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ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား  

 စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္႕ အဖြ႕ဲအစည္းကုိ ေဖာ္ျပေပးရန္ 

 စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ တင္ျပေပးရန္ 

 ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည္႕ အဖြ႕ဲအစည္းကုိ တင္္ျပမိတ္ဆက္ေပးရန္ 

 ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကုိ တင္ျပေပးရန္ 

 ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ရိွမရိွ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ စာတမ္းမူၾကမ္း၏ ထိခုိက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး 
အစီအမံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာရန္ 
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TTCL Power Myanmar Company Limited (TPMC) 

TPMC 

     TPMC is a subsidiary of TTCL Public Company Limited. TPMC was 

established to carry out the Operation & Maintenance of this 

proposed project. 

TTCL 

 TTCL Public Company Limited (TTCL) is the first integrated 

Engineering, Procurement and Construction company in Thailand 

as well as an investor especially in power sector. 

 Established in 1985 by Toyo Engineering Corporation (TEC), a 

leading Engineering Company from Japan. 

 8 Subsidiary and Affiliate Companies in 3 continents around the 

world. 

 Its experience in Myanmar include: 

 Aviation Fuelling System for the Mandalay International Airport 

in 1997. 

 121MW Combined Cycle Gas Turbine Power Plant in Ahlone, 

Yangon in 2012. 

 Oil & Gas Terminal Construction in Thilawa Industrial Zone in 

2018 
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TTCL’s Business 
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Engineering   – 2,700 staffs, Offer all areas of engineering fields.   

Engineering Procurement Construction 

Procurement  – 30 years experience, Strong network with suppliers. 

Construction  – 230 successful projects, Proven work quality records. 

Investment     – 7 projects worldwide, especially in power sector 
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TTCL Worldwide Experiences 
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TTCL is trusted by many leading 

international company around the 

world. 
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စီမံကိန္း၏အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ား 

 ၃၈၈ မဂၢါ၀ပ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ေပါင္းစပ္လည္ပတ္စြမ္းအင္စက္ရံုတစ္ခုကို 
လက္ရွိအလံုဓာတ္အားေပး၀င္းတြင္းအတြင္း တပ္ဆင္ျခင္း 

 အဓိကေလာင္စာျဖစ္ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္ (LNG )ကုိ ျပည္ပမွ 
ေလာင္စာရည္သယ္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းသယ္ယူျခင္း 

 LNG သိုေလွာင္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပးရံုသို႕ သြယ္တန္းမည္႕ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္း 
တည္ေဆာက္ျခင္း 

 ၂၃၀ ေကဗြီ ဓာတ္အားေပးလိုင္း အသစ္ သြယ္တန္းျခင္း 

 ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ျမန္မာမဟာဓာတ္အားလိုင္းသို႕ 
တင္ပို႕သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
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စ္ီမံကိန္း ေျမပုံ (ပုံၾကမ္း) 
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သေကၤတ 

LNG လက္ခံံဂိတ္ 

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း  

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ 
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 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္္ရုံ 
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ရန္ကုန္ျမစ္ 

ဓာတ္အားလိုင္း 
ေရအေအးခံ စင္ျမင့္ 
ဓာတ္ေငြ႕တာဘိုင္ ႏွင္ ့ေရေႏြးေငြ႕တာဘိုင္ 
ေခါင္းတိိုင္ 

အညႊန္္း 

ေရတိုင္ကီ 
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LNG ဆုိတာဘာလဲ 
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NG
LNG

Remove 
Impurities

NG  LNG Liquefied Natural 
GasNatural Gas

SCO2 Hg

LNG ( Liquefied Natural Gas) ဆိုသည္မွာ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကိ ုအပူခ်ိန္ (-၁၆၀ ) ဒီဂရီ 
ဆလဲ္စီးယပ္ ခန္႕ထိေလ်ာ့ခ်၍ အရည္ပံုစံျဖင့္ 
ထိန္းသိမ္းထားေသာ ဓာတ္ေငြ႕အရည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ အထူးတည္ေဆာက္ထားေသာ 
သေဘၤာမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ၾကသည္။ 
အျခားေသာ ေလာင္စာရည္ ( ဥပမာ 
ဓာတ္ဆီ၊ဒီဇယ္) တိ႕ုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ LNG 
ဓာတ္ေငြ႕ရည္မွာ အလြယ္တကူ 
မီးေလာင္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးပါသည္။  
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LNG ထုတ္လုပ္ သယ္ယူ သုံးစြဲျခင္း 
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တင္ပုိ႕ျခင္း 

ဓာတ္အားေပးစက္ရံု
တြင္သံုးစြဲ 

ဓာတ္ေငြ႕့ျပန္လည္ျပဳ
လုပ္ယူနစ္ 
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LNG လက္ခံံဆိပ္ကမ္း 

အဓိက ပါ၀င္အစိတ္အပုိင္းမ်ား 
 LNG အတင္အခ် ဆိပ္ခံတံတား 
 LNG သိုေလွာင္တုိင္ကီ ၂ လုံး 
   (တစ္လုံးလွ်င္ ၂၅,၀၀၀ ကုဗမီတာ ) 
 သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ျပဳလုပ္သည္႔ ယူနစ္ 
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LNG Tank (Full Containment) 

© 2006 EPD HK GOV © 2006 KOGAS 
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အၾကမ္းဖ်င္းအတည္ျပဳျပီးေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း  
 ၂၀ လက္မ အခ်င္းရွိ သံပုိက္လိုင္း 
 ပုိက္လုိင္းအတြင္း ဓာတ္ေငြ႕ဖိအား ( 52.6 barG) 
က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ အေရးေပၚထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
 ဓာတ္ေငြ႕ဖိအား ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္ တပ္ဆင္ထားျခင္း 
 အေရးေပၚအေျခအေန တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါ  
    ဓာတ္ေငြပုိ႕လႊတ္မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းျခင္း 
 အေရးေပၚအေျခအေန တြင္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ကိ ုပိတ္ဆိ႕ု 
  ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ေသာ Main Block Valve မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း 
 ပိုက္လိုင္း တုိက္စားျခင္း မျဖစ္ေစရန္ Cathodic protection ျဖင့္ 
    ကာကြယ္ထားျခင္း 
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သေကၤတ 

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း  
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ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းသြယ္တန္းပုံ နည္းလမ္း 

တူးေဖာ္သြယ္တန္းျခင္း–သြယ္တန္းရာ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ သင့္ေတာ္ေသာ 
အနက္တစ္ခုအထိ ေျမတူးေဖာ္၍ ပိုက္လိုင္းျမႈပ္ႏွံေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ 
ပိုက္လိုင္းေပၚမွ ေျမျပန္ဖံုး၍ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ သတိေပးဆိုင္းပုဒ္ 
မ်ားတပ္ဆင္ထားရမည္။  ပိုက္လိုင္းျမႈပ္ႏွံရာ ဧရိယာကိုလည္း မူလပကတိ 
အေနအထားအတိုင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရပါသည္။ 

 

ထုိးသြင္းသြယ္တန္းျခင္း – ျမစ္ေၾကာင္း၊လမ္း၊အေဆာက္အဦး ကဲ့သို႕ေသာ 
ထုထည္အတားအဆီးမ်ားေအာက္မွ ပိုက္လိုင္းကို ထိုးသြင္းသြယ္တန္းေသာ 
စနစ္ျဖစ္သည္။. ပိုက္လိုင္း၏ အစြန္းႏွစ္ဖက္တြင္သာ ေျမတူးေဖာ္ရန္ လိုအပ္၍ 
တစ္ဖက္တြင္ေျမတူးလြန္စက္ျဖင ့္ ထိုးသြင္း၍ သြယ္တန္းေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ 

 

အႀကီးစားလြန္စက္ျဖင့္ သြယ္တန္းျခင္း– လိုအပ္သလို ထိန္းေၾကာင္းႏိုင္ေသာ လြန္စက္ျဖင့္ 
ထုထည္အတားအဆီးမ်ားေအာက္မွ ေရျပင္ညီအတိုင္း ပိုက္လိုင္းကို 
ထိုးသြင္းသြယ္တန္းေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။. ထုထည္ၾကီးမားေသာ ( ၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ မီတာ 
ခန္႕) အေဆာက္အဦးမ်ားေအာက္မွ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရန္ လိုအပ္ေသာအခါ 
ဤနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။ 
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FORWARD Heavy Industrial Machinery Co., Ltd. 

© 2018 Tracto-Technik 
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ပုိက္လုိင္း၏ ျဖတ္ပုိင္းပုံ : ( တူးေဖာ္သြယ္တန္းျခင္း ) 

LNG Power Plant (Ahlone) Project 14 

Minimum Depth 



www.erm.com 

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း လမ္းေၾကာင္း 

အႀကီးစားလြန္စက္ျဖင့္ 
သြယ္တန္းမည္႔ေနရာ 

 

ပုိက္လုိင္း 

 

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ 
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ဓာတ္အားလုိင္းလမ္းေၾကာင္း  
(အၾကမ္းဖ်င္းအတည္ျပဳ) 
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၃၈၈ မီဂၢါ၀ပ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွ လိႈင္သာသာ 
ခြဲရုံသိ႕ု ဆက္သြယ္မည္႕ ဓာတ္အားလုိင္း  

 

 အကြာအေ၀     : ၂၈ ကီလုိမီတာခန္႕ 
 ဓာတ္အား         : ၂၃၀ KV 

 
သေကၤတ 

ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ 

ခြဲရုံ 

ဓာတ္အားလိုင္း 

Transmission line 

230kV Hlaingthayar substation 

Power Plant 
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Transmission Line 

Typical Key Components: 

 Peak - earth shield wire and OPGW are connected here 

 Cross Arm- hold the insulator 

 Cage - portion between tower body and peak   

 Tower Body 

 Conductor - deliver electricity from one point to another 

 Insulator - holds the conductor 
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Assessment Requirement 

Under Section 7 of the Environmental Conservation Law and Articles 52 and 53 

of the Environmental Conservation Rules of the Republic of the Union of 

Myanmar, TPMC is required to undertake an Environmental Evaluation of the 

Project 

According to the Annex 1 of the EIA Procedure (2015), the scope of the proposed 

Projects require: 

 An EIA study for LNG Receiving Terminal + Pipeline + Power Plant 

 An IEE Study for the Transmission Line 

LNG Power Plant (Ahlone) Project 18 



www.erm.com 

Environmental and Social Impact Assessment 
(ESIA/IEE) Study 

Both the EIA and IEE studies have been undertaken in line with: 

 Myanmar regulations 

 International standards, such as International Finance Corporation (IFC), World Bank 

Group, and other associated guidelines. 

LNG Power Plant (Ahlone) Project 19 
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ပတ၀္န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္သည္႔ အဖြဲ႕အစည္း 

ဤစီမံကိန္းပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းေ
လ့လာခ်က္မ်ားကိ ု ့ျမန္မာ့သယံဇာတႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၏အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္မွတ္ရတတိယအဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည့္ 
Environmental Resources Management 
(ERM) က ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
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ERM’s Selected Project Experience – Power Sector: 

1. Scoping and High-level Environmental and Social Impact Assessment 

(ESIA) ESIA - 1,280 MW Thermal (Coal) Power Plant - Mon State  

2. Initial Environmental Evaluation (IEE) - 500 MW Thermal (Combined Cycle 

Gas) Power Plant - Ayeyarwady Region  

3. Scoping and ESIA – Myingyan 250 MW Thermal (Combined Cycle Gas) 

Power Plant - Mandalay Region 

4. ESIA – 300 MW HFO Power Plant  - Yangon  

5. IEE – 50 MW HFO Power Plant – Bago Region 

6. ESIA – 1280 MW Thermal (Coal) Power Plant – Kayin State 

7. ESIA – 200 MW Thermal (Gas) Power Plant - Tanintharyi Region 

8. EIA – 60 MW HFO Power Plant – Bago Region  

9. ESIA – FSRU, 1,200 MW Thermal (Gas) Power Plant and 400km 500kV 

Transmission Line - Tanintharyi Region 

10. ESIA – FSRU, 1,000 MW Thermal (Gas) Power Plant and 135 km 500kV 

Transmission Line  – Yangon Region 

11. ESIA – FSRU and 2,300 MW Thermal (Gas) Power Plant and  500km 

500kV Transmission Line – Rakhine State 

12. ESIA – 230 MW Hydropower Plant – Shan State 

13. EIA - Gas to Power Plant Project - Yangon Region 

14. ESIA - Power plant, Gas Pipeline and LNG Terminal - Yangon Region 

15. ESIA - 113 MW Wind Farm and 58km Transmission Line - Magway Region 

16. ESIA - 50 MW Wind Farm and 115km Transmission Line - Magway Region  

17. ESIA - 50 MW Wind Farm and 19km Transmission Line - Magway Region    

18. ESIA - 50 MW Wind Farm and 49km Transmission Line - Magway Region 
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The ESIA Team 

Environmental Resources Management 
(ERM) ဧ။္  ျမန္မာကုမၸဏီအျဖစ္ Sustainable 
Environmental Myanmar Co., Ltd (SEM) က 
ေဆာင္ရြက္ ပါသည္။ 
SEM သည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆန္းစစ္မႈဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ (ERM) ကိ ု
ကူညီပံ့ပုိးေပးမည့္  ျမန္မာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ 
ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ 
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ 
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Name Project Role 

Ms. Kamonthip Ma-oon Partner in Charge 

Dr. Robin Kennish Project Technical Director 

Mr. Vincent Lecat Project Manager and Social Specialist 

Mr. Chris Brown Soil / Water Specialist 

Mr. David Nicholson Biodiversity Specialist 

Mr. Edmund Taylor  Air Quality Specialist 

Ms. Khinsusu Naing Public Consultation Specialist 

Ms. Sarinya Rangsipatcharayut  GHG Specialist 

Ms. Sylvia Jagerroos Marine Specialist 

Ms. Mandy To Noise Specialist 

Ms. Peggy Wong  Cultural Heritage Specialist 

Ms. Kanokphorn Chaivoraphorn Health Specialist 

Name Project Role 

Mr Zaw Naing Oo Managing Director 

Mr Maung Chit Project Manager 

Ms Nan Cherry Social Specialist 

Daw Naing Naing Win Local Ecology Expert 

SEM Key Personnel involved in Preparation of the Scoping Study 

ERM Key Personnel involved in Preparation of the Scoping Study 
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EIA ႏွင့္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (အေျချပ ဇယား) 
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Completion 

of ESIA 

: Second 

Quarter of 

2019 

Start of 

Construction

: End of 2019 

Start of 

Operation: 

TBC 

      March 2018              Apr 18 — Sep 18          November 2018           December 2018         June 2019      June 2019 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြ ဲ(၁) 

အမ်ားျပည္သူ 
သ့ိ႕တင္ျပျခင္း 

နယ္ေျမအတုိင္းအတာ 
သတ္မွတ္ျခင္း 

ကနဦး 
အေျခအေန 
သုံးသပ္မႈ 

ဆန္းစစ္အကျဲဖ
တ္ျခင္း 

ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အစီအမံမ်ား 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြ ဲ(၂) 

Submission of PPR နယ္ေျမအတုိင္းအတာ 
သတ္မွတ္ျခင္း 
အစီရင္ခံစာ 

တင္သြင္းျခင္း 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဌာနသုိ႕

အစီရင္ခံစာ 
တင္သြင္းျခင္း 
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IEE ႏွင့္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (အေျချပ ဇယား) 
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Completion 

of IEE 

: Second 

Quarter of 

2019 

Start of 

Construction

: End of 2019 

Start of 

Operation: 

TBC 

Apr 18 — Sep 18          November 2018           December 2018         May 2019                                          June 2019 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြ ဲ(၁) 

အမ်ားျပည္သူ
သ့ိ႕တင္ျပျခင္း Screening/ Scoping 

ကနဦး 
အေျခအေန 
သံုးသပ္မႈ 

အဓိကျဖစ္ေပၚလာ
ႏုိင္သည့္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ဆန္းစစ္ျခင္း 

သက္ေရာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

အစီအမံမ်ား 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်
င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန

သုိ႕အစီရင္ခံစာ 
တင္သြင္းျခင္း 

Submission of PPR 
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ESIA Process 
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1. Screening  characterises the Project and a 

decision is made on whether a full EIA is 

required.   Project Proposal Report was 

submitted to ECD on 14th December 2017.  

2. Scoping considers the likely changes 

(impacts) that will happen because of the 

proposed Project and defines the scope 

of the assessment.   Scoping Report was 

submitted to ECD on 9th January 2019 

and approved in April 2019. 
3. Baseline Data Gathering is to collect 

information to understand what the 

environment and people in the area are like, 

and how the proposed Project is likely to 

affect them. Two seasons survey (wet and 

dry) have been conducted. 4. The Impact Assessment describes 

and assesses how significant (important) 

the changes (impacts) are likely to be, 

and identifies ways to manage these 

changes (mitigation). 
5. Disclosure is divided into two stages. 

Stage 1: disclosure of draft EIA report to 

stakeholders 

Stage 2:  Final EIA report is submitted to the 

Government who will review the report and 

make a decision about the proposed Project. 

စီမံကိန္းအေနအထား  

တင္ျပျခင္း 

 နယ္ေျမအတိုင္းအတာ 

သတ္မွတ္ျခင္း  

ကနဦး အေျခအေန သံုးသပ္မႈ 

ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 

5. Disclosure 
We are here: PP2 

PP1 

S
ta

k
e
h
o
ld

e
r 

E
n
g
a
g
e
m

e
n
t 



ကနဦးအေျခအေနမ်ား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
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ေလထုအရည္အေသြး 

LNG Power Plant (Ahlone) Project 26 

စမ္းသပ္မႈအရ ေလ့လာေသာပတ္၀န္းက်င္၏ 
မူလေလထုအရည္အေသြးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ/ 
ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္၏ 
အထက္တြင္ရွိေနပါသည္။ 
 
ထို႕ေၿကာင့္ မပ်က္စီးေသးေသာေလထု 
အျဖစ္သံုးသပ္ပါသည္။ 
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ဆူညံသံ 
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စမ္းသပ္မႈအရ ေလ့လာေသာဧရိယာ၏ 
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ကဲ့သို႕ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆူညံသံ သတ္မွတ္္စံႏႈန္းထက္ 
ေက်ာ္လြန္ေနျပီးု ျဖစ္ပါသည္။ 



www.erm.com 

ေျမေပၚေရအရည္အေသြး 

LNG Power Plant (Ahlone) Project 28 

ေျခာက္ေသြ႕၊ စိုစြတ္ ႏွစ္ရာသီတြင္ 
စမ္းသပ္မႈအရ ေလ့လာေသာဧရိယာ၏ 
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  အနည္အႏွစ္ႏွင့္ 
Maganese ပါ၀င္မႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္ကုိ 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
 
အျခားေသာ  ျဒပ္မ်ားပါ၀င္မႈမွာ  
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း ေအာက္တြင္သာ 
ရွိပါသည္။ 
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ေျမဆီလႊာ အရည္အေသြး 
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စမ္းသပ္ဧရိယာ SO 2 ၏ 
အေပၚယံေျမလႊာ တြင္ copper 
ပါ၀င္မႈမ်ားေနျပီး ၊ 
ေအာက္ခံေျမလႊာတြင္လည္း Mercury 

ပါ၀င္မႈေက်ာ္လြန္မ်ားျပားေနပါသည္။ 
 
စမ္းသပ္ဧရိယာ SO 4 ၏ 
ေအာက္ခံေျမလႊာတြင္ copper 
ပါ၀င္မႈမ်ားျပားေနပါသည္။ 
 
အျခားစမ္းသပ္ဧရိယာမ်ား၏ 
ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးမွာ 
သတ္မွတ္စႏံႈန္းအတြင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
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ေျမေအာက္ေရ 
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စမ္းသပ္ဧရိယာ GW1 ႏွင့္ GW2 
၏ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြးတြင္ iron ( 
Fe) ဓာတ္ေပ်ာ္၀င္မႈ ့့ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သတ္မွတ္စႏံႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္ 
 

 
အမႈန္အမႊားပါ၀င္မႈမွာလည္း United States 

Environmental Protection Agency ( 
EPA) ၏ စံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။ 
 
အျခားေသာ  ျဒပ္မ်ားပါ၀င္မႈမွာ  
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း ေအာက္တြင္သာ 
ရွိပါသည္။ 



www.erm.com 

ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား 
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Habitat Type Study Area (ha) 

Natural Habitat 0.20 

Modified Habitat 3.02 

 
ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုအနီးရွိ  
လမုေတာဧရိယာကို သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္ေသာ  
ဇီ၀မ်ိဴးကြဲမ်ားမွီခိုရာအျဖစ္ ေလ့လာသံုးသပ္ပါသည္။ 
 
အျခားေသာ ဧရိယာမ်ားမွာ ျပဳျပင္အသံုးျပဳျပီးေသာ  
ေျမမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 



လူထုပါ၀င္္ေဆြးေႏြးပြဲ (၁) 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
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ပထမအၾကိမ္ လူထုပါ၀င္ေဆြးေႏြးပြဲ 
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ေန႔ရက္ ေနရာ တက္ေရာက္ခ့ဲသူမ်ား 

29/10/2018   Ahlone Township hall 
GAD, Parliament Member (Regional 

Gov’t), Regional ECD, Village Leader, 

Elder people, Villagers 

10/12/2018 Dala Township hall GAD, Concerned Departments, Ward 

Administrator, Village Leader, Villagers  

11/12/2018 Thanlyin Township hall GAD, Concerned Departments, Village 

Leader, CSOs, Elder people, Villagers 

အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့သည္႕အခ်က္မ်ား : 
 လူထုု က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး (ERP, natural disaster, unplanned events) 

 ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း 
 စီမံကိန္း ကာလႏွင့္ စက္ရံုစတင္လည္ပတ္မည္႕ ကာလ /သက္တမ္း 

 Mitigation Measures and Monitoring of Project activities (including compensations) 

 CSR လုပ္ငန္းမ်ား 
 သတင္းအခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
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စီမံကိန္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအား ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း 
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ျပဳလုပ္ခ့ဲျပီးေသာ အစီအစဥ္မ်ား 
အလံု ၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ ႏွင့္ ဒလျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စု ( ၁၅၀) ခန္႕ထံမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း 
ရပ္ကြက္ ေက်းရြာေခါင္း ၊ေက်းရြာက်န္းမာေရးမွဴး အစရိွသည္တိ႕ုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း 
ရပ္ရြာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း 
 



စီမံကိန္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ား 
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သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ား : LNG လက္ခံဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းကာလ 
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သက္ေရာက္ေနရာ သက္ေရာက္မႈ ရင္းျမစ္ သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ 

ေလထုအရည္အေသြး အမႈန္အမႊား အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 
ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊင့္မႈ မရိွသေလာက္ 
ဆူညံသံ ယာဥ္အသြားအလာႏွင္ ့ေဆာက္လုပ္ေရး မရိွသေလာက္ မွ အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ 
ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး ေရသြင္းယူျခင္းႏွင္အ့နည္ပို႕ခ်ျခင္း မရိွသေလာက္ 
ေျမဆီလႊာႏွင့္ေျမေအာက္ေရ စီမံကိန္းေနရာ ရွင္းလင္းျခင္း မရိွသေလာက္ 
စြန္႕ပစ္အညစ္အေၾကး Biomass ၊ အႏၱရာယ္ရွ ိ၊ အႏၱရာယ္မရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 
ျမင္ကြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမုိေကာင္းမြန္ႏုိင္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား က်န္းမာေရး 

ေရေၾကာင္းအသြားအလာ လက္ရွိအေဆာက္အအုံမ်ား အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 

လူမႈ၀န္းက်င္ ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆုိ႕မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မရိွသေလာက္ 
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သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ား : Gas ပုိက္လုိင္းတည္ေဆာက္ျခင္းကာလ 
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သက္ေရာက္ေနရာ သက္ေရာက္မႈ ရင္းျမစ္ သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ 

ေလထုအရည္အေသြး အမႈန္အမႊား မ်ားျပားႏိုင္ 
ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊင့္မႈ မရိွသေလာက္ 
ဆူညံသံ ယာဥ္အသြားအလာႏွင္ ့ေျမတူးျခင္း အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ 
ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး ေရသြင္းယူျခင္းႏွင္အ့နည္ပို႕ခ်ျခင္း မရိွသေလာက္ 
ေျမဆီလႊာႏွင့္ေျမေအာက္ေရ စီမံကိန္းေနရာ ရွင္းလင္းျခင္း မရိွသေလာက္ 
စြန္႕ပစ္အညစ္အေၾကး Biomass ၊ အႏၱရာယ္ရွ ိ၊ အႏၱရာယ္မရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အနည္းငယ္ရွိႏုိင္  
လူမႈ၀န္းက်င္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမုိေကာင္းမြန္ႏုိင္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ အသင္းအဖြ႕ဲ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင္ ့

လုံျခံဳေရး အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 

လူမႈ၀န္းက်င္ ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆုိ႕မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မရိွသေလာက္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ လုပ္ငန္းစီးပြား ေရြ႕ေျပာင္းရျခင္း မ်ားျပားႏိုင္ 
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သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ား : ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ တည္ေဆာက္ျခင္းကာလ 
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သက္ေရာက္ေနရာ သက္ေရာက္မႈ ရင္းျမစ္ သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ 

ေလထုအရည္အေသြး အမႈန္အမႊား အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 
ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊင့္မႈ မရိွသေလာက္ 
ဆူညံသံ ယာဥ္အသြားအလာႏွင္ ့စက္ပစၥည္းမ်ားစမ္းသပ္လည္ပတ္ အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 
ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး ေရသြင္းယူျခင္းႏွင္အ့နည္ပို႕ခ်ျခင္း မရိွသေလာက္ 
ေျမဆီလႊာႏွင့္ေျမေအာက္ေရ စီမံကိန္းေနရာ ရွင္းလင္းျခင္း မရိွသေလာက္ 
စြန္႕ပစ္အညစ္အေၾကး Biomass ၊ အႏၱရာယ္ရွ ိ၊ အႏၱရာယ္မရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အသင့္အတင့္ရွိႏုိင္ 
ျမင္ကြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး အနည္းငယ္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမုိေကာင္းမြန္ႏုိင္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ လက္ရွ ိစက္ရံုအေဆာက္အဦးမ်ား, အသင္းအဖြ႕ဲ ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင္ ့လုံျခံဳေရး အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 

လူမႈ၀န္းက်င္ ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆုိ႕မႈ၊ ေရယာဥ္လမ္းေၾကာင္း 
၊ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 

မရိွသေလာက္ 



ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြက္ 
အၾကံျပဳေသာ သက္ေရာက္မႈ 
ေလ်ာ့က်ေစမည္႕ နည္းလမ္းမ်ား 
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ေလထုအရည္အေသြးအေပၚ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား 

 Dust Management Plan (DMP) ေရးဆြ၍ဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
 ေျမရွင္းလင္းထားျပီးေသာ ေနရာမ်ားႏွင္ ့လမ္းမ်ားအား ေရျဖန္းျခင္း 
 ဖုန္ ၊အမႈန္လြင့္ပ်ံေစေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား receptor မ်ား၏အေ၀းတြင္ 

တည္ရွိေစျခင္း 
 ဇကာ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္မ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ထားေသာ 

ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ဖုံးအုပ္ျခင္း  
 ဖုန္၊အမႈန္ျဖစ္ေပၚမႈထိန္းခ်ဳပ္ေသာနည္းပညာပါ၀င္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးကိရိယာကိုသာ 

အသံုးျပဳျခင္း  
 လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား  
မီးရိွဳ႔ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း 

 ဟင္းလင္းျပင္ေျမေနရာအား အပင္သို႔မဟုတ 
အျခားေသာပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ဖံုးအုပ္ျခင္း 

 ကားဘီးေဆးေၾကာျခင္းစနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း  
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Biodiversityအေပၚ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား 
 သဘာ၀အရေပါက္ေရာက္ေသာ အပင္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္ျပန္႔ပြားျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 

နည္းလမ္းမ်ား အတြက္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 
 ေဆာက္လုပ္ေရးကာလႏွင့္ ေအာ္ပေရးရွင္းကာလ တြင္ပါ၀င္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 

ဓါတုပစၥည္းမ်ားအား လံုျခံဳစြာထားရွိျခင္း  
 လမ္းမအား ေဆာက္လုပ္ေရးယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳရန္ အတြက္သာ ခြင့္ျပဳျခင္း  
 သင့္ေလ်ာ္ေသာ လိုင္စင္ရစြန္႔ပစ္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းမႈကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း  
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္စြာ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း  

 အနည္အႏွစ္ပို႕႔ခ်မႈႏွင္ ့ေရတုိက္စားမႈ အား ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားအား  
ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း 

 ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကို တန္ဖိုးထား ကာကြယ္တတ္ေသာ အသိရွိေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
အသိပညာေပးပြမဲ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း  

 အရွိန္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင္ ့
 ေျမရွင္းရန္လိုအပ္ပါက ရွင္းလင္းရမည့္ဧရိယာအား တိက်စြာမွတ္သားျခင္း 
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ဆူညံသံမ်ား သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

 ပစၥည္းအသယ္အပို႕႔ယာဥ္မ်ားကို ေန႔အခ်ိန္တြင္သာ လူေနရပ္ကြက္မ်ား ျပင္ပမွ 
ျဖတ္သန္းေစရန္ စနစ္တက် အခ်ိန္ဇယားထားရွိျခင္း 

 ဆူညံသံအကာအကြယ္မ်ား  
 အလုပ္ခ်ိန္အား ၇နာရီမွ ၁၀နာရီအထိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ 

(ပိတ္ရက္မ်ားမွလြဲ၍) 
 ဆူညံသံျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္အေနအထားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႏွင္ ့
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ေကာင္းမြန္၍ ပံုမွန္စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းထားေသာ ကိရိယာ၊ 

စက္ပစၥည္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားသာ အသံုးျပဳျခင္း  
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ရႈခင္းပ်က္စီးျခင္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္  
နည္းလမ္းမ်ား  
 ျမင္ကြင္းသာယာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ( လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေနရာလပ္မ်ားတြင္ သစ္ပင္၊ 

ခ်ံဳေတာႏွင့္ ေျမျပင္ဖံုးအုပ္ေသာ အပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း အစရွိသျဖင့္) 
 ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာႏွင့္ သဘာ၀အရေပါက္ေရာက္ေသာအပင္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းအား 

နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေစျခင္း 
 ယာယီပ်က္စီးသြားေသာ ဧရိယာမ်ားအား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္း  
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 လုပ္ငန္းခြင္အေျခက်ျခင္းႏွင္ ့ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ရွင္း 
လင္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္  သဘာ၀အရေပါက္ေရာက္ေသာအပင္မ်ားႏွင့္ 
အသုံးမျပဳေသာ biomass ဖယ္ရွားမႈအနည္းဆုံးအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း  

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသုိေလွာင္မႈႏွင္ ့ စြန္႔ပစ္မႈအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း   

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္အ့ညီလုပ္ေဆာင္မႈ ရိွ/မရိွ ေသခ်ာေစရန္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကန္ထရုိက္တာမွ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 

 Pre-commissioning အခ်ိန္အတြင္း စက္ပစၥည္းမ်ား၏ဓါတုသန္႔စင္ျခင္းမွထြက္လာေသာ 
အညစ္အေၾကးမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာေရႏုတ္ေျမာင္းတြင္ စုစည္းျပီး လုိင္စင္ရ Hazardous Waste 

Treatment Facility သုိ႔သယ္ယူစြန္႔ထုတ္ျခင္း   
 ေဆာက္လုပ္ေရးအခ်ိန္အတြင္း လုိအပ္ေသာအႏၱရာယ္ရွ ိ ပစၥည္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္စြာ သယ္ယူျခင္း၊ 

စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ကုိင္တြယ္ျခင္း 
 အလုပ္သမားမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင္ ့ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ႏွင့္ 
 ေရဆုိးသုိေလွာင္ယူနစ္၏ ခိုင္ခံ့မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း 
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အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေပၚ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား  

 စီမံကိန္း၏အနီးဆံုးေနရာမွ အလုပ္သမားအင္အားမ်ားကို ဦးစြာစုေဆာင္းျပီး 
အခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း  

 ေျမသိမ္းရျခင္း နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 ပိုင္ဆုိင္မႈဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

နစ္နာေၾကးေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္အား 
ဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကားေနအဖြဲ႔အစည္းအား ငွားရမ္းျခင္း  

 မည္သည့္စီမံကိန္း သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာမႈမ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြေဲသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေသာအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 

  အနီးအနားမွဆိုင္မ်ားသို႔ ေဒသခံလူမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာ ႏိုင္ရန္ 
လူကူးလမ္းငယ္မ်ားTPMC မွလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း  

 ေဆာက္လုပ္ေရးအခ်ိန္အတြင္း ထိခိုက္သြားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ကုမၸဏီမ်ားအား TPMC 
မွျပန္လည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း 
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ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ ညႊန္ျပျခင္းမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား  
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 ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာအနီးတြင္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းမ့ဲနယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ 
ေရယာဥ္မ်ားတုိက္မိျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းႏွင္ ့ေဒသခံမ်ားအား အသိေပးထားျခင္း ႏွင့္ 

 ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေရယာဥ္ေပၚတြင္ အလင္းေရာင္ႏွင့္ သတိေပးအခ်က္ျပမႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင္ပ့တ္သက္ေသာေရယာဥ္မႈးနွင့္မာလိန္မႈးမ်ားသည ေရယာဥ္အား 
ကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား ရရိွျပီးစီးေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 ငါးဖမ္းျခင္းႏွင္ ့ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ နစ္နာမႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအစီအစဥ္တုိ႔အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
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လက္ရွိအေဆာက္အဦးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား 
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 အလုပ္သမားတန္းလ်ားမ်ားတြင္ အပန္းေျဖရန္ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးေပးျခင္း 
 ကုမၸဏီ၏ေဆးေပးခန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္သမားပမဏအား 

ကုသေပးရန္ လုံေလာက္၍ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းရိွမႈတုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျခင္း 
 Develop and implement a Workforce Code of Conduct; 

 Workforce Code of Conduct အား ဖြံ႔ျဖိဳးရန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
 ယာဥ္လုံျခံဳမႈ၊ အျမန္ႏႈန္းသတ္မွတ္၍ ေမာင္းႏွင္ျခင္းသင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ 

နာရီမ်ား၊ ေဆးႏွင္အ့ရက္တုိ႔ အသုံးျပဳျခင္း၊ နားေနရပ္နားရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ 
မေတာ္တဆမႈမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လမ္းေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္အား 
ဖြံျဖိဳးရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 လက္ရွိအေဆာက္အဦးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ 
နစ္နာမႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းအစီအစဥ္တုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
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က်န္းမာေရးလံုျခံဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
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 အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားႏွင္ ့
ထိုေရာဂါမ်ားအား မည္သို႔ကာကြယ္ရန္ အသိပညာေပးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 

 ပဏာမအဆင့္၀န္ထမ္းစီစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါျပန္႔ပြားျခင္းမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္  

 ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား (ျခင္မ်ားေပါက္ဖြားျခင္း) ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း 
 ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအသိ တိုျမွင့္ေပးရန္ 
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 ႏိုင္ငံတကာအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ပအလုပ္သမားမ်ားအား ေနထိုင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း 
 Security personnel will be contracted and trained in line with the Voluntary 

Principles on Security and Human Rights; 

 လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ Voluntary Principles on Security ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ႏွင့္အညီ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း  

 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အနီးတ၀ိုက္တြင္ လြယ္ကူစြာနားလည္ႏိုင္ေသာ 
သတိေပးအမွတ္အသားမ်ား ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း ႏွင္ ့

 ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အနီးတ၀ိုက္တြင္ 
လံုေလာက္ေသာ ျခံစည္းရိုးမ်ား ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ထားျခင္း ႏွင္ ့ေန႔စဥ္ကင္းလွည့္ျခင္း 
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 က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားအား ျပင္ဆင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း  
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ လုပ္ငန္းႏွင္ပ့တ္သက္ေသာလူမ်ားသာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ၀င္ေရာက္ခြင့္စနစ္မ်ား 

ဖန္တီးျခင္း  
 လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ 

လုပ္ကိုင္ေနေသာလူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း  
 က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားအား အလုပ္သမားအားလံုးသို႔ သင့္ေလ်ာ္စြာ အသိေပးျခင္း၊ 

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္း 
 ေဆာက္လုပ္ငန္းေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ Personal Protective Equipment (PPE) 

အားအခ်ိန္တိုင္း၀တ္ဆင္ထားျခင္း  
 လံုျခံဳေရးကိရိယာအားလံုးအား မွန္ကန္စြာထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျပီးခ်ိန္ႏွင့္ အနည္းဆံုး 

တစ္လလွ်င္တစ္ခါ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္း  
 ကန္ထရိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာေနရာမ်ားအနီးတ၀ိုက္တြင္ သတိေပးအမွတ္အသားမ်ားႏွင္ ့

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း  
 TPMC will develop and monitor an internal standard to guide labour practices and apply 

 this to its supply chain. 

 TPMCအေနျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင္ ့ အညီ  လုပ္ငန္းတြင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ထိုအရာကို 
၄င္း၏ေျပာင္းလျဲဖစ္စဥ္တြင္ အသံုးျပဳျခင္း  
 



စီမံကိန္း လည္ပတ္ကာလတြင္ 
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ား 
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သက္ေရာက္ေနရာ သက္ေရာက္မႈ ရင္းျမစ္ သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ 

ေလထုအရည္အေသြး အမႈန္အမႊား အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 
ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊင့္မႈ အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ 
ဆူညံသံ ယာဥ္အသြားအလာႏွင္ ့ေဆာက္လုပ္ေရး မရိွသေလာက္ 
ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး ေရသြင္းယူျခင္းႏွင္အ့နည္ပို႕ခ်ျခင္း မရိွသေလာက္ 
ေျမဆီလႊာႏွင့္ေျမေအာက္ေရ စီမံကိန္းေနရာ ရွင္းလင္းျခင္း မရိွသေလာက္ 
စြန္႕ပစ္အညစ္အေၾကး Biomass ၊ အႏၱရာယ္ရွ ိ၊ အႏၱရာယ္မရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 

ျမင္ကြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမုိေကာင္းမြန္ႏုိင္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား က်န္းမာေရး 

ေရေၾကာင္းအသြားအလာ လက္ရိွအေဆာက္အအုံမ်ား မရိွသေလာက္ 

လူမႈ၀န္းက်င္ ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆုိ႕မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 
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Receptor Source Impact Significance 

လူမႈ၀န္းက်င္ လုပ္ငန္းစီးပြား ေရြ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား မ်ားျပားႏိုင္ 
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Summary of Impacts: Power Plant Operation 

LNG Power Plant (Ahlone) Project 54 

သက္ေရာက္ေနရာ သက္ေရာက္မႈ ရင္းျမစ္ သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ 

ေလထုအရည္အေသြး Dust အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 
ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ 

GHG Emissions အသင့္အတင့္ရွိႏုိင္ 
ဆူညံသံ 

Operation အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 
ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး 

Water Intake and Sedimentation မရိွသေလာက္ 
ေျမဆီလႊာႏွင့္ေျမေအာက္ေရ 

Site Clearance မရိွသေလာက္ 
စြန္႕ပစ္အညစ္အေၾကး 

Domestic, non-hazardous and hazardous wastes အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ရိွႏိုင္ 
ျမင္ကြင္း 

Operation အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ 

Employment ပိုမုိေကာင္းမြန္ႏုိင္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ 

Community Health and Safety မရိွသေလာက္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ 

Occupational Health and Safety အနည္းငယ္ရွိႏုိင္ 



စီမံကိန္းလည္ပတ္ 
ကာလအတြက္ အၾကံျပဳေသာ 
သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်ေစမည္႕ 
နည္းလမ္းမ်ား 
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ေလထုအရည္အေသြး ထိခိုက္မႈ 
ေလ်ာ့က်ေစမည္႕အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား 
 ဟင္းလင္းျပင္ ေျမေနရာမ်ားကို အပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ အျခား materials 

တစ္မ်ိဴးမ်ိဴးျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားျခင္း 
 ယာဥ္ဘီးမ်ားေဆးေၾကာသည္႕ စနစ္ထားရွိျခင္း 

 All site access gates will be located at least 10m away from air sensitive 

receptors where possible; 

 စီမံကိန္း layout The site layout will be planned so that machinery is located as 

far as is possible away from receptors; 

 ယာဥ္မ်ား ကုန္တင္၊ကုန္ခ် ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္စတ္သတ္ထားေစျခင္း 
 ယာဥ္မ်ား ၊ စက္ယႏၱရာမ်ားကို ပံုမွန္ စစ္ေဆး၊ ျပဴျပင္ေပးျခင္း 

 ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္သံုး မီးစက္မ်ား အသံုးျပဴမည္႕အစား ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ ၊ ဘတၳရီသံုး 
စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳေပးျခင္း 
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ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ေလ်ာ့က်ေစမည္႕အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား 

 ႏွစ္စဥ္ ဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ဓာတ္ေငြ႕ လႊင့္ထုတ္မႈကို လိုအပ္သလို ေစာင့္ၾကည္႕ျခင္း 
 စက္ပစၥည္း၊ အင္ဂ်င္ယႏၱရားမ်ား ၊ စက္သံုးယာဥ္မ်ားကို effifiency ေကာင္းမြန္ေနေစရန္ 

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမည္႕ အခ်ိန္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားရွိျခင္း 
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ဆူညံသ ံေလ်ာ့က်ေစမည္႕အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား 
 ဆူညံသံ ေလ်ာ့က်ေစမည္႕ အကာအရံမ်ား ထားရွိေပးျခင္း 
 ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ထားေသာ စက္ပစၥည္း၊ ယႏၱရားမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကို သာ လုပ္ငန္းတြင္ 

အသံုးျပဳျခင္း 
 ဆူညံသံနည္းပါးေရး အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စက္ပစၥည္းမ်ား ေနရာခ်ရာႏွင္ ့ လည္ပတ္ျခင္းကို စနစ္တက် က်ပ္မတ္၍ 

ထားရ်ိျခင္း 
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ျမင္ကြင္း၊သြင္ျပင္လကၡဏာ ေျပာင္းလဲမႈ ေလ်ာ့က်ေစမည္႕အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား 

 ျမင္ကြင္းသာယာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ( လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေနရာလပ္မ်ားတြင္ သစ္ပင္၊ 
ခ်ံဳေတာႏွင့္ ေျမျပင္ဖံုးအုပ္ေသာ အပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း အစရွိသျဖင့္) 

 ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာႏွင့္ သဘာ၀အရေပါက္ေရာက္ေသာအပင္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းအား 
နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေစျခင္း 

 ယာယီပ်က္စီးသြားေသာ ဧရိယာမ်ားအား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္း  
 Maintain all structural facilities in good repair 
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အမိႈက္ ၊စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား အတြက္အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား 
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 TPMC အေနျဖင့္ စနစ္တက် အမိႈက္စြန္႕ပစ္မည္႕ အစီအမၤထားရွိျခင္း။ ယင္းအစီအမံတြင္ 
manage, avoid, reduce and reuse waste စသျဖငိ့ စနစ္တက် ပါရွိရပါမည္။ 

 စီမံကိန္းလုပ္သားမ်ားအား အေလ့အက်င့္ရေစရန္ ပံုမွန္သင္တန္းေပးျခင္း ၊ေစာင့္ၾကည္႕ 
အသိေပးျခင္း 

 ႏွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ အမိႈက္သိမ္းျခင္း ( ဆိုဒ္အတြင္းမွ အမိႈက္ႏွင့္ 
အသံုးမျပဳသည္႕အတိုအစမ်ား အပါအ၀င္) 

 အမိႈက္သိမ္းယူေပးသည္႕ ကန္ထရိုက္တာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည္႕စစ္ေဆးျခင္း 
 တာ၀န္ခံထားသည္႕ အမိႈက္သိမ္းကန္ထရိုက္တာမွ နယ္နမိတ္ေက်ာ္ စြန္႔ပစ္ရသည္႕ 

အမိႈက္ ၊စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား ရွိပါက TPMC သိ႕ု ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္ေပးျခင္း 
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အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 

စီမံကိန္းမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးမည္႕ အလုပ္အကိုင္ ေခၚယူေရး အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း 
 စီမံကိန္း အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေဒသခံမ်ားကို ဦးစားေပး အလုပ္ေခၚယူ့့ျခင္း 
 သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ သင္တန္းႏွင္အ့ခြင့္အလမ္း အစီးအေ၀းငယ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခငိး 
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လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ 

Title of Presentation (Insert > Header & Footer to edit) 62 

 ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးႏွင္ ့ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ားကို 
စက္ရံုလည္ပတ္ကာလအထိပါ ဆက္လက္အသံုးခ်ျခင္း  

 လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအစီအမံကို အဆင့္ျမွင့္တင္၍   မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
အေရးေပၚတံ႕ုျပန္ေရး အစီအမံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစျခင္း  

 လုပ္သားမ်ားအတြက္ နစ္နာခ်က္ရွိပါက တုိင္ၾကားႏိုင္သည္႕ အစီအစဥ္ထားရွိျခင္း 
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မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ 

 ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံငါးဖမ္းသမားမ်ားအား dedicated လံုျခံဳေသာဧရိယာမ်ား 
စီစဥ္ေပးျခင္း  

 ကန္ထရိုက္တာမ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင္ ့ ပူးေပါင္း၍ ေဆာက္လုပ္ေရးအခ်ိန္ဇယား၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း  

 ကန္ထရိုက္တာအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ သတိေပးကိရိယာမ်ားႏွင္ ့ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအ 
ေထာက္အကူမ်ားျဖစ္ေသာ သက္ကယ္ေလွမ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 

 ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအခ်ိန္ဇယားအား သက္ဆိုင္ရာေဒသခံမ်ားထံသို႔ အသိေပးျခင္း ႏွင္ ့
 ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာစီမံေရး အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း 
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သက္ေရာက္မႈ။ ေရယာဥ္ တိုက္မိ္ျခင္း (ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လည္ပတ္ေရးကာလ) 
သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ (Pre-mitigation)။  အသင့္အတင့္ ႈ                                                                                                                             
သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ (Post-mitigation)။ အနည္းငယ္ 
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မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ 

 Process ကိရိယာႏွင္ ့ပိုက္လုိင္းမ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 
 ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုပ္ငန္းခြင္စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား အတိအက်လုိက္နာေစျခင္း 
 လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာဧရိယာႏွင္သုိ့ေလွာင္ကန္ဧရိယာတုိ႔တြင္ယုိစိမ့္မႈရွာေဖြေရးနွင့္ 

အခ်က္ေပးစနစ္မ်ားအား တပ္ဆင္ျခင္း 
 ၂၄နာရီအရန္သင့္၀န္ထမ္းႏွင္ ့ မီးသတ္သမားမ်ား ပါ၀င္ေသာ 

အေရးေပၚအေျခအေနစင္တာတည္ေဆာက္ေပးျခင္း 
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သက္ေရာက္မႈ။ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲျခင္း (ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ 
လည္ပတ္ေရးကာလ) 
သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ (Pre-mitigation)။ အနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္ 

သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ (Post-mitigation)။ မရွိသေလာက္ မွ အနည္းငယ္ 
သက္ေရာက္မႈ 
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Unplanned Event 
မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ 

 မီးေဘးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မီးသတ္စနစ္မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ျခင္း 
 ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္အ့ည ီပိုက္လုိင္းမ်ားအား တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
 ယုိစိမ့္မႈရွာေဖြရန္ system pressure ေစာင့္ၾကည့္ေရးကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္း 
 ပိုက္လုိင္းမ်ားႏွင္သ့က္ဆုိင္ေသာကိရိယာမ်ားအား အနည္းဆုံး တစ္ႏစွ္လွ်င ္တစ္ႀကိမ္ လမ္းေၾကာင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
 တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မီးေဘးကာကြယ္ျခင္းႏွင္ ့မီးသတ္စနစ္မ်ားအား အၿမမဲျပတ္စစ္ေဆးျခင္း နွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း 
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မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ 

 စီမံကိန္းဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံ မ်ားအား သာဓကအားျဖင့္ NFPA 59A, ASME, API 
အစရွိေသာ ေျမငလ်င္ဒီဇိုင္းစံႏွႈန္းမ်ား ႏွင္ဒ့ီဇိုင္းျပဳလုပ္ျခင္း  

 driven pile foundationမ်ားေပၚတြင္ LNG သိုေလွာင္ကန္ႏွင့္ 
အျခားအေရးႀကီးေသာအေဆာက္အအုံမ်ားအား တည္ေဆာက္ျခင္း 

 ေျမငလ်င္ႏွင့္ ဆိုး၀ါးေသာရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားအတြက္ အေရးေပၚျပန္ၾကားျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း 
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သက္ေရာက္မႈ။ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း (ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္ ့လည္ပတ္ေရးကာလ) 
သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ (Pre-mitigation)။  အသင့္အတင့္                                                                                                                             
သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ (Post-mitigation)။ အနည္းငယ္ 
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မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ 

 ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
အား  ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း 

 တိုင္ဖြန္း response အစီအစဥ္ႏွင့္ ေဘးကင္းရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေပးျခင္း 
အစီအစဥ္ မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း 
ေလ့က်င့္မႈအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
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သက္ေရာက္မႈ။ အပူပုိင္းေဒသမုန္တိုင္းႏွင့္ အလြန္ဆိုးရြားေသာရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား 
(ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္ ့လည္ပတ္ေရးကာလ) 
သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ (Pre-mitigation)။  အသင့္အတင့္                                                                                                                             
သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ (Post-mitigation)။ အနည္းငယ္ 
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မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ 

 ပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ စြန္႔ပစ္ေရယိုစိမ့္မႈႏွင့္ အနံ႔ဆိုးမ်ားအားတားဆီးရန္ 
စြန္႔ပစ္ေရသုိေလွာင္ကန္၏ တည္တံ့ခိုင္ျမမဲႈအား ေသခ်ာေစျခင္း  

 Siting of chemical and waste storage should consider nearby receptors, i.e. 

site away from watercourses or portable water sources; 

 ဓါတုႏွင့္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသိုေလွာင္ကန္၏ အနည္ထိုင္မႈမ်ားအား အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ 
receptorမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ျခင္း၊ သာဓကအားျဖင့္ ေရေျမာင္းႏွင့္ 
သံုးေရအရင္းအျမစ္မ်ား၏ အေ၀းတြင္ အနည္ထိုင္ျခင္း 
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သက္ေရာက္မႈ။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသိုေလွာင္ေသာအေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ား၏ 
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပ်က္ဆီးျခင္း (ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္ ့လည္ပတ္ေရးကာလ) 
သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ (Pre-mitigation)။  အသင့္အတင့္ 
သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ (Post-mitigation)။  မေျပာပေလာက္ေသာ မွ အနည္းငယ္ 
သက္ေရာက္မႈ 
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မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ 

 အမွတ္မထင္အားျဖင့္ အႏရၱာယ္ရွိေသာအညစ္အေၾကးမ်ား ေလထ၊ု ေျမသားႏွင့္ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားထဲသို႔ စြန္႔ထုတ္မိျခင္းအား ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာအညစ္အေၾကးမ်ားအား 
သိုေလွာင္ထားျခင္း။ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 

 အမွတ္မထင္အားျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာအညစ္အေၾကးမ်ားအား စြန္႔ထုတ္မိႏိုင္ေခ် 
တို႔ကိုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Response ႏွင္အ့ေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ားအား 
ျပင္ဆင္ထားျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
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မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 

 ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုထဲသို႔ အညစ္အေၾကးမ်ား 
စိမ့္ထြက္ျခင္း၊ စြန္႔ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေရာက္ရိွျခင္းတို႔ ေလ်ာ့နည္းေစရန္  
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင္ ့ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပသို႔ အညစ္အေၾကးမ်ား 
အား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း  

 ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အပံ့ 
ပစၥည္းမ်ားအား bunded ဧရိယာအတြင္းရွိ hard standing 
surfaces မ်ားတြင္ ထားရွိျခင္း။ Sumps ႏွင့္ oil interceptors 
မ်ားထားရွိျခင္း၊ ႏွင့္ 

 စြန္႔ထုတ္ေနရာမ်ားအား sensitive receptorမ်ား၏အေ၀းဆံုးတြင္ 
ထားရွိရန္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ျခင္း 
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မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ 

 ကန္ထရိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ ဆီ၊ ေလာင္စာမ်ားႏွင္ ့ဓါတုပစၥည္းမ်ားစိမ့္ထြက္မႈႏွင့္ ယိုစိမ့္မႈ 
မည္သည့္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေခ်ကိုမဆို စဥ္းစားျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင္ ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအား protocols၊ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္း 

 spill သို႔မဟုတ္ drip traysမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ spill control kits မ်ားထည့္ျခင္းႏွင့္ 
စိမ့္ထြက္မႈႏွင့္ ယိုစိမ့္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း 

 လံုျခံဳေရးအတြက္ ေလာင္စာကန္မ်ားႏွင္ ့ ဓါတုပစၥည္းသိုေလွာင္ေသာ ဧရိယာမ်ားသည္ 
sealed လုပ္ထားသည့္ဧရိယာမ်ားတြင္ ထားရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သို႔ စိမ့္ထြက္မႈႏွင့္ 
ယုိစိမ့္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း ကာကြယ္ရန္ containment စက္မ်ားျဖင့္ ၀န္းရံထားျခင္း 
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သက္ေရာက္မႈ။ ဓါတုပစၥည္းမ်ား စိမ့္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယိုစိမ့္ျခင္း 
(ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင္ ့လည္ပတ္ေရးကာလ) 
သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ (Pre-mitigation)။  အသင့္အတင့္ သက္ေရာက္မႈ                                                                                                                             
သက္ေရာက္မႈအတိုင္းအတာ (Post-mitigation)။  မေျပာပေလာက္ေသာ 
သက္ေရာက္မႈ 
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မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္ 

 ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့မႈလြန္ကျဲခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အေသးစိတ္စစ္တမ္း/ 
သိုေလွာင္မႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း စနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း  

 သိုေလွာင္ဧရိယာမ်ားအား ေရစိမ့္မ၀င္ႏိုင္ေသာ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ containment တြင္ေသခ်ာစြာထားရွိျခင္း၊ပမာဏအားျဖင့္ 
အႀကီးဆံုးသိုေလွာင္ကန္ ထုထည္၏ 110%  ဆ့ံႏိုင္ျခင္း 

 မီးေလာင္လြယ္ေသာပစၥည္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္ grounding ႏွင့္ မိုးၾကိဳးကာကြယ္ျခင္း ကိရိယာမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္း 
 လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ first-aid တည္ေထာင္ျခင္း။ first-aid စင္တာ တြင္ 

ေရွးဦးသူနာျပဳကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေဆးမ်ား လံုေလာက္စြာထားရွိျခင္း  
 ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္းတို႔ပါ၀င္ေသာ အေရးေပၚအစီအစဥ္တို႔ကို ၀န္ထမ္းႏွင့္ 

ကန္ထရိုက္တာမ်ားအား ေသခ်ာစြာေလ့က်င့္ေပးျခင္း 
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Summary of Impacts: Transmission Line 
Construction 
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သက္ေရာက္ေနရာ သက္ေရာက္မႈ ရင္းျမစ္ သက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ 

ေလထုအရည္အေသြး အမႈန္အမႊား မရိွသေလာက္ မွ အသင့္အတင့္ 
ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊင့္မႈ မရိွသေလာက္ 
ဆူညံသံ ေဆာက္လုပ္ေရး အသင့္အတင့္ 
ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး ေဆာက္လုပ္ေရး အသင့္အတင့္ 
ေျမဆီလႊာႏွင့္ေျမေအာက္ေရ စီမံကိန္းေနရာ ရွင္းလင္းျခင္း အသင့္အတင့္ 
စြန္႕ပစ္အညစ္အေၾကး 

Domestic, Hazardous and non-hazardous wastes အနည္းငယ္ မွ အသင့္အတင့္ 
ျမင္ကြင္း 

Buildings အသင့္အတင့္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ 

Employment ပိုမုိေကာင္းမြန္ 
လူမႈ၀န္းက်င္ Economic Displacement and Occupational Health 

and Safety 
အသင့္အတင့္ 

လူမႈ၀န္းက်င္ Traffic, Community Health and Safety and Cultural 

Heritage 
မရိွသေလာက္ မွ အနည္းငယ္ 



ေဆာက္လုပ္ေရးကာလအတြက္
အၾကံျပဳ 
သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည္႕ 
အစီအမံမ်ား 
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ေလထုအရည္အေသြး ထိခိုက္မႈ 
ေလ်ာ့က်ေစမည္႕အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား 

 Grievances on air quality issues will be adressed with implementation 

or itensification of mitigation measures (e.g: more watering of roads 

to avoid dust emission); 

 ဖုန္၊အမႈန္ ပ်င့္လြင့္မႈမရွိေစရန္ ရွင္းလင္းျပီးေျမေပၚတြင္ ေရဖ်န္းျခင္း 
 သဲ ကဲ့သို႕ေသာ အမႈန္ပ်ံ႕လြင္ေစတတ္ေသာ အရာမ်ားကို 

အကာနံရံမ်ားျဖင့္ထားရွိ၍ ျဖစ္ႏုိင္ပါက အျမေဲရျဖန္းေပးျခင္း 
 လြင့္ပ်ံ႕ေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားျဖင့္ 

သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ခ်ိန္တြင ္ လုံျခံဳစြာအုပ္မုိးထားေစျခင္း 
 ယာဥ္မ်ား ပစၥည္းတင္ခ်ခ်ိန္တြင္ စက္သတ္ထားေစျခင္း 
 ဟင္းလင္းျပင္ ေျမေနရာမ်ားကို အပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးျခင္း သို႕မဟုတ္ အျခား 

materials တစ္မ်ိဴးမ်ိဴးျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားျခင္း 
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ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဴးကြဲမ်ားအား သက္ေရာက္မႈ 
ေလ်ာ့က်ေစမည္႕အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား 
 လမုေတာႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းေပါက္ပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဴးရန္ အသင္းအဖြ႕ဲျဖင့္ စီမံဖန္တီးျခင္း 
 စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ား၊၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအား သဘာ၀ေပါက္ပင္ခုတ္ထြင္ျခင္းကုိ 

တင္းက်ပ္သည္႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထားရွိေပးျခင္း 
 သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား အားမွားယြင္းရွင္းလင္းမႈ မလုပ္မိေစရန္ ရွင္းလင္းရန္လိုအပ္သည္႕ ေျမေနရာအား 

ျမင္သာထင္ရွားသည္႕အမွတ္အသားျဖင့္ မွတ္သားျခင္း 

 လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္႕ အျမန္ႏႈန္းျဖင့္သာ လမ္းကိုအသံုးျပဳေစျခင္း 
 ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကို တန္ဖိုးထား ကာကြယ္တတ္ေသာ အသိရွိေစရန္ စီမံကိန္း၀န္ထမ္းမ်ားအား 

လံႈ႕ေဆာ္အသိျခင္း 
 သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္ ေပါက္ေရာက္သည္အထိ 

ေရတိုက္စားႏိုင္သည္႕ေနရာမ်ားအား ေျမလႊာထိန္းအကာအရံမ်ား ထားရွိကာကြယ္ေပးျခင္း 
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ဆူညံသံေလ်ာ့က်ေစမည္႕အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား 

 ပစၥည္းအသယ္အပို႕႔ယာဥ္မ်ားကို ေန႔အခ်ိန္တြင္သာ လူေနရပ္ကြက္မ်ား ျပင္ပမွ 
ျဖတ္သန္းေစရန္ စနစ္တက် အခ်ိန္ဇယားထားရွိျခင္း 

 အသံလံု အကာအရံမ်ား ထားရွိျခင္း 
 အလုပ္ခ်ိန္အား ၇နာရီမွ ၁၀နာရီအထိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ 

(ပိတ္ရက္မ်ားမွလြဲ၍) 
 ဆူညံသံေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳေသာ 

စက္ပစၥည္းမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္အေနအထားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႏွင္ ့
 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ေကာင္းမြန္၍ ပံုမွန္စစ္ေဆးထိန္းသိမ္းထားေသာ ကိရိယာ၊ 

စက္ပစၥည္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားသာ အသံုးျပဳျခင္း  
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ေျမလႊာႏွင္ေ့ျမေအာက္ေရထိခိုက္မႈ 
ေလ်ာ့က်ေစမည္႕အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား  

 Exposed soil surfaces, open stockpiles, construction material, waste, 

and temporary trafficked areas should be filled or covered or 

dampened; 

 ေျမသယ္ယူမႈကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္း၍သာ ျပဳလုပ္ျခင္း 
 ေျမလႊာပ်က္စီးမႈႏွင့္ အေပၚယံေျမလႊာက်စ္၀င္မႈကို ကာကြယ္ရန္ 

လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ၾကီးမ်ားအတြက္ လမ္းေႀကာင္းသီးသန္႕သတ္မွတ္ေပးျခင္း 

 Control erosion through diversion drains, sediment fences, and 

sediment retention basins;  
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ေျမေပၚေရ အရည္အေသြး  
ထိခုိက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည္႕အၾကံျပဳနည္းလမ္းမ်ား 
 ေျမလႊာေရတိုက္စားပါ၀င္မႈကို နည္းပါးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္႕ နည္းလမ္းအသံုးျပဳရန္  e.g. 

wheel cleaning facilities and control drainage system; 

 ေရႏုတ္ေျမာင္းစနစ္ ၊ေရတိုက္စားမႈ ကာကြယ္သည္႕စနစ္ ၊ အနည္စစ္ စနစ္မ်ားကို မျပတ္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း 

 ဆီ၊ေလာင္စာႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္႔ ေနရာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳျခင္း 
၊ သိုေလွာင္ျခင္း 

 ဆီစစ္စကာစနစ္ ၊ ဆီေ၀့ေရ ထိန္းသိမ္းသည္႕ စနစ္မ်ားထားရွ္ျခင္း။ သို႕မဟုတ္ 
သင့္ေလ်ာ္သည္႕ ကန္ထရိုက္တာကို တာ၀န္ယူစြန္႕ပစ္ေစျခင္း 
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ျမင္ကြင္း ၊ရႈခင္းပ်က္စီးျခင္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္  
နည္းလမ္းမ်ား  

 ျမင္ကြင္းသာယာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ( လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
ေနရာလပ္မ်ားတြင္ သစ္ပင္၊ ခ်ံဳေတာႏွင့္ ေျမျပင္ဖံုးအုပ္ေသာ 
အပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း အစရိွသျဖင့္) 

 ေဆာက္လုပ္ေရးဧရိယာႏွင့္ သဘာ၀အရေပါက္ေရာက္ေသာအပင္မ်ား 
ရွင္းလင္းျခင္းအား သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ႏွင့္ 

 ယာယီပ်က္စီးသြားေသာ ဧရိယာမ်ားအား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္း  
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စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား  
 စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ဖိတ္က်ျခင္း ၊အမ႕ႈန္အမႊားမ်ား ပ်႕ံလြင့္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း 

သယ္ယာဥ္မ်ားကို လံုျခံဳစြာ ဖံုးအုပ္ျ႔ပီးမွသာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေစျခင္း 
 စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားခြဲ၍ သင့္ေလ်ာ္သည္႕ ကြန္တိန္နာမ်ားၽႏွင့္ သံုးေရ၊ေသာက္ေရ 

အရင္းအျမစ္ ေ၀းရာတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္း 
 အသံုးမလိုသည္႕ biomass မ်ားကို ဆိုဒ္အတြင္း ေျမညွိ၊ေျမဖို႕ ရန္အတြက္ အသံုးျပဳျခင္း 
 စီမံကိန္းေျမေနရာ ရွင္းလင္းရာတြင္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား ပ်က္စီးမႈကို 

အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ သတိထားေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 အႏၱရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သန္႕စင္စြန္႕ပစ္ျခင္း 

 အႏၱရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ သာမန္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်ခြျဲခားထားရွိျခင္း 
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စြန္႔ပစ္ပစၥည္း သက္ေရာက္မႈေလ်ာ့က်ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား  

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသိုေလွာင္မႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း   

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဆိုဒ္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားကို 
ေလ့က်င့္ုျပသေပးျခင္း 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္အ့ညီလုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ/မရွိ 
ေသခ်ာေစရန္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကန္ထရိုက္တာအား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း 

 လုပ္ငန္းခြင္ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းအနည္းဆံုးသာ ထြက္ရွိေစရန္ စနစ္တက် 
ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း 

 စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထြက္ရွိမႈနည္းေစရန္ Material အမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုုင္မည္႕ အစီအစဥ္ရွိေစျခင္း ( biomass အပါအ၀င္) 
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အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳသည္႕ နည္းလမ္းမ်ား  

 စီမံကိန္း၏အနီးဆံုးေနရာမွ အလုပ္သမားအင္အားမ်ားကို ဦးစြာစုေဆာင္းျပီး 
အခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း  

 ေျမသိမ္းရျခင္း နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေစရန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလယာယီထိခုိက္ေသာ 
ေျမမ်ားကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးျပီးစီးသည္ႏွင့္ မူလအေျခအေနအတိုင္း 
ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ 

 ပိုင္ဆိုင္မႈဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
နစ္နာေၾကးေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္အား 
ဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကားေနအဖြဲ႔အစည္းအား ငွားရမ္းျခင္း  

 မည္သည့္စီမံကိန္း သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာမႈမ်ားကို 
စီမံခန္႔ခြဲေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေသာအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 

  အနီးအနားမွဆိုင္မ်ားသို႔ ေဒသခံလူမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာ ႏိုင္ရန္ 
လူကူးလမ္းငယ္မ်ားTPMC မွလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း  

 ေဆာက္လုပ္ေရးအခ်ိန္အတြင္း ထိခိုက္သြားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့ကုမၸဏီမ်ားအား TPMC 
မွျပန္လည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း 
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အသင္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ 
လုံျခံဳေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား   
 ဓာတ္အားလိုင္းေဆာက္လုပ္မည္႕လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 

ယာာယီအလုပ္သမားတန္းလ်ားေနရာကို ေဒသခံမ်ားအား အသိေပးျခင္း 
 Transmission Line ၏ တာ၀ါတိုင္ေျခမ်ား ၊ ဓာတ္အားၾကိဴးမ်ား၏ အရည္အေသြးကို 

ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးေပးျခင္း 

 Provide warning sign and warning equipment near the project areas (500 

meters) to notify risk areas and safe areas;  

 ေရာဂါသယ္ေဆာင္ေသာ အင္းဆက္ပိုးမႊားေပါက္ဖြားရာေနရာမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း 
(ျခင္ေလာက္လန္းေပါက္ပြားသည္႕ေနရာမ်ား);  

 လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့မ်ား 
ဖန္တီး ထားရွိ ေပးျခင္း 
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 Conduct information, education and communication campaigns amongst Project personnel on hygiene and sanitation; 

 Accommodation should be provided to external workers in accordance with international good practice; 

 Develop traffic Management plan; 

 TPMC will implement the engagement plan and grievance management plan for any impact related to community 

health and safety; and 
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 Prepare and implement a Health and Safety Plan prior to construction; 

 All persons working on the construction site will be provided information about 

risks on Site; 

 Personal Protective Equipment (PPE) should be worn at all times on the 

construction Site; 

 Contractor will provide appropriate safety barriers with warning signs around 

dangerous spaces; 

 The EPC contractor will comply with the IFC Performance Standard 2, local 

regulation and ILO conventions signed by Myanmar; 
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 Site Audit; 

 Contractor practice audit; 

 Reporting; 

 Inspection; 

 Grievance Mechanism; 

 Stakeholder Engagement. 
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စီမံကိန္း သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးသြားမည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ 

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ကုိ ESIA/IEE အစီရင္ခံစာကုိ အတည္ျပဴခ်ိနုု္မွ 
စီမံကိန္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ရိွသည္မ်ားမွာ 

 နစ္နာခ်က္မ်ား တုိင္ၾကားခြင့္ရိွမည္႕ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခင္း 

 စီမံကိန္းသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ESIA/IEE အစီရင္ခံစာ ၏ စီမံကိန္းေၾကာင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေစမည္႕ အစီအမံမ်ားကဏၰတြင္ ထည္႕သြင္းပါရွိေစျခင္း 

 ESIA/IEE အစီရင္ခံစာအား အမ်ားျပည္သူသိရိွေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္း 

 စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးကာလတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေပးျခင္း 

 စီမံကိန္းလည္ပတ္ကာလတြင္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေပးျခင္း 
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Grievance Mechanism 

 စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သက္ေရာက္မႈခံရသူအားလံုးမွ တိုင္ၾကားလိုျခင္း၊ အၾကံေပးလိုျခင္းမ်ား ရွိပါက 
အခ်ိန္မေရြး တင္ျပ ႏုိင္ပါသည္။ 

 ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈ၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္သည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တစ္စုံတစ္ရာ မေက်နပ္ခ်က္၊ 
အၾကံေပးလိုခ်က္ ၊ ေမးလုိခ်က္ မ်ား ရွိပါကလည္း  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေလ်ာ္ညီစြာ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ 

 အေသးစိတ္ကို လူထုပါ၀င္ေဆြးေႏြးပြဲ(၁) လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ 
 ယခုရွင္းလင္းပြဲအတြက္ အၾကံျပဳလြာကိ ုျဖန္႕ေ၀ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

Contact: 

ERM     TPMC 

Vincent.lecat@erm.com  Tel: +95 997 495 3914 

MyatMon.swe@erm.com  Mail: htetaung.m@ttcl.com 
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The business of sustainability 

Thank you 


