္-၂၆ အစည္းအေ၀းမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

စဥ္ အၾကံျပဳခ်က္ တုန႔္ျပန္ခ်က္ 
၁ တည္ေဆာက္ေရးကာလႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ 

သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအားျပည္သူလူထုမွပူးေပါင္းပါ၀င္လိုသည ္
လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအစီအစဥ္အား 
အခန္း(၁၁) လူထုေတြ႕ဆံုပြအဲစီအစဥ္ 
အခန္း(၁၁.၁.၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

၂ အခန္း(၇) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမွဳပတ၀္န္းက်င္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီစဥ္အား ယခုထက္ပို၍ 
ရွင္းျပေစလုိသည္။ 

အခန္း(၇.၁၃)တြင္ 
ထပ္မံျဖည့္စြက္ရွင္းျပထားသည္။ 

၃ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္မွဳတစ္ခုျခင္းအလိုက္ EIA/IEE လိုအပ္မွဳ၊ EIA တြင္ပါ၀င္မွဳ EIAကိ ု
အတည္ျပဳခြင့္ျပဳေပးေသာ အေျခေနမ်ားကုိ ျပည္သူသို႔အသိေပးတင္ျပရန္။  

TSMC မွ အသိေပးရန္ျပည္သူသို႔တင္ျပရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။  

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

 

၃) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အားလူထုအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြႏဲွင့္ လူထုအားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း   

လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀းႏွင့္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို TSMC မ ွ ၂၀၁၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ 

ထုတ္ျပန္ေသာ Framework of Resettlement Works for the 2000ha Development Area of Thilawa Special 

Economic Zone (SEZ) ကိုအေျခခံကာ  အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ခ်မွတ္ထားေသာ 

မူေဘာင္အတြင္းတြင္ ဟက္တာ ၂၀၀၀ ဖြ႔႔ံျဖိဳးမႈ ဧရိယာ ကို ဧရိယာ ၁ မ ွ ဧရိယာ ၆ အထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ 

ပိုင္းျခားထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႔ RWP ဧရိယာ မ်ား ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႔ စီမံကိန္း၏ အခ်ိန္ကာလကို အေျခခံ၍ အပိုင္းငယ္မ်ား 

ပိုင္းျခားထားပါသည္။ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာကို ဧရိယာ ၂-၁၊ ဧရိယာ ၂-၂၊ ဧရိယာ ၂-၃ ႏွင့္ ဧရိယာ ၄-၁ အျဖစ္ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးအစီစဥ္ ဧရိယာ ၄ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ဧရိယာ ၂-၁ ကို လက္ရွိတြင္ ကနဦး ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ဧရိယာ 

အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ဧရိယာ ၂-၁ အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမ 

အဆင့္အေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

RWP မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ ဧရိယာ ၂-၁ ဟုေခၚေသာ ကနဦးဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဧရိယာ အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀းကုိ 

၂၀၁၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀း၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဇယား ၂၇ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ဧရိယာ ၂-၁ အတြက္ RWP မူၾကမ္းကို ၂၀၁၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္ျပီး 

၂၀၁၆၊ မတ္လ အထိ သီလ၀ါအထူူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္ ထုတ္ျပန္တင္ျပခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ RWP 

မူၾကမ္းကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖင့္ TSMC ၏ Website တြင္ တင္ထားသည္။ လူထု၏ 
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အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား 

တစ္ခုခုျဖင့္ e-mail ေပးပုိ႕ အၾကံျပဳႏုိင္သည္။ 

 

ဇယား ၂၇ - ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ညႇိဳႏႈိင္း  

ေဆြးေႏြးပြအဲက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 
အမ်ိဳးအစား ပထမအႀကိမ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲ ဒုတိယအႀကိမ္ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြ ဲ
၁။ ေန႔စြႏွဲင့္အခ်ိန္ ၁၄း၀၀ - ၁၆း၀၀၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ 

(၁၄)ရက ္(တနဂၤေႏြေန႔) 
-၀၉း၀၀ - ၁၀း၃၀၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ 
(၂၇)ရက ္(တနဂၤေႏြေန႔) 

၂။ ေနရာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးျမသီတာ 
(ဖလမ္း)ရပ္ကြက္ ဓမၼာ႐ံု 

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအးျမသီတာ 
(ဖလမ္း)ရပ္ကြက ္ဓမၼာ႐ံု 

၃။ ဖိတ္ၾကားသူမ်ား ဧရိယာ (၂-၁)အတြင္း 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား 

ဧရိယာ (၂-၁)အတြင္း 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား 

၄။ တက္ေရာက္သူမ်ား စုစုေပါင္း (၉၅)ဦးခန္႔ စုစုေပါင္း (၇၁)ဦးခန္႔ 
၅။ အဓိကဖိတ္ၾကားသူမ်ား/အစိုးရ 
ဌာနမ်ားမွ 
အဓိကတက္ေရာက္သူမ်ား /အျခား 

၁။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၂။ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၃။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး 
၄။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၅။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္မွရာအိမ္မွဴး ႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား 
၆။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္မွ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား 
၇။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္မွေဒသခံမ်ား 
၈။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္မွ ေဒသခံမ်ား 
၉။ စီမံကိန္းအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

၆။ အဓိကအစီအစဥ္ ၁။ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား 
၂။ ဦးစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
မည့္ဟက္တာ(၁၀၀)စီမံကိန္းဧရိယာ(ဧရိယာ 
၂-၁)  
၃။ ဧရိယာ (၂-၁)အတြင္းရွိအက်ံဳး၀င္အိမ္ 
ေထာင္စုမ်ား 
၄။ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္က႐ုဏာေၾကးပ့ံပိုးရာတြင္ 
ပါ၀င္မည့္လ်ာထားအေၾကာင္းအရာမ်ား 
၅။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
လ်ာထားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
၆။ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိေလ်ာ့ပါးသက္သာ 
ေစမည့္လ်ာထားအစီအစဥ္ 
၇။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ 
ရရိွႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား 
၈။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား 
၉။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားျခင္း 

၁။ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား 
၂။ ရပ္ရြာအဆင့္အစည္းအေ၀းပြမဲ်ား 
အပါအ၀င္က်င္းပခဲ့သည့္လူထုအစည္း 
အေ၀းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
၃။ ဧရိယာ (၂-၁)အတြင္းရွိအက်ံဳး၀င္အိမ္ 
ေထာင္စုမ်ား 
၄။ 
ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္က႐ုဏာေၾကးပ့ံပိုးရာတြင္ 
အေသးစိတ္အေထာက္အပံ့မ်ား 
ပါ၀င္မည့္အေၾကာင္းအရာ 
၅။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ 
ရရိွႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား 
၆။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
၇။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
၈။ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိေလ်ာ့ပါး 
သက္သာ ေစမည့္လ်ာထားအစီအစဥ္ 
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၉။ အျခားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဧရိယာ(၂-၁) 
အတြက္လ်ာထားခ်ိန္ 
၁၀။ မၾကာမီကာလအတြက္ ဧရိယာ (၂-
၁)၏အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
၉။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ 
ေျဖၾကားျခင္း 

၇။ တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွအဓိက 
မွတ္ခ်က္ႏွင့္သေဘာထားအျမင္မ်ား 

၁) ဧရိယာ(၂-၁)အတြင္းက်ေရာက္ 
လ်က္ရွိသည့္ သုႆာန္အားမည္သို႔စီမံ 
ေပးမည္နည္း။ 
၂) စားက်က္ေျမမ်ားပါ၀င္သြားသည္ ့အတြက္ 
ကြ်ဲ/ႏြားမ်ားအတြက္ 
မည္သုိ႔စဥ္းစားေပးမည္နည္း။ 
၃) ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္တမ္း၌ဟက္တာ(၇၀၀)ဟု 
ေဖာ္ျပထားၿပီးေျမသိမ္းေဆာင္ရြက္မည့္ 
ဧရိယာမွာဟက္တာ(၅၀၀)ခန္႔သာရွိသည္ဟု 
သိရပါသည္။ ကြဲလြခဲ်က္မ်ားရွင္းျပေပးပါရန္။ 
၄) လန(၃၉)က်ၿပီးျဖစ္လွ်င္အဘယ္ေၾကာင့္ 
အခြန္ေဆာင္ရသနည္း။ 
၅) လြန္ခဲ့သည့္ (၃)လကတည္းက စာတင္ 
ထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 
 
၄) စုိက္ပ်ိဳးသည့္သီးႏွံအတြက္ အခြန္ေပး 
ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၁) ဟက္တာ (၁၀၀)ႏွင့္အတူ ဟက္တာ 
(၇၀၀)လုံးအတူတကြ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေပးပါရန္။ 
၂) ဧရိယာ(၆) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
(ဟက္တာ ၂၀၀)အတြက္ 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ေျမတန္ဖိုးအားရွင္း 
ျပေပးပါရန္။ 
၃) ေျမပုိင္ဆိုင္မႈအမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေမးျမန္းျခင္း။ 
၄) သုႆာန္အနီးရွိ သစ္ပင္ႀကီးပါအတူ 
တကြျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း။ 
၅) လယ္ေျမႏွင့္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမတို႔အတြက ္
ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္မည့္ေျမတန္ဖိုး 
သိရွိလိုျခင္း။ 
၆) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမတိုင္မီ IRP 
စီစဥ္မႈမ်ားေတာင္းဆိုျခင္း။ 
၇) ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စီမံကိန္းဖြဲ႕စည္းမႈအားရွင္းျပေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း 
၈) လယ္ေျမႏွင့္ လူေနမႈပုံစံေျပာင္းလဲ 
ျခင္းအေပၚေမးျမန္းျခင္း။ 

၈။ အႀကံျပဳလႊာ အႀကံျပဳလႊာမ်ားျပန္လည္သိမ္းယူရာတြင္ 
မည္သည့္အႀကံျပဳခ်က္မွမေတြ႕ရိွရပါ။ 

အႀကံျပဳလႊာမ်ားျပန္လည္သိမ္းယူရာတြင္ 
အႀကံျပဳလႊာ 
(၄)ေစာင္အားေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

မူရင္း-သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ သီလ၀ါ SEZ ၏တုိးခ်ဲ႕ဧရိယာ ၂-၁ (၁၀၀ဟက္တာ) အတြက ္ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးအစီစဥ္ (မူၾကမ္း)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆။ 
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မူရင္း-သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ သီလ၀ါ SEZ ၏တုိးခ်ဲ႕ဧရိယာ ၂-၁ (၁၀၀ဟက္တာ) အတြက ္ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးအစီစဥ္ (မူၾကမ္း)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆။ 

ပုံ ၁၀- ဧရိယာ ၂-၁ ၏ RWP အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀းက်င္းပေနသည့္ ပုံမ်ား 

၁၄။  TSMC မွ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပိုင္း(ခ)  စက္မွုဇုန္ဧရိယာတည္ေထာင္မႈအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ နယ္ပယ္သက္မွတ္ျခင္း အစီအရင္ခံစာဧ။္ခြင့္ျပဳစာ (Ref:TSE2-EIA-003)ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၆ရက္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူသည္ 

EIAအစီရင္ခံစာမူျကမ္းကို ဇယား ၂၈တြင္ျပထားသည့္ အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ၍ 

ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

ဇယား ၂၈- TSMC ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လုိက္နာခ်က္မ်ား 

စဥ္ TSMC မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

(၁) EIA ေလ့လာျခင္းကို 

ေဆာင္ရြက္မည့္ 

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာ၊ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ 

လူမူေရးဆိုင္ရာႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မူ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ 

အေထာက္အထားမ်ား၊ 

သက္ဆိုင္ရာလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ 

အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ားအပါအ၀င ္

အေတြ႕အျကံဳမ်ားကို 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။ 

EIA အစီအရင္ခံစာမူႀကမ္း၊ အခန္း(၁) တြင္ EIA ေဆာင္ရြက္မည့္ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ EIA 

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ရွိ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ 

(CVS)မ်ားကိုလည္း ေနာက္ဆက္တဲြစာမ်က္ႏွာတြင္ 

ပူးတဲြေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

(၂) စီမံကိန္း၏ မ၀ူါဒမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ 

မူေဘာင္မ်ားအျဖစ္ သင္၏ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ 

စာခ်ုဳပ္မ်ားႏွင့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပရမည္။ 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ အခန္း(၂)တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ အတည္ျပဳထားေသာ အဓိက 

ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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စဥ္ TSMC မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

(၃) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္

ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၉ 

ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ 

Myanmar National 

Environmental Quality 

(Emission) Guidelines ပါအတိုင္း 

စီမံကိန္း၏ 

သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာအေျခအေနကို 

သတ္မွတ္ရမည္။ 

Myanmar National Environmental Quality (Emission) Guidelines 

ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား၍၊ EIA အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း(၂)တြင္ စီမံကိန္း၏ 

သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

(၄) ဖြ႕ဲစည္းပံုျပဇယား၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ က႑ႏွင့္ 

အနည္းဆံုးေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္

ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္တြင္ ယင္း၏ 

အခန္းက႑ႏွင့္ 

တာ၀န္တို႕ပါ၀င္ေသာ 

သင့္အဖြ႕ဲအစည္း၏ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြမဲႈအ

တြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 

စီမံေဆာင္ရြက္မႈကို ေဖာ္ျပရမည္။ 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအတြက္ 

အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈကို အဆင့္(၂)ဆင့္ 

သတ္မွတ္ထားသည္။ (၁) ေဆာက္လုပ္ေရးမတိုင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 

လုပ္ငန္းရပ္ဆဲသည့္အဆင့္မ်ားႏွင့္ (၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တို႕ 

ကို  EIA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း၏ အခန္း(၂)တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 

(၅) ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ စီမံကိန္း၏ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပရမည္။ 

EIA အစီအရင္ခံစာ၏ အခန္း (၃)တြင္ 

စီမံကိန္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

(၆) လူမႈေရးဆိုင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိက်စြာ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္အတြက္ EIA 

ေလ့လာျခင္းအတြက္ ToR တြင္  

လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား 

ရရိွအသံုးျပဳႏုိင္မႈေပၚ သက္ေရာက္မႈကို EIA ေလ့လာျခင္းအတြက္ ToR 

တြင္ ပါ၀င္ျပီး  EIA အစီအရင္ခံစာ မူၾကမ္း၏ အခန္း (၇) တြင္ 

ေလ့လာသံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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စဥ္ TSMC မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား 

ရရိွအသံုးျပဳႏုိင္မႈကို ေဖာ္ျပရမည္။ 

(၇) ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ၊ 

ဓာတုပစၥည္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ 

ေျမငလ်င္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ 

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ 

သက္ေရာက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

တို့ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ၊ ဓာတုပစၥည္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေျမငလ်င္တို႔ အေပၚ 

သက္ေရာက္မႈကို နယ္ပယ္သတ္မွတ္ေလ့လာျပီး အကဲျဖတ္ျခင္းကို EIA 

အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ အခန္း (၇)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

(၈) စီမံကိန္း ရပ္စဲျပီးကာလတြင္ 

အၾကြင္းအက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ား

အတြက္ 

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ 

သက္ေရာက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

စီမံကိန္း ရပ္စဲျပီးကာလတြင္ အၾကြင္းအက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို EIA 

အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ အခန္း (၈)တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 

(၉) စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အပိုင္း (ခ)၏ 

သက္ေရာက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

အျပင္ အပိုင္း (က) 

တည္ေထာင္မႈႏွင့္ အပိုင္း (ခ)၏ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဧရိယာ၊ 

လူေနထိုင္ရာ ဧရိယာႏွင့့္ 

ကုန္သြယ္ေရး ဧရိယာတို႔၏ 

တုိးပြားလာေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ 

ေလ့လာသံုးသပ္ရမည္။ 

အပိုင္း (က) တည္ေထာင္မႈ၏ တုိးပြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို EIA အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ အခန္း (၇)တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အပိုင္း (ခ)၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဧရိယာ၊ လူေနထိုင္ရာ ဧရိယာႏွင့့္ 

ကုန္သြယ္ေရး ဧရိယာတို႔အတြက္ ေလထုႏွင့္ 

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈကဲ့သို႔ေသာ ဆက္တိုက္ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 

လိုအပ္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း 

ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္။ 

(၁၀) EIA အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ 

အၾကံျပဳခ်က္အားလံုးကို 

စဥ္းစားပါ၀င္ရမည္။ 

EIA အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ TSMC မ ွ ရရွိေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 

စဥ္းစားျပီး ထည့္သြင္းထားသည္။ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 
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သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္ အပုိင္း(ခ)၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းႏွင့္ 

ပက္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (TSEZ-EIA-005) ျဖင့္၂၀၁၆၊ ေမလ ၁၇ 

ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။  စီမံကိန္းအေကာင္ထည္အဆိုျပဳသူမ ွEIA အစီရင္ခံစာအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ကိုဇယား ၂၉ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၂၉- TSMC ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ လုိက္နာခ်က္မ်ား (OSSC) (EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း) 

 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

၁ ေယဘုယ်  ဧျပီ ၂၀၁၆တြင္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္း သည့္ 
၀န္ၾကီးဌာနအမည္မ်ားႏွင့္ 
အေရအတြက္မ်ားအား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ထည့္သြင္း ရမည္။ 

အၾကံေပးခ်က္အတုိင္း ၀န္ၾကီး 
ဌာနအမည္မ်ားႏွင့္ 
အေရအတြက္မ်ားအား အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

၂ ေယဘုယ် EIA အစီရင္ခံစာမူာၾကမ္းတြင္ 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳသ၏ူ 
ေထာက္ခံခ်က္ မပါရိွေခ်။ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသသူည္ ေထာက္ခံခ်က္ 
ထုတ္ျပန္၍ အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတဲြတင္ျပရမည္။ 

ေထာက္ခံခ်က္စာအား 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ ထုတ္ျပန္ျပီး 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ပူးတြဲတင္ျပထား ပါသည္။ 

၃ ေယဘုယ် EIA ေလ့လာသည့္အဖဲြ႕သည္ EIA 
လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာ
န သံယံဇာတႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔ 
မွတ္ပံုမတင္ရေသးပါ။ 

EIA ေလ့လာသည့္သည္ အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာမတင္သြင္းမီ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသို႔ 
မွတ္ပံုတင္ရမည္။ 

EIA ေလ့လာေသာ Nippon Koei 
Co., Ltd. သည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 
အတြက ္ေလွ်က္လႊာအား 
ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာ
န သို႔တင္သြင္းထားျပီး ဌာနမွ 
၂၀၁၆ ေမလ ၁၁ 
ရက္တြင္လက္ခံခဲ့ ပါသည္။ 

၄ ေယဘုယ် PAH မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြျပန္လည္ 
ရရွိေရးပါ၀င္ေသာ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေရးအစီအစဥ္အား TSMC မွ 
ျပင္ဆင္ထားျပီး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရပါမည္။ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသသူည္ 
ေျမဌားသေဘာတူ ညီခ်က္ 
လက္မွတ္မထိုးခင္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းျပီးစီး 
ေအာင္ေစာင့္ဆိုင္းရမည္။  
ေျမဌားသေဘာတူညီမႈျပီးစီးပါက 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသသူည္ PAH 
အတြက္ ၀င္ေငြျပန္လည္ရရိွေရး ကိ ု
ေထာက္ပံ့ရမည္။  

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ PAH 
မ်ားအားေလ်ာ္ေၾကးလက္မွတ္ထုိးျခင္းနွင့္ 
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား 
အျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
အေျခအေနတစ္ရပ္အေနျဖင့္ EIA 
၏ေထာက္ခံ့ခ်က္စာတြင္ ပါရိွမည္။ 

စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူသည္ 
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
လိုက္နာရမည္။ 

၅ ေယဘုယ် ေလထု၊ ေရထု၊ ဆူညံသံနွင့္ 
တုန္ခါမႈမ်ား၏ 
ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားသာ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ အပင္၊ 
တိရစာၦန္ႏွင့္ဇီ၀ါမ်ိုဳးစိတ္မ်ား၊ 
ပတ၀္န္းက်င္က်န္းမားေရးႏွင့္ 
အႏၱရာယ္ကင္းေရးမ်ားအား 
မေဖာ္ျပထားပါ။ 

အပင္၊ တိရစာၦန္ႏွင့္ဇီ၀ါမ်ိုဳးစိတ္မ်ား၊ 
ပတ၀္န္းက်င္က်န္းမားေရးႏွင့္အႏၱရာယ္ 
ကင္းေရး ႏွင့္ ယာဥ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၏ 
ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအား 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပရမည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အပင္၊ 
တိရစာၦန္ ႏွင့္ဇီ၀ါမ်ိုဳးစိတ္္မ်ား၏ 
ထပ္ေပါင္း 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေခ်မ်ားအား အခန္း 
၇-၉ (စာ ၇-၅၂ မွ ၇-၅၄)ႏွင့္ 
ယာဥ္ရႈပ္ေထြးမႈ ေၾကာင့္အမ်ား 
ျပည္သူလုံျခံဳေရးႏွင့္ 
အႏၱရာယ္မ်ား၏ 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား 
အား အခန္၇.၂၅ (စာမ်က္ႏွာ ၇-
၉၁ မွ ၇-၉၂) တြင္ 
ထပ္မံထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
ထပ္မံ၍ အခန္းအသစ္အေနျဖင့္ 
ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ 
ဆန္းစစ္ျခင္းအား အခန္း(၈) 
အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းျပီး အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာပါ အခန္း (၇)၏ 
ပတ၀္န္းက်င္အခ်က္အလက္၊ 
အေျခခံယူဆခ်က္ႏွင့္ 
မွီျငမ္းအခန္းအား 
ရွင္းျပထားပါသည္။ (စာ ၈-၁ မွ ၈-
၂) 

၆ ေယဘုယ် ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
အရန္အပိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားသည္ 
သင့္ေတာ္ေသာ 
ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈအား 
လံုျခံဳစြာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

အပိုင္း(ခ)အတြင္း 
အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္း (သို႔) 
စက္ရံုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ECPP (သို႔) 
IEE (သို႔) EIA လုပ္ေဆာင္ရန္ အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပရမည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
အပိုင္း(ခ)အတြင္း 
အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္း 
(သို႔) စက္ရံုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 
ECPP (သို႔) IEE (သို႔) EIA 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အခန္း၂.၇.၁ (စာ 
၂-၂၀ မွ ၂-၂၄) တြင္ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ 

၇ ေယဘုယ် EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
စီမံကိန္းကတိက၀တ္အား 
ရွင္းလင္းစြားေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသသူည္ 
ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္း၏ 
ကတိက၀တ္ျပဳခ်က ္
မ်ားအားရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည္။ 
သင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒ၊ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္း 
လမ္းမ်ားပါ၀င္သင့္သည္။  SEZ အတြင္း 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
လံုေလာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
ၾကိဳတင္စီမံခ်က္မ်ားပါ၀င္သင့္သည္။  
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခဲြမႈႏ်င့္ 
ေျမယာရႈခင္းမ်ား အပါအ၀င္ 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
တစ္ခုလံုးအတြက္ 
မည္သည့္ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကိ ုမဆိုလုပ္ေဆာင္မည့္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ၀င္ 
သင့္သည္။  CSR အားသီးျခားအေနျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီး EIA လုိအပ္ခ်က္ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ 
စဥ္းစားမည္မဟုတ္ေပ။ ၄င္းမွာပါ၀င္ႏုိင္ 
ေသာ္လည္း စီမံကိန္း ကတိက၀တ္မွ 
သီးျခားစီျဖစ္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
လုပ္ေဆာင္မည့္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားအား 
ေနာက္ဆက္တဲြ ၁၀-၁ တြင္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။  
CSR ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အားလည္း အခန္း ၂.၇.၃(၃) 
(စာမ်က္ႏွာ ၂-၂၇ မွ ၂-၂၈) 
တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၈ ေယဘုယ် လူထုေတြ႕ဆံုပဲြရလာဒ္မ်ားအား လူထုေတြ႕ဆံုပဲြရလာဒ္မ်ား အျပီးသတ္ အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း EIA မူၾကမ္း 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိပါ။ 

EIA အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အဆင့္လူထုေတြ႕ဆံုပဲြရလာဒ္မ်ား
အား အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားပါသည္။ ၄င္းအျပင္ 
ရရိွလာေသာ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၉ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေနထိုင္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ၏ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရးမ်ားအား EIA ၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္သာစဥ္းစားသင့္ 
ျပီးCSR အတြက္မစဥ္းစားသင့္ေပ။ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈရလာဒ္မ်ား 
အား အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈရလာ
ဒ္မ်ား အား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ျပန္လည္ 
ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 

၁၀ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ဇယား-၆ 

ေရၾကီးမႈအႏၱရာယ္-ေျမမ်က္နွာ 
အျမင့္ -၅မီတာအရ သက္ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခအနည္းငယ္ 

ေရၾကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း 
နွင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္ျခင္း 
အပါအ၀င္ ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈပံုစံႏွင့္ 
စီမံကိန္းသက္တမ္းေပၚသက္ေရာက္ 
ႏုိင္ေျခမ်ားအား ေဖာ္ျပသင့္သည္။  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ေျမမ်က္ႏွာ 
အနိမ့္အျမင့္သတ္မွတ္ရန္ ရာသ ီ
ဥတုေျပာင္းလမဲႈ၊ ေရၾကီးျခင္း၊ 
မုန္တိုင္းနွင့္ 
ပင္လယ္ေရျမင့္တက္ျခင္းအေပၚ 
စဥ္းစားျခင္းအား အခန္း ၃.၄ (စာ 
၃-၆)တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

၁၁ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ဇယား ၃-၈ 

သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစ 
ေရးနည္းလမ္းမ်ား 

ထိခိုက္လြယ္ေသာႏွင့္ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံလုနီးပါး 
တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား တည္ရိွမႈအား 
မေဖာ္ျပထားပါ။ 

ထိခိုက္လြယ္ေသာႏွင့္ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံလုနီးပါး 
တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
တည္ရိွမႈအေပၚ 
စဥ္စားထားျခင္းအား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အခန္း ၇.၉.၅ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စာ ၇-၄၊ ၇-
၅၃ မွ ၇-၅၄) 

၁၂ အခန္း ၂ - စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ပတ၀္န္းက်င္နွင့္ 
လူမႈပူေပါင္းမႈ မူ၀ါဒအား 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ (ရိွပါက) 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ UN 
Global Compact ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား၊ 
ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ 
ကဲြျပားမႈဆန္႔က်င္ျခင္း 
တုိ႔အေပၚစူးစိုက္ျခင္းမ်ားအား 
အခန္း ၂.၁တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁၃  အခန္း ၂ 
(၂.၁.၂) 
ပတ၀္န္းက်င္နွင့္ 
လူမႈေရးထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားခ်က္ 
ႏွင့္ 
ပက္သက္ေသာ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ပတ၀္န္းက်င္နွင့္ 
လူမႈေရးထည့္ သြင္းစဥ္းစားခ်က္ 
ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
ေဖာျပထားသည္။ 
အခ်ိဳ႕ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားအား 
ဇယား ၂.၁-၁ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမည္။ 
- ဓါတုႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္မွ 
တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒျပဌာန္းသည့္ 
နွစ္အားျပင္ဆင္ရန္ (၂၀၀၃ခုႏွစ္မဟုတ္၊ 
၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းသည္) 
- ဇယား ၂.၁-၁ တြင္ အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္း 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ေဖာ္ျပပါ 
ဥပေဒႏွင့္ ပုဒ္မမ်ားအား အခန္း 
၂.၂.၂ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(စာ ၂-၁ မွ ၂-၇) 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ 
ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သည္။ 
အစီရင္ခံစာ၏ အခ်ိဳ႕အခန္းမ်ားရိွ 
မီွျငမ္းဥပေဒမ်ားသည္ ဇယား ၂.၁-
၁ တြင္ေဖာ္ျပမထားပါ။  
- ဆိုင္မ်ားႏွင့္အလုပ္သမ်ားဥပေဒ 
(၁၉၅၁) 
- အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) 
- ဓါတုႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား 
အႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး 
ဥပေဒအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္း 
သည္။ (၂၀၀၃ခုႏွစ္မဟုတ္) 

ဥပေဒမ်ားအား ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ေအာက္ပါ 
အေရးၾကီးဥပေဒမ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရန္ 
- ဓါတုႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္မွ 
တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃) 
- အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရးရာဥပေဒ (၂၀၁၂) 
- ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၂) 
- ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒ 
(၂၀၁၄) 
- လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ (၂၀၁၄) 
- ဘြိဳင္လာဥပေဒ (၂၀၁၅) 
- ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ (၂၀၁၂) 
- လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ (၂၀၁၅) 
- အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္းဥပေဒ 
(၂၀၁၁) 
- အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒ 
(၁၉၅၅) 
- ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဥပေဒ 
- လုပ္ခေပးေရးအက္ဥပေဒ 
- အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) 
- ေပါက္ကဲြေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား 
အက္ဥပေဒ (၁၉၀၈) 
- အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ားကာကြယ္ျခင္း 
ဥပေဒ (၂၀၁၅) 
- ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ 
(၂၀၀၆) 
- ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ 
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးနည္းဥပေဒ 
(၂၀၁၃) 
- ဆိုင္မ်ားနွင့္အလုပ္သမားမ်ားဥပေဒ 
(၁၉၅၁) 
- ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ 
(၁၉၅၁) 
- အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ (၂၀၁၃) 
- အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ကၽႊမ္းက်င္မႈ 
ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

၁၄ အခန္း ၂ 
(၂.၁.၂) 
ပတ၀္န္းက်င္နွင့္ 
လူမႈေရးထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားခ်က္ 
ႏွင့္ 
ပက္သက္ေသာ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

သဘာ၀ႏွင့္လူမႈေရးထည့္သြင္း 
စဥ္းစားခ်က္မ်ား ပက္သက္ေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ 
တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ 
အဓိကအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 
ထပ္မံထည့္သြင္း သင့္သည္။ 
(က) Vienna Convention (1985) 
(ခ) Montreal Protocol (1989) 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ေဖာ္ျပပါ 
ဥပေဒႏွင့္ ပုဒ္မမ်ားအား အခန္း 
၂.၂.၂ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
(စာ ၂-၃) 
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စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

၁၅ အခန္း ၂ 
၂.၂.၁ 
ေလထု 
အရည္အေသြး 

စြန္႔ထုတ္ဓါတ္ေငြ႕၏ 
သတ္မွတ္အဆင့္အား 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ဌားရမ္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ဘြိဳင္လာႏွင့္ 
အရည္ေဖ်ာ္စက္မ်ားက့ဲသုိ႔ 
အေသးစားမွ အလတ္စား 
ေလာင္ကၽႊမ္းစက္ 
ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္ 
ရိွသည္။ 

ပတ၀္န္းက်င္ေလထုအရည္အေသြး 
အတြက္သတ္မွတ္အဆင့္အျပင္ 
စြန္႔ထုတ္ဓါတ္ေငြ႕အတြက္ 
သတ္မွတ္အဆင့္အား အမိ်ဳးသား 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 
(ထုန္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အတိုင္း 
စဥ္းစာထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အမိ်ဳးသား 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အရည္အေသြး (ထုန္လႊတ္မႈ) 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါ 
စြန္႕ထုတ္ဓါတ္ေငြ႕၏ 
သတ္မွတ္အဆင့္နွင့္ 
၀န္းက်င္ေလထု အရည္အေသြး၏ 
သတ္မွတ္အဆင့္မ်ားအား အခန္း 
၂.၄.၁တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
(စာ ၂-၈ မွ ၂-၁၀) 

၁၆ အခန္း ၂ 
၂-၂-၁ 
ေလထု 
အရည္အေသြး 

အခန္း ၂.၂.၁ တြင္ ပတ၀္န္းက်င္ 
ေလထုအရည္အေသြး အတြက္ 
စံညႊန္းမရိွေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ ္NEQG 
တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုအရည္ 
အေသြးစံညႊန္းအားေဖာ္ျပထားသည္
။ 
ဇယား ၂.၂-၂ တြင္ အျခားစံညႊန္း 
မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ NEQG 
တန္ဖိုးမ်ားအား မေဖာ္ျပထားပါ။ 

အခန္း ၂.၂.၂ တြင္ NEQG တန္ဖိုးမ်ား 
အားအျခားစံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း NEQG 
တန္ဖိုးမ်ားအား အခန္း ၂.၄.၁တြင္ 
ထည့္သြင္းထားျပီး 
စီမံကိန္းအတြက္ ယာယီသတ္မွတ ္
အဆင့္အားျပန္လည္ စဥ္းစားထား 
ပါသည္။ (စာ ၂-၈ မွ ၂-၁၀) 

၁၇ အခန္း ၂ 
အဖဲြ႕အစည္း 
ဆိုင္ရာစီမံေဆာ
င ္ရြက္မႈ 

- OSSC ရိွ ဗဟုိဘဏ္၊ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန 
အစရိွေသာ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ၀န္ၾကီးဌာန 
မ်ားအားထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း OSSC 
အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား အခန္း ၂.၆.၁ 
တြင္ ထပ္မံျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 
(စာ ၂-၁၈) 

၁၈ အခန္း ၂ 
၂.၃ 
အဖဲြ႕အစည္း 
ဆိုင္ရာစီမံေဆာ
င ္ရြက္မႈ 

- ဇယား ၂.၃-၅ တြင္စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ ၏ 
CSR လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (လုပ္ေဆာင္ 
သည့္ေန႔၊ ပါ၀င္သူဦးေရ၊ စသည္)ႏွင့္ CSR 
လုပ္ရွားမ်ား၏ သက္ေရာက္ကာလမ်ား 
အားအေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသ၏ူ CSR 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေသးစိတ ္
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခန္း 
၂.၇.၃(၃) 
တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ 
၂-၂၈ မွ ၂-၂၉) 

၁၉ အခန္း ၃ စီမံကိန္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း အခ်ိန္ 
ဇယားအား မေဖာ္ျပထားပါ။ (EIA 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ 
လိုအပ္ပါသည္။) 

စီမံကိန္း တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း အခ်ိန္ 
ဇယားအား အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာ 
တြင္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း စီမံကိန္း 
တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း အခ်ိန္ 
ဇယားအား အခန္း၃.၁၂ တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ ၃-
၂၂) 

၂၀ အခန္း ၃ 
၃.၄ ေျမဖုိ႔ျခင္း 

ေျမဖုိ႔ျခင္း အတြက္ျပင္ပမွ 
လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၏ 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
မရွင္းလင္းပါ။ 

ေျမဖုိ႔ျခင္း အတြက္ ျပင္ပမွ 
ခန္႔မွန္းပစၥည္းပမာဏ၊ အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ 
သယ္ယူျခင္း၊ ထားသိုျခင္းမ်ားအတြက္ 
ေမွ်ာ္မွန္း 
ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားအား 
ေဖာျပရမည္။ 

တိုးခ်ဲ႕ဧရိယာအတြင္း တူးေဖာ္ 
ပမာဏႏွင့္ ဖို႔ပမာဏအား 
ညီမွ်ေစရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 
ေျမဖုိ႔ျခင္းအတြက္ ျပင္ပမွ 
ခန္႔မွန္းပစၥည္းပမာဏအား 
ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္တာမွ 
ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
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ေျမဖုိ႔ျခင္းအစီအစဥ္အား EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ မေဖာ္ျပထားပါ။ 

၂၁ အခန္း ၃ 
၃.၆ ေရႏႈတ ္
ေျမာင္းအစီအစဥ္ 

ေရၾကီးျခင္းအားကာကြယ္ရန္ 
ေရထိန္းကန္ႏွင့္ ေရထိန္းေျမာင္း 
ပမာဏအားမေတြ႕ရိွပါ။ 
စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း 
ေရၾကီးျခင္း အႏၱရာယ္အား 
ဆန္းစစ္ရန္ ခက္ခဲ ပါသည္။ 

ေရၾကီးျခင္းအားကာကြယ္ရန္ 
ေရထိန္းကန္ႏွင့္ ေရထိန္းေျမာင္း 
ပမာဏအား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္ 
ေရထိန္းကန္ႏွင့္ ေရထိန္းေျမာင္း 
ပမာဏအား အခန္း ၃.၆ 
တြင္ထည့္သြင္းထား ပါသည္။ (စာ 
၃-၁၀ မွ ၃-၁၁) 

၂၂ အခန္း ၃ 
၃.၇.၂ 
ေရေထာက္ ပ့ံမႈ 

အပိုင္း(က)၏လက္ရိွ ဗဟိုေရဆိုး 
သန္႔စင္စနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ပမာဏႏွင့္ ခန္႔မွန္းေရဆုိးပမာဏ 
အားမေဖာ္ျပထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သန္႔စင္စနစ္သည္ အပိုင္း(ခ) မွ 
ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ေရဆိုးမ်ား အား 
လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရိွ မရွိ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ 

အပိုင္း(ခ)၏ စတင္လည့္ပတ္သည့္ 
အခ်ိန္တြင္ အပိုင္း(က)၏လက္ရိွ 
ဗဟိုေရဆုိး သန္႔စင္စနစ္၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ပမာဏႏွင့္ 
ခန္႔မွန္းေရဆုိးပမာဏအား 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတို္င္း အပိုင္း(ခ)၏ 
စတင္လည့္ပတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ 
အပိုင္း(က)၏လက္ရိွ ဗဟိုေရဆိုး 
သန္႔စင္စနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ပမာဏႏွင့္ 
ခန္႔မွန္းေရဆုိးပမာဏအား အခန္း 
၃.၇.၂ တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ ၃-၁၃ 
မွ ၃-၁၄) 

၂၃ အခန္း ၃ 
၃.၈.၂ 
ေရဆိုးသန္႔စင္ 
စက္ရံု 

စြန္႔ပစ္ေရအရည္အေသြးအတြက္ 
သတ္မွတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
BOD ႏွင့္ SS တို႔ျဖစ္ပါသည္။  
သို႔ေသာ္လည္း 
မူလေရဆုိးသန္႔စင္ျပီး 
အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ iron, 
silver, total phorsphorous, 
ammonia ႏွင့္ fluoride တို႔သည္ 
ျပင္ပေရထုသို႔ စြန္႔ထုတ္ေသာ 
သတ္မွတ္ေရဆိုးအရည္အေသြးႏွင့္ 
ႏိႈုင္းယွဥ္ရန္ မလံုေလာက္ပါ။ 
ထိုအခ်က္မ်ားအား သန္႔စင္မည့္ 
စနစ္သည္လည္း မရွင္းလင္းပါ။ 

ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ မူလစြန္႔ပစ္ေရ 
ေနာက္တြင္ စြန္႔ပစ္ေရအရည္အေသြးႏွင့္ 
ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ပံုစံ (သို႔) 
သတ္မွတ္စြန္႔ပစ္ေရ အရည္အေသြးအား 
ျပင္ပေရထုသို႔ စြန္႔ထုတ္မည္ ့
သတ္မွတ္ေရဆိုးအရည္အေသြးရိွရန္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္သည္။  
ေရဆိုး သန္႔စင္စက္ရံုတည္ေနရာႏွင့္ 
စက္ရံု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ 
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးစြန္႔ထုတ္စနစ္တို႔အား 
ေဖာ္ျပရမည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း မူလေရဆုိး 
သန္႔စင္အျပီး 
စြန္႔ပစ္ေရအရည္အေသြး 
သတ္မွတ္အဆင့္အား အခန္း 
၂.၄.၂ တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထား 
ပါသည္။ (စာ ၂-၁၁ မ၂-၁၄ွ 

၂၄ အခန္း ၃ 
၃.၁၀  
အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ 
ပစၥည္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ 

ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏိုင္ေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား အပိုင္း(က)ရိွ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသန္႔စင္သည့္အဖဲြ႕ 
အစည္း (သို႔) ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရ
း ေကာ္မတီမွ စီမံခန္႔ခဲြမည္ 
ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အႏၱရာယ္ရွိေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ပက္သက္၍ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 
အတြက္မူ၀ါဒမ်ားရိွပါသလား။ အကယ္၍ 
ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ 
ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားမရိွပါက 
အႏၱရာယ္ရွိေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြ
က္ မမွန္ကန္ေသာ 
စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားရိွလာႏိုင္ ပါသည္။ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာအတြက္ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
အတြက္ အဆိုျပဳေဒသတြင္း 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားရိွပါသည္။ 
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
စြန္႔ပစ္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အခန္း 
၃.၁၀ တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
(စာ ၃-၁၉ မွ ၃-၂၀) 

၂၅ အခန္း ၃ 
၃.၁၀  
အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ 
ပစၥည္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ 

ပံု ၃.၂၀-၁ တြင္ သန္႔စင္မႈပုံစံသည္ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ အစိုင္အခဲ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ ကို 
ကိုယ္စားမျပဳေပ။ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ စက္မႈလုပ္ငန္း 
ဧရိယာအတြက္ အစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စီမံခန္႔ခဲြမႈသည္ မရွင္းလင္းပါ။ ႏွစ္စဥ္ 
ထြက္ရိွမည္ ့ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ 
ပစၥည္းပမဏႏွင့္ စြန္႔ပစ္မည့္စနစ္ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ 
စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာအတြက္ 
အစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
အားပံု ၃.၁၀-၁း တြင္ ထည့္သြင္း 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အေသးစိတ္အားေဖာ္ျပရန္။ (ရိွပါက) ထားပါသည္။ (စာ ၃-၂၀) 
အေသးစိတ ္စြန္႔ပစ္စနစ္အား 
အခန္း ၄.၃.၇(၃) တြင္ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ (စာ ၄-၂၁ မွ ၄-၂၄) 
သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ ထြက္ရိွမည္ ့
ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ 
ပစၥည္းပမဏအား EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္မေဖာ္ျပထားပါ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ယခုအဆင့္တြင္ 
ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအမ်ိဳးအစား 
မသတ္မွတ္ရေသးပါ။  
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ 
အဆင့္တိုင္းတြင္ 
ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ 
ထြက္ရိွမည္ ့စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပမာဏအား 
ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။အခနး၁၀.၂တံင္ထပ္မံျဖ
ည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ၁၀-၁၃) 

၂၆ အခန္း ၃ 
၃.၁၁ 
စိမ္းလန္းျခင္း 
အစီအစဥ္ 

စိမ္းလန္းဧရိယာ၏ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအားမေဖာ္ျပထားပါ။ 
ထိုအခ်က္အလက္သည္ အပင္၊ 
တိရစာၦန္ႏွင့္ ဇ၀မ်ိဳးစိတ္စနစ္ 
အတြက္ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္း 
မ်ား၏ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္သည္။ 

မေရာင္းခ်မည့္ဧရိယာအတြင္း စိမ္းလန္း 
ဧရိယာအခ်က္အလက္မ်ားအား အခန္း 
၃.၁၁တြင္ေဖာ္ျပသင့္ျပီး ပတ၀္န္းက်င္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္၏ 
တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ရမည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
မေရာင္းခ်မည့္ဧရိယာအတြင္း 
စိမ္းလန္း 
ဧရိယာအခ်က္အလက္မ်ားအား 
အခန္း ၃.၁၁ တြင္ထည့္သြင္းထား 
ပါသည္။ (စာ ၃-၂၀ မွ ၃-၂၁) 

၂၇ အခန္း ၄ SEZ သည္ရန္ကုန္ျမစ္ကမ္းေဘးရိွ 
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဧရိယာတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ျမစ္ေရအရည္အေသြးႏွင့္ 
ျမစ္တြင္းဇီ၀မ်ိဳးကဲြျပန္႔ႏွံျခင္း 
အေျခခံအခ်က္မ်ား။ 

SEZ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း မစတင္မီႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျပီး 
ေရထုညစ္ညမ္းမႈအေပၚ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ျမစ္ေရ 
အရည္အေသြးေကာက္ယူရန္ 
အၾကံျပဳပါသည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ရန္ကုန္ျမစ္၏ 
ေရအရည္အေသြး 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခန္း 
၄.၁.၂ တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ျမစ္၏ ေရစီး 
သက္ေရာက္မႈမွာ လက္ရိွတြင္ 
မရွင္းလင္းပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ဆုိေသာ္ရန္ကုန္ျမစ္၏ 
ပွ်မ္းမွ်ေရစီးႏႈန္းသည္ သီလ၀ါ SEZ 
အား ျဖတ္သန္းသြားေသာ 
ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရစီႏႈန္းထက္ 
အဆေပါင္း  ၇၀၀ ေက်ာ္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ရန္ကုန္ျမစ္၏ အေျခခံအခ်က္ 
အလက္သည္လည္းမတည္ျငိမ္ပဲ 
အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာလိုက္၍ 
ေျပာင္းလေဲနပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ရန္ကုန္ျမစ္သည္ ဒီေရလႊမ္းမိုးျပီး 
၄င္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လူေနအိမ္ေျခႏွင့္ 
tanker မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ 
ျခင္းမ်ားစေသာ ညစ္ညမ္းအရင္း 
အျမစ္မ်ားရိွသည္။ 
အထက္ပါအေျခအေနအရ 
ေရႊေဗ်ာက္ေခ်ာင္းအား 
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ေရထုအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ 
ခန္႔မွန္းဧရိယာႏွင့္ 
ေလ့လာမည့္ဧရိယာ 
အျဖစ္ထားရိွပါမည္။ 

၂၈ အခန္း ၄ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး က႑မ်ား 
ျဖစ္ေသာ ခေလးအေသအေပ်ာက္ 
ႏႈန္း၊ မိခင္အေသအေပ်ာက္ႏႈန္း၊ 
က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ႔မႈ၊ ေရာဂါျဖစ္ပြား 
ရာေနရာ၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ 
မေတာ္တဆမႈႏွင့္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္ 
မႈမ်ားအား မေဖာ္ျပထားပါ။ 

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး က႑မ်ားအား 
အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
စီမံကိန္းဧရိယာ၀န္းက်င္ရိွ 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး က႑မ်ားအား 
အခန္း ၄.၃.၈ တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ ၄-၂၈ 
မွ ၄-၃၀) 

၂၉ အခန္ ၄ 
၄.၁.၄ 

ဧျပီ ၂၀၁၃အတြင္း 
တိုင္းတာထားေသာ 
လမ္းတေလွ်ာက္ ေန႔အခ်ိန္ဆူညံသံ 
မွာ သတ္မွတ္အဆင့္အထက္တြင္ 
ရိွေနသည္။ ညအခ်ိန္ဆူညံသံ 
ပမာဏမွာ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ 
ဆူညံသံပမာဏ 58 dB(A) မ ွ70 
dB (A) သို႔တိုးျမွင့္ရန္အဆိုျပဳ 
ပါသည္။ စာ ၂-၁၂ အခန္း ၂.၂-၁၁ 
ကိုၾကည့္ပါ။ ၄င္းအတြက္ 
ခ်ိန္ဆျခင္းအား မေဖာ္ျပထားပါ။ 

ဆူညံသံေစာင့္ၾကည့္မႈရလာဒ္အား မွ်တ 
ေစရန္ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည္။ 

ယာဥ္သြားလာမႈ ဆူညံသံပမာဏ 
မွာ ပတ၀္န္းက်င္ ဆူညံသံပမာဏ 
ႏွင့္ကဲြျပားျပီး ပိုမိုပါသည္။ NEQG 
တြင္ လူေနဧရိယာမ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ ္ဆူညံသံပမာဏအား 
(ဇယား ၂.၄-၇) 
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 
လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူညံသံပမာဏအား 
မေဖာ္ျပထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု 
EIA ေလ့လာမႈတြင္ 
လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူညံသံ ပမာဏအတြက္ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူညံသံပမာဏအဆင့္ 
အားအသံုးျပဳထားပါသည္။ (ဇယား 
၂.၄-၁၀) 
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
သတ္မွတ္ဆူညံသံပမာဏအား 
ဇယား ၄.၁-၈ တြင္ထည့္သြင္း 
ထားပါျပီး ၄င္းသည္ သီလ၀ါ SEZ 
အပိုင္း(က)၏ EIA အစီရင္ခံစာမွ 
မွီျငမ္းထားပါသည္။ (စာ ၂-၁၄ မွ 
၂-၁၆၊ စာ ၄-၆) 

၃၀ အခန္း ၄ စီမံကိန္းဧရိယာ ပတ၀္န္းက်င္ရိွ သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္း အစရိွေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
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၄.၂.၆ 
အပင္၊ 
တိရစာၦန္ႏွင့္ 
ဇ၀ီမ်ိဳးကဲြ 

သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္း အစရိွေသာ 
သဘာ၀ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
ဧရိယာမ်ားအေၾကာင္း 
မေဖာ္ျပထားပါ။ 
ထိုအခ်က္အလက္သည္ အပင္၊ 
တိရစာၦန္ႏွင့္ ဇ၀မ်ိဳးကဲြ 
သက္ေရာက္မႈေလ့လာရန္ အေျခခံ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

သဘာ၀ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
ဧရိယာမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၂.၆ တြင္ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ လိုအပ္ပါက 
၄င္းအခ်က္ေပၚအေျခခံ၍ အပင္၊ 
တိရစာၦန္ႏွင့္ ဇ၀မ်ိဳးကဲြ သက္ေရာက္မႈအား 
ေလ့လာသင့္သည္။ 

ပတ၀္န္းက်င္တြင္ သဘာ၀ၾကိဳး၀ုိင္း၊ 
အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ေဘးမ႔ဲေတာႏွင့္ 
ဌက္ဥယ်ာဥ္မ်ားစေသာ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဧရိယာမ်ား 
မရွိပါ။  တဖက္တြင္မူ သီလ၀ါ SEZ 
မွ ၃ကီလုိမီတာအကြာ 
ဘြန္႔ေဘြးကုန္းဆည္ 
ပတ၀္န္းက်င္တြင္ 
သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္း (၅၅၃ဧက) 
တစ္ခုရွိပါသည္။ 
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ 
၄င္းၾကိဳး၀ိုင္းအား ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိပါ။ အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း 
သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္း၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခန္း 
၄.၃.၆ တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
(စာ ၄-၁၂ မွ ၄-၁၄) 

၃၁ အခန္း ၄ 
၄.၃.၆ 
 အသက္ေမြးမႈ 

ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ရိွျပည္သူမ်ား၏ 
အသက္ေမြးမႈမ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ 

ေခ်ာင္မ်ားအသံုးျပဳ၍ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ေသာ 
သူမ်ား၏အသက္ေမြးမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာ တြင္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ေခ်ာင္မ်ားအသံုးျပဳ၍ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္ေသာ 
သူမ်ား၏အသက္ေမြးမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခန္း 
၄.၃.၆ တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
(စာ ၄-၁၆ မွ ၄-၁၇) 

၃၂ အခန္း ၄ 
၆.၄ ဆူညံသံ 

ဇယား ၂.၂-၁၀ ႏွင့္ ၂.၂-၁၁- 
MEQS သတ္မွတ္ထားေသာ 
ဆူညံသံအဆင့္သည္ receptor 
အားသက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ 
စီမံကိန္းသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ဆူညံသံအဆင့္အား 
ခ်ိန္ညိွျခင္းမလုပ္ႏုိင္ပါက MEQS 
ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Receptor 
အား အရင္းျမစ္ႏွင့္နီးေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ ထားရိွရမည္။ 
ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးသည့္ေနရာမ်ား 
အတြက္ ယာဥ္အမိိ်ဳးအစားႏွင့္ 
လမ္းေၾကာင္းအား ဆန္းစစ္ရန္လိ ု
အပ္သည္။ SEZ အတြင္း ဆူညံသံ 
ဆန္းစစ္မႈသည္ ျမင့္မားႏုိင္သည္။ 
ဌားရမ္းလုိပ္ကိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းသည္ 
အသံေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္နားၾကပ္မ်ား 
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ၄င္းမွာ TSMC 
၏လိုအပ္ခ်က္တစ္ျဖစ္ သင့္သည္။ 

ဇယား ၂.၂-၁၁ ရိွ ယာယီသတ္မွတ္ 
အသံပမာဏအား ဘာေၾကာင့္ ညိွရသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္အား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

ယာဥ္သြားလာမႈ ဆူညံသံပမာဏ 
မွာ ပတ၀္န္းက်င္ ဆူညံသံပမာဏ 
ႏွင့္ကဲြျပားျပီး ပိုမိုပါသည္။ NEQG 
တြင္ လူေနဧရိယာမ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ ္ဆူညံသံပမာဏအား 
(ဇယား ၂.၄-၇) 
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 
လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူညံသံပမာဏအား 
မေဖာ္ျပထားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု 
EIA ေလ့လာမႈတြင္ 
လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူညံသံ ပမာဏအတြက္ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူညံသံပမာဏအဆင့္ 
အားအသံုးျပဳထားပါသည္။ (ဇယား 
၂.၄-၁၀) 
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ယာယီသတ္မွတ္ အသံပမာဏအား 
ဘာေၾကာင့္ ညိွရသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္အား ေနာက္ဆုံး 
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EIA အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၂.၄.၃ 
တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ 
၂-၁၄ မွ ၂-၁၆) 

၃၃ အခန္း ၇ 
၇.၁ 
ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ဇယား ၇.၁-၁ တြင္ ယာဥ္ေၾကာ 
ရႈပ္ေထြးမႈတုိးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ 
အႏၱရာယ္ရွိလာႏိုင္ျပီး စီမံကိန္းေဖာ္ 
ေဆာင္သူမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ 
လံုျခံဳေရးအတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ားအား 
စီစဥ္ထားရမည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းသည္ 
၇.၁၇.၁ 
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈမရိွပါ။ သို႔ေသာ္ အခန္း 
(၉)တြင္ ၄င္းအတြက္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 
မရွိျခင္းနွင့္ ၇.၁၇.၁ 
နွင့္ဆက္စပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသ
ည္။ 

၄င္း အခန္း ၇.၁ 
(သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခအက်ဥ္းခ်ဳပ္)၊ အခန္း 
၇.၁၇ (ခန္႔မွန္းရလာဒ္) နွင့္ အခန္း ၉.၁ 
(ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ား) 
အၾကားညီညႊတ္မႈအား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပရမည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အခန္း ၇.၁ 
နွင့္ ၁၀.၁အား အခန္း ၇.၁၈နွွင့္ 
ညိီညႊတ္ေစရန္ 
ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 
ယာဥ္ေၾကာတုိးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ 
ယာဥ္အႏၱရာယ္သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ
အား အခန္း ၇.၂၅တြင္ 
စဥ္းစားေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ (စာ 
၇-၉၁ မွ ၇-၉၂) 
ထပ္ေလာင္း အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၇.၁ ႏွင့္ 
အခန္း ၁၀.၁ရိွ 
ခန္႔မွန္းရလာဒ္မ်ားအား ရွင္လင္းစြာ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

၃၄ အခန္း ၇ 
၇.၂ ေလထု 
အရည္အေသြး 

စာ ၇-၈တြင္ NO2, SO2 ႏွင့္ CO 
တို႔အၾကား NO2 သည္ 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ 
ေလထုအရည္အေသြးအား 
ဆန္းစစ္ရန္ ကိုယ္စားျပဳ 
အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း PM 
အေပၚသက္ေရာက္မႈ 
အေၾကာင္းျပခ်က္အား ရွင္းလင္းစြာ 
မေဖာ္ျပထားပါ။ 
အခ်ိဳ႕သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ 
သီလ၀ါ SEZ အတြင္းႏွင့္ 
၀န္းက်င္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ယာဥ္မ်ားမွ PM အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား 
အား အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ယာဥ္မ်ားမွ 
PM အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
အခန္း ၇.၂ တြင္ထည့္သြင္းထား 
ပါသည္။ (စာ ၇-၁၃၊ ၇-၁၈ မွ ၇-
၂၂)   

၃၅ အခန္း ၇ 
၇.၂ ေလထု 
အရည္အေသြး 

စက္မႈဧရိယာႏွင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာရိွ 
ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားစပ္လ်ဥ္း၍ 
အပုိင္း(က)ရွိ အခ်ိဳ႕ဌားရမ္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ဘြိဳင္လာႏွင့္ 
အရည္ေဖ်ာ္စက္မ်ားက့ဲသုိ႔ 
အေသးစားမွ အလတ္စား 
ေလာင္ကၽႊမ္းစက္ 
ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ရန္ အစီအစဥ္ 

OSSC (သို႔) TSMC မွ 
အပိုင္း(က)အတြက္ ဆန္းစစ္ထားေသာ 
အဆိုျပဳ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္း
စား၍ စက္မႈဧရိယာႏွင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ဧရိယာရိဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ထုတ္လႊတ္မႈ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈအား 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း OSSC (သို႔) 
TSMC မွ အပိုင္း(က)အတြက္ 
ဆန္းစစ္ထားေသာ အဆိုျပဳ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိထည့္သြ
င္းစဥ္းစား၍ စက္မႈဧရိယာႏွင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
ဧရိယာရိဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ထုတ္လႊတ္မႈ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈအား 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ရိွသည္။ OSSC (သို႔) TSMC မွ 
အပိုင္း(က)အတြက္ 
ဆန္းစစ္ထားေသာ အဆိုျပဳ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိထည့္သြ
င္းစဥ္းစား၍ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈအား 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကင္း 
အခန္း ၇.၂.၅(၂) 
တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ 
၇-၂၃) 

၃၆ အခန္း ၇ 
၇.၃ ေရ 
အရည္အေသြး 

ေရအရည္အေသြးအေပၚ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခအား 
ရွင္းလင္းရန္။ 
ေရြေဗ်ာက္ေခ်ာင္းသည္ 
ဒီေရသက္ေရာက္မႈရွိျပီး 
စက္မႈဧရိယာမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 
သက္ေရာက္ျခင္းအား ဆန္းစစ္ရန္။ 
ေရြေဗ်ာက္ေခ်ာင္း၏ ေရစီးႏႈန္းအား 
EIA အတြက္ 
မေလ့လာ/အသံုးမျပဳျခင္းအတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္။ 
ရန္ကုန္ျမစ္၏ အရည္အေသြးေပၚ 
သက္ေရာက္မႈအား EIA အတြက္ 
မစဥ္းစားသည့္အေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္
။ ေရႊေဗ်ာက္ေခ်ာင္း၏ 
မိုးရာသီေရစီးႏႈန္းႏွင့္ 
ေျခာက္ေသြ႔ရာသ ီေရစီးႏုန္းအား 
မွန္းဆ၍ ေရအရည္အေသြး 
သက္ေရာက္မႈအား ခန႕္မွန္းရန္။ 

အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ရန္ကုန္ျမစ္၏ ဒီေရသက္ေရာက္မႈအား 
ေရအရည္အေသြးႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းမလုပ္ေဆာင္သည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္အားေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း 
ေရအရည္အေသြးအတြက္ 
ခန္႔မွန္းဧရိယာ 
ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္းျပခ်က္အား 
အခန္း ၇.၃.၂ 
တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စာ ၇-၂၄ 
မွ ၇-၂၅) 

၃၇ အခန္း ၇ 
၇.၃ ေရ 
အရည္အေသြး 

အပိုင္း(က)ႏွင့္ အပုိင္း(ခ) မ ွ
စုစုေပါင္းစြန္႔ပစ္ေရပမာဏသည္ 
ေထာက္ပံ့ေရပမာဏထက္ 
ပိုပါမည္။ အပိုင္း(က)၏ 
စီမံခ်က္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ ေရလိုအပ္ခ်က္အား 
ျပန္လည္စဥ္းစားရမည္။ 

အပိုင္း(က)၏ 
စီမံခ်က္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ ေရလိုအပ္ခ်က္အား 
ျပန္လည္စဥ္းစားရမည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း အပိုင္း(က)၏ 
စီမံခ်က္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ၍ ေရလိုအပ္ခ်က္အား 
အခန္း ၇.၃.၅ တြင္ 
ျပန္လည္စဥ္းစားထားပါသည္။ (စာ 
၇-၂၈) 

၃၈ အခန္း ၇ 
၇.၃ ေရအရည္ 
အေသြး 
၇.၈ ေအာက္ေျခ 
အနည္အနစ္ 
၇.၁၉ 
ေရသံုးစဲြမႈ 

ေရအရည္အေသြးအတြက္ 
ခန္႔မွန္းျခင္းမွာ BOD 
အားအဓိကရည္ရြြယ္ပါသည္။ 
အကယ္၍ သတၱဳႏွင့္ 
အဆိပ္ေတာက္ ပါ၀င္မႈ 
ခန္႔မွန္းျခင္းအား 
နည္းစနစ္တူအတိုင္း အသံုးျပဳပါက 
စီးဆင္းေရအရည္အေသြး၏အခ်ိဳ႕
အခ်က္မ်ားသည္ 
ပတ၀္န္းက်င္ေရအရည္အေသြး 
သတ္မွတ္အဆင့္ထက္ပိုႏိုင္ပါသည္
။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ပတ၀္န္းက်င္ေရအရည္အေသြး၏ 
သတ္မွတ္တန္ဖိုးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားအား 
ျပန္လည္စဥ္းစားျပီး အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

လက္ရိွတြင္ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 
မွထြက္ရိွမည့္ 
သန္႔စင္ျပီးစြန္႔ပစ္ေရတြင္ သတၱဳနွင့္ 
အဆိပ္ေတာက္ပါ၀င္ႏႈန္းမွာ တိတိ 
က်က်မသိႏိုင္ပါ။ 
ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ 
ေရလိုအပ္ခ်က္အား 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသို႔ 
တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ 
လံုေလာက္ေသာ 
ေရဆိုးသန္႔စင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
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အပိုင္း(က)ႏွင့္ (ခ) ရွိ 
စက္မႈဧရိယာမွ ထြက္ရိွမည္ ့
စြန္႔ပစ္ေရထုထည္မွာ 
လက္ရိွေရစီးႏႈန္းထက္ 
ပုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း 
ပတ၀္န္းက်င္ေရထုသုိ႔ စြန္႔ပစ္ေရမွ 
သတၱဳေပ်ာ္၀င္ႏႈန္းသည္ 
ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ 
မူလစြန္႔ပစ္ေရအရည္အေသြးအား 
သတ္မွတ္တန္ဖိုးႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစရန္လိုက္နာျခင္းေၾကာင့္ 
သတ္မွတ္အဆင့္ႏွင့္တူညီႏိုင္ရန္မွာ 
အမွန္တကယ္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ 

အား ျပင္ဆင္ရမည္။ 
အေျခခံအားျဖင့္ 
စြန္႔ပစ္ေရမ်ားသည္ 
ေရထိန္းကန္ႏွင့္ 
ေခ်ာင္းမ်ားေပၚျဖတ္ေက်ာ္လာေသ
ာ ေရမ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ 
အာနိသင္ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါသည္။ 
သတၱဳႏွင့္ 
အဆိပ္ေတာက္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ေ
သာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားျပားျခင္းအတြက္ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ သတ္မွတ ္
တန္ဖိုးမ်ားအား 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး 
အၾကိဳသန္႔စင္ရန္ တင္းက်ပ္ေသာ 
စံညႊန္းမ်ားခ်မွတ္ရမည္။ (စာ ၇-၂၈၊ 
၇-၅၀ မွ ၇-၅၁၊ ၇-၇၉) 

၃၉ အခန္း ၇ 
၇.၄ အစိုင္အခဲ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ 

SWM ကုမၸဏီသည္ 
စြန္႔ပစ္လိုေသာပစၥည္းမ်ားအား 
လက္ခံႏိုင္ျခင္းရိွမရိွနွင့္ 
ေကာင္းမြန္စြာစီမံႏိုင္ျခင္းရွိမရိွ 
အကျဲဖတ္ျခင္းအား 
လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
ခန္႔မွန္းလူအေရေတြက္ (သို႔) 
ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူအေရအတြက္အ
ား အေသးစိတ္ပံ့ပုိးျခင္းမရိွ သျဖင့္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ဆန္းစစ္မႈမ်ာ 
မရွင္းလင္းပါ။ EIA 
တြင္အေသးစိတ္ဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပဲ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
အတြက္ 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ 
သင့္ေတာ္ေသာ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိသာ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

SWM ကုမၸဏီမွ စီမံခန္႔ခဲြမည့္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွဘာလဲ။ အကယ္၍ 
SWM ကုမၸဏီမွ လက္မခံႏိုင္ပါက 
၄င္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ မည္က့ဲသုိ႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္း။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား 
လက္ခံႏိုင္မည့္ ေျမက်င္းေနရာမ်ား 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း SWM 
ကုမၸဏီမွ စီမံခန္႔ခဲြမည့္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား အခန္း 
၄.၃-၇ ႏွင့္ ၇.၄ 
တြင္ထည့္သြင္းထား ပါသည္။ (စာ 
၄-၂၁၊ ၄-၂၅)  
SWM ကုမၸဏီမွလက္မခံႏိုင္သည့္ 
အတိုင္းအတာကုိ အခန္း(၇.၄-၅) 
(၂)စာ၇-၃၁တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၄၀ အခန္း ၇ 
၇.၄ အစိုင္အခဲ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္လည္ပတ္ေရး 
ကာလအတြင္း အႏၱရာယ္ရိွေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခဲြမႈအား 
အျပည့္အ၀စဥ္းစားသင့္သည့္ 
အခ်က္မွုာ Golden Dowa 
Ecosystem Myanmar မွ၄င္း၊ 
YCDC မွ၄င္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား 
ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ 
သန္႔စင္ျခင္းတို႔အား 
မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

Golden Dowa Ecosystem Myanmar 
မွ၄င္း၊ YCDC မွ၄င္း မသန္႔စင္ႏိုင္ေသာ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား 
သန္႔စင္သည့္နည္းစနစ္အား အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း Golden 
Dowa Ecosystem Myanmar 
မွ၄င္း၊ YCDC မွ၄င္း 
မသန္႔စင္ႏိုင္ေသာ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား 
သန္႔စင္သည့္နည္းစနစ္အေသးစိတ္
အား အခန္း ၄.၃.၇ ႏွင့္ ၇.၄ တြင္ 
ထည့္သြင္းထား ပါသည္။ (စာ ၄-
၂၂၊ ၇-၃၁ မွ ၇-၃၂) 
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၄၁ အခန္း ၇ 
၇.၄ အစိုင္အခဲ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္လည္ပတ္ေရး 
ကာလအတြင္း အႏၱရာယ္မရိွေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ 
စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွုာ သီလ၀ါ 
SEZ တြင္းရိွ လူထုအမိႈက္မ်ား၊ 
အပိုင္း(က)ႏွင့္(ခ) မွထြက္ရိွမည့္ 
အိမ္သံုးအမိႈက္မ်ား၊ အပိုင္း(က)ႏွင့္ 
(ခ)အျပင္ဘက္ရိွ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္သားမ်ား၏အမိႈက္မ်ားႏွင့္ 
ပတ၀္န္းက်င္ရိွ 
အျခားအမႈုိက္မ်ားအား 
သိမ္းဆည္းရန္ျဖစ္သည္။ 

အပိုင္း(က)ႏွင့္ (ခ)တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ 
အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ 
တန္ျပန္နည္းလမ္းမ်ား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
အပိုင္း(က)ႏွင့္ (ခ)တုိ႔ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
တရားမ၀င္ 
အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ 
တန္ျပန္နည္းလမ္းမ်ားအား အခန္း 
၇.၄.၅(၃) 
တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ 
၇-၃၅) 

၄၂ အခန္း ၇ 
၇.၅ ေျမဆီလႊာ 
ညစ္ညမ္းမႈ 

ေရတားအခင္းမ်ားထားရိွျခင္း၊ 
လံုေလာက္ေသာ ၾကမ္းခင္းအထူႏွင့္ 
ေရသံုးသည့္ဧရိယာႏွင့္ 
မသံုးသည့္ဧရိယာအား 
ပုိင္းျခားထားသည့္ 
လံုေလာက္ေသာ ေျမာင္းမ်ားထားရိွ 
ျခင္းစေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 
ေျမၾကီးအတြင္းသို႔စိမ့္မ၀င္ႏိုင္ရန္အ
တြက္ အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ပါး 
ေစေရးနည္းလမ္းမ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ 

စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 
ေျမၾကီးအတြင္းသို႔စိမ့္မ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ပါး 
ေစေရးနည္းလမ္းမ်ားအား အပိုင္း(က)၏ 
ေဒသတြင္း 
စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းစဥ္းစား၍ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 
ေျမၾကီးအတြင္းသို႔စိမ့္မ၀င္ႏိုင္ရန္အ
တြက္ အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ပါး 
ေစေရးနည္းလမ္းမ်ားအား 
အပိုင္း(ခ)၏ အဆိုျပဳ ေဒသတြင္း 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းစဥ္း
စား၍ အခန္း ၇.၅.၅ တြင္ 
ထည့္သြင္းထား ပါသည္။ (စာ ၇-
၃၆ မွ ၇-၃၇) 

၄၃ အခန္း ၇ 
၇.၆ ဆူညံသံႏွင္ ့
တုန္ခါမႈ 

အခ်ိဳ႕ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ 
ၾကိတ္စက္က့ဲသုိ႔ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အၾကီးစားစက္ 
ယႏၱရားမ်ားထက္ 
ပိုမုိတပ္ဆင္ရန္ရိွပါသည္။ 
ထိုအတြက္ TSMC ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 
စီမံကိန္းေဖာေဆာင္သူမွ 
ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားအား 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 

လည္ပတ္ကာလ ဆူညံသံႏွင့္ 
တုန္ခါမႈအဆင့္ အားသတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ 
ကိုက္ညီေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားအား 
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အၾကီးစားစက္ 
ယႏၱရားမ်ားထက ္ပုိမို 
တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ပါ 
ျပန္လည္စဥ္းစားရန္လိုအပ္ျပီး အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အၾကီးစားစက္ 
ယႏၱရားမ်ားထက ္ပုိမို 
တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ 
ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ 
ဆူညံသံႏွင့္ 
တုန္ခါမႈသက္ေရာက္မႈအား 
ေလ့လာ အကျဲဖတ္ရမည္။ 
လုိအပ္ပါက 
ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ 
ေျမအတြင္း မည္သည့္ ဆူညံသံႏွင့္ 
တုန္ခါမႈထြက္ရိွျခင္းမဆို 
မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ 
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
အထက္ပါစဥ္းစားခ်က္မ်ားအား 
အခန္း ၇.၆.၆ တြင္ထည့္သြင္းထား 
ပါသည္။ (စာ ၇-၄၄ မွ ၇-၄၈) 

၄၄ အခန္း ၇ 
၇.၆ ဆူညံသံႏွင္ ့
တုန္ခါမႈ 

အခန္း ၇.၆.၆ ရိွ ခန္႔မွန္းရလာဒ္ 
အတြက္ 
ထပ္မံညိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ စာ ၇-
၃၄ ရွိ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ထင္ျမင္ခ်က္အရ 
ေန႔အခ်ိန္တြင္ 
သက္ေရာက္မည့္အိမ္မွ မီတာ ၃၀ 

ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား 
ေနရာခ်ထားရန္ ပံုစံစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ၀္န္းက်င္ 
ထိရွလြယ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ ဆူညံသံႏွင့္ 
တုန္ခါမႈ သက္ေရာက္မႈနည္းေစရန္ 
အရန္နယ္ေျမမ်ားထားရိွျခင္းတို႔အား 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ပဏာမ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားအား 
အခန္း ၇.၆.၆ တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ ၇-
၄၆) 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အကြာတြင္ ႏွင့္ ညအခ်ိန္တြင္ မီတာ 
၂၀၀အကြာတြင္ အလုပ္မလုပ္ရန္ 
အတြက္ 
အိမ္ေျခမည္မွ်သက္ေရာက္ 
မည္ကုိစုံစမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ 
၄င္းသည္ အရန္ဇုန္ႏွင့္ 
ေျမယာရႈခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းထက္ 
ပိုမုိေကာင္းမြန္ပါသည္။ 

အပိုင္း(က)၏ အမွန္တကယ္ 
စီမံခ်က္မ်ားကုိ ရယူ၍ စဥ္းစားသင့္သည္။ 

၄၅ အခန္း ၇ 
၇.၇ အနံ႔ဆိုး 

အနံ႔ဆိုးဖယ္ရွားစနစ္၊ 
ေလ၀င္ေလထြက္စနစ္စသည့္ 
အနံ႕ဆိုးမ်ားကာကြယ္သည့္ 
အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရွိပါ။  

အနံ႕ဆိုးမ်ားကာကြယ္သည့္ 
အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားအား အပိုင္း(က)၏ 
ေဒသတြင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
အေျခခံစဥ္းစား၍ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားအား အပိုင္း(ခ)၏ 
အဆိုျပဳေဒသတြင္းစည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္းမ်ားအေျခခံ၍ အခန္း ၇.၇.၅ 
တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ 
၇-၄၉) 

၄၆ အခန္း ၇ 
၇.၉ အပင္၊ 
တိရစာၦန္ႏွင့္ 
ဇ၀ီမ်ိဳးကဲြ 

ဇ၀ီမ်ိဳးကဲြႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဆန္းစစ္ 
ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ 
ေျမအသုံးခ်မႈေျပာင္းလျဲခင္း၊ SEZ 
အတြင္းနွင့္၀န္းက်င္ရိွ 
သဘာ၀ဧရိယာမ်ား၏ 
က်န္ရိွဧရိယာမ်ားႏွင့္ 
စိမ္းလန္းျခင္းစေသာ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားအား 
စဥ္းစားထားျခင္းမရွိပါ။ 

ေျမအသုံးခ်မႈေျပာင္းလျဲခင္း၊ SEZ 
အတြင္းနွင့္၀န္းက်င္ရိွ 
သဘာ၀ဧရိယာမ်ား၏ 
က်န္ရိွဧရိယာမ်ားႏွင့္ စိမ္းလန္းျခင္းစေသာ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားအား 
ဇီ၀မ်ိဳးကဲြႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဆန္းစစ္ရန္ 
ထည့္သြင္းရမည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း 
စိန္းလမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားအား 
ဇီ၀မ်ိဳးကဲြႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဆန္းစစ္ရန္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
အခန္း၇(စာ ၇-၅၂ မွ ၇-၅၃) 

၄၇ အခန္း ၇ 
၇.၁၀ ဇလေဗဒ 

စီဆင္းေရ 
ဆန္းစစ္ျခင္းနွင့္ဆက္စပ္၍ 
မိုးရာသီတြင္ပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာမ်ာ
းမွ ေရျပန္၀င္ျခင္းအားကာကြယ္ရန္ 
စီမံကိန္းနယ္နမိတ္၏ 
ေရေျမာင္းအစီအစဥ္မွာ 
မရွင္းလင္းပါ။ 

ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာမ်ားမွ 
ေရျပန္၀င္ျခင္းအားကာကြယ္ရန္ 
စီမံကိန္းနယ္နမိတ္၏ 
ေရေျမာင္းအစီအစဥ္အား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာ တြင္ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

စီမံကိန္းနယ္နမိတ္၏ 
ေရေျမာင္းအစီအစဥ္ကို 
ေဆာက္လုပ္ေရး 
ကန္ထရိုက္တာသည္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ 
ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။ 
မွီျငမ္းခ်က္အေနျဖင့္ အပိုင္း(က) 
စက္မႈဧရိယာနယ္နမိတ္၏ 
ေရေျမာင္းအစီအစဥ္အား အခန္း 
၇.၁၀.၅ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
စီမံကိန္း နယ္နမိတ္၏ 
ေရေျမာင္းအစီအစဥ္အား 
အပိုင္း(က)အတိုင္း ျပင္ဆင္ပါမည္။ 
(စာ ၇-၅၆) 

၄၈ အခန္း ၇ 
၇.၁၁ ေျမဆီလႊာ 
တိကု္စားမႈ 

ေရထိန္းကန္မ်ားမွ 
စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ 
တိုက္စားျခင္းအား ကာကြယ္ရန္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားမွာ 
မရွင္းလင္းပါ။ 

ေရထိန္းကန္မ်ားမွ 
စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ 
တိုက္စားျခင္းအား ကာကြယ္ရန္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားအား 
သံုးသပ္ျပီး ေျမဆီလႊာ 
တိုက္စားမႈဆန္းစစ္ျခင္းအား 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ေရထိန္းကန္မ်ားမွ 
စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ 
တိုက္စားျခင္းအား ကာကြယ္ရန္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားအား 
အခန္း ၇.၁၁-၅ 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမည္။ တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ 
၇-၅၈ မွ ၇-၅၉) 

၄၉ အခန္း ၇ 
လူမႈသက္ေရာက္ 
နိုင္ေျခ (PAP 
မ်ားသုိ႔တိုက္ရိုက္ 
သက္ေရာက္မႈ) 

EIA ႏွင့္ အတ ူျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 
အစုိးရ၏ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစီအစဥ္အား ပ့ံပိုးသင့္သည္။ 
၄င္းတြင္ 
လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား 
ရိွသည္။ JICA ဆန္းစစ္သူမ်ား၏ 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစရန္ RAP 
အားျပန္လည္စစ္ေဆးရန္လိုသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ 
အစီအစဥ္အတြက္ တာ၀န္မ်ားခဲြျခားျခင္း၊ 
အစီအစဥ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ 
ကုန္က်စရိတ္၊ PAP မ်ား၏ 
လက္ရိွအသက္ေမြးမႈမ်ားကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားအား 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
အက်ဥ္းေဖာ္ျပ သင့္သည္။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားအရ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ပံုစံမ်ားအာ
း အခန္း ၂.၆.၃ (စာ ၂-၁၉) 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အေထာက္ကူျပဳမ်ားႏွင့္ 
အေသးစိတ ္(PAP မ်ား၏ 
လက္ရိွအသက္ေမြးမႈမ်ားကုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား) 
တို႔အား အခန္း ၇.၁၂ (စာ ၇-၆၀ မွ 
၇-
၆၂တြင္အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။  

၅၀ အခန္း ၇ 
၇.၂၀ 
ယဥ္ေက်းမႈ 
အေမြအႏွစ္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း 
သုသာန္တစ္ခုႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းတည္ရိွေနေသာ္လည္း 
ေရြ႕ေျပာင္းမည့္နည္းလမ္းမွာ 
မဆံုးျဖတ္ရေသးေသာေၾကာင့္ 
၄င္းမွာ မရွင္းလင္းပါ။ ၆.၇.၁ တြင္ 
တင္ျပထားေသာ အရာ၀ထၳဳမ်ား၏ 
ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုး 
အကျဲဖတ္ျခင္းအတြက္ 
ရွင္းလင္းေသာ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ 

PAH မ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 
သုသာန္ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းအား 
ေရြ႕ေျပာင္းမႈ 
ျပီးေျမာက္ျခင္းသည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္
ငန္းမ်ားစတင္ႏုိင္ရန္ EIA ၏ 
အတည္ျပဳခ်က္တြင္ 
အေျခအေနတရပ္ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
လုိက္နာပါမည္။ 

၅၁ အခန္း ၇ 
၇.၂၁ 
ရႈခင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာ စက္ရံုသည္ 
လုပ္ကြက္တြင္း 
ရွဳခင္းသာယာမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ရွိျပီး ေကာင္းစြာ 
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ 
အေျခအေနအတိုင္း ရွိရပါမည္။ 
သိ႕ုေသာ္ ေျပာင္းလျဲခင္း၊ 
ေရေလာင္းျခင္း၊ 
ေျမၾသဇာေကြ်းျခင္း တိ႕ုမွာ 
အကန္႕အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္ MJTD ၏ 
ေဒသတြင္း 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 
လိုက္နာရပါမည္။ 

ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အပိုင္း(က)ႏွင့္ အပိုင္း 
(ခ) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွဳခင္းသာယာႏွင့္ 
စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ ဧရိယာမည္မွ် 
ထိန္းသိမ္းထားမည္ကုိ ေဖာ္ျပရန္ 
လိုပါသည္။ ထိန္းသိမ္းထားမည့္ ဧရိယာ 
ခန္႕မွန္းေျခကို ဤအခန္းတြင္ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း စက္မႈဇုန္ 
ဧရိယာ (က) ႏွင့္ (ခ) 
ရွဳခင္းသာယာႏွင့္ စိန္းလမ္းေရး 
ဧရိယာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အခန္း ၇.၂၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စာ ၇-၈၂ မ ွ
၇-၈၃) 

၅၂ အခန္း ၇ 
၇.၂၂ AIDS/ 
HIV ကဲ့သိ႕ုေသာ 
ကူးစက္ေရာဂါ 

ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၏ 
အႏၱရယ္ကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး 
ဥပမာအျဖစ္ AIDS/ HIV အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ပံုကိုသာ 

အသည္းေရာင္စီပိုး၊ အသည္းေရာင္ဘီပိုး 
ကဲ့သို႕ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ 
ဝမ္းပ်က္ဝမး္ေလ်ာေရာဂါ၊ 
အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း၊ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ 
အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ 
ကူးလူးဆက္ဆံရာမွ 
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အႏၱရယ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါ ကဲ့သိ႕ု 
အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ 
dengue၊ အဆုပ္နာေရာဂါ၊ လိင္မွတဆင့္ 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ားက့ဲသုိ႕ အျခား 
ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္တတ္ေသာ 
ေရာဂါမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
ဆံုစို႕နာ၊ ဝက္သက္ေရာဂါကဲ့သို႕ 
ေရာဂါမစြကဲပ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ 
ကာကြယ္ႏိုင္သည္မ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာ ေျမေနရာႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာရိွ မိသားစုမွ ၅ 
ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရးပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ 
ေရာဂါကာကြယ္မႈမ်ားကုိလည္း 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 

ျဖစ္တတ္ေသာ AIDS/ HIV အျပင္ 
တျခားေရာဂါမ်ားကုိ အခန္း ၇.၂၃ 
(စာ၇-၈၄)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
က်န္းမာေရးအေၾကာင္းကို အခန္း 
၄.၃.၈ (စာ ၄-၂၈ မွ စာ ၄-၃၀) 
တြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး 
တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဖာ္ျပရန္ 
အၾကံျပဳထားေသာ က်န္းမာေရး 
ပညာေပး အစီအစဥ္ႏွင့္ 
ေရာဂါကာကြယ္မႈမ်ားကုိ အခန္း 
၇.၂၃ (စာ ၇-၈၅) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅၃ အခန္း ၇ 
၇.၂၃ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳေရး 

IFC ႏွင့္ EHS တြင္ 
ျပဌာန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ သီလဝါ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း 
ေနထိုင္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ IFC ႏွင့္ 
EHS လမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ 
အကျဲဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ 
လိုပါသည္။ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက 
အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေနထိုင္စရာ 
စီစဥ္ေပးလွ်င္ အနည္းဆံုး 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ 
အပိုင္း(ခ) အတြက္ 
အလုပ္သမားအေရ 
အတြက္ေပၚတြင္ အကျဲဖတ္မႈမ်ား 
မရိွပါ။ 

အစုလိုက္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ 
သဘာဝ ေဘးအႏၱရယ္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပသင့္ျပီး ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ 
ျပန္လည္တံ႕ုျပန္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ေျမြကုိက္မႈ 
အတြက္လည္း ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးအတြက္ အုပ္စုလိုက္ 
လွဳပ္ရွားမႈမ်ား၊ IFC ႏွင့္ EHS 
လမ္းညႊန္ခ်က ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 
လံုျခံဳေရးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
အလုပ္သမားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 
ထပ္ထည့္ရမည္။ အလုပ္သမားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ EIA 
ေလ့လာမႈတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 
က) အလုပ္သမားအခြင့္အေရး။ 
ခ) အလုပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္ဖြင့္ရက္ႏွင့္ အျခား 
ညွိႏွိဳင္းမႈမ်ား ပါေသာ အလုပ္ရွင္၊ 
အလုပ္သမားၾကား စာခ်ဳပ္။ 
ဂ) လံုျခံဳေရး အသိေပးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
စစ္ေဆးမႈ။ 
ဃ) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္။ 
င) အလုပ္ခြင္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆ 
ထိခိုက္မႈမ်ား။ 
စ) အလုပ္သမားႏွင့္ မိသားစုအတြက္ 

အစုလိုက္ မေတာ္တဆ 
ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရယ္မ်ားအတြက္ 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ 
တံ႕ုျပန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
အခန္း ၇.၂၆ (စာ ၇-၉၄) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ေျမြကုိက္မႈမ်ား၊ IFC ေရဘူယ် EHS 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အခန္း 
၇.၂၄ (စာ ၇-၈၆ စာ ၇-၉၀) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဘယ္ဘက္ဇယားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခန္း 
၇.၂၃ တြင္ တစ္စုတစည္းထည္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ 
အပိုဒ္(၂) အခန္း ၇.၂၄-၅ (စာ ၇-
၈၉) 
“အလုပ္အမားအခြင့္အေရးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ” တြင္ 
ေဖာ္ျပထာပါသည္။ 
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ေနထိုင္စရာ စီစဥ္ေပးျခင္း။ 
အပိုင္း(ခ) ေဆာက္လုပ္ဆႏဲွင့္ 
လည္ပတ္ဆဲ ကာလတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ 
ထိခိုက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ 
မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားရန္ လိုအပ္သည္။ 
လူထုႏွင့္ TSMC ၾကား ဆက္ဆံမႈ 
အဆင္ေျပေစရန္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ျမန္ဆန္လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းသင့္သည္။ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက 
အလုပ္ခြင္တြင္ရွိပါက လိုအပ္လွ်င္ 
အျငင္းပြားမႈ ဆံုးျဖတ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ 
ပါဝင္သင့္သည္။  

၅၄ အခန္း ၇ 
၇.၂၄ 
လူထုက်န္းမာေရ
းႏွင့္ လံုျခံဳေရး 

IFC  ေရဘူယ် EHS 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ 
လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးအတြက္ အုပ္စုလိုက္ 
လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကုိ မေဖာ္ျပထားပါ။ 

စိတ္ခ်ရေသာ ေရေထာက္ပံ႕မႈကို 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ အစုလိုက္ မေတာ္တဆ 
ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရယ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသင့္ျပီး 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ျပန္လည္တံု႕ျပန္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ IFC  ေရဘူယ် 
EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ 
လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ 
အုပ္စုလိုက္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ လူထု 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။ 
၁) ယဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ 
ခ) အသည္းေရာင္စီပိုး၊ 
အသည္းေရာင္ဘီပိုး၊ 
ဝမ္းပ်က္ေရာဂါကဲ့သို႕ေသာ 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈ 
တိုးလာျခင္း 
ဂ) အလုပ္သမား ေနစရာမ်ား 
အသံုးျပဳျခင္း 

အစုလိုက္ မေတာ္တဆ 
ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ 
ေဘးအႏၱရယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
၊ျပန္လည္တံ႕ုျပန္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အခန္း 
၇.၂၆ (စာ ၇-၉၄) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အႏၱရာယ္ကင္းေသာ 
ေရေထာက္ပံ့ျခင္းအား 
ေရအသံုးျပဳမႈ၏ 
ပါ၀င္သည့္အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖ
င့္ အခန္း ၇.၂၀ (စာ ၇-၇၇ မွ ၇-
၇၉) တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း IFC  
ေရဘူယ် EHS 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ 
လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးအတြက္ အုပ္စုလိုက္ 
လွဳပ္ရွားမႈမ်ား၊ စိတ္ခ်ရေသာ 
ေရေထာက္ပံ႕မႈမ်ားကုိ အခန္း 
၇.၂၅ (စာ ၇-၉၁ စာ ၇-၉၂) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
Hepatitis C, Hepatitis B, 
Diarrhoea အစရိွေသာ 
ကူးစက္ေရာဂါ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကိုလည္း အခန္း ၇.၂၄ (စာ ၇-၈၆ 
မွ ၇-၉၀) 
တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ 
ပက္သက္သည္မ်ားကုိ အခန္း ၇-
၂၂ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စာ 
၇-၈၄ မွ ၇-၈၅) 
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၅၅ အခန္း ၇ 
၇.၂၅ 
ဓါတုပစၥည္း 
အသံုးျပဳမႈ 

ဓါတုပစၥည္းစာရင္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
၄င္း၏ MSDS၊ ပမာဏႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္နည္းလမ္းမ်ား 
ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ 
စစ္ေဆးျခင္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ကဲ့သို႕ေသာ အပိုင္း(က)အတြင္း 
ဓါတုပစၥည္း အသံုးျပဳမႈ၏ 
အမွန္တကယ္၊ စီစဥ္ထားေသာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
မေဖာ္ျပထားပါ။ 

ဓါတုပစၥည္းစာရင္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၄င္း၏ 
MSDS၊ ပမာဏႏွင့္ 
ထိန္းခ်ဳပ္နည္းလမ္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ 
ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးျခင္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ကဲ့သို႕ေသာ 
အပိုင္း(က)အတြင္း ဓါတုပစၥည္း 
အသံုးျပဳမႈ၏ အမွန္တကယ္၊ 
စီစဥ္ထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ TSMC ၏ SOPs ႏွင့္ 
အပိုင္း(က) ေဒသတြင္းစည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္ အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အပိုင္း (ခ) 
၏ ေဖာ္ျပပါ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ EHS 
လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ လိုက္၍ 
ဓါတုပစၥည္းအသံုးျပဳမႈ 
ထိန္းခ်ဳပ္နည္းလမ္းမ်ားကုိ အခန္း 
၇.၂၆ (စာ ၇-၉၃) ႏွင့္ ၁၀.၂ (စာ 
၁၀-၁၄) တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

၅၆ အခန္း ၇ 
၇.၂၆ 
ေရၾကီးမႈ 
အႏၱရယ ္

ေရၾကီးမႈအႏၱရယ္ 
အျမင့္တပ္ဆင္ထားျခင္းသည္ 
MITT ၏ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ကိုသာ 
စဥ္းစားထားျပီး အမ်ားဆုံးရက္ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈ မရွိပါ။ 
ယခင္က ေရၾကီးမႈႏွင့္ 
ဆိုင္ကလုန္းကို 
ထည့္သြင္းမစဥ္းစားထားပါ။ 

အျမင့္တပ္ဆင္ရာတြင္ MITT၏ 
အျမင့္ဆံုးအေျခအေနကိုသာမက 
ယခင္ေရၾကီးမႈႏွင့္ ဆိုင္ကလုန္းကိုပါ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ယခင္ 
ေရၾကီးမႈႏွင့္ 
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ 
အျမင့္တပ္ဆင္ျခင္းကို အခန္း ၃.၄ 
(စာ၃-၆) ႏွင့္ အခန္း ၇.၂၇ (စာ ၇-
၉၄) တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅၇ အခန္း ၇ 
၇.၂၈ 
ငလ်င္ 

လည္ပတ္ကာလတြင္ 
ငလ်င္သက္ေရာက္မႈကို 
ခန္႔မွန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက၍္ 
တူးေျမာင္း၊ ကန္ႏွင့္ လမ္းမ်ားက့ဲသုိ႕ 
စီမံကိန္း၏ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ 
တိုင္းတာမႈမ်ား လုပ္ထားသည္ကို 
မေဖာ္ျပထားပါ။ 

အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ 
ငလ်င္သက္ေရာက္မႈ အကျဲဖတ္ျခင္းကို 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 
အေဆာက္အဦးမ်ား 
ငလ်င္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အခန္း ၇-၂၉ (စာ ၇-၉၇ မွ ၇-၉၈) 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၅၈ အခန္း ၇ 
၇.၂၉ 
ကမာၻၾကီးပူေႏြး
လာမႈ 

စီမံကိန္း လည္ပတ္စဥ္ 
ကာလအတြင္း 
ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူအားျဖင့္ GHGs 
ထုတ္လြတ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
မရွင္းလင္းပါ။ 
ထုတ္လြတ္ေသာ 
အရင္းအျမစ္အားလုံးႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ 
တည္ေနရာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ပါ။ 
တစ္ႏွစ္လ်င္ GHG ထုတ္လြတ္မႈ 
တန္ကို ခန္႔မွန္းျပပါ။ (e.g., CO2, 

NO2, SO2, CH4, VOC). 

စီမံကိန္း လည္ပတ္စဥ္ ကာလအတြင္း 
ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူအားျဖင့္ GHGs 
ထုတ္လြတ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အပိုင္း(က) တြင္း 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
လမ္းမီးတုိင္မ်ားကုိ 
ဆိုလာအသံုးျပဳျခင္း၊ LED 
မီးအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက 
စြမ္းအင္ေခြ်တာေရးစက္မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သိ႕ုေသာ GHGs 
ထုတ္လြတ္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အခန္း ၇.၃၀ 
တြင္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ 
၇-၉၉ မွ ၇-၁၀၀) 

၅၉ အခန္း ၉ 
၉.၁ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ 
ေလ်ာ့ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

အခန္း (၂) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ 
လိုပါသည္။ EMP 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႏွင့္ 
ၾကီးၾကပ္ရန္ တာဝန္ရိွေသာ 
ဝန္ထမ္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ EMP 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 
ေဆာက္လုပ္ေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ဘယ္ဘက္ 
ဇယားကြက္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္သည္။ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူအတြက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ပံုစံမ်ားကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အပိုင္း(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက အပိုင္း (ခ) 
အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ 
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အစီအစဥ္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ 
တာဝန္ရွိမႈကို ေဖာ္ျပပါ။ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး လုပ္မည္ ့
ပုဂၢလိက ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး 
အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
ခြျဲခားေဖာ္ျပပါ။ အခန္း(၉) EIA 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေအာက္တြင္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ တာဝန္၊ 
ဝတၱရားမ်ား ပါဝင္ပါေစ။ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီရင္ခံစာကို 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးစီမွ 
မည္သူက ပုိ႕မည္နည္း။ ရန္ကုန္ 
ECD အပါအဝင္ ECD ၏ 
အခန္းက႑ ႏွင့္ တာဝန္၊ 
ဝတၱရားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ကိုင္တြယ္ပါလိမ့္မည္။ 
ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္ 
အတြက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ 
တာ၀န္ယူအဖြ႕ဲအစည္းအား ဇယား 
၁၀.၁-၁ မွ ၁၀.၁-၃(စာ၁၀-၂ မွ 
၁၀-၁၁ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအတြက္ 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ 
ပံုစံႏွင့္ အဓိက တာဝန္မ်ားကုိ 
အခန္း ၁၀.၅ (စာ၁၀-၁၆)တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈအစီအစဥ္အတြက္ 
တာ၀န္ယူအဖဲြ႕အစည္းအားလည္း 
ဇယား ၁၀.၁-၁ မွ ၁၀.၁-၃ 
တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း  
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးစီက 
လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ EMP ႏွင့္ 
EMoP ကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျပီး ၄င္းကို IEE/ EIA ကိ ု
အေျခခံ၍ TSMC၏ OSSC ႏွင့္ 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူမ်ားထံ 
တင္ျပပါမည္။ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ IEE/ EIA ကို 
အေျခခံ၍ ကိုယ္တိုင္ 
အကုန္အက်ခံျပီး 
လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း OSSC 
အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ ECD ၏ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အခန္း 
၁၀.၅ တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ ၁၀-
၁၆) 

၆၀ အခန္း ၉ 
၉.၁ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ 
ေလ်ာ့ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အစီအစဥ္ 

သီးျခား EMP ကိ ု
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးရန္ 
လိုပါသည္။  
က) ဇယား ၉.၁-၁၊ ၉.၁-၂၊ ၉.၁-၃ 
တိ႕ုတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္တစ္ခုစီရွိ 
အမ်ိဳးအမည္မ်ားကုိ ခြျဲခားျပပါ။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ဘယ္ဘက္ 
ဇယားကြက္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္သည္။ 

၁) ဇယား ၁၀.၁-၁၊ ၁၀.၁-၂၊ 
၁၀.၁-၃ တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
အေျခခံ၍ ကန္ထရိုက္တာ၊ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ 
အေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး 
သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္း 
(သိ႕ုမဟုတ္) ပိုေကာင္းေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မည္။ 
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ခ) အစီအစဥ္တစ္ခုစီတြင္ 
ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ 
ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး 
တိုးတက္မႈတို႕ လိုအပ္ျပီး 
ေလ်ာ့ပါးေစေရးႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 
သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္းမ်ား 
လုပ္သင့္ပါသည္။ 
ဂ) IRP အျပည့္အဝ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ကိ ု
ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ PAPs  
သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ ္
တြက္ခ်က္မႈ၊ အခ်ိန္ဇယား၊ 
အဖြ႕ဲအစည္း စီစဥ္မႈမ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းမ်ား ပါဝင္ရန္ 
အစီအစဥ္မ်ား 
ဃ) ျပာခ်ျခင္း၊ ဘံ ု
ေရဆိုးသန္႕စင္စက္မ်ား၊ ရြ႕ံႏံံြ 
ဖယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အႏၱရယ္ရွိ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ေနရာမ်ားအတြက္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
အစီအစဥ္မ်ား 
င) အနီးနား ေနထိုင္သူမ်ားမွ 
တိုင္တန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက၍္ 
နစ္နာမႈမ်ား ျပည္လည္ 
ရယူေပးျခင္းအတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ား။ 
စ) ေျမပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ 
အရွဳပ္အရွင္းမ်ားအတြက္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အတ ူ
ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား 
ဆ) အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ 
အတြင္း အၾကံေပးျခင္း၊ နစ္နာမႈမ်ား 
ရယူေပးျခင္းႏွင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ထားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

၂) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ပံုစံမ်ားကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အပိုင္း(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက အပိုင္း (ခ) 
အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ပါလိမ့္မည္။ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္ 
ကန္ထရိုက္တာ၊ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြေဲသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ကန္ထရိုက္တာ၊ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက 
ကမ္းလွမ္းပါလိမ့္မည္။ 
၃) အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း IRP 
အေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အခန္း ၇.၁၂ (စာ ၇-၆၀ စာ ၇-၆၂) 
တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
၄) မီးရိႈ႕ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေရသန္႔စင္ 

စက္ရံု၊ 
စြန္႔ပစ္ျခင္းအေထာက္အပံ့မ်ား၊ 
အႏၱရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 
စီမံခန္႔ခဲြသည့္ေနရာ တို႔အတြက ္
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ျ့ခင္းတို႔အား 
အပိုင္း(က)ရွိ 
အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႕ခဲြမႈ 
ကုပၼဏီမွ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မည္။ 
၅)အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
နစ္နာမႈမ်ား ရယူေပးျခင္းအတြက္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အခန္း ၁၁ (စာ 
၁၁-၂) တြင္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား 
ေတြ႕ဆံုမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၆) အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ အစီအစဥ္ 
ကိ ုဇယား ၇.၁၂ ေနာက္ပုိင္း (စာ 
၇-၆၀ စာ ၇-၆၂) တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။  
၇) အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ နစ္နာမႈ 
ရယူေပးျခင္းႏွင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ အခန္း ၁၁ (စာ 
၁၁-၂) တြင္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား 
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ေတြ႕ဆံုမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၈) အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအတြက္ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူႏွင့္ စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသမူ်ား ပါဝင္ေသာ 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 
ဖြ႕ဲစည္းမႈကို အခန္း ၁၀.၅ တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ ၁၀-
၁၇) 

၆၁ အခန္း ၉ 
၉.၁ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ 
ေလ်ာ့ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အစီအစဥ္ 

ဝန္ထမ္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အဓိကအခ်က္ TOR 
လိုအပ္ပါသည္။  
က) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ခ) ကန္ထရုိက္တာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ဝန္ထမ္း 
ဂ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အစီအစဥ္ခြဲ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ 
ပါဝင္ေသာ တတိယအဖြ႕ဲအစည္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးမ်ားအတြက္ TOR 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ဘယ္ဘက္ 
ဇယားကြက္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္သည္။ 

၁) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ပံုစံမ်ားကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အပိုင္း(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက အပိုင္း (ခ) 
အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ပါလိမ့္မည္။  
စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဓိက 
တာဝန္မ်ားကုိ ဇယား ၁၀.၅-၁ တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ ၁၀-
၁၇) 
၂) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ 
လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း 
ကန္ထရိုက္တာက 
ခန္႔ထားပါလိမ့္မည္။ 
၃) ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတြင္ 
တတိယအဖြ႕ဲအစည္း၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးအတြက္ TOR ကိ ု
ေစာင့္ၾကည့္မည့္အခ်က္မ်ား၊ 
အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ပံုစံမ်ားအား 
ေနာက္ဆက္တဲြ ၁၀-၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

၆၂ အခန္း ၉ 
၉.၁ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ 
ေလ်ာ့ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အစီအစဥ္ 

ထိခိုက္မႈမ်ား 
ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ 
ရွိေနေသာ္လည္း ေရအသံုးျပဳမႈ၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
မေဖာ္ျပထားပါ။  

ေရအသံုးျပဳမႈ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ေရအသံုးျပဳမႈ၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အခန္း ၁၀.၁ တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ (စာ ၁၀-၂ 
မွ ၁၀-၁၁) 
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၆၃ အခန္း ၉ 
၉.၁ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ 
ေလ်ာ့ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အစီအစဥ္ 

ေလအရည္အေသြးအတြက္ 
ညစ္ညမ္းမႈ၊ ေဖာ္ျပပါ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ေအာက္ရွိ ဇယား ၉.၁-၃ တြင္ 
အပိုင္း(ခ) အတြင္း စက္ရံုမ်ားမွ 
ထုတ္လြတ္မႈ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမပါဝင္ဘဲ ယဥ္မ်ားမွ 
ထုတ္လြတ္မႈကိုသာ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသမူ်ား အပါအဝင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
အဖြ႕ဲအစည္းက သင့္ေတာ္ေသာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စက္ရုံမွ 
ထုတ္လြတ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ကုိ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္းအတြက္ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသမူ်ား အပါအဝင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
အဖြ႕ဲအစည္းကို အခန္း ၁၀.၅ တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။  (စာ ၁၀-
၁၆ မွ၁၀-၁၇)) 

၆၄ အခန္း ၉ 
၉.၁ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ 
ေလ်ာ့ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
အစီအစဥ္ 

အခ်ိဳ႕ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားသည္ မရွင္းလင္းပါ။ 

ေရအသံုးျပဳမႈ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ေရအသံုးျပဳမႈ၊ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အခန္း ၁၀.၁ (စာ ၁၀-၃ မွ ၁၀-၄၊ 
စာ ၁၀-၈) တြင္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

၆၅ အခန္း ၉ 
၉.၂ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္း 

အခန္း(၇) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခ်ိဳ႕အဓိက ပါဝင္သူမ်ား 
(အမ်ိဳးအစား) ကိ ု
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ 

အခန္း (၇) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး (အမ်ိဳးအစား) ကိ ု
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္တြင္ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း အခန္း (၇) 
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ျဒပ္စင္မ်ားအားလုံး (အမ်ိဳးအစား) 
ကိ ုေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ 
အစီအစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ပါသည္။အခန္း၁၀.၂ (စာ ၁၀-
၁၂ မွ ၁၀-၁၄) 

၆၆ အခန္း ၉ 
၉.၂ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္း 

အခန္း ၇.၃ တြင္ 
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ အဓိက 
ေရဆိုးထုတ္လြတ္ရာေနရာရိွ 
ေရအရည္အေသြးႏွင့္ 
ေရအရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္မႈ 
အၾကိမ္ႏွဳန္းမ်ားသည္ လံုေလာက္မႈ 
မရိွပါ။ 

အဓိက ေရဆိုးထုတ္လြတ္ရာေနရာရွိ 
ေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကည့္မႈကို 
ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္မွ လတုိင္း (အေျခခံ 
သတ္မွတ္ခ်က္)၊ ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္မွ 
သံုးလတစ္ၾကိမ္ (အဆိပ္ႏွင့္ ေလးလံေသာ 
သတၱဳမ်ား) လုပ္ေဆာင္ရန္ 
အၾကံျပဳထားပါသည္။  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အဓိက 
ေရဆိုးထုတ္လြတ္ရာေနရာရိွ 
ေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကည့္မႈကို 
ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္မွ လတုိင္း (အေျခခံ 
သတ္မွတ္ခ်က္)၊ 
ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္မွ 
သံုးလတစ္ၾကိမ္ (အဆိပ္ႏွင့္ 
ေလးလံေသာ သတၱဳမ်ား) 
စစ္ေဆးေနပါသည္။ (စာ ၁၀-၁၃) 

၆၇ အခန္း ၉ 
၉.၂ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ 
စစ္ေဆးျခင္း 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရွဳေထာင့္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈ 
အစီအစဥ္သည္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိပါ။ 

EIA ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး 
လူထုေထာက္ပံ႕ေရး အစီအစဥ္ လွဳပ္ရွားမႈ 
ရလဒ္မ်ားကုိ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္တြင္ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
လူထုေထာက္ပံ႕ေရးအစီအစဥ္ကဲ့
သိ႕ုေသာ CSR လွဳပ္ရွားမႈ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိ 
အခန္း ၁၀.၂ (စာ ၁၀-၁၂ စာ ၁၀-
၁၄)တြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ 
အခ်က္အျဖစ္ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

၆၈ အခန္း ၉ 
၉.၃ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို

စြန္႔ပစ္ေရ သန္႕စင္ျခင္းကို 
အပိုင္း(က)ရိွ ဗဟိ ု
ေရဆိုးသန္႕စင္စက္ရုံတြင္ 

လည္ပတ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ ကုန္က်စရိတ္ 
မ်ားကုိ အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသင့္သည္။ 

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ 
ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံ၏ 
လည္ပတ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

င္ရာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈအတြ
က္ ဘ႑ာေငြ 

သန္႔စင္ပါမည္။ သိ႕ုေသာ္ 
အပိုင္း(က)ရိွ စက္ရုံ၏ 
လည္ပတ္မႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ 
တြက္ခ်က္မႈကို ေဖာ္ျပထားျခင္း 
မရိွပါ။ 

ကုန္က်စရိတ ္မ်ားကုိ တြက္ရန္ 
ခက္ခဲပါသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ကုန္က်စရိတ္သည္ သန္႔စင္မည့္ 
ေရပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးေပၚ 
မူတည္ပါမည္။ 

၆၉ အခန္း ၉ 
၉.၃ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆို
င္ရာ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈအတြ
က္ ဘ႑ာေငြ 

ဘ႑ာေငြ လိုအပ္ျခင္းမွာ- 
က) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
လည္ပတ္ျခင္းအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္။ 
ခ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး 
တတိယအဖြဲ႕အစည္း 
ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ။္ 
ဂ) ECC ၊ EMP ခြင့္ျပဳျခင္းအတြက္ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္။ 
ဃ) (i) ေဆာက္လုပ္ေရး 
အၾကိဳကာလ (ဇယား ၉.၁.၁) (ii) 
ေဆာက္လုပ္ဆႏဲွင့္ 
ပိတ္သိမ္းကာလ (ဇယား ၉.၁.၂) 
ႏွင့္ လည္ပတ္ဆဲကာလ (ဇယား 
၉.၁.၃)။ 
င) ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္။ 
စ) ဗဟို ေရဆိုးသန္႕စင္စက္ရုံ 
ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
လည္ပတ္ျခင္းအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္ 

ဘ႑ာေငြ သံုးစြမဲႈ အစီအစဥ္ကို 
ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ဘယ္ဘက္ ဇယားကြက္ကုိ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ျပန္လည္ 
စစ္ေဆးသင့္သည္။ 

၁) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 
ပံုစံမ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အပိုင္း(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက အပိုင္း (ခ) 
အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကုိ 
ကိုင္တြယ္ပါလိမ့္မည္။ 
တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အျခား 
ကုန္က်စရိတ ္မရိွပါ။ လည္ပတ္မႈ 
ကုန္က်စရိတ္သည္ 
ေန႔စဥ္အလုပ္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ 
၂) တတိယအဖြဲ႕အစည္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး 
ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ျပည့္စံုေသာ 
TOR မရွိေသာေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြ 
ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈ မရိွပါ။ 
၃) ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
ဇယား ၁၀.၃-၂(စာ၁၀-၁၅) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၄) ေလ်ာ့ပါးေစေရး 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ကန္ထရိုက္တာ 
(သိ႕ု) ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူက 
အကုန္အက်ခံ၍ ျပဳလုပ္ပါမည္။ 
၅) ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္ကုိ အခန္း ၇.၁၂ (စာ 
၇-၆၀ စာ ၇-၆၂) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
၆) လက္ရွိအေျခအေနတြင္ 
ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံ၏ 
လည္ပတ္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ 
ကုန္က်စရိတ ္မ်ားကုိ တြက္ရန္ 
ခက္ခဲပါသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
ကုန္က်စရိတ္သည္ သန္႔စင္မည့္ 
ေရပမာဏႏွင့္ အရည္အေသြးေပၚ 
မူတည္ပါမည္။ 

၇၀ အခန္း ၁၀ လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ျငင္းဆိုမႈ တစ္ခုစီအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း စီမံကိန္း/ 
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 အခန္း ေတြ႔ရိွခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အစည္းအေဝး- 
အခန္း ၁၀ တြင္ ျပည္သူလူထု၏ 
တုန္႔ျပန္မႈမ်ား နားေထာင္ရန္ႏွင့္ 
၄င္းတို႕၏ ျငင္းခုန္မႈ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ားစုက 
ေမးခြန္းမ်ားေမးၾကျပီး 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသည္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါမည္။ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက မည္သို႕ 
ေျဖရွင္းသည္ကိ ုေဖာ္ျပပါ။ PCM တြင္ 
လူထု ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား၏ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း ရွင္းျပရန္ 
လိုပါသည္။ 
လူထုေတြ႕ဆံ ုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ 
အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ 
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ အဓိက 
ပါဝင္သူမ်ားက 
လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ 
အနည္းဆံုး သတ္မွတ္ထားသည့္ 
အဆင့္ကိ ုေရာက္မေရာက္ သံုးသပ္ရန္ 
လိုပါသည္။ 
က) သက္ဆိုင္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုျခင္း 
အစီအစဥ္သည္ PAP ၊ PAH ႏွင့္ 
ျမိဳ႕ေနလူထုတိ႕ုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈ 
ေသခ်ာေစရပါမည္။ 
ခ) PAP၊ PAH မ်ားက ဆူညံသံႏွင့္ 
ယဥ္အႏၱရယ ္လံုျခံဳေရးတို႕တြင္ 
အၾကံေပးရန္ လိုပါသည္။ 
ဂ) PAP၊ PAH မ်ားက RAP ကို 
အၾကံေပးျပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္အတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ 
ျပန္လည္တံ႕ုျပန္ခ်က္မ်ား ေပးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။  
ဃ) ေလအရည္အေသြးႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈ 
ျပသနာအတြက ္ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမႈ 
ျပဳလုပ္ျပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ရပါမည္။ 
င) ျမိဳ႕ေနလူထု 
(သုသာန္အသံုးျပဳေနေသာ) သည္ 
ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ျပီး 
ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းကိ ုလူထု 
လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနကုိ ၾကည့္၍ 
လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူထု၏ 
အၾကံျပဳခ်က္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား 
တံ႕ုျပန္မႈကို အခန္း ၁၁ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စာ ၁၁-၁ မ ွ
၁၁-၁၉၊ ဇယား ၁၁.၂ မွ ၁၁.၂-၄၊ 
၁၁.၂-၆၊ ၁၁.၃-၂ မွ ၁၁.၃-၄၊ 
၁၁.၃-၆၊ ၁၁.၃-၇) 
လူထုညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ပါဝင္ေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ား 
ေတြ႕ဆံုမႈ အစီအစဥ္ကို (အကယ္၍ 
လူထုၾကား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ 
လူမႈက်န္းမာေရး အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေတြ႕ရပါက) ဘယ္ဘက္ 
ဇယားကြက္ရွိ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အခန္း ၁၀ 
(စာ ၁၁-၁ စာ ၁၁-၂၀) 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

မူရင္း EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

မွတ္ခ်က္။ ။EIAအစီရင္ခံစာEnglishတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာတိက်သည့္တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ား၏ 

စာမ်က္ႏွာနံပါတ္ကိုရည္ညႊန္းသည္။ 

 

၁၅။ နိဂုံး 

စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာအတြက္ EIA ေလ့လာျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားအရ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
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၁) သက္ရိွပတ္၀န္းက်င္အတြက္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခအမ်ားစုမွာ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီး အကန္႔အသတ္ရိွပါသည္။ ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ဖုန္မႈန္႔ထြက္ရိွျခင္း၊ ေရအရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း၊ 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈထြက္ရိွျခင္း အစရိွေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 

ဖုန္ထျခင္းအားကာကြယ္ရန္ ကြင္းျပင္မ်ားအားေရဖ်န္းျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လြတ္မႈ၊ 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအား အျပင္းအထန္ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ လည္ပတ္ကာလတြင္ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ၾကိဳ/ပုိ႔ 

ယာဥ္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရံုသို႔ ထုတ္လႊတ္မည့္ စြန္႔ပစ္ေရသည္ သတ္မွတ္တန္ဖိုးႏွင့္ 

ညီေစျခင္း အစရွိေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားအား 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၂) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းထားေသာဧရိယာမရွိေသာ္လည္း 

ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း လက္ရိွသစ္ပင္မ်ားရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ 

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သစ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားတြင္ 

ပန္းပင္မ်ားနွင့္ ျမက္ခင္းမ်ားအလ်င္အျမန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရိွေရေျမာင္းတေလွ်ာက္ 

ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းအစရိွေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈကို္ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ ပါသည္။ 

၃) လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေျမေနရာရယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအနည္းငယ္ရိွႏိုင္ပါသည္။  

ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ လည္ပတ္ေရးကာလမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားႏွင့္ 

ကေလးသူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားအေပၚ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ ပါသည္။ ၄င္းအတြက္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ထားသည့္ 

ေလ်ာ္ေၾကး၊ အေထာက္အပံ့မ်ာႏွင့္ ၀င္ေငြျပန္လည္ရရိွေရးအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ေသာ သီလ၀ါ SEZ ၂၀၀၀ 

ဟက္တာအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူ၀ါဒသည္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈအား 

ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္္လမ္းမ်ားတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ 

အေျခခံလူမႈအေဆာက္အဦးမ်ား တိုးပြားလာျခင္းအစရိွေသာ ေကာင္က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ 

၄) က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခႏွင့္ မေတာ္တဆမႈတိုးပြားလာႏိုင္ေျခမ်ားအား 

ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားအား 

စီမံကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္လည္ပတ္ေရး ကာလမ်ားအတြင္း လံုျခံဳေရးထားရိွျခင္းႏွင့္ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း အစရွိေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ မ်ားအား 

ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ 

၅) စီမံကိန္းအတြက္ EIA ရလာဒ္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ျခင္းတြင္ စီမံကိန္း၏ကာလတိုင္း (မေဆာက္လုပ္မီ၊ 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ေရး) အတြက္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ လံုေလာက္ေသာ 

ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္  

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအား အဆိုျပဳထားပါသည္။ 
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စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊လူမႈေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ကို

ေလ့လာဆန္းစစ္ျပီးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ကိုစနစ္တစ္က်ေရးဆြျဲပီးျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳျပီးျဖစ္သ

ည္။ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ျပည္သူလူထုကိူပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု, TSMC and MONREC 

တို၏သေဘာထားအာၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျပီသတEIA အစီရင္ခံစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။ လိုအပ္ေသာEIA 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ EIAအစီရင္ခံစာကိုေဆာင္ရြက္ထားျပီးတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာပါကစီမံကိန္းပိုင္ရွင္မွ 

အတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္သည္ 
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အခန္း (၁) နိဒါန္း 

၁.၁ စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူ 

စီမံကိန္္းအဆိုျပဳသူ- ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြ႕ံျဖိဳးေရး လီမိတက္ (Myanmar Japan Thilawa Development Limited) 

လိပ္စာ- သီလ၀ါဖြံ႔ျဖိဳးေရးလမ္း ွင္  ဒဂုန္-သီလ၀ါလမ္းေထာင္   သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္  သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္  ျမန္မာ   

၁.၂ ေလ လာရသ ္ ရ ္ရြယ္ခ်က္ 

ယင္းေလ လာျခင္းသ ္ သီလ၀ါ SEZ ရွိ စက္မႈဇုန္ဧရိယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း(ခန္႔မွန္းေျခ ၂၆၂  တ္တာ) 

( ေနရာမွစတင္  “စီမံကိန္း” ရ ္  န္းခ်က္အရ) တြင္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ွင္  လူမႈေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

MJTD မွ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြ ေရး အစီအမံ (EMP) တြင္ပါ၀င္ေသာ ေလ်ာ ပါးေစေရးန ္းလမ္းမ်ား ွင္  စီမံကိ္န္းေ ကာင္  

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအန ္းဆံုးျဖစ္ရန္ ကိုထ ္ သြင္းစ ္းစားသြားမ ္ျဖစ္သ ္  

၁.၃ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္သ ္  အဖြ ႕အစ ္းမ်ား  

ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါ၀င္သ ္  သက္ဆိုင္ရာ အဖြ ႕အစ ္းမ်ားကို (ဤေနရာမွစ၍ 
“    ေလ လာေရးအဖြ ႔” ရ ္  န္းခ်က္အရ) ဇယား (၁.၂-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအဖြ  ႕တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖြ ႕၀င္မ်ားစာရင္းအား ဇယား (၁.၂-၂) တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသ ္  အဖြ ႕အစ ္း တစ္ခုခ်င္း  အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အ ိကက ြမ္းက်င္ပ ာရွင္အဖြ ႕၀င္မ်ား  ကိုယ္ေရး 
မွတ္တမ္းမ်ား (CVs) မ်ားကိ ုေနာက္ဆက္တြ စာမ်က္ ွာတြင္ ပူးတြ ေဖာ္ျပထားသ ္   

ဇယား ၁.၂-၁ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္သ ္  အဖြ ႕အစ ္းမ်ား 

 အဖြ ႕အစ ္း လုပ္ငန္းတာ၀န္ 

 ီးေဆာင္မ  ္ အျပ ္ျပ ္ဆိုင္ 
ရာ အ ကံေပးအဖြ ႕အစ း္ 

နိပြန္ခုိအ  ကုမ  ီလီမိတက္  တုိက်ိဳ  ဂ်ပန္ 
 (NK) (Nippon Koei Co., Ltd., Tokyo, Japan 
(NK)) 

 က္စုံ စီမံခန္႔ခြ မႈ ွင္   
ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း      
အတြက္ န ္းပ ာဆိုင္ရာ က႑  

ေဒသခံအ ကံေပးအဖြ ႔အစ ္းမ်ား 
  

အျပ ္ျပ ္ဆိုင္ရာ ျမန္မာခုိအ  ကုမ  ီ 
လီမိတက္(Myanmar Koei International Co., 
Ltd.(MKI)) 

ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း 

 ျမန္မာ သယံဇာတ ွင္ ၀န္းက်င္လီမိတက္  
(Resource and Environment Myanmar Ltd.) 
(REM) 

ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း ွင္   
လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေ ြးျခင္း 

မူရင္း- ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအဖြ ႕ 

 

ဇယား (၁.၂-၂) ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအဖြ  ႕  အဖြ ႕၀င္မ်ား 

အဖြ ႕အစ ္္း 
အမ ္ 

အမ ္ ရာထူး ပ ာအရ ္အခ်င္း 
လုပ္ငန္းအ 
ေတြ႕အ ကံဳ 

နိပြန္ခုိအ ကုမ 
 ီလီမိ 

Mr.Tomoaki 
Tanabe 

အဖြ ႕ေခါင္းေဆာင္ B. Eng. (Civil & Environmental) ၁၄  ွစ္ 
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အဖြ ႕အစ ္္း 
အမ ္ 

အမ ္ ရာထူး ပ ာအရ ္အခ်င္း 
လုပ္ငန္းအ 
ေတြ႕အ ကံဳ 

တက္ 
(Nippon Koei 
Co., Ltd.) 
 
 
 
 
 
 

Ms. Naoko 
Katashima 

လူမႈ၀န္းက်င ွင္  
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာပ ာရွင္  
အဖြ ႕ခြ ေခါင္းေဆာင္ 

M. Sc. (Environmental Science) 
B. Sc. (Public Affairs) 

၁၅.၅  ွစ္ 

Mr.Kensaku 
Kawai 

ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပ ာရွင္ B.Sc. (Agricultural Technology) ၂၂  ွစ္ 

Mr. Shinji 
Tanaka 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ 
ျခင္းပ ာရွင္  ေလထု) 

B. Eng. (Civil Engineering) ၂၀  ွစ္ 

Mr. Atsushi 
Minami 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ 
ျခင္းပ ာရွင္  ေရ) 

M.Sc. (Human Environment) 
B.Sc.(Human Environment) 

၉  ွစ္ 

Mr. Kengo 
Naganuma 

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ထိခုုိက္ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းပ
 ာရွင္ (စြန္႔ပစ္ပစ  ္း) 

M. Sc. (Environmental Management 
and Conservation for Soil and 
Water Resource) 
B. Sc. (Environmental Management 
and Conservation for Soil and 
Water Resource) 

၂၃  ွစ္ 

Mr. Satoshi 
Miyaichi 

EIA Expert (ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈ) 

M. Eng. (Urban and Environmental 
Engineering) 
B. Eng. (Civil Engineering) 

၁၂  ွစ္ 

Ms. Sachiko 
Sakurai 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ 
ျခင္းပ ာရွင္ 
(သ ာ၀ပတ္၀န္းက်င္) 

M. Eng. (Social Engineering) 
B. Eng. (Social Engineering) 

၆ ွစ္ 

Ms.Junko 
Masaki 

လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈ 
ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းပ ာရွင္ 

M. Sc. (Environmental Science) 
B. Sc. (Biological Resources 
Engineering) 

၁၂  ွစ္ 

Ms. Maki Ikuse လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခုိက္မႈ 
ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းပ ာရွင္ 

M. Sc. (Frontier Science) 
B. Agr. (Agriculture) 

၂  ွစ္ 

Mr. Tung Xuan 
Bui 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ 
ျခင္းပ ာရွင္ 
(ကြင္းဆင္းေလ လာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း) 

Ph.D. (Environmental Science and 
Engineering) 
M. Sc. (Environmental Science and 
Engineering) 
B. Sc. (Chemistry) 

၁၂  ွစ္ 

အျပ ္ျပ ္ 
ဆိုင္ရာ ျမန္မာ 
ခုိအ ကုမ  ီလီ
မိတက္ 
(Myanmar 
Koei 
International 
Co.,Ltd.(MKI)) 

 ီးထိန္လင္း 
 

ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈေလ လာျခင္း 
အဖြ ႕ေခါင္းေဆာင္  

M.Agr. Sc (Agriculture) 
B.Agr.Sc. (Agriculture) 

၈  ွစ္ 

 ီးေအာင္သူ ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈေလ လာျခင္းအဖြ ႕  
 ွိ ႈိင္းေဆာင္ရြက္သူ 

B.A. (Economic) ၉  ွစ္ 

ျမန္မာ  
သယံဇာတ ွင္  
ပတ္၀န္းက်င္ 
လီမိတက္ 
(Resource 

 ီးေဇာ္ ုိင္ ီး ေရ  ေျမ ွင္  
ေလထုအရ ္အေသြး 
အေျခခံအခ်က္အလက္ေကာ
က္ယူမႈအဖြ ႕ေခါင္းေဆာင္ 

M. Sc. (Geology) 
B. Sc. (Geology) 

၁၉  ွစ္ 

 ီးသူရေအာင္ ေရ ွင္  ေျမအရ ္အေသြး M. Sc. (Geology) ၁၁  ွစ္ 
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အဖြ ႕အစ ္္း 
အမ ္ 

အမ ္ ရာထူး ပ ာအရ ္အခ်င္း 
လုပ္ငန္းအ 
ေတြ႕အ ကံဳ 

and 
Environment 
Myanmar 
Ltd.) (REM) 

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူ B. Sc. (Geology) 
 ီးစုိးယုထြန္း ေလအရ ္အေသြး 

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူ 
B. Sc. (Geology) ၅  ွစ္ 

မူရင္း- ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအဖြ ႕ 

၁.၄ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာအေျခခံလုပ္ငန္းစ ္  

ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္န ္း (အမွတ္- ၆၁၆/၂၀၁၅) (ဤေနရာမွစ၍ “    

လုပ္ထံုးလုပ္န ္းမ်ား” ရ ္  န္းခ်က္အရ) ကိ ု ဒီဇင္ ာလ ၂၉ ရက္  ၂၀၁၅ ခု ွစ္တြင္  
ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ွင္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ ကီးဌာန (MOECAF) မွ ထုတ္ျပန္ခ  သ ္  
အဆုိပါလုပ္ထံုးလုပ္န ္းတြင္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ွင္  ကန ီးပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာေလ လာဆန္းစစ္ျခင္း 
(EIA/ IEE) အစီအရင္ခံစာ  ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြ မႈအစီအစ ္  လူထုပါ၀င္မႈ  EIA/ IEE အစီအရင္ခံစာအတြက္ 
MOECAF မွအတ ္ျပဳခ်က္ ွင္  ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီအရင္ခံစာ ွင္  အ ီေစာင္  က ္ ေလ လာျခင္း 
လုပ္ငန္းစ ္မ်ား အစရိွေသာ    ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ွင္  ပတ္သက္သ ္   ပေဒ ွင္  ီ ြတ္ေသာ 
လုပ္ငန္းစ ္ အေသးစိတ္ကုိေဖာ္ျပထားသ ္  ဤလုပ္ထံုးလုပ္န ္းအရ စက္မႈဇုန္တ ္ေဆာက္ေရး ွင္  ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 

(အရြယ္အစားအားလံုး) အတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ကိုျပ ္ စုံစြာ ျပဳလုပ္ရမ ္ ု ပါရိွသ ္  
ထို႔ေ ကာင္  စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ EIA လုပ္ထံုးလုပ္န ္းမ်ားကို အေျခခံ   ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) 
ကိုျပဳလုပ္ရမ ္   

သို႔ရာတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္န ္းမ်ားတြင္ အာ ာလ  ေျပာင္းမႈ ွင္  ပတ္သက္၍ 

သမၼတ  အမိန္႔ဒီကရီ (အမွတ္-၄၉/၂၀၁၅) တြင္ ျပဌာန္းထားသ ္  သီလ၀ါအထူးစီပြါးေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြ မႈေကာ္မတီ 

(TSMC) အရ ၂၀၁၅ခု ွစ္ ေအာက္တုိ ာလ ကတ ္းက အမိန္႔ဒီကရီကို အေျခခံ  သီလ၀ါ SEZ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဇုန္ုသာမက 

ရင္း ီွးျမွဳပ္ ံွသူမ်ားအတြက္ပါ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြ ေရး ွင္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစ ္မ်ားကို TSMC  ွင္   

ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ွင္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ ကီးဌာန (MOECAF) တို႔မွ အေကာင္အထ ္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ 

ေနသ ္  ၂၀၁၆ခု ွစ္  ေဖေဖာ္၀ါရီလတ္ြင္ TSMC မွ ဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္ဆန္းစစ္ျခင္း  

အက ျဖတ္သုံးသပ္မႈလုပ္ငန္းစ ္မ်ားကို အၿပီးသတ္ၿပီး နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ား  ေထာက္ခံခ်က္စာမ်ား 

ကို ္ ၂၀၁၆ ခု ွစ္  ေဖေဖာ္၀ါရီလ  ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမ်ားသို႔ ထုတ္ေပးခ  ပါသ ္   

ဇုန္-ခ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေလ လာသံုးသပ္ရန္အတြက ္ ေရြ႕လ်ား 

ဆန္းစစ္ျခင္း အဖြ ႔ျဖစ္ေသာ MOECAF မွ၀န္ထမ္းမ်ား  စက္မႈ၀န္ ကီးဌာန  က်န္းမာေရး၀န္ ကီးဌာန ွင္  အလုပ္သမား 

၀န္ ကီးတုိ႔ ဖြ ႕စ ္းထားေသာ အဖြ ႔ကို EIA အစီရင္ခံစာမူ ကမ္း ျပန္လ ္သံုးသပ္ရန္ ၂၀၁၆ ခု ွစ္  ဇန္န၀ါရီလတြင္ 

ဖြ ႔စ ္းတ ္ေထာင္ခ  ၿပီး  EIA အစီရင္ခံစာမူ ကမ္းအား အက ျဖတ္ရန္ TSMC  ွင္ အတူ အက ျဖတ္ 

ဆန္းစစ္သ ္ အဖြ ႔သ ္  EIA အစီရင္ခံစာမူ ကမ္းကို ၂၀၁၆ခု ွစ္  ဧၿပီလတြင္     ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္း 

ေကာ္မတီမွတစ္ဆင္  အစီရင္ခံစာမူ ကမ္းအား အ ကံျပဳခ်က္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မ ္ျဖစ္သ ္  EIA 

အစီရင္ခံစာမူ ကမ္းကိုသံုးသပ္ရန္ ၂၀၁၆ ခု ွစ္ မတ္လတြင္စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမ်ားသို႔တင္ျပခ  ၿပီး     

ျပန္လ ္သံုးသပ္သ ္ ေကာ္မတီကိ ု ေမလ ၂၀၁၆ ခု ွစ္ ေမလ ၅ ရက္ ွင္  ၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခ  ၿပီး TSMC 
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သ ္ေရြ႔လ်ားအဖြ ႔ ွင္ အတူ EIA အစီရင္ခံစာမူ ကမ္းကို ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အ ကံျပဳခ်က္မ်ားေပးခ  ပါသ ္  

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသ ္ ျပန္လ ္သံုးသပ္ၿပီး အ ကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆုံး EIA အစီရင္ခံစာကို TSMC 

သို႔ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္အတြက္တင္ျပရပါသ ္  

စီမံကိန္း  EIA လုပ္ငန္းစ ္မ်ားကို ဇယား ၁.၃-၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  

ဇယား ၁.၃-၁ စီမံကိန္း  ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီအစ ္ (၂၀၁၆ ခု ွစ္  ေမလအရ) 

အမ်ိဳးအစား 

၂၀၁၅   ၂၀၁၆ 
 

 

စက္တင္ ာ

 ေအာက္တုိ 

 ာ 

နုိ၀င္ ာ ဒီဇင္ ာ ဇန္န၀ါရီ ေဖေဖာ္၀ါရီ မတ္ 
 

ဧျပီ 

 

ေမ 

 

၁ စီမံကိန္းအစီအစ ္ကို 

စစ္ေဆးျခင္း  

  

 

 

                    

        

၂ နယ္ပယ္အတုိင္းအ 

တာသတ္မွတ္ျခင္း 

  

 

 

                    

        

နယ္ပယ္အတိင္းအ 

တာသတ္မွတ္ျခင္း  

အစီအရင္ခံစာမူ ကမ္း 

 ျပင္ဆင္ျခင္း  

  

 

 

                    

        

လူထုအ ကံျပဳ      

အစ ္းအေ၀း/ 

လူထုအား  

ထုတ္ျပန္ေျပာ ကားျခင္း 

  

 

 

      ▲              

        

ေနာက္ဆံုးနယ္ေျမတိုင္း

တာသတ္မွတ္ျခင္းအစီ 

ရင္ခံစာကို တင္ျပျခင္း 

  

 

 

                    

        

အၿပီးသတ္နယ္ပယ္သတ္

မွတ္ျခင္းအစီရင္ခံစာကို 

TSMC မွအတ ္ျပဳျခင္း 

  

 

 

             
▲ 

      

        

၃ ကြင္းဆင္းေလ လာ 

    ျခင္း 

    

               
▲ 

    

        

မုိးရာသီကာလတြင္ကြင္း 

ဆင္းေလ လာျခင္း 

    

                    

        

ေျခာက္ေသြ႕ ရာသီကာလ  

တြင္ကြင္းဆင္းေလ  

လာျခင္း 

    

                    

        

၄ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ 

ဆန္းစစ္ျခင္း 

    

                    

        

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ     
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အမ်ိဳးအစား 

၂၀၁၅   ၂၀၁၆ 
 

 

စက္တင္ ာ

 ေအာက္တုိ 

 ာ 

နုိ၀င္ ာ ဒီဇင္ ာ ဇန္န၀ါရီ ေဖေဖာ္၀ါရီ မတ္ 
 

ဧျပီ 

 

ေမ 

 

ဆန္းစစ္ျခင္းအစီအ 

ရင္ခံစာမူ ကမ္းျပင္ 

ဆင္ျခင္း 

လူထုအ ကံျပဳအစ ္း 

အေ၀း/ လူထုအား  

ထုတ္ျပန္ေျပာ ကား 

ျခင္း 

    

                    

        

၁ စီမံကိန္းအစီအစ ္ကို 

စစ္ေဆးျခင္း  

  

 

 

                  
▲ 

  

       

၂ နယ္ပယ္အတုိင္းအ 

တာသတ္မွတ္ျခင္း 

  

 

 

                    ▲ 
       

နယ္ပယ္အတိင္းအ 

တာသတ္မွတ္ျခင္း  

အစီအရင္ခံစာမူ ကမ္း 

 ျပင္ဆင္ျခင္း  

  

 

 

                     

       

လူထုအ ကံျပဳ      

အစ ္းအေ၀း/ 

လူထုအား  

ထုတ္ျပန္ေျပာ ကားျခင္း 

  

 

 

                     

   

▲ 

   

ေနာက္ဆံုးနယ္ေျမတိုင္း

တာသတ္မွတ္ျခင္းအစီ 

ရင္ခံစာကို တင္ျပျခင္း 

  

 

 

                     

   

  ▲ 

 

အၿပီးသတ္နယ္ပယ္သတ္

မွတ္ျခင္းအစီရင္ခံစာကို 

TSMC မွအတ ္ျပဳျခင္း 

  

 

 

                     

   

 

 

 

▲ 

မူရင္း- ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအဖြ ႕ 





သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

 

2-1 

 

အခန္း(၂) ။  ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင္ ့လူမႈ ေလ့လာဆင္ျခင္မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ 
 
၂.၁။  ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမူ၀ါဒ 
 
စီမံကိန္းအဆိုျပုသူသည္  ကမာၻတြင္အၾကီးမားဆံုးလူမွဳဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းတာဝန္ယူစြမ္းေဆာင္သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၃၀) ကတည္းက ပါ၀င္ခ့ဲျပီး၊ လူအခြင့္အေရး၊ 
အလုပ္သမား၊ ပတဝ္န္းက်င္ႏွင့္ လာဘ္စားမႈအားဆန္႔က်င္ျခင္းတို႔အေပၚ အေလးထားမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီမံကိန္း၏အေျခခံမူဝါဒ အစိတ္အပုိင္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ေန.စဥ္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖင့္ 
လုပ္ေေဆာင္ရန္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ ကတိက၀တ္ျပဳထားခ့ဲသည္။  ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူဝါဒ (၁ဝ)ခ်က္အား ဇယား (၂.၁-၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
  

ဇယား ၂.၁-၁ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္၏ အဓိကဥပေဒသ (၁၀)ခ်က္  
အေၾကာင္းအရာ ဥပေဒသမ်ား 

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒသ ၁ -  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ရမည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးေလးစား လုိက္နာသင့္သည္။  

ဥပေဒသ ၂ -  လူ႔အခြင့္အေရးအား အလြသဲံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါ၀င္မႈမရိွေစရန္ 
ေသခ်ာသင့္သည္။  

အလုပ္သမားအေရး ဥပေဒသ ၃ -  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားအၾကား ညွိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို ထိေရာက္စြာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳျခင္း  စသည္တို႔ကုိ 
ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။   

ဥပေဒသ ၄ -  ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ အတင္းအၾကပ္ မလုပ္မေနရ ခုိင္းထားေသာအလုပ္သမားမ်ား 
ပေပ်ာက္ေစသင့္သည္။   

ဥပေဒသ ၅ -  ကေလးအလုပ္သမားခန္႔ထားမႈကို ထိေရာက္စြာ ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္။ 
ဥပေဒသ ၆ -  အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ ခြျဲခား ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားသင့္သည္။  

ပတ္၀န္းက်င္အေရး ဥပေဒသ ၇ -  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ 
ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား ပ့ံပုိးသင့္သည္။; 

ဥပေဒသ ၈ -  ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာပုိမုိတာ၀န္ယူမ်ားအား တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  
ဥပေဒသ ၉ -  ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပ်ံ႕နံွေစရန္ 

တိုက္တြန္းအားေပးသည္။  
လာဘ္စားမႈပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒသ ၁၀- ျခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ျခင္း ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းအပါအ၀င္ လာဘ္စားမႈမ်ားကို 

ဆန္႔က်င္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  
 
 
၂.၂ ။        ျမန္မာ့အာဏာပုိင္အဖဲြ႕ 
၂.၂.၁ ။     ႏုိင္္ငံေတာ္အဆင့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားထားရွိမႈ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ႐ုံးလက္ေအာက္၌ ေမလ (၂၀၁၆)မွစ၍ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း (၂၁) ခုရိွသည္။ ပတ၀္န္းက်င္ 
ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အဓိက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရေသာ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမွာ ဧၿပီလ၊ (၂၀၁၆)တြင္ 
တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ ပတ၀္န္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန (MOECAF) အား ထပ္မံ 
ေျပာင္းလျဲပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲ ေသာ သယံဇာတႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (MONREC) ျဖစ္သည္။  
 
 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

 

2-2 

 

၂.၂.၂ ။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆင္ျခင္ရမည့္ အေျခခံစည္းမ်ည္းဥပေဒမ်ား  
 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ည္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားအား ဇယား(၂.၂-၁)တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိ႕ုအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ သဘာ၀ 
ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား ဇယား        (၂.၂-
၂)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
 

ဇယား ၂.၂-၁ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေျခခံစည္းမ်ည္း ဥပေဒမ်ား 

စဥ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား(မတ္၊၂၀၁၆အရ) 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ 

၁။ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မူ၀ါဒ (၁၉၉၄) 
၂။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) 
၃။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄) 

ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ 
၄။ ေျမေအာက္ေရဥပေဒ (၁၉၃၀) 
၅။ ပင္လယ္ေရပုိက္နက္ႏွင့္ ေရေၾကာင္းပုိင္နက္ဇုန္ဥပေဒ (၁၉၇၇) 
၆။  ေရထြက္ကုန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒ (၁၉၈၉) 
၇။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၀၆) 
၈။ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

သစ္ေတာ/ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြ ဲ
၉။ သစ္ေတာဥပေဒ (၁၉၉၂) 
၁၀။  ေတာ႐ုိိင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ အေလ့က်ေပါက္ပင္မ်ားကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိိုင္ရာဥပေဒ 

(၁၉၉၄) 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
၁၁။ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၅) 
၁၂။ အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္ျခင္း) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၅) 

ေျမအသုံးခ်မႈ  
၁၃။ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) 
၁၄။ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) 
၁၅။ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂) 
၁၆။ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္းႏွင့္ အသံုးမျပဳေသးေသာ ေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈဥပေဒ (၂၀၁၂) 
၁၇။ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္းႏွင့္ အသံုးမျပဳေသးေသာ ေျမစီမံခန္႕ခြဲမႈ နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂) 

  
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ 
၁၈။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္နယ္ပယ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းဥပေဒ (၁၉၉၄) 
၁၉။ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ျခင္းဥပေဒ (၂၀၁၅) 

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး 
၂၀။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဥပေဒ (၁၉၇၂) 
၂၁။ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႕တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းဥေပဒ (၁၉၉၅၊ ၂၀၁၁ တြင္ ျပန္လည္စိစစ္တည္းျဖတ္ 

ခ့ဲၿပီး)  
စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒ  
၂၂။ ေပါက္ကြေဲစတတ္မႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ (၁၈၈၄) 
၂၃။ ေပါက္ကြေဲစတတ္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၀၈) 
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စဥ္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား(မတ္၊၂၀၁၆အရ) 
၂၄။ ပင္လယ္ျပင္ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ (၁၉၉၀) 
၂၅။ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ (၁၉၉၁) 

၂၆။ ဓာတုေဗဒႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃) 
၂၇။ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားလုပ္ငန္း (ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၃၇/၂၀၁၄) 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း  
၂၈။ အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကးဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ (၁၉၂၃) 
၂၉။ လုပ္အားခမ်ား ေပးေခ်မႈအက္ဥပေဒ (၁၉၃၆) 
၃၀။ အလုပ္႐ုံဆိုင္ရာ ဥပေဒ( ၁၉၅၁) 
၃၁။ ေစ်းဆိုင္ႏွင့္တည္ေထာင္ျခင္းဥပေဒ (၁၉၅၁) 
၃၂။ ခြင့္ႏွင့္အားလပ္ရပ္အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁၊ ၂၀၁၄ တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျပန္လည္စိစစ္တည္းျဖတ္ခ့ဲၿပီး) 
၃၃။ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၂) 
၃၄။ လူမႈလံုၿခံဳမႈဥပေဒ (၂၀၁၂) 
၃၅။ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းနည္းဥပေဒ (၂၀၁၂) 
၃၆။ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေက်ေအးျခင္းဥပေဒ (၂၀၁၂) 
၃၇။ လခစားအလုပ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဥပေဒ (၂၀၁၃) 
၃၈။ အနည္းဆံုးလုပ္အားခမ်ားဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၃)  

အေျခခံအေဆာက္အအုံ/စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးုတုိးတက္မႈ 
၃၉။ ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ (၂၀၁၂) 
၄၀။ ပုိ႕ကုန္ႏွင့္တင္သြင္းကုန္ဥပေဒ (၂၀၁၂) 
၄၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ (၂၀၁၃) 
၄၂။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဥပေဒ (၂၀၁၄) 
၄၃။ ေရေႏြးေငြ႕ဥပေဒ (၂၀၁၅) 

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
၄၄။ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္။ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၁၃ ႏွင့္ အမွတ္ ၅၀/၂၀၁၄ (ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ 

ျခင္း လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)  
၄၅။ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (၂၀၁၄) 
၄၆။ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီးဌာန။ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၈၁/၂၀၁၄ (သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ 

ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေလွ်ာက္လႊာမ်ား ထုတ္ျပန္ခ်က္အတြက္)  
၄၇။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား (၂၀၁၅) 
၄၈။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကို ေသခ်ာမႈရိွေစရန္အတြက္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 

စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ေၾကျငာစာ (ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅) 
၄၉။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ စံလုပ္ငန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၅)  

မူရင္း - EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 
 

ဇယား ၂.၂-၂ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ သေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ 
လူမႈ၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား 

 
 

ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား 
လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲ 

ေသာေန႔စြဲ 
၁။  ရမ္ဆာ သေဘာတူညီခ်က္ (အထူးသျဖင့္ ေရျမက္၏ သဘာ၀ဇာတိရပ္ေျမကဲ့သို႕ 

ေရတိမ္ေဒသမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအေရးပါမႈသေဘာတူညီခ်က္) 
၂၀၀၅ 

၂။ မ်ိဳးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ေသာ ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္ႏွင္႔ အပင္မ်ိဴးစိတ္မ်ား 
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ (၀ါရွင္တန္ ဒီ.စီ၊ ၁၉၇၃) ႏွင့္ 

၁၉၉၇ 
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ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား 

လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲ 
ေသာေန႔စြဲ 

ယင္းကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (ဘြန္း၊ ဂ်ာမနီ။ ၁၉၇၉) 
၃။  အုိဇုန္းလႊာကာကြယ္ျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၈၅) ၁၉၉၃ 
၄။ ေဘဆယ္လ္ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၈၉) ၂၀၁၅ 
၅။ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစေသာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ မြန္ထရီရယ္ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ 

(Montreal Protocol) အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (လန္ဒန္၊ 
၁၉၉၀) 

၁၉၉၄ 

၆။ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစေသာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ မြန္ထရီရယ္ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈ 
(Montreal Protocol) အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (လန္ဒန္၊ 
၁၉၉၀) 

၂၀၀၄ 
(အဖဲြ႔ဲ၀င္သည္႔ခုႏွစ္) 

၇။  ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ (ႏ်ဴးေယာက္ခ္၊ 
၁၉၉၂) 

၁၉၉၄ 

၈။ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဆဲိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (ရီယိုဒီဂ်ေနရုိး၊ ၁၉၉၂) ၁၉၉၄ 
၉။ ဓာတ္ပ်ိဳကြရဲန္ၾကာျမင့္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ညစ္ညမ္းဓာတ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ စေတာ့ခ္ဟုမ္း 

သေဘာတူညီခ်က္ (၂၀၀၁) 
၂၀၀၄ 
(အဖဲြ႔ဲ၀င္သည္႔ခုႏွစ္) 

မူရင္း။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဆုိဲင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၁)၊ ေဘဆယ္လ္ 
သေဘာတူညီခ်က္၏ အင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ 
(http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx) (မတ္လ ၂၀၁၆ မွ) 
 
စီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သဘာ၀ႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အဓိကဥပေဒမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္  ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူေဘာင္ 
ပတ္ဝန္္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄)   
ပတ္ဝန္္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို (ECL) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ ယင္းဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာန (MOECAF) မွ ျပဳစုေသာ ျမန္မာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ ၏ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
နည္းဥပေဒမ်ား (ECRs) ကို၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ECL ကိ ု အားျဖည့္ေသာ အေသးစိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျဖစ္ 
ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ ECL သည္ MOECAF ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာမူဝါဒ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရး အတြက ္ တာဝန္၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အေကာင္အထည္ 
ေပၚေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) အေကာင္အထည္ေပၚေရး အစရိွသည္တို႔ကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ SEZ ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အပုိဒ္ခြမဲ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ ECL မွ အပုိဒ္ခြဲ ၁၆ တြင္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။      

- စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ပါဝင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေငြေၾကး သို႔ သင့့္ေလ်ာ္ေသာ ေပါင္းစပ္စီမံခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္၊   

- စက္ရုံအဆင့္အတန္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြ႔ဲအစည္း အလိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးျပဳေၾကး သို႔မဟုတ ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကး ေပးေဆာင္ရန္၊   

- စက္ရုံအဆင့္အတန္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြ႔ဲအစည္း အလိုက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ။  

ထို႔အျပင္ ECRs သည္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ EIA အေျခခံမူဝါဒ ႏွင့္ သေဘာတရားကို 
သတ္မွတ္ေပးသည္။ (အပုိဒ္ခြဲ ၅၅)  

- ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ စနစ္ကို ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ဝန္ၾကီးဌာနသို႔ တင္ျပရန္ (အပုိဒ္ခြဲ 
၅၅ (က) 

http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx
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- ဝန္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ အတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ (အပုိဒ္ခြဲ ၅၅ (ခ) ) 

   ေရႏွင့္ဆိုင္ရာ၀န္းက်င္ 

ေရအရင္းျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၀၆)   
 
ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (က) ေရအရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား စနစ္ကို လူထုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ 
အသံုးခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္၊ (ခ) ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား တစ္ေလွ်ာက္ ေခ်ာေမြ႔၍ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ 
ေရလမ္းခရီးမ်ား ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (ဂ) ေရအရင္းျမစ္မ်ား ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား စနစ္ကို တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏွင့္ (ဃ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈကို 
ကာကြယ္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။  
သို႔ေသာ္လည္း ဤဥပေဒသည္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၏ စီရင္ပုိင္ခြင့္ေအာက္တြင္ရိွျပီး 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သစ္ေတာ ဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ မရိွေပ။ ဤဥပေဒသည္ 
ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေဘးရွင္းလံုျခံဳမႈ ႏွင့္ ၄င္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဓိက ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
၄င္းသပေဒတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အေရအတြက္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းတစ္ခု မ့ဲေနသည္။ 
 
သစ္ေတာ/ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲ  
ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ အေလ့က်ေပါက္ပင္မ်ား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ 
(၁၉၉၄) 
ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္မ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 
သဘာဝေနရာမ်ားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းအတြက္ အစုိးရ၏မူဝါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ ၎တိ.ု၏ သဘာဝအေလ်ွာက္ ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအား 
ကာကြယ္ရန္၊ သဘာဝသိပၸံဘာသာရပ္အေပၚ သုေတသနဖြ.ံျဖိဳးတိုးတက္မွဳမ်ားအတြက္ ပါဝင္အၾကံျပဳရန္ႏွင့္ 
တိရိစာၦန္ေဗဒ၊ ရုကၡေဗဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥယ်ာဥ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္မ်ားအား 
ကာကြယ္ေပးရန္တို. ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္ႏွင့္ သဘာဝေနရာမ်ား ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ 
ေကာ္မတီဖြဲ.စည္းျခင္း၊ ၎ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ ကာကြယ္ထားေသာ 
ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္မ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနုိင္သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေနရာမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 
ညႊန္ၾကားေပးပါသည္။  
 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း/ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား  
ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (၂၀၁၅) 
MOECAF မွ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထိ ု EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ေနာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ က႑မ်ားပါဝင္သည္။ ထို 
က႑မ်ားမွာ စီမံကိန္းမ်ား နယ္ပယ္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း၊  ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
(IEE) သို႔မဟုတ္ EIA  ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အရည္အေသြး၊ စီမံကိန္းမ်ားအား IEE/EIA/EMP လုပ္ရန္ လိ/ုမလို 
အမ်ိဳးအစားခြျဲခားျခင္း၊ IEE/EIA အစီရင္ခံစာမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ EMP၊ လူထု ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ 
MOECAF ေအာက္ရိွ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန (ECD) မွ IEE/EIA အစီရင္ခံစာအတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္ (ECC) ႏွင့္ IEE/EIA အစီရင္ခံစာ 
အတည္ျပဳခ်က္ရျပီးေနာက္ပုိင္း ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကျဲခင္း အစီအစဥ္ တို႔ပါဝင္သည္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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အမ်ိဳးသား ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္ျခင္း) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၅)  
 
MOECAF သည္ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္ျခင္း) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (NEQG) ကိ ု ADB 
ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းခ့ဲဲသည္။ NEQG သည္ ေယဘုယ်ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေလထုအတြင္း 
စြန္႔ထုတ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေရ၊ ဆူညံသံ အဆင့္၊ အန႔ံႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္စြန္႔ထုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေသာသစ္ေတာ၊ 
စုိက္ပ်ိဳးေရး/အစားအစာ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ဆီ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔၊ အေဆာက္အဦး၊ ေယဘုယ် 
ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ႏွင့္ စြမ္းအင္ အစရိွသည့္တို႔အတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္ စံႏႈန္းမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေပးသည္။   
 
ေျမအသုံးခ်မႈ 
ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄)  
 
ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) သည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရး ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ 
အေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္။ ထိုအက္ဥပေဒသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတိေပးကာလမ်ား ပါဝင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းေရးကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ လုုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (အပုိဒ္ခြဲ ၅)၊ ေျမတန္္ဖုိး ျဖတ္ျခင္း၊ 
ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ (အပုိဒ္ခြဲ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇)၊ တရားခြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အယူခံမ်ား (အပုိဒ္ခြဲ ၁၈ ႏွင့္ ၂၄)၊ 
ေျမယာ ယာယီပုိင္ဆိုင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (အပုိဒ္ခြဲ ၃၅) ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းေရး 
(အပုိဒ္ခြဲ ၃၈) တို႔ိကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း အက္ဥပေဒသည္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကး ကိ ု
ေျမသိမ္းခံရေသာ သူမ်ားအား ေပးရန္ လိုအပ္သည္ (အပုိဒ္ခြဲ ၂၃)။   
 
လယ္ယာ ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၂)  
 
ယင္းဥပေဒသည္ လယ္ယာေျမ အသံုးခ်ေရး အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လယ္သမားမ်ားကို လယ္ယာေျမ 
အသံုးျပဳခြင့္ ေပးေရး ကိ ု ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ယင္းသည္ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏံွခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္၊ လလဲွယ္ခြင့္၊ ႏွင့္ 
လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္အား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခြင့္ အကုန္လံုးအား လက္လႊခဲြင့္ တို႔အား 
ခြင့္ျပဳေပးသည္။ ယင္းဥပေဒသည္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ ရာထူး ႏွင့္ 
တာဝန္မ်ား ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ လယ္ယာ ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ လယ္ယာေျမ ေလွ်ာက္ထားေရး 
ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ လက္မွတ္မ်ား၊ လယ္ယာေျမအား အျခားအသံုးခ်မႈအတြက္ လႊဲဲေျပာင္းျခင္းမ်ား၊ အာမခံထားျခင္းမ်ား 
ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား စသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။  
 
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္  
ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္နယ္ပယ္  ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းဥပေဒ (၁၉၉၄)  
 
ထိုဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအား အစာအစာအရည္အေသြးျပည့္မီမႈႏွင့္ သန္႕ရွင္းမႈ၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရဆိုးစနစ္၊ ကူးစက္ပ်ံႏံွ႕တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ျပည္သူပုိင္ေဆးခန္းမ်ား လည္ပတ္မႈအား 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။  
 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဥပေဒ (၁၉၇၂ ) 
ထိုဥပေဒသည္ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအား အစားအစာအရည္အေသြးျပည့္မီမႈႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ 
ပတ၀္န္းက်င္ ေရဆိုးစနစ္၊ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႔တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ျပည္သူပုိင္ေဆးခန္းမ်ား လည္ပတ္မႈအား 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

 

2-7 

 

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ 
 
ကူူးစက္ပ်႕ံႏံွ႕တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းဥပေဒ (၁၉၉၅  ၊ (၂၀၁၁ )တြင္ 
ျပန္လည္စိစစ္တည္းျဖတ္ခ့ဲၿပီး)  
 
ဤဥပေဒသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႕တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ား 
ထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုဥပေဒသည္ 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရဆိုး စနစ္မ်ား၏ အတိုင္းအတာမ်ား၊ ကူးစက္ေရာဂါပ်ံ႕ႏံွ႕မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းအား 
အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ လိုက္နာရန္ အားနည္း ေသာသူမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းတို႕အား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
ဤဥပေဒသည္ အစုိးရ၏ သေဘာက်ေထာက္ခံမႈႏွင့္အတူ လိုအပ္သည့္အခါတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။  
 
စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာဥပေဒ  
ေပါက္ကြေဲစတတ္မႈဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ (၁၈၈၄) 
 
ေပါက္ကြဲေစတတ္မႈွဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘ ဲ ေပါက္ကြေဲစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈ၊ 
လက္၀ယ္ထားရိွမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအား တားျမစ္ျခင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားပါသည္။  
 
ေပါက္ကြေဲစတတ္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၀၈ ) 
 
ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ား အက္ဥပေဒသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေပါက္ကြေဲစေသာ ပစၥည္းမ်ားအား 
အသံုးျပဳမႈ၊ လက္၀ယ္ ထားရိွမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအား တားျမစ္ျခင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားပါသည္။  
 
ဓာတုေဗဒႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃ ) 
 
ဓာတုေဗဒႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ (၂၀၁၃) ခုနွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ဓာတုေဗဒပစၥည္း မ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ဥပေဒသည္ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မႈ၊ 
သိုေလွာင္မႈ၊ အသံုးျပဳမႈ သိ႕ုမဟုတ္ အသင့္ရိွေနမႈျဖစ္ေသာအခါတြင္ သတ္မွတ္ေပးၿပီး၊ 
ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းထံုးတမ္းစဥ္လာသေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္အေပၚ အေျခ ျပဳ၍ သေဘာတူညီမႈေထာက္ခံခ်က္အား 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ရရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။  
 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ နစ္နာေၾကးဆုိင္ရာအက္ဥပေဒ (၁၉၂၃ ) 
 
ထိုဥပေဒသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ေနရင္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေသာ သိ႕ုမဟုတ္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေသဆုံးသြား ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ေငြေပးေခ်ရန္ လိုအပ္မႈမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားအား သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 
ထိုက့ဲသုိ႕ေသာ နစ္နာေၾကး ေပးမ်ားအား ဥမင္လႈိင္ေခါင္းေဖာက္ရာတြင္ လက္ေကာက္၀တ္႐ုိးထိခုိက္မႈ ေရာဂါကဲ့သို႕ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ တိုက္႐ုိက္ အက်ဳိးခံ စားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးေခ်ရပါမည္။  
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လုပ္အားခမ်ား ေငြေပးေခ်မႈ အက္ဥေပဒ (၁၉၃၆ )  
 
လုပ္အားခမ်ား ေငြေပးေခ်မႈ အက္ဥပေဒသည္ စက႐ုံ္အလုပ္႐ုံမ်ား သိ႕ုမဟုတ္ မီးရထားသံလမ္းတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္ သမားမ်ားအား ေငြေပးေခ်တာ၀န္ယူမႈမ်ားအား စီမံခန္႕ခြျဲခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ 
ထိုဥပေဒသည္ ပုံမွန္လခေပးသည့္ေန႕ တြင္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ား 
သတ္မွတ္ၿပီး၊ ေနာက္က်ေသာ ေငြေပးေခ်မႈ သိ႕ုမဟုတ္ လက္သင့္မခံေသာ ႏႈတ္ယူမႈမ်ားအား ဆန္႕က်င္၍ 
တရား၀င္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးသည္။  
 
အလုပ္႐ုံဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁ ) 
 
အလုပ္႐ုံဆိုင္ရာအက္ဥပေဒသည္ စက႐ုံ္၊ အလုပ္႐ုံအတြင္း အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ 
အလုပ္လုပ္ သည့္ေနရာ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကဲ့သို႕ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအား 
သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ဥပေဒအရ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ သိ႕ုမဟုတ္ (၁၈) ထက္ပုိေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
တစ္ပတ္တြင္ (၄၄) နာရီ သိ႕ုမဟုတ္ တစ္ရက္ လွ်င္ (၈) နာရီ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ထက္ ပုိမလုပ္သင့္ပါ။ 
အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစရန္အတြက္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းရန္၊ အလင္းေရာင္ႏွင့္ မီးရရိွရန္ သန္႕ရွင္းသင့္ၿပီး အလုပ္ေနရာအား အနံ႕ဆိုးထြက္မႈႏွင့္ 
က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစသည့္ အနံ႕မ်ားကို ဖန္တီးေပးေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား သိ႕ုမဟုတ္ 
တစ္ျခားအရာမ်ားႏွင့္ ေ၀းသည့္ ေနရာတြင္ ရိွသင့္ပါသည္။  
 
ေစ်းဆုိင္မ်ားႏွင့္ တည္ေထာင္ျခင္းဥပေဒ (၁၉၅၁)  
 
ထိုဥပေဒသည္ လုပ္အားခမ်ား ေပးေခ်မႈ၊ အလုပ္လုပ္သည့္နာရီမ်ား၊ ဆိုင္ပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ 
တည္ေထာင္မႈမ်ားကို သတ္မွတ ္ေပးပါသည္။  
 
ခြင့္ႏွင့္အားလပ္ရက္ အက္ဥေပဒ (၁၉၅၁ ၊ ၂၀၁၄ တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျပန္လည္စိစစ္တည္းျဖတ္ခ့ဲၿပီး)  
 
ဤဥပေဒကို (၂၀၀၆) ခုႏွစ္ႏွင့္ (၂၀၁၄) ခုႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္အတူ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ခြင့္ရက္မ်ား ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခ့ဲပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ 
အလုပ္သမားတိုင္းအား ျပည္သူပုိင္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈအျပည့္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ ေဆးခြင့္၊ ၀င္ေငြေပးေသာခြင့္ႏွင့္  မီးဖြားခြင့္ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
ခြင့္မ်ား၏ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။  
 
အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁ )   
 
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဥပေဒသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားၾကား သိ႕ုမဟုတ္ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စနစ္တက် ႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပုံသြင္းရန္အတြက္ 
(၁၉၂၇) ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢ အက္ဥပေဒ ေနရာတြင္ အစားထိုးခ့ဲပါသည္။ ဥပေဒ၏ ေအာက္တြင္ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၎တို႕၏ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပဒေႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲသည့္အခါ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႏွင့္ နည္းလမ္းမွန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒတြင္ 
ပါ၀င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား မရရိွလွ်င္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး၊ စာရင္းရွင္းရန္ အခြင့္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

 

2-9 

 

အေရးရိွပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ 
သူ၏အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ စိတ၀္င္စားမႈအတြက္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အကူအညီေတာင္းလာလွ်င္ 
တတ္ႏုိင္သေလာက္ အကူအညီ ေပးသင့္ ပါသည္။ 
 
 
လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ (၂၀၁၂ )  
 
လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒကို (၁၉၅၄) ခုနွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၿပီး (၂၀၁၂) ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲပါသည္။ ထိုဥပေဒသည္ 
လူမႈလုံၿခံဳေရးစနစ္မ်ား ပုံေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်င္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားပါသည္။  
 
အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေက်ေအးျခင္းဥပေဒ (၂၀၁၂ ) 
 
ဤဥပေဒကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားအား တိတိက်က် ေက်ေအးေစျခင္းျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား 
ျမန္ျမန္ႏွင့္ မွန္မွန္ေရရာမႈ ရရိွေစျခင္း သိ႕ုမဟုတ္ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာတြင္ ေက်းေအးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ၾကားထတဲြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရရိွျခင္း သို႕မဟုတ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားအား အကာကြယ္ေပးျခင္း အတြက ္ျပ႒ာန္းခ့ဲပါသည္။  
 
အနည္းဆံုးလုပ္အားခမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၃ ) 
 
အနည္းဆံုးလုပ္အားခမ်ားဥပေဒကုိ အနည္းဆံုးလုပ္အားခမ်ားဥပေဒ (၁၉၄၉) ခုႏွစ္အစား မတ္လ (၂၀၁၃)တြင္ 
အစားထိုးျပ႒ာန္းခ့ဲပါ သည္။ ဤဥပေဒသည္ အနည္းဆံုးလုပ္အားခမ်ား ဥပေဒမူေဘာင္တစ္ခု ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 
စီစဥ္ေပးသည္။ ၎မူေဘာင္တြင္ သံုးဦးသံုး ဖလွယ္အနည္းဆံုးလုပ္အားခ ေကာ္မတီျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ထားေသာ 
သမၼတ႐ုံးသည္ (၂) ႏွစ္တိုင္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို 
ခန္႕မွန္းသည့္ေလ့လာမႈအေပၚ အေျခခံ၍ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလႏွဲင့္အတူ အနည္း ဆံုးလုပ္အားခကို 
ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ဤအရာသည္ တူညီေသာ ေငြေပးေခ်မႈကို သတ္မွတ္ေပးသည္။  
 
စီးပြားေရးဖြ.ံျဖိဳးတုိးတက္မွဳ 
ျပည့္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ (၂၀၁၂ ) 
 
ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႕ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား၏ ထူးျခားေသာ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားအား 
အေသးစိတ္ခ်ျပႏုိင္ ရန္ျပ႒ာန္းသည္။ ဥပေဒတြင္ ပတ၀္န္းက်င္ ကာကြယ္ျခင္းကို သတ္မွတ္ေပးသည့္ 
အေသးစိတ္လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရိွပါသည္။ ထိ႕ုအျပင္ ေအာက္ပါရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအမ်ဳိးအစားအုပ္စုမ်ားအား 
ဥပေဒ၏ေအာက္တြင္ တားျမစ္ကန္႕သတ္ထားပါသည္။  
- အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းတြင္ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးထမ္းမ်ားအား 

သက္ေရာက္ ႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊  
- ျပည္သူလူထု၏က်န္းမာေရးကို သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊  
- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဘာ၀ေဂဟစနစ္အား ထိခုက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ 
- အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းသို႕ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ သိ႕ုမဟုတ္ အဆိပ္ရိွေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ 
- ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈေအာက္တြင္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက႐ုံ္မ်ား၊ 

စီးပြားေရးလုပ္ ငန္း သိ႕ုမဟုတ္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္္ စက႐ုံ္မ်ား။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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ပုိ႕ကုန္ႏွင့္တင္သြင္းကုန္ဥပေဒ (၂၀၁၂) 
 
(၂၀၁၂) ခုႏွစ္တြင္ ပုိ႕ကုန္ႏွင့္ တင္သြင္းကုန္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခ့ဲၿပီး၊ ပုိ႕ကုန္ႏွင့္တင္သြင္းကုန္ကြပ္ကမဲႈဥပေဒ (၁၉၄၇) 
အား ႐ုတ္သိမ္းခ့ဲ ပါသည္။ ထိုဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံစီးပြားေရးမူမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ 
ႏုိင္ငံ၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပုိ႕ကုန္ႏွင့္တင္သြင္းကုန္မ်ားအား မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ 
ထိုအရာမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ စံခ်ိနု္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ (၂၀၁၃ )  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒကို (၂၀၁၃) ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခ့ဲၿပီး၊ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ႕မႈ 
ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခ့ဲပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑အလိုက္ တင္သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ 
တိုးျမႇင့္ျခင္းအား ဦးတည္ေစရန္ အလိ႕ုငွာ ျပည္တြင္းသံုးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား၏ ဆြဲဆာင္မႈရိွေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအား 
ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။  
 
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဥပေဒ (၂၀၁၄) 
 
(၂၀၁၄)ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဥပေဒ(၁၉၈၄)အား လိုင္စင္ထုတ္ေပးေနေသာ ဥပေဒ၏ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အပုိင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ ေကာ္မရွင္အသစ္တစ္ခု၊ စံခ်ိနု္စံႏႈန္းမ်ား၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပုံေသဇယားႏွင့္ 
ကန္႕သတ္ျခင္းတို႕ျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားေသာ ဥပေဒအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္အစားထိုးခဲ့ပါသည္။  
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဥပေဒကို အေသးစားစီမံကိန္း (၁၀ MW အထိ)၊ အလတ္စားစီမံကိန္း (၁၀ MW မွ ၃၀ MW 
အတြင္း)ႏွင့္ အႀကီးစားစီမံကိန္း (၃၀ MW အထက္) ဟူ၍ ပုိင္းျခားထားၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသအသီးသီးသည္ 
အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္ရုံမ်ားအား တရား၀င္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ၄င္းစက္ရုံမ်ားသည္ 
ပင္မလွ်ပ္စစ္စက္ရုံမ်ားႏွင့္ ဆက္ထားေသာ ဓါတ္အားလိုင္းကြန္ယက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မထားပဲ 
အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနသည္လည္း အေျခခံအခြင့္အာဏာပါ၀င္မႈမရွိပါ။ အခြင့္အာဏာလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားလွ်ပ္စစ္ 
ဓါတ္အားဥပေဒေအာက္တြင္ ဓါတ္အားေပးစက္ရုံမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေျမအသံုးခ်ရန္ 
တရား၀င္ေသာရပုိင္ခြင့္မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔ေစၿပီး ထိန္းသိမ္္းထားႏုိင္ရန္ 
နည္းလမ္းရွိရပါမည္။ ဤဥပေဒသည္ အခြင့္အာဏာလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအား ရွိၿပီးသားဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္ဆင့္ေပးပုိ႔ျခင္း 
ပုံစံမ်ားတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။ 
 
ဘိြဳင္လာဥပေဒ (၂၀၁၅) 
ဘိြဳ င္လာဥပေဒအား ေရေႏြးေငြ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း၊ 
ကၽြမ္းက်င္ေသာနည္းလမ္း၊ ကိရိယာမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တြင္ဘိြဳ င္လာမ်ားထံမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသက္သာေစရန္ ျပဠာန္းခ့ဲပါသည္။ 
ထုိဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ဘိြဳ င္လာမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 
သီလ၀ါအထူးစီးပြါးေရးဇုန္အတြက္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
 
ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ)  
ျမန္မာ့အထူးုစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကို ၂၀၁၃ တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။ 
ယင္းဥပေဒသည္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ၅ ႏွစ္တာအတြင္း ဝင္ေငြခြန္ ၅၀ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးျခင္း အစရိွေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္းအားျဖင့္ 
စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈကို အားေပးသည့္ အစုိးရ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အေျခခံမ်ား ပါဝင္သည္။ ယင္းဥပေဒမွ အပုိဒ္ခြဲ ၃၅ တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ 
ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအား 
လိုက္နာရန္ ပါရိွသည္။    
 
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားကုိ ေသခ်ာမႈရိွေစရန္အတြက္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး 
ဇုန္စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ၏ အသိေပးစာ (ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅) 
 
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းတြင္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကိုေသခ်ာမႈရိွေစရန္အတြက္ အသိေပးစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္ (TSZMC- 
Notice No.4/2015)။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ 
ႏံွျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ (၈)ခ်က္အား အသိေပး ေၾကျငာခ့ဲသည္။ 
၄င္းတိ႕ုမွာ- (၁) လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္၊ (၂) အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္၊ (၃) 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ေပးရန္၊ (၄) နည္းပညာပ့ံပုိ႔ေပးျခင္းျဖင့္လူသားအရင္းအျမစ္ကိုဖြံျဖိဳးေစရန္၊ (၅) 
မေက်နပ္ ခ်က္၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ တာ၀န္ယူမႈထားရိွရန္၊ (၆) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရန္၊ (၇) 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွတဆင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းသို႕ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
ဗဟုသုတအေတြ႕အၾကံဳ မွ်ေ၀ေစရန္၊ (၈) လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာအနီးပတ္၀န္က်င္ရိွ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအား 
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္တို႕ ျဖစ္ပါ သည္။  
 
 
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္္ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ စံ လုပ္ငန္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလ၏အဆုိ-၂) 
 
TSMC သည္ သီလဝါ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ  
အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ TSMC မွ လုပ္ငန္းစတင္ခြင့္  ႏွင့္ TSMC ေအာက္တြင္ရိွေသာ  One Stop Service 
Center မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးသည္။ အၾကမ္းျပဳစုထားေသာ စံ လုပ္ငန္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (SOPs) တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ 
လိုင္စင္၊ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္၊ မီးလံုျခံဳေရး လက္မွတ္ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ (ECPP) မွ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ အခြန္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ အလုပ္သမား 
မွတ္ပုံတင္ျခင္း အစရိွသည္တို႔အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္။  ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ အေဆာက္အဦးမေဆာက္ခင္တြင္ ECPP မွ အတည္ျပဳခ်က္ 
ရယူရန္ ႏွင့္ TSMC မွ လိုအပ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္လွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္ခင္တြင္ EIA/IEE အတည္ျပဳခ်က္ 
ရယူရန္ လိုအပ္သည္။ ရင္း ႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ စစ္ေဆးမႈ ရယူရန္ ႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအဆင့္မ်ားမွ ECPP အရ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း အစီရင္ခံစာ ကိုလည္း တင္ျပရန္လိုသည္။ 
 
၂.၃ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကတိတာ ဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားကတိတာဝန္မ်ား 
 
ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ အတြင္းပုိင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား  
စီမံကန္း၏သေဘာတရားမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာေသာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာရာ၌ အပိုင္း(က) 
စက္မႈဇုန္ေနရာမွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား စီမံရန္ႏွင့္ႀကီးၾကပ္ရန္၊ စက္ရုံေနရာတစ္ခုလံုးအား 
သင့္ေလ်ာ္စြာစီမံႏုိင္ရန္အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အပုိင္း (က) အတြက ္



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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အတြင္းပုိင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကဲ့သို႔ အပိုင္း (က) စက္မႈဇုန္ေနရာအတြက္ အတြင္းပုိင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 
အဆိုျပဳထားေသာ အတြင္းပုိင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ တစ္ခုထက္မကေသာ 
တာ၀န္မ်ားရွိလိမ့္မည္။ ၄င္းတို႔မွာ- 

- ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ကာကြယ္ေပးရန္ အလားအလာရွိေသာ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား၊  

-  ရွဴေမွ်ာ္ခင္း၊ အေဆာက္အဦ၊ ယာဥ္ရပ္နားရာေနရာ ႏွင့္ ၿခံစည္းရုိးအတြက္က့ဲသုိ႔ေသာ ပုံစံအေျခအေနမ်ား၊  

- ေရလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မုိးေရစီးဆင္းမည့္ေရေျမာင္းမ်ား စနစ္ 

- ညစ္ညမ္းေရစံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ ေလအရည္အေသြး 

- ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 

- စြန္႔ပစ္အစုိင္အခဲစီမံခန္႔ခြမဲႈ တို႔ျဖစ္သည္။ 

 
 
၂.၄ အနီးပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ယာယီစံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း 
ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ အပုိဒ္ခြဲ ၁၀ အရ MOECAF သည္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အညီ သတ္မွတ္ရမည္။ MOECAF မွ 
သတ္မွတ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  
(က) အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား၊ တမံမ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ စိမ့္ေျမမ်ား၊ ေရလႊမ္းလြင္ ျပင္မ်ား၊ 

ေျမာင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ား စသည္တို႔တြင္ ကုန္းတြင္းပုိင္းရိွေရမ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ေျမေပၚေရအရည္အေသြးစံႏႈန္း။ 

(ခ) ကမ္းရိုးတန္းေဒသႏွင့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ဧရိယာရိွ ေရအရည္အေသြးစံႏႈန္း။ 
(ဂ)  ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးစံႏႈန္း။ 
(ဃ)  ေလအရည္အေသြးစံႏႈန္း။ 
(င) ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈစံႏႈန္း။ 
(စ) ထုတ္လြတ္အခုိးအေငြ႕စံႏႈန္း။ 
(ဆ) စြန္႔ထုတ္အရည္စံႏႈန္း။ 
(ဇ)  စြန္႔ထုတ္အစုိင္အခဲစံႏႈန္း။  
(စ်)  ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွခ်မွတ္ထားေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အျခားေသာအရည္အေသြး စံႏႈန္း။ 
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ေမလတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ NEQG တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈလမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေရအရည္အေသြး ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ ဆူညံသံႏႈန္းထားမ်ားအတြက္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားစံႏႈန္းမ်ားကို MOECAF မွ သတ္မွတ္ထားျခင္း 
မရိွေသးေပ။ ယခုစီမံကိန္းတြင္ စီမံကိန္းရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူအေနျဖင့္ NEQG ၏  စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္အတူ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (က) ၏ 
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီအရင္ခံစာ (“EIA report for Class A”) ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ 
ဇန္န၀ါရီလတြင္ MJTD မွ ျပင္ဆင္ခ့ဲေသာ အပုိင္း (က) ၏ Internal Regulations (“IR-A”) ပါ ပမာဏအားျဖင့္ 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။  ယခင္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 
မသတ္မွတ္ရေသးသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို ယခုအစီအရင္ခံစာတြင္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳမည့္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

၂.၄.၁ ေလအရည္အေသြး 
၂.၄.၂ ေရအရည္အေသြး 
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၂.၄.၃ ဆူညံသံ 
၂.၄.၄ တုန္ခါမႈ 

၂.၄.၁ ေလအရည္အေသြး 

(၁) ပတ၀္န္းက်င္ေလထုအရည္အေသြး စံႏႈန္း 

NEQG ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ပတ၀္န္းက်င္ေလထု အရည္အေသြးအား ဇယား ၂.၄-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ 
ေလထုအရည္အေသြးစံႏႈန္းကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ (ဥပမာ- ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္)၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ 
(WHO)တို႔မွ ပတ၀္န္းက်င္အရည္အေသြး စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေရးအဖြဲ႔ (IFC) မွ 
ကိုးကားျခင္းျဖင့္ ပတ၀္န္းက်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ (EHS) လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိသံုး၍ ဇယား (၂.၄-၁) 
တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 
ဇယား ၂.၄-၁ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ WHO တုိ႔မွ ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအရည္အေသြး စံႏႈန္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အမ်ိဳး    
အစား 

ပ်မ္းမွ်တုိင္းတာ
သည့္ ကာလ 

ျမန္မာ 
ဂ်ပန္ ထုိင္း ဗီယက္နမ္ WHO 

SO2 

၁၀ မိနစ္ 0.5 mg/m3 - - - 0.5 mg/m3 

၁ နာရီ - 0.26 mg/m3 0.78 mg/m3 0.35 mg/m3 - 

၂၄ နာရီ 0.02 mg/m3 0.10 mg/m3 0.3 mg/m3 0.125 mg/m3 

0.125 mg/m 3 (InterimTarget-1) 
0.05 mg/m3 (InterimTarget-2) 
0.02 mg/m3 (Guideline) 

၁ ႏွစ္ - - 0.1 mg/m3 0.05 mg/m3 - 

NO2 

၁ နာရီ 0.2 mg/m3 - 0.32 mg/m3 0.2 mg/m3 0.2 mg/m3 

၂၄ နာရီ - 
0.07-0.11 

mg/m3 
- 0.1 mg/m3 - 

၁ ႏွစ္ 0.04 mg/m3 - 
0.057 

mg/m3 
0.04 mg/m3 0.04 mg/m3 

CO 

၁ နာရီ - - 36.3 mg/m3 30 mg/m3 - 
၈ နာရီ - 22.5 mg/m3 - 10 mg/m3 - 
၂၄ နာရီ - 11.3 mg/m3 10.26 mg/m3 - - 

TSP 

၁ နာရီ - - - 0.3 mg/m3 - 
၂၄ နာရီ - - 0.33 mg/m3 0.2 mg/m3 - 
 ၁ ႏွစ္ - - 0.10 mg/m3 0.1 mg/m3 - 

PM10 

၁ နာရီ - 0.2 mg/m3 - - - 

၂၄ နာရီ 0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 0.12 mg/m3 0.15 mg/m3 

0.15 mg/m3 (InterimTarget-1) 
0.10 mg/m3 (InterimTarget-2) 
0.075 mg/m3 (InterimTarget-3) 

0.05 mg/m3 (Guideline) 

 ၁ ႏွစ္ 0.02 mg/m3 - 0.05 mg/m3 0.05 mg/m3 

0.07 mg/m3 (InterimTarget-1) 
0.05 mg/m3 (InterimTarget-2) 
0.03 mg/m3 (InterimTarget-3) 

0.02 mg/m3 (Guideline) 
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အမ်ိဳး    
အစား 

ပ်မ္းမွ်တုိင္းတာ
သည့္ ကာလ 

ျမန္မာ 
ဂ်ပန္ ထုိင္း ဗီယက္နမ္ WHO 

PM2.5 

၂၄ နာရီ 
0.025 

mg/m3 

0.035 
mg/m3 

0.05 mg/m3 0.05 mg/m3 

0.075 mg/m3 (InterimTarget-1) 
0.05 mg/m3 (Interim Target-2) 
0.0375 mg/m3 (Interim Target-
3) 

0.025 mg/m3 (Guideline) 

 ၁ ႏွစ္ 0.01 mg/m3 
0.015 

mg/m3 
0.025 mg/m3 0.025 mg/m3 

0.035 mg/m3 (InterimTarget-1) 
0.025 mg/m3 (InterimTarget-2) 
0.015 mg/m3 (InterimTarget-3) 

0.01 mg/m3 (Guideline) 

Ozone 

၁ နာရီ - - 0.2 mg/m3 0.2 mg/m3 - 
၈ နာရီ 
 

0.1 mg/m3 - 0.14 mg/m3 0.12 mg/m3 
0.16 mg/m3 (InterimTarget-1) 

0.1 mg/m3 (Guideline) 

Pb 

၂၄ နာရီ - - - 
0.0015 
mg/m3 

- 

၁ လ - - 
0.0015 
mg/m3 

- - 

၁ ႏွစ္ - - - 
0.0005 
mg/m3 

- 

Photoche
mical 
oxidants 

၁ နာရီ - 38.7 mg/m3 - - - 

မွတ္ခ်က္၁ 
 
 
မွတ္ခ်က္၂။ 
မူရင္း- 

။  Photochemical oxidants are oxidizing substances, such as ozone and peroxiacety nitrate produced by 
photochemical reactions (only those capable of isolating iodine from neutral potassium iodide, excluding 
nitrogen dioxide) 
SO2, NO2 and CO of Vietnum was conferted to ppm units from mg/m3. 
Japan: National Air Quality Standard in Japan (Circular No.25, 1973, originally), Ministry of Environment, 
Japan 
Thailand: Notifications of National Environmental Board No.10, B.E 2538 (1995), No. 24, B.E. 2547 (2004), 
No. 28, B.E 2550 (2007), No. 33, B.E 2552 (2009), No. 36, B.E 2553 (2010) under the Enhancement and 
Conservation of National Environmental  Quality Act B.E.2535 (1992). 
Vietnam: National technical regulation on ambient air quality (QCVN 05:2013/BTNMT), Ministry of Science 
and Technology in Vietnam. 
WHO: WHO air quality guidelines 2005. 
 

အထက္ေဖာ္ျပပါ စံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ယခုစီမံကိန္းအတြက္အသံုးျပဳမည့္ ေလအရည္အေသြး စံႏႈန္းမ်ားကို ဇယား 
၂.၂-၂ တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  

- ပတ၀္န္းက်င္ေလထုအရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ားကို ျမန္္မာႏုိင္ငံ၏ စံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ (SO2, NO2, PM2.5, PM10) 

- ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရရိွႏုိင္သည့္ ကိရိယာမ်ားကို သံုးျပီး ပ်မ္းမွ်ကာလ ၂၄ နာရီ တိုင္းတာျပီး၊ လက္ရိွတြင္ 
စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ တစ္လဆက္တုိက္ (သို႔) တစ္ႏွစ္ တိုင္းတာမႈကိုမူ ဘတ္ထရီႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 
အခက္အခဲေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။ 

-  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စံႏႈန္းမရွိေသာေၾကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္ သတ္မွွတ္ကာလ(၁) ၾကားကာလ၏ ဂ်ပန္၊ 
ထိုင္း၊ဗီယက္နမ္ႏွင့္ WHO တို႔၏ အတိက်ဆံုးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။ 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_51_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_74_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=2_91_air.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ဇယား ၂.၄-၂ သီလ၀ါပတ္၀န္းက်င္ေလထုအရည္အေသြးဆုိင္ရာသတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္း 
အမ်ိဳး
အစား 

ပ်မ္းမွ်တုိင္းတာ
သည့္ကာလ 

ျမန္မာ 
ဂ်ပန္ ထုိင္း ဗီယက္နမ္ WHO 

သတ္မွတ္
စံႏႈန္း 

SO2 ၂၄ နာရီ 0.02 mg/m3 0.10 mg/m3 0.3 mg/m3 
0.125 
mg/m3 

0.125 mg/m 3 

(InterimTarget-1) 
0.05 mg/m3 
(InterimTarget-2) 
0.02 mg/m3 
(Guideline) 

0.02 
mg/m3 

NO2 

၁ နာရီ 0.2 mg/m3 - 0.32 mg/m3 0.2 mg/m3 0.2 mg/m3 
0.2 
mg/m3 

၂၄ နာရီ - 
0.07-0.11 

mg/m3 
- 0.1 mg/m3 - 

0.1 
mg/m3 

CO ၂၄ နာရီ - 11.3 mg/m3 - 0.1 mg/m3 - 
0.1 
mg/m3 

PM2.5 ၂၄ နာရီ 
0.025 
mg/m3 

0.035 
mg/m3 

0.05 mg/m3 0.05 mg/m3 

0.075 mg/m3 

(InterimTarget-1) 
0.05 mg/m3 (Interim 
Target-2) 
0.0375 mg/m3 

(Interim Target-3) 
0.025 mg/m3 

(Guideline) 

0.025 
mg/m3 

PM10 ၂၄ နာရီ 0.05 mg/m3 0.1 mg/m3 0.12 mg/m3 0.15 mg/m3 

0.15 mg/m3 

(InterimTarget-1) 
0.10 mg/m3 

(InterimTarget-2) 
0.075 mg/m3 

(InterimTarget-3) 
0.05 mg/m3 

(Guideline) 

0.05 
mg/m3 

မူရင္း- ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအဖြဲ႕ 

 
(၂) ေလထုထုတ္လႊတ္ျခင္းအဆင့္ 
NEQG တြင္ ေလာင္စာအမ်ိဳးအစားကို မစဥ္းစားပဲ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ စက္ရုံႏွင့္ ဆို္င္ေသာ စြမ္းအင္၊ 
ေရေႏြးေငြ႔၊ အပူ သို႔မဟုတ္ အျခားေပါင္းစပ္မႈမ်ားအား ေပးပုိ႔ရန္ပုံစံထုတ္လုပ္ထားေသာ 
အေသးစားေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားအား ေပးပုိ႔ရန္ ပုံစံထုတ္လုပ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေလထုထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အလိုက္ 
သတ္မွတ္ထားၿပီး (၃-၅၀MW) ၏အပူခ်ိန္တန္ဖုိးခန္႔မွန္းမႈကို ဇယား၂.၄-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
 

ဇယား ၂.၄-၃ NEQG ၌ေလထုထုတ္လႊတ္ျခင္းအဆင့္ 

Combustion Technology/ Fuel 
Particulate 
matter PM10 

Sulfur Dioxide Nitrogen Oxides 

Gas - - 2001) mg/Nm3 
4002) mg/Nm3 
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1,6003) mg/Nm3 
Liquid 100 3% 1,600-1,8504) 

mg/Nm3 
Natural gas (3-<15 MW) - - 905) mg/Nm3 

2106) mg/Nm3 
Natural gas (15-<50 MW) - - 50 mg/Nm3 
Fuel other than natural gas (3-
<15MW) 

- 0.5% sulfur 2005) mg/Nm3 
3106) mg/Nm3 

Fuel other than natural gas (15-
<50MW) 

- 0.5% sulfur 150 mg/Nm3 

Gas - - 320 mg/Nm3 
Liquid 150 mg/Nm3 2,000 mg/Nm3 460 mg/Nm3 
Solid 7)  150 mg/Nm3 2,000 mg/Nm3 650 mg/Nm3 

Note: 1) spark ignition; 2) dual fuel; 3) compression ignition, 4) Higher value applies if bore size >400mm, 

           5) electric generation; 6) mechanical drive, 7) included biomass 

မူရင္း: NEQG (December 2015) 

 
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း IR-A သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ IFC၊ ESH ၏ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ခ့ဲေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ ငွားရမ္းလုပ္ကို္င္သူမ်ားတြင္ ရွိရမည့္ 
ကိုယ္ပုိင္အစီအစဥ္မ်ားအား သေဘာတူရန္ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ 

 
၂.၄.၂ ေရအရည္အေသြး 
 
 (၁) ပတ္၀န္းက်င္ေရအရည္အေသြးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္စံႏႈန္း 
 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပတ၀္န္းက်င္ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာစံႏႈန္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္း 
မရိွေသးပါ။ Class A အမ်ိဳးအစားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပထားသည့္ EIA report တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ IR-A 
တြင္ေသာ္လည္ေကာင္း ၄င္းသတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွေသးပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ 
အေျခအေနကိုထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ စီမံကိန္းအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားကို 
အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား (ဥပမာ။ အင္ဒုိနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔မွ ပတ၀္န္းက်င္ေရအရည္အေသြး 
ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို ကိုးကား၍ ဇယား ၂.၄-၄ တြင္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္းသတ္မွတ္ထားပါ သည္။ 

ဇယား ၂.၄-၄ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပဏာမ ပတ၀္န္းက်င္ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားမွာ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

- ပတ၀္န္းက်င္ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ တိုင္းတာရန္အမ်ိဳးအစားမ်ား (Parameters) မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြင္းရရိွႏုိုင္ေသာ တိုင္းတာေရးကရိယာမ်ားကို အေျခခံကာ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

- အေျခခံအားျဖင့္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းအသီးသီးကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အင္ဒုိနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင္႔ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔ရိွ စံႏႈန္းမ်ားအနက္မွ အတင္းက်ပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ စံႏႈန္းကို ယူကာ လက္ခံအသံုးျပဳပါသည္။ 

- DO, BOD ႏွင့္ TSS တို႔အတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ လက္ရိွစံႏႈန္းမ်ားမွာ အင္ဒုိနီးရွား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔ရိွ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္လ်က္ရိွရာ လက္ရိွ 
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အေနအထားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ တန္ဖုိးမ်ားကိုသာ ပဏာမသတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳ 
ထားပါသည္။ 

 
ဇယား ၂.၄-၄ ပတ္၀န္းက်င္ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ ပဏာမသတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ား 

စဥ္ အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ အင္ဒုိနီးရွား ထိုင္း ဗီယက္နမ္ ဂ်ပန္ 
ပဏာမ 

သတ္မွတ္ 
စံႏႈန္း 

၁။ DO mg/L 3 2 4 2 4 
၂။ BOD mg/L 6 4 15 8 15 
၃။ TSS mg/L 400 - 50 100 100 
၄။ pH mg/L 6-9 5-9 5.5-9 6-8.5 6-8.5 
၅။ COD Cr mg/L 50 - 30 - 30 

၆။ Cyanide mg/L 0.02 0.005 0.02 
Not 

detectable 
Not 

detectable 
၇။ Phenol mg/L 1 0.005 0.001 - 0.001 
၈။ Zinc mg/L 0.05 1.0 1.5 - 0.05 
၉။ Chromium (VI) mg/L 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 
၁၀။ Arsenic mg/L 1 0.01 0.05 0.01 0.01 
၁၁။ Copper mg/L 0.02 0.1 0.5 - 0.02 

၁၂။ Mercury mg/L 0.002 0.002 0.001 

0.0005  
(Alkyl 

mercury: 
not 

detectable) 

0.0005 

၁၃။ Cadmium mg/L 0.01 
0.005* 
0.05** 

0.01 0.003 0.003 

၁၄။ Selenium mg/L 0.05 - - 0.01 0.01 
၁၅။ Lead mg/L 0.03 0.05 0.05 0.01 0.01 
၁၆။ Nickel mg/L - 0.1 0.1 - 0.1 
၁၇။ Manganesse mg/L - 1.0 - - 1.0 
၁၈။ Iron mg/L - - 1.5 - 1.5 
၁၉။ NO3 as N mg/L 20 5.0 10 10 5 
၂၀။ NH3 as N mg/L - 0.5 0.5 - 0.5 
၂၁။ Flouride mg/L 1.5 - 1,5 0.8 0.8 
၂၂။ Oil and grease mg/L 1 - 0.1 - 0.1 

၂၃။ Total coliform 
MPN/ 
100ml 

10,000 20,000 7,500 - 7,500 

မွတ္ခ်က္။ လက္ရိွအေျခအေနမွာ ပဏာမသတ္မွတ္စံႏႈန္းတန္ဖုိးထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါက သတ္မွတ္တန္ဖုိးကုိ လက္ရိွ အေျခအေနထက္ပုိ၍ 

ဆုိးရြားမႈမရိွေစေအာင္ သတ္မွတ္သင့္သည္။  

မူရင္း။  Indonesia: Government Regulation No.82/2001, Class III: Water that can be used for freshwater fish aquaculture, 
animal husbandry, plantation irrigation purposes and/or other uses requiring the same water quality standards) 
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 Thailand: Notification of the National Environmental Board, No. 8, B.E. 2537 (1994), issued under the Enhancement 
and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992) , published in the Royal Government Gazette, 
Vol. 111, Part 16, dated February 24, B.E.2537 (1994), Class 3: Medium clean fresh surface water resources used for : 
(1) consumption, but passing through an ordinary treatment process before using, (2) agriculture 

 Vietnam: National technical regulation on surface water quality (NTR 08:2008), Agricultural use in surface water quality 
standard (Class B1) 

 Japan: Agricultural use in river water quality standard (Class D) 
 

 
(၂) ငွားရမ္းလုပ္ကို္င္သူမ်ားမွၾကိဳတင္သန္႔စင္မႈအျပီး စြန္႔ပစ္ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္စံႏႈန္း 
 
စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ၾကဳိတင္သန္႔စင္မႈအျပီး ထြက္လာမည့္ စြန္႕ပစ္ေရအရည္အေသြး 
သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားကို စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန (MOI)၊ ဗဟိုေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံ(STP) ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ 
သန္႔စင္သည့္အဆင့္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္ျခင္း) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
(NEQG) မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္ရုံစြန္႔႔ပစ္ေရဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္ ကို အေျခခံ၍ သတ္မွတ္ထားသည္။  
အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။ 
၁) ဗဟိစုြန္႔ပစ္ေရ သန္႔စင္စက္ရုံတြင္ အဆိုပါ BOD၊ COD ႏွင့္ SS တို႔ကို႔ သန္႔စင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဗဟိုႀကိဳတင္သန္႔စင္သည့္စနစ္တြင္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားထားေသာ သန္႔စင္မႈအဆင့္ကို 
၄င္းသတ္မွတ္ထားေသာအမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 
(၂) အထက္ပါအမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးမွလြဲ၍  စမ္းသပ္မႈ တန္ဖုိးမ်ားကို MONREC မျွပဌာန္းထားေသာ 
ေရအရည္အေသြး ေနာက္ဆုံးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ NEQG ကိ ု ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NEQG သည္ 
ပထမဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းတာသည့္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ သတ္မွတ္္ထားေသာ 
တန္ဖုိးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္ျခင္း) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (NEQG) 
မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ ္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ စက္ရုံမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္သည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန(MOI) မွ ထပ္ေပါင္းသတ္မွတ္ထားေသာတန္ဖုိးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ 

(၃) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Cyanide (HNC)၊ ကတၱရာ၊ Phenol၊ ေလးလံေသာ သတၳဳမ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ 
ေရဒီယိုသတၱိၾကြ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းတာ၍ မရပါ။ ကတၱရာ၊ ေလးလံေသာ သတၳဳမ်ားႏွင့္ 
ေရဒီယိုသတၱိၾကြ ပစၥည္းမ်ားသည္ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာ၍ မရေသာေၾကာင့္ သတ္မွတ္အမ်ိဳးအစားမွ ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္။ 
ပုိးသတ္ေဆးအတြက္ MOI မွ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရာအျဖစ္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းကို သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳးအစားမွ ဖယ္ထုတ္ထားပါသည္။  
(၄) အေရာင္၊ အနံ႕ႏွင့္ ႏုိက္ထရုိဂ်င္မ်ားသည္ NEQG တြင္သာမက MOI တြင္လည္း သတ္မွတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားမႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

*ဇယား ၂.၄-၅ တြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေလးမ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစိီအတြက္ 
"ေရြးခ်ယ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္း” ကိ ုေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

ဇယား ၂.၄-၅  ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ၾကဳိတင္သန္႔စင္မႈအျပီး  ထုတ္လႊတ္မည့္ စြန္႕ပစ္ေရ အရည္အေသြး 
သတ္မွတ္စံႏႈန္း 

စဥ္ အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ 
MOI 

မွသတ္မွတ္ 
ထားေသာစံႏႈန္း2 

 NEQG 
မွသတ္မွတ္ 

ထားေသာစံႏႈန္း 

အပုိင္း(က)အတြင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတ္ထား 
ေသာစံႏႈန္း 

ေရြးခ်ယ္ရသည့္ 
အေၾကာင္း 

၁ BOD  mg/L ၂၀ ၅၀ ၂၀၀ (၂၀၀)၃ (၁) 
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စဥ္ အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ 
MOI 

မွသတ္မွတ္ 
ထားေသာစံႏႈန္း2 

 NEQG 
မွသတ္မွတ္ 

ထားေသာစံႏႈန္း 

အပုိင္း(က)အတြင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတ္ထား 
ေသာစံႏႈန္း 

ေရြးခ်ယ္ရသည့္ 
အေၾကာင္း 

(5 days at 20 
ºC) 

၂  
Suspended 
solids (SS) 

mg/L ၃၀ ၅၀ ၃၀၀ (၂၀၀)၃ (၁) 

၃  
Dissolved 
solids  

mg/L ၂၀၀၀ - ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ (၂) 

၄  pH Value － ၅-၉ ၆-၉ ၆.၅-၈.၅ ၆-၉ (၂) 

၅  
CODMn 

Permanganate 
value 

mg/L ၆၀ - ၁၅၀ ၁၅၀ (၁) 

၆  
CODCr  
Dicromate 
value 

mg/L 
- ၂၅၀ ၃၀၀ (၃၀၀)၃ (၁) 

၇  
Sulfide (as 
HS)  

mg/L 
၁ ၁ ၁ ၁ (၂) 

၈  
Cyanide (as 
HCN)  

mg/L 
၀.၂ 

၀.၁ (free) 

၁ (total) 
၀.၂ ၁ (total) (၃) 

၉  Oil and grease  mg/L ၅ ၁၀ ၅ ၁၀ (၂) 

၁၀  
Total coliform 
bacteria 

MPN/100 
mL 

- ၄၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀ (၂) 

၁၁  Tar  - မရိွ - မရိွ - (၃) 
၁၂  Formaldehyde  mg/L ၁ - ၁ ၁ (၂) 

၁၃  
Phenols and 
cresols  

mg/L 
၁ 

၀.၅ (Phenols 
only) 

၁ ၁ (၃) 

၁၄  Free chlorine  
mg/L 

၁ 
၀.၂ (total 
residual) 

၁ ၀.၂ (၂) 

၁၅ 
Heavy metals 
(total) 

mg/L 
- ၁၀ - - (၃) 

၁၆ Zinc  mg/L ၅ ၂ ၅ ၂ (၂) 

၁၇  
Chromium 
(Total) 

mg/L 
၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ (၂) 

၁၈ 
Chromium 
(Hexavalent) 

mg/L 
- ၀.၁ - ၀.၁ (၂) 

၁၉  Arsenic  mg/L ၀.၂၅ ၀.၁ ၀.၂၅ ၀.၁ (၂) 
၂၀  Copper  mg/L ၁.၀ ၀.၅ ၁ ၀.၅ (၂) 
၂၁  Mercury  mg/L ၀.၀၀၅ ၀.၀၁ ၀.၀၀၅ ၀.၀၁ (၂) 
၂၂  Cadmium  mg/L ၀.၀၃ ၀.၁ ၀.၀၃ ၀.၁ (၂) 
၂၃  Barium mg/L ၁.၀ - ၁ ၁.၀ (၂) 
၂၄  Selenium  mg/L ၀.၀၂ ၀.၁ ၀.၀၂ ၀.၁ (၂) 
၂၅  Lead  mg/L ၀.၂ ၀.၁ ၀.၂ ၀.၁ (၂) 
၂၆  Nickel  mg/L ၀.၂ ၀.၅ ၀.၂ ၀.၅ (၂) 
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စဥ္ အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ 
MOI 

မွသတ္မွတ္ 
ထားေသာစံႏႈန္း2 

 NEQG 
မွသတ္မွတ္ 

ထားေသာစံႏႈန္း 

အပုိင္း(က)အတြင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတ္ထား 
ေသာစံႏႈန္း 

ေရြးခ်ယ္ရသည့္ 
အေၾကာင္း 

၂၇ Insecticides - မရိွ - မရိွ - - 

၂၈ 
Radioactive 
Materials  

- မရိွ - မရိွ - (၃) 

၂၉ Temperature  ºC ၄၀ 
<၃ 

(increase) 
၃၅ 

<၃ 
(increase) 

(၂) 

၃၀ 
Color and 
Odor 

Co-Pt 

Not 
objectionable 
when mixed 
in receiving 

water 

- ၁၅၀ ၁၅၀ (၄) 

၃၁ Total Nitrogen mg/L - - ၈၀၂ ၈၀၂ (၄) 
၃၂ Ammonia mg/L - ၁၀ - ၁၀ (၂) 
၃၃ Fluoride mg/L - ၂၀ - ၂၀ (၂) 
၃၄ Iron mg/L - ၃.၅ - ၃.၅ (၂) 
၃၅ Silver mg/L - ၀.၅ - ၀.၅ (၂) 

၃၆ 
Total 
Phosphorus 

mg/L - ၂ - ၂ (၂) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

မွတ္ခ်က္၁- MJTDမွ ဇူလိုင္ (၇)ရက္၊ ၂၀၁၅တြင္ အဆိုပါ စံႏႈန္းကို ၄၀ မွ ၈၀ သို႔ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။ (Ref: 
MJTD/O/15-07-187, Notification: Standard of Wastewater Quality Changed on Thilawa Special 
Economic Zone (Zone A) Industrial Zone Internal Regulations 

မွတ္ခ်က္၂- The unit is changed to mg/L from ppm in the original source 
မူရင္း- Myanmar Janan Thilawa Development Ltd., Thilawa Special Economic Zone (Zone A) Industrial 

Zone Internal Regulations (1st Edition) 1st January, 2015  
 
(၃) စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ (MJTD) မွ ဗဟိုေရဆိုးသန္႔စင္ စက္ရုံတြင္ စြန္႔ပစ္ေရသန္႔စင္အၿပီး 

စြန္႔ပစ္မည့္စြန္႔ပစ္ေရအရည္အေသြး သတ္မွတ္စံႏႈန္း 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသုူမွ ဗဟိုေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံ၌ ေရဆိုးသန္႔စင္ၿပီးေနာက္ စြန္႕ပစ္ေရအရည္အေသြး 
သတ္မွတ္စံႏႈန္းကို စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန (MOI) မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္ရုံစြန္႔႔ပစ္ေရဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္စံႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္ျခင္း) 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား(NEQG)  ကို အေျခခံ၍ ဇယား ၂.၄-၆ တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား၏အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ေအာက္တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ 
ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ျဖစ္သည္။ 
(၁) သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ BOD, SS ႏွင့္ COD တို႔ကိ ုအပုိင္း (က)၊ (ခ) တို႔ကို NEQG ႏွင့္ MOI မွ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဗဟိုေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံတြင္ သန္႕စင္ပါမည္။   
(၂) အထက္ပါ အမ်ိဳးအစား (၃) ခုမွလြဲ၍ အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ဗဟိုေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံမွ 
သန္႔စင္ၿပီးေနာက္ ေရဆိုးအရည္အေသြးဆို္င္ရာ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေရဆိုးအရည္အေသြးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္တူညီေၾကာင္း ဇယား ၂.၄-၅ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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*ဇယား ၂.၄-၆ တြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစိီအတြက္ 

"ေရြးခ်ယ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္း” ကိ ုေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
 

ဇယား ၂.၄-၆ အပုိင္း(က) ၏ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာတြင္ သတ္မွတ္ခ့ဲေသာ 
ဗဟုိေရသန္႔စင္စက္ရုံတြင္ ေရဆုိးသန္႔စင္ၿပီးေနာက္ စြန္႔ပစ္ေရအရည္အေသြး သတ္မွတ္စံႏႈန္း 

စဥ္ အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ 
MOI 

မွသတ္မွတ္ 
ထားေသာစံႏႈန္း2 

 NEQG 
မွသတ္မွတ္ 

ထားေသာစံႏႈန္း 

အပုိင္း(က)အတြင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတ္ထား 
ေသာစံႏႈန္း 

ေရြးခ်ယ္ရသည့္ 
အေၾကာင္း 

၁ 
BOD 

(5 days at 20 ºC) 
mg/L ၂၀ ၅၀ ၂၀၀ ၂၀၃ (၁) 

၂ Suspended solids mg/L ၃၀ ၅၀ ၂၀၀ ၃၀၃ (၁) 

3. 
CODMn 

Permanganate 
value 

mg/L ၆၀ - ၁၅၀ ၃၅၃ (၁) 

၄ 
CODCr Dicromate 

value 
mg/L - ၂၅၀ ၃၀၀ ၇၀၃ (၁) 

၅ Dissolved solids mg/L ၂၀၀၀ - ၂၀၀၀ ၂၀၀၀ (၂) 
၆ pH Value － ၅-၉ ၆-၉ ၆-၉ ၆-၉ (၂) 

၇ Sulfide (as HS) mg/L ၁ ၁ ၁ ၁ (၂) 

၈ Cyanide (as HCN) mg/L ၀.၂သသ 
၀.၁ (free) 

၁ (total) 
၁ (total) ၀.၂ (၂) 

၉ Oil and grease mg/L ၅ ၁၀ ၁၀ ၁၀ (၂) 

၁၀ 
Total coliform 

bacteria 
MPN/100 

mL 
- ၄၀၀ ၄၀၀ ၄၀၀ (၂) 

၁၁ Tar - မရိွ - - - (၂) 
၁၂ Formaldehyde mg/L ၁ - ၁ ၁ (၂) 

၁၃ 
Phenols and 

cresols 
mg/L ၁ 

၀.၅ (Phenols 
only) 

၁ ၁ (၂) 

၁၄ Free chlorine mg/L ၁ 
၀.၂ (total 
residual) 

၀.၂ ၀.၂ (၂) 

၁၅ 
Heavy metals 

(total) 
mg/L - ၁၀ - - (၂) 

၁၆ Zinc mg/L ၅ ၂ ၂ ၂ (၂) 
၁၇ Chromium (Total) mg/L ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ (၂) 

၁၈ 
Chromium 

(Hexavalent) 
mg/L - ၀.၁ ၀.၁ ၀.၁ (၂) 

၁၉ Arsenic mg/L ၀.၂၅ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၁ (၂) 
၂၀ Copper mg/L ၁.၀ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ (၂) 
၂၁ Mercury mg/L ၀.၀၀၅ ၀.၀၁ ၀.၀၁ ၀.၀၁ (၂) 
၂၂ Cadmium mg/L ၀.၀၃ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၁ (၂) 
၂၃ Barium mg/L ၁.၀ - ၁.၀ ၁.၀ (၂) 
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စဥ္ အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ 
MOI 

မွသတ္မွတ္ 
ထားေသာစံႏႈန္း2 

 NEQG 
မွသတ္မွတ္ 

ထားေသာစံႏႈန္း 

အပုိင္း(က)အတြင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

သတ္မွတ္ထား 
ေသာစံႏႈန္း 

ေရြးခ်ယ္ရသည့္ 
အေၾကာင္း 

၂၄ Selenium mg/L ၀.၀၂ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၁ (၂) 
၂၅ Lead mg/L ၀.၂ ၀.၁ ၀.၁ ၀.၁ (၂) 
၂၆ Nickel mg/L ၀.၂ ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ (၂) 
၂၇ Insecticides - မရိွ - - - (၂) 

၂၈ 
Radioactive 
Materials 

- မရိွ - - - (၂) 

၂၉ Temperature ºC ၄၀ 
<၃ 

(increase) 
<၃ (increase) 

<၃ 
(increase) 

(၂) 

၃၀ Color and Odor Co-Pt 

Not 
objectionable 
when mixed 
in receiving 

water 

- ၁၅၀ ၁၅၀ (၂) 

၃၁ Total Nitrogen mg/L - - ၈၀၂ ၈၀၂ (၂) 
၃၂ Ammonia mg/L - ၁၀ ၁၀ ၁၀ (၂) 
၃၃ Fluoride mg/L - ၂၀ ၂၀ ၂၀ (၂) 
၃၄ Iron mg/L - ၃.၅ ၃.၅ ၃.၅ (၂) 
၃၅ Silver mg/L - ၀.၅ ၀.၅ ၀.၅ (၂) 
၃၆ Total Phosphorus mg/L  ၂ ၂ ၂ (၂) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

မွတ္ခ်က္၁- MJTDမွ ဇူလိုင္ (၇)ရက္၊ ၂၀၁၅တြင္ အဆိုပါ စံႏႈန္းကို ၄၀ မွ ၈၀ သို႔ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။ (Ref: 
MJTD/O/15-07-187, Notification: Standard of Wastewater Quality Changed on Thilawa Special 
Economic Zone (Zone A) Industrial Zone Internal Regulations 

မွတ္ခ်က္၂- The unit is changed to mg/L from ppm in the original source 
မွတ္ခ်က္ ၃- Designed treated water quality at central STP: BOD :20 mg/L, SS:30 mg/L, CODMn:35 mg/L, 

CODCr:70mg/L 
- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

 
ဇယား ၂.၄-၇ NEQG ၏ ေယဘုယ် စြန္႔ပစ္ေရစံႏႈန္းလမ္းညႊန္ခ်က္ 
အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ 

5-day Biochemical oxygen 
demand 

mg/L 50 

Ammonia mg/L 10 
Arsenic mg/L 0.1 
Cadmium mg/L 0.1 
COD Cr mg/L 250 
Chlorine (total residual) mg/L 0.2 
Chromium (hexavalent) mg/L 0.1 
Chromium (total) mg/L 0.5 
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အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ 
Copper mg/L 0.5 
Cyanide (free) mg/L 0.1 
Cyanide (total) mg/L 1 
Fluoride mg/L 20 
Heavy metals (total) mg/L 10 
Iron mg/L 3.5 
Lead mg/L 0.1 
Mercury mg/L 0.01 
Nickel mg/L 0.5 
Oil and grease mg/L 10 
Ph S.U.a 6-9 
Phenols mg/L 0.5 
Selenium mg/L 0.1 
Silver mg/L 0.5 
Sulphide mg/L 1 
Temperature increase oC <3b 
Total coliform bacteria 100ml 400 
Total phosphorus mg/L 2 
Total suspended solids mg/L 50 
Zinc mg/L 2 

 မွတ္ခ်က္ a: စံႏႈန္း 

             b:ေရာေထြးေနေသာေနရာမ်ားရွိ ပတ္၀န္းက်င္ေရအရည္အေသြး၊ လက္ခံရရွိသည့္ေရ၊    

လက္ခံႏုိင္သည့္ပမာဏစသည္။ ေရာေထြးေနရာအားမသတ္မွတ္ႏုိင္ပါက စြန္႔ထုတ္ေသာေနရာမွ 

၁၀၀မီတာအကြာ သတ္မွတ္ရန္။ 

 မူရင္း- National Environmental Quality (Emission) Guidelines (December, 2015) 

 

စီမံကိန္းတြင္ စြန္႔ပစ္ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ ပဏာမသတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ဇယား ၂.၂-၇ တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။  

- ပတ၀္န္းက်င္ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ တိုင္းတာရန္အမ်ိဳးအစားမ်ား (Parameters) မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြင္းရရိွႏုိုင္ေသာ တိုင္းတာေရးကရိယာမ်ားကို အေျခခံကာ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

- ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္စံႏႈန္းႏွစ္ခုအနက္မွ အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းကို အသံုးျပဳထားသည္။ 
 
ဇယား ၂.၄-၈ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ(MJTD) မွ ဗဟုိေရဆုိးသန္႔စင္စက္ရုံတြင္ ေရဆုိးသန္႔စင္ၿပီးေနာက္စြန္႕ပစ္မည့္ 

ေရအရည္အေသြး သတ္မွတ္စံႏႈန္း 

စဥ္ အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ 
MOI မွ 

သတ္မွတ္စံႏႈ
န္း 

NEQG မွ 
သတ္မွတ္ 

ခ်က္အဆင့္ 

သတ္မွတ္ 
စံႏႈန္း 

၁ BOD                    mg/L Max. 20 50 20 
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စဥ္ အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ 
MOI မွ 

သတ္မွတ္စံႏႈ
န္း 

NEQG မွ 
သတ္မွတ္ 

ခ်က္အဆင့္ 

သတ္မွတ္ 
စံႏႈန္း 

(5 days at 20 ºC) 
၂ Suspended Solids mg/L Max. 30 50 30 
၃ Dissolved solids mg/L Max 2,000 - 2,000 

၄ pH Value - 
Between 5 

and 9 
6-9 6-9 

၅ 
CODMn 

Permanganate 
value 

mg/L 
Max. 35 

(Max. 70 as COD 

Cr) 
250 

Max. 35 
(Max. 70 as COD 

Cr) 

၆ Sulphide (as HS) mg/L Max. 1 1 1 

၇ Cyanide (as HCN) mg/L Max. 0.2 
0.1 

(free) 
1 (total) 

0.2 

၈ Oil and grease mg/L Max. 5 10 5 

၉ 
Total coliform 

bacteria 
MPN/100mL Max. 400 400 400 

၁၀ Formaldehyde mg/L Max. 1 - 1 

၁၁ Phenols and cresols mg/L Max. 1 
0.5 

(Phenols 
only) 

1          
(0.5: 

Phenols) 

၁၂ Free chlorine mg/L Max. 1 
0.2(total 
residual) 

0.2 

၁၃ Heavy metals(total) mg/L  10 10 
၁၄ Zinc mg/L Max. 5 2 2 
၁၅ Chromium (total) mg/L Max. 0.5 0.5 0.5 
၁၆ Arsenic mg/L Max. 0.25 0.1 0.25 
၁၇ Copper mg/L Max. 1.0 0.5 0.5 
၁၈ Mercury mg/L Max. 0.005 0.01 0.01 
၁၉ Cadmium mg/L Max. 0.03 0.1 0.03 
၂၀ Barium mg/L Max. 1.0 - 1.0 
၂၁ Selenium mg/L Max. 0.02 0.1 0.1 
၂၂ Lead mg/L Max. 0.2 0.1 0.1 
၂၃ Nickel mg/L Max. 0.2 0.5 0.2 
၂၄ Iron mg/L  3.5 3.5 
၂၅ Silver mg/L  0.5 0.5 
၂၆ Total phosphorus mg/L  2 2 

၂၇ Insecticides - None - 
မေရြး 

ခ်ယ္ထားပါ 
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စဥ္ အမ်ိဳးအစား ယူနစ္ 
MOI မွ 

သတ္မွတ္စံႏႈ
န္း 

NEQG မွ 
သတ္မွတ္ 

ခ်က္အဆင့္ 

သတ္မွတ္ 
စံႏႈန္း 

၂၈ 
Radioactive 
Materials 

- None - 
မေရြး 

ခ်ယ္ထားပါ 
၂၉ Temperature ºC Max. 40 - 40 
၃၀ Ammonia mg/L - 50 50 
၃၁ Fluoride mg/L  20 20 

မူရင္း- ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအဖြဲ႕ 
၂.၄.၃  ဆူညံသံ 
 
(၁) NEQG မွသတ္မွတ္ထားေသာ ဆူညံသံ သတ္မွတ္ႏွဳန္း 
 
NEQGတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆူညံသံႏႈန္းကို ဇယား ၂.၂-၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ခံႏုိင္သည့္ 
ဆူညံသံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆရေသာ စီမံကိန္း၏  
စက္ယႏၱယားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ထြက္ေပၚႏုိင္သည့္ ဆူညံသံမ်ားအတြက္ ဆူညံသံကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေလွ်ာခ့်ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဆူညံသံ သက္ေရာက္မႈသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတ္မွတ္ 
ႏႈန္းထားမ်ားထက္ မေက်ာ္လြန္သင့္ေပ သို႔မဟုတ္ အနီးဆံုး သက္ေရာက္ရာေနရာတြင္ 
ေနာက္ခံဆူညံမႈအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ၃ decibels ထက္ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရိွရေပ။ 

 
ဇယား ၂.၄-၉ NEQG တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္း 

အမ်ိဳးအစား 

One Hour LAeq (dBA) 
ေန႔အခ်ိန္ (၇:ဝဝ-၂၂:ဝဝ) 

(၁ဝ:ဝဝ-၂၂:ဝဝ 
အစုိးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားအတြက္) 

ညအခ်ိန္္ (၂၂:ဝဝ-၇:ဝဝ) 
(၂၂:ဝဝ-၁ဝ:ဝဝ 

အစုိးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားအတြက္) 
လူေနထိုင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ၊ 

ပညာေရးဆိုင္ရာ 
၅၅ ၄၅ 

စက္မႈဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ၇၀ ၇၀ 
မူရင္း- NEQG (December 2015) 

 

(၂) ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္း 
  ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္းကို ဇယား ၂.၂-၁၁ တြင္ျပထားသည္။  
ထိုစံႏႈန္းမ်ားသည္ အပုိင္း (က) ၏ EIA အစီအရင္ခံစာႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ IR-A တြင္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း စံႏႈန္းမ်ား၏ ျခားနားခ်က္မွာ ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ဇုန္ (ခ) ၏ EIA 
အတြက္ လက္ခံံရာ အေဆာက္အဦနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ စံႏႈန္းကို အပုိင္း (က) ၏ စံႏႈန္းအတိုင္းလည္းေကာင္း၊ SEZ 
ႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတုိ႕၏ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ IR-A ၏ စံႏႈန္းကိုလည္းေကာင္း 
အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ဤစီမံကိ္န္းတြင္ ဆူညံသံအဆင့္အတြက္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းကို ဇုန္အပုိင္း(က)ႏွင့္ 
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ 
ျဖိဳဖ်က္သည့္ အခါထြက္ေပၚေသာ ဆူညံသံသည္ ေဆာက္လုပ္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚေသာ ဆူညံသံႏွင့္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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လကၡဏာရပ္ခ်င္းတူညီေသာေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္လည္း အဆိုပါ စံႏႈန္းကို သတ္မွတ္အသုံးျပဳသည္။  
 

ဇယား ၂.၄-၁၀ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္း 

အမ်ိဳးအစား 
ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(7am-7pm) 
ညေနခင္း အခ်ိန္ (Leq) 

(7pm-10pm) 
ညအခ်ိန္ (Leq) 
(10pm-7am) 

EIA1 Tenant2 EIA Tenant EIA Tenant 
ေနထုိင္ရာအိမ္ ႏွင့္ ၁၅၀ မီတာ 
အတြင္း တည္ရိွေသာ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း အနီးရိွ ေနရာ 

75 dB 75 dB 60 dB 60 dB 55 dB 55 dB 

အျခားေနရာမ်ား 75 dB 75 dB 65 db 65 dB 65 dB 65 dB 
မွတ္ခ်က္: ေလ့လာသည့္ ေနရာသည္ အပုိင္း (ခ) ၏ လက္ခံအေဆာက္အဦႏွင့္ SEZ ႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူတုိ႔၏ေနရာ စပ္ၾကားတြင္ တည္ရိွသည္။ 

၁: အပုိင္း (က) ၏ EIA report ရိွ သတ္မွတ္ဆူညံသံႏႈန္း 

၂: စက္ရုံံဧရိယာအတြင္းရိွ ငွားရမ္းသူမ်ား၏ IR-A သတ္မွတ္ဆူညံသံႏႈန္း 

မူရင္း- The EIA report for Thilawa SEZ Development Project (Class A) (September 2013), summarized by EIA Study Team 

 

(၃) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလအတြက္ ဆူညံသံသတ္မွတ္စံႏႈန္း 

 
အဆင့္ (က) ၏ EIA အစီအရင္ခံစာ၊ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ IR-A ႏွင့္ NEQG တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္းကို ဇယား ၂.၂-၁၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤစီမံကိ္န္းတြင္ 
ဆူညံသံအဆင့္အတြက ္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းကို ဇုန္အပုိင္း(က)ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနာက္ခံဆူညံသံအဆင့္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ 
NEQG ၏သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။   
 

ဇယား ၂.၄-၁၁ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္း 

အမ်ိဳးအစား 
ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 
(7am-7pm) 

ညေနခင္းအခ်ိန္ (Leq) 
(7pm-10pm) 

ညအခ်ိန္ (Leq) 
(10pm-7am) 

EIA1 Tenant2 NEQG3 EIA Tenant NEQG EIA Tenant NEQG 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ 
ေဆးရုံႏွင့္ ေက်ာင္း 
အစရိွေသာ 
ထိခုိက္လြယ္သည့္ 
ေနရာမ်ား အနီးရိွ ေနရာ 

60 dB 60 dB 55dB 55 dB 55 dB 55dB 50 dB 50 dB 45dB 

လူေနအိမ္အနီးရိွေနရာ 65 dB 65 dB  60 dB 60 dB  55 dB 55 dB  
သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္ 
အပုိင္း (က) အတြင္းရိွ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ 
စက္မႈဆို္င္ရာဧရိယာမ်ား 
အနီးရိွ ေနရာ  

70 dB 70 dB 70 dB 65 dB 65 dB 70 dB 60 dB 60 dB 70 dB 

မွတ္ခ်က္။ ေလ့လာသည့္ ေနရာသည္ အပုိင္း (ခ) ၏ လက္ခံအေဆာက္အဦႏွင့္ SEZ ႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူတုိ႔၏ေနရာစပ္ၾကား၊ NEQG၏ 

အထိခုိက္လြယ္ဆုံးေနရာတြင္ တည္ရိွသည္။ 

၁။ အပုိင္း (က) ၏ EIA report ရိွ သတ္မွတ္ဆူညံသံႏႈန္း 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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၂။ စက္ရုံံဧရိယာအတြင္းရိွ ငွားရမ္းသူမ်ား၏ IR-A သတ္မွတ္ဆူညံသံႏႈန္း 

၃။ NEQG တြင္ ဆူညံသံ သက္ေရာက္မႈသည္ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သတ္မွတ္ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ မေက်ာ္လြန္သင့္ေပ သုိ႔မဟုတ္ 

အနီးဆုံး သက္ေရာက္ရာသုိ႔ အမ်ားဆုံး ၃ decibels မရိွရေပ။ 

မူရင္း- သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္.ခြမွဲဳစီမံကိန္း(အမ်ိဳးအစား ေအ) အတြက္ EIA အစီရင္ခံစာ (စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၃)၊ EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ.မွ 

       အႏွစ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ 

 
(၄) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္း 

 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ထုိထက္ပုိေသာ ဆူညံသံမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားသည္။ 
ေနထိုင္သည့္ေနရာအလိုက္ ဆူညံသံႏႈန္းကို ဇယား ၂.၄-၉ အရ NEQG တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း NEQG တြင္ 
လမ္းတစ္ေလ်ာက္၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံမ်ားကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္္မ်ားမွ ဆူညံသံသတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စံႏႈန္အတိုင္းသတ္မွတ္ထားပုံကို ၂.၄-၁၂ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းသတ္မွတ္ထားသည္။ 

 
ဇယား ၂.၄-၁၂ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္း 

 ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 
(6am-10pm) 

ညအခ်ိန္ (Leq) 
(10pm-6am) 

သတ္မွတ္ဆူညံသံႏႈန္း (dB)* 75 70 
မွတ္ခ်က္*: ပင္မလမ္းမၾကီးမ်ား၏ အနီးတြင္ အသုံးျပဳထားသည္။ 

မူရင္း- The Noise Regulation Law (Japan) (Law No. 98 of 1968, Latest Amendment by Law No.91 of 2000) 

 

၂.၄.၄ တုန္ခါမႈ 
 
(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ တုန္ခါမႈသတ္မွတ္ႏႈန္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ တုန္ခါမႈသတ္မွတ္ႏႈန္းအတြက္ အပုိင္း (က) ၏ EIA 
အစီအရင္ခံစာပါ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ တုန္ခါမႈသတ္မွတ္ႏႈန္းကို IR-
A တြင္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ထိုစံႏႈန္းကိုပင္ အသံုးျပဳသည္။ ေလ့လာသံုးသပ္သည့္ ေနရာမ်ားသာ 
ကြာျခားမႈရိွသည္။ ဤစီမံကိ္န္းတြင္ တုန္ခါမႈအဆင့္အတြက္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းကို ဇုန္အပုိင္း(က)ႏွင့္ 
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ 
ျဖိဳဖ်က္သည့္ အခါထြက္ေပၚေသာ တုန္ခါႏႈန္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚေသာ တုန္ခါႏႈန္းႏွင့္ 
လကၡဏာရပ္ခ်င္းတူညီေသာေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္လည္း ဇယား ၂.၂-၁၄ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း 
အဆိုပါ စံႏႈန္းကို သတ္မွတ္အသုံးျပဳသည္။  

 
ဇယား ၂.၄.၁၃ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ တုန္ခါမႈသတ္မွတ္ႏႈန္း 

အမ်ိဳးအစား 
ေန႔အခိ်န္ (La) 
(7am-7pm) 

ညေနခင္းအခ်ိန္ (La) 
(7pm-10pm) 

ညအခ်ိန္ (La) 
(10pm-7am) 

EIA1 Tenant2 EIA Tenant EIA Tenant 
လူေနအိမ္ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 
အနီးရိွေနရာ 

65 dB 65 dB 65 dB 60 dB 60 dB 60 dB 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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အမ်ိဳးအစား 
ေန႔အခိ်န္ (La) 
(7am-7pm) 

ညေနခင္းအခ်ိန္ (La) 
(7pm-10pm) 

ညအခ်ိန္ (La) 
(10pm-7am) 

EIA1 Tenant2 EIA Tenant EIA Tenant 
သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (က) 
အတြင္းရိွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ 
စက္မႈဆို္င္ရာဧရိယာမ်ား အနီးရိွ 
ေနရာ  

70 dB 70 dB 70 dB 65 dB 65 dB 60 dB 

မွတ္ခ်က္- ေလ့လာသည့္ ေနရာသည္ အပုိင္း (ခ) ၏ လက္ခံအေဆာက္အဦႏွင့္ SEZ ႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူတုိ႔၏ေနရာစပ္ၾကားတြင္ တည္ရိွသည္။ 

၁။ အပုိင္း (က) ၏ EIA report ရိွ သတ္မွတ္တုန္ခါမႈႏႈန္း 

၂။ စက္ရုံံဧရိယာအတြင္းရိွ ငွားရမ္းသူမ်ား၏ IR-A သတ္မွတ္တုန္ခါမႈႏႈန္း 

မူရင္း- သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္.ခြမွဲဳစီမံကိန္း(အမ်ိဳးအစား ေအ) အတြက္ EIA အစီရင္ခံစာ (စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၃)၊ EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ.မွ 

       အႏွစ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ 

(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ တုန္ခါမႈသတ္မွတ္ႏႈန္း 
 
အပုိင္း (က) ၏ EIA အစီအရင္ခံစာႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ IR-A တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း   လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္းကို ဇယား ၂.၂-၁၅ 
တြင္ျပထားသည့္ အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ ဤစီမံကိ္န္းတြင္ တုန္ခါမႈအဆင့္အတြက္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းကို 
ဇုန္အပုိင္း(က)ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။  
 

ဇယား ၂.၄-၁၄ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ တုန္ခါမႈသတ္မွတ္ႏႈန္း 

အမ်ိဳးအစား 
ေန႔အခ်ိန္  

(7am-7pm) 
ညေနခင္းအခ်ိန္  
(7pm-10pm) 

ညအခ်ိန္  
(10pm-7am) 

EIA1 Tenant2 EIA Tenant EIA Tenant 
လူေနထိုင္ရာ အိမ္မ်ားႏွင့္ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

65 dB 65 dB 60 dB 60 dB 60 db 60 dB 

ရုံး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ စက္ရုံမ်ား 

70 dB 70 dB 65 dB 65 dB 65 dB 60 dB 

မွတ္ခ်က္- ေလ့လာသည့္ ေနရာသည္ အပုိင္း (ခ) ၏ လက္ခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ SEZ ႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတို႔၏ေနရာစပ္ၾကားတြင္ 

တည္ရိွသည္။ 

၁: အပုိင္း (က) ၏ EIA report ရိွ သတ္မွတ္တုန္ခါမႈႏႈန္း 

၂: စက္ရုံံဧရိယာအတြင္းရိွ ငွားရမ္းသူမ်ား၏ IR-A သတ္မွတ္တုန္ခါမႈႏႈန္း 

မူရင္း- သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္.ခြမွဲဳစီမံကိန္း(အမ်ိဳးအစား ေအ) အတြက္ EIA အစီရင္ခံစာ (စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၃)၊ EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ.မွ 

       အႏွစ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ 

 

(၃) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ တုန္ခါမႈသတ္မွတ္ႏႈန္း 
 

ပတ၀္န္းက်င္မွျဖစ္ေပၚေသာ တုန္ခါမႈအဆင့္သည္ပုိ၍ မ်ားေသာေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ 
တုန္ခါမႈအတုန္္ခါမႈအဆင့္ႏွင့္ လကၡဏာရပ္ခ်င္းမတူညီပါ။ အပုိင္း (က)၏ EIA အစီအရင္ခံစာႏွင့္ IR-A ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ 
အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ တုန္ခါမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မရိွေသာေၾကာင့္ ဇယား ၂.၂-၁၆ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

 

2-29 

 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စံႏႈန္းကို အသံုးျပဳ၍ သတ္မွတ္ထားသည္။ 
 

ဇယား ၂.၄-၁၅ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံသတ္မွတ္ႏႈန္း 
 ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(6am-10pm) 
ညအခ်ိန္ (Leq) 
(10pm-6am) 

သတ္မွတ္ဆူညံသံႏႈန္း (dB)* ၆၅ ၆၀ 
မွတ္ခ်က္*။ ပင္မလမ္းမၾကီးမ်ား၏ အနီးတြင္ အသုံးျပဳထားသည္။ 

မူရင္း- ဆူညံမွဳထိန္ခ်ဳပ္ျခင္းဥပေဒ (ဥပေဒနံပါတ္ ၉၈၊ ၁၉၆၈၊ ဥပေဒနံပါတ္ ၉၁၊ ၂ဝဝဝ အရ ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္) 

 

 
၂.၅ စီမံကိန္းအတြက္ လူမႈႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား   

IFC EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  

IFC၏ EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ လက္ခံႏုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္အေနထားမ်ားႏွင့္ အတိုင္း အတာမ်ားပါ၀င္ၿပီး၊ 

ရိွေနေသာ နည္းပညာျဖင့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားအား သဘာ၀က်ေသာ ကုန္က်မႈႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏုိင္ရန္ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ စဥ္းစားထားပါသည္။  

ေယဘုယ် EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စက္မႈက႑လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဟူ၍ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂)မ်ဳိးရိွပါသည္။ ေယဘုယ် 

EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါက႑အလိုက္ ပတ၀္န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ 

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းမ်ား ပါ၀င္သည္-  

(၁) ပတ၀္န္းက်င္၊ 

(၂) အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊  

(၃) လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ။  

(၄) ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။  

ဇယား ၂.၅-၁ တြင္ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈက႑၏ ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 

ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

ဇယား ၂.၅-၁ IFC EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြင္း လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ 

မာတိကာမ်ား အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

ေရအရည္အေသြးႏွင့္ 

ရရိွႏုိင္မႈ  

-  ေသာက္သံုးေရအရင္းအျမစ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္မွလက္ခံႏုိင္ေသာ  စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ 

သို႕မဟုတ္ လက္ခံႏုိင္ေသာ ပမာဏပုိမုိမ်ားျပားေစရန္ သိ႕ုမဟုတ္ 

ေသာက္ေရအရည္အေသြးအတြက္ WHO ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လက္ရိွ 

တည္းျဖတ္ထားေသာ ေရအရည္အေသြးပါ၀င္မႈမ်ားအား အခ်ိန္တိုင္း ကာကြယ္္ သင့္ပါသည္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

 

2-30 

 

မာတိကာမ်ား အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

- စီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေရာဂါကာကြယ္ရန္ တစ္ကိုယ္ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 

သန္႕ရွင္းေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေရရရိွမႈကို မထိခုိက္သင့္ဘဲ၊ အနာဂတ္တြင္ 

အလားအလာရိွေသာ လုိအပ္ခ်က္အား ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ အလံုးစုံေသာ စံႏႈန္းတြင္ တစ္ရက္၌ 

လူတစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀ လီတာ ရရိွသင့္ပါသည္။  

စီမံကိန္းပါ၀င္ဖြ႕ဲစည္းမႈ၏ 

ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံ 

အရေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ  

- ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံအား အခန္းဖြ႕ဲစည္း၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္အခါ ပုံစံေျပာင္းလဲပုံအဆင့္အတြင္း 

အလားအလာရိွေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ၿပီး၊ ပုိ၍လြယ္ကူစြာ 

ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားအား စီမံကိန္းတစ္ခု၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စီမံခ်က္၊ 

ေျမေနရာေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပုံစံေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္အလုိက္ စဥ္းစားၿပီး 

တရား၀င္ေပါင္းစည္းထားသင့္သည္။ ၎တို႕မွာ-  

(၁) အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ မေအာင္ျမင္ေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ထားေသာ အဓိက အႏၱရာယ္မ်ားထံမွ ျပည္သူလူထုအား ကာကြယ္ရန္ 

စီမံကိန္းေနရာပတ္လည္တြင္ ႐ူပေဗဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခြျဲခားမႈ နည္းလမ္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ 

ၾကားခံေျမႇာင္းမ်ား ထားျခင္း၊  

(၂) ငလ်င္မ်ား၊ ဆူနာမီ၊ ေလျပင္းတိုက္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ ျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္လာေသာ သဘာ၀အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရပ္ဆိုင္းျခင္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္ 

ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ အင္ဂ်င္နီယာပညာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား 

ေပါင္းစည္းျခင္း၊  

(၃) ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အေဆာက္အဦးပုံစံ သို႕မဟုတ္ ေဒသ အလိုက္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ထားေသာပုံစံအား ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းတုိ႕ ျဖစ္သည္။  

သက္ရိွဘ၀ႏွင့္ မီးေဘး 

လံုၿခံဳမႈ (L&FS)  

အေဆာက္အဦးအသစ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာလက္ခံ ထားေသာ 

သက္ရိွလူမႈဘ၀ႏွင့္ မီးေဘးလံုၿခံဳမႈ (L&FS) စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ေဒသခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ စနစ္မ်ား၊ 

ေဒသဆိုင္ရာ မီးေဘးကာကြယ္ေရးဌာနမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ တရား၀င္၊ 

အာမခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္၀ စြာ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ဒီဇုိင္းဆြဲ တည္ေဆာက္သင့္သည္။  

ေထက္ပံ့ေပးသူမ်ားသည္လည္း အဓိကက်ေသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ ေသာစနစ္မ်ား၊ 

စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ေပါ့ခြင့္ျပဳႏုိင္ေသာ တိုင္းတာမႈမ်ားအား 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ရိွလူေနမႈဘ၀ႏွင့္ မီးေဘး လုံၿခံဳမႈ စီမံခ်က္အား 

ျပင္ဆင္သင့္သည္။  

ယာဥ္အႏၱရာယ္ 

ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ  

ပုဂၢလိကပုိင္ သုိ႕မဟုတ္ ျပည္သူပုိင္လမ္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းသံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္းႏွင့္ အလုပ္ေနရာတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းဖယ္ရွား ခ်ိန္အတြင္းတြင္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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မာတိကာမ်ား အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

စီမံကိန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈကို အားေပးသင့္ပါသည္။ 

ထိခုိက္ျခင္းမ်ား၊ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈမ်ားေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၊ 

လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအလုပ္သမား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ အေျခအေနမ်ား၏ 

လက္ခံႏုိင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သင့္သည္။  

အႏၱရာယ္မ်ားေသာ 

အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား၏ 

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး  

စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အရာ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား၏ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး အား လိုက္ေလ်ာညီေထြ 

ေသခ်ာေစရန္ ေနရာအလိုက္ နည္းလမ္းမ်ားရိွသင့္သည္။  

အနာေရာဂါ ကာကြယ္ 

တားဆီးမႈ  

စီမံကိန္းအဆင့္၌ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏံွ႕တတ္ေသာေရာဂါမ်ားအား ဆန္႕က်င္၍ ၾကား၀င္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္-  

(၁) အလုပ္သမားအား အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းမ်ား အား 

ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊  

(၂) ေဒသခံျပည္သူလူထုအတြင္းရိွ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဖ်ားနာမႈမ်ားအား က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ 

အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အစြမ္းအစမ်ားျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

ေရာဂါကုထံုးမ်ားတြင္ က်န္းမာေသာအလုပ္သမားမ်ား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေရာဂါခုခံႏုိင္စြမ္းကို ေလ့လာေသာ ပညာရပ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား 

ညႊန္ၾကားေပးျခင္း၊  

(၃) ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပ့ံပုိးမႈမ်ား သို႕မဟုတ္ ေနရာ အတြင္းမွာတြင္ 

အေျခအေနအလိုက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈကုထံုးအား ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း တုိ႕ပါ၀င္သည္။  

အေရးေပၚအသင့္ရိွေန 

ျခင္းႏွင့္ တံု႕ျပန္ခ်က္  

စီမံကိန္းအားလံုးတြင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္မႈမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးမႈႏွင့္ အခ်ဳိးညီေသာ 

အေရးေပၚအသင့္ရိွျခင္းႏွင့္ တုံ႕ျပန္မႈ စီမံခ်က္ရိွသင့္ၿပီး ၎တြင္ ေအာက္ပါအေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ပါ၀င္ပါသည္- (၁) စီမံခန္႕ခြဲျခင္း (မူ၀ါဒ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္စသည္)၊ 

(၂) အေရးေပၚေနရာမ်ား၏ အဖြ႕ဲအစည္း (အမိန္႕ရအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေဆး    ကုသသည့္စခန္းမ်ား 

စသည)္၊ (၃) တာ၀န္ယူမႈႏွင့္အခန္းက႑မ်ား၊ (၄) ဆက္သြယ္ေရး၊ (၅) အေရးေပၚတံု႕ျပန္ခ်က္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ (၆) အေရးေပၚနည္းလမ္းမ်ား၊ (၇) သင္ယူျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ (၈) 

စစ္ေဆးသည့္စာရင္းမ်ား (ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ အခန္းက႑စာရင္းႏွင့္ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား 

စစ္ေဆးသည့္စာရင္း )ႏွင့္ (၉) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အက်ဳိးဆက္ႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အေရးေပၚကိစၥ။  

မူရင္း ။ ။ IFC  ၊ EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ 

(ဧၿပီလ ၃၀၊ ၂၀၀၇)  

1EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ IFC ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ရိွသည္။ (ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ) 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+appro

ach/risk+management/ehsguideline 

 
၂.၆ ။  ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ  
၂.၆.၁ ။  သီလ၀ါအထူးစက္မႈဇုန္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြပုံဲ  
 
သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC) ကိ ုသီလဝါ SEZ နယ္ေျမအတြင္းလုပ္ကိုင္မည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ 
ျပည္တြင္းျမွဳပ္ႏ့ံွသူမ်ားကိုပါ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးေသာ  ျမန္မာအစုိးရ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေရး အာဏာပုိင္အဖြ႔ဲအစည္း ၏ 
ျမန္မာ SEZ ဥပေဒ မွ အပုိဒ္ခြဲ (၅) အရ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။  
TSMC ၏ ေအာက္တြင္ One Stop Service Center (OSSC) ကိ သီလဝါ SEZ တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည့္သူမ်ားအတြက္ 
လိုအပ္ေသာ လိုင္စင္မ်ား ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ အဆင္ေျပစြာ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ 
ဖြဲ႔စည္းထားရိွပါသည္။ ၄င္း OSSC တြင္ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ေပးပိုင္ခြင္႔ လုပ္ပုိင္ခြင္႔အပ္ႏွင္းထားေသာ 
အစုိးရဌာနမ်ားမွ ကိုုယ္စားလွယ္၀န္ထမ္းမ်ားကို ထားရိွလ်က္ရိွပါသည္။ 
ဤ OSSC တြင္  

- ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင္႔ စားသံုးသူဆိုင္ရာဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန 
- အေကာက္ခြန္ဌာန၊ စီမံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန 
- ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန၊ စီမံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန 
- လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ဌာန၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန 
- အလုပ္သမားေရးရာဌာန၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူ၀န္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန 
- ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ အိုးအိမ္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန 
- ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန 
- စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန 
- ဗဟိုဘဏ္ 
- အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ 
- ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္ 
- ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရႏ္အတြက ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ 
၀န္ၾကီးဌာန (MOECAF) မွ အရာရိွႏွစ္ဦးအား OSSC ရိွ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာဌာနခြတဲြင္ ပုိ႔လႊတ္ထားရိွပါသည္။ 
၄င္းအရာရိွမ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူဘက္မွ တင္သြင္းလာေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစာရြက္စာတမး္မ်ားအား ေလ့လာ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမစတင္မွီွ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း 
ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ 
 
၂.၆၂ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ 
 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ (MJTD) ပုံ ၂.၃-၆ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ဌာန(၅)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ဌာန၏ အဖြဲ႔ေအာက္တြင္ရိွေသာ ပတ၀္န္းက်င္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဌာနစိတ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။ 
ဥကၠဌႏွင့္ စီးအီးအို ၏ တိုက္ရုိက္ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနသည္ မေက်နပ္ခ်က္၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား 
ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအား ေထာက္ပံေပးျခင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
စသည္တို႔အတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။ 
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ပုံ ၂.၆-၁  MJTD ၏ဌာနဖြဲ႔စည္းပုံ 
 

ဇယား ၂.၆-၁ MJTD ၏ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆင္ျခင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကတာ၀န္မ်ား  
ဌာန/ဌာနစိတ္ အဓိကတာ၀န္မ်ား  

ပတ္၀န္းက်င္၊ 
ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဌာနစိတ္  

၁) ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအား စက္ရုံထူေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း 
အကူအညီေပးျခင္း 
-ေဒသတြင္းအၾကံေပးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
စသည္႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ႔ပုိးေပးျခင္း   
-ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈအဆင္ေျပေအာင္ ပံ႔ပုိးေပးျခင္း 
၂) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း(ခ)၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းကုိ 
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အစီအစဥ္အရ 
ေစာင့္ၾကည့္တုိင္းတာျခင္း 
၃) ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပျခင္း 

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနစိတ္ ၁) မေက်နပ္ခ်က္၊တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးျခင္း  
-လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ေပးပုိ႔ေသာ မေက်နပ္ခ်က္၊ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံကုိင္တြယ္ျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္သလုိ 

ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးျခင္း   
- လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအၾကား တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားတြက္ 

ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ကုိင္ေပးျခင္း 
၂) လူမႈဆုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေရးွဆြေဲရးႏွင့္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး 
၃) လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဌားရမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း 
၄) အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္း 

မူရင္း : MJTD 

အသံုး၀င္ေသာ
အဖြဲ႔ 

သမၼတႏွင့္ဌာနဆိုင္ 
ရာအႀကီးအကဲ 

ဒုသမၼတ  
ဒုသမၼတ 
  

ိေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်
ျခင္း 

ဖြစဲည္းပုံ ဘ႑ာေရး 

      ဥကၠဌ 

ၠ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
သည္အ့ဖြ ႔ဲ 

        ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
        ဖြၿံဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ ႔ 

 

လူထုဆက္ဆံေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္လူစြမ္း 

အားအရင္းအျမစ္  

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေဘးကင္း
လုံၿခံဳမႈႏွင့္က်န္းမာေရးက႑ 
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၂.၆-၃ သီလ၀ါအထူးစီးပြါးေရးဇုန္တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္     
အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းပုံ 
 
ပုံ ၂.၆-၂ သည္ သီလဝါ SEZ တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းပုံ အား ေဖာ္ျပထားသည္။  
ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (RIC) ႏွင့္ ဝင္ေငြ ျပန္လည္ရရိွေရး အစီအစဥ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (IRPIC) တို႔အား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေထာက္အကူျပဳ 
အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္။ ယင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ YRG မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း သီလဝါ 
SEZ (၂၄ဝဝဟက္တာ) တစ္ခုလံုး၏ IRP လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ားသည္ သီလဝါ SEZ တြင္ 
လက္ေတြ႔ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက တာဝန္ရိွပါသည္။  
အထက္ပါ ေကာ္မတီႏွစ္ခုသည္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အဓိကက်သက့ဲသုိ႔ လုပ္ငန္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ေသာ အၾကံေပးအဖြဲ႔ (MASG) ကိုလည္း သီလဝါ SEZ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ေနရာ၏ ဇုန္ A မွ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲျပီး ၄င္းသည္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အၾကံေပးျခင္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ သက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္မႈသည္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္မႈ ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 
ထို႔အတ ူ ဇုန္ A မွ ၂၀၀၀ ha မွ ရရိွထားေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ျဖင့့္လည္း အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည္။ အထက္ပါ 
ေကာ္မတီ ႏွစ္ခု ႏွင့္ MSAG တြင္ ရြာသားမ်ားထမွဲ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုလည္း လူထု၏ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈ အစီအစဥ္ အေပၚ ျမင္ေသာ အျမင္မ်ားကို ရရိွေစရန္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

 

 
မူရင္း- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္.ခြမွဲဳေကာ္မတီ၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) ၏ ဖြ.ံျဖိဳးတုိးတက္မွဳဧရိယာ (၂၀၀၀ ဟက္တာ) 

         အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မူေဘာင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၀၁၆) 

 
ပုံ ၂.၆-၂  သီလဝါ SEZ တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 

အဖြမဲ်ားဖြဲ႔စည္းပုံ 
 

 

Yangon Region Government
(Minister of Agriculture and 

Livestock Breeding, member of 
TSMC) 

Relocation  Implementation Committee (RIC)

Chairperson : Yangon Region Government (Min of Agriculture, 
member of TSMC)

Secretary: District Administrator at Southern District GAD, MOHA

Leader: Township Administrator at GAD of Thanlyin and Kyauktan 
Townships, MOHA
Members:
‐Staff officer from  SLRD of Thanlyin and Kyauktan Townships, MOAI
‐Staff officer from  Dept. of Immigration and Population of Thanlyin 
and Kyauktan Townships, Min. of Immigration and Population
‐Assistant engineer from  Dept. of Thanlyin and Kyauktan townships, 
Min. of Border Affairs
‐Representative from Ministry of Health
‐Representative from Ministry of Education
‐Myanmar Police Force, MOHA
‐Representatives from villages inside the project area
‐Other concerned partners

Income Restoration Program Implementation Committee 

(IRPIC)

Chairperson : Thilawa SEZ Management Committee

Leader: Township Administrator at GAD of Thanlyin and Kyauktan 
Townships, MOHA

Members:
‐ Staff officer from Dept. of Urban and Housing Development of 

Thanlyin and Kyauktan Townships, MOC
‐ Staff officer from Dept. of Labor of Thanlyin and Kyauktan 

Townships, Min. of Labor Employment and Social Security
‐ Staff Officer from Dept: of Planning of Thanlyin and Kyauktan 

Townships, MNPED
‐ Trainers from concerned Ministries
‐ Representatives from villages inside the project area
‐ Representatives from Civil Societies
‐ Other concerned partners                                        

Thilawa SEZ Management 
Committee  
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၂.၇ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တြင္ ဇုန္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
၂.၇-၁ သီလ၀ါအထူးစီးပြါးေရးဇုန္၏ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ 
 
၁) စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူအတြက္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္ 
အခန္း (၁) တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ဇုန္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ပုံ ၂.၇-၁၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖဖ၀ါရီလတြင္ ေရးဆြဲထားရိွခဲ႔ပါသည္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ 
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္အတိုင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ ႏွင့္ EIA အစီရင္ခံစာမူ 
ၾကမ္းတို႔ တင္ျပျခင္း၊ ထုိနယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္ႏွင့္ EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းလုပ္ေဆာင္သည့္ 
အဆင့္တို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသ့ုိထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဇုန္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ EIA ေလ့လာျခင္းအတြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာႏုိင္ရန္ MOECAF ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ေရႊ႔လ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအဖြဲ႔ (mobile team) တစ္ခုကို 
ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ၄င္း mobile team ႏွင့္အတူ TSMC မွ EIA ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ေကာ္မတီ (EIA Review 
Committee) မွတစ္ဆင့္ EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအား မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ားရရွိ 
လာပါက စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူအေနျဖင့္ TSMC မွရရိွလာေသာ၄င္းမွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လူထုဘက္မွတင္သြင္းလာေသာ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေျချပဳကာ EIA အစီရင္ခံစာကို အျပီးသတ္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။  
EIA အစီရင္ခံစာအား အတည္ျပဳခ်က္ရရိွျပီးေနာက္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွာ ပတ္၀န္က်င္ထိခုိက္မႈစမ္းစစ္ျခင္းမွ 
ရရိွလာေသာ အခ်က္အလက္ရလဒ္မ်ားအားအေျခခံ၍ ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ (EMP) အားေရးဆြဲကာ 
စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ဆဲကာလ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသည့္ကာလအထိ 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈ (Environmental Monitoring) လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
 
၂
EIA ၏နည္းပညာဆုိင္ရာရွဳေထာင့္အရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ EIA ေလ့လာမွဳလုိအပ္ခ်က္သည္ EIA လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း 

လုိက္နာလိမ့္မည္။ 
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မူရင္း။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုံစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ 

ပုံ ၂.၇-၁။ ဇုန္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ EIA ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 
  
၂)သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ “ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီွအဆင့္”၊ “ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ 
ေနစဥ္” ႏွင့္ “ပုံမွန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလ” စသည့္ အဆင့္ (၃) ဆင့္တို႔တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည့္သူဘက္မွ ပုံ ၂.၇-၂ 
တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ECPP, IEE ႏွင့္ EIA တို့၏ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္စံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို TSMC၃ ၏ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ Download ဆြဲယူၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။  
http://www.myanmarthilawa.gov.mm/environmental-protection-ecpp-iee-and-eia 
၃ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား ဇုန္ (ေအ) ဖြ.ံျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ ျပင္ဆင္ခ့ဲေသာ္လည္း ဇုန္ (ဘီ)တြင္လည္း သံုးေကာင္းသံုးလိမ့္မည္။ 

 
 
 
  

http://www.myanmarthilawa.gov.mm/environmental-protection-ecpp-iee-and-eia
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ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား ဇုန္ (ေအ) ဖြ.ံျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဇုန္ (ဘ)ီတြင္လည္း သံုးေကာင္းသံုးလိမ့္မည္။ 
မူရင္း။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီ 

ပုံ ၂.၇-၂ သီလ၀ါအထူးစက္မႈဇုန္တြင္ ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက ္လုပ္ငန္းစဥ္ျခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္ 

 
၁) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ စတင္ျပင္ဆင္သည့္ကာလ 

 
ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ (ECPP) 
အမ်ိဳးသားအဆင့္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ ္ ၈၁/၂၀၁၄ 
အရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္း၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပတ၀္န္းက်င္အားထိခုိက္ေစေသာ 
ဆိုးက်ိဳးမ်ားေလွ်ာ႔က်ေအာင္ျပဳလုပ္မႈ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္ရႈ ျခင္းတို႔ပါ၀င္ေသာ  ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ (ECPP) ကိ ု ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးခ်င္စီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူတုိင္းသည္ ECPP ကို ျပင္ဆင္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွ 
သူမ်ားမွာ စီမံကိန္ဧရိယာ အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္မလုပ္ေဆာင္မီွ TSMC မွ ECPP 
အားအတည္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူရမည္။ 
 
ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ႏွင့္ ကနဦးပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE) 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစပါက ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ IEE သို႔မဟုတ ္ EIA ကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ TSMC သည္ ေလွ်ာက္ထားသူျပင္ဆင္ထားေသာ ECPP မူၾကမ္းအားအေျခခံ၍ 
IEE သိုမဟုတ္ EIA လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈရိွမရိွကို ဇယား ၂.၃-၁ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ 
ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။ 
 

Implementation of 
Environmental 

Mitigation Measures 
& Submission of 

Monitoring Report

Before 
Construction 

Draft ECPP 
Preparation

Final ECPP 
Preparation

Construction 
Stage 

EIA/ IEE Study (if 
Required)

Appraisal of draft ECPP & 
judgment of necessity of IEE/EIA  

IF IEE or 
EIA 

Required
Appraisal of Final ECPP

Receipt of ECPP 
Approval

Receipt of EIA/IEE 
Approval

Appraisal of Draft 
EIA/IEE Report

Appraisal of Final 
EIA/IEE Report

Inspection(s) at Construction Stage (after 4 months from the start of construction)

Regular 
Operation  

Stage 

Implementation of 
Environmental 

Mitigation Measures 
& Submission of 

Monitoring Report

Receiving Monitoring Report & 
Comments (as necessary)

Receiving Monitoring Report & 
Comments (as necessary)

Inspection at Operation Stage

Inspection at before commencement of commercial operation
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ဇယား ၂.၇-၁ IEE/EIA လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္မႈအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
စဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား  စံသတ္မွတ္ခ်က္  
၁။ လက္ရိွအသံုးျပဳေနေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ EIA 

သို႔ IEE လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မႈ (EIA Procedure, IFC 
EHS Guidelines, EU Directive 2008/1/EC 
concerning integrated pollution prevention and 
control) 

(က) က႑မ်ား၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္၊ 
ကုန္ထုတ္အက်ယ္အ၀န္း၊ စသည္တို႔အေပၚအေျခခံ ေသာ 
IEE သို့မဟုတ္ EIA 

၂။ လူေနဧရိယာ၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားႏွင္႔ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တည္ရိွျခင္း 

(က) မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရိွျခင္း သုိ႔ မရိွျခင္း 

၃။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ (က) ဘိုင္လာ၊ မီးဖုိ၊ အင္ဂ်င္ စသည္ကဲ့သို႔ 
ေလာင္ကြ်မ္းစက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ထားရိွမႈ 
(ခ) ေလာင္ကြ်မ္းစက္ပစၥည္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳေသာ 
၀တၳဳပစၥည္းမ်ား 
(ဂ) ေလာင္ကြ်မ္းစက္ပစၥည္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ 
() ထုတ္လႊတ္အေငြ႔ပမာဏ 

၄။ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ (က) စြန္႔ပစ္ေရထြက္ရိွမႈပမာဏ 
(ခ) အဆိပ္ဓာတ္ပါ၀င္မႈ ရိွ၊ မရိွ 

၅။ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ (က) အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား 
စိမ့္၀င္ႏုိင္မႈအေျခအေန 

၆။ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ (က) လူေနအိမ္ေျခမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားႏွင့္ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တည္ရိွ၍ ၾကီးမားေသာစက္ပစၥည္း 
မ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳမႈ ရိွ၊ မရိွ 
(ခ) လူေနအိမ္ေျခမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားႏွင့္ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တည္ရိွျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
ၾကီးမားေသာစက္ပစၥည္း မ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳမႈ ရိွ၊ မရိွ 

၇။ အနံ႔ (က) လူေနအိမ္ေျခမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တည္ရိွ ျပီး 
အနံ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း 
(ခ) လူေနအိမ္ေျခမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားႏွင့္ 
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တည္ရိွျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း 
အနံထြက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း 

၈။ အႏၱရာယ္ရိွ ဓာတုပစၥည္းမ်ား (က) အႏၱရာယ္ရိွဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈ ပမာဏ 
၉။ အလုပ္ခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး (က) အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ပါရိွမႈ 

(ခ) VOC အသုံးျပဳထားျခင္း 
(ဂ) အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳထားျခင္း 

၁၀။ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မွ ေတြ႔ရိွေသာ အျခား 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား 

(က) ႏုိင္ငံတကာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံျခင္း 
(ခ) လက္ေတြ႔လုပ္ခဲ႔ဖူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား 

မူရင္း။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္တြင္ ၃၄ ECPPs ကို TSMC မွအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဇယား ၂.၇-၂ တြင္ျပထားသက့ဲသို႔ ၁ EIA၊ ၁ IEE 
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ဇယား ၂.၇-၂ သီလ၀ါ SEZ တြင္ ECPP၊ EIA ႏွင့္ IEE အတည္ျပဳၿပီး စာရင္းမ်ား (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္) 
 
အ 

တည္ 
ျပဳ 
နံပါတ္ 
စဥ္ 

အတည္ျပဳထားေသာ  
ရက္စြ ဲ

က႑ 
အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

EIA/ IEE 
လုိအပ္ 
ခ်က္ 

လက္ရိွ 
အေျခအေန 

၁ ၂၅.၁၁.၂၀၁၄ ေမာ္ေတာ္ကား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလယာဥ္တြင္ 
အင္ဂ်င္ကို အေအးခံသည့္ 
ကိရိယာထုတ္လုပ္ေရး 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လ 

၂ ၂၆.၁၁.၂၀၁၄ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ရွပ္အက ၤ်ီ ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၃ ၂၃.၁၂.၂၀၁၄ စြန့္ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္.
ခြမွဲဳ 

စက္မွဳလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
စြန့္ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္.ခြမွဲဳ 

EIA 
(အတည္ျ
ပဳထားေသ
ာ) 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လ 

၄ ၁၄.၁.၂၀၁၅ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း သိုးေမြးလက္အိတ္ထိုးျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၅ ၂၉.၁.၂၀၁၅ စီမံခန္.ခြျဲခင္း စက္မွဳလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အေဆာက္အအံု 

မရိွ ၀င္ခြင့္ျပဳထားသည္ 

၆ ၃၀.၁.၂၀၁၅ လ်ွပ္စစ္တူရိယာမဟု
တ္ေသာ ကိရိယာ 

စကားေျပာစက္ႏွင့္ နားၾကပ္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လ 

၇ ၂၃.၂.၂၀၁၅ ပုလင္းထုတ္လုပ္ျခင္း အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားအတြက္ 
ပုလင္းထုတ္လုပ္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လ 

၈ ၂၅.၂.၂၀၁၅ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အရုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လ 

၉ ၂၀.၃.၂၀၁၅ ပုလင္းထုတ္လုပ္ျခင္း ဒန္သတၱဳပုလင္း ထုတ္လုပ္ျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၁၀ ၃၀.၃.၂၀၁၅ သတၱဳထုပ္လုပ္ျခင္း စတီးျပြန္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၁၁ ၉.၄.၂၀၁၅ ေထာက္ပ့ံပုိ.ေဆာင္ေ
ရး 

ေထာက္ပ့ံပုိ.ေဆာင္ေရး မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လ 

၁၂ ၂၉.၄.၂၀၁၅ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အတြင္းခံခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၁၃ ၁၉.၅.၂၀၁၅ လူသားအရင္းအျမစ္
၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား 

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္း
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သင္တန္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၁၄ ၁၂.၆.၂၀၁၅ အစားအစာ အသင့္စီမံထားေသာ ေခါက္ဆြဲ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း 

IEE 
(အတည္ျ
ပဳထားေသ
ာ) 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၁၅ ၃.၇.၂၀၁၅ ဘိလပ္ေျမ ေျမျဖဴႏွင့္ ရႊံ.ေစးမွ ျပဳလုပ္ေသာ 
ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ျခင္း 

EIA လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၁၆ ၁၃.၇.၂၀၁၅ သတၱဳထုပ္လုပ္ျခင္း စတီးေဘာင္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း  မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၁၇ ၄.၉.၂၀၁၅ သတ႖ဳထုပ္လုပ္ျခင္း ၾကိဳးေခြျပဳလုပ္ျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
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အ 
တည္ 

ျပဳ 
နံပါတ္ 
စဥ္ 

အတည္ျပဳထားေသာ  
ရက္စြ ဲ

က႑ 
အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

EIA/ IEE 
လုိအပ္ 
ခ်က္ 

လက္ရိွ 
အေျခအေန 

လမတိုင္မီ 
၁၈ ၁၂.၉.၂၀၁၅ ေထာက္ပ့ံပုိ.ေဆာင္ေ

ရး 
ေထာက္ပ့ံပုိ.ေဆာင္ေရး မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ

လမတိုင္မီ 
၁၉ ၉.၁၀.၂၀၁၅ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အတြင္းခံခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ

လမတိုင္မီ 
၂၀ ၁၆.၁၀.၂၀၁၅ အေထြေထြကုန္ထု

တ္လုပ္မွဳ 
စက္မ်ားဒီဇုိင္းဆြျဲခင္းႏွင့္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၂၁ ၂၃.၁၀.၂၀၁၅ စက ၠဴ လွိဳင္းတြန့္ေျမာင္းမ်ားေဖာ္ထားေ
သာ ေသတၱာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၂၂ ၂၃.၁၀.၂၀၁၅ သတ႖ဳထုပ္လုပ္ျခင္း ေလအိုး၊ တိုင္ ႏွင့္ စည္ပုိင္း 
ထုတ္လုပ္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၂၃ ၂၃.၁၀.၂၀၁၅ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အတြင္းခံ၊ ဇာထုိးျပဳလုပ္ေသာ 
အဝတ္အထည္မ်ား ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၂၄ ၂၃.၁၀.၂၀၁၅ ေဆး၀ါးစက္ရုံ ေဆးထုတ္လုပ္ျခင္း IEE လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၂၅ ၁၆.၁၁.၂၀၁၅ ေမာ္ေတာ္ကား အလိုအေလ်ာက္လည္ပတ္နုိင္ေ
သာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၂၆ ၁၇.၁၂.၂၀၁၅ အေထြေထြကုန္ထု
တ္လုပ္မွဳ 

ကင္မရာမ်ားအတြက္ 
သံုးေခ်ာင္းေထာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၂၇ ၁၇.၁၂.၂၀၁၅ ေဆးေရာင္စုံဘူး ေဆးေရာင္စုံဘူးမ်ားထုတ္လုပ္ျခ
င္း 

IEE လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၂၈ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅ အဌားစက္ရုံ အဌားစက္ရုံ မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၂၉ ၅.၁.၂၀၁၆ သူနာျပဳေစာင့္ေရွာက္
ေရးကိရိယာ 

ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ျပဳလုပ္ျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၃၀ ၂၅.၁.၂၀၁၆ စုိက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ဆိုင္ေ
သာ စက္ယႏၱရား 

စုိက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ 
စက္ယႏၱရား တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
တပ္ဆင္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၃၁ ၂.၂.၂၀၁၆ ေဆာက္လုပ္ေရး ဘိလပ္ေျမအုတ္မ်ား 
ထုတ္လုပ္ျခင္း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၃၂ ၂၆.၂.၂၀၁၆ ဘိလပ္ေျမ ဘိလပ္ေျမျပန္လည္ထုတ္ပုိးျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၃၃ ၂၆.၂.၂၀၁၆ အေထြေထြကုန္ထု
တ္လုပ္မွဳ 

သုတ္ေဆးႏွင့္ 
ပလပ္စတစ္ေဖာ့ျပဳလုပ္ရာ၌သံူးေ
သာ 
ပလတ္စတစ္ေရျမွဳပ္ထုတ္လုပ္ျခ
င္း 

IEE လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၃၄ ၂၆.၂.၂၀၁၆ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ျပည္ပမွ 
တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာစပ္ျခင္းႏွင့္ 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 
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အ 
တည္ 

ျပဳ 
နံပါတ္ 
စဥ္ 

အတည္ျပဳထားေသာ  
ရက္စြ ဲ

က႑ 
အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

EIA/ IEE 
လုိအပ္ 
ခ်က္ 

လက္ရိွ 
အေျခအေန 

ျပန္လည္ထုတ္ပုိးျခင္း 
၃၅ ၇.၃.၂၀၁၆ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ စတီးျဖင့္ဖြဲ.စည္းတည္ေဆာက္ျခ

င္း 
မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ

လမတိုင္မီ 
၃၆ ၁၅.၃.၂၀၁၆ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ စားအံုးဆီထုတ္လုပ္ျခင္း မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ

လမတိုင္မီ 
၃၇ ၁၅.၃.၂၀၁၆ စစ္မွန္ေသာ 

အိမ္ရာေျမကြက္ 
ဖြ.ံျဖိဳးတိုးတက္မွဳ/ 
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 

အိမ္ဆိုင္ မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၃၈ ၂၈.၃.၂၀၁၆ စစ္မွန္ေသာ 
အိမ္ရာေျမကြက္ 
ဖြ.ံျဖိဳးတိုးတက္မွဳ/ 
ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 

အလုပ္သမားအေဆာက္အအံု မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၃၉ ၄.၄.၂၀၁၆ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ဒန္သတၱဳပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္
း 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

၄၀ ၂၈.၄.၂၀၁၆ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွ
ဳ/ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား 
 

စုိက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ 
စက္ယႏၱရား၏ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမွဳ၊ 
ဝန္ေဆာင္မွဳႏွင့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွဳမ်ား 

မရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စၪ္ကာ
လမတိုင္မီ 

မူရင္း။  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ 

 
(၂) တည္ေဆာက္ဆကဲာလ 
 
တည္ေဆာက္ဆဲကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရုိက္တာဘက္မွ ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားေလွ်ာ့က်ေစေရး 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းထားေသာ ECPP အရ ေစာင့့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းအစီရင္ခံစာကို 
တင္သြင္းျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၂ ၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ၾကိမ္ 
လက္ခံျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလ အတြင္း 
စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း(မ်ား) (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ျပီး (၄) လျပီးလ်င္ တစ္ၾကိမ္ ႏွင့္ လိုအပ္ပါက (၁၂) 
လျပီးလွ်င္တစ္ၾကိမ္) ႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္မလည္ပတ္ခင္တစ္ၾကိမ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ 
၃) ပုံမွန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလ 
ပုံမွန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလအတြင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားဘက္မွ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားေလွ်ာ့က်ေစေရး 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းထားေသာ ECPP အရ ေစာင့့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းအစီရင္ခံစာကို (၁) ႏွစ္ 
လ်င္ (၂)ၾကိမ္ တင္သြင္းျခင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစတင္ျပီး (၄) လ မွ (၆) လ အတြင္း 
လာေရာက္စစ္ေဆးျခင္းကို ပထမအၾကိမ္ လက္ခံလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ျပီး လုိအပ္ပါက ပထမအၾကိမ္ျပီးေနာက္ ထပ္တိုး 
စစ္ေဆးျခင္းကို လက္ခံလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

 

2-42 

 

၂.၇.၂ ။  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ၏  လူမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာဆင္ျခင္ရမည့္ မူ၀ါဒမ်ား   

(၁) TSMC ၏လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား 

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီသည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကို ေသခ်ာမႈရိွေစရန္အတြက္ ေၾကျငစာအမွတ္ ၄/၂၀၁၅ ကိ ု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းတြင္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မည့္  ႏုိင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎ကုမၸဏီမ်ား၏ 
တစ္ဆင့္ခံကန္ထရုိက္တာမ်ားအထိ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ က်န္းမားေရး၊ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ အလုပ္သမားသစ္ 
ခန္႔ထားႏိုင္မႈ၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းနွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း  ကဲ့သိ႕ုေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီမွ ပုိမုိ တိက်သည့္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို 
ထပ္မံျဖည့္စြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ကိုင္မည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒ၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ႏွင့္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘဏၰာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း  (IFC)နွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO) ကဲ့သို႕ 
သက္ဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိကု္နာရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ အေလးေပး 
ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႕ခြမဲႈေကာ္မတီမွ အသိေပးေၾကျငာသည္ ့ ေသခ်ာမႈရိွရမည္ ့ 
တာ၀န္ (၈)ခ်က္ကုိ ေအာက္ပါ ဇယား ၂.၇-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

 
ဇယား ၂.၇-၃ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ၏ ေၾကျငာစာ အမွတ္၄/၂၀၁၅ ပါ တာ၀န္ (၈) ခ်က္  

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ 
(၁) လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားရန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ 

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာအနီးရိွ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ စားသုံးသူမ်ား၊ ႏွင့္ ျခံဳငုံရလွ်င္ 
ျမန္မာလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈရိွရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ 

(၂) အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ရန္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တိက်၍အသုံး၀င္ေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရိွႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေစရန္ 
အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ 
အျခားသက္ဆုိင္သူမ်ား က့ဲသုိ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား  ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းလုပ္ကိုင္သင့္သည္။ 

(၃) အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ 
စသည္တုိ႔အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အလုပ္သမား 
ဥပေဒမ်ားအားလုံးႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽႊမ္း၀င္နားလည္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
အလုပ္သမားခန္႔ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ ငွားရမ္းသည့္အေျခအေနမ်ား 
အေပၚမူတည္၍ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ တူညီေသာ 
အခြင့္အေရးေပးမႈ ေသခ်ာေစရန္မွာ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ 

(၄ )နည္းပညာပ့ံပုိ႔ေပးျခင္းျဖင့္လူသားအရင္းအျမစ္ 
ကုိ ဖြံျဖိဳးေစရန္၊ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီသည္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
လုပ္ငန္းခြင္၀င္မည့္အလုပ္သမားမ်ား အတြက္၎၊ အလုုပ္သမားမ်ား၏ကၽႊမ္းက်င္မႈ 
တုိးတက္ေစရန္အတြက္၎၊ ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ 
ပညာရပ္ဆုိင္ရာအဆင့္မ်ားအတြက္  ျပင္ဆင္ရန္အတြက္၎ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။  

(၅) မေက်နပ္ ခ်က္၊ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္ေသာ တာ၀န္ယူမႈထားရိွရန္ 

ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ 
ထိေရာက္သည့္ကုစားမႈမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္လုိအပ္သည္။ မေက်နပ္ခ်က္၊ တုိင္ၾကားခ်က္ 
မ်ားအတြက္ ေဒသသုံးဘာသာစကားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား ၊ လူမႈအသုိင္း 
အ၀ုိင္းမ်ား ႏွင့္လူတုိင္း နားလည္လြယ္၍ ထိေရာက္ေသာ ရွင္းလင္းမႈမ်ား၊  ၎ တာ၀န္ယူမႈ 
မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမွပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း စသည့္ တာ၀န္ယူမႈထားရိွရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ထူေထာင္ျခင္း မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ထုိ႔အျပင္ အျခားသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွရန္ 
အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

 

2-43 

 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ 
ဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ ၂၉ နွင့္ ၃၁ အား ကုိးကားႏုိင္ပါသည္။ 
၎တာ၀န္ယူမႈမ်ားသည္ တရား၀င္ေသာ၊ နားလည္လြယ္ေသာ၊ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ၊ 
ခြင့္တူ ညီမွ်ေသာ နည္လမ္းမ်ားျဖစ္သင့္သည္။ ထုိ႕အျပင္ ၎တာ၀န္ယူမႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
အသုံးျပဳမည့္သူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပင္ဆင္ေရးဆြသဲင့္သည္။  

(၆) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရန္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီသည္ ကုမၸဏီမ်ားအား ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တတ္ႏုိင္သမွ်ပြင္းလင္းျမင္သာမႈေစရန္ အားေပးသည္။ 
၎တုိ႔အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ နွင့္ ၎တုိ႔၏ စုိးရိမ္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ တုိက္တြန္းအားေပးသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္ 
အေရးအား ေလးစားျခင္း၊ပ့ံပုိးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အဆင့္ဆင့္ကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရိွေစရန္အတြက္ တင္ျပအစီရင္ခံရန္မွာ 
အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။  

(၇) စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းမွတဆင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႕ 
နည္းပညာဆုိင္ရာ ဗဟုသုတအေတြ႕အၾကံဳ 
မွ်ေ၀ေစရန္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွတဆင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႔ 
နည္းပညာဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ အေတြ႕အၾကံဳမွ်ေ၀ျခင္းသည္ လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည္ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီမွ ယုံၾကည္ပါ 
သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား 
အတြက္ ပရဟိတအလုပ္ မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈရေစရန္အတြက္ 
နည္းလမ္းတစ္သြယ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
တုိ႕အတြြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေအာင္ျမင္မႈရေစမည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ 

(၈) လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာအနီးပတ္၀န္က်င္ရိွ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္ 

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာအနီးပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ ျခံဳငုံရလွ်င္ ျမန္မာ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ အက်ိဳးျပဳမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ႏွင့္ ၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္၊ တနည္းအားျဖင့္  ဗဟုသုတ၊နည္းပညာမွ်ေ၀ 
ျခင္း ႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔မွတဆင့္ ပါ၀င္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
တုိက္တြန္းထားသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အက်ိဳးျပဳမည့္သူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္၊ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ပံပုိးႏုိင္သည့္အေျခအေန၊ မည္မွ်ၾကာေအာင္ ပံပုိးႏုိင္မည္၊ ကတိက၀တ္မ်ား 
စသည္တုိ႔ကုိ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးျပဳရန္ရည္ရြယ္ထားသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ 
သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎ကတိက၀တ္မ်ားကုိ အျပည့္အစုံ မပံပုိးေပးႏိုင္ပါက 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ အေစာလ်င္ဆုံးအသိေပး၍ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ အေၾကာင္း 
အရင္းကုိ ရွင္းျပသင့္သည္။ ၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
ေဒသခံအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျပီး ထိေရာက္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ 
ရရိွေစရန္နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။  

   မူရင္း။  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ 

 
 

၂.၇-၃. စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူမွ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

(၁) စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီွ၊ တည္ေဆာက္စဥ္ ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလမ်ား အတြင္း ဖြဲ႔စည္းပုံျခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (ခ) စက္မႈလုပ္ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္  စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီွ၊ တည္ေဆာက္စဥ္ 
ကာလမ်ား အတြင္း အဖြဲ႔အစည္းဖြ႔ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံကို ပုံ ၂.၃-၄ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အဆိုျပဳ ထားပါသည္။ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ(MJTD) မွ အေဆာက္အဦး ဒီဇုိင္းအေသးစိတ္၊ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
ကန္ထရုိက္တာ ငွားရမ္းကာလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါသည္။ စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီွ၊ တည္ေဆာက္စဥ္ကာလမ်ားအတြင္း 
ယင္းကန္ထရုိက္တာမွာ ဒီဇုိုင္းအေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲျဲခင္း၊ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင္႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္နုိင္ရန္ စီမံကိန္းရုံး (အပုိင္း (ခ) 
စီမံကိန္းရုုံး) ကိ ု ထားရိွမည္ျဖစ္သည္။ပိတ္သိမ္းျခင္းကာလအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံမွာ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

 

2-44 

 

စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီွ၊ တည္ေဆာက္စဥ္ ကာလမ်ားအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

မူရင္း။ ။ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းအဖြဲ ႔ 

ပုံ ၂.၇-၃ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (ခ) စက္မႈလုပ္ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္  စီမံကိန္းမတည္ေဆာက္မီွ၊ 
တည္ေဆာက္စဥ္ ကာလမ်ား အတြင္း ဖြဲ႔စည္းမည့္ အဆုိျပဳထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ 

ကန္ထရုိက္တာဘက္မွ စီမံကိန္းရုံးသည္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပတ၀္န္းက်င္ ႏွင္႔ 
လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ဆိုင္ရာ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းရုံး၏ 
အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိငး္ျဖစ္သည္။ 

(၁) EMP အရ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ ျဖိဳခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႔ရႈျခင္း၊ 

(၂) ပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းအစီအစဥ္အရ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္း   

(၃) သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာ TPD မွ ပတ၀္န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ျပႆနာမ်ားအတြက္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း။ 

(၄) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး အပုိင္း (ခ) စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ေရးကာလ ႏွင့္ 
ပိတ္သိမ္းကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ႏွင္႔ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 

(၅) ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာကို TPD သို႔ တင္သြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ထိ႕ုအျပင္ TPDမွ ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာအဓိကတာ၀န္မ်ားမွာ ကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း စာရင္းျပဳစုထားသည္။ 

၁) ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္အစီအစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္လမ္းညႊန္ျခင္း 
၂) ကန္ထရုိက္တာမွ တင္ျပေသာ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းအစီရင္ခံစာကို စိစစ္သံုးသပ္ျခင္း 
၃) ကန္ထရုိက္တာမ်ားမွ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုအေျခခံ၍ TSMC သို႕ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈျခင္းအစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္၍ ေပးပုိ႕တင္ျပျခင္း 
 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္.
ခြမွဲဳစီမံခ်က္အားအေကာင္

အထည္ေဖာ္ျခင္း 

ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္
အစီရင္ခံစာအားျပင္ဆင္ျခင္း 

ကန္ထရုိက္တာ၏ 
စီမံကိန္းရုံး 

 

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ 
 (MJID) 

သလီ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း(ခ) စက္မွဳလုပ္ငန္းဖြံ.ျဖိဳးမွဳအတြက္ စီမ့ကိန္းမတည္ေဆာက္မီ၊ 
တည္ေဆာက္စဥ္ကာလမ်ားအတြင္းအဖြဲ.အစည္းဖြဲ.စည္းတည္ေဆာက္ပုံအဆင့္မ်ား  

- 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္.ခြမွဲဳစီမံခ်
က္ႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၏ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားလမ္း
ညႊန္ခ်က္ႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္ 

- ေလ့လာသုံးသပ္ထား 

သည့္အစီရင္ခံစာအား 

တင္သြင္းျခင္း 
 - ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အစီရင္ခံစာအား 

တင္သြင္းျခင္း 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 

စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ 

 
 

ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အ
စီရင္ခံစာအားျပင္ဆင္ျခင္း 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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မူရင္း။ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ပုံ ၂.၇-၄ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (ခ) စက္မႈလုပ္ငန္းဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလအတြင္း အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းပုံ 

(၃) စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအား ကူညီေထာက္ပံ႔ ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ (CSR) အျဖစ္ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ 
လ်က္ရိွပါသည္။  

            -ေဒသခံမ်ား၏မိသားစုမ်ား စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစမႈကို အကူအညီေပးျပီး သင့္ျမတ္ေသာ 
ထိေတြ႕႔ ဆက္ဆံမႈကို တည္ျမဲေစရန္၊ 

           -ေဒသခံမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေစရန္ လူထုဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖင့္ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိန္းညိွရန္။  

 
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ MJTD သည္ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ထံမွ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံျပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ တည္ေထာင္ထားပါသည္။ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတုိင္းသည္ လစဥ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြမာဏကို လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအား 
ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ရည္ရြယ္ထားသည့္လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွာ 
စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသာမက SEZ ပတ၀္န္းက်င္ရိွ ေဒသခံမ်ားပါ ပါ၀င္ပါသည္။ 

ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အစီရင္ခံစာ
အားတင္သြင္းျခင္း 

CC of Monitoring 

Report 

လ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အစီ
ရင္ခံစာအားတင္သြင္းျခင္း  

One Stop Service Center (OSSC) 

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ 
(MJTD) 

အဆုိျပဳသူ အဆုိျပဳသူ 

       သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္ခြမဲႈေကာ္မတီ 

 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလအ
တြင္း ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္.ခြမွဲဳ စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ IEE/EIA 

- ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မွဳအတြက္ အဆုိျပဳသူ 
ူမ်ား၏ ကူညီမွဳ 
-အဆုိျပဳသူမ်ားအတြက္အတြင္းေရးစည္းမ်ည္းမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ.၏ ေလးစားလုိက္နာမွဳအဆင့္အလုိက္ 
ၾကီးၾကပ္ျခင္း 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္.ခြမွဲဳစီမံခ်က္
အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

လ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အစီရင္ခံစာ 
ျပင္ဆင္ျခင္း 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္.ခြမွဲဳစီမံခ်က္အားအေ
ကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အစီရင္ခံစာအား 
ျပင္ဆင္ျခင္း 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ႔ေပးျခင္းႏွင့္ လူထုအေထာက္အပံ႔ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။ 

 
ဇယား ၂.၇-၄ MJTD မွ လက္ရိွေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

အစီအစဥ္ 
ေန႔စြ ဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ 

အေရအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးရိွ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ကူညီေထာက္ပံေရးအစီအစဥ္ 

၁၂.၇.၁၅ ေက်ာင္းသား/သူ 
၃၅၀ ၀န္းက်င္ 

ေက်ာင္းသား ၃၅၀အား 
ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံျခင္း 

 
၁.၆.၂၀၁၅ ေက်ာင္းသား/သူ 

၁၁ ေယာက္ 
ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၁ ဦးအား 

စာသင္ႏွစ္ ၆ႏွစ္အတြက္ 
ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပ့ံျခင္း 

 
၁၃.၁၀.၁၅ - ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အား 

ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း 
 

၁.၆.၂၀၁၅ ေက်ာင္းသား/သူ 
၆၀၀ ၀န္းက်င္ 

အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ အလုပ္အကုိင္ 
ႏီွးေႏွာဖလွဲပြမဲ်ား ႏွင့္ ဗဟုသုတ 
မွ်ေ၀ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားကို သန္လ်င္ 
နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲျခင္း 

၂၃.၁၁.၁၅ ေက်ာင္းသား/သူ 
၄၀၀ ၀န္းက်င္ 

ၿမိဳင္သာယာေက်ာင္း၌ 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ 
အဟာရတုိက္ေကၽြးသည့္အစီအစဥ္ 

၂၅.၅.၁၅ ေက်ာင္းသား/သူ 
၄၀၀ ၀န္းက်င္ 

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသို႔ 
ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း 

ေဒသခံ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအား 
ကူညီေထာက္ပံေရးအစီအစဥ္  

၁၂.၇.၁၅ 
(လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ေန႔) 

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးရိွ မုိးၾကိဳးစြမ္း 
ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအတြင္းတြင္ 
ခန္းမေဆာင္တစ္ခုလွဴဒါန္းခ့ဲျခင္း 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း - ေဒသခံအဖြ႔ဲအစည္း၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား၊ 
အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား၊ တာ၀န္ရိွသူမ်ား 
စသည္ ့ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူေပါင္းစုံ 
ပါ၀င္ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျခင္း  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း - ေဒသခံမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္  
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အေျခခံဗဟုသုတ၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးစသည့္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္း 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း - ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း - သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ 

တိုးတက္လာသည့္အေျခအေနကို 
အသိေပးရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ 
သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အတြင္း 
ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ လူ ၉ ေယာက္ သီလ၀ါSEZ ၀န္းက်င္တြင္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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အစီအစဥ္ 
ေန႔စြ ဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ 

အေရအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ေနထိုင္သူမ်ားအား လက္မႈပညာမ်ား 
ေထာက္ပ့ံသင္ၾကားေပးျခင္း 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း - ေဒသခံမ်ားကို အဂၤလိပ္စာသင္တန္း 
အခမ့ဲဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွဇြန္လ 
အထိ 

ေက်ာင္းသား/သူ 
၅၀ ေယာက္ 

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၆ ရက္ လူ ၆၅ ေယာက္ ရွင္ ၆၅ ပါးကိုရွင္ျပဳေပးျခင္း 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမ ၄ ရက္ - အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာတြင္ အမိႈက္မ်ား 

ေကာက္ယူသိမ္းဆည္းျခင္း 

မူရင္း: MJTD 

 
လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ ရန္ပုံေငြ၏ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း၌ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအား 
သက္တမ္းတေလ်ာက္ အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေနေစရန္ရည္ရြယ္၍ ပံပုိးကူညီရန္အတြက္ စီမံကိန္းဆိုျပဳသူ MJTD မွ 
လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအား ကူညီပ့ံပုိးမည့္ အစီအစဥ္အသစ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးဆြဲလ်က္ရိွပါသည္။ 
 
- ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ 
 
- လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ 
 
- လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း၏ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ တိုးတက္ေစရန္ 

လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း၏လုိအပ္ခ်က္နွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ စီစဥ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
၂.၈ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင္ ့လူမႈဘဝအား ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္း ဆုိင္ရာ JICA မွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  
ဤစီမံကိန္းအား JICA မွ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းသည္ JICA ၏ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈ ဘဝအား ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၀ ဧျပီ) ႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  
JICA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ စီမံကိန္း လိုလားသူမ်ား အစရိွသူတုိ႔ကို အားေပးရန္၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ား ရိွေစရန္ ႏွင့္ 
လူထုအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ JICA မွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း ေလ့လာမႈမ်ား ဆိုသည္မွာ လူမႈစီးပြား ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူလအေျခအေနမ်ားအတြက္ စစ္တမ္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ျပင္းထန္ေဒသခံ လူထု အေပၚတြင္ရိွႏုိင္ေသာ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား အတြက္ ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ႏွင့္ သံုးသပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိ ု သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ႏွင့္ 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအမံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤစီမံကိန္းကို ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူထု အေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားျပီး ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည့္ အမ်ိဳးအစား A အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈ ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း/အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္းမ်ားကို စီမံကိန္း၏ EIA လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
မျဖစ္မေနထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈေဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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JICA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ သက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၂-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
EIA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ EIA လုပ္ထံုးလုုပ္နည္း ႏွင့္ JICA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၾကားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
ကြာျခားမႈကြက္လပ္မရိွေပ။ လူထုအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ 
တရားဝင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုအသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားရန္လိုအပ္သည္ ဟု JICA 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ စီမံကိန္းအတြက္ လူထုအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။  
အျခားတစ္ဘက္တြင္ ေျမသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ဥပေဒမ်ား မရိွရာ JICA လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားထမွဲ စည္းမ်ဥ္းအမ်ားစုျဖစ္ေသာ လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း ႏွင့္ 
PAP မ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ PAP မ်ား ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္၍ လက္ေတြ႔က်ေသာ နစ္နာေၾကး စနစ္မ်ား မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ နည္းစနစ္က်က် 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွေသးပါ။   ထို႔ေၾကာင့္ ဤစီမံကိန္းတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို JICA 
လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားၾကားမွ ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ရန္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျပီး 
ေနာက္ဆက္တြဲ ၂-၁ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ 
ျပန္လည္ရရိွေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ကို ရရိွေစျခင္းအတြက္ အကူအညီေပးမႈကို 
အနည္းဆံုး စီမံကိန္းအၾကိဳအဆင့္ကတည္းက စီစဥ္ထားျပီး ေထာက္ပ့ံေပးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ 
ျပန္္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ (RWP) ကိ ုPAP မ်ား ႏွင့္ တိုင္ပင္ ေရးဆဲြခဲ့ျပီး လူထုကိ ုခ်ျပခ့ဲပါသည္။  
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အခန္း (၃) စီမံကိန္း ေဖာ္ျပခ်က္  

၃.၁ စီမံကိန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

၃.၁.၁ စီမံကိန္း ေနာက္ခံ  

ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ႏိုင္င့ံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ 

အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အစုိးရသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ျမိဳ႕ျပင္တြင္ရွိေသာ 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) အား အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေပသည္။ 

ယင္းအေျခအေနတြင္ သီလဝါ SEZ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျမန္မာ ႏွွင့္ ဂ်ပန္ နားလည္မႈ သဝဏ္လႊာကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္ 

ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။  

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါဖြ႔ံျဖိဳးေရးလီမိတက္ (MJTD) ကို MMS သီလဝါဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီ 

(MMST)၊ သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ (TSMC) ႏွင့္ ျမန္မာ သီလဝါ SEZ အမ်ားပိုင္လီမိတက္ (MTSH) တို႔ႏွင့္ 

ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး သီလဝါ SEZ ၏ ၃၉၆ ဟက္တာ ျဖစ္ေသာ အပိုင္း (က) အား အေစာပုိင္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈဧရိယာ 

အတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။1  

လုပ္ငန္းလုပ္ႏိုင္ေျခ ေလ့လာမႈ (F/S) ႏွင့္ TSMC ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

အတည္ျပဳခ်က္ရရိွျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ သီလဝါ SEZ ၏ အပိုင္း (က) ေဆာက္လုပ္မႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ 

စတင္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ MJTD သည္ သီလဝါ SEZ 

အတြင္းတြင္ MTSH ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သီလဝါ SEZ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးအျဖစ္ အျခား ၇၀၀ ဟက္တာ ခန္႔ ကို အပိုင္း (ခ) အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ၄င္း အပိုင္း (ခ) တြင္ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ ၂၆၂ ဟက္တာ ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ ၂၆၇ 

ဟက္တာ  ႏွင့္ အိမ္ယာ ႏွင့္ စီးပြားေရး ဧရိယာ ၁၆၉ ဟက္တာ ပါဝင္ပါသည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ အပိုင္း (ခ) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈ ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ EIA ေလ့လာမႈကို ၄င္းႏွင့္ တစ္ျပိဳင္တည္း စတင္ခဲ့ျပီး သဘာဝဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအမံမ်ားကုိ သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ထိုဧရိယာ ၃ ခုသည္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူ 

အားျဖင့္ကြာျခားရာ EIA ကိုလည္း စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူအလိုက္ ခြျဲခားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ဤနယ္ပယ္တိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာသည္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ MJTD ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ ၂၆၂ ဟက္တာ 

ခန္႔  အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။2  

၃.၁.၂ သီလဝါ SEZ ၏ တည္ေနရာ  

သီလဝါ SEZ သည္ ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရိုင္ တြင္ တည္ရွိျပီး ပုံ ၃.၁-၁ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ရန္ကုန္ျမိ ႔ဳ၏ 

အေရွ႔ေတာင္ဘက္ ၂၃ ကီလိုမီတာခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။  

                                                           
1 ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေအဂ်င္စီ(JICA) သည္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းထဲတြင္ ပါ၀င္လာသည္။ 
2  အပုိင္း (ခ) ၏ အျခားနယ္ပယ္ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ၊ အိမ္ယာ ႏွင့္ စီးပြါးေရး ဧရိယာ စသည္တို႔ကုိ သီလ၀ါ 
စြမ္းရည္တုိးတက္မႈ လီမိတက္မွ MTSH ႏွင့္ TSMC တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားပါမည္။ 
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မူရင္း- Thilawa Special Economic Zone Development Project (Class A) Environmental Impact Assessment 

Report (September 2013) 

ပုံ ၃.၁-၁ သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္၏ တည္ေနရာ 

 

၃.၂ အပုိင္း (ခ) ၏ ေျမအသုံးခ်မႈ အစီအစဥ္ 

အပိုင္း (ခ) ၏ ေျမအသုံးခ်မႈ အစီအစဥ္ကို ပံု ၃.၂-၁ တြင္ ျပထားပါသည္။ အပိုင္း (ခ) ကို စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၊ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ ႏွင့္ အိမ္ယာႏွင့္စီးပြားေရး ဧရိယာတို႔ အျဖစ္ ဧရိယာ ၃ ခု ခြျဲခား၍ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧရိယာ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ စီမံကိန္း အဆိုတင္သြင္းသူ အသီးသီးကို ဇယား ၃.၂-၁ 

တြင္ ျပထားပါသည္။   

 

 

 

 

Thilawa SEZ Zone 
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ဇယား ၃.၂-၁အပုိင္း (ခ) ၏ ေျမအသုံးခ်မႈ အစီအစဥ္ 

ေျမအသုံးခ်မႈ ဧရိယာ (ha) စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူ 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာ ၂၆၂ ဟက္တာခန္႔ MJTD 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ ၂၆၇ ဟက္တာခန္႔ TPD 

အိမ္ယာႏွင့္စီးပြားေရး ဧရိယာ ၁၆၉ ဟက္တာခန္႔ TPD 

စုစုေပါင္း ၇၀၀ ဟက္တာခန္႔  

မွတ္ခ်က္: အထက္ပါ ဇယားသည္ ေနာက္ပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။  

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဴစုထားပါသည္။ 

 

 

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဳစုထားပါသည္ 

ပုံ ၃.၂-၁ အပုိင္း (ခ) ၏ ေျမအသုံးခ်မႈ အစီအစဥ္ 
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၃.၃ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာနည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္း  

၃.၃.၁ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာနည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာမႈ မူဝါဒ  

အပုိင္း (ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ ပံုစံ ႏွင့္ ဧရိယာသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း ၂ လမ္းအား 

နည္းပညာရႈေထာင့္၊ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေစ့စပ္စြာ ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္မ်ားကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားအတိုင္း 

စဥ္းစားခဲ့ပါသည္။   

(က)  စီမံကိန္းေနရာသည္ သီလဝါ အထူးစက္မႈဂဇုန္နယ္ေျမအတြင္းတြင္ အပုိင္း (က) ဧရိယာမဟုတ္ေသာ 

ေနရာတြင္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ (စုစုေပါင္း ၂၀၀၀ ဟက္တာ)  

(ခ)  ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွလြ၍ဲ အျခား ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား ပိုင္ေသာ အထူးစက္မႈဇုန္တြင္ မပါဝင္သည့္ 

ဧရိယာအား မထည့္သြင္းသင့္ပါ။  

(ဂ)  အမ်ားပုိင္ ဧရိယာ (အမ်ားပုိင္လမ္း ႏွင့္ တူးေျမာင္း အစရိွသည္ ) ကို မထည့္သြင္းသင့္ပါ။  

(ဃ)  တည္ရွိျပီးသား အိမ္မ်ားႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားကို တတ္နိုင္သမွ် မထည့္သြင္းသင့္ပါ။  

(င)  စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ပံုစံသည္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ ပိုမုိလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေလးေထာင့္ပံုကဲ့သုိ႔ 

တတ္ႏိုင္သမွ် ရုိးရွင္းေသာပံုျဖစ္သင့္သည္။ 

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး သီလ၀ါ SEZ ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအက်ိဳးအတြက္ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နည္းလမ္း (၂)သြယ္ ကို  ဇယား ၃.၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နည္းလမ္း (၂) သြယက္ို အပိုင္း (ခ) ၏စက္မႈဇုန္ဧရိယာတည္ေနရာႏွင့္ အပိုင္း (က) 

၏တည္ေနရာတို႔ကို ယွဥ္တြဲ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားေလ့လာမႈ၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ဇယား ၃.၃-၁ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း 

နည္းပညာရႈေထာင့္၊ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ား အရ ပိုမုိ အက်ိဳးရွိေစႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း (က) ကို ဦးစားေပးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။  

 နည္းပညာဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္ -  ပိုုျမင့္ေသာ ေျမျပင္အျမင့္ 

 စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အျမင္ - တည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးျခင္း 

 ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ - ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ ယာဥ္သြားလာမႈ နည္းပါးေစျခင္း 

 လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ - သဘာ၀ပ်က္စီးမႈ 

အတိုင္းအတာနည္းပါးျခင္းႏွင့္ PAH နည္းပါးေစျခင္း 
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ဇယား ၃.၃-၁ အျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာမႈ၏ ရလဒ္ 

နည္းလမ္း နည္းလမ္း (က) နည္းလမ္း (ခ) 

ေယဘုယ် အျမင္ 

စီမံကိန္းေနရာသည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ SEZ 
အျပင္လမ္းႏွင့္နီးကပ္ေနသည္။ လုပ္ငန္းဧရိယာ 
သည္ ၂၇၀ ဟက္တာ ခန္႔ရွိသည္။ ေခ်ာင္းမရွိပါ။  
 

စီမံကိန္းေနရာသည္ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္အေနာက္ 
ဘက္တြင္ SEZ အျပင္လမ္းႏွင့္ နီးကပ္ေနျပီး အပိုင္း 
(က) ဧရိယာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လုပ္ငန္းဧရိယာ 
သည္ ၂၀၀  ဟက္တာ ခန္႔ရိွသည္။ ေခ်ာင္း ၁ ခု ရွိသည္။  
 

စီမံကိန္း ပုံစံ 

               

နည္းပညာ 
ရႈေထာင့္ 

・ ေျမျပင္အျမင့္သည္ နည္းလမ္း (ခ) ထက္ 
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျမင့္ေနသည့္အတြက္ 
ေျမယာျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ပိုမုိရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ 

・ ေျမျပင္အျမင့္သည္ ထိုေနရာေဒသ၏ 
အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ယွဥ္လွ်င္ ပို၍ 
မျမင့္သည့္အတြက္ ေျမျပင္အျမင့္ ၅ မီတာထက ္
ေက်ာ္၍ ေျမဖုိ႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

・ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းသို႔စီးဝင္ေသာေခ်ာင္းတစ္ခုစီး
ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေခ်ာင္းအားလမ္း 
ေၾကာင္းေျပာင္းရန္လိုအပ္ပီး လုပ္ငန္းခြင္မွ 
ေရမ်ားကုိ ေခ်ာင္းထသဲို႔ ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ 
ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

စီးပြားေရး 
ရႈေထာင့္ 

・ ေျမျပဳျပင္ရမည့္လုပ္ငန္းထုထည္သည္ နည္းလမ္း 
(ခ) ထက္ပို၍နည္းရာ တည္ေဆာက္ေရး ကုန္က် 
စရိတ္မွာပို၍နည္းျပီးအခ်ိန္ကာလပို၍ တိုေတာင္း 
မည္ဟု ယူဆသည္။  

・ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္ 
သံုးသပ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း PAH 
အေရအတြက္သည္ နည္းလမ္း (ခ) ထက္ပို၍ 
နည္းမည္ျဖစ္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
အတြက္ေလ်ာ္ေၾကးသည္ ပို၍နည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ 
သည္။  

・ ေျမျပဳျပင္ရမည့္ လုပ္ငန္းထုထည္သည္ နည္းလမ္း 
(က) ထက္ပို၍မ်ားရာ တည္ေဆာက္ေရးကုန္က် 
စရိတ္ပို၍မ်ားျပီးအခ်ိန္ကာလ ပိုရွည္ၾကာမည္ဟု 
ယူဆသည္။ 

・ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ 
ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း PAH အေရ 
အတြက္သည္ နည္းလမ္း (က) ထက္ပို၍မ်ားမည္ 
ျဖစ္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ေလ်ာ္ 
ေၾကးသည္ပို၍မ်ား မည္ျဖစ္သည္။  
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နည္းလမ္း နည္းလမ္း (က) နည္းလမ္း (ခ) 

ေဘးကင္း 
လုံျခံဳမႈ 

・ ေျမျပဳျပင္ျခင္းအတြက္  ေျမၾကီးသယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္မႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ စီမံကိန္း 
နယ္ပယ္ထဲတြင္သာရွိမည္ျဖစ္ရာ စီမံကိန္း 
နယ္ေျမျပင္ပတြင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
တိုးလာႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။  

・ ေျမျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ေျမၾကီးကို စီမံကိန္းနယ္ 
ေျမျပင္ပမွ သယ္ယူရမည္ျဖစ္ရာ ယာဥ္အႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္။  

・ ေရေျမာင္းစနစ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမေကာင္းမႈ 
ေၾကာင့္ ေခ်ာင္း၏အထက္ပိုင္းတြင္ ေရၾကီးႏိုင္မႈ 
အေျခအေန ပို၍မ်ားလာႏိုင္သည္။  

လူမႈေရး ႏွင့္ 
သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာ 

ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈ 

・ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ေျမၾကီးသယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ယာဥ္ေၾကာထုထည္သည္ 
နည္းလမ္း (ခ) ေအာက္ပို၍နည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ 
ထိုယာဥ္မ်ားမွထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏ 
သည္လည္း နည္းလမ္း (ခ) ထက္ ပို၍ 
နည္းမည္ျဖစ္သည္။  

・ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ေခ်ာင္းကိ ု
ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ထားျခင္းမရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ 
နည္းလမ္း (ခ) ထက္နည္းသည္။ 

・ နည္းလမ္း (က) ဧရိယာ တြင္ အိမ္ေပါင္း ၁၀၀ 
မွ ၁၅၀ ခန္႔ကိ ု ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပး 
ရမည္ျဖစ္ရာ နည္းလမ္း (ခ) ထက္ အိမ္ေပါင္း 
၁၅၀ မ ွ ၂၀၀ ခန္႔ ေလာက္ပို၍ နည္းသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈသည္ 
လည္း နည္းလမ္း (ခ) ထက္ပို၍နည္းမည္ျဖစ္ 
သည္။  

・ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ေျမၾကီးသယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ယာဥ္ေၾကာထုထည္သည္ နည္း 
လမ္း (က) ထက္ပို၍ မ်ားႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ 
ထိုယာဥ္မ်ားမွထြက္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏသည္ 
လည္း နည္းလမ္း (က) ထက္ပို၍မ်ားမည္ျဖစ္ 
သည္။ နည္းလမ္း (ခ) ဧရိယာတြင္ အိမ္ေပါင္း 
၃၀၀ ခန္႔ကိျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရမည္ 
ျဖစ္ရာ နည္းလမ္း (က) ထက္ အိမ္ေပါင္း ၁၅၀ မွ 
၂၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ ပုိမ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈသည္လည္း နည္း 
လမ္း (က) ထက္ပို၍ မ်ားမည္ျဖစ္သည္။   

・ စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ေခ်ာင္းကို 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ထားသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ၀္န္းက်င္ ၊ အပင္၊ 
တိရစၦာန္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္တို႔အေပၚ ဆိုးက်ိဳး 
သက္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

・ နည္းလမ္း (က) ဧရိယာတြင္ အိမ္ေျခေပါင္း ၃၀၀ 
ခန္႔ကိ ု
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရမည္ျဖစ္ရာနည္းလမ္း 
(က) ထက္အိမ္ေျခေပါင္း ၁၅၀-၂၀၀ 
ခန္႔ေလာက္ပို၍ မ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမွာ နည္းလမ္း (က) 
ထက္ပိုမ်ားမည္ျဖစ္သည္။ 

・  

အကဲျဖတ္ျခင္း 
・ နည္းလမ္း (ခ) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ နည္းလမ္း (က) သည္  နည္းပညာရႈေထာင့္၊ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္၊ 

ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ားအရ အားသာခ်က ္
မ်ားပိုရွိသျဖင့္ နည္းလမ္း (က) မွာ ပိုမုိ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟ ုယူဆပါသည္။  

 
မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မွ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဳစုထားပါသည္ 

 

၃.၃.၂ Zero Option (အဆုိျပဳ စီမံကိန္းမရိွမည့္အေျခအေန) 

သီလဝါ SEZ တြင္၊ ၄၀၀ ဟက္တာ ခန္႔ရိွေသာ အပိုင္း (က) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင့္ သီလဝါ SEZ ပတ္လည္ရွိေသာ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ Zero 

Option တင္ျပမႈသည္ အပိုင္း (က) ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး 

အပိုင္း (ခ) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မပါဝင္သင့္ေပ။ Zero Option ကို ေလ့လာမႈကို ေအာက္ပါ ဇယား (၃.၃-၂) တြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Zero Option ေလ့လာမႈ၏ ရလဒ္အရ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ၏ ျမိဳ႕ျပဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဤစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား အဆိုျပဳပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ 

လုပ္သင့္ပါသည္။ 

ဇယား ၃.၃-၂ Zero Option ေလ့လာမႈ 

ရႈေထာင့္ စီမံကိန္းမ့ဲ အေျခအေန စီမံကိန္း ရိွသည့္ အေျခအေန 

နည္းပညာ ရႈေထာင့္ 

・ ဧရိယာတစ္ခုလံုး 
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 
အစီအစဥ္တက်မလုပ္ထားေသာ 
အလ်ဥ္းသင့္သလိုဖြ႔ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ာ
း သာအေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မိလိ္မ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အနာဂတ္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ကို 
စနစ္မက်ေသာဖြံ႔ျဖိဳးမႈအျဖစ္ကန္႔သတ္ 
ထားရလိမ့္မည္။  

・ အပိုင္း (ခ) ေနရာကုိ စနစ္တက်သံုးသပ္ 
ထားေသာ 
ဧရိယာဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ ျဖင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွရွိ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္  ျဖစ္သည္။  

စီးပြားေရး ရႈေထာင့္ 

・ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသည္လ
က္ရွိအေျခအေနမွ တိုးတက္မ်ားျပား 
လာႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။  

・ သီလဝါ အထူးစက္မႈဇုန္တစ္ခုလံုး၏ 
စီးပြါးေရး ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ 
ကန္႔သတ္မႈရွိသြားလိမ့္ မည္။ 

・ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္
မႈ စီမံကိန္းမ်ား(ေရအေထာက္အပံ့၊ 
ဆိပ္ကမ္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးအေထာက္အပံ့) ကို 
သီလဝါ SEZ ၏အပိုင္း (က) 
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈေဆာင္ရြက္ ရာတြင္  
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ပါသည္။ အပိုင္း (ခ) 
အား အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက 
၄င္းအေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား 
ကုန္က်မည့္ စရိတ္အတြက္ သက္သာ 
မႈမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။  

・ ေဒသခံမ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္အခြင့္
အလမ္းမ်ားလည္း တိုးလာမည္ျဖစ္သည္။ 

လူမႈေရး ႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္း

က်င္ဆုိင္ 
ရာဆင္ျခင္သုံး 

သပ္မႈ 

・ ေနရာသစ္သို႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပ
ရန္ မလုိပါ ။  

・ အပိုင္း (ခ) ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း 
အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္ မႈရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။  

・ အပိုင္း (ခ) ေနရာ၏ အတြင္းႏွင့္ 
ပတ္ပတ္လည္တြင္ ေရာက္တတ္ရာရာ 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ပ
ါက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လူမႈဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ 
ကိစၥရပ္မ်ား ပို၍ ရႈပ္ေထြးလာႏိုင္ျပီး 
ပို၍ က႑မ်ား မ်ားျပားလာႏုိင္သည္။ 

・ အပိုင္း (ခ) တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ ပတ္ဝန္း 
က်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္  လူမႈဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ေနရာ သစ္သို႔ 
ျပန္လည္ခ်ထားရျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ 

・ ၾကိဳတင္၍ စနစ္တက်ဆံုးျဖတ္ထားေသာ 
ဧရိယာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးရာ ဆင္ျခင္ 
သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္ 
တြယ္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိျပီး 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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ရႈေထာင့္ စီမံကိန္းမ့ဲ အေျခအေန စီမံကိန္း ရိွသည့္ အေျခအေန 

အမ်ားလိုခ်င္ လက္ခံႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 
・ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အေျခခံ အေဆာက္အဦ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ေဒသခံမ်
ား၏ ေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္သည္လည္း 
ပို၍ ဖြ႔ံျဖိဳးတို္းတက္လာပါလိမ့္မည္။ 

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဳစုထားပါသည္ 
 

၃.၄ ေျမျပဳျပင္ျခင္း အစီအစဥ္ 

ေျမအျမင့္ပံုစံကို ထည့္သြင္းရန္ ေရႀကီးမႈအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ ရလဒ္သံုးခုကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

အေျခအေန-၁) ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈကိုဆန္းစစ္ျခင္း (အနာဂါတ္တြင္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ 

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ အင္အားအျပင္းဆံုးဆိုင္ကလုန္းမုန္တိ္ုင္းကို 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈရလဒ္တြင္ စဥ္းစားရမည္ဟုယူဆသည္။) အျမင့္ဆံုးေရမွတ္ (၅.၂ မီတာ) 

အေျခအေန- ၂) ေရႀကီးျခင္းကို ခြျဲခားေလ့လာျခင္း (ႏွစ္တစ္ရာမိုးေရခ်ိန္အက်ိဳးဆက္) း အျမင့္ဆံုးေရမွတ္ ၄.၉ မီတာႏွင့္ 

အေျခအေန- ၃)သီလဝါဆိပ္ကမ္း (ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိ္ပ္ကမ္းသီလ၀ါ(MITT)) ၏ အျမင့္ဆံုးေရအမွတ္ (၄.၂၄ 

မီတာ)  

အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံ၍ စမီံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ အေျခအေန - ၁ ကိုလံုၿခံဳမႈရိွေစရန္အတြက္ 

သတ္မွတ္ထားေသာစက္မႈဇုန္ဧရိယာအျမင့္၏ အျမင့္ဆံုးအမွတ္္ ၅.၅ မီတာကို ထပ္ေဆာင္းအျမင့္ ၀.၃ မီတာေပါင္း၍ 

ထားရိွရမည္။ 

စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ေျမအျမင့္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးေျမတူးေဖာ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ တည္ရိွေနေသာေျမအျမင့္အရ  

အျမင့္ဆံုးအမွတ္ ၅.၅ မီတာမွ ၇ မီတာအထိ ထားရိွရမည္။  

ဇယား ၃.၄-၁ စက္မႈဇုုန္ဧရိယာရွိ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း ယူဆခ်က္ 

 စက္မႈဇုုန္ဧရိယာ 
အျမင့္္ EL+ ၅.၅-၇.ဝ မီတာ 

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဴစုထားပါသည္ 

 

၃.၅ လမ္းေဖာက္ျခင္းစနစ္ 

၃.၅-၁   လမ္းေဖာက္ျခင္းအစီအစဥ္ 

အပိုင္း(ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ လမ္းေဖာက္ျခင္းအစီအစဥ္ အား ပံု ၃.၅-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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စက္မႈဇုန္နယ္ေျမ ရိိွ အဓိကဝင္ေပါက္မွ အဓိကအေရးပါေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေပးေသာ အဓိကလမ္းမၾကီးကို 

ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ အဓိကလမ္းမၾကီးမွ အတြင္းပိုင္းေနရာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ 

လမ္းသြယ္မ်ား ေဖာက္လုပ္ရန္္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

 

 

မရူင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဳစုထားပါသည္ 

ပုံ ၃.၅-၁ အပုိင္း(ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ လမ္းေဖာက္ျခင္းအစီအစဥ္ 

 

၃.၅.၂  လမ္း၏ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပုံစံ 

အဓိကလမ္းမၾကီး ႏွင့္ လမ္းသြယ္မ်ား အေၾကာင္းကို ပံု ၃.၅-၂ ႏွင့္ ပုံ ၃.၅-၃ တုိိ႔တြင္ အသီးသီးေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
လမ္းႏွစ္္ဖက္စလံုးရိွ ေရတုိက္စားမႈသက္သာေစသည့္ ၾကားခံနယ္ ႏွင့္ မိုးေရတိို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ 
အဓိကလမ္းမၾကီးဤ အလယ္တြင္ ေရထိန္းေျမာင္းရိွပါသည္။ အဓိကလမ္းမၾကီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လုပ္ကြက္အၾကီိး ႏွင့္ 
အလယ္လတ္အရြယ္အစားမ်ား တည္ရိွေနပါသည္။ လမ္းသြယ္မ်ားဤေရတုိက္စားမႈသက္သာေစသည့္ ၾကားခံနယ္ 
ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ရိွပါသည္။ လမ္းသြယ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေသးစားႏွွင့္ အလယ္လတ္ အရြယ္အစားလုပ္ကြက္မ်ား 
တည္ရိွပါသည္။ အဓိကလမ္းမၾကီး ႏွင့္ လမ္းသြယ္ မ်ားဤ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဇယား ၃.၅-၁ တြင္  ျပသထားပါသည္။ 
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ဇယား ၃.၅-၁  ကားလမ္းပုိင္းမ်ားေဖာ္ျပခ်က္ 

အမ်ိဳးအစား လမ္းမၾကီး လမ္းသြယ္ 
 ကားနယ္အက်ယ္ R.O.W (Right of Way) ၅၆ မီတာ ၂၆ မီတာ 
လူသြားလမ္း/ပလက္ေဖာင္းအက်ယ္ Lanes/Width of 
pavement 

၄ လမ္း/၁၆ မီတာ ၂ လမ္း/၁ဝ မီတာ 

မူရင္း။ Feasibility Study for the Thilawa SEZ Zone B Development (General Study) 

  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

 
3-11 

 

 

 

ေရထိန္းေျမာင္းမရိွေသာအဓိကလမ္းမႀကီး၏ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပုံစံ 

 

ေရထိန္းေျမာင္းရိွေသာအဓိကလမ္းမႀကီး၏ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပုံစံ 

 

ေရထိန္းေျမာင္းရိွေသာ အဓိကလမ္းမႀကီး၏ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပုံစံ 

ပုံ ၃.၅-၂ အဓိကလမ္းမၾကီး၏ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပုံစံ 
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လမ္းသြယ္၏ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပံုစံ 

 

မူရင္း။ Feasibility Study for the Thilawa SEZ Zone B Development (General Study) 

ပုံ ၃.၅-၃ လမ္းသြယ္၏ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပုံစံ  
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၃.၆ ေရႏုတ္ေျမာင္း အစီအစဥ္ 

ပံု ၃.၆-၁ တြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္း အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စက္ရံုမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ေရႏုတ္ေျမာင္းမွတစ္ဆင့္ 
ေရထိန္းကန္၊ ထိုမွ တစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ရိွေသာ ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းထဲသို႔ စြန္႔ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ 
စြန္႔ပစ္ေရႏုတ္ေျမာင္းအပိုင္းကို ပံု ၃.၅-၂ ႏွင့္ ၃.၅-၃ တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

 

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဳစုထားပါသည္ 

 (ပုံ ၃.၆-၁) အပုိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္နယ္ေျမ ေရႏုတ္ေျမာင္းအစီအစဥ္ 

စက္ရံုနယ္ေျမျပင္ပသုိ႔ စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားကို ေရထိန္းကန္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္းႏွင့္ ေရထိန္းကန္ 

ဒီိဇုိင္းဆံုးျဖတ္ရန္မူမ်ားကို ဇယား ၃.၆-၁ ႏွင့္ ဇယား ၃.၆-၂ တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေရသြန္ေျမာင္း (၀န္ဆံ့ႏိုင္မႈပမာဏ - ခန္႔မွန္းေျခ ၇၀၀၀၀ ကုဗမီတာ) 

ေရထိန္းကန္ (၀န္ဆံ့ႏိုင္မႈပမာဏ - ခန္႔မွန္းေျခ ၇၀၀၀၀ ကုဗမီတာ) 

ရန္ကုန္ျမစ္ထဲသုိ႔ 

And it described the 

position of the sluice gate 

section for Figure 7.11-1 
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ဇယား ၃.၆-၁ ေရႏုတ္ေျမာင္းဒိီဇုိင္းအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 
၁။ စြန္႔ထုတ္ေရ စီးစင္းမႈ ပံုစံ(DSWF) Q = C･q･A (Rational formula) 

Where,  Q:Design stormwater flow 
(m3/sec) 
 C:Runoff coefficient 
 q: Rainfall intensity (mm/sec/ha) 
 A:Drainage area (ha) 

၂။ မုိးရြာသြန္းမႈျပင္းအား : ျပင္းအားတြက္တြက္ခ်က္သည့္ပံုေသနည္း 

၃။ေနာက္တၾကိမ္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚမည့္္အခ်ိန္ကာလ 
:စြန္႔ထုတ္ေရစုေဆာင္းရာ 
ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္းအတြက္ (၅) ႏွစ္ 

၄။ Overall runoff coefficient : မဖြ႕ံျဖိဳးမီ ၀.၃၀ ၊ ဖြ႕ံျဖိဳးျပီး ၀.၈၅ 

၅။ ေရဆုိးပိုက္ဤ ေလဖိအားပံုစံ 

Q = A・ V,    V = (1/n)・ R2/3・ I1/2: 
Manning’s formula 
Where,  Q: Stormwater discharge (m3/sec) 

A: Sectional area of pipe (m2) 
V: Mean velocity (m/sec) 
n : Roughness coefficient 
R: Hydraulic radius (m) 
I : Hydraulic gradient 

၆။စြန္႔ထုတ္ေရစုေဆာင္းသည့္ပစဤည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား  
: ပုိက္မ်ား၊ ေျမေအာက္ေျမာင္းမ်ား၊ 
ေရသြန္ေျမာင္းမ်ား ႏွင့္ ေရစြန႔္ေျမာင္းမ်ား 

၇။သတ္မွတ္ထားေသာ ေရစီးအလ်င္ : ၀.၈ - ၃.၀ m/sec 
၈။အေသးဆံုး ပိုက္အရြယ္အစား : ၃၀၀ မလီီမီတာ 
၉။ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈပမာဤ : စြန္႔ထုတ္ေရစီးဆင္းမႈ ပုံစံဤ ၁၀% - ၂၀% 
၁၀။အနည္းဆံုး ေျမဖံုးထားမႈ (Minimum earth covering) : ၁.၀ မီတာ 
၁၁။ အမ်ားဆုံး လူဆင္းေပါက္ (Maximum  
manhole interval) 

:ထည့္သြင္းထားေသာပိုက္ဤ အခ်င္း ၃၀၀ မီလီ 
မီိတာေအာက္ အတြက္ ၅၀ မီတာ 

၁၂။ေေရဆုိးသယ္ေဆာင္ပစ ၥည္းမ်ားဆက္သြယ္ျခင္း 
နည္းလမ္း 

: ေရဆိိိုးကန္္ ေအာက္ေျခမွ ဆက္သြယ္ျခင္း (သို႔) 
ေရမ်က္ႏွာျပင္ခ်င္း  ဆက္သြယ္ျခင္း 

၁၃။ ေျမေအာက္ပိုက္အမ်ိဳးအစား : ဟူးမ္ကြန္ကရစ္ပိုက္(Hume concrete pipe) 
၁၄။ Material of ditch and box culvert 
ေရသြန္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေျမာင္းမ်ားတြင္  
အသံုး ျပဳေသာပစၥည္းမ်ား 

: ခုိင္ခန္႔ေသာကြန္ကရစ္(Reinforced concrete) 

၁၅။ေေေရစြန္႔ပုိိုက္သံုးပစ ၥည္းမ်ား(Material of  
openchannel) 

: Earth canal with sodding 

၁၆။ အၾကမ္းခံႏိုင္မႈ ႏႈန္း : ၀.၀၁၃ 

၁၇။ ေရစီးဆင္းႏုိင္ေသာေလွ်ာေစာက္ 
:အခ်င္း ၅၀၀ မီလီမီိတာေအာက္အတြက္ ၂%, 
ေျမေအာက္ေျမာင္း၊ ေရသြန္ေျမာင္းႏွင့္ 
ေရစြန႔္ေျမာင္း မ်ားအတြက္ ၁% 
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ဇယား ၃.၆-၂ ေရထိန္းကန္ ဒိီဇုိင္းအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 
၁။ေနာက္တၾကိမ္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚမည့္္ 
အခ်ိန္ကာလ (Design return period) 

: ၁၀ ႏွစ္ 

၂။ ေရကန္ အမ်ိဳးအစား 
: ေရ(ဝင/္ထြက္)ေပါက္ ႏွင့္ ေရလွ်ံလမ္းေၾကာင္းပါဝင္ေသာ   
တူးေဖာ္ထားသည့္ အမ်ိဳးအစား  

၃။ ေရထိန္းကန္ ဝင္ဆံပမာဤ 

: Q = [Q10 – Qa/2]･T･60 
Where,  Q:  Design capacity of retention pond (m3) 

    Q10: Design stormwater flow (m3/sec) 
      Qa:  Allowable discharge flow (m3/second) 

T:   Concentration time (minute) 
၄။ အနည္က်မႈ ထုထည္ပမာဏ : 1.5 m3/ha/year and 10 years period 

၅။ ထိန္းညွိေပးေသာတံခါး (Regulating 
Gate) 

: Q0 = C･B･d･[2･g･H1]0.5 

 Where,  Q0: Discharge flow (m3/sec) 
 C : Coefficient of correlation between H1/d and H2/d 
 B : Width of gate (m) 
 d : Opening height of gate (m) 
 g : Gravitational constant (9.8 m/sec2) 
 H1: Upstream water height (m) 
 H2: Downstream water height (m) 

၆။ ေရလွ်ံလမ္းေၾကာင္း   (Spillway) 

: Qc = C･L･h0.5 
Where,  Qc: Overflow (m3/sec) 
C Overflow coefficient 
L : Width of trough (m) 
h:  Water height of trough (m) 
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၃.၇ ေရျဖန္႔ေဝေရးစနစ္ 

၃.၇.၁  ေရအရင္းအျမစ္မ်ား 

သီလ၀ါ SEZ မ ွ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၏တည္ေနရာျပေျမပုံကို ပုံ ၃.၇-၁ ႏွင့္ ပံု ၃.၇-၂ တြင္ျပထားပါသည္။ 

ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကိို ဇာမဏီေရေလွာင္ကန္ ႏွင့္ လဂြန္းျပင္ေရေလွာင္ကန္မွ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ 
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မူရင္း။  ။ Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development in the Republic of the Union of Myanmar（2014） 

ပုံ ၃.၇-၁  အပုိင္း(ခ) သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ေရအရင္းအျမစ္ေနရာ  

Zamani Reservoir 

 

 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

 
3-17 

 

  
မူရင္း။ ။ : Prepared by the EIA Study Team based on the map from Myanmar Information Management Unit 

ပုံ ၃.၇-၂  အပုိင္း(ခ) သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ေရအရင္းအျမစ္ေနရာ  

 

၃.၇.၂ ေရျဖန္႔ေဝေရးစနစ္ 

အပိုင္း(ခ) စက္မႈဇုန္ နယ္ေျမအတြက္ေရျဖန္႔ေဝေရးစနစ္ ကို ပံု ၃.၇-၃ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကို္င္သူမ်ား 

ဆီသို႔ ေရသန္္႔စင္စက္မွ ေရျဖန္႔ေဝေရးယူဆခ်က္ဒီဇိုင္းကို ဇယား ၃.၇-၁ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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ဇယား ၃.၇-၁ ယူဆခ်က္ဒီဇုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 
ေရျဖန္႔ေဝမႈႏႈန္း ယူနစ္ ( ေန႔စဥ္ 
အျမင့္ဆံုးေရစီးႏႈန္း)  

၈၀ ကုဗမီတာ/ဟက္တာ/ေန႔ 
 

ေရဆက္သြယ္ရာဆံုမွတ္(Water 
connection point) 

: အနီးဆံုးအကြာအေဝး ၁၀၀ မီတာ 

ေရဖိအား : ပုံမွန္အေျခအေန အတြက္ ၁၅ မီတာ ႏွင့္ မီးသတ္ျခင္းအတြက္ 
၁၀မီတာ 

ေရစီးႏႈန္း အလွ်င္ : ပုံစံအဆင့္  ၀.၅ မီတာ/စကၠန္႔ မ ွ၁.၅ မိီတာ/စကၠန္႔ 
ေရပုိက္ေခါင္းအက်ယ္ : ၃၀၀ မီတာ 
အတြင္းပိုင္းျဖန္႔ေဝေရးစနစ္ ျဖန္႔ေဝမႈ ကြန္ယက္ (Reticulated pipeline) 
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ဇာမဏီေရေလွာင္ကန္မွ ေရမ်ားကို ေရစုပ္စက္ျဖင့္စုပ္ယူျပီး အပိုင္း(က) ရိွ ေရသန္႔စင္စက္သို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရ ၆၀၀၀ 

ကုဗမီတာ (Q= 6000m3 /day) ပို႔ေဆာင္မည္။ ေရသန္႔စက္မွ သန္႔စင္ျပီးေသာေရသန္႔မ်ားကို ငွားရမ္းလုပ္ကို္င္သူမ်ား 

ဆီသို႔ ေပးပို႔သြားမည္။ ထိုစဥ္ ဂ်ပန္ ODA ေခ်းေငြပေရာဂ်က္သည္    ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ခန္႔ေလာက္တြင္ 

သီိလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြက္္ တစ္ေန႔လ်င္ ေရ  ၄၂၀၀၀ ကုဗမီတာ (Q=42000 m3/day) ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ 

လဂြန္းျပင္ေရေလွာင္ကန္ မွ သီိလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ သိို႔  အမ်ားသံုးေရသန္႔ ျဖန္႔ေဝေပးမႈတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

အထက္ပါ စီမံကိန္း ဤ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ အပုိင္း(ခ) အတြက္ ေရျဖန္႔ေဝေရးစနစ္ကို ဇယား ၃.၇-

၂ တြင္ျပသထားပါသည္။ 

ဇယား ၃.၇-၂ အပုိင္း (ခ) အတြက္ ေရျဖန္႔ေဝေရးစနစ္ 

အခ်ိန္ စက္မႈဇုန္နယ္ေျမ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတို္င္မီခန္႔  

(ေရျဖန္႔ေဝေရးပုိက္မတပ္ဆင္မီ) 

ဇာမဏီေရေလွာင္တမံမွ အပိုင္း(က) ေရသန္႔စက္ 
(WPP) မ ွ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားထံသို႔ 
ေရျဖန္႔ေဝျခင္း 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း 

(ေရျဖန္႔ေဝေရးပုိက္တပ္ဆင္ျပီးေနာက္ပုိင္း) 

ဇာမဏီေရေလွာင္တမံမွ အပိုင္း(က) ေရသန္႔စက္ 
(WPP) မ ွ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားထံသို႔ 
ေရျဖန္႔ေဝျခင္း  

လဂြမ္းျပင္ေရေလွာင္တမံမွ အမ်ားသံုးပိုက္ျဖင့္ 
ဆက္သြယ္၍ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားထံသို႔ 
ေရျဖန္႔ေ၀ျခင္း 

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဴစုထားပါသည္ 
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ပုံ ၃.၇-၃ အပုိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္နယ္ေျမ ေရျဖန္႔ေဝေရးအစီအစဥ္ 

၃.၈ မိလႅာေရဆုိးစနစ္ 

၃.၈.၁ မိလႅာေရဆုိးစနစ္  

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ အပုိင္း (ခ) ၏  မိလႅာေရဆိုး စနစ္ကို ပံု ၃.၈-၁ တြင္ျပထားသည္။ အပိုင္း (ခ) တည္ေထာင္မႈ၏ 

ကနဦးအဆင့္တြင္ (အပိုင္း(ခ)စက္မႈဧရိယာအတြင္း ပထမအဆင့္ေရဆုိးစနစ္) အပိုင္း (ခ) ရွိ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 

ေရဆိုးႏွင့္ မိလႅာစြန္႔ပစ္မႈသည္ ပမာဏအားျဖင့္ နည္းပါးမည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္ မိလႅာေရဆိုးမ်ားကို အပိုင္း (က) ရိွ 

မိလႅာေရဆိုးသန္႔စင္စက္ (STP) သို႔ ပို႔ေဆာင္ျပီး သန္႔စင္မည္ျဖစ္သည္။  ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အပိုင္း (ခ) မ ွထြက္ေသာ 

မိလႅာေရဆိုးမ်ားကို အပိုင္း (ခ) ရွိ မိလႅာေရဆုိးသန္႔စင္စက္ (STP) တြင္ သန္႔စငသ္ြားမည္ျဖစ္သည္။  

အပိုင္း (ခ) ၏ ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းစနစ္၏ ဒုတိယအဆင့္တြင္ မိလႅာေရဆိုးသန္႔စင္စက္ (STP) ၏ ၀န္ဆံ့ႏိုင္မႈပမာဏကုိ 

တိုးခ်ဲ႕လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အပိုင္း (က) စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းစနစ္တြင္ မိလႅာေရဆိုးသန္႔စင္စက္ (STP) 

အတြက္ေျမမွာ လံုၿခံဳမႈရွိၿပီးျဖစ္သည္။ 
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ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အပိုင္း (ခ) မွထုတ္လႊတ္ေသာေရဆိုးမ်ားကို အပုိင္း(ခ) ၏ မိလႅာေရဆိုးသန္႔စင္စက္ (STP) တြင္ 

သန္႔စင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္အစပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ ငွားရမ္းလုပ္ကို္င္သူမ်ားမွ ေရလိုအပ္မႈႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္၏ 

ေရဆိုးပမာဏကို စုေဆာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ တည္ရိွေနေသာ မိလႅာေရဆိုးသန္႔စင္စက္ (STP) ၏ သိုေလွာင္ႏို္င္မႈ 

ပမာဏေက်ာ္လြန္ေနေသာ ေရဆိုးပမာဏကို ခန္႔မွန္းၿပီးလွ်င္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ မိလႅာေရဆိုးသန္႔စင္စက္ (STP) ကုိ 

တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရဆုိးပမာဏသည္ မိလႅာေရဆုိးသန္႔စင္စက္ (STP) ၏ 

သိုေလွာင္ႏို္င္မႈပမာဏထက္ပုိလ်ံမည္ မဟုတ္ပါ။ 
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ပုံ ၃.၈-၁ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ (အပုိင္း ခ) ၏ မိလႅာေရဆုိးစနစ္္ ေယဘုယ်အစီအစဥ္ 
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မိလႅာစနစ္၏ စံျပဳပုံစံကို ဇယား ၃.၈-၁ တြင္ ျပထားသည္။ 

 

ဇယား ၃.၈-၁  မိလႅာေရဆုိးစနစ္၏ ဒိီဇုိင္း အတြက္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 
၁။ စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ ေရေပးေ၀မႈ အခ်ိဳး : ေရလိုအပ္မႈ၏ ၈၀%  
၂။ ေရဆုိးထိန္းသိမ္းသည့္စနစ္ : မိလႅာတြင္းမ်ားႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ား စနစ္ 
၃။ ေရဆုိးသန္႔စင္သည့္ နည္းလမ္း : Standard Activated Sludge Method (Treated level: BOD 20 

mg/L) 
၄။ ေရဆုိးသန္႔စင္စက္ရံု၏စြမ္းေဆာင္ရည္ အဆင့္-၁ (အပုိင္း(က)စက္မႈဧရိယာရိွ ေရဆုိးသန္႔စင္စက္ရံု၏လက္ရိွ 

အေနအထား): 4800m3/day 

အဆင့္-၂ (အပိုင္း(က)စက္မႈဧရိယာရိွ ထပ္မံတိုးခဲ်႕မည့္ ေရဆိုးသန္႔စင္ 
စက္ရံု): 20000m3/day 

အဆင့္-၃ (အပိုင္း(က)စက္မႈဧရိယာရိွ ထပ္မံတိုးခဲ်႕မည့္ ေရဆိုးသန္႔စင္ 
စက္ရံုႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံ): 
35000m3/day 

*၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အပုိင္း(က)စက္မႈဧရိယာမွ အမ်ားဆံုး ေရဆိုးပမာဏ 
4600m3/day ထြက္ရိွမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

၅။ ဇလေဗဒဆုိင္ရာ တြက္ခ်က္ျခင္း : Manning’s formula  
၆။ ပိုက္မ်ား၏ အၾကမ္းခံႏိုင္မႈ ႏႈန္း  : ၀.၀၁၃ 
၇။ လက္ခံႏိုင္ေသာ ေရစီးဆင္းမႈအလ်င္  : တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၀.၆ မွ ၃ မီတာႏႈႈန္း 
၈။ ေရစီးဆင္းႏုိင္ေသာေလွ်ာေစာက္ : မိလႅာပိုက္မ်ား၏ ေလွ်ာေစာက္အတုိင္း တူညီသည္ဟု စဥ္းစားရ 

(အျပည့္အ၀စြမ္းေဆာင္နုိင္ေသာ အေျခအေနတြင္) 
၉။ မိလႅာေရဆိုးပိုက္မ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ခြင့္ျပဳႏႈန္း 

: HMWF ပုံစံ၏ ၁၀၀% 

၁၀။ မိလႅာေျမာင္းေပါက္ အကြာအေ၀း : မီတာ ၅၀ မ ွ၁၀၀ 
၁၁။ တဆင့္တြန္းပို႔စက္မ်ား : ေလွ်ာက္လမ္းေဘးႏွင့္ စိမ္းလန္းေနရာမ်ားတြင္ 

တည္ေဆာက္ထားေသာ ေျမတြင္းရိွ လူဆင္းေပါက္ပါတြန္းပို႔စက္မ်ား 
၁၂။ လက္ခံေပါင္းစုမည့္ေနရာ : စမ္းေခ်ာင္းမွတဆင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ 

မူရင္း- Feasibility Study for the Thilawa SEZ Zone B Development (General Study) 

၃.၈.၂ ေရဆုိး သန္႔စင္သည့္စက္ရုံ 

(၁) ေရဆုိး အရည္အေသြးပံုစံ 

ေရဆိုး အရည္အေသြး ပံုစံကို ေရဆိုးစီဆင္းမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ညစ္ညမ္းေစသည့္အရာ ပမာဏကို 

ယခင္စီမံကိန္း၏အေတြ႔အၾကံဳေပၚမူတည္ျပီး ခန္႔မွန္းသည္။ ဇုန္ (ခ) ၏ ညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာ  ပမာဏကို ဇယား ၃.၈-

၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရဆိုးအရည္အေသြး အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ သန္႔စင္ထားေသာေရဆိုးအရည္အေသြးကို ဇယား 

၂.၄-၅ ႏွင့္ ဇယား ၂.၄-၆ တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ အသီးသီးေဖာ္ျပထားသည္။ ေရဆိုးအရည္အေသြးပံုစံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

တိုင္းတာသည့္ မည့္သည့္သတ္္မွတ္တန္ဖိုးကိုမွ် ဇယား ၂.၄-၅ တြင္ ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွပဲ ျပည္ေထာင္စု 
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ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြျဲပားျခားနားလွ်င္ စသံတ္မွတ္ထားေသာစံခ်ိန္စံညႊန္း 

မ်ားအတိုင္းလိုက္နာရမည္။  

ဇယား ၃.၈-၂ ေရဆုိး အရည္အေသြး ပုံစံ အက်ဥ္း 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 
သတ္မွတ္ 

တန္ဖုိး 

၁။ ေရဆုိး အရည္အေသြး 
a) BOD (mg/L) 200-500* 
b) SS (mg/L) 200 

၂။ သန္္႔စင္ျပီးေရ အရည္အေသြး 
a) BOD (mg/L) 30 
b) SS (mg/L) 40 

မွတ္ခ်က္*: This target value could be relaxed. 

မူရင္း။ Feasibility Study for the Thilawa SEZ Zone B Development (General Study) 

 (၂) ေရဆုိးသန္႔စငသ္ည့္နည္းစနစ္ 

စက္မႈဇုန္ အပိုင္း (ခ)၏ ေရဆုိးသန္႕စင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဇယား ၃.၈.၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စက္ရံုႏွင့္ အိမ္တြင္းမွ 

ထြက္ေသာ ေရဆိုးအားလံုးကို စက္မႈဇုန္ အပိုင္း (ခ)တြင္ရိွေသာ ဗဟိုေရဆိုးသန္႕စင္စက္ျဖင့္ သန္႕စင္ပါသည္။ 

စက္ရုံမ်ားမွ ထြက္ေသာ ေရဆုိး အရည္အေသြးမွာ သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းထက္ေက်ာ္ေနလွ်င္ 

ဗဟုိေရဆိုးသန္႔စင္စက္သို႔ မထုတ္လႊတ္မီ စက္ရံုမ်ားမွ ကိုယ္ပိုင္ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ျဖင့္ သန္႔စင္ထားရမည္။ 

ေရဆိုး၏ ထုထည္ႏွင့္ အရည္အေသြး လကၡဏာရပ္မ်ားကို စဥ္းစားျပီး ဇုန္ (ခ) ၏ ေရဆိုး သန္႔စင္ျခင္းအတြက္ 

conventional activated sludge process ကို အသံုးျပဳရန္အၾကံျပဳထားသည္။ 

ေအာက္ေျခအနည္သန္႔စင္ျခင္းစနစ္တြင္ gravity thickener ႏွင့့္ mechanical dewatering process မ်ားကုိ 

အသံုးျပဳရန္အၾကံျပဳထားသည္။ သန္႔စင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပံုစံကို ပံု ၃.၈-၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

ေရဆိုး၏ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းမႈေပၚမူတည္ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက္ုိ 

တိုးခ်ဲ႕ရန္အစီအစဥ္လည္းပဲရိွသည္။ 
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*1: Target value of effluent water quality after wastewater pre-treatment by tenant (Table 2.4-5) is adapted in 
this point. 

*2: Target value of effluent water quality after wastewater treatment at centralized treatment plant by Project 
Proponent (Table 2.4-8) is adapted in this point. 

*3: Target value of ambient water quality (Table 2.4-4) is adapted in this point.  
Source: EIA Study Team prepared on the basis of the information from the project proponent 

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဳစုထားပါသည္ 

ပုံ ၃.၈-၂ အပုိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာတြင္ ေရဆုိးသန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျပပုံ 
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ပုံ ၃.၈-၃ Conventional Activated Sludge Process ျပပံ ု

စက္ရံုစြန္ပစ္ေရ 

အမိ္တြင္းစြန္ပစ္ေရ 

ထုတ္လုပ္ျခင္း သန္စင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 

အမိ္တြင္းစြန္ပစ္ေရ 

 

မိုးေရ 

အပိုင္း(က)ႏွင့္ (ခ) 

၏စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ 

ဗဟိုေရဆုိးသန္႔စင္စက္(STP) 

ေေ ေရထိန္းကန္ 

စြန္႔႔ပစ္အစိုင္အခဲစီမံခန္႔႔ 

ခြသဲည့္စက္ရံု 

(အနည္မ်ားသန္စင္ရန္) 

ေရဆိုးကန္ 

စက္ရံုစြန္ပစ္ေရ 

သန္စင္သည့္စနစ္ 

 ႀကိဳတင္သန္စင္ 

သည့္စနစ္(PTS) 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ 

အပိုင္း(ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အနည္ 

အနည္ 

*၁ 

*၂ 

*၃ 

ေရႏွင့္ အနည္မ်ားပုိ႔႔ခ်ျခင္း 

 

ေခ်ာင္းအျပင္ဘက္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ 
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၃.၉ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေ၀မႈ အစီအစဥ္ 

၃.၉.၁ ဇုန္္ (ခ) ၏ လွ်ပ္စစ္လုိအပ္မႈ 

ဇုန္ (ခ) ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္မႈကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို အေျခခံံျပီး ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဇုန္ (ခ) အတြက္ 

လိုအပ္သည့္ စြမ္းအင္ (မီးအားျမွင့္စက္) ကို အျမင့္ဆံုး 105 MVA (262 ha x 0.8 (ratio of plot) x 0.5 MVA/ha) ဟု 

ခန္႔မွန္းသည္။ 

ဇယား ၃.၉-၁ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လုိအပ္မႈ ခန္မွန္းသည့္္ အေျခအေန 

စဥ္ အမ်ိဳးအစား ကိန္းဂဏန္း 
၁ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေ၀မႈကိန္း 0.2-0.5/MVA/ha (* စက္မႈဇုန္ဧရိယာ) 
၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အခ်ိဳး 0.85 
၃ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေ၀မႈ ပမာဏ 

(MW) 
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္မႈ (MVA) x လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အခ်ိဳး 
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၃.၉.၂ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ေ၀မႈစနစ္ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္အတြက္ သီလ၀ါ၏ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေ၀မႈ  စနစ္ကို ပံု ၃.၉-၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။  

 

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မ ွစီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဴစုထားပါသည္ 

ပုံ ၃.၉-၁  သီလ၀ါ SEZ ၏ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေ၀မႈ စနစ္ 

Phase 2 

230kV O/H Transmission Line 

230kV U/G Transmission Line 

33kV U/G Line 

33kV O/H Line 

Existing Substation 

New Substation 

LEGEND 
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၃.၉.၃ 33 kV ျဖန္႕ေ၀မႈအစီအစဥ္ 

ဇုန္ (ခ) ၏ 33kV ျဖန႕္ေ၀မႈစနစ္၏ ေယဘုယ်အစီအစဥ္ကို ပံု ၃.၉-၂ တြင္ျပထားသည္။ 33kV ၏ ကြန္ယက္အတြက္ 

မေတာ္တဆျဖစ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ အရနဓ္ာတ္အားေပးစနစ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးေသာ ကြင္းဆက္ 

ကြန္ယက္ပါ၀င္ေသာ ring loop system ကိုသံုးျပီး ဒီဇုိင္းေရးဆြထဲားသည္။  ကြင္း အသီးသီး၏ ျဖန္႔ေ၀မႈလိုင္းကုိ 

မတူညီေသာ စြမ္းအင္သိုေလွာင္ရုံမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ အကယ္ဤ ျဖန္႔ေ၀သည့္လိုင္း 

သို႔မဟုတ္ စြမ္းအင္သိုေလွာင္ရံုဤ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ အျခား ျဖန္႔ေ၀သည့္ လိုင္းမွ စြမ္းအင္ ေပးပုိ႔ႏိုင္သည္။ ဇုန္ 

(ခ) တြင္ အမ်ားဆံုး ကြင္းဆက္ ၄ ခ ုထားရွိမည္ဟု ယူဆသည္။  

 

 

မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မွ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဳဴစုထားပါသည္ 

ပုံ ၃.၉-၂ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ ဇုန္ (ခ) ၏ 33 kV ျဖန္႕ေ၀မႈစနစ္၏ ေယဘုယ်အစီအစဥ္ 

  

33kV Line 
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၃.၁၀ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ (အစုိင္အခဲ) စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် သတ္သတ္မွတ္မွတ္ခြစဲုျပီးး ျပန္လည္အသံုးျပဳရမည္။ 

၄င္းမ်ိဳးတူအမိႈက္မ်ားစုၿပီးစြန္႔ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ငွားရမ္းလုပ္ကို္င္သူတို္င္းႏွင့္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူထံတြင္တာ၀န္ရွိသည္။ ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏုိင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ုားကို စက္မႈဇုန္ အပုိင္း(က) ရိွ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစြန္႔သည့္ ၀င္းအတြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) 

ရ ွညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္သည့္ဌာန(PCCD )မ ွက ျပဳလုပ္ရမည္။ စက္မႈဇုန္ အပိုင္း(ခ) မွ စြန္႕ပစ္အမႈိက္ 

(အစိုင္အခဲ) စီမံခန္႔ခြမဲႈကို ပံု ၃.၁၀-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ 

အတြင္းနည္းဥပေဒမ်ား တင္ျပခ်က္အရ ငွားရမ္းသူတိုင္းသည္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ 

ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အမိႈက္မ်ားအားလံုးအတြက္လံုေလာက္ေသာစြန္႔ပစ္ေနရာတို႔ကိုထားရိွရမည္။ သို႔ေသာ္ 

လုပ္ကြက္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ထုတ္လုပ္ေသာညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွပါ။ Sole responsibility ထို႔အျပင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတိုင္းသည္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို 

တင္းက်ပ္စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ သန္႔စင္ရန္၊ လံုၿခံဳေရးအစီအမံ၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားအားလံုးကုိ 

ရွင္းလင္းရန္ (သို႔) စြန္႔ပစ္ရန္တို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူႏွင့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူတို႔မွ 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ စြန္႔ပစ္အမိႈက္တြင္ စက္ရံုမ်ားမွစြန္႔ပစ္ေသာအမိႈ္က္ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွပါ။ 

စက္ရံုမ်ားမွ စက္ရံုႏွင့္ အိမ္တြင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 

ခြျဲခမ္းျပီး စီမံထားသည္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူကမူ အိမ္တြင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းကိုသာ ထုတ္လႊတ္သည္။ စက္ရုံမ်ားမွ 

လုပ္ေဆာင္သည့္အတိုင္း စြန္႔ပစ္ရမည္။ ေနာင္တြင္ အမိႈက္မီးရႈိ႕စက္ကိုလည္းအပိုင္း (က) တြင္ထားရွိဖုိ႔ 

စီစဥ္ထားပါသည္။ 

ယခုလက္ရိွ စြန္႔ပစ္အစိုင္အခဲ စီမံခန္႔ခဲြမႈကုိ အပိုင္း ၄.၃-၇ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ 

ေနာင္တြင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာစြန္႔ပစ္အစိုင္အခဲစီမံခန္႔ခြမဲႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အပိုင္း ၇.၄ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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မူရင္း: EIA ေလ့့လာေရး အဖြဲ႔မွ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံ၍ျပဳစုထားပါသည္ 

ပုံ ၃.၁၀.၁ အပုိင္း(ခ)၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာတြင္စြန္႔ပစ္အမိႈက္ (အစုိင္အခဲ)  စီမံခန္႔ခြနဲည္း ျပပုံ 

 

၃.၁၁ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး အစီအစဥ္ 

ဇုန္ (ခ) ဧရိယာအတြင္းတြင္ အပင္ႏွင့္ တိရိစၦာန္ မ်ားေနထိုင္ရန၊္ ရႈခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ 

သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈတို႔အတြက္ စိမ္းစိုေသာ ေနရာေဒသကို ဖန္တီးရန္ အတြက္ အပင္ႏွင့္ ျမက္ခင္းမ်ားကို 

စိုက္ပ်ိဳးရန္စီစဥ္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၄င္းတို႔၏ ေျမကြက္မ်ားအတြင္းတြင္ 

စိမ္းစိုေသာ ေနရာကို စီစဥ္စိုက္ပ်ိဳးရမည္။ 

စီမံကိန္းအတြင္းရိွ စိမ္းလန္းေျမအစီအစဥ္ကိုပံု ၃.၁၁-၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ လ်ာထားေသာစိမ္းလန္းဧရိယာမွာ 

၂၀.၂ဟတ္တာရိွ၍ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ၇.၇ % ရိွသည္။ အခ်ိဳ႔အပင္မ်ားသည္ လူသြားလမ္းႏွင့္ လမ္းမတေလ်ွာက္ရိွ 

ေရထိန္းေျမာင္း မ်ားတြင္ တည္ရွ္ိမည္။ ျခံံဳႏြယ္မ်ားသည္ လမ္္းသြယ္တေလ်ာက္ရွိ လူသြားလမ္းတြင္ တည္ရွိမည္။ 

လမ္းမႏွင့္ လမ္းသြယ္၏ လူသြားလမ္း၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ၈ မီတာအတြင္းတြင္ ျမက္ခင္းမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားမည္။   

ေရထိန္္းေျမာင္းသည္ လမ္းမ၏ အလယ္တြင္တည္ရွိသည္။ စီမံကိန္း၏ ျခံစည္းရိုးတေလ်ာက္ ေလွ်ာေစာက္မ်ားတြင္ 

ျမက္ခင္း မ်ားျဖင့္ ကာရံထားမည္။ စက္မႈဇုန္ အပုိင္း (ခ) အတြက္ စိိမ္းလန္းစိုေျပေရး အစီအစဥ္ကို စက္မႈဇုန္ အပုိင္း (က) 

အတိုင္း အပင္မ်ား တစ္ပင္ႏွင့္တစ္ပင္ အစိပ္အက်ဲတူျခင္း  ျမက္ခင္းသည္႔ ပမာဏတူျခင္း စသည္ျဖင့္ 

အႏၱရာယ္မရွိေသာ

အမိႈက ္

စကၠဴ၊ 

ပလတ္စတစ္၊သတၱဳ 

ဓါတုေဗဒကင္းေသာ
အမိႈက္၊ အ၀တ္စမ်ား 

အနည္အႏွစ္မ်ား 

စြန္ပစ္ေရ 

အႏၱရာယ္ရွိေသာ 

အမိႈက ္

စြန္႔႔ပစ္အစိုင္အခဲ 

်ိိ်ထုတ္လုပ္ျခင္း ခြထုဲတ္သည့္ျဖစ္စဥ္ 

ခြထုဲတ္ျခင္း 

ဆီကုိအသုံးျပဳ၍ေရာ

ေမႊျခင္း 

မီးရိႈ႕ျခင္း 

ေသန္႔႔စင္ျခင္း 

သန္စင္သည့္ပုံစံ 

ဓါတ္ျပဳႏိုင္ေသာ 

ေပါက္ကြဲေစေသာ 

ကူးစက္ႏိုင္ေသာ 

အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ 

တိုက္စားေစႏ္ုိင္ေသာ 

အမိႈက္မ်ား 

 

ဓါတ္ျပယ္ေအာင္ 

ျပဳလုပ္၍ေျမဖုိ႔ျခင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ 

စြန္႔ထုတ္ေသာ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းသုံး 

စြန္႔ပစအ္မႈိက္မ်ား 

ပါဝင္သည္။ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူမ်ားႏွင့္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ 

ကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

ပုဂလိက 
စြန္ပစ္အစုိင္အခဲ  

စီမံခန့္ခြသဲည့္ ကုမၸဏီ 

ႏွင့္ YCDC မွ ကုိင္တြယ္ 

လုပ္ေဆာင္ ရမည္။ 
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လုပ္ေဆာင္ရမည္။စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အပိုင္း(က)တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ စိမ္းလန္းနယ္ေျမကို ပံု ၃.၁၁-၂ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အပို္င္း (က) စက္မႈဇုန္ဧရိယာတြင္ စိမ္းလန္းဧရိယာ ၂၁.၇ ဟတ္တာခန္္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ခန႔္မွန္းေျခ 

စုစုေပါင္းဧရိယာ၏ ၅% ခန္႔ပါ၀င္ေသာ လမ္းမႀကီးတစ္ေလ်ာက္ရိွ စိမ္းလန္းေျမ၊ ေရထိန္းကိန္ႏွင့္ 

လမ္းခြတဲို႔တြင္ျဖစ္သည္။ 

 

Note: The design of the greening plan may slightly be changed during the construction phase. 
Source: EIA Study Team prepared on the basis of the information from the project proponent 

ပုံ ၃.၁၁.၁ အပုိင္း-က စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ စိမ္းလန္းနယ္ေျမ  

 

 

Legend

Boundary of Zone B

Greening Area
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မူရင္း။ EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ပုံ ၃.၁၁.၂ စက္မႈဇုန္ အပုိင္း (က) တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ စိမ္းလန္းနယ္ေျမ 

၃.၁၂ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လ်ာထားအခ်ိန္စာရင္း 

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ အခ်ိန္စာရင္း ကို ဇယား ၃.၁၁-၁ တြင္ျပထားသည့္ အတိုင္း စီစဥ္ထားသည္။ 

ဇယား ၃.၁၂-၁ ပထမကာလ၏လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခ်ိန္စာရင္း 

အမ်ိဳးအစား ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ 

EIA ေလ့လာမႈ                 

ေဆာက္လုပ္ေရးအၾကိဳကာလ                 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ                 

လည္ပတ္ေရးကာလ                 

မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါအေကာင္ထည္မည့္ အခ်ိန္ဇယားသည္ ေမလ ၂၀၁၆အရျဖစ္သည္။ 

မူရင္း။  EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

က်န္ရွိေနေသာကာလမ်ား၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိစီစဥ္ထားျခင္းမရိွပါ။ 
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အခန္း (၄) လတ္တေလာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာအေျခအေနအရပ္ရပ္ 

 

၄.၁  လူေနထုိင္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္  

ေလထုအရ ္အေသြး  ေရအရ ္အေသြး ေျမအရ ္အေသြး ႏွင့္ ဆူ ံမႈအဆင့္တုိ႔၏ အေျခအေနအားလုံးကုိ 
သ ာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထန္ိးသိမ္းေရး ီးစီး ာန (MONREC) ၏ အ ကံေပးခ်က္မ်ားေပ အေျခခံျပီး 
သီလဝါအထူး စီးပြါးေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီက အတ ္ျပ ထားေသာ  ်ပန္-ျမန္မာသီလဝါဖြ ံျဖ ိးေရး လီမိတက္၏ 
သီလဝါ အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ အပုိင္း (က) ဖြ ံျဖ ိးေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေကာက္ခံထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ မွ ေကာက္ႏႈတ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါသ ္  အေျခအေနအားလုံးအတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ 
အႏွစ္ခ် ပ္ကုိ ဇယား (၄.၁-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာ ေကာက္ခံထားေသာေနရာကုိ ပံု (၄.၁-၁) 
တြင္ေဖာ္ျပ ထားပါသ ္  

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ျမစ္ေရအရ ္အေသြး ဇယား ၄.၁-၆ တြင္ေဖာ္ျပထားသက ့သုိ႔ သီလ၀ါရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတိုးခ်  ျခင္း 
စီမံကိန္းအတြက္  ကိ တင္စစ္တမ္းေကာက္  တိုင္းတာခ ့ပါသ ္  

 

ဇယား ၄.၁-၁ အပုိင္း (က) ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အ ီအေျခအေနအရပ္ရပ္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ေလ့လာမႈအႏွစ္ခ် ပ္ 

အမ်ိ းအစား အမ်ိိ းအမ ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

ပတ္၀န္းက်င္ 
အေျခအေန 
(စီမံကိန္း 
ဧရိယာအနီးလ
က္ရိွ    
ေလ့လာထားေ
သာအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို
ကိုးကား 
သ )္ 

ေလအရ ္ 

အေသြး 

တိုင္းတာသ ့္အ
ေရအေသြးအမ် ိး
အစား 

၁)ဆာလ္ဖာ ုိင္ေအာက္ဆုိ ္(SO2),၂)ကာ ြန္မုိေနာက္ဆို ္(CO),  
၃) နုိက္ထရုိ ်င္ ုိင္ေအာက္ဆို ္ (NO2), ၄) PM10 

အခ်ိန္ 
ေျခာက္ေသြ ရာသီႏွင့္ မုိးရာသီအတြက္ ႏွစ္ေနရာ  

(စုစုေပါင္းနမူနာ ၂ ခု) 
ေနရာ လမ္းတေလွ်ာက္ 

ေရအရ ္အ 

ေသြး 

တိုင္းတာသ ့္အ
ေရအေသြးအမ် ိး
အစား 

သ ာ၀ႏွင့္လူေနထိုင္မႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္တိုင္းတာ 
သ ့္အရ အ္ေသြးအမ် ိးအစား ၃၁ ခု  ၁)အပူခ်ိန္ ,၂) အနံ , ၃) 
အေရာင္, ၄) လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းမႈ (EC), ၅  ေရေစးမႈ, ၆) pH, ၇  
ေရေနာက္က်ိမႈ, ၈) SS, ၉) DO, ၁၀) CODCr, ၁၁) TOC, ၁၂) 
BOD5, ၁၃) Oil and Grease, ၁၄) Total Coliforms, ၁၅) NH4-
N, ၁၆) NO2-N, ၁၇) NO3-N, ၁၈) T-N, ၁၉) T-P, ၂၀) Cu, 
၂၁) Zn, ၂၂) Cd, ၂၃) Pb, ၂၄) Hg, ၂၅) Ni, ၂၆) Mn, ၂၇) Cr 
(VI), ၂၈) Fe, ၂၉) CN, ၃၀) Sulfide, ၃၁) Sulfate 

 ကိမ္ႏႈန္း 

လစ ္ (တိုင္းတာသ ့္အေရအေသြး အမ် ိးအစား အားလုံး 
ကို၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လမွ သ ုတ္လအတြင္းနမူနာေကာက္ယူ ထားျပီး 
အခ်ိ  ေသာ အ ိကတိုင္းတာသ ့္ အေရအေသြး အမ် ိးအစားမ်ား 
ကို၂၀၁၃ခုႏွစ္မတ္လမွ  သ ုတ္လအတြင္း နမူနာေကာက္ယူ 
ထားသ ္  

ေနရာ 

ေျမေပ ေရ 

 
 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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အမ်ိ းအစား အမ်ိိ းအမ ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

ေျမအရ ္ 

အေသြး 

တိုင္းတာသ ့္အ
ေရအေသြးအမ် ိး
အစား 

တိုင္းတာသ ့္အေရအေသြးအမ် ိးအစား ၁၁ ခု 

၁) Cadmium (Cd)  ၂) Chromium (Cr VI)  ၃) pH  ၄) 
Mercury (Hg)  ၅) Lead (Pb)  ၆) Arsenic (As)  ၇) Zinc (Zn)  
၈) Nickel (Ni)  ၉) Manganese (Mn)  ၁၀) Iron (Fe)  ၁၁) 
Copper (Cu) 

အခ်ိန္  ေနရာ ၁ ခုတြင္ ၁  ကိမ္ နမူနာေကာက္ျခင္း 
ေနရာ လယ္ကြင္း 

ဆူ ံမႈအဆင့္ 

တိုင္းတာသ ့္အ
ေရအေသြးအမ် ိး
အစား 

LAeq (A-weighted loudness equivalent) 

အခ်ိန္  ကားရက္ႏွင့္ ပိတ္ရက္တြင္ ၇၂ နာရီ ေလ့လာျခင္း 
ေနရာ ေနရာ ၂ ခု 

မူရင္း-  သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (က) ဖြ ံျဖိ းေရးစီမံကိန္း EIA အစီရင္ခံစာမွ (စက္တင္ ာ ၂၀၁၃) 

 

 

မူရင္း- သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း(က) ဖြ ံျဖိ းေရးစီမံကိန္ EIA အစီရင္ခံစာမွ (စကတ္င္ ာ ၂၀၁၃) 

ပုံ ၄.၁-၁  အပုိင္း (က) ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္အ ီ အေျခအေနအရပ္ရပ္အတြက္ပတ္ဝန္းက်င္ 

ေလ့လာမႈ ျပ လုပ္ရာေနရာ 

 

၄.၁.၁   ေလထုအရ ္အေသြး  

ဇယား ၄.၁-၂ ႏွင့္ ၄.၁-၃ တြင္ TAN01 ႏွင့္ TAN02 အတြက ္၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလႏွင့္ ဇြန္လအတြင္းေကာက္ခံထားေသာ 

ေလထုအရ ္အေသြးေလ့လာမႈရလ ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

 

 

အညႊန္း 

ေလအရည္အေသြး၊ ဆူညံမႈ 

ေရအရည္အေသြး 
(သဘာ၀ေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာသတ္မွတ္ 
ခ်က္ေဘာင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈ 
ဆိုင္ရာသက္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား) 

ေျမအရည္အေသြး 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္-(က) 

ေရအရည္အသြး 
(က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား) 
 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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ဇယား ၄.၁.၂ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ ေလအရ ္အေသြးေလ့လာမႈရလ ္မ်ား (TAN01) 

တုိင္းတာသ ့္ 
အမ် ိးအစား 

(Unit) 
ရက္စြ  ရာသီီ ရလ ္ 

စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 
ယာယီသတ္မွတ္ 

တန္ဖုိး* 

SO2 

(ppm) 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ၉ 
ရက္ မွ ၁၂ရက္ 

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၁၅  

0.02 mg/m3 

(0.008 ppm) 

အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၁၂ - ၀.၀၁၉ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက ္
မွ ၂၉ရက္ 

မုိးရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၂၀ 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၀၈၅ - ၀.၀၅၃ 

CO 

(ppm) 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဧျပီလ ၉ရက္ 
မွ ၁၂ရက္ 

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၄၃၀၅  

10.26 mg/m3 

(9 ppm) 

အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၃၄၁၄ - ၀.၅၀၇၀ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက ္
မွ ၂၉ရက္ 

မုိးရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၃၆၁၈ 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၂၂-၀.၄၆ 

NO2 

(ppm) 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဧျပီလ ၉ရက္ 
မွ ၁၂ရက္ 

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၃၆  

0.1 mg/m3 

(0.05 ppm) 

အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၃၃ - ၀.၀၄၀ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက ္
မွ ၂၉ရက္ 

မုိးရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၂၂ 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၀၉၀ - ၀.၀၃၃ 

PM10 

(mg/m3) 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ၉ရက္ 
မွ ၁၂ရက္ 

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၁၃  

0.05 mg/m3 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၁၁ - ၀.၁၄ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက ္
မွ ၂၉ရက္ 

မုိးရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၃၉ 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၂၈ - ၀.၀၅၁ 

မွတ္ခ်က္* စီမံကိန္းလက္ေအာက္ရွိ ယာယီသတ္မွတ္တန္ဖုိး (အပုိင္း ၂.၄-၁ တြင္ က ့္ရန္) 

မူရင္း- သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း(က) ဖြ ံျဖိ းေရးစီမံကိန္း EIA အစီရင္ခံစာမွ (စက္တင္ ာ ၂၀၁၃) 

 

ဇယား ၄.၁-၃ (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ေလအရ ္အေသြးေလ့လာမႈရလ ္မ်ား (TAN02) 

တုိင္းတာသ ့္ 
အမ် ိးအစား 

(Unit) 
ရက္စြ  ရာသီီ ရလ ္ 

စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 
ယာယီသတ္မွတ္ 

တန္ဖုိး* 

SO2 

(ppm) 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဧျပီလ ၉ရက္ 
မွ ၁၂ရက္ 

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၁၆  

0.02 mg/m3 

(0.008 ppm) 

အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၁၅ - ၀.၀၁၈ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက္ 
မွ ၂၉ရက္ 

မုိးရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၀၃၈ 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၀၀၅၀ - 
၀.၀၀၈၈ 

CO ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၉ရက္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၄၄  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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တုိင္းတာသ ့္ 
အမ် ိးအစား 

(Unit) 
ရက္စြ  ရာသီီ ရလ ္ 

စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 
ယာယီသတ္မွတ္ 

တန္ဖုိး* 
(ppm) မွ ၁၂ရက္ အနိမ့္ဆံုး - 

အျမင့္ဆံုး 
၀.၄၃ - ၀.၄၆ 10.26 mg/m3 

(9 ppm) 
၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက္ 

မွ ၂၉ရက္ 
မုိးရာသီ 

ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၃၁ 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၂၅ - ၀.၄၂ 

NO2 

(ppm) 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၉ရက္ 
မွ ၁၂ရက္ 

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၄၁  

0.1 mg/m3 

(0.05 ppm) 

အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၃၈ - ၀.၀၄၈ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ၂၂ရက္ 
မွ ၂၉ရက္ 

မုိးရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၃၅ 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၃၄ - ၀.၀၃၅ 

PM10 

(mg/m3) 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၉ရက္ 
မွ ၁၂ရက္ 

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၈၂  

0.05 mg/m3 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၅၇ - ၀.၁၀ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ဇြန္လ 
၂၂ရက္ မွ ၂၉ရက္ 

မုိးရာသီ 
ေန႔စ ္ပ်မ္းမ်ွ ၀.၀၄၈ 
အနိမ့္ဆံုး - 
အျမင့္ဆံုး 

၀.၀၃၈ - ၀.၀၆၀ 

မွတ္ခ်က္* စီမံကိန္းလက္ေအာက္ရွိ ယာယီသတ္မွတ္တန္ဖုိး (အပုိင္း ၂.၄-၁ တြင္ က ့္ရန္) 

   မူရင္း- သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (က) ဖြ ံျဖိ းေရးစီမံကိန္း EIA အစီရင္ခံ စာမွ (စက္တင္ ာ ၂၀၁၃) 

 

၄.၁.၂ ေရအရ ္အေသြး 

(၁) အပုိင္း (က) ၏     ေလ့လာေရး 

ဇယား ၄.၁-၄ ႏွင့္ ၄.၁-၅ တုိ႔တြင္ ဇာမ ီ ေရေလွာင္တမံအနီးရိွ TW1 မွ ေကာက္ခံေသာ ေရထုအရ ္အေသြး 
ေလ့လာမႈရလ ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္သုိ စီးဆင္းေနေသာ စမ္းေခ်ာင္းငယ္အနီးရိွ TW2 မွ ေကာက္ယူထားေသာ ေရထု 
အရ ္အေသြး ေလ့လာမႈရလ ္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  ဇာမ ီေရေလွာင္တမံမွ ေကာက္ခံ ရိွေသာ ရလ ္မ်ားအရ 
pHမွာ 5.8-9.3, BOD5:1.5-3.5mg/l, SS:159-1,230mg/l,  DO:4.06-7.70mg/l, Total Coliform:100-
3,000MPN/100ml and COD:0.368-5.52mg/l. TW2 မွ ေကာက္ခံရေသာရလ ္မ်ားအရ pH မွာ 7.21-7.4, 
BOD5:2.5-3mg/l, SS:73-272mg/l, DO:4-4.6mg/l, Total Coliform:400-1,700MPN/100ml and COD:0.736-
2.36mg/l. 

ဇယား ၄.၁-၄ TW1 မွ ေရအရ ္အေသြး ေလ့လာမႈရလ ္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ  သ ုတ္လအထိ) 

တိုင္းတာသ ့္အမ်ိ ူးအစား (Unit) မတ ္ ဧျပီ ေမ ဇြန္ ဇူလိုင္  သ ုတ္ 
စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 
ယာယီသတ္မွတ္ 
တန္ဖုိး* 

Temperature (oC) 30.1 37.3 29.5 28.22 27.58 28.50 - 
Taste and Odor Not objectionable - 
Color Clear Clear Clear Clear Clear Clear - 
Electrical Conductivity (µS/cm) 57 48 63 47 28 39 - 
pH 5.8 6.2 9.3 7.5 7.6 8.9 6-8.5 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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တိုင္းတာသ ့္အမ်ိ ူးအစား (Unit) မတ ္ ဧျပီ ေမ ဇြန္ ဇူလိုင္  သ ုတ္ 
စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 
ယာယီသတ္မွတ္ 
တန္ဖုိး* 

BOD5 (mg/l) 2.5 2.5 3 3.5 1.5 2.5 15 
SS (mg/l) 1,200 160 180 270 160 170 100 
DO (mg/l) 4.1 7.0 4.4 4.5 6.8 7.7 4 
Fecal Coliform (MPN/100 ml) 1 x 102 - 3 x 103 3 x 102 4 x 102 -  
Total Coliform (MPN/100 ml) 1 x 102 - 3 x 103 3 x 102 4 x 102 - 7500 
COD (mg/l) 3.7 0.4 0.4 2.4 1.8 5.5 30 

Total Nitrogen (mg/l) 7.6 13.28 13.3 12.9 12.7 13.4 - 
Total Phosphorous (mg/l) 2.6 ND ND ND 0.2 0.2 - 
Total Organic Compounds (mg/l) 6.5 7.9 10.4 12.9 6.4 5.0 - 
Turbidity (FNU) 42.2 0.1 90.5 55.6 46.6 54.6 - 
Hardness (mg/l) 40 32 14 60 80 10 - 

မွတ္ခ်က္- ရလ ္မ်ားကို သိသာထင္ရွားေစသ ့္ကိန္း  န္းသေ ာအရ  သမျဖတ္ထားသ ္  

မွတ္ခ်က္* စီမံကိန္းလက္ေအာက္ရွိ ယာယီသတ္မွတ္တန္ဖုိး (အပုိင္း ၂.၄-၂ တြင္ က ့္ရန္) 

မူရင္း- သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း(က) ဖြ ံျဖိ းေရးစီမံကိန္း EIA အစီရင္ခံစာမွ (စက္တင္ ာ ၂၀၁၃) 

 

ဇယား ၄.၁-၅ TW2 မွေရအရ ္အေသြးေလ့လာမႈရလ ္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ  သ ုတ္လအထိ) 

တိုင္းတာသ ့္အမ်ိ ူးအစား 
(Unit) 

မတ္ ဧျပီ ေမ ဇြန္ ဇူလုိင္  သ ုတ္ 
စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 
ယာယီသတ္မွတ္ 

တန္ဖုိး* 
Temperature (oC) - - - 27.39 27.25 26.5 - 
Odor  - - - Not objectionable - 
Color - - - Clear Clear Clear - 
Electrical Conductivity 
(µS/cm) 

- - - 48 53 62 
- 

pH - - - 7.2 7.3 7.4 6-8.5 
BOD5 (mg/L) - - - 3.0 2.5 2.5 15 
CODCr (mg/L) - - - 2.4 0.74 1.1 30 
SS (mg/L) - - - 91 73 270 100 
Turbidity (NTU) - - - 240 98 650 - 
Hardness (mg/L) - - - 120 100 20 - 
DO (mg/L) - - - 4 4.6 4.5 - 
Total Coliform  
(MPN/100 ml) 

- - - 
1.7 
x103 

- 4.0 x 102 
7500 

Total Nitrogen (mg/L) - - - 8.1 8.2 8.1 - 
Nitrite (NO2-N) (mg/L) 7.6 ND 13 15 13 13 - 
Nitrates (NO3-N) (mg/L) ND ND ND 4.2 ND ND 5 
Ammonium Nitrogen  
(NH4-N) (mg/L) 

ND ND 0.25 ND ND ND 
- 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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တိုင္းတာသ ့္အမ်ိ ူးအစား 
(Unit) 

မတ္ ဧျပီ ေမ ဇြန္ ဇူလုိင္  သ ုတ္ 
စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 
ယာယီသတ္မွတ္ 

တန္ဖုိး* 
Total Phosphorous (mg/L) - - - ND ND ND - 
Oil and Grease (mg/L) <1 2 <1 <1 1 2 0.1 
Sulfide (mg/L) ND ND ND ND ND ND - 
Sulfate (mg/L) 100 100 100 ND 5 40 - 
Total Organic Carbon 
(mg/L) 

- - - 4.9 5.3 4.1 
- 

Cyanide (CN) (mg/L) <0.05 <0.005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
ေလ့လာျခင္းမရွိ 

ေသး 
Mercury (Hg ) (mg/L) ND 0.0002 0.0011 0.0001 0.0009 0.0021 0.0005 
Lead (Pb) (mg/L) 0.003 ND 0.062 0.009 0.05 0.010 0.01 
Cadmium (Cd) (mg/L) 0.004

4 
0.0007 ND 0.0013 0.0152 0.0004 

0.003 

Hexavalent Chromium 
(Cr(VI)) (mg/L) 

ND ND ND ND ND ND 
- 

Copper (Cu) (mg/L) 0.04 ND 0.28 0.18 ND ND 0.02 
Zinc (Zn) (mg/L) ND ND ND ND ND ND 0.05 
Nickel (Ni) (mg/L) <0.01 0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.1 
Manganese (Mn) (mg/L) ND 0.1 0.1 ND ND ND 1.0 
Iron (Fe) (mg/L) 0.001 5 0.094 0.05 0.05 4 1.5 

မွတ္ခ်က္- ရလ ္မ်ားကို သိသာထင္ရွားေစသ ့္ကိန္း  န္းသေ ာအရ  သမျဖတ္ထားသ ္  

မွတ္ခ်က္* စီမံကိန္းလက္ေအာက္ရွိ ယာယီသတ္မွတ္တန္ဖုိး (အပုိင္း ၂.၄-၁ တြင္ က ့္ရန္) 

မူရင္း- သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (က) ဖြ ံျဖိ းေရးစီမံကိန္း EIA အစီရင္ခံစာမွ (စက္တင္ ာ ၂၀၁၃) 

(၂) ရန္ကုန္ျမစ္ 

ရန္ကုန္ျမစ္၏ ေရအရ ္အေသြးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဇယား ၄.၁-၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  တ ္ေနရာအားလံုးရွိ 
အျမင့္တန္ဖုိး ၂၆၀ မွ ၃၂၀ mg/L ထိ SS တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္     ေအာက္ေျခအလ ာသ ္ မ်က္ႏွာျပင္အလ ာထက္ 
တန္ဖုိးအျမင့္ဆံုးျဖစ္ရန္  ရုစုိက္ရမ ္  DO သ ္ ၅.၅-၉ mg/L အထိျဖစ္သ ္  တ ္ေနရာအားလံုး၏ အျမင့္တန္ဖုိး 
၁၂၈-၂၈၈ mg/L ကိ ု BOD တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာ ကြ လြ ေသာတန္ဖုိးႏွင့္ 
ေပ ထြက္လာေသာလမ္းေ ကာင္းမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ  ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းရွိ ျပန္လ ္သံုးသပ္ထားေသာ 
တ ္ေနရာကို ပုံ ၄.၁-၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  
 

 ဇယား ၄.၁-၆ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းမွ ေရအရ ္အေသြး ( သ ုတ္  ၂၀၁၂) 

တ ္ေနရာ 

S1 
16°40' 59" 
N 
96°13' 59" 
E 

S2 
16°39' 36" N 
96°15' 08" E 

S3 
16°38' 01" N 
96°15' 50" E 

S4 
16°36' 54" N 
96°15' 28" E 

S5 
16°39' 38" 
N 
96°14' 21" 
E 

စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 
ယာယီသတ္မွတ္ 

တန္ဖုိး* 

ေန႔စြ  14-8-2012 
14-8-

2012** 
13-8-2012 

13-8-
2012** 

15-8-2012 

နာရီ 7:30 8:00 6:50 7:30 9:00 
Depth( m)  6 13 3 24 8  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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တ ္ေနရာ 

S1 
16°40' 59" 
N 
96°13' 59" 
E 

S2 
16°39' 36" N 
96°15' 08" E 

S3 
16°38' 01" N 
96°15' 50" E 

S4 
16°36' 54" N 
96°15' 28" E 

S5 
16°39' 38" 
N 
96°14' 21" 
E 

စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 
ယာယီသတ္မွတ္ 

တန္ဖုိး* 

ေန႔စြ  14-8-2012 
14-8-

2012** 
13-8-2012 

13-8-
2012** 

15-8-2012 

နာရီ 7:30 8:00 6:50 7:30 9:00 
Temperature 
(oC) 

မ်က္ႏွာျပင္ 24.0 24.2 22.8 24.0 24.5 - 
ေအာက္ေျခ 24.0 24.4 22.8 25.6 24.4 

pH 
မ်က္ႏွာျပင္ 7.6 7.8 7.8 6.1 7.5 6-8.5 
ေအာက္ေျခ 7.5 7.7 6.5 7.8 7.6 

SS (mg/l) 
မ်က္ႏွာျပင္ 310 325 260 290 282 100 
ေအာက္ေျခ 300 330 288 308 320 

Turbidity 
(NTU) 

မ်က္ႏွာျပင္ 250 268 240 270 265 - 
ေအာက္ေျခ 245 316 250 300 288 

DO (mg/l) 
မ်က္ႏွာျပင္ 6.0 8.0 7.0 6.0 6.0 4 
ေအာက္ေျခ 8.0 7.6 5.5 7.8 7.6 

BOD5(mg/l) 
မ်က္ႏွာျပင္ 288 160 192 128 240 

15 
ေအာက္ေျခ 192 288 160 240 288 

Coliform 
bacteria 
(MPN/100 ml) 

မ်က္ႏွာျပင္ >16 >16 >16 >16 >16 
- 

ေအာက္ေျခ 
>16 >21 >16 >17 >16 

Total Nitrogen 
(mg/l) 

မ်က္ႏွာျပင္ 0.55 0.61 0.55 0.55 0.54 
- 

ေအာက္ေျခ 0.77 0.75 0.51 0.86 0.59 
Total 
Phosphorous 
(mg/l) 

မ်က္ႏွာျပင္ 0.185 0.170 0.173 0.184 0.189 
- 

ေအာက္ေျခ 
0.303 0.298 0.204 0.323 0.271 

မွတ္ခ်က္*: စီမံကိန္းလက္ေအာက္ရွိ ယာယီသတ္မွတ္တန္ဖုိး (အပုိင္း ၂.၄-၂ တြင္ က ့္ရန္) 

**: S2 ႏွင့္ S4 ၌ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ေျခအလႊာမွ ေရနမူနာကိ ုေကာက္ယူခ့ဲပါသည္။ 
မူရင္း- JICA အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ေသာ မူရင္းအခ်က္အလက္  ၂၀၁၅  ဇန္န၀ါရီလတြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ 
ေရေ ကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး၏ ျပန္လ ္မြမ္းမံေရးအတြက္ တိုက္တြန္းထားေသာစီမံကိန္း 
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မူရင္း- JICA အစီရင္ခံစာမွ ရရိွေသာ မူရင္းအခ်က္အလက္  ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အ ိက ျပ ္တြင္းေရေ ကာင္းပုိပေဆာင္ေရး၏ 
ျပန္လ ္ထူေထာင္ျခင္းအတြက္ လတ္တေလာ စီမံကိန္း 

ပုံ ၄.၁-၂ ရန္ကုန္ျမစ္ ေရအေရအေသြးေကာက္ယူမႈ ေနရာျပပုံ 
 
၄.၁.၃     ေျမအရ ္အေသြး 

ဇယး ၄.၁-၆ တြင္ ေျမလ ာအရ ္အေသြးစစ္ေဆးမႈရလ ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသ ္ ခရိုမီယမ္ႏွင့္ မာက်ဴရီ  ျပ ါး) 
တု ိကု ိ10 and 0.002~0.004mg/kg တြင္ အသီးသီးေတြ ရိွရျပီး ေ ကးနီ  ခ  ႏွင့္  သြပ္ တုိ့ကို 0.004~0.007mg/kg, 
80~83mg/kg and 105~115mg/kg တုိ႔တြင္ အသီးသီးေတြ႔ရိွရပါသ ္   

ဇယား ၄.၁-၇ ST2 မွ ေျမအရ ္အေသြးစစ္ေဆးမႈရလ ္မ်ား (၂၀၁၃) 

စ ္ 
တိုင္းတာသ ့္ 

အမ်ိ းအစား (Unit) 

ရလ ္ 

ယူနစ္ ေျခာက္ေသြ ရာသီ (ဧျပီ) 
မုိးရာသီ 
(ဇူလိုင္) 

ST 1 ST 2 ST1 

1 Cadmium (Cd) 0.004 0.006 0.007 mg/kg 
2 Chromium (VI) ND ND 10 mg/kg 
3 pH 6.2 6.5 6.3 - 
4 Mercury (Hg) 0.002 0.004 ND mg/kg 
5 Lead (Pb) 80 83 80 mg/kg 
6 Arsenic (As) ND ND ND mg/kg 
7 Zinc (Zn) 105 110 115 mg/kg 
8 Nickel (Ni) 10 12 7 mg/kg 
9 Manganese (Mn) 15 18 14 mg/kg 
10 Iron (Fe) 5,280 5,310 5,010 mg/kg 
11 Copper (Cu) 80 85 110 mg/kg 

မွတ္ခ်က္- ND: Not Detected 
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မူရင္း-   1) Standard of Soil Contamination Countermeasures Act, 2002, Japan 
2) Environmental Quality Standards for Soil Pollution, 1994, Japan 
3) Soil Quality Standard for Other Purposes, 2004, Thailand 
4) Regulation for Implementing the Law on Soil Contamination Countermeasures 
QCVN 03: 2008/BTNMT, Vietnam. It is applied as “farmland” 

 

၄.၁.၄     ဆူ ံမႈအဆင့္ 

ဇယား ၄.၁-၇ တြင္ ၂၀၁၃ ဧျပီလ တြင္တုိင္းတာေသာ ဆူ ံမႈအဆင့္ရလ ္မ်ားကိ ု ေဖာ္ျပထားသ ္  
လမ္းတေလ်ာက္တ ္ရိွေသာ TAN01 ရိွ ဆူ ံမႈအဆင့္မွာ ေန႔အခ်ိန္ (၆:၀၀~၂၂:၀၀), မွာ58.3~61.1 d     ျဖစ္ျပီး 
 အခ်ိန္ (၂၂:၀၀-၆:၀၀) မွာ 42.7~47.6 d      ျဖစ္သ ္  လမ္းမွ ၁၃၁ မီတာ အကြာခန္ ႏွင့္ 
 ုန္း ကီးေက်ာင္းေရွ ရိွ TAN02ရိွ ဆူ ံမႈအဆင့္မွာ ေန႔အခ်ိန္မွာ  53.2~59.8 d     ျဖစ္ျပီး  အခ်ိန္တြင္ 
51.8~55.1 d     ျဖစ္သ ္   

 

ဇယား ၄.၁-၈ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းတာေသာ ဆူ ံမႈအဆင့္ရလ ္မ်ား  ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ) 

                   ယူနစ္ - dB (A)                                                                                                

ရက္စြ  
TAN01 

(လမ္းတစ္ေလ်ွာက္) 
TAN02 

(လူေနပတ္၀န္းက်င္) 
ေန    ေန    

၁ ၇ ရက္ မွ ၈ ရက္ဧျပီ၂၀၁၃  ၅၈.၉ ၄၇.၆ ၅၃.၂ ၅၃.၇ 
၂ ၈ ရက္ မွ ၉ ရက္ ဧျပီ၂၀၁၃ ၆၁.၁ ၄၂.၇ ၅၉.၈ ၅၁.၈ 
၃ ၉ ရက္ မွ ၁၀ ရက္ ဧျပီ ၂၀၁၃ ၅၈.၃ ၄၆.၇ ၅၄.၅ ၅၅.၁ 

စီမံကိိန္းေအာက္ရွိ 

ယာယီသတ္မွတ္ 
တန္ဖုိး* 

လူေနထိုင္ရာ  သက္ေမြးဆိုင္ရာ  

ပ ာေရးဆို္င္ရာ 
၇၅ ၇၀ 

၅၅ ၄၅ 

စက္မႈဆိုင္ရာ  စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ၇၀ ၇၀ 
မွတ္ခ်က္- ေန အခ်ိန္- ၆:၀၀-၂၂:၀၀,  အခ်ိန္-၂၂:၀၀-၆း၀၀ 

မူရင္း- သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း(က) ဖြ ံျဖိ းေရးစီမံကိန္း EIA အစီရင္ခံစာမွ (စက္တင္ ာ ၂၀၁၃) 

 

၄.၂      သ ာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

၄.၂.၁    မိုးေလဝသအေျခအေန 

ရန္ကုန္ျမ ိ သ ္ အပူပိုင္းမုတ္သုံရာသီ တုျဖစ္ျပီး မိုးရာသီမွာ ေမလ မွ ေအာက္တို ာလအထိျဖစ္  ေႏြရာသီမွာ 
ႏိုဝင္ ာလမွ ဧျပီလ အထိျဖစ္ပါသ ္  ဇယား ၄.၂-၁ တြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ အနီးဆုံးျဖစ္ေသာ ကမ ာ 
ေအးမိုးေလဝသႏွင့္ဇလေ    ာနမွ ၁၉၈၁ မွ ၂၀၁၀ အထ ိလစ ္မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးအပူခ်ိန္ သာမန္အပူခ်ိန္ ႏွင့္ 
အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္တုိ႔ကု ိေဖာ္ျပထားပါသ ္  

လစ ္အပူခ်ိန္မ်ား မွာေတာ ့ဧျပီလတြင္ ၃၀.၇  ီ ရီစင္တီ ရိတအ္ျမင့္ဆုံးျဖစ္ျပီးဇန္နဝါရီလတြင္၂၅.၀  ီ ရီစင္တီ ရိတ္ 
အနိမ့္ဆုံးျဖစ္   ီဇင္ ာလႏွင့္ဇန္နဝါရီလမွ လြ  လစ ္အပူခ်ိန္ေတြမွာ၂၅.၀  ီ ရီစင္တီ ရိတ္ အထက္ျဖစ္သ ္  
အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလမွာ မိုးရာသီ၏ အ ိိကအေ ကာင္းျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမ ိ မွာ ေမလ မွ ေအာက္တုိ ာလအထိ 
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မိုး ရိွျပီး ႏွစ္စ ္မိုးေရခ်ိန္မွာ၂,၇၈၇ မီလီမီတာ ျဖစ္ပါသ ္  ႏိုဝင္ ာလမွ စ  မိုးေရခ်ိန္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်  
 ီဇင္ ာလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ မိုးေရခ်ိန္မွာ ၁၀ မီလီမီတာ ေအာက္အထိ ဆက္လက္ေလ်ာ့က်တတ္သ ္  

 

ဇယား ၄.၂-၁ ကမ ာေအးမိုးေလဝသႏွင့္ဇလေ   ာနမွ ၁၉၈၁ မွ ၂၀၁၀ အထိ လစ ္မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ 

သာမန္အပူခ်ိန္ ႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္ 

လ ဇန္န၀ါရီ ေဖေဖာ္၀ါရီ မတ္ ဧျပီ ေမ ဇြန္ ဇူလုိင္  သ ုတ္ စက္တင္ ာ 
ေအာက္ 
တုိ ာ 

နုိ၀င္ 
 ာ 

 ီဇင္ ာ 
ပ်မ္းမွ်/ 
စုစုေပါင္း 

အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္  
(°C) 

၃၃.၂ ၃၅.၂ ၃၆.၈ ၃၇.၅ ၃၄.၁ ၃၀.၈ ၃၀.၃ ၃၀.၀ ၃၁.၀ ၃၂.၂ ၃၃.၁ ၃၂.၅ ၃၃.၁ 

အနိမ့္ဆံုးအပူခ်ိန္. 
(°C) 

၁၆.၇ ၁၈.၃ ၂၁.၁ ၂၃.၈ ၂၄.၃ ၂၃.၆ ၂၃.၃ ၂၃.၃ ၂၃.၂ ၂၃.၁ ၂၁.၃ ၁၇.၇ ၂၁.၆ 

ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္. (°C) ၂၅.၀ ၂၆.၈ ၂၉.၀ ၃၀.၇ ၂၉.၂ ၂၇.၂ ၂၆.၈ ၂၆.၇ ၂၇.၁ ၂၇.၇ ၂၇.၂ ၂၅.၁ ၂၇.၄ 
မုိးေရခ်ိန္(mm) ၁ ၄ ၁၂ ၃၈ ၃၂၅ ၅၆၆ ၆၀၈ ၅၇၁ ၃၉၃ ၂၀၁ ၆၁ ၇ ၂၇၈၇ 

မူရင္း-  မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေ   ီးစီး ာန  ကမာ ေအးစခန္း  ရန္ကုန္မွအခ်က္အလက္မ်ား  

ကမ ာေအးစခန္းမွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထ ိ တိုင္းတာရရိွခ ့ေသာ ႏွစ္အလိုက္ အမ်ားဆံုးမုိးရြာသြန္းခ့ ေသာ 

ေန႔ရက္မ်ားမွ မုိးေရခ်ိန္ပမာ ကို ဇယား ၄.၂-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  အမ်ားဆံုးမုိးေရခ်ိန္ပမာ ကိ ု ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ 

ေမလတြင္ 344 mm/day အျဖစ္ တိုင္းတာရရိွခ ့သ ္  နာ စ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမွ တစ္ရက္အတြင္း မုိးေရခ်ိန္ ၂၂၀ 

မီလီမီတာ ရြာသြန္းေစခ ့သ ္  

ဇယား ၄.၂-၂ ရန္ကုန္ျမိ ႔ ကမ ာေအးစခန္းမွ တုိင္းတာရရိွခ ့ေသာ အမ်ားဆုံးမုိးေရခ်ိန္အမွတ္မ်ား (၂၀၀၂ မွ ၂၀၁၃) 

 ၂၀၀၂ ၂၀၀၃ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ 

အမ်ားဆံုးမုိးေရ

ခ်ိန္ 

(mm/day) 

၁၁၅ ၈၂ ၁၀၇ ၉၄ ၉၂ ၃၄၄ ၂၂၀ ၁၈၀ ၁၀၀ ၉၉ ၁၀၈ ၁၄၃ 

တိုင္းတာသ ့္

လ 

စက္
တင္
 ာ 

 သ ု
တ္ 

ဇြန္ စက္
တင္
 ာ 

 သ ု
တ္ 

ေမ ေမ 
(နာ 
စ္) 

စက္
တင္
 ာ 

ဇြန္ ဇြန္  သ ု
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မူရင္း-  မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေ   ီးစီး ာန  ကမာ ေအးစခန္း  ရန္ကုန္မွအခ်က္အလက္မ်ား 

ပုံ ၄.၂-၁  ကမ ာေအးမိုးေလဝသ ႏွင့္ ဇလေ   ာန ၏ ၁၉၈၁ မွ ၂၀၁၀ အထိ မုိးေလ၀သအခ်က္အလက္ျပ  ရပ္ပုံ 

 

၄.၂.၂  ဇလေ   အေျခအေန 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အနိီးတစ္ဝုိက္ရွိ  အ ိကျမစ္မွာ  ီေရအတက္အက် ရိွေသာ ရန္ကုန္ျမစ္ ျဖစ္ျပီး ၄င္းျမစ္သ ္  
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အေနာက္ က္တြင္ ေရစီးေရလာအထူး ေကာင္းမြန္စြာစီးဆင္းေနသ ္   

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာ ာပုိင္မွ Elephant Point (ပုံ ၄.၂-၃ တြင္  က ့္ရန္) တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္၏  ီေရအတက္အက် 
တိုင္းတာမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဇယား (၄.၂-၃  ေဖာ္ျပထားသ ္  Elephant Point သ ္ ရန္ကုန္ျမစ္၀တြင္ 
တ ္ရိွျပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ေတာင္ က္ ၃၂ ကီလုိမီတာ ကြာေ၀းသ ္   ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာ ာပုိင္မွ 
တိုင္းတာမႈအခ်က္ အလက္မ်ားကို ျမန္မာ့ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ စံသတ္ မွတ္ခ်က္ အရ ေျပာင္းလ ထားသ ္  

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ ေရစီးေရလာ ေကာင္း  ီေရအတက္အက်ရိွေသာ ျမစ္ ႏွင့္ ျမစ္ငယ္ စုစုုေပါင္း (၆) 

စင္းရွိိသ ္  ၄င္းတိို႔အနက္ေခ်ာင္း (၄) ခုျဖစ္ေသာ အလြမ္းဆြတ ္ ေခ်ာင္း  ေရ ေပ်ာက္ေခ်ာင္း  ဖလန္းေခ်ာင္း ႏွင့္ 

ေခ်ာင္းငယ္တစ္စင္း တို႔မွာ ရန္ကုန္ျမစ္တြင္းသုိ႔ စီးဝင္သ ္  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ နယ္ေျမ 

ေတာင္ က္ပုိင္းတြင္ရွိေသာ ေ ြးေခ်ာင္း ႏွင့္ ကရက္ေခ်ာင္းတို႔မွာ အေရွ မွအေနာက္သုိ႔စီးဆင္းေနေသာ   

ေမွာ္ဝန္းေခ်ာင္းထ သို႔ စီး၀င္ျပီး ေမွာ္ဝန္းေခ်ာင္းသ ္ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္သ ္  

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြင္းႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဇာမ ီေရေလာင္တမံ   န္႔ေ ြးကုန္း 

ေရေလွာင္တမံ ႏွင့္ သီလ၀ါေရေလွာင္တမံဟူ  အ ိက ေရေလွာင္တမံ ကီး (၃)ခုရိွသ ္  

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

4-12 

 

 

မူရင္း       Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development in the Republic of the Union of Myanmar

（2014） 

ပုံ ၄.၂-၂  ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ Elephant Point  တ ္ေနရာျပပုံ 

ဇယား ၄.၂-၃ ရန္ကုန္ျမစ္၏ ဇလေ  တုိင္းတာမႈ အခ်က္အလက္ 

ေဖာ္ျပခ်က္ Elephant Point  တြင္ တုိင္းတာမႈ (မီတာ) 
အျမင့္ဆံုးေရ အမွတ္(၁၉၃၀ စက္တင္ ာလ)  +၄.၃၉၀ 

ပ်မ္းမွ်ေရအမွတ္ ( ိုေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္းတြင္) +၀.၈၅၆ 
ပ်မ္းမွ်ေရအမွတ္ (ပီလခတ္ေခ်ာင္း) +၀.၅၉၁ 

 ရန္ကုန္ျမစ္တြင္းရိွ သု ေရမွတ္ -၂.၂၆၅ 
အနိမ့္ဆံုးေရအမွတ္(၁၈၈၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ) -၂.၂၆၅ 

 ီေရတက္ေနစ ္  ကာခ်ိန္ ၁.၂ နာရီ 
မူရင္း      JICA Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development in the Republic of the Union of 
Myanmar(March 2014) 
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မူရင္း    Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development in the Republic of the Union of Myanmar（

2014） 

 ပုံ ၄.၂-၃ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းႏွင့္ အနိီးတစ္ဝုိက္မွ ေျမေပ ေရ 

၄.၂.၃   ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပိုင္း (ခ) သ ္ ဧရာဝတီႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝကၽြန္းေပ ေ သ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု 
ျဖစ္သ ္  သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္းတံတား ႏွင့္ သီလဝါကားလမ္း ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ေေတာင္ေ ကာမ်ား ရွိသ ္  
ထင္ရွားေသာ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ယူနစ္မ်ား (Physiographic units) မ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားပါသ ္   

 (၁  ေတာင္ေ ကာမ်ား 

စီမံကိန္း ေနရာတစ္ဝုုိက္တြင္ရွိေသာ ထင္ရွားသ ့္ သြင္ျပင္လက  ာမ်ားမွာ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရန္ကုန္ေတာင္ေ ကာႏွင့္ 
အေရွ ပုိင္းရွိ သန္လ်င္ေတာင္ေ ကာ ႏွင့္စီမံကိန္းအေနာက္ပုိင္း ရွိေကာ့မႈးေတာင္ေ ကာတို ျဖစ္သ ္  အျခားေနရာမ်ား 
သ ္ ေျမနိမ့္ေျမျပန္႔မ်ားျဖစ္သ ္  ထိုေတာင္ေ ကာမ်ားသ ္ ပ ခူးရုိးမေတာင္ က္ႏွင့္ တစ္ဆက္တ ္းျဖစ္သ ္  
ရန္ကုန္-မ  လာ ုံေတာင္ေ ကာသ ္ အခုံးပုံသ န္ရိွေသာလ ာတြန္ ့ ေတာင္ေ ကာျဖစ္ျပီး ဖ ြ စ ္းတ ္ေဆာက္ပုံ အေန 
အထားအရ           a  ေတာင္ေ ကာပုံစံျဖစ္ေနသ ္  အျမင့္ဆံုးေနရာမွာ ပင္လ ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ 
၆၈ မီတာ  ႏွင့္ ပ်မ္းမွ် ၃၀ မီတာရွိျပီး ေတာင္ေက်ာမွာေတာင္ က္သို႔နိမ့္ဆင္းသြားသ ္  သန္လ်င္ေတာက္ေ ကာသ  
လ ္း ခုံးေနေသာေတာင္ေ ကာျဖစ္ျပီး ထူထ တ ့  a        ေျမမ်ားႏွင့္ ဖုံးလ မ္းေနသ ္  ေ သတစ္ခုလံုး၏ 
အျမင့္ဆံုးေနရာမွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၅၀ မီတာ ခန္႔ရွိျပီး ေျမျပင္အျမင့္မွာ ၂၁ မီတာခန္႔ ရွိသ ္  
ေကာ့မႈးေတာင္ေ ကာ သ ္ လိပ္ခုံး(dome) ပုံသ ာန္ ရွိျပီး ထူထ တ ့  a        ေျမမ်ားႏွင့္ ဖုံးလ မ္းေနသ ္  
၄င္းေတာင္ေ ကာ၏ အျမင့္ဆံုးအမွတ္မွာ ၆၀မီတာခန္ ရွိျပီး ေအာက္ေျခအမွတ္မွာ ၂၀မီတာခန္႔ရွိသ ္  
ယင္းေတာင္ေ ကာ သ ္ တံြေတးျမိ   ေျမာက္ က္မွ ေကာ့မႈးျမိ   ေတာင္ က္သို ၃၄ ကီလုိမီတာ ခန္႔က်ယ္သြားသ ္  
သံလ်င္-ေက်ာက္တန္း ကားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ အေနာက္ က္ပုိင္းႏွင့္ေ ာင္ဝုိိင္း ေက်းရြာအုပ္စု 
အေနာက္ က္ပုိင္းတြင္ေရ ေပါက္ရြာ  သန္လ်င္ျမိ  နယ္ ႏွင့္ေက်ာက္တန္း ျမိ  နယ္တို႔ တ ္ရွိိသ ္  
သီိလဝါကားလမ္းေ း သန္လ်င္ျမိ  နယ္ အလယ္ရြာႏွင့္ ေက်ာက္တန္း ေမွာ္္ဝန္းျမိ  နယ္ သီလဝါရြာ ကား  
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သန္လ်င္ျမိ  နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ   နယ္စပ္ရွိ ေတာင္ေ ကာမ်ား၏အျမင့္မွာ ၁၇ မီတာ အထက္ရွိသ ္္  
ေတာင္ေ ကာမ်ားကို ထူထပ္ေသာသ ာဝေပါက္ပင္မ်ား  နယ္ျခားမ် ္းမ်ား ႏွင့္ဖုံးလ မ္းထားျပီး laterite 
မ်ားႏွင့္ဖြ ႔စ ္းထားသ ္  ယင္းေတာင္ေ ကာမ်ားသ ္ေတာင္ က္သုိ႔ ေျပျပစ္စြာနိမ့္ေလွ်ာသြားသ ္  

(၂) ႏုန္းေျမလြင္ျပင္ 

 ေလ့လာေသာေနရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုန္းေျမႏွင့္ အလြန္က်ယ္ဝန္းေသာ စုိက္ပိ် းေျမ ကိုေတြ ရသ ္  
၄င္းလြင္ျပင္သ ္ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ ပ ခူးျမစ္ တို႔မွ ပုိ႔ခ်ထားေသာ ႏုန္းမ်ားျဖင့္ဖ ြ စ ္းထားသ ္  ႏုန္းေျမလြင္ျပင္၏ ပ်မ္းမွ် 
အျမင့္မွာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္အထက္ ၆.၆ မိီတာေအာက္ တြင္ရွိသ ္  မုိးရာသီတြင္ ၄င္းလြင္ျပင္သ ္ 
ေရ ကီးေလ့ရွိေသာေ ကာင့္ ထိုကမ္းပါး၌ႏုန္းေျမမ်ားတင္က်န္ေလ့ရွိသ ္  လြင္ျပင္၏ေနရာအခ်ိ  တြင္ ရ ံ ဗြက္မ်ားသ ္  

(၃) ကမ္္းရုိးတန္းေျမနိိမ့္ပုိင္းေ သ 

  သန္လ်င္ျမိိ  နယ္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိိ  နယ၏္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္အေရွ ေတာင္ပုိင္းတို တြင္ ကမ္္းရုိးတမ္းေ သမ်ားရွိသ ္  
ယင္းကမ္္းရုိးတမ္းေ သမ်ား သ ္ မီးျပ  ဇြ   ုန္  ရွမ္းေခ်ာင္းႏွင့္ ဆင္မကြ ရြာ မွေတာင္ပုိင္း မုတမပင္လယ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသ ္  ေမွာ္ဝန္းျမစ္  ကြန္ ြန္ေခ်ာင္းႏွွင့္ ေကာ္ေ ါင္ေခ်ာင္းတို႔ ရန္ကုန္ျမစ္ထ သိို႔စိီးဝင္ေသာ ေျမနိိမ့္ပုိင္း 
ကမ္းရုိးတမ္းေနရာမ်ားတြင္ က်ယ္ဝန္းေသာ ရ ံ ဗြက္အိုင္မ်ား ေတြ ရသ ္  ေရေျမာင္းမ်ားမွာအလြန္ေႏွးေကြးစြာစီီး 
ဆင္း ကေသာေ ကာင့္ယင္းေ သတြင္ စုိက္ပ်ိ းေရးႏွင့္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္တ ္ျငိမ္မႈမရွိေပ  ထိိုေ သရွိိ ျမိ  နယ္ 
မ်ား ၏အေနာက္ က္ပုိင္းတြင္ ီေရျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအမ်ားအျပားစီးဆင္းသ ္  အ ိိိကေရစီးေ ကာင္းမွာ ရန္ကုန္ျမစ္ 
အတြင္း သို အေရွ မွအေနာက္စီးေနေသာေမွာ္ဝန္းျမစ္ျဖစ္သ ္  တခ်ိ  ေခ်ာင္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္ျမစ္ထ သို႔စီးျပိီး တစ္ခ်ိ  မွာ 
ေမွာ္ဝန္္း ျမစ္ထ သိို႔စီးသ ္  တစ္ခ်ိ  မွာ မုတၱမပင္လယ္ေကြ ထ သို႔ တိုက္ရိုက္စီး၀င္သ ္  ( ပမာ- ကေနာင္ေခ်ာင္း  
ျမကိုင္းေခ်ာင္းႏွင့္တန္ေျမာင္းေခ်ာင္း) 
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 ၄.၂.၄  ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား 

ဧရိယာတစ္ခုလံုး၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ားတြင္ အေနာက္ဖက္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္အေရွ႕ဘက္စစ္ေတာင္းျမစ္ၾကားရိွ 

ပဲခူးရုိးမ၏ ေတာင္ဘက္တြင္ရွိေသာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသႏွင့္ေတာင္ကုန္းျမင့္မ်ားပါဝင္သည္။ ထိုေဒသသည္ Tertiary 

မွQuaternaryကာလ တြင္ပုိ႔ခ်ခ့ဲေသာႏုန္းအနယ္အႏွစ္သိပ္သည္းစြာပါဝင္ေသာေတာင္ေျမာက္သြယ္တန္း လ်က္ရွိေသာ 

ႏုန္းျမစ္ဝွမ္း(basin)တြင္ရွိသ ္  Tertiaryကာလအတြင္း အနည္အႏွစ္မ်ားသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာႏွွစ္ဖက္ ဆင္ေျခ 

ေလွ်ာကုန္္းျမင့္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲ သြားသည္။ ၄င္းကုန္းျမင့္မ်ားမွာ ရန္္ကုန္ကုန္းျမင့္၊ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္းကုန္းျမင့္ 

ႏွင့္တံြေတး-ေကာ့မႈးကုန္းျမင့္တို႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းကုန္းျမင့္မ်ားမွာ မုတၱမ ပင္လယ္ ေကြ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္း 

သို႔သြယ္တန္းလ်က္ရွိသည္။ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ပုိ႕ခ်ေသာ ေက်ာက္မ်ားတြင္ ခုိင္မာေသာေရသေဲက်ာက္မ်ား၊ 

ပဲခူးအုပ္စု၏ ႏုန္းသဲေက်ာက္မ်ား ဧရာဝတီေဖာ္ေမးရွင္း၏ ကမ္းေျခအနယ္ အႏွစ္မ်ား၊ ကုန္းတြင္းပုိင္းျမစ္ဝွမ္း 

မ်ားပါဝင္သည္။ ရန္ကုန္ႏွစ္ဖက္ဆင္ေျခေလွ်ာကုန္းျမင့္၏အေနာက္ဖက္(သုိ ႔) လိႈင္းခြက္ ေတာင္ၾကားသည္ Quatetnary 

ကာလအတြင္းပုိ႔ခ်ေသာႏုန္းေျမအႏွစ္မ်ားႏွွင့္ျပည့္ေနသည္။ ကုန္းေျမအျမင့္အနီးတြင္ ေပအန ္းငယ္မွ ဆင္ေျခေလွ်ာ 

ျမစ္ဝွမ္းတြင္ ၁၀၀ မီီတာ ခန္႔ရွိေသာ wedge ပုံစံႏုန္းေျမအျဖစ္ ေပ ထြက္လာသ ္   wedge ပုံစံႏုန္းေျမမ်ားသ ္ 

အေရွ -အေနာက္ ေတာင္-ေျမာက္သြယ္တန္းေနျပီး အေနာက္ က္ႏွင့္ေတာက္ က္တြင္ ထူထပ္ေနသ ္   ထိုႏုန္းေျမ 

မ်ားတြင္ ရ ံ ေစး  ႏုန္းေျမ  သ    ကမ္းတမ္းေသာ ေက်ာက္စရစ္ခ မ်ားပါဝင္သ ္   

 

ဇယား ၄.၂-၃- ရန္ကုန္ဧရိယာ အတြင္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝုိက္တြင္  ူမိေဗ  ေလ့လာမႈ 

 ူမိသိပံ ဆုိင္ရာ 
ေက်ာက္သားအလ ာ 

သက္မွတ္ခ်က္ 
 ူမိသက္တမ္း ရူပသြင္ျပင္လက  ာ 

Recent Alluvial Recent Clay and silt with trace sand. 
Valley-filled d 

eposits 
Pleistocene Clay, silt, sand and very coarse-grained gravel.  

Danyingon Clay 

Pliocene 

Reddish brown, grey to blue, laminated clays, with interbedded 
sand-rocks. 

Arzanigon Sand-rock 
Yellowish grey to bluish grey sand-rock, fine to coarse-grained, 
sometimes very coarse-grained, sometimes very coarse to gritty 
with intercalated clay and mudstone/siltstone. 

Besapet Alternation Miocene Alternation of shale and argillaceous sandstone. 
Thadugan Sandstone  Well consolidated, jointed argillaceous sandstone. 
Hlawga hale Oligocene  Generally indurated shale. 

မူရင္း-  ူမိေ   ာနမွအခ်က္အလက္မ်ား 
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မွတ္ခ်က္- စေကးကိုက္ဆြ ထားျခင္းမဟုတ္ပါ  
မူရင္း-  ူမိေ   ာနမွအခ်က္အလက္မ်ား 

ပုံ ၄.၂-၅ ရန္ကုန္ဧရိယာ အတြင္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝုိက္၏  ူမိေ   ေျမပုံ 

 

၄.၂.၅ ေျမဆီလ ာတုိက္စားျခင္း 

အ ိကေတြ ရိွရေသာ ေျမဆီလ ာအမ်ိ းအစားမ်ားမွာ Ferrosols  Gleysols  Solovechaks ႏွင့္ Arenesols တို႔ျဖစ္သ ္  

     s  s            ေခ  lateritic soils မ်ားကို သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္းတေလွ်ာက္ရိွ  ေတာင္ကုန္းနိမ့္မ်ားတြင္ 

ေတြရွိရသ ္  ၄င္းေျမဆီလ ာသ ္ ရာ ာႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စုိက္ပ်ိ းရန္ႏွင့္  ယ်ာ ္ျခံလုပ္ငန္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ 

သ ္      s  s  d s      ေခ    ad        ေျမမ်ားကို ပုံ ၄.၂-၆ တြင္ျပထားသ ့္အတိုင္း ျမိ  နယ္၏ ဧရိယာ 

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  ေတြ ရိွရသ ္  ၄င္း ေျမဆီလ ာမ်ား၏ ၉၀ % ခန္႔ကို နုန္းႏွင့္ ရြံေစးမ်ားျဖင့္ ဖြ  စ ္းထားျပီး  

ေျမေစးပါ၀င္မႈသ ္ ေနရာအလိုက္ကြ ျပားသ ္  ဤေျမဆီလ ာသ ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိ းျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သ ္  

သို႔ေသာ္ အ ိက ျပသနာမွာ ေရမဆင္းျခင္းႏွင့္ ေရ၀ပ္သ ့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သ ္    ad          a  

ေျမမ်ားကိ ု ေရ၀ပ္ေ သရိွ ေျမနိမ့္မ်ားတြင္ ေတြ ရိွရသ ္  မုိးရာသီတြင္ ေရမ်ားျဖင့္ ဖုံးလ မ္းေနျပီး  ရ ံ ေစးပါ၀င္မႈ 

မ်ားျပားျခင္းေ ကာင့္ ေျခာက္ေသြ ရာသီတြင္ေျမဆီလ ာသ ္အလြန္ေျခာက္ေသြ ျပီး ပက္ ကားအပ္ေလ့ရိွသ ္  

       a s          ေခ  sa     s a          ေျမဆီလ ာကို ကမ္းရုိးတန္းေ သတေလွ်ာက္တြင္ ေတြ ရိွရသ ္  

ဤေျမမ်ားသ ္ ရန္ကုန္ျမစ္၏ ျမစ္၀မ်ားတြင္ သယ္ယူပုိ ခ်ေသာ အန ္အနွစ္မ်ားမွ  ျဖစ္ေပ လာသ ္   

Zone B Thilawa SEZ 
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မွတ္ခ်က္- စေကးကိုက္ဆြ ထားျခင္းမဟုတ္ပါ  
မူရင္း- ေျမအသံုးခ် ာနမွအခ်က္အလက္မ်ား 

ပုံ ၄.၂-၆ ရန္ကုန္တုိင္း၏ ေျမဆီလ ာျပ ေျမပုံ 

 

၄.၂.၆ ေ သေပါက္ပင္မ်ား  တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိ းကြ မ်ား 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္  ေ သရင္းအပင္ႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ား ေလ့လာျခင္း ၏ ရလ ္အရ သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (က)ဧရိယာႏွင့္ 

ရန္ကုန္ျမစ္၏ ေရစုန္ပုိင္းတြင္ အပင္မိ် းစိတ္သ ္ ေျခာက္ေသြ ရာသီတြင္ (၁၃၉) မ်ိ းႏွင့္ မုိးရာသီတြင္ (၁၈၁)မ်ိ း 

ေတြ ရိွရသ ္  စာရင္းျပ စုမွတ္သားထားေသာ အပင္မ်ိ းစိတ္မ်ားကို International Union for Conservation of 

Nature (IUCN) Red   s         a    d s     s ျဖင့္ စစ္ေဆးေလ့လာခ ့သ ္  သို႔ရာတြင္ ယင္းမ်ိ းစိတ္မ်ား 

အားလံုးသ ္        d   s  ေဖာ္ျပထားသ ့္မ်ိ းသု ္း ေပ်ာက္ကြယ္မ ့္ အႏၱရယ္ရိွသ ့္မ်ိ းစိတ္ မ်ားတြင္ 

မပါ၀င္ေ ကာင္းေတြ ရိွရသ ္  

သီလ၀ါအစီးပြားေရးဇုန္အပုိင္း (က) ဧရိယာတြင္း ႏွင့္အနီးတ၀ုိက္တြင္ ေတြ ရိွရေသာေ သရင္း သတၱ၀ါ/ တိရိစၦာန္မ်ား 

ေလ့လာျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ လုပ္ခ ့သ ္  ေလ့လာသ ့္ကာလအတြင္း ေလ့လာသ ့္ ေနရာတြင္ 

ေတြ ရိွခ ့သ ့္ လိပ္ျပာမ်ိ းစိတ္ စုစုေပါင္း (၁၃)မ်ိ းကိ ု မွတ္သားခ ့သ ္  ေလ့လာမွတ္သားခ ့ေသာ လိပ္ျပာမ်ိ းစိတ္ 

အားလံုးသ ္ ေတြ ရမ်ားေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားျဖစ္သ ္  ေလ့လာသ ့္ေနရာတြင္ ငွက္မ်ိ းရင္း ၁၃ စုေအာက္ရိွ ငွက္မ်ိ း 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

4-18 

 

စိတ္ (၁၈) ခုကိ ုေတြ ရိွခ ့ရသ ္  ေလ့လာသ ့္ ကာလအတြင္း IUCN Red List အရ အနိမ့္ဆံုးစုိးရိမ္ရမ ့္အုပ္စု ဟု 

သတ္မွတ္ရေသာ ႏုိ႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ိ းစိတ္ (၄) မ်ိ းကို ေတြ ရိွရသ ္  Niviventer fulvscens ေခ  white-bellied rat 
ႏွင့္ Bandicota indica ေခ  Greater bandicoot rat က ့သိ ုေသာ မ်ိ းစိတ္ အခ်ိ  ကိ ုစပါးကြင္းမ်ားတြင္ အ ိကအားျဖင့္ 

ေတြ ရိွခ ့ရသ ္  သိ ုရာတြင္ Callosciurus pygerythrus ေခ  ရွ ့္ ိ မ်ားကို အပင္မ်ားႏွင့္ ျမက္္ေတာမ်ားတြင္ 

ေတြ ရိွရသ ္  

 ေလ့လာသ ့္ေနရာတြင္ ေလ့လာသ ့္ကာလအတြင္း တြားသြားသတၱ၀ါမ်ိ းစိတ္ (၁၈) မ်ိ းႏွင့္ ကုန္းေနေရေန 

သတၱ၀ါမ်ိ းစိတ္ (၇) မ်ိ းကိုလ ္း ေတြ ရိွခ့ ျပီး  ေျခာက္ေသြ ရာသီတြင္ ေတြ ရိွရေသာ မ်ိ းစိတ္ (၁၈) ခု ႏွင့္ မုိးရာသီတြင္ 

ေတြ ရိွရေသာ မ်ိ းစိတ္ (၈) ခု ကိ ု IUCN Red List ၏ အနိမ့္ဆံုးစုိးရိမ္ရမ ့္အုပ္စု အေျခအေနတြင္ ေတြ ရိွရသ ္  

တြားသြားသတၱ၀ါမ်ိဴးစိတ္တစ္မ်ိဴးျဖစ္ေသာ Calotes versicolor ကိုအပင္မ်ိ းစုံ ကြက္ျကား ေပါက္ေရာက္ေနေသာ 

ေ သမ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ ရိွခ ့သ ္  ေလ့လာေတြ ရိွခ ့ေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားအနက္  add       ေခ  Fejervarya 
limnocharis  ဖားမ်ိ းစိတ္ကိုေတြ ရမ်ားေသာ မ်ိ းစိတ္အျဖစ္ ေတြ ရိွရသ ္  ဖားမ်ိ းစိတ္တစ္မ်ိ းျဖစ္ေသာ 

Holobatrachus tigerinus ကိ ု ဤဧရိယာတြင္ ေတြ ရမ်ားျပီး  စုိစြတ္ရာသီတြင္ ဧရိယာ၏ အပုိင္းမ်ားတြင္ ျပန္႔ႏံွ  

ေတြ ရိွရသ ္  ေလ့လာသ ့္ ကာလအတြင္း ငါးမ်ိဴးစိတ္ စုစုေပါင္း (၁၅) မ်ိ းကိုလ ္း ေတြ ရိွခ ့ရသ ္  ငါးမ်ားသ ္ 

တူးေျမာင္း၏ ေ ဟစနစ္ႏွင့္ စပါးခင္းမ်ား၏ ေရထုုအတြက္ အေရးပါသ ္  ငါးမ်ိ းစိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ Mystus cavasius 
ႏွင့္ Puntius chola မ်ားကို သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (က) ၏ ေတြ ရဆံုးးေသာ မ် ိးစိတ္မ်ား 

အျဖစ္ေတြ ရိွရသ ္  ေရျပင္ က်က္စားရာေနရာမ်ားတြင္ ငါးမ်ိ းစိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ Mystus bleekeri ႏွင့္ Labeo 
calbasu တို႔ကိုလ ္း ေပါမ်ားစြာ ေတြ ရိွခ ့ရသ ္  ေလ့လာမႈရလ ္အရ IUCN Red List ၏  Endangered (EN) 

species ႏွင့္ vulnerable (VU) species ႏွင့္ ျမန္မာ့ ပေ အရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္  အမ လုိက္ျခင္းမျပ ရန္  

ကုန္သြယ္ျခင္းမျပ ရန္ႏွင့္ အေႏွာင့္ယွက္မေပးရန္လိုအပ္၍ ထိန္းသိမ္းရမ ့္ မ်ိ းစိတ္မ်ားကိုမူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 

ျပ လုပ္ခ ့ေသာ ေ သရင္းအပင္ႏွင့္ တိရိစၦာန္ ေလ့လာမႈအရ ေလ့လာသ ့္ ဧရိယာအတြင္းတြင္မေတြ ရိွခ ့ေပ  

၄.၂-၇ ထ္ိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားေသာဧရိယာ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြါးေရးဇုန္ ဧရိယာတြင္ သီးန္႔သ ာ၀န္းက်င္  အမ်ိ းသား ယ်ာ ္  ေ းမ ့ေတာရုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ 

ေ းမ ့ငွက္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားျခင္းမရွိပါ  တျခားတစ္ဖက္တြင္ ပုံ ၄.၂-၇ တြင္ျပထားသက ့သုိ႔ သီလ၀ါ SEZ 

မွ ၃ ကီလုိမီတာအကြာခန္႔တြင္ ေက်က္တန္းၿမိ  နယ္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး ာနမွ  န္႔ေ ြးကုန္းဆ ္ 

အနီးတစ္၀ုိင္တြင္ တ ္ရွိေနေသာ သစ္ေတာ ကိ း၀ုိင္း (၅၅၃ ဧက) ရွိပါသ ္   
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Source: Institute Oikos and BANCA (Biodiversity And Nature Conservation Association), Myanmar Protected Areas 
Context, Current Status and Challenges, 2011 

http://www.istituto-
oikos.org/files/download/2012/MyanmarProtectedAreas.Context_CurrentStatusandChallenges.pdf 

ပုံ ၄.၂-၇  န္႔ေ ြးကုန္းဆ ္တ ္ရွိရာေနရာ (သစ္ေတာ ကိ း၀ုိင္း) 

Note: Accurate boundary of the reserved forest is unknown, while white boundary in the map shows Ban Bwe Gon Dam. 
Source: Website of Forestry Department (http://www.fdmoecaf.gov.mm/eng/node/9641) 

 

 

 န္႔ေ ြးကုန္းေရေလွာင္တမံ ကိ း၀ိုင္းေတာ 

(ဧရိယာ ၅၅၃ ဧက) 

 

ပတ၀္န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ 

ျပ ္သူမ်ားသို႔အသိပ ာေပးေသာေ က ာထားျခင္း 

http://www.fdmoecaf.gov.mm/eng/node/9641
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သစ္ေတာ ကိ း၀္ုိင္း 

 

 န္႔ေ ြးကုန္းဆ ္ 

ပုံ ၄.၂-၈  န္႔ေ ြးကုန္းဆ ္ (သစ္ေတာ ကိ း၀္ုိင္း) 

၄.၃ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ 

၄.၃.၁ လူ ီးေရ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သ ္ ရန္ကုန္တိုင္းေ သ ကီးအတြင္းရိွ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္တေလွ်ာက္တြင္ 

တ ္ရိွပါသ ္  ဇယား ၄.၃-၁ တြင္ျပထားသ ့္အတိုင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သန္လ်င္ျမိ  နယ္တြင္ လူ ီးေရ ၂၆၈၀၀၀ ခန္႔ 

ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္တြင္ လူ ီးေရ ၁၃၃၀၀၀ ခန္႔ ရိွပါသ ္  ျမိ  နယ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ျမိ  ျပလူ ီးေရသ ္ ရာခုိင္ႏႈန္း 

၃၂% ခန္ ရိွပါသ ္   

ဇယား ၄.၃-၁ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္၏ လူ ီးေရ 

ျမိ  နယ္ 
စုစုေပါင္း (က်ား/ မ) စုစုေပါင္း  ျမိ  ျပ  ေက်းလက္) 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
က်ား မ စုစုေပါင္း က်ား  မ အခ်ိ း ျမိ  ေန ေက်းလက္ေန 

ျမိ  ျပလူ ီးေရ 
(%) 

သန္လ်င္ ၁၃၀၅၃၇ ၁၃၇၅၂၆ ၂၆၈၀၆၃ ၉၄.၉ ၈၆၀၆၅ ၁၈၁၉၉၈ ၃၂.၁ ၆၁၅၉၇ 
ေက်ာက္တန္း ၆၄၃၇၈ ၆၈၃၈၇ ၁၃၂၇၆၅ ၉၄.၁ ၄၂၇၇၈ ၈၉၉၈၇ ၃၂.၂ ၃၂၉၇၆ 

မူရင္း  ျပ ္သူ႔အင္အား ီးစီး ာန  လူ၀င္မႈ ကီး ကပ္ေရးႏွင့္ျပ ္သူ႔အင္အား၀န္ ကီး ာန  "၂၀၁၄ ျမန္မာလူ ီးေရႏွင့္ 

သန္ေခါင္စာရင္း-ျပ ္ေထာင္စုအစီရင္ခံစာ- သန္ေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအတြ  ၂  ေမလ ၂၀၁၅ 

၄.၃.၂ လူမ်ိ း 

သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္း ျမိ  နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူမ်ိ းစုမ်ားကို ဇယား ၄.၃-၂ တြင္ ျပထားသ ္  ၄င္း 

ျမိ  နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူအမ်ားစုသ ္  မာလူမ်ိ းမ်ားျဖစ္ျပီး ကရင္  ရခုိင္ႏွင့္ အိႏ ိယ လူမ်ိ းမ်ားလ ္း  ုတိယ 

အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ ကသ ္  သန္လ်င္ျမိ  နယတ္ြင္ ပါကစ တန္ႏွင့္    လားေ ့ရ္ွ လူမ်ိ းအန ္းစုလ ္း ေနထိုင္ 

 ကသ ္   

ဇယား ၄.၃-၂ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္ရိွ လူမ်ိ းမ်ား (၂၀၁၄) 

စ ္ လူမ်ိ း 
ျမိ  နယ္ 

သန္လ်င္ ေက်ာက္တန္း 
၁ ကခ်င္ ၅၂ ၃ 
၂ ကယား ၂ ၂ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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စ ္ လူမ်ိ း 
ျမိ  နယ္ 

သန္လ်င္ ေက်ာက္တန္း 
၃ ကရင္ ၁၅၇၃ ၂၂၄ 
၄ ခ်င္း ၂၂၄ ၁၂ 
၅ မြန္္ ၄၁၅ ၈ 
၆  မာ ၁၉၈၄၉၄ ၁၂၀၁၁၀ 
၇ ရခုိင္ ၁၁၈၃ ၉၀ 
၈ ရွမ္း ၁၃၃ ၃ 
၉ တရုတ္ ၃၇၁ ၃၃၀ 

၁၀ အိႏ ိယ ၇၀၉၀ ၄၁၄၀ 
၁၁ ပါကစ တန္ ၆၄ ၀ 
၁၂    လားေ ့ရ္ွ ၄၂၅ ၀ 
၁၃ အျခား ၂၆၁၅ ၀ 

စုစုေပါင္း  ၂၁၂၆၄၁ ၁၂၄၉၂၂ 
မွတ္ခ်က္- အခ်က္အလက္ရယူရသ ့္ အခက္အခ ေ ကာင့္ ျမိ  နယ္တစ္ခုစီ၏ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ သ  ္ ဇယား ၄.၃-၁ 

တြင္ျပထားသ ့္ စုစုေပါင္း လူ ီးေရႏွင့္ ကြာျခားေနသ ္   

မူရင္း- သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္အေထြေထြအုပ္ခ် ပ္ေရး ီးစီး ာန 

 

၄.၃.၃ ကုိးကြယ္ယံု က ္မႈ 

သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္မ်ားတြင္ ေတြ ရိွရေသာ ကိုးကြယ္ယုံ က ္မႈမ်ားကို ဇယား ၄.၃-၃ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသ ္  ျမိ  နယ္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေနထိုင္သ ့္သူမ်ား၏ ၉၀   ေက်ာ္သ ္  ု ၶ ာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ ကသ ္  
ေက်ာက္တန္းျမိ  နယတ္ြင္ေနထိုင္သ ့္ ဟိႏ ဴ ာသာ၀င္ႏွင့္အစ လာမ္ ာသာ၀င္အေရအတြက္သ ္ သန္လ်င္ျမ ိ နယ္ 
ထက္ ပုိမ်ားေ ကာင္း ေတြ ရိွရသ ္  

 

ဇယား ၄.၃-၃ သန္လ်င္နွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္ ၏ ကုိးကြယ္ယုံ က ္မႈ (၂၀၁၄) 

ျမိ  နယ္ 
ကုိးကြယ္ယုံ 

 က ္မႈ 
 ု ၶ ာသာ ခရစ္ယာန္ ဟိႏ ဴ အစ လာမ္ စုစုေပါင္း 

သန္လ်င္ 
အေရအတြက္ ၁၂၀၁၁၀ ၁၂၂၀ ၃၂၃၂ ၃၆၀ ၁၂၄၉၂၂ 
(%) ၉၆.၂ ၀.၉ ၂.၆ ၀.၃ ၁၀၀.၀ 

ေက်ာက္တန္း 
အေရအတြက္ ၂၀၂၀၇၆ ၁၈၅၃ ၃၇၆၀ ၃၂၀၀ ၂၁၂၆၄၁ 
(%) ၉၃.၇ ၀.၉ ၂.၈ ၂.၄ ၁၀၀.၀ 

မွတ္ခ်က္- အခ်က္အလက္ရယူရသ ့္ အခက္အခ ေ ကာင့္ ျမိ  နယ္တစ္ခုစီ၏ စုစုေပါင္း အေရအတြက္သ ္ ဇယား ၄.၃-၁ 

တြင္ျပထားသ ့္ စုစုေပါင္း လူ ီးေရႏွင့္ ကြာျခားေနသ ္   

မူရင္း- သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္အေထြေထြအုပ္ခ် ပ္ေရး ီးစီး ာန 

 

၄.၃.၄ ေျမအသုံးခ်မႈ 

သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္မ်ား၏ ေျမအသံုးခ်မႈကို ဇယား ၄.၃-၄ တြင္ ျပထားသ ္  ျမိ  နယ္ႏွစ္ခုလံုးသ ္ 
ေျမကို စုိက္မ်ိ းေျမအတြက္ အ ိက အသံုးျပ ျပီး  ုတိယအမ်ားဆံုးသ ္ ေရဧရိယာမ်ား ျဖစ္သ ္  သန္လ်င္ျမိ  နယ္တြင္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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အေျခခ်ေနထိုင္ရာေျမသ ္ က်ယ္ျပန္႔ျပီး ၁၀.၆% (၃၉၃၆ ဟတ္တာ) ရိွသ ္  သန္လ်င္ျမိ  နယ္သ ္ ရန္ကုန္သို႔ 
ေန႔ခ်င္းျပန္္သြားေရာက္လုပ္ကို္င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္သ ့္ ျမိ  နယ္တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ရသ ္   

ဇယား ၄.၃-၄ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္မ်ား၏ ေျမအသုံးခ်မႈႈ (၂၀၁၂/၂၀၁၃) 

ေျမအမ်ိ းအစား 
သန္လ်င္ ေက်ာက္တန္း 

ဟက္တာ % ဟက္တာ % 

စုိက္ပ်ိ းေျမ ၂၄၇၆၂.၃ ၆၆.၄ ၆၂၈၈၂.၉ ၇၄.၅ 

သစ္ေတာႏွင့္သ ာ၀ဧရိယာ ၅၁.၄ ၀.၁ ၂၂၅.၄ ၀.၃ 
လမ္းႏွင့္ ရထားလမ္း ၈၀၃.၇ ၂.၂ ၁၀၉၇.၅ ၁.၃ 
ေရျပင္ဧရိယာ ၅၀၆၄.၆ ၁၃.၆ ၁၂၀၈၇.၂ ၁၄.၃ 
စက္ရုံေျမ ၂၁၀၈.၀ ၅.၇ ၇၉၄.၄ ၀.၉ 
အေျခခ်ေနထိုင္ရာေျမ ၃၉၃၆.၀ ၁၀.၆ ၃၈၄၀.၉ ၄.၆ 
အျခား ၅၆၅.၃ ၁.၅ ၃၄၄၂.၇ ၄.၁ 
စုစုေပါင္းဧရိယာ ၃၇၂၉၁.၃ ၁၀၀.၀၀ ၈၄၃၇၁.၀ ၁၀၀.၀၀ 
မူရင္း- JICA/Sanyu Consultants Inc., Data Collection Survey on Water Resources Potential for Thilawa Special 
Economic Zone and Adjoining Areas Final Report, September 2014 

 

၄.၃.၅ ေရအသုံးခ်မႈ 

သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္၏ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ အသံုးျပ ေရမ်ားရရိွေသာ အရင္းျမစ္မ်ားကို ဇယား ၄.၃-၅ ႏွင့္ 

ဇယား ၄.၃-၆ တို႔တြင္ အသီးသီး ျပထားသ ္  သန္လ်င္ျမိ  နယ္ရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၆၀  ေက်ာသ္ ္ ေသာက္ေရ 

ႏွင့္ သံုးေရကို ေရတြင္းမ်ားမွရရိွျပီး  ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္ရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၇၀% ခန္ သ ္ ေရကန္  ေရကန္ ငယ္ 

ႏွင့္ ေရအိုင္တို႔မွေရကို အသံုးျပ ေနသ ္  သိ ုရာတြင္ ပုံ ၄.၃-၁ တြင္ျပထားသ ့္အတုိင္း သန္လ်င္ျမိ  နယ္ရိွ ေရတြင္း 

အမ်ားစုသ ္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္၏ အျပင္ က္တြင္ တ ္ရိွသ ္   

 

ဇယား ၄.၃-၅ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္မ်ား၏ ေသာက္သုံးေရ အရင္းအျမစ္ 

ျမိ  နယ္ 
ေရ 

အရင္း 
အျမစ္ 

ပုိက္ 
ေရ 

အ၀ီစိ 
တြင္း 
ေရ 

ကာ 
ကြယ္ 
ထား 
ေသာ 

ေရတြင္း/ 
စမ္းေခ်င္း 

မကာ 
ကြယ္ 
ထား 

ေသာ ေရ 
တြင္း/ 
စမ္း 

ေခ်ာင္း 

ေရကန္ 
ငယ္  

ေရအ္ုိင္  
ေ၇ကန္ 

 

ျမစ္  
ေခ်ာင္
း  တူး 
ေျမာင္

း 

ေရ
တံ 
ခြန္  
မုိး 
ေရ 

ေရ 
သန္ 
 ူးေ
ရသ
န္႔စ
က္ 

ေရ 
ကား 

အျခား 
စုစု 

ေပါင္း 

သန္လ်င္ 

အေရ 

အတြ
က္ 

၁,၃၉
၂ 

၂၄,၉၂
၅ 

၁၀,၃၈၉ ၃,၆၀၂ ၁၄,၁၉၀ ၃၃ ၁၈၅ 
၅,၅
၉၅ 

၉၁ 
၁,၁၉
၅ 

၆,၁၅၉၇ 

(%) ၂.၃ ၄၀.၅ ၁၆.၉ ၅.၈ ၂၃.၀ ၀.၁ ၀.၃ ၉.၁ ၀.၁ ၁.၉ ၁၀၀ 
ေက်ာက္ 
တန္း 

အေရ ၁၈၀
၄ 

၂,၁၇၁ ၃,၉၆၁ ၁,၀၉၂ ၂၂,၈၃၃ ၁၄ ၁၀၃ ၈၆၄ ၅ ၁၂၉ ၃၂,၉၇၆ 
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ျမိ  နယ္ 
ေရ 

အရင္း 
အျမစ္ 

ပုိက္ 
ေရ 

အ၀ီစိ 
တြင္း 
ေရ 

ကာ 
ကြယ္ 
ထား 
ေသာ 

ေရတြင္း/ 
စမ္းေခ်င္း 

မကာ 
ကြယ္ 
ထား 

ေသာ ေရ 
တြင္း/ 
စမ္း 

ေခ်ာင္း 

ေရကန္ 
ငယ္  

ေရအ္ုိင္  
ေ၇ကန္ 

 

ျမစ္  
ေခ်ာင္
း  တူး 
ေျမာင္

း 

ေရ
တံ 
ခြန္  
မုိး 
ေရ 

ေရ 
သန္ 
 ူးေ
ရသ
န္႔စ
က္ 

ေရ 
ကား 

အျခား 
စုစု 

ေပါင္း 

အတြ
က္ 

(%) ၅.၅ ၆.၆ ၁၂.၀ ၃.၃ ၆၉.၂ ၀.၀၄ ၀.၃ ၂.၆ 
၀.၀
၂ 

၀.၄ ၁၀၀ 

မူရင္း  ျပ ္သူ႔အင္အား ီးစီး ာန  လ၀ူင္မႈ ကီး ကပ္ေရးႏွင့္ ျပ ္သူ႔အင္အား၀န္ ကီး ာန  "၂၀၁၄ ျမန္မာလူ ီးေရႏွင့္ သန္ေခါင္စာရင္း-

ျပ ္ေထာင္စုအစီရင္ခံစာ- သန္ေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအတြ  ၂  ေမလ ၂၀၁၅ 

 

ဇယား ၄.၃.-၆ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္မ်ား၏ သုံးေရ အရင္းအျမစ္ 

ျမိ   နယ္ 
ေရ 

အရင္းအ 
ျမစ္ 

ပုိက္ 
ေရ 

အ၀ီစိ 
တြင္း 
ေရ 

ကာကြယ္ 
ထားေသာ 
ေရတြင္း 

မကာ 
ကြယ္ 
ထား 

ေသာ ေရ 
တြင္း 

ေရ 
ကန္ 

ငယ္  ေရ 
အ္ုိင္  ေ၇ 

ကန္ 
 

ျမစ္  
ေခ်ာင္း  

တူး 
ေျမာင္း 

ေရတံ
ခြန္  

မုိးေရ 

ေရ 
သန္ 
 ူး  

ေရသ
န္႔စက္ 

ေရ 
ကား 

အျခား စုစုေပါင္း 

သန္လ်င္ 

အေရ 

အတြက္ 
၃,၀၆၂ ၂၉,၁၈၈ ၉,၇၇၀ ၃,၆၁၈ ၁,၄၅၄ ၆၀ ၅ ၆၃ ၁၉ ၁,၂၆၇ ၆၁,၅၉၇ 

(%) ၅.၀ ၄၇.၄ ၁၅.၉ ၅.၉ ၂၃.၆ ၀.၁ ၀.၀၁ ၀.၁ ၀.၀၃ ၂.၁ ၁၀၀ 

ေက်ာက္ 

တန္း 

အေရ 

အတြက္ 
၂,၂၉၂ ၃,၃၇၆ ၃,၁၈၃ ၉၉၅ ၂၂,၉၃၅ ၁၅ ၃ ၃၄ ၂ ၁၄၁ ၃၂,၉၇၆ 

(%) ၇.၀ ၁၀.၂ ၉.၇ ၃.၀ ၆၉.၆ ၀.၀၅ ၀.၀၁ ၀.၁ ၀.၀၁ ၀.၄ ၁၀၀ 
မူရင္း  ျပ ္သူ႔အင္အား ီးစီး ာန  လ၀ူင္မႈ ကီး ကပ္ေရးႏွင့္ ျပ ္သူ႔အင္အား၀န္ ကီး ာန  "၂၀၁၄ ျမန္မာလူ ီးေရႏွင့္ သန္ေခါင္စာရင္း-

ျပ ္ေထာင္စအစီရင္ခံစာ- သန္ေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအတြ  ၂  ေမလ ၂၀၁၅ 
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မူရင္း- JICA/Sanyu Consultants Inc., Data Collection Survey on Water Resources Potential for Thilawa Special 
Economic Zone and Adjoining Areas Final Report, September 2014 

ပုံ ၄.၃-၁ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္ရိွ အ၀ီစိတြင္းႏွင့္ လက္ယက္တြင္းမ်ားတ ္ေနရာျပပုံ 

၄.၃.၆ ေ သတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေ ကာင္း 

ျမိ  နယ္ ၂ ခုတြင္းရိွ အသက္ေမြး၀မ္းေ ကာင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ စုိက္ပ်ိ းေရး  ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ အစုိးရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

တရား၀င္လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သ ္  သန္လ်င္ျမိ  နယ္တြင္ ၀င္ေငြရရိွေသာ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ တိရိစၦာန္ ေမြးျမဴ 

ျခင္း  ငါးေမြးျခင္း  ေန စားလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ကြမ္းႏွင့္ အုန္းစုိက္ပ်ိ းျခင္းႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလယ္အလတ္ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္း တို႔ျဖစ္သ ္  ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္တြင္ အျခားအသက္ေမြး၀မ္းေ ကာင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ တိရိစၦာန္ ေမြးျမဴ 

ျခင္း  ငါးေမြးျခင္းႏွင့္ ကြမ္းႏွင့္ အုန္းစုိက္ပ်ိ းျခင္းတို႔ ပါ၀င္သ ္  ေန႔စားအလုပ္အမ်ားစုသ ္ စုိက္ပ်ိ းေရး အပုိင္းတြင္ 

ျဖစ္သ ္  

ဇယား ၄.၃-၇ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္မ်ား၏ လက္ရိွ ေ သတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေ ကာင္း 

(၂၀၁၄) 

ျမိ  နယ္ 
အလုပ္သမားအမ်ိ းအစား (လူ) 

အစုိးရ 
၀န္ထမ္း 

၀န္ေဆာင္မႈ 
၀န္ထမ္း 

စုိက္ပ်ိ း 
ေရး 

ေမြးျမဴ 
ေရး 

ကုန္သြယ္ေ
ရး 

စက္ရုံ 
က်ပန္း 
အလုပ္ 

အျခား 
လုပ္ငန္း 

သန္လ်င္ 
၇,၄၃၆ 

(၆.၉%) 

၂,၆၇၅ 

(၂.၅%) 

၆,၆၅၀ 

(၆.၂%) 

၁၇၅ 

(၀.၂%) 

၂၁,၀၀၃ 

(၁၉.၅%) 

၆,၂၃၀ 

(၅.၈%) 

၄၁,၉၇၂ 

(၃၉.၀%) 

၂၁,၆၂၃ 

(၂၀.၁%) 
 

ေက်ာက္ 

တန္း 

၄,၃၀၅ 

(၅.၂%) 

၁၁,၀၀၀ 

(၁၃.၃%) 

၄,၃၀၇ 

(၅.၂%) 

၈,၇၀၆ 

(၁၀.၅%) 

၆,၆၃၇ 

(၈.၀%) 

၅,၃၇၈ 

(၆.၅%) 

၆,၅၆၉ 

(၇.၉%) 

၃၅,၈၅၁ 

(၄၃.၃%) 
မူရင္း- သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္အေထြေထြအုပ္ခ် ပ္ေရး ီးစီး ာန 
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၄.၃.၇ လူမႈဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ  

(၁) ဆက္သြယ္ထားသ ့္လမ္း   

ပုံ ၄.၃-၂ တြင္ လက္ရိွ ရန္ကုန္ျမိ ႔ ႏွင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ အ ိကလမ္းမ်ားကို 

ျပထားသ ္  ထိုလမ္းမ်ားတြင္ သန္လ်င္တံတား (တံတားအမွတ္ ၁) ကိ ု ျဖတ္သြားေသာလမ္းမ်ားႏွင့္   ုံတံတား 

(တံတားအမွတ္ ၂) ကိ ု ျဖတ္သြားေသာလမ္းတစ္လမ္း ပါဝင္သ ္  သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လူသြားလမ္းကို 

ကြန္ကရစ္ခင္းထားျပီး သန္လ်င္ တံတားႏွင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကားရိွလမ္းကို ကတၱရာ ခင္းထားသ ္  

လမ္းအမ်ားစုကို ကြန္ကရစ္ခင္းထားရျခင္းမွာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈႏွင့္ အရ ္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာကတၱရာ 

ထုတ္လုပ္သ ့္စက္ရုံမ်ား လံုေလာက္မႈ မရိွျခင္းေ ကာင့္ျဖစ္သ ္  တစ္ဖက္တြင္ ရြာမ်ားသို႔ သြားရာလမ္း အမ်ားစုမွာ 

လမ္းခင္းထားျပီးျခင္း မရိွေသးေပ  ယခုလက္ရိွတြင္ သန္လ်င္တံတားမွ သီလဝါ SEZ သို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္း 

တိုးခ် ႔မႈကို JICA1 ၏အကူအ ီျဖင့္ စီစ ္ ထားျပီးျဖစ္သ ္   

 

 

မူရင္း : Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development in the Republic of the 
Union of Myanmar (2014) 

ပုံ ၄.၃-၂  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သုိ႔ သြားရာ အ ိက လမ္းမ ကီးမ်ား၏ လက္ရိွ အေျခအေနမ်ား 

                                                             
1 Infrastructure Development Project in Thilawa Area Phase 2 (Yen Credit) 
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(၂) ေရေလွာင္တမံမ်ား  

က) သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေရေလွာင္တမံ မ်ား 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ အ ိက ေရေလွာင္တမံမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသ ္   

ဇာမ ီ ေရေလွာင္တမံ : စုိက္ပ်ိ းေရးအတြက္ အသံုးျပ ရန္ ေဆာက္ထားေသာ ေရေလွာင္တမံျဖစ္သ ္  

ေရေပး ေဝေရးအတြက္အ ိကျဖစ္သ ္  ထို႔အျပင္ေရေလွာင္တမံေရကိုေသာက္ေရႏွင့္သံုးေရ အျဖစ္ အနီးနားရိွ စက္ရံု 

ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာင္းခ်သ ္    

 န္႔ေ ြးကုန္း ေရေလွာင္တမံ : စုိက္ပ်ိ းေရးအတြက္ အသံုးျပ ရန္ ေဆာက္ထားေသာ ေရေလွာင္တမံ 

ျဖစ္သ ္     ေရေပးေဝေရး အတြက္အသုံးျပ ျပီး ေက်ာက္တန္းျမိ ႔နယ္သို႔ေရာင္းခ်သ ္  အခ်ိ ႔ကို အနီးနား 

ရိွဆိပ္ကမ္းတစ္ခု သုိ႔ ေသာက္ေရ ႏွင့္ သံုးေရအတြက္ ေရာင္းခ်သ ္   

သီလဝါ ေရေလွာင္တမံ : အနီးနားရိွ စက္ရုံမ်ားသို႔ ေရေထာက္ပ့ံသ ္  ေရေပးေဝေရးအတြက္ အသံုးျပ ျပီး  

အနီးနားရိွ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသို႔ ေရာင္းခ်သ ္   

ေျမေပ ေရသံုးစြ မႈ အခြင့္အေရးမ်ားသ ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိ းေရး ႏွင့္ ဆ ္ေျမာင္း ဝန္ ကီး ာန (MOAI) ၏ 

ေအာက္တြင္ရိွရာ ဇာမ ီ ေရေလွာင္တမံ ႏွင့္  န္႔ေ ြးကုန္းေရေလွာင္တမံ တို႔ကိ ု MOAI မွ စီမံခန္႔ခြ သ ္  အျခား 

တစ္ က္တြင္သီလဝါ ေရေလွာင္ကန္၏ ေရသံုးစြ မႈ အခြင့္အေရးမ်ားသ ္စက္မႈဝန္ ကီး ာန ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 

ဝန္ ကီး ာနတို႔ ေအာက္တြင္ရိွပါသ ္   

အထက္ပါ ေရေလွာင္တမံမ်ား ၏ တ ္ေနရာ ကိ ုပုံ ၄.၂-၃ တြင္ ျပထားပါသ ္  ဇယား၄.၃-၈ ႏွင့္ ဇယား ၄.၃-၉ တြင္ 

ေရေလွာင္တမံ ၃ ခု၏ အသံုးခ်မႈ အေျခအေန အက် ္းခ် ပ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသ ္   

 

ဇယား ၄.၃-၈ သီလဝါ SEZ အတြင္း ႏွင့္ အျပင္ရိွ မူလတ ္ရိွေနေသာ ေရေလွာင္တမံမ်ား 

စ ္ အေ ကာင္းအရာ  န္႔ေ ြးကုန္း ဇာမ ီ သီလဝါ 
၁ တ ္ေနရာ  ျမိ ႔နယ္) ေက်ာက္တန္း သန္လ်င္ သန္လ်င္ 

၂ 
ေရအရင္းအျမစ္ေပးေသာ 
ေခ်ာင္းအမ ္ 

ပါ  ျမယာရုိး - 

၃ 
ေရေဝေရလ  ဧရိယာ (စတုရန္း 
ကီလုိမီတာ)  

၂.၂၅ ၇.၂၅ ၀.၉၃ 

၄ စုစုေပါင္း သိုေလွာင္စြမ္းရ ္ ၂,၁၄၀ ၆,၆၁၆ ၁,၃၆၃ 
၅ ေရအျပ ့္ အျမင့္ (EL m)  ၇.၉၂ ၇.၀၁ ၉.၇၅ 
၆ ျပီးေျမာက္သ ့္ႏွစ္  ၁၉၉၄ ဇြန္လ ၁၉၉၅ ဇြန္လ ၁၉၈၆ 

မူရင္း: Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development in the Republic of the Union of 

Myanmar(2014),and JICA/Sanyu Consultants Inc.,  Data Collection Survey on Water Resources Potential 

for Thilawa Special Economic Zone and Adjoining Areas Final Report, September 2014 
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ဇယား ၄.၃-၉ သီလဝါ SEZ ၏ အတြင္း ႏွင့္ အျပင္ရိွ ေရေလွာင္တမံ ၃ ခုအား အသုံးခ်မႈ (၂၀၀၃ - ၂၀၁၁) 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယူနစ္- ၁,၀၀၀ ကု မီတာ 

  န္႔ေ ြးကုန္း ဇာမ ီ သီလဝါ 

၁  ေရေပးေ၀သ ့္(ပွ်မ္းမွ်) 

ပမာ  

၁၂၉၉ ၂၄၅၅ စုိက္ပ်ိ းေရအတြက္ ေရေပးေ၀ျခင္း  
ေသာက္သံုးေရႏွင့္ သံုးေရပမာ  

(၂၀၀၇- ၂၀၁၁): ၁၃၇၁ 
အမ်ားဆံုး (၁၉၉၉-၂၀၁၁) ၂,၆၂၀ ၅,၂၂၂ 
အန ္းဆံုး (၁၉၉၉-၂၀၁၁) ၁၀၂၃ ၇၅၂ 
၂  ေသာက္ေရ  သံုးေရ ပမာ  

(ပွ်မ္းမွ် : - ၂၀၁၁)*၁ 

၃၇ ၉ 

(ပွ်မ္းမွ် : ၂၀၀၂ - ၂၀၀၃)*၂ ၂,၁၈၇ ၂၃,၇၁၉ 
ပွ်မ္းမွ်ေရသံုးစြ သ ့္ပမာ  

(၁+၂) (ပွ်မ္းမွ်: - ၂၀၁၁) *3 

၁,၃၃၆ ၂,၄၆၄ ၁,၃၇၁ 

*၁: ပွ်မ္းမွ်ပမာ (၂၀၀၂-၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွလြ  ) 
*၂: ၂၀၀၂-၂၀၀၃ ဇာမ ီ ႏွင့္  န္ ့ေ ြးကုန္းမွေရမ်ားကိုအနီးရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခုသို ့ေပးေ၀ေသာ 
ေ ကာင့္ပုံမွန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္သံုးစြ မႈ ပမာ မတူ ီျခင္းျဖစ္သ ္  
*၃: သီလ၀ါ ေရေလွာင္တမံ အတြက္မူ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ ႏွစ္မ်ား အတြင္း သံုးစြ  မႈ ့ ပမာ  ကို SHESAKA စက္ရံုမွ 
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းမရိွခ ့ ပါ  
မူရင္း       JICA/Sanyu Consultants Inc., Data Collection Survey on Water Resources Potential for Thilawa Special 

Economic Zone and Adjoining Areas Final Report, September 2014 

 

ခ) သီလဝါ SEZ တြင္ ေရအသံုးခ်မႈအတြက္ အနာ တ ္ေရေလွာင္တမံ 

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ရန္ကုန္ျမိ ႔ေတာ္ စ ္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (YCDC) သ ္ JICA ႏွင့္ ပူးေပါင္း  လ ြန္း 

ျပင္ ေရေပးေ၀ေထာက္ပ့ံမႈစနစ္ကို အစီစ ္ေရးဆြ ထားျပီးျဖစ္ပါသ ္  ယင္းအတြက ္ ေရအရင္းအျမစ္ကို ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ 

တြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိ းေရး ႏွင့္ ဆ ္ေျမာင္းဝန္ ကီး ာနမွ ေဆာက္လုပ္ေသာ သီလဝါ SEZ ၏ ေျမာက္ က္ ၇၀ ကီလုိ 

မီတာ အကြာ   ရန္ကုန္တိုင္းေ သ ကီး ႏွင့္ ပ ခူးတိုင္း ေ သ ကီး နယ္စပ္ရိွ လ ြန္းျပင္ ေရေလွာင္ကန္မွ ရရိွပါသ ္  ပုံ 

၄.၃-၃ တြင္ တ ္ေနရာကိ ုျပစ ္ ဇယား ၄.၃-၁၀ တြင္ ၄င္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသ ္   
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မူရင္း : Prepared by the EIA Study Team based on the map from Myanmar Information Management Unit  

ပုံ ၄.၃-၃ လ ြန္းျပင္ ေရေလွာင္တမံ တ ္ေနရာ 

 

ဇယား ၄.၃-၁၀ လ ြန္းျပင္ ေရေလွာင္တမံ၏ အခ်က္အလက္မ်ား 

စ ္ အေ ကာင္းအရာ လ ြန္းျပင္ေရေလွာင္တမံ 

၁ ေရေ၀ေရလ  ရပ္၀န္း ၄၂စတုရန္းမုိင္   (၁၀၈.၇၈ စတုရန္း 
ကီလုိမီတာ) 

၂ ႏွစ္စ ္ပွ်မ္းမွ်မုိးေရခ်ိန္ (လက္မ) ၁၀၀လက္မ (၂,၅၀၀မီလီမီတာ) 
၃ ႏွစ္စ ္ပွ်မ္းမွ်ေရ၀င္ပမာ  (ဧကေပ) ၁၂၆,၀၀၀ဧက-ေပ  
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စ ္ အေ ကာင္းအရာ လ ြန္းျပင္ေရေလွာင္တမံ 

(၁၅၅.၄၁၈ ကု မီတာသန္းေပါင္း) 

၄ ေရဆ ္အမ် ိးအစား ေျမသားဆ ္တမံ 
၅ ဆ ္၏အျမင့္ ၆၂ ေပ (၁၈.၈၉ မီတာ) 
၆ ဆ ္၏အလ်ား ၅၁၈၀ ေပ (၁၅၇၈.၈ မီတာ) 
၇ ေရအျပ ့္သိုေလွာင္ႏုိင္သ ့္ ပမာ  (ဧက-

ေပ) 
၁၄၈၈၀၀ ဧက-ေပ  

(၁၈၃.၅၁၂ ကု မီတာသန္းေပါင္း) 

၈ အနိမ့္ဆံုးေရသိုေလွာင္ႏုိင္မႈပမာ  (ဧက-ေပ) ၅၂၅၀ ဧက-ေပ  

၆.၄၇၆ ကု မီတာသန္းေပါင္း 

၉ ေရအျပ ့္သိုေလွာင္ႏုိင္သ ့္ေရျပင္ 

ပမာ  (ဧက) 

၆၇၀၀ ဧက (၂၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ) 

မူရင္း : JICA/Sanyu Consultants Inc., Data Collection Survey on Water Resources Potential for Thilawa Special 

Economic Zone and Adjoining Areas Final Report, September 2014 

YCDC မွ စီမံခန္႔ခြ ေသာ လ ြန္းျပင္ ေရေပးေ၀ေထာက္ပ့ံမႈစနစ္ကို ရန္ကုန္ျမိ ႔၏ အေရွ႔ က္အပုိင္း တြင္ရိွေသာ   ံု 

(အေရွ႔)     ုံ  ေတာင္)    ုံ  ေျမာက္) ႏွင့္   ုံ ဆိပ္ကမ္ၿမိ ႔နယ္ ၄ ခု ႏွင့္ သီလဝါ SEZ  အတြက္ ၄၀ MGD ပမာ ျဖင့္ 

ေပးေ၀ႏုိင္ရန္အစီစ ္ဆြ ထားပါသ ္  ဆ ္ေျမာင္း ီးစီး ာနမွ ခြ ေဝေပးေသာ ေရပမာ မွာ ရန္ကုန္ျမိ ႔ ၏ ျမိ ႔နယ ္ ၄ 

ျမိ ႔နယ္အတြက္ ၃၀     ျဖစ္ျပီး သီလဝါ SEZ အတြက ္၁၀     ျဖစ္သ ္   

(၃) အစုိင္အခ စြန္႔ပစ္ပစ  ္း စီမံခန္႔ခြ မႈ 

က)   ရန္ကုန္ၿမိ  တြင္းရွိအစ္ုိင္အခ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစီမံခန္႔ခြ မႈ  

ရန္ကုန္ၿမိ  ေတာ္စ ္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ာနမွ ရန္ကုန္ၿမိ  တြင္း 

(၃၃) ၿမိ  နယ္ရွိ အစုိင္အခ စြန္႔ပစ္ပစ  ္း စီမံခန္႔ခြ မႈကို စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသ ္  ရန္ကုန္ၿမိ  တြင္းမွ  

အစုိင္အခ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္ စြန္႔ပစ္သ ့္ေနရာအထိ စီမံခန္႔ခြ မႈပုံစံကို ပုံ ၄.၃-၄ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသ ္   
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မူရင္း- The Project for the Strategic Urban Development Plan of the Greater Yangon (JICA) 2014 

ပုံ ၄.၃-၄ ရန္ကုန္ၿမိ  မွ အစုိင္အခ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြ မႈပုံစံ 

 

ရန္ကုန္ၿမိ  ရွိ အမိႈက္မ်ားကိုသိမ္းဆ ္းေသာစနစ္မွာ ပထမအဆင့္ အမိႈက္မ်ားကို သိမ္းဆ ္းေသာစနစ္  

ယာယီအမိႈက္မ်ားကိုသုိေလွာင္ထားျခင္းႏွင့္  ုတိယအဆင့္ အမိႈက္သိမ္းဆ ္းေသာစနစ္ 

(အမိႈက္မ်ားကိုသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း) တို႔ျဖစ္သ ္  ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ာနမွ အိမ္တြင္း 

စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ား  ဆိုင္ႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ တိုက္ရုိကစ္ြန္႔ပစ္ေသာ အမိႈက္မ်ားကို တြန္းလွ ္း (သို႔) 

အမိႈက္သယ္ယာ ္ျဖင့္ သိမ္းဆ ္းေပးပါသ ္  ယင္း ာနသ ္ လမ္းေထာင့္မ်ားတြင္လ ္း 

အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ႏုိင္ေအာင္ အမိႈက္ပုံးမ်ား ထားရွိေပးပါသ ္  ထို႔အျပင္ အျခားသိမ္းဆ ္းေသာန ္းလမ္း (on call 

စနစ္  ျဖင့္လမ္းသိမ္းဆ ္းေပးပါသ ္  အမိႈက္စြန္႔ပစ္ခ်င္သူမ်ားမွ ၿမိ  နယ္ရုံး (သို႔) ခရုိင္ရုံးသို႔ ဖုန္းေခ   

သိမ္းဆ ္းခုိင္းႏုိင္ပါသ ္  စက္မႈဇုန္မ်ား  သံရုံးမ်ား ႏွင့္ အဖြ ႔အစ ္းမ်ားစေသာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ခ်င္သူမ်ားထံသုိ႔ 

Collection and Transportation

Enlarged image is shown below
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ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ီးစီး  ာနမွ တိုက္ရုိက္သြား  အမိႈက္သယ္ယာ ္ျဖင့္ 

အမိႈက္မ်ားကိုသယ္ေဆာင္ေပးပါသ ္  

ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ီးစီး ာနမွ ေနာက္ဆုံးစြန္႔ပစ္ရာ အ ိကေနရာ (၂  ေနရာရွိပါသ ္  

တစ္ခုမွာ ထိန္ပင္ႏွင့္ အျခားတစ္ခုမွာ ထား၀ယ္ေခ်ာင္တို႔ျဖစ္ပါသ ္  ယင္းႏွစ္ေနရာမွ တစ္ရက္လွ်င္ (၂၄) နာရီ 

ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အမိႈကမ္်ားကိုလက္ခံလ်က္ရွိသ ္  ထို႔အျပင္ အခ်ိ   အေသးစားႏွင့္ 

ယာယီေျမဖုိ႔စြန္႔ပစ္သ ့္ေနရာမ်ားလ ္းရွိသ ္  ရန္ကုန္ၿမိ  ရွိ ေနာက္ဆုံးအမိႈက္စြန္႔ပစ္သ ့္ တ ္ရွိရာေနရာမ်ားကို 

ဇယား ၄.၃-၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  ေနာက္ဆုံးအမိႈက္စြန္႔ပစ္ရာေနရာအားလံုးသ ္ လက္ရွိတြင္ 

အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရာေနရာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသ ္  အမိႈက္မ်ားကိုသယ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ 

အမိႈက္စြန္႔ပစ္သ ့္ေနရာတြင္ ေျမသားမ်ားကာရံထားျခင္း  အမိႈက္မွထြက္ရွိလာေသာေရမ်ားကို သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ 

ေျမဖုိ႔မႈထိန္းခ် ပ္ျခင္းတို႔ကိ ုေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိပါ   

ဇယား ၄.၃-၁၁ ရန္ကုန္ၿမိ  ရွိ ေနာက္ဆုံးအမိႈက္စြန္႔ပစ္သ ့္ေနရာမ်ား တ ္ရွိရာေနရာ 

အမ ္ ၿမိ  နယ္/ခရုိင္ ဧရိယာ(ဟတ္တာ) 
စတင္၀န္ေဆာင္မႈ 

ေပးသ ့္ႏွစ္ 
ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္ရာေနရာ 
ထိန္ပင္ လိႈင္သာယာ(အေရွ ) ၆၁ ၂၀၀၂ 
ထား၀ယ္ေခ်ာင္ ေျမာက္  ုံ  အေရွ   ုံ ၆၀ ၂၀၀၄ 
ယာယီစြန႔္ပစ္ေနရာ    
ေရ ျပ ္သာ(ကၽြန္းေခ်ာင္း) ေရ ျပ ္သာ (အေရွ ) ၁ ၁၉၉၈ 
ဆိပ္ ကီးခေနာင္တို ဆိပ္ ကီးခေနာင္တို 

 ေတာင္) 
၀.၁ ၁၉၆၂- 

 လ  လ  ေတာင္) ၁ ၁၉၅၀ 
မူရင္း- YCDC 

 

Source: Prepared by EIA Study team based on information from PCCD  

                       ပုံ ၄.၃-၅ ရန္ကုန္ၿမိ  ရွိ ေနာက္ဆုံးအမိႈက္စြန္႔ပစ္သ ့္ 
ေနရာတ ္ရွိရာျပပုံ 
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ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး ာနမွ ကူးစက္ေရာ ါရႏုိင္ေသာအမိႈက္မ်ားကို အမိႈက္သယ္ယာ ္ျဖင့္ 

ခြ ျခားသိမ္းဆ ္းၿပီး ထိန္ပင္ရွိေနာက္ဆုံးအဆင့္အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရာေနရာ အနီးရွိ သခ် ိ င္းတြင္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ 

မီးရိႈ စက္ျဖင့္မီးရိႈ ျခင္းမ်ားျပ လုပ္ပါသ ္   ေနတိုင္းတြင္ စ်ာပနကိစ မ်ားၿပီးသ ့္ေနာက္ 

ကူးစက္ေရာ ါရႏုိင္ေသာအမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ ပါသ ္  အႏၱရာယ္ရွိေသာအမိႈက္မ်ားအတြက္ 

ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ာနမွ အသိအမွတ္ျပ  ခြ ျခားထားေသာ ရက္လြန္ေဆး၀ါးမ်ား  

အိမ္သုတ္ေဆးအ ကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ ျပ ါးက ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္ရွိေသာအမိႈက္မ်ားကို သန္႔စင္ၿပီး စြန္႔ပစ္ပါသ ္  

အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းပစ  ္းမ်ားကိုစြန္႔ပစ္ရာတြင္ အ  ေတျဖင့္ ပိတ္ထားေသာကန္ ႏွင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ေလာက္သ ့္အနက္ 

တူးထားေသာ ကြင္းမ်ားတြင္ ျမွ ပ္ႏံွ  စြန္႔ပစ္ပါသ ္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႏၱရာယ္ရွိေသာအမိႈက္မ်ား 

စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တရား၀င္ ျပ ာန္းထားေသာစ ္းမ် ္းမ်ားမရွိေသးေသာေ ကာင့္ သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ 

စြန္႔ပစ္ျခင္းက ့သုိ႔ေသာ တာ၀န္ယူမႈမ်ားမွာမရွင္းလင္းေသးပါ  

ခ) သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယမ္်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစီမံခန္႔ခြ မႈ 

သန္လ်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္၏ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစီမံခန္႔ခြ မႈ၀န္ေဆာင္မႈကို ဇယား ၄.၃-၁၂ တြင္ ျပသထားသ ္  
သန္လ်င္ျမိ ႔႔နယ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရး ာနသ ္ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစီမံခန္႔ခြ မႈအတြက္ တာဝန္ရိွျပီးရပ္ကြက္အားလံုးမွ စြန္႔ပစ္ 
ပစ  ္းမ်ားကိုစုေဆာင္းသ ္  ေက်ာက္တန္းျမိ ႔႔နယ္တြင္မူ အေထြေထြအုပ္ခ် ပ္ 
ေရး ာနေအာက္ရိွသန္႔ရွင္းေရး ာနစိတ္က စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစီမံခန္႔႔ခြ မႈကိုတာဝန္ယူထာားသ ္  ပုံ၄.၃-၆ တြင္ ျပထားသ ့္ 
အတိုင္း ျမိ ႔နယ္တစ္ခုခ်င္းစီသ ္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္စြန္႔ပစ္ရာ ေနရာမ်ားကိုဟင္းလင္းျပင္ေနရာမ်ား အျဖစ္ အသီးသီး 
ထားရိိွ ကသ ္    

 

ဇယား ၄.၃-၁၂  သန္လ်င္ျမိ ႔နယ္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္း ျမိ ႔နယ္ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစီမံခန္႔ခြ မႈ 

ျမိ  နယ္ 

အစုိင္အခ  စြန္႔ပစ္ 

ပစ  ္းစီမံခန္႔ခြ မႈအတြက္ 

တာဝန္ရိွေသာ  ာန 

စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 

စုေဆာင္းရရိွမႈ 

ပမာ  

[ton/day] 

ကိရိယာမ်ား [ယာ ္  

စက္ပစ  ္း] 

စုေဆာင္းရာ 

ဧရိယာ 

လက္ရိွ စြန္႔ပစ္ရာ 

ေနရာ၏ ဧရိယာ 

[ဟက္တာ] 

သန္လ်င္ မိလ ာ ာန ၆၀ 
ထရပ္: ၅  

(၃.၅ မွ ၄.၀ 
တန္ထရပ္ကား) 

၁၆/၁၇ 

ရပ္ကြက္ 

ႏွင့္ရြာ၂ရြာ 

၁.၆ 

ေက်ာက္တန္း မိလ ာ ာနခြ - စီမံ ာန ၅ 

ထရပ္:၂ 

(၁တန္ထရပ္ကား) 

လက္တြန္းလွ ္း-၃ 

၆/၉ရပ္ကြက္ ၂.၀ 

မူရင္း : သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းျမိ  နယ္အေထြေထြအုပ္ခ် ပ္ေရး ီးစီး ာန 
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မူရင္း       ေလ့လာသ ့္အဖြ ႔ 

ပုံ ၄.၃-၆ မူလတ ္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ရာေနရာမ်ား ၏ ေနရာ 

 

 

  

သန္လ်င္ျမိ ႔ရိွ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ စြန္႔ပစ္ရာေနရာ ေက်ာက္တန္းျမိ ႔ရိွ ေနာက္ဆုံးစြန္႔ပစ္ရာေနရာ 
မူရင္း       ေလ့လာသ ့္အဖြ ႔ 

ပုံ ၄.၃-၇ သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္မ်ား အေနာက္ က္ အမႈိက္စုပုံမႈ အေျခအေန 

 

 ) သီလဝါ SEZ ၏ အပိုင္း (က) ဧရိယာအတြင္း စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစီမံခန္႔ခြ မႈ လုပ္ငန္း 

သီလဝါ ဖြ႔ံျဖိ းတိုးတက္မႈ လမ္း ႏွင့္   ုံ-သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ေထာင့္ရိွ ၄၀ ဟက္တာက်ယ္ဝန္းေသာ အစုိင္အခ  

စြန္႔ပစ္ပစ  ္း စီမံခန္႔ခြ မႈ ကုမ  ီသ ္ သီလဝါ SEZ ၏ အပုိင္း (က) ဧရိယာအတြင္း တ ္ရိွျပီးျဖစ္ပါသ ္  စီမံခန္ ့ခြ မႈ 
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လုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္မ ့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဇယား ၄.၃-၁၄ ႏွင့္ ပုံ ၄.၃-၇ 

တို႔တြင္ ျပသထားပါသ ္   

၎ ကုမ  ီသ ္ ကန ီးအေနျဖင့္သီလ၀ါ SEZအတြင္းရိွ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွထြက္ရိွေသာ စြန့္ပစ္ပစ  ္းမ်ားကို 

စီမံခန္႔ခြ ျပီး  ုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ သီလ၀ါ   Z ျပင္ပရိွ စြန္ ့ပစ္ အမိႈက္ပစ  ္း မ်ားကို စီမံခန္ ့ခြ  မ ္  

စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား၏ ခန္႔မွန္းပမာ မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၂၂၇၀၀ ျဖစ္ျပီး ယင္းပမာ တြင္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ 

ပစ  ္း ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း (၁၃၂၆၀ တန္/ႏွစ္) ႏွင့္ အႏၱရာယ္မရိွေသာပစ  ္း ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း (၈၈၄၀ တန္/ႏွစ္)  

ပါဝင္ပါသ ္  သန္႔စင္ျခင္းျဖစ္စ ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းသ ္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ေဖာ္ျပရာတြင္ 

အမ်ိ းအစား ခြ ျခားျခင္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၆၁၀၀  မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္ ၆၆၀၀  

ေလာင္စာ အျဖစ္ ေျပာင္းလ ျခင္းအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၄၁၀၀  ေျမျမွ ပ္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ 

၂၇၀၀  စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားမွ အႏၱရာယ္ရိွပစ  ္းမ်ား မထြက္ေအာင္ ျပ လုပ္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၂၆၀၀ ႏွင့္ 

စြန္႔ပစ္ေရ သန္႔စင္မႈအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ခ်ိန္မ်ားစြာ စသျဖင့္ အသီးသီး စီစ ္ထားရိွပါသ ္   

 

ဇယား ၄.၃-၁၃ သီလဝါ SEZ အပိုင္း (က) ဧရိယာအတြင္း စြန္႔ပစ္ပစ  ္း စီမံခန္႔ခြ မႈ လုပ္ငန္း 

စြန္ ့ပစ္ ပစ  ္းစီမံ ခန္ ့ခြ  မႈ 

လုပ္ငန္း မ်ား 

အခ်က္အလက္ႏွင္. လုပ္ငန္း  

 ာတ္ခြ ခန္းတြင္ 

စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္း  

ဤလုပ္ငန္း စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားကိုလက္ခံႏုိင္ေသာအေျခအေနရိွ/မရိွ  ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ 
ေစာင့္ က ္တိုင္းတာျခင္းမွရရိွသာ စိမ့္ထြက္ရ ္မ်ား  စြန္႔ပစ္ေရ မ်ားႏွင့္ထြက္လာေသာ 
 ာတ္ေငြ႔မ်ားအားစမ္းသပ္စစ္ေဆး ျခင္းအတြက္ ျဖစ္သ ္   

အမ်ိ းအစားခ ြ ျခားျခင္းလုပ္ငန္း  ဤလုပ္ငန္းတြင္ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား ထြက္ရိွရာေနရာမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစ  ္း မ်ား 
ကိုရယူျခင္းႏွင့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပ လုပ္သ ္ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား ကုိအမ်ိ းအစား 
ခြ ျခားသန္႔စင္ျပီး လွ်င္တန္ဖုိးရိွေသာအရာမ်ားကို လိုအပ္သူမ်ားထံ သို ့ေရာင္းခ် 
 တန္ဖုိးမရိွသ ့္စြန္ ့ပစ္ ပစ  ္းမ်ား အတြက္ မူ၎တို ့၏ သြင္ျပင္ လက  ာ မ်ားကို ထ ့္ 
သြင္းစ ္းစား သန္ ့စင္ ရန္ ႏွင့္ စြန္ ့ပစ္ရန္ အျခားစီမံ ခန္ ့ခြ  သ ္ ့လုပ္ငန္းမ်ားသို ့လ   
ေျပာင္းေပးပါသ ္  

အန ္ထိုင္ေအာင္ျပ လုပ္ျခင္း 

လုပ္ငန္း  

 

ဤလုပ္ငန္းတြင္ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား ကို ိလပ္ေျမက ့သို႔ေသာအကူပစ  ္း မ်ား 
ျဖင့္ေရာေႏွာျခင္းျဖင့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစ  ္းမ်ား ထုတ္လ တ္ျခင္းကို ကာကြယ္ 
ရန္လုပ္ေဆာင္သ ္ ထို႔အျပင္ေရပါဝင္မႈျမင့္ေသာ ေျမဖုိ ့စြန္ ့ပစ္ မ ္ပ့စ  ္း မ်ား ၏ 
စုိထိုင္းဆအား ထိန္းခ် ပ္ျခင္းကိုလ ္း ျပ လုပ္သ ္   

ေလာင္စာအျဖစ္သို ႔ 
ေျပာင္းလ ျခင္းလုပ္ငန္း  

ဤလုပ္ငန္းတြင္စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားကို ေရာေႏွာျပီး အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစ  ္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈ 
ႏွင့္လက  ာရပ္မ်ားကို ထိန္း ွိျပီး  ိလပ္ေျမစက္ရုံက ့သို႔ေသာ စက္ရုံမ်ား အတြက္ 
ေလာင္စာထုတ္လုပ္ရန္ ျပ လုပ္သ ္   

မီးရိႈ ဖ်က္ဆီးျခင္းလုပ္ငန္း  

 

ဤလုပ္ငန္းတြင္ စြန္ ့ပစ္ပစ  ္း၏ထုထ ္ပမာ  ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း  အန ္ထိုင္ေအာင္ 
ျပ လုပ္ျခင္း ႏွင့္ အဆိပ္ေတာက္ဖယ္ရွားျခင္းတို႔ကို ျပ လုပ္သ ္  ထုတ္လ တ္ေသာ 
 ာတ္ေငြ႔မ်ားအား သန္႔စင္သ ့္စက္ပစ  ္း (chemical baghouse filter) ကုိလ ္း 
စြန္႔ပစ္ ာတ္ေငြ႔စံႏႈန္းအား  တပ္ဆင္မ ္ျဖစ္သ ္ . 

ေနာက္ဆံုးအဆင့္စြန္႔ပစ္ျခင္း 
လုပ္ငန္း  

စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားေျမဖုိ ့သ ့္တားဆီးလုိက္နာႏုိင္သ ့္အလ ာအထပ္ထပ္ခင္းျခင္းမ်ား 

ျဖင့္စနစ္ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းႏွင့္ ထိုပစ  ္းမ်ားမွ စိမ့္ထြက္လာေသာ အရ ္စသ ့္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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စြန္ ့ပစ္ ပစ  ္းစီမံ ခန္ ့ခြ  မႈ 

လုပ္ငန္း မ်ား 

အခ်က္အလက္ႏွင္. လုပ္ငန္း  

 ပစ  ္းမ်ားအနီးနား ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း မွတင္းက်ပ္စြာ ဟန္႔တား ထားသ ္  

စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားမွ စိမ့္ထြက္လာေသာအရ ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ေရ သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ 

လံုေလာက္စြာသန္႔စင္ရမ ္  စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစြန္႔ပစ္သ ့္ 

အခါတြင္သတ္မွတ္ထားေသာဧရိယာကုိသာဖြင့္ထားမ ္ ျဖစ္ျပီး အျခား ဧရိယာတစ္ခု 

ကိုအနံ႔မထြက္ေစရန္ဖုံးအုပ္ထားမ ္ျဖစ္သ ္ စြန္႔ပစ္ျပီးသ ့္ေနာက္တြင္ ေျမ ကီး ဖုံး 

အုပ္မႈႏွင့္ ကန္႔သတ္မ် ္း အကာအကြယ္ ထားရိွမႈ တို႔အား ျပ လုပ္မ ္ျဖစ္ျပီး 

ထြက္ရိွလာေသာ ာတ္ေငြ႔မ်ား ကိုထိန္းထားျပီး ေလထု စ္ မ္းမႈႏွင့္ အန႔ံဆိုး ထြက္ရိွမႈကို 

ကာကြယ္ရန္ ေလာင္ကၽြမ္းေစမ ္  ကန ီးတြင္ ပထမ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း 

အႏၱရာယ္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစ  ္း ထားရာေနရာ ႏွင့္ အႏၱရာယ္မရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစ  ္း ထားရာ 

ေနရာ ဟူ  ၂ ခု တ ္ေဆာက္မ ္ျဖစ္သ ္  ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ျပ ့္သြားသ ့္အခါ 

ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီကို ခ  ်႔ထြင္ သြားမ ္ ျဖစ္သ ္  စုစုေပါင္းအားျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းထားရာ 

ေနရာ ၈ခု (အႏၱရာယ္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစ  ္း ထားရာေနရာ  ၄ ခု ႏွင့္ အႏၱရာယ္မရိွေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစ  ္း ထားရာ ေနရာ ၄ ခု ) တ ္ေဆာက္မ ္ျဖစ္သ ္  ႏွစ္ (၆၀) ကာ လုပ္ငန္း 

လ ္ပတ္ရန္လ ္းစီစ ္ထားရိွသ ္  

စြန္႔ပစ္ေရ သန္႔စင္မႈ လုပ္ငန္း  ဤလုပ္ငန္းတြင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားမွထြက္လာေသာစြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား  ာတ္ ု ္ သတိၱ 
မရိွေအာင္ျပ လုပ္ျခင္း  အစုိင္အခ  ႏွင့္အရ ္ ခြ ျခားျခင္း  ဇီဝဆိုင္ရာ သန္႔စင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား 
ကို ေဆာင္ရြက္သ ္  စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားကို ေရထိန္းတူးေျမာင္းမ်ားထ သို႔ စက္မႈဇုန္ထ မွ 
စြန္႔ထုတ္ေရ အရ ္အေသြး စံႏႈန္းအား လုိက္နာ   စြန္႔ထုတ္ ရမ ္ျဖစ္သ ္    

အျခား လုပ္ငန္းမ်ား  ရုံးခန္း  လုံျခံ ေရး အေဆာက္အ ီး  ကား ပါကင္  ကားေဆးျခင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ ကုန္တင္ 
ကားထားရာေနရာ အစရိွသ ့္အျခားေသးငယ္ေသာ အေထာက္အပ့ံ ေပး သ ့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားအားလ ္း တ ္ေဆာက္မ ္ျဖစ္သ ္    

မူရင္း: DOWA/Golden Dowa Eco-System Myanmar Co., Ltd., Project on Construction of Solid Waste 

Management Facilities in the Thilawa Zone A Final Environment Impact Assessment Report, June 

2015) 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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မူရင္း : DOWA/Golden Dowa Eco-System Myanmar Co., Ltd., Project on Construction of Solid Waste 

Management Facilities in the Thilawa Zone A Final Environment Impact Assessment Report, June 2015) 

ပုံ ၄.၃-၈ Perspective Image (အေပ  : အစပုိင္းလုပ္ငန္းအေျခအေန  ေအာက္ : လုပ္ငန္းျပီးဆုံးသ ့္ အေျခအေန) 

 

(၄)  ေရေျမာင္းစနစ္ ႏွင့္ မိလ ာစနစ္  

သီလဝါ SEZ ၏ မုိးေရထုတ္ရာ ေနာက္ဆုံး ေနရာမွာ ရန္ကုန္ ျမစ္ ႏွင့္ ေမွာ္ဝန္း ေခ်ာင္း တို႔ျဖစ္သ ္  သီလဝါ SEZ ႏွင့္ 

အေရွ  က္ ခ်ိ င့္ဝွမ္း ေနရာမ်ားမွ  မုိးေရ မ်ားကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေျမေအာက္ပုိက္လိုင္းမ်ား 

ႏွင့္ တူးေျမာင္းမ်ားက ့သုိ႔ေသာ ေရေျမာင္းစနစ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းစီးဆင္းေစသ ္  ထို႔ေနာက္ မုိးေရမ်ား 

သ ္ မူလတ ္ရိွေနေသာ ေခ်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ထ သုိ႔ စီးဆင္းသ ္  ရန္ကုန္ျမိ ႔ေတာ္က ့သို႔ေသာ 

ျမိ ႔ျပဧရိယာမ်ားတြင္ပင္ မိလ ာစနစ္ မရိွေသး   မုိးေရ  ႏွင့္ ေျမာင္းေရာ ႏွစ္ခုလံးု ကိ ုတူ ီေသာ တူးေျမာင္းမ်ား ျဖင့္ ပင္ 

စုေဆာင္းစီးဆင္းေစသ ္   
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(၅) လွ်ပ္စစ္  

 ာတ္အားခြ ရုံ ၃ ရုံ ျဖစ္ေသာ သန္လ်င္  ာတ္အားခ ြရုံ  သာေကတ  ာတ္အားခြ ရုံ ႏွင့္ ကမာနတ္  ာတ္အားခြ ရုံ တို႔သ ္ 

သီလဝါ SEZ ၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဇယား ၄.၃.၁၅ တြင္ ျပထားသ ့္အတိုင္း တ ္ရိွသ ္  ထိုအထ တြင္ သန္လ်င္ 

 ာတ္အားခြ ရုံသ ္ သီလဝါ SEZ ၏ ေျမာက္ က ္ ၁၀ ကီလုိမီတာ အကြာတြင္ တ ္ရိွျပီး အနီးဆံုး 

 ာတ္အားခြ ရုံျဖစ္သ ္   

 

ဇယား ၄.၃-၁၄  သီလဝါ  ာတ္အားခြ ရံု အနီးရိွ  ါတ္အားခြ ရံုမ်ား 

 
၂၃၀ေက ြ ီ
ဖီ ါအေရတြက္ 

ခြ ရံု၏ ုိ ့အား ၂၃၀ ေက ြ ီထရန္စေဖာ္မာ ၏ အင္အား 

သန္လ်င္ ာတ္အားခြ ရုံ ၂ ၂၃၀/၃၃/၁၁ ေက ြီ ၁၀၀ MVA (၁၀၀ MVA x ၁ ခု) 
သာေကတ  ာတ္အားခြ ရုံ  ၂ ၂၃၀/၃၃/၁၁ ေက ြီ ၃၀၀ MVA (၁၀၀ MVA x ၃ ခု) 
ကမာနတ္  ာတ္အားခြ ရုံ  ၅ ၂၃၀/၃၃/၁၁ ေက ြီ ၁၀၀ MVA (၁၀၀ MVA x ၁ ခု) 
မူရင္း：Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development in the Republic of the   Union of Myanmar（

2014） 

 

ဇယား ၄.၃-၁၆ တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈအရ သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္း ျမိ ႔နယ္မ်ားရွိ 

ေနအိမ္မ်ားမွ မီးထြန္းရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွသ ့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသ ္   သန္လ်င္ျမိ ႔နယ္တြင္ 

၄၇.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း  ဝန္းက်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိ ႔နယ္တြင္ ၃၃.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္သ ္ လွ်ပ္စစ္  ါတ္အားကို 

အသီးသီးအသံုးျပ  ကသ ္   

 

ဇယား ၄.၃-၁၅ အိမ္ေျခမ်ား၏ မီးအလင္းေရာင္ရရိွမႈ အ ိက အရင္းအျမစ္ 

 
စုစု 

ေပါင္း 

လ်ွပ္စစ္ 

မီး 

ေရႏံဆီ 

မီး 

ဖေယာင္းတိုင္ 

မီး 

 က္ထရီ  

မီး 

မီးစက္ 

(ကိုယ္ပုိင္) 

ေရစုပ္စက္ 

(ကိုယ္ပုိင္) 

ဆိုလာစနစ္/ 

စြမ္းအင္ 
အျခား 

သန္လ်င္ ၆၁,၅၉၇ ၂၉,၁၉
၉ 

၂,၇၈၄ ၅,၆၈၉ ၁၆,၀၂၃ ၅,၇၁၀ ၈၁ ၁,၇၂၃ ၃၈၈ 

သာေက 

တ 

၃၂,၉၇၆ ၁၀,၉၁
၄ 

၄,၆၁၇ ၄,၄၃၆ ၈,၂၁၈ ၂,၀၅၇ ၁၃ ၁,၇၉၃ ၉၂၈ 

မူရင္း  ျပ ္သူ႔အင္အား ီးစီး ာန  လူ၀င္မႈ ကီး ကပ္ေရးႏွင့္ျပ ္သူ႔အင္အား၀န္ ကီး ာန " ၂၀၁၄ ျမန္မာလူ ီးေရႏွင့္ သန္ေခါင္စာရင္း-

ျပ ္ေထာင္စအစီရင္ခံစာ- သန္ေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအတြ  ၂  ေမလ ၂၀၁၅ 

(၆  ေက်ာင္းမ်ား 

သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ရွိ သီလ၀ါအထူးစီးပြါးေရးဇုန္အနီးတြင္ရိွေသာ အ ိကေက်ာင္းမ်ား( ပမာ- 

အေျခခံပ ာမူလတန္းေက်ာင္း  အေျခခံပ ာအလယ္တန္းေက်ာင္း  အေျခခံပ ာအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ 

တကၠသိုလ္မ်ား)၏ တ ္ေနရာကို ပုံ ၄.၃-၈ ႏွင့္ ပုံ ၄.၃-၉ တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေက်ာင္းမ်ားတ ္ရွိရာ 
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ရပ္ကြက္(သို႔ ေက်းရြာအုပ္စု၏ အမ ္မ်ားကိ ုေအာက္ပါဇယား ၄.၃-၁၇ ႏွင့္ ဇယား ၄.၃-၁၈ တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  

 

မူရင္း -     ေလ့လာေရးအဖြ ႔ 

 

မူရင္း -     ေလ့လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ ၄.၃-၉ သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ သီလ၀ါ SEZ အနီးရွိ 

အ ိကေက်ာင္းမ်ား၏ တ ္ေနရာ 

ပုံ ၄.၃-၁၀ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ သီလ၀ါ SEZ အနီးရွိ 
အ ိကေက်ာင္းမ်ား၏ တ ္ေနရာ 

 

ဇယား ၄.၃-၁၆ သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ သီလ၀ါ SEZ အနီးရွိ အ ိကေက်ာင္းမ်ား၏ တ ္ေနရာ 

စ ္ ေက်ာင္းအမ ္ တ ္ေနရာ 

၁ သမ၀ါယမတကၠသိုလ္ ေ ာင္သံုးပင္ေက်းရြာအုပ္စု 

၂ အထက(ခြ )  ်မား  ဆိပ္ ကီးေက်းရြာအုပ္စု 

၃ ဆုထူးပန္ ုန္းေတာ္ ကီးသင္ပ ာေရးေက်ာင္း ေအးေမတၱာရပ္ကြက္ 
၄ ဖန္ခ်က္မူလတန္းေက်ာင္း ဖန္ခ်က္ရပ္ကြက္ 
၅ (၁၄၆) တပ္ရင္းေက်ာင္း   ုရားကုန္းေက်ားရြာအုပ္စု 
၆ အ.ထ.က  ေက်ာက္ေရတြင္း)  ုရားကုန္းေက်ားရြာအုပ္စု 
၇ အ.မ.က ( ်မား) ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ 
၈ အ.မ.က (ခြ   ေထာ္၀က္ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ 
၉ အ.မ.က (ခြ   ေ ာင္သံုးပင္ အမႈထမ္းရပ္ကြက္ 
၁၀ အ.ထ.က (၂) သန္လ်င္ ၿမိ  သစ္အေရွ ရပ္ကြက္ 
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စ ္ ေက်ာင္းအမ ္ တ ္ေနရာ 

၁၁ အ.ထ.က (၃) သန္လ်င္ ထန္းပင္ကုန္းေက်းရြာအုပ္စု 
၁၂ အ.ထ.က (၁) သန္လ်င္ အုတ္ဖုိစုေက်းရြာအုပ္စု 
၁၃ အ.ထ.က (၄) သန္လ်င္ ပ ခူးစုရပ္ကြက္ 
၁၄ အ.ထ.က (ခြ   ေက်ာင္းကုန္းဆိပ္ ကီး ေက်ာင္းကုန္းဆိပ္ ကီး ေက်းရြာအုပ္စု 
၁၅ အ.မ.က  ေအးသစ ာ) ေအးသစ ာရပ္ကြက္ 
၁၆ အ.လ.က (ကြမ္းၿခံကုန္း) ကြမ္းၿခံကုန္းေက်းရြာအုပ္စု 
၁၇ အ.မ.က (ငပ) ငပေက်ားရြာအုပ္စု 

    မူရင္း       ေလ့လာသ ့္အဖြ ႔ 
 

ဇယား ၄.၃-၁၇ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ သီလ၀ါ SEZ အနီးရွိ အ ိကေက်ာင္းမ်ား၏ တ ္ေနရာ 

စ ္ ေက်ာင္းအမ ္ တ ္ေနရာ 

၁ အ.မ.က (ဖလန္း) ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ 

၂ အ.လ.က (တပ္ရင္း-၇)  ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ 

၃ အ.မ.က (၂  ေရ ျပ ္သာယာ ေရ ျပ ္သာယာရပ္ကြက္ 
၄ အ.မ.က (၃  ေရ ျပ ္သာယာ ေရ ျပ ္သာယာရပ္ကြက္ 
၅ အ.မ.က (၁  ေရ ျပ ္သာယာ ေရ ျပ ္သာယာရပ္ကြက္ 
၆ အ.မ.က (ကရက္) သီတာၿမိ င္ 
၇ အ.မ.က  ေ ြးပင္) သီတာၿမိ င္ 
၈ အ.မ.က (၂)  န္႔ေ ြးကုန္း ၿမိ င္သာယာ  
၉ အ.လ.က (ခြ ) ၿမိ င္သာယာ ၿမိ င္သာယာ  
၁၀ အ.မ.က (ရွမ္းစု) ၿမိ င္သာယာ  
၁၁ အ.မ.က (၂)  န္ ေ ြးကုန္း ၿမိ င္သာယာ  
၁၂ အ.မ.က  ေ ာင္၀ုိင္း) ၿမိ င္သာယာ  
၁၃ အ.ထ.က (၁  ေက်ာက္တန္း စံခ်ိန္မီရပ္ကြက္ 
၁၄ အ.လ.က (ၿမိ  မ) အလယ္ရပ္ကြက္ 
၁၅ အ.ထ.က (၂  ေသာ္ကေက်ာင္း စံခ်ိန္မီရပ္ကြက္ 

မူရင္း       ေလ့လာသ ့္အဖြ ႔ 
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(၇) က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 

သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္း ၿမိ  နယ္အတြင္း သီလ၀ါ SEZ အနီးရွိ အ ိကက်ေသာ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေနရာမ်ားကို ပုံ ၄.၃-၁၁ တြင္ျပသထားၿပီး ေဆးရုံမ်ား၏ ေက်းရြာအုပ္စု(သို႔) 

ရပ္ကြက္တ ္ရွိရာေနရာႏွင့္ အမ ္မ်ားကို ဇယား ၄.၃-၁၈ တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  

 

   မူရင္း -     ေလ့လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ ၄.၃-၁၁ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ အတြင္း သီလ၀ါ SEZ အနီးရွိ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ 

အ ိက၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာေနရာမ်ား 

 

ဇယား ၄.၃-၁၈ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္အတြင္း သီလ၀ါ SEZ အနီးရိွ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ 

အ ိက၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေနရာမ်ားစာရင္း 

စ ္  ေက်ာင္းအမ ္ တ ္ေနရာ 

၁ ခ်မ္းေျမ ေမတၱာ ပု  လိကအထူးကုေဆးရုံ သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ 

၂ သန္လ်င္အေထြေထြေရာ ါကုေဆးရုံ သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ 

၃ ေက်းလက္က်န္းမ်ားေရး ာန လက္ယက္စမ္းေက်းရြာအုပ္စု  သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ 

၄ ေက်းလက္က်န္းမ်ားေရး ာန  ုရားကုန္းေက်းရြာအုပ္စု  သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ 

၅ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ာနခြ  ကြမ္းၿခံကုန္း ေက်းရြာအုပ္စု  သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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စ ္  ေက်ာင္းအမ ္ တ ္ေနရာ 

၆ ေက်ာက္တန္းအေထြေထြေရာ ါကုေဆးရုံ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ 

၇ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ာန 

(ၿမိ င္သာယာ) 

ေ ာင္၀ုိင္းေက်းရြာအုပ္စု  ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ 

၈ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အလယ္ရပ္ကြက္  ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ 

၉ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး စံခ်ိန္မီရပ္ကြက္  ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ 

မူရင္း       ေလ့လာသ ့္အဖြ ႔ 
 
၄.၃.၈ ျပ ္သူ႔က်န္းမာေရး 
ဇယား ၄.၃-၁၉ တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေရာ ါမ်ားႏွင့္ 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားေ ကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းႏွင့္ အသက္ရွင္မႈႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသ ္  ၿမိ  နယ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ 
အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ အသက္ရွဴလမ္းေ ကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာ ါႏွင့္ 
၀မ္းပ်က၀္မ္းေလ်ာေရာ ါ ျဖစ္ပြါးမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသ ္  
 

ဇယား ၄.၃-၁၉ ေရာ ါႏွင့္မေတာ္တဆျဖစ္မႈေ ကာင့္ အသက္ရွင္ႏႈန္းႏွင့္ ေမြးဖြားမႈႏႈန္း (၂၀၁၅) 

ေရာ ါ/ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ 

သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ 

အသက္ရွင္မႈႏႈန္း ေသဆုံးမႈႏႈန္း အသက္ရွင္မႈႏႈန္း ေသဆုံးမႈႏႈန္း 

ငွက္ဖ်ားေရာ ါ (လူ ီးေရ ၁၀၀၀၀၀ 

တြင္ ၁ ေယာက္) 
မရွိ ၀ ၀.၉ - 

ARI (၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလး ီးေရ 
၁၀၀၀၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္) 

၉၃၅ ၂ ၁၀၅၀၀ - 

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာ (လူ ီးေရ 
၁၀၀၀၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္) 

၁၉၆၆ ၀ ၁၀၇၇၄ - 

တီ ီ (Sputum+) (လူ ီးေရ 
၁၀၀၀၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္) 

၂၉၅ ၀ ၇၉.၆၅ - 

ေမြကိုက္ျခင္း (လူ ီးေရ ၁၀၀၀၀၀ 
တြင္ ၁ ေယာက္) 

၅၄ ၂ ၃၅.၉ ၃.၆ 

ယာ ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈ 
၄.၃ (လူ ီးေရ 
၁၀၀၀တြင္ ၁ 

ေယာက္) 

၁၂.၄ (လူ ီးေရ ၁၀၀၀၀ 
တြင္ ၁ ေယာက္) 

၂.၅ (လူ ီးေရ 
၁၀၀၀တြင္ ၁ 

ေယာက္) 

၅.၅ (လူ ီးေရ 
၁၀၀၀၀၀ တြင္ ၁ 

ေယာက္) 
NA: Data is not available. 
Source: Township Health Profile 2016 of Thanlyin Township and Kyauktan Township 

 

သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္မ်ား၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ က်န္းမာေရး မွတ္တမ္းအရ အ ိကေရာ ါမ်ားကို 
ကာကြယ္ႏုိင္မႈႏႈန္းမွာ ၉၀% ထက္ပုိၿပီး ၁၀၀% ထက္ေက်ာ္လြန္ေနေ ကာင္း ၿမိ  နယ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ေတြ ရွိရသ ္ကို 
ဇယား ၄.၃-၂၀ တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  
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ဇယား ၄.၃-၂၀ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အစီအစ ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း (၂၀၁၅) 
 သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ 

BCG ၁၀၃ ၁၀၀.၈ 

DPT (Diphtheria, Pertussis, Tetanus) 3 or 
Penta 1 

၁၀၁ ၁၀၀.၇ 

OPV (Oral polio vaccine) 3 ၉၇ ၁၀၁.၁ 
Hepatitis B3 or Penta 3 ၉၇ - 
Measles 1 or 2 ၉၂ ၈၈.၅ 
TT (tetanus toxoid ) 1 or 2 ၁၀၀ ၉၇.၁ 

 
ၿမိ  နယ္ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း က်န္းမာေရး အ  န္းကိန္းတြင္  အသက္ရွင္မႈႏႈန္းကို 
ေဖာ္ျပထားၿပီး ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္၏ အသက္ ၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးအသက္ရွင္မႈမွလြ   ၿမိ  နယ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ 
မိခင္အသက္ရွင္မႈႏႈန္းကိ ု ေဖာ္ျပထားသ ္  အျခားတစ္ဖက္တြင္ လူ ီးေရတိုးပြါးမႈႏႈန္းမွာ ၿမိ  နယ္ႏွစ္ခုလံုးတြင္ 
ေလ်ာ့က်သြားသ ္ကို ဇယား ၄.၃-၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  

 
ဇယား ၄.၃-၂၁ က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈ အ  န္းကိန္း 

 သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ 

၂၀၁၃ ၂၀၁၅ ၂၀၁၃ ၂၀၁၅ 

လူ ီးေရတိုးပြါးမႈႏႈန္း (%) ၁.၇၉ ၁.၂ ၀.၈၇ ၀.၇ 

ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးႏႈန္း  
 ေသဆံုးႏႈန္း/အသက္ရွင္သူ ၁၀၀၀ ) 

၁၄.၄ ၇ ၁၄ ၅ 

ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးေသဆံုးႏႈန္း  

 ေသဆံုးႏႈန္း /အသက္ရွင္သူ ၁၀၀၀) 

၁၇.၃ ၄.၃ ၂.၉ ၁၂.၈ 

မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း  

 ေသဆံုးႏႈန္း/အသက္ရွင္သူ ၁၀၀၀) 

၀.၉ ၁.၃ ၀.၀၄ ၁.၄ 

 
 
အျခားျပ ္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဇယား ၄.၃-၂၂ တြင္ အက် ္းခ်ံ း  
ေဖာ္ျပထားသ ္   
 

ဇယား ၄.၃-၂၂ ျပ ္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား (၂၀၁၅) 
 သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ 

အဟာရ   

ေပါင္ခ်ိန္မျပ ့္ေသာကေလးမ်ား (၁ ႏွစ္ေအာက္) (%) ၁.၇ - 
ေပါင္ခ်ိန္မျပ ့္ေသာကေလးမ်ား (၅ ႏွစ္ေအာက္) (%) ၀.၅ ၁.၄1 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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 သန္လ်င္ၿမိ  နယ္ ေက်ာက္တန္းၿမိ  နယ္ 

မ်ိ းဆက္က်န္းမာေရး   

အိမ္သို႔လိုက္လ ံေပးေသာရာခုိင္ႏႈန္း 
(အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း) 

၂၄.၈ ၂၅.၂ 

အိမ္သို႔လိုက္လံ ေပးေသာရာခုိင္ႏႈန္း 
(အရံေမြးဖြားေပးသူ) 

၂ ၅.၅၃ 

ေက်းလက္က်န္းမာေရး ာနသို႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း (RHC) 
ပုိ႔ေပးေသာအခန္း 

၇၁ ၂၂.၆၂ 

ေပါင္ခ်ိန္မျပ ့္ပ ေမြးဖြားျခင္း (%) ၁.၄ ၂.၄၇ 
ေက်ာင္းက်န္းမာေရး   

ေက်ာင္းသားမ်ားအားစစ္ေဆးျခင္း (%) ၁၀၀ ၉၁.၇ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္သန္႔ရွင္းေသာအိမ္သာ (%) ၁၀၀ ၁၀၀ 
ေက်ာင္းမ်ားတြင္သန္႔ရွင္းေရျဖန္႔ေ၀မႈ (%) ၁၀၀ ၁၀၀ 
သ ာ၀၀န္းက်င္က်န္းမာေရး   

သန္႔ရွင္းေသာအိမ္သာထားရွိမႈ (%) ၉၅.၄ ၉၈ 
 

  
အမ်ိ းသားတီ ီေရာ ါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္း ၀က္သက္ေရာ ါႏွင့္ ်ိ က္သိုးေရာ ါ 

ကာကြယ္ေဆးတိုက္ေကၽြးသ ့္အစီအစ ္ 
ပုံ ၄.၃-၁၂ ကူးစက္ေရာ ါမ်ားကုိ ကာကြယ္သ ့္ အ ိကအမ်ိ းသားအဆင့္ အစီအစ ္ 
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က်န္းမာေရး၀န္ ကီး ာန၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး တီ ီေရာ ါ ပ်ံ ပြါးမႈႏႈန္းကို 

ထိန္းခ် ပ္ရန္ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း အမ်ိ းသားတီ ီေရာ ါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသ ္  

ယခုလက္ရွိတြင္ တီ ီေရာ ါခံစားေနရေသာလူနာမ်ားအား ေဆးရုံႏွင့္ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ 

အခမ ၀့န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသ ္  ထို႔အျပင္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကိုိလ ္း 

ပုိလီယုိကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ၀က္သက္ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း စေသာအစီအစီမ်ားကိုလ ္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသ ္  ပံု 

၄.၃-၁၂ တြင္ထိုေရာ ါမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာျပထားသ ္  

၄.၃.၉ ယ ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္  

သီလဝါ SEZ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရ မွေသာ္လ ္းေကာင္း UNESCO မွေသာ္လ ္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
ယ ္ေက်းမႈအႏွစ္ဆိုင္ရာ ေနရာ မရိွပါ  သခ် ိ င္း ႏွစ္ခုရိွျပီး တစ္ခုမွာ ေက်ာက္တန္း ျမိ ႔နယ္၏ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာဇုန္(ခ) တြင္ တ ္ရိွျပီး အျခားတစ္ခုမွာ သန္လ်င္ျမိ ႔နယ္ရိွ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဧရိယာဇုန္(ခ) 
တြင္ တ ္ရိွသ ္ သန္လ်င္ျမိ  နယ္ရိွ ေနအိမ္ႏွင့္ကုန္သြယ္မႈဧရိယာ ဇုန္(ခ) တြင္ ဟိႏဴ    ုရားေက်ာင္းငယ္တစ္ခု 
ရိွသ ္   
 
၄.၃.၁၀  ရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား 

စီမံကိန္းေနရာႏွင့္ အနီး ပတ၀္န္းက်င္တြင္ ေျမျပန္္ မ်ားႏွင့္ ျမိ  ျပ၀န္းက်င္သာမာန္္ေက်းလက္ရႈခင္းမ်ားကိုေတြ ရိွခ ့သ ္   

 

၄.၃.၁၁  အေရးေပ အႏၱရာယ္ 

(၁) သ ာ၀ေ းအႏၱရာယ္ 

အစုိးရ၀န္ ကီး ာန ႏွင္ ့  ီးစီး ာန ၅ ခု  အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ  အစ ္း ၄ ခုမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္  ဇူလိုင္လတြင္ 

ျပင္ဆင္ခ ့ေသာ “Haza d P            a  a ” အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သ ာ၀ေ းအႏၱရာယ္ အမ်ိ းအစား ၉ 

မ်ိ းရိွပါသ ္  ယင္းတို႔မွာ (၁) ဆိုင္ကလုန္း  (၂) မုိးေခါင္ျခင္း  ေျခာက္ေသြ ဇုန္  (၃) ငလ်င္  (၄) မီးေ း  

(၅ ေရ ကီးျခင္း  (၆  ေတာမီးေလာင္ျခင္း  (၇  ေျမျပိ ျခင္း  (၈) မုန္တိုင္း ႏွင့္ (၉) ဆူနာမီ ျဖစ္သ ္  ထင္ရွားေသာ 

သ ာ၀ေ းအႏၱရာယ္အခ်ိ  ့ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  

 

(၂  ေရ ကီးျခင္း 

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပ ေသာ ေရ ကီးျခင္းကို သံုးမ်ိ းခြ ျခားထားပါသ ္  ယင္းတို႔မွာ (၁  ျမစ္ေရ ကီးျခင္း  (၂) 

မုိးအလြန္ ကီးသ ့္အခ်ိန္တြင္ေရစီး  ေရစိမ့္၀င္မႈအားန ္းျခင္းႏွင့္ေျမာင္းစနစ္အားန ္းျခင္း (ရာသီ တုေျပာင္းလ ျခင္း 

ႏွင့္ heat island phenomenon) စသ ့္ အခ်က္မ်ားေ ကာင့္ ျမိ  ျပေ သမ်ားတြင္ ေ သတြင္း ေရလ မ္းေရလွ်ံျခင္း  

ေက်းလက္ေ သမ်ားတြင္ ဆ ္  တမံ  ေရကာတာ ကိ် းျခင္းေ ကာင့္ ေရလွ်ံျခင္းႏွင့္(၃) ဆိုင္ကလုန္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ 

မုန္တိုင္းေ ကာင့္ ေရ ကီးေရလွ်ံျခင္းတို  ျဖစ္သ ္  

“ျမန္မာသ ာ၀ေ းအႏၱရာယ္မွတ္တမ္း” အရ ၁၉၉၇ မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခ ့ေသာ အ ိက ေရ ကီးမႈ ျဖစ္စ ္ 

မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသ ္ သို ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေ သ ကီးအတြင္း ႏွင့္တ၀ုိက္တြင္ေရ ကီးမႈျဖစ္စ ္ အန ္းငယ္ သာ 

ေတြ  ရိွ ရျပီး ယင္းတို႔ကို ဇယား ၄.၃-၂၃ တြင္ ျပထားသ ္   
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ဇယား ၄.၃-၂၃ ရန္ကုန္တုိင္းေ သ ကီးတြင္ ျဖစ္ပြားခ ့ေသာ ေရျကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္စ ္မ်ားရန္ကုန္တုိင္းေ သ ကီး  

(၁၉၉၇-၂၀၀၇) 

တ ္ေနရာ ရက္စြ  
ထိခုိက္ေသာ 
အိမ္ေထာင္စု 
အေရအတြက္ 

ထိခုိက္ေသာ 
လူ ီးေရ 

ေသဆုံးမႈ မွတ္ခ်က္ 

ခရမ္းျမိ  နယ္ ၁၉၉၇ ဇြန္လ ၇ရက္ ၁၁၈၉ ၅၈၇၈ ၀ ေ သ၏ ေျမာက္ပုိင္း 

ထ/ ၁၆ ရပ္ကြက္  
ေရ ျပ ္သာျမိ  နယ္ 

၂၀၀၂စက္တင္ ာ၈ရက္ ၈၈၆ ၄၅၄၁ ၀ 
Greater Yangon 

ရိွလိႈင္ျမစ္၏ လက္၀  
 က္ကမ္း 

မူရင္း- ျမန္မာသ ာ၀ေ းအႏၱရာယ္မွတ္တမ္း ဇူလိုင္၂၀၀၉ 

   

ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ ပ ခူးျမစ္တေလွ်ာက္ တာရုိးတာေပါင္မ်ား တ ္ေဆာက္ထားမႈေ ကာင့္ ၄င္းဧရိယာတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ေရ ကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပ ေလ့မရိွပါ  ထိုတာရုိးမ်ား၏ အျမင့္သ ္ ၃.၈၃ မီတာေက်ာ္ ရိွသ ္  သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္အနီး 
ေျမနိမ့္ပုိင္းမ်ားတြင္  ီေရတက္ခ်ိန္လ မ္းမုိးမႈႏွင့္ ေရစီးေရလာ မေကာင္းမႈတို႔ေ ကာင့္ SEZ အတြင္း ႏွစ္စ ္ အန ္းငယ္ 
ေရ ကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပ သ ္  J    ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၂ စက္တင္ ာလ ၁၇ မွ ၂၀ ရက ္အထ ိသီလ၀ါ SEZ 
အတြင္းႏွင့္ အျပင္ ထိစပ္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သ ့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေရလ မ္းမုိးမႈႏွင့္ 
ပတ္သတ၍္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ရလ ္အရ လူ ီးေရ၏ ၃၅% သ ္ ေရလ မ္းမုိးမႈကို အန ္းဆံုး တစ္ ကိမ္ 
 ကံ ေတြ႔ရမႈကို ဇယား ၄.၃-၂၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  

 

ဇယား ၄.၃-၂၄ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ေရလ မ္းမုိးျခင္း  ကံ ေတြ႔ရမႈ 

ေရလ မ္းမုိးျခင္း  ကံ ေတြ႔ရမႈ အ ကိမ္ေရ နမူနာေကာက္ယူသ ့္  ီးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း (%) 
 ကံ ေတြ႔ဖူးသ ္ ၄၉ ၃၅ 
(၁) ႏွစ္စ ္ ၅ ၁၀ 
(၂) တခါတရံ (၆-၁၀ႏွစ္တိုင္း)  ၁ ၂ 
(၃) တစ္ ကိမ္သာလွ်င္ ၄၃ ၈၈ 
မ ကံ ေတြ႔ဖူးပါ ၉၁ ၆၅ 
စုစုေပါင္း ၁၄၀ ၁၀၀ 
မူရင္း      JICA Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development in the Republic of the Union of 
Myanmar(March 2014) 

ဇယား ၄.၃-၂၅ တြင္ ေရလ မ္းမုိးမႈ  ကာခ်ိန္ကိုေဖာ္ျပထားသ ္  ႏွစ္စ ္ ေရလ မ္းမုိးမႈ ကံ ေတြ႔ခ ့သ ္ဟ ု ေျဖ ကားေသာ 
ေနထိုင္သူမ်ားက ေရလ မ္းမုိးမႈ ကာခ်ိန္သ ္ ၃၀ မိနစ္ေအာက္ ေလ်ာ့န ္းသ ္ဟု ေျဖ ကားခ ့သ ္  တစ္ႏွစ္တစ္ ကိမ္ 
ေရလ မ္းမုိးမႈ  ကံ ေတြ႔ခ ့သ ္ဟု ေျဖ ကားသူမ်ားမွ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေရလ မ္းမုိးမႈ ကာခ်ိန္သ ္ တစ္ရက္ ျဖစ္သ ္ဟု 
ေျဖ ကားခ ့ျပီး  ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကမူ တစ္ရက္မွ ႏွစ္ရက္ အထိ  ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကမူ သံုးရက္ ထက္ပုိသ ္ ဟု 
ေျဖ ကားခ ့သ ္   

 

ဇယား ၄.၃-၂၅ တစ္ ကိမ္သာ ေရလ မ္းမုိးမႈ ကံ ေတြ႔ခ သ့ ္ဟု ေျဖ ကားေသာ ေနထုိင္သူမ်ား၏  

အစီရင္ခံစာ 

ေရလ မ္းမုိးမႈ ကာခ်ိန္ နမူနာေကာက္ယူသ ့္  ီးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း (%) 
၃၀ မိနစ္ မွ ၁ နာရီ ၆ ၁၄ 
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ေရလ မ္းမုိးမႈ ကာခ်ိန္ နမူနာေကာက္ယူသ ့္  ီးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း (%) 
၁ နာရီေက်ာ္ ၁ ၂ 
ေန႔တစ္၀က္ မွ ၁ နာရီ ၁၃ ၃၀ 
၁ ရက္ မွ ၃ ရက္ ၁၁ ၂၆ 
၃ ရက္ မွ ၅ ရက္ ၇ ၁၆ 
၆ ရက္ေက်ာ္ ၅ ၁၂ 
                          စုစုေပါင္း ၄၃ ၁၀၀ 
မူရင္း      JICA Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development in the Republic of the Union of 
Myanmar(March 2014) 

(၃) ဆိုင္ကလုန္း 

   လားပင္လယ္ေအာ္မွ အစပ်ိ းေရာက္ရိွလာေသာ ဆုိင္ကလုန္းမ်ားသ ္ အေနာက္ က္ရိွ အိႏ ိယသို႔ 

ေရာက္ရိွလာျပီး ျမန္မာႏွင့္    လားေ ့ရိွသို႔ ေရာက္ရိွလာသ ္  ျပင္းထန္ေသာ ဆိုင္ကလုန္းအမ်ားစုသ ္ မုတ္သံု 

မတိုင္မီ ဧျပီမွေမအတြင္းႏွင့္ မုတ္သံုေႏွာင္းပုိင္းေအာက္တုိ ာမွ ႏုိ၀င္ ာအတြင္း ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသ ္  ဆိုင္ကလုန္း 

မ်ားတြင္ ဖ်က္စီးႏုိင္ေသာအား သံုးမ်ိ းရိွသ ္  (၁  ေရတက္ျခင္း  (ခ) မုိးသ ္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း ႏွင့္ (   ေလျပင္းတို႔ 

ျဖစ္သ ္  “ျမန္မာသ ာ၀ေ းအႏၱရာယ္မွတ္တမ္း” အရ ၁၈၈၇ မွ ၂၀၀၅ အတြင္း    လားပင္လယ္ေအာ္တြင္ 

အပူပုိင္းမုန္တိုင္း ၁၂၄၈ ခုျဖစ္ပြားခ ့ျပီး မုန္တိုင္း ၈၀ ခန္႔ (၆.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) သ ္ ျမန္မာ့ကန္ရုိးတန္းသို႔ ရုိက္ခတ္ခ ့သ ္  

စုစုေပါင္း ဆိုင္ကလုန္း ၂၂ ခုခန္ သ ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  ကီးမားေသာ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေစခ ့ျပီး အ ိကအားျဖင့္ 

ေနာက္ဆက ္ျဖစ္ပြားေသာ  ီေရတက္မႈေ ကာင့္ ျဖစ္သ ္  လူေသလူေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးမွာ ၁၃၈၃၇၃ ီး ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၈ 

 ေမလ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ဆိင္ုကလုန္း နာ စ္ေ ကာင့္ ျဖစ္သ ္   

ဆုိင္ကလုန္း နာ စ္သ ္ ရန္ကုန္ျမိ  တြင္လ ္းသက္ေရာက္ျပီးရန္ကုန္္ျမိ  ၏ျမိ  နယ္မ်ားတြင္ေရ ကီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ ့ 

သ ္  ေရလ မ္းမုိးမႈအမ်ားဆံုး ဧရိယာမ်ားမွာ  လ  တြံေတး  ထန္းတပင္ႏွင့္ လွ ္းကူးတိ ုျဖစ္သ ္  

 

(၄) ငလ်င္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ က္ရိွ    လားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ကပ လီအငူ ရိွပါသ ္  Indian Plate သ ္ 

ေျမာက္ က္သုိ႔ေရြ လ်ားလာျပီး အေနာက္မွ အေရွ  က္သိ ု ရိွေသာ   a  a  P a   ေအာက္သုိ႔ တိိုး၀င္သြားသ ္  

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ  က္တြင္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရ  ရိွျပီး  ယင္းသ ္ Burma Plate ႏွင့္ Sunda Plate  ကားတြင္ 

တ ္ရိွသ ္  ထို႔ေ ကာင့္ magnitude 7.0+ ရိွ ငလ်င္ ၁၆  ကိမ္ထက္မန ္း လႈပ္ခတ္ခ ့ျပီး   ၁၉၃၀ မွ ၁၉၅၆ အတြင္း 

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရ  တေလ်ာက္တြင္ရိွေသာ ျမိ   ကီးမ်ားျဖစ္သ ့္ ရန္ကုန္  ပ ခူးႏွင့္ မႏၱေလးတို႔တြင္ magnitude 7.0 

ရိွေသာ ငလ်င္ ၆ ခါခန္႔ ျဖစ္ပြားခ ့သ ္  ရန္ကုန္အေနျဖင့္ ၁၉၃၀ ျပ ့္ႏွစ္ မ်ားအတြင္း ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္ ၆ ခါ 

လႈပ္ခတ္ခ ့သ ္   

၄.၄ (၂၀၀၀ ) ဟတ္တာ အတြက္ ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာစစ္တမ္းေကာက္ယူေလ့လာခ ့သ ့္ ရလ ္မ်ား 

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီသ ္ Framework of Resettlement Works for the 2000ha 3 

               a        a a      a           Z       Z   “ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရး 

မူေ ာင္ဟတ္တာ၂၀၀”  ကိ ု ျပ ္သူလူထုသုိ႔ ၂၀၁၆ခုႏွစ္  ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ခ ့သ ္  အေသးစိတ္ 

တိုင္းတာေလ့လာခ်က္မ်ား၏ ရလ ္မ်ားကို စက္မႈဇုန္ဧရိယာ  သယ္ယူပုိ ေဆာင္ေရးဧရိယာ  လူေနထိုင္ရာဧရိယာ ႏွင့္ 
                                                             

3 2,000 ha indicates the whole Thilawa SEZ excluded Zone A of 400 ha. 
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ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာတုိ႔အတြက္ ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရး မူေ ာင္ဟတ္တာ ၂၀၀ ကိ ု အေကာင္အထ ္ေဖာ္ရန္ 

အတြက ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အက် ္းခ် ပ္ေဖာ္ျပထားသ ္   

 

 (၁) အိမ္ေထာင္စုအေရတြက္ႏွင့္ လူ ီးေရ ႏွင့္ အလုပ္သမား ီးေရ 

စီမံကိန္းေ ကာင့္ သက္ေရာက္မႈခံရႏုိင္သ ့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား (PAHs)  လူမ်ား (PAPs) ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား 

အေရအတြက္ကုိ ဇယား ၄.၄-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္    စုစုေပါင္း ၁၆၂၉  ီးႏွင့္ ထိခုိက္ခံ အိမ္ေထာင္စု ၄၁၅ ဟု 

ခန္႔မွန္းရသ ္  စုစုေပါင္းလူ ီးေရ၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သ ္ ၄င္းတို႔၏အလုပ္မွ၀င္ေငြရရိွ ကသ ္   

 

ဇယား ၄.၄-၁ PAHs/PAPs မ်ား၏ အေရအတြက္အ ကမ္း 

အမ်ိ းအစား အိမ္ေထာင္စု လူူ အလုပ္သမား 

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ ၁၆၁ ၆၁၁ ၂၉၅ 

သယ္ယူပုိ ေဆာင္ေရးဧရိယာ ၈၂ ၃၄၈ ၁၈၉ 
လူေနအိမ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာ ၁၇၂ ၆၇၀ ၄၃၅ 

စုစုေပါင္း ၄၁၅ ၁၆၂၉ ၉၁၉ 
မွတ္ခ်က္     ယင္းေလ.လာစိစစ္မႈတြင္ ၀င္ေငြရိွေသာလူကုိ ‘အလုပ္သမား’ ဟုသတ္မွတ္သ ္  

မူရင္း  သီလ၀ါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈေကာ္မတီ  ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမူေ ာင္ ဟက္တာ၂၀၀၀ သီလ၀ါ    Z   ေဖေဖ ၀ါရီ 

၂၀၁၆ 

   (၂) လူမ်ိ းႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံ က ္မႈ 

စီမံကိန္းေ ကာင့္သက္ေရာက္မႈခံရႏုိင္သ ့္(PAHs) အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူမ်ိ းႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံ က ္မႈကုိ ဇယား ၄.၄-၂ 

တြင္ျပထားသ ္  လူမ်ား၏ ၈၂% သ ္  မာလူမ်ိုးမ်ားျဖစ္ျပီး  ၉၀% သ ္  ု ၶ ာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ ကသ ္  ၁၅% မွာ 

အိႏ ိယလူမ်ိ းမ်ားျဖစ္ျပီး ၈.၂% မွာ ဟိႏ ဴ ာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ ကသ ္  

 

ဇယား ၄.၄-၂ PAHs မ်ား၏ လူမ်ိ းႏွင့္ ကုိးကြယ္ယုံ က ္မႈ 

ယူနစ္- အိမ္ေထာင္စု 

အမ်ိ းအစား 
လူမ်ိ း ကုိးကြယ္ယုံ က ္မႈ 

 မာ အိႏ ိယ အျခား  ု ၶ ာသာ ဟိႏ ဴ အျခား 
စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ  ၁၃၁ 

(၈၁.၄%) 

၂၄ 
(၁၄.၉%) 

၆ 
(၄၃.၇%) 

၁၄၁ 
(၈၇.၆%) 

၁၆ 
(၉.၉%) 

၄ 
(၂.၅%) 

သယ္ယူပုိ ေဆာင္ေရးဧရိယာ ၆၁ 
(၇၄.၄%) 

၂၀ 
(၂၄.၄%) 

၁ 
(၁.၂%) 

၇၃ 
(၈၉.၀%) 

၉ 
(၁၁.၀%) 

၀ 
(၀.၀%) 

ေနအိမ္ႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာ 

၁၅၀ 
(၈၇.၂%) 

၁၆ 
(၉.၃%) 

၆ 
(၃.၅%) 

၁၅၇ 
(၉၁.၃%) 

၉ 
(၅.၂%) 

၆ 
(၃.၅%) 
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အမ်ိ းအစား 
လူမ်ိ း ကုိးကြယ္ယုံ က ္မႈ 

 မာ အိႏ ိယ အျခား  ု ၶ ာသာ ဟိႏ ဴ အျခား 
စုစုေပါင္း ၃၄၂ 

(၈၂.၄%) 
၆၀ 

(၁၄.၅%) 
၁၃ 

(၃.၄%) 
၃၇၁ 

(၈၉.၄%) 
၃၄ 

(၈.၂%) 
၁၀ 

(၂.၆၄%) 

မူရင္း  သီလ၀ါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈေကာ္မတီ  ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမူေ ာင္ ဟက္တာ၂၀၀၀ သီလ၀ါ    Z   

ေဖေဖ ၀ါရီ၂၀၁၆   

 

 (၃) စာတတ္ေျမာက္မႈ 

စီမံကိန္းေ ကာင့္သက္ေရာက္မႈခံရႏုိင္သ ့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စာတတ္ေျမာက္မႈကို ဇယား ၄.၄-၃ တြင္ျပထားသ ္  

၄၆% ခန္ သ ္ ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာႏ္ုိင္  ဖတ္ႏုိင္  ေရးႏုိင္ျပီး  ၁% ခန္ သ ္ မေရးႏုိင္  မဖတ္ႏုိင္ပါ   

 

ဇယား ၄.၄-၃ စာတတ္ေျမာက္မႈ 

အမ်ိ းအစား 

မေျပာႏုိင္  မေရးႏိုင္  
မဖတ္ႏုိင္ 

ေျပာႏုိင္ေသာ္လ ္း  
မေရးနုိင္  မဖတ္နုိင္ 

ေျပာႏုိင္ေသာ္လ ္း 
အန ္းငယ္သာ 
ေရးႏုိင္ဖတ္ႏုိင္ 

ေကာင္းစြာ ေျပာႏုိင္  ေရးႏုိင္  
ဖတ္ႏုိင္ 

အိမ္ေထာင္စု % အိမ္ေထာင္စု % အိမ္ေထာင္စု % အိမ္ေထာင္စု % 
စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ ၃ ၁.၉ ၂၂ ၁၃.၉ ၅၈ ၃၆.၇ ၇၅ ၄၇.၅ 
သယ္ယူပုိ ေဆာင္ 

ေရး ဧရိယာ 

၂ ၀.၈ ၁၂ ၉.၅ ၃၇ ၃၇.၇ ၃၀ ၅၂.၄ 

ေနအိမ္ႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရး 
ဧရိယာ 

၀ ၀.၀ ၁၈ ၁၀.၅ ၆၉ ၄၀.၄ ၈၄ ၄၉.၁ 

စုစုေပါင္း ၅ ၁.၂ ၅၂ ၁၂.၇ ၁၆၄ ၄၀.၀ ၁၈၉ ၄၆.၁ 
မွတ္ခ်က္- အိမ္ေထာင္စု ၅ စုအတြက္အခ်က္အလက္မ်ား မရရိွခ ့ပါ  

မူရင္း  သီလ၀ါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈေကာ္မတီ  ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမူေ ာင္ ဟက္တာ၂၀၀၀ သီလ၀ါ    Z   

ေဖေဖ ၀ါရီ၂၀၁၆   

 

 (၄) အ ိက၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ႏွစ္စ ္၀င္ေငြ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အ ိက၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ႏွစ္စ ္ ၀င္ေငြကုိ ဇယား ၄.၄-၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  

၀င္ေငြအရင္းအျမစ္အမ်ားစုမွာ က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ားမွ ျဖစ္ျပီးဇုန္အမ်ိ းအစားတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ၃၅% မွ ၄၅% 

အထိရိွသ ္  ပ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္စာ ၀င္ေငြမွာ ၄,၉၀၀,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ျဖစ္သ ္  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

4-49 

 

ဇယား ၄.၄-၄ အိမ္ေထာင္ ီးစီးမ်ား၏ အ ိက ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ 

အမ်ိ းအစား 

အ ိက ၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ (%) ပ်မ္းမွ်တစ္ႏွစ္ 

အ ိက၀င္ေငြ 

(က်ပ္/ႏွစ္) 

လယ္သမား 

ဟင္းသီး 

ဟင္းရြက္စုိ

က္ပ်ိ းသူ 

က်ပန္း 

အလုပ္သမား 

ေန စား 

အလုပ္သမား 

ကုိယ္ပုိင္လုပ္ 

ငန္း 
အျခား 

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ ၁၄.၃ ၁၂.၉ ၃၇.၄ ၅.၄ ၁၉.၇ ၁၀.၂ ၄,၈၆၄,၄၂၇ 

သယ္ယူပုိ ေဆာင္ေရးဧ
ရိယာ 

၃၆.၆ ၀.၀ ၃၅.၄ ၉.၈ ၉.၈ ၈.၅ ၆,၂၃၉,၂၇၇ 

ေနအိမ္ႏွင့္ 

ကုန္သြယ္ေရး 

ဧရိယာ 

၁၅.၂ ၅.၈ ၄၅.၀ ၅.၃ ၁၄.၀ ၁၄.၆ ၄,၂၉၃,၆၆၀ 

စုစုေပါင္း ၁၆.၉ ၆.၉ ၄၀.၄ ၆.၆ ၁၅.၃ ၁၄.၀ ၄,၉၀၁,၃၃၅ 
မွတ္ခ်က္- 

၁: အ ိက၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ပမာ မွ ၀င္ေငြပမာ သ ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း၏ရလ ္အတိုင္းျဖစ္သ ္  
၂: အိမ္ေထာင္စု ၁၅ စုအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား မရိွပါ  
၃: တစ္ႏွစ္စာအ ိက ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြကို အိမ္ေထာင္စုအတြင္းရိွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လူအားလံုး၏ အ ိက၀င္ေငြကို အေျခခံျပီး 
တြက္သ ္  
 

မူရင္း  သီလ၀ါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈေကာ္မတီ  ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမူေ ာင္ ဟက္တာ၂၀၀၀ သီလ၀ါ    Z   

ေဖေဖ ၀ါရီ၂၀၁၆   

 
(၅) ထိခုိက္လြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား  

ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရး မူေ ာင္ဟတ္တာ၂၀၀၀ အရ အမ်ိ းသမီးမ်ား  မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ ကီးရြယ္အိုမ်ား 

(၆၁ ႏွစ္အထက္)  ီးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း မသန္စြမ္းသူပါ၀င္ေသာ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ဆင္းရ ႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း 4  ေအာက္ေရာက္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ထိခုိက္လြယ္ေသာ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားဟု သတ္မွတ္ သ ္  ထိခုိက္လြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏အေရအတြက္ အ ကမ္းျပင္းကို ဇယား 

၄.၄-၅ တြင္ျပထားသ ္   

                                                             
6 က္စံုလူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္စစ္တမ္းကို UNDP, UNICEF, SIDA ႏွင့္ အမ်ိ းသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ ၿဖိ းတိုးတက္မႈ၀န္ ကီး ာနတို႔ပူးေပါင္းကာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 
ခုႏွစ္တြင္ေကာက္ယူခ ့ၿပီး ရလ ္ကိုဆင္းရ ႏြမ္းပါးမႈအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ထုတ္ေ၀ခ ့ပါသ ္  ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား  

 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ ီး၏ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြမွာ (၃၇၆၁၅၁)က်ပ္ သာရရိွသူကို ဆင္းရ ႏြမ္းပါးမႈမ် ္းအျဖစ္ အ ိပ ါယ္ဖြင့္ဆိုထားၿပီး 
ယင္းပမာ ကိုဆင္းရ ႏြမ္းပါးမႈမ် ္းအျဖစ္ မ်ားစြာေသာအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ကိုးကားခ ့ပါသ ္   စီမံကိန္းအေနျဖင့္ယင္းပမာ ကို ဆင္းရ ႏြမ္းပါးမႈမ် ္းအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ပါသ ္  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

4-50 

 

ဇယား ၄.၄-၅ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 

မွတ္ခ်က္- အခ်ိ   အိမ္ေထာင္စုမ်ားသ ္ အမ်ိ းစားတစ္ခုစီထက္ပုိ ပါ၀င္ေသာေ ကာင့္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စုစုေပါင္း အေရအတြက္သ ္ အမ်ိ းအစားတစ္ခုစီ၏ အေရအတြက္ႏွင့္ ကြာျခားသ ္  

မူရင္း- သီလ၀ါSEZစီမံခန္႔ခြ မႈေကာ္မတီ ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမူေ ာင္ဟက္တာ၂၀၀သီလ၀ါ (SEZ) 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆   

 

၄.၅ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံျဖိ းတုိးတက္ေရးစီမံကိန္္း(အပုိင္း က) တြင္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြ မႈ အစီအစ ္ 

(က)ပတ၀္န္းက်င္ေစာင့္ ကပ္ က ့္ရႈျခင္း 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံျဖိ းတိုးတက္ေရးစီမံကိန္္း(အပုိင္း က) ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း MJTD သ ္ 

ပတ၀္န္းက်င္ ေစာင့္ ကပ္ က ့္ရႈျခင္းမ်ားျပ လုပ္ခ ့ျပီး  TSMC သို႔  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တိုးတက္ေရး 

စီမံကိန္း(အပုိင္း က) ၂၀၁၃ ၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ 

ပတ၀္န္းက်င္ေစာင့္ ကပ္  က ့္ရႈျခင္းအစီအစ ္အတုိုင္း အစီရင္ခံတင္ျပခ ့သ ္  

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံျဖိ းတိုးတက္ေရးစီမံကိန္္း(အပုိင္း က)၏ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း ပတ၀္န္းက်င္ေစာင့္ 

 ကပ္ က ့္ရႈျခင္း၏ အ ိကေတြ ရိွခ်က္မ်ားကို ဇယား ၄.၅-၁ တြင္ အက် ္းခ် ပ္ေဖာ္ျပထားသ ္  

 

ဇယား ၄.၅-၁  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံျဖိ းတုိးတက္ေရးစီမံကိန္္း(အပုိင္း က) ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း 

ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ ကပ္ က ့္ရႈျခင္းရလ ္ 

ေလ့လာသ ့္ အရာ တုိင္းတာသ ့္ အမ်ိ းအစား ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ အက် ္းခ် ပ္ 

ေလအရ ္အေသြး -NO2, SO2, CO, TSP, PM10 

ေစာင့္ ကပ္ က ့္ရႈျခင္းကာလအတြင္း တိုင္းတာသ ့္ 
အမ်ိ းအစားအားလံုးပါ၀င္မႈသ ္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေအာက္ 
န ္းပါးသ ္ကို သီလ၀ါSEZ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (အပုိင္း-က) 
စီမံကိန္းတြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  တုိင္းတာသ ့္တန္ဖုိး 
 ေစာင့္ က ့္သ ့္ကာလကုိဆိုလိုသ ္) မ်ားမွာ NO2; 
0.02-0.04 ppm, SO2; < 0.01 ppm, CO; 0.29-0.56 

အမ်ိ းအစား 

အမ်ိ းသမီး 
 ီးေဆာင္ 

ေသာ 
အိမ္ေထာင္ 

စု 

မသန္ 
စြမ္းသူ 

 ီးေဆာင္ 
ေသာ 

အိမ္ေထာင္ 
စုမသန္ 

အသက္ 
 ကီးသူ 

 ီးေဆာင္ 
ေသာ 

အိမ္ေထာင္ 
စု 

ဆင္းရ ႏြမ္းပါး 
မႈႏႈန္းေအာက္ 
ေရာက္ေသာ 

အိမ္ေထာင္စုမ်
ား 

မသန္စြမ္းသူပါ၀
င္ 

ေသာ 
အိမ္ေထာင္ 

စုမ်ား 

စုစု 
ေပါင္း 

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ ၂၀ ၂ ၁၆ ၃ ၁ ၃၆ 
သယ္ယူပုိ ေဆာင္ေရးဧ
ရိယာ 

၉ ၀ ၇ ၂ ၉ ၂၆ 

ေနအိမ္ႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာ 

၂၈ ၀ ၂၃ ၁ ၂ ၄၄ 

စုစုေပါင္း ၅၇ ၂ ၄၆ ၆ ၁၂ ၁၀၆ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

4-51 

 

ေလ့လာသ ့္ အရာ တုိင္းတာသ ့္ အမ်ိ းအစား ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ အက် ္းခ် ပ္ 

ppm, TSP; 0.05-0.19 mg/m3, and PM10; 0.02-0.08 
mg/m3.(၂၀၁၅ ဇြန္လ) တို႔ျဖစ္သ ္  

ေရအရ ္အေသြး 
- pH, SS, DO, BOD5, COD, Oil and 

Grease, Cr, Total Coliforms 

အပုိင္း(က) မွ စြန္႔ပစ္ရာေနရာႏွင့္ ျမစ္ ာပုိင္း အပါအ၀င္ 
ေနရာမ်ားစြာကို ေစာင့့္္ ကပ္ က ့္ရႈ ရာ ေနရာအျဖစ္ 
သတ္မွတ္သ ္  ရလ ္အရ ထိုေနရာမ်ားတြင္ေရအရ ္ 
အေသြးျခားနားမႈ မရိွပါ   

ဆူ ံသံ -ဆူ ံမႈအဆင့္ 

 ုန္း ကီးေက်ာင္းမ်ား  တကသိုလ္ႏွင့္ လမ္းတေလွ်ာက္ 
တြင္ ဆူ ံမႈအဆင့္ေစာင့္ ကပ္ က ့္ရႈရာ ေနရာအျဖစ္ 
သတ္မွတ္သ ္  ေစာင့္ ကပ္ က ့္ရႈျခင္းကာလအတြင္း 
ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဆူ ံမႈအဆင့္သ ္ သတ္မႈတ္စံႏႈန္း 
ေအာက္ ေလ်ာ့န ္းသ ္  

ေျမကၽြံျခင္း 

-ေျမ ကီးအျမင့္ 

-ေျမေအာက္ေရသံုးစြ မႈ ပမာ  

အခ်ိန္ကာလအလုိက္ေစာင့္ က ့္ျခင္းေပ တြင္ 
ေျမေအာက္ေရ သံုးစြ မႈေ ကာင့္ ေျမ ကီးအျမင့္ေျပာင္းလ  
ျခင္း မရိွပါ  

မေတာ္တဆမႈ -မေတာ္တဆမႈ ရိွ/မရိွ 
ေစာင့္ ကပ္ က ့္ရႈျခင္းကာလအတြင္း မေတာ္တဆ 
ထိခုိက္မႈ မရိွပါ  

မူရင္း-   ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ ကပ္ က ့္ရႈျခင္းအစီရင္ခံစာ, MJTD 

(၂) ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလ်ာ့က်ေရးန ္းလမ္းမ်ား 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တိုးတက္ေရးစီမံကိန္း(အပုိင္း က) ၂၀၁၃ ၏ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 

အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ ကပ္ က ့္ရႈျခင္းအစီအစ ္အတုိုင္း ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလ်ာ့က် 

ေရးန ္းလမ္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခ ့သ ္  ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလ်ာ့က်ေရးန ္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း 

ျဖစ္သ ္  

 

 

 

 

 

 

 

                      ေရျဖန္းစက္        ယာယီေရႏုတ္ေျမာင္း ေျမတိုက္စားမႈ ကာကြယ္ရန္) 
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ေရထိန္းတူးေျမာင္း          သစ္ပင္စုိက္ပ်ိ းျခင္း 

ပုံ ၄.၅-၁ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ေလ်ာ့က်ေရးန ္းလမ္းမ်ား၏ နမူနာပုံစံ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာ အတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

5-1 

 

အခန္း (၅) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ွင္  

 နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း 

 

၅.၁ ပတ္ဝန္းက်င္ ွင္ လူမႈဝန္းက်င္ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ထုံး 
လုုပ္န ္းမ်ား 

သ ာဝပတ္ဝန္းက်င္ ွင္  လူမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေရးပါပုံကို သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းမွ 
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ွင္  လူမႈဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အပုိင္း (ခ) အတြင္း 
အျပင္ရွိပတ္ဝန္းက်င္ ွင္  လူမႈဝန္းက်င္အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔အေပ  အေျခခံ၍ ကနဦး ခြျဲခားေဖာ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ညစ္ မ္းမႈ  သ ာ၀ပတ္ဝန္းက်င္  လူမႈပတ္ဝန္းက်င္  က်န္းမာေရး  လံုျခံဳေရး  အေရးေပ အေျခအေန ွင ္ 
အျခားသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ သီးသန္႔တိုင္းတာျခင္းမ်ားမရိွ ုယူဆ  ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေပ  
အေျခခံ၍ (က) မွ (ဃ) အထ ိအမ်ိဳးအစား ခြ ျခားထားပါသ ္   

က-: သိသာေသာဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ    က+: သိသာေသာေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

ခ-: ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕               ခ   ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ 

ဂ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွင္းလင္းသျဖင္  ထပ္မံေလ လာသင္ သ ္ 

ဃ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရိွသေလာက္ျဖစ္ ထပ္မံေလ လာရန္မလို 

 

၅.၂ ပတ္ဝန္းက်င္ ွင္ လူမႈဝန္းက်င္ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းမွ ရရွိေသာ 

ရလ ္မ်ား 

ပတ္ဝန္းက်င္ ွင္ လူမႈဝန္းက်င္ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းမွရရွိေသာရလ ္မ်ား

အား ဇယား ၅.၂-၁ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္  အပုိိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ နယပ္ယ္အတိုင္းအတာ 

သတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ခ  ပါသ ္  တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မစတင္မီွ  တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္  လုပ္ငန္းလ ္ပတ္ခ်ိန္ ွင္  လုပ္ငန္းရပ္စ ခ်ိန္ အဆင္ ္မ်ားအလိုက္ ျဖစ္နုိင္ေျခရိွေသာ သက္ေရာက္မႈ 

မ်ားကိသုီးျခားစီေလ လာသံုးသပ္မ ္ျဖစ္သ ္  လုပ္ငန္းရပ္စ ခ်ိန္အတြက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ လာရသ ္  

အေ ကာင္းရင္းမွာ စီမံကိန္းသ ္ အနာဂတ္တြင္ရပ္စ ရန္ အစီအစ ္မရိွေသာ္လ ္း ေမွ်ာ္မွန္း မရေသာကိစၥရပ္မ်ား 

 ပမာ  စက္ရုံနယ္ေျမရွိငွားရမ္းသူမ်ား က္မွ လုပ္ငန္းလ ္ပတ္ျခင္းအားရပ္ဆိုင္းျခင္း (သို႔မ ုတ္) သေ ာတူ ိီခ်က္္ 

မ်ားေလ်ာ႔ရ ျခင္းစသ ္တိုိ႔ေ ကာင္  ရပ္စ  ုိင္ပါသ ္  
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5-2 

 

ဇယား၅.၂-၁ ပတ္ဝန္းက်င္ ွင္ လူမႈဝန္းက်င္ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းမွ 
ရရွိေသာရလ ္မ်ား 

 ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီွ ေဆာက္လုပ္ဆ ကာလ(PC/CO)  လုပ္ငန္းလ ္ပတ္ျခင္းကာလ(OP)  ွင္  
လုပ္ငန္းရပ္စ ေသာကာလ (CLP)) 

အမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္ 
သုံးသပ္ခ်က္ 

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းသုံးသပ္ခ်က္အတြက္အေ ကာင္းျပခ်က္ 
PC/CO 

 
OP 
 

CLP 
 

 စ္ မ္းမႈ 
 

ေလအရ ္    
အေသြး 
 

ခ- ခ- ခ- CO/CLP: တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သြားလာေနေသာ ယာ ္မ်ား ွင္  
တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသံုံုးစက္ယ ၱရားမ်ားမွထြက္ေပ လာေသာဖုန္မွဳန္႕မ်ား 
ေ ကာင္  ေလထု စ္ မ္းမႈ ျဖစ္ေပ ေစ ုိင္ပါသ ္  

OP: စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ လုပ္ငန္းလ ္ပတ္မႈအရ မ်ားျပားလာေသာ 
ယာ ္အသြားအလာေ ကာင္  ေလထုအရ ္အေသြးအား ထိခိုက္ေစ ုိင္ပါသ ္  
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသုံး စက္ပစ  ္းမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္ ါတ္ေငြ႔မ်ား ထြက္ရွိ 
 ုိင္ပါသ ္  

 ေရအရ ္      
အေသြး 
 

ခ- 
 

ခ- 
 

ခ- 
 

CO/CLP: ေျမျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းေ ကာင္  ထြက္ရွိလာမ ္  ရ ံ႕ေရမ်ားသ ္ 
ျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ျခင္းေ ကာင္  ေရအရ ္အေသြးအား ထိိခုိက္ေစ ုိင္ပါသ ္  

OP: ငွားရမ္းသူမ်ားထံမွ ထြက္ရွိေသာစြန္႕ပစ္ေရမ်ားသ ္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ 
ေရထုကို  စ္ မ္းေစနုိင္သ ္  

 အစုိင္အခ  
စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
 

ခ- 
 

ခ- 
 

ခ- 
 

CO: တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အစီအစ ္အရ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ 
ေျမစာမ်ား ထြက္ရွိမ ္မ ုတ္ပါ  ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ားထံမွ စြန္႔ပစ္ 
ပစ  ္းမ်ား ထြက္ေပ နုိင္ပါသ ္  
OP:  ားရမ္းသူမ်ားထံမွ စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ပစ  ္မ်ား ထြက္ရွိ ုိင္ပါသ ္  

CLP:ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္း ွင္  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္းရိွ အလုပ္သမား 
မ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား ထြက္ေပ လာနုိင္ပါသ ္  

 ေျမဆီလ ာ 
 စ္ မ္းမႈ 
 

ခ- 
 

ခ- 
 

ခ- 
 

CO: စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရိွ ေျမဆီလ ာမ်ားသ ္ မူလကပင္  စ္ မ္းေနပါက 
ေျမဆီလ ာ စ္ မ္းမႈမွာ ပ်ံ႕ ံွ႕သြား ုိင္ပါသ ္  
OP:  ားရမ္းသူမ်ားမွလုပ္ငန္း လ ္ပတ္စ ္တြင္  င္းတို႔၏မလံုေလာက္ေသာ 
 ကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳမ်ားေ ကာင္  ေျမဆီလ ာ စ္ မ္းမႈ ျဖစ္ေပ ေစ ုိင္ပါသ ္  

CLP: လုပ္ငန္းရပ္စ ေသာအခါတြင္ လုပ္ငန္းဧရိယာသ ္ ေျမဆီလ ာ စ္ မ္း 
လာခ  သ ္ရိွေသာ္ ေျမဆီလ ာ စ္ မ္းမႈမွာ ပ်ံ ံွ႔သြား ုိင္ပါသ ္  

 ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါနွဳန္း 
 

ခ- ခ- ခ- CO/CLP: တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယ ၱရားမ်ား ွင္  ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းသုံး ယာ ္အသြားအလာမ်ားေ ကာင္  ဆူ ံသံနွင္  တုန္ခါ ႈန္းမ်ား ယာယီ 
အားျဖင္  ျမင္ တက္လာနုိင္ပါသ ္  
OP: ယာ ္အသြားအလာ ွင္   ားရမ္းသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလ ္ပတ္မႈတို႔ေ ကာင္  
ဆူ ံသံ ွင္  တုန္ခါမႈ ႈန္းမ်ား ျမင္ တက္လာနုိင္ပါသ ္  

 ေျမနိမ္          
က်ျခင္း 
 

ဃ ဃ ဃ CO: ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစ ္ ကာလအတြင္း ေျမေအာက္ 
ေရကို အသုံးျပဳမ ္ျဖစ္ေသာ္လ ္း ေျမဆီလ ာထိခုိက္မႈမရွိ ိုိင္ပါ  အ ယ္ ေ ကာင္  
ဆိုေသာ္ အပုိင္း (က) တြင္ ေျမဆီလ ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ေစာင္  ကပ္ 
ျပဳလုပ္ခ  ရာ ေျပာင္းလ မႈတစ္စုံတစ္ရာမရွိပါ  အလားတူ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အပုိင္း (ခ) တြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမ ္ ျဖစ္သ ္  

OP/CLP: ေျမနိမ္ က်မႈအား ျဖစ္ေပ ေစ ုိင္ေသာ အေ ကာင္းအရင္း တစ္စံုတစ္ရာ 
မရွိပါ  

 အနံ႔ဆိုး 
 

ဃ ခ- ဃ CO/CLP: အနံ႕ဆိုးျဖစ္ေပ ေစနုိင္ေသာ အေ ကာင္းအရင္း တစ္စံုတစ္ရာမရိွပါ  
OP: ငွားရမ္းေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕ေ ကာင္  အနံ႔ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေပ လာေစနုိင္ပါသ ္  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာ အတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

5-3 

 

အမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္ 
သုံးသပ္ခ်က္ 

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းသုံးသပ္ခ်က္အတြက္အေ ကာင္းျပခ်က္ 
PC/CO 

 
OP 
 

CLP 
 

 ေအာက္ေျခ 
အန  ္
 

ဃ ခ- ဃ CO/CLP: တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေ ကာင္  ေအာက္ေျခအန ္က်မႈေပ တြင္ 
သက္ေရာက္မႈမရိွပါ  
OP: ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားေ ကာင္ ပတ္၀န္းက်င္ေရထုသို႔ ေအာက္ေျခအန ္က်မႈ 
မ်ားျဖစ္ေပ နုိင္သ ္  

သ ာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
 

ကာကြယ္ထိန္း
သိမ္းထားေသာ 
ဧရိယာ 

ဃ ဃ ဃ အပိုင္း (ခ) အတြင္း ွင္  အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ မူလအေျခအေနကိုကာကြယ္ 
ထားေသာ သ ာ၀ဧရိယာ ွင္  အမ်ားျပ ္သူပိုင္ ယ်ာ ္မ်ား မရွိပါ  

 အပင္ တိရိစ ာန္ 
ေဂ စနစ္ 

ဂ ဂ ဂ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရိွ အပင္  တိရိစ ာန္  ေဂ စနစ္ ွင္  ပက္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားလံုေလာက္စြာ မရိွေသာေ ကာင္  ကြင္းဆင္းေလ လာပါမ ္  

 ဇလေ   
 

ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ေျမျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းေ ကာင္  ဇလေ  စနစ္အား ယာယီအားျဖင္ သက္ 
ေရာက္ ုိင္ပါသ ္  
OP: စီမံကိန္းနယ္ေျမဖြံ႕ျဖိဳးေရးဧရိယာတ ္ရိွျခင္းေ ကာင္  ဇလေ  စနစ္အား သက္ 
ေရာက္ ုိင္ပါသ ္  

 ေျမမ်က္ ွာ 
သြင္ျပင္ ွင္     
 ူမိေ   
 

ဃ ဃ ဃ CO/CLP:  ဧရိယာတြင္ ထူးျခားေသာ ေျမမ်က္ ွာသြင္ျပင္ ွင္   ူမိေ  မရွိေသာ 
ေ ကာင္  တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေ ကာင္  ေျမမ်က္ ွာသြင္ျပင္ ွင္  ူမိ 
ေ  အား မထိခုိက္ ုိင္ပါ  
OP: ေျမမ်က္ ွာသြင္ျပင္ ွင္   ူမိေ  အား ထိခုိက္ေစ ုိင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မွဳမရိွပါ  

ေျမတိုက္စား 
ျခင္း 

ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ေျမျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းေ ကာင္  ေျမတိုက္စားျခင္း ျဖစ္ေပ နုိင္သ ္  
OP: စက္ရုံဧရိယာမွ ထြက္ရွိေသာ ေရ ုတ္ေျမာင္းေရမ်ားကို ေရ ေပ်ာက္ေခ်ာင္း 
ထ သို႔ စြန္႔ထုတ္မ ္ျဖစ္ရာ ထိုိေခ်ာင္းအတြင္း ေျမတိုက္စားျခင္းျဖစ္ေပ  ုိင္ပါသ ္  

လူမႈ        
၀န္းက်င္ 
 

ေနရာအသစ္သို႔ 
ျပန္လ  ္
ေနရာခ်ထား 
ျခင္း 
 

က- က- ဃ PC: ေျမေနရာရယူျခင္းမ်ား တစိတ္တပုိင္းလုိအပ္မ ္ျဖစ္ျပီး  ေနရာအသစ္သို႔ 
ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ား ရွိ ုိင္ပါသ ္  
OP: ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားျခင္းခံရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး 
အေပ  သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပ နိင္ပါသ ္  
CLP: လူေနဧရိယာမ်ားမရွိျခင္းေ ကာင္  ျပန္လ ္ေနရာခ် ထားမႈမရွိ ုိင္ပါ  

 အသက္ရွင္ 
ေနထိုင္္ျခင္း ွင္  
စား၀တ္ေနေရး 
 

က-/ 
ခ+ 

က/ 
ခ+ 

ဂ PC/CO: စပါးခင္းမ်ား  အသီးအရြက္စုိက္ခင္းမ်ားမွ ၀င္ေငြရရွိေသာ 
စီမံကိန္းေ ကာင္  ထိခုိက္ခံရသူမ်ားသ ္ ဝင္ေငြရရွိမွဳ ဆံုးရံွဳးနိင္ပါသ ္  
အျခားတဖက္တြင္မူ တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္သမားအျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင္ အေရး (သို႕မ ုတ္) အလုပ္သမားမ်ားအား 
 ီးတ ္ေသာ စီးပြားေရး အခြင္ အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာမ ္ ု ေမွ်ာ္လင္ ပါသ ္  
OP: အိမ္ယာေရ ႕ေျပာင္းခံရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအေပ  
ထိခုိက္မႈမ်ားရွိမ ္ ု ခန္႔မွန္းပါသ ္  အျခားတဖက္တြင္မူ  ားရမ္းသူမ်ားထံတြင္ 
အလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင္ အလမ္းမ်ား ွင္  အလုပ္ 
သမားမ်ားအား  ီးတ ္ေသာ စီးပြားေရးအခြင္ အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာနုိင္ပါသ ္  
CLP: စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာတြင္  ားရမ္းသူမ်ားအေပ ပိတ္သိမ္းျခင္းအဆင္ တြင္ 
အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၀င္ေငြရ ုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္ ဆံုးရံႈး ုိင္သြား 
နုိင္ေသာ္လ ္း  ပိတ္သိမ္းျခင္းအဆင္ တြင္ ျဖစ္ ုိင္ေျခ ွင္  အေျခအေနမ်ားမွာ 
မရွင္းလင္းေသးပါ  

 ထိခုိက္လြယ္ 
ေသာအုပ္စု 
 

က-/ 
ခ+ 

က/ 
ခ+ 

ဃ PC/CO: စီမံကိန္းဧရိယာရွိ ထိခုိက္လြယ္ေသာသူမ်ားအေပ  လ မ္းမုိး 
မွဳရွိ ုိင္ပါသ ္  အျခားတဖက္တြင္မူ အလုပ္အကို္င္အခြင္ အလမ္း ွင္  စီးပြားေရး 
အခြင္ အလမ္းမ်ား ရွိလာ ိုင္ပါသ ္  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာ အတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

5-4 

 

အမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္ 
သုံးသပ္ခ်က္ 

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းသုံးသပ္ခ်က္အတြက္အေ ကာင္းျပခ်က္ 
PC/CO 

 
OP 
 

CLP 
 

OP: ထိခုိက္လြယ္ေသာသူမ်ားသ ္ စီမံကိန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္မခံစားရပါ  အျခား 
တဖက္တြင္မူ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္ ုိင္သ ္  အလုပ္အကိုင္အခြင္ အလမ္း ွင္  စီးပြားေရးအခြင္ အလမ္းမ်ား ရွိ 
လာ ိုင္ပါသ ္  
CLP: ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအေပ  အပ်က္သေ ာေဆာင္ေသာ ထိခုိက္မႈ 
မ်ား မျဖစ္နုိင္ပါ  

 အက်ိိဳးျဖစ္ထြန္း
မႈအေပ ေ သ 
တြင္းသေ ာ 
ထားက ြလြ ြ ျခင္း 

က- က- ဃ PC/CO/OP: စီမံကိန္းေ ကာင္  အလုပ္အကိုင္အခြင္ အလမ္းမ်ား တိုးျမင္ လာမွဳကို 
ေ သတြင္းျပ ္သူမ်ားအ ကားသို႔ ီမွ်စြာျဖန္႕ေ၀ျခင္းမျပဳပါကအက်ိိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအ
ေပ ေ သတြင္းသေ ာထားက ြလြ ြ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပ လာနုိင္ပါသ ္  ထို႕အျပင္ 
ျပန္လ ္ေနခ်ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ွင္  နဂုိမူလေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ 
အသိုင္းအဝုိင္း (သို႔မ ုတ္) အပုိင္း (က) မွ စီမံကိန္းေ ကာင္ ထိခုိက္ခံရေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား ွင္  အပုိုိင္း(ခ)မွ စီမံကိန္းေ ကာင္  ထိခုိက္ခံရေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအ ကား သေ ာထားကြ လြ မွဳမ်ားလ ္း ျဖစ္ေပ နုိင္ပါသ ္  
CLP:အက်ိိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအေပ  ေ သတြင္း သေ ာထားက ြလြ ေစ ုိင္ေသာ 
အခ်က္မ်ားမရိွပါ  

 အက်ိဳးေက်းဇူး 
 ွင္ ဆုံးရွံဳးမွဳမ်ား
 ီမွ်စြာခ ြေ၀မႈ 
မရွိျခင္း 
 

ခ- ခ- ဃ PC/CO/OP: အက်ိဳးေက်းဇူး ွင္  ဆုံးရွံဳးမွဳမ်ား  ီမွ်စြာခ ြေ၀မႈမရွိျခင္း ျဖစ္ေပ  
 ိုင္ပါသ ္  အ ယ္ ေ ကာင္ ဆိုေသာ္ စီမံကိန္းေ ကာင္  မိမိတို႔ဝင္ေငြဆုံးရွဳံးေသာ 
ထိခုိက္နစ္နာေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားရွိသက  သို ႔  စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား ွင္  ားရမ္းသူမ်ားထံတြင္ အလုပ္သမားအျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္အခြင္ အေရး ရရွိေသာသူမ်ားလ ္းရွိေသာေ ကာင္  
ျဖစ္ပါသ ္  
CLP: အက်ိဳးေက်းဇူး ွင္  ဆုံးရွံဳးမွဳမ်ား  ီမွ်စြာခ ြေ၀မႈမရွိျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ 
အခ်က္မ်ားမရွိပါ  

    

ကေလး 
သူငယ္မ်ား 
အခြင္ အေရး 

ခ- ခ-/ 
ခ+ 

ဃ PC/CO/OP: ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားမုွမ်ားေ ကာင္  ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
ပ ာေရးအားအခုိက္အတန္႔အားျဖင္ ထိခုိက္ ုိင္ပါသ ္  အျခားတဖက္တြင္မူ 
စီမံကိန္းအတြက္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မွဳေ ကာင္ အေျခခံအေဆာက္အ
 ီမ်ား တိုးတက္လာမႈသ  ္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သြယ္၀ုိက္ေသာန ္းျဖင္  
အက်ိဳးမ်ား ုိင္ပါသ ္  
CLP: ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင္ အေရးအား ထိခုိက္ ုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 
မရွိပါ  

 လက္ရိွလူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ အေျခခံ 
အေဆာက္အ ီ; 
မ်ား ွင္  
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
 

ခ-/ 
ခ+ 

ခ-/ 
ခ+ 

ဃ CO: တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ယာ ္မ်ားေ ကာင္  ယာ ္လမ္းေ ကာင္းမ်ား 
ပိတ္ဆ႔ိုမွဳကိုျဖစ္ေပ ေစနုိင္သ ္ စီမံကိန္းေ ကာင္  ထိခုိက္ခံအိမ္ေထာင္စုမ်ားသ ္ 
ေက်ာင္း  ေဆးရုံ  ဆုိင္မ်ား စသ ္တို႕အား အသံုးျပဳမႈ ွင္  ပတ္သက္  
အေျပာင္းအလ ျဖစ္ေပ နုိင္ပါသ ္  အျခားတဖက္တြင္လ ္း စီမံကိန္းဧရိယာ 
အတြင္း ွင္ အနီးအနားတြင္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အ ီမ်ား တုိးတက္ 
လာ ုိင္ပါသ ္  
OP: စီမံကိန္းေ ကာင္  ထိခုိက္ခံအိမ္ေထာင္စုမ်ားသ ္ ေက်ာင္း  ေဆးရုံ  ဆိုင္မ်ား 
စသ ္တို႕အား အသံုးျပဳမႈ ွင္  ပတ္သက္  အေျပာင္းအလ  ျဖစ္ေပ နုိင္ပါသ ္  
အျခားတဖက္တြင္ စီမံကိန္းေ ကာင္  ယာ ္လမ္းေ ကာင္း ကြန္ယက္  ွင္ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တုိးတက္လာမ ္  ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိမ ္ ု ေမွ်ာ္လင္ ပါသ ္  

CLP: လက္ရိွ လူမွဳေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အ ီမ်ား ွင္  ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား 
အေပ  အပ်က္သေ ာေဆာင္ေသာ ထိခုိက္မႈမရိွနုိင္ပါ  

 ေရအသံုးျပဳမႈ ဂ ဂ ဃ ေရအသုံးျပဳမႈ ွင္  သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မလုံေလာက္ေသး 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာ အတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

5-5 

 

အမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္ 
သုံးသပ္ခ်က္ 

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းသုံးသပ္ခ်က္အတြက္အေ ကာင္းျပခ်က္ 
PC/CO 

 
OP 
 

CLP 
 

 

 

 

 သ ္ အျပင္ ေရအသံုးျပဳမႈ အေသးစိတ္အစီအစ ္မ်ား မေရးဆ ြရေသးသျဖင္   
ေရအသံုးျပဳမႈအေပ  သက္ေရာက္မႈမွာ မရွင္းလင္းေသးပါ  

ယ ္ေက်းမႈ 
အေမြအ ွစ္ 

ခ- ဃ ဃ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ သခ ်ဳင္းေနရာ (၂  ေနရာသ  ္စီမံကိန္းေ ကာင္  
သက္ေရာက္မႈရွိ ုိင္ပါသ ္  

 ရူွခင္းမ်ား 
 

ဃ ခ-/ 
ခ+ 

ဃ OP: စီမံကိန္းဧရိယာ ွင္  အနီးပတ္ဝန္းက်င္သ ္ ၿမိဳ႕ျပအျဖစ္သို႔ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
ကူးေျပာင္းလာျခင္းေ ကာင္  ပတ္၀န္းက်င္ရႈခင္းမ်ားအား ေျပာင္းလ ေစ ုိင္ပါသ ္  

က်န္းမာေရး 
 ွင္ လုံျခံဳေရး 

AIDS/HIV 
က ႕သို႕ 
ကူးစက္တတ္ 
ေသာေရာဂါ 
မ်ားအ ၱရာယ္ 

ခ- ခ- ခ- CO/CLP: စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းသို႔ျပင္ပမွ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား 
ဝင္ေရာက္လာမွဳေ ကာင္  ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား ပုိမုိပ်ံ႕ ွ႕ံလာ ုိင္ပါသ ္  
OP:  ားရမ္းသူမ်ားထံသို႔ အလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း ွင္   စီမံကိန္း 
ဧရိယာ ွင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာတို႔သ အ္နီးပတ္ဝန္းက်င္သ ္ၿမိဳ႕ျပအျဖစ္သို႔ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကူးေျပာင္းလာျခင္းေ ကာင္  ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား 
ပုိမုိပ်ံ ွ႔ံ ုိင္ပါသ ္  

 

 လုပ္ငန္းခြင္ 
ဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရး ွင္  
လုံျခံဳေရး 

ခ- ခ- ခ- CO/CLP: အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနအေပ  သက္ေရာက္မွဳ 
ရွိ ုိင္ပါသ ္  
OP:  ားရမ္းသူမ်ားထံရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနအေပ သို႔ 
သက္ေရာက္မွဳရွိ ုိင္ပါသ ္  

 ေ သတြင္း 
က်န္းမာေရး 
 ွင္ လုံျခံဳေရး 
 

ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈ  
ယာ ္အသြားအလာမ်ားလာမႈ ွင္  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး စက္ယ ၱရားမ်ား 
လ ္ပတ္မွဳတို႔ေ ကာင္  ေ သတြင္း လံုျခံဳေရး ွင္  က်န္းမာေရးအား 
ထိခုိက္နုိင္ေျခရိွပါသ ္  
OP: ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈ  ယာ ္အသြားအလာမ်ား 

လာမႈေ ကာင ္ စီမံကိန္းဧရိယာ ွင ္ ပတ္၀န္းက်င္ရိွၿမိဳ႕ျပငယ္မ်ားတြင္ 
လုံၿခံဳေရး ွင ္ က်န္းမာေရးအားထိခုိက္ ုိင္ေျခရိွပါသ ္  

  ာတုေ  ပစၥည္း 
မ်ားအသံုးျပဳမႈ 

ဃ ခ- ဃ CO/CLP:ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း  ာတုေ  ပစၥည္း 
မ်ား အသံုးျပဳျခင္းမရွိိပါ။ 
OP: လုပ္ငန္းလ ္ပတ္ေနစ ္ကာလတြင္ ားရမ္းသူမ်ားမွ  ာတုေ  ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ 
အသံုးျပဳမႈရွိႏုိိင္သည္။ 

အေရးေပ  
ေ း 
အ ၱရာယ္ 
 

ေရ ကီးေရလွ်ံမႈ 
အ ၱရာယ္ 

ခ- ခ- ခ- မုိးသ ္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ွင္ ဆိုင္ကလုန္းတို႔ေ ကာင္ ေရ ကီးမႈျဖစ္ ုိင္ပါသ ္  

မီးေ း 
အ ၱရာယ္ 
 

ခ- ခ- ခ- CO/CLP: တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေ ကာင္ မီးေ းအ ၱရာယ္ျဖစ္ေပ နုိင္မႈအေျခ 
အေနမ်ား ုိင္ပါသ ္  
OP: စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေ ကာင္  မီးေ းအ ၱရာယ္ ျဖစ္ေပ  ုိင္မႈအေျခအေန 
မ်ား ရွိနုိင္ပါသ ္  

ငလ်င္လႈပ္ျခင္း ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ငလ်င္လႈပ္ခ  လွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေဆာက္အဦမ်ား 
ျပိဳက်ပ်က္စီးႏုိင္ေျခရွိသည္။ 
OP: ငလ်င္လႈပ္ခ  လွ်င္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္း အေဆာက္အ ီမ်ား ျပိဳက် 
ပ်က္စီးႏုိင္ေျခရွိသည္။  

အျခား 
 

ကမ ာ ကီးပူေ ြး
လာမႈ 
 

ခ- ခ- ခ-/ 
ခ+ 

CO: စီမံကိန္းသုံးေဆာက္လုပ္ေရးစက္ယ ၱရားမ်ား ွင္ ယာ ္အသြားအလာမ်ား မွ 
ဖန္လံုအိမ္ ာတ္ေငြ႕မ်ား ထြက္ရွိလာနုိင္ပါသ ္  
OP: စီမံကိန္းလ ္ပတ္ျခင္း ွင္  ားရမ္းသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေ ကာင္  
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အမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္ 
သုံးသပ္ခ်က္ 

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ျခင္းသုံးသပ္ခ်က္အတြက္အေ ကာင္းျပခ်က္ 
PC/CO 

 
OP 
 

CLP 
 

ဖန္လံုအိမ္ ာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ေပ လာနုိင္ပါသ ္  
CLP: စီမံကိန္းအတြက္အသံုးျပဳေသာတ ္ေဆာက္ေရးသံုးစက္ယ ၱရားမ်ား ွင္  
ယာ ္မ်ားမွဖန္လံုအိမ္ ာတ္ေငြ႕မ်ား ထြက္ရွိနုိင္ပါသ ္  အျခားတဖက္တြင္မူ 
ပိတ္သိမ္းကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမ ္ လုပ္ငန္းစ ္မ်ားေ ကာင္  ဖန္လံုအိမ္ 
 ာတ္ေငြ႕ ထြက္ရိွမႈကိုေလ်ာ ခ်ေစနုိင္ပါသ ္   

အက ျဖတ္မႈ 

က-: သသိာေသာဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ  က+: သိသာေသာေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

ခ-: ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ဳိ႕               ခ   ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ဳိ႕ 

ဂ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွင္းလင္းသျဖင္  ထပ္မံေလ လာသင္ သ ္ 

ဃ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရိွသေလာက္ျဖစ္  ထပ္မံေလ လာရန္မလို 

မူရင္း- ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အဖြ ႕ 

 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမ်ားသ ္လတ္တေလာတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ ္ပတ္ေနမႈမ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ရန္ 

 ွင ္ရပ္တန္႔ရန္လတ္တေလာတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းမရိွပါ  အျခားတစ္ဖက္တြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (ဇုန္-

ခ)အတြင္းငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ပိတ္သိမ္းမႈ ွင ္ရပ္တန္႔ရန္အေျခအေနေပ ေပါက္လာပါက ေျမငွားရမ္းသူမ်ားမွ 

သ ာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရန္ထိခုိက္မႈမ်ားေလ်ာ ပါးသက္သာေစရန္ လိုအပ္သ ္  တိုင္းတာမႈမ်ားလက္ခံလိုက္နာ 

သြားမ ္ျဖစ္သ ္  စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမ်ားမွ သ ာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား ေလ်ာ ပါးသက္သာေစရန္ 

အတြက ္ ေျမငွားရမ္းသူမ်ားကိုရပ္တန္႔ၿပီးေနာက္ အထူးသျဖင ္ ေျမဆီလ ာကုသျခင္း   ာတုပစ  ္းမ်ားထိန္းသိမ္းမႈ ွင ္ 

အ ၱရာယ္မ်ားေသာအရာမ်ားအေပ  လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အတ ္ျပဳသြားမ ္ျဖစ္ပါသ ္  

၅.၃ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ေလ လာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုံးျပဳမ ္  အေျခခံမူမ်ား 

ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို ေလ လာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္ အတိုင္း စီမံကိန္း 

အေကာင္အထ ္ေဖာ္မႈေ ကာင္  သက္ေရာက္မႈရိွ ုိင္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္ ွင္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္တို႔ကိ ု

ထ  ္သြင္းေလ လာဆန္းစစ္ရမ ္ျဖစ္သ ္  ေနရာသစ္သို႔ ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ေလ လာျခင္းကို 

ျမန္မာ ုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင္  ေဆာင္ရြက္မ ္ျဖစ္ျပီး ေတြ႕ရိွခ်က္ရလ ္မ်ားကို ေပးအပ္မ ္ျဖစ္သ ္  

ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းကို ေလ လာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေျခခံမူမ်ား (TOR) အရ အပုိင္း (၅.၁)  

နယ္ပယ္အတုိင္းအတာသတ္မွတ္ရာတြင္္ က  ခ  ွင္  ဂ  ုသတ္မွတ္ခ  ေသာ သက္ေရာက္မႈရိွ ုိင္သ ္  နယ္ပယ္ 

အသီးသီး၏ ေလ လာသ ္ အမ်ိဳးအစား  ွင္  ေလ လာသ ္  န ္းလမ္းမ်ားကို ဇယား (၅.၃-၁) တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  

ထိုေလ လာသံုးသပ္သ ္  နယ္ပယ္မ်ုားအနက္ ေလအရ ္အေသြး  ေရအရ ္အေသြး  ေျမအရ ္အေသြး  ဆူ ံ 

သံ ႈန္း  အပင္ ွင္  တိရိစ ာန္  ယ ္ေက်းမႈအေမြအ ွစ္ ွင္  ဇလေ  တို႔အတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို  ာတ္ခြ  

ခန္းေလ လာမႈ  ွင္  ကြင္းဆင္းေလ လာမႈတို႔ျဖင္  အတ ္ျပဳေဆာင္ရြက္ ထားပါသ ္   
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၅.၃.၁ ကြင္းဆင္းေလ လာမႈန ္းလမ္းမ်ား 

စီမံကိန္းေ ကာင္ ျဖစ္ေပ နုိင္သ ္  ပတ၀္န္းက်င္ ွင္ လူမႈ၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေယ ုယ်အားျဖင္  ခန္႔မွန္းရန္ ွင္  

သံုးသပ္အက ျဖတ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါကြင္းဆင္းေလ လာမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္စီစ ္ေဆာက္ရြက္ထားသ ္  

ဇယား ၅.၃-၁  ကြင္းဆင္းေလ လာမႈန ္းလမ္းမ်ား 

ကြင္းဆင္း 
ေလ လာျခင္း 

ေလ လာသ ္  
ေနရာမ်ား၏ 
တ ္ေနရာ 

ေလ လာသ ္ ကာလ ေလ လာသ ္  အမ်ိဳးအစား ွင္  န ္းလမ္းမ်ား 

ေလအရ ္အေသြး ၃ ေနရာ              
 (ပုံ ၅.၃-၁ အတိုင္း) 

၂  ကိမ္ (မုိးရာသီ ွင္  
 ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ) 
တစ္ပတ္ဆက္တုိက္ (၇ 
ရက)္ 

ေလ လာသ ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
၁) နုိက္ထရုိဂ်င္  ုိင္ေအာက္ဆို ္(NO2)  ၂)နုိက္ထရုိဂ်င္ 
မုိေနာက္ဆို ္(NO)  ၃) ဆာလဖာ ုိင္ေအာက္ဆို ္ (SO2)  
 ) ကာ ြန္မုိေနာက္ဆို ္(CO)  ၅) PM2.5  ၆) PM10 
ေလ လာသ ္ န ္းလမ္းမ်ား 
USEPA reference န ္းလမ္းမ်ား သို႔မ ုတ္ 
အျခားတူ ီေသာန ္းလမ္းမ်ား 

ေရအရ ္အေသြး 
 ေျမျပင္ေရ ွင္  
ေျမေအာက္ေရ) 

ေျမျပင္ေရ 
၅ ေနရာ 
ေျမေအာက္ေရ  
၂ေနရာ 
(ပုံ ၅.၃-၁ အတုိင္း) 

ေျမျပင္ေရ- 
၂  ကိမ္ (မုိးရာသီ ွင္  
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ  
စုစုေပါင္း နမူနာ ၁၃ ခု)  
ေျမေအာက္ေရ- 
၂  ကိမ္  
(စုစုေပါင္း နမူနာ  ခု) 

ေလ လာသ ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
ေျေေေေျေေေျမျပင္ေရ  
၁) အပူခိ်န္ ၂) pH ၃  ေပ်ာ္၀င္ေအာက္ဆီဂ်င္ (DO) 
 ) လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းမႈ(EC) ၅) အနံ႕ ၆) အေရာင္ 
၇  ေရေစးမႈ ၈  ေမ်ာပါအန ္(SS) ၉) BOD5  
၁၀) COD ၁၁) နုိက္ထရုိဂ်င္ ၁၂  ေဖာစဖရတ္ 
၁၃) အဆီ ၁ ) အာဆန္းနစ္ (As) ၁၅  ျပ ါး (Hg) ၁၆) ခ  
(Pb) ၁၇) ကက္ မီယံ (Cd) ၁၈) hexavalent chromium 
(Cr(VI)) ၁၉  ေ ကးနီ (Cu) ၂၀) သြပ္ (Zn  
၂၁) မန္းဂနိစ္ (Mn) ၂၂) နီကယ္ (Ni) ၂၃) သံ ာတ္ (Fe)  
၂ ) ဆိုင္ယာ ုိက္ (free and total) ၂၅)ဖလူအိုရုိက္ ၂၆) 
နုိက္ထရိတ္္(NO3-N) ၂၇) အမုိနီယမ္ ုိက္ထရုိဂ်င္ (NH4-
N) ၂၈) total coliform ၂၉)  ုိက္ထရုိက္ (NO2-N) ၃၀) 
Barium 
၃၁) Selenium ၃၂)Formaldehyde ၃၃) Phenol ၃ ) 
ဆာလဖုိက္ ၃၅) ကလိုရင္း 
ေျမေအာက္ေရ 
၁) အပူခ်ိန္ ၂) အနံ႕ ၃) အေရာင္ ၅) လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းမႈ 
၅ ေရေစးမႈ ၆) pH ၇) BOD5 ၈) SS ၉) DO ၁၀) COD 
၁၁)  ုိက္ထရုိဂ်င္၁၂  ေဖာ စရတ္ ၁၃) အဆီ ၁ ) 
အန ္ထိုင္မႈ ၁၅) အာဆန္းနစ္ (As) ၁၆  ျပ ါး(Hg) ၁၇) 
ခ  (Pb) ၁၈) ကတ္ မီယံ (Cd ၁၉) hexavalent 
chromium (Cr(VI))  ၂၁  ေ ကးနီ (Cu) ၂၁) သြပ္ (Zn)  
၂၂) မန္းဂနိစ္ (Mn) ၂၃) နစ္ကယ္ (Ni)၂ ) သံ ာတ္(Fe) 
၂၅) ဆိုင္ယနုိက္ (CN) ၂၆) ဖလိုရုိက္ ၂၇)  ုိက္ထရိတ္ 
(NO3-N, NO2-N) ၂၈) အမုိနီယမ္ ုိက္ထရုိဂ်င္(NH4-N) 
၂၉) total coliform 
ေလ လာသ ္ န ္းလမ္းမ်ား 
 ုိင္ငံတကာစံျပဳန ္းလမ္းမ်ား ွင္  အျခားတူ ီေသာန ္း 
လမ္းမ်ား 
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ကြင္းဆင္း 
ေလ လာျခင္း 

ေလ လာသ ္  
ေနရာမ်ား၏ 
တ ္ေနရာ 

ေလ လာသ ္ ကာလ ေလ လာသ ္  အမ်ိဳးအစား ွင္  န ္းလမ္းမ်ား 

ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈ ႈန္း 

လမ္းေ း :၂ေနရာ 
(ဆူ ံသံ ွင္ တုန္ခါမႈ) 
ပတ္၀န္္းက်င္:၃ေနရာ 
(ဆူ ံသံ) 
(ပုံ ၅.၃-၁ အတုိင္း) 

၁ ကိမ္ 
 ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ) 
 ကားရက္ ၂  နာရီ ကာ 
၅ေနရာ ွင္  ပိတ္ရက္ 
၂  နာရီ  

ေလ လာသ ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
၁) ပတ္၀န္းက်င္/လမ္းေ း ဆူူ ံမႈ ႈန္း : LAeq (dB)  (A-
weighted loudness equivalent), 
၂) လမ္းေ းတုန္ခါမႈ ႈန္း:Lv 
ေလ လာသ ္ န ္းလမ္းမ်ား 
 ုိင္ငံတကာစံျပဳန ္းလမ္းမ်ား ွင္  အျခားတူ ီေသာန ္း 
လမ္းမ်ား 

ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္း အပုိင္း (၂) ပုိင္း  
လမ္းေ းတြင္ဆူ ံ
သံ ွင္  တုန္ခါမႈ ႈန္း 
တုိင္းတာမႈအတုိင္း  
(ပုံ ၅.၃-၁ အတုိင္း) 

 ကားရက္ ၂  နာရီ ကာ 
 ွင္  ပိတ္ရက္ ၂  နာရီ 

ေလ လာသ ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
ယာ ္အေရအတြက္- ေမာ္ေတာ္ယာ ္မ်ားကို အမ်ိဳးအစား 
  မ်ိဳးခြ ျခားထားသ ္ ၁ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၂) 
ပုံမွန္ယာ ္ငယ္ ၃) ယာ ္ ကီး  ွင္   ) အျခား (ထြန္စက္  ွင္  
အျခား) 
ေလ လာသ ္ န ္းလမ္းမ်ား 
လူကုိယ္တုိုင္ေရတြက္ျခင္း 

ေျမ  ၃ ေနရာ 
(ပုံ ၅.၃-၁ အတုိင္း) 

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ : ၁ 
 ကိမ္  

ေလ လာသ ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
၁  ျပ ါး (Hg) ၂) အာဆန္းနစ္ (As) ၃)ခ  (Pb)  ) 
ကတ္ မီယံ (Cd) ၅  ေ ကးနီ (Cu) ၆) သြပ္ (Zn) ၇) 
ခရုိမီယမ္(Cr VI) ၈)သံ ာတ္(Fe) ၉) မန္းဂနိစ္(Mn) 
ေလ လာသ ္ န ္းလမ္းမ်ား 
 ုိင္ငံတကာစံျပဳန ္းလမ္းမ်ား ွင္  အျခားတူ ီေသာန ္း 
လမ္းမ်ား 

အပင္ ွင္  တိရိစၧာန္္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေ
ရးဇုန္ဧရိယာ ွင္  အနီး 
ပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာ 
(အရပ္မ်က္ ွာအသီး
သီး၏ ၁.၀ ကီလုိ 
မီတာခန္႔) 
(ပုံ ၅.၃-၂ အတုိင္း) 

မုိးရာသီ- 
၁  ကိမ္ (အပင္ ွင္  
တိရိစၧာန္္စာရင္း) 
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ- 
၁  ကိမ္ (အပင္ ွင္  
တိရိစၧာန္္ စာရင္းႏွင့္ သ 
ဘာ၀ေပါက္ပင္ျပေျမပုံ)  

ေလ လာသ ္ န ္းလမ္းမ်ား 
၁  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
၂) Plot survey  ွင္  line census survey 
ျပင္ဆင္ရမ ္  ေလ လာမႈရလ ္မ်ား 
အပင္ ွင္  တိရိစၧာန္္စာရင္း  သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ 
ဧရိယာ ွင္  အနီးပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာရိွ သဘာ၀ေပါက္ပင္ 
ျပေျမပုံ 

ယ ္ေက်းမႈ ဇုန္ (ခ) ေနရာ ွင္  
ယင္း၏အနီးပတ္၀န္း
က်င္ 

၁  ကိမ္  ေလ လာသ ္ န ္းလမ္းမ်ား 
၁  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
၂) ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း 

ဇလေ   
 ေျမမ်က္ ွာသြင္ျပင္) 

ဇုန္ (ခ) ေနရာ ွင္  
ယင္း၏အနီးပတ္၀န္း
က်င္ (အရပ္မ်က္ ွာ 
အသီးသီး၏ ၅၀၀ 
မီတာခန္႔) 

၁  ကိမ္  ေလ လာသ ္ န ္းလမ္းမ်ား 
၁  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
၂) ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း 

မူရင္း- ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အဖြ ႕ 
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မူရင္း-     ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ ၅.၃-၁ ေလ  ေရ  ေျမ  ဆူ ံသံ/တုန္ခါမႈ ႈန္း ွင္  ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းတုိ႔အတြက္ ကြင္းဆင္းေလ လာသ ္  ေနရာမ်ား 

                                      

မူရင္း-     ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ ၅.၃-၂  ကြင္းဆင္းေလ လာသ ္  ဧရိယာ (အပင္ ွင္  တိရိစၧာန္) 
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၅.၃.၂   ကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း ွင္  သုံးသပ္အက ျဖတ္ျခင္း န ္းလမ္းမ်ား 

လက္ရိွေလ လာေတြ႕ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  ကြင္းဆင္းေလ လာမႈမွရရိွေသာပတ္၀န္းက်င္ ွင္  လူမႈ၀န္းက်င္ 

ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားကိုအေျခခံ၍စီမံကိန္းေ ကာင္ သက္ေရာက္မႈရိွနုိင္ေသာပတ္၀န္းက်င္ ွင္ လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

အေ ကာင္းအရာမ်ား ွင္  ထိခုိက္မႈပမာဏမ်ားကို ခန္႔မွန္းျခင္း ွင္  သံုးသပ္အက ျဖတ္ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ ုိင္သ ္  

 ကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း ွင္  သံုးသပ္အက ျဖတ္ျခင္း၏ အေျခခံသေ ာတရားမ်ားကို ဇယား (၅.၃-၂) တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  

ဇယား ၅.၃-၂   ကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း ွင္  သုံးသပ္အက ျဖတ္ျခင္းန ္းလမ္း၏ အေျခခံသေ ာတရားမ်ား 

အမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္  ကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း ွင္  သုံးသပ္အက ျဖတ္ျခင္းန ္းလမ္းမ်ား 
 စ္ မ္းမွဳ  
 

ေလအရ ္အေသြး  
 

CO/CLP: လမ္းတေလွ်ာက္ရိွ ေလအရ ္အေသြးအေပ သက္ေရာက္မႈကို ကြင္းဆင္း 
ေလ လာျခင္း ွင္  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးယာ ္ အေရအတြက္ ခန္႔မွန္း 
ပမာဏကို အေျခခံ၍ ပမာဏအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  တ ္ေဆာက္ 
ေရးလုပ္ငန္းသံုံုး စက္ယ ၱရားမ်ားလ ္ပတ္မႈေ ကာင္  ျဖစ္ေပ ေသာ ေလအရ ္ 
အေသြးအေပ သက္ေရာက္မႈကို အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္းသံုးသပ္နုိင္သ ္  

OP: လမ္းတေလွ်ာက္ရိွ ေလအရ ္အေသြးအေပ သက္ေရာက္မႈကို ကြင္းဆင္းေလ  
လာျခင္း ွင္  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးယာ ္ အေရအတြက္ ခန္႔မွန္း ပမာဏကို 
အေျခခံ၍ ပမာဏအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  စက္ရုံဧရိယာအတြင္း 
ငွားရန္းေနထိုင္သူမ်ားမွ အသံုးျပဳရာမွထြက္ေပ လာေသာ မသန္႔ရွင္းေသာ 
 ာတ္ေငြ႔မ်ားေ ကာင္ ျဖစ္ေပ နုိင္ေသာ ေလထု စ္ မ္းမႈမ်ားကို အလားတူ 
အေဆာက္အ ီမ်ားမွ မသန္႔ရွင္းေသာ  ာတ္ေငြ႕မ်ားထြက္ေသာ အေျခအေနမ်ား 
ကို ကုိးကား၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

ေရအရ ္အေသြး CO/CLP: ေရ စ္ မ္းေစေသာ အရာမ်ားထုတ္လ တ္ျခင္း ွင္  ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
ကို ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္းရလ ္မ်ား ွင္  ေဆာက္လုပ္ေရးန ္းလမ္းကို အေျခခံ 
ပမာဏအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သုံးသပ္နုိင္သ ္  

OP : ေရ စ္ မ္းေစေသာအရာမ်ားေတြ႕ရိွျခင္းကို ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္းရလ ္မ်ား 
 ွင္  ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံအရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း 
သံုးသပ္နုိင္သ ္  

စြန္႔ပစ္ပစ  ္း CO: စက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား၏ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈေ ကာင္  သက္ေရာက္မႈမ်ားကို လက္ရိွ 
အမိႈက္သိမ္းဆ ္းမႈအေျခအေန ွင္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား၏စြန္႔ပစ္မႈအေျခအေနကို 
အေျခခံျပီး အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

OP: အမိႈက္ထုတ္လ တ္မႈ (အိမ္ထြက္အမိႈက္  စက္ရုံထြက္အမိႈက္ ွင္ အ ၱရာယ္ရိွေသာ 
အမိႈက္) မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈကို လက္ရိွ အမိႈက္သိမ္းဆ ္းမႈအေျခအေန ွင္  
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား၏ စြန္႔ပစ္မႈအေျခအေနကို မီွျငမ္းျပီး အရ ္အေသြးအားျဖင္  
ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

CLP: ဖ်က္သိမ္းရာမွထြက္ေပ  ုိင္မ  ္ အမိႈက္ပမာဏကိုအလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခ  
ခံ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

ေျမဆီလ ာ 
 စ္ မ္းမႈ 

CO/CLP:  သက္ေရာက္မႈကို ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္းမွရလ ္မ်ား  ရိွထားေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံအရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း 
သံုးသပ္နုိင္သ ္   

OP: သက္ေရာက္မႈကို  စ္ မ္းေစေသာအရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခ ြသ ္  အေျခအေန ွင္  
အျခား အလားတူငွားရန္းသူမ်ား၏ ထုတ္လ တ္သ ္  အေျခအေနကို မီွျငမ္းျပီး 
အရ ္အေသြးအားျဖင္   ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္   

ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈ ႈန္း 

CO/CLP: လမ္းတေလွ်ာက္ရိွ အသံ ႈန္း ွင ္တုန္ခါမႈမ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္းမွ 
ရလ ္မ်ား ွင္  စီမံကိန္းသံုးယာ ္အေရအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခပမာဏတို႔မွ ပမာဏ 
အားျဖင္  ခန္႔မွန္းသံုးသပ္နုိင္သ ္  တ ္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသံုံုး စက္ယ ၱရားမ်ား 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာ အတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

5-11 

 

အမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္  ကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း ွင္  သုံးသပ္အက ျဖတ္ျခင္းန ္းလမ္းမ်ား 
လ ္ပတ္မႈေ ကာင္  ျဖစ္ေပ ေသာ ဆူ ံသံ ွင္  တုန္ခါမႈကို အရ ္အေသြးအားျဖင္   
ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္   

OP: လမ္းတေလွ်ာက္ရိွ အသံ ႈန္းကိုကြင္းဆင္းေလ လာျခင္းမွရလ ္မ်ား ွင္ ု  စီမံကိန္း 
သံုးယာ ္္အေရအတြက္ ခန္႔မွန္းပမာဏတို႔မွ ပမာဏအားျဖင္  ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ 
နုိင္သ ္  ငွားရမ္းသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈေ ကာင္  ွင္  အျခားအသံုးအေဆာင္ 
မ်ားေ ကာင္  ျမင္ တက္လာမ ္  ဆူ ံသံ ွင္  တုန္ခါမႈ ႈန္းကို အရ ္အေသြးအား 
ျဖင္  ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ ုိင္သ ္  

အနံ႔ဆိုး OP: သက္ေရာက္မႈကို ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
အေျခခံ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

ေအာက္ေျခအန ္ OP: သက္ေရာက္မႈကို ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
အေျခခံအရ ္အေသြးအားျဖင္္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

သ ာ၀ပတ္
၀န္းက်င္ 

အပင္  တိရိစ ာန္  
ေဂ စနစ္ 

သက္ေရာက္မႈကို ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္းမွရလ ္မ်ား  ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား  
စီမံကိန္းအစီအစ ္ ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္   

ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  
ဇလေ   သက္ေရာက္မႈကို ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခ 

ခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္   ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  
ေျမတိုက္စားမႈ OP: သက္ေရာက္မႈကို ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း ွင္  စီမံကိန္းအစီအစ ္ကို အေျခခံ၍ 

အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္   
လူမႈ၀န္းက်င္ ေနရာအသစ္သို႔ 

ျပန္လ  ္
ေနရာခ်ထားျခင္း  
 

ထိခုိက္ခံရေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား ပမာဏ ွင္  ယင္းတို႔၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို ပမာဏ 
အားျဖင္  ခန္႔မွန္း ုိင္သ ္  သက္ေရာက္မႈကို TSMC မွရရိွထားေသာ အေသးစိတ္ 
တိုင္းတာမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း ုိင္သ ္  

အသက္ရွင္ေနထိုင္ 
ေရး ွင္ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေ ကာင္း 

သက္ေရာက္မႈကို TSMC မွရရိွေသာ စီမံကိန္းေ ကာင္  ထိခုိက္ခံရေသာ အိမ္ေထာင္စု 
မ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေ ကာင္း ွင္  ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား  ရိွထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္္  
ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္   

ထိခ္ုိက္လြယ္ေသာ 
အုပ္စု(က်ား/မ  
ခ်ိ ႔ဳတ  သူ မသန္္စြမ္းသူ
မ်ား)  

သက္ေရာက္မႈကို TSMC မွရရိွေသာ ထိခ္ုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား ွင္  ပတ္သက္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား  ယခင္ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
အေျခခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္   

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ 
အေပ ေ သတြင္း 
သေ ာထားကြ လြ မႈ
မ်ား 

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအေပ  ေ သတြင္းသေ ာထားကြ လြ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်မ်ားကို 
လက္ရိွ အေျခအေန ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္  
ခန္႔မွန္းသံုးသပ္နုိင္သ ္  

အက်ိဳးေက်းဇူး ွင္  
ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ီမွ်စြာခြ 
ေ၀မႈမရိွျခင္း 

အက်ိဳးေက်းဇူး ွင္  ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ီမွ်စြာခြ ေ၀မႈမရိွျခင္း ျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်မ်ားကို လက္ရိွ 
အေျခအေန ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံအရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း 
သံုးသပ္နုိင္သ ္  

ကေလးသူငယ္ 
အခြင္ အေရး 

ကေလးသူငယ္မ်ား ပ ာေရးထိခုိက္မႈ ွင္  လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အ ီမ်ား 
တုိးတက္လာမႈေ ကာင္  ကေလးမ်ားအေပ တြင္ သြယ္၀ုိက္ေသာအားျဖင္  လ မ္းမုိးမႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်မ်ားကို လက္ရိွအေျခအေန ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ၍ 
အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္   

လက္ရိွလူမႈေရး 
ဆိုင္ရာအေျခခံ 
အေဆာက္အ ီမ်ား 
 ွင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

သက္ေရာက္မႈကို လက္ရိွလူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အ ီမ်ား အေျခအေန  
ယခင္ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ၍ 
အရ ္အေသြးအားျဖင္   ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္   



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာ အတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

5-12 

 

အမ်ိဳးအစား နယ္ပယ္  ကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း ွင္  သုံးသပ္အက ျဖတ္ျခင္းန ္းလမ္းမ်ား 
ေရအသံုးျပဳမႈ သက္ေရာက္မႈကို ရိွထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို 

အေျခခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  
ယ ္ေက်းမႈအေမြအ
 ွစ္ 

သက္ေရာက္မႈကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ရလ ္မ်ား ွင္  ကြင္းဆင္းေလ လာမႈမ်ားကို 
အေျခခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

ရႈခင္းမ်ား သက္ေရာက္မႈကို  ကြင္းဆင္းေလ လာမႈမွ ရလ ္မ်ား ွင္  အေျခခံအေဆာက္အ ီမ်ား၏ 
အစီအစ ္ကို အေျခခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

က်န္းမာေရး
 ွင္  လံုျခံဳမႈ 

AIDS/HIV 
က  သို႔ေသာ 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 
အ ၱရာယ္ 

သက္ေရာက္မႈကို ေဆာက္လုပ္ေရးအစီအစ ္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ၍ 
ပမာဏအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သုံးသပ္နုိင္သ ္   

 လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရး ွင္  
လံုျခံဳေရး 

သက္ေရာက္မႈကို ေဆာက္လုပ္ေရးအစီအစ ္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကိုအေျခခံ၍ 
အရ ္အေသြးအားျဖင္္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

 ေ သတြင္း 
က်န္းမာေရး ွင္  
လံုျခံဳေရး 

သက္ေရာက္မႈကို ေဆာက္လုပ္ေရး/ လုပ္ငန္းလ ္ပတ္ျခင္း အစီအစ ္မ်ား ွင္  
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္   

  ာတုေ  ပစၥည္း 
မ်ားအသံုးျပဳမႈ 

သက္ေရာက္မႈကို ရိွထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ 
၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္    ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

ေ းအ ၱ 
ရာယ္ 

ေရ ကီးေရလွ်ံမႈ 
အ ၱရာယ္ 

သက္ေရာက္မႈကို ကြင္းဆင္းေလ လာမႈရလ ္မ်ား  သက္ဆုိင္ရာအဖြ ႕အစ ္းမ်ား ွင္  
သက္ဆိုင္သူမ်ား ွင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား ွင္  ရိွထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အေျခခံ၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္   

မီးအ ၱရာယ္ သက္ေရာက္မႈကို ရိွထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ 
၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္   ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

ငလ်င္လႈပ္ျခင္း သက္ေရာက္မႈကို ရိွထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ 
၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

အျခား ကမ ာ ကီးပူေ ြးလာမႈ သက္ေရာက္မႈကို ရိွထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ွင္  အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေျခခံ 
၍ အရ ္အေသြးအားျဖင္  ခန္႔မွန္း သံုးသပ္နုိင္သ ္  

မွတ္ခ်က္- P - ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီ ွင္     -ေဆာက္လုပ္ဆ ကာလ     
 OS- လုပ္ငန္းလ ္ပတ္ဆ ကာလ      CLP- လုပ္ငန္းရပ္ဆ ေသာကာလ 
မူရင္း- ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အဖြ ႕ 
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အခန္း     ကြင္းဆင္းေလ လာတုိင္းတာသုံးသပ္ျခင္း 
 

     ေလအရ ္အေသြး 
 
       ေလ လာသ ္  ေလအရ ္အေသြးအမ်ိိ းအစား 
စစ္တမ္းေကာက္ယူသ ္ ေလအရ ္အေသြးအမ်ိိ းအစား မ ာ SO2၊ NO2၊ NO၊ CO၊ PM2.5   င္  PM10 တို႔ျဖစ္သ ္  
ပတ၀္န္းက်င္ေလထုထ တြင္  ါတ္ေငြ႔ထြက္ေသာ အ ိကအရင္းအျမစ္မ  ေနရာအကြာအေ၀း  င္  အခ်ိန္ေပ မူတ ္   
NO သ ္ O   င္  ါတ္ျပ   NO2 ထြက္လာေသာေ ကာင္  ကြ ျပားျခားနားေသာ အေျခအေနသံုးမ်ိ း၌  ီမ ်ေသာ NO2   င္  
NO ကို ရရိ ရန္ NO ကို ကိုးကားတိုင္းတာသ ္ အရာအျဖစ္ တုိင္းတာခ  ပါသ ္  
 
      ေလ လာသ ္  ေနရာ 
ေလအရ ္အေသြး စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ကို မုိးရာသီ    င္  ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီ မ်ားတြင္ ျပ လုပ္ခ  ပါသ ္  
ပတ္ဝန္းက်င္ အမ်ိ းအစား   စ္ခု အတြက္ ေစာင္  က ္ ေလ လာသ ္ ေနရာ သံုးခုခ ြ ၍စစ္တမ္းေကာက္ယူ ခ  ပါသ ္  
ေလအရ ္အေသတိုင္းတာသ ္ ေနရာ-  (AQ-1)   င္  ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ-   AQ-2) တို႔သ ္ 
လမ္းမ ကီးတစ္ေလ ်ာက္ တြင္ သတ္မ တ္ထားျပီး ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ-    AQ-   အတြက္ 
လယ္ကြင္း  စပါးကြင္း  ထ တြင္ ေလ လာရန္ သတ္မ တ္ထား ပါသ ္  ေလအရ ္အေသြးစစ္တမ္္းေကာက္ယူခ   သ ္  
အေသးစိတ္ ကို ေအာက္ပါ ဇယား    -    င္  ပုံ    -  တြင္ ျပသထားပါသ ္   
 

 
   မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ    -  ေလအရ ္အေသြး ေစာင္  က ္ ေလ လာရာေနရာ 
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ပုံ     -   တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္ အတိုင္း သီလ၀ါ     သုိ႔ အသြားအျပန္ ခန္႔မ န္းထားသ ္  ျဖန္႔က်က္သြားလာျခင္း၊ 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလမ္းေ ကာင္း  င္  ေျမအသံုးခ်မႈကို ထ ္ သြင္းစ ္းစားရာတြင္ လက္ရိ  ရိ ေနသ ္  
အေျခခံအခ်က္အလက္  င္  အနာ ါတ္တြင္သက္ေရာက္မ ္ အရာကို တိုင္းတာရန္အတြက္ လမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ 
တိုင္းတာမ ္ ေနရာ  စ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခ  ပါသ ္   
 

ဇယား    -  ေလအရ ္အေသြး ေစာင္  က ္ ေလ လာရာေနရာ 

ေစာင္  က ္ ေလ  
လာရာေနရာ 

ကုိ သဒိနိတ္ 
မ်ား 

ေစာင္  က ္ ေလ  
လာရာေနရာ 
အမ်ိ းအစား 

ေစာင္  က ္ ေလ လာရာေနရာအေသးစ္ိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

AQ-1 
16°4 ´17 6˝N, 
96°15´48  ˝  

ကားလမ္းတစ္ 
ေလ ်ာက္ 

သန္လ်င္-သီလဝါကားလမ္္းေဘး ၊ က်ိ က္ေခါက္ဘုရားအနီး၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္  

 

AQ-2 
16°40´49 6˝N, 
96°17´5  2˝  

ကားလမ္းတစ္ 
ေလ ်ာက္ 

ဒ ုံ-သီလဝါ ကားလမ္းေဘး၊ သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္  
 

AQ-3 
16° 9´1  6˝ N, 
96°16´50 6˝  

လယ္ကြင္းျပင္ 
ဖလန္းရြာေဟာင္း ဘုန္း ကီးေက်ာင္း အေရ ႕ဘက္၊ 

ေက်ာက္တန္း ျမိ ႕နယ္  
 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 

(   ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ -  (AQ-1) (ကားလမ္းတစ္ေလ ်ာက္) 
 
ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ-  AQ-1  ေလ လာေရးအဖ ြ႕မ ာသန္လ်င္-သီိလဝါ  င ္ သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း 
လမ္းဆံု မ   .၅ ကီလုိမီတာ အကြာ သန္လ်င္-သီိလဝါ  ကားလမ္းေဘး ေျမျပန္႔ေနရာ တြင္ေလ လာခ   သ ္   
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖံြ႔ျဖိ းေရးနယ္ေျမမ်ား မ ာတိုင္းတာသ ္ ေနရာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္တ ္ရိ သ ္  
တိုင္းတာသ ္ ေနရာအနိီးတစ္ဝုိက္တြင္ လူေနအိမ္မ်ား အေဆာက္အ ီမ်ား မရိ ေသာေ ကာင္ ျဖစ္ ုိိင္ေျခ ရ ိေသာ 
စြန္႔ထုတ္ ါတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္ရာ အရင္းအျမစ္မ ာ သန္လ်င္-သီိလဝါ ကားလမ္းမေပ ရိ သြားလာေနေသာ 
ယာ ္မ်ားမ သာျဖစ္သ ္  ၄င္းကို ေအာက္ပါ ပုံ  . -  တြင္ ျပသထားပါသ ္   
 

  

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  . -  ေလအရ ္အေသြးတိင္ုးတာသ ္ ေနရာ-  (AQ-1) တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း 
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(   ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ-  (AQ-2) (ကားလမ္းတစ္ေလ ်ာက္) 
 
ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ-   AQ-2  ေလ လာေရးအဖ ြ႕မ ာ  ဒ ုံ-သီလဝါ   င္  သန္လ်င္္-ေက်ာက္တန္း 
ကားလမ္း လမ္းဆံု မ   . ကီလုိမီတာအကြာ၊သီလဝါကားလမ္းေဘးေျမျပန္႕ေနရာတြင္ေလ လာခ  ပါသ ္  သီလဝါ 
အထူးစီးပြား ေရးဇုန္နယ္ေျမ အပုိင္း(ခ) မ ာ တိုင္းတာသ ္ ေနရာ-  ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ တ ္ရိ ျပီး 
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္နယ္ေျမ အပုိင္း(က) မ ာ တိုင္းတာသ ္ ေနရာ-  ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တ ္ရိ ပါသ ္  
၎ေနရာ၏ ေျမာက္ဘက္ ၃ကီလုိမီတာခန္႕တြင္ ထမလံုရြာ တည္ရွိသည္။ ၎ေနရာ ၏အနိီးတစ္ဝုိက္တြင္ 
လူေနအိမ္မ်ား အေဆာက္အ ီးမ်ား မရိ ေသာေ ကာင္   ျဖစ္ ုိိင္ေျခရ ိေသာ စြန္႔ထုတ္ ါတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္ရာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားမ ာ ဒ ုံ-သီိလဝါ ကားလမ္းမေပ ရိ သြားလာေနေသာယာ ္မ်ား  င္  အပုိင္း(က)အတြင္းရ ိ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးယာ ္ မ်ား မ ျဖစ္သ ္  ၄င္းကိ ုေအာက္ပါပုံ  . -  တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္  
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ပုံ  . -  ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ-  (AQ-2) တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း 

 
(   ေလအရ ္အေသြးတုိင္းတာသ ္ ေနရာ-  (AQ-3) (လယ္ကြင္းျပင္) 
 
ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္  ေနရာ-   AQ-   ေလ လာေရးအဖ ြ႕မ ာေက်ာက္တန္းျမိ ႕နယ္ ၊ ဖလန္းရြာေဟာင္းရိ  
ဘုန္္း ကီးေက်ာင္းဝန္း၏ အေရ  ႕ဘက္တြင္တိုင္းတာခ  ပါသ ္  ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္  ေနရာ- ၏ အေရ ႕ 
ဘက္   ကီလုိမီတာခန္႔တြင္ ဖလန္းရြာသစ္ တ ္ရိ သ ္  ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္  ေနရာ-  ၏ 
အနီးတစ္ဝုိက္တြင္ ပုံ ၆.၁-၄ တြင္ျပထားသည့္အတိုင္းစပါးကြင္းမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္အနည္းငယ္ရွိသည္။ 
ေလအရ ္အေသြးေနရာ -   သ ္ အပုိင္း(ခ) စက္မႈဇုန္နယ္ေျမ၏ အျပင္ဘက္တြင္  ရွိိသည္။ ျဖစ္ ုိိင္ေျခရ ိေသာ 
စြန္႔ထုတ္ ါတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားမ ာ အနီးတစ္ဝုိက္ရိ ရြာမ်ားတြင္ ေနထိိုင္သူမ်ား၏ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (human activities) မ်ား မ ျဖစ္သ ္  
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ပုံ  . -၄ ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္  ေနရာ -  (AQ-3) တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း 
 

 . .        ေလ လာသ ္  ကာလ 
 
ေလအရ ္အေသြးတုိင္းတာ ေလ လာေရးကိုမုိးရာသီ ( ၀ ၅၊ စက္တင္ဘာမ ေအာက္တိုဘာ)  င္  ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ 
(ဒီဇင္ဘာ၊  ၀ ၅) တို႔တြင္ ( ) ရက္ဆက္တုိက္ျပ လုပ္ခ  ပါသ ္  တိိုင္းတာခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယား  . -  တြင္ 
ေဖာ္ျပ ထားပါသ ္  
 

ဇယား  . .  ေလအရ ္အေသြးေလ လာရန္ နမူနာရယူသ ္ ကာလ 
 

နမူနာယူသ ္ ေနရာ မုိးရာသီ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီီ 
ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာ 
သ ္ ေနရာ-  AQ-1 

စက္တင္ဘာ၊  ၀ (ဗုဒၶဟူး  - ေအာက္တုိဘာ ၊   
(ဗုဒၶဟူး)၊  ၀ ၅   

 ၀ (အ ၤါ) -   (အ ၤါ) ၊ဒီဇင္ဘာ  ၀ ၅  

ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာ 
သ ္ ေနရာ-  AQ-2 

စက္တင္ဘာ၊  ၀ (ဗုဒၶဟူး  - ေအာက္တိုဘာ၊   
(ဗုဒၶဟူး)၊  ၀ ၅   

 ၀ (အ ၤါ) -   (အ ၤါ) ၊ဒီဇင္ဘာ  ၀ ၅  

ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာ 
သ ္ ေနရာ-  AQ-3 

စက္တင္ဘာ၊ ၀ (ဗုဒၶဟူး  - ေအာက္တုိဘာ၊   
(ဗုဒၶဟူး)၊  ၀ ၅   

 ၀ (အ ၤါ) -   (အ ၤါ)၊ ဒီဇင္ဘာ  ၀ ၅  
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 . .၄  တုိင္းတာေလ လာသ ္  န ္းလမ္း 
 
ပတ္ဝန္းက်င္ ေလအရ ္အေသြး စံနမူနာရယူျခင္း  င္  ဆန္းစစ္ေလ လာျခင္းမ်ားကို အေမရိကန္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ကာကြယ္ေရးေအ ်င္စီ (U.S. EPA) ၏ အ ကံျပ ခ်က္မ်ားကိုကုိးကား  ေဆာင္ရြက္ခ  ပါသ ္  ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေလထုအရ ္အေသြးကိုေစာင္  က ္ တိုင္းတာ အခ်က္အလက္ရယူရန္အတြက္ The Haz-Scanner Environmental 
Perimeter Air Station (EPAS)ကိုအသုံးျပ ခ  ပါသ ္  စံနမူနာရယူထားေသာ ႈန္း (သို႔  ေလအရ ္အေသြး 
အခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္မိိနစ္တိုင္း အလိုေလ်ာက္တိုင္းတာျပီး တိုင္းတာျပီးသ ္  အရ ္အေသြး အမ်ိ းအစား၏ 
အခ်က္အလက္မ်ား (SO2, NO2, NO, CO, PM10, PM2.5) ကိမု တ္တမ္းတင္သိမ္းဆ ္းထားပါသ ္  ဇယား  . -
 တြင္ျပသထားပါသ ္ စံနမူနာယူေသာစက္ (Sampling pump) သ ္တစ္မိနစ္လ ်င္   လီတာ (2 L/min) ႈန္း ျဖင္  
လ ္ပတ္ပါသ ္  မတူ ီေသာ ဆန္းစစ္ျခင္းန ္းလမ္းမ်ားကို လ ္း၎တိုင္းတာသ ္  စက္တြင္ေပါင္းစပ္ တပ္ဆင္ 
ထားပါသ ္   ပမာ- Particulate matters (PM10, PM2.5) အတြက ္Particulates 90o Infrared Light Scattering 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

6-5 

  င္  အဆိပ္ရိ ေသာ  ာတ္ေငြ႕မ်ား (CO, NO2, NO, SO2) အတြက ္ ာတုလ ်ပ္စစ္ အာရုံခံ ပစ ၥ ္းမ်ား ျဖစ္သ ္  
 

ဇယား  . -  ေလအရ ္အေသြး စံနမူနာရယူျခင္း   င္  ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္း 
စ ္ ေလအရ ္အေသြးအမ်ိ းအစား ဆန္းစစ္ျခင္းန ္းလမ္း 

   ဆာလဖာဒုိင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ (SO2) 
တိုင္းတာသ ္ ေနရာတြင္ပင္မ တ္တမ္း 

တင္ဖတ္ယူျခင္း 

    ုိက္ထရို ်င္ဒုိင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ (NO2) 
တိုင္းတာသ ္ ေနရာတြင္ပင္မ တ္တမ္း 

တင္ဖတ္ယူျခင္း 

    ုိက္ထရို ်င္ မုိေနာက္ဆိုက္ဒ္ (NO) 
တိုင္းတာသ ္ ေနရာတြင္ပင္မ တ္တမ္း 

တင္ဖတ္ယူျခင္း 

၄  ကာဗြန္ မုိေနာက္ဆိုက္ဒ္ (CO) 
တိုင္းတာသ ္ ေနရာတြင္ပင္မ တ္တမ္း 

တင္ဖတ္ယူျခင္း 

၅   .၅ အမႈန္ပါ၀င္မႈ (PM2.5) 
တိုင္းတာသ ္ ေနရာတြင္ပင္မ တ္တမ္း 

တင္ဖတ္ယူျခင္း 

    ၀ အမႈန္ပါ၀င္မႈ (PM10) 
တိုင္းတာသ ္ ေနရာတြင္ပင္မ တ္တမ္း 

တင္ဖတ္ယူျခင္း 
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 . .၅     တုိင္းတာရရ ိသ ္ ရလဒ္  
သတ္မ တ္စံခ်ိန္စံ ႊန္းမ်ား  င္  အ ီ ေလအရ ္အေသြး တြက္ခ်က္မႈမ်ား၊   ႈိိင္းယ  ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ုိင္ရန္ 
အတြက ္ တိုင္းတာသ ္ ေနရာ အသီးသီးမ  အခ်ိန္  င္  အမ ် ေစာင္  က ္  ေလ လာထားေသာ ေလအရ ္အေသြး 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈရလဒ္ မ်ားကို ေန႔စ ္ ပ်မ္းမ ် ႈန္းထား ( ၄ နာရီ) သိရိ  ုိင္ရန္ စုစ ္းထားပါသ ္  
 
(   ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္  ေနရာ-  (AQ-1)  (ကားလမ္းတစ္ေလ ်ာက္) 
 
ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္  ေနရာ-  (AQ-1)မ  တိုင္းတာရရိ ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေလအရ ္အေသြး 
ရလဒ္မ်ားကိုိ ဇယား . -၄တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  ေျခာက္ေသြ႔ ေသာရာသီတြင္ NO2, CO 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ားပါဝင္မႈႏႈန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ PM2.5   င္  PM10 တုိ႔မ ာ မုိးရာသီထက္ ပုိမုိမ်ားျပားသ ္ကို 
ထင္ရ ားစြာေတြ႔ျမင္ရ ုိင္ပါသ ္  အသံုးျပ မ ္  သတ္မ တစံ္ ႈန္းမ်ား  င္႔ ိႈင္းယ  ္လ ်င္ SO2 မ အပ မုိးရာသ၌ီ 
 စ္ မ္းေစေသာ ျဒပ္ပစၥ ္းမ်ား ပါဝင္မႈမ ာ စံ ႈန္း  င္  ကိုက္ ီပါသ ္  ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီတြင္ NO2    င္  CO 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ပါဝင္မႈႏႈန္းမွာ စံႏႈန္းထက္ ေလ်ာ႔နည္းသည္။ (၇) ရက္အတြင္း တုိုင္းတာခဲ့ေသာ SO2, PM2.5  ႏွင့္ PM10 

တို႔မ ာ သတ္မ တ္ထားေသာတန္ဖုိးထက္ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနသ ္  
  
ဇယား  . -၄ ေလအရ ္အေသြးတုိင္းတာသ ္ ေနရာ(AQ-1) မ  ပတ္ဝန္းက်င္ေလအရ ္အေသြး  ေန႔စ ္ ပ်မ္းမ ်) 

ရာသီ တု ရက္စ ြ 
SO2 NO2 NO CO PM2.5 PM10 

ppm ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 

မုိးရာသီ 

 ၀စက္တင္ဘာ- 
  ေအာက္တိုဘာ 

၀.၀   ၀.၀၄  ၀.    ၀.   ၀.၀   ၀.၀   

 -  ေအာက္တုိဘာ ၀.၀ ၀ ၀.၀   ၀. ၀၉ ၀.   ၀.၀ ၀ ၀.၀   
 -  ေအာက္တုိဘာ ၀.၀ ၀ ၀.၀   ၀. ၈  ၀.   ၀.၀   ၀.၀   
 -၄ ေအာက္တုိဘာ ၀.၀ ၀ ၀.၀၄  ၀.    ၀. ၈ ၀.၀   ၀.၀   
၄-၅ ေအာက္တုိဘာ ၀.၀ ၄ ၀.၀၄၀ ၀. ၄၀ ၀. ၅ ၀.၀ ၄ ၀.၀   
၅-  ေအာက္တုိဘာ ၀.၀ ၅ ၀.၀ ၅ ၀. ၈  ၀. ၀ ၀.၀ ၅ ၀.၀ ၈ 
 -  ေအာက္တုိဘာ ၀.၀   ၀.၀ ၅ ၀.  ၅ ၀.   ၀.၀   ၀.၀   
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ရာသီ တု ရက္စ ြ 
SO2 NO2 NO CO PM2.5 PM10 

ppm ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 

ေျခာက္ေသြ႔ 
ရာသီ 

 ၀-   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀   ၀.၀   ၀.၀ ၅ ၀.   ၀.၀ ၈ ၀.၀ ၉ 
  -   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀   ၀.၀၄  ၀.၀ ၄ ၀. ၀ ၀.၀   ၀.၀၈  
  -   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀ ၄ ၀.၀၄  ၀.၀   ၀. ၄ ၀.  ၅ ၀.    
  - ၄ ဒီဇင္ဘာ ၀.၀   ၀.၀၄၅ ၀.၀ ၉ ၀.၄၈ ၀.၀   ၀.၀၈၈ 
 ၄- ၅ ဒီဇင္ဘာ ၀.၀   ၀.၀၄  ၀.၀၄  ၀.   ၀.၀၈၀ ၀.၀၈  
 ၅-   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀ ၀ ၀.၀၄  ၀.၀ ၄ ၀.   ၀.၀၈  ၀.၀၉  
  -   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀   ၀.၀၅၀ ၀.၀ ၅ ၀.၅  ၀.၀၉  ၀.၀၉  

သတ္မ တ္စံ ႈန္း 

၀.၀  
mg/m3 

(၀ ၀၀၈ 
ppm  ) 

၀.၀  
mg/m3 
(၀.၀၅ 
ppm ) - 

 ၀.   
mg/m3 

(၉ 
ppm)၉ 

၀.၀ ၅ 
mg/m3 

၀.၀၅ 
mg/m3  

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 
 
(   ေလအရ ္အေသြး တိုင္းတာသ ္  ေနရာ-  (AQ-2) (ကားလမ္းတစ္ေလ ်ာက္) 
ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္  ေနရာ-   AQ-2) မ  တိုင္းတာ ရရိ ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေလအရ ္အေသြး 
ရလဒ္မ်ားကိုိေအာက္ပါဇယား   -၅တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ PM10   င္ CO ပါဝင္ ႈန္းမ ာ 
မုိးရာသီထက္ ပုိမုိမ်ားျပားသ ္  သတ္မ တ္စံ ႈန္္းမ်ား   င္   ိႈင္းယ  ္လ ်င္ CO   င္  PM2.5 ပါ၀င္ ႈန္းသ ္ 
ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ  င္  မုိးရာသီ  စ္ခုလံုးတြင္ သတ္မ တ္စံ ႈန္းထက္န ္းေနသ ္ကိုေတြ႔ရသ ္   မုိးရာသီအတြင္း     
ရက ္   င္  ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္  စ္ရက္ တိုင္းတာခ  ေသာ SO2၊ မုိးရာသီတြင္     ရက္တုိင္းတာခ  ေသာ NO2   င္  
ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္     ရက္တုိင္းတာခ  ေသာ PM10 ပါ၀င္မႈ ႈန္းမ ာ သတ္မ တ္စံ ႈန္းမ်ားထက္ 
ေက်ာ္လြန္လ ်က္ရ ိသ ္   
 
ဇယား  . -၅ ေလအရ ္အေသြးတုိင္းတာသ ္ ေနရာ-  (AQ-2)မ  ပတ္ဝန္းက်င္ေလအရ ္အေသြး  ေန႔စ ္ ပ်မ္းမ ်) 

ရာသီ 
တု 

ရက္စ ြ 
SO2 NO2 NO CO PM2.5 PM10 

ppm ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 

မုိးရာသီ 

 ၀စက္တင္ဘ
ာ- 
  
ေအာက္တုိဘာ 

၀.၀၀  ၀.၀   
၀.၀ 
  

၀.   ၀.၀ ၀ ၀.၀ ၈ 

 -  
ေအာက္တုိဘ
ာ 

၀.၀၀၉ ၀.၀ ၉ 
၀.၀
၅၉ 

၀.   ၀.၀   ၀.၀ ၈ 

 -
 ေအာက္တုိ
ဘာ 

၀.၀၀  ၀.၀ ၀ 
၀.၀
   

၀. ၈ ၀.၀   ၀.၀   

 -၄ 
ေအာက္တုိဘ
ာ 

၀.၀၀၅ ၀.၀   
၀.၀
   

၀.   ၀.၀   ၀.၀   

၄-၅ 
ေအာက္တုိဘ

၀.၀၀၅ ၀.၀ ၄ 
၀.၀
   

၀.   ၀.၀   ၀.၀   
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ရာသီ 
တု 

ရက္စ ြ 
SO2 NO2 NO CO PM2.5 PM10 

ppm ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 
ာ 
၅-  
ေအာက္တုိဘ
ာ 

၀.၀၀  ၀.၀   
၀.၀
 ၅ 

၀. ၈ ၀.၀   ၀.၀   

 -  
ေအာက္တုိဘ
ာ 

၀.၀၀  ၀.၀   
၀.၄
၉  

၀.   ၀.၀ ၈ ၀.၀   

ေျခာက္
ေသြ႔ 
ရာသ ီ

 ၀-   
ဒီဇင္ဘာ 

၀.၀ ၀ ၀.၀   
၀.၀
၄  

၀. ၄ ၀.၀ ၀ ၀.၀၄၀ 

  -   
ဒီဇင္ဘာ 

၀.၀၀  ၀.၀   
၀.၀
၅  

၀.   ၀.၀   ၀.၀၄၀ 

  -   
ဒီဇင္ဘာ 

၀.၀၀  ၀.၀   
၀.၀
   

၀.   ၀.၀   ၀.၀၅၅ 

  - ၄ 
ဒီဇင္ဘာ 

၀.၀၀၅ ၀.၀   
၀.၀
   

၀. ၀ ၀.၀   ၀.၀၄၈ 

 ၄- ၅ 
ဒီဇင္ဘာ 

၀.၀ ၀ ၀.၀   
၀.၀
 ၅ 

၀.၄  ၀.၀၀၉ ၀.၀၅  

 ၅-   
ဒီဇင္ဘာ 

၀.၀၀၅ ၀.၀၄၈ 
၀.၀
   

၀. ၉ ၀.၀   ၀.၀ ၅ 

  -   
ဒီဇင္ဘာ 

၀.၀၀၅ ၀.၀   
၀.၀
 ၄ 

၀.   ၀.၀၀၈ ၀.၀၅၄ 

 သတ္မ တ္စံ ႈန္း 
၀.၀  mg/m3 
(၀.၀၀၈ ppm) 

၀.  mg/m3 
(၀.၀၅ ppm) 

- 
 ၀.   
mg/m3 
(၉ ppm) 

၀.၀ ၅ 
mg/m3 
 

၀.၀၅ 
mg/m3 

 
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔  

(   ေလအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ-  (AQ-3) (စပါးခင္း) 
ေလအရ ္ေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ-  မ  တိုင္းတာရရိ ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေလအရ ္အေသြး ရလဒ္မ်ားကိုိ 
ေအာက္ပါ ဇယား . - တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္   စ္ မ္းေစေသာျဒပ္ပစၥ ္း ပါဝင္ႏႈန္းမွာ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ 
မုိးရာသီထက္ သိသိသာသာ ပုိမုိျမင့္မားသည္။ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္  မုိးရာသီတြင္  စ္ မ္းေစေသာ 
ျဒပ္ပစၥ ္း ပါဝင္ႏႈန္းမွာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညိီပါသည္။ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ COဓာတ္ေငြ႔ 

ပါဝင္ ႈန္းမ ာသတ္မ တစံ္ ႈန္းထက္န ္းပါးျပီး ( ) ရက္အတြင္း တိိုင္းတာခ  ေသာ SO2 ၊ ( ) 
ရက္အတြင္းတိုင္းတာခ  ေသာ NO2   င္  ( ) ရက္တြင္ တုိင္းတာခ  ေသာ PM2.5   င္  PM10 တို႔မ ာ သတ္မ တ္စံ ႈန္းထက္ 
ေက်ာ္လြန္ေနသ ္   
 
ဇယား  . -  ေလအရ ္အေသြးတုိင္းတာသ ္ ေနရာ-  (AQ-3) မ  ပတ္ဝန္းက်င္ေလအရ ္အေသြး  ေန႔စ ္ ပ်မ္းမ ်) 

ရာသီ တု ရက္စ ြ 
SO2 NO2 NO CO PM2.5 PM10 
ppm ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 

မုိးရာသီ 
 ၀စက္တင္ဘာ- 
  ေအာက္တိုဘာ 

၀.၀၀၀  ၀.၀ ၈ ၀.၀   ၀. ၀ ၀.၀၀  ၀.၀   
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ရာသီ တု ရက္စ ြ 
SO2 NO2 NO CO PM2.5 PM10 
ppm ppm ppm ppm mg/m3 mg/m3 

 -  ေအာက္တုိဘာ ၀.၀၀   ၀.၀ ၄ ၀.၀၄  ၀. ၅ ၀.၀   ၀.၀   
 -  ေအာက္တုိဘာ ၀.၀၀   ၀.၀ ၀ ၀.၀၀၈ ၀.   ၀.၀၀  ၀.၀   
 -၄ ေအာက္တုိဘာ ၀.၀၀၀၅ ၀.၀ ၀ ၀.၀၀  ၀.၀၉ ၀.၀၀၅ ၀.၀   
၄-၅ ေအာက္တုိဘာ ၀.၀၀ ၀ ၀.၀ ၅ ၀.၀   ၀.၀၉ ၀.၀၀၄ ၀.၀ ၅ 
၅- ေအာက္တုိဘာ ၀.၀၀ ၈ ၀.၀   ၀.၀   ၀. ၄ ၀.၀၀၅ ၀.၀   
 -  ေအာက္တုိဘာ ၀.၀၀   ၀.၀   ၀.၀၀၄ ၀.   ၀.၀၀၈ ၀.၀ ၀ 

ေျခာက္ေသြ႔ 
ရာသီ 

 ၀-   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀ ၄  ၀.၀၅၀  .၀၀၈ ၀. ၈ ၀.၀   ၀.၀၉၉ 
  -   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀၀ ၀ ၀.၀    .၀   ၀. ၉ ၀.၀၄  ၀. ၀  
  -   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀၀၄၀ ၀.၀   ၀.    ၀. ၄ ၀.၀၅  ၀.    
  - ၄ ဒီဇင္ဘာ ၀.၀၀၄  ၀.၀ ၄ ၀.  ၄ ၀. ၀ ၀.၀၄၅ ၀.    
 ၄- ၅ ဒီဇင္ဘာ ၀.၀၀၈  ၀.၀၅၉  . ၉၄ ၀. ၈ ၀.၀၄၈ ၀.၀၉၉ 
 ၅-   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀၀ ၄ ၀.၀ ၄  . ၈  ၀.   ၀.၀၄၉ ၀.  ၈ 
  -   ဒီဇင္ဘာ ၀.၀၀   ၀.၀၅   .၀၀  ၀. ၄ ၀.၀၅  ၀.၀၉  

သတ္မ တ္စံ ႈန္း 

၀.၀  
mg/m3 
(၀.၀၀၈ 
ppm) 

၀.  
mg/m3 
(၀.၀၀၅ 
ppm) 

- 
 ၀.   
mg/m3 
(၉ ppm) 

၀.၀ ၅ 
mg/m3 
 

၀.၀၅ 
mg/m3 
 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
 .   ေရအရ ္အေသြး 
 

 . .   ေလ လာသ ္ ေရအရ ္အေသြး အမ်ိိ းအစား 
 
ေရမ်က္  ာျပင္  င္  ေျမေအာက္ေရ အတြက ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသ ္  အမ်ိိ းအစားမ်ားမ်ားကို ဇယား . -  
တြင္ျပထားသထားသ ္   
 

ဇယား  . -  စစ္တမ္းေကာက္တုိင္းတာသ ္ ေရအရ ္အေသြးအမ်ိ းအစားမ်ား 

စ ္ အမ်ိိ းအမ ္ စစ္ေဆးပုံန ္းလမ္း 
ေရအရ ္အေသြး 

မ်က္  ာျပင္ေရ ေျမေအာက္ေရ 
  Temperature HI7609829-1 Sensor ✔ ✔ 

  pH HI7609829-1 Sensor ✔ ✔ 

  Dissolved Oxygen (DO) HI7609829-2 Sensor ✔ (*) ✔ 

၄ Electrical Conductivity (EC) HI7609829-4 Sensor ✔ ✔ 

၅ Odor In-situ ✔ (*) ✔ 

  Color APHA Platinum Cobalt Unit ✔ (*) ✔ 

  Hardness EDTA Titrimetric Method ✔ (*) ✔ 

၈ Suspended Solids (SS) Gravimetric method ✔ (*) ✔ 

၉ BOD5 5210B. 5 Days BOD Test ✔ (*) ✔ 

 ၀ COD Close Reflux, Titrimetric Method ✔ (*) ✔ 

   Total Nitrogen APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

   Total Phosphorous APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

   Oil & Grease APHA-AWWA-WEF Method ✔ ✔ 

 ၄ Arsenic (As) AAS – Graphite Hydride Method ✔ (*) ✔ 
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စ ္ အမ်ိိ းအမ ္ စစ္ေဆးပုံန ္းလမ္း 
ေရအရ ္အေသြး 

မ်က္  ာျပင္ေရ ေျမေအာက္ေရ 
 ၅ Mercury (Hg) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

   Lead (Pb) AAS – Graphite Furnace Method ✔ (*) ✔ 

   Cadmium (Cd) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

 ၈ Chromium (hexavalent) AAS – Graphite Furnace Method ✔ (*) ✔ 

 ၉ Copper (Cu) AAS – Graphite Furnace Method ✔ (*) ✔ 

 ၀ Zinc (Zn) AAS – Graphite Furnace Method ✔ (*) ✔ 

   Manganese (Mn) AAS – Graphite Furnace Method ✔ ✔ 

   Nickel (Ni) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

   Iron (Fe) AAS – Graphite Furnace Method ✔ (*) ✔ 

 ၄ Cyanide (CN) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

 ၅ Fluoride APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

   Nitrate APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

   Ammonium nitrogen APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

 ၈ Total Coliform APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*) ✔ 

 ၉ Nitrite (*) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*)  
 ၀ Barium (*) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*)  
   Selenium (*) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*)  
   Formaldehyde (*) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*)  
   Phenol (*) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*)  
 ၄ Sulfide (*) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*)  
 ၅ Chlorine (*) APHA-AWWA-WEF Method ✔ (*)  
မ တ္ခ်က္ (*) အမ တ္ SW-1, SW-2, and SW-3 တို  တြင္ ေျခာက္ေသြ  ရာသီ တြင္ တုိင္းတာ ခ  ေသာ ေရ 
အရ ္အေသြးအမ်ိ းအစားမ်ားကို ဇယား . -   င္  ပုံ  . -  တို  တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  
မူရင္း- E A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

 

 . .    ေလ လာသ ္ ေနရာ 
 
ေရမ်က္  ာျပင္  ေျမေပ ေရ) အရ ္အေသြး အတြက ္ ေလ လာတိုင္းတာသ ္ ေနရာ (၅) ခု   င္  ေျမေအာက္ေရ 
အရ ္အေသြး အတြက္ေနရာ ( ) ခုသတ္မ တ္ခ  သ ္  ေရနမူနာရယူသ ္  ေဖာ္ျပခ်က္ အက် ္းခ် ပ္ ကိ ုဇယား  . -
  တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး ၄င္း တို႔၏ တ ္ေနရာ ကို ပုံ  . -  တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  ေရနမူနာရယူမႈ အေသးစိတ္ကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသ ္   
 

ဇယား  . -   ေရအရ ္အေေသြးစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေရနမူနာ ရယူသ ္ ေနရာမ်ား 

အမ်ိ းအမ ္ 
ေရနမူနာယူသ ္  
ေနရာ 

ကုိ သဒိနိတ္မ်ား ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ 

ေျမေပ ေရ 

SW-1 
16°41' 19.11" N 
96°14' 38.19" E 

သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမရိ  
အလြမ္းဆြတ္ေခ်ာင္း 

SW-2 
16°39' 28.20" N 
96°16' 06.52" E 

သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမရိ  
ေရႊေပါက္ေခ်ာင္း   

SW-3 
16° 38' 35.39" N 
96° 16' 22.65" E 

သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမရိ  
ဖလန္း  ေဘးေပါက္  ေခ်ာင္း 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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အမ်ိ းအမ ္ 
ေရနမူနာယူသ ္  
ေနရာ 

ကုိ သဒိနိတ္မ်ား ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ 

 

SW-4 
16° 37' 44.91" N 
96° 16' 17.31" E 

ေက်ာက္တန္းျမိ ႕အေနာက္ဘက္ရိ  
ေခ်ာင္းတစ္ခု 

 

SW-5 
16° 36' 58.48" N 
96° 16' 39.13" E 

ေက်ာက္တန္းျမိ ႕အေနာက္ဘက္ရိ  
ေ ြ႕ ေ ြး  ေခ်ာင္း 

ေျမေအာက္ေရ 
GW-1 

16° 41' 01.2" N 
96° 15' 18.3" E 

အလြန္ဆုတ္ရြာရိ  ေရတြင္း 
 

GW-2 
16° 39' 24.39" N 
96° 17' 15.04" E 

ဖလန္းရြာဘုန္း ကီးေက်ာင္းမ  ေရတြင္း 
 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 

 
  မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

ပုံ  . -  ေရအရ ္အေသြးစစ္ေဆးရာ ေနရာ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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        ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ -     W-1) 
 
ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ -     W-1) ကို အလြမ္းဆြတ္ေခ်ာင္း သန္လ်င္-သီလဝါ ကားလမ္းျဖတ္ရာေနရာ တြင္ 
သတ္မ တ္ထားပါသ ္  ထိုေခ်ာင္းသ ္ အေရ ႕ေျမာက္မ  အေနာက္ေတာင္သို႕စီးဆင္းျပီးေနာက္ဆုံးတြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ 
အတြင္းသို႔  စီး၀င္သ ္  အဆိုပါပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာတစ္ဝုိက္မ ာ ေျမျပန္႔ ၍ စပါးကြင္းမ်ားရိ ၿပီး ေအာက္ပါ ပုံ    -  
တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္္  ေခ်ာင္းအက်ယ္မ ာ ၈မီတာခန္႔ ရိ သ ္  
 

 

 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

ပုံ  . -    ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-  (SW-1) မ  ေျမေပ ေရနမူနာ ယူျခင္း( ) 
 
( ) ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ -    (SW-2) 
ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-  (SW-2) ကိ ု ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္း သီလဝါကားလမ္းျဖတ္ရာ ေနရာ တြင္ သတ္မ တ္ 
ထားပါသ ္ ထိုေခ်ာင္းသ ္သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမ အပုိင္း(ခ) ၏ အေရ ႕ဘက္မ  အေနာက္ဘက္သုိ႕စီးဆင္း 
ျပီးရန္ကုန္ျမစ္ထ သုိ႕စီးဝင္သ ္  အဆိုပါပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ စပါးကြင္းမ်ား   င္  စုိက္ပ်ိ းေရး နယ္ေျမ 
မ်ားျဖစ္သ ္  ေအာက္ပါ ပုံ . - တြင္ျပထားသ ္  အတိုင္း အမ်ားအားျဖင္  အေရ ႕ဘက္ပုိင္းတြင္လယ္ကြင္းမ်ား 
ပုိမ်ားသ ္  ေခ်ာင္းအက်ယ္မ ာ ( ) မီတာခန္႔ ရိ သ ္   
 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  . -  ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ -   (SW-2)  မ  ေျမေပ ေရနမူနာယူျခင္း 

 
     ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ -     W-3) 
 
ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-     W-   ကိ ုဖလန္း ေဘေပါက္ေခ်ာင္း  သီလဝါကားလမ္းျဖတ္ရာေနရာတြင္ သတ္ 
မ တ္ထားပါသ ္  ထိုေခ်ာင္း သ ္ အေရ ႕မ  အေနာက္သုိ႔ စီးဆင္းျပီး ရန္ကုန္ျမစ္ ထ သို႔ စီးဝင္သ ္  ေျမေပ ေရနမူနာ 
ယူသ ္ ေနရာ-    W-3  သ ္ သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္အပုိိင္း ခ  နယ္ေျမအတြင္း တ ္ရိ ျပီး ကားလမ္းတစ္ေလ ်ာက္ 
(SW-2)ရိွေတာင္ဘက္     ကီလုိမီတာတြင္ရိ သ ္ အဆိုပါ ပတ္ဝန္းက်င္ေနရာတစ္ဝုိက္ တြင္စပါးကြင္းမ်ား 
  င္ စုိက္ပ်ိ းေရးနယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ ပုံ    -၄ တြင္ေဖာ္ျပထားသက  သုိ႔ျဖစ္သ ္ေခ်ာင္းအက်ယ္မ ာ ၉ 
မီတာခန္႔ ရိ သ ္  
 

 

 

မူရင္း- E A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  . -၄ ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-  (SW-3) မ  ေျမေပ ေရနမူနာယူျခင္း 

 
 ၄   ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ - ၄   W-4) 
ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-၄   W-4  ကို ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခု သို႔ သီလဝါကားလမ္း ျဖတ္ရာေနရာတြင္ သတ္မ တ္ 
ထားသ ္  ထိုေခ်ာင္းသ ္အေရ ႕မ အေနာက္သုိ႔စီးဆင္းျပီးရန္ကုန္ျမစ္ထ သို႔စီးဝင္သ ္  ေျမေပ ေရနမူနာ ယူသ ္  
ေနရာသ ္ သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္အပုိိင္း ခ  နယ္ေျမအတြင္းတ ္ရိ ျပီး ကားလမ္းတစ္ေလ ်ာက္ရ ိ (SW-3) ၏ 
ေတာင္ဘက္  ၅ကီလုိမီတာခန္႔တြင္ရိ သ ္  အဆိုပါပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ စပါးကြင္းမ်ား  င္ စုိက္ပ်ိ းေရး 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါပုံ    -၅ တြင္ေဖာ္ျပထားသက  သုိ႔ျဖစ္သ ္ ေခ်ာင္းအက်ယ္မ ာ ၅ မီတာခန္႔ ရိ သ ္  
 

 

 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  . -၅ ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-၄ (SW-4) မ  ေျမေပ ေရနမူနာယူျခင္း 

 
 ၅   ေျမေပ ေရ နမူနာယူသ ္ ေနရာ- ၅   W-5) 
 
ေျမေပ ေရ နမူနာယသူ ္ ေနရာ - ၅   W-5) သ ္ ေ ြးေခ်ာင္း   င္  ေက်ာက္တန္း-သီလဝါကားလမ္း 
 ကားျဖတ္သြားေသာေနရာ တြင္ သတ္မ တ္ထားသ ္  ထိုေခ်ာင္းသ ္ ေျမာက္မ  ေတာင္ သို႔စီးျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ 
ေမ ာ္ဝန္းေခ်ာင္းအတြင္းသို   စီး၀င္သြားသ ္  ေျမေပ ေရနမူနာ ယူသ ္ ေနရာသ ္ သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္အပုိိင္း ခ  
၏ ေတာင္ဘက္ အဆံုးတြင္တ ္ရ ိျပီး  W-4 ၏ေတာင္ဘက္   ၅ ကီလုိမီတာခန္႔အကြာတြင္ ရိ သ ္  
အဆိုပါပတ္ဝန္းက်င္ ေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ စပါးကြင္းမ်ား  င္ စုိက္ပ်ိ းေရး နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သ ္  အထူးသျဖင္  
ေရနမူနာေကာက္ယူသ ္ ေနရာ၏ေျမာက္ဘက္တြင္စပါးကြင္းမ်ားပုိမ်ားၿပီး ေအာက္ပါ ပုံ    -  
တြင္ေဖာ္ျပထားသက  သုိ႔ျဖစ္သ ္  ေခ်ာင္းအက်ယ္မ ာ   မီတာခန္႔ ရိ သ ္  
 

 

 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  . -  ေျမေပ ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-၅ (SW-5) မ  ေျမေပ ေရနမူနာယူျခင္း 

 
      ေျမေအာက္ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-   GW-1) 
 
ေျမေအာက္ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-   GW-1) တြင္ေရနမူနာကို ပုံ   - တြင္ျပထားသ ္ အတို္င္း 
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သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္၊ အလြမ္းဆြတ္ရြာရိ တြင္းေရမ  ယူပါသ ္  ေရတြင္းအနက္မ ာ  ၀ မီတာခန္႔ ရိ သ ္  တြင္းေရကို 
ေလ ်ာ္ဖြတ္ျခင္း၊ ခ်က္ျပ တ္ျခင္း   င္ စုိက္ပ်ိ းေရးလုပ္ငန္းတိ႕ုအတြက္ အသံုးျပ သ ္  နမူနာယူထားေသာ တြင္းေရမ ာ 
အေတာ္အသင္   က ္လင္ပါသ ္    

 

 
 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  . -  ေျမေအာက္ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-  (GW-1) မ  ေျမေအာက္ေရနမူနာယူျခင္း 

 
    ေျမေအာက္ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-   GW-2) 
 
ေျမေအာက္ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ-  (GW-2)တြင္ေရနမူနာကိုပုံ  . -၈ တြင္ျပထားသ ္ အတို္င္းဖလန္းရြာဘုန္း ကီး 
ေက်ာင္း ရိ  ေရတြင္းမ  ယူထားသ ္  (GW-2)သ ္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိိင္း(ခ) နယ္ေျမအတြင္း 
တ ္ရိ သ ္  ေရတြင္းအနက္မ ာ ( ၀) မီတာခန္႔ ရိ ပါသ ္  ထိုတြင္္းေရကို အထူးသျဖင္  ေသာက္ေရအျဖစ္ 
အသံုးျပ သ ္  ထိုတြင္္းေရမ ာ အထူး က ္လင္ သ ္  
 

 

 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  . -၈ ေျမေအာက္ေရနမူနာယူသ ္ ေနရာ- (GW-2)  မ  ေျမေအာက္ေရနမူနာယူျခင္း 

 . .      ေလ လာသ ္ ကာလ 
 
ေရအရ ္အေသြးေကာက္ယူစစ္ေဆးျခင္းကို မုိးရာသီ   င္  ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ တိိို႔တြင္   စ္ ကိမ္ ျပ လုပ္ခ  ၿပီး  ဇယား 
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 . -  တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  
 

ဇယား   . -  ေရအရ ္အေသြးေလ လာသ ္ ကာလ 
အမ်ိ းအမ ္ ေလ လာသ ္ ေနရာ မုိးရာသီ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 

ေျမေပ ေရ 
SW-1, SW-2, SW-3 

 ရက္၊ေအာက္တိုဘာ၊ 
  ၀ ၅  

 ၅ ဒီဇင္ဘာ ( ၀ ၅) 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ ( ၀  ) 

SW-4, SW-5 
  ရက္၊ ေအာက္တိုဘာ၊ 
  ၀ ၅  

 ၅ ဒီဇင္ဘာ   ၀ ၅  
 

ေျမေအာက္ေရ GW-1, GW-2 
  ရက္၊ ေအာက္တိုဘာ၊ 
  ၀ ၅  

   ဇန္န၀ါရီ  ၀    

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
    ၄   ေလ လာသ ္ န ္းလမ္း 
 
      နမူနာယူျခင္း   င္  ထိန္းသိမ္းျခင္း 
 
A                              ျဖင္  ေရနမူနာမ်ားကို ေကာက္ယူျပီး ပုိးသတ္ထားေသာ နမူနာပုံးမ်ားျဖင္  
ေကာက္ယူထားသ ္ နမူနာမ်ားကိုသိမ္းဆ ္းထားပါသ ္  နမူနာေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစ ္မ်ားကိို အသိအမ တ္ျပ  
စံခ်ိန္ စံ ႊန္းမ်ား  င္  တင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခ  ပါသ ္ ေရအရ ္အေသြးအမ်ိ းအစား   ပမာ- pH, temperature, 
dissolved oxygen (DO), electrical conductivity (EC), and turbidity) မ်ားကို ေရနမူနာေကာက္ယူျခင္း  င္  
အတူ အလ် ္းသင္ သလုိ ထိုေနရာတြင္ပင္တိုက္ရုိက္တိုင္းတာခ  ပါသ ္  နမူနာမ်ားကို ေရခ ပုံးမ်ားျဖင္  သိမ္းဆ ္း 
ထားျပီး ဓာတ္ခ ြခန္း သို႔ပုိ႔ေဆာင္ကာ အပူခ်ိန္  -၄°C တြင္ သိမ္းဆ ္းထားပါသ ္  
ကြင္းဆင္းရာတြင္အသံုးျပ သ ္ ပစၥ ္းကရိယာမ်ား၊ေရနမူနာေကာက္ယူရာတြင္အသံုးျပ မ ္ ပစၥ ္းမ်ား  င္ ေရနမူနာ 
မ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားရ ိမ ္  န ္းလမ္းမ်ား အေ ကာင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ကိုေအာက္ပါဇယားတြင္တင္ျပ 
ထား ပါသ ္  
 

ဇယား    -၄ ေရအရ ္အေသြးကြင္းဆင္းေလ လာရာတြင္အသုံးျပ ေသာ ပစၥ ္းမ်ား 
စ ္ ပစၥ ္းအမ်ိ းအမ ္ ထုတ္လုပ္သူ မူရင္း ုိင္ငံ ေမာ္ဒယ္ 

  
Multiparameter (Temp., pH, EC, 
ORP, DO, TDS, Turbidity) 

HANNA USA 
HI7609829 (with 3 
sensors) 

  SmarTROLL multiparameter In-situ Inc. USA - 

  Alpha Bottle (Water Sampler) 
Wildlife Supply 
Company® 

Indonesia - 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 

ဇယား  . -၅ ေရနမူနာသယ္ေဆာင္သ ္ ပစၥ ္းမ်ား  င္  ထိန္းသိမ္းျခင္းန ္းလမ္္းမ်ား 

စ ္ 
ေရအရ ္အေသြး 
အမ်ိ း အစား 

ေရနမူနာကုိသယ္ေဆာင္သ ္  ပစၥ ္း ေရနမူနာကုိထိန္းသိမ္းထားရ ိမ ္ န ္းလမ္း 

  Oil and Grease  ၀၀၀မီလီလီတာဆန္  ဖန္ပုလင္း ဆာလဖ်  ရစ္အက္ဆစ္၊ ေရခ ေသတ ာ 

  Chromium (Total) 
 ၀၀၀မီလီလီတာဆန္   
ပလတ္စတစ္ပုလင္း 

 ုိက္ထရစ္အက္ဆစ္၊ ေရခ ေသတ ာ 

  Suspended solid 
 ၀၀၀မီလီလီတာဆန္   
ပလတ္စတစ္ပုလင္း 

ေရခ ေသတ ာ 

၄ Heavy metals  ၀၀၀မီလီလီတာဆန္   ေရခ ေသတ ာ 
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စ ္ 
ေရအရ ္အေသြး 
အမ်ိ း အစား 

ေရနမူနာကုိသယ္ေဆာင္သ ္  ပစၥ ္း ေရနမူနာကုိထိန္းသိမ္းထားရ ိမ ္ န ္းလမ္း 

ပလတ္စတစ္ပုလင္း 

၅ Coliform  ၀၀၀မီလီလီတာဆန္  ဖန္ပုလင္း ေရခ ေသတ ာ 

  Other 
 ၀၀၀မီလီလီတာဆန္   
ပလတ္စတစ္ပုလင္း 

ေရခ ေသတ ာ 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
 (    ေလ လာစမ္းသပ္ျခင္း န ္းလမ္း 
ေရနမူနာမ်ားကို ISO Tech Lab, Agricultural Department, SGS Myanmar and SGS Thailand သို႔ ဓာတ္ခ ြ 
ခန္းစမ္းသပ္မႈ အတြက ္ ေပးပုိ႔ သ ္  ေရအရ ္အေသြးအမ် ိးအစား အသီးသီး အတြက္ စမ္းသပ္ျခင္း န ္းလမ္း 
အေသးစိတ္ကုိ ဇယား  . -  တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္   
 
 . .၅ ေလ လာမႈ ရလဒ္ 
 
     ေျမေပ ေရ၏အရ ္အေသြး 

ေျမေပ ေရ၏အရ ္အေသြး ရလဒ္မ်ားကိ ု ေအာက္ပါဇယား  . -  တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္  သတ္မ တ္ထား 
ေသာစံ ႈန္းမ်ား  င္   ိႈင္းယ  ္  ေရအရ ္အေသြးအမ်ိ းအစား၏ အဆင္ မ်ားကို တိုင္းတာထားသ ္  SS၊ COD၊ Mn၊ Fe 
  င္  CN တို႔မ လြ   ေရနမူနာတိုင္းတာသ ္  ေနရာအားလံုး၌ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီႏွင့္ မုိးရာသီကာလတြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းကိုလုိက္နာ၍ ေရအရည္အေသြးအမ်ားစုကို ဇယား  . -  တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္   
 

ဇယား    -  ေျမေပ ေရအရ ္အေသြးေလ လာမႈရလဒ္ 

ေရအရ ္ 
အေသြး 
အမ်ိ းအစား 

ယူနစ္ 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 

သတ္မ တ္ထား
ေသာစံ ႊန္း 

မုိးရာ
သီ 

ေျခာက္ 
ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာ
သီ 

ေျခက္ 
ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာ
သီ 

ေျခက္ 
ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာ
သီ 

ေျခ
က္ 
ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာ
သီ 

ေျခက္ 
ေသြ   
ရာသီ 

Temperatur
e 

·C   .   ၈.    .    .၀  ၈.   ၀.၀  ၈.၄  ၈.၉   .   ၈.  
- 

pH -  .၈  .၅  .   .၈  .၈ ၈.၄  .၉  .   .   .  ၅.၅ -  ၉ 
DO mg/L  .  ၅.၉  .၅  .၅  .  ၉.   .   .၅ ၅.၅  .  ≥၄ 
EC µs ၈၄   ၀  ၀၀ ၄ ၀   ၀  ၄၀ ၄၈၀   ၀ ၅၉၀ ၉ ၀ - 
TSS mg/L - ၄ ၀ - ၄၉၀ -  ၄၀ - - - -  ၀၀ 
BOD5 mg/L -   - ၈ - ၉ - - - -  ၅ 
COD mg/L -  ၄၀၀ - ၈ ၀ -   ၀၀ - - - -  ၀ 
Total 
Nitrogen 

mg/L 
-  .၄ -  .  - <  - - - - 

  

Total 
Phousphoro
us 

mg/L 
- ၀.၀  - ၀.၀၅ - ၀.၀၅ - - - - 

- 

Oil & 
grease 

mg/L 
 .  <၀.   .၄ ၅.  <၀.  ၀.၉ <၀.  ၅.၄    .၀ 

  

As mg/L - <၀.၀ - <၀.၀ - <၀.၀ - - - - ၀.၀  
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ေရအရ ္ 
အေသြး 
အမ်ိ းအစား 

ယူနစ္ 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 

သတ္မ တ္ထား
ေသာစံ ႊန္း 

မုိးရာ
သီ 

ေျခာက္ 
ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာ
သီ 

ေျခက္ 
ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာ
သီ 

ေျခက္ 
ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာ
သီ 

ေျခ
က္ 
ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာ
သီ 

ေျခက္ 
ေသြ   
ရာသီ 

၀  ၀  ၀  
Hg mg/L 

- 
<၀.၀
၀၀၅ 

- 
<၀.၀
၀၀၅ 

- 
<၀.၀
၀၀၅ 

- - - - 
၀.၀၀၀၅ 

Pb mg/L 
- 

<၀.၀
  

- 
<၀.၀
  

- 
<၀.၀
  

- - - - 
၀.၀  

Cd mg/L 
- 

<၀.၀
၀  

- 
<၀.၀
၀  

- 
<၀.၀
၀  

- - - - ၀.၀၀  

Cr 
(စုစုေပါင္း) 

mg/L 
-- 

<၀.၀
  

-- 
<၀.၀
  

-- 
<၀.၀
  

-- -- -- -- 
Cr(VI) က  သုိ႔ 
၀.၀၄ 

Cu mg/L - <၀.  - <၀.  - <၀.  - - - - ၀.၀  
Zn mg/L - <၀.  - <၀.  - <၀.  - - - - ၀.၀  
Mn  <၀.   .၄ <၀.  ၀.  <၀.  <၀.  <၀.  ၀.၅ <၀.   .    
Ni mg/L 

- 
<၀ ၀
  

- 
<၀ ၀
  

- 
<၀ ၀
  

- - - - 0.1 

Fe mg/L -   ၉ - ၈   -   ၄ - - - - 1.5 
CN mg/L 

- ၀ ၀၀၉ - 
<၀ ၀
၀၄ 

- 
<၀ ၀
၀၄ 

- - - - 
Not 
detectable 

Fluoride mg/L - ၀    - ၀ ၄၉ - ၀    - - - - ၀ ၈ 
Nitrate mg/L 

-   ၅၉ - 
<၀ ၀
  

- ၀ ၅၈ - - - - ၅ 

Ammonium 
N 

mg/L 
- ၀  ၅ - ၀    - ၀  ၈ - - - - ၀ ၅ 

Total 
Coliform 

MPN
/ 
100
mL 

-   ၀၀ - ၄၉၀ -   ၀ - - - -  ၅၀၀ 

Nitrite mg/L 
- 

<၀ ၀
  

- ၀    - 
<၀ ၀
  

- - - - - 

Barium mg/L - <၀   - <၀   - <၀   - - - - - 
Selenium mg/L 

- 
<၀ ၀
  

- 
<၀ ၀
  

- 
<၀ ၀
  

- - - - ၀ ၀  

Formaldehy
de 

mg/L 
- 

<၀ ၀
  

- 
<၀ ၀
  

- 
<၀ ၀
  

- - - - - 

Phenol mg/L 
- 

<၀ ၀
၀  

- 
<၀ ၀
၀  

- 
<၀ ၀
၀  

- - - - ၀ ၀၀  

Sulfide mg/L 
- 

<၀ ၀
  

- 
<၀ ၀
  

- 
<၀ ၀
  

- - - - - 

Chlorine mg/L - ၀ ၀  - ၀ ၀  - ၀ ၀  - - - - - 
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

 
(    ေျမေအာက္ေရအရ ္အေသြး 
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ေျမေအာက္ေရအရ ္အေသြး ရလဒ္ကိုေအာက္ပါဇယား  . -  တြင္ျပသထားပါသ ္  ဗီယက္နမ္ သဘာဝအရင္း 
အျမစ္   င္  ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာဝန္္ ကီးဌာနမ  ထုတ္ျပန္္ထားေသာ ေျမေအာက္ေရအရ ္အေသြး အဆင္  QCVN 
09:2008/BTNMT တိုင္းတာထားေသာ ေရအရ ္အေသြးအမ်ိ းအစားမ်ားကို ိႈင္းယ  ္ထားပါသ ္  ဇယားမ်ားအရ   
ေရနမူနာေကာက္ယူသ ္ ေနရာမ်ားမ မုိးရာသီတြင္ တိုင္းတာထားေသာ ေရအရ ္အေသြးမ်ား အနက္ 
COD,ammonium, nitrate, nitrate nitrogen, hardness   င္ manganese တိ႕ုမ လ ြ၍ အျခားအမ် ိးအစားမ်ားမ ာ 
စံ ႈန္းမ်ား  င္  ကိုက္ ီပါသ ္   GW-1 တြင္မုိးရာသီ၌COD ပါ၀င္မႈျပင္းအား  င္  GW-2 တြင္ 
မုိးရာသီ  င္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ  စ္ခုလံုးတြင္ CODပါ၀င္မႈျပင္းအားမ ာ စံ ႈန္းထက္ျမင္ မားေနသ ္ကိုေတြ႔ရသ ္  
Nitrogen   င္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်ိ ႕အမ်ိ းအစားမ်ားလ ္း စံ ႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါသ ္  GW-1   င္  GW-2 
တို႔တြင္ မုိိးရာသ၌ီ nitrate nitrogen ပါဝင္ ႈန္း  င္  မုိးရာသီေရာ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ပါ ammonium nitrate 
ပါ၀င္မႈ ႈန္းမ ာ စံ ႈန္းထက္ျမင္ မားေနသ ္  GW-1 တြင္မုိိးရာသ၌ီ Total hardness and manganese ပါဝင္ ႈန္းမ ာ 
စံ ႈန္းထက္ ျမင္ မားေနျပီး GW-2 ရိ  parameter မ်ားမ ာ စံ ႈန္း  င္  ကိက္ု ီသ ္  

 
ဇယား    -  ေျမေအာက္ေရအရ ္အေသြးစစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

ေရအရ ္အေသြး 
အမ်ိ းအစား 

ယူနစ္ 
GW-1 GW-2 ဗီယက္နမ္ ုိင္ငံ၏ 

ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆုိင္ရာစံခ်ိန္ စံ ႊန္း 

မုိးရာသီ 
ေျခာက္ ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာသီ 
ေျခာက္ ေသြ   
ရာသီ 

Temperature · oC  ၈.၅  ၈.၅  ၈.၅  ၈.  - 
Odor  မရ ိ မရ ိ မရ ိ မရ ိ - 
Color Pt.Co <1 <1 <1 <1 - 
pH   .   .၀  .   .၀ ၅.၅-၈.၅ 
DO mg/L  .၈  .   .၅  .၅ - 
EC µs   ၀ ၄၈၀  ၉၀  ၈၀ - 
BOD5 mg/L <  <  <  <  - 
COD mg/L < ၀ ၅၀     ၈ ၄ (KMn၀၄) 
TSS mg/L ၉  ၄    ၀    - 
Total nitrogen 
(organic) 

mg/L <၀.   .  <၀.  <  - 

Ammonium NH4-N mg/L ၀.   ၀.   ၀. ၄ ၀. ၈ ၀.  
Nitrite NO2-N mg/L ၀.   <၀.၀  <၀.၀  <၀.၀   .၀ 
Nitrate NO3-N mg/L   .  ၀.၀   ၅.၀ ၀.၈၈  ၅ 
Phosphorus mg/L ၀.၀  ၀.၀  ၀. ၉ ၀. ၄ - 
Total hardness (as 
CaCO3) 

mg/L ၉ ၀  ၄၀  ၅၀ ၉  ၅၀၀ 

Cyanide mg/L <၀.၀  <၀.၀  <၀.၀  <၀.၀  ၀.၀  
Oil & grease mg/L <၀.  <၀.၅ <၀.  <၀.၅ - 
Iron mg/L <၀.  <၀.  ၀. ၉ ၀. ၅ ၅.၀ 
Copper mg/L <၀.  <၀.  <၀.  <၀.   .၀ 
Zinc mg/L <၀.  <၀.  <၀.  <၀.   .၀ 
Manganese mg/L ၅.   .၅ ၀.   ၀. ၅ ၀.၅ 
Arsenic mg/L <၀.၀၀  <၀.၀၀  <၀.၀၀  ၀.၀၀  ၀.၀၀၅ 
Cadmium mg/L <၀.၀၀  <၀.၀၀  <၀.၀၀  <၀.၀၀  ၀.၀၀၅ 
Cr (VI) mg/L <၀.၀  <၀.၀  <၀.၀  <၀.၀  ၀.၀၅ 
Fluoride mg/L ၀.၅၅ ၀.   ၀. ၅ ၀.    .၀ 
Lead mg/L <၀.၀၀  <၀.၀၀  <၀.၀၀  <၀.၀၀  ၀.၀  
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ေရအရ ္အေသြး 
အမ်ိ းအစား 

ယူနစ္ 
GW-1 GW-2 ဗီယက္နမ္ ုိင္ငံ၏ 

ပတ္၀န္းက်င္ 
ဆုိင္ရာစံခ်ိန္ စံ ႊန္း 

မုိးရာသီ 
ေျခာက္ ေသြ   
ရာသီ 

မုိးရာသီ 
ေျခာက္ ေသြ   
ရာသီ 

Mercury mg/L <၀.၀၀၀၅ <၀.၀၀၀၅ <၀.၀၀၀၅ <၀.၀၀၀၅ ၀.၀၀  
Nickel mg/L <၀.၀၀  ၀.၀၀၄ <၀.၀၀  <၀.၀၀  - 

Total coliform 
MPN/100 
mL 

>    .  >   >     

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

 .  ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈ ႈန္း 
 . .  ေလ လာသ ္  အမ်ိ းအစား 
ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈ ႈန္း၏ ေလ လာသ ္  အမ်ိ းအစားမ်ားကို ဇယား  . -  တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္   
 
ဇယား  . -  ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈ ႈန္းတုိ႔အတြက္ ေလ လာသ ္  ဆူ ံအဆင္ တုိင္းတာမ ္ အမ်ိ းအစားမ်ား 

စ ္ အမ်ိ းအစား ဆူ ံအဆင္ တုိင္းတာမ ္ အမ်ိ းအစားမ်ား 
  ဆူ ံသံ A-weighted loudness equivalent (LAeq) 
  တုန္ခါမႈ Vibration level, vertical, percentile (LV10) 

        မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
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 . .  ေလ လာသ ္ ေနရာ 
၄င္းတို႔၏ တ ္ေနရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ပုံ  . -    င္  ဇယား  . -  တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  
 

 
  မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

ပုံ  . -  ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆူ ံသံတိုင္းတာသ ္ ေနရာ 
 

ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈအတြက္  တိုင္းတာေလ လာသ ္  ေနရာ ၅ ေနရာကို ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈအမ်ိ းအစား   စ္မ်ိ းခြ   

ေလ လာခ  သ ္  ပထမ   စ္ေနရာကို လမ္းတေလ ်ာက္ရ ိ ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈကို ေစာင္  က ္ ေလ လာ 

ရန္အတြက္တပ္ဆင္ခ  သ ္  ပုံ     -   တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္ အတိုင္း သီလ၀ါ     သုိ႔ အသြားအျပန္ 

ခန္႔မ န္းထားသ ္  ျဖန္႔က်က္သြားလာျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလမ္းေ ကာင္း  င္  ေျမအသံုးခ်မႈကို 

ထ ္ သြင္းစ ္းစားရာတြင္ လက္ရိ  ရိ ေနသ ္  အေျခခံအခ်က္အလက္  င္  အနာ ါတ္တြင္သက္ေရာက္မ ္ အရာကို 

တိုင္းတာရန္အတြက္ လမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ တိုင္းတာမ ္ ေနရာ  စ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခ  ပါသ ္  

ထိုေနရာမ်ား၌ေနာက္တြင္ေဖာ္ျပမ ္  အပုိင္းတြင္ အေသးစိတ ္ေဖာ္ျပထားေသာ ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းကိုပါ ေလ လာရန္ 

တပ္ဆင္ခ  သ ္  က်န္ရ ိေသာ   ေနရာကို ပတ္၀န္းက်င္၏ ဆူ ံမႈကိုေလ လာရန္အတြက္သာတပ္ဆင္ခ  သ ္  

ေလ လာခ  သ ္  ေနရာမ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္ ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္   
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ဇယား    -  ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈေလ လာတုိင္းတာသ ္ ေနရာ 

ေလ လာသ ္ ေနရာ အမ်ိ းအစားမ်ား ကုိ သဒိနိတ္မ်ား ေလ လာသ  ္ေနရာေဖာ္ျပခ်က္ 
NV - 1 ဆူ ံသံ၊ တုန္ခါမႈ  င္  

ယာ ္သြားလာမႈ 
16°43'33.99"N, 
96°16'02.99"E 

က်ိ က္ေခါက္ဘုရားမ  SEZ သုိ႔သြားေသာ 
သန္လ်င္-သီလ၀ါလမ္းမ ကီးေဘး၊ လမ္းမ ကီးမ  ၈ 

မီတာအကြာ 
NV - 2 ဆူ ံသံ၊ တုန္ခါမႈ  င္  

ယာ ္သြားလာမႈ 
16°40'49.93"N, 
96°17'53.37"E 

သီလ၀ါလမ္းမေဘး၊ လမ္းမ ကီးမ    .၅ 
မီတာအကြာ 

N - 3 ဆူ ံသံ 16° 39' 13.47" N, 
96° 16' 51.11" E 

ဖလမ္းရြာေဟာင္း ဘုန္း ကီးေက်ာင္း၏ 
အေရ ႕ဘက္၊ ေက်ာက္တန္းၿမိ ႕နယ္ 

N - 4 ဆူ ံသံ 16° 42' 11.90" N, 
96° 15' 14.90" E 

သီလ၀ါ SEZ ဇုန္-ခအနီး၊ သန္လ်င္ၿမိ ႕နယ္ 

N - 5 ဆူ ံသံ 16° 37' 19.00" N, 
96° 17' 6.40" E 

သီလ၀ါ SEZ ဧရိယာ၏ ေတာင္ဘက္္ 
အက်ဆံုးအပုိင္း၊ ေက်က္တန္းၿမိ ႕နယ ္

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
    ယာ ္သြားလာမႈေ ကာင္  ျဖစ္ေသာ ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈ 
ဆူ ံသံ  င္  တုန္္ခါမႈကို တျပိ င္နက္တုိင္းတာခ  ေသာ ေလ လာသ ္ ေနရာ  စ္ေနရာကို N -1   င္  N -2 ဟု 

သတ္မ တ္ထားသ ္  

  

 က  ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈတိုင္းတာေလ လာသ ္ ေနရာ -    NV-1) 

တိုင္းတာေလ လာသ ္ ေနရာ-   NV-1) သ ္ ပုံ   -  တြင္ ျပထားသ ္ အတိုင္း သန္လ်င္-သီလ၀ါလမ္း၏ ေဘး 

 ကားလမ္း၏ ၈ မီတာအကြာ  ကြင္းျပင္တြင္ တ ္ရ ိပါသ ္  အဆိုပါလမ္းသ ္  ုိင္လြန္ကတ ရာခင္းလမ္းျဖစ္ျပီး 

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သို႔သြားေသာ ယာ  ကီးမ်ား သြားလာသ ္္  လမ္းျဖစ္သ ္  တိုင္းတာေလ လာ သ ္  

ေနရာ၏ အေနာက္ဘက္ရ ိ ကြင္းတြင္ ေျမတူးသ ္ ကားန င္  ေျမသယ္သ ္ ကားမ်ား အစရ ိေသာ ယာ ္ ကီးမ်ား 

ရပ္နားထားသ ္ကို ေတြ႔ရ ိခ  ရသ ္   သို႔ေသာ္ ေလ လာသ ္ ေနရာ  င ္ ကားရပ္နားသ ္ ကြင္းသ ္ ၄မီတာ အျမင္ ရ ိ 

ကြန္ကရစ္ျခံစ ္းရုိး   င္    မီတာ အျမင္ ရ ိ ၀ါးပင္မ်ားျဖင္  ျခားထားသ ္  ေလ လာသ ္ ေနရာသ ္ အဆိုပါ 

ျခံစ ္းရုိး  င္      မီတာအကြာတြင္ တ ္ရ ိျပီး အနီးဆံုးအိမ္သ ္ ေလ လာသ ္ ေနရာ၏  ၀ မီတာအကြာတြင္ 

တ ္ရ ိပါသ ္  
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မူရင္း- Prepared by EIA Study Team based on Google Earth 
ပုံ  . -  ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈတုိင္းတာေလ လာသ ္ ေနရာ-  ( NV-1) ၏ တ ္ေနရာ 

 
 ခ  ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈတိုင္းတာေလ လာသ ္ ေနရာ -    NV-2) 
 
တိုင္းတာေလ လာသ ္ ေနရာ-   NV-2) သ ္ AQ-2   င္  တူ ီလုနီးပါးျဖစ္သ ္  ေလ လာသ ္ ေနရာသ ္ 

ေအာက္ပါပုံ    -  တြင္ သီလ၀ါလမ္း၏ေဘး၊ ကားလမ္း၏    ၅ မီတာအကြာရ ိ ကြင္းျပင္တြင္ တ ္ရ ိပါသ ္  

လမ္းသ ္ ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ျပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ သို႔သြားေသာ ယာ ္ငယ္  င္  ယာ ္ ကီးမ်ား 

အသံုးျပ ေသာလမ္း ျဖစ္သ ္  ေလ လာသ ္  ကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္ျပီး 

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သ ္ ေလ လာသ ္ ေနရာ  င္   ၈၀ မီတာခန္႔ အကြာတြင္ တ ္ရ ိပါသ ္  သို႔ရာတြင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ  သိသာထင္ရ ားေသာ ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈျဖစ္ေပ ေစမ ္ဟု မခန္႔မ န္းရပါ  

ေလ လာသ ္ ေနရာ အနီးတ၀ုိက္တြင္တခါတရံေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္အခ်ိ ႕  င္  ေျမသယ္ယာ ္ 

အခ်ိ ႕ျဖတ္သန္းသြားခ  သ ္ကို ေလ လာ မ တ္သားရပါသ ္   
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မူရင္း- Prepared by EIA Study Team based on Google Earth 
ပုံ  . -  ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈတုိင္းတာေလ လာသ ္ ေနရာ-  (NV-2)၏ တ ္ေနရာ 

 
    ပတ၀္န္းက်င္မ  ဆူ ံမႈ 
 
ပတ၀္န္းက်င္မ  ဆူ ံမႈအတြက္ ေလ လာသ ္  ေနရာ   ေနရာကို N- ၊ N-4   င္  N-5 ဟု သတ္မ တ္ထားသ ္   
 

    ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈတိုင္းတာေလ လာသ ္ ေနရာ - ( ) N-3 

N-  ၏ တ ္ေနရာသ ္ AQ- ၏ တ ္ေနရာ  င္  တူ ီသ ္  ေလ လာသ ္ ေနရာတ၀ုိက္တြင္ ေအာက္ပါပုံ    -၄ 

တြင္ ျပထားသ ္ အတိုင္း စပါးခင္းမ်ား  င္  လူေနအိမ္အခ်ိ ႕ျဖင္  ၀န္းရံထားသ ္  

 

 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕  
ပုံ  . -၄ N-3 တြင္ ပတ္၀န္းက်င္မ  ဆူ ံသံေလ လာေနပုံံ 

 

(ဃ) ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈတိုင္းတာေလ လာသ ္ ေနရာ - (၄) N-4 
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ေလ လာသ ္ ေနရာသ ္ စန္းပုိးနားရြာတြင္ တ ္ရ ိသ ္  ပုံ    -၅ တြင္ ျပထားသ ္ အတိုင္း N-4 ၏ 

အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ  ၀၀ ခန္႔တြင္ အထ ္အလိပ္စက္ရုံတ ္ရ ိသ ္  ဧရိယာသ ္ ေျမျပန္္႔ျဖစ္ျပီး 

အေရ ႕ဘက္တြင္ စပါးခင္း  င္ အေနာက္ဘက္တြင္လူေနအိမ္ေျခမ်ားရ ိေသာရြာတစ္ရြာရ ိပါသ ္  ဤတိုင္းတာ ေလ လာ 

သ ္ ေနရာ၏ အ ိက ဆူ ံသံ အရင္းအျမစ္မ ာ ရြာရ ိ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေန႔စ ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား  င္  အနီးရ ိ 

ေဒသတြင္းသံုးလမ္းမ်ားရ ိ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား သြားလာမႈေ ကာင္  ျဖစ္သ ္   

 

 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  . -၅ N-4 တြင္ တြင္ ပတ္၀န္းက်င္မ  ဆူ ံသံေလ လာေနပုံံ 

 

 င  ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈတိုင္းတာေလ လာသ ္ ေနရာ - (၅) N-5 

N-5 သ ္ ပုံ    -  တြင္ ျပထားသ ္ အတိုင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာ၏ ေတာင္ဘက္စြန္းအပုိင္း၊ 

ေက်ာက္တန္းျမိ ႕နယ္တြင္ တ ္ရ ိသ ္  N-5 သ ္ ယာ ္သြားလာမႈ သိပ္မမ်ားေသာ ေက်ာက္တန္း-သီလ၀ါလမ္း၏ 

 ၀၀ မီတာအတြင္း ရ ိပါသ ္  ေလ လာသ ္ ေနရာကို ေျမာက္ဘက္တြင္ စပါးခင္း  င္  ေတာင္ဘက္တြင္ 

က န္းေမြးျမဴေရးကန္ တို႔ျဖင္  ၀န္းရံထားသ ္  

 
 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  . -  N-5 တြင္ တြင္ ပတ္၀န္းက်င္မ  ဆူ ံသံေလ လာေနပုံံ 
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 . .  ေလ လာသ ္  ကာလ 
 
    ယာ ္သြားလာမႈေ ကာင္  ျဖစ္ေသာ ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈ 
 
ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈ ႈန္း ေလ လာျခင္းကို  ၀ ၅ခု  စ္၊ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္  ကားရက္  င္  ပိတ္ရက္တြင္   ရက္ 
ဆက္တိုက္ေလ လာခ  သ ္  ေလ လာသ ္  ကာလ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို ဇယား    -  တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသ ္  
 

ဇယား    -  ယာ ္သြားလာမႈေ ကာင္  ျဖစ္ေသာ ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈ ေလ လာသ ္  ကာလ 

စ ္ 
ေလ လာသ ္  

ေနရာ 
ေလ လာသ ္  ကာလ (ဆူ ံသံ) ေလ လာသ ္  ကာလ (တုန္ခါမႈ) 

  NV-1 
 ၉  ုိ၀င္ဘာ(မနက္၉:၀၀)- 
  ဒီဇင္ဘာ(မနက္၉:၀၀) 

   ဇန္န၀ါရီ (   :၀၀)- 
  ေဖေဖာ္၀ါရီ (   :၀၀) 

  NV-2 
   ုိ၀င္ဘာ(မနက္ :၀၀)- 
 ၉  ုိ၀င္ဘာ(မနက္၉:၀၀) 

 ၉ ဇန္န၀ါရီ (မနက္  ၀:၀၀)- 
   ဇန္န၀ါရီ (မနက္  ၀:၀၀) 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
    ပတ၀္န္းက်င္မ  ဆူ ံမႈ 
 
ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာေလ လာမႈကို  ၀ ၅ ခုန စ္၊ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္  ကားရက္   ရက္  င ္ ပိတ္ရက္   ရက္ 

အပါအ၀င္   စ္ရက္ဆက္တုိက္ ျပ လုပ္ခ  သ ္   တိုင္းတာသ ္  ကာလ ကာခ်ိန္ကို ေအာက္ပါဇယား    -၄ တြင္ 

ေဖာ္ျပ ထား သ ္   

ဇယား  . -၄ ပတ္၀န္းက်င္မ  ဆူု ံမႈကုိ ေလ လာသ ္  ကာလ 
စ ္ ေလ လာသ ္  ေနရာ ေလ လာသ ္  ကာလ 
  N-3    ဒီဇင္ဘာ   မနက္   ၀၀ -   ဒီဇင္ဘာ မနက္   ၀၀  
  N-4    ဒီဇင္ဘာ   မနက္   ၀၀ -   ဒီဇင္ဘာ မနက္   ၀၀  
  N-5    ဒီဇင္ဘာ   မနက္   ၀၀ -   ဒီဇင္ဘာ မနက္   ၀၀  

မူရင္း- EIA ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
 . .၄ တုိင္းတာေလ လာသ ္  န ္းလမ္း 
 
ဆူ ံသံ  င္  တုန္္ခါမႈ ႈန္း ကို တိုင္းတာျခင္းကို ေအာက္ပါဇယား    -၅ တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသ ္ အတိုုင္း 

                                     င္                O                                   O  တို႔၏ 

ေထာက္ခံအ ကံျပ မႈႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ထားသ ္   

ဇယား  . -၅ ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈ တိုင္းတာသ ္  န ္းလမ္းမ်ား 
စ ္ တုိင္းတာသ ္ အမ်ိ းအစား န ္းလမ္း 

  ယာ ္အသြားအလာေ ကာင္ ဆူ ံသံအဆင္ (LAeq) JIS Z 8731:1999 

  ယာ ္အသြားအလာေ ကာင္ တုန္ခါမႈအဆင္  (Lv10) JIS C 1510: 1995 (JIS C 1510: 1976) 

  ပတ္၀န္းက်င္အသံေ ကာင္ ဆူ ံသံအဆင္  (LAeq) ISO 1996-1:2003 and ISO 1996-2:2007 
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
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ဆူ ံသံ  င္  တုန္္ခါမႈ ႈန္း ကို တိုင္းတာရာတြင္ အသံုးျပ ေသာ ကိရိယာမ်ားကို ေအာက္ပါဇယား    -  

တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္   

ဇယား  . -  ဆူ ံသံ  င္  တုန္္ခါမႈ ႈန္း ကိ ုတုိင္းတာရာတြင္ အသုံးျပ ေသာ ကိရိယာမ်ား 
အမ်ိ းအစား ကိရိယာ အမ်ိ းအစား ထုတ္လုပ္သူ မ တ္ခ်က္ 
ေမာ္ေတာ္ယာ ္မ်ားမ  
ဆူ ံသံ 

Sound level 
meter 

NL-42 
Rion Co. Ltd. 
(Japan) 

 

ေမာ္ေတာ္ယာ ္မ်ားမ  
တုန္ခါမႈ 

Vibration level 
meter 

VM-53A 
Rion Co. Ltd. 
(Japan) 

Accompanied by a 3-axis 
accelerometer PV-83C (Rion Co. 
Ltd.) 

ပတ္၀န္းက်င္မ  ဆူ ံံသံ 
Sound level 
meter 

NM102 
Noise Meter Inc. 
(USA) 

Sound level meter with SD Card, 
Model SL-4023SD 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ဆူ ံသံတုိင္းတာမႈအတြက္ သံုးေသာ ကိရိယာကုိ အျမင္      မီတာတြင္ တပ္ဆင္ရသ ္  A-                  

                 ကို  ၀ မိနစ္တိုင္း အလိုအေလ်ာက္ တိုင္းတာျပီး memory card တြင္ မ တ္တမ္းတင္ သိမ္းဆ ္း 

ထားပါသ ္  

တုန္ခါမႈတိုင္းတာရန္္အတြက္                         -5 A       C       ,          င္ အတူ 3-axis 

acceleromete    -8 C       C         ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပ ထားျပီး လမ္းအနီးရ ိ ေျမ ကီးေပ တြင္ 

ထားရ ိရသ ္  Vertical vibration (z axis) (Lv  ကို  ၀ မိနစ္တိုင္း တိုင္းတာျပီး memory card တြင္ 

သိမ္းဆ ္းထားပါသ ္  မ တ္တမ္းတင္ထားသ ္  Lv                       ကို Lv,max၊  v,min၊  v5၊  v10၊  v50၊  v90၊ 

Lv95   င္  Lveq ဟူ၍ မ တ္သားထားသ ္  Lv10 သ ္           C                      င္ အ ီ စီမံကိန္းတြင္ 

အသံုးျပ ရမ ္  တုန္ခါမႈ ႈန္းျဖစ္ပါသ ္  

 
 . .၅ ေလ လာမႈရလဒ္ 
 
    ယာ ္သြားလာမႈေ ကာင္  ျဖစ္ေသာ ဆူ ံသံ 
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ လမ္းတေလ ်ာက္ရ ိ ဆူ ံမႈ ႈန္း (LAeq  ကို ဇယား    -  တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  
ေလ လာသ ္ ေနရာမ်ားတြင္  ကားရက္  င္  ပိတ္ရက္  စ္ခုလံုးတြင္ တိုင္းတာရရ ိေသာ ဆူ ံမႈ ႈန္းသ ္ 
သတ္မ တထ္ားေသာ  ႈန္းထက္ ေလ်ာ န ္းေနသ ္ကို ေတြ႕ရ ိခ  ရသ ္   ကားရက္မ်ားတြင္ တူ ီေသာေနရာ၌ 
တိုင္းတာရရ ိေသာ ဆူ ံမႈ ႈန္းသ ္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ တိုင္းတာ ရရ ိ ႈႈန္းထက္ မ်ားေနသ ္ကို 
သိသာစြာေတြ႕ရ ိရသ ္  
 

ဇယား  . -  လမ္းတေလ်ာက္တြင္ ေလ လာေတြ႕ရ ိခ  သ ္  Equivalent Noise levels (LAeq) မ်ား 

တုိင္းတာသ ္  
ေနရာ 

ရက္စြ  ေန႔ အမ်ိ းအစား 

Equivalent Noise level (LAeq, dB) 
ေန႔အခ်ိန္ 

(မနက္  :၀၀ –  
   ၀:၀၀) 

 အခ်ိန္ 
(   ၀:၀၀ –  
မနက္  :၀၀) 

NV-1 

 ၉  ုိ၀င္ဘာ 
(တန ၤေ ြ) 

ပိတ္ရက္ 
   ၅၉ 

 ၀  ူိ၀င္ဘာ 
(တနလၤာ) 

 ကားရက္ 
 ၈    
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တုိင္းတာသ ္  
ေနရာ 

ရက္စြ  ေန႔ အမ်ိ းအစား 

Equivalent Noise level (LAeq, dB) 
ေန႔အခ်ိန္ 

(မနက္  :၀၀ –  
   ၀:၀၀) 

 အခ်ိန္ 
(   ၀:၀၀ –  
မနက္  :၀၀) 

NV-2 
    ုိ၀င္ဘာ 
 ေသာ ကာ) 

 ကားရက္ 
 ၅ ၅၉ 

 ၈  ုိ၀င္ဘာ (စေန) ပိတ္ရက္  ၅ ၅၉ 
 ်ပန္ ္ုိင္ငံ၏ သတ္မ တ္ေသာ လမ္းဆူ ံသံခြင္ ျပ  ႈန္း  ၅  ၀ 
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
    ပတ၀္န္းက်င္မ  ဆူ ံမႈ 
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ ေလ လာသ ္ ေနရာ   ေနရာတြင္ တုိင္းတာရရ ိေသာ Noise level (LAeq  မ်ားကို ဇယား    -

၈ တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  ေလ လာသ ္ ေနရာမ်ားတြင္  ကားရက္  င္  ပိတ္ရက္တုိ႔တြင္ တုိင္းတာရရ ိေသာ 

ဆူ ံမႈ ႈန္းမ်ား အနက္ တိုင္းတာခ်က္တစ္ခုမ လြ ၍ အမ်ားစုသ ္ အ ိက ထိခ္ုိက္လြယ္ေသာေနရာမ်ား 

 ဘုန္း ကီးေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ  င္  ေက်ာင္း တုိ႔အတြက္ အသံုးျပ ေသာ ဆူ ံသံ သတ္မ တ္ ႈန္းထား  င္  ကိုက္ ီ မႈ ရ ိ 

သ ္ကို ေတြ႕ရ ိရသ ္  N-  တြင္ ေသာ ကာေန႔၊  ေနခင္း အခ်ိန္တြင္ တိုင္းတာရရ ိေသာ တိုင္းတာခ်က္ တစ္ခုသ ္ 

သတ္မ တ္စံ ႈန္း ထက္ အန ္းငယ္ေက်ာ္လြန္ေနသ ္ကို ေတြ႕ရ ိရသ ္  

ဇယား  . -၈ ပတ္၀န္းက်င္၏ Equivalent Noise levels (LAeq) 

တုိင္းတာသ ္  
ေနရာ 

ရက္စြ  
ေန႔အမ်ိ း 
အစား 

Equivalent Noise level (LAeq, dB) 

ေန႕ အခ်ိန္ 
(မနက္ :၀၀ - 
  :၀၀) 

 ေနခင္း 
အခ်ိန္ 
(  :၀၀- 
  ၀:၀၀) 

 အခ်ိန္ 
(  ၀:၀၀- 
မနက္ :၀၀) 

N-3 

   ဒီဇင္ဘာ 
 ေသာ ကာ) 

 ကားရက္ 
၄  ၅  ၄၅ 

   ဒီဇင္ဘာ 
(စေန) 

ပိတ္ရက္ 
၄  ၄၅ ၄  

N-4 

   ဒီဇင္ဘာ 
 ေသာ ကာ) 

 ကားရက္ 
၄  ၅  ၅  

   ဒီဇင္ဘာ 
(စေန) 

ပိတ္ရက္ 
၄  ၅  ၅  

N-5 

   ဒီဇင္ဘာ 
 ေသာ ကာ) 

 ကားရက္ 
၄၄ ၄  ၄  

   ဒီဇင္ဘာ 
(စေန) 

ပိတ္ရက္ 
၄၅ ၄  ၄  

သတ္မ တ္ထားေသာစံ ႈန္း*  ၀ ၅၅ ၅၀ 
*: ဆိတ္ျငိမ္ေသာေနရာ အတြက္(ဘုန္း ကီးေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ ေက်ာင္း) 

 မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 

    ယာ ္သြားလာမႈေ ကာင္  ျဖစ္ေသာ တုန္ခါမႈ 
 
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ လမ္းတေလ ်ာက္ရ ိ တုန္ခါမႈ ႈန္း (LV10  ကို ေအာက္ပါ ဇယား     -၉  တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  
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ေလ လာသ ္  ေနရာမ်ားတြင္  ကားရက္  င္  ပိတ္ရက္  စ္ခုလံုးတြင္ တိုင္းတာရရ ိေသာ တုန္ခါမႈ ႈန္းသ ္ 
သတ္မ တထ္ားေသာ လူေနဧရိယာ  င္    စ္လမ္းသြားလမ္းအတြက္သုံးေသာ သတ္မ တ္တုန္ခါ ႈန္းထက္ ေလ်ာ န ္း 
သ ္ကို ေတြ႕ရ ိရသ ္  

ဇယား    -၉ လမ္းတေလ ်ာက္ ေလ လာေတြ႕ရ ိခ  သ ္  တုန္ခါမႈ ႈန္း (LV10) 

ေလ လာသ ္ ေနရာ ရက္စ ြ ေန႕အမ်ိ းအစား 

တုန္ခါမႈ ႈန္း level (LV10, dB) 
ေန႔အခိ်န္ 
(မနက္ :၀၀- 
  ၀:၀၀) 

 အခ်ိန္ 
(   ၀း၀၀- မနက္ 

 း၀၀) 

NV-1 
  ဇန္န၀ါရီ(တန ၤေ ြ) ပိတ္ရက္ ၄     
 ေဖေဖာ္၀ါရီ(တနလၤာ)  ကားရက္ ၄   ၀ 

NV-2 
 ၉ဇန္န၀ါရီ ေသာ ကာ)  ကားရက္     ၈ 
 ၀ဇန္န၀ါရီ(စေန) ပိတ္ရက္  ၅  ၈ 

သတ္မ တ္ထားေသာစံ ႈန္း  ၅  ၀ 
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
 .၄ ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္း 
 .၄.  တုိင္းတာေလ လာသ ္  အမ်ိ းအစား 
 
ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းအတြက္ ေစာင္  က ္ ေလ လာသ ္  အမ်ိ းအစားမ်ားတြင္ ေလ လာသ ္ ေနရာကို 
ျဖတ္သန္းသြားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာ ္ အေရအတြက္၊ ေမာ္ေတာ္ယာ ္အမ်ိ းအစား  င္  ေမာ္ေတာ္ယာ ္သြားလာသ ္  
လမ္းေ ကာင္းတို႕ပါ၀င္ပါသ ္  
  
 .၄.  တုိင္းတာသ ္  ေနရာ 

ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းေလ လာျခင္းကို ယာ ္သြားလာမႈေ ကာင္ ျဖစ္ေသာ ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈကို ေလ လာသ ္  

တူ ီေသာ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈေလ လာသ ္ ကိရိယာ၏   မီတာ အကြာတြင္ ေလ လာသ ္  

ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းေလ လာယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းေလ လာသ ္  ေနရာမ်ားကို  -1   င္   -2 ဟု သတ္မ တ္ျပီး ယင္းတို႔၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယား   ၄-  တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  

ဇယား  .၄-  ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းေလ လာသ ္  ေနရာမ်ား၏ တ ္ေနရာ 
ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းတုိင္းတာသ ္  

ေနရာမ်ား 
ကုိ သဒီနိတ္ 

အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ား 

မ တ္ခ်က္ 

T-1 
16°43'33.99"N, 
96°16'02.99"E 

က်ိ က္ေခါက္ဘုရားမ  SEZ 
သို႔သြားေသာ သန္လ်င္-

သီလ၀ါလမ္း၏ေဘး၊ လမ္းမ ကီး၏ 
၈ မီတာအကြာ 

NV-1၏ တ ္ေနရာ 
အတိုင္း 

T-2 
16°40'49.93"N, 
96°17'53.37"E 

သီလ၀ါလမ္း၏ေဘး၊ ကားလမ္း၏ 
  .၅ မီတာ အကြာ 

NV-2 ၏ တ ္ေနရာ 
အတိုင္း 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းေလ လာသ ္ ေနရာမ်ား၏ တ ္ေနရာ  င္  ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္  င္  ဆက္စပ္ပုံကို ပံု 
  ၄-  တြင္ သရုပ္ျပထားသ ္  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

6-29 

 
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  .၄-  ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္   ႔င္ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းေလ လာသ ္ ေနရာမ်ား 

 
 .၄.  ေလ လာသ ္  ကာလ 
 
ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို  ၀ ၅ခု  စ္၊ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္  ကားရက္  င္  ပိတ္ရက္   စ္ရက္ 

ဆက္တိုက္ ယာ ္သြားလာမႈေ ကာင္ ျဖစ္ေသာ ဆူ ံသံ  င္  တုန္ခါမႈကို တိုင္းတာသ ္  အခ်ိန္  င္  တစ္ျပိ င္နက္တ ္း 

ေဆာင္ရြက္ခ  ပါသ ္  ေလ လာသ ္ ကာလ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါဇယား   ၄-  တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္   

ဇယား  .၄-  ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းေလ လာသ ္  ကာလ 
စ ္ ေလ လာသ ္ ေနရာ ေလ လာသ ္ ကာလ 
  T-1  ၉ ုိ၀င္ဘာ (မနက္၉:၀၀) –   ဒီဇင္ဘာ (မနက္၉:၀၀) 
  T-2     ုိ၀င္ဘာ (မနက္  :၀၀) –  ၉  ုိ၀င္ဘာ (မနက္  :၀၀) 
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
 .၄.၄ ေလ လာသ ္  န ္းလမ္း 
လမ္းေ ကာင္း အသီးသီး   ပမာ- သီလ၀ါ    မ   သုိ  မဟုတ္ သီလ၀ါ    သို႔  သို႔မဟုတ္ မ လာေသာ 

ေမာ္ေတာ္ယာ ္အေရအတြက္ကုိ လူကုိယ္တိုင္ တုိက္ရုိက္ေစာင္  က ္   တာလီခ်ိ း မ တ္သားျခင္းျဖင္  ေလ လာခ  သ ္  

ယာ ္အမ်ိ းအစားကိုလ ္း တျပိ င္နက္တ ္း ေကာက္ယူ မ တ္သားခ  သ ္   ယာ ္မ်ားကို ေအာက္ပါ ဇယား   ၄-  

Thilawa SEZ 

Thanlyin-Thilawa road 

Kyauktan 

Thilawa 

road 

Thanlyin-Kyauktan road 

T-1 Kyaikkauk pagoda 

To Thonekwa 

To Yangon 

Thanlyin 

T-2 

Thilawa SEZ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

6-30 

တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ ျပထားသ ္ အတိုင္းအမ်ိ းအစား ေလးမ်ိ းခြ ျခားထားသ ္  ေမာ္ေတာ္ယာ ္အမ်ိ းအစား 

အသီးသီး၏ နာရီအလို္က္အေရအတြက္ကို တာလီခ်ိ း မ တ္သားသ ္ န ္းလမ္းျဖင္ ေရတြက္ျခင္းျဖစ္ပါသ ္  

ဇယား  .၄-  ေမာ္ေတာ္ယာ ္အမ်ိ းအစား ခြ ျခားျခင္း 
စ ္ အမ်ိ းအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 
    စ္ဘီးတပ္ယာ ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ဆုိင္ကယ္တကၠစီ  
  ေလးဘီးတပ္ယာ ္ငယ္ Pick-up car, Jeep,Taxi, Saloon car, Light truck (  တန္ေအာက္) 
  ေလးဘီးတပ္ယာ ္ ကီး Medium bus, Express, Big bus,Medium truck, Heavy truck 
၄ အျခား လယ္ထြန္စက္ 
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
 
 .၄.၅ ေလ လာမႈရလဒ္ 

ေလ လာသ ္  ေနရာ   ခုလံုးတြင္ မ တ္သားရရ ိေသာ ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္းကို ဇယား   ၄-၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္   

ဇယားအရ ေလ လာသ ္  ေနရာ   ခုလံုးတြင္  ကားရက္ရ ိ ယာ ္အမ်ိ းအစားအားလံုးအတြက္ အေရအတြက္သ ္ 

ပိတ္ရက္ရ ိ အေရအတြက္ထက္မ်ားေနေ ကာင္းေတြ႕ရ ိရသ ္  ေလ လာသ ္  ေနရာ  စ္ခုကို  ိႈင္းယ  ္ရာတြင္  -1 ကို 

ျဖတ္သန္းေသာ   စ္ဘီးတပ္ယာ ္အေရအတြက္သ ္  -2 ၏ အေရအတြက္ထက္ မ်ားေ ကာင္းေတြ႕ရသ ္   -1  ကို 

ျဖတ္ေသာ ေလးဘီးတပ္ယာ ္ငယ္အေရအတြက္သ ္  -2၏ အေရအတြက္ထက္ အထူးသျဖင္   ကားရက္တြင္ 

ပုိမ်ားေ ကာင္း ေတြ႕ရသ ္  သို႔ေသာ္ သန္လ်င္-သီလ၀ါလမ္း   -1  ကိုျဖတ္ေသာ ေလးဘီးတပ္ယာ ္ ကီး 

အေရအတြက္သ ္ သီလ၀ါလမ္း   -2  ၏ အေရအတြက္  င္  တူ ီသ ္   

 

ဇယား  .၄-၄ T-1   င္  T-2 တြင္ မ တ္သားရရ ိေသာ ယာ ္သြားလာမႈ ႈန္း 
                                                                                                                     ယူနစ္  အစီး ယာ ္  

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

ေလ လာ
သ ္  
ေနရာ 

လမ္းေ ကာင္း ရက္စြ   ကားရက္ 
  စ္ဘီး 

တပ္ယာ ္
မ်ား 

ေလးဘီး 
တပ္ယာ ္္ 
ငယ္မ်ား 

ေလးဘီး 
တပ္ 
ယာ ္ 
 ကီးမ်ား 

အျခား 

 
စုစု 
ေပါင္း 

T-1 

    သို    ၉ 
 ုိ၀င္ဘ
ာ 

တန ၤေ
 ြ 

၄  ၅ ၈၀၀ ၄ ၈ ၄   ၀၅၅
  

     မ  
၄၀၀၄   ၅        

    သို    ၀  
 ုိ၀င္ဘ
ာ 

တနလၤာ 
၄ ၄၀   ၈၄     ၅၀     

၈ 
    မ  ၄၄၅၈  ၅၄၄ ၅      

T-2 

    သို      
 ုိ၀င္ဘ
ာ 

ေသာ က
ာ 

 ၅၉   ၅၅ ၅      ၅  ၀ 

    မ  
 ၅၄၀  ၈၈        

    သို    ၈ 
 ုိ၀င္ဘ
ာ 

စေန 
     ၅၅၄ ၄၈၄    ၅ ၀၅ 

    မ   ၄၅၀     ၅    ၈ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

6-31 

 .၅ ေျမအရ ္အေသြး 
 .၅.  တုိင္းတာသ ္ အမ်ိ းအစား 
 ်ပန္ ုိင္ငံန င္  အိမ္နီးခ်င္း ုိင္ငံမ်ား၏ ေျမအရ ္အေသြးတိုင္းတာရာတြင္ တိုင္းတာေသာ အရ ္အေသြး 
အမ်ိ းအစားမ်ားကို ကိုးကား၍ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ  ာတ္သတၳ ပစၥ ္းမ်ားကို ေအာက္ပါဇယား  .၅-  
တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္ အတိုင္း သတ္မ တ္တုိင္းတာခ  သ ္  
 

ဇယား  .၅-  ေျမအရ ္အေသြးေလ လာရာတြင္တုိင္းတာမ ္ အမ်ိ းအစားမ်ား 

စ ္ တုိင္းတာသ ္  အမ်ိ းအစား 

  Arsenic (As) 
  Cadmium (Cd) 
  Chromium (Cr) 
၄ Copper (Cu) 
၅ Iron (Fe) 
  Lead (Pb) 
  Manganese (Mn) 
၈ Mercury (Hg) 
၉ Zinc (Zn) 

            မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

 .၅.  တုိင္းတာသ ္ ေနရာ 
ေျမအရ ္အေသြးကလ လာရန္အတြက္ေနရာ ၄ ေနရာ မ  ေျမနမူနာ ယူ တိုင္းတာဆန္းစစ္ပါသ ္  
၎နမူနာယူသ ္ ေနရာ (၄) ေနရာကိ ုဇယား  .၅-  တြင္ေဖာ္ ျပထားျပီးအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတာ  ပုံ 
 .၅-  တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသ ္  စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း  င္  အနီးတ၀ုိက္ရိ  ယခင္ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားမ ာ အမ်ားအားျဖင္  
စုိက္ပ်ိ းေျမမ်ားအျဖစ္ တူ ီစြာယူဆ ုိင္ေသာေ ကာင္  အပုိင္း(ခ)၏ တိုးခ် ႕မ ္ ဧရိယာမ်ားအတြက္ 
နမူနာေကာက္ယူမ ္ ေနရာ (   ေနရာစီေရြးခ်ယ္ခ  ပါသ ္   
 

ဇယား  .၅-  ေျမအရ ္အေသြးေလ လာဆန္းစစ္ရန္အတြက္ေျမနမူနာယူသ ္ ေနရာမ်ား 
နမူနာယူသ ္ ေနရာ ကုိ သဒီနိတ္မ်ား နမူနာယူသ ္ ေဒသအား ႊန္းျပသ ္ တ ္ေနရာ 

SO-1 
16° 41' 56.00" N 
96° 15' 43.10" E 

သီလ၀ါအတြင္းတြင္ရိ ေသာ အပုိင္း (ခ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ သန္လ်င္ 
ျမိ ႔နယ္  

SO-2 
16° 37' 54.40" N 
96° 16' 26.00" E 

သီလ၀ါအတြင္းတြင္ရိ ေသာ အပုိင္း (ခ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ 
ေက်ာက္တန္း ျမိ ႕နယ္  

SO-3 
16° 39' 59.10" N 
96° 16' 54.30" E 

သီလ၀ါအတြင္းတြင္ရိ ေသာ အပုိင္း (ခ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ 
ေက်ာက္တန္း ျမိ ႕နယ္  

SO-4 
16° 41' 6.70" N 
96° 14' 49.20" E 

သီလ၀ါအတြင္းတြင္ရိ ေသာ အပုိင္း (ခ) အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ 
သီလ၀ါအေနာက္ေျမာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ရိ ေသာအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ 

သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္  
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

6-32 

 
     မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

ပုံ   ၅-  ေျမအရ ္အေသြးနမူနာေစာင္  က ္ ေလ လာသ ္ တ ္ေနရာ 
 

    ေျမအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ     SO-1 
 
 O-1 သ ္သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပုိင္း ခ  ၏စပါးခင္းအတြင္းတြင္တ ္ရ ိပါသ ္  ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာသ ္ 

စပါးခင္း  င္ ေျမျပန္  ျဖစ္သ ္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း က ၏ေျမာက္ဘက္နယ္နိမိတ္သ ္  O-1ေနရာမ  

ေတာင္ဘက္   ကီလုိမီတာတြင္ တ ္ရ ိပါသ ္ ေျမနမူနာမ်ားသ ္အ ိ ေရာင္မ အ ိ ပုပ္ေရာင္ရ ိေသာ ေ ကာင္  

 ုန္းဆန္ေသာ ရြံ  ေျမအမ်ိ းအစားဟုအ ကမ္းအားျဖင္  ခြ ျခားပါသ ္  
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မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ   ၅-    O-1 တြင္ ေျမအရ ္အေသြးစစ္တမ္းေကာက္ေနပုံ 

 
    ေျမအရ ္အေသြးတို္င္းတာသ ္ ေနရာ     SO-2 
 

 O-2 သ ္သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပုိင္း ခ  ၏ေတာင္ဘက္စပါးခင္းအတြင္းတြင္တ ္ရ ိပါသ ္  ေျမနမူနာမ်ား 

သ ္ အ ိ ေရာင္မ အ ိ ပုပ္ေရာင္ရ ိေသာ ေ ကာင္   ုန္းဆန္ေသာ ရြံ  ေျမအမ်ိ းအစားဟုအ ကမ္းအားျဖင္  ခြ ျခား 

ပါသ ္  

 

 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ  .၅-  SO-2 တြင္ ေျမအရ ္အေသြးစစ္တမ္းေကာက္ေနပုံ 
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    ေျမအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ     SO-3 
 
ေျမနမူနာစစ္တမ္းေကာက္သ ္  SO-3 ေနရာသ ္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း ခ ရ ိ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ 
ေျမာက္ဘက္ပုိင္း တြင္တ ္ရ ိပါသ ္  ယင္းဧရိယာတစ္၀ုိကတ္ြင္ ျခံ   င္ ျခံ ပုတ္ မ်ား အန ္းငယ ္ ေတြ  ရ ိရပါသ ္  
SO-3 ၏ ေျမာက္ဘက္  500  အကြာတြင္ သီလ၀ါကားလမ္းရိ သ ္  ထိုဧရိယာအတြင္းရိ  ေျမအမ်ိ းအစားသ ္ 
၀ါ ိ ေရာင္ရိ ေသာေ ကာင္  အ ကမ္းအားျဖင္  သ ဆန္ေသာရြံေျမမ်ား အျဖစ္အမ်ိ းအစား ခြ ျခား ုိင္ပါသ ္  
 

 

 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 
ပုံ   ၅-၄  O-3တြင္ေျမအရ ္အေသြးစစ္တမ္းေကာက္ေနပုံ 

 
 ၄  ေျမအရ ္အေသြးတိုင္းတာသ ္ ေနရာ  ၄  SO-4 
 
 O-4သ ္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရိ စပါးခင္း အတြင္းတြင္တ ္ရ ိပါသ ္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ဧရိယာေျမျပန္႔ျဖစ္ျပီးစပါးခင္းမ်ားတ ္ရိ သ ္ သန္လ်င္-သီလ၀ါကားလမ္းသ ္ O-4 ဧရိယာ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ 
တ ္ရိ သ ္   ိ ေဖ်ာ ေဖ်ာ မ အ ိ ေရာင္ရိ ေသာေ ကာင္  သ ဆန္ေသာေျမမ်ား အျဖစ္အမ်ိ းအစား ခြ ျခား ုိင္ပါသ ္  

 

 

 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 
ပုံ   ၅-၅  O-4တြင္ ေျမအရ ္အေသြးစစ္တမ္းေကာက္ေနပုံ 
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 .၅.  ေလ လာသ ္ ကာလ 
 
 ၀ ၅ ခု  စ္ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ ျဖစ္ေသာဒီဇင္ဘာလ  ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျမအရ ္အေသြးမ်ားကို စစ္တမ္း 
ေကာက္ခ  သ ္  
 
 .၅.၄ တုိင္းတာသ ္ န ္းလမ္း 
 
( ) နမူနာေကာက္ယူျခင္း  င္ ထိန္းသိမ္းျခင္းန ္းလမ္း 
 
ေျမနမူနာအတြက္ စုိက္ပ်ိ းေရးစံနမူနာယူသ ္ ကိရိယာ ( soil auger)ကိုအသုံးျပ ခ  သ ္  ယင္းကိရိယာသ ္ T 
ပုံစံလက္ကိုင္တပ္စ ္ထားသ ္  တစ္ဖက္ခြ်န္ အစြန္းခံသံမ ိျပြန္ျဖစ္သ ္  ယင္းျပြန္သ ္  လက္မအခ်င္းရိ သ ္  
စံနမူနာယူသ ္ ကိရိယာျဖင္  ေျမအရ ္အေသြးအား နမူနာမစစ္မ ီ ေရ း ီးစြာ ေျမအေပ လႊာထုထ ္  ၀ - ၀ 
စင္တီမီတာပုိင္းအားဖယ္ရ ာလိုက္ျခင္းသ ္ ေျမအေပ ယံအလႊာမ   စ္ မ္းေျမမ်ား ပါ၀င္မႈမရိ ေအာင္ 
ကာကြယ္ေပးသက  သုိ႔ျဖစ္သြားမ ္ ထို႔ေနာက္ရရိ လာေသာေျမနမူနာအားသန္႔ရ င္းေသာပလပ္စတစ္အိပ္ထ သို႔ထ ္  
ရမ ္  ေယဘုယ်အားျဖင္  ေျမမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရာတြင္  ါတုပစၥ ္းမ်ားအသံုးမျပ ရန္ အ ကံျပ သ ္  
ေျမနမူနာကိအုပူခ်ိန္ ၄ ဒီ ရီစင္တီ ရိတ္ေအာက္ရိ ေသာေရခ ပုံးတြင္ထားရိ ရမ ္  ေနေရာင္ေ ကာင္ ျဖစ္ေပ လာမ ္  
တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမ ကင္းေ၀းရန္နမူနာမ်ားကို ေနေရာင္ျခ ္မထိေတြ႔ေနရာ တြင္ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းထားရမ ္  
 
    ေလ လာဆန္းစစ္မႈန ္းလမ္း 
ေျမနမူနာမ်ားကိုေလ လာဆန္းစစ္ရန္ အသံုးခ်ဘူမိေဗဒဌာနရိ   ါတ္ခြ ခန္းသို႔ပုိ႔ရမ ္  Metal Parameters 
ပါ၀င္ ႈန္းျမင္ မားေသာ ေျမအမ်ိ းအစားမ်ား အတြက္ေလ လာဆန္းစစ္မႈန ္းလမ္းသ ္ A    c A          
   c               A   -       အမ်ိ းအစားမ်ိ းျဖစ္သ ္  
 
 .၅.၅ ေလ လာမႈရလဒ္ 
 
ေျမအရ ္အေသြး ေလ လာဆန္းစစ္မႈ ရလဒ္မ်ားကိ ု ဇယား  .၅-  တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  အမ်ိ းအစားမ်ား 
အားလံုးသ ္ ဗီယက္နမ္   င္  ထိုင္းတြင္ ဆန္းစစ္ေလလာေသာ စံ ႈန္းမ်ားေအာက္ ေရာက္ေနေ ကာင္း ေတြ႔ရိ ရသ ္  
ထိ႕ုေ ကာင္   နမူနာေကာက္ယူေသာ ေနရာရိ  ေျမအရ ္အေသြးသ ္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက ္
ကိုက္ ီမႈရိ သ ္  
 

ဇယား  .၅.  ေျမအရ ္အေသြးေလ လာဆန္းစစ္ျခင္း ရလဒ္ 

စ ္ 
တုိင္းတာသ ္  
အမ်ိ းအစား 

ယူနစ္ SO-1 SO-2 SO-3 SO-4 

ပတ္၀န္းက်င္သတ္မ တ္ 
စံထား ႈန္း 

ဗီယက္နမ္ 
 စက္မႈေျမ  

ထုိင္း 
 စုိက္ပ်ိ းေျမ 
မဟုတ္ 

သ ္ အျခားေျမ  
  Arsenic (As) mg/kg ND ND ND ND       
  Cadmium (Cd) mg/kg ၀ ၀၀  ၀ ၀၀  ၀ ၀၀  ၀ ၀၀၅  ၀ ၈ ၀ 

  Chromium (Cr) mg/kg     ၀ ၈    - 
 ၄၀ 

 
 

၄ Copper (Cu) mg/kg  ၀  ၅  ၈     ၀၀ - 
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၅ Iron (Fe) mg/kg ၅ ၀၀ ၅၄၀၀ ၄၉၀၀ ၄၈၀၀ - - 
  Lead (Pb) mg/kg ၈၅ ၈၀ ၈  ၉၀  ၀၀  ၅၀ 
  Manganese (Mn) mg/kg  ၀ ၈    ၉ -   ၀၀၀ 
၈ Mercury (Hg) mg/kg ND ND ND ND -   ၀ 
၉ Zinc (Zn) mg/kg  ၅  ၀ ၈၀  ၈  ၀၀ - 

N   ေလ လာဆန္းစစ္ထားျခင္းမရ ိ 
မူရင္း-          QC N 0  2008/  N  , “               ” c    ; 
                   N     c         N                            N   25,       2004 , “             ”   class; 
 
    အပင္   င္  တိရစာ န္  
 
      ေလ လာသ ္  အမ်ိ းအစား 
 
အပင္   င္  တိရစာ န္မ်ား ေလ လာမႈအတြက္ ေလ လာထားသ ္  အမ်ိ းအစားမ်ားမ ာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သ ္   
              သဘာဝေပါက္ပင္ 
    အပင္မ်ိ းစိတ္မ်ား 
    တိရစာၦန္မ်ိ းစိတ္မ်ား 
 ၄  အေရး ကီးေသာမ်ိ းစိတ္မ်ား 
 
      ေလ လာသ ္  ဧရိယာ  
 
ပုံ    -  တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္ အတို္င္း အစိမ္းေရာင္၊ အျပာေရာင္   င္  စိမ္းျပာေရာင္မ် ္းမ်ား ျဖင္  ကန္႔ထားသ ္  
သီလဝါ SEZ အပုိင္း ခ ၏ အတြင္း   င္  ပတ၀္န္းက်င္ရ ိ ေနရာမ်ားကို ေလ လာသ ္  ဧရိယာအျဖစ္ 
သတ္မ တ္ထားပါသ ္    
  

 
                



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  

6-37 

 
                        မူရင္း-  A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ    -  အပင္  င္ တိရစာၦန္အတြက္ေလ လာသ ္ ဧရိယာ 
 
      ေလ လာသ ္  ကာလ  
 
အပင္   င္  တိရစာ န္မ်ား ေလ လာမႈကို ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ   င္  မုိးရာသီ   စ္ခုလံုးတြင္ ျပ လုပ္ခ  ပါသ ္  ေလ လာသ ္  
ကာလကို ဇယား    -  တြင္ ျပထားပါသ ္  စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈစာတမ္းျပ ုစုျခင္းကို  ၀ ၅၊ စက္တင္ဘာ  ၄မ   ၀ 
ရက္အတြင္းေဆာင္ရြက္ခ  ပါသ ္  
 

ဇယား    -  သဘာဝ ေပါက္ပင္   င္  တိရစာ န္မ်ား ေလ လာမႈ ျပ လုပ္သ ္ ကာလ 

ရာသီ ကာလ 

မုိးရာသီ  ၀ ၅ ေအာက္တိုဘာ     ရက္  

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ  ၀ ၅ ဒီဇင္ဘာ  ၀   ရက္  

                                     မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 
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    ၄ ေလ လာသ ္  န ္းလမ္း 
  
    သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားအား ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း 
သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ေျမပုံကို G              င္  G   ေဆာ ဖ္ဝ  တို႔မ  ရရ ိေသာ ရ ိရင္း အခ်က္အလက္မ်ား   င္ အတူ 
ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္းမ်ား ျပ လုပ္ျခင္းျဖင္  ရရ ိခ  သ ္  အစပုိင္းတြင္ G      G   ကိုအသုံးျပ   
ေပါက္ေရာက္ရာေနရာ ေလ လာျခင္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္းကို စီမံကိန္းေနရာ 
တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ  သ ္  ထို႔ေနာက္တြင္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို          ေဆာ ဖ္ဝ  ျဖင္  ျပန္လ ္ရယူျပီး ေျမပုံ 
ဆက္လက္ေရးဆြ ခ  သ ္  အသံုးျပ ထားေသာ G      မ   ာတ္ပုံမ်ားကို မူလ ကြင္းဆင္းေလ လာမႈ 
အားအေျခခံ  ရုပ္လံုးေပ ေအာင္ ျပ လုပ္ခ  သ ္  ေနာက္ဆုံးတြင္          ေဆာ ဖ္ဝ မ  ရေသာ 
ရ ိရင္းအခ်က္အလက္မ်ား   င္  ကြင္းဆင္းရာမ  ရရ ိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပ   ေပါက္ေရာက္ရာ ေျမပုံကို 
ေဖာ္ထုတ္ကာ စီစစ္ခ  သ ္ ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း   င္  ေပါက္ေရာက္ရာ ေျမပုံ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္အသံုးျပ ခ  ေသာ 
ပစၥ ္းမ်ားမ ာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသ ္   
 
   G      G      cx 
               ၀        c     
   G            ေဆာ ဖ္ဝ    င္  G       ာတ္ပုံမ်ား 
၄  ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း မ တ္တမ္း  
 
    အပင္မ်ိ းစိတ္ေလ လာျခင္း 
ေလ လာရာ ဧရိယာ ပတ္ဝန္းက်င္ရ ိ နမူနာ အမ တ္မ်ားကို ကို သဒိနိတ္အမ တ္မ်ားမ တ္ရန္ G                         
 G    ကို အသံုးျပ ခ  ပါသ ္  ကြင္းဆင္းေလ လာမႈ ကို အပုိင္း  ခ  အတြင္း   င္ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ေဆာင္ ရြက္ခ   
ပါသ ္  အပင္ ခ်ံ ပင္မ်ား   င္  ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ား စသ ္  အပင္မ်ား၏ ခန္႔မ န္းရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေ ဟ 
စနစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရ ိေစရန္    ၀ မီတာ ရ ိေသာ လိုင္း              c   မ်ားကို ခ်ထား  ပုံ       
တြင္ ျပထားသ ္ အတိုင္း ေလ လာခ  သ ္  အကြက္ငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အပင္မ်ိ းစိတ္ တစ္ခုခ်င္းစီကို စာရင္းမ တ္  
ေရတြက္ခ  သ ္  သစ္ပင္မ်ိ းစိတ္မ်ားအတြက္  ၀  ၀ မီတာ ေလးေထာင္ ကြက္ငယ္  စုစုေပါင္း  ၀ ကြက္  ကို သီးျခား 
ေရြးခ်ယ္  ေလ လာခ  သ ္  နမူနာ အကြက္ငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီ တြင္ရင္ ႊန္႔အျမင္  တြင္သစ္ပင္မ်ား၏ရင္ ြန္  လံုးပတ္ 
 ၀ စင္တီမီတာ   င္  အထက္ရ ိေသာ သစ္ပင္မ်ားကို လံုးပတ္တုိင္းတာျခင္း၊ စာရင္းျပ စုျခင္း   င္  
သစ္ပင္မ်ားကိုေရတြက္ျခင္းမ်ား ျပ လုပ္ခ  သ ္  ၎ အကြက္ငယ္မ်ားအတြင္းတြင္ေပါက္ေရာက္ပင္အားလံုး၏ 
အေရအတြက္   င္  စာရင္းကိုေကာက္ယူခ   ပါသ ္  မ်ိ းစိတ္ကြ ျပားမႈပုံစံကို ေလ လာရန္ မတူ ီေသာ အျမင္ ၊ 
ေလ ်ာေစာက္၊ ရႈေထာင္ ၊ ေရထုတ္ျခင္းစနစ္   င္  သိပ္သ ္းျခင္း အဆင္ အဆင္  တို႔ကို လ ္း  ရုတစုိက္ 
ေလ လာခ  သ ္   ထို႔အျပင္ ဧရိယာပတ္လ ္ရ ိ အပင္မ်ိ းစိတ္အားလံုး  သစ္ပင္၊ ခ်ံ ပင္၊ ေဆးဘက္ဝင္အပင္   င္  
စုိက္ပ်ိ းသီး  ံ  ကိုလ ္း မ တ္တမ္းတင္ စာရင္းျပ စုခ  သ ္  
 
                                                                   20m 
            2m 
    
                     2m                     
မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ    -             c  မ်ား၏ ပုံစံ 
 
အပင္  င္  တိရစာ န္မ်ိ းစိတ္မ်ား အမ်ိ းအစားခြ ျခားသတ္မ တ္ျခင္းကို က ြမ္းက်င္ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အကူအ ီျဖင္  
ေဆာင္ရြက္ခ   သ ္  သတ္မ တ္ထားေသာ အပင္   င္  တိရစာ န္မ်ိ းစိတ္မ်ား၏ သိပ ံ အေခ အေဝ မ်ားကို 
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ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ  အေတြ႔အ ကံ ရ ိ သုေတသီမ်ားအကူအ ီျဖင္  မ တ္တမ္းတင္ခ  သ ္  မ်ိ းစုမ်ားကိုသတ္မ တ္ရာတြင္ 
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရုက ေဗဒဌာန မ  ထုတ္ေဝေသာ ပန္းပြင္ ေသာအပင္မ်ား၏ မ်ိ းစုမ်ားအ ႊန္း   ၉၉၄  ကို အသံုးျပ   
ေဆာင္ရြက္ခ  သ ္  ေကာက္ယူထားေသာ နမူနာမ်ား၏ အမ်ိ းအစားသတ္မ တ္ျခင္းကို Backer et al., 1963, and 
Kress et al. 2003 စသ ္ ကိုးကားခ်က္မ်ားကို အသံုးျပ ေဆာင္ရြက္ခ  ျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရုက ေဗဒဌာန ရ ိ 
          တြင္ အတ ္ျပ ခ  သ ္   
 
     တိရိစာ န္မ်ိ းစိတ္ ေလ လာျခင္း  
 
လိပ္ျပာ မ်ိ းစိတ္မ်ားကို ေျခရာခံ ေနရာတစ္ေလ ်ာက္တြင္ လိပ္ျပာဖမ္းပုိက္ မ်ားျဖင္  ဖမ္းဆီးစုေဆာင္းျပီး                
ထ  ထ ္ ကာ ထို မ်ိ းစိတ္ကုိ  ကာရ  ္ခံသိမ္းဆ ္း ုိင္ေအာင္ ပရုတ္လုံး ထ ္ ထားေသာ ပလတ္စတစ္ ေသတ ာထ သို ႔ 
ထ ္ ထားသ ္  ထို႔အျပင္ လိပ္ျပာမ်ားကို ကိုးကားစာအုပ္မ်ားအသံုးျပ ျပီး အမ်ိ းအစားခြ ျခားသတ္မ တ္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပ ရန္  ာတ္ပုံရုိက္ မ တ္တမ္းတင္ခ  သ ္  င က္မ်ိ းစိတ္မ်ားကို မ န္ေျပာင္း   င္  ကင္မရာ မ်ားအသံုးျပ   
ေလ လာခ  သ ္  င က္မ်ိ းစိတ္မ်ားကို  ာတ္ပုံရုိက္ျပီး ကိုးကားစာအုပ္မ်ားအသံုးျပ ကာ အမ်ိ းအစားျပန္လ ္ ခြ ျခားသ ္  
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စားက်က္ေနရာမ်ားတြင္ င က္ေလ လာျခင္းျပ လုပ္ရန္ အမ တ္ေရတြက္ျခင္းန ္းလမ္း        c     
        ကုိ အသံုးျပ ခ  သ ္ ၎န ္းလမ္းျဖင္  ျဖင္  မ တ္တမ္းတင္ထားေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားကိုအမ်ိ းအစား  
ခြ ျခားသတ္မ တ္ရန္အတြက္ သုေတသသန စာတမ္းမ်ားကို ကိုးကားခ  သ ္   
တြားသြားသတ ဝါမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ လက္ပူးလက္ရ ဖမ္းဆီးစုေဆာင္းသ ္ န ္းကိုအ ိကအသုံးျပဴ 
ပါသ ္  တြားသြားသတ ဝါမ်ား   င္  ကုန္းေနေရေနသတ ဝါ မ်ားအားလ ္း  ာတ္ပုံရုိက္မ တ္တမ္းတင္ခ  သ ္  
အခ်ိ ႕မ်ိ းစိတ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားအား ေမးျမန္းျခင္းျဖင္  ေကာက္ယူခ  သ ္  အခ်ိ ႕ ုိ႔တိုက္ 
သတ ဝါမ်ား သ ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသ ္  ဧရိယာတြင္ ယခင္က ရ ိခ  ျပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ ကာလ   င္  
ေကာက္ယူခါနီးကာလတြင္ မေတြ႔ရေသာေ ကာင္  ေဒသခံမ်ား   င္  ေမးျမန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို  ုိ႔တိုက္ သတ ဝါမ်ား 
အမ်ိ းအစားခြ ျခားသတ္မ တ္ရာတြင္ျပ လုပ္ခ  ပါသ ္  ေတြ႔ရ ိေသာ  ုိ႔တိုက္ သတ ဝါမ်ား  င္  မေတြ႔ရ ိေသာ  ုိ႔တိုက္ 
သတ ဝါမ်ားအတြကအ္ေတြ႕အ ကံ ရ ိေသာေဒသခံမ်ားကိုေမးျမန္းျခင္းအားျဖင္ အတ ္ျပ ခ  သ ္  စစ္တမ္းေကာက္ ယူ 
သ ္  ဧရိယာမ မ တ္တမ္းတင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္စာရြက္တြင္ 
ျဖ ္ ခ  သ ္   
ေခ်ာင္း၊ ဆ ္ေျမာင္း   င္  ကန္ က  သို႔ေသာ ေရရ ိရာေနရာမ်ားကို ေရေန သတ ဝါမ်ား အတြက္ ေလ လာခ  သ ္  
စစ္တမ္းကာလအတြင္း ငါးဖမ္းသမားမ်ား၏ အကူအ ီျဖင္  ငါးမ်ားကိုဖမ္းယူစုေဆာင္းခ  ပါသ ္  ေရေပ ေရေအာက္ 
ငါးမ်ိ းစိတ္အမ်ိ းမ်ိ းကို ရရ ိရ ္ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားကို အသံုးျပ ခ  သ ္  ငါးမ်ားကို ဖမ္းယူျပီးသ ္ အခါတြင္  ာတ္ပုံရုိက္ျပီး 
အ ိက လက  ာမ်ားအတြက္ တိုင္းတာမႈမ်ားျပ လုပ္သ ္  ထို႔ေနာက္ငါးမ်ားကို  ကာရ  ္ခံေအာင္ ေဖာ္မလင္း  ၀ 
ရာခိုင္ ႈန္းပါဝင္ေသာ ေပ်ာ္ရ ္ျဖင္  ေနာက္ပုိင္း  ာတ္ခြ ခန္းထ တြင္ ခြ ျခားသတ္မ တ္ျခင္းမ်ား ျပ လုပ္ ုိင္ရန္အတြက္ 
သိမ္းဆ ္းထားသ ္  ငါးမ်ားကို          1981    င္                       1991  စာတမ္းမ်ားအရ အမ်ိ းအစား 
ခြ ျခားသတ္မ တ္ခ  သ ္  ထို႔အျပင္ ငါးဖမ္းသမားမ်ားကို ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား၊ တစ္ေန႔ ငါးဖမ္းေသာ အ ကိမ္အေရအတြက္ 
  င္  ဖမ္းဆီးေသာ ငါးမ်ိ းစိတ္မ်ား   င္  ပတ္သက္ လ ္း ေမးျမန္းခ  သ ္  ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ားမ ာ ေထာင္ေခ်ာက္၊ ခ်ိတ္၊ 
 ကိ းတန္း ငါးဖမ္းပုိက္မ်ားျဖစ္ေ ကာင္း သိရ ိရသ ္   
တိရစာ န္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအတြက္ အသံုးျပ ခ  ေသာ ပစၥ ္းမ်ားစာရင္းကို ဇယား    -  တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
၄င္းတို႔၏ ပုံအခ်ိ ႕အား ပုံ    -  တြင္ ျပထားပါသ ္   
 

ဇယား    -  တိရိစ ာန္မ်ား ေလ လာေရးအတြက္ သုံးေသာ ကိရိယာ ပစၥ ္းမ်ား 
စ ္ ကိရိယာ ပစၥ ္း 
  ကင္မရာ (Nikon) GPS map 62s (Garmin) for Coordinates of collection 
  မ န္ဘီလူး (Nikon) Field guide to identify the species 
  Aerial net (PVC) net patch d1 Data sheet (to note the surveys condition) 
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millimetre, ring size 15 inches diameter 
made in Burma  

၄ Plastic box, Mothball. 
Venire Caliper and measuring tape to take the 
measurement 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 
 

  

  
မူရင္း- EIA ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ    -  တိရိစ ာန္မ်ား ေလ လာေရးအတြက္ သုံးေသာ ကိရိယာ ပစၥ ္းမ်ား 
 

 ၄  ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း   င္  ကိုးကားစာတမ္းမ်ား ေလ လာျခင္း 
 
ကြင္းဆင္း ေလ လာျခင္းအျပင္ ရ ိရင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း  ေအာက္ပါ ပုံ    -၄ ကို 
 က ္ ပါ    င္  ကိုးကားစာတမ္းမ်ားအား ေလ လာျခင္းျဖင္  စစ္တမ္းေကာက္ယူခ  သ ္  ေမးျမန္းစစ္္တမ္းေကာက္ရာတြင္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူသူသ ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသ ္  ဧရိယာ အတြင္း   င္  ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထို ေဒသ တစ္ဝုိက္ရ ိ 
အပင္   င္  တိရစာ န္မ်ား၏ အမ ္မ်ား ကို ေမးျမန္းစစ္တမ္းေကာက္ယူခ  ပါသ ္  ထို႔အတူ အပင္္   င္  တိရစာ န္တို  ၏ 
ယခင္အေျခအေန၊ ဇီဝ မ်ိ းကြ    င္  ေ ဟ စနစ္ ေျပာင္းလ လာမႈတို   ကိုလ ္း ဆန္းစစ္ရန္ ေလ လာေမးျမန္းခ  သ ္   
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ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ :  ၀ ၅၊ ဒီဇင္ဘာလ၊  ၀ ရက္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ :  ၀ ၅၊ ဒီဇင္ဘာလ၊  ၀ ရက္ 

 
မုိးရာသီ :  ၀ ၅၊ ေအာက္တုိဘာလ၊   ရက ္

 
မုိးရာသီ :  ၀ ၅၊ ေအာက္တုိဘာလ၊   ရက္ 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 
ပုံ    -၄ ေဒသခံမ်ား  င္  ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေနပုံ 

    ၅ ေလ လာမႈရလဒ္ 
 
    သဘာ၀ေပါက္ပင္ေလ လာျခင္း 
 
သီလဝါ     အပုိင္း  ခ  တြင္ အ ိက အားျဖင္္  ေပါက္ေရာက္ရာေနရာ ၄ မ်ိ းေတြ႔ရသ ္  ၄င္းတို႔မ ာ     
ျပန္႔က် စြာေပါက္ေနေသာ သစ္ပင္မ်ား   င္  ေရာေ  ာေနေသာ သဘာဝ ေပါက္ပင္မ်ားရ ိရာ အစုမ်ား     စုိက္ပ်ိ းေျမ     
ေရ ေနအပင္မ်ား ေပါက္ရာေနရာ န င္   ၄  လူမ်ားေနထိုင္ရာေနရာ တို႔႔ျဖစ္ ကသ ္  သီလဝါ     အပုိင္း  ခ  ၏ 
ေပါက္ေရာက္ရာေနရာ ေျမပုံကို ပုံ    -၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  ထိုေျမပုံတြင္ ဧရိယာ၏ အ ိက လႊမ္းျခံ ထားေသာ 
ေနရာမ်ားမ ာ စုိက္ပ်ိ းေျမ၊ ျမက္ခင္းမ်ား   င္  ခ်ံ ပင္မ်ား ေပါက္ရာေနရာမ်ားျဖစ္ေ ကာင္း သိသာထင္ရ ားစြာျပေနသ ္   
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မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ    -၅ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း  ခ ၏ သဘာ၀ေပါက္ပင္ ေပါက္ေရာက္ရာေနရာျပပုံ 
ေလ လာရာ ဧရိယာရ ိ သဘာဝေပါက္ပင္ အမ်ိ းအစားမ်ားမ ာ ေဆးဘက္ဝင္အပင္မ်ား၊ ခ်ံ ပင္မ်ား၊ ဒီေရေတာ   င္  
စြတ္စုိေတာမ်ား၊ ျမက္ခင္းမ်ား   င္  လယ္ကြင္းမ်ားျဖစ္ပါသ ္  ေလ လာသ ္  ဧရိယာ၏ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေအာက္ပါပုံ 
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   -  တြင္ ျမင္ေတြ႔ ုိင္ပါသ ္   

  

  
       မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ    -  ေလ လာသ ္ ေနရာ၏ ရႈခင္း 
 

(   အပင္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူသ  ္ ကာလအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ရာ ဧရိယာအတြင္းတြင္ အပင္မ်ိ းစိတ္ေပါင္း ၅၈ မ်ိ းကို 
မ တ္တမ္္းတင္ထားပါသ ္   အပင္မ်ိ းစိတ္မ်ား စာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြ   -  တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  
အမ်ိ းအစားသတ္မ တ္ထားျပီးေသာ အပင္မ်ားမ ာ အမ်ိ းအစားအားျဖင္    ခု ခြ  ုိင္ပါသ ္  ယင္းတို႔မ ာ သစ္ပင္ ကီး၊ 
သစ္ပင္ငယ္၊ ခ်ံ ပင္၊ ေဆးဘက္ဝင္ အပင္ ၊ တြားသြားပင္၊  ြယ္ပင္   င္  ျမက္ပင္တို  ျဖစ္ပါသ ္  
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ  ေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားကို   CN မ  ထုတ္ျပန္ထားေသာမ်ိ းသု ္းမ ္ အ  ရယ္ ရ ိသ ္ မ်ိ းစိတ္မ်ားစာရင္း   
(IUCN Red List of Threatened Species 2015-4 version 3.1 ) ျဖင္  ဆန္းစစ္ထားပါသ ္  မ်ိ းစိတ္အားလံုးကို 
သံုးသပ္ထားေသာ  N            , N  ၊ အခ်က္အလက္မျပ ္ စုံေသာ           c    ,       င္   ရုစုိက္စရာ 
အန ္းဆံုး        C  c   ,  C  အျဖစ္ အမ်ိ းအစားခြ ျခားသတ္မ တ္ထားသ ္    
  
(   လိပ္ျပာ  
စစ္တမ္းေကာက္ယူသ  ္ ကာလအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ရာ ဧရိယာအတြင္းတြင္ လိပ္ျပာ မ်ိ းစိတ္ေပါင္း    မ်ိ းကို 
ေကာက္ယထူားပါသ ္   လိပ္ျပာ စာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြ   -  တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  အမ်ိ းအစား 
သတ္မ တ္ျပီးေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ား၏ စားက်က္ေနရာမ်ားမ ာ သစ္ပင္၊ ခ်ံ ပင္၊ ခ်ံ ပုတ္   င္   ြယ္ပင္ မ်ားရ ိရာ 
ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသ ္  ေကာက္ယူမ တ္တမ္းတင္ထားေသာ လိပ္ျပာမ်ိ းစိတ္အားလံုးမ ာ ေတြ႔ရမ်ားေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ား ျဖစ္ 
ပါသ ္ မ တ္တမ္းတင္ထားေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားကို   CN မ  ထုတ္ျပန္ထားေသာ အနီေရာင္စာရင္းဝင္ 
ျခိမ္းေျခာက္ခံမ်ိ းစိတ္မ်ား စာရင္း IUCN Red List of Threatened Species,2015-4 version 3.1 ျဖငိ  
ဆန္းစစ္ထားပါသ ္  မ်ိ းစိတ္အားလံုးကို မသံုးသပ္ထားေသာ  N            , N   သိုု႔မဟုတ္  ရုစုိက္စရာ 
အန ္းဆံုး        C  c   ,  C  အျဖစ္ အမ်ိ းအစားခြ ျခားသတ္မ တ္ထားသ ္    
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Peacock Pansy (Junonoa Almanac) 

 
Common Tiger (Danus Genutia) 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 
ပုံ    -              အပုိင္း  ခ  ရ ိ လိပ္ျပာမ်ိ းစိတ္မ်ား 

 
  ၄  ပုစ ္း  
 
စစ္တမ္းေကာက္ရာ တြင္ ပုစ ္းမ်ိ းစိတ္ ၄ မ်ိ းေတြ႔ရ ိရသ ္   ပုစ ္း မ်ိ းစိတစ္ာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြ   -  တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္   မ တ္တမ္းတင္ထားေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားကို   CN မ  ထုတ္ျပန္ထားေသာမ်ိ းသု ္းမ ္ အ  ရယ္ 
ရ ိသ ္ မ်ိ းစိတ္မ်ားစာရင္း  IUCN Red List of Threatened Species 2015-4 version 3.1  ျဖငိ  မသံုးသပ္ထားေသာ 
(N            , N   သိုု႔မဟုတ္  ရုစုိက္စရာ အန ္းဆံုး        C  c   ,  C  အျဖစ္ ဆန္းစစ္ထားပါသ ္  
 
 ၅  င က္မ်ား 
 
ေလ လာသ ္ ေနရာတြင္ င က္မ်ိ းစိတ္ေပါင္း    ခုကို ေတြ႕ရ ိမ တ္သားခ  သ ္   င က္မ်ားစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြ   -  
တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္   ေလ လာသ ္ ေနရာသ ္ ျမက္မ်ား  င္  လြင္ျပင္က်ယ္ဧရိယာျဖစ္ျပီး ယင္းဧရိယာတြင္ 
ထင္ရ ားေသာ င က္မ်ိ းစိတ္မ်ားမ ာ င က္ေတာ္    c        c  c  c   ၊ အစက္ပါေသာ ခ်ိ းင က္             
c         ၊ ပ်ံလႊား               c     င္  သာလိကာ  Ac                    တို႔ျဖစ္သ ္  မ်ိ းစိတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
W    -                                     သ ္ ျမန္မာ ုိင္ငံ၏ ရ ားပါးမ်ိ းစိတ္ တစ္ခုျဖစ္သ ္ င က္မ်ိ းစိတ္ 
အခ်ိ ႕၏  ာတ္ပုံမ်ားကို ပုံ    -၈ တြင္ ျပထားသ ္  ေလ လာသ ္ကာလအတြင္း င က္မ်ိ းစိတ္အခ်ိ ႕ကို ေနရာအ  ံ႔တြင္ 
ေတြ႕ရ ိရျပီး ယင္းတို႔၏ ေနရာအ  ံ႕ျဖန္႔က်က္ က်က္စားတတ္မႈကို ေလ လာရပါသ ္  ယင္းသို႔ ေယဘုယ်အားျဖင္  
ေတြ႕ရ ိရေသာ င က္မ်ိ းစိတ္မ်ားစုသ ္ အင္းစက္စားသတ ၀ါမ်ားျဖစ္ျပီး အခ်ိ ႕အစုံစားင က္မ်ားသ ္ အင္းစက္မ်ား၊ 
ပန္းမ်ား၊ အေစ အဆန္မ်ား  င္  သစ္သီးမ်ားကို စားသံုး ကသ ္   
ေလ လာေတြ႕ရ ိရေသာ မိ် းစိတ္စာရင္းမ်ားကို  IUCN Red List of Threatened Species 2015-4 version 3.1) ျဖင္  
ေလ လာဆန္းစစ္ခ  ပါသ ္  မ်ိ းစိတ္အမ်ားစုကို N              N     င္        C  c      C  ဟူ၍ 
ခြ ျခားသတ္မ တ္သ ္  မ်ိ းစိတ္ န စ္ခုျဖစ္ေသာ A                     O                  င္  Ploceus 
hypoxanthus (As    G      W       မ်ားကို N                N   မ်ိ းစိတ္မ်ား အျဖစ္ သတ္မ တ္သ ္  
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Asian Golden Weaver (Ploceus hypoxanthus) 

 
Barn Swallow (Hirundo rustica) 

 
Asian Pied Starling (Gracupica contra (Sturnus 
contra)) 

 
Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 
ပုံ    -၈ ေလ လာသ ္ ေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ ိရသ ္  င က္မ်ိ းစ္ိတ္အခ်ိ ႕ 

 
    နုိ႕တိုက္သတ ၀ါမ်ား 
 
ေလ လာသ ္  ကာလတြင္ နုိ႕တိုက္သတ ၀ါ မ်ိ းစိတ္ေပါင္း   ခုကို ေလ လာမ တ္သားခ  သ ္   နုိ႕တိုက္သတ ၀ါစာရင္းကို 
ေနာက္ဆက္တြ   -  တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္   မ တ္သားရေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားကို   CN                        
   c    2015-4           1 ျဖင္ ေလ လာခ  သ ္  မိ် းစိတ္အားလံုးကို       C  c      C  ဟု သတ္မ တ္သ ္  
 
    တြားသြားသတ ၀ါမ်ား  င္  ကုန္းေနေရေန သတ ၀ါမ်ိ းစိတ္မ်ား 
 
ေလ လာသ ္  ေနရာတြင္ ေလ လာသ ္  ကာလမ်ား၌ တြားသြားသတ ၀ါမ်ား  င္  ကုန္းေနေရေန သတ ၀ါမ်ိ းစိတ္    
မ်ိ းကိုေလ လာမ တ္သားခ  သ ္   တြားသြားသတ ၀ါမ်ား  င္  ကုန္းေနေရေန သတ ၀ါမ်ိ းစိတ္မ်ားစာရင္းကို 
ေနာက္ဆက္တြ   -  တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္   အိမ္ေျမာင္မ်ိ းစိတ ္  C            c      မ်ားကို သစ္ပင္မ်ား 
 က ပါးစြာေပါက္ေနေသာ အပင္မ်ိ းစုံေပါက္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသ ္  ဖားမ်ိ းစိတ္                  c       
မ်ားသ ္ ေတြ႕ရမ်ားဆံုးမ်ိ းစိတ္ ျဖစ္ေ ကာင္းေလ လာရသ ္  မ တ္သားရေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားကို   CN             
              c    2015-4           1 ျဖင္ ေလ လာခ  သ ္  မ်ိ းစိတ္အမ်ားစုကို N              N     င္  
      C  c      C  ဟု သတ္မ တ္သ ္  မ်ိ းစိတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ O                        C      ကို 
                ဟူ၍ သတ္မ တ္သ ္   
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 ၈  ငါးမ်ား 
 
ေလ လာသ ္  ကာလအတြင္း ငါးမ်ိ းစိတ္    မ်ိ းကို ေတြ႕ရ ိမ တ္သားရသ ္   ငါးမ်ားစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြ   -  
တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္   ငါးမ်ားသ ္ တူးေျမာင္း  င္  စပါးကြင္းရ ိ ေရျပင္မ်ားအတြက္ အေရးပါသ ္  G               
 C               ၊ C                 C                 ၊ G      c                c        ၊   င္  
C                   c      အစရ ိေသာ ငါးမ်ိ းစိတ္မ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အမ်ားအျပားေတြ႕ရ ိရသ ္  
မ တ္သားရေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားကို   CN                           c    2015-4           1 ျဖင္ ေလ လာခ  သ ္  
O         c                     -     ၊ O   c               c                          င္  Wal     
      W        အပါအ၀င္ မ်ိ းစိတ္အမ်ားစုကို N              N     င္        C  c      C  ဟု သတ္မ တ္သ ္   
 
 ၉  အေရး ကီးေသာမ်ိ းစိတ္မ်ား 
 
ေလ လာသ ္  ေနရာတြင္ ေတြ႕ရ ိရသ ္  အပင္  င္  တိရိစ ာန္မ်ား အေရအတြက္ကုိ ဇယား    -  တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသ ္  အခ်ိ ႕မ်ိ းစိတ္မ်ားကို ဇယား    -၄ တြင္ ျပထားသ ္ အတိုင္း IUCN Red List of Threatened 
Species (2015-4 Version   1  အရ  အားန ္း၍ မ်ိ းသု ္းေပ်ာက္ကြယ္လုေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မ တ္သ ္  
မ်ိဴးသု ္းေပ်ာက္ကြယ္သ ္  တြာသြား သတ ၀ါ မ်ိ းစိတ္ တစ္မ်ိ း  င္  င က္မ်ိ းစိတ္   မ်ိ း  င္  ငါးမ်ိ းစိတ္   ခုကို 
ေတြ႕ရ ိရသ ္   
 

ဇယား    -  ေလ လာေတြ႕ရ ိသ ္  အပင္  င္  တိရိစ ာန္မ်ား အက် ္းခ် ပ္ 
 မ်ိ းစိတ္အေရအတြက္ 

စုစုေပါင္း 
IUCN Red List 

NE DD LC NT VU 
အပင္  ၅၈   ၉        
လိပ္ျပာ     ၈      
ပုုစ ္း ၄   ၄   
င က္    ၄    ၄    
 ုိ႔တိုက္သတ ၀ါမ်ား         
တြားသြားသတ ၀ါမ်ား  င္  
ကုန္းေနေရေန သတ ၀ါမ်ိ းစိတ္မ်ား 

   ၈  ၄    

ငါးမ်ား    ၅        
စုစုေပါင္း  ၄            ၅   

 မ တ္ခ်က္- NE: Not Evaluated; DD: Data Deficient; LC: Least Concern; NT: Near Threatened; VU:     Vulnerable; 
EN: Endangered 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔မ စုစ ္းတင္ျပသ ္ 
 
ဇယား    -၄  ေလ လာသ ္  ကာလတြင္ေတြ႕ရ ိရေသာ မ်ိ းသု ္းမႈ အ  ရာယ္ရ ိေသာ  င္  မ်ိဴးသု ္းလုျဖစ္ေသာ မ်ိ းစိတ္မ်ား 
 

No. Scientific Name Common Name Family 
IUCN (2015-

4 ver.3.1) 

Type of 

species 

A. Threatened Species (CR: Critically Endangered, EN: Endangered, VU: Vulnerable) 

1 Ophiophagus hannah King Cobra Elapidae VU Reptile 

B. Nearly Threatened Species (NT) 

1 Anhinga melanogaster Oriental Darter Anhingidae NT Bird 
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2 Ploceus hypoxanthus 
Asian Golden 

Weaver 
Ploceidae NT Bird 

3 Ompok bimaculatus Indian Butter-fish Siluridae NT Fish 

4 

Oreochromis 

mossambicus  

(Tilapia mossambica) 

Mozambique Tilapia Cichlidae NT Fish 

5 Wallago attu Wallago Siluridae NT Fish 

Note: NT: Near Threatened; VU: Vulnerable; EN: Endangered 

မူရင္း:   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

 
 

 .  ယ ္ေက်းမႈ အေမြအ  စ္မ်ား 
 
 . .  ေလ လာသ ္  အမ်ိ းအစား  
 

ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေလ လာျခင္းသ ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းတ ္ရ ိေသာ ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအ  စ္မ်ားကို 

ေလ လာခ  ျခင္းျဖစ္သ ္  ေလ လာခ  သ ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ  င္   ဘာသာေရး  င္  မဆိုင္ေသာယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 

အမ်ိ းအစားမ်ားစာရင္းကို ေအာက္ပါဇယား    - တြင္ တင္ျပထားသ ္   

ဇယား  . -  ယ ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေလ လာျခင္းအတြက္ ေလ လာခ  သ ္  အမ်ိ းအစားမ်ား 
ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အမ်ိ းအစားမ်ား ဘာသာေရး  င္  မဆုိင္ေသာ အမ်ိ းအစားမ်ား 

ဘုရားေစတီ နန္းေတာ္ 
ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း ဗိသုကာဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံ 
ဘံုုေက်ာင္း ပန္းပု ရုပ္ထု 
 ူဘုရား တူးေဖာ္ရရ ိေသာ အေဆာက္အအံု 

ဘုရားေက်ာင္း သမုိင္း၀င္ေနရာ 
ဘုန္း ကီးေက်ာင္း ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ရႈခင္း 
သခ ႋ် င္း ပန္းခ်ီလက္ရာ 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 
 
 . .  ေလ လာသ ္ ေနရာ  
 
ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေလ လာျခင္းကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္း  င္  အျပင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ  ပါသ ္  

 . .  ေလ လာသ ္  ကာလ 
 
ယ ္ေက်းမႈအေမြအ  စ္မ်ားကို ေလ လာသ ္  ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေလ လာျခင္းကို  ၀ ၅ ခု  စ္၊ ဒီဇင္ဘာလ    မ     

အထအိေကာင္အထ ္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ  သ ္   
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 . .၄ ေလ လာသ ္  န ္းလမ္း 
 
ယ ္ေက်းမႈအေမြအ  စ္မ်ားကိုု ေလ လာရန္ ေအာက္ပါ န ္းလမ္းကို အသံုးျပ ထားပါသ ္  

-ေလ လာမ တ္တမ္းတင္ျခင္း  င္  ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း 

ကြင္းဆင္းေလ လာရာတြင္ ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအ  စ္ အမ်ိ းမ်ိ းကို ေလ လာမ တ္သားခ  သ ္  ေဒသခံ 

ဘုန္း ကီးမ်ား၊ အသိပ ာ  ကြယ္၀သူမ်ား  င္  သက္ ကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျပီး စီမံကိန္းေနရာအတြင္း 

ေတြ႕ရ ိခ  ေသာ ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအ  စ္မ်ား  င္  ပတ္သက္သ ္  အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေကာက္ယူခ  သ ္   

 

 . .၅ ေလ လာမႈရလဒ္ 
    ေလ လာမႈရလဒ္မ်ား၏ အ  စ္ခ် ပ္ 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာတစ္ခုလံုး   င္  ၎၏ ပတ၀္န္းက်င္အတြင္း ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လက္ရာမ်ား  င္  
အေမြအ  စ္မ်ား  ၉ ခု ကိုေတြ႕ရ ိခ  သ ္  စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အုန္းေမာ္ေတာ ဘုရားေက်ာင္း၊ ဖလန္းသခ် ႋ င္း  င္  
အျခားသခႋ် င္းတစ္ခုအပါအ၀င္ ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေမြအ  စ္   မ်ိ းကိ ု ေတြ႕ရ ိခ  သ ္  ယ ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
လက္ရာမ်ား  င္  အေမြအ  စ္မ်ား၏ စာရင္း  င္  တ ္ေနရာကို ေအာက္ပါ ဇယား . -  တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  
 
ဇယား  . -  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာတ၀ုိက္ရ ိ ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လက္ရာမ်ား  င္  အေမြအ  စ္မ်ားစာရင္း 

စ ္ 
ေလ လာသ ္  
ကုဒ္ 

ကုိ သဒီနိတ္ 

ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
လက္ရာမ်ား  င္  
အေမြအ  စ္မ်ား၏ 
အမ ္ 

တ ္ေနရာ မ တ္ခ်က္ 

  C-01 
16°42'26.80"N 
96°15'54.20"E 

ဖန္ခ်က္ေတာရ 
ဘုန္း ကီးေက်ာင္း 

အလံုစုတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 

  C-02 
16°42'17.39"N 
96°15'36.29"E 

Siri Sadal Mune 
Warat ဟိ ၵဴဘုရား 
ေက်ာင္း 

ဖန္ခ်က္ရပ္ကြက္၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

Thilawa SEZ အတြင္း  
 
 
 

  C-03 
16°42'10.89"N 
96°15'9.54"E 

ပုံ ုိပ္တိုက္ (RWP6) 
အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

Thilawa SEZ အတြင္း 

၄ C-04 
16°41'32.53"N 
96°16'8.08"E 

အုန္းေမာ္ေတာ 
ဟိ ၵဴဘုရားေက်ာင္း 

အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

အပုိင္း (ခ) 
အတြင္း(လူေနဧရိယာ  
င္  စီပြါးေရးဧရိယာ) 

၅ C-05 
16°41'13.86"N 
96°15'19.17"E 

Siri Meriman 
ဟိ ၵဴဘုရားေက်ာင္း 

အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 

  C-06 
16°41'12.62"N 
96°15'20.31"E 

ေဖာင္ေတာ္ ီး ဘုရား 
အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 

  C-07 
16°41'9.37"N 
96°15'23.34"E 

အလြမ္းဆြတ္ 
ဘုန္း ကီးေက်ာင္း 

အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 

၈ C-08 
16°41'8.70"N 
96°15'10.86"E 

Than Ann Nar  
ခရစ္ယာန္ 
ဘုရားေက်ာင္း 

အလြတ္ဆြတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 
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စ ္ 
ေလ လာသ ္  
ကုဒ္ 

ကုိ သဒီနိတ္ 

ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ 
လက္ရာမ်ား  င္  
အေမြအ  စ္မ်ား၏ 
အမ ္ 

တ ္ေနရာ မ တ္ခ်က္ 

(Catholic) 

၉ C-09 
16°41'14.53"N 
96°14'48.37"E 

သခ ႋ် င္း 
အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

အပုိင္း (ခ)အတြင္း 
(သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ဧရိယာ) 

 ၀ C-010 
16°40'53.07"N 
96°15'25.12"E 

အလြမ္းဆြတ္ သခ ႋ် င္း 
အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

Thilawa SEZ အတြင္း  

   C-011 
16°40'24.64"N 
96°16'31.90"E 

မုိး ကိ းစြမ္း 
ဘုန္း ကီးေက်ာင္း 
(RWP3) 

အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၊ 
သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္ 

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 

   C-12 
16°39'45.11"N 
96°16'34.88"E 

ဖလန္း သခ ႋ် င္း 
ဖလန္းေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္တန္းျမိ ႕နယ္  

အပုိင္း (ခ)အတြင္း 
(သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ဧရိယာ) 

   C-13 
16°39'24.84"N 
96°17'14.94"E 

ဖလန္းရြာေထာင္ 
ဘုန္း ကီးေက်ာင္း 

ဖလန္းေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္တန္းျမိ ႕နယ္  

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 

 ၄ C-14 
16°39'17.43"N 
96°16'49.79"E 

ဖလန္းရြာ ီးဘုရားေလး 
ဘုန္း ကီးေက်ာင္း 

ဖလန္းေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္တန္းျမိ ႕နယ္  

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 

 ၅ C-15 
16°39'21.24"N 
96°16'34.57"E 

ဟိ ၵဴဘုရား 
ေက်ာင္း 

ဖလန္းေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္တန္းျမိ ႕နယ္  

Thilawa SEZ အတြင္း  

   C-16 
16°38'36.56"N 
96°16'58.87"E 

ဟိ ၵဴဘုရား 
ေက်ာင္း 

နဖယ္စြန္းေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္တန္းျမိ ႕နယ္ 

Thilawa SEZ အတြင္း  

   C-17 
16°38'50.03"N 
96°17'27.13"E 

ဟိ ၵဴဘုရား 
ေက်ာင္း 

ဖလန္းေက်းရြာ၊ 
ေက်ာက္တန္းျမိ ႕နယ္  

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 

 ၈ C-18 
16°38'36.69"N 
96°17'25.09"E 

ဘုန္း ကီးေက်ာင္း 
ေရႊျပ ္သာယာရပ္ကြက္၊ 
ေက်ာက္တန္းျမိ ႔နယ္ 

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 
 

 ၉ C-19 
16°38'13.17"N 
96°17'43.70"E 

Siri Rama 
ဟိ ၵဴဘုရားေက်ာင္း  

ေရႊျပ ္သာယာရပ္ကြက္၊ 
ေက်ာက္တန္းျမိ ႔နယ္ 

သီလ၀ါSEZ၏ 
အျပင္ဘက္ 

မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

ယ ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား  င္  အေမြအ  စ္မ်ား၏ တ ္ေနရာအေသးစိတ္ကုိ ေအာက္ပါပုံတြင္ 

ေဖာ္ျပထားသ ္   



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႔ 

ပုံ  . -  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း  င္  ၀န္းက်င္ရ ိ ယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေမြအ  စ္မ်ား၏ တ ္ေနရာ 
 

( ) အ ိကယ ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံ  င္  အေမြအ  စ္မ်ား 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း  င္  ၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ရ ိခ  ရေသာ ယ ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ 

 ာတ္ပုံမ်ား  င္  အခ်က္အလက္အခ်ိ ႕ကိ ုေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသ ္  

                W     ဟိ ၵဴဘုရားေက်ာင္း (C-02)  

ဤဟိ ၵဴဘုရားေက်ာင္းသ ္ သန္လ်င္ျမိ ႕နယ္၊ ဖန္ခ်က္ရပ္ကြက္တြင္တ ္ရ ိျပီး ယင္းအနီးအနားတြင္ ေနထိုင္ေသာ 

ဟိ ၵဴလူမ်ိ းမ်ား ပုိင္ဆိုင္သ ္  ဤဧရိယာကုိ အေရ ႕ဘက္တြင္ ျမန္မာေရေ ကာင္းတကၠသိုလ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ 

ဖန္စက္ရုံ  စက္မႈ၀န္ ကီးဌာန   င္  အေနာက္ဘက္  င္  ေတာင္ဘက္တြင္ စပါးခင္းမ်ားျဖင္  ၀န္းရံထားသ ္  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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ဤဘုရားေက်ာင္းကို  ၉၉  ခု  စ္တြင္ တ ္ေဆာက္ခ  ျပီး  ၀ါး  င္  သစ္သားတို႔ျဖင္  ေဆာက္လုပ္ထားသ ္   ၀၀၈ 

ခု  စ္တြင္ ဆုိင္ကလုန္း နာ စ္ေ ကာင္  ဘုရားေက်ာင္းပ်က္စီးခ  သ ္ ၎ေနာက္တြင္ လက္ရ ိ ျမင္ေတြ႕ရေသာ 

အုတ္ေက်ာင္းအျဖစ္ ျပန္လ ္ျပ ျပင္မြမ္းမံခ  သ ္  ဟိ ၵဴလူမ်ိ းမ်ားသ ္ ၄င္းတို႔၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပြ ေတာ္မ်ား  င္  

ရုိးရာအခမ္အနားမ်ားကို ဤဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ ကသ ္  

 

  
အုန္းေမာ္ေတာ ဟိ ၵဴဘုရားေက်ာင္း (C-04) 

ဤဟိ ၵဴဘုရားေက်ာင္းငယ္သ ္ သန္လ်င္ျမိိ ႕နယ္၊ အပုိင္း  ခ ၏ အိမ္ယာ  င္ စီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာအတြင္း 

တြင္တ ္ရ ိသ ္  ရြာသားမ်ား၏ အဆိုအရ အဆိုပါ ဘုရားေက်ာင္းကို  ၉၉၈ ခု  စ္တြင္ တ ္ေဆာက္ခ  ျပီး 

အိမ္ေထာင္စု  ၅ စုက အသံုးျပ ေ ကာင္းသိရသ ္  

 

 

 

သခ ႋ် င္း (C-09) 

ဤ သခ် ႋ င္း သ ္ သန္လ်င္ျမိိ ႕နယ္၊ အပုိင္း  ခ ၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဇုန္္ ဧရိယာတြင္တ ္ရ ိသ ္  ရြာသားမ်ား၏ 

ေျပာျပခ်က္အရ အဆိုပါ သခ် ႋ င္း ကို လြန္ခ  ေသာ   စ္ေပါင္း  ၀၀ ခန္႔က တ ္ေထာင္ခ  ျပီး ၀ ၅ ဧကခန္႕ရ ိသ ္  

အိမ္ေထာင္စု ၅၀ ခန္႕က အသံုးျပ သ ္   

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ  
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ဖလန္းသခ် ႋ င္း (C-12)  

ဖလန္းသခ် ႋ င္းသ ္ ေက်ာက္တန္းျမိ ႕နယ္၊ အပုိင္း  ခ ၏ စက္ရုံဧရိယာအတြင္း တ ္ရ ိသ ္  ေျမမ်က္  ာ 

သြင္ျပင္အရ  သခ် ႋ င္း၏ ဧရိယာသ ္ ပတ္၀န္းက်င္ရ ိ စပါးခင္း  င္  စုိက္ပ်ိ းေျမေနရာမ်ားထက္ အန ္းငယ္ျမင္ သ ္  

ဤသခ် ႋ င္းသ ္ ဖလန္းရြာပုိင္သခ် ႋ င္းျဖစ္ျပီး ေဒသခံမ်ားသ ္ ေသဆံုးျပီးသူမ်ားကို အဆိုပါသခ် ႋ င္းတြင္ ေျမျမ ပ္ျခင္း  င္  

 ူသြင္းျခင္းတို႔ကို ျပ လုပ္ ကသ ္  

 

  
 

ဖလန္းရြာေတာင္ ဘုန္း ကီးေက်ာင္း(C-13)  

ဤဘုန္း ကီးေက်ာင္းသ ္ သီလ၀ါ    ၏ အျပင္ဘက္တြင္တ ္ရ ိသ ္  ရြာသားမ်ား၏ ေျပာျပခ်ကအ္ရ 

ထိုဘုန္း ကီးေက်ာင္းကို  ၉   ခု  စ္တြင္ တ ္ေထာင္ခ  ျပီး အိမ္ေထာင္စု  ၀၀ ခန္႔က အသံုးျပ ေနသ ္   
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ဖလန္းရြာ ီး ဘုရားေလးဘုန္း ကီးေက်ာင္း (C-14)  

ဤဘုန္း ကီးေက်ာင္းသ ္ သီလ၀ါ SEZ ၏ အျပင္ဘက္တြင္တ ္ရ ိသ ္  ရြာသားမ်ား၏ ေျပာျပခ်ကအ္ရ 

ထိုဘုန္း ကီးေက်ာင္းကို လြန္ခ  ေသာ   စ္ေပါင္း  ၀၀ ခန္႔ကတ ္ေထာင္ခ  ျပီး ရြာသားအားလံုးက အသံုးျပ သ ္   
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 .၈   ဇလေဗဒ  
 .၈.    ေလ လာသ ္  အမ်ိ းအစား 
ဇလေဗဒ  ေလ လာသ ္  အမ်ိ းအစားမ်ားမ ာ 
(က) သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္နယ္ေျမ၏ ေျမမ်က္  ာသြင္ျပင္ 
(ခ)  ဧရိယာအတြင္း ေျမေပ ေရစီးဆင္းမႈ ပုံစံ 
 
 .၈.    ေလ လာသ ္ ေနရာ 
 ေျမမ်က္  ာသြင္ျပင္  င္  ေျမေပ ေရစီးဆင္းမႈကို ေလ လာသ ္ ေနရာမ ာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ နယ္ေျမအားလံုး  င္  
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ နယ္နိမိတ္ တစ္ဝုိက္မ  ၅၀၀ မီတာအကြာတြင္္သတ္မ တ္ထားေသာ  ကားခံနယ္နိမိတ္ ၅၀၀ 
မီတာတုိ႔ျဖစ္သ ္  ေအာက္ပါပုံ  .၈-  တြင္ ျပထားသ ္ အတိုင္း ျဖစ္သ ္  

 

 
                              မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

ပုံ   ၈-  ဇလေဗဒ  ေလ လာသ ္  ေနရာ 
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  ၈     ေလ လာသ ္ ကာလ 
 ေျမမ်က္  ာသြင္ျပင္  င ္ ေျမေပ ေရစီးဆင္းမႈ ေလ လာေရးကိို  ၀ ၅ ခု  စ္ ဒီဇင္ဘာ    ရက္မ   ၄ ရက္ အထိ 
ျပ လုပ္ခ  ပါသ ္  
 
  ၈ ၄  ေလ လာသ ္ န ္းလမ္း 
ပထမဆံုးအေန  င္  ကြင္းဆင္းေလ လာရာတြင္ hand-     G      G              ကိိုအသုံးျပ ၍ 
ေျမမ်က္  ာသြင္ျပင္မ်ား၏အျမင္ ကိုတုိိင္းတာျပီးလက္ရိ ေရစီးဆင္းရာလားရာဘက္ကိုမ တ္သားခ  ပါသ ္  
စစ္တမ္းေကာက္ယူ ရရိ မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို G            အသံုးျပ ျပီးကြန္တိုမ် ္း 1 0-  အကြာအေဝး  င္  
A     ပုံရိပ္  15 m resoluti   ဖန္တီးရန္ အတြက္ အသုံးျပ ခ  ပါသ ္္  ထို႔ေနာက္ ေရစီးဆင္းမႈ 
လားရာဘက္ကိုကြန္တိုမ် ္းအကြာအေဝး၏ေျမမ်က္  ာသြင္ျပင္ အျမင္ အေပ မူတ ္၍ ျမင္သာေစရန္ ဒီ ်စ္တယ္ 
န ္းပ ာျဖင္ ဖန္တီးထားပါသ ္ ေလ လာေနစ ္ကာလအတြင္း ေရစီးဆင္းမႈလားရာဘက္ကုိ လက္ေတြ႕သြား ေရာက္ 
၍ စစ္ေဆးခ  ပါသ ္   
-ကြင္းဆင္းေလ လာျခင္း  င္  ဇလေဗဒ  ေျမမ်က္  ာသြင္ျပင္  ေျမပုံေရးဆ ြ ရာတြင္ အသံုးျပ ေသာပစ ၥ ္းမ်ားမ ာ 
ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသ ္  
 
 က  A     ပုံရိပ္ (15 m resolution) 
 ခ  G             15          
              11 0        c     
(ဃ) Garmin GPS 62 cx 
 င         data sheet 
 
  ၈ ၅ ေလ လာမႈရလဒ္ 
    ေျမမ်က္  ာသြင္ျပင္အေျခအေန 
G              င္ ေလ လာမႈရလဒ္အရ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ေျမမ်က္  ာသြင္ျပင္အေနအထားမ ာ 
ေျမျပန္႔အေနအထားရိ ျပိီး   မီတာ မ     မီတာအထိအနိိမ္  အျမင္ ေျပာင္းလ မႈမ်ားရိ သ ္  ပုံ   ၈-  
တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္   
 
    ေျမေပ ေရစီးဆင္းမႈလားရာ 
ပုံအရသီလဝါအထူးစီးပြားဇုန္နယ္ေျမသ ္ အေရ ႕ဘက္  င္  အလယ္ပုိင္းတြင္ ျမင္ မားျပီး အေနာက္ဘက္  င္  
ေတာင္ဘက္တြင္ ေျမနိိမ္ ေနရာမ်ားရိ သ ္  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပုိင္း က    င္  အပုိင္း ခ ၏ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ တို႔တြင္ အျမင္ ဆံုးေနရာမ်ားေတြ႔ရသ ္  ထိုေျမမ်က္  ာသြင္ျပင္အေနအထားအရ 
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အဓိကေနရာတြင္ေရစီးဆင္းမႈမွာ အေရွ႕မွအေနာက္သုိိ႕စီးဆင္းျပီးသီလဝါအထူး 
စီးပြားေရးဇုန္ ၏ ေတာင္ဘက္အပုိင္းတြင္ ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔စီးဆင္းသည္။ အေရွ႕မွအေနာက္ 
သိ႕ုစီးဆင္းျပီး ရန္ကုန္ျမစ္ထသဲို႔ စီးဝင္သြားေသာ ေခ်ာင္း (၄) ခုရွိသည္။ ၄င္းတို႕မွာ အလြမ္ဆြတ္ေခ်ာင္း၊ 
ေရႊေပါက္ေခ်ာင္း၊ ေဘးေပါက္ေခ်ာင္း (ဖလန္းေခ်ာင္း) ႏွင့္ အျခားေခ်ာင္းငယ္တုိ႕ျဖစ္သည္။ ေျမာက္မွ 
ေတာင္သိ႕ုစီးဆင္းျပီး ေမွာ္ဝန္းျမစ္ ထသဲိ႕ုစီးဝင္သြားေသာ ေခ်ာင္းႏွစ္ ခုရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေဂြးေခ်ာင္း ႏွင့္ 
ကရက္ေခ်ာင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ရွိေသာ ေျမေပၚေရမ်ားမွာ ဦးတည္ခ်က္မ်ိဳးစံု 
သိို႔စီးဆင္းၾကသည္။ (ဥပမာ- အေရွ႕မွ အေနာက္၊ ေျမာက္မွ ေတာင္၊ ေတာင္မွ ေျမာက္ ) ဦးတည္ခ်က္မ်ိဳးစုံမွ 
ေခ်ာင္းသို႔စီးဆင္းၾကသည္။ ေခ်ာင္း၏အက်ယ္မွာ၂ ကီလုိမီတာေအာက္ရိွျပီးေခ်ာင္း၁ ခုစီ၏တစ္ဘက္တစ္ခ်က္စီမွ၁ 
ကီလုိမီတာခန္ ့အရွည္ရိွပါသည္။ 
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မူရင္း-   A ေလ လာေရးအဖြ ႕ 

ပုံ   ၈-  ေရစီးဆင္းမႈုျပ ကြန္တုိေျမပုံ 

ရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္း 

အလြမ္းဆြတ္ေခ်ာင္း 

ကရက္ေခ်ာင္း 

ေ ြးေခ်ာင္း 

ဖလန္းေခ်ာင္း 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-1 

 

အခန္း ၇ း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း 
 
၇.၁  သဘာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္လႊာအႏွစ္ခ်ဳပ္ 

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္၊ 
အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူမႈႏွင့္ သတ္မွတ္ထာေသားအဆင့္တုိ႔ေပၚ အေျခခံ၍ 
ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးျဖတ္တြက္ခ်က္သည္။ ဇယားအမွတ္ ၇.၁-၁ သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈပတ၀္န္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိေဖာ္ျပသည္။  
စီမံကိန္း၏သက္ေရာက္မႈမ်ားဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ေလအရည္အေသြး၊ ေရအရည္အေသြး၊ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ၊ 
အပင္ႏွင့္သတၲ၀ါ၊ ေဂဟစနစ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခဳံမႈ တု႕ိကုိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ 
အျခားေသာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏သြယိ၀ုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီးအမ်ိဳးအစားခဲျခားသတ္မွတ္ပါ
သည္။ (ဥပမာ-အပုိင္း (က) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွင့္ အပုိင္း(ခ) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း တြင္ပါ၀င္ေသာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ 
လူေနႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးဧရိယာ) 
 

ဇယား-၇.၁-၁ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာသဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္မႈ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

(အပုိင္း(ခ)၏စက္မႈဧရိယာ) 
 

အမ်ိဳုးအမည္ 
ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ညစ္ညမ္းမႈ ေလထုအရည္အ 

ေသြး 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP:ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အမႈန္ႏွင့္ 

ထုတ္လႊတ္ဓာတ္ေငြ႔မ်ားမွာ 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာအနီးပတ္ဝန္းက်င္ 

က်ဥ္းေလးအတြင္းသာ ရိွႏိုင္ေသာေႀကာင့္  

ေလထုအရည္အေသြးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမွာ 

အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးယာဥ္မ်ားမွာအကန္႔အသတ္ႏွ

င့္လုပ္ေဆာင္ေသာေႀကာင့္ 

ယာဥ္မွထုတ္လႊတ္ဓာတ္ေငြ႔မွာလည္း 

နည္းပါးႏိုင္သည္ ။ 

OP:လမ္းေဘးေလအရည္ေသြးကိုအလုပ္သမားမ်ားအ

တြက္ၾကိဳ/ပုိ႔ယာဥ္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ေလ်ာ့ခ်ထား 

ေသာေၾကာင့္ ေလအရည္အေသြးထိခုိက္မႈသည္ 

မရိွသေလာက္နည္းပါးပါသည္။မီးရိွဳ႕ျခင္းလုပ္ငန္း 

မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ 

ေလအရည္အေသြးကုိ ထိခုိက္ေစေသာ 

ေျမငွားမ်ားသည္ TSMC/OSSC 

သို႕ေလအရည္အေသြးအတြက္ေလ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ 

ငန္းမ်ားပါဝင္ေသာ EMP ႏွင့္အတူ EIA 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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အမ်ိဳုးအမည္ 
ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

(သို႕မဟုတ္) IEE အစီရင္ခံစာမ်ား တင္ျပရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။အဆိုျပဳထားေသာေလ်ာ့ခ်ေရးနည္

းလမ္းမ်ားသည္ စြမ္းအင္သံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

အထူးျပဳျပင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေလာင္စာႏွင့္ 

အျခားပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္း၊ ထုတ္လြတ္ျခင္းကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 

တစ္ဦးစီက EIA (သို႕မဟုတ္) IEE ထဲတြင္ 

အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးအပုိင္း(ခ)ေၾကာင့္ပတ္ဝန္း

က်င္ဧရိယာတြင္သိသာေသာပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္

မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

 ေရအရည္အေသြး ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ေဆာက္လုပ္ေရး ေျမေနရာကုန္းေျမမွ 

ထုတ္လႊတ္ေသာ ရႊံ႕ေရမွာ ယာယီသာျဖစ္ျပီး 

ေဆာက္လုပ္ေရးကန္မွစြန္႔ပစ္ေရကုိအထူးကန္မ်ား

ႏွင့္ထိန္းသိမ္းေသာေႀကာင့္ေဆာက္လုပ္ေရး 

ေႀကာင့္ျဖစ္ေသာေရထုအရည္အေသြးသက္ေရာ

က္မႈမွာ အကန္႔အသက္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ 

OP:အလုပ္ရံုမ်ားမွထုတ္လႊတ္ေရကုိစည္းမ်ည္းစည္း 

ကမ္းႏွင္ MOE ႏွင့္MOECAF တုိ႔ကသတ္မွတ္ေသာ 

စက္မႈစြန္႔ပစ္ေရသက္ေရာက္မႈလမ္းညႊန္တန္ဖိုး 

ႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းကန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္း 

ေသာေႀကာင့္ေရထုအရည္အေသြးသက္ေရာက္မႈ 

မွာအကန္႔အသက္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ေရထိန္းကန္မ်ား 

နွင့္ ေခ်ာင္းမ်ားအားျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ 

စြန္႔ပစ္ေရပါ၀င္မႈမွာ ေလ်ာ့ပါးႏုိင္ပါသည္။ 

သတၳဳမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ရိွပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ 

ေရဆိုးအမ်ားအျပားထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအား 

ရွိႏုိင္ျပီး  စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ လိုအပ္ပါက 

ေဒသတြင္း စံတန္ဖုိးႏွင့္ သန္႕စင္မႈအတြက္ 

စံႏွဳန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားရပါမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စြန္႕ပစ္ေရေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈမ်ား 

နည္းလာမည္ျဖစ္သည္။  

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO:  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို 

တာတမံဖုိ႕ျခင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕အပုိင္းအစမ်ားကို 

ျပန္လည္အသံုးျပဳ၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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အမ်ိဳုးအမည္ 
ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္း 

ေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ 

က်န္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရး 

ဇုန္ အျပင္ဘက္တြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ေသာ၊ 

သန္႕စင္ေသာ၊ ေျမဖုိ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

စြန္႕ပစ္ပစၥည္းသန္႕စင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေသာ 

သီလဝါစက္မႈဇုန္တြင္းပုဂၢလိကစြန္႕ပစ္ပစၥည္းသန္႕

စင္ေသာ ေနရာသို႕ ပုိ႕ပါသည္။  

OP: သီလဝါအထူးစီးပြားေရးအပုိင္း(က)ႏွင့္ အပုိင္း 

(ခ)၏ ပုိ႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဧရိယာရိွ 

စီမံကိန္းမွ ထြက္လာေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ 

အကန္႔အသတ္သာရွိႏုိင္ပါသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အပုိင္း (က)အတြင္း 

အစုိင္အခဲစြန္႕ပစ္ပစၥည္းျပန္လည္အသံုးခ်ေရးလုပ္ေ

ဆာင္မႈရိွျခင္းႏွင့္ အပုိင္း (က) ႏွင့္ အပုိင္း(ခ)မွ 

ထြက္လာေသာ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအားလံုးကို 

လက္ခံထားႏုိင္ေသာ လုံေလာက္သည့္ 

သန္႕စင္မႈႏွင့္ ေျမေနရာရိွျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

 ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈ ခ- ခ- ခ- ဃ ခ- ဃ CO: ထူးေဖာ္ေျမအားလုံးကုိ သီလဝါ SEZ အပုိင္း(ခ) သုိ႔  

ကမ္းဖို႔ေျမအျဖစ္ ပို႔သည္။ ေျမအရည္အေသြးကုိ 

သက္ဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္ 

ႏွင့္အညီေလ့လာျပီးျဖစ္ေသာေႀကာင့္စက္မႈဧရိယာ 

ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ေျမလႊာပ်က္စီမႈကုိ 

မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ 

OP:  ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္ေသာ 

စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ေရမ်ားအား ဗဟိုေရ 

သန္႔စင္စက္ရုံတြင္သန္႔စင္ပါမည္။အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရ

မ်ုားအား ေရးဆိုးသန္႔စင္ကန္တြင္ သန္႔စင္ျပီး 

စီဆင္းေရမွ ညစ္ညမ္းမႈအား တတ္ႏုိင္သမွ် 

ထိန္းခ်ဳပ္ေလ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္သည္။စီမံကိန္းဧရိယာအ

တြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ အသုံးျပဳျခင္း၊ 

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ 

ေလာင္စာဆီ၊ဓါထုပစၥည္း၊အႏၱရာယ္ရွိေသာပစၥည္း

မ်ားအားကိုင္တြယ္ျခင္းအတြက္ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ
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ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

မ်ားသည္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီစြာတာ၀န္ယူရမည္။ 

ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အရာ၀တၱဳပစၥည္းမ်ား 

ေျမၾကီးအတြင္းသို႔မစိမ့္၀င္ႏုိင္ေစရန္ကာကြယ္ထား

ရမည ္ျဖစ္ျပီး ေျမဆီလႊာ မပ်က္စီးေစရန္ အႏၱရာယ္ 

ရွိေသာ ပစၥည္းစြန္႔ပစ္ျခင္းအား ကာကြယ္ရမည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အႏၱရယ္ရိွပစၥည္းမ်ား 

ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားတြင္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ေျမဆီလႊာတြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ျခင္းမွ 

ကာကြယ္ရန္လံုျခံဳေရးစီမံမႈမ်ား၊အႏၱရယ္ရိွပစၥည္း 

မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားကို ငွားရမ္းသူမွ 

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အစုိင္အခဲ 

စြန္႕ပစ္ကန္မ်ားႏွင့္ အမိွဳက္ကန္မ်ားကို 

ငွားထားေသာ ေျမအတြင္းတြင္ လုံေလာက္စြာ 

ထားရိွရပါမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူေၾကာင့္ ေျမလႊာပ်က္စီးမႈမွာ 

အကန္႕အသတ္ရိွပါသည္။ 

CLP :စက္မႈဧရိယာရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အလုပ္ခ်ိန္        

အတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားက 

ပတ္ဝန္းက်င္ေျမလႊာပ်က္စီးမႈကုိ မျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါ။ 

 ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ 

 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ေဆာက္လုပ္ေရးေႀကာင့္ျဖစ္ေသာ 

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး 

ေနရာတြင္သာျဖစ္ျပီး ယာယီဆူညံမႈသာ 

ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ဆူညံမႈမ်ားမွာ 

အကန္႔အသက္ႏွင့္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံး 

ယာဥ္ေႀကာမွာ လက္ရိွ ယာဥ္ေႀကာႏွင့္စာလွ်င္ 

နည္းပါးေသာေႀကာင့္ ယာဥ္ေႀကာင့္ 

ဆူညံမႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ 

OP: 

အသံလံုနံရံကဲ့သို႕အရာမ်ားကုိတည္ေဆာက္ထားျ

ခင္း၊ ဆူညံမႈအတြက္ ၾကားခံနယ္ေျမထားျခင္း၊ 

ေျမျပင္ႏွင့္ တုန္ခါေစေသာ အရင္းအျမစ္ၾကား 

ဆက္သြယ္မႈမရိွေအာင္ ပုံစံဆြထဲားျခင္း 

တို႕ေၾကာင့္ 

အလုပ္ရံုမ်ားေႀကာင့္ျဖစ္ေသာဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ 
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အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

မွာအကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္သည္။စီမံကိန္းအဆိုျပဳ

သူသည္ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ေနရာခ်

ထား ျခင္းနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိရွလြယ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ 

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေသာအရန္ 

နယ္ေျမမ်ားထားရိွျခင္းအားစဥ္းစားသင့္သည္။ 

    ယာဥ္ေႀကာင့္ျဖစ္တဲ႔ ဆူညံသံမ်ားမွာ 

လည္းသက္မွတ္အဆင့္ေအာက္ ေလ်ာ့က်မည္ဟု 

ခန္႔မွန္းေသာေႀကာင့္ နည္းပါးသည္။ 

 ေျမကၽြံျခင္း ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ CO: တြင္းေရကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္စဥ္ အဆင့္တြင္ 

သုံးေသာ္လည္းအပုိင္း(က)စီမံကိန္းကေစာင့္ႀကည့္

ေသာပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာအထက္ေျမျပင္ေျပာင္း

လဲမႈမရိွေသာေႀကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရိွပါ။ 

အပုိင္း(ခ) တြင္လည္း အလားတူ 

ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္မည္။ 

OP/CLP : ေျမကၽြံျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ 
မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိမွ မလုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 ဆုိးရြားေသာအနံ႔အ

သက္ 

ဃ ခ- ဃ ဃ ခ- ဃ CO/CLP: ဆုိးရြားေသာအနံ႕မ်ားထြက္ရန္ အခ်က္မရိွပါ။ 

OP: စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အႏၱရယ္ရိွေသာ 

ပစၥည္းမ်ား ကုိင္တြယ္ျခင္း၊အသံုးျပဳျခင္း၊ 

ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္ ဆိုးဝါးေသာ 

အနံ႕အသက္မ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ လံုျခံဳေရးစီမံမႈမ်ား၊ 

အႏၱရယ္ရိွပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားကို 

ငွားရမ္းသူမွ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အနံ႕အသက္ 

အမ်ားအျပားထြက္ျခင္းကို စြန္႕ပစ္မႈေလ်ာ့ျခင္း၊ 

ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊သန္႕စင္ေသာထုတ္လုပ္မႈနည္း

လမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ထုတ္လြတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ 

ေသာပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္

ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအားျဖင့္ 

ဆိုးရြားေသအနံ႕အသက္ထြက္မႈသည္ 

အကန္႕အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။  

 ေအာက္ေျခအ 

နည္ထိုင္မႈ 

ဃ ခ- ဃ ဃ ခ- ဃ CO/CLP:ေအာက္ေျခအနည္ထိုင္မႈကုိအက်ဳိးသက္    

ေရာက္ေစေသာေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္မ်ားကုိ 

မလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
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အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

OP: အဆုိျပဳထားေသာ ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းနဲ႕ MOE၊ 

MOECAF တုိ႔က သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ေရကုိ 

ထိန္းသိမ္းေသာေႀကာင့္ ေအာက္ေျခ အနည္ထိုင္မႈ 

သက္ေရာက္မႈမွာ 

အကန္႔အသက္ႏွင့္သာျဖစ္သည္။ 

ေလးလံေသာသတၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္အဆိပ္ရိွပစၥည္း 

မ်ားပါဝင္ေသာစြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ်ားအျပားအတြက္

လိုအပ္လ်င္ သန္႕စင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူကေဒသတြင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္

မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

ေရထိန္းကန္မ်ားနွင့္ေခ်ာင္းမ်ားအားျဖတ္ေက်ာ္ရ 

မည္ျဖစ္သျဖင့္စြန္႔ပစ္ေရပါ၀င္မႈမွာေလ်ာ့ပါးႏုိင္ပါ 

သည္။သတၳဳမ်ားႏွင့္ 

အဆိပ္ရိွပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ 

ေရဆိုးအမ်ားအျပားထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအား 

ရွိႏုိင္ျပီး  စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ လိုအပ္ပါက 

ေဒသတြင္း စံတန္ဖုိးႏွင့္ သန္႕စင္မႈအတြက္ 

စံႏွဳန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားရပါမည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္ 

ကာကြယ္ထိန္း 

သိမ္းေရးဧရိယာ 

မ်ား 

ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ အပုိင္း (ခ)အတြင္းႏွင့္ အနီးတဝိုက္တြင္ 

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာမ်ားႏွင့္ 

သဘာဝပန္းျခံမ်ား မရိွေသာေႀကာင့္ 

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာမ်ားကုိ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရိွဟု ခန္႕မွန္းသည္။ 

 သစ္ပင္မ်ားနဲ႕ 

ေဂဟေဗဒစနစ္ 

ဂ 

 

ဂ ဂ ခ- ခ- ခ- စီမံကိန္းဧရိယာသည္ ေဒသခံလူမ်ားက 

အခ်ိန္အေတာ္ႀကာ ေနထုိင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔ေသာေႀကာင့္ 

သက္ရိွကြျဲပားမႈႀကြယ္ဝျခင္းမရိွသည္ကုိ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေလ့လာေတြ႔ရိွရသည္။ 

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္အနီးရိွ ဧရိယာမ်ားမွာ 

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလမ္းေႀကာင္းမ်ားနဲ႔ 

ျမဳိ႔ျပဆန္လာျပီး စက္မႈထြန္းကားလာေသာေႀကာင့္ 

စီမံကိန္းဧရိယာသည္ သက္ရိွမ်ဳိးကြဲျပားမႈႏွင့္ 

ေဂဟေဗဒစနစ္အတြက္ အေရးပါေသာေနရာ 

တခုမဟုတ္ေပ။ အလားတူ သက္ရိွမ်ဳိးကြဲျပားမႈႏွင့္ 

ေဂဟေဗဒစနစ္ကုိ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း 
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အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ေတြ႔ရသည္။ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု 

(လိပ္မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု) ႏွင့္ 

ျခိမ္းေျခာက္ခံရလုနီးပါးျဖစ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္ငါးခု 

(ငွက္မ်ိဳးစိတ္  (၂)ခုႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ (၃)ခု ကို 

ဧရိယာအတြင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ သိ႕ုေသာ္ ထို 

မ်ိဳးစိတ္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ေတြ႕ရျပီး 

ယခုတေလာတြင္ မေတြ႕ရဟု ေမးျမန္းသိရိွရပါသည္။ 

ငွက္မ်ိဳးစိတ္ႏွစ္ခုမွာ IUCN Red List 

တြင္ျခိမ္းေျခာက္ခံရလုနီးပါးျဖစ္ေသာ 

မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

အေတြ႕မ်ားေသာ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း 

အျခားေနရာသို႕ အလြယ္တကူ ေျပာင္းေရြ႕ 

သြားၾကပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ေရနားနီးေသာ ျမက္ခင္းျပင္ႏွင့္ စိမ့္စမ္းကဲ့သို႕ 

အလားတူေနရာမ်ား ရွာေတြ႕ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ငွားရမ္းသူက စီမံကိန္းေနရာအျပင္ဘက္ 

အပင္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမကို ထင္ထင္ရွားရွား ကန္႕သတ္ထားရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ မ်ိဳးတံုးရန္ အႏၱရယ္ရိွေသာ 

ငါးမ်ိဳးစိတ္သည္ သူတုိ႕ေနရာေဒသ၊ ေနထိုင္ရာ 

ကန္အတြင္းတြင္ မေျပာင္းလဲဘဲ ေနထိုင္ႏုိင္ပါသည္။ 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 

အပင္မ်ားရွင္းလင္းရေသာ္လည္း အပုိင္း (က)ႏွင့္ 

အပုိင္း(ခ)ရိွ လမ္းေဘးတေလ်ာက္၊ လမ္းသြယ္မ်ားႏွင့္၊ 

ကန္မ်ားကဲ့သို႕ အမ်ားျပည္သူပုိင္ေနရာမ်ားက 

ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ေျပာင္းလဲမႈ 

ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 

ေဒသအတြင္း စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ 

ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ေဂဟစနစ္ သိသိသာသာ 

ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ။ 

 ဇလေဗဒ ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- PC/CO: လိုဏ္ေခါင္းေဖာက္ျခင္း၊ 

တမံတုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် 

နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာေၾကာင့္ 

ေရစီးဆင္းမႈတြင္ သိသိသာသာ 

ေျပာင္းလဲျခင္းမျဖစ္ေပၚေစပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ 
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အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ဇလေဇဒတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ 

အကန္႕အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

OP: ျမစ္ႀကမ္းျပင္နဲ ေရစီးေႀကာင္း 
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေအာင္ ေလ်ာ့ခ်၍ သံုးစြဲေရကုိ 
ရြာသြန္းေရက ညီမ်ွေစေသာေႀကာင့္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ အကန္႕အသက္ 
သာျဖစ္သည္။ 

 ေျမမ်က္ႏွာသြင္ 
္ျပင္ ႏွင့္ ဘူမိေဗဒ 
 

ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ ဃ CO/CLP: ၄င္းဧရိယာတြင္ ထူးျခားေသာ 
ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာမ်ားမရိွသ 
ျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ေပၚပါ ။ 

OP: ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ ႏွင့္ ဘူမိေဗဒကုိ 
ထိခိုက္ေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမလုပ္ပါ။ 

 ေျမလႊာတုိက္ 

္စားျခင္း 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ဧရိယာႀကမ္းႏွင့္ ကမ္းပါး 

ေျမလႊာတုိက္စားျခင္းမ်ား မိုးေရေႀကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ 

OP: စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း စီးေနေသာေရမ်ားႏွင့္ 
ေရဆိုးမ်ားကို  ေရေလာင္ကန္မ်ား၊ 
ေရထိန္းကန္မ်ားႏွင့္  ထိန္းသိမ္းေသာေႀကာင့္ 
ေရဝင္လမ္းေႀကာင္းမ်ား၏ ေျမလႊာတုိက္စားမႈမွာ 
အကန္႔အသက္သာ ျဖစ္သည္။ 

လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထ

ားျခင္း 

က- က- ဃ က- က- ဃ PC: ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမပါဘ ဲ
ေနရာခ်ထားျခင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 
အေလ်ာ္မေပးေသာေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ 
သေဘာတူညီမႈမပါဘဲ ေနရာခ်ထားျခင္း ၁၆၁ 
အိမ္ရိွသည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ သိ႕ုေသာ္ 
TSMC ကလုပ္ထားေသာ ဟက္တာ ၂၀၀၀ 
အတြက္ ျပန္လည ္ ေနရာခ်ထားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဝင္ေငြ၊ 
ေနထိုင္စားေသာက္ပုံႏွင့္ ေနရာ 
ဆံုးရံွဳးျခင္းမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား 
ေထာက္ပံ႕ေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ 
ေနရာခ်ထားရန္ ေနရာမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ အဆိုျပဳဧရိယာ 
အတြင္းရိွသူမ်ားသည္ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ရန္ 
ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားရပါမည္။ သို႔ေသာ္ TSMC 
က အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ လိုအပ္ေသာ 
အေထာက္အကူမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို 
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ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ေထာက္ပံ႕ပါမည္။ 
OP: ျပန္လည္ခ်ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

  အိ္မ္ေျခ ၁၆၁မွ ၁၄၁ အိမ္သည္ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားရန္လုိအပ္ျပီး ထုိအိမ္ေျခတုိ႔၏ 

အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈဆုိင္ရာ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ 

ဘဝနဲ႕ဆုိင္ေသာေျပာင္းလဲမႈေႀကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္ 

ထုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိ 

ဝင္ေငြျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေရးပရိုဂရမ္ကုိ 

က်င့္သုံးျပီး ေလ်ာ့ခ်ေစခဲ႔တယ္။ 

 အလုပ္အကုိင္ 

ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ 

က-/ 

ခ+ 

က-/ 

ခ+ 

ဂ က-/

ခ- 

ခ+ 

က-/ခ- 

ခ+ 

ခ-/ခ+ PC/CO/OP: ေျမရယူျခင္းအတြက္ သက္ေရာက္ခံ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ  

  စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ 

၄၀% သည္ ၄င္းတို႕၏ ေျမအသံုးခ် ဝင္ေငြ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုးရံွဳးႏုိင္ပါသည္။ ၆၀% သည္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈေၾကာင့္ 

ေျမယာေပၚအေျခမခံေသာ ဝင္ေငြဆံုးရံွဳးမႈ 

ရိွႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း TSMC ၏ 

ဝတၱရားအရ ဟက္တာ ၂၀၀၀ အတြက္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္ကို အေျခခံ၍ 

အကူအညီမ်ား ပံ႕ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ ထိခုိက္မႈမ်ားကို 

ေလ်ာ့နည္းေစပါမည္။ ထပ္၍ TSMC က 

ေနရာခ်ထားေပးျပီးေနာက္ပုိင္း 

ေနထိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေနေသာ 

ထိခုိက္မႈသက္ေရာက္သူမ်ားကို 

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ ကဲ့သို႕ေသာ IRP 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထို႕အျပင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း၏ 

ေနထိုင္မႈ အသက္ရွင္မႈ တုိးတက္လာေစရန္ 

TSMC ႏွင့္ အတူ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးမ်ားကို 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက ေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မည္။ 
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အမ်ိဳုးအမည္ 
ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

CO/OP/CLP: ပတ္ဝန္းက်င္အက်ုိးသက္ေရာက္မႈ (ခ-)  

တည္ေဆာက္ဆဲႏွင့္ လည္ပတ္ဆဲကာလတြင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း 

လည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ လူထု၏ 

ေနထိုင္ေရးတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ 

ထိုသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက အလုပ္အကိုင္မ်ား 

အေထာက္အပံ့မ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ ပိတ္သိမ္းကာလတြင္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၏ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ 

အဆံုးသတ္မႈေၾကာင့္ လူအခ်ိဳ႕ ဝင္ေငြရပ္တန္႕ျခင္း 

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။  ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူႏွင့္ 

အလုပ္သမားၾကားတြင္ အလုပ္သမားရပုိင္ခြင့္မ်ား 

ေသခ်ာေစရန္ OSSC အလုပ္သမားဌာန၏ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ 

ခ်ဳပ္ဆိုထားရပါမည္။ လုပ္ငန္းရပ္တန္႕ျပီး 

မမွ်မတမႈမ်ား ရိွပါက ေျဖရွင္းရန္ OSSC ၏ 

တာဝန္ရိွသူမ်ားကို ခြင့္ေတာင္းျပီး 

ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ ရပ္ဆိုင္းခံရေသာ 

အလုပ္သမား၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ 

အလုပ္သမားဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 

အလုပ္အကုိင္မ်ား ေထာက္ပံ႕ေပးပါလိမ့္မည္။ 

CO/OP/CLP: 
ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈ 
တည္ေဆာက္ဆဲ၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ 
လပ္ုငန္းလည္ပတ္ဆဲကာလတို႕တြင္ 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ျမင့္တက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဒသစီးပြားေရး 
တိုးတက္လာႏုိင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ 

 ထိခုိက္ခံစား 

လြယ္ေသာအုပ္စု 

က-/ 

ခ+ 

က-/ 

ခ+ 

ဃ က-/ 

ခ+ 

က-/ 

ခ+ 

ဃ PC/CO/OP: 

ေျမရယူမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ စီမံကိန္းမွ 

သက္ေရာက္မႈရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအနက္မွ 

အိမ္ေထာင္စု ၃၆ 

စုကိုစီမံကိန္းအတြင္းရိွထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ 
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အမ်ိဳုးအမည္ 
ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

အုပ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ 

ပုိမုိထိခုိက္လြယ္ေသာေၾကာင့္ TSMC ၏ ဟက္တာ 

၂၀၀၀ အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခခံျပီး အကူအညီမ်ား 

အထူးဂရုစုိက္ ေပးရပါမည္။ ထပ္၍ TSMC က 

ေနရာခ်ထားေပးျပီးေနာက္ပုိင္းေနထိုင္ေရးအတြက္ 

အခ်ိန္ကုန္ေနေသာထိခုိက္မႈသက္ေရာက္သူမ်ား

ကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ ကဲ့သုိ႕ေသာ IRP 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထို႕အျပင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း၏ 

ေနထိုင္မႈအသက္ရွင္မႈေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ  

မ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ   

ရည္ရြယ္ျပီး အထူးေထာက္ပံ႕မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ 

CO/OP: 
ပတ္ဝန္းက်င္လူထုကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ 
အုပ္စုမ်ားကိုမေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းထိခုိက္မႈမ်ားကို 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ 
လူထုေထာက္ပံ႕ေရးအစီမံမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။ 
CO/OP: 
ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
တည္ေဆာက္ဆဲကာလ၊ ဖ်က္သိမ္းကာလႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဆဲကာလတုိ႕စတင္သျဖင့္ 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းတိုးတက္လာမႈေၾကာ
င့္ ေဒသစီးပြားေရး တုိးတက္မႈမ်ား 
ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ 

 ေဒသတြင္း 

စိတ္၀င္စားမႈ 

သေဘာထားကဲြလ 

ြျဲခင္း 

 

က- က- ဃ ခ- ခ- ဃ PC/CO/OP: ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ PAH မ်ားႏွင့္ 
လက္ရိွေနထိုင္ေသာ လူထု  

 လက္ရိွေနရာခ်ထားမႈတြင္ PAH မ်ားေၾကာင့္ 
ရုတ္တရက္ လူဦးေရ တိုးတက္လာမႈမ်ား 
ျဖစ္ပါမည္။ လက္ရိွေနထိုင္ေသာ လူထုက ၄င္းတို႕ 
ဘဝေနထိုင္မႈအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ 
အနည္းႏွင့္အမ်ား အေျပာင္းအလဲမ်ား 
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ လက္ရိွလူထုက 
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အမ်ိဳုးအမည္ 
ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ PAH မ်ားကို 
အျမင္မၾကည္မႈမ်ား လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
အထက္ပါအေျခအေနကို တုန္႕ျပန္ရန္ TSMC က 
ျပင္းထန္ေသာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ 
ဟက္တာ ၂၀၀၀ အတြက္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
အေျခခံ၍ လက္ရိွလူထုႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ 
တည္ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပံ႕ေပးျခင္း၊ 
အမ်ားျပည္သူသံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ်ား စီစဥ္ေပးပါမည္။ 
စီမံကိန္း၏ PAHs ႏွင့္ အပုိင္း(က)၏ PAHs 
စီမံကိန္းအပုိင္း(က)ႏွင့္ အပုိင္း(ခ)ၾကား 

အေလ်ာ္ေပးမႈ ျခားနားျခင္းေၾကာင့္ 

ေစာတကတက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ TSMC က 

ျပင္းထန္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ 

အေလ်ာ္ေပးမႈကို လံုေလာက္ေသာ 

ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု 
စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမရိွဘဲ 
အမိွဳက္ပစ္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ေျပာင္းေရြ႕လာသည့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ား၏ 
အမူအက်င့္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက 
တိုင္တန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ထိုအေျခအေနတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးတာဝန္ခံက 
အလုပ္သမားမ်ားကို လိုအပ္ေသာ ညႊန္ၾကားမႈ၊ 
သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။ 

 အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္

ဆုံးရွံဳးမွဳမ်ားညီမွ်စြာ 

ခဲြေ၀မႈမရွိျခင္း 

 

ခ- ခ- ဃ ခ- ခ- ဃ PC/CO/OP: TSMC အားျဖင့္ ေထာက္ပံ႕ထားေသာ 
အကူအညီမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 

စီမံကိန္းေအာက္တြင္ PAHs မ်ားအတြက္ 

အကူအညီမ်ားတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ပုံကို 

ပုံမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ တို႕ပါဝင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 

သက္ေရာက္ခံမ်ားႏွင့္ 

သက္ေရာက္ခံမဟုတ္သူမ်ားအၾကားတြင္ TSMC 

ကေထာက္ပံ႕မႈ အကူအညီလြမွဲားျခင္းမ်ား 

မရိွႏုိင္ပါ။ 

ေဒသခံလူထု၏ ေနထိုင္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ေဒသခံလူထု၏ ေနထိုင္မႈ ပတ္ဝန္က်င္ကို 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးစီ၏ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ 
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အမ်ိဳုးအမည္ 
ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

(သိ႕ုမဟုတ္) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ 
တိုက္ရုိက္(သုိ႔မဟုတ္) သြယ္ဝုိက္၍ ထိခုိက္မႈမ်ား 
ရိွႏုိင္ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးတြင္ ေဒသခံလူထုက 
MJTDႏွင့္ ပူးေပါင္းသင့္သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 
ေဒသခံလူထုကိုကူညီရန္ MJTD က CSR 
ကဲ့သို႕ေသာ လူထုေထာက္ပံ႕ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါမည္။ ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ေကာင္းက်ိဳး ရရိွမႈ နည္းျခင္းတို႕ကို MJTD မွ 
ေလ်ာ့နည္းေစပါမည္။  

 ကေလးသူငယ္မ်ား

အခြင့္အေရး 

ခ- ခ-/ခ

+ 

ဃ ခ- 

 

ခ/ခ+ 

 

ခ- 

 

PC: ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရေသာ သက္ေရာက္ခံ 
ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး အခြင့္အလမ္း 
သက္ေရာက္မႈ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေသာ PAH   မ်ားတြင္  

ေက်ာင္းေန ကေလး ၁၁၈ ေယာက္ရိွရာ 

ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးကို 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ယာယီအားျဖင့္ 

ထိခုိက္မႈရိွမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥတြင္ TSMC က 

PAH မ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ IRP၏ တစ္စိတ္တပုိင္းအျဖစ္ 

ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ 

အျခားတစ္ဘက္တြင္ MJTD ၏ 

လူမႈေထာက္ပံ႕ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ 

ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွႏုိင္ျပီး 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း လူမႈ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦးမ်ား တုိးတက္မႈသည္ 

ကေလးမ်ားကို သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းအားျဖင့္ 

လႊမ္းမုိးမႈရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဒသခံလူထု၏ ကေလးမ်ား ပညာေရး 
အခြင့္အလမ္းတြင္ သက္ေရာက္မႈ 

OP: MJTD ကေရးဆြထဲားေသာ “သီလဝါ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အိမ္နီးခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား 
ေထာက္ပ့ံေရး အစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ 
ဝန္းက်င္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ 
ေဒသခံျပည္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို 
အေျခခံ၍ MJTD ကလုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္။ 
ထို႕ေၾကာင့္ MJTD က ပညာေရးဆိုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ႕ေပးသြားမည္ 
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အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ျဖစ္ပါသည္။ 
ကေလးလုပ္သားတုိးလာမႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒအရ စက္ရုံ (သို႕) 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသက္ ၁၃ 
ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္းကို 
တားျမစ္ထားပါသည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ဥပေဒလိုက္နာမႈေၾကာင့္ တရားမဝင္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားအလုပ္လုပ္ျခင္းကို 
တားျမစ္ထားပါသည္။ ထပ္၍ အလုပ္သမားဌာနက 
သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ား မရိွေစရန္ 
ၾကီးၾကပ္ထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ား အလုပ္မလုပ္ေရးကို ေသခ်ာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ပါမည္။ 

 လက္ရိွလူမွဳေရး 

ဆိုင္ရာ အေျခခံ 

အေဆာက္ 

အဦးမ်ားႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား 

 

ခ-/ 

ခ+ 

ခ-/ 

ခ+ 

ဃ ခ-/ 

ခ+ 

ခ-/ 

ခ+ 

ဃ ေျပာင္းေရြ႕ခံ PAHs မ်ားသို႕ သက္ေရာက္မႈ 

PC/CO: PAHs မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာရာ 

ေနရာမ်ားသို႕ သြားလာျခင္းမ်ားတြင္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ 

ေနရာခ်ေပးေသာ ေနရာတြင္ TSMC ကကူညီျပီး 

အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရးမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေဒသခံလူထုသို႕ 
သက္ေရာက္မႈ 
CO:ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ားမ်ားျပားလာမႈ 

ေၾကာင့္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈပုိမ်ားလာမည္ႏုိင္ 

သည္။ ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈကို ေျဖရွင္းရန္ 

ကန္ထရုိက္တာမ်ားအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

OP: အမ်ားျပည္သူသံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏုိင္မႈသည္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအားျဖင့္အကန္႕အသတ္ႏွ

င့္ျဖစ္ပါသည္။အျခားတစ္ဖက္တြင္ေဒသခံလူထုအ 

တြက္ လက္ရိွလမ္းကို ဆက္လက္အသံုးျပဳ၍ 

ရေစရန္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရိွပါသည္။ 

ထပ္၍ သီလဝါ SEZ ဝန္းက်င္ရိွ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 

စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ရိွ လမ္း ႏွင့္ စြမ္းအင္ 

အေထာက္အပ့ံ မ်ားကဲသ့ို႔ေသာ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား 

တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္သည္။ 
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အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

 ံေရသံုးစြဲမႈ ဂ ဂ ဃ ခ- ခ- ဃ CO: ကန္တစ္ကန္ႏွင့္ ေရစုပ္စက္တစ္လံုးကို 

ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငနး္မ်ားေၾကာင့္ 

အသံုးျပဳမရပါ။ YRG ႏွင့္ TSMC ၏ 

အေလ်ာ္ေပးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရအေလ်ာ္ေပး

သင့္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက 

လူထုလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ထိုကန္ေဘးတြင္ 

ကန္တစ္ကန္ စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ 

ေရတြင္း၊ ေရကန္ကဲ့သို႕ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား 

ပ်က္စီးျခင္းသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ 

သို႕ေသာ္လည္း အထိုင္ကန္မ်ား (သို႕မဟုတ္) 

ေရဆိုးသန္႕စင္ကန္မ်ားႏွင့္ မိလႅာကန္မ်ား 

တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။  

OP: စက္မႈဇုန္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး အတြက္ ေရသံုးစြဲမႈ ႏွင့္ 

ေဒသရိွ ေရအရင္းအျမစ္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ 

ရိွမည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ စီမံကိန္းဧရိယာ အနီးရွိ 

ေခ်ာင္းငယ္မွ ေရအရည္အေသြးအတြက္ 

ေရႏွဳတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ကန္ေသမ်ားကို 

စီမံခန္႕ခြဲျခင္းအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ေလးလံေသာ သတၳဳမ်ား၊ မဆိပ္ရိွပစၥည္းမ်ား 

ပါဝင္ေသာေရဆိုးအမ်ားအျပား စြန္႕ပစ္ျခင္းအတြက္ 

စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူက လိုအပ္လွ်င္ ေဒသတြင္း 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို 

ၾကည္မ့ည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။  

 ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ 

အႏွစ္ 

ခ- ဃ ဃ ခ- ဃ ဃ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းဧရိယာအတြြင္းတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 

လုပ္ငန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရိွမည့္ သခၤ်ိဳင္း တစ္ခုႏွင့္ 

ေဘးတြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 

ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ားကိုေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ၄င္းတို႔၏ 

နားလည္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ေဒသခံလူထု၏ 

အသံုးျပဳမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 

ဆင္ျခင္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ 

 ရႈခင္း ဃ ခ-/ 

ခ+ 

ဃ ဃ ခ-/ 

ခ+ 

ဃ ရွဳခင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း သက္ေရာက္မႈ 

OP: ၂၀၁၃ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရွဳခင္းမ်ား 

တစစ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ထို႕အျပင္ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးေျမ ၂၆၆ ဧကကို အပုိင္း (ခ) 

ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး စက္မႈဇုန္အျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲလိုက္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ရိွ 

ရွဳခင္းသည္ အပုိင္း(က)ေၾကာင့္ တစ္ပုိင္းတစ 

ျမိဳ႕ျပျဖစ္လာျပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပုိပုိျပီး 

ျမိဳ႕ျပျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ 

SEZ အတြင္း ရွဳခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
OP: စီမံကိန္းဧရိယာ ႏွင့္ ၄င္း၏ ဝန္းက်င္ရိွ ဧရိယာတြင္ 
တစ္ပုိင္းတစ္စ ျမိ ႔ဳျပျဖစ္ထြန္းမႈေၾကာင့္ ရႈခင္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ္လည္း 
စီမံကိန္းဧရိယာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဓိကက်ေသာ 
ရဳခင္း ရႈကြက္မ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ 
ရႈခင္းအေပၚသက္ေရာက္ျခင္းရိွမည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ 
ထို႕ျပင္ လုပ္ကြက္ေနရာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပုိင္ 
ေနရာမ်ားတြင္ စိမ္းလမ္းေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွ 
ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ MJTD က စီမံကိန္းဧရိယာတြင္း 
ရွဳခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပုိုင္ ေနရာမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ပုိင္းတစ 
ျမိဳ႕ျပဖြ႕ံျဖိဳးမႈေဒသ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။  

က်န္းမာေရး 

ႏွင့္လံုျခံဳေရး 

AIDS/HIV စသည့္ 

ကူးစက္ ေရာဂါမ်ား 

အႏၱရာယ္ 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/OP/CLP: စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ျပင္ပမွလုပ္သားမား၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူမ်ား 

အခ်င္းခ်င္း ကူးလူးဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ႏွင့္ vector- borne 

ေရာဂါအႏၱရာယ္ ရိွႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ ထို 

သက္ေရာက္မႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ IFC ႏွင့္ EHS တို႕က 

ခ်မွတ္ထားေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားကို 

စဥ္းစားထားရပါမည္။ ထို႕ျပင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ကို အစုိးရႏွင့္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္သင့္သည္။  

 လုပ္ငန္းခြင္ 

က်န္းမာေရး 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေပၚ 
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အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

ႏွင့္လံုျခံဳေရး သက္ေရာက္မႈ 

CO/CLP/OP: လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ႏွင့္ 

လံုျခံဳမႈအေပၚတြင္ ထိခုိက္မႈသည္ သိသာမႈမရိွပါ။ 

ထိုဆုိးက်ိဳးမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 

ကန္ထရုိက္တာ/စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ သည္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ 

က်န္းမာေရး ႏွင့္ လုံျခံဳမႈအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ အစီအမံမ်ားကို 

စဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ 

အသီးသီးတြင္ မတူညီေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ 

သက္ဆိုင္ရာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားအရ သက္ဆိုင္ေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို စဥ္းစားရမည္။ 

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
CO/OP/CLP: TSMC ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ 
အလုပ္သမား ဥပေဒအရ ေဆာက္လုပ္သူႏွင့္ 
ငွားရမ္းျပဳလုပ္သူတို႕၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အားျဖင့္ 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား စိတ္ခ်ရသည္ဟု 
ေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားၾကား 
ပ႗ ိပခမ်ားတြင္ TSMC ၏ တာဝန္ရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားက 
ေျဖရွင္းေပးပါလိမ့္မည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္ 

က်န္းမာေရး 

ႏွင့္လံုျခံဳေရး 

ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP/OP: ယႏၱရားၾကီးမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ 

ပတ္၀န္းက်င္တြင္ 

တိုးခ်ဲ႕စီမံကိန္းမ်ားမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ 

ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးလာျခင္းမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

ထိုဆုိးက်ိဳးမ်ားကိုအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 

       ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ကန္ထရုိက္တာ/စီမံကိန္း 

       အဆုိျပဳသူသည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ေငြေရးေၾကးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC) မွ 

ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ 

ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 

ေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ အစီအမံမ်ားကို 

စဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ 
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အမ်ိဳုးအမည္ 
ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို 

အေျခခံ၍ CSR ၏ တစ္စိတ္တပိုင္းအျဖစ္ 

က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ မ်ားတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ 

အေရးေပၚ 

ေဘးအႏၱရာယ္ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ား 

သံုးစြမဲႈ 

ဃ ခ- ဃ ဃ ခ- ဃ OP: လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလအတြင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕သည္ တိက်ေသာ 

အေျခအေနေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ရန္ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ထို႕ျပင္ 

MSDS ကို ဓါတုပစၥည္းမ်ား၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ 

အသံုးျပဳမႈအေၾကာင္းကို အလုပ္သမားမ်ား 

သိေစရန္ အသုံးျပဳပါသည္။ ဓါတုပစၥည္း 

အႏၱရယ္သည္ အကန္႕အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အဆိုျပဳထားေသာ 

ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားအတိုင္း 

အႏၱရယ္ရိွ ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ 

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ စြန္႕ပစ္ျခင္းႏွင့္ 

ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ဓါတုပစၥည္း စီမံခန္႕ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ထားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေရၾကီးမႈ အႏၱရာယ္ ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/OP/ClS: မုိးသည္းထန္စြာရြာျခင္း၊ ဆိုင္ကလုန္း ႏွင့္ 

ဒီေရတက္ျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေရၾကီးမႈ 

အႏၱရာယ္မ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရိွမည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းကို 

EL+5.0-7.0m (၄င္းသည္ EL+4.24m 

ထက္ျမင့္ျပီး) အျဖစ္ စဥ္းစားထားျပီး ၄င္းသည္ 

သီလဝါဆိပ္ကမ္း၏ 

သေဘၤာဆုိက္ေရာက္ရာေနရာ အျမင့္ ပုံစံ အတြက္ 

ႏွစ္ ၁၀၀ အတြင္း ေရလႊမ္းမႈ ေရအျမင့္ အတုိင္း 

စဥ္းစားထားပါသည္။ (EL+5.5) 

မီးေဘး အႏၱရာယ္ ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: မီးေဘး အႏၱရာယ္ လံုျခံဳမႈ အစီအစဥ္ ႏွင့္ 

ကိရိယာမ်ားကုိ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ TSMC မွ 

ခ်မွတ္ေသာ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ 

မီးေဘးလံုျခံဳမႈ စည္းမ်ဥ္းကို လုိက္နာ၍ 

ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ရာ မီးေဘး အႏၱရာယ္ 
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အမ်ိဳုးအမည္ 
ေလ့လာသည့္အမ်ိဳး

အစား 

ေလ့လာသည့္ရလဒ္ စစ္ေဆးမႈရလဒ္ 

စစ္ေဆးရသည့္အေၾကာင္းအရင္း PC/ 

CO 
OP CLP 

PC/ 

CO 
OP CLP 

နည္းပါးပါသည္။ 

OP: ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ကြက္အတြင္းရိွ 

အေဆာက္အဦး တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 

ထိေရာက္ေသာ မီး အခ်က္ေပးစနစ္ ႏွင့္ 

မီးျငွိမ္းသတ္ေရးစနစ္မ်ားကို TSMC စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

ႏွင့္ သီလဝါ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ဧရိယာအတြက္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အည ီ

တပ္ဆင္၍ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ရာ  မီးေဘး 

အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္းပါးပါသည္။ 

 ငလ်င္ ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- ခ- CO/CLP: ငလ်င္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ ျဖိဳခ်ျခင္း လုပ္ငန္း 

ကန္ထရုိက္တာသည္ ထိခုိက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

စီမံထားပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ 

ထိခုိက္မႈမွာ အနည္းငယ္သာရိွႏုိင္ပါသည္။ 

OP: ငလ်င္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ 

ငလ်င္ခံႏုိင္ရည္ စံႏႈန္းကဲ့သုိ႔ေသာ လိုအပ္ေသာ 

စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ 

အေဆာက္အဦးပုံစံမ်ားကို 

ေရးဆြေဲဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ရာ ငလ်င္ေၾကာင့္ 

ထိခုိက္မႈမွာ အနည္းငယ္သာရိွႏုိင္ပါသည္။ 

အျခား ကမာၻၾကီး 

ပူေႏြးလာမႈ 

ခ- ခ- ခ-/ 

ခ+ 

ခ- ခ- ခ- CO: ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ 

စီမံကိန္းရိွ ယာဥ္ေၾကာမ်ားမွ ဖန္လံုအိမ္ 

ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မည္။ 

OP: ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 

ႏွင့္ စီမံကိန္းရိွ ယာဥ္ေၾကာမ်ားမွ ဖန္လံုအိမ္ 

ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မည္။ 

CLP: ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စက္ပစၥည္းမ်ား 

ႏွင့္ စီမံကိန္းရိွ ယာဥ္ေၾကာမ်ားမွ ဖန္လံုအိမ္ 

ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မည္။ 

အျခားတစ္ဘက္တြင္ 

လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ျခင္းမ်ားမွ ဖန္လံုအိမ္ 

ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မည္။ 
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မွတ္ခ်က္: PC: မေဆာက္လုပ္မီကာလ, CO: ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ, OP: လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ, CLP: 
လုပ္ငန္းရပ္ဆသဲည့္ကာလ 
အကျဲဖတ္မႈ: က-: သိသာေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ က+: သိသာေသာ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 

ခ-: ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ဳိ႕  ခ+: ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အခ်ဳိ႕ 

ဂ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွင္းလင္းသျဖင့္ ထပ္မံေလ့လာသင့္သည္ 

ဃ: အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရိွသေလာက္ျဖစ္၊ ထပ္မံေလ့လာရန္မလို 

မူရင္း း     ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

၇.၂ ေလထုအရည္အေသြး  

၇.၂.၁ ခန္႔မွန္းသည့္အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

- ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ တိုးပြားလာမည့္ လမ္းမၾကီးမ်ားတေလွ်ာက္ရိွ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ 

- ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ 

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (ခ)၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ တိုးပြားလာမည့္   

လမ္းမၾကီးမ်ားတေလွ်ာက္ရိွ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ 

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ 

၇.၂.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တ၀ုိက္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းစစ္ေဆးသည့္ ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္။  

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အနီးရိွ လမ္းမၾကီးမ်ား၏ ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာမ်ာကို ပုံ ၇.၂-၁ တြင္ျပထားသည္။ 

ဤခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာမ်ားသည္ သန္လ်င္-သီလ၀ါ လမ္းတေလွ်ာက္ႏွင့္ ဒဂုန္-သီလ၀ါ လမ္းတေလွ်ာက္ျဖစ္သည္။  
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မူရင္-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

ပုံ ၇.၂-၁ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအတြက္ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ခန္႔မွန္းခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ား   

၇.၂.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္း အပုိင္း (ခ)၏ 

အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလအေတာအတြင္းကို 

သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ 

အဆင့္အားလံုးစတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ပုိင္း ကာလႏွင့္ အပုိင္း (က)၏ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ ကာလကို 

သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၇.၂.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈအတြက္ သက္ေရာက္မႈခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

Legend: 
     : Forecast point 

2 

1 
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- ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (ခ) ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အေရအတြက္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ေလထုညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာမ်ား 

ထုတ္လႊတ္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္။  

- ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (ခ) ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ေလထုညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္။  

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (ခ)တြင္ 

ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈကို သံုးသပ္ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ 

တိုးပြားလာမည့္ NO2 ႏွင့္ PM10 concentration 1  ကိ ု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (က)၏ ကနဦး 

ထူေထာင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ခန္႔မွန္းရန္။ 

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (ခ) ၏ အလားအလာရိွေသာ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ေလထုညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈကို 

ဆန္းစစ္ရန္။  

သက္ေရာက္မႈခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္းကို ေအာက္ပါအတိင္ုး ေဖာ္ျပထားသည္။ 

(၁) ခန္႔မွန္းသည့္ အေျခအေနမ်ား 

၁) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္း  

ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလတြင္ ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္း ကိ ုသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း 

(က) ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure (2013) ႏွင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ 

preliminary traffic demand ေလ့လ်ာမႈတို႔တြင္ အစီရင္ခံ တင္ျပခ့ဲေသာ လ်ာထားသည့္ လမ္းကြန္ယက္စနစ္ 

(tentative Road Network System) ကိ ု အေျခခံ၍ ခန္မွန္းခ့ဲသည္။ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွာ 

ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

သီလ၀ါ SEZ သို႔ သြားလာေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏႈန္း  

                                                 
1 As the results of field survey, SO2 and CO levels in both rainy and dry seasons were less than half of the applied standard. 

Relatively high NO2 and PM10 concentration might be due to vehicle exhaust emission. In this connection, NO2 and PM10 

were selected as representative parameter to assess the environmental impact of air pollution due to the increase of traffic. 

PM2.5 was not selected as a representative parameter, because its production mechanism has not been elucidated yet. 
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သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (က) ႏွင့္ အပုိင္း (ခ) တို႔သို႔ သြားျပန္ျပဳလုပ္ေနသူ စုစုေပါင္း ၃၀၃၁၃ ရိွသည္ဟု 

ယူဆရသည္။ တြက္ခ်က္မႈ၏ အေျခခံကို ဇယား ၇.၂-၁ တြင္ ျပထားသည္။ ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုစီ၏ အလုပ္သမား 

ယူနစ္အေရအတြက္ႏွင့္ SEZ သို႔ သြားလာေနေသာ သူမ်ားကဲ့သိ႕ုေသာ အေရအတြက္ႏွင့္ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Preparatory Study on Thilawa SEZ Infrastructure Development (2013) အေပၚ JICA ၏ 

အစီအရင္ခံစာကို အသံုးျပဳထားသည္။  

 
ဇယား-၇.၂-၁ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျပင္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားျပန္ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား အေရအတြက္ 

ခန္႕မွန္းခ်က္ 

အပုိင္း 

ဇုန္ 

တစ္ခုစီ၏ 

selling 

area 

ယူနစ္ ဧရိယာ 

တစ္ခုစီ၏ 

အလုပ္သမား 

အေရအတြက္ 

အလုပ္သမား 

အေရအတြက္ 

SEZ အပုိင္း (က) အျပင္မွ 

လာေရာက္ေသာလူအေရအတြက္ 

ကား သုိ႔ 

အမ်ားသုံး 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 

သုံးေသာ 

လူအေရအတြက္ 

（ha） 
（လူ/ရက္･

ha） 
（လူ/ရက္） （လူ/ရက္） 

（လူ/ရက္） 

②  ② 
③＝

①×② 
④＝③×0.421) 

⑤=④×0.72) 

က 
စက္မႈဇုန္ 

ေျမအသံုးခ်မႈ 
၂၈၄.၀ ၂၀၀ ၅၆၈၀၀ ၂၃၈၅၆ ၁၆၆၉၉ 

ခ 

စက္မႈဇုန္ 

ေျမအသံုးခ်မႈ 
၁၈၃.၄ ၂၀၀ ၃၆၆၈၀ ၁၅၄၀၆ ၁၀၇၈၄ 

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး 

ေျမအသံုးခ်မႈ 
၁၈၆.၉ ၅၀ ၉၃၄၅ ၃၉၂၅ ၂၇၄၈ 

စုစုေပါင္း - - ၁၀၂၈၂၅ ၄၃၁၈၇ ၃၀၂၃၁ 

*1. မွတ္ခ်က္- 1) : သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျပင္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားျပန္ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားႏႈန္းမွာ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပုိင္း(က)၏EIAအစီရင္ခံစာမွမီွျငမ္းထားသည္။ 

*2.      2): According to the research on actual condition of commuting in South East Asia, 

about 30% of habitants whose wages are lower than USD150/month, commute on foot. Using 
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this data, traffic volume after the development of Thilawa SEZ is estimated. 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

သြားလာသူမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္းကို ၂၄၈၅၇ ဟု ယူဆသည္။ တြက္ခ်က္မႈ၏ အေျခခံကို ဇယား ၇.၂-၂ 

တြင္ ျပထားသည္။  

ဇယား ၇.၂-၂ SEZ အျပင္ႏွင့္ သြားျပန္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏႈန္း  

အပုိင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 

ယာဥ္တစ္စီး

စီ၏သြား 

လာသည့္  

ႏႈန္း1 

ယာဥ္တစ္စီးစီ

၏ သြာလာသူ 

အေရအတြက္ 

ခရီးသည္ 

အေရအတြက္ 

ပ်မ္းမွ် 

ယူနစ္ပမာဏ 

generated and 

attracted 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏႈန္း 

（%） (လူ/ရက္) （လူ/ကား） （ကား/ရက）္ 

⑥ ⑦=⑤×⑥ ⑧ ⑨=⑦/⑧×2 

က 

စက္မႈဇုန္ 

ေျမအသံုးခ်မႈ 

 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ ၃၈ ၆၃၄၆ ၁ ၁၂၆,၉၂ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ငယ္ ၂ ၃၃၄ ၂ ၃၃၄ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ၾကီး ၆၀ ၁၀၀၁၉ ၃၀ ၆၆၈ 

ခ 

စက္မႈဇုန္ 

ေျမအသံုးခ်မႈ 

 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ ၃၈ ၄၀၉၈ ၁ ၈၁၉၆ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ငယ္ ၂ ၂၁၆ ၂ ၂၁၆ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ၾကီး ၆၀ ၆၄၇၀ ၃၀ ၄၃၁ 

သယ္ယူပုိ႔ 

ေဆာင္ေရး 

ေျမအသံုးခ်မႈ 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ ၃၈ ၁၀၄၄ ၁ ၂၀၈၈ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ငယ္ ၂ ၅၅ ၂ ၅၅ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ၾကီး ၆၀ ၁၆၄၉ ၃၀ ၁၁၀ 

စုစုေပါင္း - - ၃၀၁၁၈ - 

ႏွစ္ဘီးတပ္

ယာဥ္ 
၂၂၉၇၆ 

ယာဥ္ငယ္ ၆၀၅ 

ယာဥ္ၾကီး ၁၂၁၉ 

၂၄၇၉၀ 

*3. မွတ္ခ်က္ 1) Different from inside Yangon city, bus network is not well developed near Thanlyin and the 
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area around Thilawa SEZ Zone A. The rate of commuters using fixed route bus within all commuters 

using vehicles and public transportation is set to 30%. The number of pick up bus set same percentage 

as fixed route bus, 30%. All most all worker cannot buy their own cars, thus the persons who will use 

their car are assumed only 2 % within remaining 40%. Thus, 38% workers will use their bicycle or bike. 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

 

ကုန္သြယ္ေရးေျမအသံုးခ်မႈမွ ခရီးလမ္းသြားလာမႈ 

သီလ၀ါအပုိင္း (ခ)၏ ကုန္သြယ္ေရးေျမအသံုးခ်မႈမွ ခရီးလမ္းလူသြားလာမႈႏႈန္းကို ၅၉၇၀/ရက္ ဟု ယူဆသည္။ 

ဤခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ Planning manual for urban transportation with large scale development ကိ ု

အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ တြက္ခ်က္မႈ၏ အေျခခံကို ဇယား ၇.၂-၃ တြင္ ျပထားသည္။ 

ဇယား ၇.၂-၃ ကုန္သြယ္ေရးေျမအသုံးခ်မႈမွ ခရီးလမ္းသြားလာမႈႏႈန္းခန္႔မွန္းခ်က္ 

အပုိင္း 

 
ကုန္သြယ္ 
ေရးေနရာ 
 စုစုေပါင္း 

 
unit1) 

တစ္ခုစီ၏ 
သြားလာမႈ 

 
Correction 

factor2) 

 
 

သြားလာမႈ 

 
SEZ3)  

Generated  
and  

attracted 
လူအေရအတြက္ 

(ha) 
(လူ /  

ရက္･ha) 
- ( လူ /ရက)္ 

အျပင္မွ  
လာ 

ေရာက္ 
ေသာ 

 အခ်ိဳး (%) 

  (လ ူ/ရက္) 

① ② ③ ④=①×②×③ ⑤ ⑥ 

ခ 
ကုန္သြယ္ေရး 

ေျမအသံုးခ်မႈ 
၁၆.၁ 1)  ၁၀၆၀၀ 2)  ၀.၇3)   ၆၆၇၀၀  ၅% 4) ၅၉၇၀  

*1. မွတ္ခ်က္ 1): Trip generation unit is quoted from Planning manual for urban transportation with 

large scale development in Japan. 

*2.      2): This correction factor is specified in manual as decrease ratio based on commercial 

area scale. 

*3.      3): This rate is assumed from the land use situation around SEZ. 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-26 

 

ကုန္သြယ္ေရး ေျမအသံုးခ်မႈအတြက္ ယာဥ္ပမာဏကို ၃၁၈၄/ရကဟု္ ယူဆရသည္။ တြက္ခ်က္မႈ၏ အေျခခံကို ဇယား 

၇.၂-၄ တြင္ ျပထားသည္။  

 

ဇယား ၇.၂-၄ ကုန္သြယ္ေရး ေျမအသုံးခ်မႈ၏ ယာဥ္ပမာဏ 

အပုိင္း 
သယ္ယူပုိ႕ 

ေဆာင္ေရး 

ယာဥ္အသုံး

ခ်မႈႏႈန္း 

ေမာ္ေတာ္  

ယာဥ္သံုး ေသာ  

အေရအတြက္ 

ခရီးသည္ 

ပ်မ္းမွ်အေရ

အတြက္ 

Produced and 

attracted 

ေမာ္ေတာ္ 

ယာဥ္သြားလာမႈ 

နႈန္း 

(%) (လူ/ရက္) (လူ/ကား) (ကား/ရက)္ 

⑦ ⑧=⑥×⑦ ⑨ ⑩=⑧/⑨ 

ခ 

ကုန္သြယ္

ေရးေျမအ

သံုးခ်မႈ 

ႏွစ္ဘီးတပ္ 

ယာဥ္ 
၃၃% ၁၉၉၀ ၁ ၁၉၉၀ 

ေလးဘီးတပ္ယ

ာဥ္ငယ္ 
၃၃% ၁၉၉၀ ၂ ၉၉၅ 

ေလးဘီးတပ္ယ

ာဥ္ၾကီး 
၃၃% ၁၉၉၀ ၁၀ ၁၉၉ 

စုစုေပါင္း - - - - ၃၁၈၄ 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

 

ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္မႈ 

SEZ ဧရိယာအတြင္း ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္မႈ အတြက ္သြားလာမႈႏႈန္းကိ ုေအာက္ပါ အယူအဆအရ ခန္႔မွန္းထားသည္။  ✓

၂၀၂၅ တြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတြင္ တင္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ကုန္ေသတၱာအေရအတြက္ ၁၆၀၀၀၀၀ TEU/ႏွစ္ ျဖစ္မည္။ 

✓ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းႏွင့္ SEZ ၾကားတြင္ သြားလာေသာ ယာဥ္ပမာဏ ၁၂၂၈၀၀၀ TEU/ႏွစ္ ျဖစ္မည္။ 

(၁၂၈၀၀၀၀ = ၁၆၀၀၀၀၀×၈၀%) 

✓က်န္ရိွေသာ ကုန္စည္၏ ၂၀% ကိ ုသီလ၀ါဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အၾကား တိုက္ရုိက္ပုိ႔ေဆာင္မည္။  

(၃၂၀၀၀၀ = ၁၆၀၀၀၀၀×၂၀%) 
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✓သီလ၀ါ SEZ ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အၾကား ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္းသည္ ၂၅၆၀၀၀ TEU/ႏွစ္ ျဖစ္မည္။  

(၂၅၆၀၀၀ = ၁၂၈၀၀၀၀×၂၀%) 

တြက္ခ်က္မႈမ်ား၏ အေျခခံကို ဇယား ၇.၂-၅ တြင္ ျပထားသည္။  

ဇယား ၇.၂-၅ သီလ၀ါ SEZ  ဧရိယာမွ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္မႈ ပမာဏ 

အပုိင္း 

ဇုန္ အသီးသီး၏ 

Selling Area 

သီလ၀ါ SEZ ႏွင့္ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အၾကား 

သြားလာမႈႏႈန္း 

TEU 

တစ္ခုစီ၏ 

အေလးခ်ိန္ 

၀န္တင္ယာ

ဥ္ 

၏္ၾကီးမ်ား

သြားလာမႈ 

လည္ 

ပတ္ 

သည့္ 

ရက္မ်ား 

Produced and 

attracted 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏႈန္း 

 (%)      

（ha）  （TEU/ႏွစ္） (t/TEU) （t/ကား） 
(ရက္/ႏွ

စ္) 
(ကား/ရက္) 

 

ဧရိယာအ
ခ်ိဳး 
① 

စုစုေပါင္း 
② 

③=①×② ④ ⑤ ⑥ ⑦=③×④/⑤/⑥ 

က 

စက္မႈဇုန္ 

ေျမအသံုး

ခ်မႈ 

၂၈၄  

၂၅၆၀၀၀ 

၁၁၁,၁၁၇  ၁၀ ၂၀ ၂၅၀ ၂၂၂ 

ခ 

စက္မႈဇုန္

ႏွင့္ 

သယ္ယူပုိ႔ 

ေဆာင္ေ

ရး 

ေျမအသံုး

ခ်မႈ 

၃၇၂  ၁၄၄,၈၈၃ ၁၀ ၂၀ ၂၅၀  ၂၉၀ 

စုစုေပါင္း ၆၅၄.၃ ၁၀၀.၀% - ၂၅၆၀၀၀ - - - ၅၁၂ 

* TEU: twenty-foot equivalent unit 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

ခရီးျဖန္႕က်က္သြားလာမႈ 
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သီလ၀ါ SEZ ၏ ေရာက္ရိွႏုိင္ေသာ လမ္းမ်ားသို႔ အသြားအျပန္ယာဥ္မ်ား ၀င္ထြက္သြားလာမည္။ ျဖန္႔က်က္သြားလာမည့္ 

ႏႈန္းကို အပုိင္း (က) ၏ EIA အစီအရင္ခံစာကို မီွျငမ္း၍ ဇယား ၇.၂-၆ တြင္ေဖာ္ျပထားျပီး၊ လမ္းေၾကာင္းျပေျမပုံကို ပံု 

၇.၂-၂ တြင္ ျပထားသည္။  

 

ဇယား ၇.၂-၆ သီလ၀ါ SEZ ရိွ ေရာက္ရိွႏုိင္ေသာ လမ္းအသီးသီးတြင္ ျဖန္႔က်က္သြားလာႏႈန္း 
သြားလာေရး လမ္းေၾကာင္း ၂ လမ္းေၾကာင္း ၃ လမ္းေၾကာင္း ၅ 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ ၃၀.၁% ၆၉.၉% ၀.၀% 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ငယ္ ၃၀.၁% ၆၉.၉% ၀.၀% 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ၾကီး 
ဘတ္စ္ကား ၃၀.၁% ၆၉.၉% ၀.၀% 

ကုန္တင္ကား ၀.၀% ၀.၀% ၁၀၀.၀% 

မွတ္ခ်က္။ျဖန္႔က်က္သြားလာႏႈန္းကိုသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပုိင္း(က)အစီရင္ခံစာမွမီွျငမ္းထားသည္။အဆိုပါ    
ေလ့လာမႈတြင္ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႔နယ္သို့တစ္ေလ်ွာက္လမ္းေၾကာင္းသံုးခုခြဲေလ့လာထားသည္။ 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

 

 
မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕  

ပုံ ၇.၂-၂ သီလ၀ါ SEZ မွ/သုိ႔ သြားလာသည့္ လမ္းေၾကာင္း 

 

လမ္းေၾကာင္းအသီးသီး၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈကို ဇယား ၇.၂-၇ တြင္ ျပထားသည္။ 

 

Thanlyn Bridge 

Dagon Bridge 

Yangon 

Thilawa SEZ  

Route 2 

result)Ro
ute 1 

Route3 

Thilawa 
Area Port 

Forecast Location 1 

Forecast  

Location 2 
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ဇယား ၇.၂-၇ လမ္းေၾကာင္းအသီးသီး၏ ခန္႔မွန္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈ 

 (ယူနစ္: ကား/ရက္) 

ဇုန္ 

လမ္းေၾကာင္း ၁ လမ္းေၾကာင္း ၂ လမ္းေၾကာင္း ၃ 

ႏွစ္ဘီး 
တပ္ 
ယာဥ္ 

ေလးဘီး 
တပ္ 
ယာဥ္ 
ငယ္ 

ေလးဘီး 
တပ္ 
ယာဥ္ 
ၾကီး 

ႏွစ္ဘီး 
တပ္ 
ယာဥ္ 

ေလးဘီး 

တပ္ 

ယဥ္ငယ္ 

ေလးဘီး 

တပ္ 

ယာဥ္ႀကီး 

ႏွစ္ဘီး 
တပ္ 
ယာဥ္ 

ေလးဘီး 
တပ္ 
ယာဥ္ 
ငယ္ 

ေလးဘီး 

တပ္ 

ယာဥ္ႀကီး 

က 

စက္မႈဇုန္ 

ေျမအသံုး

ခ်မႈ 

၇၆၄ ၅၀ ၁၀၁ ၃၅၄၉ ၂၃၃ ၄၆၇ ၇၆၄ ၅၀ ၃၂၃ 

ခ 

စက္မႈဇုန္ 

ေျမအသံုး

ခ်မႈ 

၄၉၃ ၃၃ ၆၅ ၂၂၉၂ ၁၅၁ ၃၀၁ ၄၉၃ ၃၃ 

၄၀၁ 

သယ္ယူပုိ႔
ေဆာင္ေရး 
ေျမအသံုး

ခ်မႈ 

၁၂၆ ၈ ၁၇ ၅၈၄ ၃၈ ၇၇ ၁၂၆ ၈ 

ကုန္သြယ္
ေရး 

ေျမအသံုး
ခ်မႈ 

၁၂၀ ၁၅၀ ၃၀ ၅၅၆ ၆၉၆ ၁၃၉ ၁၂၀ ၁၅၀ 

အခြဲ 
စုစုေပါင္း ၇၃၉ ၁၉၁ ၁၁၂ ၃၄၃၂ ၈၈၅ ၅၁၇ ၇၃၉ ၁၉၁ ၄၀၁ 

စုစုေပါင္း ၁၅၀၃ ၂၄၁ ၂၁၃ ၆၉၈၁ ၁၁၁၈ ၉၈၄ ၁၅၀၃ ၂၄၁ ၇၂၄ 

*1. မွတ္ခ်က္- 1) ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား၏ ၆၀%မွာ စက္ဘီးျဖစ္ျပီး ၄၀%မွာ ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ျဖစ္သည္။t.   

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕  

၃) ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈ 

ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈ- တည္ေနရာ ၁ (လမ္းေၾကာင္း ၁) ႏွင့္ တည္ေနရာ ၂ (လမ္းေၾကာင္း 

၃) တို႔ကိ ု ဇယား ၇.၂-၈ တြင္ ျပထားသည္။ လက္ရိွ  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈကို အခန္း (၆)၊ အပုိင္း (၆) 

(ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
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ဇယား ၇.၂-၈ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

လက္ရိွ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

သြားလာမႈ 

သီလ၀ါ SEZ ၏ 

ဆက္စပ္ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြား

လာမႈ 

（ကား/ရက）္ 

စုစုေပါင္း သြားလာမႈ 

ပမာဏ（ကား/ရက）္ 

အပုိင္း 

(က) 
အပုိင္း (ခ) 

အပုိင္း (က) 

၏ 

လုပ္ငန္းစ

တင္လည္  

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း (ခ) 

၏ 

လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

(ကား/ရက）္ 

တည္ေနရာ 

၁(လမ္း 

ေၾကာင္း ၂) 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ ၉၀၉၈ ၃၅၄၉ ၃၄၃၂ ၁၂၆၄၇ ၁၆၀၇၉ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ငယ္ ၂၉၂၈ ၂၃၃ ၈၈၅ ၃၁၆၁ ၄၀၄၆ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ၾကီး ၁၁၃၅ ၄၆၇ ၅၁၇ ၁၆၀၂ ၂၁၁၉ 

တည္ေနရာ 

၂(လမ္း 

ေၾကာင္း ၃) 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ ၃၁၃၂ ၇၆၄ ၇၃၉ ၃၈၉၆ ၄၆၃၅ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ငယ္ ၁၄၄၃ ၅၀ ၁၉၁ ၁၄၉၃ ၁၆၈၄ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ၾကီး ၁၁၄၂ ၃၂၃ ၄၀၁ ၁၄၆၅ ၁၈၆၆ 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

.၄) ထုတ္လႊတ္မႈ အညႊန္းကိန္း  

PM10 ႏွင့္ NO2  ၏ ထုတ္လႊတ္မႈ အညႊန္းကိန္းကို ဇယား ၇.၂-၉ ႏွင့္ ဇယား၇ယ၂-၁၀တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း 

သတ္မွတ္ထားသည္။  
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ဇယား ၇.၂-၉ NOx အတြက္ ထုတ္လႊတ္မႈ အညႊန္းကိန္း 

ယူနစ္- g/km/car 

သြားလာသည့္ 

အလ်ဥ္ 

(Km/hr) 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ 

(စက္ဘီး) 

ေလးဘီးတပ္ 

ယာဥ္ (ကား) 

ေလးဘီးတပ္ 

ယာဥ္ 

(လမ္းေၾကာင္းသ

တ္မွတ္ထား 

ေသာဘတ္စ္ 

ကား) 

ေလးဘီးတပ္ 

ယာဥ္  

(အၾကိဳအပုိ႔  

ဘတ္စ္ကား ၊ 5t 

ဘတ္စ္) 

၃၀ ၀.၀၀၆၉၇၁ ၀.၀၀၆၉၇၁ ၀.၁၇၉၈၃၂ ၀.၁၇၉၈၃၂ 

၄၀ - ၀.၀၀၅၁၈၃ ၀.၁၄၃၈၇၄ ၀.၁၄၃၈၇၄ 

၅၀ - ၀.၀၀၄၁၉၄ ၀.၁၂၁၁၆၇ ၀.၁၂၁၁၆၇ 

မူရင္း- သီလ၀ါSEZ အပုိင္း(က) EIA 

 

ဇယား ၇.၂-၁၀ PM10 အတြက္ ထုတ္လႊတ္မႈ အညႊန္းကိန္း 

ယူနစ္- g/km/car 

သြားလာသည့္ 

အလ်ဥ္ 

(Km/hr) 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ 

(စက္ဘီး) 

ေလးဘီးတပ္  

ယာဥ္ (ကား) 

ေလးဘီးတပ္ယ

ယာဥ္ 

(လမ္းေၾကာင္း

သတ္မွတ္ထား 

ေသာဘတ္စ ္ 

ကား) 

ေလးဘီးတပ္ယ

ယာဥ္  

(အၾကိဳအပုိ႔  

ဘတ္စ္ကား ၊ 5t 

ဘတ္စ္) 

၃၀ ၀.၀၀၆၉၇ ၀.၀၀၆၉၇၁ ၀.၁၇၉၈၃၂ ၀.၁၇၉၈၃၂ 
၄၀ - ၀.၀၀၅၁၈၃ ၀.၁၄၃၈၇၄ ၀.၁၄၃၈၇၄ 
၅၀ - ၀.၀၀၄၁၉၄ ၀.၁၂၁၁၆၇ ၀.၁၂၁၁၆၇ 

မူရင္း- National Institue for Land and Infrastructure management Japan, Grounds for calculation of 
Motor vehicle emission factors using environment impact assessment of road project etc. (Revision 
of FY2010) p6-6 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-32 

 

၇.၂.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္ 

၁) လမ္းေၾကာင္း ၂ တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အိတ္ေဇာမ်ားမွ သက္ေရာက္မႈ (သန္လ်င္-သီလ၀ါလမ္း) 

ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းေစသည့္အရာမ်ား (NO2၊ SO2၊ CO၊ PM2.5 ႏွင့္ PM10) တုိ႔ကို 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ယာဥ္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္သည္။ အဓိကမက်ေသာ ေလထုအရည္အေသြးအေျခအေနမ်ားကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး NO2 ကိ ု ေလ့လာမႈ၏ ကိုယ္စားျပဳ parameter အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ အပုိင္း (က) ၏ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္အရ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးယာဥ္မ်ား၏ ပမာဏသည္ တစ္ရက္လွ်င္ အမ်ားဆံုး 

အစီး ၂၀၀ ခန္႕ျဖစ္သည္။ အပုိင္း (ခ) ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးယာဥ္မ်ား၏ ပမာဏသည္ အပ္ုိင္း (က) ႏွင့္ တူညီမည္ဟု 

ယူဆရသည္။ လက္ရိွ လမ္းေၾကာင္း (၂) (သန္လ်င္-သီလ၀ါလမ္း) ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာႏႈန္းသည္ တစ္ရက္လွ်င္ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး ၄၀၀၀ ခန္႔ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး ၂၀၀ ၏ ၅၀ % သည္ 

လမ္းေၾကာင္း (၃) ကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္လွ်င္၊ ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္းတိုးပြားမႈသည္ ၅ % ထက္မပုိႏုိင္ပါ။ လက္ရွိ 

ယာဥ္သြားလာႏႈန္းႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈသည္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို ကန္႕သတ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။  

မွတ္ခ်က္း ေန႔စဥ္ယာဥ္သြားလာမႈႏႈံးသည္ သီလစ၀ါ SEZ အပုိင္း(က) တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းကုိအေျခခံသည္။ 

၂) လမ္းေၾကာင္း ၃ တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အိတ္ေဇာမ်ားမွ သက္ေရာက္မႈ (ဒဂုန္-သီလ၀ါလမ္း) 

လက္ရိွ လမ္းေၾကာင္း (၅) (ဒဂုန္-သီလ၀ါလမ္း) ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာႏႈန္းသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 

အစီး ၂၅၀၀ ခန္႔ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီး ၂၀၀ ၏ ၅၀ % သည္ လမ္းေၾကာင္း 

(၅) ကိ ုအသံုးျပဳမည္ျဖစ္လွ်င္၊ ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္းတိုးပြားမႈသည္ ၈ % ထက္မပုိႏုိင္ပါ။ လက္ရိွ ယာဥ္သြားလာႏႈန္းႏွင့္ 

ယွဥ္လွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈသည္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၏ 

သက္ေရာက္မႈကို ကန္႕သတ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။  

၃) ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားမွ သက္ေရာက္မႈ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားမွ ေလညစ္ညမ္းေစမည့္ အရာမ်ား 

ထုတ္လႊတ္မႈသည္ နည္းပါးျပီး ယာယီသာျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားမွ ေလညစ္ညမ္းေစမည့္ 

အရာမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈကို ကန္ထရုိက္တာမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ ေလညစ္ညမ္းမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖုန္ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားထုတ္လႊတ္မႈသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာအနီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ 

ေနရာတြင္သာျဖစ္ျပီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယာယီသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကန္႕သတ္ႏုိင္မည္ဟု 
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ခန္႔မွန္းရသည္။ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ အပုိင္း (က)၏ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း ေလထုေစာင့္ၾကပ္ျကည့္ရႈျခင္း 

ရလဒ္မ်ားသည္ မဆိုး၀ါးေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ)၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို 

ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာသုိ႔ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။  

(၂)လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္ 

(၁)လူေနဧရိယာတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အိတ္ေဇာမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္မႈ (လမ္းေၾကာင္း ၃ ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း ၅) 

လမ္းမာၾကီးမ်ားတေလွ်ာက္ရိွ လူေနဧရိယာမ်ား၏ NO2 ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက၍္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ NO2 

ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏႏွင့္ အနာဂတ္ အဆင့္ တစ္ခုစီတြင္ ပါ၀င္မႈႏႈန္းကို ဇယား ၇.၂-၁၁ ႏွင့္ ဇယား ၇.၂-၁၂ တြင္ 

ျပထားသည္။  

ဇယား ၇.၂-၁၁ လမ္းေၾကာင္း ၂ ၏ NO2 ထုတ္္လႊတ္မႈ ပမာဏ 

ယာဥ္အမ်ိဳးအစ

ား 

သြားလာမႈအလ်င္ 

(Km/hr) 
ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္း (ကား/ရက္) ထုတ္လႊတ္သည့္ ပမာဏ (g/km/ရက္) 

လက္

ရိွ 

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္

သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာ

ဥ္ 
၃၀ ၃၀ ၉၀၉၈ ၁၂၆၄၇ ၁၆၀၇၉ ၄၂၇.၆  ၅၉၄.၄ ၇၅၅.၇  

ေလးဘီးတပ္ယ

ာဥ္ငယ္ 
၃၀ ၅၀ ၂၉၂၈ ၃၁၆၁ ၄၀၄၆ ၂၈၄.၀  ၂၂၁.၃  ၂၈၃.၂  

ေလးဘီးတပ္ယ

ာဥ္ၾကီး 
၃၀ ၅၀ ၁၁၃၅ ၁၆၀၂ ၂၁၁၉ ၁၅၃၂.၃ ၁၉၇၀.၅ ၂၆၀၆.၄  

စုစုေပါင္း - - ၁၃၁၆၁ ၁၇၄၁၀ ၂၂၂၄၄ ၂၂၄၃.၉  ၂၇၈၆.၁ ၃၆၄၅.၃  
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ယာဥ္အမ်ိဳးအစ

ား 

သြားလာမႈအလ်င္ 

(Km/hr) 
ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္း (ကား/ရက္) ထုတ္လႊတ္သည့္ ပမာဏ (g/km/ရက္) 

လက္

ရိွ 

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္

သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အနာဂတ ္ေလအရည္အေသြး၏ ပါ၀င္မႈႏႈန္း (%) 100.0 124.2 162.5 

 

ဇယား ၇.၂-၁၂ ေဆာက္လုပ္ဆဲကာလတြင္ လမ္းေၾကာင္း ၃ ၏ NO2 ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏ 

ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

သြားလာမႈအလ်င္ 

(Km/hr) 
ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္း (ကား/ရက္) ထုတ္လႊတ္သည့္ ပမာဏ (g/km/ရက္) 

လက္

ရိွ 

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္

သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ ၃၀ ၃၀ ၃၁၃၂ ၃၈၉၆ ၄၆၃၅ ၁၄၇.၂ ၁၈၃.၁ ၂၁၇.၈ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္င

ယ္ 
၅၀ ၅၀ ၁၄၄၃ ၁၄၉၃ ၁၆၈၄ ၁၀၁.၀ ၁၀၄.၅ ၁၁၇.၉ 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ၾကီး ၅၀ ၅၀ ၁၁၄၂ ၁၄၆၅ ၁၈၆၆ ၁၄၀၄.၇  ၁၈၀၂.၀ ၂၂၉၅.၂ 

စုစုေပါင္း - - ၅၇၁၇ ၆၈၅၄ ၈၁၈၅ ၁၆၅၂.၉ ၂၀၈၉.၆ ၂၆၃၀.၉  

အနာဂတ ္ေလအရည္အေသြး၏ ပါ၀င္မႈႏႈန္း (%) ၁၀၀ ၁၂၆.၄ ၁၅၉.၂ 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 
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ဤႏႈန္းကို အသံုးျပဳရန္၊ NO2 ပါ၀င္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားျဖင့္ ပုံ ၇.၂-၃ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း 

ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။  

အဆင့္(၁)- လက္ရိွ ေလအရည္အေသြးတြင္ ပါ၀င္မႈကို တြက္ခ်က္ရန္။ 

အဆင့္(၂)-  အနာဂတ ္ေလအရည္အေသြးတြြင္ ပါ၀င္မႈကို တြက္ခ်က္ရန္ (ဇယား ၇.၂-၁၁၊ ၁၂) 

အဆင့္(၃)- အနာဂတ ္ေလအရည္အေသြးတြြင္ ပါ၀င္မႈကို တြက္ခ်က္ရန္  

အဆင့္(၄)- အနာဂတ္ NO2 ပါ၀င္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္  

စီမံကိန္း တစ္ဆင့္စီ၏ ခန္႔မွန္းပါ၀င္မႈကို ဇယား ၇.၂-၁၃ တြင္ျပထားျပီး  ပဏာမစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း 

ေတြ႕ရိွရသည္။ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ႀၤကိဳပုိ႔ယာဥ္စီစဥ္ေပးပါကကိုယ္ပုိ

င္ယာဥ္ မ်ားမွထုတ္လႊတ္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 
မူရင္း EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ပုံ ၇.၂-၃ NO2 ပါ၀င္မႈ အဆင့္မ်ား တြက္ခ်က္မႈ 

Field Survey Result 
Along the Road 

(B) 

0.038 ppm 

(Set by field survey result) 
 

Contribution Concentration at 

Present Air Quality 

(C)= (B)-(A) 

0.007 ppm 

Step 1 

Step 3 

Contribution rate for Future 

Air Quality (Table 7.2-11) 

Step 2 

Estimated NO2 

Concentration 

(E) = (A) + (D) 
 

Environmental Standard in Vietnam 

0.1 mg/m3 (24hr) 

Step 4 

Field Survey Result 
Living Environment 

(A) 

0.031 ppm 

(Set by field survey 

Contribution Concentration at 

Future Air Quality 

(D) = (C) ×(Contribution rate) 
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ဇယား ၇.၂-၁၃ NO2 ပါ၀င္မႈ၏ ခန္႔မွန္းရလဒ္မ်ား 

ပါ၀င္မႈ 

လမ္းေၾကာင္း ၂ လမ္းေၾကာင္း ၃ 

အပုိင္း(က) ၏ 

လုပ္ငန္းစတင္

လည္ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) ၏ 

လုပ္ငန္းစတင္

လည္ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(က) ၏ 

လုပ္ငန္းစတင္ 

လည္ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) ၏ 

လုပ္ငန္းစတင္  

လည္ပတ္ျခင္း 

(A) လူေန၀န္းက်င္ (ppm) ၀.၀၃၁ 
( ) ေထာက္ပ့ံပါ၀င္မႈ(ppm) ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉ 

(E) ခန္႔မွန္း NO2ပါ၀င္မႈ(ppm) ၀.၀၉၉ ၀.၀၉၉ ၀.၀၉၉ ၀.၀၉၉ 

ပဏာမစံႏႈန္း  (mg/m3) ၀.၁၀၈(200µg/m³) 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

 

လမ္းမၾကီးမ်ားတေလွ်ာက္ရိွ လူေနဧရိယာမ်ား၏ PM10 ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက၍္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ NO2 

ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏႏွင့္ အနာဂတ္ အဆင့္ တစ္ခုစီတြင္ ပါ၀င္မႈႏႈန္းကို ဇယား ၇.၂-၁၄ႏွင့္ ဇယား ၇.၂-၁၅ တြင္ 

ျပထားသည္။  

ဇယား ၇.၂-၁၄ လမ္းေၾကာင္း ၂ ၏ PM10ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏ 

ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

သြားလာမႈအလ်င္ 

(Km/နာရီ) 
ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္း (ကား/ရက္) ထုတ္လႊတ္သည့္ ပမာဏ (g/km/ရက္) 

လက္

ရိွ 

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္

သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ ၃၀ 
 

၃၀ ၉၀၉၈ ၁၂၆၄၇ ၁၆၀၇၉ ၆၃.၄ ၈၈.၂ ၁၁၂.၁ 

ေလးဘီးတပ္ယာ

ဥ္ငယ္ 
၃၀ ၅၀ ၂၉၂၈ ၃၁၆၁ ၄၀၄၆ ၂၀.၄  ၁၃.၃  ၁၇.၀  
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ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

သြားလာမႈအလ်င္ 

(Km/နာရီ) 
ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္း (ကား/ရက္) ထုတ္လႊတ္သည့္ ပမာဏ (g/km/ရက္) 

လက္

ရိွ 

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္

သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

ေလးဘီးတပ္ယာ

ဥ္ၾကီး 
၃၀ ၅၀ ၁၁၃၅ ၁၆၀၂ ၂၁၁၉ ၂၀၄.၁ ၁၉၄.၁  ၂၅၆.၈ 

စုစုေပါင္း - - ၁၃၁၆၁ ၁၇၄၁၀ ၂၂၂၄၄ ၂၈၇.၉  ၂၉၅.၅  ၃၈၅.၈  

အနာဂတ ္ေလအရည္အေသြး၏ ပါ၀င္မႈႏႈန္း (%) ၁၀၀.၀ ၁၀၂.၆ ၁၃၄.၀ 

မူရင္း -     ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ဇယား ၇.၂-၁၅ ေဆာက္လုပ္ဆဲကာလတြင္ လမ္းေၾကာင္း ၃ ၏ PM10ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏ 

ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

သြားလာမႈအလ်င္ 

(Km/hr) 
ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္း (ကား/ရက္) ထုတ္လႊတ္သည့္ ပမာဏ (g/km/ရက္) 

လက္

ရိွ 

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္

သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

အပုိင္း(က

) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လ

ည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

ႏွစ္ဘီးတပ္ယာဥ္ ၃၀ ၃၀ ၃၁၃၂ ၃၈၉၆ ၄၆၃၅ ၂၁.၈ ၂၇.၂ ၃၂.၃  

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္င

ယ္ 
၅၀ ၅၀ ၁၄၄၃ ၁၄၉၃ ၁၆၈၄ 

၆.၁ ၆.၃ ၇.၁ 
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ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

သြားလာမႈအလ်င္ 

(Km/hr) 
ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္း (ကား/ရက္) ထုတ္လႊတ္သည့္ ပမာဏ (g/km/ရက္) 

လက္

ရိွ 

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္

သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

လက္ရိွ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္ 

အပုိင္း(က

) 

၏လုပ္ငန္း

စတင္လ

ည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(က) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) 

၏လုပ္ငန္းစ

တင္လည္ 

ပတ္ျခင္း 

ေလးဘီးတပ္ယာဥ္ 

ၾကီး 
၅၀ ၅၀ ၁၁၄၂ ၁၄၆၅ ၁၈၆၆ 

၁၃၈.၄ ၁၇၇.၅ ၂၂၆.၁ 

စုစုေပါင္း - - ၅၇၁၇ ၆၈၅၄ ၈၁၈၅ ၁၆၆.၃ ၂၁၀.၉  ၂၆၅.၅  

အနာဂတ ္ေလအရည္အေသြး၏ ပါ၀င္မႈႏႈန္း (%) ၁၀၀.၀ ၁၂၆.၉ ၁၅၉.၇ 

မူရင္း -     ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ဤႏႈန္းကို အသံုးျပဳရန္၊ PM10 ပါ၀င္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားျဖင့္ ပုံ ၇.၂-၄ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း 

ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။  

အဆင့္(၁)- လက္ရိွ ေလအရည္အေသြးတြင္ ပါ၀င္မႈကို တြက္ခ်က္ရန္။ 

အဆင့္(၂)-  အနာဂတ ္ေလအရည္အေသြးတြြင္ ပါ၀င္မႈကို တြက္ခ်က္ရန္ (ဇယား ၇.၂-၁၄၊ ၁၅) 

အဆင့္(၃)- အနာဂတ ္ေလအရည္အေသြးတြြင္ ပါ၀င္မႈကို တြက္ခ်က္ရန္  

အဆင့္(၄)- အနာဂတ္ PM10 ပါ၀င္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္  

စီမံကိန္း တစ္ဆင့္စီ၏ ခန္႔မွန္းပါ၀င္မႈကို ဇယား ၇.၂-၁၆ တြင္ျပထားသည္။ 
အပုိင္း(က)၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ ခန္႔မွန္းရလာဒ္မ်ားမွာ ပဏာမစံခႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရိွေၾကာင္း 

ေတြ႔ရသည္။ အပုိင္း(ခ)၏ လုပ္ငန္းပတ္သည့္ အဆင့္အစပုိင္းတြင္ ခန္႔မွန္းမႈရလာဒ္မ်ားသည္ 

ပဏာမစံနႈန္းမ်ားထက္ေက်ာ္လြန္နုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရိွ PM10 ပါ၀င္မႈမွာပဏာမစံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနျပီး 

ခန္႔မွန္းရလာဒ္မွာပါ၀င္မႈမွာ လက္ရိွပါ၀င္မႈ အတုိင္းသာျဖစ္နုိင္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွ 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႀကိဳပုိ႔ယာဥ္စီစဥ္ေပးပါကကိုယ္ပုိင္ယာဥ္ မ်ားမွထုတ္လႊတ္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
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မူရင္း    ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ပုံ ၇.၂-၄ PM10 ပါ၀င္မႈ အဆင့္မ်ား တြက္ခ်က္မႈ 

 

ဇယား ၇.၂-၁၆ PM၁၀ ပါ၀င္မႈ၏ ခန္႔မွန္းရလဒ္မ်ား 

ပါ၀င္မႈ 

လမ္းေၾကာင္း ၂ လမ္းေၾကာင္း ၃ 

အပုိင္း(က) ၏ 

လုပ္ငန္းစတင္

လည္ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) ၏ 

လုပ္ငန္းစတင္

လည္ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(က) ၏ 

လုပ္ငန္းစတင္ 

လည္ပတ္ျခင္း 

အပုိင္း(ခ) ၏ 

လုပ္ငန္းစတင္  

လည္ပတ္ျခင္း 

(A) လူေန၀န္းက်င္ (mg/m3) ၀.၀၁၈ 

( ) ေထာက္ပ့ံပါ၀င္မႈ (mg/m3) ၀.၀၂၆ ၀.၀၃၄ ၀.၀၃၂ ၀.၀၄၁ 

(E) ခန္႔မွန္း NO2ပါ၀င္မႈ (mg/m3) ၀.၀၄၄ ၀.၀၅၂ ၀.၀၅၀ ၀.၀၅၉ 

ပဏာမစံႏႈန္း  (mg/m3) ၀.၀၅ 

Field Survey Result 

Along the Road 

(B) 
0.0435 mg/m3 

(Set by field survey result) 

 

Contribution Concentration at 
Present Air Quality 

(C)= (B)-(A) 

0.0255 mg/m3 

Step 1 

Step 3 

Contribution rate for Future 

Air Quality (Table 7.2-14, 15) 

Step 2 

Estimated NO2 

Concentration 

(E) = (A) + (D) 

 
Tentative Target Value 

 0.05 mg/m3 (24hr) 

Step 4 

Field Survey Result 

Living Environment 

(A) 
0.018mg/m3 

(Set by field survey result3) 

Contribution Concentration at 
Future Air Quality 

(D) = (C) ×(Contribution rate) 
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မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

 

၂)  ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာမွ သက္ေရာက္မႈ 

သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သည့္ စက္ရုံမ်ားမွ ေလညစ္ညမ္းေစသည့္အရာမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈကို 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ေကာင္းစြာ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားထုတ္လႊတ္မည့္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါ။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္ စကၠဴ၊ ႀကီးမားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ 

ဓာတ္ေငြ႕ညစ္ညမ္းမႈကိုျဖစ္ေစေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွလွ်င္၊ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္အမ်ိဳးသားအဆင့္သဘာ၀ပတ္၀န္း

က်င္အရည္အေသြးဆိုင္ရာထြက္ရိွမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရံပုံေငြ အဖြဲ႔၏ အေထြ 

ေထြသဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိင္ုရာလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုင္းလိုက္နာၿပီး အဆိုျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္ႏွစ္ခုလံုး၏ အေသးစားေလာင္ကၽြမ္းေစေသာပစၥည္းမ်ားထုတ္လႊတ္မႈ 

လမ္းညႊန္ခ်က္ ကိုအခန္း၂.၃.၁တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။  MP ျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကုစားနည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ EIA 

သို႔မဟုတ္ IEE အစီအရင္ခံစာ ကိ ု MOECAF သို႔ တင္သြင္းရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေကာင္းစြာစီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီး၊ ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 

သက္ေရာက္မႈမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းအကဲျဖတ္ရသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ထြက္ရိွမႈလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္စီမံကိန္းမ်ား အားလံုးသည္စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာအသံုးခ်ျပီး ေကာင္းေသာစက္မႈလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ားကို 

လိုက္နာရန္ေဖာ္ျပထားသည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတိုင္းသည္ OSSC/TSMC မွေထာက္ခံထားေသာ ECPP 

ကိုလုိက္နာၿပီးလုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အခါသဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေလ်ာ့ပါးေစေရး အတိုင္းအတာႏွင့္ 

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္၇မည္။ 

ထို႔အျပင္ ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွ ေလာင္ကၽြမ္းေစေသာအရာမ်ား ဘြိဳင္လာ၊သတၳဳႀကိဳမီးဖုိ၊ အင္ဂ်င္ 

အစရိွသည္တို႔တပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္မလိုလားအပ္ေသာေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါကေလထုညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့ပါးေစ

ေရတိုင္းတာမႈပါ၀င္ေသာ EMP ႏွင့္ EIA သို႔မဟုတ္ IEE အစီရင္ခံစာကိုလုပ္ငန္းအတိုင္းအတာအလုိက္ 

MONREသို႔တင္ျပရမည္။ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္EIAသို႔မဟုတ္IEEအစီရင္ခံစာတြင္ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္အရည္အေသြး

ေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈကိုဆန္းစစ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္္။ 

MONREသို႔တင္ျပရမည္။ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္EIAသို႔မဟုတ္IEEအစီရင္ခံစာတြင္ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္အရည္အေသြး

ေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္္။ EIAသို႔မဟုတ္IEEအစီရင္ခံစာတြင္အဆိုျပဳထား 

ေသာညစ္ျငမ္းေသာထုတ္လႊတ္မႈေလ်ာ့ပါေစေရးအစီအစဥ္တြင္စြမ္းအင္ကိုအက်ိဳးရိွစြာအသုံးခ်ေရး၊စနစ္တက်ျပဳျပင္မြမ္းမံ



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-41 

 

ျခင္၊ေလာင္စာႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ားစနစ္တက်ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္လိုအပ္ပါကထုတ္လႊတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းပညာ 

မ်ားေရးဆြဲညႊန္ၾကားရန္ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို 

ေကာင္းစြာစီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီး၊ ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 

အကျဲဖတ္ရသည္။ထို႔အျပင္ကိုယ္ပုိင္ကားမ်ားမွဂက္စ္ထုတ္လႊတ္မႈေလ်ာ့ခ်ရန္ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၏၀န္ထမ္းၾကိဳပုိ႔ 

ယာဥ္မ်ားတြင္အရိွန္သတ္မွတ္ထားျခင္းႏွင့္ေလာင္ကၽြမ္းေစသာကိရိယာမ်ားတြင္ညစ္ျငမ္းမႈေလ်ာ့ပါေရးတိုင္းတာျခင္းနည္း

လမ္းမ်ားထားရိွအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့ပါမည္ဟုခန္႔မွန္းရ သည္။ 

 

၇.၃ ေရအရည္အေသြး 

၇.၃.၁ ခန္႔မွန္းသည့္အရာ 

သက္ေရာက္မႈကိုခန္႔မွန္းရန္စစ္ေဆးသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

- သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း(ခ) ၏ ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္၊ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္နွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္တို႔တြင္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္သည့္ အရည္အေသြးနွင့္ ပမာဏ။ 

- စြန္႔ပစ္ေရမ်ား၊ စီးဆင္းေရ၊ အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရနွင့္ စက္ရံုမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားေၾကာင့္ စီး၀င္သည့္ေရျပင္မ်ားအေပၚ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ။ 

- ၇.၃.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

- စီမံကိန္းဧရိယာမွ စြန္႔ပစ္ေရကို လက္ခံမည့္ ေရႊေပ်ာက္ေခ်ုာင္းသည္ သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာရမည့္ 

ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတည္ေနရာႏွင့္ ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းကိုပုံ ၇.၃-၁ တြင္ျပသထားသည္။ 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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မူရင္း-    ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ပုံ ၇.၃-၁ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္း 

ရန္ကုန္ျမစ္၏ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းသည္ သီလ၀ါ SEZ၏အပုိင္း(က) ႏွင့္ အပုိင္း(ခ) မွစြန႔္ျပစ္ေရအမ်ားဆံုးျဖတ္သန္းသြားေသာ 

ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းထက္ အဆ ၇၀၀ ခန္႔ပုိမ်ားေသာေၾကာင့္ စီဆင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက၍္ သက္ေရာက္မႈမွာ 

သိသာထင္ရွားမႈမရိွဟုခန္႔မွန္းရသည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ျမစ္သည္ ဒီေရအတက္အက်ရိွျပီး 

ျမစ္၀ွမ္းအတြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ သြားလာေနေသာ 

ေရယာဥ္မ်ား၏ညစ္ညမ္းမႈရင္းျမစ္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမစ္၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 

တသတ္မွတ္ထဲမရိွဘဲတည္ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကိုလုိက္ျပီးေျပာင္းေနပါသည္။ 

အထက္ပါအေျခအေနမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေရထုထည္ 

အေပၚသက္ေရာက္နုိင္မႈအားေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရမည့္ ေနရာအျဖစ္ေရႊေပ်ာက္ေခ်ုာင္း အားသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။  

 

၇.၃.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ကာလ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ 

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလျပီးေနာက္ကို 

သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

Industrial 

Area 

ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္း(၂၀၁၅) 
Discharge 

MITT) 
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ကာလကို သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၇.၃.၄ ခန္႔မွန္းသည့္နည္းလမ္း 

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္စြန္႔ပစ္ေရဆိုး၏အရည္အေသြးႏွင့္သက္ေရာက္မႈကိုေဆာက္လုပ္ျခင္းနွင့္ 

ဖ်က္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းနွင့္သင့္ေတာ္ေသာကုစားသည့္နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚနုိင္သည့္ 

ရႊံေရနွင့္ေရဆိုး၊ေရညစ္ထုတ္လႊတ္မႈတို႔ကို သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္။  

(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ ထုတ္လႊတ္မႈစက္မႈလုပ္ငန္းမွ 

စြန္႔ပစ္ေရ၏အရည္အေသြး၏ပမာဏကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းနုိင္သည္။ 

၁) စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ခန္႔မွန္းေရေပးေ၀သည့္ ပမာဏ။ 

၂) စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ သန္႔စင္ျပီးေသာ ေရ၏ ခန္႔မွန္းအရည္အေသြး စက္မႈလုပ္ငန္းမွ စြန္႔ပစ္ေရေၾကာင့္ 

လက္ခံမည့္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈကို ျပည့္စုံေသာ Mixing Model ကိုသုံး၍ 

ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။ ယင္းအတြက ္ေအာက္ပါပုံေသနည္းကို အသံုးျပဳသည္။  

 

ဤတြင္  C (mg/L): စြန္႔ပစ္ေရနွင့္ေရာေနွာျပီးေနာက္ ေခ်ာင္းအတြင္းရိွ ညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာ ပါ၀င္မႈ။ 

C1 (mg/L): မေရာေနွာခင္ ေခ်ာင္းအတြင္းရိွ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာတြင္ ညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာ ပါ၀င္မႈ။ 

C2 (mg/L): မေရာေနွာခင္ စြန္႔ပစ္ေရတြင္ ညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာ ပါ၀င္မႈ။ 

Q1 (m3/s): မေရာေနွာခင္ ေခ်ာင္းအတြင္းရိွ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ၏ ေရစီးဆင္းသည့္နႈန္း။ 

Q2 (m3/s): မေရာေနွာခင္ စြန္႔ပစ္ေရ၏ ေရစီးဆင္းသည့္နႈန္း။ 

စီးဆင္းေရ ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ စြန္႔ပစ္ေသာေရ၏ သက္ေရာက္မႈကို စီမံကိန္း၏ လ်ာထားပုံစံအတိုင္း 

အရည္အေသြးဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္အကဲျဖတ္မႈက္ို အေျခခံ၍ဆံုးျဖတ္နုိင္သည္။ 

၇.၃.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ရလဒ္ 

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ မုိးရာသ ီ (ေမလမွ ေအာက္တိုဘာလ)တြင္ 

ထိေတြ႕ေသာေျမဆီလႊာမ်က္နွာျပင္မွ ရႊံေရျဖစ္ေပၚျပီး လက္ခံသည့္ေရျပင္မ်ားသို႔ စီး၀င္နုိင္သည္။ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ ကန္ထရုိက္တာမ်ားကို ဟင္းလင္းျပင္ ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ ေျမတူးေဖာ္ျခင္း၊ ျဖည့္ျခင္းႏွင့္ 

1 1 2 2

1 2

C Q C Q
C

Q Q
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ေျမဖုိ႔ျခင္းတို႔ကို တတ္နုိင္သမွ် ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းထားရန္ ေတာင္းဆိုရမည္။ 

ေျမတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းကို အသင့္ေတာ္ဆုံးနွင့္ အျမန္ဆံုး အေကာင္ထည္ေဖာ္ျပီး ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ 

(နုိ၀င္ဘာမွေနာက္နွစ္ဧျပီလ) အတြင္းအျပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္မည္။ လိုအပ္ပါက စြန္႔ထုတ္မည့္ ရႊံေရမ်ားက္ို 

ထိန္းသိမ္းရန္၊ အနည္ခ်ကန္ငယ္မ်ား တူးရမည္ျဖစ္ျပီး ပတ၀္န္းက်င္သို႔ မစြန္႔ပစ္မီ ထိုအရာမ်ားကို 

အနည္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ယာယီေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားမွ စြန္႔ပစ္လာမည့္ 

အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ကန္ထရုိက္တာမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္သာမ်ားမွ အညစ္အေၾကးေရမ်ားကို 

သိုေလွာင္စုစည္းရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္သည့္/သိမ္းသည့္ေနရာတြင္ မိလႅာကန္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရမည္။ 

မိလႅာကန္မွ အနည္အနွစ္မ်ားကို အျပင္းထန္ဆံုး ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္နႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္နုိင္ရန္ 

ပုံမွန္သိမ္းဆည္းရမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 

စြန္႔ပစ္ေရအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေကာင္းစြာ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီး ပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာႏွင့္ ျမစ္ေအာက္ပုိင္း ေရျပင္သို႔ 

သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈမရိွႏုိင္ေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းရသည္။  

(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွထုတ္လႊတ္ေသာ ေရဆိုးအမ်ိဳးအစား (၃)မ်ိဳးရိွျပီး၊ 

အလားအလာရိွေသာ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည္။ ယင္းတို႔မွာ (၁) စီးဆင္းေရ၊ (၂) စြန္႔ပစ္ေရ၊ (၃) 

စက္မႈလုပ္ငန္းမွစြန္႔ပစ္ေရတို႔ျဖစ္သည္။ 

၁) စီးဆင္းေရ 

ခင္းထားေသာမ်က္နွာျပင္မ်ား၊ အေဆာက္အဦးေခါင္းမုိးမ်ားနွင့္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္းရိွ 

အေထာက္အပ့ံအေဆာက္အအံုမ်ားမွ စီးဆင္းေသာေရကို ေရေျမာင္းမ်ားျဖင့္ သိမ္းဆည္းျပီး အတြင္းပုိင္းရိွ 

တူးေျမာင္းမ်ားသို႔ စီး၀င္ကာ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းသို႔ ေနာက္ဆုံးစီးဆင္းသည္။ ယင္းကို ပံု 

(၇.၃-၁) တြင္ျပထားသည္။ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွစုေဆာင္းရရိွေသာ မုိးေရတြင္ ပုံစံမ်ိဳးစုံနွင့္ ညစ္ညမ္းေစေသာ 

အရာမ်ိဳးစုံပါ၀င္သည္။ ယင္းအရာမ်ားသည္ သန္႔စင္ထားေသာအရာမ်ား၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

မ်က္နွာျပင္သို႔ ေမွာက္က်ျခင္းနွင့္ ယိုဖိတ္ျခင္းကိုေလ်ာ့ခ်မည့္ ကုစားနည္းနွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔အေပၚတြင္ 

မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ပြားမႈ အျမင့္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ားမွာ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ၀န္စည္တင္ျခင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေလာင္စာႏွင့္ အမိႈက္မ်ား သိုေလွာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

ျဒပ္ပစၥည္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းနွင့္ ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ယိုဖိတ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ 
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အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္သည္။ ယိုဖိတ္မႈႏွင့္ယိုစိမ့္မႈကို စစ္ေဆးရန္ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ား ေလာင္စာမ်ားႏွင့္ 

အညစ္အေၾကးမ်ားသိုေလွာင္မႈကို ပုံမွန္စစ္ေဆးရမည္။ ထို႔ျပင္စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ စီးဆင္းေရ၏ အရည္အေသြးကို 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာစံနႈန္းနွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ ပုံမွန္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ ငွားရမ္းလုပ္သူမ်ားကို 

ညစ္ညမ္းသည့္ စီးဆင္းေရကို စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ သီးသန္႔ ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္ အေထာက္အပ့ံပစၥည္း တပ္ဆင္ရန္ 

ေတာင္းဆိုရမည္။    

၂) အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရ 

အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရကို စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္းရိွ စက္ရုံမ်ားမွ ေဆးေၾကာေလွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေရခိ်ဳးျခင္းႏွင့္ 

အိမ္သာေရသံုးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေထြေထြအိမ္တြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ စြန္႔ပစ္သည္။ အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရကို ရုံးခန္းႏွင့္ 

အေဆာက္အအံုမ်ားမွလည္း ထုတ္လႊတ္ႏုိင္သည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို 

ေျမာင္းမ်ားသုိ႔မစြန္႔ထုတ္မီ သိမ္းဆည္းရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္ရန္အတြက္ မိလႅာကန္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ 

ေတာင္းဆိုရမည္။ မိလႅာကန္မ်ား၏ သန္႕စင္မႈႈစြမ္းအားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ မိလႅာကန္မ်ား၏ အနည္မ်ားကို 

သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ပုံမွန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းသို႔ ေရထြက္မ်ားတြင္ ေျမာင္းေရမ်ား၏ အရည္အေသြးကို သတ္မွတ္စံႏႈန္းႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ ေသခ်ာေအာင္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးရမည္။  

၃) စက္ရုံသံုးစြန္႔ပစ္ေရ 

(က) ေရျဖန္႔ေ၀မႈ ပမာဏ 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပုိင္း (ခ) သည္ ၂၆၂ ဟတ္တာ က်ယ္၀န္းပါမည္။ 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ေရျဖန္႔ေ၀မႈ ပမာဏကို ႏုိင္ငံတကာ စက္မႈဇုန္ ၀န္္းမ်ား၏ တူညီေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏ 

ေရျဖန္႕ေ၀မႈႏႈန္းကို အေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။ တူညီေသာ စက္မႈဇုန္ ၀န္းအတြက ္ေရျဖန္႔ေ၀မႈႏႈန္းသည္ တစ္ရက္လွ်င္ 

တစ္ဟတ္တာအတြက္ ၁၂၀ ကုဗမီတာ ျဖစ္သည္။ တူညီစြာပင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ အမ်ားဆံုး ေရျဖန္႔ေ၀ႏႈန္းသည္ 

တစ္ရက္လွ်င္ ၃၀၀၀၀ ကုဗမီတာခန္႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။  

(ခ) စြန္႔ပစ္ေရ ပမာဏ 

စြန္႔ပစ္ေရ ပမာဏကိ ု ေရျဖန္႔ေ၀သည့္ ပမာဏကို အေျခခံျပီး ခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။ စြန္႔ပစ္ေရထြက္ရိွသည့္ ပမာဏႏွင့္ 

ေရျဖန္႔ေ၀မႈ၏ အခ်ိဳးသည္ ၈၀ % ရိွမည္ဟု ယူဆရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ အမ်ားဆံုး 

စြန္႔ပစ္ေရပမာဏသည္ တစ္ရက္လွ်င္၁၇၀၀၀ ကုဗမီတာခန္႔ ရိွႏုိင္သည္။  
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(ဂ) ေရဆုိး၏ အရည္အေသြး 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ စီမံေသာ 

ဗဟိုစြန္႔ပစ္ေရသန္႕စင္စက္ရုံတြင္ ကနဦး သန္႕စင္ျခင္းခံရသည္။ အနီးပတ္၀န္းက်င္ရိွ ေရျပင္မ်ားသို႔ စြန္႔ထုတ္ေသာ 

ေရဆိုး၏ သတ္မွတ္ေရအရည္အေသြး စံႏႈန္းကို အခန္း (၂) တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန (MOI) ႏွင့္ 

MOECAF ၏ စက္မႈဇုန္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္အတုိင္း စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ သတ္မွတ္သည္။   

(ဃ) ျမစ္ေအာက္ပုိင္း ျမစ္၀ွမ္းအေပၚသက္ေရာက္မႈ 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္ေရ၏ ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကိ ု ေခ်ာင္း၏ ေရစီးဆင္းႏႈန္းႏွင့္ 

ညစ္ညမ္းေစသည့္အရာမ်ားပါ၀င္မႈ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည့္၀ေသာ ေပါင္းစပ္ပုံစံကို အသံုးျပဳျပီး ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။  

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း ကိုအေျခခံ ျပီး ေရႊေပါက္ေခ်ာင္း၏ အက်ယ္သည္ ၇ မီတာခန္႕ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီႏွင့္ 

မုိးရာသီတြင္ ေခ်ာင္း၏ စီးဆင္းႏႈန္းကို Manning’s equation ႏွင့္ ယင္း၏ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ယူဆခ်က္ကို 

အေျခခံျပီး ဇယား၇.၃-၁တြင္ ျပထားသည့္ အတိုင္း ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။  

ဇယား ၇.၃-၁ ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္း၏ ယူဆရေသာ အေျခအေနမ်ား 

ရာသီ 

အပုိင္း 

ဧရိယာ 

(m2) 

စုိစြတ္ 

Perimeter 

(m) 

ေလွ်ာေစာက္ 

Manning 

roughness 

coefficient 

စီးဆင္းမႈအ

လ်င္  

(m/s) 

စီးဆင္းႏႈန္း 

(m3/s) 

မုိးရာသီ ၄.၉ ၇ ၀.၀၀၀၁၂၅ ၀.၀၆(1) ၀.၁၅ ၀.၇၄ 

ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ ၂.၁ ၅.၅ ၀.၀၀၀၁၂၅ ၀.၀၆ ၀.၁၀ ၀.၂၁ 

ပ်ွမ္းမွ် 
 

၃.၅ 
 

၆.၂၅ ၀.၀၀၀၁၂၅ ၀.၀၆ 

 
၀.၁၃ 

 
၀.၄၇ 

 

မူရင္း- (1): This coefficient is applied for minor streams on plains with weeds and winding 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 
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BOD5 ကိုပတ၀္န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈကို အကျဲဖတ္မႈအတြက္ ညႊန္းကိန္းမ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ ဤ 

parameter သည္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိကအက်ဆံုး parameter မ်ားျဖစ္ျပီး စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ ထြက္ေသာ အဓိက 

ညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္း၏အရည္အေသြးကိုထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္နုိင္ေစေသာသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း

မ်ား ဥပမာ-အပုိင္း (က) ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၊ အပုိင္း(ခ) ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ပါ၀င္ေသာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊စီး 

ဆင္းမႈအေျခအေနကိုပုံ ၇.၃-၂ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပါင္းစပ္ပုံစံအသံုးျပဳ၍ခန္႔မွန္းရလဒ္ကို 

ဇယား၇.၃-၂တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

 
မူရင္း-    ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

ပုံ၇.၃-၂ ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္း၏ခန္႔မွန္းစီးဆင္းမႈပုံစံဇယား ၇.၃-၂ ေရအရည္အေသြးခန္႔မွနူ္မႈရလာဒ္ ဇယား 

စဥ္ စီးဆင္းမႈအေျခအေန 
လက္ရိွေျမာင္း 
အေျခအေန 

ခန္႕မွန္း 
ရလာဒ္  

(ေပါင္းစပ္ျပီးေနာက္) 
ပဏာမ 
စံႏႈန္း 

  Area  
Wastewater 

Type 
Q 

(m3/day) 
BOD 

(mg/l) 
Q 

m3/sec 
BOD 

(mg/l) 
Q 

m3/sec 
BOD 

(mg/l) 
၁ အပုိင္း(က) စက္မႈ စက္မႈ  ၇၀၀၀ ၂၀ 

    
 

၂ အပုိင္း(ခ) စက္မႈ စက္မႈ ၁၇၀၀၀ ၂၀       
 

 

၃   
ပုိ႔ေဆာင္ 
ေရး2B 

စက္မႈ 
၅၂၃၉ ၂၀ ၀.၄၇ ၄.၀ ၀.၈၂ ၁၀.၅ ၁၅ 

၄   
ပုိ႔ေဆာင္ 
ေရး 3 

စက္မႈ 
၁၃ ၂၀       

 
 

၅   
လူေနႏွင့္ 

ကုန္သြယ္ေရး3 
အိမ္သံုး ၈၅၂ ၃၀       

 
 

Note: (1): The value is estimated based on the actual operating data of water discharge value provided 
from TSMC(as of May 2016)  
     (2): The values is average of EIA report for Thilawa SEZ Class A Development Project (September 

2013) and field survey in Chapter 6  
(3): Thilawa Zone B Master Plan & Infrastructure Feasibility Study Report (logistic, residence and 

Yangon
Q1 ZoneA Industrial Wastewater

River ↓

Q3 Log2B Industrial Wastewater ↓ Q5 R&C 3 Domestic Wastewater

↓ ↓ ↓

←　　Shwe Pyauk Creek （Q1+Q2+Q3+Q4+Q5)

↑ ↑

Q4 Log3 Industrial Wastewater ↑

↑

Q２ ZoneB Industrial Industrial Wastewater
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commercial area) 
မူရင္း-    ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

ဇယား ၇.၃-၂ တြင္ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္း၏ ေရအရည္အေသြးသည္ စက္မႈဇုန္မွ စြန္႔ပစ္ေရေၾကာင့့္ 

ေျပာင္းလမဲည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္း၏ ေရအရည္အေသြးသည္ ေရေနဘ၀ကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ 

ေရအရည္အေသြးစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီဆ ဲ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေရမွ 

ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမွာ နည္းပါးႏုိင္သည္။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနႏွင့္လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ စြန္႔ျပစ္ေသာေရတြင္ျပင္းအားမ်ား သတၳဳႏွင့္ 

အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား ပါ၀င္မႈကို သိသာထင္ရွားစြာမေတြ႔ရပါ။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွ 

အနာဂါတ္ေရလိုအပ္မႈအစီအစဥ္ကို စီမံကိန္းပုိင္ရွင္အားတင္ျပ ၿပီး စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၏ 

လုပ္ေဆာင္မႈကိုနည္းလမ္းတစ္က်ျဖစ္ေအာင္ေရဆိုးသန္စင္မႈအတိုင္းတာကုိလံုေလာက္ေအာင္ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သ

ည္။ အေျခခံအားျဖင့္ စြန္႔ျပစ္ေရတြင္ပါ၀င္မႈသည္ ေရစစ္ကန္ႏွင့္ ေခ်ာင္းအတြင္းျဖတ္သန္းျပီး 

စီးဆင္းေနေသာေရႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာေရာေႏွာသြားမည္ဟုခန္႔မွန္းရသည္။ အကယ္၍ စြန္႔ျပစ္ေရအမ်ားအျပားတြင္ 

သတၳဳဓာတ္မ်ား အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားပါ ၀င္ခ့ဲေသာ္ အထူးသျဖင့္ 

ေရစီးဆင္းမႈေႏွးေသာရာသီတြင္ျဖစ္ပါကစီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွအတြင္းစံႏႈန္းကိုျပန္စစ္ေဆးျပီးလိုအပ္ပါကပဏာမသန္႔စင္မႈကို

အတိအက်လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။  

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူႏွင့္စီမံကိန္းပုိင္ရွင္တို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ပါ၀င္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ 

စြြန္႔ပစ္ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ေရထုထည္ကို အျမဲမျပတ္ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။  

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ စီးဆင္းေရ၊ 

အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရ၊ ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ေရ အပါအ၀င္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ 

အနီးပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျမစ္ေအာက္ပုိင္းဧရိယာတုိ႔ကို ၾကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားႏုိင္ပါ။  

 

၇.၄ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

၇.၄.၁ ခန္႔မွန္းသည့္အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းသည့္အရာမ်ားမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

- ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွနွင့္ဖ်က္သိမ္းသည့္လုပ္ငန္း  

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ထြက္ေပၚသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္း။ 

- စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း။ 
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၇.၄.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ဟု 

သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၄.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ကာလ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ 

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလျပီးေနာက္ကို 

သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ကာလကို သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၇.၄.၄ ခန္႔မွန္းသည့္နည္းလမ္း 

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၏ သက္ေရာက္မႈ 

ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။  

- စီမံကိန္း၏အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးေစေရးအတြက္ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၏ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

မ်ားမွ စြန္႔ပစ္အစုိင္အခဲကုိအကဲျဖတ္ရန္။ 

- ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွစီမံကိန္းပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ရိွထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ 

ထြက္ေပၚလာေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အကျဲဖတ္ရန္။ 

 
(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွစြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၏ သက္ေရာက္မႈခန္႔မွန္းျခင္းကိ ု ေအာက္ပါအတိုင္း 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

အပုိင္း (က) ၏စက္မႈလုပ္ငန္း အညစ္အေၾကးမ်ားမွ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သက္ေရာက္မႈႏွင့္ 

အပုိင္း (ခ) ၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာမွ စက္မႈလုပ္ငန္း အညစ္အေၾကးမ်ားစီးပြားေရးႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာစြန္႔ျပစ္ပစၥည္းမ်ား သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းွအရည္အေသြး၊ ပမာဏကိုခန္႔မွန္းျခင္းျဖင့္ 

အကျဲဖတ္ရန္၊ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ကိုTSMCသို႔တင္ျပရန္။ 
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၇.၄.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ရလဒ္ 

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ပိတ္သိမ္းသညု္အဆင့္ 

၁) ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ 

ေျမလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အရ ပုိင္းျဖတ္ရာမွ ထြက္ရိွလာေသာ အၾကြင္းအက်န္ေျမမ်ားက္ို ေျမဖုိ႔ျခင္းတြင္  

အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္တြင္ အၾကြင္းအက်န္ ေျမစြန္႔ပစ္မည့္ အစီအစဥ္မရိွပါ။ အပုိင္း(ခ)၏ 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာထူေထာင္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု(၁၄၁)စုကိ ုျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ လိုအပ္ျပီး ယင္းတို႔၏ ေနထိုင္ရာ 

အေဆာက္အအံုမ်ားကိုျဖိဳဖ်က္မည္။ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားမွာ 

ေဘးအႏၱရာယ္မရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖစ္ျပီး ယင္းတို႔ကိ ုေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ စုပုံျပီးသိမ္းဆည္းရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင့္  

သက္ေရာက္မႈကိုကန္႔သတ္နိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ 

၂) ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ေျမလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကြင္းအက်န္ေျမမ်ား ထုတ္လႊတ္မည္ 

မဟုတ္ေပ။ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖိဳဖ်က္ျခင္းမွ ထုတ္လႊတ္မည့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးစီက ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) 

သီးသန္႔ကုမဏီမ်ားႏွင့္အတူ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားပိတ္သိမ္းသည့္အစီအစဥ္ကိုဆြဲ၍ ေဆာက္လုပ္ေရး 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စုပုံမႈကိ ု ေဆာင္ရြက္ရမည္။ Strategic Urban Development Plan for Greater Yangon အေနျဖင့္ 

(၂၀၄၀) တြင္မိလႅာေျမဖုိ႔သည့္ေနရာမ်ားကိုတည္ေထာင္ရန္နွင့္ 3R လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

တိုးျမွင့္နည္းမ်ားကိုတင္ျပခ့ဲသည္။ ေဒသတြင္းအစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္သည္ 

ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္သည့္အခါတြင္ တိုးတက္လာမည္ဟု 

ခန္႔မွန္းရသည္။ 

(၂)လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

အခန္း(၃) တြင္ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည့္အတိုင္းစက္မႈဇုန္ ဧရိယာမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် 

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ခြဲစုျပီျပန္လည္အသံုးျပဳရမည္။၄င္းမ်ိဳးတူအမိႈက္မ်ားစုၿပီးစြန္႔ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုကုိင္တြယ္ေဆာ

င္ရြက္ရန္ ငွားရမ္းလုပ္ကို္င္သူတ္ုိင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူထံတြင္တာ၀န္ရွိသည္။ ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏုိင္ေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ုားကို စက္မႈဇုန္ အပုိင္း(က) ရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစြန္႔သည့္ ၀င္းအတြင္းသို႔ စြန္႔ပစ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) ရွိ ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္သည့္ဌာနမွ  

ျပဳလုပ္ရမည္။  
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၁) ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာသုိ႕သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမွကာကြယ္ရန္စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

ႏွင့္စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာစြန္႔ျပစ္ပစၥည္းစြန္႔ထုတ္မႈႏွင့္သန္႔စင္ျခင္း 

အစုိင္အခဲစြန္႕ျပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္သန္႔စင္ျခင္းကို သီလ၀ါ SEZ(က)ရိွဂ်ပန္အမိႈက္စီမံခန္႕ခြမဲႈကုမၸဏီ(Golden Dowa 

Eco-System Myanmar Co., Ltd.)မွေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆုံးEIAအစီရင္ခံစာအရအပုိင္း(က)၏စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ၏စြန႔္ျပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြမဲႈအေဆာက္အဦး၊ 

စြန္႔ျပစ္ပစၥည္းမ်ားသန္႔စင္ျခင္းစီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊စြန္႔ျပစ္ေရသန္႔စင္ျခင္း၊ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ား၊အႏၱရာယ္ရိွ/မရိွ 

ေသာစြန္႔ျပစ္ပစၥည္းအစရိွသည္တို႔ကိုအခန္း(၄)တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္္ငန္းစဥ္ကိုပုံ၇.၄-၁တြင္ေဖၚျပထားသည္။ ျပန္လည္အသံုးျပဳရေသာ 

ပစၥည္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ စြန္႔ျပစ္ပစၥည္းမ်ားသန္႔စင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ 

အႏၱရာယ္ရိွ/မရိွေသာစြန္႔ျပစ္ပစၥည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္အနီးပတ္၀န္းက်င္သို႔ညစိညမ္းမႈထုတိလႊတ္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္္ 

ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္ျဖစ္သည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုလက္ခံျခင္းမျပဳမီ စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳမီ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းနမူနာမ်ားကို ရယူစစ္ေဆးခဲျြခားျပီး လက္ခံျခင္းစီမံခန္႔ခြျဲခင္းကို 

ျပဳလုပ္သြားမည္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္မည္ကဲ႔သို႔ သန္႔စင္ရမည္ကို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသန္္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း 

လုပ္ေဆာင္သူမွေဆာင္ရြက္သြားမည္  ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး သန္႔စင္ျပီးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းကို နမူနာခြျဲခားသကဲ႔သို႔ 

ေသခ်ာစစ္ေဆးရမည္။ ထို႔ေနာက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားအလိုက္သိသာထင္ရွားေသာစစ္ေဆးမႈ၊ 

လက္မခံမီွႏွင့္မစစ္ေဆးမီွ လက္ေဗြစစ္ေဆးျခင္းပုံစံမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္။ သန္္႔စင္ျပီးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ 

ေရကိုလည္းထပ္မံသန္႔စင္ရန္လိုမလိုစစ္ေဆးရမည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအရ 

သန္႔စင္ျပီးစြန္႔ပစ္ေရးကိ ု ေရထုတြင္းစြန္႔ပစ္ျခင္း ႏွင့္မီးရိႈ႕သည့္ စက္မွဓာတ္ေငြ႔ထြက္ရိွမႈမ်ားသည္ 

စစ္ေဆးခြျဲခားသည့္စက္ကုိ ျဖတ္ကာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းႏွွင့္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

မီးရိႈ႔ဖ်က္စီးသည့္ စက္မတက္ဆင္မီအပုိင္း(က) ရိွစြန္႔ပစ္ပစၥည္းသန္႔စင္သည့္ကုမၸဏီသည္ 

ေဆးရုံသံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုလက္မခံပါ။သို႔ရာတြင္ကုမၸဏီမွေဆးရုံသံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသန္႔စင္ပါကECPP 

အရTSMC မွျငင္းပယ္လိမ့္မည္။။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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Note) I, II and III shows the on-page reference which indicates that next step with the same Roman 
Figure is somewhere else on the drawing. 
မူရင္း: DOWA Eco-System Co., Ltd. 

ပုံ ၇.၄-၁ အစုိင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြမဲႈလုပ္္ငန္းစဥ္ 

 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသန္႔စင္ျပီးေနာက္ဆုံးေျမဖုိ႔ျခင္းကိုရႊံ႕ေစးေျမ၊ျဖတ္သန္းနုိင္ေသာအလႊာ၊စိမ္႔ဝင္နုိင္ေသာအလႊာ၊ေျမဖုိ႔ျခင္း
ႏွင့္အေပၚဆံုးေျမလႊာတြင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကိုပုံ၇.၄-၂တြင္ျပထားသည္။ 

ေနာက္ဆုံးေျမဖုိ႔ျခင္းျပဳလုပ္ျပီးေနာက္စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွမျမဲမပ်က္ေအာက္ပါအတိုင္းေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။ 

- စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ဓာတ္ျပဳေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ၿပိဳကြဲျခင္းေၾကာင့္ ေျမကၽြံျခင္း၊ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္အျခားေသာေမ်ာ္မွန္း 
မထားေသာ အနည္က်ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ေျမျမွပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

- စိမ့္၀င္ျခင္းႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕စုေဆာင္းျခင္းစနစ္ကိုထိန္းသိမ္းစီမံလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

- ေျမေအာက္ ေရအရည္အေသြးႏွင့္အနံ႔ဆိုးမ်ားကိုလဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ဆုံးေျမဖုိ႔ျပီးအနည္းဆံုး၁၀ႏွစ္အၾကာတြင္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေလ့လာျခင္းျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္သည္ထို႔အျပင္၂ႏွစ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းမျပဳပါကစီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွေျမဖုိ႔ျခင္းေနရာကိုပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။  

Non-Hazardous 
Waste 

Fuel Blending 

Recyclable 
Waste 

Non-Recyclable 

Waste 

Sorting 
Paper, Plastics, Metals, 

Glass, and so on 

Material 
Output 

Water 
Discharge 

Solid Fuel 
for Cement 

Stabilization 

Landfill 
for non-hazardous waste 

Wastewater 
Treatment 

Landfill 
for hazardous waste 

Stabilization 

Incinerator 

II Ash III Solid 

Leachate 

II Ash 

Ash 

I 

 

I 

 

I 

Hazardous Waste 
(Reactive, Explosive, Infectious, 

Toxic, Inflammable, Corrosive, 

etc.) 

III Solid 
from sludge 

treatment 

Leachate 

II Ash III Solid 
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ေျမဖုိ႔ျခင္းျဖတ္ပုိင္းပုံ ေနာက္ဆုံးဖံုးအုပ္မႈပုံစံ 
Source: DOWA Eco-System Co., Ltd. 

ပုံ ၇.၄-၂ ေျမဖုိ႔ျခင္းျဖတ္ပုိင္းပံုႏွင့္ ေနာက္ဆုံးဖံုးအုပ္မႈပုံစံ  

  

ေျမဖုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္းျပီးဆံုးျပီးေနာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ပန္းျခံ ေသာ၎္ 
ဆိုလာကြင္းျပငမ်ားအစရိွသည့္ အရာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမွာျဖစ္သည္။ ပုံ၇.၄-၃တြင္သဘာ၀ ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည့္အရာနမူနာမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳပုံကိုျပသထားသည္။ 

 
Source: DOWA Eco-System Co., Ltd. 

ပုံ ၇.၄-၃  ေျမဖုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္းျပီးဆုံးျပီးေနာက္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ပန္းျခံ ဆုိလာကြင္းျပင္မ်ားနမူနာ 

အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအရလက္ရိွသီလ၀ါSEZတြင္အစုိင္အခဲစြန္႔ျပစ္မႈအတြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာေသခ်ာျပီးစက္မႈလုပ္ 
ငန္းမွစြန္႔ျပစ္ပစၥည္း၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွစြန္႔ျပစ္ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားသန္႔စင္ရန္လံု 
ေလာက္ေသာစြမ္းရည္ရိွသည္။ 

1) အျပီးသတ္စြန္႔ျပစ္နုိင္မႈစြမ္းရည္ 

ဇယား ၇.၄-၁ ဇုံ(က)မွဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကိုအေျခခံ၍ ဇုံ(က)ႏွင့္(ခ)မွ စက္မွဳႏွင့္စီးပြားေရးသံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
အမ်ားဆံုးစီမံႏုိင္မွဳပမာဏကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား ၇.၄-၁ ဇုံ(က)ႏွင့္(ခ)မွ စက္မွဳႏွင့္စီးပြားေရးသံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
အမ်ားဆံုးစီမံႏုိင္မွဳပမာဏ shows estimated maximum generation amount of industrial and business related 
waste in Zone A and Zone B in Thilawa based on tenant of Zone A which submitted Environmental 
Conservation Prevention Plan (ECPP) to TSMC and EIA report in Japan. 

We will be able to make various type of eco-friendly 

facilities after capping the Landfill.

Park (Portland, USA) Mega Solar Park (Akita, Japan)

Effective usage of  capped Landfill
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ဇယား ၇.၄-၁ ဇုံ(က)ႏွင့္(ခ)မွ စက္မွဳႏွင့္စီးပြားေရးသုံးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အမ်ားဆုံးစီမံႏုိင္မွဳပမာဏ 

ဧရိယာ 
Sellable/ 

Total Building 
Area 

Unit 
Maximum Amount of Waste 

(ton/year)  

အပုိင္း(ခ) 

စက္မွဳဧရိယာ 
(၂၆၂ဟတ္တာ) 

201 ha 135 
t/ha/yr*1 

28,296 

ပုိ႔ေဆာင္ေရးဧရိယာ 
(၂၆၇ဟတ္တာ) 

214 ha 2.1 
t/ha/yr*2 

449 

ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာ 
(၂၄ဟတ္တာ) 

86 ha 124 
t/ha/yr*2 

10,664 

အပုိင္း(က) 
စက္မွဳဧရိယာ 
(၃၇၀ဟတ္တာ) 

251 ha 135 
t/ha/yr*1 

33,912 

Total of Zone A and B in Thilawa 
SEZ 

  
73,321 

Note:  *1: Tenants in Zone A which submitted Environmental Conservation Prevention Plan (ECPP) 
*2: EIA reports for Construction of Shopping Malls in Japan 

Source: TSMC and EIA Reports in Japan 
မူရင္း- TSMC ႏွင့္ EIA အစီရင္ခံစာ (ဂ်ပန္) 

သီလ၀ါ SEZရွိ စြန္႔ပစ္အစုိင္အခဲသန္႔စင္မွဳႏွင့္ ေျမဖုိ႔သန္႔စင္ျခင္းေနရာသည္ 
ႏွစ္၆၀အတြင္းလံုေလာက္ေသာသန္႔စင္ႏုိင္မွဳစြမ္းရည္ရိွ မရွိ။ ခန္႔မွန္းထားေသာထပ္ေပါင္းစက္မွဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား သန္႔စင္စြန္႔ပစ္မွဳကို ပုံ ၇.၄-၂ တြင္ျပထားသည္။   

 

ဇယား ၇.၄-၂ သီလ၀ါ  SEZ အပုိင္း(က)ႏွင့္(ခ)တြင္ ႏွစ္စဥ္ ထပ္ေပါင္းစက္မွဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား သန္႔စင္စြန္႔ပစ္မွဳ ခန္႔မွန္းခ်က္ 

ႏွစ္ 

အစုိင္ခဲစြန္႔ပစ္မွဳပမာဏ (တန္/ႏွစ္) အစုိင္အခဲ 
စြန္႔ပစ္မႈပ 
မာဏ1 

(တန္/ႏွစ္) 

ေနာက္ဆုံးစြႏ္႔
ပစ္သည့္အ 
စုိင္အခဲပမာ

ဏ 
(တန္/ႏစ္) 

အပုိင္း
(ခ) 

အပုိင္း(ခ) အပုိင္း(ခ) အပုိင္း(က) စုစုေပါင္း 

2016 1 0  0  0  2,700  2,700  2,700  478  

2017 2 0  0  0  5,400  5,400  8,100  1,434  

2018 3 2,700  0  0  8,100  10,800  18,900  3,345  
2019 4 5,400  42  2,480  10,800  18,722  37,622  6,659  
2020 5 8,100  84  4,960  13,500  26,644  64,266  11,375  

2021 6 10,80
0  126  7,440  16,200  34,566  98,832  17,493  

2022 7 13,50
0  168  9,920  18,900  42,488  141,320  25,014  

2023 8 16,20
0  210  10,664  21,600  48,674  189,994  33,629  

2024 9 18,90
0  252  10,664  24,300  54,116  244,110  43,207  
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ႏွစ္ 

အစုိင္ခဲစြန္႔ပစ္မွဳပမာဏ (တန္/ႏွစ္) အစုိင္အခဲ 
စြန္႔ပစ္မႈပ 
မာဏ1 

(တန္/ႏွစ္) 

ေနာက္ဆုံးစြႏ္႔
ပစ္သည့္အ 
စုိင္အခဲပမာ

ဏ 
(တန္/ႏစ္) 

အပုိင္း
(ခ) 

အပုိင္း(ခ) အပုိင္း(ခ) အပုိင္း(က) စုစုေပါင္း 

2025 10 21,60
0  294  10,664  27,000  59,558  303,668  53,749  

2026 11 24,30
0  336  10,664  29,700  65,000  368,668  65,254  

2027 12 27,00
0  378  10,664  32,400  70,442  439,110  77,722  

2028 13 28,29
6  420  10,664  33,912  73,292  512,402  90,695  

2029 14 28,29
6  449  10,664  33,912  73,321  585,723  103,673  

2030 15 28,29
6  449  10,664  33,912  73,321  659,043  116,651  

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2040 25 28,29
6  449  10,664  33,912  73,321  1,392,24

9  246,428  

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2050 35 28,29
6  449  10,664  33,912  73,321  2,125,45

4  376,205  

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2060 45 28,29
6  449  10,664  33,912  73,321  2,858,66

0  505,983  

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2070 55 28,29
6  449  10,664  33,912  73,321  3,591,86

6  635,760  

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2075 60 28,29
6  449  10,664  33,912  73,321  3,958,46

8  700,649  

Note:  *1: Ratio between amount of waste to final disposal site and total waste generation is 17.7 % in 
accordance with Final EIA Report for the Project on Construction of Solid Waste Management 
Facilities in the Thilawa Zone A. 

Source:  EIA Study Team 
 

သီလ၀ါ SEZအပုိင္း(က)ႏွင့္(ခ)တြင္ ႏွစ္စဥ္ ထပ္ေပါင္းစက္မွဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား 
သန္႔စင္စြန္႔ပစ္မွဳ ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ ၇.၄-၄တြင္ ျပသထားၿပီး လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ႏွစ္ေပါင္း၆၀အၾကာတြင္ ခန္႔မွန္း ၀.၇သန္း 
တန္ ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ရွိမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ Dowa ကုမၸဏီ၏အဆိုအရ 
လက္ခံရရွိေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အနည္းဆံုး တန္ခ်ိန္၁သန္းခန္႔ေျမဖုိ႔စြန္႔ပစ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ သီလ၀ါ SEZအပုိင္း(က) 
ႏွင့္(ခ)မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ စက္မွဳလုပ္ငန္းသံုးမွ ထြက္ရွိလာေသာစြန္႔ပစ္စၥည္းမ်ားကိုလည္း လက္ခံႏုိင္စြမ္းရွိသည္။  

အထက္ပါေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမွာ 
အကန္႔သတ္ႏွင့္သာရွိႏုိင္သည္။  
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Source: EIA Study Team 
ပုံ ၇.၄-၄ သီလ၀ါ SEZ အပိုင္း(က)ႏွင့္(ခ)တြင္ ႏွစ္စဥ္ ထပ္ေပါင္းစက္မွဳစြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား 

သန္႔စင္စြန္႔ပစ္မွဳ  

၂) တရားမ၀င္အမွိဳက္စြန္႔ပစ္မွဳ 

လက္ရွိအပုိင္း (က) စက္မွဳဧရိယာတစ္၀ုိင္တြင္ တရားမ၀င္အိမ္သံုးအမိွဳက္စြန္႔ပစ္မွဳရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။ 
ထိုအမွိဳက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွျဖစ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ စီမံကိန္းပိုရွင္မွ လစဥ္ ပုံမွန္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ ေတြ႔ဆံုခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အဆိုပါတရားမ၀င္အမွိဳက္စြန္႔ပစ္မွဳေၾကာင့္ သက္ေရာက္မွဳသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရွိႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ 
အဆိုပါတရားမ၀င္အမွိဳက္ စြန္႔ပစ္မွဳေၾကာင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခကို TSMC ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။   

၇.၅.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခန္႕မွန္းမႈကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။  

- ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္တြင္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္္းမ်ားမွ 

ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ညစ္ညမ္းေသာေျမဆီလႊာပ်ံ႕ႏံွ႕မႈျဖစ္နုိင္ေခ်တို႔ကို 

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ လ်ာထားေသာ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အကျဲဖတ္ခ့ဲသည္။  

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အစုိင္အခဲအညစ္အေၾကး၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (ရိွလွ်င္)ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရ တို႔မွ ေျမညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို လ်ာထားေသာပုံစံ၊ 

ဗဟိုေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈွႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
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လိုအပ္ေသာ မသန္႔စင္မီ အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- ဓာတ္ျပယ္ျခင္းႏွင့္ အဆီခြထဲုတ္ျခင္း) ႏွင့္ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထုတ္လႊတ္မႈကို မွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အကျဲဖတ္ခ့ဲသည္။  

- ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေသာ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ ဖ်က္သိမ္းသည့္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ 

ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ညစ္ညမ္းေသာေျမဆီလႊာပ်ံ႕ႏံွ႕မႈျဖစ္နုိင္ေခ်တို႔ကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ 

ကတည္းက ျဖစ္နုိင္ေသာ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အကျဲဖတ္ခ့ဲသည္။  

၇.၅.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္ 

ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္တြင္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (က) ရိွ တူးေဖာ္သည့္ ေျမအားလံုးသည္ ျပန္ဖုိ႔ေျမမ်ားအျဖစ္ ျပန္္လည္ 

ဖုိ႔မည္။ ေျမတူေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္း ႏွင့္ အနီးပတ၀္န္းက်င္တြင္ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈကို 

မျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာႏွင့္ ဧရိယာတစ္ခုလံုး၏ 

ေျမအရည္အေသြးသည္ အခန္း (၆) ၏ အပုိင္း (၆) တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပတ၀္န္္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေၾကာင့္ 

ေတြ႕ရိွရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ အိမ္တြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေၾကာင့္ 

ပတ၀္န္္းက်င္ေျမဆီလႊာအေပၚ ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားစက္မႈလုပ္ငန္းမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ စုေဆာင္း 

သန္႔စင္ျခင္းမ်ားကို ဗဟိုေရဆိုးသန္႕စင္စက္ရုံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို မိလႅာကန္မ်ားျဖင့္ စီမံျပီး 

စီးဆင္းေရ၏ ညစ္ညမ္းမႈကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထိန္းခ်ဴပ္ေဆာင္ရြက္မည္။ အလားတူ ေရဆိုးမ်ားကို စနစ္တက် 

မသန္႔စင္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမညစ္ညမ္းမႈကို ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္သည္။ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရ သန္႕စင္မႈမွ ျဖစ္လာမည့္ 

အနည္အႏွစ္မ်ားကိုလည္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း မွန္ကန္စြာ သန္႕စင္မည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း (ရိွလွ်င္)၊ စက္ရုံမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ႏွင့္ အိမ္္သံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားကို ငွားရန္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးစီမွ ယခင္ 

အပုိင္းတြင္ အေသးစိတ ္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ပတ၀္န္းက်င္ ေျမဆီလႊာထိခုိက္မႈကို ေရွာင္ရွားနုိင္ရန္ ေကာင္းမြန္စြာ 

ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ အနည္မ်ား၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ရုံမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ႏွင့္ အိမ္္သံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈကို 

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

ပိတ္သိမ္းသည့္ ကာလတြင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္ေျမဆီလႊာကို ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ 
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အခ်ိန္တြင္လည္း ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ေျမညစ္ညမ္းမႈသည္ 

ပတ၀္န္္းက်င္ဧရိယာသုိ႔ ပ်ံႏံွ႔မႈကို မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။  

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ 
အဆင့္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမညစ္ညမ္းမႈ ကိ ု ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏုိင္ျပီး၊ 
ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာသုိ႔ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင့္ အကျဲဖတ္ရသည္။  

၇.၆ ဆူညံသ ံႏွင့္ တုန္ခါမႈ  

၇.၆.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ 

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္အတြက္ ေလ့လာမည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

- ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ အဓိကလမ္းမၾကီးမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါမႈ 

ပုိမုိမ်ားျပားလာမႈ 

- ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္း 

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ သီလဝါ SEZ အပိုင္း (ခ) မွ အဓိကလမ္းမၾကီးမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆူညံသံ 

ႏွင့္ တုန္ခါမႈ ပုိမုိမ်ားျပားလာမႈ 

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္  ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါမႈ 

၇.၆.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္အတြက္ ဧရိယာကုိ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ု

သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) အနီးနားရိွ အဓိကလမ္းမမ်ား အတြက္ ခန္႔မွန္းသည့္ အမွတမ္်ားကို ပုံ ၇.၂-၁ တြင္ 

ျပထားသည့္အတိုင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ခန္႔မွန္းသည့္ အမွတ္မ်ားမွာ သန္လ်င္-သီလဝါ လမ္းမ ႏွင့္ ဒဂုံ-သီလဝါ 

လမ္းမ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရိွၾကပါသည္။ 

၇.၆.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ သီလဝါ အပုိင္း (ခ) ၏ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 

လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၇.၆.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါျခင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကိ ုေအာက္ပါ နည္းလမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

- ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ သိပၸံ၏ ေဖာ္ျမဴလာ (ဆူညံသ)ံ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Public works research institute ၏ 

ေဖာ္ျမဴလာ (တုန္ခါမႈ) တို႔ကိ ု အသံုးျပဳ၍ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 

ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါမႈ အဆင့္ မ်ားျပားလာျခင္းကို ခန္႔မွန္းရန္ 

- ဂ်ပန္ အင္ဂ်င္နီယာ သိပၸံ၏ ေဖာ္ျမဴလာ (ဆူညံသံ) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Public works research institute၏ 

ေဖာ္ျမဴလာ (တုန္ခါမႈ) တို႔ကိ ု အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါမႈ အဆင့္ မ်ားျပားလာျခင္းကို ခန္႔မွန္းရန္ 

- ASJ RTN-Model 2013 (ဆူညံသံ) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Public works research institute၏ ေဖာ္ျမဴလာ (တုန္ခါမႈ) 

ကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ သီလဝါ SEZ မွ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ 

ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါမႈအဆင့္ မ်ားျပားလာျခင္းကို ခန္႔မွန္းရန္ 

သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဆူညံသံ ခန္႔မွန္းမႈ နည္းလမ္း  

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆူညံသံကုိ ခန္႔မွန္းရန္အတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ 

ဆူညံသံထိန္းခ်ဳပ္မႈ အင္ဂ်င္နီယာသိပၸံ၏ ေဖာ္ျမဴလာကို သံုးထားပါသည္။ 
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r
LL SourceC  

LC: Noise Level at evaluation point [dB]  

LSource: Noise Level at reference point [dB]  

r0: Distance from source to reference point [m]  

r: Distance from source to evaluation point [m]  
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(၂) ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းမႈ နည္းလမ္း  

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တုန္ခါမႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Public works research instituteမွ ေဖာ္ျမဴလာကို 

အသံုးျပဳထားပါသည္။ 

 0

0

10, 68.8log15 rr
r

r
LL referenceVV 










   

Lv: Vibration Level at evaluation point [dB] 

LV,reference: Vibration Level at reference point [dB] 

r0: Distance from source to reference point [m] 

r: Distance from source to evaluation point [m] 

α: Internal reduction coefficient in ground (Normal: 0.01, Hard Rock: 0.001) 

(၃) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည့္စက္ရုံမွ ဆူညံသံခန္႔မွန္းမႈ နည္းလမ္း  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည့္စက္ရုံမွ ဆူညံသံအဆင့္ကို ခန္႔မွန္းရန္ ေအာက္ပါ 

ေဖာ္ျမဴလာကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ 
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r
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LOP: Noise Level at evaluation point [dB]  

LSource: Noise Level at reference point [dB]  

r0: Distance from source to reference point [m]  

r: Distance from source to evaluation point [m]  

TL: Effect of Soundproof by wall and window [dB], this time set as 30 [dB] 

(၄) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည့္စက္ရုံမွ တုန္ခါျခင္းခန္႔မွန္းမႈ နည္းလမ္း  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည့္စက္ရုံမွ တုန္ခါျခင္းခန္႔မွန္းမႈ နည္းလမ္းမွာ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ခန္႔မွန္းသည့္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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(၅) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္  ယာဥ္အသြားအလာမွ ဆူညံသံ ခန္႔မွန္းမႈ နည္းလမ္း  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္  ယာဥ္အသြားအလာမွ ဆူညံသံကုိ ခန္႔မွန္းရန္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍  

အဓိကလမ္းမၾကီးတစ္ေလွ်ာက္မွ ဆူညံသံအဆင့္ကို ခန္႔မွန္းရန္ ASJ RTN Model 2013 ကိ ုအသံုးျပဳခ့ဲပါသည္။   

၁) A-weighted sound level 

A-weighted sound level (LPAi) ကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ထားပါသည္။  

 

ဤတြင္  LpAi:  A-weighted sound level propagated by sound source ( ) (dB) 

LWA:  A-weighted sound power level by vehicle traffic (dB) 

   Heavy vehicles : LWA = 88.8 + 10log10V 

   Light vehicle : LWA = 82.3 + 10log10V 

   Bike  : LWA = 85.2 + 10log10V 

  V: Average traveling velocity (km/hr) 

r: Distance from sound source ( ) to forecast point (m) 

∆Ld:  Compensation value by diffraction effect (dB) 

∆Lg : Compensation value by ground surface effect (dB) 

ခန္႔မွန္းထားသည့္ လမ္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားမွာ ရုိးရွင္းျပီး ရႈပ္ေထြးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ တြက္ခ်က္ရန္အတြက္ ∆Ld =0 ကိ ု

အသံုးျပဳထားပါသည္။ လမ္း၏ အေျခအေနမွာ ကြန္ကရစ္သက္သက္ သို႔မဟုတ္ ကတၱရာလမ္း 

ျဖစ္မည္ျဖစ္ရာတြက္ခ်က္ရန္အတြက္ ∆Lg=0 ကိ ုအသံုးျပဳထားပါသည္။  

၂) A-weighted equivalent sound level 

A-weighted equivalent continuous sound pressure level ကိ ုေအာက္ပါအတိုင္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္။ 
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ဤတြင္  : Sound exposure level (dB) 

 : A-weighted equivalent sound level by vehicle types and traffic lanes (dB) 

 : Number of set sound source (-) 

 : Sound level of sound source ( ) (dB) 

 : Passing time of sound source interval ( )(sec) (=Δdi/V) 

 : Length of sound source interval ( ) (m) 

 : Average traveling velocity (m/sec) 

 : traffic volume (vehicle/hr) 

 : Standard time (sec) (=1) 

၃) ေပါင္းစပ္ ညီမွ်ျခင္း Synthesis equation 

ယာဥ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ လမ္းအမ်ိဳးအစားကိုလုိက္၍ တြက္ခ်က္ထားေသာ ညီမွ်ေသာ အသံအဆင့္ ကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း 

ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ 

 

ဤတြင္ LAeq:  Synthesized A-weighted equivalent sound level at forecast point (dB) 

(၆) လုပ္္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာတြင္ ယာဥ္အသြားအလာမွ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းမႈ နည္းလမ္း  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာတြင္ ယာဥ္အသြားအလာမွ တုန္ခါျခင္းကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Public 

works research institute ၏ ေဖာ္ျမဴလာကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ 
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ဤတြင္  L10:  vibration level at evaluation point (dB) 
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L10
*:  vibration level at reference point (dB) 

L10
*:  vibration level at reference point (dB) 

Q*: equivalent traffic volume during 500sec per lane(vehicles/500sec/lane) 

   
   

     
 
 

 
 (      ) 

Q1: traffic volume of light vehicle (vehicles/h) 

Q2: traffic volume of heavy vehicle (vehicles/h) 

K: conversion factor of heavy vehicle to light vehicle, this time set as 13 

V: Average traveling velocity (m/sec) 

M: number of lanes on a road 

ασ: correction value of the roughness of the pavement 

ασ=8.2log10σ   (in case of asphalt pavement) 

σ: a standard deviation of pavement roughness, this time set as 5mm 

αf: correction value of specific frequency of the ground, 

αf=-9.2log10(f)-7.3   (in case of  f < 8 Hz) 

f: specific frequency of the ground, this time estimated by empirical equation 

       f=8.4N1/3 

       N: N. value, this time set as 1 

αs: correction value of structure of the road, this time set as 0 

αl: correction value of distance decay from reference point to evaluation point 

αl=βlog(r/5+1)/log2 

r: distance from reference point to evaluation point 

β：0.068L10
*-2.0   (in case of plane road on the cohesive soil ground) 

a, b, c, d: constant value, this time set as 47, 12, 3.5, 27.3 respectively (plane road) 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-64 

 

၇.၆.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ အေျခအေန  

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဆူညံသံ ခန္မွန္းမႈ  

ဇယား ၇.၆-၁ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဆူညံသံခန္႔မွန္းမႈကိ ုျပသထားပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ေျမတူးေဖာ္ျခင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျပီး အပုိင္း (ခ) ဖြ႔႔ံျဖိဳးမႈ၏ 

အဆူညံဆံုးလုပ္ငန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဆူညံေသာလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး 

လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္ အခ်ိဳးမွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရိွသည္ဟု ယူဆပါသည္္။ 

ဇယား ၇.၆-၁ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဆူညံသံအေျခအေန ခန္႔မွန္းမႈ  

ေဆာက္လုပ္

ေရး 

အမ်ိဳးအစား 

ၾကီးမားေ

သာ 

စက္ယႏၱ

ရား  

Reference 

Point [dB] 

မွ ဆူညံသံ 

အဆင့္  

ဆူညံသံထြက္

ရာ ေနရာမွ 

Reference 

Point [m] 

 သုိ႔ 

အကြာအေဝး  

စက္     

ယႏၱရား 

အေရအ

တြက္  

 

ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာ   

ေျမတူးျခင္း 

ဘူဒုိဇာ ၈၀ ၁၀ ၃ ေရေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္ 

(လူေနထိုင္ရာ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 

ဧရိယာ နယ္နိမိတ္မွ ၄၀ မီတာ ခန္႔အကြာ) 

ဖလန္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း 

ဧရိယာမွ ၃၀ မီတာခန္႔အကြာ)  

လူေနအိမ္မ်ား (အနီးဆံုးအေနျဖင့္ 

စက္မႈုလုပ္ငန္းဧရိယာမွ ၁၅ 

မီတာခန္႔အကြာ) 

ေျမတူး 

စက္ 

(Excava

tor) 

၇၄ ၁၀ ၃ 

*1. မူရင္း : Construction Noise Prediction Model ‘ SJ CN-Model 2007’, The  coustical Society of Japan, 2008 

*2.  
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(၂) ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းမႈ  

ဇယား ၇.၆-၂ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တုန္ခါမႈ အေျခအေနကို ျပထားပါသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ ေျမကိုက်စ္လ်စ္ေအာင္ ဖိသိပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ အဓိက 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အပုိင္း (ခ) ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၏ တုန္ခါမႈကို အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ဇယား ၇.၆-၂ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တုန္ခါမႈ အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္ 

ေဆာက္လုပ္ 

ေရး 

အမ်ိဳးအစား 

ၾကီးမား 

ေသာ 

စက္ယႏၱ

ရား  

Referenc

e Point 

[dB] မွ 

ဆူညံသ ံ

အဆင့္  

ဆူညံသံထြက္

ရာ ေနရာမွ 

Reference 

Point [m] 

 သုိ႔ 

အကြာအေဝး  

စက္     

ယႏၱရား 

အေရအ

တြက္  

 

ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာ   

ေျမကို 

က်စ္လ်စ္ 

ေအာင္ 

ဖိသိပ္ျခင္း 

ဘူဒုိဇာ 

၆၃ ၅ ၁ 

ေရေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္ 

(လူေနထိုင္ရာ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဧရိယာ 

နယ္နိမိတ္မွ ၄၀ မီတာ ခန္႔အကြာ) 

ဖလန္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာမွ 

၃၀ မီတာခန္႔အကြာ)  

လူေနအိမ္မ်ား (အနီးဆံုးအေနျဖင့္ 

စက္မႈုလုပ္ငန္းဧရိယာမွ ၁၅ 

မီတာခန္႔အကြာ) 

ေျမတူးစ

က္ 

(Excava

tor) 

ေျမဖိ 

သိပ္စက္ 

(Compa

ction 

roller) 

*3. မူရင္း : Environment Impact Assessment Technique for Road Project, National Institute for 

Land and Infrastructure Management and Public Works Research Institute, Japan, FY2012 

*4.  
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(၃) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည့္ စက္ရုံမွ ဆူညံသံ ခန္႔မွန္းမႈ  

ဇယား ၇.၇-၃ တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည့္ စက္ရုံမွ ဆူညံသ ံခန္႔မွန္းမႈ အေျခအေနကို 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ မတ္လအထိ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) သို႔ မည္သည့္ စက္ရုံအမ်ိဳးအစား 

ေျပာင္းေရႊ႔လာမည္ဟု ရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မရိွေပ။ သို႔ေသာ္ အပုိင္း (က) မွ စက္ရုံအမ်ိဳးအစားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 

ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သီလဝါ SEZ ၏ တရားဝင္ website မွ အတည္ျပဳထားေသာ 

ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားစာရင္းအရ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ဆူညံသံထုတ္လႊတ္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ 

ၾကီးမားေသာ Industrial pressing machine ပါရိွမည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၇.၆-၃ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သည့္ စက္ရုံမွ ဆူညံသံ ခန္႔မွန္းမႈ အေျခအေန 

ၾကီးမား ေသာ 

စက္ယႏၱရား  

Reference Point 

[dB] မွ ဆူညံသံ 

အဆင့္  

ဆူညံသံထြက္ရာ 

ေနရာမွ Reference 

Point [m] 

 သုိ႔ အကြာအေဝး  

စက္     

ယႏၱရား 

အေရအ

တြက္  

 

ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာ   

ၾကီးမားေသာ 

pressing 

machine 

၁၀၅ ၁ ၁ 

ဖလန္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာမွ 

၃၀ မီတာခန္႔အကြာ)  

လူေနအိမ္မ်ား (အနီးဆံုးအေနျဖင့္ 

စက္မႈုလုပ္ငန္းဧရိယာမွ ၁၅ 

မီတာခန္႔အကြာ) 

*5. မူရင္း : Hand book of Noise Control Engineering, Institute of Noise Control Engineering, 

Japan, 2001 

(၄) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာ စက္ရုံမွ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းမႈ  

ဇယား ၇.၆-၄ တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာ စက္ရုံမွ တုန္ခါျခင္း 

ခန္႔မွန္းမႈအေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စက္ရုံလည္ပတ္မႈတြင္ တုန္ခါမႈကို အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစေသာ ၾကီးမားေသာ 

industrial pressing machine ကိ ုၾကီးမားေသာ စက္ယႏၱရား အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ 
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ဇယား ၇.၆-၄ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ေသာ စက္ရုံမွ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းမႈ အေျခအေန  

ၾကီးမားေသာ 

စက္ယႏၱရား 

တုန္ခါမႈ 

အဆင့္Unit 

Vibration Level 

Lv0 [dB] 

ဆူညံသံထြက္ရာ 

ေနရာမွ Reference 

Point  

 သုိ႔ အကြာအေဝး 

[m] 

စက္     

ယႏၱရား 

အေရအ

တြက္  

 

ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာ   

ၾကီးမားေသာ 

pressing 

machine 

၇၃ ၁ ၁ 

ဖလန္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာမွ 

၃၀ မီတာခန္႔အကြာ)  

လူေနအိမ္မ်ား (အနီးဆံုးအေနျဖင့္ 

စက္မႈုလုပ္ငန္းဧရိယာမွ ၁၅ 

မီတာခန္႔အကြာ) 

*6. မူရင္း : Hand book of Noise Control Engineering, Institute of Noise Control Engineering, 

Japan, 2001 

(၅) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ယာဥ္အသြားအလာမွ ဆူညံသံ ခန္႔မွန္းမႈ  

၁) ယာဥ္ေၾကာထုထည္ ႏွင့္ အလ်င္  

ခန္႔မွန္းသည့္္ကာလအတြင္းတြင္ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ယာဥ္ေၾကာထုထည္မ်ား ႏွင့္ အလ်င္သည္ အခန္း 

(၇)၊ အပုိင္း ၂ (ေလထုညစ္ညမ္းမႈ) ၌ ျပထားသည္ ႏွင့့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္  

ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာရိွ ယာဥ္ေၾကာထုထည္ကို ဇယား ၇.၆-၅ တြင္ ျပထားပါသည္။  
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ဇယား ၇.၆-၅ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္  ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာရိွ ယာဥ္ေၾကာထုထည္ 

ယာဥ္အမ်ိဳးအစား 

လက္ရိွယာဥ္ေၾကာ

ထုထည္  

သီလဝါ SEZ 

အပုိင္းက ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာ 

ယာဥ္ေၾကာထုထည္  

သီလဝါ SEZ 

အပုိင္း ခ ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္ေသာ 

ယာဥ္ေၾကာထုထ

ည္  

（vehicles/day） （vehicles/day） (vehicles/day） 

က်ိဳက္ေခါက ္ေစတီ  

(သန္လ်င္-သီလဝါ 

လမ္း) 

၂ ဘီးတပ္ 

ယာဥ္ (စက္ဘီး) 

 

၉၀၉၈ ၃၅၄၉1) ၃၀၂၇1) 

ေလးဘီးတပ္ 

ယာဥ္ငယ္  

(Car) 

၂၉၂၈ ၂၃၃ ၅၇၉ 

 ေလးဘီးတပ္  

ယာဥ္ၾကီး  

(Pickup/Fixed 

route bus) 

၁၁၃၅ ၄၆၇ ၄၅၉ 

စီစဥ္ထားေသာ 

လူေနထိုင္ရာ ေနရာ 

(ဒဂုံ - သီလဝါ လမ္း)  

 

၂ ဘီးတပ္ 

ယာဥ္ (စက္ဘီး) 

 

၃၁၃၂ - - 

ေလးဘီးတပ္ 

ယာဥ္ငယ္  

(Car) 

၁၄၄၃ - - 

ေလးဘီးတပ္  

ယာဥ္ၾကီး  

(Pickup/Fixed 

route bus 

၁၁၄၂ ၂၂၂ ၂၉၀ 

*7. မွတ္ခ်က္- 1) It is assumed that the ratio of using bike to using bicycle is 40% to 60%. Thus the 
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traffic volume of bike is calculated as 40% of congested traffic volume of two-wheel vehicles  

 

၂) လမ္းအေျခအေန  

ခန္႔မွန္းကာလအတြင္း ခန္႔မွန္းေနရာမ်ားရိွ လမ္းအေျခအေနမ်ားကို ဇယား ၇.၆-၆ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။. 

ဇယား ၇.၆-၆ ခန္႔မွန္းေနရာမ်ားရိွ လမ္းအေျခအေနမ်ား  

ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာ 

(လမ္း အမည္) 

Width of Road (m) 
မွတ္ခ်က္ 

Pavement Medium Buffer Zone Total 

က်ိဳက္ေခါက ္ေစတီ  

(သန္လ်င္-သီလဝါ 

လမ္း) 

၇.၀ + ၇.၀ ၁.၀ ၄.၅+ ၄.၅ ၂၄.၀ 
ခ်ဲ႔ထားေသာ 

လမ္း  

စီစဥ္ထားေသာ 

လူေနထိုင္ရာ ေနရာ 

(ဒဂုံ - သီလဝါ လမ္း)  

 

၆.၈၅ + ၆.၈၅  ၄.၆ 13.85+13.85 ၄၆.၀ လက္ရိွလမ္း 

မူရင္း :     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔  

၃) အသံအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ေလ့လာသည့္အမွတ္ ေနရာ  

အသံအရင္းအျမစ္မ်ားကို ယာဥ္မ်ားသြားလာေနေသာ အသြားအျပန္လမ္းမ်ား၏ အလယ္ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ခန္႔မွန္းသည့္အမွတ္မ်ားကို အျမင့္ ၁.၂ မီတာ ရိွေသာ လမ္းမ်ား၏ အစြန္းတြင္ ထားရိွပါသည္။  

၄) တုန္ခါမႈအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ ခန္႔မွန္းသည့္အမွတ ္ေနရာ  

ခန္႔မွန္းသည့္အမွတ္ႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ရိွေသာလမ္း၏ အလယ္တြင္ တုန္ခါမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ခန္႔မွန္းသည့္အမွတ္မ်ားကို လမ္း၏ အစြန္းတြင္ ထားရိွပါသည္။ 
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၇.၆.၆ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလ  

၁) သန္လ်င္-သီလဝါလမ္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းမႈရလဒ္  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံထုတ္လႊတ္မည္။ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (က) 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ေတြ႔ရလဒ္အရ ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ား ဝင္ထြက္သြားလာမႈမွ တစ္ေန႔လွ်င္ အစီး 

၂၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ အပုိင္း (ခ) ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ား မွ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ယာဥ္ေၾကာထုထည္သည္ 

အပုိင္း (က) ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။. 

လက္ရိွ ၄ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား၏ ယာဥ္ေၾကာထုထည္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ အစီးေရ ၄၀၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာယာဥ္မ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ သန္လ်င္-သီလဝါလမ္းတြင္ သြားလာပါက 

ယာဥ္ေၾကာထုထည္သည္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးလာမည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ စီမံကိန္းအတြက္သာျဖစ္ျပီး 

ယာယီသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆူညံသံသက္ေရာက္မႈမွာမူ အနည္းငယ္သာရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 

ပတသ္ိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ကန္ထရုိက္တာမွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ေမာင္ႏွင္ႏႈန္းကိုကန္႔သတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါျခင္း သည္ 

သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။ 

၂) ဒဂုံ-သီလဝါလမ္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ားမွ ဆူညံသံ ႏွင့္ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းမႈရလဒ္ 

လက္ရိွ ၄ဘီးတပ္ယာဥ္မ်ား၏ အသြားအလာမွာ တစ္ေန႔ကို အစီးေရ ၂၅၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ယာဥ္မ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ သီလဝါ-ဒဂုံလမ္းတြင္ သြားလာပါက ယာဥ္ေၾကာထုထည္သည္ 

အမ်ားဆံုး ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ စီမံကိန္းအတြက္သာျဖစ္ျပီး 

ယာယီသာျဖစ္ေသာေၾကာင္ဆူညံသံသက္ေရာက္မႈကို အနည္းငယ္သာရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 

ပတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ကန္ထရုိက္တာမွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ေမာင္ႏွင္ႏႈန္းကိုကန္႔သတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါျခင္း သည္ 

သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟ ုသံုးသပ္ပါသည္။ 

၃) ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဆူညံသံ ခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္  

ဇယား ၇.၆-၇ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဆူညံသံ ခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္ကိ ု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေန႔အခ်ိန္တြင္ 

လူေနထို္င္ရာဧရိယာရိွ အိမ္မ်ားမွ မီတာ ၃၀ ေအာက္ေလ်ာ့ေသာအကြာတြင္ရိွေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ 
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ဆူညံသံကာကြယ္ေသာအကာအကြယ္ တပ္ဆင္ထားျခင္းမရိွသည့္ စက္ပစၥည္းၾကီးမ်ားျဖင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းကို တားျမစ္ပါမည္။ ညေနခင္းအခ်ိန္တြင္ ဖလန္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္း  ႏွင့္ 

အျခား လူေနထိုင္ရာဧရိယာမ်ား ရိွ အိမ္မ်ားမွ မီတာ ၂၀၀ ေအာက္ေလ်ာ့ေသာအကြားအေဝးတြင္ရိွေသာေနရာမ်ားတြင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းကို တားျမစ္သြားမည္။ညအခ်ိန္တြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ႏွင့္ 

လူေနထိုင္ရာအိမ္မ်ားမွ မီတာ ၃၀၀ ေအာက္အကြာတြင္ရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းကို တားျမစ္သြားမည္။ ထိုရလဒ္မ်ားသည္ ကန္ထရုိက္တာ၏ 

ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနဆိုင္ရာဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပ္င္ကန္ထရုိက္တာမွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခီင္တစ္ေလ်ွာက္အသံလုံအကာမ်ားတပ္ဆင္ရမည္။ထို႔ေၾကာင့္ 

သီလဝါ SEZ ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေစေသာ ဆူညံသ ံ ကိ ု ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္၍ 

စီမံခန္ခြဲႏုိင္မည္ဟု သံုးသပ္ျပီး သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ 

ဇယား ၇.၆-၇ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဆူညံသံ ခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္ 

ဆူညံသ ံ

ရင္းျမစ္မွ 

အကြာအေဝ

း  

ခန္႔မွန္းထ

ားသည့္ 

ဆူညံသံ

အဆင့္  

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္လူေနဧရိယာအတြက္ ဆူညံသံအဆင့္ 

သတ္မွတ္ထားရိွမႈ  

မွတ္ခ်က္ 

(NG-မေကာင္း)  

ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

ညေနခင္းအခ်ိန္ 

(Leq) 

(ည ၇ နာရီ-ည 

၁၀ နာရီ) 

ညအခ်ိန္ (Leq) 

(ည ၁၀ 

နာရီ-နံနက္ ၇ 

နာရီ) 

၇၅ Db ၆၀ dB ၅၅ Db 

၁၀မီတာ ၈၄ dB NG NG NG  

၁၅ မီတာ ၈၁ dB NG NG NG 

လူေနအိမ္မ်ား 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္စက္မႈုလုပ္ 

ငန္းဧရိယာမွ၁၅မီတာခန္႔အကြ

ာ) 

၂၀ မီတာ ၇၈ dB NG NG NG  

၃၀ မီတာ ၇၅ dB OK NG NG 

ဖလန္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ 

စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာမွ ၃၀ 
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ဆူညံသ ံ

ရင္းျမစ္မွ 

အကြာအေဝ

း  

ခန္႔မွန္းထ

ားသည့္ 

ဆူညံသံ

အဆင့္  

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္လူေနဧရိယာအတြက္ ဆူညံသံအဆင့္ 

သတ္မွတ္ထားရိွမႈ  

မွတ္ခ်က္ 

(NG-မေကာင္း)  

ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

ညေနခင္းအခ်ိန္ 

(Leq) 

(ည ၇ နာရီ-ည 

၁၀ နာရီ) 

ညအခ်ိန္ (Leq) 

(ည ၁၀ 

နာရီ-နံနက္ ၇ 

နာရီ) 

၇၅ Db ၆၀ dB ၅၅ Db 

မီတာခန္႔အကြာ) 

၄၀ မီတာ ၇၂ dB OK NG NG 

ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ 

လူေနထိုင္ရာႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္

ရာဧရိယာနယ္နိမိတ္မွ၄၀မီတာ

ခန္႔အကြာ) 

၅၀ မီတာ ၇၀dB OK NG NG  

၁၀၀ မီတာ ၆၄ dB OK NG NG  

၁၅၀ မီတာ ၆၁ dB OK NG NG  

၂၀၀ မီတာ ၅၈ dB OK OK NG  

၃၀၀ မီတာ ၅၅ dB OK OK OK  

*8. မူရင္း :     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 

 

၄) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္  

ဇယား ၇.၆-၈ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တုန္ခါျခင္း၏ ရလဒ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အကြာအေဝးအားလံုးမွ 

တုန္ခါျခင္းအဆင့္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္တုန္ခါျခင္းအဆင့္သတ္မွတ္ထားရိွမႈေအာက္ကို ေလွ်ာ့၍ 

ခန္႔မွန္းပါသည္။ သို႔ေသာ ္ လံုျခံဳမႈရိွရန္အတြက္ တားျမစ္ဧရိယာမ်ားကို ဆူညံသံခန္႔မွန္းမႈ ကဲ့သို႔ပင္ 

သတ္မွတ္ထားရိွသြားပါသည္။   

ထို႔ေၾကာင့္ သီလဝါ SEZ ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေစေသာ တုန္ခါျခင္း ကိ ု ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္၍ 

စီမံခန္ခြဲႏုိင္မည္ဟု သံုးသပ္ျပီး သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ 
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ဇယား ၇.၆-၈ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္မ်ား 

တုန္ခါျခင္း 

ရင္းျမစ္မွ 

အကြာအေဝ

း 

ခန္႔မွန္း 

ထားသည့္ 

ဆူညံသံ

အဆင့္ 

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္လူေနဧရိယာအတြက္ ဆူညံသံ 

တုန္ခါမႈ အဆင့္ သတ္မွတ္ထားရိွမႈ 

မွတ္ခ်က္ 
ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

ညေနခင္းအခ်ိန္ 

(Leq) 

(ည ၇ နာရီ-ည 

၁၀ နာရီ) 

ညအခ်ိန္ (Leq) 

(ည ၁၀ 

နာရီ-နံနက္ ၇ 

နာရီ) 

၆၅ dB ၆၅ dB ၆၀ dB 

၁၀မီတာ ၅၈ dB OK OK OK  

၁၅ မီတာ ၅၅ dB OK OK OK 

လူေနအိမ္မ်ား 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္စက္မႈုလုပ္င

န္းဧရိယာမွ၁၅မီတာခန္႔အကြာ) 

၂၀ မီတာ ၅၃ dB OK OK OK  

၃၀ မီတာ ၄၉ dB OK OK OK 

ဖလန္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ 

စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာမွ ၃၀ 

မီတာခန္႔အကြာ) 

၄၀ မီတာ ၄၆ dB OK OK OK 

ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္ 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ 

လူေနထိုင္ရာႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္

ရာဧရိယာနယ္နိမိတ္မွ၄၀မီတာ

ခန္႔အကြာ) 

၅၀ မီတာ ၄၄ dB OK OK OK  

၁၀၀ မီတာ ၃၅ dB OK OK OK  

၁၅၀ မီတာ ၂၈ dB OK OK OK  

၂၀၀ မီတာ <၂၅ dB OK OK OK  

*9. မူရင္း :     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 
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(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ  

၁) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာစက္ရုံမွ ဆူညံသံခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္  

ဇယား ၇.၆-၉ တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာစက္ရုံမွ ဆူညံသံခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္မ်ားကို 

ျပသထားပါသည္။ လူေနဧရိယာမွ အိမ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္မ်ားသည္ ၂၄ နာရီလည္ပတ္မႈရိွမည္ျဖစ္ရာ 

ဆူညံသံကာကြယ္ေသာနံရံ ကဲ့သို႔ေသာ အစီအမံမ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္းမရိွသည့္ ဆူညံသံျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

စက္ပစၥည္းမ်ားထားရိွျခင္းမွ တားျမစ္ပါမည္။ ထိုရလဒ္မ်ားကို သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ Internal Regulation 

(အတြင္းစည္းမ်ဥ္း) တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။  

ခန္႔မွန္းရလဒ္တြင္ ဆူညံသံအျမင့္ဆံုးလည္ပတ္သည့္ကိရိယာနမူနာတစ္ခုသာေတြ႕ရသည္။ အကယ္၍ႀကီးမားေသာ 
စက္ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္မည္ဆိုပါက ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွ ဆူညံသံေၾကာင့္သက္ေရာက္မွဳကို 
ခြျဲခားေလ့လာအကျဲဖတ္ရမည္။ ဆူညံသံထုတ္လႊတ္မွဳအရင္းအျမစ္ကို ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ 
စီမံထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ လိုအပ္ပါက အေဆာက္အဦးတြင္ အသံလုံကိရိယာ တပ္ဆင္ရမည္။ လံုေလာက္ေသာၾကားခံဇံု 
သို႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္ေသာ ပမာဏစံႏွဳန္းမ်ားထားရွိရမည္။ ထို႔အျပင္ ေျမအသံုးခ်မွဳတြင္လည္း 
ဆူညံသံသက္ေရာက္မွဳအတြက္ ၾကားခံဇုံထားရွိၿပီး စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွ အနီးတစ္၀ုိက္ရွိထိခုိက္လြယ္ေသာ 
(ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ လူေနအိမ္ အစရွိသည္ျဖင့္) တို႔အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ စီမံကိန္းလည္ပတ္သည့္ 
အဆင့္တြင္ ဆူညံသံေၾကာင့္ သိသာထင္ရွားေသာသက္ေရာက္မွဳကိုမေတြ႕ရပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာစက္ရုံမွျဖစ္ေပၚေစေသာ ဆူညံသံကုိ ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္၍ 
စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မည္ဟု သံုးသပ္ျပီး သိသာထင္ရွားေသာ ဆူညံသံသက္ေရာက္မႈရိွမည္မဟုတ္ပါ။  
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ဇယား ၇.၆-၉ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ေသာစက္ရုံမွ ဆူညံသံခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္မ်ား 

ဆူညံသ ံ

ရင္းျမစ္မွ 

အကြာအေဝ

း 

ခန္႔မွန္းထ

ားသည့္ 

ဆူညံသံ

အဆင့္ 

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္လူေနဧရိယာအတြက္ ဆူညံသံ အဆင့္ 

သတ္မွတ္ထားရိွမႈ 

မွတ္ခ်က္ 
ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

ညေနခင္းအခ်ိန္ 

(Leq) 

(ည ၇ နာရီ-ည 

၁၀ နာရီ) 

ညအခ်ိန္ (Leq) 

(ည ၁၀ 

နာရီ-နံနက္ ၇ 

နာရီ) 

၆၀ dB ၅၅ dB ၅၀ dB 

၁၀မီတာ ၅၅ dB OK OK NG 

အသံလုံ 

နံရံတပ္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ 

အစရိွသျဖင့္… 

၁၅ မီတာ ၅၁ dB OK OK NG 

လူေနအိမ္မ်ား 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္စက္မႈုလုပ္ငန္း

ဧရိယာမွ၁၅မီတာခန္႔အကြာ) 

၂၀ မီတာ ၄၉ dB OK OK OK  

၃၀ မီတာ ၄၅ dB OK OK OK 

ဖလန္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း 

ဧရိယာမွ ၃၀ မီတာခန္႔အကြာ) 

၄၀ မီတာ ၄၃ dB OK OK OK  

၅၀ မီတာ ၄၁ dB OK OK OK  

၁၀၀ မီတာ ၃၅ dB OK OK OK  

၁၅၀ မီတာ ၃၁ dB OK OK OK  

၂၀၀ မီတာ ၂၉ dB OK OK OK  

*10. မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-76 

 

၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာစက္ရုံမွတုန္ခါျခင္းခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္  

ဇယား ၇.၆-၁၀ တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာစက္ရုံမွ တုန္ခါျခင္းခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္မ်ားကို 

ျပထားပါသည္။ တုန္ခါျခင္းအဆင့္မ်ားကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ်ား အတြက္တုန္ခါျခင္းအဆင့္ 

သတ္မွတ္ထားရိွမႈေအာက္ကုိ ေလွ်ာ့၍ ခန္႔မွန္းပါသည္။ ခန္႔မွန္းရလဒ္တြင္ 

တုန္ခါမွဳအျမင့္ဆံုးလည္ပတ္သည့္ကိရိယာနမူနာတစ္ခုသာေတြ႕ရသည္။ အကယ္၍ႀကီးမားေသာ 

စက္ကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္မည္ဆိုပါက ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွ တုန္ခါမွဳေၾကာင့္သက္ေရာက္မွဳကို 

ခြျဲခားေလ့လာအကျဲဖတ္ရမည္။ တုန္ခါမွဳအရင္းအျမစ္ကို ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ 

လိုအပ္ပါက အေဆာက္အဦးတြင္ တုန္ခါမွဳထန္ိးခ်ဳပ္ေရးကိရိယာ တပ္ဆင္ရမည္။ လံုေလာက္ေသာၾကားခံဇုံ သို႔မဟုတ္ 

သင့္ေတာ္ေသာ ပမာဏစံႏွဳန္းမ်ားထားရွိရမည္။ ထို႔အျပင္ ေျမအသံုးခ်မွဳတြင္လည္း တုန္ခါမွဳအတြက္ ၾကားခံဇုံထားရွိၿပီး 

စီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွ အနီးတစ္၀ုိက္ရွိထိခုိက္လြယ္ေသာ (ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ လူေနအိမ္ အစရွိသည္ျဖင့္) တို႔အတြက္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ စီမံကိန္းလည္ပတ္သည္အဆင့္တြင္ တုန္ခါမွဳေၾကာင့္ 

သိသာထင္ရွားေသာသက္ေရာက္မွဳကိုမေတြ႕ရပါ။ 

ဇယား ၇.၆-၁၀ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ေသာစက္ရုံမွ တုန္ခါျခင္းခန္႔မွန္းမႈ ရလဒ္မ်ား 

ဆူညံသ ံ

ရင္းျမစ္မွ 

အကြာအေဝ

း 

ခန္႔မွန္းထ

ားသည့္ 

ဆူညံသံ

အဆင့္ 

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္လူေနဧရိယာအတြက္ ဆူညံသံ အဆင့္ 

သတ္မွတ္ထားရိွမႈ 

မွတ္ခ်က္ 
ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

၆၅ dB ၆၀ dB ၆၀ dB 

၁၀ မီတာ ၅၇ dB OK OK OK  

၁၅ မီတာ ၅၄ dB OK OK OK 

လူေနအိမ္မ်ား 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္စက္မႈုလုပ္င

န္းဧရိယာမွ၁၅မီတာခန္႔အကြာ) 

၂၀ မီတာ ၅၂ dB OK OK OK  

၃၀ မီတာ ၄၈ dB OK OK OK 

ဖလန္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 

(အနီးဆံုးအေနျဖင့္ 

စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာမွ ၃၀ 
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ဆူညံသ ံ

ရင္းျမစ္မွ 

အကြာအေဝ

း 

ခန္႔မွန္းထ

ားသည့္ 

ဆူညံသံ

အဆင့္ 

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္လူေနဧရိယာအတြက္ ဆူညံသံ အဆင့္ 

သတ္မွတ္ထားရိွမႈ 

မွတ္ခ်က္ 
ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

ေန႔အခ်ိန္ (Leq) 

(နံနက္ ၇ 

နာရီ-ည ၇ နာရီ) 

၆၅ dB ၆၀ dB ၆၀ dB 

မီတာခန္႔အကြာ) 

၄၀ မီတာ ၄၆ dB OK OK OK  

၅၀ မီတာ ၄၃ dB OK OK OK  

၁၀၀ မီတာ ၃၄ dB OK OK OK  

၁၅၀ မီတာ ၂၇ dB OK OK OK  

၂၀၀ မီတာ <၂၅ dB OK OK OK  

*11. မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

*12.  

၃) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈမွ ဆူညံသ ံခန္႔မွန္းရလဒ္မ်ား 

ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာအသီးသီး၏ ခန္႔မွန္း A-weighted equivalent sound levels မ်ားကို ဇယား ၇.၆-၁၁ တြင္ 

ျပထားသည္။ ခန္႔မွန္းရရိွေသာ project case ပါ၀င္ေသာ အသံႏႈန္းအားလံုးသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ သတ္မွတ္ 

လမ္းဆူညံသံႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွသည္။  

 

ဇယား ၇.၆-၁၁  လမ္းတေလွ်ာက္ရိွ A-weighted Equivalent Sound Level (စီမံကိန္းမရိွမီႏွင့္ရိွျပီး) 

ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

အခ်ိန္ 

ကာ

လ 

Without Pjt 

With Pjt 

လမ္းဆူညံသံ

အတြက္ 

သတ္မွတ္ 

လစ္မစ္2) 

လက္ရိွ 

အေျခအ

ေန 

သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း 

(က) 

ေဖာ္ထုတ္ျပီးေနာက္ 

က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား 

(သန္လ်င္-ေက်ာက္

ေန႔ 71 72 73 75 

ည 60 62 62 70 
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ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

အခ်ိန္ 

ကာ

လ 

Without Pjt 

With Pjt 

လမ္းဆူညံသံ

အတြက္ 

သတ္မွတ္ 

လစ္မစ္2) 

လက္ရိွ 

အေျခအ

ေန 

သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း 

(က) 

ေဖာ္ထုတ္ျပီးေနာက္ 

တန္း လမ္း) 

စီစဥ္ထားေသာ 

လူေနထိုင္ရာ 

ေနရာ1) 

(ဒဂုန္- သီလ၀ါလမ္း) 

ေန႔ 65 65 66 75 

ည 59 60 60 70 

*13. မွတ္ခ်က္-  1) As the road is already developed, forecast result is calibrated by the field 

survey data. 

*14. 2)  pplied “proximity to major arterial roads”.  

*15. မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

*16.  

၄) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သြားလာမႈမွ တုန္ခါျခင္း ခန္႔မွန္းရလဒ္မ်ား 

ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာအသီးသီး၏ ခန္႔မွန္း တုန္ခါမႈႏႈန္းမ်ားကို ဇယား ၇.၆-၁၂ တြင္ ျပထားသည္။ ခန္႔မွန္းရရိွေသာ project 

case ပါ၀င္ေသာ တုန္ခါႏႈန္းအားလံုးသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ သတ္မွတ ္လမ္းဆူညံသံႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွသည္။  

 

ဇယား ၇.၆-၁၂ လမ္းတေလွ်ာက္ရိွ တုန္ခါမႈႏႈန္း (with and without Project Case) 

ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

အခ်ိန္ 

ကာ

လ 

Without Pjt 

With Pjt 

လမ္းတုန္ခါျခင္း

အတြက္ 

သတ္မွတ္ 

လစ္မစ္2) 

လက္ရိွ 

အေျခ

အေန 

သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း 

(က) 

ေဖာ္ထုတ္ျပီးေနာက္ 

က်ိဳက္ေခါက္ဘုရား 

(သန္လ်င္-ေက်ာက္

တန္း လမ္း) 

ေန႔ ၄၆ ၄၈ ၄၉ ၆၅ 

ည ၃၉ ၄၀ ၄၁ ၆၀ 
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ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

အခ်ိန္ 

ကာ

လ 

Without Pjt 

With Pjt 

လမ္းတုန္ခါျခင္း

အတြက္ 

သတ္မွတ္ 

လစ္မစ္2) 

လက္ရိွ 

အေျခ

အေန 

သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း 

(က) 

ေဖာ္ထုတ္ျပီးေနာက္ 

စီစဥ္ထားေသာ 

လူေနထိုင္ရာ 

ေနရာ1) 

(ဒဂုန္- သီလ၀ါလမ္း) 

ေန႔ ၃၆ ၃၇ ၃၈ ၆၅ 

ည ၂၈ ၂၉ ၃၁ ၆၀ 

*17. မွတ္ခ်က္- 1) As the road is already developed, forecast result is calibrated by the field survey 

data. 

*18. 2)  pplied “Residential  rea”.  

*19. မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

*20.  

သို႔ရာတြင္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည့္ စက္ရုံမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ေကာင္းစြာ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္။ ထို႔ျပင္ အရင္းအျမစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား) ႏွင့္ လက္ခံသူမ်ား၏ အကြာအေ၀းမွာ လိုအပ္သည္ထက္ပုိေသာေၾကာင့္ 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ၏ သက္ေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။  

ထိ႕ုေၾကာင့္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆူညံသံကုိ ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီး 

ပတ၀္န္းက်င္အေပၚ သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈမရိွေၾကာင္း အကျဲဖတ္ရသည္။  
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၇.၇ အနံ႔ဆုိး 

၇.၇.၁ ခန္္႔မွန္းသည့္အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႕မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။  

- စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္နွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တို႔တြင္ 

သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) ထူေထာင္မႈေၾကာင့္ အနံ႕ဆိုးျဖစ္ေပၚမႈ။ 

၇.၇.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ဟု 

သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၇.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ကာလ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ 

အဆင့္အားလံုးစတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ပုိင္း ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၇.၇.၄ ခန္႔မွန္းသည့္နည္းလမ္း 

အနံ႕ဆိုး၏ သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

- သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ)မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ အနံဆိုးမ်ားေျကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို 

စစ္ေဆးရန္။ 

 

၇.၇.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလ 

သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) ရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ အနံ႕ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚနုိင္သည္။ 

အမိႈက္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရတိ႕ုသည္ အနံ႕ဆိုးမ်ားျဖစ္ေပၚေစေသာ အဓိက အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႕ကို 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံရမည္။ ဓာတ္ျပယ္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ အဆီ ဖယ္ရွားျခင္း၊ 

အဆိပ္မ်ားႏွင့္  ျဒပ္သတၱဳမ်ား ဖယ္ရွားျခင္း စေသာ မသန္႕စင္မီ အေထာက္အပ့ံကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ 

စိတ္ခ်ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ အနံ႔ဆိုးထြက္ရိွပါက 

ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူမအနံ႔ဆိုးထုတ္လႊတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာကုိတပ္ဆင္ရမည္။ွ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းအသံုးျပဳမႈ၊ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထုပ္လုပ္မႈ၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္မႈကိုလုိက္၍ ငွားရမ္လုပ္ကိုင္သူမွ 
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အနံ႔ဆိုမ်ားထုတ္လႊတ္မႈ၊အႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ားစြန္႔ပစ္မႈကိုလုံျခံဳုစိတ္ခ်ေအာင္စီမံခန္႔ခြဲရမည့္ တာ၀န္ရိွသည္။ 

အေထြေထြအနံ႔ဆိုးထုတ္လႊတ္ျခင္း ကိုစြန္႔ျပစ္ပစၥည္ေလ်ာ့ပါးေရး၊ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ထုပ္လုပ္မႈစည္းမ်ဥ္း(သို႔)ထုတ္လႊတ္မႈ 

ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာအသုံးျပဳခ်ဳပ္ထိန္းႏုိင္သည္။ 

သီလဝါ SEZ ဖြ႕ံျဖဳိးေရးဧရိယာ၏ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အပုိင္း(က) ၏ ဌာနတြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို MJTD မွ 

ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းနွင့္ စြန္႔ပစ္ေရကို ေကာင္းမြန္စြာ စီမံ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ဟု ပါရိွသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ ထြက္ေသာ အနံ႔ဆိုးကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံနုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ဧရိယာအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း အကျဲဖတ္ရသည္။ 

 
၇.၈ ေအာက္ေျခအနည္ 

၇.၈.၁ ခန္္႔မွန္းသည့္အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႕မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။  

- သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေအာက္ေျခအနည္၏ ညစ္ညမ္းမႈ။ 

၇.၈.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္၊ ႏွင့္ ဧရိယာမွ 

စြန္႔ပစ္ေရလက္ခံေသာ ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းဟု သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၈.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ကာလ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ 

အဆင့္အားလံုးစတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ပုိင္း ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၇.၈.၄ ခန္႔မွန္းသည့္နည္းလမ္း  

ေအာက္ေျခအနည္၏ သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

- သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ)မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရကို လက္ခံမည့္ ေခ်ာင္း၏ ေအာက္ေျခအနည္အေပၚ 

သက္ေရာက္မႈကုိ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ သက္ေရာက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သံုးသပ္ရန္။ 

 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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၇.၈.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္ 

ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္၏ ေအာက္ေုခအနည္ညစ္ညမ္းမႈသည္ စီမံကိန္းေနရာမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ညစ္ညမ္းသည့္ 

စီးဆင္းေရ၊ အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရ ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ေရတို႔မွ အေျခခံသည္။ ေသခ်ာစြာ မသန္႔စင္ထားေသာ 

စီးဆင္းေရနွင့္ စြန္႔ပစ္ေရတို႔တြင္ ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ ညစ္ညမ္းေစသည့္အရာမ်ားကို ရိွရင္းစြ ဲ ေအာက္ေျခအနည္က 

စုပ္ယူျပီး၊ မေပ်ာ္ဝင္နုိင္ေသာ ညစ္ညမ္းေစသည့္ အရာမ်ား သို႕ ေမ်ာပါေနေသာအရာမ်ားသည္ အနည္က်ျပီး 

ေအာက္ေျခအနည္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအနည္၏ ညစ္ညမ္းမႈသည္ 

မသန္႕ရွင္းေသာ စီးဆင္းေရ၊ အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရ ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ေရတိ႕ုကို လက္ခံထားသည့္ ေခ်ာင္း၏ 

ညစ္ညမ္းမႈအေပၚတြင္ မီွတည္ေနသည္။  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရကို မိလႅာကန္မ်ားျဖင့္ စီမံရမည္ျဖစ္ျပီး ညစ္ညမ္းေသာ စီးဆင္းေရ 

စီးဝင္မႈကို ေလ်ွာ့ခ်ရန္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ကုစားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေျမာင္းမ်ားမွ တဆင့္ ျမစ္အတြင္း စီးဝင္မည့္ ေရနွင့္ စြန္႔ပစ္ေရကို ေကာင္းစြာ 

ထိန္းခ်ဳပ္ စီမံနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ စက္ရုံမ်ားမွ စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းျပီး 

ဗဟိုေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံတြင္ သန္႕စင္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေရဆိုးမ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ စီးဆင္းေရႏွင့္ 

စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ေရကို လက္ခံမည့္ ေခ်ာင္းသည္လည္း လိုအပ္သည့္ သတ္မွတ္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ စြန္႕ထုတ္ေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္း၏ 

ေအာက္ေျခအနည္ကို ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္ ေခ်ာင္း၏ 

ေအာက္ေျခအနည္ အရည္အေသြးကို ပုံမွန္ ေစာင့္ျကပ္ျကည့္ရႈျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ေရအရည္အေသြးႏွင့္ 

ေရဆိုးအရည္အေသြးတို႕ကိုပါ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ပံုမွန္ ေစာင့္ျကပ္ၾကည့္ရႈရမည္။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနႏွင့္ လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ 

စြန္႔ျပစ္ေသာေရတြင္ျပင္းအားမ်ားသတၳဳႏွင့္အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားပါ၀င္မႈကိုသိသာထင္ရွားစြာမေတြ႔ရပါ။ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမွအနာဂတ္ေရလိုအပ္မႈအစီအစဥ္ကိုစီမံကိန္းပုိင္ရွင္အားတင္ျပၿပီးစီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈကို နည္းလမ္းတစ္က်ျဖစ္ေအာင္ေရဆိုးသန္စင္မႈအတိုင္းတာကုိ လံုေလာက္ေအာင္ျပင္ဆင္ 

သြားမည္ျဖစ္သည္။အေျခခံအားျဖင့္စြန္႔ျပစ္ေရတြင္ပါ၀င္မႈသည္ေရစစ္ကန္ႏွင့္ေခ်ာင္းအတြင္းျဖတ္သန္းျပီစီးဆင္းေနေသာ

ေရႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာေရာေႏွာသြားမည္ဟုခန္႔မွန္းရသည္။အကယ္၍စြန္႔ျပစ္ေရအမ်ားအျပားတြင္သတၳဳဓာတ္မ်ားအဆိပ္အ

ေတာက္ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားပါ၀င္ခ့ဲေသာ္အထူးသျဖင့္ေရစီးဆင္းမႈေႏွးေသာရာသီတြင္ျဖစ္ပါကစီမံကိန္းပုိင္ရွင္မွအတြင္း

စံႏႈန္းကိုျပန္စစ္ေဆးျပီးလိုအပ္ပါကပဏာမသန္႔စင္မႈကိုအတိအက်လုိက္နာေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ 

အခ်ဴပ္အားျဖင့္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူႏွင့္စီမံကိန္းပုိင္ရွင္တို႔သည္ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာပါ၀င္မႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္စြြန့္ျပစ္ေရအ

ရည္အေသြးႏွင့္ေေအာက္ေျခအနည္ပ့ုိခ်မႈကိုအျမဲမျပတ္ပုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ သည္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ)၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ စြန္႔ထုတ္ေသာ စီးဆင္းေရနွင့္ စြန္႔ပစ္ေရတို႕သည္ 

ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ျမစ္တို႔၏ ေအာက္ေျခအနည္အေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈ 

မျဖစ္ေစနုိင္ေၾကာင္း အကျဲဖတ္ရသည္။ 

 

၇.၉ ေဒသရင္း အပင္၊ တိရိစၦာန္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ား 

၇.၉.၁ ခန္႔မွန္းသည့္အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႕မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

- သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ)၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ေျပာင္းလမဲႈ။ 

- စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အေရးပါေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႕၏ က်က္စားရာေနရာမ်ား။ 

- စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ။ 

၇.၉.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ဟု 

သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၉.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ကာလ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စစ္ေဆးသည့္ကာလကို ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္ အပါအ၀င္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ေလ့လာသည့္ကာလကို သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ျပီး ေနာက္ဟု သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၇.၉.၄ ခန္႔မွန္းသည့္နည္းလမ္း 

ေဒသရင္းအပင္မ်ား၊ တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြမဲ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ 

- လက္ရိွ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အပင္မ်ား အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ စီမံကိန္္း ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ 

လ်ာထားသည့္ ေျမယာေဖာ္ထုတ္ေရး အစီအစဥ္ကိ ု မီွျငမ္းျပီး စုိက္ပ်ိဳးပင္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို 

အကျဲဖတ္ရန္။ 

- အေရးပါေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ယင္းတိ႕ု၏ က်က္စားရာေနရာမ်ားဆံုးရႈံးမႈကို အေရးပါေသာ 

မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ က်က္စားရာေနရာမ်ားအေပၚတြင္ စီမံကိန္းဧရိယာကုိ ဖုံးအုပ္၍ တည္ေဆာက္ျခင္းရိွ မရိွျဖင့္ 

ဆံုးျဖတ္ရန္။ 
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- ပုိမုိက်ယ္ျပန္႕ေသာေနရာမ်ား၏ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ 

ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို အကျဲဖတ္ရန္။ 

 

၇.၉.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ရလဒ္ 

(၁) သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ 

အခန္း (၆) တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း စီမံကိန္းဧရိယာရိွ လက္ရိွ အပင္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျမက္ခင္းႏွင့္ 
စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ တစိတ္တပုိင္းကို ျခံဳပင္မ်ားႏွင့္ အပင္မ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းထားသည္။ ဧရိယာ၏ 
အပင္မ်ားသည္ ၾကြယ္၀မႈနည္းေသာ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ အပင္မ်ားျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းဧရိယာ 
အနီးတ၀ုိက္တြင္လည္း တူညီေသာ အပင္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ သဘာ၀ႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွရန္ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရိွေသာ ရႈခင္းမ်ားကိုရရိွရန္ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေသာ ဧရိယာ အတြက ္
က်ယ္ျပန္႕ေသာ ဧရိယာကုိ အသံုးျပဳမည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအသီးသီးသည္ ယင္းတို႔၏ အကြက္မ်ားတြင္ စိမ္းစုိေသာ 
ေနရာကိ ု ျပင္ဆင္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ သဘ၀၀ေပါက္ပင္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ 
ပတ၀္န္းက်င္အေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင့္ အကျဲဖတ္ရသည္။ 
အပုိင္း(က)စီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာ၀စုိက္ခင္းမ်ားေနရာတြင္စက္မႈလုပင္န္းေျမမ်ားအစားထိုးေနရာယူလာမည္ျဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္းမစမီႏွင့္စျပီးေျမအသံုခ်မႈပုံစံေျပာင္းလသဲြားပုံကိုပုံ ၇.၉-၁တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။အပုိင္း(ခ) စီမံကန္ိး 
မစမီအေျခအေနဆိုသည္မွာ ယခုလက္ရိွ အေျခအေနကို ဆိုလုိျပီးစျပီးအေျခအေနဆိုသည္မွာ 
ေနာင္အနာဂတ္စက္မႈဧရိယာ၊သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လူေနႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ျဖစ္ေပါလာမႈအေျခအေနကိုဆုိလိုသည္။ 
သက္ရိွမ်ားတည္ေနရာကို GIS နည္းပညာျဖင့္တြက္ခ်က္ထားသည္။ စီမံကိန္းမစမီႏွင့္စျပီးေနာက္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ၊ 
ျမက္ခင္းႏွင့္ ျခံဳပုတ္ေျမမ်ားသည္ ၉.၅%၊၅.၇%ႏွင့္၀.၃% ခန္႔အသီးသီးေလ်ာ့နည္းသြားနုိင္ပါသည္။ 
သီလ၀ါSEZတစ္၀ုိက္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ခင္း၁၅.၅%(၆၈၂ဟက္တာ)ခန္႔ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။. 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာအပုိင္း(က)၏အေျခအေနႏွင့္စိမ္းလန္းေျမက္ုMJTD မွတာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းရမည္။ 
အခန္း(၃)တြင္အဓိကလမ္းမၾကီးမ်ားလမ္းသြယ္မ်ားႏွင့္ေရထိန္းကန္မ်ားးတြင္စီမံကိန္းဧရိယာ၏၇.၇%ျဖစ္ေသာ၂၀.၂ဟ
က္တာကိုစိမ္းလန္းေျမအျဖစ္ထားရိွရမည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္္။ 
ထို့အျပင္ငွာရမ္းလုပ္ကိုင္သူတုိငး္ကအသုံးျပဳေသာေျမ၏ပ်မ္းမ်ွ၁၅%ကိုစိမ္းလန္းေျမအျဖစ္ထားရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ သဘ၀၀ေပါက္ပင္ ေျပာင္းလမဲႈသည္ ပတ၀္န္းက်င္အေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
သက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင့္ အကျဲဖတ္ရသည္။  

ဇယား၇.၉-၁  စီမံကိန္းမစမီႏွင့္စျပီးေနာက္ေျမအသုံခ်မႈပုံစံေျပာင္းလဲသြားပုံ 

စဥ္. ေျမသံုးခ်မႈ 

စီမံကိန္းမစမီ စီမံကိန္းစျပီး 
ျခားနားသြားမႈ 

(After)-(Before) 

ဧရိယာ 
(ဟက္တာ) 

လက္
ရိွ 

ဧရိယာ 
(ဟက္တာ) 

လက္ရိွ 
ဧရိယာ 

(ဟက္တာ
)  

လက္ရိွ 

၁ တိုးလာေသာဧရိယာ 57 1.3% 57 1.3% 0  
၂ အေျခခ်ျခင္း 175 4.0% 172 3.9% -3 -0.1% 
၃ ျမန္မာနုိင္ငံေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ 34 0.8% 34 0.8% 0  

၄ စက္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အ
ဦး 426 9.7% 426 9.7% 0  

၅ SEZ အပုိင္း က 395 9.0% 395 9.0% 0  
၆  SEZ အပုိင္း ခ (စက္မႈ) - - 262 6.0%   
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စဥ္. ေျမသံုးခ်မႈ 

စီမံကိန္းမစမီ စီမံကိန္းစျပီး 
ျခားနားသြားမႈ 

(After)-(Before) 

ဧရိယာ 
(ဟက္တာ) 

လက္
ရိွ 

ဧရိယာ 
(ဟက္တာ) 

လက္ရိွ 
ဧရိယာ 

(ဟက္တာ
)  

လက္ရိွ 

၇  SEZ အပုိင္း ခ (ပုိ႔ေဆာင္ေရး) - - 267 6.1%   

၈ SEZ အပုိင္း ခ 
(လူေနႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး) - - 169 3.8%   

၉ ေရေလွာင္တမံ/ကန္ 84 1.9% 84 1.9% 0  
၁၀ ႏွစ္ရွည္ပင္ 24 0.5% 11 0.3% -13 -0.2% 
၁၁ ျခံဳ 71 1.6% 56 1.3% -15 -0.3% 

၁၂ စုိက္ပ်ိဳးေျမ 1,780 40.5
% 1,362 31.0% -418 -9.5% 

၁၃ ျမက္ခင္း 1,355 30.8
% 1,106 25.1% -249 -5.7% 

Total 4,400 100.0
% 4,400 100%   

Note; Before development: the current condition with the development Zone A.  
After development : the future condition with the development of industrial area, logistic area and 

residential & commercial area. 
Source: EIA Study Team 
 

(၂) အေရးပါေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတိ႕ု၏ က်က္စားရာမ်ား ဆုံးရႈံးမႈ 

ေဒသရင္း အပင္ႏွင့္ တိရိစၦာန္ေလ့လာမႈ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္အရ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

ေတြ႕ဆံ ု ေမးျမန္းျခင္းအရ အပင္မ်ိဳးစိတ္ ၁၅၈ ခု၊ လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္ ၇၁ ခု၊ ပုစဥ္းမ်ိဳးစိတ္ ၄ ခု၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္္ ၆၇ ခု၊ 

ႏုိ႔တိုက္သတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္ ၇ ခု၊ တြားသြားသတၱ၀ါႏွင့္ ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္ ၁၃ ခု ႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္  ၂၂ ကို 

ေလ့လာမွတ္သားခ့ဲရသည္။ မ်ိဳးစိတ္အမ်ားစုကို IUCN Red List of Threatened Species (2015-4 version 3.1) အရ 

Not Evaluated (NE)၊ Data Deficient (DD)၊ ႏွင့္ Least Concern (LC) ဟု ခြျဲခားသတ္မွတ္သည္။ ဤဧရိယာတြင္ 

မ်ိဳးတုံးေနသည့္ ရွားပါးသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္ ၁ ခု (တြားသြားသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္ ၁ ခု)၊ ႏွင့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုုျဖစ္ေသာမ်ိဳးစိတ္ 

၅ ခုခန္႔ (ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၂ ခုႏွင့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ ၃ ခု) မွတ္သားခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးပါေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ 

က်က္စားရာေနရာႏွင့္ ယင္းတို႔၏ သီးျခားျဖစ္ေသာ ေနထိုင္မႈပုံစံတုိိ႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အေရးပါသည့္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဆံုးရံႈးမႈကိ ုေသခ်ာစြာ သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

ေဒသခံတို႔၏ေျပာၾကားခ်က္အရIUCNRedListof2015-4Ver3.1တြင္ပါ၀င္ေသာရွားပါမ်ိဳးစိတ္၀င္ေတာၾကီးေျမြ    

ေဟာက္ကိ၂ု၀၀၈ခုႏွစ္၀န္းက်င္တြင္စီမံကိန္းဧရိယာအနီးတြင္ေတြ႔ရျပီးလက္ရိွတြင္မူမေတြ႔ရပါ။ 

လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္အဆိုပ္မ်ိဳးစိတ္မ်ားရိွမရိွကိုအတည္ျပဳနုိင္ျခင္းမရိွပါ။ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္အဆိုပါမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုမူရင္းေတာထတဲြင္သာေတြ႔နုိင္သည္။ထုိ႔အျပင္အပုိင္(ခ)ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဧရိယာသည္လူ

သားတို႔ျပဳျပင္ထားေသာစုိက္ပ်ိဳးခင္းမ်ား(သို႔)သဘာ၀ရင္းျမစ္ေပါက္ေရာက္မႈနဲပါးေသာေနရာျဖစ္သည္။အထက္ပါေလ့လ



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-86 

 

ာေမးျမန္းမႈမ်ားအရစီမံကိန္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈေၾကာင့္အဆိုပိပါမ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚ္သက္ေရာက္မႈမွာတိက်ေသခ်ာမႈမရိွပါ။အနီးပတ္၀န္

းက်င္တစ္၀ုိက္တြင္တြားသြားသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္မ်ား၇ိွမရိွမအတည္ျပဳရန္ႏွင့္အပုိင္း(ခ)ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေၾကာင့္အေရးၾကီးမ်ိဳးစိတ္မ်ား

အေပၚတိုက္ရိဳက္သက္ေရာက္နုိင္ျခင္းမရွိဟုခန္မွန္းရသည္။ကန္ထရုိက္တာမွစီမံကိန္းနယ္နမိတ္ကုိစုိက္ပ်ိဳးေရးေနရာမ်ား

ႏွင့္ကြဲျပားေအာင္တိတိက်က်သတ္မွတ္၇မည္။ 

မ်ိဳးသုဥ္းလုျဖစ္ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို စဥ္းစား၍ ယင္းတို႔၏ က်က္စာရာေနရာမ်ားကို အေျပာင္းအလမဲရိွေအာင္ 

ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ လက္ရိွေနထိုင္ေသာ ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကန္မ်ားတြင္ ဆက္လက္က်က္စား ေနထိုင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေခ်ာင္းမ်ားကိုလည္း ေရေျမာင္းဧရိယာ၊ လမ္းေၾကာင္း၊ လားရာႏွင့္ ေရအရည္အေသြးတို႔ အားျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် 

ထိန္းသိမ္းရမည္။ အေရွ႕ ေရအရည္အေသြးပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရအရည္အေသြးကိုလည္း 

ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ထိ္န္းသိမ္းရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ 

အထူးသျဖင့္ မိ်ဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည္။ တစ္ဖက္တြင္ 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ က်က္စားရာေနရာမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ ္

ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ အနီးအနားဧရိယာရိွ တူညီေသာ က်က္စားရာမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။ မ်ိဳးသုဥ္းလုျဖစ္ေသာ 

မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ (Ophiophagus Hannah) ကိ ု ေဒသခံမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ မွတ္သားခ့ဲရေသာ္လည္း 

စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ယင္းမ်ိဳးစိတ္၏ တည္ရိွမႈကို ကြင္းဆင္းေလ့လာရာတြင္ တိုက္ရုိက္ေတြ႔ရိွအတည္ျပဳခ့ဲျခင္း မရိွပါ။ 

ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ယင္းမ်ိဳးစိတ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ျပီး၊ မေသခ်ာပါ။ 

ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာတြင္ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ တည္ရိွမႈကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားအရ အတည္ျပဳ မွတ္သားခ့ဲသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ မိ်ဳးတံုးရွားပါးတိရိစၦာန္ႏွင့္ 

မိ်ဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဆံုးရံႈးမႈကိ ု ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ျပီး အလြန္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ ယင္း၏သဘာ၀တည္ရိွမႈအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အေရးပါေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႕၏ က်က္စားရာေနရာမ်ားအေပၚ သိသာေသာ 

သက္ေရာက္မႈ မရိွေၾကာင္း အကျဲဖတ္ရသည္။ 

(၃) ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းမွတဆင့္  စီမံကိန္းဧရိယာသည္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေဒသခံမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ခ့ဲသည့္ 
ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင္း ဇီ၀မ်ိဳကြဲမ်ား မၾကြယ္၀ေၾကာင္း ေလ့လာသိရိွခ့ဲရသည္။ ထို႔ျပင္ ဧရိယာသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ 
နီးေသာေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာမ်ားႏွင့္ လမ္းဆံုးမ်ားျဖင့္ ျမိဳ႕ျပဆန္ျပီး စက္မႈျဖစ္ထြန္းေသာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ 
စီမံကိန္းဧရိယာသည္ ေဒသ၏ အျခားဧရိယာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္အတြက္ အထူးဧရိယာလည္း 
မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အတိုင္း စီမံကိန္းေဖာ္ထုတ္စဥ္အတြင္း အေရးပါေသာအခ်ိဳ႔ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားဆံုးရႈံးမႈလည္းမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္စုိက္ခင္းမ်ား ရွင္းျပီးအပုိင္း (က) ႏွင့္အပုိင္း 
(ခ) ဧရိယာရိွလမ္းမမ်ား၊ လမ္းသြယ္မ်ားတစ္ေလ်ာက္ႏွင့္ ေရထိန္းကန္မ်ားရိွ စိမ္းလန္းေျမမ်ားေၾကာင့္ဇီ၀ႏွင့္ေဂဟစနစ္ 
ေျပာင္းလမဲႈကိုေလ်ာ့ခ်နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္း ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္ေပၚတြင္ 
သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ မရိွႏုိင္ပါ။  
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၇.၁၀ ဇလေဗဒ 
၇.၁၀.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 
သက္ေရာက္မႈကို ခန္႕မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

- ေျမေပၚေရစီးဆင္းသည့္ လားရာ။ 

- စီမံကိန္းဧရိယာမွ ေရစီး၀င္မႈ ပမာဏ။ 

- ေရအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေခ်ာင္းေရ စီးဆင္းမႈအေပၚ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈ။ 

၇.၁၀.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ဟု 

သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၁၀.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္းအတြက္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္  အတြင္းရွိ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ အဆင့္အားလံုးစတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ပုိင္း 

ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ 

အေထာက္အပ့ံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားအားလံုး ပိတ္သိမ္းျပီးသည့္ ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။  

၇.၁၀.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း 

ဇလေဗဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

- ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္တြင္ စက္မႈဇုန္၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမျပင္ေရ၊ ေရစီး၀င္မႈႏႈန္းႏွင့္ 

ေရသံုးစြဲမႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ဇလေဗဒဆိုင္ရာေလ့လာျခင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ 

လ်ာထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ 

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ စက္မႈဇုန္၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ ေျမျပင္ေရ၊ ေရစီး၀င္မႈႏႈန္းႏွင့္ 

ေရသံုးစြဲမႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို စက္မႈဇုန္၏ လ်ာထားသည့္ ပုံစံအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး 

ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ 
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- ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ ပိတ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ေျမျပင္ေရ၊ ေရစီး၀င္မႈႏႈန္းႏွင့္ ေရသံုးစြဲမႈ 

အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို အရင္အဆင့္မ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား ႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ရလဒ္မ်ားကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။ 

 

၇.၁၀.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္ 

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ 

က) ေျမေပၚေရ စီးဆင္းမႈ 

စီမံကိန္းေဖာ္ထုတ္သည့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ေရႊေပါက္ေခ်ာင္း၏ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လားရာကို မေျပာင္းလဲေအာင္ 

ပကတိအတိုင္း ထားရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ စီမံကိန္းေနရာကို စဥ္းစားျပီး 

ေျမယာေဖာ္ထုတ္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ စီးဆင္းေရ စီး၀င္မႈအစီအစဥ္အရ ေရေျမာင္းစနစ္ရိွ တူးေျမာင္းမ်ား၏ လားရာႏွင့္ 

ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းသို႔လားရာကို E.L. ၅.၀ မွ ၇.၀ မီတာ ၏ Level platform ႏွင့္ ေယဘုယ်ေလွ်ာေစာက ္၀.၂ % ကို 

ရယူႏ္ုိင္ရန္ ဧရိယာကုိ တူးေဖာ္ျပီး ေရကာတာ ေဆာင္ရြက္မည္။ ေျမတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရကာတာလုပ္ငန္းကို စီစဥ္ျခင္းျဖင့္ 

ေျမတူးသည့္ပမာဏႏွင့္ ေရကာသည့္ ပမာဏကို တတ္ႏုိင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်မည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆက္တုိက္ပိြဳင့္မ်ား၏ 

အျမင့္ျခားနားမႈသည္ ေျပာင္းလမဲည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႕၏ အစဥ္မ်ားကို မေျပာင္းလဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းမည္။ 

ရလဒ္အေနျဖင့္ ေျမေပၚေရ စီးဆင္းမႈသည္ သိသိသာသာ မေျပာင္းလဲပဲ ယင္း၏ လက္ရိွ ေရစီးဆင္းမႈကို 

ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ ဇလေဗဒ ေလ့လာမႈရလဒ္အရ (အခန္း-၆ တြင္) လက္ရိွေျမေပၚေရသည္ 

အျမင့္ဆံုးေရမ်က္ႏွာျပင္ျဖစ္ေသာ အလယ္ပုိင္းဧရိယာမွ ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပတ၀္န္းက်င္ရိွ နယ္နိမိတ္မ်ားသို႔ 

စီးဆင္းသည္။ ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္အတြင္းႏွင့္ အဆံုးတြင္ ေျမေပၚေရသည္ အလယ္ပုိင္းဧရိယာမွ 

ေရနုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ျပီးေနာက္ ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စီး၀င္သည္။ အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ေျမေပၚေရစီးဆင္းမႈသည္ သ္ိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလမဲည္မဟုတ္ပါ။ 

ခ) ေရစီး၀င္မႈပမာဏ 

လက္ရိွတြင္ ဇလေဗဒဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ ရလဒ္အရ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ စီးဆင္းေရအမ်ားစုသည္ 

ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စီး၀င္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္အတြင္း စီမံကိန္းဧရိယာမွ စီးဆင္းေရအားလံံုးသည္ 

ေရနုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္သိမ္းဆည္းျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စီး၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ 

စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ေျမဖုံးလႊမ္းမႈသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ အဆံုးတြင္ စက္ရုံမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ 

အေထာက္အပံ့အေဆာက္အဦမ်ား၊ ကားရပ္နားစခန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ သိသာစြာ 

ေျပာင္းလႏုိဲင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ ေရစီးမႈ အညႊန္းကိန္းသည္ စီမံကိန္း မထုတ္ေဖာ္မီႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ သိသာစြာ 
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တိုးပြားလာမည္။ သို႔ေသာ ္ ေရတူးေျမာင္းမ်ားမွ စီးေရမ်ား၏ စီဆင္းမႈ လြန္ကျဲခင္းကို ေရထိန္းကန္မ်ားႏွင့္ 

ေရထိန္းတူးေျမာင္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းညိွေပးျခင္းျဖင့္ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ေရစီး၀င္မႈႏႈန္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းညွိ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရထိန္းကန္မ်ားကို အခန္း ၃ တြင္ အေသးစိတ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၁၀ ႏွစ္ အထိ 

တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ရိွေအာင္ စီစဥ္ခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္း ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္း၏ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ 

ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းေျပာင္းလမဲႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စီမံကိန္း ေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ 

ေခ်ာင္းအတြင္း ေရစီး၀င္ႏႈန္းအေပၚ ေျပာင္းလေဲစႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခ်ာင္း၏ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ 

ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေရထိန္းကန္မ်ားႏွင့္ ေရထိန္းတူးေျမာင္းမ်ား တပ္ဆင္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

ဂ) ေရအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေခ်ာင္းေရ စီးဆင္းမႈအေပၚ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရအသံုးျပဳမႈတြင္ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ေဆးျခင္း၊ ေရပန္းမ်ားသံုးျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးေရ တိ႕ုပါ၀င္သည္။ 

အသံုးျပဳသည့္ေရပမာဏမွာ နည္းပါးျပီး၊ အခ်ိန္တိုအတြင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္တြင္ 

ေရအရင္းအျမစ္မွာ ေျမေအာက္ေရျဖစ္သည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္တြင္ သံုးစြေဲသာ 

ေျမေအာက္ေရပမာဏသည္ အကန္႔အသတ္သာျဖစ္ျပီး ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ 

မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ 

က) ေျမေပၚေရ စီးဆင္းမႈ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ ေျမေပၚေရစီးဆင္းမႈသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ အဆံူးတြင္ စီးဆင္းမႈႏွင့္ 

တူညီသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ ေရနုတ္ေျမာင္းစနစ္၊ ပလတ္ေဖာင္းႏွင့္ ပုံစံတို႔သည္ အလ်င္အဆင့္တြင္ 

ျပီးေျမာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအဆင့္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အကြက္တစ္ခုစီ၏ စီးေရကို ေျမာင္းမ်ား၊ 

တူးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ စုစည္းျပီး ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

အဆင့္တြင္ ေျမေပၚေရစီးဆင္းမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ အလြန္ နည္းပါးမည္ဟု အကျဲဖတ္ရသည္။ 

ခ) ေရစီး၀င္မႈပမာဏ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား 

စတင္လည္ပတ္ျပီးေနာက္တြင္ ေျမဖုံးအုပ္မႈပုံစံသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္၏ အဆံုးႏွင့္ တူညီမည္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ စီး၀င္ေသာ ေရသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္၏ အဆံုးႏွင့္ တူညီမည္။  သို႔ေသာ္ 

စီးေရ စီး၀င္မႈအျပင္ ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းသည္ စီမံကိန္းဧရိယာမွ သန္႕စင္ျပီးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ 

အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရကို လည္း လက္ခံရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ စီးဆင္းေရ၊ 

စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ အိမ္သံုးစြန္႔ပစ္ေရအပါအ၀င္ ေရစးီ၀င္သည့္ ပမာဏသည္ လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ 

မ်ားျပားလာမည္။ သို႔ေသာ ္အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ေရတူးေျမာင္းမ်ားမွ စီးေရမ်ား၏ စီဆင္းမႈ လြန္ကျဲခင္းကို 

ေရထိန္းကန္မ်ားႏွင့္ ေရထိန္းတူးေျမာင္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းညိွေပးျခင္းျဖင့္ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ေရစီး၀င္မႈႏႈန္းကိ ုေကာင္းမြန္စြာ 

ထိန္းညိွေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ေခ်ာင္း၏ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ 

ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္း ေျပာင္းလဲမႈကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ကန္႔သတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စီမံကိန္းဧရိယာမွ 

စြန္႔ပစ္ေရမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္း၏ ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေရထိန္းကန္မ်ား 

တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

ဂ) ေရအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေခ်ာင္းေရ စီးဆင္းမႈအေပၚ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈ 

အခန္း ၃ (အပုိင္း ၇) တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) ၏ ေရသံုးစြမဲႈကို ေဒသအတြင္း 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေရေလွာင္တမံမ်ားမွ ေရအရင္းအျမစ္ရယူေသာ ေရသန္႕စင္စက္ရုံမ်ားမွ ရရိွသည္။ 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ေရမွ ေရရယူျခင္းကို မေဆာင္ရြက္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ေရသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ဇလေဗဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရိွပါ။  

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျမေပၚေရစီးဆင္းမႈ၊ စီမံကိန္းဧရိယာမွ ေရစီး၀င္မႈ ပမာဏ ႏွင့္ ေရအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေခ်ာင္းေရ 

စီးဆင္းမႈအေပၚ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈ တို႔ေၾကာင့္ ဇလေဗဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး 

ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာႏွင့္ ျမစ္ေအာက္ပုိင္း ေရျပင္မ်ားသို႔ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သိသာထင္ရွားေသာ 

သက္ေရာက္မႈမရိွေၾကာင္း အကျဲဖတ္ရသည္။  

(၃) ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္ 

က) ေျမေပၚေရ စီးဆင္းမႈ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအားလံုးသည္ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ျပီး ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို 

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ စက္ရုံမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံ အေဆာက္အဦမ်ား ကိ ု ျဖိဳဖ်က္မည္။ 

သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္သည္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလျဲခင္းမရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တြင္ 

ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တို႔အတြက္ ေျမေပၚေရစီးဆင္းမႈအေပၚ အကျဲဖတ္မႈကို 

အေျခခံျပီး ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေျမေပၚေရစီးဆင္းမႈသည္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ခ) ေရစီး၀င္မႈပမာဏ 

စက္ရုံမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ႏွင့္ အေထာက္အပ့ံ အေဆာက္အဦမ်ားကို ျဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ 

ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို ယခင္စီမံကိ္န္းမေဖာ္ထုတ္မီ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာမွ 

ေရစီး၀င္မႈပမာဏသည္ လက္ရိွပမာဏႏွင့္ တူညီမည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္းဧရိယာမွ 

ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းသို႔ ေရစီး၀င္မႈပမာဏသည္ လက္ရိွ အေျခအေနႏွင့္ တူညီမည္ျဖစ္သည္။ 

ဂ) ေရအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေခ်ာင္းေရ စီးဆင္းမႈအေပၚ ယင္း၏သက္ေရာက္မႈ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ျဖိဳဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ 

ကိရိယာမ်ား ေဆးျခင္း၊ ေရပန္းမ်ားသံုးျခင္းႏွင့္ အိမ္သံုးေရ တိ႕ုအပါအ၀င္ ေရအသံုးျပဳမႈသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ 

တူညီမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္အတိုင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ သံုးစြဲေသာ 

ေျမေအာက္ေရပမာဏသည္ အကန္႔အသတ္သာျဖစ္ျပီး ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ 

မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ စက္မႈဇုန္၏ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေျမေပၚေရစီးဆင္းမႈ၊ စီမံကိန္းဧရိယာမွ ေရစီး၀င္မႈ ပမာဏ ႏွင့္ 

ေရအသံုးျပဳမႈ တို႔ေၾကာင့္ ဇလေဗဒအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး 

သက္ေရာက္မႈမရိွသေလာက္နည္းေၾကာင္း အကျဲဖတ္ရသည္။ 

၇.၁၁ ေျမဆီလႊာတုိက္စားျခင္း 

၇.၁၁.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႕မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

- ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္၊ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ)၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာရိွ ကမ္းပါးမ်ား 

ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ။ 

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ)၏ ေရအမ်ားအျပား ထုတ္လႊတ္မႈေၾကာင့္ ရိွရင္းစြ ဲ

တူးေျမာင္းမ်ား၏ ျကမ္းျပင္ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈ။ 

၇.၁၁.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္၊ ႏွင့္ ဧရိယာမွ 

စြန္႔ပစ္ေရလက္ခံေသာ ေရႊေပါက္ေခ်ာင္းဟု သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  
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၇.၁၁.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ကာလ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ 

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလျပီးေနာက္ကို 

သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ကာလကို သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

 
၇.၁၁.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း 

ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

- ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ 

ဧရိယာ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏ္ုိင္ေသာ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈကို 

ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ လ်ာထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအစီအစဥ္ကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး အကျဲဖတ္ခ့ဲသည္။ 

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ သီလ၀ါ SEZ အပုိင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ ဧရိယာမွ စြန္႔ထုတ္ေသာ စီးေရႏွင့္ 

စြန္႔ပစ္ေရတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏ္ုိင္ေသာ ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈကို လ်ာထားသည့္ ပုံစံကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး 

အကျဲဖတ္ခ့ဲသည္။ 

၇.၁၁.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လဟာျပင္ႏွင့္ ကမ္းပါးကို 

ေျမတ္ိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ မုိးရာသ ီ(ေမမွ ေအာက္တုိဘာ)တြင္ အေျခခံကမ္းပါးမ်ား၏ ခုိင္မာမႈကို ထိ္န္းသိမ္းရန္ႏွင့္ 

ရႊံေရမ်ားျမစ္ေအာက္ပုိင္းသို႕ စီးဆင္းမႈကို ကာကြယ္ရန္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ ကန္ထရုိက္တာမ်ားကို 

ယာယီေျမာင္းမ်ားႏွင့္ သအဲိတ္ကမ္းပါးမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုရမည္။ ေျမဖုိ႔ျခင္း ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ လဟာျပင္မ်ားကို 

အပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ျမက္ခင္းျခင္းတို႔ကို အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ရမည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ စီမံကိန္းေနရာမွ စီးဆင္းေရႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရတို့ကုိ ေရထိန္းကန္မ်ားႏွင့္ 

ေရထိန္းတူးေျမာင္းမ်ားျဖင့္ထိန္းသိမ္းရမည္။ေနာက္ဆံုးတြင္စီးဆင္းေရႏွင့္စြန္႔ပစ္ေရတို႔ကိုေရထိန္းကန္မ်ားမွစုေဆာင္းရမ

ည္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈကိုေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ျပီး 

သက္ေရာက္မႈမွာ မရိွသေလာက္နည္းေၾကာင္း အကျဲဖတ္ရသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-93 

 

ေရထိန္းဂိတ္ကုိ အနီေရာင္ေဘာင္ျဖင့္မွတ္သားထားၿပီးကြန္ကရစ္ခင္းထားေသာေရေျမာင္းျဖင့္ဆက္ထားသည္။ 

အကယ္၍ေရထိန္းကန္မွေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚလာပါက energy dissipaterမွအလုပ္လုပ္ျပီး စြန္႔ျပစ္ေရ 
စီးႏႈန္းကိုေလ်ာ့နဲေစမွာျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္ေရထိန္းဂိတ္၊ေရေျမာင္းမွေရစီႏႈန္းကိုသတ္မွတ္အမွတ္အသားေရာက္ 
ေအာင္ေလ်ာ့ခ်မွာျဖစ္သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာသက္ေရာက္မႈမရွိ 
ေၾကာင္းအကျဲဖတ္ရသည္။ေရထိန္းကန္မွေရပုိလႊဲပုံစံကိုပုံ၇.၁၁-၁တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။(တည္ေနရာႏွင့္ဦးတည္ရာကိုပံု 
၃.၆-၁တြင္ရွင္းျပထားသည္။ နိဂုံးခ်ဴပ္အေနျဖင့္ တူးေျမာင္းတေလွ်ာက္ရိွ ရိွရင္းစြဲ 
ပတ၀္န္းက်င္အေျခအေနမ်ားသည္မေျပာင္းလႏုိဲင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ေခ်ာင္း၏ 
ေျမဆီလႊာတိုက္စားမႈသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရိွျပီး ေရႊေပ်ာက္ေခ်ာင္းအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ 
သက္ေရာက္မႈမရိွပါ။ 

 
မူရင္း-စီမံကိန္းပုိင္ရွင္ 

ပုံ ၇.၁၁-၁ေရထိန္းကန္မွေရပုိလႊဲပုံစံ  

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျမလႊာတုိက္စားမႈေၾကာင့္သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္အေပၚသိသာထင္ရွားေသာသက္ေရာက္မႈမရိွေၾကာင္း 
ေတြ႔ရသည္။ 

Direction of drainage flow 
*It links to Figure 3.6-1 
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၇.၁၂ သီလ၀ါအထူးစီးပြာားေရဇုန္ဖြံ႔ေရးဟက္တာ၂၀၀၀အတြက္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမႈ၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈတြင္အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာသီလ၀ါအထူးစီးပြာားေရဇုန္ဖြံ႔ေရးဟက္တာ၂၀၀၀အတြ
က္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္ကိုTSMCမွ၂၀၁၆ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ျပင္ဆင္ခ့ဲ သည္။ 
သီလ၀ါအထူးစီးပြာားေရဇုန္ဖြံ႔ေရးဟက္တာ၂၀၀၀အတြက္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္ကို 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီ၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ရယးဖတိရႈနုိင္သည္။ 
ဟက္တာ၂၀၀၀အတြက္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္ကိုအေျခခံ၍ ေအာက္ပါသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုအကဲ 
ျဖတ္ထားသည္။ 

(၁) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
(၂)ေနထိုင္မႈႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း 
(၃)ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စု 
(၄)ေဒသအတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈ သေဘာထားကြဲလြျဲခင္း 
(၅)အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ညီမွ်စြာခြေဲဝမႈ မရိွျခင္း 
(၆)ေရအသံုးျပဳမႈ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္ကိုတာ၂၀၀၀စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ပါ၀င္ေသာသက္ေရာက္ခံျပည္သူ/သက္ေရာက္ခံမိ
သားစုမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။အဆိုပါမူေဘာင္ကိုျမန္မာနုိင္ငံ၏ဥပေဒ၊နည္းဥပေဓမ်ားႏွင့္သာမကဂ်ပန္အျပ
ည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရက္မႈေအဂ်င္စီ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား(၂၀၁၀၊ဧျပီ)အျပင္ကမာၻဘဏ္၏နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈ
န္းမ်ားကိုအေျခခံျပီးဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။        
ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္စီပြားေရနစ္နာမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ပါးေအာင္အမွန္တစ္ကယ္မေရႊေျပာင္းမီေငြေၾကးသို႔မဟုတ္အျခားအမ်ိုးမ်ိဳူး
ေသာေထက္ပ့ံမႈကိုလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစိသည္။အမွန္တစ္ကယ္ေရႊ႔ေျပာင္းသည့္အခါတြင္လဲေျပာင္ေရႊ႕ခံရသူမ်ားႏွင့္မူလေဒ
သခံတို႔ၾကာဒအဆင္ေျပေအာင္ေထာက္ပ့ံကူညီလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 
အေသးစိတ္ပါ၀င္မႈမ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းျပထားသည္။  

 
Source: Thilawa SEZ Management Committee, Framework of 
Resettlement Works for the 2,000 ha Development Area of Thilawa 
Special Economic Zone (SEZ), February 2016 

ပုံ ၇.၁၂-၁ အလုံးစုံေထာက္ပ့ံမႈမူေဘာင္ 

 

ပုံ၇.၁၂-၁တြင္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္အလံုးစုံေထာက္ပ့ံေရးမူေဘာင္ကိုျပသထားျပီး 

၁) ပုိင္ဆိုင္မႈဆံုးရံႈးျခင္း၊၀င္ေငြ/အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ျပန္လည္အေျခခ်မႈအတြက္ေထာက္ပ့ံမႈ 
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၂) ထိခုိကလ္ြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား အတြက ္ေထာက္ပ့ံမႈ 

၃) အတူးစီစဥ္ေပးမႈ(ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈစီစဥ္ျခင္းႏွင့္၀င္ေငြျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း)မဖယ္ရွားမီအဆင့္တြင္အ 
သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပန္လည္ထူေထာင္ရန္စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံျပည္သူႏွင့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ေပါင္းစပ္ 
ေထာက္ပ့ံမႈျဖစ္သည္။ပါ၀င္ေသာေထာက္ပ့ံမႈအသီးသီးကိုဇယား ၇.၁၂-၁ မွ ၇.၁၂-၂တြင္ျပထားသည္။ 

ဇယား ၇.၁၂-၁ ျမန္မာအစုိးရမွပါ၀င္ေသာေထာက္ပ့ံမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 အဆင့္္ ေထာက္ပ့ံမႈ 
၁ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုံးရႈံးျခင္း 
၁.၁ မေရႊ႔ေျပာင္းနုိင္ေသာပစၥည္း(ေျမမွအပ TSMCမွေလ်ာ္ရန္) 
၁) ေျမ* (လယ္, ၿခံ) အစားထိုးကုန္က်စာရိတ္အျပည့္္အတြက္ေငြသားေပးေလွ်ာ္မႈ 

(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔မွေပးေလွ်ာ္ရန္) 
၂)-

၁ 
ကိုယ္ပုိင္ၿခံေျမအတြင္းရိွအိမ္ အစားထိုးကုန္က်စာရိတ္အျပည့္္အတြက္ေငြသားေပးေလွ်ာ္မႈ 

၂)-
၂ 

အျခားဧရိယာအတြင္းရိွအိမ္ (စားက်က္ေျမ, 
အျခားေျမအတြင္းရိွ, အစရိွသျဖင့္)xxx 

ျပန္လည္အေျခခ်မႈအတြက္စာနာကူညီေထာက္ပံ႔ေပးမႈ(သို႔) 
ေငြသားေထာက္ပံ႔ေပးမႈ 

၃) တဲ 
(ေအာက္တြင္ရွင္ျပထားသည္) 

လက္ရိွေပါက္ေစ်အတိုင္းေငြသား၂ ႀကိမ္ေပးေလ်ာ္မႈ 

၄) အျခားအေဆာက္အဦး 
(မီးဖုိ သို႔မဟုတ ္အိမ္သာ) 

၂)-၁အတြက္ လက္ရိွေပါက္ေစ်အတိုင္းေငြသား၂ 
ႀကိမ္ေပးေလ်ာ္မႈ(သို႔) ၂)-၂အတြက ္
ျပန္လည္အေျခခ်မႈအတြက္စာနာကူညီေထာက္ပံ႔ေပးမႈ 
 

၅) စုိက္ပ်ိဳးထားေသာသီႏံွစုိက္ခင္း၊အပင္ ၀င္ေငြရင္းျမစ္ဆံုးရႈံးမႈအလိုက္ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ 
၁.၂ ေရႊ႔ေျပာင္းနုိင္ေသာပစၥည္း(TSMCမွေလ်ာ္ရန္) 
၁) အႀကီးစားေမြြးျမဴေရး 

(ကၽြဲ၊ ႏြားသီးသန္႔) 
တိရိစာၦန္ေကာင္ေရအလိုက္ေငြသားေထာက္ပံ႔မႈ 

၂) စုိက္ပ်ိဳးေရးသံုးစက္ကိရိယာ(သို႔) 
အျခားပစၥည္းမ်ား 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ/ ျပန္လည္အေျခခ်မႈျပီးေနာက္ 
အသံုးျပဳ၍ 
မရပါက လက္ရိွေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေငြသားေထာက္ပံ႔မႈ 

၂ ၀င္ေငြရင္းျမစ္ဆုံးရႈံးျခင္း (အဓိကေငြရင္းျမစ္(သုိ႔)ဒုတိယဦးစားေပး၀င္ေငြ) 
၂.၁ ေျမယာေပၚအေျခခံေသာ၀င္ေငြရင္းျမစ္ (TSMCမွေပးေလ်ာ္ရန္) 
၁) လယ္သမား လက္ရိွေပါက္ေစ်းအတိုင္းသီးႏံွအထြက္ 

၃ႏွစ္စာပမာဏႏွင့္ညီေသာေငြသားေထာက္ပံ႔မႈ 
၂) ဟင္းသီးဟင္းရြက္/သီးႏံွစုိက္ပ်ိဳးသူ လက္ရိွေပါက္ေစ်းအတိုင္းသီးႏံွအထြက္၃ႏွစ္စာပမာဏႏွင့္ 

ညီေသာေငြသားေထာက္ပံ႔မႈ 
၃) ေမြးျမဴေရးသမား 

(နိဳ႕စားကၽြဲ၊ႏြား) 
နိဳ႕စားကၽြဲ၊ႏြားေမြးျမဴျခင္းမွ၀င္ေငြ 
၃ႏွစ္စာပမာဏႏွင့္ညီေသာေငြသားေထာက္ပံ႔မႈ 

၄) ငါးေမြးျမဴေရး ငါးေမြးျမဴျခင္းမွ၀င္ေငြ 
၃ႏွစ္စာပမာဏႏွင့္ညီေသာေငြသားေထာက္ပံ႔မႈ 

၂.၂ ေျမယာေပၚအေျခမခံေသာ၀င္ေငြရင္းျမစ္(TSMCမွေပးေလ်ာ္ရန္) 
၁) ကန္ထရုိက္အလုပ္သမား၊ေန႔စားအလုပ္သမား၊ အလုပ္မလုပ္နုိင္ေသာေရႊ႕ေျပာင္းကာလအတြက္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ကိုယ္ပုိင္လုပ္လုပ္ငန္းလုပ္သူ(ဥပမာလက္သမ
ား၊ 
Taxiေမာင္းသူ)ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ/ျပန္လ
ည္ 
အေျခခ်မႈျပီးေနာက္လုပ္ငန္းခြင္ေနရာက်န္ေန
ခ့ဲသူ 
 

ေငြသားေထာက္ပ့ံမႈ 

၂) ဟက္တာ၂၀၀၀အတြင္းကိုယ္ပုိင္စီးပြားေရးလု
ပ္ငန္း 
လည္ပတ္ေနသူ။ 

လည္ပတ္ေမေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ၀င္ေငြ 
၃ႏွစ္စာပမာဏႏွင့္ညီေသာေငြသားေထာက္ပံ႔မႈ 

၃ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ(TSMCမွေပးေလ်ာ္ရန္) 
၃.၁ ေရႊ႕ေျပာင္းစာရိတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းစာရိတ္ေထာက္ပ့ံမႈ 
၃.၂ သြားလာစာရိတ္အေထာက္အပ့ံ ေက်ာင္းသားႏွင့္အလုပ္သမားအေရအတြက္ 

အလိုက္သြားလာစာရိတ္ေထာက္ပ့ံမႈ 
၃.၃ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေထာက္ပ့ံေၾကး အခ်ိန္မီေ၇ႊ႕ေျပာင္းျခင္းအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေထာ

က္အပ့ံ 
၄ ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စု (TSMCမွေပးေလ်ာ္ရန္) 

  
ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စု 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ (ဆန္ ၅၀ 
ကီလုိဂရမ္ ႏွင့့္ ညီမွ်ေသာ) ဆန္အိတ္ၾကီးတစ္အိတ္တန္ဖုိး ႏွင့္ 
ညီမွ်ေသာ ေငြသား အေထာက္အပ့ံ- 
ဆင္းရဲေသာမိသားစု၊အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာအိမ္ေထာင္စု၊ 
အိမ္ေထာင္စုအတြင္းမသန္စြမ္းသူ(သို႔)သက္ၾကီးရြယ္အိုရိွသူ 

၅ အထူးစီမံမႈ(for applicable PAHs/PAPs) (TSMCမွေထာက္ပ့ံေပးရန္) 
၅.၁ ျပန္လည္အေျခခ်မႈအတြက္စ္ီစဥေပးျခင္း္ လိုအပ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အတူ 

ျပန္လည္အေျခခ်မႈအတြက္စာနာကူညီေထာက္ပံ႔ေပးမႈ 
၅.၂ ၀င္ေငြျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္(IRP) ၀င္ေငြျပန္လည္ထူေထာင္မႈအလိုက္ 

စာနာကူညီေထာက္ပံ႔ေပးမႈ 
*Note: In case of the land where administrative procedures of land acquisition were not conducted in 
1997 
Source: Prepared by the EIA Study Team based on Thilawa SEZ Management Committee, Framework of 
Resettlement Works for the 2,000 ha Development Area of Thilawa Special Economic Zone (SEZ), 
February 2016 
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ဇယား၇.၁၂-၂TSMC ၏ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားသုိ႔ေထာက္ပ့ံံျခင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ပါ၀င္ေသာေထာက္ပ့ံမႈ အဆင့္ အေ၇အတြက္/ထိခုိက္လြယ္မေသာသူအမ်ိဳးအစား 

တစ္ဦးလ်ွင္၅၀kgႏွင့္ညီမ်ွေသာ
ဆန္အိပ္္ 

အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီး အလုပ္မရိွသူအုေရအတြက္* 

အသက္ႀကီးေသာအိမ္ေထာ
င္  ဦးစီး 

သက္ႀကီး၇ြယ္အိုႏွင့္ေထာက္ပ့ံသူစုစုေပါငူ္၂ဦးသာရိွေ
သာမိသားစု 

မသန္စြမ္းေသာအိမ္ေထာင္ 
ဦးစီး(သို႔)မသန္စြမ္းသူရိွေ
သာအိမ္ ေထာင္စု 

မသန္စြမ္းသူႏွင့္ႏွင့္ေထာက္ပ့ံသူစုစုေပါငူ္၂ဦးသာရိွေ
သာ မိသားစု 

ဆင္းရဲေသာမိသားစု အိမ္ေထာင္စုတြင္အလုပ္မရိွသူုအေရအတြက္ 

Note: Unemployed person is defined as a person who is under workable age but not employed. 
Source: Prepared by the EIA Study Team based on Thilawa SEZ Management Committee, Framework 

of Resettlement Works for the 2,000 ha Development Area of Thilawa Special Economic Zone 
(SEZ), February 2016 

ဇယား၇.၁၂-၃ TSMCမွေနရာသစ္သုိ႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအပုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ပါဝင္သည့္ အရာ အေၾကာင္းအရာ အဓိက အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား  

၁.စီးပြားေရး အေျခအေန 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အတြက ္အေထာက္အပ့ံ 

(၁) ဝင္ေငြရွာေဖြေရး 
အခြင့္အလမ္းအတြက္ 
အေထာက္အပ့ံ  

က) အလုပ္လုပ္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ 
တိုးတက္မႈအတြက္ နည္းပညာ 
အေထာက္အပ့ံမ်ား 
ခ) သီလဝါ SEZ ဧရိယာ အတြင္း ႏွင့္ 
ပတ္လည္တြင္ အလုပ္အကိုင္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ  
ဂ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ရန္အတြက္ 
ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ အစရိွသည္ …  

(၂) ဘဏ္အေကာင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက ္
အေထာက္အပ့ံ 

က) ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ရန္ 
အေထာက္အပ့ံ 
ခ) စုေဆာင္းေငြ တိုးပြားလာျခင္း ႏွင့္ 
ေၾကြးမီွ ေလ်ာ့က်လာမႈ 
သေဘာတရားအား သိရိွေအာင္ ကူညီမႈ  

၂. ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 
လူမႈဆိုင္ရာ ေနထိုင္မႈ 
အေျခအေနမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 
အတြက ္အေထာက္အပ့ံ  

(၁) လူထုဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္ 
အေထာက္အပ့ံ  

က) အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
သေဘာတရား ရရိွလာေအာင္ 
ဖန္တီးျခင္း အတြက ္အေထာက္အပ့ံ 
ခ) ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အတြက္အေထာက္အပ့ံ 
ဂ) ေဒသဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ 
စနစ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ 
အေထာက္အပ့ံ 

(၂) 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 
ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ 

က) သင့့္ေလ်ာ္ေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ 
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ပါဝင္သည့္ အရာ အေၾကာင္းအရာ အဓိက အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား  
အေထာက္အပံ့  အသိဥာဏ္ရရိွမႈ အေပၚ 

ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ     ခ) 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာ 
ေရရွည္ စီမံခန္ခြမဲႈအတြက္ 
သင္တန္းေပးျခင္း အေထာက္အပ့ံ  

၃. ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ  

က) စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အတြက ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း  
ခ) ျပန္လည္ခ်ထားေပးသည့္ ေနရာ၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ 
အေျခအေနမ်ား ကိ ု
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း  
ဂ) အျခားအစီအမံမ်ား (လိုအပ္သလုိ)  

မူရင္:- Prepared by the EIA Study Team based on Thilawa SEZ Management Committee, Framework of 
Resettlement Works for the 2,000 ha Development Area of Thilawa Special Economic Zone (SEZ), 
February 2016 

 

၇.၁၃ ေနရာသစ္သုိ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း  

၇.၁၃-၁ ခန္႔မွန္းသည့္အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္အတြက္ ေလ့လာမည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

- သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၏ စကမ္ႈလုပ္ငန္းဧရိယာ မွ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈ  

- ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျပီးေနာက္ပုိင္း အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ။ 

၇.၁၃.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္အတြက္ ဧရိယာကုိ သီလဝါ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ဧရိယာ အပုိင္း (ခ) ၏ စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာ အတြင္း 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၇.၁၃.၃ ခန္႔မွန္း ကာလ  

မေဆာက္လုပ္မီ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈခန္႔မွန္းရန္ ကာလကိ ုသီလဝါ အပုိင္း (ခ) အတြက ္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း 
အေကာင္အထည္မေဖာ္ခင္ကာလ ကိ ုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။   
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၇.၁၃.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈအေပၚ ခန္႔မွန္းသက္ေရာက္မႈကို ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖုိးေရးဟက္တာ၂၀၀၀ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင္(ဟက္တာ၂၀၀၀ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရးမူေဘာင) အတြက္ အေသးစိတ္တိုင္းတာမႈ စစ္တမ္း ၏ ရလဒ္မ်ားကို ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအားျဖင့္ 
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရာသစ္သို႔အေရအတြက္မ်ားစြာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း ၏ အတိုင္းအတာ ပမာဏ ကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 

- ဟက္တာ၂၀၀၀ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမွ သတ္မွတ္ေသာ စီမံကိန္း သက္ေရာက္ခံ အိမ္ေထာင္စုမ်ား (PAH) 
အတြက္ ေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ က႑မ်ားကို အတည္ျပဳရန္   

၇.၁၃.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

ေယဘုယ် အားျဖင့္ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) ဖြံံ႔ျဖိဳးမႈ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ၏ စီမံကိန္းအတြက္ 
ျပန္လည္ေနရရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို TSMC မွ ျပဳစုေသာ Resettlement Framework for 2000ha အေပၚတြင္ 
အေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထိ ု မူေဘာင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဥပေဒ/စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
သာမက  ‘World Bank Safeguard Policy: Operational Policy on  nvoluntary Resettlement as international 
practice’ ကိ ု မီွျငမ္းထားသည့္ JICA ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ား အတြက္ 
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား ကိ ု အေျခခံ၍ သံုးသပ္ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ အနည္းဆံုးအေနျဖင့့္PAH မ်ား၏ 
မဖယ္ရွားမီအဆင့္တြင္ရိွေသာ အေျခေနကိ ု ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေထာက္ပ့ံေရး အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚေရးကို အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ ေထာက္ပ့ံမႈ အသီးသီး၏ ပါဝင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဇယား ၇.၁၂-၁ မွ ၇.၁၂-၃ တို႔တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

ဇယား ၇.၁၃-၁   TSMC ၏ အေထာက္အပ့ံတြင္ပါဝင္မႈမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

အမ်ိဳးအစား 
အဓိကစဥ္းစားေသာအရာမ်ား/ေထာက္ပ့ံမႈတြင္ 

ပါဝင္မႈမ်ား 

၁။ ပစၥည္းဆံုးရံႈးမႈ 
(၁) ေရႊ႕ေျပာင္း၍ မရေသာပစၥည္း  
(၂) ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရေသာပစၥည္း  

၂။ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ ဆံုးရႈံးမႈ   
(အဓိက သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ 
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္)  

(၁) ေျမယာ အေျခခံေသာ ဝင္ေငြ  
(၂) ေျမယာ အေျခမခံေသာ ဝင္ေငြ  

၃။ ေရႊ႔ေျပာင္းေရး  
(၁) ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳေငြေၾကး  
(၂) ခရီးေဝး သြားလာမႈအတြက္ အေထာက္အပ့ံ 
(၃) ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ခြင့္ျပဳေငြေၾကး  

၄။ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား  
ဆင္းရဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး 
ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ မသန္စြမ္း ႏွင့္ 
သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား  

၅။ အထူး စီစဥ္မႈ  
(၁) ျပန္လည္ခ်ထားေပးမည့္ ေနရာ စီစဥ္မႈ  
(၂) ဝင္ေငြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ 
(IRP)  

မူရင္း : Prepared by EIA Study Team based on Thilawa SEZ Management 
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ဇယား ၇.၁၃-၂ TSMC ၏ IRP တြင္ပါဝင္သည့္အရာမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ပါဝင္သည့္ အရာ အေၾကာင္းအရာ အဓိက အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား  

၁.စီးပြားေရး 
အေျခအေန 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အတြက ္
အေထာက္အပ့ံ 

(၁) ဝင္ေငြရွာေဖြေရး 
အခြင့္အလမ္းအတြက္ 
အေထာက္အပ့ံ  

က) အလုပ္လုပ္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ တိုးတက္မႈအတြက္ နည္းပညာ 
အေထာက္အပ့ံမ်ား 
ခ) သီလဝါ SEZ ဧရိယာ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္လည္တြင္ 
အလုပ္အကိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ  
ဂ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ရန္အတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ 
အစရိွသည္ …  

(၂) ဘဏ္အေကာင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ 
အေထာက္အပ့ံ 

က) ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ရန္ အေထာက္အပ့ံ 
ခ) စုေဆာင္းေငြ တိုးပြားလာျခင္း ႏွင့္ ေၾကြးမီွ ေလ်ာ့က်လာမႈ 
သေဘာတရားအား သိရိွေအာင္ ကူညီမႈ  

၂. ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 
လူမႈဆိုင္ရာ ေနထိုင္မႈ 
အေျခအေနမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 
အတြက ္
အေထာက္အပ့ံ  

(၁) လူထုဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္ 
အေထာက္အပ့ံ  

က) အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတရား 
ရရိွလာေအာင္ ဖန္တီးျခင္း အတြက ္အေထာက္အပ့ံ 
ခ) ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အတြက္အေထာက္အပ့ံ 
ဂ) ေဒသဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ စနစ္မ်ား 
ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ အေထာက္အပ့ံ 

(၂) 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ 
ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ 
အေထာက္အပံ့  

က) သင့့္ေလ်ာ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက ္အသိဥာဏ္ရရိွမႈ အေပၚ 
ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ  
ခ) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာ ေရရွည္ 
စီမံခန္ခြဲမႈအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း အေထာက္အပ့ံ  

၃. ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ  

က) စီးပြားေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက ္
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း  
ခ) ျပန္လည္ခ်ထားေပးသည့္ ေနရာ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 
လူေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား ကိ ု
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း  
ဂ) အျခားအစီအမံမ်ား (လိုအပ္သလုိ)  

မူရင္း : Prepared by EIA Study Team based on Thilawa SEZ Management Committee, 
Framework of Resettlement Works for the 2000ha Development Area of Thilawa Special 
Economic Zone (SEZ) February 2016 
 

ဇယား ၇.၁၃-၃  TSMC ၏ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အေထာက္အပ့ံတြင္ ပါဝင္သည့္အရာမ်ား  

အေထာက္အပ့ံတြင္ ပါဝင္ေသာအရာ  အမ်ိဳးအစား 
သက္ဆုိင္ေသာသူ 

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္း/ အေရအတြက္  

သက္ဆိုင္ေသာသူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ 
အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား  

အလုပ္လက္မ့ဲ* အေရအတြက္  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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(ဆန္ ၅၀ ကီလုိဂရမ္ ႏွင့့္ ညီမွ်ေသာ) 
ဆန္အိတ္ၾကီးတစ္အိတ္တန္ဖုိး ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ 
ေငြသား အေထာက္အပ့ံ  

သက္ၾကီးရြယ္အို 
ဦးေဆာင္ေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား  

စုစုေပါင္း ၂ ေယာက္ : အိမ္ေထာင္စု ၁ 
စုတြင္  သက္ၾကီးရြယ္အိ ု ၁ ေယာက္ 
ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေပးသူ ၁ ေယာက္  

မသန္စြမ္းဦးေဆာင္ေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မသန္စြမ္းသူ ပါဝင္ေသာ 
အိ္မ္ေထာင္စုမ်ား  

စုစုေပါင္း ၂ ေယာက္ : အိမ္ေထာင္စု ၁ 
စုတြင္  မသန္စြမ္းသူ ၁ ေယာက္ ႏွင့္ 
ေထာက္ပ့ံေပးသူ ၁ ေယာက္  

ဆင္းရဲျခင္းမ်ဥ္း ေအာက္ရိွ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား  

အိမ္ေထာင္စုတြင္ 
အလုပ္အကိုင္မရိွေသာသူ 
အေရအတြက္  

မွတ္ခ်က္ : အလုပ္လက္မ့ဲဆုိသည္မွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အသက္အရြယ္ရိွျပီး အလုပ္အကိုင္မရိွေသးေသာ 
သူကုိ ဆိုလုိပါသည္။ 

မူရင္း : Prepared by EIA Study Team based on Thilawa SEZ Management Committee, 
Framework of Resettlement Works for the 2000ha Development Area of Thilawa Special 
Economic Zone (SEZ) February 2016 

(၁) မေဆာက္လုပ္မီကာလ  

DMS ရလဒ္အရ စီမံကိန္းမွ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း ၁၀၈၈ စု ရိွပါသည္။ စုစုေပါင္း 
သက္ေရာက္ခံ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အနက္မွ ၁၆၁ အိမ္ေထာင္စုသည္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာအရေရာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အရပါ 
သက္ေရာက္မႈရိွျပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔လက္ရိွေနထိုင္ေသာေနရာမ်ားမွ 
ဇယားတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ PAH   မ်ား၏ အဓိက ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ 
ေအာက္တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးမွာ ေျမယာကုိအေျခမခံေသာ ပုပ္ျပတ္/ေန႔စား မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ၄၀ 
ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ ေျမယာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကရာ ၁၄၁ 
အိမ္ေထာင္စုမွာ ယခုလက္ရိွေနရာမွ ဖယ္ရွားေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ရာ ေျမယာအေျခမျပဳေသာ 
ဝင္ေငြအရင္းျမစ္မ်ားထက္ ေျမယာအေျချပဳဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပုိမုိသက္ေရာက္မႈရိွမည္ဟုခန္႔မွန္းပါသည္။ 
ေျမယာအေျခမျပဳေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားရိွသည့္ PAH မ်ားသည္ပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ 
ဘဝရပ္တည္မႈအေျခအေနေျပာင္းလဲ ႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြးမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ခက္ခဲမႈမ်ားရိွပါလိမ့္မည္။     

 

ဇယား ၇.၁၃-၄  သက္ေရာက္ခံ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အေရအတြက္  

PAH အေရအတြက္ သက္ေရာက္ခံ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
အေရအတြက္  

သီလဝါ SEZ ၏ ဟက္တာ ၂၀၀၀ 
(အပုိင္း က မပါဝင္ေသာ) 

၁၀၈၈ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ အတြက ္ဟက္တာ 
၂၆၂ နီးပါး  

၁၆၁ 

ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း လိုအပ္မႈ ၁၄၁ 
မူရင္း :     ေလ့လာသည့္ အဖြဲ႔  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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သက္ေရာက္မႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ TSMC သည္ Resettlement Framework for 200ha 
အားအေျခခံ၍ (၁) ပစၥည္းဆံုးရႈံးမႈ၊ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား/အသက္ေမြးမႈ ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း အတြက္ 
အေထာက္အပ့ံ၊ (၂) ထိခုိက ္ ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား အတြက္ အေထာက္အပ့ံ ႏွင့္ (၃) အထူးစီစဥ္မႈ 
(ျပန္လည္ခ်ထားေပးမည့္ ေနရာ ႏွင့္ ဝင္ေငြျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္) တို႔ ပါဝင္ေသာ အေထာက္အပ့ံ အစီအစဥ္ 
ကိ ုျပဳလုပ္ေပးသြားပါမည္။ အေထာက္အပ့ံအစီအစဥ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဇယား ၇.၁၂-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ျဖစ္ႏုိင္ေသာ PAH မ်ားအတြက ္ ျပန္လည္ခ်ထားေပးမည့္ေနရာကို အထူးစီစဥ္မႈ အေနျဖင့္ စီစဥ္ေပးသြားမည္။ သို႔ေသာ္ 
အခ်ိ ႔ဳအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အဆိုျပဳထားေသာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးမည့္ ေနရာတြင္ လက္ရိွတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွေၾကာင္း 
အတည္ျပဳထားပါသည္။ အခ်ိဳ႔အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည့္ အဆိုျပဳထားေသာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးမည့္ေနရာအတြင္းတြင္ 
ေနထိုင္လ်က္ရိွျပီး အခ်ိဳ႔မွာ ထိုေနရာ၏ အျပင္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွျပီး ၄င္းတို႔ရသည့္ ေျမကို အေပါင္းအသင္း ႏွင့္ 
ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ငွားထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ခ်ထားေပးသည့္ေနရာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္  ထိ ု
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို အျခားေနရာသုိ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ ္ TSMC သည္ 
လံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး/အေထာက္အပ့ံကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ 
ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရန္ ျပည့္စုံလံုေလာက္ေသာ အၾကံေပးျခင္းကို စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အခ်ိဳ႔ PAH မ်ားသည္ ယခင္ ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားမွ 
ဖယ္ရွားေပးရသည့္အတြက္ အလုပ္ေနရာသို႔ ခရီးေဝးသြားလာရန္ ခက္ခဲျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္းမရိွေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုးရံႈးသြားမည္ ဟု 
ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ဖယ္ရွားခံရေသာ PAH မ်ား၏ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ မဖယ္ရွားမီအဆင့္တြင္ရိွသည့္ ၄င္းတို႔၏ 
အသက္ေမြးမႈကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ႏုိင္ရန္ ၄င္းတို႔ကို 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျပီးသည့္ေနာက္ ဇယား ၇.၁၂-၂ တြင္ ျပထားေသာ Resettlement Framework for 2000ha 
ကိ ု အေျခခံ၍ TSMC သည္ ဝင္ေငြျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ (Income Restoration Program, IRP) ကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ေနရာသစ္သို႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၏ ထိခုိက္မႈကို စီမံကိန္းမွ ေရွာင္လႊ၍ဲ 
မရႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ ္ Resettlement Framework for 2000ha ကို အေျခခံေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ကုစားျခင္းသည္ ထိုသက္ေရာက္မႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းသည္ ၄င္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာမ်ားအေပၚတြင္ ေနရာသစ္သို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈ ေၾကာင့္ 
သိသာထင္ရွားေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစမည္မဟုတ္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။  

 

၇.၁၄ အလုပ္အကုိင္ ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ  

၇.၁၄.၁  ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ  

ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- စီမံကိန္းမွ အပိုင္း (ခ) ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္လည္တြင္ ရိွေသာ PAH မ်ား၏ 
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

- စီမံကိန္းမွ အပိုင္း (ခ) ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္လည္တြင္ ရိွေသာ ေဒသခံလူထု၏ 
အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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၇.၁၄.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ့ ဧရိယာ  

ေလ့လာသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။   

၇.၁၄.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ့ ကာလ  

မေဆာက္လုပ္မီကာလ မွ လုပ္ငန္းရပ္ဆသဲည့္ကာလ အထိ ကာလမ်ားအားလံုးမွ ေလ့လာသည့္ကာလ 
အပုိင္းအျခားျဖစ္ပါသည္။ အတိအက်ဆိုပါလွ်င္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကာလမွ စီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဧရိယာမ်ား အားလုံး ပိတ္သိမ္းျပီးေနာက္ပုိင္း အထ ိ
ျဖစ္ပါသည္။  

၇.၁၄.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ ့ နည္းလမ္း  

အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။  

- စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အစီအစဥ္ ကိ ုမီွျငမ္း၍ စီမံကိန္းမွ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ 
အသက္ေမြးမႈ အေပၚ အရည္အေသြးအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 

၇.၁၄.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ့ ရလဒ္  

(၁) မေဆာက္လုပ္မီကာလ / ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခံရျပီးသည့္ေနာက္ ၄င္းတို႔၏ ဘဝအေျပာင္းအလမဲ်ားေၾကာင့္ 
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ဆံုးရႈံးမႈရိွမည္ျဖစ္ရာ PAH မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရိွမည္ဟု  
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ မတိုင္မီတြင္ ခန္႔မွန္းပါသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
ေျမယာအေျချပဳေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား (ဥပမာ လယ္သမား၊ယာသမား စသည္) သာမက 
ေျမယာအေျချပဳျခင္းမရိွေသာအလုပ္အကိုင္မ်ား (ဥပမာ အလုပ္ၾကမ္းသမား၊ ပုပ္ျပတ္အလုပ္သမား စသည္)၏ 
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ အေထာက္အပ့ံ ကိ ု Resettlement Framework for 2000ha ကို အေျခခံ၍ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ PAH မ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ဆံုးရံႈးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကို 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ မတိုင္မီ ေပးသင့္ပါသည္။  
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ မတိုင္မီ ႏွင့္ အေတာအတြင္းတြင္ ဖယ္ရွားခံရေသာ PAH မ်ား၏ အနည္းဆံုး မဖယ္ရွားမီအဆင့္ 
(pre-displacement) ရိွ အသက္ေမြးမႈကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ႏွင့္ ျပန္လည္အေျခခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ PAH 
မ်ားအတြက္စီစဥ္ထားေသာ IRP ကိ ု ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္း (Participatory Approach) ႏွင့္အတူ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စတင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ IRP ကိ ု ေဆာက္လုပ္ေရးကာလမ်ားအတြင္း တစ္ဆက္တည္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ IRP ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အပုိင္း ၇.၁၃ ရိွ ဇယား ၇.၁၂-၂ 
တြင္ ျပထားပါသည္။  
PAH ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွလြဲ၍ ေဒသ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနတိုးတက္မႈကို ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္းတြင္ 
ျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား၊ စီမံကိန္းမွ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေလာင္စာ ႏွင့္ 
စီမံကိန္းမွ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အစားအစာေရာင္းခ်မႈ အစရိွသည့္ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာပါလိမ့္မည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမွာ ေရွာင္လႊ၍ဲ မရႏုိင္ေသာ္လည္း Resettlement Framework for 2000ha အား အေျခခံေသာ 
အေထာက္အပ့ံအစီအစဥ္ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ IRP တို႔ျဖင့္ ထိုသက္ေရာက္မႈကို 
ကာကြယ္ကုစားႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည့္အျပင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကိုပါ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလအတြင္းတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား စတင္မည္ျဖစ္ျပီး 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ ေလာင္စာမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ ဧရိယာမွ 
ေထာက္ပ့ံရမည္ျဖစ္ရာ ေဒသခံလူထုအတြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ျခင္းရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းမွ တိုက္ရုိက္သက္ေရာက္မႈကို ခံရေသာ PAH မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြးမႈ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သီလဝါ SEZ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
အလုပ္အကိုင္ရုွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ IRP ၏ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ကူညီမႈမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။   

ထို႔ေၾကာင့္ ဤ ကာလတြင္ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) ဧရိယာမွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအားလံုးက ၄င္းတို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားစတင္လည္ပတ္ခ်ိန္၌ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးကို PAH မ်ားသာမက 
အနီးအနားရိွ ေဒသခံမ်ားကပါ ခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

(၃) လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္း ကာလ  

လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းကာလတြင္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႔သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ 
ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား ဆံုးရႈံးႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၏ ေယဘုယ် နည္းလမ္းကို 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအသီးသီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဥပေဒ/စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ အညီ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္အသီးသီး ကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာအတြင္း အလုပ္အကိုင္ 
ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းသည္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 
ေလွ်ာ့ခ်လိမ့္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါသည္။  

 
၇.၁၅ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာသူမ်ား 

၇.၁၅.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ ့ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။   

- ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ PAH မ်ားအေပၚ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈ 

- စီမံကိန္း၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဧရိယာမွ စီမံကိန္းမွ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

၇.၁၅.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ့ ဧရိယာ  

ေလ့လာသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။   

၇.၁၅.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ့ ကာလ  

ထိုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ မေဆာက္လုပ္မီကာလ အျဖစ္ ၊ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
မစတင္မီအခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာကမ္ႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၇.၁၅.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ ့ နည္းလမ္း  

ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ သူမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္ျခင္း ခန္႔မွန္းမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း လည္ပတ္မႈ အစီအစဥ္ကို မီွျငမ္း၍ စီမံကိန္းမွ PAH မ်ား ႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ လူထုမွ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာသူမ်ားအေပၚ အရည္အေသြးအားျဖင့္ သက္ေရာက္မႈကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္  

၇.၁၅.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) ေျမယာေျပာင္းေရြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ PAH မ်ားအေပၚ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရိွသျဖင့္ 
Resettlement Framework for 2000ha တြင္ (၁) အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု၊ (၂) 
မသန္စြမ္း သို႔မဟုတ္ သက္ၾကီးရြယ္အို  ႏွင့္ (၃) မသန္စြမ္းသူ ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စု သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲျခင္းမ်ဥ္း 
(poverty line 2 ) ေအာက္တြင္ရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုတို႔ကို ထိခုိက္လြယ္ေသာ အိ္မ္ေထာင္စုအျဖစ္ WB ႏွင့္ ADB 
၏ႏုိင္ငံတကာ လက္ခံက်င့္သံုးမႈမ်ားကို မီွျငမ္း၍ သတ္မွတ္ပါသည္။ 

Resettlement Framework 2000ha အတြက ္DMS ရလဒ္အရ စီမံကိန္း၏ စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာတြင္ စုစုေပါင္း ၃၆ 
အိမ္ေထာင္္စု 3  ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာအုပ္စု အျဖစ္ အတည္ျပဳပါသည္။ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အပ္ုစုအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းအမ်ိဳးအစားခြထဲားပါသည္။    

ဇယား ၇.၁၅-၁  ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား အေရအတြက္  

အမ်ိဳးအစား အိမ္ေထာင္စု 
အေရအတြက္ 

အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား  ၂၀ 
သက္ၾကီးရြယ္အို ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား  ၁၆ 
မသန္စြမ္း ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား  ၂ 
ဆင္းရဲျခင္းမ်ဥ္း ေအာက္ဘက္တြင္ ရိွေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား  

၃ 

မသန္စြမ္းသူ ပါဝင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား  ၁ 
စုစုေပါင္း ၃၆ 

မူရင္း :     ေလ့လာသည့္ အဖြဲ႔  

မေဆာက္လုပ္မီကာလ / ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ 
                                                 
2
 Integrated Household Living Conditions and Survey in Myanmar (2009-2010) was conducted by UNDP, UNICF, SIDA and 

Ministry of National Panning and Economic Development, and survey result was publicized as Poverty Profile in June 2011. 

Poverty line as of 2010 was defied as 376,151 kyats per adult equivalent per year in Poverty Profile, and this amount is 
referred as poverty line in many reports. This framework also regards 376,151 kyats per adult equivalent per year as the 

poverty line. 
3 Total number is different of sum of each category, because some HH felled under into multiple categories. 
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ထိခုိက္ခံစားလြယ္ျခင္းမရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ထက္ လြယ္ကူစြာ သက္ေရာက္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ 
ထိခုိက္ခံစားလြယ္ျခင္းမရိွေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားနည္းတူ တူညီေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ လိုအပ္မည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ 
မေဆာက္လုပ္မီကာလ / ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း တြင္ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုအေပၚ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ Resettlement Framework for 2000ha ကို အေျခခံ၍ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီေပးျခင္းအားျဖင့္ 
အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Resettlement Framework for 2000ha မွ 
အေထာက္အပ့ံအစီအစဥ္ အရ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို 
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေထာက္အပံ့မ်ားကို 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမတိုင္မီတြင္ အျခားေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္ ႏွင့္ အတူ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေထာက္ပံ့မႈ 
အစီအစဥ္ ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အပုိင္း ၇.၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာအုပ္စု အေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
အေျခအေနကို ထိခုိက္ခံစားရမလြယ္ေသာအုပ္စု ထက္ပုိ၍ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ယင္းမွာ ၄င္းတို႔႔၏ 
လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပုိ၍ အခ်ိန္ကာလၾကာၾကာ 
အသံုးခ်ရန္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ TSMC သည္ IRP လုပ္ငန္းမ်ား၏ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သီလဝါ 
SEZ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရုွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းကို ဦးစားေပး၍ အေထာက္အပ့ံေပးသည္။ 
ထို႔အျပင္ အတြင္း/အျပင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းကို PAH မ်ား (TSMC မွ သတ္မွတ္သည့္ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ 
အုပ္စုအပါအဝင္) ၏ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ေထာက္လွမ္းရန္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။   

ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက TSMC ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ တိုးတက္ေစရန္ ၄င္းတို႕၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံျပီး ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာသူမ်ားကို ရည္ရြယ္၍ အထူးေထာက္ပံ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ 
ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာ သူမ်ားအပါအဝင္ လူထုမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ 
ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ႕ေရးစီမံခ်က္၊ လူထုက်န္းမာေရးတိုးျမင့္ခ်က္၊ လူထုအေဆာက္အဦးမ်ား တိုးျမင့္ေပးျခင္းႏွင့္ 
လူထုလံုျခံဳေရးတိုးျမင့္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူထုေထာက္ပံ႔ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခား CSR အစီအစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။  
 
(၂) ပတ္ဝန္းက်င္ လူထု၏ ထိခုိက္ခံစားလြယ္သူမ်ားအေပၚ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္အေတာအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
လည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့့္ ပတ္ဝန္းက်င္လူထု၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပုံစံအေပၚ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရိွႏုိင္ပါသည္။ အထက္ပါအေျခအေနေၾကာင့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူထုေထာက္ပံ႕ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာက္ပံ႕ေပးပါမည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက 
သီလဝါ SEZ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ PAH မ်ားသာမက ထိခုိက္ခံစားလြယ္သူမ်ား အပါအဝင္ ေဒသခံ လူထုကိုပါ ရည္ရြယ္၍ CSR 
လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ လူထုေထာက္ပံ႕ေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူက သီလဝါ SEZ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေဒသခံလူထု၏ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပုံစံကိ ုျဖစ္ႏုိင္သမွ် တိုးျမင့္ေပးသြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။  
 
(၃) ေဒသစီးပြားေရးတိုးျမင့္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလအေတာအတြင္း ျဖိဳဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ 
လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမင့္ႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ- ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား၊ စီမံကိန္းသံုး ယဥ္မ်ားအတြက္ 
ေလာင္စာေရာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း) 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလအတြင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူသည္ ၄င္း၏ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ 
စီမံကိန္းအတြက္ ေလာင္စာမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္လူထုမွ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား 
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တိုးလာႏုိင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာမွ ထိခုိက္ခံစားလြယ္ေသာသူမ်ားအေပၚ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၇.၁၆ ေဒသအတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈ သေဘာထားကြဲလြျဲခင္း  

၇.၁၆.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- စီမံကိန္း၏ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ေဒသအတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈ သေဘာထားကြလဲြဲျခင္း အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္သည္။  

၁) အဆိုျပဳထားေသာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးသည့္ေနရာမွ PAH ႏွင့္ မူလေန လူထု  
၂) အပုိင္း (က) ဧရိယာ၏ PAHs မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ PAH မ်ား  
၃) ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား  

အပုိင္း ၇.၁၇ (အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ညီမွ်စြာ ခြေဲဝမႈ မရိွျခင္း) တြင္ စီမံကိန္းမွ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ 
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို ခန္႔မွန္း၍ သံုးသပ္ျပထားပါသည္။ 

၇.၁၆.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

ေလ့လာသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။ 

 

၇.၁၆.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ထိုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ မေဆာက္လုပ္မီကာလ အျဖစ္ ၊ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
မစတင္မီအခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

 

၇.၁၆.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

ေဒသအတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈ သေဘာထားကြဲလြျဲခင္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာက္ရြက္ပါသည္။ 

- စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုျပဳထားေသာ စီမံကိန္း အစီအစဥ္ကို မီွျငမ္း၍ စီမံကိန္းက ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေဒသအတြင္း 
စိတ္ဝင္စားမႈ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈကိ ုေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 
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၇.၁၆.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) ျပန္လည္ခ်ထားေပးသည့္ေနရာမွ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခံရသည့္ PAH မ်ား ႏွင့္ မူလရိွ လူထုၾကား 
ေဒသတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

Resettlement Framework for 2000ha  အတြက ္ DMS ရလဒ္အရ၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၄၁ စုကိ ု စီမံကိန္း၏ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာမွ အျခားေနရာသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ေသာ PAH မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း လူဦးေရ 
တိုးျမင့္မႈ ျဖစ္ပါမည္။ မူလေနထိုင္ေသာ လူထုက ၄င္းတို႔ေနထိုင္မႈဘဝအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ- လက္ရိွရိွေနေသာ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္းကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္သူပုိင္ေနရာမ်ားတြင္ 
အသံုးျပဳသူမ်ား တိုးလာမႈ)။ ထို႔ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား တိုးတက္လာမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး စီစဥ္ေပးသင့္ပါသည္။ 
ထိုကိစၥတြင္ TSMC က အနာဂတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီစဥ္ေပးရန္ 
ထည့္သြင္းစည္းစားပါမည္။ 

ထို႔အျပင္ IRP ၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံလူမ်ား (Project Affected People, PAP) ကို 
ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ပုိ၍ ငွားရမ္းႏုိင္ေခ်ရိွသည္ျဖစ္ရာ TSMC က ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျပီးေသာ 
PAH မ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံသည္ မူလရိွေဒသခံမ်ားအတြက္ မညီမွ်မႈကို ခံစားရေစႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္မွ PAP မဟုတ္သူမ်ားသည္ PAP မ်ားက ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္ေနရာ၏ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို 
အသံုးခ်မႈ အေပၚတြင္ မေက်နပ္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ ထိုအျပင္ ေဒသခံ လူမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ စနစ္မ်ားကို 
နားလည္က်င့္သံုးရန္ ခက္ခဲျခင္း သို႔မဟုတ္ လူေနမႈပုံစံမ်ား ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား မတူညီျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
သေဘာထားကြဲလြမဲႈ ရိွနုိင္ပါသည္။  

ထိ ု ျပင္းထန္ေသာ သေဘာထားကြဲလြမဲႈကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ TSMC သည္ IRP ၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ 
Resettlement Framework for 2000ha ကိ ု အေျခခံ၍ ေဒသခံ လူထု ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းႏုိင္မႈ ႏွင့္ 
ညီညြတ္မႈ ရိွေစႏုိင္ရန္ အကူအညီမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။      

(၂) အပုိင္း (က) ဧရိယာ၏ PAHs မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ PAH မ်ားၾကား ေဒသတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈ အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ 

အပုိင္း (က) ဧရိယာ၏ PAHs မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ PAH မ်ား အၾကားတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈပမာဏ မတူညီမႈအေပၚတြင္ 
မေက်နပ္မႈမ်ား ရိွလာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ TSMC သည္ လက္ရိွ ေစ်းကြက္အေျခအေနအေပၚကို 
မူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ စီမံကိန္းမွ PAH မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးပမာဏကို 
စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပုိင္း (က) ဧရိယာ၏ PAHs မ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ PAHမ်ား အၾကားမွ 
သေဘာထားကြဲလြမဲႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။   

(၃) ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား ေဒသတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ 

အျခားေနရာမွ ေျပာင္းေရြ႕လာေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ စီမံကိန္းဧရိယာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယာယီေနထိုင္ေသာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား သေဘာထား ကြဲလြမဲႈမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ အပိုင္း(က) 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္ေနရာကပ္လ်က္တြင္ ေနထိုင္ၾကျပီး ေဒသခံလူထုကုိ 
ဂရုမစုိက္ဘဲ ေနထိုင္ရာအနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမိွဳက္မ်ား စြန္႔ပစ္ၾကပါသည္။ အမိွဳက္စြန္႔ပစ္မႈအျပင္ ဆိုးရြားေသာ 
ယာဥ္ေမာင္းပုံ ကဲ့သုိ႔ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရိွလာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကန္ထရုိက္တာသည္ ထိုသက္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံအျဖစ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡမျဖစ္ေစရန္ အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို 
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ပ့ံပုိးေပးသင့္ပါသည္။ ထိ ု ပညာေပး အစီအစဥ္တြင္  လူထုက်န္းမာေရး အစီအစဥ္၊ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ျခင္း 
အစီအစဥ္ ႏွင့္ အျခား အစီအစဥ္ မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။   

 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မေဆာက္လုပ္မီကာလ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ တို႔တြင္ အေျခအေနကိုလုိက္၍ ေဒသခံမ်ားအတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈ 
သေဘာထားကြဲလြျဲခင္းအေပၚ အေသးစား သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ IRP အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်သည့္ အစီအမံသည္ သေဘာထားကြဲလြမဲႈ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သက္ေရာက္မႈကို 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါမည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာမွ စိတ္ဝင္စားမႈ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းအေပၚ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 
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၇.၁၇ အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ညီမွ်စြာခြေဲဝမႈ မရိွျခင္း 

၇.၁၇.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ 

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- စီမံကိန္းတြင္ TSMC မွ ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ အေထာက္အပ့ံအေပၚ အေပၚသက္ေရာက္မႈ  

- ေဒသခံလူထု၏ သက္ရိွပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

၇.၁၇.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ 

ေလ့လာသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။ 

၇.၁၇.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ထိုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ မေဆာက္လုပ္မီကာလ အျဖစ္ ၊ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
မစတင္မီအခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

 

၇.၁၇.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈ ညီမွ်စြာခြဲေဝမႈမရိွျခင္း အေပၚသက္ေရာက္မႈကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- Resettlement Framework for 2000ha ကို ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္၍ စီမံကိန္းတြင္ TSMC မွ 
ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ အေထာက္အပ့ံမွ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွင့္ ဆံုးရံႈးမႈ ညီမွ်စြာခြဲေဝမႈမရိွျခင္း 
အေပၚသက္ေရာက္မႈ 

၇.၁၇.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) TSMC ၏ေထာက္ပံ႕မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားကို စီမံကိန္းမွ မမွ်တစြာ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားေစရေသာအခါ ညီမွ်ေသာ 
ဆံုးရံႈးမႈခြေဲဝမႈ မရိွျခင္းျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္း စိတ္ဝင္စားမႈ သေဘာထားကြဲလြျဲခင္းကို 
ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

စီမံကိန္းတြင္ ဝင္ေငြ/ပစၥည္းမ်ားဆံုးရံႈးမႈအတြက္ အေထာက္အပ့ံကဲ့သို႔ေသာ PAH မ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈကို 
အေျခခံအားျဖင့္ အနည္းဆံုး မေရႊ႕ေျပာင္းမီကာလရိွ ၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြးမႈကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး (ပုိမုိတိုးတက္ေအာင္ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း) ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။ စီမံကိန္းမွ 
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ေနရာသစ္သို႔ျပန္လည္ေနရခ်ထားေပးမႈေၾကာင့္ လူေနမႈဘဝ ေျပာင္းလဲမႈ ကိ ုကာကြယ္ကုစားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ TSMC ၏ အေထာက္အပ့ံမွ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည္PAH ႏွင့္ PAH မဟုတ္သူမ်ားအၾကား အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွင့္ 
ဆံုးရံႈးမႈ ညီိမွ်စြာခြေဲဝမႈ မရိွျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ဟု မခန္႔မွန္းပါ။  

(၂) ေဒသခံလူထု သက္ရိွပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
PAH မ်ားမဟုတ္ဘဲ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ (သို႔) 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္  အခ်ိဳ႕သူမ်ား၏ သက္ရိွပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ တိုက္ရုိက္ (သို႔) သြယ္ဝုိက၍္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရိွႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ အကယ္၍ ေဒသခံမ်ားထံမွ မေက်နပ္မႈမ်ား ရိွလာပါက စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူမွ လူထုဆက္ဆံေရးဌာနကို ဆက္သြယ္ျပီး သက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယင္းဌာနကို (၁) ေဒသခံလူထု ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ဆက္ဆံေရးကို 
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ (၂) စီမံကိန္း၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈႈမ်ားကို ခ်ိန္ညိွရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားပါသည္။ 
ထိုဌာနကိ ု လူတုိင္းအလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ သီလဝါ တြင္  ထားရိွပါသည္။ အပုိင္း (က) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူ ၏ လူထုဆက္ဆံေရးဌာနအရာရိွ၏ အဆိုအရ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
တိုင္တန္းမႈကို ယခုအခ်ိန္ထိ လက္ခံရရိွျခင္းမရိွေသးေပ။ 
ထို႔ျပင္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက သီလဝါ SEZ ဝန္းက်င္ရိွ PAH မ်ားသာမက ေဒသခံလူထုကိုပါ ရည္ရြယ္ျပီး CSR 
လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ လူထုေထာက္ပံ႔ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ လူထုရန္ပုံေငြကုိ CSR 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးစီမွ လူထုဆက္ဆံေရး 
အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံ၍ ထူေထာင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ႔ေရး၊ 
လူထုက်န္းမာေရးတိုးျမင့္မႈ၊ ျပည္သူအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ လူထုလံုျခံဳမႈတိုးျမင့္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ လူထုမွ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ လူထုေထာက္ပံ႔ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သီလဝါ SEZ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ အဆင္ေျပေစျပီး လူမႈေရး၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာ က႑တစ္ခု ျဖစ္လာေစပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ဆံုးရံွဳးမႈမ်ား ညီမွ်စြာခြဲေဝမႈ မရိွျခင္းကို စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူအားျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာမွ အက်ိဳးေက်းဇူး ႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈ ညီမွ်စြာခြဲေဝမႈမရိွျခင္း အေပၚ 
သိသာထင္ရွားေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါသည္။  

 

၇.၁၈ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရး  

၇.၁၈.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- စီမံကိန္း၏ PAH ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

  - ေဒသခံလူထုရိွ ကေလးမ်ား ပညာေရးအခြင့္အလမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

၇.၁၈.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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၇.၁၇.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ထိုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ မေဆာက္လုပ္မီကာလ အျဖစ္ ၊ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
မစတင္မီအခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၇.၁၇.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အလမ္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- စီမံကိန္း၏ အဆိုျပဳထားေသာ အစီအစဥ္ကို မီွျငမ္း၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း၏ 
သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 

- Resettlement Framework for 2000ha အတြက္ DMS ရလဒ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ 
စီမံကိန္းမွျဖစ္ေပၚေစေသာ PAH မ်ားမွ ကေလးမ်ား အတိုင္းအတာကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 

၇.၁၇.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) ေနရာေျပာင္းေရြ႕ထားေသာ P H ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားအေပၚ ပညာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 

ေနရာေျပာင္းေရြ႕ထားေသာ PAH မ်ားတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလး ၁၁၆ ေယာက္ရိွျပီး ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္းေၾကာင့္ 
ကေလးပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ယာယီ ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။ လက္ရိွ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရိွ PAH ကေလး 
မ်ားသည္ သီလဝါ SEZ အနီး ေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ေနပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီလဝါ SEZ 
အျပင္ဘက္ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဧရိယာမ်ားကဲ့သို႔ အနီးဆံုးရြာေက်ာင္းမ်ားသို႕ သြားရပါသည္။ အလယ္တန္းႏွင့္ 
အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သန္လ်င္- ေက်ာက္တန္းလမ္းေပၚရိွ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ ္ ျမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းမ်ားသို႕ 
သြားရပါသည္။ ျမန္သာယာေျပာင္းေရြ႕ေနရာေျပာင္းေရြ႕သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေက်ာင္းမ်ားသို႕ သြားႏုိင္ေသာ္လည္း 
အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားရိွပါသည္။ ေျပာင္းေရြ႕မႈမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ 

TSMC က IRP လုပ္ေဆာင္မႈတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေက်ာင္းသြားရန္ 
ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ႕ေပးပါမည္။ 
(၂) ေဒသခံေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားအေပၚ ပညာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 
အခန္း (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လက္ရိွ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ PAH ကေလးမ်ားအတြက္သာမက 
ပတ္ဝန္းက်င္ လူထုအတြက္ပါ ရည္ရြယ္၍ လူထုေထာက္ပ့ံေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ သီလဝါပတ္ဝန္းက်င္ 
ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားကို ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္က 
သီလဝါSEZ ဝန္းက်င္ရိွ ကေလးမ်ား ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးျပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္လည္း 
ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႕ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခန္း (၂) 
ဇယား ၂.၇-၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူထုမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံျပီး ပညာေရးေထာက္ပံ႕မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူအားျဖင့္ တိုးတက္ေစပါမည္။ 
 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ဇယား ၇.၁၈-၁ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူအားျဖင့္ လက္ရိွ ေက်ာင္းသားေထာက္ပ့ံမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

-ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အခမ့ဲ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းမ်ား 
- ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း 
- ပညာသင္ႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္စာ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား ၁၁ ေယာက္အတြက္ ပညာသင္ဆု 
- ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း 
- အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားအတြက္ သန္လ်င္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ 

ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ဗဟုသုတ ုေဝမွ်ျခင္း  
- ျမိဳင္သာယာေက်ာင္း၌ က်န္းမာေရးပညာေပးႏွင့္ အဟာရေထာက္ပံ႕မႈ အစီအစဥ္မ်ား 

 
(၃) ကေလးလုပ္သားမ်ား တိုးလာမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
Shop and Establishment Act 1951 အရ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို ဆိုင္မ်ား၊ လူထုအတြက ္ စီပြားေရးအရ 
တည္ေထာင္မႈမ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။ ဆိုင္မ်ား တည္ေထာင္မႈမ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ေန႔ ၈ 
နာရီ (သို႔) တစ္ပတ္ ၄၈ နာရီထက္ မပုိေစရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ၁၉၅၁ စက္ရုံဥပေဒအရ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးမ်ားအလုပ္လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားျပီး ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၃ ႏွစ္အထက္ကေလးမ်ားကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ 
ျပဳထားေသာ္လည္း အလုပ္ရရိွရန္ က်န္းမာေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၁၃-၁၅ ႏွစ္ၾကား 
ကေလးမ်ားကို မည္သည့္စက္ရုံတြင္မဆို အလုပ္ခ်ိန္ ၄ နာရီထက္မပုိရန္ႏွင့္ ညေန ၆ နာရီႏွင့္ မနက္ ၆ နာရီၾကား 
အလုပ္မလုပ္ေစရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။ ၁၆-၁၇ ကေလးမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၄၄ နာရီ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာပါက 
တရားမဝင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ခိုင္းေစမႈကို တားဆီးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ILO ကဲ့သိ႕ု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက သီလဝါ SEZ အတြက ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
စက္မႈဧရိယာတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ OSSC ၏ အလုပ္သမားက႑သည္ ကေလးလုပ္သားမ်ား မခုိင္းေစရန္ႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးစီ၏ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ သီလဝါ SEZ OSSC တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းရိွမရိွကို ၾကီးၾကပ္သြားပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ OSSC 
အလုပ္သမားက႑က ကေလးလုပ္သားမ်ား ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းက 
ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာအတြင္း ကေလးရပုိင္ခြင့္အေပၚ ထင္ရွားေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မရိွႏုိင္ပါ။ 
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၇.၁၉ လက္ရိွ လူမႈအေျခခံအေဆာက္အဦး ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ  

၇.၁၉.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရြ႕ရေသာ PAH မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းပတ္ဝန္းက်င္ လူထုအတြက္ 
လူမႈအေျခခံအေဆာက္အဦး ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အေပၚ စီမံကိန္းမွ သက္ေရာက္မႈ  

၇.၁၉.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။ 

၇.၁၉.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၇.၁၉.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

လက္ရိွ လူမႈအေျခခံအေဆာက္အဦး ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အေပၚသက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကိ ု ေအာက္ပါအတိုင္း 
ေဆာက္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- စီမံကိန္း၏ အဆိုျပဳထားေသာ အစီအစဥ္ကို မီွျငမ္း၍ စီမံကိန္းေၾကာင့္ လက္ရိွ လူမႈအေျခခံအေဆာက္အဦး ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 

၇.၁၉.၅ ေလ့လာသည့္ ရလဒ္  

(၁) စီမံကိန္း၏ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ထားေသာ PAH မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

ေျပာင္းေရြ႕ထားေသာ PAH မ်ားအတြက္ လူမႈအေဆာက္အဦးမ်ားသို႕ သြားလာမႈအေပၚ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မႈသည္ 
ေရွာင္လြ၍ဲ မရႏုိင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မေျပာင္းေရြ႕ခင္က သြားလာရလြယ္ကူေသာ ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံကဲ့သို႕ေသာ 
လူမႈအေဆာက္အဦးမ်ားသို႕ သြားလာရ ခက္ခဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တျခားတဖက္တြင္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာတြင္ PAH မ်ားအတြက္ TSMC မွ ေထာက္ပ့ံမႈအျဖစ္ လူမႈအေဆာက္အဦးမ်ား 
စီစဥ္ေပးပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရြ႕ရေသာ PAH မ်ားအတြက ္ ေျပာင္းေရြ႔ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ေတာင္ 
လူမႈအေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ အဆက္မျပတ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 

(၂) စီမံကိန္းဧရိယာရိွ ေဒသခံလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာ 
ေဒသခံလူထုအတြက္ လူမႈအေဆာက္အဦးမ်ားသို႔ သြားလာမႈ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ေျပာင္းလႏုိဲင္သည္ဟု 
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ခန္႔မွန္းထားပါသည္။  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးယဥ္မ်ား သြားလာဝင္ထြက္ရန္အတြက္ အဓိက ဝင္ေပါက္လမ္းကို 
ေဖာက္လုပ္ပါမည္။ ထိုနည္းတူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း အေပၚသက္ေရာက္မႈ/ ေဒသခံလူထုအတြင္း 
ဝင္ထြက္သြားလာေနေသာသူမ်ား၏ အေျခအေန ကိ ုေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရိွေစရန္ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ရိွေသာ 
ဧရိယာ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းလမ္းတစ္လမ္းကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 
ကန္ထရုိက္တာမ်ား/စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ သည္ ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ား၏ အသြားအလာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ပါသည္။  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ေဒသအတြင္း အေျခအေနတစ္ရပ္အထိ လူမႈအေျခခံအေဆာက္အဦး ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ စီမံကိန္းအတြင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုသည္ 
၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းနယ္ေျမမ်ားထံ ေရာက္ရိွမႈကို 
တားျမစ္ထားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ ႏွင့္ ဆုိင္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈအေျခခံအေဆာက္အဦး ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူထုမွ ရယူသုံးစြဲႏုိင္မႈကို သက္ေရာက္မႈရိွႏုိင္ပါသည္။ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက ျပည္သူအတြက္ လမ္းမကိ ု ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ 
ေဖာက္လုပ္သည့္ လမ္းမသည္ ေဒသခံလူထုသြားလာရအဆင္ေျပေစရန္ လက္ရိွလမ္းအတိုင္း ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 
လက္ရိွလမ္းတည္ရိွပုံကို ပုံ ၇.၁၉-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 
 

 
 

ပုံ ၇.၁၉.၁ စီမံကိန္းဧရိယာအနီးရိွ လက္ရိွလမ္း တည္ရိွေနပုံ 

အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ သီလဝါ SEZ ဝန္းက်င္ရိွ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ရိွ လမ္း ႏွင့္ စြမ္းအင္ အေထာက္အပ့ံ 
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား တိုးတက္ေျပာင္းလလဲာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွမည္ဟု ယူဆပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သီလဝါ SEZ တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ JICA မွ 

လက္ရိွဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ 
စက္မႈဇုန္ဧရိယာ ပုိေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဧရိယာ လူေနဧရိယာ 

 

အညႊန္း: 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ေထာက္ပ့ံသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြ႔ံျဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္မွ တစ္ခုမွာ O   loan project 
ျဖစ္ျပီး ၄င္းတြင္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စြမ္းအင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း (၅၀ မဂၢါဝပ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ၊ 
ဓာတ္အားခြဲရုံ၊ ၃၃ ကီလုိဗုိ႔ ျဖန္႔ေဝေရး လိုင္း၊ ၂၃၀ ကီလုိဗုိ႔ သြယ္ပုိ႔ေရးလိုင္း၊ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း) မ်ားကို 
စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ သီလဝါ SEZ သို႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ေသာလမ္း တိုးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈကို Phase II တြင္ 
စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံ၍ သီလဝါ SEZ ဧရိယာ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ မွ 
အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ လူထုကို ေခ်ာေမြ႔ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ 
တည္ျငိမ္ေသာ စြမ္းအင္ေထာက္ပ့ံမႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာရိွ လူမႈအေျခခံအေဆာက္အဦး ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ လူမႈဆိုင္ရာဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရိွႏုိင္ပါဟု ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ 

  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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၇.၂၀ ေရ သုံးစြမဲႈ  

၇.၂၀.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- စီမံကိန္းမွ ျဖစ္ေပၚေစေေသာ သီလဝါ အပုိင္း (ခ) ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၏ စက္မႈဧရိယာ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရွိ 
ေရအရင္းအျမစ္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေရသံုးစြဲမႈ အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ 

၇.၂၀.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။ 

၇.၂၀.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၇.၂၀.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

ေရသံုးစြဲမႈ ႏွင့္ ေရဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- စီမံကိန္းအတြက္ အဆိုျပဳထားေသာ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ေရေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္ ကို မီွျငမ္း၍ သီလဝါ အပုိင္း (ခ) 
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၏ စက္မႈဧရိယာ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရိွ ေရအရင္းအျမစ္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ 
ေန႔စဥ္ေရသံုးစြမဲႈ အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ကိ ုေလ့လာဆန္းစစ္ရန္   

၇.၂၀.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း  

ေန႔စဥ္ေရသံုးစြမဲႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သန္လ်င္ျမိဳ႔နယ္ရိွ ေဒသခံမ်ားသည္ ေရတြင္း၊ေရကန္မ်ားမွ ေရကို သံုးစြဲေနၾကပါသည္။ 
နယ္ေျမၾကိဳတင္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းအရ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာအတြင္းရိွ (ေရကန္အမွတ္ ၁ အျဖစ္ျပထားေသာ) အိမ္သံုး 
ေရကန္တစ္ကန္ ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွေသာ အိမ္သံုးရန္ ႏွင့္ ေသာက္ေရအျဖစ္အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
(ေရကန္အမွတ္ ၂၊ ေရတြင္းအမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ အျဖစ္ျပထားေသာ) အျခားေရကန္ တစ္ကန္ ႏွင့္ အမ်ားသံုးေရတြင္း ႏွစ္ 
တြင္း ကိ ု ပုံ ၇.၁၉-၁ တြင္ ျပထားပါသည္။ ထိုေရတြင္းမ်ား ႏွင့္ ေရကန္မ်ားကို ေအးျမသီတာ (ဖလန္း) မွ ေဒသခံမ်ားမွ 
အသံုးျပဳၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြး ပ်က္စီးမႈ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ၀.၅ 
ဧကနီးပါးရိွေသာ ေရကန္အမွတ္ ၁ အား အသံုးခ်မႈ ဆိုင္းင့ံျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။    
သို႔ေသာ ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေနရာ၏ ေျမရုိင္းမ်ားမွ ရႊ႔ံေရမ်ား စီးဆင္းမႈသည္ ယာယီသာျဖစ္ျပီး 
ေဆာက္လုပ္ေရးစခန္းတစ္ခုမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကိ ု ေရသန္႔စင္ကန္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်သန္႔စင္မည္ျဖစ္ရာ ေဒသခံမ်ား၏ 
ေန႔စဥ္ေရသံုးစြမဲႈ အေပၚသက္ေရာက္မႈသည္ အနည္းငယ္သာရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။  ထို႔အျပင္ ေရကန္အမွတ္ ၂ ၏ 
၂၈ ဧက နီးပါးသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစတင္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း ေဒသခံလူထုက 
ဆက္လက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးထားမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ၏ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒ (၁၈၉၄) ႏွင့္အညီ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အစီအစဥ္တြင္ 
ေဒသအတြင္းရိွ ေရတြင္း၊ ေရကန္ ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားကိ ု ေလ်ာ္ေၾကးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ထိုအရာမ်ားသည္ ရန္ကုန္္တိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရမွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ေထာက္ပ့ံျခင္းမရိွပါက YRG (သို႔) TSMC က 
အေထာက္အပ့ံေပးရန္ စဥ္းစားထားေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။  ၄င္းကို ပုိင္ဆိုင္မႈရွင္းလင္းမႈ ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ 
အေျခအေနတို႔အေပၚတြင္မူတည္၍ အေလ်ာ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက 
ေဒသခံလူထုလုိအပ္ခ်က္အရ ကန္ေဘးတြင္ ေရကန္တစ္ခု စီစဥ္ေပးပါမည္။ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း ေရအရည္ေသြး ေလ်ာ့က်မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရအသံုးျပဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ရိွႏုိင္ပါသည္။ ပုံ ၇.၂၀ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း အျခား ကန္အတစ္ခုႏွင့္ ျပည္သူပုိင္ ေရတြင္း ၂ တြင္း (ကန္ ၁ ႏွင့္ 
ေရတြင္း နံပါတ္ ၁ ႏွင့္ ၂) သည္ ေအးျမသီတာ ေက်းရြာလူထု၏ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရအတြက္ 
စီမံကိန္းဧရိယာကပ္လ်က္တြင္ တည္ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ ္ေဒသခံလူထု ေန႔စဥ္ ေရအသံုးျပဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ 
နည္းႏုိင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမွ ရြ႕ံေရမ်ား စြန္႔ထုတ္မႈသည္ ယာယီသာျဖစ္ျပီး 
အနည္ထိုင္ကန္မ်ား (သိ႕ု) ေရဆိုးသန္႔စင္စက္မ်ားသံုးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေရအရည္အေသြး က်ဆင္းမႈသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။  
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ေရအတြက္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူ၊ ကန္ထရုိက္တာမ်ားက စီမံကိန္း 
ဧရိယာအတြင္းေျမေအာက္ေရ (သို႔) အျပင္ဘက္မွ ယူ၍ အသံုးျပဳပါမည္။ သီလဝါဆည္ (သို႔) ဇာမဏီဆည္ကဲ့သို႔ 
ရိွျပီးသား ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳပါမည္။ ထို႔ျပင္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ေရပမာဏကို ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာတြင္ ေရျဖန္းရန္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား 
ေဆးေၾကာရန္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမွ 
ထုတ္လြတ္ေသာ ရြ႕ံေရမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး စခန္းမွ ေရဆိုးမ်ားကို 
မိလႅာကန္မ်ားသံုးပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေဒသေရအရင္းအျမစ္မ်ာ၏း 
ေရအသံုးျပဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ မရိွသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။  
 

 
မူရင္း :     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 

ပုံ ၇.၂၀-၁  စက္မႈဧရိယာ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရသုံးစြမဲႈအေျခအေန  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ  

စီမံကိန္းအတြက္ ေရေထာက္ပ့ံမႈအစီအစဥ္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ဇာမဏီေရေလွာင္တမံမွ ေရကို အပုိင္း (က) 
ဧရိယာအတြင္းရိွ ေရသန္႔စင္စက္ရုံ (WPP)(Q=6,000m3/day)  သို႔ ပုိက္သြယ္တန္း၍ ေရစုပ္စက္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ 
စီစဥ္ထားပါသည္။ WPP မွ သန္႔စင္ထားေသာေရကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီသို႔ ျဖန္႔ေဝသည္။ ထိုအေတာအတြင္း 
လဂြန္းျပင္ေရေလွာင္တမံမွ သီလဝါ SEZ အထ ိ လူထုကိုေထာက္ပ့ံေသာ ေရပုိက္ကုိ တည္ေဆာက္မည့္ 
ဂ်ပန္စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အဆိုျပဳထားေသာ ေရေထာက္ပ့ံမႈထုထည္ (ေန႔စဥ္ အမ်ားဆံုး 
ေရစီးဆင္းမႈ) သည္ ၂၀၁၈ တြင္ 80m3/ha/day m3/d ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသ၏ ေရသံုးစြမဲႈကို မထိခုိက္ေစဘဲ ေရသံုးစြဲမႈ 
ပမာဧကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါမည္။ အထက္ပါစီမံကိန္း၏ တိုးတက္မႈကို စဥ္းစား၍ အပုိင္း (ခ) ၏ ေရေထာက္ပ့ံမႈအစီအစဥ္ကို 
ဇယား ၇.၂၀-၁ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း အဆင့္ ၂ ဆင့္ျဖင့္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

 

ဇယား ၇.၂၀-၁   စီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ ေရေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္  

အခ်ိန္ကာလ စီစဥ္ထားေသာ ေရအရင္းအျမစ္  

၂၀၁၉ ဝန္းက်င္ မတိုင္မီ (water supply pipe 
မတပ္ဆင္မီ)   

WPP (ေရသန္႔စက္) မွ ေရကိ ု ေရစက္ျဖင့္ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္းဆီသုိ႔ ျဖန္႔ေဝမႈ  

၂၀၁၉ ဝန္းက်င္ ျပီးေနာက္ (water supply pipe 
တပ္ဆင္ျပီးေနာက္） 

လူထု ေရေထာက္ပ့ံံသည့္ ပုိက္လုိင္း ႏွင့္ သြယ္ဆက္မႈ  

မူရင္း :     ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳရန္ လံုေလာက္ေသာ ေရပမာဏကို 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ/ကန္ထရုိက္တာသည္ ျပင္ပမွ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းမွ ေျမေအာက္ေရျဖင့္ 
ေသခ်ာေအာင္စီမံပါမည္။ မူလရိွ သီလဝါဆည္ သို႔မဟုတ္ ဇာမဏီဆည္ကဲ့သို႔ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံကိန္း၏ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ားကို 
သန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုုပ္ေရးနယ္ေျမကို ေရဖ်န္းျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေရသံုးစြမဲႈ ကန္႔သတ္ရန္ 
ခန္႔မွန္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေရသံုးစြဲမႈမွ ေဒသရိွေရအရင္းအျမစ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို 
လ်စ္လ်ဴရႈႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။   

စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ၏ ေရေျမာင္းစနစ္အရ စက္မႈလုုပ္ငန္းဧရိယာမွ ေရသည္ ေရေျမာင္း ႏွင့္ ေရထိန္းကန္မွ တစ္ဆင့္ 
ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းစီးဝင္ေသာေရႊေျပာက္ေခ်ာင္း အတြင္းသို႔ စီးဆင္းမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ဘဝအတြက္ေရသံုးစြဲမႈ ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားေၾကာင့္ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွေသာ ေရတြင္းႏွင့္ ေရကန္မ်ား၏ ေရအရည္အေသြးပ်က္စီးမႈ ရိွႏုိင္သည္ဟု 
ခန္႔မွန္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (က) ၏ ႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ MOI ႏွင့္ MOECAF မွ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းစြန္႔ထုတ္ေရ ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စံႏႈန္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားကို သန္႔စင္စက္ျဖင့္ သန္႔စင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊေျပာက္ေခ်ာင္း 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာရိွ ေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္ေရသံုးစြဲမႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
အနည္းငယ္သာရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး/လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ စီမံကိန္းမွ 
ေရသံုးစြဲမႈႏွင့္ေရဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းျပီးစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မည္ဟု 
သံုးသပ္ျပိး အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာအေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ လူမႈဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ ရိွမည္မဟုတ္ေပ။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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၇.၂၁ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္  

၇.၂၁.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- အပုိင္း (ခ) ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာရိွ အမ်ားဆိုင္ေနရာမ်ား တည္ရိွမႈ ႏွင့္ ေျပာင္းလမဲႈ  

၇.၂၁.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။ 

၇.၂၁.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။. 

၇.၂၁.၄ ခန္႔မွန္းသည့့္ နည္းလမ္း  

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေပၚသက္ေရာက္မႈခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- စီမံကိန္းမွ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ေျပာင္းလဲေစျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ရိွ/မရိွကို သိရိွရန္ အမ်ားဆိုင္ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္ခံဧရိယာ တည္ရိွမႈ ကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနျခင္းရိွ/မရွိ 
ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 

၇.၂၁.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

သီလဝါ SEZ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရိွ အမ်ားဆိုင္ေနရာမ်ားတည္ရိွမႈကို ဇယား ၇.၂၀-၁ တြင္ ျပထားပါသည္။ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာအတြင္းတြင္ သုသာန္တစ္ခုရိွပါသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ 
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူႏွင့္ ေဒသခံမ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ထိုေနရာမ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားကို 
ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  သုသာန္ ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသည္ ေဒသခံမ်ား၏ သံုးစြဲမႈအတြက္ ေန႔စဥ္ 
လိုအပ္ႏုိင္ေသာေနရာမ်ားျဖစ္၍ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေရးလုပ္ငန္းကို TSMC မွ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို အေျခခံ၍ 
ဂရုတစုိက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ခုႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသံုးခုသည္ စီမံကိန္းဧရိယာအျပင္ဘက္တြင္ရိွေသာ္လည္း ကပ္လ်က္တြင္ 
တည္ရိွပါသည္။ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွစ္ခုႏွင့္ ဘုးန္ၾကီးေက်ာင္းတစ္ခုသည္ သီလဝါSEZ အတြင္း တည္ရိွျပီး 
အျခားႏွစ္ခုသည္ ခ်န္လွပ္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္း ရိွပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳ ေက်းရြာေအာက္ရွိ 
ေအးျမသီတာႏွင့္ ေရႊျပည္သာယာ ေက်းရြာလူထုအားလံုး အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို စီမံကိန္းအားျဖင့္ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ 
မလိုအပ္ေသာ္လည္း စကမ္ႈဇုန္ဧရိယာ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရိွလာေသာအခ်ိန္တြင္ ေနရာေျပာင္းေရြ႕ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ TSMC က ေနရာေျပာင္းေရြ႕ျခင္းမ်ားအတြက ္ ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ယဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဖုန္၊ ဆူညံသံႏွင့္ 
တုန္ခါမႈမ်ားမရိွေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အကြာအေဝး ရိွရပါမည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ဇယား ၇.၂၁-၁  စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ အမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ား 

စဥ္ 
ေနရာ အမ်ိဳးအစား 

(အမည္) 
ေနရာ၏ လိပ္စာ 

အသုံးျပဳေနေသာ 
အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္  

တည္ေနရာ (စက္မႈလုပ္ငန္း 
တည္ေနရာ၏ အတြင္း/အျပင္) 

၁ 
သုသာန္  
(ဖလန္း သုသာန္) 

ေအးျမသီတာ၊ 
ေက်ာက္တန္း 

တစ္ရြာလုံး စက္မႈဧရိယာအတြင္း 

၂ 
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း 
(N.A.) 

ေအးျမသီတာ၊ 
ေက်ာက္တန္း 

၂၀ 
စက္မႈဧရိယာအျပင္ (သီလဝါ 
SEZ အတြင္း)  

၃ 
ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း  
(နဘစဲြန္း သုသာန္)  

ေရႊျပည္သာယာ၊ 
ေက်ာက္တန္း 

၁၀၀ 
စက္မႈဧရိယာအျပင္ (သီလဝါ 
SEZ အတြင္း) 

၄ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 
(ဖလန္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း) 

ေအးျမသီတာ၊ 
ေက်ာက္တန္း 

၂၀၀ 
စက္မႈဧရိယာအျပင္ (သီလဝါ 
SEZ အတြင္း) 

၅ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 
(ကံဦး ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း) 

ေအးျမသီတာ၊ 
ေက်ာက္တန္း 

တစ္ရြာလုံး 
စက္မႈဧရိယာအျပင္ (သီလဝါ 
SEZ အတြင္း) 

၆ 
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း 
(မုိးၾကိဳးစြမ္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း) 

အလြမ္းဆြတ္ရြာ၊ 
သန္လ်င္ 

ND 
စက္မႈဧရိယာအျပင္ 
(ပယ္ထားေသာ ဧရိယာ) 

မွတ္ခ်က္ : အသံုးျပဳေနေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား စုစုေပါင္းအေရအတြက္သည္ အင္တာဗ်ဴးရလဒ္မ်ားအေပၚတြင္ 
အေျခခံထားပါသည္။ 
မူရင္း :     ေလ့လာသည့္ အဖြဲ႔  

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ားဆိုင္ေနရာမ်ားကို ထိခုိက္မႈသည္ မလႊသဲာမေရွာင္သာ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ 
ထိုသက္ေရာက္မႈကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ TSMC သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈ္င္း၍ သက္ေရာက္ခံ 
အမ်ားဆိုင္ေနရာမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းတြင္ 
အမ်ားဆိုင္ေနရာမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။. 

 ၇.၂၂ ရႈခင္း 

၇.၂၂.၁ ေလ့လာသည့္ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈဧရိယာအတြင္းတြင္ ရႈခင္းေနရာမ်ား တည္ရိွမႈ ႏွင့္ ေျပာင္းလမဲႈ 

- စီမံကိန္းမွ ရႈခင္းအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ  

၇.၂၂.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။ 

၇.၂၂.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-122 

 

၇.၂၂.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

ရႈခင္းအေပၚသက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈဧရိယာအတြင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ရႈခင္းေနရာမ်ား တည္ရိွမႈ ႏွင့္ 
ေျပာင္းလမဲႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 

၇.၂၂.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) ရႈခင္းေနရာမ်ား တည္ရိွမႈ ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

သန္လ်င္ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္မ်ား ေျမအသံုးျပဳမႈအတြက္ ရိွေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အဓိက 
ေျမအသံုးခ်မႈသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးေျမအသံုးျပဳမႈ ျဖစ္ပါသည္။ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္လူဦးေရသည္ 
ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕လူဥိးေရႏွစ္ဆနီးပါး ရိွပါသည္။ သီလဝါ S Z ဧရိယာအတြင္းကို ရည္ရြယ္၍     စူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ 
ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္အရ ေျမအသံုးခ်မႈမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ ျမက္ခင္းမ်ား အမ်ားဆံုးရိွေၾကာင္း သိရသည္။ သီလဝါ 
S Z ရွဳခင္းသည္ သာမာန္ လူေနထိုင္မႈႏွင့္ စပါးခင္းကဲ့သို႔ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ 

၂၀၁၃ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမယာရွဳခင္းသည္ သီလဝါ S Z အပိုင္း (က) ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလခ့ဲဲပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳးေျမ ၄၀၀ ဟက္တာခန္႔သည္ သီလဝါ S Z ၏ 
စက္မႈဇုန္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလေဲနျပီးျဖစ္ျပီး ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ေျပာင္းေရြ႕လာၾကျပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
တစိတ္တပုိင္း စတင္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စုိက္ပ်ိဳးေျမ ၂၆ ဟက္တာကုိ အပုိင္း (ခ) ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ဧရိယာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ရွင္းလင္းပါမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွ ရွဳခင္းသည္ အပုိင္း (က) ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပတပုိင္းတစျဖစ္ေနျပီး တစ္စတစ္စ 
ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းရန္ ဦးတည္ေနပါသည္။ 

 (၂) S Z အတြင္း ရွဳခင္းပုံစံအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ သီလဝါ S Z ပတ္ဝန္းက်င္ ျမိဳ႕ျပတစ္ပုိင္းတစျဖစ္ေပၚျခင္း 
မလြဲဧကန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ မူဝါဒႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေအာက္တြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဧရိယာႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါမည္။  

အပုိင္း (ခ) ျပည္သူပုိင္ေနရာမ်ားအတြက္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက အေျခအေနကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ 
စိမ္းလမ္းစုိေျပေရးအတြက္ တာဝန္ရိွပါသည္။ အခန္း (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အဓိကလမ္းမ၊ 
လမ္းသြယ္ႏွင့္ ေရထိန္းကန္တေလ်ာက္ (စီမံကိန္း၏ ၇.၇%နီးပါး) ၂၀.၂ ဟက္တာခန္႔ စိမ္းစုိဧရိယာမ်ား 
တည္ေထာင္ပါမည္။ စိမ္းလန္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံသည္ အပုိင္း (က) ၏၂၁.၇ ဟက္တာ စိမ္းလန္းေရးပုံစံအတိုင္း 
လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ထို႔ျပင္ သီလဝါ S Z ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ 
စက္ရုံငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၏ ပုိင္ရွင္က ရွဳခင္းပေဒသာႏွင့္ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရိွျပီး အပင္ပုံေဖၚျခင္း၊ 
ေရေလာင္းျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကြ် းျခင္းတို႔ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ ထို႔အျပင္ လုပ္ကြက္တစ္ခုစီ၏ ရွဳခင္းပေဒသာကို 
သီလဝါ S Z လူထုေနရာမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။ TSMC အရ အပုိင္း (က) 
စက္မႈဇုန္ဧရိယာ၏ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ လုပ္ကြက္တစ္ခုစီတြင္ စိမ္းလန္းေရးဧရိယာမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ၄င္းတို႔သည္ 
လုပ္ကြက္၏ ၁၅% ေက်ာ္ ဖုံးလြမ္းလ်က္ရိွပါသည္။ စီမံကိန္းဧရိယာရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ရွဳခင္းအတြက္ 
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စိမ္းလန္းစုိျပည္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါက စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက 
ျပည္သူပုိင္ ေနရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ျပီး စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ရွဳခင္းပေဒသာသည္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ စိမ္းစုိဧရိယာမ်ား အပါအဝင္ ျမိဳ႕ျပတစ္ပုိင္းတစ ျဖစ္ထြန္းမႈကို ေကာင္းစြာ 
ထိန္းသိမ္းရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ အျပင္ဘက္ရိွ ရွဳခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို စီမံကိန္းက ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္သြားပါမည္။  

၇.၂၃ AIDS/HIV  က့ဲသုိ႔႔ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား အႏၱရာယ္မ်ား  

၇.၂၃.၁ ခန္႔မွန္းသည္ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရး/လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလမ်ားေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 
အႏၱရာယ္ သက္ေရာက္မႈ 

၇.၂၃.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကိ ုျဖစ္ပါသည္။ 

၇.၂၃.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းကာလတြင္ စီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ႏွင့္ ဧရိယာမ်ား ပိတ္သိမ္းျပီးေနာက္ပုိင္းကာလကို 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။. 

၇.၂၃.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

ကူးစက္ႏုိင္ေသာေရာဂါ သက္ေရာက္မႈခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္/လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး/ ပိတ္သိမ္းေရး    
ညညညအစီအစဥ္ကို သံုးသပ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ AIDS/HIV ကဲ့သို႔ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 
အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ 

၇.၂၃.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ (ဇယား ၄.၃-၁၈၊ စာ ၄-၂၆ မွ ၄-၂၈) အဓိကေရာဂါမ်ားမွာ  
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာေရာဂါကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျပီး အဆုပ္နာေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားႏွင့္    S/ H V ေရာဂါကဲ့သို႔ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ကူးလူးဆက္ဆံမႈမွ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို လူအနည္းငယ္သာ ခံစားရပါသည္။ ဆံုဆုိ႔နာ၊ ဝက္သက္ေရာဂါကဲ့သို႔ 
ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္မႈႏွဳန္း ျမင့္မားပါသည္။ 
ဆံုဆုိ႔နာ၊ ပုိလီယုိ၊ အသည္းေယာင္နာႏွင့္ ဝက္သက္မ်ားေရာဂါမ်ားသည္ လူသိမ်ားျပီး ကာကြယ္ေရးကိုလည္း ေကာင္းစြာ 
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။  

သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းအဆင့္အားလံုးတြင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ျပင္ပလုပ္သားမ်ား 
မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ကူးစက္တက္ေသာ ေရာဂါမ်ား တိုးလာႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ အပိုင္း (က) ရလဒ္ 
ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ကူးစက္ေရာဂါ ပ်ံ႕ပြားမႈ မရိွခ့ဲေၾကာင္း အစီရင္ခံထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ကူးလူးဆက္ဆံရာမွ ျဖစ္ေပၚေသာ   S/ H V ကဲ့သို႔ ေရာဂါသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ဆံုး 
ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ျပီး သင့္ေတာ္ေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး 
ကန္ထရုိက္တာႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္  FC အားျဖင့္  HS ကဲ့သိ႕ုေသာ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ာကို ဇယား ၇.၂၃-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၇.၂၃-၁ Vector-Borne ေရာဂါႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံရာမွ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ား 

အမ်ိဳးအမည္ ခန္႔မွန္းထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ား 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ 
တစ္ဦးစီ၏ 
ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
ပိတ္သိမ္းကာလမ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ 

- အလုပ္သမား က်န္းမာေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား  
- က်န္းမာေရး အသိပညာေပးႏွင့္ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားအားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား 
ဖ်ားနာမႈမ်ားကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား 
- စံျဖစ္ရပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအရ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
- အတားအဆီး၊ အဝတ္၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ အျခားေသာ အင္းဆက္ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား 
အသံုးျပဳျခင္း။  
- အႏၱရယ္၊ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ကုသမႈမ်ားကို စီမံကိန္းရိွလူမ်ားႏွင့္ 
စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ပညာေပးျခင္း။ 
- အသံုးမဝင္ေသာ ေရမ်ား သြန္ပစ္ျခင္း။ 

ေဒသခံလူထုၾကား 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား 

- လူထုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ 
- အလုပ္သမား မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူထု က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒသခံ 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး လိုအပ္လ်င္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။ 
- ပုိးေလာက္လန္းေပါက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျပီး သားေပါက္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကို 
ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း။ 

မူရင္း-     ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား မိသားစုမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ ေဒသခံမ်ား 
အသံုးျပဳေနေသာ၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ဖူးေသာ သန္လ်င္ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရိွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး 
ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ လုပ္ငန္းတြင္ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ 

ထို႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရုိက္တာမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားတြင္ 
    မူၾကမ္းအဆင့္ ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြတဲြင္ လူထု၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ေဒသခံလူထု၏ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အေသးစိတ္ကို 
ေဒသခံလူထု၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလုိက္၍ လူထုဆက္သြယ္ေရး ဌာနက စီစဥ္ပါမည္။ TSMC က 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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လိုအပ္လ်င္ ျမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။  

၇.၂၄ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လုံျခံဳမႈ  

၇.၂၄.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

- သီလဝါ SEZ စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလတို႔တြင္ 
လုပ္ငန္းတြင္ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈ အေပၚသက္ေရာက္မႈ။ 

- ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလတို႔တြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ။ 
AIDS/ HIV ကဲ့သိ႕ု ကူးစက္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ကူးစက္မႈ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အခန္း ၇.၂၃ တြင္ 
ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၇.၂၄.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ မွာ သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၇.၂၄.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းကာလတြင္ စီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ႏွင့္ ဧရိယာမ်ား ပိတ္သိမ္းျပီးေနာက္ပုိင္းကာလကုိ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၇.၂၄.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈခန္႔မွန္းျခင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္/လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးအစီအစဥ္ကို 
သံုးသပ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ/လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
လံုျခံမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈကိ ုေလ့လာဆန္းစစ္ရန္  

၇.၂၄.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

(၁) လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခုံမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ/လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္း ကာလ အေတာအတြင္း  

သီလဝါ SEZ အပုိင္း (က) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း အစီရင္ခံစာအရ၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူထု က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ 
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ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပုံမွန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ၍ အစီရင္ခံပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈ (သို႔) ျဖစ္ရပ္မ်ား မရိွခ့ဲပါ။ သို႔ေသာ္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
ပိတ္သိမ္းကာလတို႔တြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူက ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥး္စည္းကမ္းမ်ားအရ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လံုျခံဳေရးမ်ားႏွင့္ 
ကာကြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလ လုပ္ငန္းအေျခအေနကို 
ဇယား ၇.၂၄-၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ IFC EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံျပီး 
ေဆာက္လုပ္ေရး ကန္ထရုိက္တာမ်ားက စီစဥ္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပူအိုက္သည့္ ရာသီတြင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက 
ကန္ထရုိက္တာမ်ားကို အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေရးကို အဆက္မျပတ္ ေၾကျငာေပးျပီး ကန္ထရုိက္တာမ်ားက 
အပူဒဏ္ကာကြယ္ေရးမ်ားကို ဦးစားေပး ျပဳလုပ္သင့္သည္။  

ဇယား ၇.၂၄-၁ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္္းထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ား 
(ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလ) 

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေလ့်ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 
ေရဘူယ် 
- ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္းမ်ား ေထာက္ပံ႕ေပးရန္ 
- အေျခခံ အႏၱရယ္မ်ား အသိေပးျခင္း၊ လံုျခံဳေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အေရးေပၚနည္းလမ္းမ်ား၏ OSH 
သင္တန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ 
- အလုပ္သမားအသစ္မ်ားကို လုပ္ငန္းအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ကိုကုိယ ္ ကာကြယ္မႈႏွင့္ 
ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္မႈကဲ့သို႕ OHS သင္တန္းမ်ား ေပးရန္ 
လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး 
- ရိွေနေသာ အလုပ္သမားအေရအတြက္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ေရအိမ္၊ အိမ္သာမ်ားထားရိွရန္။ 
- မိလႅာအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားႏွင့္ ေသာက္ေရအလံုအေလာက္ ရရိွမႈ။ 
- က်န္ရိွေသာ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း အပူဒဏ္ကာကြယ္ရန္ ယာယီအကာအကြယ္မ်ား 
ျပဳလုပ္ထားရန္။ 
- အင္းဆက္ႏွင့္ ေျမြကုိက္ျခင္းကာကြယ္ရန္ အကာအကြယ္မ်ား၊ အဝတ္၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ အျခား အကာအကြယ္ပစည္းမ်ား 
အသံုးျပဳျခင္း။ 
လုပ္ငန္းခြင္ လုံျခံဳမႈ 
အားထုတ္မႈ 
လြန္ကျဲခင္း 

- ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းကာလတုိ႔တြင္ စက္အကူအညီ (သို႔) 
လူႏွစ္ေယာက္မရသည့္ အေလးတံုးမ်ား ေနရာခ်ျခင္း အပါအဝင္ စက္မ်ားကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ 
မေရြ႕ျခင္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း။  
- ေလးလံေသာ ဝန္မ်ား လူႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္ျခင္း ေလ်ာ့ခ်ရန္ အလုပ္ခြင္ အျပင္အဆင္ စီစဥ္ျခင္း။ 
- အခ်ိန္ႏွင့္ အားသံုးမႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္ ပုံစံကိ ုေရြးခ်ယ္ျခင္။  
- လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ အနားယူျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။  

ေခ်ာလျဲခင္း၊ 
ျပဳတ္က်ျခင္း 

- ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေသခ်ာစြာထားျခင္း၊ ျဖိဳဖ်က္ထားေသာ အမိွဳက္မ်ားကို 
လူသြားလမ္းေဝးရာတြင္ ထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းေသာ သိုေလွာင္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကို 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္။  
- အမိွဳက္ႏွင့္ အရည္မ်ား ဖိတ္စင္မႈကို ရွင္းလင္းပစ္ရန္။ 
- လ်ပ္စစ္ၾကိဳးမ်ားကို ဘံုေနရာမ်ားတြင္ ထားျပီး လူသြားစၾကၤမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္။  
- မေခ်ာလဲႏုိင္သည့္ ဖိနပ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း။  

အျမင့္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း 

- ၂ မီတာႏွင့္ ၂ မီတာထက္ျမင့္ေေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားေပၚ၊ ေရႏွင့္ 
အျခားအရည္မ်ား၊ အႏၱရယ္ရိွ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ က်ႏုိင္သည့္ မည္သည့္ အျမင့္မ်ားတြင္မဆို 
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ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေလ့်ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 
အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ေပါင္ ၂၀၀ အေလးခ်ိန္ကို ခံႏုိင္ေသာ သံလမ္း၊ လက္ရန္းကဲ့သို႔ေသာ 
ျပဳတ္က်ျခင္းကို တားဆီးရန္ ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။  
- ျပဳတ္က်ျခင္း အႏၱရယ္ တားဆီးေပးသည့္ စနစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း။ (ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္မႈမ်ား၊ 
အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ျခင္းကို လံုးဝ ကာကြယ္ေပးသည့္ နည္းစန္စမ်ား) ျပဳတ္က်ျခင္း အႏၱရယ္ 
တားဆီးေပးသည့္ ေနရာတြင္ ခ်ဥ္ေႏွာင္ထားမႈသည္ ေပါင္ ၅၀၀၀ ခံႏုိင္အား ရိွရပါမည္။  
- ျပဳတ္က်ရန္ အႏၱရယ္ရိွေနရာမ်ားကို အလပ္ုသမားမ်ား သတိထားမိေစရန္ ၾကမ္းျပင္၊ အမုိး (သို႔) 
လမ္းေလ်ာက္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ စာေရးသားထားျခင္းကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေနရာမ်ား လံုျခံဳေရး 
ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈ စန္စမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။  

အရာဝတၳဳျဖင့္ 
ထုႏွက္ျခင္း 

- အထက္မွ ေအာက္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား လံုျခံဳစြာ ေရာက္ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အမိွဳက္စြန္႔ပစ္စနစ္ (သို႔) ဆင္ေျခေလ်ာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။  
- လြျဖတ္ျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ အမွဳန္႔ၾကိတ္ျခင္း၊ လႊာျခင္းမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ 
အကာအကြယ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ျပဳလုပ္ျခင္း။  
- ေလ်ာ့ရဲေနေသာ အပုိင္းအစမ်ားအေပၚ ေလးလံေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား ေမာင္းျခင္းမွ 
ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ရွင္းလင္းစြာ ထားရိွျခင္း။  
- ပစၥည္းမ်ား ျပဳတ္ထြက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ လက္ရန္းကဲ့သို႔ေသာ အျမင့္အစြန္အဖ်ား 
မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ယာယီ ျငမ္းစင္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း။  
- Evacuating work areas during blasting operations, and using blast mats or other 
means of deflection to minimize fly rock or ejection of demolition debris if work is 
conducted in proximity to people or structures 
- ေဘးကာပါေသာ လံုျခံဳေရးမ်က္မွန္မ်ား၊ မ်က္ႏွာကာမ်ား၊ ဦးထုပ္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဖိနပ္မ်ား 
ဝတ္ဆင္ျခင္း။  

ေရြ႕လ်ားစက္ 
ပစၥည္းမ်ား 

- ယဥ္လမ္းေၾကာင္း၊ စက္လည္ပတ္မႈႏွင့္ လူသြားလမ္းဧရိယာမ်ားကို သီးျခားစီခြထဲားျခင္း၊ 
တစ္လမ္းသြားစနစ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ယဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 
အရိွန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင္တန္းသားမ်ားကို ထင္ရွားေသာ အေပၚဝတ္မ်ား 
ဝတ္ဆင္ေစျခင္း။  
- စက္ၾကီးမ်ား လည္ပတ္ေသာ ဧရိယာတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
အလုပ္သင္တန္းသားမ်ားအား ျမင္သာေသာ အဝတ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း။  
- ေရြ႕လ်ားေနေသာ စက္မ်ားအတြက္ ၾကားႏုိင္ေလာက္ေသာ အသံေပးစန္စမ်ား 
တပ္ဆင္ထားျခင္း။  
- ကရိန္းကဲ့သို႔ ဝန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ မေရြ႕ႏုိင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ အျမင့္ေနရာသို႔ 
မေရြ႕ႏုိင္သည့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း။  

အမွဳန္ - အမွဳန္ထြက္မႈ နည္းေစေသာ နည္းပညာမ်ား သံုးသင့္ပါသည္။ (ေရေလာင္းျခင္း (သို႔) 
ယဥ္သြားလာျခင္းမွ အမွဳန္ထြက္ျခင္း ေလ်ာ့ခ်ရန္ အႏၱရယ္မရိွေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း)  
- PPE (အမွဳန္ထြက္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အမွဳန္ကာမ်ား အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။)  

သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ 
တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား 

- ေလ်ာက်ႏုိင္ေသာ ဆင္ေျခေလ်ာမ်ားကို ေနရာအခ်က္ျပမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ (ဥပမာ- 
မေတာ္တဆ ေခ်ာ္လမဲႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္၊ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဘးနံရံမ်ား၊ ေလ်ာေစာက္မ်ားကို 
အထစ္မ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္း)  
- လံုျခံဳေသာ သြားလာမႈႏွင့္ ထြက္ေပါက္မ်ား ထားရိွျခင္း။ (ေလ်ာေစာက္အဆင့္မ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ သြားလာေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခြဲထားျခင္း၊ ေလွကားမ်ားထားရိွျခင္း)  
- အလုပ္သမားမ်ားဝင္ေရာက္ေသာ အတြင္းပုိင္း ဧရိယာမ်ားတြင္ ေလာင္ကြ် မ္းျခင္းျဖင့္ 
လည္ပတ္ေသာ စက္ကိရိယာမ်ား ထားရိွျခင္း မျပဳရန္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေလ့်ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ား 
စက္ရုံယဥ္မ်ား 
ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ 
ယဥ္လမ္းေၾကာင္း 

- forlifts ကဲ့သို႔ေသာ အထူး ယဥ္မ်ားေမာင္းႏွင္ရန္ လိုင္စင္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။  
- လမ္းေၾကာင္းအမွန္၊ အရိွန္အကန္႔အသတ္၊ ယဥ္စစ္ေဆးမႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္လမ္းေၾကာင္းပုံစံထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား။  

တစ္ကိုယ္ေရ 
ကာကြယ္ေရး 
ပစၥည္းမ်ား 

- အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေရး လာေရာက္သူမ်ားကို ကာကြယ္မႈအျဖစ္ သင့္ေတာ္ေသာ PPE 
မ်ားေထာက္ပံ႕ေပးရန္။  
- သင့္ေတာ္ေသာ PPE ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလ  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလအတြင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကိုလုိက္၍ 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ရိွလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလနည္းတူ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက လုပ္ငန္းအကြက္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ 
လံုျခံဳမႈတပ္ဆင္ရန္ ႏွင့္ လံုျခံမႈဆိုင္ရာ အကာအကြယ္အစီအမံမ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ထိန္းသိမ္းမႈ ရိွရန္ 
တာဝန္ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ IFC မွ EHS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳမႈအတြက္ အသိပညာေပးျခင္း (OHS)ကိ ု အေျခခံ၍ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအသီးသီးသည္ လံုျခံဳမႈ၊ 
က်န္းမာေရး  ႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ကိ ု ျပင္ဆင္ပါမည္။ အထူးသျဖင့္ 
ပူအိုက္သည့္ ရာသီတြင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက ကန္ထရုိက္တာမ်ားကို အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေရးကို အဆက္မျပတ္ 
ေၾကျငာေပးျပီး ကန္ထရုိက္တာမ်ားက အပူဒဏ္ကာကြယ္ေရးမ်ားကို ဦးစားေပး ျပဳလုပ္သင့္သည္။  

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးစီ ကြဲျပားေသာေၾကာင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားကို 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးစီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို အေျခခံျပီး လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အႏၱရယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက၍္ 
ျပင္ဆင္ရပါမည္။ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသ ူ (သို႔) ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးစီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ဇယား ၇.၂၄-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၇.၂၄-၂ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ား 

(လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအဆင့္) 

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေရး နည္းလမ္းမ်ား 
ေရဘူယ် 
- ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳနည္းမ်ား ေထာက္ပံ႕ေပးရန္ 
- အေျခခံ အႏၱရယ္မ်ား အသိေပးျခင္း၊ လံုျခံဳေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အေရးေပၚနည္းလမ္းမ်ား၏ OSH 
သင္တန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ 
- အလုပ္သမားအသစ္မ်ားကို လုပ္ငန္းအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ကိုကုိယ္ ကာကြယ္မႈႏွင့္ 
ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္မႈကဲ့သို႕ OHS သင္တန္းမ်ား ေပးရန္ 
လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး 
- ရိွေနေသာ အလုပ္သမားအေရအတြက္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ေရအိမ္၊ အိမ္သာမ်ားထားရိွရန္။ 
- မိလႅာအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ားႏွင့္ ေသာက္ေရအလံုအေလာက္ ရရိွမႈ။ 
- က်န္ရိွေသာ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း အပူဒဏ္ကာကြယ္ရန္ ယာယီအကာအကြယ္မ်ား 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေရး နည္းလမ္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ထားရန္။ 
- အစားအစာမ်ား အဆိပ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အရာမ်ား၊ အႏၱရယ္ရိွေသာ (သို႔) ဆူညံေသာ အရာမ်ား အလုပ္သမားမ်ား 
စားေသာက္ရာ ေနရာတြင္ မရိွရန္ စီစဥ္ထားျခင္။ 
- အင္းဆက္ႏွင့္ ေျမြကုိက္ျခင္းကာကြယ္ရန္ အကာအကြယ္မ်ား၊ အဝတ္၊ ျခင္ေထာင္ႏွင့္ အျခား အကာအကြယ္ပစည္းမ်ား 
အသံုးျပဳျခင္း။ 
လုပ္ငန္းခြင္လုံျခံဳမႈ 
မီးသတိေပးျခင္း မီးကာကြယ္ေရး အခ်က္ေပးစနစ္ႏွင့္ မီးျငိမ္းသတ္ပစၥည္းမ်ားကို သံုး၍ရေသာ 

အေျခအေနႏွင့္ ယူရလြယ္ေသာ ေနရာတြင္ အလံုအေလာက္ ထားရိွရန္။ 
အလင္းေရာင္ အလုပ္ေနရာမ်ားကို သဘာဝအလင္းေရာင္ရရိွရန္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားလည္ပတ္မႈ၊ 

အလုပ္သမားက်န္းမာေရး လံုျခံဳေစရန္ လံုေလာက္ေသာ မီးေမာင္းမ်ား တပ္ဆင္ထားရန္။   
အေရးေပၚ မီးေမာင္းမ်ား အလံုအေလာက္ တပ္ဆင္ထားရန္။  

လံုျခံဳေသာ သြားလာမႈ အေဆာက္အဦး အတြင္းႏွင့္ အျပင္ လမ္းေလ်ာက္သူမ်ား၊ ယဥ္မ်ား လြယ္ကူ၊ လံုျခံဳ 
သင့္ေတာ္ေသာ သြားလာမႈအတြက္ လမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္။  
လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ မကန္႔သတ္ဘဲ သြားလာရအဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရန္။  
အႏၱရယ္ရိွ ဧရိယာမ်ားသို႕ တာဝန္ရိွသူမ်ားသာ သြားလာရန္။ 

စက္ပစၥည္းမ်ား၏ အပူခ်ိန္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အလုပ္၊ နားေနခန္းႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ 
အပူခ်ိန္ကို ထိန္းထားရန္။  

ဧရိယာအခ်က္ျပ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ပစၥည္းမ်ား၊ လံုျခံဳေရးနည္းလမ္းမ်ား 
အသံုးျပဳ၍ အႏၱရယ္ရိွ ေနရာမ်ားကို အမွတ္အသားျပဳျခင္း။ 

စက္ကိရိယာမ်ားကို 
အညႊန္းတပ္ထားျခင္း 

ဓါတုပစၥည္းမ်ား (သို႔) အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ အႏၱရယ္ရိွပစၥည္းမ်ား (သို႔) အပူခ်ိန္၊ 
ဖိအားမ်ားကို အညႊန္းတပ္ျခင္း၊ အေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား လုပ္ရန္။  

အေရးေပၚအမွတ္အသားမ်ား 
အသိေပးျခင္း  

အေရးေပၚထြက္ေပါက္တံခါးမ်ားႏွင့္ မီးအေရးေပၚ စနစ္မ်ားကဲ့သို႔ သင့္ေတာ္ေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ အေရးေပၚအမွတ္အသားမ်ား ထားရိွျခင္း။  
အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ တကုိယ္ေရ လံုျခံဳမႈအတြက္ အႏၱရယ္ရိွပစည္းမ်ား 
သိုေလွာင္ျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သတိေပးရန္။ 

လွ်ပ္စစ္မီး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို သတိေပးအမွတ္အသားျပဳထားရန္ႏွင့္ 
မ်ဥ္းတားသတ္မွတ္ထားရန္။  
ေဆာင္ရြက္မႈ (သို႔) ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အေတာအတြင္း စက္ပစၥည္းမ်ားကို 
သတ္သတ္ခြထဲားရန္။ 

စက္ရုံယဥ္ေမာင္းႏွင္မႈႏွင့္ 
ယဥ္လမ္းေၾကာင္း 

- forlifts ကဲ့သို႔ေသာ အထူး ယဥ္မ်ားေမာင္းႏွင္ရန္ လိုင္စင္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း။  
- လမ္းေၾကာင္းအမွန္၊ အရိွန္အကန္႔အသတ္၊ ယဥ္စစ္ေဆးမႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္လမ္းေၾကာင္းပုံစံထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား။  

တစ္ကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရး 
ပစၥည္းမ်ား 

- အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေရး လာေရာက္သူမ်ားကို ကာကြယ္မႈအျဖစ္ 
သင့္ေတာ္ေသာ PPE မ်ားေထာက္ပံ႕ေပးရန္။  
- သင့္ေတာ္ေသာ PPE ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား။  

(၂) အလုပ္သမား အခြင့္ေအေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 

ျမန္မာ့အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ (၂၀၁၄) စာပုိဒ္ ၇၀ (ခ) တြင္ TSMC က အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ 
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တာဝန္မ်ား ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အနည္းဆံုးလုပ္အားခ၊ လစာ၊ ခြင့္၊ အားလပ္ရက္၊ အပုိခ်ိန္လုပ္အားခ၊ 
အလုပ္ထြက္ခြာျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားပါဝင္ေသာ လက္ရိွ အလုပ္သမားရပုိင္ခြင့္အတြက္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ေပးရပါမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခန္း ၂.၁-၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အလုပ္သမား ရပုိင္ခြင့္မ်ား ျပဌာန္းထားေသာ အလုပ္သမားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ 
အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၊ အလုပ္လုပ္ရက္၊ လုပ္အားခေပးေခ်မႈကဲ့သုိ႕ အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို အလုပ္ရုံဥပေဒ (၁၉၅၁)၊ Shop and Establishment Act (1951)၊ လုပ္အားခ 
ေပးေခ်မႈဥပေဒ (၁၉၃၆) တြင္ ျပဌာန္းထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္သမား အဖြ႕ဲအစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁) ႏွင့္ Labour 
Despue Settlement Law (2012) သည္ အလုပ္သမား အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ ျငင္းခုန္မႈ ေျဖရွင္းမႈမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား 
အခြင့္အေရးမ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အေတာအတြင္း မေတာ္တဆေၾကာင့္ (သို႔) ေရာဂါေၾကာင့္ 
ထိခုိက္မႈ (သို႔) ေသဆုံးမႈမ်ားကို အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းဥပေဒ (၁၉၂၃)အရ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
ဤဥပေဒမ်ားအရ အလုပ္သမား ရပုိင္ခြင့္မ်ားကိ ု ေသခ်ာေစရန္ OSSC အလုပ္သမားဌာန၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ 
အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားၾကား စာခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္ရပါမည္။  

ထို႔အျပင္ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ စာပုိဒ္ ၇၀ (ဂ) တြင္ TSMC က အလုပ္သမားမ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ဆံုးရံွဳးမႈမ်ား မရိွေစရန္ စုံစမ္းၾကီးၾကပ္ေပးရပါမည္ျဖစ္ျပီး စာပုိဒ္ ၇၆ (က) တြင္ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ နည္းပညာရွင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားၾကား ျငင္းခုန္မႈမ်ားကို 
ညိွႏိွဳင္းေပးရပါမည္။ ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းအေတာအတြင္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကား 
ျငင္းခုန္မႈမ်ား၊ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ OSSC ကိ ု တိုက္ရုိက္သတင္းပို႔ျပီး အာဏာရွိ 
အလုပ္သမား အရာရိွမ်ားထ ံ ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္သမား အရာရိွမ်ားက ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လ်င္ 
အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုက္ရုိက ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္း၏ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးသည္ 
အလုပ္သမားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ရိွေနပါမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈအေပၚတြင္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါမည္။



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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၇.၂၅ လူထု က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳမႈ 

၇.၂၅.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ  

ထိ ုသက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။  

- စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ပိတ္သိမ္း ပအပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ၏ 
ေဆာက္လုပ္ေရး/ပိတ္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ သီလဝါ အပိုင္း (ခ) ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ မွ လူထု က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈ  

AIDS/ HIV ကဲ့သိ႕ုေသာ ကူးစက္ေရာဂါသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အခန္း ၇.၂၃ တြင္ ခန္႔မွန္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

၇.၂၅.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ  

ခန္႔မွန္းသည့္ ဧရိယာ မွာ အပုိင္း (ခ) ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ ၏ အတြင္း တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၇.၂၅.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္ကို သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ စမ္းသပ္ကာလကို အပိုင္း (ခ) ဧရိယာမွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စတင္သည့္ကာလျဖစ္ေသာ) အဆင့္မ်ားအားလံုး 
လည္ပတ္မႈ စတင္ျပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္းကာလတြင္ စီမံကိန္းမွ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ႏွင့္ ဧရိယာမ်ား ပိတ္သိမ္းျပီးေနာက္ပုိင္းကာလကုိ 
ခန္႔မွန္းရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

၇.၂၅.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း  

လူထု က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈ ခန္႔မွန္းျခင္းကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 

- သီလဝါ SEZ စီမံကိန္းအတြက္ စီစဥ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ေလ့လာ၍ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းျခင္း ကာလတြင္ စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္လံုျခံဳမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္  

၇.၂၅.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္  

ယာဥ္အသြားအလာ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းကာလတို႔တြင္ 
ယႏၱရားမ်ားလည္ပတ္မႈပုိမုိမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ တတိယ အဖြဲ႔အစည္း မေတာတ္ဆျဖစ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူထု 
က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္သာမက အပိုင္း (က) 
ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အပုိင္း (ခ) ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ အိမ္ယာႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးဧရိယာက့ဲသုိ႔ေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ပါ ယဥ္မ်ားတိုးလာမႈ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အခန္း ၇.၂-၄ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ႏွင့္ အထက္ပါစီမံကိန္းႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ယဥ္ပမာဏသည္ ၄င္းစီမံကိန္း သံုးခုလည္ပတ္သည့္ေနာက္တြင္ သီလဝါ SEZ တြင္ တစ္ရက္ ၂၈၅၀၀ စီး ရိွပါမည္။ 

လူထု စိတ္ခ်ရမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈတြင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္(သို႔) စားေသာက္ဆိုင္ငယ္ ကဲ့သိ႕ုေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ပတ္သက၍္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွလိုေသာ သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား 
တိုးလာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံလူမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းေရြ႕လာေသာ အလုပ္သမားမ်ားၾကား 
ျငင္းခုန္မႈမ်ား အနည္းႏွင့္ အမ်ား ရိွႏုိင္ပါသည္။ ေျပာင္းေရြ႕လာေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ မဆင္မျခင္ 
အမိွဳက္ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ရိွေနထိုင္ေသာ ေဒသခံလူထုအဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 
၄င္းတို႔ကိ ု ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းကာလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရုိက္တာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ကာလတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက IFC EHS စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
 

ဇယား ၇.၂၅-၁ လူထု စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ား 
အခ်က္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ား 

ေရဘူယ် - လူထုအတြက္ စိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း။  
- စီမံကိန္းကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား အႏၱရယ္၊ ကာကြယ္မႈႏွင့္ 
ကုသမႈမ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္း။   

ေရဘူယ် အႏၱရယ္ - စက္ရုံႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအရ ေနရာမ်ားကို သြားလာမႈ ကန္႔သတ္ထားျခင္း။  
- ေနရာသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ 
အႏၱရယ္ရိွ အေျခအေနမ်ားကို ဖယရွ္ားပစ္ျခင္း။ 

ယဥ္လံုျခုံမႈ ယဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ််ားႏွင့္ စီမံကိန္းရိွလူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကို ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္းမ်ား 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ အေကာင္းဆံုး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးကို လိုက္နာပါသည္။ 
နည္းလမ္းမ်ားမွာ- 

- ကားေမာင္းသမားမ်ားက လံုျခံဳေရးဦးစားေပးျခင္း 

- ကားေမာင္းသမားမ်ားအတြက္ အရိွန္ကန္႔သတ္ေပးထားျခင္း 

- လိုင္စင္ႏွင့္ ကားေမာင္းကြ်မ္းက်င္ရန္ ျမင့္တင္ေပးျခင္း 

- လြန္စြာ ပင္ပန္းမႈ မျဖစ္ေစရန္ ခရီးအပုိင္းလိုက္ႏွင့္ အလွည့္က်ကားေမာင္းသမားမ်ား 

စီစဥ္ထားျခင္း။ 

- မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အႏၱရယ္ရိွ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို 

ေရွာင္ရွားျခင္း 

သက္ရိွပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အျခား 

- ထိခုိက္မႈျဖစ္ေပၚခ့ဲပါက သက္ဆိုင္သူမ်ားၾကား ျငင္းခုန္မႈျဖစ္ျခင္း။ 
- လိုအပ္သလုိ အလုပ္သမား ေနထိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးျခင္း။ 

 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက ယဥ္မ်ား အရိွန္ေလ်ာ့ေမာင္းရန္ လမ္းေပၚတြင္ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ပါမည္။ ထို႔ျပင္ 
TSMC ႏွင့္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက လိုအပ္လ်င္ တိုင္တန္းမႈမ်ားကိ ု ေျဖရွင္းရန္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းသင့္ပါသည္။ 
ထိုေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ 
CSR လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အေသးစိတ္ကိ ုေဒသခံလူထု၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္၍ လူထုဆက္သြယ္ေရးဌာနက လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းက ပတ္ဝန္းက်င္ဧရိယာတြင္ လူထု လံုျခုံစိတ္ခ်ရမႈအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး 
ေလ်ာ့ခ်ေပးပါမည္။ 
 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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၇.၂၆ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳမႈ 

၇.၂၆.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

- စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ တိုးပြားလာမည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈ၏ ေဘးအႏၱရာယ္။ 

၇.၂၆.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ဟု 

သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၂၆္.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ 

အဆင့္အားလံုးစတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ကာလကုိ သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

၇.၂၆.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခန္႕မွန္းမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း 

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။  

- လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကို 

ငွားရန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခန္႔ခြမဲႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား၍ ဆန္းစစ္ရန္။ 

၇.၂၆.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္ 

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အပုိင္း (ခ)သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာျပီး ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ား၏ 

ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းစြာ မခန္႔မွန္းႏုိင္ပါ။ MJTD အေနျဖင့္ 

ျပင္းထန္ေသာ ဓာတုပစၥည္းစက္ရုံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ငွားရန္္းသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္ 

မဟုတ္ေသာ္လည္း ငွားရမ္းသူအခ်ိဳ႕သည္ သတ္မွတ္အေျခအေနေအာက္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသုိ႕ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳရမည့္ အေျခအေန 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါရိွေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႕ခြမဲႈ အစီအစဥ္ကို ရိွထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအသီးသီးသည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား  သိမ္းဆည္းရမည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ သီးသန္႔ေနရာ 

သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏ အသံုးျပဳမႈ ပမာဏ မွတ္တမ္းထားရိွျခင္း၊ အႏၱရာယ္ကင္း စိတ္ခ်ရေသာ 

အသံုးျပဳမႈနည္းလမ္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ 

အေရးေပၚတံု႕ျပန္မႈနည္းလမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကိ ုေဆာင္ရြက္ရမည္။  

ထို႔ျပင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျဒပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Law on Prevention of 

Danger by Chemical and Associated Materials (No.28/2013)) အရ ေရေငြ႕ႏွင့္ အဆီပါေသာ အရည္ကဲ့သို႔ 

ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓာတုတုံ႔ျပန္မႈရိွေသာ အစုိင္အခဲမ်ား ကိ ုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 

မွတ္ပုံတင္ထားေသာ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရိွရမည္ျဖစ္ျပီး၊  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ ဥပေဒအတိုင္း လိုအပ္သည့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ (က) ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သတိၱမ်ားအတိုင္း အႏၱရာယ္ရိွမည့္ 

အဆင့္ကို သတ္မွတ္ရမည္။ (ခ) အႏၱရာယ္သတိေပးသည့္ အမွတ္အသားေဖာ္ျပရမည္။ (ဂ) မိမိကိုယ္ကို 

ကာကြယ္သည့္ကိရိယာမ်ား ထားရိွထိန္းသိမ္းပုံႏွင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ 

စနစ္တက်အသုံးျပဳပုံႏွင့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္မည္။ (ဃ) ဓာတုပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ 

သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအသီးသီးအေနျဖင့္ ဓာတုပစၥည္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ အစီအစဥ္ကို 

သင့္တင့္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ပါက ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကို 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ လက္ခံႏုိင္သည့္ 

အတိုင္းအတာအထိေရာက္ေအာင္ ေလ်ွာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

ထိ႕ုေၾကာင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 

TSMC ၏ ပုံမွန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္အတူ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ  ဓာတုပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကန္႕သတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

၇.၂၇ ေရၾကီးမႈ ေဘးအႏၱရာယ္  

၇.၂၇.၁ ခန္႔မွန္းသည့္ အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

- စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ 

ျဖစ္ေပၚနိုင္မည့္ ေရၾကီးမႈေဘးအႏၱရာယ္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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၇.၂၇.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာ  

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ဟု 

သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၂၇.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္းအတြက္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ 

အဆင့္အားလံုးစတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ပုိင္း ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ 

အေထာက္အပ့ံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားအားလံုး ပိတ္သိမ္းျပီးသည့္ ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။  

၇.၂၇.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း 

ေရၾကီးမႈအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခန္႕မွန္းမႈကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။  

- စီမံကိန္းအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ 

ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ ေရၾကီးမႈအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္။  

၇.၂၇.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္ 

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္ 

စီမံကိန္း၏ ေျမေဖာ္ထုတ္ေရးအစီအစဥ္ကို သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း၏ MITT (Myanmar International Terminals Thilawa) 

တြင္ မွတ္သားခ့ဲေသာ အျမင့္ဆံုးေရအမွတ္ EL+4.24 m ထက္ျမင့္ေသာ EL+5.0m ကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး 

EL+5.0-7.0m  ဟု စီမံထားသည္။ ထိို႔ျပင္ ေဘးအႏၱရယ္ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မျဖစ္ EHS ႏွင့္ IFC 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူက အေရးေပၚျပင္ဆင္မႈမ်ား 

ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကိ ုျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ၄င္းအျပင္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာမ်ားကိုလဲ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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ဇယား ၇.၂၇-၁ အေရးေပၚျပင္ဆင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္  

· အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (မူဝါဒ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္၊ စသည္ျဖင့္ ) 
· အေရးေပၚေနရာမ်ား ဖြ႕ဲစည္းထားမႈ (ဗဟို အုပ္ခ်ဳပ္ဌာန၊ ေဆးေပးဌာန၊ အစရိွသည္ျဖင့္) 
· အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ရိွမႈ 
· ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ 
· အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚဌာန 
· သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ျမင့္တင္ေပးျခင္း 
· စစ္ေဆးမႈစာရင္း (အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈစာရင္း၊ ပစၥည္းစာရင္း) 
· စီးပြားေရးဆက္လက္တည္ရိွမႈႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္မႈ 

မူရင္း-     ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

ထို႔ေၾကာင့္ လ်ာထားသည့္ စီမံကိန္း အစီအစဥ္တြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရေျမာင္းစနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရၾကီးမႈအႏၱရာယ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။  

 

၇.၂၈ မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

၇.၂၈.၁ ခန္႔မွန္းသည့္အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

- စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ တိုးပြားလာမည့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္။ 

- စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ တိုးပြားလာမည့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္။  

၇.၂၈.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ဟု 

သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၂၈.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္းအတြက္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလအေတာအတြင္းကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ 

အဆင့္အားလံုးစတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ပုိင္း ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ 

အေထာက္အပ့ံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားအားလံုး ပိတ္သိမ္းျပီးသည့္ ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။  

၇.၂၈.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခန္႕မွန္းမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။  

- စီမံကိန္းအစီအစဥ္၏  ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ တိုးပြားလာမည့္ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္။  

- စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အပုိင္း (ခ)အတြက္ စီစဥ္မည့္ MJTDမွ ျပင္ဆင္သည့္ အပုိင္း (က)၏ 

ဌာနတြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကိ ု ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ တိုးပြားလာမည့္ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ကုိ ဆန္းစစ္ရန္။ 

၇.၂၈.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္ 

(၁) ေဆာက္လုပ္သည့္ ကာလ 

အလုပ္သမားမ်ား၏ စခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္သည္ တိုးပြားလာႏုိင္သည္။ 

သိ႕ုေသာ ္ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ယင္းအႏၱရာယ္ကုိ 

ကန္႕သတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

TSMC သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ မီးေဘး လံုျခံမႈကို တည္ေထာင္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

ထိုစည္းမ်ဥ္းအရ ေဆာက္လုပ္ေရးမတိုင္ခင္ Front Office of OSSC မွတဆင့္ Construction Section of OSSC ၏ Fire 

Safety Certificate Application ကိ ု ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ Application တြင္ 

ေအာက္ပါ ပုံစံဆြဲျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္- ၁) ဗိသုကာဆိုင္ရာပုံမ်ား (ဖြ႕ဲစည္းပုံအစီအစဥ္၊ အျပီးသတ္လုပ္ငန္းစဥ္၊ 

ၾကမ္္းခ်င္းပုံစံမ်ား၊ အျမင္မ်ားႏွင့္ အပုိင္းမ်ား၊ ၂) ထြက္ေပါက္ နည္းလမ္းမ်ား (မီးေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေရးအစီအစဥ္)၊ ၃) 
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အေရးေပၚအခ်က္ျပမီးႏွင့္ ထြက္ေပါက္သေကၤတမ်ား၊ ၄) မီးေဘးအခ်က္ျပစနစ္ႏွင့္ ရွာေဖြေရးစနစ္၊  ၅) 

အေရးေပၚမီးစက္၊ ၆) မီးသတ္ေရပုိက္ေခါင္း (ေရပုိက္လံုး)၊ ၇) မီးသတ္ေဆးဘူး ၈) ေရပန္း (လိုအပ္လွ်င္)၊ ၉) Dry riser/ 

breeching inlet (လိုအပ္လွ်င္)၊ ၁၀) မုိးၾကိဳးလႊ၊ဲ ၁၁) ေဘးအႏၱရာယ္ရိွေသာ အရာမ်ားမွ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အစီအစဥ္၊ 

၁၂)  OSSC ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ လိုအပ္ေသာ အျခားအရာမ်ား။ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူမ်ားသည္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးမတိုင္မီအဆင့္တြင္ Certificate ရရိွရမည္။ ထို႔ျပင္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အပုိင္း (ခ)၏ 

ဌာနတြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးအတြင္း လံုျခံဳေရးထားရိွရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ျပဳနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

စက္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ ျပဌာန္းထားသည့္ အပုိင္း (က)၏ ဌာနတြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

အတိုင္းျပင္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။   

(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္သည္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္ရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားလာမႈတို႕ေၾကာင့္ တိုးပြားလာႏုိင္သည္။ သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ TSMC စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဧရိယာ၏ ဌာနတြင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို 

အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ျပီး ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာလုံျခံဳေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္ကို 

တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္  တာ၀န္ခ်ထားမည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း 

ထိေရာက္ေသာ မီးေဘးအခ်က္ျပစနစ္ႏွင့္ မီးသတ္စနစ္ကို မိမိတို႔ ေျမကြက္အတြင္းရိွ အေဆာက္အဦတစ္ခုစီတြင္ 

တပ္ဆင္ျပီး ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။   

(၃) ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္၏ သာမန္ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ စက္မႈဇုန္ဧရီယာအတြင္း အေထာက္အကူျပဳ 

အေဆာက္အဦမ်ား ျဖိဳဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပိတ္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကုစားေျဖေလ်ာ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 

ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္တြင္ သံုးျခင္းျဖင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္။  

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသည္အတိုင္း မီးေဘးအႏၱရာယ္၏ သာမာန္ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ခန္မွန္းထားသည္။ သို႔ေသာ ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုစားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈကို 

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းသည္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ဆိုး၀ါးေသာ 

မီးေဘးအႏၱရာယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မျဖစ္ပြားေစႏုိင္ဟု အကျဲဖတ္ရသည္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

7-139 

 

၇.၂၉ ေျမငလ်င္ 

၇.၂၉.၁ ခန္႔မွန္းသည့္အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

- စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚနိုင္မည့္ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ။ 

၇.၂၉.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းဟု သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၂၉.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ 

စက္မႈဇုန္ ဧရိယာအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလျပီးေနာက္ကို 

သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ကာလကို သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ 

အေထာက္အပ့ံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားအားလံုး ပိတ္သိမ္းျပီးသည့္ ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။  

၇.၂၉.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း 

ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ပ်က္စီးမႈ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခန္႕မွန္းမႈကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။  

- စီမံကိန္းအစီအစဥ္၏  ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ တိုးပြားလာမည့္ 

ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္။  
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- စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈတိုးပြားလာမႈကို 

စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအသီးသီး၏ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစား၍ သံုးသပ္ရန္။ 

၇.၂၉.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္ 

(၁) ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္ 

အခန္း (၄)တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း ရန္ကုန္အေနျဖင့္ အတိတ္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားစြာ 

ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရျပီး၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ ေျမငလ်င္ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ် ရိွပါသည္။ အကယ္၍ 

ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ ေျမငလ်င္ျဖစ္ပြားခ့ဲလွ်င္ ထိိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားတြင္ စင္မ်ား၏ 

ပ်ဥ္ျပားမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ျပိဳက်ျခင္း၊ ႏွင့္ ျပိဳက်ေသာ အရာမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းစသျဖင့္ 

အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ျပင္းထန္ႏိုင္သည္။ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ 

လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကန္ထရုိက္တာအေနျဖင့္ IFC ၏ EHS 

လမ္းညႊန္ခ်က္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ OHS training ကိ ု အေျခခံ၍ 

စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။  

(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ 

အကယ္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ ေျမငလ်င္ျဖစ္ပြားခ့ဲလွ်င္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအသီးသီး၏ 

အေဆာက္အဦမ်ား၊ စက္ရုံမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္း ပ်က္စီးမႈ မ်ားႏုိင္သည္။ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ စံႏႈန္းကဲ့သို႔ေသာ လိုအပ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္အညီ 

ပုံစံဆြဲျဲခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကိ ု ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရမည္။ မတ္လ၊ ၂၀၁၆ အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခုိင္မာေသာ 

ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မရိွပါ။ သို႔ေသာ ္ Provisional Myanmar National Building Code 2012 ကိ ု

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး၊ ေတာင့္တင္းခုိင္မာသည့္ ပုံစံကဲ့သို႔ေသာ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းလု္ိအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ TSMC ၏ OSSD သည္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 

အေဆာက္အဦးပုံစံမ်ားကို Code 2012 ကိုမီွျငမ္းျပီး သြားေရာက္စစ္ေဆးသည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအသီးသီးသည္ 

ငလ်င္အတြက္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္ကို ထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဆိုး၀ါးေသာ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚလုပ္ငန္း သရုပ္ျပမႈ ကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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ထိ႕ုေၾကာင့္ စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္တို႔တြင္ 

ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈကို ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းသူမ်ားအတြက္ 

ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကန္႕သတ္ႏုိင္မည္ဟု အကျဲဖတ္ရသည္။ 

၇.၃၀ ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမႈ 

၇.၃၀.၁ ခန္႔မွန္းသည့္အရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။  

- စီမံကိန္း အပုိင္း (ခ)၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ တုိးပြားလာမည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ (GHG) 

ထုတ္လႊတ္မႈ။ 

- စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ တုိးပြားလာမည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ 

(GHG) ထုတ္လႊတ္မႈ။ 

၇.၃၀.၂ ခန္႔မွန္းသည့္ ေနရာ 

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ေနရာမ်ားကို စီမံကိန္းဧရိယာ၏ အတြင္းႏွင့္ အနီးတ၀ုိက္တြင္ဟု 

သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။  

၇.၃၀.၃ ခန္႔မွန္းသည့္ ကာလ 

ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စီမံကိန္းအတြက္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာလအေတာအတြင္းကို သတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အတြင္းရိွ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ 

အဆင့္အားလံုးစတင္ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ပုိင္း ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းရန္ ဆန္းစစ္ခ့ဲသည့္ ကာလအျဖစ္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္းရိွ 

အေထာက္အပ့ံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားအားလံုး ပိတ္သိမ္းျပီးသည့္ ကာလကိ ုသတ္မွတ္ခ့ဲသည္။  
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၇.၃၀.၄ ခန္႔မွန္းသည့္ နည္းလမ္း 

ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခန္႕မွန္းမႈကိ ုေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။  

- စီမံကိန္း၏ ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ စီမံကိန္းအတြက္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပိတ္သိမ္းေရးလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျပီး GHG 

ထုတ္လႊတ္မႈကို စစ္ေဆးရန္။ 

- ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ GHG ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္  စက္မႈဇုန္ဧရိယာ 

အပုိင္း (ခ)အတြက ္ စီစဥ္မည့္ MJTDမွ ျပင္ဆင္သည့္ အပုိင္း (က)၏ ဌာနတြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကိ ု

ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္ တိုးပြားလာမည့္ GHS ထုတ္လႊတ္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္။ 

၇.၃၀.၅ ခန္႔မွန္းသည့္ ရလဒ္ 

(၁) ေဆာက္လုပ္သည့္ အဆင့္ 

ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ GHG ကိ ု အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထုတ္လႊတ္မည္။ ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္တြင္ GHG 

ထုတ္လႊတ္မႈကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကန္ထရုိက္တာအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ား၏ 

လည္ပတ္သည့္အခ်ိန္ကို စီမံခန္႕ခြျဲခင္း၊ အလြန္အကၽြံလည္ပတ္မႈကို ေရွာင္ရွားျခင္ႏွင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို အခ်ည္းႏီွးလည္ပတ္ေစမႈမ်ား ရပ္တန္႕ရန္ ပညာေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကုစားသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္။  

(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္ 

စီမံကိန္းႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ GHG မ်ားထုတ္လႊတ္ႏုိင္သည္။ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈမွ GHG ထုတ္လႊတ္မႈကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအားလံုးကို အၾကံျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ GHGs ကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 

အျကိဳအပုိ႔ယာဥ္မ်ား ထားရိွအသံုးျပဳရန္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  
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(၃) ပိတ္သိမ္းသည့္ အဆင့္ 

ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တြင္ အေထာက္အပ့ံအေဆာက္အဦမ်ားျဖိဳဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 

ဖယ္ျခင္းကဲ့သုိ႕ေသာ ပိတ္သိမ္းသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး 

စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ GHG ကိ ုအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ထုတ္လႊတ္မည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ကဲ့သို႔ပင္ GHG ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ ကုစားနည္းမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်မည္။  

ထို႔ေၾကာင့္စီမံကိန္း၏ေဆာက္လုပ္သည့္အဆင့္၊လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ႏွင့္ပိတ္သိမ္းသည့္အဆင့္တို႔တြင္GHGထု

တ္လႊတ္မႈကိုေကာင္းမြန္စြာထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ၿပီးစီမံခန္႔ခြဲနုိင္မည္ျဖစ္ၿပီးကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈအ 

ေပၚသိသာထင္ရွားေသာသက္ေရာက္မႈမျဖစ္နုိင္ဟုအကျဲဖတ္ရသည္။ 
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အခန္း(၈) ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈ 

အခန္း (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အပုိင္း (က) မွစတင္ကာ သီလဝါအထူးစီပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းမ်ား 
စတင္ခဲ့သည္ျဖစ္ပါသည္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ စီမံကိန္း သံုးခုရိွပါသည္။ စီမံကိန္း (၁) 
[အပုိင္း က ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း]၊ စီမံကိန္း (၂) [အပုိင္း ခ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း]၊ စီမံကိန္း 
(၃) [အပိုင္း ခ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ အိမ္ယာႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရး ဧရိယာ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း]။ စီမံကိန္း 
သက္ေရာက္မႈမ်ား အကျဲဖတ္ခ်ိန္တြင္ အနာဂတ္စီမံကိန္း လည္ပတ္မႈကဲ့သို႕ စီမံကိန္းမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ 
ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။ ဇယား ၈.၁-၁ သည္ ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္မႈ 
အကျဲဖတ္ျခင္းအတြက္ ၄င္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွ စီမံကိန္း ႏွစ္ခုကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၈.၁-၁ ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ ဆန္းစစ္မႈလုပ္သင့္ေၾကာင္း စီမံကိန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
 စီမံကိန္း စီမံကိန္းေဖာ္ျပခ်က္ 
၁ အပုိင္း (က) ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ အက်ယ္အဝန္း- ခန္႔မွန္း ဟက္တာ ၄၀၀ 

ေျမအသံုးခ်မႈ- စက္မႈဇုန္ ဧရိယာ (ေရာင္းထားေသာ စုစုေပါင္း ၂၈၄ ဧရိယာ) 
ေဆာက္လုပ္ေရးကို ၂၀၁၄ ဇုန္နဝါရီတြင္စတင္ခ့ဲျပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လတြင္ 
စတင္ခ့ဲပါသည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူအခ်ိဳ႕သည္ အပုိင္း (က) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို စတင္ျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။  

၂ စက္မႈဇုန္ အပုိင္း (ခ) 
ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ 

စီမံကိန္း 

၃ အပုိင္း (ခ) ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ 
အိမ္ယာႏွင့္ 

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရး 
ဧရိယာဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတက္မႈ 

အက်ယ္အဝန္း- ခန္႔မွန္းေခ် ပုိ႔ေဆာင္ေရးဧရိယာ ၂၆၇ ဟက္တာ၊ အိမ္ယာဧရိယာ ၁၆၉ 
ဧရိယာႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးဧရိယာ 
ေျမအသံုးခ်မႈ- ပုိ႔ေဆာင္ေရးဧရိယာ (ေရာင္းထားေသာ စုစုေပါင္း ၁၈၆.၉ ဟက္တာ၊ 
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးဧရိယာ (ၾကမ္းခင္း ၁၆.၁ ဟက္တာ) ႏွင့္ အိမ္ယာ ဧရိယာ။ 
ဤစီမံကိန္းသည္ ယခု EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ရိွျပီး ၄င္းအတည္ျပဳျပီးမွသာ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ပါမည္။ 
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ရင္းျမစ္ - စီမံကိန္းအဆုိျပဳတင္သြင္းသူထံမွ ရရိွေသာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  

ပုံ (၈.၁) - အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္သည့္ စီမံကိန္းတည္ေနရာ 

 

စီမံကိန္း အကျဲဖတ္ျခင္းတြင္ ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပထားသက့ဲသုိ႔ ေအာက္ပါ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္း၂ခု၏သက္ေရာက္ ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ 

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

(က) ေလထုအရည္အေသြး၊  

(ခ) ေရထုအရည္အေသြး၊ 

(ဂ) စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ 

(ဃ) ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ၊ 

စီမံက္ိန္း ၁ - အပုိင္း(က) အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ဧရိယာ-ခန္မွန္းေျခ ၄၀၀ ဟတ္တာ 
ေျမအသုံးခ်မႈ-စက္မႈဇုန္ဧရိယာ (ေရာင္းခ်ေနေသာဧရိယာ၏ 
စုစုေပါင္း၂၈၄ဟတ္တာ) 
၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ခ့ဲၿပီး၊ 
၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမ်ားစတင္ခ့ဲသည္။ 
အပုိင္း (က) တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာငွားရမ္းသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ ႔႔၏ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္ျခင္းအား စတင္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ 
 

စီမံကိန္း ၂- အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ အပုိင္း 

(ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ (စီမံကိန္း) 

စီမံက္ိန္း ၃- အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသာ အပုိင္း(က) ၏ 
သယ္ယူပုိေဆာင္ေရး ဧရိယာ၊ လူေနႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ 
ကားေရးဧရိယာ 
ဧရိယာ- ခန္မွန္းေျခ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ၏ ၂၆၇ 
ဟတ္တာ၊ လူေနႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရး ဧရိယာ၏ 
၁၆၉ ဟတ္တာ 
ေျမအသုံးခ်မႈ- သယ္ယူပုိ႔႔ေဆာင္ေရး ဧရိယာ 
(ေရာင္းခ်ေနေသာဧရိယာ၏ စုစုေပါင္း ၁၈၆.၉ဟတ္တာ)၊ 
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရး ဧရိယာ (ၾကမ္းခင္းဧရိယာ၏ 
၁၆.၁ ဟတ္တာ) ႏွင့္ လူေနဧရိယာ 
၄င္းစီမံကိန္းသည္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္္ၿပီး ၄င္းအား 
အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္လိမ့္မည္။ 
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(င) အပင္ႏွင့္တိရိစၦန္ဇီဝမ်ိဳးကြဲ မ်ား၊ 

(စ) လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္  

ဇယား (၈.၁.၂) တြင္ သက္ေရာက္မႈအေျခခံေလ့လာဆန္းစစ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 ဇယား (၈.၁.၂) - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေျခခံေလ့လာခ်က္  

 
သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္ဆုိင္ရာ 

အခ်က္မ်ား  

ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈ၏ အေျခခံ  

 

အကဲျဖတ္ 

ျခင္းရလ ္ 

(၁) ေလထုအရည္ 

အေသြး 

စီမံကိန္းသံုးခုျဖစ္သည့္ စက္မႈဇုန္၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးဇုန္ႏွင့္ 
ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းရိွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏စီမံကိန္းစသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆို ႔မႈသည္သီလဝါအထူးစီ
းပြားဇုန္ အတြင္းတြင္  ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ယင္းစီမံကိန္းသံုးခုေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ေလထုအရည္အေသြးကိုစစ္ေဆးသင့္ပါသ
ည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ယဥ္မ်ား မ်ားျပားလာေသာေၾကင့္ NO2 ႏွင့္ PM10 ပါဝင္မႈ 
ကိုစစ္ေဆးထားပါသည္။  

အခန္း ၇.၂ 
တြင္ 
ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ 

(၂) ေရထုအရည္ 

အေသြး 

စီမံကိန္းအစီစဥ္အရ စီမံကိန္းေနရာ၊ အပုိင္း (က) ႏွင့္ B မွထြက္ေသာေရမ်ားကို 
ေရႏုတ္ေျမာင္းမွတစ္ဆင့္ ေရထိန္းကန္သို႔စြန္႔ ထုတ္ကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ 
ေရ ေပ်ာက္ေခ်ာင္းအတြင္းသို ႔ စြန္႔ထုတ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေရ ေပ်ာက္ေခ်ာင္း အတြင္းမွေရကုိ 
နမူနာယူ၍ ေရထုအရည္အေသြးကိုစစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။  

အခန္း ၇.၃ 
တြင္ 
ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ 

(၃) စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ယင္းစီမံကိန္းသံုးခုစသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတို႔သည္လည္းလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ၾကရာ ၎စက္မႈဇုန္ႏွင့္ 
စီးပြားေရးဇုန္တို႔မွစြန္႔ထုတ္သည့္အမိႈက္မ်ားသည္ပမာ ပုိမုိမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းဇုန္တို႔မွထြက္ရိွေသာအမိႈက္သရုိက္ပမာ အေပၚမူတည္၍ အပုိင္း (က) 

တြင္ထားရိွေသာအမိႈက္ စြန္႔ပစ္သည့္ေနရာသည္ လုံေလာက္မႈရိွမရိွဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ာ  

အခန္း ၇.၄ 
တြင္ 
ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ 

(၄) ဆူညံသံႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

စီမံကိန္းသံုးခုျဖစ္သည့္ စက္မႈဇုန္၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးဇုန္ႏွင့္ 
ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းရိွ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏စီမံကိန္းစသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆို ႔မႈသည္သီလဝါအထူးစီ
းပြားဇုန္ အတြင္းတြင္  ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္းသံုးခု ၏ယဥ္အသြားအလာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ ကုိ အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္ထားသင့္သည္။  

အခန္း ၇.၆ 
တြင္ 
ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ 

(၅) အပင္၊ 

တိရိစၦန္ႏွင့္ 

ေဂဟစနစ္  

စီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ေျမအသံုးခ်မႈပုံစံေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္သည့္ 
မ်ိဳးစိတ္မ်ားေလ်ာ့နည္း သြားႏုိင္ပါသည္။ ယခုစစ္တမ္းေကာက္ေနဆဲကာလတြင္ပင္ အပုိင္း (က) 
အပုိင္းကိုစစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးျဖစ္၍ က်န္ရိွသည့္ အပုိင္း (ခ) အပုိင္းကိုစစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္ 
ျမက္ေတာမ်ား၊ ၿခံဳပုတ္မ်ား ႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္စသည့္ 
ေဂဟစနစ္ကိုသက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။  

အခန္း ၇.၉ 
တြင္ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္
။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

8-4 

 

 
သဘာဝပတ္ဝန္း 

က်င္ဆုိင္ရာ 

အခ်က္မ်ား  

ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈ၏ အေျခခံ  

 

အကဲျဖတ္ 

ျခင္းရလ ္ 

(၆) လူထုက်န္းမာေရ

းႏွင့္ 

ေဘးကင္းေရး 

စီမံကိန္း ၃ခု လည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ သီလ၀ါ SEZ အတြင္းနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ 

ယာဥ္ေၾကာပုိမုိရႈပ္ေထြးလာမႈသည္ လူထုေဘးကင္ေေရးအား လ မ္းမုိးႏုိင္ပါသည္။ 

အခန္း 
၇.၂၅ တြင္ 
ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ 

 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

9-1 

 

အခန္း (၉) လုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ဆုိင္းျပီးေနာက္ ကာလတုိ႔ တြင္        

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း 

 

ဤေနရာတြင္ ‘ပိတ္သိမ္းျခင္း’ ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းအတြင္းရိွ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား 

ျဖိဳဖ်က္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ‘ရပ္ဆိုင္းျခင္း’ ႏွင့္ ‘ရပ္ဆိုင္းျပီးေနာက္ပုိင္း’ ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းလံုးဝ ရပ္တန္႔သြားျခင္း (ႏွင့္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမကို စီမံကိန္းမတိုင္ခင္ ကာလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစျခင္း) ကိုဆုိလိုပါသည္။ 

ဤအေျခအေနတြင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ သည္ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာကုိ အနည္းဆံုး 

ေနာက္ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ပိတ္သိမ္းရန္ ႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားရန္ မေမွ်ာ္လင့္ေပ။ 

အျခားတစ္ဘက္တြင္ သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား 

ပိတ္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ ရိွလာနိဳင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ ႏွင့္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတိုင္းသည္ လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းျခင္း ကာလတြင္ လိုအပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

ကာကြယ္ကုစားျခင္း မ်ားကို ဇယား ၉.၁--၁ တြင္ျပထားသက့့ဲသုိ႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ 

၄င္းတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ကုစားျခင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေျမဆီလႊာအေျခအေန ျပန္လည္ 

ျပဳျပင္ကုစားျခင္း ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း) ကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား 

ရပ္ဆိုင္းျပီးေနာက္တြင္ အတည္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ျပီး ဇယား ၉.၁-၂ တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း TSMC တို႔ 

တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။  

ဇယား ၉.၁-၁ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းျခင္းကာလတြင္ ကာကြယ္ကုစားျခင္း ႏွင့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ား 

အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ကုစားျခင္း ႏွင့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ား တာဝန္ 

ညစ္ညမ္းမႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

ေျမဆီလႊာ 

ညစ္ညမ္းမႈ၊  

ဓာတုပစၥည္းမ်ား  

- ဓာတ္ခြဲခန္း ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာမႈ ပါဝင္ေသာ ေျမဆီလႊာ 

ညစ္ညမ္းမႈ စစ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  

- ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္ 

ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ ေတြ႔ရိွပါက ေျမဆီလႊာ 

ညစ္ညမ္းမႈကို သန္႔စင္ျခင္း သို႔မ ုတ္ ဖယ္ရွားျခင္း  

- ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ သန္႔စင္ျခင္း သို႔မ ုတ္ 

ဖယ္ရွာျခင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကုိ တင္ျပရန္ 

ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ၄င္းကို စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူထံ တင္ျပျခင္း  

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ/ 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သူ 

မူရင္း       ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 

 
ဇယား ၉.၁-၂ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းျပီးေနာက္ ကာလတြင္ ကာကြယ္ကုစားျခင္း ႏွင့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ား 
အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ကုစားျခင္း ႏွင့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ား တာဝန္ 

ညစ္ညမ္းမႈ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

ေျမဆီလႊာ 

- ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈကို သန္႔စင္ျခင္း သို႔မ ုတ္ 

ဖယ္ရွားျခင္း ကိ ု လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းျပီးေသာ 

စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူ/ 
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အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ကုစားျခင္း ႏွင့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈမ်ား တာဝန္ 

ညစ္ညမ္းမႈ၊  

ဓာတုပစၥည္းမ်ား  

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ 

အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း   

- ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈကို သန္႔စင္ျခင္း သို႔မ ုတ္ 

ဖယ္ရွားျခင္း ကိ ု လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းျပီးေသာ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ 

အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း ၏ ရလ ္ကို TSMC အား 

တင္ျပျခင္း 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကိုင္သူ 

မူရင္း       ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 
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အခန္း (၁၀)  ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း အစီအစဥ္ 

၁၀.၁။ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္  

အခန္း (၇) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ရလဒ္အရ က- ႏွင့္ ခ- အျဖစ္ 

သံုးသပ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာသည့္အရာမ်ားကို မေဆာက္လုပ္မီကာလ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ 

ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ အသီးသီးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏွင့္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ 

ကာကြယ္ကုစားျခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို  ဇယား ၁၀.၁-၁ မ ွဇယား ၁၀.၁-၃ တို႔တြင ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

ထို႔အျပင္ သီလဝါ SEZ (၂၄၀၀ ဟက္တာ) တစ္ခုလံုး၏ မူရင္းအေျခအေနသုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ကို 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ (YRG) ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (RIC) ႏွင့္ 

ဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိျခင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ (IRPIC) တို႔မွ ေထာက္ပံ့ေသာ 

TSMC တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားမညျ္ဖစ္သည္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ စုစည္းထားေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၀-

၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံရန္ႏွင့္ 

ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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ဇယား ၁၀.၁-၁ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (မေဆာက္လုပ္မီကာလ) 

အမ်ိဳး အစား အခ်က္အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္   

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ (ကုန္က် 

စားရိတ္ အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ ေသာ  

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ အခ်က္ 

အလက္ 

ညစ္ညမ္းမႈ ဆူညံသံႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

- ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား 

ထံမွထြက္ရိွမည့္ 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ 

- ဌားရမ္းလုပကုိ္င္သူမ်ားအတြက္ 
ေနရာခ်ထားျခင္းနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိရွလြယ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔ ဆူညံသံႏွင့္ 
တုန္ခါမႈမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေသာ အရန္နယ္ေျမ 
မ်ားထားရွိျခင္း 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ပံုစံခ်စားရိတ္ 

လူမႈပတ္ ဝန္းက်င္  ေနရာအသစ္သုိ႔ 

ျပန္လည္ေနရာ 

ခ်ထားျခင္း 

- စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံ 

 အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ဆုံးရႈံးမႈ 

 သုိ႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

 ေျပာင္းလဲမႈမ်ား           

- လက္ရွိေနရာမွ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးေနရာသုိ႔ 

ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

လူမႈေရးဆ္ုိင္ရာသက္ 

ေရာက္မႈမ်ား  
 

-ေျမေနရာကုိႀကိဳတင္ 
  ျပင္ဆင္ထားျခင္း (ျဖစ္ႏိုင္ပါက)  
-ဟက္တာ၂၀၀၀ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ မူေဘာင္အရ 

ႀကိဳတင္ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ 

ေရးဆြဲထားသင့္သည္။  

-လ်ာထားေသာျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးဧရိယာ အတြင္းေနထုိင္ေသာ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကိဳတင ္

ေဆြးေႏြးျခင္း၊ေလ်ာ္ေၾကး စဥ္းစားထားျခင္းႏွင္ ့

ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ 

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

TSMC TSMC ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးစ

ရိတ္၊ 

- ဟက္တာ ၂၀၀၀ 

ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထား 

ေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 

မူေဘာင္အရ 

ႀကိဳတင္ကူညီ 

ေထာက္ပံ့ေရးအစီအ

စဥ္ အတြက္ကုန္ 

က်စရိတ္ 

ေနထုိင္မႈႏွင့္ 

အသက္ေမြးဝမး္

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းဆုံ

းရႈံးမႈ - အထူးသျဖင္ ့

- ဟက္တာ ၂၀၀၀ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ မူေဘာင္အရ 

TSMC TSMC ကူညီေထာက္ပံ့ေရး
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အမ်ိဳး အစား အခ်က္အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္   

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ (ကုန္က် 

စားရိတ္ အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ ေသာ  

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ အခ်က္ 

အလက္ 

ေက်ာင္း ေျမယာကုိအဓကိထား၍လု

ပ္ေဆာင္ေသာသူမ်ား ဥပမာ 

- စပါးစုိက္ျခင္းႏွင့္ 

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္သူမ်ား 

ဆုံးရႈံးသြား သည့္ဝင္ေငြရင္းျမစ္ႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ကုိ 

ႀကိဳတင္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ ပါသည္။  

ကုန္က် စရိတ္ 

ထိခိုက္ခံစား 

လြယ္ေသာ 

အုပ္စု 

အသက္ေမြးဝမး္ေက်ာင္း 

ေျပာင္းလဲသြားျခင္း သုိ႔ 

ဆုံးရႈံးသြားျခင္း  

 

 

 

ဟက္တာ ၂၀၀၀ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 

မူေဘာင္အရ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား 

ႏွင့္ဝင္ေငြဆုံးရႈံးမႈမ်ားကုိ 

ႀကိဳတင္ေထာက္ပံ ့

ကူညီမႈထဲတြင ္

အထူးကူညီမႈဟူ၍ထပ္မံ၍ 

ျဖည့္စြက္ထားရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

TSMC TSMC ကူညီေထာက္ပံ့ေရး

ကုန္က် စရိတ္ 

ေဒသတြင္း 

စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ 

သေဘာထားကြဲ

လြဲျခင္း  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ 

လ်ာထားသည့္ေနရာ 

တြင္တည္ရွိေနေသာ 

လူမွဳေရးဆိုင္ရာအေျခခံ 

အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားမွာ 

အားနညး္ေနပါသည္။  

လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ 

တည္ရွိေနေသာလူမႈေရးဆုိင္ 

ရာအေျခခံအေဆာက္အဦး 

မ်ားႏွင့္၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိသင့္ေလ်ာ္သလုိ 

စီမံထားရပါမည္။  

TSMC TSMC တပ္ဆင္ သည့္အခါ 

ကုန္က် စရိတ္ 
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အမ်ိဳး အစား အခ်က္အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္   

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ (ကုန္က် 

စားရိတ္ အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ ေသာ  

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ အခ်က္ 

အလက္ 

ကေလးသူငယ္ 

အခြင့္အေရး  

ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္အတြက္ 

ေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြ 

အားကုန္ခမ္းျခင္း။  

စီမံကိန္းထိေရာက္ခံ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ 

ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေျပာင္း 

ေရႊ႕ရာတြင္ကူညီေပးႏ္ုိင္ရန္။ 

TSMC TSMC ကူညီ ေထာက္ပံ့ 

ေရးကုန္က် စရိတ္ 

တည္ရွိေနေသာ

လူမွဳေရးဆုိင္ 

ရာအေျခခံအေ

ဆာက္အဦးမ်ား

ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ 

မ်ား 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားေၾကာင့္အသုံးျပဳေန 

ေသာလမ္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္း 

ထားရျခင္း။  

တစ္လွည့္စီသြားလုိ႔ရေသာ 

လမ္းမ်ားအား ေဖာက္လုပ္ 

ေပးျခင္း။  

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ 

ေရးေဖာက္လုပ္ရန္ 

ကုန္က်ေငြ 

စီမံကိန္းထိခိုက္ခံ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ 

လက္ရွိလမ္းပန္းဆက္သြယ္ 

ေရးအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ 

ခက္ချဲခင္း။ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားၿပီးပါ 

အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလက္လွမ္း  

မီႏ္ုိင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း။   

TSMC TSMC တပ္ဆင္ သည့္အခါ 

ကုန္က် စရိတ္ 

ေရအသုံးျပဳမႈ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ 

ကန္ေရအသုံးျပဳမႈကုိလည္ 

ရပ္ဆုိင္းထားရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။  

အျခားအသုံးျပဳလုိ႔ရမည့္ 

ေရကန္အားစီမံကိန္းဧရိယ 

အတြင္းတြင္ စီမံေပးျခင္း။  

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ေရကန္တူး ေဖာ္ေရး 

ကုန္က်ေငြ 

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္

ရာအေမြအႏွစ္ 

သခ်ိၤဳ င္းအားေရႊ႕ေျပာင္းႏို္င္ 

ေခ်ရိွျခင္း။  

သခ်ိၤဴ င္းေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း 

အေၾကာင္းအရာႏွင့္ 

TSMC TSMC သခ်ိၤဴ င္းေရႊ႕ေျပာင္း 

စရိတ္ 
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အမ်ိဳး အစား အခ်က္အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္   

အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ (ကုန္က် 

စားရိတ္ အတြက္ 

တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ ေသာ  

အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ အခ်က္ 

အလက္ 

ႏွင့္ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ 

ျခင္း 

အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ား အား 

သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းလမ္း ျဖင့္ 

ထိခုိက္ႏိုင္ျခင္း။  

 

အေသးစိတ္အစအီစဥ္မ်ား 

ကုိေဒသခံမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး 

တုိင္ပင္၍သေဘာတူညီ 

ခ်က္ရယူျခင္း၊  

(ေျပာင္းရန္လုိအပ္ပါ

က) 

ႏွင့္အမ်ားပိုင္ေနရာမ်

ား 

အားေစာင့္ 

ေရွာက္ရန္ 

ကုန္က်ေငြ။  

မူရင္း : EIA ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 

 

ဇယား ၁၀.၁-၂ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ/ရပ္စဲသည့္ကာလ) 

အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

ညစ္ညမ္းမႈ ေလထု အရည္ 

အေသြး 

- ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ ္
ငန္းမွထြက္ရွိလာေသာ သဲ၊ 
ဖုန္မႈန္႔ ႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ 
မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာေ
လထုညစ္ညမ္းမႈ။   

-စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္လမ္း 

တေလ်ာက္ေရျဖန္းကိရိယာ ႏွင့္ 

ျဖန္းပက္ျခင္း။  

 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ေရျဖန္းပက္မႈ 

အတြက္ကုန္က်မည့္ 

ကားခ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ားအလြန္

အကၽြံလည္ပတ္  ျခင္းကုိေရွာင္ရွား ျခင္း 

 ေရထု 

အရည္ အေသြး 

- ေျမရုိင္းမ်ားမွ ရႊ႕ံေရမ်ား 

စီးဆင္းမႈ 
 

- ေဆာက္လုပ္ေရး စခန္းမ်ားမွ 

စြန္႔ပစ္ေရ 

- မိလႅာကန ္ထားရွိမႈ 

- အနည္ထုိင္ကန္မ်ားထားရွိမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ရိုးရွင္းေသာ ေနာက္က်ိေရ 

သန္႔စင္မႈ 

- စြန္႔ထုတ္ေရသန္႔စင္မႈအစီအစဥ္ထားရွိမႈ။  

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

 

-စက္ကိရိ 

ယာတပ္ဆင္မႈ စရိတ္ 

 

 စြန္႔ပစ္ 

ပစၥည္း 

- ေျမစာမ်ားႏွင့္ 

အေဆာက္အအုံမ်ား 

ဖယ္ရွားရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ 

ေဆာက္လုပ္ေရး 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား. 

- တာတမံဖို႔ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးထြက္ 

စြန္႔ပစ္ေျမစာပစၥည္းမ်ားကုိ 

ျပန္လည္အသုံးခ်မႈ 

 

- စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္အားျပင္ဆင္ရန္ 

ႏွင့္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ေဆာက္လုပ္ 

ေရးကုန္က် 

စရိတ္ထဲတြင္ပါ 

ဝင္သည္။  

 ဆူညံသံ ႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

- ေဆာက္လုပ္ေရး 

စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ယာဥ္မ်ား၏ဆူညံသံ ႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

 အသံလံုအျပားမ်ားတပ္ဆင္မႈ၊ ညအခါ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား 

ေရွာင္ရွားမႈ၊ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ႏွင့္ 

လူေနအိမ္မ်ားအနီးတြင္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 

ကန္ထရိက္ု 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

- ထိန္းကြပ ္

ေရးကုန္က် 

စားရိတ္ 

- လုိအပ္ 

ေသာပစၥည္းမ်ား 
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ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 
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အခ်ိန္မ်ားကုိၾကိဳတင္ အသိေပးမႈ 

(လုိအပ္သလုိ) 

- ေဆာက္လုပ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား 

အလြန္အကၽြံလည္ပတ္မႈကုိ 

ေရွာင္ရွားျခင္း 

- ယာဥေ္မာင္းမ်ားအတြက္ 

အရွိန္ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

တပ္ဆင္မႈ စရိတ္ 

-ပညာေရး စရိတ္ 

- အေထြေထြ 

ကုန္က်စား ရိတ္ 

သဘာဝ ပတ္ဝန္း 

က်င္ 

အပင္ႏွင့္ 

တိရစာၦန္၊ 

ဇီ၀မ်ိဳးကြဲ 

-မူလရွိ သဘာဝေပါက္ပင ္

မ်ားအား ခုတ္ထြင္ျခင္း 

- နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း သတ္မွတ္ တည္ေဆာက္ 

 ျခင္းကုိကန္ထရိုက္တာ 

အားစီမံကိန္းဧရိယာ 

အျပင္မွသဘာဝေပါက္ပင္ 

မ်ားရွင္းလင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ 

သိသာထင္ရွားစြာ ေရးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ 

ကန္ထရိက္ု 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

- အေထြေထြ ကုန္က် 

စားရိတ္ 

ဇလေဗဒ 

ဆုိင္ရာ အေျခ 

အေန 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွေရသုံး

စြဲမႈေၾကာင့္ ဇလေဗဒ 

ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈ 

- ေရသုံးစြဲရန္ ယာယီေရကန္ 

မ်ားထားရွိျခင္း  

- ေျမေအာက္ေရသုံးစြဲမႈကုိ ထိန္းကြပ္ျခင္း 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ေရကန္တူးေဖာ္ခ 

ကုန္က် စားရိတ္ 

ေျမဆီလႊာ 

တုိက္စားမႈ 

-ကမ္းပါးမွ 

ေျမဆီလႊာတုိက္စားမႈ 

- ယာယီေရေျမာင္းစနစ္ ႏွင့္/သုိ႔႔မဟုတ္ 

သဲအိတ္မ်ားကုိ မိုးေရေၾကာင့္ 

ေျမဆီလႊာတုိက္စားမႈကုိ 

အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္မႈ 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

- အေထြေထြ ကုန္က် 

စားရိတ္ 
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အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
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အသုံးစားရိတ္ 
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လူမႈ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 

အသက္ ေမြးမႈ/ 

ထိခိုက္ခံ 

စားလြယ္ ေသာ 

အုပ္စု 

- ေဆာက္လုပ္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 

အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ 

အသက္ေမြးမႈအေပၚ 

သက္ေရာက္မႈ 

- ဟက္တာ ၂၀၀၀ ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 

မူေဘာင္အရ စီမံကိန္းသက္ ေရာက္ခံ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား ကုိ 

အႀကိဳျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး 

အစီအစဥ္မ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။   

 

TSMC TSMC -ကူညီ ေထာက္ပံ့ 

ေရးအစီ အစဥ္ 

 

 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကာလကုိၾကိဳတင္ 

အသိေပးမႈ 

- ေဆာက္လုပ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ား 

အလြန္အကၽြံလည္ပတ္မႈကုိ 

ေရွာင္ရွားျခင္း 

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

- အေထြေထြ ကုန္က် 

စားရိတ္ 

ေဒသတြင္း 

စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ 

သေဘာ 

ထားကြဲလြ ဲျခင္း  

ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား 

မ်ားအၾကား ပ႗ိပကၡမ်ား 

ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။  

ထုိပ႗ိပကၡမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ 

ေစရန္အတြက္ လုပ္သားမ်ား ကုိ 

ပညာေပးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ် ျခင္း။  

ကန္ထရိုက္ 

တာ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ပညာေပးေရး စရိတ္ 

အက်ိဳးႏွင့္ 

အျပစ္မ်ား  

ေဒသခံမ်ားအား ေနထုိင္သည့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္အား 

သက္ေရာက္ေစမႈ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ဆက္ဆံေရး 

ဌာနထားရိွျခင္း  

ကန္ထရိုက္တာ စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 

သည့္ စရိတ္  
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အလက္ 
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ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

 ကေလးသူငယ္

အခြင့္အေရး  

တရားမဝင္ကေလး 

လုပ္သားမ်ားေပၚေပါက္ 

လာျခင္း 

သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  

 တည္ရွိေနေသာ

လူမွဳေရးဆုိင္ 

ရာအေျခခံအ 

ေဆာက္အဦးမ်ား

ႏွင့္ ၀န္ ေဆာင္မွဳ 

မ်ား 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား 

လူမႈေရးအေျခခံ 

အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ 

လက္လွမ္းမီလာျခင္း   

 ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း  ကန္ထရိက္ုတာ  စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  

 ေရအသုံး 

ျပဳမႈ 

စီမံကိန္းဧရိယာအနီး 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ 

အသုံးျပဳေနေသာေရတြင္း (သုိ႔) 

ေရကန္  

ေရကန္မ်ားကုိသက္ 

ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရိွပါသည္။  

- အနည္ထုိင္ကန္မ်ားထားရွိမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ရိုးရွင္းေသာ ေနာက္က်ိေရ 

သန္႔စင္မႈ 

-  မိလႅာကန္ထားရွိမႈ 

- စြန္႔ထုတ္ေရသန္႔စင္မႈအစီ           

အစဥ္ထားရွိမႈ။ 

ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ကူညီေထာက္ပံ့ေရး 

ကုန္က် ေငြ 

 ယဥ္ေက်းမႈအေမြ

အ ႏွစ္ထိန္း 

သိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ ျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာ ေသာ 

ဖုန္မႈန္႔၊ ဆူညံမႈ၊ 

တုန္ခါမႈ၊ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသ

က္ေရာက္ႏုိင္ပါ သည္။  

 ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္းသည္ 

လုံေလာက္ေသာအကြာ 

အေဝးတြင္ထားရွိမည္ျဖစ္ သည္။  

ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  
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အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
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တာဝန္ရိွ 
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အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေဘးကင္းေရး  

AIDS/ HIV 

စသည့္ ကူးစက္ 

ေရာဂါမ်ား 

အႏၱရာယ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား 

မ်ားဝင္ေရာက္လာမႈ ေၾကာင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါ အႏၱရာယ္မ်ား 

တုိးပြားလာႏိုင္ျခင္း  

IFC ၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ 

လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္း 

မာေရးသင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္း 

-လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး 

အားေစာင့္က်ပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

-ေရာဂါကာကြယ္ေရးသင ္

တန္းမ်ားအားပို႔ခ်ျခင္းအားျဖင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ 

ေသာဗဟုသုတႏွင့္ ႀကိဳတင ္

ကာကြယ္ထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္နာမက်န္းျဖ

စ္ျခင္းမ်ားမွကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။   

- လုိအပ္ပါက လူထုက်န္းမာ 

ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေကာင္းမြန္ေသာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

တြင္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန 

- အႏၱရာယ္ရိွေသာေနရာတြင္ 

ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ 

တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ 

က်န္းာမေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 

ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္  
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10-11 
 

အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

ကာကြယ္ႏို္င္ရန္အတြက္ ပညာေပးေရး 

စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္းလုပ္ 

ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

-ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 

လုပ္သားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူထုအား 

လူထုက်န္းမာေရးသင္တန္း မ်ားပို႔ခ်ရန္။ 

- ပုိးမြား ျခင္ ယင္မ်ား 

ကုိက္ခံရျခင္းရန္မွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

အဝတ္အစားထူထူမ်ားႏွင့္အကာကြယ္မ်ား

ဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။  

-လူေနအိမ္ေျခမ်ားတြင္ 

ျခင္ယင္ႏွင့္ပိုးေလာက္လန္း 

မ်ားေပါက္ဖြားမႈရန္မွကာကြယ္ ရန္ 

သန္႔ရွင္းမႈကုိအေလးထား 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သ 

 -အုိး ခြက္ ပန္းကန္ ႏွင့္ ေရတြင္း ေရကန္ 

မ်ားကုိ အဖံုးအကာမရွိပဲ မထားရွိရပါ။  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

 

က်န္းမာေရးႏ်င့္ 

ေဘးကင္းေရး 

လုပ္ငန္း ခြင္ေဘး 

ကင္းေရး ႏွင့္ 

က်န္းမာ ေရး 

-ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလ ႏွင့္ 

ရပ္ဆုိင္းသည့္ ကာလအတြင္း 

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ မ်ား 

-IFC၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ 

လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္   

က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း 

-ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ 

အတြငး္သင့္ေတာ္ေသာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 

ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ား ကုိ 

ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 

-  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းႏွင့္ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာပစည္းမ်ား ကုိင္တြယ္မႈ၊ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

အႏၱရာယ္ျဖစ္မည့္အရာမ်ားကုိကုိင္တြယ္ရာ

တြင ္လုံၿခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကုိ 

သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ OHS 

သင္တန္းမ်ားေပးရမည္။  

ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

- စက္ရံုတြင္းလုပ္သည့္ လုပ ္

သားအေရအတြက္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ 

သန္႔စင္ခန္းမ်ား 

လည္းထားရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

- လုံေလာက္ေသာ သန္႔စင္ သည့္ 

ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကုိ 

လည္းေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။ 

- လုပ္ငန္း လုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း 

အပူဒဏ္မွကာကြယ္ရန္ 

အကာအရံအတားအစည္း 

မ်ားကုိလဲထားရွိရမည္ သုိ႔ 

ယာယီနားေနေဆာင္မ်ားကုိ လည္း 

ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ 

- ေျမႊအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပုိးမြား  

မ်ားအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ ႏုိင္ေစရန္ 

အဝတ္အထည္ႏွင့္ 

အကာအရန္မ်ားကုိဝတ္ဆင ္ထားရမည္။  

(လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရး)  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

-တိက်သည့္ကာကြယ္  

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိထားရွိရ မည္။ 

အရွိန္ျဖင့္ေခ်ာ္လဲက်ျခင္း မ်ား၊ 

အျမင့္တြင္လုပ္ေဆာင္ရ ျခင္း၊ 

စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ညပ္ မိေနျခင္း၊ 

ေရႊ႕လ်ားေနသည့္ စက္မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔ စသည့္ 

အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ လုံေလာက္ 

ေသာလုပ္ငန္းခြင္ ေနရာႏွင့္အေရးေပၚထြက္ 

ေပါက္ႏွင့္ အျခားဓာတုေဆးဝါး 

မ်ားအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။  

လုံၿခံဳမႈရွိေစရန္အေရးႀကီးသည့္ စက္မ်ား 

ေမာင္းႏွင္မည့္သူကုိ စက္မႈဇုန္ 

ေမာင္းသည့္လိုင္စင္ ရသည့္ယဥ္ေမာင္းႏွင့္ 

သင္တန္းမ်ားေပးရမည္ျဖစ္ သည္။  

-ယဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္း 

လုိက္နာႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ရမည္။  

-အလုပ္သမားမ်ား၊ အကူမ်ားႏွင့္ 

ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ လုံေလာက္ေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရး အဝတ္အစားမ်ား 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

ေထာက္ပံ့ ေပးရမည္။   

-သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရး အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ 

လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားကုိလိုအပ္သလုိလ္ုိက္ 

နာ၍ထိန္သိမ္းေစာင့္ရမည္။  

 ပတ္၀န္းက်င္ 

က်န္းမာ ေရးႏွင့္ 

လုံၿခံဳမႈ 

လုပ္ငန္းခြင္အနီးအနားရွိ 

ေနထုိင္သူျပည္သူမ်ား 

သြယ္ဝိုက္၍မေတာ္တဆ 

ထိခုိက္မႈျဖစ္ျခင္း  

စက္ရုံယဥ္မ်ားေၾကင့္ 

ယဥ္ေၾကာမ်ားပိတ္ဆုိ႕ ျခင္းႏွင့္ 

ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ ပြားျခင္း 

-ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ႏွင့္ 

ေဒသခံမ်ား ၾကား အျငင္းပြားမႈ။  

IFC ၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ 

လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္   

က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း။  

-လူထုမ်ားအၾကားမွ စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 

လုံၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

-ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ပြား လာပါက 

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ 

သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား 

ကုိထားရွိရမည္။  

- လိုအပ္ပါက အလုပ္သမား 

ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

-ပညာေပးေရး 

အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ 

-ေရျဖန္းရန္ အတြက္ 

ကားခႏွင့္ ေရကုန္က် 

စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

တန္းလ်ားကုိစီစဥ္ေပးရမည္။ 

- တည္ရွိၿပီးသား ေရအရင္း အျမစ္ကုိ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရမည္။  

(အေထြေထြလုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ မႈ) 

-လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာတြင္ 

အႏၱရာယ္ရိွႏို္င္သည္ဟု 

ယူဆပါကအသုံးျပဳခြင့္ကုိပိတ္ 

သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - 

ၿခံစည္းရိုး၊မီးေငြ႔ေငြ႔ 

ေလာင္ကြ်မ္းေနသည့္ေနရာႏွင့္ 

ျပည္သူလူထုအတြက္ 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားတို႔ျဖစ္သ

ည္။ 

-လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ရွိမႈ 

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္  

- အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ 

လုံၿခံဳစြာသိမ္းစည္းထားျခင္း။ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

ယဥ္အႏၱရာယ္လုံၿခံဳမႈ 

-ယဥ္ေမာင္းမ်ားအၾကား 

လုံၿခံဳေရးကုိအေလးထားျခင္း 

- ကြ်မ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္တတ္ 

မႈႏွင့္ယဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ လုိအပ္ျခင္း။  

- ယဥ္ေမာင္းမ်ား ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္မႈ 

မွကာကြယ္ရန္အတြက္ 

ခရီးသြားခ်ိန္ကာလကုိသတ္ မွတ္ျခင္းျဖင့္ 

ယဥ္ေမာင္းမ်ား၏ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ 

ေရးဆြဲထားရမည္ျဖစ္သည္။  

- မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္းမွ 

ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာလမ္းေၾကာင္း၊ 

ေန႔ရက္၊အခ်ိန္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း။  

 

အေရးေပၚ 

အေျခအေန 

ေရႀကီးျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ႏွင့္အနီးတဝို္က္တြင္ 

ေရလွ်ံျခင္းျဖစ္ေပၚႏုိင္ ျခင္း 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 

ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ 

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား 

အားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း။  

ကန္ထရုက္ိတာ  စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ 

-ပစၥည္းဝယ္ ယူစရိတ္  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 
အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္     
အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူ 

(ကုန္က်စား 
ရိတ္အတြက္ 
တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွ 
ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္အလက္ 

  မီးေဘး စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။  

TSMC အေဆာက္အဦးစည္း 

ကမ္းႏွင့္မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

လုံၿခံဴေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း။  

ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ 

-ပစၥည္းဝယ္ ယူစရိတ္ 

 ငလ်င္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ႏွင့္အနီးတဝိုက္တြင္ 

ငလ်င္ဒဏ္သက္ေရာက္ 

ႏိုင္ပါသည္။  

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳ 

တင္ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ 

ခ်က္ႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရး 

ပစၥည္းမ်ားအားႀကိဳတင ္ျပင္ဆင္ထားျခင္း။ 

ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ 

-ပစၥည္းဝယ္ ယူစရိတ္ 

အျခား ကမၻာႀကီး 

ပူေႏြးလာမႈ  

ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးစက္ပစၥည္းႏွင့္ 

ယဥ္တုိ႔မွ ထြက္ ရွိသည့္ 

ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ား (GHGs)  

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔ 

မ်ားထုတ္လႊတ္မႈကုိထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္း။  

ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

အေထြေထြ စရိတ္ 

မူရင္း : EIA ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 
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ဇယား ၁၀.၁-၃  ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလ) 

အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

ညစ္ညမ္းမႈ ေလထု 

အရည္အ ေသြး 

- ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူ မ်ား မွ 

ေလထုအရည္ေသြး အေပၚ 

သက္ေရာက္မႈ 

- ခရီးေဝးဘတ္စ္ကားမ်ားထား ရွိျခင္း 

-စီမံကိန္းအတြင္းေမာင္းႏွင္ 

သည့္ဒရိုင္ဘာမ်ားကုိ အရွိန္သတ္မွတ္၍ 

ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူအပါ 

အဝင္ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ မ်ား 

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူအပါအ 

ဝင္ ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ 

မ်ား 

-

ဘတ္စ္ကား

မ်ား 

ထိန္းကြပ ္

ေရး 

အတြက္ကုန္ 

က်စရိတ္  

   - ေလ်ာ့ပါးေရးစီမံခ်က္မ်ား ထားရိွျခင္း။ 

လွ်ပ္စစ္အသုံး ျပဳမႈေခြ်တာျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ 

အျခားပစၥည္းမ်ားအား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊အကယ္၍လုိအပ္ပါကစြန္႔လႊတ္

မႈနည္း ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကုိ 

တပ္ဆင္၍ဓါတ္ေငြ႔စြန္႔လႊတ္မႈကုိထိန္းခ်ဳပ္ရမ

ည္ ျဖစ္သည္။  

ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ 

မ်ား 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ 

မ်ား 

- တပ္ဆင္ေရး 

စရိတ္ 

 

 ေရထုအရည္ 

အေသြး 

- ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား 

ႏွင့္ရံုးမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္ေရမ်ား 

- ၾကိဳတင္ေရသန္႔စင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ 

သူမ်ား 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူမ်ား 

- တပ္ဆင္ေရး 

စားရိတ္ 

- O&M 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

စားရိတ္ 

   - ဗဟုိစနစ္ေရသန္႔စင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း 

- heavy metals ႏွင့္ 

အဆိပ္အေတာက္ပါေသာ 

ဓါတုပစၥည္းအေျမာက္အျမား 

စြန္႔ပစ္သည့္အခါတြင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ 

စံႏႈန္းမ်ားကုိျပန္လည္ သုံးသပ္၍ 

တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ မစြန္႔ပစ္မီ 

ကတည္းက ႀကိဳတင္၍ သန္႔စင္ထားရွိရမည္။  

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ေရဆုိးသန႔္စင္ 

စက္တပ္ဆင္ 

ေရးစားရိတ္ 

- O&M 

စားရိတ္ 

ထိန္းကြပ္ေရး 

ကုန္က် 

စားရိတ္ 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္း  - စက္ရံုမ်ားႏွင့္ 

ရံုးမ်ားမွထြက္ရွိ 

လာေသာစြန္႔ပစ္ 

ပစၥည္းမ်ား၏ 

သက္ေရာက္မႈ 

- ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ 

ဌာနမွ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အႏၱရာယ္မရွိေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စီမံကိန္းအဆုိ  

ျပဳသူ 

 

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

 

- ဖယ္ရွား 

စြန္႔ပစ္ေရး 

စားရိတ္ 

   - အႏၱရာယ္ရိွေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူမ်ား 

-သန္႔စင္ေရး 

စားရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

မ်ား - ဖယ္ရွား 

စြန္႔ပစ္ေရး 

စားရိတ္ 

 ေျမဆီလႊာ 

ညစ္ညမ္းမႈ  

- ငွားရမ္း လုပ္ကုိင္သူမ်ား 

ႏွင့္ရံုးမ်ားေၾကာင့္  ေျမဆီလႊာ 

ညစ္ညမ္းေစမႈ 

- စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ 

ပစၥည္းမ်ားအားကုိင္တြယ္ အသုံးျပဳျခင္း၊ 

စြန္႔ထုတ္ျခင္း 

မ်ားျပဳလုပ္ပါကငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ 

သူမ်ားသည္ ၎စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား 

ေျမၾကီးအတြင္းသုိ႔ စိမ့္အ၀င္ႏိုင္ေစရန္ 

အႏၱရာယ္ကင္းစြာ သုိ႔ ေလ်ာ့ပါးစြာစြန္႔ပစ္ရန္ 

တာဝန္ခံ၍ ကုန္က်စရိတ္ 

မ်ားကုိလည္းက်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ 

  -ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူတုိ႔ အတြက္ထားရွိေသာ 

အမိႈက္ကန္သည္ စြန္႔ပစ္အစိုင္အခဲမ်ားကုိ 

လုံေလာက္စြာစြန္႔ပစ္ႏ္ုိင္ 

ေသာအေနအထားရွိရမည္။  

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူအပါ 

အဝင္ငွားရမ္းလုပ္

ကုိင္သူ မ်ား 

စီမံကိန္းအဆို 

ျပဳသူအပါ      

အဝင္ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူမ်ား 

- သန္႔စင္ေရး 

စားရိတ္ 

 

 ဆူညံသံ ႏွင့္ 

တုန္ခါမႈ 

ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား 

ေၾကာင့္ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ  

- ဆူညံသံႏွင့္ 

   တုန္ခါမႈထိန္းကြပ္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ 

- တပ္ဆင္ေရး 

ကုန္က် 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

အသံလုံစနစ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိအိမ္မ်ား 

အတြင္းတပ္ဆင္၍ 

ဆူညံသံကုိကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း 

   စက္ပစၥည္းမ်ား တုန္ခါမႈကုိ ထိန္းခ်ဴပ္သည့္ 

ကိရိယာအား တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေျမသားႏွင့္ 

တုိက္ရုိက္ထိေတြ႔မႈကုိ 

ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

မ်ား မ်ား စရိတ္ 

 ထိခိုက္ 

ေစေသာ အနံ႔ 

-ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား 

ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အနံ႔ဆုိးမ်ား 

- စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ေဘးဥပဒ္ျဖစ္ေစေသာ 

ပစၥည္းမ်ားအားကုိင္တြယ္ အသုံးျပဳျခင္း၊ 

စြန္႔ထုတ္ျခင္း 

မ်ားျပဳလုပ္ပါကငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ 

သူမ်ားသည္ ၎စြန္႔ပစ္ 

ပစၥည္းမ်ားကုိအႏၱရာယ္ကင္းစြာ သုိ႔ 

ေလ်ာ့ပါးစြာစြန္႔ပစ္ရန္ တာဝန္ခံ၍ 

ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကုိလည္းက်ခံရမည္ 

ျဖစ္သည္။  

- စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေလ်ာ့ခ်ေရး၊ 

စြန္႔ထုတ္မႈထိန္းခ်ဳပ္သည့္ 

စက္ပစၥည္းကိရိယာတပ္ဆင္မႈ 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ 

မ်ား 

ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ 

မ်ား 

-သန္႔စင္ေရး 

စရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

ကုိသေဘာတူရန္ႏွင့္ သန္႔စင္မႈ 

နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုိအပ္ပါက လုိက္နာရမည္။   

 ေအာက္ေျခ 

တြင္ႏံုးျဖစ္ ျခင္း 

- စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚေစေသာ  

ေအာက္ေျခတြင္ ႏုံးျဖစ္ျခင္း 

- ဗဟုိစနစ္ေရသန္႔စင္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

ထိန္းသိမ္းျခင္း 

- သတၱဳ ႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ပါေသာ 

ဓါတုပစၥည္းအေျမာက္အျမား 

စြန္႔ပစ္သည့္အခါတြင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ 

စံႏႈန္းမ်ားကုိျပန္လည္ သုံးသပ္၍ 

တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ မစြန္႔ပစ္မီ 

ကတည္းက ႀကိဳတင္၍ သန္႔စင္ထားရွိရမည္။  

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

- တပ္ဆင္ေရး 
စားရိတ္ 

- O&M စရိတ္ 

- ထိန္းကြပ ္

ေရး ကုန္က် 

စားရိတ္ 

သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 

အပင္ႏွင့္ 

တိရစာၦန္၊ 

ဇီ၀မ်ိဳးစံု 

မ်ိဳးကြဲမ်ား  

-သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား 

ေျပာင္းလဲလာျခင္း 

 

- သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ 

သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားႏွင့္ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္ 

ေသာေနရာမ်ားကုိစိမ္းစို 

လန္းဆန္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းလမ္း၊ထိန္းသိမ္း

ေရးကန္မ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား 

အတြက္အပန္းေျဖရန္ ေနရာမ်ား 

ထားရွိေပးျခင္း။  

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူအပါ 

အဝင္ငွားရမ္းလုပ္

ကုိင္သူ မ်ား 

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူအပါအ 

ဝင္ငွားရမ္း 

လုပ္ကုိင္သူ 

မ်ား 

-တပ္ဆင္ေရး 

စရိတ္  

-

ထိန္းသိမ္းေရး 

စားရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

ဇလေဗဒ 

ဆုိင္ရာ 

အေျခအေန 

-ေျမအသုံခ်မႈေျပာင္း 

လဲျခင္းေၾကာင့္ဇလေဗဒ 

ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 

- ေရထိန္းကန္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

- အကယ္၍ ေရၾကီးျခင္းျဖစ္ ေပၚပါက 

စီမံကိန္းဧရိယာ နယ္နမိတ္ ၀င္းက်င္တြင ္

ေရေျမာင္းအပိုမ်ားထားရိွျခင္း။ 

 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

-တပ္ဆင္ေရး 

စားရိတ္ 

- O&M စရိတ္ 

 

 ေျမဆီလႊာ 

ပ်က္စီးဆုံး 

ရႈံးျခင္း 

လက္ရွိေရႏုတ္ေျမာင္းမွ 

စြန္႔ထုတ္ေရမ်ား၏ 

သက္ေရာက္မႈ 

- ေရထိန္းကန္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

 

 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

-တပ္ဆင္ေရး 

စားရိတ္ 

- O&M စရိတ္ 

လူမႈပတ္ 

ဝန္းက်င္ 

ေနထုိင္မႈ၊ 

အလုပ္ 

အကုိင္ႏွင့္ 

အသက္ ေမြးမႈ/ 

ထိခိုက္ခံ 

စားလြယ္ 

ေသာအုပ္စု 

- စီမံကိန္းထိခိုက္ခံ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

ေနထုိင္မႈႏွင့္ 

အသက္ေမြးမႈကုိ 

သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း 

- ဟက္တာ ၂၀၀၀ ျပန္လည္ 
   ေနရာခ်ထားေရးဖြဲ႔စည္းမႈ 
   မူေဘာင္အရစီမံကိန္းသက္ 
  ေရာက္ခ ံအိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ  
   အႀကိဳျပန္လည္ေနရာခ်ထာ 

ေရးအစီအစဥ္မ်ား ထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။   
 

TSMC TSMC -  ကူညီ 

ေထာက္ပံ့ 

ေရးစရိတ္ 

 

အက်ိဳးႏွင့္ 

အျပစ္မ်ား  

ေဒသခံမ်ားအားေနထုိင္ 

သည့္ပတ္ဝန္းက်င္အား 

သက္ေရာက္ေစမႈ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္လူထုဆက္ 

ဆံေရးဌာနထားရိွျခင္း 

  

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

လုပ္ငန္းလည္ 

ပတ္သည့္ 

စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

ကေလးသူ 

ငယ္အခြင့္ 

အေရး  

တရားမဝင္ကေလး 

လုပ္သားမ်ားေပၚေပါက္ 

လာျခင္း 

သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ 
လုိက္နာျခင္း။ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူႏွင့္ 

ကန္ထရိုက္ တာ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူႏွင့္ 

ကန္ထရိုက္ တာ 

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  

ေရအသုံး 

ျပဳမႈ 

စီမံကိန္းဧရိယာအနီး 
ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ 
အသုံးျပဳေနေသာေရတြင္း၊  
ေရကန္မ်ားကုိသက္ 
ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရိွပါသည္။  

စက္မႈဇုန္ အပိုင္း (ခ) ဧရိယာအတြင္းရွိ 

ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ႏွင့္ 

ေရထိန္းကန္ကုိစီမံခန္႔ခြဲရန္။  

 - heavy metals ႏွင့္ အဆိပ္ 

အေတာက္ပါေသာဓါတု 

ပစၥည္းအေျမာက္အျမား 

စြန္႔ပစ္သည့္အခါတြင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ 

စံႏႈန္းမ်ားကုိျပန္လည္ 

သုံးသပ္၍တင္းက်ပ္ေသာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္မစြန္႔ပစ္မီ 

ကတည္းကႀကိဳတင၍္ သန္႔စင္ထားရွိရမည္။ 

စီမံကိန္းအဆုိ 

တင္သြင္းသူ 

စီမံကိန္းအဆုိ 

တင္သြင္းသူ 

ကူညီ 

ေထာက္ပံ့ 

ေရးစရိတ္ 

 

 

ယဥ္ေက်းမႈအေ

မြအႏွစ္ 

ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ 

ျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာ ေသာ 

ဖုန္မႈန္႔၊ ဆူညံမႈ၊ 

တုန္ခါမႈ၊ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါ သည္။  

 ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာႏွင့္ 

လုံေလာက္ေသာအကြာ 

အေဝးတြင္ထားရွိမည္ျဖစ္။  

ကန္ထရိုက္ တာ စီမံကိန္းအဆုိ 

တင္သြင္းသူ 

အေထြေထြ 

ကုန္က်စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

ေရေျမရႈခင္း သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ 

ေသာေရေျမရႈခင္း 

စက္မႈဇုန္အတြင္းထုတ္ျပန္ထား 

ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ကုိလိုက္နာ၍ေရေျမရႈခင္းမ်ား 

ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ရမည္။  

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူႏွင့္ 

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူႏွင့္ 

စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

ဒီဇိုင္းခႏွင့္ 

တည္ 

ေဆာက္ေရး

ကုန္က်စရိတ္ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘး

ကင္း ေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရး  

AIDS/ HIV 

စသည့္ ကူးစက္ 

ေရာဂါမ်ား 

အႏၱရာယ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား 

မ်ားဝင္ေရာက္လာမႈ ေၾကာင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါ အႏၱရာယ္မ်ား 

တုိးပြားလာႏိုင္ျခင္း  

IFC ၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ 

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးသင္

တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္း 

-လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး 

အားေစာင့္က်ပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

-ေရာဂါကာကြယ္ေရးသင ္

တန္းမ်ားအားပို႔ခ်ျခင္းအားျဖင့္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ ေသာဗဟုသုတႏွင့္ 

ႀကိဳတင ္

ကာကြယ္ထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္နာမက်န္းျဖစ္ျခ

င္းမ်ားမွကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။   

-လုိအပ္ပါကလူထုက်န္းမာ 

ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 

ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ျပဳလုပ္၍လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူအပါ အဝင္ 

စီမံကိန္း 

အဆုုိျပဳသူ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူအပါ အဝင္ 

စီမံကိန္း 

အဆုုိျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္  
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10-27 
 

အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

တြင္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္။ 

- အႏၱရာယ္ရိွေသာေနရာတြင္ 

ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ 

က်န္းာမေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 

ကာကြယ္ႏို္င္ရန္အတြက္ ပညာေပးေရး 

စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္းလုပ္ ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

-ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 

ပူးေပါင္း၍လုပ္သားမ်ား၏ 

မိသားစုမ်ားႏွင့္လူထုအား 

လူထုက်န္းမာေရးသင္တန္း မ်ားပို႔ခ်ရန္။ 

- အင္းဆက္၊ ျခင္၊ ယင္မ်ား 

ကုိက္ခံရျခင္းရန္မွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 

အဝတ္အစားထူထူမ်ားႏွင့္ 

အကာကြယ္မ်ားဝတ္ဆင္ထား သင့္သည္။  

-လူေနအိမ္ေျခမ်ားတြင္ 

ျခင၊္ယင္ႏွင့္ပိုးေလာက္လန္း 

မ်ားေပါက္ဖြားမႈရန္မွကာကြယ္ 

ရန္သန္႔ရွင္းမႈကုိအေလးထား 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခစံာ 

10-28 
 

အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  

 -အုိး၊ခြက္၊ပန္းကန္ႏွင့္ ေရတြင္း 

ေရကန္မ်ားကုိအဖံုးအကာ မရိွပဲ မထားရွိရပါ။  

 လုပ္ငန္း 

ခြင္ေဘး 

ကင္းေရးႏွင့္ 

က်န္းမာေရး 

(လုပ္ငန္း 

ခြင္လုံျခံဳမႈ၊ 

မေတာ္တဆ 

ထိခုိက္မႈ 

အပါအဝင္) 

- ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား 

၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 

ေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား 

-IFC၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ 

လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္   

က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း 

(ေယဘူယ်) 

-ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ 

အတြငး္သင့္ေတာ္ေသာ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 

ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ 

-  လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျခခံ 

စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းႏွင့္ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား 

ကုိင္တြယ္မႈ၊လုပ္ငန္းခြင္ 

အတြင္းအႏၱရာယ္ျဖစ္မည့္အရာမ်ားကုိကုိင္တြ

ယ္ရာတြင္လုံၿခံဳ ေသာလုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကုိ 

သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္OHS 

သင္တန္းမ်ားေပးရမည္။  

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူ 

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္  

လုံၿခံဳေရး 

ပစၥည္းမ်ား 

တပ္ဆင္မႈ  
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10-29 
 

အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

စက္ရုံတြင္းလုပ္သည့္လုပ္သား 

အေရအတြက္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ 

သန္႔စင္ခန္းမ်ားလည္း ထားရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

(လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး)  

- လုံေလာက္ေသာ သန္႔စင္ 

သည့္ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကုိ 

လည္းေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္ သည္။ 

- လုပ္ငန္း လုပ္ေနခ်ိန္အတြင္း 

အပူဒဏ္မွကာကြယ္ရန္ 

အကာအရံအတားအစည္း 

မ်ားကုိလဲထားရွိရမည္(သုိ႔) 

ယာယီနားေနေဆာင္မ်ားကုိ 

လည္းထားရွိေပးရမည္။ 

- စားေသာက္ခန္းမ်ားသည္ 

အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ ေသာ၊ 

အႏၱရာယ္ရိွေစႏုိင္ေသာ အရာဝတၱဳမ်ားႏွင့္ 

ေဝးရာတြင္ ထားရွိၿပီး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ 

ထားရွိေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

- ေျမႊအႏၱရာယ္ႏွင့္ အင္းဆက္  
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10-30 
 

အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

မ်ားအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ ႏုိင္ေစရန္ 

အဝတ္အထည္ႏွင့္ 

အကာအရန္မ်ားကုိဝတ္ဆင ္ထားရမည္။  

(လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရး)  

-တိက်သည့္ကာကြယ္  

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိထားရွိရ 

မည္။မီးေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊မီ

းအလင္းေရာင္၊ လုံၿခံဳသည့္ေနရာ၊သင့္ေတာ္ 

ေသာအပူခ်ိန္ရိွသည့္လုပ္ငန္း 

ခြင္၊ဧရိယာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊စက္ပစၥည္းမ်ား

ကုိ တံဆိပ္ကပ္ ထားျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ 

ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း၊ 

လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ စသည္ 

တုိ႔မွကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။   

- စီမံကိန္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္ 

ယဥ္မ်ားေမာင္းႏွင္မႈ 

အရွိန္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းႏွင့္ 

ယဥ္မ်ားကုိစစ္ေဆးျခင္း 

စသည္တုိ႔ကုိျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 
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10-31 
 

အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

ယဥ္လမ္းေၾကာင္းစည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ကုိေရးဆြဲထားရမည္ျဖစ္သည္။   

-အလုပ္သမားမ်ား၊အကူမ်ား 

ႏွင့္ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ 

လုံေလာက္ေသာလုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးအဝတ္အ

စားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။   

-သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာလုပ္ 

ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရးအဝတ္အစား 

မ်ားႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိလိုအပ္သလုိလ္ုိက္

နာ၍ထိန္သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။  

 

 လူထု က်န္းမာ 

ေရးႏွင့္ 

ေဘးကင္း ေရး 

လုပ္ငန္းခြင္အနီးအနားရွိ 

ေနထုိင္သူျပည္သူမ်ား 

သြယ္ဝိုက္၍မေတာ္တဆ 

ထိခုိက္မႈျဖစ္ျခင္း  

စက္ရုံယဥ္မ်ားေၾကင့္ 

ယဥ္ေၾကာမ်ားပိတ္ဆုိ႕ 

ျခင္းႏွင့္ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ 

IFC ၏ EHSလမ္းညႊန္ခ်က္အရ 

လုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးႏွင့္   

က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း။  

(ေယဘူယ်) 

-လူထုမ်ားအၾကားမွ စစ္တမ္း 

ေကာက္ယူၿပီးလုပ္ငန္းခြင္ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ 

ကန္ထရိက္ုတာ စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

-ပညာေပးေရး 

အတြက္ 

ကုန္က်စရိတ္ 

-ေရျဖန္းရန္ 

အတြက္ 

ကားခႏွင့္ 

ေရကုန္က် 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

ပြားျခင္း 

-ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား 

ႏွင့္ေဒသခံမ်ားၾကား 

အျငင္းပြားမႈ။  

လုံၿခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

- လုပ္သားတစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္း 

ကုိပညာေပးအစီအစဥ္၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း 

ႏွင့္ ကုသႏိုင္ရန္လည္းစီစဥ္ေပးရ  မည္။  

(ေယ်ဘူယ်အားျဖင္ ့

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းထိခုိက္မႈ)  

-လုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာတြင္ 

အႏၱရာယ္ရိွႏို္င္သည္ဟု 

ယူဆပါကအသုံးျပဳခြင့္ကုိပိတ္ 

သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ၿခံစည္းရိုး၊ 

မီးေငြ႔ေငြ႔ ေလာင္ကြ်မ္းေနသည့္ေနရာႏွင့္ 

ျပည္သူလူထုအတြက္ 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ေနရာမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ 

-လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ရွိမႈ 

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္  

- အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ 

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ 

စရိတ္  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

လုံၿခံဳစြာသိမ္းဆည္းထားျခင္း။ 

ယဥ္အႏၱရာယ္လုံၿခံဳမႈ 

-ယဥ္ေမာင္းမ်ားအၾကား 

လုံၿခံဳေရးကုိအေလးထားျခင္း 

- ကြ်မ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္တတ္ 

မႈႏွင့္ယဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ လုိအပ္ျခင္း။  

- ယဥ္ေမာင္းမ်ား ပင္ပန္းႏြမ္း နယ္မႈ 

မွကာကြယ္ရန္အတြက္ 

ခရီးသြားခ်ိန္ကာလကုိသတ္ မွတ္ျခင္းျဖင့္ 

ယဥ္ေမာင္းမ်ား၏ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကုိ 

ေရးဆြဲထားရမည္ျဖစ္သည္။  

-မေတာ္တဆထိခိက္ုျခင္းမွ 

ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

အႏၱရာယ္ရိွေသာလမ္းေၾကာင္း၊ 

ေန႔ရက္၊အခ်ိန္မ်ားကုိ ေရွာင္ရွားျခင္း။  

(အျခား)  

- ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ပြား 

လာပါကေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ 

သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ကုိထားရွိရမည္။ 

-လိုအပ္ပါကလုပ္သားမ်ား အတြက္ 

ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ ေပးရမည္။  
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

အေရးေပၚ 

အေျခအေန 

ဓါတုပစၥည္း 

အသုံးျပဳမႈ  

- ဓါတုပစၥည္း အသုံးျပဳမႈ 

အႏၱရာယ္  
-ဓါတုေဆးဝါးအသုံးျပဳျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အစီအစဥ္လုိ အပ္ပါသည္။  

-ေဘးကင္းေရးသင္တန္း မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ 

အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ 

ျပင္ဆင္ထားရမည္။  

-သင့္ေတာ္ေသာ သုိေလွာင္မႈႏွင့္သုံးစြဲမႈ 

မွတ္တမ္းရွိမရိွစစ္ေဆးရ မည္ျဖစ္သည္။  

- ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ ပါရွိေသာ လုိင္စင္ရရိွရန္ 

ေလ်ာက္ထားျခင္း။ 

-လိုအပ္ပါက 

လုပ္သားမ်ားအတြက ္ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းေသာ ဝတ္စုံ 

ႏွင့္အသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ 

ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။   

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကိုင္သူ 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူ 

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္ 

ပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူစရိတ္ 

 ေရႀကီးျခင္း စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ႏွင့္အနီးတဝို္က္တြင္ 

ေရႀကီးမႈျဖစ္ေပၚႏုိင္ျခင္း 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 

ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ 

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား 

ငွားရမ္းသူအပါအဝ

င္စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ  

ငွားရမ္းသူအပါအဝ

င္စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္ 

ပစၥည္းမ်ား 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

အားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း။  ဝယ္ယူစရိတ္ 

  မီးေဘး စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

သက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။  

လမ္းတေလွ်ာက္မီးသတ္ပိုက္ မ်ားထားရွိျခင္း 

အေရးေပၚအေျခအေနတြက္ 

သရုပ္ျပေလ့က်င့္ထားျခင္း 

ငွားရမ္းသူအပါအဝ

င္စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ  

ငွားရမ္းသူအပါအဝ

င္စီမံကိန္းအဆုိ 

ျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္ 

ပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူစရိတ္ 

 ငလ်င္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း 

ႏွင့္အနီးတဝိုက္တြင္ 

ငလ်င္ဒဏ္သက္ေရာက္ 

ႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။  

TSMCအေဆာက္အဦး    

စည္းကမ္းႏွင့္မီးေဘးအႏၱရာယ္ 

လုံၿခံဴေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း။ 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳ 

တင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ ္

မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ဥပမာ- 

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရမည့္ 

စာရင္းမ်ားျပဳစုထားျခင္း 

 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူအပါအဝင္စီ

မံကိန္းအဆုိ ျပဳသူ  

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူအပါအဝင္စီ

မံကိန္းအဆုိ ျပဳသူ 

ပညာေပးေရး 

ကုန္က်စရိတ္ 

ပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူစရိတ္ 

အျခား ကမၻာႀကီး 

ပူေႏြးလာမႈ  

လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ကာလအ

တြင္းငွားရမ္းလုပ္ ကုိင္သူမ်ား၏ 

ယဥ္မ်ားမွ 

ထြက္ရွိသည့္ဖန္လုံအိမ္ 

ဖန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ားထုတ္ 

လႊတ္မႈကုိထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈေခြ်

တာျခင္း၊လုပ္ငန္းစဥ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ေလာ

င္စာဆီႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ားအား 

ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူ 
ငွားရမ္းလုပ္ 

ကုိင္သူ 
အေထြေထြ 

စရိတ္ 
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အမ်ိဳးအစား 
အခ်က္ 

အလက္ 

ခန္႔မွန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆုိင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အဆုိျပဳထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္္႔ခြဲမႈ 

အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္သူ 
(ကုန္က်စားရိတ္အ
တြက္ တာဝန္ရိွသူ) 

တာဝန္ရိွေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း 

အသုံးစားရိတ္ 
အခ်က္ 
အလက္ 

ဓါတ္ေငြ႔မ်ား (GHGs) ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊အကယ္၍လုိအပ္ပါကဓါတ္ေငြ႔စြန္႔

ထုတ္မႈနည္း ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကုိတပ္ 

ဆင္၍ဓါတ္ေငြ႔စြန္႔ထုတ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ 

ျဖစ္သည္။ 

မူရင္း : EIA ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 
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၁၀.၂။ ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း အစီအစဥ္  

ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္တြင ္ မေဆာက္လုပ္မီကာလ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလ အသီးသီးအတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ တည္ေနရာ၊ 

ေလ့လာသည့္အၾကိမ္အေရအတြက္ ႏွင့္ တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကို ဇယား ၁၀.၂-၁ မ ွ ၁၀.၂-၃ တို႔တြင ္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း ႏွင့္ ၄င္း၏ ရလဒ္မ်ား 

ျပဳစုျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္ ကာလ ၃ ခ ု လံုးအတြက ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း 

အစီရင္ခံစာကို TSMC သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေရးပံုစံကို ေနာက္ဆက္တြဲ 

၁၀-၂ တြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါသည္။  

ဇယား ၁၀.၂-၁ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း အစီအစဥ္ (မေဆာက္လုပ္မီကာလ) 

အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္ တည္ေနရာ ၾကိမ္ႏႈန္း 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ား 

ေယဘုယ်  

စီမံကိန္း၏ေနာက္ဆုံးအေသးစိတ္ဒီဇိုင္းေပၚမူ

တည္၍သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ေလ်ာ့ပါးေရးဆုိင္ရာစစ္ေဆးျခင္းစီစစ္တည္းျဖ

တ္ျခင္း(ဇယား၉,၁၀,၁၁တြင္ေဖာ္ျပထားသည္)

ႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 

-တည္ေဆာက္ေရးကာလတြင္သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအစီအစ

ဥ္အားစစ္ေဆးျခင္းကုိကန္ထ 

ရိုက္တာမွျပင္ဆင္ျခင္း 

စီမံကိန္းနယ္ေျ

မ 

တစ္ၾကိမ္ ကန္ထရိက္ုတာ 

လူမႈ၀န္းက်င္ 

- ျပန္ည္ေနရာခ်ထားမႈ 

- ေနထုိင္မႈႏွင့္ 

အသက္ေမြးမႈ 

- ထိခိုက္လြယ္ေသာ 

အုပ္စု 

- ယဥ္ေက်းမႈ 

အေမြအႏွစ္ 

-အတင္းအဓမၼမဟုတ္ဘဲ အဆုိျပဳ 

ေထာက္ပံ့ထားေသာ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရး 

၊ေနထုိင္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း 

၊ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုႏွင့္ 

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေကာင္အထည္ 

ေဖာ္မႈတုိ႔အတြက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

စီမံကိန္းနယ္ 

ေျမ ဝန္းက်င ္

တစ္ၾကိမ္ TSMC 

 

 

 

CSRလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလူထုေထာက္ပံ့ေရး 

အစီအစဥ္အစရွိသည္တုိ႔အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္မႈအားေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

စီမံကိန္းနယ္ 

ေျမဝန္းက်င္ 

တစ္ၾကိမ္ TSMC 

လက္ရွိလူမွဳေရး 

ဆုိင္ရာ အေျခခံ 

အေဆာက္အဥးီမ်ားႏွ

- လူထုမ ွရရိွႏိုင္မႈကုိ ေသခ်ာေစျခင္း စီမံကိန္းနယ္ေျ

မ ဝန္းက်င္ 

တစ္ၾကိမ္ ကန္ထရိက္ုတာ 
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အမ်ိဳးအစား အခ်က္အလက္ တည္ေနရာ ၾကိမ္ႏႈန္း 

တာဝန္ရိွ 

ေသာ အဖြဲ႔အစည္း 

မ်ား 

င့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား 

မူရင္း : EIA ေလ့လာသည့္အဖြဲ႔ 

 

ဇယား ၁၀.၂-၂ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းအစီအစဥ္ (ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ) 

အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 
တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြဲ႕အစည္း 

ေယဘုယ်ေလ့လာ 

ျခင္း 

-ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

ျခင္း(ဖယား ၁၀.၁-၂ 

တြင္ေဖာ ္ျပထားသည္) 

ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီ တစ္ႀကိမ္/တစ္လ ကန္ထရိုက္တာ 

ေလအရည္အေသြး - NO2 ၊ SO2 ၊CO၊ PM2.5 

၊PM10 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ 

(တည္ေနရာ)* 

တစ္ပတ္/သုံးလ ကန္ထရိုက္တာ 

ေရအရည္အေသြး - ေရအပူခ်ိန္၊ pH၊ SS၊ DO၊ 

BOD၊ COD၊ coliforms၊ 

အဆီ၊ Grease 

၊chromium 

-ေဆာက္လုပ္ေရး ေနရာမွ 

ေခ်ာင္းအတြင္း ေရစီး၀င္မႈ 

(အနည္းဆုံး နမူနာ ၃ 

ေနရာ/ေရာေႏွာေနရာ 

က): စြန္႔ပစ္ေရဆုိး ခ)၊ 

ျမစ္ညာပိုင္းေရႏွင့္  

ဂ)ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေရ) 

-ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ 

အနီးရွ ိေရတြင္း (၁ေနရာ) 

တစ္ႀကိမ္/၂လ ကန္ထရိုက္တာ 

အမိႈက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း -အစိုင္အခစဲြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပမာဏ 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ၁ႀကိမ/္၃လ ကန္ထရိုက္တာ 

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ - ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ ႏႈန္း 

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရ 

တြက္ျခင္း 

လ်ာထားေသာေဆာက္လု

ပ္ေရးေနရာအနီးရွိလူေန

ထုိင္ရာေနရာက့ဲသုိ႔ေသာ

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ဧရိ

ယာ 

(အနည္းဆုံးတစ္ ေနရာ) 

၁ႀကိမ(္၂၄နာရီ)/၃လ ကန္ထရိုက္တာ 
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အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 
တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြဲ႕အစည္း 

-ေဆာက္လုပ္ေရး 

ယာဥမ္်ားသြားလာ 

ေသာလမ္းတစ ္ ေလ်ာက္ရွ ိ

လူေနထုိင္ရာေနရာက့ဲသုိ႔ေ

သာထိန္းသိမ္းထားသည့္ဧ

ရိယာ 

(ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ 

၁ေနရာ၊ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရ 

တြက္ျခင္း ၂ ေနရာ) 

၁ႀကိမ(္၂၄နာရီ)/၃လ ကန္ထရိုက္တာ 

ဇလေဗဒ - ဗျမေအာက္ေရအျမင့္ 

-ေျမႀကီးအျမင့္ 

- ေျမေအာက္ 

ေရသုံးစြဲမႈပမာဏ 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာအနီ
းရွိေရတြင္း 

၁ႀကိမ/္၁လ 

ကန္ထရိုက္တာ 

ေနထုိင္မႈ/အသက္ 

ေမြး၀မ္းေၾကာင္း/ထိခို

က္လြယ္ေသာအုပ္စ/ု

အက်ိဳးအျမတ္ဆုံးရႈံးမႈ

ႏွင့္ ကေလးသူ  

ငယ္အခြင့္အေရးထိ  

ခိုက္မႈ 

လူထုေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ

က့ဲသုိ႔ေသာ CSR 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအ 

ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအ

ဆင္ ့

စီမံကိန္းနယ္ေျမ ဝန္းက်င္ ၁ႀကီမ ္ စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

AIDS/HIVက့ဲသုိ႔ 

ကူးစက္တက္ေသာ 

ေရာဂါမ်ားအႏၱရာယ္ 

- ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

အေၾကာင္းအသိပညာေ

ပးျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ၁ႀကိမ/္၁လ ကန္ထရိုက္တာ 

လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရ

းႏွင့္လုံျခံဳေရး 

အေျခအေန  

-မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈစ

ာရင္းျပဳစုျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ၁ႀကိမ/္၁လ ကန္ထရိုက္တာ 

လူထုက်န္းမာေရး ႏွင့္ 

လုံျခံဳေရး 

-လုူအတြင္း 

မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈစ

ာရင္းျပဳစုျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ္ ၁ႀကိမ/္၁လ ကန္ထရိုက္တာ 
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အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 
တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြဲ႕အစည္း 

-

လူထုေထာက္ပံ့မႈအစီအ

စဥ္က့ဲသုိ႔ေသာ CSR 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအ 

ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအ

ဆင္ ့

စီမံကိန္းနယ္ေျမ ဝန္းက်င္ ၁ႀကီမ ္ စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

မွတ္ခ်က္- *ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာတြင္ ေလအရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ေနရာကုိ 

ေဆာက္လုပ္ဆကဲာလအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ 

တူညီေသာေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ 

 ** ေရအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအတြက္ တည္ေနရာကုိေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စီမံကိန္းေနရာမွ 

လက္ရွိတူးေျမာင္းသို႕ စြန္႔ပစ္ေသာေရ၏ သက္ေရာက္မႈကို အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ေရဆိုးစြန႕္ပစ္သည့္ 

ေနရာအပါအ၀င္ အနည္းဆံုးသံုးေနရာကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။  

 *** ေျမကြံ်မႈေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ စီမံကိန္းေနရာအတြင္းႏွင္ ့အနီးတ၀ိုက္ရွိ မဖြံ႕ျဖိဳးေသးေသာေနရာမ်ားကို 

ေလ့လာသင့္သည္။  

ဇယား ၁၀.၂-၃ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းအစီအစဥ္ (လုပ္ငန္္းလည္ပတ္သည့္ကာလ) 

အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 

တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြဲ႕အ

စည္း 

ေယဘုယ်ေလ့လာ 

ျခင္း 

-ေလ်ာ့ပါးေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

(ဇယား ၁၀.၁-၃ 

တြင္ေဖာ္ျပထားသည္) 

စီမံကိန္းေနရာ သုံးလတစ္ၾကိမ ္

(လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 

ျပီး၃ႏွစ္) 

ႏွစ္စဥ္ (၃ႏွစ္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျပီး) 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ေလအရည္အေသြး - NO2၊ SO2၊ CO၊ PM2.5၊ PM10 စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း

ရွိ ကုိယ္စားျပဳေနရာ 

ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ 

ႏွင့္ မုိးရာသီတြင ္

တစ္ပတ္တစ္ခါ 

(လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 

ျခင္းအဆင့္ျပီးေနာက္ 

ပထမ၃ႏွစ)္ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ေရအရည္အေသြး -ေရအပူခ်ိန္၊ pH၊ SS၊ DO၊ BOD၊ 

COD၊ အေရာင္ႏွင့္ အနံ႕၊ Total 

-ေရထိန္းကန္မွ 

ေခ်ာင္းအတြင္း 

ႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ 

:ေရအပူခ်ိန္၊ pH၊ SS၊ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 
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အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 

တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြဲ႕အ

စည္း 

Nitrogen၊ Total 

Phosphorus၊ Sulphide၊ 

HCN၊ အဆီ၊ Grease၊ 

Formaldehyde၊ Phenols၊ 

Free chlorine၊ Zinc၊ 

Chromium၊ Arsenic၊ ေၾကးနီ၊ 

ျပဒါး၊ Cadmium၊ Barium၊ 

Selenium၊ ခဲႏွင့္ Nickel 

ေရစီး၀င္မႈ 

- STP မွ ေရစြန္႔ပစ္မႈ 

(အနည္းဆုံး နမူနာ ၃ 

ေနရာ/ေရာေႏွာေန 

ရာ: စြန္႔ပစ္ေရဆုိး၊ 

ျမစ္ညာပိုင္းေရႏွင့္ 

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေရ 

DO၊ BOD၊ COD၊ 

အေရာင္ႏွင့္ အနံ႕ 

ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္ 

: parameters အားလုံး 

အမိႈက္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း - ေဘးအႏၱရာယ္မရိွေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အေျခအေန 

- ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အေျခအေန 

ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ သည့္ 

ေနရာ အသီးသီး 

၂ ၾကိမ/္တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား

မွ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

 

ငွားရမ္းလုပ္

ကုိင္သူမ်ား 

ေျမဆီလႊာ 

ညစ္ညမ္းမႈ 

- ေျမဆီလႊာညစ္ညမ္းမႈကုိ 

ျဖစ္ေစေသာ အစိုင္အခႏဲွင့္ 

အရည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေျခအေန 

ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သည့္ 

ေနရာ အသီးသီး 

၂ ၾကိမ/္တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား

မွပတ္၀န္းက်င ္

ဆုိင္ရာအစီအရင္ခံ 

စာတင္ျပမႈ) 

 

ငွားရမ္းလုပ္

ကုိင္သူမ်ား 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ - ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္ 

လူေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ား၏ 

ဆူညံသံႏႈန္း 

- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရ တြက္ျခင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သည့္ 

ေနရာ အသီးသီး 

ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ ႏွင့္ 

မိုးရာသီတြင္ တစ္ၾကိမ္စီ 

(လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 

ျခင္းအဆင့္ျပီးေနာက္ 

ပထမ၃ႏွစ)္ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

အပါအ၀င္ 

ငွားရမ္းလုပ္

ကုိင္သူမ်ား 

အနံ႕ဆုိး - ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ 

အနံ႕ဆုိးထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

အေျခအေန 

ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ သည့္ 

ေနရာ အသီးသီး 

 

၂ ၾကိမ/္တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား

မွ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

ငွားရမ္းလုပ္

ကုိင္သူမ်ား 

ေအာက္ေျခအနည္

ထုိင္မႈ 

- ေရအရည္အေသြး 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 

(ေအာက္ေျခအနည္၏ 

ညစ္ညမ္းမႈ အညႊန္းအျဖစ္) 

-ေရအရည္အေသြး 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ  ့လာ

သည့္ ေနရာအတုိင္း 

- ေရအရည္အေသြး 

သိသာစြာ 

ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္/သုိ႔မဟု

တ္ ဆက္တိုက္ 

ပါ၀င္မႈျမင့္မားျခင္းကုိရွာ

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 
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အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 

တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြဲ႕အ

စည္း 

 ေဖြ႕ေလ့လာရန္ 

ေခ်ာင္း၏ 

ေအာက္ေျခအနည္ကို

ထည့္သြင္းေလ့ 

လာျခင္း 

ဇလေဗဒဆုိင္ရာ 

အေျခအေန 

-မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခ်ိန္တြင ္

ေရထိန္းကန္အေျခအေန 

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 

ေရထိန္းကန္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း

ခ်ိန္ 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

ေနထုိင္မႈ/အသက္ 

ေမြး၀မ္းေၾကာင္း/ထိခို

က္လြယ္ေသာအုပ္စ/ု

အက်ိဳးအျမတ္ဆုံးရႈံး

မႈႏွငကေလးသူ  

ငယ္အခြင့္အေရးထိ  

ခိုက္္မႈ 

လူထုေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္က့ဲသုိ႔

ေသာ CSR 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထ

ည္ေဖာ္မႈအဆင့္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမ 

ဝန္းက်င္ 

၁ႀကီမ ္ စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

AIDS/HIVက့ဲသုိ႔ 

ကူးစက္တက္ေသာ 

ေရာဂါမ်ားအႏၱရာယ္ 

- ကူးစက္ေရာဂါမ်ား 

အေၾကာင္းအသိပညာေပးျခင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္ သည့္ 

ေနရာ အသီးသီး 

 

၂ ၾကိမ/္တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား

မွ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

အပါအ၀င္ 

ငွားရမ္းလုပ္

ကုိင္သူမ်ား 

လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေ

ရးႏွင့္လုံျခံဳေရး 

အေျခအေန  

-မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါ 

ျဖစ္ပြားမႈစာရင္းျပဳစုျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ

ႏွင့္ ရုံးေနရာ 

၂ ၾကိမ/္တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား

မွ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

အပါအ၀င္ 

ငွားရမ္းလုပ္

ကုိင္သူမ်ား 

လူထုက်န္းမာေရး 

ႏွင့္ လုံျခံဳေရး 

-လုူထုအတြင္း မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈစာ 

ရင္းျပဳစုထားရွိျခင္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာ ၂ ၾကိမ/္တစ္ႏွစ္ 

(ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား

မွ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

အစီအရင္ခံစာတင္ျပမႈ) 

စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 

-

လူထုေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္က့ဲ

သုိ႔ေသာ CSR 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမ 

ဝန္းက်င္ 

၁ႀကီမ ္ စီမံကိန္း 

အဆုိျပဳသူ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခစံာ 
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အမ်ဳိးအစား ေလ့လာသည့္အရာ တည္ေနရာ ေလ့လာသည့္အႀကိမ္ 

တာ၀န္ယူ 

သည့္အဖြဲ႕အ

စည္း 

ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္ 

    မူရင္း- EIA ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ 

၁၀.၃။ ကာကြယ္ကုစားေျပေလ်ာ့ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 

ေလာေလာဆယ္တြင္ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူသည္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ)၏ 

ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသည့္ကာလတို႔အတြက္္ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားျခင္း မရိွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလ၊ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသည့္ ကာလႏွင့္ လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းျပီးကာလတို႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 

သက္ေရာက္မႈ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အစီအစဥ္ မပါ၀င္ပါ။ ဤအခန္းတြင္ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူ၏ 

ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းတို႔အတြက္ ကုန္က်စရတ ္ အစီအစဥ္ကို 

ေဖာ္ျပထားသည္။  

တစ္ဖက္တြင္လည္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆို္င္ရာ ကာကြယ္ကုစားနည္းမ်ားကို 

ေဆာငရ္ြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင္ ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတြင္သာမက 

ပိတ္သိမ္းသည့္ကာလ၊ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသည့္ ကာလႏွင့္ လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းျပီးကာလတို႔တြင္လည္း ယင္းတို႔၏ 

EIA/IEE ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 

က်ခံရမည္။ သို႔ေသာ ္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စက္မႈဆိုင္ရာ က႑ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

မရိွေသာေၾကာင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈ စီမံခန္႔ခြဲရန ္ ကုန္က်စရိတ္ကို 

မခန္႔မွန္းႏိုင္ေပ။  

 

၁၀.၃.၁ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အစီအစဥ္ 

ေရထိန္းကနမ္်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဗဟိုေရဆိုးသန္႕စင္စက္ရံုေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းမ်ား အစရိွေသာ ကာကြယ္ကုစားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ စီမံကိန္း 

ကုန္က်စရိတ္တြင္ ပါ၀င္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ကုစားသည္ ့ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အဓိက ကုန္က်စရိတ္ကို 

ဇယား ၁၀.၃-၁ တြင္ျပထားသည္။ ကာကြယ္ကုစားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုစီအတြက္ အေသးစိတ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 

အေသးစိတ္ပံုစံျပဳလုပ္သည့္ စနစ္တြင္ တြက္ခ်က္မည္။  

ဇယား ၁၀.၃-၁ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၄ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း ကာကြယ္ကုစားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ 

အဓိက ကုန္က်စားရိတ္မ်ား 

စဥ္ အမ်ိဳးအစား 

ကုန္က်စရိတ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ 

မတုိင္မီ ႏွင့္ 

အေတာအတြင္း 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

ကာလ  

၁ ေရထိန္းကန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ US$ ၃၀၀၀/ႏွစ္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခစံာ 
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စဥ္ အမ်ိဳးအစား 

ကုန္က်စရိတ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ 

မတုိင္မီ ႏွင့္ 

အေတာအတြင္း 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ 

ကာလ  

၇၀၀၀၀ 

၂ 
ေဒသတြင္း သြားလာမႈ လြယ္ကူ 

တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေဒသတြင္း လမ္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၅၀၀၀၀ 
US$ ၂၅၀၀/ႏွစ္ 

၃ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ဧရိယာ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၁၃၀၀၀၀ 
US$ ၇၀၀၀/ႏွစ္ 

၄ 

အျခား (ေရပန္း, မိလႅာကန္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ 

ေရထိန္းကနမ္်ား၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ 

သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္း) 

စီမံကိန္း 

ကုန္က်စားရိတ္တြင္ 

ပါ၀င္ျပီး  

- 

မွတ္ခ်က္- ကုန္က်စားရိတ္ကို မတ္၊ ၂၀၁၆ ဟ ုခန္႔မွန္းထားသည္။ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

၁၀.၃.၂ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကပ္ျကည့္ရႈျခင္း အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္ အစီအစဥ္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုုပ္ကိုင္စဥ္၊ ေဆာက္လုပ္ျပီးကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ကာလတို႔အတြက္ 

ေလအရည္အေသြး၊ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ဆူညံသံႏႈန္းကဲ့သို႕ေသာ အဓိက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၏ 

ကုန္က်စားရိတ္မ်ား ရွိပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမႈမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ 

ကုန္က်စားရိတ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတြင္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို 

ဇယား ၁၀.၃-၂ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။  

ထို႕ျပင ္ အျခား အဓိက ကုန္က်စရိတ္မွာ အခန္း (၂) အပိုင္း ၂.၇.၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း CSR ၏ 

တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ လူထုေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္အတြက ္ ျဖစ္ပါသည္။ လူထုေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္အတြက္ 

ဘ႑ာေငြကိ ု စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးစီမ ွ လစဥ ္ စုေဆာင္းပါသည္။ ေကာက္ခံရရွိေသာ 

ေငြအားလံုးကို လူထု၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ အျခား CSR အစီအစဥ္ႏွင့္ 

လူထုေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင ္ခြဲေဝ အသံုးခ်ပါသည္။ 

ဇယား ၁၀.၃-၂  ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ကာလတုိ႔အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စားရိတ္မ်ား 

အဆင့္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ 

အရာ 

အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 

(Burden of expense) 

ခန္႔မွန္းကုန္

က်စားရိတ္ 
မွတ္ခ်က္ 

ေဆာက္လုပ္

ေရးအဆင့္ 

ေလအရည္အေသြး၊ 

ေရအရည္အေသြး၊ 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ၊ 

ကန္ထရိုက္တာ 

အေမရိကန ္

ေဒၚလာ 

၁၅၀၀၀/ႏွစ္ 

ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမႈအ

တြက္ ကုန္က်စရိတ္သာ 

ပါဝင္ပါသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခစံာ 

10-45 
 

အဆင့္ 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ 

အရာ 

အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 

(Burden of expense) 

ခန္႔မွန္းကုန္

က်စားရိတ္ 
မွတ္ခ်က္ 

ေျမေအာက္ေရအဆင့္ 

လုပ္ငန္းလည္

ပတ္သည့္အ

ဆင့္ 

ေလအရည္အေသြး၊ 

ေရအရည္အေသြး၊ 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈ၊ 

ေျမေအာက္ေရ အဆင့္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ 

အေမရိကန ္

ေဒၚလာ 

၁၀၀၀၀/ႏွစ္ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ၏ 

ကုန္က်စရိတ္မပါဝင္ပါ။ 

ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမႈအ

တြက္ ကုန္က်စရိတ္သာ 

ပါဝင္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္- ကုန္က်စားရိတ္ကို မတ္၊ ၂၀၁၆ ဟ ုခန္႔မွန္းထားသည္။ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

၁၀.၄။  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္စာရင္း 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ထုတ္ေရးစီမံကိန္း (စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အပိုင္း(ခ)) ၏ မေဆာက္လုပ္မီအဆင့္၊ 

ေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ တို႔အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ 

အခ်ိန္စာရင္း (ေမ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။  

၁) ေဆာက္လုပ္ေရးမတိုင္မီ အဆင့္ ၂၀၁၅ မ ွEIA ႏွင့္ ေျမငွားသေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ထိ  

၂) ေဆာက္လုပ္မည့္ အဆင့္ ၁၇ လ (EIA ႏွင့္ ေျမငွားသေဘာတူညီမႈ ရရိွျပီး ေနာက္ပိုင္း) 

၃) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္ ၇၅ ႏွစ္ (အမ်ားဆံုး) 

 

 

၁၀.၅။ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံကိန္း (စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အပိုင္း(ခ)) ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ 

စီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံု ပုံစံကို ပံု ၁၀.၅-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးစီက 

လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ EMP ႏွင့္ EMoP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ပတ္ဝန္းက်င ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳျခင္း 

အစီအစဥ္ကို IEE/ EIA ကို အေျခခံ၍ TSMC ၏OSSC ႏွင့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူထံ တင္ျပရပါမည္။ စီမံကိန္း 

အဆိုျပဳသူက သီလဝါ SEZ အပုိင္း (ခ) အတြက္ EMp/ EMoP အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရလဒ္ေပၚ အေျခခံ၍ 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳျခင္း အစီရင္ခံစာကို တင္ျပရပါမည္။ 

ပတ္ဝန္းက်ငစ္ီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ MONREC ၏ ECD မ ွဝန္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ကို OSSC ရိွ ပတ္ဝန္းက်င္ဌာနသုိ႕ 

ေစလြတ္ေပးရပါမည္။ လုပ္ေနက်အတိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ဆကဲာလ၊ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ကာလမတိုင္မီႏွင့္ လည္ပတ္ကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခစံာ 
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စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ သီလဝါ SEZ အပိုင္း (ခ) ၏ လည္ပတ္မႈ အားလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ေရဆုိး၊ ေလ၊ 

ဆူညံမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ဇန္နဝါရီ 

၂၀၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲေသာ အပိုင္း (က) အတြက္ ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကဲ့သို႕ အပိုင္း (ခ) စက္မႈဇုန္ 

ဧရိယာအတြက္ ေဒသတြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သံုးသပ္မႈမ်ားကို ဇယား ၁၀.၅-၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္၊ 

လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ (သို႕မဟုတ္) လူထုဆက္ဆံေရးဌာနအားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ အခ်ိဳ႕သည္ IEE (သို႕) EIA 

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ TSMc က ေလ်ာက္ထားသူမ်ားျပင္ဆင္ထားေသာ ECPP မူၾကမ္းေပၚ အေျခခံ၍ IEE/ EIA 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းညွိေပးပါသည္။ အထက္ပါ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးစီက OSSC/ TSMC မွ 

အတည္ျပဳထားေသာ ECPP အရ ကိုယ္တိုင္ အကုန္အက်ခံ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။  

 

 

 

ပုံ ၁၀.၅-၁ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေဖာ္ထုတ္ေရး စီမံကိန္း (စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အပုိင္း ခ) ၏ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တြင္ လ်ာထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ ပုံစံံ 

 

ဇယား ၁၀.၅-၁ MJTD တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားအတြက္ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အစီရင္ခံစာ

အားတင္သင္းျခင္း 

CC of Monitoring 
Report 

လ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အစီ
ရင္ခံစာအားတင္သြင္းျခင္း  

One Stop Service Center (OSSC) 

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ 
(MJTD) 

အဆုိျပဳသူ အဆုိျပဳသူ 
 

       သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန ္စီမံခန္ခြဲမႈေကာ္မတီ 

 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သည့္ကာလအ
တြငး္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္.ခြဲမွဳ စီမကိံန္း 

အဆုိျပဳသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ IEE/EIA 
 

- ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္မွဳအတြက ္အဆုိျပဳသူ 
မ်ား၏ ကူညီမွဳ 
-အဆုိျပဳသူမ်ားအတြက္အတြင္းေရးစည္းမ်ည္းမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ.၏ ေလးစားလုိက္နာမွဳအဆင့္အလုိက္ 
ၾကီးၾကပ္ျခင္း 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္.ခြဲမွဳစမီံခ်က္

အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

လ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အစီရင္ခံစာ 

 

ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာစီမံခန္.ခြဲမွဳစီမံခ်က္အားအေ

ကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည့္အစီရင္ခံစာအား 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခစံာ 

10-47 
 

ဌာန အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ 
လုံျခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဌာန 

က) စက္ရံုတည္ေထာင္မႈ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားက 
ကူညီရမည္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 - ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း အၾကံေပးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ႏွင့္ 
 - ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ လူထုပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ခ) EMP ႏွင့္ EMoP အရ သီလဝါ SEZ အပိုင္း (ခ) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈ 
ဂ) TSMC သုိ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း။ 

လူထုဆက္ဆံေရးဌာန က) နစ္နာမႈ ညိွႏွိဳင္းေပးျခင္း  
-လုိအပ္ပါက လူထုမ ွတုိင္တန္းမႈမ်ား၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား   
- နစ္နာမႈ ညိွႏိွဳင္းေပးရန္အတြက္ ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူႏွင့္ လူထုၾကား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  

ခ) CSR လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  
ဂ) လူထုဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားအား အၾကံေပးမႈမ်ား  
ဃ) လုပ္ငန္းလုိက္ဖက္မႈႏွင္ ့ကူညီမႈ 

မူရင္း- EIA ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ 

 

 

 

 





သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-1 

 

အခန္း(၁၁) လူထု အၾကံျပဳအစည္းအေဝး ႏွင့္ လူထုအားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း 

၁၁.၁  ။ EIA အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး ႏွင့္ လူထု အားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း နည္းလမ္းႏွွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

၁၁.၁.၁ ။ EIA အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး ႏွင့္ လူထု အားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း နည္းလမ္း 

EIA အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး ႏွင့္ လူထု အားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း တြင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ 

စီမံကိန္း ီဇုိင္းေရးဆြ ျခင္း စီမံကိန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔အတြက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ဝင္ေရာက္ 

ေဆြးေႏြးႏ္ုိင္သည္။ စီမံကန္ိးေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရသည့္သူမ်ား စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ  စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ရာအစုိးရအဖြ ႕ အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆံုျပီး အဆိုျပဳထားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္တုိ႔အေပ   င္းတို႔၏ အျမင္မ်ားတင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ 

ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မွဳဆန္းစစ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ(EIA)အတြက ္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႕ တင္ျပျခင္းႏွင့္ 

လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းကို စီမံကိန္းႏွင့္    ေလ့လာေရးတို႔အတြက္ 

သတင္းျဖန္႔ျဖဴးရန္ႏွင့္အမ်ားျပည္သူ၏တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား  အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုစုေဆာင္းရန္EIAနယ္ပယ္သတ္ 

မွတ္ျခင္းအဆင့္ ႏွင့္ EIAအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအဆင့္  ူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြ ျခားထားသည္။  

 

(၁)     နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္ 

EIA အတြက ္လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး ႏွင့္ လူထု အားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း ပထမအဆင့္ကိ ု(   )ေလ့လာေရး 

ကနဥိီးအဆင့္ တြင္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမသတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ခ ့ပါသည္။ စီမံကိ္န္းႏွင့္ (   ) 

ေလ့လာေရးနယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းသတင္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ျဖန္႔ေဝခ ့ျပီး (   )ေလ့လာေရးတြင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္္ 

အႀကံျပဳတံ႕ုျပန္မႈမ်ားကိုမွတ္သားထားခ ့ပါသည္။  

(၂)  EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအဆင့္ 

EIA အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး ႏွင့္ လူထု အားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း  ုတိယအဆင့္ကို(EIA) 

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအဆင့္ျပင္ဆင္သည့္ အခ်ိ္န္တြင္ ျပဳလုပ္ခ ့သည္။ ပတ္ဝင္းက်င္ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာေလ့လာေရး ေတြ႕ရွိမႈ 

မူၾကမ္းအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္တိုင္းတာမႈအဆိုျပဳခ်က္

မ်ား ကိ ု စီမံကိန္းႏွင့္တိုက္ရုိက္ (သို႔) သြယ္ဝုိက္ေသာအားျဖင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားသို႔အသိေပးထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ  လူမႈေရးဆိုင္ရာထိခုိက္မႈေလ်ာ့က်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြ ေရးအစီ 

အစဥ္မ်ား(EMP)ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္မ်ား(EMoP)အေပ အမ်ားျပည္သူ၏ေဝဖန္ခ်က္မ်ား 

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ EIA အစီရင္ခံစာ ကိုသက္ေရာက္ေစမည့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳတံု႕ 

ျပန္မႈမ်ားကို ရရွိထားပါသည္။  

 

၁၁.၁.၂ ။ EIA အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး ႏွင့္ လူထု အားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

EIA အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး ႏွင့္ လူထု အားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအစုိးရအဖြ ႕ အစည္းမ်ား 

စီမံကိန္းေရးဆြ ျခင္းအဆင့္တြင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား  အၾကံျပဳခ်က္မ်ားက္ိုေပါင္းစပ္ျပီး စီမံကိ္န္းအား 

က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံမႈရရွိလာေစရန္ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုေအာက္ပါအတို္င္းေဖာ္ျပထားသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-2 

 

၁) စီမံကိန္းမွျဖစ္ေပ လာႏုိင္မည့္ စီပြားေရး  ပတ္ဝန္းက်င္  လူမႈေရးဆိုင္ရာေကာင္းက်ိဳးရလ ္မ်ားႏွင့္ 

ဆိုးက်ိဳးရလ ္မ်ားအေၾကာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပျခင္း 

၂)  ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ PAPs မ်ား  စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေ သခံအဖြ ႔အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုျပီး  

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းမွ 

လူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈပမာဏ သေဘာသဘာဝမ်ား က္ိ ုေဆြးေႏြးရန္ 

၃)   PAPs မ်ား  စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေ သခံအဖြ ႔အစည္းမ်ား ၏ တင္ျပလာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို     

ေလ့လာေရးတြင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

 )  PAPs မ်ား  စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေ သခံအဖြ ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  င္းတို႔ထံမွ 

ေ သဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား သိရွိရျပီး ေလ်ာ့က်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ 

၅) စီမံကိန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္း၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလံုးအေပၚ 

အခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္သြင္းရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားက္ို ဦးေဆာင္ေပးရန္ 

 

၁၁.၁.၃။ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အစီအစဥ္ 

ေ သခံအဖြ ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား အဓိကတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းမွန္ကန္စြာ ထိေရာက္ေသာ 

ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ စီမံကိန္းကာလတစ္ေလ်ာက္လံုး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ဤအစီအစဥ္ကို 

စီမံကိန္းကာလတစ္ေလ်ာက္လံုး သက္ဆိုင္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုျခင္းအတြက္ တိက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

အၾကံေပးရန္  ေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္  င္းတို႕၏ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို 

သတ္မွတ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဇယား ၁၁.၁-၁ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အစီအစဥ္ 

အဓိက ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား 

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လိမိတက္ 

ပတ္သက္ေနေသာ 
အဖြ ႕အစည္းမ်ား/ေ သခံ 
အဖြ ႕အစည္း 

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႕ခြ မႈ ေကာ္မတီ (TSMC)  

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန (GAD), ရန္ကုန္ ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ 

GAD, သန္လ်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္  

စည္ပင္သာယာဌာန , သန္လ်င္ ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ 

စည္ပင္သာယာဌာန, သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ 

အိုးအိမ္ဌာန, ေဆာက္လုပ္ေရးဌာန, သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။ 

ေက်းလက္ေ သ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန, သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္။ 

က်န္းမာေရးဌာန, သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္။ 

ေ သခံလူထု သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ေအာက္ရိွ- 

ဘုရားကုန္း  လက္ယက္စမ္း  အလြမ္းဆြတ္ရြာမွ ရြာသားမ်ား  

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ေအာက္ရိွ- 

ေအးသီတာျမိဳင္  ေရႊျပည္သာယာ  သီတာျမိဳင္  ေရႊေပ်ာက္ေက်းရြာအုပ္စုရိွ ရြာသားမ်ား။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-3 

 

ပုဂၢလိက 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား  အပုိင္း(က) ရိွငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား အပါအဝင္ စက္ရုံမ်ားႏွင့္ သီလဝါ SEZ 
ဧရိယာအတြင္းရိွ ကုိယ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား။  

အစုိးရမ ုတ္ေသာ 
အဖြ ႕အစည္းမ်ား 

သီလဝါ SEZ ဧရိယာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ လူထုအေျချပဳ အဖြ ႕အစည္းမ်ား။ 

ေတြ႕ဆုံျခင္းနည္းလမ္း  

EIA အဆင့္ - နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ အဓိက ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ဖိတ္ၾကားျပီး 
အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

မေဆာက္လုပ္မီကာလ  ေ
ဆာက္လုပ္ဆ ကာလ  ပုံမွန္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဆ ကာလ
အဆင့္ 

- MJTD ရုံးရိွ လူထုဆက္ဆံေရးဌာနတြင္ ေ သခံလူထုႏွင့္ ပုံမွန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း  

- သီလဝါ SEZ ဧရိယာဝန္းက်င္ရိွ ေက်းရြာကုိယ္စားျပဳမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း (ေက်းရြာအုပ္စု အရာရီွ  
အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ ေခါင္းေဆာင္  အျခား ကုိယ္စားျပဳလူမ်ား)  

-ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း 

-ေက်းရြာလူထုကုိ ေမးျမန္းစာရင္းေကာက္ျခင္း 

- TSMC ၏ ေရွ႕တန္းရုံးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေ သခံလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း  

အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း 

EIA အဆင့္ - နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းႏွင့္ EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း 

မေဆာက္လုပ္မီကာလ  ေ
ဆာက္လုပ္ဆ ကာလ  ပုံမွန္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဆ ကာလ
အဆင့္ 

- MJTD ရုံးရိွ လူထုဆက္ဆံေရးဌာန၌ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း။ 

-MJTD ရုံးရိွ လူထုဆက္ဆံေရးဌာန၌ လူထု၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ တံု႕ျပန္ျခင္း။ 

- TSMC ၏ ေရွ႕တန္းရုံးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေ သခံလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း။ 

နစ္နာေစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား 

အဆင့္မ်ားအားလုံး MJTD ရုံးတြင္ ေတြ႕ဆုံျခင္းမွ လူထု၏ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အယူအဆမ်ား လက္ခံရရိွျခင္း-  

-ေက်းရြာကုိယ္စားျပဳမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း။ 

- ေက်းရြာလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း။ 

 

၁၁.၂ ။  နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္ 

၁၁.၂.၁ ။ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး 

(၁) နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး  

စုစုေပါင္းအစည္းအေဝးအႀကိမ္ ႀကိမ္။အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္စေန တနဂ ေႏြမ

 ုတ္ေသာ ရံုးဖြင့္ရက္ၾကားရက္ တစ္ရက္ ႏွင႔္ ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္မတက္ေရာက္နုိင္သူမ်ားအတြက္ စေန တနဂ ေႏြ 

တစ္ရက္(အစီအစဥ္ခ်ၿပီး)တို႔တြင္မနက္ပုိင္းတြင္တစ္ႀကိမ္ ေန႕လည္ပုိင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပခ ့ပါသည္။ 

အစည္းအေဝးေနရာကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္းႏွင့္အနီးတဝုိက္ရွိရြာမ်ားမွ လြယ္ကူစြာလာေရာက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ 

လူဦးေရလံုေလာက္စြာဝင္ဆံ့ေသာအေဆာက္အဦကိုေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိအဓိကလူေနအိမ္

ေျခမ်ားေသာေနရာမ်ားမွအစည္းအေဝးက်င္းပရာေနရာသို႔လာေရာက္ႏုိင္ရန္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမ်ား၏ေတာင္းဆို 

ခ်က္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ  ဘတ္စ္ကားမ်ားစီစဥ္ေပးထားသည္။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူဘက္မွ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဧရိယာတြင္ေနထိုင္သူမ်ား  စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ  

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအစုိးရအဖြ ႕ အစည္းမ်ား   အစုိးရမ ုတ္ေသာအဖြ ႔အစည္းမ်ား  

အသင္းအဖြ ႕အေျခခံအဖြ ႕အစည္းမ်ား(CBOs)ႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမည္သူမဆိုတုိ႔ကို အစည္းအေဝး 

က်င္းပမည့္အေၾကာင္းေၾကညာျခင္းႏွင့္ ဖိတ္စာမ်ားကိ ုျပင္ဆင္ထားသည္။  

အေျခခံအားျဖင့္ ရြာတစ္ရြာခ်င္းစီသို႕အစည္းအေဝးဖိတ္စာမ်ားအားေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး 

က်င္းပမည့္အေၾကာင္းေၾကညာျခင္းကို တစ္ပတ္ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ခ ့ပါသည္။  

အထူးျပဳသျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္  အစည္းအေဝး က်င္းပမည့္အေၾကာင္းေၾကညာျခင္းကို 

ေ သတြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေၾကညာခ ့သည္။ ပထမအေနႏွင့္ ဖိတ္စာမ်ားက္ိ ု ျမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားသို႔ 

ေပးပုိ႔သည္။ ထိုမွတဆင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေက်းရြာအုပ္စုရုံးမ်ားသို႔ တစ္ပတ္ၾကိဳတင္၍ေပးပုိ႔သည္။ 

အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္အေၾကာင္းသတိျပဳစာကို ဖိတ္စာႏွင့္ အတ ူ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအဆင့္ 

ေၾကညာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ ကပ္၍ေၾကညာထားသည္။ ထို႔ေနာက္  အစည္းအေဝး 

က်င္းပမည့္အေၾကာင္းေၾကညာျခင္းကို ေက်းရြာအဆင့္ တြင္ သက္ဆိုင္ေသာရြာမ်ားမွ အိမ္ေျခ(၁၀၀) 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုတက္ေရာက္ရန္ေတာင္းဆိုထားသည္။  င္း အိမ္ေျခ(၁၀၀) ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိ ု

အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္အေၾကာင္း ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကညာစာကပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း 

အသိေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္အေၾကာင္းကို 

ေက်းရြာမ်ားသို႔ဖုန္းျဖင့္လည္းဆက္၍ထပ္မံအသိေပးထားသည္။  

ဖိတ္စာ  အသိေပးေၾကညာစာႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြ  ၁၀-၁ တြင္ထည့္ထားသည္။ 

ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ျပင္ဆင္ထားသည္။ 

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အေမးအေျဖက႑ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ 

အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ေျပာဆိုရန္အခက္အခဲရွိသူမ်ားထံမွအၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိႏုိင္ရန္တက္ေရာက္သူမ်ားအားတံု႔ျပန္ 

ခ်က္မ်ားေရးသားႏုိင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးထားသည္။လူမွဳေရးဆိုင္ရာထိခုိက္ခံစားလြယ္သည္

အုပ္စုမ်ားသို႕ အထူးစဥ္းစားေပးျခင္းအေနျဖင့္ စာေရးသားရန္အခက္အခ ရွိသူမ်ားအတြက္ 

ပုံစံစာရြက္မ်ားျဖည့္ရာတြင္အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ အကူမ်ားစီစဥ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ 

တက္ေရာက္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္အကူအညီလုိအပ္ပါက ကူညီေပးႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးအကူမ်ားထားရွိသည္။ 

ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္အခ်က္မ်ား  လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ျမန္မာ/အဂ လိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပထားျပီး 

အၾကံျပဳလႊာနမူနာပုံစံကို ေနာက္ဆက္တြ  ၁၀-၂ တြင္ျပထားသည္။  
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သီတာျမိဳင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေၾကညာစာကပ္ထားပုံ  

  

  လက္ရက္စမ္းေက်းရြာအုပ္စု  ဘုရားကုန္းေက်းရြာ 

အိမ္ေျခ(၁၀၀) ေခါင္းေဆာင္အိမ္တြင္ 

ေၾကညာစာကပ္ထားပုံ   

 

 ပုံ ၁၁.၂-၁ ေၾကညာစာကပ္ထားပုံမ်ား (နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္အတြက္ PCM) 

(၂)  နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္ လူထု အၾကံျပဳ အစည္းအေဝး မ်ား၏ရလ ္အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ား 

လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး ပြ  (၃)ပြ ကုိ ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္ ႏွင့္ ၂၂ရက္မ်ားတြင္ 

သံလ်င္အိမ္ယာဌာနေတြ႔ဆုံပြ ခန္းမတြင္က်င္းပခ ႔သည္။ မူလက ( )ပြ က်င္းပရန္စီမံထားေသာ္လည္း ၁၉ရက္ေန႔ 

မြန္းလႊ ပိုင္းပြ ကုိ တက္ေရာက္သူနည္းပါးမႈေႀကာင့္ TSMC ႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားတုိင္ပင္ကာ ဖ်ကသ္ိမ္းလုိက္သည္။ 

 ီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း ၃ ၇ ေယာက္ ၂၂ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ ၃၅ေယာက္ 

မြန္းလႊ ပိုင္းတြင္ ၂၂ေယာက္တုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခ ႔သည္။ တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း၏ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္သူစာရင္းကုိ ေနာက္ဆက္တြ  ၁၀.၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြ တြင္စက္မႈဧရိယာ လူေနထုိင္မႈဧရိယာ စီးပြါးေရးဧရိယာႏွင့္ စာရင္းဇယားပိုင္းမ်ားပါဝင္ေသာအပုိင္း(ခ) 

စီမံကိိန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္စဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္္ပတ္စဥ္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ 

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရး အဓိက အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းခ ႔သည္။ ထုိ႔အျပင္     

ေဘ့စ္လုိင္းေလ့လာမႈအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ EIA အနာဂါတ္ပံုစံကုိလည္း တက္ေရာက္သူမ်ားကုိလည္း တင္ျပခ ႔သည္။ 

ေဆြးေႏြးပြ အျပီးတြင္ အေမးအေျဖ အပိုင္းကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားက ေမးခြန္း ၈ ခုေမးျမန္းခ ႔ျပီး 

စီမံကိန္းေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းပါဝင္တ ႔အဖြ ႕အစည္းက ေဆြးေႏြးခ ႔သည္။ ဇယား ၁၀.၂.၂ ႏွင့္ ၁၀.၂.၃ တြင္ 

ေဆြးေႏြးပြ  အႏွစ္ခ်ဳပ္ကု ိျပထားသည္ ။ ေဆြးေႏြးပြ  မွတ္တမ္းကု ိေနာက္ဆက္တြ  ၃ တြင္ ျမန္မာလုိေရးသားထားသည္။ 

 ါ့အျပင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ပံုစံမ်ားကုိ တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အထင္အျမင္မ်ားရရိွေအာင္ 

ျဖန္႕ေဝေပးခ ႔သည္ ။ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၈ခ်က္ လက္ခံရရိွခ ႔သည္။ အဓိက အႀကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ အထင္အျမင္မ်ားကုိ 

အတြ တစ္ခုစီတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပံုစံျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ 
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 ဇယား ၁၁.၂-၁ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ EIA အတြက္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္  

အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႕စြ  (၁) ၂၀၁၅ခုႏွစ ္  ီဇင္ဘာလ  ၁၉ ရက္  စေနေန႕  

ပထမပုိင္း- ၉း၃၀ မွ ၁၀း ၅ (နံနက္ပုိင္း)  

(၂) ၂၀၁၅ခုႏွစ္   ီဇင္ဘာလ  ၂၂ ရက္  အဂ ါေန႕  

 ုတိယပုိင္း-  ၉း၃၀ မွ ၁၀း ၅ (နံနက္ပုိင္း)  

တတိယပုိင္း- ၃း၀၀ မွ  း၁၅ (မြန္းလြ ပုိင္း)  

ေနရာ  ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏အစည္းအေ၀းခန္းမ  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ 

ခန္႕ခြ ေရးေကာ္မတီယာယီရုံး  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီး  သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ 

ဖိတ္ႀကားထားသူမ်ား  -  ါရုိက္တာ  ပတ၀္န္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန  ရန္ကုန္တိုင္းေ သႀကီး။  

-  ုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန  ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္။  

- အရာရိွမ်ား  သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရိွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန။  

- အရာရိွမ်ား  အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန  ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။  

- ျမိဳ႕နယ္အရာရိွမ်ား  စည္ပင္ဌာန  ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန  ႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန      

သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္။ 

- အရာရိွမ်ား  ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္  ပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန။   

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စက္ရုံမ်ား။  

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးပတ္၀န္းက်င္ရိွေ သခံမ်ား။  

-စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ/စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူႏွင့္  ဆက္စပ္ေနေသာ 

အစုိးရအဖြ ႕အစည္းမ်ား။ (ဥပမာ- TSMC, MJTD)  

- အျခားအဖြ ႕အစည္းမ်ားနွင့္ စီမံကိန္းကိုစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား။ 

တက္ေရာက္သူမ်ား 

ပထမအႀကိမ္ : ၃ ၇ဦး (က်ား: ၂၃ , မ: ၁၁၃)  

 ုတိယအႀကိမ္: ၃၅ဦး (က်ား: ၃၀, မ: ၅)  

တတိယအႀကိမ္:  ၈ဦး (က်ား: ၃ , မ: ၁ )  

အစီအစဥ္  - EIA ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာခ ့မႈမ်ားအေႀကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။  

- အပုိင္း(ခ) ဧရိယာအတြင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာ  လူေန ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ 

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးဧရိယာေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေႀကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း။  

-နယ္ပယ္သတ္မွတျ္ခင္းအဆင့္ မူႀကမ္းတြင္ ေတြရိွ႕ရေသာ အဓိကေကာင္းက်ိဳး  ဆိုးက်ိဳးမ်ား 

တင္ျပျခင္း။  

-     ေလ့လာမႈနယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း။  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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- EIA လုပ္ေဆာင္မည့္အခ်ိန္ဇယားတင္ျပျခင္း။  

အသံုးျပဳသည့္ 

ဘာသာစကား  

ေ သသုံးစကား  ျမန္မာဘာသာစကား  

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 

 

(၃) နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

၁) ပထမပုိင္း  (၂၀၁၅ခုႏွစ္  ီဇင္ဘာလ  ၁၉ ရက္  နံနက္ပုိင္း)  

 

ဇယား၁၁.၂-၂ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး မွအဓိကေမးခြန္းမ်ားႏွင္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 

စဥ္  ေမးခြန္း လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးမွ အေျဖမ်ား 

၁ ယခုလမ္းေတြကဆိုးဆိုးရြားရြားပ်က္စီးေနပါတယ္။EIA 

ဆိုတာ ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ ေလ့လာတာလို႔ 

နားလည္ထားပါတယ္။ လမ္းေတြ ဆိုးရြာေနမႈက EIA 

ႏွင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္္မႈရွိ သလားဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။ 

အပုိင္း(ခ) 

အတြက္လမ္းေတြကိုဘယ္လိုအေကာင္ဆံုးေဆာင္ 

ရြက္သြားမွာလ ။  

ႏ္ုိ၀င္ဘာ၁၉ရက္ကစာတင္ထားမႈအရအထည္ခ်ဴပ္ 

စက္ ရုံေရွ႕လမ္းကိုေဆာက္လုပ္ေရးမွျပင္ဆင္ထားျပီး 

ျဖစ္ပါတယ္။ေျမၾကီးခံႏုိင္မႈ ကိုစမ္းသပ္မွာပါ။ ျပီးရင္ 

ဖြ႕ံျဖိဳးေရးလမ္း ကိုလ ျပုျပင္ေဆာက္လုပ္မွာပါ။ 

(TSMC)  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၂  ီေန႔ အစည္းေ၀းပ ြက ထူးျခားခ်က္ရွိပါတယ္။ 

ပထမတုန္းကတင္ျပရင္ TSMC ကိ ု ဘ  

တင္ျပရပါတယ္။ယခုMJTDကိုပါတင္ျပလို႔ရတယ္ဆို 

ေတာ့ TSMC ကိုဘ တင္ျပရမွာလား   MJTD ကိုဘ  

တင္ျပရမွာပါပါလား။  

အႀကံျပဳစာမ်ားကို အရင္က TSMC ကိုစာတင္ရတာ 

 ုတ္ပါတယ္။ယခု MJTD ကိုလည္းတင္္လို႔ရပါတယ္။  

(TSMC)  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၃ တင္ျပမႈေတြထ မွာအျခားေနရာကလာေရာက္ႏုိင္တ ႔ 

လုပ္သားေတြ ေႀကာင့္ စြန္႔ပစ္ပစ ည္း  ေရ  ေလ 

ညည္းညစ္းမႈ ေတြရိွနုိင္တယ္ဆိုေတာ့  ီဇုန္ထ မွာေနဖုိ႔ 

ေနရာေရာရွိလို႔လား။မရိွရင္ဘယ္လိုေနထိုင္ႀကပါသလ  

အျခားေနရာကလာေရာက္တ ႔လုပ္သားေတြအတြက္ခု

ေလာေလာဆယ္ေနထိုင္ဘို႕စီစဥ္မေပးနုိင္ေသးတ ့အ

တြက္နီးစပ္ရာဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းေတြမွာ 

ေနထိုင္ႀကပါတယ္။ အခုအလုပ္သမားေတြေနဖုိ႔ု ၆ 

ထပ္ တိုက္ ၂ လံးုေဆာက္ေနပါတယ္ ။ 

အ  ါျပီးရင္ေတာ့စြန့္ပစ္ပစ ည္းန ့ပတ္သက္တ ့ညစ္ညမ္း

မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္ပါတယ္။ (TSMC)  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

  အခုအေၾကာင္းအရာထုတ္ျပန္မယ့္ေနရာေတြ ဆိုရင္ 

ျပည္သူေတြရွိတ ့ ေေနရာန ႔ ေ၀းလြန္းပါတယ္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ EIA မႈၾကမ္းကိ ု

မွတ္ထားပါ့မယ္။ ေပးလို႔ရမရအတည္ျပဳျပီး 

ျဖစ္နုိင္ရင္ေပးေ၀ပါ့မယ္   



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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စဥ္  ေမးခြန္း လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးမွ အေျဖမ်ား 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီေရာေပးပုိ႔ေပးႏုိင္မလား  (Local consultant :REM)  

၅    ေလ့လာမႈကို က္တာ(၇၀၀) အတြက္ဘ လား။ 

SEZ ဧရိယာတစ္ခုလံုးအတြက္လုပ္မွာလား။  

ေစာေစာကရွင္းျပထားျပီးျဖစ္ပါတယ္ က္တာ၂၀၀၀ 

အတြက္    ေလ့လာထားျပီးျဖစ္တ ့အခ်က္မ်ားကို 

အေျခခံျပီး က္တာ၇၀၀ ကို 

ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔၇ည္ရြယ္ထားပါတယ္။ (TSMC)  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၆ သီလ၀ါSEZ အတြင္းလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ေ၀မႈ ႏွင့္ 

ေရအရင္းျမစ္ထုတ္ယူသံုးစြ မႈန ့ပတ္သတ္ျပီး 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိခ်င္ပါတယ္။ 

ေျမေအာက္ေရယူသုံးရင္ၾကာရင္ပတ္၀န္းက်င္ရြာေတြရိွ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးကိုထိ္ခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ 

တိုင္ျပည္မွာလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားမလံုေလာက္တ ့အတြက္

ဘုန္းႀကီးအေနန ့သိခ်င္ပါတယ္။  

လ်ွပ္စစ္မီးက သန္လ်င္ဓါတ္အားခ ြရုံကယူတာပါ။ 

အေရးေပ အတြက္ 50MW 

ဂက္စ္တာဘုိင္တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။  

ေနာက္ထပ္ ၂၃၀ KV က ရန္ကုန္က လာမွာပါ။  

ယခုလက္ရွိ ေရကေတာ့ 

ဇာမဏီဆည္ကေနသံုးပါတယ္။တစ္ေန႔ကို ၆၀၀၀ 

ကု ေပ ခန္႔ သံုးပါတယ္။ လဂြန္းပင္ေရေပးေ၀းေရ 

ကေန ၂၀၁၈ မွာ ေရာက္ေအာင္ပုိ႔ေပးမွာပါ။ 

ဘန္႔ေဘြးကုန္းကေနလည္းမယူပါဘူး ။ 

ေျမေအာက္ေရလည္းတူးခြင့္မေပးပါဘူး။(TSMC)  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 

မွတ္ခ်က္။ ။ “အျခားတံု႕ျပန္မႈမ်ား” သည ္ ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးအတြင္း ရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထပ္၍ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္မႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။ 

 

  

တင္ျပျခင္း တက္ေရာက္သူမ်ား 

ပုံ ၁၁.၂-၂နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး (ပထမပုိင္း) 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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၂)  ုတိယပုိင္း (၂၀၁၅ခုႏွစ္   ီဇင္ဘာလ  ၂၂ ရက္  နံနက္ပုိင္း) 

 

ဇယား၁၁.၂-၃ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝး မွ အဓိကေမးခြန္းမ်ား  ႏွင္ ့ တံု႔ျပန္မႈမ်ား 

စဥ္ ေမးခြန္း လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးမွ အေျဖမ်ား 

1 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရႊေပ်ာက္ အပုိင္းထ မွာအိမ္ေျခ  ၅ 

လံုးေရႊ႔ေျပာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။အ  ီအတြက္ေျမယာ

အစား 

ထိုးမႈ 

အတြက္ေတာင္းဆိုခ်င္တာရ္ွိပါတယ္။ေအးျမသီတာ 

ႏွင့္ေရႊျပည္သာယာၾကားကဇုန္ေနရာေလးေပးလို႔ရ

မလားသိခ်င္ပါတယ္။  

မွတ္သားထားပါ့မယ္။ လူႀကီးမင္းရ ႔ေတာင္းဆိုမႈကိုသီလ၀ါSEZ 

စီမံခန္႔ခြ မႈေကာ္မတီဥက ဌကုိတင္ျပေပးသြား ပါ့မယ္။ (TSMC)  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

2 EIA အဖ ြ႔ကို   ုသုတ အေနျဖင့္ 

တစ္ခုေလာက္ေမးခ်င္ပါတယ္။၇၀၀  က္တာ 

အျပင္ ဘယ္ေလာက္အကြာအေ၀းမွာေနထိုင္ရင္ 

ေက်းရြာလူထုရ ့က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးထိခုိက္မႈ 

မရွိႏုိင္းဘူးလ  သိခ်င္ပါတယ္။  

ေကာင္းက်ိဳးဘ ျဖစ္ျဖစ္ဆိုးက်ိဳးဘ ျဖစ္အန န ့အမ်ား 

ေတာ့ရိွနုိင္ပါတယ္။ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းေျပာရရင္ စီမံကိန္းေနရာႏွင့္ 

ေ၀းေလေကာင္းေလပါဘ ။  

(Local consultant: REM)  

စီမံကိန္းကိုနုိင္ငံတစ္ကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား JICA ရ  ့

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားန ့ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ထိခုိက္မႈ 

ေလ်ာ့နည္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္သြားမွာ 

ျဖစ္လို႔သိပ္ျပီးစုိရိမ္ပူပမ္စရာမရိွပါ။ (TSMC)  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 

မွတ္ခ်က္။ ။ “အျခားတံု႕ျပန္မႈမ်ား” သည ္ ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးအတြင္း ရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထပ္၍ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္မႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။ 

 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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တင္ျပျခင္း တက္ေရာက္သူတစ္ဦးမွ ေမးခြန္းေမးျခင္း 

ပုံ ၁၁.၂-၃  နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း အဆင့္ လူထု အၾကံျပဳအစည္းေဝး ( ုတိယပုိင္း) 

၃)  တတိယပုိင္း (၂၀၁၅ခုႏွစ္   ီဇင္ဘာလ  ၂၂ ရက္  မြန္းလြ ပုိင္း) 

 ပါဝင္သူမ်ားထံမွ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမရိွ ။   

  

တင္ျပျခင္း တက္ေရာက္သူမ်ား 

ပုံ ၁၁.၂-   နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း အဆင့္ လူထု အၾကံျပဳအစည္းေဝး (တတိယပုိင္း) 

 ) အၾကံျပဳလႊာမ်ားမွအဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တံု႔ျပန္မႈမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

PMC အပုိင္း(၃)ပ္ုိင္းတြင္ ပါဝင္လာသူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၈ ခု လက္ခံရ ရိွသည္။ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ 

စုေပါင္းရွင္းလင္းပံုစံန ႕ေရးသားထားျပီး အေျဖမ်ားကုိေတာ့ ဇယားအမွတ္ ၁၀.၂ .  တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပံုစံျဖင့္ျပထားသည္။ 

 

ဇယား ၁၁.၂-   အၾကံျပဳလႊာမ်ားမွအဓိကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 

စဥ္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္ အႀကံ 

ျပဳစာေပးသူ 

အႀကံျပဳခ်က္ျပန္လည္ေျဖႀကားျခင္း 

၁  စီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားအေ

န ႏွင့္ ေ သခံမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ  က်န္းမာေရး  

ရြာသား  

အမ်ိဳးသား  

က်န္းမာေရး ပညာေရးႏွင့္လမ္းပန္းဆက္

သြယ္ေရးအစရိွေသာလူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရ



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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စဥ္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္ အႀကံ 

ျပဳစာေပးသူ 

အႀကံျပဳခ်က္ျပန္လည္ေျဖႀကားျခင္း 

 ပညာေရး  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအစရိွေသာ 

လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာမ်ားကိုပုိမုိထည့္သြင္းစဥ္းစာ

းသင့္ပါသည္။  

 

 ာသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုစီမံကိန္းမွ EIA 

အစီရင္ခံစာမူႀကမ္းတြင္ထည့္သြင္းေလ့

လာ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 

ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း

အစီရင္ခံစာမူႀကမ္းတြင္အဆိုျပဳသြားမည္

ျဖစ္သည္။  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၇ ႏွင့္ ၉) 
တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၂  စီးပြားေရး  က်န္းမာေရးအစရိွေသာလူမႈ၀န္းက်င္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားေလ်ာ့ည္းေစရန္သဘာ၀ပတ၀္န္း 

က်င္ကိုလ ေလ့လာသင့္ ပါသည္။ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ 

ေႀကာင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလ သက္ေရာက္မႈရိွနုိ

င္သည္။  

ရြာသား  

အမ်ိဳးသမီး  

အစီရင္ခံစာမူႀကမ္းတြင္သဘာ၀၀န္းက်င္

သာမကလူမႈ၀န္းက်င္ကိုပါသြယ္၀ုိက္ 

သက္ေရာက္နုိင္ေခ်မ်ားကိုထည့္သြင္း 

ေလ့လာထားသည္။  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၇) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၃  ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာေႀကာင့္သဘာ၀ပတိ၀န္းက်

င္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈႏွင့္မုိးေလ၀သကုိပါထိခုိက္နုိင္ေခ်ရိွ 

ေသာေႀကာင့္အခ်ိန္ယူေလ့လာသင့္ပါသည္။  

ရြာသား  

အမ်ိဳးသမီး  

အစီရင္ခံစာမူႀကမ္းတြင္သဘာ၀ပတ၀္န္း

က်င္ထိခုိက္နုိင္ေခ်ကိုအထူးဂရုစုိက္ထ ့

သြင္းေလ့လာထားပါသည္။  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အားလံုး) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

   တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္စီမံကိန္းကိုအေကာင္ထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္သင့္ေတာ္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ား

ကိုတာ၀န္ခ်ထားေပးေစခ်င္ပါသည္။  

ရြာသား  

အမ်ိဳးသမီး  

 

သဘာ၀ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအတိုင္

ပင္ခံမ်ားသည္သက္ေရာက္နုိင္ေခ်မ်ား

ကိုဆက္စပ္အဖြ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း 

ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA အဆင့္တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၅  

ေလထု ေရထု မိလ ာ က်န္းမာေရးတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေ

သာညစ္ညမ္းမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

မည္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့

ရြာသား  

အမ်ိဳးသမီး  

 

ျဖစ္နုိင္ေခ်ရိွေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ ေလ်ာ့ပါေစေရးနည္းလမ္း 

မ်ားကိုအစ္ီရင္ခံစာမူႀကမ္းတြင္အဆိုျပဳ

ထားပါသည္။ထို႔အျပင္သဘာ၀ပတ္၀န္း



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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စဥ္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္ အႀကံ 

ျပဳစာေပးသူ 

အႀကံျပဳခ်က္ျပန္လည္ေျဖႀကားျခင္း 

က်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရွိပါသလဲ။ 

၄င္းျပႆနာမ်ားျဖစ္ခ့ဲလ်င္ 

စနစ္က်ေသာစီမံခ့ံခြမဲႈမ်ားလိုအပ္သည္။ (ဥပမာ- 

မီးေလာင္မႈ၊ လ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ) 

 

က်င္္စီမံခန္႔ခြ မႈအစီအစဥ္ သဘာ၀ပတ္ 

၀န္းက်င္ေလ့လာေစာင့္ႀကည့္မႈအစီအ 

စဥ္မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၉) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၆ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူ

အ 

ေနႏွင့္ ေ သခံတို႔၏အသံႏွင့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။စီမံကိန္းတစ္ခု

လံုးအတြက္ေလ့လာ 

ေစာင့္ႀကည့္ဖုိ႔လ လုိအပ္ပါသည္။ 

ရြာသား  

အမ်ိဳးသမီး  

 

ခုရရိွေသာအႀကံျပဳခ်က္သေဘာထား 

မ်ားကိုEIAအစီရင္ခံစာမူႀကမ္းတြင္ထည့္

သြင္းစဥ္းစားသြားမွာျဖစ္ျပီး္စီမံကိန္းေဖာ္

ေဆာင္ေနသည့္ကာလတစ္ေလ်ာက္သ

ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္္စီမံခန္႔ခြ မႈအစီအစဥ္ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာေစာင့္ 

ႀကည့္မႈအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေဆာင္ 

ရြက္သြားမွာ ျဖစ္သည္။ 

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အားလံုး ႏွင့္ အခန္း 
၉) တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၇ စက္ရုံ၀န္းက်င္ႏွင့္လူေနရပ္ကြက္မ်ားတြင္ပါအစိမ္း 

ေရာင္ အပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ရြာသား  

အမ်ိဳးသား 

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည့္ ီဇုိင္းပုံစံအ 

ေသးစိတ္ကုုိEIA အစ္ီရင္ခံစာမူႀကမ္းတြင္ 

အဆိုျပဳထားပါသည္။ 

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA အဆင့္တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၈ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္ေနေသာ 

သခ် ိဳင္းအားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ 

လိုအပ္သည္။.  

ရြာသား  

အမ်ိဳးသား 

စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္ေန 

ေသာ သခ် ိဳင္းအား မည္သိုစီမံရမည္ကို 

သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးေဆာင္ 

ရြက္သြားမည္။ 

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၉ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူအေနႏွင့္ လမ္းမမ်ားေပ တြင္ 

ဖုန္ႏွင့္ ရႊံ႔မ်ားမက်န္ေစရန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ရြာသား  

အမ်ိဳးသား 

တည္ေဆာက္ေရးးကာလသဘာ၀ပတ္ 

၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြ မႈအစီအစဥ္မ်ားကိုအစ္ီ

ရင္ခံစာမူႀကမ္း တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-13 

 

စဥ္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္ အႀကံ 

ျပဳစာေပးသူ 

အႀကံျပဳခ်က္ျပန္လည္ေျဖႀကားျခင္း 

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၉) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၁၀ စီမံကိန္းအေျခအေနကိုအမ်ားျပည္သူသို႕ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈရိွစြာလစဥ္သို႔မ ုတ္ႏွစ္စဥ္ရွင္းလင္းတင္ျပ

သင့္သည္။  

ရြာသား  

အမ်ိဳးသား  

တည္ေဆာက္ေရးကာလႏွင့္လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္ေသာကာလမ်ားမွာပါပတ္၀န္း

က်င္ေလ့လာေစာင့္ႀကည့္မႈမ်ားကိုအေျခ

ခံလုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္သည္။ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ အေနႏွင့္လည္း 

စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ကာလ 

တစ္ေလ်ာက္အခါအားေလ်ာ္စြာအစည္း

အေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေလ့လာေစာင့္ႀကည့္

မႈရလ ္ကိ ု ျပည္သူသုိ႔အသိေပး 

တင္ျပသြားမွာျဖစ္တယ္။  

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၉) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၁၁ စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္သူႏွင့္ေ သခံတို႔အႀကားပုိမုိနား

လည္မႈရေစရန္တိုက္ရုိက္ေဆြးေႏြး 

ရွင္းလင္းတင္ျပသင့္သည္။ 

ရြာသား  

အမ်ိဳးသား  

 

 

ေနာက္ထပ္ျပည္သူမ်ားသို႔တင္ျပျခင္းႏွင့္ 

အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိုလည္းျပဳ

လုပ္သြားမွာ ျဖစ္သည္။ 

အျခားတံု႔ျပန္မႈမ်ား- EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၁၀) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

၁၂ က်ြန္ေတာ့္အိမ္ ာစီမံကိန္းန ႔မလြတ္ေသာ 

ေႀကာင့္ဖယ္ခ ့ရပါတယ္ယခုေနထိုင္ေရး 

အတြက္အခက္အခ ရိွပါတယ္။ 

စီမံကိန္းကိုျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေစခ်င္ပါတယ္။  

  

 

ရြာသား  

အမ်ိဳးသား  

 

စီမံကိန္းအားသင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအစဥ္  

JICAစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား  

ျမန္မာနုိင္ငံရ ့တရား၀င္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

မ်ားႏွင့္အတူသက္ဆုိင္သူမ်ားရ ့အႀကံ 

ဥာဏ္မ်ားကိုနားေထာင္ျပီးေဆာင္ရြက္

သြားမွာျဖစ္တယ္။ 

သက္ဆိုင္သူမ်ားရ ့အႀကံဥာဏ္မ်ားေပ 

အေျခခံျပီးTSMCမွျပန္လည္ေနရာခ်ထား

ျခင္းအစီရင္ခံစာအားတင္ျပသြားမည္ျဖစ္

ပါသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-14 

 

စဥ္ အဓိကအႀကံျပဳခ်က္ အႀကံ 

ျပဳစာေပးသူ 

အႀကံျပဳခ်က္ျပန္လည္ေျဖႀကားျခင္း 

အျခားတံု႔ျပန္မ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၁၃ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရဇုန္ ာမိမိတို႔ျမိဳ႔နယ္အတြင္ 

းမွာရိွတ ့အတြက္ေကာင္းပါတယ္အလုပ္အကိုင္အ 

ခြင့္အလမ္းေတြလ ေပါမ်ားလာမွာ ျဖစ္တယ္။ 

ရြာသား  

အမ်ိဳးသား  

-- 

အျခားတံု႔ျပန္မ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၁  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအ 

တြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ 

ျပည္သူလူထုရ ့စီးပြားေရး  လူမႈေရး  

က်န္းမာေရးကိုမထိခုိက္ေအာင္လုပ္နုိင္မယ္ဆုိရင္အ

ေကာင္းဆံုးပါဘ ။  

ရြာသား  

အမ်ိဳးသား  

ျဖစ္နုိင္ေခ်ရိွေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ ေလ်ာ့ပါေစေရးနည္းလမ္း 

မ်ားကိုအစ္ီရင္ခံစာမူႀကမ္းတြင္အဆိုျပဳ

ထား ပါသည္။  

အျခားတံု႔ျပန္မ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 

မွတ္ခ်က္။ ။ “အျခားတံု႕ျပန္မႈမ်ား” သည ္ ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးအတြင္း ရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထပ္၍ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္မႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။ 

 

၁၁.၂.၂   နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္၌ လူထုအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း 

(၁) နယ္ပယသ္တ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ လူထုအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

 

အမ်ားျပည္သူအႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း၏ တစိတ္တေ သအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြ က်င္းပျပီးေနာက္ အမ်ားသူငါ 

ႀကည့္ရွဴ႕အႀကံျပဳႏိုင္ေအာင္ ဧရိယာသတ္မွတ္ျခင္းန ႕ပတ္သက္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မွတ္တမ္းကုိ 

ထိန္းသိမ္းထားရိွသည္။ အဓိကအပိုင္းကုိ အဂ လိပ္လု ိ ေရးသားထားျပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာ အဂ လိပ္ 

ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္း၃ ခုပါဝင္ေသာ မွတ္တမ္းအႀကမ္းကုိ 

ေဆြးေႏြးပြ က်င္းပမည့္ေနရာမ်ားသုိ႕ပို႔ေပးထားျပီး ေဝဖန္အႀကံျပဳလႊာကိုလည္း တပါတည္း ပို႔ထားျပီးျဖစ္သည္။ 

ေဆြးေႏြးပြ ရက္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားအားလပ္ရက္မ်ား စေန တနဂ ေႏြရက္မ်ားမပါဝင္ပ  အလုပ္ရက္ ၁၀ရက္ 

အျဖစ္သတ္မွတ္သည္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္အတိအက် အႀကံျပဳနည္းလမ္းမ်ားက ႔သုိ႔ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုိ 

ေဆြးေႏြးပြ မ်ားတြင္ ေႀကညာျပီးျဖစ္သည္။ 

 

(၂) နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ PD၏ရလ ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

မူလက ဧရိယာသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ေဆြးေႏြးပြ ကုိ ၂၀၁၅ ီဇင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ၇ 

ရက္ေန႔အထိ ဇယားအမွတ္ ၁၀.၂.၅ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆြးေႏြးပြ ေနရာ ၁၂ေနရာတြင္ က်င္းပရန္ 

ရက္သတ္မွတ္ျပီး အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း ရွင္းျပျပီးျဖစ္သည္။ သု႕ိေသာ ္ စီမံကိန္းေထာက္ခံသူမ်ားဘက္မွ 

မွတ္တမ္းကုိ ျပန္လည္ႀကည့္ရွဴ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္  လံုေလာက္မႈရိွေစရန္ ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္မွ ၂၀၁၆ 

ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္အထိက်င္းပရန္ ေျပာင္းေရြ႕ျပီး ရက္ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းကုိ ေဆြးေႏြးပြ က်င္းပမည့္ေနရာမ်ားသုိ ႔ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ျပီး အေၾကာင္းၾကားခ ႔သည္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ annex ၁၀.၅ တြင္ 

ခ်ိတ္ပိတ္ေပးထားသည္။ 

ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းမ်ားအျပင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကုိ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွလူမ်ား 

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည္ ျဖစ္ေစ မတက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ထုိသူတုိ႔၏ အျမင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရန္ 

ေတာင္းဆုိခ ႔သည္။  ါ့အျပင္ ေဆြးေႏြးပြ မ်ားတြင္ အႀကံျပဳရာတြင္ စာေရးစာဖတ္အခက္အခ ရိွသူမ်ားကု ိ ကူညီရန္ 

အကူအညီေပးပို႔စီမံထားရိွသည္။ 

 

 ဇယား ၁၁.၂-၅ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ EIA အတြက္ လူထုအားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္  

အခ်န္ိကာလ (၁၀ ရက္) 

[မူလ] ၂၀၁၅ခုႏွစ္  ီဇင္ဘာလ ၂၃ရက္  ု   ူးေန႔ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ 

ႀကာသပေတးေန႔  

 ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း] ၂၀၁၅ခုႏွစ္  ီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ ႀကာသပေတး ေန႔ မွ ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁  ရက္ ႀကာသပေတးေန႔  

ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည့္ေန

ရာ  

စုစုေပါင္း (၁၂) ေနရာ 

၁) ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး 

၂) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး  သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ 

၃) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး  ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ ္

 )သီလ၀ါအိုးအိမ္ဦးစီးဌာနအစည္းအေ၀းခန္းမ    

စီမံခန္႕ခြ ေရးေကာက္မတီယာယီရုံး ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္  

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုံအနီး။ 

၅) ျမန္မာဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြံ႔ေ၇းလီမိတက္ရုံး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုံ။  

၆) သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္း ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စု(၇)ခု  

- ဘုရားကုန္းေက်းရြာအုပ္စုရုံး  

- လက္ယက္စမ္းေက်းရြာအုပ္စုရုံး  

- အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာအုပ္စုရုံး  

- ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ရုံး  

- ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္ရုံး  

- သီတာျမုိင္ရပ္ကြက္ရုံး  

- ေရႊေပ်ာက္ေက်းရြာရုံး  

အႀကံျပဳႏုိင္သည့္စနစ္ 
အႀကံျပဳစာမ်ားကိုအဂ လိပ္ ျျမန္မာႏွစ္ဘာသာႏွင့္တင္ျပသည့္ေနရာမ်ားမွတစ္ဆင့္သို႔မ

 ုတ္ အီးေမလ္လိပ္စာမွတစ္ဆင့္ေပးပုိ႔နုိင္သည္။. 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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အသံုးျပဳမည့္ဘာသာစကား ေ သသုံးစကား  ျမန္မာဘာသာစကား  အဂ လိပ္ဘာသာစကား 

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 

ပုံ၁၀.၂-၅ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမ်ားတြင္ေႀကျငာျပသထားပုံႏွင့္ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအစီရင္ခံစာမူႀကမ္း 

ျဖန္႔ေ၀ထားပုံ 

 

(၃) နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ လူထုအားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္းမွ ရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္  

လူထုထံမွ အၾကံျပဳခ်က္ ၂ ခုကို ရရိွပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကိ ု ေအာက္ပါ ဇယား ၁၀.၂-၆ တြင္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္  ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

 

  

အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္ေႀကျငာျပသ 

ထားပုံ 

သီလဝါအထူးစိီးပြားေရးဇုန္စီမံခ့ံခြ ေရးေကာ္္မတီရုံးတြင္

ေၾက ျငာျပသထားပုံ (ယာယီ) 

  

လက္ယက္စမ္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၌နယ္ပယ္သတ္မွ

တ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမူႀကမ္းျဖန္႔ေ၀ထားပုံ 

ေရႊေပါက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၌နယ္ပယ္သတ္ 

မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာမူႀကမ္းျဖန္႔ေ၀ထားပုံ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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ဇယား ၁၁.၂-၆  အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

စဥ္။ အၾကံျပဳခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ေပးသ ူ အၾကံျပဳခ်က္ကိ ုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း  

I-1 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ေအာက္ပါ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 

ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။ 

၁) လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ 

ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခုိက္ေစလိုပါ။ 

၂) စီမံကိန္းမွ အနံ႔ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ 

အနီးအနားေန ရြာသားမ်ားကို 

သက္ေရာက္မႈ မျဖစ္ေစလိုပါ။  

အလြမ္းဆြတ္ရြာသား  ၁) 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ျပည္သူလူထုက်န္

းမာေရးကို 

မထိခုိက္ေအာင္ေရ ေလ အသံဆူညံမႈႏွင့္အ

နံ႔ဆိုးထြက္ရိွမႈကိုထိန္းခ်ဴပိစီမံသြားမွာျဖစ္ျပီ

းေလ်ာ့ပါးေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုထည့္သြင္းစ

ဥ္းစားသြားျဖစ္တယ္။  

၂) ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ အနံ႔ဆိုးႏွင့္ 

ပတ္သက္  ေအာက္ပါ 

ကာကြယ္ကုစားျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို 

အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

က)ေလထုညစ္ညမ္းမႈမရိွေအာင္အခုိးအေ

ငြထြက္ရိွမႈထိန္းခ်ဴပ္စနစ္ကို 

တပ္ဆင္အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္သည္။   

ခ) မၾကာခဏ အမိႈက္ဖယ္ရွားျခင္း 

က ့သို႔ေသာ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာထိန္းသိမ္းေရနည္းလမ္းမ်ာ

း 

ဂ)အနံ႔ဆိုးထြက္ရိွမႈႏွင့္လံုေလာက္ေသာအ

ကြာအေ၀းထားရိွ    ျခင္း။ 

အဆိုပါသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ မွ EIA အစီရင္ခံစာ 

မူၾကမ္းထ တြင္ အက ျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ TSMC သို႔ 

တင္ျပေသာ EIA,IEE သို႔မ ုတ္ ECPP 

တြင္လည္း ထည့္သြင္း 

သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား- EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၉) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

I-2 အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ 

စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ 

အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရိွႏုိင္မွာ 

အလြမ္းဆြတ္ရြာသား -- 

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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စဥ္။ အၾကံျပဳခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ေပးသ ူ အၾကံျပဳခ်က္ကိ ုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း  

ျဖစ္သည့္အတြက္ 

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။  

II-1 ယခုလက္ရိွအစီရင္ခံစာူႀကမ္းသည္(

၂၆၂) က္တာအတြက္သာျဖစ္   

ျပီး က္္တာ(၇၀၀)လံုးအတြက္မ ု

တ္ပါ။ 

အပုိင္း (ခ) ဧရိယာ ၏ 

 က္တာ(၇၀၀) အတြက ္

အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း အားလံုးကို 

တစ္ျပိဳင္တည္း ခ်ျပသင့္ပါသည္  

သီလဝါ ေ သခံ  စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာႏွင့္ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး  

လူေနႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးဧရိယ

ာ မ်ားအတြက္အဆုိျပဳသူမ်ားမတူပါ။ 

ထို႔ေႀကာင္စီမံကိန္းအလိုက္နယ္ပယ္သတ္မွ

တ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

သီျခားစီျပင္ဆင္ရျခင္းျဇစ္ပါသည္။ 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး  

လူေနႏွင့္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကာားေရးးဧရိ

ယာ အတြက္ 

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအစီရင္ခံစာ 

ကိ၂ု၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္မွ ၂၉ 

ရက္အတြင္းတင္ျပသြားမွာျဖစ္သည္။ 

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား-မလိုအပ္ပါ။ 

II-2 ဇယား(၂-၁)တြင္ 

စက္မႈလုပ္ငန္မ်ား၏ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ

အားစက္ရုံတုိင္းတြင္ေရဆိုးသန္႔စင္

စနစ္မ်ားထားရွိျပီး ထုိမွတဆင့္  ို

ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံမွထပ္မံသန္႔ 

စင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသီလ၀ါအထူးစီး

ပြားေရးဇံု အပုိင္း (က)မူ၀ါ  

ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

ထုိအတြက္ခြင့္ျပဳရန္ဆန္းစစ္မႈမ်ား

အေၾကာင္းအားလည္းအစီရင္ခံစာ

တြင္ထည့္သြင္းရန္လုိ အပ္ပါသည္။ 

 င္းအျပင္ သန္႔စင္စနစ္မ်ား 

စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ မကိုက္ညီပါက 

အေရးယူမည့္အစီအစဥ္မ်ားလည္း

ထည့္သြင္းသင့္ ပါသည္။  

သီလဝါ ေ သခံ စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူမ်ား တြင္ 

ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ျခင္း အတြက္ 

“သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇံု (ဇုံ(က))မူ၀ါ ” 

ရွိပါသည္။  င္းမူ၀ါ ကို ဇုံ(ခ)စက္မႈလုပ္ငန္း 

ဧရိယာအတြက္ 

အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ င္းမူ၀ါ တြင္ဌ

ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ 

မ်ားသည္  ိုေရသန္႔စင္စက္ရုံသို႔ 

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ေရဆိုးမ်ား 

သာစြန္႔ထုတ္ရပါမည္။ 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ 

ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈအား ေသခ်ာေစရန္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ TSMC ႏွင့္ 

ပူးေပါင္း  

ေရဆိုးစြန္႔ပစ္စနစ္မတည္ေဆာက္မီစစ္ေဆ

းျခင္း စနစ္မလည္ ပတ္မီစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ 

စနစ္လည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား 
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စဥ္။ အၾကံျပဳခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ေပးသ ူ အၾကံျပဳခ်က္ကိ ုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း  

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား-မလိုအပ္ပါ။ 

II-3 အပုိင္း (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

“စီမံကိန္းသည္ ျပင္ပအခ်က္ 

အလက္မ်ားေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းႏုိင္ 

သည္”  ူေသာအခ်က္မွာ 

နားလည္ရန္ခက္ခ ပါသည္။ 

ပိတ္သိမ္းကာလတြင္စီမံကိန္း 

ေၾကာင့္ သဘာ၀ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္သည္။ ထိ ု

“ပိတ္သိမ္းျခင္း”ကိုအေသးစိတ္ 

ရွင္းျပရန္ လုိပါသည္။ 

သီလဝါ ေ သခံ ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားသည္ 

လုပ္ငန္မ်ားပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ားတို႔

အတြက ္  စီမံကိန္း 

ပိတ္သိမ္းျခင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုEIAအ

စီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား-EIA အစီရင္ခံစာ 
မူၾကမ္း (အခန္း ၇ ႏွင့္ ၈) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

II-4 အပုိင္း(၃)တြင္ 

“ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းႏွင့္လက္ရွိ

စုေဆာင္းထားေသာသဘာ၀ 

ႏွင့္လူမႈဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား ေပ  

အေျခခံ စီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာ၀ 

ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္သက္ေရာက္ႏုိင္ 

ေျခမ်ားအားEIAလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

ဆန္းစစ္အက ျဖတ္သြားမည္ျဖစ္   

သည္” ုေဖာ္ျပထားသည္။ထုိေဖာ္  

ျပခ်က္သည္လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ကြင္း

ဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမလုပ္ေဆာင္

ရေသး ုအဓိပၸါယ္ရသည္။ထုိ႔အ 

တြက္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပီးမွ

သာအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကိုျပင္ဆင္

သင့္သည္။ 

သီလဝါ ေ သခံ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျပီးျဖစ္ျ

ပီး ရလ ္မ်ား အားEIA 

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္တင္ျပမည္ျဖစ္သ

ည္။ EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 

လက္ရွိစုေဆာင္းထားေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈရလာ ္မ်ား အရ 

စီမံကိန္းေၾကာင့္သဘာ၀ႏွင့္လူမႈ၀န္းက်င္

သက္ေရာက္မႈမ်ား အား 

အက ျဖတ္ဆန္းစစ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား-မလိုအပ္ပါ။ 

II-5 EIAအစီရင္ခံစာတြင္ေဆာက္လုပ္ေ

ရးကာလႏွင့္လည္ပတ္ေရးကာလ

အတြင္းအလုပ္သမားမ်ားေရာဂါကူး

စက္ပ်ံႏံွမႈမရွိေစရန္ၾကိဳတင္အသိ 

သီလဝါ ေ သခံ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအစီရင္ခံစာမူၾကမ္း

တြင္အလုပ္သမား 

မ်ား၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္AIDA/HIVက ့

သို႔ကူးစက္ေရာဂါမ်ားပ်ံႏံွႏုိင္မႈမ်ားအားထ
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ေပးကာကြယ္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို 

ထည့္သြင္းသင့္သည္။  

ည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ 

ထိုသက္ေရာက္ႏုိိင္ေျခ မ်ားကို EIA 

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 

ထည့္သြင္းအက ျဖတ္ပါမည္။ 

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား-EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၇) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

II-6 စြန္႔ပစ္ပစ ည္းႏွင့္ပက္သက္  

ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ 

ထြက္ရွိမည့္ စြန္႔ပစ္ပစ ည္းမ်ား  

ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားမွလုပ္ငန္း 

လည္ပတ္စဥ္ထြက္ရွိမည့္အႏၱရာယ္

ရိွ/မရွိစြန္႔ပစ္ပစ ည္းမ်ားႏွင့္ပိတ္သိမ္း

ကာလတြင္းထြက္ရွိမည့္စြန္႔ပစ္ 

ပစ ည္းမ်ားအၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါ

သည္။ထုိစြန္႔ပစ္ပစ ည္းမ်ားႏွင့္ပက္

သက္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား

 စီမံခန္႔ခ ြေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ျပစ္ 

 ဏ္မ်ားအားEIAအစီရင္ခံစာမႈ       

ၾ ကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

သီလဝါ ေ သခံ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္သူသည္ပတ္၀

န္က်င္စီမံခန္႔ခ ြမႈႏွင့္ 

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္းအေ

ကာင္ထည္္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ဌားရမ္းလုပ္ကုိင္သူ

မ်ားမွလုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ထြက္ရွိမညွ့္စြန္႔

ပစ္ပစ ည္းမ်ားကို သီလ၀ါ ဇံု (က)၏ 

“သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇံု 

(ဇုံ(က)မူ၀ါ ”ႏွင့္TSMC သို႔တင္ျပေသာ 

ECPP အတိုင္း 

အေကာင္ထည္္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္

။ 

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား-EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၇ႏွင့္ ၉) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

II-7 ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုေဖာ္ျပ 

ခ်က္တြင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာအလု

ပ္သမားမ်ားမွာအနည္းငယ္သာသ

က္ေရာက္ႏုိင္ေသာ္လည္းလယ္သ 

မားမ်ားမွာလုံုးလံုးသက္ေရာက္ႏုိင္

သည္။ 

ယင္းေဖာ္ျပခ်က္အားအေသးစိတ္ 

ရွင္းလင္းရန္လိုသည္။ 

သီလဝါ ေ သခံ လယ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ 

စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံလူမ်ား (PAPs) 

အား ဂရုတစုိက္ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္။  

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား-EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၇) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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စဥ္။ အၾကံျပဳခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ေပးသ ူ အၾကံျပဳခ်က္ကိ ုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း  

II-8 ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္တြင္ 

 ိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းႏွင့္သုသာန္တို႔

မွာစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိသည္မွ

ာထင္ရွားပါသည္။ သက္ေရာက္မႈ 

အက ျဖတ္ျခင္းတြင္သံုးသပ္ခ်က္အ

ဆင့္မွာမသင့္ေတာ္ ုယူဆပါ 

သည္။ အဆင့္ ‘ ’ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

ထို႔အတြက္ 

အခ်က္အလက္ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဖာ္  

ျပ သင့္သည္။ 

သီလဝါ ေ သခံ လူၾကီးမင္း၏အၾကံေပးခ်က္အရ 

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ 

ေပ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား EIA 

အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 

ဂရုျပဳစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ 

သက္ေရာက္မႈအက ျဖတ္ျခင္းအား 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားေပ အေျခခံ  

ပမာဏႏွင့္အဆင့္ 

တို႔ကိုအတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား-EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၇) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

II-9 ေနရာသစ္သို႔ျပန္လည္ေနရာခ် 

ထားမႈအပုိင္းတြင္“ေဆာက္လုပ္ 

ေရးကာလတြင္လူေနအိမ္ေျခမ်ားမ

ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျပန္လည္ 

ေနရာခ်ထား မႈမ်ားမရွိႏုိင္ပါ” 

 ုေဖာ္ျပထားျခင္းမွာမဆီေလ်ာ္ပါ။ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 

ျပည့္ျပည့္စံုစုံျပင္ဆင္သင့္သည္။ 

လက္ရွိ တြင္ဇံု (ခ)ဧရိယာတြင္း 

လူေနအိမ္ေျခမ်ား ရွိပါသည္။ 

သီလဝါ ေ သခံ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ 

လည္ပတ္ေရးကာလအတြင္း 

အစီစဥ္မက်ေသာျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈမ

်ားအား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။နယ္ပယ္သ

တ္မွတ္ျခင္း 

အစီရင္ခံစာပါေဖာ္ျပခ်က္မွာျပည္သူမ်ားအၾ

ကားရႈပ္ေထြးေစႏုိင္ပါသည္။     

ေလ့လာေရးအဖ ြ႔သည္  င္းအပုိင္း အား 

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 

ရွင္းလင္းစြာတင္ျပ ပါမည္။ 

ထပ္၍တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား-EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း (အခန္း ၇) တြင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

*နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအစီရင္ခံစာတြင္ 
“ေနထိုင္ေသာ ဧရိယာမရိွေသာေၾကာင့္ 
မလိုမတူေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားမရိွႏုိင္”  ု 
ပိတ္သိမ္းအဆင့္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ပိတ္သိမ္းကာလႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလၾကားတြင္ 
လူထုမ်ားၾကား ရွဳပ္ေထြးမႈအခ်ိဳ႕ 
ရိွႏုိင္ပါသည္။     ေလ့လာေရးအဖြ ႕က 
EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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စဥ္။ အၾကံျပဳခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ေပးသ ူ အၾကံျပဳခ်က္ကိ ုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း  

ထိုေအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းပါလိမ့္မည္။   

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 

မွတ္ခ်က္။ ။ “အျခားတံု႕ျပန္မႈမ်ား” သည ္ ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးအတြင္း ရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထပ္၍ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္မႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။ 

 

၁၁.၂.၃ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္ EIA အတြက္ နိဂုံးခ်ဳပ္  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ PCM သံုးၾကိမ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စုစုေပါင္း 
 ၁၁ ေယာက္ တက္ေရာက္ခ ့ပါသည္။ ၁၃၂ ေယာက္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေ သခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ 
NGO အဖြ ႔ဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ PCM က်င္းပေနစဥ္တြင္ တက္ေရာက္လာေသာသူမ်ားသည္ စီမံကိန္းကို 
စိတ္ပါဝင္စားပုံရျပီး အခ်ိဳ႔မွာ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္မ်ားကို မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား ရုိက္ယူၾကပါသည္။  

စုစုေပါင္းအားျဖင့္ PCM အခမ္းအနားသံုးခုတြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ၁၈ ခု ႏွင့္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း 
အခမ္းအနားတြင္ အၾကံျပဳခ်က္ ၂ ခု ရရိွပါသည္။  င္းတို႔တြင္ စီမံကိန္းမွ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အေျခခံ လူမႈ 
အေဆာက္အဦးမ်ား အေပ  သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားစြာ 
ပါဝင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအသစ္ရရိွႏုိင္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ တစ္ခုပါဝင္ပါသည္။ ထိ ု ရရိွလာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို EIA 
မူၾကမ္း  EMP ႏွင့္ EMoP တို႔တြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားခ ့ပါသည္။   



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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၁၁.၃ EIA မူၾကမ္း အဆင့္  

၁၁.၃.၁ EIA မူၾကမ္းအဆင့္ လူထု အၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝး 

(၁) EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝးကို နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္က ့သို႕ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ 

  

ေရႊျပည္သာယာ ေက်းရြာအုပ္စုရုံးတြင္ ေၾကျငာစာ 
ကပ္ထားပုံ 

အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာအုပ္စု  အိမ္ေျခ ၁၀၀ 
ေခါင္းေဆာင္အိမ္တြင္ ေၾကျငာစာ ကပ္ထားပုံ 

မူရင္း-     ေလ့လာေရးအဖြ ႕ 

ပုံ ၁၁.၃-၁ ေၾကျငာစာကပ္ထားပုံမ်ား (EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြး အစည္းအေဝး) 

 

(၂) EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝးမွ ရလ ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝး သံုးခုလံုးကို သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္ အိုးအိမ္ဌာန၏ စည္းေဝးခန္းမတြင္ ၂၀၁၆ ဧပရယ္ 

၂ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခ ့ပါသည္။ မူလက ( )ပြ က်င္းပရန္စီမံထားေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ဧပရယ ္၂ ရက္ေန႔ 

မြန္းလႊ ပိုင္းပြ ကုိ တက္ေရာက္သူနည္းပါးမႈေႀကာင့္ TSMC ႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားတုိင္ပင္ကာ ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္။ 

(တက္ေရာက္သူ ႏွစ္ေယာက္)။ ၂၀၁၆ ဧပရယ္ ၂ ရက ္ မနက္ပိုင္းတြင္ တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း ၁၁၀ ေယာက္ 

ဧပရယ္ ၇ ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ ၆၅ေယာက္ မြန္းလႊ ပိုင္းတြင္ ၂ေယာက္တုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခ ႔သည္။ 

တက္ေရာက္သူစုစုေပါင္း၏  ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္သူစာရင္းကုိ ေနာက္ဆက္တြ  

၁၀.၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြ တြင္ (၁) စက္မႈဧရိယာ  လူေနထိုင္မႈဧရိယာ  စီးပြားေရးဧရိယာႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဧရိယာမ်ား 

ပါဝင္ေသာ အပုိင္း (ခ) စီမံကိန္းမ်ား  (၂) အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း ရလ ္ (၃) သက္ေရာက္မႈ 

အက ျဖတ္ျခင္း ရလ ္ (၃) အဆိုျပဳ ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳျခင္း အစီအစဥ္မ်ား 

ရွင္းျပပါသည္။ ထိ႕ုအျပင္ လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝးမွ ရလ ္မ်ားႏွင့္ လူထု၏ တု႕ံျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ TSMC မွ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-24 

 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တက္ေရာက္သူမ်ားအား အတိုခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းျပပါသည္။ အဆံုးတြင္ အစည္းအေဝးတစ္ခုလံုး၏ 

ေမးခြန္းႏွင့္ အေျဖမ်ားကို စုစည္းပါသည္။ လူငါးဦးဆီမွ ေမးခြန္းမ်ား ရရိွျပီး စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူႏွင့္ အဖြ ႕အစည္းမွ 

ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဇယား ၁၁.၃-၁ ႏွင့္ ဇယား ၁၁.၂-၃ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာလို မွတ္သားထားေသာ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းသည္ ေနာက္ဆက္တြ  ၁၀-  တြင္ 

ပါဝင္သည္။ 

 ါ့အျပင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ပံုစံမ်ားကုိ တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အထင္အျမင္မ်ားရရိွေအာင္ 

ျဖန္႕ေဝေပးခ ႔သည္ ။ အႀကံျပဳခ်က္ ၇ခ်က ္ လက္ခံရရိွခ ႔သည္။ အဓိက အႀကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ အထင္အျမင္မ်ားကုိ 

အတြ တစ္ခုစီတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပံုစံျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ 

 

ဇယား ၁၁.၃-၁  EIA မူၾကမ္းအဆင့္ လူထု အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခ်က္ 

အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႕စြ  (၁) ၂၀၁၆ခုႏွစ ္ ဧၿပီလ  ၂ ရက္  စေနေန႕ 

ပထမပုိင္း- ၁၀း၀၀ မွ ၁၁း၃၀  

(၂) ၂၀၁၆ခုႏွစ္  ဧၿပီလ  ၇ ရက္  ၾကာသပေတးေန႔ 

 ုတိယပုိင္း-  ၁၀း၀၀ မွ ၁၁း၃၀ ႏွင့္ 

တတိယပုိင္း- ၁း၃၀ မွ ၃း၀၀  

ေနရာ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏အစည္းအေ၀းခန္းမ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ 

ခန္႕ခြ ေရးေကာ္မတီ ယာယီရုံး  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီး  သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ 

ဖိတ္ႀကားထားသူမ်ား -  ါရုိက္တာ  ပတ္၀န္က်င္ထိန္းးသိမ္းေရးဦးစီးဌာန  ရန္ကုန္တိုင္းေ သႀကီး။ 

-  ုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန  ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္။ 

- အရာရိွမ်ား  သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရိွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန။ 

- အရာရိွမ်ား  အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန  ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။ 

- ျမိဳ႕နယ္အရာရိွမ်ား  စည္ပင္ဌာန  ေက်းလက္ဖြ႕ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန  ႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန  သန္လ်င္ႏွင့္ 

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္။ 

- အရာရိွမ်ား  ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္  ပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန။   

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စက္ရုံမ်ား။ 

- သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးပတ္၀န္းက်င္ရိွေ သခံမ်ား။ 

-စီမံကိန္းရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွသူ/စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သူႏွင့္  ဆက္စပ္ေနေသာ အစုိးရအဖြ ႕အစည္း 

မ်ား။ (ဥပမာ- TSMC, MJTD) 

- အျခားအဖြ ႕အစည္းမ်ားနွင့္ စီမံကိန္းကိုစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-25 

 

မူရင္း-     ေလ့လာေရးအဖြ ႕ 

(၃) EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြ မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

၁) ပထမပုိင္း (မနက္ပုိင္း  ၂၀၁၆ ဧပရယ္ ၂ရက္) 

 

ဇယား ၁၁.၃-၂ PCM ပထမပုိင္းမွ အဓိကေမးခြန္းႏွင့္ တံု႕ျပန္မႈမ်ား 

စဥ္ ေမးခြန္း လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝးအေျဖမ်ား 
၁ အစီရင္ခံစာအရ အပုိင္း(ခ) အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ 

ေရပမာဏသည္ တစ္ရက္လ်င္ ၁၇၀၀၀ 
ကု မီတာရိွပါတယ္။ ၂၀၁၉ ဝန္းက်င္တြင္ လဂြန္းျပင္ 
ေရေလွာင္တမံမွ သီလဝါ SEZ အတြက္ တစ္ရက္လ်င္ 
 ၂၀၀၀ ကု မီတာ ရရိွပါလိမ့္မည္။  ါ့ေၾကာင့္ 
စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ဘာသာေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ ေ သခံလူထုဆီသို႕ ပုိေနေသာ ေရကုိ 
ပုိ႔ေပးႏုိင္ပါသလား။ 

သီလဝါ SEZ ၏ ေရလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လဂြန္းျပင္မွ 
ေရအသံုးျပဳမႈကို ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးပါမယ္။ 
 (TSMC) 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၂ အစီရင္ခံစာတြင္ အစုိင္အခ စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တစ္ႏွစ္လ်င္  ၁၀၀ တန္ ေျမျမွပ္ရန္ ခန္႔မွန္းထားျပီး စက္ရုံ 
အစုိင္အခ  စြန္႔ပစ္မႈအတြက္ ေျမဖုိ႕ျခင္း စနစ္မ်ား ရိွပါသည္။ 
သို႕ေသာ္ သီလဝါ SEZ အတြက္ ေျမဖုိ႕ျခင္းသည ္
ေရရွည္အတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ေ သခံမ်ား ရွင္းလင္းစြာ 
သိရိွႏုိင္ရန္ ေရရွည္အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါတယ္။ 
အိမ္တြင္း စြန္႔ပစ္မႈမ်ားအတြက္ သန္လ်င္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရန္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ 
ေဖာ္ျပေပးေစလိုပါတယ္။ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ 
အညစ္အေၾကး အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စက္ရုံစြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ 
အိမ္တြင္း စြန္႔ပစ္မႈမ်ား၏ ကုစားမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပေပးရန္ လိုပါသည္။ စက္ရုံ အမိွဳက္မ်ားအတြက္ 
အမိွဳက္ပုံတြင္သာ မ ုတ္ဘ  အခ်ိဳ႕ အစုိင္အခ မ်ားကို 
ျပန္လည္အသံုးျပဳျပီး အခ်ိဳ႕ကို စြန္႔ပစ္ပါမည္။ 
 (OSSC) 
ထပ္မံတံု႕ျပန္မႈမ်ား- EIA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း (အခန္း ၃ ႏွင့္ 
၇) တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ 

၃ HIV/ AIDS သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး 
နည္းလမ္းမ်ား  ဓါတုပစ ည္း သံုးစြ မႈ  EMP  
ပိတ္သိမ္းစနစ္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအၾကိဳကာလႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္  
ဖြ ႕စည္းပုံစနစ္  တာဝန္ရိွမႈ  ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳမည့္ 
အဖြ ႕ဝင္မ်ားကို အေသးစိတ္ သိလိုပါသည္။  

ECPP တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္လ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ 
ေဆးစစ္မႈ ျပုလုပ္သင့္ေၾကာင္း  ဓါတုပစ ည္း အသုံးျပဳျခင္း 
အစီအစဥ္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ခြင္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ     ေဘာင္အတြင္း ျပဳလုပ္တ ့ 
အရမ္းေစာလြန္းတ ့ စီမံကိန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ သင္တို႕၏ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္ပါတယ္။  
(ECD) 
ထပ္မံတုံ႔ျပန္မႈမ်ား- EIA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း (အခန္း ၇) 
တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသည္။ 

  ေလအရည္အေသြးေၾကာင့္ ေ သခံလူထု 
ဘာမွ်မျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဘယ္လုိ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား တိုးလာႏုိင္မလ ။ ေ သခံလူထုက 
နားလည္ဖုိ႕ခက္ခ တယ္။ ပုိမုိနားလည္ေစရန္ ရုိးရွင္းေသာ 
စကားလုံးမ်ားသံုး၍ ရွင္းျပေစလိုပါတယ္။  
ေရအရည္အေသြးအတြက္ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ 
တပ္ထားျခင္းကို သေဘာက်ပါတယ္။  ါေပမယ့္ 
ေရဆိုးသန္႔စင္စက္က လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစသ္အတိုင္း 
လုပ္ႏုိင္မလုပ္ႏုိင္ဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။ 

ေလႏွင့္ ေရအရည္အေသြးအတြက္ နည္းပညာပုိင္းႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ လူထုနားလည္ရန္ ခက္ခ ပါတယ္။ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါသည္။ (OSSC) 
ထပ္မံတုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၅ ထိခုိက္ခံစားရေသာ ၃၆ အိမ္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ေျမအသံုးခ် ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-26 

 

စဥ္ ေမးခြန္း လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝးအေျဖမ်ား 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဘယ္လုိ 
လုပ္ေဆာင္ေပးမွာလ ။ ပိတ္သိမ္းကာလတြင္ 
ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ “D” အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ပါသည္။ ထုိသူမ်ားကုိ 
ပိတ္သိမ္းအဆင့္တြင္လည္း ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ 
ထို႕ျပင္ PAH  ၀% သည ္ ေျမအသံုးခ် ဝင္ေငြ 
အရင္းအျမစ္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထိုအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြျပန္လည္ရရိွေရးမ်ား 
မည္သို႕ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္နည္း။  

ရိွသူမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ 
သက္ေရာက္ခံ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုအတြက္ 
အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။ ထို႕ျပင္ PAHs မ်ားအတြက္ 
သင္တန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ (TSMC) 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၆ ဖုန္ထူေသာေၾကာင့္ ေရအမ်ားအျပား လမ္းေပ ျဖန္းပါတယ္။ 
လမ္းအေျခအေနကဆိုးေနပါတယ္။ မေတာ္တဆ 
ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

ေကာင္းစြာမွတ္သားထားပါ့မယ္။ အၾကံေပးမႈအတြက္ အထူး 
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ (TSMC, OSSC) 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 

မွတ္ခ်က္။ ။ “အျခားတံု႕ျပန္မႈမ်ား” သည ္ ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးအတြင္း ရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထပ္၍ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္မႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။ 

  
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း တက္ေရာက္သူမ်ား 

ပုံ ၁၁.၃-၂ EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝး၏ ပုံမ်ား (ပထမပုိင္း) 

၂)  ုတိယပုိင္း (မနက္ပုိင္း  ၂၀၁၆ ဧပရယ္ ၇ ရက္) 

 

ဇယား ၁၁.၃-၃ EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ PCM  ုတိယပိုင္း၏ အဓိက ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား 

စဥ္ ေမးခြန္း လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝးအေျဖမ်ား 
၁ အစည္းအေဝးတက္တ ့အတြက္ေၾကာင့္ 

ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား  
စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရပါတယ္။  
 ါေပမယ့္ ရြာထ မွာ လူေတြအမ်ားၾကီး က်န္ေသးတယ္။ 
အစည္းအေဝးက အေၾကာင္းအရာေတြကို သူတုိ႕ကို 
ျပန္ေျပာျပေပးပါမယ္။  ါေပမယ့္ ျပည့္စုံေအာင္ 
ေျပာျပႏုိင္မယ္ေတာ့ မထင္ဘူး  ါေၾကာင့္ တစ္အိမ္ခ်င္းစီ 
ဖိတ္ၾကားျပီး လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈေတြကို 
လုပ္သင့္တယ္။  

 ါက PCM  ုတိယေန႔ရ ႕  ုတိယအၾကိမ္ေျမွာက္ပါ။ 
ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာမွာ 
ျပဳလုပ္ခ ့ျပီး  ီတၾကိမ္ကို ၂၀၁၆ ဧပရယ္ ၂ ရက္မွာ 
ျပဳလုပ္ပါတယ္။ တစ္ၾကိမ္စီကို အစုိးရဌာန  ေ သခံလူထု  
သက္ေရာက္ခံလူထုႏွင့္ အျခား စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကို ဖိတ္ျပီး 
အပိုင္း ေလးပုိင္းခြ လုပ္ပါတယ္။ အစည္းအေဝး 
ျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္းကို ရြာလူၾကီးမ်ားထံ ဖိတ္စာမ်ား ပုိ႔ျပီး 
သြားလာေရးအတြက္ အၾကိဳအပုိ႕ လိုမလိုကိုလ  
ေမးျမန္းပါတယ္။ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
ႏွစ္ခုကို ေ သခံမ်ား၏ အၾကံေပးမႈမ်ား ေထာက္ျပမႈမ်ား 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-27 

 

စဥ္ ေမးခြန္း လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးအစည္းအေဝးအေျဖမ်ား 
အတြက္ ခ်ျပခ ့ပါတယ္။ ( ီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီ)။ 
လူၾကီးမင္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို EIA 
အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသြားပါမည္။ 
အၾကံျပဳစာမ်ား ပါဝင္ေသာ EIA အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၆ မတ္ 
၂ မွ ဧပရယ္ ၂၃ အထိ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္း 
ျမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ၁၆ ေနရာကို ခ်ျပေပးပါမယ္။ လူၾကီးမင္းမ်ား၏ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို ၾကိဳဆိုပါတယ္။ 
(REM) 
 ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၂ သီလဝါ SEZ အတြင္း လ်ပ္စစ္မီးရရိွေသာ္လည္း  ဂုံ-
သီလဝါ လမ္းတေလ်ာက္ လ်ပ္စစ္မီးမရရိွပါ။  ါေၾကာင့္ 
ညမွာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈေတြ ရိွလာႏုိင္ပါတယ္။  

သီလဝါ SEZ အတြင္း စီမံခန္႔ခြ မႈမွာသာ တာဝန္ရိွျပီး  ဂုံ-
သီလဝါလမ္းအတြက္ တာဝန္မရိွပါ။  င္းသည္ ရန္ကုန္ 
လ်ပ္စစ္ဌာနမွာသာ တာဝန္ရိွပါတယ္။ လူၾကီးမင္းမ်ား၏ 
အၾကံျပဳခ်က္ကို သက္ဆုိင္ရာဌာနကို တင္ျပေပးပါမယ္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား- အၾကံျပဳခ်က္ကို သက္ဆုိင္ရာ 
ဌာနထံ တင္ျပေပးပါသည္။ 

၃ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ေရးအတြက္ 
အစီအစဥ္ရိွပါသလား။ 

ယခု အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၆ ထပ္ အေဆာက္အဦး 
ေဆာက္လုပ္ေနပါတယ္။ အလုပ္သမား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ 
ေနထိုင္ႏုိင္ပါတယ္။  
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 

မွတ္ခ်က္။ ။ “အျခားတံု႕ျပန္မႈမ်ား” သည ္ ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးအတြင္း ရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထပ္၍ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္မႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။ 

 

  
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း တက္ေရာက္သူမ်ား 

 
 

 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-28 

 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြ ႕ 
ပုံ ၁၁.၃-၃ EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပေဆြးေႏြး အစည္းအေဝးမွ ပုံမ်ား ( ုတိယပုိင္း) 

 
၃) တတိယပုိင္း (ညေနပုိင္း  ၂၀၁၆ ဧပရယ္ ၇ ရက္ေန႔) 
တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း မရိွပါ။ 

  
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း တက္ေရာက္သူမ်ား 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္ အဖြ ႕ 

ပုံ ၁၁.၃-  EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအၾကံျပေဆြးေႏြး အစည္းအေဝးမွ ပုံမ်ား (တတိယပုိင္း) 

 ) အၾကံျပဳစာမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

PCM သံုးခုလံုးရိွ တက္ေရာက္သူအားလံုးမွ အၾကံျပဳလႊာ ၇ ခုကို ရရိွပါသည္။ အၾကံျပဳစာတြင္ ေရးသားထားေသာ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္  င္းတို႕၏ အေျဖမ်ားကို ဇယား ၁၁.၃-  တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၁၁.၃-  အၾကံျပဳစာမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား 

စဥ္ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္ အႀကံျပဳသူ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
၁ သီလဝါဧရိယာအတြင္း သစ္ပင္စုိက္ျခင္း 

ျပဳလုပ္ေစလိုပါတယ္။  ီအစီအစဥ္သာ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္  င္းကို 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္သင့္တယ္လို႔ 
ထင္ပါတယ္။  

ေ သခံ  က်ား SEZ ဧရိယာအတြင္း အပင္ႏွင့္ တိရစာ န္မ်ားသာမက 
အလုပ္သမားမ်ား မ်က္စိပေ သာအတြက္ပါ 
စိမ္းလန္းစုိေျပေရး လုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ထားပါတယ္။ 
ထို႕ျပင္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးစီက 
လုပ္ကြက္အတြင္း စိမ္းလန္းစုိေျပေရးမ်ား 
ျပင္ဆင္ရပါမယ္။ ထိုေနရာမ်ားကို စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူႏွင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ဥိးစီက 
ထိန္းသိမ္းရပါမယ္။  
SEZ အျပင္ဘက္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးမည့္ အစီအစဥ္ကို 
လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တပုိင္းအျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္ပါမည္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက သစ္ပင္စုိက္ျခင္း 
အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

၂     ေလ့လာေရးအဖြ ႕သည ္
ပတ္ဝန္းက်င္အေပ  ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို 
ျပည္သူလူထုကို ေျပာျပသင့္ပါတယ္။ 

ေ သခံ  က်ား စီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္လူထုအတြက္ 
ဆိုးကိ်ဳးမ်ားကို EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  ါ့အျပင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
အက ျဖတ္ျခင္း 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-29 

 

စဥ္ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္ အႀကံျပဳသူ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း 
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။  
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၃ သီလဝါ SEZ ဝန္းက်င္ရိွ ေ သခံလူထု၏ 
က်န္းမာေရး  လူမႈေရးႏွင့္ အျခားကိစ  
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေပးေစလိုပါတယ္။ 

ေ သခံ  က်ား စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူက က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ေ သခံလူထုအတြက္ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးပါမယ္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

  စီမံကိန္းကို 
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူက 
ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေစလိုပါတယ္။ 

ေ သခံ  က်ား ေကာင္းစြာမွတ္သားထားပါမည္။ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကိဳဆိုပါတယ္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၅ သေဘာတူပါတယ္။ ေကာင္းတယ္။ ေ သခံ  က်ား ေကာင္းစြာမွတ္သားထားပါမည္။ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကိဳဆိုပါတယ္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၆ သီလဝါ SEZ အေကာင္အထည္ 
ေပ သြားရင္ ေ သခံလူထုက 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ 
ရႏုိင္မလား။ 

ေ သခံ  က်ား ေကာင္းစြာမွတ္သားထားပါမည္။ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကိဳဆိုပါတယ္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၇ ေရႏွဳတ္ေျမာင္းေတြက အဆင္မေျပဘူး။ 
အထူးသျဖင့္ မုိးရာသီမွာ အႏၱရယ္ 
ျဖစ္ႏုိင္တယ္ 

ေ သခံ  က်ား စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူက စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း 
ေရႏွဳတ္ေျမာင္းစနစ္မ်ားကို တိုးျမင့္ရန္ 
စီစဥ္ေနပါတယ္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက ေရႏွဳတ္ေျမာင္းစနစ္ 
တိုးျမင့္ရန္ စီစဥ္သြားပါမည္။ 

၈ သီလဝါ SEZ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္တာကို 
သေဘာက်ပါတယ္။ ေ သခံလူထုေတြ 
အလုပ္အကုိင္ရႏုိင္တယ္။ 

ေ သခံ  က်ား ေကာင္းစြာမွတ္သားထားပါမည္။ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကိဳဆိုပါတယ္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္ 
စံညႊန္းမ်ားသံုးျပီး EIA ကုိ 
လုပ္ေစခ်င္တယ္။ 

ေ သခံ  က်ား ဤ     ေလ့လာမႈကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား  သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- မလိုအပ္ပါ။ 

၁၀ ေ သခံမ်ားကို ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား 
ေထာက္ပ့ံေစလိုျပီး 
အလုပ္အကုိင္အတြက္ ေ သခံမ်ားကို 
ဦးစားေပးေစလိုပါတယ္။ 
 

ေ သခံ  က်ား အဂ လိပ္ေက်ာင္းက ့သို႕ ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူက စီစဥ္ျပီးပါျပီ။  ါ့အျပင္ အျခား 
အစီအစသ္မ်ားကို CSR လုပ္ငန္း၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ 
အလုပ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သီလဝါ SEZ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားကို 
ေၾကျငာေပးသြားပါမယ္။ 
ထပ္မံတု႔ံျပန္မႈမ်ား- အၾကံျပုခ်က္အတိုင္း 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားပါမည္။ 
 

၁၁  ဂုံ- သီလဝါလမ္းမွာ မီးမရပါဘူး။ ေ သခံ  က်ား စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူ (သို႔) TSMC က သီလဝါ SEZ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-30 

 

စဥ္ အဓိကအၾကံျပဳခ်က္ အႀကံျပဳသူ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခ်က္ 
မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈေတြ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

အတြင္းမွာပ  တာဝန္ရိွပါတယ္။ အခုကိစ မွာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနမွာ တာဝန္ရိွပါတယ္။ 
MOC ကုိ တင္ျပေပးပါ့မယ္။ 
ထပ္မံတံု႔ျပန္မႈမ်ား- အၾကံျပုခ်က္ကို MoC သို႔ 
တင္ျပပါမည္။ 

၁၂ ယခုအခါမွာ 
ရာသီဥတုအလြန္ပူတ ့အတြက္ေၾကာင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
အပူ ဏ္ကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္ ရိွမရိွ 
သိခ်င္ပါတယ္။ 

ေ သခံ  က်ား ေဆာက္လုပ္ေရးကာလမွာ အေျခခံအားျဖင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရုိက္တာမ်ားက 
ျပင္ဆင္ထားတ ့ အပူ ဏ္ကာကြယ္ျခင္းက ့သို ႔ 
လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
ရိွပါတယ္။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက 
ကန္ထရုိက္တာတစ္ဦးခ်င္းစီကို 
အပူ ဏ္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္၇န္ 
အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသြားပါမည္။ 
ထပ္မံတုံ႔ျပန္မႈမ်ား- စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူက 
အပူ ဏ္ကာကြယ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ကန္ထရုိက္တာမ်ားကုိ ေၾကျငာသြားပါမည္။ 

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 

မွတ္ခ်က္။ ။ “အျခားတံု႕ျပန္မႈမ်ား” သည ္ ၂၀၁၅  ီဇင္ဘာ လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေဝးအတြင္း ရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထပ္၍ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္မႈကို ေဖာ္ျပပါသည္။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-31 

 

၁၁.၃-၂ EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ 

(၁) EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ 

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ ရရိွသေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ေအာက္ပါအတိုင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

- စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ အေရးၾကီးသည့္ အပုိင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း  ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား 

လိုအပ္ပါသည္။ (အဂ လိပ္ဘာသာျဖင့္ အေရးၾကီးသည့္ အပုိင္းမ်ား  အဂ လိပ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား) 

- PCM မက်င္းပမီ PD ကိ ုစီစဥ္ထားျခင္း 

- အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေနရာမ်ားပုိ၍ ျဖန္႔ေဝျခင္း (အသစ္ ေလးေနရာပုိ၍ ျဖန္႔ေဝျခင္း) 

ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ တင္ျပျခင္းက ့သုိ႔ အေသးစိတ္ကုိ ေၾကျငာျပီး ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္ 

ကိုယ္စားျပဳ ေနရာမ်ားသို႔ ပုိ႔ေပးပါမည္။ 

(၂) EIA မူၾကမ္းအဆင့္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္၏ ရလ ္မ်ား 

EIA မူၾကမ္းအဆင့္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္းကို ၂၀၁၆ မတ္ ၂  မွ ဧပရယ္ ၂၃ ထိ ျပဳလုပ္ပါသည္။  င္းကို 

ဇယား ၁၁.၃-၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေနရာ ၁၆ ခုတြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ ့ပါသည္။ 

 

ဇယား ၁၁.၃-၅ EIA မူၾကမ္းအဆင့္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း အစီအစဥ္၏ ရလ ္မ်ား 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
မည္အခ််ိန္ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂ )ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) မွ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ (စေနေန႔) အထိ (တစ္လ) 

ထုတ္ျပန္မည့္ေနရာမ်ား စုစုေပါင္း (၁၆)ေနရာ 

၁) ရန္ကုန္ေတာင္ပုိင္းခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ံုး 

၂) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ံုး 

၃) ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ံုး 

 ) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းအနီးရိွ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြ မႈေကာ္မတီ 

(ယာယီ) ံုးႏွင့္ 

၅) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရိွ ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလ၀ါဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ံံုး 

၆) သန္လ်င္ႏွင့္ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ရိွ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္ ံုး (၇)  ံုး 

    -ဖ်ာယာကုန္းေက်းရြာရံုး 

   - လက္ယက္စမ္းေက်းရြာရံုး 

  - အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာရံုး 

  - ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ ံုး 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-32 

 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
မည္အခ််ိန္ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂ )ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) မွ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ (စေနေန႔) အထိ (တစ္လ) 

  - သီတာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ ံုး 

  - ေရႊေျပာက္ေက်းရြာ ံုး 

၇) ရာအိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္ အျခားရြာသားအိမ္မ်ား (  ေနရာ) 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ေပးပုိ႔ျခင္းနည္းလမ္း 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား EIA မူၾကမ္းထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ေနရာမ်ားမွျဖစ္ေစ အီးေမးလ္ျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ ျမန္မာဘာသာ(သုိ႔)အဂ လိပ္ဘာသာတုိ႔ျဖင့္တင္ျပေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ 

အသံုးျပဳသည့္ 

ဘာသာစကား 

ေ သသံုးစကား  ျမန္မာဘာသာစကား 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္ အဖြ ႕ 

(၃) EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္းမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

စာတစ္ေစာင္ကို လူထုမွ ရရိွပါသည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ဇယား ၁၁.၃-၆ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထက္ပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ထပ္မံတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို အပုိင္း ၁၁.၃-၃ တြင္ 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဇယား ၁၁.၃-၆ လူထုအၾကံျပုခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား 

စဥ္ အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အေျဖမ်ား 

၁ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထု ပုိမုိရွင္းလင္းစြာ  
လြယ္ကူစြာ နားလည္ေစရန္ ရွင္းျပေစလိုပါတယ္။ 

EIA လုပ္ငန္းစဥ္ကို အခန္း ၂ စာ- ၂-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
EIA လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကို EIA အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၂ 
စာ ၂-၃ မွ စာ ၂-၁၅ ထိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ PCM တြင္လည္း 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၂ EIA လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးကို ေ သခံလူထုအတြက္ 
ရွင္းျပေစလိုပါတယ္။ 

၃ ယခုအခ်ိန္တြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳရန္အတြက္ အခ်ိန္မရိွေသာေၾကာင့္ 
PCM မတိုင္ခင္ EIA ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပုိ႔ေပးေစလိုပါတယ္။ 

လူထုအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း အစီအစဥ္ျပီးသည့္ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ေတာင္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
တင္ျပလို႔ရပါတယ္။ 

  EIA အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းတြင္ တခ်ိ ႔ဳနည္းပညာပုိင္း 
ဆိုင္ရာမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နားလည္ရန္ 
ခက္ခ ပါတယ္။  ါေၾကာင့္ နားလည္လြယ္ေအာင္ 
စကားလုံးရုိးရုိးရွင္းရွင္း အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။  

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ အသုံးအႏွဳန္းမ်ားျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ PCM တြင္ ပါဝင္ေသာ အရာမ်ားကို 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျပီး နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းအ 
စီရင္ခံစာကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆင္ထားပါတယ္။ အျခား 
ေမးခြန္းမ်ားရိွပါက စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ (သို႔) TSMC ကို 
ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။ 
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၅ အထက္ပါ ၁ မွ   ထိ EIA ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 
လိုပါတယ္။  ါမွ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
လက္ရိွအေျခအေနတြင္ EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို 
အၾကံျပဳရန္ ခက္ခ ပါတယ္။  ါ့ေၾကာင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသမည့္ အခ်ိန္ကို ရက္တိုးေပးေစလိုပါတယ္။ 
တကယ္လို႔ တိုးျမင့္ေပးတယ္ဆိုရင္ 
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ 

လူထုအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း အစီအစဥ္ျပီးသည့္ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ေတာင္ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
တင္ျပလို႔ရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးအၾကံျပုခ်က္မ်ားကို 
ၾကိဳဆိုပါတယ္။ 

မူရင္း-     ေလ့လာသည့္အဖြ ႕ 

 

၁၁.၃-၃ ရွင္းလင္းခ်က္ အစည္းအေဝးမ်ား 

ဇယား ၁၁.၃-၆ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လူထု၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားတံု႔ျပန္မႈတြင္ ရွင္းလင္းခ်က္အစည္းအေဝးမ်ားကို 

ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ေ သခံလူထု၏ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ ၂၀၁၆ ေမ ၁၀ႏွင့္ ၁၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခ ့ပါသည္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဇယား ၁၁.၃-၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

ဇယား ၁၁.၃-၇ ရွင္းလင္းခ်က္အစည္းအေဝးမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

အမ်ိဳးအစား ပထမရွင္းလင္းခ်က္အစည္းအေ၀း  ုတိယရွင္းလင္းခ်က္အစည္းအေ၀း 

အခ်ိန္ႏွင့္ေန႔ရက္ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၀)ရက္(အဂ ါေန႔) 
နံနက္ ၁၀း၃၀ မွ ၁၂း၃၀ ထိ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၈)ရက္ ( ု   ူးေန႔) 
ေန႔လည္ ၁၅း၀၀ မွ ၁၇း၀၀ ထိ 

ေနရာ MJTD အစည္းအေ၀းခန္းမ TSMC အစည္းအေ၀းခန္းမ 
တက္ေရာက္သည့္ဦးေရ စုစုေပါင္း (၅)ဦး စုစုေပါင္း (၁၉)ဦး 

အဓိကတက္ေရာက္သူမ်ား 

- သီလ၀ါလူမႈေရးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအဖြ ႕ 
- ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန  MJTD 
-     ေလ့လာေရးအဖြ ႕ 

- OSSC, TSMC ၏ ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာ 
ေရးအဖြ ႕ 
- ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန  MJTD 
-     ေလ့လာေရးအဖြ ႕ 

အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 

- စီမံကိန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈ  ေရဆုံး ႈံးမႈ  ဓာတု 
ပစ ည္းမ်ားအသုံးျပဳမႈ  ေျမဆီလႊာဆံုး ႈံးမႈ  
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ 
ထိခုိက္လြယ္သာအုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ထိခုိက္မႈခန္႔မွန္းခ်က္ 
- စီးပြားေရးအမ်ိဳးအစားအေပ မူတည္  
ေျမငွားရမ္းသူတစ္ဦးခ်င္းေပ သက္ေရာက္မႈ 
ခန္႔မွန္းခ်က္ 
- ဇုန္ေအဧရိယာအတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ဆိိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြ မႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
 
 

- EIA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
EIA, IEE, EMP လုပ္ငန္းစဥ္ 
- OSSC ရိွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 
ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
-ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္နည္္းလမ္းမ်ား 
ႏွင့္ရလ ္မ်ား 
-လူထုအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူသို႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း 
အစီစဥ္ 
-ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းစနစ္ 
-ျပန္လည္ေနရာခ်ထားစဥ္ႀကံဳေတြ႕ 
ႏုိင္သည့္ကိစ ရပ္မ်ား 
-အျခားစက္မႈဧရိယာမ်ား၏နမူနာျဖစ္ရပ္မ်ား 
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ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း တက္ေရာက္သူမ်ား 

ပုံ ၁၁.၃-၅  ုတိယအၾကိမ္ ရွင္းလင္းခ်က္ အစည္းအေဝးပုံ 

 

ရွင္းလင္းခ်က္ အစည္းအေဝးမ်ားမွ ေမးခြန္းအေျမာက္အမ်ား ေမးျမန္းၾကျပီး MJTD ႏွင့္ OSSC      ေလ့လာေရးအဖြ ႕ 

တို႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါသည္။ ေ သခံမ်ားမရွင္းလင္းသည္မ်ား ေပ်ာက္ေစရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားၾကား 

ပုိမုိနားလည္မႈမ်ား ရိွေစပါသည္။ EIA report တြင္ ေဖာ္ျပရန္ ႏွင့္ တတ္ႏုိင္သမွ်ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါရန္ 

ရြာသားမ်ားမွ ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္ (၃) ခုထားတင္ျပခ ့ပါသည္။ 

- ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ ၾကည့္စစ္ေဆးမႈအေပ  
အမ်ားျပည္သူပါ၀င္မႈ 
- မျဖစ္မေန ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈႏွင့္သဘာ၀ ပတ၀္န္းက်င္သက္ေရာက္မႈအား 
အခန္း (၇)တြင္ ပုိမုိရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းေပးပါရန္ 
- EIA မွ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ သေဘာတူညီထားသည့္ အေျခအေန  EIA ၏ပါ၀င္မႈမ်ား  EIA/IEE 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္  ေျမငွားရမ္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးပါရန္ 
 

အထက္ပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို     ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာအျဖစ္ 

ျပန္လည္သံုးသပ္သြားပါမည္။ 

၁၁.၃-  EIA မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ EIA အတြက္ နိဂုံး 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း EIA မူၾကမ္းအဆင့္ လူထုညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ တြင္ တက္ေရာက္သ ူ ၁၇၉ ဦး 
ရိွပါသည္။  င္းတို႔အနက္ ၆၈ ေယာက္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အစုိးရမ ုတ္ေသာ အဖြ ႕ဝင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခ ့ၾကပါသည္။ လူထုညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ အေတာအတြင္း 
ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို  စိတ္ဝင္တစားၾကည့္ရွဳၾကျပီး အခ်ိဳ႕တင္ျပခ်က္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြး 
ေမးျမန္းၾကပါသည္။ ရလ ္အေနျဖင့္ လူထုညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ  သံုးခုမွ အၾကံျပဳခ်က္ ငါးခုႏွင့္ လူထုထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာၾကားပြ မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပခ ့ပါသည္။ ရရိွေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို EIA  EMP ႏွင့္ EMoP 
အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။  

 

၁၁.  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အားလူထုအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြ ႏွင့္ လူထုအားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း 

လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀းႏွင့္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို TSMC မွ ၂၀၁၆  ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ 
ထုတ္ျပန္ေသာ သီလဝါ SEZ  က္တာ ၂၀၀၀ အတြက ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို အေျခခံကာ  
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အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ခ်မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္အတြင္းတြင္  က္တာ ၂၀၀၀ ဖြ႔႔ံျဖိဳးမႈ 
ဧရိယာ ကို ဧရိယာ ၁ မွ ဧရိယာ ၆ အထ ိက်ယ္ျပန္႔စြာ ပုိင္းျခားထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႔ RWP ဧရိယာ မ်ား ကို 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈ ႏွင့္ လက္ေတြ႔ စီမံကိန္း၏ 
အခ်ိန္ကာလကို အေျခခံ  ပုံ ၁၁. -၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အပုိင္းငယ္မ်ား ပုိင္းျခားထားပါသည္။ 

စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာကုိ ဧရိယာ ၂-၁  ဧရိယာ ၂-၂  ဧရိယာ ၂-၃ ႏွင့္ ဧရိယာ  -၁ အျဖစ္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားေရးအစီစဥ္ ဧရိယာ   ခုျဖင့္ ဖြ ႔စည္းထားပါသည္။ ဧရိယာ ၂-၁ ကို လက္ရိွတြင္ ကနဦး ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ဧရိယာ 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ဧရိယာ ၂-၁ အတြက ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပထမ 
အဆင့္အေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။  င္းေနာက္တြင္ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဧရိယာ 
၂-၂ႏွင့္ ဧရိယာ  -၁ တို႔ပါဝင္လာပါသည္။ ယာယီအခ်ိန္ဇယားကို ဇယား ၁၁. -၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အခ်ိန္ဇယားကို မူတည္ျပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ လူထုအၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြ မ်ားႏွင့္ လူထုအား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ားကို သီလဝါ SEZ  က္တာ ၂၀၀၀ အတြက ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို 
အေျခခံကာ  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေနရာတစ္ခုစီတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။  

 
မူရင္း- သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီ  သီလဝါ SEZ  က္တာ ၂၀၀၀ အတြက ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး  ေဖေဖာ္ဝါရီ 

၂၀၁၆ 
ပုံ ၁၁. -၁ သီလဝါ SEZ  က္တာ ၂၀၀၀ အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ လက္ရိွ ပုိင္းျခားထားေသာ 

ဧရိယာမ်ား 
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ဇယား ၁၁. -၁ စက္မႈဇုန္ဧရိယာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၏ စတင္ျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ 

ဧရိယာ 
စတင္ျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ 

ဧရိယာ ၂-၁  ဧရိယာ ၂-၂ ၂၀၁၆ အစပုိင္း 
ဧရိယာ  -၁ ၂၀၁၇ အစပုိင္း 

မူရင္း- - သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီ  သီလဝါ SEZ  က္တာ ၂၀၀၀ အတြက ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး  
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆ 

 
၁၁. -၁ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လူထု အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြး အစည္းအေဝး 
(၁) ဧရိယာ ၂-၁ 
ဧရိယာ ၂-၁ အတြက္ အၾကမ္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း လူထုအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးအစည္းအေဝးကို 
ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္  ေအးျမသီတာရပ္ကြက္  စည္းေဝးခန္းမ၌ ၂၀၁၆ ေဖဖေဖာ္ဝါရီ ၁  ႏွင့္ မတ ္၂၇ ေန႔မ်ားတြင္ 
ျပဳလုပ္ခ ့ပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ဇယား ၁၁. -၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အစည္းအေဝးအေတာအတြင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ရရိွရန္ တက္ေရာက္သူမ်ားကို 
အၾကံျပုလႊာမ်ား ျဖန္႔ေဝခ ့ပါသည္။ အၾကံျပဳလႊာမွ ရရိွေသာ အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို 
ေနာက္ဆုံး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအၾကမ္းတြင္ အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပပါမည္။ 
 

ဇယား ၁၁. -၂ ဧရိယာ ၂-၁ အတြက္ ပထမအၾကိမ္ ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ  
အမ်ိဳးအစား အေၾကာင္းအရာ 

၁။ ေန႔စြ ႏွင့္အခ်ိန္ ၁ း၀၀ - ၁၆း၀၀  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁ )ရက္ (တနဂ ေႏြေန႔) 
၂။ ေနရာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္  ေအးျမသီတာ (ဖလမ္း)ရပ္ကြက္ ဓမၼာ ံု 
၃။ ဖိတ္ၾကားသူမ်ား ဧရိယာ (၂-၁)အတြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
 ။ တက္ေရာက္သူမ်ား စုစုေပါင္း (၉၅)ဦးခန္႔ 
၅။ အဓိကဖိတ္ၾကားသူမ်ား/အစုိးရ ဌာနမ်ားမွ 
အဓိကတက္ေရာက္သူမ်ား /အျခား 

၁။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၂။ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၃။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး 
 ။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၅။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္မွရာအိမ္မွဴး ႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား 
၆။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္မွ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား 
၇။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္မွေ သခံမ်ား 
၈။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္မွ ေ သခံမ်ား 
၉။ စီမံကိန္းအေပ  စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ အျခားအဖြ ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

၆။ အဓိကအစီအစဥ္ ၁။ ေနာက္ခံသမုိင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
၂။ ဦးစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
မည့္ က္တာ(၁၀၀)စီမံကိန္းဧရိယာ(ဧရိယာ ၂-၁)  
၃။ ဧရိယာ (၂-၁)အတြင္းရိွအက်ံဳး၀င္အိမ္ ေထာင္စုမ်ား 
 ။ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္က ုဏာေၾကးပ့ံပုိးရာတြင္ 
ပါ၀င္မည့္လ်ာထားအေၾကာင္းအရာမ်ား 
၅။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လ်ာထားအဖြ ႕အစည္းမ်ား 
၆။ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေစမည့္လ်ာထားအစီအစဥ္ 
၇။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ရရိွႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား 
၈။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား 
၉။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း 

၇။ တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွအဓိက 
မွတ္ခ်က္ႏွင့္သေဘာထားအျမင္မ်ား 

၁) ဧရိယာ(၂-၁)အတြင္းက်ေရာက္ လ်က္ရိွသည့္ သုႆာန္ႏွင့္ ကြ  ်  
ႏြားစားက်က္ေျမမ်ားအတြက္ မည္သို႔စီမံ ေပးမည္နည္း။ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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အမ်ိဳးအစား အေၾကာင္းအရာ 
၂) စီမံကိန္းမစတင္မီ ေလ်ာ္ေၾကးကိစ မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
၃ လန(၃၉)အခြန္ ေဆာင္ရျခင္းကိစ  
 ) လြန္ခ ့သည့္ (၃)လကတည္းက TSMC သို႔ စာတင္ ထားေသာ ကိစ ။ 

၈။ အႀကံျပဳလႊာ အႀကံျပဳလႊာမ်ားျပန္လည္သိမ္းယူရာတြင္ 
မည္သည့္အႀကံျပဳခ်က္မွမေတြ႕ရိွရပါ။ 

မူရင္း- သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီ  သီလဝါ SEZ ဧရိယာ ၂-၁ ( က္တာ၁၀၀) ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆ 

မူရင္း- သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီ  သီလဝါ SEZ ဧရိယာ ၂-၁ ( က္တာ၁၀၀) ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း အစီအစဥ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆ 

ပုံ ၁၁. -၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ ပုံ 
 

ဇယား ၁၁. -၃ ဧရိယာ (၂-၁) အတြက္  ုတိယအၾကိမ္ ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ  
အမ်ိဳးအစား အေၾကာင္းအရာ 

၁။ ေန႔စြ ႏွင့္အခ်ိန္ -၀၉း၀၀ - ၁၀း၃၀  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၇)ရက္ (တနဂ ေႏြေန႔) 
၂။ ေနရာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္  ေအးျမသီတာ (ဖလမ္း)ရပ္ကြက္ ဓမၼာ ံု 
၃။ ဖိတ္ၾကားသူမ်ား ဧရိယာ (၂-၁)အတြင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား 
 ။ တက္ေရာက္သူမ်ား စုစုေပါင္း (၇၁)ဦးခန္႔ 
၅။ အဓိကဖိတ္ၾကားသူမ်ား/အစုိးရ ဌာနမ်ားမွ 
အဓိကတက္ေရာက္သူမ်ား /အျခား 

၁။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၂။ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၃။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး 
 ။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး 
၅။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္မွရာအိမ္မွဴး ႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား 
၆။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္မွ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား 
၇။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္မွေ သခံမ်ား 
၈။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္မွ ေ သခံမ်ား 
၉။ စီမံကိန္းအေပ  စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ အျခားအဖြ ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

၆။ အဓိကအစီအစဥ္ ၁။ ေနာက္ခံသမုိင္းႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
၂။ ရပ္ရြာအဆင့္အစည္းအေ၀းပြ မ်ား 
အပါအ၀င္က်င္းပခ ့သည့္လူထုအစည္း အေ၀းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
၃။ ဧရိယာ (၂-၁)အတြင္းရိွအက်ံဳး၀င္အိမ္ ေထာင္စုမ်ား 

  

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း တက္ေရာက္သူမ်ား 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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အမ်ိဳးအစား အေၾကာင္းအရာ 
 ။ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္က ုဏာေၾကးပ့ံပုိးရာတြင္ 
အေသးစိတ္အေထာက္အပ့ံမ်ား ပါ၀င္မည့္အေၾကာင္းအရာ 
၅။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ရရိွႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား 
၆။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
၇။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြ ႕အစည္းမ်ား 
၈။ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ပါး သက္သာ ေစမည့္လ်ာထားအစီအစဥ္ 
၉။ အျခားအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဧရိယာ(၂-၁) အတြက္လ်ာထားခ်ိန္ 
၁၀။ မၾကာမီကာလအတြက္ ဧရိယာ (၂-၁)၏အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
၉။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း 

၇။ တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွအဓိက 
မွတ္ခ်က္ႏွင့္သေဘာထားအျမင္မ်ား 

၁)  က္တာ (၁၀၀)ႏွင့္အတူ  က္တာ (၇၀၀)လုံးအတူတကြ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးပါရန္။ 
၂) ဧရိယာ(၆) သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ( က္တာ ၂၀၀)အတြက္ 
ေ သခံျပည္သူမ်ားမွ ေျမတန္ဖုိးအားရွင္း ျပေပးပါရန္။ 
၃) ေျမပုိင္ဆိုင္မႈအမည္ႏွင့္ပတ္သက္  ေမးျမန္းျခင္း။ 
 ) သုႆာန္အနီးရိွ သစ္ပင္ႀကီးပါအတူ တကြျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း။ 
၅) လယ္ေျမႏွင့္ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမတို႔အတြက္ 
ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္မည့္ေျမတန္ဖုိး သိရိွလိုျခင္း။ 
၆) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမတိုင္မီ IRP စီစဥ္မႈမ်ားေတာင္းဆိုျခင္း။ 
၇) ၂၀၁၂ ေျမယာဥပေ ႏွင့္ပတ္သက္  
စီမံကိန္းဖြ ႕စည္းမႈအားရွင္းျပေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း 
၈) လယ္ေျမႏွင့္ လူေနမႈပံုစံေျပာင္းလ  ျခင္းအေပ ေမးျမန္းျခင္း။ 

၈။ အႀကံျပဳလႊာ အႀကံျပဳလႊာမ်ားျပန္လည္သိမ္းယူရာတြင္ အႀကံျပဳလႊာ 
( )ေစာင္အားေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

မူရင္း- သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီ 

မူရင္း- သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီ 
ပုံ ၁၁. -၃ မတ္လ ၂၀၁၆ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ  

(၂) အျခား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဧရိယာမ်ား 
အျခားေနရာမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ ကို ဇယား ၁၁. -  တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဧရိယာအလုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 
 

  

ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း တက္ေရာက္သူမ်ား 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   
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ဇယား ၁၁. -  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးပြ  
နည္းလမ္းႏွင့္ အထူးစဥ္းစားခ်က္မ်ား 

【နည္းလမ္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းအေရအတြက္】 

 စေနတနဂ ေႏြရံုးပိတ္ရက္ ၁ရက္တြင္ စုစုေပါင္း အစည္းအေဝး၃ႀကိမ္ 

ျပဳလုပ္ျခင္း(အစီအစဥ္ေရးဆြ ၿပီး)  

 စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္အဓိကေနထိုင္သူမ်ားအားအစည္းအေ၀းေနရာ အထိ 

ႀကိဳပုိ႕ကားမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း။ 

【ေနရာ】 

 သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ အစည္းအေ၀းခန္းမ  

ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီး 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႕ခြ မႈေကာ္မတီယာယီရုံး (အျခားေနရာမ်ားကို 

တက္ေရာက္ႏုိင္သူအေရအတြက္ လက္ခံႏုိင္မႈအရ စီစဥ္ရန္)   

【အစီအစဥ္】 

 ပုိင္ဆိုင္မွဳမ်ားဆံုးရံွဳးျခင္း အဓိက၀င္ေငြရသည့္အရင္းအျမစ္ဆုံးရွဳံးျခင္း  

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းစသည္တို႔အတြက္အေထာက္အပ့ံေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား။  

 ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ေနရာ။   

 ၀င္ေငြမူလအေျခအေနသို႕ျပန္လည္ေရာက္ရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ပါ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား   

 အျခားအစီအစဥ္မ်ား(တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းျခင္းႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္အခ်ိန္ဇယား 

【ေမ်ွာ္မွန္းထားသည့္တက္ေရာက္နုိင္မည့္လူဦးေရႏွင့္ဖိတ္ၾကားမည့္နည္းလမ္းမ်ား】 

 စီမံကိန္းေၾကာင့္ထိခုိက္ခံရသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ား 

 ရြာတစ္ရြာခ်င္းစီသို႕အစည္းအေဝးဖိတ္စာမ်ားအားေပးပုိ႔ျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး 

က်င္းပမည့္အေၾကာင္းေၾကညာျခင္းကို တစ္ပတ္ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

【အသံုးျပဳမည့္ ဘာသာစကား】 

 ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပးေ၀မည့္စာရြက္မ်ားကိုျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ 

ေရးသား ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ရွင္းလင္းျခင္း။ 

【လူမွဳေရးဆိုင္ရာထိခုိက္ခံစားလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားသို႕ အထူးစဥ္းစားေပးျခင္း】 

 တက္ေရာက္သူမ်ားအား တုန္႕ျပန္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

ပံုစံစာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖင္ ့အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ ေျပာဆိုရန္ေႏွာင့္ေႏွး ေနသူမ်ားထံမွ 

 င္းတိ႕ု၏အျမင္ ႏွင္ ့သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ရရိွနုိင္ျခင္း။  

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 
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၁၁. .၂ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း  

(၁) ဧရိယာ ၂-၁  

ဧရိယာ ၂-၁ အတြက ္ RWP မူၾကမ္းကို ၂၀၁၆  ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၂၉ မွ ၂၀၁၆  ဧပရယ္ ၈ရက္ အတြင္းတြင္ ဇယား 
၁၀. -  မွာ ျပထားေသာ ေနရာ ၉ ခုတြင္ ရက္ေလးဆယ္ၾကာ လူထုအားထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္းကို 
စတင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္  RWP မူၾကမ္းကိ ုျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂ လိပ္ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖင့္ TSMC 
၏ Website တြင္ တင္ထားသည္။ လူထု၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရယူျခင္း 
သို႔မ ုတ္ ျမန္မာႏွင့္ အဂ လိပ္ ဘာသာစကား တစ္ခုခုျဖင့္ e-mail ေပးပုိ႕ အၾကံျပဳႏုိင္သည္။  

 

ဇယား ၁၁. -၅ RWP မူၾကမ္းထုတ္ျပန္မည့္ေနရာ 

၁။ သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီ ရုံး (ယာယီ) 

၂။ သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီ ရုံး (သီလဝါ SEZ) 

၃။ ရန္ကုန္ရိွ MOC ၏ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန  

 ။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး  ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ ္ 

၅။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး  သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္  

၆။ ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ရုံး  

၇။ ေရႊျပည္သာယာရပ္ကြက္ရုံး  

၈။ အနီဆံုး ၁၀၀ /၁၀ ဆယ္အိမ္ေခါင္း  ေအးျမသီတာရပ္ကြက္ ႏွင့္ 

ေရႊျပည္သာယာ ရပ္ကြက္   

မူရင္း: သီလဝါ SEZ စီမံခန္႔ခြ မႈ ေကာ္မတီ  သီလဝါ SEZ ဧရိယာ ၂-၁ ( က္တာ ၁၀၀) ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆ 

 

(၂) အျခား RWP ဧရိယာ  

အျခား ဧရိယာအတြက္ RWP မူၾကမ္း လူထု ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း ကိ ု လူထု အၾကံဥာဏ္ရယူျခင္း၏ 
အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု အျဖစ္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ RWP မူၾကမ္းကိ ု ျပန္္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ 
ေဝဖနု္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ဇယား ၁၀. -၅ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ဆုံး 
RWP ကိ ုသီလဝါ SEZ ရုံး (စီစဥ္ျပီး) ႏွင့္ website  တို႔တြင္ လူထု ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ ျပသထားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဇယား ၁၁. -၅   RWP အတြက္ လူထု ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္း (စီစဥ္ျပီး) 

နည္းလမ္းႏွင့္ အထူးစဥ္းစားခ်က္မ်ား 

【အသိေပးေၾကျငာသည့္ နည္းလမ္း】 

 လူထုအၾကံျပဳအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္းကို အသိေပးေၾကျငာမည္။  

 လူထုအား ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္ကာလ  အၾကံျပဳခ်က္တင္ျပသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ   

11-41 

 

နည္းလမ္းႏွင့္ အထူးစဥ္းစားခ်က္မ်ား 

ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္ ေနရာမ်ားတြင္  ေဖာ္ျပမည္။  

 အစီအရင္ခံစာ မူၾကမ္းကို official website တြင္ ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္။  

【ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္ ေနရာ】 

 ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏အစည္းအေ၀းခန္းမ  သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ 

ခန္႕ခြ ေရးေကာ္မတီယာယီရုံး  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီး  သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ (စီစဥ္ထားျပီး)။ 

 အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး  သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္။  

 အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး  ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္။  

 ေက်းရြာအုပ္စု ရုံး   ရပ္ကြက္ရုံး  သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာ။ 

 စီမံကိန္း၏ သက္ေရာက္မႈကို ခံရေသာသူမ်ားက ေတာင္းဆိုသည့္ ေနရာမ်ား  

【ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္ ကာလ】 

 တစ္လ 

【အၾကံျပဳခ်က္ တင္ျပသည့္ နည္းလမ္း】 

 အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားမည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေပးအပ္ထားသည့္ အၾကံျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာႏွင့္ အဂ လိပ္ ဘာသာစကား တစ္ခုခုျဖင့္ e-mail ေပးပုိ႕ အၾကံျပဳႏုိင္သည္။  

မူရင္း: EI  ေလ့လာသည့္ အဖြ ႔ 
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အခန္း၁၂ TSMC မွ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁၂.၂ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပုိင္း(ခ)  စက္မုွဇုန္ဧရိယာတ ္ေထာင္မႈအတြက္ ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ 

ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းအတြက္ နယ္ပယ္သက္မွတ္ျခင္း အစီအရင္ခံစာဧ ္ခြင္ ျပဳစာ (Ref:TSE2-EIA-003)ကိ ု၂၀၁ ခု ွစ္  

ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ွင္  လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင္ ထုတ္ျပန္ခ  သ ္  စီမံကိန္းရင္း ီွးျမဳပ္ ံွသူသ ္ 

EIAအစီရင္ခံစာမူျကမ္းကို ဇယား ၁၂.၁-၁ တြင္ျပထားသ ္  အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ွင္  လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

လိုက္နာ၍ ျပင္ဆင္ခ  သ ္  

ဇယား ၁၂.၁-၁ TSMC ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ွင္  လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လုိက္နာခ်က္မ်ား 

စ ္ TSMC မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ွင္  လိုအပ္ခ်က္မ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

(၁)     ေလ လာျခင္းကို ေဆာင္ရြက္မ ္  

သက္ဆိုင္ရာအဖြ  အစ ္း၏ ဆက္သြယ္ရမ ္  

လိပ္စာ  အခ်က္အလက္မ်ား ွင္  ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ  

လူမူေရးဆိုင္ရာ ွင္  က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

သက္ေရာက္မူ ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္း ွင္  

ပတ္သက္ေသာ ပ ာရပ္ဆိုင္ရာ 

အေထာက္အထားမ်ား  သက္ဆိုင္ရာ 

လက္မွတ္မ်ား ွင္  အသိအမွတ္ျပဳလ ာမ်ားအပါအ၀င္ 

အေတြ အ ကံဳမ်ားကို ထ ္ သြင္းေဖာ္ျပရမ ္  

EIA အစီအရင္ခံစာမူ ကမ္း  အခန္း(၁) တြင္     

ေဆာင္ရြက္မ ္  အဖြ  အစ ္းမ်ား၏ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသ ္      

ေလ လာေရးအဖြ  ရိွ က ြမ္းက်င္ပ ာရွင္မ်ား၏ 

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ (CVS) မ်ားကိုလ ္း 

ေနာက္ဆက္တ ြစာမ်က္ ွာတြင္ ပူးတ ြေဖာ္ျပထားသ ္  

 

(၂) စီမံကိန္း၏ မူ၀ါ မ်ား ွင္  တရား၀င္ 

မူေ ာင္မ်ားအျဖစ္ သင္၏ စီမံကိန္း ွင္  

ဆက္စပ္ေသာ  ုိင္ငံတကာ သေ ာတူ ီခ်က္မ်ား  

စာခ်ုဳပ္မ်ား ွင္  သေ ာတူ ီခ်က္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပရမ ္  

EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ အခန္း(၂)တြင္ 

စီမံကိန္း ွင္ ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာ ုိင္ငံအစုိးရမွ 

အတ ္ျပဳထားေသာ အ ိက 

 ုိင္ငံတကာသေ ာတူ ီခ်က္မ်ား  စာခ်ဳပ္မ်ား ွင္  

သေ ာတူ ီခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသ ္  

(၃) ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ွင္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ 

 ကီး ာနမွ ၂၀၁၅ ခု ွစ္   ီဇင္ ာလ  ၂၉ 

ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခ  ေသာ Myanmar National 

Environmental Quality (Emission) Guidelines 

ပါအတိုင္း စီမံကိန္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင္ မ်ား ွင္  

ပတ၀္န္းက်င္ဧရိယာအေျခအေနကို သတ္မွတ္ရမ ္  

Myanmar National Environmental Quality 

(Emission) Guidelines ကိုထ ္ သြင္းစ ္းစား၍  EIA 

အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း(၂)တြင္ စီမံကိန္း၏ 

သတ္မွတ္ခ်က္အဆင္ မ်ားကို ျပန္လ ္သံုးသပ္၍ 

ေဖာ္ျပထားသ ္  

 

(၄) ဖြ  စ ္းပုံျပဇယား  ပတ္၀န္းက်င္ ွင္  သက္ဆိုင္ေသာ 

က႑ႏွင့္ အနည္းဆံုးေဆာက္လုပ္ေရးအဆင့္ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ အဆင့္တြင္ ယင္း၏ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ 

အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာစီမံေဆာင္ရြက္မႈကို အဆင့္(၂)ဆင့္ 

သတ္မွတ္ထားသည္။ (၁) ေဆာက္လုပ္ေရးမတိုင္မီ၊ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 
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စ ္ TSMC မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ွင္  လိုအပ္ခ်က္မ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္တိ႕ုပါ၀င္ေသာ 

သင့္အဖြ႕ဲအစည္း၏ 

ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ 

အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈကို 

ေဖာ္ျပရမည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆသဲည့္အဆင့္မ်ားႏွင့္ 

(၂) လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္အဆင့္တို႕ ကို  EIA 

အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း၏ အခန္း(၂)တြင္ အ ွစ္ခ်ဳပ္ 

ေဖာ္ျပထားသ ္  

(၅) ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာ  လူမႈေရးဆိုင္ရာ ွင္  

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 

ေလ လာဆန္းစစ္ရန္ စီမံကိန္း၏ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရမ ္  

EIA အစီအရင္ခံစာ၏ အခန္း (၃)တြင္ 

စီမံကိန္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေဖာ္ျပထားသ ္  

( ) လူမႈေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိက်စြာ 

ေလ လာဆန္းစစ္ရန္အတြက္     

ေလ လာျခင္းအတြက္ ToR တြင္  

လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ်ား ွင္  

သ ာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွအသံုးျပဳ ိုင္မႈကို 

ေဖာ္ျပရမ ္  

လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ်ား ွင္  

သ ာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွအသံုးျပဳ ိုင္မႈေပၚ 

သက္ေရာက္မႈကို     ေလ လာျခင္းအတြက္ ToR တြင္ 

ပါ၀င္ျပီး  EIA အစီအရင္ခံစာ မူၾကမ္း၏ အခန္း (၇) တြင္ 

ေလ လာသံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားသ ္  

(၇) ေျမဆီလ ာတိုက္စားမႈ   ာတုပစ  ္းအသံုးျပဳမႈ ွင္  

ေျမငလ်င္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို 

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ေလ လာျခင္း  ွင္  

သက္ေရာက္မႈေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းတို ကုိ 

ေဆာင္ရြက္ရမ ္  

ေျမဆီလ ာတိုက္စားမႈ   ာတုပစ  ္းအသံုးျပဳမႈ ွင္  

ေျမငလ်င္တို႔ အေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ 

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ေလ လာျပီး အက ျဖတ္ျခင္းကို EIA 

အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ အခန္း (၇)တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသ ္  

(၈) စီမံကိန္း ရပ္စ ျပီးကာလတြင္ 

အၾကြင္းအက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ 

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ေလ လာျခင္း ွင္  

သက္ေရာက္မႈေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းကိ ု

ေဆာင္ရြက္ရမ ္  

စီမံကိန္း ရပ္စ ျပီးကာလတြင္ 

အၾကြင္းအက်န္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို EIA 

အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ အခန္း (၈)တြင္ 

ထ  ္သြင္းစ ္းစား ေဖာ္ျပထားသ ္  

(၉) စက္မႈဇုန္ဧရိယာ အပုိင္း (ခ)၏ 

သက္ေရာက္မႈေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းအျပင္ အပုိင္း 

(က) တ ္ေထာင္မႈ ွင္  အပုိင္း (ခ)၏ 

သယ္ယပုိူ႔ေဆာင္ေရးဧရိယာ  လူေနထိုင္ရာ 

ဧရိယာ ွင္   ကုန္သြယ္ေရး ဧရိယာတုိ႔၏ 

တုိးပြားလာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ 

ေလ လာသံုးသပ္ရမ ္  

အပုိင္း (က) တ ္ေထာင္မႈ၏ တုိးပြားလာေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထ ္ သြင္းစ ္းစားျပီး စီမံကိန္း၏ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ လာဆန္းစစ္ျခင္းကို EIA 

အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္း၏ အခန္း (၇)တြင္ 

ေဖာ္ျပထားသ ္  

အပုိင္း (ခ)၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဧရိယာ  လူေနထိုင္ရာ 

ဧရိယာ ွင္   ကုန္သြယ္ေရး ဧရိယာတုိ႔အတြက ္ ေလထု ွင္  

ဆူ ံသံ ွင္ တုန္ခါမႈက  သို႔ေသာ 
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စ ္ TSMC မွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ွင္  လိုအပ္ခ်က္မ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ဆက္တိုက္ေလ လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္သ ္  

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထ ္ သြင္း 

ေလ လာဆန္းစစ္ထားသ ္  

(၁၀

) 

EIA အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ 

အၾကံျပဳခ်က္အားလံုးကို စ ္းစားပါ၀င္ရမ ္  

EIA အစီအရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ TSMC မွ ရရိွေသာ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စ ္းစားျပီး ထ ္ သြင္းထားသ ္  

မူရင္း-     ေလ လာေရးအဖြ   

၁၂.၂ EIA အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခ ြမႈေကာ္မတီသ ္ အပုိင္း(ခ)၏ ပတ၀္န္းက်င္ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမူၾကမ္း ွင္  

ပက္သက္  အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္  TS  -   -     ျဖင္ ၂၀၁   ေမလ ၁၇ 

ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခ  ပါသ ္   စီမံကိန္းအေကာင္ထ ္အဆိုျပဳသူမွ EIA အစီရင္ခံစာအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ကိုဇယား ၁၂.၂-၁ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

 

ဇယား ၁၂.၂-၁- TSMC ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ လုိက္နာခ်က္မ်ား  OSSC       အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း  

 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

၁ ေယ ုယ်  ဧျပီ ၂၀၁ တြင္ ျပန္လ ္ဖ ြ စ ္း 
သ ္  ၀န္ၾကီး ာနအမ ္မ်ား ွင္  
အေရအတြက္မ်ားအား အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ထ ္ သြင္း 
ရမ ္  

အၾကံေပးခ်က္အတုိင္း ၀န္ၾကီး 
 ာနအမ ္မ်ား ွင္  
အေရအတြက္မ်ားအား အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  

၂ ေယ ုယ် EIA 
အစီရင္ခံစာမူာၾကမ္းတြင္ 
စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူ၏ 
ေထာက္ခံခ်က္ မပါရွိေခ်  

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသ ္ 
ေထာက္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္  
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ပူးတ ြတင္ျပရမ ္  

ေထာက္ခံခ်က္စာအား 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ ထုတ္ျပန္ျပီး 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ပူးတြ တင္ျပထား ပါသ ္  

၃ ေယ ုယ်     
ေလ လာသ ္ အဖ ြ သ  ္
EIA 
လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
 ီးစီး ာန သံယံဇာတ ွင္  
ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီး ာန
သို႔ မွတ္ပုံမတင္ရေသးပါ  

    ေလ လာသ ္ သ ္ အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာမတင္သြင္းမီ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရး ီးစီး ာနသို႔ 
မွတ္ပုံတင္ရမ ္  

    ေလ လာေသာ Nippon Koei 
Co., Ltd. သ  ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း 
အတြက္ ေလွ်က္လ ာအား 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ီးစီး 

 ာန သို႔တင္သြင္းထားျပီး  ာနမွ 
၂၀၁  ေမလ ၁၁ 
ရက္တြင္လက္ခံခ   ပါသ ္  

၄ ေယ ုယ် PAH မ်ားအတြက္ 
၀င္ေငြျပန္လ ္ 
ရရွိေရးပါ၀င္ေသာ 
ျပန္လ ္ေနရာ 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္လုပ္ေဆာင္ ုိင္ရန္ ျပန္လ ္ 
ေနရာခ်ထားျခင္း ွင္  PAH 
မ်ားအားေလ်ာ္ေၾကးလက္မွတ္ထိုးျခင္

စီမံကိန္းအေကာင္ထ ္ေဖာ္ 
ေဆာင္သူသ ္ 
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
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ခ်ထားေရးအစီအစ ္အား 
TSMC မွ ျပင္ဆင္ထားျပီး 
အေကာင္အထ ္ 
ေဖာ္ရပါမ ္  
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသ ္ 
ေျမ ားသေ ာတူ  ီခ်က္ 
လက္မွတ္မထိုးခင္ 
ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားျခင္းျ
ပီးစီး 
ေအာင္ေစာင္ ဆိုင္းရမ ္   
ေျမ ားသေ ာတူ ီမႈျပီးစီး
ပါက 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသ ္ 
PAH အတြက္ 
၀င္ေငြျပန္လ ္ရရွိေရး ကိ ု
ေထာက္ပံ ရမ ္   

းနွင္  ေထာက္ပံ ျခင္းမ်ား 
အျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
အေျခအေနတစ္ရပ္အေနျဖင္  EIA 
၏ေထာက္ခံခ်က္စာတြင္ ပါရွိမ ္  

လိုက္နာရမ ္  

၅ ေယ ုယ် ေလထု  ေရထု  ဆူ ံသံနွင္  
တုန္ခါမႈမ်ား၏ 
ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ ုိင္
မႈမ်ားသာ 
ေဖာ္ျပထားသ ္  အပင္  
တိရစာ န္ ွင္ ဇီ၀ါမ်ိုဳးစိတ္မ်ား  
ပတ္၀န္းက်င္က်န္းမားေရး ွ
င္  
အ  ရာယ္ကင္းေရးမ်ားအား 
မေဖာ္ျပထားပါ  

အပင္  တိရစာ န္ ွင္ ဇီ၀ါမ်ိုဳးစိတ္မ်ား  
ပတ္၀န္းက်င္က်န္းမားေရး ွင္ အ  ရာ
ယ္ ကင္းေရး  ွင္  
ယာ ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၏ 
ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ ုိင္ေျခမ်ားအ
ား အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပရမ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အပင္  
တိရစာ န္  ွင္ ဇီ၀ါမ်ိုဳးစိတ္္မ်ား၏ 
ထပ္ေပါင္း 
သက္ေရာက္ ုိင္ေခ်မ်ားအား အခန္း 
၇-၉  ွင္  ယာ ္ရႈပ္ေထြးမႈ 
ေၾကာင္ အမ်ား ျပ ္သူလံုျခံဳေရး ွင္  
အ  ရာယ္မ်ား၏ 
ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ ုိင္ေျခမ်ား 
အား အခန္း ၇.၂၄  တြင္ 
ထပ္မံထ ္ သြင္းထားပါသ ္  

ထပ္မံ  အခန္းအသစ္အေနျဖင္  
ထပ္ေပါင္းသက္ေရာက္ ိုင္ေျခ 
ဆန္းစစ္ျခင္းအား အခန္း(၈) 
အေနျဖင္  ထ ္ သြင္းျပီး အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာပါ အခန္း (၇)၏ 
ပတ္၀န္းက်င္အခ်က္အလက္  
အေျခခံယူဆခ်က္ ွင္  
မီွျငမ္းအခန္းအား 
ရွင္းျပထားပါသ ္   

  ေယ ုယ်  ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား ွင္  
အရန္အပုိင္းတိုးခ  ် ျခင္းမ်ား
သ  ္ သင္ ေတာ္ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခ ြမႈအား 
လံုျခံဳစြာေဆာင္ရြက္ရမ ္  

အပုိင္း(ခ)အတြင္း 
အေကာင္ထ ္ေဖာ္မ ္  စီမံကိန္း 
(သို႔) စက္ရုံတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 
ECPP (သို႔) IEE (သုိ႔) EIA 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပရမ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
အပုိင္း(ခ)အတြင္း 
အေကာင္ထ ္ေဖာ္မ ္  စီမံကိန္း 
(သို႔) စက္ရုံတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 
ECPP (သို႔) IEE (သို႔) EIA 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အခန္း၂.၇.၁  
တြင္ေဖာ္ျပထား ပါသ ္  

၇ ေယ ုယ် EIA 
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းတြင္ 

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသ ္ 
ေဆာင္ရြက္မ ္ စီမံကိန္း၏ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
လုပ္ေဆာင္မ ္  သင္ ေတာ္ေသာ 
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စီမံကိန္းကတိက၀တ္အား 
ရွင္းလင္းစြားေဖာ္ျပထားျခင္
းမရွိပါ  

ကတိက၀တ္ျပဳခ်က္ 
မ်ားအားရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမ ္  
သင္ ေတာ္ေသာ  ပေ   
စံခ်ိန္စံ  န္းမ်ား ွင္  
ေလ်ာ ပါးေစေရးန ္း 
လမ္းမ်ားပါ၀င္သင္ သ ္   SEZ 
အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
လံုေလာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
ၾကိဳတင္စီမံခ်က္မ်ားပါ၀င္သင္ သ ္   
စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစီမံခန္ ခ ြမႈ ်င္  
ေျမယာရႈခင္းမ်ား အပါအ၀င္ 
သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
တစ္ခုလံုးအတြက္ 
မ ္သ ္ ေလ်ာ ပါးေစေရးန ္းလမ္း
မ်ားကို 
မဆိုလုပ္ေဆာင္မ ္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါ၀
င္ သင္ သ ္   CSR 
အားသီးျခားအေနျဖင္  
လုပ္ေဆာင္သင္ ျပီး EIA လုိအပ္ခ်က္ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင္  
စ ္းစားမ ္မ ုတ္ေပ  
၄င္းမွာပါ၀င္ ုိင္ ေသာ္လ ္း စီမံကိန္း 
ကတိက၀တ္မွ သီးျခားစီျဖစ္သ ္  

 ပေ   စံခ်ိန္စံ  န္းမ်ား ွင္  
ေလ်ာ ပါးေစေရး န ္းလမ္းမ်ားအား 
ေနာက္ဆက္တ ြ ၁၀-၁ တြင္ 
အက် ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထား ပါသ ္   
CS  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အားလ ္း အခန္း ၂.၇.၃(၃) 
တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

၈ ေယ ုယ် လူထုေတြ ဆံုပ ြရလာ ္မ်ား
အား အက် ္းခ်ဳပ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ  

လူထုေတြ ဆံုပ ြရလာ ္မ်ား 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာ 
အက် ္းခ်ဳပ္တြင္ 
ထ ္ သြင္းေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း EIA မူၾကမ္း 
အဆင္ လူထုေတြ ဆံုပ ြရလာ ္မ်ား
အား အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာ 
အက် ္းခ်ဳပ္တြင္ ထ ္ သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားပါသ ္  ၄င္းအျပင္ 
ရရိွလာေသာ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

၉ အက် ္းခ်ဳပ္ ေနထိုင္မႈ ွင္  
အသက္ေမြးမႈ၏ 
သက္ေရာက္ ုိင္ေျခ ွင္  
ေလ်ာ ပါးေစေရးမ်ားအား 
EIA ၏ 
အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္သာစ ္း
စားသင္  ျပီးCSR 
အတြက္မစ ္းစားသင္ ေပ  

သက္ေရာက္ ုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈရလာ ္
မ်ား အား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထ ္ သြင္းစ ္းစားသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း 
သက္ေရာက္ ုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈရ 

လာ ္မ်ား အား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံအက် ္းခ်ဳပ္တြင္ ျပန္လ ္ 
ျပင္ဆင္ထားပါသ ္  

၁၀ အက် ္းခ်ဳပ္ 
ဇယား-  

ေရၾကီးမႈအ  ရာယ္-
ေျမမ်က္နွာ အျမင္  -
၅မီတာအရ သက္ေရာက္ 
 ုိင္ေျခအန ္းငယ္ 

ေရၾကီးျခင္း  မုန္တိုင္း 

နွင္  
ပင္လယ္ေရမ်က္ ွာျပင္ျမင္ တက္ျခင္း 
အပါအ၀င္ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ေျမမ်က္ ွာ 
အနိမ္ အျမင္ သတ္မွတ္ရန္ ရာသီ 
 တုေျပာင္းလ မႈ  ေရၾကီးျခင္း  
မုန္တိုင္းနွင္  
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ရာသီ တုေျပာင္းလ မႈပုံစံ ွင္  
စီမံကိန္းသက္တမ္းေပၚသက္ေရာက္ 
 ိုင္ေျခမ်ားအား ေဖာ္ျပသင္ သ ္   

ပင္လယ္ေရျမင္ တက္ျခင္းအေပၚ 
စ ္းစားျခင္းအား အခန္း ၃.၄ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  

၁၁ အက် ္းခ်ဳပ္ 

ဇယား ၃-၈ 

သက္ေရာက္ ိုင္ေျခ ွင္  
ေလ်ာ ပါးေစ 
ေရးန ္းလမ္းမ်ား 

ထိခုိက္လြယ္ေသာ ွင္  
ျခိမ္းေျခာက္ခံလုနီးပါး 
တိရစာ န္မ်ိဳးစိတ္မ်ား တ ္ရွိမႈအား 
မေဖာ္ျပထားပါ  

ထိခုိက္လြယ္ေသာ ွင္  
ျခိမ္းေျခာက္ခံလုနီးပါး 
တိရစာ န္မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
တ ္ရွိမႈအေပၚ 
စ ္စားထားျခင္းအား 
အက် ္းခ်ဳပ္ ွင္  အခန္း ၇.၉.၅ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္   

၁၂ အခန္း ၂ - စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ 
ပတ္၀န္းက်င္နွင္  လူမႈပူေပါင္းမႈ 
မူ၀ါ အား 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင္ သ ္  
(ရွိပါက) 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသ ္ UN 
Global Compact  ွင္  ပူးေပါင္း  
လူ႔အခြင္ အေရး  အလုပ္သမား  
ပတ္၀န္းက်င္ ွင္  
က ြျပားမႈဆန္႔က်င္ျခင္း 
တုိ႔အေပၚစူးစုိက္ျခင္းမ်ားအား 
အခန္း ၂.၂တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

၁၃  အခန္း ၂ 

(၂.၁.၂) 

ပတ္၀န္းက်င္
နွင္  
လူမႈေရးထ
   ္
သြင္းစ ္းစား
ခ်က္  ွင္  
ပက္သက္ေ
သာ 
အေျခခံ ပေ
  ွင္  
စ ္းမ် ္းမ်ား 

ျမန္မာ ုိင္ငံတြင္း 
ပတ္၀န္းက်င္နွင္  
လူမႈေရးထ  ္ 
သြင္းစ ္းစားခ်က္  ွင္  
ပက္သက္ေသာ 
အေျခခံ ပေ  ွင္  
စ ္းမ် ္းမ်ားကို 
ေဖာျပထားသ ္  
အခ်ိဳ ဆက္စပ္ ပေ မ်ားအ
ား ဇယား ၂.၁-၁ ွင္  
ဆက္စပ္ ပေ မ်ား 
အက် ္းခ်ဳပ္တြင္ 
ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္သ ္  
အစီရင္ခံစာ၏ 
အခ်ိဳ အခန္းမ်ားရွိ 
မွီျငမ္း ပေ မ်ားသ ္ 
ဇယား ၂.၁-၁ 
တြင္ေဖာ္ျပမထားပါ   

- 
ဆိုင္မ်ား ွင္ အလုပ္သမ်ား 
ပေ  (၁၉၅၁) 

- အလုပ္ရုံမ်ားအက္ ပေ  
(၁၉၅၁) 

- 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအား အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
အေကာင္ထ ္ေဖာ္ရမ ္  

-  ါတု ွင္ ဆက္စပ္ပစ  ္းမ်ား 
အ  ရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး 
 ပေ ျပ ာန္းသ ္  
နွစ္အားျပင္ဆင္ရန္ 
(၂၀၀၃ခု ွစ္မ ုတ္  ၂၀၁၃ခု ွစ္တြင္ 
ျပ ာန္းသ ္) 

- ဇယား ၂.၁-၁ တြင္ 
အခ်ိဳ ေ သတြင္း  ပေ မ်ားအား 
ေဖာ္ျပရန္ ွင္  ေအာက္ပါ 
အေရးၾကီး ပေ မ်ားအား 
အက် ္းခ်ဳပ္ရန္ 

-  ါတု ွင္ ဆက္စပ္ပစ  ္းမ်ား 
အ  ရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး 
 ပေ  (၂၀၁၃) 

- အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းေရးရာ ပေ  (၂၀၁၂) 

-  ုိင္ငံျခားရင္း ီွးျမဳပ္ ံွမႈ  ပေ  
(၂၀၁၂) 

- ျမန္မာ ုိင္ငံသား ရင္း ီွးျမဳပ္ ံွမႈ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ေဖာ္ျပပါ 
 ပေ  ွင္  ပု ္မမ်ားအား အခန္း 
၂.၂.၂ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္   



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

12-7 

 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

 ါတု ွင္ ဆက္စပ္ပစ  ္းမ်ား 
အ  ရာယ္မွ 
တားဆီးကာကြယ္ေရး 
 ပေ အား ၂၀၁၃ 
ခု ွစ္တြင္ျပ ာန္း သ ္  
(၂၀၀၃ခု ွစ္မ ုတ္) 

 ပေ  (၂၀၁၄) 

- လူမႈဖူလံုေရး ပေ  (၂၀၁၄) 

-  ြိဳင္လာ ပေ  (၂၀၁၅) 

- ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္ ပေ  (၂၀၁၂) 

- လွ်ပ္စစ္ ပေ  (၂၀၁၅) 

- အလုပ္သမားအဖ ြ အစ ္း ပေ  
(၂၀၁၁) 

- အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး ပေ  
(၁၉၅၅) 

- ကူးစက္ေရာ ါကာကြယ္ျခင္း ွင္  
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ပေ  

- လုပ္ခေပးေရးအက္ ပေ  

- အလုပ္ရုံမ်ားအက္ ပေ  (၁၉၅၁) 

- ေပါက္က ြေစတတ္ေသာပစ  ္းမ်ား 
အက္ ပေ  (၁၉၀၈) 

- 
အေမြအ ွစ္ပစ  ္းမ်ားကာကြယ္ျခင္း 
 ပေ  (၂၀၁၅) 

- ေရအရင္းအျမစ္ ွင္  
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရး ပေ  
(၂၀၀ ) 

- ေရအရင္းအျမစ္ ွင္  
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားထိန္းသိမ္းေရးန ္း ပ
ေ  (၂၀၁၃) 

- ဆုိင္မ်ားနွင္ အလုပ္သမားမ်ား ပေ  
(၁၉၅၁) 

- 
ခြင္ ရက္ ွင္ အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ ပေ
  (၁၉၅၁) 

- အန ္းဆံုးအခေၾကးေငြ ပေ  
(၂၀၁၃) 

- အလုပ္အကိုင္ ွင္ က  မ္းက်င္မႈ 
ဖြ ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ပေ  (၂၀၁၃) 

၁၄ အခန္း ၂ 

(၂.၁.၂) 

ပတ္၀န္းက်င္
နွင္  

သ ာ၀ ွင္ လူမႈေရးထ ္ 
သြင္း စ ္းစားခ်က္မ်ား 
ပက္သက္ေသာ 
ျမန္မာ ုိင္ငံမွ 
တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အျပ ္ျပ ္ဆိုင္ရာ 
သေ ာတူ ီခ်က္မ်ား ွင္  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 
ထပ္မံထ ္ သြင္း သင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ေဖာ္ျပပါ 
 ပေ  ွင္  ပု ္မမ်ားအား အခန္း 
၂.၂.၂ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္   
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

လူမႈေရးထ
   ္
သြင္းစ ္းစား
ခ်က္  ွင္  
ပက္သက္ေ
သာ 
အေျခခံ ပေ
  ွင္  
စ ္းမ် ္းမ်ား 

သာ 
အ ိကအျပ ္ျပ ္ဆုိင္ရာ 
သေ ာတူ ီခ်က္မ်ား ွင္  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

(က) Vienna Convention (1985) 

(ခ) Montreal Protocol (1989) 

၁၅ အခန္း ၂ 

၂.၂.၁ 

ေလထု 
အရ ္အေ
သြး 

စြန္႔ထုတ္ ါတ္ေငြ ၏ 
သတ္မွတ္အဆင္ အား 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ  
အခ်ိဳ  ားရမ္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ားသ ္ 
 ြိဳင္လာ ွင္  
အရ ္ေဖ်ာ္စက္မ်ားက  သို႔ 
အေသးစားမွ အလတ္စား 
ေလာင္က  မ္းစက္ 
ပစ  ္းမ်ားတပ္ဆင္ရန္ 
အစီအစ ္ ရွိသ ္  

ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအရ ္အေသြး 
အတြက္သတ္မွတ္အဆင္ အျပင္ 
စြန္႔ထုတ္ ါတ္ေငြ အတြက္ 
သတ္မွတ္အဆင္ အား အမိ်ဳးသား 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရ ္အေသြး 
(ထုန္လ တ္မႈ) လမ္း  န္ခ်က္မ်ား 
အတိုင္း စ ္းစာထ ္ သြင္းသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အမိ်ဳးသား 
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အရ ္အေသြး (ထုန္လ တ္မႈ) 
လမ္း  န္ခ်က္မ်ားပါ 
စြန္ ထုတ္ ါတ္ေငြ ၏ 
သတ္မွတ္အဆင္ နွင္  
၀န္းက်င္ေလထု အရ ္အေသြး၏ 
သတ္မွတ္အဆင္ မ်ားအား အခန္း 
၂.၄.၁တြင္ ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၁  အခန္း ၂ 

၂-၂-၁ 

ေလထု 
အရ ္အေ
သြး 

အခန္း ၂.၂.၁ တြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ေလထုအရ ္အေသြး 
အတြက္ စံ  န္းမရွိေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသ ္  သို႔ေသာ္ 
NEQG တြင္ ပတ၀္န္းက်င္ 
ေလထုအရ ္ 
အေသြးစံ  န္းအားေဖာ္ျပ
ထားသ ္  

ဇယား ၂.၂-၂ တြင္ 
အျခားစံ  န္း မ်ား ွင္ ယွ ္  
NEQG တန္ဖုိးမ်ားအား 
မေဖာ္ျပထားပါ  

အခန္း ၂.၂.၂ တြင္ NEQG 
တန္ဖုိးမ်ား အားအျခားစံ  န္းမ်ား ွင္  
 ိႈင္းယွ ္ ုိင္ရန္ ထ ္ သြင္းသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း NEQG 
တန္ဖုိးမ်ားအား အခန္း ၂.၄.၁တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားျပီး 
စီမံကိန္းအတြက္ ယာယီသတ္မွတ္ 
အဆင္ အားျပန္လ ္ စ ္းစားထား 
ပါသ ္   

၁၇ အခန္း ၂ 

အဖ ြ အစ ္း 
ဆိုင္ရာစီမံေ
ဆာင္ ရြက္မႈ 

- OSSC ရွိ   ုိ  ္  
စက္မႈ၀န္ၾကီး ာန အစရွိေသာ 
က်န္ရစ္ခ  ေသာ ၀န္ၾကီး ာန 
မ်ားအားထ ္ သြင္းသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း OSSC 
အဖ ြ ၀င္မ်ားအား အခန္း ၂. .၁ 
တြင္ ထပ္မံျပင္ဆင္ထားပါသ ္   

၁၈ အခန္း ၂ 

၂.၃ 

အဖ ြ အစ ္း 
ဆိုင္ရာစီမံေ
ဆာင္ ရြက္မႈ 

- ဇယား ၂.၃-၅ 
တြင္စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ ၏ CSR 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (လုပ္ေဆာင္ 
သ ္ ေန႔  ပါ၀င္သူ ီးေရ  စသ ္) ွင္  
CSR လုပ္ရွားမ်ား၏ 
သက္ေရာက္ကာလမ်ား 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူ၏ CSR 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခန္း 
၂.၇.၃(၃) 
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အားအေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္လုိအပ္ပါ
သ ္  

တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၁၉ အခန္း ၃ စီမံကိန္း တုိးခ  ် ျခင္း ွင္  
အေကာင္ထ ္ေဖာ္ျခင္း 
အခ်ိန္ ဇယားအား 
မေဖာ္ျပထားပါ  (EIA 
လုပ္ထံုးလုပ္န ္းအရ 
လိုအပ္ပါသ ္ ) 

စီမံကိန္း တုိးခ  ် ျခင္း ွင္  
အေကာင္ထ ္ေဖာ္ျခင္း အခ်ိန္ 
ဇယားအား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာ တြင္ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း စီမံကိန္း 
တိုးခ  ် ျခင္း ွင္  
အေကာင္ထ ္ေဖာ္ျခင္း အခ်ိန္ 
ဇယားအား အခန္း၃.၁၂ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၂၀ အခန္း ၃ 

၃.၄ 
ေျမဖုိ႔ျခင္း 

ေျမဖုိ႔ျခင္း အတြက္ျပင္ပမွ 
လုိအပ္ေသာ ပစ  ္းမ်ား၏ 
အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
မရွင္းလင္းပါ  

ေျမဖုိ႔ျခင္း အတြက္ ျပင္ပမွ 
ခန္႔မွန္းပစ  ္းပမာ   အရင္းအျမစ္ 
 ွင္  သယ္ယူျခင္း  
ထားသုိျခင္းမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း 
ေလ်ာ ပါးေစေရးန ္းလမ္းမ်ားအား 
ေဖာျပရမ ္  

တိုးခ  ် ဧရိယာအတြင္း တူးေဖာ္ 
ပမာ  ွင္  ဖုိ႔ပမာ အား 
 ီမွ်ေစရန္ စီစ ္ထားပါသ ္  

ေျမဖုိ႔ျခင္းအတြက္ ျပင္ပမွ 
ပါဝင္ေသာပစ  ္းပမာ အား 
ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရုိက္တာမွ 
ျပင္ဆင္ရမ ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္  
ေျမဖုိ႔ျခင္းအစီအစ ္အား EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ မေဖာ္ျပထားပါ  

၂၁ အခန္း ၃ 

၃.  ေရ ႈတ္ 
ေျမာင္းအစီ
အစ ္ 

ေရၾကီးျခင္းအားကာကြယ္ရ
န္ ေရထိန္းကန္ ွင္  
ေရထိန္းေျမာင္း 
ပမာ အားမေတြ ရွိပါ  
စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း 
ေရၾကီးျခင္း အ  ရာယ္အား 
ဆန္းစစ္ရန္ ခက္ခ  ပါသ ္  

ေရၾကီးျခင္းအားကာကြယ္ရန္ 
ေရထိန္းကန္ ွင္  ေရထိန္းေျမာင္း 
ပမာ အား အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္ 
ေရထိန္းကန္ ွင္  ေရထိန္းေျမာင္း 
ပမာ အား အခန္း ၃.  
တြင္ထ ္ သြင္းထား ပါသ ္   

၂၂ အခန္း ၃ 

၃.၇.၂ 
ေရေထာက္ 
ပံ မႈ 

အပုိင္း(က)၏လက္ရွိ 
  ိုေရဆိုး သန္႔စင္စနစ္၏ 
စြမ္းေဆာင္ရ ္ ပမာ  ွင္  
ခန္႔မွန္းေရဆိုးပမာ  
အားမေဖာ္ျပထားပါ  
ထို႔ေၾကာင္  
သန္႔စင္စနစ္သ ္ 
အပုိင္း(ခ) မွ 
 ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ေရဆိုးမ်ား အား 
လက္ခံေဆာင္ရြက္ ုိင္ျခင္း
ရွိ မရွိ 
ဆံုးျဖတ္ရန္ခက္ခ ပါသ ္  

အပုိင္း(ခ)၏ စတင္လ ္ ပတ္သ ္  
အခ်ိန္တြင္ အပုိင္း(က)၏လက္ရွိ 
  ိုေရဆိုး သန္႔စင္စနစ္၏ 
စြမ္းေဆာင္ရ ္ ပမာ  ွင္  
ခန္႔မွန္းေရဆိုးပမာ အား 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတို္င္း အပုိင္း(ခ)၏ 
စတင္လ ္ ပတ္သ ္  အခ်ိန္တြင္ 
အပုိင္း(က)၏လက္ရွိ   ိုေရဆိုး 
သန္႔စင္စနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရ ္ 
ပမာ  ွင္  
ခန္႔မွန္းေရဆိုးပမာ အား အခန္း 
၃.၇.၂ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၂၃ အခန္း ၃ 

၃.၈.၂ 

ေရဆိုးသန္႔စ
င္ စက္ရုံ 

စြန္႔ပစ္ေရအရ ္အေသြးအ
တြက္ သတ္မွတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
BOD  ွင္  SS 
တို႔ျဖစ္ပါသ ္   
သို႔ေသာ္လ ္း 

 ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
မူလစြန္႔ပစ္ေရ ေနာက္တြင္ 
စြန္႔ပစ္ေရအရ ္အေသြး ွင္  
ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ပုံစံ (သုိ႔) 
သတ္မွတ္စြန္႔ပစ္ေရ 
အရ ္အေသြးအား ျပင္ပေရထုသို႔ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း မူလေရဆိုး 
သန္႔စင္အျပီး 
စြန္႔ပစ္ေရအရ ္အေသြး 
သတ္မွတ္အဆင္ အား အခန္း 
၂.၄.၂ တြင္ ျပန္လ ္ျပင္ဆင္ထား 
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

မူလေရဆိုးသန္႔စင္ျပီး 
အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသ
ာ iron, silver, total 
phorsphorous, 
ammonia  ွင္  fluoride 
တို႔သ ္ ျပင္ပေရထုသို႔ 
စြန္႔ထုတ္ေသာ 
သတ္မွတ္ေရဆိုးအရ ္အ
ေသြး ွင္   ိႈုင္းယွ ္ရန္ 
မလံုေလာက္ပါ  
ထိုအခ်က္မ်ားအား 
သန္႔စင္မ ္  
စနစ္သ ္လ ္း 
မရွင္းလင္းပါ  

စြန္႔ထုတ္မ ္  
သတ္မွတ္ေရဆိုးအရ ္အေသြးရွိရန္ 
ျပန္လ ္ျပင္ဆင္သင္ သ ္   

ေရဆိုး သန္႔စင္စက္ရုံတ ္ေနရာ ွင္  
စက္ရုံ၏ စြမ္းေဆာင္ရ ္  
အေထာက္အပံ မ်ား ွင္  ေနာက္ဆံုးစြန္႔ 
ထုတ္စနစ္တို႔အား ေဖာ္ျပရမ ္  

ပါသ ္   

၂၄ အခန္း ၃ 

၃.၁၀  

အစုိင္အခ စြန္႔
ပစ္ 
ပစ  ္းစီမံခန္႔
ခ ြမႈ 

ျပန္လ ္အသံုးမျပဳ ုိင္ေသ
ာ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားအား 
အပုိင္း(က)ရွိ 
စြန္႔ပစ္ပစ  ္းသန္႔စင္သ ္ 
အဖ ြ  အစ ္း (သုိ႔  
ျပ ္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင္  
ရန္ကုန္ျမိဳ ေတာ္စ ္ပင္သ
ာယာေရး ေကာ္မတီမွ 
စီမံခန္႔ခ ြမ ္ 
 ုေဖာ္ျပထားပါသ ္  

အ  ရာယ္ရွိေသာစြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား ွင္  
ပက္သက္   ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 
အတြက္မူ၀ါ မ်ားရွိပါသလား  
အကယ္  
 ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ 
 ြန္ၾကားခ်က္မ်ားမရွိပါက 
အ  ရာယ္ရွိေသာစြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား 

အတြက္ မမွန္ကန္ေသာ 
စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ရွိလာ ုိင္ ပါသ ္  

စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာအတြက္ 
အ  ရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား 
အတြက္ အဆုိျပဳေ သတြင္း 
စ ္းမ် ္းမ်ားရွိပါသ ္  

အၾကံျပဳခ်က္ အတိုင္း  ားရမ္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ 
အ  ရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား 
စြန္႔ပစ္ျခင္း စ ္းမ် ္းမ်ားကို အခန္း 
၃.၁၀ တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၂၅ အခန္း ၃ 

၃.၁၀  

အစုိင္အခ စြန္႔
ပစ္ 
ပစ  ္းစီမံခန္႔
ခ ြမႈ 

ပုံ ၃.၂၀-၁ တြင္ 
သန္႔စင္မႈပုံစံသ ္ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ 
အစုိင္အခ  
စြန္႔ပစ္ပစ  ္းစီမံခန္႔ခ ြမႈ ကိ ု
ကိုယ္စားမျပဳေပ  

စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ စက္မႈလုပ္ငန္း 
ဧရိယာအတြက္ 
အစိုင္အခ စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
စီမံခန္႔ခ ြမႈသ ္ မရွင္းလင္းပါ   ွစ္စ ္ 
ထြက္ရွိမ ္  ေ းအ  ရာယ္ရွိေသာ 
စြန္႔ပစ္ ပစ  ္းပမ  ွင္  
စြန္႔ပစ္မ ္ စနစ္ 
အေသးစိတ္အားေဖာ္ျပရန္  (ရွိပါက) 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ 
စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာအတြက္ 
အစိုင္အခ စြန္႔ပစ္ပစ  ္း စီမံခန္႔ခ ြမႈ 
အားပုံ ၃.၁၀-၁ တြင္ ထ ္ သြင္း 
ထားပါသ ္   

အေသးစိတ္ စြန္႔ပစ္စနစ္အား 
အခန္း ၄.၃.၇(၃) တြင္ေဖာ္ျပထား 
ပါသ ္   

သို႔ေသာ္လ ္း  ွစ္စ ္ ထြက္ရွိမ ္  
ေ းအ  ရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ 
ပစ  ္းပမ အား EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္မေဖာ္ျပထားပါ  
အ ယ္ေၾကာင္ ဆိုေသာ္ 
ယခုအဆင္ တြင္ 
 ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ အမ်ိဳးအစား 
မသတ္မွတ္ရေသးပါ   စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူသ ္ အဆင္ တုိင္းတြင္ 
 ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ ီးခ်င္းစီမွ 
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ထြက္ရွိမ ္  စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
အမ်ိဳးအစား ွင္  ပမာ အား 
ေစာင္ ၾက ္ ရမ ္ ျဖစ္သ ္  
၄င္းကို အခန္း ၁၀.၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

၂  အခန္း ၃ 

၃.၁၁ 

စိမ္းလန္းျခင္း 
အစီအစ ္ 

စိမ္းလန္းဧရိယာ၏ 
အခ်က္အလက္ 
မ်ားအားမေဖာ္ျပထားပါ  
ထိုအခ်က္အလက္သ ္ 
အပင္  တိရစာ န္ ွင္  
ဇ၀မ်ိဳးစိတ္စနစ္ 
အတြက္ေလ်ာ ပါးေစေရးန
 ္းလမ္း မ်ား၏ 
အေျခခံအခ်က္ျဖစ္သ ္  

မေရာင္းခ်မ ္ ဧရိယာအတြင္း 
စိမ္းလန္း 
ဧရိယာအခ်က္အလက္မ်ားအား 
အခန္း ၃.၁၁တြင္ေဖာ္ျပသင္ ျပီး 
ပတ္၀န္းက်င္ 
ေစာင္ ၾက ္ ေရးအစီအစ ္၏ 
တစိတ္တပုိင္းအေနျဖင္  ေစာင္ ၾက ္  
ရမ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
မေရာင္းခ်မ ္  ဧရိယာအတြင္း 
စိမ္းလန္း 
ဧရိယာအခ်က္အလက္မ်ားအား 
အခန္း ၃.၁၁ တြင္ထ ္ သြင္းထား 
ပါသ ္   

၂၇ အခန္း ၄ SEZ 
သ ္ရန္ကုန္ျမစ္ကမ္းေ း
ရွိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ဧရိယာတစ္ခု ျဖစ္သ ္  
ျမစ္ေရအရ ္အေသြး ွင္  
ျမစ္တြင္းဇီ၀မ်ိဳးက ြျပန္႔ ံွျခင္း 
အေျခခံအခ်က္မ်ား  

SEZ တိုးခ  ် ျခင္း မစတင္မီ ွင္  
တိုးခ  ် ျပီး ေရထု စ္ မ္းမႈအေပၚ 
သက္ေရာက္ ုိင္ေျခဆန္းစစ္ ုိင္ရန္ 
ျမစ္ေရ အရ ္အေသြးေကာက္ယူရန္ 
အၾကံျပဳပါသ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ရန္ကုန္ျမစ္၏ 
ေရအရ ္အေသြး 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခန္း 
၄.၁.၂ တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  

သို႔ေသာ္လ ္း ရန္ကုန္ျမစ္၏ ေရစီး 
သက္ေရာက္မႈမွာ လက္ရွိတြင္ 
မရွင္းလင္းပါ  အ ယ္ေၾကာင္  
ဆုိေသာ္ရန္ကုန္ျမစ္၏ 
ပွ်မ္းမွ်ေရစီး ႈန္းသ ္ သီလ၀ါ SEZ 
အား ျဖတ္သန္းသြားေသာ 
ေခ်ာင္းမ်ား၏ ေရစီ ႈန္းထက္ 
အဆေပါင္း  ၇၀၀ ေက်ာ္ေသာ 
ေၾကာင္ ျဖစ္သ ္  

ရန္ကုန္ျမစ္၏ အေျခခံအခ်က္ 
အလက္သ ္လ ္းမတ ္ျငိမ္ပ  
အခ်ိန္ ွင္ ေနရာလိုက္  
ေျပာင္းလ ေနပါသ ္  
အ ယ္ေၾကာင္ ဆိုေသာ္ 
ရန္ကုန္ျမစ္သ ္  ီေရလ မ္းမုိးျပီး 
၄င္းခ်ိဳင္ ၀ွမ္းတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း  
စုိက္ပ်ိဳးေရး  လူေနအိမ္ေျခ ွင္  
tanker မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ 
ျခင္းမ်ားစေသာ  စ္ မ္းအရင္း 
အျမစ္မ်ားရွိသ ္  

အထက္ပါအေျခအေနအရ 
ေရ ေပ်ာက္ေခ်ာင္းအား 
စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္  
ေရထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
ဆန္းစစ္ ုိင္ရန္ ခန္႔မွန္းဧရိယာ ွင္  
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ေလ လာမ ္  ဧရိယာ 
အျဖစ္ထားရွိပါမ ္  

၂၈ အခန္း ၄ ျပ ္သူ႔က်န္းမာေရး 
က မ်ား ျဖစ္ေသာ 
ခေလးအေသအေပ်ာက္ 
 ႈန္း  
မိခင္အေသအေပ်ာက္ ႈန္း  
က်န္းမာေရးခ်ိဳ တ ႔မႈ  
ေရာ ါျဖစ္ပြား ရာေနရာ  
ကူးစက္ေရာ ါမ်ား  
မေတာ္တဆမႈ ွင္ ထိခုိက္မႈ
မ်ား ွင္  
ျပ ္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ေဆ
ာင္ မႈမ်ားအား 
မေဖာ္ျပထားပါ  

ျပ ္သူ႔က်န္းမာေရး က မ်ားအား 
အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္ အတုိင္း စီမံကိန္း 
ဧရိယာ၀န္းက်င္ရွိ ျပ ္သူ႔ 
က်န္းမာေရး က မ်ားအား အခန္း 
၄.၃.၈ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၂၉ အခန္ ၄ 

၄.၁.၄ 

ဧျပီ ၂၀၁၃အတြင္း 
တိုင္းတာထားေသာ 
လမ္းတေလွ်ာက္ 
ေန႔အခ်ိန္ဆူ ံသံ မွာ 
သတ္မွတ္အဆင္ အထက္
တြင္ ရွိေနသ ္  
 အခ်ိန္ဆူ ံသံ 
ပမာ မွာ 
လက္ခံ ုိင္ပါသ ္  
ဆူ ံသံပမာ  58 dB(A) 
မွ 70 dB (A) 
သို႔တုိးျမွင္ ရန္အဆိုျပဳ 
ပါသ ္  စာ ၂-၁၂ အခန္း 
၂.၂-၁၁ ကိုၾက  ္ပါ  
၄င္းအတြက္ 
ခ်ိန္ဆျခင္းအား 
မေဖာ္ျပထားပါ  

ဆူ ံသံေစာင္ ၾက ္ မႈရလာ ္အား 
မွ်တ 
ေစရန္ျပန္လ ္စ ္းစားသင္ သ ္  

ယာ ္သြားလာမႈ ဆူ ံသံပမာ  
မွာ ပတ္၀န္းက်င္ ဆူ ံသံပမာ  
 ွင္ က ြျပားျပီး ပုိမုိပါသ ္  NEQG 
တြင္ လူေနဧရိယာမ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ္ ဆူ ံသံပမာ အား  
ေဖာ္ျပထားေသာ္လ ္း 
လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူ ံသံ ပမာ အား 
မေဖာ္ျပထားပါ  ထုိ႔ေၾကာင္  ယခု 
    ေလ လာမႈတြင္ 
လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူ ံသံ ပမာ အတြက္ 
 ်ပန္ ုိင္ငံ၏ လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူ ံသံပမာ အဆင္  
အားအသုံးျပဳထားပါသ ္  
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
သတ္မွတ္ဆူ ံသံပမာ အား 
ဇယား ၄.၁-၈ တြင္ထ ္ သြင္း 
ထားပါျပီး ၄င္းသ ္ သီလ၀ါ SEZ 
အပုိင္း(က)၏ EIA အစီရင္ခံစာမွ 
မီွျငမ္းထားပါသ ္   

၃၀ အခန္း ၄ 

၄.၂.  

အပင္  
တိရစာ န္ ွင္  
ဇီ၀မ်ိဳးက ြ 

စီမံကိန္းဧရိယာ 
ပတ္၀န္းက်င္ရွိ 
သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္း 
အစရွိေသာ 
သ ာ၀ထိန္းသိမ္းထားေ
သာ ဧရိယာမ်ားအေၾကာင္း 
မေဖာ္ျပထားပါ  
ထိုအခ်က္အလက္သ ္ 

သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္း အစရွိေသာ 
သ ာ၀ထိန္းသိမ္းထားေသာ 
ဧရိယာမ်ားအေၾကာင္း အခန္း ၄.၂.  
တြင္ ထ ္ သြင္းသင္ သ ္  
လိုအပ္ပါက 
၄င္းအခ်က္ေပၚအေျခခံ  အပင္  
တိရစာ န္ ွင္  ဇ၀မ်ိဳးက ြ 
သက္ေရာက္မႈအား 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သ ာ၀ၾကိဳး၀ိုင္း  
အမ်ိဳးသား ယ်ာ ္  ေ းမ ႔ေတာ ွင္  
 က္ ယ်ာ ္မ်ားစေသာ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဧရိယာမ်ား 
မရွိပါ   တဖက္တြင္မူ သီလ၀ါ SEZ 
မွ ၃ ကီလိုမီတာအကြာ 
 ြန္႔ေ ြးကုန္းဆ ္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

12-13 

 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အပင္  တိရစာ န္ ွင္  
ဇ၀မ်ိဳးက ြ 
သက္ေရာက္မႈေလ လာရန္ 
အေျခခံ အခ်က္ျဖစ္သ ္  

ေလ လာသင္ သ ္  ပတ္၀န္းက်င္တြင္ 
သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္း (၅၅၃ဧက) 
တစ္ခုရွိပါသ ္  စီမံကိန္း 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္  
၄င္းၾကိဳး၀ုိင္းအား ထိခုိက္ ုိင္ျခင္း 
မရွိပါ  အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း 
သစ္ေတာၾကိဳး၀ုိင္း၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အခန္း 
၄.၃.  တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၃၁ အခန္း ၄ 

၄.၃.  

 
အသက္ေမြးမႈ 

ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္ရွိျပ ္
သူမ်ား၏ 
အသက္ေမြးမႈမ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ  

ေခ်ာင္မ်ားအသံုးျပဳ  
စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသို႔သြားေရာက္ေသာ 
သူမ်ား၏အသက္ေမြးမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာ 
တြင္ထ ္ သြင္းသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ေခ်ာင္းမ်ား 
အသံုးျပဳ  စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသို႔ 
သြားေရာက္ေသာ သူမ်ား၏ 
အသက္ေမြးမႈ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအား အခန္း ၄.၃.  
တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၃၂ အခန္း ၄ 

 .၄ ဆူ ံသံ 

ဇယား ၂.၂-၁၀  ွင္  ၂.၂-
၁၁- MEQS 
သတ္မွတ္ထားေသာ 
ဆူ ံသံအဆင္ သ ္ 
receptor 
အားသက္ေရာက္ ိုင္သ ္  
စီမံကိန္းသ ္ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ 
ဆူ ံသံအဆင္ အား 
ခ်ိန္ ိွျခင္းမလုပ္ ုိင္ပါက 
MEQS 
ကိုအသုံးျပဳ ုိင္သ ္  
Receptor အား 
အရင္းျမစ္ ွင္ နီးေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္ 
ထားရွိရမ ္  
ယာ ္ေၾကာရႈပ္ေထြးသ ္ ေ
နရာမ်ား အတြက္ 
ယာ ္အမိိ်ဳးအစား ွင္  
လမ္းေၾကာင္းအား 
ဆန္းစစ္ရန္လို အပ္သ ္  
SEZ အတြင္း ဆူ ံသံ 
ဆန္းစစ္မႈသ ္ 
ျမင္ မား ုိင္သ ္  
 ားရမ္းလုိပ္ကိုင္သူတစ္ ီးခ်
င္းသ  ္
အသံေလ်ာ ပါးေစေရးန ္း
လမ္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ွင္ နားၾကပ္
မ်ား ေထာက္ပံ ျခင္းမ်ား 

ဇယား ၂.၂-၁၁ ရွိ ယာယီသတ္မွတ္ 
အသံပမာ အား  ာေၾကာင္  
 ိွရသ ္  အေၾကာင္းျပခ်က္အား 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

ယာ ္သြားလာမႈ ဆူ ံသံပမာ  
မွာ ပတ္၀န္းက်င္ ဆူ ံသံပမာ  
 ွင္ က ြျပားျပီး ပုိမုိပါသ ္  NEQG 
တြင္ လူေနဧရိယာမ်ားအတြက္ 
သတ္မွတ္ ဆူ ံသံပမာ အား 
ေဖာ္ျပထားေသာ္လ ္း 
လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူ ံသံပမာ အား 
မေဖာ္ျပထားပါ  ထုိ႔ေၾကာင္  ယခု 
    ေလ လာမႈတြင္ 
လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူ ံသံ ပမာ အတြက္ 
 ်ပန္ ုိင္ငံ၏ လမ္းတေလွ်ာက္ 
သတ္မွတ္ဆူ ံသံပမာ အဆင္  
အားအသုံးျပဳထားပါသ ္  
အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ယာယီသတ္မွတ္ အသံပမာ အား 
 ာေၾကာင္   ိွရသ ္  
အေၾကာင္းျပခ်က္အား ေနာက္ဆံုး 
EIA အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၂.၄.၃ 
တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   
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လုပ္ေဆာင္ရမ ္  ၄င္းမွာ 
TSMC 
၏လိုအပ္ခ်က္တစ္ျဖစ္ 
သင္ သ ္  

၃၃ အခန္း ၇ 

၇.၁ 
ပတ္၀န္းက်င္
 ွင္  
လူမႈဆိုင္ရာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း 
အ ွစ္ခ်ဳပ္ 

ဇယား ၇.၁-၁ တြင္ 
ယာ ္ေၾကာ 
ရႈပ္ေထြးမႈတုိးပြားလာျခင္းေၾ
ကာင္  
ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ 
အ  ရာယ္ရွိလာ ုိင္ျပီး 
စီမံကိန္းေဖာ္ ေဆာင္သူမွ 
ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ 
လံုျခံဳေရးအတြက္ 
န ္းလမ္းမ်ားအား 
စီစ ္ထားရမ ္ ု 
ေဖာ္ျပထားသ ္  
၄င္းသ ္ ၇.၁၇.၁ 
ကေလးသူငယ္အခြင္ အေရး 
ဆိုင္ရာ ခန္ မွန္းခ်က္မ်ား ွင္  
ဆက္စပ္မႈမရွိပါ  သို႔ေသာ္ 
အခန္း (၉)တြင္ 
၄င္းအတြက္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရးန ္းလမ္းမ
်ား မရွိျခင္းနွင္  ၇.၁၇.၁ 
နွင္ ဆက္စပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ
ထားသ ္  

၄င္း အခန္း ၇.၁ 
(သက္ေရာက္ ုိင္ေျခအက် ္းခ်ဳပ္)  
အခန္း ၇.၁၇ (ခန္႔မွန္းရလာ ္) နွင္  
အခန္း ၉.၁ 
 ေလ်ာ ပါးေစေရးန ္းလမ္းမ်ား) 
အၾကား ီ  တ္မႈအား အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပရမ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အခန္း ၇.၁ 
နွင္  ၉.၁အား အခန္း ၇.၁၈နွွင္  
 ိီ  တ္ေစရန္ 
ျပင္ဆင္ထားပါသ ္  
ယာ ္ေၾကာတုိးပြားလာျခင္းေၾကာင္  
ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ 
ယာ ္အ  ရာယ္သက္ေရာက္ ုိင္မႈ
အား အခန္း ၇.၂၅တြင္ 
စ ္းစားေဖာ္ျပ ထားပါသ ္  
ထပ္ေလာင္း အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာ၏ အခန္း ၇.၁  ွင္  
အခန္း ၁၀.၁ရွိ 
ခန္႔မွန္းရလာ ္မ်ားအား ရွင္လင္းစြာ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၃၄ အခန္း ၇ 

၇.၂ ေလထု 
အရ ္အေ
သြး 

စာ ၇-၈တြင္ NO2, SO2 
 ွင္  CO တို႔အၾကား NO2 
သ  ္ေမာ္ေတာ္ယာ ္မ်ားမွ 
ေလထုအရ ္အေသြးအား 
ဆန္းစစ္ရန္ ကိုယ္စားျပဳ 
အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရ
သ ္  သို႔ေသာ္လ ္း PM 
အေပၚသက္ေရာက္မႈ 
အေၾကာင္းျပခ်က္အား 
ရွင္းလင္းစြာ 
မေဖာ္ျပထားပါ  
အခ်ိဳ သက္ေရာက္မႈမ်ားသ
 ္ သီလ၀ါ SEZ 
အတြင္း ွင္  ၀န္းက်င္တြင္ 
ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္
းေၾကာင္  ျဖစ္ ုိင္ပါသ ္  

ယာ ္မ်ားမွ PM 
အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား အား 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထ ္ သြင္းသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ယာ ္မ်ားမွ 
PM အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
အခန္း ၇.၂ တြင္ထ ္ သြင္းထား 
ပါသ ္   

၃၅ အခန္း ၇ စက္မႈဧရိယာ ွင္  OSSC (သို႔) TSMC မွ အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း OSSC (သို႔) 
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၇.၂ ေလထု 
အရ ္အေ
သြး 

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ဧရိယာရွိ 
 ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားစပ္
လ် ္း  အပိုင္း(က)ရွိ 
အခ်ိဳ  ားရမ္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ားသ ္ 
 ြိဳင္လာ ွင္  
အရ ္ေဖ်ာ္စက္မ်ားက  သို႔ 
အေသးစားမွ အလတ္စား 
ေလာင္က  မ္းစက္ 
ပစ  ္းမ်ားတပ္ဆင္ရန္ 
အစီအစ ္ ရွိသ ္  OSSC 
(သို႔) TSMC မွ 
အပုိင္း(က)အတြက္ 
ဆန္းစစ္ထားေသာ အဆုိျပဳ 
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားကို
ထ ္ သြင္းစ ္းစား  
သက္ေရာက္ ုိင္ေျခဆန္းစ
စ္မႈအား ေဆာင္ရြက္ရမ ္  

အပုိင္း(က)အတြက္ 
ဆန္းစစ္ထားေသာ အဆုိျပဳ 
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားကိုထ ္ သြင္း
စ ္းစား  စက္မႈဧရိယာ ွင္  
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ဧရိယာရိ ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ထုတ္လ တ္မႈ 
သက္ေရာက္ ုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈအား 
ေဆာင္ရြက္ရမ ္  

TSMC မွ အပုိင္း(က)အတြက္ 
ဆန္းစစ္ထားေသာ အဆိုျပဳ 
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားကိုထ ္ သြ
င္းစ ္းစား  စက္မႈဧရိယာ ွင္  
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး 
ဧရိယာရိ ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ထုတ္လ တ္မႈ 
သက္ေရာက္ ုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈအား 
ေဆာင္ရြက္ရမ ္ျဖစ္ေၾကင္း 
အခန္း ၇.၂.၅(၂) 
တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၃  အခန္း ၇ 

၇.၃ ေရ 
အရ ္အေ
သြး 

ေရအရ ္အေသြးအေပၚ 
သက္ေရာက္ ုိင္ေျခအား 
ရွင္းလင္းရန္  
ေရြေ ်ာက္ေခ်ာင္းသ ္ 
 ီေရသက္ေရာက္မႈရွိျပီး 
စက္မႈဧရိယာမ်ားမွ 
စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 
သက္ေရာက္ျခင္းအား 
ဆန္းစစ္ရန္  
ေရြေ ်ာက္ေခ်ာင္း၏ 
ေရစီး ႈန္းအား EIA 
အတြက္ 
မေလ လာ/အသံုးမျပဳျခင္း
အတြက္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္  
ရန္ကုန္ျမစ္၏ 
အရ ္အေသြးေပၚ 
သက္ေရာက္မႈအား EIA 
အတြက္ 
မစ ္းစားသ ္ အေၾကာင္းေ
ဖာ္ျပရန္  
ေရ ေ ်ာက္ေခ်ာင္း၏ 
မုိးရာသီေရစီး ႈန္း ွင္  
ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 
ေရစီး ႈန္းအား မွန္းဆ  
ေရအရ ္အေသြး 

အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ရန္ကုန္ျမစ္၏ 
 ီေရသက္ေရာက္မႈအား 
ေရအရ ္အေသြး ွင္  သက္ေရာက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းမလုပ္ေဆာင္သ ္  
အေၾကာင္းျပခ်က္အားေဖာ္ျပသင္ သ
 ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း 
ေရအရ ္အေသြးအတြက္ 
ခန္႔မွန္းဧရိယာ 
ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္းျပခ်က္အား 
အခန္း ၇.၃.၂ 
တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္   
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သက္ေရာက္မႈအား 
ခန္႔မွန္းရန္  

၃၇ အခန္း ၇ 

၇.၃ ေရ 
အရ ္အေ
သြး 

အပုိင္း(က) ွင္  အပိုင္း(ခ) 
မွ 
စုစုေပါင္းစြန္႔ပစ္ေရပမာ 
သ  ္
ေထာက္ပံ ေရပမာ ထက္ 
ပုိပါမ ္  အပုိင္း(က)၏ 
စီမံခ်က္အခ်က္အလက္မ်ား
အေပၚ အေျခခံ  
ေရလိုအပ္ခ်က္အား 
ျပန္လ ္စ ္းစားရမ ္  

အပုိင္း(က)၏ 
စီမံခ်က္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ  ေရလိုအပ္ခ်က္အား 
ျပန္လ ္စ ္းစားရမ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း အပုိင္း(က)၏ 
စီမံခ်က္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ 
အေျခခံ  ေရလိုအပ္ခ်က္အား 
အခန္း ၇.၃.၅ တြင္ 
ျပန္လ ္စ ္းစားထားပါသ ္   

၃၈ အခန္း ၇ 

၇.၃ 
ေရအရ ္ 
အေသြး 

၇.၈ 
ေအာက္ေျခ 
အန ္အနစ္ 

၇.၁၉ 

ေရသံုးစ ြမႈ 

ေရအရ ္အေသြးအတြက္ 
ခန္႔မွန္းျခင္းမွာ BOD 
အားအ ိကရ ္ရြြယ္ပါသ
 ္  အကယ္  သတ ဳ ွင္  
အဆိပ္ေတာက္ ပါ၀င္မႈ 
ခန္႔မွန္းျခင္းအား 
န ္းစနစ္တူအတိုင္း 
အသံုးျပဳပါက 
စီးဆင္းေရအရ ္အေသြး၏
အခ်ိဳ အခ်က္မ်ားသ ္ 
ပတ္၀န္းက်င္ေရအရ ္အေ
သြး 
သတ္မွတ္အဆင္ ထက္ပုိ ုိင္
ပါသ ္  
အ ယ္ေၾကာင ္ဆိုေသာ္ 
အပုိင္း(က) ွင္  (ခ) ရိွ 
စက္မႈဧရိယာမွ ထြက္ရွိမ ္  
စြန္႔ပစ္ေရထုထ ္မွာ 
လက္ရွိေရစီး ႈန္းထက္ 
ပိုေသာေၾကာင္ ျဖစ္သ ္  
အျခားတစ္ဖက္တြင္လ ္း 
ပတ္၀န္းက်င္ေရထုသို ႔ 
စြန္႔ပစ္ေရမွ 
သတ ဳေပ်ာ္၀င္ ႈန္းသ ္ 
 ားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ 
မူလစြန္႔ပစ္ေရအရ ္အေ
သြးအား 
သတ္မွတ္တန္ဖုိး ွင္  
ကိုက္ ီေစရန္လိုက္နာျခင္း
ေၾကာင္  
သတ္မွတ္အဆင္  ွင္ တူ ီ ုိ
င္ရန္မွာ 

ပတ္၀န္းက်င္ေရအရ ္အေသြး၏ 
သတ္မွတ္တန္ဖုိးျခင္းန ္းလမ္းမ်ား
အား ျပန္လ ္စ ္းစားျပီး အျပီးသတ္ 
EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ထ ္ သြင္းသင္ သ ္
  

လက္ရွိတြင္  ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား 
မွထြက္ရွိမ ္  
သန္႔စင္ျပီးစြန္႔ပစ္ေရတြင္ သတ ဳနွင္  
အဆိပ္ေတာက္ပါ၀င္ ႈန္းမွာ တိတိ 
က်က်မသိ ုိင္ပါ  
 ားရမ္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားသ ္ 
ေရလိုအပ္ခ်က္အား 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသို႔ 
တင္ျပရမ ္ျဖစ္ျပီး 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ 
လံုေလာက္ေသာ 
ေရဆိုးသန္႔စင္သ ္ န ္းလမ္းမ်ား
အား ျပင္ဆင္ရမ ္  
အေျခခံအားျဖင္  
စြန္႔ပစ္ေရမ်ားသ ္ 
ေရထိန္းကန္ ွင္  
ေခ်ာင္းမ်ားေပၚျဖတ္ေက်ာ္လာေသာ 
ေရမ်ား ွင္ ေပါင္းစပ္  
အာနိသင္ေလ်ာ သြား ုိင္ပါသ ္  
သတ ဳ ွင္  
အဆိပ္ေတာက္ပစ  ္းမ်ားပါ၀င္ေ
သာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားျပားျခင္းအတြက္ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသ ္ သတ္မွတ္ 
တန္ဖုိးမ်ားအား 
ျပန္လ ္သံုးသပ္ျပီး 
အၾကိဳသန္႔စင္ရန္ တင္းက်ပ္ေသာ 
စံ  န္းမ်ားခ်မွတ္ရမ ္   
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အမွန္တကယ္မျဖစ္ ုိင္ေပ  

၃၉ အခန္း ၇ 

၇.၄ 
အစုိင္အခ  
စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
စီမံခန္႔ခ ြမႈ 

SWM ကုမ  ီသ ္ 
စြန္႔ပစ္လိုေသာပစ  ္းမ်ား
အား 
လက္ခံ ုိင္ျခင္းရွိမရွိနွင္  
ေကာင္းမြန္စြာစီမံ ုိင္ျခင္းရွိမ
ရွိ အက ျဖတ္ျခင္းအား 
လုပ္ေဆာင္မ ္ျဖစ္သ ္  
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
ခန္႔မွန္းလူအေရေတြက္ 
(သို႔) 
 ားရမ္းလုပ္ကုိင္သူအေရအ
တြက္အား 
အေသးစိတ္ပံ ပုိးျခင္းမရွိ 
သျဖင္  စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
ဆန္းစစ္မႈမ်ာ မရွင္းလင္းပါ  
EIA 
တြင္အေသးစိတ္ဖာ္ျပထားျ
ခင္းမရွိပ  အ  ရာယ္ရွိေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား အတြက္ 
ျမန္မာ ္ုိင္ငံ၏ ပေ မ်ား ွင္  
အ  ီ သင္ ေတာ္ေသာ 
အေထာက္အပံ မ်ားကိုသာ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

SWM ကုမ  ီမွ စီမံခန္႔ခ ြမ ္  
စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွ ာလ   
အကယ္  SWM ကုမ  ီမွ 
လက္မခံ ုိင္ပါက 
၄င္းစြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားကို မ ္က  သို႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္မ ္န ္း  
စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားအား လက္ခံ ုိင္မ ္  
ေျမက်င္းေနရာမ်ား 
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း SWM 
ကုမ  ီမွ စီမံခန္႔ခ ြမ ္  
စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား အခန္း ၄.၃ 
 ွင္  ၇.၄ တြင္ထ ္ သြင္းထား 
ပါသ ္   

၄၀ အခန္း ၇ 

၇.၄ 
အစုိင္အခ  
စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
စီမံခန္႔ခ ြမႈ 

ေဆာက္လုပ္ေရး ွင္ လ ္ပ
တ္ေရး ကာလအတြင္း 
အ  ရာယ္ရွိေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
စီမံခန္႔ခ ြမႈအား 
အျပ ္ အ၀စ ္းစားသင္ သ
 ္  အခ်က္မုွာ Golden 
Dowa Ecosystem 
Myanmar မွ၄င္း  YCDC 
မွ၄င္း စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားအား 
ျပန္လ ္အသံုးခ်ျခင္း ွင္  
သန္႔စင္ျခင္းတို႔အား 
မေဆာင္ရြက္ ုိင္ျခင္းတို႔ျဖစ္
သ ္  

Golden Dowa Ecosystem 
Myanmar မွ၄င္း  YCDC မွ၄င္း 
မသန္႔စင္ ုိင္ေသာ အ  ရာယ္ရွိေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားအား 
သန္႔စင္သ ္ န ္းစနစ္အား 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း Golden 
Dowa Ecosystem Myanmar 
မွ၄င္း  YCDC မွ၄င္း 
မသန္႔စင္ ုိင္ေသာ 
အ  ရာယ္ရွိေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ားအား 
သန္႔စင္သ ္ န ္းစနစ္အေသးစိတ္
အား အခန္း ၄.၃.၇  ွင္  ၇.၄ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထား ပါသ ္   

၄၁ အခန္း ၇ 

၇.၄ 
အစုိင္အခ  
စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
စီမံခန္႔ခ ြမႈ 

ေဆာက္လုပ္ေရး ွင္ လ ္ပ
တ္ေရး ကာလအတြင္း 
အ  ရာယ္မရွိေသာ 
စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား အတြက္ 
စ ္းစားရမ ္ အခ်က္မုွာ 
သီလ၀ါ SEZ တြင္းရွိ 

အပုိင္း(က) ွင္  (ခ)တုိ႔ ွင္  
ဆက္စပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
တရားမ၀င္ 
အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ 
တန္ျပန္န ္းလမ္းမ်ား အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
အပုိင္း(က) ွင္  (ခ)တုိ႔ ွင္  
ဆက္စပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
တရားမ၀င္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း 
အတြက္ 
တန္ျပန္န ္းလမ္းမ်ားအား အခန္း 
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လူထုအမိႈက္မ်ား  
အပုိင္း(က) ွင္ (ခ) 
မွထြက္ရွိမ ္  
အိမ္သံုးအမိႈက္မ်ား  
အပုိင္း(က) ွင္  
(ခ)အျပင္ က္ရွိ 
ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္သားမ်ား၏အမိႈက္မ်ား
 ွင္  ပတ္၀န္းက်င္ရွိ 
အျခားအမႈုိက္မ်ားအား 
သိမ္းဆ ္းရန္ျဖစ္သ ္  

ထ ္ သြင္းသင္ သ ္  ၇.၄.၅(၃) 
တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၄၂ အခန္း ၇ 

၇.၅ 
ေျမဆီလ ာ 
 စ္ မ္းမႈ 

ေရတားအခင္းမ်ားထားရွိျခ
င္း  လုံေလာက္ေသာ 
ၾကမ္းခင္းအထူ ွင္  
ေရသံုးသ ္ ဧရိယာ ွင္  
မသံုးသ ္ ဧရိယာအား 
ပိုင္းျခားထားသ ္  
လံုေလာက္ေသာ 
ေျမာင္းမ်ားထားရွိ 
ျခင္းစေသာ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 
ေျမၾကီးအတြင္းသို႔စိမ္ မ၀င္ ုိ
င္ရန္အတြက္ 
အမွန္တကယ္ေလ်ာ ပါး 
ေစေရးန ္းလမ္းမ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ  

စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 
ေျမၾကီးအတြင္းသို႔စိမ္ မ၀င္ ုိင္ရန္အ
တြက္ အမွန္တကယ္ေလ်ာ ပါး 
ေစေရးန ္းလမ္းမ်ားအား 
အပုိင္း(က)၏ ေ သတြင္း 
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားအတိုင္းစ ္း
စား  ထ ္ သြင္းသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း စြန္႔ပစ္ေရမ်ား 
ေျမၾကီးအတြင္းသို႔စိမ္ မ၀င္ ုိင္ရန္အ
တြက္ အမွန္တကယ္ေလ်ာ ပါး 
ေစေရးန ္းလမ္းမ်ားအား 
အပုိင္း(ခ)၏ အဆုိျပဳ ေ သတြင္း 
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားအတိုင္းစ ္း
စား  အခန္း ၇.၅.၅ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထား ပါသ ္   

၄၃ အခန္း ၇ 

၇.  
ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈ 

အခ်ိဳ  ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်
ားသ ္ ၾကိတ္စက္က  သို႔ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 
အၾကီးစားစက္ 
ယ  ရားမ်ားထက္ 
ပုိမုိတပ္ဆင္ရန္ရွိပါသ ္  
ထိုအတြက္ TSMC 
 ွင္ ပူးေပါင္း  
စီမံကိန္းေဖာေဆာင္သူမွ 
ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈမ်ားအား 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
လိုအပ္ပါသ ္  

လ ္ပတ္ကာလ ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈအဆင္  
အားသတ္မွတ္ခ်က္နွင္  
ကိုက္ ီေစရန္ န ္းလမ္းမ်ားအား 
ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အၾကီးစားစက္ 
ယ  ရားမ်ားထက္ ပုိမုိ 
တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ပါ 
ျပန္လ ္စ ္းစားရန္လိုအပ္ျပီး 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အၾကီးစားစက္ 
ယ  ရားမ်ားထက္ ပုိမုိ 
တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္  ားရမ္းလုပ္ 
ကိုင္သူမ်ားသ ္ ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈသက္ေရာက္မႈအား 
ေလ လာ အက ျဖတ္ရမ ္  
လုိအပ္ပါက  ားရမ္း 
လုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ ေျမအတြင္း 
မ ္သ ္  ဆူ ံသံ ွင္  တုန္ခါမႈ 
ထြက္ရွိျခင္းမဆို မိမိအစီအစ ္ျဖင္  
ထိန္းခ်ဳပ္ရမ ္  အၾကံျပဳခ်က္ 
အတိုင္း အထက္ပါ စ ္းစားခ်က္ 
မ်ားအား အခန္း ၇. .  
တြင္ထ ္ သြင္းထား ပါသ ္   

၄၄ အခန္း ၇ 

၇.  
ဆူ ံသံ ွင္  
တုန္ခါမႈ 

အခန္း ၇. .  ရွိ 
ခန္႔မွန္းရလာ ္ အတြက္ 
ထပ္မံ ိွရန္လိုအပ္ပါသ ္  
စာ ၇-၃၄ ရွိ စီမံခန္႔ခ ြမႈ 
ထင္ျမင္ခ်က္အရ 

 ားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအား 
ေနရာခ်ထားရန္ ပုံစံစီစ ္ျခင္း ွင္  
ပတ္၀န္းက်င္ 
ထိရွလြယ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ 
ဆူ ံသံ ွင္  တုန္ခါမႈ 

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း ပ ာမ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး န ္းလမ္းမ်ားအား 
အခန္း ၇. .  တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ေန႔အခ်ိန္တြင္ 
သက္ေရာက္မ ္ အိမ္မွ 
မီတာ ၃၀ အကြာတြင္  ွင္  
 အခ်ိန္တြင္ မီတာ 
၂၀၀အကြာတြင္ 
အလုပ္မလုပ္ရန္ အတြက္ 
အိမ္ေျခ မ ္မွ် 
သက္ေရာက္ မ ္ကို 
စံုစမ္းရန္ လိုအပ္ပါသ ္  
၄င္းသ ္ အရန္ဇုန္ ွင္  
ေျမယာ ရႈခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းထက္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ပါသ ္  

သက္ေရာက္မႈန ္းေစရန္ 
အရန္နယ္ေျမမ်ားထားရွိျခင္းတို႔အား 
အပုိင္း(က)၏ အမွန္တကယ္ 
စီမံခ်က္မ်ားကို ရယူ  
စ ္းစားသင္ သ ္  

၄၅ အခန္း ၇ 

၇.၇ အနံ႔ဆိုး 

အနံ႔ဆိုးဖယ္ရွားစနစ္  
ေလ၀င္ေလထြက္စနစ္စသ
 ္  
အနံ ဆိုးမ်ားကာကြယ္သ ္  
အမွန္တကယ္ေလ်ာ ပါးေစေ
ရး န ္းလမ္းမ်ားအား 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ   

အနံ ဆိုးမ်ားကာကြယ္သ ္  
အမွန္တကယ္ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ားအား အပုိင္း(က)၏ 
ေ သတြင္းစ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားအ
ား အေျခခံစ ္းစား  
ထ ္ သြင္းသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
အမွန္တကယ္ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ားအား အပုိင္း(ခ)၏ 
အဆိုျပဳေ သတြင္းစ ္းမ် ္းစ ္း
ကမ္းမ်ားအေျခခံ  အခန္း ၇.၇.၅ 
တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၄  အခန္း ၇ 

၇.၉ အပင္  
တိရစာ န္ ွင္  
ဇီ၀မ်ိဳးက ြ 

ဇီ၀မ်ိဳးက ြ ွင္  
ေ  စနစ္ဆန္းစစ္ 
ျခင္း ွင္ ဆက္စပ္  
ေျမအသံုးခ်မႈေျပာင္းလ ျခင္း
  SEZ အတြင္းနွင္ ၀န္းက်င္ရွိ 
သ ာ၀ဧရိယာမ်ား၏ 
က်န္ရွိဧရိယာမ်ား ွင္  
စိမ္းလန္းျခင္းစေသာ 
ေလ်ာ ပါးေစေရးန ္းလမ္းမ
်ားအား 
စ ္းစားထားျခင္းမရွိပါ  

ေျမအသံုးခ်မႈေျပာင္းလ ျခင္း  SEZ 
အတြင္းနွင္ ၀န္းက်င္ရွိ 
သ ာ၀ဧရိယာမ်ား၏ 
က်န္ရွိဧရိယာမ်ား ွင္  
စိမ္းလန္းျခင္းစေသာ 
ေလ်ာ ပါးေစေရးန ္းလမ္းမ်ားအား 
ဇီ၀မ်ိဳးက ြ ွင္  ေ  စနစ္ဆန္းစစ္ရန္ 
ထ ္ သြင္းရမ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း စိန္းလမ္းေရး 
အစီအစ ္မ်ားအား ဇီ၀မ်ိဳးက ြ ွင္  
ေ  စနစ္ဆန္းစစ္ရန္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၄၇ အခန္း ၇ 

၇.၁၀ 
ဇလေ   

စီဆင္းေရ 
ဆန္းစစ္ျခင္းနွင္ ဆက္စပ္  
မုိးရာသီတြင္ပတ္၀န္းက်င္ဧ
ရိယာ မ်ားမွ ေရျပန္၀င္ျခင္း 
အားကာကြယ္ရန္ စီမံကိန္း 
နယ္နမိတ္၏ ေရေျမာင္း 
အစီအစ ္မွာ မရွင္းလင္းပါ  

ပတ္၀န္းက်င္ဧရိယာမ်ားမွ 
ေရျပန္၀င္ျခင္းအားကာကြယ္ရန္ 
စီမံကိန္းနယ္နမိတ္၏ 
ေရေျမာင္းအစီအစ ္အား အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာ 
တြင္ထ ္ သြင္းသင္ သ ္  

စီမံကိန္း နယ္နမိတ္၏ ေရေျမာင္း 
အစီအစ ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရး 
ကန္ထရုိက္တာသ ္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ 
ျပင္ဆင္မ ္ျဖစ္သ ္  
မီွျငမ္းခ်က္အေနျဖင္  အပုိင္း(က) 
စက္မႈဧရိယာနယ္နမိတ္၏ 
ေရေျမာင္းအစီအစ ္အား အခန္း 
၇.၁၀.၅ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္  
စီမံကိန္း နယ္နမိတ္၏ 
ေရေျမာင္းအစီအစ ္အား အပုိင္း 
(က) အတိုင္း ျပင္ဆင္ပါမ ္   
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

၄၈ အခန္း ၇ 

၇.၁၁ 
ေျမဆီလ ာ 
တိုက္စားမႈ 

ေရထိန္းကန္မ်ားမွ 
စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားေၾကာင္  
ေျမဆီလ ာ 
တိုက္စားျခင္းအား 
ကာကြယ္ရန္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ားမွာ 
မရွင္းလင္းပါ  

ေရထိန္းကန္မ်ားမွ 
စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားေၾကာင္  ေျမဆီလ ာ 
တိုက္စားျခင္းအား ကာကြယ္ရန္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး န ္းလမ္းမ်ားအား 
သံုးသပ္ျပီး ေျမဆီလ ာ 
တိုက္စားမႈဆန္းစစ္ျခင္းအား 
အေကာင္ထ ္ေဖာ္ရမ ္  

အၾကံျပဳခ်က္ အတုိင္း 
ေရထိန္းကန္မ်ားမွ 
စြန္႔ထုတ္ေရမ်ားေၾကာင္  ေျမဆီလ ာ 
တိုက္စားျခင္းအား ကာကြယ္ရန္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး န ္းလမ္းမ်ားအား 
အခန္း ၇.၁၁.၅ 
တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၄၉ အခန္း ၇ 

လူမႈသက္ေရ
ာက္ နုိင္ေျခ 
(PAP 
မ်ားသို႔တိုက္
ရုိက္ 
သက္ေရာက္
မႈ) 

EIA  ွင္  အတူ 
ျမန္မာ ုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ 
ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရး 
အစီအစ ္အား 
ပံ ပုိးသင္ သ ္  ၄င္းတြင္ 
လူထုအၾကံျပဳေဆြးေ ြးျခင္း
မ်ား ရွိသ ္  JICA 
ဆန္းစစ္သူမ်ား၏ 
ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ 
၂၀၁၅ ခု ွစ္ EIA 
လုပ္ထံုးလုပ္န ္းမ်ား ွင္  
ကိုက္ ီေစရန္ RAP 
အားျပန္လ ္စစ္ေဆးရန္
လိုသ ္  

ျမန္မာ ုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ 
ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း 
အစီအစ ္မ်ားျဖစ္ေသာ 
အစီအစ ္အတြက္ 
တာ၀န္မ်ားခ ြျခားျခင္း  အစီအစ ္ 
အေကာင္ထ ္ေဖာ္ရန္ 
ကုန္က်စရိတ္  PAP မ်ား၏ 
လက္ရွိအသက္ေမြးမႈမ်ားကို 
ေစာင္ ေရွာက္ရန္ န ္းလမ္းမ်ားအား 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
အက် ္းေဖာ္ျပသင္ သ ္  

ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္း 
အစီအစ ္မ်ားအရ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ွင္  
အေကာင္ထ ္ေဖာ္မ ္ ပုံစံမ်ား 

အား အခန္း ၂. .၃ 
တြင္ေဖာ္ျပထားသ ္  
အေထာက္ကူျပဳမ်ား ွင္  
အေသးစိတ္ (PAP မ်ား၏ 
လက္ရွိအသက္ေမြးမႈမ်ားကို 
ေစာင္ ေရွာက္ရန္ န ္းလမ္းမ်ား) 
တို႔အား အခန္း ၇.၁၂ 
တြင္အက် ္းေဖာ္ျပထားပါသ ္   

၅၀ အခန္း ၇ 

၇.၂၀ 
ယ ္ေက်းမႈ 
အေမြအ ွစ္ 

စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း 
သုသာန္တစ္ခု ွင္  
 ုရားေက်ာင္း 
တစ္ေက်ာင္းတ ္ရွိေနေသ
ာ္လ ္း ေရြ ေျပာင္းမ ္  
န ္းလမ္းမွာ 
မဆံုးျဖတ္ရေသးေသာေၾက
ာင္  ၄င္းမွာ မရွင္းလင္းပါ  
 .၇.၁ တြင္ 
တင္ျပထားေသာ 
အရာ၀ထ ဳမ်ား၏ 
ယ ္ေက်းမႈတန္ဖုိး 
အက ျဖတ္ျခင္းအတြက္ 
ရွင္းလင္းေသာ 
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
လုိအပ္သ ္  

PAH မ်ား၏ သေ ာတူ ီခ်က္ ွင္  
သုသာန္ ွင္   ုရားေက်ာင္းအား 
ေရြ ေျပာင္းမႈ ျပီးေျမာက္ျခင္းသ ္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ ို
င္ရန္ EIA ၏ အတ ္ျပဳခ်က္တြင္ 
အေျခအေနတရပ္ျဖစ္သ ္  

စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသ ္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
လုိက္နာပါမ ္  

၅၁ အခန္း ၇ 

၇.၂၁ 

ရႈခင္း 

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာ 
စက္ရုံသ ္ လုပ္ကြက္တြင္း 
ရွဳခင္းသာယာမ်ားအတြက္ 
တာဝန္ရိွျပီး ေကာင္းစြာ 
ထိန္းသိမ္းထားသ ္  
အေျခအေနအတိုင္း 

ဖြ ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အပုိင္း(က) ွင္  
အပုိင္း (ခ  ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ရွဳခင္းသာယာ ွင္  
စိမ္းလန္းစုိျပ ္ေရးအတြက္ 
ဧရိယာမ ္မွ် ထိန္းသိမ္းထားမ ္ကို 
ေဖာ္ျပရန္ လိုပါသ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း စက္မႈဇုန္ 
ဧရိယာ (က)  ွင္  (ခ) 
ရွဳခင္းသာယာ ွင္  စိမ္းလန္းေရး 
ဧရိယာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အခန္း ၇.၂၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္   
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ရိွရပါမ ္  သို ေသာ္ 
ေျပာင္းလ ျခင္း  
ေရေလာင္းျခင္း  
ေျမၾသဇာေကြ်းျခင္း တုိ မွာ 
အကန္ အသတ္ ွင္  
ျဖစ္ပါသ ္  
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူသ ္ 
MJTD ၏ ေ သတြင္း 
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားကို 
လိုက္နာရပါမ ္  

ထိန္းသိမ္းထားမ ္  ဧရိယာ 
ခန္ မွန္းေျခကို ဤအခန္းတြင္ 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

၅၂ အခန္း ၇ 

၇.၂၂ AIDS/ 
HIV 
က  သို ေသာ 
ကူးစက္ေရာ
 ါ အ  ရယ္ 

ကူးစက္တတ္ေသာ 
ေရာ ါမ်ား၏ အ  ရယ္ကို 
ေဖာ္ျပထားျပီး  ပမာအျဖစ္ 
AIDS/ HIV အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ပုံကိုသာ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

အသ ္းေရာင္စီပုိး  
အသ ္းေရာင္ ီပုိး က  သုိ  
ကူးစက္ေရာ ါမ်ား ွင္  
ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာေရာ ါ  
အစာအဆိပ္သင္ ျခင္း  
 ီးေ ွာက္အေျမွးေရာင္ေရာ ါ က  သုိ  
အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာ ါမ်ားကို 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  ငွက္ဖ်ားေရာ ါ  
dengue  အဆုပ္နာေရာ ါ  
လိင္မွတဆင္  
ကူးစက္ေရာ ါမ်ားက  သို  အျခား 
ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းမွ 
ကူးစက္တတ္ေသာ 
ေရာ ါမ်ားကိုလ ္း 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  ဆံုစုိ နာ  
ဝက္သက္ ေရာ ါက  သို  
ေရာ ါမစြ ကပ္ေအာင္ 
လုပ္ျခင္းအားျဖင္  
ကာကြယ္ ုိင္သ ္မ်ားလ ္း 
ပါဝင္ရမ ္  ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာ 
ေျမေနရာ ွင္  
ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာရိွ မိသားစုမွ ၅ 
 ွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
က်န္းမာေရး  
ပ ာေပးအစီအစ ္မ်ား  
ေရာ ါကာကြယ္မႈမ်ားကိုလ ္း 
လုပ္ေဆာင္သင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာ ါမ်ား  
အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာ ါမ်ား ွင္  
ကူးလူးဆက္ဆံရာမွ 
ျဖစ္တတ္ေသာ AIDS/ HIV အျပင္ 
တျခားေရာ ါမ်ားကို အခန္း ၇.၂၃ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  
က်န္းမာေရးအေၾကာင္းကို အခန္း 
၄.၃.၈ တြင္ ျပ ္သူ က်န္းမာေရး 
တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  ေဖာ္ျပရန္ 
အၾကံျပဳထားေသာ က်န္းမာေရး 
ပ ာေပး အစီအစ ္ ွင္  
ေရာ ါကာကြယ္မႈမ်ားကို အခန္း 
၇.၂၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

၅၃ အခန္း ၇ 

၇.၂၃ 

ပတ္ဝန္းက်င္ 
က်န္းမာေရး ွ
င္  လံုျခံဳေရး 

IFC  ွင္  EHS တြင္ 
ျပ ာန္းထားေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ 
က်န္းမာေရး ွင္  လံုျခံဳေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ  
သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 
အတြင္း ေနထိုင္ေသာ 

အစုလိုက္ မေတာ္တဆ 
ထိခုိက္မႈမ်ား ွင္  သ ာဝ 
ေ းအ  ရယ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသင္ ျပီး 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား  
ျပန္လ ္တံု ျပန္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလ ္း 
ျပင္ဆင္ထားသင္ သ ္  ေျမြကိုက္မႈ 
အတြက္လ ္း ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အစုလိုက္ မေတာ္တဆ 
ထိခုိက္မႈမ်ား ွင္  သ ာဝ 
ေ းအ  ရယ္မ်ားအတြက္ 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ွင္  ျပန္လ ္ 
တံု ျပန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
အခန္း ၇.၂  တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္   
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
IFC  ွင္  EHS 
လမ္း  န္မႈမ်ားကို 
အေျခခံ၍ အက ျဖတ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုပါသ ္  
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက 
အလုပ္သမားမ်ားကို 
ေနထိုင္စရာ စီစ ္ေပးလွ်င္ 
အန ္းဆံုး စံခ်ိန္စံ  န္းမ်ား 
ျဖစ္သင္ သ ္  အပုိင္း(ခ) 
အတြက္ 
အလုပ္သမားအေရ 
အတြက္ေပၚတြင္ 
အက ျဖတ္မႈမ်ား မရိွပါ  

ပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာေရး ွင္  
လံုျခံဳေရးအတြက္ အုပ္စုလိုက္ 
လွဳပ္ရွားမႈမ်ား  IFC  ွင္  EHS 
လမ္း  န္ခ်က္ မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 
လံုျခံဳေရးမ်ား ွင္  ျမန္မာ ုိင္ငံ၏ 
အလုပ္သမား ွင္  ပတ္သက္ေသာ 
 ပေ မ်ား  
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားကို 
ထပ္ထ ္ ရမ ္  အလုပ္သမား ွင္  
ပတ္သက္ေသာ  ပေ မ်ား  
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားအရ     
ေလ လာမႈတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို 
ထ ္ သြင္းစ ္းစားသင္ သ ္  

က) အလုပ္သမားအခြင္ အေရး  

ခ) အလုပ္ခ်ိန္  အလုပ္ဖြင္ ရက္ ွင္  
အျခား  ွိ ိွဳင္းမႈမ်ား ပါေသာ 
အလုပ္ရွင္  အလုပ္သမားၾကား 
စာခ်ဳပ္  

 ) လုံျခံဳေရး အသိေပး ွင္  
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ  

ဃ) က်န္းမာေရးေစာင္ ေရွာက္မႈ 
အစီအစ ္  

င) အလုပ္ခြင္ ေရာ ါမ်ား ွင္  
မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ား  

စ) အလုပ္သမား ွင္  မိသားစုအတြက္ 
ေနထိုင္စရာ စီစ ္ေပးျခင္း  

အပုိင္း(ခ  ေဆာက္လုပ္ဆ  ွင္  
လ ္ပတ္ဆ  ကာလတြင္ 
အျငင္းပြားမႈမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ 
အဆင္ေျပေစရန္ ထိခုိက္ေစသ ္  
အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားရန္ လုိအပ္သ ္  
လူထု ွင္  TSMC ၾကား ဆက္ဆံမႈ 
အဆင္ေျပေစရန္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို 
ျမန္ဆန္လြယ္ကူစြာ 
ေျဖရွင္းသင္ သ ္  
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက 
အလုပ္ခြင္တြင္ရိွပါက လိုအပ္လွ်င္ 
အျငင္းပြားမႈ ဆံုးျဖတ္ေရး 
ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သင္ သ ္   

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ေျမြကိုက္မႈမ်ား    C ေရ ူယ် EHS 
လမ္း  န္ခ်က္မ်ား ွင္  ပတ္ဝန္းက်င္ 
က်န္းမာေရး ွင္  ပတ္သက္ေသာ 
ျမန္မာ ုိင္ငံရိွ 
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ားကို အခန္း 
၇.၂၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  
 ယ္ က္ဇယားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အခန္း 
၇.၂၃ တြင္ တစ္စုတစ ္းထ ္း 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  အျငင္းပြားမႈ 
ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ 
အပုိ ္(၂) အခန္း ၇.၂၄ 
“အလုပ္အမားအခြင္ အေရးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ” တြင္ 
ေဖာ္ျပထာပါသ ္  

၅၄ အခန္း ၇   C  ေရ ူယ် EHS စိတ္ခ်ရေသာ ေရေထာက္ပံ မႈကို အစုလိုက္ မေတာ္တဆ 
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

၇.၂၄ 
လူထုက်န္းမ
ာေရး ွင္  
လံုျခံဳေရး 

လမ္း  န္ခ်က္မ်ားတြင္ 
လူထုက်န္းမာေရး ွင္  
လံုျခံဳေရးအတြက္ 
အုပ္စုလိုက္ 
လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကို 
မေဖာ္ျပထားပါ  

ေဖာ္ျပသင္ သ ္  အစုလိုက္ 
မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ား ွင္  
သ ာဝ ေ းအ  ရယ္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပသင္ ျပီး ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား  
ျပန္လ ္တံု ျပန္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလ ္း 
ျပင္ဆင္ထားသင္ သ ္    C  
ေရ ူယ် EHS 
လမ္း  န္ခ်က္မ်ားတြင္ 
လူထုက်န္းမာေရး ွင္  
လံုျခံဳေရးအတြက္ အုပ္စုလိုက္ 
လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပသင္ သ ္  
လူထု လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ 
ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ထ ္ သြင္း 
စ ္းစားသင္ သ ္  

၁) ယ ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ 

ခ) အသ ္းေရာင္စီပုိး  
အသ ္းေရာင္ ီပုိး  
ဝမ္းပ်က္ေရာ ါက  သို ေသာ 
ကူးစက္ေရာ ါမ်ား ွင္  ရာဇဝတ္မႈ 
တိုးလာျခင္း 

 ) အလုပ္သမား ေနစရာမ်ား 
အသံုးျပဳျခင္း 

ထိခုိက္မႈမ်ား ွင္  သ ာဝ 
ေ းအ  ရယ္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
 ျပန္လ ္တံု ျပန္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အခန္း 
၇.၂  တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

အ  ရာယ္ကင္းေသာ 
ေရေထာက္ပံ ျခင္းအား 
ေရအသံုးျပဳမႈ၏ 
ပါ၀င္သ ္ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖ
င္  အခန္း ၇.၂၀  
တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း   C  
ေရ ူယ် EHS 
လမ္း  န္ခ်က္မ်ားတြင္ 
လူထုက်န္းမာေရး ွင္  
လံုျခံဳေရးအတြက္ အုပ္စုလိုက္ 
လွဳပ္ရွားမႈမ်ား  စိတ္ခ်ရေသာ 
ေရေထာက္ပံ မႈမ်ားကို အခန္း 
၇.၂၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

Hepatitis C, Hepatitis B, 
Diarrhoea အစရွိေသာ 
ကူးစက္ေရာ ါ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကိုလ ္း အခန္း ၇.၂၄ 
တြင္ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  

ကူးစက္ေရာ ါ ွင္  
ပက္သက္သ ္မ်ားကို အခန္း ၇-
၂၂ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္   

၅၅ အခန္း ၇ 

၇.၂၅ 
 ါတုပစ  ္း 
အသံုးျပဳမႈ 

 ါတုပစ  ္းစာရင္းျပင္ဆင္ျ
ခင္း  ၄င္း၏ MSDS  
ပမာ  ွင္  
ထိန္းခ်ဳပ္န ္းလမ္းမ်ား 
ေစာင္ ၾက ္ မႈ ွင္  ကိုယ္တိုင္ 
စစ္ေဆးျခင္း 
အေကာင္အထ ္ေဖာ္မႈ 
က  သို ေသာ 
အပုိင္း(က)အတြင္း 
 ါတုပစ  ္း အသုံးျပဳမႈ၏ 
အမွန္တကယ္  
စီစ ္ထားေသာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
န ္းလမ္းမ်ားကို 
မေဖာ္ျပထားပါ  

 ါတုပစ  ္းစာရင္းျပင္ဆင္ျခင္း  
၄င္း၏ MSDS  ပမာ  ွင္  
ထိန္းခ်ဳပ္န ္းလမ္းမ်ား 
ေစာင္ ၾက ္ မႈ ွင္  ကိုယ္တိုင္ 
စစ္ေဆးျခင္း 
အေကာင္အထ ္ေဖာ္မႈ က  သို ေသာ 
အပုိင္း(က)အတြင္း  ါတုပစ  ္း 
အသံုးျပဳမႈ၏ အမွန္တကယ္  
စီစ ္ထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
န ္းလမ္းမ်ားကို TSMC ၏ SOPs 
 ွင္  အပုိင္း(က  ေ သတြင္းစ ္းမ် ္း 
စ ္းကမ္းမ်ားအတိုင္ အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အပုိင္း (ခ) 
၏ ေဖာ္ျပပါ 
စ ္းမ် ္းစ ္းကမ္းမ်ား ွင္  EHS 
လမ္း  န္ခ်က္ကို လုိက္၍ 
 ါတုပစ  ္းအသံုးျပဳမႈ 
ထိန္းခ်ဳပ္န ္းလမ္းမ်ားကို အခန္း 
၇-၂  တြင္ ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

12-24 

 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

၅  အခန္း ၇ 

၇.၂  

ေရၾကီးမႈ 
အ  ရယ္ 

ေရၾကီးမႈအ  ရယ္ 
အျမင္ တပ္ဆင္ထားျခင္းသ
 ္ MITT ၏ အျမင္ ဆံုး 
အဆင္ ကိုသာ 
စ ္းစားထားျပီး 
အမ်ားဆံုးရက္ကို 
ထ ္ သြင္းစ ္းစားထားမႈ 
မရိွပါ  ယခင္က 
ေရၾကီးမႈ ွင္  ဆုိင္ကလုန္းကို 
ထ ္ သြင္းမစ ္းစားထားပါ  

အျမင္ တပ္ဆင္ရာတြင္ MITT၏ 
အျမင္ ဆံုးအေျခအေနကိုသာမက 
ယခင္ေရၾကီးမႈ ွင္  ဆိုင္ကလုန္းကိုပါ 
ထ ္ သြင္း စ ္းစားသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ယခင္ 
ေရၾကီးမႈ ွင္  
ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းကို 
ထ ္ သြင္းစ ္းစားထားေသာ 
အျမင္ တပ္ဆင္ျခင္းကို အခန္း ၃.၄ 
 ွင္  အခန္း ၇.၂၇ တို႔တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

၅၇ အခန္း ၇ 

၇.၂၈ 

ငလ်င္ 

လ ္ပတ္ကာလတြင္ 
ငလ်င္သက္ေရာက္မႈကို 
ခန္႔မွန္းျခင္း ွင္  ပတ္သက္၍ 
တူးေျမာင္း  ကန္ ွင္  
လမ္းမ်ားက  သို  စီမံကိန္း၏ 
အေဆာက္အ ီးမ်ားတြင္ 
တိုင္းတာမႈမ်ား 
လုပ္ထားသ ္ကို 
မေဖာ္ျပထားပါ  

အေဆာက္အ ီးမ်ားအတြက္ 
ငလ်င္သက္ေရာက္မႈ 
အက ျဖတ္ျခင္းကို အျပီးသတ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္ အတုိင္း 
စီမံကိန္းဧရိယာ အတြင္း 
အေဆာက္အ ီးမ်ား ငလ်င္ 
သက္ေရာက္မႈ ွင္  ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ားကို အခန္း ၇-၂၉ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

၅၈ အခန္း ၇ 

၇.၂၉ 

ကမာ ၾကီးပူေ
 ြးလာမႈ 

စီမံကိန္း လ ္ပတ္စ ္ 
ကာလအတြင္း 
ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူအားျဖင္  
GHGs ထုတ္လြတ္မႈ 
ေလ်ာ ခ်ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသ ္ 
မရွင္းလင္းပါ  

ထုတ္လြတ္ေသာ 
အရင္းအျမစ္အားလံုး ွင္  
၄င္းတို ၏ 
တ ္ေနရာမ်ားကို 
သတ္မွတ္ပါ  တစ္ ွစ္လ်င္ 
GHG ထုတ္လြတ္မႈ တန္ကို 
ခန္႔မွန္းျပပါ  (e.g., CO2, 

NO2, SO2, CH4, VOC). 

စီမံကိန္း လ ္ပတ္စ ္ 
ကာလအတြင္း 
ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္သူအားျဖင္  GHGs 
ထုတ္လြတ္မႈ ေလ်ာ ခ်ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အပုိင္း(က) 
တြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို 
ဆိုလာအသုံးျပဳျခင္း  LED မီး 
အသံုးျပဳျခင္း ွင္  ငွားရမ္း 
လုပ္ကိုင္သူမ်ားက စြမ္းအင္ 
ေခြ်တာေရးစက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း 
က  သို ေသာ GHGs ထုတ္လြတ္မႈ 
ေလ်ာ ခ်ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အခန္း ၇.၃၀ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၅၉ အခန္း ၉ 

၉.၁ 

ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ွ
င္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္ 

အခန္း (၂)  ွင္  
ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လိုပါသ ္  
EMP အေကာင္အထ ္ 
ေဖာ္ရန္ ွင္  ၾကီးၾကပ္ရန္ 
တာဝန္ရိွေသာ ဝန္ထမ္းကို 
ေဖာ္ျပထားသ ္  EMP 
အေကာင္အထ ္ေဖာ္ျခင္း
အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေသာ 
ကန္ထရုိက္တာမ်ား၏ 
တာဝန္ရိွမႈကို ေဖာ္ျပပါ  

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ား ွင္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္မ်ားကို ျဖစ္ ုိင္သမွ် 
 ယ္ က္ ဇယားကြက္ကုိ 
ထ ္ သြင္း စ ္းစား၍ အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ ျပန္လ ္ 
စစ္ေဆးသင္ သ ္  

စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူအတြက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြ မႈ 
ပုံစံမ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အပုိင္း(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
ျဖစ္ပါသ ္  လက္ရိွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက အပုိင္း (ခ) 
အတြက္ လိုအပ္သ ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ပါလိမ္ မ ္  
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခ ြမႈအစီအစ ္ 
အတြက္ အေကာင္ထ ္ေဖာ္ 
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ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေစာင္ ၾက  ္စစ္ေဆးေရး 
လုပ္မ ္  ပု  လိက 
ေစာင္ ၾက ္ စစ္ေဆးေရး 
အၾကံေပးမ်ား ွင္  
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 
ခြ ျခားေဖာ္ျပပါ  အခန္း(၉) 
EIA 
လုပ္ထံုးလုပ္န ္းေအာက္
တြင္ 
ေစာင္ ၾက ္ စစ္ေဆးျခင္း ွင္  
အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ 
စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူ၏ 
တာဝန္  ဝတ ရားမ်ား 
ပါဝင္ပါေစ  

ေစာင္ ၾက ္ မႈ 
အစီရင္ခံစာကို 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ 
တစ္ ီးစီမွ မ ္သူက 
ပုိ မ ္န ္း  ရန္ကုန္ ECD 
အပါအဝင္ ECD ၏ 
အခန္းက႑  ွင္  တာဝန္  
ဝတ ရားမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ 
လိုအပ္ပါသ ္  

အဖ ြ အစ ္း ွင္  
တာ၀န္ယူအဖြ  အစ ္းအား ဇယား 
၁၀.၁-၁ မွ ၁၀.၁-၃  ွင္  
ပတ္ဝန္းက်င္ ွင္  လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ထ ္ သြင္းစ ္းစားမႈမ်ားအတြက္ 
စီမံကိန္းအေကာင္အထ ္ေဖာ္မႈ 
ပုံစံ ွင္  အ ိက တာဝန္မ်ားကို 
အခန္း ၁၀.၅ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  
ေစာင္ ၾက ္ မႈ အစီအစ ္အတြက္ 
တာ၀န္ယူအဖ ြ အစ ္းအားလ ္း 
ဇယား ၁၀.၁-၁ မွ ၁၀.၁-၃ 
တြင္ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

အျခား တစ္ဖက္တြင္လ ္း  
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ တစ္ ီးစီက 
လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ EMP  ွင္  
EMoP ကို အေကာင္အထ ္ 
ေဖာ္ျပီး ၄င္းကို IEE/ EIA ကို 
အေျခခံ၍ TSMC၏ OSSC  ွင္  
စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူမ်ားထံ 
တင္ျပပါမ ္  ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ား ွင္  ေစာင ္ၾက ္ မႈ 
အစီအစ ္မ်ားကို IEE/ EIA ကို 
အေျခခံ၍ ကိုယ္တိုင္ 
အကုန္အက်ခံျပီး 
လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း OSSC 
အဖြ  ဝင္အျဖစ္ ECD ၏ 
တာဝန္ဝတ ရားမ်ားကို အခန္း 
၁၀.၅ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

 ၀ အခန္း ၉ 

၉.၁ 

ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ွ
င္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္ 

သီးျခား EMP ကိ ု
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ  

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးရန္ 
လိုပါသ ္   

က) ဇယား ၉.၁-၁  ၉.၁-၂  
၉.၁-၃ တိ ုတြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ွင္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္တစ္ခုစီရိွ 
အမ်ိဳးအမ ္မ်ားကို 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ား ွင္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္မ်ားကို ျဖစ္ ုိင္သမွ် 
 ယ္ က္ ဇယားကြက္ကုိ 
ထ ္ သြင္း စ ္းစား၍ အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ ျပန္လ ္ 
စစ္ေဆးသင္ သ ္  

၁) ဇယား ၁၀.၁-၁  ၁၀.၁-၂  
၁၀.၁-၃ တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ွင္  
စီမံခန္႔ခြ မႈ အစီအစ ္မ်ားကို 
အေျခခံ၍ ကန္ထရုိက္တာ  
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသ ္ 
အေျခအေနေပၚ မူတ ္ျပီး 
သင္ ေတာ္ေသာ န ္းလမ္း 
(သို မ ုတ္) ပုိေကာင္းေသာ 
န ္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ပါလိမ္ မ ္  

၂) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြ မႈ 
ပုံစံမ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အပုိင္း(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
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ခြ ျခားျပပါ  

ခ) အစီအစ ္တစ္ခုစီတြင္ 
ဝန္ထမ္းအင္အား  
ကုန္က်စရိတ္ ွင္  
ကိုယ္ရ ္ကိုယ္ေသြး 
တိုးတက္မႈတို  လုိအပ္ျပီး 
ေလ်ာ ပါးေစေရး ွင္  
ေစာင္ ၾက ္ ျခင္း 
အစီအစ ္မ်ားအတြက္ 
သင္တန္းပုိ ခ်ျခင္းမ်ား 
လုပ္သင္ ပါသ ္  

 ) IRP အျပ ္ အဝ 
အေကာင္အထ ္ေဖာ္မႈ ကိ ု
ေျဖရွင္းရန္ ွင္  PAPs  
သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား  
ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္မႈ  
အခ်ိန္ဇယား  အဖြ  အစ ္း 
စီစ ္မႈမ်ား ွင္  
အစီရင္ခံျခင္းမ်ား ပါဝင္ရန္ 
အစီအစ ္မ်ား 

ဃ  ျပာခ်ျခင္း   ံ ု
ေရဆိုးသန္ စင္စက္မ်ား  
ရြ ံ ံံြ ဖယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား  
အ  ရယ္ရိွ 
စြန္႔ပစ္ပစ  ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြ မႈ 
ေနရာမ်ားအတြက္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ား ွင္  
ေစာင္ ၾက ္ ေရး 
အစီအစ ္မ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္ အစီအစ ္မ်ား 

င) အနီးနား 
ေနထိုင္သူမ်ားမွ 
တိုင္တန္းမႈ ွင္  ပတ္သက္၍ 
နစ္နာမႈမ်ား ျပ ္လ ္ 
ရယူေပးျခင္းအတြက္ 
န ္းလမ္းမ်ား  

စ  ေျမပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား ွင္  
အရွဳပ္အရွင္းမ်ားအတြက္ 
ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရး 
အစီအစ ္မ်ား ွင္  အတူ 
ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ 
အစီအစ ္မ်ား 

ျဖစ္ပါသ ္  လက္ရိွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက အပုိင္း (ခ) 
အတြက္ လိုအပ္သ ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ပါလိမ္ မ ္  အျခား 
တစ္ဖက္တြင္ ကန္ထရုိက္တာ  
ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္ ခြ ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကန္ထရုိက္တာ  
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက 
ကမ္းလွမ္းပါလိမ္ မ ္  

၃) အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း IRP 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အခန္း ၇.၁၂ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  

၄) မီးရိႈ ျခင္း  စြန္႔ပစ္ေရသန္႔စင္ 

စက္ရုံ  
စြန္႔ပစ္ျခင္းအေထာက္အပံ မ်ား  
အ  ရာယ္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစ  ္း 
စီမံခန္႔ခ ြသ ္ ေနရာ တို႔အတြက္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး န ္းလမ္းမ်ား ွင္  
ေစာင္ ၾက ္ ျ ခင္းတို႔အား 
အပုိင္း(က)ရွိ အစုိင္အခ  
စြန္႔ပစ္ပစ  ္း စီမံခန္ ခ ြမႈ ကုပ  ီမွ 
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မ ္  

၅)အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
နစ္နာမႈမ်ား ရယူေပးျခင္းအတြက္ 
န ္းလမ္းမ်ားကို အခန္း ၁၁  တြင္ 
ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ေတြ ဆံုမႈ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

 ) အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ အစီအစ ္ 
ကို ဇယား ၇.၁၂ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ထ  ္သြင္းထားပါသ ္   

၇) အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
 ွိ ိွဳင္းေဆြးေ ြးျခင္း  နစ္နာမႈ 
ရယူေပးျခင္း ွင္  
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း 
အစီအစ ္မ်ားကို အခန္း ၁၁ တြင္ 
ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ေတြ ဆံုမႈ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

၈) အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
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 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ဆ) 
အေကာင္အထ ္ေဖာ္စ ္ 
အတြင္း အၾကံေပးျခင္း  
နစ္နာမႈမ်ား 
ရယူေပးျခင္း ွင္  
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း 
အစီအစ ္မ်ား 
ျပင္ဆင္ထားရန္ 
လိုအပ္ပါသ ္  

ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခ ြမႈအတြက္ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ ွင္  စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူမ်ား ပါဝင္ေသာ 
အေကာင္ထ ္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြ  အစ ္းမ်ား 
ဖြ  စ ္းမႈကို အခန္း ၁၀.၅ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

 ၁ အခန္း ၉ 

၉.၁ 

ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ွ
င္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္ 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ွင္  
အ ိကအခ်က္ TOR 
လိုအပ္ပါသ ္   

က) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြ မႈ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား 

ခ) ကန္ထရိုက္တာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြ မႈ ဝန္ထမ္း 

 ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြ မႈ အစီအစ ္ခြ  
ျပင္ဆင္ျခင္း ွင္  
အေကာင္အထ ္ေဖာ္ျခင္း
တြင္ ပါဝင္ေသာ 
တတိယအဖြ  အစ ္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးမ်ားအတြက္ TOR 

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ား ွင္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္မ်ားကို ျဖစ္ ုိင္သမွ် 
 ယ္ က္ ဇယားကြက္ကုိ 
ထ ္ သြင္း စ ္းစား၍ အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ ျပန္လ ္ 
စစ္ေဆးသင္ သ ္  

၁) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြ မႈ 
ပုံစံမ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အပုိင္း(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
ျဖစ္ပါသ ္  လက္ရိွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက အပုိင္း (ခ) 
အတြက္ လိုအပ္သ ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ပါလိမ္ မ ္   

စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ွင္  
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အ ိက 
တာဝန္မ်ားကို ဇယား ၁၀.၅-၁ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   

၂) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြ မႈ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမွ 
လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း 
ကန္ထရုိက္တာက 
ခန္႔ထားပါလိမ္ မ ္  

၃  ေစာင္ ၾက ္ ျခင္းတြင္ 
တတိယအဖြ  အစ ္း၏ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးအတြက္ TOR ကို 
ေစာင္ ၾက ္ မ ္  အခ်က္မ်ား  
အမ်ိဳးအစားမ်ား  ပုံစံမ်ားအား 
ေနာက္ဆက္တ ြ ၁၀-၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္   

 ၂ အခန္း ၉ 

၉.၁ 

ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ွ
င္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္ 

ထိခုိက္မႈမ်ား 
ေပ်ာက္ကြယ္ ုိင္ေလာက္ေ
အာင္ ရိွေနေသာ္လ ္း 
ေရအသံုးျပဳမႈ  
လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အ ီးမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ားကို 
မေဖာ္ျပထားပါ   

ေရအသံုးျပဳမႈ  လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အ ီးမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး န ္းလမ္းမ်ားကို 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ေရအသံုးျပဳမႈ  
လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အ ီးမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး န ္းလမ္းမ်ားကို 
အခန္း ၁၀.၁ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္   



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

12-28 

 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

 ၃ အခန္း ၉ 

၉.၁ 

ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ွ
င္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္ 

ေလအရ ္အေသြးအတြက္ 
 စ္ မ္းမႈ  ေဖာ္ျပပါ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ား ွင္  
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြ မႈ ေအာက္ရိွ ဇယား 
၉.၁-၃ တြင္ အပုိင္း(ခ) 
အတြင္း စက္ရုံမ်ားမွ 
ထုတ္လြတ္မႈ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမပါဝင္   
ယ ္မ်ားမွ 
ထုတ္လြတ္မႈကိုသာ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား  စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူမ်ား အပါအဝင္ 
အေကာင္အထ ္ေဖာ္ေရး 
အဖြ  အစ ္းက သင္ ေတာ္ေသာ 
စီမံခန္႔ခြ မႈ အစီအစ ္မ်ား ွင္  စက္ရုံမွ 
ထုတ္လြတ္မႈမ်ားကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရမ ္ကို ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ 
စီမံခန္႔ခြ ျခင္းအတြက္ 
ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား  စီမံကိန္း 
အဆိုျပဳသူမ်ား အပါအဝင္ 
အေကာင္အထ ္ေဖာ္ေရး 
အဖြ  အစ ္းကို အခန္း ၁၀.၅ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္    

 ၄ အခန္း ၉ 

၉.၁ 

ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
ေလ်ာ ပါးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ွ
င္  စီမံခန္႔ခြ မႈ 
အစီအစ ္ 

အခ်ိဳ  ေလ်ာ ပါးေစေရး 
န ္းလမ္းမ်ားသ ္ 
မရွင္းလင္းပါ  

ေရအသံုးျပဳမႈ  လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အ ီးမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး န ္းလမ္းမ်ားကို 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း ေရအသံုးျပဳမႈ  
လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အေဆာက္အ ီးမ်ားတြင္ 
ေလ်ာ ပါးေစေရး န ္းလမ္းမ်ားကို 
အခန္း ၁၀.၁ တြင္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  

 ၅ အခန္း ၉ 

၉.၂ 

ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
ေစာင္ ၾက ္  
စစ္ေဆးျခင္း 

အခန္း(၇) တြင္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ 
အခ်ိဳ အ ိက ပါဝင္သူမ်ား 
(အမ်ိဳးအစား) ကိ ု
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ  

အခန္း (၇) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး (အမ်ိဳးအစား) 
ကို ေစာင္ ၾက ္ စစ္ေဆးမႈ 
အစီအစ ္တြင္ ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

အၾကံျပဳခ်က္အတုိင္း အခန္း (၇) 
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ျ ပ္စင္မ်ားအားလုံး (အမ်ိဳးအစား) 
ကို ေစာင္ ၾက ္ စစ္ေဆးမႈ 
အစီအစ ္တြင္ ပါဝင္ပါသ ္  

   အခန္း ၉ 

၉.၂ 

ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
ေစာင္ ၾက ္  
စစ္ေဆးျခင္း 

အခန္း ၇.၃ တြင္ 
ရွာေဖြေတြ ရိွခ်က္မ်ား ွင္  
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအရ 
အ ိက 
ေရဆိုးထုတ္လြတ္ရာေနရာ
ရိွ ေရအရ ္အေသြး ွင္  
ေရအရ ္အေသြးေစာင္ ၾက
 ္ မႈ အၾကိမ္ ွဳန္းမ်ားသ ္ 
လံုေလာက္မႈ မရိွပါ  

အ ိက ေရဆိုးထုတ္လြတ္ရာေနရာရိွ 
ေရအရ ္အေသြး ေစာင္ ၾက ္ မႈကို 
 ွစ္လတစ္ၾကိမ္မွ လတုိင္း (အေျခခံ 
သတ္မွတ္ခ်က္)  
ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္မွ 
သံုးလတစ္ၾကိမ္ (အဆိပ္ ွင္  
ေလးလံေသာ သတ ဳမ်ား) 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳထားပါသ ္   

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း အ ိက 
ေရဆိုးထုတ္လြတ္ရာေနရာရိွ 
ေရအရ ္အေသြး ေစာင္ ၾက ္ မႈကို 
 ွစ္လတစ္ၾကိမ္မွ လတုိင္း (အေျခခံ 
သတ္မွတ္ခ်က္)  
ေျခာက္လတစ္ၾကိမ္မွ 
သံုးလတစ္ၾကိမ္ (အဆိပ္ ွင္  
ေလးလံေသာ သတ ဳမ်ား) 
စစ္ေဆးေနပါသ ္   

 ၇ အခန္း ၉ 

၉.၂ 

ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
ေစာင္ ၾက ္  

လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
ရွဳေထာင္ တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြ
က္ ေစာင္ ၾက ္  စစ္ေဆးမႈ 
အစီအစ ္သ ္ ရွင္းလင္းမႈ 
မရိွပါ  

EIA  ွင္  ပတ္သက္ျပီး 
လူထုေထာက္ပံ ေရး အစီအစ ္ 
လွဳပ္ရွားမႈ ရလ ္မ်ားကို 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင္ ၾက ္  
စစ္ေဆးျခင္း အစီအစ ္တြင္ 
ထ ္ သြင္းသင္ သ ္   

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း 
လူထုေထာက္ပံ ေရးအစီအစ ္က  
သို ေသာ CSR လွဳပ္ရွားမႈ 
အေကာင္အထ ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို 
အခန္း ၁၀.၁ တြင္ 
ေစာင္ ၾက ္ စစ္ေဆးမႈ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

12-29 

 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

စစ္ေဆးျခင္း အခ်က္အျဖစ္ 
ထ ္ သြင္းထားပါသ ္  

 ၈ အခန္း ၉ 

၉.၃ 
ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြ မႈအ
တြက္ 
 ႑ာေငြ 

စြန္႔ပစ္ေရ သန္ စင္ျခင္းကို 
အပုိင္း(က)ရိွ   ို 
ေရဆိုးသန္ စင္စက္ရုံတြင္ 
သန္႔စင္ပါမ ္  သို ေသာ္ 
အပုိင္း(က)ရိွ စက္ရုံ၏ 
လ ္ပတ္မႈ ွင္  
ကုန္က်စရိတ္ 
တြက္ခ်က္မႈကို 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရိွပါ  

လ ္ပတ္မႈ ွင္  ထိန္းသိမ္းမႈ 
ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို အျပီးသတ္ 
EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပသင္ သ ္  

လက္ရိွ အေျခအေနတြင္ 
ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံ၏ 
လ ္ပတ္မႈ ွင္  ထိန္းသိမ္းမႈ 
ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို တြက္ရန္ 
ခက္ခ ပါသ ္  
အ ယ္ ေၾကာင္ ဆိုေသာ္ 
ကုန္က်စရိတ္သ ္ သန္႔စင္မ ္  
ေရပမာ  ွင္  အရ ္အေသြးေပၚ 
မူတ ္ပါမ ္  

 ၉ အခန္း ၉ 

၉.၃ 
ပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြ မႈအ
တြက္ 
 ႑ာေငြ 

 ႑ာေငြ လိုအပ္ျခင္းမွာ- 

က) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စီမံခန္႔ခြ မႈ စနစ္ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ွင္  
လ ္ပတ္ျခင္းအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္  

ခ) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
အၾကံေပး 
တတိယအဖြ  အစ ္း 
ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ ္ 

 ) ECC   EMP 
ခြင္ ျပဳျခင္းအတြက္ 
ေစာင္ ၾက ္ စစ္ေဆးျခင္း ွင္  
အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္  

ဃ      ေဆာက္လုပ္ေရး 
အၾကိဳကာလ (ဇယား 
၉.၁.၁       
ေဆာက္လုပ္ဆ  ွင္  
ပိတ္သိမ္းကာလ (ဇယား 
၉.၁.၂)  ွင္  
လ ္ပတ္ဆ ကာလ 
(ဇယား ၉.၁.၃)  

င  ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ ွင္  
ျပန္လ ္ေနရာခ်ထားေရး
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္  

စ)   ို 
ေရဆိုးသန္ စင္စက္ရုံ 
ေဆာက္လုပ္ျခင္း ွင္  
လ ္ပတ္ျခင္းအတြက္ 

 ႑ာေငြ သုံးစြ မႈ အစီအစ ္ကို 
ျဖစ္ ုိင္သမွ်  ယ္ က္ 
ဇယားကြက္ကို ထ ္ သြင္း စ ္းစား၍ 
အျပီးသတ္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ 
ျပန္လ ္ စစ္ေဆးသင္ သ ္  

၁) ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြ မႈ 
ပုံစံမ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
အပုိင္း(က) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး 
ျဖစ္ပါသ ္  လက္ရိွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားက အပုိင္း (ခ) 
အတြက္ လိုအပ္သ ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ပါလိမ္ မ ္  
တ ္ေထာင္ေရးအတြက္ အျခား 
ကုန္က်စရိတ္ မရိွပါ  လ ္ပတ္မႈ 
ကုန္က်စရိတ္သ ္ 
ေန႔စ ္အလုပ္တြင္ ပါဝင္ပါသ ္  

၂) တတိယအဖြ  အစ ္း 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး 
ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ျပ ္ စုံေသာ 
TOR မရွိေသာေၾကာင္   ႑ာေငြ 
ခန္ မွန္းတြက္ခ်က္မႈ မရိွပါ  

၃  ေစာင္ ၾက ္  စစ္ေဆးျခင္း ွင္  
အစီရင္ခံျခင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
ဇယား ၁၀.၃-၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

၄  ေလ်ာ ပါးေစေရး 

န ္းလမ္းမ်ားကို ကန္ထရုိက္တာ 
(သို ) ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူက 
အကုန္အက်ခံ၍ ျပဳလုပ္ပါမ ္  

၅  ေျမယာပုိင္ဆိုင္မႈ ွင္  ျပန္လ ္ 
ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္ကို အခန္း ၇.၁၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  

 ) လက္ရိွအေျခအေနတြင္ 
ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံ၏ 
လ ္ပတ္မႈ ွင္  ထိန္းသိမ္းမႈ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

12-30 

 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ကုန္က်စရိတ္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို တြက္ရန္ 
ခက္ခ ပါသ ္  
အ ယ္ ေၾကာင္ ဆိုေသာ္ 
ကုန္က်စရိတ္သ ္ သန္႔စင္မ ္  
ေရပမာ  ွင္  အရ ္အေသြးေပၚ 
မူတ ္ပါမ ္  

၇၀ အခန္း ၁၀ လူထုေတြ ဆံုေဆြးေ ြးျခင္း 
အစ ္းအေဝး- 

အခန္း ၁၀ တြင္ 
ျပ ္သူလူထု၏ 
တုန္႔ျပန္မႈမ်ား 
နားေထာင္ရန္ ွင္  ၄င္းတို ၏ 
ျငင္းခုန္မႈ စုိးရိမ္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားသ ္  
အမ်ားစုက 
ေမးခြန္းမ်ားေမးၾကျပီး 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားသ ္ EIA 
အစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖာ္ျပပါမ ္  

ျငင္းဆိုမႈ တစ္ခုစီအတြက္ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက မ ္သို  
ေျဖရွင္းသ ္ကို ေဖာ္ျပပါ  PCM တြင္ 
လူထု ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၏ 
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ထ ္ သြင္း 
ရွင္းျပရန္ လုိပါသ ္  

လူထုေတြ ဆံု ေဆြးေ ြးျခင္းမ်ားကို 
အခ်ိန္အပုိင္းအျခားအလိုက္ 
ျပဳလုပ္သင္ ပါသ ္  အ ိက 
ပါဝင္သူမ်ားက 
လူထုေတြ ဆံုေဆြးေ ြးျခင္းသ ္ 
အန ္းဆံုး သတ္မွတ္ထားသ ္  
အဆင္ ကို ေရာက္မေရာက္ 
သံုးသပ္ရန္ လိုပါသ ္  

က) သက္ဆိုင္သူမ်ား ေတြ ဆံုျခင္း 
အစီအစ ္သ ္ PAP   PAH  ွင္  
ျမိဳ ေနလူထုတို  ွင္  ေတြ ဆံုမႈ 
ေသခ်ာေစရပါမ ္  

ခ) PAP  PAH မ်ားက ဆူ ံသံ ွင္  
ယ ္အ  ရယ္ လံုျခံဳေရးတို တြင္ 
အၾကံေပးရန္ လုိပါသ ္  

 ) PAP  PAH မ်ားက RAP ကုိ 
အၾကံေပးျပီး 
စ ္းစားဆင္ျခင္ရန္အတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား  
ျပန္လ ္တံု ျပန္ခ်က္မ်ား ေပးရန္ 
လိုအပ္ပါသ ္   

ဃ  ေလအရ ္အေသြး ွင္  စြန္႔ပစ္မႈ 
ျပသနာအတြက္  ွိ ိွဳင္းေဆြးေ ြးမႈ 
ျပဳလုပ္ျပီး ေျဖရွင္း ုိင္ရပါမ ္  

င  ျမိဳ ေနလူထု 
(သုသာန္အသုံးျပဳေနေသာ) သ ္ 
 ွိ ိွဳင္းေဆြးေ ြးရန္ လုိအပ္ျပီး 
ေျပာင္းေရြ  ေနရာခ်ထားရန္ 
လိုအပ္ပါသ ္  ၄င္းကို လူထု 
လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနကို ၾက ္ ၍ 

အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း စီမံကိန္း/ 
စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူက လူထု၏ 
အၾကံျပဳခ်က္  ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား 
တံု ျပန္မႈကို အခန္း ၁၁ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္  
လူထု ွိ ိွဳင္းေဆြးေ ြးမႈမ်ား 
ပါဝင္ေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ား 
ေတြ ဆံုမႈ အစီအစ ္ကို (အကယ္၍ 
လူထုၾကား ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ွင္  
လူမႈက်န္းမာေရး အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ေတြ ရပါက)  ယ္ က္ 
ဇယားကြက္ရိွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
ထ ္ သြင္းစ ္းစားျပီး အခန္း ၁၀ 
ေဖာ္ျပထားပါသ ္   



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

12-31 

 အခန္း ေတြ႔ရွိခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

လုပ္ေဆာင္ပါမ ္  

 





သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

13-1 

 

အခန္း ၁၃ နိ ုံး 

စက္မႈလုပ္ငန္း ဧရိယာအတြက္ EIA ေလ့လာျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားအရ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

၁) သက္ရွိပတ္၀န္းက်င္အတြက္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခအမ်ားစုမွာ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျပီး အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ဖုန္မႈန္႔ထြက္ရွိျခင္း၊ ေရအရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း၊ 

ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈထြက္ရွိျခင္း အစရွိေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

သို႔ရာတြင္ ဖုန္ထျခင္းအားကာကြယ္ရန္ ကြင္းျပင္မ်ားအားေရဖ်န္းျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ 

ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လြတ္မႈ၊ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအား 

အျပင္းအထန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ လည္ပတ္ကာလတြင္ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ၾကိဳ/ပုိ႔ 

ယာဥ္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စက္ရုံသို႔ ထုတ္လႊတ္မည့္ စြန္႔ပစ္ေရသည္ သတ္မွတ္တန္ဖုိးႏွင့္ 

ညီေစျခင္း အစရွိေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားအား 

အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၂) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေ ဟစနစ္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းထားေသာဧရိယာမရွိေသာ္လည္း 

ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း လက္ရွိသစ္ပင္မ်ားရွင္းလင္းျခင္းအတြက္ 

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သစ္ပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားတြင္ 

ပန္းပင္မ်ားနွင့္ ျမက္ခင္းမ်ားအလ်င္အျမန္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိေရေျမာင္းတေလွ်ာက္ 

ပတ၀္န္းက်င္အေျခအေနမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းအစရွိေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရး နည္းလမ္းမ်ားအား 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေ ဟစနစ္အေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈကို္ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ ပါသည္။ 

၃) လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေျမေနရာရယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းအနည္းငယ္ရွိႏုိင္ပါသည္။  

ေဆာက္လုပ္ေရးမစတင္မီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ လည္ပတ္ေရးကာလမ်ားတြင္ ထိခုိက္လြယ္သူမ်ားႏွင့္ 

ကေလးသူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စီမံကိန္းသက္ေရာက္ခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈမ်ားအေပၚ 

သက္ေရာက္ႏိုင္ ပါသည္။ ၄င္းအတြက္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ထားသည့္ 

ေလ်ာ္ေၾကး၊ အေထာက္အပ့ံမ်ာႏွင့္ ၀င္ေငြျပန္လည္ရရွိေရးအစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ေသာ သီလ၀ါ SEZ ၂၀၀၀ 

ဟက္တာအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမူ၀ါဒသည္ လူမႈပတ၀္န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈအား 

ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္္လမ္းမ်ားတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ 

အေျခခံလူမႈအေဆာက္အဦးမ်ား တိုးပြားလာျခင္းအစရွိေသာ ေကာင္က်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

၄) က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခႏွင့္ မေတာ္တဆမႈတိုးပြားလာႏုိင္ေျခမ်ားအား 

ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားအား 

စီမံကြပ္ကျဲခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္လည္ပတ္ေရး ကာလမ်ားအတြင္း လံုျခံဳေရးထားရွိျခင္းႏွင့္ 

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း အစရွိေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းသက္ေရာက္ႏုိင္ေျခ မ်ားအား 

ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ပါသည္။ 

၅) စီမံကိန္းအတြက္ EIA ရလာဒ္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ျခင္းတြင္ စီမံကိန္း၏ကာလတုိင္း (မေဆာက္လုပ္မီ၊ 

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ေရး) အတြက ္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ 



သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႔ံၿဖိဴးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း (အပုိင္း ခ) ၏ စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ 

13-2 

 

လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ့ပါးေစေရးနည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္  

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအား အဆိုျပဳထားပါသည္။ 

 

EIA ေလ့လာမႈနိ ုံးခ်ဳပ္ ရလာဒ္အေနျဖင့္ ပတ၀္န္းက်င္၊ လူမႈႏွင့္က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 

မ်ားအား ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈအစီအစဥ္ ထူေတာင္ျခင္းနွင့္အတူ သင့္ေတာ္စြာဆန္းစစ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း 

အတည္ျပဳခ့ဲပါသည္။ TSMC။ MONREC ႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံမွ အၾကံဥာ ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားအား အျပီးသတ္ 

EIA အစီရင္ခံစာတြင္ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ EIA သည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ေလ်ာ္ညီစြာျပီးစီးခ့ဲျပီး စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူသည္ ပတ၀္န္းက်င္စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 
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