ျမန္မာနိုင္ငံ၊ မန္းေရနံေျမရွိ ေရနံထိန္းသိမ္းမႈ အစီအစဥ္တိုးျမွင့္ျခင္း နွင့္
ျပန္လည္အထြက္တိုးေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အက်ိဳးဆက္ဆုိင္ရာဆန္းစစ္ခ်က္
EIA အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္
မာတိကာ

၁။

အေႀကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁.၁

နိဒါန္း

MPRL E&P Pte Ltd. သည္ ထုတ္လုပ္မႈအလိုက္ အက်ိဳးခံစားသည့္ စာခ်ဳပ္
Performance

Compensation

Contract

(PCC)

အရ

မန္းေရနံေျမတြင္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါစာခ်ဳပ္အရ MPRL E&P Pte
Ltd.

သည္

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္

သေဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၏

ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးမႈျဖင့္

ေရနံတူးေဖာ္ထုတ္လပ
ု ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထြက္တိုးေရး နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊
နည္းပညာသစ္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္
အသက္သင
ြ ္း၍ လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိ ပါသည္။
MPRL E&P Pte Ltd. သည္ ဤစီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ား ဆုိင္ရာ ေဒသတြင္း ပညာရွင္မ်ား Resource and Environment
Myanmar

(REM)

၏

ပံ့ပိုးကူညီမႈရိွေသာ

Environmental

Resources

Management (ERM) ကို ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ေဆာင္ရြက္ရန္
လုပ္ငန္းအပ္ႏွံခဲ့ၿပီး

ERM

၏

ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးမႈျဖင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

အရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ယင္းသိ႔ေ
ု ဆာင္ရြက္ရာတြင္ မန္းေရနံေျမ ေရရွည္ တည္တံ႔ေစရန္၊ ေရနံျဖစ္ထန
ြ ္းမႈကို
တိုးတက္ေစရန္နွင့္ ျပန္လည္အထြက္တိုးေရး အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည့္ စီမံကိန္း
အတြက္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈနည္းစနစ္

(EMP)

တစ္ရပ္ကို

စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
ယင္းေလ့လာမႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ
သက္ေရာက္မႈ

ဆန္းစစ္ခ်က္

အတည္ျပဳထားသည့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

နွင့္အညီ

ျပဳစုထားေသာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္

တစ္ရပ္

(EIA)

အျဖစ္

ထုတ္ျပန္နုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။
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၁.၂

မူဝါဒ နွင့္ စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္

ျမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္္ (EIA)
အတြက္

လုပ္ထံုး

ျပဌာန္းခဲ႔သည္။

လုပ္နည္းကို

အဆိုပါ

၂၀၁၅

ခုနွစ္

ဒီဇင္ဘာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

၂၉ရက္

ယခင္က

ေန႔တင
ြ ္

ပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနဟု ေခၚဆိုခဲ့သည့္ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန

မွ

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္

ခဲ႔ၿပီး

သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ
ဝန္ႀကီးဌာနမွ

ကိုယ္စားလွယ္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား၊

ၿမိဳ႕နယ္သံုးၿမိဳ႕နယ္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈေကာ္မတီမ်ား၊

ျပည္ေထာင္စု

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

အကူအညီျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ႔ၿဲ ပီး အာရွဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးဘဏ္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ
ေဒသပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန

မွ

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက

နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ မ်ား ပံ့ပိုးခဲ႔ပါသည္။
အဆိုပါ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္္ (EIA) လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းအရ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕အတြက္ ECC ရရွိနုိင္ရန္ IEE သို ့မဟုတ္ EIA
ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ

လုပ္ငန္းစဥ္

ကို

ယခုေဖာ္ျပပါ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္္ (EIA) ၏ အပိုင္း (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို
ျပည့္စံုေအာင္ စာရင္းျပဳစုခ်က္ တစ္ခုနွင့္ အတူ ရည္ညြႊန္းပါ စီမံကိန္းကို သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁.၃

စီမံကိန္းအေႀကာင္းအရာနွင့္ နည္းလမ္းမ်ား

မန္းေရနံေျမသည္ ျမန္မာနုိင္ငံအလယ္ပိုင္း၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္
ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေရနံေျမသည္ (၁၆) ကီလိုမီတာ အရွည္ရွိၿပီး
(၁.၅)

ကီလိုမီတာ

အက်ယ္

အဝန္းရွိကာ

(၈၂)

စတုရန္းကီလိုမီတာရွိသည့္

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း လုပ္ကြက္ အမွတ(္ ၂) တြင္ တည္ရွိပါသည္။
စီမံကိန္းေဒသမ်ားကို ပံုျပဇယား ၁.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မန္းေရနံေျမ၏
တည္ေနရာကို ဇယား ၃.၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
မန္းေရနံေျမကို

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက

၁၉၇၀

ခုနွစ္တြင္

ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔ကာ လက္ရွိ အခ်ိန္တင
ြ ္ တြင္းေပါင္း (၆၇၂) တြင္းအနက္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္
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ဒီဇင္ဘာလအထိ တြင္း (၃၀၅) တြင္း တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး
က်န္တြင္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံခ်က္အရ
ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈမွာ

သာမန္က်ဆင္းေနသည့္

မ်ဥ္းေကြး

ႏွုန္းထား အထက္ (၈ MMbbls) အပါအ၀င္ ေရနံစည္သန္းေပါင္း (၁၃.၂ MMbbls)
နွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ (၁၃.၇) Bcf ထုတ္လုပ္နုိင္ခဲ႔သည္။ လက္ရွိ တြင္း (၆၇၂)
တြင္း၏ တည္ေနရာမ်ားကို ပံု (၁.၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
လက္ရွိထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္

ေရနံေျမမ်ား၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အလိ႔င
ု ွာ ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ေႀကာင့္
ျဖစ္ေစ၊ ပထမအဆင့္ နွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ေရနံထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းမ်ား က်ဆင္း
လာျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္ေစ ယခင္က ေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ေရနံသိုေအာင္းမႈ
ကိုဆန္းစစ္နုိင္သည့္

ဓာတုပစၥည္း

ထုိုးသြင္းနည္းကို

အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

ေရနံ

ရရွိနုိင္ေျခကို ပိုမို ျမင့္မားေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို MPRL E&P က ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိပါသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေရြ ့လ်ားမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ေပၚလီမာ ဟု
ေခၚသည့္ ေမာ္လီက်ဴးလမ္းေႀကာင္းကို အသံုးျပဳျခင္းနွင့္ အေပၚယံတင္းမာမႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
ေရနံအရင္းျမစ္မွ ေရနံထြက္ရွိမႈကို အျမင့္ဆံုး ရရွိနုိင္ရန္ အသံုးျပဳရသည့္ ဓာတုပစၥည္း
အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္

ပိုးသတ္ေဆး၊

အေရာင္ခၽႊတ္ေဆးနွင့္

ေရကိုေပ်ာ့ေပ်ာင္း

ေစသည့္ ပစၥည္းတိ႔ု ပါဝင္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
အနည္းဆံုးေလ်ာ့ခ်နုိင္ရန္

အဆုိပါ

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို

ျပင္းအား

အနည္းဆံုး

ျဖစ္ေစရန္ နွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပန္လည္ျဖည့္သင
ြ ္းျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံ ရရွိနုိင္ေျခကို ပိုမို ျမင့္မား
ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား (EOR) ပါဝင္သည့္ အစီအစဥ္အတြက္ အလားအလာရွိ သည့္
တြင္းမ်ားကို ပံု (၁.၂) တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆိုပါတြင္းေပါင္း (၃၀၅) တြင္း ရွိပါသည္။
ထု႔ျိ ပင္

MPRL

E&P

မန္းေရနံေျမ

ျပန္လည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအစီအမံမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားကိုပါ

တုိးတက္ျဖစ္ထန
ြ ္းေအာင္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အဆိုပါ

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေရနံတင
ြ ္းသစ္ အစားထိုး တူးေဖာ္ျခင္း၊ တြင္းေဟာင္းအနက္ေပ
တိုးခ်ဲ ့တူးေဖာ္ျခင္း ၊

ေရနံတင
ြ ္းေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျဖည့္ဆည္းေစျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ ကုစားလုပ္ေဆာင္နုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေမာင္းျငိမ့္စက္မ်ား တုိးတက္ ျဖစ္ထန
ြ ္းျခင္း နွင့္
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ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔

သိုေလွာင္ကန္မ်ား

ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း၊

ပိတ္သိမ္း

ေရနံတြင္းေဟာင္းမ်ားအား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပျ္ ခင္း ၊ ေရနံတြင္းေပါက္မ်ား
ျပန္လည္ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊

စြန႔ထ
္ ုတ္ေရဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားကို

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္

ေစျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။
မန္းေရနံေျမတြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္သားအင္အား ၅၀၀ မွ
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း လုပ္သားအင္အား ၅၀ ကို ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအမံမ်ား
အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ အျခားလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရမႈ
မ်ားအတြက္ လုပ္သားအင္အား ထပ္မံလိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သိ႔ျု ဖစ္၍ လုပ္သားမ်ား
အတြက္ သီးျခားလုိအပ္သည့္ အလုပ္စခန္းမ်ားလည္း လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။
စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ပံုစံအဆင့္ဆင့္တင
ြ ္ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရာတြင္ မူလရွိၿပီး အေဆာက္အဦမ်ား မြမ္းမံထိန္းသိမ္းျခင္း နွင့္
အသစ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ EOR
အစီအစဥ္အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ိဳးကြဲမ်ား အသံုးျပဳျခင္း ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အခ်က္မ်ားကိုပါ
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ား မပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုပါ
ထည့္သြင္း

စဥ္းစားေသာ္လည္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

မန္းေရနံေျမတြင္

လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ား၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

စီမံကိန္းမ်ား

မရွိပါက ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ နုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

၁.၄

အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား

မန္းေရနံေျမအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား
အေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္
(EIA) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဓိက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း
ေဖာ္ျပထား ပါသည္

ရာသီဥတုနွင့္မိုးေလဝသေဗဒ၊

ဘူမိေဗဒ၊

ဆူညံသံ၊

ေလထု၊

ေျမေပၚေျမေအာက္ေရ နွင့္ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး တိ႔ု ပါဝင္သည့္
ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္


ေဒသတြင္းရွိ စားက်က္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔အေပၚမွီခိုေနေသာ အပင္နွင့္
တိရိစာၦ န္မ်ား၊ Avifauna ၊ လိပ္ျပာမ်ား၊ Herpetofauna၊ နုိ္႔တုိက္
သတၱဝါမ်ား၊

ေရတြင္ေပါက္ပာြ းသည့္

အပင္မ်ား၊

သတၱဝါမ်ား

စသည္တ႔ုိ ပါဝင္သည့္ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ ။
အထက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ား
ျပည္သူအား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေလ့လာ ဆန္းစစ္
မႈ မွ တဆင့္ ေကာက္ယူစုစည္းျခင္း
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နွင္ ့ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာ တရားမ်ားကို နားလည္ သိရွိေစမည့္
ကနဦး အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုစည္းျခင္း ကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေမလတြင္
ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ရရွိလာေသာ အေျခခံအခ်က္ အလက္မ်ားအရ
စီမံကိန္းေဒသကို

သတ္မွတ္ပိုင္းျခားၿပီး

မန္းေရနံေျမတြင္

EOR

လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား နွင့္ ျပန္လည္အထြက္တုိးေရး အဆုိျပဳလႊာ မွ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္နုိင္မႈ အလားအလာမ်ားကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္။
ထိ႔ျု ပင္

လူမႈစီးပြားေရး

နွင့္

က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားဆုိင္ရာ

အေျခခံ

အခ်က္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) တြင္
ေဖာျ္ပထားပါသည္။ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း မန္းေရနံေျမနွင့္ ထိစပ္ေက်းရြာ ၁၄
ရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆၉၈စု အား ေမးခြန္းမ်ားျပဳစုၿပီး သြားေရာက္ဆန္းစစ္ခဲ႔သည့္
ပဏာမအဆင့္ နွင့္ ဒုတိယအဆင့္ အခ်က္အလက္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားလည္း
ပါဝင္

ပါသည္။

ထိစပ္ေက်းရြာ

၁၄

ရြာတြင္

မန္းက်ိဳး၊

ခ်င္ေတာင္၊

ကၽြဲခ်၊

ေလးအိမ္တန္း၊ လက္ပေတာ၊ နန္းဦး၊ ေအာက္ေက်ာင္း၊ လက္ပံတပင္၊ ေပါက္ကုန္း၊
ေအးျမ၊ မယ္ေဘ့ကုန္း၊ ရြာသာ၊ မန္ႀကီးေခ်ာင္းနွင့္ ႀကာကန္ေက်းရြာ တု႔ိ ပါဝင္
ပါသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊

အေသးစားကုန္အေရာင္းအဝယ္၊ အစိုးရဝန္ထမ္း နွင့္ က်ပန္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္
အဓိက လုပ္ကိုင္ႀကပါသည္။

၁.၅

အမ်ားျပည္သူ နွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း နွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

နွင့္ ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။
ယင္းသိ႔ု

ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားသည္

ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္

ႏွင့္

အေထာက္အကူျပဳၿပီး
(EIA)

ျဖည့္ဆည္း

သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းသည့္

စီမံခ်က္ကို

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ

အစီရင္ခံစာတြင္

အခ်က္အလက္မ်ား

လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအတြက္

ရရွိေစပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ

နွင့္

ဆန္းစစ္ခ်က္
ေအာက္ပါ

ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားတြင္

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအလိုက္ မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ အစည္းအေဝးမ်ားလည္း ပါဝင္
ပါသည္။ အစည္းအေဝး တစ္ခုစီအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ နွင့္
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ဇယား ၁.၁ တြင္ ေဖာျ္ပထား ပါသည္။
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားမွ

ေတြ႔ရွိရသည့္

ေလထုအရည္အေသြး၊

ဆူညံသံ၊

အဓိကစိုးရိမ္မႈမ်ားတြင္
ေရအရည္အေသြး

နွင့္

စီမံကိန္းမ်ားေႀကာင့္
ေျမအရည္အေသြး

ဆန္းစစ္ၿပီး ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အခန္း (၆) တြင္
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ေဖာျ္ပထား

ပါသည္။

ေျမယာေလ်ာ္ေႀကးေပးေဆာင္ျခင္္း

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအေပၚတံု႔ျပန္မႈမ်ားကို
လုပ္ငန္း နွင့္ MPRL E&P ကုမၸဏီ တိ႔မ
ု ွ

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္

နွင့္

လူမႈတာဝန္သိ
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ တုိက္ရိုက္တ႕ုံ ျပန္

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။
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ဇယား

၁.၁.၁

၂၀၁၈

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း

ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္

အမ်ားျပည္သူ

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား
ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား

အစည္းအေ၀းရည္ရြယ္ခ်က္

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္၊

ေရနံေျမ အေထြေထြ



ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း

မန္ေနဂ်ာ


အမ်ားျပည္သူ နွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊

ရံုး
၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္၊ မန္းက်ိဳး

ရြာသူရြာသားမ်ား

အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၉၂) စု ထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း
၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္၊ ခ်င္ေတာင္

ရြာသူရြာသားမ်ား



အမ်ားျပည္သူ နွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၁၆) စုထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္၊ ကၽြခ
ဲ ်

ရြာသူရြာသားမ်ား



အမ်ားျပည္သူ နွင္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၃၁) စုထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း.

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္၊

ရြာသူရြာသားမ်ား



ေလးအိမ္တန္း

အမ်ားျပည္သူ နွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၅၃) စုထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္၊

ရြာသူရြာသားမ်ား



လက္ပံတပင္

အမ်ားျပည္သူ နွင္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၂၈) စုထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္၊ နန္းဦး

ရြာသူရြာသားမ်ား



အမ်ားျပည္သူ နွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၃၀) စုထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္၊

ရြာသူရြာသားမ်ား



ေအာက္ေက်ာင္း

အမ်ားျပည္သူ နွင္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၅၉) စုထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္၊

ရြာသူရြာသားမ်ား



လက္ပေတာ

အမ်ားျပည္သူ နွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၃၆) စုထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္၊

ရြာသူရြာသားမ်ား



ေပါက္ကုန္း

အမ်ားျပည္သူ နွင္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၃၀) စု ထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္၊ ေအးျမ

ရြာသူရြာသားမ်ား



အမ်ားျပည္သူ နွင္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၄၇) စု ထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္၊

ရြာသူရြာသားမ်ား



မယ္ေဘ့ကုန္း

အမ်ားျပည္သူ နွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၇၄) စု ထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္၊ ရြာသာ

ရြာသူရြာသားမ်ား



အမ်ားျပည္သူ နွင္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၈၂) စု ထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း.
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ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာ

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား

အစည္းအေ၀းရည္ရြယ္ခ်က္

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္၊

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ာ 

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊

း၊ MOGE, FD, ECD,

အစည္းအေ၀းခန္းမ

အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

၊ MPRL E&P, GAD, CSRs,
ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား
နွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား
၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္၊



ရြာသူရြာသားမ်ား

မန္ႀကီးေခ်ာင္း

အမ်ားျပည္သူ နွင္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၄၅) စုထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း



၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္၊ ႀကာကန္ ရြာသူရြာသားမ်ား

အမ်ားျပည္သူ နွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၇၂) စုထံမွ
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း

၁.၆

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး အစီအစဥ္
သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္သည့္ကာလအတြင္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

(စီစဥ္ထားေသာ/မထားေသာ)

ပထမဦးစြာ
၏

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

အရင္းအၿမစ္မ်ား (သု႕ိ မဟုတ္) လက္ခံသူမ်ား အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္နုိင္မႈကို
စနစ္တက်သတ္မွတ္ၿပီး ေလ႔လာေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္

သိသာထင္ရွားသည့္

တည္ေဆာက္ေရးအဆင့္တြင္လည္းေကာင္း

ျဖစ္နုိင္ေျခကို

ဆန္းစစ္ရာတြင္

(ဥပမာ-ေရနံတြင္းတူးျခင္းလုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္စဥ္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ေဒသမ်ိဳးရင္း သစ္ပင္ပန္းမန္ နွင့္
သတၱဝါမ်ားကိုအေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း)၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင့္တြင္
လည္းေကာင္း (ဥပမာ- အစိုင္အခဲ နွင့္ အရည္စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို မသင့္ေလ်ာ္သည့္
နည္းလမ္းျဖင့္စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း

နွင့္

ထိခိုက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း

(ဥပမာ-ေရနံ

ဖိတ္စင္မႈမ်ား) ေႀကာင့္ လက္ရွိေနထိုင္သူမ်ား နွင့္ ေဒသမ်ိဳးရင္း သစ္ပင္ပန္းမန္ နွင့္
သတၱဝါမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစျခင္းကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
EIA စစ္တမ္းေလ့လာမႈတြင္ စီမံကိန္းေႀကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္နုိင္မႈ
အလားအလာကို

တုိးျမွင့္ရန္

နွင့္

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္နုိင္မႈ အလားအလာကို

ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တိုးျမွင့္၊ ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ျဖစ္နုိင္ေျခ
ကို

ဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။

သင့္ေလ်ာ္သည့္

သက္ေရာက္မႈကိုေလ်ာ့ခ်နုိင္မည့္

နည္းလမ္းမ်ားတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္

ျပန္လည္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

အေသးစား၊

အလတ္စားနွင့္

မန္းေရနံေျမ
ေဆာင္ရြက္ရန္

မလုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ခြျဲ ခားေဖာ္ျပကာ EOR လုပ္ငန္း၏
သက္ေရာက္မႈ နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္နုိင္ေျခ တိ႔က
ု ို ႀကိဳတင္
ခန္႔မွန္းျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
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၁.၇

စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား

စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္

ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ထြန္းေစရန္

နွင့္

အဆိုျပဳထားၿပီး EOR ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖင့္ မန္းေရနံေျမတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္
ျပန္လည္အထြက္တုိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင့္ အဆုိပါစီမံကိန္းေဒသတြင္ ထပ္မံ
ျဖစ္ေပၚလာမည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုရည္ညႊန္းပါသည္။
အဆုိပါသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ယခင္လုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ သက္
ေရာက္မႈမ်ား

နွင့္

က႑အလုိက္

အရည္အေသြးေျေျပာင္းလဲမႈမ်ား)

ထပ္တူက်ျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္

(ဥပမာ-ေရထု၊

ေလထု၏

ယာယီထပ္တူက်ျခင္း

(ဥပမာ

မတူညီေသာအရင္းအျမစ္တင
ြ ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ
ေသာဆူညံသံမ်ား) ျဖစ္ခါ အေရအတြကျ္ မင့္တက္နုိင္ပါသည္။ မန္းေရနံေျမဆုိင္ရာ
ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အဆိုျပဳ EOR စစ္တမ္း နွင့္
ျပန္လည္အထြက္တုိးေရး

အစီအစဥ္မ်ားတြင္

ေဆာက္လုပ္ဆဲ

နွင့္

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္ဆဲစီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။ သိ႔ျု ဖစ္ပါ၍ လတ္တေလာ စီမံကိန္းမ်ား
ေႀကာင့္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚနုိင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆနုိင္ပါသည္။

၁.၈

နိဂံုးခ်ဳပ္ နွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

မန္းေရနံျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေိုးေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ နွင့္ EOR လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ

ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

(၂၀၁၅)

ပါ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ား နွင္ ့ပတ္သက္
သည့္ လူမႈေရးနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္နိုင္ေျခ ရွိသည္မ်ား
အနက္ အဓိကအခ်က္ကို စနစ္တက် ဆန္းစစ္ခဲ႔ၿပီး MPRL E&P မွ လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ရာ ေဒသမ်ားရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ လူမႈဘဝ အေျခအေနမ်ားကို
နားလည္သိရွိေႀကာင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ

ဆန္းစစ္ခ်က္

(EIA) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
မန္းေရနံေျမတြင္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား

နွင့္

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

နွင့္

အညီ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းေႀကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး တု႔က
ိ ို
တုိးတက္ေဆာင္ရြက္နုိင္မည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအမံ (EMP)
ကဲ့သို႔

သီးသန္႔စီမံခ်က္တစ္ခုကို

ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

အႀကံျပဳထားသည့္

သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စာြ အေကာင္
အထည္ေဖာ္နုိင္ရန္

ပံ့ပိုးခဲ႔သည့္အတြက္

ရည္ညႊန္းပါ

စီမံကိန္းမ်ား၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို MPRL E&P က
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သိရွိနားလည္ၿပီး လက္ခံေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
စီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္
(EIA) တြင္ အဓိက သက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ အခ်က္ကို မေတြ႔ရွိဘဲ သက္ေရာက္မႈ
အားလံုးကို

နည္းနုိင္သမွ်

အနည္း

ဆံုးျဖစ္ေအာင္

ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီ

သည့္

လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေလ်ာ့ခ် ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) အစီရင္ခံစာကို
အနွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို MPRL E&P ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ စာမ်က္နွာတြင္
ေဖာ္ျပသြားမည္

ျဖစ္ပါသည္။

လိုအပ္ပါက

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နွင့္ မန္းေရနံေျမ
ရွိ MPRL E&P ရံုးမ်ား တြင္ ရယူနုိင္ပါသည္။
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ပံု ၁.၁ စီမံကိန္းေနရာၿပပံု နွင့္ မန္းေရနံေျမရွိလုပ္ငန္းမ်ား
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ပံု (၁.၂) မန္းေရနံေျမတြင္ ေရနံရရွိနုိင္ေျခ ပိုမိုျမင့္မားေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား (EOR)
ေဆာင္ရြက္နိုင္ မည့္ တြင္းမ်ား၏ တည္ေနရာျပေျမပံု
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၂။

နိဒါန္း

၂.၁

စီမံကိန္းအေႀကာင္းအရာ
MPRL E&P Pte Ltd. သည္ ထုတ္လုပ္မႈအလိုက္ အက်ိဳးခံစားသည့္ စာခ်ဳပ္

Performance

Compensation

Contract

(PCC)

အရ

မန္းေရနံေျမတြင္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါစာခ်ဳပ္အရ MPRL E&P Pte
Ltd. သည္ ျမန္မာ့ေရနံ နွင့္ သေဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ၏ ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးမႈျဖင့္
ေရနံထတ
ု ္လုပတ
္ ူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထြက္တိုးေရး နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊
နည္းပညာသစ္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္
အသက္သင
ြ ္း၍ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

မန္းေရနံေျမတည္ေနရာျပ ေျမပံု (၁.၁)
MPRL E&P သည္ စီမံကိန္းအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ
ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
အတုိငပ
္ င္ခံျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့သယံဇာတအရင္းအျမစ္ နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႕ဲ

(REM)

စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးအဖြ႕ဲ (ERM)

နွင့္

အတူ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရင္းအျမစ္

ေဟာင္ေကာင္-လီမိတက္နွင့္

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါ

မည္။ ယခုအစီရင္ခံစာသည္ မန္းေရနံေျမအတြင္း ရည္ညႊန္းပါစီမံကိန္း အတြက္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ ခ်က္ (EIA) အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါ
သည္။

၂.၂

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

စစ္တမ္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမူႀကမ္းပါ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္

ကိုက္ညီမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္/ စစ္တမ္း
(EIA)

ကို

ျပည့္စံုေကာင္းမြန္စာြ

ထုတ္ျပန္နုိင္ရန္

ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္/ စစ္တမ္း (EIA) သည္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရင္းအျမစ္ နွင့္ အဆုိပါအရင္းအျမစ္ကို မီွခို
သူမ်ား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေနမႈကို ေလးစားတန္ဖိုးထား သည့္
နည္းလမ္းသစ္မ်ား နွင့္ အဆုိျပဳစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို ဆန္းစစ္ရန္။



ထိခိုက္နစ္နာနုိင္သည့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို

သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္။


စီမံကိန္းေႀကာင့္ျဖစ္ေပၚလာနုိင္သည့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္နွင့္ ေလ့လာ
သံုးသပ္ရန္။
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ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေရွာင္ႀကဥ္ဖယ္ရွားၿပီး

ေလ်ာ့ပါး

သက္သာေရး နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳနုိင္ေရး ေထာက္ခံအားေပး
ရန္။


ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေရး

နည္းလမ္းမ်ား

ပါဝင္သည့္

သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ (EMP) ပံ့ပိုးရန္။ ယင္း
အစီအစဥ္သည္ လူမႈေရးအရသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပပါရွိရန္။


စီမံကိန္း နွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လူထုအေျချပဳေဆြးေႏြးမႈ နွင့္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အနွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္။

၂.၃

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူအား တင္ျပျခင္း

MPRL E&P Pte Ltd. သည္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူ ျဖစ္ပါသည္။
MPRL E&P Pte Ltd. သည္ ပုဂၢလိက ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရံုးခ်ဳပ္ထားရွိကာ
ၿမန္မာနုိင္ငံအနွံ႕အၿပားရွိ ကုန္းတြင္းလုပ္ကက
ြ ္မ်ား နွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကက
ြ ္မ်ားကုို
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္း အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကုိ
သိရွိလုိပါက http://mprlexp.com/ တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ နုိင္ပါသည္။
MPRL E&P နွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ လိပ္စာကို ေအာက္ပါအတုိင္း
ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
အမည္

ဦးမ်ိဳးတင္
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

လိပ္စာ

MPRL E&P Pte Ltd.
Vantage Tower
ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္ ၁၁၀၄၁

ဖုန္း

+၉၅ ၁ ၂၃၀ ၇၇၀၂

ဖက္စ္

+၉၅ ၁ ၂၃၀ ၇၇၄၄

အီးေမးလ္

gxm.myotin@mprlexp.com
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၂.၄

လူမႈေရး နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား တင္ျပျခင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္
ရြက္မည့္

သဘာဝအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဖြဲ႔

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

(ERM)

အဓိကအတုိင္ပင္ခံမ်ားကို

၏

ဇယား

လူမႈေရးႏွင့္

၂.၁

တြင္

ေဖာျ္ပထားပါသည္။

ဇယား ၂.၁

စီမံကိန္းဆုိင္ရာ လူမႈေရး နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတုိင္ပင္ခံမ်ား

အမည္

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

ပညာေရး၊

လုပ္သက္

ကၽြမ္းက်င္

အေတြ႔အႀကံဳ

အေတြ႔အႀကံဳ

နယ္ပယ္

စာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္
အေျခအေန

Registered
Under ERM
Hong Kong
Craig A. Reid

ERM

BSc
(Honours)

20

Ecology and

(Certificate No.

Biodiversity

0016) and
Individually
(Certificate No.
0053)
Registered
Under ERM
Hong Kong

Rebecca
Summons

ERM

MSc

8

Ecology and

(Certificate No.

Biodiversity

0016) and
Individually
(Certificate No.
0053)
Registered
Individually

Myat Mon

Socio-

Swe

economic
ERM

M.Eng.

>10
Facilitation of
Meeting

(Certificate No.
0069)
Registration
Application to be
submitted to
ECD under ERM
Hong Kong
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အမည္

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

ပညာေရး၊

လုပ္သက္

ကၽြမ္းက်င္

အေတြ႔အႀကံဳ

အေတြ႔အႀကံဳ

နယ္ပယ္

စာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္
အေျခအေန

Water
Pollution

Tom
Glenwright

ERM

PhD

16

Control,

Registered

Modeling for

Under ERM

Water

Hong Kong

Quality,

(Certificate No.

Ground

0016)

water and
Hydrology
Registered
Stuart
Mackenzie

ERM

BSc

10

Waste
Management

Under ERM
Hong Kong
(Certificate No.
0016)

Facilitation of
meeting,
Piers Touzel

ERM

MBA

15

SocioEconomy,
Land use
Air Pollution

Edmund
Taylor

Control,
ERM

MSc

5
Modelling for
Air Quality

Registered
Under ERM
Hong Kong
(Certificate No.
0016)
Registered
Under ERM
Hong Kong
(Certificate No.
0016)
Registered
Under ERM

Man Ping To
(Mandy To)

ERM

MSc

20

Noise and

Hong Kong

Vibration

(Certificate No.
0016)
Registered

Herve Bonnel

ERM

M.En

Environmental Resources Management

19

Risk

Under ERM

Assessment

Hong Kong

and Hazard

(Certificate No.

Management

0016)
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အမည္

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

Laurence

ERM

ပညာေရး၊

လုပ္သက္

ကၽြမ္းက်င္

အေတြ႔အႀကံဳ

အေတြ႔အႀကံဳ

နယ္ပယ္

MSc

Genee

20

စာရင္း၀င္ျဖစ္သည့္
အေျခအေန

Risk

Registered

Assessment

Under ERM

and Hazard

Hong Kong

Management,

(Certificate No.

Legal

0016)

Analysis
Registered
Under ERM
Wai Hang Ng

ERM

M.A

(Nicci Ng)

10

Other (GIS)

Hong Kong
(Certificate No.
0016)
Registered

Chi Hung
Wan (Frank

Geology and

ERM

MSc

30

Soil,

Wan)

Archaeology

Under ERM
Hong Kong
(Certificate No.
0016)
Registered

U Win Naing
Tun

REM

MSc

>20

Under REM

Social

(Certificate No.
0002)

၂.၅

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္/စစ္တမ္း (EIA) ကုိ

ေလ့လာဆန္းစစ္ေနသည့္ ကာလတြင္ MPRL E&P မွ ရရွိထားေသာ စီမံကိန္း
အေၾကာင္းအရာအေပၚ

အေၿခခံထားပါသည္။

ထု႕ိ ေၾကာင့္

စီမံကိန္း

အေၾကာင္းအရာပါ စီမံကိန္းပံုစံ၊ ပစၥည္းကိရိယာ နွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူၿခင္း ဆုိင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား
ဆန္းစစ္မႈနွင့္

အေၿပာင္းအလဲရွိပါက

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

အေပၚ

ယခုအစီရင္ခံစာပါ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

ေလ့လာ
ရွိနုိင္ပါသည္။

ထင္ရွားသည့္ အေၿပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ရာ ၿဖစ္ေပၚပါက ထုိအေၿပာင္းအလဲကုိ
ဆက္လက္ေလ့လာ၍

ယခု

EIA

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအေပၚ

စစ္တမ္းတြင္
ထပ္တိုး

အေၿပာင္းအလဲရွိမရွိ၊

ေလ်ွာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊

စီမံခန္႕ခဲေ
ြ ရးနည္းလမ္းမ်ား (သု႕ိ မဟုတ္) ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးနည္းလမ္းမ်ား
ရွာေဖြသင့္မသင့္ ဆံုးၿဖတ္ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
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၂.၆

အစီရင္ခံစာပံုစံ
ယခုအစီရင္ခံစာကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားပါသည္

အခန္း(၃) စီမံကိန္းအတြက္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္



အခန္း(၄)
စီမံကိန္းအေႀကာင္းအရာနွင့္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္နည္းလမ္းမ်ား



အခန္း(၅)လူမႈေရးနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအေျခခံ
အခ်က္အလက္မ်ား



အခန္း(၆) သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မည့္ အဆုိျပဳနည္းလမ္းမ်ား နွင့္
ေဆာင္ရြက္မည့္

နည္းလမ္းမ်ား

ပါဝင္သည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဆန္းစစ္ျခင္း


အခန္း (၇) စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း



အခန္း(၈) စီမံကိန္းဆုိင္ရာ လူထုအေျချပဳေဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊



၃။

အခန္း (၉) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္

မူဝါဒ၊ ဥပေဒေရးရာ နွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ အေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

ယခုအခန္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လုိက္နာက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ နွင့္
မူဝါဒပါ

အခ်က္အလက္မ်ား

နွင့္

ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားကို

ေအာက္ပါအတုိင္း

ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္

MPRL E&P Pte Ltd. ကုမၸဏီ၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး နွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူဝါဒ၊



မူဝါဒ နွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမူေဘာင္တင
ြ ္ ပါဝင္သည့္ o ျမန္မာနိုင္ငံ၏

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ

ဥပေဒ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နွင့္ အျခားဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား၊
o စီမံကိန္းဆုိင္ရာနုိင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားနွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား


ထုတ္လုပ္မႈခေ
ြဲ ဝျခင္းစာခ်ဳပ္ (PCC) ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ျမန္မာ နွင့္
စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္သူ၏ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ၊



စီမံကိန္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

18

၃.၁

ကုမၸဏီ၏

က်န္းမာေရး၊

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ
MPRL E&P Pte Ltd. သည္ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳမႈရွိေသာ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္း
လံုျခံဳေရး နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြသ
ဲ ည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးလ်က္
ရွိပါသည္။

ယင္းစနစ္သည္

ကုမၸဏီမွ

က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ

စနစ္မ်ားတြင္

တစ္ခုပါဝင္ၿပီး အေရးပါသည့္ စနစ္လည္းျဖစ္ကာ ပံုျပဇယား (၃.၁) ပါအတိုင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ

ဆန္းစစ္ခ်က္/

စစ္တမ္း (EIA) ကို စီမံကိန္းအတြက္ ေအာက္ပါ အေျခခံ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ပါဝင္သည့္ MPRL E&P ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား နွင့္
အညီ ေလ့လာဆန္းစစ္ ထားပါသည္။


မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ လံုးဝမရွိေရး၊



လူတြင္ ထိခိုက္အႏၱရာယ္ မရွိေရးး၊



သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္ဆီးမႈ မရွိေရး။
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ပံုျပဇယား (၃.၁) MPRL E&P ၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာမူဝါဒ
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က်န္းမာေရး၊

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒ

အျပင္

MPRL E&P သည္ ကုမၸဏီ ၏ တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာမူဝါဒ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ထားၿပီး ေအာက္ပါ ပံုျပဇယား
(၃.၂-၄) တြင္ ႀကည့္ရႈနုိင္ပါသည္။

ပံုျပဇယား (၃.၂) MPRL E&P ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာမူဝါဒ
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ပံုျပဇယား (၃.၃) MPRL E&P ၏ ကုမၸဏီ၏တာဝန္ယူမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ
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ပံုျပဇယား (၃.၄) MPRL E&P ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ
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၃.၂

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို နုိင္ငံပိုင္ ေရနံနွင့္သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း နွင့္ ဝန္ႀကီး မ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈကိုခံယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ ့လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ HSE ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ
လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဓိကက်ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေအဂ်င္စီ မ်ား
နွင့္ နုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါ သည္။


သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန



စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန



အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ ့အင္အားဝန္ႀကီးဌာန



လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန



ျမန္မာ့ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း နွင့္



ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္

ဇယား (၃.၁) တြင္ ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔က႑ဆုိင္ရာ လူမႈေရး ျပႆနာ
မ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ အဆိုျပဳ စီမံကိန္း၏
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္ဆန္းစစ္ခ်က္
ဥပေဒမ်ား

ကို

(EIA)

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အံုမ်ား

နွင့္

MPRL

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး

ဆက္စပ္သည့္

E&P

အေနျဖင့္

ဥပေဒ

(၂၀၁၅)၊

ေရွးေဟာင္း ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၅) မ်ားပါ
ပါဝင္သည့္

ဥပေဒမ်ားကို

လုိက္နာေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္

ကတိျပဳထားၿပီးျဖစ္

ပါသည္။

ဇယား (၃.၁) စီမံကိန္းနွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၁၈)
နိုင္ငံတုိင္းတြင္

အထြတ္အထိပ္ဥပေဒတစ္ခု

ျဖစ္သည့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
ပါရွိပါသည္။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

24

ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပုဒ္မမ်ားမွာ ပုဒ္မ ၃၇၊ ၄၅ နွင့္ ၃၉၀ တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔ကို
ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထားပါသည္ပုဒ္မ ၃၇

နုိင္ငံေတာ္သည္
(က) နုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္ရိွ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚ
ေရေအာက္နွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတပစၥည္းအားလံုး၏
ပင္ရင္း ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္၊
(ခ)

နုိင္ငံပိုင္

သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား

စီးပြားေရး

အင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသံုးစြျဲ ခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးႀကပ္နုိင္ရန္
လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းရမည္၊
ပုဒ္မ ၄၅

နိုင္ငံေတာ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

ပုဒ္မ ၃၉၀

နုိင္ငံသားတုိင္းသည္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

နုိင္ငံေတာ္ အား ကူညီရန္ တာဝန္ရွိသည္(က)

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအနွစ္ကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္

ေရွာက္ျခင္း၊
(ခ) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
(ဂ)

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

ျမင့္မားလာ

ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊
(ဃ)

အမ်ားျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္

ျခင္း။
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
ပုဒ္မ ၇

ဝန္ႀကီးဌာန၏

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ

တာဝန္နွင့္

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္(က) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ခ)

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

တစ္ဝန္းလံုးနွင့္
Environmental Resources Management
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ေကာင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း
ေရးဆြခ
ဲ ်မွတ္ျခင္း၊
(ဂ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ျမွင့္တင္ေရးတို႔ အတြက္
လည္းေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစရန္ ကာ
ကြယ္ေရး၊ ထိန္းခ်ုဳပ္ေရးနွင့္ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရးတို႔အတြက္
လည္းေကာင္း အစီအစဥ္ မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း နွင့္
စစ္ေဆးႀကပ္မတ္ျခင္း၊
(ဃ) ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ျမွင့္တင္ေရး
တို႔အတြက္ ထုတ္လႊင့္အခိုးအေငြ႔မ်ား၊ စြန႔ထ
္ ုတ္အရည္မ်ားနွင့္
စြန႔ထ
္ ုတ္အစိုင္အခဲမ်ား၊

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

နည္းလမ္းမ်ား၊

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ထြက္ကုန္မ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအပါအဝင္
ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊
(င)

ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္စပ္လ်ဉ္းသည့္

ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား၊

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျပင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖ႔ၿြံ ဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေသာ

သို႔မဟုတ္

ပတ္ဝန္းက်င္

ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈ
နည္းလမ္းမ်ားနွင့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတြက္

အဆုိျပဳခ်က္

မ်ားကို ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပျခင္း၊
(စ)

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

အၿငင္းပြားမႈမ်ား

ေျဖရွင္းရန္

အေထာက္အကူေပးျခင္း၊ ယင္းအၿငင္းပြားမႈမ်ားကို ညိွနိႈင္းေပးရန္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္း၊
(ဆ)

စက္မႈလုပ္ငန္း၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊

ဓာတ္သတၱဳ

အညစ္အေႀကးစြန္႔ပစ္ေရး

လုပ္ငန္း နွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဓာတုပစၥည္း
သို႔မဟုတ္

အႏၱရာယ္ရွိသည့္

ထြက္ရွိလာနုိင္ေသာစြန္႔ပစ္သည့္

ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သံုးစြရ
ဲ ာမွ
ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ

ပစၥည္း၏

အမ်ိဳးုးအစားနွင့္ အတန္းအစားမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဇ)

ပတ္ဝန္းက်င္ကို

သိသာထင္ရွားစြာ

လက္ငင္း၊

ေရတုိ၊

ထိခိုက္ေစနုိင္ေသာ

ေရရွည္တြင္

ေဘးအနၱရာယ္ရွိ

ပစၥည္းအမ်ိုဳးးအစားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(ဈ) အဆိပ္အေတာက္နွင့္ ေဘးအနၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည့္
စြန႔ပ
္ စ္အစိုင္အခဲ၊

စြန႔ပ
္ စ္အရည္၊

ပစၥည္းမ်ားအား

ထုတ္လႊတ္အခိုးအေငြ႔

ျပဳျပင္သန္႔စင္ေရးအတြက္

လုိအပ္သည့္

စက္ရံုမ်ား တည္ေထာင္ေရးကို တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ည)

စက္မႈနယ္ေျမမ်ားနွင့္

အျခားလိုအပ္ေသာေနရာ

၊

အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ စြန႔ပ
္ စ္ေရသန္႔စင္မႈဆုိင္ရာ စည္းကမ္း
မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊ စက္၊ ယာဥ္၊ ယနၱရားမ်ားက ထုတ္လႊတ္မႈ
ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဋ) ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊
ေဒသဆိုင္ရာ၊ နိင
ု င
္ အ
ံ ခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊စာခ်ုဳပ္
စာတမ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ညွိနိႈင္းေဆြးေနြးျခင္း၊
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္ျခင္း၊
(ဌ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး
ျမွင့္တင္ေရး

တို႔အတြက္

ျမန္မာနိုင္ငံက

လက္ခံထားသည့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာ၊ နိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြက
ဲ ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ
က ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီအေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဍ) အစိုးရဌာန၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက
ျပဳလုပ္မည့္

စီမံခ်က္

သို႔မဟုတ္

လုပ္ေဆာင္မႈသည္

ပတ္ဝန္းက်င္ကို သိသာထင္ရွားစြာ ထိခို္က္ေစနုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွန
ိ င
ွ ့္
စပ္လ်ဥ္း၍

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္သည့္

စနစ္နွင့္

လူမႈေရးအရ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊
(ဎ) အိုဇုန္းလႊာကာကြယ္ေရး၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ားထိန္းသိမ္းေရး၊
အ႑ဝါကမ္းေျခ

ထိန္းသိမ္းေရး၊

ကမၻာႀကီးပူးေႏြးလာမႈ

နွင့္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး နွင့္ လိုက္ေလ်ာ
ညီေထြရွိေရး၊ သဲကႏၱာရ ျဖစ္ေပၚမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ ပ်က္စီးရန္
မလြယ္ကူေသာ ညစ္ညမ္းပစၥည္းမ်ားကို စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရး နွင့္ အျခား
ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမခ
ံ န္႔ခ႔ေ
ြဲ ရး၊
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္

ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ျခင္း၊
(ဏ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္း
ေစသူက ေပးေလ်ာ္ေစရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဝန္ေဆာင္မႈ
စနစ္မွ အက်ိဳးုးအျမတ္ရရွိသည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ရန္ပံုေငြ
ထည့္ဝင္ေစရန္၊
သံုးစြသ
ဲ ည့္

သဘာဝသယံဇာတမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားမွ

တစ္ပိုင္းအား

ထုတ္ယူေရာင္းဝယ္

အက်ိဳးအျမတ္၏

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

တစ္စိတ္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ထည့္ဝင္ ေစရန္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲျခင္း၊
(တ) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ွ ေပးအပ္ သည့္ အျခား လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ပုဒ္မ ၁၄

ညစ္ညမ္းမႈကို

စတင္ျဖစ္ေပၚေစသူသည္

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္

ညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္
ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးစနစ္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း

အညႊန္းကိန္းမ်ား

သန္႔စင္ျခင္း၊

နွင့္အညီ

ထုတ္လႊတ္ျခင္းနွင့္

စြန္ ့ပစ္ျခင္း၊ စုပံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၁၅

ညစ္ညမ္းမႈကို စတင္ျဖစ္ေပၚေစသည့္လုပ္ငန္း၊ ပစၥည္းသိ႔မ
ု ဟုတ္
ေနရာ

တစ္ခုခု၏

ပိင
ု ရ
္ င
ွ သ
္ ုိ႔မဟုတ္

လက္ရွိ

ျဖစ္သူသည္

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရႈရန္၊ ထိ္န္းခ်ဳပ္
ရန္၊

စီမံခန္႔ခြဲရန္၊

ေလွ်ာ့ခ်ရန္

သို႔မဟုတ္

ပေပ်ာက္ေစရန္

လုပ္ငန္းခြင္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္
ေရးပစၥည္းကိရိယာကို
ျပဳရမည္။

ယင္းသို႔

တပ္ဆင္ျခင္း
ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

သံုးစြျဲ ခင္း

မျပဳနုိင္ပါက

စြန႔ပ
္ စ္

ပစၥည္းမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစေသာ နည္းလမ္း
မ်ားနွင့္ အညီ စြန႔ပ
္ စ္နင
ို ရ
္ န္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၂၄

ဝန္ႀကီးဌာနသည္

ႀကိဳတင္ခင
ြ ့္ျပဳခ်က္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ထုတ္ေပးသည့္အခါ

ဆုိ္င္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

သတ္

မွတ္နုိင္သည္။ ယင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွ၊ိ
မရွိ

စစ္ေဆးျခင္း
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းက

စစ္ေဆးရန္

အေႀကာင္းႀကားျခင္း

ျပဳ

နုိင္သည္။
ပုဒ္မ ၂၅

ဝန္ႀကီးဌာနသည္

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ

ပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို လုိက္နာျခင္း
မရွိေႀကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိလွ်င္ ႀကိဳတင္ခြင္ျပဳခ်က္ ရရွိသူအား
ေအာက္ပါ စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရး ဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်မွတ္
နုိင္သည္(က) သတိေပးၿပီး စည္းကမ္းခ်က္နွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရက
ြ ္
ေစျခင္း၊ ခံဝန္ခ်က္ ေရးထုိးေစျခင္း၊
(ခ) ဒဏ္ေႀကးေငြ ေပးေဆာင္ေစၿပီး စည္းကမ္းခ်က္နွင့္အညီ
လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊
ပုဒ္မ ၂၉

မည္သူမွ် ဤဥပေဒ အရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊
အမိန႔ေ
္ ႀကာ္ျငာစာ၊ အမိန႔္ ၊ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမျပဳရ။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၁၄)
သယံဇာတနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၂၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အပ္နွင္းေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို က်င့္သံုး၍ ၂၀၁၄ ခုနစ
ွ ္
ဇြနလ
္ (၅) ရက္ေန႔တြင္ နည္းဥပေဒ အမွတ္ ၅၀ (၂၀၁၄) အျဖစ္ ဤ နည္းဥပေဒမ်ားကို
ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။
နည္းဥပေဒ
၆၈

ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ နည္းဥပေဒ ၅၂၊
၅၃၊ ၆၂ အရ သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္
မပါဝင္သည့္ အေသးစားပုဂၢလိက လုပ္ငန္း၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု
မ်ားသည္ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္လည္ပတ္နုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ ရာ
ဝန္ႀကီးဌာနသို႔

ခြင့္ျပဳခ်က္၊

လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထား

ျခင္းမျပဳမီ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ရွ၊ိ မရွိ နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစီးဌာန၏
သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ရယူရမည္။
နည္းဥပေဒ ၆၉

(က) မည္သူမွ်ပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစသည့္ ပစၥည္းမ်ား
ကိုလည္းေကာင္း၊

ဥပေဒနွင့္

အမိန႔ေ
္ ႀကာ္ၿငာစာျဖင့္
Environmental Resources Management
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
အႏၱရာယ္ရွိစန
ြ ္႔ပစ္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ား
ကို

လည္းေကာင္း

အမ်ားျပည္သူအား

တုိက္ရိုက္

ျဖစ္ေစ၊

သြယ္ဝုက
ိ ၍
္
ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစနိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုခု တြင္
တစ္နည္းနည္းျဖင့္ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊတ္ေစျခင္း၊ စြန႔ပ
္ စ္
ျခင္းနွင့္ စြန႔ပ
္ စ္ေစျခင္း၊ စုပျုံ ခင္း၊ စုပံုေစျခင္း မျပဳရ။
(ခ)

အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ

သက္ဆုိင္ရာ

ဝန္ႀကီးဌာန၏

ခြင့္ျပဳခ်က္အရမွ တစ္ပါး ေဂဟစနစ္ နွင့္ ယင္းစနစ္ေႀကာင့္
ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေနေသာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္
ပ်က္စီးေစနုိင္သည့္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို မည္သူမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မျပဳရ။
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆို္င္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (၂၀၁၅)
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆို္င္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္
IEE, EIA နွင၊့္ သို႔မဟုတ္ EMP တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္သည္။
၄င္းတြင္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူနွင့္
၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ တာဝန္နင
ွ ့္ဝတၱရားမ်ား၊ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္
အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရႈျခင္းနွင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ အျခား ကိစၥရပ္
မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
ပုဒ္မ ၁၀၂

စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္(က) မိမိကိုယ္တုိင္ေႀကာင့္ျဖစ္ေစ မိမိကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္
ခန္႔ထားျခင္း

သို႔မဟုတ္

ငွားရမ္းျခင္း

အာဏာေပးျခင္းျပဳထားသည့္

သို႔မဟုတ္

အခြင့္

ကန္ထရိုက္တာ၊

လက္စြဲ

ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာ၊ အရာရွိ၊ အလုပ္သမား၊
ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ အတိုင္ပင္ခံမ်ား၏ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္
ပ်က္ကြက္မႈေႀကာင့္

ျဖစ္ေစ

ေပၚေပါက္လာသည့္

ဆိုးက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ား အားလံုး တုိ႔အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။
(ခ) စီမံကိန္းေႀကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအား လက္ရွိ သို႔မဟုတ္
စီမံကိန္း

မေဆာင္ရြက္မွီ

ကာလထက္

စီးပြားေရး

တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈ

ရရွိသည္

ေစရန္နင
ွ ့္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

မနိမ္႔က်ေသာ
အထိ

လုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈ

ေဆာင္ရြက္
ျပန္လည္

တည္ေထာင္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
စီမံကိန္းေႀကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ ဌာန၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ အျခား သက္ဆုိင္သူမ်ားနွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍
လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၁၀၃

စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၊
စီမံကိန္း

ကတိကဝတ္

အျပည့္အဝ

အားလံုးနွင့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္အျပင္

ယင္း၏

ကိုယ္စား စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ကန္ထရိုက္တာနွင့္
လက္စြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ဆပ္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား အားလံုးက
စီမံကိန္းအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဤလုပ္ထံုး လုပ္နည္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္
စီမံခန္႔ခြဲမအ
ႈ စီအစဥ္နွင့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အားလံုးကို

အျပည့္အဝ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္ တာဝန္ရွိသည္။
ပုဒ္မ ၁၀၄

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ
ဥပေဒမ်ား၊

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ
သက္ေသခံလက္မွတ္၊

နည္းဥပေဒမ်ား၊

ဤလုပ္ထံုး

သက္ဆုိင္ရာ
လုပ္နည္းနွင့္

စံခ်ိန္စံညႊန္း တုိ႔တြင္ ပါရွိေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးအတြက္
တာဝန္ရွိသည့္အျပင္

ယင္းတုိ႔ကို

အျပည့္အဝ

ထိေရာက္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္။
ပုဒ္မ ၁၀၅

စီမံကိန္း

အဆိုျပဳသူသည္

လာနုိင္ေသာ

အဆိုျပဳစီမံကိန္းေႀကာင့္

ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚ
ေဖာ္ထုတ္

သတ္မွတ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုကို ဝန္ႀကီးဌာန
သို႔ အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီ စာျဖင့္ အသိေပး တင္ျပရမည္။
ပုဒ္မ ၁၀၆

စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္ အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း ၊ တည္
ေဆာက္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

လုပ္ငန္း

ရပ္စျဲ ခင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းၿပီး ကာလ
ဟူသည့္ စီမံကိန္း အဆင့္အားလံုးတြင္ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ
အားလံုးအတြက္ စီမံကိန္းနွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္
သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ

လိုက္နာ

ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ပုဒ္မ ၁၀၇

စီမံကိန္း

အဆိုျပဳသူသည္

သို႔မဟုတ္

ယင္း၏

အျခားလုပ္ငန္းမ်ား

တာဝန္မ်ားပ်က္ကြက္မႈ

ေဆာင္ရြက္ရန္

ပ်က္ကြက္မႈ

သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လိုက္နာေဆာင္
ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္နွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီ
အစဥ္အား

လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

ျဖစ္နုိင္သမွ်

ေဆာလွ်င္စြာ

စာျဖင့္

ပ်က္ကြက္မႈ
အသိေပး

မ်ားကို

တင္ျပရမည္။

ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ခုခုေႀကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ ပတ္ဝန္း
က်င္ အေပၚသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာနုိင္သည့္ကိစၥ သို႔မဟုတ္
ဝန္ႀကီးဌာနက အျမန္သိရွိရန္ လုိအပ္သည့္ကိစၥကို ၂၄ နာရီ
အတြင္းလည္းေကာင္း၊ အျခားကိစၥမ်ား အားလံုးတြင္ စီမံကိန္း
အဆိုျပဳသူက ယင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ ကို စတင္သိရွိသည့္ အခ်ိန္မွ
(၇)ရက္ အတြင္းလည္းေကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အသိေပး တင္
ျပရမည္။
ပုဒ္မ ၁၀၈

စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၏
ဇယားပါအတုိင္း ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရႈမႈ အစီရင္ခံစာကုိ ဝန္ႀကီးဌာန
သို႔ (၆)လ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္သည့္
အတုိင္း တင္ျပရမည္။

ပုဒ္မ ၁၀၉

ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရႈမႈ

အစီရင္ခံစာတြင္

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား

ပါရွိရမည္(က)

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အားလံုးကို

လုိက္နာေႀကာင္း

သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား
(ခ) ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
အတြက္

တင္ျပထားသည့္

အတုိင္း

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
အစီရင္ခံသည့္

ဇယား

အခ်ိန္အထိ

တုိးတက္မႈ ၊
(ဂ) ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္

ေတြ႔ႀကံဳရေသာ

အခဲမ်ားကို

ကုစားရန္
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
အခက္အခဲမ်ား၊

အနာဂတ္တြင္

ေတြ႔ႀကံဳရနုိင္မႈကို

တားဆီး

ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္လႊဲရန္ အဆုိျပဳသည့္ ေဆာင္ရက
ြ ္
မႈမ်ား၊
(ဃ) ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ကို လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္
ရန္ပ်က္ကြက္သည့္ အႀကိမ္နွင့္ အမ်ိဳးအစား ၊ အဆိုျပဳသည့္
ကုစားမႈ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္

ကုစားမႈ

ၿပီးေျမာက္ရမည့္

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊
(င) လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘး
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ပြား
ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားနွင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊
(စ) ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အရ သတ္မွတ္ထားသည့္
သို႔မဟုတ္ အျခားလိုအပ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိ္င္ရာ အတုိင္း
အတာနွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားအား
ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရႈမႈ။
ပုဒ္မ ၁၁၀

စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္၏
ဇယားပါအတုိင္း

အပိုဒ္

၁၀၈

နွင့္

၁၀၉

အရ

လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရႈမႈ အစီရင္ခံစာ အား
ဝန္ႀကီးဌာသို႔

တင္ျပသည့္

ေန႔ရက္မွ

(၁၀)

ရက္အတြင္း

အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွ တစ္ပါး အမ်ားျပည္သူ
သိရွိနုိင္ရန္

စီမံကိန္းး္

၏

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္းေကာင္း၊

စာႀကည့္တုိက္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ခန္းမမ်ား စသည့္ အမ်ားျပည္သူ
စုေဝးရာ ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္း ရံုးဌာနမ်ားတြင္
လည္းေကာင္း
မည္သည့္

အမ်ားျပည္သူ

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

သိရွိနုိင္ရန္

သို႔မဟုတ္

ပုုဂၢိဳလ္မဆို

တင္ျပရမည္။
ေစာင္ႀ့ ကပ္

ႀကည္ရႈမႈ အစီရင္္ခံစာ၏ ဒီဂ်စ္တယ္မိတၱဴကို ေတာင္းခံနုိင္ၿပီး
စီမိက
ံ ိန္း အဆိုျပဳသူသည္ ယင္းေတာင္းခံခ်က္ကို ရရွိၿပီးေနာက္
(၁၀)ရက္ အတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ မိတၱဴ ကို အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊
ေတာင္းခံသူနွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္ အျခားနည္းလမ္း ျဖင့္
ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ရမည္။
ပုဒ္မ ၁၁၃

စီမံကိန္း အဆိုျပဳသူသည္-
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(က)ေစာင္ႀ့ကပ္ႀကည့္ရႈရန္နွင့္ စစ္ေဆးရန္အလို႔ဌာ စစ္ေဆးရန္
တာဝန္ရွိသူအား သာမန္ အလုပ္ခ်ိန္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္
ျပဳရမည္။
(ခ) ဝန္ႀကီးဌာနက အေႀကာင္းအားေလ်ာ္စြာ လိုအပ္ လာသည့္
အခါ စီမံကိန္း၏ ရံုးမ်ားနွင့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ စီမံကိန္း
လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ အျခားေနရာမ်ားသို႔ အခ်ိန္မေရြး ဝင္
ေရာက္ခြင့္ျပဳရမည္။
ပုဒ္မ ၁၁၅

စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူသည္

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊

စီမံကိန္းသည္ သက္ဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရး
ဆုိင္ရာ

လုိအပ္ခ်က္ကို

လွ်င္ျဖစ္ေစ၊

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

ပ်က္ကြက္နိုင္သည္

သို႔မဟုတ္

ပ်က္ကြက္
ပ်က္ကြက္ရန္

အႏၱရာယ္ ရွိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္
မဆို စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွိသူအား ခ်က္ခ်င္းဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး
ခြင့္ျပဳရမည္။
ပုဒ္မ ၁၁၇

စီမံကိန္း အဆုိျပဳသူသည္ စီမံကိန္း၏ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးသူ
ကန္ထရိုက္တာနွင့္ လက္ခြဲေဆာင္ရြက္ေပးသူ ဆပ္ကန္ထရိုက္
တာမ်ား ကိုလည္း စစ္ေဆးရန္ တာဝန္ရွိသူက စစ္ေဆးျခင္း ကို
ခြင့္ျပဳရမည္။

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ)

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

(၂၀၁၅)
အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္
ဆူညံသံနွင့္တုန္ခါမႈ၊ အခိုးအေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈ၊ နွင့္ အရည္စန
ြ ္႔ထုတ္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
အတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းသည္။ စီမံကိန္းတြင္ ထုတ္လႊတ္မႈ
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အစီအစဥ္မ်ား အရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၅)
ပုဒ္မ ၅

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

ေဒသအတြင္း

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား၊စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြျဲ ခင္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက

စီမံကိန္း

အေႀကာင္းအရာမ်ားကို

သက္ဆုိင္ရာ ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအား ျပည့္စံုတိက်စြာ
ႀကိဳတင္ခ်ျပ အသိေပး၍ ညိွနိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္နွိမ္နင္းေရး ဥပေဒ (၁၉၉၅)
ပုဒ္မ ၃

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းမွ ႀကိဳတင္
ကာကြယ္နုိင္ရန္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းတု႔က
ိ ို စီမံကိန္း မ်ား ခ်မွတ္၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရမည္(က) ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေဆးထုိုးျခင္း၊ ကာကြယ္
ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္း၊
(ခ)

လိုအပ္ပါက

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကိုပါ

ကာကြယ္ေဆး

ထုိးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္း၊
(ဂ) ကူးစက္ ေရာဂါဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ပုဒ္မ ၄

အဓိက ကူးစက္ျမန္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ တိုင္ႀကားရမည့္ ေရာဂါ
ျဖစ္ပာြ းသည့္အခါ(က) က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕နွ႔ံမႈကို နွိမ္နင္း
ရန္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အား ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းနွင့္ အျခား
လုိအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳရမည္။
(ခ) အမ်ားျပည္သူတုိ႔သည္ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ က်န္းမာေရး
ဦးစီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို လိုက္နာရမည္။

ပုဒ္မ ၈

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္ရန္နွင့္ ကူးစက္
ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္အခါ
ျပည္သူတုိ႔သည္

ထိေရာက္စြာ

နိမ
ိွ န
္ င္းနုင
ိ ္ရန္

သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမေဒသရွိ

အမ်ား

က်န္းမာေရး

အရာရွိ၏ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ေအာက္ပါ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရင
ွ း္
ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ ရွိသည္(က) အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္ သို႔မဟုတ္ ျခံတြင္း၊ ျခံျပင္ သန္႔ရွင္းေရး၊
(ခ) ေရတြင္း၊ ေရကန္နွင့္ေရေျမာင္းမ်ား သန္ု႔ရွင္းေရး၊
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(ဂ)အညစ္အေႀကးမ်ားကိုက်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္စြာသိမ္းဆည္း
စြန႔ပ
္ စ္ေရး၊ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးေရး၊
(ဃ) ယင္လံု အိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ယင္လံု အိမ္သာမ်ား
ကို သန္႔ရွင္းစြာ ထားရွိသံုးစြေ
ဲ ရး၊
(င) အျခားလုိအပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရင
ွ း္ ေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး။
ပုဒ္မ ၉

အိမ္ေထာင္ဦးစီး သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ တစ္ဦးဦးသည္
ေအာက္ပါ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ပာြ းေႀကာင္း သိရွိပါက အနီးစပ္ဆံုး
က်န္းမာေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုသို႔ ခ်က္ခ်င္းတုိင္ႀကားရမည္(က) ႀကြက္က်ျခင္း၊
(ခ) အဓိက ကူးစက္ျမန္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊
(ဂ) တုိင္ႀကားရမည့္ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္း။

ပုဒ္မ ၁၁

က်န္းမာေရးအရာရွိသည္ အဓိက ကူးစက္ျမန္ေရာဂါ ျဖစ္ပြား
ပ်ံ႕နွ႔မ
ံ ႈကို ကာကြယ္နွိမ္နင္းနုိင္ရန္ အလို႕ငွာ ေအာက္ပါတု႔က
ိ ို
ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္(က) ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူကို ျဖစ္ေစ၊ အျခားလိုအပ္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျဖစ္ေစ စံုစမ္း ေမးျမန္းျခင္း၊
(ခ) က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေစျခင္း၊
(ဂ) မစင္၊ဆီး၊သလိပ္၊ ေသြးနမူနာမ်ား ရယူ၍ ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆး
ေစျခင္း၊
(ဃ) ေဆးထိုးစမ္းသပ္ေစျခင္း၊
(င) အျခားလုိအပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေစျခင္း။

ေရွးေဟာင္းဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၅)
ပုဒ္မ ၃

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(က) ေရွးေဟာင္း ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား အဓြန္႔ရွည္တည္တံ႔ ေစေရး
အတြက္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆုိင္ရာမူဝါဒကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္၊
(ခ)

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေႀကာင့္ျဖစ္ေစ၊

ေႀကာင့္ျဖစ္ေစ

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား

လူ႔ပေယာဂ
ယုိယြင္းပ်က္စီး

ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း မရွေ
ိ စေရးအတြက္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္၊
(ဂ) ေရွးေဟာင္းဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္
အမ်ိဳးဂုဏ္၊

ဇာတိဂုဏ္ျမင္မ
့ ားေစရန္ နွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္

သန္ ခိုင္မာေစရန္၊
(ဃ) အမ်ားျပည္သူတုိ႔က ေရွးေဟာင္းဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုး
ျမင့္မားမႈကို နားလည္ ခံယူနုိင္ႀက ေစရန္၊
(င) ေရွးေဟာင္းဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍

နုိင္ငံေတာ္က

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

သေဘာတူလက္ခံထားေသာ

ကြန္ဗင္းရွင္း၊

ေဒသဆုိင္ရာ

သေဘာ

တူညီခ်က္မ်ား နွင့္ အညီေဆာင္ရက
ြ ္ရန္။
ပုဒ္မ ၁၂

ပိုင္ရွင္

သို႔မဟုတ္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမရွိေသာ

ဝတၳဳပစၥည္းတစ္ခုခုကို ေတြ႔ရွိသသ
ူ ည္ အဆုိပါ ဝတၳဳပစၥည္း မ်ားမွာ
ေရွးေဟာင္းဝတၳဳပစၥည္းျဖစ္ေႀကာင္း

သိရွိလွ်င္

သို႔မဟုတ္

ယူဆရန္ အေႀကာင္းရွိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာရပ္ကြက္နွင့္ ေက်းရြာ
အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရံုးသိ႔ု ေဆာလ်ွင္စြာ သတင္းေပးပို႔ရမည္။
၁၉၅၁ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ
အက္ဥပေဒတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ နွင့္ ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္မႈ တို႔အတြက္
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
လိုအပ္သည္။

ပါဝင္သည္။
ဥပေဒအရ

အခ်ိဳ႕

ဓာတု

ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳနုိင္ရန္

စက္ရံုအလုပ္ရံုအားလံုးသည္

ခြင့္ျပဳခ်က္

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊

မိလႅာ

အညစ္အေႀကးနွင့္ စြန႔ထ
္ ုတ္ေရမ်ားကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္မ်ား ပါဝင္သည့္
ညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၀၆)
ပုဒ္မ ၈

၈။ မည္သူမွ်-

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

37

ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(က)ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား

ထိခိုက္ပ်က္စီးေစရန္

ရည္ရြယ္ ၍ တစ္စံုတစ္ရာျပဳ လုပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေရေၾကာင္း
အား ေျပာင္းလဲေစျခင္းမျပဳရ၊
(ခ) ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို တမင္ျပဳန္းတီးေစျခင္းမျပဳရ။
ပုဒ္မ ၁၁(က)

၁၁။ မည္သူမွ်(က)

ကမ္းပါးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဆိုက္ကပ္ထားေသာ၊

ခုတ္ေမာင္းေနေသာ၊

ေက်ာက္ခ်ရပ္

နားထားေသာ၊

ေသာင္တင္ေနေသာ သို ့မဟုတ္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ေရယာဥ္ မွ
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီး

ျခင္းျဖစ္ေစမည့္ စက္သံုးဆီ၊ ဓာတုပစၥည္း၊ အဆိပ္သင့္ပစၥည္းနွင့္
အျခားပစၥည္းမ်ား

စြန္

့ပစ္ျခင္း

သို

့မဟုတ္

ေပါက္ကေ
ြဲ စ

တတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား စြန္ ့ပစ္ျခင္းမျပဳရ။
ပုဒ္မ ၁၃

မည္သူမွ် ျမစ္ေခ်ာင္းနယ္၊ ကမ္းပါးနယ္နွင့္ ကမ္းနားနယ္တို့တြင္
ဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ မရွိပဲ စီးပြားေရးအလို ့ငာွ သဲစုပ္ျခင္း၊
သဲတူးျခင္း၊ သဲက်ံဳးျခင္း၊ ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္ျခင္း၊ ေရႊြက်င္ျခင္း၊
ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္းမျပဳရ။

ပုဒ္မ ၁၉

မည္သူမွ် ကမ္းပါးမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခုတ္ေမာင္းေနေသာ၊
ဆိုက္ကပ္ထားေသာ၊ ေက်ာက္ခ် ရပ္နားထားေသာ၊ ေသာင္တင္
ေနေသာ သို့မဟုတ္ နစ္ျမုပ္ေနေသာ ေရယာဥ္ေပၚမွ ေရလမ္း
ေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္း

သို႕မဟုတ္

ေရေၾကာင္း

ေျပာင္းလဲျခင္း

ျဖစ္ေပၚ ေစမည့္ အရာဝတၱဳတစ္ခုခုကို ျမစ္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔
စြန႕္ ပစ္ ျခင္းမျပဳရ။
ပုဒ္မ ၂၄ (ခ)

မည္သူမွ် (ခ) ျမစ္ေခ်ာင္းအတြင္း ေရထုညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးနွင့္
ေရလမ္းေႀကာင္း

မေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္

ဦးစီးဌာနက

သတ္မွတ္ ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း
မျပဳရ။
ပုဒ္မ ၃၀

အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု သို ့မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္
လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ ျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ားနွင့္ ကမ္းပါးနယ္၊
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စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ကမ္းနားနယ္ အတြင္း ေရနုတ္ေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ျမစ္ေရ
ထုတ္နုတ္ သံုးစြျဲ ခင္း၊ ျမစ္ကူး တံတားျကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊
ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္း ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေျမေအာက္ လွ်ပ္စစ္
ဓါတ္အားလိုငး္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေျမေအာက္ ေႀကးနန္းလိုင္း
ဆက္သြယ္ျခင္း

သို့မဟုတ္

တူးေဖာ္ျခင္းျပဳလုပ္

လိုပါက

ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား မထိခိုက္ေစေရး အတြက္
ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူျပီးမွ သာ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
သစ္ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈)
(၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၂၉။ ၁၃၈၀ ျပည့္နွစ္၊ ေတာ္သလင္း
လဆန္း ၁၁ ရက္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၂၀ရက္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္
ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။)
အခန္း (၂)

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

(က) အစိုးရအဖြဲ ့၏ သစ္ေတာေရးရာမူဝါဒကို အေကာင္အထည္

ပုဒ္မ ၃

ေဖာ္ရန္၊
(ခ) အစိုးရအဖြဲ ့၏ သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊
(ဂ) အစိုးရအဖြဲ ့၏ သစ္ေတာေရး ရာမူဝါဒနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာမူဝါဒတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ
တြင္ ျပည္သူတုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္
ေပးရန္၊

အခန္း (၄)
သစ္ေတာေရးရာ
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ပုဒ္မ ၉

သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း
ျဖစ္သည္(က) အစိုးရ၏ ျမန္မာ့သစ္ေတာမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရန္၊
(ခ) ေရ၊ ေျမ၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊
သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား

စဥ္ဆက္မျပတ္

သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းသည့္နယ္ေျမမ်ား

ထုတ္လုပ္နုိင္ေရး၊
ထိန္းသိမ္းေရးတိ႔န
ု င
ွ ့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊
Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

39

ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(ဂ) သစ္ေတာနယ္ေျမကို ဤဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
(ဃ) ႀကိဳးဝိင
ု ္းေတာ၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာနွင့္ တားျမစ္သစ္ပင္
အမ်ိဳးအမည္မ်ား

သတ္မွတ္ေရး၊

ျပင္ဆင္ေရး

သို႔မဟုတ္

ဖ်က္သိမ္းေရးတုိ႔အတြက္ ဝန္ႀကီးထံသ႔ို အဆုိျပဳတင္ျပျခင္း၊
အခန္း (၁၂)
ျပစ္မႈနွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ပုဒ္မ ၄၀

မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေႀကာင္း
ျပစ္မႈထင္ရွား
မပိုေသာ

စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္

ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊

ထုိသူအား

တစ္ႏွစ္ထက္

က်ပ္သံုးသိန္းထက္

မပိုေသာ

ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္(က) သစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ အေျခခ်
ေနထိုင္ျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦ န္မ်ား ေမြးျမဴျခင္း၊
(ခ) ေမြးျမဴထားေသာ အိမ္ေမြးတိရိစာၦ န္မ်ားကို

သစ္ေတာနယ္

ေျမအတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္ ့မရဘဲ စားက်က္ခ်ျခင္း သို ့မဟုတ္ ဝင္
ေရာက္ေစျခင္း၊
(ဂ) ခြင့္ျပဳမိန္႔မရရွိဘဲ သစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း ပ်က္စီးေစရန္
တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခုတ္ထြင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းျခင္း၊ တူးဆြျခင္း
သို႔မဟုတ္ မူလအေနအထားကို ယိုယြင္းေစျခင္း၊
(ဃ) သစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း ေရစီးေရလာကို ပ်က္စီးေစရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ပ်က္စီးေစျခင္း၊
(င) သစ္ေတာကင္းရံုး၏ စစ္ေဆးျခင္းကို မခံယူဘဲ သစ္ေတာ
ထြက္ပစၥည္း သယ္ယူေရႊ ့ေျပာင္းျခင္း၊
(စ) သစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း ေရတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို
ျဖတ္စီးေစျခင္း၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္း သို ့မဟုတ္ ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္
ေသာ အရာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ေရတြင္ အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊
(ဆ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမွ အပ သစ္
မဟုတ္သည့္

သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း

တစ္စံုတစ္ရာ

ကို

ခြင့္ျပဳမိန္ ့မရွိဘဲထုတ္ယူျခင္း၊ သယ္ယူေရႊ ့ေျပာင္းျခင္း သို ့မဟုတ္
လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း။
သစ္ေတာနည္းဥပေဒ (၁၉၉၅)
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မ်ား
အခန္း (၁၂)
ျပစ္မႈနွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ပုဒ္မ ၁၀၅

မည္သူမဆို

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္

တစ္ရပ္ရပ္ကို

လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း သို ့မဟုတ္ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္
ရပ္ကို

ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္ေၾကာင္း

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း

ခံရလွ်င္ ထိုသူကို သစ္ေတာဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ
ေငြဒဏ္ က်ပ္(၅၀၀၀) အထိျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ (၆)လ ျဖစ္ေစ၊
ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္-

နည္းဥပေဒ ၁၉

မည္သူမွ် ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သို ့မဟုတ္ ယင္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္
လႊဲအပ္ထားသည့္ သစ္ေတာအရာရွိ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ၾကိဳးျပင္
ကာကြယ္ေတာအတြင္း ေအာက္ပါ တစ္ခုခုကို မျပဳလုပ္ရ(က) သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ထားေသာ သစ္ပင္အမ်ိဳး
အစားမ်ားကို

ခုတ္လွဲျခင္း၊

ပိုင္းျဖတ္ျခင္း၊

သင္းသတ္ျခင္း၊

ထစ္မွတ္ျခင္း၊ ခ်ိဳးမွတ္ျခင္း၊ ေဖာက္ထြင္းျခင္း၊ မီး သို ့မဟုတ္
အျခားနည္းျဖင့္ ပ်က္စီးေစျခင္း၊
(ခ) က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း၊
(ဂ) အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ား စားက်က္ခ်ျခင္း၊
(ဃ) စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမကိုတူးဆြျခင္း သို ့မဟုတ္ ရွင္းလင္း
ျခင္း၊
(င) ေရတြင္ အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္း သို ့မဟုတ္
ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာအရာမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊
(စ) ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ား ဖမ္းဆီးျခင္း သို ့မဟုတ္ အမဲလိုက္ ပစ္
ခတ္ျခင္း၊
(ဆ) မီးေမႊးျခင္း၊ မီးဖိုျခင္း သို ့မဟုတ္ မီးသယ္ျခင္း။
နည္းဥပေဒ ၂၂

နည္းဥပေဒ ၂၀၊ နည္းဥပေဒခြဲ (က) အရ သို ့မဟုတ္ နည္းဥပေဒခြဲ
(ခ) အရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူသည္(က)

သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္တြင္

သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းသို ့ ေဆာင္ရြက္
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အားထိခိုက္ပ်က္ဆီးျခင္း မရွိေစရန္
အေလးဂရုျပဳရမည္၊
(ခ) သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ကို ခြင့္ျပဳမိန္ ့ေပးသူ၏ သေဘာတူညီ
မႈမရဘဲ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မျပဳရ၊
(ဂ) သက္ဆိုင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ မိမိအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို
ခြင့္ျပဳခ်က္ကုန္ဆံုးသည့္ေန

့မွ

ရက္ေပါင္း

(၆၀)

အတြင္း

ေရႊ ့ေျပာင္း သယ္ယူရမည္။
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲနင
ွ ့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒ (၂၀၁၈)နွင့္ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္နွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးနွင့္ သဘာဝ
နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၀၂)
ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြန
ဲ ွင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒ (၂၀၁၈)
အခန္း (၁၁)

မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဳးလြန္ေၾကာင္း

ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား

ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ

ပုဒ္မ ၃၉

ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုးက်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္
ငါးသိန္းအထိ

ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ

ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ

ခ်မွတ္

ရမည္(ဃ)
ေရထု၊

သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္း
ေလထုကို

တမင္

ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊

ေျမဆီလႊာထု၊
ေရစီးေရလာ

ပ်က္စီးေစျခင္း သို ့မဟုတ္ ေရတြင္အဆိပ္ခတ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားကို ျဖတ္စီးေစျခင္းႏွင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္း သို ့မဟုတ္
ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာအရာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊
(င) သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္း အဆိပ္အေတာက္
ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းကိုျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္သတၱဳအညစ္အေၾကးကိုျဖစ္
ေစ လက္ဝယ္ထားျခင္း သို ့မဟုတ္ စြန္ ့ပစ္ျခင္း။
ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္
မ်ား အတြက္
အကာအကြယ္မ်ား

၁၅။ ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဝန္ႀကီး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က)အရ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၱရာယ္မွ
ကာကြယ္ရမည့္ ေတာရိုင္းတိရစ
ိ ၦာန္မ်ားကို အမိန႔ေ
္ ႀကာ္ျငာစာမ်ား
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မ်ား
ထုတ္ျပန္၍ ေအာက္ပါ အမ်ိဳးအစားအတိုင္း သတ္မွတ္ ေႀကညာ
ရမည္(က) လံုးဝကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရိုင္း တိရိစၦာန္မ်ား၊
(ခ) သာမန္ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရိုင္း တိရိစၦာန္မ်ား၊
(ဂ) ရာသီအလိုက္ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား၊
ရံုးစည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား အရ
အေရးယူျခင္း
ပုဒ္မ ၃၁

သစ္ေတာအရာရွိသည္

ရာသီအလိုက္

ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္

ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ကို

တားျမစ္ထားသည့္

နွင့္
သဘာဝအပင္မ်ားက
ကာာကြယ္ေရးနွင့္
သဘာဝနယ္ေျမမ်ား

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ
ျဖစ္ေစျခင္း

သတ္ျဖတ္ျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

ကာကြယ္ထားသည့္
ရာသီအတြင္း

အမဲလုိက္ျခင္း၊

စီးပြားေရး

အလု႔င
ိ ာွ

အနာတရ
ေမြးျမဴျခင္း

ျပဳလုပ္သူအား ဒဏ္ေႀကးေငြ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ အထိ ေပးေဆာင္
ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ အမိန႔္ ခ်မွတ္နုိင္သည္။

ထိန္းသိမ္းေရး
ဥပေဒ

အမ်ိဳးသားေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၀၉)
ျမန္မာနုိင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈ ျပဳရာတြင္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ရႈေထာင့္နွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ နယ္ပယ္ ၁၁
ေနရာတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္ ေရရွည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
ဇီဝမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
ေရအရင္းအျမစ္ ေရရွည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
သဘာဝပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္း၊
ကုန္းေျမသယံဇာတ ေရရွည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
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မ်ား
တြင္းထြက္သယံဇာတ အသံုးခ်မႈကို ေရရွည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္ သံုးစြျဲ ခင္းကို ေရရွည္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ စက္မႈ က႑ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကို ေရရွည္ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊
အမ်ိဳးသား သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ (၁၉၉၄)
မူ၀ါဒအရ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္ NCEA ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းသည္ သယံဇာတနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနတည္ေထာင္မႈ ၏
ေရွ႕ေျပးအျဖစ္

သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ဌာနဆုိင္ရာအလုိက္

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀

လုပ္ငန္းမ်ားကို
ခုနွစ္တြင္

ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒနွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳနုိင္ရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို

ထိန္းညိွေဆာင္ရြက္ေရးတြင္

အဓိက

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

အျဖစ္နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မည့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအမံမ်ားကို
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ NCEA ကို တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။

NCEA ၏ အဓိက

ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရရွည္ဖ႔ၿြံ ဖိဳးေရး
အစီအမံျဖင့္

အသံုးခ်နုိင္ေရးနွင့္

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္

စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္နွင့္

ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မည့္

အျခား

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားအတြက္ စဥ္းစားသံုးသပ္
နုင
ိ ေ
္ ရး ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ (၁၉၇၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္။

သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

သို႔မဟုတ္

အမ်ားျပည္သူနွင့္

က်န္းမာေရးအဖဲဲြ႔အစည္းမ်ားနွင့္

အလုပ္သမားမ်ား၏

က်န္းမာေရးကို

ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ကို အကာအကြယ္ေပးရာတြင္
အစားအစာသန္႔ရွင္းမႈ ၊ ေဆးဝါး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ပုဂၢလိက ေဆးေပးခန္းမ်ားဆုိငရ
္ ာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ထိန္းေက်ာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူသည္ သက္ဆုိင္ရာ
တာဝန္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ နွင့္ ၅ ပါ ျပဌာန္းခ်က္တြင္ ေဖာျ္ပထားသည့္
သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပုဒ္မ

၃။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူသည္

ညႊန္ႀကားခ်က္

(သို႔မဟုတ)္

မည္သည့္

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး

ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုမဆုိ

ဆုိင္ရာ

လိုက္နာေဆာင္ရြက္

ရပါမည္။
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မ်ား
ပုဒ္မ ၅။ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူသည္ လိုအပ္ပါက မည္သည့္ေနရာ၊ အခ်ိန္တြင္မဆို
ေစာင့္ႀကည့္စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရပါမည္။
ျမန္မာနုိင္ငံရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆)
ပုဒ္မ ၅၀ (ဃ)

ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူသည္ ေျမငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္အား စာခ်ဳပ္စာတမ္း
မွတ္ပံုတင္ျခင္း

အက္ဥပေဒ

နွင့္အညီ

စာခ်ဴပ္စာတမ္း

မွတ္ပံုတင္ရံုး တြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္။
ပုဒ္မ ၅၁

ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူသည္(က) နုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္အတြငး္ ၄င္း၏ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈတြင္ သတ္မွတ္
အရည္အခ်င္းကိုက္ညီ

သည့္

မည္သည့္နုိင္ငံသား

ကိုမဆို

အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ နည္းပညာ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူ နွင့္
အႀကံေပးအျဖစ္ ဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီ ခန္႔အပ္နုိင္သည္။
(ခ)

အဆင့္ဆင့္ေသာ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊

နည္းပညာ၊

လုပင
္ န္း

ကၽြမ္းက်င္သူ ေနရာတုိ႔တြင္ နုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ားအား ခန္႔အပ္နုိင္ရန္
အလိ႔င
ု ွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္
၍ အစားထိုးခန္႔ထားရမည္။
(ဂ) ကၽြမ္းက်င္မႈမလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နုင
ိ င
္ သ
ံ ားမ်ား
ကိုသာ ခန္႔ထားရမည္။
(ဃ) နုိင္ငံျခားသားနွင့္ နုင
ိ င
္ သ
ံ ားကၽြမး္ က်င္သူ အလုပ္သမားမ်ား၊
အတတ္ပညာရွင္မ်ားနွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ား

အလုပ္သမားဆုိင္ရာဥပေဒ

၊

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ

ဆိုင္ရာ

ခန္႔ထားရာတြင္

နည္းဥပေဒမ်ား

နွင့္အညီ

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို

အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္သမားတုိ႔ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍
ခန္႔ထားရမည္။
(င)

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ

အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမား တုိ႔၏ အခြင့္အေရးနွင့္တာဝန္မ်ားကို
လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား ကို
လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ရာ၌ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ၊ ခြင့္ရက္၊
အလုပ္ပိတ္ရက္၊

အခ်ိန္ပလ
ို ုပ္ခ၊

နစ္နာေႀကး၊

အလုပ္သမား

ေလ်ာ္ေႀကး၊ လူမႈဖူလံုေရးနွင့္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္
သည့္

အျခားအာမခံထားရွိျခင္းတုိ႔
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မ်ား
ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားပါ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွေ
ိ ရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
(စ)

ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈတြင္

အခ်င္းခ်င္း၊

အလုပ္ရွင္အခ်င္းခ်င္း၊

အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမား

၊

အလုပ္သမား

အတတ္ပညာရွင္

သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းတုိ႔အႀကား ေပၚေပါက္လာသည့္ အၿငင္းပြားမႈ
မ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ား နွင့္အညီ ေျဖရွင္းရမည္။
ပုဒ္မ ၇၃

ရင္းနွွီးျမွဳပ္နွံ့သူသည္

နုင
ိ င
္ ေ
ံ တာ္အတြငး္

အာမခံလုပ္ငန္းနွင့္

လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည့္ အာမခံ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ နည္းဥပေဒ၌
ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားေသာ အာမခံ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အာမခံ
ထားရွိရမည္။
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ (၂၀၁၁)
ပုဒ္မ ၁၇ မွ ၂၂

၁၇။

အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္

သက္ဆုိင္ေသာ
လည္းေကာင္း၊

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု

ယင္းတို႔နွင့္

စည္းမ်ဥ္းကို

ေရးဆြဲရာတြင္

ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္

လည္းေကာင္း၊ ယင္းတုိ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ယင္းတုိ႔၏ အစီအစဥ္
မ်ား

ေရးဆြခ
ဲ ်မွတ္ရာတြင္

ေဆာင္ရြက္နုိင္ခင
ြ ့္ရွိေစရမည္။

လည္းေကာင္း
အလုပ္သမား

လြတ္လပ္စြာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

သည္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို
အလုပ္သမားမ်ား
ညိွနိႈင္းေျဖရွင္း

ရရွခ
ိ စ
ံ ားနုင
ိ ျ္ ခင္း
ေဆာင္ရြကခ
္ ြင့္ရွိၿပီး

မရွိပါက

အလုပ္ရွင္နွင့္

သေဘာတူညီခ်က္မရရွိ

ခဲ႔လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒနွင့္ အညီ အလုပ္ရွင္ထံေတာင္းဆုုိ
ခြင့္ရွိသည္။
၁၈။

အလုပ္ရွင္က

အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးအား

အလုပ္မွ

ထုတ္ပယ္ရာတြင္ ထိုသို႔ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ေသာ အေႀကာင္း
ရင္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားနွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိဟု
ယံုႀကည္ရန္ အေႀကာင္းရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမား အဖြ႔ဲအစည္း
သည္ ထိုအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ ထား ေပးရန္
သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္ရွင္အား ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိသည္။
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မ်ား
၁၉။ အလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္နွင့္ အလုပ္
သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ညိွႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြ႔က
ဲ
ေျဖရွင္း
ရာတြင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ခြင့္ရသ
ွိ ည္။
အလားတူ အဆင့္ဆင့္ေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖ႔စ
ြဲ ည္းထားသည့္ ဖ်န္ေျဖေရး ခံုရံုးမ်ား
သို႔လည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ခြင့္ ရွိသည္။
၂၀။ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားပါ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး
သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္နွင့္
ေတာင္းဆိုသူ အလုပ္သမားတို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အလုပ္သမား
အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း

ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိ

သည္။
၂၁။

အလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

အလုပ္သမား

ဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီ အလုပ္သမားမ်ား၏ စုေပါင္းအေရးဆုိမႈမ်ား
ကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။
၂၂။

အလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

အစည္းအေဝးမ်ား

ျပလုပ္ျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းနွင့္ စုေပါင္း အေရးဆုိျခင္းတု႔က
ိ ို
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

သက္ဆုိင္ရာ

အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က

ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း
ညႊန္းႀကားခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
အလုပ္သမားေရးရာ အၿငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
ပုဒ္မ ၃၈

မည္သည့္ အလုပ္ရွင္မွ ေတာင္းဆုိတုိင္ႀကားခ်က္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း ေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းေျဖရွင္းရန္ ခိုင္လံုေသာ
အေႀကာင္းမရွိပဲ ပ်က္ကြက္ျခင္း မရွေ
ိ စရ။

ပုဒ္မ ၃၉

မည္သည့္အလုပ္ရွင္မွ်

ခံုသမာဓိအဖြ႔ဲ

သို႔မဟုတ္

ခံုအဖြဲ႔က

အျငင္းပြားမႈ စစ္ေဆးေနစဥ္ ထို အၿငင္းပြားမႈ မစမီ တစ္ဆက္
တည္း အခ်ိန္ကခ်မွတ္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳး
ထိခို္က္ေစရန္ ရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳရ။
ပုဒ္မ ၄၀

မည္သူမွ် အၿငင္းပြားမႈ တစ္ခုနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒနွင့္အညီ
ေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းျခင္း၊
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကို ခံယူျခင္းမျပဳဘဲ အလုပ္ပိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
သပိတ္ေမွာက္ျခင္း မျပဳရ။
ပုဒ္မ ၅၁

အလုပ္ရွင္ တစ္ဦးဦး သည္ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေနစဥ္အတြင္း
လံုေလာက္ေသာ အေႀကာင္းမရွိပဲ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္း
ေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္
ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ တစ္ခုခုက်ဴးလြန္လွ်င္ ခံုသမာဓိ
အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ခံုအဖြ႔က
ဲ
ဆံုးျဖတ္သည့္ ေလ်ာ္ေႀကးေငြကို
အျပည့္အဝ ေပးေဆာင္ရမည္။ ယင္းေငြကို ေျမခြန္မေျပ က်န္ေငြ
ကဲ႔သို႔ အရေကာက္ခံရမည္။

ခြင့္ရက္နွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ (၁၉၅၁)
ခြင့္ရက္နွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္

အက္ဥပေဒ

(၁၉၅၁)

အရ

အလုပ္သမားတုိင္း

ျမန္မာနုိင္ငံျပန္တမ္းအရ အစိုးရမွ တရားဝင္ ေႀကညာထားသည့္ လစာခံစားခြင့္ရွိသည့္
အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူ
အလုပ္ပိတ္ရက္ ေရႊ႔ေျပာင္းနုိင္ေသာ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ တစ္နွစ္လွ်င္
ပ်မ္းမွ် ၂၆ ရက္ရွိသည္။ ခြင့္ရက္မ်ားသည္ ၁၉၅၁ ခြင့္ရက္နွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒ
အတုိင္း ခံစားခြင့္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြဆ
ု ုိင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္

လူမႈဖူလံုေရး

ဥပေဒ

(၂၀၁၂)

ကဲ႔သို႔

အျခားျပဌာန္းၿပီး

ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပုဒ္မ ၄

အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ တဆက္တည္း ၁၂ လျပည့္ေအာင္
လုပ္ကိုင္ခ႔ေ
ဲ သာ အလုပ္သမားအသီးိးသီးအား ေနာင္လာမည့္ ၁၂
လ အတြင္း ပ်မ္းမွ်လစာေငြျဖင့္ လုပ္သက္ခြင့္ ၁၀ရက္ ကိုခစ
ံ ား
ခြင့္ျပဳနုိင္သည္။

အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြဥပေဒ (၂၀၁၃)
ပုဒ္မ ၁၂

အလုပ္ရွင္သည္(က) ဤဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြ
ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း၍ အလုပ္သမားအား အခေႀကးေငြ ေပးျခင္း
မျပဳရ။
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(ခ) ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုး အခေၾကး
ေငြထက္ ပိ၍
ု ေပးနုိင္သည္။
(ဂ)

ဤဥပေဒအရ

ထုတ္ျပန္ေသာ

အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြမွ

အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာတြင္

နုတ္ယူခြင့္ရွိသည္ဟု

သတ္မွတ္

ထားေသာ အခေႀကးေငြမွ အပ အျခားအခေႀကးေငြကို နႈတ္ယူခြင့္
မရွေ
ိ စရ။
(ဃ)

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းနွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား
မ်ားအား အနည္းဆံုး အခေႀကးေငြကို ေငြသားျဖင့္ ေပးရမည္။
ထုိ႔ျပင္

သီးျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးရန္ရွိပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ
ေငြသားျဖင့္

ျဖစ္ေစ၊

အလုပ္သမား၏

ဆႏၵအရ

ေငြသား

တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္နွင့္ ေဒသေပါက္ေစ်းနႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားေသာ
ပစၥည္းတခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ တြဖ
ဲ က္၍ ေပးနုိင္သည္။
(င)

စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္

လုပ္ကိုင္ေသာ

အလုပ္သမားမ်ားအား အနည္းဆံုး အခေႀကးေငြ ေပးရာတြင္
ေဒသဓေလ့

ထံုးတမ္းအရ

ဆႏၵအရျဖစ္ေစ၊

ျဖစ္ေစ၊

အလုပ္သမားအမ်ားစု၏

စုေပါင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ

ျဖစ္ေစ၊

ေငြသားတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္နင
ွ ့္ ေဒသေပါက္ေစ်းနွုန္းျဖင့္ သတ္မွတ္
ေသာပစၥည္း

တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္

တြဖ
ဲ က္၍

ေပးနုိင္သည္။

ထိုသို႔ေပးျခင္းသည္ အလုပ္သမားနွင့္ ယင္း၏ မိသားစု ကိုယ္ေရး
ကို္ယ္တာ အသံုးျပဳမႈနွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္စံုတစ္ရာ အတြက္
ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေပးသည့္တန္ဖိုးမွာလည္း က်ိဳးေႀကာင္း ဆီေလ်ာ္
ၿပီး မွ်တရမည္။
ပုဒ္မ ၁၃ (က) မွ
(ဆ)

အလုပ္ရွင္သည္(က)

ဤဥပေဒအရ

သတ္မွတ္ထားေသာ

အနည္းဆံုး

အခေႀကးေငြ ႏႈန္းထားမ်ားအနက္ လုပ္ငန္းနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
အနည္းဆံုးအခေႀကးေငြႏႈန္းထားမ်ားကို

အလုပ္သမားမ်ားအား

အသိေပးရမည့္ အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သက္ဆုိင္ရာအလုပ္
သမားမ်ား ျမင္နုိင္ေစရန္ ေႀကာ္ၿငာထားရမည္။
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(ခ) အလုပ္သမားမ်ား၏ စာရင္း၊ ဇယားနွင့္စာတမ္း အမွတ္
အသားမ်ား၊ အခေႀကးေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ အညီ
မွန္ကန္စြာ မွတ္တမ္းျပဳစုထားရွိရမည္။
(ဂ)

ပုဒ္မခြဲ(ခ)

အရ

ျပဳစုထားရွိေသာစာရင္း၊

ဇယားနွင့္

စာတမ္းအမွတ္အသားမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ သက္
ဆုိင္ရာ ဦးစီးဌာနသို႔ အစီရင္ခံရမည္။
(ဃ)

စစ္ေဆးေရးအရာရွိက

စစ္ေဆးရန္

ဆင့္ဆုိသည့္အခါ

သြားေရာက္ အစစ္ေဆးခံရမည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ စာရင္းနွင့္
မွတ္တမ္းမ်ားကို ေတာင္းခံသည့္အခါ တင္ျပရမည္။
(င)

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းနွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ခြင္မ်ား
သို႔ စစ္ေဆးေရးအရာရွိက ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းကို ခြင့္ျပဳရမည္
ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးရမည္။
(စ) အလုပ္သမားမ်ား ဖ်ားနာ၍ အလုပ္မလုပ္ကိုင္နုိင္သည့္အခါ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္အညီ ေဆးကုသရန္ အလုပ္နားခြင့္ ေပး
ရမည္။
(ဆ) အလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ မိဘနာေရး
ကိစၥျဖစ္သည့္ အခါ အနည္းဆံုး အခေႀကးေငြ မွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း
မျပဳပဲ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အလုပ္နားခြင့္ေပးရမည္။
အခေႀကးေငြေပးေခ်ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၆)
ပုဒ္မ ၃

အလုပ္ရွင္သည္(က) မိမ၏
ိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခေႀကးေငြကို
ျပည္တြင္းသံုးေငြျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ နုင
ိ င
္ ျံ ခားသံးု ေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးေခ်ရမည္။
ထိုသို႔ေပးေခ်ရာတြင္
သေဘာတူညီမႈျဖင့္
ျဖစ္ေစ၊

အလုပ္ရွင္၊

အလုပ္သမား

ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

အလုပ္သမား၏

နွစ္ဖက္

ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္

ဘဏ္စာရင္းသို႔ျဖစ္ေစ

ေပးေခ်

နိုင္သည္။
(ခ) အခေႀကးေငြ ေပးေခ်ရာတြင္-
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(၁) ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းနွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား
မ်ားအား

သီးျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား၊

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးေခ်ရန္ ရွိပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္
အညီ

ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

ေငြသားတခ်ိဳ႕

အလုပ္သမား၏

တစ္ဝက္နွင့္

ဆႏၵအရ

ေဒသေပါက္ေစ်းနွုန္းျဖင့္

သတ္မွတ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ဝက္ တြဖ
ဲ က္၍ ျဖစ္ေစ
ေပးေခ်နုိင္သည္။
(၂) စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ
အလုပ္သမားမ်ားအား

ေဒသဓေလ့ထံုးတမ္းအရ

အလုပ္သမားအမ်ားစု၏

ဆႏၵအရ

ျဖစ္ေစ၊

ျဖစ္ေစ၊

စုေပါင္းသေဘာ

တူညီခ်က္အရ ျဖစ္ေစ ေငြသားတစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ဝက္နွင့္ ေဒသေပါက္
ေစ်းနွုန္းျဖင့္သတ္မွတ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ဝက္တဖ
ြဲ က္၍
ေပးေခ်နိုင္သည္။

ထိုသို႔

ေပးေခ်ျခင္းသည္

အလုပ္သမားနွင့္

ယင္းမိသားစု ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အသံုးျပဳမႈနွင့္ အက်ိဳးအျမတ္
တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေပးေခ်သည့္ တန္ဖိုးမွာ
လည္း က်ိဳးေႀကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး မွ်တရမည္။
(၃) အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးက ျပည္သူ႔ စစ္မႈထမ္းဥပေဒအရ
စစ္မႈထမ္းရသည့္အခါ

ထိုအလုပ္သမားအား

အထူးခြင့္အျဖစ္

သတ္မွတ္ၿပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြက္ အခေႀကးေငြ ထုတ္
ေပးရမည္။
ပုဒ္မ ၄

အလုပ္ရွင္သည္(က) နာရီပိုင္းအလုပ္၊ ေန႔စဥ္အလုပ္၊ အပတ္စဥ္အလုပ္ သို႔မဟုတ္
အျခားအခ်ိန္ပိုင္း

အလုပ္တစ္ခုခုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ယာယီအလုပ္ သို႔မဟုတ္ ပုတ္ျပတ္ အလုပ္တစ္ခုအတြက္ ေသာ္
လည္းေကာင္း အလုပ္ၿပီးဆံုးသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမား နွင့္
သေဘာတူညီသည့္

အခ်ိန္ကာလတြင္ျဖစ္ေစ

အခေႀကးေငြ

ေပးေခ်ရမည္။
(ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အခေႀကးေငြေပးေခ်ရန္ အလုပ္သမားနွင့္
သေဘာတူညီသည့္ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားသည္ တစ္လ
ထက္ မေက်ာ္ေစရ။
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မ်ား
(ဂ)

အျမဲတမ္းအလုပ္အတြက္

အခေႀကးေငြကို

လစဥ္ေပး

ေခ်ရမည္။ ထိုသို႔ေပးေခ်ရာတြင္(၁) အလုပ္သမားဦးေရ ၁၀၀ ထက္မပိုပါက အခေႀကးေငြေပးရန္
ကာလအပိုင္းအျခား ကုန္ဆံုးသည့္ေန႔တြင္ ေပးေခ်ရမည္။
(၂) အလုပ္သမားဦးေရ ၁၀၀ ထက္ပိုပါက အခေႀကးေငြေပးရန္
ကာလအပိုင္းအျခား

ကုန္ဆံုးသည့္ေနာက္

ေနာက္အက်ဆံုး

ငါးရက္ အတြင္း ေပးေခ်ရမည္။
(ဃ) အလုပ္သမားအား အလုပ္ရပ္စသ
ဲ ည့္အခါ ေပးထုိက္သည့္
အခေႀကးေငြကို အလုပ္မွ ရပ္စျဲ ခင္းခံရသည့္ေန႔မွ အလုပ္ဖင
ြ ့္ရက္
နွစ္ရက္အတြင္းေပးေခ်ရမည္။
(င) အလုပ္သမားက အလုပ္ရွင္ထံ ႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကားစာ
ေပးပိ႔၍
ု
မိမိဆႏၵအရ အလုပ္မွ နုတ္ထြက္ပါက အခေႀကးေငြ
ေပးေခ်ရန္ကာလအပိုင္းအျခား

ကုန္ဆံုးသည့္ေန႔တြင္

ေပးေခ်

ရမည္။
(စ)

အလုပ္သမား

ေပးထုိက္သည့္

ေသဆံုးသည့္အခါ

အခေႀကးေငြကို

ထိုအလုပ္သမားအား

ေသဆံုးၿပီးေနာက္

အလုပ္

ဖြင့္ရက္ နွစ္ရက္အတြင္း ေသဆံုးသူ၏ တရားဝင္အေမြဆက္ခံ
သူထံ သို႔ ေပးေခ်ရမည္။
(ဆ) အခေေႀကးေငြအားလံုးကို အလုပ္ဖင
ြ ့္သည့္ ေန႔ရက္တြင္
ေပးေခ်ရမည္။
ပုဒ္မ ၅

အလုပ္ရွငသ
္ ည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အပါအဝင္ မေမွ်ာ္လင့္
ေသာ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္သျဖင့္
ပုဒ္မ ၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ပါ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ ေပးေခ်ရန္
အခက္အခဲရွိပါက အလုပ္သမားမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
အခေႀကးေငြမ်ားကို

မည္သည့္ေန႔ရက္သို႔

ေျပာင္းလဲေပးေခ်

ရမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း က်ိဳးေႀကာင္း ခိုင္လံုစြာ ျဖင့္ ဦးစီးဌာန သို႔
တင္ျပရမည္။
ပုဒ္မ ၇

အလုပ္ရွင္သည္(က) သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ အခေႀကးေငြ ခံစားခြင့္ရွိသည့္
ခြင့္ရက္မ်ားနွင့္
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
အလုပ္မဆင္းသည့္ကာလအတြက္ အခေႀကးေငြမွ ႏုတ္ယူျဖတ္
ေတာက္နုိင္သည္။
(ခ)

အခေႀကးေငြတြင္

စီစဥ္ေပးသည့္
စရိတ္မ်ား၊

ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္

ေနထိုင္ခႏွင့္

အလုပ္ရွင္မွ

ပို႔ႀကိဳယာဥ္စရိတ္၊

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ၊

ေရဖိုးနွင့္

စားေသာက္

အလုပ္သမားက

ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္၊ မွားယြင္း၍ ပိုေပးမိေသာ အခေႀကး
ေငြမ်ား ကို နုတ္ယူျဖတ္ေတာက္နိုင္သည္။
(ဂ) အလုပ္သမား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ႀကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြ၊
စိုက္ထုတ္ေပးေငြ၊ စုေငြ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ ထည့္ဝင္ေႀကးေငြ
တစ္ရပ္ရပ္ကို အခေႀကးေငြမွ နုတ္ယူျဖတ္ေတာက္နုိင္သည္။
(ဃ)

တရားရံုး

သို႔မဟုတ္

ခံသ
ု မာဓိ

ေကာင္စီ

သို႔မဟုတ္

ခံုသမာဓိအဖြ႔၏
ဲ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အလုပ္သမား၏ အခေႀကး
ေငြမွ နုတ္ယူျဖတ္ေတာက္နုိင္သည္။
ပုဒ္မ ၈

အလုပ္ရွင္သည္ ပုဒ္မ ၇ နွင့္ ပုဒ္မ ၁၁ တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
နွင့္အညီ

အခေႀကးေငြမွ

နုတ္ယူ

ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမွ

အပ

မည္သည့္ ကိစၥအတြက္မွ် နုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ ျခင္းမျပဳရ။
ပုဒ္မ ၉

အလုပ္ရွင္သည္

ပုဒ္မ

၇

အရ

အခေႀကးေငြမွ

နုတ္ယူ

ျဖတ္ေတာက္ရာတြင္ အလုပ္ သမားက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္
ပ်က္ကြက္မႈ

အတြက္

နုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ေငြ

မ်ားမွ

အပ

အျခားနုတ္ယူျဖတ္ေတာက္ေတြ စုစုေပါင္း သည္ အလုပ္သမား
ရရွိသည့္ အခေႀကး ေငြ၏ ၅၀ ရာခိင
ု န
္ ႈန္းထက္ မပိေ
ု စရ။
ပုဒ္မ ၁၁

အလုပ္ရွင္သည္

အလုပ္သမား၏

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ျပဳလုပ္မႈ

သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ အတြက္ ေပးေလ်ာ္ရန္ ဒဏ္ေငြအျဖစ္
သတ္မွတ္ၿပီး အခေႀကးေငြမွ နုတ္ယူျဖတ္ေတာက္နုိင္သည္။(က) အလုပ္သမား၏ တမင္လစ္လွ်ဴရႈမႈ၊ ေပါ့ဆမႈေႀကာင့္ ျဖစ္ေစ၊
မရိုးေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ ျပဳလုပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈ
ေႀကာင့္ျဖစ္ေစ

အလုပ္ရွင္က

အလုပ္သမားအား

ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတိအလင္းအပ္နွံထားသည့္ တာဝန္ရွိေသာ
ပစၥည္းနွင့္

ေငြေႀကးတစ္စံုတစ္ရာ
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
အလုပ္သမား၏ ေပ့ါဆမႈ နွင့္ မွားယြင္းမႈေႀကာင့္ တုိက္ရိုက္
ေပၚေပါက္လာသည့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ၊
(ခ)

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ

ဒဏ္ေငြ

ဆုိင္ရာ

သတ္မွတ္ထားသည့္

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ
အလုပ္ခင
ြ ္

စည္းကမ္းခ်က္

တစ္ရပ္ရပ္ကို အလုပ္သမားက ေဖာက္ဖ်က္မႈ။
ပုဒ္မ ၁၄

အလုပ္သမားသည္ အခ်ိန္ပို လုပ္ကိုင္ရပါက အခ်ိန္ပို အခေႀကး
ေငြနႈန္းထားကို ဥပေဒအရသတ္မွတ္သည့္ နႈန္းထားအတိုင္း ခံစား
ခြင့္ရွိသည္။

အလုပ္အကိုင္နွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)
ပုဒ္မ ၁၄

အလုပ္ရွင္သည္ မိမ၏
ိ
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခန္႔အပ္ရန္ လ်ာထား
ေသာ

အလုပ္သမားမ်ားနွင့္

လ်က္ရွိေသာအလုပ္သမားမ်ား

လုပ္ငန္း၌
၏

လက္ရွိလုပ္ကိုင္

အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ

ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ျမင့္မားေစရန္ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို
လုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္အရ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြ႔၏
ဲ
မူဝါဒနွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၃၀ (က)

စက္မႈလက္မႈနွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏

အလုပ္ရွင္သည္

ယင္း၏လုပ္ငန္း၌ အလုပ္သမား ႀကီးႀကပ္သူအဆင့္နွင့္ ယင္း
အဆင့္ေအာက္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအား ေပးေခ်ရသည့္ စုစုေပါင္း
လုပ္ခ၊ လစာ၏ သုည ဒသမ ငါး ရာခိင
ု န
္ န
ႈ း္ ေအာက္ မနည္းေသာ
ေငြကို ရန္ပံုေငြ သို႔ ထည္ဝ
့ င္ေႀကးအျဖစ္ လစဥ္ မပ်က္မကြက္
ေပးသြင္း ရမည္။
ပုဒ္မ ၃၀ (ခ)

ပုဒ္မခြဲ (က)အရ ေပးသြင္းသည့္ ထည္ဝ
့ င္ေႀကးကို အလုပ္သမား
မ်ား ၏ လုပ္ခ၊ လစာမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရ။

လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒ (၂၀၁၂)
ပုဒ္မ ၁၁ (က)

ေအာက္ပါလုပ္ငန္းဌာနမ်ားသည္

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက

လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔နင
ွ ့္ ညိွနိႈင္း၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆံုး
အလုပ္သမား ဦးေရနွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ပါက ဤဥပေဒပါ
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
လူမႈဖူလံုေရးစနစ္နွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ မွတ္ပံုမတင္မ
ေနရ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ေစရမည္(၁) စက္အား သို႔မဟုတ္ စြမ္းအား တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊
အသံုးမျပဳပဲ

ျဖစ္ေစ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

စက္မႈလက္မႈ

အလုပ္ဌာနမ်ား၊

လုပ္ကိုင္ေသာ

ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ၊

ျပဳျပင္မႈ၊

ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ကိုင္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ဌာနမ်ား၊
(၂)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ

အစိုးရဌာန၊

အစိုးရ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းနွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊
(၃) စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(၄) ေငြေရးေႀကးေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
(၅) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီ၊ အသင္း၊ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားနွင့္ ယင္းတို ့၏ လက္ေအာက္ခံ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားနွင့္
ရံုးခြမ
ဲ ်ား၊
(၆) ဆုိင္မ်ား၊ ကုန္သြယ္အလုပ္ဌာနမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ ေဖ်ာ္ေျဖ
ေရးအလုပ္ဌာနမ်ား၊
(၇)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

သို႔မဟုတ္

အစိုးရဌာန၊

ေဒသဆုိင္ရာ

အစိုးရ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အဖြ႔အ
ဲ စည္းပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ယင္းဌာန၊
အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ခြင္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းဌာန၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းနွင့္
ဖက္စပ္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးအရလုပ္ကိုင္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္
ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊
(၈) အလုပ္ခန္႔ထားမႈ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တစ္နွစ္နွင့္ အထက္
လုပ္ကိုင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
(၉)

နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ

ျမွဳပ္နွံမႈျဖင့္ျဖစ္ေစ

ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊

နုင
ိ င
္ သ
ံ ားရင္းနွီး

လုပ္ကိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

ဖက္စပ္လုပ္

ငန္းမ်ား၊
(၁၀) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ပါ သတၱဳတြင္းနွင့္ ေက်ာက္မ်က္
ရတနာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(၁၁) တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ပါ ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔
ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊
(၁၂)

တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ပါ

ဆိပ္ကမ္းမ်ားနွင့္

ျပင္ပ

ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊
(၁၃) ကုန္တင္ကုန္ခ်အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ယင္း၏လက္ေအာက္
ခံ ဌာနအဖြ႔အ
ဲ စည္မ်ား၊
(၁၄) အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ယင္း၏ လက္ေအာက္ခံ ဌာန၊
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊
(၁၅)

ဤဥပေဒပါ

လူမႈဖူလံုေရးစနစ္နွင့္

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

အတြက္ မွတ္ပံုမတင္မေနရ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္သည္
ဟု အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက လူမႈဖူလံု ေရးအဖြ႔န
ဲ င
ွ ့္ ညိွနိႈင္း၍
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏

အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္

အခါအား

ေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား။
ပုဒ္မ ၁၅(က)

လူမႈဖူလံုေရးရန္ပံုေငြတြင္ ေအာက္ပါ ရန္ပံုေငြမ်ား ပါဝင္သည္(၁) က်န္းမာေရးနွင့္ လူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရန္ပေ
ုံ ငြ
(၂) မိသားစုေထာက္ပ့ံမႈ ရန္ပံုေငြ၊
(၃) အလုပ္လုပ္ကိုင္နုိင္စမ
ြ ္းမရွိမႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ သက္ျပည့္
အၿငိမ္းစားအက်ိဳးခံစားခြင့္နွင့္

က်န္ရစ္သူ

အက်ိဳးခံစားခြင့္နွင့္

ရန္ပံုေငြ၊
(၄) အလုပ္လက္မဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရန္ပံုေငြ၊
(၅) ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (င)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) အရ အလုပ္သမား
ဝန္ႀကီးဌာနက လူမႈဖူလံုေရးအဖြ႔န
ဲ င
ွ ့္ ညိွနိႈင္း၍ မွတ္ပံု မတင္မေနရ
မွတ္ပံုတင္ၿပီး ထည္ဝ
့ င္ေႀကးေငြ ေပးသြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္
ေသာလူမႈဖူလံုေရးစနစ္အတြက္ အျခားလူမႈဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ မ်ား၊
(၆) ပုဒ္မ ၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ (င)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) အရ မိမိတို႔၏
ဆႏၵအေလ်ာက္

မွတ္ပံုတင္ၿပီး

ထည့္ဝင္ေႀကးေငြ

ေပးသြင္း

နုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ အျခားလူမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြမ်ား၊
(၇) လူမႈဖူလံုေရး အိမ္ရာ စီမံကိန္း ရန္ပေ
ုံ ငြ။
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မ်ား
ပုဒ္မ ၁၈ (ခ)

အလုပ္ရွင္သည္ ဤဥပေဒအရ မိမိ၏ အလုပ္သမားက ေပးသြင္း
ရမည့္ ထည္ဝ
့ င္ ေႀကးေငြ ကို ယင္း၏ လုပ္ခထဲမွ နုတ္ယူၿပီး မိမက
ိ
ေပးသြင္းရမည့္

ထည့္ဝင္ေႀကးေငြနွင့္

အတူ

သက္ဆုိင္ရာ

လူမႈဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြသို႔ ေပးသြင္းရမည္။ ထိုသို႔ ေပးသြင္းရသည့္
ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း အလုပ္ရွင္က က်ခံရမည္။
ပုဒ္မ ၄၈

(က) အလုပ္ရွင္သည္ ပုဒ္မ ၄၅ ပါ အလုပ္တြင္ ထိခက
ို ္မႈ
အက်ိဳးခံစားခြင့္ အာမခံ စနစ္အတြက္ မွတ္ပံုမတင္မေနရ ျပဌာန္း
ခ်က္မ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္တြင္
ထိခိုက္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွေ
ိ စရန္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္
လူမႈဖူလံုေရးရံုးတြင္

မွတ္ပံုတင္ၿပီး

အလုပ္တြင္

ထိခိုက္မႈ

အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရန္ပေ
ုံ ငြသုိ႔ ထည့္ဝင္ေႀကးေငြကို သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားနွင့္အညီ ထည့္ဝင္၍ အာမခံထားရွိရမည္။
(ခ) အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္အာမခံစနစ္အတြက္
မွတ္ပံုမတင္မေနရ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေသာ
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္ မ်ားသည္ မိမိတို႔ ဆႏၵ
အေလ်ာက္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈအက်ိဳး ခံစားခြင့္
ရန္ပံုေငြ

သို႔

သတ္မွတ္ထားေသာ

ထည့္ဝင္ေႀကးေငြ

ကို

ေပးသြင္းၿပီး အာမခံ ထားရွိနုိင္သည္။
(ဂ) ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ (ခ) တို႔အရ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ
အက်ိဳးခံစားခြင့္

ရန္ပံုေငြသ႔ို

သတ္မွတ္ထားေသာထည့္ဝင္

ေႀကးေငြကို ေပးသြင္းၿပီး အာမခံထားရွိနုိင္သည္။
ပုဒ္မ ၄၉

(က) ပုဒ္မ ၄၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရန္ပေ
ုံ ငြသ႔ုိ အလုပ္ရွင္က မွတ္ပံုမတင္မေနရ
မွတ္ပံုတင္၍ ျဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မ ၄၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ အလုပ္ရွင္၏
ဆႏၵအရ မွတ္ပံုတင္၍ ျဖစ္ေစ ထည့္ဝင္ေႀကးေငြ ေပးသြင္း
ထားေသာ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၏ အလုပရ
္ င
ွ န
္ င
ွ ့္ အာမခံထားသူ
မ်ားသည္ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ အက်ိဳးခံစား ခြင့္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေႀကး အက္ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား နွင့္
သက္ဆုိင္ျခင္း မရွေ
ိ စရ။
(ခ) ပုဒ္မ ၄၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ (ခ)တုိ႔အရ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ
အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
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ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုသာ ခံစားခြငရ
့္ ေ
ိွ စ
ရမည္။
ပုဒ္မ ၇၅

ဤဥပေဒနွင့္

သက္ဆုိင္သည္လ
့ ုပ္ငန္းဌာနမ်ား၏

အလုပရ
္ င
ွ ္

သည္(က) ေအာက္ပါမွတ္တမ္းနွင့္ စာရင္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာျပဳစုထား
ရွၿိ ပီး သက္ဆုိင္ရာ လူမႈဖူလံုေရးရံုးသို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ
တင္ျပရမည္(၁) အလုပ္သမားမ်ား ေန႔စဥ္ အလုပ္တက္ဆင္း မွတ္တမ္းနွင့္
စာရင္းမ်ား၊
(၂) အလုပ္သမားအသစ္ခန္႔ထားျခင္း၊ အလုပ္သမားအား အလုပ္
ေျပာင္းလဲ၍

အလုပ္လုပ္ေစျခင္း၊

အလုပ္ရပ္စဲျခင္း၊

အလုပ္မွ

ထုတ္ပယ္ျခင္းနွင့္ အလုပ္မန
ွ ုတ္ထြက္ျခင္း မွတ္တမ္းမ်ား၊
(၃) အလုပ္သမားအား ရာထူးတုိးျမွင့္ေပးျခင္းနွင့္ လုပ္ခေပးျခင္း
မွတ္တမ္းမ်ား၊
(၄) အလုပ္ရွင္၊ မန္ေနဂ်ာနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ မွတ္တမ္းနွင့္
စာရင္းမ်ား၊ ယင္းတို႔ အေျပာင္းအလဲမွတ္တမ္းမ်ား။
(ခ) ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္
လူမႈဖူလံုေရးရံုးသို႔ အေႀကာင္းႀကားရမည္(၁) အလုပ္သမားဦးေရ ေျပာင္းလဲျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းဌာန ေနရပ္
လိပ္စာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊
(၂) အလုပ္ရွင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ အလုပ္
ရပ္ဆုိင္းျခင္းနွင့္ အလုပ္ပိတသ
္ ိမ္းျခင္းမ်ား၊
(၃) အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈေႀကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း
နွင့္ ေရာဂါရျခင္းမ်ား။
(ဂ)

အလုပ္မွတ္တမ္းနွင့္

စာရင္းမ်ားကို

ဤဥပေဒအရ

လူမႈဖူလံုေရး ရံုးခ်ဳပ္နွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈဖူလံုေရးရံုး အဆင့္ဆင့္
တုိ႔က တာဝန္ေပးအပ္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြ႔ဲ သို႔မဟုတ္ အရာရွိ
က ေတာင္းဆုိသည့္ အခါ တင္ျပရမည္။
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မ်ား
အလုပ္သမားေလ်ာ္ေႀကးအက္ဥပေဒ (၁၉၅၁) ၊ ၂၀၀၅ တြင္ျပင္ဆင္သည္။
အခန္း ၃

အလုပ္သမားတစ္ဦးအား ေလ်ာ္ေႀကးေပးေဆာင္ရာတြင္(၁) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေႀကာင့္ ဒဏ္ရာ
ရရွခ
ိ ဲ႔ပါက အဆုိပါ အလုပ္သမားအတြက္ ေပးေဆာင္ ရမည့္
ေလ်ာ္ေႀကးကို ဤအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထား သည္။
ယင္းသို႔ ေလ်ာ္ေႀကးေပးေဆာင္မႈတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္
သက္ဆုိင္ျခင္း မရွေ
ိ စရ။
လြန္ခဲ႔သည့္ သံုးရက္အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ အလုပ္သမား
အလံုးစံု သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ထိခိုက္မႈနွင့္ မသက္ဆုိင္
သည့္ ဒဏ္ရာ ရရွိမႈ၊
ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ရာမဟုတ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား
ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ဒဏ္ရာရွိမႈထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခ်ိန္တြင္ အရက္ေသစာေသာက္စားထားျခင္း။
လုပ္သားမ်ားေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊

ခ်မွတ္ထားသည့္
ေလးစားလုိက္နာမႈ

မရွိျခင္းေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊
လုပ္သားမ်ားေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပပ
ံ့ ိုးထားသည့္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကို မဝတ္ဆင္ျခင္း
ေႀကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊
၁၉၅၁ အလုပ္ရံုမ်ား အက္ဥပေဒ
လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရန္။
ျမန္မာနုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဥပေဒ (၂၀၁၅)
(မီးသတ္ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္
၁၁/၂၀၁၅)
ပုဒ္မ ၂၅

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ ကားဂိတ္၊ ေလဆိပ္၊ ေရဆိပ္၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊
တည္းခိုခန္း၊ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု၊ ေစ်း၊ အလုပ္ဌာန၊
အဖြ႔အ
ဲ စည္း
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မ်ား
လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲသူ မည္သူမွ် မီးသတ္ဦးစီး
ဌာန၏ ညႊန္ႀကားခ်က္နွင့္အညီ(က) သီးသန္႔ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဖြ႔စ
ဲ ည္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရ။
(ခ) မီးေဘးလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ထားရွိရန္
ပ်က္ကြက္ျခင္း မရွေ
ိ စရ။
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒ (၁၉၇၂)
ပုဒ္မ ၃

အျခားတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သ႕ို ပင္ရွိေစကာမူ အစိုးရ
သည္ လုပ္သားျပည္သူတို ့၏ က်န္းမာေရးကို ပိုမိုတိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာေစရန္၄င္း၊ လုပ္သားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို
ထိခိုက္ျခင္းမွ

ကာကြယ္ရန္ဌင္း

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပေသာ

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အၾကံေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊
ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းတို ့ကို
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
(၁) ပတ္ဝန္းက်င္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား (က) လူအမ်ားေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမိႈက္သရိုက္၊
အညစ္အေၾကးမ်ားကို သိမ္းဆည္းစြန္ ့ပစ္ျခင္း။
(ခ)

လူအမ်ားအတြက္

ေသာက္သံုးေသာေရမ်ား

ကို

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္မွီ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ျခင္း။
(ဂ) လူအမ်ားေနထုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုတြင္ လူတို႕ကို
ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမည့္
အမႈန္အမႊား၊

အသံပလံ

အခိုးအေငြ႕၊
ႏွင့္

အနံ

ဓာတ္ေရာင္ျခည္

့

အသက္၊
မ်ားေၾကာင့္

ညစ္ညမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း။
(ဃ) ျမိဳ႕ ရြာစည္ပင္သာယာေရး၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ျခင္း နွင့္
လုပ္သားျပည္သူတို႕ သြားလာေနထိုင္ အသံုးျပဳသည့္ အေဆာက္
အဦ၊ သိုမဟုတ္ ေနရာမ်ား၏ က်န္းမာ သန္႕ရွင္းေရး အတြက္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(၄) ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ကိစၥမ်ား -
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ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(က)

ကူးစက္ေရာဂါျပန္႕ပြားျခင္းကို

အလိ႕ု ငွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ

ႏွိမ္နင္းကာကြယ္ရန္

ေဒသအလိုက္ တိုင္ၾကားရမည့္

ေရာဂါအမည္ စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေက်ညာျခင္း။
(ခ) ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး အလို ့ငွာ စံုစမ္းေလ့လာျခင္း၊
လုပ္သားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ကာကြယ္ေဆးထိုးသည့္ အစီအစဥ္
ခ်မွတ္ျခင္း၊

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊

သုတ္သင္ျခင္းနွင့္

အျခားလိုအပ္ေသာ

ပိုးမႊား

တိရိစၧာန္မ်ား၊

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္

ရြက္ျခင္း။
(ဂ) လုပ္သားျပည္သူတို ့၏ က်န္းမာေရးကို စိုးရိမ္ဘြယ္ရာ
ကူးစက္ေရာဂါက်ေရာက္နိုင္သည့္ အေျခအေနရွိလွ်င္၊ သို ့မဟုတ္
ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနလွ်င္၊ အစိုးရသည္ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊
ခရိုင္၊ ျမိဳ ့နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ သို ့မဟုတ္ ေဒသတစ္ခုခုကို
က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရေသာ အေရးေပၚေဒသဟု အမိန႕္
ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ေသာေရာဂါ ကာကြယ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ပုဒ္မ ၅

ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္နွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကာကြယ္နွိမ္နင္းေရးဥပေဒ (၁၉၉၅)
လူတုိင္းသည္ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခု ျဖစ္ပြားပ်ံနွံ႔သည္ကို သိရွိပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရး
အရာရွိသုိ႔ ဆက္သြယ္ သတင္းေပးပို႔ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ပုဒ္မ ၃

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္

ကူးစက္ေရာဂါ

ျဖစ္ပြားျခင္းမွ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္ရန္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းတုိ႔ကို စီမံကိန္းမ်ား
ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္(က) ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေဆးထုိုးျခင္း၊ ကာကြယ္
ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္း၊
(ခ) လိုအပ္ပါက အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကိုပါ ကာကြယ္ ေဆးထိုး
ျခင္း၊ ကာကြယ္ ေဆး တုိက္ေကၽြးျခင္း၊
(ဂ) ကူးစက္ေရာဂါဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
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မ်ား
ပုဒ္မ ၄

အဓိက

ကူးစက္ျမန္ေရာဂါ

သို႔မဟုတ္

တုိင္ႀကားရမည့္

ေရာဂါျဖစ္ပြား သည့္အခါ(က) က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသည္ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕နွံ႔မႈကို နွိမ္နင္း
ရန္ အမ်ားျပည္သူ တို႔အား ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းနွင့္ အျခား
လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပဳရမည္၊
(ခ) အမ်ားျပည္သူတို႔သည္ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ က်န္းမာေရးဦးစီး
ဌာန ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို လိုက္နာရမည္။
ပုဒ္မ ၉

အိမ္ေထာင္ဦးစီး သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ တစ္ဦးဦးသည္
ေအာက္ပါ ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ပာြ းေႀကာင္း သိရွိပါက အနီးစပ္ဆံုး
က်န္းမာေရး ဌာန သို႔မဟုတ္ ေဆးရံုသို႔ ခ်က္ခ်င္းတုိင္ႀကားရမည္(က) ႀကြက္က်ျခင္း
(ခ) အဓိကကူးစက္ျမန္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း
(ဂ) တိုင္ႀကားရမည့္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း

ပုဒ္မ ၁၁

က်န္းမာေရးအရာရွိသည္ အဓိက
ကူးစက္ျမန္ေရာဂါျဖစ္ပြားပ်ံ႕နွံ႔မႈကို ကာကြယ္ နွိမ္နင္း နုိင္ရန္
အလိ႔င
ု ွာ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္(က) ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားလိုအပ္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျဖစ္ေစ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊
(ခ) က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေစျခင္း၊
(ဂ) မစင္၊ ဆီး၊သလိပ္၊ ေသြးနမူနာမ်ား ရယူ၍
ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေစျခင္း၊
(ဃ) ေဆးထိုးစမ္းသပ္ေစျခင္း၊
(င) အျခားလိုအပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊

ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ၂၀၀၆
ပုဒ္မ ၉

တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္သည္(က) ပုဒ္မ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေနရာ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္
မရွိေသာေနရာ
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မ်ား
အမွတ္အသားမ်ားကို

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ထားရွိ

ရမည္။
(ခ) ပုဒ္မ ၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေနရာ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္
ခြင့ရ
္ ွိေသာ

သီးသန္႔ေနရာ

စီမံထားရွိရမည့္အျပင္

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးခြင့္ရွိေသာ

သီးသန္႔ေနရာျဖစ္

ယင္းသို႔
ေႀကာင္း

ေဖာ္ညႊန္းသည့္စာတန္းနွင့္ အမွတ္အသားမ်ားကိုလည္း သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ ေဆာင္ရက
ြ ္ ရမည္။
(ဂ) ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရွိေသာ ေနရာ၌ မည္သူမွ် ေဆးလိပ္
ေသာက္ျခင္း မျပဳရန္ ႀကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဃ) မိမိတာဝန္ရွိသည့္ေနရာသိ႔ု ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြ႔ဲ လာေရာက္
စစ္ေဆးသည့္ အခါ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။
ေရွးေဟာင္းဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၅)
ပုဒ္မ ၁၂

ပိုင္ရွင္

သို႔မဟုတ္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူ

မရွိေသာ

ဝတၳဳပစၥည္း တစ္ခုခုကို ေတြ႔ရွိသူသည္ အဆိုပါဝတၳဳပစၥည္းမ်ားမွာ
ေရွးေဟာင္း ဝတၳဳ ပစၥည္းျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္
ယူဆရန္အေႀကာင္းရွိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ နွင့္ ေက်းရြာ
အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးသို႔ ေဆာလွ်င္စြာ သတင္းပိ႔ရ
ု မည္။
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၂၀၁၅)
ပုဒ္မ ၁၂

ပိုင္ရွင္သို႔မဟုတ္
တြင္ျဖစ္ေစ၊

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမရွိေသာ

ေျမေအာက္

တြင္ျဖစ္ေစ၊

ေျမေပၚ

ေရေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊

ေရေအာက္တြင္ျဖစ္ေစ နွစ္ေပါင္း ၁၀၀ နွင့္အထက္ သက္တမ္း
ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုကို ေတြ႔ရွိသူသည္ အဆုိပါ
အေဆာက္အအံုမွ

ေရွးေဟာင္း

အေဆာက္အအံုျဖစ္ေႀကာင္း

သိရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ယူဆရန္ အေႀကာင္းရွိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ
ရပ္ကြက္

သို႔မဟုတ္

ေက်းရြာအုပ္စု

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး

သို႔

ေဆာလွ်င္စြာ သတင္းေပးပို႔ရမည္။
ပုဒ္မ ၁၅

ေရွးေဟာင္း

အေဆာက္အအံု၏

သတ္မွတ္ထားေသာ

ဧရိယာအတြင္း၌ ေအာက္ပါ ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခုကို ေဆာင္ရက
ြ ္
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
လိုသူသည္

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္

ဦးစီးဌာနသို႔

ေလွ်ာက္ထားရမည္(က) ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ ျခင္း၊
(ခ) ဟိုတယ္မ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား လူေနအေဆာက္အအံုမ်ား
အပါအ၀င္
သို႔မဟုတ္

အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ား
တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

သို႔မဟုတ္

တည္ေဆာက္ျခင္း

ျပင္ဆင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

ဝင္းျခံကာရံျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊
(ဂ) ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သို႔မဟုတ္
ဓာတ္သတၱဳ ရွာေဖြရန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔
ပိုက္လိုင္းမ်ား

သြယ္တန္းျခင္း၊

စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္း၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ား သြယ္တန္းျခင္း၊
ဆက္သြယ္ေရး

တာဝါတုိင္မ်ား

လမ္းေဖာက္ျခင္း၊

ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊

တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊

တည္ေဆာက္ျခင္း၊

ဆည္ေျမာင္း

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား

ေလယာဥ္ကြင္း

တာတမံမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္း

စေသာ
သို႔မဟုတ္

တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊
(ဃ) ေျမေအာက္တြင္ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး
ဆိုင္ရာ

သြယ္တန္းျခင္းနွင့္

အျခားေျမေအာက္

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(င)

ေရတြင္း၊

ေရကန္၊

တူးေျမာင္း၊

ေမြးျမဴေရးကန္မ်ား

တူးေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊
(စ)

ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္

ပ်က္စီးေစသည့္

ေရႊက်င္ျခင္း၊

ေျမတူးေဖာ္ျခင္း၊ အုတ္ဖုတ္ျခင္း၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ ေခ်ာင္း၊
ေျမာင္း၊ လ်ဳိ၊ ခ်ိဳင့္မ်ား တူးျခင္း၊ ဖိ႔ျု ခင္း၊ ေျမညိွျခင္း၊ မုိင္းခြျဲ ခင္း၊
ေက်ာက္တူးျခင္း၊

ေက်ာက္စရစ္သဲ

ထုတ္ယူျခင္း၊

ကုန္းမ်ား၊

ေတာင္မ်ား ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း၊
(ဆ) ပုဂၢလိက ပိုင္ဆုိင္သည့္ အဝန္းအဝိင
ု ္း၊ ဧရိယာအတြင္းတြင္
ေရွးေဟာင္း

အေဆာက္အအံု

မ်ားကို

ထည့္သြင္းျခင္း၊

ျခံစည္းရိုးခတ္ထားျခင္း၊
(ဇ)

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု၏

အနီးနွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္

ျမင္ကြင္း၌ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဒသအလုိက္ သတ္မွတ္ထားသည့္
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီျခင္း

မရွိေသာ

အေဆာက္

အအံုကို ေဆာက္လုပ္ျခင္း။
ပုဒ္မ ၂၀

မည္သူမွ်

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အံု

စာရင္းဝင္အေဆာက္အအံု

မွ

သို႔မဟုတ္ ေရွးေဟာင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ

ဧရိယာ

အတြင္းတြင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုကို ထိခိုက္ နုိင္သည္ဟု
ယူဆရေသာ ေအာက္ပါ ျပဳလုပ္မႈ တစ္ခုခုကို စာျဖင့္ ႀကိဳတင္
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ မျပဳလုပ္ရ(က)

ေရွးေဟာင္းစာရင္းဝင္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္

ထားသည့္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုကို စီးပြားေရးအလိ႔င
ု ွာ
ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို၊ ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုတူပြားျခင္း ၊
ပံုစံငယ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(ခ)

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အံု

နယ္ေျမအတြင္း

တုန္ခါမႈ

အနီး

သတ္မွတ္ထားေသာ

ျဖစ္ေပၚေစေသာ

ယႏၱရားႀကီးမ်ား

အသံုးျပဳျခင္း၊ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးသြားလာျခင္း၊
(ဂ)

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု

အနီးတြင္

ထြန္ယက္

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိရိစာၦ န္မ်ား ေမြးျမဴျခင္း၊
ပိတ္ဆ႔၍
ုိ
ျခံစည္းရိုးမ်ား ကာရံျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေရွးေဟာင္း
အေဆာက္အအံုကို ထိခိုက္ေစနုိင္သည့္ အျခား ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ
တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(ဃ) ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုကို ထိခိုက္ေစေသာ မီးပံုးပ်ံ
ကဲ့သို႔ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္သည့္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(င)

ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု

လည္းေကာင္း၊

သြယ္၀ိုက္၍

ေသာ္

ကို

တုိက္ရိုက္ေသာ္

လည္းေကာင္း

ထိခိုက္

ေစနိုငေ
္ စေသာ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ေလယာဥ္
မ်ား ၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား တက္ဆင္းျခင္း၊ ပ်ံသန္းျခင္း၊
(စ) ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို
ထိခိုက္ေစေသာ

ဓာတုပစၥည္းမ်ား

စြန္႔ပစ္ျခင္းနွင့္

အမိႈက္

သရိုက္မ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း။
ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ (၁၉၉၈)
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
နုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥပေဒအမွတ္ ၉/၉၈ ျဖင့္ ၁၉၉၈
ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ႔သည္။ နုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏
အမိန႔ေ
္ ႀကညာအခ်က္အရ
ေဒသမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနသည္

ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္

ယဥ္ေက်းမႈ

နယ္ပယ္ဇုန္မ်ားကို

အေမြအနွစ္

ေအာက္ပါအတုိင္း

သတ္မွတ္ ထားပါသည္။
(က) ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အအံု တည္ရွိဇုန္
(ခ) ေရွးေဟာင္း အေမြအနွစ္ေဒသဇုန္
ပုဒ္မ ၁၃

ေအာက္ပါကိစၥရပ္ တစ္ခုခု ျပဳလုပ္လုိသူသည္ တည္ဆဲ အျခား
ဥပေဒမ်ားပါ

ျပဌာန္းခ်က္

ဤဥပေဒအရလည္း

မ်ားကို

လိုက္နာရမည့္

ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္

အျပင္

သတ္မွတ္

ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဦးစီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္(က) ေရွးေဟာင္းအထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံု တည္ရွိရာဇုန္
သို႔မဟုတ္ ေရွးေဟာင္း ေနရာ တည္ရွိရာ ဇုန္အတြင္းတြင္(၁) အေဆာက္အအံုကိုတည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ႕
ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊
(၂) ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုကို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ယင္း၏ ဝင္းျခံနယ္နိမိတ္တုိးခ်ဲ႕ ျခင္း၊
(ခ) ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေသာ ဇုန္အတြင္းတြင္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊
ဧည့္ေဂဟာ တည္းခိုရိပ္သာ သို႔မဟုတ္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ၊
ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏ ဝင္းျခံနယ္နိမိတ္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊
(ဂ) ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ေဒသ အတြင္းတြင္(၁)

ေရွးေဟာင္းအထိ္မ္းအမွတ္

အေဆာက္အအံု၏

မူလ

ေရွးေဟာင္း ပံုသ႑ာန္ ကိုျဖစ္ေစ၊ မူလေရွးေဟာင္း လက္ရာကို
ျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေစပဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(၂)

ေရွးေဟာင္းသုေတသန

ဆုိင္ရာ

တူးေဖာ္မလ
ႈ ုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(၃)

လမ္းေဖာက္ျခင္း၊

တံတား၊

ဆည္ေျမာင္း၊

တာတမံ

တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ကို တုိးခ်ဲ႕ျခင္း။
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မ်ား
ပုဒ္မ ၂၂

မည္သူမွ် ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ေဒသအတြင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဝန္ႀကီးဌာနက

ေဒသအလိုက္သတ္မွတ္ထားသည့္

ခ်က္မ်ားနွင့္

ကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာ

စည္းကမ္း

အေဆာက္အအံုကို

ေဆာက္လုပ္ျခင္း မျပဳရ။
ျမန္မာ့အာမခံ ဥပေဒ (၂၀၀၃)
ပုဒ္မ ၁၅

စက္တပ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ အာမခံ ၌ သူတစ္ပါး
ထိခိုက္မႈ အာမခံ မထားမေနရ ထားရွိရမည္။

ပုဒ္မ ၁၆

နုိင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္
ျပည္သူတုိ႔၏

အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကို

ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ

သို႔မဟုတ္

ျဖစ္ေစနုိင္ေသာ

လုပ္ငန္း

နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ

ပတ္ဝန္းက်င္
တစ္ရပ္ရပ္ကို

လုပ္ငန္းရွင္ သို႔မဟုတ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္

ညစ္ညမ္းမႈ
လုပ္ကိုင္ေသာ

ျမန္မာ့ အာမခံ၌

အေထြေထြ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ ေပးေလ်ာ္ရန္ အာမခံ မထားမေနရာ
ထားရွိရမည္။
သူတစ္ပါးထိခိုက္နစ္နာမႈအာမခံ နည္းဥပေဒမ်ား (၂၀၀၃)
အခန္း (၂)
စက္တပ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္
၏ တာဝန္မ်ား
ပုဒ္မ ၃

စက္တပ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္သည္(က) မိမ၏
ိ စက္တပ္ယာဥ္ကို ျမန္မာ့အာမခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ အရ
ျမန္မာ့အာမခံတြင္ သူတစ္ပါးထိခိုက္နစ္နာမႈအာမခံ မထားမေနရ
ထားရွိရမည္။
(ခ) မိမ၏
ိ စက္တပ္ယာဥ္ကို မွတ္ပုံတင္သည့္အခါ သို ့မဟုတ္
မွတ္ပံုတင္အသစ္ လဲလွယ္သည့္အခါ ျမန္မာ့အာမခံကသတ္မွတ္
ထားေသာ ပရီမီယံကို ျမန္မာ့အာမခံ သို ့မဟုတ္ ယင္းက တာဝန္
လႊဲအပ္ထားေသာဌာန၊ အဖြဲ ့အစည္းသို ့ေပးသြင္းရမည္။
(ဂ) မွတ္ပံုတင္အဖြဲ ့က ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေသာ မွတ္ပံုတင္အသစ္
လဲလွယ္ရန္

ပ်က္ကြက္သည့္

ကာလအပိုင္းအျခား

အတြက္

ပရီမီယံကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိလိုလွ်င္ ျမန္မာ့အာမခံသို ့ေလွ်ာက္ထား
ရမည္။
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မ်ား
(ဃ) မွတ္ပံုတင္အဖြဲ ့က ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳေသာကာလအပိုင္း
အျခားအတြက္ က်သင့္သည့္ပရီမီယံႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးကို ျမန္မာ့
အာမခံ သို ့ တစ္ေပါင္းတည္းေပးသြင္းရမည္။
ပုဒ္မ ၄

စက္တပ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္သည္(က) သူတစ္ပါးထိခိုက္နစ္နာမႈအာမခံထားရွိရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္
ျမန္မာ့အာမခံက သတ္မွတ္ထားသည့္ပရီမီယံႏွင့္ ဒဏ္ေၾကး တို ့
ကို ျမန္မာ့အာမခံ သို ့ တစ္ေပါင္းတည္းေပးသြင္းရမည္။
(ခ) စက္တပ္ယာဥ္ထိခိုက္မႈုျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္
အဖြဲ ့အစည္း၊ ရဲတပ္ဖဲြ ့စခန္းႏွင့္ ျမန္မာ့အာမခံ သို ့ အေၾကာင္း
ၾကားရမည္။

ပုဒ္မ ၅

ပရီမီယံေပးသြင္းထားျခင္းမရွိေသာ စက္တပ္ယာဥ္ေၾကာင့္ သူ
တစ္ပါးေသဆံုးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း သို ့မဟုတ္ ပစၥည္းဆံုးရႈံးျခင္း
အတြက္ နစ္နာေၾကးထုတ္ေပးရန္ရွိပါက ထိုစက္တပ္္ယာဥ္သည္
ပရီမီယံ၊ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကို ျမန္မာ့အာမခံ
သို ့ေပးသြင္းရမည္။

ေရနံေျမမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၁၈)
ဤဥပေဒတြင္ ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး မည္သည့္ ေရနံေျမဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းနွင့္
အကန္႔အသတ္မ်ား

ေျပာင္းလဲျခင္း

ေဖာ္ျပထားသည္။ထို႔ျပင္

ဆုိင္ရာ

အစိုးရအေနျဖင့္

အခြင့္

အာဏာရွိသူအျဖစ္

ရနံနွငသ
့္ ဘာဝဓာတ္ေငြ

့

အစိုးရကို
တူးေဖာ္

ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္အားလံုးအတြက္ အစိုးရကသာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္

နည္းဥပေဒမ်ား

ထုတ္ျပန္နုိင္သည္။

ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ဆုိင္ရာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊

မီးေဘး၊

ဤဥပေဒသည္
ထိခိုက္အႏၱရာယ္နွင့္

ေရနံနွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊ စြန႔ထ
္ ုတ္ျခင္းတုိ႔နင
ွ ့္ ဆက္စပ္သည့္
အျခား ျဖစ္ပြားနုိင္ေျခရွိသည္မ်ားကို ကာကြယ္နိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။
ေရနံေျမ (အလုပ္သမားနွင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး) အက္ဥပေဒ ၁၉၅၁
ဤဥပေဒသည္

ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္

ေရနံတူးေဖာ္

ထုတ္ယူျခင္းေႀကာင္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ အတြက္ အကာအကြယ္
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မ်ား
ေပးရန္ျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏

အလုပ္ခ်ိန္နွင့္

ပတ္သက္၍

ရုပပ
္ င
ုိ း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္နုိင္ေျခ ျမင့္မားျခင္း (ဥပမာ ေရနံတြင္းတူးစက္မ်ား) တစ္ေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ၈
နာရီနွင့္

သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္

အလုပ္ခ်ိန္

နာရီ

၄၀

ရွိျခင္း၊

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္နုိင္ေျခ အလယ္အလတ္အဆင့္ ရွိျခင္း (ဥပမာ- စက္ရံုမ်ား၊ ေရနံေျမနွင့္
တြင္းအပြင့္မ်ား)၊ တစ္ေန႔လွ်င္အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီနွင့္ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၄၄
နာရီ

ရွိျခင္း။

စက္ရံုလုပ္ငန္းသည္

တစ္ခ်ိန္တည္းဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါက ( ဥပမာ နည္းပညာအေႀကာင္းျပခ်က္မ်ား) သီတင္း
တစ္ပတ္လွ်င္

အလုပ္ခ်ိန္

၄၈

နာရီရွိျခင္း၊

တစ္ရက္လွ်င္

အမ်ားဆံုး

၁၀

နာရီ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း။ သီတင္း တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္နွုန္း ( ဥပမာ တနဂၤေႏြအပတ္စဥ္ အလုပ္ပိတ္ရက္ ) အခ်ိန္ပိုအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ လုပ္ခ နွစဆ
္
ပိမ
ု ေ
ုိ ပးေဆာင္ရျခင္း။

အပတ္စဥ္အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္

လုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္ရပါက

အစားထိုးပိတ္ရက္ ကို နွစ္လအတြင္း ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း။

လက္ေတြ႔တြင္

ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒေဟာင္းျဖစ္သည့္ ေရနံေျမမ်ား
အက္ဥပေဒမွ

အပ

တိက်ေသခ်ာသည့္

ဥပေဒ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မရွိေသးေပ။

စက္မႈဇုန္အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၁ နာရီခန္႔ နွင့္ သီတင္း တစ္ပတ္လွ်င္
၆ ရက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ ေရနံေျမ အမ်ားစုတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္ၿပီး
အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၄၀ မွ်ရွိသည္။
ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္
အကြယ္မ်ားတြင္

က်န္းမာေရး၊

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အကာ

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနွင့္

အလုပ္သမား

သက္သာ

ေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၄င္းတြင္ အလုပ္ခ်ိန္၊ အလုပ္ပိတ္ ရက္မ်ားနွင့္
သက္ငယ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ အျခားကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား နွင့္ ေစာင့္ႀကည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား
အတြက္ အစီအမံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
ေပါက္ကပ
ြဲ စၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၈၈၇)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတသည္

မည္သည့္

ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ

ကန္႔သတ္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားကို မဆို တင္သြင္းျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊
လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊

ထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္

သက္ဆုိင္သည့္

နည္းဥပေဒမ်ား

အရ

ခြင့္ျပဳထားသည့္ အေျခအေနမွအပ ဥပေဒအရ တားျမစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
အတြက္ လုိက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၀၈)
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ပုဒ္မ ၁၆

နိုင္ငံပိုင္

အရင္းအျမစ္ကို

ပိုင္ဆုိင္မႈ

နွင့္

အသံုးျပဳျခင္း၊

လူေနမႈဘဝမ်ား

ကို

အမ်ားျပည္သူ၏

သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္းတိ႔က
ု ို ျဖစ္ေပၚေစနုိင္သည့္ လုပ္ငန္း
မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္
အဖြ႔အ
ဲ စည္း တစ္ခု သည္ ျမန္မာ့အာမခံ၏ တာဝန္ရမ
ိွ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ
အလံုးစံု အာမခံကို မျဖစ္မေန ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းခြင္သံုးေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၈)
အခန္း (၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္
ပုဒ္မ ၃

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္(က) လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို
စနစ္တက်ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း၊ သယ္ယူျခင္း၊ သိုေလွာင္
ျခင္းႏွင့္ သံုးစြျဲ ခင္းတို ့ျပဳနိုင္ရန္၊
(ခ)

ယမ္းဘီလူးႏွင့္

ဆက္စပ္သံုးပစၥည္းမ်ား

အသံုးျပဳသည့္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္း၍ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္၊
(ဂ) လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား
ျပဳလုပ္ သံုးစြမ
ဲ ႈမ်ားကို စနစ္တက် ၾကီးၾကပ္ႏုိင္ရန္။
အခန္း ၅ လိုင္စင္
ရရွိသူႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရရွိသူတို ့၏ တာဝန္
မ်ား ပုဒ္မ ၁၅

လိုင္စင္ရရွိသူသည္(က) လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို
ခြင့္ျပဳသည့္ ပမာဏထက္မပိုေစဘဲ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ စနစ္
တက်သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရမည္။
(ခ) စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ သို ့မဟုတ္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိ၏
အခါအားေလွ်ာ္စြာ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။

ျမန္မာနုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ (၂၀၁၃)
ပုဒ္မ ၂၀

ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ

အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္၊

တကၠသိုလ္တစ္ခုခုကျဖစ္ေစ၊

နည္းပညာ

နည္းပညာေကာလိပ္နွင့္

နည္းပညာသိပၸံတစ္ခုခုက ျဖစ္ေစ အပ္နွင္းေသာ နည္းပညာဘြ႔ဲ
သို႔မဟုတ္ နည္းပညာဒီပလိုမာ ရရွိသူသည္ ဘြ႔ရ
ဲ နည္းပညာကၽြမ္း
က်င္သူ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ
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ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္

ရရွိလိုပါက

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ

ေကာင္စီ သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
ပုဒ္မ ၂၄

(က)

မွတ္ပံုတင္

နည္းပညာ

ကၽြမ္းက်င္သူ

လက္မွတ္

ရရွိထားသူသည္ သတ္မွတ္ထား သည့္ ကာလျပည့္ေျမာက္ပါက
မွတ္ပံုတင္ဘြဲ႔ရ

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ

လက္မွတ္

ရရွိရန္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
(ခ)

ေကာင္စီ၏

ကိုယ္စား

အလုပ္အမႈေဆာင္

အဖြ႔သ
ဲ ည္

အင္ဂ်င္နီယာ အထူးျပဳ ပညာရပ္အလိုက္ ေကာင္စီက က်င္းပ
ေသာ

စစ္ေဆးမႈမ်ားကို

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ၏
ျပည့္မီေသာ

ေအာင္ျမင္၍

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား

မွတ္ပံုတင္ဘြ႔ရ
ဲ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

မွတ္ပံုတင္

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ

သတ္မွတ္၍

မွတ္ပံုတင္ဘြဲ႔ရ

ဘြ႔ရ
ဲ
နွင့္
အား

နည္းပညာ

ကၽြမ္းက်င္သူ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမည္။
ပုဒ္မ ၂၅

(က)

မွတ္ပံုတင္ဘြဲ႔ရ

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူ

လက္မွတ္

ရရွိထားသူသည္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ကာလျပည့္ေျမာက္ပါက
မွတ္ပံုတင္အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ရရွိရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားနွင့္
အညီ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။
(ခ)

ေကာင္စီ၏ကိုယ္စား

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္

အင္ဂ်င္နီယာအထူးျပဳပညာရပ္ အလုိက္ ေကာင္စီက က်င္းပ
ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္၍ မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ၏
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္

ျပည့္မီေသာ

မွတ္ပံုတင္ဘြ႔ရ
ဲ

နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္၍
မွတ္ပံုတင္ အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရမည္။
ပုဒ္မ ၃၀ (က) (ခ)

(က)

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီေသာ

နုိင္ငံျခားသား

အင္ဂ်င္နီယာက မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္အင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္
ထုတ္ေပးရန္ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားလာပါက ေကာင္စီ၏
ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြ႔သ
ဲ ည္ လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳေသာ
အင္ဂ်င္နယ
ီ ာ
လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳ

ပညာရပ္

အမ်ိဳးအစားနွင့္

ေသာေနရာေဒသ၊

အဆင့္အတန္း၊၊

လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳေသာ

အခ်ိန္ကာလနွင့္ အျခားစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ေလွ်ာက္
ထားလာသူအား
Environmental Resources Management
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ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ေစလ်က္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္ အင္ဂ်င္နီယာ
လက္မွတ္ထုတ္ေပးနုိင္သည္။
(ခ)

အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

အျပန္အလွန္

စပ္လ်ဥ္း၍

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ

အာဆီယံ
အစီအမံအရ

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ နုင
ိ င
္ ျံ ခားသား မွတ္ပံုတင္
အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္ က မွတ္ပံုတင္ ကန္႔သတ္ အင္ဂ်င္နီယာ
ပညာရွင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ ေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထား
လာပါက ေကာင္စီ၏ ကိုယ္စား အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သည္
လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳေသာ
အဆင့္အတန္း၊

အင္ဂ်င္နီယာ

ပညာရပ္

လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ျပဳေသာ

အမ်ိဳးအစား၊

ေနရာဒသ၊

ခြင့္ျပဳေသာ

အခ်ိန္ကာလနွင့္

သတ္မွတ္ၿပီး

ေလွ်ာက္ထားလာသူအား

လုပ္ကိုင္

အျခားစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
မွတ္ပံုတင္ေႀကးနွင့္

နွစ္စဥ္ေႀကး ေပးသြင္းေစလ်က္ ဤ ဥပေဒအရ မွတ္ပတ
ံု င္
ကန္႔သတ္

အင္ဂ်င္နီယာပညာရွငလ
္ က္မွတ္ကို

ထုတ္ေပးနုိင္

သည္။
ပုဒ္မ ၃၇

အစိုးရဌာနနွင့္

အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္

ခန္႔ထားေသာ

အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ားက တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ အပ
မည္သူမွ်

ဤဥပေဒအရ

သတ္မွတ္ထားသည့္
နိုင္မည့္

ထုတ္ျပန္ေသာ

နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္

အမ်ားျပည္သူေဘးအႏၱရာယ္

အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းနွင့္

ျဖစ္ေစ

နည္းပညာဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္စီက ထုတ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္
မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳရ။
ဓာတုပစၥည္းနွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

အႏၱရာယ္မွ

တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ

(ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၈/၂၀၁၃)
ပုဒ္မ ၈

ဗဟိုႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔၏ တာဝန္နွင့္လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားမွ ေအာက္ပါ
အတုိင္း ျဖစ္သည္(က) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားက
ထုတ္လုပ္ေသာ

ဓာတုပစၥည္းနွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္

သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွ၊ိ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊
ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲျခင္းနွင့္ လမ္းညႊန္ျခင္း၊
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(ခ) ဗဟို ဦးစီးအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊
ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း၊
ကိုယ္ပိုင္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊

ႀကီးႀကပ္ေရး

အဖြ႔မ
ဲ ်ားကို

ခရိုင္

သို႔မဟုတ္

လိုအပ္သလို

ၿမိဳ႕နယ္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းနွင့္

ယင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဂ) ဓာတု ပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ား ကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဃ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
စာရင္းတြင္ ျပင္ဆင္သင့္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္သင့္ေသာ
သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ သင့္ေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း
အမ်ိဳးမည္ကို ဗဟို ဦးစီး အဖြ႔သ
ဲ ို ႔အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း၊
(င)

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ပစၥည္းမ်ားကို
ဝယ္ယူျခင္း၊
သံုးစြျဲ ခင္းနွင့္

သံုးစြေ
ဲ သာ

ဓာတုပစၥည္းနွင့္

သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ျခင္း၊
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊
စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း

လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊

ေရာင္းခ်ျခင္း၊
တုိ႔ကို

ဆက္စပ္

သိုေလွာင္ျခင္း၊

စနစ္တက်ရွိေစေရးအတြက္

ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း၊
(စ)

ဓာတုပစၥည္းနွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္နွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္
လံုျခံဳေရး ကိရိယာမ်ား၊ ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား
ထားရွိျခင္းနွင့္ စနစ္တက် သံုးစြတ
ဲ တ္ေစရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ
သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္း၊
(ဆ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
သိုေလွာင္ေရး၊ သံုးစြေ
ဲ ရးနွင့္ စြန႔ပ
္ စ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဇ)

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္အရ

တားျမစ္

ထားေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊
ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္းနွင့္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း မ်ား မျပဳရန္
တားျဖစ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊
(စ်) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ
ထြက္ရွိလာေသာ အခိုးအေငြ႔၊ အရည္၊ အဆီ နွင့္အစိုင္အခဲ
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား၊

ပ်က္စီးေနေသာ

သို႔မဟုတ္

သက္တမ္း

လြန္ေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
စုပျုံ ခင္း၊

စြန္႔ပစ္ျခင္းနွင့္

သတ္မွတ္ျခင္း၊

စပ္လ်ဥ္း၍

သတ္မွတ္ထားေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွ၊ိ မရွိစစ္ေဆးျခင္း၊
(ည) ဓာတုပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို နုင
ိ င
္ တ
ံ ြငး္ မွ
တဆင့္ ျဖတ္သန္း ကုန္သြယ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းျခင္း
သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျခင္း ကိစၥ အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ကို
ထုတ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငင္းပယ္ျခင္း၊
(ဋ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္အဆင့္နွင့္
အႏၱရာယ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဌ) လုိင္စင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ စည္း
ကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ ျခင္း၊
( ဍ) ဗဟို ဦးစီးအဖဲ႔က
ြ
ေပးအပ္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ပုဒ္မ ၁၅

လုိင္စင္ရရွိသူသည္

သက္ဆုိင္ရာဓာတုပစၥည္းနွင့္

ဆက္စပ္

ပစၥည္းမ်ား ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ကို စတင္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳမီ(က) စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈနွင့္ ခံနုိင္ရည္ရွိမႈ
တို႔အတြက္

သက္ဆုိင္ရာ

ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔နင
ွ ့္

စစ္ေဆးေရး

အဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။
(ခ)

တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ားကို

သက္ဆုိင္ရာ

ျပည္ပ

သင္တန္းမ်ားသို႔မဟုတ္ အစိုးရ ဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
ဖြင့္လွစ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္မွ
တားဆီး ကာကြယ္မႈသင္တန္းမ်ားနွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္း
မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေစရမည္။
ပုဒ္မ ၁၆

လိုင္စင္ရရွိသူသည္(က) လုိင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရမည္။
(ခ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရာ
တြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ ညႊန္ႀကား ခ်က္မ်ားကို
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
မိမိကိုယ္တုိင္လုိက္နာ

ရမည့္အျပင္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားက

တိက်စြာ

လုပင
္ န္းတြင္
လုိက္နာေစရန္လည္း

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဂ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္
လုိအပ္ေသာ လံုျခံဳေရးကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာ ထားရွိရမည့္
အျပင္ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ကိုယ္ခႏၶာ
ကာကြယ္ေရး ကိရိယာနွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို အခမဲ့ ထုတ္ေပးရမည္။
(ဃ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ သူမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံဳေရး ကိရိယာ၊
ကိုယ္ခႏၶာ ကာကြယ္ေရးကိရိယာနွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို စနစ္တက်
သံုးစြတ
ဲ တ္ေစရန္

သင္တန္း

ေပးျခင္း၊

ေလ့က်င့္

သင္ႀကားေပးျခင္းနွင့္ လိုအပ္သလို ညႊန္ႀကားျခင္းမ်ား ျပဳရမည္။
(င)

လူနွင့္

တိရစၦာန္မ်ား၏

က်န္းမာေရးကိုလည္းေကာင္း၊

ပတ္ဝန္းက်င္ကို လည္းေကာင္း ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္နုိင္မႈ ရွ၊ိ
မရွိနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔နင
ွ ့္ စစ္ေဆးေရး
အဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ စစ္ေဆးျခင္းကို ခံယူရမည္။
(စ) ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ သူမ်ားအား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးၿပီး
ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပက
္ ိုင္ရန္ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေႀကာင္း
ေထာက္ခံခ်က္
ယင္းတုိ႔၏

ရရွိမွသာ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္

က်န္းမာေရး

စစ္ေဆးခ်က္

ခြင့္ျပဳရမည္။

မွတ္တမ္းမ်ားကို

စနစ္တက် ထိန္းသိမး္ထားရွိရမည္။
(ဆ)

အႏၱရာယ္ရွိနုိင္ေသာ

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

ဓာတုပစၥည္း

သို႔မဟုတ္

သိုေလွာင္ခြင့္ရရွိပါက

ခြင့္ျပဳသည့္

အေႀကာင္းႀကားစာမိတၱဴကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္။
(ဇ) မီးေဘး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္
ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္သည့္

ပစၥည္းမ်ားကို

အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏

အသံုးျပဳ၍

မီးေဘး

သက္ဆုိင္ရာ

လမ္းညႊန္သေဘာတူညီခ်က္

ႀကိဳတင္

ရယူရမည္။
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ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(စ်)

ဓာတုပစၥည္းနွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္အခါ

ျပည္တြင္းတြင္

သတ္မွတ္ထားေသာ

စည္းကမ္း

ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပမာဏကိုသာ သယ္ေဆာင္
ရမည္။
(ည)

ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

ေနရာေဒသ

တစ္ခုခုမွ

အျခား

လုိင္စင္ပါ

ေနရာေဒသတစ္ခုခုသို႔

ေျပာင္းလဲၿပီး သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရန္ ရွိပါက ဗဟိၾု ကီးႀကပ္ေရးအဖြ႔ဲ
ထံမွ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ရယူရမည္။
(ဋ)

ဓာတုပစၥည္းနွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

လုိင္စင္ပါ

ေနရာေဒသတစ္ခုခုမွ အျခားေနရာေဒသတစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး
သယ္ယူပို

့ေဆာင္ရန္

ရွိပါက

ဗဟို

ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြ႔ထ
ဲ ံမွ

ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။
ပုဒ္မ ၁၇

လုိင္စင္ရရွိသူသည္ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူနွင့္ တိရစၦာန္တုိ႔ကိုေသာ္ လည္း
ေကာင္း၊

ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း

ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈ

ျဖစ္ေပၚပါက ေလ်ာ္ေႀကးေပးနုိင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
နွင့္အညီ အာမခံ ထားရွိရမည္။
ပုဒ္မ ၂၀

လိုင္စင္ရရွိသူသည္

မိမိ၏

ဓာတုပစၥည္းနွင့္

ဆက္စပ္

ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းတြင္

အသံုးျပဳမည့္

လုပ္ငန္းနွင့္

သက္ဆုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ဗဟို ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ ေလွ်ာက္ထား
ရမည္။
ပုဒ္မ ၂၂

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူသည္

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ပါ

စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို လုိက္နာရမည့္ အျပင္ ဗဟို ႀကီးႀကပ္ေရး
အဖြဲ႔က အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္ေသာ အမိန႔န
္ င
ွ ့္ ညႊန္ႀကား
ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုိက္နာရမည္။
ပုဒ္မ ၂၃

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသူသည္
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စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
(က) မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ စာရင္းတြင္ မပါရွိသည့္ ဓာတုပစၥည္း
နွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ရွိပါက မွတ္ပံုတင္ေပးရန္
ဗဟို ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔ သို႔ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
(ခ)

မိမိမွတ္ပံုတင္ထားေသာ

စာရင္းတြင္

ပါရွိေသာ္လည္း

အသံုးမျပဳလိုေသာ ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားရွိပါက
အဆုိပါ

စာရင္းကို

ဗဟိႀု ကီးႀကပ္ေရး

အဖြ႔သ
ဲ ို႔

အသိေပး

တင္ျပရမည္။
ပုဒ္မ ၂၇

လိုင္စင္ရရွိသူမ်ားသည္

ဓာတုပစၥည္းနွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

ဆုိင္ရာအႏၱရာယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ရန္ နွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္
ေအာက္ပါတုိ႔ကို လုိက္နာေစရမည္(က) အႏၱရာယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္နုိင္ေရးအတြက္ အႏၱရာယ္
အဆင့္ကို ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ား
အရ အမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားျခင္း၊
(ခ) အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈအဆင့္ မွတ္တမ္းလႊာနွင့္ အႏၱရာယ္
သတိေပး အမွတ္အသား တို႔ကို ေဖာ္ျပျခင္း၊
(ဂ) မေတာ္မဆျဖစ္ပြားမႈ ကာကြယ္ရန္ နွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္
လံုျခံဳေရးကိရိယာမ်ား၊
ထားရွိျခင္းနွင့္

ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရး

စနစ္တက်သံုးစြတ
ဲ တ္ေစရန္

ကိရိယာမ်ား
သင္တန္းမ်ား

တက္ေရာက္ေစျခင္း၊
(ဃ)

ဓာတုပစၥည္းနွင့္

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

သယ္ယူပ႔ို

ေဆာင္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သံုးစြျဲ ခင္း၊
စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္
ရြက္ျခင္း၊
(င)

ဗဟို

ႀကီးႀကပ္ေရးအဖြဲ႔က

တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားေသာ

ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ယင္းတုိ႔ကို ထည့္သြင္း
အသံုးျပဳေသာ စက္ကိရိယာမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းမႈ
သို႔မဟုတ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔မႈ မျပဳျခင္း။
ဓာတုပစၥည္းနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရးနည္းဥပေဒ
(၂၀၁၆)
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ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
အခန္း ၁၂
မေတာ္တဆျဖစ္ပြား
မႈ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္
ေလ်ာ့ပါးေစရန္
လိုက္နာေဆာင္ရြက္

လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား
အတြက္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ
အကာ အကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ ေအာက္ပါ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
ထားရွိရ မည့္ အျပင္ စနစ္တက် သံုးစြတ
ဲ တ္ ေစရန္
သင္တန္းမ်ားတက္ ေရာက္ေစရမည္-

ရမည့္ အခ်က္မ်ား

(က) ဓာတ္ေငြ ့ကာအသက္ရွဴကိရိယာ၊

ပုဒ္မ ၅၆

(ခ) မီးေဘးလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာပစၥည္း ကိရိယာ၊
(ဂ) ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုးဝတ္စံုမ်ား၊
(ဃ) မ်က္လံုးကာမ်ား၊
(င) မ်က္ႏွာဖံုးကာမ်ား၊
(စ) လံုျခံဳေရးဖိနပ္မ်ား၊
(ဆ) လက္အိတ္မ်ား၊
(ဇ) လုပ္ငန္းအေျခအေနအရ လိုအပ္ေသာ အျခားကာကြယ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား။

ပုဒ္မ ၅၇

လိုင္စင္ရရွိသူသည္

ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

ေလာင္ေပါက္ကျြဲ ခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္သို ့

မီး

မလိုလားအပ္သည့္အ

ေနအထား ျဖင့္ပ်ံ ့ႏွံ ့ျခင္းတို ့မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါက
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အ
လက္မ်ားကို

လိုအပ္သလိုညႊန္ၾကား၍

ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ရ

မည္။
ပုဒ္မ ၅၈

လိုင္စင္ရရွိသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား
မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစ
ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းစီမံထားရမည္(က) အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္
က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈတို ့အတြက္ ထိေရာက္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳ၍
လူဦး ေရအနည္းဆံုးျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊
မျဖစ္မ ေနထိေတြ ့ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္
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မ်ား
ထိေတြ ့ရ မည့္ အႏၲရာယ္ရပ
ွိ စၥည္းမ်ား၏ အနည္းဆံုးပမာဏ
ျဖစ္ေစရန္ တိ က်စြာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(ခ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းသံုးစြရ
ဲ ာ၌
အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးႏွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား
ႏွင့္ အနီးကပ္ၾကီးၾကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဂ) မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္
ခ်က္ခ်င္းစီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ထိေရာက္ေသာ
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္
ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း၊
(ဃ) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာသန္ ့ရွင္းေရးအတြက္
လိုအပ္ေသာ ဆပ္ျပာ၊ ဆပ္ျပာရည္၊ သန္ ့စင္ေဆးရည္၊ ေလမႈတ္
စက္စသည္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳေဆး
ေသတၱာမ်ားထားရွိုျခင္း၊
(င) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ကိုယ္ခႏၶာကာကြယ္ေရး ကိရိယာ
ႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားလံုေလာက္စြာ စီစဥ္ေပးျပီး ယင္းတို ့ကို သံုးစြတ
ဲ တ္
ေစရန္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္း ခြင္တြင္ မွန္ကန္စြာ
သံုးစြဲေစျခင္း၊
(စ) လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲ
ရာ၌ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္
အခ်က္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား သင္ၾကားေလ့က်င့္
ေပးရမည့္အျပင္ အစဥ္အျမဲသတိေပးျခင္း၊
(ဆ) အႏၲရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္သတိေပးအမွတ္အ
သား ကို ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ား၌ ခ်ိတ္ဆထ
ြဲ ားရွိျခင္း၊
(ဇ) ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္
သည့္ အဆင့္အတိုင္း သီးျခား ခြျဲ ခားထားရွိျခင္း၊
(ဈ) အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္နိုင္ေရး
အတြက္ ျဖတ္သန္းသြားလာရာတြင္ လံုေလာက္ေသာအက်ယ္
အဝန္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အရာဝတၱဳမ်ားမွ ကင္းရွင္း
သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ စီမံထားရွိျခင္း၊
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မ်ား
(ည) မီးေဘးလံုျခံဳေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးစနစ္၊
မီးျငိမ္းသတ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား လံုေလာက္စြာရွိ
ျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားထားရွိျခင္း။
ေရနံလုပ္ငန္းနည္းဥပေဒ (၁၉၃၇)
အခန္း ၃

ဤဥပေဒသည္ နည္းဥပေဒတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ ေရနံနွင့္
ဆက္စပ္သည့္

သို႔ေလွာင္

ျဖန္႔ျဖဴးမႈနွင့္

တင္သြင္းမႈ

တို႔ကို

ရည္ညႊန္းပါသည္။
အခန္း ၄

ေရနံ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ လိုင္စင္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားနွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ နွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု
သမၼတက နည္းဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္၍ ယင္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္
ရမည္။

ေရနံလုပ္ငန္းအက္ဥပေဒ (၁၉၃၄)
ပုဒ္မ ၃

"ေရနံထားသိုမည့္ မည္သည့္ ပစၥည္းကိုမဆို အမည္ေရးထိုးျခင္း၊
သိသာ ထင္ရွားစြာျဖင့္ သတိေပး တံဆိပ္ရိုက္နွိပ္ျခင္းကို ေရနံသို
ေလွာင္မည့္ ပစၥည္းနွင့္ ယင္းသိ႔ေ
ု လွာင္ထားရွိမည့္ ေနရာအနီး
တဝိုက္တြင္

"ေလာင္စာဆီ"၊

သိသာေပၚလြင္ေစမည့္

"စက္သံုးေလာင္စာဆီ"

စကားလံုးမ်ား

သို႔မဟုတ္

ဟူ၍
ေရနံ၏

အႏၱရာယ္ ေပးနုိင္သည့္ သဘာဝကို ေပၚလြင္ေစမည့္ သတိေပး
ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားရမည္။ "
ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၇)
ပုဒ္မ ၃

ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္(က) ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အညီ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေစရန္၊
(ခ) ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပတ္ဝန္း
က်င္ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
ေစနိုင္ရန္၊
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မ်ား
(ဂ) ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေစ်းကြက္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ
ျဖစ္ထြန္းေရး ေပၚေပါက္ ေစရန္၊
(ဃ) နိုင္ငံေတာ္၏ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရး
အာမခံခ်က္ရွိေစရန္၊
(င) နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခမ်ားရရွိေစရန္။
ပုဒ္မ ၇

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ ေရနံႏွင့္
ေရနံထြက္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးမိ်ဳးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ (က) ျပည္တြင္းသို ့တင္သြင္းျခင္း သို ့မဟုတ္ ျပည္ပသို ့တင္ပို ့
ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လိုင္စင္ မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊
(ဂ) ျပည္တြင္းသို ့တင္သြင္းျခင္း သို ့မဟုတ္ ျပည္ပသို ့တင္ပို ့
ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္
မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊

ပုဒ္မ ၈

ဝန္ၾကီးဌာနသည္

ေရနံႏွင့္

ေရနံထြက္ပစၥည္း

တစ္မ်ိဳးမိ်ဳးႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ (က)

ခ်က္လုပ္ျခင္း၊

ျဖတ္သန္းသယ္ယူျခင္း၊

ပိုက္လိုင္းျဖင့္

သယ္ယူပို ့ေဆာင္ျခင္း၊ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊
စမ္းသပ္ျခင္းတို ့ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊
လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးထက္

ပိမ
ု ေ
ုိ ဆာင္ရြကျ္ ခင္းအတြက္

ႏွစ္မိ်ဳးတြဲ

လိုင္စင္ကို ျဖစ္ေစ၊ ေပါင္းစပ္လိုင္စင္ကိုျဖစ္ေစ ထုတ္ေပးျခင္း၊
(င) သယ္ယူပို ့ေဆာင္မည့္ ထုတ္ပိုးထည့္သြင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ား
၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားအတြက္ လုပ္
ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
(စ) ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမိ်ဳးတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား
အရ တားျမစ္ကန္ ့သတ္ခ်က္တြင္မပါဝင္သည့္ အဆိပ္အေတာက္
ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီး
ေစနိုင္သည့္ သတၱဳပစၥည္းမ်ား၏ ပါဝင္ရမည့္ အခိ်ဳးအစား ႏွင့္
ပမာဏကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း၊
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မ်ား
(ည) လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
(ဋ) ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကို သင့္ေလ်ာ္
ေသာ ထိန္းကြပ္ၾကီးၾကပ္မႈျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊
ပုဒ္မ ၉

ပို ့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ ေရနံႏွင့္ ေရနံ
ထြက္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးမိ်ဳးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရမည္ (က) ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးမိ်ဳးကို သယ္ေဆာင္သည့္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေရယာဥ္ႏွင့္ တြမ
ဲ ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊
(ဃ) ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ေရေၾကာင္းမွ တင္သြင္း
ျခင္း၊ တင္ပို ့ျခင္း၊ သယ္ယူျခင္း၊ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယိုဖိတ္မႈႏွင့္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပာြ းပါက
တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရက
ြ ္
ျခင္း၊

ေပါက္ကြပ
ဲ စၥည္းမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၈၈၇)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သည့္ ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ
ပစၥည္မ်ားအတြက္မဆို တင္သြင္းျခင္း၊ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊
လက္ဝယ္ထားရွိသိုေလွာင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ခြင့္ျပဳလိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳလိုင္စင္
ထုတ္ေပးျခင္းမွတပါး တားျမစ္နုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္
ျပဳစုျပဌာန္းရမည္ျဖစ္သည္။
ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၉၀၈)
မည္သည့္ ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းတစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍
အသက္အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေစသည့္ ေပါက္ကမ
ြဲ ႈ တစ္ခုခု
ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ရာအနာမျဖစ္ေသာ္လည္း ေပါက္ကမ
ြဲ ႈျဖစ္ သည္ျဖစ္ေစ
တရားဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ မညီသည့္ မည္သည္အ
့ ေႀကာင္းကိစၥရပ္ကို
က်ဴးလြန္သူမဆို တစ္သက္တစ္ကၽြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းထက္ေလ်ာ့ေပါ့၍
လည္းေကာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ နွစ္အထိလည္းေကာင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။
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မ်ား
ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခ်က္ ၂၁ (၁၉၉၇)
ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးခ်က္ ၂၁ တြင္ နုင
ိ င
္ ၏
ံ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္နွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးဆုိင္ရာ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္နုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
နုိင္ရန္ ဥပေဒဆုိင္ရာမူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ဥပေဒႀကမ္း ျပဳစုျခင္း တို႔အတြက္ အႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးခ်က္ ၂၁ တြင္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ နည္း
လမ္းမ်ား ပါဝင္သည္ထုတ္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

စြမ္းအင္နွင့္

ထုတ္လုပ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏

ထုတ္လုပ္နိုင္မႈ အရည္အေသြးကို ျမင့္တင္ရန္၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း နွင့္ ျပန္လည္အသံုးခ်ုျခင္း
တို႔ျဖင့္

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားေလ်ွာ့ခ်ရန္၊

ျပည့္ျဖိဳးျမဲ

စြမ္းအင္နွင့္

စြမ္းအင္အသစ္

အသံုးျပဳမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္နွင့္ သဟဇာတျဖစ္ၿပီး
ေရရွည္ထုတ္လုပ္မႈကို

အားေပးသည့္

နည္းပညာမ်ား

အသံုးျပဳရန္၊

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

မ်ားျပားနုိင္သည့္ သံုးစြမ
ဲ ႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရရွည္အသံုးျပဳနုိင္ေရးအတြက္ အသိပညာ
မ်ားျဖန္႔ေဝမႈ ျမွင့္တင္ရန္။
ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ၂၀၀၆
ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္(က) ေဆးလိပ္နွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈေႀကာင့္ က်န္းမာေရးကို
ထိခိုက္ေစနုိင္ေႀကာင္း

အမ်ားျပည္သူတို႔

နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး

ေဆးလိပ္နွင့္

ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းေသာက္သံုးျခင္းမွ ေရွာင္ႀကဥ္ေစရန္၊
(ခ) ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏
က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္၊
(ဂ)

ကေလးသူငယ္နွင့္

လူငယ္မ်ားအပါအဝင္

အမ်ားျပည္သူတုိ႔ကို

ေဆးလိပ္နွင့္

ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သံုးျခင္း အေလ့အထမွ တားဆီးကာကြယ္ျခင္းျဖင့္
က်န္းမာေသာ ေနထိုင္မႈဘဝရရွိေစရန္၊
(ဃ)

ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း

အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏

က်န္းမာေရး၊

ေသာက္သံုးမႈ

စီးပြားေရးနွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္

လူမႈေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မား

လာေစရန္၊
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မ်ား
(င) ေဆးလိပ္နွင့္ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနုိင္ေရးအတြက္
ျမန္မာနုိင္ငံက လက္ခံထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းနွင့္ အညီ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။
အလုပ္အကိုင္နွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)
၅ (က) (၁) အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအား အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ကိုင္ရန္
ခန္႔အပ္ၿပီးပါက ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရမည္။

သို႔ရာတြင္

အစိုးရဌာန၊

အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္

အျမဲတမ္း

ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွေ
ိ စရ။
(၂) အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမျပဳမီ အႀကိဳသင္တန္းကာလနွင့္ အစမ္းခန္႔ကာလ သတ္မွတ္ပါက
ယင္းသင္တန္းသားသည္ ပုဒ္မခြင
ဲ ယ္ (၁) ပါ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေစရ။
(ခ) အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား
ပါဝင္ရမည္(၁) အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား၊
(၂) အစမ္းခန္႔ကာလ၊
(၃) လုပ္ခ၊ လစာ၊
(၄) အလုပ္အကိုင္တည္ေနရာ၊
(၅) စာခ်ဳပ္သက္တမ္း၊
(၆) အလုပ္ခ်ိန္၊
(၇) နားရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္နွင့္ ခြင့္ရက္၊
(၈) အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ျခင္း၊
(၉) အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အစားအေသာက္အစီအစဥ္၊
(၁၀) ေနရာထိုငခ
္ င္း၊
(၁၁) ေဆးဝါးကုသျခင္း၊
(၁၂) အလုပ္ခင
ြ ္သို႔ ႀကိဳ၊ ပို႔ယာဥ္ စီစဥ္ေပးျခင္း နွင့္ ခရီးသြားလာျခင္း၊
(၁၃) အလုပ္သမားမ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ၊
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မ်ား
(၁၄)

အလုပ္ရွင္ေစလႊတ္သည့္

သင္တန္းသို႔

တက္ေရာက္ရပါက

ယင္းသင္တန္း

တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အလုပ္သမားက သေဘာ
တူညီသည့္ ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္၊
(၁၅) အလုပ္မွ နုတ္ထြက္ျခင္းနွင့္ အလုပ္မွ ရပ္စျဲ ခင္း၊
(၁၆) စာခ်ဳပ္ရပ္စျဲ ခင္း၊
(၁၇) စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတုိင္း တာဝန္ရမ
ိွ မ
ႈ ်ား၊
(၁၈)

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အား

အလုပ္ရွင္၊

အလုပ္သမား

နွစ္ဦးသေဘာတူ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊
(၁၉) အျခားကိစၥရပ္မ်ား၊
(၂၀) စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း ၊ ျပင္ဆင္ျခင္းနွင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊
(၂၁) အေထြေထြ
(ဂ) အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆုိေသာ
လုပ္ငန္းခြင္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္နွင့္ ညီညြတ္ရမည့္ အျပင္
အလုပ္သမား၏

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္လည္း

တည္ဆဲ

ဥပေဒ

တစ္ရပ္ရပ္ပါ

ခံစားခြင့္မ်ားေအာက္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း မရွေ
ိ စရ။
(ဃ)

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ

ထက္ေစာ၍

ဆုိင္ရာ

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အရ

လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသြားလွ်င္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သတ္မွတ္ကာလ
မေမွ်ာ္လင့္ေသာ

အေႀကာင္းေႀကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းတစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ျဖစ္ေစ
ရပ္စလ
ဲ ုိက္ရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္

ကိစၥေပၚေပါက္လာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အလုပ္ရွင္က

သတ္မွတ္ထားေသာ

ဝန္ႀကီးဌာနသည္

နစ္နစ္ေႀကးေပးရန္

အလုပ္ရပ္စရ
ဲ န္
အလုပ္သမားအား
အမိန္႔ေႀကာ္ျငာ

စာထုတ္ျပန္ရမည္။
(င) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
စာခ်ဳပ္သည္ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္း၌ ယာယီခန္႔ထားသည့္ ေန႔စား အလုပ္သမား
၊ ပုတ္ျပတ္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္လည္း သက္ဆုိင္ေစရမည္။
(စ)

အလုပ္ရွင္နွင့္

သေဘာတူညီမႈျဖင့္

အလုပ္သမား
အလုပ္ခန္႔ထားမႈ

သို႔မဟုတ္
ဆုိင္ရာ

အလုပ္သမားမ်ားသည္

နွစ္ဖက္

သေဘာတူညီခ်က္

စာခ်ဳပ္ပါ

လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းနွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒနွင့္အညီ လုိအပ္သလို
ျပင္ဆင္နုိင္သည္။
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မ်ား
(ဆ)

အလုပ္ရွင္နွင့္အလုပ္သမား

သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မိတၱဴကို
ရွာေဖြေရးရံုးသို႔

ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေသာ
သက္ဆုိင္ရာ

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း

အလုပ္ခန္႔ထားမႈ

အလုပ္အကိုင္နွင့္

အလုပ္ရွင္က

ဆုိင္ရာ

အလုပ္သမား

ေပးပို႔ၿပီး

အတည္ျပဳခ်က္

ရယူထားရမည္။
(ဇ) ဤဥပေဒအတည္မျဖစ္မီ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ မူလစာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည္အထိ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။
၁၄။ အလုပ္ရွင္သည္ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ ခန္႔အပ္ရန္ လ်ာထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား နွင့္
လုပ္ငန္း၌

လက္ရွိလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ

ကၽြမ္းက်င္မႈ

အလုပ္သမားမ်ား၏

အဆင့္ျမင့္မားေစရန္

လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ

ကၽြမ္းက်င္မႈ

အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာ

ေလ့က်င့္ေရး
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေရး

အစီအစဥ္မ်ားကို

အဖြဲ႔၏

မူဝါဒနွင့္

အညီ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၅။ အလုပ္ရွင္သည္(က)

အလုပ္သမားမ်ား၏

ေလ့က်င့္ေရး

အလုပ္အကိုင္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ

အစီအစဥ္မ်ားကို

ဖြင့္လွစ္သင္ႀကားျခင္း၊

လုပ္ငန္းခြင္၌

လုပ္ငန္းျပင္ပသင္တန္းမ်ားသို႔
အသံုးျပဳေသာ

စီမံေဆာင္ရြက္ရာ၌

စနစ္ျဖင့္

လုပ္ငန္းတြင္း

စနစ္တက်

ေစလႊတ္ျခင္းနွင့္

အဆင့္ျမင့္မားေစရန္
သင္တန္းမ်ား

ေလ့က်င့္သင္ႀကားျခင္း၊

သတင္းအခ်က္အလက္

ေလ့က်င့္သင္ႀကားျခင္း

တုိ႔

ျပဳလုပ္ရာတြင္

နည္းပညာ
လုပ္ငန္း

တစ္ခုခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္၍ ျဖစ္ေစ အလုပ္သမား တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္
အုပ္စုအလုိက္ ေလ့က်င့္ သင္ႀကားေစရန္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။
(ခ) အသက္ ၁၆ နွစ္ျပည့္ျပီးေသာ လူငယ္မ်ားအား အလုပ္သင္အျဖစ္ ခန္႔ထား၍
ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြ႔က
ဲ
သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္း မ်ားနွင့္
အညီ

အလုပ္အကိုင္နွင့္

သက္ဆုိင္သည့္

အတတ္ပညာရပ္မ်ားကို

စနစ္တက်

ေလ့က်င့္သင္ႀကားေစရန္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည္။
၃၀ (က) စက္မႈလက္မႈ နွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၏ အလုပ္ရွင္သည္ ယင္း၏
လုပ္ငန္း၌အလုပ္သမား
အလုပ္သမားမ်ားအား

ႀကီးႀကပ္သူအဆင့္နွင့္
ေပးေခ်ရသည့္

စုစေ
ု ပါင္းလုပခ
္ ၊

ယင္းအဆင့္ေအာက္ရွိ
လစာ၏

သုညဒသမ

ငါးရာခိုင္နႈန္းေအာက္ မနည္းေသာ ေငြကို ရန္ပံုေငြသ႔ို ထည့္ဝင္ေႀကးအျဖစ္ လစဥ္
မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းရမည္။
(ခ) ပုဒ္မခြဲ(က) အရ ေပးသြင္းသည့္ ထည့္ဝင္ေႀကးကို အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခ၊
လစာမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရ။
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မ်ား
ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ (၂၀၁၂)
၇။ မည္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူမွခင
ြ ့္ျပဳခ်က္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမျပဳရ။
အလုပ္သမားေလ်ာ္ေႀကးအက္ဥပေဒ (၁၉၂၃) (ျပင္ဆင္ ၂၀၀၅)
အလုပ္သမားေလ်ာ္ေႀကးအက္ဥပေဒ (၁၉၂၃) (ျပင္ဆင္ ၂၀၀၅)
အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ ၂၀၁၂
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္နွင့္
အလုပ္သမားအႀကားနွင့္
အလုပ္သမားအႀကား
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို

အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္းအႀကား၊

ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္
စနစ္တက်နွင့္

လြတ္လပ္စြာ

အလုပ္ရွင္နွင့္

လည္းေကာင္း၊

အလုပ္သမား

ဖြ႔စ
ဲ ည္းေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္

လည္း

ေကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ႔သည္။
ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဥပေဒ ၁၉၉၁
ပုဒ္မ ၃၆

မည္သူမွ်ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ေရျပင္တြင္ ဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
မရရွိဘဲ ဆည္၊ တမံ၊ အင္းစေသာ အပိတ္အဆုိ႔၊ အတားအဆီး
တစ္စံုတစ္ရာ ကို စိုက္ထူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ခ်ထားျခင္း၊
ျပဳျပင္ျခင္း၊ သံုးစြျဲ ခင္း မျပဳလုပ္ရ။

ပုဒ္မ ၄၀

မည္သူမွ်ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ေရျပင္တြင္ ငါး၊ အျခားေရသတၱဝါတို႔
အား

အေနွာင့္အယွက္

ျဖစ္ေစရန္

သို႔မဟုတ္

ေရထု

ညစ္ညမ္းေစရန္ မျပဳလုပ္ရ။
ပုဒ္မ ၄၁

မည္သူမွ်

ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ

ဂရန္အင္း၊

သီးသန္႔အင္းနွင့္

ယင္းတုိ႔နင
ွ ့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊
ေရစီးလမ္းေႀကာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ေရ၏အမ်ိဳးအစား၊ ေရ၏
ထုထည္

သို႔မဟုတ္

ေရစီးလမ္းေႀကာင္းကို

ေျပာင္းလဲျခင္း

မျပဳလုပ္ရ။
ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအက္ဥပေဒ ၁၉၉၅ ၊ HIV ႏွင့္ AIDS ေရာဂါ
ကာကြယ္တားဆီးေရး ဥပေဒ ၂၀၀၇
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ဥပေဒမ်ားနွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

မ်ား
ပုဒ္မ ၃

ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ နွင့္ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား
ျဖစ္ပာြ းရသည့္ အေႀကာင္းအရင္း၊ ကူးစက္နိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
နွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူနွင့္ ပံုမွန္စနစ္၊
ျပင္ပစနစ္မ်ားအပါအဝင္

မူလတန္း၊

အလယ္တန္းနွင့္

အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ႀကားျပသနုိင္ရန္ လမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားကို စုစည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၄

ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အသိပညာ ျဖန္႔ေဝျခင္းကို က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

လုပ္ငန္း၏

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု

အျဖစ္

ခံယူေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ ၉

မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္
သူမ်ားအဖြ႔ျဲ ဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ျခင္း။

ပုဒ္မ ၁၀

တစ္ဦးတစ္ေယာက္

သို႔မဟုတ္

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား
ေစရန္

သိလ်က္ျဖစ္ေစ၊

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္

ခုခံအားက်ဆင္းမႈ

ေရာဂါကူးစက္

သတိမမူမိ၍ျဖစ္ေစ

မမွန္ကန္ေသာ

နည္းလမ္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိသည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ေႀကာင့္ က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အျပဳမူကို ျပဳမိပါက ျပဌာန္း
ထားသည့္ နည္းလမ္း အတုိင္း အေရးယူျခင္းခံရမည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ ၂၀၁၅
အခန္း ၁၊ ပုဒ္မ ၂

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

(ဗ)

ဆုိသည္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေႀကာင့္ ေလထု၊ ေရထု ၊ ေျမထု
ညစ္ညမ္းျခင္းနွင့္ အသံဆူညံျခင္းတု႔ိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ထိန္း
သိမ္းေရးကို ဆုိသည္။
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၃.၂.၁ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္

(EIA)

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ျမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္
ဆန္းစစ္နုိင္ရန္ နွင့္ စစ္ေဆးနုိင္ရန္ နွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
လိုအပ္သည္မ်ား

ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ( ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉)
တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္
ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္

လိုအပ္သည့္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
နည္းဥပေဒ

(

၂၀၁၄)

ဥပေဒ
တိ႔က
ု ို

အခ်က္အလက္မ်ားသည္

(၂၀၁၂)

နွင့္

အေျခခံ၍

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္

ထု႔ျိ ပင္
(EIA)

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ အစီရင္ခံ စာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ား နွင့္ အဆိုျပဳပံုစံတ႔ို
ပါဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ညႊန္ႀကားခ်က္ မူႀကမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
ျပည့္စံုသည့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ပံု

၃.၅

တြင္

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ

(EIA)

စီမံကိန္းကို

လတ္တေလာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) ေဆာင္ရြက္စဥ္ နွင့္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း အဆင့္တို႔ကို
ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆြးေႏြးတင္္ျပထားပါသည္။
EIA ေလ့လာစံုစမ္းျခင္း နွင့္ အစီရင္ခံစာျပင္ဆင္ျခင္း
MPRL E&P သည္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္

စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

သက္ေရာက္နုိင္ေျခရွိသည့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

အႏၱရာယ္မ်ားကို

သတ္မွတ္နုိင္ရန္

ဆန္းစစ္ျခင္း

အစိတ္အပိုင္းကို ေဆာင္ရြက္ခ႔ပ
ဲ ါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ လူမႈဘဝအေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း နွင့္ အႀကိဳခန္႔မွန္းသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏
အနွစ္ခ်ဳပ္

သံုးသပ္ခ်က္ကို

MONREC

နွင့္

ျမန္မာ့ေရနံ

နွင့္

သဘာဝ

ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတိ႔သ
ု ို႔ စီမံကိန္းအတြက္ အဆုိျပဳအစီရင္ခံစာပံုစံအတုိင္း တင္ျပၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။ MONREC သည္ စီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ IEE သု႔မ
ိ ဟုတ္ EIA
ဆန္းစစ္ခ်က္

တစ္ရပ္

လို၊

သံုးသပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မလို

ကို

ဆံုးျဖတ္နုိင္ရန္

စီမံကိန္းအတြက္

EIA

အဆုိပါ စာတမ္းျဖင့္

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ

တစ္ခုကို

သက္ေရာက္နုိင္ေျခမ်ား၊

စီမံကိန္း

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ
ေႀကာင့္

စီမံကိန္းဆုိင္ရာ

သက္ေရာက္မႈရွိသည့္

ေလ်ာ့ခ်နိုင္မည့္

နည္းလမ္းတို႔ကို
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အဆင့္တြင္

ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

နယ္ပယ္သတ္မွတ္သည့္

အစီရင္ခံစာတြင္

နယ္ပယ္သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား နွင့္ EIA ဆန္းစစ္ခ်က္၏ အဆင့္တုိင္း
အတြက္

လိုအပ္သည့္

ေလ့လာမႈမ်ား

ေဖာ္ျပထားေသာ

EIA

အစီရင္ခံစာ

လုပထ
္ ံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ဆက္လက္တင္ျပသည့္

EIA

အစီရင္ခံစာတြင္

ပတ္ဝန္းက်င္

နွင့္

လူမႈအသိုက္အဝန္းအေပၚ သက္ေရာက္နုိင္ေျခရွိသည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ၿပီး
ျဖစ္နုိင္ေျခရွိသည့္

သက္ေရာက္မႈေလ်ွာ့ခ်ေရး

နည္းလမ္းမ်ားအတြက္

ျပင္ဆင္

ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ယခု အစီရင္ခံတြင္ လူထုအေျချပဳညိွနိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အရ

ရရွိလာသည့္

ရလဒ္မ်ား၊

သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊

သက္ေရာက္မႈ

ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မည့္ နည္းလမ္းေရးဆြဲျခင္း နွင့္ ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရႈ နုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ အမ်ားျပည္သူ၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား
ပါဝင္ပါသည္။

EIA

အစီရင္ခံစာကို

MONREC

နွင့္

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း တိ႔သ
ု ို႔ စီမံကိန္းကို တင္ျပအစီအရင္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ပံု ၃.၅ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ EIA လုပ္ငန္းစဥ္

၃.၂.၂ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ လူမႈေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျပဌာန္းခဲ႔သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း
ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး
(ထုတ္လႊတ္မႈ)

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

အဆုိပါလမ္းညႊန္ခ်က္တြင္
ထိန္းသိမ္းေရး

နွင့္

(၂၀၁၅)

ကိုလည္း

အမ်ားျပည္သူ၏

ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို

ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

က်န္းမာေရး၊

ပတ္ဝန္းက်င္

ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္

ဆူညံသံ

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေလထုသို႔ ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား၏ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ား ကို
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အေျခခံနည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ယင္းလမ္းညႊန္ခ်က္သည္
ေငြေႀကးအဖြဲ႔အစည္း

(ကမၻာ့ဘဏ္

(IFC)

၏

အုပ္စု၊

EHS
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အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔

အခ်က္မ်ား

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိးတက္ေရး

နွင့္

IFC

၏

ကုန္းတြင္း

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ေရနံ

နွင့္

ထုတ္ျပန္ထားသည့္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
နွင့္ပါ တူညီသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ေလထုသို႔ ထုတ္လတ
ႊ ္ျခင္း၊ ဆူညံသံနွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မ)ႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အရ ေလထုအတြင္း ဆူညံသံ
ထုတ္လႊတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အတုိင္းအတာမ်ားကို အပိုင္း ၁.၁ နွင့္ ၁.၃ ၊ ဇယား ၃.၂ နွင့္
၃.၃ တိ႔တ
ု င
ြ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဇယား

၃.၂

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေလထုအတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္ျခင္း အတုိင္းအတာမ်ား
Parameter

Averaging Period

Guideline Value
µg/m3

Dichloromethane

24-hour

3,000

Nitrogen dioxide

1-year
1-hour

40
200

Ozone

8-hour daily maximum

100

a
Particulate matter PM10

1-year
24-hour

20
50

b
Particulate matter PM2.5

1-year
24-hour

10
25

Sulphur dioxide

24-hour
10-minute

20
500

a PM 10 = Particulate matter 10 micrometres or less in diameter
b PM 2.5 = Particulate matter 2.5 micrometres or less in diameter

ဇယား

၃.၃

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ)

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေလထုအတြင္းသို႔ ဆူညံသံ ထုတ္လႊတ္ျခင္း အဆင့္ အတုိင္းအတာမ်ား
Receptor

One hour LAeq (dBA)a
Daytime
07:00 – 22:00
(10:00 - 22:00 for Public holidays)

Night Time
22:00 – 07:00
(22:00 - 10:00 for Public
holidays)

Residential, institutional,
educational

55

45

Industrial, commercial

70

70

a Equivalent

continuous sound level in decibels

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
အရ

စြန္႔ထုတ္

ပစၥည္းမ်ား

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အဆင့္အတြင္း စြန႔ပ
္ စ္ေရ
စြန႔ထ
္ ုတ္ျခင္း နွင့္ စြန႔ထ
္ ုတ္ရန္ ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဇယား
၃.၄ တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထု႔ျိ ပင္ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
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အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မ)ႈ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ေရနံနွင့္ဆီမ်ား ေပ်ာ္ဝင္မႈ10
mg/l

ရရွိေစရန္

ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္

ေရနွင့္

ဆီ

ခြထ
ဲ ုတ္သည့္

စနစ္အရ

ျပန္လည္ရရွိသည့္ ေရအမ်ိဳးအစားျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ဇယား

၃.၄

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ)

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ စြန္႔ထုတ္ေရဆိုး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
Parameter

Unit

Maximum Concentration

Biological oxygen demand

mg/l

30

Chemical oxygen demand

mg/l

125

Oil and grease

mg/l

10

a

6-9

pH

S.U.

Total coliform bacteria

100 ml

400

Total nitrogen

mg/l

10

Total phosphorus

mg/l

2

Total suspended solids

mg/l

50

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
ကုန္းတြင္း

ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕

ထုတ္လုပ္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင့္

အညစ္အေႀကးနွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထြက္ရွိမႈ အဆင့္မ်ားနွင့္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား
အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ကို

ကုန္းတြင္းေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕

ထုတ္လုပ္မႈ

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ဘူမိေဗဒ တုိင္းတာမႈမ်ား၊ တူးေဖာ္မႈမ်ား ၊ တြင္းတူးျခင္း၊
အထြက္တုိးေရးလုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

နွင့္

ပိုက္လုိင္း

နွင့္

အျခား

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ( ဥပမာ - pump stations၊ metering stations, pigging
stations,

compressor

stations,

storage

ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊

facilities)

လုပ္ငန္း

ပါဝင္သည့္

ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင့္ ထြက္ရွိလာသည့္ အညစ္အေႀကး နွင့္
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို
ဇယား ၃.၅တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဇယား

၃.၅

အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
လုပ္ငန္းမ်ားေႀကာင့္

ကုန္းတြင္း

အရည္အေသြး

(ထုတ္လႊတ္မႈ)

ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔

အညစ္အေႀကး

နွင့္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

ထြက္ရွိမႈ

အထြက္တုိးေရး
အဆင့္မ်ား

နွင့္

ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား
Parameter

Guideline

Drilling fluids and cuttings

Treatment and disposal in accordance with applicable
standards provided in the IFC EHS Onshore Oil and Gas
Development guideline

Produced sand

Treatment and disposal in accordance with applicable
standards provided in the IFC EHS Onshore Oil and Gas
Development guideline

Produced water

Treatment and disposal in accordance with applicable
standards provided in the IFC EHS Onshore Oil and Gas
Development guideline
For discharge to surface waters or to land:

− 5-day Biochemical oxygen demand 25 mg/l
−
−
−
−

Chemical oxygen demand 125 mg/l
Chlorides 600 mg/l (average), 1,200 mg/l maximum
Heavy metals (total)a 5 mg/l a
pH 6-9 b

− Phenols 0.5 mg/l
− Sulfides 1 mg/l
− Total hydrocarbon content 10 mg/l
− Total suspended solids 35 mg/l
Hydrotest water

Treatment and disposal in accordance with applicable
standards provided in the IFC EHS Onshore Oil and Gas
Development guideline
For discharge to surface waters or to land:

− 5-day Biochemical oxygen demand 25 mg/l
− Chemical oxygen demand 125 mg/l
− Chlorides 600 mg/l (average), 1,200 mg/l maximum
− Heavy metals (total) 5 mg/l
− pH 6-9

− Phenols 0.5 mg/l
− Sulfides 1 mg/l
− Total hydrocarbon content 10 mg/l
− Total suspended solids 35 mg/l
Completion and well workover fluids

Treatment and disposal in accordance with applicable
standards provided in the IFC EHS Onshore Oil and Gas
Development guideline
For discharge to surface waters or to land:
− pH 6-9
− Total hydrocarbon content 10 mg/l

Storm water drainage

Storm water runoff should be treated through an oil /
water separation system able to achieve oil and grease
concentration of 10 mg/l
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Parameter

Guideline

Cooling water

The effluent should result in a temperature increase of no
more than 3°C at edge of the zone where initial mixing and
dilution take place; where the zone is not defined, use 100
meters from point of discharge

Sewage

Holding and discharge to municipal or centralized
wastewater treatment systems or onboard treatment to
achieve:

− 5-day Biochemical oxygen demand 30 mg/l
− Chemical oxygen demand 125 mg/l
− Oil and grease 10 mg/l
− pH 6-9

− Total coliform bacteria 400/100 ml
− Total nitrogen 10 mg/l
− Total phosphorus 2 mg/l
− Total suspended solids 50 mg/l
−
Air emissions

၃.၃

Achieve WHO ambient air quality guidelines, and apply
the following guideline value to emissions:
− Hydrogen sulfide 5 mg/Nm3 c

နုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား
နွင့္ ကိုက္ညီ ဆီေလ်ာ္ေသာ စီမံကိန္း

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္တင
ြ ္းဥပေဒမ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
နွင့္ IFC ေဆာင္ရြက္ခ်က္စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (IFC PS) ပါ၀င္သည့္ နုိင္ငံတကာစံ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ျပည္တင
ြ ္းဥပေဒမ်ားအတုိင္း

ေဖာ္ေဆာင္ရန္နွင့္

အႏၱရာယ္ျဖစ္နုိင္ေျခ၊

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈ တိ႔ု အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား နွင့္ ဥပေဒကို
ေလးစားလုိက္နာသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ပါဝင္သည့္စီမံကိန္း ျဖစ္ရန္ ခ်မွတ္
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
EIA ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္စီမံကိန္းအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ နုိင္ငံတကာစံ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္

IFC PS (၂၀၁၂): IFC PS သည္ EIA ဆန္းစစ္ခ်က္အတြက္ မူဝါဒဆုိင္ရာ
မူေဘာင္

နွင့္

စီမံကိန္းအတြက္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ

ေရရွည္တည္တံ႔ေစမည့္

တိ႔က
ု ိုေဖာ္ျပထားရာ

အဆိုပါ

အခ်က္အလက္မ်ား တြင္ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား နွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း
အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး နွင့္
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းနွင့္ အႏၱရာယ္ရွိပစၥည္းမ်ား၊ အရည္နွင့္
အစိုင္အခဲ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား၊
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မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည့္
အေလ့အက်င့္မ်ားကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏

EHS

အေကာင္း
လမ္းညႊန္

ဆံုး

ခ်က္မ်ား

ပါဝင္ပါသည္။


ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊

လံုျခံဳေရး

အေထြေထြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

(EHS)

က်န္းမာေရးနွင့္

ေဘးကင္း

(၂၀၁၇)

၊

EHS

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ
အေလ့အက်င့္မ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအလိုက္ အတုယူဖြယ္မ်ား ကို
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းသံုး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ EHS
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္

အရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ားပါဝင္ၿပီး

သင့္တင့္

မွ်တသည့္ ေစ်းနွုန္းျဖင့္ တည္ရွိၿပီး နည္းပညာအေပၚ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္
နိုင္မႈ အတုိင္းအတာတိ႔ု ပါဝင္ပါသည္။


ကုန္းတြင္းေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး (၂၀၁၇) အတြက္
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္း
လံုျခံဳေရး (EHS) အေထြေထြ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား နွင့္



ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ား နွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
အပိုင္းမ်ား

ပါဝင္ေသာ

ျမန္မာနိုင္ငံအား

အသားေပးေဖာ္ျပထားသည့္

နုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား နွင့္ ကိုက္ညီ ဆီေလ်ာ္ျခင္း။

၄။

စီမံကိန္းအေႀကာင္းအရာ နွင့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားစုစည္းမႈ
ယခုအခန္းတြင္ မန္းေရနံေျမတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပန္လည္အထြက္တုိးေရး

အေႀကာင္းအရာ

နွင့္

EOR

အစီအစဥ္ကို

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤအခန္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ EIA အစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း
ရရွိခဲ့သည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံပါသည္။

၄.၁

ေရနံေျမဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
မန္းေရနံေျမသည္

ျမန္မာနုိင္ငံအလယ္ပိုင္း၊

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏

အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေရနံေျမသည္ ( ၁၆) ကီလိုမီတာ
အရွည္ရွိၿပီး

(၁.၅)

စတုရန္းကီလိုမီတာရွိသည့္

ကီလိုမီတာ

အက်ယ္အဝန္း

ရွိကာ

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း

(၈၂)
လုပ္ကြက္

အမွတ(္ ၂) တြင္ တည္ရွိပါသည္။ မန္းေရနံေျမသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္
(၆၀) မီတာတြင္ ရွိကာ ေရနံေျမ၏ ေတာင္ပိုင္း နွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းကို
ကုန္းကမူမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားထားသည္။ စီမံကိန္းေဒသမ်ားကို ပံုျပဇယား ၁.၁ တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

မန္းေရနံေျမ၏

တည္ေနရာကို

ဇယား

၄.၁

တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဇယား ၄.၁

မန္းေရနံေျမ၏လုပ္ကြက္တည္ေနရာ

အမွတ္

လတၱီက်ဴ

ေလာင္ဂ်ီက်ဳ

၁

689303.42

2249525.16

၂

693527.28

2250791.28

၃

697062.53

2231386.30

၄

697565.00

2229993.20

၅

696839.00

2229985.00

၆

696690.60

2230260.10

၇

695826.40

2229635.30

၈

695390.70

2229630.40

၉

691733.26

2236632.30

မန္းေရနံေျမကို

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက

၁၉၇၀ခုနွစ္တြင္

ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔ကာ လက္ရွိ အခ်ိန္တင
ြ ္ တြင္းေပါင္း ( ၆၇၂) တြင္းအနက္ ၂၀၁၅ခုနွစ္
ႀသဂုတ္လအထိ တြင္း (၃၀၅) တြင္း တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး က်န္
တြင္းမ်ားကို

ပိတ္သိမ္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။

တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေရး

စီမံခ်က္အရ

ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈကို ( ၁၃.၂ MMbbls) ေရနံစည္သန္းေပါင္း
(၁၂.၁) သန္း သို႔ တုိးတက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အထိ သာမန္
က်ဆင္း ေနသည့္မ်ဥ္းေကြးႏွုန္းထား အထက္ ( ၈ MMbbls ) သန္း ပါဝင္ၿပီး
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ( ၁၃.၇ ) Bcf ထုတ္လုပ္နုိင္ခဲ႔သည္။
MPRL E&P မွ စီမံခန္႔ခြဲထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္
စက္ယႏၱရားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတိ႔ု ပါဝင္ပါသည္

ဝန္ထမ္း ၁၅၀ ဦး ေနထိုင္ရန္နွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူနုိင္ရန္
အေထာက္အပံ့မ်ား ပါဝင္သည့္ စခန္းတစ္ခု နွင့္ ရံုး၀န္ထမ္း (၂၀) ဦးအတြက္
ရံုးခန္းေနရာ၊ ျမန္မာ့ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွ လုပ္သား (၁၈၀)
နွင့္ ရံုးဝန္ထမ္း ၈၁၆ ဦး။



တြင္းတူးစက္ တစ္စက္၊ One Workover rig နွင့္ Five pulling units



material planning, inventory control, loading and offloading
facilities,

transportation

and

tubular

inspection

ဆုိင္ရာ

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားပါဝင္သည့္ အလုပ္ရံု သိုေလွာင္ရံု တစ္ရံု။


တြင္းတူးစက္၊ Workover rig ၊ pulling units၊ rolling stock၊ ancillary
mechanical

equipment

စက္ယႏၱရားမ်ား

စသည့္

ေရနံတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ

နွင့္ ေမာ္တာ၊ ဂ်င္နေရတာ
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တပ္ဆင္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နုိင္မည့္ အလုပ္ရံု
တစ္ခု၊


တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းရွိရာေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေရးစခန္းမ်ား၊ အထူး
စီမံကိန္းမ်ား၊

လမ္းျပဳျပင္

လုပ္သားအင္အား

နွင့္

ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား

အေထာက္အကူျပဳ

ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္

ပစၥည္းမ်ား

ပါဝင္သည့္

အလုပ္ရံုတစ္ခု။ such as the maintenance and upgrade of the
GOCS's, construction of state-of-the-art cellars of producing wells,
etc; and


တြင္းျပဳျပင္ကိရိယာမ်ားနွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ as well as
repair and maintenance of hoisting systems and masts of pulling
unit မ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမည့္ လုပ္သားအင္အား နွင့္ အေထာက္အကူျပဳ
ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အလုပ္ရံုတစ္ခု။

၄.၂

ေရနံျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေရး တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္

၄.၂.၁ အေထြေထြ
ေရနံစိမ္းတိုးတက္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ နွင့္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈတင
ြ ္ သိသာထင္ရွားသည့္
အဆင့္မ်ားအျဖစ္

ပထမဆင့္၊

ဒုတိယဆင့္

နွင့္

ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးေရး

တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တို႔ (ပံုျပဇယား ၄.၁) ပါဝင္ပါသည္။
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေရး ပထမအဆင့္ အတြင္း Reservoir အေပၚ သဘာဝဖိအား
(သိ႔မ
ု ဟုတ္)

Gravity

ေျမေပၚေရာက္ရွိေစရန္

drive

oil

သယ္ယူ

into

the

wellbore,

ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္

pumps

ေရနံမ်ား
ကဲ့သ႔ို

လူလုပ္ပင့္တင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တု႔ိ ပါဝင္သည္။
ဒုတိယအဆင့္တြင္

ေရနံေျမ၏

ထုတ္လုပ္မႈသက္တမ္းကို

အရွည္သျဖင့္

တည္တန
ံ့ ုိင္ရန္ ေရ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ဓာတ္ေငြ႔ထည့္သြင္းျခင္း၊ ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕
ထိန္းသိမ္းနုိင္မႈ အတြက္ Oil Reservoir ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ျခင္းကဲ့သို႔ ထပ္ေပါင္းစြမ္းအင္
ျဖည့္ဆည္း သည္ ့နည္းလမ္း မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ေရနံထုတ္လုပ္ရာတြင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ နွင့္
ေရတိ႔ရ
ု ွိၿပီး အဆုိပါေရကို ေျမျပင္တင
ြ ္ စနစ္တက်စြန္႔ထုတ္မည့္ ေရစီးေႀကာင္း
စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ နွင့္ သိုေလွာင္ကန္မ်ား အတြင္းသိ႔ု ျပန္လည္ထည့္သြင္းသည့္
စနစ္မ်ားျဖင့္

စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းသို႔

ထြက္ရွိေရမ်ား

သိုေလွာင္ကန္အတြင္း ျပန္လည္ထည့္သြင္းသည့္ ကုစားမႈသည္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းနွင့္
တန္ျပန္ဓာတ္ျပဳျခင္းတုိ႔

မျဖစ္ေပၚေစသည့္

အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္

ကုစားမႈ

တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
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ပံုျပဇယား ၄.၁ ေရနံစိမ္းရွာေဖြမႈ နည္းလမ္းမ်ား

ပံုျပဇယား ၄.၂ ေရနံ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေရး (EOR) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု
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ရွိရင္းစြဲ

ေရနံေျမ၏

ျပည့္ျဖိဳးေရး

အရည္အေသြးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အလို႔ငွာ

ပထမအဆင့္

ဘူမိေဗဒဆန္းစစ္ခ်က္
အဆင့္အေနျဖင့္
ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအဆင့္မ်ား

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တင
ြ ္

ျပန္လည္ကာမိေစရန္

တတိယ

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေရး (သိ႔မ
ု ဟုတ)္ EOR ကို ေဆာင္ရြကရ
္ မည္
တြင္းတူးသည့္

ေနွာင္းပိုင္းျဖစ္ျခင္း
ျဖစ္ေစသည့္

နွင့္

နွင့္

ျပန္လည္

တု႔ေ
ိ ႀကာင့္

အခ်က္မ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျခင္း
ေရနံေရြ

အေပၚ

နွင့္

့လ်ားမႈအေပၚ

EOR

တြင္းသက္တမ္း

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္ရြက္မည္

ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံခုိေအာင္းေနေသာ ေနရာမွ ထပ္တိုးထုတ္ယူရရွိရန္ ေရေႏြးေငြ႕၊
ေလ ၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ နွင့္ မိုက္ခရိုဘီ ( steam, air, detergents, carbon
dioxide or microbes, to recovery additional oil from the reservoir) နွင့္
တြင္းတူး

တြင္းျပင္

လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္

ထည့္သြင္းရည္မ်ား

အသံုးျပဳျခင္းသည္

အေျခခံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ EOR တြင္ ပါဝင္သည့္ အေျခခံနည္းလမ္း
သံုးရပ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။


ဓာတ္ေငြ႕ထည့္သြင္းျခင္း- ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ (in which a miscible
displacement process maintains reservoir pressure and improves
oil displacement by reducing the interfacial tension between oil
and water.) သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ နုိက္ထရိုဂ်င္၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္မ်ား
အသံုးျပဳျခင္း၊



အပူေငြ႕ထည့္သြင္းျခင္း-

သိုေလွာင္ကန္မ်ားအတြင္းသို႔

Oil

Viscosity

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နွင့္ Mobility ration တိုးတက္ရန္ ေရနံအခ်ိဳ႕ အေငြ ့ပ်ံေစမည့္
အပူခ်ိန္ျဖစ္ေစျခင္း၊


ဓာတုပစၥည္းထည့္သြင္းျခင္း- ထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ေစရန္ ေျမျပင္တင္းမာမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း နွင့္ Mobility ကို အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ Polymers ေခၚ Longchain molecules ေမာ္လီက်ဴးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊

အဆိုပါ

နည္းလမ္းသံုးရပ္အနက္

နည္းပညာဆုိင္ရာ
အေျခအေနအရ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အဆင္ေျပသည့္

ဓာတုပစၥည္းထည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းသည္
နွင့္

တည္ရွိၿပီး

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏

နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္

ေအာက္ပါအတုိင္း

သံုးသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။


သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ထည့္သြင္းျခင္းနည္းလမ္းတြင္
ဖိအားျမင့္

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔

အဓိကလိုအပ္သည္မွာ

ပမာဏအေျမာက္အမ်ားလိုအပ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တင
ြ ္ မန္းေရနံေျမ၏ ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈမွာ (၂ MMcfd ) ခန္႔
သာရွွိၿပီး

ေရနံရည္

အသြင္ေျပာင္းလဲ

စက္ရံုသို႔ပို႔ေဆာင္ေနပါသည္။
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ျဖည့္သင
ြ ္းရန္

လံုေလာက္သည့္

ပမာဏ

မရွိေခ်။

ဖိအားအျမင့္ျဖင့္

compressor အႀကီးမ်ား လည္ပတ္နုိင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။


အပူထည့္သင
ြ ္းျခင္းတြင္
ထုတ္ယူရသည့္

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အေျမာက္အမ်ားကို

အပူစြမ္းအင္

လိုအပ္သည္။

အသံုးျပဳ

ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေရး

(သိ႔မ
ု ဟုတ္) EOR အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဒသထြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔
လိုအပ္ခ်က္

ျမင့္မားသျဖင့္

အပူထည့္သင
ြ ္းျခင္း

နည္းလမ္းသည္လည္း

နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးအတြက္ တြက္ေျခကိုက္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားနုိင္ျခင္း မရွိပါ။
မန္းေရနံေျမဆုိင္ရာ အဆုိျပဳစီမံကိန္းတြင္ EOR လုပ္ငန္းစဥ္ပါ Micorbes ႏွင့္
ခၽြတ္ေဆး

Detergents

မ်ားအသံုးျပဳရသည့္

ဓာတုပစၥည္းထည့္သြင္းျခင္း

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဆုိျပဳ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ေရနံခုိေအာင္း
ေနေသာ ေနရာမွ ေရနံအျမင့္ဆံုး ရရွိနုိင္ရန္ Biocides ၊ Detergents နွင့္ Water
Softener

တိ႔မ
ု ွာ

ဓာတ္တုပစၥည္းမ်ား၏

အသံုးမ်ားသည့္
ေပ်ာ္ဝင္မႈ

ကို

ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အနည္းဆံုး

အဆုိပါ

ေပ်ာ္ဝင္မႈျဖစ္ေစရန္

နွင့္

ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚသက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ျပန္လည္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ လည္ပတ္စီးဆင္းနုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ EOR
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပံုျပဇယား (၄.၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
MPRL

E&P

အေနျဖင့္

မန္းေရနံေျမတြင္

ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းေနသည္ကို

ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း EOR နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳမည္ဟူ၍
အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲထားပါသည္။ ယာယီအစီအစဥ္အေနအရ Field Operations
အဖြဲ ့မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၅) တြင္းႏႈန္းျဖင့္ တြင္းမ်ားအတြင္းသို ့ေရထိုးသြင္းျခင္းနည္းကို
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ တြင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ တြင္းမ်ားမွာ ယခုလက္ရွိတြင္ ပိတ္သိမ္းထားေသာ တြင္းမ်ား
ျဖစ္သည္။ ထိုတြင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ sub-surface overview, well bore
mechanical feasibility and accessibility တို ့ကို ၾကည့္၍ ေရြးခ်ယ္ ထားပါသည္။
ထိတ
ု င
ြ ္းမ်ားမွာ မန္းေရနံေျမအတြင္းရွိ ေနရာအႏွံ ့အျပားတြင္ တည္ရွိေနၾကပါသည္။
တြင္းေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လည္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါသည္။

၄.၂.၂ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
မန္းေရနံေျမတြင္ ရွိရင္းစြဲ ေရနံတြင္းမ်ားမွ ေရနံထုတ္လုပ္မႈတုိးတက္ေရးအတြက္
တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ရေသာ
ထပ္တုိးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔တင
ြ ္ Injection Wells နွင့္ ဆက္စပ္
ကိရိယာမ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္း သိုေလွာင္ရံုမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ Injection Wells နွင့္ ဓာတုပစၥည္း ထည့္သြင္းရန္ အတြက္
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ဆက္စပ္ကိရိယာမ်ားမွလဲြ၍ မန္းေရနံေျမတြင္ ရွိရင္းစြဲ ပံုမွန္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
အတုိင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ရွိရင္းစြဲ ပံ့ပိုးပစၥည္းရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးပစၥည္းသစ္မ်ား ထားရွိနိုင္ရန္အတြက္
တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလထုအတြင္း
ထုတ္လႊင့္မႈ

နွင့္

ဆူညံသံမ်ား၏

အေႀကာင္းရင္းျဖစ္သည့္

ဂ်င္နေရတာမ်ား၊

ကရိန္းမ်ား၊ မ တင္ ယာဥ္မ်ား၊ တြင္းတူးစက္မ်ား နွင့္ Pulling Units တို ့ ကဲ႔သို႔
စက္ယႏၱရားမ်ား

အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔

တြင္းတူးျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

အဓိကေဆာင္ရြက္ရသည့္

ပါဝင္ပါသည္။

ေျမသား

Injection

ခြထ
ဲ ုတ္ျပဳျပင္ျခင္း၊

Wells

လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္္ပါသည္။

မ်ားအတြက္

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း

မ်ားတြင္ ပိုက္လိုင္းခ်ျခင္း၊ ဝရိန္ေဆာ္ျခင္း၊ Scaffolding နွင့္ ဓာတုပစၥည္းသိုေလွာင္ရံု
တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားပါ ပါဝင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ
ထပ္မံျဖည့္ဆည္းရမည့္ လုပ္သား အင္အား မရွိပါ။ သိ႔ျု ဖစ္၍ လုပ္သားစခန္း လိုအပ္မႈ
မရွိပါ။

၄.၂.၃ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဓာတုေဆးရည္မ်ားကို ဓာတုပစၥည္း
သိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရနံေျမရွိရာသိ႔ု သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ဓာတုေဆးရည္မ်ားကို ထည့္သြင္းကုစားမည့္တင
ြ ္းမ်ားသို႔ ထရပ္
ကား မ်ားျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ေပးရပါသည္။
ေရနံထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစရန္ ထည့္သြင္းကုစားမည့္တင
ြ ္း မ်ားတြင္ အစားထိုး
ပစၥည္း (ဥပမာ - စီမံကိန္း အသံုးျပဳေဆးရည္) ကို ေရနံခုိေအာင္းေနေသာေနရာ
မ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း ရပါသည္။ အဆုိပါ အစားထိုးပစၥည္းသည္ ယင္းပစၥည္း
နွင့္ ေရနံတ႔အ
ို ႀကားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ Interfacial Tension ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊
Capillary Forces နွင့္ Water Viscosity ကို ျမင့္ေစျခင္းျဖင့္ reservoir ရိွ ေက်ာက္/
မူလရွိၿပီး ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ ေရနံထုတ္ယူျခင္း
စနစ္ကိုျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ထု႔ျိ ပင္

ထုတ္လုပ္ေရးတြင္းမ်ား၏

အထြက္

ေကာင္းမြန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ အစားထိုးေဆာင္ရြက္နုိင္ၿပီး နွင့္ Oil viscosity ကို
ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

ဓာတုပစၥည္းမ်ားတြင္

Paraffin

dissolvent,

paraffin

inhibitor, pore point depressant and GreenZyme နွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ (က)
တြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္

ပစၥည္းကိရိယာဆုိင္ရာ

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး

အခ်က္

အလက္မ်ား ( Material Safety Data Sheet-MSDS) ပါဝင္ပါသည္။ ဓာတ္တုပစၥည္း
အသံုးျပဳျခင္း နွင့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစျခင္း ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို
ေအာက္ပါ ဇယား (၃.၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဇယား

(၄.၂)

EOR

လုပ္ငန္းတြင္

အသံုးျပဳနုိင္ေျခရွိသည့္

ဓာတ္တုေဆးရည္

သံုးစြျဲ ခင္းနွင့္

အဆိပအ
္ ေတာက္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း
ဓာတုပစၥည္း

သံုးစြပ
ဲ ံု

အမည္

သံုးစြသ
ဲ ည့္

အဆိပ္အေတာက္

ေဆြးေျမ့ပ်က္စီး

ပမာဏ

ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ဆုိင္ရာ ႏို္င္မႈ အျခအေန
အခ်က္အလက္မ်ား

Alkaline

အက္လ္ကာလုိင္း

(sodium

သည္ ေရနံ ခုိေအာင္း

ေစႏိုင္ ၿပီး၊

substances)

hydroxide,

ႏိုင္ ေသာေနရာ

အက္လ္ကာလုိင္း

မ်ားအတြက္

မ်က္ႏွာျပင္ တင္းအား

ေအးဂ်င့္ က တစ္သွ်ဳး

မသင့္ေလ်ာ္ပါ

ကို က်ဆင္းေစျပီး

ဆဲလ္မ်ားကို ထိုးေဖါက္

ေရနံစီးဆင္းမႈ အား

ဝင္ေရာက္ပ်က္စီးေစႏိုင္

ေကာင္းကာ အထြက္

ပါသည္။ အက္ဆစ္

ႏႈန္းတိုးေစ ရန္

မဟုတ္ေသာ္ လည္း

ဓါတ္ျပဳေပးေစပါသည္။

ပထမ အၾကိမ္ ထိ ခံရ

sodium
carbonate,
sodium
silicate or
potassium
hydroxide)

ဂါလံ အနည္းငယ္ တျဖည္းျဖည္းပြန္းစား

(Inorganic

လွ်င္ အနည္းငယ္
နာၾကင္မႈ ရိွ ႏိုင္ၿပီး
အႀကိမ္ေရမ်ား လွ်င္
ပြန္းစားမႈအႏၱရာယ္
ပိုလီမာရဲ႕အားသာခ်က္

Polymer

ျဖစ္ေသာ ပ်စ္အားကို

Hydrolyzed

တိုးေစၿပီး ေရနံခုိေအာင္း

Polyacrylam
ides (HPAM)
and

ေနေသာ ေနရာ မွ
ေရနံတြန္းထုတ္ရာတြင္
အသံုးျပဳပါသည္။

ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါသည္။

1,000mg/L and relative
molecular weight of
polymeris between
1.2×107 & 1.6×107.
Polymer dosage
is 640PV.mg/L and
injection rate is 0.14
PV/a. Injection-

Xanthan

production well
spacing is between
150meters and

သဘာဝ

မ်က္လံုး၊ အေရျပား

အေလွ်ာက္ေဆြး

ႏွင့္ထိ လွ်င္ ယားယံ

ေျမ့ပ်က္စီး

ႏိုင္ၿပီး အေရျပား

ႏိုင္ပါသည္၊

အတြင္းဝင္ ေရာက္ပါက
အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစ
ႏိုင္ပါသည္။
စားေသာက္မိေသာ္
အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစ

175meters.

ႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္

မန္းေရနံေျမရွိ

ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မႈရိွေနႏိုင္ပါသည္။

တြင္းေပါင္း

ယင္းထြက္ရွိလာေသာ

(၈၀)

ခန္႔တင
ြ ္

ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို

ေလထုအတြင္းသို႕ ထိန္းခ်ဳပ္ထုတ္လႊတ္လ်က္ရိွပါသည္။ အဆုိပါဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေရနံ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းစဥ္အရ

ဟိုက္ဒရိုကာဗြန္ေရေငြ႔၊

ေရေငြ႔နွင့္

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔

ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္

ကဲ့သို႔

သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျခား

ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ပါဝင္နုိင္၊ ကြဲျပားနုိင္ပါသည္။ ထုတ္လႊတ္မႈတင
ြ ္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈနွင့္
ဆက္စပ္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့ မ်ားသည္ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း မရွိဘဲ ေလထုထသ
ဲ ို႔
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တုိက္ရိုက္ ထြက္ရွိပါသည္။ ထု႔ျို ပင္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
နွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈစနစ္မ်ားသည္ လူထု နွင့္ လုပ္ငန္းခြငဝ
္ င္သူမ်ားကို အႏၱရာယ္
ျဖစ္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္မည့္ အတြက္ အေရးေပၚ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ မ်ားလည္း
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အထြက္တုိးလုပ္ငန္းမ်ား
ေရာေနွာပါဝင္သည့္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

စြန႔ထ
္ ုတ္ေရ

နွင့္

လုပ္ကိုင္ရာတြင္

ဆားငန္ေရမ်ား

ဓာတုပစၥည္း

က်န္ရွိနုိင္ပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလက္ရွိ အဆင့္အရ ဓာတုပစၥည္း စီးဆင္းမႈတင
ြ ္
ထည့္သြင္းဓာတုပစၥည္းပမာဏသည္ ေရနံသိုေလွာင္ကန္တြင္ ေပ်ာ္ဝင္မႈ၊ စီးဆင္းမႈ
နွင့္

စုပ္ယူမႈကို

ထိန္းသိမ္းနုိင္သည့္ဒီဇိုင္းပံုစံ

ျဖစ္ပါသည္။

စြန႔ထ
္ ုတ္ဆားငန္

ေရမ်ားတြင္ ဓာတုပစၥည္းေပ်ာ္ဝင္မႈကို ဆားငန္ေရသန္႔စင္သည့္ နည္းလမ္း မွ တဆင့္
ျပန္လည္သန္႔စင္ၿပီး
ေရနံတြင္ေပ်ာ္ဝင္သည့္
မ်ားၿပီးဆံုးသည္အထိ

သိုေလွာင္ကန္

အတြင္းသို႔

ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို

ျပန္လည္ထည့္သြင္းပါသည္။
သန္႔စင္သည့္

ေရနံခ်က္လုပ္ျခင္း၏

လုပ္ငန္းစဥ္

အပိုင္းက႑

တစ္ခုအေနျဖင့္

ပို႔ေဆာင္ေပး ပါသည္။ စြန႔ထ
္ ုတ္ေရမ်ားကို မစြန္႔ပစ္မီ စြန႔ထ
္ ုတ္ေရ သန္႔စင္သည့္
စနစ္အရ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြလ
ဲ ်က္ရွိပါသည္။ စြန႔ထ
္ ုတ္ေရ သန္႔စင္သည့္စနစ္ပါ
အျခားအေႀကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါ အခန္း ၄.၃ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားအင္အား (၅၀၀) ခန္႔ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းရမည့္ လုပ္သား
အင္အား မလိုအပ္ေသးပါ။ သိ႔ျု ဖစ္၍ လုပ္သားစခန္း လိုအပ္မႈ မရွိပါ။

၄.၃

မန္းေရနံေျမျပန္လည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

PCC

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ

ေဒသမ်ားတြင္
မ်ားျဖင့္

MPRL

E&P

သည္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း

မန္းေရနံေျမျပန္လည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္

လ်က္ရွိပါသည္။


အစားထုိးတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း - လက္ရိွတင
ြ ္ ပံုမွန္အထြက္ႏႈန္း
က်ဆင္းမႈ ကို ကာမိေစရန္ အစားထုိုးတြင္းတူးျခင္းမ်ားကို လက္ရိွ
ထုတ္လုပ္ေနေသာ တြင္း ဧရိယာအတြင္း လူေနပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္
အလွမ္း ေဝးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ။



အနက္ေပတိုးခ်ဲ႕တူးေဖာ္ျခင္း - လက္ရိွတူးေဖာ္ၿပီးသား တြင္း တြင္
အနက္ေပ ရာဂဏန္းဝန္းက်င္ တုိးခ်ဲ႕တူးေဖာ္ျခင္း၊



ဓာတုေဆးရည္ျဖင့္ကုစားျခင္း

-

ေရနံခုိေအာင္းနိုင္ေသာေနရာမွ

ေရနံအထြက္တိုးမွႈ အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေျမေအာက္မွ
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ေရနံစီးဝင္နွႈန္းေကာင္းမြန္ရန္

ဓာတုေဆးရည္မ်ားျဖင့္

ဓါတ္ျပဳ

ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း


တြင္းျပင္ျခင္း

-

ေျမေအာက္မွ

ေရနံအထြက္တိုးမွႈေကာင္း

မြန္ေစရန္အတြက္

ေရနံစီး၀င္နွႈန္းေကာင္းမြန္ရန္

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(Swabbing)၊ ေရနံတြင္းေအာက္ ေျခသန္႔ရွင္းရန္ အနည္အနွစ္မ်ား
ခပ္ထုတ္ျခင္း (Bailing)၊


Pumping Unit မ်ားတိုးတက္မႈ - တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ဝိုက္တြင္ ေရနံဖိတ္စင္မႈေႀကာင့္
ထိခိုက္မႈမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ရန္

Pumping

Unit

မ်ားကို

ျပင္ဆင္ထိန္းသိ္မ္းျခင္းမ်ား၊


ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရး
နွင့္ ေရနံဖိတ္စင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔
သိုေလွာင္ရာေနရာမ်ား (GOCS) ၊ ေရနံ ပိုက္လိုင္းမ်ားနွင့္ Drain Pits
မ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း၊



ပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ ထိေတြ႔မႈကို ေရွာင္ႀကဥ္ရန္ နွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ
ရွိရင္းစြအ
ဲ ရင္းအျမစ္မ်ားကို မူလအတုိင္း ထိန္းသိမ္းနုိင္ရန္ Shut-in
Wells – sealing off shut-in wells မ်ားကို ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊



ေရနံတြင္းမ်ားကို

ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းနုိင္ရန္

ျပန္လည္တူးေဖာ္

ရွင္းလင္းျခင္း (Re-perforations) ၊ ျပန္လည္တူးေဖာ္ ရွင္းလင္းျခင္း
သည္ ေရနံထြက္ရွိရာေနရာ (pay zone) မွ ေရနံတြင္းဝ (wellbore)
အႀကားရွိ

ေရနံထက
ြ ္ရွိမည့္

လမ္းေႀကာင္းျဖစ္ေအာင္

ဖန္တီး

ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္တူးေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္းမျပဳမီ လိုအပ္
ေသာအနက္တြင္

အမိႈက္သရိုက္မ်ား

ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္

Scrapping နွင့္ Bailing တို႔ ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး လိုအပ္ပါက
တူးေဖာ္ျခင္း (Drilling)

တိ႔ု ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျပန္လည္တူးေဖာ္ရွင္းလင္းရာတြင္
ေအာင္

က်ည္အိမ္

(bullets)

လိုအပ္သည့္အနက္
မ်ားျဖင့္

ေရာက္

ထည့္သြင္းထားသည့္

ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္သာပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳရတတ္ပါသည္။ အဆုိပါ
က်ည္အိမ္ (Bullets) မ်ားကို အစုိးရအသိအမွတ္ျပဳ ကုန္ပစၥည္း
တင္သြင္းသူမ်ားကသာ

ကိုင္တြယ္၊

ခြင့္ရွိပါသည္။

က်ည္အိမ္

(Bullets)

ပစၥည္းမ်ားကို

အမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္

သိုေလွာင္၊

တင္သြင္း

မ်ားအတြင္းရွိ

ေပါက္ကြဲ

ကုန္ပစၥည္းတင္သင
ြ ္းသူမ်ား၏

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ က်ည္အိမ္မ်ားအတြင္ ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ခြျဲ ခား သတ္မွတထ
္ ား
ပါသည္။


ျပင္းအားေပ်ာ့ေပါက္ကပ
ြဲ စၥည္း၊ ဥပမာ ေပါက္ကအ
ြဲ ားနွင့္ ယမ္းမႈန႔္
နည္းပါးျခင္း၊
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ျပင္းအားျမင့္ ေပါက္ကြပ
ဲ စၥည္း၊ မူလခန္းမွန္းခ်က္အတိုင္း ျပင္းအား
ျမင့္ ေပါက္ကမ
ြဲ ႈမ်ား ( ဦးေပါက္ကဲမ
ြ ႈမ်ား) နွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ျပင္းအားျမင့္ ေပါက္ကမ
ြဲ ႈမ်ား။


ကနဦး ျပင္းအားျမင့္ ေပါက္ကမ
ြဲ ႈတြင္ သတၱဳနွင့္ နုိက္ထရိုဂ်င္
ျဒပ္ေပါင္းျဖင့္ ျပင္းထန္စြာေပါက္ကျြဲ ခင္း၊



ေနာက္ဆက္တြဲ ျပင္းအားျမင့္ ေပါက္ကမ
ြဲ ႈတင
ြ ္ နုိက္ထရိုဂ်င္၊
ေအာက္ဆီဂ်င္နွင့္ (RDX, HMX, PS (picryl sulfone), HNS
(hexanitrostillbene), Composition B ( 60% RDX,
40% trinitrotoluene, Amoniumnitrate ( Seismic
တုိင္းတာမႈမ်ားတြင္

အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္

ပိုးသတ္ေဆး

တစ္မ်ိဳး)


စြန႔ထ
္ ုတ္ေရျပန္လည္သန္႔စင္သည့္

လုပ္ငန္း

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး-

စြန႔ထ
္ ုတ္ေရစနစ္တက် စြန႔ထ
္ ုတ္ရန္ နွင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္နုိင္ရန္
Drain Pits ၊ Centrifugal pumps, Filtration Units, Holding
Tanks and Dumping Wells မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရပါမည္။
စြန႔ထ
္ ုတ္ေရမွ ေရနံျပန္လည္စုေဆာင္းရယူၿပီး သိုေလွာင္ကန္မ်ား
အတြင္း ပို႔လႊတ္ရ ပါသည္။ ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ Slug
မ်ားကို ေျမတြင္ ျမဳပ္ထား ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ရာ ပလပ္စတစ္ျဖင့္
စည္းပိတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သန္႔စင္ၿပီး စြန႔ပ
္ စ္ေရ မ်ားသည္ ေရနံနွင့္
Slug ပါဝင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လိုအပ္ပါက စြန္႔ပစ္ေရသိုေလွာင္တင
ြ ္း
(Dumping Wells) တြင္ စြန႔ပ
္ စ္နုိင္ရန္ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ သန္႔စင္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ သန္႔စင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံုျပဇယား
(၄.၃) တြင္ေဖာျ္ပထားပါသည္။
မန္းေရနံေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မေဆာင္ရြက္မီ နွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေျခအေနမ်ားၿပ
ပံုမ်ားကို ပံုျပဇယား (၄.၅) တြင္ ေဖာျ္ပထားပါသည္။
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ဇယား

(၄.၃)

EOR

လုပ္ငန္းတြင္

အသံုးျပဳနုိင္ေျခရွိသည့္

ဓာတ္တုေဆးရည္

သံုးစြျဲ ခင္းနွင့္

အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း
ဓာတုပစၥည္း

သံုးစြပ
ဲ ံု

အမည္

သံုးစြသ
ဲ ည့္

အဆိပ္အေတာက္

ေဆြးေျမ့ပ်က္စီး

ပမာဏ

ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ဆုိင္ရာ ႏို္င္မႈ အျခအေန
အခ်က္အလက္မ်ား

Paraffin

ထုတ္လုပ္ေရးတြင္းမ်ား ဂါလံ အနည္းငယ္ သတင္းအခ်က္

အေတာ္အသင့္

Dispersant

နွင့္ေရနံပိုက္ လိုင္း

အလက္ မလံုေလာက္

တည္ၿမဲႏိုင္

မ်ားတြင္ ေရနံစီးဆင္းမႈ

ျခင္း။ ဓာတုေဆးတြင္

သည္ဟု

အားေကာင္းေစရန္

အဓိကပါဝင္

သတ္မွတ္ရမည္

သိုေလွာင္ကန္မ်ား၊

ပစၥည္းျဖစ္သည့္

ျဖစ္ပါသည္။

စီးဆင္းမႈလမ္း

toluene ေႀကာင့္

ေႀကာင္းအတြင္း

ရုတ္တရက္

သန္႔ရွင္း ေစရန္။

အသက္အႏၱရာယ္
ထိခိုက္ ေစႏိုင္ျခင္း၊
toluene which could
lead to acute lethal
effect on mammals
at 5,100 ppm for
LC50 and No
Observed Adverse
Effect Level (NOAEL)
at 200 ppm

Paraffin

ဖေယာင္းဆီေပ်ာ္

ေရနံစိမ္း

စားေသာက္မိေသာ္

အေတာ္အသင့္

Inhibitor

ဝင္မႈမ်ားေသာ

Portion

အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစ

တည္ၿမဲႏိုင္

ေရနံစိမ္းမ်ား

တစ္ခုစီအတြက္

ႏိုင္ပါသည္၊

သည္ဟုသတ္

ထုတ္လုပ္ရာတြင္

၂၅% ရွိ

မ်က္လံုး အေရျပား

မွတ္ရမည္

တြန္းထုတ္နုိင္မႈ

Paraffin

အဝတ္ မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔

ျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းအားကို

Inhibitor

ျခင္းကို ေရွာင္ရန္၊

သိ႕ု ေသာ္

ျမွင့္တင္ရန္

အသံုးျပဳၿပီးတုိင္း ေဆး

သည္

အသံုးျပဳသည္။

ေၾကာသန္႔စင္ရန္။

ေျမေအာက္ေရ

၄င္း

Annulus အတြင္းသိ႔ု

ေၾကာႏွင့္

ဓာတုေဆး၏ေလးပံု

အလြန္ေဝးကြာပါ

တစ္ပံုခန္႔ျဖင့္ အခ်ိန္

သည္

(၄) နာရီႀကာ စိမ့္ဝင္
ၿပီးေရနံစိမ္း အတြင္း
ေရာေႏွာ ေပ်ာ္ဝင္
ေစသည့္ေပ်ာ္ဝင္
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ပစၥည္းအျဖစ္
အသံုးျပဳသည္။
Pour Point

စီးဆင္းမႈအားေကာင္း

ေလာင္းခ် မည့္

အသက္ရွဳမႈကို

တည္ၿမဲႏိုင္

Depressant

ေစရန္အတြက္

ေနရာနွင့္

အေႏွာင့္ အယွက္ မျဖစ္

သည္ဟုသတ္

(PPD)

ဆီချဲ ခင္းကို

ေရနံစိမ္းအေပၚ

ႏို္င္ပါ၊

မွတ္ရမည္

(Airflow

ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္သည့္

တြင္ မူတည္၍

သိ႔ေ
ု သာ္ MSDS ပါ

ျဖစ္ပါသည္။

1535)

Polymer အျဖစ္

ပမာဏကို

အတို္င္း ကို္င္တြယ္

သိ႕ု ေသာ္

အသံုးျပဳသည္။

ေလွ်ာ့ခ်နုိင္

ပါရန္၊

သည္

သည္။

၄င္း

ေျမေအာက္ေရ
ေၾကာႏွင့္
အလြန္ေဝးကြာပါ
သည္

GreenZyme

ဇီဝေဗဒအရည္

ပမာဏ

အႏၱရာယ္နွင့္

ေဆြးေျမ့ပ်က္စီး

အင္ဇီုင္းျဖစ္ၿပီး

နည္းပါးေစရန္

အျခားထိခိုက္မႈမ်ား

ႏို္င္ပါသည္

ပရိုတင္းကို အေျချပဳ

ထိန္းခ်ဳပ္

မရိွႏိုင္ပါ။

သက္မဲ႔ဓာတ္ကူ

နုိင္ပါသည္။

ပစၥည္းျဖစ္ကာ
ထုတ္လုပ္ေရး
တြင္းမ်ားတြင္ အထြက္
တိုးရန္
အသံုးျပဳပါသည္။
၄င္းသည္ (e.g. 2 %
KCl, filtered water
& mild acetic acid)
တိ႔က
ု ့သ
ဲ ႔ဓ
ို ာတ္တုိး
ပစၥည္း မ်ား နွင့္
ေပါင္းစပ္ၿပီး injection
pump
မ်ားမွဖိအားနည္းနည္း
ျဖင့္ တြင္း အတြင္းသိ႔ု
ထည့္သြင္းရျခင္း
ျဖစ္သည္။
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ပံုျပဇယား (၄.၄) မန္းေရနံေျမရွိ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးလုပ္ငန္းစဥ္

ပံုျပဇယား (၄.၅) မန္းေရနံေျမဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး မေဆာင္ရြက္မီ နွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး
အေျခအေနျပပံု
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ျပန္လည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေလ နွင့္ ဆူညံသံ စြန႔ထ
္ ုတ္မႈ ၏
အေႀကာင္းရင္း ျဖစ္ေသာ PMEs အသံုးျပဳျခင္း နွင့္ တည္ရွိၿပီးလုပ္ငန္း ေနရာမ်ားတြင္
အမ်ားဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေျမသားထု
ျဖိဳခြျဲ ခင္း၊ တူးထုတ္ျခင္း နွင့္ တြင္းတူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ Dumping, infill
drilling

ႏွင့္

deepening

တြင္းမ်ား

တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

အတြက္

အဓိက

ျဖစ္ပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ရသည့္
တည္ေဆာက္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုက္လိုင္းခ်ျခင္း၊ စြန႔ထ
္ ုတ္ေရျပန္လည္သန္႔စင္သည့္ ကိရိယာမ်ား
တပ္ဆင္ျခင္း၊ ( ဥပမာ-ေရသန္႔စက္မ်ား၊ သိုေလွာင္ကန္မ်ား ) နွင့္ Drain Pits မ်ား
တူးေဖာ္ျခင္း တု႔ိ ပါဝင္ပါသည္။
မန္းေရနံေျမတြင္ လက္ရွိလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္သားမ်ား
အနက္

ထုတ္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းသံုးလုပ္သား

အင္အား

(၅၀၀)

အနက္

လုပ္သားအင္အား (၅၀) ကို တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တာဝန္ခြေ
ဲ ဝထား
ပါသည္။ အထြက္တုိးေရးလုပ္ငန္း နွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
လုပ္သားအင္အား ထပ္မံျဖည့္ဆည္းရမည့္ လုပ္သားအင္အား မရွိပါ။ သိ႔ျု ဖစ္၍
လုပ္သားစခန္း လိုအပ္မႈ မရွိပါ။
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၄.၄

EOR အစီအစဥ္နွင့္ ျပန္လည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

MPRL E&P အေနျဖင့္ မန္းေရနံေျမတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေနသည္ကို ထိန္းသိမ္း
ရန္အတြက္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း EOR နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳမည္ဟု အစီအစဥ္
မ်ားေရးဆြဲထားပါသည္။ ယာယီအစီအစဥ္အေနအရ Field Operations အဖြဲ ့မွ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၅) တြင္း ႏႈန္းျဖင့္ တြင္းမ်ားအတြင္းသို ့ ေရထိုးသြင္းျခင္းနည္းကို ေရြး
ခ်ယ္ထားေသာ တြင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာတြင္းမ်ားမွာ ယခုလက္ရွိတြင္ ပိတ္သိမ္းထားေသာတြင္းမ်ား ျဖစ္
သည္။ ထိုတြင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ sub-surface overview, well bore
mechanical feasibility and accessibility တို ့ကို ၾကည့္၍ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။
ထိုတြင္းမ်ားမွာ မန္းေရနံေျမအတြင္းရွိ ေနရာအႏွံ ့အျပားတြင္တည္ရွိေနၾကပါသည္။
တြင္းေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း စတင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

၄.၅

ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ေထာက္ပို႔ပစၥည္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

မန္းေရနံေျမတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ျပန္လည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳး
တိုးတက္ေရး နွင့္ EOR အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္ စာတမ္း
ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊

ေထာက္ပ႔ပ
ို စၥည္းမ်ား

ရရွိနုိင္ပါသည္။

အဆုိပါပစၥည္းကိရိယာမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကုန္ကားမ်ား၊ ဘတ္စ္ကား
မ်ား နွင့္ အျခားယာဥ္မ်ားကို အဓိက အသံုးျပဳပါသည္။ ထပ္မံလိုအပ္သည့္ ေထာက္ပို႔
ပစၥည္းမ်ား နွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို နုိင္ငံျခားမွ မွာယူတင္သင
ြ ္းၿပီး
လက္ရွိ

အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္

မႏၱေလးအျမန္လမ္း

နွင့္

အေဝးေျပးလမ္းမ်ား

ဧရာဝတီတံတား)

မွ

(ဥပမာ

တဆင့္

-

ရန္ကုန္-

မန္းေရနံ

ေျမသိ႔ု

ပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ေရေႀကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးအေနျဖင့္ လက္ရွိ အသံုးျပဳလ်က္
ရွိသည့္

ရြာသာျမစ္ဆိပ္ကို

ပံုျပဇယား

ကုန္ပစၥည္းစီးဆင္းမႈအတြက္
ယာဥ္လမ္းေႀကာင္း

ပိတ္ဆို႔မႈ

(၄.၆)

လမ္းသစ္မ်ား
ေႀကာင့္

ပါအတိုင္း

အသံုးျပဳပါသည္။

တည္ေဆာက္
ျဖစ္ေပၚလာမည့္

နုိင္ပါသည္။
အက်ိဳးဆက္ကို

ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ရန္ ယာဥ္လမ္းေႀကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး အစီအစဥ္ကို
ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ဇယား ၄.၃ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ျဖစ္္နုိင္ေျခရွိသည့္ Plant Inventory
Unit Name
GD-2 Drilling Rig
P-100
P-82
P-75
P-70
P-69
P-65
Tractor
35T mobile crane
Loader
Forklift
Wheel Loader
Grader
Bull Dozer
Circulation Mud Pump
OPI Mud Pump
Main Mud Pump
King Power Swivel
Power Pack
Welding Machine
Compressor
Vehicle

ပံု

(၄.၆)

Engine type
D379
3408 CAT
3306 CAT
Cummins N855-P235
Cummins N855-P250
Cummins N855-P250
Detroit 6V71
Nissan RD8
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
Detroit
Detroit
CAT
F6L912
Deutz
CAT

မန္းေရနံေျမအနီးရွိ

မေကြးၿမိဳ႕၏

Quantity
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
30

ေရေႀကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္

တည္ရွိၿပီးတံတားပံု

၄.၆

အစားထိုးနည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း
စီမံကိန္းရလဒ္မ်ား အျမင့္မားဆံုးရရွိရန္ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ဆုိင္ရာတန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား
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(သိ႔မ
ု ဟုတ္) ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းတိုင္းကို ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရာတြင္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္ အျခားနည္းလမ္း သစ္ မ်ားကို
ေအာက္ပါအတို္င္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းသည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ သည္။


နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ စီမံကိန္း မျဖစ္လွ်င္ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္

ရည္ရြယ္သည့္

ျပန္လည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳး

တုိးတက္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ ယင္းစီမံကိန္းမွာ တုိးတက္မႈရွိမည္
မဟုတ္ပါ။ သိ႔ျု ဖစ္၍ ျပန္လည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ေႀကာင္းကို

ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္တင
ြ ္

ဓာတုပစၥည္းထည့္သြင္းသည့္

၄င္း

တြင္းမ်ားမွ

ေရနံထုတ္ယူမႈမ်ား အတြက္ EOR အစီအစဥ္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ EOR အစီအစဥ္ မပါရွိပါက
တူညီသည့္ ထုတ္လုပ္နိုင္ေျခ ေရာက္ရွိရန္ အနက္ေပ မ်ားေသာ
တြင္းအမ်ားအျပားတြင္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ 3D seismic ေျပးျခင္းကဲ့သို႔
လုပ္ငန္းမ်ား
ရေသာ

ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေပသည္၊

ထုတ္လပ
ု ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္

ထုိသို႕ေဆာင္ရြက္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈ ပိုမိုျမင့္မား နုိင္ပါသည္။


ျပန္လည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး

(EOR)

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္

ဓာတုပစၥည္း

အသံုးျပဳျခင္း - ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း
အသံုးျပဳရန္ စီမံကိန္းအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။


ပစၥည္းသစ္မ်ား

တပ္ဆင္ျခင္းနွင့္

တုိးတက္မႈ/

ရွိရင္းစြပ
ဲ စၥည္းမ်ား

ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း - ျပန္လည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္အရ
ပစၥည္းသစ္မ်ား

တပ္ဆင္ျခင္းအစား

ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း

နွင့္

ရွိရင္းစြပ
ဲ စၥည္းမ်ားကို

တုိးတက္မႈရွိရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ တုိးတက္မ/ႈ ပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္မမ
ြ ္းမံမႈ တြင္
PMEs

အသံုးခ်မႈ

ပစၥည္းသစ္မ်ား

နည္းပါးေစရန္

တပ္ဆင္သည့္

ဆူညံသံထုတ္လႊတ္မႈကို

ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္တင
ြ ္

ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မည္

သိ႔မ
ု ွသာ

ဓာတ္ေငြ႕

ျဖစ္သည္။

နွင့္
ထိ႔ျု ပင္

ထုတ္လုပ္ေရးေဒသမ်ားရွိ သဘာဝအေလ်ာက္ ရွင္သန္ေပါက္ဖြား
လ်က္ရွိသည့္ သက္ရွိမ်ားအား တုိက္ရိုက္ထိခိုက္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်နုိင္
ေစရန္ အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းအမ်ားစုသည္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္နုိင္
ေျခရွိသည့္ အခ်က္မ်ား နွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိပါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ က်ိဳးေႀကာင္း
ခိုင္လံုသည့္

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ဖြယ္
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မရွိ၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေဖာ္ျပနုိင္ရန္ နည္းလမ္း တစ္ခုစီ
နွင့္

သက္ဆုိင္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို

EIA

ေလ့လာ

ဆန္းစစ္မႈ

တြင္

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။

အနီးပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း ေဖာ္ၿပခ်က္

ယခုအပုိင္းသည္ စီမံကိန္းေနရာ၏ ဇီဝရုပ္ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားမ်ားအေၾကာင္း
ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

စီမံကိန္းအေပၚ

တုိက္ရုိက္အက်ဳိးသက္ေရာက္နုိင္ေသာ

(သု႕ိ မဟုတ္) စီမံကိန္း၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ခံစားရနုိင္ေသာ အခ်က္မ်ား နွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

ဖဲ႕ြ စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား

နွင့္

သာသက္ဆုိင္ပါသည္။

အေၿခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ၿဖစ္ပါသည္။


ရုပ္ပတ္ဝန္းက်င္



ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္

၅.၁

ေလ့လာမႈ၏ အကန္႕အသတ္မ်ား

စီမံကိန္းေနရာအား သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေရနံတုိးတက္ထုတ္လုပ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ေသာ

မန္းေရနံေၿမတစ္ခုလံုးအတြင္းတြင္

ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားမ်ားကို

သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု

တည္ရွိ

ယူဆခဲ့သည္။

လုပ္ကြက္ နွင့္ အေဝးတြင္ တည္ရွိသည့္ အၿခားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
အရင္းအၿမစ္မ်ား/တည္ရွိမႈမ်ားကိုလည္း ယခု EIA နွင့္ သက္ဆုိင္ပါက ထည့္သြင္း
စဥ္းစားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

၅.၂

ဦးတည္ခ်က္မ်ား နွင့္ နည္းလမ္းမ်ား

အေၿခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿခင္း

နွင့္

ရယူၿခင္း၏

ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ၿဖစ္ပါသည္။
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နုိင္ေသာ စီမံကိန္းေဒသအတြင္းရွိ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ တည္ရွိမႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္ၿခင္း၊
စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္နုိင္ေသာ အက်ဳိးတရား နွင့္ ပတ္သက္
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တင္ၿပၿခင္း၊
အေၿခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အေၿခခံ၍

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို

ေစာင့္ၾကည့္ရန္ စီမံကိန္း၏ အနာဂတ္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တုိင္းတာရန္
အသံုးၿပဳနုိင္ၿခင္း၊
တင္ၿပေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

အင္တာနက္မွ

ရယူၿခင္း

နွင့္

ကြင္းဆင္းေလ့လာၿခင္းတုိ႕ၿဖင့္ ရယူစုစည္းထားပါသည္။ မန္းေရနံေၿမအတြင္းတြင္
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ေမလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ (မုိးရာသီ) တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿခင္းမ်ား၏ အေသးစိတ္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ
အပုိင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

၅.၃

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿခင္း

ယခုအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ၿပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဝထားေသာ
စာအုပ္စာတမ္းမ်ား

နွင့္

MPRL

E&P

၊

ERM

နွင့္

REM

ရွိ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ ရယူပါသည္။ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ ရုပ္ပုိင္း နွင့္ ဇီဝပုိင္းဆုိ္င္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ

ကန္႕သတ္မႈရွိၿပီး

မ်ားစြာေသာ

ေနရာမ်ားတြင္

ေခတ္ကုန္ေနၿပီးၿဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

၅.၃.၁ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္
ေၿမမ်က္နွာသြင္ၿပင္
ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ အဓိကေၿမမ်က္နွာသြင္ၿပင္ကုိ ေတာင္ေၿမာက္ (ပံု ၅.၁) ဇုန္ေလးဇုန္
ခဲၿြ ခားပါသည္။ ၎တု႕ိ မွာ

ရခိုင္ကမ္းရုိးတန္းေဒသ



အေနာက္ဘက္ေတာင္တန္းမ်ား (ရခို္င္ရုိးမေတာင္တန္းမ်ား)



အလယ္ပုိင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသ နွင့္



အေရွ႕ဘက္ကုန္းၿပင္ၿမင့္ေဒသ

ျမန္မာနုိင္ငံ၏

အဓိကေၿမမ်က္နွာသြင္ၿပင္အေနအထားတစ္ခုမွာ

ဧရာဝတီၿမစ္ၿဖစ္

သည္။ ဧရာဝတီၿမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသသည္ အလြန္ေၿမၾသဇာေကာင္းမြန္၍ စတုရန္း
ကီလုိမီတာေပါင္း ၄၇၀၀၀ က်ယ္ဝန္းသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတင
ြ ္ အၿမင့္ဆံုး
ေတာင္ၿဖစ္ေသာ

ခါကာဘုိရာဇီေတာင္သည္

ၿမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္တည္ရွိသည္။

(အိႏၵိယနွင့္ ၿမန္မာနုိင္ငံကုိ ၿခားနားထားေသာ) ရခိုင္ရုိးမ ေတာင္တန္းသည္ ၉၁၅
မီတာ နွင့္ ၁၅၂၅ မီတာအၾကား ၿမင့္မားေသာ ေတာင္ထိပ္မ်ားရွိသည္။ ၿမန္မာနုိ္င္ငံ၏
တစ္ဝက္ခန္႕ကုိ ကၽြန္းသစ္၊ ရာဘာ၊ Cinchona၊ Acacia၊ ဝါး၊ Ironwood၊ ဒီေရေတာ၊
အုန္း

နွင့္

ကြမ္းပင္မ်ားၿဖင့္

သစ္ေတာမ်ားမွာ

ဝက္သစ္ခ်၊

ဖဲ႕ြ စည္းထားသည္။
ငွက္ေပ်ာသီး၊

ဖဲ႕ြ စည္းထားသည္။
ထင္းရွဴး

ကမ္းရုိးတန္း

သံပုရာသီး၊

နွင့္

ေဒသတြင္

သရက္သီးနွင့္

ေၿမာက္ပုိင္းကုန္းၿပင္ၿမင့္ရွိ

Rhododendron

မ်ဳိးကဲြမ်ားၿဖင့္

သမပုိင္းသစ္သီးမ်ားၿဖစ္ေသာ
မာလကာသီးကဲ့သုိ႕သစ္သီးမ်ား

မ်ားစြာရွိသည္။
မေကြးတုိ္င္းေဒသၾကီးသည္

ေတာင္တင
ြ ္းၾကီး

မွလြဲ၍

က်န္ေသာအပုိ္င္းမ်ား၏

ေၿမမ်က္နွာသြင္ၿပင္သည္ ညီညာၿပန္႕ၿပဴးမႈမရွိပါ။ မန္းေရနံေၿမသည္ အလယ္ပုိင္း
ခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသအတြင္း ၄၈ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားေသာ မန္း-မင္းဘူး အပုိ္င္း၏
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ေၿမာက္ဘက္အစြန္းတြင္
ကၿမစ္လက္တက္မ်ား

တည္ရွိၿပီး
စီးဆင္းရာ

၎အပုိ္င္းသည္

ခ်ဳိင့္ဝွမ္းလြင္ၿပင္

ေရနံထုတ္လုပ္ရာေနရာအက်ယ္အဝန္းမွာ

၁၆

ဧရာ၀တီၿမစ္နွင့္

ၿဖစ္သည္။

ကီလုိမီတာ

အဓိ

မန္းေရနံေၿမ၏

ရွည္လ်ား၍

၁.၆

ကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။

ပံု ၅.၁ ၿမန္မာနုိ္င္ငံ၏ ပထ၀ီဝင္ဆုိင္ရာ ဇံုမ်ား

ရာသီဥတုနွင့္ မုိးေလဝသ
ၿမန္မာနုိ္င္ငံ၏

ရာသီဥတုမွာ

သမပုိင္းမုတ္သံုရာသီဥတုၿဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလမွ

ဧၿပီလအထိ ေအးၿမ၍ ေမလမွ နုိဝင္ဘာလအထိ အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေၾကာင့္
မိုးဥတုၿဖစ္သည္။

ၿမန္မာနုိင္ငံ၏

အေနာက္ေတာင္မုတ္သံု၏
အပုိ္င္းၿဖစ္ၿပီး

ေတာင္ပုိ္င္းသည္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

တစ္နုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအေန

ၿဖစ္ေပၚပါသည္။

ေမလတြင္

ရာသီဥတုဆုိင္ရာ

နွင့္

စတင္ေသာ

ပထမဆံုးခံစားရေသာ
ဇြန္လအစတြင္

ေၿပာင္းလဲမႈအေနအထားကုိ

မုိးဥတု
အေနာက္

ေတာင္မုတ္သံု နွင့္ ထိေတြ႕မႈ ခံရေသာ ေၿမမ်က္နွာသြင္ၿပင္အေနအထားက ထိန္း
ခ်ဳပ္ပါသည္။
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မန္းေရနံေၿမသည္ အေရွ႕ဘက္တင
ြ ္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေၿမာက္ဘက္တင
ြ ္
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ခ်င္းၿပည္နယ္ နွင့္ ရခုိင္ၿပည္နယ္၊
ေတာင္ဘက္တင
ြ ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတုိ႕နွင့္ ထိစပ္ေနေသာ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး
အတြင္း တည္ရွိပါသည္။ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္း
ကီလုိမီတာ ၄၄၈၂၀ ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မေကြးၿမိဳ႕ၿဖစ္သည္။ မန္းေရနံေၿမသည္
စတုရန္းကီလုိမီတာ

၈၂

ရွိပါသည္။

အၾကမ္းဖ်င္းအားၿဖင့္

ေၿမမ်က္နွာသြင္ၿပင္

ညီညာ၍ ပင္လယ္ၿပင္အထက္ မီတာ ၆၀ ခန္႕တြင္ တည္ရွိသည္။ ေတာင္ဘက္နွင့္
အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ေတာင္တန္းငယ္မ်ား (ပံု ၅.၂) ရွိေနသည္။ ပဲ၊ နွမ္း၊
ေနၾကာ၊ ေၿမပဲနွင့္ စပါးခင္းမ်ားၿဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး တစ္နွစ္လွ်င္ ၃ - ၄ လ ေရ ရသည့္
ေနရာၿဖစ္ပါသည္။ လယ္ကင
ြ ္းမ်ား နွင့္ ေၿမလြတ္ေနရာမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ဆူးၿခံဳမ်ား
ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ေၿမသည္ မ်ားေသာအားၿဖင့္ သဲဆန္ၿပီး ေက်ာက္စရစ္မ်ား
လည္း ရွိသည္။ မန္းေရနံေၿမ၏ ေတာင္ဘက္အနားသတ္မ်ဥ္းသည္ မင္းဘူးၿမိဳ႕၏
ေအာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ဆားပြက္ေခ်ာင္းအနီးရွိ ရႊံ႕မီးေတာင္မ်ားအထိ က်ယ္ဝန္း
ပါသည္

ပံု ၅.၂ မန္းေရနံေၿမ၏ ေၿမမ်က္နွာသြင္ၿပင္ၿပပံု

မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးသည္ ၿမန္မာနုိင္ငံအလယ္ပုိ္င္း၏ အပူပုိင္းဇံုတြင္ တည္ရွိသည္။
သမပုိင္းဆာဗားနားရာသီဥတုဟု

သတ္မွတ္သည္။

ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္သည္

၂၇.၆

ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရွိၿပီး ဧၿပီလသည္ အပူဆံုးလ (ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ၃၂.၄) ၿဖစ္၍
ဇန္နဝါရီလသည္ အေအးဆံုးလ (ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ၂၂.၀) ၿဖစ္သည္။ ေႏြရာသီ
အထူးသၿဖင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ပ်မ္းမွ်မိုးေရခ်ိန္ ၁၄၅ မီလီမီတာ ရွိေသာေဒသ
တြင္ မ်ားၿပားေသာ မုိးေရခ်ိန္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
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ပံု ၅.၃ တြင္ မေကြးတုိ္င္းေဒသၾကီး၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ နွင့္ မုိးေရခ်ိန္မ်ားကို ၿပသထား
သည္။
မင္းဘူးခရိုင္တင
ြ ္ပါဝင္သည့္

ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္နွင့္စကုၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏

ေႏြရာသီကာလ

တြင္ ပူအိုက္စြတ္စိုၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ တိမ္ထူထပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ေဆာင္းရာသီ သည္
အမ်ားအားျဖင့္ ကာလတိုသာျဖစ္ေသာ္လည္း သိသာ ထင္ရွားရွိပါသည္။ မင္းဘူး
ေဒသသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္နွစ္ပတ္လံုး ေျခာက္ေသြ ့ေနတတ္ပါသည္။ တစ္နွစ္
ပတ္လံုးတြင္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ 10°C to 36°C ရွိၿပီး တစ္နွစ္ပတ္လံုး မိုးေရခ်ိန္ ၈၀၀
မီလီမီတာ ရွိပါသည္။ (ပံု ၅.၄ )

ပံု ၅.၃ မေကြးတုိ္င္းေဒသၾကီး၏ လအလိုက္ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ နွင့္ မုိးေရခ်ိန္မ်ား (၁၉၈၂-၂၀၁၂)
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ပံု ၅.၄ မင္းဘူး၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ နွင့္ တစ္နွစ္ပတ္လံုး မုိးေရခ်ိန္မ်ား

သမပုိင္းဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းမ်ားနွင့္ ေရၾကီးၿခင္းမ်ား
သမပိုင္းဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိ္င္းဟူသည္
ပုိမုိတုိက္ခတ္ေသာ

တစ္နာရီလွ်င္

အပူပုိ္င္းမုန္တုိင္းၿဖစ္သည္။

၁၁၉

ကီလိုမီတာထက္

ၿမန္မာနုိင္ငံသည္

ေတာင္ဘက္

Andaman ပင္လယ္တင
ြ ္ အစၿပဳ၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သုိ႕ ဝင္ေရာက္ေသာ
ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရေလ့ရွိသည္။ ထုိမုန္တုိင္းမ်ားေၾကာင့္ မိုးသည္း
ထန္မႈ၊

ေလၿပင္းတုိက္ခတ္မႈမ်ား
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ထင္ရွားသည့္ ဆုိ္င္ကလုန္းမုန္တုိင္းကာလနွစ္ခုရွိသည္။ ဧၿပီ နွင့္ ေမလအၾကား နွင့္
ေအာက္တုိဘာ နွင့္ ဒီဇင္ဘာလအၾကားတု႕ိ တြင္ ၿဖစ္သည္။ သမုိင္းအရ ဆုိင္က
လုန္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡမ်ား ၃ - ၄ နွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ခန္႕ က်ေရာက္ေလ့ရွိ
သည္။ ပ်မ္းမွ်အားၿဖင့္ ဆယ္နွစ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ဆုိ္င္ကလုန္း မုန္တုိင္းၾကီး တစ္ခုခန္႕
ၿမန္မာနုိင္ငံသုိ႕ ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိသည္။
မန္းေရနံေၿမသည္ မၾကာခဏ သမပုိ္င္းမုန္တုိ္င္းမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ခံစားရ
ေလ့ ရွိေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေသာ စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား အင္တာနက္ တြင္
မေတြ႕ရေပ။ သု႕ိ ေသာ္ ဇူူလုိင္လ ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ ၿမန္မာနုိင္ငံသုိ႕ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ေသာ
ဆုိင္ကလုန္းကုိမန္သည္ ၿမန္မာနုိင္ငံအေနာက္ပုိ္င္း နွင့္ ေၿမာက္ပုိင္းရွိ မ်ားစြာေသာ
ၿပည္နယ္မ်ား နွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ ေလၿပင္းမ်ား နွင့္ မုိးသည္းထန္မႈမ်ား
ၿဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၏ ေၿမာက္ပုိင္း နွင့္ ေတာင္ပုိ္င္းအပါအဝင္
တုိင္းေဒသၾကီး နွင့္ ၿပည္နယ္ တစ္ဆယ့္နွစ္ခုတ႕ုိ ေဘးဒုကၡခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သတိၿပဳ
ရမည္ၿဖစ္သည္။ (ပံု - ၅.၅)
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ပံု ၅.၅ ၂၀၁၅

ခုနွစ္

ဇူလုိင္လ

နွင့္

ၾသဂုတ္လတုိ႕တြင္

ဆုိ္င္ကလုန္းကိုမန္

ေၾကာင့္

ေရေဘးေတြ႕ၾကံဳ ခဲ့ရေသာ ေဒသမ်ား
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ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား
ၿမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္ ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားကုိ
IPCC

(Intergovernmental

Panel

on

Climate

Change)

၏

ေလးၾကိမ္ေၿမာက္ဆန္းစစ္မႈတင
ြ ္ အသံုးၿပဳေသာ General Circulation Model
အေပၚ မူတည္၍ ေလ့လာခဲ့သည္။ GCM အရ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒသတြင္း
ရာသီဥတုပံုစံမ်ားကုိ Dynamic Downscaling အသံုးၿပဳ၍ ေလ့လာခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္
(၁)

။

ၿမန္မာနုိင္ငံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ နွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း နွစ္စဥ္နီးပါး ရာသီဥတု
ေၿပာင္းလဲမႈၿဖစ္စဥ္မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရသည္။ ထုိအထဲတြင္ မုတ္သုန္ရာသီ
ဝင္ေရာက္မႈ၊ ဆုတ္ခြာမႈ၊ ၾကာရွည္မႈ နွင့္ ၿပင္းထန္မႈ၊ မုတ္သုန္ကာလ ေလဖိအားနည္း
ရပ္ဝန္း ၿဖစ္ေပၚမႈအေနအထားမ်ား ပါဝင္ပါသည္

(၂)

။ ပူၿပင္းေသာ ေန႕ နွင့္ည

ၿဖစ္ေပၚမႈ အၾကိမ္ေရ တုိးပြားလာၿပီး ေအးေသာ ေန႕ နွင့္ ည ၿဖစ္ေပၚမႈ အၾကိမ္ေရ မွာ
ေလ်ာ့နည္းလာမည္ၿဖစ္သည္။

ေၿမငလ်င္မ်ား
ရနုိင္ေသာ

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

ေလ့လာသံုးသပ္မႈအရ

ၿမန္မာနုိင္ငံသည္

မတည္ၿငိမ္ေသာ အေနအထားတြင္ ရွိၿပီး ေၿမငလ်င္မ်ား ၿဖစ္ေပၚနုိင္သည္

(၃)

။

လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ၿမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္ ရစ္ခ်္တာစေကး ခုနွစ္နွင့္
အထက္ ၿပင္းအားရွိေသာ ေၿမငလ်င္ေပါင္း အနည္းဆံုး (၁၅) ခု ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း
သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ (ပံု ၅.၆)
ေၿမငလ်င္သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြက္ ရွိေသာ္လည္း
မန္းေရနံေၿမ၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသအတြက္ မရွိပါေခ်။ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး
အတြင္း

ေနာက္ဆံုးၿဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ

ၿပင္းအား

(၅.၄)

ရစ္ခ်္တာစေကးရွိ

ေၿမငလ်င္သည္ မန္းေရနံေၿမမွ ကီလုိမီတာ ၆၀ အကြာအေဝးတြင္တည္ရွိသည့္
ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလုိင္လ (၂၁) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ၿဖစ္ေပၚခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ေလ၏အရည္အေသြး
စီမံကိန္းေဒသတြင္ ေလ၏ အရည္အေသြးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယခင္ေလ့လာမႈမ်ား
မေတြ႕ ရွိရပါ။ စီမံကိန္းေဒသ နွင့္ အနီးဆံုးေလထုထဲသ႕ုိ အဓိကလႊတ္ထုတ္မႈမ်ားမွာ
ေနအိမ္မ်ား တြင္ အသံုးၿပဳေသာ (အပူေပးၿခင္းနွင့္ ထမင္းဟင္းခ်က္ၿပဳတ္ၿခင္း)
မီးဖုိမ်ားမွ မီးခိုးမ်ား၊ ကားလမ္းမွ အိတ္ေဇာေငြ႔မ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ
ေရနံနွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား ၿဖစ္နုိင္သည္။
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အသံဆူညံမႈ
စီမံကိန္းေဒသတြင္ အသံဆူညံမႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားမေတြ႕ရွိ
ရပါ။ သု႕ိ ေသာ္ အသံဆူညံမႈ၏ ရင္းၿမစ္မ်ားမွာ အနီးရွိ အဓိကလမ္းမၾကီးတြင္
ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားျပားျခင္း၊

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ေရနံနွင့္သဘာဝ

ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ၿဖစ္နုိင္သည္။

ေၿမထု
ၿမန္မာ့စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာန၏
ေကာက္ယူၿခင္း၊

ေၿမယာအသံုးၿပဳမႈဌာနခဲြသည္

ေၿမဆီလႊာေၿမပံုမ်ား

ေၿမယာအသံုးၿပဳမႈအေလ့အက်င့္မ်ား

ေရးဆြဲၿခင္း၊

ေၿမဆီလႊာစစ္တမ္းမ်ား

ေၿမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေရးနွင့္

တုိးတက္ေစေရးတုိ႕အတြက္

သက္ဆုိင္ရာ

ေအဂ်င္စီမ်ား နွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿခင္းတုိ႕ လုပ္ေဆာင္သည္။
ေၿမယာအသံုးၿပဳမႈဌာနခဲက
ြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေၿမဆီလႊာစစ္ေဆးမႈအရ ၿမန္မာနုိင္ငံ
တြင္ သီးနွံမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မတူညီသည့္ ေၿမဆီလႊာ အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၂၄)
မ်ဳိး ရွိသည္။
မန္းေရနံေၿမတည္ရွိသည့္
နွစ္မ်ဳိးစလံုးမွ

မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးကုိ

အနည္က်ေက်ာက္မ်ားၿဖင့္

ေၿမဆီလႊာပ်က္စီးမႈႏႈန္း

ၿမင့္မားၿခင္းနွင့္

ဧရာဝတီနွင့္

ပဲခူး

အုပ္စု

ဖြ႕ဲ စည္းထားသည္။

(ပံံု

၅.၇)

အနည္သယ္ေဆာင္နုိင္မႈေလ်ာ့နည္းၿခင္း

တု႕ိ ေၾကာင့္ ဧရာဝတီၿမစ္ဝွမ္းတစ္ေလ်ွာက္လံုးတြင္ အနည္ပုိ႕ခ်မႈၿပႆနာ ၿဖစ္ေပၚခဲ့
သည္။ အနည္မ်ား ပုိ႕ခ်မႈနွင့္ ဖယ္ရွားမႈၿဖစ္စဥ္သည္ ဧရာဝတီၿမစ္ဝွမ္းတြင္ စုိးရိမ္
ဖြယ္ရာၿဖစ္ေသာ

ေၿမဆီလႊာပ်က္ဆီးမႈၿဖစ္စဥ္အမ်ားအၿပားအေပၚ

အက်ဳိးသက္

ေရာက္မႈရွိသည္။ ထု႕ိ အၿပင္ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးသည္ ေၿမဆီလႊာ အရည္အေသြး
နိမ့္ၿပီး ေအာ္ဂဲနစ္ၿဒပ္ေပါင္းမ်ား၊ ပုိတက္စီယမ္ နွင့္ နုိက္ထရုိဂ်င္တ႕ုိ ၏ ပမာဏလည္း
က်ဆင္းေနေသာ အပူပုိင္းေဒသတြင္ တည္ရွိသည္(၁)။ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္
ရွိေသာ ေၿမ၏ ေၿမဆီလႊာအစုိဓာတ္ ထိန္းသိမ္းနုိင္မႈစြမ္းရည္ နည္းပါးၿပီး ေရေငြ႔
ပ်ံမႈႏႈန္း ၿမင့္မားၿခင္းသည္ မုိးေရခ်ိန္နည္းေသာ ကာလမ်ားတြင္ သီးနွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးရန္
မၿဖစ္ထန
ြ ္းနုိင္ေစေသာ အဓိကအခ်က္ၿဖစ္သည္(၂)။

ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚရွိ ေရ၏အရည္အေသြး
မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း

အဓိကေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚရွိ

ေရရရွိရာေနရာမွာ

အေနာက္ေၿမာက္မွ အေနာက္ေတာင္သုိ႕ စီးဆင္းကာ ထုိမွတဆင့္ ေတာင္ဘက္သုိ႕
စီးဆင္းေသာ

ဧရာဝတီၿမစ္

အေနာက္ဘက္ကမ္းေပၚတြင္

ၿဖစ္သည္။
တည္ရွိၿပီး

မန္းေရနံေၿမသည္
အေနာက္ဘက္မွ

ဧရာဝတီၿမစ္၏
စီးဆင္းလာေသာ

ဧရာဝတီၿမစ္၏ ၿမစ္လက္တက္မ်ားမွာ ေယာ၊ စလင္း နွင့္ မန္းေခ်ာင္းတုိ႕ ၿဖစ္သည္။

(ပံု

၅.၈)

ဧရာဝတီၿမစ္ကုိ

စုိက္ပ်ဳိးေရးသံုးပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္

ညစ္ညမ္းေစေသာ
ေရညစ္ညမ္းၿခင္း၊
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လႊတ္မႈမ်ား

နွင့္

ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚမွ

စီးဆင္းေရမ်ားေၾကာင့္

ၿဖစ္သည္။

ဓာတုေၿမၾသဇာနွင့္ ပုိးသတ္ေဆးမ်ားကဲ့သုိ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရးသံုးပစၥည္းမ်ားကို ပုဂၢလိက
က႑မွ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း (သု႕ိ မဟုတ္) လံုးဝ တုိးပြား၍ ၿဖန္႔ေဝလာေနသည္(၁)။
စီမံကိန္းသည္ ဧရာ၀တီၿမစ္၏ ရြာသာကမ္းရွိ အေဆာက္အဦ ကုိ ေရေၾကာင္း
သြားလာမႈ အတြက္ အသံုးၿပဳမည္ၿဖစ္သည္။

ပံု ၅.၆ ေၿမငလ်င္အတုိင္းအတာမ်ား နွင့္ ငလ်င္ေၾကာမ်ား
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ပံု ၅.၇

ေၿမဆီလႊာအမ်ဳိးအစား နွင့္ ေတြ႕ရွိရာေဒသမ်ား

ရင္းၿမစ္: Reliefweb International (2014) (1)

(1)

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/329CF8B14D479D85852574560063A495-2fao_NTR_mmr080527.pdf accessed, 14 June 2014.
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ပံု ၅.၈

ၿမစ္ဝမ
ွ ္းလြင္ၿပင္မ်ား
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ေၿမေအာက္ေရအရည္အေသြး
ၿမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္ ေၿမေအာက္ေရပမာဏမွာ တစ္နွစ္လွ်င္ (၄၅၄) ကုဗကီလုိမီတာခန္႕
ရွိမည္ဟု

ခန္႕မွန္းထားသည္။

သု႕ိ ေသာ္

ထုိေရပမာဏ၏

မ်ားစြာေသာ

အစိတ္အပုိင္းသည္ ၿမစ္မ်ား၏ ေၿခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ အေၿခခံစီးဆင္းမႈ ပါဝင္ၿပီး
ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚ စီးဆင္းမႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ၿမန္မာနုိင္ငံရွိ ေရထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ
စုစုေပါင္း၏ ၉၁ % သည္ ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚရွိ ေရၿဖစ္ၿပီး ၉ % မွာ ေၿမေအာက္ေရ
ၿဖစ္သည္(၂)။

လက္ရွိတြင္

ေရအရင္းအၿမစ္မ်ားကုိ

အမ်ားပုိင္နွင့္

အဓိကတာဝန္ယူ

ပုဂၢလိကက႑မ်ားရွိ
စီမံခန္႕ခဲသ
ြ ည့္

အမ်ဳိးသား

တစ္ခုတည္းေသာ

အဖဲ႕ြ အစည္းဟူ၍ မရွိေသးေခ်။
မန္းေရနံေၿမသည္ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေၿမေအာက္ေရပမာဏအမ်ားဆံုး ရွိနုိင္ေသာ
ဧရာဝတီၿမစ္ဝွမ္းအတြင္း
ေၿမေအာက္ေရသည္

(ပံု

တည္ရွိသည္။

ဧရာဝတီၿမစ္မွ

၅.၉)

သဘာဝအေလ်ာက္

ေဒသအတြင္းရွိ
ၿပန္လည္ၿဖည့္တင္းမႈ

အေပၚ မွီတည္ေနသည္။ မန္းေရနံေၿမရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေၿမေအာက္ေရကုိ
စက္ေရတြင္းမ်ား

နွင့္

လက္ေရတြင္းမ်ားမွ

ရယူသံုး

စြေ
ဲ ၾကာင္း

သိရွိရသည္။

မန္းေရနံေၿမ နွင့္ နီးစပ္၍ ဧရာဝတီၿမစ္ဝွမ္းေအာက္ပုိင္းေနရာအတြင္း တည္ရွိေသာ
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးတြင္

ၿပဳလုပ္ေသာ

ေလ့လာမႈအရ

ေၿမေအာက္ေရတြင္

အာဆင္းနစ္မ်ား ပါဝင္ကာ ညစ္ညမ္းေနမႈသည္ ၿပႆနာတစ္ရပ္ၿဖစ္လာေနေၾကာင္း
သိရွိရသည္(၃)။

ေရတြင္းမ်ားမွ

ေၿမေအာက္ေရနမူနာမ်ား၏

၆၆.၆

%

သည္

အာဆင္းနစ္ပမာဏ မွာ တစ္လီတာလွ်င္ ၅၀ မုိက္ခရုိဂရမ္ထက္ပိုမို ပါဝင္ေနေၾကာင္း
ေတြ႕ရကာ ထုိပမာဏသည္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲ႕ြ ၾကီးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ
ေသာက္သံုးနုိင္ေသာ ေရအရည္အေသြး တစ္လီတာလွ်င္ ၁၀ မုိက္ခရုိဂရမ္ထက္
မ်ားၿပားေနသည္(၄)။

၅.၃.၂ ဇီ၀ဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္
စားက်က္ေၿမမ်ား
ၿမန္မာနုိင္ငံသည္ သစ္ေတာမ်ား နွင့္ အၿခားေသာ သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ား မ်ားစြာ
ေပါ ၾကြယ္ဝသည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ စုစုေပါင္းေၿမဧရိယာ၏ ၄၀ % ခန္႕ကုိ
ဖံုးလႊမ္းထား သည္။ ထု႕ိ အၿပင္ Vascular အပင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၇၀၀၀)
ခန္႕ရွိၿပီး ထုိအထဲတြင္ ႏြယ္ပင္ေပါင္း (၁၆၀၀) ေက်ာ္၊ ၾကိမ္ပင္ေပါင္း (၆၅) ေက်ာ္၊
သစ္ခပ
ြ င္ေပါင္း

(၈၅၀)

ေက်ာ္

ပါဝင္သည္။

အပင္အမ်ဳိးအစားေပါင္း

(၈၅)

မ်ဳိးခန္႕သည္အရည္အေသြးၿမင့္ ဘက္စံုသံုး ကၽြန္းသစ္မ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ
ရသည္(၁)။ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ အလယ္ပုိင္းအပူပို္င္းဇံုသည္ အလြန္ပူၿပင္းေသာ ရာသီဥတု
အေၿခအေနရွိၿပီး ေၿခာက္ေသြ႕ေတာမ်ားကိုသာ သဘာဝအေလ်ာက္ ေတြ႕နုိင္သည္။
လူဦးေရတုိးပြားလာသည္ နွင့္ အမွ် ကုန္သြယ္မႈမ်ားတုိးပြားလာ ေသာအခါ သစ္ေတာ
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ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို

ေစ်းကြက္ေတာင္းဆုိမႈသည္လည္း

တၿဖည္းၿဖည္းမ်ားၿပား

လာသည္။ ကၽြန္းသစ္ နွင့္ အၿခားေသာ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္
ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား အသံုးၿပဳမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား
လည္း ယုိယြင္းပ်က္စီးလာေနသည္။ သစ္ေတာမ်ား ကုိ ခုတ္လွဲၿခင္းကုိ တရားဥပေဒ
ၿဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း အစုိးရသည္ ေက်း လက္ေဒသမ်ားကို (ကာကြယ္
ထိန္းသိမ္းထားေသာ အပင္နွင့္ သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ားမွ အပ) အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သစ္ေတာ
ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးၿပဳခြင့္ ေပးထားသည္။
မန္းေရနံေၿမအတြင္း စားက်က္ေၿမအမ်ဳိးအစားမ်ား နွင့္ ပတ္သက္၍ ရရွိနုိင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မွာ အလြန္နည္းပါးသည္။ သုိ႕ေသာ္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္
ေနေသာ ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝစား က်က္ေၿမ၏
အမ်ားစုေသာ အစိတ္အပုိင္းမွာ ပ်က္စီးၿပီးၿဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ကုန္းေၿမေနနွင့္ ေရေန မ်ဳိးရင္းသတၱဝါမ်ား
မန္းေရနံေၿမအတြင္း တည္ရွိေသာ ကုန္းေၿမ နွင့္ ေရေနသတၱဝါအုပ္စုမ်ား နွင့္
ပတ္သက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေၿခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိနုိင္မႈမွာ အကန္႕အသတ္ရွိေနသည္။ မန္းေရနံေၿမသည္ ဧရာဝတီလင္းပုိင္မ်ား
(ဧရာဝတီၿမစ္တင
ြ ္ မွီတင္းေနထုိင္ေသာ မ်ဳိးစိတ္ခြ)ဲ ေနထုိင္ေသာ ဧရာဝတီၿမစ္ကမ္း
ေပၚတြင္

တည္ရွိသည္။

ဧရာဝတီလင္းပုိင္သည္

ပင္လယ္ကမ္းေၿခမ်ားအနီး၊

အေရွ ႔ေတာင္အာရွ နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ၏ ေနရာေဒသအခ်ဳိ႕ရွိ ၿမစ္မ်ား နွင့္
ၿမစ္ခဲမ
ြ ်ားတြင္ ရံဖန္ရံခါသာ ေတြ႕ရွိရေသာ ေရငံဓာတ္ပမာဏအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံနုိင္ရည္
ရွိေသာ သမုဒၵရာေန လင္းပိုင္အမ်ဳိးအစား ၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္မူ မဲေခါင္၊ ဂဂၤါ၊
ၿဗဟၼပုတၱရနွင့္ ဧရာဝတီၿမစ္မ်ား အတြင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ဧရာဝတီလင္းပုိင္

အမ်ဳိးအစား (ဧရာဝတီၿမစ္တင
ြ ္ မွီတင္းေနထုိင္ေသာ မ်ဳိးစိတ္ခဲြ) သည္ IUCN Red
List (၂၀၁၅)

(၁)

အရ မ်ဳိးတံုးလုဆဲဆသ
ဲ တၱဝါမ်ားအၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း

ခံရသည္။ ဧရာဝတီၿမစ္သည္ ငါးမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း (၄၃) မ်ဳိးခန္႕အပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ေသာ သတၱဝါမ်ား၏ မွီခုိရာ ေဒသတစ္ခုလည္း ၿဖစ္သည္(၂)။
ဧရာဝတီၿမစ္ဝွမ္းလြင္ၿပင္သည္ မန္းေရနံေၿမ၏ အေရွ ႔ေတာင္အရပ္တင
ြ ္ တည္ရွိၿပီး
ေက်းငွက္သတၱဝါမ်ားလည္း ေပါမ်ားသည္။ အထူးသၿဖင့္ နယ္ေၿမေၿပာင္း ေက်းငွက္
မ်ားသည္ မုိးရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ နွင့္ ေအာက္တုိ္ဘာလတြင္ ဗဟုိ
အာရွ နွင့္ ဆုိက္ေဘးရီးယားရွိ ၎တုိ႕၏ မ်ဳိးပြားရာေနရာမ်ားမွ ေတာင္ဘက္သုိ႕
ပ်ံသန္းကာ

ၿမန္မာနုိင္ငံ၏

ေဆာင္းရာသီကုိ

ခုိလႈံရန္

ေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ေၿခတံရွည္ငွက္မ်ားစြာသည္ ၿမစ္ဝွမ္း လြင္ၿပင္၏ စပါးခင္းမ်ား၊ ကမ္းေၿခရႊံ႕ေတာမ်ား
နွင့္

ဒီေရေခ်ာင္းမ်ားသု႕ိ

ေရာက္ရွိလာၾက

သည္(၁)။

ထုိငွက္မ်ား၏

နယ္ေၿမေရႊ႕ေၿပာင္းတတ္ေသာ သဘာဝေၾကာင့္ အနီးအနားရွိ ၿမစ္၀ွမ္းလြင္ၿပင္တင
ြ ္
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ပံုမွန္အားၿဖင့္

ေတြ႕နုိင္ေသာ

ငွက္အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕သည္

စီမံကိန္းေနရာ

ကုိ

ၿဖတ္သန္းသြားေကာင္း သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ကာကြယ္ထားၿပီး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားအရ

ထိခိုက္လြယ္ေသာ

ေဒသမ်ား
Istituto Oikos နွင့္ BANCA (၂၀၁၁)

(၁)

တု႕ိ မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ

ၿမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္ ေတြ႕ရွိရေသာ IUCN အမ်ဳိးအစားမ်ား တည္ရွိေနေသာ စုစုေပါင္း
(၄၃)

ေနရာကုိ

(သု႕ိ မဟုတ္)
ထားေသာ
မွတ္ၿခင္းမ်ဳိး

ကာကြယ္ထားေသာ

သတ္မွတ္ရန္
ေနရာအၿဖစ္

အၾကံၿပဳထားသည္ဟု

အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားကို

မဟုတ္ေၾကာင္း

ေသာေနရာမ်ား

ေနရာမ်ားအၿဖစ္

(သု႕ိ မဟုတ္)

သတ္မွတ္ထားသည္

သိရသည္။

အၾကံၿပဳရာတြင္

သတိၿပဳသင့္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႕

ထုိကာကြယ္
တရားဝင္သတ္
ကာကြယ္ထား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားအရ

ထိခုိက္

လြယ္ေသာ ေဒသမ်ား သည္ မန္းေရနံေၿမထဲတင
ြ ္ ပါဝင္ၿခင္း မရွိပါ။ (ပံု ၅.၉)
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ပံု ၅.၉ ေၿမေအာက္ေရစုလႊာအမ်ဳိးအစားမ်ား

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

16

ပံု ၅.၉

မန္းေရနံေၿမအနီးရွိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ နယ္ေၿမ
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၅.၃.၃ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာမႈမွ အဆံုးသတ္သံုးသပ္ခ်က္
အထက္တင
ြ ္ ေဖာ္ၿပခဲ့ေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာမႈမွ သိရွိရသည္မွာ
မန္းေရနံေၿမ အတြင္းရွိ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နွင့္ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္
ပတ္သက္၍ အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရွိဟူေသာ အခ်က္
ၿဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမွ ၿဖစ္ေပၚေစနုိင္ေသာ ၾကီးမားသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
နွင့္ ထုိကဲ့သုိ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ
ေလွ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို
ကြာဟခ်က္မ်ားကို

ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္မည့္

သိရွိနားလည္ၿခင္းၿဖင့္

ၿဖည့္ဆည္းနုိင္မည္ၿဖစ္သည္။

သင့္ေတာ္သည့္

ထုိသတင္းအခ်က္အလက္

ထု႕ိ ေၾကာင့္

ေအာက္ပါအေၿခ

အေနမ်ား နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၿခခံစစ္တမ္းမ်ားကုိ စီမံကိန္းမစတင္မီ ေကာက္
ယူခ့က
ဲ ာ အဓိကက်ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအားေၿဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။

ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္


စားက်က္ေၿမမ်ားကုိ ေၿမပံုေရးဆဲြၿခင္းနွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားကို စစ္တမ္း
ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊



ေက်းငွက္မ်ား၊ နုိ႕တုိက္သတၱဝါမ်ား၊ တြားသြား နွင့္ ေသြးေအးသတၱဝါမ်ား၊
လိပ္ၿပာမ်ား အပါအဝင္ ကုန္းေၿမေန မ်ဳိးရင္းသတၱဝါမ်ားကို စစ္တမ္းၿပဳလုပ္ၿခင္း



ေရေနသတၱဝါမ်ား

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္


ေလထုအရည္အေသြး



ဆူညံမႈ



ေၿမေအာက္ေရ



မ်က္နွာၿပင္ေရ နွင့္



ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြး

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနွင့္ ဇီဝေဗဒဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္တမ္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္း နွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အပုိင္း ၅.၄ - ၅ တြင္ အေသးစိတ္
ေဖာ္ၿပထားသည္။
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၅.၄။

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အေၿခခံစစ္တမ္းမ်ား

၅.၄.၁ ေလထုအရည္အေသြး
နည္းလမ္း
မန္းေရနံေၿမအတြင္း ေလထုအရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္ေနရာ ေလးေနရာ (Z1AQN,
Z2AQN, Z3AQN, Z4AQN) သတ္မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။ စီမံကိန္းေနရာရွိ Air Sensitive
Receivers

မ်ားသု႕ိ

အက်ဳိးသက္ေရာက္နုိင္သည့္ေနရာမ်ားကို

ဆန္းစစ္ရန္

ထုိေနရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခ့ဲ သည္။ ဇယား ၅.၁ နွင့္ ပံု ၅.၁၀ တြင္
ေစာင့္ၾကည့္ေနရာမ်ား အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကုိ ေတြ႕နုိင္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္
ေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားကုိ ပံု ၅.၁၁ တြင္ ေတြ႕ နုိင္သည္။

ဇယား ၅.၁

ေလထုအရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္ေနရာမ်ား

ေစာင့္ၾကည့္

ဂ်ီပီအက္စ္

ေနရာမ်ား

ကုိေအာ္ဒီနိတ္မ်ား

Z1AQN

20° 19’ 39.0’’ N
94° 49’ 18.4’’ E

ေဖာ္ၿပခ်က္

ေၿမအသံုးၿပဳပံု

ပြင့္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္စုေက်းရြာ၏

လူေန

အေနာက္ေတာင္အပုိင္းတြင္
တည္ရွိ
ေက်ာက္စမ္းေက်းရြာ၏

Z2AQN

20° 15’ 40.6’’ N

အေရွ ႔ပုိင္း၊

94° 50’ 08.0’’ E

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီးတြင္

လူေန

တည္ရွိ
ကုမၸဏီရံုးအတြင္း၊
Z3AQN

20° 13’ 21.5’’ N

၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၏ ေတာင္ဘက္၊

94° 51’ 19.6’’ E

အနီးတြင္ ေရနံတြင္းအမွတ္ ၅၂၁

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

တည္ရွိ
မင္းဘူးၿမိဳ႕၏ အေရွ ႔ပုိင္း၊
Z4AQN

20° 11’ 41.9’’ N

ဧရာဝတီၿမစ္၏

94° 52’ 32.4’’ E

အေနာက္ဘက္ကမ္းနွင့္အနီးတြင္

ေၿမလြတ္

တည္ရွိ
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ေစာင့္ၾကည့္ပါရာမီတာမ်ား နွင့္ ကိရိယာမ်ား
NEQEG ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား နွင့္ အညီ ေလထုညစ္ညမ္းေစေသာ အရာမ်ားကုိ
နမူနာယူ၍ စစ္ေဆးၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ Haz-Scanner EPAS Wireless
Environmental

Perimeter

Air

Station

ကုိ

အသံုးၿပဳ၍

လက္ရွိေလထု

ေစာင့္ၾကည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူခ့သ
ဲ ည္။ ၎သည္ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ နွင့္ တေၿပးညီ မွတ္တမ္းတင္ကာ ေလထုအရည္အေသြး
တုိင္းတာခ်က္မ်ား နွင့္ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တုိက္ရုိက္
သိမ္းဆည္းေပးေသာ သယ္ေဆာင္နုိင္ေသာ ေမာ္နီတာ တစ္ခု ၿဖစ္သည္။
ဇယား ၅.၂ တြင္ ေလထုအရည္အေသြးပါရာမီတာမ်ားနွင့္ ရာသီဥတုေလ့လာမႈ
ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ၿပထားသည္။

ပံု ၅.၁၁ ေလထုနွင့္ဆူညံမႈေစာင့္ၾကည့္ေနရာမ်ား၏တည္ေနရာမ်ား
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ပံု ၅.၁၁(က)

ေလထုနွင့္ဆူညံမႈေစာင့္ၾကည့္ေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္

 Station: Z1AQN

 Station: Z2AQN
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ပံု ၅.၁၁ (ခ)

ေလထုနွင့္ဆူညံမႈေစာင့္ၾကည့္ေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္

 Station: Z3AQN

 Station: Z4AQN
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ဇယား ၅.၂

Haz-Scanner EPAS Wireless Environmental Perimeter Air Station မွ

တုိင္းတာေသာ ပါရာမီတာမ်ား
ပါရာမီတာမ်ား

ယူနစ္

နည္းလမ္းနွင့္ၾကာခ်ိန္

ေလထုအရည္အေသြး
Sulfur dioxide (SO2)

ppm

Carbon monoxide (CO)

ppm

Nitric oxide (NO)

ppm

Nitrogen dioxides (NO2)

ppm

Particulate matter < 2.5 µm (PM2.5) mg/m3

၂၄ နာရီပတ္လံုး

Particulate matter < 10 µm (PM10)

ေတာက္ေလွ်ာက္တုိင္းတာမႈ

mg/m3

ရာသီဥတုဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္
Relative Humidity (R.H.)

%

Temperature

°C

Wind speed

kph

Wind direction

-

ေစာင့္ၾကည့္ကာလနွင့္အၾကိမ္ေရ
ေလထု၏

အရည္အေသြးနွင့္

ရာသီဥတုဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေမလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ေလထုအရည္အေသြး ေစာင့္ၾကည့္
ေနရာမ်ားတြင္ ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္၍ မွတ္တမ္းတင္ ရယူခ့သ
ဲ ည္။ ဇယား ၅.၃ တြင္
ရက္စဲြ

နွင့္

နာရီမ်ားကုိ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ၿပထားသည္။

အဆိုပါဆန္းစစ္ရန္

အခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ မန္းေရနံေျမ အက်ယ္
အဝန္းအတြင္း ASRs ရွိ ေလထုအရည္အေသြး အေျခခံ အခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ျပနိုင္ရန္
ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။
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ဇယား ၅.၃

ေလထု၏အရည္အေသြး နွင့္ရာသီဥတုဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မွတ္တမ္းတင္ရ ယူေသာ ရက္စမ
ြဲ ်ား
ေစာင့္ၾကည့္ေနရာ

ရက္စမ
ဲြ ်ား

Z1AQN

၈ - ၉ ရက္၊ ေမလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

Z2AQN

၇ - ၈ ရက္၊ ေမလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

Z3AQN

၆ - ၇ ရက္၊ ေမလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

Z4AQN

၆ - ၇ ရက္၊ ေမလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

ေလထုအရည္အေသြးဆုိင္ရာ အေၿခခံသတင္းအခ်က္အလက္ရလဒ္မ်ား
ဇယား ၅.၄ တြင္ ေလထုအရည္အေသြး နွင့္ မုိးေလဝသဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္သတင္း
အခ်က္အလက္ ရလာဒ္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ၿပထားသည္။
ေစာင့္ၾကည့္ကာလအတြင္း ေလထုတင
ြ ္ အမႈန္အမႊားမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစေသာ အဓိက
ရင္းၿမစ္မ်ားမွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရနံထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အနီး
အနားရွိ လူတ႕ုိ ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား နွင့္ ယာဥ္မ်ား၏ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားၿဖစ္သည္။
ေလထုအရည္အေသြးပါရာမီတာအမ်ားစုသည္

သတ္မွတ္ထားေသာ

တုိင္းတာမႈ

စံႏႈန္းမ်ားေအာက္ ေရာက္ရွိေနသည္။ ၿခြင္းခ်က္မ်ားမွာ Z1AQN၊ Z2AQN နွင့္
Z4AQN တု႕ိ တြင္ အလယ္ကိန္းမွာ PM2.5 ၿဖစ္ၿပီး Z2AQN တြင္ SO2 ၿဖစ္ၿပီး ၎တု႕ိ မွာ
အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ IFC ၏ နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ပ်မ္းမွ် နွင့္ တစ္နာရီပ်မ္းမွ် လမ္းညႊန္
တန္ဖိုးမ်ားထက္ အနည္းငယ္ ၿမင့္မားေနသည္။ မွတသ
္ ားရန္သင့္ ေသာအခ်က္
တစ္ခ်က္မွာ Z1AQN၊ Z2AQN နွင့္ Z4AQN မ်ားအနီး လူသားမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ား (ဥပမာ - ယာဥ္မ်ား ေမာင္းနွင္ၿခင္း၊ ထင္းမီးမ်ားၿဖင့္ ခ်က္ၿပဳတ္ၿခင္း) ေၾကာင့္
ပုိမုိၿမင့္မားေသာ PM2.5 နွင့္ SO2 တု႕ိ ၿဖစ္ေပၚလာၿခင္း ၿဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ၿဖစ္
သည္။
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ဇယား ၅.၄

ေမလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း အေၿခခံေလထုအရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္တုိင္းတာမႈရလဒ္မ်ား

Station CO (ppm)
(min
max)

Z1AQN

Z2AQN

– (min
max)
0.05

0.31

0.04

(0.01 0.25)

(0.04 – 0.19)

(<0.01 – 2.11)

(0.02
0.07)

0.11

0.10

0.07

0.03

(<0.01 – 0.29)

(0.02
0.09)

< 0.01

0.02

0.05

– (0.01 0.35)
0.03

– (<0.01 – 0.35) (<0.01 - <0.01)

(<0.01
0.07)

0.13

0.09

0.14

0.03

(0.010.27)

(0.02 – 0.28)

(0.01 < 0.66)

(0.02
0.09)

SO2 (ppm)

PM10
(mg/m3)

(min
max)
0.10

(<0.01
0.26)
Z4AQN

– (min – max)

NO
(ppm). PM2.5
(min – max)
(mg/m3)

0.14

(<0.01
0.22)
Z3AQN

NO2 (ppm)

– (0.02
0.08)

(min – max)

(min – max)

–

0.02
– (<0.01
0.1)

30.7
– (23.3 – 32.3)

0.03
– (0.01
0.19)

0.04

29.0
– (23.8 – 44.0)

< 0.01

– (<0.01
0.08)

– (<0.01
<0.01)

0.04

0.01

– (0.02
0.13)

Relative
Humidity
(%)
(min
max)

0.04
– (0.02
0.10)

Temperature
(°C)

– (<0.01
0.11)

31.5
- (25 – 42.5)
27.1
– (24 – 40.5)

61

Wind
Speed
(m/s)

Wind
Direction

0

-

0.015

Southwest

0.081

Southeast

0.85

Southeast

–

(28 – 90)
61
(27 – 78)
56
(30 – 78)
55
(29 – 81)

Assessment Criteria: NEQEG Value
24-hr

-

-

-

0.025

0.05

-

-

-

-

-

1-hr

-

0.2 mg/m3

-

-

-

0.02 mg/m3

-

-

-

-
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၅.၄.၂ ဆူညံမႈ
ဆူညံမႈ နွင့္ ပတ္သက္၍ အေၿခခံသတင္းအခ်က္အလက္ရယူၿခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ
Noise Sensitive Receivers မ်ားအနီး ေယဘူယ်အဆင့္ သတ္မွတ္ရန္ၿဖစ္သည္။

နည္းလမ္း
ဆူညံမႈေစာင့္ၾကည့္ေနရာေလးခုကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ Noise Sensitive Receiver
မ်ားၿဖင့္ ေယဘုယ်ဆူညံမႈအဆင့္မ်ားကို ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ တိုင္းတာ ခဲ့သည္။ Air
Sensitive

Receivers

မ်ားကဲ့သ႕ုိ ပင္

ထားရွိေသာ

ေနရာနွင့္

အခ်ိန္ကာလ

တူညီသည္။ ဇယား ၅.၅ နွင့္ ပံု ၅.၁၀ တြင္ အေသးစိတ္ေတြ႕နုိင္သည္။ ပံု ၅.၁၁ တြင္
ဆူညံမႈေစာင့္ ၾကည့္ေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ၿပသထားသည္။ အဆိုပါ ဆန္းစစ္
ရန္

အခ်က္မ်ားကို

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္

မန္းေရနံေျမ

အက်ယ္အဝန္းအတြင္း NSRs ရွိ ဆူူညံမႈအဆင့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ျပနိုင္ရန္
ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

ဇယား ၅.၅

ဆူညံမႈေစာင့္ၾကည့္ေနရာမ်ား

ေစာင့္ၾကည့္

ဂ်ီပီအက္စ္ကုိ

ေနရာမ်ား

ေအာ္ဒီနိတ္မ်ား

Z1AQN

Z2AQN

Z3AQN

20° 19’ 39.0’’ N
94° 49’ 18.4’’ E

ေဖာ္ၿပခ်က္

ေၿမအသံုးၿပဳပံု

ပြင့္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္စုေက်းရြာ၏
အေနာက္ေတာင္အပုိင္းတြင္

လူေန

တည္ရွိ

20° 15’ 40.6’’ N ေက်ာက္စမ္းေက်းရြာ၏အေရွ ႔ပုိင္း၊
94° 50’ 08.0’’ E ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ တည္ရွိ

20° 13’ 21.5’’ N
94° 51’ 19.6’’ E

ကုမၸဏီရံုးအတြင္း၊

လူေန
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ၏ ေတာင္ ဘက္၊
အနီးတြင္ ေရနံတြင္းအမွတ္ ၅၂၁
တည္ရွိ
မင္းဘူးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ပုိင္း၊

Z4AQN

20° 11’ 41.9’’ N ဧရာဝတီၿမစ္၏

ေၿမလြတ္

94° 52’ 32.4’’ E အေနာက္ဘက္ကမ္းနွင့္အနီးတြင္
တည္ရွိ
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၂၄ နာရီပတ္လံုး ဆူညံမႈေစာင့္ၾကည့္တုိင္းတာၿခင္းကုိ သယ္ေဆာင္နုိင္ေသာ အသံ
မီတာ (Lutron၊ SL-0423SD၊ ယူနစ္မွာ ဒက္စီဘယ္ၿဖစ္သည္) ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့
သည္။ အသံဆူညံမႈအဆင့္ (LAeq) ကုိ တုိင္းတာ၍ ၁၀ မိနစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ႏႈန္း
မွတ္သားကာ ေအာက္ပါေဖာ္ၿမဴလာကို အသံုးၿပဳၿပီး ၁ နာရီစာ နွင့္ ၁ ရက္စာ ပ်မ္းမွ်
ယူခ့သ
ဲ ည္။

အေၿခခံဆူညံမႈတုိင္းတာခ်က္မ်ား
ဇယား ၅.၆ တြင္ အေၿခခံဆူညံမႈတုိင္းတာခ်က္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ၿပ ထားသည္။
NEQEG ကို အသံုးၿပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား
(ဇယား ၃.၃) အနီးရွိ ဆူညံမႈအဆင့္ကို တုိင္းတာခဲ့သည္။ ရလဒ္မွာ နာရီအလုိက္ နွင့္
ေန႕စဥ္ဆူညံမႈအဆင့္မွာ

NEQEG

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္

ေဖာ္ၿပထားေသာ

ႏႈန္းထားေအာက္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး၊ ထု႕ိ ေၾကာင့္ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ဆူညံမႈ နွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္က လက္ခံနုိင္ေသာ အေနအထားတြင္
လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ Z2AQN အတြက္ ေန႕ဘက္ နွင့္ ညဘက္
ဆူညံမႈအဆင့္မ်ားသည္ NEQEG စံႏႈန္းထက္ ပိုမိုေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ပံု ၁.၁
အရ Z2AQN သည္ မန္းေရနံေၿမ၏ အနီးအနားတြင္ မဟုတ္ေသာ ေက်ာက္ဆန္
ေက်းရြာတြင္

တည္ရွိေနၿခင္းၿဖစ္ေသာေၾကာင့္

ထုိပုိမုိေသာ

ဆူညံမႈမ်ားသည္

မန္းေရနံေၿမလုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚၿခင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာ နွင့္ ယာဥ္အသြား
အလာမ်ားေၾကာင့္သာ ၿဖစ္နုိင္ပါသည္။
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ဇယား ၅.၆

သတ္မွတ္ထားေသာ ဆူညံမႈေစာင့္ၾကည့္ေနရာမ်ားရွိ နာရီအလုိက္ LAeq

တန္ဖုိးမ်ား
Monitoring
Time
6:00-7:00

Stations
Z1AQN
72

Z2AQN
83

Z3AQN
58

Z4AQN
50

7:00-8:00

48

76

50

46

8:00:9:00

44

74

54

52

9:00-10:00

43

72

53

45

10:00-11:00

68

56

49

45

11:00-12:00

45

68

49

52

12:00-13:00

45

74

55

41

13:00-14:00

45

47

47

39

14:00-15:00

56

47

48

39

15:00-16:00

43

46

63

52

16:00-17:00

47

52

63

45

17:00-18:00

49

50

65

52

18:00-19:00

48

66

66

51

19:00-20:00

50

63

50

54

20:00-21:00

59

52

56

51

21:00-22:00

54

49

47

64

Day LAeq

51

61

55

49

22:00-23:00

49

50

41

52

23:00-24:00

44

50

75

55

24:00-1:00

42

63

42

53

1:00-2:00

42

59

44

51

2:00-3:00

42

49

41

60

3:00-4:00

43

50

41

60

4:00-5:00

43

60

57

60

5:00-6:00

47

62

58

57

Night LAeq

44

55

50

56
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၅.၄.၃ ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚရွိေရ၏အရည္အေသြး
နည္းလမ္း
နမူနာရယူရာေနရာမ်ား
စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ

ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚရွိ

ေရ၏အရည္အေသြးကို

သတ္မွတ္နုိင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေမလတြင္ ေနရာ ၄ ေနရာမွ နမူနာေရမ်ား ရယူခ့သ
ဲ ည္။
ေအာက္ပါ ဇယား ၅.၇ နွင့္ ပံု ၅.၁၂ တြင္ ထုိေနရာမ်ားကုိ ေဖာ္ၿပထားသည္။ ပံု ၅.၁၃
တြင္ ေရနမူနာရယူရာ ေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ၿပသထားသည္။ အဆိုပါ
ဆန္းစစ္ရန္

အခ်က္မ်ားကို

စီမံကိန္း

အေကာင္အထည္

ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္

မန္းေရနံေျမအက်ယ္အဝန္းအတြင္း WSRs ရွိ ေရထုအရည္အေသြး အေျခခံအခ်က္
မ်ားျဖင့္ တင္ျပနိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။
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ပံု ၅.၁၂

ေၿမမ်က္နွာေပၚရွိေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ တည္ေနရာ
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ပံု ၅.၁၃ (က) ေၿမမ်က္နွာေပၚရွိေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္

 Station: ZAW1-1

 Station: ZSW1-2
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ပံု ၅.၁၃ (ခ) ေၿမမ်က္နွာေပၚရွိေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္

 Station: Z2SW-1

 Station: Z2SW-2
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ပံု ၅.၁၃ (ဂ) ေၿမမ်က္နွာေပၚရွိေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္

 Station: Z3SW-1

 Station: Z3SW-2
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ပံု ၅.၁၃ (ဃ) ေၿမမ်က္နွာေပၚရွိေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္

 Station: Z4SW-1

 Station: Z4SW-2
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ဇယား ၅.၇ ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚရွိ ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္ ေရနမူနာ ရယူရာ ေနရာမ်ား
ေနရာမ်ား
Z1SW-1

Z1SW-2

Z2SW-1

Z2SW-2

Z3SW-1

Z3SW-2

Z4SW-1

ကုိေအာ္ဒီနိတ္မ်ား

ေဖာ္ၿပခ်က္

ရက္စြဲ

20°19'47.67"N

ေပါက္စုေက်းရြာအနီး

94°49'6.88"E

မုန္းေခ်ာင္း

ေမလ ၉ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

20°19'57.80"N
94°49'10.19"E

မုန္းေခ်ာင္း၊

Z1SW-1

၏ ေမလ ၉ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

ေအာက္ပုိင္း မီတာ ၃၂၀ ခန္႕

20°15'29.55"N

ေက်ာက္စမ္းေက်းရြာအနီး

94°50'1.86"E

မန္းေခ်ာင္း

ေမလ ၇ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

20°15'33.13"N
94°50'3.93"E
20°14'46.51"N
94°51'0.27" E

မန္းေခ်ာင္း၊

Z2SW-1

၏ ေမလ ၇ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

ေအာက္ပုိင္း မီတာ ၁၂၀ ခန္႕
ကြ်ဲခ်ေက်းရြာအနီး မန္းေခ်ာင္း

ေမလ ၆ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

20°14'45.74"N
94°51'1.87"E

20°11'41.31"N
94°52'41.11"E

မန္းေခ်ာင္း၊

Z3SW-1

၏ ေမလ ၆ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

ေအာက္ပုိင္း မီတာ ၅၀ ခန္႕

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊

ေမလ ၆ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

ဧရာဝတီၿမစ္အေနာက္ဘက္
ကမ္းအနီး

Z4SW-2

20°11'38.80"N
94°52'42.50"E

ဧရာဝတီၿမစ္၊

Z4SW-1

၏ ေမလ ၆ ရက္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

ေအာက္ပုိင္း မီတာ ၉၀ ခန္႕
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နမူနာယူၿခင္းလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္
Alpha horizontal water sampler ၿဖင့္ ေရနမူနာမ်ား ရယူ၍ ပုိးသတ္ထားေသာ
ခြက္တင
ြ ္

ထည့္သည္။

စံသတ္မွတ္ထားေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

နွင့္အညီ

တင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထုိတုိင္းတာမႈမ်ားအတြက္ ပါရာမီတာမွာ pH
အဆင့္၊ အပူခ်ိန္၊ ေပ်ာ္ဝင္ ေနေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ (Dissolved Oxygen)၊
လွ်ပ္စစ္ၿဖတ္ကူးနိုင္မႈ

(Electrical

ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚရွိ

Conductivity)၊

ေရနမူနာမ်ားကုိလည္း

အနည္ပါဝင္မႈတုိ႕

တစ္ခ်ိန္တည္း

ၿဖစ္ၿပီး

ေကာက္ယူခ့ဲသည္။

နမူနာမ်ားကုိ Chain-of-custody procedures မ်ားေအာက္ တြင္ ဓာတ္ခခ
ဲြ န္းသု႕ိ
အပူခ်ိန္

၄

ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တင
ြ ္

သိမ္းဆည္းသယ္ေဆာင္သည္။

ဓာတ္ခြဲခန္း

စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအတြက္ ပါရာမီတာမ်ားကို ဇယား ၅.၈ တြင္ ေဖာ္ၿပထား သည္။
နမူနာမ်ားအတြက္

ဓာတ္ခဆ
ြဲ န္းစစ္ခ်က္မ်ားကို

SGS

(ထိုင္း)

လီမိတက္မွ

ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ COD ႏွင့္ BOD5 တို႔ကတ
ို ိုင္းတာရန္အတြက္ ISO နည္းပညာ
ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမွ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဇယား ၅.၉ တြင္ အသံုးၿပဳေသာ
ကိရိယာမ်ားကို ေဖာ္ၿပထားသည္။

ဇယား ၅.၈

အေၿခခံေၿမမ်က္နွာၿပင္ေရအရည္အေသြးအေပၚ ဓာတ္ခခ
ဲြ န္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ား

အတြက္ ပါရာမီတာမ်ား
Parameters
BOD5

Unit
mg/L

COD

mg/L

Total Suspended Solids

mg/L

Total Nitrogen

mg/L

Total Phosphorous

mg/L

Total Coliform Bacteria
Oil and Grease

mg/L

Heavy Metals
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ဇယား ၅.၉

ေရနမူနာရယူၿခင္းအတြက္ အသံုးၿပဳေသာ ကိရိယာမ်ား

Equipment
Multiparameter
quality)

Brand
(water HANNA

pH meter

Model
-

HANNA

Alpha
Bottle
Sampler)

HI 98129

(Water Wildlife
Company®

Supply -

ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚရွိ ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈမွ အေၿခခံရလဒ္မ်ား
ပံု ၁.၁ ကုိ ရည္ညႊန္း၍ မန္းေရနံေၿမသည္ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မင္းဘူးခရုိင္၏
အေနာက္ေၿမာက္အရပ္တြင္ တည္ရွိသည္။ မန္းေရနံေၿမသည္ ေၿမာက္မွ ေတာင္သ႕ုိ
ရွည္လ်ားစြာ

တည္ရွိၿပီး

ဧရာ၀တီၿမစ္၏

အေနာက္ဘက္တြင္

တည္ရွိသည္။

ဧရာ၀တီၿမစ္ေအာက္ပုိင္း၏ စုစုေပါင္းအရွည္မွာ ကီလုိမီတာ (၆၉၀) ရွိၿပီး ၿမစ္ေရ
စီးဆင္းေသာ ဧရိယာမွာ စတုရန္းကီလုိမီတာေပါင္း (၉၅၆၀၀) ရွိသည္။ နွစ္စဥ္
မ်က္နွာၿပင္ေရဧရိယာမွာမူ (၈၅.၈၀) စတုရန္းကီ လုိမီတာ ၿဖစ္သည္။ ေရအရည္
အေသြးစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကို ဇယား ၅.၁၀ တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။
Total Suspended Solids မွလဲြ၍ က်န္ေသာ ပါရာမီတာမ်ားသည္ NEQEG
စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၿမင့္မားေသာ Total Suspended
Solids မ်ားကုိ ရြာသာ ေက်းရြာအနီးရွိ Z4SW တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ
ေဒသအတြင္းရွိ ၿမစ္၏ သဘာဝအေလ်ာက္ ၿမင့္မားေသာ အနည္ပါဝင္မႈကို ၿပဆုိၿခင္း
ၿဖစ္နုိင္ပါသည္။
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ဇယား ၅.၁၀

ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈမွ ရလဒ္မ်ား

Item/Sample Z1SWName
1
9/5/15
Date /Time
09:22
Weather
Sunny
Transparency High
Temperature
30.89
_Water (C)
pH
7.82
DO (mg/l)
6.56
EC (µs)
352
Turbidity
16
(FNU)
Colour
20
Alkalinity
137
Hardness
127
BOD5 (mg/l) 14
COD (mg/l)
32
Total
Nitrogen
<2
(mg/l)
Total
Phosphorus
0.061
(mg/l)
Oil
and
<1
grease (mg/l)
TSS (mg/l)
40
*Note:

Z1SW2
9/5/15
09:45
Sunny
High

Z2SW1
7/5/15
11:09
Sunny
High

Z2SW2
7/5/15
11:22
Sunny
High

Z3SW1
6/5/15
12:08
Sunny
High

Z3SW2
6/5/15
12:35
Sunny
High

30.82

34.72

35.43

37.66

37.62

7.82
6.61
350.1

8.21
14.6
611.2

8.27
15.25
588.7

8.1
11.33
711.8

13.4

18.5

20.9

20
136
128
14
32

Nil
209
144
12
32

<2

NEQEG
Standard
-

Z4SW-1

Z4SW-2

6/5/15
15:22
Sunny
Medium
31.55

6/5/15
15:51
Sunny
Medium 31.18

8.11
11.52
705.7

7.73
7.12
153

7.65
7.15
152.5

7.1

7

25

43.7

Nil
209
133
12
32

5
238
144
10
32

10
237
150
10
32

45
58
58
14
32

55
58
50
16
32

11

4

3

9

19

18

0.026

0.039

0.030

0.047

0.051

0.071

0.031

<1

<1

2

5

7

<1

<1

34

23

18

7

13

124

138

6-9
30
125
10

2.0
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၅.၄.၄

ေၿမေအာက္ေရ

နည္းလမ္း
စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းရွိ
လူေနထုိင္ရာအရပ္ရွိ

ေၿမေအာက္ေရ၏အရည္အေသြးကို

ေရတြင္း

၄

တြင္း

(လက္တင
ြ ္းနွင့္

စစ္ေဆးရန္

စက္တြင္းမ်ား)

ကုိ

နမူနာယူခ့သ
ဲ ည္။ မင္းဘူး နွင့္ ပြင့္ၿဖဴရွိ လူေနဧရိယာမ်ားရွိ ထိခုိက္လြယ္ေသာ
အရာမ်ားနွင့္ ေနရာအကြာအေဝးအေပၚ အေၿခခံ၍ ေရတြင္းမ်ား၏ ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္
ခဲ့သည္။
ေနရာတစ္ခုစီတင
ြ ္ Alpha horizontal water sampler ကုိ အသံုးၿပဳ၍ ေၿမေအာက္ေရ
နမူနာ စုစုေပါင္း ၂ ခု စီ စုေဆာင္းခဲ့သည္။ ထု႕ိ ေနာက္ ထုိေရနမူနာမ်ားကုိ ဓာတ္ခခ
ဲြ န္းမွ
ၿပင္ဆင္ထားေသာ လုိအပ္သည့္ တာရွည္ခံ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ခြက္မ်ားတြင္
ခ်က္ခ်င္း သိမ္းဆည္းသည္။ ထုိခက
ြ ္မ်ားကို Chain-of-custory procedures အရ
ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ စစ္ေဆးရန္အတြက္ အပူခ်ိန္ ၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ ပုိ႕ေဆာင္
သည္။ ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး စမ္းသပ္ၿခင္း၏ ပါရာမီတာမ်ားသည္ ဇယား

၅.၈ တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ေၿမမ်က္နွာၿပင္ေပၚရွိ ေရအရည္အေသြးစမ္းသပ္ၿခင္း၏
ပါရာမီတာမ်ားနွင့္ အတူတူပင္ ၿဖစ္သည္။ ဇယား ၅.၁၁ နွင့္ ပံု ၅.၁၄ တြင္
ေၿမေအာက္ေရ

စမ္းသပ္မႈၿပဳသည့္

ေနရာမ်ားကုိ

အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပထားသည္။

ေၿမေအာက္ေရ စမ္းသပ္မႈ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ပံု ၅.၁၅ တြင္ ေတြ႕ၿမင္နုိင္သည္။
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ဇယား ၅.၁၁

မန္းေရနံေၿမရွိ ေၿမေအာက္ေရစမ္းသပ္စစ္ေဆးရာေနရာမ်ား

ေနရာမ်ား ကုိေအာ္ဒီနိတ္မ်ား ေဖာ္ၿပခ်က္
Z1GW-1

20°19'40.01"N
94°49'18.27"E

Z1GW-2

20°19'45.22"N
94°49'20.51"E

Z2GW-1

20°15'38.43"N
94°49'59.29"E

Z2GW-2

20°15'39.50"N

20°15'5.35"N

Z4GW-1

Z4GW-2

ေမလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

စက္ေရတြင္း
ပြင့္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္စုေက်းရြာရွိ

ေမလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

စက္ေရတြင္း
ေမလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၅

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္စမ္းေက်းရြာရွိ
စက္ေရတြင္း

ခုနွစ္

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္စမ္းေက်းရြာရွိ

ေမလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ကြ်ဲခ်ေက်းရြာရွိ

94°50'54.52"E
Z3GW-2

ပြင့္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္စုေက်းရြာရွိ

စက္ေရတြင္း

94°50'5.51"E
Z3GW-1

ရက္စြဲ

20°15'6.44"N

စက္ေရတြင္း
မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ကြ်ဲခ်ေက်းရြာရွိ

94°50'53.77"E
20°11'37.92"N
94°52'29.67"E
20°11'29.50"N
94°52'27.85"E

ေမလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

ေမလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

စက္ေရတြင္း
မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဝါဂုဏ္ရပ္ကက
ြ ္ရွိ

ေမလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

ေရတြင္း
မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဝါဂုဏ္ရပ္ကက
ြ ္ရွိ

ေမလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုနွစ္

ေရတြင္း

ေၿမေအာက္ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈအေၿခခံရလဒ္မ်ား
မန္းေရနံေၿမအတြင္းရွိ

ေၿမေအာက္ေရ

ေက်ာက္လႊာမ်ားသည္

အမ်ားအားၿဖင့္

Alluvian Aquifer ၊ Irrawaddian Aquifer နွင့္ Peguan Aquifer (ပံု ၅.၈) တု႕ိ
ၿဖစ္သည္။ မန္းေရနံေၿမတည္ ရွိသည့္ ဧရာဝတီေအာက္ပုိင္းေဒသ၏ ေၿမေအာက္ေရ
ပမာဏမွာ

ကုဗကီလုိမီတာ

(၁၅၃.၂၅)

ခန္႕ရွိမည္ဟု

ခန္႕မွန္းထားသည္

(၁)

။

မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းတြင္ စက္ေရတြင္းေပါင္း (၁၂၉၈) တြင္း ခန္႕ ရွိသည္။

ဇယား ၅.၁၂ တြင္ ေၿမေအာက္ေရအရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကို
ေဖာ္ၿပထားသည္။
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ဇယား ၅.၁၂ ေၿမေအာက္ေရအရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
Item/Sample
Name
Date /Time
Weather
Transparency
Temperature
_Water (˚C)
pH
DO (mg/l)
EC (µs)
Turbidity
(FNU)
Colour
Alkalinity
Hardness
BOD5 (mg/l)
COD (mg/l)
Total
Nitrogen
(mg/l)
Total
Phosphorus
(mg/l)
Oil
and
grease (mg/l)
TSS (mg/l)
Total
Coliform
Bacteria
400/100ml
Note*

Z1GW1
9/5/15
10:49
Sunny
High

Z1GW2
9/5/15
11:22
Sunny
High

Z2GW1
7/5/15
10:22
Sunny
High

Z2GW2
7/5/15
10:40
Sunny
High

Z3GW1
6/5/15
11:04
Sunny
High

Z3GW2
6/5/15
11:30
Sunny
High

Z4GW1
6/5/15
14:32
Sunny
Medium

28.78

30.11

33.11

35.03

36.12

37.57

31.77

Z4GW- WHO
2
Standard
6/5/15
14:58
Sunny
High
31.67

6.92
2.51
669

6.93
2.75
778.1

6.85
1.1
1097.7

7.09
2.25
805.3

6.68
2.9
1498.3

6.63
2.29
1198.7

6.95
1.44
5060.4

7.22
3.41
7740.8

0.5

0.3

0.2

0.1

4.9

4.6

0.5

1

Nil
256
281
10
32

10
296
316
12
32

Nil
359
130
8
32

Nil
294
64
10
32

5
354
246
10
32

10
279
222
14
32

Nil
462
539
8
32

Nil
624
639
10
32

3
250

<2

4

4

<2

4

73

4

63

-

0.038

0.194

0.104

0.245

0.239

0.168

0.251

0.042

-

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<5

<5

<5

<5

<5

<5

5

<5
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ပံု ၅.၁၄

ေၿမေအာက္ေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား
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ပံု ၅.၁၅ (က)

ေၿမေအာက္ေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားမ်ား

 Station: Z1GW-1

 Station: Z1GW-2
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ပံု ၅.၁၅ (ခ)

ေၿမေအာက္ေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားမ်ား

 Station: Z2GW-1

 Station: Z2GW-2
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ပံု ၅. ၁၅ (ဂ)

ေၿမေအာက္ေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားမ်ား

 Station: Z3GW-1

 Station: Z3GW-2
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ပံု ၅.၁၅ (ဃ) ေၿမေအာက္ေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား ၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားမ်ား

 Station: Z4GW-1

 Station: Z4GW-2
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၅.၄.၅ ေၿမဆီလႊာ
နည္းလမ္း
ေၿမဆီလႊာနမူနာရယူရာေနရာမ်ား
မန္းေရနံေၿမအတြင္းရွိ ေရနံတြင္းမ်ား နွင့္ တတ္နုိင္သမွ် နီးကပ္ေသာ ေနရာမ်ားမွ
ေၿမဆီလႊာနမူနာမ်ားကုိ ရယူခ့သ
ဲ ည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ ေၿမသားနမူနာ
မရယူမီ

MOGE

ဝန္ထမ္းမ်ား

နွင့္အတူ

သတ္မွတ္ထားေသာ

တြင္းတြင္

Underground utilities inspection ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဇယား ၅.၁၃ နွင့္ ပံု

၅.၁၆ တု႕ိ တြင္ ထုိေနရာမ်ား အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကုိ ေဖာ္ၿပထားသည္။ ပံု ၅.၁၇
တြင္မူ ေၿမနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ ေၿမသားအေၿခအေနမ်ားကုိ
ေဖာ္ၿပထားသည္။ အဆိုပါဆန္းစစ္ရန္ အခ်က္မ်ားကို စီမံကိန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ မန္းေရနံေျမအက်ယ္အဝန္းအတြင္း ရွိ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး
အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ျပနိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

ဇယား ၅.၁၃ ေမလ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း ေၿမသားနမူနာရယူခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား
ေနရာမ်ား ထပ္ပြားၿခင္း ကုိေအာ္ဒီနိတ္မ်ား ေဖာ္ၿပခ်က္

ရက္စမ
ဲြ ်ား

Z1S
1

20°19'45.30"N
94°49'13.99"E

ပြင့္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္၊
ေပါက္စုေက်းရြာ၏

ေမလ ၆ - ၉ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုနွစ္

အေနာက္ဘက္
ေမလ ၆ - ၉ ရက္၊
2

20°19'45.38"N
94°49'21.05"E

ပြင့္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္၊

၂၀၁၅ ခုနွစ္

ေပါက္စုေက်းရြာ၏
အေနာက္ဘက္

Z2S
1

20°15'41.70"N
94°50'8.41"E

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊
ေက်ာက္စမ္းေက်းရြာ၏

ေမလ ၆ - ၉ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုနွစ္

အေရွ ႔ဘက္ရွိ စပါးခင္း
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ေနရာမ်ား ထပ္ပြားၿခင္း ကုိေအာ္ဒီနိတ္မ်ား ေဖာ္ၿပခ်က္

2

20°15'40.05"N
94°50'10.40"E

ရက္စမ
ဲြ ်ား

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊
ေက်ာက္စမ္းေက်းရြာ၏

ေမလ ၆ - ၉ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုနွစ္

အေရွ႕ဘက္
Z3S
1

2
Z4S
1

2

20°13'22.04"N
94°51'19.59"E
20°13'2.60"N
94°51'14.86"E

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ကုမၸဏီရံုး ေမလ ၆ - ၉ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုနွစ္
မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ကုမၸဏီရံုး ေမလ ၆ - ၉ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုနွစ္

20°11'41.31"N

မင္းဘူးၿမိဳ႕၏ ေၿမာက္ဘက္၊ ေမလ ၆ - ၉ ရက္၊

94°52'39.20"E

ဧရာဝတီၿမစ္၏

20°11'45.77"N
94°52'38.30"E

၂၀၁၅ ခုနွစ္

အေနာက္ဘက္ကမ္းအနီး

မင္းဘူးၿမိဳ႕၏ ေၿမာက္ဘက္၊
ဧရာဝတီၿမစ္၏

ေမလ ၆ - ၉ ရက္၊
၂၀၁၅ ခုနွစ္

အေနာက္ဘက္ကမ္းအနီး
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ပံု ၅.၁၆

ေၿမေအာက္ေရနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား
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ပံု ၅.၁၇ (က) ေၿမသားနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္

 Station: Z1S-1

 Station: Z1S-2
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ပံု ၅.၁၇ (ခ)

ေၿမသားနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္

 Station: Z2S-1

 Station: Z2S-2

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

51

ပံု ၅.၁၇ (ဂ)

ေၿမသားနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္

 Station: Z3S-1

 Station: Z3S-2
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ပံု ၅.၁၇ (ဃ)

ေၿမသားနမူနာရယူရာေနရာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္

 Station: Z4S-1

 Station: Z4S-2
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နမူနာစမ္းသပ္ၿခင္းနည္းလမ္းနွင့္ အသံုးၿပဳေသာကိရိယာမ်ား
အားလံုးေသာ ေၿမဆီလႊာနမူနာတူးေဖာ္ၿခင္းနွင့္ နမူနာရယူၿခင္းမ်ားကုိ Dry rotary
drilling method ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုစီတင
ြ ္
ေၿမသားနမူနာ နွစ္ခုစီကုိ ဓာတ္ခစ
ဲြ မ္းသပ္မႈအတြက္ ရယူခ့သ
ဲ ည္။ ဓာတ္ခစ
ဲြ မ္းသပ္မႈ
အတြက္ ပါရာမီတာ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္။


pH



အာစင္းနစ္ဓာတ္



ခဲဓာတ္



Cadmium ဓာတ္



ေၾကးနီဓာတ္



ဇင့္ဓာတ္



မန္းဂနိစ္



အုိင္းယြန္း

စစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ

ျမန္မာနုိင္ငံ၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ

NEQEG

စံသတ္မွတ္ခ်က္

နမူနာရယူၿခင္း၊

ထိန္းသိမ္းၿခင္းနွင့္

စစ္ေဆး ၿခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေၿမဆီလႊာနမူနာစစ္ေဆးရာတြင္ Standard
agricultural sampler ၿဖစ္ေသာ Soil Auger ကုိ အသံုးၿပဳခဲ့သည္။ ၎သည္
စတီးလ္ေခ်ာင္းတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး
အစြန္းဖက္တြင္ကား
ထားသည္။

အၿခားအစြန္းဖက္တင
ြ ္

အဂၤလိပ္အကၡရာ

အတြင္း

အခ်င္းမ်ဥ္းမွာ

T
၃

ခၽြန္ထက္ေနၿပီး

အၿခား

ပံုသ႑ာန္လက္ကုိင္တစ္ခု

တပ္ဆင္

လက္မခန္႕

ရွိသည္။

၎ၿဖင့္

အေပၚယံေၿမဆီလႊာ၏ ၂၀ - ၃၀ စင္တီမီတာကုိ ဖယ္ယူမည္ၿဖစ္သည္။ ထု႕ိ ေနာက္
ထုိနမူနာေၿမဆီလႊာကို

သန္႕စင္ေသာ

ပလပ္စတစ္အိတ္တင
ြ ္

သိမ္းဆည္းသည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားၿခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ထုိနမူနာမ်ား
ကို ဓာတုတာရွည္ ခံပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ သိမ္းဆည္းၿခင္းမ်ဳိး မၿပဳလုပ္ခဲ့ေခ်။ ေျမဆီလႊာ
နမူနာမ်ားကုိ အပူခ်ိန္ ၄ ဒီဂရီစင္ တီဂရိတ္ေအာက္တင
ြ ္ ေရခဲဘူးတစ္ခုအတြင္း၌
ေအးခဲေစသည္။

မလုိလားအပ္ေသာ

ဓာတုေဗဒဆုိင္ရာ

ဓာတ္ၿပဳမႈမ်ား

နည္းပါးေစရန္အတြက္ ထုိနမူနာမ်ားကို ေနေရာင္ၿခည္နွင့္ ထိေတြ႕ၿခင္းမရွိေစ ေအာင္
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ကာကြယ္ထားသည္။

နမူနာရယူခ်ိန္တင
ြ ္

ေၿမသား၏

ႏူးညံ့မႈ၊

ၾကမ္းတမ္းမႈနွင့္

အေရာင္အေသြးတုိ႕ကုိပါ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။

ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ၏ အေၿခခံရလဒ္မ်ား
ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ၏

ရလဒ္မ်ားကုိ

ဇယား

၅.၁၄

တြင္

ေဖာ္ၿပထားသည္။
ေယဘုယ်အားၿဖင့္ နမူနာစစ္ေဆးခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားရွိ ေၿမဆီလႊာသည္ သဘာဝအရ
သဲ ဆန္ၿပီး ယခင္က စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည္။
ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြးနွင့္

ပတ္သက္၍

သတ္မွတ္ထားေသာ

အမ်ဳိးသား

လမ္းညႊန္ခ်က္ (သု႕ိ မဟုတ္) IFC စံႏႈန္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ Dutch Standard 2000
ကုိ

အသံုးၿပဳ၍

ေၿမ၏

အရည္အေသြးကို

ဆန္းစစ္မႈၿပဳခဲ့ၿပီး

တုိင္းတာခဲ့ေသာ

ပါရာမီတာမ်ားအားလံုးသည္ ဆန္းစစ္မႈ၏ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၿပည့္မီခဲ့သည္။
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ဇယား ၅.၁၄ အေျခခံ ေျမဆီအရည္အေသြး ရလဒ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ျခင္း (ေမလ ၂၀၁၅)

Parameter Unit

Station
Z1S-1

Z1S-2

Z2S-1

Z2S-2

Z3S-1

Z3S-2

Z4S-1

Z4S-2

Dutch
Standard
2000

pH

-

6.8

6.8

6.7

6.7

6.8

6.8

6.9

6.9

─

As

mg/kg

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

55

Pb

mg/kg

115

120

135

130

120

124

137

135

530

Cd

mg/kg 0.009

0.008

0.009

0.007

0.007

0.007

0.006

0.007

12

Cu

mg/kg

105

99

110

115

90

95

85

88

800

Zn

mg/kg

75

80

72

69

65

70

75

78

720

Mn

mg/kg

30

32

38

35

28

25

31

30

─

Fe

mg/kg 4850

4790

4900

4930

4870

4950

4700

4690

─

Silty
sand

Silty
sand

Silty
sand

Soil
Texture

-

Silty
clay

Silty
clay

Silty Sandy Sandy
sand silt with silt with
minor minor
clay
clay

─

Soil Colour

-

Grey

Grey Yellowis Yellowis Yellowis Yellowis Yellowis Yellowis
h grey h grey
h
h
h
h
brown brown brown brown

─

Note:
N.D. = Not Detected

၅.၅ သက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ အေျခခံ သုေတသနျပဳျခင္း စစ္တမ္းမ်ား- ေျမျပင္
ေဂဟစနစ္
ယခု အခန္းက႑မွာ တင္သြင္း အဆိုျပဳထားေသာ EOR ႏွင့္ ျပန္လည္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈ
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

အစီအစဥ္မ်ားအတြက္

စီမံခ်က္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္

ဧရိယာအတြင္း သက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေျခခံ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို မိုးရာသီ ျဖစ္သည့္ ေမလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္ အထူးျပဳထားေသာ
အေျခခံကင
ြ ္းဆင္းသုေတသနမ်ား ေဆာင္ရြက္ရင္း ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြး
မႈမ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ေတြ႔ရွိ
ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ သက္ရွိမ်ား ေပၚတြင္သာ ျပဳလုပ္ထား ပါသည္။ ယင္းတုိ႔တင
ြ ္ ေအာက္ပါ
တု႔ိ ပါဝင္ပါသည္။
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က်က္စားရာေနရာႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား၊



ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊



ကုန္းေနေရေနသတၱဝါႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါမ်ား၊



ႏုိ႔တုိက္သတၱဝါမ်ား၊



လိပ္ျပာမ်ား ႏွင့္ေရေန သတၱဝါမ်ား

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္တြင္ အလွည့္က်ရွင္းျပထားပါ သည္။

၅.၅.၁

က်က္စားရာေနရာႏွင့္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား

နည္းစနစ္
က်က္စားရာေနရာမ်ားႏွင့္

သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား

(အပင္ၾကီးမ်ားအပါအဝင္)

ကို

ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ သုေတသန ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးကို စီမံခ်က္ ဧရိယာ၏
အေထြေထြ ေျမျပင္ေဂဟ အေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း
ေမလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ က်က္စားရာေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္
ျခင္းကို ျပည္သူလူထုထံခ်ျပၿပီးျဖစ္ေသာ ေဝဟင္ႏွင့္ ေျမျပင္တ႔မ
ို ွ ရိုက္ကူး ထားေသာ
ပံုမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး
ကိယ
ု ္စားျပဳ

သတ္မွတ္ပါသည္။

ဧရိယာမ်ားကို

က်က္စားရာေနရာမ်ား တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏

ေျခက်င္သြားေရာက္

တုိင္းတာ

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေတြ႔ရွိခဲ့ရေသာ က်က္စားရာေနရာ တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ အပင္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႏွင့္ ၄င္းတု႔၏
ိ
ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ေပါမ်ားမႈမ်ားကို

ရွားပါးေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကာကြယ္ ထားေသာ

မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္ အထူးဂရုျပဳမွတ္တမ္း တင္ထား ပါသည္။

ရလဒ္မ်ား
စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း သုေတသနျပဳလုပ္ေသာ ေနရာတြင္ အဓိက ေနထုိင္ေသာ
သက္ရွိ ၄ မ်ိဳး ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊
ဖြ႔ျံ ဖိဳးၿပီး ဧရိယာမ်ား၊ ျခံဳႏြယ္ထူထပ္ေသာေနရာမ်ား ႏွင့္ ေရႏွင့္ စပ္ဆက္ေနေသာ
အရာမ်ား ( ျမစ္မ်ား၊ လႈိဏ္ေခါင္းပံုသ႑န္ ေရစီးေၾကာင္း ႏွင့္ ေရအုိင္) ပါဝင္သည္။ (ပံု

၅.၁၈) ၄င္းသက္ရွိမ်ား၏ အရြယ္အစားကို ဇယား ၅.၁၅ တြင္ တင္ျပထားသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ ဖြ႔ျံ ဖိဳးၿပီး ဧရိယာမ်ား မွာ အဓိက သက္ရွိအမ်ိဳးအစားမ်ား ေနထုိင္ရာ
စီမံခ်က္ ဧရိယာျဖစ္ၿပီး စီမံခ်က္ဧရိယာ၏ ၈၂% ႏွင့္ ၁၂% တု႔က
ိ ို အသီးသီး
လႊမ္းၿခံဳထားပါသည္။

ၿခံဳငံုဆိုရလွ်င္

စီမံခ်က္ဧရိယာ၏

အဓိက

လကၡဏာမွာ

ယင္းစီမံခ်က္ ဧရိယာသည္ ယခင္က လူသားမ်ား မြမ္းမံဖန္တီးထားေသာ သက္ရွိမ်ား
ႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဆိုလုိသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ ဖြ႔ျံ ဖိဳးၿပီး ဧရိယာမ်ား)
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ဇယား ၅.၁၅ စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္း က်က္စားရာေနရာ (စုစုေပါင္းႏွင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း) ေမလ ၂၀၁၅ တြင္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကြင္းဆင္းသုေတသန
က်က္စားရာေနရာမ်ား

စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္းရွိ
2

ေျမအက်ယ္ (km )

စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း
ရွိက်က္စားရာေနရာမ်ား
(%)

စုိက္ပ်ိဳးေျမ

၆၆.၉၀

၈၂

ဖြ႔ျံ ဖိဳးၿပီး ေျမ

၉.၆၀

၁၂

ေရႏွင့္ စပ္ဆက္ေနေသာ

၄.၂၂

၅

ျခံဳႏြယ္ထူထပ္ေသာေနရာမ်ား

၀.၉၄

၁

စုစုေပါင္း

၈၁.၆၆

၁၀၀

အရာမ်ား (ျမစ္မ်ား၊
လႈိဏ္ေခါင္းပံုသ႑န္
ေရေၾကာင္း ႏွင့္ ေရအုိင္)

ျခံဳႏြယ္ထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ႏွင့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီးေျမမ်ား တြင္ ရွိေသာ
စီမံခ်က္ဧရိယာတြင္း
(ေနာက္ဆက္တြဲျပဳထားေသာ

အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း
က

တြင္ၾကည့္ရန္)

၆၀
။

ကို

မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္

စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္

အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား

အသိအမွတ္
မပါဝင္ပါ။

မန္းေရနံေျမ အတြင္း ကို္ယ္စားျပဳ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းကို ပံု

၅.၁၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေအာက္ပါ အခန္းခြမ
ဲ ်ားမွာ က်က္စားရာေနရာမ်ားရွိ သဘာဝေပါက္ပင္ တစ္ခုခ်င္း စီကို
သက္ဆုိင္ရာ ကို္ယ္စားျပဳ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ တကြ ေရးသား ေဖာ္ျပထား ပါသည္။
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ပံု ၅.၁၈

မန္းေရနံေၿမတြင္ ေတြ႕ရွိထားေသာ စားက်က္ေၿမမ်ား
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ပံု ၅.၁၉ (က) ကိုယ္စားျပဳ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဓါတ္ပံုမ်ား

Acacia chundra

Oryza sativa L.
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ပံု ၅.၁၉ (ခ) ကိုယ္စားျပဳ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဓါတ္ပံုမ်ား

Carcia papaya L.

ခ်ံဳႏြယ္ထူထပ္ေသာေနရာမ်ား
ခံ်ဳႏြယ္ထူထပ္ေသာေနရာဆိုသည္မွာ အေရွ႔ဘက္ျခမ္းကို အဓိက ေနရာယူထားေသာ
စီမံခ်က္

ဧရိယာအတြင္း

အၾကီးမားဆံုးေသာ

က်က္စားရာေနရာျဖစ္ပါသည္။

(က်က္စားရာေနရာျပ ေျမပံု ကို ပံု ၅.၁၈ တြင္ ၾကည့္ရန္)။ ယင္းဧရိယာမွာ စီမံခ်က္
ဧရိယာ၏

ခန္႔မွန္းေျခ

၁

%

ကို

ဖုံုးအုပ္ထားၿပီး

(ဆိုလုိသည္မွာ

၈၁.၆၆

စတုရန္းကီလုိမီတာ အတြင္း ၀.၉၄ စတုရန္း ကိီလုိမီတာ ကို ဖုံုးအုပ္ထားျခင္း)။ ခ်ံဳႏြယ္
ထူထပ္ေသာေနရာမ်ားရွိ က်က္စားရာေနရာမ်ားကို လူသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
မ်ား ႏွင့္ သစ္ေတာခုတ္ထင
ြ ္မႈမ်ား မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ဧရိယာအတြင္း တားျမစ္နယ္ေျမ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
ခ်ံဳႏြယ္ထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကို ပံု ၅.၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။ စုစုေပါင္း အပင္မ်ိဳးစိတ္ ၃၅ မ်ိဳး ကို ခံ်ဳႏြယ္ထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္
မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ယင္း ၃၅ မ်ိဳးအနက္ ၂၄ မ်ိဳးမွာ အပင္မ်ိဳးစိတ္ မ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္ (ေနာက္ဆက္တဲြ - က တြင္ၾကည့္ရန္) ။

အမ်ားဆံုးေတြ႔ရွိရေသာ

အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ Acacia Chundra ျဖစ္ၿပီး Mimosaceae မ်ိဳးစိတ္ အႏြယ္ဝင္မ်ား
ကိုသာ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ခ်ံဳႏြယ္ထူထပ္ေသာ ေနရာ
မ်ားတြင္ မေတြ႔ရွိရပါ။
ခ်ံဳႏြယ္ထူထပ္ေသာေနရာမ်ားရွိ စားက်က္ေျမမ်ားမွာ လူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းေၾကာင့္ ယင္းစားက်က္ေျမ အမ်ိဳးအစား
ကို ေဂဟစနစ္ တန္ဖိုး/ အေျပာင္းလဲကိုခံႏုိင္ရည္ ရွိေသာတန္ဖိုးဟု သတ္မွတ္ ပါသည္။

ပံု ၅.၂၀

ကိုယ္စားျပဳ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဓါတ္ပံုမ်ား

စိုက္ပ်ိဳးေျမ
စိုက္ပ်ိဳးေျမတြင္းရွိ စားက်က္ေျမသည္ စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၈၂% ကို
ေနရာယူထားေသာ အၾကီးဆံုး စားက်က္ေျမ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္ (စားက်က္ေျမျပ
ေျမပံု ပံု ၅.၁၈ တြင္ၾကည့္ရန္) ။ ယခု စားက်က္ေျမကုိ နယ္ေျမ အနိမ့္ပိုင္းဧရိယာအထိ
ကန္႔သတ္ထားၿပီး စီမံခ်က္ဧရိယာ ၈၁.၆၆ စတုရန္းကီလုိမီတာအတြင္းတြင္ ၆၆.၉၀
စတုရန္းကီလုိမီတာ အား ဖံုးအုပ္ထားပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေျမသည္ေဂဟစနစ္ တန္ဖိုး/
အေျပာင္းလဲကိုခံႏုိင္ရည္ ရွိေသာတန္ဖိုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားျခင္းဟု မွတယ
္ ူထား
ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေျမမွာ အဓိက အားျဖင့္ အာရွဆန္ကို စိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္ကင
ြ ္းျဖစ္ပါသည္
(Oryza sativa L; ေနာက္ဆက္တြဲ - က တြင္ၾကည့္ရန္) ။ ယင္းစားက်က္ေျမတြင္
မည္သည့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ကိုမွ် မေတြ႔ရွိပါ။ အပင္မ်ိဳးစိတ္ ၅၄ မ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးေျမတြင္
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အျခားမည္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ အပင္
မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ ႏွင့္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေျမ ကို္ယ္စားျပဳ ဓာတ္ပံုကို ေအာက္တင
ြ ္ (ပံု ၅.၂၁) ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပံု ၅.၂၁ စိုက္ပ်ိဳးေျမ က်က္စားရာေနရာ အမ်ိဳးအစားျပ ကိုယ္စားျပဳ ဓာတ္ပံု

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီးေျမေနရာ
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီးေျမေနရာကို စီမံခ်က္ ဧရိယာ၏ ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ အလယ္ပိုင္း မန္းေရနံေျမ
တည္ရွိရာတြင္ အဓိက ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီးေျမေနရာ သည္ စတုရန္းကီလုိမီတာ
၉.၆၀ ကို ဖံုးလႊမ္းပါသည္။ (စားက်က္ေျမျပေျမပံု ပံု ၅.၁၈) ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီးေျမေနရာကို
လူမ်ားျပဳလုပ္ဖန္တီးထားျခင္းေၾကာင့္
အေျပာင္းလဲကိုခံႏုိင္ရည္

စိုက္ပ်ိဳးေျမသည္

ရွိေသာတန္ဖိုး

ေဂဟစနစ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားျခင္းဟု

တန္ဖိုး/
မွတ္ယူ

ထားပါသည္။ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ ဧရိယာ၏ ဓာတ္ပံု မွတ္တမ္းတင္ထားမႈကို (ပံု ၅.၂၂) တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စုစုေပါင္း

အပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း

၃၆

မ်ိဳးကို

စီမံခ်က္၏

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီးေျမေနရာတြင္

ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ က ကို ၾကည့္ရန္) ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီးေျမေနရာတြင္ Mangifera
indica L ၊ Azadirachta indica A. Juss ႏွင့္ ႏြယ္ပင္ျဖစ္ေသာ Musa sapientum L.
တိ႔က
ု ို

အမ်ားဆံုးေတြ႔ရွိရပါသည္။

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီးေျမတြင္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္

အျခားမည္သည့္
အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား

မပါဝင္ဘဲ ႏွင့္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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ပံု ၅.၂၂

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီး ဧရိယာ / ေက်းရြာ ကိုယ္စားျပဳ ဓာတ္ပံု

ေရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အရာမ်ား (ျမစ္၊ လႈိဏ္ေခါင္းပံုသ႑န္ ေရေၾကာ ႏွင့္ ေရကန္)
စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း

ေရႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာအရာမ်ားမွာ

ျမစ္၊

လႈိဏ္ေခါင္း

ပံုသ႑န္ ေရေၾကာ ႏွင့္ ေရကန္ တိ႔ပ
ု ါဝင္ပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ စီမံခ်က္ ဧရိယာ
အတြင္း အဓိက ျမစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္အျပင္ အျခား ေခ်ာင္း၂
ခု ျဖစ္သည့္ မန္းေခ်ာင္း ႏွင့္ မုန္းေခ်ာင္း တိ႔သ
ု ည္လည္း စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္း
တည္ရွိပါသည္။ (ပံု ၅.၁၈) စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္းရွိ ေရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
စုစုေပါင္း

ဧရိယာ

မွာ

ခန္႔မွန္းေျခ

၄.၂၂

စတုရန္းကီလုိမီတာခန္႔

ရွိပါသည္။

သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားကို ေရ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အရာမ်ားအတြက္ ထည့္သင
ြ ္း
မွတ္တမ္းမယူထားပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကပ္လ်က္ စားက်က္ေျမမွ မွတ္တမ္း
ယူထားမႈမ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
လႈိဏ္ေခါင္းပံုသ႑န္ ေရေၾကာ ႏွင့္ ေရကန္ တိ႔က
ု ို ေဂဟစနစ္ တန္ဖိုး/ အေျပာင္းလဲကို
ခံႏုိင္ရည္
ျမစ္အတြက္

ရွိေသာတန္ဖိုး
ကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားျခင္းဟု

အျခားမည္သည့္

မွတ္ယူ

ထားပါသည္။

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ ေတြ႔ရွိရေသာ ေဂဟစနစ္ တန္ဖိုး/
အေျပာင္းလဲကိုခံႏုိင္ရည္

ရွိသည္ဟု

မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

(ေရေနသဘာဝ

မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားမႈမ်ားကို အပိုင္း ၅.၅.၆ တြင္ မွတ္တမ္း တင္ထား
ပါသည္။)
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ပံု ၅.၂၃ ေရႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ပံုမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳပံု

၅.၅.၂ Avifauna (ငွက္မ်ိဳးစိတ္)
နည္းစနစ္
စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ က်က္စားေနၾကေသာ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုခ်င္းစီတင
ြ ္
ပါဝင္ေသာ Avifauna ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ကို qualitative transect နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး
သုေတသန ျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကပါသည္။ သုေတသနအတြင္း transect ၏ ေဘးဘယ္ညာ တြင္
ျမင္ရၾကားရသည့္ငွက္မ်ားအားလံုးကို
ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ၿပီး

အတတ္ႏုိင္ဆံုး

မ်ိဳးစိတ္မ်ားထိ
၄င္းတို႔၏

ေသခ်ာ

သိပ္သည္းဆ

ေအာင္
ေပါမ်ားမႈကို

မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ အကယ္၍ စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း သားေပါက္မႈမ်ား (ဥပမာအသုိက္မ်ား၊

မၾကာေသးမီက

ေပါက္ထားေသာ

အေကာင္မ်ား)

ေတြ႔ရွိခဲ့ပါက

ယင္းတိ႔က
ု ို မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိပါသည္။ ေလ့လာရွာေဖြ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို မွန္ဘီလူး
မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးသည့္ မွတ္တမ္း မ်ားကို ျဖစ္ႏုိင္ပါက သိမ္းဆည္းထားပါသည္။
egretry

ေျမစိုစြတ္မႈေပၚတြင္

မွီခိုေနထိုင္ေနေသာ

နယ္ေျမေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ

ငွက္မ်ားကို အထူးဂရုျပဳ သတိထား ရွိပါသည္။
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ရလဒ္မ်ား
စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္း သုေတသန လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း တြင္
ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၄၅ မ်ိဳး ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ခ) Passer

montanus, Passer domesticus, Acridotheres trusties, Columba Livia,
Hirundo rustica တိ႔မ
ု ွာ စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း ေတြ႔ရွိရေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ ငွက္မ်ားေပါမ်ားမႈ ႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ၾကြယဝ
္ မႈကို စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ားတြင္ ပိုမို
ျမင့္မားစြာ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အျခားအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

မည္သည့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္

ငွက္

မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ ႏွင့္ စီမံခ်က္ ဧရိယာတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ခြျဲ ခား ေလ့လာခဲ့ေသာ
ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကို ပံု ၅.၂၄ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။
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ပံု ၅.၂၄ ခြျဲ ခားေလ့လာခဲ့ေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား

Little Egret (Ardea alba)

Spotted Dove (Metopidius indicus)
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၅.၅.၃ ကုန္းေနေရေန သတၱဝါမ်ားႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါမ်ား
နည္းစနစ္မ်ား
ကုန္းေန ေရေန သတၱဝါမ်ား ႏွင့္ တြားသြား သတၱဝါမ်ားကို သုေတသနျပဳျခင္းကို
စီမံခ်က္
ျဖစ္သည့္

ဧရိယာအတြင္းရွိ

က်က္စားရာေနရာမ်ား၊

သစ္ရက
ြ ္ေျခာက္မ်ား၊

တြင္းမ်ား၊

ပုန္းခိုေနႏုိင္ေသာ

ေနရာမ်ား

ေက်ာက္တံုးေအာက္မ်ား၊

ႏွင့္

သစ္တံုးေအာက္မ်ားတြင္ တုိက္ရုိက္ ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ တစိုက္မတ္မတ္ ရွာေဖြျခင္း တိ႔က
ု ို
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ေရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာအရာမ်ားကို အထူး
ဂရုျပဳပါသည္။ မ်ိဳးစိတ္မ်ား အတိအက်သိရွိရန္ ေအာ္ေခၚၿပီး အာရံုခံ စမ္းသပ္ျခင္းကို
ဖားမ်ားႏွင့္

ဖားျပဳတ္မ်ားကို

သုေတသနျပဳရန္

အသံုးျပဳပါသည္။

သုေတသန

မ်ားအတြင္း တြားသြားသတၱဝါ ႏွင့္ ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါမ်ားအားလံုးကို မွတ္တမ္း
တင္ထားပါသည္။ စီမံကိန္းေျမေနရာတြင္းရွိေသာ ကုန္းေန ေရေန သတၱဝါ ႏွင့္
တြားသြားသတၱဝါမ်ား အေၾကာင္းသိရွိရန္ ရြာသားမ်ား ႏွင့္ လည္း ၄င္းတိ႔ု သိရွိ
ေတြ႔ျမင္ဖူးသမွ်ကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ရလဒ္မ်ား
ကုန္းေနေရေန

သတၱဝါမ်ား

ႏွင့္

တြားသြား

သတၱဝါမ်ားကို

သုေတသန

ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္ ၃ မ်ိဳး ႏွင့္ တြားသြား သတၱဝါ
မ်ိဳးစိတ္ ၉ မ်ိဳး ကို ေလ့လာရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ေမးျမန္းျခင္းတု႔မ
ိ ွတဆင့္ မွတ္တမ္း တင္ထား
ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ) သိ႔ေ
ု သာ္ ရြာသားမ်ားအား ေမးျမန္းၿပီး ရရွိလာသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာ အဖြ႔မ
ဲ ွ အတည္ မျပဳရေသးသည္ကို
သတိျပဳရပါမည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ ကုန္းေနေရေန သတၱဝါမ်ား ႏွင့္ တြားသြား
သတၱဝါမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကို ပံု ၅.၂၅ တြင္ ျပထား ပါသည္။
ကုန္းေနေရေန သတၱဝါမ်ား ႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္မ်ားေပါၾကြယဝ
္ မႈမွာ စီမံခ်က္
ဧရိယာအတြင္း

စိုက္ပ်ိဳးေျမတြင္

မ်ိဳးစိတ္မ်ားအားလံုးမွာ

အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။

က်ယ္ျပန္႔စြာ

ေတြ႔ရွိမႈမ်ားေသာ

မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ
မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျဖစ္

ႏွင့္

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ ေတြ႔ရွိရေသာ မ်ိဳးစိတ္
ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။
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ပံု

၅.၂၅

ကုန္းေနေရေန

သတၱဝါမ်ား

ႏွင့္

တြားသြား

သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏

ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား

Common sun skink Eutropis multifasciata

Garden lizard Calotes versicolor
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၅.၅.၄ ႏုိ႔တိုက္သတၱဝါမ်ား
နည္းစနစ္
ႏုိ႔တိုက္သတၱဝါအမ်ားစုမွာ သိပ္သည္းဆ နိမ့္က်ေသာ ေနရာတြင္ ေတြ႔ရွိရ ေသာ
ေၾကာင့္ ျမင္ေတြ႔ရလြယ္ကူေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ ႏို႔တုိက္ သတၱဝါမ်ား ၏
လကၡဏာမ်ား (မစင္စြန႔မ
္ ႈမ်ား အပါဝင္) ကို သုေတသန ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အတြင္းတြင္
တစိုက္မတ္မတ္ ရွာေဖြပါသည္။ စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ေတြ႔ရွိေသာ ႏုိ႔တုိက္
သတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအေၾကာင္းကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ ရြာသားမ်ားကို
ေမးျမန္းျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

ရလဒ္မ်ား
စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္း ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ေမးျမန္းမႈတ႔မ
ို ွ တဆင့္ ႏို႔တုိက္သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္
၆ မ်ိဳးကို မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဃ) ရရွိလာသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကြင္းဆင္းေလ့လာေသာ အဖြ႔မ
ဲ ွ အတည္မျပဳရေသးသည္ကို
သတိျပဳရပါမည္။ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေသာ ႏုိ႔တုိက္သတၱ၀ါမ်ားအနက္ အားလံုးကို
စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ
အမ်ားအျပားေတြ႔ရွိရေသာ မ်ိဳးစိတ္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ႏုိ႔တုိက္ သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ား
ကို စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္း ေလ့လာ သတ္မွတ္ ခြျဲ ခမ္းထားေသာ စားက်က္ေျမမ်ား
အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

ပံု ၅.၂၆ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ ႏုိ႔တုိက္ သတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား
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၅.၅.၅ လိပ္ျပာမ်ား
နည္းစနစ္
Qualitative transect နည္းကို အသံုးျပဳျပီး စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္းရွိ မတူညီေသာ
စားက်က္ေျမမ်ားရွိ လိပ္ျပာမ်ားကို သုေတသနျပဳ ခဲ့ပါသည္။ Qualitative transect
နည္းလမ္းဘက္မွ လိပ္ျပာမ်ားကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ရာတြင္ ၄င္းတိ႔၏
ု ေပါမ်ားမႈႏွင့္
အကဲျဖတ္ပါသည္။

ရလဒ္မ်ား
စီမံခ်က္ဧရိယာ အတြင္းတြင္ စုစုေပါင္း လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္ ၁၁ မ်ိဳးကို မွတ္တမ္း
တင္ထားခဲ့ပါသည္။ ( ေနာက္ဆက္တြဲ င) ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေျမတြင္ လိပ္ျပာမ်ားေပါမ်ားမႈ ပိုမို
မ်ားျပားၿပီး၊

စိုကပ
္ ်ိဳးေျမတြင္

မ်ိဳးစိတ္ေပါၾကြယ္ဝမႈမွာ

အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေသာ လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအနက္ အားလံုးကို စီမံခ်က္ ဧရိယာ
အတြင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ အမ်ားအျပား
ေတြ႔ရွိရေသာ

မ်ိဳးစိတ္ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။

ေလ့လာေတြ႔ရွိ

မွတ္တမ္းတင္ထား

ခဲ့ေသာ လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ပံု ၅.၂၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၅.၅.၆ ေရေနသတၱဝါမ်ဳိးစိတ္မ်ား
နည္းစနစ္
အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ

မ်ိဳးစိတ္

စာရင္းမ်ား

ရရွိရန္အတြက္

စီမံခ်က္

ဧရိယာအတြင္းရွိ ေဒသခံ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၏ အကူညီျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ငါးဖမ္း
ဂီယာမ်ားကို

အသံုးျပဳကာ (ဥပမာ -

ငါးမွ်ားတံ၊ ငါးဖမ္းပိုက္ကြန္) ငါးမ်ားကို

ဖမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈမျပဳႏုိင္ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေဖာ္မလင္
၁၀ % စိမ္ထားေသာ အရည္ထတ
ဲ င
ြ ္ တာရွည္ခံေအာင္ ထားၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းသိ႔ု ပို႔ေဆာင္ပါသည္။
အရည္အေသြးရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္စာရင္းမ်ားရရွိေစရန္အတြက္ (ပံု ၅.၂၈) Plankton
ပိုက္ကြန္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး အႏွစ္အနည္မ်ားကို စစ္ထုတ္လုိက္ၿပီး စီမံခ်က္ဧရိယာ
အတြင္းရွိ ေရေန စားက်က္အတြင္းရွိ Planktonic ႏွင့္ Benthic မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ဖမ္းဆီး
ပါသည္။ ကြင္းထဲတင
ြ ္ Planktonic ႏွင့္ Benthic မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ခြျဲ ခားမရပါက
ေဖာ္မလင္ ၁၀ % စိမ္ထားေသာ အရည္ထတ
ဲ င
ြ ္ တာရွည္ခံေအာင္ ထားၿပီး၊
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခြျဲ ခားစိတ္ျဖာမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဓာတ္ခခ
ြဲ န္းသို႔ ပို႔ေဆာင္
ပါသည္။
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ရလဒ္မ်ား
စုစုေပါင္း ငါးမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၀ ကို စီမံခ်က္ ဧရိယာအတြင္း ေရစားက်က္မ်ားမွ
မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ စ) ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ ေရေန
မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏

ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကို

ပံု

၅.၂၉

တြင္

ျပသထားပါသည္။

စီးပြားေရးအရ အေရးပါေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ငါးခူ ႏွင့္ တီလားပီးယား တိ႔က
ု ို
စီမံခ်က္

ဧရိယာတြင္

မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

မွတ္တမ္းတင္

ထားေသာ

မ်ိဳးစိတ္မ်ားအနက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္သည္ကို
ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ေကာက္ယူခ့ေ
ဲ သာ နမူနာမ်ားမွ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဆ) zooplankton ၆ မ်ိဳး၊
Phytoplankton ၁၁ မ်ိဳး၊ ႏွင့္ benthic မ်ိဳးစိတ္ ၃ မ်ိဳးကို ခဲျြ ခမ္းစိတ္ျဖာ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
Plankton ႏွင့္ benthic မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ မ်ားျပားစြာေတြ႔ရွိရေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ပံု ၅.၂၇ ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈမွ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ေသာ လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား

Danaus chrysipus
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Catopsilia pyranthe

ပံု ၅.၂၈ Planktonic ႏွင့္ Benthic နမူနာယူပံုမ်ား ကို မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု ရုိက္ကူးထားျခင္း

Collecting Planktonic Sample
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Sieving benthic samples

ပံု ၅.၂၉

ေတြ႕ရွိရေသာ ေရေနသတၱဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ား ကို မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးထားျခင္း

Mastacembelus unicolor

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

74

Clarias batrachus

၅.၆ လူမႈ-စီးပြားေရး အေၿခခံအခ်က္အလက္ေကာက္ယူၿခင္း
ယခုအပိုင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေလ့လာမည့္စီမံကိန္းေနရာအတြက္ ခုိင္မာေသာ
လူမႈေရးအေၿခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ နွင့္ ၎ကို စီမံကိန္း၏ ၿဖစ္ေပၚ
နုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တုိင္းတာရာတြင္ အသံုးၿပဳမည္ၿဖစ္ပါ သည္။
ယခုအပုိင္းတြင္ တင္ၿပထားေသာ အေၿခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကုိ စာအုပ္
စာတမ္းမ်ား နွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ အေၿခခံ၍ ေကာက္ယူ ထားၿခင္း
ၿဖစ္သည္။

ေကာက္ယူခ့ေ
ဲ သာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္

လူဦးေရ၊

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊ ဝင္ေငြ၊ အေၿခခံအေဆာက္အဦ နွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။
ကြင္းဆင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ေမးခြန္းလႊာ
မ်ား အသံုးၿပဳ၍ မန္းေရနံေၿမအတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၄ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၆၉၈ ခု နွင့္
ေတြ႕ဆံု

ေကာက္ယူခ့သ
ဲ ည္။

ေလးအိမ္တန္း၊

လက္ပေတာ၊

ထုိရာြ မ်ားမွာ
နန္းဦး၊

မန္းက်ဳိး၊

ေအာက္ေက်ာင္း၊

ၿခင္ေထာင္၊

ကြဲ်ခ်၊

လက္ပန္တပင္

၊

ေပါက္ကုန္း၊ ေအးၿမ၊ မယ္ေဘ့ကုန္း၊ ရြာသာ၊ မန္က်ည္းေခ်ာင္းနွင့္ ၾကာကန္တုိ႕ ၿဖစ္
သည္ (ပံု ၅.၃၀) ။
စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရာတြင္ MPRL E&P၊ ERM နွင့္
Union of Myanmar Population and Housing Census (2015) တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။
ထု႕ိ အၿပင္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ CSO မ်ား နွင့္ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္း
မ်ားမွလည္း ရယူထားပါသည္။
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ပံု- ၅.၃၀ ေလ့လာမႈ ျပဳသည့္ ဧရိယာအတြင္းရွိ ရြာမ်ား

၅.၆.၁ ေလ့လာသည့္ ဧရိယာအတြင္းကို ၿခံဳငံုၾကည့္ျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအရ ေဒသ (၇) ခု၊ တုိင္း (၇) ခု ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ရေဒသ (၆) ခု ခြျဲ ခားထားပါသည္။ မေကြးးတိုင္းေဒသႀကီး တြင္တည္ရွိေသာ
မေကြးေဒသမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသ (၇) ခုအနက္ တစ္ခအ
ု ပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ခရိုင္ (၅)
ခု ႏွင့္ ၿမိဳ ့နယ္ (၂၆) ခုအျဖစ္ ထပ္မံ ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာ ထားပါသည္။ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ
အျမင္မ်ားကို

ၿခံဳငံုသည့္

ေလ့လာမႈ

ျပဳသည့္

ဧရိယာမွာ

မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္၊

မင္းဘူးေဒသကို လႊမ္းၿခံဳထားပါသည္။
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မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊
ေျမာက္ဘက္တြင္ စစ္ကုိင္းေဒသ၊ အေရွ ့ဘက္တြင္ မႏၱေလး၊ ေတာင္ဘက္တြင္
ပဲခူးေဒသ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တင
ြ ္ ရခုိင္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔ တည္ရွိပါသည္။
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၏

ဧရိယာမွာ

စတုရန္းကီလုိမီတာေပါင္း

၄၄,၈၁၈.၉၆

က်ယ္ဝန္းပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ ေကာက္ယူေသာ သန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၃,၉၁၇,၀၅၅
ေယာက္ ရွိပါသည္။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ
အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ ၈၈ အခ်ိဳး ပိုမ်ားေၾကာင္း (အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၁၀၀
ရွိတုိင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ၈၈ ေယာက္ ရွိေၾကာင္း) ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္
လူဦးေရ သိပ္သည္းဆမွာ ( ၁ ) စတုရန္းကီလုိမီတာလွ်င္ ၉၁ ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။
GAD မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္း အဓိက ေနထိုင္ေသာ လူအမ်ားစု၏
၁၀၀ တြင္ ၈၅ ေယာက္မွာ ေက်းလက္ေဒသမွ ျဖစ္ပါသည္။
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ဗမာ၊ ကရင္၊ ကယား ႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား စုေပါင္း
ေနထိုင္ေသာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလူမ်ိဳးမ်ားအနက္ ဗမာလူမ်ိဳး မ်ားသာ
အဓိက

ေနထိုင္ၾကပါသည္။

ကို္းကြယ္ေသာ

ဘာသာမ်ားအနက္

အမ်ားစုမွာ

ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၊ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ား
လည္းရွိၾကပါသည္။
ထုတ္လုပ္ေသာ

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ

မူလပထမ

ျမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္

ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္

စားသံုးဆီမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ဆီအိုးႀကီးဟုပင္ တင္စား ေခၚေဝၚေလ့ရွိၾကပါသည္။ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးသည္
ေရနံအျပင္ စားသံုးႏုိင္ေသာ ဆီကိုလည္း ထုတ္လုပ္ ေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
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ဇယား ၅.၁၆

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

လူဦးေရ

အခ်ိဳးအစား

အက်ဥ္းခ်ုုဳပ္

(ျမန္မာနုိင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အရ )
အေၾကာင္းအရာ

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး

ခရိုင္မ်ား

၅

ၿမိဳ႔နယ္မ်ား

၂၆

ရပ္ကက
ြ ္မ်ား

၁၆၆

ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ား

၁,၅၃၉

ေက်းရြာမ်ား

၄,၇၉၅

စုစုေပါင္း လူဦးေရ

၃,၉၁၇,၀၅၅

ဧရိယာ (စုတုရန္းကိီလုိမီတာ)

၄၄,၈၂၀

လူဦးေရသိပ္သည္းဆ (၁ စတုရန္း ကီလုိမီတာ

၈၇.၄

လွ်င္ လူတစ္ေယာက္ႏႈန္း)
ေက်းရြာေန လူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း

၇၀

ၿမိဳ ့ေန လူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း

၃၀

သတင္းအရင္းအျမစ္- ၂၀၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္း ( ၂၀၁၅)

မင္းဘူးၿမိဳ႔နယ္သည္

ျမန္မာနုိင္ငံ

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏

မင္းဘူးခရုိင္တင
ြ ္

တည္ရွိေသာ ၿမိဳ႔နယ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ၿမိဳ ့မွာ မင္းဘူးၿမိဳ ့ ျဖစ္ပါသည္။
မင္းဘူးသည္ ေဒသတြင္း မေကြးတုိင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ဧရာဝတီတံတား
(မေကြး) ကို အသံုးျပဳပါက ၁.၈ မုိင္ ကြာေဝးပါသည္။ ရပ္ကြက္ ၇ ခု ႏွင့္ ေက်းရြာ
၆၇ ရြာ မွာ စုစုေပါင္း ဧရိယာ ၁၆၆၄.၆ စတုရန္းကီလုိမီတာ အတြင္း မင္းဘူးၿမိဳ ့
နယ္တြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ မင္းဘူးၿမိဳ ့နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ
၁၈၈, ၁၈၂ ျဖစ္ပါသည္။ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆမွာ ၁၁၃ စတုရန္းကီလုိမီတာ
ျဖစ္ပါသည္။

၅.၆.၂ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား
ယခုအခန္းမွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ရြာ ၁၄ ရြာ တြင္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
၏ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားမ်ား၏ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို
ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။



အိမ္ေထာင္စု အရြယ္အစား - ပံုမွန္အိမ္ေထာင္စု တစ္စုတြင္ မိသားစု ၃
ေယာက္ မွ ၅ ေယာက္ၾကား ရွိပါသည္။
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လူဦးေရ - စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ရြာမ်ားတြင္ ၁၁,၆၇၅ ေယာက္ ေနထုိင္
ၾကၿပီး ပွ်မ္းမွ် အိမ္ေထာင္စု အရြယ္အစားမွာ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလွ်င္ ၄.၂၂
ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။



က်ား/မ လူဦးေရ အခ်ိဳး - စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
အနက္ ၊ က်ား/မ လူဦးေရ အခ်ိဳးမွာ အမ်ိဳးသား ၄၇% ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၅၃%
ျဖစ္ပါသည္။

ဇယား- ၅.၁၇

မန္းေရနံေျမအတြင္းရွိ ရြာမ်ား၏ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစား (၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလအတြင္း
လူမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့စဥ္)

ေက်းရြာ

ေက်းရြာအုပ္စု

အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး လူဦးေရ အိမ္ေထာင္စု

လူမ်ိဳး

အေရအတြက္
မန္းႀကိဳး

မန္းႀကိဳး

၆၄၃

၇၈၂

၁၄၂၅

၃၇၄

ဗမာ ၁၀၀ %

ခ်င္ေတာင္

မန္းႀကိဳး

၁၂၀

၁၄၅

၂၆၅

၆၅

ဗမာ ၁၀၀ %

က်ြဲခ်

မန္းႀကိဳး

၂၃၁

၂၄၈

၄၇၉

၁၂၄

ဗမာ ၁၀၀ %

ေလးအိမ္တန္း

လက္ပေတာ

၃၉၄

၃၆၂

၇၅၆

၂၁၀

ဗမာ ၁၀၀ %

လက္ပေတာ

လက္ပေတာ

၂၈၅

၃၃၁

၆၆၁

၁၄၇

ဗမာ ၁၀၀ %

နန္းဦး

မယ္ေဘ့ကုန္း

၅၃၂

၄၃၇

၉၆၉

၁၆၈

ဗမာ ၁၀၀ %

ေအာက္ေက်ာင္း

မယ္ေဘ့ကုန္း

၄၂၄

၅၁၄

၉၃၈

၂၃၆

ဗမာ ၁၀၀ %

လက္ပန္တပင္

လက္ပေတာ

၂၅၄

၂၈၃

၅၃၇

၁၁၁

ဗမာ ၁၀၀ %

ေပါက္ကုန္း

ၾကာကန္

၂၂၈

၂၅၈

၄၈၆

၁၁၉

ဗမာ ၁၀၀ %

ေအးျမ

မယ္ေဘ့ကုန္း

၂၄၆

၂၆၈

၅၁၄

၁၂၀

ဗမာ ၁၀၀ %

မယ္ေဘ့ကုန္း

မယ္ေဘ့ကုန္း

၆၀၂

၇၀၃

၁၃၀၆

၂၉၅

ဗမာ ၁၀၀ %

ရြာသာ

ရြာသာ

၆၃၃

၆၉၄

၁၃၂၇

၃၂၈

ဗမာ ၁၀၀ %

မန္ႀကီးေခ်ာင္း

မန္ႀကီးေခ်ာင္း

၃၁၈

၄၀၉

၇၂၇

၁၈၀

ဗမာ ၁၀၀ %

ၾကာကန္

ၾကာကန္

၆၃၄

၆၉၇

၁၃၃၁

၂၈၆

ဗမာ ၁၀၀ %

၅,၅၄၄

၆,၁၃၁ ၁၁,၆၇၅ ၂,၇၆၃ -

စုစုေပါင္း
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၅.၆.၃ ရြာမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယား ၅.၁၈ မွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ေ
ဲ သာ ရြာ ၁၄
ရြာ တြင္ လုပ္ကုိင္အသက္ေမြးေနၾကေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆုိင္ရာမ်ား ကို
ပိုမိုတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေအာက္ပါအခန္းတြင္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။

ဇယား ၅.၁၈

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ

ရြာ

၁၄

ရြာတြင္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ

အရင္းအျမစ္မ်ား (ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား)
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အမ်ိဳးအစား

ရြာတြင္ရွိေသာအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း မ်ား၏
အရင္းအျမစ္

စုိက္ပ်ိဳးေရး

၁၉%

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား (ေစ်းဆုိင္၊ ေစ်းတန္း)

၂၀%

အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈ

၂၉%

ပ်ံက် အလုပ္သမားမ်ား/ယာယီ အလုပ္သမား

၂၂%

လက္မႈပညာ

၁၃%

ေမြးျမဴေရး

၁၁%

စိုက္ပ်ိဳးေရး
ျမစ္ႏွင့္ နီးေသာ ေနရာတြင္တည္ ရွိေသာ္လည္း ရြာမ်ားအားလံုးမွာ သဲ ေပါမ်ားကာ
ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေျမဆီလႊာမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ လယ္သမားမ်ားမွာ မိုး ကိုသာ အားကိုး
ေနရၿပီး ႏွမ္း၊ ေျမပဲ ၊ ပဲစိမ္း၊ ပဲနက္၊ ေနၾကာ၊ အသီးအနွံ ႏွင့္ ဝါခင္းမ်ားကို
စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ စပါး ထုတ္လုပ္မႈ မွာ အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္။ တခ်ိဳ ့
ေနရာမ်ားတြင္ ယခင္က ျမစ္ထမ
ဲ ွ ေရကို စုပ္ထုတ္ၿပီး စပါးခင္းမ်ားထဲသို႔ ေရသြင္း
စုိက္ပ်ိဳးေလ့ရွိပါသည္။ မန္ႀကီးေခ်ာင္းရြာတြင္

သနပ္ခါး စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ေအာင္ျမင္

ျဖစ္ထန
ြ ္းေနပါသည္။ ရြာတြင္ေနထုိင္သူမ်ားမွာ စပါးမ်ားကိသ
ု ာစိုက္ပ်ိဳးၿပီး၊ ခ်က္ခ်င္း
ေငြေပၚေသာေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ၄င္းတိ႔အ
ု တြက္ အစားအေသာက္မ်ားကို ေငြေပး
ဝယ္ယူ စားေသာက္ႏုိင္ၾကပါသည္။
မိသားစုအမ်ားစုမွာ ထြန္စက္မ်ား ႏွင့္ ထြန္ယက္ ရိတ္သိမ္းမႈျပဳလုပ္ေသာ ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ားကို ငွားရမ္း အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ အစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
ႏွင့္ ေပါင္းသင္ျခင္းတို႔ကို လက္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
ဓာတုေဗဒ ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေျမပိုင္ဆုိင္ေသာ အိမ္မ်ား၏ ၈၀% မွ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳၾကၿပီး ၂% က သာ သဘာဝ ပိုးသတ္ေဆးကို
အသံုးျပဳသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ၂၈ % ေသာ အိမ္ေထာင္စုမွာ ၂ မ်ိဳး စလံုးကို
အသံုးျပဳသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။
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ပံု- ၅.၃၁

မယ္ေဘ့ကုန္းေက်းရြာတြင္ ရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ

ပံု-၅.၃၂

မန္ႀကီးေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ သနပ္ခါးစိုက္ခင္း
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ပံု-၅.၃၃

ေပါက္ကုန္းေက်းရြာရွိ ပဲစုိက္ခင္း

အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ အေနအထား ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္
စို္က္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ပံုမွန္စုိက္ပ်ိဳးလုပ္ကို္င္သူမ်ား မွ အပ ( ရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၉
%)၊ က်န္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၂၉ % မွာ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
အိ္မ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၁၃% မွာ ဝါးျခင္းေတာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ လက္မႈ ပညာမ်ား၊
ကြန္ကရစ္အုိးမ်ား၊ ဆပ္ျပာမ်ား ႏွင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ မ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအငယ္စားမ်ား ကို ရြာတုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး၊

ရြာ ၁၄ ရြာရွိ

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၂၀ % မွာ ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
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ပံု-၅.၃၄

ခ်င္ေတာင္ ရြာရွိ ေစ်းဆုိင္ အငယ္စား

ပံု- ၅.၃၅

ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေပါက္ကုန္းရြာတြင္ ျခင္းေတာင္းျပဳလုပ္ေနပံု
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ပံု- ၅.၃၆

ေဒသတြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ က်ြခ
ဲ ်ရြာတြင္ ကြန္ကရစ္ ေရအိုးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

ပံု-၅.၃၇

ေဒသတြင္းစီးပြားေရး၊ မယ္ေဘ့ကုန္းရြာတြင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ ျပဳလုပ္ေနပံု

ေမြးျမဴေရး
အခ်ိဳ ့ရြာသားမ်ားမွာ ဝက္မ်ား၊ သိုးမ်ား၊ ဆိတ္မ်ား ႏွင့္ ႏြားမ်ားကို ေမြးျမဴၾကပါသည္။
ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး ေမြးျမဴနုိင္သူမ်ားအဖိို႔၊ ေမြးျမဴေရးသည္ ၄င္းတို႔
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

အတြက္

အေရးပါေသာ

အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။

ေမြးျမဴထားေသာ တိရစၦာန္မ်ားမွ ပံုမွန္ဝင္ေငြ ရရွိၿပီး၊ အလွဴအတန္းအတြက္ေသာ္ လည္း
ေကာင္း ေငြေၾကးအခက္အခဲ ျဖစ္ေနခ်ိန္တင
ြ ္ ေပးစရာရွိပါက ေရာင္းခ်ၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္
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ပါသည္။ တခ်ိဳ ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာမိသားစု ဝင္ေငြတိုးပြားေရး အတြက္ ေမြးျမဴေရးကို လုပ္
ကိုင္ၾကပါသည္။

ပံု- ၅.၃၈

ရြာသာတြင္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ကုိင္ေနပံု

ပံု-၅.၃၉

ၾကာကန္ ရြာတြင္ ေမြးျမဳေရးျပဳလုပ္ေနပံု
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၅.၆.၄ ေျမယာအသံုးျပဳမႈမ်ား
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ေ
ဲ သာ ရြာ ၁၄ ရြာ ရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆၉၈ စုအနက္၊
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ေသာ ဧကမွာ ၅၆၂၅ ဧက ျဖစ္ပါသည္။ မန္းႀကိဳးရြာမွာ
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးရြာျဖစ္ၿပီး၊ မယ္ေဘ့ကုန္းရြာ
သည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေဒသခံမ်ားတြင္
ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈ အရြယ္အစားမွာ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၂ ဧက ျဖစ္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၃၆ စု ရွိသည့္ ေအာက္ေက်ာင္းေက်းရြာမွာ ေျမယာမ်ားကို
ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေနထုိင္သူ အရြယ္အစားမွာ ၀.၆၄ ဧက ရွိပါသည္။ ခ်င္ေတာင္ ရြာတြင္
ပွ်မ္းမွ် လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆုိင္သည့္အရြယ္အစားမွာ ၁.၆၃ ဧက ျဖစ္ပါသည္။

ဇယား- ၅.၁၉ မန္းေရနံေျမရွိ ရြာ ၁၄ ရြာတြင္ ေျမယာ အသံုးျပဳမႈမ်ား
အမ်ားျပည္သူ

ရြာအမည္

လူေနဧရိယာ

ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္

( ဧက)

အေဆာက္အအံု

သာသနာေရး
အေဆာက္အံု

(ဧက)

စိုက္ပ်ိဳးေရး

သစ္ေတာ

( ဧက)

( ဧက)

(ဧက)

မန္းႀကိဳး

၂၅

၅

၇

၁၅၇၅

၀

ခ်င္ေတာင္

၄၀

၀

၀

၁၅၀

၀

ကြ်ဲခ်

၁၅

၁

၅

၂၅၀

၀

ေလးအိမ္တန္း

၁၂

၀

၁

၂၀၀

၀

လက္ပေတာ

၄၀

၀

၀

၄၀

၀

နန္းဦး

၆

၀

၀

၈၀

၀

ေအာက္ေက်ာင္း

၁၅၀

၀

၃၀

၈၂၀

၀

လက္ပန္တပင္

၁၁

၀

၀

၃၅၀

၀

ေပါက္ကုန္း

၁၅

၀

၀

၁၅၀

၀

ေအးျမ

၅

၀

၀

၆၀

၀

မယ္ေဘ့ကုန္း

၁၀

၀

၀

၁၂၀၀

၀

ရြာသာ

၃၀

၀

၀

၂၀၀

၀

မန္ႀကီးေခ်ာင္း

၈

၀

၀

၅၀၀

၀

ၾကာကန္

၀

၀

၀

၅၀

၀

စုစုေပါင္း (ဧက)

၃၆၇

၆

၄၃

၅၆၂၅

၀
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၅.၆.၅ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိျခင္း အေျခ
အေန

အိမ္ယာမ်ား
မန္းေရနံေျမ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈ ျမင့္ေသာေနရာရိွပါသည္။ ၉၈%
ေသာ ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ၄င္းတိ႔ု အိမ္ပိုင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ အိမ္မ်ား၏ ၉၀% မွာ သစ္မ်ား၊
ဝါးမ်ား ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားၾကၿပီး၊ ၁၀% မွ်သာ ကြန္ကရစ္ ဘိလပ္ေျမ ႏွင့္ တည္
ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမိုးအကာမ်ားအတြက္ သက္ကယ္ ႏွင့္ သတၱဳမ်ား
ကို သံုးစြဲၾကၿပီး၊ သံမိုးသံကာမ်ားကိုလည္း အမ်ားဆံုးသံုးစြၾဲ ကပါသည္။

သန္႔ရွင္းေရး
လူဦးေရ ၁၀၀ % မွာ ယင္လံု အိမ္သာအသံုးျပဳၾကပါသည္။

ေရအသံုးျပဳမႈ
စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေျဖဆုိသူအားလံုးသည္ ေႏြရာသီတင
ြ ္ MOGE မွ ေပး
ေသာ ေရပိုက္လိုင္းမွာ လံုေလာက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္သံုးအတြက္ လြယ္ကူ
ေသာ ေနရာမွ အလြယ္တကူ ေရရရွိေရးမွာ လုိအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုၾကပါ
သည္။ ရြာမ်ားအားလံုးတြင္ MOGE မွ လွဴဒါန္းထားေသာ ေရမႈတ္စက္ေရတြင္းမွ ေရ
မ်ားကို မႈတ္ထုတ္ တင္ေပးထားေသာ ေရစင္မ်ား ရွိပါသည္။ ယင္းေရစင္မ်ားမွ
တဆင့္ပိုက္မ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို ေရေပးေဝရာတြင္ အိမ္တစ္အိမ္ ခ်င္းစီ
အလုိက္ ေရရရရွိ နုိင္ပါသည္။
ေရတြင္းအမ်ားစုတင
ြ ္ ယခုအခါ စြမ္းအားတုိးၿမွင့္နုိင္ရန္အတြက္ ေရမႈတ္စက္မ်ား တပ္
ဆင္ထားပါသည္။

ေရႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

စီမံခန္႔ခြဲေသာေကာ္မတီမ်ားကို

ေလး

အိမ္တန္းရြာ တြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ပါသည္။ ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြး
မွာ ေသာက္သံုးရန္အတြက္ သင့္ေတာ္မႈရိွပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ နန္းဦးေက်းရြာရွိ ေရစင္
ထဲရွိေရတြင္ ဇီဝဆိုင္ရာေအာက္စဂ
ီ ်င္လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ေသာက္
သံုးရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။
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ပံု- ၅.၄၀

MOGE မွ နန္းဦးေက်းရြာတြင္ လွဴဒါန္းထားေသာ ေရစင္

ပံု- ၅.၄၁

ေပါက္ကုန္းေက်းရြာတြင္ ေဒသတြင္း အသံုးျပဳရန္ ေရတြင္း
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ပံု-၅.၄၂

ဧရာ၀တီျမစ္မွ ေရကို ေသာက္ေရအတြက္ ေရမႈတ္စက္ျဖင့္ သယ္ယူေနပံု

စြမ္းအင္
လက္ပန္တပင္ ႏွင့္ ကြ်ဲခ် ရြာမ်ားမွ အပ က်န္ရြာမ်ားအားလံုးသည္ ေဒသတြင္း
စြမ္းအင္ ကြန္ယက္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ေနစြမ္းအင္
၊ ဖေယာင္းတုိင္မီး ႏွင့္ ေရနံဆီ တိ႔က
ု ို မီးအလင္းေရာင္အတြက္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။
ရြာ၏ ၈၉% မွာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အတြက္ ထင္းမီးေပၚတြင္ မွီခိုေနရပါသည္။
၅၀% ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရွိေသာရြာမ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္စား
ေသာက္ရန္ လွ်ပ္စစ္မီးကိုသာ အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။

လမ္းပန္းဆက္သယ
ြ ္ေရး
ရြာမ်ားအားလံုးတြင္ လမ္းမ်ား ႏွင့္ လမ္းမီးမ်ား ရွိပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား
ႏွင့္ ထရပ္ကားမ်ားမွာ လမ္းကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္
အေနာက္ဘက္ကမ္းတေလွ်ာက္တင
ြ ္ရွိေသာ ရြာမ်ားမွာ ေဒသတြင္းၿမိဳ႔ေတာ္ မေကြး
သို ့ ၁.၈ မုိင္ရွည္ေသာ တံတား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားပါသည္။ ရြာသား အမ်ားစုမွာ
ဧရာဝတီျမစ္တေလွ်ာက္ ေလွမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သြားလာေနၾကပါသည္။ လမ္းခင္း
ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လမ္းအေျခအေနမွာ ဆိုးရြားပါသည္။
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ဘ႑ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
လက္ရွိတင
ြ ္

ျမန္မာႏုိင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွတဆင့္

တရားဝင္္ငြေၾကး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လယ္သမားမ်ား ခံစားခြင့္ ရရွိေနပါသည္။ လယ္ဧက ၁၀ ဧက
ေအာက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ အေသးစား လယ္လုပ္ကိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ား အတြက္
ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ စပါး တစ္ဧကကို ၁ သိန္း မွ ၁သိန္းခြဲ က်ပ္ အထိ
ႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားအတြက္ တစ္ဧကကို ၅ ေသာင္းက်ပ္ အထိ ထုတ္ေခ်း ေပး
ေနပါသည္။ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သည့္ PACT ျမန္မာ ႏွင့္ Save the
Children အဖြဲ ့ တု႔မ
ိ ွလည္း တစ္လလွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၁.၅% မွ ၂.၅% ႏွင့္ ရြာသားမ်ား
ကို ေငြေခ်းေပးလွ်က္ရွိေနပါသည္။ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားမွာ
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းထက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
အေၾကြး ကင္းစင္ေစရန္ ကူညီျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၅.၆.၆ လူမႈ စီးပြားဘဝ အညႊန္း
ပညာေရး
မူလတန္းေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္းမွာ

မန္းႀကိဳး၊

နန္းဦး၊

မယ္ေဘ့ကုန္း၊

ရြာသာ၊

မန္ႀကီးေခ်ာင္း ႏွင့္ ၾကာကန္ရြာ တိ႔တ
ု င
ြ ္ ၁၀၀% ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းအရ လူဦးေရ၏
၁၃ % မွာ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ယူေနၾကၿပီး၊ ၂၁% မွာ အထက္တန္းၿပီးဆံုး
သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အလယ္တန္းၿပီးဆံုးသူ အေရအတြက္မွာမ်ားၿပီး (စစ္တမ္း
ေကာက္ယူသူအားလံုး၏ ၄၂%) ႏွင့္ မူလတန္းၿပီးဆံုးသူမွာ ၆၀% ရွိပါသည္။
မယ္ေဘ့ကုန္းရြာသိို႔

အနီးအနားရြာမ်ားမွကေလးမ်ား

တက္ေရာက္ႏို္င္ေသာ

အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ရွိပါသည္။ ရြာတစ္ရာြ ခ်င္းစီတင
ြ ္ မူလတန္းလြန္
ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းစီ ရွိပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းမ်ားသိ႔ု ရြာအမ်ားစုမွ ကေလးမ်ား
လမ္းေလွ်ာက္သြားပါက အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားအနီးတြင္
ကစားကြင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ကစားႏုိင္သည့္အေနအထား မရွိပါ။

ဇယား- ၅.၂၀ မန္းေရနံေျမေဒသအတြင္း ၁၄ ရြာရွိ ပညာေရး အဆင့္
ရြာ

နည္းပညာ အထက္တန္း

အထက္တန္း

ေကာလိပ္/

ေက်ာင္း

ေအာင္ျမင္မႈ

တကၠသိုလ္

ၿပီးစီးမႈ

မူလတန္း မူလတန္း ေက်ာင္းလံုးဝ
ၿပီးစီးမႈ

တ၀က္

မေနမႈ

ၿပီးစီးမႈ

မန္းႀကိဳး

၆%

၆၀%

၅၀%

၁၀၀%

၀%

၀%

ခ်င္ေတာင္

၁၆%

၇%

၅%

၁၀%

၁၂%

၀%

က်ြဲခ်

၆%

၃%

၅၀%

၂၀%

၀%

၃၀%

ေလးအိမ္တန္း

၂%

၁၅%

၇၀%

၈၀%

၀%

၀%

လက္ပေတာ

၁%

၅%

၃၀%

၆၀%

၀%

၀%

နန္းဦး

၁၀%

၁၀%

၈၀%

၁၀၀%

၀%

၀%
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ရြာ

နည္းပညာ အထက္တန္း

အထက္တန္း

ေကာလိပ္/

ေက်ာင္း

ေအာင္ျမင္မႈ

တကၠသိုလ္

ၿပီးစီးမႈ

မူလတန္း မူလတန္း ေက်ာင္းလံုးဝ
ၿပီးစီးမႈ

တ၀က္

မေနမႈ

ၿပီးစီးမႈ

ေအာက္ေက်ာင္း

၁၈%

၅%

၅၀%

၂၀%

၀%

၀%

လက္ပန္တပင္

၂%

၂%

၅%

၁၅%

၀%

၀%

ေပါက္ကုန္း

၃%

၇%

၄%

၁၅%

၀%

၀%

ေအးျမ

၆%

၁၄%

၁၆%

၂၂%

၁၄%

၀%

မယ္ေဘ့ကုန္း

၅၀%

၇၀%

၉၀%

၁၀၀%

၀%

၀%

ရြာသာ

၅%

၁၀%

၅၀%

၁၀၀%

၀%

၀%

မန္ႀကီးေခ်ာင္း

၇၅%

၅၀%

၅၀%

၁၀၀%

၀%

၀%

ၾကာကန္

၂၅%

၄၀%

၄၀%

၁၀၀%

၀%

၀%

ပွ်မ္းမွ်

၁၃%

၂၁%

၄၂%

၆၀%

၂%

၂%

5

ဝင္ေငြ

စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ေ
ဲ သာ ရြာ ၁၄ ရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု ပွ်မ္းမွ် ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြ
မွာ ၂ သိန္းခြဲ မွ ၅ သိန္း ၄ ေသာင္းၾကား ရွိပါသည္။

ဇယား- ၅.၂၁ မန္းေရနံေျမရွိ ရြာ ၁၄ ရြာ တြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြ
ရြာ

ေက်းရြာအုပ္စု

ပွ်မ္းမွ် ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြ

မန္းႀကိဳး

မန္းႀကိဳး

(Kyat)
၃,၆၀၀,၀၀၀

ခ်င္ေတာင္

မန္းႀကိဳး

က်ြဲခ်

မန္းႀကိဳး

၄,၈၀၀,၀၀၀
(MMK)
၃,၃၀၀,၀၀၀

ေလးအိမ္တန္း

လက္ပေတာ

၄,၅၀၀,၀၀၀

လက္ပေတာ
နန္းဦး

လက္ပေတာ
မယ္ေဘ့ကုန္း

၃,၅၀၀,၀၀၀
၄,၂၀၀,၀၀၀

ေအာက္ေက်ာင္း

မယ္ေဘ့ကုန္း

၃,၀၀၀,၀၀၀

လက္ပန္တပင္

လက္ပေတာ

၃,၆၀၀,၀၀၀

ေပါက္ကုန္း

ၾကာကံ

၃,၃၀၀,၀၀၀

ေအးျမ

ေအးျမ

၂,၅၀၀,၀၀၀

မယ္ေဘ့ကုန္း

မယ္ေဘ့ကုန္း

၃,၇၀၀,၀၀၀

ရြာသာ

ရြာသာ

၄,၈၀၀,၀၀၀

မန္ႀကီးေခ်ာင္း

မန္ႀကီးေခ်ာင္း

၄,၅၀၀,၀၀၀

ၾကာကန္

ၾကာကန္

၅,၄၀၀,၀၀၀
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က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မႈ
သီးႏွံ

အထြက္တုိးၿပီး

ျပဳလုပ္ရေသာ

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာသီးႏွံမ်ား

အခန္းက႑မ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္မွ

အမ်ားစုကိုလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

ရရွိရန္အတြက္

လယ္ယာလုပ္ငန္း

အမ်ိဳးသမီးအနည္းစုမွာ

လယ္ယာ

ပိုင္ဆုိင္မႈ နည္းၿပီး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ အတြက္ သီးႏွံေပၚမူတည္ၿပီး
ပ်ံက် အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ထြန္ယက္ျခင္း၊ ေပါင္းသင္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းျခင္း တိ႔ု
ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ေျမယာမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္ အေၾကြးမ်ား ရယူျခင္းတုိ႔မွာ
အိမ္ေထာင္ဦးစီး အမ်ားစုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ တာဝန္ယူလုပ္ကုိင္ပါသည္။
အခ်ိဳ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေစ်းဆုိင္တင
ြ ္ မုန္႔မ်ား ႏွင့္ လက္မႈ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း
စသည့္ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို လုပ္ကုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားအမ်ားစု
မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရနံေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေနပါသည္။
အမ်ိဳးသား

ႏွင့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

လုပ္အားခမွာ

လယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ

အမ်ိဳးသားမ်ား၏

မ်ားအနက္

လုပ္အားခထက္

နည္းေန

ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လုပ္အားခမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄၀၀၀ က်ပ္
ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ ရရွိပါသည္။
ရြာ ၁၄ ရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီး အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား သည္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း၏ ၅.၈%
ခန္႔ရွိပါသည္။ မန္းႀကိဳး၊ ခ်င္ေတာင္ ႏွင့္ ေလးအိမ္တန္း ရြာမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္
စုေပါင္း၏ ၁၀% ေက်ာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္ေနသည္ ကို
ေတြ႔ရွိရပါသည္။

မန္ႀကီးေခ်ာင္းႏွင့္

မယ္ေဘ့ကုန္း

ရြာမ်ားတြင္

အမ်ိဳးသမီး

အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား ပိုမိုနည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၅.၆.၇ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး
က်န္းမာေရးကိစၥရပ္
ေကာက္ယူရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အပူပိုင္း မုတ္သုန္ ရာသီဥတု ႏွင့္
ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ပြားေသာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါပိုးအသြင္ ႏွင့္
ရာသီဖ်ား မ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ ၂၀% ေသာ
လူဦးေရမွာ

ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္မားေနသည္ကို

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

လိင္မွတဆင့္

ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ား ႏွင့္ တီဘီေရာဂါမ်ား
မွာ လူဦးေရ၏ ၁ % ခန္ ့ျဖစ္ပြားေနၿပီး၊ အျခားေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊
ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါႏွင့္ အေရျပားေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ႏႈန္းမွာ ၁ %
ေအာက္ရွိပါသည္။

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

92

ပံု- ၅.၄၃

ရြာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား တင္ျပျခင္း

25.00%

21.50%

20.00%

17.95%

15.00%
10.00%
5.00%

0.18% 0.80% 0.11% 0.22% 1.05%

0.72% 0.40%
0.00%

0.25% 0.62%

က်န္းမာေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈမ်ား
ဧရိယာအတြင္းတြင္ ၿမိဳ ့နယ္ အဆင့္ရွိ ေဆးရံုမွာ မင္းဘူးျမိဳ ့တင
ြ ္ တည္ရွိၿပီး၊ MPRL
E&P အေျခစိုက္ စခန္းမွာ အနီးဆံုးရြာမွ ၂ ကီလုိမီတာ အကြာအေဝးတြင္ တည္ရွိ
ပါသည္။

ေက်းရြာတုိင္းတြင္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို

ၿမိဳ႔နယ္က်န္းမာေရး

ဌာနမွ ပံုမွန္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ႏွင့္ မီးဖြားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ သားဖြား
ဆရာမ တေယာက္စီ ထားရွိ ေပးထားပါသည္။ မင္းဘူး ေဆးရံု သည္ ရြာမ်ားမွ ၆
ကီလုိမီတာ အကြာအေဝးတြင္ရွိၿပီး၊ ေဆးရံုသို႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ၁ နာရီခန္ ့
အခ်ိန္ ေပးရပါသည္။

၅.၆.၈ MPRL E&P မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ား
မန္းေရနံေျမ ႏွင့္ ကြာေဝးၿပီး လူနာကို သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနျဖင့္ ေဆးရံုသို႔
ပို႔ေဆာင္ေပးေရးအတြက္

လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ

အလွည့္က်

ဝန္ထမ္းမ်ားသည့္

မန္းေရနံေျမတြင္ အလုပ္မလုပမ
္ ီ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးကာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္
မႈကို ခံယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ မွာ ၂ ႏွစ္ လွ်င္
တစ္ၾကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P အေန ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ
ႏွင့္

ကြာေဝးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္

ေရွာက္မႈ ေပးသူသည္ မန္းေရနံေျမတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္မည့္ သူအတြက္ အလုပ္
လုပ္ကုိင္ရန္ သင့္မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ကုိင္ မည့္
ဝန္ထမ္း ႏွင့္ ဝန္ထမ္းဘက္မွ MPRL E&P သိ႔ု တရားဝင္စာေရးသားၿပီး မိမိ
က်န္းမာေရးေဆးစစ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေစျခင္းမရွိသေရြ႔ ့ဝန္ထမ္း ႏွင့္ က်န္းမာေရး
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ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူၾကားသာ ေဆးစစ္ခံမည့္ ဝန္ထမ္း၏ က်န္းမာေရးအခ်က္
အလက္မ်ားကို သိရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
MPRL E&P အေနျဖင့္ မန္းေရနံေျမတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုး
အတြက္ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ကို ေပးအပ္နုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါ
သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အဌားကန္ထရိုက္တာစနစ္ ဌားရမ္းျခင္းလည္း
ပါဝင္ပါသည္။

ကန္ထရုိက္တာစနစ္တြင္

အလုပ္သမားမ်ား

အေျခခံလုပ္ငန္းခြင္

ေဆးခန္း ပါဝင္ပါသည္။ လုိအပ္ပါက MEDIVAC အကူညီျဖင့္ MPRL E&P ဝန္ထမ္းမွ
အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကို ကုသမႈ ေပးႏုိင္ပါသည္။ MEDIVAC အစီအစဥ္
အေၾကာင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ H တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
MPRL E&P အေနျဖင့္က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဆးဝါးမ်ား ႏွင့္ HSE
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ တဆင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပးပါသည္။ MPRL
E&P ၏ က်န္းမာေရးစနစ္တင
ြ ္ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္မ်ား ႏွင့္ အေထြေထြက်န္းမာ
ေရး၊ အပူရွပ္ျခင္း၊ အပူေၾကာင္ ့ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ ပိုးမႊား အင္းဆက္မ်ား ကိုက္ျခင္း၊
ေျမြကုိက္ျခင္း ႏွင့္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ေနထုိင္ရန္

အေဆာက္အဦနွင့္

သန္႔စင္သည့္ေသာက္သံုးေရရရွိေရးနွင့္

မိလႅာ

စနစ္မ်ား ကို MPRL E&P မန္းေရနံေျမရံုးတြင္ တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ ထားပါသည္။

(ပံု ၅.၄၄)

ပံု ၅.၄၄မန္းေရနံေျမရွိ MPRL E&P ရံုးခန္းတည္ေဆာက္ထားရွိမႈျပ ေျမပံု

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

94

၅.၇

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား

ေလ့လာမႈျပဳသည့္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ အထင္ကရ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အံု
တစ္ခုရွိပါသည္။ ယင္းမွာ ေအာက္ေက်ာင္းေက်းရြာတြင္ ရွိ သက္တမ္း ၁၃၀ ေက်ာ္
ေသာေရွးေဟာင္းဘုရားျဖစ္ျပီး၊

ယခင္

ေရနံတြင္းမ်ား

ႏွင့္

အလြန္နီးကပ္စြာ

တည္ရွိကာ၊ စီမံကိန္း ဧရိယာ ႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိပါသည္။ ယင္းဘုရားကို
မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္တန္းထိပ္တြင္ တည္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တင
ြ ္
ေဖာ္ျပထားေသာ ပံု ၅.၄၅ နွင့္ EOR လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နုိင္ေျခရွိသည့္
တြင္းမ်ားမွ မီတာ ၅၅၀ ပတ္လည္အေနအထားကို ပံု ၅.၄၆ တြင္ ေတြ႔ရွိနုိင္ပါသည္။
ဘုရားပရ၀ုဏ္နွင့္

EOR

ေဆာင္ရြက္နုိင္မည့္

တြင္းမ်ား၏

အကြာအေဝးကို

ႀကည့္ျခင္းျဖင့္ EOR လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဘုရားတည္ရွိမႈအား ထိခိုက္
လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ မန္းေရနံေျမအတြင္း တည္ထားသည့္ အဆုိပါေစတီ
သည္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန နွင့္အမ်ိဳးသား ျပတုိက္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ထိန္းသိမ္း
ထားသည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားနွင့္ ေရွးေဟာင္းေစတီ တစ္ဆူလည္း
မဟုတ္ပါ။
ေက်းရြာ

၁၄

ရြာရွိ

ေဒသခံအမ်ားစုသည္

ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားလည္း ေက်းရြာတိုင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ယခု စီမံကိန္း
သည္

စီမံကိန္းဆုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္

အဆုိပါေက်းရြာမ်ားရွိ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ထိခိုက္လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါ။

ပံု- ၅.၄၅

ေအာက္ေက်ာင္းရြာရွိ ေအာက္ေက်ာင္းဘုရား (သမၼဳဒၶဂီရိ) တည္ေနရာျပ ေျမပံု
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ပံု-၅.၄၆

ပံု-၅.၄၇

ဘုရားနွင့္ အနီးဆံုးတြင္ တည္ရွိသည့္ EOR လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္မည့္ တြင္း

လက္ပေတာရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
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၆. အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း
၆.၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းပညာႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း ႏွင့္ စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းမွာ
ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ စတင္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သာြ းပါသည္။ အဓိကက်ေသာ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈကို စိစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံု ၆.၆.၁ တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေဖာ္ျပထားၿပီး ေအာက္ပါတု႔ိ ပါဝင္ပါသည္။


အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သတ္မွတ္ျခင္း - စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို
ထိခုိက္လာေစႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကို သိရွိလာႏုိင္ေစရန္။



အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း - အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏
ပမာဏ ႏွင့္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ရွိမႈ ထိခိုက္လြယ္သည့္အရာမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အရင္းျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ခန္႔မွန္းထား
ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အဓိကက်မႈကို အကဲျဖတ္ရန္။



ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ တိုးျမွင့္ေရး - သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး မွ်တမႈရွိေသာ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

တိုင္းတာၿပီး

မလိုလားအပ္ေသာ

အက်ိဳးသက္

ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားတိုးျမွင့္ရန္။


လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွ က်န္ရွိေသာအၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈကို

အကဲျဖတ္ျခင္း

-

ထိေရာက္မႈရွိေသာ

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ႏွင့္

တိုးျမွင့္ျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈ မ်ားကို အကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္။
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ပံု-၆.၆-၁

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းျခင္း
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းျခင္းသည္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ၄င္းစီမံကိန္းတိ႔၏
ု
ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေၾကာင့္

အရာမ်ားအတြက္

မရွိမျဖစ္

ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေခ်ရွိေသာ

က်င့္သံုးလုပ္ကုိင္ေနေသာ

အေလ့အက်င့္

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေလ့အက်င့္မွာ စီမံကိန္း ႏွင့္ အေျခခံ ပတ္ဝန္းက်င္ၾကား
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ထပ္ခါထပ္ခါ
ျပဳလုပ္ရေသာ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ
ျခင္းအဆင့္တြင္

ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔

ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိသည္တို႔ကို

စီမံကိန္းထပ္တ္ိုး

အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးရပါသည္။
ယခု

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားမွ

မ်ားစြာေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ား

ကို

သက္ေရာက္မႈ ရွိျခင္းအေပၚ ခြျဲ ခမ္း ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၊ ယင္းျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ထပ္မံၿပီး

အေသးစိတ္

ရွင္းလင္းႏုိင္ပါသည္။

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈကို ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ
မတူညီကဲျြ ပားသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္

ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ျခင္း

နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ quantitative, semi-quantitative ႏွင့္ qualitative
နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္အသံုးျပဳေနသည္ဟုယူဆပါသည္။
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ဇယား-၆.၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဝိေသသလကၡဏာမ်ာေဝါဟာရကထာမ်ား
ဝိေသသလကၡဏာ

အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆုိခ်က္

သတ္မွတ္ခ်က္

အမ်ိဳးအစား

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနျခင္းကို

တိုက္ရုိက္

ညႊန္ျပေသာ အရာ (အေၾကာင္းေၾကာင့္
အက်ိဳးျဖစ္သည့္ကိစၥ)
အတိုင္းအတာ

သြယ္ဝုိက္
ျဖစ္ေပၚ

သက္ေရာက္မႈ ေရာက္ရွိႏုိင္မႈ (ဥပမာ
စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရာ
ေျမနီးတ၀ုိက္ေျမေနရာကို ပတ္လည္ထိ
ေရာက္ရိွျခင္း၊ ကီလုိမီတာ

ျပည္တင
ြ ္း
ေဒသတြင္း
ႏုိင္ငံတကာ

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထိေရာက္ရွိေနျခင္း)
ၾကာျမင့္ခ်ိန္

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလ

ယာယီ
ေရတို
ေရရွည္
အၿမဲ

စေကး

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပမာဏာ (ဥပမာ

အတည္တက်

သက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ ေနရာ၏

သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။

အရြယ္အစား၊ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးသြားေသာ

ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္မည္ဟု

အရင္းအျမစ္)

မွန္းထားပါသည္။

အႀကိမ္အေရအတြက္ တည္ျမဲေနေသာ တုိင္းတာမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အခ်ိန္ကာလ အလုိက္ သက္ေရာက္မႈ

အတည္တက်
သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။
ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္မည္ဟု
မွန္းထားပါသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္ အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆိုခ်က္ကို ဇယား ၆.၂ တြင္ျပထားပါသည္။
အျခားသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားမွာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အရင္းအျမစ္အခန္းက႑တြင္
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
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ဇယား ၆.၂
Designations

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

Definition

(Type)
တိုက္ရိုက္

အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စီမံကိန္းၾကား တုိက္ရုိက္ ဆက္စပ္မႈေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ
ရလာဒ္မ်ား (ဥပမာ လယ္ယာေျမကြက္ေပၚ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္
ယင္းေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္သူတို႔အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား)

သြယ္ဝိုက္

ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမ်ားေၾကာင့္
စီမံကိန္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တိ႔ု တုိက္ရုိက္ ထိေတြ႔ပတ္သတ္လာ
မႈေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား (ဥပမာ- စီမံကိန္း
ေျမေနရာေၾကာင့္ စားက်က္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား
ရွင္သန္ႏုိင္စြမ္း)

ျဖစ္ေပၚမႈ

အျခား ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား (စီမံကိန္း
အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ပါ) စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
(ဥပမာစီမံကိန္းလုပ္သားအင္အားမ်ားေရာက္ရွိလာမႈေၾကာင့္
လုပ္သားအင္အားမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း)

အထက္ေဖာ္ျပပါ

ဝိေသသလကၡဏာမ်ား

ႏွင့္

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္တို႔မွာ

စီစဥ္ထားျခင္းရွိေသာ၊ စီစဥ္ထားျခင္းမရိွေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။
ထပ္တိုး စီစဥ္မထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝိေသသ လကၡဏာမွာ
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါသည္။ စီစဥ္မထားေသာ ျဖစ္ရပ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မွာ ဇယား ၆.၃ တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အသံုးျပဳၿပီး qualitative scale ကို သံုးစြဲ
ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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ဇယား ၆.၃

ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

မျဖစ္ႏုိ္င္မႈ

ယခု ျဖစ္ရပ္မွာ မျဖစ္ႏုိ္င္ပါ သိ႔ေ
ု သာ္
ပံုမွန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ အေျခအေနအတြင္းတြင္တစ္ခါတရံ
ျဖစ္ေပၚႏုိ္င္ေျခရိွပါသည္။

ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိမႈ

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တင
ြ ္
ယခုျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။

ျဖစ္လာဖြယ္ရွိမႈ ယခု ျဖစ္ရပ္မွာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တင
ြ ္ ယခုျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ (မျဖစ္မေန
ေရွာင္လႊဲ ၍မရပါ)
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ ၿပီးခ်ိန္တင
ြ ္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ား၏

ျပင္းအားကို

တုိင္းတာရန္ျဖစ္သည္။

ျပင္းအားဆိုသည္မွာ

ေအာက္ပါ (သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား) တို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

 အတိုင္းအတာ
 ၾကာျမင့္ခ်ိန္
 စေကး
 အၾကိမ္အေရအတြက္
ထို ့အျပင္ စီစဥ္မထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္သာ ျပင္းအားကို ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အခ်က္
အေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ျပင္းအားသည္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္

ျဖစ္ေပၚလာႏုိ္င္ေသာ အရာမ်ားကို ခန္႔မွန္းၿပီး မရွိမျဖစ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အေပၚတြင္

တင္ျပထားသကဲသ
့ ို႔

ျပင္းအားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ကိုယ္တုိင္သည္

တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ တည္ျငိမ္မႈရွိပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ၄င္းတု႔က
ိ ို အဓိပၸာယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားသြားမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ယင္းတို႔ကို သဘာဝအရင္းအျမစ္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး
ထားေသာ အခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေတြ႔ရွိႏုိ္င္ပါသည္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ျပင္းအား
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ

အျပဳသေဘာ



မရွိျခင္းကို ျပေသာ



ေသးငယ္ေသာ
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အလယ္အလတ္ရွိေသာ



ၾကီးမားေသာ

ေကာင္းမြန္ေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္

ျပင္းအားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

(အေပါင္းသေဘာေဆာင္ မွ လြဲၿပီး) မယူပါ။ စီမံကိန္းမွေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လံု
ေလာက္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိလာေစရန္ျဖစ္ၿပီး၊ အတိအက် အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳးကို သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။
ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားအတြက္ တူညီစြာ တိက်ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွ စၿပီး ျပင္းအား
သတ္မွတ္ခ်က္ ဆံုးသည္ထိ အသံုးျပဳၿပီး၊ ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိသည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားၿပီး အျခားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ႏွင့္ အတူ ျပင္းအား
ကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိ႔ျု ပင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပင္းအားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အျခား အေျခခံ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းအဆင့္ မွာ ထိခုိက္လြယ္မႈ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈကိုခံရေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ကို အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆုိျခင္း။ ရုပ္ဝတၱဳ
အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ရွိအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊
လူမႈေရးရာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိေသာ အခ်က္မ်ားစြာကို ထိခုိက္
လြယ္မႈအားနည္းခ်က္ႏွင့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ကိုခံရေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ား

အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆုိရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အစိုးရ မူဝါဒမ်ား၊ အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ အျမင္ ႏွင့္ စီးပြားေရး
တန္ဖိုးတို႔သည္လည္း

ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈအားနည္းခ်က္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို

ခံရေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆုိရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္
အရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။
ျပင္းအား အပိုင္းတြင္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ အားနည္းခ်က္ ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေရးၾကီးပံုကို

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ

တညီတညြတ္တည္း

သတ္မွတ္ထားပါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္ ၄င္းတို႔ ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုခ်င္းစီေပၚမူတည္ၿပီး
ကြဲျပားပါသည္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ အားနည္းခ်က္ ႏွင့္ အေရးပါေသာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတိ႔ု ျဖစ္ပါသည္။


နိမ့္ေသာ



အလယ္အလတ္



ျမင့္ေသာ

ျပင္းအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္မႈ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အေရးပါေသာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီးပါက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္
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အေရးပါမႈကို သတ္မွတ္နုိင္ပါသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေရးပါပံုကို ေအာက္
ေဖာ္ျပပါ (ပံု ၆.၂) မက္ထရစ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပံု ၆.၂ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေရးပါမႈ

ျပင္းအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
နိမ့္ေသာ

အလယ္အလတ္

ျမင့္ေသာ

မရွိျခင္းကိုျပ

မရွိျခင္းကိုျပ

မရွိျခင္းကိုျပ

မရွိျခင္းကိုျပ

ေသာ

ေသာ

ေသာ

ေသာ

ေသးငယ္ေသာ

မရွိျခင္းကိုျပ

အေသးအဖြဲ

အလယ္အလတ္

ေသာ
အလယ္အလတ္

အေသးအဖြဲ

အလယ္အလတ္

ၾကီးၾကီးမားမား

ၾကီးမားေသာ

အလယ္အလတ္

ၾကီးၾကီးမားမား

ၾကီးၾကီးမားမား

ယခု မတ္ထရစ္သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚတြင္ ထိခိုက္မႈ
တုိင္းတာရာတြင္အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ၿပီး၊

အရင္းအျမစ္၊

အရင္းအျမစ္

ႏွင့္ဆက္စပ္

ေနေသာပတ္ဝန္းက်င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း၊ မတ္ထရစ္
အတြင္း ထည့္သြင္းထားေသာ အေရးပါသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သက္ေရာက္
မႈျပင္းအား ႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္မႈ အားနည္းခ်က္တို႔အတြက္ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္
သည္။ အကြက္ ၅.၁ တြင္ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ား
ကို ျပသထားပါသည္။
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုခန္႔မွန္းျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား
သည့္အရာမ်ားကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားထားျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္္။ (ဆိုလုိသည္မွာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၾကိဳတင္စီမံသည့္ျဖစ္စဥ္မွ ရရွိလာသည့္ အေျဖမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ

စီမံကိန္း

ဒီဇုိင္းအရ

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စီစဥ္ထားႏွင့္ ၿပီးျဖစ္ေသာ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ား) ပါဝင္ပါသည္။
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၏ ဥပမာတစ္ခုမွာ စံသတ္မွတ္ထားေသာ အသံပိုင္းဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္
ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကို အဓိက စက္မႈယႏၱရားနားတဝိုက္တြင္ တပ္ဆင္ထား
ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ ပံုစံေပၚအေျခခံထားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္
မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိဘဲ ျပင္းအားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိျခင္းကို
ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ယခု အေျခအေနမွ ဖန္တီးေပးနုိင္ပါသည္။
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အကြက္ ၅.၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ထင္ရွားပံု အခင္းအက်င္း
မရွိျခင္းကို

ျပသေသာ(လ်စ္လ်ဳရႈထားႏိုင္ေလာက္တ့ဲ)အေရးပါ

အက်ိဳး

သက္ေရာက္ မႈသည္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား (လူသားမ်ားအပါဝင္)ကို
သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခန္႔မွန္းထားေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ား

မွ

ခန္႔မွန္းထားေသာ

မည္သည့္

နည္းလမ္း

သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ

ႏွင့္

မွ်

ထိခုိက္မႈမရွိဘဲ

မသိသာျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သဘာဝေနာက္ခံ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ခြျဲ ခား မရႏုိင္ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
အေသးအဖြဲ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၏

ထင္ရွားေသာ

ရလဒ္ကို

အေရးပါပံု

ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး

အရင္းအျမစ္မွာ

သိသာ

ျပင္းအားသက္ေရာက္မႈမွာ

လံုေလာက္မႈရွိရွိ ေသးငယ္ေနပါသည္။ (ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းရွိရွိ မရွိရွိ)။ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားအပိုင္းတြင္ အေရးပါမႈ
ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္ ကိစၥရပ္တင
ြ ္မဆို အသံုးျပဳ
ႏုိင္ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း ျပင္းအားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ တည္ရွိ
ေနသင့္ပါသည္။
အသင့္အတင့္ရွိေသာ
အသံုးခ်ႏုိ္င္ေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ျပင္းအား

အေရးပါမႈသည္
ပါရွိပါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေသးအဖြျဲ ဖစ္ေသာ အစမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုင္း
အတာအတြင္း

က်ဆင္းၿပီး

ဥပေဒအရ

သတ္မွတ္ခ်က္ကို

ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း

မရွိခင္အဆင့္ထိ ပါဝင္ပါသည္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ႏွင့္ သိထား သင့္သည္မွာ
အစီအစဥ္ တစ္ခက
ု ို ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ မရွိယံု သတ္သတ္ ႏွင့္ တဖက္တင
ြ ္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အၾကီးက်ယ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းသည္

ေကာင္းေသာ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အလယ္အလတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေပၚ အေျခခံ
ထားျခင္းမွာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို

ေလ်ာ့ခ်ႏုိ္င္သမွ်

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

ေလ်ာ့ခ်ေရးျဖစ္သည္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ဆိုလုိသည္မွာ

အေသးအဖြထ
ဲ ိ

ယုတၱိရွိရွိ

အလယ္အလတ္

ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ဟု

မဆိုလုိပါ။

သိ႔ေ
ု သာ္ အလယ္အလတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စာြ ႏွင့္
ထိမိစာြ ကိုင္တြယ္ေနျခင္းကို ဆိုလုိသည္။

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

104

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ တိုးျမင့္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို သတ္မွတ္ျခင္း
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ေနာက္ေျခလွမ္းတစ္ခုမွာ မည္သည့္
ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ိဳး

ႏွင့္

တိုးပြားမႈမ်ိဳးကို

အာမခံ

ထားမည္ကို

သိရွိရန္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ERM အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအဆင့္
မ်ားကို က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေနပါသည္။


ရင္းျမစ္တြင္

ေရွာင္ရွားျခင္း၊

ရင္းျမစ္တြင္

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

-

စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ ရင္းျမစ္တြင္ ေရွာင္ရွားျခင္း ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ဥပမာလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပန္လည္ လမ္းေၾကာင္းခင္းျခင္း တိ႕ု
ျပဳလုပ္ရာ တြင္ ထိခုိက္လယ
ြ ္ေသာ ဧရိယာ၏ အေဝးတြင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး
အလုပ္လုပ္ေနေသာေနရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖင့္
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။


လုပ္ငန္းေနရာတြင္ ယုတ္ေလ်ာ့က်လာေစျခင္း - အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ယုတ္ေလ်ာ့လာရန္အတြက္

ဒီဇုိင္းကို

တစ္ခုခုေပါင္းထည့္ျခင္း

(ဥပမာ-

ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ပစၥည္း၊ လမ္းေၾကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊
ပါရာမီတာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ ေျမတုိင္းတာျခင္း။


ရင္းျမစ္တြင္ ယုတ္ေလ်ာ့က်လာေစျခင္း - လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့က်မႈရွိေအာင္မျပဳႏုိင္ပါက ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို လုပ္ငန္း
ခြင္ျပင္ပတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ လုပ္ငန္းခြင္ အနီးနားဝန္းက်င္
ေနထိုင္သူမ်ား ကို အသံ ဆူညံမႈ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
တိရစၦာန္မ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္း မရွိေအာင္ ျခံစည္းရိုးမ်ား
ကာရန္ထားျခင္း။)



ျပဳျပင္ျခင္း

ႏွင့္

ကုသျခင္း

-

အခ်ိဳ႕အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ

ရင္းျမစ္မ်ားမွ

ေရွာင္လမ
ႊဲ ရေသာ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ခံစားရေစႏုိ္င္ပါသည္။ (ဥပမာ လုပ္ငန္းခြင္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ထိခုိက္မႈ၊
အလုပ္စခန္းမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထားရွိမႈ) ။ ယင္း သက္
ေရာက္မႈမ်ားကို

ျပန္လည္ျပင္ဆင္

အေျခခ်ေပးျခင္းျဖင့္

ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ပါ

သည္။


အရာဝတၱဳအလုိက္ ေလ်ာ္ေၾကး ျပန္ေပးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားနည္းလမ္း
တစ္ခုခုျဖင့္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း

ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား

အားလံုး

-

အျခား

ေလွ်ာ့ခ်မႈ

နည္းလမ္းမ်ား

အလုပ္မျဖစ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္

ပ်က္စီးဆံုးရွံဳး

နစ္နာမႈအတြက္သင့္ေတာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးပါသည္။ (ဥပမာ-ပ်က္စီး
သြားေသာ စိုက္ခင္းမ်ားေနရာတြင္ ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း၊ သီးႏွံ
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ပ်က္စီးမႈအတြက္ ေငြေၾကးေလ်ာ္ေၾကး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရပ္ရြာအက်ိဳး အတြက္
ငါးမွ်ားသည့္ေနရာဆံုးရွံဳးသြားပါက

အစားထိုး

ေဆာက္လုပ္ေပး

သည့္

အပန္းေျဖ သည့္ေနရာမ်ား ႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ အပန္းေျဖ ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ား)
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအဆင့္ဆင္မ
့ ်ားကို ဦးစားေပး စနစ္ျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ ေနရာ
ပမာဏ အလုိက္ က်င္သ
့ ံုးေစျပီး ၄င္းမွရရိွေသာ ရလဒ္မ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္း
နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေစပါသည္။

အၾကြင္းအက်န္မ်ား ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း
ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တိုးျမွင့္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေၾကညာၿပီးခ်ိန္တင
ြ ္ ေနာက္
တစ္ဆင့္ အေနႏွင့္ အၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ထင္ရွားပံုကို
သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ အေပၚတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ကို အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္း အဆင့္မ်ားကို ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထပ္တိုးထားေသာ ေၾကျငာထားသည့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ တိုးျမင့္ေရး လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ား၏ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကပ
ြ ္ကျဲ ခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ
(က) - အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ တျခား ႏွီးႏြယ္ စပ္ဆက္ေနေသာ
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏

အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္

သတ္မွတ္ထားေသာ

စံႏႈန္းထားမ်ား ႏွင့္ အညီ ရွိမရွိကို တုိင္းတာရန္ စီမံကပ
ြ ္ကျဲ ခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္း (ခ) - ေလ်ာ့ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္
ေလ်ာ္ေၾကးပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ခန္႔မွန္းထားေသာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊
ပတ္ဝန္းက်င္ပိုင္းဆုိင္ရာ စီမံကပ
ြ ္ကျဲ ခင္းအစီအစဥ္ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းေထာက္ခံ
ခ်က္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တေလးတစား ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ထားၿပီး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အညီ

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္မည္ဟု

ကတိကဝတ္ေပးထားၿပီး၊ ယင္း ပတ္ဝန္းက်င္ပုိင္းဆိုင္ရာ စီမံကပ
ြ ္ကျဲ ခင္းသည္ EIA
Report

၏

တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္

ပါဝင္ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ပုိင္းဆုိင္ရာ

စီမံကပ
ြ ္ကျဲ ခင္း အစီအစဥ္တင
ြ ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကပ
ြ ္ကျဲ ခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။
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၆.၂ စီမံကိန္းတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း
စီမံကိန္းအတြက္

ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

နည္း

စနစ္တက် လမ္းစဥ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (စီစဥ္ထားေသာ၊
မစီစဥ္ထားေသာ

ကိစၥမ်ားအား)

ပတ္ဝန္းက်င္

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

ထိေတြ႔သည့္အခါ ၄င္းတိ႔၏
ု က႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး တေလးတစား စီမံကိန္း
မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း။
ေလ့လာမႈကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း၏ အေျဖမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ မက္ထရစ္
ဇယား

၆.၄

တြင္

တင္ျပထားပါသည္။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမက္ထရစ္သည္

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္
ေနသည္ကို

ေဖာ္ျပၿပီး

အဝန္းအဝုိင္းထဲတင
ြ ္

စီမံကိန္း

ေျမေနရာတြင္း

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၏

တစ္ခုခ်င္းစီ၏

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ မက္ထရစ္အကြက္တြင္ သြင္းထားေသာ
အစုဝင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတိ႔ု ျဖစ္မျဖစ္ကို အေရာင္ျခယ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။


အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကို က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ မေမွ်ာ္မွန္းထားပါ၊
(အျဖဴ)



အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကို

က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်

ရွိေၾကာင္း သိ႔ေ
ု သာ္ ရရွိလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ သိသာ
ထင္ရွားေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားဆီသို႔

ဦးတည္သာြ းပါသည္။

(ခဲေရာင္)


အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကို

က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်

ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ အနည္းဆံုး ရရွိလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ထဲမွ
တစ္ခုသည္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသို႔ ဦးတည္
သြားပါသည္။ (အနက္ေရာင္)


အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ ေကာင္းမ်ား
ဆီသို႔ ဦးတည္သာြ းျခင္း။ (အစိမ္းေရာင္)

ေလ့လာမႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ပါ
အဆင့္မ်ားအျဖစ္ ခဲျြ ခားထားပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ျခင္းအဆင့္၊



လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအဆင့္၊



ရုတ္တရက္ ေပၚလာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊
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ျပန္လည္ ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္းႏွင့္ EOR
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဆာက္လုပ္ျခင္းအဆင့္
PME မ်ားသံုးၿပီး EOR အတြက္ တပ္ဆင္ျခင္း
ႏွင့္ ျပန္လည္ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္း
အစီအစဥ္(အေထြေထြ)
တြင္းတူးျခင္း အစီအစဥ္ (ေန႔ပိုင္းအခ်ိန)္
အလုပ္သမား၊ ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေရြ႔လ်ား မီးစက္
ေျမတူးျခင္း၊
လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ဆင္ျခင္း/ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္
ထပ္တိုးလမ္းမ်ား သြားလမ္းမ်ားဖန္တီးျခင္း
မသင့္ေတာ္ေသာ အစိုင္ခဲ စြန္႔ပစ္မႈမ်ား
မသင့္ေတာ္ေသာ ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္မႈမ်ား
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအဆင့္
အလုပ္သမား၊ ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေရြ႔လ်ား မီးစက္
EOR အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္း
EOR အတြက္ အသံုးျပဳရန္လုိအပ္ႏုိင္ေသာ
ေရမ်ားကို သံုးစြျဲ ခင္း
ေလထုသ႔ထ
ို ုတ္လႊတ္ျခင္း
မသင့္ေတာ္ေသာ အစိုင္ခဲ စြန္႔ပစ္မႈမ်ား
မသင့္ေတာ္ေသာေရဆိုးမ်ားႏွင့္ slug
မ်ားစြန္႔ပစ္မႈ
ျပန္လည္ ဖန္တီးၿပီးေနာက္
တိုးတက္လာေသာ လုပ္ငန္းမ်ား
ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား
ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေမွာက္ျခင္း၊ တြင္း
မေအာင္ျမင္ျခင္း၊ reservoir ယိုစိမ့္ျခင္း၊
(ေရလွ်ံျခင္းေၾကာင့္ ယိုစိမ့္ျခင္း)
ေဖာက္ထားေသာ လုိင္းေၾကာင့္
မီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ ေပါက္ကြျဲ ခင္း

ဇယား ၆.၄ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန
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ေရေန သဘာဝပန္းမန္မ်ား(ေရခ်ိဳ)

ေရေနစားက်က္ (ေရခ်ိဳ)

ေျမျပင္ သစ္ပင္ပန္းမန္

ေျမျပင္ သဘာဝေပါက္ပင္

ေျမျပင္ စားက်က္

အသံုးျပဳျခင္း

လကၡဏာမ်ား

ရွုခင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္

ေျမဆီလႊာ

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို

စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ား

ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး

ပတ္ဝန္းက်င္အသံ

အရင္းအျမစ္မ်ား

ဇီဝေဗဒပိုင္းဆုိင္ရာ

ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြး

ရုပ္ဝတၱဳ ပိုင္းဆုိင္ရာ



အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကို
ေၾကာင္း

က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စာြ

သိ႔ေ
ု သာ္ရရွိလာေသာ

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္

သိသာ

ထင္ရွားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား သိ႔ု ဦးတည္သာြ းပါသည္။ (ခဲေရာင္)


အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကို

က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ

ေၾကာင္း ႏွင့္ အနည္းဆံုး ရရွိလာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားထဲမွ
တစ္ခုသည္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသို႔ ဦးတည္
သြားပါသည္။ (အနက္ေရာင္)


အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမွ

ေကာင္းမြန္ေသာ

အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား

ဆီသို႔ ဦးတည္သာြ း ျခင္း။ (အစိမ္းေရာင္)
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၆.၃

အဓိက ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား

အဓိကအားျဖင့္

ခြျဲ ခားထားျခင္းမွာ

ျပန္လည္

တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ EOR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အဓိက သတ္မွတ္ထားေသာ
အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ၾကီးမားမႈသက္ေရာက္သည္ဟု

မယူဆပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ

သိသာထင္ရွားေသာ

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ (ဆိုလိုသည္မွာ မက္ထရစ္
တြင္ အျဖဴ ႏွင့္ ျပထားသည့္အရာ) ၊ အေရအတြက္အား EIA ေအာက္တြင္ အေသး
စိတ္မသတ္မွတ္ထားေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထပ္မံ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ရန္
မလုိအပ္ေတာ့ပါ။
အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ရရွိလာ
ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားမွာ သိသာထင္ရွားေသာ အရာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚျခင္း မရွိေစ
ပါက ယင္းကဲ့သို႔အကဲျဖတ္မႈကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး EIA အေသးစိတအ
္ ခ်က္ အလက္
မ်ားအရ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယခု EIA တြင္ ထပ္မံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္သည့္ ဆန္းစစ္မႈကို မွတ္သား
ထားရန္လုိအပ္ၿပီး

ယင္းတု႔မ
ိ ွာ

ႏုိင္ငံတကာ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ႏွင့္

အညီ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ မ်ားကို ေသခ်ာစြာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
ႏွင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျဖင့္ စီမံကိန္း အားလံုး ၏အဆင့္တိုင္းတြင္ ပါဝင္
ပါသည္။
သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္
ႏႊယ္မႈမ်ားမွာ-

ေဆာက္လုပ္ျခင္းအဆင့္


EOR လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
PMEs မ်ားတပ္ဆင္မႈမွ ရရွိလာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ အရည္အေသြး
အသံႏွင့္ ေျမျပင္ ေဂဟ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား (အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္)
ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား (ဆိုလုိသည္မွာ စားက်က္ေျမႏွင့္
သစ္ပင္ပန္းမန္)



တြင္းတူးျခင္းမွ တဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထု၊ အသံ ၊ ေရမ်က္ႏွာျပင္
အရည္အေသြး၊ ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြး၊ ေျမအရည္အေသြး၊ ႏွင့္
ေျမျပင္ႏွင့္ေရျပင္ ေဂဟ ရင္းျမစ္မ်ား ေပၚသိ႔ု အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
(ဆိုလုိသည္မွာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ေဒသရင္းအပင္မ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား)



ေျမျပင္ေပၚတြင္ရွိေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားသို႔ ေရြ႔လ်ားႏုိ္င္ေသာ မီးစက္မွ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၊
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ေျမျပင္ ေဂဟအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ထပ္မံ ခ်ဲ႔ထင
ြ ္
ျခင္းေၾကာင့္

ေျမမ်ား

ရွင္းလင္းျခင္း

ႏွင့္

ေကာ္ယူျခင္း၊
ဖန္တီးျခင္း၊

လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ
(ဆိုလုိသည္မွာ

ျပင္ဆင္ျခင္း/

စားက်က္ေျမမ်ား၊

ေဒသရင္းအပင္မ်ား နွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား)


သင့္ေတာ္မႈမရွိဘဲ အစိုင္အခဲမ်ားကို ေရမ်က္ႏွာျပင္၊ ေျမေရေအာက္၊ ေျမဆီ
ေပၚတြင္

စြန႔ပ
္ စ္ျခင္းေၾကာင့္

ရရွိလာေသာ

အက်ိဳးရလဒ္မ်ားႏွင့္

ေရေနသတၱဝါ ေဂဟ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊
(ဆိုလုိသည္မွာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ေဒသရင္းအပင္မ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား)


ေရမ်က္ႏွာျပင္ အရည္အေသြး၊ ေျမဆီအရည္အေသြး၊ ႏွင့္ ေျမျပင္ႏွင့္
ေရေနသတၱဝါေဂဟ ရင္းျမစ္မ်ား အေပၚတြင္ သင့္ေတာ္မႈမရွိဘဲေရဆိုးမ်ား
စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊

(ဆိုလုိသည္မွာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ ေဒသရင္းအပင္မ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား)

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းအဆင့္


ေရြ႔လ်ားႏုိင္ေသာမီးစက္မွ ေျမျပင္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားေပၚသို႔ သက္ေရာက္
မႈမ်ား၊



EOR

နည္းျဖင့္

ေရမ်က္ႏွာျပင္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး

သဘာဝ

ရင္းျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊


EOR အသံုးျပဳၿပီး ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ေျမအရည္အေသြး၊
ေရမ်က္ႏွာျပင္အရည္အေသြး၊
ေျမျပင္ႏွင့္

ေရျပင္

ေျမေအာက္ေရ

ေဂဟစနစ္ပို္င္းဆိုင္ရာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊

(ဆိုလုိသည္မွာ

အရည္အေသြး၊

ႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္
စားက်က္ေျမမ်ား၊

သစ္ပင္

ပန္းမန္မ်ား)


မသင့္ေတာ္ေသာ အစုိင္အခဲ စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရ မ်က္ႏွာျပင္ အရည္
အေသြး၊ ေျမေအာက္ေရအရည္အေသြးေျမဆီအရည္အေသြး၊ ေျမျပင္ ႏွင့္
ေရျပင္

ေဂဟစနစ္ပို္င္းဆိုင္ရာ

အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္

အက်ိဳးသက္

ေရာက္မႈမ်ား၊ (ဆိုလုိသည္မွာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ား)


မသင့္ေတာ္ေသာ ေရဆိုးႏွင့္ sludge စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္
အရည္အေသြး၊ ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြး၊ ေျမဆီအရည္အေသြး၊
ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္ ေဂဟစနစ္ပို္င္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ (ဆိုလုိသည္မွာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား)



ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုထသ
ဲ ႔ို ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာ
ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊
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သက္ဆုိင္ရာ ရုပ္ဝတၱဳပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဇီဝေဗဒပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားကို ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ တုိးတက္လာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္
အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ားပါဝင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊

ရုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား


ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေမွာက္ျခင္း၊ တြင္းမေအာင္ျမင္ျခင္း၊ reservoir ယိုစိမ့္ျခင္း၊
(ေရလွ်ံျခင္းေၾကာင့္

ယိုစိမ့္ျခင္း)

ေျမအရည္အေသြး၊

ေရမ်က္ႏွာျပင္

အရည္အေသြး၊ ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြး၊ ႏွင့္ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္
ေဂဟစနစ္ပို္င္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊
(ဆိုလုိသည္မွာ

စားက်က္ေျမမ်ား၊

ေဒသရင္းအပင္မ်ား

ႏွင့္

သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား)


ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ

ပစၥည္းမ်ားကို

ေဖာက္ခဲြရန္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ ေပါက္ကျြဲ ခင္းမွတဆင့္ ေလအရည္
အေသြး၊

ေျမေအာက္ေရ

အရည္အေသြး၊

ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး၊

ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္ ေဂဟစနစ္ပို္င္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ား ကုန္းေန၊ ေရေန စားက်က္ေျမမ်ား၊၄င္းတု႔ႏ
ိ ွင့္ ဆက္စပ္
သည့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား။
ယခုေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ အထက္ေဖာ္ျပပါ

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်

ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို EIA ေလ့လာခ်က္တြင္ တိက်စြာ ဂရုတစုိက္
ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေရတြက္ျခင္း ပါ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ပါဝင္သည္။ အကယ္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ
အသင့္အတင့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ပိုမိုေလးနက္သည္ဟု

အတည္ျပဳၿပီးပါက

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ALARP levels အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္အတြက္
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စီမံကပ
ြ ္ကျဲ ခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ရန္
လုိအပ္ပါသည္။
စီမံကိန္း စီစဥ္ျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတစ္ေလွ်ာက္တင
ြ ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်
ရွိေသာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

မွတ္သားထားရန္

လိုအပ္ပါသည္။ စီမံကိန္း ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထဲတြင္ အေျခအေနရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိမရွိ ႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ
ကို ေျပာင္းလဲႏုိ္င္ေသာ အေျခေနမ်ားရွိမရွိ ကိုပါ စိစစ္သင့္ ပါသည္။
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၆.၄

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပိုင္းဆုိင္ရာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

စိစစ္

ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ားအရ

EOR

ႏွင့္

ျပန္လည္

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိေသာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခန္း ၆.၅ - ၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ

ကို

ေလ့လာစမ္းစစ္မႈ

အတြင္းသတ္မွတ္ထားေသာ

အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို အစီအစဥ္အတိုင္း တင္ျပထားပါသည္။
ေဆာက္လုပ္ျခင္းအဆင့္

၆.၅ EOR တပ္ဆင္မႈ ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား မွ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ
ေလထုအရည္အေသြး၊ အသံႏွင့္ ေျမျပင္ ေဂဟ အရင္းအျမစ္မ်ား (စားက်က္ေျမႏွင့္
သားရဲတိရစၦာန္မ်ား) ေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
၆.၅.၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အရင္းအျမစ္
EOR

ႏွင့္

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး

အစီအစဥ္အတြင္း

ေဆာက္လုပ္ျခင္း

အဆင့္တြင္ Power Mechanical Equipment (PME) ကို EOR အသံုးျပဳျခင္း
(တြင္းထဲသို႔ သြင္းျခင္း) မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး (ဥပမာ - pumping
units မ်ား တိုးတက္မႈရွိေအာင္ျပဳလုပ္ေရး) အတြက္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ PME
မ်ားသည္

ေလထုထဲသ႔ို

ေလႏွင့္

အသံမ်ား

အဓိက

ထုတ္လႊင့္မည့္

အရာမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။
EOR ႏွင့္ ျပန္လည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုမည္သည့္ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္မည္ကို
မဆံုးျဖတ္ရေသးပါ။

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီး ဧရိယာျဖစ္ၿပီး၊ ထိခုိက္လယ
ြ ္ေသာ

ေနရာမ်ားႏွင့္

ေ၀းေသာမန္းေရနံေျမအတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယခင္ရွိ
ႏွင့္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု မွန္းထားပါသည္။ (
ဥပမာ

-

ေရနံတြင္းမ်ား

သိုေလွာင္ေရးစခန္းမ်ား)။
ထုိင္ေသာေနရာမ်ား၊

ႏွင့္

ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ

ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လက္ခံ
လုပ္ငန္းမ်ား

အနည္းစုမွာ

လူေန

ဧည့္ရိပ္သာမ်ား၊ MPRL E&P ရံုးအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္

အေတာ္အတန္နီးၿပီး၊ အသင့္တင့္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈရွိေသာ NSR ႏွင့္ ASR တိ႔ု အျဖစ္
သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ေလထုထသ
ဲ ႔ထ
ို ုတ္လႊတ္မႈမွာ

ယာဥ္မ်ား၊

မီးစက္မ်ား၊

အင္ဂ်င္မ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား သည္ အနီးနားရွိ ASR မ်ားကို
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ရွိလာႏုိင္ပါသည္။

အင္ဂ်င္မ်ားမွ

ထုတ္လႊတ္သည့္

မူလအေျခခံ ညစ္ညမ္းသည့္အရာမ်ားထဲတင
ြ ္ အမႈန္မ်ား၊ ကာဗြန္ မိုေနာက္ဆုိဒ္၊
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ႏုိက္ထရိုဂ်င္ ေအာက္ဆုိဒ္၊ ဟုိက္ဒရိုကာဗြန္မ်ား၊ အေငြ႔ပ်ံႏုိင္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္
ဓာတ္ေပါင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ မေရြ႔လ်ားနိုင္ေသာေလာင္စာ ႏွင့္ ေရြ႔လ်ားႏုိင္ေသာ
ေလာင္စာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား
ကို ထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။ (ဥပမာ - ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္၊ မီသိန္း၊ ႏိုကဒ
္ ရုိက္
ေအာက္ဆုိဒ္)။ PMEs မွ အသံမ်ားသည့္ NSR သိ႔သ
ု က္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ၿပီး၊ ေျမျပင္
က်က္စားရာေနရာႏွင့္
သြယဝ
္ ုိက္

ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

သဘာဝ

ေပါက္ပင္မ်ားရွိေနရာသို႔

မ်ားျဖစ္ေပၚလာနုိင္ပါသည္။

PME

မ်ားမွ

ထြက္လာေသာ အသံႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားမွာ ေျမျပင္ ပန္းမန္သဘာဝ ေပါက္ပင္မ်ား၏
လႈပ္ရွားမႈွႏွင့္ သဘာဝတု႔က
ိ ို ထိခုိက္လာႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ ထိခိုက္လာႏုိင္ေျခကို
အမ်ားဆံုး တံ႔ျု ပန္ျခင္းနည္းမွာ ေဂဟ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး
သက္ဝင္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိေနေသာ ေနရာကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ သက္ရွိမ်ား၏

ေျမမ်ား၊

သားေပါက္ျခင္းကို

အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေစ

ႏုိင္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ား)။ ထိခုိက္မႈရွိေသာ သဘာဝတိရစၦာန္မ်ားမွာ ခဲေရာင္ရွဥ္႔မ်ိဳးစိတ္ ႏွင့္
ျမန္မာ႔ ယုန္

စသည့္ ႏုိ႔တုိက္မ်ိဳးစိတ္ ၆ မ်ိဳး ပါဝင္သည္ဟု အေျခခံ ေကာက္ယူ

ထားေသာ သုေတသနတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဃ)

၆.၅.၂ လက္ရွိ ရွိၿပီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳး ရလဒ္မ်ား
ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္


မန္းေရနံေျမတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိခုိက္လယ
ြ ္ေသာ
ေနရာမ်ားမွ ေဝးကြာေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီး ဧရိယာျဖစ္ပါသည္။



ေန႔ပိုင္းအလုပ္လုပ္ခ်ိန္အထိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကန္႔သတ္
ထားပါသည္။



ေသခ်ာစြာထိန္းသိမ္းထားေသာ ကိရိယာမ်ားကိုအသံုးျပဳပါမည္။



NSR

မ်ားအနီးတြင္

အင္ဂ်င္ေပၚတြင္

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္

အသံထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ

PME

မ်ား၏

ကိုတပ္ဆင္ထားပါမည္။

(ဥပမာ - ရြာမ်ား)


သင့္ေတာ္ေသာ ဥပမာ - နား ကာကြယ္သည့္ PPE မ်ားကို MPRL E&P
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳပါမည္။



စားက်က္ေျမမ်ားပ်က္စီးျခင္းကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစရန္

စုိက္ခင္းမ်ားကို

လက္ ႏွင့္ ျဖတ္ျခင္း။


ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။ (ဆိုလုိသည္မွာ အပင္ၾကီးမ်ား ေျမျပင္
သဘာဝပန္းပင္မ်ားအတြက္

ပိုမုိျမင့္မားေသာ

သိပ္သည္းဆမ်ားကို

ေပးစြမ္းႏုိင္သည့္ သစ္ပင္ၾကီးမ်ား)
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၆.၅.၃ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေရးပါပံု

အသံ
EOR အစီအစဥ္အတြက္ ထိုးသြင္းထည့္ရမည့္ တြင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ drilling
rig ကို အသံုးျပဳရသည့္အခါ ယင္းသည္ အသံမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း၏ အဓိက
အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္လာပါ လိမ့္မည္ ဟု ယူဆပါသည္။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး
အစီအစဥ္ အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ တြင္
မာေက်ာေသာ ထရပ္ကားမ်ားကို အဓိက ပစၥည္းကိရိယာ မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္
ထားပါသည္။ (ဥပမာ- Pumping units)
၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ျမန္မာနိင္ငံ၏ EIA ဆိုင္ရာလုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကို NEQEG မွလည္း အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ NEQEG သည္
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးနွင့္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ညစ္ညမ္းမႈ
ကာကြယ္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိလာမည့္ ဆူညံသံမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္မည့္
အေျခခံ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

ခ်မွတ္ထားပါသည္။

NEQEG

သည္

ကုန္းတြင္း

ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ IFC
၏ သီးသန္႔က႑ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ က်န္းမာေရး ၊ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးနွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး (HSE) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ (၂၀၀၇ ခုနွစ္
ကမၻာ့ဘဏ္) IFC ၏

EHS အေထြေထြ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္

ထားပါသည္။
NEQEG ၏ ပုဒ္မ ၁.၃ မွ ဆူညံသံဆုိင္ရာ အတိုင္းအတာမ်ားကို ရယူထားၿပီး ဇယား
၃.၃

တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေန႔အခ်ိန္တင
ြ ္

တုိင္းတာရရွိေသာ

အေျခခံ

အခ်က္အလက္မ်ားအရ ထင္ရွားသည့္ ဆူညံသံအဆင့္မ်ားကို မွတ္သားထားရာ 49
dB မွ 61 dB အတြင္းရွိၿပီး မူလစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ ထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

Z2AQN

ေနရာ

မွတပါး

ေန႔နွင့္ညတိ႔တ
ု င
ြ ္

ဆူညံသံအဆင့္မ်ားကို ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ပံု

ထြက္ေပၚလာသည့္

၁.၁ အရ၊ ေက်ာက္စံေက်းရြာရွိ

Z2AQN ေနရာ မန္းေရနံေျမဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အနီးဝန္းက်င္
အတြင္းမရွိပါ။ (ဇယား ၅.၆) သိ႔ျု ဖစ္၍ မန္းေရနံေျမဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာနွင့္ အျခား ဆူညံသံ
ထြက္ေပၚေစသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆူညံသံ
မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္ဧရိယာတြင္
ဆက္စပ္ၿပီး

EOR

ႏွင့္

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

အသံ အဆင့္မ်ားကို မတူညီေသာ အကြာအေဝးမွ အသံအဆင့္မ်ား

ကို သတ္မွတ္ႏုိ္င္ရန္အတြက္ တြက္ခ်က္ပါသည္။ (ဇယား ၆.၅)
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ဇယား ၆.၅ EOR ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားမွ ၅၀ မီတာ၊ ၁၀၀ မီတာ၊ ၁၅၀
မီတာ ႏွင့္ ၂၀၀ မီတာတို႔မွ တြက္ခ်က္ထားေသာ အသံ အဆင့္မ်ား
ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ပစၥည္းကိရိယာမ်

NSR ခြထ
ဲ က
ြ ္

ား

အကြာအေဝး
၅၀ မီတာ

အသံ အကဲျဖတ္သည့္ လုိ္က္နာျခင္း
အဆင့္

စံႏႈန္း (dBA)

(dBA)
ထိုးသြင္းတြင္းအတြက္

ဟုိက္ဒေရာလစ္

၇၂

၇၀

မရွိ

EOR ေဆာက္လုပ္ျခင္း

drilling rig

ျပန္လည္တည္ေဆာက္

Rigid trucks ၂ ၇၂

၇၀

မရွိ

ေရးႏွင့္လုပ္ငန္း

စီး

၆၉

၇၀

ရွိ

၆၉

၇၀

ရွိ

အစီအစဥ္မ်ား
ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္
တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈ
မ်ား
၁၀၀ မီတာ

ထိုးသြင္းတြင္းအတြက္
EOR ေဆာက္လုပ္ျခင္း
ျပန္လည္တည္ေဆာက္
ေရးႏွင့္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
မ်ားေကာင္းမြန္ေရး
အတြက္ တိုးတက္ေအာင္
ျပဳလုပ္မႈမ်ား

ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ပစၥည္းကိရိယာမ် အသံ

NSRခြထ
ဲ က
ြ ္

ား

အဆင့္ စံႏႈန္းdBA

အကြာအေဝး
၅၀ မီတာ

၁၀၀ မီတာ

အကဲျဖတ္သည့္ လုိ္က္နာျခင္း

(dB A)
ထိုးသြင္းတြင္းအတြက္

ဟုိက္ဒေရာလစ္

၇၂

၇၀

မရွိ

EOR ေဆာက္လုပ္ျခင္း

drilling rig

ျပန္လည္တည္ေဆာက္

Rigid trucks ၂ ၇၂

၇၀

မရွိ

ေရးႏွင့္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ စီး
မ်ားေကာင္းမြန္ေရး
အတြက္တိုးတက္ေအာင္
ျပဳလုပ္မႈမ်ား
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ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ပစၥည္းကိရိယာမ်

NSR ခြထ
ဲ က
ြ ္

ား

အကြာအေဝး

အသံ အကဲျဖတ္သည့္ လုိ္က္နာျခင္း
အဆင့္

စံႏႈန္း (dBA)

(dBA)
ထိုးသြင္း

တြင္းအတြက္

၆၉

၇၀

ရွိ

၆၅

၇၀

ရွိ

EOR ေဆာက္လုပ္ျခင္း
၁၅၀ မီတာ

ထိုးသြင္း

တြင္းအတြက္

EOR ေဆာက္လုပ္ျခင္း
Note:
Ambient Noise Standards in Thailand
မွတ္ခ်က္။

။ (က) ထုိင္းတြင္ ေလထုတင
ြ ္း အသံစံႏႈန္းမ်ားကိုတုိင္းတာျခင္း။

တြက္ခ်က္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး

တြင္းမ်ားမွ

မီတာ

၁၀၀

အတြင္း

NSR

မ်ားတည္ရွိပါက အနည္းငယ္ေသာ ျပင္းအား အသံကို ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေျခရွိသည္ဟု
ခန္႔မွန္းပါသည္။ ယင္း အသင့္အတင့္ ထိခုိက္လယ
ြ ္ျခင္း အတြင္း ရွိေသာ NSR သိ႔ု
သက္ေရာက္မႈကို အေသးအဖြဲ ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။ NSR မွ မီတာ ၁၀၀ ကြာေဝး
ေသာ တြင္းမ်ားတြင္ EOR ႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသံ အဆင့္
မ်ားသည္ အလုပ္ခြင္တြင္း လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း
စံႏႈန္းမ်ားအား ေက်ာ္လန
ြ ္မႈမရွိေစရဟူ၍ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ NSRs သို႔ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မရိွဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။
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ဇယား ၆.၆

ေဆာက္လုပ္ငန္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္ရြက္စဥ္အတြင္း PME ကို အသံုးျပဳျခင္း
ေႀကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆူညံသံ၏ အက်ိဳးဆက္က္ို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အဆင့္အတြင္း PME မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္
မ်ား

ရရွိလာေသာ အသံ ပို္င္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တိုက္ရိုက္
အမ်ိဳးအစား

အမ်ိဳးအစား

တိုက္ရိုက္

သြယ၀
္ ုိက္

သြယ္ဝုိက္

ျဖစ္ေပၚေစ

ျဖစ္ေပၚေစ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ယာယီ

ေရတို

ေရရွည္

အၿမဲ

ေဒသတြင္း

ႏုိင္ငံတကာ

ၾကာခ်ိန္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပည္တင
ြ ္း
အတုိင္းအတာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမွ
စေကး

မီတာ

သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္

၁၀၀

အညီ

အတြင္း

အသံဆုိင္ရာ

အသံအဆင့္မ်ားအားတြက္ခ်က္

သည္။
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အလုပ္ေနရာတြင္

ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္

လုပ္ငန္းခြင္

အစီအစဥ္အရသာ

အၾကိမ္အေရအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည္။
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အျပဳသေဘာ

မရွိ

ျပင္းအား

ေဆာင္ေသာ

ေသာ ေသာ

အရင္းျမစ္

နိမ္႔ေသာ

အသင့္အ ႀကီးမားေသာ
တင့္

အသင့္အ

ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ
သိသာထင္ရွားမႈ

ေသး

ျမင့္ေသာ

တင့္
မရွိေသာ

အေသးအဖြဲ

အသင့္အ

သိသာ

တင့္

ထင္ရွားမႈ

ေလထု
ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတြင္ ေသးငယ္ၿပီး
အကန္႔အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တင
ြ ္းဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ASR
မ်ားအနီးတြင္

EOR

ႏွင့္

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး

အစီအစဥ္မ်ားအတြက္

တြင္းမ်ား /GOCS မ်ား ေရြးခ်ယ္ပါက ေလ မွတဆင့္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားသည္ ပတ္ဝန္း
က်င္ ေဒတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသင့္အတင့္ အရင္းျမစ္မ်ား ထိခုိက္
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လြယ္မႈ ႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပင္းအား တု႔ေ
ိ ပါင္းစပ္လုိ္က္ေသာ
အခါ အေသးအဖြဲ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ၿခံဳငံုၿပီး ျဖစ္ေပၚလာနိုင္
ပါသည္။

ဇယား ၆.၇

ေဆာက္လုပ္ေရးအတြင္း

PME

မ်ား

အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္

ပတ္ဝန္းက်င္

ေလထုအရည္အေသြး ေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း။
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္အဆင့္အတြင္း

PME

မ်ားကို

အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္

ရရွိလာေသာ ေလထု အရည္အေသြး ပို္င္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အမ်ိဳးအစား

တိုက္ရိုက္

သြယ္၀ုိက္

ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

အတုိင္းအတာ

ျပည္တင
ြ ္း

စေကး

လုပ္ငန္းခြင္မွ အကန္႔အသတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း မွ တုိက္ခတ္ေသာ

ေရတို

ျဖစ္ေပၚေစ

ေရရွည္

အျမဲ

ေဒသတြင္း

ႏုိင္ငံတကာ

ေလမ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသမ်ားတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါသည္။
အၾကိမ္အေရအတြက္

အလုပ္ေနရာတြင္ ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္ လုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္အရသာလုပ္ေဆာင္
သည္။

ျပင္းအား

အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ ေသာ

မရွိေသာ

အရင္းျမစ္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ နိမ္႔ေသာ
သိသာထင္ရွားမႈ

ေသးငယ္ေသာ အလယ္အလတ္ ႀကီးမားေသာ

အသင့္အတင့္

မရွိေသာ

အေသးအဖြဲ

ျမင့္ေသာ

အသင့္အတင့္

အဓိက

ေျမျပင္ ေဂဟ အရင္းအျမစ္မ်ား
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကုိင္ေနစဥ္အတြင္း PME မ်ားမွ အသံထုတ္လႊတ္မႈေၾကာင့္
အက်ိဳးဆက္မ်ား

ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိေသာ္လည္း

ယာယီသာျဖစ္ၿပီး၊

သဘာဝအရ

၄င္းတိ႔မ
ု ွာ

ယာယီ ေနရာေျပာင္းေရြ႔ထားေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားမွာ

လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးခ်ိန္တင
ြ ္

မူလေနရာသို႔ျပန္လည္

ေရာက္ရွိမည္

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ျပင္းအား

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

အေျခခံ

သုေတသန

ဟု

ေသးငယ္သည္ဟု

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ

ေျမျပင္

စားက်က္ေျမ ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္တို႔မွာ နည္းပါးၿပီး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထား
သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ အမ်ားအျပားေတြ႔ရွိရေသာ မ်ိဳးစိတ္ဟု သတ္မွတ္
ပါသည္။ ထု႔ျိ ပင္

လုပ္ငန္းခြင္တင
ြ ္း ရွိေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားမွာ ယခင္က

ရွိႏွင့္ဖူးေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ယခု ကဲ့သို႔ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေကာင္းမြန္စြာ

တံ႔ျု ပန္ႏုိင္လိမ့္မည္

ဟု

ယူဆပါသည္။

ထိုသ႔ဆ
ို ုိပါက ယခင္က
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စည္းကမ္းလုိက္နာမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက

PME

မွ

အသံထုတ္လႊတ္မႈေၾကာင့္

ေျမျပင္

ေဂဟစနစ္ ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းကို မရွိျခင္း အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။

ဇယား ၆.၈

PME

အရင္းအျမစ္မ်ား

ကို

ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္

ေပၚတြင္

အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေျမျပင္

အကဲျဖတ္ျခင္း

ေဂဟ

(စားက်က္ႏွင့္

သက္ဆုိင္ရာသစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ား)
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား PME ကို ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳေနစဥ္တင
ြ ္း ေျမျပင္ ေဂဟ
အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
သဘာဝ

မေကာင္း

ေကာင္း

ၾကားေန

အမ်ိဳးအစား

တုိက္ရုိက္

သြယ္ဝုိက္

ျဖစ္ေပၚလာမႈ

ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

အတိုင္းအတာ

ျပည္တင
ြ ္း

စေကး

သြယ္ဝက
ို ္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မသိေသာ္လည္း

ေရတို

ေရရွည္

ေဒသတြင္း

အၿမဲ
ႏုိင္ငံတကာ

တိက်ေသာအတုိင္းအတာအားျဖင့္ ျပည္တင
ြ ္းဟုသာ သတ္မွတ္ပါသည္။
သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စေကးကို
နည္းသည္ဟုသတ္မွတ္ပါသည္။ ယခင္က ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔
လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ယခု ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ
တံ႔ျု ပန္သင့္ပါသည္။
အၾကိမ္အေရအတြက္

အလုပ္ေနရာတြင္ ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္ လုပ္ငန္းခြင္ အစီအစဥ္အရသာ
လုပ္ေဆာင္သည္။

ျပင္းအား

အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ မရွိေသာ

ေသးငယ္

အလယ္အလတ္ ႀကီးမားေသာ

ေသာ
အရင္းျမစ္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ နိမ္႔ေသာ
သိသာထင္ရွားမႈ

မရွိေသာ

အသင့္အတင့္
အေသးအဖြဲ
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၆.၅.၄ ထပ္မံတိုးထားသည့္

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊

စီမံကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာျခင္း။
ယခင္က

ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏

ၾကီးမားပံုကို မရွိေသာ မွ အေသးအဖြဲအထိ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေနာက္
ထပ္မံၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ လုိအပ္သည္ဟု မယူဆေတာ့ပါ။
သိ႔ေ
ု သာ္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေကာင္းဆံုးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအရ ေအာက္
ပါ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။


လည္ပတ္ေနေသာ

အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား

ေခ်ာဆီထည့္ေပးျခင္း၊

ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအား က်ပ္ေပးျခင္း၊ ႏွင့္
ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား လဲလွယ္ေပးျခင္း တိ႔က
ု ို ပံုမွန္
စက္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အသုံုးျပဳျခင္း။


ရံဖန္ရံခါသာ

အသံုးျပဳေသာ

ပစၥည္းမ်ားအတြက္

စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

(ဥပမာ-ထရပ္ကား)

ေဆာက္လုပ္ေရး

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း

စက္မ်ားကို ပိတထ
္ ားျခင္းႏွင့္ ရပ္ထားျခင္း။


မီးစက္မ်ား၊

compressors

မ်ားႏွင့္

အျခားပစၥည္းမ်ားကို

အသံုးျပဳေနျခင္းမရွိပါက ပိတ္ထားျခင္း။


လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက စက္ပစၥည္းမ်ားကို ၿပိဳင္တူ အသံုးျပဳျခင္းကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။



လက္ေတြ႔တြင္

ျဖစ္ႏုိင္ပါက

စက္ပစၥည္းမ်ားကို

ထားရွိအသံုးျပဳသည့္

ေနရာသည္ တဘက္တည္းသို႔သာ ထားရွိေစျခင္း၊ သိ႔မ
ု ွသာ အသံမ်ား
ထုတ္လႊတ္ျခင္း

သည္

အရင္းျမစ္မ်ား

/သက္ေရာက္မႈရွိနုိင္သူမ်ားထံမွ

အေဝးဆံုး ျဖစ္ေစျခင္း။


ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္က်င့္သံုးျခင္း၊ (ဥပမာယာယီ အသံကာသည့္ အရာကို ေထာင္ထားျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳ၍ ရပါက
deflector ကိုသံုးျခင္း။

၆.၅.၅ အႀကြင္းအက်န္မ်ားမွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေရးပါမႈ


ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာျခင္း ရွိခဲ့ပါက PME မ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပိုင္းအဆင့္၊
ေလထု

အရည္အေသြး

ႏွင့္

ေျမျပင္

ေဂဟ

အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚ

အၾကြင္းအက်န္မ်ား သက္ေရာက္မႈမ်ားကို မရွိဟုသာ သတ္မွတ္ပါသည္။
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၆.၆

တြင္းတူးျခင္းလုပ္ငန္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပိုင္း၊

ေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ေရ၊ ေျမဆီ အရည္အေသြးတို႔ေပၚႏွင့္ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္
ေဂဟ

အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

(စားက်က္ေျမမ်ား၊

ေတာေတာင္ပန္းမန္ သဘာဝ ေတာရဲ တိရစၦာန္)
၆.၆.၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အရင္းအျမစ္


EOR ေအာက္တင
ြ ္ ထိုးသြင္းတြင္းမ်ား အတြက္ တြင္းတူးျခင္းအစီအစဥ္ကို
လုပ္ေဆာင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ေနရာတြင္

တြင္းတူးမည္ဟု

အတိအက် မဆံုးျဖတ္ရေသးေသာ္လည္း ဖြ႔ၿံ ဖိဳးၿပီးႏွင့္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ နည္း
ေသာ ေနရာမ်ားမွ အေဝးဆံုးျဖစ္ေသာ မန္းေရနံေျမအတြင္း ရွိႏွင့္ ၿပီးေသာ
တြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ (

တြင္းတူးျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခန္း ၆.၅ ကို ရည္ညြန္းထားပါသည္။) PME မ်ားကို
တြင္းတူးျခင္း တစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သက္ေရာက္ႏုိ္င္ေခ်ရွိေသာ
ေလထုအရည္အေသြး၊

အသံပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္

ေျမျပင္

ေဂဟအရင္း

အျမစ္မ်ားေပၚတြင္ သက္ေရာက္ျခင္းကို အခန္း ၆.၅ တြင္ အကဲျဖတ္ၿပီးျဖစ္၍
ယခု အပုိင္းတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။


ထိုးသြင္းတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေနစဥ္ကာလတြင္း ေရနံတင
ြ ္းမ်ားမွ အၾကီးဆံုး
စြန္႔ပစ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ အပိုင္းအစမ်ား၊ တူးေဖာ္မႈမ်ားမွ ရႊံ ့ခဲမ်ား စီးက်မႈကို
ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ EOR အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ တြင္းတူး ဃ့မွာ ေရႏွင့္
ပိုတက္ဆီယမ္ကလုိရိုက္

တု႔က
ိ ို

အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တြင္း

တစ္တင
ြ ္း ကို တူးရာမွာ အနည္းဆံုး စည္ ၆၀၀ ခန္ ့ ရႊံ ့ခဲ ႏွင့္ အပိုင္းအစမ်ား
၁၈ စည္ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ရႊံ ့ခဲမ်ားႏွင့္ အပိုင္းအစ မ်ားကို
မသင့္ေတာ္ေသာ စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက

ေရေန သက္ရွိမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေျမျပင္ပန္းမန္မ်ား သားရဲတိရစၦာန္မ်ားသည္ ယင္းစြန္႔ပစ္မႈ ႏွင့္ ထိေတြ႔ကာ
ဆိုးရြာစြာ

ထိခုိက္ၿပီး၊

အစိုင္အခဲမ်ား

ေသေစႏို္င္သည့္

ႏွင့္

ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။

အနည္ထိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္
(ဆိုလုိသည္မွာ

ဓာတုပစၥည္းမ်ားေပါင္းစပ္ျခင္း)
ေျမအရည္အေသြး

ႏွင့္

ဆားဓာတ္မ်ား၊အဆိပ္မ်ား၊

ယင္း

ေသဆံုးမႈကို

ဟုိက္ဒရို

ေျမျပင္ေရ၊

ကာဗြန္ႏွင့္

ေျမေအာက္ေရႏွင့္

ေျမျပင္၊ေရျပင္အရင္းျမစ္မ်ား

အေပၚအက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈွရွိႏုိင္သည့္ အရာမ်ားကို ေအာက္တင
ြ ္ထပ္မံ စိစစ္ အကဲျဖတ္
ထားပါသည္။
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၆.၆.၂ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ား
တြင္းတူးရာမွ ရရွိလာေသာ ရႊံ ့ခဲမ်ားႏွင့္ အပို္င္းအစမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိ္င္ေသာ ေဘး
ထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တိုင္းတာျခင္းတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ

မန္းေရနံေျမအတြက္ MPRL E&P မွ ေရးဆြဲထားေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို
စီမံကပ
ြ ္ကသ
ဲ ည့္

အစီအစဥ္ကို

သင့္ေတာ္ေအာင္

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ျခင္း၊


တြင္းတူးရာတြင္ သံုးသည့္ ရႊံ ့ မွာ WBM ႏွင့္ KCL polymer အေျခခံထားၿပီး
အဆိပအ
္ ေတာက္မရွိပါ။ ထု႔ျိ ပင္ ယင္းကုိ ျပဳျပင္ၿပီး ေနာင္တင
ြ ္ ျပန္လည္
အသံုးျပဳႏုိ္င္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္ရန္

လုိအပ္ပါက

ျမန္မာနိုင္ငံ

သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္ျခင္း) လမ္းညြန္ခ်က္ (NEQEG)
၏ ကုန္းတြင္းေရနံ ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ပါ သည္။

၆.၆.၃ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏အေရးပါမႈ
မန္းေရနံေျမအတြင္း ေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ေရ ႏွင့္ ေျမအရည္အေသြး၏
ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ အလယ္အလတ္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ေဒသခံမ်ား
ေသာက္သံုးေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္ စားက်က္မ်ားကို နိမ့္ေသာ သက္ေရာက္
မႈရွိႏုိင္ေခ်မ်ားဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အေျခခံ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္ ့ခြမ
ဲ ႈကို ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ WBM ႏွင့္
KCL ေပၚလီမာကို အေျခခံထားၿပီး အဆိပအ
္ ေတာက္မရွိသည့္ ရႊံ ့ ကို အသံုးျပဳမည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရႊံ ့ ခဲမ်ား ႏွင့္ အပိုင္းအစမ်ားစြန္႔ထုတ္ျခင္း သက္ေရာက္မႈျပင္းအား
မွာ ေသးငယ္သည္ဟု ယူဆထားပါသည္။ ေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ ေျမဆီ ႏွင့္
ေျမေန၊ ေရေန သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မွာ အေသး
အဖြဲ ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။
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ဇယား-၆.၉

တြင္းတူးျခင္းလုပ္ငန္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပိုင္း၊ ေျမေပၚေရ၊
ေျမေအာက္ေရ၊ ေျမဆီ အရည္အေသြးတို႔အေပၚႏွင့္ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္ ေဂဟ
အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

(စားက်က္ေျမမ်ား၊

ေတာေတာင္ပန္းမန္ သဘာဝ ေတာရဲ တိရစၦာန္)
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေျမေပၚေရ၊

ေျမေအာက္ေရႏွင့္

ေျမဆီ

ႏွင့္

ေျမေနေရေန

သဘာဝ

အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
သဘာဝ

မေကာင္း

အမ်ိဳးအစား

တုိက္ရုိက္

သြယ္၀ုိက္

ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

ေရတို

အတိုင္းအတာ

ျပည္တင
ြ ္း

ေဒသတြင္း

ေကာင္း

ၾကားေန
ျဖစ္ေပၚလာမႈ
ေရရွည္

အၿမဲ

ႏုိင္ငံတကာ

စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္ ့ခြမ
ဲ ႈ ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ WBM ႏွင့္
KCL polymer အေျခခံထားၿပီး အဆိပအ
္ ေတာက္မရွိသည့္ ရႊံ ့ ကို အသံုးျပဳ
မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြံခမ
ဲ ်ားႏွင့္အပိုင္းအစမ်ား စြန႔ထ
္ ုတ္ျခင္းသက္ေရာက္မႈ

စေကး

ျပင္းအားမွာ ေသးသည္ဟု ယူဆထားပါသည္။ ေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ေရႏွင့္
ေျမဆီ ႏွင့္ ေျမေနေရေန သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈမွာ အေသးအဖြဟ
ဲ ု သတ္မွတ္ထားပါသည္။

အၾကိမ္အေရအတြက္

တြင္းတူးေနစဥ္အတြင္းျဖစ္ေပၚမည္။

ျပင္းအား

အျပဳသ

မရွိေသာ ေသးငယ္ေသာ အလယ္အလတ္ ႀကီးမားေသာ

ေဘာေဆာင္
ေသာ
အရင္းျမစ္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ နိမ္႔ေသာ
သိသာထင္ရွားမႈ

မရွိေသာ

အသင့္အတင့္
အေသးအဖြဲ
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၆.၆.၄ ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ေသာ

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊

စီစဥ္ျခင္း

ႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာျခင္း
ယခင္က

ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏

ၾကီးမားပံုကို မရွိေသာ မွ အေသးဖြထ
ဲ ိ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ထပ္မံၿပီး လုပ္
ေဆာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုိအပ္သည္ဟု မယူဆေတာ့ပါ။
သိ႔ေ
ု သာ္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေကာင္းဆံုးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအရ ေအာက္
ပါ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ေထာက္ခံထားပါသည္။


အရည္စနစ္ကို ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ထပ္ထည့္ရမည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား
ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ လုိ္အပ္ခ်က္မ်ား၊ ထပ္တိုးျပင္း
အားမ်ား၊ အဆိပ္မ်ား၊ ဇီဝျဖစ္တည္မႈ မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ဇီဝ ေပါင္းစုမႈမ်ား၏ ျဖစ္
ႏုိ္င္ေခ်ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၱရာယ္ျပဳမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ထည့္
သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။



အသံုးျပဳျခင္းရွိခဲ့ပါက သိုေလွာင္ထားေသာ ၾကီးမားေသာ သတၱဳ မသန္႔စင္
မႈမ်ား၏ ျပင္းအားမ်ားအား အရည္ ပံုသ႑န္ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။



တူးေဖာ္ရရွိေသာ အရည္မ်ား ၊ ျဖတ္ေတာက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္းတြင္း
လုပ္ကြက္ရွိ စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ားကို ကုန္းတြင္းေရနံတင
ြ ္းလုပ္ကက
ြ ္မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔
ထုုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအတြက္

ဥပေဒမ်ားကို

လုိက္နာက်င့္သံုး

ေစာင့္ၾကည့္

အကဲျဖတ္ရပါသည္။


တုူးေဖာ္ရရွိေသာ အရည္မ်ား အတြက္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ အသံုးျပဳမႈကို ေလ်ာ့
ခ်ပါသည္။



ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အဖြ႔က
ဲ ို တြင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းသံုးေကာင္းမြန္စာြ တူးေဖာ္ ႏုိ္င္ရန္
အတြက္ ေသခ်ာစီစဥ္ထားေသာ တြင္းတူးအဖြဲ႔ထားရွိျခင္း။

၆.၆.၅ အၾကြင္းအက်န္မ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းစနစ္မ်ားအား လိုက္နာၿပီးေနာက္ အၾကြင္းက်န္မ်ား၏ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား မရွိသေလာက္ဟု သတ္မွတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၆.၇ ေရြ႔လ်ားႏုိ္င္ေသာ မီးစက္မ်ားမွ ေျမျပင္ သဘာဝ တိရစၦာန္မ်ားအေပၚ

သိ႔ု

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
၆.၇.၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရင္းျမစ္မ်ား
EOR ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္
လုပ္ငန္းအဆင့္အတြင္း

ေရြ႔လ်ား

မီးစက္မ်ားကို

တည္ေဆာက္ ေရး

အသံုးျပဳမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းမီးစက္မ်ားမွာ အနီးနားလုပ္ငန္းဝန္းက်င္တြင္ ရွိႏုိ္င္ေသာေၾကာင့္ အသံပိုင္း
ဆုိင္ရာ ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ား တနည္းအားျဖင့္ ေျမျပင္သဘာဝ
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ပန္းမန္မ်ား သားရဲမ်ား ၏ လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားအေပၚတြင္ သက္ ေရာက္
မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အမ်ားဆံုး တု႔ျံ ပန္သည့္ ပံုစံမွာ ပတ္
သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားရွိသည့္ ဧရိယာကို ေရွာင္ရွားျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ ( ဥပမာ - ၄င္းတိ႔ု ေနထုိင္ရာေနရာ၊ သားေပါက္ရာေနရာမ်ားကို ေရွာင္
ရွားျခင္း) သက္ေရာက္မႈရွိေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ ႏို္႔တိုက္သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္ ၆ မ်ိဳးပါဝင္ၿပီး
အေျခခံ သုေတသနတြင္ မွတ္သားထားသည့္ ရွဥ္႔ မီးခုိးေရာင္ႏွင့္ ျမန္မာ့ ယုန္မ်ိဳးစိတ္
တု႔ိ ပါဝင္ပါသည္။

၆.၇.၂ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ တုိ႔ပါဝင္
မည္။


မီးစက္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊



ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား။

၆.၇.၃ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏အေရးပါမႈ


အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္

ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရွိေသာ္လည္း

သဘာဝအရ

၄င္းတိ႔မ
ု ွာ ယာယီသာျဖစ္ၿပီး၊ ယာယီ ေနရာေျပာင္းေရြ႔ထားေသာ သစ္ပင္
ပန္းမန္မ်ားမွာ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးခ်ိန္တင
ြ ္ မူလေနရာသို ့ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ျပင္းအား

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ

ေသးငယ္သည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ အေျခခံ သုေတသနမွ ေတြ႔ရွိခ်က္
မ်ားအရ ေျမျပင္ စားက်က္ေျမ ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္တို႔မွာ နည္းပါးသည္ ဟု
သတ္မွတ္ ပါသည္။ ထု႔ျိ ပင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ရွိေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားမွာ
ယခင္က ရွိႏွင့္ဖူးေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ယခု
ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ တံ႔ျု ပန္ႏုိင္လိမ့္မည္ ဟု ယူ
ဆပါသည္။ ထိုသို႔ဆုိပါက ယခင္က စည္းကမ္းလုိက္နာမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက PME
မွ အသံထုတ္လႊတ္မႈေၾကာင့္ ေျမျပင္ ေဂဟစနစ္ ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ ႏုိင္
ျခင္းကို မရွိျခင္းအေန ႏွင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။
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ဇယား ၆.၁၀ ေရြ႔လ်ားႏုိ္င္ေသာမီးစက္မ်ားေၾကာင့္ ေျမျပင္ ေတာေတာင္ပန္းမန္ သဘာဝသားရဲ
တိရြစ
ိ ၦာန္မ်ားေပၚ အက်ိဳးးသက္ေရာက္မႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မီးစက္ေၾကာင့္ ေျမျပင္ေတာေတာင္ပန္းမန္ သဘာဝသားရဲ တိရစၦာန္မ်ား
ေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
သဘာဝ

မေကာင္း

အမ်ိဳးအစား

တုိက္ရုိက္

ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

အတိုင္းအတာ

ျပည္တင
ြ ္း
သြယ္ဝိုက္

ေကာင္း
သြယ္ဝုိက္
ေရတို

ျဖစ္ေပၚလာမႈ

ေရရွည္

အၿမဲ

ေဒသတြင္း
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

အတုိင္းအတာအားျဖင့္
စေကး

ၾကားေန

ႏုိင္ငံတကာ
မသိေသာ္လည္း

ျပည္တင
ြ ္းဟုသာ

တိက်ေသာ

သတ္မွတ္ပါသည္။

သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ စေကးကို နည္းသည္ဟု
သတ္မွတ္ပါသည္။ ယခင္က ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္
ယခု ကဲ့သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ တံ႔ျု ပန္သင့္ပါသည္။

အၾကိမ္အေရအတြက္

အလုပ္ေနရာတြင္

ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္

လုပ္ငန္းခြင္

အစီအစဥ္အရ

သာ

လုပ္ေဆာင္သည္။
ျပင္းအား

ႀကီးမား

မရွိေသာ

ေသးငယ္ေသာ အလယ္အလတ္ ႀကီးမားေသာ

ေသာ
အရင္းျမစ္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ နိမ္႔ေသာ
သိသာထင္ရွားမႈ

အသင့္အတင့္

မရွိေသာ

အသင့္အတင့္

ျမင့္ေသာ
အဓိက

အေသးအဖြဲ

၆.၇.၄ ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ေသာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စီစဥ္ျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္း၊
ယခင္က ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ေရြ႔လ်ားမီးစက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ ၾကီးမားပံုကို မရွိေသာ မွ အေသးဖြထ
ဲ ိ သတ္မွတ္ထား
ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္မံၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုိအပ္သည္ဟု
မယူဆေတာ့ပါ။
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၆.၇.၅ အၾကြင္းအက်န္မ်ား ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ေရြ ့လ်ားမီးစက္မ်ား ၏ အၾကြင္းအက်န္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား မရွိသ
ေလာက္ ဟု သတ္မွတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၆.၈

ေျမတူးေဖာ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ဆင္ျခင္း/ ထပ္တိုးလမ္းေၾကာင္းမ်ား အား

ေျမေနေဂဟရင္းျမစ္မ်ား

ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ရွင္းလင္းျခင္း

ႏွင့္

ဖန္တီးျခင္း

(ဆိုလုိသည္မွာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ သားရဲတိရစၦာန္ ႏွင့္ ပန္းမန္မ်ား)
၆.၈.၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရင္းျမစ္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ႏွင့္ လုပ္သား အင္အားမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္း ခ်ဲ ့ထင
ြ ္ျခင္း
သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ EOR ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၏္
လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္တြင္

လုပ္ေဆာင္ရန္

လုိအပ္ပါသည္။

စီမံကိန္းအဖြ႔သ
ဲ ည္

လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတြင္ ေျမတူးေဖာ္ရန္ ႏွင့္ ေနရာရွင္းလင္းျခင္း ကို လုပ္ေဆာင္ရန္
လုိအပ္ပါသည္။

ယင္း

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ

ဧရိယာအတြင္း ေျမျပင္ ေဂဟစနစ္ကို တုိက္ရုိ္က္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္
စားက်က္ေျမမ်ား ႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ႏွင့္

ယင္းေဒသတြင္ အေျခခ်

က်က္စားေနထုိင္ေနေသာ ေတာရုိင္းတိရစၦာန္မ်ား၏ ေျပာင္းေရႊ ့ ေနထုိင္မႈကို ပါ
ထိခုိက္လာေစႏုိင္ပါသည္။
တုိက္ရုိက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ ေျမျပင္သဘာဝကို သြယ္ဝုိက္အက်ိဳး
သက္ေရာက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးေနရာအတြင္းရွိ သစ္ေတာ
စားက်က္ေျမမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ခ်ံဳႏြယ္ ႏွင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ လမ္းေၾကာင္း
ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။ ယင္းသို႔ လမ္းေၾကာင္း
ေဖာ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္မႈသည္ အစိ္တ္အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ အစြန္းပိုင္း သက္ေရာက္
မႈမ်ားအား ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ သဘာဝတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ား၏ ဦးေရ ေပၚတြင္ ေဂဟ
ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိ္င္ပါသည္။ ဥပမာ- သားေကာင္
မ်ားကိုေရွာင္ရွားျခင္း အက်င့္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ ့ ေျမေနတိရစၦာန္မ်ားမွာ လမ္းေၾကာင္း
သိ႔သ
ု ာြ းရာ/လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ

မွ

ေဝးရာတြင္

ေနထုိင္သျဖင့္

ယင္း

ဧရိယာ

တစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေႏွးေကြးေစပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း တည္
ေဆာက္ျခင္းသည္ သားေကာင္မ်ား ၏ လႈပ္ရွားမႈကို ေခ်ာေမြ႔ေစေသာေၾကာင့္
သားေကာင္ ႏွင့္ မုဆိုးတိ႔ၾု ကား ဆက္ႏႊယ္မႈကို ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ပါသည္။

၆.၈.၂ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္
မည္။
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လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆီသို႔ေရာက္ရွိရန္ စိုက္ခင္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းကို လက္ႏွင့္
ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရေသာကိရိယာမ်ားျဖင့္

လုပ္ကုိင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

(ဆိုလိုသည္မွာ ႏွစ္ရွည္ပင္(အပင္ၾကီးမ်ား) ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း)


ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာ

အဆင့္တြင္

လမ္းသို႔

သြားေရာက္သည့္

ေနရာသို႔

အကိ်ဴးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (မည္သည့္ လမ္းသစ္မဆို
အနညး္ဆံုး ၅ မီတာ ရွိသင့္သည္။)


ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ သင္တန္းတြင္ မျဖစ္မေန ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား
အပိုင္းကို ထည့္သြင္းရန္။ ယင္းသင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ေသာ
အဓိက လုိအပ္ခ်က္မ်ား၏ အေသးစိတ္ကို ထည့္သြင္း ရမည္ျဖစ္ပါသည္။


ခုတ္လဲွႏုိ္င္ေသာ

မ်ိဳးစိတ္

ႏွင့္

အရြယ္အစားေက်ာ္လြန္ေနေသာ

ေပါက္ပင္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ကို ေဖာ္ျပျခင္း။


ေဒသရင္းတိရစၦာန္မ်ားေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါက (ဥပမာ ေျမြမ်ား) (လုပ္ငန္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ အျမင္တ႔မ
ို ွ) မည္သ႔ို
လုပ္ေဆာင္မည္ကို ေဖာ္ျပျခင္း။

၆.၈.၃ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၏ အေရးပါပံု
EOR ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သိပ္သည္းဆနိမ့္က်ေသာ
ယခင္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးသားျဖစ္သည့္ ေနရာအတြင္းရွိ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား
ေဒသရင္းတိရစၦာန္မ်ားေပၚ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာပါက

ယင္းကဲ့သို႔

သက္

ေရာက္မႈမ်ားကို ျပင္းအား ေသးငယ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ သက္ေရာက္မႈ ရွိ
လာႏုိ္င္ေသာ စားက်က္ေျမမ်ား ေဒသရင္းတိရစၦာန္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ၏ ထိခိုက္
လြယ္မႈသည္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ထားသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ အမ်ား
အျပားေတြ႔ရွိရေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမပါဝင္သည့္ အတြက္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အဆင့္အေန ႏွင့္ အေသးအဖြဲ ဟု သာ သတ္မွတ္ပါသည္။
စီမံကိန္းေျမေနရာမ်ားသည္ ယခင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္ (ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေနရာမ်ား)တြင္
အေျခခ်ၿပီးသည့္

လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္

ႏွင့္

လမ္းေၾကာင္း

တည္ရွိေနရပါမည္။

တည္ေဆာက္ရာတြင္

သိ႔ရ
ု ာတြင္
လမ္းေၾကာင္း

ခ်ဲ႔ထင
ြ ္ျခင္းမျပဳရဘဲ အပိုင္းခြျဲ ခားျခင္း ႏွင့္ အနားသတ္ျခင္း တု႔အ
ိ ား သိလယ
ြ ္ခံ
စားလြယ္သည့္

ေဒသရင္းတိရစၦာန္၊

ေပါက္ပင္မ်ားကို

ထိခုိက္မႈ

မရွိဟု

ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။။ ထိ႔ျု ပင္လုပ္ငန္းခြင္တြင္းရွိ ေဒသရင္းတိရစၦာန္ ၊ ေပါက္ပင္မ်ား
ယခင္

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔

လုပ္ငန္းမ်ား

ႏွင့္

ေတြ႔ႀကံဳဖူးေသာေၾကာင့္

ေတြ႔ၾကံဳလာရမည့္ အရာမ်ား ကို အလုိက္သင့္ တံ႔ျုံ ပန္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆထားပါသည္။
အပိုင္းခြျဲ ခားျခင္း ႏွင့္ အနားသတ္ျခင္း တိ႔မ
ု ွ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေသာ သြယ္ဝိုက္
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
ေဒသရင္းတိရစၦာန္၊

ေသးငယ္ေသာ

ျပင္းအားဟု

ေပါက္ပင္မ်ားအတြင္း
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မ်ိဳးစိတ္မ်ား မပါဝင္ဘဲ အမ်ားအျပားေတြ႔ရွိရေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမပါဝင္ပါ။ ေဒသရင္း
တိရစၦာန္၊ ေပါက္ပင္မ်ားေပၚ သြယ္ဝိုက္သက္ေရာက္ႏုိ္င္ေျခမွာ မရွိဟု ခန္႔မွန္း
ထားပါသည္။

ဇယား-၆.၁၁

ေၿမတူးၿခင္း၊ ေနရာၿပင္ဆင္ၿခင္း/ ရွင္းလင္းၿခင္း ႏွင္႔ ထပ္မံ လမ္းေဖာက္ၿခင္းတို႔မွ

ေၿမၿပင္ေနရင္းေဒသ၊

သစ္ပင္ပန္းမာန္ႏွင္႔

တိရိစၦာန္မ်ားအေပၚ

တုိက္ရုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

စမ္းသပ္ေလ႔လာၿခင္း၊
သက္ေရာက္မႈ

ကုန္းေနရင္းေဒသ၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား အေပၚတိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား

သက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးအစား တိုက္ရိုက္
ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

အတုိင္းအတာ

ျပည္တင
ြ ္း

သြယ္ဝုိက္
ေရတို

ျဖစ္ေပၚလာမႈ

ေရရွည္

အၿမဲ

ေဒသတြင္း

ႏုိင္ငံတကာ

EOR ႏွင့္ ၿပန္လည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ကို လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေၿမ ႏွင္႔
စေကး

ပန္းမန္ အေရအတြက္နည္းပါးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ သြားေစမည္။

အႀကိမ္အေရအတြက္

တည္ေဆာက္ေရးအဆင္႔တင
ြ ္သာ ၿဖစ္ေပၚေစမည္။
အျပဳသ

ျပင္းအား

ေဘာေဆာင္

အရင္းျမစ္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ

နိမ္႔ေသာ

သိသာထင္ရွားမႈ

မရွိေသာ

မရွိေသာ ေသးငယ္

အလယ္အလတ္ ႀကီးမားေသာ

ေသာ

ေသာ
အသင့္အတင့္
အေသး အသင့္အတင့္

ျမင့္ေသာ
အဓိက

အဖြဲ

ဇယား- ၆.၁၂ ေၿမတူးၿခင္း၊ ေနရာၿပင္ဆင္ၿခင္း/ ရွင္းလင္းၿခင္း ႏွင္႔ ထပ္မံ လမ္းေဖာက္ၿခင္းတို႔မွ
ေၿမၿပင္ေနရင္းေဒသ၊ သစ္ပင္ပန္းမာန္ႏွင္႔ တိရိစၦာန္မ်ားအေပၚ သြယ္ဝုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
စမ္းသပ္ေလ႔လာၿခင္း
သက္ေရာက္မႈ
သက္ေရာက္မႈ သဘာ၀

ကုန္းေနရင္းေဒသ၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား အေပၚတိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား
အပ်က္သေဘာ
ေဆာင္ ေသာ

သက္ေရာက္မႈအမ်ိဳးအစား တိုက္ရိုက္
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ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

ေရတို

အတုိင္းအတာ

ျပည္တင
ြ ္း

ေရရွည္
ေဒသတြင္း

အၿမဲ
ႏုိင္ငံတကာ

EORႏွင့္ ၿပန္လည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ကို လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေၿမ ႏွင္႔
စေကး

ပန္းမန္ အေရအတြက္နည္းပါးေသာ ေနရာမ်ားတြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ သြားေစမည္။

အႀကိမ္အေရအတြက္

တည္ေဆာက္ေရးအဆင္႔တင
ြ ္သာ ၿဖစ္ေပၚေစမည္။
အျပဳသေဘာ

ျပင္းအား

မရွိေသာ

ေသးငယ္ အလယ္အလတ္ ႀကီးမားေသာ

ေဆာင္ေသာ

အရင္းျမစ္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ

နိမ္႔ေသာ

သိသာထင္ရွားမႈ

မရွိေသာ

ေသာ
အသင့္အတင့္
အေသးအဖြဲ

အသင့္အတင့္

ျမင့္ေသာ
အဓိက

စီမံကိန္းအတြက္ တည္ေဆာက္ထားေသာ လမ္းမ်ားမွာ ခြျဲ ခမ္း စိတ္ျဖာထားမႈ
ႏွင့္

အစြန္းဘက္သ႔ေ
ို ရာက္ေသာ

သက္ေရာက္မႈ

မ်ားအရ

စေကး

အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး၊ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားမႈ၊ အစြန္းဘက္သို႔ ေရာက္ေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးမႈရွိေသာ ၿခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား အနီး

စေကး

ေပါက္ေရာက္ ေနေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ
မရွိေအာင္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ သစ္ပင္ပန္းမန္းမ်ားမွာ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ
ဆီမ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ဒဏ္ကို ခံနုိင္ရည္ ရွိမည္ဟု
ယူဆပါသည္။

အၿကိမ္အေရအတြက္

တည္ေဆာက္ေရးအဆင္႔တင
ြ ္သာ ၿဖစ္ေပၚေစမည္။
အျပဳသေဘာ

ျပင္းအား

မရွိေသာ

ေသးငယ္ အလယ္အလတ္ ႀကီးမားေသာ

ေဆာင္ေသာ

အရင္းျမစ္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ

နိမ္႔ေသာ

သိသာထင္ရွားမႈ

မရွိေသာ

ေသာ
အသင့္အတင့္
အေသးအဖြဲ

အသင့္အတင့္

ျမင့္ေသာ
အဓိက

၆.၈.၄ ထပ္မံ ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း။
အဆိုၿပဳထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အကဲၿဖတ္ခ်က္မ်ားအရ လ်စ္လ်ဴ ရွိႏုိင္
ေသာ အေၿခအေနမ်ားအၿဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ ထပ္မံစစ္ေဆး ေလွ်ာ႔ခ်
မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ပါ။
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၆.၈.၅ က်န္ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတုိင္းအတာ
ေဖာ္ၿပထားေသာ စစ္ေဆးေလွ်ာ႔ခ်မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေစၿခင္းၿဖင္႔ အၾကြင္းအက်န္
သက္ေရာက္မႈ မ်ားကို လွ်စ္လ်ဴရႈႏိုင္ပါသည္။

၆.၉

အမိႈက္မ်ားကို

စနစ္တက်

စြန္႔ပစ္မႈမရွိၿခင္းေၾကာင္႔

ေရအရင္းအၿမစ္၊

ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး၊ ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြး ႏွင္႔ အတူ ေဒသရင္း
ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားတြင္

ၿဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ

သက္ေရာက္မႈ

(ေၿမၿပင္ေနရင္းမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမာန္ႏွင္႔ တိရိစၦာန္မ်ား)
၆.၉.၁ သက္ေရာက္မႈအရင္းအၿမစ္
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔တင
ြ ္
တပ္ဆင္ၿခင္း၊

သယ္ယူပ႔ိုေဆာင္ၿခင္း၊

တည္ေဆာက္ၿခင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို
ယာယီ

သိုေလွာင္ရံု

ႏွင္႔

လူေနအိမ္

လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္မည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္

သာမန္စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား

(ဓာတ္

မၿပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳအတိုအစမ်ား၊ သစ္သား၊ စကၠဴ ႏွင္႔ ပလတ္စတစ္
ပစၥည္းမ်ား) ႏွင္႔ အၾကြင္းအက်န္မ်ား (အစားအေသာက္၊စကၠဴစ၊ အသံုးၿပဳၿပီးေသာ
ေရဘူးမ်ား၊ သံဘူး၊ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ား ႏွင္႔ ပရိေဘာဂအၾကြင္း အက်န္မ်ား) အၿဖစ္
အမ်ိဳးအစားခြၿဲ ခား ထြက္ရွိလာမည္။ ၄င္း စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ၿခင္း၊
သိုေလွာင္ၿခင္း၊

ကိုင္တြယ္ၿခင္း

မွအစၿပဳၿပီး

စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ၿခင္းမရွိပါက

ေရအရင္းအၿမစ္၊ ေၿမေအာက္ေရအရည္အေသြး၊ ေၿမဆီလႊာ ႏွင္႔ ေဒသရင္း ေရေန
သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို ထိခုိက္ႏိုင္သည္႔ အလားအလာရွိသည္။
EOR အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ၿခင္းႏွင္႔ ၿပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
မွလည္း အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားၿဖစ္ေသာ ဆီမ်ားၿဖင္႔ ေရာေႏွာ
ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ားႏွင္႔ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွိလာႏိုင္သည္။
၄င္းပစၥည္းမ်ား

သည္လည္း

စနစ္တက်

ကိုင္တြယ္ၿခင္း၊

သိုေလွာင္ၿခင္း

ႏွင႔္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ၿခင္း မရွိပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္ ပမာဏမွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္

အႏၱရာယ္မရွိသည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး- တစ္လလွ်င္ ၅၀ ကီလိုဂရမ္



ျပန္လည္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မရွိသည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား- တစ္လ
လွ်င္ ၁၂၀ ကီလိုဂရမ္



အႏၱရာယ္ရွိ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း- တစ္လလွ်င္ ၅၀ ကီလိုဂရမ္



အႏၱရာယ္မရွိသည့္ ဇီဝအေျခခံ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း- တစ္လလွ်င္ ၆၅၀ ကီလိုဂရမ္

၄င္းမွ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားမွာ
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အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို

စြန႔ပ
္ စ္ၿခင္း

စနစ္တက်

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ၿမစ္၊

ေခ်ာင္းမ်ားသို႔

သိုေလွာင္ထားၿခင္းမရွိေသာ၊

၄င္းပစၥည္းမ်ားေမ်ာပါၿခင္း မွ ေရအရင္းအၿမစ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။


အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို ေၿမသားေပၚသို႔
တိုက္ရိုက္စန
ြ ္႔ပစ္ၿခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကြန္တိန္နာမ်ားမွ ယိုစိမ႔ၿ္ ခင္းမွ ေၿမဆီ
လႊာအရည္အေသြး ညစ္ညမ္းမႈၿဖစ္ေစၿခင္း ႏွင္႔ ေရအရင္းအၿမစ္ကို ထိိ
ခိုက္ေစႏိုင္သည္



ေၿမေအာက္ေရ၊ ေရအရင္းအၿမစ္ႏွင္႔ ေၿမဆီလႊာအရည္ေသြး ပ်က္စီးမႈ
ေၾကာင္႔ ေဒသရင္း ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို သြယ္ဝိုက္ထိ
ခိုက္ေစႏုိင္သည္

၆.၉.၂ လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
MPRL E&P ၏ မန္းေရနံေၿမအတြင္း စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္တင
ြ ္
ထိခိုက္မႈၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ားတြင္



စြန္႔ပစ္ရမည္႔ ပစၥည္းမ်ားကို အေရာင္ခြၿဲ ခားသတ္မွတ္ထားေသာ အမိႈက္ပံုးမ်ား
တြင္ သာမန္စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း၊ ၿပန္လည္အသံုးၿပဳ၍ ရေသာပစၥည္း၊ အႏၱရာယ္ ၿဖစ္
ေစနိုင္ေသာပစၥည္း ႏွင္႔ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသၿဖင္႔ စနစ္တက် ခြၿဲ ခား
စြန္႔ပစ္ေစမည္၊



ခြၿဲ ခားစြန္႔ပစ္ထားေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး သို
ေလွာင္ရံုသို႔ ယာယီသိုေလွာင္ရန္ ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၄င္း သိုေလွာင္ရံု
ကိုလည္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ

ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္

ေစမည္၊



ၿပန္လည္အသံုးၿပဳ၍ရေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ခြင႔ၿ္ ပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ကန္
ထရိုက္တာမွ ထိန္းသိမ္းေစမည္။



ေဆြးေၿမ႕ပ်က္စီးလြယ္ေသာ

ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကို

သစ္ေဆြးသဘာဝ

ေၿမၾသဇာ အၿဖစ္ ၿပန္လည္အသံုးၿပဳေစမည္။



ေဆြးေၿမ႕ပ်က္စီးၿခင္းမရွိေသာ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ အမိႈက္
မီးရွိဳ႕စက္ၿဖင္႔

ဖ်က္ဆီးေစၿပီး

အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို

သစ္ေဆြးသဘာဝ

ေၿမၾသဇာအၿဖစ္ ျပန္လည္အသံုးၿပဳမည္။



အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို

ခြင္႔ၿပဳခ်က္ရရွိထားေသာ

ကန္ထရိုက္တာမွ သိမ္းယူေစမည္။ ကန္ထရိုက္တာမွ သိမ္းဆည္းၿခင္း မရွိ
ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေၿမသားထဲသို႔ ၿမွုဳပ္ႏွံစြန႔ပ
္ စ္ေစမည္။
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၆.၉.၃ သက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေရးပါပံု
စနစ္တက် စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင္႔ ထိခိုက္မႈအတိုင္းအတာ
အနည္းငယ္သာက်န္ရွိမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ေရအရင္းအၿမစ္၊ ေၿမေအာက္ေရ
ႏွင္႔ ေၿမသားအရည္အေသြးထိခိုက္မႈမွာ အလယ္အလတ္ရွိႏိုင္ၿပီး ေဒသရင္း ေရေန
သဘာဝအရင္းအၿမစ္ကို ထိခိုက္မႈမွာ နည္းပါးေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိ႔ု
ေၾကာင္႔ ေရအရင္းအၿမစ္၊ ေၿမေအာက္ေရႏွင္႔ ေၿမသားထိခုိက္ႏိုင္မႈမွာ အေသးအဖြဲ႔
အၿဖစ္ရွိၿပီး ေဒသရင္း ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္ကို ထိခုိက္ႏိုင္မႈမွာ မေၿပာပ
ေလာက္ ေသာ ပမာဏသာက်န္ရွိမည္။

ဇယား ၆.၁၃

အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊ ေၿမေအာက္ေရ၊ ေၿမဆီလႊာ ေနရင္းေဒသ

ႏွင္႔ ေရေနရင္း ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္ ႏွင္႔ တိရိစၦာန္ မ်ားအေပၚထိခုိက္မႈမ်ားကို
စမ္းသပ္ေလ႔လာၿခင္း။
အမိႈက္စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ားေၾကာင္႔
သက္ေရာက္မႈ

ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊

ေၿမေအာက္ေရ၊

ေၿမဆီလႊာ

ေနရင္းေဒသႏွင္႔ ေရေနရင္းႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္ ႏွင္႔
တိရိစာၦ န္မ်ားအေပၚထိခုိက္မႈမ်ားကို စမ္းသပ္ေလ႔လာၿခင္း။

သက္ေရာက္မႈသဘာဝ

အျပဳသေဘာမေဆာင္
ေသာ

သက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးအစား တုိက္ရုိက္
သက္ေရာက္မႈသက္တမ္း
သက္ေရာက္မႈ
အက်ယ္အဝန္း

ယာယီ

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ၾကားေန
သြယ္ဝုိက္

ေရတို

ျပည္တင
ြ ္း

ျဖစ္ေပၚလာမႈ
ေရရွည္

ေဒသတြင္း

အၿမဲ
ႏုိင္ငံတကာ

သက္ေရာက္မႈ

သက္ေရာက္မႈမွာ သင္႔တင့္ေသာ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္ ့ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္

အတိုင္းအတာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားၿခင္းေၾကာင္႔ နည္းပါးမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

ၾကိမ္ႏႈန္း

တည္ေဆာက္ေရးအဆင္႔တင
ြ ္ စဥ္ဆက္မၿပတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

သက္ေရာက္မႈပမာဏ
သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကုိ
သက္ေရာက္မႈ
ထိခုိက္ႏိုင္မႈ

အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ

မရွိေသာ

နိမ့္ေသာ
မရွိေသာ

ေသးငယ္ေသာ

အသင့္အတင့္ျဖစ္ေသာ
အေသးအဖြဲ
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၆.၉.၄ ထပ္မံ ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း
လက္ရွိ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအတိုင္းအတာအရ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ မေၿပာပေလာက္ေသာ
ပမာဏသာ က်န္ရွိသၿဖင္႔ ေနာက္ထပ္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ား ထည္႔သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္ မလို
အပ္ပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ လုပ္ငန္းတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္႔သူအေနၿဖင္႔ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈကို သင္တန္းရရွိရန္ အၾကံၿပဳသည္။

၆.၉.၅ က်န္ရွိေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတုိင္းအတာ
ေဖာ္ၿပပါထိခုိက္မႈ

ေလ်ာ႔ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ၿခင္းၿဖင္႔

လုပ္ငန္း

ေနရာရွိ ေၿမေအာက္ေရ၊ ေရအရင္းအၿမစ္၊ ေၿမဆီလႊာ၊ ကုန္းေနသက္ရွိမ်ား ႏွင႔္
ေရေနသက္ရွိမ်ား ၊ ၄င္းႏွင္႔ဆက္စပ္ေနေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈမွာ
မေၿပာပေလာက္ပါ။

၆.၁၀ စနစ္မက်ေသာ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈေၾကာင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊ ေၿမေအာက္ေရ
အရည္အေသြး ႏွင္႔ ကုန္းေနသက္ရွိမ်ား၊ ေရေနသက္ရွိမ်ား ႏွင္႔ ဆက္စပ္ ေနေသာ
သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား နွင္႔ တိရိစၦာန္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား
၆.၁၀.၁ ထိခုိက္မႈ အရင္းအၿမစ္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား ထားရွိမႈမွ အိမ္သံုး စြန္႔ပစ္ေရ ႏွင္႔ ေရဆိုးအသံုးၿပဳမႈ
ၿမွင္႔တက္ႏိုင္သည္။

လုပ္သား

၇၀ အထိေနထိုင္ႏိုင္ေသာ

မန္းေရနံေၿမစခန္းမွ

လုပ္သားတစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအၿဖစ္ ၀.၁၉ ကုဗမီတာ မွ ၁၄ ကုဗမီတာ
အထိ စြန္႔ထုတ္ အသံုးၿပဳမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ စြန႔္ထုတ္ထားေသာ ေရဆိုး
မ်ားတြင္ ၿမင္႔မားေသာ အစိုင္အခဲပါဝင္မႈမ်ား (ေမ်ာပါေနေသာအစိုင္အခဲႏွင္႔ ေပ်ာ္ဝင္
ေနေသာ

အစိုင္အခဲ)၊

ဇီဝဆိုင္ရာေအာက္စီဂ်င္လိုအပ္ခ်က္

ႏွင့္

ဓာတုဆိုင္ရာ

ေအာက္စီဂ်င္လိုအပ္ခ်က္၊ အမိုးနီးယားပါဝင္မႈ ႏွင္႔ တစ္ကိုယ္ေရ အညစ္အေၾကးမွ
ဘက္တီးရီးယားမ်ားအၿဖစ္
စြန႔ထ
္ ုတ္မႈမ်ားကို

ခြၿဲ ခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

စနစ္တက်ထိန္းခ်ဳပ္

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

မိလႅာ
မရွိပါက

ႏွင္႔

ေရဆိုးမ်ား

ေၿမေအာက္ေရ၊

ေရအရင္းအၿမစ္၊ ေၿမဆီလႊာ ႏွင္႔ ေဒသရင္း သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားၿဖစ္ေသာ
ေရေနသဘာဝ အရင္းအၿမစ္မ်ားကို ထိခုိက္မႈ ၿဖစ္ေစႏိုင္သည္။
တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ အထူးသၿဖင္႔ မိုးရြာသြန္းခ်ိန္ ႏွင္႔ ေရၾကီးခ်ိန္မ်ားတြင္
စီးဆင္းလာေသာ ေရဆိုးမ်ားသည္ ေၿမေအာက္ေရအရည္ေသြးကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္
ေသာ အလားအလာရွိသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွ စီးဆင္းလာေသာ ေရဆိုးမ်ားတြင္
အနည္အနွစ္ ပါဝင္မႈၿမင္႔မားသည္။ မိုးၿပင္းထန္စြာရြာသြန္းစဥ္ စီးဆင္းလာေသာ
၄င္းေရဆိုးမ်ားတြင္ မေတာ္တဆ ယိုဖိတ္ထားေသာ ေလာင္စာဆီမ်ား (ေရနံ၊
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင္႔

ဆီပါဝင္ေသာေရဆိုးမ်ား)

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စက္ပစၥည္းမ်ားမွ

ယိုဖိတ္မႈ (စက္ေခ်ာဆီမ်ား) ပါဝင္လာႏိုင္သည္။
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၆.၁၀.၂ လက္ရွိထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေရဆိုးစြန္ ့ထုတ္မႈမွ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္၊ စီမံခန္႔ခြရ
ဲ န္
ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ရန္


တစ္ကိုယ္ေရသံုး ေရဆိုးမ်ားကို တည္ေဆာက္ေရးစခန္းရွိ အညစ္ေၾကး
စြန႔က
္ န္ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ခြင႔ၿ္ ပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီမွ
အခါအားေလ်ာ္စြာ သန္႕ရွင္းမႈ ၿပဳလုပ္ေစမည္။



ၿပန္လည္သန္႔စင္မႈၿပဳထားေသာ

တစ္ကိုယ္ေရသံုး

စြန႔ပ
္ စ္ေရဆိုးမ်ား

သည္ ေအာက္ပါ ဇယား ၆.၁၄ တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ NEQEG
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဇယား-၆.၁၄ ၿပန္လည္

သန္႔စင္မႈၿပဳထားေသာ

တစ္ကုိယ္ေရသံုး

စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ား

၏

အညႊန္းၿပကိန္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အညႊန္းၿပကိန္း

pH

6-9

BOD (mg/L)

30

COD (mg/L)

125

Total Nitrogen (mg/L)

10

Total Phosphorus (mg/L)

2

Oil and Grease (mg/L)

10

Total Suspended Solids (mg/L)

50

Total Coliform Bacteria MPN / 100 mL

400

Note: Table 1.3.1 in IFC EHS General Guidelines.
စီးဆင္းလာေသာ ေရဆိုးအညစ္အေၾကးမွ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္၊
စီမံခန္႔ခြရ
ဲ န္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ရန္


မိုးရြာသြန္းေနစဥ္

စီးဆင္းလာေသာ

ေရဆိုးတြင္

ပါရွိေသာ

နုန္း

မ်ားဖယ္ရွားရန္ ေရဆိုးေၿမာင္းမွ မစြန္႔ထုတ္မီ ေရကန္ထသ
ဲ ို႔ ဦးစြာစီး
ဆင္းေစမည္။


မိုးသည္းထန္စာြ ရြာသြန္းခ်ိန္တြင္

ေၿမသားပ်က္စီးၿခင္း

မၿဖစ္ေစရန္

မ်က္ႏွာၿပင္ အကာအကြယ္ ႏွင္႔ ေရဆုိးေၿမာင္းမ်ားတြင္ ေၿမကတုတ္မ်ား
ကို ေနာက္ဆံုး ေၿမသားမ်က္ႏွာၿပင္အၿဖစ္ ထားရွိမည္။
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သင္႔ေလ်ာ္ေသာ

ေရႏုတ္ေၿမာင္းမ်က္ႏွာၿပင္

ဒီဇိုင္းကို

လုိအပ္ေသာ

ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္သာြ းမည္။


ေရမ်က္ႏွာၿပင္ ညစ္ညမ္းမႈ ၿဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမၿဖစ္ေစရန္
ကာကြယ္သာြ းမည္။



ေရႏုတ္ေၿမာင္းမ်ား ႏွင္႔ အနည္အနွစ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တည္ေဆာက္
မႈမ်ားကို အထူးသၿဖင္႔ မိုးသည္းထန္စာြ ရြာသြန္းေနခ်ိန္တင
ြ ္ စနစ္တက်
လည္ပတ္မႈ ရွိေစရန္ ပံုမွန္ထိန္းခ်ဳပ္စစ္ေဆးမႈ ၿပဳလုပ္ရမည္။ ၾကြင္းက်န္
ရွိေနေသာ ႏုန္းႏွင္႔ သဲၾကမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ဖယ္ရွားသြားမည္။



ညစ္ညမ္းမႈမရွိႏိုင္ေသာ ေရစီးဆင္းမႈကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမွ်ေလ်ာ႔ခ်ရန္
(ဥပမာ- ေရစိမ္႔မဝင္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း) ႏွင႔္
ေရဆိုးစြန႔္ပစ္မႈအၿမင္႔ဆံုးထိ မေရာက္ေစရန္ု တတ္ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ႔ခ်ရန္
(ဥပမာ- ေရေၿမာင္း ႏွင္႔ ေရဆိုးကန္မ်ား)



ဆီပါဝင္ေနေသာေရ ႏွင္႔ အမဲဆီကို ခြၿဲ ခားစစ္ထုတ္ရန္ အေထာက္အပံ႔
ပစၥည္းမ်ားကို ဆီၿဖည္႔ေသာအေဆာက္အဦး၊ အလုပ္ရံု၊ ကားရပ္ ေသာ
ေနရာ၊ ဆီသိုေလွာင္ရံု ႏွင္႔ ညစ္ညမ္းမႈၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား တြင္
တပ္ဆင္ၿခင္း ႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရမည္။



သန္႔စင္ထားေသာေရဆိုးမ်ားကုိစြန္႔ထုတ္ရာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ကို (လက္ရွိ
စီမံကိန္းေနရာ ေပၚတြင္မူတည္ၿပီး) သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း စြန႔ထ
္ ုတ္
မည္႔ ေရဆိုးပမာဏကို လက္ခံႏိုင္ေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္တင
ြ ္သာ သတ္
မွတ္ စြန႔ပ
္ စ္ၿခင္းၿပဳမည္။

၆.၁၀.၃ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၏ အေရးပါပံုမ်ား
ေဖာ္ၿပထားေသာ လက္ရွိစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအတိုင္းအတာမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါက ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္မႈ ႏွင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ေပၚသို႔ ေရဆိုး
စီးဆင္းႏိုင္မႈ၊ ေၿမေအာက္ေရ၊ ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြးႏွင့္ အတူ ေဒသရင္း ေရေန
သဘာဝ အရင္းအၿမစ္မ်ားအေပၚထိခုိက္မႈမ်ားသည္ မေၿပာပေလာက္ေသာ သက္
ေရာက္မႈမွ ပိုမိုေလ်ာ႔က်သြားႏိုင္မႈ အထိ ေလ်ာ႔နည္းသြားႏိုင္သည္။
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ဇယား ၆.၁၅

ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈႏွင္႔ မ်က္ႏွာၿပင္ယိုစီးမႈေၾကာင္႔ ေရႏွင္႔ ေၿမဆီလႊာ အရည္အေသြး ႏွင႔္
ဆက္စပ္ေနေသာ

ေၿမၿပင္ေနရင္းႏွင္႔

ေရေနေဂဟစနစ္အရင္းအၿမစ္မ်ားအေပၚ

သက္ေရာက္မႈမ်ား
ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္မႈ
သက္ေရာက္မႈ

ႏွင္႔

မ်က္ႏွာၿပင္ယိုစီးမႈေၾကာင္႔

ေရႏွင္႔

ေၿမဆီလႊာ

အရည္အေသြး ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ေၿမၿပင္ေနရင္းႏွင္႔ ေရေနေဂဟစနစ္
အရင္းအၿမစ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

သက္ေရာက္မႈသဘာဝ
သက္ေရာက္မႈ
အမ်ိဳးအစား
သက္ေရာက္မႈ
သက္တမ္း
သက္ေရာက္မႈ

အျပဳသေဘာမေဆာင္

အျပဳသေဘာေဆာင္

ေသာ

ေသာ

တုိက္ရုိက္

သြယ္၀ုိက္

ယာယီ

ေရတို

ၾကားေန
ျဖစ္ေပၚလာမႈ

ေရရွည္

အၿမဲ

ႏုိင္ငံတြင္း

ေဒသတြင္း

သက္ေရာက္မႈ

သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္

စီမံကိန္းေနရာတြင္းရွိသက္ေရာက္မႈ

အတိုင္းအတာ

ေပၚမူတည္သည္။

ၾကိမ္ႏႈန္း

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္

အက်ယ္အ၀န္း

သက္ေရာက္မႈ ပမာဏ

အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ ေသာ

ေသးငယ္

မရွိေသာ

ေသာ

ႏုိင္ငံတကာ

အလယ္အလတ္

အတိုင္းအတာ

ၾကီးမားေသာ

သဘာဝအရင္းအၿမစ္
မ်ားကိုသက္ေရာက္

နိမ့္ေသာ

အသင့္အတင့္ျဖစ္ေသာ ျမင့္ေသာ

ေစၿခင္း
ထိခိုက္ႏိုင္မႈ

မရွိေသာ

အေသးအဖြဲ

အသင့္အတင့္

အဓိက

၆.၁၀.၄ က်န္ရွိေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတုိင္းအတာ
လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ေရဆိုး
စြန႔္ ထုတ္မႈမွ ရရွိလာႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ မေၿပာပေလာက္ေသာ ပမာဏမွ
ပိုမို ေလ်ာ႔နည္းသြားႏိုင္သည္။

၆.၁၀.၅ ၿကြင္းက်န္ေနေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အေရးပါပံုမ်ား
ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားအရ ၊ ေရဆိုးစြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ား၏
ၾကြင္းက်န္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ မရွိသေလာက္ မွ အေသးအဖြဲ အထိ နည္းပါး
ပါသည္။
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စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအဆင္႔
၆.၁၁. ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္မွ ေဒသရင္းတိရိ စၦာန္မ်ားကို ထိခုိက္ႏိုင္မႈ။
၆.၁၁.၁ သက္ေရာက္မႈ အရင္းအၿမစ္
စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တင
ြ ္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္မ်ားကို EOR
ႏွင္႔ ၿပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈေနရာမ်ားတြင္ အသံုးၿပဳမည္။ ဓါတ္အားေပး
စက္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အသံမ်ား ႏွင္႔ တုန္ခါမႈသည္ ေဒသရင္း တိရစၦာန္မ်ား၏
လႈပ္ရွားမႈ ႏွင္႔ အမူအက်င္႔မ်ားကို ထိခုိက္မႈၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ အလားအလာရွိသည္။

၆.၁၁.၂ က်န္ရွိေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတုိင္းအတာ
ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္မ်ားမွ ေဒသရင္းတိရစၦာန္မ်ား အေပၚရရွိ
လာႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အတိုင္းအတာမ်ား ႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အခန္း ၆.၇
တြင္ ေဖာ္ၿပ ေဆြးေႏြးၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေနေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ မေၿပာပေလာက္
ေသာ ထိခုိက္မႈ ပမာဏအတိုင္းအတာသာ က်န္ရွိမည္။

၆.၁၂ သဘာဝအရင္းအၿမစ္ၿဖစ္ေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရ အရင္းအၿမစ္သံုးစြမ
ဲ ႈမွ
ရရွိႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား။
၆.၁၂.၁ သက္ေရာက္မႈ အရင္းအၿမစ္
EOR မွ မူလၿပန္လည္ရယူေသာနည္းစနစ္မ်ားအရ သင္႔တင့္ေသာ ေရပမာဏလုိအပ္ခ်က္
သည္ အၿခားေလ႔လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ေရနံ ဆီ ၁ စည္ ရရွိရန္ ေရခ်ိဳ ၁ စည္ မွ ၆ စည္
အထိလိုအပ္သည္။ လက္ရွိ EOR နည္းစနစ္အရ စီမံကိန္းတြင္ ရယူထားေသာ ဓါတုေဗဒ
နည္း၏ ေရသံုးစြမ
ဲ ႈ ပမာဏသည္ အၿခားနည္းလမ္းမ်ားႏွင္႔နည္းတူ ဥပမာအားၿဖင္႔ အပူစနစ္
EOR နည္းစနစ္အရ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရအရင္းအၿမစ္ကို ထိခုိက္မႈ
ရွိႏိုင္သည္ဟု မွတ္ယူထားသည္။ EOR လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ သံုးစြဲရန္လုိအပ္ေသာ ေရပမာဏ
အရ ေဒသရင္းရွိ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရရရွိမႈ ေပ်ာက္ဆံုးႏိုင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ေမလ တြင္ စီမံကိန္းအတြင္း ေလ႔လာခ်က္မ်ားအရ ေရနံတြင္းမ်ားသည္ ၿမစ္ေခ်ာင္းမ်ား
ထက္ ေၿမေအာက္ေရတြင္းမ်ား ႏွင္႔သာ ပိုမိုနီးကပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင္႔ မန္းေရနံေၿမ
အတြင္းရွိ ေၿမေအာက္ေရသံုးစြဲမႈ ကိုသာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။

၆.၁၂.၂ လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
EOR အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေရကို အလဟသ မသံုးစြျဲ ဖစ္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါမည္။


EOR အတြက္ ေျမျပင္ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ reservoir အား သတ္မွတ္ထားေသာ
သဲမ်ားအတြက္ ေလ့လာျခင္း။
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ေရြးခ်ယ္မႈျပဳထားသည့္ ပိတ္လုိက္ေသာတြင္းမ်ား ႏွင့္ ေျမေအာက္ေရ တည္
ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ ဆက္သယ
ြ ္မႈကို ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ျခင္း၊

၆.၁၂.၃ သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာ
အခန္း ၅.၃.၁ တြင္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ မန္းေရနံေၿမသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး
ၿမစ္တစ္စင္းၿဖစ္ေသာ ဧရာဝတီၿမစ္၏ အေနာက္ဘက္ အၿခမ္း တြင္တည္ရွိသည္။
မန္းေရနံေၿမအတြင္း အေနာက္မွ အေရွ႕သိ႔စ
ု ီးဆင္းေနေသာ ေယာ၊ စလင္း ႏွင္႔ မန္း
ၿမစ္လက္တက္မ်ား လည္းရွိသည္။ မန္းေရနံေၿမအတြင္း ၿမစ္ႏွင္႔ ၿမစ္လက္တက္မ်ားသည္
အဓိကအသံုးၿပဳေသာ

ေရမ်က္ႏွာၿပင္ၿဖစ္သည္။

မန္းေရနံေၿမအတြင္းတည္ရွိေနေသာ

ဧရာ၀တီၿမစ္၀ွမ္းသည္

ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏အၾကီးဆံုးေသာ

ေၿမေအာက္ေရ

အရင္းအၿမစ္

ၿဖစ္သည္။ ေၿမေအာက္ေရႏွင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္သည္ သံုးစြဲမႈအတြက္ လံုေလာက္မႈ ရွိေသာ္
လည္း EOR လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္အသံုးၿပဳေသာ ဓါတုေဗဒနည္းသည္ ၾကီးမားေသာ ေရ
မ်က္ႏွာၿပင္သံုးစြဲမႈ
စိုက္ပ်ိဳးေရ

ပမာဏလိုအပ္မႈရွိေသာေၾကာင္႔

အသံုးၿပဳမႈတို႔အတြက္

ေဒသခံတို႔၏

ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ေသာေၾကာင္႔

ေသာက္သံုးေရႏွင႔္

အသင္႔အတင္႔

သက္

ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။

ဇယား ၆.၁၆

ေရမ်က္ႏွာၿပင္အရင္းအၿမစ္မ်ားသံုးစြမ
ဲ ႈေၾကာင္႔

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

စမ္းသပ္

ေလ႔လာၿခင္း၊
သက္ေရာက္မႈ

ေရမ်က္ႏွာၿပင္အရင္းအၿမစ္မ်ားသံုးစြဲမႈေၾကာင့္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို
စမ္းသပ္ေလ႔လာၿခင္း

သက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးအစား

တုိုက္ရိုက္

သက္ေရာက္မႈ သက္တမ္း

ယာယီ

သြယ္ဝိုက္
ေရတို

သက္ေရာက္မႈ အက်ယ္အဝန္း ႏုိင္ငံတြင္း

ေရရွည္
ေဒသတြင္း

သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာ

စီမံကိန္းေနရာရွိ ေဒသခံလူထု

ၾကိမ္ႏႈန္း

စီမံကိန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္

သက္ေရာက္မႈ ပမာဏ
သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို
သက္ေရာက္ေစၿခင္း
ထိခိုက္ႏိုင္မႈ

အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ

မသိသာေသာ

မသိသာေသာ

အျမဲ
ႏုိင္ငံတကာ

ေသးငယ္ အသင့္အ
ေသာ

အလတ္အလတ္

နိမ္႔ေသာ

ျဖစ္ေပၚလာမႈ

ျဖစ္ေသာ

တင့္ရွိေသာ
ျမင့္ေသာ

အေသးအဖဲျြ ဖစ္ အသင့္အတင့္
ေသာ
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၆.၁၂.၄ ထပ္မံ ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း
စီမံကိန္းတြင္

ေရမ်က္ႏွာၿပင္ႏွင္႔

ေၿမေအာက္ေရသံုးစြဲမႈေၾကာင္႔

ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ

ထိခိုက္မႈကို ေဒသခံလူထုႏွင္႔ ေဒသတြင္း ေရအရင္းအၿမစ္ႏွင္႔ လုိအပ္ေသာေရပမာဏ
အသံုးၿပဳမႈအေပၚသက္ေရာက္လာႏိုင္ေသာ ဖိအားကို ေလ်ာ႔ခ်ရန္ (ေက်ာက္တန္း ေျမ
ေအာက္ေရတြင္း ႏွင့္ မန္းေခ်ာင္းတို႔မွ ေရမႈတ္ထုတ္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ) MOGE မွ
သေဘာတူ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေရေပးေဝရာ ေနရာႏွစ္ခုမွ ေရကိုသာ အသံုးျပဳပါမည္။

၆.၁၂.၅ က်န္ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတိုင္းအတာ
စီမံကိန္းမွ ေရအရင္းအၿမစ္အေပၚထိခုိက္မႈမ်ားသည္ အေသးအဖြဲ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္
သည္။

၆.၁၃ EOR လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသံုးၿပဳေသာ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားမွ ေၿမေအာက္ေရ
အရည္အေသြးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား။
၆.၁၃.၁ သက္ေရာက္မႈ အရင္းအၿမစ္မ်ား
EOR လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စဥ္ ေရနံတင
ြ ္းမ်ားထဲသို႔ ေရနံအထြက္ႏႈန္း တိုးေစရန္ ဓါတုေဗဒ
ပစၥည္းမ်ား ၿဖည္႔သင
ြ ္းမည္။ စီမံကိန္းတြင္ အသံုးၿပဳႏိုင္ေသာ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းၿဖစ္ေသာ
Paraffin dissolvent, paraffin inhibitor, pore point depressant ႏွင္႔ GreenZyme
ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ၄င္းတိ႔၏
ု အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တဲြ က
တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။ ေရနံတြင္းမ်ားအတြင္း ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားၿဖည္႔သင
ြ ္းမႈေၾကာင္႔
ေၿမေအာက္ေရညစ္ညမ္းမႈ ႏွင္႔ ၄င္းတိ႔မ
ု ွ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အဆိပ္အေတာက္ ၿဖစ္ေပၚ
ႏိုင္မႈကို အခန္း ၄.၂.၃. ဇယား ၄.၂ တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။

၆.၁၃.၂ လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားေၾကာင္႔ ေၿမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းမႈ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈ
မ်ား ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အတိုင္းအတာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ရန္ 

ၿဖည္႔သင
ြ ္းေသာဓါတုေဗဒပစၥည္း ပမာဏသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင္႔ ကိုက္
ညီမႈရွိၿပီး ေရနံေလွာင္ကန္တင
ြ ္စုပ္ယူစုေဆာင္းၿခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္
ၿခင္းႏွင္႔ ေရာစပ္ၿခင္းတို ့ၿဖင္႔ ေလ်ာ႔နည္းေစရမည္။



EOR လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ဓါတုေဗဒပစၥည္းအရည္မ်ားဖိတ္စင္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး
ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတိုင္းအတာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္သင္႔သည္။

၆.၁၃.၃ ထိခုိက္ႏိုင္မႈမ်ား
EOR

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားၿဖည္႔သင
ြ ္းၿခင္းေၾကာင္႔

ေၿမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းမႈၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ သမာရိုးက်
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ေရၾကီးမႈအေၿခအေန ႏွင္႔ ဆက္စပ္ၿပီး ထိခိုက္မႈ အသင္႔အတင္႔သာရွိႏိုင္သည္။
Zeveidavianpoor and Jalilavi (2014) အရ ၁၉၆၀ ႏွင္႔ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္
Texas

အတြင္း

လုပ္ငန္းတြင္းေပါင္း

၄၄,၀၀၀

တြင္

၇၄

တြင္း

သာ

ထိခိုက္မႈရွိခဲ႔ေၾကာင္း ႏွင့္ ၃ တြင္း သည္သာ လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား က
ၿဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။ EOR ၿဖည္႔သင
ြ ္းၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔
ေရၾကီးမႈႏွင္႔

အလားတူၿပီး

တူညီေသာ

ၿဖည္႔သင
ြ ္းၿခင္းကို

ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး

တူညီဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈၿဖင္႔

ေၿမေအာက္ေရညစ္ညမ္းမႈသည္

ဓါတုေဗဒပစၥည္းအသံုးၿပဳေသာ

EOR

ၿဖည္႔သင
ြ ္းၿခင္းေၾကာင့္

ၿမင့္တက္လာၿခင္း

မရွိပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဓါတုေဗဒပစၥည္း ၿဖည္႔သင
ြ ္း ၿခင္းသည္ EOR လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
ေန႔စဥ္အသံုးၿပဳေသာေၾကာင္႔

ေၿမေအာက္ေရအရည္

အေသြး

ထိိခိုက္မႈ

မွာ

အသင္႔အတင့္ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဇယား ၆.၁၇

ေရ၊

ေၿမဆီလႊာ၊

ေၿမၿပင္ေနရင္းမ်ား၊

သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား

(မေတာ္တဆ ယိုဖိတ္မႈမ်ား ႏွင္႔ ယိုစီးမႈမ်ား)

ေၾကာင္႔

ႏွင္႔

တိရိစၦာန္မ်ား)

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

စမ္းသပ္ေလ႔လာၿခင္း။
သက္ေရာက္မႈ

ယိုဖိတ္မႈ/ယိုစီးမႈမ်ားေၾကာင္႔

ေရ၊

ေၿမဆီလႊာ၊

ေၿမၿပင္ေနရင္း၊

သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား ႏွင္႔ တိရိစာၦ န္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

အမ်ိဳးအစား

တုိက္ရုိက္

ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

အတုိင္းအတာ

နုိင္ငံတြင္း

သြယ္ဝ္ုိက္
ေရတို

ျဖစ္ေပၚမႈ
ေရရွည္

အၿမဲ

ေဒသတြင္း

နုိင္ငံတကာ

လြန္ခဲ႔ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင္႔ ေန႔စဥ္ ဓါတုေဗဒပစၥည္မ်ားၿဖည္႔သင
ြ ္းမႈေၾကာင္႔
စေကး

ေၿမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းမႈၿဖစ္ေစၿခင္းကို အလယ္အလတ္ သက္ေရာက္မႈ
အၿဖစ္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

အႀကိမ္အေရအတြက္

EOR လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္
အျပဳသေဘာ

ျပင္းအား

ေဆာင္ေသာ

မသိသာေသာ ေသးငယ္ေသာ အသင့္အတင့္ ၾကီးမားေသာ

ရင္းျမစ္ထိခုိက္လြယ္မႈ နိမ့္ေသာ
အေရးပါမႈ

မသိသာေသာ

အသင့္အတင့္
အေသးအဖြဲ

ျမင့္ေသာ

အသင့္တင့္

အဓိက

၆.၁၃.၄ ထပ္မံ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွင္႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ႔လာမႈ။
ေၿမေအာက္ေရ

ေစာင့္ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း

ေၿမေအာက္ေရအရည္အေသြးကို

EOR

လုပ္ငန္းစဥ္ကို
မလုပ္ေဆာင္မီ

ထပ္မံတိုင္းတာမႈအေနၿဖင္႔
ႏွင္႔

လုပ္ေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တင
ြ ္

ေစာင္႔ၾကည္႔၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တိက်ေသာ ေၿမေအာက္ေရ
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ညစ္ညမ္းမႈကို

ၿဖစ္ေပၚေစပါက

စနစ္က်ေသာ

ၿပန္လည္ကုစားေရး

အစီအစဥ္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။

၆.၁၃.၅ က်န္ရွိေနေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတုိင္းအတာ
ေဖာ္ၿပထားေသာ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ထိခိုက္မႈကို အေသးအဖြ႔ဲ အၿဖစ္
သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

၆.၁၄ စနစ္မက်ေသာ အမိႈ္က္မ်ားစြန္႔ပစ္မႈမွ ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊ ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး၊
ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြး ႏွင္႔ ေဒသရင္း ႏွင္႔ ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္ (ေဒသေနရင္း၊
သစ္ပင္ပန္းမန္ ႏွင္႔ တိရိစၦာန္မ်ား) ထိခိုက္မႈမ်ား။
၆.၁၄.၁ သက္ေရာက္မႈ အရင္းအၿမစ္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ EOR ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင္႔ လုပ္ငန္းသံုးလုပ္သားမ်ားမွ
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သို႔ အႏၱရာယ္မၿဖစ္ႏိုင္ေသာ အမိႈ္က္၊ အညစ္အေၾကး
မ်ား

(အစားအေသာက္အၾကြင္းအက်န္မ်ား၊

စည္သြတ္ဘူး၊

အထုပ္အပိုးႏွင္႔

စကၠဴ၊

ပ်က္စီးေနေသာ

အသံုးၿပဳၿပီးေသာ

ပရိေဘာဂမ်ား)

ေရဘူးခြံမ်ား၊

စြန႔ထ
္ ုတ္ႏိုင္သည္။

အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အမႈိုက္မ်ားၿဖစ္ေသာ ဆီစြန္းေနေသာ အဝတ္မ်ား၊ အိမ္သုတ္ေဆး
ႏွင္႔ အသံုးၿပဳေသာ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကိုလည္း စြန႔ုထ
္ ုတ္ႏိုင္သည္။ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစ
ႏိုင္ေသာ ႏွင္႔ အႏၱရာယ္မၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အမိႈက္မ်ားကို မသင္႔ေလ်ာ္ေသာ စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ား
ေၾကာင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊ ေၿမေအာက္ေရ ႏွင္႔ ဟိုက္ၿဒိဳကာဗြန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား
ပါဝင္ေသာ ေၿမသား ႏွင္႔ ၄င္းတိ႔ႏ
ု ွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ေရေန သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဒသရင္းတိရစၦာန္
မ်ားကို သြယ္ဝိုက္၍ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည္။
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားနွင့္ ပမာဏမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္

အႏၱရာယ္မရွိသည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး- တစ္လလွ်င္ ၅၀ ကီလိုဂရမ္



ျပန္လည္အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မရွိသည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား- တစ္လ
လွ်င္ ၁၂၀ ကီလိုဂရမ္



အႏၱရာယ္ရွိ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း- တစ္လလွ်င္ ၅၀ ကီလိုဂရမ္



အႏၱရာယ္မရွိသည့္ ဇီဝအေျခခံ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း- တစ္လလွ်င္ ၆၅၀ ကီလိုဂရမ္

၆.၁၄.၂ က်န္ရွိေနေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတိုင္းအတာ
စနစ္မက်ေသာ အမိႈက္စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈ ႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
အတိုင္းအတာမ်ားကို အခန္း ၆.၉ တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။ ၾကြင္းက်န္ေသာ ထိခုိက္မႈသည္
မေၿပာပေလာက္ေသာ ထိခို္က္မႈအၿဖစ္ သတ္မွတ္ႏို္င္သည္။
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၆.၁၅ ေရဆုိး ႏွင္႔ ေၿမသားအစိုင္အခဲမ်ား စြန္႔ပစ္မႈေၾကာင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အရည္အေသြး၊
ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး၊ ေၿမဆီလႊာ၊ ေဒသရင္း ႏွင္႔ ေရေနရင္း သတၲဝါမ်ားနွင႔္
ဆက္စပ္ေနေသာ ပန္းမန္မ်ား ႏွင္႔ တိရစၦာန္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ႏို္င္မႈမ်ား။
၆.၁၅.၁ သက္ေရာက္မႈ အရင္းအၿမစ္
အိမ္သံုးေရဆိုး ႏွင္႔ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ၿမင့္
တက္လာႏိုင္သည္။ လုပ္သား ၇၀ အထိေနထိုင္ႏိုင္ေသာ မန္းေရနံေၿမစခန္းမွ လုပ္သား
တစ္ဦး၏ ေန႔စဥ္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးအၿဖစ္ ၀.၁၉ ကုဗမီတာ မွ ၁၄ ကုဗမီတာအထိ စြန႔ထ
္ ုတ္
အသံုးၿပဳမည္ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ EOR ႏွင္႔ ၿပန္လည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနရာမ်ားမွ
စီးဆင္းလာမႈ အထူးသၿဖင္႔ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခ်ိန္ႏွင္႔ ေရၾကီးခ်ိန္တင
ြ ္ ေရမ်က္ႏွာၿပင္
အရည္အေသြးကို ညစ္ညမ္းမႈၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ားရွိသည္။ အခန္း ၆.၁၀.၁ တြင္
အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ မ်က္ႏွာၿပင္စီးဆင္းမႈအေပၚ
ထိခုိက္နိုင္မႈကို ေလ႔လာႏုိင္သည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားအၿပင္ EOR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ စြန႔ထ
္ ုတ္ေသာေရမ်ားလည္း ပါဝင္
သည္။ စြန႔ထ
္ ုတ္ထားေသာေရမ်ားတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈမ်ား (ေပ်ာ္ဝင္
ေနေသာဆားမ်ား၊ သတၱဳပစၥည္းမ်ား၊ ေမ်ာပါေနေသာပစၥည္းမ်ား) ႏွင္႔ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္း
(ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာအမႈန္မ်ား ႏွင္႔ ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ ဟိုက္ၿဒိဳကာဗြန္မ်ား၊ ေအာ္ဂဲနစ္အက္ဆစ္
မ်ား) ဓါတ္ေပါင္းစုမ်ား ႏွင္႔ EOR မွက်န္ရွိေနေသာ ဓါတုေဗဒအၾကြင္းအက်န္မ်ား ပါဝင္သည္။
စြန႔ထ
္ ုတ္ထားေသာ ေရမ်ားကိုၿပန္လည္သန္႔ရွင္းၿခင္းမွ ေၿမသားအစို္င္အခဲမ်ား ထြက္ရလ
ွိ ာ
သည္။ စြန႔ထ
္ ုတ္ထားေသာေရ ႏွင္႔ ေၿမသားအစိုင္အခဲမ်ားကို စြန႔ပ
္ စ္ၿခင္းမွ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ (ေၿမဆီလႊာ၊ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရ) ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ေဒသရင္း
ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အလားအလာရွိသည္။

၆.၁၅.၂ လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
အခန္း ၆.၁၀.၂ တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ ေရဆိုး ႏွင္႔ မ်က္ႏွာၿပင္ေရစီးဆင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ/
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ႔ပါးေစမႈ အတိုင္းအတာမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည္။
စြန႔ထ
္ ုတ္ထားေသာေရ ႏွင့္ ေၿမသားအစိုင္အခဲမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတိုင္းအတာမ်ားတြင္
ပါဝင္ရန္

စြန႔ထ
္ ုတ္ထားေသာ ေရတြင္ပါဝင္ေနေသာ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ရန္ ၿဖည္႔
သြင္းေသာ ဓါတုေဗဒပစၥည္း ပမာဏသည္ သတ္မွတခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး
ေရနံေလွာင္ကန္တင
ြ ္စုပ္ယူစုေဆာင္းၿခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ ေရာစပ္ၿခင္းၿဖင္႔ ေလ်ာ႔
နည္းေစရမည္။ ထုတ္လႊတ္ေသာ ဆားငန္ရည္မ်ား တြင္ ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ ဓါတုေဗဒ
ပစၥည္းမ်ားကို ဆားငန္ရည္ ၿပန္လည္သန္႔ရွင္းေစေသာနည္းၿဖင္႔ ေလွာင္ကန္မ်ား
ထဲသို႔ ၿပန္္လည္ၿဖည္႔သင
ြ ္း အသံုးၿပဳမည္။ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားထဲတင
ြ ္ ေပ်ာ္ဝင္ေန
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ေသာဆီ ကို refinery ထဲသ႔ၿို ပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ေရနံစိမ္းအၿဖစ္ ၿပန္လည္ထုတ္
လုပ္မည္။


ေရၿပန္လည္စစ္ထုတ္သန္ ့ရွင္းၿခင္းနည္းစနစ္ကို တပ္ဆင္မည္။ စြန႔ထ
္ ုတ္ထားေသာ
ေရ မွ ၿပန္လည္ရရွိလာေသာ ဆီကို စုေဆာင္းၿပီး ကြန္ကရစ္ကန္ထဲသို႔ ၿပန္လည္
ထုတ္လႊတ္မည္။ ၿပန္လည္သန္႔ရွင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရရွိလာေသာ ေၿမသားအစိုင္
အခဲမ်ားကို ပလတ္စတစ္လုိင္နာမ်ားၿဖင္႔ ဖံုးအုပ္ထားၿပီး ေၿမေအာက္တြင္ ၿမွဳပ္ႏွံေစ
မည္။



စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ား ကို ကုန္းတြင္းေရနံေျမမ်ားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္
မႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ NEQEG စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီစြန္႔ပစ္ရမည္
ျဖစ္သည္။

၆.၁၅.၃ ထိခုိက္ႏိုင္မႈမ်ား
အခန္း ၆.၁၀.၃ တြင္ေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ားအရ ေရဆိုးစြန႔္ထုတ္မႈ ႏွင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္သ႔ို
ယိုစီးမႈမ်ားသည္ ေၿမေအာက္ေရ ႏွင္႔ ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြး ႏွင္႔ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ
ေဒသရင္းေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားအေပၚထိခိုက္မႈမွာ

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို သင္႔တင္႔စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါက မေၿပာပေလာက္
ေသာထိခုိက္မႈပမာဏမွ ေလ်ာ႔နည္းသြားႏိုင္သည္။
စြန႔ထ
္ ုတ္ထားေသာေရ ႏွင္႔ ေၿမသားအစိုင္အခဲမ်ားသည္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေန႔စဥ္
အမ်ားဆံုးစြန္႔ထုတ္မည္႔ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းၿဖစ္လာႏိုင္သည္။ EOR လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ဓါတုေဗဒ
ပစၥည္းအသံုးၿပဳမႈ၊ စြန႔ထ
္ ုတ္ေရႏွင္႔ ေၿမသားအစိုင္အခဲ စြန႔ပ
္ စ္မႈကို စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္
မႈၿပဳပါက ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊ ေၿမေအာက္ေရ၊ ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြးႏွင္႔ ေဒသရင္းေရေန
သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို ထိခုိက္ႏိုင္မႈသည္ အေသးအဖြဲ႔ ထိခိုက္ႏိုင္မႈမွ အေတာ္အသင့္
ေလ်ာ႔နည္းသြားႏိုင္သည္။

ဇယား ၆.၁၈

ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈ ႏွင္႔ ေၿမသားအစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္မႈေၾကာင္႔ ေရ ႏွင္႔ ေၿမဆီလႊာ
အရည္အေသြး

ႏွင္႔

ဆက္စပ္ေနေသာ

ေၿမၿပင္ေနရင္း

ႏွင္႔

ေရေနေဂဟစနစ္

အရင္းအၿမစ္မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ား။
ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္မႈႏွင္႔ ေၿမသားအစိုင္အခဲစန
ြ ္႔ပစ္မႈေၾကာင္႔ ေရ ႏွင္႔ ေၿမဆီလႊာ
သက္ေရာက္မႈ

အရည္အေသြး ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ေၿမၿပင္ေနရင္း ႏွင္႔ ေရေနေဂဟစနစ္
အရင္းအၿမစ္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈမ်ား

သက္ေရာက္မႈသဘာဝ

အျပဳသေဘာမေဆာင္
ေသာ

သက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးအစား တုိက္ရုိက္

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

ၾကားေန

သြယ္ဝိုက္

ျဖစ္ေပၚမႈ
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သက္ေရာက္မႈသက္တမ္း
သက္ေရာက္မႈ

ယာယီ

ေရတို

နုိင္ငံတြင္း

အက်ယ္အဝန္း

ေရရွည္

အၿမဲ

ေဒသတြင္း

နုိင္ငံတကာ

သက္ေရာက္မႈ

ေန႔စဥ္ေရဆိုးႏွင္႔ ေၿမသားအစိုင္အခဲစြန္႔ထုတ္မႈ ၾကီးမားေသာေၾကာင့္ သက္

အတိုင္းအတာ

ေရာက္မႈ အလယ္အလတ္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ၾကိမ္ႏႈန္း

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္

သက္ေရာက္မႈ ပမာဏ
သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ား
ကို သက္ေရာက္မႈမ်ား
ထိခုိက္ႏိုင္မႈမ်ား

အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ

မသိသာေသာ ေသးငယ္ေသာ အသင္အ
့ တင့္ ၾကီးမားေသာ

နိမ့္ေသာ
မသိသာေသာ

အသင့္အတင့္
အေသးအဖြဲ

ျမင့္ေသာ

အသင့္အတင့္

အဓိက

၆.၁၅.၄ ထပ္မံ ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း။



ေရမ်ားထြက္လာမႈကိုနည္းပါးေစရန္

တြင္းကို

အၿပီးသတ္ျပဳလုပ္ေနသည့္

အခ်ိန္အတြင္း တြင္းကို ေကာင္းမြန္စာြ စီမံ ၾကီးၾကပ္ျခင္း။



ေရမ်ားထြက္လာမႈကို နည္းပါးေစရန္ ေရမ်ားမ်ား ထြက္သည့္တြင္းမ်ားကို
ျပန္လည္ အၿပီးသတ္ျခင္း။



ခြျဲ ခားထားေသာ ဇံု - တြင္းေအာက္ေျခသို႔စမ္းသပ္သည့္ ကိရိယာမ်ား ခဲျြ ခား
ထားသည့္ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ေရမ်ား ကိုပိတ္ျခင္း နည္းစနစ္
ကို သံုးျခင္း။



ဆြဲငင္ျခင္းနည္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳၿပီး စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ားကို အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ
တြင္းမ်ားထဲသို႔ စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း။



စြန္႔ပစ္ေရ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ားကို အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ တြင္းမ်ား
ထဲသ႔စ
ို ြန႔ပ
္ စ္ရာတြင္ ကုန္းတြင္းေရနံေျမမ်ားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ဇယား ၆.၁၉ တြင္ ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ထားေသာ
NEQEG စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ားႏွင့္ အညီ စြန႔ပ
္ စ္ရမည္ျဖစ္သည္။
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ဇယား ၆.၁၉

ကုန္းတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္မႈ အတြက္ NEQEG မွ ခ်မွတ္ထားေသာ
စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ား (စြန္႔ပစ္ေရမ်ား)
ညစ္ညမ္းေစေသာ အရာမ်ား

စံသတ္မွတ္ခ်က္တန္ဖိုးမ်ား

Total hydrocarbon content (mg/L)

10

pH

6-9

BOD (mg/L)

25

COD (mg/L)

125

Phenols (mg/L)

0.5

Sulfides (mg/L)

1

Heavy metals (total) (mg/L)

5

Chlorides (average) (mg/L)

600

Chlorides (maximum) (mg/L)

1,200

Total Suspended Solids (mg/L)

35

၆.၁၅.၅ က်န္ရွိေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတုိင္းအတာ
ထပ္မံေဆာင္ရြက္မည္႔ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ထိခိုက္
မႈမ်ားသည္ မေၿပာပေလာက္ေသာ ထိခိုက္မႈမွ ေလ်ာ႔နည္း သြားႏိုင္သည္။

၆.၁၆ ၿပန္လည္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အၿပီး

တိုးၿမွင္႔လာေသာ

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင္႔ ဇီဝဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
၆.၁၆.၁ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အရင္းအျမစ္
တူးေဖာ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္စဥ္တင
ြ ္

ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေအာင္

မန္းေရနံေျမရွိ

တြင္းေပါင္း ၈၀ တြင္း တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္
ေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ
သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားမွာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈမရွိဘဲ ေလထုထဲသို႔ ခ်က္ခ်င္းထုတ္လႊတ္ျခင္း ျဖစ္ပါ
သည္။ MPRL E&P မွ တင္ျပထားေသာ ဓာတ္ေငြ႔ ေပါင္းစပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
တြင္းမွ ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မလုိအပ္ေသာ ဟုိက္ဒရုိဂ်င္
ဆာလ္ဖုိက္ ႏွင့္ မီသိန္း ဓာတ္ေငြ႔မ်ား အမ်ားဆံုးပါဝင္ေနသည္။ မီသိန္းသည္ သဘာဝအရ
အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္ေငြ႔ မဟုတ္ပါ။ ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ဆာလ္ဖုိက္ သည္ အဆိပ္ ျဖစ္ေစၿပီး၊
မီးေလာင္လယ
ြ ္ျခင္း၊ ေပါက္ကလ
ြဲ ြယ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ျပဳလြယ္ျခင္းတို ့ျဖစ္ေပၚပါသည္။ ယခု
ကဲ့သို႔ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားမွာ ေဒသေန ထိခုိက္လယ
ြ ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
သက္ေရာက္မႈ ရွိလာေစႏုိင္ပါသည္။
ရွိႏွင့္ၿပီးေသာေရနံတင
ြ ္းမ်ားမွာ

မန္းေရနံေျမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား

သု႔မ
ိ ဟုတ္

ၿခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား ေပါမ်ားရာ ေနထိုင္သူ ရွားပါးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွၾကပါသည္။
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ေရနံတြင္းအနည္းစုသာ MPRL E&P ရံုး၏ အနီးအနားတြင္ တည္ရွိၿပီး အသင့္အတင့္ ထိခိုက္
လြယ္ေသာ ASR အျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။ ထုတ္လႊတ္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထား ေသာ
တြင္းမ်ားကို ဘူမိေဗဒနည္းအရ ေလ့လာၿပီးရရွိေသာ ရလဒ္ေပၚမူတည္ထားၿပီး၊ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား
ကို ထုတ္လႊတ္ျခင္း ထုထည္နည္းပါးေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထိန္းသိမ္းနည္း ႏွင့္ လည္ပတ္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို နည္းနုိင္သမွ် နည္းေအာင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္
ရန္ စဥ္းစားပါသည္။

၆.၁၆.၂လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
ေလထုအေပၚတြင္ ဆိုးရြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ

ASR မ်ားမွ အေဝးဆံုးျဖစ္ေသာ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ေရနံတင
ြ ္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြကေ
္ န
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။



ေကာင္းမြန္ေသာ ထိန္းသိမ္းနည္း ႏွင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ မဟာဗ်ဴဟာ
မ်ားကို နည္းနုိင္သမွ် နည္းေအာင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။



ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ရာတြင္ ေလထုထဲသို႔ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား
ထုတ္လႊတ္မႈကို နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ NEQEG အတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္
ျခင္း။



Echo meter ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဂတ္စ္ ထုတ္လႊတ္မႈ ကို အပတ္စဥ္ တုိင္းတာေစာင့္ၾကည့္
အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းျပဳလုပ၍
္
ထုတ္လႊတ္ေသာဂတ္စ္ ပမာဏမွာ လက္ခံနုိင္
သည့္ အေနအထား ရွိပါက LPG စက္ရံုလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း။

၆.၁၆.၃ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေရးပါပံုမ်ား
MPRL E&P မွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဂတ္စ္ ထုတ္လုပ္မႈသည္ တြင္းေပါင္း ၈၀
တြင္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။ ဂတ္စ္ထုတ္လႊတ္မႈသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ တြင္းတစ္တြင္းဆီမွ ၀.၀၀၁
MMcfd ရွိေသာေၾကာင့္ ၀.၀၈ MMcfd ရိွေသာ ပမာဏသာ တြင္း ၈၀ မွ ထုတ္လႊတ္
မည္ျဖစ္ပါသည္။

မီသိန္းဓာတ္ေငြ႔သည္

အမ်ားဆံုးထုတ္လႊတ္ေသာ

အဆိပအ
္ ေတာက္

မရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ဆာလ္ဖုိက္ သည္ အဆိပ္ျဖစ္ေစၿပီး၊ မီးေလာင္
လြယ္ျခင္း၊ ေပါက္ကလ
ြဲ ြယ္ျခင္း ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈလြယ္ကူျခင္း တိ႔ျု ဖစ္ေပၚပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔
ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားမွာ MPRL E&P မွ ဂတ္စ္ေပါင္းစပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
ေဒသေန ထိခုိက္လယ
ြ ္ေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားကို သက္ေရာက္မႈ ရွိလာေစႏုိင္ပါသည္။

ထိုနည္းျဖင့္ သက္ေရာက္မႈအားမွာ နည္းပါးသည္ ဟုယူဆပါသည္။ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ေရနံတြင္း
မ်ားမွာ မန္းေရနံေျမ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေနထိုင္သူ ရွားပါးေသာေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွၾကပါ
သည္။ ေရနံတြင္းအနည္းစုသာ MPRL E&P ရံုး၏ အနီးအနား တြင္တည္ရွိၿပီး အသင့္အတင့္
ထိခက
ို ္လြယ္ေသာ ASR အျဖစ္သတ္မွတ္ပါသည္။
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ဇယား ၆.၂၀

ဂတ္စ္ထုတ္လႊတ္ရာတြင္ ေလထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို တုိင္းတာျခင္း။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဂတ္စ္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ေလထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
အမ်ိဳးအစား

တုိက္ရုိက္

ၾကာျမင့္ခ်ိန္

ယာယီ

အတုိင္းအတာ

နုိင္ငံတြင္း

သြယ္ဝိုက္
ေရတို

ျဖစ္ေပၚလာမႈ
ေရရွည္

ေဒသတြင္း

အၿမဲ
ႏုိင္ငံတကာ

စီမံကိန္းေဒသတြင္းသာ ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္းဟုသတ္မွတ္

စေကး

သည္ သိ႔ေ
ု သာ္ အနီးအနားရွိ ေဒသမ်ားကို ေလမွ တဆင့္ ေရာက္ရွိႏုိင္။

အႀကိမ္

တြင္းမွ ထုတ္လႊင့္မႈ အခ်ိန္

ျပင္းအား
အရင္းအျမစ္
ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ
အေရးပါမႈ

အျပဳသေဘာ မျဖစ္ေလာက္

ေသးငယ္

ေဆာင္သာ

ေသာ

ေသာ

နည္းပါးေသာ

အသင့္အတင့္

နည္းပါးေသာ

အေသးအဖြဲ

အသင့္အတင့္ ၾကီးမားေသာ
ျမင့္ေသာ

အသင့္အတင့္ ၾကီးမားေသာ

၆.၁၆.၄ ထပ္မံ ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း။
ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အနည္း
အက်ဥ္း ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ား ရွိရန္
မလုိအပ္ပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထပ္မံ
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးထားပါသည္။



မီးေဘးထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ စနစ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း။



တြင္းမ်ားမွ ဂတ္စ္ ထုတ္လႊတ္မႈကို အေျခခံက်က် တတ္နုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။



ေလထြက္ေပါက္မ်ားကို

တပ္ဆင္ရာတြင္

အဆိ္ပ္ရွိေသာ

ဓာတ္ေငြ႔မ်ား

ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ေလသယ္ေဆာင္မည့္ ဦးတည္ရာ၊ ေလထြက္ေပါက္ပံုစံႏွင့္
ေနရာ၊ ျဖစ္လာနုိင္ေသာ ASR မွ အကြာအေဝး ကို ASR မ်ားသိ႔ု ညစ္ညမ္းမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း။



ျဖာထြက္ျခင္းနည္း ကို ဂတ္စ္ထြက္ျခင္းနည္း ထက္ပိုမို စဥ္းစားျခင္း။



ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ARS မ်ားတြင္ ဂတ္စ္မႈတ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလထု
အရည္အေသြးကို

ညစ္ညမ္းၿပီး၊
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ညႊန္ျပနုိင္ၿပီး၊ တုန႔ျ္ ပန္နုိင္ရန္အတြက္ ဂတ္စ္မ်ား ေပါင္းစပ္မႈမ်ားကို ပံုမွန္
ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၆.၁၆.၅ အၾကြင္းအက်န္မ်ား ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား။
ေလွ်ာ့ခ်သည့္နည္းလမ္းမ်ားအား လုိက္နာပါက ဂတ္စ္ ထုတ္လႊတ္မႈသည္ ေလထု
အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမွာ အနည္းငယ္ ဟုသာ သတ္မွတ္ပါသည္။

၆.၁၇ ၿပန္လည္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအၿပီး တိုးၿမွင္႔လာေသာ
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္႔ ဇီဝဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
၆.၁၇.၁ သက္ေရာက္မႈ အရင္းအၿမစ္
အခန္း ၄.၃ တြင္ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားအရ MPRL E&P သည္ မန္းေရနံေၿမအတြင္းတြင္
စီမံကိန္း ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
တိုးတက္ၿမွင္႔တင္ရန္

ၿပန္လည္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

အစီအစဥ္မ်ားကို

ေဆာက္ရြက္လ်က္

ရွိသည္။ ၄င္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ pumping ယူနစ္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္
ေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ GOCS မ်ားကို ၿပင္ဆင္ေပးၿခင္း၊ ပိုက္လုိင္းမ်ား ႏွင္႔ တြင္းမ်ား၊
shut-in တြင္းမ်ားကို ၿပန္လည္ထူေထာင္ေပးၿခင္း ႏွင္႔ စြန႔ထ
္ ုတ္ထားေသာ ေရကို
ၿပန္လည္ သန္႔ရွင္းေစေသာ နည္းစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ၿပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအၿပီးတြင္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ ဇီဝ
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈအားလံုးသည္ မန္းေရနံေၿမအတြင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေသာ
ယိုဖိတ္မႈအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဓာတ္ေငြ ့ႏွင္႔ ဆူညံသံထုတ္လႊတ္
မႈမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဒသရင္းတိရစၦာန္မ်ားကို မူလအတိုင္းထားရွိ
ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ားမွ တဆင္႔ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ား
ကိုသာ ရရွိေစသည္။ (အခန္း ၄.၃ တြင္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိေစမႈ ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ကိုးကားႏို္င္သည္။)

၆.၁၇.၂ လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
ၿပန္လည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္
မ်ားေၾကာင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားမလုိအပ္ပါ။

၆.၁၇.၃ က်န္ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတိုင္းအတာ
ၿပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္သို႔ ေကာင္းက်ိဳး
ရလဒ္မ်ား သာ ရရွိေစမည္။
မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား.
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၆.၁၈ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားယိုဖိတ္မႈ၊

ေရနံတြင္း

ႏွင့္

ေလွာင္ကန္မ်ားမွ

ယိုဖိတ္မႈေၾကာင္႔ ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြး ထိခုိက္မႈ၊ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အရည္အေသြး၊
ေၿမေအာက္ေရ

အရည္အေသြး

ႏွင္႔

ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို

ဆက္စပ္ေနေသာ

(ေနရင္းေဒသမ်ား၊

ေဒသရင္းႏွင႔္
သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင႔္

တိရစၦာန္မ်ား) ထိခုိက္ေစမႈ
၆.၁၈.၁သက္ေရာက္မႈ အရင္းအၿမစ္
စီမံကိန္းတည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ စက္မ်ားသိ႕ု ဆီၿဖည္႔ေနစဥ္ မေတာ္
တဆ ယိုဖိတ္မႈမ်ားသည္ အဓိကယိုဖိတ္မႈအရင္းအၿမစ္ၿဖစ္သည္။ ဆီေလွာင္ေသာ
ေနရာ တြင္လည္း ယိုဖိတ္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။
EOR

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တင
ြ ္

(ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ရံု)

ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ေသာေနရာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အသံုးၿပဳေနစဥ္

(တြင္းမ်ားသို႔

ၿဖည္႔သင
ြ ္းေနခ်ိန္) တြင္ ယိုစိမ႔မ
္ ႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္
ရာေနရာ ႏွင္႔ ဆီသိုေလွာင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ စက္မ်ားသိ႔ု ဆီၿပန္လည္ ၿဖည္႔သင
ြ ္း
ေနစဥ္ မေတာ္တဆ ဆီယုိဖိတ္မႈမ်ားလည္း ၿဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္သည္။
အၿခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအမွားအယြင္းေၾကာင္႔ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းႏွင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ EOR ႏွင္႔ ၿပန္လည္ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္
ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဓါတုေဗဒပစၥည္း ႏွင္႔ ဆီယိုဖိတ္မႈမ်ား
စီးဆင္းမႈ အထူးသၿဖင္႔ မိုးသည္းထန္စာြ ရြာသြန္းခ်ိန္ႏွင္႔ ေရၾကီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႕
ႏိုင္သည္။
အထက္ပါ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားအၿပင္ ေရနံတင
ြ ္းမ်ားတြင္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ၿခင္း ႏွင႔္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေပါက္ကမ
ြဲ ႈသည္လည္း အၿခား မေတာ္တဆယိုဖိတ္မႈ
ၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈၿဖစ္ႏိုင္သည္။ တြင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ အရည္မ်ားသည္
ဟိုက္ၿဒိဳကာဗြန္မ်ား အၿဖစ္သာမက ေရခ်ိဳ နွင္႔ ဆားငန္ရည္မ်ားလည္း ၿဖစ္ႏိုင္သည္။
အထက္ေဖာ္ၿပပါ

မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္

ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊

ေၿမေအာက္ေရႏွင္႔

ေၿမဆီလႊာကို ညစ္ညမ္းမႈ ၿဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေဒသရင္း ႏွင္႔ ေရေနတိရစၦာန္မ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အပင္မ်ား၏ အၿမစ္မွတဆင္႔ ၄င္းညစ္ညမ္းမႈမ်ားသည္ သဘာဝေပါက္ပင္
ႏွင့္ သက္ရွိမ်ားကို ေသေစေလာက္ေသာ/ ေသေစႏုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈၿဖစ္ေစႏိုင္
သည္။

၆.၁၈.၂

လက္ရွိထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ယိုဖိတ္မႈ/ယိုစိမ႔္မႈ မွၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ႔ခ်ထိန္းခ်ဳပ္မႈတင
ြ ္
ပါဝင္ရန္
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ဆီၿပန္လည္ၿဖည္႔ၿခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယိုစိမ႔မ
္ ႈ ႏွင္႔ ေၿမၿပင္သ႔ို ယိုဖိတ္မႈ
မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ မာေသာေၿမေနရာ မ်ားတြင္
ေဆာင္ရြက္မည္။

ယိုဖိတ္မႈမ်ားကို

သိမ္းယူၿခင္း

နည္းစနစ္မ်ားကို

တပ္ဆင္ၿပီး ဆီမ်ားကို ၿပန္လည္အသံုးၿပဳၿခင္း၊ မီးရိႈ႕ဖ်က္စီးၿခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေဒသခံ

ကန္ထရိုက္တာမ်ားမွ

ေၿမမာမဟုတ္ေသာ

ဖယ္ရွားေစၿခင္း

ေနရာမ်ားတြင္

တိ႔က
ု ို

ၿပဳလုပ္မည္။

စက္ပစၥည္းမ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကိရိယာမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿခင္း ႏွင္႔ ဆီၿပန္လည္ၿဖည္႔ၿခင္းတို႔ ၿပဳလုပ္
ပါက drip tray မ်ားကို အသံုးၿပဳရမည္။


ေၿမမ်က္ႏွာၿပင္နိမ႔္ေသာ ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ေနရာ (ဥပမာ- ဓါတုေဗဒ
ပစၥည္းသိုေလွာင္ရံု) ႏွင္႔ ေသာက္သံုးေရ သို႔မဟုတ္ အိမ္သံုးေရ အၿဖစ္
အသံုးၿပဳေနေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရတြင္း၏ အၿမင္႔ဆံုးအမွတ္
အၿဖစ္ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ မီတာ ၁၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေဆာက္အဦ
ေဆာက္လုပ္ၿခင္းမၿပဳရန္၊



လက္ရွိ Underground Storage Tank (UST) မ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားကို
ခန္႔မွန္းၿပီး ဆက္လက္အသံုးၿပဳမည္႔ UST မ်ားတြင္ နည္းစနစ္အသစ္ကို
အသံုးၿပဳၿပီး ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ၿခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အသံုးမၿပဳသင္႔ေသာ UST
မ်ားကို

စြန႔ပ
္ စ္ၿခင္းတို႔ၿပဳလုပ္သင္႔သည္။

ေၿမေအာက္

ေရတြင္းမ်ား၊

UST

အသစ္မ်ားသည္လည္း

ေလွာင္ကန္မ်ား

ႏွင္႔

အၿခားေသာ

ေရအရင္းၿမစ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားႏွင္႔ ေၿမမ်က္ႏွာၿပင္နိမ္႔ေသာ ေရလႊမ္းမိုး ႏိုင္
ေသာေနရာမ်ား ႏွင္႔ အေဝးတြင္ထားရွိၿပီး သံေခ်း တက္ၿခင္းမရွိေစရန္ ကာ
ကြယ္ထိန္းသိမ္းၿခင္းတို႔ ၿပဳလုပ္ရမည္။


စီမံကိန္း ႏွင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ သတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရၾကီးခ်ိန္တင
ြ ္ၿဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ကာ
ကြယ္ရန္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းၿခင္း ၿပဳလုပ္ရမည္။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
အားလံုးသည္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာေရၾကီးမႈ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကင္းရွင္းေစရန္
တည္ေဆာက္ေရး ႏွင္႔ ပံုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တည္ေဆာက္ၿခင္း ၿပဳ
လုပ္ရမည္။



အေထာက္အပံ႔ပစၥည္း၊ အေဆာက္အဦ၊ စက္ရံု ႏွင္႔ ပံုစံမ်ားသည္ ေရၾကီးမႈ
ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကင္းရွင္းေစရန္ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။



အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ားတြင္လိုအပ္ေသာ

ၿပင္ပပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊

ကုိယ္ပိုင္အေထာက္အပံ႕ပစၥည္းမ်ား၊ေငြေၾကးအေထာက္အပံ႔၊

ကြ်မ္းက်င္

သူ မ်ား ၏ အသိပညာဗဟုသုတ ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၿပင္ဆင္ ထားသင္႔သည္။
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ယိုဖိတ္မႈကို ရွင္းလင္းၿခင္း၊ ေရၾကီးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း ႏွင္႔ ေရသန္႔ရွင္းၿခင္းတို႔
ၿပဳလုပ္ရန္ စာရင္းၿပဳစုရာတြင္ ကိုယ္ပုိင္ဗဟုသုတအၿပင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား
ထံမွလည္း ရယူသင္႔သည္။


တည္ေဆာက္ေရး ႏွင္႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ႏွင႔္
အရည္အခ်င္းၿပည္႔မီေသာ လုပ္သားမ်ားကို အသံုးၿပဳရမည္။



ေရနံတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္၊ ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည္႔ရႈၿခင္း
ႏွင္႔

သတ္မွတ္ထားေသာ

နည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႔

ထိန္းသိမ္းအသံုးၿပဳရမည္။

(ဥပမာ- ရႊံ႕ေၿမအေလးခ်ိန္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ)


ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းၿခင္း နွင္႔ ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၆.၁၈.၃ ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ား
အနည္းငယ္ေသာမေတာ္တဆ

ေရနံယိုဖိတ္ၿခင္း

ႏွင္႔

ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား

ယိုဖိတ္ၿခင္းမွာ ၿဖစ္ပြားမႈနည္းေသာ္လည္း ၾကံဳေတြ႕နိုင္ေသာ ၿဖစ္စဥ္တစ္ခုၿဖစ္သည္။
လႊေ
ဲ ၿပာင္းၿခင္း၊

ဆီၿပန္လည္ၿဖည္႔ၿခင္း/

ကိုင္တြယ္မႈခၽြတ္ယင
ြ ္းၿခင္း

ႏွင္႔

ၿပန္လည္ၿဖည္႔သင
ြ ္းၿခင္း

ကိုင္တြယ္မႈမမွန္ကန္ေသာ

လုပ္ေဆာင္စဥ္

အေလ႔အက်င္႔မ်ား

ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပြားေသာ ေသးငယ္ေသာ ယိုဖိတ္မႈမ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး ၾကံဳေတြ႕
ႏိုင္သည္။ ေသခ်ာက်နေသာ ကိုယ္တယ
ြ ္မႈအေလ႔အက်င္႔မ်ားကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ပါက ယိုဖိတ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။
လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ သိုေလွာင္ရံုမွ ၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ
ပစၥည္းမ်ား စြန႔ထ
္ ုတ္မႈမွာ သတ္မွတ္ပံုစံႏွင္႔ ေဆာက္လုပ္ထားၿခင္းေၾကာင္႔ စြန႔ထ
္ ုတ္မႈ
အမ်ားအၿပားမရွိႏိုင္ပါ။ ေရနံတင
ြ ္း ေပါက္ကျြဲ ခင္း မွ အဓိကယိုဖိတ္မႈမ်ားမွာလည္း
လက္ရွိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအရ မၿဖစ္ေပၚႏိုင္ပါ။
ယိုဖိတ္မႈၿဖစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႔မႈသည္

မၿဖစ္ႏိုင္ေသာ

အလားအလာရွိေသာေၾကာင္႔

ထိခုိက္မႈ အေရးပါမႈ အကဲၿဖတ္မႈတြင္ အေၿခခံအေၾကာင္းၿပခ်က္မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြး
စီမံကိ္န္းသည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေနေသာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္လုပက
္ ိုင္ေဆာင္ရြက္ ေသာေၾကာင္႔
စီမံကိန္းေနရာမွ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ေၿမဆီလႊာထဲသို႔ စြန႔ထ
္ ုတ္မႈမွာ နည္း
ပါးသည္။ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင္႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ေၿမဆီလႊာထိခိုက္မႈမွာ အလြန္
နည္းပါးကာ ကန္႔သတ္မႈရွိသည္။ ယိုဖိတ္မႈမ်ားၿဖစ္ပြားပါက ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ သို ့ပ်ံ႕ႏွံ႕
မႈမွာ နည္းပါးသည္။ ေပါက္ကျြဲ ခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကီးမားေသာ ယိုဖိတ္မႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေရၾကီးမႈၿဖစ္စဥ္မွတစ္ပါး ထိခိုက္မႈအေနၿဖင္႔ အနည္းအက်ဥ္းသာၿဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိခိုက္
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ႏိုင္ေသာ ေၿမသားသည္ စီမံကိန္းေၿမေနရာအတြင္း စက္မလ
ႈ ုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ (ဥပမာစိုက္ပ်ိဳးေၿမအသံုးၿပဳမႈမရွိေသာ) ေၿမေနရာၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေၿမဆီလႊာ ထိခုိက္မႈ မွာ
နည္းပါးသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။
ေရမ်က္ႏွာၿပင္ ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး
စီမံကိန္းေနရာမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင္႔ မေတာ္တဆ ယိုဖိတ္မႈမ်ားသည္ ကန္႔
သတ္ခ်က္ ရွိသည္။ ထိ႔ုေၾကာင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရထဲသို႔ တိုက္ရိုက္
စြန္႔ထုတ္မည္႔ အႏၱရာယ္မွာ ၿဖစ္ပြားႏိုင္မႈနည္းပါးသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ စီမံကိန္းမွ ယိုစီးမႈေၾကာင္႔
ယိုဖိတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေၿမၿပင္ေပၚမွ ယိုဖိတ္မႈတည္ေနရာ ႏွင္႔ ေရေၿမာင္း
လမ္းေၾကာင္းအရ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရကို ထိခုိက္မႈၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အလား
အလာရွိသည္။
ယိုဖိတ္မႈတင
ြ ္

ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား

ေရမ်က္ႏွာၿပင္

ႏွင္႔

ေၿမေအာက္ေရညစ္ညမ္းမႈ

ၿဖစ္ေစၿခင္းမွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈ အတိုင္းအတာမ်ားေၾကာင္႔
ယိုဖိတ္မႈၿဖစ္ပြားေသာေနရာမ်ား

(ဥပမာ-သိုေလွာင္ရံု

ႏွင္႔

အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏိုင္ေသာ

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုင္တြယ္ၿခင္း) တြင္ ညစ္ညမ္းမႈၿဖစ္ေစႏိုင္မႈမွာ နည္းပါးႏိုင္သည္။
ေပါက္ကျြဲ ခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေရၾကီးမႈေၾကာင္႔

ၾကီးမားေသာ

ယိုဖိတ္မႈမွ

တဆင္႔

ထိခိုက္ႏိုင္မႈမွာ အသင္႔အတင္႔ရွိႏိုင္သည္။ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရ အရည္
အေသြးအေပၚ ထိခုိက္ႏို္င္မႈမွာ ေဒသခံလူထု၏ ေသာက္သံုးေရ ႏွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို
အသံုးၿပဳၿခင္းေၾကာင္႔ အသင္႔အတင့္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
ယိုဖိတ္မႈမွ ေရအရည္အေသြးေပၚထိခုိက္ႏိုင္မႈသည္ အသင္႔အတင္႔ ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္
ထားသည္။
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ေဒသရင္းႏွင္႔ ေရေနရင္း ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင္႔ တိရိစာၦ န္မ်ား
ေဒသရင္းႏွင္႔ ေရေနရင္း ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင္႔ တိရစ
ိ ၦာန္မ်ားကို
ထိခိုက္ႏိုင္မႈသည္ နည္းပါးသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ယိုဖိတ္ၿခင္းမွ ေၿမဆီလႊာႏွင္႔
ေရအရည္အေသြးထိခုိက္ႏိုင္မႈမ်ားကို အနည္းငယ္မွ အသင္႔အတင့္ အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထား
ၿပီး၊

ေဒသရင္းႏွင့္

ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို

ထိခိုက္ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာမွာ

အလယ္အလတ္ အၿဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။
ယိုဖိတ္မႈေၾကာင္႔ ေဒသရင္းႏွင့္ ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ားကို
အေသးအဖြဲ႔ အၿဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ဇယား ၆.၂၁

ေရ၊ ေၿမဆီလႊာ၊ ေနရင္းေဒသမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား ႏွင္႔ တိရိစၦာန္မ်ား အေပၚ
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ႔လာဆန္းစစ္ၿခင္း။ (မေတာ္တဆယိုဖိတ္မႈ ႏွင္႔ ယုိစီးမႈမ်ား)
ယိုဖိတ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ေရ၊ ေၿမဆီလႊာ၊ ေနရင္းေဒသမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ားႏွင္႔

သက္ေရာက္မႈ

တိရိစာၦ န္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား

အမ်ိဳးအစား

တုိက္ရုိက္

ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

အတုိင္းအတာ

နုိင္ငံတြင္း

သြယ္ဝုိက္
ေရတို

ျဖစ္ေပၚမႈ
ေရရွည္

ေဒသတြင္း

အၿမဲ
နုိင္ငံတကာ

Well blowout ႏွင္႔ ေရၾကီးခ်ိန္တြင္ၿဖစ္ပြားေသာ ယုိဖိတ္မႈမ်ားသည္ ၾကီးမား

စေကး

မႈရွိသည္။

အႀကိမ္အေရအတြက္

တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ျဖစ္နုိင္ေခ်

ယိုဖိတ္မႈၿဖစ္ပြားၿခင္းမွာအလားအလာမရွိပါ။
အျပဳသေဘာ မသိသာ

ျပင္းအား

ေဆာင္ေသာ

အရင္းျမစ္ ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ နိမ့္ေသာ
အေရးပါမႈ

ေသာ

ေသးငယ္ေသာ အလယ္အလတ္ ၾကီးမားေသာ

အသင့္အတင့္

မသိသာေသာ အေသးအဖြဲ

ျမင့္ေသာ

အသင့္အတင့္

အဓိက

၆.၁၈.၄ ထပ္မံ ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း။



စီမံကိန္းတြင္ လူထု အသိေပးၿခင္း/တံ႔ၿု ပန္ၿခင္းတိ႔ပ
ု ါဝင္ေသာ တိက်ေသာ Spill
Response Plan ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ စီမံကိန္း၏အဆင္႔ဆင္႔တြင္
ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ

ယိုဖိတ္မႈမ်ားကို

သန္႔ရွင္းၿခင္းႏွင္႔

တံ႔ၿု ပန္မႈၿပဳၿခင္း

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္။ ယိုဖိတ္မႈမ်ားအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း
ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းႏွင္႔ သန္႔ရွင္းၿခင္းတို႔ ၿပဳလုပ္သြားမည္။ ညစ္ညမ္းမႈၿဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ
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ေနရာမ်ားကို ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္းႏွင္႔ ၿပဳၿပင္ၿပီးေနာက္ စိစစ္အတည္ၿပဳမ်ားကို
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။



တြင္းတူး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိက်ေသာအစီအစဥ္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊
သတ္မွတ္ထားေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အသံုးၿပဳၿခင္းႏွင္႔ ေရနံတင
ြ ္း ထိန္းခ်ဳပ္
မႈလိုက္နာရန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင္႔

သင္႔တင္႔ေသာ

ရႊံ႕ေၿမမ်ားကို

အသံုးၿပဳၿခင္း တိ႔က
ု ို လုိအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ (well kill အရည္မ်ား၊ ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈဆံုးရႈံးၿခင္းႏွင္႔ အကူပစၥည္းမ်ား) သတ္မွတ္ရန္ ထည္႔သင
ြ ္းသြားမည္။



တြင္းတူးျခင္းလုပ္ငန္း ၿပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအေကာင္းဆံုး ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္။



စက္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို အသံုးမၿပဳမွီ စစ္ေဆးမႈၿပဳမည္။



ေရနံတြင္းတြင္ ဖိအားကို အဆက္မၿပတ္တိုင္းတာၿပီး ထိန္းသိမ္းရန္ နွင္႔ တြင္းတူး
ျခင္းလုပ္ငန္း မွ ရႊံ႕မ်ားကို ၿပန္လည္အသံုးၿပဳရန္။



အေရးေပၚအေၿခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအား
သင္ၾကားေပးရန္။



စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေရနံတြင္းမ်ားႏွင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္
မည္သည္႔မေတာ္တဆ ေရနံဆီယိုဖိတ္မႈႏွင္႔ အၿခားေသာ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစ
ေသာပစၥည္းမ်ား ယိဖ
ု ိတ္မႈကိုဖယ္ရွားရန္ အေထာက္အပံ႔ ပစၥည္းႏွင္႔ ေဂၚၿပား
မ်ားကိုထားရွိရမည္။

၄င္းပစၥည္မ်ားသည္လည္း

ေၿမေအာက္ေရႏွင္႔

ေရ

မ်က္ႏွာၿပင္ အရင္းအၿမစ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။



စီမံကိန္းေနရာတြင္ အေရးေပၚအေၿခအေနအကူအညီမ်ားလိုအပ္ပါက ယိုဖိတ္မႈ
ဖယ္ရွားရန္ အေထာက္အပံ႔ပစၥည္းႏွင္႔ ယိုဖိတ္မႈကို စုေဆာင္းရန္ tray မ်ားထား
ရွိရမည္။



ညစ္ညမ္းေနေသာ ေၿမသားကို စီမံကိန္းမွ ဖယ္ရွားရန္ ႏွင္႔ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္း
စီမံခန္ ့ခြေ
ဲ သာျခံဝင္း ထဲတင
ြ ္ စြန္႔ပစ္ရမည္။



မည္သည္႔ ေနရာတြင္မဆို ၿဖစ္ပြားေသာ ေရနံဆီ သိ႔ု ဓါတုေဗဒပစၥည္း ႏွင႔္
ရႊံ႕ယိုဖိတ္မႈကို HSE ဝန္ထမ္းထံသ႔ို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။



တြင္းသစ္မ်ား နွင္႔ ၿပန္လည္အသံုးၿပဳႏိုင္ေသာတြင္းမ်ားတြင္ cellar မ်ားကို
ႏွစ္ထပ္ cellars အၿဖစ္ၿမွင္႔တင္ရမည္။
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၆.၁၈.၅ က်န္ရွိေနေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ၏ အတိုင္းအတာ
မေတာ္တဆေရနံယုိစိမမ
့္ ၊ႈ ယိုဖိတ္မႈမ်ား နွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ တိုင္းတာ
မႈမ်ားၾကာင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏိုင္မႈမွာ အေသးအဖြ႔အ
ဲ ၿဖစ္သာ က်န္ရွိသည္။

၆.၁၉ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမွ

တဆင့္

မီးေလာင္မႈ

ႏွင့္

ေပါက္ကမ
ြဲ ႈမ်ားေၾကာင္႔

ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြး ထိခုိက္မႈ၊ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အရည္အေသြး၊ ေၿမေအာက္ေရ
အရည္အေသြး

ႏွင္႔

ဆက္စပ္ေနေသာ

ေဒသရင္း

ႏွင္႔

ေရေနသဘာဝ

အရင္းအၿမစ္မ်ားကို (ေနရင္းေဒသမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင္႔ တိရစၦာန္မ်ား) ထိခုိက္ေစမႈ
၆.၁၉.၁ သက္ေရာက္မႈ အရင္းအျမစ္
ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွွ
တဆင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ႏွင့္ ေပါက္ကမ
ြဲ ႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ သိသာထင္ရွား
ေသာ

ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးေစေသာ

အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါသည္။

ထု႔ျိ ပင္

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူ အေရအတြက္ တုိးပြားလာမႈသည္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း
ထိန္းခ်ဳပ္၍

မရနုိင္ေသာ

မီးေဘးအႏၱရာယ္ကိုျဖစ္ပြားေစနုိင္ပါသည္။

ႏွစ္တစ္

ေလွ်ာက္ ပူၿပီး ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားအရ ေဒသတြင္း ရွိ
စိုက္ခင္းမ်ားမွာ ေျခာက္ေသြ႔ၿပီး မီးေဘးအႏၱရာယ္မွာ အထူး စိုးရိမ္ရပါသည္။

၆.၁၉.၂ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သည္။



သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးရန္ ေနရာမ်ား။



ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို တြင္းမ်ားမွ ေပ ၁၀၀ အကြာ၊ ေလ ဆန္တက္

သည့္ေနရာတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ အပူခံနုိင္သည့္ ျပာခြက္ျဖင့္ ထည့္ၿပီး ေသာက္သံုး
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆.၁၉.၃အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေရးပါပံု
မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အဓိက ထင္ရွားသည့္
ရလဒ္မ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အကဲျဖတ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ေဒသတြင္းက်က္စားရာ ေနရာေဒသ ေပ်ာက္ကြယ္သြားနုိင္ၿပီး သီးႏွံပင္မ်ား မွာ
ဆုိးရြားေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ဆိုးရြားစြာထိခုိက္လာနုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ
သည္။
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ဇယား ၆.၂၂

ေလထု၊ ျမင္ရေသာ အရာမ်ား ၊ ေရ၊ ေျမဆီလႊာ၊ ေဒသတြင္း စားက်က္မ်ား ႏွင႔္

ေရေနရင္း သတၲဝါမ်ားနွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ပန္းမန္မ်ား ႏွင္႔ တိရိစၦာန္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ႏို္င္မႈမ်ား
(မီးေဘး)
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ေလထု၊

ေရထု၊

ေျမ၊

ေဒသတြင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊

ပန္းမန္မ်ားႏွင့္

တိရစ
ိ ၦာန္မ်ား အေပၚတြင္ မီးေဘးသက္ေရာက္မႈ

အမ်ိဳးအစား

တုိက္ရိုက္

ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

အတုိင္းအတာ

ျပည္တင
ြ ္း

စေကး

စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စေကး

အႀကိမ္အေရအတြက္

ျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အေတာအတြင္း ျဖစ္ေပၚနုိင္

ျဖစ္နုိင္ေခ်

မျဖစ္နုိင္ေခ်
အျပဳသေဘာ

ျပင္းအား

ေဆာင္ေသာ

အရင္းအျမစ္

နိမ့္ေသာ

ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ
ထင္ရွားမႈ

မသိသာေသာ

သြယ္ဝိုက္
ေရတို

ျဖစ္ေပၚလာမႈ
ေရရွည္

ေဒသတြင္း

အၿမဲ
ႏုိင္ငံတကာ

မသိသာေသာ ေသးေသာ အသင့္အတင့္ ၾကီးေသာ
အသင့္အတင့္
အေသးအဖြဲ

ျမင့္ေသာ

အသင့္အတင့္

အဓိက

၆.၁၉.၄ ထပ္တိုး ေလွ်ာ့ခ်မႈ၊ စီမံမႈ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ



အေရးေပၚ အေျခအေနျပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္အရ ေပၚေပါက္လာေသာ မီးေဘး
မ်ားအား ထိ္န္းခ်ဳပ္ရန္ မီးေဘးထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ား၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရး
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။



မီးေဘးထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကိရိယာမ်ားကို တြင္းမ်ား ရွိရာေနရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္ေတာ္
ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိသင့္သည္။



မီးေဘးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
သင္တန္းကိုလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။



တြင္းမ်ားျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္းကို လံုၿခံဳေသာ အျပဳအမူႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မရေသာ
ေပါက္ကမ
ြဲ ႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္
အေနနွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ သိုေလွာင္ေရးႏွင့္ ေပါက္ကြဲ
ေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
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တြင္းတူးျခင္းမွ လြဲမွားထြက္လာေသာ အရာမ်ားကို ဖ်က္စီးပစ္ရမည္။



မီးေဘးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန သရုပ္ျပမႈကို
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၆.၁၉.၅ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေရးပါပံု
မီးေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႔

ေဘးအႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏိုင္မႈမွာ

အေသးအဖြဲ ့

အျဖစ္

ေလွ်ာ့ခ်နုိင္သည္။

၆.၂၀ ရပ္ရြာလူထု က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
၆.၂၀.၁ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ရပ္ရြာလူထု

က်န္းမာေရး

ႏွင့္

လံုၿခံဳေရးအေပၚတြင္

ေလထု၊

အသံ၊

ေရ

အရည္အေသြး ႏွင့္ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးမ်ားကို ျဖစ္လာနုိင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အခန္း ၆.၅၊ ၆.၆၊ ၆.၉၊ ၆.၁၀၊ ၆.၁၃၊ ၆.၁၄၊ ၆.၁၅၊ ၆.၁၇၊
၆.၁၈ ႏွင့္ ၆.၂၀ တိ႔တ
ု င
ြ ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရအရည္အေသြး ႏွင့္ ေျမ
ဆီလႊာအရည္အေသြးမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား ၏ အဓိက စိုးရိမ္သည့္အခ်က္တစ္ခ်က္
ျဖစ္ေသာ လူထု ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အဓိက စိုးရိမ္ၾကေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္
ပါသည္။
စီမံကိန္း လည္ပတ္စဥ္ ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ အျခား
ဝန္ထမ္းမ်ား

ကို

မခန္

့အပ္ဘဲ

မန္းေရနံေျမတြင္ရွိေသာ

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

ဝန္ထမ္းေပါင္း ၅၀ ႏွင့္ ၅၀၀ ၾကား ကို အလုပ္ခန္႔အပ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကန္ထရိုက္တာမ်ား

အေနႏွင့္

စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ား

ပတ္သက္ၿပီး

ႏွင့္

ကိရိယာမ်ားႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု

ေရဆိုးမ်ား
ေမွ်ာ္မွန္း

ထားပါသည္။ ကန္ထရုိက္တာမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ေဒသခံမ်ားအေပၚ အေႏွာင့္
အယွက္မျဖစ္ေစရဘဲ ဥပမာ-အမ်ား ျပည္သူေနရာေဒသအတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ
စီမံခန္ ့ခြထ
ဲ ားျခင္းမရွိေသာ စြန္ ့ပစ္ ပစၥည္းမ်ား လူထု ရပ္ဝန္းအတြင္းရွိခဲ့လွ်င္ ကို
ဆုိလုိသည္။
စီမံကိန္းတည္ေဆာက္လုပက
္ ိုင္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ အဆင့္မ်ားတြင္
တိုးလာေသာ ယာဥ္ေၾကာမ်ား သြားလာမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအား ယာဥ္မ်ား ႏွင့္
ထိခုိက္လာနုိင္ မႈမ်ား တုိးပြားလာနုိင္ပါသည္။။

၆.၂၀.၂ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား
လူထုက်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလထု ၊
အသံ၊ ေရထု ႏွင့္ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးကို ထိခုိက္ေစနုိင္ေသာ သက္ေရာက္လာ
ႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ အခန္း ၆.၅၊ ၆.၆၊ ၆.၉၊ ၆.၁၀ ၆.၁၃၊ ၆.၁၄၊ ၆.၁၅၊ ၆.၁၇၊ ၆.၁၈
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ႏွင့္ ၆.၂၀

တို ့ကို ကိုးကားၿပီး ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္

ျဖစ္ပါသည္။
စီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယာဥ္ေၾကာျပႆနာမ်ား အတြက္ ေဒသခံမ်ား
ေနထုိင္ရာ ေနရာအတြင္း တြင္ ညဖက္ ယာဥ္မေမာင္းရ အမိန္႔ႏွင့္ အရွိန္ကန္႔သတ္
မႈမ်ား ပါဝင္ေသာ လံၿု ခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား တင္ျခင္း / ခ်ျခင္းမ်ားကို ေန႔ဘက္ အလုပ္အခ်ိန္တင
ြ ္သာ ျပဳလုပ္
ရမည္ဟု ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စီမံမႈမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ
H တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၆.၂၀.၃ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေရးပါပံု
ယာဥ္အႏၱရာယ္မ်ားသည္ မန္းေရနံေျမတဝုိက္တြင္ ရွိေသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္
ၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ပါသည္။ အနီးအနားတြင္ရွိေသာ ရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္
ေသာ ရြာသားမ်ားမွာ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ လမ္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ လုပင
္ န္း
လည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း အသံုးျပဳဖူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္
ေၾကာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထိခုိက္လြယ္မႈကို အသင့္အတင့္ အေျခအေန ဟုသာ
သတ္မွတ္ပါသည္။ သက္ေရာက္မႈ ျပင္းအားမွာ အလယ္အလတ္ ျဖစ္ပါသည္။
သက္ေရာက္မႈကို အလယ္အလတ္အဆင့္ ဟု သတ္မွတ္သည္။

ဇယား ၆.၂၃

လူထု က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အေပၚ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္ လူထု က်န္းမာေရး
ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

အျပဳသေဘာမေဆာင္ အျပဳသေဘာေဆာင္

သဘာဝ

ေသာ

ၾကားေန

ေသာ

ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိေသာ

လူႏွင့္

တိရစၦာန္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ

ႏွင့္

အေသအေပ်ာက္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား
ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးအစား

တုိက္ရုိက္

သြယ္ဝိုက္

ျဖစ္ေပၚမႈ

သက္ေရာက္မႈသည္

တည္ေဆာက္စဥ္ႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္အခ်ိန္တင
ြ ္း ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ခန္ ့မွန္းျခင္း။
ၾကာခ်ိန္

ယာယီ

ေရတုိ
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သက္ေရာက္မႈသည္

တည္ေဆာက္စဥ္ႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္စဥ္

အခ်ိန္တင
ြ ္း ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ခန့္မွန္းျခင္း။
အတုိင္းအတာ

နုိင္ငံတြင္း

ေဒသတြင္း

နုိင္ငံတကာ

လုပ္ငန္းခြင္အနီး သက္ေရာက္မႈကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိ
စေကး

ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ယာဥ္မ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အခ်ိန္တင
ြ ္ဆက္တုိက္လည္ပတ္ ေနမည္ျဖစ္သည္။

အႀကိမ္အေရအတြက္

ယာဥ္ေၾကာမ်ား

ႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ေဒသခံမ်ားအေန

ႏွင့္

ယာဥ္ေၾကာမ်ား ကို သိသည္ဆုိသည္မွာ ျဖစ္နုိင္ေခ်နည္းေသာ္လည္း
ျဖစ္နုိင္ေခ်လည္းရွိပါသည္။
ျပင္းအား

အျပဳသ

မသိသာေသာ

ေဘာ

ေသးငယ္

အလယ္

ၾကီးမား

ေသာ

အလတ္

ေသာ

ေဆာင္
ေသာ
သက္ေရာက္မႈ ျပင္းအားသည္ အသင့္အတင့္ျဖစ္သည္။
အရင္းအျမစ္

နိမ့္ေသာ

ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ
ထင္ရွားမႈ

အသင့္အတင့္

ျမင့္ေသာ

ထိခုိက္လယ
ြ ္မႈ သည္ ျမင့္မားသည္။
မထိခုိက္ေသာ အေသးအဖြဲ

အသင့္အ

အဓိက

တင့္
အေရးပါမႈမွာ အသင့္အတင့္သာ သတ္မွတ္ပါသည္။

၆.၂၀.၄ ထပ္တုိးေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား



ကန္ထရုိ္က္တာ
ေဒသခံမ်ားသို႔

တစ္ဦးျဖစ္သည့္
ျဖစ္လာနုိင္ေသာ

EHS

စီမံမႈအဖြဲ႔

ကို

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

အနီးအနားရွိ
ေလွ်ာ့ခ်ရန္

အတြက္ ဖြ႔စ
ဲ ည္း ရမည္ျဖစ္ပါသည္။



တည္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနစဥ္တင
ြ ္

အရွိန္ သတ္မွတ္မႈကို ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထားရွိရပါမည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ အေတာအတြင္းတြင္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ ၄၀
ထက္ မပိုေသာ အရွိန္ျဖင့္ သာ ေမာင္းႏွင္ရပါမည္။
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၆.၂၀.၅ ၾကြင္းက်န္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အေရးပါပံု
ၾကြင္းက်န္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ယာဥ္ တုိက္မိမႈမ်ား ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္
လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ယာဥ္မ်ားကို
အရွိန္သတ္မွတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ႀကြင္းက်န္ေသာ သက္ေရာက္မႈကို အေသး
အဖြဲ သက္ေရာက္မႈ ဟုသာ မွတ္ယူပါသည္။

၇. စုေပါင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ၿခင္း
စုေပါင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္

ေနရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သဘာဝအရင္းအၿမစ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ စီမံကိ္န္းေၾကာင္႔ တိုက္ရိုက္ရရွိလာေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို လက္ရွိ၊
ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စီမံကိန္းဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ေဆာင္ရြက္

ေနစဥ္တင
ြ ္ ၿဖစ္ေပၚႏို္င္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ႏွင္႔ ထိခိုက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္း
လုပ္ေဆာင္ေသာ အခ်ိန္တင
ြ ္မွ ထပ္ဆင္႔တိုးၿမွင္႔ လာေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားၿဖစ္သည္။
IFC

(၂၀၁၂)

၏

သတ္မွတ္ခ်က္အရ

စုေပါင္းအက်ဳိး

သက္ေရာက္မႈသည္

ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ သိပၸံနည္းဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ႏွင္႔ /သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိခိုက္
ခံရေသာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အေရးၾကီးေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရေသာ ထိခုိက္ခံရ
မႈမ်ား ၿဖစ္သည္။ ဥပမာအားၿဖင္႔ ေရထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားေၾကာင္႔ ၿမစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ
ေရစီးဆင္းမႈကို ေလ်ာ႔နည္းေစၿခင္း၊ အနည္အႏွစ္က်မႈ တိုးၿမွင္႔လာၿခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာ
ပိတ္ဆို႔မႈတိုးၿမွင႔လ
္ ာၿခင္း ႏွင္႔ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚၿခင္းတို႔ၿဖစ္သည္။
စုေပါင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအၿဖစ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားေသာ
ထပ္မံၿဖစ္ေပၚလာႏို္င္ေသာ

ထိခိုက္မႈမ်ားမွာ

အၿခားတိုးတက္မႈမ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စီမံကိန္း ေနရာ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၾကိဳတင္စီမံထားေသာ EOR ႏွင႔္
ၿပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ပါက ၾကီးမားေသာ
ထိခုိက္မႈမ်ားကို ၿဖစ္ေပၚေစသည္။ ၄င္းထိခုိက္မႈမ်ားသည္ ထိခိုက္မႈတစ္ခု ႏွင႔္
တစ္ခုၾကားထပ္တူက်မႈမ်ား (ဥပမာ - ေလ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရအရည္အေသြး ေၿပာင္းလဲ
မႈအၾကား ထိခိုက္မႈ အက်ယ္အဝန္းထပ္တူက်မႈ) သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယာယီ ထပ္တူက်မႈ
(ဥပမာ- တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင္႔ အတူ အၿခားေသာ အရင္းအၿမစ္မ်ားမွ
ဆူညံမႈ၊ ထိခိုက္မႈမ်ား) မွ တဆင္႔ တိုးၿမွင္႔ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။
မန္းေရနံေၿမအတြင္း လူထုသို႔ေၾကညာထားေသာ သတင္းမ်ားမွ အၿခားမည္သည္႔
ၾကိဳတင္စီမံထားေသာ EOR ႏွင္႔ ၿပန္လည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား မရွိပါ။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင္႔ အၿခားေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွ တစ္ၿပဳိင္တည္းၿဖစ္ေပၚေစေသာ စုေပါင္း
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေတြ႔ၾကံဳႏိုင္ၿခင္း မရွိပါ။
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မန္းေရနံေျမတြင္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခန္း ၆.၁၇
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ရွိတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္

သဘာဝ

ျပန္လည္ဖံြၿဖိဳးတိုး

တက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ျဖစ္ထန
ြ ္းေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး စုေပါင္း
သက္ေရာက္မႈေႀကာင့္

အျခားလက္ခံနုိင္ဖြယ္မရွိသည့္

သက္ေရာက္မႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚေစမည္ မဟုတ္ပါ။ EOR အစီအစဥ္ကို ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နုိင္ေျခ
ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္

စနစ္တက်

ေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Power Mechanical Equipment (PME)
ပစၥည္းမ်ား

(အခန္း

ဆူညံသံဆုိင္ရာ

၆.၅-၆

တြင္ေဖာျ္ပပါရွိသည့္

သက္ေရာက္မႈမ်ား

Generator, Crane, Forklift, rig

ေလထုအရည္အေသြးနွင့္

ရွိနုိင္သည့္

ပစၥည္းမတင္ယာဥ္မ်ား၊

နွင့္ ေရနံတြင္းတူးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္း

ကိရိယာမ်ား) ကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခန္း ၆.၅-၆
တြင္ အဆိုျပဳထားသည့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားနွင့္အညီ အဆုိပါ
လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ EOR
အစီအစဥ္ကို ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နုိင္ေျခရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စနစ္
တက် ေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ရုပ္ဝတၳဳ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားနွင့္
စြန႔ပ
္ စ္ေရမ်ားကို စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္ (ေနာက္ဆက္တြဲ-ဇ) နွင့္အညီ
လက္ခံနုိင္ေျခမရွိသည့္ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ကိုင္တြယ္
ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
EOR

အစီအစဥ္အရ

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လိုအပ္သည့္

စုစုေပါင္း လုပ္သားအင္အား (၅၀) သည္ လက္ရွိတြင္ မန္းေရနံေျမတြင္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သားအင္အား ထပ္မံလိုအပ္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ လုပ္သား
အေပၚ စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈ ရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

၈. သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင္႔ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္
ဤအပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္း၊ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင္႔ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈ
ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္ (EMP) ကို
ေဖာ္ၿပထားသည္။ EMP သည္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈတင
ြ ္က်င္႔သံုးေနေသာ MPRL
E&P ၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကတိကဝတ္မ်ားအေပၚ လိုိက္နာမႈႏွင္႔
ေလွ်ာ႔ခ်ေရး အတိုင္းအတာမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကို စစ္ေဆးမႈ ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔မႈ
ၿပဳေနေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ၿပထားသည္။
ထိ႔အ
ု ၿပင္ EMP သည္ ေကာ္ပိုရိတ္ ေဘးအႏၱရာယ္ ႏွင္႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ၿပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင္႔ အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း
ေဖာ္ၿပေပးထားပါသည္။
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EMP ၏ က်န္ရွိေသာအခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္း တည္
ေဆာက္ထားသည္။
 အခန္း ၈.၁ သည္စီမံကိန္း၏ ဥပေဒေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ အဖြ႕ဲ အစည္း
ဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

နည္းဥပေဒမ်ားကို ဖြင႔ဆ
္ ိုထားသည္။
 အခန္း ၈.၂ သည္ စီမံကိန္းႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ အၾကံၿပဳထားေသာ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး အတိုင္းအတာမ်ားႏွင္႔
၄င္းအတိုင္းအတာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္
ေသာ HSE နည္းစနစ္ကိုလည္း ေဖာ္ၿပထားသည္။
 အခန္း ၈.၃ တြင္ EMP ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေရး
အစီအစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ၿပထားသည္။
 အခန္း ၈.၄

တြင္

စီမံကိန္းအတြက္

အေရးေပၚအေၿခအေနတြင္

တံ႕ု ၿပန္ေရးအစီအစဥ္ ကို ေဖာ္ၿပထားသည္။

၈.၁. စီမံကိန္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္မ်ား
ဤအပိုင္းတြင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ ႏွင့္
အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေဖာ္ၿပထားသည္။

၈.၁.၁ ေကာ္ပိုရိတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ
MPRL

E&P

တြင္

ၿပည္႔စံုေသာ

HSE

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ

နည္းစနစ္တစ္ခုကို

အတည္ၿပဳထားသည္။ ၄င္း နည္းစနစ္သည္ ကုမၸဏီ၏ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ နည္းစနစ္တင
ြ ္
အေရးပါေသာ စနစ္တစ္ခု ၿဖစ္ၿပီး ပံု ၈.၁ တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။ စီမံကန
ိ ္းတြင္
လုိအပ္ေသာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားမွာ


မေတာ္တဆမႈ မၿဖစ္ေစရန္၊



လူထုကို အႏၱရာယ္ မၿဖစ္ေစရန္၊



သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ မၿဖစ္ေစရန္။

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

164

ဇယား ၈.၁

MPRL E&P က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး နွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမူဝါဒ

က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ (HSE) မူဝါဒ အၿပင္
MPRL E&P တြင္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါပံုမ်ားအတိုင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ
(Envirnomental)

မူဝါဒ၊

လူမႈတာဝန္သိလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

(CSR)

မူဝါဒ

ႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ (HR) မူဝါဒ မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ (ပံု - ၈.၂-၄)
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ဇယား ၈.၂

MPRL E&P သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ
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ဇယား ၈.၃

MPRL E&P ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ယူမႈဆုိင္ရာမူဝါဒ
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ဇယား ၈.၄

MPRL E&P လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ
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၈.၁.၂. ၿမန္မာႏိုင္ငံ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
မူဝါဒ ႏွင့္ တရားဥပေဒျပဳေရး မူေဘာင္အား အခန္း (၃) တြင္ အေသးစိတ္ေဆြး
ေႏြးျပီး ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အခန္းက႑တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းလ်ာထားမႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ
ဆက္စပ္မႈ၊ EIA ေလ့လာမႈမ်ားသည္ ဇယား (၃.၁) တြင္ ပါဝင္ျပီးျဖစ္သည္။

၈.၂. ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင္႔ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးအတိုင္းအတာမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ႏွင္႔ EIA လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအရ MPRL E&P သည္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေသခ်ာစြာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိုးတက္
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သာြ းရန္ ကတိကဝတ္ၿပဳသည္။ ၄င္း ကတိကဝတ္မ်ားသည္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္း၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ကတိ
ကဝတ္ ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းမွ ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ကတိကဝတ္ၿပဳထားေသာ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး အတိုင္းအတာ
မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ဇယား ၈.၁ အရ ေအာက္တင
ြ ္ေဖာ္ၿပထားသည္။ ၄င္းေလွ်ာ႔ခ်ေရး
အတိုင္းအတာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
အစီအစဥ္ ႏွင္႔ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ခြၿဲ ခားသတ္မွတ္ထားသည္။
စီမံကိန္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ
အေသးစိတ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္တင
ြ ္ ေဖာ္ၿပထားသည္။
MPRL E&P ၏ စီမံကိန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ မန္းေရနံေျမႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္
ေဒသတြင္

ေလ်ာ့ခ်ေရးအတိုင္းအတာမ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္

အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁,၃၀၀,၀၀၀) နီးပါး အသံုးျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေန
ေသးေသာ စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး အတိုင္းအတာမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ထပ္တိုးဘ႑ာ အျဖစ္
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၀၀,၀၀၀) ႏွင့္ အထက္ လုိအပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ရပါသည္။
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ဇယား ၈.၁.

အဓိက ထိခုိက္မႈမ်ားႏွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး/ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးအတိုင္းအတာမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္

ၿဖစ္ႏိုင္ေသာ

ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း/ေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား

က်န္ရွိေသာ

ေစာင္႔ၾကည္႔ၿခင္း အခ်ိန္/ၾကိမ္ႏႈန္း

တာ၀န္ရွိသူ

ဆက္စပ္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ/

အက်ိဳး

ပတ္သက္ေနေသာ

ၿပႆနာမ်ား

သက္ေရာက္မႈ

အစီအစဥ္မ်ား

မ်ား၏
အတိုင္းအတာ
သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား
တည္ေဆာက္ၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔
EOR အေဆာက္အဦႏွင္႔

 မန္းေရနံေၿမ၏ လက္ရွိအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း

ၿပန္လည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳး တိုးတက္ေရး

မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာေနရာမ်ားၿဖစ္ၿပီး အထိအခို္က္မခံေသာ ေနရာမ်ားမွ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္

အေဝးတြင္တည္ရွိသည္။

အသံုးၿပဳေသာ PME မ်ားေၾကာင့္

 တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႔ပိုင္း အလုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကန္႔သတ္ထား

ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေလ

သည္။

မေၿပာပေလာက္ MPRL E&P ၏

ဒီဇိုင္းအဆင္႔ႏွင္႔

MPRL E&P

ပါ

Compliance

အေကာင္

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ

ဌာနမွ

အထည္ေဖာ္ၿခင္း

တစ္နွစ္လွ်င္

အဆင္႔

တစ္ႀကိမ္

 စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းထားေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုသာ အသံုးၿပဳရမည္။
ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ေဒသရင္း  NSR မ်ားအနီးတြင္ အသံုးၿပဳေသာ PME မ်ားအတြက္ အင္ဂ်င္မ်ားေပၚတြင္ ဆူညံသံေလွ်ာ႔ခ်ေပး

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင႔္

ေဂဟစနစ္အရင္းအၿမစ္မ်ား

စာရင္းစစ္ၿခင္း

အရည္အေသြး၊ ဆူညံမႈ ႏွင္႔

(ဥပမာ- ေနရင္းေဒသမ်ား ႏွင္႔

ေသာ ေသတၱာမ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးၿပဳေစမည္။ (ဥပမာ - ရြာမ်ားအနီး)

မသက္ဆိုင္ပါ

MPRL E&P HSE
ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

လုိက္နာမႈ

 သင္႔ေလ်ာ္ေသာ PPE ဥပမာ - နားအကာအကြယ္မ်ားကို MPRL E&P ၏ လုပ္သားမ်ားတြင္ အသံုး

ပန္းမန္မ်ား) ကို ထိခိုက္မႈမ်ား

ၿပဳေစမည္။

 သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားကို ရွင္းလင္းရာတြင္ ေဒသေနရင္းမ်ားဆံုးရံႈးမႈွ ႏွင္႔ အေႏွာင္႔အယွက္မၿဖစ္ေစ
ရန္ လက္ၿဖင္႔ အသံုးၿပဳၿပီး ရွင္းလင္းေစမည္။

 ႏွစ္ရွည္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား (ေဒသရင္း သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားမွီခိုမႈရွိေသာ ေဒသေနရင္းသစ္ပင္
ၾကီးမ်ား) ကို ရွင္းလင္းၿခင္း မၿပဳရပါ။

 ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းၿခင္း ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ေရြ႕လ်ားအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား အမဲဆီ
သုတ္ၿခင္း၊ ေခ်ာင္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား က်စ္လစ္စြာတပ္ဆင္အသံုးၿပဳၿခင္း နွင္႔ ပ်က္စီး
ေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္း တို႔ၿပဳလုပ္မည္။

 စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင္႔ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို (ဥပမာ - ထရပ္ကားမ်ား) အလုပ္ခ်ိန္
မ်ားအၾကားတြင္ ေခတၱရပ္နားေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ အနားေပးၿခင္းတိ႔က
ု ို ၿပဳလုပ္မည္။ ရံဖန္ရံခါ အသံုး
ျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

 လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား၊ ကြန္ပရက္ဆာမ်ား ႏွင္႔ အၿခားစက္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးမျပဳေသာ
အခ်ိန္တင
ြ ္ ရပ္နားထားမည္။

 စက္ပစၥည္းမ်ားကို မရပ္မနား အသံုးျပဳျခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ႔ခ်သြားမည္။
 အရပ္မ်က္ႏွာတစ္ဖက္တည္းသို႔ ဦးတည္၍ ဆူညံသံမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈရွိေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား
အသံုးၿပဳမႈကို အသံမ်ား အရပ္မ်က္ႏွာအဖက္ဖက္သို႔ ေၿပာင္း ေရႊ ့ေစၿခင္းၿဖင္႔ အသံုးျပဳမည္။
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ထိ္န္းခ်ဳပ္မႈ အတိုင္းအတာမ်ား ဥပမာအားၿဖင္႔ ယာယီအသံကာကြယ္ေသာ အတားအဆီးမ်ားနွင္႔
အသံကာပစၥည္းမ်ားကို အသံုးၿပဳမည္။

တြင္းတူးလုပ္ငန္း



ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ
ေလ၊ ဆူညံမႈ၊ ေရမ်က္ႏွာၿပင္

MPRL E&P ၏ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္ကို မန္းေရနံေၿမတြင္ စနစ္တက် အေကာင္

မေၿပာပေလာက္ MPRL E&P ၏

MPRL E&P

စြန႔ပ
္ စ္အမိႈက္

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

ပါ

အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္

Compliance

Drill muds အၿဖစ္အသံုးၿပဳေသာ WBM ႏွင္႔ KCl ပိုလီမာတိ႔မ
ု ွာ အဆိပ္အေတာက္ မၿဖစ္ေစႏိုင္

ဌာနမွ တစ္နွစ္

အရည္အေသြး၊ ေၿမေအာက္ေရ

သည့္အျပင္ ၿပန္လည္အသံုးၿပဳၿခင္း ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ထားေသာ ပစၥည္း

လွ်င္ တစ္ႀကိမ္

အရည္အေသြး၊

မ်ားၿဖစ္သည္။ စြန္႔ပစ္ရန္လုိအပ္ပါက NEQEG လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာမည္။

လိုက္နာမႈ

Fluid နည္းစနစ္တြင္လည္း စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ အသံုးၿပဳရမည္။ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို

စစ္ေဆးျခင္း

ေၿမဆီလႊာႏွင္႔အတူ ေဒသေနရင္း





ႏွင္႔ ေရေနသဘာဝ

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပါဝင္ေပါင္းစပ္မႈမ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္

အရင္းအၿမစ္မ်ား (ေဒသေနရင္း၊

ၿဖစ္ေစႏိုင္မႈ၊ bioavailability ႏွင္႔ bioaccumulation အစရွိသၿဖင္႔ အသံုးၿပဳၿခင္း နွင္႔ စြန္႔ပစ္ၿခင္း

သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင္႔ တိရိစာၦ န္မ်ား)

ၿပဳလုပ္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေလွ်ာ႔ခ်ေရး တိ႔က
ု ို ထည္႔သင
ြ ္း

အား ထိခိုက္မႈမ်ား

စဥ္းစားရမည္။


MPRL E&P ၏

MPRL E&P HSE

စြန႔ပ
္ စ္အမိႈက္

Compliance

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္၊
သဘာဝပတ္ဝန္း

တစ္နွစ္လွ်င္

Barite stock fluid formulation အသံုးျပဳရပါက သတၱဳအညစ္အေၾကးပါဝင္မႈ (အဓိကအားျဖင့္

က်င္ဆိုင္ရာ

တစ္ႀကိမ္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင႔္

ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ NEQEG လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ေရး အစီအစဥ္

လုိက္နာမႈ

အတိုင္း Drilling fluid မ်ားအား အသံုးခ်မႈ၊ cutting treatment ႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈမ်ားအား လုိက္နာ

စာရင္းစစ္ၿခင္း

ျပီး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရမည္။


ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

ဌာနမွ

Mercury ႏွင့္ Cadmium) ကိုလည္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ရမည္။


MPRL E&P HSE

Drilling fluid အတြက္ ေျမေပၚေရ အသံုးျပဳမႈအား အနည္းဆံုး အသံုးျပဳပါမည္။ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ေျမေပၚေရ ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း၊ ထပ္မံ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္မည္။



ေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ တြင္းတူး စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအဖြ႔ဲမွ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတိုင္း ေရနံတင
ြ ္းမ်ား တူးေဖာ္မည္။

ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ



လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

မေၿပာပေလာက္ MPRL E&P ၏

အေကာင္အထည္ MPRL E&P HSE

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ မွ



စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႔ပိုင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္မည္။

ပါ

ေဖာ္ၿခင္း အဆင္႔

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

Compliance

ေဒသရင္း သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားကို

ဌာနမွ တစ္နွစ္

ထိခိုက္မႈမ်ား

လွ်င္ တစ္ႀကိမ္

မသက္ဆိုင္ပါ

လိုက္နာမႈ
စစ္ေဆးျခင္း
ေျမတူးျခင္း၊

လမ္းေဖာက္ရန္လုိအပ္ေသာ ရွင္းလင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ားကို လက္ျဖင္႔

မေျပာပေလာက္ MPRL E&P ၏

အေကာင္အ

MPRL E&P HSE

ေျမေနရာျပင္ဆင္ျခင္း/

အသံုးျပဳရေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိသ
ု ာ အသံုးျပဳရန္ ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ သဘာဝေပါက္ပင္မ်ား

ပါ

Compliance

ထည္ေဖာ္ၿခင္း

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

ရွင္းလင္းျခင္း ႏွင္႔

(သစ္ပင္ၾကီးမ်ား) ကို ခုတ္လွဲျခင္း မျပဳပါ။

ဌာနမွ

အဆင္႔

ဒီဇိုင္းအဆင္႔တင
ြ ္ ေၿခလ်င္လမ္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္။ (လမ္းအသစ္မ်ား၏အက်ယ္မွာ

တစ္နွစ္လွ်င္

၅ မီတာထက္မပိုရ)

တစ္ႀကိမ္

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံုကိုသိရွိေစရန္ မျဖစ္မေန သင္တန္းပို႔ခ်ရန္ အၾကံျပဳ ေထာက္ခံ

လိုက္နာမႈ

ပါသည္။ ၄င္းသင္တန္းတြင္ ပါဝင္ရမည္႔ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ:

စစ္ေဆးျခင္း

ထပ္မံလမ္းေဖာက္ျခင္းမွ





ေဒသေနရင္း ေဂဟစနစ္၊
သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ား



(ေဒသေနရင္းမ်ား၊
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သစ္ပင္ပန္းမန္ နွင္႔ တိရိစာၦ န္မ်ား) 

သဘာဝေပါက္ပင္ရွင္းလင္းမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား နွင့္ အတူ မ်ိဳးစိတ္ကမ
ြဲ ်ား ႏွင္႔ ခုတ္ထြင္

အား ထိခိုက္မႈမ်ား

ရွင္းလင္းႏိုင္မည့္ အပင္အရြယ္အစားမ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပရန္။


ေဒသမ်ိဳးစိတ္ကြဲတိရိစာၦ န္မ်ားကို အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား (ဥပမာေျမြမ်ား) တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား (လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္လံုၿခံဳမႈ ႏွင္႔
ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ရႈေထာင္႔အျမင္)

စနစ္မက်ေသာ



စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္မႈ အရင္းအျမစ္အေပၚမူတည္ၿပီး အေရာင္ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ထားေသာ

မေျပာပ

MPRL E&P ၏

အေကာင္အ

MPRL E&P

စြန႔ပ
္ စ္အမိႈက္

အမိႈက္စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ားမွ ေျမေပၚေရ၊

အမႈိက္ပံုးမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အမိႈက္၊ ျပန္လည္အသံုးၿပဳႏိုင္ေသာအမိႈက္၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ

ေလာက္ပါ

Compliance

ထည္ေဖာ္ၿခင္း

အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္

ေျမေအာက္ေရ၊ ေျမဆီလႊာ

အမိႈက္ ႏွင္႔ ေအာ္ဂဲနစ္ အမိႈက္မ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ေစရမည္။

ဌာနမွ

အဆင္႔

ခြျဲ ခားစြန္႔ပစ္ထားေသာ အမိႈက္မ်ားကို အမိႈက္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ သိုေလွာင္ရံုသ႔ို ေန႔စဥ္ ယာယီ

တစ္နွစ္လွ်င္

ဆက္စပ္ေသာ ေဒသရင္း

သိုေလွာင္စြန႔ပ
္ စ္မႈ ျပဳလုပ္မည္။ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ သိုေလွာင္ရုံကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ

တစ္ႀကိမ္

ေရေနေဂဟစနစ္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မွ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ ျပဳမည္။

လုိက္နာမႈ

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အမႈိက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ကန္ထရိုက္တာမွ

စစ္ေဆးၿခင္း

အရည္အေသြး ႏွင္႔

အရင္းအျမစ္မ်ား





(ေဒသေနရင္းမ်ား၊
သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ား ႏွင္႔



တိရိစာၦ န္မ်ား) အေပၚ
ထိခိုက္မႈမ်ား

MPRL E&P HSE
ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

သိမ္းဆည္းမည္။
ေဆြးျမည္႔ႏိုင္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္အမႈိက္မ်ားကို ေဆြးျမည္႔ေစေသာနည္းကို အသံုးျပဳၿပီး
ေျမၾသဇာႏွင္႔ ေျမဆီလႊာအျဖစ္အသံုးျပဳမည္။



ေဆြးျမည္႔ျခင္းမရွိေသာ အမႈိက္မ်ားကို စနစ္တက် ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ ေရြ႕လ်ားနိုင္ေသာ
မီးရႈိ႕စက္ျဖင္႔ ဖ်က္ဆီးမည္။ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးၿပီး က်န္ရွိေသာအစိုင္အခဲမ်ားကို



ေဆြးျမည္႔ေစသာနည္းတြင္ ျပန္လည္အသံုးၿပဳမည္။
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ အမိႈက္မ်ားကို စနစ္က်စြာ စြန္႔ပစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေသာ
ကန္ထရိုက္တာမွ သိမ္းဆည္းမည္။ ကန္ထရိုက္တာမွ သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ အမႈိက္မ်ား
ကို concrete bunker ျဖင္႔ ေျမေအာက္သို႔ ႏွစ္ျမွဳပ္မည္။


စနစ္မက်ေသာ

စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားအား အမိႈက္မ်ား စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ နည္းစနစ္ကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည္။
တစ္ကိုယ္ေရသံုး ေရဆိုးမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး camp အတြင္းရွိ မိလႅာကန္မ်ားတြင္

မေျပာပ

MPRL E&P ၏

ဒီဇိုင္းႏွင္႔

ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္မႈမွ ေျမေပၚေရ၊

သိမ္းဆည္းထားၿပီး ခြင႔ျ္ ပဳခ်က္ လုိင္စင္ ရရွိထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သန္႔ရွင္းမႈ ႏွင္႔

ေလာက္ပါ -

Compliance

အေကာင္အထည္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ

ေျမေအာက္ေရ၊ ေျမဆီလႊာ

ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္မည္။

အေသးအဖြဲ

ဌာနမွ

ေဖာ္ၿခင္း အဆင္႔

အရည္အေသြး၊





ေျမျပင္ေဒသေနရင္း ႏွင္႔
ေရေနေဒသေနရင္းမ်ားႏွင္႔အတူ



ဆက္စပ္ေနေသာ
သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားႏွင္႔



တိရိစာၦ န္မ်ားကို ထိခိုက္မႈမ်ား

ျပန္လည္သန္႔ရွင္းမႈျပဳထားေသာ စြန္႔ထုတ္ထားေသာ ေရဆိုးသည္ NEQEG မွ ခ်မွတ္ထားေသာ

တစ္နွစ္လွ်င္

လမ္းညႊန္ခ်က္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။

တစ္ႀကိမ္

မိုးရြာသြန္းစဥ္ စီးဆင္းလာေသာ ေရဆိုးတြင္ ႏုန္းပါဝင္မႈကို ဖယ္ရွားရန္ ေရဆိုးေျမာင္းထဲသ႔ို

လုက
ိ ္နာမႈ

စြန႔ထ
္ ုတ္ျခင္း မျပဳမီ ေရကန္ထသ
ဲ ို႔ စီးဆင္းေစမည္။

စစ္ေဆးၿခင္း

MPRL E&P

စြန႔ပ
္ စ္အမိႈက္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္

MPRL E&P HSE
ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

မိုးသည္းထန္စာြ ရြာသြန္းခ်ိန္တြင္ ေျမတိုက္စားျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္အကာအကြယ္ ႏွင္႔
ေရဆုိးေျမာင္းမ်ားတြင္ ေျမကတုတ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုး ေျမသားမ်က္ႏွာျပင္အျဖစ္ထားရွိမည္။



သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ေရဆိုးေျမာင္း ေျမမ်က္ႏွာျပင္ကို ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ၿပီး လိုအပ္ေသာေနရာတြင္
အသံုးျပဳမည္။
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မ်က္ႏွာျပင္စီးဆင္းမႈမွ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္သြားမည္။
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ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ႏွင္႔ အနည္အႏွစ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို အထူးသၿဖင္႔
မိုးသည္းထန္စာြ ရြာသြန္းေနခ်ိန္တင
ြ ္ စနစ္တက်လည္ပတ္မႈ ရွိေစရန္ ပံုမွန္ျပဳျပင္ စစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္ရမည္။ ၾကြင္းက်န္ရွိေနေသာ ႏုန္း ႏွင္႔ သဲၾကမ္းမ်ားကို ပံုမွန္ဖယ္ရွားသြားမည္။



စီးဆင္းမႈမွ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ရန္ အလားအလာမရွိေသာ နယ္ေျမေဒသအရင္းအျမစ္မ်ားကို
အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည္။



ဆီပါဝင္ေနေသာေရ ႏွင္႔ အမဲဆီကို ခြၿဲ ခားစစ္ထုတ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေထာက္အပံ႔ ပစၥည္း
မ်ားကို ဆီျဖည္႔ေသာ အေဆာက္အဦမ်ား၊ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ကားရပ္နားေသာေနရာမ်ား၊ ဆီသို
ေလွာင္ရံု ႏွင္႔ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ျခင္း ႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ မည္။



သန္႔စင္ထားေသာေရဆိုးမ်ားကုိစြန္႔ထုတ္ရာ ေရမ်က္ႏွာျပင္ကို (ေနရာအတိအက် မဟုတ္ေသာ္
လည္း လက္ရွိစီမံကိန္းေနရာေပၚ တြင္မူတည္ၿပီး) သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း စြန႔ထ
္ ုတ္မည္႔
ေရဆိုးပမာဏကို လက္ခံႏိုင္ေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္တင
ြ ္သာ သတ္မွတ္စန
ြ ္႔ပစ္ၿခင္းၿပဳမည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အဆင္႔
ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ



လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။

မေၿပာပေလာက္ MPRL E&P ၏

အေကာင္အ

MPRL E&P HSE

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး



စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေန႔ပိုင္း အခ်ိန္တင
ြ ္သာ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္မည္။

ပါ

Compliance

ထည္ေဖာ္ၿခင္း

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

စက္မ်ားေၾကာင္႔

ဌာနမွ

အဆင္႔

ေၿမၿပင္သစ္ပင္ပန္းမန္ ႏွင္႔

တစ္နွစ္လွ်င္

တိရိစာၦ န္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား

တစ္ႀကိမ္

မသက္ဆိုင္ပါ

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင႔္
လုိက္နာမႈကို
စစ္ေဆးျခင္း
ေရမ်က္ႏွာၿပင္ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရ



အရင္းအၿမစ္မ်ားၿဖစ္ေသာ
သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ား



အသံုးၿပဳၿခင္းမွ ထိခိုက္မႈမ်ား


EOR လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္
ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား



MPRL E&P ၏

ဒီဇိုင္းအဆင္႔ ႏွင္႔

MPRL E&P HSE

မ်ားကို ေလ့လာရမည္။

Compliance

အေကာင္အ

ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ႏွင့္

ပိတ္မည့္ ေရနံတင
ြ ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ subsurface တည္ေဆာက္ပံုမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ

ဌာနမွ

ထည္ေဖာ္ၿခင္း

မ်ားကို ခြျဲ ခားရန္ ျပဳလုပ္မည္။

တစ္နွစ္လွ်င္

အဆင္႔

စီမံကိန္းတြင္ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ႏွင္႔ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲမႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈကို

တစ္ႀကိမ္

ေလ်ာ႔ခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ MOGE မွ (ေက်ာက္တန္း ေျမေအာက္ေရတြင္း ႏွင့္ မန္းေခ်ာင္း-

လုိက္နာမႈကို

ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္းဌာန) ေရျဖန္႔ေဝမႈစနစ္ (၂) ခုတည္းသာ အသံုးျပဳပါမည္။

စစ္ေဆးျခင္း

ဓါတ္ျပဳမႈတင
ြ ္ ျဖည္႔သင
ြ ္းေသာဓါတုေဗဒပစၥည္း ပမာဏသည္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ
အနည္းဆံုးအသံုးျပဳမႈျဖစ္၍ ေရနံေလွာင္ကန္တင
ြ ္ စုပ္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္း

အသံုးၿပဳၿခင္းေၾကာင္႔

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင္႔ ေရာစပ္ျခင္းျဖင္႔ သိုေလွာင္ထားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ရမည္။

ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြးကို
ထိခိုက္မႈမ်ား

EOR အတြက္ လိုအပ္ေသာသဲမ်ား ခြဲျခားရန္ ဘူမိေဗဒတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ သိုေလွာင္ကန္
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အေသးအဖြဲ

အေသးအဖြဲ

MPRL E&P ၏

ေဒသခံဆက္ဆံေရးမွဴး

MPRL E&P

Compliance

လုပ္ငန္းခြင္လည္ပတ္မႈ

ဌာနမွ

မန္ေနဂ်ာ

တစ္နွစ္လွ်င္

EOR လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ဓါတုေဗဒပစၥည္းအရည္မ်ားဖိတ္စင္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး

တစ္ႀကိမ္

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတိုင္းအတာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင႔္

MPRL E&P
September 2018

ဒီဇိုင္းအဆင္႔

မသက္ဆိုင္ပါ

မသက္ဆိုင္ပါ

MPRL E&P HSE
ညိႈႏႈိင္းေရးမွဴး
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ထပ္မံေလွ်ာ႔ခ်မႈမ်ားအျဖစ္ EOR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မတိုင္မီ၊ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းႏွင္႔

လုိက္နာမႈကို

ေဆာင္ရြက္မႈအၿပီးကာလမ်ားတြင္ ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြးကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ့လာရန္

စစ္ေဆးျခင္း

ေျမေအာက္ေရေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
သင္႔သည္။ ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္သင့္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ
ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ကုသမႈမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

MPRL E&P ၏

အေကာင္အ

MPRL E&P HSE

သဘာဝပတ္ဝန္း

Compliance

ထည္ေဖာ္ၿခင္း

ညိႈႏႈိင္းေရးမွဴး

က်င္ဆိုင္ရာ

ဌာနမွ

အဆင္႔

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ

တစ္နွစ္လွ်င္

ေရး အစီအစဥ္

တစ္ႀကိမ္
စစ္ေဆးၿခင္းႏွင႔္
လုိက္နာမႈကို
စစ္ေဆးျခင္း



စနစ္မက်ေသာ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္မႈ အရင္းအၿမစ္အေပၚမူတည္ၿပီး အေရာင္ခြၿဲ ခားသတ္မွတ္ထားေသာ

မေၿပာပေလာက္ MPRL E&P ၏

အေကာင္အ

MPRL E&P HSE

စြန႔ပ
္ စ္အမိႈက္

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္

အမႈိက္စြန႔ပ
္ စ္မႈမ်ားမွ ေျမေပၚေရ၊

အမႈိက္ပံုးမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အမိႈက္၊ ၿပန္လည္အသံုးၿပဳႏိုင္ေသာ အမိႈက္၊ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစေသာ ပါ

Compliance

ထည္ေဖာ္ၿခင္း

ေၿမေအာက္ေရ၊ ေၿမဆီလႊာ

အမိႈက္ႏွင္႔ ေအာ္ဂဲနစ္ အမိႈက္မ်ားအၿဖစ္ ခြဲၿခားစြန္႔ပစ္ေစရမည္။

ဌာနမွ

အဆင္႔

ခြၿဲ ခားစြန္႔ပစ္ထားေသာ အမိႈကမ
္ ်ားကို အမိႈက္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ သိုေလွာင္ရံုသ႔ို ေန႔စဥ္ ယာယီ

တစ္နွစ္လွ်င္

ေၿမၿပင္ေဒသရင္း ႏွင္႔

သိုေလွာင္စြန႔ပ
္ စ္မႈ ၿပဳမည္။ အမိႈက္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ သိုေလွာင္ရံုကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ

တစ္ႀကိမ္

ေရေနေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မွ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ ၿပဳမည္။

လုိက္နာမႈကို

ၿပန္လည္ အသံုးၿပဳႏိုင္ေသာ အမႈိက္မ်ားကို ခြင္႔ၿပဳထားေသာ ကန္ထရိုက္တာမွ သိမ္းဆည္းမည္။

စစ္ေဆးျခင္း

အရည္အေသြးႏွင္႔အတူ 

အရင္းအၿမစ္မ်ား (ေနရင္း
ေဒသမ်ား၊





ေဆြးၿမည္႔ႏိုင္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္အမႈိက္မ်ားကို ေဆြးၿမည္႔ေစေသာ နည္းကို အသံုးၿပဳၿပီး

သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ားႏွင္႔
တိရိစာၦ န္မ်ား) အေပၚ

ေၿမၾသဇာႏွင္႔ ေၿမဆီလႊာအၿဖစ္အသံုးၿပဳမည္။



ထိခိုက္မႈမ်ား

ေဆြးၿမည္႔ၿခင္းမရွိေသာ အမႈိက္မ်ားကို စနစ္တက် ဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ ေရြ႕လ်ားနိုင္ေသာ
မီးရႈိ႕စက္ၿဖင္႔ ဖ်က္ဆီးမည္။ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးၿပီး က်န္ရွိေသာအစိုင္အခဲမ်ားကို ေဆြးၿမည္႔ေစေသာ
နည္းတြင္ၿပန္လည္အသံုးၿပဳမည္။



အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစေသာ အမိႈက္မ်ားကို စနစ္က်စြာ စြန္႔ပစ္ၿပီး ခြင္႔ၿပဳခ်က္ရရွိထားေသာ
ကန္ထရိုက္တာ မွ သိမ္းဆည္းမည္။ ကန္ထရိုက္တာမွ သိမ္းဆည္းၿခင္းမၿပဳႏိုင္ေသာ
အမႈိက္မ်ားကို concrete bunker ၿဖင္႔ ေၿမေအာက္သို႔ ႏွစ္ၿမွဳပ္မည္။



စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အမိႈက္မ်ား စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ နည္းစနစ္ကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမည္။



တစ္ကိုယ္ေရသံုး ေရဆိုးမ်ားကို တည္ေဆာက္လုပ္ေရး camp အတြင္းရွိ မိလႅာကန္မ်ားတြင္

မေၿပာပေလာက္ MPRL E&P ၏

အေကာင္အ

MPRL E&P HSE

စြန႔ပ
္ စ္အမိႈက္

ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္မႈႏွင္႔

သိမ္းဆည္းထားၿပီး ခြင႔ၿ္ ပဳခ်က္ လုိင္စင္ ရရွိထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သန္႔ရွင္းမႈ ႏွင္႔

ေသာ မွ အေသး Compliance

ထည္ေဖာ္ၿခင္း

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္

ေၿမသားအစိုင္အခဲမ်ားေၾကာင္႔

ထိန္းသိမ္းမႈကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ၿပဳလုပ္မည္။

အဖြဲ အထိ

အဆင္႔

စနစ္မက်ေသာ

ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊ ေၿမေအာက္ေရ၊

ဌာနမွ

ၿပန္လည္သန္႔ရွင္းမႈၿပဳထားေသာ တစ္ကိုယ္ေရသံုးေရဆိုးမ်ားသည္ NEQEG မွခ်မွတ္ထားေသာ

တစ္နွစ္လွ်င္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။

တစ္ႀကိမ္

စြန႔ထ
္ ုတ္ထားေသာ ေရတြင္ ဓါတုေဗဒပါဝင္မႈကိုေလ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ ဓါတ္ျပဳမႈတင
ြ ္

လုိက္နာမႈကို

ေရေနေဒသေနရင္းမ်ားႏွင္႔အတူ

ၿဖည္႔သင
ြ ္းေသာ ဓါတုေဗဒပစၥည္း ပမာဏသည္ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး

စစ္ေဆးျခင္း

ဆက္စပ္ေနေသာ

ေရနံေလွာင္ကန္တင
ြ ္ စုပ္ယူစုေဆာင္းၿခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း ႏွင္႔ ေရာစပ္ၿခင္းၿဖင္႔



ေၿမဆီလႊာ၊ ေၿမၿပင္ေဒသေနရင္း
ႏွင္႔



သိုေလွာင္ထားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ရမည္။ ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာဆားငန္္ရည္မ်ားတြင္
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သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားႏွင္႔

ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားကို ဆားငန္္ရည္ၿပန္လည္ သန္႔ရွင္းေစေသာနည္းၿဖင္႔

တိရိစာၦ န္မ်ားကို ထိခိုက္မႈမ်ား

ေလွာင္ကန္မ်ားထဲသို႔ ၿပန္္လည္ ၿဖည္႔သင
ြ ္း အသံုးၿပဳမည္။ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား
ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာဆီကို ျပန္လည္သန္႔စင္ စက္ထဲသို႔ ၿပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး ေရနံစိမ္းအၿဖစ္
ၿပန္လည္ထုတ္လုပ္မည္။


တြင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တြင္းစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ားကို လိုအပ္သလို
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ရာ တြင္းတစ္တြင္းစီ အတြက္ ေအာက္ပါတု႔ိ ပါဝင္ပါသည္

ေရနံထြက္ေပါက္မ်ားအားလံုးကို အဂၤေတျဖင့္ တင္းႀကပ္စြာ ပိတ္စည္းျခင္း၊



ထြက္ေပါက္မ်ား၏ ထိပ္ဆံုးအပိုင္းတြင္ Cement plug မ်ားျဖင့္ နွစ္ထပ္စည္းႀကပ္ျခင္း၊
( Cement Plug ၂ ခု X ေပ ၃၀၀)





Casing မ်ားအတြင္း အရည္ျဖည့္သင
ြ ္းျခင္းနွင့္ Cement plug မ်က္နွာျပင္ေနရာခ်ျခင္း၊

ေရထုတ္လုပ္မႈနည္းေစႏိုင္ရန္အတြက္ ေရထြက္မ်ားေသာ ေရနံတြင္းမ်ားကို အျပီးသတ္ျပန္လည္
ပိတ္သိမ္းမႈ ျပဳလုပ္မည္။



သီးသန္႔ဇုန္ သတ္မွတ္ျခင္း - downhole equipment ေရနံတြင္း သံုးပစၥည္းမ်ားကို ျပဳျပင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္
ေရဆိုးထြက္ေပါက္မ်ားအား တားဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း။





စြန႔ထ
္ ုတ္ေရမ်ားကို Gravity နည္းလမ္းျဖင့္ ေရနံတင
ြ ္းမ်ားအား ပိတသ
္ ိမ္းမည္။
စြန႔ထ
္ ုတ္ေရမ်ားကို ျပန္လည္ထည့္သင
ြ ္းျခင္းျဖင့္ ေရနံတြင္းမ်ား ပိတသ
္ ိမ္းမည္။
ရရွိလာေသာ စြန႔ထ
္ ုတ္ေရမ်ားသည္ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ ႔ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ အတြက္
NEQEG မွ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုထဲသို ဓ
့ ာတ္



ေငြ ့မ်ားထုတ္လႊတ္ျခင္းမွ
ျဖစ္ေပၚလာေသာအက်ိဳးသက္



ေရာက္မႈမ်ား




ASRs မ်ားမွ အေဝးဆံုးျဖစ္ေသာ ရွိႏွင့္ၿပီးသား ေရနံတြင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္း

အေသးအဖြဲ

MPRL E&P ၏

အေကာင္အ

MPRL E&P HSE

သဘာဝပတ္ဝန္း

စဥ္မ်ား။

Compliance

ထည္ေဖာ္ၿခင္း

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

က်င္ဆိုင္ရာ

ေကာင္းမြန္ေသာ ထိန္းသိမ္းနည္း ႏွင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို

ဌာနမွ

အဆင္႔

နည္းနုိင္သမွ် နည္းေအာင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

တစ္နွစ္လွ်င္

ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ရာတြင္ ေလထုထသ
ဲ ို႔ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈကို

တစ္ႀကိမ္

နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ NEQEG အတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္း။

လုိက္နာမႈကို

Echo meter ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဂတ္စ္ ထုတ္လႊတ္မႈ ကို အပတ္စဥ္ တုိင္းတာေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္

စစ္ေဆးျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ေရး အစီအစဥ္

ေလ့လာျခင္းျပဳလုပ္၍ ထုတ္လႊတ္ေသာဂတ္စ္ ပမာဏမွာ လက္ခံနုိင္ သည့္ အေနအထား ရွိပါက
LPG စက္ရလ
ံု ိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း။


မီးေဘးထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ စနစ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း။



တြင္းမ်ားမွ ဂတ္စ္ ထုတ္လႊတ္မႈကို အေျခခံက်က် တတ္နုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။



ေလထြက္ေပါက္မ်ားကို တပ္ဆင္ရာတြင္ အဆိ္ပ္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္း၊
ေလသယ္ေဆာင္မည့္ ဦးတည္ရာ၊ ေလထြက္ေပါက္ပံုစံႏွင့္ ေနရာ၊ ျဖစ္လာနုိင္ေသာ ASR မွ
အကြာအေဝး ကို ASR မ်ားသိ႔ု ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း။
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ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ARS မ်ားတြင္ ဂတ္စ္မႈတ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလထု အရည္အေသြးကို
ညစ္ညမ္းၿပီး၊ လက္ခံနုိင္ျခင္းမရွိေသာ အေနထားကို ညႊန္ျပနုိင္ၿပီး၊ တုန႔ျ္ ပန္နုိင္ရန္အတြက္
ဂတ္စ္မ်ား ေပါင္းစပ္မႈမ်ားကို ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

မေတာ္တဆမႈ ၿဖစ္စဥ္မ်ား
ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားယိုဖိတ္မႈ၊



စီမံကိန္းတြင္ လူထု အသိေပးၿခင္း/တံ႔ၿု ပန္ၿခင္းတိ႔ပ
ု ါဝင္ေသာ တိက်ေသာ ဆီယိုဖိတ္ျခင္း

အေသးအဖြဲ

MPRL E&P ၏

အေကာင္အ

MPRL E&P HSE

အေရးေပၚအေျခ

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

အေနႀကိဳတင္

ေရနံတြင္းႏွင္႔ေလွာင္ကန္မ်ား

တုန႔ျ္ ပန္မႈအစီအစဥ္ (Spill Response Plan) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ စီမံကိန္း၏

Compliance

ထည္ေဖာ္ၿခင္း

ယိုဖိတ္မႈေၾကာင္႔ ေၿမဆီလႊာ

အဆင္႔ဆင္႔တင
ြ ္ ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ယိုဖိတ္မႈမ်ားကို သန္႔ရွင္းၿခင္း ႏွင့္ တံ႔ၿု ပန္မႈၿပဳၿခင္း

ဌာနမွ

အဆင္႔

အရည္အေသြး ထိခုိက္မႈ၊

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္။ ယိုဖိတ္မႈမ်ားအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း ႏွင္႔

တစ္နွစ္လွ်င္

ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အရည္အေသြး၊

သန္႔ရွင္းၿခင္းတို႔ ၿပဳလုပ္သြားမည္။ ညစ္ညမ္းမႈၿဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေနရာမ်ားကို ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ၿခင္း

တစ္ႀကိမ္

ေၿမေအာက္ေရအရည္အေသြးႏွင္႔

ႏွင္႔ ၿပဳၿပင္ၿပီးေနာက္ စီစစ္အတည္ၿပဳမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သာြ းမည္။

လုိက္နာမႈကို

ဆီယိုဖိတ္မႈတုန္႔ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တုန္႔ျပန္မႈအဖြဲ႔၊

စစ္ေဆးျခင္း

ဆက္စပ္ေနေသာ ေဒသရင္းႏွင္႔



ေရေနသဘာ၀အရင္းအၿမစ္မ်ား
ကို (ေနရင္းေဒသမ်ား၊

ျပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္၊
ဆီယိုဖိတ္ျခင္း
တုန႔ျ္ ပန္မႈ အစီအစဥ္

သန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပါဝင္သည္။


ဆီၿပန္လည္ၿဖည္႔ၿခင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယိုစိမ႔မ
္ ႈ ႏွင္႔ ေၿမၿပင္သ႔ယ
ို ိုဖိတ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္

သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင္႔ တိရစၦာန္မ်ား)

သတ္မွတ္ထားေသာ မာေသာေၿမေနရာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္။ ယိုဖိတ္မႈမ်ားကို

ထိခက
ို ္မႈမ်ား

သိမ္းယူၿခင္းနည္းစနစ္မ်ားကို တပ္ဆင္ၿပီး ဆီမ်ားကို ၿပန္လည္အသံုးၿပဳၿခင္း၊ မီးရိႈ႕ဖ်က္စီးၿခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဒသခံကန္ထရိုက္တာမ်ားမွ ဖယ္ရွားေစၿခင္းတိ႔က
ု ို ၿပဳလုပ္မည္။ ေၿမမာမဟုတ္ေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ား (သိ႔)ု ကိရိယာမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးၿခင္းႏွင္႔ ဆီၿပန္လည္
ၿဖည္႔ၿခင္း တိ႔ု ၿပဳလုပ္ပါက drip tray မ်ားကို အသံုးၿပဳရမည္။


ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ ေျမျပင္ေနရာ၊ ေသာက္သံုးေရ (သိ႔)ု အိမ္သံုးေရအၿဖစ္ အသံုးၿပဳ
ေနေသာေရတြင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အၿမင္႔ဆံုးအမွတ္အၿဖစ္ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ မီတာ
၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အေဆာက္အဦ (ဥပမာ-ဓါတုေဗဒပစၥည္း သိုေလွာင္ရံု)
ေဆာက္လုပ္ၿခင္းမၿပဳရပါ။



လက္ရွိ Underground Storage Tank (UST) မ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းၿပီး
ဆက္လက္အသံုးၿပဳမည္႔ USTမ်ားအား နည္းစနစ္အသစ္ကို အသံုးၿပဳၿပီး အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အသံုးမၿပဳသင္႔ေသာ စြန္႔ပစ္ UST မ်ားကို အၿပီးအပိုင္ပိတ္သိမ္းျခင္းၿပဳလုပ္သင္႔သည္။
UST အသစ္မ်ားသည္လည္း ေၿမေအာက္ေရတြင္းမ်ား၊ သိုေလွာင္ကန္မ်ား ႏွင္႔ အၿခားေသာ
ေရအရင္းၿမစ္ရွိေသာေနရာမ်ား ႏွင္႔ ေၿမမ်က္ႏွာၿပင္နိမ္႔ေသာ ေရလႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာေနရာမ်ား ႏွင့္
သတ္မွတ္ အကြာအေဝးတြင္ထားရွိၿပီး သံေခ်းတက္ၿခင္းမရွိေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿခင္းတို႔
ၿပဳလုပ္ရမည္။



စီမံကိန္း ႏွင္႔ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ေရၾကီးခ်ိန္တင
ြ ္ ၿဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ကာကြယ္ရန္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းၿခင္း
ၿပဳလုပ္ရမည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အားလံုးသည္ စီမံကိန္းအထူးျပဳ ေရၾကီးမႈေဘး
အႏၱရာယ္မွကင္းရွင္းေစရန္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင္႔ ပံုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
တည္ေဆာက္ၿခင္းၿပဳလုပ္ရမည္။



အေထာက္အပံ႔ပစၥည္း၊ အေဆာက္အဦ၊ စက္ရံု ႏွင္႔ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္ ေရၾကီးမႈ
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မည့္ အလားအလာအနည္းဆံုး ေနရာတြင္ တည္ရွိရမည္။
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အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ၿပင္ပပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ကုိယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊
အေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ ဗဟုသုတဆိုင္ရာ
သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင္႔ ပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာ စာရင္းတစ္ခုကို ၿပင္ဆင္ထားသင္႔သည္။
ထိုစာရင္းတြင္ ယိုဖိတ္မႈကို ရွင္းလင္းၿခင္း၊ ေရၾကီးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္း ႏွင္႔ ေရသန္႔ရွင္းၿခင္း
ျပဳျပင္မႈတ႔ို ၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ အထူးျပဳ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါ ပါဝင္သင့္သည္။



တည္ေဆာက္ေရး ႏွင္႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ႏွင္႔ အရည္အခ်င္းၿပည္႔မီ
ေသာ လုပ္သားမ်ားကို အသံုးၿပဳရမည္။



ေရနံတြင္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္၊ ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည္႔ရႈျခင္း ႏွင္႔
သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားၿဖင္႔ ထိန္းသိမ္း အသံုးၿပဳရမည္။ (ဥပမာ- ရႊံ႕ေၿမ
အေလးခ်ိန္စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ)



ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းၿခင္း နွင္႔ ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္။



တြင္းတူးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမျဖစ္ရန္အတြက္
ေရနံတြင္းတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားတြင္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ စံသတ္မွတ္ထားေသာ ေရနံတြင္း တူးေဖာ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း အသံုးျပဳျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရႊံ႕ေျမမ်ား
(လိုအပ္ပါက well kill အရည္မ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆံုးရႈံးၿခင္း ႏွင္႔ အကူပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳကာ
ရႊံ႕ေျမျပဳလုပ္ျခင္း) ကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် စီစဥ္ရမည္။



တြင္းတူးျခင္း ၿပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအေကာင္းဆံုး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္။



လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္အသံုးမျပဳမီ
စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည္။



ေရနံတြင္းတြင္ ဖိအားကို အဆက္မၿပတ္တိုင္းတာၿပီးထိန္းသိမ္းရန္ နွင့္ တြင္းတူးျခင္း မွ ရႊံ႕မ်ားကို
ၿပန္လည္ အသံုးၿပဳရမည္။



အေရးေပၚအေၿခအေနဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအား သင္ၾကားေပး
ရမည္။



စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ေရနံတြင္းေနရာမ်ားႏွင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ မည္သည့္
မေတာ္တဆ ေရနံဆီယိုဖိတ္မႈႏွင္႔ အၿခား ေသာအႏၱရယ္ၿဖစ္ေစေသာပစၥည္းမ်ား ယိုဖိတ္မႈကို
ဖယ္ရွားရန္ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ေဂၚၿပားမ်ားကိုထားရွိရမည္။ ၄င္းယိုဖိတ္မႈမ်ား
သည္လည္း ေၿမေအာက္ေရႏွင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အရင္းအၿမစ္မ်ားသိ႔ု ဝင္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္
ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။



စီမံကိန္းေနရာတြင္ အေရးေပၚအေၿခအေန အကူအညီမ်ားလိုအပ္ပါက ယိုဖိတ္မႈကိုဖယ္ရွားရန္
အေထာက္အပံ႔ပစၥည္း ႏွင္႔ ယိုဖိတ္မႈကို စုေဆာင္းရန္ tray မ်ားထားရွိရမည္။



ညစ္ညမ္းသြားေသာ ေၿမသားကို စီမံကိန္းမွ ဖယ္ရွားရန္ ႏွင့္ WMP ထဲတင
ြ ္ စြန႔ပ
္ စ္ရမည္။



ေရနံဆီ၊ ဓါတုေဗဒပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ရႊံ႕ႏြံ စသည့္ မည္သည့္ယိုဖိတ္မႈမ်ိဳးကိုမဆိုျဖစ္ပြားပါက
ယိုဖိတ္ေသာေနရာ၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရအတြက္၊ ပမာဏတို႔အား HSE ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးထံသုိ႔
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရမည္။
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ေရနံတြင္းသစ္မ်ားနွင္႔ ၿပန္လည္အသံုးၿပဳႏိုင္ေသာေရနံတင
ြ ္းမ်ားတြင္ cellar မ်ားကို ႏွစ္ထပ္
cellars အၿဖစ္ၿမွင္႔တင္ရမည္။

Re-perforation



ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးရန္ေနရာ သတ္မွတ္ေပးမည္။

တြင္အသံုးၿပဳေသာ



ေဆးလိပ္ေသာက္ၿခင္းကို ေရနံတြင္းမ်ားမွ ေပ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ အကြာအေဝး၊ ေလတင္အရပ္

ေပါက္ကေ
ြဲ စေသာ
ပစၥည္းမ်ားေၾကာင္႔ ေလထု၊
ေၿမေအာက္ေရ၊ ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊

တြင္ ေဆးလိပ္ၿပာခံခြက္မ်ားၿဖင္႔သာ ခြင့္ျပဳမည္။



ေၿမၿပင္ေနရင္းေဒသမ်ား ႏွင္႔
ေရေန ေနရင္းႏွင္႔
ဆက္စပ္ေနေသာ

အေရးေပၚအေျခ

Compliance

ထည္ေဖာ္ၿခင္းအ

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

အေန ႀကိဳတင္

ဌာနမွ

ဆင္႔

ျပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္၊
မီးေဘးအႏၱရာယ္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္

လုိက္နာမႈကို

ေရနံတြင္းမ်ားအနီး သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မီးေလာင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္

စစ္ေဆးျခင္း

အလုပ္သမားတစ္ဦးအေနၿဖင္႔ မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင႔္ မီးေလာင္ေနစဥ္ လုပ္ေဆာင္သင္႔ေသာ
အေလ႔အက်င္႔မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းမ်ားကို မၿဖစ္မေနတက္ေရာက္ရမည္။

သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ားႏွင္႔
တိရိစာၦ န္မ်ား ကို

MPRL E&P HSE

စစ္ေဆးၿခင္းႏွင႔္

ပစၥည္းမ်ားကို ထားရွိရမည္။



အေကာင္အ

တစ္ႀကိမ္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားအပါအဝင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။



MPRL E&P ၏

တစ္နွစ္လွ်င္

အေရးေပၚအေၿခအေနၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္အရ မီးေလာင္မႈ ေဘးအႏၱရယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
အစီအစဥ္တင
ြ ္ ဆက္သယ
ြ ္ၿပန္ၾကားေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ မည္သည့္ မီးေလာင္မႈကိုမဆို

ေၿမဆီလႊာ၊ ရႈခင္းႏွင္႔ ျမင္ကင
ြ ္း၊
သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ား၊

အေသးအဖြဲ



မီးေလာင္ၿခင္းႏွင္႔

Re-perforation လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးၿပဳေသာ ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို
လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းအသံုးၿပဳရန္ နွင္႔ မေတာ္တဆေပါက္ကဲမ
ြ ႈမ်ား မၿဖစ္ေစရန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား

ေပါက္ကမ
ြဲ ႈၿဖစ္ေစၿခင္း

အဓိကလုိအပ္သည္။ ေပါက္ကေ
ြဲ စတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ၿခင္း၊

ထိခိုက္မႈမ်ား

သိုေလွာင္ၿခင္း ႏွင္႔ ကိုင္တြယ္ၿခင္းၿပဳရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿခင္း ႏွင္႔
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။



Re-perforation လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ misfire charges မ်ားအား ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရန္
စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးရမည္။

ေဒသခံ လူမႈအသိုက္အဝန္း၏



မီးေဘးအႏၱရာယ္ သင္တန္းႏွင္႔ တံ႔ၿု ပန္ၿခင္း အေလ႔အက်င္႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။



အနီးဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားထံသို႔ ကန္ထရိုက္တာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္

အေသးအဖြဲ

MPRL E&P ၏

အေကာင္အ

MPRL E&P HSE

Contractor HSE

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္၊

က်န္းမာေရးႏွင့္

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ “Contractor HSE”

Compliance

ထည္ေဖာ္ျခင္း

လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မည္။

ဌာနမွ

အဆင့္



စီမံကိန္းအတြက္ လမ္းပန္း-ပို႔ေဆာင္ေရး လံုၿခံဳစိတ္ရမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျဖစ္ ညအခ်ိန္
ကားမေမာင္းရျခင္း၊ ေက်းရြာ ေဒသမ်ားအတြင္း ယာဥ္အရွိန္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားပါဝင္မည္။
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားအား ေန႔ပိုင္းအလုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ကုန္တင္ ကုန္ခ်ခြင့္ျပဳမည္။



စီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အသံုးျပဳေသာ စက္တပ္ယာဥ္
မ်ား၏ အရွိန္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္လည္း စည္းကမ္းလိုက္နာေစမည္။ တည္ေဆာက္ေရး

တစ္နွစ္လွ်င္
တစ္ႀကိမ္

ယာဥ္အသြားအလာ
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္

စစ္ေဆးျခင္းႏွင႔္
လုိက္နာမႈကို
စစ္ေဆးျခင္း

လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း ယာဥ္အရွိန္အား တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ (၄၀) ႏႈန္းအထိသာ
ေမာင္းႏွင္ခြင့္ျပဳမည္။
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၈.၂.၁. သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
MPRL E&P သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အဖြ႔ဲအစည္း (EMP)
အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္း ႏွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအၿမစ္မ်ားကို
စီစဥ္ေပးရန္ ကတိကဝတ္ၿပဳသည္။ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ႏွင္႔
ကြ်မ္းက်င္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကလ
ို ည္း စီစဥ္ေပးမည္။ EMP အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈတင
ြ ္ပါဝင္မည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံု ႏွင္႔ တာဝန္ဝတၱရားကို ဇယား ၈.၂ တြင္ ေဖာ္ၿပေရးဆြဲထား
သည္။

ဇယား ၈.၂

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ တာဝန္ ႏွင္႔ ဝတၱရားမ်ား
ရာထူး

၀တၱရား

MPRL E&P
အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ

စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
ၾကီးၾကပ္ၿခင္း ႏွင္႔ ညွိႏိႈင္းၿခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာ

ႏွင္႔

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရမည္။
လုပ္ငန္း ႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာလူထု ႏွင္႔ ေကာင္းမြန္
ေသာ ဆက္သယ
ြ ္မႈကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရ
မည္။
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ စီမံကိန္း၏ နည္းပညာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင္႔ လုပ္ငန္း
တြင္းရွိ ကန္ထရိုက္တာ ၾကီးၾကပ္ၿခင္းတို႔ကို တာ၀န္ယူ
ရမည္။ အေရးေပၚအေၿခအေနတုံ႔ၿပန္ၿခင္း အစီအစဥ္
အပါအ၀င္ ေရနံယိုဖိတ္မႈ အေရးေပၚ အေၿခအေန
ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးမန္ေနဂ်ာ စီမံကိန္း၏

နည္းပညာဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ား

ႏွင္႔

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း
subcontractor မ်ားကို ၾကီးၾကပ္ၿခင္းတို႔ကို တာဝန္ယူ
ရမည္။
HSE ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

စီမံကိန္းႏွင္႔ တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္ စည္း
မ်ဥ္းအရၿပဌာန္းထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္
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ရာ လုိအပ္မႈမ်ား နွင္႔ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္မႈကို
ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကာကြယ္မႈ အစီအမံမ်ား
နွင္႔

ေရနံယိုဖိတ္မႈ

တံ႔ၿု ပန္ၿခင္းတြင္

လုိအပ္ေသာ

နည္းပညာဆိုင္ရာအေထာက္အပံ႔မ်ား

အေကာင္

အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ေစာင႔္ၾကည္႔ စစ္ေဆးရမည္။
ေဒသခံဆက္ဆံေရးမႈး

ေဒသခံလူထု၊

လယ္သမားႏွင္႔

အစိုးရ

တာဝန္ရွိ

သူမ်ားႏွင္႔ စီမံကိန္းကိုယ္စား ဆက္သယ
ြ ္မႈၿပဳရမည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအသိအၿမင္ႏွင္႔ ပညာေရး
ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဒသခံ လူထု အတြင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ကန္ထရိုက္တာ
စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ

တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္တာ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ ႏွင့္
လုိက္နာမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို တာဝန္ယူရမည္။

HSE မန္ေနဂ်ာ

သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအရ ၿပဌာန္း
ခ်က္မ်ား ႏွင္႔ EMP လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္

ၿပီးေၿမာက္ေအာင္

ၿမင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္တာ၏

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ကို

MPRL

E&P

၏

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာနွင္႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာတိ႔မ
ု ွ ၾကီးၾကပ္မည္။ ၄င္းၾကီးၾကပ္
မႈကို စီမံကိန္း၏မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအတိုင္းအတာမ်ားႏွင္႔ စီမံကိန္းရွိ တစ္ဆင့္ခံ
ကန္ထရိုက္တာဝန္ထမ္းမ်ား အၾကား တံ႔ၿု ပန္မႈအၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ MPRL
E&P

အဖြဲ႔အစည္းအေနၿဖင္႔

တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္တာ၏

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ႏွင္႔

အလုပ္ၿပီးေၿမာက္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မၿပတ္ အက်ိဳးရွိေသာ ၾကီးၾကပ္ၿခင္း ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ဝန္ထမ္း မ်ား ခန္႔အပ္ၿခင္းကို ၿပဳလုပ္မည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး မန္ေနဂ်ာ ႏွင္႔ HSE ညွိႏိႈ္င္းေရးမွဴးတိ႔သ
ု ည္ စီမံကိန္းေဒသတြင္
ကန္ထရိုက္တာမ်ား ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ၾကီးၾကပ္ၿပီး၊ လုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာမန္ေနဂ်ာ နွင္႔ HSE ညွိႏိႈ္င္းေရးမွဴးတို႔သည္ ကန္ထရို္က္တာမ်ား၏ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈ

အခ်ိန္တင
ြ ္

ၾကီးၾကပ္သာြ းမည္။

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္ပါဝင္ေသာ

ေဒသခံဆက္ဆံေရးမႈး (CLO) သည္ EMP ကို ေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ႏွင္႔ ေဒသခံလူထုႏွင္႔ စဥ္ဆက္မၿပတ္ ဆက္သယ
ြ ္မႈ ၿပဳရန္မွာ
အေရးပါသည္။
Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

181

၈.၂.၂. သင္တန္းႏွင္႔ အသိပညာေပးၿခင္း
MPRL E&P သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေၿခအေနမ်ားအေပၚ အေရးပါေသာ
ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ

၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္

သင္တန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္
စစ္ေဆးျခင္း၊

မွတ္တမ္းယူၿခင္းတို႔ ၿပဳလုပ္သြားမည္။ စီမံကိန္းတြင္ ဆက္စပ္လုပ္

ေဆာင္ေနေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာႏို္င္ေသာ ထိခုိ္က္မႈမ်ား၊
မူဝါဒႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ေအာင္ၿမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္႔

တာဝန္

ဝတၱရားမ်ား၏ အေရးပါမႈကို သိရွိသည္။
၄င္းအခ်က္မ်ားကို ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ရန္ သင္တန္းမ်ားကို နည္းလမ္း တက်ၿပဳလုပ္
ရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသိပညာ ႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိ႔အ
ု တြက္ သင္တန္းပို႔ခ်ၿခင္း
တြင္ ပါဝင္ရမည္႔ အခ်က္မ်ားမွာ

၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ
မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာေစၿခင္း၊



၄င္းထိခို္က္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္၊ ေရွာင္ရွားရန္ EIA ႏွင္႔ EMP တိ႔မ
ု ွ ကိုက္ညီမႈ
ရွိေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊



Change management ႏွင္႔ အေရးေပၚတံု႔ၿပန္မႈမ်ားကို ေအာင္ၿမင္စြာ ေဆာင္
ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ တာဝန္ ႏွင္႔ ဝတၱရားမ်ား

HSE ညွိႏိႈ္င္းေရးမွဴးသည္ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ၿခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သင္တန္းမွတ္တမ္း
မ်ားထိန္းသိမ္းၿခင္း ႏွင့္ ေစာင္႔ၾကည့္စစ္ေဆးၿခင္း ႏွင္႔ ၿပန္လည္ သံုးသပ္ၿခင္းတိ႔က
ု ို
ပံုမွန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ HSE မန္ေနဂ်ာသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္
မႈ ကိေ
ု တြ႔ဆံုေမးၿမန္းၿခင္း ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည႔္ၿခင္း တိ႔ျု ဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ အတည္ၿပဳ
ရမည္။
Site စစ္ေဆးၿခင္း ၿပဳလုပ္ရမည္႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လိုအပ္ပါက ၿပင္ပအရင္းအၿမစ္
မ်ားမွ သင္တန္းမ်ားလည္း ရရွိရမည္။ သင္တန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္
ေဖာ္ၿခင္းမတိုင္မီ HSE ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးမႈႏွင္႔
ကၽြမ္းက်င္မႈ အေပၚတြင္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္အရ ၄င္းဝန္ထမ္းသည္ အၿခားသူ
မ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ရမည္။
အလားတူပင္ စီမံကိ္န္းသည္ ကန္ထရိုက္တာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထံမွ ၄င္း၏ ဝန္ထမ္း
မ်ားအတြက္

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း

လုိအပ္သည္။

ကန္ထရိုက္တာ

တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ စီမံကိန္းအတြင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ HSE
အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးရန္လုိအပ္သည္။ ကန္ထရိုက္တာမ်ား အေနၿဖင္႔
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စြမ္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္မံလိုအပ္
သည့္ သင္တန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။
ကန္ထရိုက္တာ

၏

သင္တန္းအစီအစဥ္သည္

စီမံကိန္းမွ

ခြင႔ၿ္ ပဳခ်က္ရရွိရန္ႏွင္႔

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးၿခင္း ခံယူရန္

လံုေလာက္ေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ၿဖစ္ရမည္။



သင္တန္းရယူရန္လိုအပ္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ေပးရမည္။



စြမ္းေဆာင္ရည္ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးမည္။

၈.၂.၃. စစ္ေဆးၿခင္း
HSE စစ္ေဆးၿခင္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္တာမ်ားက ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္သြား
မည္။ စစ္ေဆးၿခင္းႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ၿခင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို
MPRL E&P သိ႔ု အပတ္စဥ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ HSE ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ႏွင္႔ လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာတို႔၏
လုိအပ္ခ်က္အရ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတင္းပို႔ တင္ျပသြားမည္။

၈.၂.၄. လုိက္နာမႈကိုစစ္ေဆးျခင္း
စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျပီးသည့္အျပင္
HSE

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊

မူဝါဒမ်ား

ႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

လိုက္နာမႈေသခ်ာ ေစရန္အတြက္ ရံုးတြင္း ေလးစားလုိက္နာမႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို
MPRL E&P မွ လုပ္ေဆာင္သာြ းမည္။ တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္တာ မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္း
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကိုပါ စစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္သြားမည္။

စာရင္းစစ္ေဆးမႈအား

အရည္အခ်င္းရွိေသာ/ကၽြမ္းက်င္ေသာ

ဝန္ထမ္းမွ ျပဳလုပ္သြားမည္။ ရလဒ္မ်ားကို အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
ဘုတ္အဖြဲ႔ထံသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမည္။
စစ္ေဆးျခင္းတြင္

EIA

ႏွင့္

EMP

တိ႔၏
ု

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား

လိုက္နာမႈ

သံုးသပ္ခ်က္အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားလည္း အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ပါဝင္
ရမည္။


EHS စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္းမ်ား ျပည့္စံုစြာ မွတ္တမ္းတင္
ျခင္း၊



ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း၊



ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မကိုက္ညီမႈမ်ားအား ရွာေဖြ
ေဖာ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္း၊



သင္တန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းထားျခင္း။
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စီမံကိန္း၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္အမိႈကစ
္ ီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ၊ ေဒသတြင္း စီမံမႈအက်ိဳးျပဳ
မႈမ်ား ႏွင့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔အား ထိေရာက္မႈရွိသည့္ စစ္ေဆးမႈစက္ဝန္း
တစ္ခုပါရွိမည္။ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈ ေပၚမူ တည္၍
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း၏ အဆင့္ေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားမႈရွိႏုိင္သည္။ (တည္
ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ႏွင့္ စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ အေစာပိုင္း
ကာလမ်ားတြင္

မၾကာခဏျဖစ္ႏိုင္သည္။)

၄င္းအျပင္

ယခင္စာရင္း

စစ္ေဆးမႈ

ရလဒ္မ်ား အေပၚမူတည္၍လည္း စာရင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

၈.၂.၅. ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ထိခိုက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ၿခင္းႏွင္႔ ၄င္းႏွင့္ႏွီးႏြယ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို မေတာ္
တဆမႈမၿဖစ္ပြားမီ သတ္မွတ္ကာ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ အႏၱရာယ္မွ ပြတ္ကာသီကာ
လြဲေခ်ာ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အမွန္တကယ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားျပီးေသာ
အခါမ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေနာင္အနာဂတ္တင
ြ ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္
ေသာ အလားတူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိ႔ထ
ု က္ပိုဆိုးႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္
ႏုိင္ရန္

အဖိုးထိုက္တန္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား

ႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေပးႏိုင္ပါသည္။
MPRL E&P သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္စဥ္အတြက္ သမားရိုးက် ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊
ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံတိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား၊
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ မကိုက္ညီမႈမ်ားကို တုန႔ျ္ ပန္ေသာအားျဖင့္ အမွားျပင္ဆင္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္မည္။

တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္တာမ်ားအၾကား
ျဖစ္သည္။
မွတ္တမ္းမ်ား

HSE

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးသည္

ထိန္းသိမ္းျခင္း

ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမွ

ေရွာင္ရွား

ႏွင့္

၄င္းကို

MPRL

E&P

ႏွင့္

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္သြားမည္
အမွားျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏
မကိုက္ညီမႈမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ရန္အတြက္

မလိုက္နာမႈမ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို
ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းကို ႀကီးၾကပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

၈.၃.

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း အစီအစဥ္

ၿဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာမ်ားနွင္႔
အၿခား အတိုင္းအတာမ်ား၏ အက်ိဳးရလဒ္ကို အကဲၿဖတ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းၿပဌာန္းခ်က္မ်ား
လိုအပ္ခ်က္အရ လုိက္နာၿခင္းကို ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္။
အနည္းဆံုးအေနၿဖင္႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေစာင္႔ၾကည္႔ ေလ႔လာ
ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္။
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ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း


ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေလအရည္အေသြး၊



ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ဆူညံသံပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈ/ ဆူညံမႈ၊



ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး၊



ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အရည္အေသြး ႏွင္႔



ေၿမဆီလႊာ အရည္အေသြး

ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္းနည္းစနစ္သည္ EIA ေလ႔လာခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္
ရမည္။
EOR ႏွင္႔ ၿပန္လည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္းကို ေဆာင္
ရြက္ သင့္သည္။


တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မစတင္မီ အနည္းဆံုး ရက္သတၱပတ္ (၂)
ပတ္တြင္ အေျခခံအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူၿခင္း၊



တည္ေဆာက္ေရး ႏွင္႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး
တြင္ ပထမ (၃) လ အတြက္ လစဥ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ ရမည္။
ပထမ (၃) လ လြန္ေျမာက္ေသာအခါ စုေဆာင္းထားသည့္ သတင္း အခ်က္
အလက္မ်ားသည္ EIA မွ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားခ်က္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍၊ ျဖစ္ေပၚ
လာေသာ ထိခိုက္မႈအား

ညႊန္ျပႏုိင္ျခင္း ရွိ/မရွိ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္

သင့္သည္။ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား ေလ့လာေတြ႔ရွိျခင္းမရွိပါက (၆) လ
တစ္ႀကိမ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ (၁) ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အစီအမံျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း
ကို ေလ်ာ့ခ်ျပဳလုပသ
္ င့္သည္။ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ
ေတြ႔ရွိပါက ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းအား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ကာ အျခားေသာ
ထိခိုက္မႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚျခင္းမွကာကြယ္ရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

ထိခုိက္မႈမ်ား

ေလ်ာ့က်ေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ ဓာတ္ေငြ႔ယိုစိမ့္မႈမွ ဓာတ္ေငြ႔ဖြ႔ဲစည္းမႈ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ASRs
မ်ားတြင္ ေလထုအရည္အေသြး ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္
သင့္သည္။ မန္းေရနံေျမတြင္ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ မရွိသည့္ ေလထုအရည္အေသြး ထိခုိက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး
ေကာင္းမြန္စြာ တုန႔ျ္ ပန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို
ျပဳလုပ္သင့္သည္။
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း အေသးစိတ္ကို ဇယား ၈.၃
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္ လြန္ခဲ့ေသာ
(၂) ႏွစ္ အတြင္း HSE အတြက္ လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္ ပ်မ္းမွ်မွာ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ MPRL E&P သည္ စီမံကိန္း မၿပီးဆံုးခင္အခ်ိန္အထိ
MOGE ၏ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္ အတည္ျပဳမႈကို အေျခခံ၍ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚမူတည္၍ ယင္းလုပ္ငန္း အသံုးစရိတ္သည္
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀,၀၀၀) မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁၀၀,၀၀၀)
အတြင္း ျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။
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ဇယား၈.၃.

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း အစီအစဥ္ (တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ျဖစ္စဥ္)

စီမံကိန္းအဆင့္

ထိခိုက္ႏိုင္

ေလ့လာစစ္ေဆးရန္

ေခ်

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ ေလထု

NOx, SO2, PM2.5, PM10, CO.

တည္ေနရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

ၾကိမ္ေရ/ႏႈန္း

တာဝန္ရွိသူ

Z1AQN,

နမူနာယူျခင္း ႏွင့္

တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္

MPRL E&P

ေကာက္ခံရန္

အရည္အ

Z2AQN,

ပတ္ဝန္းက်င္ေလထု

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

HSE ညွိႏိႈင္း

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္

ေသြး

Z3AQN ႏွင့္

ညစ္ညမ္းမႈ ေလ့လာ

ျဖစ္စဥ္ ၂ မ်ိဳးစလံုးတြင္

ေရးမွဴး

Z4AQN, ဇယား

ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကို

ပထမ (၃) လ အတြက္

ငန္းမ်ားမစတင္မီ
အနည္းဆံုးရက္ သတၱပတ္ (၂)
ပတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္ျခင္း)
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၅) ႏွင့္
ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ

၅.၁ ႏွင့္ ပံု ၅.၁၀ ျမန္မာႏိုင္ငံ

လစဥ္ ေစာင့္ၾကည့္

တြင္ေဖာ္ျပထား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

စစ္ေဆးျခင္း

ေသာေနရာမ်ား

အရည္အေသြး

အစည္းအေဝး

(ထုတ္လႊတ္ျခင္း)

ျပဳလုပ္မည္။

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

တိုင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ပထမ (၃) လ လြန္
ေျမာက္ေသာအခါ
စုေဆာင္းထားသည့္

တိုင္းတာရန္ အတြက္
Haz-Scanner EPAS
Wireless
Environmental
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စီမံကိန္းအဆင့္

ထိခိုက္ႏိုင္

ေလ့လာစစ္ေဆးရန္

ေခ်

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တည္ေနရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

ၾကိမ္ေရ/ႏႈန္း

Perimeter Air Station

ထိခိုက္မႈအား

ကို အသံုးျပဳမည္။

ညႊန္ျပႏုိင္ျခင္း ရွိ/မရွိ

တာဝန္ရွိသူ

သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခု
ျပဳလုပ္သင့္သည္။
ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ
ထိခိုက္မႈမ်ား
ေလ့လာေတြ႔ရွိျခင္းမရွိပါက
(၆) လ တစ္ႀကိမ္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ (၁) ႏွစ္
တစ္ႀကိမ္ အစီအမံျဖင့္
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး
ျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်
ျပဳလုပ္သင့္သည္။
ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ
ထိခုိက္မႈမ်ား
ေလ့လာေတြ႔ရွိပါက
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး
ျခင္းအား
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စီမံကိန္းအဆင့္

ထိခိုက္ႏိုင္

ေလ့လာစစ္ေဆးရန္

ေခ်

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တည္ေနရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

ၾကိမ္ေရ/ႏႈန္း

တာဝန္ရွိသူ

ဆက္လက္ျပဳလုပက
္ ာ
အျခားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚျခင္းမွ
ကာကြယ္ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ထိခုိက္မႈမ်ားေလ်ာ့က်
ေစမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္သင့္သည္။
အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ ဆူညံမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

Z1AQN,

သယ္ေဆာင္ရ

အထက္တင
ြ ္

MPRL E&P

ေကာက္ခံရန္

အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္ျခင္း)

Z2AQN,

လြယ္ကူေသာ

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း

HSE

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၂၀၁၅) ႏွင့္

Z3AQN and

အသံတိုင္းကိရိယာ

မစတင္မီ အနည္းဆံုး ရက္

ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ

Z4AQN, ဇယား

(Lutron, SL-0423SD,

သတၱပတ္ (၂) ပတ္

Environmental Resources Management

ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး

၅.၁ ႏွင့္ ပံု ၅.၁၀ unit: dB) ကို
တြင္ေဖာ္ျပထား

အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ (၂၄)

ေသာ ေနရာမ်ား
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စီမံကိန္းအဆင့္

ထိခိုက္ႏိုင္

ေလ့လာစစ္ေဆးရန္

ေခ်

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တည္ေနရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

စစ္ေဆးျခင္း။

ၾကိမ္ေရ/ႏႈန္း

တာဝန္ရွိသူ

Noise level (LAeq)
ကို ၁၀ မိနစ္ ၾကား
တစ္ခါ ၁ နာရီႏႈန္း၊ ၁
ရက္ႏႈန္း (၂၄
နာရီအပိုင္းအျခား)
မွတ္တမ္းတင္မည္။
အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ ေျမ

In-situ measurements for

Z1GW, Z2GW,

In-situ

အထက္တင
ြ ္

MPRL E&P

ေကာက္ခံရန္

ေအာက္

transparency, temperature,

Z3GW and

measurements for

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း

HSE ညွိႏိႈင္း

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေရ အရည္

pH, DO, turbidity, colour,

Z4GW, ဇယား

transparency,

မစတင္မီ အနည္းဆံုး ရက္

အေသြး

Alkalinity and hardness.

၅.၁၁ ႏွင့္ ပံု

temperature, pH,

၅.၁၄ တြင္

DO, turbidity, colour,

ေဖာ္ျပထား

Alkalinity and

ေသာ ေနရာမ်ား

hardness.

သတၱပတ္ (၂) ပတ္

Laboratory analysis of BOD5,
COD, Total Nitrogen, Total

တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္

Phosphous, Oil and grease,

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

Total Suspended Solids,
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ထိခိုက္ႏိုင္

ေလ့လာစစ္ေဆးရန္

ေခ်

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တည္ေနရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

E.coli, Arsenic, Barium,

Laboratory analysis

Boron, Total chromium,

of BOD5,

Floride, Selenium, Uranium

ၾကိမ္ေရ/ႏႈန္း

တာဝန္ရွိသူ

COD, Total Nitrogen,
Total Phosphous, Oil
and grease, Total
Suspended Solids,
E.coli, Arsenic,
Barium, Boron, Total
chromium, Floride,
Selenium, Uranium

အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ ေျမေပၚ

In-situ measurements for

Z1SW, Z2SW,

In-situ

အထက္တင
ြ ္

MPRL E&P

ေကာက္ခံရန္

transparency, temperature,

Z3SW and

measurements for

ေဖာ္ျပထားသည့္

HSE ညွိႏိႈင္း

pH, DO, turbidity, colour,

Z4SW, ဇယား

transparency,

Alkalinity and hardness.

၅.၇ ႏွင့္ ပံု ၅.၁၂ temperature, pH,

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား
မစတင္မီ အနည္းဆံုး ရက္
သတၱပတ္ (၂) ပတ္

ေရ
အရည္
အေသြး

Environmental Resources Management
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ထိခိုက္ႏိုင္

ေလ့လာစစ္ေဆးရန္

ေခ်

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တည္ေနရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

COD, Total Nitrogen, Total

ေဖာ္ျပထားေသာ Alkalinity and

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

Phosphous, Oil and grease,

ေနရာမ်ား

Total Suspended Solids,

ၾကိမ္ေရ/ႏႈန္း

တာဝန္ရွိသူ

hardness.
Laboratory analysis

E.coli, Arsenic, Barium,

of BOD5,

Boron, Total chromium,

COD, Total Nitrogen,

Floride, Selenium, Uarium

Total Phosphous, Oil
and grease, Total
Suspended Solids,
E.coli, Arsenic,
Barium, Boron, Total
chromium, Floride,
Selenium, Uarium

အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ ေျမဆီလႊာ
ေကာက္ခံရန္

အရည္အ

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေသြး

Environmental Resources Management

pH; Arsenic (As);
Lead (Pb); Cadmium (Cd);
Copper (Cu); Zinc (Zn);

Z1S, Z2S, Z3S

ျမန္မာနုိင္ငံ၏

အထက္တင
ြ ္

MPRL E&P

and Z4S,

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း

HSE ညွိႏိႈင္း

ဇယား ၅.၁၃ ႏွင့္ အရည္အေသြး
ပံု ၅.၁၆ တြင္
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ေခ်

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တည္ေနရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

မစတင္မီ အနည္းဆံုး ရက္

Manganese (Mn); and Iron

ေဖာ္ျပထား

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား တြင္

သတၱပတ္ (၂) ပတ္

(Fe). Dutch 2000 စံခ်ိန္စံညႊန္း

ေသာ ေနရာမ်ား

ေထာက္ခံထားသည့္

ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ

ၾကိမ္ေရ/ႏႈန္း

တာဝန္ရွိသူ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
စံမ်ားအတုိင္း

တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္

နမူနာယူျခင္း၊ နမူနာ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
နမူနာအား
ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းတို႔ကို
လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရ
မည္။
pH; Arsenic (As);
Lead (Pb); Cadmium
(Cd); Copper (Cu);
Zinc (Zn);
Manganese (Mn) ႏွင့္
Iron (Fe) တု႔က
ိ ို
ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ျခင္းမ်ား။
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ေလ့လာစစ္ေဆးရန္

ေခ်

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္

ျပန္လည္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

တည္ေနရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

ၾကိမ္ေရ/ႏႈန္း

တာဝန္ရွိသူ

တည္ေဆာက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္စဥ္ အလုပ္သမား

In-situ

အထက္တင
ြ ္

MPRL E&P

ျပဳျပင္ထား

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

camp မ်ား၊

measurements for

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း

HSE ညွိႏိႈင္း

ေသာ

အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္ျခင္း)

GOCS၊

pH, temperature,

ေရဆိုးမ်ား

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ၏ site runoff

ထုတ္လုပ္ေရ

DO, electrical

စြန႔ပ
္ စ္ျခင္း

ႏွင့္ ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္မႈ

ျပန္လည္ ျပဳျပင္

conductivity (EC)

ႏွင့္ မိုးေရ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာမႈ

ျခင္းစနစ္

and Turbidity.

လမ္း

ရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္း။ (for BOD,

အစရွိေသာ

ေၾကာင္း

COD, TSS, oil and grease,

ေနရာ မ်ား၊

pH, Total coliform bacteria,
Total nitrogen, Total
phosphorus)

Laboratory analysis
of BOD5, COD, Total

ျပဳျပင္ထား

Suspended Solids,

ေသာ ေရဆိုး

Total Nitrogen,

စြန႔ထ
္ ုတ္ သည့္
ေနရာမ်ား

ေရးမွဴး

Total Phosphorous,
Oil and Grease

လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္
လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္း
ျမန္မာနိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္ျခင္း)
လမ္းညြန္ခ်က္ ၏ ကုန္းတြင္းေရနံ
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ထိခိုက္ႏိုင္

ေလ့လာစစ္ေဆးရန္

တည္ေနရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

ၾကိမ္ေရ/ႏႈန္း

တာဝန္ရွိသူ

ေခ်

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

H2S လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား

သဘာဝဓာတ္

လက္ရွိအေျခအေန

အထက္တင
ြ ္

MPRL E&P

လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း

ေငြ႔ ထြက္ရွိရာ

အတိုင္းအတာမ်ား

ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

HSE ညွိႏိႈင္း

ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း မ်ား
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွိမရွိ
စစ္ေဆးျခင္း။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

ဓာတ္ေငြ ့
ထုတ္လႊတ္
မႈ

ေနရာ (၃) ခု

ကုန္းတြင္းေရနံ ႏွင့္

ေရးမွဴး

(က်ပန္းေရြး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ခ်ယ္)

အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္ျခင္း)
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း။
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၈.၄. စီမံခန္႔ခန္ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ား
EMP

၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

စီမံကိန္း၏

မူဝါဒမ်ား

ႏွင္႔

EIA

အစီရင္ခံစာ

တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး၊ ေစာင္႔ၾကည္႔ေရး ႏွင္႔ အၿခားေသာ ရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ား ႏွင္႔ အညီ အၿပည္႔အဝ လုိက္နာမႈ ရွိေစရန္ၿဖစ္ပါသည္။ ယခု EMP ကို
ထိပ္တန္း မူေဘာင္စာရြက္စာတမ္း တစ္ခု အၿဖစ္ကိုင္တြယ္သင္႔သည့္အျပင္ ေအာက္
တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္
အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ားစြာ ႏွင့္ လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။

၈.၄.၁. ဆက္စပ္ေနေသာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ား
EIA ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို္င္ေစရန္အတြက္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ားစြာကို ေဖာ္ထုတ္သာြ းမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရန္

လိုအပ္ေသာ

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ

ႏွင္႔

ေလွ်ာ႔ခ်ေရးအတုိင္းအတာမ်ား၊

အခ်ိန္ဇယား ႏွင္႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ သင္တန္း
လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို စစ္ေဆးၿခင္းမ်ား/ စာရင္း
စစ္ေဆးၿခင္း ႏွင္႔ အစီရင္ခံစာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပသြားမည္ ၿဖစ္
ပါသည္။ MPRL E&P မဟုတ္ေသာၿပင္ပအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (ဥပမာ- ကန္ထရို္က္တာ
မ်ား)

၏

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားၿဖစ္ပါက

တင္ဒါဖိတ္ေခၚမႈ

ႏွင္႔

စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္

ကန္ထရိုက္တာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား အေသး စိတ္ပါဝင္မည္။
၄င္းတိ႔က
ု ို စာခ်ဳပ္ႏွင္႔သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလံုးမွ လုိက္နာရန္လိုအပ္ၿပီး MPRL E&P မွ
ပံုမွန္စစ္ေဆးၿပီး လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားကို အေရးယူ သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
တာဝန္ရွိသူမ်ားအေၾကာင္း ကိုးကားခ်က္အပါအဝင္ EIA အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည့္ အတိုင္း ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ား
သတင္းအခ်က္အလက္အေၾကာင္း အဓိက စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ားအား ဇယား ၈.၄
တြင္အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္း စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္မ်ားအား ေနာက္
ဆက္တဲြ ဇ နွင့္ အခန္း ၈.၄.၂-၇ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပ ထား
ပါသည္။
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ဇယား ၈.၄.

အဓိကအစီအစဥ္မ်ား၏ EMP အဆင့္ဆင့္

အစီအစဥ္၏အမည္

အေၾကာင္းအရာ

ေဆာင္ရြက္သူ၏အမည္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

အၿခားေသာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ား

MPRL E&P

စီမံခန္ ့ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္

ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ အစီအစဥ္
ၿဖစ္ပါသည္။

စြန႔ပ
္ စ္အမိႈက္ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ

စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာသည္႔

အစီအစဥ္

အႏၱရာယ္ရွိေသာ အမႈိက္ ႏွင္႔

MPRL E&P

အႏၱရာယ္မရွိေသာ အမႈိက္မ်ားကို
စြန႔ပ
္ စ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
ပါဝင္သည္။
အေရးေပၚအေျခအေန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား (မူဝါဒခ်မွတ္ၿခင္း၊

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ

ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ၿဖန္႔ေဝၿခင္း၊

အစီအစဥ္

အနက္အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း

MPRL E&P

အစရွိေသာ) ၊ အေရးေပၚေနရာမ်ား
ဖြ႔စ
ဲ ည္းၿခင္း (ဗဟိုဌာနာမ်ား၊
ေဆးခန္းမ်ား အစရွိေသာ) ၊ တာဝန္ ႏွင္႔
ဝတၱရားမ်ား၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရးစနစ္မ်ား၊
အေရးေပၚအေၿခအေနတုန္႔ျပန္ျခင္း
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊
အေရးေပၚသံုးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊
သင္တန္း ႏွင္႔ အဆင္႔ၿမွင္႔တင္ၿခင္း၊
checklist မ်ား (တာဝန္ႏွင္႔
လုပ္ေဆာင္မႈစာရင္း ႏွင္႔
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား) ၊
လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္မႈႏွင္႔
အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ေရနံယိုဖိတ္မႈ

ဖိတ္စင္မႈ တားဆီးေရး နွင္႔

တုန႔ျ္ ပန္ျခင္း အစီအစဥ္

တံ႔ၿု ပန္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ား

MPRL E&P

ပါ၀င္သည္။
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အစီအစဥ္၏အမည္

အေၾကာင္းအရာ

ေဆာင္ရြက္သူ၏အမည္

မီးေဘးအႏၱရာယ္

ERP ၏က႑တစ္ခုအၿဖစ္

MPRL E&P

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္

ၿဖစ္ေပၚႏို္င္ေသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ကို
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံမ်ား ႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊
မီးေဘးထိန္းခ်ဳပ္ေရးပစၥည္းမ်ား
ထားရွိရမည္႔ ေနရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

သဘာဝ

ေၿမေအာက္ေရ ေစာင္႔ၾကည္႔မႈ၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

ေရမ်က္ႏွာျပင္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ၊ ေျမဆီလႊာ ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ၊

စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္

အစီအစဥ္

အတြက္

ပံုမွန္ ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္မႈအား
ေစာင္႔ၾကည္႔မႈ၊ ေလထုအရည္အေသြး

MPRL E&P သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေစာင္႔ၾကည္႔မႈ၊ ဆူညံမႈ ေစာင္႔ၾကည္႔မႈ

အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ

စသၿဖင္႔ပါဝင္သည္။

ေဆာင္ရြက္မည္။

၈.၄.၂. စြန႔္ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား
စြန႔္ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္ (WMP) ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္မ်ားစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာဝပတ္၀န္း
က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ခံယူခ်က္ျဖင့္အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္၊



စြန္႔ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈဆုိင္ရာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရ

မည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊


အရင္းအျမစ္မ်ားဆံုး ရံႈးမႈမရွိေစရန္ တတ္နိုင္သမွ် ထိန္းသိမ္းၿပီး ျပန္လည္
အသံုးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ လည္ပတ္ထုတ္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊



စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထြက္ရွိမႈမ်ားကို

ျပန္လည္သံုးသပ္နုိင္ရန္နွင့္

စနစ္တက်

မွတ္တမ္း ျပဳစုထားရွိနိုင္ရန္၊
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လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးအစီအစဥ္္ (WMP) ကို တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အဆင့္မ်ားပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းအဆင့္အားလံုး တြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးလုပ္ငန္းမ်ား
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္ပါတိုင္း အမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳးခြျဲ ခားထားရာ

အႏၱရာယ္ရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳနုိင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊



အႏၱရာယ္ရွိၿပီး ျပန္လည္အသံုးမျပဳနုိင္သည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း၊



အႏၱရာယ္မရွိဘဲ ျပန္လည္အသံုးျပဳနုိင္သည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း၊



အႏၱရာယ္မရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္အသံုးမျပဳနုိင္သည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း၊

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးလုပ္ငန္းစဥ္ပါ အဓိက အဆင့္မ်ားမွာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္မ်ားကို အေထြေထြစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း ၊ အႏၱရာယ္ရွိစြန္႔ပစ္ပစၥည္း ၊
ျပန္လည္အသံုးျပဳနုိင္သည့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း ဟု ခြျဲ ခားသတ္မွတ္၍ အမည္
ေရးထိုးကာ သီးျခားထားသိုျခင္း၊



စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထားသိုသည့္အမိႈက္ပံုးနွင့္ ေနရာမ်ားသည္ စြန႔ပ
္ စ္နုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳ
သတ္မွတ္ ထားသည္ေ
့ နရာမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အဆိုပါ အမိႈက္ပံုးနွင့္ ေနရာမ်ားကို
ထင္ရွားစြာ အမည္ေရးထိုးျခင္း၊



စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထားသိုသည့္ အမိႈက္ပံုးနွင့္ စြန႔ပ
္ စ္ေနရာမ်ားတြင္ Backload
မ်ားထင္ရွားစြာ ရွိေစျခင္း၊



စြန္႔ပစ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ျဖင့္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း
မ်ား ကို သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ျခင္း၊

ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္မ်ား
MPRL E&P သည္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို မန္းေရနံ
ေျမဆုိင္ရာ လစဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ MOGE သို႔ ေပးပို႔တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းရန္ပံုေငြနွင့္ တာဝန္မ်ား
စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးအစီအစဥ္ဆုိင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ အလံုးစံု
ဘ႑ာေငြတြင္ ပါဝင္ပါသည္။
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၈.၄.၃ အေရးေပၚတံုျပန္မႈအစီအစဥ္ (မီးေဘးလံုျခံဳေရးစီမံခ်က္အပါအ၀င္)
ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
MPRL E&P သည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားရွိပါက လိုအပ္သလို တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ မီးေဘးလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈမ်ား ပါဝင္သည့္ အေရးေပၚ တံ႔ျု ပန္မႈ
အစီအစဥ္ (ERP) တြင္

ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား၊



အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာစီမံခ်က္နွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
မ်ား၊



ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊



အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊



Medivac လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ေဆးဝါးကုသျခင္း ဆုိင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊



သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္နွင့္

ဆက္စပ္သည့္အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား

(ဥပမာ- ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း၊ မုန္တုိင္းတိုက္ခတ္ျခင္းနွင့္ ငလွ်င္လႈပ္ခတ္ျခင္း)


နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ

ထုတ္ျပန္ထားသည့္

အျခားအေရး

ေပၚတု႔ျံ ပန္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္
တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆင့္မ်ား ပါဝင္သည့္
စီမံကိန္းအဆင့္မ်ား အားလံုးတြင္ ERP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သာြ း
မည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးလုပ္ငန္းမ်ား
MPRL E&P သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ က်န္းမာ
ေရးနွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို တံု ့ျပန္ေဆာင္
ရြက္နုိင္ရန္နွင့္

ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚမႈ၏

သဘာဝပတ္၀န္းက်င္နွင့္

လူမႈေရးအရ

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ရန္၊ တားဆီးကာကြယ္နုိင္ရန္ စီမံခ်က္နွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကို

သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အသိေပး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္လိုက္နာျခင္း၊

အဆုိပါစီမံခ်က္တြင္
ကုမၸဏီ၏ သက္ဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းတာဝန္ အလိုက္ ေကာင္းမြန္စြာေလ့က်င့္ထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားပါဝင္သည့္
အေရးေပၚ

တံ႔ျု ပန္မႈစနစ္ပါဝင္ျခင္း

နွင့္

အေသးစား

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား

အတြက္ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိသည့္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို
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အဆင္သင့္ ထားရွိျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္အရ ထပ္မံပံ့ပိုးရမည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအား
အလွ်င္အျမန္ ျဖည့္ဆည္းေပးနုိင္မည့္သူမ်ား ရွိျခင္းတိ႔ု ပါဝင္ပါသည္။

ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပါက ၊ ၄င္းတု႔သ
ိ ည္ ျမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းသိ႔ု သတင္းေပးပို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြနွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးရန္ပံုေငြကို တံ႔ျု ပန္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ရွိသည့္ အဆင့္အလိုက္
အေျခခံ ထားပါသည္။

၈.၄.၄ ဖိတ္စင္မႈတံု႔ျပန္ေရးစီမံခ်က္
ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား
ဖိတ္စင္မႈတံု႔ျပန္ေရးစီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ဖိတ္စင္မႈ မရွိေစရန္ ကာကြယ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ဖိတ္စင္မႈျဖစ္ပြားပါက တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း
မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္
တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆင့္မ်ား ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္း
အဆင့္မ်ား အားလံုးတြင္ ဖိတ္စင္မႈ တံ႔ျု ပန္ေရး စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးလုပ္ငန္းမ်ား
MPRL E&P သည္ ဖိတ္စင္မႈျဖစ္ပြားနုိင္သည့္အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို တံုျပန္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္နွင့္ ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚမႈ၏
သဘာဝပတ္၀န္းက်င္နွင့္

လူမႈေရးအရ

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ရန္၊

တားဆီးကာကြယ္နုိင္ရန္ စီမံခ်က္နွင့္လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတေ
္ ဆာင္
ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါစီမံခ်က္တြင္ ဖိတ္စင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဖြ႔စ
ဲ ည္း
ထားရွိမႈ၊ ဖိတ္စင္မႈကို ကာကြယ္နုိင္မည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ဥပမာ- သင့္
ေလ်ာ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာဒီဇိုင္းမ်ား၊ ကိုင္တြယ္မႈမ်ား၊ အႏၱရာယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ား
သိုေလွာင္ထားရွိမႈနွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ဖိတ္စင္မႈတ႔ံျု ပန္ေရး
ဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ ဖိတ္စင္မႈကို တံ႔ျု ပန္နုိင္မည့္အဖြ႔ဲအစည္းနွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ား၊ ဖိတ္စင္မႈ တံ႔ျု ပန္ေရး PPEနွင့္ တူးေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားပါဝင္
ပါသည္။
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ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္
ဖိတ္စင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ၊ ၄င္းတု႔သ
ိ ည္ ျမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔
လုပ္ငန္း သိ႔ု သတင္းေပးပို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြနွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
ဖိတ္စင္မႈတ႔ျံု ပန္ေရးရန္ပံုေငြကို တံ႔ျု ပန္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ အဆင့္အလိုကအ
္
ေျခခံ ထားပါသည္။ ( ဥပမာ-ဖိတ္စင္မႈအမ်ိဳးအစားနွင့္ ဖိတ္စင္မႈအနည္းအမ်ား)

၈.၄.၅ က်န္းမာေရးနွင့္သန္႔ရွင္းေရး စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္
ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား
က်န္းမာေရးနွင့္သန္႔ရွင္းေရးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ကိုယ္
ေရက်န္းမာေရးနွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ေပၚနုိင္သည့္အႏၱရာယ္မ်ားကို သတ္မွတ္
ေဖာ္ထုတ္ရန္နွင့္

ယင္းတုိ႔အတြက္

အကာအကြယ္ေပးနုိင္မည့္

အခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္
တည္ေဆာက္ေရးနွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္မ်ား

ပါဝင္သည့္

စီမံကိန္းအဆင့္မ်ား အားလံုးတြင္ က်န္းမာေရးနွင့္သန္႔ရွင္းေရး စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးလုပ္ငန္းမ်ား
MPRL E&P သည္ မန္းေရနံေျမတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္ဦးခ်င္းဆီ၏
တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရးနွင့္သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ေပၚနုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို
ေလ်ာ့ခ်နုိင္ရန္နွင့္ တားဆီးကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ
အစီအစဥ္တင
ြ ္ က်န္းမာေရးနွင့္ သန္႔ရွင္းေရးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္ကို အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ျခင္း၊

က်န္းမာေရးနွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္

နာမက်န္းျဖစ္မႈ၊

ေရာဂါ

ျဖစ္ပြားမႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈ၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လိုအပ္မႈနွင့္ က်န္းမာေရး
စစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမြကိုက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္နုိင္မည့္
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား၊ မန္းေရနံေျမတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း အေထြ
ေထြသန္႔ရွင္းေရး

ျပႆနာမ်ားေႀကာင့္

ျဖစ္ပြားနုိင္သည့္

နာမက်န္းမႈမ်ားကို

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္
ပါသည္။
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ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္
MPRL E&P သည္ က်န္းမာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းသိ႔ု လစဥ္ တင္ျပ
သည့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ သတင္းေပးပို႔ တင္ျပ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြနွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
က်န္းမာေရးနွင့္သန္႔ရွင္းေရးစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈရန္ပံုေငြသည္ EMP အတြက္ သတ္မွတ္ထား
ေသာ အလံုးစံု ဘ႑ာေငြသတ္မွတ္ခ်က္တင
ြ ္ ပါဝင္ပါသည္။

၈.၄.၆ Medivac လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား
Medivac လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မန္းေရနံေျမတြင္ နာမက်န္း
မႈနွင့္ ထိခိုက္အႏၱရာယ္ရွိမႈမ်ားအတြက္ ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိ သည့္ အေပၚ
တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္နုိင္မည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္

သတ္မွတ္ရန္

ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္
တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆင့္မ်ား ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္း
အဆင့္မ်ား အားလံုးတြင္ Medivac လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးလုပ္ငန္းမ်ား
မန္းေရနံေျမတည္ရွိမႈအေနအထားနွင့္

ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားမွ

သင့္ေလ်ာ္သည့္

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိရန္ အခ်ိန္လိုအပ္ခ်က္အရ မန္းေရနံေျမတြင္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳမီ လုိအပ္သည့္

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္

နွစ္နွစ္လွ်င္

တစ္ႀကိမ္

ဆက္လက္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

မန္းေရေျမ

တည္ရွိမႈအေနအထားနွင့္အေျခအေနမ်ားကို

MPRL

E&P

က်နး္မာေရး

သည္
စစ္ေဆး

မည့္သူအား အသိေပးတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးသူ အေန
ျဖင့္လည္း မန္းေရနံေျမတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ဆန္းစစ္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ MPRL E&P အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိလာပါက က်န္းမာေရးအစစ္ေဆးခံသည့္ အဆုိပါဝန္ထမ္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စံု
တစ္ရာမရွိဘဲ ဝန္ထမ္းနွင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးသူတို႔သည္ အဆုိပါအခ်က္အလက္
မ်ား ကို လွ်ိဳ ့ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။
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MPRL E&P သည္ မန္းေရနံေျမရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ Medivac အတြက္လိုအပ္သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို
ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သာြ းမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသိ႔ု ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ အေျခစိုက္စခန္းရ်ိ ဝန္ထမ္းအတြက္ ေရနံေျမေဆးကုခန္းကို ဖြင့္လွစ္
ထားရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးေပၚကုသမႈမ်ား လိုအပ္လာပါက ေရနံေျမေဆးေပး
ခန္းရွိ MPRL E&P ၏ က်န္းမာေရးတာဝန္ခံက လိုအပ္ပါက Medivac ပံပိုးမႈမ်ားျဖင့္
ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္
MPRL E&P သည္ Medivac ဆုိင္ရာကုသရန္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား
ျဖစ္ပြားပါက ျမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းသိ႔ု သတင္းေပးပို႔ တင္ျပသြား
မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြနွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
Medivac လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြသည္ EMP အတြက္ သတ္မွတ္ထား
ေသာ အလံုးစံု ဘ႑ာေငြသတ္မွတ္ခ်က္တင
ြ ္ ပါဝင္ပါသည္။

၈.၄.၇ ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လမ္း
ေႀကာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အရွိန္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ မျဖစ္ပြား ေစေရး
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ယာဥ္ေပၚရွိ ကုန္ပစၥည္းအေလး
ခ်ိန္၊

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက

တံ႔ျု ပန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္

နည္း

လမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္နုိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္
တည္ေဆာက္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အဆင့္မ်ား ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္း
အဆင့္မ်ား အားလံုးတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးလုပ္ငန္းမ်ား
ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား
ပါဝင္ပါသည္။

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

204



ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္၊

အခ်ိန္ကာလ၊

လမ္းေႀကာင္းနွင့္

ေမာင္းနွင္သည့္

အရွိန္ဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊


MPRL E&P ၏ ယာဥ္သံုးစြဲမႈ နွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာရန္စည္းကမ္းမ်ား



ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆန္းစစ္ခ်က္ ဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္



စီမံခန္႔ခြေ
ဲ ရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲေနစဥ္ကာလအတြင္း

ETA

လမ္းညႊန္ခ်က္နွင့္

ပ်က္ကြက္ေသာ

စစ္ေဆးမႈမ်ားကို

လိုက္နာရန္

၏

ယာဥ္ေမာင္းနွင့္ ယာဥ္ေပၚရွိ ခရီးသည္မ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊

ေစာင့္ႀကည့္ေလ့လာေရးအစီအစဥ္
MPRL E&P သည္ ပို႔ေဆာင္ေရးစိီမံခန္႔ခြရ
ဲ ာတြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက
သတင္းေပးပို႔တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြနွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား
ပို႔ေဆာင္ေရးစိီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြသည္ EMP အတြက္
သတ္မွတ္ထား ေသာ အလံုးစံု ဘ႑ာေငြသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။

၈.၄.၈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး အစီ
အစဥ္
စီမံကိန္းရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင္႔ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္
မည္။ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအေနၿဖင္႔ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို လုပ္
ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာမွ HSE ဥပေဒႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အၿခားေသာ
စီမံကိန္းဆိုင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊



စီမံကိန္း၏ EMP ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ ႏွင္႔ ၊



စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ နည္းပညာ ႏွင္႔ အရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင္႔
ကိုက္ညီမႈရွိရန္၊

စီမံကိန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလုိက္နာမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ စြမ္း
ေဆာင္ရည္မ်ား (EIA, EMP ႏွင္႔ အၿခားဆက္စပ္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင္႔)
သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားအရ ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္ စီမံကိန္း
တြင္ ၄င္းတို႔၏ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ားကို သတ္မွတထ
္ ားေသာ လုိအပ္ ခ်က္မ်ား ႏွင္႔
ကိုက္ညီမႈရွိရန္ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အေႀကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ ထား
ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားရွိရမည္ျဖစ္သည္။
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EIA ႏွင္႔ EMP တြင္ လုိအပ္ေသာ အစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရန္၊



ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားထုတစ္ရပ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊



ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္၊



ေဒသႏၱရ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းနွင့္ဆက္ဆံေရး၊

ကန္ထရိုက္တာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အလံုးစံုေသာ စီမံကိန္း အစီအစဥ္
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရမည္။ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ အစီအစဥ္
မ်ားကို MPRL E&P မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး
စီမံကိန္း၏ EMP ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတိ႔၏
ု အစီအစဥ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာ
ၿခင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ကန္ထရိုက္တာ၏ လုိက္နာမႈကို MPRL E&P မွ တိုက္ရိုက္
ေသာ္လည္းေကာင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အၿခားသူမ်ားမွ

ေစာင္႔ၾကည့္စစ္ေဆးမည္။

ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကို
ပံုမွန္တင္သြင္းၿပီး စိီမံကိန္းမွ ပံုမွန္ ၿပန္လည္သံုးသပ္စစ္ေဆးၿခင္းၿပဳမည္။ ၿပင္ပ
စစ္ေဆးၿခင္းကိုလည္း (၁) ႏွစ္ တစ္ခါ ေဆာင္ရြက္ေစၿပီး ရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို
လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင္႔ ထုတ္ေဖာ္ေပးမည္။
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ လုိအပ္ခ်က္အရ တစ္ဆင့္ခံကန္ထရိုက္တာမ်ားအေနၿဖင္႔ လုပ္ငန္း
အတြင္း HSE ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြရ
ဲ န္လံုေလာက္ေသာ အရင္းအၿမစ္မ်ားကို
ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ ၄င္းတြင္ အၿခားတဆင္႔ခံကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ လုိက္နာမႈကို
ေသခ်ာစြာေစာင္႔ၾကည္႔ရန္ လုိအပ္ေသာအရင္းအၿမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင္႔ အေရး
ေပၚအေၿခအေနတြင္

အလုပ္ရပ္နားကာ

ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာရန္လုပ္ငန္းစဥ္တ႔ို

ပါဝင္မည္။

၈.၅.

အေရးေပၚအေျခအေန ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈ

MPRL E&P သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေၿခအေနမ်ားတြင္ တံ႔ၿု ပန္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္၄င္း၏ဆက္စပ္ေနေသာ သက္ေရာက္
မႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။
အေရးေပၚအေျခအေန ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ တံ႔ျု ပန္မႈကို MPRL E&P မွ အနည္းဆံုး
ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္မေတာ္တဆမႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အေရး
ေပၚ အေျခအေနမ်ားႀကံဳေတြ႔ရမႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာျပီး တိုးတက္မႈျဖစ္ေစ
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မည္။ လံုေလာက္ေသာ တံ႔ၿု ပန္မႈဗ်ဴဟာမ်ား ေသခ်ာေစရန္ အေရးေပၚအေျခအေန
ေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ားကို

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ေဆာင္ရြက္ရမည္။

မေတာ္တဆမႈႏွင္႔

ၿဖစ္ရပ္မ်ားကို စနစ္တက်စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၉. ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္
၉.၁.

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၏

အေသးစိတ္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ

ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။


သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား MPRL E&P ၏အေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္း၏
ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား သတင္းေပးရန္၊



စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည့္

ပါဝင္

ပတ္သက္သူမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္၊


လူမႈႏွင့္ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္
ယူထားရန္၊



ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏

နယ္ပယ္၊

စီမံကိန္း၏

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို
သိနားလည္ရန္ႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားအေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည့္ အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ ထိ
ေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။

၉.၂.

နည္းစနစ္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

၉.၂.၁

ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ား

အား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရႏိုင္ေခ်ရွိသည့္

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို

သတ္မွတ္ေဖာ္

ထုတ္ရာတြင္ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အစျပဳသည္။ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈခံရႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္
ရာျပႆနာမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းျပဳရာ
တြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ကနဦးေဆြးေႏြး
တုိင္ပင္ျခင္းမ်ား၊ ရံုးထိုင္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ႏွစ္ခုစလံုး ပါဝင္သည္။
နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္မွ စီမံကိန္းေနရာအတြင္းႏွင့္ အနီးတဝိုက္ရွိ ေက်းရြာ
မ်ားအျပင္

မန္းေရနံေျမေဒသအတြင္း

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္မည့္

လူမႈ

အသိုက္အဝန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးသည္။
Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

207

ယခင္ကျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ေဒသတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
အေတြ႔အႀကံဳအား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း သတင္းအခ်က္အလက္အ
ျဖစ္အသံုးျပဳသည္။ ၄င္းသတင္းအခ်က္အလက္သည္ MOGE ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ယခင္စီမံကိန္း သြားေရာက္ေလ့လာမႈ အေတြ႔
အႀကံဳမ်ား အေပၚတြင္လည္း အေျခခံပါသည္။

၉.၂.၂.

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ႏွင့္

ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ရန္ နယ္ပယ္
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္မ်ား၊ တာဝန္ရွိ
ေသာ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရသူမ်ား အပါအဝင္
အသီးသီး ျပန္႔ႏွ႔ံလုပ္ေဆာင္သည္။ ဇယား ၉.၁ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ မေကြးတိုင္း
ေဒသႀကီး ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ား၊ မန္းေရနံေျမတြင္ MOGE အစည္းအေဝးႏွင့္
ေက်းရြာလူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ MOGE ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာ
ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းခ်က္မ်ား အစရွိသျဖင့္ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
အဆင့္မ်ားကို အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားသည္။
ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအား စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း MPRL E&P
က နားလည္သေဘာေပါက္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့ EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း
ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ထိေတြ႔ ခ်ိတ္ဆက္
ျခင္းသည္

စဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး

စီမံကိန္းတိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း

တြင္ လည္း ပါဝင္ပတ္သက္သအ
ူ သစ္မ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာႏိုင္ပါသည္။
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အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအဆင့္ (၃) မ်ိဳးႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္

ဇယား ၉.၁.

ေက်းရြာအဆင့္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသခံလူမႈအသိုက္ဝန္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရဌာနမ်ား (MOGE)၊ လူမႈအဖြအ
ဲ စည္းမ်ား

စီမံကိန္းေနရာျဖစ္သည့္ မန္းေရနံေျမရွိ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာအား EIA အတြက္
ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ မန္းေရနံေျမရွိ MOGE
မွ တိုင္း၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို ျပဳ
လုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ အစည္းအေဝး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိုင္း၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္
မ်ားအား စီမံကိန္းအသိေပးရန္၊ အေသးစိတ္ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား
စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး အစီ
အမံ မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ တိ႔ျု ဖစ္သည္။
အစည္းအေဝးမ်ားကို (စီမံကိန္းတည္ရွိရာ) ေဒသခံနယ္ေျမရွိ ေက်းရြာ (၁၄) ခုတင
ြ ္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အစည္းအေဝး (၂) ခုအား နယ္ပယ္သတ္မွတ္စဥ္တင
ြ ္ ျပဳလုပ္
ခဲ့ျပီး EIA စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းအဆင့္တြင္ အစည္းအေဝး (၁၅) ခု ျပဳ
လုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
ထိိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားပါဝင္
သည္။


လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊



ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား၊



ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE)၊



ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန၊
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ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊



သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊



အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၊



ေက်းရြာအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊



ေက်းရြာ (၁၄) ရြာရွိ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၊



အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊



အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊



သတင္းမီဒီယာမ်ား၊

၉.၂.၃. ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းအစည္းအေဝးမ်ား၏ ပံုစံႏွင့္ပါဝင္မႈ
အဓိက အေျခခံသေဘာတရားမ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သည္။


ပါဝင္မႈ - ပါဝင္ပတ္သက္သမ
ူ ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ား၊ အလားအလာရွိေသာ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္
သည္။



သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္း - ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ေဆြးေႏြး
ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ေဒသခံလူထုမွ စီမံကိန္းအေၾကာင္း နားလည္သေဘာ
ေပါက္ရန္ အထူးအေလးေပးလုပ္ေဆာင္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုး
ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေဖာ္ျပသည္။



ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ - ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္
သူမ်ား

တက္ၾကြစာြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္

အားေပးပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

ေမးနိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ေပးပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအရ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္
နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝးမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံ
မ်ားအတိုင္းျပဳလုပ္သည္။


မိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးျခင္း - စီမံကိန္းႏွင့္
MPRL E&P မွ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
နားလည္

သေဘာေပါက္ရန္အတြက္

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

သဘာဝ

ဓာတ္

ေငြ႔လုပ္ငန္း (MOGE)၊ MPRL E&P ၊ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ EIA
ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ား၊ တင္ျပထားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ထိေတြ႔
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
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လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း စသည္တ႔က
ို ို မိတ္ဆက္ေပး
သည္။


Town Hall အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးအတြက္
အေမးအေျဖက႑၊ အေလးထားမႈမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျခင္း တိ႔အ
ု ား MPRL E&P ၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း ႏွင့္
ERM တိ႔မ
ု ွ တိုက္ရိုက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသည္။



သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း - ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ အစည္း
အေဝးမ်ားတြင္

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို

က်ပန္းအေနျဖင့္

လူမႈစီးပြား

စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူျခင္းမွတဆင့္ ပို၍ အေသးစိတ္နက္နဲေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ နည္းစနစ္
ေက်းရြာ (၁၄) ရြာမွ အိမ္ေျခ (၆၈၉) အိမ္ အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၈)
ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ ေန႔အထိ စစ္တမ္းတစ္ခုကို ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို
အဓိက ထား၍ ေကာက္ခံခဲ့သည္။


လူဦးေရ စာရင္း၊



ေဒသခံလူထုႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အဓိက အခြင့္အေရးမ်ား သတ္
မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊



ေဒသခံလူထု၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊



ဌာေနေဒသခံလူထုမ်ား၊



စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးတိုးတက္မႈကိုေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ပြဲမ်ား၊



ေဒသခံလူထု ႏွင့္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ား တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား၊



ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊



ေဒသတြင္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ ပံုစံ၊



က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား သာယာဝေျပာျခင္း၊



အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊



ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံစနစ္မ်ားကို ရယူႏိုင္မႈ၊



ထိခိုက္လယ
ြ ္ေသာ

အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏

မ်ိဳးႏြယ္စု/လူမ်ိဳးစုအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊

စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား

အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ

(လူနည္းစု

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊

စီးပြားေရး အားနည္းေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အစရွိသျဖင့္) ႏွင့္


က်ား ႏွင့္ မ တန္းတူညီမွ်မႈ ျပႆနာမ်ား၊

အစုအဖြဲ႔တစ္ခုအား ဦးတည္ခ်က္ထား၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ ႏွင့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်က္အလက္ တိက်
ခိုင္လံုမႈမရွိေသာ သက္ေသမ်ားထည့္သြင္းထားျခင္း မျပဳပါ။ မန္းေရနံေျမအတြင္း ႏွင့္
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အနီးတဝိုက္၊ စီမံကိန္းသို ့သာြ းရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာ စလံုး
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ျပဳလုပ္ရာနယ္ပယ္တင
ြ ္ ပါဝင္သည္။
ေဒသတစ္ခုလံုး၏

လူမႈစီးပြားေရး

အေျခအေနကို

နားလည္သေဘာေပါက္ရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။ သု႔မ
ိ ွသာ ေပါင္းစပ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
မ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အဆိုျပဳထားေသာ ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္း
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေၾကာင့္

တိက
ု ္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရမည့္

ေက်းရြာမ်ား ပါဝင္ရန္ သတိထားလုပ္ေဆာင္ရေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။
စာရင္းေကာက္ခံသူ (၂၅) ဦးမွာ MPRL E&P ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္သည့္
ေက်းရြာမွသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၄င္းတိ႔က
ု ိုေရြးခ်ယ္ပါဝင္ေစရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ
ရရွိလာေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ

စစ္မွန္မႈရွိေစရံုမွ်မက

ပိုင္ဆိုင္

တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ရွိေစလို၍ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
MPRL E&P မွ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဒသတြင္း လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား တိုးတက္မႈကို
သတင္းေပးရန္အတြက္ အဆိုျပဳစီမံကိန္းအား စီစဥ္ပံုစံခ်မႈမ်ား၊ စီမံကိန္း၏ ရံုးစာ
စသည္တ႔က
ို ို စီမံကိန္းျပဳလုပ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ
ရံုးစာမ်ားကို ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
ေဒသခံမ်ားသုိ႔ ကနဦးအသိေပးျခင္း - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၂) ရက္ေန႔တင
ြ ္
ထုတ္ျပန္သည္။
ေက်းရြာ (၁၄) ရြာမွ ေနထိုိင္သူမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ဆစ
ဲ ီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊
MPRL E&P ၏ ERM၊ HSE ႏွင့္ CSR အဖြ႔မ
ဲ ်ား လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ လူမႈစီးပြားေရး
အေျခအေနအတြက္ EIA ေလ့လာမႈ၊ ေမးျမန္းေတြ႔ဆံုမႈရလဒ္မ်ား ရွင္းျပရန္အတြက္
ေဒသခံမ်ားသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္သင္ပုန္း၌ အသိေပးခ်က္တစ္ခုကို ၂၀၁၈
ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၂) ရက္ေန႔တင
ြ ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ MPRL E&P မွ ျပည္သူမ်ား
ပါဝင္ေသာ

ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖစ္ရပ္တစ္ခု

ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဒသခံ

မ်ားအား အသိေပးခဲ့သည္။ MPRL E&P မွ CSR အရာရွိ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသုိ႔
ဆက္သယ
ြ ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ထားသည္။ အသိေပး
ခ်က္အား ပံု ၉.၂ တြင္ ျပထားသည္။ အသိေပးခ်က္အား MPRL E&P ၏ website
www.mprlexp.com တြင္ ေၾကျငာထားသည္။ (ပံု ၉.၃)
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ပံု ၉.၂. ေက်းရြာ၏

သတင္းအခ်က္အလက္သင္ပုန္း၌

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္

ထိေတြ႔

ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အသိေပးျခင္း။

ပံု ၉.၃. MPRL E&P website တြင္ အသိေပးျခင္း။
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၉.၃. EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈ္င္းမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္
EIA လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း မန္းေရနံေျမရွိ MOGE ရံုးတြင္ အစည္းအေဝး (၁) ခု
ႏွင့္ မန္းေရနံေျမ ဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာ တြင္လည္း အစည္းအေဝးမ်ား
ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတိုင္း၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္
အဆင့္အစည္းအေဝးအား အစိုးရဝန္ထမ္း (၇၉) ဦး တက္ေရာက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ေက်းရြာ
အဆင့္တြင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၅) စု ၏ ေက်းရြာ (၁၃) ရြာ၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ေအာက္မွ ေက်းရြာ (၁) ရြာ တိ႔မ
ု ွ လူဦးေရ (၁,၁၆၉) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခ့သ
ဲ ည္။
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခ့ၾဲ ကသည္။ အစည္းအေဝးတစ္ခု
ခ်င္းစီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ က်င္းပခဲ့သည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္
ေနရာတို႔ကို ဇယား ၉ .၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။။ အစည္းအေဝးမ်ား၏ရလဒ္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ဇယား ၉ .၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းကို ေနာက္ဆက္တြဲ င တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။ အစည္းအေဝး၏ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႕ကို ပံု ၉.၄ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇယား ၉.၁.

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ အစည္းအေ၀းမ်ား
ေန႔ရက္/ ေနရာ

ပါဝင္ပတ္

ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုုပ္ရျခင္း

သက္သူမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဇန္န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၈ အေထြေထြမန္
MOGE ရံုး



ေနဂ်ာ

ဌာနမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား
ဖိတ္ၾကားျခင္း အစည္းအေဝး

ဇန္န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

မန္းႀကိဳး



အိမ္ေျခ (၉၂) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေ၀း

ခ်င္ေတာင္



အိမ္ေျခ (၁၆) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

ကၽြဲခ်



အိမ္ေျခ (၃၁) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

ေလးအိမ္တန္း



အိမ္ေျခ (၅၃) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ အစည္းအေဝး

လက္ပန္တပင္



အိမ္ေျခ (၂၈) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့
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ေန႔ရက္/ ေနရာ

ပါဝင္ပတ္

ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုုပ္ရျခင္း

သက္သူမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေ၀း

နန္းဦး



အိမ္ေျခ (၃၀) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

ေအာက္ေက်ာင္း



အိမ္ေျခ (၅၉) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

လက္ပေတာ



အိမ္ေျခ (၃၆) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

ေပါက္ကုန္း



အိမ္ေျခ (၃၀) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

ေအးျမ



အိမ္ေျခ (၄၇) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

မယ္ေဘ့ကုန္း



အိမ္ေျခ (၇၄) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

ရြာသာ



အိမ္ေျခ (၈၂) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့
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ေန႔ရက္/ ေနရာ

ပါဝင္ပတ္

ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုုပ္ရျခင္း

သက္သူမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ လႊတ္ေတာ္

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား

MOGE ရံုး ခန္းမ

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း

အမတ္၊
MOGE၊
ငါးလုပ္ငန္း
ဦးစီးဌာန၊
ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ေရးဌာန၊
အလုပ္သမား
အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊
MPRL

E&P၊

အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးဦးစီးဌာန၊
CSRမ်ား၊
ေက်းရြာစုု
ေခါင္းေဆာင္
မ်ား
ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး

မန္ႀကီးေခ်ာင္း



အိမ္ေျခ (၄၅) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ ရြာသူ/သားမ်ား



လူထုေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေ၀း

ၾကာကန္



အိမ္ေျခ (၇၂) အိမ္ အား စစ္တမ္း
ေကာက္ခဲ့

၉.၃.၁. ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ ရလဒ္မ်ား
အစည္းအေဝးမ်ားမွ ေပၚထြက္လာေသာရလဒ္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ဇယား ၉.၂
တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အခန္း (၆) တြင္ ေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအမံမ်ားအျဖစ္ တင္ျပထားေသာ ေလထုအရည္
အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆူညံမႈျဖစ္ေစျခင္း ႏွင့္ ေရထုအရည္အေသြး၊ ေျမဆီလႊာ
အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚထြက္လာ
ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေျမယာနစ္နာေၾကးေပးမႈကိစၥမ်ား ႏွင့္ CSR အစီအစဥ္
မ်ားအေပၚ MOGE ႏွင့္ MPRL E&P တိ႔မ
ု ွ တိုက္ရိုက္တ႔ျုံ ပန္ခဲ့ၾကသည္။
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ဇယား ၉.၂.
စဥ္

EIA ျပည္သူ႔ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ ေမးခြန္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

မန္းႀကိဳး၊ ေက်းရြာ

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(MOGE):

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္

၁)၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒိုင္းနမိုက္အသံုးျပဳ၍

၁)မန္းေရနံေျမသည္ EIA

ငန္း၊ MPRL E&P,

ေဖာက္ခမ
ြဲ ႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မတိုင္မီ

ERM၊

ေျမဆီလႊာတိုက္စားခဲ့ျပီး အေပၚယံေျမသားလႊာ

ေရွးယခင္ကတည္းက

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သု႔ရ
ိ ာတြင္ ယင္းကဲသ
့ ႔ုိ

စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

အျဖစ္အပ်က္မ်ား ယခုအခ်ိန္တင
ြ ္ မရွိေတာ့ပါ။

MPRL E&P သည္ MOGE ၏

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

၂)မိုးရာသီအခ်ိန္တြင္ မသန္႔ရွင္းေသာေရမ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ

ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ

ေလ်ာ့က်ေစရန္ EIA စံႏႈန္းမ်ားကို

စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာမ်ားတြင္ သီးႏွံစိုက္၍

လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

မရႏိုင္ပါ။

၂)ေျမဆီလႊာေကာင္းမြန္ေအာင္

က်င္းပသည့္ေနရာ
၁။

၈-၁-၂၀၁၈

ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္
(CSOs):

Environmental Resources Management

စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွ

၁)MPRL E&P ၏ CSR စီမံကိန္း မွ

စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားကို

ျပဳလုပ္ေပးေသာ အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္း

ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းအား ေက်းရြာမွ ရြာသူ/ရြာသား (၃)

(CSR Dept., MPRL E&P):

ဦးတက္ေရာက္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ေစ်းကြက္သိရွိမႈ

၁)၂၁၀၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တင
ြ ္

ႏွင့္ ေစ်းကြက္လက္လွမ္းမီမႈ/ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈ

ေစ်းကြက္လက္လွမ္းမီေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း

မရွိေသးေပ။

သင္တန္းကို ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္။
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

ခ်င္ေတာင္ရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ေဒၚဇင္မာျမင္၊့ CSR, MPRL E&P):

ေက်းရြာ

သဘာဝဓါတ္ေငြ႔

၁)အခ်ိဳ႕ေရပိုက္လိုင္းမ်ားသည္

၁)အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

လုပ္ငန္း၊ MPRL E&P၊

စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာမ်ားကို ျဖတ္လ်က္

ေရနံတြင္းအေဟာင္းမ်ားကို စနစ္တက်

ERM၊

တည္ရွိသည္။ ေက်းရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ

ပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

ေျမဧက (၃၀) သည္ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈ

ေရပိုက္လိုင္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက်

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

ေျမတူးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကန္တစ္ခု

ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။ ဧက

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

ျဖစ္က်န္ခဲ့သည္။

(၃၀) ခန္႔က်ယ္ေသာ ကန္တြင္ရွိသည္မွာ

က်င္းပသည့္ေနရာ
၂။

၉-၁-၂၀၁၈

ေရဆိုးမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝ
မိုးေရေလွာင္ကန္အျဖစ္
(Villager):
၁) မယ္ေဘ့ကုန္းေက်းရြာ၊

Environmental Resources Management

အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
(MOGE and MPRL E&P):

အေရွ႕ဘက္ပုိင္းရွိ ပိတ္လိုက္ေသာ

၁) MPRL E&P တြင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္

တြင္းအမွတ္ (၁၀၀) မွ

ဆက္သယ
ြ ္ရန္

ေရစိမ့္ထက
ြ ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေျမ (၁)

ေကာင္းမြန္ေသာစနစ္တစ္ရပ္ရွိျပီး

ဧကခန္႔ ေရဖံုးလႊမ္းမႈျဖစ္ေနသည္။

ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊

၂) တြင္းအမွတ္ (၄၃၂) ႏွင့္ (၄၃၇) တိ႔အ
ု နီး

ပိတ္လိုက္ေသာတြင္းမ်ားမွ

ေျမမ်ားမွာ သီးႏွံမ်ား မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေတာ့ပဲ

ေရနံယိုဖိတ္ျခင္းကဲ့သ႔ေ
ို သာ

ကြက္လပ္ျဖစ္က်န္ခဲ့သည္။

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို

၃)ခ်င္ေတာင္ေက်းရြာ တံတားအနီးရွိ

အေၾကာင္းၾကားရန္လည္း

ပိတ္လိုက္ေသာ ေရနံတြင္း (အမ္_၄၈၈)

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ
သည္ အနည္းဆံုး (၃) ရက္မွ်

၂) MOGE ႏွင့္ MPRL E&P တိ႔မ
ု ွ

ေရနံယိုဖိတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေရနံ ဂါလန္

ပိတ္လိုက္ေသာ တြင္းမွ

(၂၀) ခန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

ေရနံယိုဖိတ္စင္ျခင္းကို

(Villager):

စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

၁) ေက်းရြာအနီးရွိ
ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္ပိုက္တစ္ခုသည္

(ေဒၚဇင္မာျမင္၊့ CSR၊ MPRL E&P):

မန္းေခ်ာင္းထဲသို႔ ေရဆိုးမ်ားကို စြန႔ထ
္ ုတ္သည္။

၁)ယင္းစြန္႔ပစ္ေနရာကို

(Villager):

စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီးျဖစ္သည္။

၁) စိုက္ပ်ိဳးေျမစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈႏွင့္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန

ထိုစန
ြ ္႔ထုတ္ေရသည္ ေရဆိုးမဟုတ္ပါ။

ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမ်ားသုိ႔

(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE):

စိုက္ပ်ိဳးေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ပံုစံ (၇)

၁)ေျမယာဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္

တင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ MOGE မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဤေျမကို

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ မေပးေပ။

ယခုသတင္းအခ်က္အလက္ကို MOGE မွ
တာဝန္ရွိသူထံသုိ႔ တင္ျပေပးမည္။

၃။

၉-၁-၂၀၁၈

ကၽြဲခ်ရြာ၊ ေက်းရြာ

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ဦးေရႊက,ို MOGE):

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁)ေက်းရြာဝန္းက်င္ရွိ

၁)အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္

ငန္း၊ MPRL E&P၊

ပိတ္လိုက္ေသာတြင္းမ်ားမွာ ပြင့္ေနဆဲျဖစ္ျပီး

MOGE မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ

ERM၊

ေက်းရြာအတြင္း ယိုစိမ့္ေနေသာ

ေက်ာက္ဆံေက်းရြာမွ လူနာတင္ယာဥ္ကို

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

ေရပိုက္လိုင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေခၚယူႏိုင္ျပီး MPRL base camp
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

၁) ရြာတြင္ ေဆးေပးခန္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရြာ

အတြင္းရွိ ေဆးေပးခန္းတြင္လည္း

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

ႏွင့္ အေတာ္အတန္ေဝးေသာ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္

ေဆးကုသမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေဆးရံုသုိ႔ သြားေနရသည္။

(ေဒၚဝတ္မႈန္တင္လတ္၊ CSR၊ MPRL

၂) MPRL E&P ၏ CSR စီမံကိန္း မွ

E&P):

ျပဳလုပ္ေပးေသာ အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္း

၁) ကၽြႏု္ပ္တ႔သ
ို ည္ စာတိုက္ပံုးမ်ားမွ

သင္တန္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔

ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း မွတ္ခ်က္မ်ားကို

တက္ေရာက္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ေစ်းကြက္

စုေဆာင္းျပီး ျပႆနာအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္း

အေျပာင္းအလဲ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိေသးေပ။

သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခ်ိဳ႕ကို ရက္သတၱပတ္ (၁)

က်င္းပသည့္ေနရာ

ပတ္အတြင္း ေျဖရွင္းေပးပါသည္။
မွတ္ခ်က္- (၇၇) ခု ကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး
ေျဖရွင္းျပီးျဖစ္သည္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ား
အားလံုးကိုလည္း စနစ္တက်
မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ မည္သူမဆို
CSR နယ္ေျမ အဖြ႔ထ
ဲ ံမွ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္ပါသည္။
သု႔ျိ ဖစ္ပါ၍ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ (OGM) မွတဆင့္ မည္သည့္
စိုးရိမ္ပူပန္မႈ အေၾကာင္းကိစၥမ်ိဳးကိုမဆို
တင္ျပရန္ အားေပးတိုက္တန
ြ ္းပါသည္။

Environmental Resources Management

MPRL E&P
September 2018

220

စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ
၁) ပဲစဥ္းငံု တန္ဖိုးျမွင့္-အစားအစာ
ထုတ္လုပ္ျခင္း သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
သင္တန္းေပးျပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တ႔သ
ုိ ည္
မင္းဘူး ေစ်း/ေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ေပးထားပါသည္။
၂) လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တင
ြ ္ ေစ်းကြက္
လက္လွမ္းမီေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသင္တန္း
ကို စီစဥ္ေပးသြားမည္။
၃) မန္းေရနံေျမေဒသဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာ
မ်ားမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔
အတူတကြ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေဒသခံ
လူထုစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အားသာခ်က္၊
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာ
ေလ့လာရန္အတြက္ ေက်ာင္းေတာ္ရာ
ေက်းရြာတြင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (၁) ခု
ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။
၄။

၉-၁-၂၀၁၈

ေလးအိမ္တန္းရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

ေက်ာင္း

ငန္း၊ MPRL E&P၊

Environmental Resources Management

(Villager):
၁) Pulling Unit မွ ထုတ္လႊင့္ေသာ
ပတ္ဝန္းက်င္ ဆူညံမႈမ်ားကို
MPRL E&P
September 2018

(ဦးေနမ်ိဳးေအာင္၊ MPRL E&P):
၁) ညအခ်ိန္၌ ေက်းရြာလမ္းမကို
ျဖတ္သန္းသြားေသာ ယာဥ္အမွတ္၊ ေန႔ရက္
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

ERM၊

ညအခ်ိန္ေက်းရြာလမ္းမေပၚျဖတ္သန္းသြား

ႏွင့္ အခ်ိန္ အစရွိသည့္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

ေသာအခါ ၾကားရသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တ႔က
ို ို

က်င္းပသည့္ေနရာ

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs
ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

(Villager):

ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ အေၾကာင္းၾကား

၁)ေက်းရြာလမ္းမကို ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္း

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားရွိေသာအခါ

ႏိုင္ပါသည္။ သု႔ရ
ိ ာတြင္ အေရးေပၚ

သြားလာမႈေၾကာင့္ ဖုန္ထူထပ္မႈမ်ားသည္

အခ်ိဳ ႔ေသာ ညဘက္တင
ြ ္ Workover Unit

ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အဓိက ျပႆနာျဖစ္သည္။

မ်ား အသံုးျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။

(Villager):

(ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြ၊ ERM):

၁)က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဆးေပးခန္း

MPRL E&P ၏ OGM လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္

လိုအပ္ေနေသးသည္။

၁) ေက်းရြာ၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို
အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
လူႀကီးမင္းႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ
ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ယင္း ျဖစ္ရပ္ေပၚတြင္
မည္သုိ႔ ေထာက္ပံ့ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ကို
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ စဥ္းစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၅။

၉-၁-၂၀၁၈

လက္ပေတာရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE):

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁)ရြာေျမာက္ပိုင္းရွိ ပိတ္ထားေသာေရနံတင
ြ ္းမွ

၁)စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေျမဆီလႊာအတြက္

ေက်ာင္း

ငန္း၊ MPRL E&P၊

လြန္ခဲ့ေသာ (၃) ႏွစ္က ေရနံဖိတ္လွ်ံမႈ

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊

ERM၊

ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ၄င္းတြင္းအနီးတဝိုက္ရွိ

ေျမယာအသံုးခ်မႈက႑သိ႔ု
ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေျမဆီလႊာမ်ား

(ေဒၚဇင္မာျမင္၊့ CSR၊ MPRL E&P):

ေရးဦးစီးဌာန၊ CSRs

ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

၁) ေကာင္းစြာမွတ္သားထားျပီး ၄င္းကို

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

၁)ယခင္ႏွစ္က Khung Nyi Naung

စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာအနီးရွိ ေရနံတြင္း ယိုဖိတ္မႈ

(ဦးေနမ်ိဳးေအာင္၊ MPRL E&P):

ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၁) လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ပိတ္ထားေသာ

(Villager):

ေရနံတြင္းမ်ား အားလံုးအား သတ္မွတ္

၁)Pumping unit ၏ ရာဘာအပူလန
ြ ္မႈေၾကာင့္

မွတ္သားထားၿပီး ဦးစားေပးအေနျဖင့္

ေညွာ္နံ႔ရွိျခင္း။

ေသခ်ာစြာ လံုၿခံဳမႈရွိေစမည္။

၂)ေက်းရြာ၏ လူေနဧရိယာ အနီးတဝုိက္ရွိ

၂) တြင္း၏အနက္မွာ ေပ ၄၅၀၀ ရွိၿပီး

အခ်ိဳ႕ေသာ ပိတ္ထားသည့္ ေရနံတြင္းမ်ားသည္

ေသးငယ္က်စ္လစ္ေသာ ေလွာင္ကန္မ်ားမွ

ေျမသားမ်ားဖံုးအုပ္ေနျပီး ယင္းမွာ

ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ Pumping

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အလြန္အသက္

တြင္းမ်ားအတြက္ ပို႔ထုတ္ လိုက္ ေသာ

အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။

ဆီႏွင့္ တူညီေသာ ပို႔ထုတ္ လိုက္သည့္

က်င္းပသည့္ေနရာ

(Villager):

ေရပမာဏကို တြင္းအတြင္း သု႔ိ

၁)ေရနံတင
ြ ္းတူးၿပီး ေရနံထုတလ
္ ုပရ
္ ာမွ

ျပန္လည္ျဖည့္တင္းသည္။ သု႔ရ
ိ ာ တြင္

ေျမၿပိဳက်ျခင္း၊ ေျမနိမ့္ျခင္းမ်ား ရွိပါသလား။

ေျမၿပိဳက်ျခင္း၊ ေျမနိမ့္ သြားျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

၆။

၁၀-၁-၂၀၁၈

နန္းဦးရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ဦးေရႊက၊ို MOGE):

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁) MOGE မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ

၁) ၃ လ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္စဥ္ ေရ

ေက်ာင္း

ငန္း၊ MPRL E&P၊

ကြန္ကရစ္ကန္မွ ေရေပးေဝမႈသည္

အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျပီး
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

ERM၊

bicarbonate ပါဝင္မႈမ်ားလာျပီး

ေနာက္ ေရသည္ WHO မွ

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

မေသာက္သံုးႏိုင္ေတာ့ပါ။

ေသာက္သံုးေရစံသတ္မွတ္ခ်က္ထက္

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

၂) သည့္အျပင္၊ MOGE မွ ေပးေဝသည့္

bicarbonate ပါဝင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပား

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

ေသးငယ္ေသာ ေရပိုက္လိုင္းမွ

ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ေသာက္သံုးေရသည္လည္း မလံုေလာက္ပါ။

ထိုေရအား ေသာက္သံုးေရအျဖစ္

(Villager):

အသံုးမျပဳၾကရန္ MOGE မွ

၁)ေရျဖန္႔ေဝေသာ ေရပိုက္လိုင္းမ်ားမွာ

ေၾကျငာပါသည္။

ေသးငယ္လန
ြ ္းပါသည္။ သိ႔ျု ဖစ္ပါ၍

(ေဒၚဇင္မာျမင္၊့ CSR၊ MPRL E&P):

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ပါဝင္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ

၁) MOGE မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ

ေရပုိက္လိုင္းမ်ားကို ပိုက္လိုင္းအႀကီးမ်ားျဖင့္

ေသာက္သံုးေရမွာ

အဆင့္ျမွင့္တင္၍ ရႏိုင္ မရႏိုင္ သိလုိပါသည္။

လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တ႔လ
ို ည္း

၂) အကယ္၍ MOGE မွ 8-9 rejected

သိရွိပါသည္။ တခါတရံ ေရေပးေဝမႈ

pipelines မ်ားကို ျပန္လည္တပ္ဆင္ရန္

ရပ္တန္႔သာြ းျပီး အျခား ေက်းရြာမ်ား၏

ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါက ေသာက္သံုးေရ

ေရပိုက္ဆက္မ်ား မ်ားထံမွ

လံုေလာက္ပါလိမ့္မည္။

ေရရယူႏိုင္သင့္သည္။ ေရပိုက္မ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ

ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း ေသာက္သံုးေရ
အား MPRL E&P ပင္မဝင္ေပါက္ေရွ႕ရွိ
ေရဘံုပိုင္ေခါင္းမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။
(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE)
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ
၁)အားလံုးေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အစီအစဥ္မ်ားအား လုပ္ငန္းလည္ပတ္
သည့္ ႏွစ္စဥ္ရသံုးေငြစာရင္းသို႔ ထည့္သြင္း
ရန္ စီမံခန္႔ခြအ
ဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈထံသုိ႔တင္ျပရမည္
ျဖစ္သည္။ မန္းေရနံေျမ၏ သက္ဆိုင္ေသာ
ေက်းရြာမ်ားကို MOGE မွ CSR
အစီအစဥ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
ေရသယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရးအတြက္
ပယ္ထားေသာပိုက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းမွာ
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
လုိအပ္ပါသည္။ ၄င္းကိစၥကို ေသခ်ာစြာ
မွတ္သားထားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔
တင္ျပ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္။
(ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြ၊ ERM)
၁) ေက်းရြာ၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို
MPRL E&P ၏ OGM လုပ္ငန္းစဥ္မွ
တဆင့္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တ႔အ
ို ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ
တြင္လည္း သတင္းပို႔ႏိုင္ျပီး သင့္တင့္ေသာ
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၇။

၁၀-၁-၂၀၁၈

ေအာက္ေက်ာင္း

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ဦးေရႊက၊ို MOGE)

ရြာ၊

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁)တည္ေဆာက္ေရးအတြက္

၁) ေသခ်ာစြာမွတ္သားထားၿပီး

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

ငန္း၊ MPRL E&P,

အုတ္ျပဳလုပ္ျခင္းအားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ (၃)

မန္းေရနံေျမ၏ တာဝန္ရွိသူထံ တင္ျပ

ေက်ာင္း

ERM, အေထြေထြ

ဧကရွိေသာ ေျမမွ (၁) ဧကမွာ က်င္းျဖစ္ေနျပီး

ေပးမည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊

အမိႈက္က်င္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည္မွာ

(ဦးေရႊက၊ို MOGE)

CSRs ႏွင့္

ကာလၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဤေျမအား

၁) ယင္းေျမအား ပိုင္ဆိုင္သည့္သက္ေသ

ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ ေျမသားျဖည့္တင္းျခင္း

အေထာက္အထားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ

တြင္ ကူညီၾကပါ။

ဌာနသုိ႔ စာတင္ျပပါ။

(Villager):
၁)Header ၇၅ ရွိ MOGE ၏
ဆည္ေျမာင္းပေရာဂ်က္ အေဆာက္အဦးသည္
ကၽြႏ္ုပ္၏ ေျမေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ၄င္းအား
အသံုးမျပဳေတာ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)
ရွိၿပီျဖစ္သည္။ MOGE မွ ယင္းေနရာအား
အသံုးမျပဳေတာ့ပါက ယင္းေျမအား ျပန္လည္
ရယူလိုပါသည္။ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေျမယာနစ္နာေၾကးေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
သင့္သည္။
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

လက္ပန္တပင္ရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ဦးေရႊက၊ို MOGE)

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁)MOGE မွ ခရုိင္လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေဝးေရးဌာနသို႔

၁) အားလံုးအား ေသခ်ာမွတ္သားထားၿပီး၊

ေက်ာင္း

ငန္း၊ MPRL

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ လႊေ
ဲ ျပာင္းၿပီး

စီမံခန္႔ခြအ
ဲ ုပ္ခ်ဳပ္မႈထံသို႔ အစီရင္ခံစာတြင္

E&P၊ERM၊

သည့္ေနာက္ ဓါတ္အားႀကိဳးရွိေသာ္လည္း

တင္ျပမည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈ မရွိေတာ့ပါ။

(ေဒၚျမတ္မြန္ေဆြ၊ ERM)

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

(Villager):

၁) လူသားဘဝအတြက္ ေသာက္သံုးေရမွာ

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

၁)ေႏြရာသီတြင္ ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္မႈ

အလြန္ပင္အေရးပါလွပါသည္။ ပင္မ

ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ ေရတြင္းမွ ေရတင္ေသာ္လည္း

ေရေပးေဝမႈရင္းျမစ္မွ ေရျပတ္လပ္မႈ

ေသာက္သံုးရန္ တိုက္ရိုက္အသံုးျပဳ၍ မရႏိုင္ပါ။

ႀကံဳရပါက လံုေလာက္ေသာေရ ျဖန္႔ေဝမႈ

MPRL E&P မွ စာသင္ေက်ာင္းတြင္

ျဖစ္ရန္ ခက္ခမ
ဲ ည္ျဖစ္သည္။ သိ႔ျု ဖစ္ပါ၍

ေခတ္မီေရသန္႔ကိရိယာ (portable) တစ္ခု

ေႏြရာသီတြင္ ေရျပတ္လပ္မႈ ကို

လွဴဒါန္းေပးထားေသာ္လည္း ေက်းရြာသားမ်ား

အကာအကြယ္ျဖစ္ေစရန္ မိုးေရ

အားလံုးအတြက္ ေသာက္သံုးေရ လံုေလာက္

ေလွာင္ကန္တစ္ခု တည္ေဆာက္ ရမည္

မႈမရွိပါ။ သိ႔ျု ဖစ္ပါ၍ MOGE မွ ေထာက္ပံ့ေပး

ျဖစ္သည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ
၈။

၁၀-၁-၂၀၁၈

ထားေသာ ေရပိုက္လိုင္းအား အဆင့္ျမွင့္တင္
ေပးရန္ MOGE အား အကူအညီေတာင္းလုိ
ပါသည္။

၁) မိုးေရေလွာင္ ေရကန္တစ္ခု ရွိရန္

(Villager):

ယခုလိုအပ္ခ်က္အား MOGE ထံသုိ႔

၁)ရြာအေနာက္ဘက္ပိုင္း လမ္းမအနီးရွိ
ေရနံတြင္းေဟာင္းတစ္ခုမွ လြန္ခဲ့ေသာ (၂)
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တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ
ရက္ က ယိုဖိတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး

(ေဒၚဇင္မာျမင္၊့ CSR၊ MPRL E&P)

ေရနံဖိတ္က်မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။

၁) ပိတ္ထားေသာ ေရနံတြင္းမ်ား
အားလံုးအား ေသခ်ာစြာမွတ္သားထားၿပီး
ယခုျပႆနာမ်ားအား အေရးေပၚ
လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ေျဖရွင္းေပးသြားမည္။

၉။

၁၀-၁-၂၀၁၈

ေပါက္ကုန္းရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE)

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁) ကၽြႏ္ုပ္၏ လယ္ေျမတခြင္ျဖတ္၍ သြယ္တန္း

၁) MOGE တြင္ ေရနံႏွင့္

ေက်ာင္း

ငန္း၊ MPRL E&P၊

ထားေသာ ေရပိုက္လုိင္း (၄/၅) ခုရွိသည္။

ေရေပးေဝျခင္းအတြက္ ပိုက္လိုင္း (၂)

ERM၊

သိ႔ျု ဖစ္ပါ၍ ေျမေပၚတြင္ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား

ခုရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

ျဖတ္သြယ္တန္းထားသည့္ေနရာအတြက္

ေျမေနရာအတြက္ ေျမပိုင္ရွင္ထံသုိ႔ ေျမႏွင့္

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

ေျမယာနစ္နာေၾကး ရလုိပါသည္။

သီးႏွံနစ္နာေၾကးမ်ား ေပးေဆာင္ၿပီး

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

(Villager):

ျဖစ္သည္။ ေျမယာရယူ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း

၁) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ သီးႏွံပ်က္စီးျခင္း မရွိပါက

ေျမယာဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ GOCS (6)

MOGE မွ မည္သည့္ နစ္နာေၾကးမွ

အရ ေျမယာနစ္နာေၾကးေလွ်ာက္ထား

မေပးပါ။

ေသာ္လည္း ယခုထိ ဆိုင္းငံ့ျဖစ္ေနဆဲ

၂) MOGE မွ မန္းေရနံေျမေဒသအတြင္း

ျဖစ္သည္။

ေသခ်ာစြာ တိုင္းတာၿပီးျဖစ္သည္။
ေျမပိုင္ရွင္ အားလံုး နစ္နာေၾကး
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

ေအးျမရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villagers):

(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE)

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁)ေသာက္သံုးေရ လံုေလာက္မႈရွိေသာ္လည္း

၁)စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေျမဆီလႊာအတြက္

ေက်ာင္း

ငန္း၊ MPRL

ေရနံထုတ္လုပ္မႈမွ ေရဆိုးမ်ား စြန႔ထ
္ ုတ္ျခင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမယာ အသံုးခ်မႈ

E&P၊ERM၊

ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဆီလႊာ ျပႆနာမ်ား

က႑သိ႔ု ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ ပါသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ယခုအခါ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းမ်ား

၂) ပိုက္လိုင္းမ်ား အားလံုးမွာ ေက်းရြာ

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

လည္း အလြန္နိမ့္က် ေနၿပီျဖစ္သည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍

မတည္မီ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကပင္

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သက္ေမြးမႈ ပံုမွန္ျပန္လည္

သြယ္တန္း တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔ ကူညီႏိုင္မည္နည္း။

ျဖဳတ္ၿပီး အစားထုိးရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲ

(Villager):

လွပါသည္။ ေက်းရြာခ်ဲ႕ထြင္လိုပါက

၁) အိမ္ေျခမ်ား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ တိုးပြား

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန

လာေသာ လူဦးေရကို ကာမိရန္ ေျမမရွိပါ။

ေလွ်ာက္တင္ၿပီး ယခုျပႆနာအား

ေက်းရြာေနရာမွာ လူၾကပ္လာၿပီး ေက်းရြာ

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္

လမ္းသြယ္မ်ားလည္း က်ဥ္းလာသည္။ အခ်ိဳ႕

မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ
၁၀။

၁၁-၁-၂၀၁၈

ပိုက္လိုင္း မ်ားသည္ လူေနဧရိယာမ်ားကို
ျဖတ္သန္း ထားသည္။ ၄င္း ပိုက္လိုင္း
အေဟာင္းမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ လုိအပ္သည္။
၁၁။

၁၁-၁-၂၀၁၈

မယ္ေဘ့ကန
ု ္းရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ villager)

(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE)

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁) ရြာအေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေရဆိုးစြန႔ထ
္ ုတ္မႈေၾကာင့္

၁)EMP ျဖင့္ မန္းေရနံေျမကို စနစ္တက်

ေက်ာင္း

ငန္း၊ MPRL E&P၊

သီးႏွံပ်က္စီးျခင္းရွိသည္။

ထိခိုက္မႈေလ်ာ့နည္းေအာင္

ERM၊

(ဦးတင္ေသာင္း၊ Villager)

လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ တြင္းတူးျခင္း
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ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

၁) တြင္းတူးျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီ

ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရ၊ ရႊံ႕ႏြံႏွင့္ ဓာတု

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

အေပၚယံလႊာ ပ်က္စီးမႈရွိသည္။

ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳၿပီး သာမန္အားျဖင့္

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

၁) Header 75 ရွိ ေရပိုက္လိုင္းမ်ားအား

ေရဆိုးမ်ားကို ဝန္းက်င္ရွိ တြင္းမ်ားထံ

အသံုးမျပဳေတာ့သည္မွာ အႏွစ္ (၂၀)

သု႔သ
ိ ာ စြန႔ပ
္ စ္ ပါသည္။ သု႔ျိ ဖစ္၍ ေရဆိုး

ရွိျပီျဖစ္သည္။ ယင္းပိုက္လိုင္းမ်ားကို ျဖဳတ္ရန္

စြန႔ပ
္ စ္ရန္ အမိႈက္က်င္း တူးေဖာ္ၿပီး

လုိအပ္သည္။

ေျမဆီလႊာ မထိခိုက္ေစရန္ ပလပ္စတစ္

၂)ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္ကန္အေဟာင္းမ်ားအား

ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားပါသည္။ တြင္းတူးျခင္း

ေျမသားျဖည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျပီးေသာအခါ အေပၚယံေျမသားလႊာမွာ

(ဦးစိုးဝင္း၊ Village leader)

ေျမသားျဖည့္ျခင္း၊ ေျမညွိျခင္းတိ႔ျု ဖင့္

၁) ေရနံႏွင့္ ေရပိုက္မ်ားအားလံုးမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ယခင္ေျမလႊာအတိုင္း က်န္ရွိပါသည္။

ေျမယာမ်ားေပၚ ျဖတ္သန္းသြယ္တန္း

၁)မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို

က်င္းပသည့္ေနရာ

လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ရန္ မွတ္သားထားၿပီး MOGE ရံုးခ်ဳပ္သ႔ို
အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။

တင္ျပသြားမည္။

၂)ရြာေတာင္ပိုင္းရွိ အမိႈက္စြန႔ပ
္ စ္တင
ြ ္း
ေဟာင္းမ်ား ကို ျပန္လည္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္
ေျမသား ျပန္ျဖည့္ရန္ လိုအပ္သည္။
၃)အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ အေဆာက္အဦ
ေနရာမ်ားအားလံုးအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား
ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ ၏သင့္သည္။
ပင္စင္စားဝန္ထမ္းမ်ားက ၄င္းတိ႔၏
ု
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ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ
ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအတြက္ ယင္းေျမဧရိယာကို
အသံုးျပဳေနၾကသည္။
၁)ေရနံတင
ြ ္းေဟာင္းအမ်ားစုမွာ ေရနံယိုစိမ့္ၿပီး
(outburst) ေခ်ာင္းအတြင္းသိ႔ု စြန႔ပ
္ စ္သည္္။
၁၂။

၁၁-၁-၂၀၁၈

ရြာသာရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE)

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁)MOGE မွ ေျမယာနစ္နာေၾကးေပးစဥ္က

၁) စိုက္ပ်ိဳးေျမ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈႏွင့္ စာရင္းအင္း

ေက်ာင္း

ငန္း၊ MPRL E&P၊

ေျမပိုင္ရွင္မွား၍ နစ္နာေၾကးေပးခဲ့ျခင္းရွိသည္။

ဌာနမွ ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားစာရင္းကို

ERM၊

၄င္းျဖစ္ရပ္အတြက္ မည္သူက တာဝန္ယူ

စီမံခန္႔ခြၿဲ ပီး MOGE မွ ထိုစာရင္းအတိုင္း

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

မည္နည္း။

နစ္နာေၾကးေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

(Villager):

၂) တြင္းေဟာင္းမ်ားအတြက္

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

၁)တြင္းအမွတ္ (၅၀၃) ႏွင့္ (၃၆၃) တိ႔ု

နစ္နာေၾကးကို ယခု စီမံခန္႔ခြေ
ဲ နၿပီး

တူးေဖာ္ျခင္းတိ႔အ
ု တြက္ ေျမယာနစ္နာေၾကး

ပိုင္ရွင္မ်ား မွာ မၾကာမီ ေျမယာနစ္နာ

မရရွိခဲ့ပါ။

ေၾကး ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

(Villager):

၃) ယခု လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးကိစၥအား အခ်ိန္မီ

၁)တြင္းအမွတ္ (၆၆၅) အနီးရွိ ကၽြႏ္ုပ္၏

တုန႔ျ္ ပန္မႈ/ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္။

လယ္ယာေျမကို ျဖတ္၍ ေျမေအာက္

၄)ေျမေအာက္တြင္ပိုက္လုိင္းမ်ားျမွပ္ျခင္း

လွ်ပ္စစ္ႀကိဳး သြယ္တန္းမႈတစ္ခု ရွိပါသည္။

ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား

မိုးတြင္းအခါ၍ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္မည္ကို

အားလံုးအား မွတ္သားထားၿပီး ယခု

စိုးရိမ္ပါသည္။ ၄င္းႀကိဳးအား ျပန္လည္

ေတာင္းဆိုခ်က္အား MOGE မန္းေရနံ
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ
တူးေဖာ္ၿပီး တိုင္ျဖင့္သြယ္တန္းျခင္းအျဖစ္သုိ႔

ေျမမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိသူထံသုိ႔

ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုလုိပါသည္။

တင္ျပေပးမည္။

(Villager):
၁)လယ္ကင
ြ ္းမ်ားကို ျဖတ္ကာ ေရနံမ်ားကို
GOCS သု႔ပ
ိ ို႔ေဆာင္ရာတြင္ (၂) လက္မ
အရြယ္အစားရွိေသာ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ား

.

အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းပိုက္လိုင္းမ်ားသည္
ေျမေအာက္အနက္ (၁) ေပ မွ (၁) ေပခြဲ
အနက္တြင္ ရွိသင့္သည္။ သိ႔မ
ု ွသာ ေျမယာမွာ
စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၁၃။

၁၂-၁-၂၀၁၈

မန္ႀကီးေခ်ာင္းရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ဦးေနမ်ိဳးေအာင္၊ MPRL E&P):

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔

၁)ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ေက်းရြာလမ္းမေပၚ

၁) မွတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီး OGM မွတဆင့္

ေက်ာင္း

လုပ္ငန္း၊ MPRL E&P၊

ျဖတ္သန္း သြားလာျခင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္

MPRL EP&P သို႔ သတင္းပို႔

ERM၊

ပ်က္စီးမႈမ်ား အေပၚ မည္သူက တာဝန္ယူ

အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

မည္နည္း။

(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE)

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

၂) GOCS အနီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အသစ္

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

ျပဳလုပ္ေသာ အမႈိက္က်င္း (၂) ခုရွိသည္။
၄င္းတိ႔မ
ု ွာ အသံုးျပဳျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္

Environmental Resources Management

၁) မန္းေရနံေျမေဒသတြင္ အမိႈက္က်င္း
(၂၀) ခု ရွိပါသည္။ MOGE ရံုးခ်ဳပ္၏

အမိႈက္က်င္း အတြက္ ေျမေနရာကို ေျမပိုင္ရွင္

ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အခ်ိဳ႕ေသာ

ထံသုိ႔ ျပန္ေပးသင့္သည္။

ေနရာမ်ားကို ေျမျဖည့္ကာ ျပန္လည္
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ
(Villager):

ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရဆိုးမ်ားကို

၁) CSR ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။ CSR

တြင္းေဟာင္းမ်ားသိ႔ု စြန႔ထ
္ ုတ္ေန

သင္တန္းတြင္ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အမႈိက္က်င္းမ်ားကိုမူ

သင္တန္းမ်ား ပါဝင္ပါသလား။
(Villager):
၁) ေရပိုက္လိုင္း (၄) ခုႏွင့္ (၁၀) လက္မ
ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္မ်ားသည္ အလုပ္သမား camp
(၁၊၂၊၃၊၄) တိ႔အ
ု နီး ကၽြႏု္ပ္တ႔၏
ို ေျမယာ ဧက
(၃၀) ေပၚတြင္ ျဖတ္သန္းေနသည္။
နစ္နာေၾကးရနိုင္ မရႏိုင္ သိလိုပါသည္။

တြင္းေဟာင္းမ်ားတြင္ ေနရာ လံုေလာက္မႈ
မရွိေတာ့ပါက အသံုးျပဳရန္အတြက္
အရန္ထားရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ထိုေနရာ
မ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
(ေဒၚဝတ္မႈန္တင္လတ္၊ CSR၊ MPRL E&P)
၁) CSR ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းပိုင္ဆိုင္သ/ူ
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမွ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား
ျဖစ္ထန
ြ ္းေစျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့
သည့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါဝင္
ကူညီရန္ လုပ္ငန္းနည္းလမ္း တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ ေနာက္လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္
အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေပး
သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။
(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE)
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စဥ္

ရက္စြဲ

အစည္းအေဝး

တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ား အႀကံျပဳခ်က္/မွတ္ခ်က္မ်ား

တု႔ံျပန္မႈမ်ား

က်င္းပသည့္ေနရာ
၁) ေျမေပၚသိ႔ု ျဖတ္သန္း သြားေသာ
ပိုက္လုိင္းမ်ား အတြက္ နစ္နစ္ေၾကး
ေပးျခင္း မရွိပါ။
၁၄။

၁၂-၁-၂၀၁၈

ၾကာကန္ရြာ၊

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္

(Villager):

(ဦးစိုးမင္း၊ MOGE)

ေက်းရြာဘုန္းႀကီး

သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္

၁) ေပါက္ကုန္း AD -2 ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျမတြင္

၁) ယင္းေနရာအား MPRL E&P မွ MOGE

ေက်ာင္း

ငန္း၊ MPRL E&P၊

MOGE မွ MPRL E&P ကို အလုပ္သမားစခန္း

ထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

ERM၊

ေဆာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သိ႔ုရာတြင္ လုပ္ငန္း

ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ သက္ေသအေထာက္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

လည္ပတ္မႈ ပိတ္သိမ္းၿပီးေသာ္လည္း ေျမယာ

အထား မ်ားႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာ

ေရး ဦးစီးဌာန၊ CSRs

အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ။

ဌာနမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားထံ

ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား

သိ႔ျု ဖစ္ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာေျမယာစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈႏွင့္

တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

စာရင္းအင္းဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

(ေဒၚဝတ္မႈန္တင္လတ္၊ CSR၊ MPRL E&P)

ဦးစီးဌာနႏွင့္ MOGE သိ႔ု ယင္းအေၾကာင္း

၁)ေရတင္စက္အသစ္လရ
ဲ န္လိုအပ္ပါက

ကိစၥအား တင္ျပထားပါသည္။ သု႔ရ
ိ ာတြင္

ေဒသခံလူထု လိုအပ္ခ်က္ ဆန္းစစ္

ယခုခ်ိန္အထိ ျပန္ၾကားမႈမရွိေသးပါ။

ေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္တင
ြ ္ CSR

(Villagers)

အဖြ႔ထ
ဲ ံသို႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေက်းရြာ

၁)MOGE မွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ လက္ရွိ

အတြက္ အဓိကဦးစားေပး လုိအပ္ခ်က္ကို

ေရတြင္းမွ ေရမလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေရဖိ

ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၊

သိပ္စက္(ေရစက္) အသစ္ျဖင့္ ေရပိုရရန္

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ MOGE

ေျပာင္းလဲလိုပါသည္။

ႏွင့္ ဌာနမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျပီး
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္။
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ပံု ၉.၄. EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈအစည္းအေဝးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဓါတ္ပံုမ်ား

၁) မန္းႀကိဳးေက်းရြာ

၄) ေလးအိမ္တန္းေက်းရြာ

Environmental Resources Management

၂) ခ်င္ေတာင္ေက်းရြာ

၃) ကၽြခ
ဲ ်ေက်းရြာ

၅) လက္ပေတာေက်းရြာ
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၇) ေအာက္ေက်ာင္းေက်းရြာ

၈) လက္ပန္တပင္ေက်းရြာ

၉) ေပါက္ကုန္းေက်းရြာ

၁၀) ေအးျမေက်းရြာ

၁၁) မယ္ေဘ့ကုန္းေက်းရြာ

၁၂) ရြာသာေက်းရြာ
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၁၃) မန္ႀကီးေခ်ာင္း၊ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕။
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(၁) ျမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ မန္းေရနံေျမ အေထြေထြ

(၂) ျမန္မာ့ေရနံနွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ မန္းေရနံေျမ အစည္းအေ၀း

မန္ေနဂ်ာ ရံုးခန္း

ခန္းမ
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၉.၄. ေဒသခံလူထု မေက်နပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား/ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း
ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္

၄င္း၏

အလြန္ပင္အေရးႀကီးေၾကာင္း
လက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး

နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။
ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္

လက္ခံျခင္းမွာ

သတင္းအခ်က္အ

ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္း

လမ္းကို ျမွင့္တင္ရန္ လမ္းစဥ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတိ႔မ
ု ွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ MPRL E&P မွ
ေအာက္ပါအတိုင္း ယံုၾကည္ထားပါသည္။


ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ စိုးရိမ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ခံရရွိသည့္ အက်ိဳးရွိေသာ
တု႔ံျပန္မႈျဖစ္စဥ္ (Feedback mechanism) သည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ အက်ိဳး
ရွိေသာ၊ တက္ၾကြေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။



ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို MPRL E&P ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ
လာေစရန္

အႏၱရာယ္မ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စိုးရိမ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ား ရွာေဖြ

သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးျပဳေသာ အခြင့္အေရး
တစ္ခု ေပးပါသည္။


လက္ခံရရွိေသာ စိုးရိမ္မႈအေၾကာင္းအရာမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ အဓိက ပါဝင္
ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္တကြ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္ေသာေနရာတြင္ ေျဖရွင္းေပးပါသည္။
တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုျခင္းစီ၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း ေလးစားလက္ခံၿပီး ႏိွမ့္ခ်ျခင္း၊
ခြျဲ ခားျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။

မန္းေရနံေျမတြင္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (OGM) ၊ IFC စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္းကို ပံုစံေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ MPRL E&P သည္ Multistakeholder လမ္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။ (ပံု ၉.၅) ။ ေဒသခံလူထု ႏွင့္
MOGE တို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးျပီး စီမံခန္႔ခြသ
ဲ ည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ ျဖစ္စဥ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။ မန္းေရနံေျမ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (MFGM) မွ အ
ေကာင္းဆံုးေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ လႊမ္းမိုးမႈရွိလာၿပီး MPRL E&P မွ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ အျခားစီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ပ်ံ႕ႏွံစြာ

အသံုးျပဳလ်က္

ရွိသည္။
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ပံု ၉.၅. MPRL E&P ၏ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (OGM)

ပံု ၉.၆. MPRL E&P ၏ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (OGM) စာေစာင္
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MPRL E&P သည္ အႀကံေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္းတို႔ျဖင့္
မန္းေရနံေျမ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သူ

MOGE

ႏွင့္

အနီးကပ္

လုပ္

ေဆာင္ပါသည္။ MFGM ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ၄င္းတိ႔၏
ု
သေဘာထားတစ္ခု ရွိေစႏိုင္ေရး၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း
က်င္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ား ေသခ်ာေစရန္ ႏွင့္ အနီး ပတ္ဝန္း
က်င္ရွိ ေဒသခံလူထုမ်ားအား ပါဝင္ေစျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာ
သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
မန္းေရနံေျမတြင္ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လူမႈခင
ြ ့္ျပဳခ်က္တစ္ခုအား ထိန္းသိမ္းထား
ရန္အလို႔ငွာ ၄င္းျဖစ္စဥ္မွာ မရွိမျဖစ္လအ
ုိ ပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း MPRL E&P မွ
နားလည္ပါသည္။ MFGM မွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို
တတိယသက္ဆိုင္သူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားျခင္း အစား ကုမၸဏီသုိ႔ဦးစြာ တိုက္ရိုက္
အေၾကာင္းၾကားေစကာ သေဘာထား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစသည္။ ကုမၸဏီမွလည္း ၄င္း
တိ႔၏
ု စိုးရိမ္မႈမ်ား ပိုမိုမဆိုးဝါးလာမီ ေျဖရွင္းႏိုင္ေစသည္။
MFGM သည္ မန္းေရနံေျမတြင္ ေဒသခံနယ္ေျမ (၁၄) ခုု ရွိသည့္အနက္ (၃) ခုုတင
ြ ္
၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစ၍ ေရြ႕လ်ား ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္
ၾသဂုုတ္လတြင္ က်န္ေဒသခံ နယ္ေျမမ်ားသု႔ုိ အျပည့္အဝ ေရာက္ရွိသည္။ ယင္းကာလ
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အတြင္း ေဒသခံေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံလူထုအစည္း
အေဝးမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ သင္ပုန္းျပဳလုုပ္ျခင္း၊ အသိပညာ
တိုးတက္ေစရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ရုုပ္ျပမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား
ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ အႀကံျပဳခ်က္စုေဆာင္းသည့္ စာတိုက္ပံုးမ်ားကို အခ်က္အခ်ာက်ေသာ
ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိသည္။ မန္းေရနံေျမ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း
တိုးတက္မႈ

အစီရင္ခံစာကို

(၃)လတစ္ႀကိမ္

ထုုတ္ေဝခဲ့ၿပီး

မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ကုမၸဏီ website မွ ထုုတ္ေဖာ္သာြ းမည္။
ေဒသခံေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို

အေကာင္

အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈပိုမိုရရွိျပီး ေအာင္ျမင္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသ ျပႏိုင္ခဲ့
သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပး
ျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းတို႔ကို ျမင့္တက္
ေစသည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုး (၃) လ တာ ကာလအတြင္း MPRL E&P သည္
အသိ ပညာတိုးတက္ေစရန္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ပါဝင္ေသာ OGM အေၾကာင္းကို လုုပ္ငန္း
စဥ္အတြင္း စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ အသိပညာႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မႈတို႔ကို ျမွင့္တင္
ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မန္းေရနံေျမရွိ ေဒသခံလူထုအဖြဲ႔မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ အသိပညာ
ျမွင့္တင္သည့္

ေဟာေျပာလံ႕ႈ ေဆာ္ပြဲ

ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။

ေဟာေျပာလံ႔ေ
ႈ ဆာ္ပဲြအား

အသိပညာ၊ သေဘာထားအျမင္ ႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ စသည့္ (KAP) စစ္တမ္း၏
ရလဒ္မ်ား အေပၚမူတည္၍ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေျခခံအဆင့္ ေဒသခံမ်ား၏ အသိပညာ၊
သေဘာထားအျမင္

ႏွင့္

လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ား

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္

၄င္း

KAP

စစ္တမ္းအား ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တင
ြ ္ ေကာက္ခဲ့သည္။
မန္းေရနံေၿမတြင္ MPRL E&P သည္ MOGE နွင့္ သံုးလတစ္ၾကိမ္ ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ၿပဳ
လုပ္၍ နွစ္ဖက္အၾကားတြင္ ခုိင္မာေသာ ဆက္သယ
ြ ္ေရးလမ္းေၾကာင္းနွင့္ အၿပန္အလွန္
ေလးစားနားလည္ေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ တည္ေထာင္သည္။ ထု႕ိ အၿပင္ MOGE ၊
ကုမၸဏီနွင့္ ေဒသႏၱရလူ႕အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအၾကား ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားနွင့္
စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည္။

MOGE

၊

ၿမိဳ႕နယ္နွင့္

ခရုိင္အစုိးရ

တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ရပ္ရြာလူထုတ႕ုိ ကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ CSR လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္
ခ်က္မ်ားအား ၿပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားကုိလည္း မန္းေရနံေၿမနွင့္ ေနၿပည္ေတာ္
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တု႕ိ တြင္ (၃) လ တစ္ၾကိမ္ ၿပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယခုဘ႑ာနွစ္မွ စတင္၍ ထုိအစည္း
အေဝးမ်ားကုိ ေနၿပည္ေတာ္တြင္ (၁) နွစ္လ်ွင္ (၂) ၾကိမ္ ၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္ သည္။
MPRL E&P သည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း မန္းေရနံေၿမ ၌ ၿပဳလုပ္ေသာ
ESIA ဆုိင္ရာ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားတြင္ တင္ၿပခဲ့ေသာ ၿဖစ္ေပၚနုိင္သည့္ လူမႈ စီးပြားေရး
ဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည္။ အဓိကက႑ ေလးခုကို
ဦးတည္၍ အပုိင္းေလးပုိင္းၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ေဒသႏၱရ လူ႕အဖဲ႕ြ အစည္း
မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင့္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္နွံၿခင္း ၊ ရပ္ရြာလူထု၏စြမ္းေဆာင္
ရည္ၿမွင့္တင္ၿခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ၿခင္းနွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရးတုိ႕ ၿဖစ္ပါသည္။ လူမႈစီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈအစီအစဥ္တင
ြ ္ အၾကံၿပဳ
ေဆြးေႏြးၿခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကုိလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၎ကို ဇယား ၉.၃
တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

၉.၅.

အနာဂတ္တြင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္

ေဆြးေႏြးညွိႏိုင္းျခင္းမ်ားႏွင့္

ထုုတ္ေဖာ္ျခင္း
MPRL E&P မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ EIA ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုုတ္ SIA
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား၏

အစီရင္ခံစာမ်ား၊

အတိအက်

ပါဝင္ရမည္ဟု

သတ္မွတ္

ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ INGO မ်ား ၊ ျပည္တင
ြ ္း NGO မ်ား၊
လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုစသည္တို႔ပါဝင္ေသာ သက္ဆုိင္ရာပါဝင္
ပတ္သက္သအ
ူ မ်ားစုုမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာရလဒ္မ်ားကို ထုုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပူးေပါင္းမႈေဆာင္ရြက္မႈလမ္းစဥ္တစ္ရပ္ စတင္ေပၚေပါက္ရန္၊ MOGE ၊
MPRL E&P အၾကား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ MOGE ၊ MPRL
E&P ႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအၾကား လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား စသည္တို႔ကို
သိရွိႏိုင္ ရန္အတြက္ MOGE ႏွင့္ လစဥ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို
မန္းေရနံေျမတြင္ MPRL E&P မွ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ MOGE၊ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ရွိ
သူမ်ားႏွင့္

ေဒသခံလူထုမ်ားပါဝင္သည့္

ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ

ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္း အလုုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၃) လ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာလုုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
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လုုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ား၏

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အျမင္ကိုေပးေသာ

မန္းေရနံေျမ

CSR

တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာကို MOGE သိ႔ု လစဥ္ေပးပို႔ပါသည္။ အစီရင္ခံစာသည္ MPRL
E&P ႏွင့္ MOGE အၾကား ဆက္သယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တည့္မတ္မႈတစ္ခုကို ထိန္း
သိမ္းထားႏိုင္ရန္၊ အလုုပ္ထပ္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္

ေဒသခံနယ္ေျမတြင္ေကာင္းက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈကို အျမင့္ဆံုး/အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းသည္

စီမံကိန္းကာလတစ္ေလ်ာက္လံုး

စဥ္ဆက္မပ်က္ လုုပ္ေဆာင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးကာလ
အတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ထုုတ္ေဝေပးျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈ အစည္း
အေဝးမ်ားကို မန္းေရနံေျမေဒသတြင္ပါဝင္ေသာ ေက်းရြာ (၁၆) ရြာတြင္ က်င္းပသြား
မည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္္ ရည္ရြယ္
ပါသည္။
အဓိက စီမံကိန္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားထံသို႔ အလုပ္ျပီးေျမာက္မႈအစီရင္ခံစာ ေပးအပ္
ႏိုင္ရန္၊


စီမံကိန္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား MPRL E&P အေၾကာင္း သတင္းေပးႏိုင္ရန္၊



ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စီမံကိန္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊



CSR ႏွင့္ ၄င္း၏ ပရိုဂရမ္မ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ဆက္သယ
ြ ္
ရွင္းျပႏိုင္ရန္၊



ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ESIA ၊ CSR အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းလုုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ား၏ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား စသည္တို႔၏ ပံုမွန္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားေပးအပ္
ႏိုင္ရန္၊

MPRL E&P မွ EIA အစီရင္ခံစာကို ျပည္တင
ြ ္းသတင္းစာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ website
မွတဆင့္

သတင္းေပးထုုတ္ေဖာ္သာြ းမည္ျဖစ္ၿပီး

မိတၱဴမ်ားကို

လူထုအစည္းအေ၀း

ျပဳလုုပ္သည့္ေနရာမ်ား ႏွင့္ MPRL E&P ရန္ကုန္ရံုးတြင္ ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္သည္။
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ဇယား ၉.၃ EIA ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ တြင္း ရပ္ရြာလူထုက တင္ၿပခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ MPRL E&P ၏
တံ႕ု ၿပန္ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္

ေဒသခံလူထုနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင့္ ရင္းႏွီးၿမဳပ္နွံၿခင္း
ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
တစ္နွစ္လံုးစာ ေရရရွိမႈ

ၾကံဳေတြ႕ရေသာ လူထု
နန္းဦးေက်းရြာ

-ေသာက္သံုးေရမလံုေလာက္မႈ
ပါဝင္ပတ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

သက္သူမ်ား
နန္းဦးေက်းရြာ

MOGE

မန္း

မန္ေနဂ်ာနွင့္

တာ

အခ်ိန္ကာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ၿပ

၀န္

လ

ညြန္းကိန္း

MOGE

ေဆာင္ရြက္

MOGE မန္းနွင့္ အစည္း

မန္း

ဆဲ

အေ၀းမ်ား

ၿပန္လည္သံုးသပ္မႈ
ဌာနနွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

ပူးေပါင္း၍

ေဒသတြင္းရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမႈကုိ

ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံၿခင္း

ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿခင္းအစည္းအ

နွင့္

ေ၀းမ်ား

နန္းဦးေက်းရြာ
လူထုနွင့္
ထိေတြ႕ေဆာင္
ရြက္ၿခင္း
ရပ္ရြာလူထု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင့္တင္ၿခင္း
ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

ၾကံဳေတြ႕ရေသာ လူထု

ေစ်းကြက္ရွာေဖြၿခင္းဆုိင္ရာ

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းတက္ေရာက္ထားသူမ်ား

သင္တန္းမ်ားေပးၿခင္း
ရပ္ရြာအတြင္း

ၿခင္ေတာင္၊ ကၽြခ
ဲ ်နွင့္ ေလးအိမ္တန္း

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈပစၥည္းကိရိယာမ်
ား မလံုေလာက္မႈ
အၿခားသီးနွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးနုိင္ရန္ သင္တန္းမ်ား

မန္းေရနံေၿမေတာင္သူမ်ား

ပါဝင္ပတ္

တာ

အခ်ိန္ကာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ၿပညြန္း

၀န္

လ

ကိန္း

သက္သူမ်ား

ေဆာင္ရြက္ခ်က္
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ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
သင္တန္းသားမ်ား

သံုးရက္ၾကာ

ၾကံဳေတြ႕ရေသာ လူထု

GYB-SYB

MPRL E&P

ၿပီးစီး

သင္တန္းတက္

ဌာနနွစ္ပတ္

သင္တန္းမ်ား (ILO ၏

ေရာက္သူဦးေရ

လည္အစီရင္ခံ

သင္တန္းမ်ား) ကုိ SIYB

သင္တန္းသား

စာ

က

ဦးေရ

အစိုးရ
သတင္းစာမ်ား

သင္တန္းသားမ်ားကုိပုိ႕ခ်

လူမႈ
ကြန္ယက္
သတင္းမ်ား
ၿခင္ေတာင္၊

က်န္းမာေရး

MPRL

ကၽြခ
ဲ ်နွင့္

ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေလးအိမ္ တန္း

Mobile

ေပးရန္
Clinic

E&P

စက္တင္္ဘာ

၃-၄ Mobile Clinic မ်ား

ဌာနနွစ္ပတ္

ႏွွင့္

တြင္

လည္အစီ

Department

ေဆာင္ရြက္

ရင္ခံစာ

အစီအစဥ္ကုိ FY 2018-

of

Health

19 တြင္ ေဆာင္ရြက္

(Minbu)

အစိုးရသတင္း
စာမ်ား
လူမႈကြန္
ယက္သတင္း
မ်ား

မန္းေရနံ

GAP

၊

ေၿမေတာင္ သူမ်ား

ပုိးသတ္ေဆး၊

ေၿမဆီလႊာ၊

MPRL

ၿပီးစီး

ဌာနနွစ္ပတ္

E&P နွင့္

ဧၿပီနွင့္ေမတြင္

လည္အစီ

ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၊

Department

သင္တန္းေလး ၾကိမ္ေပး၍

ရင္ခံစာ၊

ေၿမၾသဇာမ်ားကို

of

စနစ္တက်အသံုးခ်

Agriculture

ၿခင္းနွင့္

(Minbu)

ေဒသနွင့္

ေတာင္သူ ၁၉၁
ဦးတက္ေရာက္။
မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ GAP
စံၿပစိုက္ခင္းမ်ား သုိ႕

ကုိက္ညီေသာ

သြားေရာက္ ေလ့လာ။

မ်ဳိးေစ့မ်ားအေၾကာင္း

Gypsum အသံုးၿပဳၿခင္း၊

သင္တန္းေပး။

အစိုးရသတင္း
စာမ်ား၊
လူမႈကြန္
ယက္သတင္း
မ်ား

မိုးနွမ္းမ်ဳိးေစ့မ်ား

အသိပညာေပးစာ

နႈိင္းယွဥ္ၿခင္း၊ ၅ ဧက

အုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ

မုိးနွမ္းစုိက္ခင္းမ်ားကုိ

တက္ေရာက္သူ

ေလ့လာ။

၁၉

ဦးအား ေပးအပ္။
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား နွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး
ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
MOGE

၏

ေရတြင္းမွေရမလံုေလာက္မႈ

ၾကံဳေတြ႕ရေသာ လူထု
-

compressor

ၾကာကန္

အသစ္တစ္လံုး တပ္ဆင္ရန္
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ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
ပါဝင္ပတ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ၾကံဳေတြ႕ရေသာ လူထု
တာ၀န္

အခ်ိန္ကာလ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ၿပညြန္းကိန္း

သက္သူမ်ား
ၾကာကန္

ၿပန္လည္သံုး
သပ္မႈ

ေဒသခံလူထု၊
GAD

MOGE၊

တုိ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍

Needs

MOGE

နွင့္

ၿပီးစီး

MPRL E&P

Assessment

MOGE ၏ သေဘာတူညီမႈ

FY

ၿဖင့္

ေဒသ၏

ဂ်က္တြင္

ၿပဳလုပ္စဥ္ မိမိတုိ႕လုိအပ္

ေနာက္နွစ္ဘတ္
ထည့္သြင္း

(အၾကိဳဆန္းစစ္ ရန္လိုအပ္)

2019-20

လုိအပ္ခ်က္
ေလ့လာ

ခ်က္အား

ဆန္းစစ္ၿခင္း

ေသခ်ာတင္ၿပရန္

ေဒသတြင္းရင္း

ရပ္ရြာအား အၾကံၿပဳ

နွီးၿမဳပ္နွံမႈ
မ်ားအား
ၿပန္လည္
သံုးသပ္ၿခင္း
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား
ဆက္သြယ္ၿပန္ၾကားေရး

ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ၾကံဳေတြ႕ရေသာ လူထု

OGM မွတဆင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား တင္ၿပၿခင္း

မန္းေရနံေၿမရွိေက်းရြာမ်ား

ပါဝင္ပတ္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

တာဝန္

အခ်ိန္ကာလ

သက္သူမ်ား
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ၿဖစ္ေပၚနုိင္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မန္းေရနံေၿမရွိ

လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈနွင့္

ေက်းရြာမ်ား

စပ္ဆက္ေသာ

ၾကံဳေတြ႕ရေသာ လူထု
MPRL E&P

ေဖာ္ထုတ္

OGM

ေဆာင္ရြက္။

ေက်နပ္သူ %၊

လည္အစီ

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို

OGM အေပၚ ယံုၾကည္မႈ

ရင္ခံစာမ်ား

ေၿဖရွင္းရန္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရ

%။

လူထု၏

နွင့္

ပတ္သက္၍

ဌာနနွစ္ပတ္

(၃)

ေသာ နည္းလမ္းၿဖစ္။

လတစ္ၾကိမ္

သတင္းအ ခ်က္အ

OGM

လက္ေပးၿခင္းမ်ားကို
CSR team နွင့္
ေစတနာ့၀န္ ထမ္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္။

ေဆာင္ရြက္။
OGM Documentary

အစီရင္ခံစာ

OGM ကို အသံုးၿပဳသူတုိး

လစဥ္

တက္မႈ %။

သတင္းအခ်က္အ

ရုိက္ကူး၍ MRTV နွင့္
လူမႈကြန္ ယက္မ်ား တြင္

ၿပီးစီး။

ၿပသ။

လက္ေပးၿခင္း
အေရအတြက္။

OGM ေဆာင္းပါးကုိ
အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္
ေဖာ္ၿပခဲ့။

၉.၆.

ၿပီးစီး။

CSR အစီအစဥ္
MPRL E&P သည္ အသားတင္အျမတ္၏ (၂) ရာခုုိင္ႏႈန္းကို CSR လုုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါက႑တြင္ MPRL E&P ၏ CSR
အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ MPRL E&P ၏ CSR လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေသး
စိတ္ကို

Annex

J

တြင္လည္းေကာင္း၊

MPRL

E&P

website

(http://mprlexp.com/csr/community/) တြင္လည္းေကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ဆိုသည္မွာ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုျပည့္မီ
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္မ်ိဳးဆက္မွ ၄င္းတိ႔၏
ု အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ လိုအပ္
ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစျခင္းဟု MPRL E&P မွ
နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားမ်ား အေပၚအက်ိဳးသက္
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ေရာက္မႈကို တာဝန္ယူျပီး အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းရွိ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္လည္း
စတင္ လႊမ္းမိုးလုပ္ေဆာင္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ မူေဘာင္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
ပံုစံမ်ားကို

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

ပံုစံေျပာင္းျခင္း

ျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး ဘ႑ာေရးတာဝန္ယူမႈမ်ားကိုမူ ယခင္အတိုင္း ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ပုဂၢလိက
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဆက္လက္တာဝန္ယူလ်က္ရွိသည္။
MPRL E&P သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္
ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ ျပည္သူလူထုတို႔၏
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ား ႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား စသည္
တိ႔က
ု ို ခ်ိန္ညွိေပးျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေသာတာဝန္ရွိ သည့္
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေနရာမ်ားအေပၚ အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ ရွိသည့္ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသည့္ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တ႔၏
ို မဟာဗ်ဴဟာ
က်ေသာ CSR နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားက
အသံုးခ်စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ မူေဘာင္ကို လႊမ္းမိုးမႈရွိပါသည္။


တာဝန္ယူမႈ / တာဝန္ခံမႈ၊



ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳျခင္း၊



ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းအား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈ၊

တရားဝင္ေလးစားလိုက္နာမႈမ်ား၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီ၏ တာဝန္ယူျခင္းမ်ားအျပင္
CSR နည္းဗ်ဴဟာ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ
အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆန္းသစ္
တီထြင္ထားေသာ CSR နည္းလမ္းသည္ MPRL E&P အား အဓိက ပါဝင္ပတ္သတ္
သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္ အေၾကာင္း
ကိစၥမ်ားအား အတူတကြ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းျခင္းတိ႔က
ု ို အက်ိဳးရွိစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစသည္။
MOEE နွင့္ MOGE သု႕ိ လစဥ္တင္သင
ြ ္းေသာ မန္းေရနံေၿမစီမံကိန္းအစီရင္ခံစာသည္
ဘ႑ာ ႏွစ္အရ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ CSR လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္အတူ MPRL E&P ၏ CSR
မဟာဗ်ဴဟာကုိလည္း ေဖာ္ၿပထားသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ MPRL
E&P နွင့္ MOGE အၾကား ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ စီမံခန္႕ခဲမ
ြ ႈ ၿဖစ္ေပၚကာ
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မန္းေရနံေၿမတြင္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိေရာက္ေအာင္ၿမင္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
နုိင္ေရး ၿဖစ္သည္။
ကုမၸဏီသည္ အနည္းဆံုး နွစ္စဥ္ CSR and Social Management အစီရင္ခံတစ္ေစာင္
ထုတ္ၿပန္မည္ၿဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ Website တြင္လည္း ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
မွ်ေဝသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ထု႕ိ အၿပင္ MPRL E&P သည္ CSR လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္
တုိးတက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ အစိုးရ၊ ေဒသႏၱရ အစိုးရ၊ ရပ္ရြာလူထုတုိ႕နွင့္
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ၿပလ်က္ ရွိသည္။
ၿမန္မာနုိင္ငံတင
ြ ္ Website ထက္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားကို ပိုမုိအသံုးမ်ားေသာေၾကာင့္
MPRL E&P သည္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ ကုိယ္ပုိင္စာမ်က္နွာၿဖင့္ CSR လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ပံုမွန္ ၿဖန္႕ေဝသည္။ ၎စာမ်က္နွာမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း
ၿဖစ္သည္။
https://www.facebook.com/mprlep
https://www.youtube.com/channel/UCTVFAmsBBC_-dZo4wAMxlNw
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ပံု ၉.၇ (က) ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ CSR လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
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ပံု ၉.၇ (ခ) ဘ႑ာနွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ CSR လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

၉.၆.၁. နည္းဗ်ဴဟာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏

ရလဒ္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊

အခက္

အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္
ရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိေစျခင္းတို႔ျဖင့္ MPRL E&P ၏ လူမႈအသိုက္အဝန္း
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ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဖြ႔ျံ ဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ နည္းဗ်ဴဟာ
စနစ္တက် ျဖစ္ေနရမည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေဆြြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္း၊
Stakeholderမ်ား

ႏွင့္

ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ

အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ျခင္း၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းစသည့္

အဓိက

နည္းလမ္းမ်ားသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းဆိုင္ရာ
စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်

မႈမ်ိဳးကိုမဆို

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍

ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစသည္။

သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ညႊန္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ လူမႈေရး ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားလံုးကို တိုင္းတာ
ပါသည္။

၉.၆.၂. စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ မူေဘာင္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ၊

ဆက္သယ
ြ ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔မွ MPRL E&P
၏ လူမႈဘဝ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ နည္းစနစ္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးသည္။
MPRL E&P ၏ လူမႈအသိုက္အဝန္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူဝါဒ၊ CSR မူဝါဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
မူဝါဒမ်ားက လူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ လူအမ်ားကို ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပံုစံေပၚတြင္
လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ MPRL E&P ၏မူဝါဒမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္း (International Finance Corporate) ၏
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ကုလသမဂၢ

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ေရရွည္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ

တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ

ေဆာင္ရြက္မႈ

သေဘာတူညီခ်က္၏

အေျခခံ

မူေဘာင္မ်ား စသည္တ႔ႏ
ို ွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ မူေဘာင္နည္းစနစ္သည္ ေဒသခံလူထု၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
သတ္မွတ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ေဒသခံလူထု၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မ်ားကို စုစည္းထားသည့္ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊
လုိအပ္ခ်က္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအေပၚ အဓိက အာရံုစိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္
အပံ့ေပးသည္။

၉.၆.၃. နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း
နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း ဖြ႔ၿံြ ဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ
အတြက္ တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ ေဒသခံလူထုအား ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ
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ျဖစ္ေစသင့္ေၾကာင္း MPRL E&P မွ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ

ေနရာေဒသရွိ

ျမွင့္တင္ၿပီး

ေဒသခံလူထုအတြက္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈျဖစ္ေစရန္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပံုမွန္ ေျပာဆို
ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွဆင့္ MPRL E&P မွ ပါဝင္ကူညီမႈ လုပ္ေဆာင္
သြားမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ၄င္းနည္းလမ္းသည္ အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ့က်
ေစၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ ခြင့္ျပဳမႈရရွိသည့္အျပင္ အေရး
အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ MPRL E&P ၏ လုပ္ငန္း တန္ဖိုးထားမႈကိုပါ ရရွိေစသည္။
ယင္းနည္းလမ္းကို

အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရးအတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္

ေနရာေဒသရွိ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ မ်ားစြာေသာ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံလူထုမ်ား အတူတကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ႏွင့္ ပါဝင္ကူညီရန္ MPRL E&P မွ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
လုပ္ငန္း

လူမႈအသိုက္အဝန္းဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး
လုပ္ေဆာင္သည့္

ေနရာရွိ

စတင္ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္

ေဒသခံလူထုမ်ားအား

ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္

ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္ ရန္ရည္ရြယ္ပါ သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားမွတဆင့္ လူမႈ
အသိုက္အဝန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။


ထိေရာက္ေသာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ထားရွိျခင္း။



ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္
တုိးတက္ေစရန္

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ားအား

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေပးျခင္း။

(ပညာေရး၊

ဖြ႕ံ ၿဖိဳး

စြမ္းေဆာင္ရည္

ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာ သင္တန္းမ်ား)


လူမႈေကာင္းက်ိဳးမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း။ (ေရရရွိႏိုင္မႈ၊ အညစ္အေၾကးမ်ားမွ
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ ေအာင္ေနေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊
အဟာရျပည့္ဝေရးႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရ ေသာ အေလ့အထမ်ားရွိျခင္း)



ေဒသတြင္း အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳျခင္း။

MPRL E&P သည္ လူမႈအသိုက္အဝန္းဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး စတင္ေဆာင္ရြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အတြက္ အသားတင္အျမတ္မွ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ထည့္ဝင္ရန္ပံုေငြမွ
မ်ားစြာေသာ ပမာဏကို နည္းဗ်ဴဟာက်ေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ ၄င္းတိ႔တ
ု င
ြ ္ (ေသာက္သံုးေရသန္႔ ရရွိႏိုင္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္းအထိ
ျပဳလုပ္ရမည္ဟု

သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း)
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အတတ္ပညာ

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊

လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ

ဝန္းက်င္

တစ္ခုတြင္

ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျခံစည္းရိုးခတ္ျခင္း၊ ေဒသခံလူထု၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း စတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စသည္တ႔ို ပါဝင္သည္။
လူမႈဘဝ

တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္

ပိုမိုျမင့္မားသည့္

သက္ေရာက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ MPRL E&P ၏ တာဝန္
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ကုမၸဏီ၏

ဓေလ့ထံုးတမ္း

လုပ္ငန္း

ေဆာင္တာမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္သာြ းမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ စတင္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အား အသံုးခ်ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ား (၁၇) ခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ညွိကာ ေလးစားလိုက္နာ လုပ္ေဆာင္
သြားမည္ျဖစ္သည္။
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ပံု

၉.၈.

MPRL

E&P

၏

CSR

လုပ္ေဆာင္မႈဓါတ္ပံုမ်ား

-

ပို၍သိလိုပါက

(http://mprlexp.com/csr/community/) တြင္လည္း ေတြ႔ႏိုင္သည္။
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မာတိကာ
၁.

အေႀကာင္းအရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁.၁.

နိဒါန္း

၁.၂.

မူဝါဒနွင့္ စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္

၁.၃.

စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာနွင့္ နည္းလမ္းမ်ား

၁.၄.

အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား

၁.၅.

အမ်ားျပည္သူနွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း နွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

၁.၆.

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္ ့ခြမ
ဲ ႈအစီအစဥ္

၁.၇.

စုေပါင္းသက္ေရာက္မႈမ်ား

၁.၈.

နိဂံုးခ်ဳပ္နွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂.

နိဒါန္း

၂.၁.

စီမံကိန္း အေၾကာင္းအရာ

၂.၂.

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၂.၃.

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္သူအား တင္ျပျခင္း

၂.၄.

လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား တင္ျပျခင္း

၂.၅.

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

၂.၆.

အစီရင္ခံစာပံုစံ

၃.

မူဝါဒ၊ ဥပေဒေရးရာနွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ အေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း

၃.၁.

ကုမၸဏီ၏

က်န္းမာေရး၊

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ဆုိင္ရာမူဝါဒ၊

ဥပေဒေရးရာနွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ အေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း
၃.၂.

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

၃.၃.

နုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား နွင့္ ကိုက္ညီ
ဆီေလ်ာ္ေသာ စီမံကိန္း
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၄.

စီမံကိန္းအေႀကာင္းအရာနွင့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားစုစည္းမႈ

၄.၁.

ေရနံေျမဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၄.၂.

ေရနံျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးေရး တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္

၄.၃.

မန္းေရနံေျမျပန္လည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၄.၄.

EOR အစီအစဥ္နွင့္ ျပန္လည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၄.၅.

ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၊ ေထာက္ပို႔ပစၥည္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၄.၆.

အစားထိုးနည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

၅.

အနီးပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း ေဖာ္ၿပခ်က္

၅.၁.

ေလ့လာမႈ၏ အကန္႕အသတ္မ်ား

၅.၂.

ဦးတည္ခ်က္မ်ားနွင့္ နည္းလမ္း

၅.၃.

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿခင္း

၅.၄.

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အေၿခခံစစ္တမ္းမ်ား

၅.၅.

သက္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ အေျခခံ သုေတသနျပဳျခင္း စစ္တမ္းမ်ား- ေျမျပင္ ေဂဟစနစ္

၅.၆

လူမႈစီးပြားေရးအေၿခခံအခ်က္အလက္ေကာက္ယူၿခင္း

၅.၇.

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆုိင္ရာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား

၆.

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း

၆.၁.

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း နည္းပညာႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု

၆.၂.

စီမံကိန္းတြင္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း

၆.၃.

အဓိက ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၆.၄.

သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ပိုင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာခ်ျခင္း
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၆.၅.

EOR တပ္ဆင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား မွ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေလထု
အရည္အေသြး၊ အသံႏွင့္ ေျမျပင္ ေဂဟ အရင္းအျမစ္မ်ား (စားက်က္ေျမႏွင့္ သားရဲတိရစၦာန္မ်ား)
ေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

၆.၆.

တြင္းတူးျခင္းလုပ္ငန္းမွ
ေျမေအာက္ေရ၊

ပတ္ဝန္းက်င္

ေျမဆီ

ေလထု၊

ပတ္ဝန္းက်င္

အရည္အေသြးတိ႔ေ
ု ပၚႏွင့္

အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

အသံပိုင္း၊

ေျမျပင္ႏွင့္

(စားက်က္ေျမမ်ား၊

ေျမေပၚေရ၊

ေရျပင္

ေဂဟ

ေတာေတာင္ပန္းမန္

သဘာဝ ေတာရဲ တိရစၦာန္
၆.၇.

ေရြ႔လ်ားႏုိ္င္ေသာ မီးစက္မ်ားမွ ေျမျပင္ သဘာဝ တိရစၦာန္မ်ားေပၚသို႔ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား
Source of Impact

၆.၈. ေျမတူးေဖာ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ဆင္ျခင္း/ ထပ္တိုးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားေျမေန ေဂဟရင္းျမစ္
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးျခင္း (ဆိုလုိသည္မွာ စားက်က္ေျမမ်ား၊ သားရဲ
တိရစၦာန္ႏွင့္ပန္းမန္မ်ား)
၆.၉. အမိႈက္မ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္မႈမရွိၿခင္းေၾကာင္႔ ေရအရင္းအၿမစ္၊ ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး၊
ေၿမသားအရည္အေသြး

ႏွင္႔အတူ

ေဒသရင္း

ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားတြင္

ၿဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ (ေၿမၿပင္ေနရင္းမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမာန္ႏွင္႔ တိရိစာၦ န္မ်ား)
၆.၁၀. စနစ္မက်ေသာေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈေၾကာင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊ ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး ႏွင္႔
ေၿမၿပင္ေနရင္းေဒသမ်ားႏွင္႔ ေရေန ေနရင္းေဒသမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ သစ္ပင္ပန္းမာန္မ်ားနွင္႔
တိရိစာၦ န္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား
၆.၁၁. ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္မွ ေဒသရင္းတိရိ စၦာန္မ်ားကို ထိခုိက္ႏိုင္မႈ
၆.၁၂. သဘာဝအရင္းအၿမစ္ၿဖစ္ေသာ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ႏွင္႔ ေၿမေအာက္ေရ အရင္းအၿမစ္သံုးစြမ
ဲ ႈမွ ရရွိႏိုင္ေသာ
သက္ေရာက္မႈမ်ား
၆.၁၃. EOR လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသံုးၿပဳေသာ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားမွ ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး
အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား
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၆.၁၄. စနစ္မက်ေသာ အမိႈ္က္မ်ားစြန္႔ပစ္မႈမွ ေရမ်က္ႏွာၿပင္၊ ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြး၊ ေၿမဆီလႊာ
အရည္အေသြးႏွင္႔ ေဒသရင္း ႏွင္႔ ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္ (ေဒသေနရင္း၊ သစ္ပင္ ပန္းမန္ႏွင္႔
တိရစၦာန္မ်ား) ထိခိုက္မႈမ်ား
၆.၁၅. ေရဆုိးႏွင္႔ ေၿမသားအစိုင္အခဲမ်ားစြန္႔ပစ္မႈေၾကာင္႔ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အရည္အေသြး၊ ေၿမေအာက္ေရ
အရည္အေသြး၊

ေၿမဆီလႊာ၊

ေဒသရင္း

ႏွင္႔

ေရေနရင္း

သတၲဝါမ်ားနွင္႔

ဆက္စပ္ေနေသာ

ပန္းမန္မ်ားႏွင္႔ တိရစၦာန္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ႏို္င္မႈမ်ား
၆.၁၆. ၿပန္လည္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အၿပီး တိုးၿမွင္႔လာေသာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင္႔ ဇီဝ
ဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
၆.၁၇. ျပန္လည္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအၿပီး တိုးၿမွင္႔လာေသာရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင္႔ ဇီ၀
ဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
၆.၁၈ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားယိုဖိတ္မႈ၊ ေရနံတြင္းႏွင္႔ေလွာင္ကန္မ်ားယိုဖိတ္မႈေၾကာင္႔ ေၿမဆီလႊာ အရည္
အေသြးထိခုိက္မႈ၊ ေရမ်က္ႏွာၿပင္အရည္အေသြး၊ ေၿမေအာက္ေရ အရည္အေသြးႏွင္႔ ဆက္စပ္
ေနေသာ ေဒသရင္းႏွင္႔ ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို (ေနရင္းေဒသမ်ား၊ သစ္ပင္ ပန္းမန္ႏွင္႔
တိရစၦာန္မ်ား) ထိခုိက္ေစမႈ
၆.၁၉ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမွ တဆင့္ မီးေလာင္မႈႏွင့္ ေပါက္ကမ
ြဲ ႈမ်ားေၾကာင္႔ ေၿမဆီလႊာအရည္အေသြး
ထိခုိက္မႈ၊ ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အရည္အေသြး၊ ေၿမေအာက္ေရအရည္အေသြး ႏွင္႔ ဆက္စပ္ေနေသာ
ေဒသရင္းႏွင္႔ ေရေနသဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို (ေနရင္းေဒသမ်ား၊ သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင္႔ တိရစၦာန္
မ်ား) ထိခုိက္ေစမႈ
၆.၂၀. ရပ္ရြာလူထု က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး
၇.

စုေပါင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ၿခင္း

၈.

သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင္႔ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္

၈.၁.

စီမံကိန္း သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ႏွင္႔ အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္

၈.၂.

ထိခုိက္မႈမ်ား ႏွင္႔ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးအတိုင္းအတာမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္
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၈.၃.

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာၿခင္း အစီအစဥ္

၈.၄.

စီမံခန္႔ခန္ခြမ
ဲ ႈ အစီအစဥ္မ်ား

၈.၅.

အေရးေပၚအေျခအေန ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ႏွင့္ တု႔ျံ ပန္မႈ

၉.

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္

၉.၁.

ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

၉.၂.

နည္းစနစ္ ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

၉.၃.

EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈ္င္းမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၉.၄.

ေဒသခံလူထု မေက်နပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား/ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္း

၉.၅.

အနာဂတ္တြင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သာြ းမည့္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းေမ်ား ႏွင့္ ထုုတ္ေဖာ္ျခင္း

၉.၆.

CSR အစီအစဥ္
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