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SLPရလင္ဝ း္ေက ပ္ ညးေညေနည္သေ ည ရ ငေပေ္ေည ငစ္ ပ္္ာ လးေင္ပ္သန ေဝသလင္ဝ ္းေက ပေ္ညညေ္ န္းေအမပင္မေးေ ညးေမ  ပည္ော ပင 
ခ ္းေမ ေးေးသာလမမ ညးေးသက  ္းေမေ ညးေသကေကက္္ စေပင္ ည ေက္မမမ ေးေးသ  းေေ းညေက္သစႏမလ   ္ ္ဲမမသာ လပ္ ္းေ  ပင္သလငန္က္ နေေေမႏကလ 
ေၾကလ လးေသ  ္ မေပ္မမသေန ေမ င္အလ္ာက္မ င္ညည  ရေးေ နေသက မ ကႏငစ္  သအ စ္လု ျနည္ပါသည္။ 

အၽြ၀ငဆပငတိဆုအဆမမၸီသသညင လဆပငခ၀င္းအပင၀ွသံသမ ာ္းရ လဆပငခ၀င္းက ္းအးအုာယငာီမံ ၀ငခ ြ္႔မႈ ဆဆံ္းျ တင  အငမ ာ္းး၊ လဆပငခ၀င္းအပငးွသံသမ ာ္းရ  
ာသညင္းမ ်င္းာသညင္းအမင္း လိဆအင၀ာမႈလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆရကအ ၀ပငမႈုုိွကာု၀ငး၊ ပတငဝ၀င္းအ ခငအအ္႔ျ တငမႈလသမႈကု္းးွခငႏွင့္ အဆပင   ပငကု္း (ESG) 
ာြမင္းကဆာခငုသညငအတြအင အသိကပ္း အသသညီျ ခင္းအျပခင ၀ိဆခငခံတအာ  ႑ာကု္း အ ြ္ု႔ အာသညင္းမ ာ္းမွ ု၀ငပံဆကခြု ုွိကု္းရကလ ွာ 
အငလႊာတခငျ ခင္းးွခငႏွင့္ တိဆ္းတအငကအာခငကဆာခငု ြအင၀ိဆခငကာု၀င အထသ္း္၀ငကဆာခငမႈရကပ္းလ အငု ိွပိသသညငသည္။   

SLP ပတငဝ၀င္းအ ခငကု္းုာ အဆမမၸီသသညင အကမၻာဒီ္းယာ္းး၊ အခငဒိဆ၀္ီးုွာ္းး၊ လာအိဆး၊ မကလ္းုွာ္းး၊ရ ျမ၀ငမား၊  လိာငပိဆခငး၊ ာအၤာပသး၊ ထိဆခင္းးွခငႏွင့္င့္ဗ ီ
ယအင၀မငအပိအဝခင ာီ္းပြာ္းကု္းလဆပငခ၀င္းအ႑မ ိဆ္းာံဆ၀ွခငႏွင့္ ၀ိဆခငခံတအာတုာ္းာီု ခငမႈကအာအငတြခင တုာ္း္ခငအသအိမတွငျပ  ရ ကအာခငျမ 
ခငမႈ မ ာ္း ုုိွ ထာ္းကသာ အဆမမၸီတာင ဆလသညင္းရျ ာငပိသသညငသည္။ ထိဆခအျပခင fortune ၅္္ ာာုခင္း္ခင အ  ိ ုကသာ အမာၻုအဆမမၸီမ ာ္းးွ 
ခငႏွင့္လသညင္းလအငတြ္႔လဆပငကဆာခင ္႔ႏွင့္ျပီ္းရျ ာငပိသသညငသည္။ ထိဆမွ သာမအ ၀ိဆခငခံတအာ အ အီ္းဆံဆ္း အ အကံပ္းအ ြ္ု႔ အ   ိး၊ရႏွင့္အမၻာလဆံ္းဆိဆခငုာာသညင္း  
မ ်င္း လိဆအင၀ာမႈအဆမမၸီအ  ိ ုးွခငႏွင့္လသညင္း သ္ီးသ၀ငု   တိငဆအငျပီ္း အကုွႏွင့္ကတာခငအာုကွဒသ တာငကလွ ာအငတြခင အ အကံပ္းလဆပငခ၀င္း မ ာ္း 
အသသညီကဆာခငုြအငကပ္းလ အငု ွပိိသသညငသည္။ 

 

 

“SLPရပတငဝ၀င္းအ ခငကု္းုာ သသညင အကုွုကတာခငအာုွတာင ြခငလဆံ္းတြခင သ ာဝပတငဝ၀င္းအ ခင အုသညငအကသြ္းရျမခႏွင့္ငမာ္းကု္း 
ဆိဆခငုာလဆပငခ၀င္းမ ာ္းး၊ လသမႈကု္းး၊ အ ၀င္းမာကု္း အာအြယငကာာခႏွင့္ငကုွာအငမႈမ ာ္း း၊က ္းအးအုာယင ာီမံ ၀ခင ြ္႔မႈ လဆပငခ၀င္းးွခႏွင့္င 
ပတငသအငကသာ အာဆီယံ အႀအံကပ္း ဝ၀ငကဆာခငမႈ လဆပငခ၀င္း ဆိဆခငုာ အသိအမွတငျပ လအငမွတငု ုွိထာ္းကသာ အဆမမၸ ီ
တာင ဆျ ာငပိသသညင” 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

အၽြးငဆပငတိဆုရ ုံဆ္းတြခင ၀ိဆခငခံတအာမွ အၽြမင္းအ ခငအ ြ္႔ခမ ာ္းးွခငႏွင့္ အာဆယီံမွ အ ခငႏွင့္္တငလိဆအင၀ာကသာ အၽြမင္းအ ခငသသအ ြ္ု႔  မ ာ္းပိုိွပိ 
သသညငသည္။ ထိဆုမ ွသာမအ အ ယငရျပ၀ငခကသာ အြ၀ငယအငတြခင္းရကထာအင ံ  အငုုွငိထာ္းကသာ လဆပငက ာငအိဆခင အငမ ာ္း းခွငႏွင့္အတသ အာဆယီ ံ
ကဒသတာငကလွ ာအင ၀ယငပယငအသီ္းသီ္းးွခငႏွင့္ တုာ္းာီုခငကု္း အ႑မ ာ္းတြခင အုသညငအကသြ္းရ ျမခငႏွင့္မာ္းကသာ အ ြ္႔ခမ ွ ပတင္၀င္းအ ခငး၊ 
လသမႈကု္းး၊ လံဆျ ံ ကု္း းွခငႏွင့္ရက ္းအးဘုယင ာီမ ံ၀ငခ ြ္႔ျ ခင္း ၀ွခငႏွင့္ အ အကံပ္း္၀ငကဆာခငမႈမ ာ္းရကပ္းလွ အငုွပိိသသညငသည္။  

အၽြ၀ငဆပငတိဆခရအႀအံကပ္း  အငမ ာ္းသသညငအာ်ငအျမ္႔ ာီ္းပြာ္းကု္းအျမခငအကပပၚ အကျ  ံျပီ္းး၊ ုခွင္းလခင္းပြခငႏွင့္လခင္းာြာ ဆအငသြယင 
ရကဆာခငုြအင လ ွအငု ိွျပီ္း အျမခႏွင့္ငဆဆံ္း ာအငမႈလဆပငခ၀င္း ာံ  ိ၀ငာံသညႊ၀င္းမ ာ္း ၀ွခငႏွင့္ ၀ိဆခငခံတအာ အကလႏွင့္အအ ခငႏွင့္ကအာခင္း လမင္းသညႊ၀င  အငမ ာ္း 
အာ္း လိဆအငကလ ာသညီကထြာြာ လိဆအင၀ာကဆာခငုြအငလွ အငုွပိိသသညငသည္။  

SLP ပတင္ ၀င္းအ ခငကု္းုာသသညင အလြ၀ငအမခင္း ထိ ိဆအငလြယငကသာ ာီမအံိ၀င္းအမ ိ ္းမ ိ ္းအိဆ လအငကတြခလဆပငကဆာခင ္႔ႏွင့္ သ္းျပီ္း အလဆပငအပင 
းွံသသမ ာ္းထံမွလသညင္း လဆပငကဆာခင  အငမ ာ္းရ အုသညငအကသြ္းအကပပၚ တတယိပိတီအက၀ျ ခငႏွင့္ လဆပငကဆာခငသခငႏွင့္သသညငမ ာ္း 
အိဆရ ကာႏွင့္ကာႏွင့္ာပငာပင လဆပငကဆာခင၀ိဆခငက အာခင္းရကထာအင  ံ အငမ ာ္း အ ိဆခငအမာ ုုွထိာ္းျပ္ီးျ ာငပိသသညငသည္။ ထိဆႏွင့္အျပခင အၽြးငဆပငတိဆ 
ုအက၀ျ ခငႏွင့္ရျ ာင၀ိဆခငကျ ုိွ ရ ကသာ ႑ာကု္းုာ းွခငႏွင့္ ဂဆၸငသအိၡာပိဆခင္းဆိဆခငု ာတာ္၀ငု ွိျ ခင္း  အျမ္႔အတသ လိဆအငပိလ အငုွိကသာ 
ထိ ိဆအငလြယငကသာ ပတင္၀င္း အ ခငဆိဆခငုား၊ လသမႈကု္းဆိဆခငုား၊ အ ၀င္းမာကု္းး၊ လံဆျ ံ ကု္း းွခငႏွင့္ရက ္းအးဘုယင ာီမ ံ၀ငႏွင့္ ြ္႔မႈ အာိၥုပငမ ာ္းအာ္း 
အထသ္းတလသညငာိတင္ခငာာ္း  မႈု ွျိပီ္း SLP ပတင္၀င္းအ ခငကု္းုာ အဆမမၸီသသညင  ာ္ီးပြာ္းကု္း၀ွခငႏွင့္ သအငဆိဆခငျပ္ီး ထိ ိဆအငလြယငကသာ 
အိာၥုပငမ ာ္းအာ္း အျပသညငႏွင့္အ္သိ ရျမခငျပ္ီးရျ ာငသျ ခငႏွင့္ လဆပငခ၀င္းအပင၀သံသမ ာ္း အက၀ျ ခငႏွင့္ ယံဆ အသညငာိတင  ာြာ အပငးွံ၀ိဆခငပိသသညငသည္။  

SLP ပတငဝ၀င္းအ ခငကု္းုာသသညင ာတခင ြ္႔ုာသညင္း  ိ၀ငမွွ၍ ပတင္၀င္းအ ခငး၊ လသမႈကု္းး၊ အ ၀င္းမာကု္းး၊ လံဆျ ံ ကု္းးွခငႏွင့္ရက ္းအးဘုာယငာမီံ ၀ငု 
 ြ္႔ျ ခင္းဆိဆခငုာ အ အံကပ္း လဆပငခ၀င္းမ ာ္းတြခင အကုွုကတာခငအာုွရ ်ီ္းကဆာခငအမတွငတဆံိပငတာင ဆအျ ာင  အီ္းထြာ္းလာလွ အငုွိပိ 
သသညငသည္။ 



  

Phaseရ2ရEnvironmentalရSiteရAssessmentရ(Phaseရ2ရESA)ရနညသ္ASTMရE1903-11ေ  ၚေညသ အမမႏာီေ  ပင္သ အမ ေေက္ရရ

 ညညစ္ညမ္းေမမက  သငက္္  က ္ာငာေအ ပး္ေအ စန္ည္ပါသည္။သေကက္။သPhaseရ 1ရ Environmentalရ Dueရ Diligenceရ (Phaseရ 1ရ EDD)ရ

ေကဲအ ငစ္စ္ မးေအ ပ္းေသမင  ပ္မႏကသင  ပး္ေငေေကဲသအ ငအ္ ပ္းေအ စာ္ခ ပ္သကပး္ေ  မသန   မ္ င္သ ညနညသ္ာက္ည  သေ အ ေ  သငစ္    ရ

 ၾကေပင္သာည္းေ ကေပ္းေးသသနမ  ပ္းေ ၾကေပ္းေေညာည္းေ ကေပ္းေးသညစည္မ္းေ   ၾကေပ္းေညီ အ္လ  နည္ပါသည္။သန   မ္ ဆင္သ ရ   ည  ပင္  မညာငရ

သညမ္းေ  မမမ ေသလင္ဝ ္းေက ပ္  ညေ  န ၾကေပင္ာည္းေသအ စ ္  ပ္နည္ပါသည္။သရ    ေက္သ လ လမ သ ာ္ လ္ ည္းော လ္္  ေ္သင  ပ္းေသPhaseရ 2ရ ESAရ

က  သ ငညေးေဥလ  သ မ  ပ္ညော  ေလ္  က္သ ငစ္စ ငင္စ္လ  ပ္းေသေအ စ္သ အမ  ညေသည ေမ ႏးေမမးသညစ္ညမ္းေမမအ စ္ စ နေသ အမ  ညေသ ေ လန္ မး္ေရ

လက္  က္မမမ  ပ္ညေသက စၥညလ္သမ ေးေက  သနကမ္  ပ္ညေသ   ပ္ပလ၏သငညေးေဥလ    ပင္သေညႏသာ  က ္ာ ေညႏ ရသ္ မေပ္ညက္္ လးေလု ျနည္ပါသည္။ 

SLPရ လင္ဝ း္ေက ပ္ ညးေညေသနည္သ ည  ပင္  မသညစ္ညမး္ေမမသေကဲအ ငစ္စ္ မးေအ ပ္းေ  ပင္သစႏမလ   ္ ္ဲအ ပ္းေသဝ ္ မေပမ္မမ ေးေက  သPhaseရ 1ရ

EnvironmentalရSiteရAssessmentရမ သPhaseရ2ရESAရIntrusiveရSiteရInvestigationရေမပင္ေရ သင ာ ေကာ္ လးေင္ပ္သေ လးေင္ပ္းေရသ

စႏစစ္ ာငာေအ ပ္းေမ ေးေးသက  ကင္  ပာ္က ္ငရ္က္ပ္းေမပ္းေသ မးေအမ ္းေအ ပ္းေသမ ေးေင   က  သ မေပ္ညက္္အ ပ္းေအ ပင္သင က နညင္သညစ္ညမ္းေမမ လအသ

ကရေက္ေရေးေမ ေးေက  သ  ေ္အလ လးေ   ပ္လု ျနညပ္ါသည္။ 

ေညညေ္ နး္ေသေေမ လ  က ္ ပင္သရ  ္းေ  ္လ္မမမ ေသPhaseရ2သေကဲအ ငစ္ႏစစ္မမသာ လပ္ ္းေင  ပ္းေ၏သ   ပမ္ေနညင္သေ င္အမစင္စ္  လပသ္အ စန္ရ

ည္ပါသည္။သရ   ေအလပ္သ SLPရလင္ဝ ္းေက ပ္ ညးေညေသနညသ္ အမ မလ ေကလအ ပး္ေးသ အမာီေငလးေအ ပး္ေးသ သအမ ေေက္ ညင္ပ္းေသစကက္ ည ကေသငလမ္ပ္ရ

အ ပ္းေင   က  သေ ငရ္ေၾက္လမ ေးေနညင္သေန ေမ ငသ္အလ္ ရေက္ လသ  ကသ္ညည  ရေ းေနေသက ္ရည  ကင္ေမ ေးေ၏သစႏမလက္လက္ဲမမအ ပင္ကဆာခငသ

ုြက္လု ျနည္ပါသည္။သ  အမမႏာီေသ  ပင္သ ည သမလ ေမ ေးေသက  သPhaseရ 1ရ ESAသ  ာငာေမမမ ေးေမ သ ေင    လစၥည္းေမ ေးေ  ပင္သ ေင ္္ဲသစမ္းေနလ္ လႏးေသ

 ၾကေပး္ေသ န  ေစေ္သ ရေသက္ လလု ျနည္ပါသည္။သကပ္းေစမး္ေနလ္မမမ ေးေက  သSLPရက ရေက္ လသနညင္သISO:ရ၁၇ ၂၅သဌေ     ပ္ပလသ ေင္ ္ဲ  ္းေရ

မ ေးေင္ပ္နေသ ေင္ ္ဲစမ္းေနလမ္မအလ္လု ျနည္ပါသည္။ 

စမ္းေနလ္ရက္္ည  ာေ နေသ ေင    သစစ္ မးေမမညာ ္မ ေးေက  သလု ျဝပ္မမက  ္းေငစ္  စႏေငက္္သက  ္းေ က ္းေသ ာငာေသငက္္  က္ လႏးေသ

ညစ္ညမ္းေမမအ စ္ စ နေသက  က္စေးေအလ္လု ျဝပ္က  ္းေငစ္  သရ င္ လးေ လႏးေသ  ေက္ညာ ေ္သမပင္က  သနကမ္  ပ္ညေ   ပ္ပလ၏သင က  နေသTireရ

Riskရ Screeningရ Levelသ   ပင္သ    ပ္းေသက ဥ္လု ျနည္ပါသည္။သနင္မ ငစ္လသ    ္စလ မ ္းေရက္သ က ေ္ာ္ ္   နေသညာ မ္ ေးေက  သ ေရလးေသ

QuantitativeရRiskရAssessmentရ(QRA)ရက ္္လ ်ဴငေသလ လစလပကသ္ငည္ မေက္ငက္္  က္ လႏးေသ အမ  ညေ၏သေမ  င္ကက္သညာငသညမငရ

ရးေမမသေ  ေရေးေက  သလ   ကေပ္းေ ေေပ္သစႏစစေ္ငည္အလ္ည သ္ေမလ္အ စ ္စ နေသညာ ေ္မပင္က  သေငည္အလ္ လးေ   ပ ္နေသTireရ 2ရ

SiteရSpecificရScreeningရLevelsရက  ရ င္ လးေလု ျနည္ပါသည္။ 

ေကက။္သ  ေကရ္လ္စစ္ မးေ င္ရည    က္မ ေးေေညသေ   ္ရ နေသ ည  မသစနညင္လစၥည္းေမ ေးေနည္သSSTLsရရက ္က ေ္ာ္ ္  ာ ပ္ရသ

ရ   လစၥည္းေန   မ္ င္သကပ္းေလစၥည္းေညည  ညေသ က ္အမနည္သ  းေေ းညေကသ္ကေကက္္ ညးေသက စၥမ ေးေသ မေပ္ညက္္ညမညင္သ က္ အမ္ နတငရ

မွင္မည္ပါသည္။သရ   ေအလပ္သSLPရလင္ဝ ္းေက ပ္ ညးေညေသနည္သညစ္ညမ္းေသ အမ  ညေသငစ္  ာ လးေက  သစႏစစ္ေကဲအ င္ လးေအ ပး္ေ  ပင္သက ခးေသစ လစမ္းေရ

စစ္ မးေအ ပ္းေမ သညာ ္မ ေးေက  သစႏမလ   ္ ္ဲသ လးေ နေသဝ ္ မေပ္မမမ ေးေ လးေအ ပး္ေးသPhaseရ 1ရ ESAရစစ္ မးေရေးေမမေ လၚသေ အ အလ္သေ လးေင္ပ္းေရသ

စႏစစ္ ာငာေအ ပ္းေသ  ပင္သက  ကင္  ပ္သ မးေအမ း္ေကပ္္းေမပ္းေအ ပ္းေမ သငစမ္ပင္သPhaseရ 2ရ ESAသ  အမ  ညေသေ နးေစ ငသ္စစ္ မးေမမက  သရ ာ လ္ရ

ရ မေပ္ လးေလု ျနည္ပါသည္။သရ  မ ငစ္မပင္သညစ္ညမ္းေ အမေ  ေရေးေနည္သနင္မ င္ေမပင္သေင  ပ္းေေငေသရက္ က ေ္ာ္ င  ရရ

ကၾကေပး္ေရ င္ရည  ညလု ျကသPhaseရ3ရESRရညစ္ညမ္းေ အမ  ညေသန  ္စပ္ ေေပ္သအလ္အလပသ္ မေပ္ညက္္အ ပ္းေသေမပင္က  သမကာ္က္ ဆာခငရ

ုြက္ လးေလု ျနည္ပါသည္။သေကက။္သPhaseရ 2ရ ESAရမ သညအလ ာ္ည္သစစ္ မးေ လႏးေ  ေက္သရက္ ္လၚာေ နေသ ညရ   ပင္သ အမရ င္ပ္ ေင သလရ

စၥည္းေလု ျဝပ္မမနညသ္SSTLsလမေကရက္ က ေ္ာ္ ္  လု ျကသရ   က္ အမက  သ  းေေ းေညက္သစႏမလ   ္ ္ဲမမာ လ္ မေပည္ ာ္  ေလ္ကသာရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရရ

 အမ  ညေသေအ စ္သေကဲအ ငလ္ု ျနည္ပါသည္။ 

 

သညစည္မး္ေ   နေသာ လပ္ း္ေ ပ္သ္ငည္  ညေေေးေသအလ ာ္ညန္ လးေနလသ္ေကဲအ င ္လးေအ ပး္ေ  ပင္သစႏမလ   ္ ္ဲအ ပး္ေ 

 

 

 

Phaseရ2သန ေဝလင္ဝ ္းေက ပ္ရ  ္းေန မ္းေ ညးေမ  ပ္ညေသေကအဲ င္စစ္ မးေအ ပ္းေ 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

  

  

Phaseရ2Aရန ေဝလင္ဝ ္းေက ပ္သေ းညေက္နက္ ညေက္မမသလမေကက  သေကအဲ င္သစႏစစ္အ ပ္းေရ 

SLPလင္ဝ ္းေက ပ္ ညးေညေနည္သ  ေက္မ လးေ လၚသက္ ္လ ်ဴငေ ည္းေလညေမ ေးေက  သေန လးေအလ္ာ က္သညစ္ညမ္းေသအ ပ္းေသ္း ျခင္း (Potentialရရ

ContaminantရofရConcern)ရ(PCoC)ရက  သေရလးေအလ္ရေးေစစ္ မးော က္ည  လု ျနည္ပါသည္။သရ   ေအလပ္သညစ္ညမ္းေ စ နေသ ေင လစၥည္းေမ ေးေသ အမရ

ရ းသ ညရ းသ ာရ န   လ လရ  လငမမသ  ပင္သညစ္ညမ္းေမမသအ စ္   ပ္ အ မ ေးေသ နေသ အမ  ညေ ာငာေမ ္းေစစ္   ပန္ညင္က ည ကေရမ ေးေက  သေန လးေအလ္ရ  လႏးေသ

ာ လ္ပ း္ေမ ေးေသလ  မ  ရ  ညေက္သေမပ္ အလ စည ္သ မေပည္က္္ လးော က္ည  လု ျနည္ပါသည္။ 

ရ  

ေသရလးေအလ္သာ လ္ပ ္းေ ပ္္  ညေ၏သQuantitativeရ Riskရ Assessmentရ (QRA)ရ ေကဲအ င္စႏစစ္အ ပ္းေနည္သမည္နညင္သလင္ဝ း္ေက ပ္  ာငရ

ာေသ မ ္းေစစ္အ ပ္းေန   မ္ င္သလင္ဝ က္ ပ္သညစ္ညမး္ေမမက  သေရလးေအလ္ ာငာေသမ း္ေစစ္သ ာငသာေည ေ္ငက္သ္စလ လသေ အ  လသေကဲအ င္ရ

အ ပ္းေသာ လ္ပ း္ေအ စ္လု ျနညပ္ါသည္။သရ  မခ မကသ ာညမနပ္္းေသအ ပ္းေးသေစေးေေစေသစေးေ နေက္အ ပ္းေးသေ ညအလေးေသရ  င္ရအ ပ္းေမ သာလနေးေင   ၏သက  ္းေမေရ

ရ ညးေသရ    က္ စမမမ ေးေသေအလပ ္ညေညပး္ေသေအမစ္သ  ပင္သ ည  နင္ဝု ျကဲငန    နေန ေဝလင္ဝ ္းေက ပ္န   သညစ္ညမး္ေမမလ လရ  ရလငအ ပ္းေသမ ေးေရ က  ရ

ရ  ေ္ရ ငသ္ လးေလု ျနည္ပါသည္။သရ   ေအလပ္သေရလးေက္ ္လ ်ဴငေသလ လစလပက္မ ေးေက  သေန လးေအလ္ လႏးေသနကမ္  ပ္ညေသစလ    ္စလသညီ ္းေမ ေးေ  ပင္သ    ပ္းေက ဥ္ည ရ္သႀက ္ရ

ငပ္စ စအ္ ပင္သညစ္ညမ္းေမမသအ စလ္ေ္းေ   ပ္သ အ မ ေးေ နေ္း ျခင္း (Pointရ ofရ Exposureရ POE)ရ လမေကသက  သ   ေ္ရ ငသ္ လးေ   ပန္ာ  သရ ရ  ေက္အလ၀ငရရရရရ

သြာ္း နေသစ  စက္  သေ န လးေအလ္ လႏးေသ အမး သ ညသ  ပင္သာလနေးေင   ၏သက  ္းေမေသ ညးေေငက္န္ပင္သ ာ ေ္ နေသညစ္ညမ္းေမမသစလ    ္သစလ မ ္းေသရကသ္

POEလမေကမ ေးေ လႏးေသ အလ ာ္ည္အလ္အလပ္ည သ္ာ  ေလသ္   နေသေ  က သ အမ  ညေ၏သေမပင္သ္း ျခင္း (SSTLs)၏သေညပး္ေေအမစ္က  သ  ေ္ရ င္   ပ္    သ

ေငက္ာ္ည္းေသေန လးေသအလ္လု ျနည္ပါသည္။ 

လ လစလပက္မ ေးေနည္သ  ကေမသ  ကေမသ အလေပး္ောဲမမသညမလ္ ရ္းေ   ပ္နညင္သေငက္္သမ မ  ညး္ေ  ကရ္ေးေသ နေသလ လစလသပက္နညသ္

“ေညည္ေ န္းေေေမ လ  က ္ ပင္သရ  ္းေ  ္လ္မမမ ေသPhaseရ 2သ ေကအဲ ငစ္ႏစစ္မမသာ လပ္ ္းေင  ပ္းေ၏သ   ပ္မေနညင္သေ င္အမစ္ငစ္  လပ္သအ ာငရ

ပိသည္ပါသည္။သ ရ   ေအလပ္သ SLPရ လင္ဝ း္ေက ပ္ ညးေညေသနည္သ အမ မလ ေကလအ ပ္းေးသ အမာီေငလးေအ ပ္းေးသ သအမ ေေက္ ညင္ပ္းေသစကက္ ည ကေသရ

ငလမ္ပ္ရ အ ပး္ေင   က  သေ င္ရေၾက္လမ ေးေနညင္သေန ေမ ငသ္အလ္ ရေက္ လသ  က္သ ညည  ရေ းေနေသက ရ္ည  ကင္ေမ ေးေ၏သစႏမလက္လ္ကဲမမရ

ရအ ပင္ကဆာခငုြက္လု ျနည္ပါသည္။. ”  



 

လ လစလပက္မ ေးေနည္သ   ကေမသ   ကေမသ  အလေပး္ောမဲမသညမလ္ ရး္ေ   ပ္နညင္သေငက္္သမ မ  ညး္ေ  ကရ္ေးေသ နေသလ လစလပကန္ည္သငက္္  က္ရေးေရ

နညင္သေ အ ေ    ပင္သက  ကည္ႏည ္မ ေသော္ ္ေ ညးေႀကႏးေလု ျနည္ပါသည္။သဥလမေသော္ ္သညမလ္ ရ္းေ နေသhydrogeologicalရ စ စသ္ ငစ္  က  သ

ငက္္  က္မည္သမ  လု ျကသေမပင္မ ေးေသစေ္သလု ျဝပ္သ ္ရဲစည္းေသရေးေ နေသ္း ျခင္း (Multiedရ Layeredရ Model)ရလ လစလပကက္  သေန လးေအလ္ညလု ျနည္ပါသည္။သန   ရ

မ နေသ ညစ္ညမ္းေသမမနက္သ မေပ္သစ မင္ဝပ္မမသေ  ေရေးေအ စ္စဥ၏္သရပ္ည ေးေက္ဲအလေးေ နေသhydrogeologicalရ စ စသ္ ငစ္  က  သ ငအ္ငရ

  က္   ပ္မည္ရ အ စန္ည္ပါသည္။ရ သ လ လစလပက္မ ေးေသ ာ လ္ မေပမ္မင္ပ္သန သနေရ ရပည္ ေးေ နေသအ စ္   ပ္   ရ လု ျဝပ္မမက  သ ငက္္ရ င္ညေင္ပ္သ

Stochosticရ Probabilitiesရ Modellingရ Toolsရနညသ္ော္ ္ေန လးေသ ဝပ္လု ျနည္ပါသည္။သရ   ေအလပသ္င္က ္ က္ရေးေမမသ ညာ ္မ ေးေက  သရ င္ရ

ရ လးေညေသငပ္္ာညး္ေသ   ပမ္ေ လႏးေသအ စ္   ပသ္ အ မ ေးေ နေသညာ မ္ ေးေက  နေသရ င ္လးေလု ျနညပ္ါသည္။ 

QRAရ modelingရ က  သ ေန လးေအလ္ လႏးေသေ းညေကန္က္ ညေကမ္မသစႏမလ   ္ ္ဲရအ ပး္ေအလ္ာ လ္သစ င္  က လၾကည္စ္ေသေန လးေသအလ္   ပလ္ု ျနည္ပါသည္။သန   မ နေရသ

ာ လ္ပ း္ေေလ ္ လနလ၏သ ပက္  သမာ  ေလ္လသဲန လးေစ္ဲနညင္းသာ  ငေရကလ္  သန လးေနညင္ရသေအ စ္မ  ္းေသမ သ ည ေပ္က္ပ္းေ   ပ္မညသ္အ စန္ည္ပါသည္။သင လ ္ပရ္ဲရ

င္ပ္သQRAရmodelingရနညသ္value-engineeringရာ လ္ပ း္ေစဥ္ေသငက္သ္ေ ညးေလု ျ နေသေစ င္ေလ  ပ္းေအ စန္ည္ပါသည္။သSLPရေ  အ ပင္သင္ရ

က္  က္သ ာငာေမမ  ပင္သအ စ္   ပ္ က္္သောေးောေသည  နည္မ ေးေက  သ ငရ္ည  မမသQRAရလ လစလပက္သာ လ္ပ း္ေမ ေးေက  သဝ ္ မေပ္မမ လးေ   ပ္လု ျနည္ပါသည္။သ

ကခ္ ္ ငေ္မ ေးေ၏သကခ္မ္းေသက ပမ္မမ ေးေရငဲ္ပ္သာလနေးေမ ေးေ၏သက  ္းေမေ ညးေသသသေငက္္သQRAရ လ လစလပက္ာ လ္ပ ္းေသမ ေးေက  သေ နးေစ ငသ္ာ လရ္

ရ မေပ္သ လးေအ ပ္းေအ စ္လု ျနည္ပါသည္။သသေအလပ္သ အမ ေေက္ ညးသ အမ လၚ ည  ပင္သနက္ည  လင္ဝ ္းေက ပ္သေလပ္သ  ပင္သနင္ဝု ျင   သ ေင္ကာ္ညရ္

းေသလု ျဝပလ္ု ျနည္ပါသည္။သကခ္ ္ ငေ္မ ေးေ၏သ  န လသကခ္မ္းေက ပလ္ညေည ပ္မ ေးေသနည္သန ေဝသလင္ဝ ္းေက ပ္သရ  ္းေန မ္းေ ညးေရက႑င္ပ္သစ  ္  ၚရ

မမေမ ေးေမ လးော လ္ပ ္းေမ ေးေေငက္္သလ လစလပက္မ ေးေသစေ္က  သေ ကေပေ္သရ ည ္ ေ္သ မေပ္ည္က္ လးေ ဲင လႏးေသအ စလ္ု ျနည္ပါသည္။သကပ္းေေ ၾ ကေပ္းေရ

ေညေ  ပင္သလင္နက။္သ   ပ္ပလငသကေသေငက္္ာညး္ေသ ညးေနေးေအ   ္    ဲင လႏးေသအ စ္လု ျနည္ပါသည္။ 

 
Phaseရ3သန ေဝလင္ဝ ္းေက ပ္သ  နငစ္ ္ပ္က  သအလ ္ာည္အလ္အလပ္သမမ္္းေမလအ ပ္းေ 

န ေဝလင္ဝ ္းေက ပ္န   မ္ င္သာလနေးေမ ေးေေ လၚသေ းညေကက္  ညေက္   ပန္ည္္  ကလမ   ပ္ နေသ ေေက္လု ျနကမ္  ပ္ညေသ  နရ

ေမ  ္းေေစေးေမ ေးေေငက္္သQRAရလ လစလပက္မ ေးေမ ေသညစ္ညမ္းေမမက  သ ာငာေည သ္ ညးေမ္ရဲေးေ နေသလ လစလပက္မ ေးေအ စ္ လႏးေသPhaseရ3သအလ ္ာသညငရ

ရအလ္အလပ္မမ္္းေမလအ ပ္းေေငက္္သေ  ကသ ညည္ညက္္လု ျနည္ပါသည္။သညစည္မ္းေသ အမ  ပင္ ညက  သ ညရ္ အလေပ္းေ ကည္ ေးေ လးေသအ ပး္ေအ ပင္သာလရ က  ္းေမေ ညးေ  ပင္ရရသ

လင္ဝ း္ေက ပ္ေ လၚသေ းညေက္မအ စ ္  ပ္ ငေငနည္ေရ သ အမမႏာီေ  ပင္သ အမ ေေက္ ညသ ညေ ု ျကပး္ေည ပ္းေ ေေပာ္ လ္ မေပအ္ ပ္းေမ ေရသ

အလ ္ာညမ္မ္္းေမလအ ပ္းေသPhaseရ3သ၏သေစ င္ေလ  ပ္းေငစ္  သအ စလ္ု ျနည္ပါသည္။ 

SLPရ လင္ဝ ္းေက ပ ္ညးေညေသင္ပ္သRemediationရ Optionsရ Appraisalsရ က  သ ညစ္ညမ္းေ နေသ အမ  ညေသေငက္္သေနပင္ ာ ေ္မ လးေရ

ရ နေအလ ာ္ည္အလ္အလပ္သမမ ည္းောမ္းေမ ေးေသည ေ  ည္ေင္ပ္ေန လးေအလ္လု ျနည္ပါသည္။ရ  န    ည္းေစ စ္မ ေးေေန လးေအလ္သေန လးေအလ္အ ခင္းျ ခငႏွင့္ရသညာငသညမင္း

ရရရရရ နေ အမ  ညေသေင္ကသ္RemediationActionPlan(RAP)သ အလပ္မပအ္ ပ္းေ  ပင္သေရလးေငပ္ ု ျ  အ ပ္းေသ ည္းေစဥင္္ပ္သေန လးေအလ္   ပရ္

ရ နေရသေ နးေစ င္သRemediationရDesignရမ္ ဲလးေအ ပ္းေင   သေငက္သ္ော္ ္ေ ရေက္ေကလအလ္လု ျနည္ပါသည္။ 

ကခ္ ္ ငေ္မ ေးေ၏သဝ ရ္မ္းေမ ေးေနညသ္စႏမလ   ္ ္ဲအ ပ္းေးသ ႏး  ပ္းေရ င္အ ပး္ေသ  ပင္သော္ ္ညမလ္ ရး္ေ လႏးေသစ  ္  ၚမမမ ေးေ နေသ  မသ  ပင္သ အမ အာအငရရ

 ညညစ္ညမ္းေမမသအလ ာ္ည္အလ္အလပ္အ ပ္းေသစႏမလက  ္းေမ ေးေက  သက မးေ  ပင္  ႏသေမပ္ အလ ေေပသ္အမပ္စေ္သာ လ္ မေပ္   ပ ္ဲငနလမ ေးေသအ စ္လု ျနည္ပါသည္။ရသ

ရ   ေအလပ္ညစ္ညမး္ေ  မသအလ ာ္ည္အလ္အလပ္အ ပး္ေသာ လ္ပ း္ေစဥမ္ ေးေသေင္က ္ႏး  ပ္သးေရ င္အ ပး္ေးသေ ကေပ္ေရည ္ ေ္အ ပ္းေးသစႏမလရ   ္ ္ဲအ ပ္းေ  ပင္ရသ

ာ လ္ မေပ္  ကေ္မပင္င  ပ္းေ၏သမ င္ငမး္ေမ ေးေမ သ ေင    သစမ္းေနပ ္ ကသ္ညာ ္သ  ပင္သၾကညင္ညမ စစ္ မးေအ ပ္းေသေ  ကေ္ာက္မ ေးေသရ

ေအလညင္ေစ လလု ျဝပ္ နေသPhaseရ3ရRemediationရValidationရReportရက  ရ င္ လးေလု ျနည္ပါသည္။ 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLPရ လင္ဝ း္ေက ပ္ ညးေညေသ၏သာ လ္ပ ္းေေ ္ဲရဝပသ္ဝ ရ္မ္းေမ ေးေနညသ္က က္အလ  ္ က္  ဲနေသညစ္ညမ္းေသ အမ  ညေသအလ္သအလပ္အ ပ္းေက  သနမေရ

ည  းေက သေပ္  ပ္ ႏကေသေ ငး္ေေ  ၚသေငက္ေ္သ  က္လု ျဝပ္ နေသ ည္းေလညေသမ ေးေက  သေန လးေသအလ္အ ပ္းေင္ပ္သေ ငရ္ေၾက္လည  ေ လသနေမကရသ

းႏဝ ည္းေေညသည စ္ညမ္းေသ အမ  ညေသအလ ာ္ည္အလ္အလပ္အ ပ္းေးသ အမ မးေသ ၾကေအ ပ္းေသ  ပင္သ ေင  ေငင္  းေအ ပ္းေသ ညး္ေအ ပင္သအလ္အလပ္အ ပ္းေသေရလးေေရ

မပင္လု ျဝပ္ နေသ ညး္ောမ္းေမ ေးေက  သေန လးေသ  အ ပ္းေင္ပ္လု ျသေ င္ရေၾက္လသည  နလမ ေးေသအ စ္ၾကလု ျနည္ပါသည္။သရ  မခ မကသSLPရလငဝ္ ္းေက ပ္ ညးေရညေသ

ဝ ္ရမး္ေမ ေးေနညသ္Phaseရ 3ရ Environmentalရ Remediationရ ဝ ္ မေပ္မမသ လးေညေင္ပသ္ေ ကေပး္ေမ လးေသကခ္မး္ေက ပ္သေ င္ရေသရ

ၾက္လည  ေ လမကသ ေေမႏကလသ   နင္ပ္းေမ သအလညင္္ပ္းေသအလည္လသက မ ကႏမ ေးေသအ စ္ၾက နေသ ေင သ မးေဝု ျးော လ္ပ း္ေးသေႀကႏးေစေးေသစက္မမသာကမ္မရသ

ာ လ္ပ း္ေမ ေးေးသ ည လ  ပင္န ေ သ ေင္ ပရ္ရ ငာ္ လ္မမးသ မ ္ရအလ ္လ   ္းေ ညးေသာ လ္ပ ္းေသေငက္သ္ာ လ္ပ း္ေည ပ္သာ  ေလ္ နေက႑င္ပ္သလလးေရ

ရ လု ျပ္းေလု ျဝပေ္ႀကလ လးေသ မေပ္ညက္္ လးေလု ျနည္ပါသည္။သာ လ္ပ ္းေသေလ္  လနလမ ေးေ၏သစႏမလက  း္ေမလသၾကမ္းေမ ေးေက  သ ငေပး္ေ လလု ျကသ ပ္င္အလ္  က္အ ပင္သ

 ငေပး္ေ လ ာငာေ   ပ္လု ျနညပ္ါသည္။ 

 

 

 

“ကခ ္္ ငေ္မ ေးေ၏သဝ ္ရမ္းေမ ေးေနည္သစႏမလ   ္ ္အဲ ပ္းေးသ ႏး  ပ္းေရ င္အ ပ္းေသ  ပင္သော္ ္ညမလ္ ရး္ေ လႏးေသစ  ္  ၚမမမ ေးေ နေ  မသ  ပင္သရ

 အမ ေေအငကုညစ္ညမ္းေမမသအလ ္ာည္အလ္အလပ္အ ပ္းေသစႏမလက  ္းေမ ေးေက  သကမးေ  ပင္  ႏသွ၍ေမပရ္ရ အလ ေေပ္သအမပ္စ္ေသာ လ္ မေပ္   ပ္ ဲငရ

နလမ ေးေသအ စ္လု ျနည္ပါသည္။.ရ”ရ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ညစည္မး္ေ   နေသာ လပ္ း္ေ ္ပ္သ  ညေေေးေရာာိာငကပ္းျ ခင္း 

 Phase 2 Contaminated Site Assessment Services Environmental Quantitative Risk Assessment Services 

 Phase 2 Environmental Site Assessments 

(ASTM E1903-11) 

 Soil and Groundwater Contamination Surveys 

 Site Investigation Design, Supervision and 

Reporting 

 Field Monitoring and Sampling 

 Preparation of Contract Specification and 

Health and Safety Plan 

 Robust QA/QC Procedures 

 Environmental Risk Assessment Modelling 

 Human Health Risk Assessment Modelling 

 Derivation of Tier 2 Site-Specific Contaminant 

Screening Levels 

 Derivation of Site-Specific Remedial Targets 

 Deterministic and Probabalistic Modelling 

Capabilities 

 Strict QA/QC Procedures 

Phase 3 Contaminated Site Management Services  

 Remediation Options Appraisals                

 Remediation Action Plans 

 Remedial Works Design and Specification 

 In and Ex-situ Remediation Solutions 

 Works Supervision and Quality Assurance 

 Remediation Validation Reporting 

  

 

“ပတင္၀င္းအ ခငကု္းုာသသညငရPhaseရ ၃ရ ပတင္၀င္းအ ခငဆိဆခငုာရျပ၀ငလသညငအဆာာ္းျ ခင္းရ္၀ငကဆာခငမႈမ ာ္းအာ္းရအာဆီယံရရ

ကဒသတာငရကလွ ာအငမတသအြ္႔ျပာ္းကသာ၀ယငပယငာံဆရလဆပငခ၀င္းာံဆမွရလဆပငခ၀င္းအပငးွံသသမ ာ္းအတြအငရလဆပငကဆာခငကပ္း ္႔ႏွင့္ကသာရ

သအငရကသျပ ရကလာအငာုာရလဆပငခ၀င္းအကတြု အ အံ မ ာ္းုွိပိသသညငသည္။” 

“အၽြးငဆပငတိဆု ရအက၀ျ ခငႏွင့္ရျ ာင၀ိဆခငက  ုွိကသာရ ႑ာကု္းးွခငႏွင့္ရဂဆၸငသိအၡာပိဆခင္းဆိဆခငုာရတာ္၀ငယသျ ခင္းအျပခငထိ ိဆအငလြယငကသာရပတငရ

္၀င္းအ ခငရ၀ွခငႏွင့္ရလသမႈကု္းဆိဆခငုာရျပာ၀ာအကပပၚရလဆပငခ၀င္းအပငးွံသသမ ာ္းရအက၀ျ ခငႏွင့္ရSLPပတင္၀င္းအ ခငကု္းုာရရ၏ခင္းာီ္းပြာ္းဆိဆခငရရ

ုာရရထိ ိဆအငလြယငမႈမ ာ္းရအာ္းရအိဆခငတြယငကျ ုွခင္းရးိဆခငျ ခင္းရအကပပၚရယံဆ အသညငာိတင  ၀ိဆခငပိသသညငသည္။” 

 



ရရရရရရရရ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အၽြးငဆပငတိဆရခရရလဆပငခ၀င္းအပငးွသံသမ ာ္း 

 SLP ပတငဝ၀င္းအ ခငကု္းုာသသညင တာငအမၻာလဆံ္းမွ အြ္႔ျပာ္းျ ာ္း၀ာ္းကသာ လဆပငခ၀င္းအပငးွံသသမ ာ္း းွခငႏွင့္ အာဆယီံကဒသတကလၽွာအငုွိ 

ာီ္းပြာ္းကု္း းွခငႏွင့္ ာအငမႈအ႑အတြအင ာီမအံိ၀င္းး၊ အကဆာအငအ်ီ္း းခွငႏွင့္ လဆပငခ၀င္းမ ာ္းအကပပၚ အကျ  ျံပီ္း လဆပငကဆာခငကပ္းက၀ပိသသညငသည္။ 

အၽြးိဆပငတိဆ ခရ လဆပငခ၀င္းအပငးွသံသမ ာ္းမွာ အမၻာႏွင့္ အႀအီ္းဆဆ္ံး ၀ိဆခငခံကပိခင္းာံဆ အဆမမၸီႀအီ္းတာင  ိ ုတိဆခပိဝခငျပီ္း ပသ္းတြ္႔ အတိဆခငပခင  ံ္၀ငကဆာခငမႈ 
မ ာ္းအိဆ အကုွခကတာခင အာုွ၀ယငပယငမ ိ ္းာံဆတြခင လဆပငအိဆခငက၀ အကသာ အမၻာႏွင့္ထိပငတ၀င္း အဆမမၸီ ခိ္းဆယငမွ ပတင္၀င္းအ ခငး၊ အ ၀င္းမာကု္း 
းွခငႏွင့္ႏွင့္ရက ္းအးဘုယငအခင္းုွခင္းကု္းဆိဆခငု ာ အ အံကပ္းလဆပငအိဆခငက၀ အသသညငႏွင့္အဆမမၸီးွာငဆယငးွခငႏွင့္လသညင္းပသ္းတြ္႔လဆပငကဆာခင္၀ငကဆာခငမႈကပ္း   
က၀ပိသသညငသည္။ အၽြးငဆပငတိဆရခရရအ  ိ ုကသာရလဆပငခ၀င္းအပငးွသံသမ ာ္းမွာရကအာအငပိအတိဆခင္းရျ ာငပိသသညငသည္။ 

  ကလက အာခင္းလဆပငခ၀င္း  UTC Aerospace Systems, Chrom Alloy 

  ာိဆအငပ  ိ္း-ာီ္းပြာ္းလဆပငခ၀င္း  Olam International, Wilmar International 
  ကမာငကတာငယာ်ငရလဆပငခ၀င္း  Mitsubishi, Johnson Controls, Maxion Wheels 
  ဓာတဆပာၥသညင္းလဆပငခ၀င္း  Huntsman, Solvay, Semperit AG, Brenntag 
  ာြမင္းအခငရလဆပငခ၀င္း  Alstom, General Electric, Karpowership Asia 
   ႑ာကု္းလဆပငခ၀င္း  ANZ Banking Group, Mizuho Bank, IFC 

  အာိဆ္းု  Commonwealth of Australia, Myanmar Government 

  အ အီ္းာာ္းရာအငမႈလဆပငခ၀င္း  General Electric, Alstom, Pandrol 
  ဟိဆတယငးွခငႏွင့္ရ ုီ္းသြာ္းလဆပငခ၀င္း  SPA, YOMA, Oakwood Asia 
  ကုအာ္းလွ ပငာာငရလဆပငခ၀င္း  Kansai Electric Power 
   အာမ ံရလဆပငခ၀င္း  McLarens Young International 
  ၀ိဆခငခံတအာရ ြံချ ိ ္းတိဆ္းတတငမႈရလဆပငခ၀င္း  InfraCo Asia Development 
  ကျမးွခငႏွင့္ႏွင့္ရႏွင့္ပိဆခငဆိဆခငမႈ  Crown Property Bureau, YOMA, SPA, CBRE, Colliers 
                   အဆ၀ငထဆတငလဆပငခ၀င္း  Mars Inc, Omron, Coca Cola, Reckitt Benckiser 
 ရသတဘ ကင့္ဗဒရလဆပငခ၀င္း  Siam Metal Recycle 
  သတဘ တြခင္းတသ္းရလဆပငခ၀င္း  Shwe Taung Group 

           ကု၀ံးွခငႏွင့္ရဓာတငကခြခ  Tokyo Gas, PTT, ENi S.p.A, Weatherford 
  ကပ ာႏွင့္ တင၀ွခငႏွင့္ရာအစကလဆပငခ၀င္း  Oji Paper 
  ကဆ္း္ိ္းလဆပငခ၀င္း  Novartis, GPO (Thailand), Cardinal Health 
  ျပ၀ငလသညငျပသညငႏွင့္ျ ိ ္းရာြမင္းအခငလဆပငခ၀င္း  Gamesa, Sun Edison 
  လသသံဆ္းအဆ၀ငထဆတငလဆပငကု္းရလဆပငခ၀င္း  Wilmar International, Outspan 
  ၀သညင္းပသညာပိဆခင္းဆိဆခငုာရကထာအငပႏွင့္ႏွင့္ံကု္းရလဆပငခ၀င္း  NORAD, IFC, MONREC 
    သညငထသညငရလဆပငခ၀င္း  Lenzing, Bangkok Kraft 
  ာြ၀ငုပာငပာၥသညင္းရလဆပငခ၀င္း  Brenntag, Baker Hughes (General Electric) 
  ကု၀ခွငႏွင့္ရပတငသအငကသာရလဆပငခ၀င္း  Carlsberg, Lenzing, Mars Inc 

 

  

 



  

SLP လင္ဝ ္းေက ပ္ ညးေညေ၏သလပ္မေ လးေ  ္လက္  သရ  ပ္းေ   ပပ္လသ  ္ ကေက္သ
သအမ  ္င္ပ္၂  ၀သ    စ္ကငည္းေကသစငပင္ည္ ရေပ ္ဲင လႏးေသမ ာ္းျပာ္း 
လာကသာ ာ လ္ပ ္းေေလ္  လနလမ ေးေသ  ပ္ငသစႏမလက  ္းော   ေလ္  က္မ ေးေသ
ေ လၚေ အ  လ ၂ ၁၆သ     စ္း ္ ဝု ျညႏာင္ပ္ သ အမ မ္ေ   ပ္ပလတြခင 
ည ္က  ္အမ  ္သေ လးေ ္ဲ က  သစငပင္ည္ ရေပ ္ဲငနညပ္ါသည္။ 
SLP ပတင္၀င္းအ ခငကု္းုာ အဆမမၸီရ ုံဆ္း၀ွာငုံဆ္းမွ အာဆယီံကဒသ တ 
ာင ဆလံဆ္းုွိ ာီမအံိ၀င္းမ ာ္းအာ္းကဆာခငုြအငက၀ျ ခင္းျ ာငျပီ္း အာဆယီံ၀ိဆခငခ ံ
တြခင္းင့္ဗဟိဆအ  အငအ  ာက၀ုာတြခငတသညငုိွက၀ျ ခင္းသသညင အာဆီယ ံ
၀ိဆခငခံမ ာ္းမွ လဆပငခ၀င္းအပင၀ွသံသမ ာ္းအာ္း အ  ိ၀င၀ွခငႏွင့္ တာငကျပ္းသည ီ
္၀ငကဆာခငမႈမ ာ္းရကပ္း၀ိဆခငု ၀ငု သညငသ၀ငျ ခင္းရျ ာငပိသသညငသည္။ 
SLP ပတင္၀င္းအ ခငကု္းုာသသညင အကမၻာဒီ္းယာ္း အခငဒိဆ၀ီ္းုာွ္းး၊ လာအိဆး၊ 
မကလ္းုွာ္းး၊ရ ျမ၀ငမား၊  လိာငပိဆခငး၊ ာအၤာပသး၊ ထိဆခင္းးွခငႏွင့္င့္ဗီယအငးိဆခငခ ံ
တာငကလွ ာအငုွ ိာီမအံိ၀င္းလဆပငခ၀င္းမ ိ ္းာံဆအာ္းရကအာခငျမခငာြာကဆာခငုြအင 
 ္႔ ျပီ္း အာဆယီံ၀ိဆခငခံ ၁္ ၀ိဆခငခံအ၀အင ၈ ၀ိခငခအံတြခင္း ္၀ငကဆာခငမႈ 
မ ာ္းအ တြအင အုသညငအကသြ္းဆိဆခငုာ ဂဆၸငျပ ဆဆတံ ဆိပငမ ာ္းုုွိ 
 ္႔ႏွင့္ျပီ္းျ ာငပိ သသညငသည္။  
 

အာဆယီဆံိဆခငု ာရအတိဆခငပခင  ံ

 

 အကမၻာဒီ္းယာ္း 

 အခငဒိဆ၀္ီးုွာ္း 

 လာအိဆ 

 မကလ္းုွာ္း 

 ျမ၀ငမာ 

  ိလာငပိဆခင 

 ာအၤာပသ 

 ထိဆခင္း 

 င့္ဗီယအင၀မင 



 

  

ကအာခငျမခငမႈရဆဆတဆံပိငမ ာ္း 

 

 

 

 

အၽြ၀ငဆပငတိဆခရ အိ ္းာာ္းမႈမ ာ္းအာ္း လဆပငက ာငအိဆခင အငမ ာ္းးွခငႏွင့္ လဆပငခ၀င္းအပငးွံသသမ ာ္းမ ွအသအိမတွငျပ  အသသညငႏွင့္အျပခင ပတင္၀င္းအ ခင ဆ၀င္း 
ာာငျ ခင္း ၀ွခငႏွင့္ ာီမံ ၀ငခ ြ္႔ျ ခင္း၀ယငပယငအတြခင္း  အ ိ္းပမင္းအာ္းထဆတငမႈမ ာ္းအာ္း အသအိမတွငျပ ဆဆ သံဆ္းဆယငကအ ာင  ီ္းျမခွငႏွင့္ုာတြခင ပတင္ ၀င္း 
အ ခငးခွငႏွင့္ လသမႈကု္းဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္း လဆပငကဆာခငျ ခင္း းွခငႏွင့္ တုာ္း်ပကဒဆိဆခငုာ လိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသ 
ရကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းး၊ ု၀ငပဆကံခြ အတြအငရ ကလၽွာအငလႊာမ ာ္း ရ ကထာအငပံႏွင့္ကပ္းျ ခင္း းွခႏွင့္ငလဆပငခ၀င္းတာင ဆ ာတခငအကအာခငအထသညငက ာငုာ 
တြခင လိဆအပငသသညငမ ာ္းအိဆ ာသညင္းမ ်င္း ာသညင္းအမင္းမ ာ္းးွခႏွင့္ငအသည ီ အ ခႏွင့္ငသဆံ္းကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္း္၀ငကဆာခငမႈမ ာ္းအတြအင SLP 
ပတင္၀င္းအ ခငရကု္းုာမွာ ဆဆု ိွုသသမ ာ္းတြခင တာင ဆအပိအ္ခငရျ ာငက အာခင္း ဂဆၸငယသာြာျ ခငႏွင့္ တခငျပအပငပိသသညငသည္။ 

ACQရအမၻာလံဆ္းဆိဆခငု ာဆဆရု္၁၁-ု္၁၀၁၉ 

ာဆကပိခင္း ႑ာကု္း အ႑းွခငႏွင့္   ိတင  အငထာ္းကသာ ဂဆၸငသအိၡာုွိ ACQ အမၻာႏွင့္ 
Mergers းွခငႏွင့္  Acquisition မဂၢဇခင္းမ ွSLP ပတင္၀င္း အ ခငကု္းုာအာ္း ပတင္၀င္းအ ခင တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္း လဆပငကဆာခငျ ခင္း 
းွခငႏွင့္ တုာ္း်ပကဒဆိဆခငုာ လိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀င ယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းး၊ ု၀ငပဆံကခြအတြအငရကလၽွာအငလႊာမ ာ္းရကထာအငပံႏွင့္ကပ္းျ ခင္း 
းွခႏွင့္င လဆပငခ၀င္းတာင ဆ ာတခငအကအာခငအထသညငရ က ာင ုာတြခင လိဆအပငသသညငမ ာ္းအိဆ ာသညင္းမ ်င္း ာသညင္းအမင္းမ ာ္းးွခႏွင့္ငအသည ီ
အ ခႏွင့္ငသဆံ္းကဆာခငု ြအငကပ္းျ ခင္း္၀ငကဆာခငမႈမ ာ္းအာ္း အာဆယီံ ၀ိဆခငခံ ဆယင၀ိဆခငခအံ၀အင ၈ ၀ိဆခငခအံတြခင္း လြ၀င ္႔ခကသာ ၆ 
းွာငတာအာလအတြခင္း (ု္၁၁-ု္၁၇) အတြခင္းလဆပငကဆာခငမႈအတြအင ဆဆ  ီ္းျမွခငႏွင့္ ရ ျ ခင္း  ံုသသညငႏွင့္အျပခင ု္၁၈ းွခငႏွင့္ ု္၁၀၁၉ 
 ဆးွာငအတြအငလသညင္း အာဆယီံ၀ယငပယငအတြခင္း ပတင္၀င္းအ ခင တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္း လဆပငကဆာခငျ ခင္း းွခငႏွင့္ တုာ္း်ပကဒဆိဆခငုာ 
လိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းအတြအင ဂဆၸငသတခင္း အီ္းမာ္းကသာ ဆဆအိဆ ု္၁၈ းခွငႏွင့္ ု္၁၀၁၉  ဆးွာငအတြအင 
ုုွိ ္႔ႏွင့္ပိသသညငသည္။ ထိဆုအျပခင ACQ ာာ တငပုိတငသတငမ ာ္းဆီမွ SLP ပတင္ ၀င္းအ ခငကု္းုာအာ္း အမၻာႏွင့္ာံ  ိ၀ငမွအီုသညငအကသြ္း အတြခင္း 
လိဆအငပိကဆာခငုြအငကသာက အာခငႏွင့္ အသအိမတွငျပ ကပ္းအပငသခငႏွင့္က အာခင္း ထသညငႏွင့္သြခင္းက ာငျပပိ သသညငသည္။ ၀ွာငာ်ငုလာဒငမ ာ္းအာ္း Financial 
Times တြခငထဆတငက္က အျခာလ အငုွိပိသသညငသည္။ 

 
• အာဆီယံကဒသ- ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၀၁၉ 

• အာဆီယံကဒသ- ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၈ 

• အကမၻာဒီ္းယာ္း - ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၆ (ဆဆုသသး၊ ၏ ၀ွာငရကျမာအငလဆပငကဆာခငျ ခင္း) 

• အခငဒိဆ၀ီ္းုွာ္း - ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၆ (ဆဆုသသး၊ ၏ ၀ွာင ရကျမာအငလဆပငကဆာခငျ ခင္း) 

• လာအိဆ - ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၆ (ဆဆုသသး၊ ၃ ၀ွာငရကျမာအငလဆပငကဆာခငျ ခင္း) 

• မကလ္းုွာ္း - ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၆ (ဆဆုသသး၊ ၏ ၀ွာငရကျမာအငလဆပငရကဆာခငျ ခင္း) 

• ျမ၀ငမာ - ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၆ (ဆဆုသသး၊ ၏ ၀ွာငရကျမာအငလဆပငကဆာခငျ ခင္း) 

• ာအၤာပသ - ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၆ (ဆဆုသသး၊ ၃ ၀ွာငရကျမာအငလဆပငကဆာခငျ ခင္း) 

• ထိဆခင္း - ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၆ (ဆဆုသသး၊ ၅ ၀ွာငရကျမာအငလဆပငကဆာခငျ ခင္း) 

• င့္ဗီယအင၀မင - ပတငဝ၀င္းအ ခငဆိဆခငုာ တုာ္း်ပကဒလိဆအပင  အငမ ာ္းအိဆ တာဝ၀ငယသကဆာခငုြအငကပ္းျ ခင္းဆဆ ု္၁၆ (ဆဆုသသး၊ ၃ ၀ွာင ရကျမာအငလဆပငကဆာခငျ ခင္း) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ထိဆခင္း၀ိဆခငခရံ(အာဆယီံရုံဆ္း   ပင) 

SLP Environmental Co., Ltd 

10/109, Floor 8, Trendy Office Building 

Sukhumvit Soi 13 

Klong Toei Nua, Wattana 

Bangkok, 10110, Thailand 

Telephone: +66 (0) 2168 7016  

Fax: +66 (0) 2168 7230   

  

  

္႔ျမ၀ငမာ၀ိဆခငခံုံဆ္း ြ္႔ 

SLP လင္ဝ ္းေက ပ္ ညးေညေသက မ ကႏသာႏမ ငင္ 

ည ္က  ္သစႏးေလ္ေးေ ညးေသစပ္ငေ 

ေမ င္သ97 (က)းသေ  ေက္ ေီ  လင  ပ္ာမ္းေး 

 ္ ္းေ မ ္ရ က္း၊ ည ္က  ္ မ ္ရး၊သအမ မ္ေ   ပ္ပလသည္။ 

 ဆ၀င္း +၉၅သ္း ျခင္း ( )သ၁၀၆ သ၃ ၄၂  
 အင(ာင) +၉၅သ္း ျခင္း ( )ရ၁၅၅ရ၆၅၏၇ 

  

Email: info@slpenvironmental.com 

For more information please visit: 

www.slpenvironmental.com 
  




