
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်ရတာရေးောဝန်ကကီးဌာန 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အေည်အရသွေး (ထုတ်လွှတမ်ှု) လမ်းညွှန်ချက်များ  

Environmental Quality (Emissions) Guidelines 

 

၁၄-၁-၂၀၁၆ ရနပပည်ရတာ ်



 မာတိကာ 

ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေး(ထတ်ုလွှတ်မှု)လမး်ညွှန်ချကမ်ျား 

ရေးဆွေဲေပခင်းအရကကာင်း 
 

ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေး(ထုတ်လွှတမ်ှု)လမ်းညွှန်ချက်များ 

ရေးဆွေဲရဆာင်ေွေက်ပခင်း 
 

ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေး(ထုတ်လွှတမ်ှု)လမ်းညွှန်ချက်များပါ 

အရကကာင်းအောများ 



ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ 
ရေးဆွေဲေပခင်းအရကကာင်း 

 အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောမူဝါဒ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်းရေးဥပရဒပါ အဓိပ္ပါယ်သတ်မတှခ်ျက်များ 

 ပတ်ဝနး်ကျင်ထနိ်းသိမ်းရေးဥပရဒပါ ရော်ပပချက်များ 



အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ောမူဝါဒ 

• ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ရေးောမူဝါဒ ေည်မှန်းချက်မှာ ပပည်သူတစ်ေပ်လုံး၏ 

လူရနမှုဘဝ အဆင့်အတန်းကိ ု ပမှင်တ့င်ရေး အတွေက ် ေွေံ ့ဖေိုးရေးလုပင်န်းစဉ်များတွေင ်

ပတ်ဝန်းကျင်ရေးောကိစ္စေပ်များကုိ ထည့်သွေင်းရပါင်းစပပ်ခင်းအားပေင့် ပတ်ဝန်းကျင ်နှင့် 

သဟဇာတပေစ်မှု၊ ဟန်ချက်ညီမျှမှုတိုက့ို ေေိှရစရေးပင ်ပေစ်သည်။  

• ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ် မျိုးနွေယ်ဆက်များ၏အကျိုးငှာ သဘာဝသယံဇာတ ပစ္စညး် များကုိ 

ကာကွေယ်ထိန်းသိမ်းရေးသည ်နိုင်ငံရတာ်နှင့် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တာဝန်ပေစ ်သည်။ 

• “ေွေံ ့ဖေိုးရေးလုပ်ငနး်များ ရဆာင်ေွေက်ောတွေင ် ပတ်ဝန်းကျငရ်ေးောကာကွေယ်ရစာင့်ရောှက် 

မှုကို ပဓာနကျရသာ ေည်မှန်းချက်အပေစ ်ထာဝစဉ်ထားေှေိမည်ပေစ်သည်။" 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရဒပါ 

အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ 

• ပုဒ်မ ၂(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေး 

 သဘာဝနှင့် လူသားများ ရေေည်ှ တည်တံရ့ေး အကျို းငှာ တိေ စ္ဆာန်၊ အပင်နှင့် 

သဘာဝ သယံဇာတ အေင်းအပမစ်များအပပင ်လူတို့ ့ေန်တီးပပုလုပ်ထားရသာ 

ပစ္စညး်များ ပါဝင်သည့်  သဘာဝ၏ဟန်ချက်ညမီှု 

• ပုဒ်မ ၂(ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေးစံချိန်စံညွှန်း  

 ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေးတိုးတက်ရေးနှင့် ထိနး်သိမ်းရေး အလိုင့ှာ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အရပခအရနများအတွေက ်ရယဘုယျ အေညအ်ရသွေး 

သတ်မှတခ်ျက် 

 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရဒပါ ရော်ပပချက်များ 

• ဝန်ကကီးဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမိ်းရေးဆိုင်ော တာဝန်နှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွေင့်များ 

 ပုဒ်မ ၇(ဃ) ။  ပတဝ်န်းကျင်အေည်အရသွေး ထိနး်သိမ်းရေး 

နှင့် ပမှင့တ်င်ရေးတုိအ့တွေက ် ထုတ်လွှတအ်ခိုးအရငွေမ့ျား၊ စွေန့့်ထုတ် 

အေည်များနှင့် စွေန့့်ထုတ်အစိုင်အခဲများ၊ ကုနထ်ုတ်လုပမ်ှု နည်းလမ်း 

များ၊ လပု်ငနး်စဉ်များနှင့် ထွေကက်ုန်များ၏ စံချိန်စံညွှန်းများ 

အပါအဝင်  ပတဝ်န်းကျင် အေညအ်ရသွေး စံချိန်စံညွှန်းများ 

သတ်မှတ်ပခင်း 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရဒပါ ရော်ပပချက်များ 

(အဆက)် 

• ဝန်ကကီးဌာန၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းရေးဆိုင်ော 

တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုငခ်ွေင့်များ 

 ပဒ်ုမ ၇(ည)။   စက်မှုနယ်ရပမများနှင့် အပခားလုိအပ်ရသာ 

ရနော၊ အရဆာက်အအုံများတွေင ် စွေန့့်ပစ်ရေ သန့့်စင်မှု 

ဆိုင်ော စည်းကမ်းများသတ်မတှ်ပခင်း၊ စက်ယာဉ၊် 

ယန္တေားများက ထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ော စည်းကမ်းများ 

သတ်မှတ်ပခင်း 



ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရဒပါ ရော်ပပချက်များ 

(အဆက)် 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရဒ ပုဒ်မ ၁၀ တွေင ် ဝနက်ကီးဌာနသည် 

ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအေွေဲ န့ှင့် ရကာ်မတီ၏ သရဘာတူညီချက်ပေင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေးစံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မတှ်နိုင်သညဟ်ု 

ရော်ပပထားပါသည်။ 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပုဒ်မ ၁၄ တွေင် ညစ်ညမ်းမှုကို စတင်ပေစ်ရပါ် 

ရစသူသည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုပေစ်ရစသည့် ပစ္စည်းများကို 

သတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင ် အေည်အရသွေးစံချိန်စံညွှန်းများ နှင့် 

အည ီ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း သန့့်စင်ပခင်း၊ ထုတ်လွှတ်ပခင်း၊ စွေန့့်ပစ ်

ပခင်းနှင့် စုပုံပခင်းများပပုလုပ်ေမည ်



ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ 

ရေးဆွေဲရဆာင်ေွေက်ပခင်း 

 ရေးဆွေဲရေး ရကာ်မတေီွေဲ စ့ည်းမှု 

 ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေက်သည့် နိုင်ငံတကာအေွေ အ့စည်းများ 

 အချက်အလက်များ စုရဆာင်းပခင်း ညှိနှိုင်းရဆွေးရနွေးပခင်း 

 မူကကမ်းရေးဆွေဲပခင်း နှင့် ေှင်းလင်းရဆွေးရနွေးပွေဲများ ပပုလုပ်ပခင်း 



ရေးဆွေဲရေးဆပ်ရကာ်မတီေွေဲ စ့ည်းမှု  

• အမျိုးသားအဆင့့်စံချိန်စညံွှန်းများကို့ သတ်မှတ်နိငု်ေန်အတွေက ်

Focal Point အပေစ ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကကီးဌာနက 

ရဆာင်ေွေက်သည။် 

• စံချိန်စံညွှန်းရေးဆွေရဲေး့နည်းပညာဆပ်ရကာ်မတီ့ (၂၀) ကုိ့

ေွေဲ စ့ည်းထားသည။် 

• ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေး့စံချိန့်စံညွှန်းရေးဆွေဲရေး့နည်းပညာ 

ဆပ်ရကာ်မတီသည့်အမျိုးသားအဆင့့်ပတဝ်န်းကျင်အေည်အရသွေး့

စံချိန်စညံွှန်း့ရေးဆွေဲနိငု်ရေးအတွေက့်ရဆာင်ေွေက်လျက်ေှိပါသည်။ 

 



ရေးဆွေဲရေးဆပ်ရကာ်မတီေွေဲ စ့ည်းမှု  (အဆက်) 

• အမျို းသားအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေး စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်မထုတ် 

ပပန်နုိင်မီကာလအတွေင်း့ စံချိန်စံညွှန်းဆုိင်ော့ လုိက်နာရဆာင်ေွေက်နုိင်ေန်အတွေက် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ော အေည်အရသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များအား 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊့ အာေှေွေံ ့ဖေိုးမှုဘဏ် နှင် ့ ဥရောပသမဂ္ဂ 

International Management Group-IMG တို ့့ ပူးရပါင်းဖပီး့

နုိင်ငံတကာတွေင့်လက်ခံအသုံးပပုလျက်ေှိသည့် အပပညပ်ပည်ဆိုင်ော့ဘဏ္ဍာရေး 

ရကာပုိ်ရေးေှင်း (International Finance Corporation - IFC) ၏့

ပတ်ဝန်းကျငဆ်ိငု်ော ကျန်းမာရေးနင့်ှ့ ရဘးအန္တောယ်ကင်းေှင်းရေး 

(Environmental Health and Safety - EHS) လမ်းညွှန်ချကမ်ျား ကို 

အရပခခံထား၍  ရေးဆွေဲထားသည်။  

 



ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေက်သည့် နိုင်ငံတကာ အေွေဲ အ့စည်းများ 

• ၂၀၁၃ ခုနစှ်တွေင် အာေှေွေံ ့ဖေိုးရေးဘဏ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများ၏   

အကူအညီပေင့် စတင်ရဆာင်ေွေကသ်ည်။ 

• ၂၀၁၄ ခုနှစတ်ွေင ်ဥရောပသမဂ္ဂ ရငွေရကကးရထာက်ပံ့မှုပေင့် 

International Management Group က ကူညီရဆာင်ေွေက်ရပး 

သည။် 



အချက်အလက်များစုရဆာင်းပခင်း ညှိနှိုင်းရဆွေးရနွေးပခင်း  

ရအာက်ရောပ်ပပါ ဝန်ကကီးဌာနများ၊ စည်ပင်သာယာရေးရကာမ်တီများ နှင့် 

ညှိနှိုင်းရဆွေးရနွေးပခင်း၊  အချက်အလက်များစုစညး်ပခင်း ရဆာင်ေွေက်ခဲ့သည်- 

• လျှပ်စစ်စွေမ်းအားဝန်ကကီးဌာန 

• ကျန်းမာရေးဝန်ကကီးဌာန 

• စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

• ရဆာက်လုပ်ရေးဝန်ကကီးဌာန 

• ရမွေးပမူရေး၊့ရေလုပ်ငန်းနှင့့်ရကျးလက်ရဒသေွေံ ့ဖေိုးရေးဝန်ကကီးဌာန 

• သတ္တ ုတွေင်း့ဝန်ကကီးဌာန 

 

 

 

 

 



အချက်အလက်များစုရဆာင်ပခင်း ညှိနှိုင်းရဆွေးရနွေးပခင်း 

(အဆက)် 

• ပညာရေးဝန်ကကးီဌာန 

• ပိုရ့ဆာင်ရေးဝန်ကကီးဌာန 

• ေထားပိုရ့ဆာင်ရေးဝန်ကကးီဌာန 

• လယ်ယာစိုကပ်ျိုးရေး့နှင်ဆ့ည်ရပမာင်းဝန်ကကးီဌာန 

• ရနပပည်ရတာစ်ည်ပင်သာယာရေးရကာ်မတီ 

• ေန်ကုန်ဖမို ရ့တာ်စည်ပင်သာယာရေး့ရကာ်မတီ 

• မန္တရလးဖမို ရ့တာ်စည်ပင်သာယာရေးရကာ်မတီ 

 



မူကကမ်းရေးဆွေဲပခင်း နှင့် ေှင်းလင်းရဆွေးရနွေးပွေဲများပပုလုပ်ပခင်း 

• အဆုိပါညိှနှိုင်းရဆွေးရနွေးမှုများဖပီးရနာက် ပပည်တွေင်းေှိစကရ်ုံအမျိုးအစား 

များနှင့် ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ော လုပထ်ုးံလုပ်နည်း 

ရနာကဆ်က်တွေဲ(က) တွေင ် ပါေှိသည့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင ် ဆန်းစစ်ပခင်း 

(IEE) သိုမ့ဟုတ် ပတဝ်န်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ပခင်း (EIA) ရဆာင် 

ေွေက်ေန်လုိအပ်သည့် လိအုပ်သည့် စီမကံိနး်အမျိုးအစားများနှင့် 

အေွေယ်အစားသတ်မှတ်ချက်များနငှ့် နှိုင်းယှဉ်ဖပီး ရေးဆွေပဲခင်း၊ 

ပပည်တွေင်းေှိ စကရ်ုံအမျို းအစားများနှင့် IFC မ ှ လုပင်န်း အမျို းအစား 

အား နှိုငး်ယှဉ်ဖပီး လမး်ညွှန်ချကမ်ျားကိ ုရေးဆွေဲသည။် 



မူကကမ်းရေးဆွေဲပခင်း နှင့် ေှင်းလင်းရဆွေးရနွေးပွေဲများပပုလုပပ်ခင်း 

(အဆက)် 

• ကျွမ်းကျင်သူများက စုရဆာင်းအချကအ်လက်များအရပါ် ကိုးကား 

သုးံသပ်ဖပီး လမ်းညွှန်ချက ်(မူကကမ်း) ကုိ ရေးဆွေဲပခငး်၊ 

• ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလ ၆ ေက ် IBC ေန်ကုန်ဖမို ့့၊ ပထမအကကိမ ်

လမ်းညွှန်ချက ်(မူကကမ်း) ေှင်းလင်းရဆွေးရနွေးပွေဲပပုလုပပ်ခင်း၊ 

• ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတလ် ၁၄ ေက် IBC ေန်ကနု်ဖမို့့၊ ဒုတိယအကကိမ ်

လမ်းညွှန်ချက ်(မူကကမ်း) ေှင်းလင်းရဆွေးရနွေးပွေဲ ပပုလုပ်ပခင်း၊ 

• ပပည်ရထာင်စုအစိးုေအေွေဲ ့့ အတည်ပပုချက်ေယူပခင်း 



 

 

ပတ်ဝန်းကျင်အေည်အရသွေး(ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်းညွှန်ချက်များပါ အရကကာင်းအောများ 

 

 

 အခန်း (၁)  အရထွေရထွေပပဌာန်းချက်များ 

    ေည်ေွေယ်ချက ်

    အဓိပ္ပာယ်ရော်ပပချက်များ 

    အသုံးပပုမှုနယ်ပယ ်

  အခန်း (၂)  အရကာင်အထညရ်ော်မှု နည်းလမ်းများ 

ရနာက်ဆက်တွေဲ (က) ထုတ်လွှတ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ 

   ၁ အရထွေရထွေလမ်းညွှန်ချက်များ 

   ၂ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလုိက ်လမ်းညွှန်ချက်များ  

ရနာက်ဆက်တွေဲ  (ခ) ယူနစ်ဇယား (Unit Table) 

 

 

 

 



အခန်း (၁) အရထွေရထွေပပဌာန်းချက်များ 

ေည်ေွေယ်ချက ်

 အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အေည်အရသွေး (ထုတ်လွှတမ်ှု) 

လမ်းညွှန်ချက်များ သည ်လူသားတို့့၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ရဂဟစနစ ်

ရကာင်းမွေန်ရေးကို ကာကွေယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန ်ေည်ေွေယ်ချက်ပေင့် 

ညစ်ညမ်းမှုမပေစ်ရစေန်အလိုင့ှာ ရနောအသီးသီး၏ ဆူညံသံနှင့် 

တုန်ခါမှု၊ အခိုးအရငွေထ့ုတ်လွှတ်မှုနှင့် အေည်စွေန်ထ့ုတ်မှုများ 

ထိန်းချုပ်ရေးအတွေက ်အရပခခံစည်းမျဉ်းအပေစ ်သတ်မှတ်ပပဌာန်း 

ပခင်းပေစ်သည။် 

 

 

 



အခန်း (၁) အရထွေရထွေပပဌာန်းချက်များ 

အဓိပ္ပာယ်ရော်ပပချက်များ 

• ထိရတွေဝ့န်းကျင်ဆိုင်ော ပတ်ဝန်းကျငလ်မ်းညွှန်ချက ်သိုမ့ဟုတ ်

စံချိန်စံညွှန်း (Ambient  Environmental Guideline or Standard) 

• သိပ်သည်းပါဝင်မှုပမာဏ (Concentration) 

• ညစ်ညမ်းမှုကို ပေစ်ရစသည့်အော (Contaminant) 

• စွေန့့်ထုတ်အေည် (Effluent) 

• လမ်းညွှန်တန်ေိုး (Guideline Values) 

• ပါောမီတာ  (Parameter) 

• လိုက်နာမှတ ်(Point of Compliance) 

• ညစ်ညမ်းမှုကာကွေယ်ပခင်း (Pollution Prevention) 



အခန်း (၁) အရထွေရထွေပပဌာန်းချက်များ 

အသုံးပပုမှုနယ်ပယ ်

• ဆူညံသံပပုလုပ်မှု သိုမ့ဟုတ် အခိုးအရငွေထ့ုတ်လွှတမ်ှု နှင့်/သိုမ့ဟုတ် 

ပတဝ်န်းကျင်သို့ ့တိုကရ်ိုက် သိုမ့ဟုတ် သွေယ်ဝိုက်၍ စွေန်ပ့စ်ရေနှင့် 

ညစ်ညမ်းရေ သိုမ့ဟုတ ်စီးဆင်းရေ (Storm Water) တိုက့ိ ု

စွေန်ပ့စ်ရသာလုပ်ငနး်စီမံကနိ်းများတွေင ်ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိ ု

အသုံးပပုသည။် 



အခန်း (၁) အရထွေရထွေပပဌာန်းချက်များ 

အသုံးပပုမှုနယ်ပယ ်

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ 

ရနာက်ဆက်တွေဲ (က) ပါ “ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ပခင်း 

သိုမ့ဟုတ ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု ဆန်းစစ်ပခင်း ရဆာင်ေွေကေ်န ်

လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းအမျိုးအစားနှင့်အေွေယ်အစား 

သတ်မှတ်ချက်များ” ရအာက်ေှိ လပု်ငနး်စီမံကိန်း 

အမျိုးအစားအားလုံးအတွေက ်တကိျရသာ အကျိုးသက်ရောက်မှု 

ေှိရစေမည။် 

 

 



အခန်း (၁) အရထွေရထွေပပဌာန်းချက်များ 

အသုံးပပုမှုနယ်ပယ ်

• လုပင်န်းစီမံကနိ်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့့်ခွေဲမှု အစီအစဉ ်

(Environmental Management Plan - EMP) နှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေး ဆိုင်ော လိုက်နာရဆာင်ေွေကမ်ှု 

သက်ရသခံလက်မှတ ်(Environmental Compliance 

Certificate - ECC) တိုက့ိ ုအကျိုးသက်ရောက်ရစမည ်ပေစ်သည။် 



အခန်း (၂) အရကာင်အထည်ရော်မှု နည်းလမ်းများ 

• ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ပခင်းဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေင ်

သတ်မှတ်ရော်ပပထား သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းစီမံကိနး်အားလုံးသည ်

အမျိုးသားအဆင့် လမ်းညွှန်ချက်များ သိုမ့ဟုတ ်စံချိန်စံညွှန်းများ 

သိုမ့ဟုတ ်ဝန်ကကီးဌာနက လက်ခံထားရသာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများ 

ကို လိုက်နာရဆာင်ေွေက်ေန ်တာဝန်ေှိသည။် ပပင်ဆင်မွေမ်းမံပခင်း မပပုမီ 

သိုမ့ဟုတ ်အပခား လမ်းညွှန်ချက်များ /စံချိန်စံညွှန်းများကို 

သတ်မှတ်ပပဌာန်းပခင်းမပပုမီ လိုအပ်သည် အထိ ဝန်ကကီးဌာနက 

ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လက်ခံကျင့်သုံးမည။် 

 



အခန်း (၂) အရကာင်အထည်ရော်မှု နည်းလမ်းများ 

• ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုက်မှု ဆန်းစစပ်ခင်းဆိုငေ်ာ လပု်ထံုးလပု်နည်းတွေင ်

သတ်မှတ်ရော်ပပ ထားသည့်အတိငု်း လုပင်န်းစီမံကနိ်း အတည်ပပု 

ချက ်ေေှိဖပီးရနာက ်ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ ်ပါရော်ပပချက ်

များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ရေးဆိုင်ော လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု 

သက်ရသခံ လက်မှတ်ပါ ထုတ်လွှတ်မှုဆိုငေ်ာ ပေည့်စွေက်သတ်မတှ ်

သည့် လိုအပ်ချက ်များအတိုင်း လုပင်န်းစီမံကနိ်းကို တတိကိျကျ 

စတင်အရကာင်အထည ်ရော်ေမည။် 



အခန်း (၂) အရကာင်အထည်ရော်မှု နည်းလမ်းများ 

• ပတ်ဝနး်ကျင်ထခိိုက်မှုဆနး်စစ်ပခင်းဆိုင်ော လပု်ထံုးလပု်နည်းတွေင ်

ညွှန်းဆိုထားရသာ လက်ေှိစီမံကိန်းများအား စီမကံိနး်အသစမ်ျားနှင့် 

မတကူွေပဲပားစွော ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို မည်သို့ ့လိကု်နာသင့်သည ်

ကုိ ဆုံးပေတေ်န်မှာ ဝန်ကကီးဌာန၏ လုပ်ရဆာင်ပိငု်ခွေင့်ပေစ်သည်။  



အခန်း (၂) အရကာင်အထည်ရော်မှု နည်းလမ်းများ 

• ဤလမ်းညွှန်ချက်များ၏ ေည်ေွေယ်ချက်များကို ပေည့်ဆည်းနိုင်ေန်အတွေက ်

လုပ်ငန်းစီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစီအစဉ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှု သက်ရသခံလကမ်ှတ်ပါ 

သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း အရထွေရထွေလမ်းညွှန်ချကန်ှင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ 

အလိုက်လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရဆာင်ေွေက်မှုအရပါ် လုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းများက ကိုယ်တိုင်ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်ရဆးေန ်တာဝန်ေှိသည။် 

 



အခန်း (၂) အရကာင်အထည်ရော်မှု နည်းလမ်းများ 

• လပု်ငနး်စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝနး်ကျင်စီမံခန်ခ့ွေဲမှုအစအီစဉန်ှင့် 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ော လိကု်နာရဆာင်ေွေက်မှု 

သကရ်သခံလက်မတှတ်ွေင ်သတ်မှတ်ရော်ပပထားသည့်အတိငု်း 

လိုက်နာမှတ်များ (Points of Compliance) တွေင ်ထုတ်လွှတ် 

အခိုးအရငွေ့့၊ ဆူညံသံ၊ အနံန့ှင့် အေည/်စွေန်ထ့ုတ်အေည ်တိုအ့ား 

နမူနာေယူပခင်းနှင့် တိုင်းတာပခင်းများ ရဆာင်ေွေက်ေမည။် 



 

 

ရနာက်ဆက်တွေဲ (က)  ထုတ်လွှတ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ 

 

၁ အရထွေရထွေလမ်းညွှန်ချက်များ  

  

 

 

 ၁.၁ ထုတ်လွှတ်အခိုးအရငွေ့့  (Air Emissions) 

 ၁.၂ စွေန်ပ့စ်ရေ (Wastewater) 

 ၁.၃ ဆူညံသံ (Noise) 

 ၁.၄ အနံ့့ (Odor) 

 



ရနာက်ဆက်တွေဲ (က)     ထုတ်လွှတ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ 

၂. လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက ်လမ်းညွှန်ချက်များ 

 ၂.၁ စွေမ်းအင်ကဏ္ဍေွေံ ့ဖေိုးတိုးတက်မှု  

  ၂.၂  လယ်ယာစိုက်ပျို းရေး၊ တိေ စ္ဆာန်ရမွေးပမူရေးနှင့် သစ်ရတာ 

  လုပ်ငန်း  ေွေံ ့ဖေိုးတိုးတက်ရေး  

  ၂.၃ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု  

  ၂.၄ စွေန့့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန်ခ့ွေဲမှု  

  ၂.၅ ရေပေန့့်ရဝပခင်း  

  ၂.၆ အရပခခံ အရဆာက်အအံုနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုဆိုင်ောေွေံ ့ဖေိုး တိုးတက်မှု  

  ၂.၇ သတ္တ ုတူးရော်ထုတ်လုပ်ပခင်း  

 

 

 

 

 

 

  



၂.၁ စွေမ်းအင်ကဏ္ဍေွေံ ့ဖေိုးတိုးတက်မှု  

၂.၁.၁ အပူရငွေသ့ုံး လျှပ်စစဓ်ာတ်အား ထုတလ်ုပပ်ခင်းလပု်ငန်း 

၂.၁.၂  ဘမူိအပူစွေမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ပခင်းလပု်ငန်း 

၂.၁.၃ ရလစွေမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပခင်းလုပင်န်း 

 ၂.၁.၄  ကုန်းတွေင်း ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတရ်ငွေ့့ ထုတ်လုပ်ပခင်းလပု်ငန်း 

၂.၁.၅ ကမ်းလွေန်ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ရငွေထ့ုတ်လုပ်ပခင်းလပု်ငန်း  

 ၂.၁.၆ ရေနံချက်စကရ်ုလံုပင်န်း  

 ၂.၁.၇ သဘာဝဓာတ်ရငွေ့့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ပခင်းလပု်ငန်း 

 ၂.၁.၈ သဘာဝဓာတ်ရငွေေ့ည ်ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပင်န်း  

 

 

 

 



၂.၁ စွေမ်းအင်ကဏ္ဍေွေံ ့ဖေိုးတိုးတက်မှု  

 ၂.၁.၉ ရေနံစိမ်းနှင့် ရေနံထုတ်ကုန ်သယ်ပို့ ့သိရုလှာင ်စခန်း 

  လုပ်ငန်း 

 ၂.၁.၁၀ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လွှတ်ပခင်းနှင့်   

  ပေန်ပ့ေူးပခင်းလုပ်ငန်း 

 ၂.၁.၁၁ သဘာဝဓာတ်ရငွေ့့ ပေန်ပ့ေူးပခင်းလုပ်ငန်း  

 ၂.၁.၁၂ ရေနံဓာတ်ရငွေေ့ည ်(LPG)၊ သဘာဝဓာတ်ရငွေအ့ေည ်(CNG) 

  အပါအဝင ်စက်သုးံဆီ အရောင်းဆိငု်လုပ်ငန်း 

 ၂.၁.၁၃ ရေနံအရပခပပု ရအာ်ဂဲနစ်ဓာတုပစ္စည်းများ   

  ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း  

 

 



၂.၂ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ တိေ စ္ဆာန်ရမွေးပမူရေးနှင့် 

 သစ်ရတာလုပ်ငန်း ေွေံ ့ဖေိုးတိုးတက်ရေး  

 ၂.၂.၁ သီးနှံ/စက်မှုသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း  

 ၂.၂.၂ ောသီသီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပခငး်လုပ်ငန်း  

 ၂.၂.၃ နိုတ့ိုက်တိေ စ္ဆာန ်ရမွေးပမူထုတ်လုပ်ပခငး်လုပ်ငန်း 

 ၂.၂.၄ ကကက၊် ဘနဲှင့် အပခားစီးပွေားပေစ်ငှက ်ရမွေးပမူ  

  ထုတ်လုပ်ပခင်းလုပင်န်း  

 ၂.၂.၅ ရေထွေက်ကုန်လုပ်ငန်း  

 ၂.၂.၆ သစ်ရတာပပုစုခုတ်လှဲပခင်းလုပ်ငနး်  

 

 

 



၂.၃ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု  

 ၂.၃.၁  အစားအစာနှင့် အရေျာ်ယမကာ ထုတလ်ုပပ်ခင်း  

 ၂.၃.၂  အဝတ်အထည်၊ ချည်ထည်နှင့် သားရေထည်လုပ်ငန်း  

 ၂.၃.၃  သစ်အရပခခံပစ္စည်းထတု်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း  

 ၂.၃.၄  ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လပု်ပခင်း  

 ၂.၃.၅ ေန်ထည်နှင့် ရ ကထညရ်ပမထည် ထုတ်လုပ်ပခင်း  

 ၂.၃.၆ ရဆာက်လုပ်ရေးလုပင်န်းသုးံပစ္စည်း ထုတလ်ုပပ်ခင်း  

 ၂.၃.၇ သတ္တ ု၊ စက်ပစ္စညး်နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများထုတ်လပု်ပခင်း 

 

 

 



၂.၄ စွေန့့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန်ခ့ွေဲမှု  

 ၂.၄.၁ အစိငု်အခစဲွေန်ပ့စပ်စ္စည်း စီမံခန်ခ့ွေဲမှုလုပ်ငန်း 

 ၂.၄.၂ စွေန်ပ့စ်ရေ သန့့်စင်မှုလုပင်န်း 

 ၂.၄.၃ ဇီဝအစိငု်အခဲများနှင့် အနည်အနှစ် စွေန့့်ပစ်ပခင်း 

၂.၅ ရေပေန့့်ရဝပခင်း  

 ၂.၅.၁ ရသာက်သံုးရေ သန့့်စင်မှုလုပင်န်း  

 

 

 

 



၂.၆ အရပခခံ အရဆာက်အအုံနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုဆိုင်ောေွေံ ့ဖေိုး 

 တိုးတက်မှု  

 ၂.၆.၁ သရဘောာသွေားလာရေးလုပ်ငန်း  

 ၂.၆.၂ သရဘောာဆိပ၊် ဆိပ်ကမ်းနှင့် ဆိပ်ခံတံတားလုပ်ငန်း 

 ၂.၆.၃ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုလုပ်ငန်း 

 ၂.၆.၄ ဟိတုယ်နှင့် ခေီးသွေားလုပ်ငန်း 

 ၂.၆.၅ ေထားပိုရ့ဆာင်ရေးလုပ်ငန်း 

 ၂.၆.၆ ရလဆိပ်လုပ်ငန်း 

 ၂.၆.၇ ရလရကကာင်းလိုင်းလုပ်ငနး် 

 ၂.၆.၈ လမ်းရောက်လုပ်ပခင်းလုပ်ငန်း 

 

 

 

 

 



၂.၇ သတ္တ ုတူးရော်ထုတ်လုပ်ပခင်း 

 ၂.၇.၁ ရဆာက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ထတ်ုလုပ်ပခင်းလုပ်ငနး်  

 ၂.၇.၂ သတ္တ ုရိငု်းနှင့် တွေင်းထွေက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လပု်ပခင်း 

  လုပင်န်း 

 

ရနာက်ဆက်တွေဲ ( ခ ) ယူနစ်ဇယား (Unit Table) 

 

 

 

 

 



ပတ်ဝန်းကျင ်ထခိိုက်မှု ဆန်းစစ်ပခင်း လပု်ထံုးလုပ်နည်း နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော 

အေည်အရသွေး (ထတု်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ  ကုိ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဝက်(ဘ်)ဆိုက် 

www.ecd.gov.mm  တွေင်တင်ထားပါသည။် 

သိေှိလိုသည်များေှိလျှင်  

ဦးမင်းရမာ၊်ဒုတိယညွှန်ကကားရေးမှူး၊ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကာကွေယ်ရေးဌာန၊ 

ေုန်း-၀၆၇ ၄၃၁၃၁၉/ ၄၃၁၃၂၁ သိုဆ့က်သွေယ်ရမးပမန်းနိုင်ပါသည။် 

အီးရမးလပ်ေင့်ဆက်သွေယ်လုိပါက 

mingmaoforester@gmail.com  နှင့် pcd.ecd@moecaf.gov.mm 

တိုက့ိလုည်း ဆက်သွေယ်နိုင်ပါသည။် 

ရကျးဇူးတင်ပါသည် 

http://www.ecd.gov.mm/
mailto:mingmaoforester@gmail.com
mailto:pcd.ecd@moecaf.gov.mm

