


 
 

မာတိကာ 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထိ 

၁ 
 ရကန်ငယ်တူး ော်ခြင်း ၁ ၁ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည် နရာ ရွေးြျယ်ခြင်း ၁ ၂ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ တူး ော်ခြင်း ၂ ၄ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လုပ်ငန်းပပီးစီး ကကာင်း အစီရင်ြံစာ ပးပိုတ့င်ခပခြင်း ၅ ၅ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။  ကျးရွောသို ့ ရကန်လွှဲ ခပာင်း ပးအပ်ခြင်း ၅ ၅ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၆ ၆ 

ပူးတွေဲ ၇ ၁၂ 

၂ 
တိမ် ကာ ရကန်တူး ော်ခြင်း ၁၃ ၁၃ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည် နရာ ရွေးြျယ်ခြင်း ၁၃ ၁၃ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ တူး ော်ခြင်း ၁၃ ၁၃ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လုပ်ငန်းပပီးစီး ကကာင်းအစီရင်ြံစာ ပးပိုတ့င်ခပခြင်း ၁၃ ၁၃ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။  ကျးရွောသို ့ ရကန်လွှဲ ခပာင်း ပးအပ်ခြင်း ၁၃ ၁၃ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၁၃ ၁၃ 

  



 

 

 
 

မာတိကာ 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထ ိ

၃ 
စိုက်ြင်းအတွေင်း  ရကန်ငယ်တူး ော်ခြင်း ၁၄ ၁၄ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည် နရာ ရွေးြျယ်ခြင်း ၁၄ ၁၄ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ စီမံြျက် ရးဆွေဲတင်ခပခြင်း ၁၄ ၁၄ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။  ရကန်တူး ော်ခြင်း ၁၄ ၁၅ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လုပ်ငန်းပပီးစီး ကကာင်းအစီရင်ြံစာ ပးပိုတ့င်ခပခြင်း ၁၅ ၁၅ 

ပူးတွေဲ ၁၆ ၁၇ 

၄  ကျာက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ခပုလုပ်ခြင်း ၁၈ ၁၈ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည် နရာ ရွေးြျယ်ခြင်း ၁၈ ၁၈ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။  ကျာက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ခပုလုပ်ခြင်း ၁၉ ၂၁ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လုပ်ငန်းပပီးစီး ကကာင်းအစီရင်ြံစာ ပးပိုတ့င်ခပခြင်း ၂၂ ၂၂ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၂၂ ၂၂ 

ပူးတွေဲ ၂၃ ၂၄ 



 

 

 
 

မာတိကာ 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထ ိ

၅ 
ဂါလံ(၅၀၀၀)ဆန ့် မိုး ရစုကန်တည် ဆာက်ခြင်း ၂၅ ၂၅ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည် နရာ ရွေးြျယ်ခြင်း ၂၅ ၂၅ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ တည် ဆာက်ခြင်း ၂၆ ၂၇ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ မိုး ရစု ဆာင်းခြင်း ၂၇ ၂၈ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လုပ်ငန်းပပီးစီး ကကာင်းအစီရင်ြံစာ ပးပိုတ့င်ခပခြင်း ၂၈ ၂၈ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၂၈ ၂၉ 

ပူးတွေဲ ၃၀ ၃၂ 

၆ 
ဂါလံ(၁၀၀)ဆန ့် မိုး ရြံ ကွေန်ကရစ်ကန်ခပုလုပ်ခြင်း ၃၃ ၃၃ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည် နရာ ရွေးြျယ်ခြင်း ၃၃ ၃၃ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ တည် ဆာက်ခြင်း ၃၄ ၃၆ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ မိုး ရစု ဆာင်းခြင်း ၃၆ ၃၆ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လုပ်ငန်းပပီးစီး ကကာင်းအစီရင်ြံစာ ပးပိုတ့င်ခပခြင်း ၃၇ ၃၇ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၃၇ ၃၇ 

ပူးတွေဲ ၃၈ ၄၀ 

 

 



 

 

 
 

မာတိကာ 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထ ိ

၇ 
 ခမ အာက် ရ(အဝီစိတွေင်း) တူး ော်ခြင်း ၄၁ ၄၁ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည် နရာ ရွေးြျယ်ခြင်း ၄၁ ၄၁ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ လုပ်ငန်း ဆာင်ရွေက်ခြင်း ၄၁ ၄၁ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လုပ်ငန်းပပီးစီး ကကာင်းအစီရင်ြံစာ ပးပိုတ့င်ခပခြင်း ၄၂ ၄၂ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။  ကျးရွောသို ့လွှဲ ခပာင်း ပးအပ်ခြင်း ၄၂ ၄၂ 

ပူးတွေဲ ၄၃ ၄၅ 

၈ 
တစ်ေက်ရပ်ဆည်တည် ဆာက်ခြင်း ၄၆ ၄၆ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည် နရာ ရွေးြျယ်ခြင်း ၄၆ ၄၆ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ စီမံြျက် ရးဆွေဲတင်ခပခြင်း ၄၆ ၄၆ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လုပ်ငန်း ဆာင်ရွေက်ခြင်း ၄၇ ၄၈ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လုပ်ငန်းပပီးစီး ကကာင်းအစီရင်ြံစာ ပးပိုတ့င်ခပခြင်း ၄၈ ၄၈ 

ပူးတွေဲ ၄၉ ၅၃ 

  



 

 

 
 

 

မာတိကာ 

စဉ် အ ကကာင်းအရာ 
စာမျက်နှာ 

မ ှ ထ ိ

၉ 

 
ခမစ် ရ ြျာင်း ရသွေယ်ယူခြင်း ၅၄ ၅၄ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည် နရာ ရွေးြျယ်ခြင်း ၅၄ ၅၄ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ စီမံြျက် ရးဆွေဲတင်ခပခြင်း ၅၄ ၅၄ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လုပ်ငန်းပပီးစီး ကကာင်းအစီရင်ြံစာ ပးပိုတ့င်ခပခြင်း ၅၄ ၅၄ 

ပူးတွေဲ ၅၅ ၅၅ 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON POND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်း ရောင်ေွကေ်ာတွင်  

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON POND 

 

ရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်းရောင်ေွက်ောတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် 

လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Pond) 

ရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်း ။    ရေအေင်းအခမစ်နည်းပါးပပီး အမှန်တကယ်ရေလိုအပ် 

ရနသည့်ရကျေးေွာမျေားတွင် ရေသြံခပည်သူမျေားနှင့် ကျွဲနွားတိေ စ္ဆာန်မျေားအတွက် အရထာက် 

အကူခပုပံ့ပိုးနိုင်ေန်အတွက် (၁၀၀၊ x ၅၀ ၊ x ၆ ၊ = ၃၀,၀၀၀ ကုဗရပ အေွယ်အစား) ေိှသည့် 

ရေကန်ငယ်မျေား တူးရော်ရပးပပီး ရကျေးေွာ အင်အားခေင့် ေက်လက်ထိန်းသိမ်း သုံးစွဲရစရသာ 

လုပ်ငန်းခေစ်ပါသည်။ ရေကန်ငယ်မျေားကုိ ရေသြံခပည်သူမျေား၏ ရေလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း 

ရပးေန်၊ ေွာသွန်းမိုးရေကုိ အြျေိန်ကုိက်စုရောင်းေန်၊ ပတ်ဝန်းကျေင်စိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးနှင့် 

ရခမရအာက်ရေကို ခေည့်ေည်းေန်အတွက် နှစ်စဉ်တူးရော်လျေက်ေိှပါသည်။ 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်း 

 ရေကန်တူးမည့် တည်ရနောကုိ ရအာက်ပါအြျေက်မျေားနှင့် ကုိက်ညီရအာင် ဦးစားရပး 

ရေးွြျေယ်ေမည်- 

(က)  ရေကန်တူးရော်မည့် တည်ရနောကုိ တစ်နှစ်ကကို တင်ကွင်းေင်း ရေးွြျေယ်  

၍ ပူးတွဲ(၁)ပါအစီေင်ြံစာပုံစံခေင့် တင်ခပေန်။ 

(ြ )   အုပ်ြျေုပ်ရေးအေွဲ မ့ျေား၏ အတည်ခပု သရောထားမှတ်ြျေက်ေယူေန်။ 

 (ဂ )  ပမို န့ယ်စီမံြန ့်ြွဲမှုရကာ်မတီ၏ သရောထားမှတ်ြျေက်ေယူေန်။ 

(ဃ)  အသုံးခပုမည့်ေွာနှင့် မရဝးလွန်းေန်။ 

 (င )  အခြားရေအေင်းအခမစ်မေိှသည့် သိုမ့ဟုတ် အမှန်တကယ် ရေလိုအပ်သည့် 

ရကျေးေွာခေစ်ေန်။ 

(စ )  ရေထနိ်းနိုင်ရသာ ရခမအမျေိုးအစားခေစ်ေန်။ (ရခမရစး၊ ကျေပ်တီးရခမ) 

(ေ) ေွာသွန်းမိုးရေအခပင် စီးေင်းမိုးရေမျေားကုိလည်း ေမ်းယူနိုင်ေန်အတွက် 

ကန်အတွင်း စီးဝင်မည့်ရေရဝဧေိယာ လုံရလာက်စွာေိှရသာရနောခေစ်ေန်။ 

(သိုေ့ာတွင် ရေရဝဧေိယာ အလွန် ကကီးမားလွန်းပါက ရေကန်ကျေိုးရပါက် 

နိုင်သည်ကို သတိခပုေပါမည်။) 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON POND 

 

-၂- 

 (ဇ ) ညစ်ညမ်းရသာရေမျေား စီးဝင်ခြင်းမေိှရသာ ရနောခေစ်ေန်။ (အထူးသခေင့် 

ရကျေးေွာမျေားအတွင်းမှ ခေတ်သန်းစီးေင်းလာသည့် ရေဝင်ရောက်နိုင်သည့် 

ရနောအား ရေးွြျေယ်ခြင်းမခပုေန်၊  ခေစ်နိုင်ပါက ရေရဝဧေိယာတွင် လယ်/  

 ယာလုပ်ကုိင်မှုမေိှသည့်ရနောမျေားတွင် ရေးွြျေယ်ေန်။ ရေရဝဧေိယာတွင် 

သစ်ရတာသစ်ပင် ေုံးလွှမ်းမှုေိှသည့်ရနောသည် ရေကန်တူးရော်ေန် အသင့် 

ရလျော်ေုံးရနော ခေစ်ပါသည်။) 

(စျေ) မတ်ရစာက်ရသာရနောကုိ ရောှင်ကျေဉ်ေန်။ 

(ည) ကန်၏ပတ်ဝန်းကျေင်တွင် သစ်ပင်မျေား ရပါက်ရောက်ရနရသာရနောကုိ ဦးစားရပး 

ရေွးြျေယ်ေန်နှင့် တစ်ရနကုန် ရနရောင်ေရသာရနောကုိ မရေွးြျေယ်ေန်။ 

(ဋ ) ရေကန်တူးရော်မည့်တည်ရနောကုိ ရေးွြျေယ်ောတွင် ရေသြံခပည်သူတို၏့ 

သရောထားနှင့်အကကံဉာဏ်ကုိ မခေစ်မရနေယူေန်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ ရေကန်တူးရော်ခြင်း 

  ရေကန်တူးရော်ခြင်းကုိ ရအာက်ပါအတိုင်းရောင်ေွက်ေမည်- 

(က) ရေကန်ငယ်တူးရော်ောတွင် (အလျေား၁၀၀၊ × အနံ၅၀၊  × အနက် ၆') 

သတ်မှတ်ထားရသာ်လည်း တည်ရနောအရနအထားအေ အလျေားအနံ 

အတိုးအရလျော့ေှိနိုင်သခေင့် (၆၊)အနက်ခေင့် တွက်ပါက ကုဗရပ (၃၀၀၀၀) 

ခပည့်မီေမည်။ 

 (ြ )  ရေကန်တူးရော်သည့်ရနော အရပါ်ယံရခမလွှာ (Top Soil)အား သီးခြား 

ထားေိှပပီး၊ ရေကန်ရောင်တွင်ခမက်စိုက်ပျေိုးော၌ အရထာက်အကူခေစ်ရစ 

ေန် အေိုပါအရပါ်ယံရခမအား ကန်ရောင်အရပါ်ယံတွင် ခေန ့်၍တင်ေန်။              

(ဂ )  ရေကန်မျေား ကကာေှည်စွာ ရေရနရစရေးအတွက် ရေကန်ကကမ်းခပင်အား 

နွားရြျေး၊ ထုံးမှုန ့်ရော၍ ခေန ့်ပပီး၊  ကျွဲ ၊ နွားမျေားခေင့် သလင်းနယ်ခြင်း 

ရောင်ေွက်ေန်။ 

(ဃ)  ရေကန်တူးပပီးပါက ကန်ရောင်အား မိုးရေတိုက်စားမှု မေိှရစရေန် 

အလွယ်တကူေေှိနိုင်သည့် ခမက်အမျေိုးအစားတစ်မျေိုးမျေိုးအား စိုက်ပျေိုး 

သွားေန်။ ရေကန်အနီးဝန်းကျေင်တွင်သာ အေိပ်ေသစ်ပင်မျေား စိုက်ပျေိုးေန်။  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON POND 

 

-၃- 

  အထူးသခေင့် ရေရဝဧေိယာမျေားတွင် သစ်ပင် စိုက်ပျေိုးေန်ရနောမျေားေိှပါက 

ရေသြံမျေား၏အင်အားခေင့် အတတ်နိုင်ေုံးစိုက်ပျေိုးသွားေန်။ (ကန်ရောင် 

ရပါ်တွင် သစ်ပင်စိုက်ပျေိုးခြင်း မခပုေန်အထူးသတိခပုေပါမည်။) 

 (င)  ကန်မတူးမီ၊ တူးရနေဲနှင့် တူးပပီးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံမျေားကုိ ရှုရထာင့်တစ်ြု 

တည်းမှ (ေိုင်းေုတ်နှင့်အတူ) မှတ်တမ်းတင်ေန်။ 

(စ)  ကန်တူးောတွင် အသုံးခပုသည့်လူ (သိုမ့ဟုတ်) စက်အင်အားကို မှတ်တမ်း 

တင်ထားေိှေန်။            

(ေ)  ရေကန်ေိုင်းေုတ်ကုိ ညွှန်ကကားြျေက်နှင့်အညီ ခပုလုပ်တပ်ေင်ေန်။ 

(ဇ)   ရေတိငု်း မှတ်တိုင်စိုက်ထူထားေိှေန်။ (၁၂ရပအေှည်ေိှ သစ်မာ(၅။×၂။) 

တစ်ရြျောင်းအား ရခမဝင်(၄)ရပခေင့် စိုက်ထူေန်။ ရေတိငု်းမှတ်တိုင်အား 

ရေးအခေူ၊အနီ(၁) ရပခြားစီသုတ်၍ ရေတိငု်းအမှတ်အသား ခပုလုပ်ေန်။) 

(ဈ) ရေြပ်ရလှကားကို (၆' × ၉'' × ၆'') အေွယ် တည်ရောက်ေပါမည်။ 

ရလှကားအား ရေစီးဝင်လာောနှင့် ရေစီးလမ်းရကကာင်း ဦးတိုက်သည့် 

ေက်တိုတ့ွင် ထည့်သွင်းခြင်းမခပုေဲ၊ ကျေန်နှစ်ေက်အနက် သင့်ရလျော် 

သည့်ရနောတွင် ထည့်သွင်းတည်ရောက်ေမည်။ 

ရေကန်ငယ်တူးရော်ေမည့် နမူနာပုံစံ(၁) (ရလးရထာင့်ပုံစံ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON POND 

 

-၄- 

ရေကန်ငယ်တူးရော်ေမည့် နမူနာပုံစံ(၂) ဇလားပုံစံ 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON POND 

 

-၅- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာရပးပိုတ့င်ခပခြင်း 

လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာကုိ ပူးတွဲ(၂) ပါပံုစံအတိုင်း လုပ်ငန်းရောင် 

ေွက်ပပီးစီးသည့်အြျေိန်မှ ေက်ရပါင်း (၃၀)အတွင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမျေား (Soft copy / Hard 

Copy )  ( မရောင်ေွက်မီ ၊ ရောင်ေွက်ေဲ ၊ ရောင်ေွက်ပပီး ၊ အသုံးခပုပုံ) နှင့်တကွ ဦးစီး 

ရုံးြျေုပ်သို ့ မပျေက်မကွက် အစီေင်ြံတင်ခပေန်နှင့် ကန်တူးောတွင် ထူးခြားြျေက် (ဥပမာ- 

စက်အင်အားသုံးခြင်း၊ ကန်၏ သတ်မှတ်ြျေက်အေွယ်အစား ရခပာင်းလဲခြင်း)မျေားကုိ 

အရထွရထွတင်ခပြျေက်ခေင့် ရော်ခပေန်နှင့် ရေဝင်ရောက်မှု၊ သုံးစွဲမှုအရခြအရနစသည်တိုကုိ့ 

ညွှန်ကကားြျေက်နှင့်အညီ အစီေင်ြံ တင်ခပေန်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ ရကျေးေွာသို ့ရေကန်လွှဲရခပာင်းရပးအပ်ခြင်း 

 ရကျေးေွာသို ့ရေကန်လွှဲရခပာင်းရပးအပ်ောတွင် ရအာက်ပါတိုကုိ့ ရောင်ေွက်ေမည်- 

(က) အထက်ရုံးသို ့ တင်ခပသည့် ပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာမိတ္တ ူ၊ မှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံတိုန့ှင့်အတူ တူးရော်သည့် ရေကန်ကုိ သက်ေိုင်ောရကျေးေွာသို ့

တူးရော်သည့်ေဏ္ဍာနှစ်၏ ရအာက်တိုောလအတွင်း ပူးတွဲ(၃)ပါ  

လွှဲရခပာင်းပုံစံနှင့်တကွ စနစ်တကျေ လွှဲရခပာင်းရပးေန်။ 

(ြ ) လွှဲရခပာင်းရပးအပ်ပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာပါ ေက်လက်ထိန်းသိမ်း 

မည့်အစီအစဉ်ကုိ  ပူးတွဲ(၃)ပါ လွှဲရခပာင်းခြင်းမှတ်တမ်းတွင် ထပ်မံရော်ခပ 

ပပီး၊ ၎င်းအြျေက်မျေားကုိ ရေကန်အနီး ေိုင်းေုတ်ခေင့်  ခပုလုပ်တပ်ေင် 

ထားေန်။ 

(ဂ ) ရေကန်ရဟာင်းမျေားအား ရကျေးေွာနှင့်ပူးရပါင်း၍ နှစ်စဉ်ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းမှု 

ကွင်းေင်းစစ်ရေးပပီး စစ်ရေးရတွေိှ့ြျေက် အစီေင်ြံစာမျေားအား တင်ခပ ေန်။ 

(ဃ) ရကျေးေွာရေကန်လွှဲရခပာင်းရပးအပ်ခြင်းမှတ်တမ်း ပူးတွဲလျေက် လွှဲရခပာင်း 

ရပးအပ်ပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာ ပူးတွဲ(၄)ပါပုံစံအတိုင်း ဦးစီးရုံးြျေုပ်သို ့

အစီေင်ြံတင်ခပေန်။  
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-၆- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း 

တူးရော်ြဲ့သည့်ရေကန်အား ေက်လက်ခပုစုထိန်းသိမ်း (ကန်ေည်ခြင်း၊ ရေဝင် 

လမ်းခပင်ခြင်း၊ ကန်သန ့်ေှင်းရေးလုပ်ငန်း)ေန်အတွက် သက်ေိုင်ော နယ်ရခမတာဝန်ြံ 

ဝန်ထမ်းမျေားနှင့် ဦးစီးအောေိှ၊ လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူးတိုက့ အြါအားရလျော်စွာ 

စစ်ရေး၍ ရကျေးေွာအင်အားခေင့် ခပုစုထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းမျေား ရအာက်ပါအတိုင်း 

ရောင်ေွက်နိုင်ရေး စည်းရုံးရောင်ေွက်ေမည်- 

 (က) ရေကန်ရောင်ကုိစနစ်တကျေတည်ရောက်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ 

(ြ ) ခေစ်နိုင်ပါက ရေကန်ပတ်လည်ကုိ ခြံစည်းရိုး ကာေံခြင်း။ 

(ဂ ) ရေစီးဝင်သည့် လမ်းတစ်ရလျှောက်တွင် ရေစစ်နိုင်ရစေန်နှင့် နုန်းတင် 

ကျေန်ရစေန် ခမက်စိုက်ရပးခြင်း၊ နုန်းထိန်းရကျောက်တန်းတမံတည်ရောက် 

ရပးခြင်း။ 

(ဃ) ပုံမှန်သန ့်ေှင်းမှုကုိ စစ်ရေးခြင်း။ 

(င ) သတိရပးေိုင်းေုတ်မျေားထားခြင်း။ 
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-၇- 

ပူးတွဲ-၁ 

--------ေဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------- တိုင်းရေသကကီး၊---------- ြရိုင်၊-------- ပမို န့ယ် 

ရေကန်ငယ်တူးရော်မည့် တည်ရနောရေးွြျေယ်ခြင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ တိုင်းရေသကကီး -  

၂။ ြရိုင်/ပမို န့ယ် -  

၃။ ရကျေးေွာအုပ်စု/ရကျေးေွာအမည် -  

၄။ ောသီဥတု 

(က) ပျှေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် 

(ြ ) ပျှေမ်းမျှေအပူြျေိန် 

 

- 

- 

 

၅။ ရေကန်အသုံးခပုမည့်ဦးရေ 

 (က) ရကျေးေွာရပါင်း  

 ( ြ) လူဦးရေ  

 ( ဂ)     တိေ စ္ဆာန်ဦးရေ  

 (ဃ) လယ်/ရခမ  

 

- 

- 

- 

- 

 

၆။ လက်ေိှသုံးစွဲလျေက်ေိှသည့်ရေအေင်းအခမစ် -  

၇။ တူးရော်မည့်ရေကန်အေွယ်အစား -  

၈။ ရေကန်နှင့်ရကျေးေွာအကွာအရဝး -  

၉။ ရခမရနောေေိှမှုအရခြအရန -  

၁၀။ ရခမအမျေိုးအစား -  

၁၁။ ကန်သစ်/ကန်ရဟာင်း(ဌာန၊ေွာကန်) -  

၁၂။ ရေရဝဧေိယာဧက -  

၁၃။ ရေဝင်ရောက်နိုင်မည့်အရခြအရန -  

၁၄။ အရထွရထွ -  

 

 

(                  ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------------ပမို န့ယ် 
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-၈- 

ပူးတွဲ- ၂ 

--------ေဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------- တိုင်းရေသကကီး၊---------- ြရိုင်၊-------- ပမို န့ယ် 

ရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်း လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ ကန်အမည် - 

၂။ တည်ရနော - 

    (တည်ရနောခပရခမပုံပူးတွဲ) 

၃။ နယ်နိမိတ်အလားအလာ   

 (က) ရခမာက်ေက် - 

 ( ြ )  အရေှ ေ့က် - 

 ( ဂ ) ရတာင်ေက် - 

 (ဃ) အရနာက်ေက် - 

၄။ ကန်အမျေိုးအစား - (ရသာက်ရေ၊ သုံးရေကန် စသည်ခေင့်) 

၅။ ရခမအမျေိုးအစား - (ေွှံ  ့ရခမရစး၊ စနယ်ရခမ စသည်ခေင့်) 

၆။ တူးရေါ်သည့် စနစ် - (လူအား၊စက်အား) 

 (က) တူးရေါ်သည့်တာကျေင်းရပါင်း - 

 ( ြ ) အသုံးခပုသည့်လုပ်သား/ယန္တေား - 

 ( ဂ ) တာကျေင်းတစ်ကျေင်းကုန်ကျေရငွ - 

 (ဃ) စုစုရပါင်းကုန်ကျေရငွ   - 

 (ေိုင်းေုတ်ြအပါအဝင်) 

၇။ စတင်တူးရေါ်သည့်ရန ့ - 

၈။ ပပီးေုံးသည့်ရန ့ -    

၉။ ရေကန်အေွယ်အစား - 

၁၀။ သိုရလှာင်နိုင်သည့် ရေဂါလံ - 

၁၁။ ရေဝင်ရောက်မှုအရခြအရန - 

၁၂။ ရေကန်အသုံးြျေမှု/အသုံးခပုမှု 

 (က) ရကျေးေွာရပါင်း - 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON POND 

 

-၉- 

 ( ြ ) လူဦးရေ - 

 ( ဂ )  တိေ စ္ဆာန်ဦးရေ - 

 (ဃ) လယ်/ရခမ - 

 ၁၃။ လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေး - 

 ၁၄။ တာဝန်ြံရောင်ေွက်သည့်ဝန်ထမ်း - 

 ၁၅။ ေက်လက်ထိန်းသိမ်းမည့်အစီအစဉ် - 

 ၁၆။ အရထွရထွရေါ်ခပြျေက် - 

 

 

၁၈။ အထက်ပါလုပ်ငန်းကုိ (                       )ရနတ့ွင် သွားရောက်စစ်ရေးပပီး မှန်ကန်ပါ 

သခေင့် ေက်လက်တင်ခပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 (                      ) 

 လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 

 အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

 ----------ြရိုင်၊ --------ပမို  ့

ေက်စွဲ၊ 

စစ်ရေးအတည်ခပုသူ လုပ်ငန်းတာဝန်ြံ 

 

 

 

 

(                         ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 

 

 

 

 

(                         ) 

ရတာအုပ်/ရတာအုပ်ကကီး 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 
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-၁၀- 

ပူးတွဲ- ၃ 

သယံဇာတနှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

ရကျေးေွာရေကန်လွှဲရခပာင်းရပးအပ်ခြင်းမှတ်တမ်း 

 

 ၂၀  -၂၀  ြုနှစ်တွင်၊ -----------တိုင်းရေသကကီး၊ -----------ြရိုင်၊ -----------

ပမို န့ယ်၊ -------------ရကျေးေွာအုပ်စု၊ ------------ ရကျေးေွာတွင် အပူပိုင်းရေသ 

စိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာနမှ  ရကျေးေွာလူထုသုံးစွဲေန် တူးရော်ပပီးစီးြဲ့သည့်---------------

ကန်အား ရေကန်တူးရော်ခြင်းနှင့်သက်ေိုင်ရသာစာေွက်စာတမ်းအားလုံးနှင့်အတူ ရအာက်ပါ 

အသိသက်ရသမျေား ရေှ ရ့မှာက်၌     (     -      -     ) ေက်ရနတ့ွင် လွှဲရခပာင်းရပးအပ်ပါသည်။ 

ပူးတွဲပါအစီအစဉ်အတိုင်း ရေကန်အား ေက်လက်ထိန်းသိမ်းရောင်ေွက်သွားမည်ခေစ် 

ပါသည်။ 

လွှဲရခပာင်းရပးသူ 

 

 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

------------------- ပမို န့ယ် 

 

 

ရကျေးေွာေပ်မိေပ်ေ 

အသိသက်ရသ(၁) 

 

 

(                 ) 

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်------------------ 

---------------------ရကျေးေွာ 

--------------- ပမို န့ယ် 

လက်ြံသူ 

 

 

ရကျေးေွာအုပ်ြျေုပ်ရေးမှူး 

------------------ ရကျေးေွာ 

------------------- ပမို န့ယ် 

 

 

ရကျေးေွာေပ်မိေပ်ေ 

အသိသက်ရသ(၂) 

 

 

(                 ) 

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ် - --------------- 

---------------------ရကျေးေွာ 

--------------- ပမို န့ယ် 
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-၁၁- 

ပူးတွဲ- ၄ 

သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-------------------  တိုင်းရေသကကီး၊ -------------------  ြရိုင်၊ -------------------- ပမို န့ယ် 

---------------- ေဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်တူးရော်ြဲ့ရသာ ရေကန်ငယ်အား ----------------

ရကျေးေွာသို ့လွှဲရခပာင်းရပးအပ်ပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာ 

ရေကန်ငယ်နှင့် ပတ်သက်ရသာ အြျေက်အလက်မျေား 

၁။      ကန်အမည်         - 

၂။  တည်ရနော         -        

             (တည်ရနောခပရခမပုံ ပူးတွဲ) 

၃။ နယ်နိမိတ်အလားအလာ 

 (က) ရခမာက်ေက်   - 

 (ြ ) အရေှ ေ့က်   - 

 (ဂ) ရတာင်ေက်   - 

 (ဃ) အရနာက်ေက်   - 

၄။ အသုံးခပုသည့်ေည်ေွယ်ြျေက်   -             

(ရသာက်ရေ၊သုံးရေကန်စသည်ခေင့်) 

၅။ တူးရေါ်သည့် စနစ်   - (လူအား၊ စက်အား) 

 (က)  တူးရေါ်သည့် ရခမကျေင်းရပါင်း - 

 ( ြ ) အသုံးခပုသည့် လုပ်သား/ယန္တေား - 

 ( ဂ ) ရခမကျေင်း တစ်ကျေင်းကုန်ကျေရငွ - 

 (ဃ ) စုစုရပါင်းကုန်ကျေရငွ   -  

၆။ စတင်တူးရေါ်သည့်ရန ့  - 

၇။ ပပီးေုံးသည့်ရန ့           - 

၈။ ရေကန်အေွယ်အစား         -   

  ရေကန်အလျေား           - 

  ရေကန်အနံ                - 

  ရေကန်အနက်            - 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON POND 

 

-၁၂- 

၉။ ရေကန်လွှဲရခပာင်းရပးသည့်ရန ့  -တူးရော်သည့် ေဏ္ဍာရေးနှစ်၏  

       ရအာက်တိုောလအတွင်း လွှဲရခပာင်းရပးေန် 

၁၀။  လွှဲရခပာင်းရပးအပ်သည့်အြျေိန်တွင်ရေတည်ေိှမှု အရခြအရန- 

၁၁။  ရေကန်အသုံးြျေမှု / အသုံးခပုမှု 

  (က) ရကျေးေွာရပါင်း        - 

  (ြ ) လူဦးရေ     - 

  (ဂ ) တိေ စ္ဆာန်ဦးရေ        - 

 (ဃ) လယ်/ယာရခမ             - 

၁၂။ ရေကန်အုပ်ြျေုပ်ရေးရကာ်မတီတစ်ေပ်ကုိ ရအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျေား ပါဝင်ေွဲ စ့ည်း၍ ရေေှည် 

တည်တံ့ရစေန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ဝတ္တ ေားနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရေှာက် ရောင်ေွက်မည်ခေစ်ပါသည်။ 

 (၁) ဥက္က ဌ 

 (၂) အေွဲ ဝ့င်(၁) 

 (၃) အေွဲ ဝ့င်(၂) 

        (၄)     အတွင်းရေးမှူး 

အုပ်ြျေုပ်ရေးရကာ်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တ ေားမျေားမှာ ရအာက်ပါအတိုင်း ခေစ်ပါသည်-   

 ၁။ ရေဝင်လမ်းအတွင်း နုန်းေမ်းအေီးအတားထားေိှခြင်း။ 

 ၂။ရေကန်အတွင်း နုန်းေယ်ခြင်းအား နှစ်အပိုင်းခြားအလိုက် ရောင်ေွက်ခြင်း။ 

 ၃။ ရေကန်ဝန်းကျေင်တွင် သစ်ပင်စိုက်ပျေိုးခြင်း။ 

 ၄။ မိမိ(ေပ်ကွက်/ရကျေးေွာ)နှင့်ေီရလျော်မည့်စည်းမျေဉ်းစည်းကမ်းမျေားကုိ အမျေားသရော 

တူညီြျေက်ေယူ၍ ထုတ်ခပန်ခြင်း။ 

 ၅။ ရေကန်အတွင်းရေတည်ေိှမှုအရခြအရန၊ ရေကန်နှင့်ပတ်သက်၍ တင်ခပေန်ေှိသည် 

မျေား၊ အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန အေင့်ေင့်သို ့တင်ခပခြင်း။ 

  ၆။ ရေကန်အေှည်သခေင့် တည်တံ့ရစမည့် နည်းလမ်းမျေားကို အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်း 

စိုခပည်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ရေွးရနွးတိုင်ပင်ခြင်း။ 

 ၇။ ရေသုးံစွဲမှုကုိ စနစ်တကျေ စီမံြန ့်ြွဲခြင်း။ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန
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 တိမ်ရကာရေကန်တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်း ရောင်ေွက်ောတွင်  

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
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-၁၃- 

တိမ်ရကာရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်းရောင်ေွက်ောတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် 

လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Old Pond) 

တိမ်ရကာရေကန်တူးရော်ခြင်း ။      အပူပိုင်းရေသအတွင်း ရေြျေိုအေင်းအခမစ် 

ေှားပါးပပီး ရေလိုအပ်ြျေက်ခမင့်မားမှုေိှရသာ၊ ရေကန်တူးရော်ေန် ရခမရနောေှားပါးရသာ 

ရေသမျေားတွင် တိမ်ရကာလျေက်ေိှသည့် ဌာနမှ တူးရော်ြဲ့သည့်ကန်မျေား (သို)့ရကျေးေွာကန်မျေား 

မှ ရအာက်ပါအြျေက်မျေားနှင့် ကုိက်ညီသည့်  တိမ်ရကာကန်မျေားအား တူးရော်ေန် ရေးွြျေယ်ေ 

မည် ခေစ်ပါသည်- 

 (က) ရကျေးေွာလူထုမှ လက်ေိှသုံးစွဲရနပပီး ေွှံန့ွံမျေား၊ နုန်းမျေားပို၍့ ရကာရနသည့် 

ရေကန်မျေား 

 (ြ) ဌာနမှ ခပန်လည်တူးရော်ရပးပါက ရကျေးေွာမျေားအတွက် ရေအေင်းအခမစ် 

အသုံးြျေနိုင်ပပီး ေပ်ေွာအတွက် အကျေိုးေိှမည့် တိမ်ရကာရေကန်မျေား 

 (ဂ) လုံရလာက်သည့် ရေရဝဧေိယာေှိပပီး ရေရနေန် ရသြျောသည့် တိမ်ရကာကန်မျေား 

  တိမ်ရကာရေကန်တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်း ရောင်ေွက်ောတွင် လုပ်ငန်းစဉ်မျေားမှာ 

ရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်း ရောင်ေွက်ောတွင် လုပ်ရောင်ေသည့် ရအာက်ရော်ခပပါ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေားအတိုင်း ရောင်ေွက်ေန်ခေစ်သည်။ (စာမျေက်နှာ ၁ မှ ၆ အတိုင်း) 

(က)  လုပ်ငန်းစဉ်(၁)။ တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်း 

(ြ ) လုပ်ငန်းစဉ်(၂)။ ရေကန်တူးရော်ခြင်း 

(ဂ ) လုပ်ငန်းစဉ်(၃)။ လုပ်ငန်းပပီးေုံးရကကာင်းအစီေင်ြံစာရပးပိုတ့င်ခပခြင်း 

(ဃ) လုပ်ငန်းစဉ်(၄)။ ရကျေးေွာသိုရ့ေကန်လွှဲရခပာင်းရပးအပ်ခြင်း 

(င ) လုပ်ငန်းစဉ်(၅)။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON PLANTATION POND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စိုက်ြင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်း ရောင်ေွကေ်ာတွင် 

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON PLANTATION POND 

 

-၁၄- 

စိုက်ြင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်းရောင်ေွက်ောတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် 

လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Plantation Pond) 

စိုက်ြင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်း ။  သစ်ရတာပျေိုးြင်းမျေားနှင့်သစ်ရတာ 

စိုက်ြင်းအရခြြံစြန်းမျေားတွင် ရေလုံရလာက်မှု ေိှရစေန်၊ သစ်ရတာစိုက်ြင်းမျေားသို ့ အကန် ့

အသတ်ခေင့် ရေရပးရဝခေန်ခ့ေူးေန် ၊ စိုက်ြင်းအတွင်း အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းေန်နှင့် စိုက်ြင်း 

စြန်းဝန်းကျေင်ေိှ သားငှက်တိေ စ္ဆာန်မျေား အမှီအြိုခပုေန် ေည်ေွယ်၍ စိုက်ြင်းအတွင်း 

ရေကန်ငယ်မျေားကုိ တူးရော်ရပးခြင်းခေစ်ပါသည်။  

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်း 

 စိုက်ြင်းအတွင်းရေကန်ငယ် တည်ရောက်မည့် တည်ရနောကုိ ရအာက်ပါအြျေက် 

မျေားအေ ရေးွြျေယ်ေန် ခေစ်ပါသည်- 

(က) ရေရနနိုင်သည့် ရခမအမျေိုးအစားခေစ်ေန်။ 

(ြ) စိုက်ြင်းအတွင်း မိုးေွာသွန်းသည့်အြါ ရေဝပ်ရလ့ေှိသည့် ရခမနိမ့်ပိုင်း 

ရနောမျေိုးခေစ်ေန်။ 

(ဂ) အနည်းေုံး ရေရနကာလ(၅)လနှင့်အထက် ေိှနိုင်သည့် ရနောခေစ်ေန်။ 

(တည်ရနောရေးွြျေယ်ောတွင် ရေကန်တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်း ရောင်ေွက်ောတွင် 

လိုက်နာေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျေားအရပါ် အရခြြံ၍ ရေးွြျေယ်ေန်) 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ စီမံြျေက်ရေးေွဲတင်ခပခြင်း 

 အေင့်ေင့်အတည်ခပုြျေက်မျေား ေေိှပပီးပါက တူးရော်လိုသည့် ရေကန်အေွယ်အစား၊ 

ြန်မ့ှန်းကုန်ကျေစေိတ်၊ အကျေိုးခပုနိုင်မည့်အရခြအရန၊ တည်ရနောခပရခမပုံမျေား ပါဝင်သည့် 

စီမံြျေက်ရေးေွဲ၍ ဦးစီးရုံးြျေုပ်သို ့တင်ခပေန်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ ရေကန်တူးရော်ခြင်း 

  ရေကန်တူးရော်ခြင်းကုိ ရအာက်ပါအတိုင်းရောင်ေွက်ေမည်- 

(က) ရေကန်ငယ်တူးရော်ောတွင် ကျေင်း(၃၀-၅၀)၊ ကုဗရပ (၃၀၀၀-၅၀၀၀) 

အေွယ်အစားခေစ်ေန်။ 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON PLANTATION POND 

 

-၁၅- 

(ြ) ကကာေှည်စွာ ရေရနရစရေးအတွက် ရေကန်ကကမ်းခပင်အား နွားရြျေး၊ ထုံးမှုန ့် 

ရော၍ ခေန ့်ပပီး၊  ကျွဲ ၊ နွားမျေားခေင့် သလင်းနယ်ခြင်း ရောင်ေွက်ေန်။ 

 (ဂ)  ကန်တူးောတွင် အသုံးခပုသည့်လူ (သိုမ့ဟုတ်) စက်အင်အားကို မှတ်တမ်း 

တင်ထားေိှေန်။            

(ဃ)   ရေတိငု်း မှတ်တိုင်စိုက်ထူထားေိှေန်။ (၁၂ရပအေှည်ေိှ သစ်မာ(၅။×၂။) 

တစ်ရြျောင်းအား ရခမဝင်(၄)ရပခေင့် စိုက်ထူေန်။ ရေတိငု်းမှတ်တိုင်အား 

ရေးအခေူ၊အနီ(၁) ရပခြားစီသုတ်၍ ရေတိငု်းအမှတ်အသား ခပုလုပ်ေန်။) 

(င)  ကန်မတူးမီ၊ တူးရနေဲနှင့် တူးပပီးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံမျေားကုိ ရှုရထာင့်တစ်ြု 

တည်းမှ (ေိုင်းေုတ်နှင့်အတူ) မှတ်တမ်းတင်ေန်။ 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာရပးပိုတ့င်ခပခြင်း 

လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာကုိ ပူးတွဲပါပုံစံအတိုင်း လုပ်ငန်းရောင်ေွက် 

ပပီးစီးသည့် အြျေိန်မှ ေက်ရပါင်း (၃၀)အတွင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမျေား (Soft copy / Hard 

Copy )  ( မရောင်ေွက်မီ ၊ ရောင်ေွက်ေဲ ၊ ရောင်ေွက်ပပီး ၊ အသုံးခပုပုံ) နှင့်တကွ 

ဦးစီးရုံးြျေုပ်သို ့မပျေက်မကွက် အစီေင်ြံ တင်ခပေန်နှင့် ကန်တူးောတွင် ထူးခြားြျေက် (ဥပမာ- 

စက်အင်အားသုံးခြင်း၊ ကန်၏ သတ်မှတ်အေွယ်အစား ရခပာင်းလဲခြင်း)မျေားကို အရထွရထွ 

တင်ခပြျေက်ခေင့် ရော်ခပေန်နှင့် ရေဝင်ရောက်မှု၊ သုံးစွဲမှုအရခြအရနစသည်တိုကိ့ု ညွှန်ကကားြျေက် 

နှင့်အညီ အစီေင်ြံ တင်ခပေန်ခေစ်ပါသည်။ 

 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON PLANTATION POND 

 

-၁၆- 

ပူးတွဲ 

--------ေဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------- တိုင်းရေသကကီး၊---------- ြရိုင်၊-------- ပမို န့ယ် 

-----------စိုက်ြင်းအတွင်းရေကန်ငယ်တူးရော်ခြင်း လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ ကန်အမည် - 

၂။ တည်ရနော - 

    (တည်ရနောခပရခမပုံပူးတွဲ) 

၃။ နယ်နိမိတ်အလားအလာ   

 (က) ရခမာက်ေက် - 

 ( ြ )  အရေှ ေ့က် - 

 ( ဂ ) ရတာင်ေက် - 

 (ဃ) အရနာက်ေက် - 

၄။ ရခမအမျေိုးအစား -  (ေွှံရ့ခမရစး၊ စနယ်ရခမ စသည်ခေင့်) 

၆။ တူးရေါ်သည့် စနစ် - (လူအား၊စက်အား) 

 (က) တူးရေါ်သည့်တာကျေင်းရပါင်း - 

 ( ြ ) အသုံးခပုသည့်လုပ်သား/ယန္တေား - 

 ( ဂ ) တာကျေင်းတစ်ကျေင်းကုန်ကျေရငွ - 

 (ဃ) စုစုရပါင်းကုန်ကျေရငွ   - 

၇။ စတင်တူးရေါ်သည့်ရန ့ - 

၈။ ပပီးေုံးသည့်ရန ့ -    

၉။ ရေကန်အေွယ်အစား - 

၁၀။ သိုရလှာင်နိုင်သည့် ရေဂါလံ - 

၁၁။ ရေကန်အသုံးြျေမှု/အသုံးခပုမှု - 

 (က) စိုက်ြင်းအမည် 

 (ြ)  စိုက်ြင်းဧက 

 (ဂ)  စိုက်ပင်ရပါင်း 

 (ဃ) စိုက်ပျေိုးသည့်သစ်မျေိုး 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON PLANTATION POND 

 

 -၁၇- 

၁၂။  လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေး   - 

၁၃။  တာဝန်ြံရောင်ေွက်သည့်ဝန်ထမ်း - 

၁၄။  ေက်လက်ထိန်းသိမ်းမည့်အစီအစဉ် - 

၁၅။ အရထွရထွရေါ်ခပြျေက်  - 

 ၁၆။  ဝန်ြံြျေက် 

 

 

 

၁၈။ အထက်ပါလုပ်ငန်းကုိ (                       )ရနတ့ွင် သွားရောက်စစ်ရေးပပီး မှန်ကန်ပါ 

သခေင့် ေက်လက်တင်ခပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 (                      ) 

 လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 

 အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

 ----------ြရိုင်၊ --------ပမို  ့

 

ေက်စွဲ၊

စစ်ရေးအတည်ခပုသူ လုပ်ငန်းတာဝန်ြံ 

 

 

 

 

(                         ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 

 

 

 

 

(                         ) 

ရတာအုပ်/ရတာအုပ်ကကီး 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON LOOSE ROCK CHECK DAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ခပုလုပ်ောတွင်  

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON LOOSE ROCK CHECK DAM 

 

-၁၈- 

ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ခပုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းရောင်ေွက်ောတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် 

လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Loose Rock Check Dam) 

 

ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ခပုလုပ်ခြင်း။          ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ် 

ေိုသည်မှာ လျှေိုငယ်ရလးမျေားကုိ ကန်လ့န်ခ့ေတ်ပိတ်ထားရသာ ရကျောက်တန်းကုိ ရြါ်ပါသည်။ 

ရေစီးရကကာင်းနှင့်အတူ ပါေိှလာရသာ နုန်းမျေား၊ အနည်မျေားကုိ ထိန်းသိမ်းေမ်းယူခြင်းခေင့် 

ရေစီးနှုန်းကုိ ရနှးရစခြင်းရကကာင့် နုန်းအနည်ထိုင်ရစပပီး လျှေိုအား ပို၍နက်မသွားရစေန်၊ 

ကျေယ်မသွားရစေန်နှင့် သီးနှံစိုက်ြင်းမျေား ရေတိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် 

ရောင်ေွက်ရသာလုပ်ငန်းခေစ်ပါသည်။ ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်မျေားကုိ ရခမရအာက်ရေ 

တိုးပွားရစေန်၊ တည်ရောက်ထားသည့် ေည်/တမံမျေားတွင် နုန်းအနည်ပိုြ့ျေမှုရလျော့နည်း 

ရစေန်နှင့် ရေစီးနှုန်းကိုရနှးရစခြင်းခေင့် ရေတိုက်စားမှုရလျော့နည်းရစပပီး လျှေိုမျေား ြိုင်ပမဲ 

ရစေန်အတွက် နှစ်စဉ် ခပုလုပ်လျေက်ေှိပါသည်။ 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။  တည်ရနောရေးွြျေယ်ခြင်း 

 ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ခပုလုပ်မည့်တည်ရနောကုိ ရအာက်ပါအြျေက်မျေားနှင့် 

ကုိက်ညီရအာင် ရေွးြျေယ်ေမည်- 

(၁) သီးနှံသစ်ရတာရောရနှာစိုက်ြင်း/ ကန်၊ ေည်တမံမျေား၏  အထက်ေက်   

ေိှလျိှေုငယ်မျေား၊ သစ်ရတာစိုက်ြင်းမျေားအတွင်းေိှ လျှေိုမျေား၊ ရြျောင်းလက် 

တက်ငယ်မျေားတွင် အစိုဓါတ်ထိန်းေန် သင့်ရလျော်သည့်ရနောမျေားကုိ 

ရေးွြျေယ်ေန်။ 

(၂) ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ် ခပုလုပ်မည့် လျှေိုရနောသည် အနက်အားခေင့် 

အနည်းေုံး(၅)ရပ၊ လျှေိုထပိ်(၂)ြုအကျေယ် အနည်းေုံး(၂၆)ရပ၊ အမျေား 

ေုံး(၂၈)ရပအတွင်းေိှရသာရနော ရေးွြျေယ်ေန်။ 

(၃) သဲေန်လွန်းရသာ လျှေိုမျေား၊ ရေစီးရကကာင်းမျေားတွင် ရကျောက်တန်း 

မြိုင်ပမဲနိုင်ပါသခေင့် ရေွးြျေယ်ခြင်း မခပုေန်။ 

(၄)  ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ် ခပုလုပ်မည့်လျိှေုသည် ရတာင်သူတစ်ဦးဦး၏  

ပိုင်ေိုင်မှုဧေိယာအတွင်း ကျေရောက်ပါက သက်ေိုင်ောရတာင်သူနှင့် 

ကကိုတင်ညှိနှိုင်းပပီး သရောတူညီမှုေယူေန်။ 

(၅)  ပမို န့ယ်ဦးစီးအောေိှ သိုမ့ဟုတ် ရတာအုပ်ကကီးကိုယ်တိုင် တည်ရနော 

ရေးွြျေယ်ေန်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON LOOSE ROCK CHECK DAM 

 

-၁၉- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ခပုလုပ်ခြင်း 

(၁) ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်၏အခမင့်ကို (၅)ရပအေွယ်တည်ရောက်ေန်နှင့် ညီညာ 

သည့် အခပားပုံသဏ္ဍာန်၊ ရလးရထာင့်ပုံသဏ္ဍာန်ရကျောက်တုံးမျေားခေင့် တည်ရောက်ေန် 

(ပုံ-၁)။ 

 (၂) ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်၏ ရအာက်ရခြအကျေယ်(ဗျေက်) (၃)ရပနှင့် ရကျောက်တန်း 

ထိပ်အကျေယ် (ဗျေက်) (၂)ရပေိှေန် (ပုံ-၁)။ 

(၃) ရေလွှဲရပါက်ကုိ အကျေယ် (၃)ရပ၊ အနက် (၁.၅) ရပအေွယ်စားခပုလုပ်၍ နုန်းထိန်း 

တမံငယ်၏ ထိပ်အလယ်တွင်ထားေန် (ပုံ-၂)။ 

(၄) ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ခပုလုပ်ေန် ရအာက်ရခြလိုင်းကျေင်း(Foundation)အား 

အနက် (၁.၅)ရပ၊ အကျေယ်(၃)ရပနှင့် အေှည်အား လျှေိုအေွယ်အစားအရပါ် မူတည်၍ 

အနည်းေုံး(၂၅)ရပနှင့် အမျေားေုံး (၃၀)ရပတူးရော်ေန်။ လျှေိုနံေံတစ်ေက်စီအတွင်း 

(၁-၂)ရပအထိ တူးရော်ေမည်ခေစ်ပါသခေင့် လျှေိုထပိ်အကျေယ် အနည်းေုံး(၂၆)ရပနှင့် 

အမျေားေုံး (၂၈)ရပေိှသည့် လျှေိုမျေားတွင် ခပုလုပ်ေန် (ပုံ-၂)။ 

(၅) ရကျောက်တန်းအတွင်းရေစိမ့်နှုန်းရနှးသွားရစေန်  အထက်ပိုင်းအရခြတွင် ရကျောက်တုံး 

အရသးမျေားခေည့်ေန်။ 

(၆) တည်ရောက်ောတွင် စီးဝင်လာသည့်ရေနှင့် တိုက်ရိုက်ထိရတွမ့ည့် ရကျောက်တန်း၏ 

ရေှ မ့ျေက်နှာခပင်အား ရထာင်လိုက်တည့်မတ်စွာ တည်ရောက်ေန်နှင့် ရနာက်ပိုင်း 

မျေက်နှာခပင်အား တရဇာင်းနိမ့်ေင်းသွားသည့်ပုံသဏ္ဍာန်ခေင့် တည်ရောက်ေန်(ပုံ-၃)။ 

(၇) ရကျောက်တုံးကကီးမျေားနှင့် သတ်မှတ်အေွယ်အတိုင်းစီေန်နှင့် ကကားကွက်လပ်မျေားတွင် 

ရကျောက်တုံးငယ်မျေားခေည့်ေန်။ (ပုံ-၃) 

(၈) လျှေိုနံေံ ရေတိုက်စားမှုရလျော့နည်းရစေန် ရေြံရကျောက်တန်းအား အနံ၄၊ (ရေရကျော် 

ရကျောက်တန်းနှင့် ကပ်လျေက်အနား)၊ အလျေား-၅၊ (ရေရကျော် ရကျောက်တန်းမှ 

ရအာက်ေက်အေှည်)၊ အနက်-၁၊ရခမကျေင်းတူး၍ ရခမကျေင်းအတွင်း ရကျောက်အခပည့်် 

စီထားေန် (ပုံ-၄)။  

(၉) ကကားကွက်လပ်ရနောမျေားတွင် ရကျောက်ရသးရိုက်ရပးေန်(ပုံ-၄)။ 

(၁၀) အလုံးပုံေိှရသာရကျောက်မျေား အသုံးမခပုေန်။ (ြိုင်ပမဲမှုမေိှ) 

(၁၁) ရကျောက်တုံးကကီးမျေားအကကားရခမကွက်လပ်တွင် ရခမကကီးမခေည့်ေန်။ 

(၁၂)  လျှေိုတရလျှောက် ရေရကျော်ရကျောက်တန်းတစ်ြုထက် ပိုမိုတည်ရောက်ပါက- 

 အခမင့်ေုံးအပိုင်းမှစပပီး တည်ရောက်ေန ်

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON LOOSE ROCK CHECK DAM 

 

-၂၀- 
 

 အရပါ်ေက်ပိုင်းတွင် တည်ရောက်မည့် ရေရကျော်ရကျောက်တန်း၏ 

ရအာက်ရခြနှင့် ရအာက်ေက်ပိုင်းတွင် တည်ရောက်မည့် ရေရကျော် 

ရကျောက်တန်း၏ ရေလွှဲရပါက်ရအာက်ရခြတို ့ရေခပင်ညီအတိုင်းေိှေန်(ပု-ံ၅)။ 

 

 

 

 

(ပုံ-၁)ရေးတိုက်တည်ရောက်ေမည့် အေွယ်အစားပုံ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ပုံ-၂)ရေှေ့က်မှ တည်ရောက်ေမည့် အေွယ်အစားပုံ 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON LOOSE ROCK CHECK DAM 

 

-၂၁- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ပုံ-၃) ရေးေက်မှ တည်ရောက်ခြင်းပုံ 

 

 

 

 

 

 

 

(ပုံ-၄)အထက်ေက်မှ တည်ရောက်ခြင်းပုံ 

 

 

 

 

 

 

(ပုံ-၅) လျှေိုအတွင်း ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံအေင့်ေင့် တည်ရောက်ခြင်းအား ရေးေက်မှ 

ခမင်ေပုံ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON LOOSE ROCK CHECK DAM 

 

-၂၂- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာရပးပိုတ့င်ခပခြင်း 

 လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာကုိ ပူးတွဲပါပုံစံအတိုင်း လုပ်ငန်းရောင်ေွက် 

ပပီးစီးသည့်အြျေိန်မှ ေက်ရပါင်း(၃၀)အတွင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမျေား (Soft copy / Hard 

Copy )  ( မရောင်ေွက်မီ ၊ ရောင်ေွက်ေဲ ၊ ရောင်ေွက်ပပီး)နှင့်တကွ ဦးစီးရုံးြျေုပ်သို ့

မပျေက်မကွက် ရပးပိုတ့င်ခပေန် ခေစ်ပါသည်။ 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း 

 တည်ရောက်ပပီး ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်မျေားအား ခပုစုထိန်းသိမ်းေန်အတွက် 

ရအာက်ပါတိုကုိ့ ရောင်ေွက်ရပးေပါမည်- 

(က) ရကျောက်တန်းအထက်ေက်တွင် နုန်းခပည့်လာသည့်အြါ သီးနှံ၊ သစ်ပင်၊ ခြုံပင်မျေားကုိ 

စိုက်နိုင်ပပီး ရအာက်ပိုင်းတွင် ရကျောက်တန်းြိုင်ပမဲရစေန် ခမက်၊ နာနတ်ရလျှော်စသည် 

မျေား စိုက်ရပးေန်။ 

(ြ) ေွာရသာမိုးကကီး၍ ရကျောက်တန်းပျေက်စီးြဲ့ရသာ် ြျေက်ြျေင်းခပုခပင်ေန်။ 

(ဂ) နုန်းခပည့်လာသည့်အြါ ရကျောက်တန်းနှင့်လွှဲကုိခမှင့်ရပးေန်။ 

(ဃ) အရပါ်ရေေင်းဧေိယာတွင် သင့်ရတာ်ရသာ ရေေမ်းကေိယာမျေားခေစ်သည့် ကန်သင်း 

ကျေဉ်းေှည်စသည်တိုကုိ့ လိုအပ်သလို ထည့်ရပးေန်။ 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON LOOSE ROCK CHECK DAM 

 

-၂၃- 

ပူးတွဲ 

သယံဇာတနှင့်သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------ေဏ္ဍာရေးနှစ်----------- တိုင်းရေသကကီး၊---------- ြရိုင်၊-------- ပမို န့ယ် 

ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံငယ်ခပုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာ 

 

၁။ နိေါန်း 

၂။ ေည်ေွယ်ြျေက် 

၃။ လုပ်ငန်းတည်ရနော 

၄။ ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံအမှတ် 

၅။ တည်ရောက်ထားရသာရနော 

၆။ ရေေင်းဧေိယာ(ဧက) 

၇။ ရကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံအမျေိုးအစား 

၈။ ြွင့်ခပုေန်ပုံရငွ 

၉။ အေွယ်အစား 

 (က) အလျေား 

 (ြ) ထု( ရအာက်ရခြ / ြါး / ထိပ်ဝ ) 

 (ဂ) အခမင့် 

 (ဃ) လွှဲ ( အကျေယ် / အနက် ) 

 (င) ရေကျေြံရကျောက်တန်း ( အကျေယ် / အလျေား ) 

၁၀။ တည်ရောက်ပုံလုပ်ငန်းအေင့်ေင့် 

၁၁။ လုပ်ငန်းကာလ 

၁၂။ လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေးအရခြအရန 

၁၃။ တာဝန်ြံရောင်ေွက်သည့်ဝန်ထမ်း 

၁၄။ ေက်လက်ထိန်းသိမ်းမည့်အစီအစဉ် 

၁၅။ အရထွရထွတင်ခပြျေက် 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON LOOSE ROCK CHECK DAM 

 

-၂၄- 

၁၆။ ကတိြံဝန်ြျေက် 

 

 

 

၁၇။ အထက်ပါလုပ်ငန်းကုိ (                       )ရနတ့ွင် သွားရောက်စစ်ရေးပပီး မှန်ကန်ပါ 

သခေင့် ေက်လက်တင်ခပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 (                      ) 

 လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 

 အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

 ----------ြရိုင်၊ --------ပမို  ့

 

ေက်စွဲ၊

စစ်ရေးအတည်ခပုသူ လုပ်ငန်းတာဝန်ြံ 

 

 

 

 

(                         ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 

 

 

 

 

(                         ) 

ရတာအုပ်/ရတာအုပ်ကကီး 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂါလ(ံ၅၀၀၀)ေန်မ့ိးုရေစုကန်တည်ရောက်ခြငး် လုပင်န်းရောင်ေွက်ောတွင် 

လုပင်န်းစဉ်အလုိက် လုိက်နာလုပရ်ောင်ေမည့် လုပ်ထံုးလုပန်ည်း 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၂၅- 

ဂါလံ(၅၀၀၀)ေန် ့မိုးရေစုကန်တည်ရောက်ခြင်း လုပ်ငန်းရောင်ေွက်ောတွင် 

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Building (5000)Gallon Rain Water Tanks) 

မိုးရေစုကန်တည်ရောက်ခြင်း။  ေွာသွန်းသည့်မိုးရေကို အကျေိုးေိှစွာစုရောင်း 

၍သန ့်ေှင်းရသာ ရသာက်သုံးရေလိုအပ်ြျေက်ကုိ  ခေည့်ေည်းရပးေန်နှင့် ရခမရအာက်ရေသုံးစွဲမှု 

ကုိရလျော့ြျေနိုင်ေန် ေည်ေွယ်၍ အမျေားခပည်သူနှင့်သက်ေိုင်သည့် အရောက်အဦမျေား 

(စာသင်ရကျောင်း၊ ေုန်းကကီးရကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ စသည်ခေင့်)တွင် သွပ်ရေတံရလျောက်မျေား၊  ရေစစ် / 

ရေေားမျေား တပ်ေင်ပပီး (၁၀ ၊ x ၁၀ ၊ x ၈ ၊) အေွယ် ရေဂါလံ (၅၀၀၀)ေန ့် ရေရလှာင်ကန် 

မျေားတည်ရောက်၍ မိုးရေြံယူ/စုရောင်း၍ သုံးစွဲရစခြင်းခေစ်ပါသည်။ အေိုပါ သန ့်ေှင်း 

ရသာ မိုးရေကုိ မိုးတွင်းကာလအတွင်းသာမက မိုးောသီ ကုန်ေုံးပပီးရနာက် လရပါင်း 

မျေားစွာအထိ ရသာက်ရေအခေစ် သုံးစွဲနိုင်ေန် ရောင်ေွက်ခြင်းခေစ်ပါသည်။ မိုးရေစုကန်မျေားကုိ 

ရေသြံခပည်သူမျေား၏ ရေလိုအပ်ြျေက်ကုိ ခေည့်ေည်းရပးေန်အတွက်သာမက အပူပိုင်းရေသ 

တွင် ရောင်ေွက်ရနရသာ စိမ်းလန်းစိုခပည်ရေး လုပ်ငန်းမျေားကုိ ခပည်သူမျေားမှ အသိ 

စိတ်ဓာတ်ေိှေိှခေင့် ပူးရပါင်းပါဝင်လာရစေန်အတွက် ရောင်ေွက်ရပးလျေက်ေိှပါသည်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်း  

 မိုးရေစုကန်တည်ရောက်ေန်အတွက် ရအာက်ပါတိုက့ို လိုက်နာရောင်ေွက်ေပါမည်- 

 (၁) အပူပိုင်းရေသအတွင်း ပျေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် လက်မ(၂၅")ရအာက် ေေိှသည့် 

ရေသမျေား၊ လက်ေှိ ရသာက်သုံးရေေူလုံမှု (၃၀%)ရအာက်သာ ေိှရသာ 

ရေသမျေား၊ ရေတွင်း/ လက်ရိုက်တွင်း တူးရော်ေန်ြက်ြဲရသာရေသမျေားနှင့် 

အိမ်ရထာင်စု(၁၀၀) မရကျော်သည့် ရကျေးေွာ/ေပ်ကွက်မျေားကုိ ရေွးြျေယ်ေန်။ 

 (၂) မိုးရေစုကန်တည်ရောက်မည့် ရခမရနောသည် ရလျှောရစာက်(၁ဝ)ံ ေီဂေီ 

ထက်မမျေားသည့်ရနောခေစ်ေန်၊ ရေဝပ်ရနောမျေားနှင့် ရေစီးနိုင်ရသာ 

ရေစီးရကကာင်း သိုမ့ဟုတ် လျှေိုရခမာင်မျေားတွင် တည်ရောက်ခြင်းမခပုေန်။ 

 (၃) အမိုးဧေိယာ စတုေန်းရပ(၁၅၀၀)အနည်းေုံးေိှရသာ အမျေားနှင့်သက်ေိုင် 

သည့် အရောက်အဦမျေားတွင် ရေးွြျေယ်ရောက်လုပ်ေန်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၂၆- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ တည်ရောက်ခြင်း 

 တည်ရောက်ေမည့် ဂါလံ (၅၀၀၀)ေံ့ (၁၀'×၁၀'×၈') အေွယ်အစားေိှ အုတ်ရေကန် 

ကုိ ရအာက်ရော်ခပပါ နမူနာပုံအတိုင်း တည်ရောက်ေန်ခေစ်ပါသည်။ 

 

ဂါလံ(၅၀၀၀)ေန် ့မိုးရေစုကန်၏ အရပါ်ခမင်ကွင်း၊ ရေးတိုက်ခမင်ကွင်းနှင့် ကန ့်လန ့်ခေတ်ပုံ 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၂၇- 

 

ရအာက်ပါ နမူနာပုံကကမ်းအတိုင်း ရေတံရလျှောက်(၂)ြုမှ မိုးရေကုိ (၃)လက်မ ပီဗွီစီ 

ပိုက်မျေား တပ်ေင်ေပါမည်။ အေိုပါ (၃)လက်မပိုက် နှစ်လုံးအား Y (သိုမ့ဟုတ်) T ပုံစံ 

အေက်မျေားခေင့် ေက်ကာ ရေပိုက်တစ်ြုတစ်ြုတည်းခေင့်သာ ရေကန်သို ့ ရေပိုလ့ွှတ်ပါမည်။ 

Y (သိုမ့ဟုတ်) T ပုံစံ အေက်မျေားနှင့် ရေကန်သိုရ့ေပိုလ့ွှတ်မည့် ပိုက်အကကားတွင် ရေစစ် 

(Filter)ကုိ တပ်ေင်ပါမည်။ ရေစစ်(Filter)ကုိ သန ့်ေှင်းရေးအလွယ်တကူခပုလုပ်နိုင်ရသာ 

ရနောတွင် တပ်ေင်သွားမည်ခေစ်ပပီး လိုအပ်သည့်အြါတိုင်း သန ့်ေှင်းရေး ရောင်ေွက်သွား 

ေမည် ခေစ်ပါသည်။   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ မိုးရေစုရောင်းခြင်း 

 အသုံးခပုသူမျေား သန ့်ေှင်းရသာရသာက်ရေေေှိနိုင်ေန်အတွက် ရအာက်ပါအတိုင်း 

စနစ်တကျေ စုရောင်းသွားေမည် ခေစ်ပါသည်- 

(က)  ပထမဦးေုံးေွာရသာမိုးရေသည် အမိုးရပါ်တွင်ေိှရနရသာ သဲ၊ ေုန်မှုံ ့ နှင့် 

အမှိုက်သရိုက်မျေား အရခမာက်အမျေားပါဝင်လာနိုင်သခေင့် စုရောင်းခြင်း 

မခပုေဲ ေုတိယအကကိမ် ေွာရသာမိုးမှ စတင်၍ စုရောင်းေန်။  

(ြ) အမိုးနှစ်ေက်ေှိ ရေတံရလျှောက်နှစ်ြုတွင် တပ်ေင်ထားသည့် ရေပိုက်(၂)ြ ု

မှမိုးရေကုိ ပုိက်တစ်ြုတည်းခေင့်သာ ရေကန်သိုသ့ွယ်တန်းေန်၊ ရေကန်သို ့

ရေပိုမ့ည့်ရေပိုက်အား ရေစစ်တပ်ေင်ထားေန်။ 

မိုးရေခံမည့်အရဆာက်အဦ 

ရေတရံလျှောက် 

၃” ပီဗွီစီပိုက် 

ရေစစ် Filter 

ရေပိုလွှဲပိုက် 

ဂါလံ ၅၀၀၀ ဆံ ့

အုတ်ရေကန် 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၂၈- 

(ဂ) ရေကန်အားအမိုးခေင့်ေုံးအုပ်ထားမည်ခေစ်ပပီး ရေကန်အေုံးခမင့်မိုေ်ပိတ်တွင် 

ရေပိုက်တပ်ေင်ေန် (၁)ရပပတ်လည်အရပါက်နှင့် ရေကန်ရေးရကကာေန် 

အတွက် လူဝင်နိုင်ေန်အရပါက်(၁)ြ ုတပ်ေင်ထားေန်။  

(ဃ) ရေကန်ကကာေှည်ြိုင်ြန ့်ရစေန်အတွက် ရေကန်၏ ရအာက်ရခြမှ အခမင့် 

(၂)ရပတွင် ရေပိုက်ရြါင်းတပ်ေင်ထားေန် ။ 

(င) ကန်အား တစ်နှစ်တစ်ကကိမ် (သိုမ့ဟုတ်) လိုအပ်သလိုရေးရကကာခြင်း 

ရောင်ေွက်သွားေန်။  

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာရပးပိုတ့င်ခပခြင်း 

 လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာကုိ ပူးတွဲပါနမူနာပုံစံအတိုင်း လုပ်ငန်း 

ရောင်ေွက်ပပီးစီးပပီးသည့်အြျေိန်မှ ေက်ရပါင်း(၃၀)အတွင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမျေား (Soft 

copy / Hard Copy )  ( မရောင်ေွက်မီ ၊ ရောင်ေွက်ေဲ ၊ ရောင်ေွက်ပပီး ၊ အသုံးခပုပုံ) 

နှင့်တကွ ဦးစီးရုံးြျေုပ်သို ့မပျေက်မကွက် ရပးပိုတ့င်ခပေန် ခေစ်ပါသည်။  

လုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း 

စုရောင်းေေိှရသာမိုးရေကုိ စနစ်တကျေသုံးစွဲရစေန်နှင့် တည်ရောက်ထားရသာ မိုးရေ 

စုကန်အား စနစ်တကျေ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ေန်အတွက် ထိန်းသိမ်းကကီးကကပ်မှုရကာ်မတီ 

ကုိ ရကျေးေွာအုပ်ြျေုပ်ရေးမှူး/ ရကျေးေွာေပ်မိေပ်ေမျေားနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ေွဲ စ့ည်း၍ ရအာက်ပါတိုကုိ့ 

ရောင်ေွက်ေမည်ခေစ်ပါသည်- 

 (ြ) ေွဲ စ့ည်းထားရသာရကာ်မတီမှ မိမိရေသ (ေပ်ကွက်/ရကျေးေွာ) နှင့် ေီရလျော်မည့် 

စည်းမျေဉ်း စည်းကမ်းမျေားကုိ အမျေားသရောတူညီြျေက်ေယူ၍ ထုတ်ခပန်ခြင်း။ 

(ဂ)  ေွဲ စ့ည်းထားရသာရကာ်မတီသည် သုံးစွဲမည့်သူမျေားထံမှ ထုတ်ခပန်ထားရသာ 

စည်းမျေဉ်းစည်းကမ်းမျေားကို သိေိှလိုက်နာမည့်အရကကာင်းကုိ သရောတူ 

လက်မှတ် ေယူပပီးမှသာ သုံးစွဲရစခြင်း။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၂၉- 

(ဃ) ေွဲ စ့ည်းထားရသာရကာ်မတီမှ ရေကန်အတွင်း ရေတည်ေှိမှုအရခြအရနကုိ ရေကန် 

နှင့်ပတ်သက်၍ တင်ခပေန်ေိှသည်မျေား၊ ထူးခြားခေစ်စဉ်မျေားကုိ လစဉ် အပူပိုင်း 

ရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန၏ ပမို န့ယ်တာဝန်ြံေီသို ့ သတင်းရပးပို ့

ခြင်း။  

 (င) ပမို န့ယ်တာဝန်ြံအား ရကာ်မတီ၏တင်ခပြျေက်အရပါ် စိစစ်သုံးသပ်ရစ၍ ြိုင်လုံ 

ရသာ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ အရထာက်အထားမျေားခေင့် ြရိုင်တာဝန်ြံထံသို ့တင်ခပရစ 

ခြင်း။ 

 (စ) ြရိုင်တာဝန်ြံအား ရကာ်မတီ၏တင်ခပြျေက်အရပါ်တွင် ပမို န့ယ်တာဝန်ြံ၏ စိစစ် 

သုံးသပ်ြျေက် အရပါ်တွင် လိုအပ်သလို ထပ်မံစိစစ် သုံးသပ်ရစ၍ တိုင်းရေသကကီး 

တာဝန်ြံထံ တင်ခပရစခြင်း။ 

(ေ) တိုင်းရေသကကီးတာဝန်ြံ၏စိစစ်သုံးသပ်ြျေက်အား ဦးစီးရုံးြျေုပ်သိုတ့င်ခပရစခြင်း။ 

(ဇ) ဦးစီးရုံးြျေုပ်မှ တင်ခပြျေက်မျေားအရပါ်တွင် စိစစ်သုံးသပ်ပပီး လိအုပ်သည်မျေားကို 

အရကာင်အထည်ရေါ်ခေည့်ေည်းရပးခြင်း။ 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၀- 

ပူးတွဲ(၁) 

--------ေဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------- တိုင်းရေသကကီး၊---------- ြရိုင်၊-------- ပမို န့ယ် 

ဂါလံ(၅၀၀၀)ေန်မ့ိုးရေစုကန်တည်ရောက်မည့် တည်ရနောရေးွြျေယ်ခြင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ နိေါန်း 

၂။ ေည်ေွယ်ြျေက် 

၃။ တည်ရနော 

(က) တိုင်းရေသကကီး/ ြရိုင် 

(ြ )  ပမို န့ယ်/ ေပ်ကွက်/ ရကျေးေွာ 

(ဂ ) တည်ရနော (ရကျေးေွာရခမပုံညွှန်း) 

၄။ ောသီဥတု 

 (က) ပျေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် 

 (ြ)  ပျေမ်းမျှေအပူြျေိန် 

၅။ မိုးရေစုမည့် အရောက်အဦ 

 (က) အမည် 

 (ြ )  အမိုးအမျေိုးအစား 

 (ဂ )  အမိုးဧေိယာ 

 (ဃ) တစ်နှစ် မိုးရေစုနိုင်မည့်ပမာဏ 

၆။ လက်ေှိသုံးစွဲလျှေက်ေှိသည့်ရေအေင်းအခမစ် 

၇။ ရေကန်အသုံးခပုမည့်လူဦးရေ 

၈။ လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေး  

၉။ အရထွရထွရော်ခပြျေက် 

 

           (                  ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------------ပမို န့ယ် 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၁- 

ပူးတွဲ(၂) 

သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

……….ေဏ္ဍာနှစ်၊ ………. တိုင်းရေသကကီး၊ ……ြရိုင်၊ ……..ပမို န့ယ်၊ 

……ရကျေးေွာ/ေပ်ကွက်တွင် မိုးရေစုကန်တည်ရောက်ခြင်း  

လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ နိေါန်း 

၂။ ေည်ေွယ်ြျေက် 

၃။ တည်ရနော 

(က) တိုင်းရေသကကီး/ ြရိုင် 

(ြ )  ပမို န့ယ်/ ေပ်ကွက်/ ရကျေးေွာ 

(ဂ ) တည်ရနော (ရခမပုံညွှန်း) 

၄။ ောသီဥတု 

 (က) ပျေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် 

 (ြ)  ပျေမ်းမျှေအပူြျေိန် 

၅။မုိးရေစုမည့် အရောက်အဦ 

 (က) အမည် 

 (ြ )  အမိုးအမျေိုးအစား 

 (ဂ )  အမိုးဧေိယာ 

 (ဃ) တစ်နှစ် မိုးရေစုနိုင်မည့်ပမာဏ 

၆။ မိုးရေစုကန် 

 (က) အေွယ်အစား 

 (ြ ) သိုရလှာင်နိုင်မည့်ပမာဏ 

၇။ စတင်ရောင်ေွက်သည့်ရန ့

၈။ ပပီးစီးသည့်ရန ့

၉။ ရေကန်အသုံးြျေမှု/အသုံးခပုမှု 

 (က) ရကျေးေွာရပါင်း - 

 ( ြ ) လူဦးရေ - 

 ( ဂ )  တိေ စ္ဆာန်ဦးရေ - 

 (ဃ) လယ်/ရခမ - 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၂- 

၁၀။ လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေး - 

၁၁။ တာဝန်ြံရောင်ေွက်သည့်ဝန်ထမ်း - 

၁၂။ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ရေး ကကီးကကပ်မှုရကာ်မတီတွင်ပါဝင်ရသာသူမျေား 

 (က) ဥက္က ဌ 

 (ြ) အေွဲ ဝ့င်(၁) 

 (ဂ) အေွဲ ဝ့င်(၂) 

        (ဃ)    အတွင်းရေးမှူး 

 

၁၃။   ဌာနြွင့်ခပုရငွ 

စဉ် လုပ်ငန်းအမျေိုးအစား 
ရငွစာေင်းရြါင်းစဉ် 

စုစုရပါင်း 
၀၃-၀၁ ၀၃-၀၃ 

၁။ မိုးရေစုကန်တည်ရောက်ခြင်း    

၂။ ရေတံရလျှောက်တပ်ေင်ခြင်း    

၃။ ရေစစ်(၁)ြုတပ်ေင်ခြင်း    

၄။ ပိုက်ေက်ခြင်း    

စုစုရပါင်း    

၁၄။ ဌာနပ့ံပိုးပစ္စည်း 

၁၅။ အရထွရထွရော်ခပြျေက် 

       

 

စစ်ရေးအတည်ခပုသူ လုပ်ငန်းတာဝန်ြံ 

 

 

 

 

(                         ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 

 

 

 

 

(                         ) 

ရတာအုပ်/ရတာအုပ်ကကီး 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(5000) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၃- 

၁၆။ အထက်ပါလုပ်ငန်းကုိ (                       )ရနတ့ွင် သွားရောက်စစ်ရေးပပီး မှန်ကန်ပါ 

သခေင့် ေက်လက်တင်ခပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 (                      ) 

 လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 

 အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

 ----------ြရိုင်၊ --------ပမို  ့

 

ေက်စွဲ၊



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(100) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂါလံ(၁၀၀)ေန်မ့ိုးရေြံကွန်ကေစ်ကန်ခပုလုပ်ောတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် 

လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(100) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၄- 

ဂါလံ(၁၀၀)ေန် ့မိုးရေြံကွန်ကေစ်ကန်  ခပုလုပ်ောတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် 

လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Building (100)Gallon Rain Water Tanks) 

ဂါလံ(၁၀၀)ေန် ့မိုးရေြံ ကွန်ကေစ်ကန် ခပုလုပ်ခြင်း။  အပူပုိင်းရေသစိမ်းလန်း 

စုိခပည်ရေးဦးစီးဌာနသည် ရေသြံခပည်သူမျေားအတွက် သန်ေှ့င်းသည့် ရသာက်သုံးရေ ေူလံု 

ရစရေးနှင့် မိုးရေစုရောင်းအသုံးြျေသည့် အရလ့အကျေင့် တိုးပွားရစေန် ေည်ေွယ်၍ ဂါလံ 

(၅၀၀၀)ေန်မ့ိုးရေစုကန် တည်ရောက်ရပးေန် အမိုးဧေိယာ အနည်းေုံး စတုေန်းရပ(၁၅၀၀) 

ေိှ အမျေားပိုင်အရောက်အဦမျေား မေိှသည့် အမှန်တကယ် ရေလိုအပ်သည့် ရကျေးေွာမျေားနှင့် 

အိမ်ရထာင်စု၊ လူဦးရေမျေားခပားမှုအေ တည်ေိှပပီး ရေအေင်းအခမစ်မျေားနှင့် လုံရလာက်မှု 

မေိှရသာ ရကျေးေွာမျေားတွင်  လူမှုစီးပွားေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရနအိမ်အလိုက် ဂါလံ 

(၁၀၀)ေန် ့မိုးရေြံကွန်ကေစ်ကန်မျေား ခပုလုပ်ရပးခြင်း ခေစ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်း  

 ဂါလံ(၁၀၀)ေန် ့ မိုးရေြံ ကွန်ကေစ်ကန်မျေားခပုလုပ်ေန် ရကျေးေွာရေွးြျေယ်ောတွင် 

ရအာက်ရော်ခပပါ အြျေက်အလက်မျေားရပါ် မူတည်၍ ရေးွြျေယ်ေန် ခေစ်ပါသည်- 

(က) ခပည်ထဲရေးအမည်ရပါက် အိမ်ရခြ(၅၀-၁၀၀)ကကား  မိုးရေြျေိန် ၂၀" - ၂၅" 

(သို)့ ၂၅" ရအာက်ေေိှသည့် ရကျေးေွာမျေား၊ အေည်အရသွး ရကာင်းမွန်သည့် 

ရခမရအာက်ရေ ထုတ်ယူသုံးစွဲေန် ြက်ြဲပပီး ရေကန်တူးရော်ေန် ရခမရနော 

ြက်ြဲသည့် ရကျေးေွာမျေား ။ 

(ြ) ပမို န့ယ်အရထွရထွအုပ်ြျေုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရေအေှားပါးေုံး ရကျေးေွာ 

စာေင်းတွင် ပါဝင်ပပီး တည်ေိှပပီး ရေအေင်းအခမစ်မျေားနှင့် လုံရလာက်မှု 

မေိှသည့် ရကျေးေွာမျေား၊ ရေေမ်းယူနိုင်ေန် အမိုးဧေိယာ ကျေယ်ခပန်သ့ည့် 

အမျေားပိုင် အရောက်အဦ နည်းပါးသည့်/ အလှမ်းရဝးသည့်  ရကျေးေွာမျေား။ 

 (ဂ) ကုိယ်ထူကုိယ်ထ မိုးရေစုရောင်းမှု၊ လိုအပ်ပစ္စည်းမျေား ဝယ်ယူနိုင်မှု 

အားနည်းပပီး ရကျေးေွာမျေား ရလာင်စာရတာင့်၊ စိုက်စွန်သ့ုံးစွဲမှု အားရကာင်း 

သည့်ရကျေးေွာမျေား၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သစ်ပင်စိုက်ပျေိုးရေး/ ထိန်းသိမ်းရေး 

ရကာင်းမွန်သည့် ရကျေးေွာမျေား။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(100) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၅- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ တည်ရောက်ခြင်း 

 ဂါလံ(၁၀၀)ေန် ့ မိုးရေြံကွန်ကေစ်ကန်အား ရအာက်ရော်ခပပါတိုင်း ခပုလုပ်ေန်  

ခေစ်ပါသည်- 

 (က) ဂါလံ(၁၀၀)ေန် ့မိုးရေြံ ကွန်ကေစ်ကန်အား အြျေင်း ၂ ရပ ၆လက်မ ၊ ထ ု

၂လက်မ၊  အခမင့် ၃ရပ စလင်ေါပုံစံကွန်ကေစ်ခေင့် ခပုလုပ်ေန်။ 

 (ြ) ကန်၏ရအာက်ရခြမှ ၁ရပ ၆လက်မ အထိ အစိမ်းေင့်ရောင်( Dark Green) 

နှင့်၎င်းအထက်မှ ရေကန်ထိပ်ထိ အခေူရောင် (White) အား သရေောရေး 

သုတ်ေန်။ 

 (ဂ) အခေူရောင်မျေက်နှာခပင်တွင် ဌာနအမည်အတိုရကာက် ( စိမ်း/စိ ု )ဟု 

ပုံရော်၍ အစိမ်းရောင်သရေောရေးသုတ်ေန်။ 

 (ဃ) အသင့်ခပုလုပ်ပပီး (၁၂)ရပအေွယ် ရေတံရလျှောက် ( PVC Pipe ၊ 

ရလးရထာင့်ပုံစံ) အား တံစက်ပမိတ်အစွန်းတွင် စနစ်တကျေတပ်ေင်ေန်။ 

 ( င ) ရေတံရလျှောက်မှ ရေမျေားစုရောင်းောတွင် ရလလွင့် ေုံးရှုံးမှု မေိှရစရေး 

ခေုတ်/တပ် ခပုလုပ်နိုင်ရသာ ပုိက်ေက်(Socket)နှင့် (၄)လက်မ PVC 

Pipe မျေားအား စနစ်တကျေ တပ်ေင်ေန်။ 

 ( စ ) လက်ကုိင်ကုိင်းပါ သွပ်ခပားအေုံးတစ်ြုခပုလုပ်၍ ရေးအစိမ်းရောင်သုတ်ပပီး 

ေုံးအုပ်ေန် (သွပ်ခပားအေုံးတွင် စိမ်း/စို စာလုံးအား ရေးအခေူခေင့် 

ရေးသားေန်) 

 (ေ) ကန်နံေံရအာက်ရခြတွင် ရေေိုးထုတ်ရပါက်အား (၁)လက်မအြျေင်းေိှ GI 

ပိုက်ခေင့် ခပုလုပ်တပ်ေင်ေန်။ 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(100) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၆- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဂါလံ(၁၀၀)ေန် ့မိုးရေြံ ကွန်ကေစ်ကန်၏ နမူနာပုံစံ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃  မိုးရေစုရောင်းခြင်း 

 အသုံးခပုသူမျေားသည် သန်ေှ့င်းရသာမိုးရေကုိ ေေိှနိုင်ေန်အတွက် ရအာက်ပါအတိုင်း 

စနစ်တကျေ စုရောင်းေမည်- 

 (က) ပထမဦးေုံးေွာရသာမိုးရေသည် အမိုးရပါ်တွင်ေိှရနရသာ သဲ၊ ေုန်မှုန်န့ှင့် 

အမှိုက်သရိုက်မျေား ပါဝင်လာနိုင်သခေင့် စုရောင်းခြင်းမခပုေဲ ေုတိယ 

အကကိမ်ေွာရသာမိုးမှ စတင်၍ စုရောင်းေန်။   

 (ြ) ရေကန်အတွင်း အမှိုက်သရိုက်မျေားဝင်ရောက်မှု မေိှရစရေး၊ ရေရငွ ပ့ျေံမှု 

နည်းပါးရစရေးနှင့် ခြင်ရပါက်ေွားမှု မခေစ်ရပါ်ရစရေးအတွက် သံခပား 

(သို)့အခြားသင့်ရတာ်သည့် အေုံးခေင့် ေုံးကာထားေန်။ 

 (ဂ) ရေကန် ကကာေှည် ြိုင်ြ့ံရစေန်အတွက် ရေကန်အတွင်း ရေအနည်းေုံး     

(၂-၃)လက်မြန် ့ြျေန်၍ သုံးစွဲေန်။ 

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(100) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၇- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာရပးပိုတ့င်ခပခြင်း 

  လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာကုိ ပူးတွဲပါနမူနာပုံစံအတိုင်း လုပ်ငန်း 

ရောင်ေွက်ပပီးစီးပပီးသည့် အြျေိန်မှ ေက်ရပါင်း(၃၀)အတွင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမျေား (Soft 

copy / Hard Copy )  ( မရောင်ေွက်မီ ၊ ရောင်ေွက်ေဲ ၊ ရောင်ေွက်ပပီး ၊ အသုံးခပုပုံ) 

နှင့်တကွ ဦးစီးရုံးြျေုပ်သို ့မပျေက်မကွက် ရပးပိုတ့င်ခပေန် ခေစ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၅။ ခပုခပင်ထိန်းသိမ်းခြင်း 

 စုရောင်းေေိှသည့် မိုးရေကို စနစ်တကျေသုံးစွဲေန်နှင့် တည်ရောက်ရပးထားသည့် 

မိုးရေြံကွန်ကေစ်ကန်မျေားအား စနစ်တကျေ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရောှက်ေန်အတွက် ရအာက် 

ရော်ခပပါအတိုင်း ရောင်ေွက်သွားေမည်- 

 (က) အေွဲ ဝ့င်(၅)ဦးပါဝင်ရသာ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ရေး ကကီးကကပ်မှု 

ရကာ်မတီကုိ သုံးစွဲမည့် ရကျေးေွာလူထု၏ အမျေားသရောတူညီြျေက်ခေင့် 

ေွဲ စ့ည်းေန်နှင့် ကကီးကကပ်မှုရကာ်မတီအား ရအာက်ပါတာဝန်မျေား သတ်မှတ် 

ရပးေန်- 

 (၁) ရကျေးေွာအတွင်း အမှန်လိုအပ်သည့် အိမ်ရထာင်စုစာေင်းခပုစုခြင်း 

 (၂) လွှဲရခပာင်းခြင်းအတွက် ဦးရောင်တာဝန်ယူရစခြင်း  

 (၃) ရေသယံဇာတအကျေိုးေိှစွာသုံးတတ်ရစရေး ရဟာရခပာပွဲမျေား ခပုလုပ် 

ေန် စီစဉ်ရပးခြင်း။ 

 (ြ) ကကီးကကပ်မှုရကာ်မတီမှ မိမိရေသနှင့် ေီရလျော်သည့် စည်းမျေဉ်းစည်းကမ်း 

မျေားကုိ အမျေားသရောတူညီြျေက်ေယူ၍ ထုတ်ခပန်ေန်။ 

 (ဂ)  အိမ်ရထာင်စုအလိုက် တပ်ေင်ခပုလုပ်ပပီးစီးပါက လွှဲရခပာင်းရပးအပ်ပွဲ 

ခပုလုပ်ေန်။ 

 (ဃ) ဂါလံ(၁၀၀)ေန် ့ မိုးရေြံကွန်ကေစ်ကန်မျေားအတွင်း ရေဝင်ရောက်မှု 

အရခြအရနနှင့် အမှန်သုံးစွဲမှုအရခြအရနကုိ သက်ေိုင်ောပမို န့ယ်ဝန်ထမ်း 

မျေားမှ (၂)လတစ်ကကိမ် ကွင်းေင်းစစ်ရေးတင်ခပေန်။ 

 (င) ပမို န့ယ်မျေားမှ တင်ခပလာသည့် အြျေက်မျေားအရပါ် ြရိုင်/တိုင်း အေင့် 

ေင့်မှ စိစစ်သုံးသပ်၍ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်တကွ ဦးစီးရုံးြျေုပ်သို ့

တင်ခပေန်နှင့် ဦးစီးရုံးြျေုပ်မှ တင်ခပြျေက်မျေားအရပါ်တွင် စိစစ်သုံးသပ်ပပီး 

လိုအပ်သည်မျေားကို အရကာင်အထည်ရော် ခေည့်ေည်းရပးေန်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(100) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၈- 

ပူးတွဲ(၁) 

--------ေဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------- တိုင်းရေသကကီး၊---------- ြရိုင်၊-------- ပမို န့ယ် 

ဂါလံ(၁၀၀)ေန် ့မိုးရေြံကွန်ကေစ်ကန်မျေားခပုလုပ်ေန်တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ နိေါန်း 

၂။ ေည်ေွယ်ြျေက် 

၃။ တည်ရနော 

(က) တိုင်းရေသကကီး/ ြရိုင် 

(ြ )  ပမို န့ယ်/ ေပ်ကွက်/ ရကျေးေွာ 

(ဂ ) တည်ရနော (ရကျေးေွာရခမပုံညွှန်း) 

၄။ ောသီဥတု 

 (က) ပျေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် 

 (ြ)  ပျေမ်းမျှေအပူြျေိန် 

၅။ မိုးရေစုမည့် အရောက်အဦ 

 (က) သွပ်မိုး 

 (ြ )  သက်ကယ်မိုး 

 (ဂ )  အခြား 

၆။ လက်ေှိသုံးစွဲလျှေက်ေှိသည့်ရေအေင်းအခမစ် 

၇။ ရေကန်အသုံးခပုမည့်လူဦးရေ 

၈။ လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေး  

၉။ အရထွရထွရော်ခပြျေက် 

 

 

           (                  ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------------ပမို န့ယ် 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(100) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၃၉- 

ပူးတွဲ(၂) 

သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

……….ေဏ္ဍာနှစ်၊ ………. တိုင်းရေသကကီး၊ ……ြရိုင်၊ ……..ပမို န့ယ်၊ ……ရကျေးေွာတွင်  

ဂါလံ(၁၀၀)ေန် ့မိုးရေြံကွန်ကေစ်ကန်မျေားခပုလုပ်ပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ နိေါန်း 

၂။ ေည်ေွယ်ြျေက် 

၃။ တည်ရနော 

     (က)  တိုင်းရေသကကီး/ ြရိုင် 

 (ြ) ပမို န့ယ်/ ေပ်ကွက်/ ရကျေးေွာ 

 (ဂ)  တည်ရနော (ရကျေးေွာရခမပုံညွှန်း) 

၄။ ောသီဥတု 

 (က) ပျေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် 

 (ြ) ပျေမ်းမျှေအပူြျေိန် 

၅။မုိးရေစုမည့် အရောက်အဦမျေား 

 (က) သွပ်မိုး 

 (ြ) သက်ကယ်မိုး 

 (ဂ) အခြား 

၆။ မိုးရေြံကွန်ကေစ်ကန် 

 (က) အေွယ်အစား 

 (ြ)  သိုရလှာင်နိုင်မည့်ပမာဏ 

၇။ စတင်ရောင်ေွက်သည့်ရန ့

၈။ ပပီးစီးသည့်ရန ့

၉။ အသုံးြျေသည့် လူဦးရေ 

၁၀။ လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေး  

၁၁။ တာဝန်ြံရောင်ေွက်သည့်ဝန်ထမ်း  

၁၂။ ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရေှာက်ရေး ကကီးကကပ်မှုရကာ်မတီတွင်ပါဝင်ရသာသူမျေား 

 (က) ဥက္က ဌ 

 (ြ ) အေွဲ ဝ့င်မျေား 

 (ဂ ) အတွင်းရေးမှူး 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON BUILDING(100) GALLON RAIN WATER TANKS 

 

-၄၀- 

၁၃။ ဌာနြွင့်ခပုရငွ 

၁၄။ ဌာနပ့ံပိုးပစ္စည်း 

၁၅။ အရထွရထွရော်ခပြျေက် 

       

 

၁၆။ အထက်ပါလုပ်ငန်းကုိ (                       )ရနတ့ွင် သွားရောက်စစ်ရေးပပီး မှန်ကန်ပါ 

သခေင့် ေက်လက်တင်ခပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 (                      ) 

 လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 

 အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

 ----------ြရိုင်၊ --------ပမို  ့

ေက်စွဲ၊

စစ်ရေးအတည်ခပုသူ လုပ်ငန်းတာဝန်ြံ 

 

 

 

 

(                         ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 

 

 

 

 

(                         ) 

ရတာအုပ်/ရတာအုပ်ကကီး 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON ARTESIAN WELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ရခမရအာက်ရေ(အဝီစိတွင်း)တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်းရောင်ေွကေ်ာတွင်    

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း   

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON ARTESIAN WELL 

 

-၄၁- 

ရခမရအာက်ရေ(အဝီစိတွင်း)တူးရော်ခြင်းလုပ်ငန်းရောင်ေွက်ောတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် 

လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Artesian well) 

ရခမရအာက်ရေ(အဝီစိတွင်း)တူးရော်ခြင်း ။  ရသာက်သုံးရေအတွက် ရခမရပါ်ရေ 

ေေိှေန် ြက်ြဲသည့် ရနောရေသမျေားနှင့် ရခမရအာက်ရေ(အဝီစိတွင်း) တူးရော်ထုတ်ယူသုံးစွဲေန် 

အရခြအရနရပးသည့် ရနောရေသမျေားတွင် ရေေှားပါးသည့် ရကျေးေွာမျေားအား အကျေိုးခပု 

နိုင်ရေး ဦးစားရပးတူးရော်ရပးလျေက်ေိှပါသည်။ ရခမရအာက်ရေသည် အကန်အ့သတ်ေိှသခေင့် 

မခေစ်မရန လိုအပ်မှသာ တူးရော်ရောင်ေွက်ရပးေန် ခေစ်ပါသည်။  

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်း 

 ရခမရအာက်ရေတူးရော်မည့် တည်ရနောကုိ ရအာက်ပါအြျေက်မျေားနှင့် ကုိက်ညီသည့် 

ရကျေးေွာမျေားကုိ ဦးစားရပး ရေးွြျေယ်ေမည်- 

 (က)  ရေကန်တူးရော်ေန် ရခမရနောြက်ြဲသည့်ရကျေးေွာ။ 

 (ြ) ရသာက်သုံးရေအတွက် အခြားရေအေင်းအခမစ်မေိှသည့်ရကျေးေွာ။ 

  (ဂ)  ရေြျေိုေေိှနိုင်မည့်ရနော။ 

  (ဃ) ရကျေးေွာအုပ်ြျေုပ်ရေးအေွဲ န့ှင့် ရကျေးေွာခပည်သူမျေား၏ သရောတူညီမှု 

ေေိှပပီး ရကျေးေွာပိုင် /အမျေားပိုင်ရနော ေေိှနိုင်သည့်ရကျေးေွာ။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ လုပ်ငန်းရောင်ေွက်ခြင်း 

 ရအာက်ရော်ခပပါတိုင်း ရောင်ေွက်ေန်  ခေစ်ပါသည်- 

 (က) တူးရော်မည့် ရကျေးေွာ၏ အနီးပတ်ဝန်းကျေင်တွင် တူးရော်ထားေိှသည့် 

တွင်းမျေား၏အနက်ရပနှင့်ရေအေည်အရသွးကုိ ကကိုတင်ရလ့လာေန်။ 

 (ြ) ရခမရအာက်ရေမျေက်နှာခပင် အနိမ့်ေုံး ရောက်ေိှနိုင်သည့် အြျေိန်(သို)့ တစ်နှစ် 

ပတ်လုံး ရေေေိှနိုင်မည့် အြျေိန်တွင် တူးရော်ေန်။ 

 (ြ) တွင်းအနက် ရပ(၅၀၀) တူးရော်ေန်။ 

 (ဂ) (အလျေား ၆'× အနံ ၆'× အခမင့် ၇')အေွယ်ေိှ ရေစက်ရုံနှင့် (အလျေား ၆'× 

အနံ ၅'× အခမင့် ၆')အေွယ်ေိှ အုတ်ရေကန် တည်ရောက်ေန်။ 

(ဂ) တူးရနစဉ်ထွက်ေိှလာသည့်ရေနှင့်ရေစုပ်မည့် သင့်ရတာ်ရသာအနက်ရပတွင် 

ထွက်ေိှရသာရေကို ရသာက်သုံးေန် သင့/်မသင့် ဓာတ်ြွဲစမ်းသပ် တင်ခပေန်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON ARTESIAN WELL 

 

-၄၂- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃။ လုပ်ငန်းပပီးေုံးရကကာင်း အစီေင်ြံစာရပးပိုတ့င်ခပခြင်း 

  လုပ်ငန်းပပီးေုံးရကကာင်းအစီေင်ြံစာကုိ ပူးတွဲပါနမူနာပုံစံအတိုင်း လုပ်ငန်း 

ရောင်ေွက်ပပီးစီးပပီးသည့် အြျေိန်မှ (၁)လ အတွင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမျေား (Soft copy / 

Hard Copy )  ( မရောင်ေွက်မီ ၊ ရောင်ေွက်ေဲ ၊ ရောင်ေွက်ပပီး ၊ အသုံးခပုပုံ) နှင့်တကွ 

ဦးစီးရုံးြျေုပ်သို ့မပျေက်မကွက် တင်ခပေန်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ ရကျေးေွာသိုလ့ွှဲရခပာင်းရပးအပ်ခြင်း 

(က) ရကျေးလက်လူထုသို ့ လွှဲရခပာင်း လက်ြံမှတ်တမ်းခေင့် စနစ်တကျေ လွှ ဲ

ရခပာင်းရပးအပ်၍  လွှဲရခပာင်းပပီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာကုိ ပူးတွဲတင်ခပေန်။ 

 (စ) တူးရော်ပပီး အဝီစိတွင်းမျေားအား ရကျေးေွာမှ စီမံြန်ြဲွ့မှုအရခြအရနကုိ 

အြါအားရလျော်စွာ စစ်ရေးတင်ခပေန်။ 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON ARTESIAN WELL 

 

-၄၃- 

ပူးတွဲ(၁) 

--------ေဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------- တိုင်းရေသကကီး၊---------- ြရိုင်၊-------- ပမို န့ယ် 

ရခမရအာက်ရေ(အဝီစိတွင်း)တူးရော်မည့် တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ တိုင်းရေသကကီး -  

၂။ ြရိုင်/ပမို န့ယ် -  

၃။ ရကျေးေွာအုပ်စု/ရကျေးေွာအမည် -  

၄။ ောသီဥတု 

(က) ပျှေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် 

(ြ ) ပျှေမ်းမျှေအပူြျေိန် 

 

- 

- 
 

၅။ အသုံးခပုမည့်လူဦးရေ -  

၆။ လက်ေိှသုံးစွဲလျေက်ေိှသည့်  

ရေအေင်းအခမစ် 

- 
 

၇။ တူးရော်မည့်ရခမရနော -  

၈။ ပတ်ဝန်းကျေင်ရကျေးေွာမျေား 

၏ရေအေည်အရသွး 
-  

၉။ လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေး -  

၁၀။ အရထွရထွ -  

 

 

(                  ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

----------------ပမို န့ယ် 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON ARTESIAN WELL 

 

-၄၄- 

ပူးတွဲ(၂) 

သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

……….ေဏ္ဍာနှစ်၊ ………. တိုင်းရေသကကီး၊ ……ြရိုင်၊ ……..ပမို န့ယ်၊ ……ရကျေးေွာတွင်  

ရခမရအာက်ရေ(အဝီစိတွင်း)တူးရော်ခြင်း လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ နိေါန်း 

၂။ ေည်ေွယ်ြျေက် 

၃။ တည်ရနော 

     (က)  တိုင်းရေသကကီး/ ြရိုင် 

 (ြ) ပမို န့ယ်/ ေပ်ကွက်/ ရကျေးေွာ 

 (ဂ) တည်ရနော (ရကျေးေွာရခမပုံညွှန်း) 

၄။ ောသီဥတု 

 (က)ပျေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် 

 (ြ)  ပျေမ်းမျှေအပူြျေိန် 

၅။ စတင်တူးရော်သည့်ရန ့

၆။ပပီးစီးသည့်ရန ့

၇။ တူးရော်သည့် နည်းလမ်း 

၈။ တွင်းအနက်ရပ 

၉။ ပိုက်ြျေရပ 

၁၀။ ရေရနရပ 

၁၁။ ရေထက်ွနှုန်း(ဂါလံ/နာေီ) 

၁၂။ ပိုက်အေွယ်အစား 

 (က) အခပင်ပိုက် 

 ( ြ)  ရေတင်ပိုက် 

 ( ဂ)  ရလပိုက် 

၁၃။ ရေစုပ်စက်အမျေိုးအစား 

၁၄။ ရေအေည်အရသွး 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON ARTESIAN WELL 

 

-၄၅- 

၁၅။ ဌာနြွင့်ခပုရငွ 

စဉ် လုပ်ငန်းအမျေိုးအစား 
ရငွစာေင်းရြါင်းစဉ် 

စုစုရပါင်း 
၀၃-၀၁ ၀၃-၀၃ 

က အဝီစိတွင်းတူးရော်ခြင်း    

ြ အုတ်ရေကန်တည်ရောက်ခြင်း    

ဂ ရေစက်ရုံတည်ရောက်ခြင်း    

စုစုရပါင်း    

၁၆။ ဌာနပ့ံပိုးပစ္စည်း 

၁၇။ အသုံးခပုေန်စီစဉ်ရောင်ေွက်မှုအရခြအရန 

၁၈။ အရထွရထွ 

၁၉။  ဝန်ြံြျေက် 

       

 

၂၀။ အထက်ပါလုပ်ငန်းကုိ (                       )ရနတ့ွင် သွားရောက်စစ်ရေးပပီး မှန်ကန်ပါ 

သခေင့် ေက်လက်တင်ခပအပ်ပါသည်။ 

 

 (                      ) 

 လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 

 အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

 ----------ြရိုင်၊ --------ပမို  ့

ေက်စွဲ၊

စစ်ရေးအတည်ခပုသူ လုပ်ငန်းတာဝန်ြံ 

 

 

(                         ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 

 

 

(                         ) 

ရတာအုပ်/ရတာအုပ်ကကီး 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON SMALL DAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တစ်ေက်ေပ်ေည်တည်ရောက်ခြင်းလုပ်ငန်းရောင်ေွကေ်ာ တွင် 

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း   

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON SMALL DAM 

 

-၄၆- 

တစ်ေက်ေပ်ေည်မျေားတည်ရောက်ခြင်း လုပ်ငန်းရောင်ေွက်ောတွင် 

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက်လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on Small Dam) 

တစ်ေက်ေပ်ေည် တည်ရောက်ခြင်း ။    ရေစီးရေလာရကာင်းရသာ ရြျောင်းလက် 

တက်မျေားတွင် ရေထနိ်းသိမ်းသိုရလှာင်ထားေိှနိုင်ရေးနှင့် ရခမအစိုဓာတ်ပိုမိုေေိှရေးအတွက် 

ရြျောင်းပိတ်ရခမာင်းပိတ်သရောခပုလုပ်၍ ရကျေးလက်ရနခပည်သူမျေားအတွက်  ရသာက်သုံးရေ၊ 

စိုက်ပျေိုးရေးနှင့် ရမွးခမူရေးအတွက် သုံးစွဲရေေေိှေန်၊ ရခမရအာက်ရေ တိုးပွားရစေန်နှင့် 

ပတ်ဝန်းကျေင် စိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးအတွက် တည်ရောက်ရပးလျေက်ေိှပါသည်။ တစ်ေက်ေပ် 

ေည်အမျေိုးအစား(၃)ြုမှာ (၁)ရခမခပန်တ့ွင် တည်ရောက်သည့် ရခမခပန်တ့စ်ေက်ေပ်ေည်မျေား 

(Charco Dam) ၊     (၂) အနိမ့်အခမင့်မျေားရသာရနောတွင် တည်ရောက်သည့် ကုန်းရစာင်း/ 

ေင်ရခြရလျှော တစ်ေက်ေပ်ေည်မျေား(Hillside Dam )နှင့် မိုးောသီရေစီးလမ်းရကကာင်းနှင့် 

လျှေိုမျေားတွင်တည်ရောက်သည့်လျှေိုရခမာင်တစ်ေက်ေပ်ေည်မျေား( Vally Dam ) တိုခ့ေစ်ပါ 

သည်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်း 

 တစ်ေက်ေပ်ေည်တည်ရောက်မည့် တည်ရနောကုိ ရအာက်ပါအြျေက်မျေားအေ 

ရေးွြျေယ်ေန် ခေစ်ပါသည်- 

(က) နည်းပညာကျွမ်းကျေင်သူမျေား၏ အကကံခပုြျေက်အေ ခေစ်နိုင်ရြျေေိှသည့် 

ရနောမျေား။ 

 (ြ) ရခမရစး၊ နုန်းရခမ(သို)့စနယ်ရခမမျေား။ 

  (ဂ)  ရေရဝဧေိယာလုံရလာက်သည့် ရနောမျေား။ 

  (ဃ) ရကျေးေွာအုပ်ြျေုပ်ရေးအေွဲ န့ှင့် ရကျေးေွာခပည်သူမျေား၏ သရောတူညီမှု 

ေေိှပပီး ရကျေးေွာပိုင် /အမျေားပိုင်ရနောေေှိနိုင်သည့်ရနောမျေား။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ စီမံြျေက်ရေးေွဲတင်ခပခြင်း 

 ေည်တည်ရောက်မည့် ရနောကုိ ကကိုတင်ရေွးြျေယ်၍ နည်းပညာကျွမ်းကျေင်သူ 

အင်ဂျေင်နီယာမျေားရေးေွဲထားသည့် တည်ရောက်မည့်ပုံစံ(Design)နှင့် အသုံးခပုမည့်ပစ္စည်း 

စာေင်း(BQ-Bill of Quantities)၊ ရေသကုိ အကျေိုးခပုနိုင်မည့်အရခြအရနတိုကိ့ု ခပည့်စုံစွာ 

ခပုစု၍ ပူးတွဲ(၁)ပါပုံစံခေင့် ဦးစီးရုံးြျေုပ်သို ့တင်ခပ အတည်ခပုြျေက်ေယူေန် ခေစ်ပါသည်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON SMALL DAM 

 

-၄၇- 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃(က)။လုပ်ငန်းရောင်ေွက်ခြင်း( ရခမခပန်တ့စ်ေက်ေပ်ေည်မျေား) 

 ရအာက်ရော်ခပပါတိုင်း ရောင်ေွက်ေန်  ခေစ်ပါသည်- 

(က) မိုးောသီအတွင်း မိုးရေမျေားစီးေင်းရသာ သိုမ့ဟုတ် ရေအုိင်ရသာ သောဝ 

အရလျောက် ခေစ်ရပါ်ရနသည့် ရခမနိမ့်ပိုင်းြျေိုင့်မျေားတွင် ဦးစားရပး 

တည်ရောက်ေန်။ 

(ြ) ရခမသားကကမ်းပပီး သဲေန်ရသာရခမမျေားသည် ရခမရအာက်သို ့ ရေစိမ့်ဝင်မှု 

မျေားသည့်အတွက် ရောှင်ကကဉ်ေန်။ 

 (ဂ) ေည်ကကမ်းခပင်ရခမသည် ရခမလွှာအထူခမင့်လျှေင် ရခမရစးမျေားခေင့် သရိုး 

ကုိင်ပပီး နင်းတုံးမျေားခေင့် ေိသိပ်၍ ရခမကကပ်ရအာင် ရောင်ေွက်ေန်။ 

(ဃ) လက်ကုိင်ရိုးတက်ထားရသာ အုန်းမှုတ်ြွက်ပုံစံနှင့် ေဲဥပုံစံ တည်ရောက် 

ေန်။ 

(င) ရေရငွ ့ခပန်နှုန်းနည်းရစေန် ရဇာက်နက်နက်နှင့် မျေက်နှာခပင်ဧေိယာ 

နည်းနည်း  တည်ရောက်ေန်။ 

(စ) ေည်၏ ရလတိုက်ောေက်တွင် ရလကာတန်းသစ်ပင် ခြုံပုတ်မျေား 

စိုက်ပျေိုး၍ ရေရငွပျေံမှု ရလျော့ြျေရပးေန်။ 

(ေ) ရေသိရုလှာင်မည့်ရနောနှင့် ေည်နံေံအကကား (၂)မီတာအကျေယ်ကုိ ေည် 

ပြုံးအခေစ် နဂိုအတိုင်းထားေန်။ 

(ဇ) ေည်နံေံရလျောရဇာက်သည် ၄၅ေီဂေီထက် နည်းပပီး တည်ရောက်ေန်။ 

(စျေ) ေည်ရောင်အခမင့်ေုံးရနောသည် ရေစီးဝင်မည့်လမ်းရကကာင်းနှင့် 

တည့်တည့် ခေစ်ေန။် 

(ည) ရေပိုလွှဲတစ်ြုစီကုိ ကန်ရောင်ထိပ်နှစ်ေက် ရေလမ်းရကကာင်းရောက် 

သည့်ရနောအထိ  တည်ရောက်ေန်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃(ြ)။လုပ်ငန်းရောင်ေွက်ခြင်း( ရခမခပန်တ့စ်ေက်ေပ်ေည်မျေား) 

(က) မိုးရေစီးေင်းနိုင်ရသာ ကုန်းရဇာင်းေင်ရခြရလျှောမျေားတွင် တည်ရောက် 

ေန်။ 

(ြ) ေည်ပုံစံမှာ စက်ဝိုင်းခြမ်းပုံ သိုမ့ဟုတ် လထွက်ြါစပုံမျေိုး တည်ရောက် 

ေန်။ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON SMALL DAM 

 

-၄၈- 

(ဂ) ေည်ရောင်၏ အလယ်ပိုင်းအား  ရေးနှစ်ေက်ထက်ပိုခမင့်ရအာင် 

တည်ရောက်ေန်နှင့် ရကးွရနရသာေည်ရောင်၏ အေုံးနှစ်ေက်သည် 

ရေပိုလွှတဲာဝန် ထမ်းရောင်ေသခေင့် ရေြျေိန်အခမင့် တူညီရအာင် 

တည်ရောက်ေန်။ 

(ဃ) ေည်ရောင်အေျေားမျေားတွင် ရကျောက်တုံးကကီးမျေား ခေည့်ြျေထားခြင်းခေင့် 

ရေပိုလွှဲမျေား ရတာင့်တင်းရအာင်ခပုလုပ်ရပးေန်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၃(ဂ)။လုပ်ငန်းရောင်ေွက်ခြင်း( လျှေိုရခမာင်တစ်ေက်ေပ်ေည်မျေား) 

(က) ေည်ရောင်ကုိ လျှေိုရခမာင်၏ ကျေဉ်းရခမာင်းရသာရနောတစ်ြုတွင် 

တည်ရောက်ေန်။ 

(ြ) လျှေိုရခမာင်ကကမ်းခပင်သည် ခပန ့်ခပူးသင့်သည်။ 

(ဂ) မိုးသည်းထန်သည့်အြါ ရေတိုက်စားခြင်းမှ တားေီးနိုင်ေန် ရခမာင် 

အရကွအ့ြျေိုးမျေားမှ အနည်းေုံးမီတာ (၁၀၀)ကွာ၍ တည်ရောက်ေန်။ 

(ဃ) ရေသိရုလှာင်မည့်ရနောတွင် ရကျောက်တုန်းကကီးမျေားနှင့် ရခမရပါ်ထွက်ရန 

ရသာရကျောက်တုန်းငုတ်မျေား မပါရအာင် ရောှင်ကကဉ်ေန်။ 

(င) ေည်၏ရေးနေူးတွင် သောဝရခမနိမ့်မျေားေိှပါက ရောက်လုပ်စေတိ် 

သက်သာရစေန်အတွက် ရေပိုလွှဲအခေစ်အသုံးခပုေန်။ 

 

လုပ်ငန်းစဉ်-၄။ လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာရပးပိုတ့င်ခပခြင်း 

  လုပ်ငန်းပပီးေုံးရကကာင်းအစီေင်ြံစာကုိ ပူးတွဲ(၂)ပါနမူနာပံုစံအတိုင်း လုပ်ငန်း 

ရောင်ေွက်ပပီးစီးပပီးသည့် အြျေိန်မှ (၁)လ အတွင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမျေား (Soft copy / 

Hard Copy )  ( မရောင်ေွက်မီ ၊ ရောင်ေွက်ေဲ ၊ ရောင်ေွက်ပပီး) နှင့်တကွ ဦးစီးရုံးြျေုပ် 

သို ့မပျေက်မကွက် တင်ခပေန်။ 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON SMALL DAM 

 

-၄၉- 

ပူးတွဲ(၁) 

သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

……….ေဏ္ဍာနှစ်၊ ………. တိုင်းရေသကကီး၊ ……ြရိုင်၊ ……..ပမို န့ယ်၊ ……ရကျေးေွာတွင်  

တစ်ေက်ေပ်ေည်တည်ရောက်ခြင်းလုပ်ငန်းေိုင်ောအြျေက်အလက်မျေား 

၁။ တည်ရနော  

 (က)တိုင်းရေသကကီး/ြရိုင် 

 (ြ) ပမို န့ယ်/ရကျေးေွာ 

 (ဂ) တည်ရနော(ရခမပုံညွှန်း) 

၂။ ောသီဥတု 

 (က)  ပျှေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် 

 (ြ) ပျှေမ်းမျှေအပူြျေိန် 

၃။ ရေသအတွင်း ရေေေိှမှုအေင်းအခမစ်မျေား 

 (က)  ေည် 

 (ြ) ရေတွင်း/ရေကန် 

၄။ တစ်ေက်ေပ်ေည်အမျေိုးအစား 

၅။ ရခမအမျေိုးအစား 

၆။ တည်ရောက်မည့်စနစ်(လူအား/စက်အား) 

၇။ တစ်ေက်ပိတ်ေည်အေွယ်အစား 

 (က)တမံအေှည်(ြန်မှ့န်း) 

 (ြ) တမံအခမင့်(ြန်မ့ှန်း) 

၈။ ရေသိရုလှာင်နိုင်မည့်ဂါလံ(ြန်မ့ှန်း) 

၉။ ရေဝင်ရောက်နိုင်မည့်အရခြအရန 

၁၀။ေည်ရေအကျေိုးခပုမှုအရခြအရန 

 (က)ရကျေးေွာရပါင်း 

 (ြ) အိမ်ရထာင်စု/လူဦးရေ 

 (ဂ) တိေ စ္ဆာန်ဦးရေ 

 (ဃ)လယ်ရခမ/ယာရခမ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON SMALL DAM 

 

-၅၀- 

၁၁။ လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေးအရခြအရန 

၁၂။ အရထွရထွ 

 (                   ) 

 ဦးစီးအောေှိ 

 အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

 ------------------ပမို န့ယ် 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON SMALL DAM 

 

-၅၁- 

ပူးတွဲ(၂) 

သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

……….ေဏ္ဍာနှစ်၊ ………. တိုင်းရေသကကီး၊ ……ြရိုင်၊ ……..ပမို န့ယ်၊ ……ရကျေးေွာတွင်  

တစ်ေက်ေပ်ေည်တည်ရောက်မည့်စီမံြျေက် 

၁။ နိေါန်း 

၂။ ေည်ေွယ်ြျေက် 

၃။ ရောင်ေွက်မည့်ကာလ 

၄။ တည်ရနော 

၅။ လက်ေှိအကျေိုးခပုေွာ၏ ရေေေိှနိုင်မှုအရခြအရန 

၆။ လုပ်နည်း 

၇။ အကကမ်းေျေဉ်းစီမံြျေက် 

၈။ အရသးစိတ်စီမံြျေက် 

 (က) လုပ်ငန်းတာဝန်ြွဲရဝခြင်း 

 (ြ)  လုပ်သားလိုအပ်ြျေက်နှင့်ေေိှနိုင်မှု 

 (ဂ)  ေန်ပုံရငွလိုအပ်ြျေက် 

 (ဃ) ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲမှု 

၉။ ေည်အကျေိုးခပုမည့် ရေသြံလူဦးရေနှင့် တိေ စ္ဆာန်စာေင်း 

၁၀။ အရထွရထွ 

၁၁။ နိဂုံး 

၁၂။ပူးတွဲ 

     

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON SMALL DAM 

 

-၅၂- 

ပူးတွဲ(၃) 

သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

……….ေဏ္ဍာနှစ်၊ ………. တိုင်းရေသကကီး၊ ……ြရိုင်၊ ……..ပမို န့ယ်၊ ……ရကျေးေွာတွင်  

တစ်ေက်ေပ်ေည်တည်ရောက်ခြင်းလုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်းအစီေင်ြံစာ 

၁။ နိေါန်း 

၂။ ေည်ေွယ်ြျေက် 

၃။ တည်ရနော 

     (က)  တိုင်းရေသကကီး/ ြရိုင် 

 (ြ) ပမို န့ယ်/ ေပ်ကွက်/ ရကျေးေွာ 

 (ဂ) တည်ရနော (ရကျေးေွာရခမပုံညွှန်း) 

၄။ ောသီဥတု 

 (က) ပျေမ်းမျှေမိုးရေြျေိန် 

 (ြ) ပျေမ်းမျှေအပူြျေိန် 

၅။ ရေသတွင်းရေေေိှမှုအေင်းအခမစ်မျေား 

 (က) ေည် 

 (ြ) ရေတွင်း/ရေကန် 

၆။ တစ်ေက်ေပ်ေည်အမျေိုးအစား 

၇။ ရခမအမျေိုးအစား 

၈။ တည်ရောက်သည့်စနစ်(လူအား/စက်အား) 

၉။ တစ်ေက်ေပ်ေည်အေွယ်အစား 

 (က) တမံအေှည် 

 (ြ)  တမံအခမင့် 

၁၀။ ရေသိရုလှာင်နိုင်သည့် ဂါလံ 

၁၁။ ရေဝင်ရောက်နိုင်မှုအရခြအရန 

၁၂။ ေည်ရေအကျေိုးခပုမှုအရခြအရန 

 (က) ရကျေးေွာရပါင်း 

 (ြ)  အိမ်ရထာင်စု/လူဦးရေ 

 (ဂ)  အိမ်ရမွးတိေ စ္ဆာန် 

 (ဃ) စိုက်ပျေိုးရခမ 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON SMALL DAM 

 

-၅၃- 

၁၃။လမ်းပန်းေက်သွယ်ရေးအရခြအရန 

၁၄။ အရထွရထွ 

၁၅။  ဝန်ြံြျေက် 

 

 

 

၁၆။ အထက်ပါလုပ်ငန်းကုိ (                       )ရနတ့ွင် သွားရောက်စစ်ရေးပပီး မှန်ကန်ပါ 

သခေင့် ေက်လက်တင်ခပအပ်ပါသည်။ 

 

 

 (                      ) 

 လက်ရထာက်ညွှန်ကကားရေးမှူး 

 အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

 ----------ြရိုင်၊ --------ပမို  ့

 

ေက်စွဲ၊

စစ်ရေးအတည်ခပုသူ လုပ်ငန်းတာဝန်ြံ 

 

 

 

 

(                         ) 

ဦးစီးအောေှိ 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 

 

 

 

 

(                         ) 

ရတာအုပ်/ရတာအုပ်ကကီး 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

-----------ပမို န့ယ် 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON RAIN WATER PUMPING PIPE 

LINE 

 

       

 

 

 

 

 

 

ခမစ်ရေရြျောင်းရေသွယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းရောင်ေွကေ်ာတွင ်

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း   
 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON RAIN WATER PUMPING PIPE 

LINE 

-၅၄- 

ခမစ်ရေရြျောင်းရေသွယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းရောင်ေွက်ောတွင် 

လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက်လိုက်နာလုပ်ရောင်ေမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

(Standard Operating Procedure on River Water Pumping Pipe Line) 

ခမစ်ရေရြျောင်းရေသွယ်ယူခြင်း ။     တစ်နှစ်ပတ်လုံးစီးေင်းလျှေက်ေိှသည့် ခမစ်ကကီးမျေား၊ 

ရြျောင်းမျေားနှင့် တူးရခမာင်းမျေားမှ ရေကို ရေစုပ်စက်အသုံးခပု၍ ပျေိုးဥယျောဉ်လုပ်ငန်းမျေား 

အထူးစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးလုပ်ငန်းမျေားနှင့် ရေသြံမျေား၏ ရသာက်သုံးရေ လိုအပ်မှုကုိ 

ခေည့်ေည်းရပးနိုင်ရေးအတွက် သွယ်ယူခြင်းခေစ်ပါသည်။  

လုပ်ငန်းစဉ်-၁။ တည်ရနောရေွးြျေယ်ခြင်း 

 ခမစ်ရေ၊ရြျောင်းရေသွယ်ယူေန် အမှန်လိုအပ်သည့်အရခြအရနနှင့် နည်းပညာအေ 

သွယ်ယူနိုင်သည့် ရနောမျေားအား တာဝန်ေိှသူအေင့်ေင့်မှ စိစစ်ရေွးြျေယ်ေန်။ 

လုပ်ငန်းစဉ်-၂။ စီမံြျေက်ရေးေွဲတင်ခပခြင်း 

 ပူးတွဲပါပုံစံအတိုင်း စီမံြျေက်ခပည့်စုံစွာရေးေွဲတင်ခပေန်။ 

လုပ်ငန်းစဉ် -၃။ လုပ်ငန်းပပီးစီးရကကာင်း အစီေင်ြံစာရပးပိုတ့င်ခပခြင်း 

  လုပ်ငန်းပပီးေုံးရကကာင်းအစီေင်ြံစာကုိ လုပ်ငန်း ရောင်ေွက်ပပီးစီးပပီးသည့် အြျေိန်မှ 

(၁)လ အတွင်း ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းမျေား (Soft copy / Hard Copy )  ( မရောင်ေွက်မီ ၊ 

ရောင်ေွက်ေဲ ၊ ရောင်ေွက်ပပီး) နှင့်တကွ ဦးစီးရုံးြျေုပ် သို ့မပျေက်မကွက်တင်ခပေန်။ 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON RAIN WATER PUMPING PIPE 

LINE 

-၅၅- 

ပူးတွဲ 

သယံဇာတနှင့် သောဝပတ်ဝန်းကျေင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကကီးဌာန 

အပူပိုင်းရေသစိမ်းလန်းစိုခပည်ရေးဦးစီးဌာန 

……….ေဏ္ဍာနှစ်၊ ………. တိုင်းရေသကကီး၊ ……ြရိုင်၊ ……..ပမို န့ယ်၊ ……….တွင်  

ခမစ်ရေ၊ရြျောင်းရေသွယ်ယူမည့်စီမံြျေက် 

၁။ နိေါန်း 

၂။ ေည်ေွယ်ြျေက် 

၃။ ရောင်ေွက်မည့်ကာလ 

၄။ တည်ရနော 

၅။ လက်ေှိအကျေိုးခပုနိုင်မည့်ရနောနှင့်အကျေိုးခပုနိုင်မည့်အရခြအရန 

၆။ လုပ်နည်း 

၇။ အကကမ်းေျေဉ်းစီမံြျေက် 

၈။ အရသးစိတ်စီမံြျေက် 

၉။ ေက်စပ်ဌာနမျေား/နည်းပညာကျွမ်းကျေင်သူမျေား၏အကကံခပုြျေက် 

၁၀။ နည်းပညာအေ အေင့်ေင့်သွယ်တန်းေမည့်ပုံစံ 

၁၁။ တွက်ြျေက်မှုကုန်ကျေစေိတ် 

၁၀။ အရထွရထွ 

၁၁။ နိဂုံး 

၁၂။ပူးတွဲ 

     

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON RAIN WATER PUMPING PIPE 

LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရေေေှိရေးအရကာင်အထည်ရော်ရောင်ေွကခ်ြင်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) ON RAIN WATER PUMPING PIPE 

LINE 
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