ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန် ့ခွဲမှုအစီရင်ခံစာ
(Revised EMP Report)
လုပ်ကွက်အမှတ် SGU-138 (A)၊ ဧရိယာ(၂၀) ဧက

ထွန်းရရွှေစင်သတ္တ ုတူးရော်ရရးကုမဏ
္ပ ီလီမိတက်
ဝါးပိုးချပ်ရေသ၊ နတ်ရတာင်ရကျးရွာအုပ်စု၊ စဉ့်ကူးမမို ့နယ်၊ ပပင်ဦးလွင်ခရိုင်၊
မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး

အစီရင်ခံစာရရးသားသူ
ဦးရေယျာသိန်း
ဝန်းကျင်ရေေပညာရှင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေူလိုင် လ၊

ရက်

မာတိကာ
အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံစာ
စဉ်

အ ကကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁.၀

နိဒါန်း

၁

၂.၀

စီမံကိန်းအ ကကာင်းအရာ ော်ပပချက်

၂

၂.၁

၂

ကုမ္ပဏီအ ကကာင်းအရာ
ောက်ဆက်တွဲ

က

၂.၂

စီမံကိေ်း၏တည် ေရာ

၂

၂.၃

စီမံကိေ်း၏ မ ေရာအကျယ်အ၀ေ်း

၂

၂.၄

စီမံကိေ်းကာလ

၂.၅

၂-၃

ောက်ဆက်တွဲ

ခ

ဆာင်ရွက်မည့်လပ
ု ်ငေ်းအဆင့်ဆင့်

၄

၂.၅.၁ စီမံကိေ်းအဆင့်ဆင့် ဆာင်ရွက်မှု
၂.၅.၂ တူး ော်မှုလုပ်ငေ်းစဉ်အဆင့်ဆင့် ဆာင်ရွက်မှု

၆

၂.၆

အစီရင်ခံစာ ရးသား ခင်းေည်းလမ်းနှင့်အ ောက်အေားများ

၆

၂.၇

အ ဆာက်အဦအ ရအတွက်

၇

၂.၈
၂.၉

မ အာက် ရနှင့် အကွာအ ေး
သုံးစွဲမည့် ဓါတုပစ္စညး် များအပါအ၀င် ကုေ်ကကမ်းပစ္စညး် များ

၂.၁၀ အသုံး ပုမည့်စက်ယန္တရားအင်အား
၂.၁၁ အသုံး ပုမည့်လုပ်သားအ ရအတွက်
၂.၁၂

တစ်ရက်အလုပ်လပ
ု ်ချေ်ိ

၇
၇-၈
၈
၈-၉
၉

၂.၁၃ ေုတလ
် ုပ်မည့်ေုတက
် ုေ်နှင့်ေွက်ရှိမှု

၉-၁၀

၂.၁၄ တစ်နှစ်အတွက် ရလိအ
ု ပ်ချက်နှင့် ရယူသုံးစွဲမည့် ရအရင်းအ မစ်

၁၀

၂.၁၅ တစ်နှစ်အတွက် လာင်စာဆီလုအ
ိ ပ်ချက်

၁၁

၂.၁၆ တစ် ေ့မိုင်းခွဲေတ
ု ်လပ
ု ်မည့်

၁၁

မစာပမာဏ

၂.၁၇ စွေ့်ပစ် ပစ္စညး် (အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိးု အ ငွ့)အမျုးအစား/ပမာဏ
ိ
၂.၁၈ နုေ်းစစ်ကေ်အ ရအတွက်
၂.၁၉

မ အာက်လှိုဏ်ဂူလုပ်ငေ်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး ဆာင်ရွက်ေားရှိမှု

၂.၂၀

မအသုံးချမှု

၂.၂၁
၃.၀

၄-၅

၁၁-၁၂
၁၂
၁၂-၁၃
၁၃

လမ်းပေ်းဆက်သွယ် ရး

ပမပုံနှင့်ကားချပ်များ

၁၃
၁၄

၃.၁

စီမံကိေ်းတည် ေရာ

မပုမ
ံ ျား( ောက်ဆက်တွဲ)

၃.၂

လုပ်ငေ်း ဆာင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင်က
့ ားချပ်များ( ောက်ဆက်တွဲ)

၃.၃

စွေ့်ပစ်ပစ္စညး် ေွက်ရှိမှုနှင့် စွေ့်ေုတမ
် ည့် လုပ်ငေ်းစဉ်ကားချပ်များ

ဂ
ဃ

ii

( ောက်ဆက်တွဲ)
၄.၀

၅.၀

င

ကတိက၀တ်များ

၁၅

၄.၁

အစီရင်ခံစာ ရးသားသူ လိက
ု ်ောရေ် တာေေ်ရှိ သာ ကတိကေတ်

၁၅

၄.၂

လုပ်ငေ်းရှင်လုက
ိ ်ောရေ် တာေေ်ရှိ သာ ကတိကေတ်

၁၆

မူဝါဒ၊ ဥပ ဒနှင့် အေွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မူ ောင်များ

၁၇

၅.၁

စီမံကိေ်းဆိုင်ရာမူေါဒများ

၁၇

၅.၂

ပတ်ေေ်းကျင်ေေ
ိ ်းသိမ်း ရးနှင့်လူမှုဆိုင်ရာမူေါဒများ

၁၇

၅.၃

ဥပ ဒ၊ ေည်းဥပ ဒများ၊ လုပ်ေံးု လုပ်ေည်းများ၊ စံချေ်ိ စံညွှေ်းများနှင့်

၁၇

နိုင်ငံတကာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
၅.၃.၁ ဥပ ဒ၊ ေည်းဥပ ဒများ၊ လုပ်ေံးု လုပ်ေည်းများ

၁၈

၅.၃.၂ ပတ်ေေ်းကျင်ေေ
ိ ်းသိမ်း ရးနှင့် လူမှု ရးဆိုင်ရာ စံချေ်ိ စံညွှေ်းများ

၁၉

၅.၃.၂.၁

စွေ့်ေုတအ
် ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ

၁၉

၅.၃.၂.၂

ပတ်ေေ်းကျင် လအရည်အ သွးသတ်မှတ်ချက်များ

၂၀

၅.၃.၂.၃

ဆူညသ
ံ ံ

၂၀

၅.၃.၂.၄

လူမှု ရးဆိုင်ရာလိက
ု ်ော ဆာင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

၂၀

၅.၃.၃ ကျေ်းမာ ရးဆိုင်ရာ စံချေ်ိ စံညွှေ်းများ
၆.၀

၂၀

လက်ရှိပတ်၀န်းကျင်အ ပခအ န

၂၁

၆.၁ ရူပဆိုင်ရာပတ်ေေ်းကျင်

၂၁

၆.၁.၁

မမျက်နှာသွင် ပင်နှင့်

မဆီလာွှ အ ေအေား

၂၁

၆.၁.၂

မအသုံးချမှု

၂၁

၆.၁.၃

မလွှာ ပတ် ရွ့မှုနှင့် တိုက်စားမှုများ

၂၂

၆.၁.၄

ရာသီဥတု အ ခအ ေ

၂၂

၆.၁.၅

အင်းအိုင် ၊ ချာင်း မာင်းများ

၂၂

၆.၁.၆

ဆူညသ
ံ ံ

၂၂

ောက်ဆက်တွဲ
၆.၁.၇

ရအရည်အ သွး
ောက်ဆက်တွဲ

စ
၂၃-၂၅
စ

၆.၁.၈

လအရည်အ သွး

၂၅-၂၆

၆.၁.၉

မေုအ ခအ ေ

၂၆-၂၇

၆.၂ ဇီေဆိုင်ရာပတ်ေေ်းကျင်အ ခအ ေ
၆.၂.၁
၆.၂.၂
၆.၂.၃

သစ် တာနှင့် သစ်သီးေလံများအ ခအ ေ
တာရိုင်း တိရိစ္ဆာေ်များ
ငှက်မျုးစု
ိ ံ အ ခအ ေ

၂၇
၂၇
၂၇
၂၈

iii

၆.၃ လူမှုဘေ ပတ်ေေ်းကျင် အ ခအ ေ

၇.၀

၂၈

၆.၃.၁

အိမ် ောင်စု လူဦး ရ အ ခအ ေ

၂၈

၆.၃.၂

အ ခချ ေေိင
ု ်မှု

၂၈

၆.၃.၃

လူမျုးစု
ိ များ

၂၉

၆.၃.၄

ပညာ ရး အဆင့်အတေ်း

၂၉

၆.၃.၅

အလုပ်အကိုင်နှင့် အသက် မွးမှု အ ခအ ေ

၂၉

၆.၃.၆

စိုက်ပျုးိ မွး မူ ရး အ ခအ ေ

၂၉

၆.၃.၇

လူေုကျေ်းမာ ရး

၃၀

၆.၃.၈

ရွှေ့ ပာင်း ေေိုင်မှုများ

၃၀

၆.၃.၉

သယ်ယူပို့ ဆာင် ရးစေစ်

၃၀-၃၁

၆.၃.၁၀ လူေု ဆက်သွယ် ရးစေစ်

၃၁

၆.၃.၁၁ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ

၃၁

၆.၃.၁၂

သာက်သုံး ရ ရရှိမှု

၃၁

၆.၃.၁၃ တရားဥပ ဒ စိုးမိုးမှု

၃၁

၆.၃.၁၄ အစိုးရ မဟုတ် သာ အေွဲ့အစည်းများ

၃၁

ထိခက
ို ်မှုများနှင့် လျာ့ပါး စ ရး ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ

၃၂

၇.၁ ေစ်နိုင် ခရှိ သာ ေိခက
ို ်နိုင်မှုများ

၃၂

၇.၁.၁

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ေေ်းကျင်အ ပါ် ေိခက
ို ်နိုင်မှုများ

၃၂

၇.၁.၂

ဇီေမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ အ ပါ်ေိခက
ို ်နိုင်မှုများ

၃၃

၇.၁.၃

ဇလ ေဒဆိုင်ရာ

၃၃

ပာင်းလဲနိုင်မှုများ

၇.၁.၄

ရအရည်အ သွးနှင့် ရဓာတ် ပုပျက်စီး ခင်း

၇.၁.၅

ရရရှိနိုင်မှု

၇.၁.၆

စွေ့်ပစ်ပစ္စညး် များအား မ လျာ်မကေ်စွေ့်ပစ် ခင်း

၇.၁.၇

လအရည်အ သွးကျဆင်း ခင်း

၇.၁.၈

ဆူညသ
ံ ံနှင့် တုေ်ခါမှုများ ကကာင့် ေိခက
ို ်နိုင်မှုများ

၇.၁.၉

ကျေ်းမာ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး

၇.၁.၁၀ အများ ပည်သူအသက် မွးမှုနှင့် လူေုအ ခခံအ ဆာက်အအုံများ
၇.၂ စီမံကိေ်းလုပ်ကွက်အေီး၀ေ်းကျင်အ ပါ် ေိခက
ို ်နိုင်မှုများအား ဆေ်းစစ် ခင်း
၇.၃ စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းများ ကကာင့် ပတ်ေေ်းကျင်အ ပါ် ေိခက
ို ်မှုများနှင့်

၃၃-၃၄
၃၄
၃၄-၃၅
၃၅
၃၅
၃၅-၃၆
၃၆-၃၇
၃၇
၃၇-၃၉

လျာ့ချမည့် ေည်းလမ်းများ
၇.၄ ေစ် ပါ်လာမည့် ေိခက
ို ်မှုများအား လျာ့ေည်း စရေ် ဆာင်ရွက်မည့်

၃၉

အစီအစဉ်
၇.၄.၁

အသံဆူညမ
ံ ှုနှင့်ဆိုင် သာ စီမံခေ့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

၄၀

၇.၄.၁.၁ ေွက်ရှိမည့်အရင်းအ မစ်

၄၀

iv

၇.၄.၁.၂

လျာ့ချမည်ေ
့ ည်းလမ်း

၄၀

၇.၄.၂

တုေ်ခါမှုနှင့် ဆိုင် သာ စီမံခေ့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

၄၀-၄၁

၇.၄.၃

လေုအရည်အ သွး စီမံခေ့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

၄၁

၇.၄.၃.၁ ေွက်ရှိမည့်အရင်းအ မစ်

၄၁

၇.၄.၃.၂

၄၁

အေံ့အသက်နှင့် ဆိုင် သာစီမံခေ့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

၇.၄.၃.၃ အမှုေ်အမွှားနှင့် ဆိုင် သာစီမံခေ့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
၇.၄.၄

ပတ်၀ေ်းကျင် ရအရည်အ သွး ေိခက
ို ်မှုမရှိ စရေ် ဆာင်ရွက် ခင်း

၄၁-၄၂
၄၂

လုပ်ငေ်း

၇.၄.၅

၇.၄.၆

၇.၄.၄.၁ ေွက်ရှိမည့်အရင်းအ မစ်

၄၂

၇.၄.၄.၂

၄၃

လျာ့ချမည့် ေည်းလမ်း

စွေ့်ပစ် မစာ၊ စွေ့်ပစ်ခဲစာနှင့်ဆိုင် သာ စီမံခေ့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

၄၃

၇.၄.၅.၁ ေွက်ရှိမည့် အရင်းအ မစ်

၄၄

၇.၄.၅.၁

၄၄

လျာ့ချမည်ေ
့ ည်းလမ်း

သတ္တုတွင်းရှိ ရ မာင်းစေစ်

၄၅

ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး ဆာင်ရွက်ချက်များ
၇.၄.၇

ရွှေသတ္တုတူး ော်ေုတ်လုပ် ရးနှင့် သက်ဆိုင် သာ ဘးအန္တရာယ်

၄၅-၄၆

ကင်း ေး ရး ဆာင်ရွက်ချက်များ
၇.၄.၈

မ အာက်လှိုဏ်ဂူလုပ်ငေ်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စ ရး စီမံချက်

၇.၄.၉

ဘးအန္တရာယ်ရှိ စွေ့်ပစ်ပစ္စညး် များ စီမံခေ့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

၄၆-၄၇
၄၇

၇.၄.၉.၁ ေွက်ရှိမည့်အရင်းအ မစ်

၄၇

၇.၄.၉.၂ လျာ့ချမည့်ေည်းလမ်း

၄၇

၇.၄.၁၀ အပူဒဏ် ကာကွယ် ရး ဆာင်ရွက်ချက်များ

၄၇

၇.၄.၁၁ အစားအစာများ အန္တရာယ်ကင်း ေး စရေ် ဆာင်ရွက်ချက်များ

၄၈

၇.၄.၁၂ ကျေ်းမာ ရးဆိုင်ရာ ဘးအန္တရာယ်ကင်း ေး စ ရး ဆာင်ရွက်

၄၈-၄၉

ချက်များ
၇.၄.၁၃ သစ်ပင်စိုက်ခင်းများ ပေ်လည်စိုက်ပျုးမည်
ိ
့ အစီအစဉ်
၇.၄.၁၄

ဂဟစေစ် ေိေ်းသိမ်းမှု ဆာင်ရွက် ခင်းလုပ်ငေ်း

၇.၄.၁၅ လူမှုေေ်းကျင်အ ပါ် ေိခက
ို ်မှုရှိပါက ေိခက
ို ်မှုများ လျာ့ချမည့််

၄၉
၄၉-၅၀
၅၀

အစီအစဉ်
၇.၅

စီမံကိေ်းဧရိယာရှိ ေစ် ပါ်လာနိုင်သည့် ေိခိုက်မှုများနှင့် လျာ့ချမည့်

၅၀-၅၄

ေည်းလမ်းများ
၇.၆

လုပ်ငေ်းခွင်ဧရိယာတွင် ေစ် ပါ်လာနိုင်သည့် ဆိုးကျုးများအား
ိ

၅၄

အဆင်အ
့ တေ်းပမာဏ သတ်မှတ် ခင်း
၇.၇

စီမံကိေ်း ဆာင်ရွက် ခင်း ကကာင့် သဘာေနှင့် လူမှုပတ်ေေ်းကျင်အ ပါ်

၅၄-၅၉

v

ေိခက
ို ်နိုင်မှု အဆင့်အတေ်း ဆေ်းစစ် ခင်း
၇.၈

သုံးစွဲမည့် ဓာတုပစ္စညး် နှင့် ဘးအန္တရာယ်ကာကွယ် ရးအစီအစဉ်
၇.၈.၁

၅၉

ပဒါးသုံးစွဲမှု လုခံ ခုံ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ် ေိေ်းသိမ်း ရး စီမံချက် ၅၉
၇.၈.၁.၁

ပဒါးသုံးစွဲ ခင်း ကကာင့် ပတ်ေေ်းကျင်ေခ
ိ ိုက်နိုင်မှု

၅၉

၇.၈.၁.၂

ပဒါးအဆိပ်သင့် ခင်းလက္ခဏာများ

၆၀

၇.၈.၁.၃

ပဒါးအဆိပ်သင့် ခင်း ေစ်ပါက အ ရး ပါ်

၆၀

ဆာင်ရွက်မည့် ေည်းလမ်း
၇.၈.၁.၄

ပဒါးအဆိပ်သင့်မှု မ ေစ် စရေ် တားဆီးကာကွယ်မှု

၆၀

ေည်းလမ်းများ

၇.၈.၂

၇.၈.၁.၅

ပဒါးအန္တရာယ်မ ေစ် စရေ် လျာ့ချမည်ေ
့ ည်းစေစ်

၆၁

၇.၈.၁.၆

ပဒါးသို လှာင် ခင်း

၆၁

ဆိုင်ယာနိုက်သုံးစွဲမှု လုခံ ခုံ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ်ေေ
ိ ်းသိမ်း ရး

၆၁

စီမံချက်
၇.၈.၂.၁
၇.၈.၂.၂

ဆိုင်ယာနိုက် အဆိပ်သင့်မှု လက္ခဏာများ

အ ရး ပါ်ကုသမည်ေ
့ ည်းလမ်းများ
၇.၈.၂.၃

၆၁-၆၂
၆၂

ဆိုင်ယာနိုက် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စရေ်

၆၂-၆၃

ဆာင်ရွက်ရမည့်ေည်းလမ်း
၇.၈.၂.၄

ဆိုင်ယာနိုက်ပါေင် သာ ရများ

မ အာက်စိမ့်ေင်မှု

၆၃

မရှိ စရေ် ဆာင်ရွက် မည့်ေည်းလမ်း
၇.၈.၂.၅

ဆိုင်ယာနိုက်မှ အန္တရာယ်မ ေစ် စရေ် လျှာ့ချမည့်

၆၃

ေည်းလမ်းများ
၇.၈.၂.၆

ဆိုင်ယာနိုက် အဆိပ်သင့်မှု မ ေစ် စရေ် တားဆီး

၆၃-၆၄

ကာကွယ်မှုေည်းလမ်းများ
၇.၈.၂.၇
၇.၈.၃

ဆိုင်ယာနိုက် သို လှာင်ေားရှိ ခင်း

ယမ်းသုံးစွဲမှု လုခံ ခုံ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ရး စီမံချက်
၇.၈.၃.၁ ယမ်းများကိုပတ်ေေ်းကျင်ေခ
ိ ိုက်မှုမရှိ စရေ်

၆၄-၆၅
၆၅
၆၅-၆၆

သို လှာင်ေားရှိမည့်အစီအစဉ်
၇.၈.၃.၂

ယမ်းအသုံး ပု ောက်ခွဲ ခင်း ကကာင့် ေစ် ပါ်နိုင်သည့်

၆၆

အန္တရာယ်များ
၇.၈.၃.၃ ယမ်းအသုံး ပု ခင်းအတွက် ဘးအန္တရာယ်ကကိုတင်

၆၇

ကာကွယ်ရမည့် ေည်းလမ်း
၈.၀

ေးအန္တရာယ်ကာကွယ် ရးအစီအစဉ်

၆၈

vi

၈.၁

လုပ်ငေ်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိ စ ရး လ့ကျင့်သင်ကကားမှု အစီအစဉ်

၆၉

၈.၂

မီး ဘးအန္တရာယ်ကျ ရာက်ပါက ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်နှင့်

၇၀

ကကိုတင် ဆာင်ရွက်ေားရှိမှုများ
၈.၃

မုေ်တိုင်းအန္တရာယ် ကကိုတင် ပင်ဆင်ကာကွယ် ခင်း

၈.၄

ငလျင် ဘးအန္တရာယ် လျာ့ေည်း စရေ် စီမံ ဆာင်ရွက်ေား ခင်း

၇၁-၇၂

၈.၅

အ ရး ပါ်အ ခအ ေ တုံ့ ပေ် ဆာင်ရွက် ခင်း လုပ်ငေ်းစီမံချက်

၇၂-၇၃

၈.၆

အန္တရာယ်ရှိ စ သာပစ္စညး် များ ကိုင်တွယ် ဆာင်ရွက် ခင်း ေည်းလမ်းများ

၈.၇

လုပ်ငေ်းခွင် ဘးအန္တရာယ် ကာကွယ် ခင်း ဆာင်ရွက်မှုများ

၈.၈

အ ရး ပါ်အ ခအ ေတစ်ခုအတွက် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရမည့် ဌာေများ

၈.၉

မ အာက်သတ္တုတူး ော် ရးလုပ်ငေ်းများနှင့်ပတ်သက်၍

၇၁

၇၃
၇၃-၇၄
၇၄
၇၅

အန္တရာယ်ကျ ရာက်ပါက ဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်နှင့်
ကကိုတင် ဆာင်ရွက်ေား ရှိမှုများ
၈.၁၀ မိုင်းတွင်းပပိုကျ ခင်းနှင့် မိုင်းမ တာ်တဆ ေိခက
ို ်မိ ခင်းအတွက်

၇၅-၇၆

အ ရး ပါ်အ ခအ ေတွင် ဆာင်ရွက်မည့် ေည်းလမ်းများ
၉.၀

အများပပည်သူနှင့် တိုင်ပင် ဆွး နွးပခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ

၇၇

ထုတ် ော် တင်ပပပခင်း
၉.၁

အစိုးရဌာေများ၊ ဒသအုပ်ချုပ် ရးအေွဲ့များနှင့် တိုင်ပင် ဆွး နွး ခင်း

၉.၂

စီမံကိေ်းလုပ်ငေ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒသခံများနှင့် တိုင်ပင် ဆွး နွး ခင်း
ောက်ဆက်တွဲ

၁၀.၀

၇၇
၇၇-၇၈
ဆ

၉.၃

အများ ပည်သူနှင့် တိုင်ပင် ဆွး နွး ခင်းမှရလာဒ်များ

၇၈

၉.၄

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်မည့် တိုင်ပင် ဆွး နွးမှုများ

၇၉

၉.၅

သတင်းအချက်အလက်ေတ
ု ် ော်ချက်

၇၉

စာင့်ကကပ်ကကည်ရ
့ ှုပခင်းနှင့်ရန်ပုံ ငွလျာထားချက်
၁၀.၁

၈၀

စာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ် ဆးမည့်အစီအစဉ်

၈၀

ောက်ဆက်တွဲ

ဇ

၁၀.၁.၁

လေုအရည် သွးတိုင်းတာစစ် ဆး ခင်း

၁၀.၁.၂

ဆူညမ
ံ ှုနှင့်တုေ်ခါမှု

၁၀.၁.၃

အေံ့အသက်

၁၀.၁.၄
၁၀.၁.၅

ရအရည်အ သွးတိုင်းတာစစ် ဆး ခင်း
စွေ့်ပစ်ခဲစာနှင့်စွေ့်ပစ် မဆီလွှာများအား စာင့်ကကပ်ကကည်ရ
့ ှု

၈၀-၈၁
၈၁-၈၂
၈၂
၈၂-၈၃
၈၄-၈၅

စစ် ဆး ခင်း
၁၀.၁.၆

ကျေ်းမာ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရးစစ် ဆး ခင်း

၈၅

vii

၁၀.၁.၇

စာင်က့ ကပ်ကကည့်ရှု့စစ် ဆးမည့်အေွဲ့

၁၀.၂ ရေ်ပုံ ငွလျာေားချက်

၈၅-၈၆
၈၆

၁၀.၃ ပတ်ေေ်းကျင် စာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုမှုအစီအစဉ်(ဇယား)

၈၆-၈၈

၁၀.၄

၈၈-၈၉

စာင့်ကကပ်ကကည်ရ
့ ှုမည့်အစီအစဉ်တွင် တိုင်းတာစစ် ဆးမည့်
လိက
ု ်ောမှတ်များ

၁၁.၀ အေွဲ့အစည်းနှင့်ရန်ပုံ ငွလျာထားချက်

၈၉

၁၂.၀ စီမံကိန်း ကကာင့် ထိခက
ို ်ခံစားရသူများအ ပါ် လူမှုစီးပွား ရးဆိုင်ရာ

၉၀

ေွံ့ဖေိုး ရးလုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
၁၂.၁ ကုမ္ပဏီေေ်ေမ်း လုပ်သားများအတွက် လူမှု ရးဆိုင်ရာတာေေ်များ

၉၀

ဆာင်ရွက် ခင်း
၁၂.၂

ဒသခံ ပည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ရးဆိုင်ရာ ေွံ့ပေိုး ရးလုပ်ငေ်းများ

၉၀-၉၁

ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
၁၂.၃ လူမှုစီးပွား ရးဆိုင်ရာ ေွံ့ပေိုး ရးလုပ်ငေ်း (CSR) များအတွက်

၉၁-၉၃

ရေ်ပုံ ငွ လျာေားချက်
ောက်ဆက်တွဲ

ဈ

၁၃.၀ မိုင်းပိတ်သိမ်းပခင်းအစီရင်ခံစာ
၁၃.၁ လုပ်ငေ်း စတင် ဆာင်ရွက်ချေ်ိ မှ စတင်၍

၉၄
မဆီလာွှ များအား

၉၄

သီးသေ့်စုပုံေားရှိမှုအစီအစဉ်
၁၃.၂ အတားအဆီးေံရံများေားရှိမှု

၉၅

၁၃.၃ Underground Mining Method

၉၅

၁၃.၄ Open Pit Mining Method

၉၅

၁၃.၅ ကျေ်းမာ ရးနှင့် ဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး စစ် ဆး ခင်းအစီအစဉ်

၉၅

၁၃.၆ ေေ်ေမ်းများ

၉၅

ပာင်း ရွှေ့မည့် အစီအစဉ်

၁၃.၇ အစားေိးု သစ်ပင်များ ပေ်လည်စိုက်ပျုးိ ခင်း

၉၅

၁၃.၈ မိုင်းပိတ်သိမ်းပပီးကာလ ရေ်ပုံ ငွလျာေားချက်

၉၆

၁၃.၉ မိုင်းပိတ်သိမ်း ခင်းအစီရင်ခံစာ ရးသား ခင်း

၉၆

၁၄.၀ စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းပခင်း
၁၄.၁ ဆက်စပ်ဧရိယာရှိ ချာင်းများ၊ ရတွင်း၊ ရကေ်များ၊ ရေွက်
ပါက်များမှ

၉၇
၉၇

ရေမူောယူ၍ တိုင်းတာမည့် အစီအစဉ်

၁၄.၂

မဆီလာွှ ညစ်ညမ်းမှု ရှ/ိ မရှိ ပေ်လည်စစ် ဆးမည့်အစီအစဉ်

၉၇

၁၄.၃

လေုအရည်အ သွး ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ ပေ်လည်စစ် ဆးမည့်အစီအစဉ်

၉၇

viii

၁၄.၄ စွေ့်ပစ်ပစ္စညး် ၊ စွေ့်ပစ် ရနှင့် ပဒါးဓာတ်ကကင်းပါေင်မှု စစ် ဆး ခင်း

၉၇

၁၄.၅

၉၈

ဆာက်လပ
ု ်ေားသည့်အ ဆာက်အဦနှင့် စက်များ ပေ်လည်
ေယ်ရှားမည့်အစီအစဉ်

၁၄.၆ ေုံးအုပ်ေား သာ မသား ပါ်တွင် ဒသနှင့်သင့် လျာ် သာ

၉၈

အပင်များ ပေ်လည်စိုက်ပျုးမည်
ိ
့အစီအစဉ်

၁၅.၀

၁၄.၇ ရံပုံ ငွေားရှိ ခင်း

၉၈

၁၄.၈ လုပ်ကွက်ဧရိယာ ပေ်လည်အပ်နှံ ခင်း

၉၉

စာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုပခင်း

၉၉

၁၆.၀ သုံးသပ်အကကံပပုတင်ပပချက်

၁၀၀

၁၇.၀ နိဂုံး

၁၀၁

ကျမ်းကိုးစာရင်း

၁၀၂

နာက်ဆက်တွဲများ(က-ဌ)

၁၀၃

၁.၀

နိဒါန်း
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊

နတ်ရတာင်ရေသ၊

ဝါးြိုးချြ်ရကျး ွာအနီး

သတ္တုတွင်းဝန်ကကီးဌာန၊ ဝန်ကကီးရုံးမှ
က်ရန့

ဧက(၂၀) ှိ

လုြ်ကွက်အမှတ်

SGU-138(A)တွင်

က်စွဲြါ ဓာတ်သတ္တုအရသးစားထုတ်လုြ် န် (၁၅. ၂. ၂၀၁၂)

က်စွဲြါခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် ၀၀၇၅/၂၀၁၂ ပြင့် အရသးစားတူးရြာ် ထုတလ
် ုြ်ခွင့် စတင်၍

ှိခဲ့ပခင်းပြစ်ြါသည်။ ထို့ရနာက် ြထမအကကိမ် စာချုြ်သက်တမ်းတိုးပခင်း လုြ်ငန်း များကို (၁၅-၂၂၀၁၅) မှ (၁၄-၂-၂၀၁၆) အထိလည်းရကာင်း၊ ေုတိယအကကိမ် စာချုြ်သက်တမ်း တိုးပခင်းကို (၁၅-၂၂၀၁၆) မှ ((၁၄-၂-၂၀၁၇) အထိလည်းရကာင်း၊ တတိယ အကကိမ်အပြစ် (၁၅-၂-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၂၂၀၁၈) အထိလည်းရကာင်း၊ စတုတ္တအကကိမ်အပြစ် (၁၅-၀၂-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၀၂-၂၀၁၉) အထိ (၁) နှစ်
သက်တမ်းတိုး၍ လုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
ထွန်းရ ွှေစင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရေသ ှိ ဝါးြိုးချြ်ရ ွှေလြ
ု ်ကွက်
SGU-138(A)တွင် ရ ွှေသတ္တုြါဝင်နှုန်းမှာ 3 PPM ခန့်
တူးရြာ်ရောင် ွက်

ှိြါသည်။ ကုမ္ပဏီအရနပြင့် ရ ွှေသတ္တု

ာတွင် ရပမအသုံးချမှု အနည်းေုံးနှင့် လုြ်ငန်းရ ကာင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်

ထိခက
ို ်မှု အနည်းေုံးပြစ်ရစ န် ရပမရအာက်လဏ
ှို ် တူးရြာ်ရ းစနစ်(Underground Mining
Method) ကို အသုံးပြု ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အရနပြင့် လိုက်နာ န် ှိရသာ ကတိကဝတ်များနှင့် အပခားကတိ
ကဝတ်များကိုလည်း ရလးစားလိုက်နာမြီး ြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင်ြါ ှိမြီး ြတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှု ရလျာ့ြါးရစရ းလုြ်ငန်းများအား ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အရနပြင့် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ချမှတ်ထားရသာ ြတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရ း နှင့် လူမှုရ းေိုင် ာမူဝါေများအပြင် နိုင်ငံရတာ်မှ ချမှတ်ရြးထားရသာ သက်ေိုင် ာ
နည်းဥြရေများ၊ လုြ်ထံးု လုြ်နည်းများ၊ စံချန်ိ စံညွှန်းများနှင့် နိုင်ငံတကာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်
များ ကို ရလးစားလိက
ု ်နာ ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
ရေသခံပြည်သူများနှင့် တိုင်ြင်ရေွးရနွးညှန
ိ ှိုင်းမြီး ရေသခံပြည်သူများ၏ လူမှုရ းေိုင် ာ
ြွံ့မြိုးရ းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်မြီးစီးမှု အရပခအရနနှင့် ေက်လက်ရောင် ွက်မှုအစီအစဉ်များ
အား ချပြနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ထိ့အ
ု ပြင် စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင်တ
့ ွင် ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုစစ်ရေးမည့်
အြွဲ့ န်ြုံရငွလျာထားချက်များအား ရေသခံပြည်သူများ နားလည်သရဘာရြါက်ရစ န် ချပြရေွးရနွး
ခဲ့ြါသည်။
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများ မြီးေုံးချန်ိ တွင် မိုင်းြိတ်သိမ်းပခင်း၊ စီမံကိန်းြိတ်သိမ်းပခင်းနှင့် ရစာင့် ကြ်
ကည်ရ
့ ှုပခင်းလုြ်ငန်းများအား စနစ်တကျလုြ်ရောင်မြီး ေက်လက်ရောင် ွက်မည့် အစီအမံများနှင့်
န်ြုံရငွလျာထားချက်များကို ရေသခံများ နားလည်သရဘာရြါက်ရစ န် ချပြရေွးရနွးခဲ့ြါသည်။
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင်ရ
့ ောင် ွက်မှုအရပခအရနရ ကာင့် ြတ်ဝန်းကျင်အရြါ် သက်ရ ာက်
နိုင်မှုများနှင့် ကုစားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
ရောင် ွက် လျက် ှိြါသည်။

ှာရြွမြီး ြတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ ိုက်မှု အနည်းေုံး ပြစ်ရစ န်

၂.၀

စီမံကိန်းအဖကကာင်းအရာဖော်ပြချက်
၂.၁

ကုမ္ပဏီအဖကကာင်းအရာ
ထွန်းရ ွှေစင် သတ္တုတူးရြာ်ရ း ကုမ္ပဏီလမ
ီ ိတက်သည် ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ်

(၅၃/၂၀၀၆-၂၀၀၇) ပြင့် (၁၀.၄.၂၀၀၆)

က်ရန့တွင် စတင်ြွဲ့စည်းတည်ရထာင်ခဲ့ ာ မန်ရနဂျင်း

ေါရိုက်တာမှာ ရေါ် ကည် ကည်ရထွးပြစ်မြီး ေါရိုက်တာအြွဲ့ဝင် (၁)ဦး

ှိြါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏

ေက်သွယ် န်လိြ်စာမှာ အမှတ်(၅/၅၀၅)၊ ၈၁ လမ်းနှင့် ၈၂ လမ်း ကား၊ အရ ှ့ တနာဘုမ္ပိ၊
မဟာရအာင်ရပမမမို့နယ်၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကကီးပြစ်မြီး၊ ေက်သွယ် န်အမည်နှင့်ြုန်းနံြါတ်
မှာ ဦးလှပမင့်(တာဝန်ခံ) ၀၉-၂၀၀၂၆၀၁ ၊ ဦးရနမျုးဦး(လု
ိ
ြ်ကွက်တာဝန်ခံ) ၀၉-၄၀၂၇၀၃၁၉၅ ၊
Email လိြ်စာ hssmine@gmail.com ပြစ်ြါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ြတ
ုံ င်လက်မှတ်

အရထာက်အထားများ အား ဖနာက်ဆက်တွဲ (က) တွင် ရြာ်ပြထားြါသည်။
၂.၂

စီမံကိန်း၏ တည်ဖနရာ
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်ရ းလုြ်ကွက်သည်

မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရကျး ွာအုြ်စု၊ ဝါးြိုးချြ်
ရေသတွင် တည် ှိြါသည်။ တစ်လက်မ တစ်မိုင်စရကးပြင့် ရပမြုံအမှတ် ၉၃/ဘီ-၂ တွင်
ြါ၀င်မြီး ရပမြုံ ညွှန်းမှာ (A-965064, B-967064, C-969062, D-970061, E-967061,
F-967062) တို့အတွင်း တည် ှိမြီး မန္တရလး-ပမစ်ကကီးနားသွား ကားလမ်းမရဘး လက်ြံလှ ွာ
နှင့် (၁၅) မိုင်ခန့်အကွာ၊ နတ်ရတာင် ရကျး ွာ၊ ဝါးြိုးချြ် ွာများနှင့် (၃) မိုင်ခန့် အကွာတွင်
တည် ှိြါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အရပခစိုက်စခန်းနှင့် ရ ွှေသတ္တု ထုတလ
် ုြ်သန့်စင်မည့် ရန ာသည်
လုြ်ကွက် SGU-138 (A) နှင့် (၂) မိုင်ခန့်အကွာ ှိ နတ်ရတာင် ရကျး ွာအုြ်စု၊ ြါရြါရကျး
ွာတွင် တည် ှိြါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ရ ွှေဓာတ်သတ္တု တူးရြာ် ထုတ်လုြ် န် (၁၅. ၂. ၂၀၁၂)
က်ရန့ က်စွဲြါခွင့်ပြုမိန့်အမှတ် ၀၀၇၅/၂၀၁၂ ပြင့် အရသးစားတူးရြာ် ထုတလ
် ုြ်ခွင့် စတင်၍
ှိခဲ့ပခင်းပြစ်ြါသည်။
စီမံကိန်းလုြ်ကွက်အတွင်းနှင့် အနီးဝန်းကျင်တွင် ရ ဦး၊ ရ ထွက်ရြါက်များ၊ ပမစ်၊
အင်း၊ အိုင်များ မရတွ့ ှိ ဘဲ စီမံကိန်းလုြ်ကွက်၏ ရတာင်ဘက် (၂) မိုင်ရကျာ်ခန့် ကွာရဝး
ရသာ ြါရြါရကျး ွာ အနီးတွင်သာ ြါရြါရချာင်းအား ရတွ့ ှိ ြါသည်။
စီမံကိန်းလုြ်ကွက်၏ ရတာင်ဘက်တွင် ရမြိုကုမ္ပဏီ၊ အရနာက်ဘက်တွင် ရ ွှေရတာင်ညွှန့်
ကုမ္ပဏီတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ကြ်လျက်တည် ှိမြီး အရ ှ့ဘက်နှင့် ရပမာက်ဘက်တို့တွင် လုြ်ကွက်
မ ှိရသး ရသာရပမများ ပြစ်ြါသည်။
၂.၃

စီမံကိန်း၏ ဖပမဖနရာအကျယ်အဝန်း
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရ ွှေသတ္တု သက်တမ်းတိုးတူးရြာ်

ထုတလ
် ုြ်ခွင့်

ရ ွှေလုြ်ကွက် SGU-138 (A) ၏ ရပမဧ ိယာ အကျယ်အ၀န်းမှာ ၂၀ ဧက (၀.၀၈၀၉ စတု န်း
ကီလုမ
ိ ီတာ) ပြစ်ြါသည်။
၂.၄

စီမံကိန်းကာလ
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် SGU-138 (A) လုြ်ကွက်၏ မူလစာချုြ် သက်တမ်း

(၁)နှစ်အား (၁-၄-၂၀၁၅)

က်ရန့အထိ လုြ်ကိုင်ရောင် ွက်ခဲ့မြီးရနာက် ြထမအကကိမ်

စာချုြ်သက်တမ်းတိုးပခင်း လုြ်ငန်းများကို (၁၅-၂-၂၀၁၅) မှ (၁၄-၂-၂၀၁၆) အထိလည်း
ရကာင်း၊ ေုတိယအကကိမ် စာချုြ်သက်တမ်း တိုးပခင်းကို (၁၅-၂-၂၀၁၆) မှ
အထိလည်းရကာင်း၊ တတိယအကကိမ်အပြစ်

((၁၄-၂-၂၀၁၇)

(၁၅-၂-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၂-၂၀၁၈) အထိလည်း

ရကာင်း စာချုြ်သက်တမ်းတိုး၍ လုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ခဲ့ ြါသည်။ စတုတ္တအကကိမ်အပြစ်
(၁၅-၀၂-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၀၂-၂၀၁၉) အထိ ရောင် ွက်လြ
ု ်ကိုင်လျက်

ှိြ ါသည်။ ရ ွှေသတ္တု

တူး ရြာ်ထုတ်လုြ ် န်အတွက ် စာချုြ်သက်တမ်း တိုး ခွင ့်ပြုမိန ့်များအား ဖနာက်ဆက်တွဲ
(ခ) တွင် ရြာ်ပြထားြါသည်။ ကုမ္ပဏီအရနပြင့်စီမံကိန်း သက်တမ်းကာလ မှာ (၇) နှစ်ခန့်
ည် ွယ် လုြ်ရောင်ထားပခင်းပြစ်ြါသည်။
(က) ြထမနှစ်။
ခွင့်ပြုချက်

အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းမှ ခွင့်ပြုမိန့် မြီး သစ်ရတာဦးစီးဌာနမှ

မြီးရသာအခါ လုြ်ကွက်တိုင်းတာသတ်မှတ်ပခင်း၊ လုံခခုံရ းအ လိုအြ်ရသာရန ာ

များတွင် ခခံစည်းရိုးများ ကာ ံပခင်း၊ အုြ်ချုြ်မှုေိုင် ာရုံး၊ လူရနရောင်များ ရောက်လြ
ု ်ပခင်း၊
ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်နိုင်ရသာ ကျင်းတူး န်ရန ာများအား

ှာရြွစမ်းသြ်ပခင်းများကို

လုြ်ကိုင်ရောင် ွက်ြါသည်။
(ခ) ေုတိယနှစ်။ ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်နိုင်မည့် စမ်းသြ်စီစစ်သတ်မှတ်ထားရသာ ရန ာအား
စတင်တူးရြာ် ရောင် ွက်ြါသည်။ အင်းရြါက်ဝအား အခိင
ု ်အမာပြု တည်ရောက်ပခင်း
ဝင့်နှင့် ဝင်စ
့ င် ဝင်က့ ကိုးများ တြ်ေင်ပခင်းများပြုလုြ်၍ ရပမရအာက်လှိုဏ်တူးရြာ် ရောင် ွက်ခဲ့
ြါသည်။
(ဂ)

တတိယနှစ်။ ရပမရအာက်ရ ွှေြါ ပြုန်းရ ကာလွှာအတိုင်း လှိုဏ်တူး၍

ှာရြွ

လုြ်ရောင် ခဲ့ြါသည်။ ရပမရအာက်လဏ
ှို ်တူးရြာ် ာတွင်ရ ှးဦးစွာ (Cross-cut Tunnel)
နည်းကို အသုံးပြုရောင် ွက်ခဲ့ြါသည်။ ရနာက်ြိုင်းတွင် အရစာင်းေင်းတွင်းပြင့် တူးရြာ် န်
လျာထားြါသည်။ အလွှာတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကား ရဘးအန္တ ာယ်ကင်း ှင်းရစ န် မီတာ(၅၀)ခန့်
ကွာပခား၍ တူးရြာ်လြ
ု ်ကိုင်မြီး ရ ွှေသတ္တုြါပြုန်းရပမစာများကို

ှာရြွတူးရြာ် လုြ်ရောင်

သွားြါမည်။
(ဃ)
ရြး န်

စတုတ္တနှစ်။

အင်းအတွင်း လုြ်သားများ၏ လုံခခုံရ းအတွက် ရအာက်ေီဂျင်

ရလမှုတ်စက်နှင့် ရလြိုက်များတြ်ေင်ပခင်း၊ အင်းအတွင်း ှိ

ရ များစုြ်ထုတ် န်

အတွက် ရ ြိုက်လိုင်းများတြ်ပခင်း၊ Level ေုံ ြ်များတွင် လုြ်ငန်းခွင်အန္တ ာယ် ကင်း ှင်းရ း
အတွက် သံကူကွန်က စ်ပြင့် အင်းရထာင့်တိုင်များ တည်ရောက်ပခင်း၊ ရ ွှေသတ္တုြါ ပြုန်းရပမ
အရပခအရန ရတွ့ ှိမှုရြါ် မူတည်၍ လှိုဏ်ရြာက်ပခင်းများ ေက်လက် လုြ်ရောင်ြါမည်။
(င)

ြဉ္စမနှစ်မှသတ္တမနှစ်အထိ။ ရ ွှေသတ္တုပြုန်းရပမစာြါ ရကျာက်ရ ကာလွှာ ရန ာများ

အား ထြ်မံတိုးချဲ့ ှာရြွကာ စီးြွားပြစ်ေက်လက်ထုတ်လုြ်နိုင်မည့် အင်းများအား တူးရြာ်
လုြ်ရောင်လျှက် ှိ ာ ရ ွှေြါပြုန်းရပမစာရ ကာရတွ့ ှိမြီး လုြ်ငန်းအရပခအရန တိုးတက်၍
စီးြွားပြစ်ြိုမိုထုတ်လုြ်နိုင်ြါက နိုင်ငံရတာ်နှငက
့် ုမ္ပဏီ အကျုးတူ
ိ ရောင် ွက် လုြ်ကိုင်ရသာ
လုြ်ငန်းပြစ်၍

ကုမ္ပဏီအရနပြင့်

အေင်ရပြမည်ပြစ်သကဲ့သို့

နိုင်ငံရတာ်အခွန်ဘဏ္ဍာ

အရနပြင့်လည်း ြိုမိုတိုးတက်လာနိုင်သည်ကို ရတွ့ ှိ ြါသည်။ သို့ပြစ်ြါ၍ ခွင့်ပြုသက်တမ်း

ကာလ (၅) နှစ်ပြည့်မြီးရနာက် ထြ်မံ၍ (၅) နှစ်ခန့် သက်တမ်းတိုးပမှင့် ရောင် ွက် န်
လျာထားြါသည်။
၂.၅

ဖဆာင်ရွက်မည့်လုြ်ငန်းအဆင့်ဆင့်
ကုမ္ပဏီအရနပြင့် ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ရောင် ွက် ာတွင် ရပမအသုံးချမှု အနည်းေုံးနှင့်

လုြ်ငန်း ရ ကာင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ထိခက
ို ်မှု အနည်းေုံးပြစ်ရစ န် (Underground
Mining Method)ကို အသုံးပြုလျှက် ှိမြီး တ ားဝင်ခွငပ့် ြုချက်အ

ယမ်းနှင့်ေက်စြ်

ြစ္စညး် များ အသုံးပြုတူးရြာ်ြါသည်။ လုြ်ငန်းထိရ ာက် ရအာင်ပမင်ရစ န်နှင့် ရဘးကင်း
လုခံ ခုံမှု ှိရစ န် သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာများကို အကကံရြးအပြစ် ခန့်အြ်၍ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်
လုြ်ငန်းအရတွ့အကကုံ င့်ကျက်ရသာ

စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊

လုြ်ငန်းကကီး ကြ်များကို

တာဝန်ရြးအြ် ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
၂.၅.၁ စီမံကိန်းအဆင့်ဆင့် ဖဆာင်ရွက်မှု
အကကိုတည်ရောက်ပခင်းကာလတွင် အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းနှင့် (၁-၄-၂၀၁၅)
က်ရန့ တွင် သရဘာတူစာချုြ် ချုြ်ေိုမြီးရနာက် စာချုြ်ြါ လုြ်ကွက်ပြရပမြုံအတိုင်း
လုြ်ကွက်နယ်နိမိတ်

တိုင်းတာပခင်း၊

ရထာင့်တင
ို ်များ

စိုက်ထပူ ခင်း၊

လုြ်ကွက်အြ်နှံမှု

လက်ခံရောင် ွက်ပခင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ အကျုးတူ
ိ လြ
ု ်ငန်းေိုင်းဘုတ် တြ်ေင်ပခင်း၊ လိအ
ု ြ်ရသာ
ရန ာများတွင် ခခံစည်းရိုးကာ ံပခင်း၊ ရုံး၊ အရောက်အဦ၊

ှင်းလင်းရောင်၊ မန်ရနဂျာ၊

ကကီး ကြ်နှင့် ဝန်ထမ်းများ ရနထိင
ု ် န် အိြ်ရောင်များ၊ ဂိုရေါင်၊ စား ိြ်သာနှင့် စားြိုရစာင်
တည်ရောက်မည့်ရန ာများ

ရ ွးချယ်သတ်မှတ်ပခင်းစရသာ

အကကိုတည်ရောက်ပခင်း

လုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ခဲ့ြါသည်။
တည်ရောက်ပခင်းလုြ်ငန်းကာလအတွင်း
လုြ်သားရောင်များ

ရောက်လုြ်ပခင်း၊

ရုံးအရောက်အဦ၊

ဝန်ထမ်းများနှင့်

ှင်းလင်းရောင်၊

လုြ်သားများခန့်အြ်ပခင်း၊

ယာဉ်/စက်ယန္တ ားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ေက်စြ်ြစ္စညး် များ ဝယ်ယူစုရောင်းပခင်း၊ ရ ွှေသတ္တု
တူးရြာ်မည့်ရန ာများ ရ ွးချယ်သတ်မှတ်ပခင်း၊ အုြ်ချုြ်မှုေိုင် ာ လုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်
ပခင်းနှင့် ရေသခံများအလုြ်အကိုင်

ှိရစရ းအတွက် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ ရန့စားဝန်ထမ်း

များ စသည်ပြင့် ၎င်းတို့၏ ြညာအ ည်အချင်းနှင့် လုြ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအရြါ် မူတည်၍
ဝန်ထမ်းများ ခန့်အြ်ပခင်းများနှင့် အပခားလိအ
ု ြ်ရသာ ရုံးလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ခဲ့ ြါသည်။
ြင်မအင်းရြါက်လဏ
ှို ်ရြာက်မည့် ရန ာမှ အပမင့်(၆) ရြ အကျယ် (၅) ရြ Cross-cut
Tunnel

(Adit)

ရပမရအာက်လဏ
ှို ်ဂူ

တူးရြာ်နည်းအတွက်

ြင်မအင်း၊

လှိုဏ်ရြါက်

ရြာက်မည့်ရန ာ ရ ွးချယ်၍ ြင်မ လှိုဏ်တူးရြာ်ပခင်း၊ ရပမထိန်းနံ ံပြုလုြ်ပခင်း၊ ဝင့်စင်နှင့်
ဝင့်ကကိုးခုံများ တည်ရောက်ပခင်း၊ ေက်သွယ်ရ း လမ်းများ ရြာက်လြ
ု ်ပခင်းနှင့် ြျုးခခံ
ိ များ
တည်ရောက်ပခင်း စသည်လ
့ ုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ခဲ့ြါသည်။
လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရောင် ွက်ပခင်းကာလတွင် ရပမရအာက်တူးရြာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍
ရလးြင်အင်း (Vertical Shaft) တစ်ခု တူးရြာက်ခဲ့ြါသည်။ ထွက် ှိလာရသာ ရ ွှေြါ
သတ္တုရိုင်းများမှ

ရ ွှေစင်ထတ
ု ်ယူ န်အတွက်

ရောင် ွက်ခဲ့ြါသည်-

ရအာက်ရြာ်ပြြါ

လုြ်ငန်းအေင့်ေင့်အား

 သတ္တုရိုင်းများအား Jaw Crusher ကို အသုံးပြု၍ (၂) လက်မ အ ွယ်အစား
ှိရစ န် ကကိတ်ခွဲပခင်း၊
 ကကိတ်ခွဲမြီး သတ္တုရိုင်းများအား Pulverizer များ အသုံးပြုမြီး ဇကာအ ွယ်အစား
(-200#, 80%) Mesh

ှိရစရ းအတွက် အစိုကကိတ် ကကိတ်ခွဲပခင်း၊

 အစိုကကိတ်ခွဲမြီး သတ္တုရိုင်းများအား Gravity Concentration Method ကို
အသုံးပြု၍ ရမျာရလာင်းသန့်စင်ပခင်း (Sluicing) ပြုလုြ်ပခင်း ( Sluicing
Gravity Concentrate Tailing)၊
 ရမျာရလာင်း ာမှ

ှိသည့် မုန် (Sluice Concentrate) များအား အင်ဝိုင်း

လှည့်ပခင်း (Panning)၊ ပြေါးြမ်းပခင်း (Amalgation) လုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်
၍ ရ ွှေစင်ထတ
ု ် ယူပခင်း (Retorting and Acid Digestion) လုြ်ငန်းများအား
ရောင် ွက်ပခင်း၊
 ရမျာရလာင်း ာမှ ထွက် ှိသည့် အင်ချးများအား
ီ
Digestion(DST)ကို အသုံးပြု၍
အရသးစားရ ွှေထုတလ
် ုြ်ရ းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ပခင်း၊
 စွန့်ြစ်ရပမစာများအား စွန့်ြစ်ရပမစာကန်များ တည်ရောက်၍ စနစ်တကျ စွန့်ြစ်
ပခင်း၊ အနည်ထိုင်ကန်များတည်ရောက်၍ ရ လည်ပြန်အသုံးပြုပခင်း၊ သတ္တုတွင်းမှ
စွန့်ထုတသ
် ည့် ရ များအား လုြ်ငန်းနှင့် အိမ်သုံးရ အပြစ် အသုံးပြု ပခင်း၊
 အစားထိးု သစ်ြင်များ စိုက်ြျုးပခင်
ိ
း၊ သစ်ြင်၊သစ်ရတာများ ထိန်းသိမ်းပခင်း၊
 ရေသြွံ့မြိုးရ းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ပခင်း။
လုြ်ငန်း ြ်ေိုင်းပခင်းကာလတွင် လုြ်ကွက်၏ ဘူမိရြေအရနအထားအ

ရ ွှေသတ္တု

ခိုရအာင်းမှုများ စီးြွားပြစ်ထုတ်လုြ်နိုင်ပခင်းမ ှိရတာ့ြါက လုြ်ငန်း ြ်ေိုင်းနိုင် န် သက်ေိုင် ာ
အစိုး ဌာနများသို့ တင်ပြ၍ လုြ်ကွက်အြ်နှံပခင်း ရောင် ွက်ြါမည်။
မိုင်းြိတ်သိမ်းပခင်းကာလတွင် တူးရြာ်ထားသည်အ
့ င်းများအား စွန့်ြစ်ရပမစာများနှင့်
အရြါ်ယံ သစ် ွက်ရေွး၊ ရပမရေွးများထည်၍
့ သစ်ြင်များပြန်လည်စိုက်ြျုးိ န် စွန့်ြစ်ရပမစာ
နှင့် စွန့်ြစ်ရပမရေွးများ စနစ်တကျစုရောင်းထားပခင်း၊ အရောက်အဦများ ပြန်လည်ြျက်
သိမ်း န် ယာယီတဲများ ရောက်လုြ်ပခင်း၊ အသုံးပြုထားရသာ ရပမရန ာအား ပြန်လည်အသုံး
ပြု နိုင် န် စီမံပခင်းများ ရောင် ွက် သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
မိုင်းြိတ်သိမ်းချန်ိ ကာလတွင် လုြ်ကွက်အတွင်း ှိ ရပမရြါ်၊ ရပမရအာက်ရ များ ညစ်ညမ်းမှု၊
ရပမေီလာွှ ညစ်ညမ်းမှု မ ှိရစရ းတို့အတွက် ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုစစ်ရေး သွားမည်ပြစ်ြါ
သည်။
မိုင်းြိတ်သိမ်းမြီးကာလတွင် ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ် ထုတ်လုြ်မှုများရ ကာင့် ပြစ်ရြါ်လာနိုင်
ရသာ ေိုးကျုးများ
ိ
အနည်းေုံးပြစ်ရစရ းအတွက် ရစာင့် ကြ် ကည့် ှရ းအြွဲ့အား ြွဲ့စည်း၍
အမမဲမပြတ် ကည်ရ
့ ှုစစ်ရေးသွားမည်ပြစ်ြါသည်။

၂.၅.၂ တူးဖော်မှုလြ
ု ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဖဆာင်ရွက်မှု
လုြ်ငန်းအေင့်ေင့် ရောင် ွက်မှုမှာ ရအာက်ြါအတိုင်းပြစ်ြါသည် ရ ွှေသတ္တုစွဲဝင်နိုင်သည့် ဇုန်ကိုသတ်မှတ်ပခင်း၊ အရြါ်ယံရပမမျက်နှာပြင်

ှင်းလင်း

ပခင်း၊
 (၆) ရြ အပမင်၊့ (၅) ရြ အကျယ် လှိုဏ်ရြာက်လြ
ု ်ပခင်း။
 ရ ွှေသတ္တုစွဲဝင်ဇုန်နှင့် ရ ွှေြါဝင်နိုင်သည့်အရ ကာ ရတွ့သည့်အနက်ရြသို့ ရ ာက်
ရသာအခါ ရ ွှေြါရသာ ပြုန်းရ ကာအရနအထားကို လိက
ု ်၍ လှိုဏ်မ (Adit)၊
လှိုဏ်ပြတ် (Cross-cut) များရြာက်လြ
ု ်ပခင်း။
 ရ ွှေလးုံ ဝမြါဝင်နိုင်သည့်

ရကျာက်များအား

ြီနံအိတ်တွင်ထည့်၍

ရ ွှေရ ကာ

မရတွ့သည့် လှိုဏ်မ၊ လှိုဏ်ပြတ်များတွင် ရေါက်အပြစ်ြို့ပခင်း (Cut and Fill)၊
အချု့ကိ
ိ ု ရပမရြါ်သို့ ဝန်ချစက်
ီ ပြင့် ေွဲတင်ပခင်း။
 ရ ွှေြါသည့် ပြုန်းရ ကာများကို ရပမရအာက်တွင် ယမ်းခွဲထတ
ု ်ယူမြီး ဝန်ချစက်
ီ
ပြင့် ရပမရြါ်သို့ ေွဲတင်ပခင်း။
 ရ ွှေြါသည့် ပြုန်းများကို ြထမအေင့် ကကိတ်ခွဲစက် (Jaw Crusher) ပြင့်
ကကိတ်ခွဲပခင်း (Crushing & Grinding)။
 Jaw Crusher တွင် ကကိတ်ခွဲမြီး ပြုန်းများကို (Ball Mill) ပြင့် အမှုန့်ကကိတ်ပခင်း။
 ပြုန်းမှုန့်များကို ြထမအေင့် အင်ဝိုင်းလှည့်ကန် (မုန်ကန်) တွင် အင်ဝိုင်းလှည့်
၍ ထုထည်ရလျှာ့ပခင်း။
 ေုတိယအေင့် အင်ဝိုင်းလှည့်ကန်တွင် Oxidized gold နှင့် Free gold
များကို ပြေါးပြင့် ြမ်းယူပခင်း (Amalgamation)။
 Sulphide gold ကို ေိုင်ယာနိုက်နည်းစဉ်ပြင့် ရ ွှေထုတယ
် ူပခင်း (Cyanidation)။
 ရ ွှေကျုချက်
ိ
သန့်စင်ပခင်း (Smelting & Refining) ။
၂.၆ အစီရင်ခံစာဖရးသားပခင်းနည်းလမ်းနှင့်အဖောက်အေားများ
သယံဇာတနှင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းဝန်ကကီးဌာန၏ မူဝါေနှင့် လမ်းညွှန်
ချက်များအ

ြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းရ းဦးစီးဌာန၊ အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းတို့၏

လုြ်ထံးု လုြ်နည်းများ၊ တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေများကို အရပခခံ၍လည်းရကာင်း၊ ရေသ
အတွင်း စီမံကိန်းလုြ်ငန်းလုြ်ရောင်ပခင်းမှ

ှိရသာ အရတွ့အကကုံများ၊ ရေသခံပြည်သူ လူထုများ၊

တိုင်း င်းသား လူမျုးစု
ိ များ၏ သရဘာထား၊ ြထဝီေိုင် ာအချက်အလက်များနှင့် အရပခခံ
အရောက်အအုံများကို အရပခခံ၍လည်းရကာင်း ရလ့လာပြုစုရ းသားခဲ့ြါသည်။ အစီ င်ခံစာ
အား ြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းရ းဦးစီးဌာန၏ ၇-၁၁-၂၀၁၆ က်စွဲြါ စာအမှတ်၊ အီးအိုင်ရအ၂ /၉ (၉၃၇/၂၀၁၆) ပြင့် ထုတပ် ြန်ရြးထားရသာ သတ္တုကဏ္ဍေိုင် ာ စီမံကိန်း များအတွက်
ြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ရ းသားပြုစုထားြါသည်။

၂.၇

အဖဆာက်အဦအဖရအတွက်
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရ ွှေလုြ်ကွက်အမှတ် SGU-138 (A) အတွင်း

အရောက်အဦ များအပြစ် လုြ်ငန်းကကီး ကြ်ရ းရုံး (၁) လုးံ ၊ ဝန်ထမ်းအိြ်ရောင် (၂) လုးံ ၊
စားြိုရောင် (၁) ရောင်၊ မီးစက်တဲ (၁) လုးံ ၊ လုခံ ခုံရ းဂိတ်တဲ (၁) လုးံ နှင့် အိမ်သာ (၃) လုးံ
စသည်တ့က
ို ို ရောက်လြ
ု ်အသုံးပြုလျက် ှိြါသည်။ ရောက်လြ
ု ်ထားရသာ အရောက်အဦ
များမှာ

သွြ်မိုး၊

ြျဉ်ခင်း၊

ဝါးထ ံကာ

တစ်ခုနှင့်တစ်ခု (၃၀) ရြ မှ (၁၀၀) ရြ

တို့ကို

အသုံးပြုထားြါသည်။

အရောက်အဦ

အတွင်းသာ ပခား၍ တည်ရောက်ထားြါသည်။

ဝန်ထမ်းများအသုံးပြုရသာ ရ ရလာင်းအိမ်သာများအား လူရနအရောက်အဦများ၊ ရ ကန်များနှင့်
အနည်းေုံး ရြ (၂၀) ခန့် အကွာတွင် တည်ရောက်ထား ှိြါသည်။
အရသးစားရ ွှေသတ္တုထုတ်လြ
ု ်သန့်စင်မည့် စက်ရုံ တည် ှိထားရသာ ြါရြါရကျး ွာ ှိ
အရပခစိုက်စခန်းတွင် ကုမ္ပဏီရုံးခန်း (၁) လုးံ ၊ ြစ္စညး် သိုရလှာင်ခန်း (၁) လုးံ ၊ ဝန်ထမ်း
အိြ်ရောင် (၂) လုးံ ၊ စားြိုရောင် (၁) လုးံ ၊ စက်ရုံ (၁) လုးံ ၊ လုခံ ခုံရ းဂိတ်တဲ (၁) လုးံ ၊ တဲ (၁)
လုးံ ၊ ရ ရလာင်းအိမ်သာ (၄) လုးံ ရောက်လြ
ု ်ထား ှိြါသည်။
၂.၈

ဖပမဖအာက်ဖရနှင့်အကွာအဖဝး
ရတာင်ကုန်းရတာင်တန်းရေသများပြစ်ရသာ်လည်း ရ အ င်းအပမစ်ရကာင်းမွန်သပြင့်

ရပမရအာက်အနက်

မီတာ(၅၀)ခန့်တွင်

အဝီစိရ ရကာင်းမွန်စွာထွက် ှိမြီး

ဝန်ထမ်းများ

ချုးရ
ိ နှင့် လုြ်ငန်းသုံးရ အပြစ် အသုံးပြုြါသည်။
၂.၉

သုံးစွဲမည့် ကုန်ကကမ်းြစ္စညး် များ(ဓာတုြစ္စညး် များအြါအဝင်)
ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထုတ်လုြ် န် အသုံးပြုမည့် ကုန် ကမ်းြစ္စည်းများမှာ စက်ယန္တ ား

များအတွက် စက်သုံးေီများ၊ ရပမရအာက်တူးရြာ်မှုစနစ်ပြစ်သပြင့် လှိုဏ်ရခါင်းများ ရြာက်လုြ် န်
အတွက် ယမ်း (Emulsion Explosive)၊ အရနှးယမ်းကကိုးနှင့် အပမန်ယမ်း ကကိုး၊ စနက်တံတို့
လိအ
ု ြ်မည်ပြစ်မြီး တစ်နှစ်လျှင် ယမ်း (သိ)ု့ ANFO (၁.၂) တန်ခန့်၊ စနက်တံ (၁၈၀၀) ခု၊
အရနှးယမ်းကကိုး (၅၀၀)မီတာခန့်၊ အပမန်ယမ်းကကိုး(၅၀၀၀)မီတာခန့်၊ အသုံးပြု ရောင် ွက်
မည် ပြစ်ြါသည်။ ယမ်းနှင့် ေက်စြ်ြစ္စညး် များကို ကုမ္ပဏီ၏ စုရြါင်းယမ်းတိုက်တွင်
သိုရလှာင်ထား ှိမည်ပြစ်မြီး ရန့စဉ်လုြ်ငန်း လိုအြ်ချက်အရြါ် မူတည်၍ လုြ်ငန်းတာဝန်ခံ၊
လုြ်ကွက်တာဝန်ခံ ခွင့်ပြုချက်ပြင့် မိုင်းတာဝန်ခံများထံသို့ ထုတရ
် ြး ရောင် ွက်ရစမည်
ပြစ်ြါသည်။ ယမ်းနှင့် ေက်စြ်ြစ္စည်းများအား မန္တရလးမမို့(သို့)စဉ့်ကူးမမို့တို့မှ ဝယ်ယူသိုရလှာင်
သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ရပမရအာက်လှိုဏ်ဂူများတူးရြာက် န်အတွက်လိုအြ်မည့် ရမျာတိုင်ရခါ်
ရထာက်တိုင်များအား သစ်ရတာဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ပြင့် အနီး ှိအစားထိးု စိုက်ခင်းများမှ
ြင်ညြ
ှ ်ခွဲ၍ ြိုလျှသည်
ံ
စ
့ ွန့်ြစ်အြင်များကို အသုံးပြုမည်ပြစ်ြါသည်။ ရုံး၊ ဝန်ထမ်းအိြ်ရောင်
နှင့် စားြိုရောက်လုြ် န် လိုအြ်ရသာ သစ်၊ ဝါး၊ သွြန
် ှင့် အိမ်ရောက် ြစ္စည်းမျုးစု
ိ ံအား
လုြ်ကွက်အနီး ှိ (၁၅)မိုင်ခန့်ကွာရဝးရသာ လက်ြံလှရကျး ွာမှ ဝယ်ယူအသုံးပြုမည် ပြစ်ြါ
သည်။ တူးရြာ်

ှိရသာ ခဲစာများအား ကကိတ်ခွဲပခင်းပြင့် ထွက် ှိလာမည့် အရလးစီး ြါ၀င်ရသာ

မုန်များအား ပြေါးစုနည်းပြင့် အင်ဝိုင်းလှည့် ယူရသာစနစ်အသုံးပြုသပြင့် သုံးစွဲမည့် ဓါတုြစ္စည်းမှာ
ပြေါးပြစ်မြီး တစ်လလျှင် ြျမ်းမျှ (၃၀) ကျြ်သားခန့် အသုံးပြုမည် ပြစ်ြါသည်။ ၎င်းအပြင်

ေိုင်ယာနိုက်နည်းစဉ်ပြင့် ရ ွှေထတ
ု ်ယူပခင်း လုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်မည်ပြစ်ရသာရ ကာင့်
ေိုင်ယာနိုက်သုံးစွဲမှုမှာ တစ်လလျှင် ြျမ်းမျှ (၃၀) ြိဿာခန့် အသုံးပြု သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်သည့် အေိုပြုစီမံကိန်းလုြ်ကွက် SGU-138(A) ၏
အရပခစိုက် စခန်းတွင် အင်ဝိုင်းလှည့က
် န်တွင် Oxidized gold နှင့် Free Gold များကို
ပြေါးပြင့် ြမ်းယူမြီး ချက်ကန်တွင် Sulphide Gold များကို ေိုင်ယာနိုက်နည်းစဉ်ပြင့်
ရ ွှေထုတယ
် ူပခင်းလုြ်ငန်းများ

ရောင် ွက်မည်ပြစ်ရသာရ ကာင့်

ပြေါးနှင့်

ေိုင်ယာနိုက်

အသုံးပြု ရောင် ွက်ပခင်း ှိြါသည်။
စီမံကိန်းတူးရြာ်ပခင်းတွင် အသုံးပြုရသာ တန်(၂၀)ေန့် အမမဲတမ်းယမ်းတိုက်(၂)လုံးအား
အမှတ်(၂) စစ်အရပခခံရလ့ကျင့်ရ းတြ်ဧ ိယာအတွင်း ှိ စုရြါင်းယမ်းတိုက်တွင် ထား ှိြါ
သည်။ ေက်စြ်ြစ္စညး် များ အသုံးပြု န်အတွက် လုြ်ငန်းလိင
ု ်စဉ်အား ရလျှာက်ထားေဲ
ပြစ်ြါသည်။
၂.၁၀ အသုံးပြုမည့်စက်ယန္တရားအင်အား
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီမှ ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ် ာတွင် လုြ်ကွက် SGU-138(A)
အတွင်း အသုံးပြုမည့် စက်ယန္တ ားများမှာ ရအာက်ြါ အတိုင်းပြစ်ြါသည် Winch Motor (40HP)

( ၂) လုးံ

 မီးစက် (200KVA)

( ၂) လုးံ

 ပြုန်းသယ်ကား(၁၀ဘီး)

( ၁) စီး

 ရ သယ်ယာဉ်

( ၁) စီး

 Air Compressor

( ၂) လုးံ

 (၂) လက်မ ရ ြိုက်သုံးရ ပမှုြ်ရမာ်တာ(4KW)

( ၁) လုးံ

 (၄) လက်မ ရ ြိုက်သုံးရ ပမှုြ်ရမာ်တာ(25KW/40KW)

( ၁) လုးံ

ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီမှ ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ် ာတွင် အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း
အသုံးပြု မည့် စက်ယန္တ ားများမှာ ရအာက်ြါ အတိုင်းပြစ်ြါသည် မီးစက် (ရပခာက်လးုံ ထိးု )

( ၂) လုးံ

 မီးစက် (တစ်လံးု ထိးု )

( ၃) လုးံ

 ဘက်ဟိုး

( ၁) စီး

 ရမာ်တာကကီး (၁၀) ရကာင်

( ၃) လုးံ

 တစ်လံးု ထိးု ရမာ်တာ

( ၃) လုးံ

 ရုံးသုးံ ကား

( ၁) စီး

၂.၁၁ အသုံးပြုမည့် လုြ်သားအဖရအတွက်
 စီမံကိန်းတာဝန်ခံ

( ၁) ဦး

 စီမံကိန်းမန်ရနဂျာ

( ၁) ဦး

 အင်ဂျင်နီယာ

( ၂) ဦး

 ဘူမိရြေြညာ ှင်

( ၁) ဦး

 လက်ရထာက်စီမံကိန်းမန်ရနဂျာ

( ၁) ဦး

၂.၁၂

 စာ င်းကိုင်

( ၂) ဦး

 ကျန်းမာရ းမှူး

( ၁) ဦး

 ပြည်သူလထ
ူ ုေက်ေံရ းတာဝန်ခံ

( ၁) ဦး

 လျှြ်စစ်ဝန်ထမ်း

( ၂) ဦး

 ကကီး ကြ်ရ းမှူး (ကကိတ်ခွ)ဲ

( ၁) ဦး

 ကကီး ကြ်ရ းမှူး(ရ ွှေသန့်စင်)

( ၁) ဦး

 ကကီး ကြ်ရ းမှူး(ယန္တ ား)

( ၁) ဦး

 ကကီး ကြ်ရ းမှူး (ကျင်း)

( ၂) ဦး

 ကျင်းေ ာ (ရန့/ည)

( ၄) ဦး

 မိုင်းလုြ်သား (ရန့/ည)

( ၄၀) ဦး

 ကကိတ်ခွဲလုြ်သား

( ၁၂) ဦး

 ယာဉ်ရမာင်း

( ၃) ဦး

 စက်ရမာင်း(ရန့/ည)

( ၂) ဦး

 ဂိုရေါင်ရစာင့် (ရန့/ည)

( ၄) ဦး

 အင်ဝိုင်းလှည့်

( ၂) ဦး

 လုခံ ခုံရ း

( ၃) ဦး

 စား ိြ်သာ

( ၅) ဦး

 စိုက်ြျုးရ
ိ းလုြ်သား

( ၃) ဦး

 အရထွရထွလုြ်သား

( ၄) ဦး

တစ်ရက်အလုြ်လြ
ု ်ချန်ိ
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၏ တစ် က်အလုြ်လြ
ု ်ချန်ိ မှာ ရပမရအာက်လြ
ု ်ငန်းများအတွက်

(၆)နာ ီ၊ ရပမရြါ်လုြ်ငန်းများအတွက် (၈)နာ ီသတ်မှတ်၍ အေိုင်းခွဲစနစ်ပြင့်ရောင် ွက်ရစ
ြါသည်။ ရပမရအာက်လြ
ု ်သားများအား (၀၆:၀၀)နာ ီမှ (၁၂:၀၀)နာ ီထ၊ိ (၁၂:၀၀)နာ ီမှ
(၁၈:၀၀) နာ ီထိ (၂) ချန်ိ အလည်က
့ ျစနစ်ပြင့် တာဝန်ရြးအြ် ရောင် ွက် ရစြါသည်။
၂.၁၃ ေုတလ
် ုြ်မည့် ေုတက
် ုန်နှင့် ေွက်ရှိမှု
ထုတ်လုြ်မည့်ထုတ်ကုန်မှာ

ရ ွှေသတ္တုပြစ်ြါသည်။

အရသးစားရ ွှေလုြ်ကွက်တစ်ခု

အတွက် တစ်နှစ်လျှင် ရ ွှေပြုန်းစာ(၁၅၀)တန်ခန့် ထွက် ှိနိုင်ြါသည်။ နတ်ရတာင်ရေသ၊ ဝါးြိုးချြ်
ရ ွှေလုြ်ကွက် ရ ွှေသတ္တုရ ကာများ၏

ရ ွှေြါဝင်နှုန်းမှာ 3 PPM ခန့်

ှိြါသည်။ ၁.၉၀၄၇

ကျြ်သား(သို့မဟုတ်) ၃၁.၁၀၃ ဂ မ်နှင့်ညီမျှရသာ ရ ွှေတစ်ထရိုင်ရအာင်စထွက် ှိ န် အတွက်
ပြုန်းစာတန်(၁၀)တန်ခန့် ကကိတ်ခွဲထုတ်လုြ် ရလ့ ှိြါသည်။ စွန့်ြစ်ရကျာက် ရ ကာရပမစာ
သည် ရ ွှေြါဝင်သည့် သတ္တုရ ကာသို့ မရ ာက် ှိမီ လှိုဏ်များ ရြာက်လုြ်ပခင်းမှ ထွက် ှိရသာ
ရကျာက်ရိုင်းများပြစ်မြီး တစ်နှစ်လျှင် တန်(၅၀၀)ခန့် ထွက် ှိ နိုင်ြါသည်။ ရ ွှေသတ္တုြါဝင်ရသာ
ရကျာက်ရ ကာသို့ရ ာက် ှိချန်ိ တွင် စွန့်ြစ်ရကျာက်ရိုင်းထွက် ှိမှု ထက်ဝက်ခန့် ရလျာ့ကျသွားမည်
ပြစ်ရသာ်လည်း ရ ွှေြါပြုန်းစာကျင်ယူပခင်းမှ ပြုန်းသဲစာများ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းအပြစ် ထွက် ှိမည်
ပြစ်ြါသည်။ ရ ွှေပြုန်းများအရြါ် သန့်စင်မြီးရနာက် ကုန် ကမ်းတစ်တန် သန့်စင်ရောင် ွက်ြါက

ထွက် ှိမည့် သဲစာြမာဏ မှာ ၉၅

ာခိုင်နှုန်းခန့် ပြန်ထက
ွ ်နိုင်ြါသည်။ ၄င်းသဲစာများ အား

ရပမနိမ့်ချုင်
ိ ဝ
့ ှမ်းရန ာတွင် စုြုံထား ှိမြီး ေက်သွယ်ရ းလမ်းများ၊ ရကျး ွာ/ ြ်ကွက် လမ်းများ
ခင်းကျင်း ာတွင်လည်းရကာင်း၊
ရကျာက်ရိုင်းများနှင့်

အရောက်အဦများ

တွဲြက်အသုံးပြုြါသည်။

ရောက်လြ
ု ် ာတွင်လည်းရကာင်း

ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထုတ်လုြ်ပခင်း

စတင်တူးရြာ်

ခဲ့ချန်ိ မှ တင်ပြကာလအထိထုတ်လုြ်ခဲ့ရသာြမာဏမှာ ရကျာက်ရ ကာရပမစာ တန်(၅၀၀)ခန့်၊
ရ ွှေြါပြုန်း စာ တန် (၁၅၀)ခန့်ပြစ်မြီး စာချုြ်ြါစည်းကမ်းအတိင
ု ်း နိုင်ငံရတာ်သို့ တစ်နှစ်လျှင်
ရ ွှေစင်(၃၀)ကျြ်သား ရြးသွင်းပခင်း၊ လုြ်ကွက်အေိုပြုရငွကျြ် (၁,၅၀၀,၀၀၀/-)၊ စရြါ်ရငွကျြ်
(၅၀၀,၀၀၀/-) ရြးသွင်းပခင်း တို့အား တာဝန်ရကျြွန်စွာရောင် ွက်ခဲ့ြါသည်။
၂.၁၄ တစ်နှစ်အတွက် ဖရလိုအြ်ချက်နှင့် ရယူသုံးစွဲမည့် ဖရအရင်းအပမစ်
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအတွက် ရသာက်သုံးရ ၊ စက်ယန္တ ားများအတွက် လိအ
ု ြ်ရသာ
ရ ၊ လုြ်ကွက် ဧ ိယာနှင့် ေက်သွယ်ရ း လမ်းများ၊ စိုက်ြျုးြင်
ိ များ ြက်ြျန်း န်အတွက်
တစ်နှစ်လျှင် ရ ဂါလံ (၇.၅) သိန်းခန့် လိုအြ်ရ ကာင်း ခန့်မှန်း

ှိြါသည်။ ရပမရအာက်

လုြ်ကွက်အတွင်း ထွက် ှရ
ိ သာရ အား လုြ်ငန်းခွင်မှစုြ်ထုတ်ြယ် ှားမြီး ဝန်ထမ်းလုြ်သားများ
အတွက် သုံးရ အပြစ်လုံရလာက်စွာသုံးစွဲနိုင်မြီး ရသာက်သုံးရ အတွက် လက်ြံလှ ွာမှ(၂၀)လီတာ
ရသာက်ရ သန့်ြူးများ ဝယ်ယူရသာက်သုံး လျက် ှိြါသည်။
ေွန်းဖရွှေစင်သတ္တုတူးဖော်ဖရးကုမ္ပဏီ၏ တစ်နှစ်တာဖရလိုအြ်ချက်ပြဇယား
ြျှမ်းမျှ
စဉ်

အသုံးပြုရန ာ

အပမင့်ေုံး

လိအ
ု ြ်ချက်
3

m /day
၁

ရသာက်သုံးရ

၀.၀၀၁၉

လိအ
ု ြ်ချက် မှတ်ချက်
3

m /day
၀.၀၀၂၄

လုြ်ကွက် တူးရြာ်ပခင်း၊ ရပမယာပြန်လည်
၂

ပြုပြင်

ပခင်းနှင့်

စိုက်ြျုးရ
ိ း

သုံးရ

၂.၄၆

၃.၀၃

အသုံးပြု န်
၃

တူးရြာ်ရ း လုြ်ငန်းစဉ်များ အသုံးပြု န်

၄

လမ်းများ ြုန်သိြ် န် ြက်ြျန်းပခင်း

၅

မီးရဘးကာကွယ် န် ရ

၆

ရေသခံပြည်သူများသို့ ရြးရဝရ

၁.၉

၃.၀၃

၁.၅၆

၁.၉၀

၃၇.၈၅

၇၅.၇၀

၁.၅၆

၁.၉၀

၂.၁၅ တစ်နှစ်အတွက်ဖလာင်စာဆီ လိအ
ု ြ်ချက်
အသုံးပြုလျက် ှိရသာ ယာဉ်/ စက်ယန္တ ား၊ ရ စက်၊ မီးစက်များအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ြျမ်းမျှ
ရလာင်စာေီ လိအ
ု ြ်ချက်မှာ ရအာက်ြါအတိင
ု ်း ပြစ်ြါသည် •

ေီဇယ်ေီ

(၁၈၀) ရြြါ။

•

ဓါတ်ေီ

( ၃ ) ရြြါ။

•

အင်ဂျင်ဝိုင်

( ၂ ) ရြြါ။

၂.၁၆ တစ်ဖန့မိုင်းခွဲေတ
ု ်လြ
ု ်မည့် ဖပမစာြမာဏ
ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ် ာတွင် တစ်ရန့ မိုင်းခွဲထတ
ု ်လြ
ု ်မည့် ရ ွှေြါခဲစာများ ထွက် ှိမှုမှာ
ြုံမှန်မ ှိဘဲ အလုြ်လုြ်ချန်ိ (၂၄)နာ ီတွင် (၆)တန်ခန့် ထွက် ှိနိုင်ြါသည်။ ရ ွှေမြါရသာရကျာက်ရိုင်း
ပြုန်းများမှာ လှိုဏ်ကျင်းများ ရြာက်လြ
ု ်ချန်ိ ထွက် ှိနိုင်မြီး တစ်နှစ်လျှင် ခန့်မှန်းတန် (၅၀၀)
ထွက် ှိနိုင်ြါမည်။
၂.၁၇ စွန့်ြစ်ြစ္စညး် ( အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိးု အဖငွ့) အမျုးအစား/ြမာဏ
ိ
ရ ွှေမြါရသာ ရကျာက်ရိုင်းပြုန်းများမှာ လှိုဏ်ကျင်းများ ရြာက်လြ
ု ်ချန်ိ ထွက် ှိနိုင်မြီး
တစ်နှစ်လျှင် ခန့်မှန်းတန်(၅၀၀) ထွက် ှိနိုင်ြါမည်။ လုြ်ငန်းလည်ြတ်ချန်ိ တွင် ရ ွှေမြါစွန့်ြစ်
ခဲစာြမာဏ မှာ (၂၄) နာ ီလျှင် (၁.၅) တန်ခန့် ထွက် ှိနိုင်ြါသည်။ ၄င်းရကျာက်ရိုင်းများနှင့်
ရပမစာအား စနစ်တကျ သီးပခားစုြုံထားမြီး ကျင်းရဟာင်းများတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းပခင်း၊
သယ်ယူြို့ရောင်ရ းနှင့် ရကျး ွာချင်းေက်လမ်းများ၊ တံတားနှင့် အရောက်အဦ လုြ်ငန်းများ
တွင်

အသုံးပြုသွားြါမည်။

လုြ်ငန်းလည်ြတ်ချန်ိ

(၂၄)နာ ီလျှင်

ရ ွှေြါပြုန်းစာများအား

သန့်စင်ထတ
ု ်လြ
ု ်မြီး စွန့်ြစ်ရပမစာြမာဏမှာ (၁)တန်ခန့် ထွက် ှိနိုင်ြါသည်။ ၎င်းရပမစာများ
အား သွြ်ပြားများ ြတ်လည်ကာ ံထား သည့် ရြ (၁၀၀) ြတ်လည် ခန့် ှိ စုြုံကွင်းအတွင်း
စနစ်တကျ စုြုံထား ှိမြီး အရဝးသို့ ြျ့လွ
ံ င့်မှု မ ှိရစ န် ရောင် ွက်ထား ှိမည် ပြစ်ြါသည်။
ြလြ်စတစ်အမှိုက်နှင့် အပခားလူသုံးကုန်ြစ္စည်းများမှ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ ထွက် ှိနိုင်မြီး
စနစ်တကျကျင်းတူး၍ ပြာကျသည်အထိမီးရှို့ြျက်ေီးရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ စားြိုရစာင်မှ
စားကကင်း စားကျန်များ ကဲ့သို့ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများလည်း ထွက် ှိနိုင်မြီး စနစ်တကျ ကျင်းတူး၍
ရပမပမှုြ်ရောင် ွက် သွားမည် ပြစ်ြါသည်။
စားြိုရစာင်နှင့် ဝန်ထမ်းများ သုံးရ ချုးရ
ိ များမှ ထွက် ှိရသာရ များနှင့် ရပမရအာက်
လှိုဏ်အတွင်းမှ ရပမရအာက်ရ များလည်း ထွက် ှိမည်ပြစ်ြါသည်။

ရပမရအာက်လဏ
ှို ်ဂူ

အတွင်းမှ ထွက် ှိနိုင် သည့် ရပမရအာက်ရ ြမာဏမှာ တစ် က်လျှင် ြျှမ်းမျှ (၂၅၀၀) ဂါလံခန့်
ထွက် ှိနိုင်ြါသည်။ ရပမရအာက် လုြ်ကွက်အတွင်းမှ ထွက် ှိလာမည့် ရ များအား (၂)လက်မ
ရ ြိုက်သုံးရ ပမှုြ်ရမာ်တာ(4KW)၊ (၄)လက်မရ ြိုက်သုံး ရ ပမှုြ်ရမာ်တာ (25KW/40KW)၊
Pedrollo အီတလီရ ြန့်များပြင့် စုြ်တင်၍ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ပြန်လည် အသုံးပြုပခင်း၊
လမ်းများတွင် ြုန်သိြ်ရစ န် ြက်ပြန်းပခင်း၊ စိုက်ြျုးြင်
ိ
များတွင် ြက်ပြန်းပခင်း၊ ဝန်ထမ်း
လုြ်သားများအတွက် လိအ
ု ြ်သလို အသုံးပြုြါမည်။ ြိုလျှသည်
ံ
့ ရပမရအာက်ရ နှင် မပြစ်မရန
စွန့်ြစ် မည့် ရ ေိုးများအား(Tailing Dam ) ပြုလုြ်၍ စွန့်ြစ်ြါမည်။

စက်ြစ္စညး် များမှ ထွက် ှိနိုင်သည့် စက်သုံးေီနှင့် အင်ဂျင်ဝိုင်များ စီးထွက်ပခင်း၊
ယိုစိမ့်ပခင်း မ ှိရစရ းအတွက် ထားသိုသည့် ေီတိုင်ကီနှင့် ေီရလှာင်ကန်များ ကကံ့ခိုင်မှုအား
အမမဲမပြတ်စစ်ရေး ကြ်မတ်ပခင်း၊ စွန့်ြစ်ေီရဟာင်းများအား စိမ့်ထွက်ြျ့နှ
ံ ံ့မှု မ ှိရစရ း၊
စက်ပြင်သည့်ရန ာများအား
ရောင် ွက်ပခင်း၊

ကွန်က စ်ခုံေီခံခွက်အရြါ်တွင်

ြတ်ဝန်းကျင်တွင်စွန့်ြစ်မှုမှ

ရ ှာင် ှားပခင်းပြင့်

သစ်သားတန်းများခင်း၍
ထိန်းသိမ်းရောင် ွက်

လျက် ှိြါသည်။
စီမံကိန်းအတွင်း အသုံးပြုရသာအင်ဂျင်စက်များမှ ထွက် ှိရသာ မီးခိုးများ၊ ယာဉ်များမှ
ကာြွန်ေိုင်ရအာက်ေိုေ်များ ထွက် ှိနိုင်ြါသည်။ ြတ်ဝန်းကျင်ရလထုညစ်ညမ်းမှု မပြစ်ရစရ း
အတွက် အင်ဂျင်စက်များအား ကကံ့ခိုင်မှု၊ စစ်ရေးပြုပြင်မှုများ ြုံမှန်ရောင် ွက်၍ အနည်းေုံး
ထွက် ှိမှု ပြစ်ရစရ း အရလးထား ကြ်မတ်ရောင် ွက်သွားြါမည်။ သုံးစွဲသည့် အချန်ိ တို
ရတာင်းပခင်းနှင့် စိမ်းလန်းသစ်ရတာကကီးများ ှိပခင်းတို့ရ ကာင့် ရလထုထဲတွင်လွင့်ြါးရြျာက်ကွယ်
သွားြါမည်။
၂.၁၈ နုန်းစစ်ကန်အဖရအတွက်
ရ ွှေသတ္တု ထုတ်လုြ်သန့်စင်မည့် စက်ရုံအား ြါရြါရကျး ွာ ှိ အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း
ရောင် ွက် သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ရ ွှေသတ္တု သန့်စင် ာမှ ထွက် ှိလာမည့် စွန့်ြစ်ရ များကို
နုန်းစစ်ကန်များမှတစ်ေင့်

စွန့်ြစ်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

အသုံးပြုမည့်

နှုန်းစစ်ကန်အရ

အတွက်မှာ (၃) ကန် ှိမြီး နုန်းစစ်ကန် တစ်ကန်လျှင်(၂၀)ရြြတ်လည် ကျယ်ဝန်းြါသည်။
နုန်းစစ်ကန်များ၏ ခန့်မှန်းတည်ရန ာမှာ Latitude 22º 34' 14” N and Longitude 96º 10'
53” E ပြစ်ြါသည်။
၂.၁၉ ဖပမဖအာက်လဏ
ှို ်ဂူ လုြ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖရး ဖဆာင်ရွက်ေားရှမ
ိ ှု
ရ ွှေသတ္တု

တူးရြာ် ာတွင်

ရပမရအာက်လဏ
ှို ်ဂူ

တူးရြာ်ရ းစနစ်ပြင့်

စိုက်ကျင်း

များတူးရြာက် ရောင် ွက်မည်ေိုြါက အန္တ ာယ်ကင်း ှင်း ရစ န်အတွက် ရပမရြျာ့ရသာ
ရန ာများတွင် အပမင့် ၆ရြ၊ အကျယ် ၅ရြ၊ အ ှည် ၅ရြ အတိင
ု ်းအတာ ှိရသာ သစ်မာများ
အသုံးပြု၍ အမိုးနှင့် ရဘးကာများ ကာ ံမြီး ရပမမြိုမှုမ ှိရစ န် ထိန်းသိမ်း သွားြါမည်။
ရပမရအာက်လဏ
ှို ်အတွင်း ရလဝင်/ ရလထွက် ရကာင်းမွန်ရစ န်အတွက် ြင်မလှိုဏ်ဝမှ ရြ
(၄၀၀) ခန့်တွင် အရြါ်သို့ ရေါင်လုက
ိ ်အရနအထား ရလဝင်ရြါက် (၁) ရြါက်၊ ြင်မလှိုဏ်ဝမှ
ရြ(၈၀၀) ခန့် ှိ လက်ဝဲဘက်လဏ
ှို ်ဂခ
ူ ွဲတွင် အရြါ်သို့ ရေါင်လုက
ိ ်အရနအထား ရလရြါက်
(၁)ရြါက်နှင့် ြင်မလှိုဏ်ဝမှရြ(၇၀၀)ခန့် ှိ လက်ယာဘက်လှိုဏ် ဂူခွဲတွင်အရြါ်သို့ရေါင်လိုက်
အရနအထား ရလရြါက်(၁)ရြါက် စုစုရြါင်း လှိုဏ်အတွင်းအရြါ် ရပမပြင်မျက်နှာပြင်မှ
ရလဝင်ရြါက်(၃)ရြါက် ရြာက်လုြ်ထား ှိမြီး ရပမရအာက်ရလပြတ်လြ်မှုမ ှိရစရ း ရလစက်
(Air Compressor)(၂)လုံးကိုအသုံးပြု၍ ရအာက်ေီဂျင်

ှိရစ န်ရောင် ွက် ထား ှိြါသည်။

၎င်းအပြင် လှိုဏ်အဝင်ဝမှ ရြ (၂၀၀) ခန့်အကွာအရဝးတွင် ရပမရအာက်စိုက်ကျင်း အနက်ရြ
(၁၀၀)ခန်နှင့် လှိုဏ်အဝင်ဝမှ ရြ(၆၀၀)ခန့်တွင် ရပမရအာက်စိုက်ကျင်းရြ(၁၀၀)ခန့် ရြာက်လုြ်
ထားမြီး ၎င်း စိုက်ကျင်း(၂)ခုအား ရ ပြင်ညီအတိုင်းေက်၍ရြာက်လုြ်ထားမြီး ရပမရအာက်ရလ
ပြတ်လြ်မှုမ ှိရစ န် ရောင် ွက်ထား ှိြါသည်။ အကွာအရဝး (၂၅)ရြ တိုင်းတွင် အရ းရြါ်

ရပမမြိုကျမှုကိစ္စများ ပြစ်ရြါ်လာြါက အသုံးပြုနိုင် န် ဘီစကစ်မုန့်၊ အချု ိ ည်၊ ရ သန့်ြူး
များအား (၁) ရြခွဲြတ်လည် ှိ သံြူးများအတွင်း ထည့်သွင်းရြးထားမည့် အပြင် ရြါက်ပြား၊
ရဂါ်ပြား၊ သံတူ ွင်းတို့ကိုြါ ထား ှိရြးြါမည်။ ရပမရအာက်လှိုဏ်ဂူ တူးရြာ်ရ းဝန်ထမ်းများ
အတွက် မိုင်းဦးထုြ်၊ မိုင်းတွင်းသုံးမျက်မှန်၊ နှာရခါင်းစည်း၊ သတ္တုတွင်းသုံးြိနြ်နှင့် လက်အိတ်များ
တြ်ေင်အသုံးပြု ရောင် ွက်ရစြါမည်။ ၎င်းပြင် လုြ်ငန်းခွင်အန္တ ာယ်ကင်း ှင်းရ းအတွက်
လုံခခုံရ းအချက်ပြစနစ်၊ ရပမရအာက်သုံး ေက်သွယ်ရ း စကားရပြာစက်များအား အသုံးပြု၍
ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုရ းအြွဲ့များမှ ကကီး ကြ်ရောင် ွက်ရြးသွားြါမည်။
၂.၂၀

ဖပမအသုံးချမှု
စီမံကိန်းဧ ိယာသည် အထက်မတ္တ ာကကိုးဝိုင်း အတွင်းကျရ ာက်မြီး သဘာဝရတာရိုင်း

တိ ိစ္ဆာန်များရဘးမဲ့ဇုန်အပြစ် သတ်မှတ်ထားရသာဧ ိယာမှလည်းရကာင်း၊ ရ ှးရဟာင်းယဉ်ရကျးမှု
နယ်ရပမဧ ိယာနှင့်လည်းရကာင်း၊

ကားခံဇုန်အပြစ်လည်းရကာင်း

ရေသခံပြည်သူများ၏

အရပခချရနထိုင်ရသာ ရပမ၊ စိုက်ြျုးရမွ
ိ းပမူရ း အသုံးပြုရနရသာရပမများနှင့် လွတ်ကင်းမှု ှိရသာ
ရတာရိုင်း ရပမဧ ိယာ ပြစ်ြါသည်။
၂.၂၁

လမ်းြန်းဆက်သွယ်ဖရး
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းတည် ှိ ာရေသသည် ရနပြည်ရတာ်မှ မန္တရလးမမို့သို့ (၁၆၀)မိုင်၊

မန္တရလး-ပမစ်ကကီးနား ကားလမ်းမအတိုင်း မန္တရလးမှ စဉ်က
့ ူးမမို့နယ်၊ လက်ြန်လှ ရကျး ွာအထိ
(၅၅)မိုင်ခန့်၊ ၎င်းမှ နတ်ရတာင်ရေသသို့ (၁၅) မိုင်ခန့် ကွာရဝး၍ ရတာင်တက်ရတာလမ်းပြင့်
သွားလာနိုင်ရသာ်လည်း မိုး ာသီတွင် လမ်းြျက်စီးမှုများ ှိပခင်း ရတာင်ကျရချာင်းရ များ
ကျေင်းချန်ိ အတားအေီးပြစ်ပခင်း တို့ရ ကာင့် ေက်သွယ်မှုပြတ်ရတာက်ရလ့ ှိရသာ ရေသ
ပြစ်ြါသည်။ ဧ ာဝတီပမစ်အရ ှ့ဘက်ကမ်းရေသ ှမ်းပြည်နယ်၊ ရနာင်ချုမမိ
ိ ု့နယ် ရတာင်တန်းရေသများ
အ ကားတည် ှိမြီး ြွံ့မြိုးမှုနည်းြါးရသာ အထက်မတ္တ ာ သစ်ရတာကကိုးဝိုင်းဧ ိယာ ပြစ်ြါ
သည်။ စီမံကိန်း ဧ ိယာသည် (၂၀)ဧကကျယ်ဝန်းမြီး ြါရြါ ွာနှင့် (၂) မိုင်ခန့်၊ နတ်ရတာင် ွာ၊
ဝါးြိုးချြ် ွာတို့နှင့် (၃) မိုင်ခန့်အကွာ တည် ှိြါသည်။

၃.၀

ဖပမြုံနှင့်ကားချြ်များ
ကုမ္ပဏီလြ
ု ်ကွက်ရပမြုံများ၊

ဖနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)၊

Google

Map

လုြ်ငန်းရောင် ွက်မှုအေင့်ေင့်

နှင့်

Layout

ကားချြ်ကို

Plan

Map

များ

ကို

ဖနာက်ဆက်တွဲ ( ဃ)နှင ့်

စွန ့်ြစ်ြစ္စည်း စွန ့် ထွက ် ှိမ ှု န ှင ့် စွန ့်ထုတ်မ ည့် က ားချြ်က ို ဖနာက်ဆက်တွဲ(င) တွင် ရြာ်ပြထား
ြါသည်။

၄.၀

ကတိကဝတ်များ
၄.၁

အစီရင်ခံစာပြုစုသူ၏ ကတိဝန်ခံချက်
ဤြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP) အစီ င်ခံစာြါ အရ ကာင်းအ ာများအား

လုံးသည် လက်ရတွ့ကွင်းေင်းစစ်ရေးပခင်း၊ အလုြ် ှင်ေါရိုက်တာများ၊ ရေသခံလူထုများနှင့်
ရေွးရနွးရပြာေိုပခင်း၊ ယခင်ပြုစုထားခဲ့ရသာ ဘူမိရြေနှင့် ြတ်ဝန်းကျင်ေိုင် ာ အစီ င်ခံစာများ၊
ြတ်ဝန်းကျင်ေိုင် ာ လက်ရတွ့ရောင် ွက်ခဲ့ရသာ အရတွ့အကကုံများအားအရပခပြု၍ ရ းသားထား
ပခင်းပြစ်ြါသည်။ ြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရ းဦးစီးဌာန၏ (၇-၁၁-၂၀၁၆) က်စွဲြါစာအမှတ်၊
အီးအိုင်ရအ-၂/၉ (၉၃၇/ ၂၀၁၆)ပြင့် ထုတ်ပြန်ထားရသာ သတ္တုကဏ္ဍေိုင် ာ စီမံကိန်းများ
အတွက် ြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတိုင်း ပြုစုထားပခင်းပြစ်ြါသည်။
ဤအစီ င်ခံစာြါ အချက်အလက်အားလုံးသည် ကျွန်ုြ်၏ရလ့လာသုံးသြ်ချက်များအ
မှန်ကန်မှု ှိြါရ ကာင်း ကတိပြုြါသည်-

ရဇယျာသိန်း
ဝန်းကျင်ရြေြညာ ှင်

၄.၂

လုြ်ငန်းရှင်လုက
ိ ်နာရန် တာဝန်ရှိဖသာ ကတိကဝတ်
ဤအစီ င်ခ ံစ ာအား

အရသးစိတ်ရလ့လာြတ်ရ ှု၍

ဝန်းကျင်ရြေြညာ ှင ်မ ှ

ြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရ းေိုင် ာလုြ်ငန်းများကို အရသးစိတ် ှင်းလင်းတင်ပြမြီး ထွန်းရ ွှေစင်
ကုမ္ပဏီလမ
ီ ိတက်အရနပြင့် ဤအစီ င်ခံစာြါအချက်များအတိုင်း လိက
ု ်နာရောင် ွက်မည်
ပြစ်မြီး စီမံကိန်းနှင့် သက်ေိုင်သည့် ဥြရေများ၊ တည်ေဲဥြရေများ၊ နည်းဥြရေများ၊
လုြ်ထံးု လုြ်နည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း လိက
ု ်နာမည်
ပြစ် ရ ကာင်း ကတိကဝတ်ပြုြါသည်-

ရေါ် ကည် ကည်ရထွး
မန်ရနဂျင်းေါရိုက်တာ
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၅.၀

မူဝါဒ၊ဥြဖဒနှင့် အေွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဖောင်များ
၅.၁

စီမံကိန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ

 အရသးစားနှင့် အလတ်စား င်းနှီးပမှုြ်နှံမှုလုြ်ငန်းများတွင်
သတ္တုများ

ြိုမိုထတ
ု ်လြ
ု ်ပခင်းပြင့်

နိုင်ငံရတာ်၏

င်းနှီးပမှုြ်နှံ၍ ဓါတ်

အခွန်ဘဏ္ဍာ

တိုးြွားရအာင်

ရောင် ွက်ရြးနိင
ု ် န်။
ပြည်ရထာင်စုတိုင်း င်းသားများ၏အလုြ်အကိုင်အခွင်အ
့ လမ်း



(Job

Opportunities)

များ ြန်တီးရြးနိုင် န်နှင့် အလုြ်အကိုင်လံခု ခုံစိတ်ချမှု (Job Security) ရောင် ွက်
ရြးနိုင် န်။
တ ားမဝင် ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်ပခင်းလုြ်ငန်းများ ရလျာ့နည်းရစမြီး တာဝန်



ယူမှုနှင်တ
့ ာဝန်ခံမှု ှိရသာလုြ်ငန်းများ ြွံ့မြိုးတိုးတက်လာရစပခင်းပြင့် နိုင်ငံရတာ်၏
စီးြွားရ းကို အရထာက်အကူ ပြစ်ရစ န်။
၅.၂

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား

ရ ွှေအရသးစား တူးရြာ်ထုတ်လုြ်မှု လုြ်ငန်းအရကာင်အထည်ရြာ် ရောင် ွက် ာတွင်
ကုမ္ပဏီမှ ရအာက်ရြာ်ပြြါ ြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းရ းနှင့် လူမှုရ းေိုင် ာ မူဝါေများကို
လိက
ု ်နာ ရောင် ွက် သွားမည်ပြစ်ြါသည် ရ ွှေအရသးစား တူးရြာ်ထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းမှ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးြွားရ း
အရြါ် ေိုးကျုးသက်
ိ
ရ ာက်မှုများကို ရြာ်ထတ
ု ် န်။
 ထိခက
ို ်မှုများအား ရ ှာင်လဲွှ န်နှင့် ရ ှာင်လဲ၍
ွှ မ နိုင်ြါက ထိခက
ို ်မှုအနည်းေုံး
ပြစ်ရစရ း စီမံရောင် ွက် န်။
 ေိုးကျုးသက်
ိ
ရ ာက်ပခင်းခံ ရသာ လူထုနှင့်ပြင်ြမှ ကန့်ကွက်မှုများအရြါ် တုန့်ပြန်
ရပြ ှင်း န်နှင့် သင့်ရလျာ်သလို စီမံရောင် ွက် န်။
 စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ အနည်းေုံးပြစ်ရစရ းအတွက် စီမံရောင် ွက် န်နှင့် စွန့်ြစ်
ြစ္စညး် များရ ကာင့် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အရြါ် ထိခက
ို ်မှုများ
ရလျာ့နည်းြရြျာက် ရစရ းအတွက် စီမံရောင် ွက် န်။
 သစ်ရတာသစ်ြင်များ ပြုန်းတီးမှုမ ှိရစရ းရောင် ွက် န်၊ စိမ်းလန်းစိုရပြရ းနှင့်
ရဂဟစနစ် ြွံ့မြိုးရ းအတွက်နှင့် ရပမေီလွှာေုံးရှုံးမှုမ ှိရစ န် ရပမယာအသုံးချမှု
အနည်းေုံး ပြစ်ရစရ း အတွက် စီမံ ရောင် ွက် န်။
 ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေသြွံ့မြိုးရ းအတွက် စီမံရောင် ွက် န်။
 အလုြ်သမားများ၏ ကျန်းမာရ းရစာင့်ရ ှာက်ရြး န်။


ကျရ ာက်နိုင်သည့် သဘာဝရဘးအန္တ ာယ်များအား ရလျာ့နည်းရစရ းအတွက်
ကကိုတင် စီမံရောင် ွက် န်။

၅.၃

ဥြဖဒ၊ နည်းဥြဖဒများ၊ လုြ်ေံးု လုြ်နည်းများ၊ စံချန်ိ စံညွှန်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ
စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအတွင်း ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရအာက်ရြာ်ပြြါ ဥြရေ၊

နည်းဥြရေ များ၊ လုြ်ထံးု လုြ်နည်းများ၊ စံချန်ိ စံညွှန်းများနှင့် နိုင်ငံတကာစည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိက
ု ်နာရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်-

၅.၃.၁ ဥြဖဒ၊ နည်းဥြဖဒများ၊ လုြ်ေံးု လုြ်နည်းများ
ရ ွှေသတ္တုထုတ်လြ
ု ် ာတွင်

ြတ်ဝန်းကျင်ြျက်စီးမှုနှင့်

ထိခက
ို ်မှုအနည်းေုံး

ပြစ်ရစ န် အတွက် ရအာက်ရြာ်ပြြါ ဥြရေ၊ နည်းဥြရေများ၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများ၊
တည်ေဲဥြရေများကို လိက
ု ်နာရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည် အလုြ်သမားရလျာ်ရ ကးရငွအက်ဥြရေ (၁၉၅၁)
 ပြည်သူ့ကျန်းမာရ းဥြရေ (၁၉၇၂)
 သစ်ရတာဥြရေ(၂၀၁၈)
 ရတာရိုင်းတိ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအြင်များထိန်းသိမ်းရ းဥြရေ(၁၉၉၄)
 ပမန်မာ့သတ္တုတွင်းဥြရေ (၁၉၉၄)
 ပမန်မာ့သတ္တုတွင်းဥြရေကိုပြင်ေင်သည့်ဥြရေ(၂၀၁၅)
 ပမန်မာ့သတ္တုတွင်းနည်းဥြရေများ(၂၀၁၈)
 ရ အ င်းအပမစ်နှင့်ပမစ်ရချာင်းများထိန်းသိမ်းရ းဥြရေ (၂၀၀၆)
 အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းဥြရေ (၂၀၁၁)
 ြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းရ းဥြရေ (၂၀၁၂)
 ရ အ င်းအပမစ်နှင့်ပမစ်ရချာင်းများထိန်းသိမ်းရ းနည်းဥြရေ (၂၀၁၃)
 အနည်းေုံးအခရ ကးရငွဥြရေ (၂၀၁၃)
 ဓာတုြစ္စည်းနှင့်ေက်စြ်ြစ္စည်းများအန္တ ာယ်မှ
တားေီးကာကွယ်ရ းဥြရေ(၂၀၁၃)
 ဓာတုြစ္စည်းနှင့်ေက်စြ်ြစ္စည်းများအန္တ ာယ်မှ

ကာကွယ်တားေီးရ း

နည်းဥြရေ (၂၀၁၆)
 လုြ်ငန်းခွင်သုံး ရြါက်ကွဲရစတတ်ရသာ ဝတ္ထုြစ္စည်းေိုင် ာဥြရေ(၂၀၁၈)
 အလုြ်သမားအြွဲ့အစည်းေိုင် ာ နည်းဥြရေ (၂၀၁၂)
 ရပမရအာက်ရ အက်ဥြရေ(၁၉၃၀)
 ြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းရ းနည်းဥြရေ (၂၀၁၄)
 ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေန်းစစ်ပခင်းေိုင် ာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း (၂၀၁၅)
 အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ေိုင် ာအ ည်အရသွး (ထုတ်လွှတ်မှု)
လမ်းညွှန်ချက်များ (၂၀၁၅)
 ပမန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တြ်ြွဲ့ဥြရေ(၂၀၁၅)
 The Explosives Substances Act (1908)
 The Emergency Provision Act (1950)
 လူမှုြူလုံရ းဥြရေ (၂၀၁၂)
အေိုပြုလုြ်ငန်းနှင့် သက်ေိုင်သည့် အပခားသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံတကာ
စံချန်ိ စံညွှန်းများကိုလည်း ရလးစားလိက
ု ်နာ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

၅.၃.၂

ြတ်ဝန်းကျင်ေန
ိ ်းသိမ်းဖရးနှင့် လူမှုဖရးဆိုင်ရာ စံချန်ိ စံညွှန်းများ
လက် ှိအရပခအရနတွင် ပမန်မာနိုင်ငံ၌ စီမံကိန်း၏ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းနှင့်

လူမှုရ း ေိုင် ာစံချန်ိ စံညွှန်းများ ထုတပ် ြန်ထားပခင်း မ ှိရသးြါ။ သိအ
ု့ တွက် လက် ှိ
ချမှတ်ထားသည့် အမျုးသားြတ်
ိ
၀န်းကျင်ေိုင် ာအ ည်အရသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်
များအတိုင်း

လိုက်နာရောင် ွက်မည်ပြစ်ြါသည်။

အထက်ြါလမ်းညွှန်ချက်များမှ

ရအာက်ရြာ်ပြြါ စီမံကိန်းနှင့်ြတ်သက်ရသာ ဇယားများကိုရကာက်နှုတ်၍ စီမံကိန်း
အတွက် အသုံးပြုလိုက်နာ ရောင် ွက် သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၅.၃.၂.၁ စွန့်ေုတအ
် ရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
သတ္တုတွင်းနယ်ရပမမှ ပြင်ြသို့စီးထွက်မည့်ရ ေိုးများ၏ အ ည်အရသွး
အား ထိန်းသိမ်းမည့် စံချန်ိ စံညွှန်းများမှာ ရအာက်ြါဇယားအတိင
ု ်းပြစ်ြါသည်Parameter

Unit

Guideline Value

Arsenic

mg/l

0.1

Cadmium

mg/l

0.05

Chemical oxygen demand

mg/l

150

Chromium (hexavalent)

mg/l

0.1

Copper

mg/l

0.3

Cyanide

mg/l

1

Cyanide (free)

mg/l

0.1

mg/l

0.5

Iron (total)

mg/l

2

Lead

mg/l

0.2

Mercury

mg/l

0.002

Nickel

mg/l

0.5

pH

S.U.a

6-9

°C

<3 degree differential

Total suspended solids

mg/l

50

Zinc

mg/l

0.5

Cyanide

(weak

acid

dissociable)

Temperature

a

Standard Unit

၅.၃.၂.၂

ြတ်ဝန်းကျင်ဖလအရည်အဖသွးသတ်မှတ်ချက်
ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထုတ်လုြ် ာမှ ရလထုညစ်ညမ်းရစနိုင်ရသာ ဓာတ်ရငွ့များ

ထွက် ှိလာနိုင်ပခင်း၊ ြုန်မှုန့်များ ြျ့လွ
ံ င့်ပခင်းတို့ရ ကာင့် ရလထုညစ်ညမ်းမှုများ
မ ှိရစရ း ရအာက်ရြာ်ပြြါ ရလထုအ ည်အရသွးများနှင့်အညီ ရောင် ွက်
သွားမည် ပြစ်ြါသည်Parameter
Nitrogen dioxide

Averaging Period

Guideline Value

µg/m³

1-year

40

1-hour

200

Particulate Matter
PM10

1-year

20

24-hour

50

1-year

10

24-hour

25

24- year

20

10- minute

500

Particulate Matter
PM2.5
Sulphur dioxide

၅.၃.၂.၃ ဆူညံသံ
ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထုတ်လုြ် ာမှ အသုံးပြုသည့်စက်ယန္တ ားများ လည်ြတ်
မှုရ ကာင့်

သတ္တုတွင်းအလုြ်သမားများ

ဝန်ထမ်းရနအိမ်များနှင့်

စခန်းများ

အတွင်း ေူညံသံများအား ထိန်းသိမ်း ာတွင် ရအာက်ရြာ်ပြြါ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်
အညီ ရောင် ွက်သွား မည်ပြစ်ြါသည်One Hour Laeq (dBA)
Receptor

Day time

a

Night time

07:00 – 22:00

22:00 – 07:00

(10:00 – 22:00 for

(22:00 – 10:00 for

Public holidays)

Public holidays)

Residential
Institutional

a

45

a

a

70

a

55

Educational
Industrial,

70

commercial
a

Equivalent continuous sound level in descibels

၅.၃.၂.၄

လူမႈေရးဆိုင္ရာလိုက္နာေဆာင္ရြက္မည့္အခ်က္မ်ား

အထက်ရြာ်ပြြါ လမ်းညွှန်ချက်များအပြင် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏
လုြ်ငန်း ခွင်ရဘးအန္တ ာယ်ကင်း ှင်းရစရ းအတွက် အရလးထားရောင် ွက်ပခင်း၊
ကျန်းမာရ း

ရစာင့်ရ ှာက်မှုရြးပခင်း၊

သက်သာရချာင်ချရိ းကိစ္စ ြ်များ

ရောင် ွက်ရြးပခင်း စသည့် အချက်များကို ရောင် ွက်ရနြါသည်။
ြတ်ဝန်းကျင်ရကျး ွာများအတွက်လည်း ဘာသာရ းေိုင် ာဘုန်းကကီး
ရကျာင်းများ၊ ရစတီများ၊ ွာလယ်လမ်းမများ၊ ရေးရြးခန်းများ၊ စာသင်ရကျာင်း
များ၊ ရကျး ွာချင်းေက်လမ်းတံတားများနှင့်

ြ် ွာလူထု၏ ရတာင်းေိုချက်များ

အရြါ် ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလမ
ီ ိတက်မှ အတတ်နိုင်ေုံးြံ့ြိုးကူညီ ရောင် ွက်
လျက် ှိြါသည်။
၅.၃.၃ ကျန်းမာဖရးဆိုင်ရာ စံချန်ိ စံညွှန်းများ
ကျန်းမာရ းအရြါ် ထိခိုက်ရစနိုင်သည့် သတ္တုထုတ်လုြ်ရ းစီမံကိန်းလုြ်ငန်းများ
အတွက် ကျန်းမာရ းေိုင် ာစံချန်ိ စံညွှန်းများ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုချန်ိ အထိ ရ းေွဲပြဌာန်း
သတ်မှတ်ထားပခင်း မရတွ့ ရသးြါ။ သို့အတွက် လက် ှိပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရ း
ဥြရေ (၁၉၇၂) အား ရလ့လာစိစစ်မြီးလုြ်ငန်းနှင့်အညီ ရောင် ွက်သွားြါမည်။

၆.၀

လက်ရှိြတ်၀န်းကျင်အဖပခအဖန
၆.၁ ရူြဆိုင်ရာြတ်ဝန်းကျင်
၆.၁.၁ ဖပမမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ဖပမဆီလာွှ အဖနအေား
မန္တရလးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ်က
့ ူးမမို့နယ်သည် ရပမာက်ဘက်တွင် ရတာင်ကုန်း/
ရတာင်တန်းများ၊ ရပမပြန့်လွင်ပြင်များ ေက်စြ်တည် ှိရသာ သြိတ်ကျင်းမမို့နယ်၊ အရ ှ့ဘက်
တွင် ှမ်းကုန်းရပမပမင့်ရေသပြစ်ရသာ ရနာင်ချုမမိ
ိ ု့နယ်၊ ရတာင်ဘက်တွင် ရပမ သဇာရကာင်းမွန်
ရသာ ရပမပြန့်လွင်ပြင်နှင့် ရ ရဝရ လဲစနစ် အရပခခံရကာင်းမွန်ရသာ မတ္တ ာလွင်ပြင်ရေသ၊
အရနာက်ဘက်တွင်

ရ စီးရ လာရကာင်းမွန်ရသာ

ဧ ာဝတီပမစ်တို့အ ကားတွင်

ကွင်းပြန့်များ၊

ရတာင်ကုန်းပြန့်များ၊ ရပမပြင်မှသးီ ပခားရြါ်ထွက်လျှက် ှိရသာ ရတာင်ကုန်းများ၊

ှမ်းကုန်း

ရပမပမင့်ရေသ၏ ရတာင်ရ ကာေက် ရတာင်တန်းများပြင့် တည် ှိရသာရေသပြစ်ြါသည်။
ထင် ှားရသာရတာင်များမှာ မာလဲရတာင်၊ ရ မျက်ရတာင်နှင့် နတ်ရတာင်တပို့ ြစ်ြါသည်။
စကျင်ရကျာက်၊ ရယှလရကျာက်၊ ထုးံ ရကျာက်ရတာင်များ ရအာက်ခံအပြစ် တည် ှိလျှက်
သဲရကျာက်စ စ်၊ ရပမနီ၊ ရပမနက်များ အရြါ်ယံရပမလွှာအပြစ် ြုံးအုြ်ထားြါသည်။ အချု့ိ
ရပမနိမ့်လွင်ပြင်များတွင် ရပမေီရပမ သဇာ ရကာင်းမွန်မြီး၊ ရတာင်ကုန်း/ရတာင်တန်းများတွင်
ကျတ်တီးရပမများ
ပမစ်ကကီးနား

ရ ာရနှာတည် ှိြါသည်။

ကားလမ်းမကကီး

အရ ှ့ဘက်

စီမံကိန်းဧ ိယာအနီးဝန်းကျင်သည်
ရတာင်ကုန်းထူထြ်၍

မန္တရလး-

ရတာင်ကျရချာင်းနှင့်

လျှုရပမာင်
ိ
ရြါများရသာ ရန ာပြစ်ြါသည်။ ကန်ရတာင် ွာတည် ှိရသာ ရတာင်ကုန်းသည်
သီးပခားသြွယ် ထိးု ထွက်တည် ှိရနမြီး ြင်လယ်ရ မျက်နှာပြင်အထက်(၁၀၀၀) ရြခန့်ပမင့်
ြါသည်။ ရ စီး ရ လာ ရကာင်းမွန်ရသာ်လည်း အဓိက ရ ရဝရ လဲ (Water Catchment)
ဧ ိယာသည် စဉ်က
့ ူးမမို့အနီး ှိ နတ်ရတာင်အင်း၊ ရညာင်ဝန်းအင်းနှင့် ဧ ာဝတီပမစ် ကျုးအင်
ိ
း
များပြစ်မြီး (၁၅)မိုင်ခန့်ကွာရဝးကာ စီမံကိန်းဧ ိယာနှင့်ကင်းလွတ်မှု ှိြါသည်။ ရပမအမျုးအစားမှ
ိ
ာ
ရကျာက်စ စ်ေန်ရသာရပမနီသဲနှုံးပြစ်မြီး စိုက်ြျုးရပမအတွ
ိ
က် အသင့်အတင့်သာ ရကာင်းမွန်
ရ ကာင်း ရတွ့ ှိ ြါသည်။ စီမံကိန်းရေသ၏ (Geological Map၊ Topography Map နှင့်
Google Map) တို့အား ြူးတွဲတင်ပြထားြါသည်။
၆.၁.၂ ဖပမအသုံးချမှု
စဉ့်ကူးမမို့နယ်နှင့် ေက်စြ်လျက် ှိသည် မတ္တ ာမမို့နယ်သည် ရပမပြန့်လွင်ပြင်ပြစ်ပခင်း၊
ရပမေီရပမ သဇာရကာင်းမွန်ပခင်းနှင့်

ရ အ င်းအပမစ်ရြါများပခင်းရ ကာင့်

စိုက်ြျုးရ
ိ းကို

အဓိကထား အသုံးပြုြါသည်။ စဉ့်ကူးမမို့နယ်အရနပြင့် ဧ ာဝတီပမစ်နှင့် နီးစြ် ာရေသ၊
မတ္တ ာလွင်ပြင်နှင့်ေက်စြ် ာ လက်ြံလှနှင့် နွယ်ရုံရေသများတွင် စိုက်ြျုးရပမအပြစ်
ိ
အဓိက
အသုံးပြုမြီး နတ်ရတာင်ရေသ၊ ရ ှာက်ြင် ရိုးရေသ၊ ကျည်ရတာက်ရြါက်နှင့် ရချာင်းကကီးရေသ
တို့တွင် စိက
ု ်ြျုးရပမ
ိ
ရကာင်းမွန်ပခင်း မ ှိရသာရ ကာင့် ရတာင်ကုန်း၊ ရတာင်တန်းရေသများတွင်
ရ ွှေသတ္တု

ှာရြွတူးရြာ်ပခင်းပြင့် ရပမအသုံးချမှု ြိုမိုရောင် ွက် ကရ ကာင်း ရတွ့ ှိ ြါသည်။

ရ မျက်ရတာင်ရပခတွင် သစ်ရတာဦးစီးဌာနမှ စိုက်ြျုးထားသည်
ိ
့ ကျွန်းစိုက်ခင်းများတည် ှိမြီး
ရအာင်ပမင် ပြစ်ထွန်းမှု ရကာင်းမွန်ြါသည်။

၆.၁.၃ ဖပမလွှာပြတ်ဖရွ့မှုနှင့် တိုက်စားမှုများ
အများအားပြင့် ရပမလွှာတည်မငိမ်မှု ှိမြီး ရတာင်ကမ်းြါးများ မြိုကျပခင်း၊ ပြတ်ရ ွ့ပခင်း၊
တိုက်စား ပခင်းများ မ ှိြါ။ မိုး ာသီတွင် အရ ှ့ဘက်ရတာင်ရ ကာများမှ ရတာင်ကျရချာင်းရ များ
စီးေင်းမှုများပြားမြီး အချု့ရချာင်
ိ
းများမှာ ဧ ာဝတီပမစ်အတွင်းသို့လည်းရကာင်း၊ အချု့ရချ
ိ ာင်းများမှာ
မာလဲနတ်ရတာင်ေည်၊ ရညာင်ဝန်းပမစ် ကျုးအင်
ိ
းများ အတွင်းသို့လည်းရကာင်း စီးဝင်သပြင့်
တိုက်စားမှု နည်းြါးြါသည်။
၆.၁.၄ ရာသီဥတု အဖပခအဖန
အြူြိုင်း ရပခာက်ရသွ့ရသာ ာသီဥတု ှိမြီး ဧ ာဝတီပမစ်နှင့်

ှမ်းကုန်းရပမပမင့်အ ကား

တွင်တည် ှိပခင်းရ ကာင့် မိုး ာသီတွင်မိုးများစွာ ွာသွန်းရသာ ရေသပြစ်ြါသည်။ တစ်နှစ်ြတ်လုံး
မိုးရ ချန်ိ (၃၃.၀၃)လက်မ ှိမြီး မိုး ာသီကာလမှာ ရမလမှ ရအာက်တိုဘာလအတွင်း ပြစ်ြါ
သည်။ အပမင်ေ
့ ုံး အြူချန်ိ မှာဧမြီလတွင် (၄၅)ေီဂ ီစင်တီဂ ိတ်ပြစ်မြီး၊ အနိမ့်ေုံး အြူချန်ိ မှာ
ေီဇင်ဘာလတွင် (၁၀) ေီဂ ီစင်တီဂ ိတ် ပြစ်ြါသည်။
၆.၁.၅ အင်းအိုင် ဖချာင်းဖပမာင်းများ
စဉ်က
့ ူးမမို့အနီး ဧ ာဝတီပမစ် ပြတ်သန်းစီးေင်းလျှက် ှိရသာရ ကာင့် ှမ်းကုန်းရပမပမင့်
ရေသဘက်မှ ပမစ်ြျားခံရသာရချာင်းငယ်များသည်

ဧ ာဝတီပမစ်အတွင်းသို့ စီးဝင်ရြါင်းေုံ

ကြါသည်။ စဉ့်ကူး မမို့နယ်၊ ရ ွှေပြည်၊ ရညာင်ဝန်း ွာများအနီးတွင် ဧ ာဝတီပမစ်ရဟာင်းသည်
ပမစ်ကျုးအင်
ိ
းအပြစ် တည် ှိ ရနရ ကာင်း ရတွ့ ှိ မြီး၊ စီမံကိန်းရေသ၏ အရနာက်ဘက်
မာလဲရတာင်ရပခတွင် ေည်ရပမာင်းဦးစီးဌာနမှ တည်ရောက်ထားရသာ မာလဲနတ်ရတာင်
ရ ထိန်းေည် တည် ှိြါသည်။
၆.၁.၆ ဆူညသ
ံ ံ
လုြ်ကွက်အတွင်းအသုံးပြုသည့် ပြုန်းသယ်ရမာ်ရတာ်ကား ရမာင်းနှင်ပခင်း၊ လုြ်ငန်းသုံး
စက်ြစ္စညး် များ လည်ြတ်ပခင်း၊ တခါတ ံရောင် ွက်သည့် ရပမရအာက် မိုင်းခွဲပခင်းတို့ရ ကာင့်
ေူညမ
ံ ှု နှင့် တုန်ခါမှု အနည်းငယ်သာ ပြစ်ရြါ်ရစနိုင်ြါသည်။ အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ေိုင် ာ
အ ည်အရသွး(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု)လမ်းညွှန်ချက်များအ အပြင်ရန ာ၏ ရနာက်ခံေူညမ
ံ ှု အေင့်
သတ်မှတ်ချက်မှာ 70dBA/hour ထက်ရကျာ်လွန်မှုမ ှိရစ ဟု သတ်မှတ်ထားြါသည်။ လုြ်ကွက်
အတွင်းမှ ပြစ်ရြါ်ရသာ ေူညသ
ံ ံမှ ြတ်ဝန်းကျင်အား ထိခက
ို ်မှု ှိ-မ ှိ သိ ှိနိုင် န်အတွက် ၆၁-၂၀၁၉ က်ရန့ ခန့်မှန်း Latitude 22º 36' 38” N and Longitude 96º 11' 47” E ရန ာတွင်
တိုင်းတာ

ှိရသာ ေူညသ
ံ ံြမာဏ (ဖနာက်ဆက်တွဲ- စ) မှာ ရအာက်ြါအတိုင်းပြစ်ြါသည်စီမံကိန်းဧ ိယာအတွင်း တိုင်းတာ

No.

1

Sources

Noise
Source

ှိရသာ ေူညသ
ံ ံြမာဏ

Location

Date & Time

Day Time Average
Noise Level (dBA)

Night Time Average
Noise Level (dBA)

Perimeter
of gold
mine area

06-01-2019
( Day Time)
(11:45-14:39)
06-01-2019 မှ
07-01-2019
night time
(21:53-1:51)

54.3

48.6

၆.၁.၇ ဖရအရည်အဖသွး
လုြ်ကွက်
ရပမရအာက်ရ ၊

SGU-138(A)အတွင်း

ရပမရအာက်လဏ
ှို ်တူးရြာ် ာမှ

အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း ှိ

အဝီစိရ ၊

ထွက် ှိရသာ

ရနာက်ေုံးနှုန်းစစ်ကန်အတွင်း ှိ

စွန်ြစ်ရ နှင့်အနီး ှိ ြါရြါရချာင်းရ တို့၏ ရ အ ည်အရသွးတိက
ု့ ို နမူနာယူသည့် တည်ရန ာ
တို့ကို မှတ်သား၍ ဓါတ်ခွဲစမ်းသြ်ခဲ့ြါသည်။ (၂၃.၁၁.၂၀၁ ၈)

က်ရန့တွင် ရ နမူနာ ယူ

ခဲ့သည့် ခန့်မှန်းတည်ရန ာတို့ကို WGS-84 Coordinnate Point များပြင့် မှတ်သား၍
ရ အ ည်အရသွး

ဓါတ်ခွဲစမ်းသြ်ချက်

အရပြ လေ်များနှင့် မှတ်တမ်း

ဓါတ်ြုံများအား

(ဖနာက်ဆက်တွဲ- စ) တွင် ရြာ်ပြထားြါသည်။
လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း ှိ တူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်လျက် ှိသည့် ရပမရအာက်
လှိုဏ်မှ ရ များထွက် ှိပခင်းရ ကာင့် လှိုဏ်ပြင်ြသိ့ု ရ ြိုက်များပြင့် စွန့်ြစ်ရ ကန်အတွင်း
စွန့်ထုတလ
် ျက် ှိ ာ ရပမရအာက်လဏ
ှို ်တစ်ခုလံးု မှ စွန့်ြစ်ရ ၏အ ည်အရသွးအား ခခုံငုံသိ ှိ
ရစ န် လှိုဏ်အဝ ှိ စွန့်ြစ်ရ ြိုက်မှရ အား နမူနာ ယူတိုင်းတာခဲ့ြါသည်။ ရ အ ည်အရသွး
မှာ ရအာက်ြါအတိင
ု ်းပြစ်ြါသည်လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း တိုင်းတာ

ှိရသာ ရပမရအာက်ရ အ ည်အရသွး

Latitude 22º 36' 38” N and Longitude 96º 11' 44” E
Sr No.

Element

Concentration

Unit

1

Total Dissolved Solids (TDS)

468.53

2

Total Hardness as CaCO2

54

mg/L

3

Total Alkalinity as CaCO3

238

mg/L

4
5

Total acidity as CaCO3
S 04— (Sulphate)

4
109.18

mg/L
mg/L

16

mg/L

6

α—(Chloride)

7

Iron (Fe)

0.207

mg/L

8

Copper (Cu)

0.02

mg/L

9

Lead (Pb)

0.122

mg/L

10

Zinc (Zn)

0.004

mg/L

11

Colour

Clean

12

PH

6.9

Lab: Future National Laboratory (Mandalay)

မှတ်ချက်။

(၄ - ၆-၂၀၁၉) လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း ှိ ရပမရအာက်ရ အ ည်အရသွးအား
Latitude 22º 36' 38” N and Longitude 96º 11' 44” E တွင် တိုင်းတာေားပြီး
ဖနာက်ဆက်တွဲ(စ) ၌ ထြ်မံရြာ်ပြထားြါသည်။

အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း ှိ ရ တွင်းမှရ အား ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုလျက် ှိရသာ
ရ ကာင့် ရဘးအန္တ ာယ်ကင်း ှင်းမှု

ှိ-မ ှိ သိ ှိနိုင်ရ း နမူနာ ယူ၍ ဓါတ်ခွဲစမ်းသြ်ခဲ့ ာ

ရ အ ည်အရသွးမှာ ရအာက်ြါအတိင
ု ်းပြစ်ြါသည်-

အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း ှိ အဝီစိတွင်းရ အား တိုင်းတာ

ှိရသာ ရ အ ည်အရသွး

Latitude 22º 34' 13” N and Longitude 96º 10' 53” E
Sr No.

Element

W.H.O Standard

Concentration

1

PH

7.1

7-8.5

Imperative
6.5-9.2

2

Colour(Unit)

5

5

50

3

Turbidity (N.T.U)

0.58

5

25

4
5
6

Conductivity(micromhos/cm)
Calcium as Ca
Hardness Total (CaCO3)

289
40
140

75
100

200
500

7

Magnesium as Mg

10

30

150

8

Chloride as CL

8

200

600

9

Total Alkalinity

140

200

500

10

Iron (Fe)

0.01

0.1

1.0

11

Magnese(Mn)

o.01

0.05

0.5

12

Sulphate (SO2)

< 200

200

400

Desirable

Lab: Water and Sanitation Department, Mandalay City Development
Committee

အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း နှုန်းစစ်ကန် (၃) ကန် ှိသည်အ
့ နက် ရနာက်ေုံးစွန့်ြစ်သည့်
နှုန်းစစ်ရ ကန်မှ ရ များအား ပြင်ြသိ့ု စွန့်ြစ်မည်ြါသည်။ ထိ့ရ
ု ကာင့်
ရနာက်ေုံးနှုန်းစစ်ကန်မှ ရ အ ည်အရသွးအား နမူနာ ယူတိုင်းတာခဲ့ ာ
ရအာက်ြါအတိင
ု ်းပြစ်ြါသည်နှုန်းစစ်ကန်အတွင်း ှိ စွန့်ထုတရ
် အား တိုင်းတာ

ှိရသာ ရ အ ည်အရသွး

Latitude 22º 34' 14” N and Longitude 96º 10' 53” E
Sr No.

Element

Concentration

Unit

1

Total Dissolved Solids (TDS)

508.87

2

Total Hardness as CaCO2

178

mg/L

3

Total Alkalinity as CaCO3

166

mg/L

4
5

Total acidity as CaCO3
S 04— (Sulphate)

14
31.31

mg/L
mg/L

10

mg/L

6

α—(Chloride)

7

Iron (Fe)

0.324

mg/L

8

Copper (Cu)

0.03

mg/L

9

Lead (Pb)

0.203

mg/L

10

Zinc (Zn)

0.001

mg/L

11

Colour

Not Clean

12

PH

6.3

Lab: Future National Laboratory (Mandalay)

စီမံကိန်းလုြ်ကွက်ဧ ိယာနှင့် (၂)မိုင်ခန့်အကွာတွင် ြါရြါရချာင်းသည် ပြတ်သန်းစီးေင်း
ရနရသာရ ကာင့် ရ အ ည်အရသွးအား သိ ှိမှတ်တမ်းတင်ထား ှိနိုင် န် နမူနာ ယူတိုင်း
တာခဲ့ ာ ရ အ ည်အရသွးမှာ ရအာက်ြါအတိင
ု ်းပြစ်ြါသည်ြါရြါရချာင်းရ အား တိုင်းတာ

ှိရသာ ရ အ ည်အရသွး

Latitude 22º 34' 10” N and Longitude 96º 11' 09” E
Sr No.

Element

Concentration

Unit

1

Total Dissolved Solids (TDS)

436.32

2

Total Hardness as CaCO2

116

mg/L

3

Total Alkalinity as CaCO3

176

mg/L

4
5

Total acidity as CaCO3
S 04— (Sulphate)

4
51.91

mg/L
mg/L

10

mg/L

6

α—(Chloride)

7

Iron (Fe)

0.189

mg/L

8

Copper (Cu)

0.013

mg/L

9

Lead (Pb)

0.204

mg/L

10

Zinc (Zn)

0.001

mg/L

11

Colour

Clean

12

PH

6.8

Lab: Future National Laboratory (Mandalay)

၆.၁.၈ ဖလအရည်အဖသွး
သတ္တုရိုင်း တူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်ပခင်း၊ သတ္တုရိုင်းများအား သယ်ြို့စုြုံပခင်း၊ ကကိတ်ခွဲပခင်း၊
သန့်စင်ပခင်းနှင့် စက်ယန္တ ားများစသည့် လုြ်ငန်းများရောင် ွက်ပခင်းမှ ြုန်မှုန့်များနှင့် အခိးု
အရငွ့များ ထွက် ှိနိုင်ပခင်းရ ကာင့် ြတ်ဝန်းကျင်ရလထုကို ညစ်ညမ်းမှုအနည်းငယ်သာပြစ်ရြါ်
ရစနိုင်ြါသည်။ SGU-138(A)လုြ်ကွက်ဧ ိယာ၏ လက် ှိရလထုအ ည်အရသွးကို သိ ှိမှတ်တမ်း
တင်နိုင် န်အတွက် ရလအ ည်အရသွးတိုင်းတာစစ်ရေးပခင်းအား HAS SCANNER

TH

model-EPAS ကို အသုံးပြု၍ (၆-၁-၂၀၁၉) မှ (၇-၁-၂၀၁၉ ) က်ရန့ထိ ခန့်မှန်းLatitude 22º
36' 38” N and Longitude 96º 11' 47” E ရန ာ၌ တိုင်းတာ စစ်ရေးရောင် ွက်ခဲ့ြါသည်။
လက် ှိရလထု ၏ အရပခအရနနှင့် အမှုန် အမွှား ထွက် ှိမှု တို့ကို တိုင်းတာ စစ်ရေးချက်
(ဖနာက်ဆက်တွဲ-စ) အ ရအာက်ြါအတိင
ု ်း ရတွ့ ှိခဲ့ြါသည်လုြ်ကွက်အတွင်း ှိ လက် ှိရလထုအ ည်အရသွးနှင့် အမှုန်အမွှားထွက် ှိမှု အရပခအရန
Date And Time

Gas and Particulate

Air Quaility

Peremeter

Result

CO

45.9 ppb

National
Standard
Guideline

06-01-2019(11:53)
to 07-01-2019
(11:33)

‐

Date And Time

National

Gas and Particulate

Air Quaility

Peremeter

Result

NO

5.25 ppb

‐

NO₂

18.9 ug/mᶟ

200 ug/mᶟ

SO₂

1.01 ug/mᶟ

20 ug/mᶟ

PM₁₀ᵃ

37.3 ug/mᶟ

50 ug/mᶟ

PM₂ι₅ᵇ

37.7 ug/mᶟ

25 ug/mᶟ

61.00%

‐

19 °C

‐

Standard
Guideline

06-01-2019(11:53)
to 07-01-2019
(11:33)
06-01-2019(11:53)
to 07-01-2019
(11:33)
06-01-2019(11:53)
to 07-01-2019
(11:33)
06-01-2019(11:53)
to 07-01-2019
(11:33)
06-01-2019(11:53)
to 07-01-2019
(11:33)
06-01-2019(11:53)
to 07-01-2019
(11:33)

RH % (Relative
Humidity)

06-01-2019(11:53)
to 07-01-2019

Temperature

(11:33)
၆.၁.၉ ဖပမေုအဖပခအဖန
ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ် ာတွင် အသုံးပြုမည့် ပြေါး၊ ေိုင်ယာနိုက်၊ စက်သုံးေီ၊
အင်ဂျင်ဝိုင်များ၊ ြလြ်စတစ်များနှင့် ရေးခန်းသုံးြစ္စည်းများကို စနစ်တကျ သုံးစွဲစွန့်ြစ်သိမ်း
ေည်း၍ ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။ ရ ွှေသန့်စင်ထုတ်လုြ် ာမှ ထွက် ှိလာမည့် စွန့်ြစ်ရပမစာ
များကိုလည်း အပခားရန ာများသို့ ြျ့လွ
ံ င့်မှုများမ ှိရစ န်နှင့် စနစ်တကျစွန့်ြစ်သွား န် ရောင် ွက်ထား
ှိသွားမည်ပြစ်ြါသည်။ စွန့်ြစ်ရပမစာများမှ ြတ်ဝန်းကျင်အားထိခိုက်မှု ှိ-မ ှိ သိ ှိနိုင်မှတ်တမ်းတင်
ထား ှိ န် (၂၃-၁၁-၂၀၁၈) က်ရန့တွင် နမူနာ ယူ၍ တိုင်းတာစစ်ရေးခဲ့ ာ စွန့်ြစ်ရပမစာများ၏
ရပမအ ည်အရသွးမှာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသြ်ချက် (ဖနာက်ဆက်တွဲ- စ) အ
ရတွ့ ှိ ြါသည်-

ရအာက်ြါအတိုင်း

စွန့်ြစ်ဖပမစာ ဖပမအရည်အဖသွး စစ်ဖဆးချက်
Latitude 22º 36' 38.02” N and Longitude 96º 11' 44.45” E

၆.၂

No.

Element

Concentration

1

SO2

81.94 %

2

Fe2O3

1.16 %

3

Al2O3

3.04 %

4

Pb

969.35 ppm

5

Zn

151.65 ppm

Cu

36.53 ppm

6
ဖဂဟစနစ်အဖပခအဖန

စီမံကိန်းလုြ်ကွက်ဧ ိယာဝန်းကျင် ှိ ရဂဟစနစ်အရပခအရနအား သိ ှိမှတ်တမ်းတင်ထား
ှိနိုင် န် အတွက် ရေသခံများနှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း၊ အလုြ်သမားများအား စုံစမ်းရမးပမန်းပခင်း၊
မမို့နယ်သစ်ရတာဦးစီးဌာန(သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိ စ္ဆာန်ဌာန)၏ အချက်အလက်
များအား

ကိုးကားပခင်းများပြင့်

ှိထားရသာ

အချက်အလက်များမှာ

ရအာက်ြါအတိုင်း

ပြစ်ြါသည်၆.၂.၁ သစ်ဖတာနှင့် သစ်သီးဝလံများအဖပခအဖန
စဉ်က
့ ူးမမို့နယ်သည် ရ ရဝရ လဲ အတန်အသင့်ရကာင်းမွန်ရသာရ ကာင့် သဘာဝ
သစ်ရတာများနှင့် ပြုစုထိန်းသိမ်းထားရသာ ရတာများ ှိြါသည်။ အချု့ရန
ိ
ာများတွင် ရေသခံများ
ခုတ်ယူ အသုံးပြုမှုရ ကာင့် ရတာနိမ့်၊ ရတာြျက်များ ှိမြီး သစ်ရတာဦးစီးဌာန၏ ကကိုးဝိုင်း
ဧ ိယာများတွင် ြါဝင်လျက် ှိ ြါသည်။ မန္တရလး - ပမစ်ကကီးနား ကားလမ်းနှင့် အရနာက်ဘက်
ရ မျက်ရတာင်ရပခတစ်ဝိုက်တွင် သစ်ရတာဦးစီးဌာန၏ ကျွန်းစိုက်ခင်းများ ှိြါသည်။ အများစုမှာ
ွက်ပြတ်ရ ာရနှာ ရတာများပြစ်မြီး ကျွန်း၊ ြျဉ်းကတိုး၊ ကညင်၊ နဘဲ၊ သြန်း၊ သစ်ြုဂံ၊ ဇီး၊
မိုးမဲဇာ၊ ေီေူး၊ မန်ကျည်း၊ တမလန်းနှင့် မျှင်ဝါးများ ရြါက်ရ ာက်ြါသည်။ စိုက်ြျုးသစ်
ိ
သီး
ဝလံများအရနပြင့် ရပမပြန့်လွင်ပြင်နှင့် ရပမနိမ့်ရေသများတွင် စြါး၊ ြဲမျုးစု
ိ ံ၊ ြ ဲ၊ ငှက်ရြျာ၊
သရဘော၊ သ က်၊ ြိန္နဲ စသည့် သီးနှံများ ပြစ်ထန
ွ ်းြါသည်။ ရတာင်ကုန်း၊ ရတာင်တန်းများ
ရြါ်တွင် စိုက်ြျုးိ ပြစ်ထန
ွ ်းမှု နည်းြါးြါသည်။
၆.၂.၂ ဖတာရိုင်း တိရိစ္ဆာန်များ
ှမ်းပြည်နယ်၊ ရနာင်ချုမမိ
ိ ု့နယ်နှင့် ေက်စြ်လျှက် ရတာင်ကုန်း ရတာင်တန်းများ ှိပခင်း
ရ ကာင့် ယခင်က ရတာေင်ရိုင်း၊ ဂျ၊ ီ ေတ်၊ ရတာဝက်၊ ယုန်နှင့် ြွတ်များ ရတွ့ ှိနိုင်ရ ကာင်း
သိ ှိ ြါသည်။ ယခုအခါ လူတု့အ
ိ ရပခချရနထိင
ု ်မှု၊ ရတာတွင်း ဝင်/ထွက် သွားလာမှု၊ ယာဉ်နှင့်
စက်ြစ္စညး် များ

သုံးစွဲမှုများပြားလာပခင်းရ ကာင့်

အပခားရေသ

ရတာနက် ာရန ာများသို့

ရ ွှေ့ရပြာင်းရနထိုင်ကျက်စားသည်ဟု ယူေ ြါသည်။ မျုးတု
ိ န်းရြျာက်ကွယ်နိုင်ရသာ ရတာရိုင်း
တိ ိစ္ဆာန်များမ ှိြါ။

၆.၂.၃ ငှက်မျုးစု
ိ ံ အဖပခအဖန
မတ္တ ာလွင်ပြင်နှင့် စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ လက်ြံလှလွင်ပြင်၊ ရ ွှေပြည်ရညာင်ဝန်း ဧ ာဝတီ
ပမစ်ကျုးအင်
ိ
း

တစ်ဝိုက်သည်

စိုက်ြျုးရပမများ
ိ

ရကာင်းမွန်ပခင်းရ ကာင့်

စားကျက်ဧ ိယာ

ရကာင်းမွန်သပြင့် ြျုင်
ိ း၊ ချုးငှ
ိ က်၊ ဇ က်၊ စာကရလး၊ သိန်းငှက်၊ ြျလွှ
ံ ားနှင့် ဇီးကွက်များ
ရတွ့ ှိ ြါသည်။

အင်းအိုင်များအတွင်း

ရ ဘဲနှင့်

ဟသောငှက်အချု့ိ

ရတွ့ ှိ ြါသည်။

မတ္တ ာမမို့နယ်၊ ေည်ရတာ်ကကီး ရ ရလှာင်တမံနှင့် ေည်ရ ရသာက်ဧ ိယာကျယ်ပြန့်ပခင်း၊
မာလဲနတ်ရတာင် ရ ရလှာင်တမံနှင့် ေည်ရ ရသာက် ဧ ိယာများ

ှိပခင်းရ ကာင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံ

မျုးကွ
ိ ဲများ၏ ပြစ်ထန
ွ ်း ြ်တည်မှု အရပခအရန ရကာင်းမွန်ရ ကာင်း ရတွ့ ှိ ြါ သည်။
စီမံကိန်း ဧ ိယာတွင်စီမံကိန်းရ ကာင့် သက်ရ ာက်မှု နည်းြါးနိုင်သည့်အတွက် ၈၀% ခန့်မှာ
မူလဝန်းကျင်သဘာဝအတိုင်း

ှိရနြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ ှိကမ္ဘာလုံးေိုင် ာ မျုးသု
ိ န်း န် အန္တ ာယ်

ှိရသာ မျုးစိ
ိ တ်များမှာ ပမန်မာ့ ကယ်လြ
ိ ်၊ ရစွ့ငှက်၊ မျက်ခုံးပြူငှက်ပြာရပခာက်၊ စာဝါကျား
ငှက်၊ Myanmar Spitting Cobra၊ ပမန်မာ့ရ ွှေသမင်၊ အာ ှေင်၊ ဘဂေလားကျား၊ ရ ကာင်ပမင်း၊
ရပြာင်၊ ရေါင်းစိမ်း၊ အာ ှဝက်ဝံ၊ တရုြ်သင်းရခွချြ်၊ ရ ချုရ
ိ ငံမိရချာင်း၊ ဂျ၊ ီ သစ်ရ ကာင်
စသည်တ့ို ပြစ်ြါသည်။
၆.၃ လူမှုေဝ ြတ်ဝန်းကျင် အဖပခအဖန
၆.၃.၁ အိမ်ဖောင်စု လူဦးဖရ အဖပခအဖန
စီမံကိန်းဧ ိယာနှင့် အနီးေုံးပြစ်ရသာ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ နတ်ရတာင်
ရကျး ွာ၊ ြါရြါရကျး ွာ၊ ြျဉ်းရချာင်းရကျး ွာနှင့် ဝါးဘိုးချြ်ရကျး ွာ များ ှိြါသည်။
နတ်ရတာင်ရကျး ွာတွင် အိမ်ရပခ (၃၃၂)အိမ်၊ အိမ်ရထာင်စု (၃၃၉)စု၊ လူဦးရ
စုစုရြါင်း ကျား (၁၁၅၈) ဦး၊ မ (၁၃၃၉) ဦး၊ စုစုရြါင်း (၁၄၉၇) ဦး ရနထိင
ု ်လျက် ှိြါသည်။
ြါရြါရကျး ွာတွင် အိမ်ရထာင်စု (၇၈) စု၊ လူဦးရ (၄၇၃)၊ ကျား (၂၄၁) ဦး၊ မ (၂၃၂)
ဦး၊ စုစုရြါင်း (၄၇၃)ရယာက် ှြ
ိ ါသည်။
ြျဉ်းရချာင်းရကျး ွာတွင် အိမ်ရထာင်စု (၉၃)စု၊ လူဦးရ စုစုရြါင်း ကျား (၁၆၃) ဦး၊ မ
(၁၇၂) ဦး၊ စုစုရြါင်း (၃၃၅) ဦး ှြ
ိ ါသည်။
ဝါးဘိုးချြ်ရကျး ွာတွင် အိမ်ရထာင်စု (၄၄၅)စု၊ လူဦးရ စုစုရြါင်း ကျား (၁၀၀၂) ဦး၊
မ (၉၄၆) ဦး၊ စုစုရြါင်း (၁၉၄၈) ဦး ြ
ှိ ါသည်။
၆.၃.၂ အဖပခချ ဖနေိင
ု ်မှု
စဉ်က
့ ူးမမို့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရကျး ွာအုြ်စု၏ မူလရကျး ွာများမှာ ၂၀၀၀ ပြည်န
့ ှစ်
အရ ှ့ြိုင်း ကာလများတွင် အိမ်ရထာင်စုလူဦးရ

အနည်းငယ်သာ ှိမြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ခန့်မှ

စတင်ကာ ရပမရအာက်ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းများ တူးရြာ်လုြ်ကိုင်မှုများ

ှိလာပခင်း

ရ ကာင့် လူမှုစီးြွားရ းတိုးတက်လာမြီး ပမန်မာပြည်အနယ်နယ်အ ြ် ြ်မှ ရ ွှေ့ရပြာင်းအရပခချ
ရနထိုင်လာခဲ့ ကြါသည်။ အလုြ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရြါများလာပခင်း၊ လမ်းြန်းေက်သွယ်မှု
တိုးတက်လာပခင်းတို့ရ ကာင့် ရကျး ွာများသည် အတန်အသင့် ြွံ့မြိုးတိုးတက်လာခဲ့ရ ကာင်း
ရတွ့ ှိ ြါသည်။

၆.၃.၃ လူမျုးစု
ိ များ
အများအားပြင့် ြမာလူမျုးများသာ
ိ
ရနထိင
ု ် ကမြီး မိုးကုတ် ှမ်းလူမျုးိ အနည်းငယ်
ှိြါသည်။ ြမာစကားရပြာေိုမြီး ြုေ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ် ကြါသည်။ ရိုး ာဓရလ့ြွဲရတာ်များ
အပြစ်

သကကေန်ြွဲ၊

သီတင်းကျွတ်ြွဲ၊

နတ်ရိုး ာဓရလ့ ယုံ ကည်မှုအ

ကထိန်ြွဲများ

ပြုလုြ်ရလ့ ှိြါသည်။

လူနည်းစုမှာ

ရတာင်ပြုန်းြွဲသို့ သွားရ ာက်ြူရဇာ်ပခင်း၊ နတ်ကနားြွဲများ

တစ်နှစ်တစ်ကကိမ် ကျင်းြပြုလုြ်ပခင်း ရတွ့ ှိ ြါသည်။
၆.၃.၄ ြညာဖရး အဆင့်အတန်း
စီမံကိန်းရေသသည် လမ်းြန်းေက်သွယ်ရ း အခက်အခဲများ ှိပခင်းရ ကာင့် ရကျး ွာ
များတွင် မူလတန်းနှင်မ
့ ူလန
ွ ်ရကျာင်းများသာ ှိြါသည်။ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းြညာ
များအတွက် (၁၅)မိုင်ခန့်ရဝးကွာရသာ လက်ြံလှ ွာအရပခခံြညာ အထက်တန်းရကျာင်းတွင်
သွားရ ာက်သင် ကား ကရ ကာင်း သိ ှိ ြါသည်။ ရကျာင်းသားမိဘများ၏ စီးြွားရ းလုြ်ငန်း
အရပခအရနအ

ရပြာင်းရ ွှေ့မှုများရ ကာင့် ရကျာင်းသားများအဝင်/အထွက် ရပြာင်းရ ွှေ့မှုများ

လာရ ကာင်း သိ ှိ ြါသည်။ တက္ကသိုလ်ြညာအတွက် မန္တရလးမမို့သို့ သွားရ ာက် သင်ယူ
ရ ကာင်း ရတွ့ ှိ ြါသည်။
၆.၃.၅ အလုြ်အကိုင်နှင့် အသက်ဖမွးမှု အဖပခအဖန
စဉ်က
့ ူးမမို့နယ် ရ ွှေပြည်၊ ရညာင်ဝန်း၊ လက်ြံလ၊ှ ရတာင်အင်း၊ နတ်ရတာင်၊ မာလဲ၊
ခတက်ချဉ်၊ ကုက္ကို၊ မင်း ွာ၊ ရညာင်ြင်၊ ကာဥယျာဉ်၊ ရငွရတာင် စသည့်ရကျး ွာအုြ်စုများမှာ
ရပမပြန့် ရေသတွင်

ှိမြီး စိုက်ြျုးရပမရကာင်
ိ
းမွန်ပခင်း၊ ေည်ရ ရသာက် ဧ ိယာ ှိပခင်း၊

အင်းစြ်လယ်နှင့် ယာရပမများ ရကာင်းမွန်ပခင်းတို့ရ ကာင့် စိုက်ြျုးရမွ
ိ းပမူရ းကို အဓိကထား
ရောင် ွက် ကရ ကာင်း ရတွ့ ှိ ြါသည်။ ရတာရတာင်ရေသရြါများရသာ နတ်ရတာင်ရကျး ွာ
အုြ်စု တစ်ခုတည်းသာ စိုက်ြျုးရပမအားနည်
ိ
းပခင်းနှင့် ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ် လုြ်ကိုင်နိုင်ပခင်း
တို့ရ ကာင့် ကုမ္ပဏီများ၏ အရသးစားရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်း များတွင် ဝန်ထမ်း၊
လုြ်သား (အင်းလုြ်သား)အပြစ် ဝင်ရ ာက်လုြ်ကိုင်ပခင်း၊ တြိုင်တနိုင်ရ ွှေတူးရြာ် ရ းလုြ်ငန်း
များ လုြ်ကိုင်ပခင်း၊ အစုစားအင်းလုြ်သားများအပြစ် ဝင်ရ ာက်လြ
ု ်ကိုင် ကပခင်း၊ သစ်ဝါး
ခုတ်ပခင်း မီးရသွးြုတ်ပခင်းများကို အဓိကထားရောင် ွက် ကြါသည်။ ရေသတွင် ရ ွှေသတ္တု
တူးရြာ်ပခင်း လုြ်ငန်းနှင့် ေက်စြ်ရသာ လုြ်ငန်းသုံးြစ္စညး် များ ရ ာင်းချပခင်း၊ လူသုံးကုန်နှင့်
စားရသာက်ကုန်ြစ္စည်းများရ ာင်းချပခင်း၊ ရ ွှေသန့်စင်ပခင်းနှင့် ရ ွှေေိုင်လုြ်ငန်းများ၊ အရထွရထွ
ဝန်ရောင်မှုလုြ်ငန်းများရောင် ွက်ကာ စီးြွားရ း အသင့်အတင့် ြွံ့မြိုးတိုးတက်မှု ှိရ ကာင်း
ရတွ့ ှိ ြါသည်။
၆.၃.၆ စိုက်ြျုးဖမွ
ိ းပမူဖရး အဖပခအဖန
ရပမပြန့်ရေသများတွင် ေန်စြါး၊ ြဲမျုးစု
ိ ံ၊ ငှက်ရြျာ၊ သ က်ြင်များ စိုက်ြျုးိ ကမြီး
ရတာင်ရြါ်ရေသများတွင်

ရတာင်ရစာင်းများ၌

ြဲစင်းငုံစိုက်ြျုးမှု
ိ အနည်းငယ်

ရတွ့ ှိ ြါသည်။

ေန်ကို ရပမပြန့်ရေသများမှ ဝယ်ယူစားသုံးမြီး ရနအိမ်ခခံများအတွင်း တနိုင်တြိုင် ဟင်းသီး
ဟင်း ွက်ြင်များ စိုက်ြျုးိ ကြါသည်။ တနိုင်တြိုင် ရမွးပမူရ းအရနပြင့် နွား၊ ေိတ်၊ ကက်၊
ဝက်များ ရမွးပမူ ကြါသည်။

၆.၃.၇ လူေုကျန်းမာဖရး
စဉ်က
့ ူးမမို့နယ်တွင် တိုက်နယ်ရေးရုံ ှိမြီး အရ းကကီးလူနာများအား မန္တရလးမမို့သို့
သွားရ ာက် ကုသလျက် ှိရ ကာင်း သိ ှိ ြါသည်။ စီမံကိန်းရေသမှ လက်ြံလှသို့ (၁၅)
မိုင်ခန့်၊

လက်ြံလှမှ

အချန်ိ အတွင်း

မန္တရလးသိ(ု့ ၆၅)မိုင်ခ ီး

သွားရ ာက်နိုင်ြါသည်။

အကွာအရဝးသာ ှိသပြင့်

(၅)နာ ီခန့်

နတ်ရတာင်နှင့်ဝါးြိုးချြ် ွာများတွင်

သူနာပြုနှင့်

သားြွားေ ာမများ ှိမြီး ကျန်းမာရ းရေးရြးခန်းနှင့် ကျန်းမာရ းဝန်ထမ်းများ လုံရလာက်စွာ
မ ှိြါ။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနှင့် မှီခိုသူမိသားစုဝင်များအပြင် ရေသခံများကိုလည်း ကုမ္ပဏီအလိုက်
ခန့်အြ်ထားရသာ ကျန်းမာရ းမှူးနှင့် ရေးမှူးများမှ ကျန်းမာရ း ရစာင်ရ
့ ှာက်ရြးလျက်
ှိြါသည်။ စီးြွားရ းနှင့်လူရနမှု အေင့်အတန်းပမင့်မားလာပခင်း၊ ရပမရြါ်ရ

ရပမရအာက်ရ

လုံရလာက်မှု ှိပခင်းတို့ရ ကာင့် (၉၀) ာခိုင်နှုန်းခန့် ရ ရလာင်းယင်လုံအိမ်သာ သုံးစွဲနိုင်ရ ကာင်း
ရတွ့ ှိ ြါသည်။
စဉ်က
့ ူးမမို့နယ်ရေးရုံ၊ လက်ြံလှရကျး ွာ တိုက်နယ်ရေးရုံများသို့ ကွင်းေင်း ရလ့လာ
ချက်အ

စဉ်က
့ ူးမမို့နယ်အတွင်း ပြစ်ြွားမှုအများေုံး ရ ာဂါ (၅) မျုးမှ
ိ ာ ရအာက်ရြာ်ပြ

ြါအတိုင်း ပြစ်ြါသည် ငှက်ြျားရ ာဂါ (Malaria)
 ခုခံအားကျေင်းမှုကူးစက်ရ ာဂါ ပြစ်ြွားပခင်း (Retrovial Infection)
 ရသွးတိုးရ ာဂါ (Hypertension)
 နှလံးု ရ ာဂါ (Heart diseases)
 ေီးချုရ
ိ ာဂါ (Diabetes)
ြုန်မှုန့်ြျ့လွ
ံ င့်မှုနှင့် ရလထုညစ်ညမ်းမှုရ ကာင့် ပြစ်ြွားတတ်ရသာ အေုတ်ရ ာင်ပခင်း၊
အေုတ်ြွ ပခင်း၊ မျက်စိနာပခင်း၊ မျက်ခမ်းစြ်ရ ာဂါများ ပြစ်ြွားပခင်းမှာ နည်းြါးရ ကာင်း
သိ ှိ ြါသည်။
၆.၃.၈ ဖရွှေ့ဖပြာင်းဖနေိင
ု ်မှုများ
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ရ းစီမံကိန်း ရောင် ွက်လျက် ှိသည့်
ရေသတွင် မူလရနထိင
ု ်သူနည်းြါးမြီး ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ပခင်းနှင့် ေက်စြ်ရသာ စီးြွားရ း
လုြ်ငန်းများ လုြ်ကိုင် ရောင် ွက်နိုင်မှုရ ကာင့် မိုးကုတ်၊ ရ ွှေဘို၊ မိတ္ထီလာ၊

မည်းသင်း၊

ပမင်းခခံ၊ တြ်ကုန်း၊ ရပမာင်မမို့နယ် များမှ များရသာအားပြင့် ရ ွှေ့ရပြာင်း၍ အရပခချလုြ်ကိုင်
ရနထိင
ု ်လာမှုများ ရတွ့ ှိ ြါသည်။ သို့ ာတွင် လမ်းြန်းေက်သွယ်ရ း အခက်အခဲရ ကာင့်
ရကျး ွာများ၏ ြွံ့မြိုးမှုမှာ နည်းြါးလျက် ှိရ ကာင်း ရတွ့ ှိ ြါသည်။
၆.၃.၉ သယ်ယူြို့ဖဆာင်ဖရးစနစ်
ပမန်မာပြည် အလယ်ြိုင်းနှင့် အထက်ြိုင်းရေသများသို့ မန္တရလး - ပမစ်ကကီးနား အရဝးရပြး
ကားလမ်းမှလည်းရကာင်း၊ ဧ ာဝတီပမစ်ရ ကာင်းမှလည်းရကာင်း ေက်သွယ်နိုင်မြီး ဧ ာဝတီပမစ်
အရနာက်ဘက်ပခမ်းသို့ ဧ ာဝတီပမစ်ကူးတံတား(စဉ်က
့ ူး)မှတေင့် ရ ွှေဘိုမမို့နယ်၊ ရကျာက်ရပမာင်းသို့
အလွယ်တကူ သွားနိုင်ပခင်းရ ကာင့် ေက်သွယ်မှု ရကာင်းမွန်ရသာ အရပခအရန ှိြါသည်။
လက်ြံလှ ွာတွင် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်အသင်း(၅)သင်းခန့် ရပြးေွဲလျက် ှိြါသည်။ အရဝးရပြးကားလမ်း

ရြါ် ှိလက်ြံလှမှတေင့် နတ်ရတာင် ွာသို့ ရကျာက်ခင်းလမ်းပြင့်လည်းရကာင်း၊ စီမံကိန်းရေသ
ရကျး ွာများသို့ ရတာင်ရြါ်ရပမသားလမ်းပြင့်လည်းရကာင်း သွားလာနိုင်ရသာ်လည်း မိုး ာသီ
ကာလတွင် လမ်းများြျက်စီးပခင်း၊ ရတာင်ကျရချာင်းများ ပြတ်သန်း န်ခက်ခဲပခင်းတို့ရ ကာင့်
ရခတ္တေက်သွယ်မှုပြတ်ရတာက်ရလ့ ှိြါသည်။
၆.၃.၁၀ လူေု ဆက်သွယ်ဖရးစနစ်
စီမံကိန်းရေသတွင် ယခုအချန်ိ ထိ တယ်လီြုန်းကွန်ယက်များရ ာက် ှိပခင်း မ ှိရသးသပြင့်
ြုန်းလိုင်းများ ေက်သွယ်နိုင်ပခင်း မ ှိရသးြါ။ IP Star မဂိုလ်တုေက်သွယ်ရ းြုန်းများပြင့်
ေက်သွယ် လျက် ှိ ကြါသည်။
၆.၃.၁၁ လျှြ်စစ်ကဏ္ဍ
ပမန်မာ့လျှြ်စစ်ဓါတ်အားလုြ်ငန်းမှ ပြန့်ရဝရြးရသာ ဓါတ်အားလိုင်းများ ရ ာက် ှိပခင်း
မ ှိရသး ရသာရ ကာင့် ကိုယ်ြိုင်မီးစက်များ၊ ေိုလာပြားများကို အသုံးပြု၍ လိုအြ်ရသာ
လျှြ်စစ်မီးကို ယူအသုံး ပြု ကြါသည်။
၆.၃.၁၂ ဖသာက်သုံးဖရ ရရှိမှု
ရတာရတာင်ထထ
ူ ြ်ပခင်းနှင့် သဘာဝအရပခခံ ရကာင်းမွန်မှုတို့ရ ကာင့် ရပမရအာက်ရ
ထွက် ှိမှုရကာင်းမွန်မြီး သန့် ှင်းရသာအဝီစိတွင်းရ များ ယူသုံးစွဲနိုင်ြါသည်။ အပခားတစ်ြက်
တွင်

ကုမဏ
္ပ ီြိုင်ရ ွှေလုြ်ကွက်အင်း/လှိုဏ်များအတွင်းမှ

ရဘးအန္တ ာယ်ကင်း ှင်းရစ န်

စုြ်ထတ
ု ်ရသာ ရ များအား သုံးရ အပြစ် ပြန့်ရဝအသုံးပြုပခင်း၊ ရ သန့်စက်ပြင့် သန့်စင်မြီး
ရသာက်ရ အပြစ် အသုံးပြုပခင်းပြင့် လုံရလာက်ရသာရသာက်သုံးရ ကို
များတွင် ရနွ ာသီရ

ှိြါသည်။ အချု့ိ ွာ

ှားြါးမှုရ ကာင့် ရသာက်သုံးရ လိုအြ်ချန်ိ တွင် ကုမ္ပဏီမှရ သယ်ကားပြင့်

ရ ပြန့်ရဝ လှူေါန်းပခင်းများ ှိြါသည်။ ရေသအတွင်း ရပမရအာက်ရ

ှိမှုမှာ မီတာ (၃၀) မှ

(၅၀) အတွင်း ှိရ ကာင်း ရလ့လာ သိ ှိ ြါသည်။
၆.၃.၁၃ တရားဥြဖဒ စိုးမိုးမှု
စီမံကိန်းဧ ိယာ အနီးဝန်းကျင်ရေသသည်

ဲတြ်ြွဲ့၊ ကင်းများ၊ စခန်းများ အနီးကြ်

တည် ှိမှုမြီး တ ားဥြရေစိုးမိုးမှု ှိရသာ ရေသပြစ်ပခင်း၊ ဘာသာတ ား ရိုရသကိုင်းရှိုင်းရသာ
ရေသပြစ်ပခင်း တို့ရ ကာင့် ကကီးမားရသာ ာဇဝတ်မှုခင်းများ ပြစ်ြွားပခင်း မ ှိြါ။
၆.၃.၁၄ အစိုးရ မဟုတ်ဖသာ အေွဲ့အစည်းများ
ကုမ္ပဏီ၏ စီမံကိန်းရောင် ွက်လျက် ှိရသာရေသတွင် အစိုး မဟုတ်ရသာ အြွဲ့အစည်း
များပြစ်သည့် ြ ဟိတနှင့် လူမှုကူညရ
ီ းအြွဲ့အစည်းများမှာ ရအာက်ြါအတိင
ု ်း ပြစ်ြါသည် သုဇနသဟာ ဘိုးဘွား ိြ်သာနှင့်နာရ းကူညမ
ီ ှုအသင်း၊ ကျည်ရတာက်ရြါက် ွာ။
 ြုညသုခ နာရ းကူညမ
ီ ှုအသင်း၊ ကျည်ရတာက်ရြါက် ွာ။
 အာယုသုခ လူမှုကူညရ
ီ းအသင်း၊ နွယ်ရုံရကျး ွာ။
 ပမတ်ရစတနာ လူမှုကူညရ
ီ းအသင်း၊ ရ မျက်ရကျး ွာ။

၇.၀

ေိခက
ို ်နိုင်မှုများနှင့် ဖလျာ့ြါးဖစဖရးဖဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ
ရ ွှေသတ္တုရိုင်းတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ် ာတွင်

အရြါ်ယံရပမေီလွှာအား

အနည်းငယ်ြယ် ှားမြီး

အပမင်(့ ၆)ရြ၊ အကျယ်(၆)ရြ ရပမရအာက်ဥမင်လှိုဏ်ရခါင်းကို ရတာင်ရစာင်းမှရန၍ ရြာက်လြ
ု ်
မည်ပြစ်ြါသည်။ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ် ာတွင် ရပမရအာက်တူးရြာ်ရ းစနစ် (Underground
Mining Method) ပြင့် တူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်မည်ပြစ်မြီး သဘာဝရြါက်ြင် ကျဲြါး ာရန ာကို
ဦးစားရြးရ ွးချယ်၍ အရြါ်ယံရပမေီလွှာများ ြျက်စီးမှုြမာဏနည်းြါးရစ န် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရ း အစီအမံများ စနစ်တကျ ချမှတ် ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
၇.၁

ပေစ်နိုင်ဖပခရှဖ
ိ သာ ေိခက
ို ်နိုင်မှုများ
စီမံကိန်း ရောင် ွက် ာတွင် ရပမရြါ်၊ ရပမရအာက်သတ္တုတွင်းတူးရြာ်ပခင်းနည်းလမ်း

များရ ကာင့်

ရုြ်ြိုင်းေိုင် ာြတ်ဝန်းကျင်၊

ဇီဝြိုင်းေိုင် ာြတ်ဝန်းကျင်၊

လူမှုရ းေိုင် ာ

ြတ်ဝန်းကျင်များကို အနည်းနှင့်အများ ထိခက
ို ်မှုများ ှိနိုင်ြါသည်။
၇.၁.၁ ရုြ်ြိုင်းဆိုင်ရာ ြတ်ဝန်းကျင်အဖြါ် ေိခိုက်နိုင်မှုများ
အကကိုတည်ရောက်ပခင်း၊ တည်ရောက်ပခင်းကာလများတွင် စီမံကိန်းရန ာနှင့်
မလွတ် ကင်းသည့် သစ်ြင်၊ ခခုံနွယ်များ ခုတ်ထင
ွ ် ှင်းလင်းပခင်း၊ အရြါ်ယံရပမေီလွှာ
ြယ် ှားပခင်း၊ ရပမရအာက်လှိုဏ်တူးရြာ်ပခင်းနည်းစနစ် အသုံးပြုပခင်းနှင့် စွန့်ြစ်ရပမစာများ
စုြုံပခင်းစသည့်
မှတစ်ေင့်

ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းများ

ရပမပြင်သဏ္ဍာန်နှင့်

ရပြာင်းလဲရစနိုင်မြီး

အေင့်ေင့်ရောင် ွက်မှုများ

မူလရ စီးရ ကာင်းများ၊

အရြါ်ယံရပမေီလွှာ

ရ နှုတ်ရပမာင်းများကို

တိုက်စားခံ ပခင်းနှင့်

စွန့်ြစ်ရပမစာများ

စုြုံပခင်းတို့ရ ကာင့် သစ်ြင်များြျက်စီးပခင်းနှင့် ပြန်လည်ရြါက်ရ ာက်မှု ရလျာ့နည်း
သွားပခင်း၊ စွန့်ရပမစာများအားရ တိုက်စားမှုများ ပြစ်ရြါ်နိုင်ပခင်းရ ကာင့် ရ ထုညစ်
ညမ်းပခင်း၊ အနည်ြါဝင်နှုန်း ပမှင့်တက်လာပခင်းနှင့် ရ စီးလမ်းရ ကာင်းများ ရပြာင်းလဲ
စီးေင်းပခင်းနှင့် ရ ကကီးရ လျှ ံပခင်းများပြစ်ရြါ်နိုင်မြီး ရ ရနသတ္တဝါနှင့် ကုန်းရနသတ္တဝါ
များကိုြါ ထိခက
ို ်မှုများ ပြစ်ရြါ်ရစနိုင်ြါသည်။
၎င်းအပြင် အရြါ်ယံရပမေီလွှာအားထိန်းသိမ်းရြးသည့် သစ်ြင်များ ရလျာ့နည်း
လာပခင်း၊ ရတာင်ကုန်း ရတာင်ရစာင်းများတွင် ှိရနသည့် ရပမသားနှင့် ရကျာက်သားများ
ြုံမှန်အရနအထား ြျက်စီးသွားပခင်း၊ ရပမရအာက်ေင်းတွင်းများ၊ လှိုဏ်များ၏ပမင့်မား
မတ်ရစာက်ရသာ နံ ံများမှ ကွဲအက်မြိုကျမှုပြစ်ရြါ်ပခင်း၊ ရပမရအာက်မိုင်းခွဲပခင်းမှ
ထွက်ရြါ်လာသည့်တုန်ခါမှုရ ကာင့် သိြ်သည်းမှုနည်းရသာ ရပမသား၊ ရကျာက်လွှာများ
တည်မငိမ်မှုရလျာ့ကျသွားပခင်းနှင့် ရပမငလျင်လှုြ်ခတ်ပခင်းတို့ရ ကာင့်

ရပမမြိုမှုများ

ပြစ်ရြါ်ရစနိုင်ြါသည်။
မိုးသည်းထန်စွာ ွာသွန်းမှုရ ကာင့် ရပမရြါ်၊ ရပမရအာက်ရ များ တိုးပမှင့်တိုက်
စားလာမြီး ရပမရအာက်လုြ်ငန်းခွင်လုံခခုံမှုရလျာ့နည်းကျေင်းပခင်းများ ပြစ်ရြါ်နိုင်သည့်
အပြင် ရပမရအာက်လှိုဏ်ဂူများ၊ ဝင်ထက
ွ ်လမ်းများ ကျင်းမြိုြိတ်ေို့ပခင်းများလည်း
ပြစ်ရြါ်နိုင်ြါသည်။

၇.၁.၂ ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ အဖြါ်ေိခက
ို ်နိုင်မှုများ
သတ္တုတူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းစီမံကိန်းများသည်
တိုက်ရိုကရ
် သာ်လည်းရကာင်း၊

ကုန်းရနဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများအား

သွယ်ဝိုက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း

ထိခိုက်မှုများပြစ်ြွား

နိုင်ြါသည်။ သို့ ာတွင် ရပမရအာက်ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းများသည် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးိ
ကွဲများအရြါ် ထိခိုက်မှုနည်းြါးနိုင်ြါသည်။ စီမံကိန်းဧ ိယာသို့ ေက်သွယ်ရ းလမ်း
များ

ှင်းလင်းပခင်း၊ အရပခစိုက်စခန်းရန ာ များတည်ရောက်ပခင်း စသည်တ့ရ
ို ကာင့်

ရေသရြါက်ြင်များ၊ ရတာရိုင်းတိ စ္ဆာန်များနှင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများအား ထိခက
ို ်နိုင်မှု
များမှာ ရအာက်ြါအတိုင်း ှိနိုင်ြါသည် သက် ှိများ

ှင်သန်ရနထိင
ု ် ာ ရေသများ ရြျာက်ေုံးနိုင်ပခင်း သို့မဟုတ်

နည်းြါး သွားနိုင်ပခင်း၊ သို့မဟုတ် ရ ွှေ့ရပြာင်းသွားနိုင်ပခင်း၊


လူဦးရ

တိုးြွားလာမှုရ ကာင့်

အမဲလိုက်ပခင်းများ

ပြစ်ရြါ်နိုင်ပခင်း၊

ေက်သွယ်ရ းလမ်းများ တိုးြွားလာနိုင်ပခင်း၊ အြင်များခုတ်ထွင် ှင်းလင်း
ပခင်းနှင့် ရပမတူးပခင်း တို့ရ ကာင့် ရေသတွင်းရြါက်ြင်များနှင့် တိ ိစ္ဆာန်များ
ထိခိုက်ေဏ် ာ

ှိနိုင်ပခင်းနှင့် ရသေုံးမှုများပြစ်ရြါ်နိုင်ပခင်းရ ွှေ့ ရပြာင်း မှုများ။

 ေူညမ
ံ ှုနှင့် အလင်းရ ာင်ရ ကာင့် ရေသတွင်းတိ ိစ္ဆာန်တ၏
ို့ အမူအ ာနှင့်
ပြစ်နိုင် ရပခ ှိသည့် မျုးြွ
ိ ားနှုန်းရလျာ့ကျနိုင်ပခင်း။
၇.၁.၃ ဇလဖေဒဆိုင်ရာ ဖပြာင်းလဲနင
ို ်မှုများ
ရပမရအာက်ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ပခင်းနှင့် ဟင်းလင်းြွင့်တူးရြာ်ပခင်း လုြ်ငန်းများ
သည် ဇလရြေေိုင် ာ ရပြာင်းလဲမှုပြစ်စဉ်များအထိ သက်ရ ာက်မှုမ ှိနိုင်ြါ။
၇.၁.၄ ဖရအရည်အဖသွးနှင့် ဖရဓာတ်ပြုြျက်စီးပခင်း
စွန့်ြစ်ရပမစာရကျာက်စာများမှ နှုန်းနှစ်များအ ည်ရြျာ်ဝင်ရနမှု၊ စွန့်ြစ်ြစ္စညး်
များနှင့် အန္တ ာယ်ပြစ်ရစနိုင်သည့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများတို့ရ ကာင့် ရ များဓာတ်သင်ြ
့ ျက်စီးနိုင်
ြါသည်။ ဓာတ်သင့်ြျက်စီးမှုများကို ရအာက်ြါအရပခအရနများရ ကာင့် ပြစ်ရြါ်နိုင်ြါ
သည် သယ်ယူြို့ရောင်ရနစဉ်၊ ကိုင်တွယ်ရနစဉ် (သို့မဟုတ်) သိုရလှာင်ရနစဉ်
အတွင်း ရလာင်စာေီ၊ ဓာတ်ေီနှင့် ဓာတုြစ္စညး် များအြါအဝင် အန္တ ာယ်
ပြစ်ရစနိုင်သည့် စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ ယိုြိတ်မှု (သို့မဟုတ်) ြိတ်စင်မှု၊
 ရ လမ်းရ ကာင်းများ (သို့မဟုတ်) ရ လမ်းရ ကာင်းများအတွင်းစီးဝင်သည့်
ရ နှုတ် ရပမာင်းများထဲသို့အန္တ ာယ်ပြစ်ရစနိုင်သည့် စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များကို
မရလျာ်မကန် စွန့်ြစ်ပခင်း၊
 ဓာတ်ရပမ သဇာနှင့် ရ ရပမာင်းများအတွင်း ရ ရမှာ်များ ြွားများလာပခင်း
ကို ပြစ်ရစ သည်ရ
့ ြျာ် ည်ြါဓာတ်ပြုြစ္စညး် ြါဝင်မှုနှုန်းပမင့်လာပခင်း။
ရ ဓာတ်သင်ြ
့ ျက်စီးမှုများကို
ရအာက်ြါ အတိင
ု ်း ပြစ်ြါသည်-

ရပြာင်းလဲရစသည့်

ပြစ်နိုင်ရပခထိခိုက်မှုများမှာ

 ကုန်းနှင့်ရ ကား

သဘာဝရြါက်ြင်များ

ြုံးလွှမ်းခံ ပခင်းတို့ရ ကာင့်

အေိြ်သင့်ပခင်း(သို့မဟုတ်)

ကုန်းရနဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများရြျာက်ေုံးသွားပခင်း၊

ယုတ်ရလျာ့ သွားပခင်း။
 ရ ရနဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ ရြျာက်ေုံးသွားပခင်း (သို့မဟုတ်) ယုတ်ရလျာ့
သွားပခင်း။
 ရ ရနသက် ှိအြင်များ၊ ငါးများနှင့် ရကျာရိုးမဲ့သတ္တဝါကကီးများ အေိြ်သင့်
ပခင်း။
 ငါးများကို ရသရစနိုင်သည့် ရ ရမှာ်များ ြွားများလာမှုရ ကာင့် ရအာက်ေီ
ဂျင်ဓာတ် ြါဝင်မှုရလျာ့နည်းလာပခင်း။
 ဓာတ်သင့်ြျက်စီးရသာရ များနှင့် ထိရတွ့ပခင်းမှ အရ ပြားရ ာဂါများ(သို့မဟုတ်)
အပခားကျန်းမာရ းထိခိုက်မှုများ ပြစ်ရြါ်နိုင်ပခင်း။
 ဓာတ်သင့်ြျက်စီးရနရသာ ရ များနှင့် ထိရတွ့ပခင်းမှ အစာအိမ်နှင့်အလ
ူ မ်း
ရ ကာင်းေိုင် ာ ရ ာဂါတို့အြါအဝင်ကျန်းမာရ းထိခက
ို ်မှုများ။
၇.၁.၅ ဖရရရှိနိုင်မှု
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် လုြ်သားများအတွက် လိအ
ု ြ်သည့် ရသာက်သုံးရ
ှိ န်

ရ တိမ်တွင်းများတူးထားပခင်း၊

ရကျာက်သားရကျာက်ခံမှ

စိမ့်ရ များနှင့်

စမ်းရချာင်းများမှ သွယ်ယူပခင်းတို့သည် အဓိကရ အ င်းအပမစ်များပြစ်ြါသည်။ ရပမရအာက်
သတ္တုတူးရြာ်ပခင်းစနစ်ပြစ်သည့်အတွက် ရပမရအာက်လှိုဏ်တွင်းများအတွင်း ရ နစ်ပမှုြ်မှု
သက်သာရစ န် ရပမရအာက်ရ များ စုြ ်ထုတ် ပခင်းများရ ကာင့် ရပမရအာက်ရ
ေုံးရှုံးမှု အနည်းငယ် ှိနိုင်ြါသည်။ အင်းအတွင်း စုြ်ထုတ်ရသာရ များအား ဝန်ထမ်း၊
လုြ်သားများအတွက် ရသာက်သုံးရ နှင့် လုြ်ငန်းသုံးရ များအပြစ် ပြန်လည်အသုံး
ပြုနိုင်ြါသည်။
၇.၁.၆ စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များအား မဖလျာ်မကန်စွန့်ြစ်ပခင်း
စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များစွန့်ြစ်ပခင်းကို

စနစ်တကျ

စွန့်ြစ်ပခင်း

မပြုလုြ်ြါက

သက် ှိ၊ သက်မဲ့ ြတ်ဝန်းကျင်အရြါ် ထိခက
ို ်နိုင်ြါသည်။ စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များရ ကာင့်
ရပမေီလာွှ နှင့် ရ အ ည်အရသွးကို ထိခိုက်ရစနိုင်ြါသည့်အပြင် ရဂဟစနစ်နှင့် လူတို့၏
ကျန်းမာရ းကိုထိခိုက်ရစနိုင်သည့် ဇီဝနှင့်ဓာတုရြါင်းစြ်ဓာတ်ပြုပခင်းများ ပြစ်ရစနိုင်
ြါသည်။
လုြ်ငန်းသုံးဓာတုြစ္စညး် ယမ်းသုံးစွဲမှုရ ကာင့်

စွန့်ြစ်ရကျာက်ရိုင်းများတွင်

ြဲ ြ်ောလြိတ် ြါဝင်နိုင်သည့်အတွက် ြမာဏများပြားစွာစုြုံထား ှိချန်ိ သဘာဝရ နှင့်
ရလတို့ ရတွ့ေုံဓာတ်ပြုကာ AMD (Acid Mine Drainage) ပြစ်နိုင်ြါသည်။
၎င်းအပြင် ရ ွှေသန့်စင်သည့် ဓာတုရြေြစ္စည်းများ၊ အက်စစ်နှင့် ပြေါးများယိုစိမ့်စီး
ထွက်မှု ပြစ်ရြါ်ြါက (AMD) ပြစ်နိုင်ရပခ ှိြါသည်။
ရ သ
ွှေ တ္တုပြုန်းစာများ ကကိတ်ခွဲသန့်စင်ထုတ်လုြ်ပခင်းတွင် အသုံးပြုရသာ ပြေါး၊
Cyanide ဓာတ်ရြါင်းများအား စနစ်တကျရချြျက်ရသာ နည်းစဉ်များအသုံးမပြုဘဲ

၎င်းတို့ရြျာ်ဝင်နိုငရ
် သာ

စွန့်ြစ်ရ များအား

ပမစ်ရချာင်း၊

စမ်းရချာင်းများအတွင်းသို့

စွန့်ြစ်ြါက လူနှငဇ
့် ီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ အတွက် အန္တ ာယ် ှိနိုင်ြါသည်။
၇.၁.၇ ဖလအရည်အဖသွးကျဆင်းပခင်း
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ပခင်းပြစ်သည့်ရ ွှေသတ္တုြါပြုန်းစာများ သယ်ရောင်သည့်
ယာဉ်များသွားလာပခင်း၊ အုြ်ချုြ်မှုယာဉ်များသွားလာပခင်း၊ သတ္တုရိုင်းများ ကကိတ်ခွဲ
ပခင်းတို့မှ ြုန်မှုန့်များသည်

ရလထုအတွင်းြျ့လွ
ံ င့်ကာ ရလထုညစ်ညမ်းမှု ပြစ်ရြါ်

ရစနိုင်ြါသည်။ ြုန်မှုန့်ရလးများရ ကာင့် နှာရခါင်း၊ မျက်စိတမ
ို့ ှတေင့် အသက်ရှုလမ်း
ရ ကာင်းမှ အေုတ်အတွင်းသို့ရ ာက် ှိနိုင်မြီး အလွန့်အလွန်ရသးငယ်ရသာ ြုန်မှုန့်ရလး
များမှာမူ ရသွးရ ကာထဲသို့ တိက
ု ်ရိုက်ရ ာက် ှိသွားနိုင်မြီး အသက်ရှုလမ်းရ ကာင်း
ေိုင် ာ ရ ာဂါများ ပြစ်ရြါ်ရစနိုင်ြါသည်။
ရပမရအာက်ရ ွှေတူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းခွင်များ၌ ရအာက်ေီဂျင်လုံရလာက်စွာ

ှိ န်

လိုအြ်မြီး ရလရြးစနစ်ရကာင်းမွန်ပခင်းမ ှိြါက လုြ်ငန်းခွင်အန္တ ာယ်များပြစ်ရြါ်နိုင်
ြါသည်။
၇.၁.၈ ဆူညသ
ံ ံနှင့် တုန်ခါမှုများဖကကာင့် ေိခက
ို ်နိုင်မှုများ
သတ္တုမိုင်းများတွင်အသုံးပြုရသာ ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တ ားများ၊ ဓာတ်အားရြး
စက်များ

အသုံးပြုပခင်းရ ကာင့်

ေူညသ
ံ ံနှင့်တုန်ခါပခင်းများ

အထိုက်အရလျှာက်

ထွက်ရြါ်နိုင်ြါသည်။ မိုင်းခွဲပခင်းမှ ြိအားလွန်ကဲပခင်းနှင့် ရပမသားတုန်ခါမှုများ ပြစ်ရြါ်
နိုင်ရသာ်လည်း

ရပမရအာက်လှိုဏ်များအတွင်းအငယ်စားရြာက်ခွဲမှုများမှ

ပြင်ြသို့

တုန်ခါလှိုင်းများ (Shock Wave) နှင့် (Air blast) ဟုရခါ်ရသာ ေူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ
ထွက်ရြါ်ပခင်းမ ှိနိုင်ြါ။ အနီးကြ်လုြ်ငန်း ရောင် ွက် ကရသာ လုြ်သားများအတွက်
သာ ထိခက
ို ်မှုများ အနည်းငယ် ှိနိုင်ြါသည်။
၇.၁.၉ ကျန်းမာဖရးနှင့် ဖေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖရး
ရဘးအန္တ ာယ်ကင်း ှင်းရစ န် လုြ်ငန်းခွင်အား စနစ်တကျရောင် ွက်ထားပခင်း
မ ှိလျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ မကျွမ်းကျင်ရသာလူြုဂ္ဂိုလ်ဝန်ထမ်းများကို အန္တ ာယ်ကကီးမား
ရသာ

လုြ်ငန်းခွင်တွင်ခန့်အြ်ထားခဲ့လျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း၊

လုြ်ငန်း၏

ြင်ကိုယ်သရဘာသဘာဝကြင်

ရအာက်ရြာ်ပြြါ ထိခက
ို ်ေဏ် ာ

သတ္တုတွင်းတူးရြာ်ပခင်း

အန္တ ာယ် ှိသည်လ
့ ုြ်ငန်းပြစ်သပြင့်

ှိမှု၊ ရသေုံးမှု(သို့မဟုတ်) ကျန်းမာရ းေိုင် ာ

ထိခက
ို ်မှုများကို ပြစ်ရစနိုင်ြါသည် ရမာ်ရတာ်ယာဉ်မရတာ်တေပြစ်မှု (ယာဉ်တိုက်မှု/ ယာဉ်တိမ်းရမှာက်မှု)။
 သတ္တုတွင်းစက်ကိ ိယာများနှင့် တိုက်မိပခင်း၊ ြိမိပခင်း။
 သတ္တုတွင်းစက်ြစ္စည်းကိ ိယာများ၊ ဝင်စ
့ င်၊ ဝင်က့ ကိုးများြျက်စီးပခင်း၊ ရလမှုတ်စက်
(သို့မဟုတ်) လွန်များအလုြ်မလုြ်ပခင်း။
 မထိန်းချုြ်နိုင်ရသာ (သို့မဟုတ်) မရမျှာ်လင့်ထားရသာ ရြါက်ကွဲမှုပြစ်ပခင်း။
မီသိမ်း ဓာတ်ရငွ့ကဲ့သို့ ရပမရအာက်ဓာတ်ရငွ့ယိုစိမ့်မှုများ ပြစ်ရြါ်ပခင်း။
 အက်စစ်၊ ရကာ့စတစ်ရြျာ် ည်များစသည့် အန္တ ာယ် ှိရသာ ြစ္စည်းများနှင့်
ထိမိပခင်း။

 ရလာင်စာြိတ်စင်ပခင်းနှင့် ရြါက်ကွဲပခင်းရ ကာင့် ပြစ်ရစရသာ မီးရလာင်ကျွမ်းမှု။
 လျှြ်စစ်စီးရနရသာ ဝါယာကကိုးများနှင့် ထိမိ၍ ဓာတ်လုက
ိ ်ပခင်း။
 သတ္တုတွင်းနံ ံများ (သို့မဟုတ်) အင်းရထာက်၊ အုံးထုးံ များ ကွဲအြ်ြျက်စီး
မှုရ ကာင့် ရပမရအာက်ရပမမြိုပခင်း။
 ညံ့ြျင်းရသာ မိလ္လာစနစ် (သို့မဟုတ်) ညစ်ညမ်းရသာစွန့်ထုတ်ရ များရ ကာင့်
အစာအိမန
် ှင့်

အူလမ်းရ ကာင်းရ ာဂါများကို

ပြစ်ရစသည့်

မလုံခခုံရသာ

(သို့မဟုတ်) ဓာတ်သင့် ြျက်စီးရနရသာ ရသာက်ရ များ။
 မီးရလာင်ေဏ် ာ၊ အရ ပြား၊ ယားယံပခင်း၊ မျက်စိနာပခင်းနှင့် အသက်ရှုလမ်း
ရ ကာင်းေိုင် ာ ကူးစက်ရ ာဂါများနှင့် ၎င်းတို့ကိုပြစ်ရစနိုင်သည့် အ ာဝတ္ထု
များ၊ အေိြ် ှိ ဓာတုြစ္စညး် များနှင့် ထိမိပခင်း။
 အသက်ရှုလမ်းရ ကာင်းေိုင် ာ ကူးစက်ရ ာဂါများနှင့် ၎င်းတို့ကိုပြစ်ရစသည့်
ရလထု အား ရှုရှိုက်မိပခင်း၊ ရကျာက်ရြာက်စက်၊ ရကျာက်ကကိတ်ခွဲစက်များမှ
ထွက် ှိရသာ ြုန်မှုန့်များ ကာ ှညရ
် ှုရှိုက်မိပခင်း။
 အ ကားအာရုံချု့ယွ
ိ င်းမှုကို ပြစ်ရစသည့် အလွန်အမင်းေူညပံ ခင်း။
 လူရနထူထြ်ရသာ တန်းလျားများနှင့် မသန့် ှင်းသည့် လူရနထိင
ု ်မှုြုံစံများ
ရ ကာင့် ကူးစက်ပြန့်ြွားတတ်သည့်ရ ာဂါများ ပြစ်နိုင်ရပခများပခင်း။
 အုြ်ချုြ်စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချက်နှင့်

ကကိုတင်ကာကွယ်ရ းအစီအမံများ

မ ှိပခင်း။
၇.၁.၁၀

အများပြည်သူအသက်ဖမွးမှုနှင့် လူေုအဖပခခံအဖဆာက်အအုံများ

ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်မှုလုြ်ငန်းများရ ကာင့် စီမံကိန်းတည် ှိ ာရေသ ှိ လူများနှင့်
ဇီဝမျုးစု
ိ ံတ့ိအ
ု ား

တိုက်ရိုက်ရသာ်လည်းရကာင်း၊

ထိခက
ို ်ရစနိုင်ြါသည်။
ရောင် ွက်ပခင်းပြင့်
များသို့

ဟင်းလင်းြွင့်တူးရြာ်နည်းအစား
ထိခက
ို ်မှုကိုရလျာ့ချနိုင်ြါသည်။

လူများရ ွှေ့ရပြာင်းဝင်ရ ာက်လာပခင်း၊

လာရ ာက်လုြ်ကိုင် ကပခင်းတို့ရ ကာင့်
လူမှုစီးြွားရ းအ

သွယ်ဝိုက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း
ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်း

သို့ ာတွင်

စီမံကိန်းဧ ိယာ

လက်လြ
ု ်လက်စားလုြ်ငန်းများ

အနည်းနှင့်အများ

သက်ရ ာက်မှုများ ှိြါသည်။

ရကာင်းကျုးသက်
ိ
ရ ာက်မှုနှင့် ေိုးကျုးသက်
ိ
ရ ာက်မှုများ ရ ာရထွး

လျှက် ှိြါသည်။
တိုက်ရိုက်သက်ရ ာက်မှုများတွင် ရအာက်ြါတို့ြါဝင်ြါသည် ရ အ င်းအပမစ်များ

ှိမှုနှင့် ေုံးရှုံးမှု၊

 ေူညံမှု၊ တုန်ခါမှုနှင့် ယာဉ်လမ်းရ ကာင်းများမှ သဘာဝသာယာမှုများေုံးရှုံးပခင်း၊
 နိုင်ငံရတာ်နှင့် အကျုးတူ
ိ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းများမှ နိုင်ငံရတာ်အတွက်
သယံဇာတဝင်ရငွများ ှာရြွြံ့ြိုးရြးနိုင်ပခင်း၊
 တ ားဝင်ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းများမှ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ အလုြ်
အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် လူမှုစီးြွားရ းအရထာက်အကူပြစ်ရစပခင်း။
 ရေသတွင်းထွက်ကုန်များ၊

ရ ာင်းဝယ်ရြာက်ကားမှုများနှင့်

လုြ်ငန်းများ ရ ကာင့် စီးြွားရ းအေင့်အတန်းပမင့်မားလာပခင်း။

ဝန်ရောင်မှု

 ရေသြွံ့မြိုးရ းနှင့် ြညာရ း၊ ကျန်းမာရ းအတွက်များစွာ အရထာက်အကူ

ှိ

နိုင်ပခင်း။
သွယ်ဝိုက်သက်ရ ာက်မှုများတွင် ရအာက်ြါတို့ြါဝင်သည် လူဦးရ တိုးြွားလာမှုရ ကာင့်

အလုြ်များ၊

ကုန်ြစ္စည်းများနှင့်

လုြ်ငန်း

ရောင်တာများ အတွက် ယှဉ်မြိုင်မှုများပြားလာပခင်း၊
 အ က်၊ မူးယစ်ရေးဝါးနှင့် အပခားရသာ စွဲလမ်းရစတတ်ရသာ အ ာများသုံး
စွဲမှုနှင့် ေက်စြ်သည့် လူမှုရ းကျန်းမာရ း သက်ရ ာက်မှုများ။
 မူးယစ်ရေးဝါးကုန်ကူးပခင်းနှင့်ေက်စြ်သည့် ာဇဝတ်မှုများနှင့် အသက်ရမွးဝမ်း
ရ ကာင်း ြ်တည်မှုစွမ်း ည်ကျေင်းလာပခင်း။
 အရသးစားနှင့် အလတ်စားရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်မှုလုြ်ငန်းများြွံ့မြိုး၍ ေက်စြ်
ဝန်ရောင်မှု လုြ်ငန်းများ ြွံ့မြိုးလာရစနိုင်ပခင်း။
 လူဦးရ တိုးြွားလာမှုရ ကာင်း

ကျန်းမာရ းနှင့်

ြညာရ းဝန်ရောင်မှုများ

လက်လှမ်း မီနိုင်မှုရဝးကွာပခင်း။
၇.၂

စီမံကိန်းလုြ်ကွက်အနီး၀န်းကျင်အဖြါ် ေိခက
ို ်နိုင်မှုများအား ဆန်းစစ်ပခင်း
စီမံကိန်းလုြ်ကွက်ဧ ိယာ(၂၀)ဧက၏ အနီးြတ်ဝန်းကျင်သည် စိမ်းလန်းဝါးရုံများ၊ ခခုံနွယ်များ၊

ြျဉ်းမြင်၊ ရတာသ က်ြင်၊ ကတီြင်၊ နြဲြင်နှင့် သံရြြင်စသည့် သစ်ြင်ကကီးများလည်း
ရြါက်ရ ာက်၍ စိမ်းလန်းစိုရပြလျက် ှိြါသည်။
စီမံကိန်းနှင့်အနီးေုံးပြစ်ရသာ ရကျး ွာများမှ ရေသခံများသည် လယ်ယာစိုက်ြျုးရ
ိ း
လုြ်ငန်းများနှင့်

ရ ွှေတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်ရ းလုြ်ငန်းများကို

သည်။ ရဂဟစနစ် အတန်အသင်ြ
့ ျက်စီးရစရသာ်လည်း

အဓိကထားလုြ်ကိုင်လျက် ှိြါ

ှားြါးမျုးစိ
ိ တ်သတ္တဝါများ၊ အြင်များနှင့်

ရေးြက်ဝင်အြင်များ၊ အြိုးတန်သစ်ခွများ စသည့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်များကို ြျက်ပြုန်း
ရလာက်ရစ န် မြျက်ေီးနိုင်ြါ။
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများရ ကာင့် ပြစ်လာမည့် ြတ်၀န်းကျင်ထိခက
ို ်ြျက်ေီးမှုများအား
ကုမ္ပဏီမှ

အထူးထိန်းသိမ်းရစာင့်ရ ှာက်မည့်

အစီအမံများ ရ းေွဲရောင် ွက်လျက် ှိမြီး

လုြ်ကွက်၀န်းကျင်၏ ရဂဟစနစ်ြျက်ေီးမှု ထိန်းသိမ်းရစာင့်ရ ှာက် န် ရေသခံများအား
ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းေိုင် ာ အသိြညာရြးလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ပခင်း၊ သစ်ရတာ
ထွက်ြစ္စည်းများအား မိမိအတွက် အမှန်တကယ် လိအ
ု ြ်သရလာက်သာ ထုတယ
် ူသုံးစွဲ န်နှင့်
ရ

ှည်ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ှာရြွ၍ လက်ရတွ့လိုက်နာရောင် ွက်ရစပခင်း ပြင့်

သဘာ၀ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရဂဟစနစ်ကို ထိခက
ို ်မှုအနည်းေုံးပြစ်ရစ န် လုြ်ရောင်မည်ပြစ်
ြါသည်။ အထက်ြါလုြ်ငန်းစဉ်များအား စဉ့်ကူးမမို့နယ် ှိ ရေသအာဏာြိုင်များနှင့် ညှန
ိ ှိုင်းရေွး
ရနွး ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၇.၃

စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများဖကကာင့်

ြတ်ဝန်းကျင်အဖြါ်

ေိခက
ို ်မှုများနှင့် ဖလျာ့ချမည့်

နည်းလမ်းများ
စီမံကိန်း ရောင် ွက်ပခင်းရ ကာင့် ရပမရြါ်၊ ရပမရအာက်သတ္တုတွင်း တူးရြာ်ပခင်းနည်း
လမ်းများရ ကာင့် ရုြ်ြိုင်းေိုင် ာ ြတ်ဝန်းကျင်၊ ဇီဝြိုင်းေိုင် ာြတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရ းေိုင် ာ
ြတ်ဝန်းကျင်များကို အနည်းနှင့်အများ ထိခက
ို ်မှုများ ှိနိုင်ြါသည်။

စီမံကိန်းဧ ိယာအတွင်း အကကိုတည်ရောက်ပခင်း လုြ်ငန်းရောင် ွက်စဉ်ကြင် ကွင်းေင်း
အြွဲ့မှ ယူရောင်သုံးစွဲမြီးရသာ စွန့်ြစ်အစားအရသာက်နှင့် လူသုံးကုန်ြစ္စည်းများ ကျန် ှိ
ခဲ့သည်မှအစ မူလသဘာ၀ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမှုမပြစ်ရြါ်ရစ န် စနစ်တကျ ရောင် ွက်ခဲ့
သည့်အတွက် ရဂဟစနစ် အရြါ် ေိုးကျုးသက်
ိ
ရ ာက်မှုမှာ မ ှိသရလာက် နည်းြါးခဲ့ြါသည်။
ကုမ္ပဏီအရနပြင့် ဓာတ်သတ္တုတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ် န် ခွင့်ပြုမိန့်

ှိသည့် ခွင့်ပြုဧ ိယာ

အတွင်း၌ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထုတ်လုြ်ရ းလုြ်ငန်းစဉ်များ ရောင် ွက်နိုင် န် စီမံကိန်းလုြ်ကွက်
ဧ ိယာအတွင်း၌ ကျွမ်းကျင်ြညာ ှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် လုြ်သားများ လုြ်ကိုင်ရနထိုင်နိုင်
ရ းအတွက် လုြ်ကွက်အတွင်း တည်ရောက်ထားသည့် အရပခစိုက်စခန်းနှင့် အပခားလိအ
ု ြ်
သည့် အရောက်အဦများ ရောက်လြ
ု ် န် ရပမလိုအြ်ချက်အနည်းေုံး

ယူရောင် ွက်ခဲြ
့ ါ

သည်။
ရပမရန ာ ှင်းလင်းပခင်း၊ ရပမညှိပခင်းလုြ်ငန်းရောင် ွက် သပြင့် သဘာ၀ရြါက်ြင်နှင့်
အရြါ်ယံ

ရပမလွှာြျက်စီးမှု ှိခဲ့မြီး

ရေသနှငက
့် ိုက်ညီရသာ

သစ်ြင်များ

စိုက်ြျုးပခင်
ိ
းပြင့်

အရြါ်ယံရပမေီလွှာြျက်ေီးမှုအား ထိန်းသိမ်းခဲ့ြါသည်။ အရောက်အဦ၀န်းကျင်နှင့် လုြ်ကွက်ဧ ိယာ
အတွင်း ှိ

ှန
ိ ှငမ့် ြီးသစ်ြင်ကကီးများကို

ေက်လက်ထန
ိ ်းသိမ်းပခင်း၊

ရပမရန ာလြ်များ၌

သစ်ြင်များပြည်စ
့ ွက်စိုက်ြျုးိ န် ြျုးခခံ
ိ ထူရထာင်ထား ှိပခင်းနှင့် မိုး ာသီကာလတွင် ရပမချစိုက်ြျုးိ
ပခင်းပြင့် အရြါ်ယံရပမေီလွှာ ထိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် သဘာ၀ြတ်၀န်းကျင်အား မူလအရနအထား
နီးြါး ရကာင်းမွန်ရအာင် ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
စီမံကိန်းမှ

လူများရနထိုင်လာမူရ ကာင့်

၀န်ထမ်းအိမ်ယာများ

အနီးဝန်းကျင်တွင်

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများပြစ်သည့် အမှိုက်သရိုက်များ၊ ြလတ်စတစ်များရ ကာင့် အရြါ်ယံရပမေီလာွှ
ကို ညစ်ညမ်းမှုပြစ်ရစနိုင်ြါသည်။ ယင်းအညစ်အရ ကးြစ္စညး် များကို ပြန်လည်အသုံးချပခင်း
နှင့် ရနထိင
ု ်သူများနှင့် ရဝးကွာရသာ ရန ာအား ရ ွးချယ်မြီး ရပမကျင်းအတွင်း၌ ထည့်သွင်း၍
ပြာကျသည်အထိ မီးရှို့ရောင် ွက်ပခင်းပြင့် ရပမထုညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလျက် ြ
ှိ ါသည်။
မည်သို့ြင်ေိုရစကာမူ စမ်းသြ်တိုင်းတာရ းလုြ်ငန်းများရောင် ွက်ခဲ့ချန်ိ မှစ၍ လုြ်ကွက်
အတွင်း ချဉ်းကြ်လမ်းများ ဝင်ရ ာက် ာလမ်းများ

ှင်းလင်းပခင်းနှင့် လူရနရောင်၊ မီးစက်၊

ရလစက်၊ အိမ်သာ၊ ရ ချ ုးခန်
ိ
းများထား ှိပခင်း၊ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ရ းစီမံကိန ်းများရ ကာင့်
လူမ ှုြ တ်ဝ န်းကျင်ထိခိုက် ြျက်ေီးမှုများအား ရအာက်ြါနည်းလမ်းများအတိုင်း ရပြ ှင်း
ထိန်းသိမ်းသွားြါမည်အဖကကာင်းအရာ

ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်

ချဉ်းကြ်

သစ်ြင်၊

ဝင်ရ ာက် ာ

ခုတ်လဲ၍
ှ

လမ်းများအား ှင်းလ

လမ်းချဲ့ထွင် ှင်းလင်းမှုများ

င်း ပခင်း

ပြုလုြ် ပခင်း

ဖလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း

ဝါးြင်များအား အစားထိးု သစ်ြင်များနှင့်

ြျုးခင်
ိ း

ခခံများ စိုက်ြျုးပခင်
ိ
း

မရတာ်တေယာဉ်တိုက်မှုများ

လမ်းသတိရြးေိုင်းဘုတ်များ

ပြစ်ရြါ်လာနိုင်ပခင်း

တြ်ေင် ထားပခင်း၊ ရဘးအန္တ ာယ်
ကင်းရဝးပခင်း ေိုင် ာ သင်တန်းများ
ြို့ချရဟာရပြာမှု များ ပြုလုြ်ရြးပခင်း

အဖကကာင်းအရာ

ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်

အရောက်အဦ

သစ်၊ဝါးခုတ်ပခင်းရ ကာင့်

ရောက်လြ
ု ်ပခင်း

သစ်ရတာပြုန်းတီးမှုပြစ်ရြါ်

ဖလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
ြျုးြင်
ိ များအားြျုးခခံ
ိ အတွင်း

ထား

ှိမြီး လုြ်ကွက်ရပမလွတ်နှင့် လမ်းရဘး

ပခင်း

ဝဲယာများတွင် အစားထိုးစိုက်ခင်းများ
စိုက်ပခင်း

ြတ်ဝန်းကျင် ရပမေီလွှာ ထိခိုက် စနစ်တကျ
လူတု့ိ၏စွန့်ြစ်ြစ္စ

ြျက်ေီးနိုင်ပခင်း၊

ေီစိုအဝတ် ရပမကျင်းများတွင်ထည့်၍

ည်းများနှင့်

များမှ ရပမေီလွှာထိခိုက် ြျက်ေီး ပြာကျသည်အထိ မီးရှို့ြျက်ေီးပခင်း

စက်ယန္တ ား စွန့်ြစ် နိုင်ပခင်း
ြစ္စညး် များ

စက်ေီ၊ ရချာေီစွန့်ြစ် အ ည်များ စည်ြိုင်းအလွတ်များတွင်
နှင့် ထိခက
ို ်ြျက်ေီးနိုင်ပခင်း

ထည်၍
့

မမို့သို့ ြို့ရောင်ပြန်လည် ရ ာင်းချပခင်း
ရပမထိန်းနံ ံများ ထား ှိရောင် ွက်ရစပခင်း၊

ရပမရအာက်လဏ
ှို ်
တူးရြာ်ပခင်း

Land Scaping လုြ်ငန်းများ ရောင်

အရြါ်ယံရပမေီလွှာ
ြျက်စီးပခင်း၊ စွန့်ြစ်ရပမစာများ
ပြစ်ရြါ်လာပခင်း၊

ွက်ရစပခင်း၊

စွန့်ြစ်ရပမစာများအား

လမ်းခင်း ာတွင်

အသုံးပြုပခင်းနှင့်

အပခားမလိုအြ်သည့် ကျင်းများ ချုင်ိ ့များ
တွင် အစားထိးု ပြည်ပ့ ခင်း
စီမံကိန်းလုြ်ကွက်ဧ ိယာ အနီးဝန်း
ကျင်ြတ်လည်တွင် အကျယ် (၂၅)ရြ ှိ

သဘာဝရဘး
အန္တ ာယ်နှင့်
လူတု့ိ၏

မီးတားလမ်းများ ရြာက်လုြ်ထား ှိပခင်း၊
မီးရလာင်ပခင်း

မီးရဘးအန္တ ာယ် သတိရြးေိုင်းဘုတ်
များ တြ်ေင်ထား ှိပခင်း

ရြါ့ေမှုရ ကာင့်

ရလာင်စာေီများ သိုရလှာင် ထား ှိမှု

မီးရလာင်ကျွမ်းပခင်း

ကို မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ လမ်းညွှန်ကန့်သတ်
ချက်များနှင့်အညီ သိုရလှာင်ထား ှိမှု
ပြု လုြ်ပခင်း

၇.၄

ပေစ်ဖြါ်လာမည့် ေိခက
ို ်မှုများအား ဖလျာ့နည်းဖစရန် ဖဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
ထွန်းရ ွှေစင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ စီမံကိန်း လုြ်ငန်းအေင့်ေင့်တွင် ေူညံသံ၊ စွန့်ြစ်ရ ၊

စွန့်ြစ်ရပမေီလွှာ၊ စွန့်ြစ်ခစ
ဲ ာ၊ ပြေါး၊ အနံ့နှင့် ြုန်မှုန့်များရ ကာင့်လည်း လုြ်ငန်းခွင် ထိခိုက်မှု
Impact

များ

ထိခိုက်မှုများအား

ပြစ်ရြါ်လာနိင
ု ်ရသာရ ကာင့်
ကာကွယ်ပခင်း၊

အနာဂတ်ကာလတွင်

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပခင်းလုြ်ငန်းနှင့်

ရောင် ွက်မည့်အစီအစဉ်များအား ရအာက်ြါ အတိုင်းရြာ်ပြြါသည်-

ပြစ်ရြါ်လာမည့်
ရလျာ့နည်းရစ န်

၇.၄.၁ အသံဆူညမ
ံ ှုနှင့်ဆိုင်ဖသာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
၇.၄.၁.၁ ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်
စီမံကိန်းလုြ်ကွက်အတွင်း ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်ပခင်းလုြ်ငန်း
ရောင် ွက် ာ တွင် ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုြါသည်။
ထိသ
ု ို့ ရောင် ွက် ာတွင် စက်ယန္တ ားကကီးများမြါဝင်ဘဲ
ရမာ်ရတာ်ယဉ်၊

မီးစက်၊

ရလစက်နှင့်

တွဲသုံးရသာ

လုြ်ငန်းခွင်သုံး

အင်ဂျင်သံများနှင့်

ရပမရအာက်ေင်းရြာက်၍ ယမ်းခွဲ အသုံးပြုပခင်းမှ ေူညသ
ံ န
ံ ှင့် တုန်ခါမှုများ
ထွက် ှိနိုင်သည့် အဓိကအ င်းအပမစ်ပြစ်ြါသည်။ စီမံကိန်း လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း
ေူညံသံ တိုင်းတာ

ှိမှု ြမာဏ မှာ ရန့အချန်ိ တွင် 54.3 dBA ှိမြီး ညအချန်ိ

တွင် 48.6 dBA ှိြါသည်။
၇.၄.၁.၂ ဖလျာ့ချမည်န
့ ည်းလမ်း
လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ပြစ်ရြါ်လာမည့် ေူညသ
ံ ံများမှ ြတ်ဝန်းကျင်ကို
ထိခက
ို ်မှု မ ှိရစရ း မီးစက်၊ ရလစက်၊ အင်ဂျင်များကို အိတ်ရဇာြိုက်
တြ်ေင်ပခင်း၊

အင်ဂျင်ဝိုင်နှင့်

ရချာေီများအား

လိအ
ု ြ်သည်အ
့ ခါတိုင်း

စစ်ရေးလဲလှယ်ပခင်း၊ အသံလံု စနစ်တြ်ေင်ထားပခင်း၊ အရောက်အဦများ
တွင် ထား ှိပခင်းနှင့် ရမာ်ရတာ်ယဉ်များအား အ ှိန်ရလျာ့ရမာင်းနှင်ရစပခင်း
တိပု့ ြင့် ေူညံသံရလျာ့နည်းရစ န် ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

တူးရြာ်ရ း

လုြ်ကွက်သည် အနီးေုံး ှိ ရကျး ွာနှင့်(၃)မိုင်ရကျာ်ခန့်ကွာရဝးသပြင့် လူမှုဝန်း
ကျင်ကို

အသံရ ကာင့်ေိုးကျုးများ
ိ

မရတွ့ ြါ။

ကကီးကကီးမားမား

ပြစ်ရြါ်လာနိုင်ပခင်း

ရပမရအာက်လဏ
ှို ်ဂတ
ူ ူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းခွင်၌

ယမ်းလွန်တူးရြာ်ပခင်းနှင့်

ယမ်းခွဲပခင်းလုြ်ငန်းများသည်

အလုြ်ချန်ိ တိုရတာင်းြါ

ရသာ်လည်း လုြ်သားများကို နားစို့ကိ ိယာများ၊ နား ကြ်ကိ ိယာများအား
တြ်ေင် အသုံးပြုရစပခင်းပြင့် အသံေူညံမှုကို ကာကွယ်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
အသုံးပြုမည့်ယမ်း ြမာဏကိုလည်း ရကျာက်သားအရြါ်မူတည်၍ အနည်းေုံး
လိုအြ်မည့်ြမာဏသာ ကန့်သတ်သုံးစွဲရစပခင်းပြင့် ေူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများကို
ရလျာ့ချသွားမည်ပြစ်ြါသည်။ တိုင်းတာ

ှိရသာ ြမာဏနှင့် အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်း

ကျင်ေိုင် ာ အ ည်အရသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်ြါ ေူညံသံနှင့်ေိုင်ရသာ
စံချန်ိ စံညွှန်းတို့၏ နှိုင်းယှဉ် ချက်မှာ ရအာက် ြါအတိုင်းပြစ်ြါသည်Industrial, commercial

Tun Shwe Zin 138-A

Standard Values

Day Time

54.3a

70 a

Night Time

48.6 a

70 a

၇.၄.၂ တုန်ခါမှုနှင့် ဆိုင်ဖသာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက် ာ၌ Pneumatic rock drill
နှင့် Pick-hammers များကဲ့သို့ လက်ပြင့်ကိုင်တွယ် ရသာ စက်ြစ္စညး် များပြင့်
အလုြ်လုြ် ာတွင်

စက်ယန္တ ားများ၏

တုန်ခါပခင်းရ ကာင့်

လုြ်သားများ၏

လက်နှင့်လက်ရမာင်းများအား Vibration White Finger (VWF) ကဲ့သို့ ရသွးမရလျှာက်၍
တစ် ှူးများြုတ်ရေွးပခင်းစသည့် ထိခက
ို ်မှုများပြစ်ရြါ်လာနိုင်ြါသည်။ အေိုြါထိခက
ို ်
မှုမျုးမပြစ်
ိ
ရြါ်ရစ န်

စက်ယန္တ ားများနှင့်

ကိ ိယာများကို

အချန်ိ ကာ ှညစ
် ွာ

အသုံးပြုပခင်းမှ ရ ှာင် ှားရစပခင်း၊ တုန်ခါမှုကိုရလျာ့နည်းရသာ ရခတ်မီြစ္စည်းကိ ိယာများကို
အသုံးပြုရစပခင်း၊ ကိ ိယာရဟာင်းများတွင် တုန်ခါမှုရလျာ့နည်းရစသည့် လက်ကိုင်များပြင့်
အစားထိးု ပြင်ေင်ရစပခင်း၊ Heavy tools ကို ရြါ့ြါးစွာ ကိုင်တွယ်နိုင် န် ရောင် ွက်
ရစပခင်း၊ စက်ြစ္စညး် များကို ရန့စဉ်စစ်ရေးပြုပြင်ရစ ပခင်းများအား ရောင် ွက်သွား
မည်ပြစ်ြါသည်။
၇.၄.၃ ဖလေုအရည်အဖသွး စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
၇.၄.၃.၁ ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်
ရ ွှေသတ္တု

တူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းလုြ်ငန်းများ

ရောင် ွက် ာတွင်

ယမ်းခွဲပခင်း၊ ရ ွှေြါပြုန်းစာများ သယ်ယူပခင်း၊ သတ္တု သန့်စင်ပခင်းလုြ်ငန်းများ
တွင် သတ္တရိုင်းများ ကကိတ်ခွဲပခင်း၊ လုြ်ငန်းသုံးစက်ြစ္စညး် ၊ အင်ဂျင်များမှ
အမှုန်အမွှား၊ အခိးု အရငွ့များ ထွက် ှိပခင်းတို့ရ ကာင့် စီမံကိန်းလုြ်ကွက်နှင့်
အနီးဝန်းကျင်၏ ရလထုညစ်ညမ်းမှု ပြစ်ရြါ်နိုင်ရစြါသည်။
၇.၄.၃.၂ အနံ့အသက်ဖလျာ့ြါးဖရးအစီအစဉ်
ထွန်းရ ွှေစင်

ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင့်

တွင် ထွက် ှိလာနိုင်ရသာအနံ့များမှာ လူမှုြတ်ဝန်းကျင်အတွက် မခံနိုင်ရသာ
ေိုး ွားသည့်

အနံ့များထွက်ရြါ်လာနိုင်သည့်

လုြ်ငန်းစဉ်များ

မြါဝင်ြါ။

ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ် ာတွင် အသုံးပြုရသာ စက်ယန္တ ား၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များမှ
အခိုးအရငွ့များ ထွက် ှိမှုနည်းြါးရစ န် အင်ဂျင်၊ စက်သုံးေီနှင့် အင်ဂျင်ဝိုင်များ အား
မ ကာခဏ စစ်ရေးပြုပြင်ပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်းများ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါ
၇.၄.၃.၃

အမှုန်အမွှားဖလျာ့ြါးဖရး ဆိင
ု ်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
အကကိုတည်ရောက်ရ းလုြ်ငန်းမှစတင်၍

အချန်ိ ကာလထိ

လုြ်ငန်းလည်ြတ်သည့်

သယ်ယူြို့ရောင်ရ းရမာ်ရတာ်ယာဉ်များ၊

ထုတလ
် ုြ်ရ း

စက်ယန္တ ားများ လှုြ် ှားရမာင်းနှင်သွားလာမှုရ ကာင့် စီမံကိန်းဧ ိယာဝန်းကျင်တွင်
ြုန်မှုန့်များပြင့် ရလထုညစ်ညမ်းမှုကို ပြစ်ရြါ်ရစနိုင်ြါသည်။ သို့ြါ၍ရမာ်ရတာ်ယာဉ်နှင့်
စက်ယန္တ ား ကကီးများသွားလာ ာကားလမ်းများအား မ ကာခဏရ ြျန်းရြးပခင်း၊
ရမာ်ရတာ်ယာဉ်များကို အ ှိန်ရလျာ့ရမာင်းနှင်ရစပခင်း၊ စွန့်ြစ်ရပမစာနှင်ခ
့ ဲစာများ၊
သတ္တုရိုင်းစွဲဝင်ရသာ

ရကျာက်သားများအား

စနစ်တကျြုံးအုြ်သယ်ရောင်ပခင်း၊

စွန့်ြစ်ရပမစာများအား ရလထုထဲြျ့လွ
ံ င့်မှုမ ှိရစ န် စနစ်တကျ စုြုံြိသိြ်ပခင်းစသည့်
နည်း လမ်း များပြင့် အမှုန်အမွှားများြျ့လွှ
ံ င့်မှုမ ှိရစ န် ထိန်းသိမ်းရောင် ွက်
လျက် ှိြါသည်။
လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရောင် ွက်သည့် ထုတလ
် ုြ်ရ းကာလများတွင်
ရပမရအာက်

လှိုဏ်ဂူတူးရြာက်ပခင်းနည်းစနစ်အား

အသုံးပြုရသာရ ကာင့်

ရကျာက်သားများအား ဂန်းရြာက်စက်များကိုအသုံးပြု၍ ယမ်းရြါက်ရြာက်ပခင်း၊

ယမ်းခွဲပခင်းလုြ်ငန်းများမှ

ရကျာက်သားအမှုန်အမွှားနှင့်

ယမ်းရငွ့များထွက်ရြါ်

လာနိုင်ြါသည်။ အေိုြါလုြ်ငန်းများသည် လုြ်ငန်းချန်ိ တိုရတာင်းရသာကာလ
အတွင်း၌သာ

ပြစ်ရြါ်နိုင်သပြင့်

ေိုးကျုးသက်
ိ
ရ ာက်မှုမှာ

ယာယီမျှသာ

ပြစ်ြါသည်။ သို့ရသာ် ယမ်းရငွ့နှင့်ရကျာက်သား အမှုန်အမွှားများအန္တ ာယ်
ကင်း ှင်းရစ န်

လုြ်သားများအား

ကာကွယ်ရ းဝတ်စုံများ

ဝတ်ေင်ပခင်း၊

နှာရခါင်းစည်းများ အသုံးပြုပခင်း၊ ရပမရအာက် လှိုဏ်ဂူသုံး ယမ်းမှုန်ကာ
မျက်မှန် များ တြ်ေင်အသုံးပြုရစပခင်း နည်းလမ်းများပြင့် အန္တ ာယ်မ ှိရစ န်
ကာကွယ်သွားြါမည်။
လုြ်ကွက်အတွင်း တိုင်းတာ

ှိရသာ ရလထုအ ည်အရသွးြမာဏနှင့်

အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ေိုင် ာ အ ည်အရသွး(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု)လမ်းညွှန်ချက်ြါ
ရလအ ည်အရသွးစံချန်ိ စံညွှန်းများ နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ ရအာက်ြါအတိင
ု ်းပြစ်ြါ
သည်Work Site 138Parameter

Averaging Period

A

Guideline Value

µg/m³

µg/m³
Nitrogen dioxide
Particulate Matter
PM10
Particulate Matter
PM2.5
Sulphur dioxide

1-year

18.9 ug/mᶟ

1-hour
1-year

200

37.3 ug/mᶟ

24-hour
1-year

20
50

37.7 ug/mᶟ

24-hour
24- year

40

10
25

1.01 ug/mᶟ

10- minute

20
500

၇.၄.၄ ြတ်၀န်းကျင် ဖရအရည်အဖသွး ေိခက
ို ်မှုမရှိဖစရန် ဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုြ်ငန်း
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏လုြ်ကွက် SGU-138(A) အနီး ှိ ြါရြါရချာင်း
အတွင်း

ရ ေင်းစနစ်မှတေင့်စီးေင်းနိုင်

ရပခများရသာရ ကာင့်

လုြ်ငန်းခွင်မှ

စွန့်ြစ်ရ များကို ရ စစ်ကန်မှတေင့်စစ်ထတ
ု ်မြီး pH(6-9) အတွင်း ှိမှသာ စွန့်ြစ်
သွား န် စီမံရောင် ွက် သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ လုြ်ကွက်အတွင်း ှိ သုံးရ တွင်းမှ
ရ နမူနာယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသြ်ခဲ့ ာ ရ အ ည်အရသွးမှာ pH (7.9) ှိမြီး အာေင်းနစ်နှင့်
ခဲဓာတ်များြါ၀င်မှုမရတွ့ ှိ ြါ။ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသြ်အရပြအ

စွန့်ထုတ် အ ည်အေင့်

သတ်မှတ်ချက်အတွင်း၌သာ ှိရ ကာင်း ရတွ့ ှိ ြါသည်။
၇.၄.၄.၁ ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်
လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း သတ္တု တူးရြာ်ရ းလှိုဏ်အတွင်းမှလည်းရကာင်း၊
အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း ရ ွှေသတ္တုသန့်စင်ရ းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်မြီး စွန့်ြစ်ရ များကို
စစ်ထတ
ု ် သန့်စင်သည့် နှုန်းစစ်ကန်များမှ လည်းရကာင်း စွန့်ြစ်ရ များ ထွက် ှိြါ
သည်။

၇.၄.၄.၂

ဖလျာ့ချမည့် နည်းလမ်း

ရပမရအာက်သတ္တုတူးရြာ်ပခင်းမှထွက် ှိသည့်

ရ များကို

ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

မ ှိရစရ းအတွက် လုြ်ကွက်အတွင်း ရ စုကန် ထား ှိမြီး ရ ၏ pH ကို လစ်တမတ်
စက္ကူပြင့် လည်း တိုင်းတာစစ်ရေးသွားြါမည်။
ပြေါးနှင့် ေိုင်ယာနိုက်ကို စနစ်တကျအသုံးမပြုတတ်ြါက ရပမရြါ်ရပမရအာက်ရ များ
ထိခိုက်နိုင်ပခင်းများ ပြစ်ရြါ်နိုင်ြါသည်။ သို့ပြစ်ြါ၍ စွန့်ြစ်ရ များအား စွန့်ြစ်ကန်များတွင်
အက်စစ်ဓာတ် ရလျာ့နည်းရစ န် ထုးံ ရကျာက် (သိ)ု့ ထုးံ ထည့်မြီး pH (6-9) အတွင်း
ှိရစ န် ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ရ ၏ pH ကို လစ်တမတ် စက္ကူပြင့်လည်း
တိုင်းတာ စစ်ရေးသွားြါမည်။
ပြေါးစုနည်းပြင့်

ြမ်းယူထားသည့်

အင်ဝိုင်းလှည့်ကန်များမှ

ရ ကိုလည်း

ြလြ်စတစ် အထူခင်းထားရသာ ရ စစ်ကန် (Tailing Pond) တွင် စုရောင်းမြီး
ထုံးထည့်ပခင်း၊ ရနအြူ ှိန်ပြင့် အရငွ့ပြန်ရစပခင်းတို့ပြင့် ဓာတ်ြျယ်ရစမြီး ပြေါး ြါဝင်မှု
0.01 mg/L အထိ ရလျာ့ချမြီး ရ စစ်ကန်ထား၍ ချဉ်ငံနှုန်း (pH) ၆ မှ ၉ အတွင်း ှိမှ
သာ စွန့်ြစ်သွားမည် ပြစ်ြါသည်။
ဓာတ်ပြယ်ရစ န်

ေိုင်ယာနိုက်ချက်ကန်များမှ စွန့်ြစ်ရ များကို

ဟင်းလင်းပြင်တွင်

ဧ ိယာကျယ်ပြန့်စွာတူးထားသည့်

ထုးံ ပြူး

ထည်ထ
့ ားရသာ ရအာက်ခံြလြ်စတစ် ခင်းထားသည့် စွန့်ြစ်ရ ကန်တွင် စုရောင်းမြီး
ရ စစ်ကန်ထား ှိကာ ေိုင်ယာနိုက်ြါဝင်နှုန်း(1.0 mg/L)အထိ ရလျှာ့ချမြီးမှ စွန့်ြစ်
သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ လုြ်ကွက်အတွင်း တိုင်းတာ

ှိရသာ စွန့်ြစ်ရ အ ည်အရသွး

ြမာဏနှင့် အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ေိုင် ာ အ ည်အရသွး(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု) လမ်းညွှန်
ချက်ြါ ရ အ ည်အရသွးစံချန်ိ စံညွှန်းများ နှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ ရအာက်ြါအတိင
ု ်းပြစ်
ြါသည်Sr
No.

Element

138-A
စွန့်ြစ်ဖရ

Base Site
စွန့်ြစ်ဖရ

Standard

Unit

1

Iron (Fe)

0.207

0.324

2

mg/L

0.02

0.03

0.3

mg/L

3

Copper
(Cu)
Lead (Pb)

0.122

0.203

0.2

mg/L

4

Zinc (Zn)

0.004

0.001

0.5

mg/L

5

Arsenic

ND

ND

0.1

mg/L

6

Colour

Clean

Not Clean

7

PH

6.9

6.3

6-9

S.U.a

2

၇.၄.၅ စွန့်ြစ်ဖပမစာ၊ စွန့်ြစ်ခဲစာနှင့် ဆိုင်ဖသာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ပခင်းမှ ထွက် ှိလာမည့် စွန့်ြစ်ရပမစာများ၊
စွန့်ြစ်ခဲစာများကို စနစ်တကျရောင် ွက်ပခင်းမ ှိြါက ြတ်ဝန်းကျင်အား ထိခက
ို ်မှု
များ ှိနိုင်ြါသည်။

၇.၄.၅.၁ ေွက်ရှိမည့် အရင်းအပမစ်
လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း သတ္တုတူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းများမှ အရြါ်ယံစွန့်ြစ်
ရပမများ၊ စွန့်ြစ်ခဲစာများ (အလုြ်လုြ်ချန်ိ တစ် က်လျှင် ၁ တန် ခန့်)၊ အရပခစိုက်
စခန်းအတွင်းမှ ရ ွှေသန့်စင်ရ းလုြ်ငန်းများမှ စွန့်ြစ်ရပမစာများ (အလုြ်လုြ်ချန်ိ
တစ် က်လျှင် ၁ တန် ခန့်) ထွက် ှိနိုင်ြါသည်။
၇.၄.၅.၂

ဖလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း

ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ် ာတွင် ထွက် ှိလာနိုင်ရသာ စွန့်ြစ်ရပမစာများ
အား Latitude 22º 36' 38.02” N and Longitude 96º 11' 44.45” E တွင် ထား ှိမြီး
မိုး ွာြါက မိုးရ စီးရ ကာင်းတွင် ရမျာြါမသွားနိုင်ရစ န် စနစ်တကျ ကာ ံထား ှိမြီး
လျှုရပမာင်
ိ
များ၊ ကားလမ်းများနှင့် ရပမမညီရသာရန ာများတွင် စနစ်တကျ ြိသိြ်ြို့ချ
ရောင် ွက်ထားမည် ပြစ်ြါသည်။ ၎င်းအပြင် စွန့်ြစ်ရပမစာများအား ရပမရအာက်
လှိုဏ်ဂူအတွင်း ရ ှ့စားရနာက်ြစ် စနစ် (Cut and Fill Method) အား အသုံးပြုမြီး
ပြည်သ
့ ွားမည်ပြစ် ြါသည်။
ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းမှထက
ွ ် ှိလာရသာ စွန့်ြစ်ရပမစာ၊ စွန့်ြစ်ခဲစာ
များအား ရပမရအာက်တူးရြာ်မြီးလှိုဏ်များအတွင်းနှင့် ရ ွှေမထွက်ရတာ့သည့် လှိုဏ်များ
အတွင်း ပြန်လည်ြို့ပခင်းစနစ်ပြစ်သည့် (Cut and Fill Method) အားအသုံးပြု
သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ြိုလျှထွ
ံ က် ှိလာရသာ စွန့်ြစ်ရကျာက်ရိုင်းများကို မြိုမကျရစ န်
အရစာင်း ၄၅ေီဂ ီ၊ အပမင်ရ
့ ြ ၂၀ အထိသာ ထား ှိြါမည်။ လုြ်ကွက်အတွင်း စွန့်ြစ်
ရကျာက်ရိုင်းများကို Latitude 22º 36' 38.02” N and Longitude 96º 11' 44.45” E
တည်ရန ာတွင် စနစ်တကျစုြုံထား ှိ၍ လမ်းခင်းပခင်း၊ ကျင်းချုင်
ိ ့ များတွင် ြို့ပခင်းများ
ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ရ ွှေသတ္တုကကိတ်ခွဲသန့်စင်မြီး ထွက် ှိလာမည့် စွန့်ြစ်
ရပမစာ(အင်ချး)များအား
ီ
အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း ှိ Latitude 22º 36' 11” N and Longitude
96º 10' 48” E

ှိ သွြ်ပြားများ ကာ ံထားသည့် ရြ(၁၀၀) ြတ်လည် စုြုံကွင်းအတွင်း

အရစာင်း၄၅ေီဂ ီ၊ အပမင့်ရြ၂၀အထိသာ စနစ်တကျစုြုံထား ှိမည်ပြစ်ြါသည်။ ရ စီး၍
ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ရလတိုက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း စွန့်ြစ်ရပမစာများ အရဝးသို့
ြျ့လွ
ံ င့်မှုမ ှိရစ န် စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထား ှိမည်ပြစ်မြီး လမ်းခင်းပခင်း၊ ကျင်းချုင်ိ ့များ
တွင်ြို့ပခင်း၊ ရောက်လုြ်ရ းလုြ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုပခင်းများ ရောင် ွက်သွားမည်
ပြစ်ြါသည်။
ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်ချန်ိ တွင်

ဝန်ထမ်းများရ ချုးခန်
ိ း၊

ရ အိမ်များမှ

ထွက် ှိ လာနိုင်ရသာ အညစ်အရ ကးများ၊ စားရသာက်ရောင်မှ ထွက် ှိလာနိုင်ရသာ
အညစ်အရ ကး

များအား

Concrete

Tank

များပြင့်လည်းရကာင်း၊

Conventional

Septic

Tank

များပြင့်လည်ရကာင်း၊

စွန့်ြစ်အမှိုက်များအား

Waste

ကျင်းများတူး၍ စနစ်တကျစွန့်ြစ် န် စီမံရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

၇.၄.၆ သတ္တုတွင်းရှိဖရဖပမာင်းစနစ်
Small mine အများစုသည် ပမစ်ရ မျက်နှာပြင်ရအာက် (သိ)ု့ အနီးတွင် ှိ
ခဲ့လျှင် ေိုး ွားရသာရပမရအာက်ရ များစီးဝင်လာပခင်းကို
အားပြင့် မိုးသည်းထန်စွာ

ွာရနစဉ်အတွင်းနှင့် မိုး ွာမြီးရနာက် ရပမရအာက်ရ

ပမင့်တက်လာနိုင်ရသာ ပြဿနာများ
လှိုဏ်အတွင်း ရ လျှပခင်
ံ း၊

င်ေိုင်နိုင် ြါသည်။ များရသာ

ှိနိုင်ြါသည်။ ရပမရအာက်ရ သည် လုြ်ကွက်

ွှေံ့များစီးေင်းပခင်း၊ ရလျှာရစာက်များကို တိုက်စားပခင်း၊

ြျက်စီးပခင်းတို့ ပြစ်ရြါ်နိုင်သည့်အပြင် Pitsများ၏ တည်မငိမ်မှုကိုေိုး ွားစွာ ထိခိုက်ရစ
နိုင်သည်။ ထို့ရ ကာင့် တူးရြာ်မှုလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ရနစဉ်အတွင်း ရပမရအာက်ရ
ပမင့်တက်မှု

ရလျာ့နည်းရစ န်

ရ ရပမာင်းများရြာက်လြ
ု ်ထား ှိမည်ပြစ်ြါသည်။

ရပမရအာက်ရ များ သဘာဝအရလျာက် စီးေင်းနိုင် န် ပြစ်နိုင်သရလာက် Mine
working ကို စီစဉ်မည်ပြစ်ြါသည်။ Slope များ၏ ရအာက်တွင် ရပမရအာက်ရ များ
စုစည်း န် ရပမာင်းများ ပြုလုြ်ရြးပခင်းသည်လည်း Surface mine ၏ Slope များကို
ကာကွယ် န် ထိရ ာက်ရသာ နည်းလမ်းတစ်ခုပြစ်မြီး လိအ
ု ြ်ြါက Pump များ
တြ်ေင်အသုံးပြုသွားမည်ပြစ်သည်။ လက် ှိတွင် လုြ်ငန်းခွင်ရ နစ်ပမှုြ်မှုမ ှိရစရ း
အတွက် ရ ြိုက်သုံးရ ပမှုြ်ရမာ်တာ(၂) လက်မ (၁) လုးံ နှင့် (၄) လက်မ (၁)
လုးံ တို့ကို အီတလီရ ြန့်များအသုံးပြု၍ ရပမရအာက်ရ များအား စွန့်ထုတလ
် ျက်
ှိြါသည်။
ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်းမှ ထွက် ှိသည့် ရ များမှ အသုံးပြုမြီး ြိုလျှရံ များက
ြတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ ိုက်မှု မ ှိရစရ းအတွက် လုြ်ကွက်အတွင်း Latitude 22º 36' 39.15”
N and Longitude 96º 11' 45.75” E တွင် ရ စုကန် ထား ှိမြီး ပြင်ြရေသ

ရ စီးရ ကာင်းသို့ စနစ်တကျ စီးထွက်ရစ န် ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၇.၄.၇ ဖရွှေသတ္တုတူးဖော်ေတ
ု ်လြ
ု ်ဖရးနှင့် သက်ဆိုင်ဖသာ ဖေးအန္တရာယ်ကင်းဖဝး
ဖရးဖဆာင်ရွက်ချက်များ
ထုတ်လုြ်ရ းကာလတွင် ရပမရအာက်လှိုဏ်ဂူတူးရြာက်ပခင်း နည်းစနစ်ကိုသာ
အဓိက အသုံးပြုသွားြါမည်။ တူးရြာ်စဉ်ကြယ် ှားခဲ့ရသာ စွန့်ြစ်ခဲစာများအား ရ ှ့စား
ရနာက်ြစ်ပြန်ြိန
ု့ ည်းစနစ် Cut and Fill Method အားအသုံးပြု၍ လှိုဏ်ဂူအတွင်း
ပြန်လည် ပြည်တ
့ င်းပခင်းနှင့် ြိုလျှလာရသာစွ
ံ
န့်ြစ်ခဲစာ(အကာ)များအား လှိုဏ်ဂူအပြင် ှိ
စွန့်ြစ် ခဲစာစုြုံကွင်းသို့ ြို့ရောင်သိုရလှာင်ြါမည်။ ၎င်းအပြင် ထုတ်လုြ်ရ းကာလ
အတွင်း ရ ွှေသတ္တုစွဲဝင်ရသာ ရကျာက်သားများအား စနစ်တကျကာ ံထားရသာ စုြုံ
ကွင်းများ ထား ှိ၍ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရောင် ွက်ြါမည်။
စွန့်ြစ်ရ အချု့ကိ
ိ ု ရ စစ်ကန်၊ အနည်ထိုင်ကန်အေင့်ေင့်ထား၍ စစ်ယူမြီး
ပြန်လည် အသုံးပြုပခင်းပြင့် ရပမရြါ်၊ ရပမရအာက်ရ သယံဇာတများအား ထိခက
ို ်မှု
ရလျာ့နည်းရစ န် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သွားြါမည်။

ရစာင် ကြ် ကည်ရ
့ ှု့စစ်ရေးရ းအြွဲ့မှ

ရပမရြါ်၊

ရပမရအာက်ရ သယံဇာတ

ထိခိုကမ
် ှုမ ှိရစ န်အတွက် စီမံကိန်းဧ ိယာအတွင်း ှိ ရပမရြါ်၊ ရပမရအာက်ရ နမူနာများ
အား ယူ၍ သုံးလလျှင်တစ်ကကိမ် စစ်ရေး န် စီမံရောင် ွက်သွားြါမည်။
ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ရ းလုြ်သားများ

ရဘးအန္တ ာယ်မပြစ်ြွားရစရ းအတွက်

နှာရခါင်း စည်းများ၊ လက်အိတ်များ၊ မိုင်းဦးထုတ်၊ မိုင်းြိနြ်၊ မျက်မှန် အစ ှိရသာ
သတ္တုတွင်းဝတ်စုံ

ပြည်ဝ
့ တ်ေင်မည်ပြစ်မြီး

ရ ွှေသတ္တုရဘးအန္တ ာယ် ှိမှုများကို

ြညာရြးပခင်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ြါမည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရ း ရေးစစ်
ပခင်းများ လစဉ်ရောင် ွက်ရြး သွားမည်ပြစ်မြီး အရ းရြါ်လူနာများအတွက် ရ ှးဦး
သူနာပြုပခင်းသင်တန်းများ

ြို့ချရြးသွားမည်ပြစ်ြါသည်။

အရ းရြါ်လူနာများနှင့်

စိုး ိမ် ရသာလူနာများ ှိြါက စဉ့်ကူးမမို့ သို့မဟုတ် မန္တရလးမမို့ ပြည်သူ့ရေးရုံကကီးသို့
အချန်ိ မီြို့ရောင် န် စီစဉ်ရောင် ွက်ထား ှိြါသည်။
၇.၄.၈ ဖပမဖအာက်လဏ
ှို ်ဂလ
ူ ုြ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖစဖရး စီမံချက်
လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရောင် ွက်သည့် ထုတလ
် ုြ်ရ းကာလတွင် ရပမရအာက်
လှိုဏ်ဂူနှင့် စိုက်ကျင်းများတူးရြာက် ရောင် ွက်မည်ေိုြါက အန္တ ာယ်ကင်း ှင်း
ရစ န်အတွက် ရပမရအာက်လဏ
ှို ်အတွင်း အပမင့် ၆ရြ၊ အကျယ် ၅ရြ၊ အ ှည် ၅ရြ
အတိင
ု ်းအတာ ှိရသာ သစ်မာများအသုံးပြု၍ အမိုးနှင့် ရဘးကာများကာ ံမြီး ရပမမြိုမှု
မ ှိရစ န် ထိန်းသိမ်းရောင်

ွက်လျက် ှိြါသည်။ အကွာအရဝး (၂၅) ရြတိုင်းတွင်

အရ းရြါ်ရပမမြိုကျမှုကိစ္စများ ပြစ်ရြါ်လာြါက အသုံးပြုနိုင် န် ဘီစကစ်မုန့်၊ အချု ိ ည်၊
ရ သန့်ြူးများအား (၁)ရြခွဲြတ်လည် ှိ သံြူးများအတွင်း ထည့်သွင်းရြးထားသည့်
အပြင် ရြါက်ပြား၊ ရဂါ်ပြား၊ သံတူ ွင်းတို့ကိုြါ ထား ှိရြးထားြါသည်။ ရပမရအာက်လှိုဏ်ဂူ
တူးရြာ်ရ းဝန်ထမ်းများအတွက် မိုင်းဦးထုြ်၊ မိုင်းတွင်းသုံးမျက်မှန်၊ နှာရခါင်းစည်း၊
သတ္တုတွင်းသုံးြိနြ်နှင့် လက်အိတ်များ၊ နား ကြ်များ၊ ဓါတ်မီးများ၊ Dust Mask များ
အမမဲတရစ တြ်ေင် အသုံးပြုရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။ ၎င်းပြင် လုြ်ငန်းခွင်အန္တ ာယ်
ကင်း ှင်းရ းအတွက် လုံခခုံရ းအချက်ပြစနစ်၊ ရပမရအာက်သုံး ေက်သွယ် ရ းစကား
ရပြာစက်များအားအသုံးပြု၍ ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုရ းအြွဲ့များမှ ကကီး ကြ်ရောင် ွက်
ရြးလျက် ှိြါသည်။
ရပမရအာက်လဏ
ှို ်အတွင်း ရလဝင်/ ရလထွက် ရကာင်းမွန်ရစ န်အတွက်
ြင်မလှိုဏ်ဝ မှ ရြ (၄၀၀) ခန့်တွင် အရြါ်သို့ ရေါင်လုက
ိ ်အရနအထား ရလဝင်ရြါက်
(၁) ရြါက်၊ ြင်မလှိုဏ်ဝမှ ရြ(၈၀၀) ခန့် ှိ လက်ဝဲဘက်လဏ
ှို ်ဂခ
ူ ွဲတွင် အရြါ်သို့
ရေါင်လုက
ိ ် အရနအထား ရလရြါက် (၁) ရြါက်နှင့် ြင်မလှိုဏ်ဝမှ ရြ(၇၀၀) ခန့် ှိ
လက်ယာဘက်လဏ
ှို ် ဂူခွဲတွင် အရြါ်သို့ ရေါင်လုက
ိ ်အရနအထား ရလရြါက် (၁)
ရြါက် စုစုရြါင်း လှိုဏ်အတွင်း အရြါ် ရပမပြင်မျက်နှာပြင်မှ ရလဝင် ရြါက် (၃)
ရြါက် ရြာက်လြ
ု ်ထား ှိမြီး ရပမရအာက်ရလ ပြတ်လြ်မှု မ ှိရစရ း ရလစက် (၂)
လုးံ ကို အသုံးပြု၍ ရအာက်ေီဂျင်

ှိရစ န် ရောင် ွက်ထား ှိြါသည်။ ၎င်းအပြင်

လှိုဏ်အဝင်ဝမှ ရြ (၂၀၀) ခန့်အကွာအရဝးတွင် ရပမရအာက်စိုက်ကျင်း အနက်ရြ

(၁၀၀) ခန်နှင့် လှိုဏ်အဝင်ဝမှ ရြ (၆၀၀) ခန့်တွင် ရပမရအာက်စိုက်ကျင်း ရြ (၁၀၀)
ခန့် ရြာက်လြ
ု ်ထားမြီး ၎င်း စိုက်ကျင်း (၂) ခုအား ရ ပြင်ညီ အတိင
ု ်း ေက်၍
ရြာက်လုြ်ထားမြီး ရပမရအာက်ရလ ပြတ်လြ်မှုမ ှိရစ န် ရောင် ွက်ထား ှိြါသည်။
၇.၄.၉ ဖေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်
ကုမ္ပဏီ၏ရ ွှေသတ္တု
မရတွ့ ှိ ြါ။

တူးရြာ်မှုလုြ်ငန်းရ ကာင့်

ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်း

လက် ှိရပမထုညစ်ညမ်းမှု

လုြ်ငန်းပြစ်သပြင့်

အရြါ်ယံရပမေီလွှာ

ြျက်စီးမှုအနည်းငယ်သာ ှိြါသည်။ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ် ာတွင် အသုံးပြုမည့်
ပြေါး၊ ေိုင်ယာနိုက်၊ စက်သုံးေီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်များ၊ ြလြ်စတစ်များနှင့် ရေးခန်းသုံးြစ္စည်း
များကို စနစ်တကျ သုံးစွဲစွန့်ြစ်သိမ်း ေည်း၍ ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
၇.၄.၉.၁ ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်
ြတ်ဝန်းကျင်အား အန္တ ာယ် ှိနိုင်သည့် စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများမှာ ရ ွှေသတ္တု တူးရြာ်
ထုတလ
် ုြ် ာတွင် အသုံးပြုမည့် ပြေါး၊ ေိုင်ယာနိုက်၊ စက်သုံးေီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်များ၊
ြလြ်စတစ် များနှင့် ရေးခန်း သုံးြစ္စည်းများ ပြစ်ြါသည်။
၇.၄.၉.၂ ဖလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
ပြေါးသုံး

အင်ဝိုင်းလှည့်ကန်မှထွက် ှိမည့်

ရနာက်ေုံးအေင့်သဲစာ

(Final

Tailing)အား မိုး ွာရသာအခါ မိုးရ တိုက်စား၍ ရ ေင်းစနစ်တွင်ရမျာြါ မသွားရစ န်
ကျင်းတူးထည့်၍ အရြါ်မှရပမစာြုံးအုြ်ပခင်း၊ ေိုင်ယာနိုက်ချက်ကန်မှ ရ ွှေလုံးဝထုတ်ယူ
မ ရတာ့သည့် သဲစာများ အား အကျယ်တစ်ဧကခန့်၊ အနက် ၄ ရြ၊ ကန်ရဘာင်အပမင့်
၃ ရြ

ှိကန်တွင်ထည့်၍ ပြန့်ထားပခင်း၊ ထုံးပြူးပခင်း၊ ေိုေီယမ်ဟိုက်ြိုကလိုရိုက်၊

ေိုေီယမ် ကလိုရိုက် (NaCl) တို့ထည်၍
့ ရလသလြ်ခံထားပခင်းပြင့် ဓာတ်ြျယ်ရစ န်
ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
စက်သုံးေီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်များကို ယိုြိတ်မှုမ ှိရစ န် စနစ်တကျသိုရလှာင်ထား ှိပခင်း၊
အရဟာင်းများကို ပြန်လည်ရ ာင်းချပခင်း၊ စွန်ြစ်ြလြ်စတစ်အမှိုက်များကို ရပမကျင်း
တူး၍ ရပမပမှုြ်ပခင်းများပြင့် ြတ်ဝန်းကျင်အား ထိခက
ို ်မှုမ ှိရစ န် ရောင် ွက်လျက် ှိ
ြါသည်။
၇.၄.၁၀ အြူဒဏ် ကာကွယ်ဖရး ဖဆာင်ရွက်ချက်များ
အြူေဏ်ရ ကာင့် သက်ရ ာက်မှုနှင့် ကာကွယ်ရ းနည်းလမ်းများကို အလုြ်
သမားများအား ြညာရြးပခင်းများလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်မည်ပြစ်ြါသည်။ အြူရ ကာင့်
ပြစ်တတ်ရသာ လက္ခဏာများပြစ်သည့် ရခါင်းမူးပခင်း၊ တက်ပခင်း၊ အသက် ှူ ကြ်ပခင်း၊
ရချွးထွက်လွန်ပခင်းနှင့် ရ အလွန်ောရလာင်ရစတတ်ပခင်း စသည်တို့ကို အလုြ်သမား
များအား

ှင်းလင်းအသိရြးသွား မည်ပြစ်ြါသည်။ အလုြ်သမားများအတွက် ရ ဓါတ်

ပြန်လည်

ပြည့်တင်းနိုင်မည့်

အလွယ်တကူ

သင်ရ
့ တာ်ရသာရသာက်စ ာများနှင့်

ရသာက်သုံးရ

ှိနိုင်ရစ န် စီစဉ်ရောင် ွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည်။ Caffeine နှင့်

သ ကား၊ ေားအလွန်ြါရသာ Carbonated drink များကို အလွန်အမင်း ရသာက်သုံး
ပခင်းမပြု န် သတိရြးပခင်းများရောင် ွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည်။ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း

အလွယ်တကူ

သယ်ယူ

ှိနိုင်ရသာ

ရသာက်ရ ြူးများကို

အလုြ်သမားများ၏

အနီးနားတွင် ထား ှိရြးသွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၇.၄.၁၁ အစားအစာများ အန္တရာယ်ကင်းဖဝးဖစရန် ဖဆာင်ရွက်ချက်များ
စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် လုြ်သားများ သန့် ှင်းလတ်ေတ်စွာ စားရသာက်နိုင် န်
စားြိုရောင်နှင့် စာြိုမှူးအားသီးသန့်ထား ှိမြီး အိုးခွက်ြန်းကန်များကို ရေးရ ကာသန့်စင်၍
စနစ်တကျထား ှိရစ န် ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

၎င်းအပြင် အစားအရသာက်များ

ကိုလည်း ြုန်မှုန့်၊ ယင်၊ ပခင်နှင့် အပခားရ ာဂါပြစ်ြွားရစနိုင်သည့် အင်းေက်များ
အန္တ ာယ်မှ ကင်းရဝးရစ န် အြုံးများပြင့် စနစ်တကျ ြုံးအုြ်ရစပခင်းများ ရောင် ွက်
သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ အန္တ ာယ် ှိရသာ ဓါတုြစ္စညး် များကိုလည်း စားြိုရောင်နှင့်
ရဝးကွာရသာရန ာများတွင် သိမ်းေည်းထား ှိရစ န် စီစဉ်ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
အလုြ်သမားများ

စားရသာက် ာတွင်လည်း

လက်များကိုသန့် ှင်းစင် ကယ်စွာ

ရေးရ ကာမြီးမှ စားသုံး န်နှင့် အစားအရသာက် မသန့် ှင်းမှုရ ကာင့် ပြစ်နိုင်ရသာ
ရ ာဂါလက္ခဏာများကိုလည်း ြညာရြးရောင် ွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည်။
လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း မူးယစ်ရစရသာယမကာများနှင့် ရေးဝါးများ အသုံးပြု
ပခင်းကို တင်း ကြ်စွာတားပမစ်ထားမြီး အ က်(သို့)မူးယစ်ရေးဝါးများ သုံးစွဲထားရသာ
သူများကို အလုြ်လုြ် န်လုံးဝ ခွင်မ
့ ပြုရ ကာင်း စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် လုြ်သားများအား
ှင်းလင်း အသိရြးထားမြီးပြစ်ြါသည်။ အစားအရသာက်အန္တ ာယ်ကင်း ှင်းရ းနှင့်
အ က်ရသစာနှင့် မူးယစ်ရေးဝါးများသုံးစွဲမှုများကို တာဝန် ှိသူအေင့်ေင့်မှ ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှု
စစ်ရေးသွားမည် ပြစ်ြါသည်။
၇.၄.၁၂ကျန်းမာဖရးဆိုငရ
် ာ ဖေးအန္တရာယ်ကင်းဖဝးဖစဖရး ဖဆာင်ရွက်ချက်များ
လုြ်ငန်းခွင် ရဘးအန္တ ာယ်ကင်း ှင်းရ းအတွက် Safety Equipment ပြစ်
သည့် မိုင်းဦးထုြ်၊ ြိနြ်၊ ခါးြတ် (Safety Belt) နှင့် လုြ်ငန်းခွင် ၀တ်စုံ၊ လက်အိတ်၊
နှာရခါင်းစည်း၊ နား ကြ်၊ မျက်မှန် တို့ကို မိုင်းလုြ်သားများအား လိုအြ်သလို၀တ်ေင်၍
လုြ်ငန်းရောင် ွက်သွားရစမည်

ပြစ်ြါသည်။

အထူးသပြင့်

အင်ဝိုင်းလှည့်သည့်

လုြ်သားများ၊ ပြေါးနှင့် ရ ွှေြမ်းသည့်လုြ်သားများကို ပြေါးေိြ်မသင့်ရစ န် လက်အိတ်၊
နှာရခါင်းစည်းတို့ကို

အမမဲ၀တ်ေင်ရစမည်ပြစ်ြါသည်။

စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၏

ကျန်းမာရ း စစ်ရေးပခင်း၊ ကာကွယ် ရေးထိုးပခင်း၊ ထိခိုက်ေဏ် ာ

ှိသူများ အား

ကုသရြးနိုင် န် ကျန်းမာရ းမှူး(၁)ဦး ခန့်ထားရြးမည် ပြစ်ြါသည်။ ရေသခံပြည်သူများ၊
ဝန်ထမ်းများနှင် မှီခိုသူမိသားစုများအတွက် ကျန်းမာရ း ရစာင်ရ
့ ှာက်မှုရြးနိုင် န် စီမံ
ရောင် ွက်သွားြါမည်။

မရတာ်တေထိခိုက်ေဏ် ာ

ှိမှုအတွက်အသုံး န်

ရ ှးဦး

သူနာပြု (First Aid Box) ထား ှိရောင် ွက်ပခင်း၊ လုြ်သားနှင့် ၀န်ထမ်း နာမကျန်းပြစ်ြါက
လက်ြံလရ
ှ ကျး ွာ ှိရေးခန်းများတွင်

ရေးကုသမှုခံယူရစပခင်းနှင့်

လိအ
ု ြ်ြါက

စဉ့်ကူးမမို့၊ မန္တရလးမမို့စသည့် ရေးရုံကကီးများသို့ရစလွှတ၍
် ကုသမှုခံယူရစပခင်းတို့ကို
စီမံရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
ကျန်းမာရ းရစာင့်ရ ှာက်မှုအရနပြင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနှင့် လုြ်သားများအား
ငှက်ြျား ကာကွယ်ရေး တိုက်ရကျွးပခင်း၊ ရေးစိမ်ပခင်ရထာင်များပြင့် အိြ်ရစပခင်း၊

ပခင်ရြါက်ြွားနိုင်သည့် ပမက်ြင်ခခုံြုတ်များ ှင်းလင်းပခင်း၊ ရ အိုင်များအား ရပမြို့ပခင်း
တို့ကို ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ လုြ်ကွက်ဧ ိယာနှင့်နီးရသာ လက်ြံလှရကျး ွာမှ
ရေးရြးခန်း၊

စဉ့်ကူးမမို့နယ်

ပြည်သူ့ရေးရုံတ့န
ို ှင့်ေက်သွယ်၍

ဝန်ထမ်းနှင့်

လုြ်သားများတွင် ငှက်ြျားရ ာဂါ ြိုး ှိ/မ ှိ ရသွးစစ်ရြးပခင်းတို့အား ရောင် ွက်သွား
မည်ပြစ်ြါသည်။ ဝမ်းြျက၊် ဝမ်းရလျှာရ ာဂါနှင့် အသဲရ ာင်အသားဝါ ရ ာဂါများမှကာကွယ် န်
ယင်လုံအိမ်သာများ တည်ရောက် အသုံးပြုပခင်း၊ စားြိုရောင်တွင် အမမဲသန့် ှင်းရစ န်
ရောင် ွက်ပခင်း၊

ရ ကိုကျုချက်
ိ
ရသာက်ရစပခင်းတို့ကို

ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်

ြါသည်။
၇.၄.၁၃

သစ်ြင်စိုက်ခင်းများ ပြန်လည်စိုက်ြျုးမည်
ိ
့ အစီအစဉ်

စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင့်တွင် သစ်ြင်၊ ဝါးြင်များ ခုတ်ယူခဲ့ရသာရန ာများ၊
လမ်းရဘးဝဲယာနှင့် သတ္တု ှာရြွတူးရြာ်ခဲ့သည့် ကျင်း၊ ချုင်
ိ ့ရန ာများတွင် အရြါ်ယံ
စွန့်ြစ်ရပမစာနှင့် သစ် ွက်ရေွး၊ ရပမရေွးများရ ာစြ်၍ ရပမမျက်နှာပြင်ပြန်လည်ပြုပြင်
မြီးသည်အ
့ ခါ စီမံကိန်း၏သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ပြန်လည်ပြုစု ြျုးရထာင်
ိ
နိုင်ရ းအတွက်
အစားထိုးသစ်ြင်များကို ြျုးခခံ
ိ ပြင့်စနစ်တကျစီမံစိုက်ြျုးလျ
ိ က် ှိြါသည်။ ထို့အပြင် ခန့်မှန်း
ရပမြုံအညွှန်း Latitude 22º 34' 44” N and Longitude 96º 12' 15” E တွင် SGU138(A) ရ ွှေလုြ်ကွက်အတွက် ဧက (၂၀)

ှိရသာ အစားထိုးကျွန်းစိုက်ခင်းလုြ်ကွက်

အား သစ်ရတာဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူမြီး ကျွမ်းကျင်ြညာ ှင်များနှင့် သစ်ရတာ
ဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုခံယ၍
ူ ပြန်လည်စိုက်ြျုးရြးလျက်
ိ
ှိြါသည်။
အစားထိုးစိုက်ခင်းစိုက်ြျုးပခင်
ိ
းလုြ်ငန်းအား
စိုရပြရ းအတွက် ည် ွယ်ကာ

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်း

စီမံချက်ရ းေွဲအရကာင်အထည်ရြာ်ရောင် ွက်

သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်သည့်အခါ သစ်ြင်၊ ဝါးြင်ကကီးများ
အား ခုတ်ထွင် ှင်းလင်း န် လိုအြ်လာြါက စဉ့်ကူးမမို့နယ် သစ်ရတာဦးစီးဌာန၏
ခွငပ့် ြုချက်ကို ယူမြီး ၎င်းဌာန၏ ကကီး ကြ်မှုပြင့်သာ ခုတ်ထွင် ှင်းလင်းပခင်းပြင့် သစ်ြင်၊
သစ်ရတာများအား မပြုန်းတီးရစ န် ထိမ်းသိမ်းကာကွယ် ရစာင့်ရ ှာက်သွားြါမည်။
၇.၄.၁၄ ဖဂဟစနစ် ေိန်းသိမ်းမှု ဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုြ်ငန်း
လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း ြျဉ်းမ၊ ရတာသ က်၊ ကတီြင်၊ နြဲြင်၊ သံရြြင်စသည့်
အြင်ကကီးများနှင့် ချုံနွယ်များ၊ ဝါးရုံများ ရြါက်ရ ာက်လျက် ှိရသာ်လည်း ေက်သွယ်ရ း
လမ်းများ ရြာက်လုြ်ပခင်း၊ ဝန်ထမ်းနှင့်လုြ်သားများ အိြ်ရောင်များ ရောက်လုြ်ပခင်း၊
ရပမရအာက်တူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းများရောင် ွက် န် အရြါ်ယံရပမေီလွှာများြယ် ှာပခင်း
စသည့် လုြ်ငန်းများရောင် ွက် ာတွင် ရဂဟစနစ်အားအနည်းငယ်ထခ
ိ ိုက်မှု

ှိနိုင်ြါ

သည်။ သို့ရသာ်လည်း အေိုြါလုြ်ငန်းများရောင် ွက် ာတွင် မလိုအြ်ဘဲ သစ်ြင်များ
ခုတ်လဲမ
ှ ှု မ ှိပခင်းနှင့် ရပမရန ာ

ယူသုံးစွဲမှု အနည်းေုံး ရောင် ွက်ခဲ့သည်အ
့ ပြင်

အစားထိးု ကျွန်းစိုက်ခင်းများနှင့် အစားထိုးသစ်ြင်ြျုးခခံ
ိ များ စိုက်ြျုးလျက်
ိ
ှိပခင်းကဲ့သို့
ရဂဟစနစ် အစားထိးု ပြန်လည်ပြုပြင်ပခင်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
လုြ်ကွက်ဧ ိယာနှင့် အနီး ဝန်းကျင်တွင် ရတာေင်ရိုင်း၊ ဂျ၊ ီ ေတ်၊ ရတာဝက်၊ ယုန်နှင့်
ြွတ်များရတွ့ ှိနိုင်ရ ကာင်း သိ ှိ ြါသည်။ လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း ရတာရိုင်းတိ စ္ဆာန်များ

အား

အမဲလက
ို ်ပခင်းနှင့်

သတ်ပြတ်ပခင်းလုြ်ငန်းများအား

တားပမစ်ထားြါသည်။

မျုးတု
ိ န်း ရြျာက်ကွယ်နိုင်ရသာ ရတာရိုင်း တိ ိစ္ဆာန်များမ ှိြါ။
၇.၄.၁၅ လူမှုဝန်းကျင်အဖြါ် ေိခက
ို ်မှုရြ
ှိ ါက ေိခက
ို ်မှုများ ဖလျာ့ချမည့်အစီအစဉ်
လုြ်ကွက်ဧ ိယာသည် (၂၀) ဧကသာ ကျယ်ဝန်းမြီး ရေသခံလယ်ရပမများ
မ ှိပခင်း၊ ရတာင်ကုန်းရတာင်တန်းများ ထူထြ်ပခင်း၊ လူရနအိမ်ရပခများနှင့် ရဝးကွာပခင်း
တို့ရ ကာင့် လူမှုြတ်ဝန်းကျင်အရြါ် ထိခက
ို ်နိုင်မှုမ ှိြါ။ လုြ်ကွက်အတွင်း တိုင်းတာ
ှိရသာ လက် ှိ ရ ၊ ရလ၊ ရပမ တို့၏ အ ည်အရသွးမှာ အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ေိုင် ာ
အ ည်အရသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက် စံချန်ိ စံညွှန်းများနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရ းအြွဲ့
(WHO) ၏ စံချန်ိ စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီသပြင့် လူမှုြတ်ဝန်းကျင်အရြါ် ထိခက
ို ်
နိုင်မှုမ ှိရ ကာင်း ရတွ့ ှိ ြါသည်။
၇.၅
စဉ်
၁

စီမံကိန်းဧရိယာရှိ ပေစ်ဖြါ်လာနိုင်သည့် ေိခက
ို ်မှုများနှင့် ဖလျာ့ချမည့် နည်းလမ်းများ
ေိခက
ို ်မှုအမျုးအစား
ိ

ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်

ဖလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း

ဆူညသ
ံ ံ
 ေူညသ
ံ ံနှင့်တုန်ခါမှု  သယ်ြို့ယာဉ်များ၊ ရမာင်း  အသံထန
ိ ်းစနစ်များ
နှင်စက်ယန္တ ားများ၊
 ယမ်းခွဲပခင်း။

တြ်ေင်အသုံးပြု ြါမည်။
 ယမ်းအားကို

ထိန်းချုြ်အသုံးပြုြါ

မည်။
 အလုြ်သမားများအား နား ကြ်များ
သုံးစွဲရစြါမည်။
၂

ဖရအရည်အဖသွး
 ရပမရြါ်ရ

အ ည်  မိုးရ ၊ရတာင်ကျရချာင်း

အရသွးအရြါ်ထိခို
က် နိုင်မှု

ရ ၊

 အချန်ိ တိုအတွင်းသာ ပြစ်ရြါ်သပြင့်
ထိခက
ို ်မှု မ ှိနိုင်ြါ။

 ဝန်ထမ်းများ

 ရ စုကန်များ ထား ှိြါမည်။

အသုံးပြုမြီးရ ။
 ရပမရအာက်ရ အ
ည်
အရသွးအရြါ်ထိခို
က်နိုင်မှု

 ရအာက်ခံရပမမာများ ှိ၍
စိမ့်ဝင်မှု မ ှိနိုင်ပခင်း၊
 ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်
းး
ထွက် ှိရ ။

လုြင
် န်းမှ

 ရပမရအာက်ရ သန့်စင် န်
မလိုအြ်ရသးြါ၊
 ထွက် ှိရ အား

အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်း

ကျင်ေိုင် ာ အ ည်အရသွး (ထုတ်လွှတ်မှု)
လမ်းညွှန်ချက်များ ၂၀၁၅၊ စာမျက်နှာ
(၁၁၆) ၊ စာြိုေ် (၂.၇.၂) အ
Level

(6-9)

အတွင်း ှိ

အမမဲစစ်ရေး ြါသည်။
၃

ဖလအရည်အဖသွး

pH
ရစ န်

စဉ်

ေိခက
ို ်မှုအမျုးအစား
ိ
 အမှုန်အမွှား

ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်

ဖလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း

 ယာဉ်ယန္တ ားများ အသုံး  ယာဉ်ယန္တ ားများ အ ှိန်ရလျာ့ ရမာင်းနှင်
ပြုပခင်း၊

ပခင်း၊ ကားလမ်းများအား မ ကာခဏ
ရ ြျန်းရြးပခင်းများပြင့်

ကာကွယ်

သွားြါမည်၊
 ယမ်းခွဲပခင်း။

 လိုအြ်ရသာ ယမ်းရြါက်အရ အတွက်
ကိုသာအသုံးပြုပခင်း၊ယမ်းပြင်းအား
ကို ထိန်းချုြ်ရြာက်ခွပဲ ခင်းနှင့် ရလဝင်
ရလထွက်ရကာင်းရစ န် ရောင် ွက်
ရသာ နည်းလမ်းများအား အသုံးပြု
ရောင် ွက် သွားြါမည်။

 အနံ့

 ယမ်းများ အသုံးပြုပခင်း။  ယမ်းရြာက်ခွဲပခင်းရ ကာင့်

ပြစ်ရြါ်

လာရသာ အနံ့သည် ရလထု ထဲသို့
အချန်ိ တိုအတွင်း လွင်ြ
့ ါးရြျာက်ကွယ်
သွားြါသည်။

ရလဝင်ရလထွက်

ရကာင်းရစ န်

ရလထုတြ
် န်ကာ

များအသုံးပြု၍ အနံ့များကို ရလထုတ်ပြန်
မှတေင့်

ပြင်ြသိ့ု

မှုတ်ထုတ်ပခင်း

နည်းလမ်း အသုံးပြု၍ ရောင် ွက်ြါ
မည်။
၄

စွန့်ြစ်ြစ္စညး် စီမံခန့်ခွဲမှု
 စွန့်ြစ်အစိုင်အခဲ

 ရပမရအာက်သတ္တု
တူးရြာ် ရ းလုြ်ငန်း

 ရပမရအာက်တူးရြာ်မှု
ထွက် ှိ

သည့်

လုြ်ငန်းမှ

စွန့်ြစ်ခဲစာများအား

ရ ှ့စားရနာက် ြစ်စနစ်ပြင့် ကျင်းများ
ပြန်ြို့ြါမည်။
 အ ည်

 သတ္တုတွင်း စိမ့်ထွက်ရ ၊  သတ္တုတွင်း စိမ့်ထွက်ရ အား အမျုးသား
ိ
ြတ်ဝန်းကျင်ေိုင် ာ အ ည်အရသွး
(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု)

လမ်းညွှန်ချက်များ

၂၀၁၅၊ စာမျက်နှာ(၁၁၆) ၊ စာြိုေ်
(၂.၇.၂) အ

pH Level(6-9)၊ Pb

(0.2 mg/l), Cu (0.3 mg/l), Fe (2
mg/l), As (0.1mg/l) ရအာက်၌ ှိ
ရစ န် အမမဲ စစ်ရေးြါမည်။

စဉ်

ေိခက
ို ်မှုအမျုးအစား
ိ

ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်
 အင်ဂျင်ဝိုင်

ဖလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း

အရဟာင်း၊  ယာဉ်နှင့် စက်ယန္တ ားများမှ ကျလာ

ယာဉ်နှငစ
့် က်ယန္တ ားမျာ

ရသာ စက်ေီ/ရချာေီများ အတွက်

းးမှ

ရလးရထာင့်စြ်စြ် စက်ေီ ထိန်းကန်

ယိုြိတ်ကျလာရသာစက်

(Secondary Containment) များ

ေီ ရချာေီ။

တည်ရောက်ပခင်း၊

စက်ေီရဟာင်း

များကို

ရောင်ရ ာင်းချ

မမို့သို့ြို့

ြါမည်။
 အခိးု အရငွ့ထွက် ှိမှု

 သယ်ြို့ယာဉ်များ၊ ရမာင်း  သယ်ြို့ယာဉ်များ၊
များ၊

ရမာင်းနှင်စက်

နှင်စက်ယန္တ ားများ၊

ယန္တ ား

စိန်လန
ွ ်တူးစက်၊

စိန်လန
ွ ်တူးစက်၊ ရပမတူး

ရပမတူးစက်များ ရမာင်းနှင် ာမှထက
ွ ်

စက်များ ရမာင်းနှင်ပခင်း။

ရြါ်

လာရသာအခိးု အရငွ့များမှာ

တိုရတာင်းရသာ အချန်ိ အတွင်း၌သာ
ပြစ်ရြါ်မြီး

ရလထုထဲတွင်

လွင့်ြါး

ရြျာက်ကွယ်သွားြါသည်။
၅

ဖပမေုညစ်ညမ်းမှု
 ရတာင်များြယ် ှားပခ

 မ ှိြါ။

 မ ှိြါ၊

 ရပမရအာက်လှိုဏ်ဂူတူး

 လိုအြ်ရသာရန ာများကိုသာ

င်း
 ရပမစာြုံများထား ှိမှု
အရပခအရန

ရြာ် ပခင်းလုြ်ငန်းပြစ်သပြင့်
အရြါ်ယံ ရပမေီလာွှ ြယ်

ှားမြီး

ြယ်

စုြုံကွင်းများတွင်စနစ်တကျ

စုြုံြါမည်။

ှားမှုအနည်းငယ် ှိြါသည်။
၆

ဖေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ စီမံခန့်ခွဲမှု
 စွန့်ြစ်မည့်အစီအ
စဉ်

 ြလြ်စတစ်၊ရေးခန်းသုံး
စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ၊

 ကွန်က ိခင်းထားရသာ

ရပမကျင်း

အတွင်းထည့်၍ ရပမပမှုြ်ပခင်း၊ ရေးခန်းသုံး
စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များအား

စနစ်တကျ

ထုြ်ြိုး၍ ရပမပမှြ်ြါမည်။
 သိမ်းေည်းမည့်

 မ ှိြါ။

 မ ှိြါ။

အစီအစဉ်
 ရ ာဂါပြစ်ြွားမှု ထိန်း  အခမဲ့ရေးခန်းနှင့်
ချုြ်ရ း အစီအစဉ်
 ဓာတုြစ္စညး် များ
သုံးစွဲမှုနှင့် ထွက် ှိမှု
 ဓာတ်ရငွ့သုံးစွဲမှုနှင့်

ကျန်းမာရ းဝန်ထမ်းများ
 လက် ှိအရပခအရနတွင်

ြညာရြးပခင်း၊ ကာကွယ်ပခင်းနှင့် ကုသပခင်း
နည်းလမ်းများကို အသုံး ပြုြါမည်။
 မလိအ
ု ြ်ရသးြါ။

အသုံး မပြုရသးြါ။
 မ ှိြါ။

 မ ှိြါ။

စဉ်

ေိခက
ို ်မှုအမျုးအစား
ိ

ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်

ဖလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း

ထွက် ှိမှု
၇

ဖဂဟစနစ်
 ရတာရတာင်အရပခ
အရနနှင့် ထိခက
ို ်မှု

 သစ်ရတာဝါးရတာများ၊
ခုတ်ယူပခင်း၊

 ရေသခံများအား

သစ်ြင်ဝါးြင်များ

စနစ် တကျ ခုတ်လဲရ
ှ စ န် စည်းရုံး
ရပြာ ကား

ပခင်း၊

သစ်ဝါးများအား

လိအ
ု ြ်ရသာ
စည်းကမ်းတကျ

ခုတ်ယူမြီး ရေသနှင့် ကိုက်ညရ
ီ သာ
အစားထိုး သစ်ြင်များ စိုက်ြျုးပခင်
ိ းများ
ရောင် ွက်ထားြါသည်
 လမ်းများရြာက်လြ
ု ်

 ရတာရတာင် အရပခအရန ထိခက
ို ်မှု

ပခင်း၊ စွန့်ြစ်ရပမစာကန်

နည်းြါးရစ န် လမ်းများရြာက်လုြ်ပခင်း၊

များနှင့်ရ ရလှာင်ကန်

စွန့်ြစ်ရပမစာကန်များနှင့် ရ ရလှာင်

များတူးရြာ်ပခင်း၊

ကန်များ တူးရြာ်ပခင်း၊ အရောက်

အရောက်အဦများ

အဦများရောက်လုြ်ပခင်း လုြ်ငန်းများ

ရောက်လြ
ု ်ပခင်း။

အတွက် ရပမဧ ိယာအားလိအ
ု ြ်ရသာ
အတိင
ု ်း အတာထိသာ

ယူ၍ Soil

မှကာကွယ် န်

Erosionေဏ်
အပမစ် ှည်

ရပမထိန်းပမက်ြင်များ၊

သစ်ြင်များစိုက်ြျုးိ

ရြးသွားမည်

ပြစ်ြါသည်။
 ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ

 ရကျးငှက်သတ္တဝါများ၊

အရပခအရနနှင့်

ရတာဝက်၊

ရတာ ကက်၊

ထိခက
ို ်မှု

ယုန် နှင့် ဂျ၊ ီ

 ရကျးငှက်နှင့်

ရတာရနသတ္တဝါများ

အား စနစ်တကျ ြမ်းေီးသတ်ပြတ်
စားသုံး ရစပခင်းပြင့် ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ
မျုးမတု
ိ
န်းရစ န်

ကာကွယ်ထားြါ

သည်။
 သဘာဝရတာ၊ ထိန်းသိမ်း  ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်း
ရတာ၊

ကာကွယ်ရတာ

များ။

ပြစ်သပြင့်

သဘာဝရတာနှငထ
့် ိန်း

သိမ်းရတာများ၊

ကာကွယ်ရတာများ

ကျန် ှိြါသည်။
၈

 လူမှုြတ်ဝန်းကျင်
အဖြါ် ေိခက
ို ်မှု

 ရပမယာြိုင်ေိုင်မှုကိစ္စ
များ၊

 ကုမ္ပဏီမှ ရကျး ွာြိုင်ရပမယာများအား
အသုံးချမှု ှိလာြါက ကာလရြါက်ရစျး
နှင့် ရြးရလျာ်ပခင်း၊

စဉ်

ေိခက
ို ်မှုအမျုးအစား
ိ

ေွက်ရှိမည့်အရင်းအပမစ်
ွာအနီးမှ ရချာင်းများ၊



ဖလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
 ရချာင်းအတွင်းစွန်ြစ်ရ များ
ရစ န်

ရ စုကန်၊

မကျ

အနည်ထိုင်ကန်၊

ရ စစ်ကန်များ တည်ရောက်၍ စနစ်
တကျ ကာကွယ် တားေီးသွားြါမည်၊
 လူမှုေက်ေံရ းကိစ္စများ  ရေသခံပြည်သူများနှင့် ရတွ့ေုံရေွးရနွး
။

၍ လိုအြ်ချက်များအား ကူညီြံ့ြိုးရြး
ြါသည်။

၇.၆

လုြ်ငန်းခွင်ဧရိယာတွင် ပေစ်ဖြါ်လာမည့် ဆိုးကျုးများအား
ိ
အဆင်အ
့ တန်းြမာဏ
သတ်မှတ်ပခင်း

စဉ်

ေိခိုကမ
် ှု အမျုးအစား
ိ

ေိခိုကန
် ိုင်မှုအဆင့်အတန်း

ေိခိုကန
် ိုင်မှုြမာဏ

၁

ေူညံသံ

အနည်းငယ်ထိခိုက်

တခါတ ံပြစ်ြါသည်

ရ အ ည်အရသွး

အနည်းငယ်ထိခိုက်

ရလအ ည်အရသွး

အနည်းငယ်ထိခိုက်

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု

အနည်းအငယ် ှိ

ရပမထုညစ်ညမ်းမှု

အနည်းငယ်ထိခိုက်

၂
၃
၄

၅

ရဘးအန္တ ာယ် ှိ
၆

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ
စီမံခန့်ခွဲမှု

စနစ်တကျကာကွယ်ထား ရသာရ ကာင့်
ပြစ် န် ခက်ခဲြါသည်
တခါတ ံပြစ်တတ်ရသာ်လည်း
ရလထုအမမဲလိုသန့် ှင်းြါသည်
စနစ်တကျကာကွယ်ထား ရသာရ ကာင့်
ပြစ် န် ခက်ခဲြါသည်
စနစ်တကျကာကွယ်ထား ရသာရ ကာင့်
ပြစ် န် ခက်ခဲြါသည်

ြတ်ဝန်းကျင်အရြါ် ထိခိုကမ
် ှု

စနစ်တကျကာကွယ်ထား ရသာရ ကာင့်

အနည်းအငယ် ှိ

ပြစ် န် ခက်ခဲြါသည်

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲ (သို့မဟုတ်)
၇

ရဂဟစနစ်

ြတ်ဝန်းကျင်အရြါ် ထိခိုကမ
် ှု

ပြစ် န်ခက်ခဲြါသည်

အနည်းငယ် ှိ
၈

လူမှုြတ်ဝန်းကျင်အရြါ်
ထိခိုက်မှု



အနည်းငယ်ထိခိုက်

ပြစ် န်ခက်ခဲြါသည်

ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းဦးစီးဌာန၏ (၇.၁၁.၁၆) က်စွဲြါစာအမှတ် အီးအိုင်ရအ၂/၉(၉၃၇/၂၀၁၆) ပြင့် ထုတပ် ြန်ထားရသာ
ြတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ြါ အချက်အလက်များကို ကိုးကားရြာ်ပြထားပခင်းပြစ်ြါသည်။

၇.၇

စီမံကိန်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းဖကကာင့် သောဝနှင့် လူမှုြတ်ဝန်းကျင်အဖြါ် ေိခက
ို ်နိုင်မှု
အဆင့်အတန်း ဆန်းစစ်ပခင်း
ထွန်းရ ွှေစင် သတ္တုတူးရြာ်ရ းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ သက်တမ်းတိုးတူးရြာ်ထုတ်

လုြ်ခွင့်

ရ ွှေလုြ်ကွက် SUG-138(A) စီမံကိန်းအတွက် သဘာဝနှင့်လူမှုြတ်ဝန်းကျင်

အရြါ် ထိခက
ို ်နိုင်မှုများအား စီမံကိန်းအရ ကာင်းအ ာရြာ်ပြချက်နှင့် အရပခခံကွင်းေင်း
ရလ့လာပခင်း လေ်များအ

ခန့်မှန်းသွားြါမည်။

ရအာက်ရြာ်ပြြါဇယားတွင်

သဘာဝ

ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုြတ်ဝန်းကျင် ထိခက
ို ်မှုေန်းစစ်ပခင်း အကျဉ်းချုြ်ကို Prs: အကကိုတည်
ရောက်သည်အ
့ ေင့်၊ Cs: တည်ရောက်သည်အ
့ ေင့်၊ Os: လုြ်ငန်း လည်ြတ်သည်အ
့ ေင့်၊
Ds: လုြ်ငန်းြျက်သိမ်းသည်အ
့ ေင့်၊ CIS: မိုင်းြိတ်သိမ်း သည်အ
့ ေင့်၊ Pos: စီမံကိန်းြိတ်
သိမ်းမြီးအေင့်ဟု

ခွဲပခားရြာ်ပြြါသည်။

ြတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများ၊

ကျန်းမာရ းနှင့်

ရဘးအန္တ ာယ် ကင်း ှင်းရ းများြါဝင်ရသာ လူမှုြတ်ဝန်းကျင်၊ အပခားရသာအ ာ များကို
ရအာက်ြါ သရကေတများကိုသုံး၍ ရြာ်ပြသွားြါမည်A - : သက်ရ ာက်မှုများအရြါ် တိုင်းတာမှုများမ ှိြါက ထင် ှားရသာ ေိုးကျုးများ
ိ
ပြစ်နိုင်သည်။
ထင် ှားရသာ ရကာင်းကျုးများပြစ်
ိ
နိုင်သည်။

A + :

B - : သက်ရ ာက်မှုများအရြါ်

တိုင်းတာမှုများ

မ ှိြါက

အချု့ရသာ
ိ

နယ်ြယ်များတွင် ေိုးကျုးိ များ ပြစ်နိုင်သည်။
B + : အချု့ရသာ
ိ
ရကာင်းကျုးများပြစ်
ိ
နိုင်ြါသည်။
: သက်ရ ာက်မှုများသည် မထင် ှားသပြင့် ထြ်မံ၍ စမ်းသြ်စစ်ရေးမှုများ

C

လိအ
ု ြ်သည်။
D

:

သက်ရ ာက်မှုများ မ ှိနိုင်ြါ။
ထိခိုက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း
ဆန္းစစ္ျခင္းရလာဒ္

စဥ္

အမ်ိဳးအစား
Pr S

CS

OS

D

D

D

DS

ဆန္းစစ္ျခင္း

CIS
/PoS

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
၁။

ကာကြယ္ထားေသာ

D

D

စီမံကိန္းဧရိယာသည္စဥ့္ကူးႀကိဳး၀ိုင္းအထက္ မတၱ

ဧရိယာ

ရာအမွတ္(၄၅)တြင္က်ေရာက္ေသာ္လည္း၊သတၱဳ
တူးေဖာ္ေရးဇုန္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။လြန္ခဲ့
ေသာသက္တမ္း(၇)ႏွစ္တင
ြ ္လုပ္ငန္းစတင္ထားခဲ့
ၿပီး၊ ေျမေအာက္တူးေဖာ္ျခင္းစနစ္ အသံုးျပဳေသာ
ေၾကာင့္ ကာကြယ္ေတာ ဧရိယာကို ထူးျခားေသာ
ေျပာင္းလဲမႈမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ စီမံကိန္းဧရိယာ အတြင္း
တြင္ ထိန္းသိမ္းရမည့္ဇုန္မ်ား မပါ၀င္သျဖင့္ ထိန္း
သိမ္းကာကြယ္ရမည့္ဧရိယာႏွင့္ပတ္သက္၍သက္
ေရာက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚႏုိင္ဟု ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၂။

အပင္မ်ား၊

B-

D

D

D

D

စီမံကိန္းစတင္

တည္ေဆာက္ရန္

ျပင္ဆင္ေသာ

သားေကာင္မ်ားႏွင့္

ကာလက သက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာ

ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား

တြင္ ယခုစီမံကိန္းသက္တမ္းတြင္ တည္ေဆာက္
ေရးကာလဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈ၌ ေျမေအာက္
လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္သျဖင့္ထိခိုက္မႈမရွိသေလာက္
ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၃။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္
ပထ၀ီဆိုင္ရာ အေျခအေန

C

B-

C

D

D

စီမံကိန္း CS: အဆင့္တြင္ ေျမေအာက္ လိွဳဏ္မ်ား
အတြင္းမွ

ေျမေအာက္

ေရစုပ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္

ေရအရင္းအျမစ္ ဆုတ္ယုတ္မႈရွိႏုိင္ပါသည္။ OS:

အဆင့္တင
ြ ္လည္း အလားတူရွိႏုိင္ၿပီး စြန္႔ပစ္ေျမစာ
မ်ားလည္း ထြက္ရွိလာႏုိင္ပါသည္။ ARD ျဖစ္ႏုိင္
ေျခကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၄။

ဇလေဗဒ အေျခအေနႏွင့္

D

C

C

D

D

ေရစီးေရလာစနစ္

CS: ႏွင့္ OS: အဆင့္မ်ားတြင္ အေပၚယံ ေျမဖယ္
ရွားမႈ အနည္းငယ္ရွိျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ ေက်ာက္ျဖဳန္းမ်ား
ရွိႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္

ေျမေပၚေရစီးဆင္းပို႔ခ်မႈေၾကာင့္

ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းအနယ္ပို႔ခ်မႈရွိႏုိင္ပါသည္။
၅။

ဆႏၵမပါေသာ

D

D

D

D

D

စီမံကိန္းဧရိယာသည္

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား

သစ္ေတာ

ၾကိဳး၀ိုင္းေျမ

ျဖစ္ျခင္း၊ မူလသက္တမ္းတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူေရႊ႕
ေျပာင္းေပးရမႈမရွိျခင္း၊ ယခု သက္တမ္း အသစ္
တြင္လည္း

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္

မလိုအပ္ျခင္း

တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ၊ ထိခိုက္မႈမရွိပါ။
၆။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

B+

B+

B+

D

D

PrS: CS: OS: အဆင့္မ်ားတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူ
မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိျခင္း၊ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး
ပညာေရး၊

က်န္းမာေရးကို

အေထာက္အကူ

ျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ား
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
၇။

ေဒသခံလူမ်ားႏွင့္

D

D

D

D

D

လူမ်ိဳးျခား လူနည္းစု

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳး
သား မွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွတ္တမ္းမ်ားအရ
စီမံကိန္း

ဧရိယာအတြင္း

လူမ်ိဳးျခား

လူနည္းစု

မေတြ႔ရပါ။ အလုပ္အကိုင္ အသက္ေမြးမႈအရ ဗမာ
လူမ်ိဳး အမ်ားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ေရာ
ေႏွာအေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး သိသာေသာသက္ေရာက္
မႈမ်ား မရွိႏုိင္ပါ။
၈။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

B+

B+

B+

D

D

PrS/

CS/

OS

အဆင့္မ်ားတြင္

ေဒသခံမ်ား၊

အသက္ေမြး၀မ္း ေၾကာင္း

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း၊

လုပ္သားမ်ား

အလုပ္အကိုင္မ်ား

အခြင့္အလမ္းမ်ား

တိုးျမွင့္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္

စသည့္ေဒသတြင္း

ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ၎အျပင္

စီးပြားေရး

ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတိုးတက္
လာျခင္း၊

ေဒသတြင္း

အလုပ္အကိုင္

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး

အခ်ိဳ႕

အပါ

အ၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္
ႏုိင္သျဖင့္

ေဒသတြင္းစီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္း

မြန္ လာႏိုင္ပါသည္။
၉။

(ပတ္၀န္းက်င္)

B-

B-

B-

D

D

PrS:

အဆင့္တင
ြ ္

ေျမေပၚရွင္းလင္း၊
သက္ေရာက္မႈ

လမ္းမ်ား

ေျမအသံုးခ်မႈႏွင့္

ေဖာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္

အခ်ိဳ႕

ေဒသတြင္း

ရွိႏုိင္ပါသည္။ CS: OS: အဆင့္တင
ြ ္ ေျမေအာက္

တြင္းထြက္မ်ားကို

တူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ျဖဳန္း၊ စြန္႔ပစ္

အသံုးျပဳျခင္း

ေရမ်ား ထြက္ရွိၿပီး သက္ေရာက္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိႏုိင္
ပါသည္။ ေျမေအာက္တြင္းထြက္ သယံဇာတမ်ား
ထုတ္ယူအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဆုတ္ယုတ္မႈ ရွိႏုိင္
ပါသည္။

၁၀။

ေရအသံုးခ်မႈ

D

B-

B-

D

D

CS:

OS:

အဆင့္မ်ားတြင္

ေျမေအာက္ေရမ်ား

စုပ္တင္၍

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္

အသံုးျပဳျခင္း၊

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းလုပ္သားမ်ား ေသာက္သံုး
ေရအတြက္

ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္

က်ိဳးရွိပါသည္။တစ္ဘက္တြင္လည္း

ေကာင္း

ေျမေအာက္

ေရအရင္းအျမစ္ ဆံုးရံႈးမႈရွိႏုိင္ၿပီး၊ ေျမေပၚ စီးဆင္း
မႈမ်ားေၾကာင့္ အနယ္အႏွစ္ပို႔ခ်မႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။
၁၁။

ရွိၿပီးေသာ လူမႈ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္

စီမံကိန္း၏ ပထမသက္တမ္းစတင္ခ်ိန္က ေဒသ
D

B+

B+

D

D

အတြင္း၌လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

မရွိေသးေသာ္

လည္း ယခုလက္ရွိကာလတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာကုမၸဏီမ်ား၏ ၀ုိင္း၀န္း ကူညီ
ပ့ံပိုးမႈေၾကာင့္ လက္ပံလွ၊ ႏြယ္ရံု၊ က်ည္ေတာက္
ေပါက္၊ ကန္ေတာင္ေက်းရြာမ်ား၌ လူမႈ ကူညီေရး
အသင္း၊

နာေရးကူညီမႈအသင္း

ႏွင့္

အရန္

မီးသတ္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳး တိုးတက္လာကာ ေဒသ
တြင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၁၂။

ေဒသတြင္းလုပ္ငန္း

C

C

D

D

D

ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား

PrS: CS အဆင့္မ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ကုမၸဏီ
လုပ္ကက
ြ ္မ်ား၊ ပုဂၢလိက အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္

နယ္နိမိတ္

အျငင္းပြားမႈမ်ား၊

လုပ္ကြက္

က်ဴးေက်ာ္၀င္ ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈ
မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သျဖင့္ တိက်ေသာ သတ္မွတ္မႈ
ႏွင့္ အတားအဆီးမ်ား လိုအပ္ပါသည္။
၁၃။

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္

D

D

D

D

D

မ်ား

စီမံကိန္းတည္ရွိရာေဒသသည္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ
အႏွစ္မ်ား၊

သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ား

မရွိျခင္းေၾကာင့္

သက္ေရာက္မႈ မရွိႏုိင္ပါ။
၁၄။

ရႈခင္းမ်ား

D

D

D

D

D

ေျမေအာက္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ စီမံကိန္းဧရိယာရွိလက္ရွိရွိေနေသာ ရႈခင္း
မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိႏုိင္ပါ။

၁၅။

လိင္

D

D

D

D

D

စီမံကိန္းေၾကာင့္ က်ား/ မ လိင္ချြဲ ခားမႈ အေပၚ
သက္ေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ပါ။

၁၆။

ကေလးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္

D

D

B+

D

D

စီမံကိန္းသည္ ကေလးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အတြက္
ဆိုးရြားေသာထိခိုက္မႈ မျဖစ္ပြားႏုိင္ပါ။ အျခားတစ္
ဖက္တြင္ပညာေရးႏွင့္ကေလးမ်ား အတြက္ အျခား
ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ တိုး
တက္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

၁၇။

အလုပ္အကို္င္အေျခ

PrS:

အေနမ်ား (က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရး၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ေရာဂါ

ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္

B-

B-

B-

D

D

ကင္းရွင္းေရး)

မ်ား

CS:

OS:

အဆင့္မ်ားတြင္

အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သျဖင့္

ေဘးအႏၲရာယ္

ကာကြယ္ေရး

လုပ္ငန္းခြင္

က်န္းမာေရးႏွင့္
အစီအမံမ်ား

ထားရွိၿပီး လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။
၁၈။

ကူးစက္ေရာဂါမ်ား (HIV,
AIDS)

B-

B-

B-

D

D

သတၱဳမုိင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ေနရာ ေဒသအႏွံ႔မွ
ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသျဖင့္ (HIV,
AIDS)ကဲ့သ႔ို ကူး စက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ
ရွိပါသည္။

အျခားထိခိုက္ႏုိင္မႈမ်ား
၁၉။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ

B-

B-/

B-

D

D

B+

စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္

ေက်းရြာမ်ားသို႔

ဆက္သယ
ြ ္

ေသာလမ္းမ်ားတြင္စီမံကိန္းယာဥ္မ်ား၊
ဆိုင္ကယ္မ်ား

သြားလာမႈ

ေမာ္ေတာ္

ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း

ေၾကာင့္၊ လမ္းမ်ားျပဳျပင္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ယာဥ္စည္း
ကမ္း လမ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိက္နာမႈ အားနည္း
ျခင္း တိ႔ုေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါ
သည္။
၂၀။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ

D

B-

B-

D

D

စီမံကိန္းဧရိယာတြင္

အသံုးျပဳေသာ

ဓာတ္အား

ေပးစက္မ်ား၊ ေလမွဳတ္စက္မ်ား၊ ယာဥ္ႀကီးမ်ားမွ
ထြက္ရွိေသာ

ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္

စသည့္

ဓာတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊သစ္ပင္/သစ္
ေတာဆုတ္ယုတ္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

ရာသီ

ဥတုအေပၚ အနည္းငယ္ ထိခိုက္မႈ ရွိႏုိင္ပါသည္။
၂၁။

အႏၲရာယ္ရွိေသာ

D

B-

B-

CS: OS: အဆင့္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေဖာက္ခြဲ

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ေရးယမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊

ဆီမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ

အက္စစ္မ်ားယိုစီးစိမ့္ထက
ြ ္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ယာဥ္၊
စက္ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ဆီေလွာင္ကန္မ်ားမွ စက္သံုး
ဆီမ်ား ယိုစီး စိမ့္ထြက္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။

ညစ္ညမ္းမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
၁။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ

D

B-

B-

D

D

CS:

OS:

အဆင့္မ်ားတြင္

လမ္းမ်ားေပၚမွ

ဖုန္မႈန္႔မ်ားပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေဖာက္ စက္မ်ားမွ
ေက်ာက္မႈန္႔မ်ားထြက္ႏုိင္ျခင္း၊

ေက်ာက္ႀကိတ္ခြဲမႈ

မ်ားမွ အမႈန္မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ၊ ပတ္၀န္းက်င္
ျပည္သူလူထု

ႏွင့္

လုပ္သားမ်ား

က်န္းမာေရး

ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ OS: အဆင့္တင
ြ ္ ေျမေအာက္
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ေျမေအာက္
ေလ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျပတ္
ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။
၂။

ေျမေပၚေရညစ္ညမ္းျခင္း

C

B-

B-

D

D

PrS: CS: OS အဆင့္မ်ားတြင္ လမ္းမ်ားေပၚမွ
ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊

စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ားအား

ေျမေပၚေရ

တိုက္စားစီးဆင္းပို႔ခ်ျခင္းေၾကာင့္ အနယ္အနစ္ ပို႔
ခ်မႈျဖစ္ၿပီး

ေခ်ာင္းေရမ်ား

ေရႊက်င္ယူျခင္း၊

ညစ္ညမ္းႏုိင္ပါသည္။

ေရႊသန္႔စင္ျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ား

ေၾကာင့္လည္း အနယ္အနစ္ စီးဆင္း ပို႔ခ်မႈ ျဖစ္ႏုိင္
ပါသည္။
၃။

ေျမေအာက္ေရဆုတ္

D

B-

B-

D

D

CS:

ယုတ္ျခင္း

OS:

အဆင့္မ်ားတြင္

ေျမေအာက္အင္း၊

လိွဳဏ္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ပိုလွ်ံေရမ်ား စုပ္ထုတ္
ျခင္းေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရ ဆုတ္ယုတ္မႈ အနည္း
ငယ္ရွိႏုိင္ပါသည္။

၄။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း

D

B-

B-

B-

D

CS:

OS:

DS:

အဆင့္မ်ားတြင္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊

၀န္ထမ္း/

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊

စြန္႔ပစ္ျဖဳန္း

စြန္႔ပစ္ေရမ်ားေၾကာင့္

လုပ္ငန္းသံုး

လုပ္သားမ်ား၏

ပတ္၀န္းက်င္

ေျမစာမ်ား၊
ညစ္ညမ္းမႈ

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စီမံကိန္း ပိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္လည္း
လုပ္ငန္းသံုး စက္ကိရိယာႏွင့္ ယာဥ္၊ အေဆာက္
အဦး

စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္

ညစ္ညမ္းမႈ

ရွိႏုိင္ပါသည္။
၅။

ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ

D

D

B-

D

D

ဟင္းလင္းဖြင့္တူးေဖာ္မႈမျပဳလုပ္ဘ၊ဲ

ေျမေအာက္

တူးေဖာ္မႈစနစ္သာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

ေျမဆီလႊာ

ညစ္ညမ္းမႈ နည္းပါးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္ျခင္း အဆင့္၌ စြန္႔ပစ္ ေရမ်ားအား စနစ္
တက် သြယ္ယူေခ်ဖ်က္ စြန္႔ပစ္ျခင္း မေဆာင္ရြက္
ပါက ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ အနည္းငယ္ ရွိႏုိင္ပါ
သည္။
၆။

ဆူညံသံႏွင့္တုန္ခါမႈ

D

B-

B-

D

D

ယာဥ္မ်ား၊ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားေၾကာင့္ ဆူညံ
သံႏွင့္ တုန္ခါမႈ အနည္းငယ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ OS:
အဆင့္တင
ြ ္ ေက်ာက္ေဖာက္စက္ကိုင္ လုပ္သား
မ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဆူညံသံႏွင့္ တုန္
ခါမႈဒဏ္ကုိ ခံစားရရွိႏုိင္ပါသည္။

၇။

အနံ႔ဆိုးမ်ား

D

D

D

D

D

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

အနံ႔ဆိုး

ထြက္ရွိမႈ

နည္းပါးပါသည္။ ေရစီးေရလာ စနစ္ေကာင္းမြန္စြာ
ေဆာင္ရြက္ရန္ လို အပ္ပါသည္။
၈။

ေျမနိမ့္ဆင္းမႈ

D

D

B-

D

D

OS: အဆင့္တြင္ ေျမေအာက္လိွဳဏ္မ်ား၊ က်င္း
ေဟာင္းမ်ားအား စနစ္က်ေသာ Mine Plan အရ
ေျမစာ/ ေက်ာက္စာမ်ား ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း
မျပဳလုပ္ပါက

ေျမကြ်ံ၊

နိမ့္ဆင္းမႈ

အနည္းငယ္

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။

၇.၈

သုံးစွဲမည့်ဓာတုြစ္စညး် နှင့်ဖေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖရးအစီအစဉ်

၇.၈.၁ ပြဒါးသုံးစွဲမှု လုခံ ခုံဖရးနှင့် ဖေးအန္တရာယ် ေိန်းသိမ်းဖရး စီမံချက်
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ် ာတွင် အသုံးပြုသည့် ပြေါး
သုံးစွဲမှု လုခံ ခုံရ းနှင့် ရဘးအန္တ ာယ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရ းအစီအစဉ်များအား
ရအာက်ြါအတိင
ု ်း ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်၇.၈.၁.၁ ပြဒါးသုံးစွဲပခင်းဖကကာင့် ြတ်ဝန်းကျင်ေခ
ိ ိုက်နိုင်မှု
ပြေါးသုံးစွဲပခင်းရ ကာင့် ရအာက်ြါအတိုင်း ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်ြါသည် ပြေါးသုံးစွဲပခင်းရ ကာင့် ပြေါးြါရသာ အခိုးအရငွ့များ ရလထုထဲသို့
ရ ာက် ရ
ှိ စပခင်းနှင့်

ရလထုညစ်ညမ်းရစပခင်း၊

ပြေါးြါဝင်ရသာ

ရ များ စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ြစ်မှုရ ကာင့် ရ ထုညစ်ညမ်းရစပခင်းတို့
ပြစ်ရြါ်နိုင်ြါသည်။
 ပြေါးအေိြ်သင့်ပခင်းရ ကာင့်
ရကျာက်ကြ်နှင့်ေိုင်ရသာ

အာရုံရ ကာေိုင် ာရ ာဂါများ၊
ရ ာဂါများ၊

အသက်ရှုလမ်းရ ကာင်း

ေိုင် ာ ရ ာဂါများ ပြစ်ရစနိုင်သည့်အပြင် အသက်ေုံးရှုံးသည်အထိ
ပြစ်နိုင်ြါသည်။


၇.၈.၁.၂ ပြဒါးအဆိြ်သင့်ပခင်းလက္ခဏာများ
ပြေါးအေိြ်သင့်ပခင်းလက္ခဏာများမှာ

ရအာက်ြါအတိုင်းပြစ်ြါ

သည် ေံြင်များကျွတ်ပခင်း
 ယားယံပခင်း၊
 အေုတ်ရ ာဂါပြစ်ပခင်း၊
 ရကျာက်ကြ်ြျက်စီးပခင်း။
၇.၈.၁.၃ ပြဒါးအဆိြ်သင့်ပခင်းပေစ်ြါက အဖရးဖြါ်ဖဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်း
လုြ်သားများ ပြေါးအေိြ်သင့်ပခင်းလက္ခဏာများ ပြစ်ြါက အေိြ်သင့်
လူနာများအား ေားငံ ည်တက
ို ်၍ ပြေါးအေိြ်ရလျာ့နည်းရစ န် ရောင် ွက်
ရြးပခင်း၊

နီးစြ် ာ

စဉ့်ကူးမမို့နယ်ပြည်သူ့ရေးရုံသို့

အပမန်ေုံးြို့ရောင်

ရေးကုရြးပခင်းများ ရောင် ွက်ြါမည်။
၇.၈.၁.၄ ပြဒါးအဆိြ်သင့်မှု မပေစ်ဖစရန် တားဆီးကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများ
ပြေါးအေိြ်သင့်မှု မပြစ်ရစ န် တားေီးကာကွယ်မည့် နည်းလမ်းများ
မှာ ရအာက်ြါအတိင
ု ်းပြစ်ြါသည် ပြေါးနှင်ေ
့ က်စြ်လုြ်ကိုင်ရနသည့်

လုြ်သားများအား

လက်အိတ်

(Glove)၊ နှာရခါင်းစည်း (Mask) နှင့် မျက်လံးု ကာ မျက်မှန်များ
ဝတ်ေင်ရစြါမည်၊
 ပြေါးကိုင်တွယ်မြီးြါက ကိုယ်အဂေါများ သန့် ှင်းရစ န် ရေးရ ကာရစ
ြါမည်၊
 ပြေါးနှင့်ေက်စြ်လုြ်ကိုင်ရန ရသာ လုြ်သားများအား ပြေါးအေိြ်သင့်
ပခင်းရ ကာင့်
လက္ခဏာများ၊
လုြ်ငန်းတို့ကို

ပြစ်ြွားတတ်သည့်

ရ ာဂါများ၊

အေိြ်သင့်ြါက
အသိရြးြညာရြးပခင်း၊

အေိြ်သင့်ပခင်း

ချက်ချင်းရောင် ွက်မည့်
ြညာရြးစာရစာင်များ

ပြန့်ရဝပခင်းတို့ ရောင် ွက်ြါမည်။

လုြ်ငန်းခွင်တင
ွ ် လူအများပမင်သာရစ န် ကြ်ထားမည့် ပြေါးအန္တ ာယ်သတိရြးချက်

၇.၈.၁.၅ ပြဒါးအန္တရာယ်မပေစ်ဖစရန် ဖလျာ့ချမည့်နည်းစနစ်
ပြေါးအန္တ ာယ်မပြစ်ရစ န် ရလျာ့ချမည့်နည်းစနစ်မှာ ရအာက်ြါအတိုင်း
ပြစ်ြါသည် အင်ဝိုင်းလှည့်ကန် (မုံကန်)ရအာက်ရပခကို ြလြ်စတစ်အထူစ (မိုးကာစ)
ခင်း၍ ပြေါးြါရသာရ များ ရပမထဲသိစ
ု့ ိမ့်ဝင်မှု မ ှိရစ န် ရောင် ွက်
ပခင်း၊
 အင်ဝိုင်းလှည့်မြီး ရ များကို စွန့်ြစ်ပခင်းမပြုဘဲ အ ိြ်ရအာက်တွင်
ထားသည့်

သစ်သားကန်တွင်

စုရောင်းထားမြီး

ပြန်လည်အသုံး

ပြုပခင်း၊
 အင်ဝိုင်းလှည့်ကန်တွင် ကျန်ခဲ့သည့် သဲစာများကို စွန့်ြစ်ပခင်း မပြုဘဲ
အကကိမ်ကကိမ် အင်ဝိုင်းလှည့်ပခင်းပြင့် ကကင်းကျန်ခဲ့ရသာ ရ ွှေကို ြမ်းယူပခင်း
နှင့် ပြေါးအား ပြန်လည်အသုံးပြုပခင်း၊
 ရ ွှေနှငလ
့် ုံးသည့် ပြေါးအားအြူရြးမြီး အရငွ့ကို ီရတာ့ပြင့် ြမ်းယူထား
ပခင်း၊ ပြေါးပြန်လည်စုယူပခင်းတို့ ရောင် ွက်ြါမည်။
၇.၈.၁.၆ ပြဒါးသိုဖလှာင်ပခင်း
ပြေါးကို ရအာက်ြါအတိုင်း သိုရလှာင်ထားြါမည် ပြေါးကို အလွန်ရအးရသာအခန်း၊ ရနရ ာင်ပခည် တိုက်ရိုက်ကျရ ာက်
ရသာ အခန်း၊ မိုးရ စိမ့်ဝင်နိုင်ရသာရန ာ ှိ အခန်းတို့တင
ွ ် သိုရလှာင်
ထား ှိပခင်းမှ ရ ှာင် ကဉ်သွားြါမည်၊
 ရလဝင်ရလထွက်ရကာင်းရသာ အခန်းတွင် သိုရလှာင်ထား ှိြါမည်၊
 ပြေါးကို အပြင်သို့ ယိုစိမ့်မှု မ ှိရစ န် သံမဏိပြင့် ပြုလုြ်ထားရသာ
ြုံးပြင့် သိုရလှာင်ထား ှိြါမည်၊
 ပြေါးြိတ်စင်သည့်အခါ အလွယ်တကူ သိမ်းေည်းနိုင် န် သိုရလှာင်ရုံ
တွင် ကွန်ခ ိအရချာ ခင်းထားြါမည်၊
 ပြေါးသိုရလှာင်ရုံတွင် ရဘးအန္တ ာယ်ကင်း ှင်းရ း ြညာရြးစာရစာင်
နှင့် ေိုင်းဘုတ်များ တြ်ေင်ထားြါမည်၊
 ပြေါးသိုရလှာင်ရုံအနီးတွင် ရေးလိြ်ရသာက်ပခင်း၊ အစာစားပခင်းတို့ကို
ရ ှာင် ကဉ် ရစြါမည်။
၇.၈.၂ ဆိုင်ယာနိုက်သုံးစွဲမှု လုခံ ခုံဖရးနှင့် ဖေးအန္တရာယ် ေိန်းသိမ်းဖရး စီမံချက်
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ

ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ် ာတွင်

အသုံးပြုသည့်

ေိုင်ယာနိုက်သုံးစွဲမှု လုခံ ခုံရ းနှင့် ရဘးအန္တ ာယ်ကာကွယ်ထန
ိ ်းသိမ်းရ း အစီအစဉ်
များအား ရအာက်ြါ အတိင
ု ်း ရောင် ွကသ
် ွားမည်ပြစ်ြါသည်၇.၈.၂.၁ ဆိုင်ယာနိုက် အဆိြ်သင့်မှု လက္ခဏာများ
ေိုင်ယာနိုက်အသုံးပြုပခင်းရ ကာင့် ပြစ်ရြါ်နိုင်သည့် ေိုးကျုးများနှ
ိ
င့်
အေိြ် သင့်မှု လက္ခဏာများ ေိုင်ယာနိုက်များကို မေင်မပခင် ကိုင်တွယ်ပခင်း၊

အချန်ိ ကာပမင့်စွာ ှူရှိုက်မိပခင်းတို့ရ ကာင့် ရအာက်ြါအေိြ်သင့်မှုလက္ခဏာများ
ပြစ်ရြါ်နိုင်ြါသည် ရပခ၊ လက်များ အားနည်းလာပခင်း။
 အသက် ှူ ကြ်လာပခင်း။
 ဦးရခါင်းကိုက်ခဲပခင်း။
 အရ ပြားရ ာဂါ ပြစ်ြွားပခင်း။
 ရ ာင် မ်းပခင်း၊ အြုအြိန့်များထွက်လာပခင်း။
 လက်သည်းခွံများ ြွန်းြဲ့ပခင်း၊ အဝါရ ာင်သန်းလာပခင်း။
 တက်ပခင်း၊ ရမ့ရမျာပခင်း။
 ေိုင်ယာနိုက်ြါဝင်မှု များသည့်ရ ကို ရသာက်မိြါက အသက်အန္တ ာယ်
ေုံးရှုံးနိုင်ပခင်း။
၇.၈.၂.၂ အဖရးဖြါ်ကုသမည့်နည်းလမ်းများ
ေိုင်ယာနိုက်ကိုင်တွယ်သူများ ေိုင်ယာနိုက်အေိြ်သင့်မှုလက္ခဏာများ
ပြစ်ရြါ်လာြါကရအာက်ြါ ကုသမှုများကို အပမန်ေုံးပြုလုြ်ရြးြါမည် လူနာအား ရ များများတိုက်ရြးပခင်း၊ ရအာ့အန်ရအာင်လြ
ု ်ရြးပခင်း၊
 လူနာအား အသက် ှူကိ ိယာတြ်ေင်ရြးပခင်း၊
 လူနာအား ရလရကာင်းရလသန့်

ှိသည့် ရန ာတွင်လဲရလျာင်းရစပခင်း၊

 ေိုင်ယာနိုက် သုံးစွဲ ာတွင်တြ်ေင်ထားသည့် အဝတ်အစားများကိုအပမန်
ချွတ်ရြးရစပခင်း၊
 လူနာ၏ ကိုယ်၊ လက်၊ ရပခရထာက်၊ မျက်နှာတို့အား ရေးရ ကာ
သန့်စင် ရြးပခင်း၊
 ရနွးရထွးစွာ

အဝတ်အစားဝတ်ေင်ရစပခင်းတို့

ရောင် ွက်မြီးရနာက်

ရေးရုံ၊ ရေးခန်းသို့ ကုမ္ပဏီြိုင်ယာဉ်ပြင့် အပမန်ေုံးြို့ရောင်ကုသ
ရြးပခင်းတို့ကို ရောင် ွက်ြါမည်။
၇.၈.၂.၃ ဆိုင်ယာနိုက် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖစရန် ဖဆာင်ရွက်ရမည်န
့ ည်းလမ်း
ေိုင်ယာနိုက်အသုံးပြု ာတွင် အန္တ ာယ်ကင်း ှင်းရစ န် ရောင် ွက်
မည့် နည်းလမ်းများမှာ ရအာက်ြါအတိင
ု ်းရောင် ွက်ြါမည် ေိုင်ယာနိုက်အသုံးပြုသူများအား (PPE)ဝတ်စုံများပြစ်သည့် နှာရခါင်း
စည်း၊ ဦးထုြ်၊ လက်အိတ်၊ မျက်မှန်နှင့် ဘွတ်ြိနြ်များ ဝတ်ေင်ရစမြီးမှ
ကိုင်တွယအ
် သုံးပြုရစြါမည်၊
 ေိုင်ယာနိုက်အသုံးပြုမြီးြါကလည်း လက်၊ နှာရခါင်း၊ ြါးစြ်တိက
ု့ ို
စင် ကယ်စွာ

ေြ်ပြာပြင့် ရေးရ ကာရစပခင်း၊ ရ ချုး၊ိ အဝတ်အစား

လဲလှယ်မြီးမှ အိမ်ပြန်ရစပခင်းတို့ ရောင် ွက်ြါမည်၊
 ေိုင်ယာနိုက်ကန်၊ ေိုင်ယာနိုက်ထားသိုသည့် ရန ာများတွင် ‘‘ဖဆးလိြ်
မဖသာက်ရ’’ ေိုင်းဘုတ်တြ်ေင်ထားပခင်းနှင့် အသိြညာရြးပခင်း၊

ရဘးအန္တ ာယ် ှိ သရကေတပြ ေိုင်းဘုတ်များ တြ်ေင်ထားပခင်းတို့ကို
ရောင် ွက်ြါမည်၊
 ေိုင်ယာနိုက်ကန်နှင့် ေိုင်ယာနိုက်ထားသိုသည့် ရန ာများ အနီးတွင်
အစာစားပခင်းမှ ရ ှာင်ကျဉ်ရစြါမည်၊
 ေိုင်ယာနိုက်ကန်အတွင်း

တာဝန် ှိသူမှအြ

လူနှင့်

တိ ိစ္ဆာန်များ

မဝင်ရ ာက် နိုင်ရစ န် စနစ်တကျ ကာ ံထားပခင်း ရောင် ွက်ြါမည်၊
 ေိုင်ယာနိုက်ကန်အနီး မသက်ေိုင်သူများနှင့် လူနှင့် တိ ိစ္ဆာန်များ
မလာရ ာက်ရစ န် တားပမစ်ေိုင်းဘုတ်တြ်ေင်ထား၍

ရောင် ွက်

ထား ှိြါမည်၊
 ေိုင်ယာနိုက်များကို ရလအဝင်/အထွက်ရကာင်းမွန်မြီး ရပခာက်ရသွ့
သည့် အလင်းရ ာင်ရကာင်းစွာ

ှိသည့် ရန ာတွင် အက်ေစ်ြုံးများ

နှင့် သီးပခားစီ ခွဲထားြါမည်၊
 ေိုင်ယာနိုက်အေိြ် လူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဝင်ရ ာက်ြုံနှင့် ေိုင်ယာနိုက်
အေိြ်သင့်ပခင်း လက္ခဏာများကို ရေွးရနွးရပြာ ကားပခင်း၊ ြညာရြး
စာရစာင်များ ပြန့်ရဝရြးပခင်း၊ လုြ်ငန်းခွင်၌ ြညာရြး ြိုစတာများ
ကြ်ထား ရြးပခင်းတို့ရောင် ွက်ြါမည်။
၇.၈.၂.၄ ဆိုင်ယာနိုက်ြါဝင်ဖသာဖရများ

ဖပမဖအာက်စိမ့်ဝင်မှု

မရှိဖစရန်

ဖဆာင်ရွက် မည်န
့ ည်းလမ်း
 ကန်တွင်ေိုင်ယာနိုက်အသုံးပြု၍ ရ ွှေထုတယ
် ူ ာ၌ ရအာက်ရပခရပမရြါ်
တွင် ြလြ်စတစ်မိုးကာစ (၂)ထြ်ခင်းပခင်း၊ ချက်ကန်ရဘးြတ်လည်
တွင်လည်း ြလြ်စတစ်မိုးကာစ (၂)ထြ် ကာ ံထားပခင်းတို့ရောင် ွက်
ြါမည်၊
 ေိုင်ယာနိုက်အသုံးပြုမြီးရနာက်

စွန့်ြစ်ရ စွန့်ထုတ် ာတွင်လည်း

စွန့်ြစ်ရ ကန် ရအာက်ရပခတွင် ြလြ်စတစ် မိုးကာစခင်းထားမြီး
မှသာလျှင် စွန့်ြစ် ပခင်းကို ပြုလုြ်သွားမည်။
၇.၈.၂.၅ ဆိုင်ယာနိုက်မှ အန္တရာယ်မပေစ်ဖစရန် ဖလျှာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
ေိုင်ယာနိုက်ြါဝင်ရသာ ရ နှင့် သဲစာတို့အား ထုံး၊ ေိုေီယမ်ဟိုက်ြို
ကလိုရိုက်၊ ေိုေီယမ်ကလိုရိုက် (NaCl)တိထ
ု့ ည်၍
့ ဓါတ်ပြယ်ရစ န် ရောင် ွက်
ပခင်း ပြုလုြ်မြီး မှသာစွန့်ြစ်ြါမည်။
၇.၈.၂.၆ ဆိုင်ယာနိုက်

အဆိြ်သင့်မှု

မပေစ်ဖစရန်

တားဆီးကာကွယ်မှု

နည်းလမ်းများ
 လုြ်ငန်းခွင်သုံးဝတ်စုံများ သီးသန့်ထားရြးြါမည်၊
 လက်သည်း၊

ရပခသည်း ှညသ
် ူများ၊

ေဏ် ာအနာ ှိသူများအား

ေိုင်ယာနိုက်ကို လုးံ ဝမကိုင်ရစ န် ရောင် ွက်ြါမည်၊
 လက်၊ နှာရခါင်း၊ ြါးစြ်တို့ကိုမရေးရ ကာဘဲ အစာစားပခင်း မပြုလုြ် န်
အသိရြးြါမည်၊

 လုြ်ငန်းခွင်မှမပြန်မီ

ရ ချုးပခင်
ိ
း၊

အဝတ်အစားလဲလှယ်ပခင်းတို့ကို

ရောင် ွက် မြီးမှ အိမ်ပြန်ရစြါမည်၊
 လုြ်ငန်းခွင်တွင်ဦးထုြ်၊

နှာရခါင်းစည်း၊

မျက်မှန်၊

လက်အိတ်နှင့်

ဘွတ်ြိနြ် တို့ကို စနစ်တကျ ဝတ်ေင်ရစြါမည်၊


ေိုင်ယာနိုက်အေိြ်သင့်မှု

မပြစ်ရစ န်တားေီးကာကွယ်မှုနည်းလမ်း

ြညာရြး လက်ကမ်း စာရစာင်များကို ဝန်ထမ်းနှင့်လုြ်သားများအား
ပြန့်ရဝရြးပခင်း။
ေိုင်ယာနိုကအ
် ေိြ်သင့်မှု မပြစ်ရစ န် တားေီးကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများ ြညာရြးလက်ကမ်းစာရစာင်

၇.၈.၂.၇ ဆိုင်ယာနိုက် သိုဖလှာင်ေားရှိပခင်း
 ေိုင်ယာနိုက်ကို ရလဝင်၊ ရလထွက်ရကာင်းမွန်မြီး အလင်းရ ာင်
ရကာင်းမွန်စွာ

ှိသည့် ရပခာက်ရသွ့ရသာ အခန်းတွင် သီးသန့်ထား ှိ

ြါမည်၊
 ေိုင်ယာနိုက်ထားသည့် အခန်းတွင် ရေးလိြ်မရသာက်
တြ်ေင်ပခင်းနှင့်

အသိြညာရြးစာတမ်း၊

ေိုင်းဘုတ်

ရဘးအန္တ ာယ် ှိ

သရကေတပြ ေိုင်းဘုတ်များတြ်ေင်ထား ှိြါမည်၊
 စားြိုနှင့်

စားရသာက်ခန်း၊

ရသာက်သုံးရ တွင်းရ ကန်များနှင့်

ရြ(၅၀၀)ခန့် အကွာတွင် ှိရသာရန ာတွင် အရောက်အဦးရောက်၍
စနစ်တကျ ထား ှိြါမည်၊

 ေိုင်ယာနိုက်သိုရလှာင်ရုံအရောက်အဦးတွင် မီးသတ်ဘူးများ ချတ်
ိ ေွဲပခင်း၊
သိုရလှာင်ရုံ

ြတ်လည်ရြ(၁၀၀)အကွာထိ

ပမက်ြင်၊

ှင်းလင်း၍ မီးတားလမ်းများရြာက်လြ
ု ်ပခင်း

ခခုံြုတ်များ

တို့ရောင် ွက်သွား

ြါမည်။
၇.၈.၃ ယမ်းသုံးစွဲမှု လုခံ ခုံဖရးနှင့် ဖေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းဖရး စီမံချက်
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ် ာတွင် အသုံးပြုသည့် ယမ်း
သုံးစွဲမှု လုခံ ခုံရ းနှင့် ရဘးအန္တ ာယ် ကာကွယ်ထန
ိ ်းသိမ်းရ းအစီအစဉ်များအား
ရအာက်ြါ အတိင
ု ်း ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်၇.၈.၃.၁ ယမ်းများကိုြတ်ဝန်းကျင်ေခ
ိ ိုက်မှုမရှိဖစရန်
သိုဖလှာင်ေားရှမ
ိ ည့်အစီအစဉ်
ယမ်းနှင့်

ေက်စြ်ြစ္စညး် များကို

ြတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ ိုက်မှုမ ှိရစ န်

ရအာက်ြါ အတိင
ု ်းသိုရလှာင်ထား ှိြါမည် ကာကွယ်ရ းဝန်ကကီးဌာန၊

ယမ်းတိုက်ရပမရန ာ ရ ွးချယ်ရ းအြွဲ့မှ

အတည်ပြုရ ွးချယ်သတ်မှတ်ရြးထားသည့် ြုံစံအတိုင်း ယမ်းသိုရလှာင်ရုံအား
တည်ရောက်သွားြါမည်၊
 ယမ်းတိုက်အရောက်အဦးတွင် ရပမကတုတ် (Banker) မိုးကကိုးလွှ၊ဲ
ရပမစိုက် ကကိုး၊ လုခံ ခုံရ း သံေူးကကိုး အကာအ ံနှင့် မီးရဘးအန္တ ာယ်
အကာအကွယ် ြစ္စညး် များ အပြည့်အစုံထား ှိြါမည်၊
 ယမ်းတိုက်အားလူရနအရောက်အဦးနှင့် ကွာရဝးရသာရန ာ၊ လမ်းမကကီး
များနှင့် (၁၈၀၀- ၀၀၀) ရြအကွာတွင် ထား ှိြါမည်၊
 ယမ်းအရလးချန်ိ ရြါင်(၁၀၀၀)ေန့် ယမ်းတိုက်အား ရောက်လြ
ု ်သွား
မည် ပြစ်ြါသည်၊
 ယမ်းတိုက်အ ွယ်အစားကို အလျား(၂၀)ရြ၊ အနံ(၁၀)ရြ၊ အပမင့်(၂၀)
ရြ

ရောက်လြ
ု ်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

အကွာတွင်

သွြ်ေူးကကိုးြတ်လည်

ယမ်းတိုက်နှင့်

(၅)ရြခန့်

ကာ ံသွားမည်ပြစ်ြါသည်။

ရပမကတုတ်အား ရအာက်ရပခအကျယ်(၁၆)ရြ၊ အရြါ်ထိြ်အကျယ်
(၄)ရြ၊ အပမင့် (၁၀)ရြ အ ွယ်အစားတည်ရောက်ြါမည်။ Banker
၏အပြင်ဘက်(၈)ရြအကွာတွင် သွြ်ေူးကကိုး တစ်ထြ်ထြ်မံကာ ံြါမည်၊
 ယမ်းသိုရလှာင်ရုံအား အခန်း(၂)ခန်း ခွဲထားြါမည်၊ အခန်း(၁)တွင်
(Detonator)နှင့်

အရနှးယမ်းကကိုးသိုရလှာင်မြီး

အခန်း(၂)တွင်

ယမ်းရြျာ့နှင့် (Cortdex) သိုရလှာင်ြါမည်၊ သိုရလှာင်ရုံ အရြါ်ြိုင်း
နှင့် ရအာက်ြိုင်းတွင် ရလဝင်ရလထွက်ရကာင်း န် အရြါက်ငယ်များ
ရြာက်ထားြါမည်၊

 ယမ်းတိုကး်အတွင်း မီးနှင့် မီးြွားပြစ်ရစတတ်ရသာ သံထည်ြစ္စည်းများ၊
အမှိုက်များ၊ ရလာင်စာများနှင့်

သဲမှုံများမ ှိရစ န် သန့် ှင်းထား ှိ

ြါမည်၊
 ယမ်းတိုက်အတွင်းအခန်းအြူချန်ိ နှင့်

စိုထိုင်းေတိုင်းကိ ိယာများ

ထား ှိပခင်း၊ ယမ်းတိုက်အပြင်ဘက်တွင် မီးသတ်ရေးဘူးများ တြ်ေင်
ထား ှိပခင်းများ ရောင် ွက်ြါမည်၊
 ယမ်းတိုက်ြတ်လည်ရြ (၁၀၀)အတွင်း ပမက်ြင်ခခုံြုတ်များ အရပြာင်
ှင်းလင်းထား န်နှင့် ခခံစည်းရိုး အပြင်ြတ်လည်တွင် မီးတားလမ်းများ
ရြာက်လြ
ု ်ထား ှိြါမည်၊
 စနက်တံ(Detonator) များအား ယမ်းနှင့်အတူ ထားသိုထိန်းသိမ်းပခင်း
လုးံ ဝ(လုးံ ဝ)မပြုလုြ် န်နှင့် စနက်တံ(Detonator)ထား ှိမည့် အခန်း
တွင်သာ သီးပခားထား န် ရောင် ွက်ြါမည်၊
 ယမ်းြုံးများစီ ာတွင် အလယ်မှလူသွားလမ်း (အနည်းေုံး လူ(၂)ရယာက်
လွတက
် င်းစွာ သွားလာနိုင် ြါမည်)

ရကာင်းစွာချန်လြ
ှ ်ထားမည်

ပြစ်ြါသည်၊
 ယမ်းနှင့် ေက်စြ်ြစ္စညး် များအား (၄''×

၄'') ြတ်လည် ှိ သစ်မာ

ရအာက်ခံ တုံးများအရြါ်တွင် အမျုးအစားအတွ
ိ
အ
ဲ ေိုင်းအလိုက် နံ ံမှ
(၁)ရြ စီခွာ၍ ထား ှိသွားြါမည်။
 ယမ်းသိုရလှာင်ရုံအား ကာပမင့်စွာ ြိတ်ထား လျှင်ြူပြင်းရသာ ာသီ၌
ရလဝင်ရလထွက်ရကာင်းမွန်ရစ န် တစ်ကကိမ်လျှင် မိနစ်(၃၀)မှ(၁)နာ ီ
အထိ ြွင့်လှစ်ရြးပခင်းနှင့် ယမ်းနှင့် ေက်စြ်ြစ္စညး် များ အရပခအရန
ယိုယွင်းမှုမ ှိရစ န် စစ်ရေးသွားမည်ပြစ်ြါသည်၊
 ယမ်းတိုက်ြွင့်သည့်အချန်ိ တိုင်း ယမ်းနှင့်ေက်စြ်ြစ္စညး် များ၏ အရပခ
အရနကို မျက်ပမင်စစ်ရေးသွားမည် ပြစ်ြါသည်။ (ဥြမာ- ယမ်းများ
အ ည်စိမ့် ထွက်ပခင်း၊ ယမ်းရတာင့် အ ွယ်အစားသည် မူလထက်
ြိုမိုကကီးထွားလာပခင်း၊

ြွလာပခင်း၊

ယမ်းသားများမာရကျာလာပခင်း၊

အပြူရ ာင်ြုံရောင်ခဲ (အချုမှုိ န့်ကဲ့သို့အရချာင်းငယ်ရလးများ) ပြစ်ရြါ်ပခင်း၊
စနက်တံများ၏အတွင်းနှင့် ယမ်းသားရြါ်တွင် မှိုရြါက်ပခင်း

ှိ/မ ှိ

ရသချာစွာ ကည့်ရှုပခင်း)
၇.၈.၃.၂ ယမ်းအသုံးပြုဖောက်ခွဲပခင်းဖကကာင့် ပေစ်ဖြါ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များ
 ရပမရအာက်လြ
ု ်သားများ ရကျာက်စ၊ ရကျာက်နများ ထိမှန်နိုင်ပခင်း၊
 မိုင်းရြါက်ကွဲတုန်ခါမှုရ ကာင့် မိုင်းတွင်းမြိုကျနိုင်ပခင်း၊
 ရြါက်ကွဲမှုမ ှိဘဲ ကျန် ှိသည့် ယမ်းရတာင့်အား ချူယူ ာမှ မရတာ်
တေ ရြါက်ကွဲမှုပြစ်နိုင်ပခင်း၊
 မိုင်းရြါက်ကွဲသံရ ကာင့် အ ကားအာရုံများ ထိခက
ို ်ြျက်စီးနိုင်ပခင်း။

၇.၈.၃.၃ ယမ်းအသုံးပြုပခင်းအတွက်

ဖေးအန္တရာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ရမည့်

နည်းလမ်း
 ယမ်းရြာက်ခွဲပခင်းမပြုမီ
လုြ်သားများ

ရြာက်ခွဲမည့်ကျင်း၏ ြတ်ဝန်းကျင်တွင်

ှိ/မ ှိ ကျင်းရခါင်းရောင်မှ စစ်ရေးရစြါမည်၊

 ယမ်းရြာက်ခွဲပခင်းပြုလုြ်သည့်လုြ်သားများအား အ ကားအာရုံ ထိခိုက်မှု
မ ှိရစ န် Ear Plugများ တြ်ေင်အသုံးပြုရစြါမည်။
 ယမ်းရြာက်ခွဲမြီးရနာက် ယမ်းရငွ့ပြယ်ရစ န် တူးရြာ်ရ းကျင်းအတွင်း
Air

Compressor

ပြင့်

တစ်နာ ီခန့်

ရလရမာင်းထည့်မြီးမှသာ

ကျင်းေင်း ရစြါမည်၊
 Misfire ပြစ်သည့် ယမ်းရတာင့်များအား ပြန်လည်ချူယူပခင်း မပြုရစ
ဘဲ ၄င်း၏ရဘးတွင် Drill Hole ထြ်မံရြာက်ကာ ယမ်းရြာက်ခွဲပခင်း
ထြ်မံ ရောင် ွက်ရစြါမည်၊
 Misfire မပြစ်ရစရ းအတွက် ယမ်းရတာင့်များကိုရပခာက်ရသွ့ရအာင်
ထိန်းသိမ်းထားရစပခင်း၊ ယမ်းရြာက်ခွဲပခင်းမပြုမီ ယမ်းရတာင့်၊ Cap,Fuse
ဝါယာကကိုးများကို Mining Engineer အား စနစ်တကျ ကြ်မတ်
စစ်ရေး ရစြါမည်၊
 ရ ွှေတူးရြာ်ရ းကျင်းအတွင်း အသုံးပြုသည့် ဝါယာကကိုးများကို ြလတ်
စတစ်ြိုက်ရြျာ့အတွင်းထည့်၍ ဝါယာရ ှာ့ပြစ်ပခင်း၊ ရြါက်မြဲပခင်း မ ှိ
ရစ န် စီမံရောင် ွက်ြါမည်။

၈.၀

ဖေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖရး အစီအစဉ် (Prevention Plan)
အကကိုတည်ရောက်ပခင်း၊

တည်ရောက်ပခင်းနှင့်

လုြ်ငန်းလည်ြတ်ပခင်းစရသာ

စီမံကိန်း

လုြ်ငန်းအေင့်ေင်တ
့ ွင် ရဘးအန္တ ာယ်ပြစ်ရြါ်ရစတတ်ရသာအ ာများမှာ ရ ကကီးပခင်း၊ မုန်တိုင်း
တိုက်ခတ်ပခင်း၊ ငလျင်လြ
ှု ်ခတ်ပခင်း၊ မီးရလာင်ကျွမ်းပခင်း၊ ရပမရအာက်လဏ
ှို ်မြိုပခင်းနှင့် ရပမရြါ်
လုြ်ငန်းများတွင် ရပမမြိုပခင်းများ၊ လုြ်ငန်းခွင်မရတာ်တေထိခိုက်မှု အန္တ ာယ်များ ကကုံရတွ့နိုင်
ြါသည်။ သတ္တုတွင်း၌ ရဘးအန္တ ာယ် ကင်း ှင်း န်နှင့် မရတာ်တေပြစ်ြွားမှုများ ကာကွယ် န်
စီမံရောင် ွက် န်နှင့် ြတ်သက်၍ ပမန်မာ့သတ္တုတွင်း နည်းဥြရေ များ(၂၀၁၈)အခန်း(၂၈)၊ ြုေ်မ
၁၇၆၊ ၁၇၇၊ ၁၇၈၊ ၁၇၉၊ ၁၈၀၊ ၁၈၁ ြါ ြုေ်မခွဲများအတိင
ု ်း လိက
ု ်နာ ရောင် ွက်ြါမည်။
ရအာက်ရြာ်ပြြါ အချက်များြါဝင်ရသာ ရဘးအန္တ ာယ်ကာကွယ်ရ း စီမံချက်အား ရ းေွဲ ထား ှိ
ရောင် ွက်ြါမည် ဖေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ဖရး လုြ်ငန်းများအတွက် ကကိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့်
အဆင့်(၁၀)ဆင့်
အဆင့္ - ၁
ပါ၀င္ရမည့္သူမ်ား၏ အဆင့္ႏွင့္ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္
အဆင့္ - ၂
ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ား၏ လံုၿခံဴမႈအစီအမံမ်ား ေလ့လာျခင္း
အဆင့္ - ၃
လက္႐ိွက်င့္သံုးေနေသာ လံုၿခံဳမႈအစီအမံမ်ားကို
ျပန္လည္စစ္ေဆးေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း
အဆင့္ - ၄
ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဌာနခဲအ
ြ လိုက္ တာ၀န္မ်ားခဲျြ ခား သတ္မွတ္ျခင္း
အဆင့္ - ၅
ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္အရ လိုအပ္ေသာအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
အဆင့္ - ၆
ဌာနခဲမ
ြ ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္း၍
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္း
အဆင့္ - ၇
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စီမံခ်က္ေရးဆဲျြ ခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ႐ံုးခ်ဳပ္၏
အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း
အဆင့္ - ၈
စမ္းသပ္အသံုးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေရဆဲျြ ခင္း
အဆင့္ - ၉
သက္ဆိုင္ရာလူထုအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ
ပညာေပးအစီအစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

အဆင့္ - ၁၀
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး ပညာေပးေလ့က်င့္ျခင္း

၈.၁

လုြ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖစဖရး ဖလ့ကျင့်သင်ကကားမှုအစီအစဉ်
ထွန်းရ ွှေစင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်အရနပြင့် စီမံကိန်းလုြ်ငန်းခွင်များတွင် လိုက်နာ မည့်

စည်းကမ်းများနှင့် သဘာဝရဘးအန္တ ာယ်ကကုံရတွ့လာြါက လိုက်နာ မည့် စည်းကမ်းများအား
ချမှတ် ရောင် ွက် ထားြါသည်။ လုြ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု ှိရစရ းအတွက် လုြ်ငန်းခွင်
အတွင်းပြစ်ရြါ်လာနိုင်ရသာ ရဘးအန္တ ာယ် ှိရသာလုြ်ငန်းများအား လစဉ်ဝတ်စုံပြည့်ဝတ်
ေင်ကာ

အရတွ့အကကုံ ှိရသာ

သင်တန်းေ ာများမှတေင့်

အစီအစဉ်များအား ချမှတ်ရောင် ွက်ြါမည်။ ၎င်းအပြင်
ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများအား

ရလ့ကျင့်သင် ကားရြးပခင်း

အခါအားရလျာ်စွာ လုြ်ငန်းခွင်

တက်ရ ာက်သင် ကားရစရ း

စီမံရောင် ွက်သွားြါမည်။

သဘာဝရဘးအန္တ ာယ်ကျရ ာက်လာြါက င်ေိုင်နိုင် န် ရအာက်ရြာ်ပြြါ ရောင်ြုေ်ထား ှိ
ပြန့်ရဝသွားြါမည်-

သဘာဝရဘးအန္တ ာယ်

ကာကွယ်ရ းအစီအစဉ်အ

ကကိုတင်စီမံရောင် ွက်ပခင်း၊

ကကီး ကြ် စစ်ရေးပခင်း လုြ်ငန်းများရောင် ွက်နိုင် န် သဘာဝရဘးအန္တ ာယ် ကာကွယ်ရ း
အြွဲ့အား ရအာက်ြါ အတိုင်းြွဲ့စည်းထားြါသည် အုြ်ချုြ်မှုေါရိုက်တာ
 ရကျး ွာအုြ်ချုြ်ရ းမှူး

အြွဲ့ရခါင်းရောင်
ေု-အြွဲ့ရခါင်းရောင်

 မန်ရနဂျာ

အြွဲ့ဝင်

 ကျန်းမာရ းမှူး

အြွဲ့ဝင်

 ကကီး ကြ်ရ းမှူးများအားလုံး

အြွဲ့ဝင်

 ကျင်းေ ာ

အြွဲ့ဝင်

 ေါရိုက်တာ

အတွင်းရ းမှူး

၈.၂

မီးဖေးအန္တရာယ်ကျဖရာက်ြါက ဖဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်နှင့် ကကိုတင် ဖဆာင်ရွက်
ေားရှမ
ိ ှုများ
မီး ရလာင်က ျွမ်း ပခင်း တွင ်

ရတာမီး ရလာင်က ျွမ်း ပခင်း နှင ့်

လူတို့ရြါ့ေမှုရ ကာင့်

မီးရလာင် ကျွမ်းပခင်းဟူ၍ (၂)မျုးပြစ်
ိ
နိုင်ြါသည်။
စီမံကိန်းဧ ိယာအတွင်း ရတာမီးမှကူးစက်ရလာင်ကျွမ်းနိုင်ရသာအရပခအရန

ှိသပြင့်

စီမံကိန်း ဧ ိယာနှင့် အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း ှိ ရုံးအရောက်အဦ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ၊
ဂိုရေါင်များ၊ စက်သုံးေီ သိုရလှာင်ရုံများ၊ အရထွရထွစတိုများ၊

စားရသာက်ရောင်များတွင်

မီးတားလမ်းများကို သတ်မှတ် ဧ ိယာမှ (၂၅)ရြအကျယ် ရြာက်လြ
ု ်ထား ှိြါမည်။
ထိ့ပု ြင် မီးရဘးအန္တ ာယ်ကကိုတင်ကာကွယ်ရ းအရနပြင့် မီးချတ်
ိ ၊ မီးကြ်၊ ရ ြုံးများ၊
ရ ရလှာင် ကန်၊ သဲအိတ်များနှင့် မီသတ်ရေးြူးကကီးများအား အလုံအရလာက် ထား ှိရြး
ပခင်းများ ရောင် ွက်ထားြါမည်။ ရလာင်စာေီအသုံးပြုသူများနှင့် စားြိုရောင်ဝန်ထမ်းများ
အား ရြါ့ေမှုရ ကာင့် မီးရဘးအန္တ ာယ် ကျရ ာက်မှုမ ှိရစ န် ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှု့ရ း
အြွဲ့များမှ အမမဲမပြတ်စစ်ရေးရြးပခင်းပြင်လ
့ ည်း ကကိုတင်ကာကွယ် ရောင် ွက်သွားြါမည်။
မီးရဘးကကိုတင်ကာကွယ်ရ းအြွဲ့ဝင်များ၏

တာဝန်နှင့်

ဝတ္တ ားများမှာ

ရအာက်ြါ အတိင
ု ်း ပြစ်ြါသည် ရတာမီးရလာင်ကျွမ်းမှု ှိ/မ ှိအား သတိထားရစာင့် ကည့် န်၊
 လျှြ်စစ်မီးများ၊ လျှြ်စစ်အသုံးအရောင်များ၊ လျှြ်စစ်ဝါယာကကိုးများ သုံးစွဲ
မှုအား စစ်ရေးပခင်း၊ သတိရြးပခင်း၊ ြညာရြးပခင်းများရောင် ွက် န်၊
 စီမံကိန်းအတွင်း ှိ အရောက်အဦများအား ရန့စဉ်စစ်ရေးမြီး မှတ်တမ်းများ
ထား ှိ န်၊
 ရြါ့ေမီးများရ ကာင့် မီးရလာင်ကျွမ်းမှုမ ှိရစရ းအတွက် ရန့စဉ်သတိရြး
စစ်ရေး ကြ်မတ်မှုများ ရောင် ွက် န်၊
 မီးရဘးအန္တ ာယ်သတိရြးေိုင်းဘုတ်များ ချတ်
ိ ေွဲထား န်၊
 ရလာင်စာေီသိုရလှာင်ရုံများအား ရန့စဉ်စစ်ရေးမြီး ေီသိုရလှာင်ရုံဧ ိယာ
တွင် ရေးလိြ်ရသာက်ပခင်းအား တင်း ကြ်စွာတားပမစ် န် အစီအမံများ
ထား ှိရောင် ွက်သွားြါမည်။
စီမံကိန်းဧ ိယာအတွင်း ရတာမီးကူးစက်ရလာင်ကျွမ်းပခင်းနှင့် လူတို့၏ရြါ့ေမှုရ ကာင့်
မီးရလာင်ကျွမ်းမှုများပြစ်ရြါ်လာြါကလည်း အရ းရြါ်မီးမငိမ်းသတ်နိုင် န် စနစ်တကျြွဲ့စည်း
ထားရသာ မီးရဘး အန္တ ာယ်တားေီးရ းအြွဲ့မှ ဦးရောင်မြီး ဝန်ထမ်းများအားလုံးြါဝင်ရစ၍
ရောင် ွက်မည်ပြစ်ြါသည်။
စီမံကိန်းဧ ိယာအတွင်း ှိ အရောက်အဦများ မီးလန့်မှုများ ပြစ်ရြါ်လာြါက အေိုြါ
ဧ ိယာ အတွင်း ှိ ရ ရလှာင်ကန်များမှ ရ ကိုရ စုြ်စက်များပြင့် သွယ်ယူြက်ြျန်းပခင်း၊
မီးချတ်
ိ ၊ မီးကြ်များ အသုံးပြု၍ မီးရလာင်လွယ်ရသာ အ ာများအား ြယ် ှား ှင်းလင်းပခင်း၊
သဲအိတ်နှင့်

ရ ြုံးများ

အသုံးပြု၍

ြက်ြျန်းမငိမ်းသတ်ပခင်း၊

မီးသတ်ရေးြူးကကီးများပြင့်

ြက်ြျန်းမငိမ်းသတ်ပခင်း လုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

၈.၃

မုန်တိုင်းအန္တရာယ် ကကိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ရန် စီမံဖဆာင်ရွက်ပခင်း
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အရနပြင့် လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း မုန်တိုင်းအန္တ ာယ်

ကျရ ာက် လာြါက ထိခိုက်မှုအနည်းေုံးပြစ်ရစ န် ရအာက်ြါအချက်များအား ကကိုတင်
ပြင်ေင်ထား ှိြါမည် ရန့စဉ်မိုးရလဝသတင်းများကို အချန်ိ နှင့်တရပြးညီ ဂရုပြုနားရထာင်ရစပခင်း၊
 အရောက်အဦနှင့် ရမျာကျင်းများ၏ ကကံ့ခိုင်မှုအရပခအရန စစ်ရေးရောင် ွက်ပခင်း၊
 အရ းကကီးြစ္စည်းများ ရ တက်လျှင် လွတ်နိုင်သည့် ရန ာ၌ ထား ှိပခင်း၊
 အရ းကကီးစာ ွက်စာတမ်းများအား ရ မစိုနိုင်ရစ န် ြလတ်စတစ်ပြင့် လုံခခုံစွာ
ထုြ်ြိုးသိမ်း ေည်းထားပခင်း၊
 အဝတ်အစား၊

အစားအရသာက်၊

ရ သန့်၊

ရေးဝါး၊

ဓာတ်မီး၊

မီးပခစ်၊

ြရယာင်းတိုင်စသည့် ြစ္စည်းများ အသင့်ရောင်ထားပခင်း၊ လုံခခုံစိတ်ချ ရသာ
ရန ာများသို အချန်ိ မီ ရပြာင်းရ ွှေ့ နိုင် န် စီစဉ်ထားပခင်း၊
 သယ်ယူြို့ရောင်သွားလာရ းအတွက်

ယာဉ်၊

စက်သုံးေီများ

ကကိုတင်စီစဉ်

ထားပခင်း၊
 သဘာဝရဘးအန္တ ာယ်ကကိုတင်ပြင်ေင်မှုများ၌ ြူးရြါင်းြါဝင်ရောင် ွက်ပခင်း၊
 ရမွးပမူထားရသာ တိ စ္ဆာန်များအား လုံခခုံ ာ ကုန်းပမင့်သို့ ရ ွှေ့ရပြာင်းနိုင် န်
စီစဉ်ထားပခင်း၊
 ကမ်းြါးမြိုနိုင်သည့် ရန ာများသို့ သွားလာပခင်းမှ ရ ှာင် ှားရစပခင်း၊
၈.၄

ငလျင်ဖေးအန္တရာယ်ဖလျာ့နည်းဖစရန် စီမံဖဆာင်ရွက်ေားပခင်း
စီမံကိန်းရောင် ွက်မည့်ရေသသည်

ငလျင်လှုတ်ခတ်ရလ့ ှိရသာ

ရန ာပြစ်ရသာ

ရ ကာင့် အချန်ိ မရ ွး ငလျင်လှုြ်ခတ်နိုင်ြါသည်။ ငလျင်ကိုကကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရသာ နည်းလမ်း
များကို

ှာရြွနိုင်ပခင်း

မ ှိရသးြါ။

ငလျင်ရ ကာင့်

ြျက်စီးမှုများ

မပြစ်ရြါ်ရစ န်

ကကိုတင်ကာကွယ်၍ နိုင်ြါသည်။ ထို့ရ ကာင့်ကကိုတင်ပြင်ေင်ပခင်းတိပု့ ြင့်သာ ငလျင်ရ ကာင့်ပြစ်
ရသာ ြျက်စီးေုံးရှုံးမှုများ ရလျာ့နည်းရစမြီး အသက်များနှင့် ဥစ္စာြစ္စည်းများကို ကယ်တင်န ိုင်
မည်ပြစ်ြါသည်။

သို့ပြစ်၍

ကုမ ္ပဏ ီအရနပြင့်

ငလျင်ရဘးအန္တ ာယ်

ကျရ ာက်ြါက

ရောင် ွက် မည့်အချက်များနှင့် ကကိုတင်ပြင်ေင်ထား ှိ မည့် လုြ်ငန်းစဉ်များကို ရအာက်ြါအတိုင်း
ချမှတ်ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည် အရောက်အဦနှင့် လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း လုခံ ခုံရသာရန ာအား
ပခင်းနှင့် အန္တ ာယ် ှိရသာရန ာအား

ှာရြွထား

ှာရြွထား ှိမြီး ငလျင်လြ
ှု ်ြါက ရ ှာင် ှား

ရစပခင်း၊
 လုခံ ခုံရသာ ရန ာသို့ဝင် န်၊ အကာအကွယ်ယူ န်၊ ေွဲကိုင်ထား န် ရလ့ကျင့်ထား
ပခင်း၊
 ငလျင်အသိြညာရြးရောင် ွက်ပခင်း၊
 ထွက်ရပြး န်

လမ်းရ ကာင်းနှင့်

အ ံထွက်လမ်းများ

ထွက်ရြါက် ရသချာမှု ှိ/မ ှိ၊ ြိတ်ေို့မှု ှိ/မ ှိ စစ်ရေးပခင်း၊

ရလ့လာသတ်မှတ်ပခင်း၊

 ရ ၊ ဓာတ်ရငွ့နှင့် လျှြ်စစ်မီး အရ းရြါ် ပြတ်ရတာက်နိုင်မည့် ရန ာများ

ှာရြွ

ရပြာပြ ထားပခင်း၊
 ဝန်ထမ်းများအား ရ ှးဦးသူနာပြုစုနည်းများ ရလ့လာသင်ယူရစပခင်း၊
 အရ းရြါ် အရပခအရနတွင် ေက်သွယ် န်စနစ်များ၊ နည်းလမ်းများ ရ းေွဲစီစဉ်
ထားပခင်း။

ငလျင်ရဘးအန္တ ာယ်ကကိုတင်ပြင်ေင် န် ပြန့်ရဝအသိြညားရြးမည့် လက်ကမ်းစာရစာင်

၈.၅

အဖရးဖြါ်အဖပခအဖန တုံ့ပြန်ဖဆာင်ရွက်ပခင်း လုြ်ငန်းစီမံချက်

 အရ းရြါ်အရပခအရန အချက်ရြးမှုတစ်စုံတစ် ာပြစ်ရြါ်လာြါက ဝန်ထမ်း၊ လုြ်သား
အားလုံး အနီးေုံးေက်သွယ်ရ းကိ ိယာ ှိ ာရန ာသို့ စုစည်းသွားရ ာက်နိုင်ရစ န်
စီမံထားြါမည်၊
 ဝန်ထမ်း၊ လုြ်သားအားလုးံ ရပမထု၊ ရ ထု၊ ရလထု ညစ်ညမ်းပခင်း လက္ခဏာများ၊
အနံ့အသက်၊ အရငွ့စသည်တ့က
ို ို ကကိုတင် ှင်းလင်းအသိရြးထားပခင်းနှင့် ရပမရအာက်
တွင် ထူးပခားရသာအနံ့အသက်များ

ှိြါက ချက်ပခင်းသတင်းြို့ ရောင် ွက်ရစြါမည်၊

 ေင့်ကဲေင့်ကဲ သတင်းြို့စနစ်နှင့် အချက်ပြစနစ်များအား ကကိုတင် ှင်းလင်းသင် ကား
ရလ့ကျင့်ရြးထားြါမည်၊
 လုြ်ငန်းခွင် ရဘးအန္တ ာယ် ှိရသာရန ာ၊ ဌာနမှဝန်ထမ်း/လုြ်သားများ အပမန်ေုံးထွက်ခွာ
ရစပခင်း၊ လုခံ ခုံရဘးကင်းရသာရန ာသို့ အပမန်ေုံးရ ာက် ှိရစရ း သတိရြးချက်နှင့်
အချက်ပြစနစ်များ

တြ်ေင်ပခင်း၊

ကကိုတင်ဇာတ်တိုက်

ရလ့ကျင့်ပခင်းများ

ရောင် ွက်ြါမည်၊
 ကကိုတင်သတ်မှတ် ြွဲ့စည်းထားရသာ တုံ့ပြန်ရ းအြွဲ့များ (Emergency Response
groups) မှ သတ်မှတ်ရန ာအလိုက် စုစည်းပခင်း၊ သက်ေိုင် ာအြိုင်းလိက
ု ် တုံ့ပြန်
ရောင် ွက်ပခင်း၊ ြူးရြါင်းရောင် ွက်ပခင်း၊ (ဥြမာ- မီးမငိမ်းသတ်ရ းအြွဲ့၊ ြစ္စညး်
ရ ွှေ့ရပြာင်းရ းအြွဲ့၊ လုခံ ခုံရ း အြွဲ့၊ သူနာပြု အြွဲ့)

 အေိြ်အရတာက်ပြစ်ရစမည့် ဓာတုရြေ၊ ြိုးမွှား ရြျာ်ဝင်ြစ္စညး် များ ြျ့နှ
ံ ံ့ ဝင်ရ ာက်
ပခင်း

ှိ/မ ှိ

စမ်းသြ်စစ်ရေးသည့်ကိ ိယာ (Rapid Test Kits)များ အသင့်ထား

ှိပခင်း၊


ရပမရအာက်တွင်

ထူးပခားရသာ

အနံ့အသက်များ

ှိြါက

ချက်ပခင်းသတင်းြို့

ရောင် ွက် ရစြါမည်၊


ရ သန့်နှင့် အစားအရသာက်များ အချန်ိ မီရထာက်ြံ့ ပြည့်တင်းနိုင်မည့် အစီအစဉ်များ
ရောင် ွက် ထားပခင်း၊



ရနာက်ေက်တွဲပြစ်ရြါ်လာနိုင်ရသာ ပြစ် ြ်များအတွက် ကကိုတင်စဉ်းစားသုံးသြ်ကာ
ှင်းလင်းရ း အစီအစဉ်များအား ရ တို/ ရ

၈.၆

ှည် စီမံရောင် ွက်သွားပခင်း။

အန္တရာယ်ရှိဖစဖသာြစ္စညး် များ ကိုင်တွယ်ဖဆာင်ရွက်ပခင်း နည်းလမ်းများ

 စီမံကိန်းဧ ိယာအတွင်း ရဘးအန္တ ာယ်ပြစ်ရစမည့် ြစ္စညး် များအား ကကိုတင်သတ်မှတ်
အသိရြးထားပခင်း၊
 မည်သည့်ြစ္စည်းအတွက် မည်သူက အဓိကတာဝန် ှိသူ ပြစ်ရ ကာင်း ကကိုတင်သတ်မှတ်
ရြးထားပခင်း၊
 အန္တ ာယ် ှိြစ္စညး် များ သိုရလှာင်ပခင်း၊ သယ်ယူြို့ရောင်ပခင်း၊
 စွန့်ြစ်ပခင်းပြုလုြ် ာတွင်

လုြ်ငန်းခွင်ရဘးအန္တ ာယ်နှင့်

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်

အရြါ်တွင် မည်မျှသက်ရ ာက်မှု ှိနိုင်ရ ကာင်း ှင်းလင်းအသိရြးထားပခင်း၊
 လိအ
ု ြ်ချက်၏ အနည်းေုံးြမာဏကိုသာ အသုံးပြုပခင်းပြစ်ရအာင် စီမံရောင် ွက်ပခင်း၊
 ကကိုတင်သိ ှိနိုင်ရသာ အာရုံခံစနစ်များတြ်ေင်ထားသည့် သိုရလှာင်ရုံများတည်ရောက်
သိမ်းေည်းထားပခင်း၊
 လုြ်ငန်းခွင်မှထက
ွ ် ှိရသာ စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ စွန့်ြစ် ာတွင် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်
အရြါ် ထိခက
ို ်မှုမ ှိရစရ း၊ ထိခက
ို ်မှုအနည်းေုံးပြစ်ရစမည့် နည်းလမ်းများအသုံးပြု
ရောင် ွက်ပခင်း၊
 မရမျှာ်မှန်းနိုင်ရသာ

မရတာ်တေမှုပြစ်စဉ်ပြစ် ြ််များ

ပြစ်ရြါ်လာြါက

သဘာဝ

ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိရ
ု လျှာ့ချရြးနိုင်မည့် တုန့်ပြန်မှုအစီအမံများ စီမံကိန်းလုြ်ငန်းခွင်
အတွင်း ှင်းလင်း လွယ်ကူစွာ စီမံထား ှိပခင်း၊
 ရနာက်ေက်တွဲပြစ်ရြါ်နိုင်သည့်

ေိုးကျုးသက်
ိ
ရ ာက်မှုများအား

ရ ှာင်လဲန
ွှ ိုင်မည့်

ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုရ းနှင့် စုံစမ်းရ း အစီအစဉ်များ ထား ှိပခင်း၊
 စီမံကိန်းနှင့်

အလားတူ

မှတ်တမ်းတင်

လုြ်ငန်းများ၏

ထား ှိပခင်း၊

ပြည်တွင်း/ပြည်ြ

ရလ့လာသုံးသြ်ပခင်းနှင့်

ပြစ်စဉ်ပြစ် ြ်များကို

အလားတူပြစ်ရြါ်နိုင်ရသာ

အန္တ ာယ်များကို ကကိုတင် မှန်းေရ ှာင်လဲပွှ ခင်း။
၈.၇

လုြ်ငန်းခွင် ဖေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ပခင်း ဖဆာင်ရွက်မှုများ
Winch ေွဲကကိုးရ ကာင့် မရတာ်တေ အန္တ ာယ် မပြစ်ရစရ းအတွက် Winch

ရမာင်းသူသည်

Winch

ကကိုးကကံ့ခိုင်မှုကို

အမမဲတရစ

စစ်ရေးပခင်းနှင့်

တာဝန်

ထမ်းရောင်ရနစဉ် ထမ်းရောင်သူ၏ စိတ်ရ ာကိုယ်ြါ လုြ်ငန်းထဲ အချန်ိ ပြည့်ထား၍
စိတ်ဝင်စားစွာ တာဝန်ထမ်းရောင်ရစြါသည်။ အ ှိန်ထမ
ိ ်း ဂီယာစနစ်ပြင့် ဘ ိတ်များ

ရကာင်း/

မရကာင်းကို

လုြ်ငန်းမစတင်မီ

ကကိုတင်

စမ်းသြ်

ရမာင်းနှင်ရစြါမည်။

ယင်းအစိတ်အြိုင်းများ ြုံမှန်အလုြ်လြ
ု ်နိုင်ရစ န် စက်မှုကျွမ်းကျင်သူများမှ ြုံမှန် စစ်ရေး၍
ကကံ့ခိုင်ရ း ပြုလုြ်ရစြါမည်။ ရပမစာြုံးများနှင့်အပခား သယ်ယူြစ္စညး် များ အတင်/အချ
ပြုလုြ် ာတွင် အလိုအရလျှာက် အသံပမည်အချက်ရြးရသာ စနစ်များ တြ်ေင်အသုံးပြု၍
လုခံ ခုံစိတ်ချရအာင် ရောင် ွက်သွားြါမည်။
ရပမမြိုပခင်းရ ကာင့် မရတာ်တေထိခက
ို ်မှု မ ှိရစရ းအတွက် မိမိလုြ်ကိုင်ရနရသာ
ရပမအမျုးိ အစား၊ ရကျာက်အမျုးအစား၊
ိ
တည်မငိမ်မှု အားနည်းရသာ/ ရကာင်းမွန်ရသာ
စသည့် အချက်များကို ခွဲပခားရလ့လာနိုင်သည့် တတ်ကျွမ်းရသာ ြညာ ှင်များကို အနီးကြ်
ကကီး ကြ်ရစြါမည်။ ရပမအမျုးအစားအလိ
ိ
က
ု ် လိအ
ု ြ်ရသာအထိန်းအရထာက်များ တြ်ေင်
ရစြါမည်။ တြ်ေင်ထားရသာ သစ်သားရထာက်များ၊ အကာများ (Side Lagging) နှင့်
အမိုး (Roofing) များ၏ အရပခအရနကို အမမဲ ရလ့လာ စစ်ရေး ကည့်ရှုရစြါမည်။
ရလနှင့် အလင်းရ ာင် မလုရ
ံ လာက်မှုရ ကာင့် မရတာ်တေထိခက
ို ်မှု မ ှိရစရ း
အတွက် ရပမရြါ်မှ အရထာက်အြံ့ြစ္စညး် များ မပြစ်မရနလိအ
ု ြ်ြါသည်။ ရပမရအာက်သို့
လုြ်ငန်းများ

တစ်ေထက်

တစ်ေတိုးချဲ့ကျယ်ပြန့်၍

နက်လာသည်နှင့်အမျှ

ရလနှင့်

အလင်းရ ာင် ြို၍ြို၍လိအ
ု ြ်လာြါမည်။ စနစ်တကျတူးရြာက်ထားရသာ ြင်မ လှိုဏ်ဂူမှ
တစ်ေင့် လုြ်ကွက်များသို့ သဘာဝရလြိအားစနစ် (Atmospheric Pressure) ပြင့်
သဘာဝရလ

ှိနိုင်ရအာင် ရလရြးလှိုဏ်ဂူများ၊ ေန်တွင်းများ (Raises) ရြာက်ပခင်းပြုလုြ်

ြါမည်။ သဘာဝရလြိအားပြင့် လုရ
ံ လာက်ရသာရလမ

ှိြါက ရလရြးစက်များ တြ်ေင်မြီး

ရလရြးြန်ကာများ (Ventilation Fan) ပြင့် ရလြိုက်များ စနစ်တကျသွယ်တန်း၍ ရလရြး
သွင်းြါမည်။
ရပမရအာက်အလင်းရ ာင်

ှိရ းအတွက် လျှြ်စစ်မီးစက်များပြင့် လုြ်ကွက်များတွင်

လျှြ်စစ်မီးသီးများ ထွန်းရြးပခင်း၊ ြင်မလှိုဏ်ဂူများတွင် ြုံရသလျှြ်စစ်မီးြွင့်များ ထွန်းရြးထား
ြါမည်။ လျှြ်စစ်ြစ္စညး် များကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြု ာတွင် လျှြ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူ အသိအမှတ်
ပြု လက်မှတ် သူများသာ စနစ်တကျတာဝန်ရြး ရောင် ွက်ရစြါမည်။
၈.၈

အဖရးဖြါ်အဖပခအဖနတစ်ခုအတွက် ဆက်သွယ်ဖဆာင်ရွက်ရမည့် ဌာနများ
 ရေသေိုင် ာ လုခံ ခုံရ းတြ်ြွဲ့၊
 ပမန်မာနိုင်ငံ ဲတြ်ြွဲ့ (လက်ြံလ၊ှ စဉ့်ကူး၊ ပြင်ဦးလွင်)၊
 ပမန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တြ်ြွဲ့ (ကျည်ရတာက်ရြါက်၊ လက်ြံလှ၊ စဉ့်ကူး)၊
 အစိုး ရေးရုံ/ ရေးခန်းနှင့် ြုဂ္ဂလက
ိ ရေးခန်းများ၊
 လူမှုကူညရ
ီ း ြ ဟိတအသင်းများ၊
 အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်း လုြ်ငန်းရုံးခွဲ၊
 နယ်ရပမခံသစ်ရတာဦးစီးဌာနနှင့်သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းရ းဌာနရုံးခွဲ
များ၊
 ကုမ္ပဏီရုံးချုြ်၊
 မိတ်ြက် ကုမ္ပဏီ လုြ်ငန်းရုံးခွဲများ။

၈.၉

ဖပမဖအာက်သတ္တုတူးဖော်ဖရးလုြ်ငန်းများနှင့်ြတ်သက်၍ အန္တရာယ်ကျဖရာက်ြါက
ဖဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်နှင့် ကကိုတင် ဖဆာင်ရွက်ေား ရှိမှုများ
ရပမရအာက်သတ္တုတူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းပြစ်၍ ရဘးအန္တ ာယ် ှိနိုင်သပြင့်

ရအာက်ရြာ်ပြြါ

ကကိုတင်ကာကွယ်မှု လုြ်ငန်းများကို ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည် ရဘးအန္တ ာယ်သတိရြးေိုင်းဘုတ်များစိုက်ထပူ ခင်း၊
 ကျင်းအတွင်း

ရပမမြိုမှုမ ှိရစ န်၊

ရဘးနံ ံအကာများ၊

ရေါက်တိုင်များ၊

အမိုးပြားများ ခိုင်ခန့်မှု ှိမ ှိ ရန့စဉ်စစ်ရေးပခင်း၊
 လူနှင့် ပြုန်းအတင်အချ ပြုလုြ်ရသာြုံး၏ ကကိုးအား ကကံ့ခိုင်မှုရန့စဉ် စစ်ရေး
ပခင်း၊
 မိုင်းဦးထုြ်၊ ြိနြ်၊ ဝတ်စုံ၊ လက်အိတ်၊ ရပမရအာက် မိုင်းသုံးဓာတ်မီးတို့ ဝတ်ေင်၊
တြ်ေင်ရစမြီးမှ ကျင်းေင်းရစပခင်း၊
 မိုင်းအတွင်း ရလမပြတ် န် ရလရြးစက်ပြင့် လုရ
ံ လာက်စွာ ရလမှုတ်သွင်းပခင်း၊
 မိုင်းအတွင်း မီးရလာင်မှု မပြစ်ရြါ်ရစ န် ရေးလိြ်ရသာက်ပခင်း၊ ဝါယာများ
ရ ှာ့မပြစ် ရစ န် စစ်ရေးပခင်း၊
 မီးရလာင်ြါက အလွယ်တကူ မငိမ်းသတ်နိုင် န် မီးသတ်ရေးဘူး၊ သဲ၊ ရ ြုံး၊
ရ ြိုက်၊ မီးချတ်
ိ ၊ မီးကတ်များ အေင်သင့်ထား ှိပခင်း။
 ေိုင်ယာနိုက်ြုံးများအား အက်ေစ်ြုံးနှင့်အတူ သယ်ရောင်ပခင်း၊ သိုရလှာင်ပခင်း
မပြုဘဲ သီးပခား သယ်ရောင်သိုရလှာင်ပခင်း၊ သိုရလှာင်ရုံတွင် ရလဝင်ရလထွက်
ရကာင်းရစပခင်း၊ စားရသာက်ခန်း၊ စားြိုတ့န
ို ှင့် ရဝးသည့်ရန ာတွင် ထား ှိပခင်း၊
ေိုင်ယာနိုက်ြုံးများအနီး၌ ရေးလိြ်ရသာက် န် တားပမစ်ပခင်း၊ ကိုင်ကွယ်အသုံးပြု
သည့်အခါ လက်အိတ်၊ ြိနြ်၊ နှာရခါင်းစီး၊ မျက်လံးု ကာနှင့် လုြ်ငန်းခွင် ဝတ်စုံတို့
ဝတ်ေင်ရစပခင်း။
၈.၁၀ မိုင်းတွင်းပြိုကျပခင်းနှင့်

မိုင်းမဖတာ်တဆ

ေိခက
ို ်မိပခင်းအတွက်

အဖရးဖြါ်

အဖပခအဖနတွင် ဖဆာင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများ
ငလျင်ေဏ်ရ ကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ အပခားအရ ကာင်းရ ကာင်းရ ကာင့် ရသာ်လည်း
ရကာင်း၊ တူးရြာ်ရ းကျင်းမြိုကျပခင်းများပြစ်ရြါ်လာြါက တူးရြာ်ရ းကျင်းအတွင်း Air
Compressor ပြင့် ရလရမာင်းထည့်ပခင်း၊ ကုမ္ပဏီ ှိလူအင်အားပြင့် ကျင်းအတွင်း ှိ လုြ်သား
များအား အချန်ိ မီ ကယ်ေယ် နိုင်ရ း ရောင် ွက်ပခင်း၊ ရ ှးဦးသူနာပြု

နည်းလမ်းများပြင့်

ပြုစု ကုသပခင်း၊ ဌာနေိုင် ာသို့ အရ ကာင်း ကားမြီး အရ းရြါ်လူနာတင်ယာဉ်နှင့်

ေ ာဝန်

ကို အပမန်ေုံးရခါ်ယူပခင်း၊ လူနာများအား ရေးရုံသို့ အချန်ိ မီြို့ရောင်ကုသပခင်း တို့ပြုလုြ်
ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
ယမ်းရြာက်ခွဲပခင်းရ ကာင့်

မရတာ်တေထိခိုက်မိသည့်

လူနာအား

ကုမ္ပဏီရုံးခန်း ှိ

ရေးြစ္စည်းများပြင့် ရသွးထွက်မလွန်ရစ န်ရောင် ွက်ပခင်း၊ အနီးကြ်ေုံး ှိရေးရုံ/ရေးခန်း
သို့ ြိုရ
့ ောင်ကုသ ပခင်းတို့ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
ကုမ္ပဏီရုံးခန်းတွင် အရ းရြါ်အရပခအရနအတွက် လိုအြ်မည့်ရေးဝါးများ လုံရလာက်စွာ
ထား ှိပခင်း၊

ဌာနေိုင် ာ ြုန်းနံြါတ်များ၊

ရေးရု/ံ ရေးခန်းြုန်းနံြါတ်များ၊လူနာတင်ယာဉ်

ရခါ်ယူ မည့် ြုန်းနံြါတ်များ ပြုစုထား ှိပခင်း၊ ၄င်းြုန်းနံြါတ်များကိုအားလုးံ အလွယ်တကူ
ပမင်နိုင်ရအာင် စီမံထား ှိပခင်းတို့ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ရ း

ကျင်းအတွင်း

ခိုင်ခန့်မှု ှိရအာင်

သစ်သားရေါက်တိုင်များ၊

ဝါးများ ထည့်ပခင်း၊ စွန့်ြစ်ရကျာက်၊ ရပမစာများအား အိတ်သွတ်၍ ရေါက်ရထာက်ပခင်းများ
ရောင် ွက်ရစြါမည်။ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ရ းကျင်းအတွင်း လူ(၁၀) ဦးခန့် နံ ံကာသစ်များ၊
ဝါးများပြင့် ပြုလုြ်ထားရစြါမည်။
ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ရ းကျင်းအတွင်း ရလဝင်/ရလထွက်ရကာင်းရစ န်နှင့် ရလများသန့်စင်
ရစ န် အတွက် ရလြိုက်နှင့် Air Compressor ရလအိုးများကို ရန့စဉ် စစ်ရေး ကြ်မတ်
ရောင် ွက် ရစြါမည်။

၉.၀

အများပြည်သူနှင့် တိုင်ြင်ဖဆွးဖနွးပခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ေုတ်ဖော် တင်ပြပခင်း
၉.၁

အစိုးရဌာနများ၊ ဖဒသအုြ်ချုြ်ဖရးအေွဲ့များနှင့် တိုင်ြင်ဖဆွးဖနွးပခင်း
မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊

ရ းလုြ်ငန်းများ

ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊

အများအပြား ှိ ာ

စဉ်က
့ ူးမမို့နယ်အတွင်း

ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်

အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းနှင့်

စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊

အရထွရထွအုြ်ချုြ်ရ းဦးစီးဌာနတို့၏ အစီအစဉ်ပြင့် ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ်ရန ကရသာ
ကုမ္ပဏီ၊ အသင်းအြွဲ့နှင့် လုြ်ငန်း ှင်များအား လစဉ်ရတွ့ေုံ၍ လုြ်ငန်းြိုင်းေိုင် ာကိစ္စ ြ်များ၊
ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းနှင့် ရဘးအန္တ ာယ်ကာကွယ်ရ းေိုင် ာ ကိစ္စ ြ်များ၊ ရေသြွံ့မြိုးရ း
ေိုင် ာကိစ္စ ြ်များ၊ ြညာရ း၊ ကျန်းမာရ းနှင့် လူမှုရ းေိုင် ာကိစ္စ ြ်များ ရေွးရနွးညှိနှိုင်း
ရောင် ွက်ြါသည်။ ထိုသို့ ရတွ့ေုံရေွးရနွးမှုများတွင် ရေသခံ ပြည်သူလူထု၏ နစ်နာချက်များ၊
စိုး ိမ်ြူြန်မှုများ

ရတာင်းေိုချက်များအား

ညှိနှိုင်းရပြ ှင်းရြးပခင်းများ

ရောင် ွက်ြါသည်။

ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီအရနပြင့် သက်ေိုင် ာစီမံကိန်းမန်ရနဂျာမှ လစဉ်အစည်းအရဝးများ တက်ရ ာက်၍
မိမိစီမံကိန်းတည် ှိ ာ နယ်ရပမရေသအရပခအရနများအား ညှန
ိ ှိုင်းရောင် ွက်ရြး လျှက် ှိြါ
သည်။
၉.၂

စီမံကိန်းလုြ်ငန်းနှင့် ြတ်သက်၍ ဖဒသခံများနှင့် တိုင်ြင်ဖဆွးဖနွးပခင်း
ထွန်းရ ွှေစင်သတ္တုတူးရြာ်ရ းကုမ္ပဏီအရနပြင့် ရ ွှေအရသးစားထုတ်လုြ်ရ း လုြ်ကွက်

အမှတ် SGU-138(A)နှင့် ြတ်သက်၍ စီမံကိန်းလုြ်ငန်း ရောင် ွက်မည့် အရပခအရနများအား
ရေသခံပြည်သူ

လူထုသိ ှိရ း၊

ရေသလိအ
ု ြ်ချက်များ

ပြည်ေ
့ ည်းရြးနိုင်ရ းတို့အတွက်

လိအ
ု ြ်ရသာ ရတွ့ေုံရေွးရနွးမှု များကို ရအာက်ြါအတိုင်း ရောင် ွက်ခဲ့ြါသည်(၂.၁.၂၀၁၈)

က်ရန့တွင် စဉ်က
့ ူးမမို့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရကျး ွာအုြ်စု ြျဉ်းရချာင်း ွာ၊

ြါရြါရကျး ွာ၊ ဝါးြိုးချြ်ရကျး ွာများမှ ြ်မိ ြ်ြများ၊ ရကျး ွာအုြ်ချုြ်ရ းမှူးများနှင့် အြွဲ့ဝင်များ၊
ရေသခံရကျး ွာသား(၃၀)ဦးခန့် တက်ရ ာက်မြီး ကုမ္ပဏီဘက်မှ ကုမ္ပဏီမန်ရနဂျာ ဦးလှပမင့်၊
ဦးရနမျုးဦးနှ
ိ
င့် တာဝန် ှိသူဝန်ထမ်း(၈)ဦးခန့် တက်ရ ာက်ရသာ ရတွ့ေုံရေွးရနွး ြွဲပြုလုြ်ခဲ့
ြါသည်။ ရတွ့ေုံြွဲတွင် မန်ရနဂျာ ဦးလှပမင့်မှ ယခုထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီ လုြ်ရောင်ရနရသာ
အရသးစား ရ ွှေတူးရြာ်ရ းလုြ်ကွက်အမှတ် SGU-138(A) သည် လွန်ခဲ့ရသာ (၄) နှစ်မှ
စ၍

အမှတ်(၂)

သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းမှ

လုြ်ကိုင်ခွင့် ယူရောင် ွက်ခဲ့ပခင်းပြစ်ြါရ ကာင်း၊

ကုမ္ပဏီအရနပြင့် ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်းစနစ်ပြင့် လှိုဏ်ရခါင်း(Tunnel)တူးရြာ်ရောင် ွက်
ထားခဲ့ရ ကာင်း၊ ရ ွှေသတ္တုရ ကာ ရတွ့ ှိမှုရြါ် မူတည်၍ ရနာက်ြိုင်းတွင် အရစာင်းေင်းတွင်း
(Incline Shaft)ပြင့် တူးရြာ်သွား န်

ည်မှန်းထားရ ကာင်း၊ အကကို တည်ရောက်ပခင်း၊

တည်ရောက်ပခင်းကာလ (၃)နှစ်ခန့် ရောင် ွက်မြီး လမ်းြန်းေက်သွယ်ရ း အခက်အခဲ၊
ကျွမ်းကျင်လြ
ု ်သားအခက်အခဲများရ ကာင့်

လုြ်ငန်းများ

ယာယီ ြ်နားထားခဲ့ ရ ကာင်း၊

ယခုနှစ်တွင် စတုတ္ထအကကိမ် သက်တမ်းတိုးပမှင့်ရောင် ွက်မြီး တည်ရောက်ရ း လုြ်ငန်းများ
ေက်လက် ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါရ ကာင်း၊ ကုမ္ပဏီအရနပြင့် ြတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ ိုက်မှု
အနည်းေုံးပြစ်ရစမည့်

ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်းစနစ်ကို

အသုံးပြုရောင် ွက်ရသာရ ကာင့်

ရပမရြါ်/ရပမရအာက် ရပမအ ည်အရသွး၊ ရ အ ည်အရသွး၊ ရလအ ည်အရသွး၊ ေူညသ
ံ ံ၊
တုန်ခါမှုစသည့်

သက်ရ ာက်မှုများ

နည်းြါးမည်ပြစ်ြါရ ကာင်း၊

သို့ ာတွင်

စီမံကိန်း

လုြ်ငန်းများ၏ထုံးစံအ

အနည်းအကျဉ်း သက်ရ ာက်မှုများ ှိလာ လျှင်လည်း၊ ရလျှာ့ချရစမည့်

အစီအမံများ စီစဉ်ထား ှိမည်ပြစ်ရ ကာင်း၊ ကုမ္ပဏီအရနပြင့် ရကျး ွာသူ၊ ရကျး ွာသား၊
အုြ်ချုြ်ရ းအြွဲ့များနှင့်
ှိြါကလည်း

င်းနှီးကျွမ်းဝင်မြီးသားပြစ်ရသာရ ကာင့် လိုအြ်ချက်နှင့် အခက်အခဲများ

င်းနှီးြွင့်လင်းစွာ ရေွးရနွးနိုင်ြါရ ကာင်း၊ ရေသခံများအရနပြင့် လက်လြ
ု ်

လက်စားတူးရြာ်ရနရသာ

ကိုယ်ြိုင်အင်းငယ်များ ှိသည်ကို

သိ ှိြါရ ကာင်း၊

ကုမ္ပဏီ

ဧ ိယာကို လွတက
် င်းရအာင် ရောင် ွက်ရစလိုြါရ ကာင်း၊ ရအာက်ရပခမှ လုြ်သားများ
အချင်းချင်း ခိုက် န်ပြစ်ြွားမှုများ မ ှိရစလိရ
ု ကာင်း ရေွးရနွးရပြာ ကားခဲ့ြါသည်။
ြျဉ်းရချာင်းရကျး ွာမှ ာအိမ်မှူးဦးရအာင်တင်မိုးမှ ရေွးရနွး ာတွင် ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီ
အရနပြင့် ယခင်က ြါရြါရကျး ွာအနီး ရ ွှေလုြ်ကွက်SGU-51(A,B)ကိုလည်း တူးရြာ်ရောင် ွက်
ခဲ့ဘူးသပြင့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် ရကျး ွာလူထုမှာ င်းနှီးကျွမ်းဝင်မြီး ပြစ်သလို ကုမ္ပဏီမှ
ွာသားများသို့ အလုြ်အကိုင်များ များစွာရြးနိုင်ခဲ့ြါရ ကာင်း၊ ယခုလို ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်း
ပြန်လည်စတင်ရောင် ွက်မည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ဝမ်းသာစွာကကိုေိုြါရ ကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ
လုြ်ကွက်ဧ ိယာနှင့် ရကျး ွာများမှာ(၃)မိုင်ခန့်ကွာရဝးပခင်း၊ ရပမရအာက်တူးရြာ်မှုစနစ်ပြင့်
ရောင် ွက်ပခင်းတို့ရ ကာင့် ြတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခက
ို ်မှုမ ှိနိုင်ရ ကာင်းကို ရေွးရနွးြါသည်။
ဝါးြိုးချြ်ရကျး ွာမှ
ရကျး ွာအနီး ှိ

ာအိမ်မှူးဦးရမာင်မှ

အပခားကုမ္ပဏီရ ွှေလုြ်ကွက်များမှာ

ရေွးရနွး ာတွင်

ယခုအခါ

ြ်နားထားရ ကာင်း၊

ဝါးြိုးချြ်

ကုမ္ပဏီများ၏

ြံ့ြိုးကူညမ
ီ ှုမ ှိသပြင့် ရကျး ွာပခင်းေက်လမ်းများ၊ လက်ြံလှ-နတ်ရတာင်သို့ သွားရသာလမ်း
များမှာ ေိုး ွားစွာ ြျက်စီးမှု ပြစ်ရနရ ကာင်း၊ ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီအရနပြင့် လုြ်ငန်းများ
ပြန်လည်ရောင် ွက်မည်ေိုြါက လမ်းပြုပြင်မှုများ ှိလာမည်ပြစ်၍ ဝမ်းသာစွာကကိုေိုြါရ ကာင်း၊
ြျဉ်းရချာင်း/ ဝါးြိုးချြ်ရေသသည် ြွံ့မြိုးမှု နည်းြါးရသာ ရေသပြစ်သပြင့် ရေသြွံ့မြိုးရ း၊
ြညာရ း၊

ကျန်းမာရ းများကို

ဝိုင်းဝန်းြံ့ြိုးရြးရစလိုရ ကာင်း၊

ကုမ္ပဏီလုြ်ငန်းများ

ြွံ့မြိုးလာရစ န်လည်း ရမျှာ်လင့်ြါရ ကာင်း ရေွးရနွးြါသည်။
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီမှ အများပြည်သူနှင့် တိုင်ြင်ရေွးရနွးထားခဲ့သည့် အစည်းအရဝး
တည်ရန ာကို စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရကျး ွာအုြ်စု၊ ြါရြါရကျး ွာ ှိ ကုမ္ပဏီအရပခ
စိုက်စခန်း (Latitude 22º 36' 11” N and Longitude 96º 10' 48” E) တွင် ပြုလုြ်ခဲ့မြီး အစည်း
အရဝးမှတ်တမ်းဓါတ်ြုံများနှင့် အစည်းအရဝးတက်ရ ာက်မှတ်တမ်းများကို ဖနာက်ဆက်တွဲ
(ဆ) တွင် ရြာ်ပြထားြါသည်။
(၂၃.၁၁.၂၀၁၈)

က်ရန့ ရနာက်ြိုင်းတွင် လုြ်ကွက် ြ်နားထား ရသာရ ကာင့် ရတွ့ေုံ

ရေွးရနွးြွဲများ မပြုလုြ်နိုင်ခဲ့ြါ။
၉.၃

အများပြည်သူနှင့် တိုင်ြင်ဖဆွးဖနွးပခင်းမှရလာဒ်များ
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီအရနပြင့် အများပြည်သူနှင့် လည်းရကာင်း၊ ရေသခံအြ
ု ်ချုြ်ရ း

အြွဲ့များနှင့်လည်းရကာင်း အစဉ်အမမဲထိရတွ့ေက်ေံ ရေွးရနွးမှုများရ ကာင့် အပခားစီမံကိန်း
ရေသများတွင် ရေသခံရကျး ွာပြည်သူလူထု၏ လိအ
ု ြ်ချက်များကို အချန်ိ နှင့်တစ်ရပြးညီ
သိ ှိမြီး ရေသြွံ့မြိုးရ း ရောင် ွက်ချက်များကို ကူညရ
ီ ောင် ွက်ရြးနိုင်ခဲ့ြါသည်။ ကုမ္ပဏီ
အရနပြင့်

ရေသတွင်းအများပြည်သူနှင့်

ေက်ေံရောင် ွက်နိုင်ခဲ့ြါသည်။

ပြဿနာများပြစ်ြွားခဲ့ပခင်းမ ှိဘဲ

အေင်ရပြစွာ

၉.၄

ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်မည့် တိုင်ြင်ဖဆွးဖနွးမှုများ
စီမံကိန်းကာလအတွင်း

အကကံပြုပခင်းနှင့်

ရေသခံပြည်သူများနှင့်

လိုအြ်ချက်များ

စဉ်ေက်မပြတ်

တိုင်ြင်ရေွးရနွးမှုများ

ရတွ့ေုံရေွးရနွး

ရေသြွံမြိုးရ းလုြ်ငန်းများကို

(၃)လလျှင် (၁)ကကိမ် ေက်လက် ရေွးရနွး လုြ်ရောင်သွားြါမည်။
၉.၅

သတင်းအချက်အလက်ေတ
ု ်ဖော်ချက်
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီမှ ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထုတ်လုြ်ရ းလုြ်ငန်း ရောင် ွက်လျက် ှိရသာ

လုြ်ကွက်ဧ ိယာတွင်

လက် ှိလုြ်ငန်းရောင် ွက်ရနမှု

အရပခအရနအား

ရေသခံ ွာသူ/

ွာသားများအား သိ ှိနားလည် န် လုြ်ကွက်သို့ြိတ်ရခါ်ပြသ ှင်းလင်းပခင်း၊ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှုရလျာ့နည်းရစ န်

ကုမ္ပဏီမှရောင် ွက်မြီး

ရောင် ွက်မည့်လုြ်ငန်းစဉ်များအား

အသိရြးပခင်းတို့ကို ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ အခါအားရလျာ်စွာ နယ်သတင်းရထာက်နှင့်
မီေီယာများအား တာဝန်ယူြိတ်ရခါ်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ရြးကာထုတပ် ြန်သွားမည်
ပြစ်ြါသည်။ စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအရနပြင့် သက်ေိုင် ာ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီြွား
လိုအြ်ချက်များကို လိုက်နာရ းအတွက် ထိန်းကွြ် န်နှင့် သတ်မှတ် ေုံးပြတ် န် လည်းရကာင်း၊
လုြ်ထံးု လုြ်နည်းအ

စီမံကိန်းနှင့်ေက်စြ်ရသာလှုြ် ှား ရောင် ွက်မှုများအား ရစာင့် ကြ်

ကည့်ရှုစစ်ရေး န် ရအာက်ရြာ်ပြြါြုဂ္ဂိုလ်များနှင့် (၃)လတစ်ကကိမ် ရတွ့ေုံတင်ပြ ရောင် ွက်
သွားြါမည် ပြည်သူ့လွှတရ
် တာ်ကိုယ်စားလှယ်၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊
 အမှတ် (၂) သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်းမှ ကိုယ်စားလှယ်၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊
 မမို့နယ်အုြ်ချုြ်ရ းမှူး၊ မမို့နယ်အရထွရထွအုြ်ချုြ်ရ းဦးစီးဌာန၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊၊
 ဦးစီးအ ာ ှိ၊ မမို့နယ်သစ်ရတာဦးစီးဌာန၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်။
ြျက်ကွက်မှု တစ်ခုခုရ ကာင့် အန္တ ာယ်ပြစ်ရစနိုင်ရသာ ြတ်ဝန်းကျင်အရြါ်သက်ရ ာက်မှု
ပြစ်လာ နိုင်သည်က
့ ိစ္စ (သို့မဟုတ)် ဝန်ကကီးဌာနက အပမန်သိ ှိ န် လိအ
ု ြ်သည်က
့ ိစ္စကို (၂၄)
နာ ီအတွင်း လည်းရကာင်း၊ ယင်းပြစ်စဉ်ပြစ် ြ်ကို စတင်သိ ှိသည်အ
့ ချန်ိ မှ (၇) က်အတွင်း
လည်းရကာင်း၊ ဝန်ကကီးဌာနသို့ အပမန်ေုံးအသိရြးတင်ပြြါမည်။
အေိုြါစီမံကိန်းလုြ်ကွက်အတွက် ရ းေွဲထားသည့်

ြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

(EMP) တို့ကို အများပြည်သူမှ အလွယ်တကူသိရစ န် ကုမ္ပဏီ၏ (Website) ပြစ်ရသာ
www.hss. mining.com တွင် အသိရြးရ ကပငာသွားမည် ပြစ်ြါသည်။

၁၀.၀ ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုပခင်းနှင့် ရန်ြုံဖငွလျာေားချက်
၁၀.၁ ဖစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုစစ်ဖဆးမည်အ
့ စီအစဉ်
လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း

ှာရြွစမ်းသြ်တူးရြာ်မှု

လုြ်ငန်းအေင့်ေင့်ရ ကာင့်

ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုြတ်ဝန်းကျင်များအား ရလျာ့နည်းသက်သာရစရ းအတွက် ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှု
စစ်ရေးမည့် အစီအစဉ် များအား ရအာက်ရြာ်ပြြါ အစီအစဉ် (ဖနာက်ဆက်တွဲ -ဇ) အတိင
ု ်း
ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်၁၀.၁.၁ ဖလေုအရည်အဖသွးတိုင်းတာစစ်ဖဆးပခင်း
အကကိုတည်ရောက်ပခင်း၊ တည်ရောက်ပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းလည်ြတ်ပခင်းကာလများ
အတွင်း လုြ်ကွက်သို့သွား ာလမ်းများ ရြာက်လြ
ု ်ပခင်း၊ အုြ်ချုြ်မှုေိုင် ာ အရောက်
အဦနှင့် ဝန်ထမ်းအိြ်ရောင်များရောက်လုြ် န် အရြါ်ယံရပမသားများအား

ှင်းလင်း

ြယ် ှားပခင်း၊ ရပမရအာက်လဏ
ှို ်တူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက် ရသာရ ကာင့်
ြုန်မှုန့်နှင့် မီးခိုးရငွ့များ ထွက် ှိြါသည်။
သို့ရသာ် ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထုတ်လုြ်ပခင်း၊ စွန့်ြစ်ရပမစာ၊ စွန့်ြစ်ခဲစာနှင့် သတ္တုရိုင်းစွဲဝင်
ရသာ ရပမစာများအား သယ်ရောင်ပခင်း၊ စုြုံကွင်းတွင် စုြုံပခင်းလုြ်ငန်းများရ ကာင့်
ြုန့်မှုန့် ထွက် ှိလာပခင်း မ ှိရစ န် ရ ပြန်းပခင်း၊ ကျင်းရဟာင်းများတွင် ရပမစာများအား
စနစ်တကျ ြိသိြ်ပခင်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်မည်ပြစ်မြီး စက်ယန္တ ားရ ကာင့် မီးခိုး
ရငွ့များ ထွက်လာနိုင် ရသာ်လည်း စက်ယန္တ ား အသုံးပြုသည့်အချန်ိ တိုရတာင်းပခင်း၊
လုြ်ကွကန
် ှင့်

ြတ်ဝန်းကျင်တွင်

ရလရကာင်းရလသန့်

ှိပခင်း၊

သစ်ြင်ကကီးများ၊

စိမ်းလန်းဝါးရုံရတာနှင့် ခခုံနွယ်များများပြားပခင်း သည်တ
့ ိရ
ု့ ကာင့် ရလထုအ ည်အရသွးမှာ
ရကာင်းမွန်လျက် ှိြါသည်။ ရလအ ည်အရသွးတိုင်းတာ စစ်ရေးချက်များအ

ရလထု

အ ည်အရသွးရကာင်းမွန်လျက် ှိြါသည်။ သို့ရသာ် လိုအြ်ြါက ရအာက်ရြာ်ပြြါ
အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ေိုင် ာ အ ည်အရသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက် စံချန်ိ စံညွှန်း
အတွင်း ှိ/မ ှိ သိ ှိရစ န် ထြ်မံတိုင်းတာရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်Parameter

Unit

Guideline Value

Hydrogen sulfide

µg/m³

7

Inorganic mercury

µg/m³

1

µg/m³

500

a

b

vapor
Sulfur dioxide

c

တိုင်းတာစစ်ဖဆးမည်ဖ
့ နရာ
SGU-138(A) လုြ်ကွက်အတွင်း ှိ လှိုဏ်နှင့် စွန့်ြစ်ရပမစာများ စွန့်ြစ်သည့်
ရန ာ အနီး လုြ်ငန်းရောင် ွက်သည့်ကာလတွင် တိုင်းတာထားခဲ့သည့်ရန ာ၌သာ
တိုင်းတာစစ်ရေး သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

တိုင်းတာစစ်ဖဆးမည့်အချန်ိ ကာလနှင့်အကကိမ်
လုြ်ငန်း အရကာင်အထည်ရြာ် ရောင် ွက်သည်က
့ ာလ၊ မိုင်းြိတ်သိမ်းချန်ိ နှင့်
ြိတ်သိမ်းမြီးကာလများတွင် ရပခာက်လလျှင် (၁) ကကိမ်ခန့် ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုစစ်ရေး
သွားမည်။
စစ်ဖဆးမည့် Parameter များ
ကာြွန်မိုရနာက်ေိုေ်(CO)၊ နိုက်ထရိုဂျင်ေိုင်ရအာက်ေိုေ်(NO2)၊ ောလ်ြာေိုင်
-

ရအာက်ေိုေ်(SO2)၊ ဟိုက်မေိုလ်ဂျင်ေိုင်ယာနိုက်(HCN )၊ အမှုန်အမွှား(PM10)၊ အမှုန်
အမွှား(PM25)အစ ှိသည့်

Parameter

အ ည်အရသွး(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု)

များကို

အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ေိုင် ာ

ရလအ ည်အရသွးအေင့်

သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း

ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုစစ်ရေး သွားြါမည်။
အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ပခင်း
လုြ်ကွက်နှင့် ဝန်းကျင်၏ မူလရလအ ည်အရသွးအား ထိခိုက်မှု မ ှိရစရ း
အမှုန်အမွှား ထွက် ှိနိုင်သည့် ရန ာများအား ရ ပြန်းပခင်း၊ ပြုန်းစာများ သယ်ြို့ပခင်း
ရောင် ွက် ာတွင် အ ှိန်ရလျာ့ရမာင်းနှင်ရစပခင်း၊ လမ်းအားရ ပြန်းရြးပခင်း၊ သစ်ြင်များ
စိုက်ြျုးပခင်
ိ
း၊ စက်ယန္တ ားများမှ အခိးု အရငွ့များထွက် ှိမှု ရလျာ့နည်းရစရ း စစ်ရေး
ပြုပြင်ပခင်းများ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၁၀.၁.၂ ဆူညမ
ံ ှုနှင့်တုန်ခါမှု
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင့်တွင် ယာဉ်/ယန္တ ားများ၊ မီးစက်၊ ရ စက်၊ ရလစက်၊
ရပမတူးစက်၊ ရမျာစက်များအား အသုံးပြုမြီး ရ ွှေသတ္တု

ှာရြွတူးရြာ်ရန မှုရ ကာင့်

ေူညမ
ံ ှုနှင့် တုန်ခါမှုများ ပြစ်ရြါ်မှု အရပခအရနများအား အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်
ေိုင် ာအ ည်အရသွး (ထုတလ
် ွှတမ
် ှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ

ှိရစရ း အတွက်

စစ်ရေးသွားမည်ပြစ်ြါသည်One Hour Laeq (dBA)
Receptor

Day time

a

Night time

07:00 – 22:00

22:00 – 07:00

(10:00 – 22:00 for

(22:00 – 10:00 for

Public holidays)

Public holidays)

Residential
Institutional

a

45

a

a

70

a

55

Educational
Industrial,

70

commercial
a

Equivalent continuous sound level in descibels

တိုင်းတာစစ်ဖဆးမည်ဖ
့ နရာ
ရပမရအာက်သတ္တုတူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းအနီးြတ်ဝန်းကျင်၊
ကကိတ်ခွဲပခင်းပြုလုြ်သည်ရ
့ န ာများ၊ မီးစက်၊ အင်ဂျင်စက်များ အနီးဝန်းကျင်များတွင်
ပြစ်ြါသည်။
တိုင်းတာစစ်ဖဆးမည်က
့ ာလနှင့် အကကိမ်အဖရအတွက်
လုြ်ငန်းရောင် ွက်သည်အ
့ ချန်ိ နှင့်

ရလတိက
ု ်နှုန်းလား ာအရြါ်မူ၍တည်၍

ရပြာင်းလဲ သတ်မှတ်တိုင်းတာစစ်ရေးမည်ပြစ်ြါ။
တစ်လလျှင်တစ်ကကိမ်၊ နံနက် (၇) နာ ီမှ ရန့လယ် (၂) နာ ီထ၊ိ ည (၇) နာ ီမှ
(၁၀) နာ ီထိ (၃) လ လျှင် တစ်ကကိမ် ရန/ည တိုင်းတာစစ်ရေးသွားမည်ပြစ်ြါသည်။
အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ပခင်း
ေူညသ
ံ ံအား (70) dBA ရအာက်နှင့် တုန်ခါမှုအား (0.02) ft/sec အတွင်း
ထိန်းသိမ်း ရောင် ွက်မည်ပြစ်ြါသည်။ မီးစက်၊ ရလရြးစက်၊ ရ စုြ်စက် စသည့်
စက်ကိ ိယာများ၏ ေူညသ
ံ ံမှာ သတ်မှတ်ချက်ထက် ရကျာ်လန
ွ ်မှု မ ှိရစ န် စက်ေီ၊
အင်ဂျင်တိင
ု ်ေီများ လဲလှယ်ပခင်း၊ အိတ်ရဇာြိုက်များ တြ်ေင်ပခင်း၊ အသံလံစ
ု နစ်များ
တြ်ေင်ပခင်းစသည်တ့ို ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ညအချန်ိ တွင် သတ်မှတ်
ေူညံသံစံချန်ိ စံညွှန်းထက်ြိုနိုင်သည့် လုြ်ငန်းများ လည်ြတ်ပခင်းမှ ြ်နားထားြါမည်။
၁၀.၁.၃ အနံ့အသက်
စီမံကိန်းဧ ိယာနှင့် အနီးဝန်းကျင် ှိ ရေသခံပြည်သူများ လက်မခံနိုင်ရသာ
ေိုး ွားရသာ အနံ့အသက်နှင့် အန္တ ာယ်ပြစ်ရစရသာ အနံ့အသက်များ မထွက် ှိရစရ း
အတွက် အနံ့ထွက်ရသာ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများအား စနစ်တကျ ထုတ်ြိုးသိမ်းေည်းမြီး
ကျင်းများအတွင်းထည့်၍ ရပမြို့ပမှြ်နှံပခင်းပြင့်

ထိန်းချုြ်စီမံရောင် ွက်ပခင်းလုြ်ငန်း

အား ထူးပခားမှု ှိရသာ အချန်ိ ကာလ တိုင်းတွင် စစ်ရေးသွားမည် ပြစ်ြါသည်။
၁၀.၁.၄ ဖရအရည်အဖသွးတိုင်းတာစစ်ဖဆးပခင်း
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ လုြ်ကွက် SGU-138(A) မှ ရပမရအာက်ရ
နှင့် အရပခစိုက်စခန်းမှ စွန့်ထုတ်ရ များသည် ြါရြါရကျး ွာအနီး ှိ ြါရြါရချာင်းအတွင်း
ရ ေင်းစနစ်မှတေင့် စီးေင်းနိုင်ရပခများရသာရ ကာင့် လုြ်ငန်းခွင်မှ စွန့်ြစ်ရ များကို
ရ စစ်ကန်မှတေင့် စစ်ထုတ်မြီးမှ စွန့်ြစ်သွား န် စီမံရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
လုြ်ကွက် SGU-138(A)မှ ရပမရအာက်ရ နှင့် အရပခစိုက်စခန်းအတွင်း ှိ နှုန်းစစ်ကန်
မှ စွန့်ြစ်ရ တို့၏ ရ နမူနာများကို ယူ၍ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသြ်ခဲ့ ာ ရ အ ည်အရသွးမှာ
H

P (6-9) အတွင်း ှိမြီး စွန့်ထုတ်အ ည်အေင့် သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ၌သာ ှိရ ကာင်း
ရတွ့ ှိ ြါသည်။
ရပမရအာက်လဏ
ှို ်တူးရြာ်မှုမှ ထွက် ှိလာမည့် ရပမရအာက်ရ ရ ကာင့် (Acid
Mine Drainage AMD) ပြစ်ရြါ်နိုင်ပခင်း၊ ပြေါး နှင့် ေိုင်ယာနိုက် သုံးစွဲပခင်းရ ကာင့်
ရပမရြါ် ရပမရအာက်ရ များ ထိခက
ို ်နိုင်ပခင်းများ ပြစ်ရြါ်နိုင်ြါသည်။ သို့ပြစ်ြါ၍
စွန့်ြစ်ရ များအား စွန့်ြစ်ကန်များတွင် အက်စစ်ဓာတ် ရလျာ့နည်းရစ န် ထုံးရကျာက်

(သိ)ု့ ထုံး ထည့်မြီး pH (6-9) အတွင်း ှိမှသာ စွန့်ြစ်ပခင်းကို ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်
ြါသည်။ ရ ၏ pH ကို ထူးပခားမှု ှိချန်ိ တိုင်း လစ်တမတ်စက္ကူပြင့် တိုင်းတာစစ်ရေး
သွားြါမည်ပြစ်မြီး ရအာက်ရြာ်ပြြါအမျုးသား
ိ
ြတ်ဝန်း ကျင်ေိုင် ာအ ည်အရသွး
(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု) လမ်းညွှန်ချက်အတွင်း ှိရစ န် ရောင် ွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည်Parameter

Unit

Guideline Value

Arsenic

mg/l

0.1

Cadmium

mg/l

0.05

Chemical oxygen demand

mg/l

150

Chromium (hexavalent)

mg/l

0.1

Copper

mg/l

0.3

Cyanide

mg/l

1

Cyanide (free)

mg/l

0.1

mg/l

0.5

Iron (total)

mg/l

2

Lead

mg/l

0.2

Mercury

mg/l

0.002

Nickel

mg/l

0.5

a

6-9

Cyanide

(weak

acid

dissociable)

pH

S.U.

Temperature

°C

<3 degree differential

Total suspended solids

mg/l

50

Zinc

mg/l

0.5

နမူနာဖကာက်ယူစစ်ဖဆးမည်ဖ
့ နရာ
လုြ်ကွက်အတွင်း ှိ သတ္တုတွင်း ရပမရအာက်ရ

ထွက် ှိသည်ရ
့ န ာ၊ ဝန်ထမ်း

များ အသုံးပြုသည့် ရ တွင်း၊ လုြ်ငန်းသုံးစွန့်ြစ်ရ ကန်နှင့် လုြ်ကွက်အနီး ှိ ြါရြါ
ရချာင်းတို့မှ ရ နမူနာများအား ရကာက်ယူစစ်ရေးသွားမည်ပြစ်ြါသည်။
စစ်ဖဆးမည်က
့ ာလ
လုြ်ငန်းအရကာင်အထည်ရြာ်ရောင် ွက်ရနသည်အ
့ ချန်ိ ၊
ြိတ်သိမ်းသည်အ
့ ချန်ိ ၊ ြိတ်သိမ်းမြီးကာလများတွင် တိုင်းတာစစ်ရေးသွားမည်ပြစ်ြါ
သည်။
စစ်ဖဆးမည်အ
့ ကကိမ်နှင့် Parameter များ
စွန့်ြစ်ရ အား

ရန့စဉ်

(pH)

တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်း၊

ရပမရအာက်ရ ၊

ရပမရြါ်ရ များကို (၃) လတစ်ကကိမ် တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်း၊ pH နှင့် Base Metel
Impurities များ ပြစ်ရသာ Fe, Cu, Pb, Zn, Hg တို့ တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်း၊ (၆)
လတစ်ကကိမ် pH နှင့် Effluent Level Parameters
ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ရြးြို့ စမ်းသြ်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

များ အားလုးံ တို့ကို

အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ပခင်း
သတ္တုတွင်း ရပမရအာက်စိမ့်ထွက်ရ

သုံးစွဲမှုြမာဏ၊ ရ အ ည်အရသွးများအား

မှတ်တမ်းထား ှိမည်ပြစ်ြါသည်။ လုြ်ငန်းသုံးစွန့်ြစ်ရ များကို အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်
ေိုင် ာအ ည်အရသွး(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု) လမ်းညွှန်ချက်များြါ စွန့်ထုတအ
်
ည်အေင့်
သတ်မှတ် ချက်အတိုင်း ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုစစ်ရေးသွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၁၀.၁.၅ စွန့်ြစ်ခဲစာ၊

စွန့်ြစ်ဖပမစာနှင့်

ဖပမဆီလာွှ များအား

ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှု

စစ်ဖဆးပခင်း
SGU-138(A) သတ္တုတူးရြာ်ရ းလုြ်ကွက်အတွင်း ရပမရအာက်တူးရြာ်ရ း
လုြ်ငန်းများမှ စွန့်ြစ်ရပမစာ၊ စွန့်ြစ်ခဲစာများ ထွက် ှိြါသည်။ စနစ်တကျစွန့်ြစ်ပခင်း
မ ှိြါက အနည်အနှစ်များတိုက်စား၍ ြတ်ဝန်းကျင် ှိ ရပမေီလာွှ များအား ြုံးအုြ်ပခင်း၊
ရ စီးရ လာ

ြိတ်ေို့ပခင်းများပြစ်ရြါ်ရစနိုင်ြါသည်။

စွန့်ြစ်ရပမစာ၊

ခဲစာများကို

စနစ်တကျ စွန့်ြစ်ပခင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုပခင်းများ ရောင် ွက်လျက် ှိြါသည်။
ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုမည့်ဖနရာ
စွန့်ြစ်ရပမစာ၊ စွန့်ြစ်ခဲစာများ စုြုံထားသည့်ရန ာများတွင် ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှု
စစ်ရေးသွားမည်ပြစ်ြါသည်။
ဖစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုစစ်ဖဆးမည်က
့ ာလ
လုြ်ငန်းအရကာင်အထည်ရြာ် ရောင် ွက်သည့်ကာလ၊ ြိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့်
ြိတ်သိမ်းမြီးကာလများတွင် ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုစစ်ရေးြါမည်။
ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုစစ်ဖဆးမည့် အကကိမ်နှင့် Parameter များ
စွန့်ြစ်ခဲစာ၊ စွန့်ြစ်ရပမစာများမှ ြတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခက
ို ်နိုင်မှု

ှ/ိ မ ှိနှင့်

စက်သုံးေီများ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်များ ယိုြိတ်မှု ှိ/ မ ှိ ရန့စဉ် ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှု စစ်ရေး
သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ (၆) လ လျှင် တစ်ကကိမ် ရပမနမူနာ ယူမြီး ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ရြးြို့
စမ်းသြ်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ပခင်း
စွန့်ြစ်ရပမစာ၊ ခဲစာများမြိုကျပခင်း၊ တိုက်စားပခင်းမ ှိရစရ းအတွက် အေင့်များ
ရြာ်ပခင်း၊ အရြါ်ယံနှင့် ရဘးနံ ံများတွင် သစ်ြင်များနှင့် ရပမေီလာွှ ထိန်းအပမစ် ှည်
ပမက်ြင်များစိုက်ြျုးပခင်
ိ း၊ လိုအြ်ြါကရပမထိန်းနံ ံများ တည်ရောက်ပခင်း၊ ေက်သွယ်ရ း
လမ်းများ ရြာက်လြ
ု ်ပြုပြင် ာတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုပခင်းများ ရောင် ွက်သွား
မည်ပြစ်ြါသည်။
၁၀.၁.၆ စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ စွန့်ြစ်မှု ဖစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုစစ်ဖဆးပခင်း
လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း စွန့်ြစ်အမှိုက်များ၊ စက်သုံးေီများ၊ ရချာေီများ
ယိုြိတ်မှုမှ ရပမေီလာွှ ညစ်ညမ်းမှု ပြစ်ရြါ်ရစနိုင်ြါသည်။
ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုမည့်တည်ဖနရာ
လုြ်ကွက်အတွင်း ှိ စွန့်ြစ်အမှိုက်ကျင်းများ၊ စက်သုံးေီနှင့် စက်အင်ဂျင်များ
ထား ှိ သည်ရ
့ န ာများတွင် ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုစစ်ရေးသွားမည်ပြစ်ြါသည်။

ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုစစ်ဖဆးမည်က
့ ာလ
လုြ်ငန်းအရကာင်အထည်ရြာ် ရောင် ွက်သည့်ကာလ၊ ြိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့်
ြိတ်သိမ်းမြီးကာလများတွင် ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုစစ်ရေးြါမည်။
ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုစစ်ဖဆးမည့် အကကိမ်နှင့် Parameter များ
စက်သုံးေီများ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်များယိုြိတ်မှု
အမှိုက်ကျင်းအတွင်း စနစ်တကျစွန့်ြစ်မှု

ှိ/ မ ှိ၊ စွန့်ြစ်ြလြ်စတစ်အမှိုက်များ

ှိ-မ ှိ ရန့စဉ် ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုစစ်ရေး

သွားမည် ပြစ်ြါသည်။
အဖရးယူဖဆာင်ရွက်ပခင်း
စက်သုံးေီ၊ အမဲေီ၊ ရချာေီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်များ ယိုြိတ်မှုမ ှိရစ န် စနစ်တကျ
သိုရလှာင်ပခင်း၊ အရဟာင်းများကို စနစ်တကျထား ှိသိုရလှာင်၍ ပြန်လည်ရ ာင်းချ
ပခင်းများ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ စွန့်ြစ်ြလြ်စတစ်အမှိုက်များအား ရလးရြ
ြတ်လည် Concrete Waste Tank များ ပြုလုြ်၍ စနစ်တကျ စွန့်ြစ်သွားမည
ပြစ်ြါသည်။
၁၀.၁.၆ ကျန်းမာဖရးနှင့် ဖေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖရး စစ်ဖဆးပခင်း
စီမံကိန်း ှိ ဝန်ထမ်းများ၊ လုြ်သားများနှင့် ရေသခံပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရ း
နှင့် ရဘးအန္တ ာယ် ကင်း ှင်းရစရ းလုြ်ငန်းများအား ကုမ္ပဏီမှ ခန့်အြ်ထားရသာ
ကျန်းမာရ းမှူးနှင့်

စဉ့်ကူးမမို့ပြည်သူ့ရေးရုံကကီးမှ

ေ ာဝန်များပြင့်

အမမဲမပြတ်

ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှု စစ်ရေး သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၁၀.၁.၇ ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုစစ်ဖဆးမည်အ
့ ေွဲ့
ကုမ္ပဏီ၏ ရ ွှေအရသးစားတူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းများရ ကာင့် ပြစ်ရြါ်လာနိုင်ရသာ
ေိုးကျုးများ
ိ
ထိခိုက်မှုအနည်းေုံးပြစ်ရစရ းအတွက် အမမဲမပြတ်ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှု
သွား မည့်

ရအာက်ရြာ်ပြြါ

(၆)ဦးြါဝင်ရသာ

ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုရ းအြွဲ့အား

ြွဲ့စည်း တာဝန်ရြးရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုရ းအြွဲ့တွင် ြါဝင်သူများနှင့် အြွဲ့၏ တာဝန်များ
 လုြ်ငန်းေါရိုက်တာ

(၁)ဦး

အြွဲ့ရခါင်းရောင်

 စီမံကိန်းတာဝန်ခံ

(၁)ဦး

အြွဲ့ဝင်

 ဝန်းကျင်ရြေြညာ ှင်

(၁)ဦး

အြွဲ့ဝင်

 ဘူမိရြေြညာ ှင်

(၁)ဦး

အြွဲ့ဝင်

 ကျန်းမာရ းမှူး

(၁)ဦး

အြွဲ့ဝင်

ြ်မိ/ ြ်ြ

(၂)ဦး

အြွဲ့ဝင်



ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုမည့်အြွဲ့၏တာဝန်များမှာ ရအာက်ြါအတိုင်း ပြစ်ြါသည် လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း ရန့စဉ်လှည့်လည် ကည့်ရှုစစ်ရေး၍ ြတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု
အစီအစဉ် များအား လိက
ု ်နာရောင် ွက်မှု ှိ/မ ှိ စစ်ရေး န်၊
 လုြ်ငန်းခွင်ဧ ိယာ ရပမသားရပြာင်းလဲမှု၊ ရဘးအန္တ ာယ်မပြစ်ရစရ း ကည့်ရှုစစ်
ရေး န်၊

 စီမံကိန်းလုြ်ငန်းနှင်ြ
့ တ်သက်၍ ေူညမ
ံ ှု၊ တုန်ခါမှု၊ စွန့်ြစ်ရကျာက်၊ စွန့်ြစ်ရ ၊
ရလထု အ ည်အရသွး၊ တိုက်စားမှု၊ ြတ်ဝန်းကျင်ရပြာင်းလဲမှုများကို လိက
ု ်နာမှု
ှိ/မ ှိ ကည့်ရှု စစ်ရေး န်၊
 ရန့စဉ်လုြ်ငန်းခွင်နှင့်

ြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များ

စစ်ရေးပခင်း၊

မှတ်တမ်းများ ထား ှိမြီး ထူးပခားရပြာင်းလဲမှုများကိုလည်း မှတ်တမ်းတင် န်၊
 စီမံကိန်းလုြ်ငန်း၏ ြတ်ဝန်းကျင်စီမခ
ံ န့်ခွဲမှု ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုရ းအြွဲ့သည် ရေသ
အတွင်း ှိ အုြ်ချုြ်ရ းအြွဲ့အစည်းများ၊ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းဦးစီးဌာနတို့အား
(၃)လ တစ်ကကိမ် ရတွ့ေုံတင်ပြ ေက်သွယ် ရောင် ွက် န် တို့ပြစ်ြါသည်။
၁၀.၂ ရန်ြုံဖငွလျာေားချက်
လုြ်ငန်းလည်ြတ်ေဲကာလ ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုမည့် လုြ်ငန်းများအတွက် သီးသန့်
ံြုံရငွ

အသားတင်အပမတ်ရငွ

၏

(၃)%ထား ှိ

သုံးစွဲသွားြါမည်။

မလုရ
ံ လာက်ြါက

ကျြ်သိန်း(၃၀) ခန့် ထြ်မံပြည်သ
့ ွင်း ရောင် ွက်သွား မည်ပြစ်ြါသည်။
၁၀.၃ ပတ္၀န္းက်င္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈမႈ အစီအဥ္(လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆင္)့

အမျုးအစား
ိ

ဖစာင့်ကကြ်ကကည့်ရှုမည့်

ဖနရာ

ကကိမ်နှုန်း

အမျုးအစား
ိ
ရပမထု

 ရပမအ ည်အရသွးစစ်ရေး

စစ်ဖဆး

ကကီးကကြ်မည့်

မည်သ
့ ူ

သူ

စွန်ြစ်ရပမ

(၃)လ

စီမံကိန်း

ြတ်ဝန်းကျင်

စာြုံများ၊

တစ် က

တာဝန်ခံ

ထိန်းသိမ်းရ း

မ်

များ

ဌာန

(၃)လ

စီမံကိန်း

ြတ်ဝန်းကျင်

သုံးစွန့်ြစ်

တစ်

တာဝန်ခံ

ထိန်းသိမ်းရ း

များပြစ်သည့် Fe, Cu, Pb,

ရ ၊

ကကိမ်

များ

ဌာန

Zn, Hg စသည်တို့ကို

ဝန်ထမ်း

(၆)လ

စီမံကိန်း

ြတ်ဝန်းကျင်

ဧ ိယာ

တစ်

တာဝန်ခံ

ထိန်းသိမ်းရ း

နှင့်

ကကိမ်

များ

ဌာန

လုြ်ကွက်

(၃)လ

စီမံကိန်း

ြတ်ဝန်းကျင်

ဧ ိယာ

တစ်ကကိ

တာတန်ခံ

ထိန်းသိမ်းရ း

ညစ်ညမ်းပခင်း ပခင်း
 ARD/AMD
များပြစ်နိုင်ရပခ

ှိ/မ ှိ

စစ်ရေးပခင်း။
 နုန်းအနယ်အနှစ်ြို့ချပခင်း။
ရ ထု

လုြ်ငန်း

 Ph တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်း၊

ညစ်ညမ်းပခင်း Base Impurities

သုံးရ ၊

တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်း

ရလထု

ြါရြါ
-

 CO, NO2, SO2 , HCN

ညစ်ညမ်းပခင်း , PM10 , PM2.5

ရချာင်းရ
လုြ်ကွက်

လုြ်ကွက်
နှင့် အနီး
ဝန်းကျင်
ရပမေီ

 လုြ်ကွက်နံ ံ၊

လွှာပြတ်ရ ွ့မှု ကမ်းြါးရစာက်

၊

များတည်မငိမ်မှု အရပခအရန

စွန့်ြစ်

မ်

များ

ဌာန

(၃)လ

စီမံကိန်း

ြတ်ဝန်းကျင်

ရလျှာကျမှုမျာ  စွန့်ြစ်ရပမစာြုံများတည်မငိမ် ရပမ
းး

မှု ကွဲအြ်၊ ပြတ်ရ ွ့မှု

စာြုံများ

အရပခအရန
ေူညသ
ံ ံနှင့်

 မိုင်းရြါက်ကွဲမှု၏သက်ရ ာ

လုြ်ငန်း

တုန်ခါမှုများ

က်မှု

ခွင်ဧ ိ

တစ်

တာတန်ခံ

ထိန်းသိမ်းရ း

 ယာဉ်၊ယန္တ ားများလုြ်ငန်း

ယာ

ကကိမ်

များ

ဌာန

ခွင် သက်ရ ာက်မှု
ယာဉ်မရတာ်

 ယာဉ်/လမ်းစည်းကမ်းလိုက်

စီမံကိန်း

(၃)လ

စီမံကိန်း

ြတ်ဝန်းကျင်

တေမှုများ

နာမှု

ဧ ိယာ

တစ်

တာတန်ခံ

ထိန်းသိမ်းရ း

ကကိမ်

များ

ဌာန

လစဉ်

ကုမ္ပဏီ

နယ်ရပမခံ

တာဝန်ခံ

လုခံ ခုံရ းအြွဲ့

ကုမ္ပဏီ

နယ်ရပမ

တာဝန်ခံ

ကျန်းမာရ း

နှင့်

ဌာန

 ယာဉ်ရတာ်တေပြစ်ြွား
ပခင်း
မှတ်တမ်းများ၏ရြာ်ထုတ်
ချက်
 လှုံ့ရော်ြညာရြးအစီအစဉ်
များ၊ သတိရြးချက်များ
မူးယစ်ရေး

 ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း/လုြ်သား

စီမံကိန်း

ဝါး သုံးစွဲမှုများ များ၏ ထိရတွ့ေက်ေံနီးစြ်မှု ဧ ိယာ
 ြတ်ဝန်းကျင်ရကျး ွာများ၏ ဝန်းကျင်
အရပခအရနများ

ရေသ

HIV/AIDS
ကဲ့သို့ရသာ

 အလုြ်သမားများ၏

စီမံကိန်း

ကျန်းမာ ရ းစစ်ရေးချက်နှင့်

ဧ ိယာ

ကူးစက်

မှတ်တမ်းများ

ရ ာဂါများ

 အသိြညာရြးရောင် ွက်ချ

လစဉ်

ရေးမှူး

က် နှင်တ
့ ိုးတက်မှု
အရပခအရနများ
လုြ်ငန်းခွင်

 ရဘးအန္တ ာယ် ှိ

စီမံကိန်း

ကျန်းမာရ း

လုြ်ငန်းခွင်များ ဥြမာ

ဧ ိယာ

လစဉ်

နှင့် ရဘးကင်း (မိုင်းခွဲပခင်း၊ ရြာက်စက်၊ ရပမ
လုခံ ခုံမှု အြါ

စာြုံနှင့် ကမ်းြါးရောင်းများ၊

အဝင်

ဝြ်ရ ှာ့နှင့်

အလုြ်အကိုင်

ေီသိုရလှာင်ရုံများ)

အရပခအရန

ကုမ္ပဏီ

နယ်ရပမကျန်း

တာဝန်ခံ

မာ ရ းဌာန

နှင့်
ရေးမှူး
စီမံကိန်း
ဧ ိယာ

လစဉ်

ကုမ္ပဏီ

နယ်ရပမကျန်း

တာဝန်ခံ

မာ ရ းဌာန

နှင့်
 ရသာက်သုံးရ ၊
အစားအရသာက် နှင့်

ရေးမှူး

ကျန်းမာရ းရစာင့်ရ ှာက်မှု
များ
အန္တ ာယ်များ

 ယမ်းနှင့်ေက်စြ်

လုြ်ငန်း

ရသာ

ြစ္စည်းများအား သိုရလှာင်၊

ြစ္စညး် များ

သိမ်းေည်း၊ ထုတ်ယူ၊

နှင့်

လစဉ်

လုြ်ငန်း

သတ္တုတွင်းဦး

ခွင်ရန ာ

တာဝန်ခံ

စီး ဌာန

သုံးစွဲမှုအားရစာင့် ကည်ပ့ ခင်း

အုြ်ချုြ်မှု

လုခံ ခုံရ း

စက်သုံးေီ

 စက်သုံးေီသိုရလှာင်ကန်၊

ဧ ိယာ

တာဝန်ခံ

စီမံခန့်ခွဲမှု

ရန ာများ၏ရဘးကင်းလုံခခုံမှု
အစီအမံများ

၁၀.၄ ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုမည့်အစီအစဉ်တွင် တိုင်းတာစစ်ဖဆးဖဆာင်ရွက်သွားမည့် ဖနရာများ၏
လိက
ု ်နာမှတ် (Point of Compliance)
စဉ်

၁

လိက
ု ်နာမှတ်
လတ္တီတွဒ်

ဖလာင်ဂျ ီ

22º 36' 38”
N

တွဒ်
96º 11' 47”
E

ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှု

အကကိမ်

မည့် Parameter များ

ဖရ

ရလအ ည်အရသွး
တိုင်းတာသည်ရ
့ န ာ

၂

22º 36' 38”
N

96º 11' 47”
E

ေူညသ
ံ ံတိုင်းတာသ
ည့် ရန ာ

၃

22º 36' 38” N 96º 11' 44” E

22º 34' 14” N 96º 10' 53” E

96º 11' 09”

၄

22º 36'
38.02” N

96º 11'
44.45” E

ကကိမ်
(၃) လ
တစ်
ကကိမ်
(၃) လ

ရပမရအာက်လဏ
ှို ်အ

တစ်

တွင်းမှ စွန့်ြစ်ရ

ကကိမ်

နှုန်းစစ်ကန်မှ

စီမံကိန်းအနီး ှိ
ြါရြါရချာင်းရ

22º 34' 13” N 96º 10' 53” E

တစ်

လုြ်ကွက်အတွင်း ှိ

စွန့်ြစ်ရ
22º 34' 10” N

(၆) လ

လုြ်ငန်းလည်ြတ်စဉ်
ကာလ (၁) နှစ်အတွင်း
လုြ်ငန်းလည်ြတ်စဉ်
ကာလ (၁) နှစ်အတွင်း

(၃) လ
တစ်
ကကိမ်

လုြ်ငန်းလည်ြတ်စဉ်

(၃) လ

ကာလ (၁) နှစ်အတွင်း

တစ်
ကကိမ်

စီမံကိန်းအတွင်း

(၃) လ

ဝန်ထမ်းများ

တစ်

အသုံးပြုရ

ကကိမ်

စွန့်ြစ်ရပမစာများ

မှတ်ချက်

(၃) လ

လုြ်ငန်းလည်ြတ်စဉ်

တစ်

ကာလ (၁) နှစ်အတွင်း

ကကိမ်
၅

96º 11'
45.71” E

22º 36'
38.71” N

၆

ဝန်ထမ်းများ

(၁)လ

ကျန်းမာရ းစစ်ရေးမ

တစ်

ည်ရ
့ န ာ

ကကိမ်

အစားထိးု စိုက်ခင်း
(ဧက-၂၀)
N

96º 11' 47.0”
E

ကာလ (၁) နှစ်အတွင်း

လုြ်ကွက်

22º 34' 44” N 96º 12' 16” E

22º 36' 38.2”

လုြ်ငန်းလည်ြတ်စဉ်

လုြ်ငန်းလည်ြတ်သည့်
ရန့စဉ်

လုြ်ကွက်အတွင်း

ကာလ မှ စီမံကိန်း
ြိတ်သိမ်းချန်ိ ကာလ

ြျုးခခံ
ိ

ရြာ်ပြြါ ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုစစ်ရေးရ းလုြ်ငန်းစဉ်များအား လက်ရတွ့အရကာင်အထည်
ရြာ် ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၁၁.၀ အေွဲ့အစည်းနှင့်ရန်ြုံဖငွ လျာေားချက်
ြတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်အား အရကာင်အထည်ရြာ် ရောင် ွက် ာတွင်
ရအာက်ြါ အြွဲ့ပြင့် ကကီး ကြ်ရောင် ွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည် မန်ရနဂျင်းေါရိုက်တာ

အြွဲ့ရခါင်းရောင်

 ဝန်းကျင်ရြေြညာ ှင်

အတွင်းရ းမှူး

 ဘူမိရြေြညာ ှင်

အြွဲ့ဝင်

 ေါရိုက်တာ(၂)ဦး

အြွဲ့ဝင်

 လုြ်ငန်းမန်ရနဂျာ

အြွဲ့ဝင်

ြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အား

အရကာင်အထည်ရြာ်ရောင် ွက် န်အတွက်

အသားတင်အပမတ်ရငွ၏ (၂)%သတ်မှတ်ထားမြီး ထွန်းရ ွှေစင်သတ္တုတူးရြာ်ရ း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အရနပြင့်

အရသးစားရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ရ း

လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း

သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းပခင်းေိုင် ာ ဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ လုြ်ထုံးလုြ်နည်းများအတိုင်း လိုက်နာရောင် ွက်
ပခင်း /ှိ မ ှိ ရေသခံ ပြည်သူ တို့၏ အကျုးစီ
ိ းြွားကို အရလးထားရောင် ွက်ပခင်း ှိ/မ ှိအား
သက်ေိုင် ာဌာနများ အြွဲ့အစည်း များ၏ ရစာင့် ကြ် ကည့် ှူစစ်ရေးပခင်းကို ခံယူသွားြါမည်။
ကုမ္ပဏီ၏တာဝန် ှိသူများအရနပြင့်လည်း ကုမ္ပဏီအတွင်း ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုပခင်း အစီအစဉ်
အတိင
ု ်း လိက
ု ်နာရောင် ွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည်။ ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို ရလျှာ့ချမည့်
လုြ်ငန်းစဉ်များရောင် ွက် န်၊ ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုပခင်းနှင့် ပြန်လည်ထူရထာင်ရ း ကိစ္စ ြ်များ
အတွက် အသုံးပြု န် ံြုံရငွကျြ်သိန်း(၅၀၀)လျာထား သုံးစွဲြါမည်။ သုံးစွဲမည့် သတ်မှတ် န်ြုံ
ရငွများနှင့် လုံရလာက်မှုမ ှိြါက ကုမ္ပဏီ၏ င်းနှီးပမှုြ်နှံမှုရငွများမှ ထြ်မံပြည့်တင်းရောင် ွက်
သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ြါ အရကာင်အထည်ရြာ် ရောင် ွက်သွား
မည်ပြစ်ြါသည်။

၁၂.၀ စီမံကိန်းဖကကာင့် ေိခက
ို ်ခံစားရသူများအဖြါ် လူမှုစီးြွားဖရးဆိုင်ရာ ေွံ့ပေိုးဖရးလုြ်ငန်းများ
ဖဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (CSR)
၁၂.၁ ကုမ္ပဏီဝန်ေမ်း လုြ်သားများအတွက် လူမှုဖရးဆိုင်ရာတာဝန်များ ဖဆာင်ရွက်ပခင်း
ကုမ္ပဏီအရနပြင့် စီမံကိန်းလုြ်ငန်း (၇) နှစ်တာရောင် ွက်ခဲ့သည့် ကာလအတွင်း
ဝန်ထမ်း/ လုြ်သားများ၏ သက်သာရချာင်ချရိ း၊ ရနထိုင်စားရသာက်မှု အေင်ရပြရစရ း၊
လုြ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရြျာ် ွှေင်ရစရ း၊ ဘာသာရ းနှင့် ယဉ်ရကျးမှုဓရလ့ထုံးစံများကို ကိုးကွယ်ခွင့်
ှိရ းများကို ရအာက်ြါအတိင
ု ်း ရောင် ွက်ရြးခဲ့ြါသည် လူြျု/လူ
ိ လွတ် ဝန်ထမ်းလုြ်သားများအတွက် ရနထိင
ု ် န်အိြ်ရောင်များ စနစ်တကျ
ထား ှိမြီး

အိမ်ရထာင်သည်ဝန်ထမ်း၊

လုြ်သားများအတွက်

အိမ်ရထာင်သည်

လိင
ု ်းခန်းများ သီးပခား ရောက်လြ
ု ်ရြးထားြါသည်၊
 စားရသာက်ရ းအတွက် ရန့စဉ် ထမင်း(၃) ကကိမ်ရကျွးရမွးမြီး ရန့လည်စာ၊ ညရနစာ
များတွင် အသားဟင်းပြင့် စားသုံးနိုင် န် စီစဉ်ရြးြါသည်၊
 ညအချန်ိ တာဝန်ကျရသာ ဝန်ထမ်းများအတွက် အောရပြစားသုံးနိုင် န် ရခါက်ေွဲ
ထုြ်၊ ရကာ်ြီမစ်ထြ
ု ်များ ြုံမှန်ပြန့်ရဝရြးြါသည်၊
 ဝန်ထမ်းလုြ်သားများ၏ ရသာက်သုံးရ များ သန့် ှင်းစွာနှင့် လုရ
ံ လာက်စွာ

ှိရ း

စီမံ ရောင် ွက်ရြးထားမြီး ရသာက်ရ သန့်စက်ပြင့် ရ သန့်များ ထုတလ
် ုြ်ပြန့်ပြူး
ရြးြါသည်၊
 စားရသာက်ခန်းမတွင် တီြွီနှင့် ြွီေီယိုစက်များထား ှိပခင်း၊ သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်များ၊
သုတ သစာရြများ

ထား ှိရြးပခင်းပြင့်

အြန်းရပြမှုများ

ရောင် ွက်ရြးထားြါ

သည်၊
 ကျန်းမာရ းအတွက် လုြ်ငန်းခွင်ရေးခန်း၊ ရေးဝါးများနှင့် သူနာပြုေ ာ/ ေ ာမ
များ ထား ှိရြးပခင်း အရ းရြါ်လိအ
ု ြ်ြါက ကျည်ရတာက်ရြါက် တိုက်နယ် ရေးရုံ၊
စဉ့်ကူးမမို့၊ မန္တရလးမမို့ ရေးရုံများသို့ ြို့ရောင်ကုသရစပခင်းများ ရောင် ွက်ရြးထား
ြါသည်၊
 ဝန်ထမ်း/လုြ်သားများ၏ အရပခခံ

ြိုင်ခွင့်ပြစ်ရသာ လစာနှင့်စားစ ိတ်များ အချန်ိ မီ

ှိရစ န်စီမံရြးပခင်း၊ ခွင့်များခံစားနိုင်ရစ န် စီစဉ်ရြးပခင်းများ ရောင် ွက်လျက် ှိ
ြါသည်၊
 ဝန်ထမ်းများ၏ မှီခိသ
ု ူ သား/သမီးများ၏ ြညာရ းရထာက်ြံ့မှုများ၊ အလုြ်အကိုင်
အခွင့်အလမ်းများ
၁၂.၂

ှိရစရ းကိစ္စများ စီမံရောင် ွက်ရြးလျက် ှိြါသည်။

ဖဒသခံပြည်သူများ၏ လူမှုစီးြွားဖရးဆိုင်ရာ ေွံ့ပေိုးဖရးလုြ်ငန်းများ ဖဆာင်ရွက်မည့်
အစီအစဉ်
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းခွင်နှင့် အနီးေုံးရကျး ွာများပြစ်ရသာ ြါရြါရကျး ွာနှင့် ြျဉ်းရချာင်း

ရကျး ွာများတွင် ရပမသားလမ်းပြုပြင်ရြးပခင်း၊ ဘက်ဟိုးပြင့်လမ်း ှင်းရြးပခင်းများ ပြုလုြ်ရြး
ထားမြီး ာသီ မရ ွးသွားလာနိုင် န် စီစဉ်ရောင် က
ွ ်လျက် ှိြါသည်။ ထို့အပြင် ြျဉ်းရချာင်း

ရကျး ွာ၊ မူလတန်းရကျာင်းအတွက် လိုအြ်လျက် ှိရသာ စာသင်ရောင်ကိုလည်း ရောက်လုြ်
လှူေါန်းခဲ့ြါသည်။
ရေသခံပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရ းအတွက် ရေးရြးခန်းများ ရောက်လုြ်ရြးမြီး
ကျန်းမာရ း မှူးနှင့် သားြွားေ ာမများ ခန့်ထားနိုင်ရ းအတွက် စီမံရောင် ွက်သွားြါမည်။
လက် ှိတွင် ကုမ္ပဏီအရပခစိုက်စခန်း ှိ ကျန်းမာရ းရေးခန်းမှလည်း ရေသခံပြည်သူများ၏
ကျန်းမာရ းအတွက် ရစာင့်ရ ှာက်ရြးလျက် ှိြါသည်။ ရေသခံပြည်သူများ၏

င်ရသွးများ

ြညာသင် ကားတတ်ရပမာက် နိုင်ရစ န်အတွက် စာသင်ရကျာင်းများအတွက် ရငွအား၊ လူအား၊
ြစ္စညး် အား များပြင့် ြါဝင်ရောင် ွက်သွားြါမည်။
ရေသခံပြည်သူများ

တစ်ြက်တစ်လမ်းမှ

အြိုဝင်ရငွ

ှိရစရ း

စီမံကိန်းလုြ်ငန်း

အတွင်း ှိ သင့်ရလျာ်ရသာ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းရန ာများတွင် ရေသခံများခန့်ထားနိုင်ရ း စီမံ
ရောင် ွက်သွားြါမည်။
ဘာသာရ း၊
လှူေါန်းပခင်း၊

သာသနာရ းလုြ်ငန်းများအတွက်လည်း

ဘုန်းကကီးရကျာင်းများရောက်လြ
ု ်လူှ ေါန်းရြးမြီး

သိမ်ရကျာင်းရောက်လုြ်
ရေသခံပြည်သူများ၏

အသိြညာ နှင့် ဘာသာရ း အေုံးအမများ ခံယူနိုင်ရ း စီမံရောင် ွက်သွားြါမည်။
၁၂.၃ လူမှုစီးြွားဖရးဆိုင်ရာ ေွံ့ပေိုးဖရးလုြ်ငန်း (CSR) များအတွက် ရန်ြုံဖငွ လျာေားချက်
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အရနပြင့် ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထုတ်လုြ်ခွင့် ခွင်ပ့ ြုမိန့်

ှိ၍

ထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ချန်ိ တွင် လူမှုစီးြွားရ းေိုင် ာ ြွံ့မြိုးရ းလုြ်ငန်းများ
အတွက် ရေသတွင်း ှိရကျး ွာများ လမ်းြန်းေက်သွယ်မှု ြွံ့မြိုးတိုးတက်ရစရ း ရေသခံ
ပြည်သူများ၏ ြညာရ း၊ ကျန်းမာရ း၊ စီးြွားရ းတို့တွင် အရထာက်အကူပြု ြံ့ြိုးကူညီ
ရြးနိုင် န် ထုတလ
် ုြ်မှုကုန်ကျစ ိတ်၏ ၂ ာခိုင်နှုန်းကို လျာထားြါသည်။ ရေသြွံ့မြိုးရ း
လုြ်ငန်းများအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ကျြ်သိန်း(၃၀)ခန့် အသုံးပြုသွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ
လူမှုစီးြွား

ြွံ့မြိုးတိုးတက်ရ းလုြ်ငန်းများအတွက်

ရောင် ွက်ထား ှိမှု

မှတ်တမ်းဂုဏ်ပြု

လွှာများကို ဖနာက်ဆက်တွဲ(ဈ)တွင်ရြာ်ပြထားမြီး ရေသြွံ့မြိုးရ းလုြ်ငန်းများ ေက်လက်လုြ်ရောင်
သွား မည်ပြစ်ြါသည်။

ထြန္းေရႊစင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္
အေသးစားေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ လုပ္ကြက္အမွတ္(SGU -138A )
လုပ္ကြက္အနီးေက်းရြာမ်ားသို႔ ေဒသဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳႏွင့္ အလွဴေငြ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းထားမွဳစာရင္း
စဥ္
၁။

အေၾကာင္းအရာ

သင့္ေငြ

သင့္ေငြ

(က်ပ္)

စုစုေပါင္း (က်ပ္)

ပညာေရး က႑

(က)

320,000

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္(၂၀၁၅-၂၀၁၆)ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္း
ျပင္ပမူလတန္းပညာေရးအစီအစဥ္ ရန္ပံုေငြလွဴဒါန္းေငြ။

200,000

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ကံေတာင္ေက်းရြာဗုဒၶဘာသာထြန္းကားျပ
(ခ )

န္႔ပြားေရးအသင္းမွတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ေသာ
ေရႊမ်ိဳးဆက္စာၾကည့္တိုက္အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ

120,000

က်သင့္ေငြ လွဴဒါန္းျခင္း။

၂။

လူမႈေရး က႑
(က)

65,671,250

ကေလးၿမိဳ႕ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္
GWစပ္မ်ိဳးစပါး (10000)Kg ဖိုး လွဴဒါန္းျခင္း။

30,000,000

ပိေတာက္ခ်ပ္၊ကံေတာင္ကားလမ္းကြန္ကရိခင္းျပဳလုပ္
(ခ )

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စက္ယာဥ္၊ယႏၱရားအင္အား မ်ားျဖင့္
လွဴဒါန္းျခင္း၊အလွဴေငြလွဴဒါန္းျခင္း။

(ဂ )

(ဃ)

27,190,000

မႏၱေလးတုိင္း ေဒသၾကီးအတြက္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္(၂၅၀
လံုး *၃၅၂၅က်ပ္) လွဴဒါန္းျခင္း။

881,250

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္မွ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လွဴဒါန္းျခင္း။

500,000

ႏြယ္ရံု အာယုသုခ လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔
(င )

နိဗၺာန္ယာဥ္Toyota,Hilux,Japan
ႏွင့္ေရခဲေသတၱာအေအးအေခါင္း လွဴဒါန္းျခင္း။

(စ )

(ဆ)

ခႏၱီးၿမိဳ႕ နာေမတၱာတံတား(RC)ေဆာက္လုပ္ရန္ အလွဴေငြ

6,500,000

500,000

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီသို႔
အလွဴေငြ

100,000

မွတ္ခ်က္

စဥ္

၃။

အေၾကာင္းအရာ

သင့္ေငြ

သင့္ေငြ

(က်ပ္)

စုစုေပါင္း (က်ပ္)

က်န္းမာေရး

5,513,558

ကံေတာင္ေက်းရြာ က်န္းမာေရးေဆးခန္း၊မိခင္ႏွင့္
(က)

ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးရံုး၊အမ်ိဳးသမီးေရးရာရံုးခန္း
မ်ားအား ကုန္က်ခံေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း။

(ခ )

၄။

3,513,558

ႏြယ္ရံုေက်းရြာ အာယုသုခလူနာတင္ယာဥ္အတြက္
အလွဴေငြ လွဴဒါန္းျခင္း။

2,000,000

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးက႑
(က)

သစ္ပင္ပ်ိဳးပင္မ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊အသံုးျပဳေငြ

စုစုေပါင္း

8,500,000

8,500,000

80,004,808

80,004,808

မွတ္ခ်က္

၁၃.၀ မိုင်းြိတ်သိမ်းပခင်းအစီရင်ခံစာ
၁၃.၁ လုြ်ငန်းစတင်ဖဆာင်ရွက်ချန်ိ မှစတင်၍

ဖပမဆီလာွှ များအား သီးသန့်စုြုံ ေားရှမ
ိ ှု

အစီအစဉ်
မပြစ်မရနြယ် ှား မည့် အရြါ်ယံရပမေီလွှာအား လုြ်ငန်းခွင့်ပြုချက်
(Mine

ရောင် ွက်ချန်ိ

Development)

ရပမရအာက်လဏ
ှို ်

ှိသည်မှ စ၍

စတင်တူးရြာ်ပခင်း

ရောင် ွက်ချန်ိ ၊ ရန ာသတ်မှတ်၍ သီးပခားစုြုံထား ှိြါမည်။ မိုး ာသီတွင် ရ တိုက်စား
ရမျာြါပခင်းမ ှိရစ န် ရနွ ာသီတွင် ြုန်၊ မှုန်များ လွင့်ြါပခင်းမ ှိရစ န် အြုံး၊ အကာများ
ြုံးအုြ်ထားပခင်း၊

ပမက်ခင်းများ

စိုက်ြျုးထားပခင်
ိ
း

ပြင့်

ထိန်းသိမ်းထားလျက် ှိြါသည်။

အေိုြါ ရပမေီလာွှ အား မိုင်းြိတ်သိမ်းသည့်အချန်ိ တွင် ရန ာတကျ ပြန်လည် ြုံးအုြ်ပခင်းပြင့်
ရပမေီလာွှ ေုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်သွားြါသည်။
တူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းနှင့်ေက်စြ်ရသာ

လုြ်ငန်းများရ ကာင့်

ပြစ်ရြါ်လာရသာ

ကျင်းများ၊ ချုင်
ိ ့များ ှိြါက ြတ်ဝန်းကျင်ရပမလွှာအရနအထားရြါ်မူတည်၍ ရပမြို့၊ ရပမညှိပခင်း
များ ရောင် ွက်ြါသည်။ ရောင် ွက်မြီးရသာ ရပမလွတ်၊ ရပမလြ်ရန ာများတွင် သဘာဝ
ြတ်ဝန်းကျင်
စိုက်ြျုးပခင်
ိ
း၊

စိမ်းလန်းစိုရပြရစရ းအတွက်
ြုံးအုြ်မြီးရသာ

အသင့်ြျုးရထာင်
ိ
ထားရသာ

ရပမသားများရြါ်တွင်

ြျုးြင်
ိ များအား

ရေသနှင့်သင့်ရလျာ်ရသာ

အြင်များ

ပြန်လည်စိုက်ြျုးပခင်
ိ
းများ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
ရပမသားမြိုကျပခင်း၊ ပြတ်ရ ွ့ပခင်းနှင့် တိုက်စားမှုပြစ်နိုင်ရသာ ကျင်းရဟာင်းနံ ံများ၊
စြ် ကား

ရပမရန ာများ၊

ရပမစာြုံနံ ံများအား

ရသချာစွာစစ်ရေး၍

ရလှကားထစ်များ

ပြုလုြ်ပခင်း၊ ရပမထိန်းနံ ံများ ရောင် ွက်ပခင်း၊ ရပမေီလာွှ များအား မိုး ာသီတွင် ရ တိုက်စား
၍ ရမျာြါပခင်း မ ှိရစ န် နှင့် ရနွ ာသီတွင် ြုန်များ၊ အမှုန်များ အပြစ် လွင့်ြါးပခင်း မ ှိရစ န်
အပမစ် ှည်ရသာ ရပမေီလွှာထိန်းပမက်ြင်များစိုက်ြျုးပခင်
ိ
းနှင့် မြိုကျပခင်းမ ှိရစ န် ရလှကား
ထစ် ြုံသဏ္ဍာန် ြုံရြာ်၍ ပြုပြင်ထန
ိ ်းသိမ်း ရောင် ွက်သွား မည်ပြစ်ြါသည်။
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင့်တွင် သီပခားသတ်မှတ်ထားရသာ ရန ာများတွင် စုြုံထား
ရသာ အရြါ်ယံရပမေီလွှာများအား မိုင်းြိတ်သိမ်းသည့်အချန်ိ တွင် ကျင်း၊ ချုင်
ိ ့ခွက်ပြစ်ရသာ
ရန ာများတွင်ပြည့်ပခင်း၊ မညီညာရသာလမ်းများတွင် ြို့ရြးပခင်းရောင် ွက်ြါမည်။ သဘာဝ
ြတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုရပြရစရ းအတွက် စုြုံကွင်းမှ အရြါ်ယံရပမေီလွှာများအား သစ် ွက်
ရေွး၊ ရပမရေွးများနှင့်ရ ာစြ်မြီး ရေသနှင့်ရလျာ်ညီရသာသစ်ြင်များ စိုက်ြျုးပခင်
ိ
းလုြ်ငန်းများ
လမ်းရဘးဝဲယာနှင့် သင်ရ
့ လျာ်ရသာရန ာများတွင် စနစ်တကျစိုက်ြျုးရြးသွ
ိ
ားမည် ပြစ်ြါသည်။
မိုင်းြိတ်သိမ်းမြီးရနာက် တူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းများမှ စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ စုြုံထား ှိမှု
များ (Waste Dump) နှင့် ဓါတုစွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ၏ ဓါတုရပြာင်းလဲမှုပြစ်စဉ်များရ ကာင့်
ြတ်ဝန်းကျင် ထိခက
ို ်မှုများပြစ်ရြါ်လာြါက ပြစ်ရြါ်လာသည့် ရပြာင်းလဲမှု ပြစ်စဉ်များအရြါ်
မူတည်၍ သတ္တုရြေကျွမ်းကျင်ြညာ ှင်၊ ဝန်းကျင်ရြေကျွမ်းကျင်ြညာ ှင်များနှင့် သယံဇာတနှင့်
သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းဝန်ကကီးဌာန၏ လမ်းညွှန်အကကံပြုမှုများအတိုင်း ပြန်လည်ကုစားရ း
အစီအစဉ်များ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

၁၃.၂ အတားအဆီးနံရံများေားရှိမှု
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင့်တွင် အတာအေီးနံ ံအပြစ်ကာ ံထားရသာ သစ်လုံးတိုင်နှင့်
ြျဉ်ပြားများအား မိုင်းြိတ်သိမ်းချန်ိ တွင် စနစ်တကျပြန်လည်ပြုတ်မြီး ကားပြင့်သယ်ရောင်ကာ
နီးစြ်မမို့များတွင် ပြန်လည်ရ ာင်းချြါမည်။ အသုံးမလိရ
ု တာ့ရသာ သစ်ဝါးများအားလည်း
ထင်းအပြစ် ပြန်လည်ရ ာင်းချ ြါမည်။
စွန့်ြစ်ရပမစာြုံများ၏ ရဘးနံ ံများတွင် ပမင်ကွင်းရကာင်းမွန်ရစရ းနှင့် တိုက်စားမှု
မ ှိရစရ း ခိုင်ခန့်မှု ှိရစ န် ရေသရြါက်ြင်များနှင့် ရပမထိန်းမျက်များ စိုက်ြျုးထားမည်
ိ
ပြစ်ြါသည်။ စွန့်ြစ်ရပမစာြုံြတ်လည်တွင်လည်း တိုက်စား၍အနည်အနှစ်များ ကျရ ာက်ပခင်း
မ ှိရစရ းအတွက် ရပမာင်းများ တူးရြာ်ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၁၃.၃ Underground Mining Method
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင့်တွင် Underground, Cut and Fill Method နည်းစနစ်
ကိုသာအသုံးပြု၍ စွန့်ြစ်ခဲစာများအား ြ်နားထားရသာ လှိုဏ်ဂူများအတွင်း ပြည်ထ
့ ားခဲ့မြီး
ပြစ်ြါသည်။ မိုင်းြိတ်သိမ်းချန်ိ တွင်တူးရြာက်ခဲ့ရသာ လှိုဏ်ဂူဝများအား စနစ်တကျရကျာက်သား
အဂေရတပြင့် ကာ ံ ြိတ်ေို့သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၁၃.၄ Open Pit Mining Method
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင့်တွင် Underground, Cut and Fill Method ကိုသာ
အသုံးပြု ရောင် ွက်ခဲ့မြီး Open Pit Mining Method အား အသုံးမပြုြါ။
၁၃.၅ ကျန်းမာဖရးနှင့် ဖေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖရး စစ်ဖဆးပခင်းအစီအစဉ်
မိုင်းြိတ်သိမ်းချန်ိ တွင် စီမံကိန်း ှိ ၀န်ထမ်းနှင့်လုြ်သားများ၏ ကျန်းမာရ း၊ ရဘးအန္တ ာယ်
ကင်း ှင်းရ းအတွက် စဉ့်ကူးမမို့နယ်ပြည်သူ့ရေးရုံကကီးမှ ေ ာဝန်များနှင့် ကုမ္ပဏီကျန်းမာရ းမှူး
တို့ပြင့် စစ်ရေးရောင် ွက်သွားြါမည်။
၁၃.၆ ဝန်ေမ်းများ ဖပြာင်းဖရွှေ့မည့်အစီအစဉ်
မိုင်းြိတ်သိမ်းချန်ိ တွင် ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် လုြ်သားများ
အား အပခားရ ွှေတူးရြာ်မည့် လုြ်ငန်းခွင်များတွင် ရ ွှေ့ရပြာင်းတာဝန်ရြးပခင်း၊ စီစဉ်ပခင်း
(သို့မဟုတ်) ရ ွှေတူး ရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်း ေက်လက်လြ
ု ်ကိုင်ရောင် ွက်ပခင်း မပြုရတာ့လျှင်
အပခားအသက်ရမွးဝမ်းရကျာင်း လုြ်ငန်းများလုြ်ကိုင်စားရသာက် န် ထိုက်သင့်ရသာ အ င်းအနှီး
ရထာက်ြံ့ပခင်း၊

ကုမ္ပဏီမှရောင် ွက်ရနသည့်လုြ်ငန်းများတွင်

ပြန်လည်ခန့်ထားပခင်းတို့

ရောင် ွက်သွားြါမည်။
၁၃.၇ အစားေိုးသစ်ြင်များ ပြန်လည်စိုက်ြျုးပခင်
ိ
း
မိုင်းြိတ်သိမ်းမြီးရနာက် စိုက်ြျုးိ န်အတွက် လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း Latitude 22º 36
38.2” N and Longitude 96º 11' 47” E ရန ာတွင် ကျွန်းြင် (၁၀၀) အား ကကိုတင်ြျုးရထာင်
ိ

ထားမြီး ပြစ်ြါသည်။ ၎င်းအပြင် နိုင်ငံရတာ် အစိုး မှ သတ်မှတ်ရြးသည့် ကုမ္ပဏီ၏
ရ ွှေလုြ်ကွက်အမှတ် SGU-138(A)၏ ဧက (၂၀)

ှိ အစားထိးု ကျွန်းစိုက်ခင်းကိုလည်း

ခန့်မှန်း Latitude 22º 34' 44” N and Longitude 96º 12' 16” E တွင် စိုက်ြျုးထား
ိ
ှိမြီး
စိုက်ြျုးရ
ိ းလုြ်သား (၃) ဦးပြင့် ကကိုတင် ပြုစုြျုးရထာင်
ိ
လျက် ှိြါသည်။

၁၃.၈ မိုင်းြိတ်သိမ်းပြီးကာလ ရန်ြုံဖငွလျာေားချက်
စီမံကိန်းအရနပြင့်

မိုင်းြိတ်သိမ်းမြီးကာလအချန်ိ တွင်သုံးစွဲ န်

န်ြုံရငွအား

ကျြ်သိန်း(၁၀၀)ထား ှိ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ အမှန်တကယ် သုံးစွဲသည်အ
့ ခါတွင်
သတ်မှတ် န်ြုံရငွ နှင့် လုရ
ံ လာက်မှု မ ှိြါက ထြ်မံထည်သ
့ ွင်း ရောင် ွက်သွားြါမည်။
၁၃.၉ မိုင်းြိတ်သိမ်းပခင်းအစီရင်ခံစာဖရးသားပခင်း
စီမံကိန်းမြိတ်သိမ်းမှီ (၆)လအလိတ
ု ွင် မိုင်းြိတ်သိမ်းပခင်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်
သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ မိုင်းြိတ်သိမ်းပခင်းနှင့် ြိတ်သိမ်းမြီးရနာက်အေင့်များတွင် ရ အ ည်
အရသွးနှင့်

ရပမထုအ ည်အရသွးတို့ကို

တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်း၊

ရလထုအ ည်အရသွးကို

တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်းများ စီမံရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ အေိုြါ ရ ၊ ရလ၊ ရပမ
အ ည်အရသွးတို့၏

တိုင်းတာစစ်ရေးချက်များကို

စီမံကိန်းစတင်ရောင် ွက်ချန်ိ က

တိုင်းတာထားရသာ Base Line Datas နှင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ပမန်မာနိုင်ငံ၊ အမျုးသား
ိ
ြတ်ဝန်းကျင်ေိုင် ာ အ ည်အရသွး(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု) လမ်းညွှန်ချက်ြါ စံချန်ိ စံညွှန်းများနှင့်
နှိုင်းယှဉ်၍ ပြစ်ရြါ်လာမည့် ရပြာင်းလဲမှုများကို ကျွမ်းကျင်ြညာ ှင်များပြင့် ပြန်လည်ကုစား
ရောင် ွက်မြီး မိုင်းြိတ်သိမ်းပခင်း အစီ င်ခံစာအား ရအာက်ရြာ်ပြြါအချက်များနှင့် အတူ
ရ းေွဲတင်ပြသွားမည်ပြစ်ြါသည် ဘူမိရြေေိုင် ာအချက်အလက်များ
 စွန့်ြစ်ရပမစာများအား စနစ်တကျစုြုံထား ှိမှု
 ရပမရြါ်ရ ၊ ရပမရအာက်ရ နှင့် ရပမထုအ ည်အရသွးတို့ကို (၃) လတစ်ကကိမ်တိုင်းတာ
စစ်ရေးပခင်း
 ရလထုအ ည်အရသွးကို (၆) လတစ်ကကိမ် တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်း
 တူးရြာ်မြီး လှိုဏ်ဂူများအား စွန့်ြစ်ရပမစာများနှင့် ပြန်လည်ပြည်ပ့ ခင်း
 ြိတ်သိမ်းထားရသာ လှိုဏ်များ ရဘးအန္တ ာယ် ကင်း ှင်းမှု စစ်ရေးပခင်း
 အသုံးမပြုရသာ ရပမရန ာများမှ သဘာဝသစ်ရတာများ ထိန်းသိမ်းပခင်း
 အရောက်အဦများနှင့် လျှြ်စစ်ြိုင်းေိုင် ာ ြျက်သိမ်းပခင်း
 အသုံးပြုမြီး

ရပမရန ာနှင့်

စွန့်ြစ်ရပမစာြုံရန ာများအား

အစားထိုးသစ်ြင်များ

စိုက်ြျုးပခင်
ိ
း
 မိုင်းြိတ်သိမ်းမည့် လုြ်ငန်းအေင့်ေင့်အလိုက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစ ိတ်များ စိစစ်တွက်ချက်
ထားပခင်း

၁၄.၀ စီမံကိန်းြိတ်သိမ်းပခင်း
၁၄.၁ ဆက်စြ်ဧရိယာရှိ ဖချာင်းများ၊ ဖရတွင်းများ၊ ဖရကန်များ၊ ဖရေွက်ဖြါက်များမှ
ဖရနမူနာများယူ၍ တိုင်းတာမည့် အစီအစဉ်
စီမံကိန်းရောင် ွက်မည့် လုြ်ငန်းအေင့်ေင့်တွင် ရပမရြါ်ရ ၊ ရပမရအာက်ရ များ၊
စီမံကိန်းဧ ိယာမှ ြါရြါရချာင်းအတွင်းသို့စီး၀င်မည့်ရ များ၏ အ ည်အရသွးအား စွန့်ထုတ်
အ ည် အေင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကိုက်ညီရစရ းအတွက် လစဉ် (သို့မဟုတ်) ၆-လ
တစ်ကကိမ် ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှု့ ရောင် ွက်မည့် အစီအမံများ ချမှတ်ရောင် ွက်သွားြါမည်။
၁၄.၂ ဖပမဆီလာွှ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ ပြန်လည်စစ်ဖဆးမည့် အစီအစဉ်
မိုင်းြိတ်သိမ်းမြီ:ချန်ိ တွင် စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအေင့်ေင့်တွင် စိုက်ြျုးထားရသာ
ိ
ပမက်ြင်၊
သစ်ြင်များမှ ရလထု၊ ရပမထု၊ ရ ထု ညစ်ညမ်းမှုများကို ြယ် ှားပြစ်နိုင်ရသာရ ကာင့် ညစ်ညမ်း
မှုများ ရြျာက်ကင်း သွားနိုင်ြါမည်။ ညစ်ညမ်းမှုရလျာ့ြါးြရြျာက်ပခင်း

ှိ/မ ှိကို (၆)လ

တစ်ကကိမ်တိုင်းတာပခင်းပြင်လ
့ ည်းရကာင်း၊ လိုအြ်ြါက ဓာတ်ခွဲစမ်းသြ်ပခင်းပြင်လ
့ ည်းရကာင်း
ပြုလုြ်ရောင် ွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည်။
၁၄.၃ ဖလေုအရည်အဖသွး ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ ပြန်လည်စစ်ဖဆးမည့်အစီအစဉ်
ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ထုတ်လုြ်ပခင်းသည် စွန့်ြစ်ရပမစာ၊ စွန့်ြစ်ခဲစာနှင့် သတ္တုရိင
ု ်းစွဲဝင်ရသာ
ရပမစာများအား

သယ်ရောင် ြါကမိုးကာများပြင့်

ြုံးအုြ်သယ်ရောင်ပခင်း၊

ကားလမ်းနှင့်

စုြုံကွင်းကို ြုန့်မှုန့်ထွက် ှိလာပခင်းမ ှိရစ န် ရ ပြန်းပခင်း၊ ကျင်းရဟာင်းများတွင် ရပမစာများအား
စနစ်တကျြိသိြ်ပခင်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက်ထားလျက် ှိပခင်း၊ စက်ယန္တ ားရ ကာင့် မီးခိုးရငွ့များ
ထွက်လာနိုင်ရသာ်လည်း စက်ယန္တ ားအသုံးပြုသည့်အချန်ိ မှာ တိုရတာင်းပခင်း၊ လုြ်ကွက်နှင့်
ြတ်ဝန်းကျင်တွင် ရလရကာင်းရလသန့်

ှိပခင်း၊ သစ်ြင်ကကီးများ၊ စိမ်းလန်းဝါးရုံရတာနှင့်

ခခုံနွယ်များပြားပခင်း တို့ရ ကာင့် ရလထုအ ည်အရသွးမှာ ရကာင်းမွန်လျက် ှိြါသည်။ လက် ှိ
အရနအထားအ

ရလအ ည်အရသွးတိုင်းတာ စစ်ရေးပခင်းလုြ်ငန်းလည်း ရောင် ွက်ထား

ှိမြီး လိုအြ်ြါက စီမံကိန်းြိတ်သိမ်းချန်ိ တွင် ရလထုအ ည်အရသွးသည် အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်
ေိုင် ာအ ည်အရသွး(ထုတ်လွှတ်မ)ှု လမ်းညွှန်ချက်အတွင်း

/ှိ မ ှိ သိ ှိနိုင် န် စစ်ရေးတိုင်းတာ

သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၁၄.၄ စွန့်ြစ်ြစ္စညး် ၊ စွန့်ြစ်ဖရနှင့် ဓါတုဓာတ်ြစ္စညး် များ ကကင်းြါ၀င်မှု စစ်ဖဆးပခင်း
စွန့်ြစ်ြစ္စည်းများ၊ စွန့်ြစ်ရ များနှင့် စွန့်ြစ်ရပမစာများရ ကာင့် ြတ်၀န်းကျင်ထိခိုက်မှု
မ ှိရစရ းအတွက် ရစာင့် ကြ်၊ ကည့်ရှု့စစ်ရေးမည်အ
့ စီအမံများ ချမှတ်ရောင် ွက်သွားြါ
မည်။ ရပမေီလာွှ ြျက်ယွင်းမှု ှိသပြင့် မည်သည်အ
့ တိင
ု ်းအတာထိ ြျက်ယွင်းသွားသည်ကို
တိုင်းတာမြီး ရပမေီလာွှ အ ည်အရသွး ပြန်လည်ရကာင်းမွန် လာရစ န် ပြုပြင်ပခင်း၊ ပြေါး၊
ေိုင်ယာနိုက် စသည့် ဓာတ်ကကင်းများ မကျန်ရစ န် တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်း ပြုလုြ်သွားြါမည်။
စွန့်ြစ်ရ နှင့် အင်ဝိုင်းလှည့် ာမှ ထွက် ှိလာရသာ သဲစာများ၏ ပြေါး၊ ေိုင်ယာနိုက်
ဓာတ်ကကင်းများြါ၀င်မှုအား တိုင်းတာစစ်ရေးပခင်း၊ ညစ်ညမ်းမှု ှိြါက ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ရြးြို့မြီး
အမျုးသားြတ်
ိ
၀န်းကျင်ေိုင် ာ အ ည်အရသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များတွင်ြါ၀င်ရသာ

စွန့်ထုတ်အ ည်ေင့် သတ်မှတ်ချက်များ (Effluents Levels) ြါ Parameter များအား
ဓာတ်ခွဲစမ်းသြ်ပခင်း လုြ်ငန်းများ အား ရောင် ွက် သွားြါမည်။
၁၄.၅ ဖဆာက်လြ
ု ်ေားသည့် အဖဆာက်အဦနှင့်စက်များ ပြန်လည်ေယ်ရှားမည်အ
့ စီအစဉ်
စီမံကိန်းဧ ိယာအတွင်း ရကာင်းမွန်ပခင်းမ ှိရသာ အရောက်အဦများကိုလည်း စနစ်တကျ
ြျက်သိမ်းမြီး ြျက်သိမ်း ာမှထွက် ှိလာရသာ သစ်တိုသစ်စနှင့် အမှိုက်သရိုက်များကို ရပမကျင်းတူး၍
ပြာကျသည်အထိ

စနစ်တကျမီးရှို့သွားမည်ပြစ်ြါသည်။

လုြ်ငန်းသုံးစက်များကိုလည်း

ရသချာစွာပြုတ်သိမ်းမြီး လိုအြ်သည့်ရန ာများတွင် အသုံးပြု န်အတွက် ပြန်လည်သယ်ရောင်
သွားြါမည်။
ရကာင်းမွန်၍အသုံးပြုနိုင်ရသာ အရောက်အဦများအား ရေသြွံ့မြိုးရ း၊ ြညာရ း၊
ကျန်းမာရ း ေိုင် ာ ကဏ္ဍများအတွက် လွှဲရပြာင်းရြးနိုင်ရ း

ြ် ွာအုြ်ချုြ်ရ း အြွဲ့များ၊

ရေသအာဏာြိုင်များနှင့် ညှန
ိ ှိုင်းရောင် ွက်ပခင်းများ ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
၁၄.၆ ေုံးအုြ်ေားဖသာ ဖပမသားဖြါ်တွင် ဖဒသနှင့်သင့်ဖလျာ်ဖသာ အြင်များ ပြန်လည်
စိုက်ြျုးမည်
ိ
့ အစီအစဉ်
ြယ် ှားမြီးရသာ အရောက်အဦရဟာင်းရန ာများနှင့် တူးရြာ်ထားသည်က
့ ျင်းများကို
ရပမြို့ပခင်း၊ ရပမညှိပခင်း၊ ြယ် ှားထားရသာ အရြါ်ယံရပမေီလွှာများြုံးအုြ်၍ သစ် ွက်ရေွး၊
ရပမရေွးများနှင့်ရ ာစြ်မြီး ရေသနှင့်ကိုက်ညရ
ီ သာ သီးြင်၊ စားြင်နှင့် သစ်ြင်များအား
ပြန်လည်စိုက်ြျုးသွ
ိ ားြါမည်။ လုြ်ကွက်ဧ ိယာအတွင်း ကျွန်းြင် (၁၀၀) အား စိုက်ြျုးထားမြီ
ိ
း
ပြစ်ြါသည်။ ၎င်းအပြင် နိုင်ငံရတာ်အစိုး မှသတ်မှတ်ရြးသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ရ ွှေလုြ်ကွက်
အမှတ် SGU-138(A)၏ ဧက (၂၀) ှိ အစားထိးု ကျွန်းစိုက်ခင်းကိုလည်း ခန့်မှန်း Latitude
22º 34' 44” N and Longitude 96º 12' 16” E တွင် စိုက်ြျုးထား
ိ
ှိမြီး စိုက်ြျုးရ
ိ းလုြ်သား (၃)

ဦးပြင့် ပြုစုြျုးရထာင်
ိ
လျက် ှိြါသည်။
စိုက်ြျုးမြီ
ိ းသစ်ြင်များအတွက် ရ ရလာင်းပခင်း၊ ပြုစုြျုးရထာင်
ိ
ပခင်း၊ ထိန်းသိမ်းပခင်းများ
ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ စိုက်ြျုးမြီ
ိ းအြင်များ

ှင်သန်ကကီးထွားမှု

ှိရစ န်အတွက်

ရေသခံလုြ်သားတစ်ဦးရန့စားခန့်ထားပခင်း ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ရန့စားလုြ်သား
အား စိုက်ြျုးထားသည်
ိ
့ အြင်များကကီးထွားမှုအရပခအရန၊ ြျက်စီးမှုအရပခအရန၊ ြာရထးစိုက်ြျုးိ
မည့်အရပခအရနနှင့် အပခားလိုအြ်ချက်များ ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုရစြါမည်။ သစ်ြင်များရစာင့် ကြ်
ကည့်ရှုြျုးရထာင်
ိ
ရြးမည့်

ရေသခံရန့စားလုြ်သားအား

လိုအြ်ရသာြံ့ြိုးကူညီမှုများ၊

အုြ်ချုြ်မှုကိစ္စ ြ်များအား ကုမ္ပဏီစ ိတ်ပြင့် ရောင် ွက်ရြးမည်ပြစ်ြါသည်။
၁၄.၇ ရံြုံဖငွေားရှပိ ခင်း
စီမံကိန်းြိတ်သိမ်းမည်အ
့ ချန်ိ တွင်သုံးစွဲ န်
သည်။

အမှန်တကယ်

သုံးစွဲသည်အ
့ ခါတွင်

ထြ်မံထည့်သွင်း ရောင် ွက်သွားြါမည်။

န်ြုံရငွအား

ကျြ်သိန်း(၁၅၀)ထား ှိြါ

သတ်မှတ် ံြုံရငွနှင့်

လုရ
ံ လာက်မှုမ ှိြါက

၁၄.၈ လုြ်ကွက်ဧရိယာ ပြန်လည်အြ်နှံပခင်း
မိုင်းြိတ်သိမ်းမြီးချန်ိ တွင်

စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအတွက်

ယာယီ

ယူအသုံးပြုခဲ့ရသာ

လုြ်ကွက်ဧ ိယာအား ပြန်လည်အြ်နှံနိုင်ရ း၊ အမှတ်(၂)သတ္တုတွင်းလုြ်ငန်း၊ သစ်ရတာဦးစီး
ဌာနတို့၏ ညွှန် ကား ချက်နှင့်အညီ ရောင် ွက်သွားြါမည်။
၁၅.၀ ဖစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုစစ်ဖဆးပခင်း
စီမံကိန်းြိတ်သိမ်းမြီးရနာက် သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ြျက်စီးမှုများအား ပြုပြင်ပခင်း၊ သစ်ြင်များ
ပြန်လည် စိုက်ြျုးပခင်
ိ
း၊ စိုက်ြျုးမြီ
ိ း သစ်ြင်/ ြျုးြင်
ိ များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပခင်းများ ပြုလုြ် န်
အတွက် ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုစစ်ရေးပခင်းအြွဲ့ကို ရအာက်ြါအတိုင်း ြွဲ့စည်းသွားြါမည် မန်ရနဂျင်းေါရိုက်တာ

ဥက္ကဋ္ဌ

 ဝန်းကျင်ရြေြညာ ှင်

အတွင်းရ းမှူး

 စိုက်ြျုးရ
ိ းြညာ ှင်

အြွဲ့ဝင်

 ဘူမိရြေြညာ ှင်

အြွဲ့ဝင်

 ေါရိုက်တာ(၁)ဦး

အြွဲ့ဝင်

 စီမံကိန်းတာဝန်ခံ

အြွဲ့ဝင်

စီမံကိန်းြိတ်သိမ်းမြီးရနာက် (၅)နှစ်ခန့် ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုစစ်ရေးသွားမည်ပြစ်မြီး လိုအြ်ြါက
မူလ အရပခအရနနီးြါး ပြစ်သွားချန်ိ အထိ ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှုစစ်ရေးရ းအြွဲ့သည် သစ်ြင်၊ ရ ထု၊
ရလထု၊ ရပမထု အရပခအရနများကို (၆)လလျှင် တစ်ကကိမ် အစီ င်ခံစာတစ်ရစာင် တင်ပြသွားြါမည်။
စီမံကိန်းသက်တမ်းအတွင်း ရောင် ွက်ခဲ့သည့် အရပခအရနရြါ်မူတည်မြီး ြိတ်သိမ်းရ း စီမံချက်အား
စီမံကိန်းအေင့်လိုက်

ရတွ့ကကုံခဲ့ သည့်

ထွက်ကုန်နှင့် အကျုးအပမတ်
ိ
ထွက် ှိမှုအ

အရပခအရနများအရြါ်

အရပခခံကာ

ထုတ်လုြ်သည့်

န်ြုံရငွသုံးစွဲနိုင်မှု၊ လူမှုစီးြွားရ းအရပခအရန၊ သဘာဝ

ြတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရဂဟစနစ်ေိုင် ာ အရပခအရနများ ရြါင်းစြ်သုံးသြ်လျက် အရပခအရန နှင့်
ကိုက်ညရ
ီ အာင် ပြင်ေင်ရ းေွဲ ရောင် ွက်သွားမည် ပြစ်ြါသည်။

၁၆.၀ သုံးသြ်အကကံပြုတင်ပြချက်
မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊
ြါရြါရကျး ွာအနီး ှိ

ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊

စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊

ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ

နတ်ရတာင်ရကျး ွာအုြ်စု၊

ရ ွှေသတ္တုအရသးစားတူးရြာ်ထုတလ
် ုြ်ရ း

လုြ်ငန်းရောင် ွက်မှုရ ကာင့် နိုင်ငံရတာ်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ အကျုးစီ
ိ းြွားအတွက် သာမက ရေသခံ ပြည်သူ
လူထု၏ လူရနမှုဘဝများကိုြါ တိုးတက်ပမင့်မားလာရစမည်ဟု ယုံ ကည်ြါသည်။ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်
ထိခက
ို ်မှု

အနည်းေုံးပြစ်ရစ န်ရောင် ွက် ာတွင်

ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများသာမက

နိုင်ငံရတာ်

ဝန်ထမ်းများနှင့် ရေသခံပြည်သူများကနားလည်လက်ခံမြီး ြူးရြါင်းရောင် ွက်မှသာ သဘာဝြတ်ဝန်း
ကျင် ထိန်းသိမ်းရ းလုြ်ငန်းများ ရအာင်ပမင်နိုင်မည်ဟု သုံးသြ်မိြါသည်။ စီမံကိန်းဧ ိယာရေသ ှိ
ရေသခံပြည်သူများသည် လက်လုြ်လက်စား ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်ရ းလုြ်ငန်းများနှင့် လယ်ယာစိုက်ြျုးရ
ိ း
လုြ်ငန်းကိုသာ အဓိကလုြ်ကိုင်စားရသာက် ကြါသည်။ ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရ ွှေသတ္တုတူးရြာ်
ထုတ်လုြ်ရ းလုြ်ငန်းများ လုြ်ကိုင်ရောင် ွက်ချန်ိ တွင် ရေသခံများအတွက် အလုြ်အကိုင်များ ြန်တီး
ရြးနိုင်ပခင်း၊ စီြွားရ းြိုမိုရကာင်းမွန်လာပခင်းများ ပြစ်ရြါ်လျက် ှိမြီး သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု
ကိုလည်း စနစ်တကျကာကွယ်စီမံထားပခင်းရ ကာင့် ရေသခံများရကာင်းမွန်ရသာအကျုးစီ
ိ ြွား

ှိခံစား

နိုင်မည် ပြစ်ရ ကာင်း သုံးသြ်တင်ပြအြ်ြါသည်။
ကုမ္ပဏီအရနပြင့်
စနစ်ကို

ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းေုံးပြစ်ရစမည့်

အသုံးပြုရောင် ွက်ရသာ်လည်း

စီမံကိန်းရ ကာင့်လည်းရကာင်း၊

ရပမရအာက်တူးရြာ်ပခင်း
ြတ်ဝန်းကျင်ကုမ္ပဏီ

လုြ်ကွက်များရ ကာင်လ
့ ည်းရကာင်း ရေသခံလက်လြ
ု ်လက်စားအင်းများ ရောင် ွက်ရနပခင်းရ ကာင့်
လည်းရကာင်း၊ ေိုးကျုးသက်
ိ
ရ ာက်မှု၊ ရကာင်းကျုးသက်
ိ
ရ ာက်မှုများ
သည်။

ရပမရအာက်သတ္တုတူးရြာ်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်အ

သည်

ကာပမင့်နိုင်ရသာရ ကာင့်

ှိရနရ ကာင်း ရတွ့ ှိ ြါ

လုြ်ငန်းလည်ြတ်ရောင် ွက်ပခင်းကာလ

စီမံကိန်းတွင်ြါဝင်ရသာ

ေါရိုက်တာအြွဲ့နှင့်အတူ

ဝန်ထမ်း/

လုြ်သားများအရနပြင့် ဤအစီ င်ခံစာြါအစီအစဉ်များကို အရလးထားသိ ှိလိုက်နာ ရောင် ွက်သွား
န် ပြစ်ြါသည်။
လက် ှိအရပခအရနမှ ေက်လက်ပြစ်ရြါ်လာနိုင်သည့် သက်ရ ာက်မှုများအား ကာကွယ်
ထိန်းသိမ်း ရလျာ့ချနိုင်မည့်အစီအစဉ်များအား ြတ်ဝန်းကျင်ေိုင် ာ ကျွမ်းကျင်ြညာ ှင်ရှုရထာင့်မှ
ရ းသားတင်ပြထားြါသည်။

နိုင်ငံရတာ်အစိုး နှင့်

အကျုးတူ
ိ ရောင် ွက်ရသာ

လုြ်ငန်းတစ်ခု

ပြစ်ရသာရ ကာင့် နိုင်ငံရတာ်အစိုး ၏ ကျွမ်းကျင်ြညာ ှင်များ အြွဲ့မှလည်း စဉ်ေက်မပြတ် စစ်ရေး
ကတ်မတ် ရြးသင့်ရ ကာင်း အကကံပြု အြ်ြါသည်။
စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက် ာတွင် ရတွ့ကကုံ ရသာ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်အရြါ် ထိခိုက်မှု
ေိုးကျုးများအား
ိ
ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုစစ်ရေးရ းအြွဲ့များမှ အခါအားရလျာ်စွာ ရစာင့် ကြ် ကည့်ရှု
စစ်ရေးမြီး ကကိုတင်ကာကွယ်ရသာ နည်းလမ်းနှင့် ေိုးကျုးများကိ
ိ
ု ရလျာ့ချနိုင်ရသာ နည်းလမ်းများ
အသုံးပြု၍ စနစ်တကျစီမံကိန်း ချမှတ်လုြ်ရောင်နိုင်မှသာ သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ြတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းရ းဝန်ကကီးဌာနမှ ချမှတ်ထားရသာ

ည်မှန်းချက်များအတိုင်း ပြစ်ရပမာက် ရအာင်ပမင်နိုင်

မည် ပြစ်ြါရ ကာင်း သုံးသြ် အကကံပြုတင်ပြအြ်ြါသည်။

၁၇.၀ နိဂုံး
ထွန်းရ ွှေစင်သတ္တုရြာ်ရ းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်

မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊

ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊

စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရကျး ွာအုြ်စု၊ ဝါးြိုးချြ်ရေသ ှိ လုြ်ကွက်အမှတ် SGU-138(A) တွင်
ရ ွှေသတ္တုအရသးစားတူးရြာ်ထတ
ု ်လြ
ု ် န် ခွငပ့် ြုမိန့် လုြ်ကွက်တွင် ြတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီခံစာ
ပြန်လည် ရ းသား န်အတွက် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ထြ်မက
ံ ွင်းေင်းစစ်ရေးခဲ့မြီး ရ ၊ ရလ၊
ရပမတို့၏ အ ည်အရသွးနှင့် ေူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုတို့၏ ကကိမ်နှုန်း (dBA) တို့ကို တိုင်းတာစစ်ရေး
ခဲ့ြါသည်။ အေိုြါ တိုင်းတာစစ်ရေးချက်များသည် အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းေိုင် ာ
အ ည်အရသွး (ထုတ်လွှတ်မှုေိုင် ာ) လမ်းညွှန်ချက်များအတွင်း တည် ှိ ကြါသည်
စက်ယန္တ ားအနည်းငယ်ပြင့် လူအားကိုအသုံးပြု၍

ရ ွှေသတ္တုများအား တူးရြာ်ထတ
ု ်လုြ်

မည်ပြစ်မြီး ပြစ်ရြါ်လာနိုင်ရသာသဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်လာနိုင်မည့် အရ ကာင်းအ ာများ
ကိလ
ု ည်း ကကိုတင် ှာရြွရလ့လာမြီး အစီအမံများချမှတ်လုြ်ရောင်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ထိုအစီအမံများ
အတိင
ု ်း အကျုးသက်
ိ
ရ ာက်မှု
အပမန်ပြုပြင်မြီး

/ှိ မ ှိ ရစာင့် ကည့်ရလ့လာ၊ သုံးသြ်အရပြ ှာ၍ လိုအြ်ချက်များကို

ရကာင်းမွန်ရသာ လေ်များကို

မှတ်တမ်းတင်ထား၍

ရေသခံအာဏာြိုင်များနှင့်

ရေသခံပြည်သူလထ
ူ ုအား ြွင်လ
့ င်းပမင်သာစွာချပြရေွးရနွးမြီး အကကံဉာဏ်များ ရတာင်းခံသွားမည်
ပြစ်ြါသည်။
ယခုရ းေွဲတင်ပြခဲ့ရသာ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းရ းအစီအမံတွင် ပြစ်ရြါ်လာနိုင်
ရပခ ှိရသာေိုးကျုးများကိ
ိ
ု

အတတ်နိုင်ေုံး ှာရြွရြာ်ထုတ်၍

ထိခက
ို ်နိုင်မှုများကို

နည်းနိုင်သမျှ

နည်းရစ န် ကကိုတင်တွက်ချက်ရ းေွဲထားရသာ အစီအမံပြစ်ြါသည်။ အရပခအရနနှင့် အချန်ိ အခါအ
ပြစ်ရြါ်လာနိုင်ရသာ

ထိခက
ို ်မှုများကိုလည်း

ဤအစီအမံတွင်

ထည့်သွင်းြွဲ့စည်းထားရသာ

ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှု့ရ းအြွဲ့မှ သတိအစဉ်ဉာဏ်နှင့် ယှဉ်၍ ရပြ ှင်း ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်သည်။
ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အရနပြင့် စီမံကိန်းလုြ်ငန်းများ ရောင် ွက် ာတွင် နိုင်ငံရတာ်၏
အကျုးစီ
ိ းြွား၊ မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏အကျုးစီ
ိ းြွားနှင့် ရေသခံပြည်သူလထ
ူ ု၏ အကျုးိ စီးြွားပြစ်ထန
ွ ်း
ရစ န် ည် ွယ်မြီး လုြ်ရောင်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။ ထိသ
ု ို့လုြ်ရောင် ာတွင် သက်ေိုင် ာ ဥြရေ၊
နည်းဥြရေများ၊ လုြ်ထံးု လုြ်နည်းများ၊ စံချန်ိ စံညွှန်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
များအား ရလးစားလိုက်နာမြီး ြတ်ဝန်းကျင်ထခ
ိ ိုက်မှုအနည်းေုံးပြစ်ရစ န် ထိန်းသိမ်းလုြ်ရောင်၍
ြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအ င်ခံစာတွင်ြါဝင်ရသာ ြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းရ း စီမံချက်များ
အတိင
ု ်း ရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
ကုမ္ပဏီအရနပြင့် လုြ်ငန်းရောင် ွက်ရနစဉ်ကာလအတွင်းသာ ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု တာဝန်
ှိသည်ဟု မယူေဘဲ စီမံကိန်းြိတ်သိမ်းမြီးရနာက် ပြစ်ရြါ်လာမည့် ကကင်းကျန်ေိုးကျုးများအား
ိ
ေက်လက် ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုနိုင် န် (၅) နှစ် ေက်လက်စီမံရောင် ွက်သွားမည်ပြစ်ြါသည်။
ထိက
ု ဲ့သို့ ေက်လက်ထန
ိ ်းသိမ်း ရောင် ွက်သွားြါက သဘာဝြတ်ဝန်းကျင်ရဂဟစနစ်များ၊ လူမှု
စီးြွားရ းေိုင် ာများ ြွံ့မြိုးတိုးတက်မြီး စိမ်းလန်းသာယာ စိုရပြရသာ ြတ်ဝန်းကျင်ကို ရြာ်ရောင်
သွားနိုင်မည်ပြစ်ြါသည်။

မှီပငမ်း/ကျမ်းကိုးကားစာရင်း
မှီပငမ်းစာအုြ်စာတမ်းများ
၁။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွနလ
် ။ ြတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အစီ င်ခံစာ၊ ထွန်းရ ွှေစင် သတ္တု
တူးရြာ်ရ းကုမ္ပဏီလီမိတက်

လုြ်ကွက်အမှတ်

SGU
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(A)

ဝါးြိုးချြ်

ရ ွှေလုြ်ကွက်၊ နတ်ရတာင်ရကျး ွာအုြ်စု၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး။
၂။

၁၉၈၄-၂၀၁၇။ ဦးရဇယျာသိန်း (B.Sc, Geology) ၏ နှစ် (၃၀+) ရကျာ် လက်ရတွ့
လုြ်ငန်း အရတွ့အကကုံများနှင့် ရ းသားခဲ့ရသာ စာအုြ်စာတမ်းများ။

၃။

Eanle A.Ripley, etal,1996 ; Environmental Effects of Mining

၄။

ြတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရ းဦးစီးဌာန၏ (၇-၁၁-၂၀၁၆) က်စွဲြါစာအမှတ်၊
အီးအိုင်ရအ-၂/၉ (၉၃၇/ ၂၀၁၆) ပြင့် ထုတ်ပြန်ထားရသာ သတ္တုကဏ္ဍေိုင် ာ
စီမံကိန်းများအတွက် ြတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်

ကျမ်းကိုးကားစာရင်း
၁။

ပမန်မာ့သတ္တုတွင်းဥြရေ (၆.၉.၁၉၉၄)

၂။

ပမန်မာ့သတ္တုတွင်းနည်းဥြရေ (၃၀.၁၂.၁၉၉၆)

၃။

ပမန်မာ့သတ္တုတွင်းဥြရေကို ပြင်ေင်သည့် ဥြရေ (၂၄.၁၂.၂၀၁၅)

၄။

ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းဥြရေ (၃၀.၃.၂၀၁၂)

၅။

ြတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ းနည်းဥြရေများ (၅.၆.၂၀၁၄)

၆။

ြတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေန်းစစ်ပခင်းေိုင် ာ လုြ်ထုံးလုြ်နည်း ( ၂၉.၁၂.၂၀၁၅)

၇။

အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ေိုင် ာ အ ည်အရသွး(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု) လမ်းညွှန်ချက်များ
( အမိန့်ရ ကပငာစာအမှတ်- ၆၁၅/၂၀၁၅) (၂၉.၁၂.၂၀၁၅)

၈။

သစ်ရတာဥြရေ (၃.၁၁.၁၉၉၂)

၉။

မီးသတ်ဥြရေ(၂၀၁၂)

ဖနာက်ဆက်တွဲများ
က။

ကုမ္ပဏီ မှတ်ြုံတင်လက်မှတ်နှင့် ြုံစံ (၆/၂၆)

ခ။

ခွင့်ပြုမိန့်များ

ဂ။

ရပမြုံများ

ဃ။

လုြ်ငန်းရောင် ွက်မှုအေင့်ေင်ပ့ ြကားချြ်များ

င။

စွန့်ြစ်ြစ္စည်းထွက် ှိမှုစွန့်ထုတ်မည့် လုြ်ငန်းစဉ်ကားချြ်များ

စ။

ဓါတ်ခွဲစမ်းသြ်အရပြများ

ေ။

အများပြည်သူနှင့်တိုင်ြင်ရေွးရနွးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံများနှင့် ကန့်ကွက် န် မ ှိရ ကာင်း
ရထာက်ခံ ချက်များ

ဇ။

ရစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှု စစ်ရေးမည့် အစီအစဉ်ဇယားများ

ဈ။

ရေသြွံ့မြိုးရ းလုြ်ငန်း

နှင့်

လူမှုအကျုးပြုလု
ိ
ြ်ငန်းများ

ရောင် ွက်ထားမှုများ၊

လှူေါန်းမှုစာ င်း နှင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ
ည။

မှတ်တမ်းဓါတ်ြုံများ

ဋ။

ြတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ပြုစုသူ၏ အရ ကာင်းအ ာများ

ဌ။

ကုမ္ပဏီ၏ ကတိဝန်ခံချက်

ထွန်းရေွှေစင်သတ္တုတူးရော်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊ ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမမို့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရကျေးေွာအုြ်စု၊
ဝါးြိုးချေြ်ရေသေှိ လုြ်ကွက် (SGU-138A)၊ ရပမဧေိယာ(၂၀)ဧကတွင် ရေွှေသတ္တုတူးရော်ထတ
ု ်လြ
ု ်မှုလြ
ု ်ငန်းအတွက် တင်ပြလာရသာ
ြတ်ဝန်းကျေင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (Environmental Management Plan-EMP)အရြါ် စိစစ်ရတွ့ေှိချေက်နှင့် သုံးသြ်အကကံပြုချေက်မျေားအား
ပြန်လည်ပေည်စ
့ ွက်စာမျေက်နှာမျေား
စဉ်

ကနဦးသရောထား မှတ်ချေက်မျေား

စိစစ်ရတွ့ေှိချေက်မျေား

သုံးသြ် အကကံပြုချေက်မျေား

အစီေင်ခံစာြါ
ပေည်စ
့ ွက်စာ
မျေက်နှာမျေား

၁။

အကျေဉ်းချေုြ်အစီေင်ခံစာ

ပြန်လည်တင်ပြလာသည့်

အဆိုပြုစီမံကိန်းတွင် အသုံးပြု စက် အစီရင်ြေံစာတွင်အကျဉ်းြေျုြ်
ြစ္စည်းနှင့် ယန္တရားများ၊ သဘာဝြတ်ဝန်းကျင် စာအား

လိအ
ု ြ်သည်များကို

အနပြေအနန၊ ထုတ်လုြ်မှု လုြ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်၊ ပေည်စ
့ ွက်နော်ပြထားန ကာင်း
ရယူသုံးစွဲမည့်နရအရင်းအပမစ်၊ တစ်ရက်လျှင် စီစစ်နတွ့ရှိရြါသည်။
ထုတ်လုြ်နိုင်သည့်သတ္တုြမာဏ၊ ထွက်ရှိနပမစာ
ထားရှိမှု၊ စီမံကိန်း နဆာင်ရွက်မှုများန ကာင့်
ြတ်ဝန်းကျင်အနြါ်ထိြေက
ို ်မှုများ၊
လူထုနှင့်

တိုင်ြင်နဆွးနနွးပြေင်း၊

ပြည်သူ
ြတ်ဝန်း

ကျင်စီမံြေန့်ြေွဲမှုလုြ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုမည့်
ဘတ်ဂျက်

ြမာဏနှင့်

မိုင်းြိတ်သိမ်းမည့်

အစီအစဉ်နှင့်နဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်တက
ို့ ို
စီမံထားရှိမှုနှင့်

နစာင့် ကြ်

ကည့်ရှုပြေင်း

အစီရင်ြေံ စာအကျဉ်းြေျုြ်တက
ို့ ို နော်ပြရန်။

 အထူးသနဘာထား
အစီရင်ြေံ
ထြ်မံ

မှတ်ြေျက်နြးရန်
မရှိြါ။

၂။

စီမံကိန်းအရကကာင်းအော ရော်ပြချေက်
 စီမံကိန်းအန ကာင်းအရာနော်ပြြေျက်

ပြန်လည်တင်ပြလာသည့် အစီရင်ြေံစာ၏

စီမံကိန်းအရကကာင်း

စာမျက်နှာ(၂-၁၂)ထိတင
ွ ်စီမံကိန်း

အောရော်ပြချေက်

တွင်

တွင်

တစ်နန့မိုင်းြေွဲထတ
ု ်လြ
ု ်မည့် အန ကာင်းအရာများ၌နအာက်ြါ အြေျက်များ
နပြစာြမာဏတို့ကို
နော်ပြရန်နှင့် ကိုထြ်မံပေည်စ
့ ွက်၍နယဘု

ရအာက်ြါအချေက်အ

နုန်းစစ်ကန်များ၏အနရအတွက်

ပေည်စ
့ ွက် ရော်ပြေန်-

ယျနော်ပြထားန ကာင်း

တည်နနရာ အကျယ်အဝန်းတို့ကိုနော်ပြ စီစစ်နတွ့ရှိရြါသည်။
ရန်။
 ကုမ္ပဏီအန ကာင်းအရာ
 စီမံကိန်းအန ကာင်းအရာနော်ပြြေျက်
တွင်

ပြဒါးသုံးစွဲမှု

နရွှေသတ္တုသန့်စင်ရာတွင်

ရှိ/မရှိနှင့်
လုြ်ငန်းအ

ဆင့်လိုက် ရှင်းလင်းစွာနော်ပြရန်။
 စီမံကိန်းအန ကာင်းအရာနော်ပြြေျက်
တွင်

Underground

Mining

နော်မှုတွင်နပမပြိုကျမှုမရှိနစရန်
နဆာင်ရွက်ထားရှိရန်နှင့်
နပမနအာက်တူး

လက်မျေားကို

ထြ်မံ

 စီမံကိန်းလုြ်ကွက်

 စာမျက်နှာ

အတွင်းနှင့်အနီး ဝန်း

(၂),

နော်ပြြေျက်အပေစ်

ကျင်ရှိနရဦး နရထွက်

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်အမှတ်၊

နြါက်များ၊ ပမစ်ြေျာင်း

(၂.၂),

မန်နနဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့်

အင်းအိုင်

စာြိုဒ်(၂)

အေွဲ့ဝင်၊ ဆက်သွယ်ရန် လိြ်စာ၊

(ရှိြါက) ထည့်သွင်း

ေုန်းနံြါတ်နှင့်e-

နော်ပြရန်၊

များက

 စီမံကိန်းလုြ်ကွက်

mailလိြ်စာတို့ကို

အနီးဝန်းကျင်ရှိ

နော်ပြထားန ကာင်း၊
 စိမံကိန်းတည်နနရာအား UTM

အ

 စာမျက်နှာ
(၂),

ပြေားလုြ်ငန်းများ ကို

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

နော်မှုတွင်နလဝင်

အမှတ်များ ပေင့် နော်ပြထားပြီး

(တည်နနရာ၊

(၂.၂),

မွန်နစရန်

အနီးဝန်းကျင်ရှိနကျးရွာ များနှင့်

အကွာအနဝးနှင့်

စီစဉ်နဆာင်ရွက်ထားရှိမှုတို့အား

စာြိုဒ်(၃)

အကွာအနဝးတို့ကို နော်ပြထား

တကွ)

နော်ပြရန်။

န ကာင်း၊

နော်ပြရန်၊

နလထွက်နကာင်း

 စီမံကိန်းအန ကာင်းအရာတွင်နရွှေသတ္တ
ုုတူးနော်

မှုမှထွက်ရှိလာမည်စ
့ ွန့်ြစ်

 နရွှေသတ္တုသန့်စင်သည်လ
့ ုြ်ငန်း

ထည့်သွင်း

 နရွှေတူးနော်ထတ
ု ်

 စာမျက်နှာ

ကို နရွှေတူးနော် ထုတလ
် ုြ်သည့်

လုြ်သည့်အဆို ပြုစိမံ

(၈),

နပမစာနှင့် စွန့်ြစ်နရတို့၏ ြမာဏ/

အဆိုပြုစီမံကိန်းလုြ်ကွက်

ကိန်းလုြ်ကွက်

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

အမျုးိ အစားတို့အား နော်ပြရန်။

(SGU-138A)မှ

(SGU-138A)တွင်

(၂.၉),

ပြဒါးနှင့်

စာြိုဒ်(၂)

နကျာ်ြေန့်

အကွာ

(၂)မိုင်
အနဝးရှိ

ဆိုင်ယာ

နတ်နတာင်နကျးရွာအုြ်စု၊

နိုက်အသုံးပြု နဆာင်

ြါနြါနကျးရွာတွင်

ရွက်ပြေင်းရှိ/မရှိ ရှင်း

နဆာင်ရွက်

လျက်ရှိန ကာင်း၊

လင်းစွာ နော်ပြရန်၊

 စီမံကိန်းကို

 တူးနော်ပြေင်းတွင်

 စာမျက်နှာ

(၁.၄.၂၀၁၅)ရက်နန့မှ ယြေုအထိ

အသုံးပြုနသာ ယမ်း

(၈),

နဆာင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စီမံကိန်း

နှင်ဆ
့ က်စြ် ြစ္စညး်

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

ကာလအား(၇-၁၀)နှစ်ထိ

များအတွက်

(၂.၉),

လျာထားသတ်မှတ်ထား န ကာင်း၊

ြေျက်၊ရယူသည့် နန

စီမံကိန်းကာလအလိက
ု ်

ရာ၊စုနြါင်း ယမ်းတိုက်

နဆာင်ရွက်ြေဲ့နသာ၊ နဆာင်ရွက်

၏ တည်နနရာတို့ကို

ဆဲနှင့်ဆက်လက်နဆာင်

နော်ပြရန်။

ရွက်

မည့် လုြ်ငန်းများကို နယျဘုယျ
နော်ပြ ထားန ကာင်း၊
 စီမံကိန်းလုြ်ငန်းအား
Undergroung

Mining

Methodကို အသုံးပြုမည်ပေစ်ပြီး
(၆’x၆’)လိုဏ်တူး၍ ယမ်းအသုံး
ပြုတူးနော်ထတ
ု ်လြ
ု ်မည်

ပေစ်

န ကာင်းနှင့်

စီမံကိန်းလုြ်ငန်း

အဆင့်ဆင့်

နဆာင်ရွက်မှုကို

Flow

Chart

နှင့်တကွ

နော်ပြထားန ကာင်း၊
 စီမံကိန်းလုြ်ကွက်အတွင်းရှိ
အနဆာက်အအုံ

ြေွင့်ပြု

စာြိုဒ်(၃)

အနရအတွက်နှင့်

အသုံးပြု

ြစ္စညး် များ၊ စက်/ ယန္တရားများ
အနရအတွက်နှင့်

လုြ်သား/

ဝန်ထမ်းအနရအတွက်ကို
လည်းနကာင်း၊ တစ်နှစ်အတွက်
နလာင်စာဆီလုအ
ိ ြ်ြေျက်

ြမာ

ဏကိုလည်းနကာင်း နော်ပြထား
န ကာင်း
 နပမနအာက်နရနှင့် အကွာအနဝး
မှာမီတာ

(၅၀)ြေန့်ရှိန ကာင်း၊

တစ်နှစ်လျှင်နရလိုအြ်

ြေျက်ဂါ

လံ(၇.၅)သိန့်ြေန့်လအ
ို ြ်ပြီး
နပမနအာက်

တူးနော်ပြေင်းမှ

ထွက်ရှိသည့် နပမနအာက်နရကို
အသုံးပြုန ကာင်း၊
 ထုတလ
် ုြ်သည့်

ထုတက
် ုန်နှင့်

ထွက်ရှိမှုအပေစ်

နရွှေြါပြုန်း

နကျာက်ြမာဏ

တစ်နှစ်လျှင်

တန်(၁၅၀)ြေန့် ထွက်ရှိန ကာင်း၊
 အသုံးပြုဓာတုြစ္စညး် အြါအဝင်
ကုန် ကမ်း

ြစ္စညး် များအပေစ်

ယမ်းနှင့် ဆက်စြ်ြစ္စညး် များ၊
နလာင်စာဆီတက
ို့ ို

အသုံးပြု

မည်ပေစ်န ကာင်း၊

ယမ်းနှင့်

ဆက်စြ်ြစ္စညး် များကို မန္တနလး
ပမို့ (သို့) စဉ့်ကူးပမို့မှ ဝယ်ယူ၍
စုနြါင်းယမ်းတိုက်တွင်

သို

နလှာင်အသုံးပြု မည်ပေစ်န ကာင်း၊
 စွန့်ြစ်ြစ္စညး် (အစိုင်အြေဲ၊
အရည်၊အြေိုးအနငွ့)

အမျုးအ
ိ

စား/ြမာဏအပေစ်စွန့်ြစ်
နကျာက်ရိုင်းြမာဏ တစ်နှစ်လျှင်
တန်(၅၀၀)ြေန့်နှင့်

နပမနအာက်

နရတစ်နန့လျှင်ဂါလံ
(၂၅၀၀)ြေန့် ထွက်ရှိန ကာင်း၊
 နပမအသုံးြေျမှုအပေစ်

စီမံကိန်း

ဧရိယာသည်အထက်

မတ္တရာ

ကကိုးဝိုင်းအတွင်း

ကျနရာက်

နနပြီး တိရိစ္ဆာန်များ နဘးမဲ့ဇုန်
ဧရိယာ၊နရှးနောင်း

ယဉ်နကျး

မှုနယ်နပမဧရိယာ၊

နဒသြေံ

ပြည်သူများ၏စိုက်ြျုးိ

နမွးပမူ

နရး နပမဧရိယာတို့မှ လွတက
် င်း
နသာနတာရိုင်းနပမ
န ကာင်း။

ဧရိယာပေစ်

၃။

ရပမြုံနှင့်ကားချေြ်မျေား

ပြန်လည်တင်ပြလာသည့် အစီရင်ြေံစာ

စီမံကိန်းအနီးြတ်ဝန်းကျင်(၅)မိုင်

စာမျက်နှာ(၁၃)နှင့် နနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)တွင်

ရပမြုံနှင့်ကားချေြ်မျေားတွင် အဆိုပြုစီမံကိန်း၏

 စာမျက်နှာ

ြတ်လည်ရှိ တည်နနရာ၊ ဆက်စြ်နနရာများ၊ နပမြုံနှင့်ကားြေျြ်များတွင်

စီမံကိန်း

ဧရိယာကို

(၁၄),

နကျးရွာများ၊

နပမြုံနှင့်

လတ္တတ
ီ ွဒ်နှင့်

နြေါင်းစဉ်

အဆိုြါြုံ၏ နကာင်းကင်ဓာတ်ြုံများကို ထြ်မံပေည့်

နလာင်ဂျတွ
ီ ဒ်

(၃.၀)

ပြည်စ
့ ုံမှု
အညွှန်းများပေင့် စွက်နော်ပြထားနသာ်လည်း
နော်ပြနြးရန်နှင့်စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ ထွက်ရှိ မရှိန ကာင်း စီစစ်နတွ့ရှိရြါသည်။

အမှတ်များ(ဒီဂရီ၊

ရနာက်

မိနစ်၊စက္ကန့်)

ဆက်တွဲ

မှုနှင့်စွန့်ထုတမ
် ည်လ
့ ုြ်ငန်းစဉ်တက
ို့ ို

အသုံးပြု၍

(ဂ-၁)

ြါဝင်နသာ

ပမစ်နြေျာင်းများအားလုးံ လုြ်ကွက်၏
နပမြုံအညွှန်းများ၊

WGS-84Coordinate

လင်းစွာအညွှန်းများထည့်သွင်း၍
များပေင့်နော်ပြရန်။

ရှင်း
ကားြေျြ်

တည်နနရာပြ

နကာင်းကင်ဓာတ်ြုံ
(နပမြုံအညွှန်းများ)
ပေင့်ရှင်းလင်း
တိကျစွာ တိုင်းတာ
နော်ပြရန်၊
 စီမံကိန်းလုြ်ကွက်

 စာမျက်နှာ

၏ လုြ်ငန်း ြေွင်တွင်

(၁၄),နြေါင်းစ

သီးပြေားတည်ရှိနိုင်သ

ဉ်(၃.၀)

ည့်

ရနာက်ဆက်

ယာယီလမ်း

(temporary

တွဲ (ဂ-၂)နှင့်

roads)၊

(ဂ-၃)

အလုြ်သမားစြေန်း
(worker camps)၊
သတ္တုတူး
နော်သည်တ
့ ည်နန
ရာ

(mine

site)၊

ြစ္စညး် သိုနလှာင်ရုံ
များ(storage areas)၊
စွန့်ြစ် ပြုန်းနကျာက်ြုံ
(waste

rock

dumps)၊ နပမပြုပြင်
ရှင်းလင်း သည့်နနရာ
(cleared

areas)၊

နပမနအာက်နရစုက
န်နှင့်စွန့်ြစ်
အရည်စု

ကန်၊

အနြါ်ယံနပမ
ဆီလွှာသည့် တည်နန
ရာ၊ လက်ရှိ ြတ်ဝန်း
ကျင်ဆိုင်ရာ အြေျက်
အလက်များကို
(နလထု၊နပမထု၊
နပမနြါ်/နအာက်နရ၊
ဆူညသ
ံ ံ)

နမူနာ

နကာက်ယူတိုင်းတာ
သည့်

တည်နနရာ၊

စွန့်ြစ်အရည်

စွန့်

ထုတသ
် ည်တ
့ ည်နန
ရာ၊အနီး

ြတ်ဝန်း

ကျင်ရှိအပြေား

လုြ်ငန်း/
လုြ်ကွက်များ
စသည်တ့အ
ို ား
နော်ပြထားသည်စ
့ ီမံ
ကိန်း၏ လုြ်ငန်းြေွင်
အနပြေအနနပြ
နကာင်းကင်ဓာတ်ြုံ
ကို

(နပမြုံ

ညွှန်းများနှင့် တကွ)
နော်ပြရန်နှင့်
Layout
ထည့်သွင်း
နော်ပြရန်။

Planကို

၄။

ကတိကဝတ်

 အထူးသနဘာထား

့ စီရင်ြေံ
ပြန်လည်တင်ပြလာသည့် အစီရင်ြေံ ပြန်လည်တင်ပြလာသည်အ
စာအား

ကတိကဝတ်ပြုအြေန်းတွင် စာ၏

လက်မှတ် နရးထိးု နော်ပြရန်။

မှတ်ြေျက် နြးရန် မရှိြါ

စာမျက်နှာ(၁၄-၁၅)တွင်

အစီရင်ြေံစာနရးသားသူနှင့်
ကိန်းအဆိုပြုတို့၏

စီမံ

ကတိကဝတ်

များကိုလက်မှတ်နရးထိုး

နော်ပြ

ထားန ကာင်းစိစစ်နတွ့ရှိရြါ
သည်။
၅။

မူဝါေ၊ဥြရေနှင့် မူရောင်မျေား

ပြန်လည်တင်ပြလာသည့်

အစီ

မူဝါဒ၊ဥြနဒနှင့်

အေွဲ့အစည်း

အစီရင်ြေံစာတွင်လုက
ိ ်နာ
ရွက်ရမည့်

နဆာင် ရင်ြေံစာစာမျက်နှာ(၁၆-၂၀)ထိ
ဆိုင်ရာမူနဘာင်များတွင် နအာက်
နအာက်နော်ပြြါဥြနဒ၊ တွင်အဆိုပြုစီမံကိန်းမှ လိက
အြေျက်များကို
ပေည်စ
့ ွက်
ု ်နာ ြါ

နည်းဥြနဒများ၊လုြ်ထံးု လုြ်နည်း
များ

နှင့်

လမ်းညွှန်ြေျက်များကို ဆိုင်ရာမူနဘာင်များ ကိုပေည့်စွက်

ထည့်သွင်းနော်ပြရန်-

ြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းနရးဥ
ြနဒ (၂၀၁၂)

-

နော်ပြရန် ဥြနဒ၊နည်းဥြနဒများ၊
လုြ်ထံးု လုြ်နည်းများနှင့်

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

သည်။

လမ်း ညွှန်ြေျက်များတွင်

(၅.၃.၁ )

-

ဓာတုြစ္စညး် နှင့်

ဆက်စြ်

ြစ္စညး် များ

ြနဒ (၂၀၁၄)

ကာကွယ်တား

ြတ်ဝန်းကျင်ထြေ
ိ ိုက်မှုဆန်းစ

နည်းဥြနဒ (၂၀၁၆)
-

အန္တရာယ်မှ
ဆီးနရး

လုြ်ငန်းြေွင်သုံးနြါက်ကွဲ

လုြ်ထံးု လုြ်နည်း (၂၀၁၅)

နစတတ်နသာဝတ္တု ြစ္စညး်

အမျုးသားြတ်
ိ
ဝန်းကျင်ဆိုင်ရ

များဆိုင်ရာ ဥြနဒ(၂၀၁၈)

ုာအရည်အနသွး
(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု)

 စာမျက်နှာ(၁၈),

နော်ပြထားန ကာင်း စိစစ်နတွ့ရှိရ

ြတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ ်းသိမ်းနရးဥ

စ်ပြေင်းဆိုင်ရာ
-

မည်မ
့ ူဝါဒ၊ဥြနဒနှင့်အေွဲ့အစည်း

လမ်းညွှန်ြေျက်များ (၂၀၁၅)
-

ပမန်မာ့သတ္တုတွင်းဥြနဒ

-

သက်ဆိုင်သည်အ
့ ပြေား

ပြင်ဆင်သည့် ဥြနဒ (၂၀၁၅)

သတ်မှတ်ြေျက်

ပမန်မာ့သတ္တုတွင်းနည်းဥြနဒ

-

သစ်နတာဥြနဒ (၂၀၁၈)

-

သစ်နတာနည်း
ဥြနဒ(၁၉၉၅)
နတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝ
အြင်များ
ကာကွယ်နရးနှင့်သဘာဝ
နယ်နပမများ
နရးဥြနဒ(၂၀၁၈)

-

နရအရင်းအပမစ်နှင့်
ပမစ်နြေျာင်းများ

ထိန်းသိမ်း

နရးဥြနဒ(၂၀၁၃)
-

နရအရင်းအပမစ်နှင့်
ပမစ်နြေျာင်းများ

ထိန်းသိမ်း

နရးနည်းဥြနဒ (၂၀၁၆)
-

ဆိုင်ရာနည်းဥြနဒ (၂၀၁၂)

ပမန်မာ့သတ္တုတွင်းဥြနဒကို

များ (၂၀၁၈)

-

အလုြ်သမားအေွဲ့စည်း

 အဆိုပြုလုြ်ငန်းနှင့်

(၁၉၉၄)
-

-

နပမနအာက်နရအက်ဥြနဒ
(၁၉၃၀)

နိုင်ငံတကာ

များနှင့်
စံြေျန်ိ စံညွှန်း

များကိုလိုက်နာနဆာင်
ရွက်မည်ပေစ်န ကာင်း
နော်ပြရန်။

 စာမျက်နှာ(၁၈),
နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၅.၃.၁ ), စာြိုဒ်
(၂)

-

ဓာတုြစ္စညး် နှင့်ဆက်စြ်
ြစ္စညး် အန္တရာယ်မှ
တားဆီးကာကွယ်နရး
ဥြနဒ(၂၀၁၃)

-

TheExplosives
Substances Act(1908)

-

လူမှုေူလုံနရးဥြနဒ (၂၀၁၂)

-

အလုြ်သမားအေွဲ့အစည်း
ဥြနဒ(၂၀၁၁)

-

အနည်းဆုံးအြေန ကးနငွဥြ
နဒ(၂၀၁၃)

-

အလုြ်သမား
နလျာန ကးနငွအက်ဥြနဒ
(၁၉၅၁)

-

ပြည်သူ့ကျန်းမာနရးဥြနဒ
(၁၉၇၂)

-

ပမန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တြ်ေွဲ့
ဥြနဒ(၂၀၁၆)

-

TheEmergency Provision
Act (1950)

၆။

လက်ေှိြတ်ဝန်းကျေင်အရပခအရန
 စီမံကိန်းအနီးြတ်ဝန်းကျင်၏

ပြန်လည်တင်ပြလာနသာ
အစီရင်ြေံစာ၏စာမျက်

လက်ရှိြတ်ဝန်းကျင်အနပြေအနန
နှာ(၂၁- အားနော်ပြရာတွင်

နအာက်ြါအ

အနပြေအနနကို သိရှိထားမှသာ ၃၁)ထိတင
ွ ်လက်ရှိြတ်ဝန်းကျင်
လုြ်ငန်း
နဆာင်ရွက်သည့် အနပြေအနနအား
အတွက်န ကာင့်

နအာက်ြါအြေျက်

စီမံကိန်းအနီးြတ်ဝန်းကျင်

များကိုထြ်မံပေည်စ
့ ွက်၍

အနပြေအနန

ြေျက်များကို

ထြ်မံထည်သ
့ ွင်း

နော်ပြရန် လက်ရှိနပမနြါ်နရအရည်

နပြာင်းလဲပြေင်း နယဘုယျနော်ပြထားန ကာင်း
ကည့်ရှု စိစစ်နတွ့ရှိရြါသည်အဆိုပြုစီမံ
 အဆိုပြုစိမံကိန်းနဒသ၏

အနသွးအတွက် လုြ်ကွက်

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

အတွင်းရှိ

(၆.၁.၇)စာြိုဒ်

နရဦးနရထွက်

ရှိ/မရှိကိုနစာင့် ကြ်

နြါက်များ၊ပေတ်သန်းစီး

နိုင်မည်ပေစ်ပြီး

ဆင်းနနနသာစမ်းနြေျာင်း

ကိန်း န ကာင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိ

နပမမျက်နှသွင်ပြင်နှင့်

များနှင့်ပမစ်နြေျာင်း

လူမှုစီးြွားနှင့်

နပမဆီလာွှ အနနအထား၊

အိုင်များရှိြါကထြ်မံ

ဝန်းကျင်အနြါ် သက်နရာက်

နပမအသုံးြေျမှု၊ နပမလွှာပြတ်

နကာက်ယူ

နိုင်မှုနှင့်

နရွ့မှုနှင့်

တည်နနရာ

သဘာဝြတ်
သက်နရာက်မှု

ြမာဏတို့ကို

ဆန်းစစ်နိုင်

တိုက်စားမှုများ၊

တိုင်းတာ၍

(လတ်/နလာင်ဂျတွ
ီ ဒ်

မည်ပေစ်နသာန ကာင့် လက်ရှိ

အင်းအိုင်နြေျာင်းနပမာင်း

အမှတ်များပေင့်)၊

ြတ်ဝန်းကျင်အနပြေအနန

များဆိုင်ရာအြေျက်အလက်

ြေန်းအနပေ

အားတိုင်းတာ

များကိုနော်ပြထား

တကွ ြူးတွဲနော်ပြရန်၊

လိအ
ု ြ်ြါ သည်။

န ကာင်း၊

 အဆိုပြုစီမံကိန်းအနနပေင့်

 စီမံကိန်းလုြ်ကွက်ရှိ

(၂)

အင်း

ရာသီဥတုအနပြေအနန၊

နော်ပြရန်

 စာမျက်နှာ(၂၃),

ဓာတ်ြေွဲ

မိတ္တူတိန
ု့ ှင့်
 စာမျက်နှာ(၂၂),

 နလထု၊နပမနြါ်/
နပမနအာက်နရ၊

နပမထု
ဆူညသ
ံ ံ

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

အဝီစိတွင်းနရအား နရအရည်

လက်ရှိ ဆူညသ
ံ ံနှင့်လက်ရှိ

အနသွးဓာတ်ြေွဲစမ်းသြ်တိုင်း

အရည်အနသွး၊

နလထုအရည်အနသွးကို

တာရန်၊

နှင့်တုန်ြေါမှုတိ၏
ု့ လက်ရှိ

စာမျက်နှာ(၂၆)

တိုင်းတာသည်န
့ နရာ၊

အနပြေ

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

တိုင်းတာရရှိသည့်

သြ်တိုင်းတာပြေင်းအားဓာတ်ြေွဲ

တာသည့်

ရလဒ်အနပေ မိတ္တူနှင့်တကွ

ြေန်းရလဒ် Water Quality

နော်ပြထားန ကာင်း၊

(ရက်စွဲ)၊မှတ်တမ်း

နပမနအာက်နရများ

တွင်နရအရည်အနသွး

စမ်း

The Results Form ပေင့်

 စီမံကိန်းလုြ်ကွက်အတွင်း

အနနများကိုတင
ို ်း
အြေျန်ိ ကာလ

ဓာတ်ြုံများနှင့်
ထိန
ု နရာတွင်တိုင်းတာ

(၆.၁.၆)မှ

(၆.၁.၉) ထိ

နော်ပြရန်နှင့် တိုင်းတာသည့်

ရှိ

တည်နနရာနှင့်

နအာက်နရအရည်အနသွး

အန ကာင်းအရင်းတို့ကို

နှင့်နပမနြါ်အရည်အနသွး

နော်ပြရန်၊

တိုင်းတာရသည့်

အန ကာင်း

ရန်နရွးြေျယ်ရသည့်

 စီမံကိန်းလုြ်ကွက်သည်

အရင်းတို့အားWGS-84

(ြါနြါနြေျာင်းနရ)၊ နပမထု

Coordinate Point နပမြုံပေင့်

အရည်အနသွးတို့ကို နမူနာ

အထက်မတ္ထရာ

နော်ပြရန်။

နကာက်ယူ၍

တိုင်းတာ

အတွင်းတွင် ကျနရာက်နန

သည့် တည်နနရာ၊ ဓာတ်ြေွဲ

သပေင့် သစ်ြင်၊ သစ်နတာ

အနီး

ြေန်း အနပေ မိတ္တူ တို့နှင့်

နှင့်

ြတ်ဝန်းကျင်တွင် နလအရည်

တကွ နော်ပြထားန ကာင်း၊

၏လက်ရှိအနပြေအနနကို

 အဆိုပြုစီမံကိန်းအနနပေင့်
စီမံကိန်းဧရိယာ
အနသွး

နှင့်

တိုင်းတာပြေင်း၊

 စီမံကိန်းလုြ်ကွက်အနီး

ကကိုးဝိုင်း

ြိုမိုတိကျစွာ

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ (၆.၂)

ဆန်းစစ်

ဝန်းကျင်ရှိသစ်နတာ၊

နော်ပြနြးရန်နှင့်

တိုင်းတာပြေင်း နှင့် နပမအရည်

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများနှင့်

အလက်များကို

အနသွးတိုင်းတာသည့်

လူမှုြတ်ဝန်းကျင်တ၏
ို့

နကာက်ယူသည့် နည်း စနစ်

တည်နနရာနှင့်အနီး

လက်ရှိအနပြေအနနများကို

(သိ)ု့

ြတ်ဝန်းကျင်တို့ အား WGS-

နယဘုယျ

ြေျက်များကို နော်ပြရန်။

84 Coordinate Point ပေင့်

ဆန်းစစ်နော်ပြထား

ထိခက
ို ်နိုင်မှုမျေားနှင့်ရလျော့ြါးရစရေး

 စာမျက်နှာ(၂၇),

ဇီဝမျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ

အမှုန်အမွှားနှင့် အနံ့ထွက်ရှိမှု

နော်ပြရန်။
၇။

လက်ရှိနပမ

အြေျက်
ဆန်းစစ်

မှီပငမ်းကိုးကား

န ကာင်း။
ပြန်လည်တင်ပြလာသည့်

ထိြေက
ို ်နိုင်မှုများနှင့်

နလျာ့ြါး

ရဆာင်ေွက်မည့် အစီအစဉ်မျေား
 အဆိုပြုစီမံကိန်း

အစီရင်ြေံစာ၏ စာမျက် နှာ(၃၂- နစနရးအတွက် နဆာင်ရွက်မည့်
အနနပေင့် ၆၀)ထိတင
အစီအစဉ်များကို နော်ပြရာတွင်
ွ ်ထြေ
ိ ိုက်နိုင်မှုများနှင့်

သတ္တုတူးနော်ပြေင်း၊ နကျာက် နလျာ့ြါးနစနရးနဆာင်ရွက်မည့်
နအာက်ြါ
အြေျက်အလက်များ
နောက်ပြေင်းနှင့် မိုင်းြေွဲမှုများ အစီအစဉ်များကိုနယဘုယျ ဆန်း ကိုဆန်းစစ်၍အစီအစဉ်တကျ
န ကာင့် ထိြေက
ို ်မှုနှင့် နလျာ့ြါး စစ်နော်ပြထားန ကာင်း
နစနရးနဆာင်ရွက်မည့် အစီ နတွ့ရှိရြါသည်။

စိစစ် နော်ပြ ရန် အဆိုပြုလုြ်ငန်းနဆာင်

 စာမျက်နှာ(၄၀),

အစဉ် နော်ပြရန်။

ရွက်ပြေင်း

 အဆိုပြုစီမံကိန်းအနနပေင့်

န ကာင့်ထွက်ရှိ

နသာ

ြတ်ဝန်းကျင်

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၇.၄.၁)

မှ

မိုင်းြေွဲပြေင်းနှင့်သတ္တု

အနြါ်ထိြေင
ို ်နစနိုင်သည့်

စာမျက်နှာ (၄၄)

ရိုင်းများကကိတ်ြေွဲပြေင်းန ကာင့်

ဆူညသ
ံ ံ

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

ပေစ်နြါ်လာမည့် ထိြေက
ို ်မှုနှင့်

အရည်၊အြေိုးအနငွ့၊ အမှုန်

နလျာ့ြါးနစနရးနဆာင်ရွက်မ

အမွှားများ၊ အစိုင်အြေဲ၊ အနံ့

ည့် အစီ အစဉ်ကို နော်ပြရန်။

နှင့်

နှင့်

နဘး

တုန်ြေါမှု၊

အန္တရာယ်ရှိ

 အဆိုပြုစီမံကိန်း

အနနပေင့်

စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ

Underground

Mining

(အရည်၊အနငွ့၊ အစိုင်အြေဲ)

Methodပေင့်တူး
နပမနအာက်

နော်မှုတွင်

နလပြတ်လြ်မှု

တို့၏ထွက်ရှိမည့်
အပမစ်နှင့်

အရင်း

ြမာဏကို

န ကာင့်ထိြေိုက်နိုင်မှုအား

လည်းနကာင်း၊

မည်သို့

န ကာင့်ြတ်ဝန်းကျင်ရှိ

စီမံနဆာင်ရွက်ထား

သည်ကို နော်ပြ ရန်။

၄င်းတို့

နပမနြါ်/နအာက်နရ
အရည်အနသွး၊နလထု နှင့်
နပမထုအရည်အနသွး၊
နဂေစနစ်
(နတာနတာင်နှင့်ဇီဝ
မျုးစု
ိ ံမျုးကွ
ိ ဲများ)၊
ယဉ်နကျးမှု

အနမွအနှစ်

များ၊တိုက်စားမှု၊နုန်း
အနည်ကျမှုများ၊ လူမှုြတ်
ဝန်းကျင်

(ကျန်းမာနရး၊

နဘးအန္တရယ်ကင်းရှင်း

(၇.၄.၅.၂) ထိ

နရး) တို့အနြါ် ထိြေက
ို ်နိုင်
မှုများအား နည်းစနစ်တကျ
ဆန်းစစ်

နော်ပြရန်နှင့်

အမျုးသား
ိ

ြတ်ဝန်းကျင်

ဆိုင်ရာ

အရည်အနသွး

(ထုတလ
် ွှတမ
် ှု)
လမ်းညွှန်ြေျက်များ၊
အပြေားလိက
ု ်နာရမည့်
သတ်မှတ်
နိုင်ငံတ

ြေျက်များနှင့်
ကာစံြေျန်ိ စံညွှန်း

များြါ သတ်မှတ်ြေျက်များ
နှင့် အညီ ကဏ္ဍအလိုက်
ထိြေက
ို ်နိုင်မှုများ

ကိုတင
ို ်း

တာ နလျာ့ြေျပြေင်းလုြ်ငန်း
များအား

စီမံနဆာင်

ရွက်မည့်

အစီအစဉ်တိက
ု့ ို

နော်ပြရန်၊
 ထိြေိုက်မှုများအား မနလျာ့ြေျ

အနပြေအ  စာမျက်နှာ(၄၀),
နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
နနများကို နှိုင်းယှဉ်နော်ပြ
(၇.၄.၁)မှ
ရန်နှင့် ဆက်လက်နလျာ့ြေျ
မီနှင့်နလျာ့ြေျပြီး

နဆာင်ရွက်

မည့်အတိုင်း

အတာ/ြမာဏနှင့်
အစဉ်များကို

အစီ

သတ်မှတ်

စာမျက်နှာ (၄၄)
နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၇.၄.၅.၂) ထိ

နော်ပြရန်၊
 စီမံကိန်းနဆာင်ရွက်ပြေင်း
န ကာင့်သဘာဝနှင့်

လူမှု  စာမျက်နှာ(၅၄),

ြတ်ဝန်းကျင်အနြါ်

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ (၇.၇)

ထိြေိုက်နိုင်မှုအဆင့်အတန်း

မှ

ကို နည်းစနစ်တကျ ဆန်း

(၅၉) ထိ

စစ်ပြီး

တွက်ြေျက်ဆန်း

စစ်သည့်

နည်းစနစ်

ဆန်းစစ်ြေျက်ြုံစံ

စာမျက်နှာ

နှင့်

(မိတ္တူ)

တို့နှင့် တကွနော်ပြရန်၊
 နပမနအာက်တူးနော်ပြေင်းမှ

 စာမျက်နှာ(၄၅),

ထွက်ရှိသည်န
့ ရများမှ

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

အသုံးပြုပြီးြိုလျှနရ
ံ များကို

(၇.၄.၇စာြိုဒ် (၁)

ြတ်ဝန်းကျင်

ထိြေက
ို ်မှု

မရှိနစနရး

အတွက်

နဆာင်ရွက်မည့်
အစီအမံအား နော်ပြရန်၊
 နဘးအန္တရာယ်ရှိ
စွန့်ြစ်ြစ္စည်း များနှင့်ြလတ်
စတစ်အမှိုက်များ
အားမီးရှို့ပြေင်းအစား
အပြေားသင့်နတာ်သည့်
နည်းလမ်းများပေင့်
အစားထိးု နဆာင်ရွက်ရန်။

 စာမျက်နှာ(၅၂),
ဇယားနြေါင်းစဉ်
(၆)

၈။

နဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်
နရးအစီအစဉ်

(Emergency

Response Plan)
 အထူးသနဘာထားမှတ်ြေျက်

 အထူးသနဘာထားမှတ်ြေျ
က်နြးရန် မရှိြါ။

 အထူးသ
ဘာထားမှတ်ြေျက်နြးရန်
မရှိြါ။

နြးရန် မရှိြါ။
၉။

အမျေားပြည်သူနှင့်

ပြန်လည်တင်ပြလာနသာ

တိုင်ြင်ရဆွးရနွးပခင်းအစီအစဉ်
 နဒသြေံပြည်သူများ၊

အများပြည်သူနှင့်

တိုင်းြင်

နအာက်ြါ
အစီရင်ြေံစာ၏ စာမျက် နှာ(၆၉- နဆွးနနွးပြေင်းတွင်
၇၁)ထိတင
ွ ်
အများပြည်သူနှင့် အြေျက်များကို ထည့်သွင်းနော်ပြ

ဌာနဆိုင်ရာ အေွဲ့အစည်း များ၊ တိုင်ြင်နဆွး
နနွးပြေင်းအတွက် ရန်လုြ်ငန်းရှင်များ၊
 စာမျက်နှာ(၇၈),
နအာက်ြါအြေျက်များအား ပေည့်
 (၂၃.၁၁.၂၀၁၈)ရက်နန့
နကျးရွာအုြ်ြေျုြ်နရးမှူး
နြေါင်းစဉ်ြေွဲ (၉.၂),
စွက်နော်ပြထားန ကာင်း
နနာက်ြိုင်းတွင်
နဆာင်
များနှင့်
တိုင်ြင်နဆွးနနွး စိစစ်နတွ့ရှိရြါသည်။
ရွက်ြေဲ့သည့် နတွ့ဆုံနဆွး
စာြိုဒ် (၆)
သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ြုံ များ၊
 နဒသြေံပြည်သူများနှင့်
နနွးြွဲများရှိြါက
ထြ်မံ
အစည်းအနဝး

တက်နရာက်

မှတ်တမ်းများ၊

အများ

ပြည်သူနှင့်

တိုင်ြင်နဆွးနနွး

သည်တ
့ ည်နနရာအား
(Point)ပေင့် နော်ပြရန်။

နတွ့ဆုံနဆွးနနွးပြေင်း
များကို

(၂.၁.၂၀၁၈)နှင့်

ပေည်စ
့ ါက်နော်ပြနြးရန်၊
 အများပြည်သူနှင့် တိုင်းြင်  စာမျက်နှာ(၇၉),

(၂၃.၁၁.၂၀၁၈)ရက် နန့တို့

နဆွးနနွးပြေင်းရလဒ်၊

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

တွင်ကုမ္ပဏီ

အဆိုပြု

(၉.၅), စာြိုဒ် (၃)

အနပြေစိုက်

စီမံကိန်းအတွက်

စြေန်း၌နဆာင်ရွက်ြေဲ့

နရးဆွဲထားသည့် ြတ်ဝန်း

န ကာင်း၊

ကျင်စီမံြေန့်ြေွဲမှုအစီအစဉ်

 အများပြည်သူနှင့် တိုင်ြင်
နဆွးနနွးပြေင်းကို

(၃)လ

(EMP)တို့ကို

အများ

ပြည်သူမှအလွယ်တကူ

လျှင်(၁)ကကိမ် နဆာင်ရွက်

သိရှိနိုင် နစရန် ကုမ္ပဏီ၏

မည်ပေစ်န ကာင်း၊ သတင်း

Website (သို့) Online

အြေျက်အလက်ထတ
ု ်

Mediaများတွင် လွှင့်တင်

ပြန်ပြေင်းနှင့်

၁၀။

ရစာင့်ကကြ်ကကည်ရ
့ ှုပခင်းနှင့်
ေန်ြုံရငွလျောထားချေက်

ြက်သက်၍

ရန်နှင့်လွှင့်

တင်ထား

နဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

သည်L
့ ink(သိ)ု့

များကိုနယဘုယျ

ယူ

နော်ပြထား န ကာင်း။

များကို နော်ပြရန်။

ပြန်လည်တင်ပြလာသည့်

အစီ

အပြေားရ

နိုင်သည်န
့ ည်းလမ်း

နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုပြေင်းနှင့်

လျာထားြေျက်တွင်
နှာ(၇၂- ရန်ြုံနငွ
 ြတ်ဝန်းကျင်အနြါ် ထိြေက
ို ်မှု ၇၉)ထိနှင့်နနာက်ဆက်တွဲ (ဇ)တို့ နအာက်ြါအြေျက်
များအား
နလျာ့ြေျမည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ တွင် နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုပြေင်းနှင့် ထြ်မံထည့်သွင်းနော်ပြရန်နှင့် ထွက်ရှိလာမည့် စွန့်ြစ် ရန်ြုံနငွလျာထားြေျက်အား
 အစီရင်ြေံစာ၏
ထိြေက
ို ်  စာမျက်နှာ(၈၀),
ရင်ြေံစာ၏

စာမျက်

ြစ္စညး် များအနြါ်

နယဘုယျနော်ပြထားန ကာင်း၊

နိုင်မှုနှင့်

နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှု

နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုမည့် အစီအစဉ်

နဆာင်ရွက်မည့်

မည်အ
့ ကကိမ်အနရ

ဇယားတွင်အကကိုတည်

စဉ်များအြေန်းတွင် နော်ပြ

နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုရာတွင်

နဆာက်နရးအဆင့်နှင့်

ထားသည့်

နလျာ့ြါးနစနရး
အစီအ

လုြ်ငန်းစဉ်

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၁၀.၁.၁) စာြိုဒ်
(၃) မှ စာမျက်နှာ
(၈၅) နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

သုံးစွဲ မည့် Parameter များ တည်နဆာက်နရးအဆင့်တ့ို

များနှင့်စီမံကိန်းနဆာင်

ထည့်သွင်းနော်ပြရန်။

အတွက်သာ နော်ပြထားန ကာင်း

ရွက် ပြေင်း မှစွန့်ထုတမ
် ည့်

(၁၀.၁.၆) စာြိုဒ်

စိစစ်နတွ့ရှိရြါ သည်။

စွန့်ြစ်ြစ္စညး် များ

(၅) ထိ

(အစိုင်အြေဲ၊အရည်၊

အြေိးု

အနငွ့)ကိုနစာင့် ကြ်
ကည်ရ
့ ှုစစ်နဆးရန်နှင့်
နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုမည့်
အကကိမ်အနရအတွက်၊
အြေျန်ိ ကာလ၊ တည်နနရာ
နှင့်နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှု

မည်p
့ arameters

များကို

ထည့်သွင်း နော်ပြရန်၊
 လက်ရှိြတ်ဝန်းကျင်အနပြေ
အနနများသည်
လည်ြတ်စဉ်

လုြ်ငန်း
ကာလအ

တွင်းတွင် ကွာပြေားလာ မှု၊

 စာမျက်နှာ(၈၆)
,နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၁၀.၃)

ထိြေက
ို ်မှု ရှ/ိ မရှိ နစာင့် ကြ်
ကည်ရ
့ ှုစစ်နဆးနိုင်ရန်အ
တွက်Ambientရှိ
နပမနြါ်/နအာက်
နရအရည် အနသွး၊နလထု
အရည်

အနသွး၊နပမထု

အရည်အ

နသွး

နှင့်ဆူညသ
ံ ံတိက
ု့ ိုမူလ
တိုင်းတာ စစ်နဆးြေဲ့သည့်
နနရာများတွင်

တိုင်းတာ

စစ်နဆးရန်နှင့်

တိုင်း

တာမည့်

အနရ

အကကိမ်

အတွက်၊

အြေျန်ိ ကာလ၊

နစာင့် ကြ် ကည့် ရှုမည့်
Parameter

များအား

ထည့်သွင်းနော်ပြရန်၊
 နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုပြေင်းအစီ  စာမျက်နှာ(၈၈),
အစဉ်တွင်
စီမံကိန်း

လုြ်ငန်းမှ

စွန့်ထုတအ
်

နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

ရည်နှင့် အြေိးု အနငွ့ တို့၏

(၁၀.၄)နှင့်

စတင်စွန့်ထုတမ
် ည့် နနရာ
လိက
ု ်နာအမှတ် (Point of
Compliance) နနရာများ
ကိုလတ္တီတွဒ်နှင့်

စာမျက်နှာ(၈၅)၊
နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၁၀.၁.၆)

နလာင်ဂျတွ
ီ ဒ် အမှတ်များ
(ဒီဂရီ၊မိနစ်၊စက္ကန့်)

ပေင့်

နော်ပြရန်၊ ကျန်းမာနရးနှင့်
နဘးအန္တရာယ်
နရး

ကင်းရှင်း

စစ်နဆးပြေင်းတွင်

“ေုမ္မလင်း ပြည်သူ့နဆးရုံ
ကကီးမှ ဆရာဝန် များပေင့်
အပမဲမပြတ်

နစာင့် ကြ်

ကည်ရ
့ ှုစစ်နဆးသွားမည်ပေ
စ် န ကာင်းနော်ပြြေျက်အား
ပြန်လည်

ဆန်းစစ်နော်ပြ

ရန်၊
 နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုမှု
အစီအစဉ်

ဇယားတွင်

လုြ်ငန်းလည်ြတ်ပြေင်း
အဆင့်၌

နဆာင်ရွက်မည့်

လုြ်ငန်းစဉ်များကို နော်ပြ
ရန်၊

 စာမျက်နှာ(၈၆)
,နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၁၀.၃)

 အဆိုြါနဆာင်ရွက်မည့်
လုြ်ငန်း

 စာမျက်နှာ(၈၈),

စဉ်များအား

လက်နတွ့အနကာင်
အထည်နော်နဆာင်မည်
ပေစ် န ကာင်းနော်ပြရန်။
၁၁။

အေွဲအစည်းနှင့်

 သုံးစွဲမည့်
ပြန်လည်တင်ပြလာသည့်

ေန်ြုံရငွလျောထားချေက်
 အထူးသနဘာထားမှတ်ြေျက်
နြးရန်မရှိြါ။

အစီရင်ြေံစာ၏စာမျက်
တွင်

မရှိြါ

ကထြ်မံ ပေည်တ
့ င်းနဆာင်

နှာ(၇၉)

ရွက်မည်

ပေစ်

န ကာင်း

 အဆိုြါ

ရန်ြုံနငွလျာထားြေျက်ကို

စိစစ်နတွ့ရှိရြါသည်။

ရွက်မည်ပေစ်န ကာင်း
နော်ပြရန်။
စီမံကိန်းရကကာင့်

ထိခက
ို ်ခံစားေ

သူမျေားအရြါ် ေွံ့မေိုးမှု လုြ်ငန်းမျေား
ရဆာင်ေွက်မည့် အစီအစဉ်
 အထူးသနဘာထားမှတ်ြေျက်

 အထူးသနဘာထားမှတ်ြေျ

 အထူးသနဘာထားမှတ်ြေျ

က်နြးရန် မရှိြါ။

က် နြးရန်မရှိြါ။

နြးရန်မရှိြါ။
၁၃။

မိုင်းြိတ်သိမ်းပခင်း အစီေင်ခံစာ
 အဆိုပြုစီမံကိန်းအနနပေင့်
မိုင်းြိတ်သိမ်းြေျန်ိ တွင်

ပြန်လည်တင်ပြလာနသာ

(၁၁.၀)စာြိုဒ် (၂)

နဆာင်ရွက်မည့်  စာမျက်နှာ(၈၉)
လုြ်ငန်းစဉ်များအား
,နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
လက်နတွ့အနကာင်
(၁၁.၀)စာြိုဒ် (၂)
အထည်နော်နဆာင်

နော်ပြထားန ကာင်း

၁၂။

,နြေါင်းစဉ်ြေွဲ

ထည့်သွင်း နော်ပြ ရန်၊

အနကာင်အထည်

နော် နဆာင်ရွက်မည့် အေွဲ့အစည်း
နှင့်

နငွနှင့်လုံနလာက်မှု

ြတ်ဝန်းကျင်စီမံြေန့်ြေွဲမှု

အစီအစဉ်ကို

သတ်မှတ်ရန်ြုံ  စာမျက်နှာ(၈၉)

မိုင်းြိတ်သိမ်းပြေင်းအစီရင်ြေံစာ

အစီရင်ြေံစာ၏ စာမျက် နှာ(၈၄- တွင်

နအာက်ြါအြေျက်များအား

လုြ်ကွက်တွင်းထွက်ရှိနသာ

၈၈)ထိတင
ွ ်

နပမနအာက်နရများအား

နဆာင်ရွက်ြေျန်ိ မှစ၍

စီမံကိန်းစတင် ထြ်မံထည့် သွင်းနော်ပြရန်-

မည်ကဲ့သို့ နဆာင်ရွက်မည်ကို မိုင်းြိတ်သိမ်း
နော်ပြရန်။
အကကိုနဆာင်ရွက်

 မိုင်းြိတ်သိမ်းပြီးနနာက်
ြေျန်ိ အတွက်

လုြ်ငန်းများ၊စီမံကိန်း

စိုက်ြျုးနိ
ိ ုင်ရန်

ထားသည့်

ြျုးဥယျာဉ်
ိ
တစ်ြေုအား

ြိတ်သိမ်း

ကကိုတင်စီမံနဆာင်ရွက်

ပြေင်းအဆင့်နှင့်

ြိတ်သိမ်းပြီး

အဆင့်များတွင်

နဆာင်ရွက်

 မိုင်းြိတ်သိမ်းပြီးနနာက်
အြေျန်ိ ကာလတစ်ြေုအတွင်း

နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုစစ်နဆးမည့်

၌စွန့်ြစ်ြစ္စညး်

စုြုံထား

အေွဲ့နှင့်ကာလ၊

ရှိမှုများ(Waste

Dump)

စီမံကိန်းြိတ်သိမ်းမည်အ
့ ြေျန်ိ တွင်

နှင့်

အသုံးပြုမည်ရ
့ န်ြုံနငွလျာထားြေျ

များ၏ဓာတုနပြာင်းလဲမှု

က်တက
ို့ ို

ပေစ်စဉ်

စိစစ်နတွ့ရှိရြါသည်။

န ကာင်း

,နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၁၃.၇)

ထားရှိ ရန်၊

မည်လ
့ ုြ်ငန်းများ၊

နော်ပြထား

 စာမျက်နှာ(၉၅)

 စာမျက်နှာ(၉၄)
,နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၁၃.၁)စာြိုဒ် (၅)

ဓာတုစွန့်ြစ်ြစ္စညး်
များန ကာင့်ြတ်

ဝန်းကျင်ထြေ
ိ ိုက်မှုများ
ပေစ်နြါ်လာြါကပြန်လည်
ကုစားမည့်အစီအစဉ်ကို
ထည့် သွင်းနော်ပြရန်၊
 စီမံကိန်းအနနပေင့်

 စာမျက်နှာ(၉၆)

မိုင်းြိတ်သိမ်း ပြီးကာလ၌
သုံးစွဲရန်သီးပြေား
မည့်

ရန်ြုံနငွ

ြေျက်နှင့်

ထားရှိ
လျာထား

လုန
ံ လာက်မှု

မရှိြါက ထြ်မံထည်သ
့ ွင်း
နဆာင်ရွက် မည်ပေစ်န ကာင်း

,နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
(၁၃.၈)

နော်ပြရန်၊
 စီမံကိန်း
(၆

မြိတ်သိမ်းမှီ  စာမျက်နှာ(၉၆)
အလိုတွင်

)လ

မိုင်းြိတ်သိမ်းပြေင်းနှင့်

,နြေါင်းစဉ်ြေွဲ
ြေွဲ (၁၃.၉)

ြိတ်သိမ်းပြီးနနာက်
အဆင့်များအတွက်
စီမံနဆာင်ရွက်မည့်
လုြ်ငန်းစဉ်များကို
နနာက်ဆုံးရ

အြေျက်များ

ပေင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ၍
မိုင်းြိတ်သိမ်းပြေင်း
အစီရင်ြေံစာ
ကိုနရးဆွဲတင်ပြမည်ပေစ်
န ကာင်း နော်ပြရန်။

၁၄။ အရထွရထွအကကံပြုချေက်
 လုြ်ငန်းမြိတ်သိမ်းမီ (၆)လအတွင်း မိုင်းြိတ်သိမ်းပြေင်းအစီရင်ြေံစာကို ထည့်သွင်းနော်ပြရန်၊
 ြတ်ဝန်းကျင်ထြေ
ိ ိုက်မှု ဆန်းစစ်ပြေင်းဆိုင်ရာ လုြ်ထံးု လုြ်နည်း၊ အြိုဒ(် ၁၀၈)အရ ြတ်ဝန်းကျင်စီမံြေန့်ြေွဲမှု အစီအစဉ်၏ ဇယားြါအတိင
ု ်း
နစာင့် ကြ် ကည်ရ
့ ှုမှုအစီရင်ြေံစာကို ဝန်ကကီးရုံးသိ့ု (၆)လ တစ်ကကိမ် တင်ပြမည်ပေစ်န ကာင်း နော်ပြရန်၊
 အစီရင်ြေံစာပြန်လည်တင်ပြရာတွင်
ပြင်ဆင်နဆာင်ရွက်မှုအကျဉ်းကို

ပြန် ကားြေဲ့သည့်

သနဘာထားများအနြါ်

(၁)သနဘာထားမှတ်ြေျက်၊

အစီရင်ြေံစာတွင်

ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းပြေင်းအပြင်

(၂)ပြန်လည်ပေည်စ
့ ွက်ထည့်သွင်းြေျက်အကျဉ်း၊

(၃)မှတ်ြေျက်

စသည်ဇ
့ ယားပေင့် အကျဉ်းြေျုြ်ကို ထည့်သွင်းနော်ပြရန်၊
 ြတ်ဝန်းကျင်ထြေ
ိ ိုက်မှု ဆန်းစစ်ပြေင်းဆိုင်ရာ လုြ်ထံးု လုြ်နည်း၊ အြိုဒ(် ၁၀၂)အရ အဆိုပြု စီမံကိန်းန ကာင့် ထိြေက
ို ်ြေံစားရသူများအတွက်

အသက်နမွးဝမ်းန ကာင်းလုြ်ငန်းများ နှင့် ပြန်လည်ထန
ူ ထာင်နရးလုြ်ငန်းများ နဆာင်ရွက်ရန်၊
 အဆိုပြု စီမံကိန်းနှင့် ြက်သက်သည့် ြတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ပြေင်း အစီရင်ြေံစာကို စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မေုတ် Online
Media

များတွင်

လွှင့်တင်သွားရန်နှင့်

လွှင့်တင်ပြီးြါက

အဆိုြါဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့

ဝင်နရာက် ကည်ရ
့ ှုနိုင်သည့်

Link

သို့မေုတ်

ရယူနိုင်သည်န
့ နရာကို တင်ပြရန်၊
 အစီရင်ြေံစာြါ အြေန်းအလိုက် ြတ်ဝန်းကျင်ထြေ
ိ ိုက်မှုနလျာ့ြါးနစနရး နဆာင်ရွက်မည့်လုြ်ငန်းစဉ်များကို အကျဉ်းြေျုြ်၍ ကတိကဝတ်
ဇယားအပေစ် နော်ပြရန်၊
 ြတ်ဝန်းကျင်ထြေ
ိ ိုက်မှု ဆန်းစစ်ပြေင်းဆိုင်ရာ လုြ်ထံးု လုြ်နည်း၊ အြိုဒ(် ၇၇)အရ အစီရင်ြေံစာတင်ပြသည်အ
့ ြေါ အစီရင်ြေံစာ၏ Soft copy
ကိုြါ ြူးတွဲနြးြို့တင်ပြရန်။

နောက်ဆက်တွဲ (က)
ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်
ပုံစံ (၆/၂၆)

နောက်ဆက်တွဲ (ခ)
ခွင့်ပပုမိေ် ့များ

နောက်ဆက်တွဲ (ဂ)
နပမပုံများ

(SGU-138A)

(၂၀)

Part of One inch Map 93-B/2
96°12’00”E

96
22°37’06.00”
N
07

96°11’00”E

Layout Plan Map

97

N
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22°37’06.00”N
07

965064

967062
967061

969062
970061

06

96°12’00”E

96°11’00”E

06

967064

22°37’06.00”N

22°37’06.00”N
96

97

98

INDEX
(968062) (N 22°36’38.71”, E 96°11’45.71”)
(968062) (N 22°36’38.90”, E 96°11’45.70”)
(968063) (N 22°36’39.50”, E 96°11’48.80”)
(967062) (N 22°36’38.20”, E 96°11’47.00”)
(968063) (N 22°36’39.15”, E 96°11’45.75”)
Top Soil Dumping Site (968062) (N 22°36’39.00”, E 96°11’48.00”)
(100ft x 100ft)
Tailing Dumping Site
(150ft x100ft )

(967063) (N 22°36’38.02”, E 96°11’44.45”)

မန္တလေးတိုင်းလေသကြီး၊ ပြင်ဦးေွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ြူးမမို ့နယ်၊ နတ်လတာင်လြျေးရွာအုြ်စု၊
ဝါးြိုးချေြ်လေသရှိ ထွန်းလရွှေစင်သတ္တ ုတူးလော်လရးြုမ္ပဏီ၏ ေုြ်ြွြ် (SGU-138A)၊ လပမဧရိယာ
(၂၀)ဧြတွင် လရွှေတူးလော် ထုတ်ေုြ်မှုေုြ်ငန်း အတွြ် လြာင်းြင်ဓာတ်ြုံ ( Google Map)

965064 A

B 967064

967062

F

C 969062

SGU-138A
967061 E

D 970061

ေုြ်ြွြ် ဧရိယာ

စဉ်

ေုြ်ြွြ်လထာင့်တိုင်

၁။

A

22°36’45.50”N

96°11’40.00”E

965064

၂။

B

22°36’45.50”N

96°11’47.00”E

967064

၃။

C

22°36’39.50”N

96°11’52.00”E

969062

၄။

D

22°36’34.93”N

96°11’45.50”E

970061

၅။

E

22°36’34.93”N

96°11’46.00”E

967061

၆။

F

22°36’39.50”N

96°11’46.00”E

967062

ေတ္တ ီတွေ်

လောင်ဂျေီတွေ်

လပမြုံညွှေန်း

မန္တလေးတိုင်းလေသကြီး၊ ပြင်ဦးေွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ြူးမမို ့နယ်၊ နတ်လတာင်လြျေးရွာအုြ်စု၊ ဝါးြိုးချေြ်
လေသရှိ ထွန်းလရွှေစင်သတ္တ ုတူးလော်လရးြုမ္ပဏီ၏ေုြ်ြွြ် (SGU-138A)၊ လပမဧရိယာ
(၂၀)ဧြတွင် စီမံြိန်း၏ေုြ်ငန်းခွင် အလပခအလနပြ လြာင်းြင်ဓာတ်ြုံ ( Google Map)

965064

967064

967062

969062

967061

INDEX

970061

.

.

Mine site(968063)(N-22 36’39.0”, E-96 11’44.70”)

.

.

ေုြ်သားလောင် (968062)(N-22 36’39.52”, E-96 11’48.82”)

.

.

ဂိုလေါင်(968062)(N-22 36’38.40”, E-96 11’45.70”)

.

.

လေတိုင်းတာသည့်လနရာ(967062)(N-22 36’38”, E-96 11’47”)

.

.

စွန် ့ြစ်ပြုန်းလြျောြ်ြုံ(967063)(N-22 36’38.02”, E-96 11’44.45”)

.

.

လပမပြုပြင်ရှင်းေင်းလသာလနရာ(968062)(N-22 36’37.20”, E-96 11’48.95”)

.

.

လပမလအာြ်လရနမူနာလြာြ်ယူလသာလနရာ(968063)(N-22 36’38”,E-96 11’44”

.

.

စွန် ့ြစ်လပမစာနမူနာ လြာြ်ယူလသာလနရာ (967063)(N-22 36’38.02”, E-96 44’45”)

.

.

စွန် ့ြစ်အရည်စုြန်(968063)(N-22 36’38.02”, E-96 11’45.75”)
.

ေုြ်ငန်းခွင်တွင်သီးပခားတည်ရှိနိုင်သည့် ယာယီေမ်း(969060)(N-22 36’33.95”,
.

E-96 11’52.05”)

ထွန်းရေွှေစင်သတ္တုတူးရော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ SGU-138(A) ၏ လုပ်ကွက်နှင့် အရခြေစိုက်စြေန်း
တည်ရနောခပရခမပုံ

N

ထွန်းရေွှေစင်သတ္တုတူးရော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ SGU-138(A) ၏ လုပ်ကွကအ
် တွင်း အရောက်အဦရနောများနှင့်
ရလအေည်အရသွးတိုင်းတာသည့် တည်ရနောပပရပမပုံ

N

ထွန်းရေွှေစင်သတ္တုတူးရော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ SGU-138(A) ၏ အရခြေစိုက်စြေန်းအတွင်း အရောက်အဦရနောများနှင့် ဝန်းကျင်အရနအထားခြ ရခမြုံ

N

နောက်ဆက်တွဲ (ဃ)
လုပ်ငေ်းနဆာင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်ပပ
ကားချပ်

ရ ွှေသတ္တု တူးရော် န် ရောင် ွက် သည့် လုပ်ငန်းအေင့်ေင့်

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအေင့်ေင့်ကားချပ်များ

2

၁.၁

အကကိုတည်ဆောက် ခင်း
စီမံကိန်းအရွယ်အစား

(၂၀) ဧကရှိဆော လုပ်ကွက်

တပ်ေင်မှု

ဆလဖိစက်၊ မီးစက်၊ ဆရစက်၊ ဝင့်စက်များ၊ ဂန်းဆဖာက်စက်၊ ဆ မတူးစက်၊
လွန်တူးစက်

အေုံး ပုနည်းပညာ

ဆ မဆအာက်လှိုဏ်ဂူတူးဆဖာက် ခင်းနှင့် စိန်လွန်တူးဆဖာက် ခင်း

အဆ ခခံအဆောက်အအုံ

ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း၊ လုံ ခုံဆရးရဲကင်း၊ ရုံးခန်း၊ ထမင်းစားဆောင်၊
စားဖိုဆောင်၊ စတိုဆောင်၊ ယမ်းတိုက်၊ ဆလစက်၊ မီးစက်၊ ဝင့်စက်၊
ကားလမ်း

ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်

အကကိုတည်ဆောက်ဆရးကာလ၊
စမ်းေပ်တိုင်းတာဆရးလုပ်ငန်းများ
ဆောင်ရွက် ဆနေ ဖင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မရှိဆေးပါ

ကုန်ကကမ်းနှင့်အရင်းအ မစ်ေုံးစွဲမှု

ဆကျာက်ေားနှင်ဆ မစာများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်ေားများ၊ ဆလာင်စာ
ေီ (ဒီဇယ် ေီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်)၊ ယမ်းနှင့် ေက်စပ်ပစ္စည်းများ ေစ်ဆတာ
ထွက် ပစ္စည်းများ

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု

စွန် ့ပစ်ဆ မစာ၊ စွန် ့ပစ်ခဲစာများ၊ လူအေုးံ အဆောင် စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများ၊
မီးဖိုဆချာင်မှ ထွက်လာဆော စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အေုံး ပုပပီးဆော
ချိုးဆရ၊ ေုံးဆရများ၊ စက်ယန္တရားများမှ ထွက်လာဆော စက်ေီဆောင်း
များ၊ ဆေးခန်းေုံးပစ္စည်းများ

ထုတ်လွှတ်မှု

ဆ မဆပါ်ရှာဆဖွဆရးနှင့်ဆ မဆအာက်လှိုဏ်ဂူတူးဆဖာက်ရာတွင်
အေုံး ပု
ေည့် မီးစက်၊ ဆရစက်၊ ဆလစက်များမှ ထွက်ဆပါ်လာဆော မီးခိုးဆငွ ့များ၊
ဂန်းထိုးယမ်းခွဲရာမှ ထွက်ဆပါ်လာဆော ဆကျာက်မှုန်များ၊ ယာဉ်စက်
ယန္တရားများ ေွားလာလှုပ်ရှားမှုမှ ထွက်ဆပါ်လာဆော မီးခိုးဆငွ ့နှင့်
အနံ ့အေက်များ

အဆနှာက်အယှက် ဖစ်ဆစမှု

ယမ်းခွဲ ခင်း၊ ဖုန်မှုန် ့နှင့် အခိုးအဆငွ ့များ၊ စွန် ့ပစ်ဆရများ၊ အနံ ့အေက်၊
ေူညံေံနှင့် တုန်ခါမှုများဆကကာင့် လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အား အဆနှာက်အ
ယှက် ဖစ်ဆစပါေည်။
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၂.၁

တည်ဆောက် ခင်း
စီမံကိန်းအရွယ်အစား

(၂၀) ဧကရှိဆော ဆရွှေတ္တု တူးဆဖာ်ဆရးလုပ်ကွက်

တပ်ေင်မှု

ဇယား (၁.၁) ပါအတိုင်း

အေုံး ပုနည်းပညာ

ဇယား (၁.၁) ပါအတိုင်း

အဆ ခခံအဆောက်အအုံ

ဇယား (၁.၁) ပါအတိုင်း

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

စမ်းေပ်တိုင်းတာေဲကာလ ဖစ်ဆောဆကကာင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ
ဆောင်ရွက်နိုင် ခင်းမရှိဆေးပါ။

ကုန်းကကမ်းနှင့်အရင်း မစ်ေုံးစွဲမှု

ဆကျာက်ေားနှင့်ဆ မစာများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်ေားများ၊ ဆလာင်စာေီ
(ဒီဇယ်ေီ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်) ေစ်ဆတာထွက် ပစ္စည်းများ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု

ဇယား (၁.၁) ပါအတိုင်း

ထုတ်လွှတ်မှု

ဇယား (၁.၁) ပါအတိုင်း

အဆနှာက်အယှက် ဖစ်ဆစမှု

ဖုန်မှုန် ့နှင့် အခိုးအဆငွ ့များ၊ စွန် ့ပစ်ဆရများ၊ အနံ ့အေက်၊ ေူညံေံနှင့်
တုန်ခါမှုများဆကကာင့် လူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အား အဆနှာက်အယှက် ဖစ်ဆစ
ပါေည်။

4

၃.၁

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက် ခင်း
စီမံကိန်းအရွယ်အစား

ဇယား(၂.၁) ပါအတိုင်း

တပ်ေင်မှု

ဆလစက်၊ မီးစက်၊ဆရစက်၊ ဝင့်စက်၊ ဂန်းဆဖာက်စက်၊ ဆ မတူး
စက်၊ လွန်တူးစက်

အေုံး ပုမည့်နည်းပညာ

ဆ မဆအာက်လှိုဏ်ဂူတူးဆဖာက် ခင်း

အဆ ခခံအဆောက်အအုံ

ဇယား(၂.၁)ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

ေတ္တုရိုင်းတူးဆဖာ်ထုတ်လုပ်ရန်

ဆကျာက်ဆဖာက်

စက် ဖင့်

လွန်တူးဆဖာက် ခင်း၊ အီမာရှင်ယမ်းနှင့် ကက်ကို အေုံး ပု၍
ဆ မဆအာက်ေင်းကျင်းကို

တူးဆဖာက်ပါမည်။

ေတ္တုဆကကာ

တည်ရရ
ှိ ာ အဆနအထားအတိုင်း လှိုဏ်များ ေက်လက်ဆဖာက်
လုပ်၍ ေတ္တုရိုင်း တူးဆဖာ်ပါမည်။ ဆ မဆအာက်ရှိ တူးဆဖာ်
ရရှိဆော ဆရွှပါဆကျာက်များအား ဝင့်ချ် ဖင့် ဆမာင်းနှင်၍ ရဆော
လှိုဏ်ဂူ ပင်ပ ဆ မဆပါ်ေို ့ ေွဲေယ်ပါေည်။ ဆ မဆပါ်ဆရာက်ရှိ
လာဆော

ဆရွှပါဆကျာက်များကို

ဆ မေယ်ယာဉ်များ ဖင့်

အဆ ခစိုက်စခန်းရှိ ဆရွှထုတ်လုပ်ဆရးစက်ရုံငယ်ေုိ ့ ပို ့ဆောင်ပပီး
ဆရွှစင်ရရှိေည်အထိ ထုတ်လုပ်ပါမည်။
ကုန်ကကမ်းနှင့်အရင်းအ မစ်များ ေုံးစွဲမှု

ဆရွှစွဲဝင်ဆကျာက်ေား၊ ယာဉ်/စက်ယန္တရားများ၊ ဆလာင်စာေီ၊
ယမ်း၊ ေစ်ဆတာထွက် ပစ္စည်းများ နှင့်လူေားအရင်းအ မစ်

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု

ဇယား (၁.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

ထုတ်လွှတ်မှု

ဇယား (၁.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

ဆနှာက်အယှက် ဖစ်ဆစမှု

ဇယား (၁.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။
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၄.၁

ရပ်ေိုင်း ခင်း
စီမံကိန်းအရွယ်အစား

ဇယား (၃.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

တပ်ေင်မှု

လုပ်ငန်းရပ်ေိုင်းထားေ ဖင့် ဇယား (၂.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါ
ေည်။

အေုံး ပုနည်းပညာ

ဇယား (၃.၁) ပါ ဆ မဆအာက်တူးဆဖာ် ခင်း လုပ်ငန်းများအား
ရပ်နားထားပါမည်။

အဆ ခခံအဆောက်အအုံ

ဇယား (၃.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်

ဆ မဆအာက်တူးဆဖာ် ခင်းလုပ်ငန်းများအား ရပ်နားထားေ ဖင့်
ဆရွှထွက်ရှိမှု မရှိဆတာ့ဘဲ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် ရပ်နားထား
ပါမည်။

ကုန်ကကမ်းနှင့်အရင်းအ မစ်များ ေုံးစွဲမှု

လုပ်ငန်းများရပ်ေိုင်းထားေ ဖင့် ကုန်ကကမ်းနှင့် အရင်းအ မစ်
များ ေုံးစွဲမှု ရပ်နားထားပါမည်။

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှု

လုပ်ငန်းများ ရပ်ေိုင်းထားေ ဖင့် စွန် ့ပစ်ဆ မ၊ စွန် ့ပစ်ခဲစာ
ထွက်ရှိမှု မရှိဆတာ့ဘဲ မီးဖိုဆချာင်ေုံး၊ ဆေးခန်းေုံး၊ လူအေုးံ
ဆောင်စွန် ့ပစ် ပစ္စည်းများော ထွက်ရှိပါေည်။

ထုတ်လွှတ်မှု

ဆ မဆအာက်တူးဆဖာ်ဆရး လုပ်ငန်းများ ရပ်နားထား ေ ဖင့်
ဇယား (၃.၁) ပါ ထုတ်လွှတ်မှုများ မရှိနိုင် ဆတာ့ပါ။

အဆနှာက်အယှက် ဖစ်ဆစမှု

ဆ မဆအာက်တူးဆဖာ်ဆရးလုပ်ငန်းများ ရပ်နားထားေ ဖင့် ဇယား
(၁.၁)ပါ အဆနှာက်အယှက် ဖစ်ဆစမှုများ မရှိနိုင်ဆတာ့ပါ။
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၅.၁
၁

ပိတ်ေိမ်း ခင်း
စီမံကိန်းအရွယ်အစား

ဇယား (၄.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

တပ်ေင်မှု

ဇယား (၄.၁) ပါ တပ်ေင်ထားဆော စက်ယန္တရား ပစ္စည်းများ
စနစ်တကျ ဖုတ်ေိမ်းေည်းကာ

လိုအပ်ဆောဆနရာများေို ့

ပို ့ဆောင်ပါမည်။
အေုံး ပုနည်းပညာ

မိုင်းပိတ်ေမ
ိ ်းေွားပပီ ဖစ်ေ ဖင့် လုပ်ငန်းများ အားလုံး ရပ်ေိုင်း
ေွားပပီ ဖစ်ပါေည်။

အဆ ခခံအဆောက်အအုံ

ဇယား (၄.၁) ပါ ဖုတ်ေိမ်းထားဆော စက်ယန္တရားများ နှင့်
စက်ကရိယာများအား
လိုအပ်ဆောဆနရာများေို ့ စနစ်တကျ
ဆရွှ ဆ့ ပာင်း ပို ့ဆောင်ပါမည်၊ အေုံးမလိုဆတာ့ဆော အဆောက်
အဦများအား စနစ်တကျ ဖုတ်ေိမ်းပပီး လိုအပ် ဆော ဆနရာများေို ့
ဆရွှ ့ဆ ပာင်းပို ့ဆောင်ပါမည်။

ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်

မိုင်းပိတ်ေမ
ိ ်းေွားပပီ ဖစ်ေ ဖင့် လုပ်ငန်းများ အားလုံး ရပ်ေိုင်း
ေွားပပီ ဖစ်ပါေည်။

ကုန်ကကမ်းနှင့်အရင်းအ မစ်များ ေုံးစွဲမှု

မိုင်းပိတ်ေမ
ိ ်းေွားပပီ ဖစ်ေ ဖင့်

ကုန်ကကမ်းနှင့်

အရင်းအ မစ်

ေုံးစွဲမှုများ ရပ်ေိုင်းေွားပပီ ဖစ်ပါ ေည်။
စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှု

ဇယား (၄.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

ထုတ်လွှတ်မှု

မိုင်းပိတ်ေိမ်းေွားပပီ ဖစ်ဆောဆကကာင့် ထုတ်လွှတ်မှုများ မရှိနိုင်
ဆတာ့ပါ။

အဆနှာက်အယှက် ဖစ်ဆစမှု

ဇယား (၄.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။
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၆.၁

ပိတ်ေိမ်းပပီးကာလ
စီမံကိန်းအရွယ်အစား

ဇယား (၅.၁) ပါလုပ်ကွက်အား ပိတ်ေမ
ိ ်းပပီး ကာလဆနာက်
ပိုင်း နိုင်ငံဆတာ်ေို ့စနစ်တကျ ပန်လည် အပ်နှံပါမည်

တပ်ေင်မှု

မိုင်းပိတ်ေမ
ိ ်းေွားပပီ ဖစ်ေ ဖင့်

လုပ်ငန်းများ

အားလုံး

ရပ်ေိုင်းေွားပပီ ဖစ်ပါေည်။
အေုံး ပုနည်းပညာ

ကကင်းကျန်ေက်ဆရာက်မှုများမှ ဖစ်ဆပါ်လာေည့် ဆရ၊ ဆလ၊
ဆ မ အရည်ဆေွးများကို (၆)လ တစ်ကကိမ် ဓာတ်ခွဲစမ်းေပ်၍
ေက်ေိုင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနေို ့ အစီရင်ခံစာတင် ပပါမည်။

အဆ ခခံအဆောက်အအုံ

ဇယား (၅.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်

ဇယား (၅.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

ကုန်ကကမ်းနှင့်အရင်းအ မစ်များ ေုံးစွဲမှု

ဇယား (၅.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

စွန် ့ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှု

ဇယား (၅.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

ထုတ်လုပ်မှု

ဇယား (၅.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

အဆနှာက်အယှက် ဖစ်ဆစမှု

ဇယား (၅.၁) ပါအတိုင်း ဖစ်ပါေည်။

နောက်ဆက်တွဲ (င)
စွေ် ့ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုနှင့် စွေ် ့ထုတ်မည့်
ကားချပ်

နောက်ဆက်တွဲ (စ)
ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်နပြေများ

နောက်ဆက်တွဲ (ဆ)
အများပပည်သူနှင့်တိုင်ပင်နဆွးနနွးမှု
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

1
ထွန်းရေွှေစင်သတ္တုတူးရော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ေှိသူများသည် SGU-138(A) ရေွှေလုပ်ကွက်အတွင်း
ရေွှေသတ္တု တူးရော်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍
စဉ့်ကူးမမို ့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရကျးေွာအုပ်စုအတွင်းေှိ
ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်အနီးေှိ ရေသခံေွာသူ/သားများအား ရတွ ့ဆုံေှင်းလင်းချက်မှတ်တမ်း
ထွန်းရေွှေစင်သတ္တ ုတူးရော်ရေးကုမဏ
္ပ ီအရနဖေင့် ရေွှေအရသးစားထုတ်လုပ်ရေးလုပက
် က
ွ ်အမှတ် SGU138(A) နှင့် ပတ်သက်၍ စီမံကိနး် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မည့် အရဖခအရနများအား ရေသခံ ဖပည်သူလူထု
သိေှိရေး၊ ရေသလိအ
ု ပ်ချက်များ ဖေည့်ဆည်းရပးနိုင်ရေးတို ့အတွက် လိုအပ်ရသာ ရတွ ့ဆုံရဆွးရနွးမှုများကို
(၂.၁.၂၀၁၈)ေက်ရန ့တွင် ကုမ္ပဏီအရဖခစိုကစ
် ခန်းတွင် ရတွ ့ဆုံေှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။
ရတွ ့ဆုံေှင်းလင်းပွဲသို ့ စဉ်က
့ းူ မမို ့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရကျးေွာအုပ်စု ပျဉ်းရချာင်းေွာ၊ ပါရပါရကျးေွာ၊
ဝါးပိးု ချပ်ရကျးေွာများမှ ေပ်မိေပ်ေများ၊ ရကျးေွာအုပခ
် ျုပ်ရေးမှူးများနှင့် ောအိမမ
် ှူများမှ ဦးရဆာင်
ရဆွးရနွးကကမပီး ရေသခံရကျးေွာသား(၃၀)ဦးခန် ့ တက်ရောက်မပီး ကုမ္ပဏီဘက်မှ ကုမ္ပဏီမန်ရနဂျာ နှင့် ေုမန်ရနဂျာတို ့ ဦးရဆာင်၍ တာဝန်ေိသ
ှ ူဝန်ထမ်း(၈)ဦးခန် ့ တက်ရောက်ရသာ ရတွ ့ဆုံရဆွးရနွး ပွဖဲ ပုလုပခ
် ဲ့ပါသည်။
ကုမ္ပဏီမှ ဦးရဆာင်တက်ရောက်သူများ
စဉ်

အမည်

(၁)

ဦးလှဖမင့်

(၂)

ဦးရနမျိုးဦး

ောထူး
မန်ရနဂျာ
ေု-မန်ရနဂျာ

ရေသခံရကျးေွာများမှ ဦးရဆာင်တက်ရောက်သူများ
စဉ်

အမည်

ောထူး

(၁)

ဦးမမိုင်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ပါရပါရကျးေွာ)

(၂)

ဦးတင်ရအာင်မးို

ောအိမမ
် ှူး(ပျဉ်းရချာင်းရကျးေွာ)

(၃)

ဦးရမာင်

ောအိမမ
် ှူး(ဝါးပိုးချပ်ရကျးေွာ)

ရတွဆု
့ ံရဆွးရနွးပွဲတွင် SGU-138(A) လုပ်ကွက်မှ ရေွှေသတ္တု တူးရော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်
ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရေသခံရကျးေွာများသို ့ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ မေှိရစရေး၊ စွန် ့ပစ်ရေ၊ စွန် ့ပစ်ရဖမစာနှင့်
ဆူညံမှု၊ တုန်ခါမှုရကကာင့် ရေသခံရကျးေွာများသို ့ အရနှာက်အယှက် မဖေစ်ရစရေး၊ ဖေစ်ရပါ်လာနိုင်သည့် ဆိုးကျိုးများ
အနည်းဆုံးဖေစ်ရစေန် ရဆာင်ေွက်ရေးနှင့် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွက်သွားရေးတို ့ကို အဓိက ရဆွးရနွး
ခဲ့ကကပါသည်။
ရတွ ့ဆုံပဲတ
ွ ွင် မန်ရနဂျာဦးလှဖမင့်မှ ရဆွးရနွးော
ယခုထွနး် ရေွှေစင်ကုမဏ
္ပ ီ လုပ်ရဆာင်ရန ရသာ အရသးစား ရေွှေတူးရော်ရေးလုပ်ကွက်အမှတ် SGU138(A)သည် လွန်ခဲ့ရသာ (၄) နှစ်မှ စ၍ လုပ်ကိုငခ
် ွငေ
့် ယူရဆာင်ေွက်ခ့ဲဖခင်းဖေစ်ပါရကကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ အရနဖေင့်
ရဖမရအာက်တူးရော်ဖခင်း စနစ်ဖေင့် လှိုဏ်ရခါင်း(Tunnel) တူးရော် ရဆာင်ေွက်ထားခဲ့ရကကာင်း၊ လမ်းပန်း
ဆက်သွယ်ရေး

အခက်အခဲ၊

ကျွမ်းကျင်လုပသ
် ားအခက်အခဲများရကကာင့်

လုပ်ငန်းများ

ယာယီ ေပ်နား

ထားခဲ့ေရကကာင်း၊ ယခုနှစ်တွင် စတုတ္ထအကကိမ်သက်တမ်းတိုးဖမှင့်ရဆာင်ေွကမ် ပီး တည်ရဆာက်ရေး လုပ်ငန်း
များဆက်လက်ရဆာင်ေွကသ
် ွားမည်ဖေစ်ပါရကကာင်း၊

ကုမ္ပဏီအရနဖေင့်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုက
ိ ်မှု

အနည်းဆုံး

ဖေစ်ရစမည့် ရဖမရအာက်တူးရော်ဖခင်းစနစ်ကုိ အသုံးဖပု ရဆာင်ေွက်ရသာရကကာင့် ရဖမရပါ်/ရဖမရအာက် ရဖမအေည်
အရသွး၊ ရေအေည်အရသွး၊ ရလအေည်အရသွး၊ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုစသည့် သက်ရောက်မမ
ှု ျား နည်းပါးမည်
ဖေစ်ပါရကကာင်း၊ သို ့ောတွင် စီမံကိနး် လုပ်ငန်းများ၏ ထုံးစံအေ အနည်းအကျဉ်းသက်ရောက်မှုများ ေှိလာလျှင်
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လည်း၊ ရလျှာ့ချရစမည့် အစီအမံများ စီစဉ်ထားေှိမည်ဖေစ်ရကကာင်း၊ ကုမ္ပဏီအရနဖေင့် ရကျးေွာသူ၊ ရကျးေွာသား၊
အုပ်ချုပ်ရေးအေွဲ ့များနှင့် ေင်းနှးီ ကျွမ်းဝင်မပီးသား ဖေစ်ရသာရကကာင့် လိုအပ်ချက်နှင့် အခက်အခဲများ ေှိပါက
လည်း ေင်းနှီးပွငလ
့် င်းစွာ ရဆွးရနွးနိင
ု ်ပါရကကာင်း၊ ရေသခံများအရနဖေင့် လက်လုပ် လက်စားတူးရော်ရနရသာ
ကိုယ်ပိုင်အင်းငယ်များေှသ
ိ ည်ကို သိေှိပါရကကာင်း၊ ကုမ္ပဏီဧေိယာနှင့် လွတ်ကင်းရအာင် ရဆာင်ေွက်ရစလို
ပါရကကာင်း၊ ရအာက်ရဖခမှ လုပ်သားများ အချင်းချင်း ခိက
ု ေ
် န်ဖေစ်ပာွ းမှုများ မေှိရစလိရု ကကာင်း ရဆွးရနွး
ရဖပာကကားခဲ့ပါသည်
ပျဉ်းရချာင်းရကျးေွာမှ ောအိမ်မှူးဦးရအာင်တင်မိုးမှ ရဆွးရနွးောတွင-်
ထွန်းရေွှေစင်ကုမ္ပဏီအရနဖေင့် ယခင်က ပါရပါရကျးေွာအနီး ရေွှေလုပ်ကွက် SGU-51(A,B) ကိုလည်း
တူးရော်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ဘူးသဖေင့် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရကျးေွာလူထုမှာေင်းနှးီ ကျွမ်းဝင်မပီး ဖေစ်သလို
ကုမ္ပဏီမှ

ေွာသားများသို ့

အလုပ်အကိုင်များ

များစွာရပးနိင
ု ်ခဲ့ပါရကကာင်း၊

ယခုလို

ကုမ္ပဏီလပ
ု ်ငန်း

ဖပန်လည်စတင်ရဆာင်ေွက်မည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ဝမ်းသာစွာ ကကိုဆိပ
ု ါရကကာင်း၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက် ဧေိယာနှင့်
ရကျးေွာများမှာ

(၃)

မိင
ု ်ခန် ့ ကွာရဝးဖခင်း၊

ရဖမရအာက်တူးရော်မှုစနစ်ဖေင့်

ရဆာင်ေွက်ဖခင်းတို ့ရကကာင့်

ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခက
ို ်မှုမေှိနုင
ိ ်ရကကာင်းကို ရဆွးရနွးပါသည်။
ဝါးပိးု ချပ်ရကျးေွာမှ ောအိမမ
် ှူးဦးရမာင်မှ ရဆွးရနွးောတွင်ယခုအခါ ဝါးပိးု ချပ် ရကျးေွာ အနီးေှိ အဖခားကုမဏ
္ပ ီရေွှေလုပ်ကွက်များမှာ ေပ်နားထားရကကာင်း၊
ကုမ္ပဏီများ၏ ပံပ
့ ိုးကူညီမှု မေှိသဖေင့် ရကျးေွာဖခင်းဆက်လမ်းများ၊ လက်ပလ
ံ ှ-နတ်ရတာင်သုိ ့ သွားရသာ
လမ်းများမှာ ဆိုးေွားစွာ ပျက်စီးမှု ဖေစ်ရနရကကာင်း၊ ထွန်းရေွှေစင်ကုမဏ
္ပ ီအရနဖေင့် လုပ်ငန်းများ ဖပန်လည်
ရဆာင်ေွက်မည်ဆိုပါက

လမ်းဖပုဖပင်မှုများေှလ
ိ ာမည်ဖေစ်၍

ဝမ်းသာစွာကကိုဆိုပါရကကာင်း၊

ပျဉ်းရချာင်း/

ဝါးပိးု ချပ်ရေသသည် ေွံ ့မေိုးမှု နည်းပါးရသာ ရေသဖေစ်သဖေင့် ရေသေွံ ့မေိုးရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများကို
ဝိင
ု ်းဝန်းပံ့ပိုးရပးရစလိုရကကာင်း၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ ေွံ ့မေိုးလာရစေန်လည်း ရမျှာလ
် င့်ပါရကကာင်း ရဆွးရနွး
ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

SGU-138 (A) လုပ်ကွက် ရ ွှေသတ္တု တူးရော်ထုတ်လုပ်ရ းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍
ပါရပါရကျး ွာရေသခံပပည်သူများ နှင့် ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏလ
ီ ီမိတက်တို ့ ရတွ ့ဆုံမှု အစည်းအရေးမှတ်တမ်း
ရန ့စွဲ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိေ
ု င်ဘာလ ( ၂၃ ) က်
ထွန်းရ ွှေစင်ကမ
ု ္ပဏီလီမိတက်နင
ှ ့်

ပါရပါရကျး ွာရေသခံများ

ရတွ ့ဆုံပွဲအား(၂၃.၁၁.၂၀၁၈)ရန ့၊

ရန ့လည် (၃)နာ တ
ီ ွင် ပါပါရကျး ွာ၌ ကျင်းပခဲပ
့ ါသည်။
အစည်းအရေး စတင် ာတွင် ထွန်းရ ွှေစင်ကုမဏ
္ပ ီ၏ စီမံကိနး် တာေန်ခံ ဦးချမ်း ဦးရဆာင်ရသာ
တာေန် ိသ
ှ ူများမှ ကုမ္ပဏီ၏ ရ ွှေထုတ်လုပ်ပံအ
ု ဆင့်ဆင့်အား ရပပာဆို ှင်းလင်း တင်ပပခဲပ့ ပီး ပေစ်ရပါ်လာမည့်
ရေသအကျိုး ှိပုံများနှင့် ထိခက
ို ်နိုင်စွမ်းများကို သိသာထင် ှားစွာ သိ ှိနိုင် န်

ှင်းလင်းရပပာပပခဲ့ပါသည်။

ပါရပါရကျး ွာ၏ တာေန်ခံ ဦးပမိုင်နှင့် စီမံကိနး် တာေန်ခံ ဦးချမ်း ဦးရဆာင်ရသာ တာေန် ှိသူများမှ
ရဆွးရနွးပွအ
ဲ ား ကျင်းပခဲ့ပခင်းပေစ်ပါသည်။
ရကျး ွာတာေန်ခံ ဦးပမိုင်မှ မိမိတို ့အရနပေင့် ထွန်းရ ွှေစင်ကမ
ု ္ပဏီလမ
ီ ိတက်၏ SGU-138 (A)
လုပ်ကွက် ရ ွှေသတ္တ ု တူးရော်ရ းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို ့အရနပေင့် ကန် ့ကွက် န် မ ိပ
ှ ါရ ကာင်း၊
ရ ွှေသတ္တ ု တူးရော်ထတ
ု ်လပ
ု ်ရ းလုပ်ငန်းများမှ စွန် ့ပစ်ရပမစာများ၊ စွန် ့ပစ်ရ များနှင့် ဆူညံသံများသည်
လက် အ
ှိ ရနအထားတွင် မိမိတို ့ရကျး ွာအား သက်ရ ာက်မမ
ှု ျား နည်းပါးပါရ ကာင်း၊ ကုမ္ပဏီမှ ရကျး ွာ
ေွံ ့ပေိုးတိုးတက်ရ းလုပ်ငန်းများကို တတတ်တအား ကူညီရဆာင် ွက်ရပးသည့်အတွက်လည်း အထူးရကျးဇူး
တင် ှိပါရ ကာင်း၊ SGU-138 (A) လုပ်ကွက်အား မိမိတို ့ရကျး ွာမှ ကန် ့ကွက် န် မ ိပ
ှ ါရ ကာင်း စသည်ပေင့်
ရဆွးရနွးရပပာ ကားခဲ့ပါသည်။
ဦးစိနလ
် င်းမှ ထွန်းရ ွှေစင်ကမ
ု ္ပဏီ၏ စွန် ့ပစ်ရပမစာများနှင့် စွန် ့ပစ်ရ ကို မည်ကဲ့သို ့ စွန် ့ပစ်သည်ကို
ရမးပမန်း ာ ကုမ္ပဏီ၏ တာေန် ိသ
ှ ူ ဦးသန်းဦးမှ စွန် ့ပစ်ရပမစာများအား ကုမ္ပဏီ စုပုံကွင်းသို ့ စနစ်တကျ
အကာအ ံများ ထား ှိ၍ စွန် ့ပစ်လျက် ှိပါရ ကာင်း၊ ၎င်းစွန် ့ပစ်ရပမစာများကို ရကျး ွာ ေွံ ့ပေိုးရ း လုပ်ငန်း
များတွင် အသုံးပပုသွားမည်ပေစ်ပါရ ကာင်း၊ စွန် ့ပစ်ရ များကိုလည်း ရ စစ်ကန်များပေင့် အဆင်ဆ
့ င့် စစ်ယူပပီး
သတ်မတ
ှ ်ထားရသာ ရ အ ည်အရသွးစံချိန်စံညွှေနး် အတွငး်

ှိမှသာ စွန် ့ပစ်လျက် ိပ
ှ ါရ ကာင်း၊ ရ အ ည်

အရသွးကိုလည်း ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများ ပပုလုပ်ပပီး စစ်ရဆးလျက် ှိပါရ ကာင်း စသည်ပေင့်

ှင်းလင်းရပပာ

ကားခဲ့ပါသည်။
ရေသခံများဘက်မှလည်း ရေသေွံ ့ပေိုးရ းလမ်းပိုငး် များ ပျက်စီးခဲလ
့ ျှင် ဆက်လက်ကည
ူ ီ ပပုပပင်
ရပး န် တင်ပပခဲ့ ာ ထွန်းရ ွှေစင်ကမ
ု ဏ
္ပ ီ၏ SGU-138 (A) လုပ်ကွက်တာေန်ခံ ဦးချမ်းမှလည်း အဆိပ
ု ါ
အကူအညီရတာင်းဆိုမှုများ အားလုံးအား ကူညီလုပ်ရဆာင်ရပးမည် ပေစ်ပါရ ကာင်း၊ မိမိတို ့ ကုမ္ပဏီအရနပေင့်
ရေသခံများ၏ အခက်အခက်များ၊ အ ကံအဉာဏ်များကို သိ ှိနုင
ိ ်ရ း ပပည်သူ ့ဆက်ဆရံ းတာေန်ခံ အပေစ်
ကုမ္ပဏီေန်ထမ်းတစ်ဦးအား တာေန်ရပးအပ်ထားပပီးပေစ်ပါရ ကာင်း၊ ရေသခံများအရနပေင့် ၎င်းမှတစ်ဆင့်
ဆက်သွယ်၍ ကုမ္ပဏီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ရပပာဆိုနိုင်ပါရ ကာင်း၊ ကုမ္ပဏီ၏ SGU-138 (A)
လုပ်ကွက်ရ ကာင့် ရေသတွင် ထိခက
ို ်နိုင်မှုနည်းပါးပပီး ရေသတွင် အလုပအ
် ကိုင် အခွင့်အလမ်းများ
ရေသေွံ ့ပေိုးရ များကိုလည်း ကုမ္ပဏီမှ ဆက်လက်လပ
ု ်ရဆာင်သွားမည်ပေစ်ပါရ ကာင်း

ှိကာ

ှင်းလင်းတင်ပပခဲ့ပါ

သည်။ ထို ့ရနာက်ရေသ၏ အခက်အခဲများ သိ ှိရစ န်နှင့် ရေသေွံ ့ပေိုးတိးု တက်ရ းလုပ်ငန်းများအား

2
ကုမ္ပဏီမှ ဆက်လက် ကူညီရဆာင် ွက် န် ကုမ္ပဏီနှင့် ရေသခံပပည်သူရတွ ့ဆုံပဲအ
ွ ား ဆက်လက်ပပု လုပ် န်
သရဘာတူခဲ့ ကပပီး အစည်းအရေးအား ရန ့လည်(၄)နာ တ
ီ ွင် ရအာင်ပမင်စွာ ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
လက် ှိ ထွန်းရ ွှေစင်ကမ
ု ္ပဏီလီမိတက်၏ SGU-138 (A) လုပ်ကွက် တူးရော်ရ းလုပ်ငန်းများ
နှင့်ပတ်သက်၍ ပါရပါရကျး ွာရေသခံများ၏ သရဘာထားမှာ ရအာက်ပါအတိုင်းပေစ်ပါသည်ထွန်းရ ွှေစင်ကုမဏ
္ပ ီလီမိတက် SGU-138 (A) လုပ်ကွက်မှ စွန် ့ပစ်ရပမစာများ၊ စွန် ့ပစ်ရ များ၊
စက်ယန္တ ားများမှ ဆူညံသံများသည် လက် အ
ှိ ရနအထားအ ရကျး ာသူ/သားများအား အရနှာက်အယှက်
မပေစ်ပာွ းပခင်းနှင့် သဘာေပတ်ေန်းကျင် ထိခက
ို မ
် ှုနည်းပါးပခင်းတို ့ရ ကာင့် SGU-138 (A) လုပ်ကွကအ
် ား
ပါရပါရကျး ွာသူ/သားများမှ ကန် ့ကွက် န် မ ိပ
ှ ါရ ကာင်း ရထာက်ခံအပ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

SGU 138(A) လုပ်ကွက်အတွက် ကုမ္ပဏီမှ ဒေသခံဒကျေးရွာရှိ ဘုနး် ဒတာ်ကကီးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖမျေားနှင့်
ဒတွ ့ဆုံရှင်းလင်းဒနစဉ်

SGU 138(A) လုပ်ကွက်တွင် ဒရွှေသတ္တ ု တူးဒဖာ်ဒရးလုပ်ငန်းမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီမှ
ဒေသခံဒကျေးရွာမျေားမှ ရပ်မိရပ်ဖမျေားနှင့် ဒတွ ့ဆုံရှင်းလင်းဒနစဉ်

SGU 138(A) လုပ်ကွက် ဒရွှေသတ္တ ု တူးဒဖာ်ဒရးလုပ်ငန်းမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏမ
ီ ှ
ပါဒပါဒကျေးရွာရှိ ဒေသခံမျေားနှင့် ဒတွ ့ဆုံရှင်းလင်းဒနစဉ်

ဒတွ ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲအပပီး အမှတ်တရမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကးူ ဒနစဉ်

နောက်ဆက်တွဲ (ဇ)
နစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုစစ်နဆးမည့်
အစီအစဉ်ဇယား

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း အစီအစဥ္ဇယား
စဥ္
က

အေၾကာင္းအရာ/

သြင္ျပင္လကၡဏာ

နယ္ပယ္မ်ား

နည္းလမ္း

ေနရာ

လုပ္ေဆာင္မည့္
အစီအစဥ္

အေျခခံေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း

ရူပဆိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန
၁ ေျမဆီလႊာ အေျခအေန
ေျမလႊာျပတ္ေ႐ႊ႕မႈ

ေျမအသံုးခ်ပံုစံ

လုပ္ကြက္အတြင္း

အင္းေပါက္ေနရာ

ေျပာင္းလဲျခင္း

ၾကည့္႐ႈ႕ေလ့လာျခင္း မ်ား၊စြန္႔ပစ္ျဖဳန္းမ်ား

ေရႀကီး/ေျမၿပိဳျခင္း
၂ ေျမထု/ေရထု/ေလထု
ညစ္ညမ္းျခင္း

တည္ေဆာက္ျခင္းကာလ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း
ကာလ

ေရအရည္အေသြး

လုပ္ကြက္အတြင္းမွ

ေျမေပၚ/ေျမေအာက္ တည္ေဆာက္ေရးကာလ

ေလအရည္အေသြး

နမူနာမ်ားရယူ

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္

ေႏြရာသီကာလ

ေျမအရည္အေသြး

စမ္းသပ္ျခင္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာ

(ဦးစားေပး)

သံုးစဲြသူမ်ားအား

စီမံကိန္း၀န္းက်င္

အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း

ဇီ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္
၃ သစ္၀ါးထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္း စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား
ေလာင္စာထုတ္ယူ

မွန္ကန္ေသာနည္း

ေမးျမန္းျခင္း၊ေဒသခံ ေဒသ၊သစ္ေတာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကာလ

သံုးစဲြျခင္း

လမ္းမ်ားျဖင့္

မ်ားႏွင့္သစ္ေတာ

ထိန္းသိမ္းျခင္း

ဌာနထံစံုစမ္းျခင္း

၄ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ားႏွင့္ က်က္စားေလ့႐ိွေသာ
ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၧန္မ်ား

ေနရာမ်ားကို

ေဒသခံမ်ားအသိ

စီမံကိန္း၀န္းက်င္

အႀကိဳတည္ေဆာက္ျခင္း

ပညာေပးျခင္း

ဧရိယာ

ႏွင့္တည္ေဆာက္ျခင္း

ေလ့လာျခင္း

ကာလ

လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား
၅ အေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္
လူေနမႈအဆင့္အတန္း

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခ

ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်ည္ေတာက္ေပါက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

ခ်ေနထုိင္မႈမ်ား

အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

ကန္ေတာင္႐ြာမ်ား

ကာလ

ေဒသခံလူထုႏွင့္

စီမံကိန္းေၾကာင့္

တည္ေဆာက္ေရး

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း

သက္ေရာက္မည့္

ကာလအတြင္း

ေမးျမန္းျခင္း
၆ လူမႈစီးပြားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ လက္႐ိွစီးပြား
မ်ားအေျခခံ

ခ

အေျခအေနမ်ား

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ဧရိယာ

တစ္ႀကိမ္

ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ၾကားခံဧရိယာမ်ား

တည္ေဆာက္ေရးကာလ

သက္ေရာက္မႈမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း

႐ူပဆိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန
၁ ေျမအသံုးခ်မႈ

ေျမအသံုးခ်ျခင္းပံုစံ
ေျပာင္းလဲလာမႈ

တစ္ေလွ်ာက္လံုးႏွင့္

အေျခအေန

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ကာလ
အတြင္းတစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ/
နယ္ပယ္မ်ား

သြင္ျပင္လကၡဏာ

နည္းလမ္း

ေနရာ

လုပ္ေဆာင္မည့္
အစီအစဥ္

႐ူပဆိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန
၂ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

အနံ႔အသက္ဆိုး႐ြားျခင္း

မ်က္ျမင္ၾကည့္႐ႈျခင္း ၾကားခံဧရိယာမ်ား

ႏွင့္ အျမင္မတင့္တယ္

အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေသာ

မႈမ်ား

ေနရာမ်ား

၃ ေလအရည္အေသြး

နည္းစနစ္တက်

ေရအရည္အေသြး

စီမံကိန္းဧရိယာ

တိုင္းတာစစ္ေဆး

တည္ေဆာက္ေရးကာလ
တစ္လတစ္ႀကိမ္

တည္ေဆာက္ေရးကာလ
တစ္လတစ္ႀကိမ္

ဇီ၀ဆိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန
၄ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား

သစ္ေတာသစ္ပင္

တည္ေဆာက္ျခင္း

စီမံကိန္းဧရိယာ

တည္ေဆာက္ေရးကာလ

ထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္း

ကာလမတိုင္မီ

၀န္းက်င္မွ သစ္ေတာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္

ေလ့လာျခင္း

မ်ား

ကာလအတြင္း
ႏွစ္စဥ္ေဆာင္႐ြက္ရန္

ေဒသခံ သစ္/၀ါး
ခုတ္ယူသံုးစဲြသူမ်ား
ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း
၅ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၧန္မ်ား

ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၧန္မ်ား

ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၧန္

စီမံကိန္းဧရိယာ

တည္ေဆာက္ေရးကာလ

ေတြ႔႐ိွမႈအႀကိမ္ေရ

ငွက္မ်ားႏွင့္တြားသြား ၀န္းက်င္မ်ား

ႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္

သတၱ၀ါမ်ားဖမ္းဆီး

ကာလအတြင္း

မႈကာကြယ္ျခင္း

ႏွစ္စဥ္ေဆာင္႐ြက္ရန္

လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား
၆ ျပည္သူလူထု၏သံုးစြဲႏိုင္မႈ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ လူေနမႈ
အေျခအေန

တစ္ဦးျခင္း၀င္ေငြ

အဆင့္အတန္းျမင့္မား

လူေနမႈအဆင့္ႏွင့္

မႈစသည့္တိုင္းတာခ်က္

ေနအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ

ေဒသခံေက်း႐ြာမ်ား

စီမံကိန္းစတင္ၿပီး(၃)ႏွစ္
ကာလတိုင္း

မ်ား
၇ က်န္းမာေရးအေျခအေန

၈ လုပ္ငန္းခြင္
ေဘးအႏၲရာယ္

ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ

စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္

တည္ေဆာက္ေရးကာလ

ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြား

မွတ္တမ္းမ်ား

ရပ္ကြက္အပိုင္းအျခား တစ္ေလွ်ာက္လံုး

မႈပံုစံမွတ္တမ္း

စစ္ေဆးျခင္း

မ်ား

ေဆာင္႐ြက္ရန္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ

စီမံကိန္းဧရိယာ

တည္ေဆာက္ေရးကာလ

အႀကိမ္ေရ

မွတ္တမ္းမ်ား

တစ္ေလွ်ာက္လံုးႏွင့္
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ကာလ

စဥ္

အေၾကာင္းအရာ/
နယ္ပယ္မ်ား

သြင္ျပင္လကၡဏာ

နည္းလမ္း

ေနရာ

လုပ္ေဆာင္မည့္
အစီအစဥ္

လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား
၉ အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္း

ေဒသခံမ်ားအား စီမံ

စီမံကိန္း႐ံုးတြင္ထား

စီမံကိန္းဧရိယာ

တည္ေဆာက္ေရးကာလ

ကိန္းတြင္အလုပ္ခန္႔ထား ႐ိွေသာမွတ္တမ္းမ်ား

ႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း

ႏိုင္မႈအေရအတြက္

ကာလအတြင္း
ႏွစ္ပတ္လည္စာရင္းျပဳစု
ထား႐ိွျခင္း

၁၀ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလး
အေပၚသက္ေရာက္မႈ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

အဆင့္အတန္း

ကေလးမ်ား၏

စီမံကိန္းဧရိယာ

တည္ေဆာက္ေရးကာလ
တစ္ေလွ်ာက္လံုး

ပညာေရး၊ကေလး
လုပ္သားမ်ား
အေျခအေန
၁၁ စီးပြားေရးအရသြယ္၀ိုက္
၍အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္

စီမံကိန္း၀န္းက်င္

တည္ေဆာက္ေရးကာလ

မ်ား

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္

ေက်း႐ြာမ်ား

ႏွင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္

ကားမႈအေျခအေန

ကာလတစ္ႏွစ္လွ်င္
တစ္ႀကိမ္

နောက်ဆက်တွဲ (ဈ)
နေသြေွံ ့ဖြေိုးနရးလုပ်ငေ်း နှင့် လူမှုအကျိုးပပုလုပ်ငေ်းများ
နဆာင်ရွက်ထားမှုများ၊ လှူေါေ်းမှုစာရင်း နှင့်
ဂုဏ်ပပုမှတ်တမ်းလွှာများ

နောက်ဆက်တွဲ (ည)
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
SGU-138(A)
၏
ရေသန္တ အရနအထား
(Regional)

လုပ်ကွက်သို ့ သွား ာ လမ်းရေး ှိ လက်ပံလှ ွာ

လက်ပလ
ံ ှ ွာမှ လုပ်ကွက်သို ့ သွား ာလမ်း

လက်ပလ
ံ ှ ွာမှ လုပ်ကွက်သို ့ သွား ာလမ်းရေး ှိ နတ်ရတာင်ရကျေး ွာ

လုပ်ကွက်သို ့ သွား ာလမ်းရေး ှိ စိမ်းလန်းသစ်ရတာမျေား

လုပ်ကွက်အနီး ှိ ပျေဉ်းရ ျောင်းရကျေး ွာ ိှ မူလတန်းရကျောင်း

အရခ စိုက်စ န်းတည် ှိ ာ ပါရပါရကျေး ွာ အုပ် ျေုပ်ရ းမှူးရုံး

အရခ စိုက်စ န်းတည် ှိ ာ ပါရပါ ာွ ှိ ေုနး် ရတာ်ကကီးရကျောင်း

အရခ စိုက်စ န်းတည် ှိ ာ ပါရပါ ာွ ှိ စာသင်ရကျောင်း

အရခ စိုက်စ န်းတည် ှိ ာ ပါရပါ ာွ ရေး ှိ
ပါရပါရ ျောင်းအတွငး် မှ
ရ နမူနာရကာက်ယူရနပုံ

ထွန်းရ ွှေစင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
SGU-138(A)
၏
အရခ စိုက်စ န်း

ပါရပါရကျေး ွာရခမာက်ေက် ှိ အရခ စိုက်စ န်းအား အရေးမှ ခမင် ပုံ

ရ ွှေသတ္တ ု ထုတ်လုပသ
် န် ့စင်မည့် စက်ရံင
ု ယ်

အရခ စိုက်စ န်းအတွငး် ှိ ဧည့် န်းရောင်

အရခ စိုက်စ န်းအတွငး် ှိ မီးရေးအန္တ ာယ် ကာကွယ်ရ းပစ္စည်းမျေား

အရခ စိုက်စ န်းအတွငး် ှိ ကုမ္ပဏီ ကျေန်းမာရ းရေး န်း

အရခ စိုက်စ န်းအတွငး် ှိ ကုမ္ပဏီ ကျေန်းမာရ းရေး န်း

အရခ စိုက်စ န်းအတွငး် ှိ ေန်ထမ်းမျေား သုံးရ ကန်

အရခ စိုက်စ န်းအတွငး် ှိ ေန်ထမ်းမျေား ရနထိုင် န် အရောက်အဦ

အရခ စိုက်စ န်းအတွငး် ှိ ေန်ထမ်းမျေား ရနထိုင် န် အရောက်အဦ

အရခ စိုက်စ န်းအတွငး် ှိ ထမင်းစားရောင်

အရခ စိုက်စ န်းအတွငး် ှိ ရ ရလာင်းအိမ်သာမျေား

ရ ွှေထုတ်လုပ်သန် ့စင်မည့် စက်ရံင
ု ယ်

ရ ွှေထုတ်လုပ်သန် ့စင် ာတွင် အသုံးခပုသည့်
စက်ပစ္စည်းမျေား

ရ ွှေထုတ်လုပ်သန် ့စင် ာတွင် အသုံးခပုသည့်
စက်ပစ္စည်းမျေား

ရပ (၂၀) ပတ်လည် နုးံ စစ်ကန်မျေား

အင်ေုင
ိ ်းလှည့်၍ ရ ွှေဖမ်းယူရနပုံ

အင် ျေးီ မျေား စုပုံထား မ
ှိ ှု

စွန် ့ပစ်ရခမစာမျေားအား စုပုံကွငး် တွင်
စနစ်တကျေကာ ံ စုပုံထား ှိပုံ

ေိုငယ
် ာနိုက်ကန် တည်ရောက်ရနပုံ

ဓါတုပစ္စည်းမျေား သိုရလှာင်ထား မ
ှိ ည့် စတို န်း

ခပေါး၊ ေိုငယ
် ာနိက
ု မ
် ျေား ကိုင်တွယ် ာတွင် ေတ်ေင်သည့် ကာကွယ်ရ းေတ်စုံ

ရ ွှေသတ္တ ု သန် ့စင်သည့် အ န်းပုံစံ

ရ စစ်ကန်အတွင်းမှ ရ နမူနာ ရကာက်ယူရနပုံ

ေန်ထမ်းမျေားအသုံးခပုသည့် ရ တွင်းမှ ရ နမူနာ ရကာက်ယူရနပုံ

အရခ စိုက်စ န်းတွင် အသုံးခပုလျေက် ှိသည့် မီးစက်

ေန်ထမ်းမျေား အသုံးခပုလျေက် သ
ှိ ည့် ရ

ျေိုးကန်

ထွန်းရ စ
ွှေ င်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
SGU-138(A)
၏
လုပ်ကွက်ေန်းကျေင်အရနအထား

လုပ်ကွက်အနီးေန်းကျေင် ှိ စိမ်းလန်းသစ်ရတာမျေား

လုပ်ကွက်အနီးေန်းကျေင် ှိ စိမ်းလန်းသစ်ရတာမျေား

လုပ်ကွက်အနီးေန်းကျေင် ှိ စိမ်းလန်းသစ်ရတာမျေား

ထွန်းရ စ
ွှေ င်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
SGU-138(A)
၏
လုပ်ကွက်အရနအထား

ျ

လုပ်ကွက်အတွင်း ှိ လုပ်သားမျေားအိပရ် ောင်

လုပ်ကွက်အတွင်း ှိ စားဖိုရောင်

လုပ်ကွက်အတွင်း ှိ ေန်ထမ်းအိပရ် ောင်

လုပ်ကွက်အတွင်း ှိ ဧည့် န်း

ရ ွှေသတ္တ ုပါ ခြုန်းမျေားအား ပျေံ ့လွငမ
့် ှု
မ ိရှ စ န် စုပုံထား ပ
ှိ ုံ

လုပ်ကွက်အား အရေးမှ ခမင်ရတွ ့ ပုံ

လုပ်ငန်းမျေား ရောင် ွက်ရနသည့် ပင်မလှိုဏ်

ရခမရအာက်လှိုဏအ
် တွင်း လုပ်ငန်းမျေား ရောင် ွက်ရနသည့် လုပ်သားမျေား

ရခမရအာက်လုပ်ငန်းမျေား
အန္တ ာယ်ကင်း ှငး် ရစ န် ရေါက်တိုင်နှင့်
အတားအေီးနံ ံမျေား င
ို ် ံ့စွာ ခဖင့်
စနစ်တကျေ တည်ရောက်ထား ှိမှုပံစ
ု ံ

ရခမရအာက်လုပ်ငန်းမျေား
အန္တ ာယ်ကင်း ှငး် ရစ န် ရေါက်တိုင်နှင့်
အတားအေီးနံ ံမျေား င
ို ် ံ့စွာ ခဖင့်
စနစ်တကျေ တည်ရောက်ထား ှိမှုပံစ
ု ံ

တူးရဖာ်ရ းလုပ်ငန်းမျေား ရောင် ွက်ရနပုံ

ရခမရအာက်ရလ ခပတ်လပ်မှု မ ိရှ စရ း စီစဉ်ရောင် ွကထ
် ား ှိပုံ

ရခမရအာက်ရလ ခပတ်လပ်မှု မ ိရှ စရ း Air Compressor စီစဉ်ရောင် က
ွ ထ
် ား ှိပံု

လုပ်ကွက်အတွင်း အသုံးခပုလျေက် သ
ှိ ည့် စက်ပစ္စည်းမျေား

လုပ်ကွက်အတွင်း အသုံးခပုလျေက် သ
ှိ ည့် စက်ပစ္စည်းမျေား

မီးစက်ရစာင့် လုပ်သားအရောက်အဦ

လုပ်ကွက်အတွင်း ှိ လုပ်သားမျေား အသုံးခပုသည့် ယင်လုံအိမ်သာ

လုပ်ကွက်အတွင်း ှိ လုပ်သားမျေား အသုံးခပုသည့် ရ ကန်နှင့် ကျွန်းစိုက် င်း

လုပ်ကွက် ရလအ ည်အရသွးနှင့်
ေူညံသံ တိင
ု ်းတာစစ်ရေးရနပုံ

ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ကွက် အစားထိုး
ဧက (၂၀) ှိ ကျွန်းစိုက် င်း

နောက်ဆက်တွဲ (ဋ)
ပတ်ဝေ်းကျင် စီမခ
ံ ေ် ့ခွဲမှု အစီအစဉ်
ပပုစုသူ၏ အနကကာင်းအရာများ
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Curriculum Vitae
Name

−

U Zay Yar Thein

Date of Birth

−

19-8-1960 (58 years)

N.R.C No.

−

6/TaThaYa(N) 012738

Father’s Name

−

U Thein

Nationality

−

Burmese

Religion

−

Buddhism

Gender

−

Male

Marital Status

−

Married

Qualification

−

B.Sc (Geology) (Q2), 1982-1983,
Mandalay University

Profession

−

Senior Environmental Scientist,
Rocky Mountain Group

Years of Professional Experience −
Contact Address

−

35+ years
Building 19, Room 3, 16th Street, Between 65th
Street and 66th Street, Aungmyetharzan Township,
Mandalay, Myanmar

Phone No. & Email

-

09-402583864, 09-799077832
kyzt.2013@gmail.com

ဇေယျာသိန်း
အကြီးတန်းဝန်းြျင်ဇေဒပညာရှင်
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Professional Experience
2016 Nov to Present

-

Senior Environmental Scientist, Rocky Mountain Group,
Environmental

Management

Plan

(EMP),

Initial

Environmental Examination (IEE) Reports advising and
writing works have already done in different areas at
Myanmar together with other Junior Environmental
Scientists at Rocky Mountain Group.
2017 May to Present

-

Senior Geologist, Kaung Su Yadanar Gems Co.,ltd.
Hpakant Townnship, Kachin State

1999 Nov to 2016 Oct

-

Senior Geologist, Ruby Dragon Companies,
Ruby Mine, Mogok, Mandalay Region
Antimony Mine, Loihamyar Area, Hopone Township
Southern Shan State
Gold Mine, Kyauk Pazat- Nankhan, Wuntho Township,
Sagaing Region
Dragon Cement Co.,ltd., Tigyit, Pinlaung Township,
Southern Shan State.

1996 to 1997

-

Senior Gemologist, Jewellery Department, Yangon Head
Office, Myanma Gems Enterprise, Ministry of Mine

1994 to 1996

-

Gemologist, Myanma Gems Enterprise, Loisaunnghtuk
Camp, Mong Hsu, Southern Shan State, Ministry of Mine

1991 to 1994

-

Gemologist, Gems Mining Department, Mogok, Mandalay
Region, Myanma Gems Enterprise, Ministry of Mine

1989 to 1991

-

Gemologist, Special Gems (Diamond) Project, Theindaw,
Tanintharyi Region, No.2 Mining Enterprise, Ministry of
Mine

1987 to 1989

-

Gemologist, Gems Mining Department, Mogok, Mandalay
Region, Myanma Gems Corporation

1985 to 1987

-

Junior Gemologist, Jade Mining Department, Lonekhin,
Kachin State

1984 to 1985

-

Junior Gemologist, Jade Mining Department, Mogok,
Mandalay Region, Myanma Gems Corporation.
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၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇနာြ်ပုင
ိ ်း ဇရးသားခဲ့ဇသာ ပတ်ဝန်းြျင်စီမံခန် ့ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့် ြနဦးပတ်ဝန်းြျင်
ဆန်းစစ်ခခင်း အစီရင်ခစ
ံ ာ စာအုပ်များမှာ
 စစ်ြိုင်းတိုင်း ဇဒသကြီး၊ ြသာခရိုင်၊ ေန်းဇမာြ်မမို ့နယ်၊ စုန်းဇတာ်ဇဒသရှိ စွမ်းမင်းထြ်
သတ္တုတူးဇော်ဇရးြုမ္ပဏီလီမိတြ်၏ ဇရွှေသတ္တုတူးဇော်ဇရးလုပ်ြွြ် ဧရိယာ (၁၂၀) ဧြ
အတွြ် EMP အစီရင်ခံစာ ဇရးသားခပုစုခခင်း၊
 စစ်ြိုင်းတိုင်းဇဒသကြီး၊ ြသာခရိုင်၊ ေန်းဇမာြ်မမို ့နယ်၊ စုန်းဇတာ်ဇဒသရှိ ဆုထူးပန်ြုမ္ပဏီ
လီမိတြ်၏ ဇရွှေသတ္တု တူးဇော်ဇရးလုပ်ြွြ် ဧရိယာ (၂၂၀)ဧြ ၏ EMP အစီရင်ခံစာ
ဇရးသားခပုစုခခင်း၊
 ရန်ြန
ု ်တိုင်းဇဒသကြီး၊ မ္ဂလာဇတာင်ညွန် ့မမို ့နယ်၊ သာယာြုနး် ရပ်ြြ
ွ ၊် ယုေနပလာော
နွင့္ Silver Star ဇစျးဝယ်စင်တာ အဇဆာြ်အအုံအနီးရှိ Golden Arrow Hotel အတွြ်

ြနဦးပတ်ဝန်းြျင်ဆန်းစစ်ခခင်းအစီရင်ခံစာ ဇရးသားခခင်း၊
 မဇြွးတိုင်းဇဒသကြီး၊ သရြ်ခရိုင်၊ မင်းလှမမို ့နယ်၊ ရှမ်းတပ်ကြီးဇြျးရွာအုပ်စုရှိ ခမန်ခပည်
ဟိန်းြုမ္ပဏီလီမိတြ်၏ ဇြျာြ်မီးဇသွးတူးဇော်ထုတ်လုပ်ရန် ဧရိယာ (၁၀၅.၁၈) ဧြ
ရှိဇသာ လုပ်ြွြ်အမှတ် (၁) အတွြ် ြနဦးပတ်ဝန်းြျင် ဆန်းစစ်ခခင်း အစီရင်ခစ
ံ ာ
ဇရးသားခခင်း၊
 မဇြွးတိုင်းဇဒသကြီး၊ သရြ်ခရိုင်၊ မင်းလှမမို ့နယ်၊ ဇပဇတာြုနး် ဇြျးရွာအုပ်စု ြဒဲ
ဇဒသရှိ ခမန်ခပည်ဟိနး် ြုမ္ပဏလ
ီ မ
ီ ိတြ်၏ ဇြျာြ်မးီ ဇသွးတူးဇော်ထုတ်လုပ်ရန် ဧရိယာ
(၉၅.၆၇)ဧြရှိဇသာ လုပ်ြွြ် အမှတ(် ၂)အတွြ် IEE & EMP အစီရင်ခံစာ ဇရးသားခခင်း၊
 ရှမ်းခပည်နယ်

(ဇတာင်ပုိင်း)၊

ဇတာင်ကြီးခရိုင၊်

ဟိုပုံးမမို ့နယ်၊

စဇငါဇြျးရွာအုပစ
် ု၊

စအွနဇ် ြျးရွာအနီး ဇရွှေဇရာင်ဇခမသို ့ ဇလျှောြ်လမ
ှ ်းခခင်းြုမ္ပဏီလမ
ီ ိတြ်၏ ခဇနာြ်စိမ်း
သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာဇရးလုပ်ြွြ် (၁) နှင့် (၂) အတွြ် IEE & EMP အစီရင်ခစ
ံ ာများ
ဇရးသားခခင်း၊
 ရှမ်းခပည်နယ် (ဇတာင်ပုင
ိ း် )၊ ဇတာင်ကြီးခရိုင၊် ဟိုပုံးမမို ့နယ်၊ ဇမာြ်မန
ွ ်းဇြျးရွာ အုပ်စု၊
ပါမိုငး် ဇြျးရွာအနီး ဇရွှေဇရာင်ဇခမသို ့ ဇလျှောြ်လမ
ှ ်းခခင်းြုမ္ပဏီလမ
ီ ိတြ်၏ခဇနာြ်စိမ်း
သတ္တုစမ်းသပ်တိုင်းတာဇရးလုပ်ြွြ်(၂)နှင့် (၃) အတွြ် IEE & EMP အစီရင်ခစ
ံ ာများ
ဇရးသားခခင်း၊
 စစ်ြိုင်းတိုင်းဇဒသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမမို ့နယ်၊ ဇလာင်ဇောင်အပ
ု ်စု၊ ဇလာင်ဇောင်
ဇြျးရွာအနီး မှူးခမတ်သျှေင်ြုမဏ
္ပ ီလမ
ီ ိတြ်၏ ဇရွှေသတ္တ ုတူးဇော် ထုတ်လုပဇ် ရးလုပ်ြွြ်
အတွြ် EMP အစီရင်ခစ
ံ ာ ဇရးသားခခင်း၊
 စစ်ြိုင်းတိုင်းဇဒသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမမို ့နယ်၊ ဇလာင်ဇောင်ဇြျးရွာအုပစ
် ုတွင် ဇရွှေဇအးရိပ်
ြုမ္ပဏီလီမိတြ် မှ ဇရွှေသတ္တ ုအဇသးစားတူးဇော် ထုတ်လုပ်လျြ်ရှိ သည့် ဇရွှေလုပြ
် ြ
ွ ်
(SHML-639) ၏ သဘာ၀ပတ်၀န်းြျင် ထိခြ
ို ်မှုမရှိဇစဇရး အတွြ် စီစဉ်ဇဆာင်ရွြ်
မည့် စီမံချြ် (EMP) အစီရင်ခစ
ံ ာဇရးသားခခင်း၊
 စစ်ြိုင်းတိုင်းဇဒသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမမို ့နယ်၊ ဇလာင်ဇောင်ဇြျးရွာအုပစ
် ုတွင် ဇရွှေဇအးရိပ်
ြုမ္ပဏီလီမိတြ် မှ ဇရွှေသတ္တ ုအဇသးစားတူးဇော် ထုတ်လပ
ု ်လျြ်ရှိ သည့် ဇရွှေလုပြ
် ြ
ွ ်
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(SHML-684) ၏ သဘာ၀ပတ်၀န်းြျင် ထိခြ
ို ်မှုမရှိဇစဇရး အတွြ် စီစဉ်ဇဆာင်ရွြ်
မည့် စီမံချြ် (EMP) အစီရင်ခစ
ံ ာဇရးသားခခင်း၊
 စစ်ြိုင်းတိုင်းဇဒသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမမို ့နယ်၊ ဇလာင်ဇောင်ဇြျးရွာအုပ်စုတွင် ဇရွှေဇတာင်ကြား
အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာေွံ ့မေိုးမှုြုမ္ပဏီလီမိတြ်မှ ဇရွှေသတ္တု အဇသးစား တူးဇော် ထုတ်လုပ်လျြ်
ရှိသည့် (SHML-376) ၏ သဘာ၀ပတ်၀န်းြျင် ထိခိုြ်မှု မရှိဇစဇရးအတွြ် စီစဉ်ဇဆာင်
ရွြ်မည့် စီမံချြ် (EMP) အစီရင်ခစ
ံ ာ ဇရးသားခခင်း၊
 စစ်ြိုင်းတိုင်းဇဒသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမမို ့နယ်၊ ဇနာင်ဇတာဇြျးရွာအုပစ
် ုတွင် ဇရွှေဇတာင်ကြား
အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာေွံ ့မေိုးမှု ြုမ္ပဏီလီမိတြ် မှ ဇရွှေသတ္တုအဇသးစား တူးဇော်ထတ
ု ်လုပ်
လျြ်ရသ
ှိ ည့် (SHML-373)၏ သဘာ၀ပတ်၀န်းြျင် ထိခြ
ို ်မှု မရှိဇစဇရးအတွြ် စီစဉ်
ဇဆာင်ရွြ်မည့်စီမံချြ် (EMP) အစီရင်ခံစာ ဇရးသားခခင်း တို ့ခေစ်ပါသည်။
 စစ်ြိုင်းတိုင်းဇဒသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမမို ့နယ်၊ ဇလာင်ဇောင်ဇြျးရွာအုပ်စု၊ ဇလာင်ဇောင်ဇြျးရွာ
၏ အဇနာြ်ဇတာင်ဘြ်တွင် ခပည်ဇတာ်ထွန်းြုမ္ပဏီလီမိတြ် မှ ဇရွှေသတ္တုအဇသးစား
တူးဇော်ထတ
ု ်လပ
ု ရ
် န်အတွြ် ၏ သဘာ၀ပတ်၀န်းြျင် ထိခိုြ်မှု မရှိဇစဇရးအတွြ်
ြနဦးပတ်ဝန်းြျင် ဆန်းစစ်ခခင်း အစီရင်ခစ
ံ ာ ဇရးသားခခင်းတို ့ ခေစ်ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ (ဋ)
ကုမ္ပဏီ၏ ကတိဝေ်ခံချက်

ထွန်းရေွှေစင်သတ္တုတူးရော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
၂ ၀ ၁ ၉ ခုနှစ်၊ ရေရော်ဝါေီလ (
ထွန်းရေွှေစင်သတ္တ ုတူးရော်ရေးကုမ္ပဏီလမ
ီ ိတက်သည်

မန္တရလးတိုင်းရေသကကီး၊

) ေက်

ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊

စဉ့်ကူးမမို ့နယ်၊ နတ်ရတာင်ရကျေးေွာအုြ်စု၊ ဝါးြိုးချေြ်ရေသ၊ လုြ်ကွက်အမှတ် SGU-138(A) တွင် ရေွှေသတ္တ ု
တူးရော်ထတ
ု ်လြ
ု ်မှုလုြ်ငန်းကို

ရောင်ေွက်လျေကေ
် ှိြါသည်။ ရေွှေအရသးစားတူးရော် ထုတ်လုြမ
် ှုလြ
ု ်ငန်း

အား သဘာဝြတ်ဝန်းကျေင် ထိခက
ို မ
် ှု မေှိရစေန် (သို ့မဟုတ်) ရလျော့နည်းရစေန် တူးရော်လြ
ု ်ကုင
ိ ် ရောင်ေွက်
သွားမည်ပေစ်ြါသည်။
ထွန်းရေွှေစင်သတ္တ ုတူးရော်ရေးကုမ္ပဏီလမ
ီ ိတက်အရနပေင့်

ဤအစီေင်ခံစာြါအချေကမ
် ျေားအတိုင်း

လိုက်နာရောင်ေွက်မည်ပေစ်မြီး စီမံကိန်းနှင့် သက်ေိုင်သည့် ဥြရေမျေား၊ တည်ေဲဥြရေမျေား၊ နည်းဥြရေ
မျေား၊ လုြ်ထုံးလုြန
် ည်းမျေားနှင့် နိင
ု ်ငံတကာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချေက်မျေားကိလ
ု ည်း လိုက်နာသွားမည်
ပေစ်ြါသည်။
EMP

အစီေင်ခစ
ံ ာြါ

ြတ်ဝန်းကျေင်ထိခိုကမ
် ှုရလျော့နည်းရစရေးအတွက်

စီမံရောင်ေွက်မည့်

လုြ်ငန်းမျေားကို တိကျေစွာ လိုက်နာရောင်ေွက်မည်ပေစ်ြါရ ကာင်းနှင့် ရေသေွံ ့မေိုးရေးလုြ်ငန်းမျေား၊ လူမှု
ကျေန်းမာရေးရစာင်ရ့ ေှာက်မလ
ှု ြ
ု ်ငန်းမျေားအား ြူးရြါင်းြါဝင်ရောင်ေွက်သွားမည်ပေစ်ြါရ ကာင်း ဝန်ခက
ံ တိ
ပြုအြ်ြါသည်။

မန်ရနဂျေင်းေါရိုင်တာ
ထွန်းရေွှေစင်ကမ
ု ္ပဏီလီမိတက်

