
 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ မန္တ ေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ 

ရမည်းသင်း မြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် (YMT-255)(၂၀)ဧက 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှုအစီရင်ခံစာ  

 

ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း(အငြ မိ်းစား) 

သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (      )ရက် 

YMT-255 လုပ်ကွက်အနီးရိှ ေဒသခံများေနထုိင်ရာကွက်ရပ် 
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စာတမ်းအကျဥ်း 

ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ၀ါးဖြ ူေတာင် 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရှိေရွှလုပ်ကွက်(၃)ကွက်အား(၄.၃.၂၀၁၄)ရက်ေန့မှစ၍ ဓာတ်သတ္တ ု 

အေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြ ုမိန့်ရရှိ ပြ ီး၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစ၍ YMT-255, 256, 257 

လုပ်ကွက်များတွင ် ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများကို စတင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ေရွှတးူေဖာ်မှုလပ်ုငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု အနည်းဆံုးဖြ စ်ေစေရးအတွက ်ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု 

နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ထို့အတူေဒသခံပြ ည်သူများ အလုပ်အကိုင ် အခွင့် 

အလမ်းများ ရရှိေစေရးအတွက် ေရွှလုပ်ကွက(်၃)ကွက်တွင ် ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများအား ေဒသခံ 

 ပြ ည်သူများနှင် ့ အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင် ့ အကျို းတ ူ

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခ(ံ၂၀၀)ဦး ေကျာ် ရှိပါသည်။ ၎ငး်လုပ်ကွက်အတွင်း တူးေဖာ်ေနေသာ 

အင်းများမှာ ေဒသခံများမှ တူးေဖာ်ေနေသာ ေလးပင်အင်း (Vertical Shaft) (၃)လုံး၊ ေမြ ေအာက် 

လှိုဏ်ေခါင်း (Adit) (၃)လုံး ရှိပါသည်။ စမ်းသပ်ရာတွင် ေလးပင်အင်း (Vertical Shaft)များမှာ 

အနက်ေပ (၁၆၀)ေပ ဝန််းကျင်ေရာက်ရှိေနပြ ီဖြ စ်ပြ းီ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများမှာ ေဘးဘယ်ညာ 

ေခါင်းသား အရှည်(၁၀၀)ေပ ေရာက်ရှိေနပြ ီ  ဖြ စ်ေသာ်လည်း ေရွှပါဝင်သည့် အေကြ ာများအား 

ရှာေဖွေတွ့ ရှိခြ ငး် မရှိေသးပါ၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင် (၃)တန ်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ 

စမ်းသပ်တူးေဖာ်ခဲ့သည့်ကာလမှာ (၂၄.၅.၂၀၁၄)ရက်မှ(၁၂.၁၀.၂၀၁၅)ထိ စမ်းသပ် တူးေဖာ်ခဲ့ ခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် လုပ်ကွက်အတွင်း တူးေဖာ်ခြ င်း လုပ်ငန်းများအား 

 ပြ န်လည်စတင်ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ (YMT-255)လုပ်ကွက်အတွက် ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်း သက်သာေစေရး နှင့် တတိယအကမိ ်

သက်တမ်းတိုး တင်ပြ ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား  ပြ ုစုတင်ပြ ခဲ့ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသား သတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(YMT-255) 

အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာ တင်ပြ မှုအေပါ် အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းမှ 

(၁၆.၁၂.၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၂၁၉၀/ေရွှဖက်စပ်( ပြ ည်ေထာငစ်သုားEMP)/၂၀၁၈  ဖြ င့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များ  ပြ န်ကြ ားလာမှုအေပါ်  ပြ နလ်ည ်

 ဖြ ည်စ့ွက်၍ ပတဝ်နး်ကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား  ပြ န်လည် တင်ပြ ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည။် 
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ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-255) သည် 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေမြ ပုံညွှန်း ၉၃ဒီ/၇ (၈၆၄၇၅၅၊ ၈၆၆၇၅၅၊ ၈၆၆၇၅၀၊ ၈၆၄၇၅၀)တငွ ်တည်ရှိပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက် 

၏ အကျယ်အဝန်းမှာ (၂၀)ဧကဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန၏ (၂၁.၃.၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ 

ခွင့်ပြ ုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၈၇/၂၀၁၄ ဖြ င့် (၁)နှစ်သက်တမ်းရှိ ေရွှအေသးစားတူး ေဖာ်ခွင့်ရရှိခဲ့ ပြ းီ၊ 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် 

ထုတ်လုပ်မှုအေပါ်ခွဲေဝခံစားသည့်စနစ်ဖြ င် ့ စာချုပ်ချုပ်ဆို ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ပန်းေတာင်ေဒသအတွင်းရှိ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ကွက် (YMT-255), (YMT-256) နှင့် (YMT-257)၊ စုစုေပါင်းဧရိယာ(၆၀)ဧကသည်  မြ ို့နယ ်

ေမြ စာရင်းဦးစီးဌာနနှင် ့သစ်ေတာဦးစီးဌာန တို့၏ စစ်ေဆးချက်များအရ စိုက်ပျိုးေမြ ၊ သာသနာ့ေမြ ၊ 

သုဿန်ေမြ ၊  မြ ို့ေမြ ၊ ရွာေမြ ၊ သစ်ေတာကိုးဝိုငး်၊  ကိုးပြ င်ဧရိယာကာကွယ်ေတာများနှင် ့ လွတ်ကင်းမှု 

ရှိပါသည်။ ထို့အပြ င ် လုပ်ကွက်နယ်ေမြ အတွင်း အမျို းသားအဆင့်၊ တိုင်းနှင် ့  ပြ ည်နယ်အဆင့် 

သတ်မှတ ် ကာကွယ်ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ အများပြ ည်သူဆုိင်ရာ 

သစ်ေတာ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိငု်ရာ ထိန်းသိမ်း ထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိရူပဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းထားေသာ 

အထင်ကရေနရာများ ပါဝင်မှုမရှိပါ။ ရှားပါးေသာတိရိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးတုန်းေပျာက်ကွယ်လု 

နီးပါးဖြ စေ်နေသာ ရှားပါးမျို းစိတ်များ၊ စီးပွားေရးနှင် ့ကျန်းမာေရးအဟာရဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရှိ မျို းစိတ ်

များ မရှိပါေကြ ာငး် ေတွ့ ရိှ ရပါသည်။   

ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ကွက်အတွင်း အုပ်ချုပ်မှုနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရာ 

တွင် YMT-255, 256, 257 (၃)ကွက် စလုံးတွင် တည်ေဆာက်ခြ င်း မပြ ုဘဲ YMT-256 လုပ်ကွက် 

အတွင်း၌သာ လိုအပ်သည့်အေရအတွက်အနည်းဆုံးကုိသာ တည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တ ုတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် စက်ယန္တရားများ သုံးစွဲမှုမရှိဘ ဲ လူအင်အားဖြ င် ့ အေသးစား 

တူးေဖာ်မှုများ ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက(်YMT-255)သည် ေတာင်ေပါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ သတ္တ ုသိုက် 

မှာ ပင်ရင်းသိုက ် (Primary Ore Deposit)  ဖြ စ်ပါသည်။ သလင်းေကြ ာအတွင်း တိုးဝင်ေနေသာ 

ေရွှပါသတ္တ ုေကြ ာများကို တူးေဖာ်ရာတွင ် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ုအသုံးပြ ု၍ ဆင်းတွင်း 

(Vertical Shaft)များ နှင့် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း (Adit) တးူေဖာ်ေနခြ ငး်နှင့် တးူေဖာရ်ာတွင် 

ေန့ဆိုင်းတစ်ဆိုင်းတည်းဖြ င့် တူးေဖာ်ခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး အဆိုင်းဆင်းချိန်မှာ မနက်(၇း၃၀)နာရီမှ ညေန 

(၄း၃၀)အချိန်ထိ  ဖြ စ်ပါသည်။  အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-255)မှ တစရ်က် လျှင ်
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စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုမှာ (၃)တန် ခန့်ထွက်ရှိပါသည်။  ဗြ ုံးနှင့် သတ္တ ုတွင်းစွန့်ပစ်ေရထွက်ရှိ ခြ င်း 

မရှိေသးပါ။  ဗြ ုံးများ ထွက်ရှိပါက ေရွှအေသစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-256)သို့ ေပးပို့ 

 ကိတ်ခွဲပြ ီး ကုမ္ပဏီ၊ အင်းပိုင်နှင့် အင်းသားတို့ အကျိုးတခူွဲေဝမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီရရှိသည့် 

 ဗြ ုံးများအား (YMT-256)လုပ်ကွက်တွင် ေရွှထုတ်ယူမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေဒသခံများမှ ရရှိသည့်  ဗြ ုံးများအား ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်သို့ သယ်ယူ၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်အဆင် ့

ေရွှထုတ်ယူခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ နည်းစဥ်အဆင့်ဆင့်မှာ  ဗြ ုံး(သတ္တ ုရိုင်းများ)ကိ ု ဒုတိယအဆင့်တွင် 

အမှုန့်ကတိစ်က် (Pulverizer)ကို အသုံးပြ ု၍ အစိုကတိ ်  ကိတ်ခြ ငး်၊ ေမျာေလာင်း ခြ ငး်၊  ပြ ဒါးစုေရွှ 

ရရှိေစေရးအတွက် အင်ဝိုင်းလှည့်  ပြ ဒါးဖမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပြ းီ ေရွှထုတ်ယူခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ေမျာေလာင်းရာမှ ထွက်ရှ ိ ေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား ချက်ကန်များအတွင်း ထည့်၍ 

ဆိုင်ရာနိုက်အစားထိုးဓာတ်ေဆး (DST Reagent)  ဖြ င့် ေရွှစင်ထုတ်ယူေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည။် 

ချက်ကန်များမှာ အင်ချီး(၁)တန် မှ (၂)တနခ်န့် ဆန့်သည့်ချက်ကန် အေသးစားေလးများ  ဖြ စ်ပါသည်။  

ပန်းေတာင်ေဒသရှိ ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-255)တငွ ် ေမြ ယာအသုးံချမှုမာှ စုစုေပါင်း(၄)ဧကခန့် သာ 

ရှိ ပြ ီး၊ ကျန်ဧရိယာများတွင် သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊  မြ ို့နယ်သစေ်တာ 

ဦးစီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက် ဖြ င် ့စိုက်ပျိုးခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ လုပ်ကွက် 

(YMT-255)တွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ေဆာင်ရန််၊ ေရှာင်ရန်များအား 

ေဟာေပြ ာပွဲများ ကျင်းပပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ ရာသီအလိုက်ဖြ စ်ေပါ် တတ်ေသာေရာဂါများအတွက် 

ကာကွယ်ေဆးထိုးေပးခြ င်း၊ လစဥ်ကျန်းမာေရးစစ်ေဆး ေပးခြ ငး်များ ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ 

လိုအပ်ခဲ့ပါက ေဆးမှူးဆုးံဖြ တ်ချကအ်ရ ရမည်းသင်းမြ ို့၊ ေဆးရုံသုိ့ ပို့ေဆာင်ကုသ ေပးလျက် ရှိပါ 

သည်။ 

သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးနှင် ့ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ေရွှလုပ်ကွက်မှ 

တာဝန်ခံ၊ လုပ်ငန်းအသီးသီး၏  ကီးကြ ပ်ေရးမှူ းများနှင့် ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်အသးီသီး သတ်မှတ ်

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ကွက်အတွင်း စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတကွ ်သစ်ပင်များ 

စိုက်ပျိုးခြ ငး်၊ သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိမ်းသိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့်  

ေဒသတွင်လည်း ေဂဟစနစ် ေကာင်းမွန်ေစခြ င်း၊ စိမ်းလန်း စိုေပြ ခြ ငး်နငှ့် ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် 

အခွင့်အလန်းများရရှိေစခြ ငး် စသည့် အကျို းအမြ တ်များကိ ုရရှိေစပါ သည်။ 

ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-255)တွင ် သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ု၍ 

တူးေဖာ်ေနခြ ငး်၊ တူးေဖာ်ရာ၌လည်း၊ စက်ယန္တရားများ သုံးစွဲမှုမရှိဘ ဲလူအင်အားဖြ င် ့တးူေဖာေ်နခြ ငး်၊ 
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 ဗြ ုံးထုတ်လုပ်မှုမှာ နည်းပါး ခြ င်း၊  ယမ်းခွဲရာ၌လည်း ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းနှင့် စိုက်ကျင်းများ 

အတွင်း ခွဲခြ င်းတို့ေကြ ာင် ့ ယမ်းခဲွချိန် တိုင်းတာမှုအရ ဆူညံသံမှာ (63.1)dB နှင့် တုန်ခါမှုမှာ 

(0)ft/sec သာရှိပါသဖြ င် ့ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများနှင် ့ ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင် အေပါ် သက်ေရာက်မှု 

မရှိေကြ ာင်း တိုင်းတာရရှိပါသည်။ ရုံးခန်းနှင့် ဝန်ထမ်းလုိင်းခန်း အနီးတငွ ်ဆူညံသံမှာ (55)dBသာ 

ရှိပါသည်။ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက် များ အရ 

လူများေနထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆူညံသံမှာ (55 ~ 45)dB နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း (70)dB 

သတ်မှတ်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ တုန်ခါမှုမှာ (3 ~ 5) mm/sec သို့မဟုတ် (0.01 ~ 0.02) ft/sec 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-255)အတွင်း တူးေဖာ်ေနသည် ့ စိုက်ကျင်းနှင့်ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများမ ှ

ေမြ ေအာက်ေရစိမ့်ထွက်ခြ ငး် မရှိေသးပါ၊ ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက်(၃)ကွက်တငွ် လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ေနမှုေကြ ာင့် ေမြ ေအာက်ညစ်ညမ်းမှုအေခြ အေန သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ေရွှလုပ်ကွက ်

(YMT-255)အတွင်းရှိ သဘာဝေရထွက် (Ground Water) ေရနမနူာကိ ုေကာက်ယူပြ းီ ဓာတ်ခွဲခန်း 

(ISO Tech Laboratory, No.18, Lanthit Road, Nanthargone Quarter, Insein 

Township, Yangon)သို့ ေပးပို့ ပြ းီ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ ေရအရည်အေသွးမှာ အမျိုးသား 

ပတဝ်န်းကျင် ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ အတွင်းသာ ရှိပါသည်။  

လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့်ဆက်စပ် ပတ်ဝန်းကျင် တို့၏ ေလထုညစ်ညမ်းမှု ရှ-ိမရှိ သိရှိေစရန််အတွက် 

ေလထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ဒြ ိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရပ်(စ်)ေအာက်ဆိုဒ်၊ 

Particulate Matters (10µm) နှင် ့ Particulate Matters (2.5µm) ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် 

ပါဝင်မှုများအား တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ေလထုအရည်အေသွးအား တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာစစ်ေဆးနိုင်ခြ ငး် မရှိခဲ့ပါ။ 

သို့ေသာ်ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်အချက်အလက်များရ လုပ်ကွက်ေလထု၏ 

အမှုန်အမွှားပါဝင်မှုမှာ PM10 - ၁၆.၈၅၁၂ µg/m3 နှင့် PM2.5 - ၂၈.၀၁၃၈ µg/m3  ဖြ စပ်ါသည်။  

လုပ်ကွက်အတွင်း ဖုန့်မှုန့်ပျံ့လွင်မှုများအား တိုင်းတာစစ်ေဆး မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ပန်းေတာင် 

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်များသည် အမြ င့်ေပ(၄၀၀၀)ခန့်ရှိ ပန်းေတာင် ေတာင်ေကြ ာေပါ်တွင် 

သီးခြ ားတည်ရှိပြ းီ၊ ေလေကြ ာင်းကျေနခြ င်းနှင် ့ ေဆာင်ရွက်ေနသည့်လုပ်ငန်းများအရ လက်မခ ံ

နိုင်သည် ့ဆိုးဝါးေသာ အနံ့များ ထွက်ရှိခြ င်း မရှိပါ။ ေမြ ထအုေခြ အေနမှာလည်း အေပါ်ယံလွှာမှာ 

အနီရင့်ေရာင်ရှိ သက်ရင့်နှုံးေမြ များဖြ စ်ပါသည်။ ေအာက်ပိုင်းတွင် အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုက်ေကျာက်များ 

နှင့် သလင်းေကြ ာများကို ေတွ့ ရှိရပြ ီး  ပြ တ်ေရွ့များအတွငး် ေရွှပါဝင်ေသာ ဗဟန််းေကြ ာ 
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(ဆီးမီးဆာလ်ဖိုဒ)်များ တိုးဝင်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာများမှာ သက်ရင့်နှုံးများနှင့် 

အပြ ာေရာင် ဒိုလုိမိုဒ်များဖြ စ်ပြ ီး အက်ယိုစီးမှုမရှိေသာ ေကျာက်များ  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ေရွှအေသးစား လုပ်ကွက်(၃)ကွက်သည် သစ်ေတာကိုးဝိုင်း 

နှင့်  ကိုးပြ င်ကာကွယ်ေတာအတွင်း ကျေရာက်ခြ င်းမရှိပါ။ လုပ်ကွက်မှာ ေပ(၄၀၀၀)ခန့်  မြ င့်ေသာ 

ေတာင်တန်းများအေပါ်တွင် တည်ရိှေနပြ ီး ေပါက်ေရာက်ေနေသာ သစ်ေတာအမျို းအစားမှာ အမြ ဲစိမ်း 

ေတာ  ဖြ စ်ပါသည်။  လုပ်ကွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေတာေတာင်များတွင် ပန်းေတာင်ေကျးရွာမှ ေရွှ့ေပြ ာင်း 

ေတာင်ယာများ စိုက်ပျိုးေနခြ င်း  ဖြ စ၍် ေတာေတာင်များအတွင်း လူသွားလာမှုများ၍ ေတာတိရိစ္ဆာန် 

အေနဖြ င့် ယုန်၊ ေတာေကြ ာင်၊ ဂျ ီစသည့်တို့သာ အနီးငယ် ရှိပါသည်။ 

အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရာွဖြ စ်ပြ းီ လုပ်ကွက်နှင်(့၃)မိုင်ခန့် ကွာေဝးပါသည်။ 

လုပ်ကွက်နှင့်(၃)ဖာလုံခန့်အကွာတွင် အင်းပိုင်များနှင့်အင်းသားများ ေနထုိင်ရာ ပန်းေတာင်ကွက်ရပ ်

(၁)ခ ု ရှိပါသည်။ ၎င်းကွက်ရပ်တငွ ် အိမ်ေခြ (၅၀)ခန့်နှင် ့ လူဦးေရ (၂၅၀)ခန့် ေနထိုင်ပါသည်။ 

၎င်းတို့မှာ ကုမ္ပဏီ၏ ပန်းေတာင်ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(၃)ခုအတွင်း အကျိုးတူ သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး် 

လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ေနသူများ  ဖြ စ်ပါသည်။  

ပန်းေတာင်အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်များတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် 

ထိခိုက်နိုင်သည့်အေခြ အေနများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ ဆူညံသံနှင် ့

တုန်ခါမှုအား ထိန်းချူပ်ခြ ငး်၊ ေရသုံးစွဲမှုနှင့် စွန့်ပစ်ေရပြ န်လည်သုံးစွဲမှု ထိေရာက်ေစေရးအတွက် 

စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသအတွင်း ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ 

ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ  ပြ ိုကျတိုက်စားခြ င်း 

မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ စီမံခန့်ခွဲ ခြ င်း၊ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု၊ ေလထု 

ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ အသုံးပြ ုထားေသာ ေမြ ေနရာများ 

အား  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ၊ အစားထိးုစိက်ုပျိုးမှုလုပ်ငနး်များ 

စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  ပြ ဒါးဖမ်းခြ ငး်နငှ့်  ပြ ဒါးစုေရွှရရှိေစေရးအတွက ်

မီးဖုတ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်  ပြ ဒါးေငွ့များေကြ ာင့် လူ၊ တိရစ္ဆာန်များအေပါ် အဆိပ် 

သင့်ေစနိုင်ခြ ငး်၊ ေမြ ဆီလွှာနှင့် ေရများညစ်ညမ်းေစခြ ငး် အစရှိသဖြ င့် လူမှုဝန်းကျင ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင ်

ညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့်အချက်များ  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ ေလျာ့နည်းေစေသာ လုပ်ငန်းများအဖြ စ် 

 ပြ ဒါးသုံးစွဲရာတွင် စနစ်တကျ ထားသိုခြ င်း၊ လက်အိတ်များ၊ နှာေခါင်းစီးများ ဝတ်ဆင်အသုံးပြ ုခြ င်း၊ 

မီးဖုတ်ရာတွင်လည်း  ပြ ဒါးေငွ့များ ေလထု အတွင်း မပြ န့်လွင့်ေစေရးအတွက် ြပဒါးအေငွ့ဖမ်းကိရိယာ 
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(Retort)ကို အသုံးပြ ု၍ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် အစရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်ဆီေချာဆီများ၊ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ် 

ရာတွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်း 

ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေတာေတာင်အေခြ အေန၊ ေဂဟစနစ်၊ လူမှု 

ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ေဒသခံများမှ အကံပြ ုချက်များကို အေလးထားေဆာင်ရွက်မည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုး 

ေရး၊ စိန်းလန်းစိုေပြ ေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအမံများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ နှင့် အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့အား မန်ေနဂျာများ၊ လုပ်ငန်းကးီကြ ပ် 

များ နှင့် အင်းအလိုက်တာဝန်ခံများဖြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက ် မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များ မ ှ

ပတဝ်န်းကျင် ထိန််းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခြ င်းလုပ်ငန်းများအား 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့သုိ့ အစီရင်ခံတင်ပြ ၍ ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။  

ပန်းေတာင်အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်များအတွင်း ေရွှတူးေဖာ်မှုနှင့်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရကွ်ခြ ငး်၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ို းေရး 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးနှင့်သက်သာေချာင်ချိေရးလုပ်ငန််းများ 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ သဘာဝသစ်ေတာများထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြ ငး်၊ အစားထိုးစိုက်ပျိုးခြ င်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ သတ္တ ုပိတ်သိမ်းပြ းီချိန်တွင်  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

စသည့် လုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျစီမံေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါေကြ ာငး် နှင့် အေသးစား 

ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-255)၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲအစီအစဥ်၊ ကုမ္ပဏီမှ အေသးစိတ် ေဆာင်ရွက် 

မည် ့ကတိကဝတ်များနှင် ့အစီအမံများအား  ပြ ုစု၍ ပတ်ဝန်ကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား တင်ပြ  

အပ်ပါသည်။       

                                                                          

 

         ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း 

                                                                                   ညွှန်ကြ ားေရးမှူး(အငြ ိမ်းစား) 

                                                                               သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ 



သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်ပျက်စီးမှုများအတွက် သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေလျာ်ေကြ းေငွများ ေပးသွင်းမည်ဖြ စ်ေကြ ာင်း ဝန်ခံကတိပြ ုချက် 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (     )ရက် 

 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မန္တ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်း မြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင် 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရှိ YMT-255 လုပ်ကွက်တွင် ေရွှအေသးစား ထုတ်လုပ်ခြ ငး် လုပ်ငန်း 

ကိ ု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန််းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပတဝ်နး်ကျင် 

ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး  ဖြ စေ်စရန် တးူေဖာ်လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကးီဌာန၏ ချမှတ်ထားေသာမူ၊ လုပ်ငန်း 

အာမခံေငွသား သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ေပးသွင်းသွားပါမည်။ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်အေနဖြ င့် သတ္တ ုတူးေဖာ်ပြ ီးစးီ၍ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်း 

ချိန််တွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိပါက ထိခိုက်မှုများအတွက် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်သည့် ေလျာ်ေကြ းေငွအား ေပးသွင်းမည်  ဖြ စပ်ါ 

ေကြ ာင်း ဝန်ခံကတိပြ ုပါသည်။ 
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စီမံကိန်းအဆုိပြ ုသူမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့်ကတိကဝတ်ပြ ုချက်များ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255)အတွင်း အေသးစား ေရွှ 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင ့်ေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ 

အား ေလျာ့နည်း ပေပျာက်ေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည် ့

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းေစမည့်လုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် အစီ 

အစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စာချုပ်ပါအချက်များနှင့် 

ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအချက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ေကြ ာငး် စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူမ ှ

လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စေ်ကြ ာငး် ကတိကဝတ်ပြ ု လက်မှတ်ေရးထိုး တင်ပြ အပ်ပါသည်။  

ကတိကဝတ်များ 

(၁) သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ် ေြမစာများကိ ု ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရး 

အတွက ်သတ်မှတ်ထားေသာေနရာများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါမည်။ ေမြ စာပံုများ  ပြ ိုကျခြ င်း 

မရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(၂) အေပါ်ယံေမြ သားဖယ်ရှားရာမှ ထွက်ရှိေသာ အေပါ်ယံ ေြမေဆွးများအား သတ္တ ုတွင်းပိတ် 

သိမ်းရာတွင် သစ်ပင်များစုိက်ပျိုးရာ၌ အသုံးပြ ုရန်အတွက ်စနစ်တကျစုပုံ သိမ်းဆည်းထားပါ 

မည်။ 

 (၃) သတ္တ ုရိုင်း( ဗြ ုံး)များနှင့် စွန့်ပြ စ ်ေြမစာများကို သယ်ယူပို့ေဆာင်ရာတွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု မရှိ 

ေစေရးအတွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလမ်းတစ်ေလျာက်တွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးြခင်း၊ သတ်မှတ်စံနှုန်းများ ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုကိ ု ေလျာ့ချရန် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၄) ယမ်းခွဲရာတွင် ဝန်ထမ်းေနအိမ်များ၊ ရုံးအေဆာက်အဦးများနှင့် ဆက်စပ်ေဒသအတွင်း 

တုန်ခါမှုနှင ့် ဆူညံသံအား (0.02)ft/sec နှင် ့ (70)dB အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် အေလးထား 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၅) သတ္တ ုတွင်းဧရိယာနှင့်ဆက်စပ်နယ် ေြမအတွင်း စိမ်းလန်းစို ေြပေစေရး၊ ေဂဟစနစ် ဖွံ့ဖြ ိုးေရး 

နှင့်  မြ င်ကွင်းရှုခင်းများ မျက်စိပသာဒ  ဖြ စ်ေစေရးအတွက ် သစ်ပင်များအား စိုက်ပျိုးြခင်း၊ 

 ပြ ုစုေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းလုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၆) စွန့်ပစ ်ေြမစာပုံများအား  မြ င်ကွင်းလှပေစေရးနှင့် စိမ်းလန်းစုိ ေြပေရးအတွက် ေဒသေပါက်ပင် 

များ စိုက်ပျိုးြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 
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(၇) သတ္တ ုတွင်းဧရိယာ နှင ့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာပတ်၀န်းကျင် ေကျးရွာများ၏ ဘာသာေရး၊ 

ပညာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ နှင် ့ ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရး လုပ်ငန်းများအား ကူညီေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်းများရရှိေစေရးအတွက် သတ္တ ုတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများအား အကျို းတူေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (၈) သတ္တ ုတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းတွင် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ၀န်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရး 

ေစာင် ့ေရှာက်မှုလုပ်ငန်းများနှင် ့ သက်သာေချာင်ချိေရးကိစ္စရပ်များအား ေဆာင်ရွက်ေပးမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၉) သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် အသုံးပြ ုထားေသာ ေြမေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမယာ 

အသုံးချမှုလုပ်ငန်းတစ်ရပ် ထူေထာင်နိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ၊ 

စွန့်ပစ်ေရများေကြ ာင် ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆး 

 ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်နိုင်မှု အေခြ အေနများအား အေသး 

စိတ် ဆန်းစစ်၍ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁၀) သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သန့်စင်မှု လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ပတ်၀န်းကျင်ထိခိုက်မှု 

မရှိေစေရးအတွက် ေစာင် ့ကြ ပ်ကြ ည် ့ရှု  စစ်ေဆးမည် ့လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ငန်းအေကာင ်

အထည်ေဖာ်သည့်ကာလမှ သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းပြ းီကာလအထိ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(၁၁) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် ဝန်ထမ်းများနှင် ့ အကျိုးတူလာေရာက် 

လုပ်ကိုင်ေသာ ေဒသခံများအား လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းေပးခြ ငး်အား အခါအားေလျာ်စွာ 

ေဆာင် ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁၂) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်  ကိုတင်ကာကွယ်မှု အစီအစဥ်များ   ပြ ုလုပ်၍ စီမံချက်များ  ပြ ုစုထား 

ပါမည်။ 

(၁၃) ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေဒသခံများ၏ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မှုများဖြ င့် စပ်လျဥ်း၍ အကံပြ ုေဆွးေနွးချက်များအား အေလးထား ေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ 

(၁၄) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်း 

ေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ် 

များ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အစီအစဥ်များ၊  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည် ့

အစီအစဥ်များနှင့် ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည် ့ အစီအစဥ်များအတွက ်
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လစဥ်/နှစ်စဥ် သုံးစဲွမည့်ရန်ပုံေငွများ သီးခြ ားလျာထားသတမ်ှတ ်သုံးစဲွပါမည်။ အမှန်တကယ် 

သုံးစွဲသည့်အခါလုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ အပြ ည့်အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည ်

 ဖြ စ်ေကြ ာငး် ဝန်ခံကတိပြ ု လက်မှတ်ေရးထိုး တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

           

       စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူ - 
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အစီရင်ခံစာပြ ုစုသူ၏ ဝန်ခံကတိပြ ုချက် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင ် ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့် စီမံကိန်းအေကြ ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက၊် 

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန(Existing  Environment)၊   ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်တွင် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်နုိင်မှုများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

များ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များပါအချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲေရး 

ဆိုင်ရာအစီအစဥ်များအတွက် ရန်ပုံေငွများထားရှိေဆာင်ရွက်မှု၊ ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များ၊ အများ ပြ ည်သူနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ချက်များမှာ 

 ပြ ည်စ့ုံ မှန်ကန်မှုရှိေကြ ာင်း အစီရင်ခံစာေရးသား  ပြ ုစုသူမှ လက်မှတ်ေရးထိုး ဝန်ခံကတ ိ ပြ ုပါသည်။   

 

           

       အစီရင်ခံစာပြ ုစုသူ - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 မာတိကာ  

စဥ် အေကြ ာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁။ နိဒါန်း ၁ - ၂ 

၂။ ရည်ရွယ်ချက် ၂  

၃။ စီမံကိန်းအေကြ ာငး်အရာေဖာ်ပြ ချက် ၃ - ၉ 

 (က) စီမံကိန်းတည်ေနရာ  

 (ခ) စီမံကိန်း၏ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်း  

 (ဂ) စီမံကိန်းသက်တမ်းကာလ  

 (ဃ) အေဆာက်အဦးအေရအတွက ်  

 (င) ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး  

 (စ) သုံးစွဲမည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်ကုန်ကြ မ်းပစ္စည်းများ  

 (ဆ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု  

 (ဇ) အသုံးပြ ုသည့်စက်ယန္တရားအင်အား  

 (ဈ) အသုံးပြ ုမည့်လုပ်သားအေရအတွက်  

 (ည) တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန်  

 (ဋ) ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ထွက်ရှိမှု  

 (ဌ) တစ်နှစ်အတွက်ေရလိုအပ်ချက်နှင့်ေရရယူသုံးစွဲမည့် ေရအရင်းအမြ စ ်  

 (ဍ) တစ်နှစ်အတွက် ေလာင်စာဆီလုိအပ်ချက ်  

 (ဎ) စွန့်ပစ်ပစ္စညး်အမျိုးအစား/ပမာဏ  

၄။ ေမြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ ၉ - ၁၄ 

 (က) စီမံကိန်းလုပ်ကွက်များတည်ေနရာပြ   ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပု ံ  

 (ခ) လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေရထွက်နှင် ့တးူေဖာ်ေသာအင်းများ 

တည်ေနရာပြ ဂြ ို လ်တုဓာတ်ပုံ 

 

 (ဂ) 

(ဃ) 

ခွင့်ပြ ုမနိ့် နှင် ့လုပ်ကွက်တည်ေနရာပြ ေမြ ပုံ၊ 

အကျယ်အဝန်းပြ ေမြ ပုံ 

 

 (င) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်အဆင့်ဆင့်နှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု 

ကားချပ် 

 



 
 

    

၅။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့်မူေဘာင်များ ၁၅ - ၂၁ 

 (က) ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ  

 (ခ) ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ  

 (ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ  

  (၁) စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ(Effluents Levels)  

  (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး  

  (၃) ဆူညံသံ  

 (ဃ) လူမှုေရးဆိုင်ရာလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ  

 (င) နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတူစာချုပ်များ၊ မူဝါဒများ  

၆။ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန ၂၁ - ၃၀ 

 (က) ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု  

 (ခ) ေရအရည်အေသွး  

 (ဂ) ေလထုအရည်အေသွး  

 (ဃ) ဖုန်မှုန့်ပျံ့လင်ွ့မှု  

 (င) အနံ့  

 (စ) ေမြ ထုအေခြ အေန  

 (ဆ) ေဂဟစနစ်  

 (ဇ) လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန  

၇။ ထိခိုက်မှုများနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မှုအစီအစဥ်များ ၃၀ - ၄၂ 

 (က) ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု  

 (ခ) ေရစီမံခန့်ခွဲမှု  

 (ဂ) ေလအရည်အေသွး  

 (ဃ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု  

 (င) ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု  

 (စ) ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု  

 (ဆ) ေဂဟစနစ်  



 
 

 (ဇ) လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှု  

၈။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်များ ၄၂ - ၄၄ 

၉။ အများပြ ည်သူနှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း ၄၄ - ၄၅ 

၁၀။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက ် ၄၅ - ၅၈ 

 (က) ေရအရင်းအမြ စ်သုံးစဲွမှု  

 (ခ) ဆူညံသံ  

 (ဂ) ေရအရည်အေသွး  

 (ဃ) ေလထုအရည်အေသွး  

 (င) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်  

 (စ) ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစွန့်ပစ်မှု  

 (ဆ) ေဂဟစနစ်  

 (ဇ) လူမှုေရးဆိုင်ကိစ္စရပ်များအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း  

 (ဈ) ေမြ ယာအသုံးချမှု  

၁၁။ အဖွဲ့အစညး်နှင့်ရန်ပုံေငလွျားထားချက် ၅၉ - ၆၀ 

 (က)    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  

 (ခ)     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  

၁၂။ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း ၆၀ - ၆၂ 

 (က)   သဘာဝသစ်ေတာထိန်းသိမ်းခြ င်းနှင့်စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတွက်  

         ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

 

၁၃။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး်အစီရင်ခံစာ ၆၂ - ၆၄ 

၁၄။ သုံးသပ်တင်ပြ ချက် ၆၄ - ၆၅ 

၁၅။ အကံပြ ုတင်ပြ ချက် ၆၅ 

၁၆။ နိဂုံး ၆၆ 

၁၇။ ေနာက်ဆက်တွဲစာရင်း  

 (က) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ ေနာက်ဆက်တွဲ 
(က) 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုဆန်းစစ်ချက်ဇယား  ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ခ) 

 (ဂ) ေဒသခံပြ ညသ်ူများနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုမှတတ်မ်းဓာတ်ပုံ ေနာက်ဆက်တွဲ 



 
 

(ဂ) 
  (ဂ-၁) အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူစာရင်း ေနာက်ဆက်တွဲ 

(ဂ-၁) 
 (ဃ) ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ေနာက်ဆက်တွဲ 

(ဃ) 
  (ဃ-၁) စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးေဆာင်ရွက်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ေနာက်ဆက်တွဲ 

(ဃ-၁) 
 (င) Work Experiences ေနာက်ဆက်တွဲ 

(င) 
 (စ) Company Registered ေနာက်ဆက်တွဲ 

(စ) 
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ြပည်ေထာင်စုသားသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက ်

မန္တ ေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-255) 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှုအစီရင်ခံစာ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတလ် (       )ရက် 

နိဒါန်း 

၁။ ြပည်ေထာင်စုသား သတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်း မြ ို့နယ်၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရှ ိေရွှလုပ်ကွက ်

(၃)ကွက်အား (၄.၃.၂၀၁၄)ရက်ေန့မှစ၍ ဓာတသ်တ္တ ုအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြ ုမန်ိ့ ရရှ ိ

 ပြ ီး၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစ၍ YMT-255, 256, 257 လုပ်ကွက်များတွင် ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများကို 

စတင် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတဝ်နး်ကျင် 

ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ုေဆာငရ်ွက် 

ခဲ့ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-255)နှင့် (YMT-257)တငွ ်တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများကိ ုေဆာင်ရွက်ပြ းီ၊ 

ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-256)တွင ် ၎င်းလုပ်ကွက်မှ တးူေဖာ်ရရှိသည့် သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် ေရွှလုပ်ကွက် 

(YMT-255)နှင် ့ (YMT-257)တို့မှ တူးေဖာ်ရရှိသည့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား  ကတိ်ခွဲခြ ငး်၊ ေဒသခံ 

လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အချိုးခွဲ ခြ င်းတို့ ေဆာင်ရွက်ပြ းီ၊ ကုမ္ပဏီအချို းရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား 

ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-256)တွင ် အင်ဝိုင်းလှည်-့ ပြ ဒါးဖမး်၍  ပြ ဒါးစုေရွှထုတ်ယူခြ ငး်၊  ပြ ဒါးစုေရွှမ ှ

ေရွှကြ မ်းထတု်ယူခြ င်းလုပ်ငနး်များကို ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဒသခံပြ ည်သူများ အလုပ် 

အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေစေရးအတွက ် ေရွှလုပ်ကွက(်၃)ကွက်တငွ် ေရွှတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများ 

အား ေဒသခံပြ ည်သူများနှင် ့အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။  ပြ ည်ေထာငစ်ု သားကုမ္ပဏီ 

လီမိတက်နှင့် အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံ(၂၀၀)ဦးေကျာ် ရှိပါသည်။  

စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူမှာ ဦးေကျာ်ဖုန်းနိုင်၊ မှတ်ပုံတငအ်မှတ်၊ ၉/ခမစ(နိုင်)၀၂၇၈၃၈၊ အမှတ်(၄၅/၄၆)၊ 

၆၈ လမ်း၊ မေနာ်ဟယ်ရီလမ်းနှင့် ခိုင်ေရွှဝါလမ်းကြ ား၊  မြ ို့သစ(်၂)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြ သာစည်မြ ို့နယ၊် 

မန္တေလးမြ ို့တွင် ေနထိုင်သူဖြ စ်ပြ းီ ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖြ စ ် တာဝနယ်ူ ေဆာင်ရွက ်

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပတ်မှာ ၀၉၅၁၄၂၈၈၁  ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွေထွ 

မန်ေနဂျာမှာ ဦးမြ င့်လငွ်  ဖြ စ်ပြ းီ၊ ရမည်းသင်းမြ ို့တွင် ေနထိုင်သူဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန ်
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ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉၄၄၄၄၁၈၅၅၂  ဖြ စ်ပါသည်။  အစီရင်ခံစာေရးသား  ပြ ုစုသူမှာ ယခင်သတ္တ ုတွင်း 

ဝန်ကးီဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ အငြ ိမး်စားညွှန်ကြ ားေရးမှူး ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာနမ ှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု 

ဆန်းစစ်ခြ င်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာ စာအမှတ(်၅၁၆/၂၀၁၅)အရ ထုတ်ေပးထားသည့် 

(၁၅.၇.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ  ကြ ားကာလအကံေပး လုပ်ကုိင်သူမှတ်ပုံတင်ခြ င်း အေထာက်အထား 

လက်မှတ(်၀၀၀၉၇)အား ရရှိထားသူဖြ စ်ပါသည်။  

ပန်းေတာင်လုပ်ကွက(်၃)ကွက်အနက်မှ (YMT-255)လုပ်ကွက်အတွက် ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးနှင့် တတိယအကမိ ်

သက်တမ်းတိုးတင်ပြ ရန်အတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား တင်ပြ ခဲ့ ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသား သတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလပ်ုကွက်(YMT-255) 

အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာ တင်ပြ မှုအေပါ် အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းမှ 

(၁၆.၁၂.၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၂၁၉၀/ေရွှဖက်စပ်( ပြ ည်ေထာငစ်သုားEMP)/၂၀၁၈  ဖြ င့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များ  ပြ န်ကြ ားလာမှုအေပါ်  ဖြ ည်စ့ကွ် 

၍ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား  ပြ န်လည်တင်ပြ ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၂။  ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-

255) တွင် ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ေစေသာ 

လုပ်ငန်းများအား ေရှာင်ကျဥ်ရန(်သို့မဟုတ်) အနည်းဆုံးြဖစ်ေစ ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ေရနှင့်စွမ်းအင်၊ သယံဇာတများကုိ ေရရှည်တည်တံ့စွာအသုံးချနိုင်ေရးအတွက် အေလးထား ေဆာင် 

ရွက်ရန်၊ ေရွှတးူေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှုများအား စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှုစစ ် ေဆးခြ ငး်နှင့် ေလျာ့နည်းသက်သာ 

ေစမည့် နည်းလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေဒသတွင်းဖွံ ဖြ ိုးေရး အတွက ်စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ေမြ ဆီလွှာပျက်စီးသွားေသာ ေမြ ေနရာများအား  ပြ န်လည်  ပြ ုပြ င်ရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာေြမယာ 

အသုံးချမှုတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ သတ္တ ုတွင်းဧရိယာအတင်ွး စိမ်းလန်း 

စိုေပြ ေရးနှင် ့သဘာဝသစ်ေတာကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများ 

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့် ေရှာက်ရန်တို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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စီမံကိန်းအေကြ ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက် 

၃။ ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-255) သည် 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေမြ ပုံညွှန်း ၉၃ဒီ/၇ (၈၆၄၇၅၅၊ ၈၆၆၇၅၅၊ ၈၆၆၇၅၀၊ ၈၆၄၇၅၀)တငွ ်တည်ရှိပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက် 

၏ အကျယ်အဝန်းမှာ (၂၀)ဧကဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန၏ (၂၁.၃.၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ 

ခွင့်ပြ ုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၈၇/၂၀၁၄ ဖြ င့် (၁)နှစ်သက်တမ်းရှိ ေရွှအေသးစားတူး ေဖာ်ခွင့်ရရှိခဲ့ ပြ းီ၊ 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် 

ထုတ်လုပ်မှုအေပါ်ခွဲေဝခံစားသည့်စနစ်ဖြ င် ့ စာချုပ်ချုပ်ဆို ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသားသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာ 

အုပစ်ု၊ ပန်းေတာင်ေဒသအတွင်းရှ ိ ေရွှအေသစားတူးေဖာ်ေရးလုပက်ကွ် (YMT-255), (YMT-256) 

နှင့် (YMT-257)  စုစုေပါင်းဧရိယာ(၆၀)ဧကသည်  မြ ို့နယေ်မြ စာရင်းဦးစီးဌာနနှင် ့သစ်ေတာဦးစီး 

ဌာန တို့၏ စစ်ေဆးချက်များအရ စိုက်ပျိုးေမြ ၊ သာသနာ့ေမြ ၊ သုဿန်ေမြ ၊  မြ ို့ေမြ ၊ ရွာေမြ ၊ သစ်ေတာ 

 ကိုးဝုိင်း၊  ကိုးပြ င်ဧရိယာကာကွယ်ေတာများနှင ့် လွတ်ကင်းမှုရှိပါသည်။ ထို့အပြ င ်လုပ်ကွက်နယ်ေမြ  

အတွင်း အမျို းသားအဆင့်၊ တိုင်းနှင့် ပြ ည်နယအ်ဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကဲွ 

ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ အများပြ ည်သူဆုိင်ရာသစ်ေတာ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်း 

ထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိရူပဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းထားေသာ အထင်ကရေနရာများ ပါဝင်မှုမရှိပါ။ 

ရှားပါးေသာတိရိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးတုန်းေပျာက်ကွယ်လုနီးပါး  ဖြ စေ်နေသာ ရှားပါး မျို းစိတ်များ၊ စီးပွားေရး 

နှင့် ကျန်းမာေရးအဟာရဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိမျိုးစိတ်များ မရှိပါေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။  စီမံကိန်း 

ဆိုင်ရာ အေကြ ာငး်အရာေဖာ်ပြ ချက်များမှာ - 

စီမံကိန်း၏တည်ေနရာ 

(က) အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက(်YMT-255)သည် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရာွအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသ ေမြ ပုံညွှန်း ၉၃ဒီ/၇ 

(၈၆၄၇၅၅၊ ၈၆၆၇၅၅၊ ၈၆၆၇၅၀၊ ၈၆၄၇၅၀)တွင် တည်ရိှပါသည်။ ရမည်းသင်းမြ ို့မ ှ

အေရှ့ဘက် မိုင(်၂၀)ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိေသာ ပန်းေတာင်တန်းေပါ်တွင် တည်ရှ ိ

 ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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စီမံကိန်း၏ ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်း 

(ခ) ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရှိ အေသးစား 

ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(255)၏ ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်းမှာ (၂၀)ဧက  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

စီမံကိန်းကာလ 

(ဂ) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၏ (၂၁.၃.၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ ခွင့်ပြ ုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၈၇/၂၀၁၄ 

 ဖြ င့် (၁)နှစ်သက်တမ်းရှိ ေရွှအေသးစားတူး ေဖာ်ခွင့်ရရှိခဲ့ ပြ းီ၊ သယံဇာတ နှင် ့

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်း လုပ်ငန်း နှင့် 

ထုတ်လုပ်မှု အေပါ်ခွဲေဝခံစားသည့်စနစ်ဖြ င့် စာချုပ်ချုပ်ဆိ ု ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 စီမံကိန်းကာလ(ခွင့်ပြ ုမိန့်များ) 

စဥ ် ခွင့်ပြ ုမိန့် အမှတ် 
စတင်လုပ်ကုိင် 
ခွင့်ပြ ုသည့်ရက် 

လုပ်ကုိင်ခွင့်ပြ ု 
ကုန်ဆံုးရက် 

သက်တမ်း 

၁။ ၀၀၈၇/၂၀၁၄ ၄.၃.၂၀၁၄ ၃.၃.၂၀၁၅  ၁ နှစ် 

၂။ ၀၀၈၇/၂၀၁၄  
(ပ-သက်တမ်းတိုး) 

၄.၃.၂၀၁၅ ၃.၃.၂၀၁၆  ၁ နှစ် 

၃။ ၀၀၈၇/၂၀၁၄  
(ဒု-သက်တမ်းတိုး) 

၄.၃.၂၀၁၆ ၃.၃.၂၀၁၇  ၁ နှစ် 

 

အေဆာက်အဦးအေရအတွက် 

(ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ကွက် (YMT-255)၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား (YMT-256) 

တွင်  ရှိေသာအုပ်ချုပ်မှုရုံးမ ှစီမံအုပ်ချုပ်ပြ ီး၊ ယင်းလုပ်ကွက်အတွင်း ဝန်ထမ်း 

များေနထိုင်ရာ အေဆာက်အဦးအချိို့သာ တည်ေဆာက်ထားပါသည်။  

အေဆာက်အဦးများစာရင်း 

 စားဖိုေဆာင ်     (၁) လုံး 
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 ဝန်ထမ်းတန်းလျား    (၁) လုံး 

 အင်းလုပ်သားအေဆာက်အဦး  (၇) လုံး 

 အင်းတ ဲ     (၅) လုံး 

 မီးစက်၊ ေလစက်တဲ    (၁) လုံး 

 စုစုေပါင်း အေဆာက်အဦး   (၁၅) လုံး 

 

ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး 

(င) ေရွှပါဝင်ေသာ  ဗြ ုံးေကြ ာများ ရှာေဖွေတွ့ ရှိခြ င်း မရှိေသးပါ၊ ေလးပင်စိုက်ကျင်းများမှာ 

အနက်(၁၆၀)ေပသို့ ေရာက်ရှိေနပြ းီဖြ စ်ေသာ်လည်း ေမြ ေအာက်ေရထွက်ရှိ ခြ ငး် မရှိ 

ေသးပါ။ (YMT-256)လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ သဘာဝေရထွက်မ ှ ေရအား ေရတင် 

စက်များ  ဖြ င် ့တင်၍ အသုံး ပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Vertical Shaft) 

များတူးေဖာ်ရာတွင ်အနက်(၂၀၀)မီတာခန့်တွင် ေမြ ေအာက်စတင်ထွက်ရှိခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

သံုးစဲွမည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်ကုန်ကြ မ်းပစ္စည်းများ 

(စ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက် 

(YMT-255)တွင် စမ်းသပ်တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းသာ ေဆာင်ရွက်လျှက်ရိှပြ းီ၊ တစ်နှစ်စာ 

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း သုံးစွဲပမာဏမှာ (၁.၆)တန််ခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ု 

သန့်စင်ခြ ငး် နှင် ့ ပြ ဒါးစုေရွှဖမ်းယူခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် မရှိပါ။ 

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု 

(ဆ) အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက(်YMT-255)သည် ေပ (၄၀၀၀)ခန့်  မြ င့်မားေသာ 

ပန်းေတာင် ေတာင်တန်းေပါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင်ရငး်သိုက် 

(Primary Ore Deposit)  ဖြ စ်ပါသည်။ အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ် နှင် ့သလင်းေကြ ာများ 

အတွင်း တိုးဝင်ေနေသာေရွှပါသတ္တ ုေကြ ာများကို တူးေဖာ်ရာတွင် ေမြ ေအာက် 

တးူေဖာမ်ှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ုတးူေဖာ်ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းလုပ်ကွက်အတွင်း 

တူးေဖာ်ေနေသာ အင်းများမှာ ေဒသခံများမှ တူးေဖာ်ေနေသာ ေပ(၁၆၀)အနက်ရှိ 

ေလးပင်အင်း (Vertical Shaft) (၃)လုံး၊ ေဒသခံများမ ှ ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတ ူ
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တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်း (Adit) (၃)လုံး တို့ဖြ င် ့ စမ််းသပ်တူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျှက်ရိှပါသည်။ စမ်းသပ်ရာတွင် ေလးပင်အင်း (Vertical 

Shaft) များမှာအနက်(၁၆၀)ေပ ဝန််းကျင်ေရာက်ရှိေနပြ ီဖြ စ်ပြ းီ ေမြ ေအာက် 

လိှုဏ်ေခါင်းများမှာ ေဘးဘယ်ညာ ေခါင်းသားအရှည်(၁၀၀)ေပ ေရာက်ရှိေနပြ ီ  ဖြ စ် 

ေသာ်လည်း ေရွှပါဝင်သည့်အေကြ ာများအား ရှာေဖွေတွ့ရှိ ခြ ငး် မရှိေသးပါ၊ စွန့်ပစ ်

ေမြ စာထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင် (၃)တန ် ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ စမ်းသပ် တူးေဖာ ်

ခဲ့သည် ့ကာလမှာ (၂၄.၅.၂၀၁၄)ရက်မှ (၁၂.၁၀.၂၀၁၅)ထိ စမ်းသပ်တူးေဖာ်ခဲ့ခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် လုပ်ကွက်အတွင်း စမ်းသပ်တူးေဖာ ်

 ခြ ငး် လုပ်ငန်းများအား  ပြ န်လည်စတင်ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ 

အား လမ်းခင်းရာတွင် အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ ေရွှေကြ ာမေတွ့သည့် ေခါင်းသားများအတွင်း 

 ပြ န်လည်ဖုိ့ခြ ငး် စသည်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ထားရှိပါသည်။ အကယ်၍ ေရွှပါသတ္တ ုရိုင်း 

များ ( ဗြ ုံး)များေတွ့ ရှိပါက  (YMT-256) လုပ်ကွက ်သို့ ေပးပို့၍  ကတိ်ခွဲပြ းီ အကျိုးတူ 

ခွဲေဝမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအချို းရသည့်ဗြ ုံးများအား (YMT-256) လုပ်ကွက် 

အတွင်း  ကိတ်ခွဲ၊ အမှုန့်ကတိ်ခြ ငး်၊ ေမျာေလာငး်ခြ ငး်၊  ပြ ဒါးဖမ်းခြ ငး်နငှ့် ေရွှစင် 

ထုတ်ယူမှုလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက ် သွားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ အေသးစားေရွှ 

တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-255)အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ 

အား ေနာက်ဆက်တဲွ (က)  ဖြ င့် ပူးတွဲ တင်ပြ  အပ်ပါသည်။ 

အသံုးပြ ုမည့်သည့်စက်ယန္တရားအင်အား 

(ဇ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ကွက် (YMT-255)တွင် အသုံးပြ ုေသာ စက်ကိရိယာများ စာရင်းမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် -  

စဥ် ယာဥ်/ စက်ပစ္စည်း အေရအတွက် မှတ်ချက် 

၁။ ဂျင်ေဒါင်း(၃၀) ၁  

၂။ ဂျင်ေဒါင်း(၂၅) ၂  

၃။ ဒိုင်နမိ(ု၁၀)ကီိလိုဝပ် ၁  

၄။ ေရတင်ပန့် ၁  

၅။ ေဖာက်ဂမ်း ၃  
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၆။ ခွါဂမ်း ၇  

၇။ ဂမ်းေချာင်း ၃ ေပ ၅  

၈။ ေလစက် ၁  

အသံုးပြ ုမည့်လုပ်သားအေရအတွက် 

(ဈ)  ပြ ည်ေထာင်စုသား ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ကွက်(YMT-255)တွင ် ခန့်ထားသည့် ဝန််ထမ်းအင်အားစာရင်းနှင့် 

လုပ်ကွက်အတွင်း အကျိုးတူလာေရာက် ေဆာင်ရွက်ေနသည် ့ ေဒသခံ 

အင်းသားများနှင် ့ လုပ်ကွက်အတွင်း ေဈးေရာင်းချသည့် ေဒသခံများစာရင်း 

မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် -  

စဥ် အေကြ ာင်းအရာ 
YMT-255 

ကျား မ ေပါင်း 

၁။ ဝန်ထမ်းအင်အား ၁၁ - ၁၁ 

၂။ အင်းလုပ်သား ၆၃ - ၆၃ 

၃။ ေဈးဆိုင ် - - - 

 စုစုေပါင်း ၇၄ - ၇၄ 

 

တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန်် 

(ည)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ်

(YMT-255)တွင် ေန့ဆိုင်းတစ်ဆိုင်းဖြ င် ့တူးေဖာ်ခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ အဆိုင်းဆင်းချိန်မှာ မနက် 

(၇း၃၀)နာရီ မှ ညေန(၄း၃၀)အချိန်ထိ  ဖြ စ်ပါသည်။   

ထုတ်လုပ်မည့်ထွက်ကုန်နှင့်ထွက်ရိှမှု 

(ဋ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ်

(YMT-255)တွင် ေရွှပါဝင်သည့်အေကြ ာများအား ရှာေဖွေတွ့ ရှိခြ ငး် မရှိေသးပါ၊ 

စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုမှာ တစရ်ကလ်ျှင် (၃)တန် ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ 
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တစ်နှစ်အတွက်ေရလုိအပ်ချက်နှင် ့ရယူသံုးစဲွမည့်ေရအရင်းအမြ စ် 

(ဌ)  ပြ ည်ေထာင်စ ု သားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ်

(YMT-255)တွင် ေရသုံးစွဲမှုမှာ စက်များအေအးခံေရဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ အင်းသား 

များ ချို းေရသုံးေရအဖြ စ်လည်းေကာင်း အသုံးပြ ုခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်နှစ်စာ ေရ 

လိုအပ်ချက် ပမာဏမှာ (၁၈၀,၀၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပြ းီ YMT-256 လုပ်ကွက်အတွင်းရှ ိ

သဘာဝစိမ့်ေရထွက်ရှိသည့်ေနရာမှ လုပ်ကွက်အတွင်းသို့ ေရတင်စက်များဖြ င့် တင်၍ 

အသုံးပြ ုခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

တစ်နှစ်အတွက်ေလာင်စာဆီလုိအပ်ချက် 

(ဍ)  ပြ ည်ေထာင်စုသား ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစား ေရွှတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ်

(YMT-255) တွင် ကုမ္ပဏီ၏ တစ်နှစ်စာစက်သုံးဆီစာရင်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည် - 

ဒီဇယ်ဆ ီ     ၁၇၀၀၀ ဂါလံ 

ဟိုက် ေြဒာလစ်ဆီနှင့်အင်ဂျင်ဝိုင်      ၆၀၀  ဂါလံ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား/ပမာဏ 

(ဎ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ် (YMT-

255)တွင် ေမြ ေအာက်စနစ်ဖြ င် ့ သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းသာ တစ်မျို းသာ 

ေဆာင်ရွက်သည့်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုမှာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များနှင့် 

သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရများသာ ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင ် ေရွှပါသတ္တ ုေကြ ာများ 

ရှာေဖွေတွ့ ရှိခြ ငး် မရှိေသးသည့်အတွက် စွန့်ပစ်ေကျာက်များသာ ထွက်ရှိပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက် အမျိုးအစားမှာ အက်စစ်ယိုစီးမှုမရှိေသာ ဒိုလိုမုိဒ်၊ သလင်းေကျာက်၊ 

သဲေကျာက်များ  ဖြ စ်ပြ းီ တစ်လလျှင် (၉၀)တန်ခန့်  ထွက်ရှိပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရ 

ထွက်ရှိခြ င်း မရှိပါ၊ တးူေဖာ်ေနသည့် ေလးပင်အင်းများအနက်မှာလည်း (၁၆၀)ေပ ခန့် 

သာေရာက်ရှိေသး၍ ေမြ ေအာက်ေရ ထွက်ရှိခြ င်း မရှိေသးပါ။ အင်းများမ ှသတ္တ ုတွင်း 

စိမ့်ထွက်ေရများထွက်ရှိသည့်အခါတွင် တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ခြ ငး်မပြ ုဘဲ၊ အနည်ထိုင်ကန ်

အတွင်းအဆင့်ဆင့်အနည်ထိုင်ေစခြ င်း၊ ေရနမူနာေကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြ ငး် 

တို့  ပြ ုလုပ်ပြ ီးမှ ေရကြ ည်များအား စွန့်ပစ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အနည်ထိုင်ကန်အား 
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အလျားေပ(၄၀)ေပ၊ အနံ(၁၆)ေပနငှ့် အနက်(၁၂)ေပအရွယ်အစား၊ နွံ့များအနည် 

ထိုင်သည့်အပိုင်းနှင် ့ ေရကြ ညစ်ုကန် အပိငု်း(၂)ပိုင်း ဖြ င့် တည်ေဆာက်မည်  ဖြ စ်ပြ းီ၊ 

ေအာက်ေခြ တွင်(၄)ေပ အထူနှင့် ေဘးနံရံများအား (၂)ေပအထူ ရွှံ့ေစးေမြ များဖြ င် ့

ဖိသိပ်၍ အင်းများမှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်ေရများအား ေမြ ေအာက်သို့ စိမ့်ထွက် 

 ခြ င်းမရှိေစရန ်စီမ ံေဆာင်ရွက်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ပံုနှင့်ကားချပ်များ 

၄။ ေဆာင်ရွက်မည့်စီမံကိန််း၏တည်ေနရာ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို ေတွ့မြ င်နိုင်သည် ့ ေမြ ပုံများ၊ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်ကိ ု ေဖာ်ပြ သည့်ကားချပ်နှင် ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု၊ စွန့်ထုတ် 

မည် ့လုပ်ငန်းစဥ်အေခြ အေနပြ ကားချပ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

(က) စီမံကိန်းလုပ်ကွက်များ တည်ေနရာပြ ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပု ံ

 

 

 

      

 

YMT-255 YMT-256 YMT-257 

ေဒသခံေရွှလုပ်သားများေနထိငု်ေသာ 
ပန်းေတာင်ကွက်ရပ် 
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(ဂ) လုပ်ပြ ုမိန့်နှင် ့လုပ်ကွက်တည်ေနရာပြ ေမြ ပုံ 
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(ဃ) အကျယ်အဝန်းပြ ေမြ ပုံ 
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(င) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုနှင့်စွန့်ထုတ်မည့်လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ် 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေမြ ေအာက်သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်း 
 (Underground Mining) 

သတ္တ ုသုိက် 
(Primary Ore Deposit) 

သတ္တ ုရုိင်း 
(Run of Mine Ore) 

သတ္တုသုိက် 
(Mine Drainage Water) 

စွန့်ပစ်ေကျာက် 
(Wsste Rocks) 

3 ton/day (0) gal/day (0) tons/day 

ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-256 ) 
သုိ့ေပးပုိ့ရန်  ဖြ စ်ပါသည် 

မီးစက်၊ ေလေပးစက်၊ 
ေလဖိစက်များ အေအး 
ခံရာတွင် အသံုး  ပြ ုပါ 
သည်။ အင်းသားများ 
သံုးေရ၊ ချိုးေရ အဖြ စ် 
အသံုး  ပြ ု ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ 
(Waste Rocks Dump) 

ေရွှေကြ ာ မေတွ့သည့် 
ေခါင်းသားများအတွငး် 
 ပြ န်လည်  ဖြ ည့်ပါသည်။ 

(Backfillg) 



15 
 

မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့်မူေဘာင်များ 

၅။ ြပည်ေထာင်စုသားသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် 

လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ကုမ္ပဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ 

တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊  ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေရးရာစံချိိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည် - 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်လူမှုေရးဆုိင်ရာမူဝါဒများ 

(က) ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု မရှ ိ

ေစေရးအတွက် ကုမ္ပဏမီှ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး နှင့် 

လူမှုေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများမှာ - 

(၁) ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် နှင့် လူမှု 

စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရးအေပါ် ဆိုးကျိုး သက်ေရာက်မှုများကိ ုေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 

(၂) ထိခိုက်မှုများအား ေရှာင်လွှဲရန်နှင် ့ ေရှာင်လွှဲ၍မရနိုင်ပါက ထိခိုက်မှု အနည်း 

ဆုံးဖြ စ်ေစေရး စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊  

(၃) ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်ခြ င်းခံရေသာ လူထုနှင့်ပြ င်ပမှ ကန့်ကွက်မှုများအေပါ် 

တုန့်ပြ န်ေဖြ ရှင်းရန်နှင် ့သင့်ေလျာ်သလို စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၄) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေကြ ာင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် 

ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်း ပေပျာက်ေစေရးအတွက ်စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၅) သစ်ေတာသစ်ပင်များ  ပြ ုန်းတီးမှုအနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက်  ေမြ ယာ 

အသုံးချမှုအား စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ သစ်ေတာသစ်ပင်များနှင့် 

ေဂဟစနစ်  ပြ ုန်းတးီမှု ရှိပါက စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတကွ ်အစားထိုး  ပြ နလ်ည် 

စိုက်ပျိုးရန်၊ 

(၆) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၇) အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်၊ 



16 
 

(၈) ကျေရာက်နိုင်သည့် သဘာဝေဘး အန္တရာယ်များအား ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက ် ကိုတင ်စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

(ခ) ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်

လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မည် ့ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည ်- 

 (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

 (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၄) 

(၃) အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက် 

များ(၂၀၁၅) 

 (၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုဆန်းစစ်ခြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း(၂၀၁၅) 

 (၅)  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒ(၁၉၉၄)၊ 

 (၆)  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကိုပြ င်ဆင်သည့်ဥပေဒ(၂၀၁၅) 

 (၇)  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၅)၊ 

 (၈)  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများ(၁၃.၂.၂၀၁၈)၊ 

 (၉) သစ်ေတာဥပေဒ(၁၉၉၂)၊ 

  (၁၀)  သစ်ေတာနည်းဥပေဒများ(၁၉၉၅) 

 (၁၁)  မြ န်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ(၂၀၁၅)၊ 

 (၁၂) ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၀၆) 

 (၁၃) ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၁၄)   ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃) 

 (၁၅) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပေဒ(၂၀၁၁) 

 (၁၆)  ပြ ည်သူ့ကျန်းမာေရးဥပေဒ(၁၉၇၂) 

 (၁၇) အနည်းဆုံးအခေကြ းေငွဥပေဒ(၂၀၁၃) 
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 (၁၈) အလုပ်သမားေလျာ်ေကြ းေငွအက်ဥပေဒ(၁၉၅၁) 

(၁၉)  ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၃) 

(၂၀) အမျို းသားေမြ အသုံးချမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ(၂၀၁၆) 

(၂၁)  ေတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝနယ်ေမြ များကာကွယ်ေရးဥပေဒ(၁၉၉၄) 

  (၂၂)  The Emergency Provision Act (1950) 

  (၂၃)  The Explosives Subatances (1908) 

  (၂၄) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၁၉၅၄) 

  (၂၅) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၂၀၁၂)   

(၂၆) ေမြ ေအာက်ေရအကဥ်ပေဒ(၁၉၃၀) 

  (၂၇)  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနီှးမြ ှုပ်နှံမှုဥပေဒ(၂၀၁၁) 

  (၂၈)  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနီှးမြ ှုပ်နှံမှုနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃) 

  (၂၉) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်(၂၀၁၃) 

(၃၀) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင် ့ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက ်

 ခြ င်းဆိုင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈) 

(၃၁)  မြ န်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒ(၁၉၁၄) 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှုေရးဆုိင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ 

(ဂ) ြပည်ေထာင်စုသားသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင် ့ လူမှုေရးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများမှာ အမျိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက ်မည်ဖြ စ်ပါသည် - 

စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (Effluents Levels) 

(၁) ကုမ္ပဏီမှ သတ္တ ုတွင်းနယ်ေမြ   ပြ င်ပသို့ စီးထွက်မည့်ေရများ၏ အရည်အေသွး 

အား ထိန်းသိမ်းမည့်စံချိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါဇယားအတိုင်းဖြ စ်ပါသည် - 
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Parameter 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 
Cyanide(weak acid 
dissociable) 

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  6~9 

Temperature ºC 
< 3 degree 
defferential 

Total Suspended Solid mg/l 0.5 
Zinc mg/l 0.5 
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 ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး (Ambient Air Quality Standards) 

(၂)  သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ခြ င်း၊ ယမ်းခြ ငး်ခွဲ ခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင် ့ စွန့်ပစ်ေမြ စာ 

များ သယ်ယူခြ င်း၊ စုပုံခြ ငး် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုမှ ဓာတ်ေငွ့များ ထွက်ရှိ 

 ခြ ငး်၊ ဖုန်မှုန့်များပျံ့လွင့်ခြ ငး်တို့ေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမး်မှု မရှိေစေရးအတွက် 

ေအာက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွးများနှင့်အည ီ  ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

Parameter 

(avg. 8hrs) 

CO 

(ppb) 

NO2 

(ppb) 

NO 

(ppb) 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

SO2 

(ppb) 

Guideline  

Value 
9(ppm) 40 100 50 25 20 
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ဆူညံသံ (Noise) 

(၃) ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် စက်ယန္တရားများ အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ 

ယမ်းခဲွခြ ငး် စသည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်လာသည် ့

ဆူညံသံနှင့် တနု်ခါမှုတို့အား လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ  ရုံးခန်းများ၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ ်

များနငှ့် ဆက်စပ်ဝန်းကျင်ရှ ိလူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် 

အသုးံပြ ုမည် ့စံချိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည ်- 

         

လူမှုေရးဆုိင်ရာလုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့်အချက်များ 

(ဃ) အထက်ေဖာ်ပြ ပါ စံချိန်စံညွှန်းများအပြ င ် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ လုပင်န််းခွင် 

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မှုေပးခြ ငး်၊ သက်သာေချာင်ချိေရးကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး် စသည့် 

အချက်များကိ ုစီမံေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတူ စာချုပ်များ၊ နုိင်ငံတကာမူဝါဒများ 

(င) ေအာင်ေမတ္တ ာရငှ် ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် 

(TPK-156)မှ နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင် ့ သေဘာတူစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာ 

မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ 

International Frameworks 

 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

 International Council on Minerals and Metals (ICMM) Sustainable 

Development Framework 
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 Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR) 

 China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals 

Importers and Exporters (CCCMC) Guidelines 

 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 

Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas 

 European Union Regulation on Conflict Minerals 

 National Ambient Air Quality Standards(EPA) 

လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

၆။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊၊ ၀ါးဖြ ူ 

ေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသတွင်ရှိေသာ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255)၏ လက်ရှိ 

ပတဝ်န်းကျင် အေခြ အေနများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ဆူညံသံ 

(က) မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊၊ ၀ါးဖြ ူေတာင် 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရှိ ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-255)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာ၌ 

ေမြ ေအာက် တးူေဖာမ်ှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်း(Vertical Shaft)များ၊ 

ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများဖြ င် ့ တးူေဖာေ်နခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ တူးေဖာ်ရာ၌လည်း၊ 

စက်ယန္တရားများ သုံးစွဲမှုမရှိဘ ဲလူအင်အားဖြ င် ့တူးေဖာ်ခဲ့ ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်း 

အိမယ်ာများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဆူညံသံမှာ (၅၅)dB နှင် ့ YMT-255, Adit 

တွင် ယမ်းခဲွစဥ် ဆူညံသံ(63.1)dBနှင် ့တုန်ခါမှု(0)ft/sec သာရှိပါသဖြ င့် ပတဝ်န်းကျင် 

အေပါ်သက်ေရာက်မှု မရှိေကြ ာင်း တိုင်းတာရရှိပါသည်။ အမျို းသား ပတဝ်နး်ကျင် 

ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များအရ လူများေနထိုင်ရာ 

ပတဝ်န်းကျင်တင်ွ ဆူညံသံမှာ (55 ~ 45)dB သတ်မှတ်ထားခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ တုန်ခါမှု 

မှာ  (3 ~ 5) mm/sec သို့မဟုတ် (0.01 ~ 0.02) ft/sec2  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆူညံသံနှင် ့

တုန်ခါမှုတို့အား ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ကိရိယာ(ETECH Sound Level 

Meter 047730)နှင့် တနု်ခါမှုတိုငး်တာ စစ်ေဆးသည့်ကိရိယာ(ETECH Vibration 

Meter SDL800) တို့ကိ ုအသုံးပြ ု စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ 
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YMT-255, Vertical Shaft တွင် ယမ်းခဲွစဥ်ဆူညံသံ(63.1)dBနှင့်တုန်ခါမှု (0)ft/sec 

 
       

ေရအရည်အေသွး 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရး ေရွှလုပ်ကွက ်(YMT-255) 

အတွင်း စမ်းသပ်တူးေဖာ်ေနေသာ စိုက်ကျင်းများနှင့် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမှ 

ေမြ ေအာက်စိမ့််ထွက်ေရထွက်ရိှခြ င်း မရိှေသးပါ။ ေရွှလုပ်ကွက ် (YMT-255)တွင်း 

လျှိုအတွင်းမ ှ ထွက်ရှိေသာ သဘာဝေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများအား ပန်းေတာင် 

လုပ်ကွက်တွင ်အသုံးပြ ုလျှက်ရှိ ပြ းီ တစ်ရက်လျှင ်စုစုေပါင်း ေရ(၈၀၀)ဂါလံခန့် စုပ်ယူ 

အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်များအတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများ 

ေကြ ာင့် ေမြ ေအာက်ညစ်ညမ်းမှု ရှ/ိမရှိသိရှိေစရန်အတွက် လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ 

သဘာဝေရထွက(်Ground Water)ေရနမနူာကိ ု ေကာက်ယူပြ ီး ဓာတခ်ွဲခန်း (ISO 

Tech Laboratory, Insein Township, Yangon) သို့ ေပးပို့ ပြ းီ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ ်ခဲ ့

ပါသည်။ pH နှင် ့ Parmeters (Fe, Total Suspended Solid, Pb, As, Zn, Cu, 

CN, COD, BOD) (၁၀)မျိုးအား ဓာတခ်ွဲစမ်းသပခ်ဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား 
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ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များမှ စွန့်ပစ်ရည်(Effluent 

Levels) စံချိန််စံညွှန်းများအတွင်းသာ ရှိပါသည်။ 

          YMT-255, Ground Water (GW)ေရနမူနာဓာတ်ခဲွအေဖြ များ 

Parameter Unit 
Guideline 

Value 

Natural Ground 
Water 

(YMT-255) 
pH  6~9 7.2 

Iron (Fe) mg/l 2 0.27 

Suspended Solid mg/l 50 28 

Lead (Pb) mg/l 0.2 Nil 

Arsenic (As) mg/l 0.1 Nil 

Zinc (Zn) mg/l 0.5 Nil 

Copper (Cu) mg/l 0.3 Nil 

Cyanide (CN) mg/l 0.07 Nil 

COD mg/l 35 32 

BOD mg/l 150 6 

 

ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရနှင့် သတ်မှတ်ချက်စံညွှန်းနိှုင်းယှဥ်မှုဇယား    
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ေလထုအရည်အေသွး 

(ဂ) သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန််းအဆင့်တွင ်  ယမ်းခွဲ ခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများ၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ 

သယ်ယူခြ ငး်၊ စုပုံခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ခြ င်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင ် ဖုန်မှုန့်များ ထွက်ရှိခြ င်း၊ 

ဓာတ်ေငွ့ များထွက်ရှိခြ ငး်တို့ေကြ ာင် ့ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသ၏ ေလထု 

အရည်အေသွးအား ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်ထုတ်လုပ်ေရး 

လုပ်ကွက်(YMT-255)တငွ ်ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ရာ၌ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကိ ု

အသုံးပြ ုတးူေဖာ်ခြ င်း၊ အဓိကလူအင်အားသုံးစွဲ၍ အေသးစားတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန််းများ 

သာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ စက်ယန္တရားကးီများ သုံးစွဲမှုမရှိခြ င်းတို့ေကြ ာင့် ေလထ ု

ညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းမည်ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့်ဆက်စပ်ေဒသတို့၏ 

ေလထုညစ်ညမ်းမှု ရှ-ိမရှိ သိရှိေစရန််အတွက် ေလထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင် ေအာက်ဆိုဒ်၊ 

နိုက်ဒြ ိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရပ်(စ)်ေအာက်ဆိုဒ်၊ Particulate Matters 

(10µm) နှင့် Particulate Matters (2.5µm) ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှုများ 

အား တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ေလထုအရည် အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆး 

ရာတွင် HAZSCANNER MODEL EPASTM (2017)ကိ ု အသုံးပြ ု တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။       

                       YMT-255 လုပ်ကွက်ေလထုအရည်အေသွးနှင့် အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ၊ 
ေလထုအရည်အေသွး(၂၄နာရီပျှမ်းမျှ) နိှုင်းယှဥ်ေဖာ်ပြ မှုဇယား 

 

Parameter 

(avg. 8hrs) 

CO 

(ppm) 

NO2 

(ppb) 

NO 

(ppb) 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

SO2 

(ppb) 

Guideline 

Value 
၉ ၄၀ ၁၀၀ ၅၀ ၂၅ ၂၀ 

YMT-

255 

Air 

Quality 

Avg. ၅၅.၂၃၁၈ ၄၀.၉၄၈၀ ၅.၆၁၂၄၅ ၂၄.၁၃၈၄ ၃၁.၈၆၈၅ ၃.၂၁၇၉၉ 

Max. ၁၆၅ ၁၀၇ ၁၀၉ ၉၀ ၆၆ ၆၁ 

Min. ၅၀ ၂ ၁ ၂ ၂ ၁ 

 

`  Remark :- NO2-40 ppb(1 year)/200 ppb(1 hr) 
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      YMT-255 ေလထုအရည်အေသွးနှင့် NAAQS Ambient Air Quality နိှုင်းယှဥ်ေဖာ်ပြ မှု 

              

         ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255)၏ ေလထုအရည်အေသွး တုိင်းတာစစ်ေဆးမှု အချက်အလက်များ  
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ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု 

(ဃ) ဖုန််မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု တိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာ စစ်ေဆးသည့် အချက်အလက်များအရ လုပ်ကွက် 

ေလထု၏ အမှုန်အမွှားပါဝင်မှုမှာ PM10 - ၁၆.၈၅၁၂ µg/m3 နှင် ့ PM2.5 - ၂၈.၀၁၃၈ 

µg/m3   ဖြ စ်ပါသည်။  

 တုိင်းတာစစ်ေဆးမည့်ေနရာနှင့် အကိမ်အေရအတွက် 

(၁)  (YMT-255)လုပ်ကွက်အတွင်း  ကတိ်ခဲွစက်အနီး၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်အနီးနှင် ့

သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူသည့်လမ်းတို့တွင ် ဖုန့်မှုန့်ပျံ့လွင်မှုများအား တိုင်းတာ 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးရာတငွ် မိုးတွင်းကာလမပါ တစ်နှစ်လျှင် 

(၈)လခန့် တိုင်းတာမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ရက်(၃၀)တစခ်ါ ဖမ်းယူရရှိေသာ 

ဖုန်မှုန့်များအား ချိန်တွယ်၍ ဖုန်မှုန့် ပျံ့လွင့်မှု အား စစ်ေဆးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဖမ်းယူမည့်ကေတာ့ မျက်နှာပြ င ်ဧရိယာမှာ (0.03) m2  ဖြ စပ်ါသည်။ 

ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုသတ်မတ်ှချက် 

(၂) ေအာက်ပါ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုသတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရးအတွက ် ေဆာင် 

ရွက်မည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပိုမိုပါက သယ်ယူပို့ေဆာင်သည့်လမ်းနှင့် စုပုံသည့် 

ေနရာများတွင ် ေရဖြ န်းခြ ငး်ဖြ င် ့ လူမှုဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက ် ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု သတ်မှတ်ချက် 

Dust Monitoring 
 Station 

Description of Dust 
Monitoring Station 

Alert Level of  
Dust Emission 

(gm / m2 / month) 
DT-1 ရုံးအနီး 36 

DT-2  ကိတ်ခွစဲကအ်နီး 80 

DT-3 သတ္တ ုသယ်ယူသည်လ့မ်း 120 
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အနံ့ 

(င) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(YMT-255)သည် အမြ င့်ေပ(၄၀၀၀)ခန့်ရှ ိ ပန်းေတာင် 

ေတာင်ေကြ ာေပါ်တွင် သီးခြ ားတည်ရှိပြ းီ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှာ သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး် 

လုပ်ငန်းများကို အေသးစားအဆင့် ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း၊ အနီးတွင်အခြ ားလုပ်ကွက်များ 

နှင့် ေကျးရွာများမရှိခြ င်းတို့ေကြ ာင့် လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသများတွင ်

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနမှုေကြ ာင့် လက်မခံနိုင်သည့်ဆိုးဝါးေသာ အနံ့များ ထွက်ရှိခြ ငး် 

မရှိပါ။  

ေမြ ထုအေခြ အေန 

(စ) အေပါ်ယံလွှာမှာ အနီရင့်ေရာင်ရှိ သက်ရင့်နှုးေမြ များဖြ စ်ပါသည်။ ေအာက်ပိုင်းတွင် 

အပြ ာေရာင် ဒုိလိုမိုက်ေကျာက်များနှင် ့သလင်းေကြ ာများကို ေတွ့ရှိရပြ းီ  ပြ တ်ေရွ့များ 

အတွင်း ေရွှပါဝင်ေသာ ဗဟန််းေကြ ာ(ဆီးမီးဆာလ်ဖိုဒ်)များ တိးုဝင်ေနခြ ငး်  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာများမှာ သက်ရင့်နှုးများနှင့် အပြ ာေရာင် ဒိုလိုမိုဒ်များဖြ စ်ပြ းီ 

အက်စစ်ယိုစီးမှုမရှိေသာ ေကျာက်များ  ဖြ စပ်ါသည်။  

ေဂဟစနစ်  

(ဆ) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(YMT-255)အတွင်း ေတာေတာငအ်ေခြ အေနနှင့် ဇီဝမျို းစုံ 

မျိုးကွဲများ  ဖြ စ်ထွန်းမှုအေခြ အေနများမှာ - 

  ေတာေတာင်အေခြ အေန 

(၁) မန္တ ေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင် 

ေကျးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ေရွှအေသးစား 

လုပ်ကွက်(၃)ကွက်သည် သစ်ေတာကိုးဝိငု်းနှင် ့  ကိုးပြ င်ကာကွယ်ေတာ 

အတွင်း ကျေရာက်ခြ င်းမရှိပါ။ သို့ေသာ်လုပ်ကွက်မှာ  မြ င့်မားေသာ 

ေတာင်တနး်များအေပါ်တွင် တည်ရှိေနပြ ီး ေပါက်ေရာက်ေနေသာ သစ်ေတာ 

အမျို းအစားမှာ အမြ ဲစမိး်ေတာဖြ စ်ပါသည်။ ေပါက်ေရာက်ေနသည့် သစ်ပင ်

များ မှာ သစ်အယ်၊ ဇင်ပြွ န်း၊ လယ်ဇ၊ နဘဲ၊ သစ်ယား၊ သေပြ ၊ စစ်ေဆး၊ ဒီဒူး၊ 

ကသစ်၊ ချဥ်ယုတ်၊ ေတာင်မကျီး၊ ဖက်သန်း၊ ေတာင်ပိန်းနဲ၊ ေမြ ာက်ငူ၊ သစ်ဖြ ူ၊ 

 ကြ ေသာင်းဝါး၊ ဝါးပိုးဝါး၊ တငး်ဝါးများ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။  
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ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဖြ စ်ထွန်းမှုအေခြ အေန 

(၂) လုပ်ကွက်နယ်ေမြ အတွင်း အမျိုးသားအဆင့်၊ တိုင်းနှင် ့  ပြ ည်နယအ်ဆင့် 

သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ သိပ္ပ 

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိရူပဆိုင်ရာထိန်းသိမ်း 

ထားေသာ အထင်ကရေနရာများ ပါဝင်မှုမရိှပါ။ ရှားပါးေသာ တိရိစ္ဆာန်များ၊ 

မျို းတုံးေပျာက်ကွယ်လု နီးပါးဖြ စ်ေနေသာ ရှားပါးမျို းစိတမ်ျား၊ စီးပွားေရး နှင့် 

ကျန်းမာေရး အာဟာရဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိမျိုးစိတ်များ မရှိပါေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါ 

သည်။  လုပ်ကွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေတာေတာင်များတွင် ပန်းေတာင် ေကျးရွာမှ 

ေရွှ့ေပြ ာင်းေတာင်ယာများ စိုက်ပျိုးေနခြ ငး်  ဖြ စ်၍ ေတာတိရိစ္ဆာန် အေနဖြ င့် 

ယုန်၊ ေတာေကြ ာင်၊ ဂျီ စသည့်တို့သာ အနည်းငယ်ေနထိုင်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်ရိှလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

(ဇ)   ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ်

(YMT-255)သည် ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေဒသတွင်တညရ်ှိ ပြ ီး အနီးဆုံး 

ေကျးရွာမှာ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာဖြ စ်ပြ ီး လုပ်ကွက်နှင့်(၃)မိုင်ခန့် ကွာေဝးပါသည်။ 

လုပ်ကွက်နှင့်(၃)ဖာလုံခန့်အကွာတွင် ေဒသခံအင်းပိုင်များနှင့် အင်းသားများေနထိုင် 

ရာ ကွက်ရပ်(၁)ခုရှိ ပြ ီး ၎င်းကွက်ရပ်တွင ်အိမ်ေခြ (၅၀)ခန့်နှင် ့လူဦးေရ(၂၅၀)ဦး ခန့် 

ေနထိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ သိမ်ကုန်းေကျးရွာ၊ အင်တိုင်းေကျးရွာ၊ 

ကင်းရွာ၊တူးကုန်းေကျးရွာ၊ ေကျာင်းကုန်းေကျးရွာ၊ ေချာင်းဖျားေကျးရွာ၊ ကူတိုေကျးရွာ၊ 

ဝါးဖြ ူေတာင်အထက်ရွာတို့မ ှ ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများဖြ င့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

 ပြ ုေနေသာ ေဒသခံများ  ဖြ စ်ပြ းီ ကုမ္ပဏီ၏ YMT-255, 256, 257 လုပ်ကွက်(၃)ခ ု

အတွင်း အကျိုးတူသတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထိခုိက်နုိင်မှုများနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

၇။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ု တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက(်YMT-255)တွင ်

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့ လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နုိင်သည့် 

အေခြ အေနများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များမှာ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ 
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အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက်ဇယားအား ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ) ဖြ င့့် ပူးတွဲတင်ပြ  

အပ် ပါသည်။ 

 ဆူညံသံနှင်တု့န်ခါမှု 

(က) အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆူညံသံနှင် ့

တုန်ခါမှု ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ်နှင် ့ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ - 

ထွက်ရိှမည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက် (YMT-255) 

၌ ေရွှသတ္တ ုတးူေဖာ်ေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု 

နည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ တူးေဖာ်ေနခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး စက်ယန္တရားများ အသုံးပြ ု 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်မပြ ုဘဲ တစ်နိုင်တစ်ပုိင် တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ယမ်းခွဲ ခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်း 

များ သယ်ပို့ ခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာများစွန့်ပစ်ခြ င်း စသည့်လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ  ဖြ စ်ေပါ် ေစပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) ယမ်းခွဲရာတွင် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းနှင် ့ စိုက်ကျင်း(Vertical Shaft)များ 

အတွင်း ယမ်းခွဲ ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထုတလ်ုပ်မှုမှာ တစရ်ကလ်ျှင်  စွန့်ပစ်ေမြ စာ 

(၂ - ၃)တန်ခန့်သာ  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခဲွရာတွင်  ဖြ စ်ေပါ်သည့် ဆူညံသံ နှင် ့

တုန်ခါမှုများေကြ ာင် ့လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသများတွင် အေနှာက ်

အယှက်မဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက် ပါမည ်- 

(၂.၁) ယမ်းခွဲရာတွင် ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှုသက်သာေစေရးအတွက ် Deto -

nation Relayများ ခံ၍ အဆင်ဆ့င့်ကဲွေစခြ င်း၊ 

(၂.၂) သုံးစွဲသည့် ယမ်းပမာဏအား သတ္တ ုသိုက်အမျိုးအစားအလုိက် 

အနည်းဆုံး လိုအပ်မည့် ပမာဏကိ ုကန့်သတ်သံုးစွဲ ခြ င်း၊ 

(၂.၃) ယမ်းခွဲရာတွင် Detonating Relay များ သုံးစွဲခြ င်း၊ လုပ်ငန််း 

ေဆာင်ရွက ်မပြ ုလုပ်ခြ င်း၊ 

(၂.၄) လက်ရှိတိုင်းတာ စစ်ေဆးမှုများအရလည်း ယမ်းခွဲချိန်၌ ေမြ ေအာက် 

လှိုဏ်ေခါင်း(Adit)အဝတင်ွ ဆူညံသံမှာ (76.1)dB နှင် ့ တုန်ခါမှုမှာ 

(0)ft/sec သာရှိပါသဖြ င် ့ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများနှင့် ဆက်စပ်ေဒသ 
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အေပါ် သက်ေရာက်မှု မရှိေကြ ာငး် တိုင်းတာရရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်း 

လိုင်းခန်းများအနီးတွင် ဆူညံသံမှာ (55)dBသာ ရှိပါသည်။ ဆူညံသံနှင် ့

တုန်ခါမှုအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ (ထုတလ်ွှတ်မှု) အရည် 

အေသွးလမ်းညွှန်ချက ်အတိုင်းရှိေစေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက် 

 ခြ ငး်၊  

 

 

 

 

 

 

 

 

ေရအရည်အေသွး 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရး ေရွှလုပ်ကွက ်

(YMT-255)အတွင်း တူးေဖာ်ေနသည့် ကျင်းများမှ ေမြ ေအာက်ေရထွက်ရှိ ခြ ငး် 

မရှိေသးပါ၊ စမ်းသပ်တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနမှုေကြ ာင့် ့

ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု ရှ/ိမရှိ သိရှိေစရန်အတွက် လုပ်ကွက်အတွင်းရှို 

သဘာဝေရထွက်မ ှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရအား နမူနာေကာက်ယူ စမ်းသပ် 

ခဲ့ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအေဖြ များအရ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရမှာ 

အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင ် ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်းညွှန််ချက်များအတွင်းသာရိှပါသည်။ သို့ေသာ် သတ္တ ုတွင်းတူးေဖာ်မှုမှ 

ေမြ ေအာက်စိမ်ထွ့က်ေရ ထွက်ရိှသည့်အခါတွင် ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ 

အရည်အေသွး ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း ေလျာ့ချမည့် 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

Receptor 

One Hour Laeq (dBA)a 
Daytime 

07:00-22:00 
(10:00-22:00 for 
Public holidays) 

Nighttime 
07:00-22:00 

(10:00-22:00 for 
Public holidays) 

Residential. 
Institutional. 
Educational. 

55 45 

Industrial 
commercial 

70 70 
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(၁) သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရစွန့်ပစ်ခြ င်းေကြ ာင့် ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ 

ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက်ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ - 

ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁.၁) သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရ(Mine Drainage Water)များမှာ စမ်းသပ ်

တူးေဖာ်ေနသည့် စိုက်ကျင်းများတွင ်  မီတာ(၂၀၀)ခန့် အနက်တွင ်

ထွက်ရှိေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

  ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၁.၂) သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်ေရများအား ေမြ ေပါ်ေရနှင့် 

ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေလျာ့ချမည့် 

နည်းလမ်းများမှာ - 

 ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများအား ဂါလံ(၅၀၀၀၀)ဆန့် အနည်ထိုင်ကန် 

အတွင်း အနည်ထိုင်ေစပြ းီမှ  ပြ င်ပသုိ့ေစလွှတ်ခြ င်း၊ အနည်ထိုင ်

ကန်များအား တူးေဖာ်ေနသည့်အင်းများအနီးတွင် တည်ေဆာက ်

ထားရှမိည် ဖြ စ်ပြ ီး၊ အနည်ထိုင်ကန်အား အလျားေပ(၄၀)ေပ၊ အနံ 

(၁၆)ေပနှင့် အနက(်၁၂)ေပအရွယ်အစား၊ ေမြ စာအနည်ထိုင်သည့် 

အပိုင်းနှင် ့ေရကြ ည်စုကန် အပိုင်း(၂)ပိုင်းဖြ င့် တည်ေဆာက်မည်  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ အနည်ထိုင်ကန်ေအာက်ေခြ တွင် (၄)ေပအထူနှင့် ေဘးနံရံများ 

အား (၂)ေပအထ ူရွှံ့ေစးေမြ များဖြ င့် ဖိသိပ်၍ အင်းများမှထွက်ရှိေသာ 

ေမြ ေအာက်ေရများအား ေမြ ေအာက်သို့ စိမ့်ထွက်ခြ င်းမရှိေစရန် စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 

 ေန့စဥ် စိမ့်ထွက်ေရများ၏ ချဥ်ဖန်ဓာတ်အား စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

 ေရွှလုပ်ကွက ် (YMT-255)တွင ်အခြ ားထွက်ရှိသည် ့ စွန့်ပစ်ေရများမှာ 

ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-255, 256, 257)တွင ် လာေရာက်လုပ်ကုိင ်

ေနေသာ ေဒသခံများေနထိုင်သည် ့ ပန်းေလာင်ကွက်ရပ်မှ ချိုးေရ၊ 

သုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုသည့် အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရများ  ဖြ စ ်

ပါသည်။ တစရ်က်လျှင် လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ သဘာဝေရထွက်မှ 

ေရများအား အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပြ းီ တစ်ရက်လျှင် (၈၀၀)ဂါလံ အသုံး 
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 ပြ ုပါသည်။ ဓာတခ်ွဲစမ်းသပမ်ှုအရ သဘာဝေရထွက်မှ ထွက်ရှိေသာ 

ေရများမှာ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ ်

မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် အရည်အေသွးအတွင်း ရှိပါသည်။ 

အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား အနည်ထိုင်ကန်မှတစ်ဆင့် ေမြ ာငး် 

များဖြ င် ့စိုက်ခင်းများအတွင်း ေစလွှတ်စွန့်ပစ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရနှင် ့ အေထွေထသွုံးစွန့်ပစ်ေရအရည် အေသွး 

အား အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ရှိေစေရးအတွက ် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု 

စစ်ေဆးမည့် အစီရင်ပါအတိုင်း ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

 အင်းအတင်ွးမှ စုပ်ထုတ်သည့် ေရများအား အနည်ထိုင်ကန ်

(၄၀'x၁၆'x၁၂')အတွင်း  ဖြ တ်သန်းေစပြ းီ၊ အနည်ထိုင်ကန်တွင် 

အနည်များ များလာပါက ေမြွ ေရခွံအိတ်များဖြ င့် သွပ်၍ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်ပုံအနီးတွင် အိတ်များထပ်၍ စုပုံထားပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း 

ချိန်တွင် ပင်မဆင်းတွင်းများ၊ ပင်မလိှုဏ်ဂူများတွင်  ပြ န်လည်ဖြ ည့် 

ရာတွင် အသုံးပြ ုမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

(၂) အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရိှေကျးရွာများ၏ ေရအသုံးပြ ုမှု အေပါ် ထိခိုက်နိုင်မှု 

ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ- 

 ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ် 

(၂.၁) လုပ်ကွက်အတွင်းအသုံးပြ ုသည့်ေရများမှာ ချိုးေရသုံးေရအဖြ စ ်အသုံး 

 ပြ ုသည့်အေထွေထွသုံးေရနှင် ့ အင်ဂျင်များအေအးခံရာတွင် အသုံးပြ ု 

သည့်လုပ်ငန်းေရများဖြ စ်ပြ းီ၊ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ သဘာဝေရထွက်မှ 

ေရအားအသုံးပြ ုခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ 

(၂.၂) အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာဖြ စ်ပြ းီ လုပ်ကွက်နှင့် 

(၃)မိုင်ခန့် ကွာေဝးပါသည်။  လုပ်ကွက်တွင် သုံးစွဲသည့် ေရအရင်း 
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အမြ စ်မှာ လုပ်ကွက်များအတွင်းရှိ သဘာဝေရထွက်ေရအား အသုံးပြ ု 

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေကျးရွာများမှာ လာေရာက်သုံးစွဲခြ င်း မရှိ၍ 

အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရိှေကျးရွာများ၏ ေရအသုံးပြ ုမှု အေပါ် ထိခိုက်နုိင်မှု 

မရှိပါ။ 

(၂.၃) အင်ဂျင်များအေအးခံရာတွင် အသုံးပြ ုသည့်လုပ်ငန်းသံုးေရများအား 

ေရလည်ပြ န်(Recycle)အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေလအရည်အေသွး 

(ဂ) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုမ ှလုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသ 

တွင် ေလထုညစ်ညမး်မှု  ဖြ စ်ေစနုိင်ေသာအချက်များနှင် ့ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများမှာ - 

ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁) သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန််းအဆင့်တွင် ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများ၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာ 

များသယ်ယူခြ ငး်၊ စုပုံခြ ငး် စသည့်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်မ ှ ဓာတ်ေငွ့ များနှင့် 

အမှုန်အမွှားများ ထွက်ရှိခြ င်းတို့ေကြ ာင့် လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသ 

၏ ေလထုအား ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက ် (YMT-255) တွင် ေရွှသတ္တ ု 

တူးေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကုိ အသုံးပြ ုတးူေဖာ်ခြ င်း၊ ယမ်းခွ ဲ

ရာ၌လည်း ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းအတွင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ အဓိကလူအင်အား 

သုံးစွဲ၍ အေသးစားတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန််းများသာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ စက်ယန္တရား 

 ကီးများ သုံးစွဲမှုမရှိခြ ငး်တို့ေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းမည ်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမှုမရိှေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည် ့ နည်းလမ်းများ 

မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

(၂.၁) ယမ်းခွဲရာတွင် ယမ်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်သံုးစွဲရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  
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(၂.၂) သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ပို့ရာတွင် လမ်းများတစ်ေလျှာက် အမှုန်အမွှားများ၊ 

ဖုန်မှုန့်များ ထွက်ရှိမှု ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက် ရမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂.၃) ဖုန််မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု တိုင်းတာခြ င်းလုပ်ငန်းနှင် ့ ေလထုအရည်အေသွး 

တိုင်းတာခြ င်း လုပ်ငန််းများအား ေဆာင်ရွက ်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွ 

 (ဃ) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု 

 ဖြ စ်ေစနိုင်သည် ့ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ်နှင် ့ေလျာ့ချမည့် နည်းလမ်းများမှာ - 

စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှု 

(၁) စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုမှာ အင်း(Vertical Shaft)များ တူးေဖာ်ရာမှ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်(Waste Rocks)များ ထွက်ရှိ ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ တစရ်က်လျှင် 

(၃)တန်ခန့်  ထွက် ရှိပါသည်။ ေရွှအေသးစားတးူေဖာ် ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက် 

(YMT-255)တွင် သတ္တ ုသန့်စင်ခြ ငး်၊  ပြ ဒါးဖမ်း၍ ေရွှစင်ထုတယ်ူခြ င်း လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရကွ်ခြ င်းမရှိသည့်အတွက် စွန့်ပစ်ေမြ စာများ၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ 

သာ ထွက်ရှိပြ ီး၊ စွန့်ပစ်အရည်နှင့်အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိခြ င်းမရှိပါ။ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်များတွင်လညး် အက်စစ်ယိုစီးေစေသာ ေကျာက်များပါဝင်မှု မရှိပါ။ 

သလင်းနှင့် ဒုိလိုမိုဒ်ေကျာက်များ၊ သံေကျာက်များ အဓိကပါဝင် ပါသည်။ 

၎င်းေကျာက်များအား လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ေကျးရွာလမ်းများ၊ ေကျးရွာခြ င်း 

ဆက်လမ်းများ  ပြ ုပြ င်ရာတွင် အသုံးပြ ုလျှက် ရှိပါသည်။ 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) စွန့်ပစ်ေမြ စာများနှင့်စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စွန့်ပစ်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်သည့်အချက်များအား ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 
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(၂.၁) စွန့်ပစ်ေမြ စာများနှင် ့ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ၏ ထွက်ရှိမည့်ပမာဏ၊ 

ဘူမိေဗဒပါဝင်ေပါင်းစပ်မှု အေနအထားများအား စစ်ေဆးမည်  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ 

 (၂.၂) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းအဆင့်မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာ၊ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်ပုံများအား  ပြ ိုကျခြ င်း မရှိေစေရး နှင် ့သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိမ်း 

ရာတွင် ကျင်း၊ ချို င့်များ  ပြ န်လည်  ဖြ ည်ရ့န်အတွက် အင်းများအနီးတွင ်

ေနရာသတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုံ ထားရှမိည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံအား အလျား(၆၀)ေပ၊ အနံ)၂၀)ေပနှင် ့အမြ င့်(၈)ေပ သတ် 

မှတ်စုပံုထားပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံေအာက်ေခြ ပတ်လည် ေမြ ာငး် 

များတူးေဖာ်ထားးပါမည်။ 

(၂.၃) ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ တးူေဖာရ်ာတွင် 

ေရွှေကြ ာဖြ စ်ထွန်းမှု လားရာအတိုင်းလိုက်၍ တူးေဖာေ်နခြ င်း ဖြ စ်သဖြ င့် 

စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုမှာ နည်းပါးပါသည်။ ထွက်ရှိသည့်စွန့်ပစ်ေမြ စာ 

များအား ေရွှေကြ ာေတွ့ရှိခြ င်းမရှိေသာ ေခါင်းသားများအတွင်း 

 ပြ န်လည်ဖြ ည့်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုပိတ်သိမ်းသည့်ကာလတွင ်

လည်း တူးေဖာ်ပြ းီ ေခါင်းသားများအတွင်  ပြ န်လည်  ဖြ ည်မ့ည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။  

(၂.၄) စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများေပါ်တွင ် မိုးကာလရွာသွန်းေသာ မိုးေရများေကြ ာင့် 

ေမြ စာများတိုက်စား၍ ေဘးပတ်ဝန်းကျင်သို့ ေမျာပါသွားခြ ငး်မရိှ 

ေစရေးအတွက် ေမြ စာပံုပတ်လည်တွင် ေမြ ာငး်များတူးေဖာ်ခြ ငး် 

လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု 

(င) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-255)တွင ် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု 

နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ု၍ စမ်းသပ်တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်၍ ေတာင်ထိပ်များမှ 

စိုက်ကျင်းများ တူးေဖာ်ခြ ငး်နငှ့် ေတာင်ေစာင်းများတွင် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါငး်များ 

တူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများသာ ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း ဖြ စ်ပြ းီ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ၏ 
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ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာပါဝင်ေပါင်းမှုများအရ ေမြ ထုညစ်ညမး် မရှိနိုင်ေကြ ာငး် ေတွ့ရှ ိ ရပါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများအား စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ပုံမည့်ေနရာ သီးခြ ား  ပြ ုလုပ်၍ 

တိုက်စားမှုများေကြ ာင့် ေမြ ထ ုညစ်ညမ်းမှှု မရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ပါမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေဘးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှု 

(စ) ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၏ 

ရည်ရွယ်ချက်သည် စီမံကိန်းမှ အသုံးပြ ုပြ ီးေသာ ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေစနိုင်သည် ့

ပစ္စည်းများစန်ွ့ထုတ်ခြ င်း၊ စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်းနငှ့် သိုေလှာင်ခြ ငး်များကို စနစ်တကျ 

စီမံေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်တွင် တးူေဖာ်ခြ ငး်နှင့် 

 ကိတ်ခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းများသာ ေဆာင်ရွက်ေနပြ ီး အသုံးပြ ုေနေသာ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ 

ပစ္စည်းများမာှ စက်ဆီ၊ ေချာဆီများနှင့်  ေပါက်ကွ ဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းများသာဖြ စ်ပြ ီး၊ 

အခြ ားဓာတုပစ္စည်းများနှင် ့ အဆိပ်သင့်ေစမည့်ဓာတုပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြ င်းမရှိပါ။ 

ေဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ရာတငွ် ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းေစေရးနှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းေစေရးအတကွ ်ေဆာင်ရွက်ရမည် ့

လုပ်ငန်းများမှာ - 

(၁) ေကျာက်ခွဲစက်နှင့် တးူေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများမှ အမဲဆီ၊ စက်ဆီေချာဆီ 

အေဟာင်းများအား စွန့်ပစ်ရာတွင် ေဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ် 

ရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် လုပ်ေဆာင်နည်းများအတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။  

(၂) အတင/်အချဧရိယာ၊  ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းေရးဧရိယာများမ ှ စက်ဆီေချာဆီများ၊ 

အမဲဆမီျား နှင့် ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေစေသာ ပစ္စည်းများ ယိုဖိတ်မှုဖြ စ်ပါက 

စုပ်ယူနိုင်ေသာ ပစ္စည်းများ ဖြ စ်သည် ့ လွှစာမှုန့် ၊ သဲ အစရှိသည်တို့ကို 

အသုံးပြ ု၍ ရှင်းလင်းပစ်ရပါမည်။ 

(၃) စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကိ ု သီးသန့်ပီပါများတွင ် ထည့်ပြ ီး ေမြ ကတတု ် နှင့် 

ကုန်စည်တင်ရန်် အခင်းပြ ားကို အမာခံပြ ုလုပ်ထားေသာ ေနရာတငွ် ထားသို၍ 

ဒုတိယအဆင် ့ ထိန်းချုပ်နိုင်ေသာ ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ ရာသီဥတုဒဏ် 

ခံနိုင်ေအာင ် ပြ င်ဆင်ပြ ီး ပီပါများကို ထားရှိ ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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(၄) ပီပါများတွင ် ထည့်ထားေသာ ပစ္စည်းများအမည်စာရင်းကို  မြ င်သာေအာင် 

ေပပါတွင ်ကပ်ထားရပါမည်။ 

(၅) စက်ဆီေချာဆီများ  ပြ နသ်ုးံရန ်မသင့်ေတာ်ပါက မီးရိှု့ ဖျက်စီးပစ်ရပါမည်။ 

(၆) အသုံးမပြ ုေတာ့ေသာယမ်းနှင့် ေပါက်ကွဲပစ္စည်းများကို ယမ်းေဖာက်ခွဲရန ်

တာဝန်ယူထားေသာ အဖွဲ့ မ ှရှင်းလင်းပစ်ရပါမည်။  

(၇) ယိုဖိတ်မှု ရှင်းလင်းခြ ငး်နှင့် မီးသတ ်ကိရိယာများကို အလွယ်တကူ ရရှိေအာင ်

စီစဥ်ထားရပါမည်။  

(၈) ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ၎င်းပစ္စည်းများအသုံးပြ ုပုံကို သင်တန်းပို့ချေပးထား 

ရပါမည်။ 

(၉) စွန့်ပစ ်စက်ဆီေချာဆီများကိ ုစီမံကိန်းေဒသအတွင်းရှ ိမည့်သည့်ေမြ ဆလီွှာနှင့် 

ေရကန်များေပါ်တွင ်လုံးဝစွန့်ထုတ်ခြ င်းမပြ ုရပါ။ 

 ေဂဟစနစ် 

(ဆ) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(YMT-255)အတွင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမှုအတွက် ထိခိုက်ေစနိုင်သည် ့အရင်းအမြ စ်များနှင့် ေလျာ့နည်း 

ေစမည့်လုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် -  

  ေတာေတာင်အေခြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီီလီမိတက်၏ ေရွှအေသး စားလုပ်ကွက်(YMT-

255)သည် ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေဒသတွင် တည်ရှိပြ းီ၊ 

ေပ(၄၀၀၀)ခန့် အမြ င်တ့ငွ် တည်ရှိပါသည်။ ေပါက်ေရာက်ေနေသာ 

သစ်ေတာမှာ အမြ ဲစိမ်းေတာဖြ စ်ပြ းီ ေပါက်ေရာက်ေနေသာအပင်များ အဖိုးတန်် 

သစ်များ ေပါက်ေနခြ င်းမရှိပါ။ သစ်ေတာနယ်ေမြ များ  ဖြ စသ်ည် ့  ကို းဝုိင်း၊ 

 ကိုးပြ င်ကာကွယ်ေတာ ဧရိယာများနှင့်ကင်းလွှတ်မှုရှိေကြ ာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။ 

တူးေဖာ်မည့်နည်းစဥ်မှာ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်တူးေဖာ်ခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး ေမြ ေအာက် 

တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ဖြ စ်သည့် ဆင်းတွင်းများ (Vertical Shaft)နှင် ့

ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ (Adit)တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်၍ ေတာေတာင်များ 
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နှင့် သစ်ေတာသစ်ပင်များ၊  မြ င်ကွင်းများနှင် ့ ေဂဟစနစ်အား ထိခိုက်မှု 

မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။  

 ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၁.၁) ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁.၂) စွန့်ပစ်ေမြ စာများ စုပုံ ခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများ စုပုံ ခြ င်း၊ အေဆာက် 

အဦးများ တည်ေဆာက်ခြ င်းလုပ်ငန်းများတွင် ေမြ ယာအသုံးချမှု 

အနည်းဆုံး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရပါမည်။  

(၁.၃) လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁.၄) ေမြ ယာအသုံးချမှုများအတွက် ဆုံးရှုးေသာ သစ်ပင်များအား အစားထိုး 

စိုက်ပျိုးခြ ငး် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ရပါမည်။ 

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဖြ စ်ထွန်းမှုအေခြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု 

(၂) လုပ်ကွက်မှာ ပန်းေတာင် ေတာင်တနး်အေပါ်တငွ် တညရ်ှိပြ ီး လုပ်ကွက် 

အတွင်း အမျိုးသားအဆင့်၊ တိုင်းနှင် ့  ပြ ည်နယ်အဆင် ့ သတ်မှတ်ကာကွယ် 

ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွ ဲ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

ထိန်းသိမး်ထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိရူပဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းထားေသာ 

အထင်ကရေနရာများ ပါဝင်မှုမရှိပါ။ ရှားပါးေသာတရိိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးတုံး 

ေပျာက်ကွယ်လုနီးပါးဖြ စ်ေနေသာ ရှားပါးမျို းစိတ်များ၊ စီးပွားေရး နှင် ့

ကျန်းမာေရး အာဟာရဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိမျိုးစိတ်များ မရှိပါေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါ 

သည်။  ေတာတိရိစ္ဆာန်များအေနဖြ င့် ေတာေကြ ာင်၊ ယုန်၊ ဂျ ီ အနည်းငယ် 

ေနထိုင်ကျက်စားပါသည်။ 

 ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂.၁) လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေပါက်ပင်များ ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ အစားထိုး 

စိုက်ပျိုးခြ ငး် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 
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(၂.၂) ေဂဟစနစ်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုနှင် ့ ေလထု 

ညစ်ညမ်းမှုမရှိေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက ်ရမည်ဖြ စပ်ါသည်။ 

(၂.၃) သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမှ စွန့်ပစ်ေရများ  ပြ င်ပသို့ေရာက်ရှိ၍ ေရထု 

ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည။်  

(၂.၄) ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုများ အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ် စီမံေဆာင ်

ရွက်မည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂.၅) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဖြ င်စ့ပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်မှုများေလျာ့နည်းေစရန် ထိခိုက ်

လွယ်ေသာေနရာများတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ ပတဝ်န်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု 

လုပ်ေဆာင်ချက်များ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခုိက်မှု 

(ဇ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှ သတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် 

(YMT-255)သည် ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေဒသတွင်တညရ်ှိ ပြ ီး အနီးဆုံး 

ေကျးရွာမှာ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာဖြ စ်၍ လုပ်ကွက်နှင့် (၃)မိုင်ခန့်ကွာေဝးပါသည်။ 

လုပ်ကွက်နှင့်(၃)ဖာလုံခန့်အကွာတွင် အင်းပိုင်များနှင့် အင်းသားများေနထိုင်ရာ 

ပန်းေတာင််အင်းသားကွက်ရပ်(၁)ခ ု ရှိပြ ီး ၎င်းကွက်ရပ်တွင် အိမေ်ခြ (၅၀)ခန့်နှင် ့

လူဦးေရ(၂၅၀)ခန့် ေနထိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ YMT-255, 256 257 လုပ်ကွက် 

(၃)ခုအတွင်း သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ၎င်းကွက်ရပ်မှ 

အင်းသားများမှ ကုမ္ပဏီနှင့်အကျိုးတူ အေသးစားတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ လာေရာက် 

ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ကွက်(YMT-255)တငွ ် ေမြ ေအာက်နည်းစနစ်ဖြ င့် သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး် လုပ်ငန်း 

များသာ ေဆာင်ရွက်ေနပြ ီး စက်ယန္တရားများ သုံးစွဲ ခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေရများ ထွက်ရှ ိ  ခြ ငး် 

ဖုန်မှုန့်ထွက်ရှိ ခြ င်း၊ ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုများ သတ်မှတ်စံညွှန်းထက် ေကျာ်လွန်ခြ ငး် 

မရှိသဖြ င် ့လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုများ  ဖြ စ်ေပါ်ခြ ငး် မရှိပါ။  
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ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁) လုပ်ကွက်အတွင်း လွန်တငွ်းများ တူးေဖာ်ခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများ နှင် ့

စွန့်ပစ်ေမြ စာများ သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ ငး်၊  ကတိခ်ွဲ ခြ င်းတို့ မှ အမှုန်အမွှားများ၊ 

ဖုန်မှုန့်များ ထွက်ရှိ၍ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရွာများရှိ 

လူမှုဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ေစနိုင်ပါသည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမှုမ ှ အသက်ရှူ 

လမ်းေကြ ာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါများ  ဖြ စ်ပွားေစနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ ယမ်းခွဲခြ ငး် 

ေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်လာသည် တုန်ခါမှုများမှာလည်း အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ 

ေကျးရွာများအား အေနှာက် အယှက်  ဖြ စ်ေစနိုင်ပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) တူးေဖာ်ခြ ငး်၊ သယ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ဖုန်မှုန့်ထွက်ရှိမှု 

အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၃)   ယမ်းခွဲရာမှ  ဖြ စ်ေပါ်ေသာတုန်ခါမှုအား အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရွာများ သို့ 

တုန်ခါမှုသက်ေရာက်ခြ င်းမရှိေစေရးနှင် ့ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက် အတွင်း 

ရှိေစေရးတို့အတွက် တူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက ် ေနသည့် ကာလ 

တစေ်လျှာက် Detonating Relay များသုံးခြ င်း နှင် ့ ယမ်းသုံးစွဲမှုအား 

ကန့်သတ ်သုံးစွဲမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

(၄) အများပြ ည်သူမ ှ ကန့်ကွက်မှုများ  ဖြ စ်ေပါ်လာပါက ယမ်းခွဲမှုေကြ ာင့် 

 ဖြ စ်ေပါ်သည့် တုန်ခါမှုအား လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် လုပ်ကွက်ပြ င်ပတွင ်

ယမ်းခွဲသည့်ေနရာမှ အကွာအေဝးများ သတ်မှတ်ပြ ီး၊ တုန်ခါမှု၊ ဆူညံသံ များကိ ု

တိုင်းတာစစ်ေဆး၍ သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက် မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးနှင့် အေရးေပါ်ေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက 

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

၈။ လုပ်ငန်းခွင်လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကုံေတွ့ပါက လိုက်နာ 

ရမည် ့စည်းကမ်းများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်လိုက်နာရမည် ့စည်းကမ်းချက်များအား 

ေဟာေပြ ာေဆွးေနွးခြ င်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးဌာနဖွဲ့စည်း၍ ဌာနများအလိုက ် လစဥ ် ဝတ်စုံ ပြ ည့် 
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ဝတဆ်င်ကာ ေလ့ကျင့်ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း၊ စည်းကမ်းချက်များအား ဝန်ထမ်းများသိရှိေစရန ်

ေကြ ာ်ညာ သင်ပုန်းတွင် ကပ်ထားခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင် ့ သဘာဝ 

ေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးနှင့် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ေရွှလုပ်ကွက်မှ 

တာဝန်ခံ၊ လုပ်ငန်းအသီးသီး၏  ကီးကြ ပ်ေရးမှူ းများနှင့် ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်အသးီသီး သတ်မှတ ်

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(က) လုပ်သားဝန်ထမ်းအားလုံးအား လုပ်ငန်းခင်ွဝင် သင်တန်းများ ေပးပါမည်။ 

(ခ) လုပ်သားဝန်ထမ်းအားလုံး၏ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာနှင် ့ပညာေရးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အရ 

အန္တရာယ် ကင်းရှင်းေရးသင်တန်းများကိ ုပို့ချေပးရန် စီမံထားပါမည်။ 

(ဂ) လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာေရးနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိ ု တိုးချဲ့ 

ေဆာင်ရွက ်အေကာင်ထည်ေဖာ်သွားပါမည်။ 

(င) လုပ်ငန်းအေနအထားအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက ်

သတိေပး ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(စ) လုပ်ငန်းအေနအထားအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနည်းပါးေစရန ်

လုပ်ငန်းချိန်ကိ ုလိုသည်ထက် မပိုေအာင်တားမြ စ် ထားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

(ဆ) ကျင်းအတွင်းအဆင်းအတက်များ  ပြ ုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြ ုေသာ ဆင်းကိုးများ၊ 

ဝင့်စက်များ၊ လုပ်သားများအသုံးပြ ုမည့် လုံခြ ုံေရးအသုံးအေဆာင်များနှင် ့ ဝတ်စုံများ 

အား ပုံမှန်စစ်ေဆးရ ပါမည်။ 

(ဇ) သတ္တ ုရိုင်းများ အင်းအေပါ်တင်ရာတွင်  ကိုးပြ တက်ျခြ င်း၊ ခဲစင်ခြ ငး်စသည့် 

 ဖြ စ်စဥ်များေကြ ာင့့် ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက ်အချက်ေပးခြ ငး်၊  

(ဈ) ယမ်းခွဲမည့်သတိေပးစနစ်များ တပ်ဆင်ခြ ငး်၊ အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်သည့် ဧရိယာ 

သတ်မှတ်ေပး၍ ေရှာင်ရှားေစခြ ငး်များ  ပြ ုလုပ်ပါမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (ည) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

အား စီမံချက်များေရးဆွ ဲ စီမံထားခြ ငး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ ်

ေသာပစ္စည်း ကရိယာများ စုေဆာင်းထားခြ ငး်၊ မီးသတ်ဗူးများ တပ်ဆင်ထားခြ ငး်၊ 
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ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ား ေပးခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ထားခြ ငး်၊ 

အများပြ ည်သူများနှင့်တုိင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း 

၉။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီမှ YMT-255, 256 257 လုပ်ကွက်များနှင့် ဆက်စပ်ေဒသရှိ 

ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာ၊ အင်တိုင်းေကျးရွာ၊ တူးကုန်းေကျးရွာ၊ ေချာင်းဖျားေကျးရွာ၊ သိမ်ကုန်းေကျးရွာ၊ 

ေကျာင်းကုန်းေကျးရွာ၊ ကူတိုေကျးရွာများမ ှ ေဒသခံပြ ည်သူများနှင် ့ ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်တွင် 

ကုမ္ပဏီမ ှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတ ူ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အစီရင်ခံစာပြ ုစုသူမှ ေတွ့ဆုံ 

ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်သူများမ ှ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ထားရှိမှု၊ ပညာေရး၊ 

ကျန်းမာေရး ကိစ္စရပ်များတွင် ကုမ္ပဏီမှ ကူညီပံ့ပုိးေပးေနမှု အစီအစဥ်များ၊ လစဥ်ပုမှံန် ေဒသ 

ဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ေနမှုများနှင့် အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားေရးကိစ္စများတွင် ေဒသခံများ 

အား ဦးစားေပးခန့်ထားမှုနှင် ့ လက်ရှိကုမ္ပဏီတွင ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည် ့ ေဒသခံဝန်ထမ်း 

မိသာစုများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှက်ေပးမှု၊ ပညာေရးနှင့်သက်သာေချာင်ချိေရး ေထာက်ပံ့ 

ေပးမှုများ ေဆာင်ရွက်ေနသည် ့အေခြ အေနများအား ရှငး်လငး်ေဆးွေနးွခဲ့ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံ 

ခန့်ခွဲေရးအစီရင်ခံစာ  ပြ ုစုသူမှလည်း  ပြ ည်ေထာငစ်သုား သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးကုမ္ပဏ ီ

လီမိတက ် မှ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်လုပ် သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ လက်ရှိ 

ပတဝ်န်းကျင်အေခြ အေန၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လိုက် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဂဟစနစ်များ 

အေပါ် ထိခိုက်နိုင်သည့်အေခြ အေနများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့ လူမှုဝန်းကျင်း ထိခိုက်မှုများအား 

ေဖာ်ထုတ်မည့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များ၊ ရံပုံေငွထားရှိေဆာင်ရွက်မှု၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်ထိ ခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် ေနေသာ 

မူဝါဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်များ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည် ့ အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်း ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ 

ေဒသခံပြ ည်သူများမှလည်း ၎င်းတို့ေဒသတွင် ကုမ္ပဏီမ ှ စီမံကိန်းများလာေရာက်ေဆာင်ရွက်သည့် 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများ ရရှိေစခြ င်း၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ို းေရးလုပင်နး်များ လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက် 

ေပးေနခြ ငး်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု မရှိေစရန်  ကိုးစား စီမံေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်၊ ပညာေရး၊ 

ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရး ကိစ္စများတွင် ကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပးေနခြ င်းတို့အတွက် ေဒသတွင ်

အကျိုးေကျးဇူများ ရရှိပါေကြ ာင်းနှင် ့လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်ထားရှမိှုများအား ပွင့်လင်းမြ ငသ်ာမှု ရှိေစ 

ေရးအတွက ် ချပြ ေဆွးေနွးမှုများအတွက် ေကျးဇးူတင်ပါေကြ ာငး် နှင့် ေဒသခံပြ ညသ်ူများ အေနဖြ င့် 
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 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီအား ေထာက်ခံပါေကြ ာငး်  ပြ န်လည်ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ အေထွေထွ 

မန်ေနဂျာမှ ေဒသခမံျားနငှ့် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုများအား (၃)လတစ်ကိမ ်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးလိုပါေကြ ာငး် 

ေမတ္တ ာရပ်ခံမှုအေပါ် အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သူများမှ သေဘာတူခဲ့ပါသည်။ အများပြ ည်သူနှင့် 

တိုင်ပင်ေဆွးေနွးခြ ငး် အစည်းအေဝးသို့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း(၆)ဦး၊ ပန်းေတာင်ေကျးရွာေဒသခံ(၁၀)ဦး၊ 

သေပြ ပင်ေကျးရွာေဒသခံ(၁၄)ဦး တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ကွက်များအနီးရှိ ပန်းေတာင်ကွက်ရပ ်

တွင် ေဒသခံများနှင် ့ ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ အစည်းအေဝး တက်ေရာက်သ ူ

စာရင်းများအား ေနာက်ဆက်တဲွ (ဃ)၊(ဃ-၁)တို့  ဖြ င့် ပူးတွဲတင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှုခြ င်းနှင့် ရန်ပံုေငွလျာထားချက် 

၁၀။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရး၊ စိန်းလန်းစိုေပြ ေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအမံများ ေဆာင်ရွက်ရန် 

အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့အား မန်ေနဂျာများ၊ လုပ်ငန်း 

 ကီးကြ ပ်များနှင် ့အင်းအလိုက်တာဝန်ခံများဖြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက ်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များ မ ှ

ပတဝ်န်းကျင် ထိန််းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခြ ငး် လုပ်ငန်းများအား 

လိုအပ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့သုိ့ အစီရင်ခံတင်ပြ ၍ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အတွက ်ေစာင့်ကြ ပ ်

 ကြ ည်ရ့ှုစစေ်ဆးရန် ရန်ပံုေငွကျပ်(၃)သိန်း အား သီးခြ ားလျာထားသတ်မတှ်၍  ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု 

အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ်  စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်သည် ့

အခါလုံေလာက်မှုမရိှပါက ကုမ္ပဏီမှ အပြ ည့်အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (က) ေရအရင်းအမြ စ်သံုးစွဲမှု 

 စစ်ေဆးမည့်ကာလ လုပ်ကွက်တွင် ပန်းေလာင်ကွက်ရပ်မှ အသုံးပြ ုေနသည့် 

ေရအရင်းအမြ စမ်ှာ TPK-255 လျှိုအတွင်းမ ှ သဘာဝ 

ေရထွက်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရသုံးစွဲမှုအား စီမံကိန်းကာလ 

တစေ်လျှာက် မှတ်တမ်းထားရှိပါမည်။ 

ေနရာ TPK-255 လျှိုအတွင်းမ ှသဘာဝေရထွက ်

အကမိ် တစပ်တတ်စ်ကိမ် ်-  pH, Fe(mg/lit),  

သုံးလတစ်ကိမ-် pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit), 



46 
 

Lead(mg/lit), Zinc (mg/lit) 

(၆)လတစ်ကိမ ်-      pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit),     

                                Lead (mg/lit), Zinc (mg/lit), Total   

                                Suspended Solid (mg/lit),  

                                Sulphate(SO4=) (mg/lit), BOD              

                                (mg/lit), COD (mg/lit), Arsenic(mg/lit) 

တာဝန်ယူမည်ဌ့ာန အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့  

တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ 

အစီရငခ်ံခြ င်း တစလ်တစ်ကိမ် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာထံ တင်ပြ ရန်၊  

 (၃)လ တစ်ကိမ၊် အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းသို့ တင်ပြ ရန်  

သတ်မှတ်ချက် (၆)လ တစ်ကိမ် စမ်းသပ်မှုအား ISO လက်မှတ်ရ၊ Tech 

Laboratory ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ေပးပို့ စမ်းသပ် ပါမည်။ 

  

ဆူညံသံနှင်တု့န်ခါမှု 

(ခ) သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ လွန်တူးခြ င်း၊ ယမ်းခွဲခြ င်း၊ 

သတ္တ ုရိုင်းများ  ကိတ်ခွဲခြ ငး်၊ မီးစက်၊ ေရစက်များေမာင်းနှင်ခြ င်းတုိ့ေကြ ာင် ့  ဖြ စ်ေပါ် 

လာေသာ ဆူညံသံများအား ေလျာ့နည်း သက်သာေစေရးအတကွ် ေဆာင်ရွက်ရန် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ဆူညံသံများေကြ ာင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွင် စိတ်အေနှာက်အယှက် 

 ဖြ စ်ေစခြ ငး်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးထိခိုက်ေစခြ င်း  ဖြ စ်ေစနုိင်ပါသည်။ 

ေဂဟစနစ် အတွက ်လည်း အေနှာက်အယှက်  ဖြ စ်ေစနိုင်ပါသည်။ 

 တိုင်းစစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၁) ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းအား လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

သည့် ကာလနှင့် သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ဆူညံသံတိုင်းတာ 

စစ်ေဆးသည့် ကရိယာအား အသုံးပြ ု၍ တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 



47 
 

  တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(၂) တူးေဖာ်ရာတွင် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်သည့်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ 

 ကိတ်ခွဲစက်၊ မီးစက်၊ ေလေပးစက်၊ စသည့် စက်ကရိယာများအား 

အေသးစားများ အသုံးပြ ုေနခြ င်းတို့ေကြ ာင့် ယမ်းခွဲခြ ငး်နှင့် စက်ကရိယာများ 

အသုံးပြ ုသည့်အချိန်များတွင် ရုံးခန်း၊ ဝန်ထမ်း လိုင်းခန်း၊ ယမ်းေဖာက်ခွသဲည့် 

အင်းအနီး စသည့်ေနရာများတွင် တိငု်းတာစစေ်ဆးမည်ဖြ စပ်ါသည်။ လိုအပ်ပါ 

က လုပ်ကွက်အနီးဝန်းကျင်ပါ တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စံချိန်စံညွှန်း 

(၃) အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်-

ဆူညံသံစံချိန်စံညွှန်းများအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

Receptor 
One Hour Laeq (dBA)a 

Daytime 
07:00-22:00 

Nighttime 
07:00-22:00 

Residential. Institutional. 
Educational. 

55 45 

Industrial commercial 70 70 
 

အဖွဲ့အစည်း 

(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ အင်းများလုပ်ငန်း 

 ကီးကြ ပ်ေရး အဖွဲ့မှ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၅) ယမ်းခဲွချိန််များတွင ် ယမ်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်သုံးစွဲပြ းီ အင်းအနီး  ဖြ စေ်ပါ် 

သည့်ဆူညံသံအား (80)dB ေအာက် နှင့် တုန်ခါမှုအား (0.02)ft/sec အတွင်း 

ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအား 

မှတ်တမ်းတင် ထားရှပိါမည်။  

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ေန့အချိန် စက်ကရိယာများ လည်ပတ်မှုေကြ ာင့်  ဖြ စေ်ပါ် 

သည့် ဆူညံသံအား (75)dB ေအာက် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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 ကိတ်ခွဲစက်၊ မီးစက်၊ ေလေပးစက်၊ ေရစုပ်စက်၊ ေလမှုတစ်က ် စသည်ဖြ င့် 

စက်ကရိယာများ၏ ဆူညံသံမှာ သတ်မှတ်ချက်ထက ် ေကျာ်လွန်ပါက အသ ံ

လုံေအာင် စီမံ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ညအချိန်တွင် သတ်မှတ်ဆူညံသံထက်ပိုေသာ စက်ရိယာများ လည်ပတ်ခြ ငး်မှ 

ရပ်နားထားပါမည်။ 

ေရအရည်အေသွး 

(ဂ)  ေရအရည်အေသွး ေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်တွင ် သတ္တ ုတူးေဖာ် 

 ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိမည့် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများနှင် ့အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ 

များ စွန့်ပစ်မှုအေခြ အေန၊ စွန့်ပစ်ေရအရည်အေသွး၊ ေမြ ေပါ်ေရနှင့် ေမြ ေအာက် 

ေရညစ်ညမ်းနိုင်မှုအေခြ အေနများကို စစ်ေဆးရန်  ဖြ စ်ပါသည်။  

သတ္တ ုတွင်း စိမ့်ထွက်ေရ၊ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရနှင့်ေမြ ေအာက်ေရ 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ု တူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ကွက် (YMT-255)တွင် တူးေဖာ်ေနေသာအင်းများမှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက် 

ေရထွက်ရှိခြ င်း မရှိေသးပါ၊ လုပ်ကွင်တွင် သတ္တ ုရိုင်းများလည်း ထွက်ရှိခြ ငး် 

မရှိေသးပါ။ သို့ေသာ်လည်း စမ်းသပ်တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

ေကြ ာင့် ေမြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှု ရှိမရှိ၊ (YMT-255)လုပ်ကွက်တွင်းရှိ 

သဘာဝေရထွက်မ ှ ေရနမူနာအား ေကာက်ယူ စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲ 

အေဖြ များအရ pH-7.2, Iron-0.27 mg/lit, Suspended Solid-28 mg/lit, 

Lead, Arsenic, Zinc, Copper, Cyanide တို့မှာ Nil  ဖြ စ်ပါသည်။ BOD-

32 mg/lit ၊ COD-6 mg/lit သာရှိပြ းီ သဘာဝေရထွက်မှာ ညစ်ညမ်းမှု 

မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ သို့ေသာ်လည်း ေမြ ေပါ်ေရ နှင့်ေမြ ေအာက်ေရ 

တို့ကိ ု  သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေစ 

ေရးအတွက ်အေအာက်ပါအချက်များ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

 တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၂) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ 

နှင့် ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် ေရအရည်အေသွးများကို တိုင်းတာစစ်ေဆး 
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မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် အကမိ်အေရအတွက်နှင့် ဓာတ်ခွဲ 

စမ်းသပ်မည် ့parameters များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စပ်ါသည် - 

 ေရအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် Parameters များ 

နမူနာ စစ်ေဆးမည့်အချက် အကိမ်ေရ 
 

သဘာဝေရထွက် / 

သတ္တ ုတငွး်စွန့်ပစ်ေရ  

pH ေန့စဥ် 
pH & Base Metal 

Impurities 
လစဥ ်

Effluent Levels 
Parameters 

ေလးလ တစ်ကိမ် ISO 
လက်မှတ်ရ ဓာတ်ခွဲခန်း 
တွင် စမ်းသပ်ရန် 

 

နမူနာေကာက်ယူစစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(၃) YMT-255လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေရထွက(်Ground Water)မ ှ ေရ 

နမူနာအား ေရနမနူာ ေကာက်ယူစစ်ေဆးပါမည်။ တးူေဖာ်ေနသည် ့အင်းများ မ ှ

ေမြ ေအာက်စိမ်ေ့ရ ထွက်ရှိပါကလည်း ေရနမူနာေကာက်ယူ စစ်ေဆးပါမည်။ 

စံချိန်စံညွှန်း 

(၄) သဘာဝေရထွက်မှေရနှင့် အခြ ားထွက်ရှိလာသည့် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက် 

ေရများအား စွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုမီ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး 

(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်၊ စွန့်ပစ်အရည်(Effluent Levels) အတွင်း 

ရှိေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 Parameter Unit Effluents Level 

pH  6~9 

Iron (Fe) mg/l 2 

Suspended Solid mg/l 50 

Lead mg/l 0.2 

Arsenic mg/l 0.1 

Zinc mg/l 0.5 

Copper mg/l 0.3 
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Cyanide mg/l 0.07 

COD mg/l 35 

BOD mg/l 150 

 

အဖွဲ့အစည်း 

(၅) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံကးီကြ ပ်၍ အင်းလုပ်ငန်း  ကးီကြ ပ ်

ေရးအဖဲွ့မှ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၆) သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရထွက်ရှိမှုများအား ပမာဏနှင့်အရည်အေသွးအား 

မှတ်တမ်းထားရှိပါမည်။ စက်ကရိယာအေအးခံသည့်ေရများနှင့်အေထွေထွသုံး 

စွန့်ပစ်ေရများအား တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ ေရဆိးုကန ်တည်ေဆာက်၍ 

စစ်ေဆးပြ းီမ ှ စွန့်ပစ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေရများမှာ ချဥ်ဖန်ဓ 

ာတ်ေပြ ာင်းလဲမှုရှိခြ င်း၊ စက်ကရိယာအေအးခံေရများမှ စက်သုံးဆီများ ပါဝင် 

 ခြ င်းတို့  ဖြ စပ်ါက ေရဆိုးကန်အတွင်းမ ှ ေရများအား သန့်စင်ပြ ီးမှ စွန့်ပစ်ရန ်

စီမံ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေလထုအရည်အေသွး 

(ဃ) သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန််းအဆင့်တွင ်  ယမ်းခွဲ ခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများ၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ 

သယ်ယူခြ ငး်၊ စုပုံ ခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ခြ င်း၊  ကိတ်ခွဲခြ ငး်၊ သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်တွင ်

 ပြ ဒါးစုေရွှမှ ေရွှစင်ထုတယ်ူခြ င်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင ် ဖုန်မှုန့်များ ထွက်ရှိ ခြ င်း၊ 

ဓာတ်ေငွ့ များ ထွက်ရှိခြ င်းတို့ေကြ ာင့် လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသ၏ ေလထ ု

အရည်အေသွးအား ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်ထုတ်လုပ်ေရး 

လုပ်ကွက်(YMT-255)တငွ ် ေရွှသတ္တ ုတးူေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ် 

ကို အသုံးပြ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ အဓိကလူအင်အားသုံးစွဲ၍ အေသးစားတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန််း 

များသာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ စက်ယန္တရားကးီများ သုံးစွဲမှုမရှိခြ ငး် တို့ေကြ ာင် ့ ေလထ ု

ညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းမည်ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းအေသးစား ေဆာင်ရွက်ေန 

 ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ ေလထုညစ်ညမ်းမှုအေခြ အေနမှာ ဆက်စပ်ေဒသများသို့ သက်ေရာက်မှု 
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မရှိနိုင်ေသာ်လည်း လုပ်ကွက်အတွင်း ေလထုညစ်ညမ်းမှုမှာ ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ နှင့် 

အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာအင်းသားများအား အသက်ရှုလမ်းေကြ ာင်း ဆိုင်ရာ 

ေရာဂါများ ရရှိေစနိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို့အပြ င်သဘာဝသစ်ပင်များေပါက်ေရာက်မှု၊ 

ေဂဟစနစ်များအေပါ်တွင် ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာ 

စစ်ေဆးခြ ငး် နှင် ့  ကိတ်ခွဲ ခြ င်းအဆင့်မှ ထွက်ရှိေသာ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား ေစာင့်ကြ ပ် 

 ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးရန် လိုအပ်ပါသည်။  

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်ကာလနှင် ့အကိမ်အေရအတွက် 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ နှင် ့

ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် တိုင်းတာစစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလထုအရည် 

အေသွးအား လုပ်ကွက်အတွင်း ေလထုညစ်ညမ်းမှု မရှိ၍ (၆)လ တစ်ကိမ ်တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးပါမည်။ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား မိုးရာသီမှအပ (၈)လ တိုင်းတာစစ်၍ 

တစလ်တစ်ကိမ ်ဖုန့်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည ် ဖြ စ်ပါသည။် 

ေနရာ 

(၂) YMT-255 လုပ်ကွက်အတွင်း ဝန်ထမ်းအေဆာက်အဦး ရှိေသာေနရာများနှင့် 

သတ္တ ုရိုင်းသယ်မည့်လမ်းေဘးနှင် ့ သတ္တ ုရိုင်းများ စုပုံသည့်ေနရာများတွင ်

တိုင်းတာ စစ်ေဆးပါမည်။ 

စံချိန်စံညွှန်း 

(၃) ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးရာတွင ် ကာဗွန်မိုေနာ့ဆိုဒ် (CO)၊ 

နိုက်ဒြ ိုဂျင် ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ(်NO2)၊ နိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆိုဒ်(NO)၊ ဆာလ်ဖာ 

ဒိုင ် ေအာက်ဆိုဒ ် (SO2)၊ အမှုန်အမွှား (PM10)၊ အမှုန်အမွှား(PM2.5) တို့အား 

တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စပ်ါသည်။ ေလထုအရည်အေသွးအား ေအာက်ပါ 

စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဖုန်မှုန့်  ပျံ့လွင့်မှုအား (36 -180)gm/m2/month အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 
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   Ambient Air Quality 

Parameter 
(avg. hrs) 

CO 
(ppb) 
8hrs. 

NO2 

(ppb) 
1hr. 

NO 
(ppb) 
1hr. 

PM10 

(µg/m3) 
24hrs. 

PM2.5 

(µg/m3) 
24hrs. 

SO2 
(ppb) 
1hr. 

Standards 9(ppm) 40 100 50 25 20 
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အဖွဲ့အစည်း 

(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ အင်းများလုပ်ငန်း 

 ကီးကြ ပ်ေရး အဖွဲ့မှ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၅) ေလထုညစ်ညမ်းမှုမရှိေစေရးနှင့် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရး 

အတွက ်ေအာက်ပါအချက်မျျားအား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။   

(၅.၁) လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသတို့၏ ေလထုအရည်အေသွးအား 

သတ်မှတ ် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ပါ 

မည်။ 

(၅.၂) သတ္တ ုရိုင်းများ၊ သယ်ယူခြ ငး်၊ စုပုံ ခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ စွန့်ပစ်ခြ င်း၊ 

ေမြ သားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းတို့ေကြ ာင့် ထွက်ရှိမည် ့ ဖုန်မှုန့် 

ပျံ့လွင့်မှုများအား တိုင်းစစ်ေဆးခြ ငး်၊ ဖုန်မှုန့် ပျံ့လွင့်မှု ေလျာ့နည်း 

ေစေရးအတွက် လိုအပ်ပါက သယ်ယူသည့် လမ်းတွင် ေရဖြ န်းခြ ငး်၊ 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား ဝန်ထမ်းေနအိမ်၊ လမ်းမများတွင် 

တိုင်းတာစစ်ေဆးပြ ီး 36 to 180 gm / m2 /month အတွင်း 

ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိုးရာသီကာလမှ အပ လစဥ်တိုင်းတာ 

ပါမည်။  

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ် 

(င) YMT-255 လုပ်ကွက်မှ ထွက်ရှိသည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ၊ 

စွန့်ပစ်ေမြ စာများနှင် ့ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေကြ ာင် ့  ဖြ စ်နိုင်ေချရှိေသာ ထိခိုက်မှုများမှာ ေရအရင်းအမြ စ်များ 

ညစ်ညမ်းေစခြ ငး်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သတ္တဝါ မျိုးရင်းများတို့အား အန္တရာယ ်

 ဖြ စ်ေစခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများမှ  မြ င်ကွင်းများ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်ေစခြ င်းတို့ 

 ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ 
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 ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းသည့် 

ကာလ နှင့် ပိတ်သိမး်ပြ းီကာလများတွင် စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများ ခိုင်မြ ဲမှု၊ 

တိုက်စားမှု၊ အပင်များ စိုက်ပျိုးမှု၊ ထွက်ရှိမှုပမာဏနှင် ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု 

အေခြ အေနများအား အပတ်စဥ ်ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

ေနရာ 

(၂) စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များနှင့် ေဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်သည့်ေနရာများအား  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

အဖွဲ့အစည်း 

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ အင်းများလုပ်ငန်း 

 ကီးကြ ပ်ေရး အဖွဲ့ မှ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှုများအား 

မှတ်တမ်းပြ ုစုခြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများအား အစီရင်ခံတင်ပြ ၍ 

အတည်ပြ ုချက်ဖြ င် ့ ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရကွ် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၄) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ  ပြ ိုကျခြ င်း၊ တိုက်စားခြ ငး်များ မရှိေစေရးအတွက ် 

အဆင်မ့ျားေဖာ်ခြ ငး်၊ အမြ င့်သတ်မှတ် ပုံ ခြ င်း၊ ေမြ စာပုံေဟာင်းများတွင ်

အေပါ်ယံနှင့် ေဘးနံရံများ သစ်ပင်များနှင့် ေမြ ထိန်းမြ ကမ်ျား စိုက်ပျိုး ခြ င်းတို့ 

အား ေဆာင်ရွက်ရမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တးူေဖာ်ပြ းီလှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း  ပြ နလ်ည ်

 ဖြ ည်တ့င်းမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များ တည်ေဆာက်ရာ စွန့်ပစ်ေရများ စိမ့်ထွက်မှု မရှိေစေရး 

အတွက ် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမ ှ ဓာတ်ေဆးပါ 

စွန့်ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသို့ (လုံးဝ)စွန့်ပစ်ခြ ငး်မပြ ုဘဲ အနည်ထိုင်ကန်များ 

တည်ေဆာက်၍ ေရကြ ည်များအား  ပြ န်လည် အသုံးပြ ုမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  
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စွန့်ပစ်ေမြ စာပြ ည့်သွားေသာ စွန့်ပစ်ကန်များအတွင်း ေမြ ေဆွးများ ထည့်၍ 

သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

အန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း 

(စ) YMT-255 ေရွှလုပ်ကွက်၌ အန္တရာယ ်  ဖြ စ်ေစေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအေနဖြ င့် မီးစက်၊ 

ေလစက်၊ ေရစုပ်စက်များတွင ်အသုံးပြ ု ေသာ စက်သုံးဆီေဟာင်းများ၊ ယမ်းထုတ်ပိုး 

ပစ္စည်းများသာ ရှိပါသည်။ ယင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ေကြ ာင် ့  ဖြ စ်နိုင်ေချရှိေသာ 

ထိခိုက်မှုများမှာ ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ ေရအရင်း အမြ စ်များ ညစ်ညမ်းေစခြ င်း၊ 

လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သတ္တဝါမျို းရင်းများ တို့အား အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစခြ ငး်တုိ့  ဖြ စ်ပါသည်။  

  ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်း 

သည့် ကာလနှင့် ပိတ်သိမ်းပြ းီ ကာလများတွင် အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစေသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိမှုပမာဏနှင် ့ စွန့်ပစ်ထားမှုအေခြ အေန၊ 

ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်မှုအေခြ အေနများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု 

စစ်ေဆးပါမည်။ 

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(၂)  အန္တရာယ်ဖြ စေ်စေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိနုိင်သည် ့ ယမ်း တိုက၊် 

စက်ကရိယာအသုံးပြ ုသည့်ေနရာများ၊ ဆီသိုေလှာင်ရုံ ေနရာများ၊ 

စွန့်ပစ်သည့်ေနရာများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၃) စက်သုံးဆီေဟာင်းများအား အသုံးပြ ုနိုင်သ၍  ပြ န်လည် အသုံးပြ ုခြ င်း၊ 

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အင်းပိုင်များနှင့် 

အင်းေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးသည့်အဖွဲ့ အစီအမံအဖြ စ ် ဖျက်ဆီး 

 ခြ ငး်၊  သုံးမရေတာ့သည့် စက်သုံးဆီေဟာင်းများအား အမည်များ 

ကပ်၍ စနစ်တကျ တည်ေဆာက်ထားသည့် စွန့်ပစ်ကန်တွင် ေပပါများ 

 ဖြ င့် စွန့်ပစ်ြခင်းတို့ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  ပြ ဒါးနှင့်ဆက်စပ်သည့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများများအား Chemical Safety Law (2013)ပါ 
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အချက်များအတိုင်းလိုက်နာ စွန့်ပစ်ခြ င်း တို့အား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အန္တရာယ်ဖြ စေ်စေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ၏ အဝင်၊ သုံးစွဲမှု၊ စွန့်ပစ်မှု 

စာရင်းများပြ ုစထုားရှိခြ င်း၊ သုံးစွဲမှုအား အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် 

စီမံခြ င်းတို့အား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 

ေဂဟစနစ် ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးခြ င်း 

(ဆ) ပန်းေတာင်ေဒသအတွင်း အပင်များနှင့် သတ္တဝါမျို းရင်းများ ေပျာက်ကွယ်မှု 

မရှိေစေရးအတွက် လုပ်ကွက်တည်ရှိရာ ပန်းေတာင်ေဒသကိ ု  ပြ န်လည်ပြ ုစ ု

ပျို းေထာင်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုပိတ်သိမ်းသည့်အခါတွင ် အစားထိုး 

ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေပါင်းပင်များကိ ု ရှင်းလင်းပြ းီ ဆုံးရှုံးသွားေသာ 

သဘာဝအပင်များအား  ပြ န်လည်စိုက်ပျို းေပးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ သတ္တ ု 

ပိတ်သိမ်းမည့်ကာလနှင် ့ ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင်  ကြ ည်ရ့ှု 

စစ်ေဆးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေနရာ 

(၂) လုပ်ကွက်အတွင်း ေမြ ယာအသုံးပြ ုထားသည့်ေနရာများ၊ လုပ်ကွက် 

အတွင်း သဘာဝေပါက်ပင်များ ေပါက်ေရာက်ေနသည့် ေနရာများ၊ 

အစားထိုးစိုက်ပျို းထားသည့်ေနရာများ၊ 

ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း 

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝနခ် ံ  ကီး ကြ ပ်၍ 

စိုက်ပျိုးေရးအဖွဲ့မ ှေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည ် ဖြ စပ်ါ သည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်းနှင် ့ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း 

(၄) လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေပါက်ပင်များ၊ အပင်မျိုးရင်းများထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ခြ င်း၊  
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ေပါင်းပင်များ ေပါကေ်ရာက်မှုအား ရှင်းလင်းခြ ငး်၊ 

ေဒသရင်း၊ အပင်မျို းရင်းများ မျိုးပွားခြ ငး်နှင့် ေဂဟစနစ်ကိ ုထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ခြ င်း၊ 

ကျူးေကျာ်ေရာက်ရှိလာေသာ အပငမ်ျိုးရင်း များအား စစ်ေဆးခြ င်းကိ ု

လစဥ်စစ်ေဆးပါမည်။ 

ကျူးေကျာ်ေပါက်ေနေသာ အပင်မျိုးရင်းများ ေပါက်ေရာက်တတ် 

သည့် ေနရာများအား စာရင်းပြ ုစု မှတ်သားထားပါမည်။ 

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း  

(ဇ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ ပန်းေတာင်ေဒသရှ ိ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ကွက်များ အနီးတည်ရှိေသာ ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်မှ အချို့မသိားစမှုာ 

ကွက်ရပ်တွင်း ေဈးဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချပြ းီ ကျန်(၂၀၀)ဦးခန့်မာှ အင်းပိုင် 

နှင့် အင်းသားများဖြ စ်ပြ ီး YMT-255, 256, 257 လုပ်ကွက်များအတွင်း 

အကျို းတူ ေရွှတူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ကွက်(၃)ခုအတွင်း 

ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ တူးေဖာ်၍ ေခါင်းသားစားရန် မျက်နှာပြ င်များ 

ဖွင့်လှစ်ေပးပြ ီး ၎င်းေဒသခံများမ ှအကျိုးတူဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ YMT- 255 လုပ်ကွက်အတွင်း ေဒသခံများမှ စိုက်ကျင်း (၃)တွင်းနှင့် 

ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း (၅)လုံး တးူေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ရပ်နားထားရာမ ှ

စိုက်ကျင်း (၃)တွင်းနှင် ့ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း (၃)လုံး  ပြ န်လည် တူးေဖာ ်

လျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့မ ှ ၎င်းေဒသခံများ ၏ လုပ်ငန်းခွင် 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး၊ ကျန်းမာေရးကိစ္စရပ်များအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု 

အကူညီေပးေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းကာလ တစ်ေလျှာက်နှင် ့

ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလတစ်ေလျှက်  ကြ ည်ရ့ှု ေစာင့်ေရှာက ် ေပးမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

ေမြ ယာအသံုးချမှု 

(ဈ) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်အတွင်း လမ်းများေဖာက်ခြ င်း၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စက်မှု 

ဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်း၊ စွန့်ပစ ်
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ေမြ စာစွန့်ပစ်ခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေရကန်များ တညေ်ဆာက်ခြ င်းနငှ် ့ အေထွေထွ 

လုပ်ငန်းများအတွက် ေမြ ယာအသုံးချမှု များေကြ ာင် ့ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်ခြ ငး် 

အချကမ်ျားအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ကာလ 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ သတ္တ ုတွငး် 

ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် ထိခိုက်မှုများအား 

 ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေနရာ 

(၂) လုပ်ကွက်အတွင်း ေမြ ယာအသုံးချထားသည့်ေနရာများ၊ 

အဖွဲ့အစည်း 

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ၊  ကီးကြ ပ်၍ အေထာက ်

အကူပြ ုအဖွဲ့ မှ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ 

(၄) ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး အဖွဲ့အေနဖြ င့် ေအာက်ပါ အချက်များ 

အား ေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေစာင့်ကြ ပ် 

 ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အချက်များမှာ -လုပ်ငန်းအလိုက်ေမြ ယာအသုံးချမှု 

ဧရိယာများအား စစ်ေဆးမှတ်တမ်း တင်ခြ င်း၊ 

ပျက်စီးသွားသည် ့သစ်ေတာသစ်ပင်အေရအတွက်များအား အစားထိုး 

 ပြ န်လည် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် စာရင်းပြ ုစုခြ ငး်၊  

မလိုအပ်သည့်ေမြ ေနရာများအား  ပြ ုပြ င်၍ သစ်ပင်များ  ပြ နလ်ည ်

စိုက်ပျိုးခြ ငး်၊ 

အသုံးချထားေသာေမြ ယာစာရင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအေခြ အေန၊ 

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ပြ ီးေသာ ေမြ ယာစာရင်း၊ ေဆာင်ရွက်ေနသည် ့

လုပ်ငန်းများအား လစဥ ်စစ်ေဆး တင်ပြ ရမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 
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အဖဲွ့အစည်းနှင့်ရန်ပံုေငွလျားထားချက်  

၁၁။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ကွက်(YMT-255)တွင ်

အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင် ့ေကြ ာင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင ်

ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက ် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါ 

သည် ။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ေအာက်ရွက်ရန်အတွက် လစဥ် ကျပ်သိန်း(၂၀)သုံးစွဲ၍ 

ေဆာင်ရွက်ရန် လျာထားသတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမ ှ

အပြ ည်အ့ဝ တာဝန်ယ ူေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း  

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရး၊ စိန်းလန်းစိုေပြ ေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအမံများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင် ့ အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့ 

အား မန်ေနဂျာများ၊ ဌာနတာဝန်ခံများ၊ လုပ်ငန်းကီးကြ ပ်များနင့်ှ လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခံများဖြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များမှ ပတဝ်နး်ကျင် 

ထိန််းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်းလုပ်ငန်းများအား 

လစဥ်အစီရင်ခံစာပြ ုစု၍ သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြ အစီရင်ခံမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနမှု 

အေခြ အေနတို့အား  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတက်ွ  ကြ ပ်မတ် 

စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည် - 

 (၁) စီမံကိန်းဆုိင်ရာအေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရာတွင ် သစ်ေတာသစ်ပင် 

အနည်းဆုံးဖြ စ်သည့်ေနရာများနှင် ့ ေရေဝေရလွှဲေနရာများမ ှ လွှတ်ကင်းသည့် 

ေနရာများအား ေရွးချယ် တည်ေဆာင်ခြ ငး်၊ 

 (၂) သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆံုး 

 ဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ုေဆာင်ရကွ ်

မည်  ဖြ စ်ခြ ငး်၊ 

(၃) သတ္တ ုတွင်းမှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား ေမြ စာပံုမည့်ေနရာ 

ေချွးချယ်သတ်မှတ်  ပြ င၍် သီးခြ ား စုပုံ သိမ်းဆည်း ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  
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စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများ တိုက်စားမှု မရှိေစရန်နှင့် ေဘးတွင် ေမြ ာငး်များ 

တူးေဖာ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၄) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ သယ်ယူခြ ငး်၊ စုပုံ ခြ ငး် တို့မှ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု အနည်းဆုံး 

 ဖြ စ်ေစေရးအတွက် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာခြ င်းစစ်ေဆးခြ င်း၊ ေရဖြ န်းခြ င်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၅) ယမ်းခွဲခြ ငး်မ ှ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုများအား သတ်မှတ်စံညွှန်းများအတွင်း 

ရှိေစေရး ယမ်းသုံးစွဲမှု ပမာဏအား အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ် စီစဥ ်

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ Detonationg Relay များ သုံးစွဲ၍ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု 

ေကြ ာင့် လူမှုဝန်းကျင ်ထိခိုက်မှု မရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (၆) သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ေဘးအန္တရာယ ်

 ဖြ စ်ေပါ်မှု မရှိေစေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ပညာေပး ေဟာေပြ ာပွဲ 

များ  ပြ ုလုပ်ခြ င်း၊ Safety Equipments များ ဝတဆ်င်ေစခြ င်းတို့ ေဆာငရွ်က် 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၇) သတ္တ ုတွင်းနယ်ေမြ အတွင်း အသုံးပြ ုခြ င်းမရှိေသာ ေမြ ေနရာများတွင် ေပါက် 

ေရာက်ေနေသာ သဘာဝသစ်ေတာများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ ် ေစာင် ့

ေရှာက်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက ် ရှိပါသည်။ လွတ်ေနေသာ 

ေမြ ေနရာများအား အစားစိုက်ပျိုးမှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် သစ်ေတာ  

(၈) ဝန်ထမ်းများ၊ အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံများ၊ မိသားစုများ၏ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးပါမည်။ 

 (၉) ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်းနငှ့် ေဒသတွင်းအလုပ်အကိုင ်

အခွင့်အလန်းများ ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် ေဒသခံများအား အလုပ်အကိုင် 

ဦးစား ေပး ခန့်ထားလျက် ရှိပါသည်။ 

ေဒသဖံွ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၁၂။ ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလပ်ုကွက်(YMT-255,256,257)တို့ 

သည် မန္တေလးတိငုး်ေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊၊ ၀ါးဖြ ူေတာင် ေကျးရွာ အုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသတွင် တည်ရှိပါသည်။ လုပ်ကွက်နှင့်အနီးဆုးံတည်ရှိေသာ ေကျးရွာမာှ ပန်းေတာင် 
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ေကျးရွာဖြ စ်ပြ ီး လုပ်ကွက်နှင့် (၂)မိုင်ခန့်ကွာေဝးပါသည်။ လုပ်ကွက်နှင့် ေလးဖာလုံခန့် အကွာတွင် 

ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်ရှိပြ းီ ရမည်းသင်းေဒသမှ ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများဖြ င် ့ အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းပြ ုသူများ အဓိကေနထိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ပန်းေတာင်လုပ်ကွက်(၃)ကွက်အတွင်း 

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ကုမ္ပဏီအေနဖြ င့် သီးခြ ားေဆာင်ရကွ်ခြ င်း 

မပြ ုဘဲ ကုမ္ပဏီ၊ အင်းပိုင်နှင့်အင်းသား သုံးဦးသုံးဖလှယ် အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ကုမ္ပဏီမ ှေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများတူးေဖာ်၍ ၎င်းလိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း မျက်နှာပြ င်များ ဖွင့်၍ 

ေဒသခံများအား တူးေဖာ်ေစခြ င်း၊ အင်းပိုင်များနှင့်အင်းသားများအစီအစဥ်ဖြ င့် စိုက်ကျင်းများ 

တူးေဖာ်ခြ ငး် စသည်ဖြ င့် ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် ရရှိေစေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေအာင ်

ေဆာင်ရွက်ေပးလျှက် ရှိပါသည်။ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးအေနဖြ င် ့ မဖွံ့ဖြ ိုးေသးေသာေတာင်တန်းေဒသများ 

ရှ ိေကျးရွာများတွင် ေရရရှိေရးေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ ေကျးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ေဖာက်လုပ ်  ပြ ုပြ င ်

ထိန်းသိမ်းေပးခြ ငး်၊ ေကျးလက်ေနပြ ည်သူများ အသိအမြ င ်  ကယ်ဝေစရန်နှင့် ဗဟုသုတရရှိေစရန် 

စာကြ ည့်တိုက်များ ဖွင့်လှစ်ေပးခြ ငး်၊ ကေလးသူငယ်များ စာတတ်ေမြ ာက်ေရးနှင် ့ ပညာရည်မြ င့်မား 

ေရးတို့အတွက ် စာသင်ေကျာင်းများ ေဆာက်လုပ်လှူဒါန်းေပးခြ ငး်၊ ေကျာင်းဆရာ၊ ဆရာမများ 

ဌားရမ်းေပးခြ ငး်၊ စာသင်ခုံနှင့်စာေရးကိရိယာများ လှူ ဒါန်း ေပးခြ ငး်၊ ေကျးရွာများ မီးလင်းေရး 

အတွက် ေရအားလျှပ်စစ်များ ေဆာင်ရွက်လှူဒါန်းေပးခြ ငး်၊ ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ေပး 

ခါ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုများ  ပြ ုလုပ်ေပးလျှက် ရှိပါသည်။ အင်တိုင်းေကျးရွာတွင် ေရရရှိေရး 

အတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင ်စတင်ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိ ပြ ီး ေမလတွင် အင်တိုင်းေကျးရွာမှ 

ေရရရှိိမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၁၈၀)သိန်းခန့် အကုန်အကျခံ၍ စီမံေဆာင်ရွက်ေန ခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုေရးေဆာင်ရွက်ချက် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများနှင့် စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးမှတ်တမ်း 

ဓာတ်ပုံများအား ေနာက်ဆက်တဲွ(ဃ)၊(ဃ-၁) ဖြ င့် ပူးတွဲတင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

သဘာဝသစ်ေတာထိန်းသိမ်းခြ င်းနှင့်စိမ်းလန်းစုိေပြ ေရးအတွက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(က) ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ 

ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရိှ ေရွှလုပ်ကွက် 

(YMT-257)တွင် ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစား ခွင့်ပြ ုဧရိယာ(၂၀)ဧကဖြ စ်ပါသည်။ လက်ရှိ 

အေဆာက်အဦးများ၊ အင်းတဲများ၊  ကိတ်ခုံများ၊ သတ္တ ုရိုင်းစုပံုသည့်ေနရာများနှင် ့

စွန့့်ပစ်ေမြ စာပုံေနရာများမှာ စုစုေပါင်း (၅)ဧကခန့်သာရှိပြ ီး၊ ကျန်ဧရိယာများတွင ်

သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုအေနဖြ င့် စိုက်ပျိုးေရး 
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တာဝန်ခံ(၁)ဦးခန့်ထားပြ ီး၊  မြ ို့နယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြ င့် စိုက်ပျိုး 

 ခြ ငး် လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ပန်းေတာင်ေဒသရှိ ေရွှ လုပ်ကွက် 

(၃)ကွက်တငွ် ကျွန်းပင်ေပါက် (၃၅၀)ပင်စီ ပျိုးေထာင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ သစ်ပင ်

စိုက်ပျိုးမှုစီမံချက်အား (၁၄.၁.၂၀၁၄)ရက်တွင် အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းနှင် ့

 မြ ို့နယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ ရမည်းသင်းမြ ို့တို့အား တင်ပြ ၍ ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေနာက်ဆက်တဲွ(င-၁) ဖြ င့် ကျွန်းပင်များစိုက်ပျိုးထားမှု မှတတ်မ်းဓာတ်ပုံ 

များ အားလည်းေကာင်း၊ ေနာက်ဆက်တဲွ(င-၂) ဖြ င့် ကျွန်းစုိက်ပျို းေရးစီမံချက်အား 

လည်းေကာင်း ပူးတွဲ တင်ပြ  အပ်ပါသည်။ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးခြ င်း 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ကွက် (YMT-255) 

တွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးနှင့်သက်ဆိုင်ေသာ ေဆာင်ရန််၊ ေရှာင်ရန်များအား 

ေဟာေပြ ာပွဲများ ကျင်းပပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ ရာသီအလိုက်  ဖြ စ်ေပါ်တတ်ေသာ ေရာဂါများ 

အတွက် ကာကွယ်ေဆးထိုးေပးခြ င်း၊ လစဥ်ကျန်းမာေရး စစ်ေဆးေပးခြ ငး်များ 

ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ ကုမ္ပဏီတွင် ခန့်အပ်မည် ့ ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရး 

ေဆးစစ်မှုေအာင်မြ ငေ်သာ သူများကိုသာ ဝန်ထမ်း အဖြ စ ် ခန့်အပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စားရိပ်သာတွင် ချက်ပြ ုတ်ေကျွးေမွးေသာ အစားအေသာက်များအား ကျန်းမာေရးနှင့် 

ညီညွှတ်မှု ရှ/ိမရှိ အမြ ဲစစ်ေဆး ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဆးကုသရာတွင် 

တစ်ခါသုံးေဆးထိုးအပ်များ ကိုသာ အသုံးပြ ုပါမည။် ကျန်းမာေရး မေကာင်းပါက 

ေဆးမှူး၏ ညွှန််ကြ ားချက်အတိုင်း ကုသမှုခံယူ၍ လိုအပ်ခဲ့ပါက ရမည်းသင်းမြ ို့၊ 

ေဆးရုံသို့ ပို့ေဆာင်ကုသ ေပးလျက် ရှိပါသည်။ 

မုိင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းအစီရင်ခံစာ 

၁၃။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှ သတ္တ ုတူးေဖာ် ေရးလုပ်ကွက ် (YMT-

255) တွင် ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ရာ၌ စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား သတ္တ ုပိတ်သိမ်းသည့်ကာလတွင် တူးေဖာ်ပြ းီ 

လှိုဏ်ေခါင်းများအား  ပြ န်လည်ဖြ ည့်တင်းရန်် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ထပ်မံထွက်ရှိမည့် စွန့်ပစ် 

ေမြ စာများအား တူးေဖာ်ပြ းီလှိုဏ်ေခါင်းများ  ပြ ိုကျခြ င်း မရှိေစေရးအတွက် လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း 

 ပြ န်လည်  ဖြ ည်တ့ငး်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် မပြ ုပါက အေဆာက ်

အဦးများ  ပြ န်လည်ဖျက်သိမ်းခြ ငး်၊ စက်ကိရိယာများပြ န်လ်ည် သိမ်းဆည်းခြ ငး်၊ လျှပ်စစ်ကိုးများ 
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 ပြ န်လည်သိမ်းဆည်းခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ခွင့်ပြ ုသက်တမ်းမကုန်မီ ကာလအတွင်း အပြ ီးသတ် 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အေဆာက်အဦး တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ သတ္တ ုရိုင်းများစပုုံ ခြ င်း စသည့်ဖြ င့် 

အသုံးပြ ုခဲ့သည့် ေမြ ေနရာများမှ ေမြ ဆီလွှာ ပျက်စီးသွားေသာ ေမြ ေနရာများအား  ပြ န်လည ်

 ပြ ုပြ င်ရာတငွ ်သင့်ေလျာ်ေသာေြမယာ အသုံးချမှုတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်နိငု်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက် 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပိတ်သိမ်းပြ ီးကာလတွင်လည်း လုပ်ကွက်အတွင်းနှင် ့ ဆက်စပ်ေဒသအတွင်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့မှုေကြ ာင့် ေမြ ေပါ်ေမြ ေအာက် ေရများ ညစ်ညမ်းမှု၊ ေမြ ဆီလွှာ ညစ်ညမ်းမှု 

ရှ-ိမရှိသိရှိေစရန် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပြ းီ ညစ်ညမ်းမှု ရှိပါက  ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရကွ်သွား 

မည်ဖြ စ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါ မိုင်းသမိ်းခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သိန်း(၁၆၀) 

ကျပ်အား  ရံပုံေငွအဖြ စ ် သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့် စီမံချက်မှာ 

ေအာက်ပါ အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည ်- 

သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းမည့်စီမံချက် 

စဥ ် ေဆာင်ရွက်မည် ့လုပ်ငန်း 

သတ္တ ုပိတ်သိမ်းရန် 
စီမေံဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ 

မှတ်ချက် ပိတ်သိမ်း
မှု 

အကိုကာ
လ 

ပိတ်သိမ်း
မည့် 
ကာလ 

ပိတ်သိမ်း
 ပြ းီ 
ကာလ 

၁။ ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 
ေလလ့ာခြ င်း 

(က) ကျင်းအတွင်းေမြ သားအေခြ အေန 

(ခ) ကျင်းအတွင်း ေမြ ေအာက်ေရ 
စိမ့်ထွက်မှုအေခြ အေန 

(ဂ) စွန့်ပစ်ေမြ စာများ၏ သတ္တ ုေပါင်းစပ်မှု   
အေခြ အေန 

   

 

၂။ စွန့်ပစေ်မြ စာများအား စနစ်တကျ စုပုံခြ င်း     

၃။ အေပါ်ယံေမြ ေဆွးများ စုေဆာင်ခြ ငး်     

၄။ တူးေဖာ်ပြ ီး ကျင်း၊ ဂလှိုဏ်များအတွငး် 
စွန့်ပစေ်မြ စာများ  ဖြ ည့်ခြ င်း    

 

၅။  အသုံးမပြ ုေသာ ေမြ ေနရာများမှ သဘာဝ 
သစ်ေတာများအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း    

 

၆။ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အေဆာကအ်ဦးများ     
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ဖျက်သိမး် 

၇။ အသုံးပြ ုပြ ီးေမြ ေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ 
ေမြ ယာအသုံးချမှု  ပြ ုလပုန်ိုငေ်ရးအတွက် 
စမီံေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

   
 

၈။ သစ်ပင်များ  ပြ န်လည်စိုက်ပျိူးခြ င်း     

၉။ ဖုန်မှုန့်  ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း     

၁၀။ ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ ငး်     

၁၁။ ေမြ ေပါ်ေရနှင့်ေမြ ေအာက်ေရ 
အရည်အေသွးများ တိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း    

 

၁၂။ သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းမည့် လုပင်န်းအဆင့်ဆင့် 
အလိုက်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များ  
စိစစ်တွက်ချက်ထားမှု 

   

 

 

သံုးသပ်တင်ပြ ချက် 

၁၄။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(်YMT-255) 

တွင် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမြ ေအာက်တးူေဖာ်မှု 

နည်းစနစ်ကိ ုအသုးံပြ ုေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်တူးေဖာ်ေနခြ င်း၊ အေပါ်ယံေမြ သား ရှင်းလင်း 

ရမှုနည်းခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုနည်းခြ င်းတို့ေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုနည်းပါးမည် 

 ဖြ စ်ေကြ ာငး် သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ယမ်းသုံးစွဲမှု ပမာဏထိန်းချုပ်ခြ ငး်ဖြ င် ့ လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် 

ထိခိုက်ေစနိုင်သည် ့ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုတို့  ဖြ စေ်ပါ်ခြ ငး် မရှိေကြ ာင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ TPK-255 

လုပ်ကွက်အတွင်းမ ှသတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင့် ေမြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှု 

မရှိေကြ ာင်း လုပ်ကွက်လျှိုအတွင်းရှိ သဘာဝေရထွက် ဓာတ်ခွဲအေဖြ များ အရ သိရှိရပါသည်။ 

ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာကမ်ျား၏ ဘူမိဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှု (Mineral Assemblidge) အရ 

ေမြ ဆီလွှာနှင့် ေမြ ေပါ်ေရေမြ ေအာက်ေရတို့အား ညစ်ညမ်းမှု မရှိခြ ငး်  ဖြ စ်ေကြ ာငး် သုံးသပ် တင်ပြ  

အပ်ပါသည်။ ထို့အပြ င် ကုမ္ပဏီမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့  ဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး အစီအမံများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးသည့်အစီအမံများ ချမှတ ် ေဆာင်ရွက ်

ေနခြ င်း၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခြ ငး်၊ ပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး် 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ပုံေငွများ ထားရှိေဆာင်ရွက်မည ်  ဖြ စ်ပါသဖြ င့်   ပြ ည်ေထာငစ် ု

သား ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ် ေရးလုပ်ကွက(်YMT-255) တွင် အေသးစားေရွှ 
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တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ပတဝ်န်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုမှာ ေလျာ့နည်း 

သက်သာေစမည်ဖြ စ်ေကြ ာင်းနငှ့် ေဒသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင်ရရှိ ခြ င်း၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရး 

အတွက် အေထာက်အကူများရခြ င်းတို့ေကြ ာင့် နိုင်ငံေတာ်နှင့်ေဒသအား အကျိုးပြ ုေနေသာ လုပ်ငန်း 

 ဖြ စ်ပါေကြ ာင်း သုံးသပ်တင်ပြ  အပ်ပါသည်။  

အကံပြ ုတင်ပြ ချက် 

၁၅။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ေလထုညစ်ညမ်းမှု၊ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုများ 

 ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်းတို့မ ှလုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသအေပါ်အကျို းသက်ေရာက်မှု နည်းပါးေကြ ာငး် ေတွ့ ရှိ 

ရပါသည်။  ကိတ်ခွဲရာတွင် ဖုန်မှုန့်များထွက်ရှမိှုမှာ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာေရးထိခိုက်မှုများ  ဖြ စေ်ပါ် 

နိုင်ပါသဖြ င့်  ကတိ်ခွဲခြ င်းအဆင့်တွင ် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်ေလျာ့ချေရးအတွက် ဖုန်စုပ်စနစ်များ တပ်ဆင ်

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  ကတိ်ခဲွဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုေပးခြ င်းတို့ ေဆာင်ရကွ ်

သင့်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာစွန့်ပစ်မှုနှင့် စွန့်ပစ်ေရစွန့်ပစ်မှုအစီအမံများအားလည်း စနစ်တကျစီမ ံ

ေဆာင်ရွက်ရန် ဲ ဖြ စ်ပါသည်။ ထိုအတ ူ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက်လည်း 

ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများနှင့် အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနသူများအား လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းေဘးခြ င်း၊ 

လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများ  မြ င်သာသည့်ေနရာများတွင် ချိတ်ဆဲွထားခြ င်းများ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းေစရန် ေဆာင်ရွက်မည့်အချက်များနှင် ့ ကတိကဝတ်ပါအချက်များ 

အား အေလးထားအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်နှင် ့ မှတ်တမ်းများထားရှ ိ ေဆာင်ရွက်ရန် 

 ဖြ စ်ပါ သည်။ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု၊ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှု၊ ဖုန်မှုန့်  

ပျံ့လွင့်မှု၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှုများအား ပတဝ်န်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဂဟ 

စနစ်များ ထိခိုက်မှု မရှိေစရန် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခြ င်း လုပ်ငန်းများအား အပတစ်ဥ် စစ်ေဆး 

ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ သဘာဝသစ်ေတာများ ထိန်းသိမ်းခြ င်းနှင့် အစားထိုးသစ်ပင် စိုက်ပျိုးမှုများ 

အား စီမံချက်ပါအချက်များအတိုင်း စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပန်းေတာင် 

လုပ်ကွက်များမှာ ေဒသခံများ၏ အဓိက အသက်ေမွးဝမ်းေကြ ာင်းလုပ်ငန်းအေနအထားဖြ စ်၍ 

သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြ စ် ဆုံးရှုးမရှိေစဘဲ ေရရှည်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် တူးေဖာ်ခြ ငး်၊ 

 ကိတ်ခွဲခြ ငး်၊ သန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုတွင ် ေလလွင့်ဆုံးရှုးမှုမရှိေစေရးနှင် ့ ပတဝ်န်း 

ကျင် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်သင့်ပါေကြ ာင်း အကံပြ ုတင်ပြ အပ ်

ပါသည်။ 
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နိဂံုး 

၁၆။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-255)တွင် 

ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆံုးဖြ စ်ေစေရးအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်း၍ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံများ နှင် ့ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးသည် ့အစီအမံများ ချမှတ်ပြ းီ 

ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အေသးစား ေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(်YMT-255)အတွင်း 

သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုနှင့် သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု မရှိေစေရး 

အတွက် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရး 

နှင့် သက်သာေချာင်ချိေရးလုပ်ငန််းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ သဘာဝသစ်ေတာများ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် 

 ခြ ငး်၊ အစားထိုးစိုက်ပျို းခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစသည့် လုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျ စီမ ံ

ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါေကြ ာင်းနှင် ့ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255)၏ ပတ်ဝန်ကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု 

အစီရင်ခံစာအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များ  ဖြ ည်စ့ွက်၍ 

 ပြ န်လည်တင်ပြ  အပ်ပါသည်။            

 

 

                                                 

         ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း 

                                                                                   ညွှန်ကြ ားေရးမှူး(အငြ ိမ်းစား) 

                                                                               သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ 
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ပု(ံ၁) YMT-255 လုပ်ကွက်အတွင်း တးူေဖာေ်နေသာ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း 
 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စသုားကုမ္ပဏီလီမိတက် 

မန္တေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-255) 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေနာက်ဆက်တဲွ (က) 
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ပု(ံ၂) YMT-255 လုပ်ကွက်အတွင်း တးူေဖာေ်နေသာ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း 
 

 

ပု(ံ၃) YMT-255 လုပ်ကွက်အတွင်း  ပြ န်လည်တူးေဖာ်ေနေသာ ေလးပင်စိုက်ကျင်း 
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ပု(ံ၄) YMT-255 လုပ်ကွက်အတွင်း စွန့်ပစ်ေမြ စာများ လမ်းခင်းရာတွင်အသုံးပြ ုထားပုံ 
 

 
ပု(ံ၅) ပိတ်ပြ းီစမ်းသပ်ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ဂူအား  မြ င်ေတွ့ရပု ံ
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ပု(ံ၆) ပိတ်ပြ းီစမ်းသပ်ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ဂူအား  မြ င်ေတွ့ရပု ံ

 

ပု(ံ၇) စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအား အင်းများအနီးတွင ်စုပုံထားပု ံ
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ပု(ံ၈) (YMT-255) လုပ်ကွက်အတွင်းမှ အင်းတဲများ 

 
ပု(ံ၉) YMT-255 ေမြ ေအာက်စိမ်ထ့ွက်ေရ နမူနာေကာက်ေနပုံ 
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ပု ံ(၁၀) (YMT-255)လုပ်ကွက်ေဒသခံအင်းယမ်းခဲွချိန်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုတိုင်းတာေနပုံ 

 

ပု ံ(၁၁) (YMT-255)လုပ်ကွက်ေဒသခံအင်းတွင်ယမ်းခွဲချိန်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုတိုငး်တာေနပုံ 
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ပု(ံ၁၂) ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255) ဝန်ထမ်းေဆာင်များအနီး ေလထုအရည်အေသွးတိုင်း တာ 
စစ်ေဆးေနပု ံ

 

ပု(ံ၁၃) ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-255) အတွင်းေပါက်ေရာက်ေနေသာသဘာဝေပါက်ပင်များ 
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 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ခြ ငး်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှ ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်နိုင်မှုအေခြ အေနများ              

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 
 

 
 

အကျိုး
ဆက် 

 
 

 ဖြ စ် 
နိုင်ေချ အန္တရာယ် 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 
 

 
 

မှတ်ချက် 

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း အချနိ်ကာလ 

တည်ေဆာကေ်ရးကာလ 
 ေမြ ေနရာရှင်းလင်းခြ ငး်၊  

 လမ်းများေဖာက်ခြ ငး်၊ 

 အုပခ်ျုပ်မှုနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာ 
အေဆာက်အဦးများ 

ေဆာက်လုပ်ခြ ငး်၊ 

 သတ္တ ုရိုင်းနှင့်စွန့်ပစ်ေမြ စာ
ပုံ ေနရာများ  ပြ ငဆ်င်ခြ ငး်၊ 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာကန၊် 
အနည်ထိုင်ကန်များ 

တညေ်ဆာက်ခြ ငး်၊ 

 

သစ်ေတာသစ်ပင်ပြ ုန်းတီးခြ ငး်
၄ C L  အေဆာက်အဦးများ 

တည်ေဆာကရ်န် 
သစ်ပင်ေပါက်ေရာက်မှု နည်းပါး 
သည်ေ့မြ ေနများအား 
ေရွးချယ်ခြ ငး်၊ 

 လိုအပမ်ှု၏အနည်းဆုံးအေရ 
အတွကက်ို တည်ေဆာက်ခြ ငး်၊ 

 ေမြ ထ၊ုေရထု ညစ်ညမ်းမှုမရှိရန် 
ေမြ စာပုံများအား စနစ်တကျ 
ဒီဇိုင်းေရးဆွဲ တည်ေဆာက်ခြ ငး်၊ 

 ကန်များတညေ်ဆာက်ရာတွင် 
ေမြ ေအာက်စမိ့်ခြ ငး်၊ 
လျှကျခြ င်းများမရှိေစရန် 
ဒီဇိုင်းေရဆွဲတည်ေဆာက်ခြ ငး်၊ 

 စက်ယန္တရားလိုအပ်မှု 
အနညး်ဆုံးသုံးခြ ငး်၊ 
ညအချိန််အသုးံမပြ ုခြ ငး်၊ 

 လပု်ငန်းေဆာင်ရွက်ချနိ် 
လမ်းများတွငေ်ရဖြ န်းရန်၊ 

 အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျို းခြ ငး် 

စီမံကိန်းကာလ 
တစ်ေလျှာက် 
ေဆာင်ရွက်ရန်၊
 

ေမြ ဆလီွှာပြ ုနး်တီးခြ င်း
၄ C L 

ဇီဝမျို းစုမံျို းကွဲဖြ စထ်ွန်းမှုအေနအထားများ
ပျက်ယွင်းခြ ငး်၊ ၄ C L 

ဖုန်မှုန့်များထွက်ရှိ၍ ေလထုညစ်ညမး်ခြ ငး်၊ 
၄ C L 

ဆူညံသံဖြ စေ်ပါ်ခြ ငး် 
၄ C L 

စိုက်ပျို းေမြ များဆုံးရှုးခြ ငး် 
- - - 

ကာကယွ်ေတာများ ဆုံးရှုးခြ ငး် 
- - ‐ 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

လုပ်ကွက် 
ဧရိယာမှာ  
ေကျးရွာ 
စိုက်ပျို းေြမ 
ကာကယွ်ေတာ  
ကင်းလွတ်ပါ 
သည်။ 

User
Typewritten text
ေနာက္ဆက္တဲြ(ခ)
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ေနာက်ဆက်တွဲဲ (က) 

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 
 

 
အကျိုး
ဆက် 

 
 

 ဖြ စ်နိုင် 
ေချ အန္တရာယ် 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း

မှတ်ချက် 
ေဆာင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်း အချိန််ကာလ 

လပုင်န်းအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ခြ ငး် 
 လနွ်တးူခြ ငး်၊ 
 ယမး်ခွဲခြ ငး်၊ 
 သတ္တ ုရိုင်းနှင့် 
စနွ့်ပစေ်မြ စာများ 
သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ ငး်၊ 
စနွ့်ပစ်ခြ ငး်၊ 

 စပုုံခြ ငး် 
 စက်ကိရိယာများ 
အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ 

 

ဆူညံသံ၊ 
၃ B M 

 စက်ကိရိယာများ အသုံးပြ ုခြ ငး် 
အား အနည်းဆုံးဖြ စရ်န် 
ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ညအချိန် အသုံး 
မပြ ုခြ ငး်၊ အသံထိန်းကရိယာ 
တပ်ဆင်ခြ ငး် 

 ယမ်းခွဲရာတွင် ယမ်းကန့်  
သတ်သုံးစွဲ၊  

 ေလတိုက်နှုန်းလာရား 
စစ်ေဆးခြ ငး်၊ စီမံကိန်းကာလ 

တစ်ေလျှာက် 
ေဆာင်ရွက်ရန၊် 

ေမြ ေအာက် 
လှိုဏ်ေခါင်း 
အတွင်း 
ယမ်းခွဲခြ ငး် 
 ဖြ စ၍် 
ဆူညံသံနငှ့် 
တုနခ်ါမှုနညး် 
ပါသည်။ 

တုနခ်ါမှု၊ 
၄ B M 

ဖုန်မှုန့်များထွက်ရှိခြ ငး်၊
၃ A M 

ေလထုညစ်ညမ်း၊ ၄ C L 

ေမြ ထုညစည်မ်း 

၃ B M 

 စကသ်ုံးဆမီျား ယိုဖိတ်မရှိေစရန ်
ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

 ယိုဖိတ်မှုများအား ချက်ခြ ငး် 
သန့်ရှင်းေစေရးအတွက် 
ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ေဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများအား 
ထားသိုမှုနှင့် စွန့်ပစမ်ှုအား 
စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

ဟိုက်ဒြ ို ကာဗွန်ပါဝင်ေသာ အန္တရာယ်
 ဖြ စေ်စတတ်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများ 

ယိုဖိတ်မှုနှင့်ယိစုိမ့််ခြ ငး်၊ 
၃ D M 

 

 ေမြ ေအာက်စမိ့်ထွက်ေရ 

 စွန့်ပစ်ခြ ငး်၊ 
 
 
 

ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရများ 
ညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ 

၃ C M 

 အနညထ်ိုင်ကန်များမှ တဆင့် 
စွန့်ပစ်ခြ ငး်၊ 

 လပု်ငန်းတွင်အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ 

 အနက် 
မီတာ(၂၆၀)တွင် 
ေမြ ေအာကေ်ရ 
ထွက်ရှိ/နည်း  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ေနာက်ဆက်တွဲဲ (က) 

 

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 
 

 
အကျိုး 
ဆက် 

 
 

 ဖြ စ်နိုင် 
ေချ အန္တရာယ် 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း

မှတ်ချက် 
ေဆာင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်း အချိန််ကာလ 

သတ္တ ုပိတ်သိမး်သည့်ကာလနငှ့်ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလ 

ပိတ်သိမး်ပြ းီကာလ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် 
လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ေရရှည်ထိခိုက် 
နိုင်သည့်အချက်များ 

 လုပ်ငန်းရပ်နားခြ ငး်၊ 
 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများ  ပြ ို ကျ 
တိုက်စားခြ ငး်၊ 

 ေမြ ေနရာအသုံးချထားမှုမှ 
ေမြ ဆလီွှာဆုံးရှံုးခြ ငး်၊ 

  မြ င်ကွင်းများ ဆုံးရှုးခြ ငး် 
 

 
 
 
ေဒသခံပြ ည်သူများအလုပအ်ကိုင် 
အခငွ်အ့လနး်များ ဆုံးရှုးခြ ငး်၊ 
ေမြ ဆလီွှာညစ်ညမး်ခြ ငး်၊ 
ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာကေ်ရ 
ညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ 
 
 
 

 

 
 
 
၁ 
 
 
 
၃ 
 
 
 
၃ 

 
 
 

A 
 
 

B 
 
 
 

B 

 
 
 

H 
 
 

M 
 
 
 

M 

 
ေမြ လွတ်ေမြ ရိုင်းများရှိ 
အစားထိုးစိုက်ခင်းများတွင် 
အလုပ်ခန့်ထားခြ ငး်၊ အခြ ားလုပ်ငန်းများတွင် 
ေပြ ာင်းေရွှ ခန့်ထားခြ ငး်၊ 
အသုံးပြ ုထားေသာေမြ ေနရာများအား 
သင့်ေလျာ်ေသာ ေမြ ယာအသုံးချမှုလုပ်ငနး် 
တစ်ရပ်ထူေထာင်နိုင်သညအ်ထိပြ ုပြ င်ခြ ငး်၊ 
စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများအား တည်တံ့ခိုက်မြ ေဲရး 
နှင့်  မြ ငက်ွင်းေကာင်းမွနေ်စေရးအတွက် 
 ပြ ုပြ င်ခြ ငး်၊  ေမြ ဆီလွှာ၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ 
ေမြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှုများအား 
ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

 
 
 
ပိတ်သိမး်ချိန်် 
ပိတ်သိမး်ပြ းီ 
ကာလ 
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အကျိုးဆက်အေပါ် အရည်အေသွးအလိုက်အတိုင်အတာများ 

အဆင့် ေဖာ်ပြ သင့်သည့်အဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအေခြ အေန 

၁ ေရရှည်အကျို းသကေ်ရာက်မည့်ထိခိကု်မှု စီမံကိန်းပြ င်ပသို့ပါ အကျို းသက်ေရာက်နိုင်ပြ းီ ေရရှညဆ်ိးုကျိုးသကေ်ရာကန်ိငုသ်ည။်

၂ အဓိကကျေသာ ထိခိုက်မှု စီမံကိန်းပြ င်ပသို့ပါ အကျို းသက်ေရာက်နိုငသ်ည်။

၃ အေတာ်အသင့် ထိခိုက်မှုမာှ အချိန်တိုအတွငး် ဖြ စေ်ပါ်ခြ ငး် ဖြ စ်ေသာ်လညး် မဖြ စေ်ပါ်ရန် ထိန်းချုပ်ရမည့်ထိခိုက်မှု။

၄ သာမန်ထိခိုက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်နငှ်လမူှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်။

 

 ဖြ စ်နိုင်ေခြ ရှိမှု အဆင့် 

အဆင့် ေဖာ်ပြ သည့်အဆင့် ရှင်းလင်းချက် 

A ေသချာလုနီးပါးဖြ စ်ေသာ အေခြ အေနအေတာမ်ျားများတွင် ဖြ စေ်ပါ်ရန် ေမျှာ်လင့်ရသည။် 

B  ဖြ စ်နိုင်ေခြ ရှိေသာ အေခြ အေနအေတာမ်ျားများတွင် ဖြ စေ်ကာင်းဖြ စ်နိုင်သည်။ 

C  ဖြ စ်နိုင်ေသာ ဖြ စ်နိုင်သည။်

D  ဖြ စ်နိုင်ေခြ မရှိေသာ ဖြ စ်နိုင်သည၊် သို့ေသာ်ေမျှာ်လင့်မထားပါ။

E ရှားပါးေသာ ခြွ င်းချက် အေခြ အေနများတွငသ်ာ ဖြ စေ်ပါ်ပါသည။်

    

ေဘးအန္တရာယ်ရှိမှုအဆင့် 

အဆင့် ထိခိုက်နိုင်မှုအေခြ အေန ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်မှုအေခြ အေန 

E အလွန်အန္တရာယ်များ ချက်ခြ ငး်အေရးယေူဆာငရ်ွကရ်န်လိအုပ်ပါသည်။

H အန္တရာယအ်မြ င့်ဆုံး စီမံခန့်ခွဲသညမ်ှ အေရးတယူပြ ုလုပ်ရနလ်ိုအပပ်ါသည။်

M အန္တရာယ ်အေတာ်အသင့် စီမံခန့်ခွဲ တာဝန်ယသူည်ကို သတ်မှတ်ပြ ဒါန်းရမည်။

L သာမည အန္တရာယ် လုပ်ရိုးလပု်စဥ်အတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ပုံ(၁) ပန်းေတာင်လုပ်ကွက်များအနီးရှိ ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်အား ေတွ့ မြ ငရ်ပုံ 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စသုားကုမ္ပဏီလီမိတက ်

မန္တေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေဒသခံပြ ည်သူများနှင့့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေနာက်ဆကတ် ွဲ(ဂ) 



2 
 

 
ပုံ(၂) ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရာွအုပစ်၊ု ေကျးရွာများမှ ေဒသခံများနှင့် ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်အတွင်း  

ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးခဲ့သည့် မှတတ်မ်းဓာတ်ပုံ 

 

ပုံ(၃) ေဒသခံများသို့ တာဝန်ရှိသူမှ ေဒသဖွံ့ ဖြ ို းေရးေဆာင်ရွက်မှု အေခြ အေနများ ရှငး်လငး်ေဆွးေနွးေနပုံ 



3 
 

 

 
ပုံ(၄) ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်မှ လုပ်ကွက်အတွင်း အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံများအား ေတွ့ မြ ငရ်ပုံ 

 



aemufqufwJG(*-1)



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ပုံ(၁) အင်တိုင်း-ကင်းရွာ-သေပြ ပင် ေကျးရွာချင်းဆက်လမ်း ေရတိုက်စားခြ င်းအား  ပြ ုပြ င်ေနပုံ 

 
ပုံ(၂) အင်တိုင်း-ကင်းရွာ-သေပြ ပင် ေကျးရွာချင်းဆက်လမ်း ေရတိုက်စားခြ င်းအား  ပြ ုပြ င်ေနပုံ 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စသုားကုမ္ပဏီလီမိတက ်

မန္တေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

         ေနာကဆ်ကတဲ် ွ(ဃ) 



2 
 

 
ပုံ(၃) အင်တိုင်း-ကင်းရွာ-သေပြ ပင် ေကျးရွာချင်းဆက်လမ်း ေဆာက်လုပ်ေပးထားပုံ 

 

 
ပုံ(၄) သေပြ ပင်ေကျးရွာမလူတန်းေကျာင်း ေဆာက်လုပ်လှူဒါန်းေပးထားပုံ 



3 
 

 

ပုံ(၅) သေပြ ပင်ေကျးရွာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း ေဆာက်လုပ်လှူဒါန်းေနပုံ 

 
ပုံ(၆)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီမှ သေပြ ပင်ေကျးရွာတငွ် ေစတ ီတစ်ဆူ လှူဒါန်းထားပုံ 



4 
 

 
ပုံ(၇) သေပြ ပင်ေကျးရွာတငွ် ဘုရားအတငွ်း ပူေဇာ်ထားသည့် ဗုဒ္ဓရပုပ်ွားေတာ် 

 

 
ပုံ(၈)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီမှ သေပြ ပင်ေကျးရွာတငွ် သိမ်ေကျာင်းေတာ်လှူဒါန်းထားပုံ 



5 
 

 

ပုံ(၉) ဗိုလ်ချုပ်ေကြ းရပုအ်ား  ကိုဆိုေနသည့် ေဒသခံပြ ညသ်ူများ 

 

 

ပုံ(၉) ကုမ္ပဏီမှ (၁၃.၂.၂၀၁၇)ရက်ေန့၊ ရမည်းသင်းမြ ို့တွင် လှူဒါန်းထားသည့်ဗိုလ်ချုပ်ေကြ းရုပ်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြ ံ 

 



6 
 

 

  

ပု(ံ၁၀) ဆန်းေရွှပြ ည်နှင့်ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ မှ ရမည်းသင်းမြ ို့တွင် (၁၃.၂.၂၀၁၇) 
ရက်ေန့တွင် ဗုိလ်ချုပ်ေကြ းရုပ်အား လှူဒါန်းထားပံု 



7 
 

 

ပုံ(၁၁) အင်းတိုင်းရွာတွင် ေကျးရွာအသုးံပြ ုရန် ေရကန် တးူေဖာ်ေဆာကလ်ပုလ်ှူ ဒါန်းထားပုံ 

 

ပုံ(၁၂) အင်းတိုင်းရွာတွင် ေကျးရွာအသုးံပြ ုရန် ေရကန် တးူေဖာ်ေဆာကလ်ပုလ်ှူ ဒါန်းထားပုံ 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပု(ံ၁) ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-255) မ ှစိုက်ခင်းများ 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စသုားကုမ္ပဏီလီမိတက် 

မန္တေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသ 

စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးေဆာင်ရွက်မှု (TPK-255) 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဃ-၁) 



2 
 

 

ပု(ံ၂) ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-255) မ ှကျွန်းပျိုးခင်း 

  

ပု(ံ၃) ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-255) မ ှစိုက်ပျိုးထားေသာကျွန်းပင်ေပါက်များ 
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ပု(ံ၄) ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-255) မ ှေဒသေပါက်ပင် မယ်ဇလီစိုက်ခင်း 

 
ပု(ံ၅) ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-255) မ ှကျွန်းပင်များ 
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