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စာတမ်းအကျဥ်းချုပ် 

နိဒါန်း 

၁။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည် မန္တ ေလးတိုငး်ေဒသကးီ၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံး 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းသုံးဆယ်ေကျးရွာ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရှိပါသည်။ သယံဇာတနှင့်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ (၂၃.၁၂.၂၀၁၅)ရက်စွဲပါခွင့်ပြ ုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၃၅/၂၀၁၀ 

(သက်တမ်းတိုး) ဖြ င် ့ (၁၈.၁.၂၀၁၆)ရက်မှ (၁၈.၁.၂၀၁၇)ရက်ေန့ထိ၊ တတိအကိမ်သက်တမ်းတိုးခွင့် 

 ပြ ုခဲ့ပြ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌ 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကိ ုအသုံးပြ ု၍ ေဒသခံများနှင့်အကျိုးတ ူ ေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်ဖြ စ်ပြ းီ 

တူးေဖာ်ရရှိသည့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက ်

ထားသည့် ေရွှသန့်စငစ်က်ရုံသို့ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ 

ေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတကွ် ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား  ပြ ုစုတင်ပြ ခဲ့ ပြ းီ၊ ၎င်းအစီရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒများ၊ ကတိကဝတ်ပါအချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးသည့် အစီအစဥ်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပြ ီး 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအား အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။   

ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-

105)သည် တစ်ဦးတည်းပိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူမှာ ဦးမိုးမြ င်သ့ာ၊ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ၅/အမဇ(နိုင်)၀၃၆၈၉၀၊ အမှတ(်၂၁၊ ၂၈)၊ ၈၉-လမ်း၊ ၂၂ x၂၃ လမ်းကြ ား၊ 

ေအာင်ေမြ သာဇံမြ ို့နယ်၊ မန္တေလးမြ ို့တွင် ေနထိုင်သူဖြ စ်ပြ ီး ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖြ စ ်

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၀၅၉၉၉၉  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ေရွှပြ ည်သာ ေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက်များအား 

 ကီးကြ ပ ် စီမံေဆာင်ရွက်ေနသူ အေထွေထွမန်ေနဂျာမှာ ဦးဝင်းနွယ်  ဖြ စ်ပြ ီး၊ ဆက်သွယ်ရန ်

ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၇၈၁၃၃၅၅၈၄  ဖြ စ်ပါသည်။ ေနရပ်လိပ်စာမှာ မန္တ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ သပိတ ်

ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှလုပ်ကွက ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP)ကို လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းေကြ ာင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ ေဒသ 
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ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင် ့ အကျိုးသက်ဆိင်ုသူများ သိရှိနုိင်ေစရန် ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104) ရုံးခန်း၊ 

အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း၊ သပိတ်ကျင်းမြ ိုနယ်ရုံးခွဲ(ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျးရွာ)၊ တိုင်းေဒသ 

 ကီး၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းရုံးခွဲ၊ မန္တေလးကုမ္ပဏီရုံးချုပ်များတွင်  ဖြ န့်ထားေပးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတဝ်န်းကျငစ်မီံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP) ရလိုသူများမှ အစီရင်ခံစာရယူရန် ဆက်သွယ်ရမည့် Link 

မှာ aungaye 372@gmail.com ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၅၇၇ ၁၅၅၅၁  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းဖြ င့်စပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်ခံစားရမှုများ ရှိပါက လုပ်ကွက်တာဝန်ခံထံဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ပြ းီ လိုအပ်ပါက ေကျးရွာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသလူမှုေရးအဖွဲ့  

အစည်းများ၊ ေဒသခံများနှင် ့ညှိနိှုင်းေဆွးေနွး၍ ကုမ္ပဏီမ ှတာဝန်ယူေဖြ ရှငး်ေပးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အစီရင်ခံစာေရးသား  ပြ ုစုသူမှာ ယခင်သတ္တ ုတငွ်းဝန်ကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ အငြ ိမ်းစား 

ညွှန်ကြ ားေရးမှူး  ဖြ စ်ပါသည်။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကးီဌာနမှ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြ င်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ် (၅၁၆/၂၀၁၅)အရ 

ထုတ်ေပးသည့် (၁၅.၇.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ  ကြ ားကာလအကံေပးလုပ်ကိုင်သူ မှတ်ပုံတင်ခြ င်းအေထာက် 

အထားလက်မှတ်(၀၀၀၉၇)အား ရရှိထားသ ူ ဖြ စ်ပါသည်။  

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတင်ပြ ခဲ့မှုအေပါ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊ သေဘာ 

ထားမှတ်ချက်အား အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း၏ (၂၆.၈.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၂၁၉/ ေရွှ 

ဖက်စပ်(ေရွှပြ ည်သာEMP/၂၀၁၉  ဖြ င် ့  ပြ န်ကြ ားလာပါသည်။ သို့ဖြ စ်ပါ၍ သေဘာထားမှတ်ချက်များ 

အား  ဖြ ည်စ့ွက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား  ပြ န်လည် တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၂။  ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက််မ ှ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက် 

တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုအနည်းဆံုးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းအေကြ ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက် 

၃။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၊ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ် ထုတ် 

လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည် ဝက်ေသေကျးရွာ၏ အေရှ့ ေမြ ာက်ဘက်နှင့် ဖက်ရှည ် ေကျးရွာ 

၏ အေရှ့ ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအား 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် သတ္တ ုဖြ စ်ထွန်းမှုအေနအထားများ 

နှင့် သတ္တ ုသိုက်တည်ရှိမှုအေခြ အေနများအရ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု 
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ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အင်းများမှထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား လုပ်ကွက်(TPK-105) 

အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည် ့အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင် ့ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင ်

ထုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။  

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(်TPK-104)သည် မန္တေလးတိုင်း ေဒသကီး၊ 

သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရိှ ပါသည်။ ေမြ ပုံညွှန်း ၉၃ ဘ/ီ၁၊ 

၈၅၅၂၂၆၊ ၈၅၆၂၂၆၊ ၈၅၆၂၂၄၊ ၈၅၁၂၂၂  ဖြ စ်ပါ သည်။  

ေရွှဝါေတာင်သတ္တ ု တူးေဖာ်ေရး ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက ် (TPK-104) ၏ 

အကျယ်အဝန်းသည ်(၂၀)ဧက  ဖြ စ်ပါသည်။  

သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန၏ (၂၃.၁၂.၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ 

ခွင့်ပြ ုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၃၅/၂၀၁၁(သက်တမ်းတိုး) ဖြ င် ့ (၁၈.၁.၂၀၁၆)ရက်မှ (၁၇.၁.၂၀၁၇)ရက်ထိ 

တတိယအကမိ်သက်တမ်းတိုး ခွင့် ပြ ုခဲ့ ပြ းီဖြ စပ်ါသည်။ ခွင့် ပြ ုမိန့်သက်တမ်းမှာ (၃)နှစ်နှင့် သက်တမ်း 

တိုး(၃) ကိမ၊် (၃)နှစ် စုစုေပါင်း (၆)နှစ် ခွင့်ပြ ုခဲ့ ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။  

အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် တည်ေဆာက်ထားေသာ အေဆာက်အဦများမှာ ရုံး 

အေဆာက်အဦး၊ စားဖိုေဆာင်၊ စတိုေဆာင်၊ ဝန်ထမ်းတန်းလျား(၄)ေဆာင်၊ ဂိတ်တ(ဲ၂)တဲ၊ မီးစက်တ ဲ

(၆)တ၊ဲ အင်းတဲ(၇)တ ဲတို့ဖြ စ်ပါသည်။ 

အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ေလးပင်အင်း(SHWE YA - 2)မ ှ ေမြ ေအာက်စိမ်ထ့ွက်ေရ 

(Mine Drainage Water)ထွက်ရှိေနခြ ငး်ဖြ စ်ပြ းီ၊ အနက်ေပ(၁၆၀)တွင ် ေမြ ေအာက်ေရ စတင် 

ထွက်ရှိခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ် သုံးစွဲသည့်ကုန်ကြ မ်းနှင် ့ အရင်းအမြ စ်များမှာ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ ်

ပစ္စည်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ အသုံးပြ ုသည့် ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ Emulsion (60mm), 

Cordtex Fuse, Deto- nationg Relay, Primer CE Type, Ammonium Nitrate တို့  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ တစ်နှစ်လျှင ်ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (Emulsion + Ammonium Nitrate) (၆)တန်ခန့် 

အသုံး  ပြ ုေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်းမြ ို့၊ အမှတ(်၂)စစ် 

အေခြ ခံေလ့ကျင့်ေရးတပ်ရှ ိယမ်းတိုက်တွင ် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင် သိမ်းဆည်းထားခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင်(၁) ကမိ ် လိုအပ်သည် ့ ယမ်းများ (၁၁၀)ကီလိုဂရမ်ခန့်အား ထုတ်ယူ၍ 

TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယီ ယမ်းတိုက်တွင ်သိမ်းဆည်းသိုေလှာင် သုံးစွဲ ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင် သုံးစွဲမှု အေခြ အေနအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံမ ှ

ewmi
Highlight
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တာဝန်ရှိသူများမ ှ(၆)လ၊ တစ်ကိမ ်လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်အတွက် သုံးစွဲမည် ့

ယမ်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုပမာဏမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ်သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင ်ရင်းသိုက်(Primary Ore Deposite)  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမုိဒ(်ထုံးေကျာက်)များနှင် ့သလင်းေကြ ာများအတွင်း တိုးဝငေ်နသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ 

အား ေလးပင်အင်း(၇)လုံး ဖြ င့် တူးေဖာ်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပငအ်င်း(၁)လုံးမှာ 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ ထွက်ရှိ ခြ င်းမရှိေသးပါ။ ေလးပင်အင်း(၆)လုံးမှ တစ်ရက်လျှင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်း 

(၃၀)တန်ခန့်  ထွက်ရှိေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ေဒသခံများနှင် ့ေလးပငအ်င်းများအား အကျိုးတူ 

တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းများတွင် မျက်နှာပြ င်(၂)ခုစီဖွင့်၍  တူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများ 

အား ေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းများအား (၄)ေပ၊ (၈)ေပအရွယ်အစား တူးေဖာ ်

ထားခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး၊ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူသည့်အပုိင်းနှင် ့ အင်းသားများ အဆင်းအတက်  ပြ ုလုပ် 

သည့်အပိုင်း(၂)ပိုင်းကန့်၍  ပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ ေလးပင်အင်းနံရံများနှင် ့ မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ 

တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများ ပြ ို ကျ၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေပါ်မှု မရှ ိ

ေစေရးအတွက် ေလးပင်အင်းနံရံများ၊ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်း အမိုးနှင့်ေဘးနံရံများတွင် ပျဥ်များ 

ကာရံ၍ ေဘာင်နှင့်ေထာက်တိုင်များ ေထာက်ထားမည်ဖြ စပ်ါသည်။ တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း 

များအား မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနသည့် ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းအတွင်း သံလမ်းခင်း၍ ပင်မ 

ဆင်းတွင်းအထိ သယ်ယူခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး၊ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းမှ ေမြ ပြ င်သို့ (၀.၅)တန်ဆန့် သံပုံးအား 

ဝင်-့ေမာ်တာတပ်ဆင၍် သယ်ယူခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ အင်းသားများအား အဆင်းအတက်ပြ ုလုပ်ရန် 

သစ်သားေလှာင်အိမ်  ပြ ုလုပ်၍ ဝင်-့ေမာ်တာတပ်ဆင်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ 

တူးေဖာ်ရာတွင ်အေကြ ာလိုက်တူးေဖာ်ေနခြ င်းဖြ စ်၍ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းနှင် ့ စွန့်ပစ်ေကျာက် ထွက်ရှိမှုမှာ 

အင်း(၁)အင်းမ ှ တစ်ရကလ်ျှင် စွန့်ပစ်ေကျာက်(၁.၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ 

အား တးူေဖာ်ပြ းီလှိုဏ်ေခါင်းများ အတွင်း ေရှ့ စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့်  ပြ န်လည်ဖို့ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်း အေကြ ာသို့ မေရာက်မီဖယ်ရှားထားေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား အင်းများအနီးတွင် 

ေမြ ေနရာသတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုံထားခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံတွင် စွန့်ပစ်ေကျာက် 

(၁၂၀)တန်ခန့် စုပုံထားခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံမှာ (၂၄ꞌx ၁၆ꞌ x၈ꞌ)  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ  ပြ ိုကျတိုက်စားခြ င်း မရှိေစေရးအတွက် ေဘးနံရံများအား ေလျာေစာက်များ 

 ပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ပတ်လည်တွင် (၂ꞌx၂ꞌ)ေမြ ာငး်များ တးူေဖာ်ထားပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမုိဒ ် ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင် ့ သံေချးေကျာက်များ 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အင်းများမှ ထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား  ေရွှအေသးစားလပု်ကွက်(TPK-
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104)နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းတည်ရှိေသာ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည ်

ေဆာက်ထားသည့် အမြ ှု ပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အင်းများမှေရွှစက်ရုံများသို့ ေပးပို့ေသာလမ်းမှာ လုပ်ကွက်များအတွင်း ေဖာက်လုပ ်

ထားေသာ(၁၂)ေပအကျယ်၊ ေကျာက်ခင်းလမ်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ လမ်းများတွင် တစရ်က် 

လျှင်(၂) ကမိ ် ေရဖြ န်းေပးပါသည်။ ေလးပင်အင်းများနှင့် ေရွှသန့်စငစ်က်ရုံသို့ သတ္တ ုရိုင်း သယ်ယ ူ

သည့်  လမ်းမှာ(၉၀၀-၁၂၀၀)ေပခန့်အတွင်း ကွာေဝးပြ ီး၊ ေရွှ လုပ်ကွက်များအတွင်း ေဖာက်ထားေသာ 

ေကျာက်ခင်းလမ်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူရာတွင် ယာဥ်အန္တရာယ် မဖြ စေ်ပါ် 

ေစေရးအတွက် ကျွမ်းကျင်ယာဥ်ေမာင်းအားခန့်ထား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ယမ်းခွဲရန် အင်းနံရံတင်ွ အချင်း(၁/၂)လက်မနှင့် အနက်(၂)ေပရှိ ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း တးူေဖာ၍် 

(၈)လက်မခန့်  ယမ်းသိပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ကိမယ်မ်းခွရဲန် ယမ်း သုံးစွဲမှုမှာ (၄)ကီလိုဂရမ် 

ခန့်သုံးစွဲခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲခြ င်းအား အင်း(၁)အင်း တွင် (၃)ရက်(၂) ကမိ၊် တစ်နှစ်လျှင(်၈)လ 

ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရမည့်ေကျာက်၏ သိပ်သည်းဆ 

ေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏအား (4-6)kg/blast ေပြ ာင်းလဲသုံးစွဲေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ညေနပိုင်း(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီအတွင်း ယမ်းခွဲမည့်အချိန်သတ်မှတ်ပြ းီ၊ ယမ်းခွဲမည့်အင်းများအား သတိ 

ေပးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်၍ ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့ကိ ုသတိေပး ေရှာင်ရှားေစမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။  

အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာတွင် အင်း 

လုပ်သားများ ေလးပင်အင်းများအတွင်း ေမြ ေအာက်ေလရရှိေစေရးအတွက် ေလဖိစက်နှင့် 

ေလမှုတ်စက်တို့အား အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်ေန ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရာက်ရှိသည့် အနက်အထ ိ

(၂)လက်မအချင်းရှိ ပိုက်လိုင်းများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ထို့အပြ င(်၆-၁၂)လက်မအချင်းရှ ိပိုက်ေပျာ့ 

များနှင့် ေလမှုတ်စက်တပ်ဆင်၍ ေလေပးရန်နှင့် ယမ်းေငွ့ရှင်းရန် တပ်ဆင်ထားရှိပါသည်။ 

ေလဝင်ေလထွက်အေခြ အေနအား အဆိုင်းေခါင်းေဆာင်များမှ ဆက်သားဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ 

စကားေပြ ာစက်ဖြ င့်လည်းေကာင်း (၁၅)မိနစ် တစ်ကမိ် ဆက်သွယ်သတင်းပုိ့ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ်အသုံးပြ ုေသာ စက်ပစ္စည်းများစာရငး်မာှ မီးစက်၊ ဂျင်းေဒါင်းအင်ဂျင်၊ 

ဝင်-့ေမာ်တာ၊ ေရတင်ပန့်၊ ေလဖိစက်၊ ေလမှုတ်စက်နှင် ့ ယမ်းကျင်းတူးေဖာ်ရန် လွန်စက်များအား 

အသုံးေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 
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ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ခန့်ထားသည့် ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် 

အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံအင်းသား ရှိပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ်ဝန်ထမ်း၊ 

လုပ်ငန်းကးီကြ ပ်၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့် အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာအင်းသား စုစုေပါင်း 

(၁၃၈)ဦး ခန့်ထားေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ် ေန့ဆိုင်းတစ်ဆိုင်းဖြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်း များအား တူးေဖာ်ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ 

အဆိုင်းဆင်းချိန်မှာ နံနက်(၇း၃၀)နာရီမှ ညေန(၄း၃၀)နာရီထိ  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင(်၈)လခန့်  

သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်း များအားေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက ် (TPK-104)သည် 

အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်ဖြ စ်ပြ းီ၊ ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်မှာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ  ဖြ စပ်ါသည်။ 

လုပ်ကွက်မှတစ်ရက်လျှင ်ေရွှပါဝင်မှု ပျှမ်းမျှ(၃-၅)ပီပီအမ် ခန့်ပါဝင်ေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း(၃၀)တန်ခန့် 

ထွက်ရှိပါသည်။  

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ် ဝန်ထမ်းများချို းသုံးေရအဖြ စ်အသုံးပြ ုသည့် အေထွေထွသုံးေရ 

သုံးစွဲမှုမှာ တစရ်က်လျှင်(၄၀၀)ဂါလံခန့်ဖြ စ်ပြ းီ၊ တစ်နှစ်အေထွေထွသုံးေရသုံးစဲွမှုမှာ (၁၂၀,၀၀၀) 

ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်ေရများအား 

အင်းအနီးတွင ်(၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ)အရွယ် သံကန်တည်ေဆာက် ထားပြ ီး အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ 

ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ဆီသုံးစွဲမှုမှာ မီးစက်များ၊ ေလေပးစက်၊ ေရတင ်

စက်များတွင် အသုံးပြ ုခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ၊ တစ်ရက်လျှင် ဒီဇယ်ဆ(ီ၃၅)ဂါလံ သုံးစွဲခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ တစန်ှစ် 

အတွက် ဒီဇယ်ဆီလုိအပ်ချက်မှာ(၉၀၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆီသိုေလှာင်ကန်အား လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ေနသည့်အင်းများနှင့်(၅၀၀)ေပခန့်ကွာေဝးပြ းီ၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်များနှင့် (၃၀၀)ေပခန့် 

ကွာေဝးေသာေနရာ၌ တည်ေဆာက်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်မှာ သံကန(်၄'x၄'x၄') 

 ဖြ စ်ပြ ီး၊ (၂)ေပအမြ င် ့ အုတ်ဘိနပ်များနှင့် သံဖရိမ်ေပါ် တင်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန ်

ေအာက်ေခြ တွင် (၁)ေပအမြ င့်သဲနှင့်ဖွဲပြ ာများ ခင်းထားပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်မှ ေပ(၃၀)ပတလ်ည် 

တွင် သံဆူးကိုးများ ကားရံထားပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန် ထားရှသိည့်  ခြ ံအတွင်း မီးသတ်ဦစီးဌာန၏ 

လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း မီးသတ် ေဆးဗူးများ၊ မီးချိတ်၊ မီးကပ်နှင့် ေရဂါလံ(၈၀၀)ဆန့် အုတ်ေရကန် 

(၈'x၄'x၄') ထားရှိ ထားပါသည်။ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ရှိသည် စသည်ဖြ င့် 

သတိေပး ဆိုင်းဘုတ်များအား ချိတ်ဆဲွထားပါသည်။ 
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အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ် ေလးပင်အင်းများ ဖြ င် ့ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း 

တူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ စွန့်ပစ ်

ေကျာက်နှင် ့ေမြ ေအာက်စိမ်ထွ့က်ေရတို့  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ်တစရ်က်လျှင် ေလးပင်အင်းများမှ စွန့်ပစ်ေကျာက်(၆)တန်ခန့် ထွက်ရှိ 

ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ းီ လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း Backfilling  ပြ ုလုပ်ေနခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ်ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေချး 

ေကျာက်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုေကြ ာများမေတွ့မ ီ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား 

ထွက်ရှိသည့် အင်းများအနီး ေမြ ေနရာရှင်းလင်း၍ (၂၄ꞌx၁၆ꞌ)ေမြ ေနရာတွင် စနစ်တကျ စုပု ံထားပါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ အင်း(၁)အင်းမ ှ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိ ခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအမြ င့်မာှ (၈)ေပခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ  ပြ ိုကျ တိုကစ်ားခြ ငး် 

မရှိေစေရးအတွက် ေလျာေစာက်(၆၀)ဒီဂရီထား၍ စုပုံထားခြ င်း  ဖြ စ ်ပြ ီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံေဘးတွင ်

ေမြ ာငး်များတူးေဖာ်ထားပါသည်။  

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ်ေလးပငအ်င်း(Shwe Ya-2) မ ှတစ်ရက်လျှင် ပျှမ်းမျှ (၅၀၀)ဂါလံခန့် 

ေမြ ေအာက်ေရ ထွက်ရှိေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မ ှ တစရ်က်လျှင် ပျှမ်းမျှ 

(၅၀၀)ဂါလံခန့် ထွက်ရှိေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုမှ ေလးပင်အင်းမှ ထွက်ရှိေသာ 

ေမြ ေအာက်ေရများမှာ အမျိိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက် 

များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် စံချိန်စံညွှန်းများ အတွင်းရှိပြ းီ၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေမြ ေအာက်ေရများကို  ပြ င်ပသုိ့ ေစလွှတ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ၊ ေလးပင်အင်းအနီးတငွ ် သံကန်(၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ) 

တည်ေဆာက်၍ သိုေလှာင်ပြ းီ၊ ဝန်ထမ်းများ ချို းေရသုံးေရနှင့် စက်ပစ္စည်းများအေအးခံေရအဖြ စ ်

အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက် ေရစတင်စွန့်ထုတ်သည် ့ လိုက်နာမှတ်မှာ 

Latitude: 22°44'55.53"N, Longitude:  96°6'5.51"E (Vertical Shaft 2, Shweya-2),  

 ဖြ စ်ပါသည်။  

ဝန်ထမ်းများအသုံးပြ ုရာမှ ထွက်ရှိေသာ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသုိ့ေစလွှတ် 

 ခြ ငး်မပြ ုဘဲ ေမြ ာငး်များသွယတ်နး်၍ ပျိုးခြ ံများနှင့် အစားထိုးစိုက်ခငး်များ ေရေလာင်းရာတွင် 

အသုံးပြ ုပါသည်။ အေထွေထွသုံးေရ ထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင်  (၄၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ်ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းသာ ေဆာင်ရွက ်ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ 

တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-105) အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် 
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အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား  ကိတ်ခွဲခြ ငး်၊ အမှုန့်ကတိ်ခြ ငး်၊ အမြ ှုပ်ေဖာ ်

သန့်စင်ခြ ငး်၊ သတ္တ ုသန့်စင်များအား မီးဖုတ်ခြ ငး်၊ ေရွှစငထ်ုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

မရှိသဖြ င် ့ အခိးုအေငွ့ များ ထွက်ရှိခြ င်းမရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတွင်အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိေသာ်လည်း 

ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမှုအကိမ်အေရအတွက်နှင့် ယမ်းခွဲရာတွင် အနက်ေပ(၁၂၀)နှင့် 

အထက်ရှိ မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက် လှိုဏ်ေခါငး်များအတွင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်နှင့် 

ေလစက်များဖြ င့် မှုတ်ထုတ်ခြ ငး်တို့ေကြ ာင် ့ ေလထုညစ်ညမ်းေစသည့် အခုိးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု 

မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရလည်း 

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့များ ပါဝင်မှုမှာ 

အမျို းသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည် 

အေသွး ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေမြ ပံုနှင့်ကားချပ်များ 

၄။ ေဆာင်ရွက်မည့်စီမံကိန််း၏တည်ေနရာ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို ေတွ့မြ င်နုိင်သည့်ေမြ ပုံများ၊ 

အင်းများတည်ေနရာပြ ဂြ ိုလ်တုဓာတပ်ုံများ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်ကိ ုေဖာ်ပြ သည့် ကားချပ် 

နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု၊ စွန့်ထုတ်မည့်လုပ်ငန်းစဥ်အေခြ အေနပြ ကားချပ်များအား ေဖာ်ပြ ထား 

ပါသည်။ 

ကတိကဝတ် 
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၅။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104) 

တွင် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှုများအား ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင် 

ပါရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းေစမည့်လုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် 

အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင် ့ဆက်စပ်ဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒများ၊ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွင့် စာချုပ်ပါအချက်အလက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ပြ ပါအချက်များမှာ မှန်ကန်ပါေကြ ာင်းနှင့် 

ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး  ဖြ စ်ေစေရးအတကွ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ေကြ ာငး် 

ကတိကဝတ်  ပြ ုထားပါသည်။  

မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့် မူေဘာင်များ (Policies and Legeslation) 

၆။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးနှင် ့ လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ကုမ္ပဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊  ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေရးရာ စံချိိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၄) 

(၃) အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက် 

များ(၂၀၁၅) 

(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြ 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) 
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(၁၁)  မြ န်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ(၂၀၁၅)၊ 

(၁၂) ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၀၆) 

(၁၃) ေရအရင်းအမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၁၄)   ေရအရငး်အမြ စ်နှင့် မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၁၅) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပေဒ(၂၀၁၁) 

(၁၆)  ပြ ည်သူ့ကျန်းမာေရးဥပေဒ(၁၉၇၂) 

(၁၇) အနည်းဆံုးအခေကြ းေငွဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၁၈) အလုပ်သမားေလျာ်ေကြ းေငွအက်ဥပေဒ(၁၉၅၁) 

(၁၉)  ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) 

(၂၀) အမျို းသားေမြ အသုံးချမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ(၂၀၁၆) 

(၂၁)  ေတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝနယ်ေမြ များကာကယွ်ေရးဥပေဒ(၁၉၉၄) 

 (၂၂)  The Emergency Provision Act (1950) 

 (၂၃)  The Explosives Subatances (1908) 

 (၂၄) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၁၉၅၄) 

 (၂၅) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၂၀၁၂)   

(၂၆) ေမြ ေအာက်ေရအက်ဥပေဒ(၁၉၃၀) 

 (၂၇)  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုဥပေဒ(၂၀၁၁) 

 (၂၈)  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃) 

 (၂၉) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ်(၂၀၁၃) 

(၃၀) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင် ့ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခြ ငး် 

ဆိုင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈) 

(၃၁)  မြ န်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒ(၁၉၁၄) 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှုေရးဆုိင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ 
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ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်မှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများမှာ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး 

(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှပြ ည်သာ 

ေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင် ့ သေဘာတူ 

စာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာမူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ အား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

၇။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၊ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည် ဝက်ေသေကျးရွာ၏ အေရှ့ေမြ ာက်ဘက်နှင့် ဖက်ရှည ်

ေကျးရွာ၏ အေရှ့ ေတာင်ဘက်တွင ်တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ 

အား ေဆာင်ရွက်ခ့ဲခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည။် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 

အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရွးအတွက် ေမြ ယာအသုးံပြ ုမှုအနည်းဆုးံဖြ စ်ေစရန်နှင် ့ ေမြ ေအာက်တးူေဖာမ်ှု 

နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အင်းများမှထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား 

လုပ်ကွက် (TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည် ့ အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင် ့ ေရွှသန့်စင ်

စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ လုပ်ကွက်၏ လက်ရှိ 

ပတဝ်န်းကျင်အေခြ အေနများအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး တင်ပြ အပ်ပါသည်။  

 

ဆူညံသံ 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ုအသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်းများဖြ င့် 

တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်ယန္တရားများအား သုံးစွဲခြ ငး်မပြ ုဘဲ၊ လူအင်အားဖြ င့် 

တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများ 

အရ ဆူညံသံမှာ(69.1)dB နှင့် တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာ ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာနှင့် 

ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင် အေပါ်သက်ေရာက်မှု မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆူညံသံမှာ (70)dB 

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

 ဖြ စ်ပါသည်။   

ေရအရည်အေသွး 
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ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အတွင်း အနက်ေပ(၁၆၀)ခန့်တွင ် ေလးပင်အငး်(Shwe Ya - 2) မှ ေမြ  

ေအာက်ေရ ထွက်ရှိေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပငအ်ငး်မှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်ေရများအား 

သံကန်အတွင်းသိုေလှာင်၍ အေထွေထွသုံးေရအဖြ စ ် အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း 

တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှ ိ

သိရှိေစရန်နှင် ့ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)နှင် ့ တစဆ်က်တစ်စပ်တည်း တည်ရိှေသာ  

လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံတွင် လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၏ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရများ 

ညစ်ညမ်းမှု ရှ/ိမရှိသိရှိေစရန်အတွက် ေရနမူနာများအား ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ေရွှ 

လုပ်ကွက်(TPK-104)၊ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya - 2) မ ှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-2)နှင့် 

လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း ေရွှသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းသုံးေရ အဖြ စအ်သံုးပြ ုသည့် အင်းေဟာင်း(Old 

Adit)မ ှထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက် ေရ(GW-1)ဓာတ်ခဲွအေဖြ များမာှ pH(7.5/7.2), Iron(Fe) 

(0.32/0.48)mg/lit, Suspended Solid(12/38)mg/lit, Lead(Pb)(Nil/Nil)mg/lit, 

Arsenic(As) (0.005/0.005)mg/lit, COD(32/32)mg/lit, BOD(4/6)mg/lit, Zinc(Zn) 

(Nil/Nil)mg/lit, Copper(Cu)(Nil/Nil)mg/lit တို့ဖြ စ်ပြ ီး၊ အမျို းသား ပတဝ်န်းကျင် 

ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည ် အရည်အေသွး pH(6-9), 

Iron(Fe)(2)mg/lit, Suspended Solid (50)mg/lit, Lead(Pb) (2)mg/lit, 

Arsenic(As)(0.1)mg/lit, COD(0.3) mg/lit, BOD (50)mg/lit, Zinc(Zn)(0.5)mg/lit, 

Copper(Cu)(0.3)mg/lit အတွင်း ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေမြ ေပါ်ေရနမနူာအဖြ စ ်

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း  ဖြ တ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေရနမူနာ(SW-2)အား 

လုပ်ကွက်မှ ေတာင်ဘက် ေပ(၇၀၀)ခန့်အကွာတွင ် ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ခြ ငး်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

ဓာတ်ခွဲအေဖြ များ မှာ pH(7.7), Iron(Fe) (0.42)mg/lit, Suspended Solid (37)mg/lit, 

Lead(Pb)(Nil/Nil)mg/lit, Arsenic(As)(0.005)mg/lit, COD(32)mg/lit, BOD (10)mg/lit, 

Zinc(Zn) (Nil)mg/lit, Copper(Cu)(Nil)mg/lit တို့ဖြ စ်ပြ ီး၊ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 

အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေကြ ာင်း 

ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက်(TPK-105) အတွင်းရှ ိစွန့်ပစ်ေမြ စာကန်မှ ေရလည်ပြ န်အသုးံပြ ုေနေသာ 

လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ် ေရ(SW-1)အား နမူနာေကာက်ယူ၍ ဓာတခ်ွဲစမ်းသပ်မှုအရ Iron(Fe) 

(4.72)mg/lit နှင် ့Suspended Solid(126)mg/lit ပါဝင်မှုမြ င့်မားေနသည်မှအပ pH, Lead(Pb), 

Arsenic(As), COD, BOD, Zinc (Zn), Copper(Cu) ပါဝင်မှုတို့မှာ အမျိုးသား ပတဝ်နး်ကျင် 
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ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် အရည်အေသွးအတွင်း 

ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများ အား  ပြ င်ပသို့ေစလွှတ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ၊ 

သန့်စင်စက်ရုံတွင် ေရကြ ည်အား  ပြ န်လည် အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104) 

အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင့်ေသာ်လည်း၊ တစဆ်က်တစ်စပ် 

တည်း တည်ရှိေသာလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာကထ်ားသည့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံတွင ်

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုတို့ေကြ ာင် ့ ေရွှအေသးစားလပု်ကွက်(TPK-104)၏ ေမြ ေပါ်ေရ၊ 

ေမြ ေအာက်ေရများအား ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေလထုအရည်အေသွး 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင် ့ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ 

သယ်ပို့ ခြ င်း၊ စုပုံခြ င်းလုပ်ငန်းအဆင့်များတွင် အခိးုအေငွ့ များနှင့် အမှုန်အမွှားများ ထွက်ရှိ၍ 

လုပ်ကွက်နှင့် ဆက်စပ်ေဒသတို့၏ ေလထုအရည်အေသွးအား ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။ 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို 

အသုံးပြ ု၍တးူေဖာ်ခြ ငး်၊ လူအင်အား ကို အသုံးပြ ု၍ တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန််းများသာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

စက်ယန္တရားများ အသုံးမပြ ုခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲရာတွင် မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာေ်နေသာ ေမြ ေအာက် 

လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲခြ င်းယမ်း၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းသုံးစဲွမှုအား ကန့်သတ်အသုံးပြ ုခြ ငး်နှင့် 

ယမ်းေငွ့များအားေလမှုတ်စက်များအသုံးပြ ု၍ ယမ်းေငွ့များပြ ယ်ေစခြ င်းတို့ေကြ ာင် ့ ေလထ ု

ညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ် ပတ်ဝန်းကျင်ေဒသတို့၏ 

ေလထုအရည်အေသွးအား သိရှိမှတ်တမ်းထားရှိနိုင်ရန် ေလထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ 

နိုက်ဒြ ိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရပ်(စ)် ေအာက်ဆိုဒ်၊ Particulate Matters(10µm)နှင့် 

Particulate Matters(2.5µm) ပါဝင်မှုများအား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။  တိငု်းတာမှုများအရ 

(၂၄)နာရီပျှမ်းမျှ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့ပါဝင်မှုပါမှာ (53.4725)ppb၊ နိုက်ဒြ ိုဂျင်ဒိုင်ေအာက ်

ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့(70.8643)ppb၊  နိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့ (3.88513)ppb၊ ဆာလ်ဖာဒုိင် 

ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့ (1)ppb, အမှုန်အမွှား PM10 (28.0405)(µg/m3)  ဖြ စ်ပြ ီး၊ PM2.5(16.5)(µg/m3) 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည ် အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ 

ေလထုအရည်အေသွးအတွင်း ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။  

အနံ့အသက်နှင့်အခုိးအေငွ့ 
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ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်သည့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား မီးဖုတ်ခြ င်း၊ ကျိုချက်သန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုမရှိခြ ငး်၊ 

ဓာတ်ေဆးများသုးံစွဲမှု မရှိခြ င်းတုိ့ေကြ ာင့် အခိုးအေငွ့နှင့် အနံ့အသက်များ ထွက်ရှိခြ င်း မရှိပါ။ 

ယမ်းခွဲရာတွင် အခိုးအေငွ့အနည်းငယ် ထွက်ရှိေသာ်လည်း ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမှု အကိမ ်

အေရအတကွ်နှင့် ယမ်းခဲွရာတွင်အနက(်၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်ရှိေသာ မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ ်

ေနသည့် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်နှင့် အင်းသားများလုပ်ငန်း ေဆာင်ရကွ ်

နိုင်ရန ် ေလမှုတ်စက်များဖြ င့် မှုတ်ထုတ်သန့်စင်ခြ င်းေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းေစသည့် အမှုန်အမွှား 

များ၊ အနံ့အသက်နှင့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွး 

တိုင်းတာစစ်ေဆးခြ ငး်အား အုပ်ချုပ်မှုရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းအနီးတွင ် တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာသည့်ေနရာ၏ ေမြ ပုံအညွှန်းမှာ Latitude: 22°44' 

54.99"N, Longitude: 96° 6'9.23"E   ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ထုအေခြ အေန 

အေပါ်ယံလွှာမှာ အနီရင့်ေရာင်ရှိသက်ရင့်နုန်းေမြ များ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေအာက်ပိုင်းတွင် အပြ ာေရာင ်

ဒိုလိုမုိဒ်ေကျာက်များနှင် ့ သလင်းေကြ ာများကို ေတွ့ရှိရပြ းီ၊  ပြ တ်ေရွှ့များအတွငး် ေရွှပါဝငေ်သာ 

သလင်းေကြ ာများ တိုးဝင်ဖြ စ်ထွန်းေနခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ TPK- 104 လုပ်ကွက်အတွင်း ထုတ်လုပ်မှု 

 မြ န်ဆန်ေစရန်နှင် ့ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် သက်သာေစရန် ေလးပငအ်ငး်များမှ ထွက်ရှိေသာ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား အင်းပြ င်ပသို့ ထုတ်ယူခြ ငး်မပြ ုဘဲ တူးေဖာ်ပြ ီးေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ 

အတွင်း  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ TPK-104 လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုမှ 

ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်၊ စွန့်ပစ်ေရများေကြ ာင့် ေမြ ထုညစ်ညမ်းေစမှု နည်းပါးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေဂဟစနစ် 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)လုပ်ကွက်သည် သစ်ေတာကိုးဝိငု်း၊  ကိုးပြ င်ကာကွယ်ေတာများအတွင်း 

ကျေရာက်ခြ င်းမရိှပါ။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင် လူေနေကျးရွာများ တည်ရိှေနပြ ီး၊ 

လုပ်ကွက်အတွင်း အဖိုးတန်အပင်များ ေပါက်ေရာက်ေနခြ င်း မရှိပါ။ ေလးပင်အင်းများ၊ ဝန်ထမ်း 

အိမမ်ျား၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံနှင့်လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ရာတွင ် အသုံးပြ ုထားေသာ ေမြ ေနရာ အကျယ် 

အဝန်းမှာ(၈)ဧကခန့်   ဖြ စ်ပါသည်။ ကျန်ေသာေမြ ေနရာများတွင ် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသ 

ေပါက်ပင်မျာအား ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ 

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ 
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လုပ်ကွက်ပတ်လည်တွင် အခြ ားေရွှလုပ်ကွက်များ နှင့် ေကျးရွာများတည်ရှိခြ ငး်၊ ေဒသမှာလည်း 

ေရွှေတာဖြ စ်၍ ေရွှတူးေဖာ်သူများ ေနထိုင်မှုများခြ င်းတို့ေကြ ာင် ့ လုပ်ကွက်နှင့် ဆက်စပ်ေဒသတွင ်

တိရိစ္ဆာန်များ ေနထိုင ်ကျက်စားမှု မရှိေကြ ာင်းေတွ့ ရှရိပါသည်။ 

လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အနီးတွင ် ကွင်း(၃၀)၊ ဝက်ေသ၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာများ တည်ရှိပြ းီ၊ 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ေနရာမှ ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာသို့ 

(၁.၈)မိုင်ခန့်၊ ဝက်ေသေကျးရွာသုိ့ (၀.၆)မိုင်ခန့်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာသုိ့ (၀.၃)မိုင်ခန့် ကွာေဝးပါသည်။ 

အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဖက်ရှည်ေကျးရွာ  ဖြ စ်ပါသည်။ ကွင်း(၃၀)နှင့် ဝက်ေသေကျးရွာမှာ လုပ်ကွက်၏ 

အေရှ့ေမြ ာက်ဘက်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာမှာ လုပ်ကွက်၏ အေနာက်ဘက်တွင ် တည်ရှိေနခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ် မှစ၍ ၎င်းေဒသရှိ ေဒသခံများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်အရပ်မှ 

အေခြ ချေနထိုင်သူများသည် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ေရွှလုပ်ငန်း နှင် ့ အသက်ေမွးဝမ်းေကြ ာငး်  ပြ ုေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အချို့ေဒသခံများမှာ ေရွှတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများတွင် ေန့စား/ဖက်စပ ်

ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဒသခံအများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာ၊ ဝက်ေသေကျးရွာနှင် ့ဖက်ရှည်ေကျးရွာများတွင် မူလတန်းေကျာင်း၊ အေခြ ခံပညာ 

မူလွန်ေကျာင်း၊ ဘုန်းေတာ်ကီးသင်မူလတန်းေကျာင်းနှင့် ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ၊ အရံမီး 

သတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် လူမှုေရးအသင်းများ ရှိပါသည်။ 

 

ထိခုိက်မှုနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

၈။ ေရွှပြ ည်သာကုမ္ပဏီ၏ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေ ကြ ာင့် လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်အလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် 

ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ်များနှင် ့ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ - 

ဆူညံသံ 

သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ခြ င်းအဆင့်တွင် လွန်တးူခြ င်း၊ ယမ်းခွဲခြ င်း၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် စွန့်ပစ်ေမြ စာများ 

သယ်ပို့ ခြ င်းနှင့် မီးစက်၊ ေရစက်စသည် ့စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲခြ ငး် စသည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှု 

ေကြ ာင့် ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုများ  ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ အဓိကဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု 

 ဖြ စ်ေပါ်ေစသည့်အဆင့်မှာ ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်မ ှ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက် 

(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ုအသုးံပြ ု၍ တူးေဖာ ်
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ေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရာတွင ် အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်တွင် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ 

အတွင်း ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏကန့်သတ် သုံးစွ ဲ

 ခြ ငး်၊ Detonating Relay များ အသုံးပြ ု ခြ င်း၊ တစ်အင်းပြ းီမှတစ်အင်းယမ်းခွဲ ခြ င်းတို့ေကြ ာင့် ဆူညံ 

သံနှင် ့တုန်ခါမှု  ဖြ စ်ေပါ်မှုမှာ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန် 

ချက်များ၊ ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှု သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အင်း 

(Shweya-2)အနီး ဆူညံသံမှာ (69.1)dB နှင့် တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာရှိပါသည်။  

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်သည် ့ ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှုများအား အမျို းသား ပတ ်

ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုအား သတ်မှတ်ချက် 

များအတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ မီးစက်၊ ေလစက်၊ ဝင်+့ေမာ်တာ စသည် ့

စက်ပစ္စည်းများအား အသံလုံရန် စီမံေဆာင်ရွက်ထားေသာ စက်များအား ေရွးချယအ်သုံးပြ ုပါမည်။ 

ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း၌သာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ယမ်းသုံးစွဲမှု 

များအား ကန့်သတ်သံုးစွဲ ခြ င်း၊ ယမ်းခွဲမည့်အချိန်၊ ေနရာသတ်မှတ်၍ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ 

ေထာင်ထားခြ ငး်၊ ကန့်သတ်ေမြ ေနရာသတ်မှတ်ထားခြ င်းတုိ့အား ေဆာင်ရွက်ထား ရှိပါမည်။ ယမ်းနှင် ့

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းသံုးစွဲမှုအေခြ အေနများအား (၆)လတစ်ကမိ ် ကာကွယ် 

ေရးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေရးစက်ရုံနှင် ့သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂုလ်များ၏ စစ်ေဆးမှုများအား 

ခံယူခြ ငး်၊ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူ သိုေလှာင်သုံးစွဲမှုများအား ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ 

ခန့်ထားေဆာင်ရွက် ခြ ငး်၊ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအား တိကျစွာလိုက်နာမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်များတွင် ယမ်းခွဲသည့်အင်းအနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရ ဆူညံသံနှင် ့

တုန်ခါမှု  ဖြ စ်ေပါ်မှုမှာ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက် 

များ၊ ဆူညံသံ သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း၌သာရှိပါသည်။ တုန်ခါမှုမှာလည်း သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်း 

(0.02)ft/sec2 အတွင်းရှိပါသည်။ ေပါက်ကွဲအင်ဂျင်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများတွင် အင်ဂျင်မှ ေလအဝင ်

နှင့် ေပါက်ကွဲပြ ီး အင်ဂျင်အထွက်တို့တွင ်အသံထိန်းကိရိယာများ တပဆ်င် ထားပါမည်။ ညအချိန် 

စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 

ေရအရည်အေသွး 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ်ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ေမြ ေပါ်ေရနငှ် ့ေမြ ေအာက် 

ေရ ညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် စွန့်ပစ်ေရထွက်ရှိသည့်အရင်းအမြ စ်များမှာ သတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ ်

ေနသည့် ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မ ှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများ၊  ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104) နှင့် 
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တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းတည်ရှိေသာ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-105)အတွင်းမှ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများ 

နှင့် တူးေဖာ်ပြ းီေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းမ ှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲ 

စမ်းသပ်မှုများအရ လုပ်ကွက်(၂)ကွက်အတွင်းမှ ေမြ ေအာက်စိမ်ထ့ွက်ေရ(GW-1, GW-2)နှင့် ေရွှ 

လုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း  ဖြ တ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာငး်ေရ(SW-2) အရည်အေသွးများမှာ 

အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်၊ 

အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေကြ ာင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေကြ ာငး် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-

105) အတွင်းမှ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်မ ှ လုပ်ငန်းသုံးေရများမှာ pH-7.5 ရှိပြ ီး၊ 

Suspended Solid ပါဝင်မှုမြ င့်မားပြ ီး၊ အခြ ားသတ္တ ုအညစ်အေကြ းများ ပါဝင်မှုမရိှေကြ ာငး် 

ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံတွင်  ပြ န်လည ်အသုံးပြ ု 

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)၊ ေလးပငအ်ငး်(Shweya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine 

Drainage Water), ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)၊ တူးေဖာ်ပြ းီအင်းေဟာင်း(Inclined 

Adit)မ ှလုပ်ငန်းသုံးေရအဖြ စ်အသံုးပြ ု ေသာ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine Drainage Water), 

လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ ကန်(Recycled Process Water)နှင် ့ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)မ ှ

 ပြ င်ပ သို့စီးထွက်ေသာ ေချာင်းေရအရည်အေသွးများ အပတ်စဥ ် ချဥ်ဖန်ဓာတ(်pH)အား 

စစ်ေဆးခြ ငး်၊ (၆)လတစ်ကိမ် အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်အရည်အေသွးပါ Parmeters များအား ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ပါမည်။ 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)၊ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက် စိမ့်ထွက်ေရ 

များမှာ pH-7.5 , Total Suspended Solid-12 mg/lit , နှင့် Iron(Fe) & Metal Impurities 

ပါဝင်မှု နည်းပါးသည်အ့တွက် အင်းအနီးတည်ေဆာက်ထားေသာ သံကန်(၈'x၄'x၄')အတွင်း ထည့်၍ 

ဝန်ထမ်းများ အေထွေထွ သုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ချိုးေရသုံးေရအဖြ စ ်

အသုံးပြ ုသည့် အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရထွက်ရိှမှုမှာ တစ်ရက်လျှင် <(၄၀၀)ဂါလံခန့်ဖြ စ်ပြ ီး၊ ေရစုကန် 

မှတစ်ဆင့် အစားထိုးစိုက်ခငး်နှင့် ပျို းပင်များ ေရေလာင်းရာတွင် အသုံးပြ ုပါသည်။ ေရစုကန်အား 

ေဘးနံရံများနှင့် ေအာက်ေခြ တွင ်(၂)ေပထု ရွှံ့ေစးေမြ များဖြ င့်ဖိသိပ်၍ ေဘးနံရံများနှင့် ေအာက်ေခြ မ ှ

ေရစိမ့်ထွက်ခြ င်း မရှိေစရန်ပြ ုလုပ်ထားပါမည်။  

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-105)တွင ် အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် CIP စက်ရုံအတွက် လိုအပ်ေသာ 

လုပ်ငန်းသုံးေရများအား တူးေဖာ်ပြ ီးေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမှ ေရတင်စက်များဖြ င့် စုပ်ယူ 
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အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရမှာ pH-7.2 , Total Suspended Solid-38 mg/lit , 

နှင့် Iron(Fe) & Metal Impurities ပါဝင်မှုနည်းပါးသည့်အတွက် အင်းအနီး တည်ေဆာက် ထား 

ေသာ မိုးကာကန်များအတွင်းထည့်၍ အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင် ့  CIP စက်ရုံတို့အတွက် လုပ်ငန်း 

သုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-105)တွင ် တစ်ရက်လုပ်ငန်းသုံး 

 ဖြ ည်စ့ွက်ေရသုးံစွဲမှုမှာ (၆၄၀၀)ဂါလံခန့်အသုံးပြ ုပါသည်။ အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့်  CIP စက်ရုံ 

မှ ထွက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား စွန့်ေမြ စာနှင်စ့ွန့်ပစ်ေရအနည် ထိုင်ကန ်

တည်ေဆာက်၍ ေရကြ ည်အားလုပ်ငန်းတွင်ပြ န်လည်အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ေမြ စာနှင် ့

စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်မှာ(၁၆၀'x၂၄၀'x၆')အရွယ်အစား တည်ေဆာက်ထားခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေမြ စာနှင့်စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်၏ ေဘးနံရံများအား(၃)ေပထု၊ ေအာက်ေခြ အား (၄)ေပထ ု

ရွှံ့ေစးေမြ များဖြ င် ့ ဖိသိပ်၍ ေဘးနံရံနှင့်ေအာက်ေခြ မှ ေရစိမ့်ထွက်ခြ င်း မရှိေစရန်  ပြ ုလုပ်ထား 

ပါသည်။Latitude: 22°45'0.50"N, Longitude: 96° 6'11.85"E တွင ်တည်ေဆာက်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

ေလအရည်အေသွး 

ေလထုညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် အဓိကအရင်းအမြ စ်မှာ လွန်ေဖာက်ခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်း 

သယ်ပို့စုပုံခြ င်း၊ ေလစက်၊ မီးစက်၊ ေဖာက်စက် အစရှိသည့် စက်ပစ္စည်း များသုံးစွဲခြ ငး်တို့မှ 

ဓာတ်ေငွ့ နှင့် အမှုန်အမွှားများ ထွက်ရှိနိုင် ခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။ အနံ့အသက်ထွက်ရှိေစမည် ့

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်  ခြ င်းမရှိပါ။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာတွင ် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု 

နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရိှမှု ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် 

တူးေဖာ်ေနသည့် သတ္တ ုရိုင်း၊ ေကျာက်သားအမျို းအစားအလိုက်လိုအပ်မှ ယမ်းခွဲ ခြ င်းလုပင်နး်အား 

ေဆာင်ရွက ် ပါမည်။ ယမ်းခွဲခြ ငး်အား ေမြ ေအာက်လှိုဏ် ေခါင်းများအတွင်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အင်းများအား (၁၅)မိနစ်ခြ ား၍ ယမ်းခွဲမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲပြ းီ ထွက်ရှိေသာ အခိုးအေငွ့များအား 

ေလမှုတ်စက်များအသုံးပြ ု၍ ေလမှုတ်သွင်းခြ င်းဖြ င့် ေလထုညစ်ညမး်မှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင ်

ရွက်မည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းေငွ့ထွက်ရှိမှု နည်းပါးေစေရးအတွက် သုံးစွဲသည့်ယမ်းပမာဏအား 

သတ္တ ုသိုက် အမျို းအစားအလိုက် အနည်းဆံုးလိုအပ်မည့်ပမာဏကိ ု ကန့်သတ်သံုးစွဲမည ်  ဖြ စ်ပြ ီး 

ယမ်းသုံးစွဲမှုအား (4) kg/round ခန့်သာ သုံးစွဲေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေမြ သားလုပင်နး်များ ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် ေလတိုက်နှုန်း၊ ေလတိုက်သည့်လားရာများအား တွက်ချက်၍ ဆက်စပ်ေဒသရှ ိ ေကျးရွာများ 

နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတွင ် အမှုန််အမွှားများနှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု သက်သာေစေရးအတွက် 

စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း အင်းများအနီး ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပငမ်ျား 
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အား ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထားပါမည်။ စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုတွင ်အနည်းဆုံးအေရအတွက်ဖြ င် ့

အသုံးပြ ု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် အခိုးအေငွ့ထွက်ရှိမှု အနည်းဆုံး 

 ဖြ စ်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူအသုံးပြ ုပါမည။် သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူပို့ေဆာင်သည့် လမ်းများ 

တွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာစစ်ေဆး၍ လိုအပ်ပါက ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင် ့ မရှိေစေရးအတွက ်

ေရဖြ န်းခြ ငး်နှင် ့ ေကျာက်ခင်းလမ်းခင်းခြ င်းလုပ်ငနး်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  ေလထုအရည် 

အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းအား (၆)လတစ်ကမိ် တိုင်းတာစစ်ေဆး ပါမည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးမည် ့

Parameter များမှာ CO, NO2, NO, SO2, HCN, PM10, PM2.5 တို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေလထုအရည်အေသွးအား အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအရည် အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန် 

ချက်များ၊ ေလထုအရည် အေသွး အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင်(၆)တန်ခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ 

ထုံးေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့်နှင် ့ သံေအာက်ဆိုဒ်များဖြ စ်ပြ းီ၊ ေမြ ဆီလွှာ နှင့် ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ  

ေအာက်ေရများအား ညစ်ညမ်းေစမှုနည်းပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများအား စနစ်တကျစုပုံခြ င်း 

မ ပြ ုပါက စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ပြ ိုကျခြ င်း၊ မိုးကာလနုန်း အနည်အနှစ်များ တိုက်စား၍ လုပ်ကွက် 

အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသရှ ိေရစးီေရလာ များ ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။  

စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စွန့်ပစ်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်နိုင်သည့်အချက်များအား ေလျာ့နည်း 

ေစေရးအတွက် ေရွှေကြ ာသို့ မေရာက်မီ တူးေဖာ်ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား မိုင်းပိတ်သိမ်း 

ရာတွင် ပင်မဆင်းတွင်းများ  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ရန်အတွက ် ထွက်ရှိသည့်ေလးပင်အင်းများ အနီးတွင ်

အလျား(၂၄)ေပ၊ အနံ(၁၆)ေပ ေမြ ေနရာတွင် အမြ င့်(၈)ေပသတ်မှတ်၍ စုပုံထားပါမည်။ စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံပြ ို ကျ တိုက်စားမှုမရှိေစေရးအတွက် (၆၀)ဒီဂရ ီေလျာေစာက်ပြ ုလုပ်ထားပါမည။် ေရွှေကြ ာ 

သို့မေရာက်မီ တူးေဖာ်ရာမှထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်မှာ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၁)မှာ Shaft (nine-three)မှ အေရှ့ဘက်(၈၀)ေပခန့်အကွာတွင ်တည်ရှိပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက် ပု(ံ၂)မှာ Shaft (lucky seven)မ ှ အေနာက်ေမြ ာက်(၇၀)ေပခန့် အကွာတွင် 

တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၃)မှာ Shaft(nine-two)မှ အေရှ့ဘက် (၁၃၀)ေပ ခန့်အကွာတွင ်

တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၄)မှာ Shaft-4 မှ (၄၀)ေပခန့်အကွာတွင ် တည်ရှိပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၅)မှာ Shaft-2(Shweya 2) မှ အေနာက်ေတာင်ဘက် (၄၀)ေပခန့် အကွာတွင် 

တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၆)မှာ Shaft-3 မှ အေနာက်ဘက ် (၄၀)ေပခန့်အကွာတွင ်တည်ရှ ိ
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ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၇)မှာ Shaft(Amaymyitta) မှ အေနာက်ဘက် (၄၀)ေပခန့်အကွာ တွင် 

တည်ရှိပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တးူေဖာ်စဥ် ေလးပင်အင်း(၁)အင်းမှ စွန့်ပစ်ေကျာက် (၁)တန်ခန့် 

ထွက်ရှိ မည်ဖြ စ်ပြ းီ၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ ီးေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများ  ပြ ိုကျမှု 

မဖြ စ်ေစေရးအတွက ် ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့်  ပြ န်လည်ဖို့ပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ ဒိုလို 

မိုဒ်ေကျာက်များ၊ သလင်းေကျာက်များနှင့် သံေအာက် ဆိုဒ်ေကျာက်များဖြ စ်၍ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ 

 ပြ ုပြ င်ရာ တွင်အသံုးပြ ုပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများေပါ်တွင ် မိုးကာလရွာသွန်းေသာ မိုးေရများ 

ေကြ ာင့် ေမြ စာများ တုိကစ်ား၍ ေဘးပတ်ဝန်းကျင်သုိ့ ေမျာပါသွားခြ င်းမရှိ ေစေရးအတွက် စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံေဘးတွင ်အဆင်မ့ျားေဖာ်ခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ပတ်လည်တွင် ေမြ ာငး်များ တူးေဖာ်ခြ ငး် 

လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်အခါတငွ် ကျန်ရှိေသာ စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံများအေပါ်တွင ် မျက်နှာပြ င်ညှိ၍ အေပါ်ေမြ စာဖုံးအုပ်ပြ ီး ေဒသေပါက်ပငမ်ျား စိုက်ပျိုး 

ပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံေဘးတွင်လည်း ေဒသေပါက်ပငမ်ျား၊ ေမြ ထိန်းမြ က်များ စိုက်ပျိုးထားပါ 

မည်။ 

ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု 

လုပ်ကွက်အတွင်းတွင် ေမြ ေအာက်တးူေဖာ်မှုနည်းစနစ်ဖြ င့် တးူေဖာေ်နခြ င်းဖြ စ်၍ အေပါ်ယံ 

ေမြ ဖယ်ရှားရခြ ငး် မရှိပါ၊ ေမြ ေအာက် တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကိ ုအသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်း(Vertical 

Shaft)(၆)အင်းဖြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ ် ထုတ်လုပ်လျက် ရှိပါသည်။ တစ်ရက်လျှင် 

စွန့်ပစ်ေကျာက် ထွက်ရှိမှုမှာ(၆)တန်ခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ ဒိုလိုမိုဒ် ေကျာက်များ၊ 

သလင်းေကျာက်များနှင့် သံေအာက်ဆိုဒ်ေကျာက်များဖြ စ်၍  ဖြ စ်၍ ေမြ ထုညစည်မး်မှု မဖြ စေ်ပါ် 

နိုင်ေကြ ာငး် ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု နည်းပါးေစေရး 

အတွက် ေမြ ယာအသုးံချမှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ကျန်ေနရာများတွင် 

ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပင်များထိန်းသိမ်း  ခြ င်း၊ အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးခြ ငး်ဖြ င့် 

ေမြ ထုညစ်ညမး်မှု ေလျာ့နည်းေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  ေမြ ယာအသုးံချမှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရး 

အတွက် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက ်

ပါမည်။ ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်အဆင့်မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်များအား  ပြ ိုကျတိုက်စားခြ င်း မရှိေစေရးအတွက် သင့်ေတာ်သည် ့ ေမြ ေနရာ ေရွးချယ် 

သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုံ ထားပါမည်။ စွန့်ေကျာက်ပုံများေပါ်တွင် မိုးကာလ ရွာသွန်းေသာ 

မိုးေရများေကြ ာင် ့အနည်များ တိကု်စား၍ ေဘး ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ေမျာပါသွားပြ းီ ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု 
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မရှိေစေရးအတွက် စွန့်ပစ် ေကျာက်ပုံပတ်လည်တွင ် ေမြ ာငး်များ တူးေဖာ်ထားပါမည်။ အေထွေထွ 

သုံးစွန့်ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသုိ့ေစလွှတ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ၊ အေထွေထွသုံး စွန့်ပစ်ေရစုကန်မှ စိုက်ခင်း 

များသို့ ေပးပို့ပါမည်။ အသုံးပြ ုပြ းီေသာ ေမြ ေနရာများအား ရှင်းလင်း၍ ေမြ ညှိပြ းီ၊ ေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်၍ 

အစား ထိုးအပင်များ စိုက်ပျို းပါမည်။ 

ေဘးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခဲွမှု  

ေးအန္တရာယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်သည ်

စီမံကိန်းမှ အသုံးပြ ုပြ ီးေသာ ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစနုိင်သည် ့ ပစ္စည်းများ၊ သိုေလှာင်ခြ င်းနှင့် 

စွန့်ထုတ်ခြ ငး်များကိ ု စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်နိုင်ရန ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများ 

ေကြ ာင့် သတ္တ ုတွင်းဝန်ထမ်းများ အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစခြ ငး်၊ ေမြ ထု၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက် ေရများ 

ညစ်ညမ်းခြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေဒသခံများအား အန္တရာယ် ဖြ စ်ေစခြ ငး်၊ သတ္တဝါနှင့် အပင်မျိုးရင်း 

 ဖြ စ်ထွန်းမှုများအား ထိခိုက်ေစခြ င်းစသည်ဖြ င် ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင် တို့အား ထိခိုက် ေစနိုင် 

ပါသည်။ လုပ်ကွက်မှထွက်ရှိေသာ ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင် ့

စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေကြ ာင် ့ ေဘး 

အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်း မရှိေစရန် ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်အသုံးပြ ုရာတွင် လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည့် အချက်များမှာ - 

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပို့ချထားပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ ်

ကျင်းမြ ို့၊ အမှတ်(၂)စစ်အေခြ ခံေလ့ကျင့် ေရးတပ်ရှ ိယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင ်

သိမ်းဆည်းထားခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင ် တစ်ကိမ် လိုအပ်သည့်ယမ်းနှင့် ဆက်စပ ်

ပစ္စည်းများအား ထုတယ်ူ၍ TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယီယမ်းတိုက်တွင ်သိုေလှာင်သံုးစွဲပါ 

သည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုရာတွင် ေလဝင်ေလထွက ် ေကာင်းမွန ် ေစေရး အတွက ်

စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ သိုေလှာင်သည့်ေနရာအနီးတွင ် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မည် ့ ကိရိယာများ 

ထားရှ ိ ပါမည်။ မီးေဘးကာကွယ်ေရးစနစ်များအားလည်း သင့်ေတာ် လုံေလာက်စွာ ထားရိှပါသည်။ 

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းသည့် ေသတ္တာများအား လုံခြ ုံစတိ်ချရေသာ ေသတ္တာများအား 

အသုံးပြ ုပါမည်။ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများအား တစ်မျို းနှင့်တစ်မျို း လုံေလာက်သည်အ့ကွာ အေဝးခြ ား 

၍ ထားသိုပါမည်။ သိုေလှာင်ဧရိယာ၊ ပီပါများ၊ ဘူး၊ ပုံးများ အစရှိသည့် အန္တရာယ်ရှိ  ဖြ စေ်စေသာ 

ပစ္စည်းများထည့်ထားေသာပစ္စည်းများကိ ု အမှတ်အသား၊ ေလဘယ် စသည် များကို အမျို းအမည် 

ခွဲ ခြ ားတပ်ဆင ်ထားပါမည်။ အန္တရာယ်ရှိေသာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသိုသည့်ေနရာများ 
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တွင် ေဘးကင်းလံုခြ ုံစာွ အသုံးပြ ုနိုင်ေရးအတွက် သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်အား  မြ င်သာေအာင် ချိတ်ဆဲွ ထားပါမည်။ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ေရဒီယိုသုံးစဲွမှုနှင့် 

ေဆးလိပ်ေသာက်ခြ င်းများအား တားမြ စ်ထား ပါသည်။ ယမ်းသိမ်းဆည်းသည့် အေဆာက်အဦးအား 

အခြ ားအေဆာက်ဦးများ နှင့် သတ်မှတ်အကွာအေဝးတွင ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တည်ေဆာက် 

၍ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်အသုံးပြ ုရာတငွ် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထား 

ေဆာင်ရွက ်ပါမည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းသုံးစွဲမှု အေခြ အေနများအား 

ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံ(ကပစ)မှ (၆)လတစ်ကိမ်လာ ေရာက် စစ်ေဆးလျှက ်ရှိပါ သည်။ 

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သုံးစဲွမှုမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ယမ်းနှင့်ဆက် စပ်ပစ္စည်းများ 

ထည့်ထားေသာ ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ် ေပါ်မှုနည်းပါးေစေရးအတကွ် 

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ ယမ်းနှင့်ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းများကို အခြ ားပစ္စည်းများ 

နှင့် ေရာေနာှ၍ မထားပဲ ယမ်းတိုက်သီးြခား ထားရှ၍ိ သိုေလှာင် သိမ်းဆည်း ထားပါသည်။ ယမ်း 

ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ရာတွင ် ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ရာတငွ် လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ေဆာင်နည်းများအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယမ်းထုတ်ပိုး 

ပစ္စည်းများမာှ ကဒ်ထူပုံးများ  ဖြ စ်ပြ းီ၊ ယမ်းသိပ်ရာတွင် ယမ်းကျင်းအတငွ်း ထည့်သွင်းအသုံးပြ ုခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ပုံးများ၊ ေသတ္တာများနှင် ့ ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ အမည် 

စာရင်းကို  မြ င်သာေအာင ် ကပ်ထားပါမည်။ ယိုဖိတ်မှုရှင်းလင်းခြ ငး်နငှ့် မီးသတ်ကိရိယာများကို 

အလွယ်တကူ ရရှိေအာင် စီစဥ် ထားပါမည်။ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ၎င်းပစ္စည်းများအသုံးပြ ုပုံကို 

သင်တန်း ပို့ချ ေပးထားပါမည်။ 

စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်းများစွန့်ပစ်ခြ ငး် 

အမဲဆီ၊ စက်ဆီေချာဆီ အေဟာင်းများအား စွန့်ပစ်ရာတွင ် ေဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

စွန့်ပစ်ရာတွင ်လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် ့လုပ်ေဆာင်နည်းများ အတိုင်း လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အတင်/အချဧရိယာ၊  ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းေရးဧရိယာများမှ စက်ဆီေချာဆီများ၊ အမဲဆီများနှင် ့ ေဘး 

အန္တရာယ်ဖြ စေ်စေသာ ပစ္စည်းများယိုဖိတ်မှု  ဖြ စ်ပါက စုပ်ယူနိုင်ေသာ ပစ္စည်းများဖြ စ်သည့် လွှစာမှုန့်၊ 

သဲအစ ရှိသည်တို့ကိ ုအသုးံပြ ု၍ ရှင်းလင်းပစ်ပါမည်။ စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကုိ သီးသန့် ပီပါများ 

တွင်ထည့်ပြ ီး ေမြ ကတတု်နှင့် ကုန်စည် တင်ရန်် အခင်းပြ ားကိ ုအမာခံပြ ုလုပ်ထားေသာ ေနရာတွင် 

ထားသိ၍ု ဒုတိယအဆင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ေသာ ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ ရာသီဥတုဒဏ ် ခံနိုင်ေအာင ်

 ပြ င်ဆင်ပြ ီး ပီပါများကို ထားရှပိါမည်။ ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ ပစ္စည်းများအမည်စာရင်းကို 

 မြ င်သာ ေအာင် ေပပါတွင် ကပ်ထားပါမည်။ စက်ဆီေချာဆီများ  ပြ န်သုံးရန် မသင့်ေတာ်ပါက မီးရိှု့ 
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ဖျက်စီးပစ် ပါမည်။ ယိုဖိတ်မှု ရှင်းလင်းခြ ငး်နှင့် မီးသတ်ကိရိယာများကိ ု အလွယ်တကူ ရရှိေအာင ်

စီစဥ်ထားပါမည်။ စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကို စီမံကိန်းေဒသအတွင်းရှိ မည့်သည့်ေမြ ဆီလွှာနှင့် 

ေရကန် များေပါ်တွင ်လုံးဝစွန့်ထုတ်ခြ င်းမပြ ုရပါ။ 

ေဂဟစနစ် 

ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမှုမှာ ၎င်းေဒသ၏ ေမြ ဆီလွှာအရည်အေသွး၊ ရာသီဥတုနှင် ့ လုပ်ကွက်နှင့် 

ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေနများအေပါ်တွင် မူတည်၍ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုတူးေဖာ် 

 ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမှုအေပါ် တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်၍ ထိခိုက်မှုများအား  ဖြ စ်ေပါ် 

ေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104) နယ်ေမြ သည် စိုက်ပျိုးေမြ ၊ သာသနာ့ေမြ ၊ သုဿန်ေမြ ၊ 

 မြ ို့ေမြ ၊ ရွာေမြ နှင် ့ လွတ်ကင်းမှုရှိပါသည်။ ထို့အပြ င် လုပ်ကွက်နယ်ေမြ အတွငး် အမျို းသား အဆင့်၊ 

တိုင်းနှင့်ပြ ည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွ ဲ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ 

အများပြ ည်သူဆိုင်ရာသစ်ေတာ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိရူပဆိုင်ရာ 

ထိန်းသိမ်းထားေသာ အထင်ကရေနရာများ ပါဝင်မှုမရှိပါ။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင် 

အခြ ားေရွှလုပ်ကွက်များနှင့် ေကျးရွာများ ဆက်စပ်တည်ရှိေနခြ ငး်ေကြ ာင့် ရှားပါးေသာတိရိစ္ဆာန်များ၊ 

မျိုးတုန်း ေပျာက်ကွယ်လုနီးပါး  ဖြ စ်ေနေသာ ရှားပါးမျိုးစိတ်များ မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရ ပါသည်။ 

 

ေတာေတာင်အေခြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု 

လုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ 

ေလးပင်အင်းများဖြ င် ့ တူးေဖာေ်နခြ င်း  ဖြ စ်၍ ေမြ ယာအသုံးချမှုနည်းပါးပြ းီ၊ သဘာဝေပါက်ပင်များ၊ 

 မြ င်ကွင်းများ၊ ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမှုတို့အား ထိခိုက်မှုနည်းပါးေစပါသည်။ 

လုပ်ကွက်အတွင်းေပါက်ေရာက်ေနေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များ  ပြ ုန်းတးီမှု ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက် ေမြ ယာအသုံးချမှုအနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ုအသုးံ 

 ပြ ု၍ ေလးပင်အင်းများဖြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ်ပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ေမြ ယာ 

အသုံးပြ ုခြ င်းမရှိေသာေနရာများမှ သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ ေမြ ယာ 

အသုံးပြ ုပြ ီး၊ ေမြ ဆီလွှာဆုံးရှုးသွားေသာေမြ ေနရာများအား မျက်နှာပြ င်ညှိ၊ ေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်ပြ ီး ေဒသ 

ေပါက်ပင်များ  ပြ န်လည်စိုက်ပျိုးပါမည်။ ေမြ ယာအသုးံချမှုများအတွက် ဆုံးရှုးေသာသစ်ပင်များအား 

အစားထိုး စိုက်ပျိုးခြ ငး် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအေခြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု 
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အဓိကထိခိုက်မှုဖြ စ်ေစသည့်အချက်များမှာ ေမြ ယာအသုးံချမှုများ၊ သစ်ေတာသစ်ပင်  ပြ ုန်း 

တီးေစမှုများ၊ ေဒသေပါက်ပင်များအစား အခြ ားေသာသစ်ပင်များ ဝင်ေရာက် အစားထိုး 

ေပါက်ေရာက် ခြ င်း၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ အရည်အေသွးများ ေပြ ာငး်လဲေစခြ င်း၊ ဆူညံသံများ 

 ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ င်းစသည့် အချက်များဖြ စ်ပါသည်။  

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဖြ စ်ထွန်းမှုအေခြ အေန ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် လုပ်ကွက်အတွင်း 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ ငး်မပြ ုသည့် နယ်ေမြ သတ်မှတ်၍ ေဒသအပင်မျိုးရင်းများအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ 

အခြ ားအရပ်ေဒသမှ အပင်မျိုးရင်းများသည် အေပါ်ယံေမြ ရှင်းလင်းထားေသာေနရာများတွင ်

အစားထိုးေပါက်ေရာက်ပါက ရှင်းလင်းေပးခြ င်း၊ သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ အသုံး 

 ပြ ုထားေသာ ေမြ ေနရာများမှ ရှင်းလင်းပစ်ရေသာ သစ်ေတာသစ်ပင်များအတွက ်အစားထိုး စိုက်ပျိုး 

 ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေဂဟစနစ်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုနှင် ့

ေလထု ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ TPK-105 လုပ်ကွက် 

သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမှ စွန့်ပစ်ေရများ  ပြ င်ပသို့ေရာက်ရှိ၍ ေရထု ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် 

လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသုံးပြ ုပါမည်။ ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုများ အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ်

စီမံေဆာင် ရွက်မည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဖြ င့်စပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်မှုများေလျာ့နည်းေစရန ်

ထိခိုက် လွယ်ေသာ ေနရာများတွင ်သင့်ေလျာ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိက်ုမှု 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အနီးတွင ် ကွင်း(၃၀)၊ ဝက်ေသ၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာများ တည်ရှိပြ းီ၊ 

ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ေနရာမှ ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာသို့ 

(၁.၈)မိုင်ခန့်၊ ဝက်ေသေကျးရွာသုိ့ (၀.၆)မိုင်ခန့်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာသုိ့ (၀.၃)မိုင်ခန့် ကွာေဝးပါသည်။ 

အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဖက်ရှည်ေကျးရွာ  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင့် 

ဝက်ေသနှင့်ဖက်ရှည်ေကျးရွာ လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ေကာင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျို း(၂)ရပ်စလုံး သက်ေရာက် 

မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ေကာင်းကျိုးသက်ေရာက်မှုများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများရရှိေစခြ င်း၊ 

ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရး ကိစ္စရပ်များဖြ စ်ေသာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ပညာေရး၊ ဿာသနာေရး၊ လျှပ်စစ် 

မီးရရှိေရး၊ ေသာက်သုံးေရရရှိေရး စသည်ဖြ င် ့ ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအား နှစ်စဥ် 

ကျပ်သိန်း(၅၀၀)ခန့် ကုမ္ပဏီမှ လှူဒါန်းေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်စပ်် ေကျးရွာ 

များတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်၍  ဖြ စ်ေပါ်သည့်ပြ ဿာနာများအား ေဒသခံေကျးရွာသူ၊ ေကျးရွာ 

သားများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေတွ့ဆုံ၍  ဖြ စ်ေပါ်သည် ့  ပြ ဿာနာများ ေဆွးေနွးခြ င်းနငှ့် 
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 ပြ ည်သူများ၏ အကံပြ ုချက်များအား  ကြ ားနာခြ ငး်၊  လူမှုဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုမရှိေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ထားရှိမှုများကိ ုအဖွဲ့အစည်းများနှင် ့  ပြ ည်သမူျားသုိ့ ရှင်းလင်းပြ န်ကြ ားခြ င်း၊ လိုအပ်ပါက 

ေဖြ ေလျာ့ေရးကိစ္စများ စီစဥ ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်(TPK-104)တငွ ်သတ္တ ုတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့်  လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်ေစနိုင်သည့်အချက်များမှာ 

ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုများ  ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ ငး်၊ ေလထုညစ်ညမ်းေစခြ ငး်၊ ဖုန်မှုန့်များ ပျံ့လွင့်ေစခြ င်း၊ 

ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရများ ညစ်ညမ်းေစနိုင်ခြ င်းတို့ဖြ စ်ပြ ီး ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် စီစဥ ်

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ င်း 

သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်လုပ်ငန်းအား ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း တးူေဖာမ်ည်ဖြ စ်၍ ေမြ ေအာက် 

ေလပြ တေ်တာကပ်ါက တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အင်းသားမူးေမ့ခြ င်းနငှ့် 

အသက်ရှုးဆုံးခြ င်းစသည့်ဖြ င့် ေဘးအန္တရာယ်များ  ကုံေတွ့နိငု်ပါသည။်  

ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ င်းမရှိေစေရးနှင့် ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက်  

ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းအတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် အင်းလုပ်သားများ ေမြ ေအာက ်

ေလရရှိေရးအတွက် အဲယားကွန်ပရက်စာ သုံးလုံးထိုး(၂)လုံးစီနှင့် တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်(30 hp) 

များအား တပဆ်င်အသုးံ ပြ ုမည်ဖြ စ်ပြ းီ အရန်အင်ဂျင် တစ်လုံးထားရှိေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေလးပင် 

အင်းများတွင ်တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင(်၂၅ hp)များအား မီးစက်နှင့် ေလဖိစက်တို့တွင ်တပဆ်င်ထားမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေရာက်ရှိသည့်အနက်အထိ (၂)လက်မ ပိုက်လိုင်း(၂)လိုင်းသွယ်ယူ တပ်ဆင်ထားပြ းီ 

တစ်လိုင်းမှာ အရန်တပ်ဆင်ထားမည်  ဖြ စ်ပါမည်။ ထို့အပြ င ် မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ 

ေခါင်းသားများအတွင်း ေလသန့်စင်ရန် ေလမှုတ်စက်နှင့် (၆)လက်မ ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်ထားပါမည်။ 

ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်မှုအေခြ အေနများအား အဆိုင်းေခါင်းေဆာင်များမှ စကားေပြ ာစက် 

 ဖြ င့်များဖြ င့် (၁၅)မိနစ် တစ်ကိမ် စက်မှုတာဝန်ခံနှင့် အဆိုင်းတာဝန်ကျ စက်မှုကျွမ်းကျင်ထံ 

ဆက်သွယ်သတင်းပုိ့ပါမည်။ ဆက်သွယ်ေရးလိုင်းအား  ကိုးလုိင်းဖြ င့်လည်း အရန်တပ်ဆင်ထား 

ပါမည်။  အေရးေပါ်လိုအပ်ပါက ဆက်သားများ ေစလွှတ်၍ အေရးေပါ်ကယ်ဆယ် ေရးအဖွဲ့အား 

ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အုပ်ချုပ်မှုရုံးရှိ ပင်မ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ထမ်းမှလည်း သက်ဆိုင်ရာသို့ 

အေရးေပါ် အေခြ အေနများအား သတင်းပုိ့မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း 

ေနရာသတ်မှတ်၍ ေလပြ တေ်တာက်ခြ ငး်ဖြ စ်ပါက အသုံးပြ ုနိုင်ရန် အသက်ရှုရန်ပစ္စည်းကိရိယာ 

များနှင့် ေအာက်စီဂျင် ဗူးများ ထားရှေိပးမည ်  ဖြ စ်ပြ းီ၊ ၎င်းပစ္စည်းများအသုံးပြ ုရန ်အဆိုင်းမှူးများနှင် ့

လက်ေထာက် အဆိုင်းမှူးများအား ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးထားမည ် ဖြ စ်ပါသည်။  
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ယမ်းအသံုးပြ ုခြ င်းေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခုိက်နုိင်မှုများ 

ယမ်းခွဲရာတွင် အနက(်၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်တွင ် မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက် 

လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ 

ကန့်သတ်သံုးစွဲ ခြ င်း၊ Detonating Relay များ အသုံးပြ ု ၍ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ အင်းများအား တစ်အင်းပြ ီးမှ 

တစအ်င်း ယမ်းခွဲခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရန ်အင်းနံရံတငွ် အချင်း(၁/၂)လက်မနှင့် အနက်(၂)ေပရှ ိ

ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း တူးေဖာ်၍ (၈)လက်မခန့် ယမ်းသိပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ကမိ်ယမ်းခွဲရန် ယမ်း 

သုံးစွဲမှုမှာ (၄-၆)ကီလိုဂရမ် ခန့်သုံးစွဲ ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲခြ င်းအား အင်း(၁)အင်းတွင် 

(၃)ရက(်၂) ကမိ၊် တစ်နှစ်လျှင်(၈)လ ယမ်းခွဲခြ ငး်လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်  ဖြ စပ်ါသည်။ ယမ်း 

ခွဲရမည့်ေကျာက်၏ သိပ်သည်းဆေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှု ပမာဏအား ေပြ ာငး်လဲ သုံးစွဲရခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ညေနပိုင်း(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီအတွင်း ယမ်းခဲွမည့်အချိန် သတ်မှတ်ပြ ီး၊ ယမ်းခွဲမည့် 

အင်းများအား သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်၍ ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့ကို သတိေပး 

ေရှာင်ရှားေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အင်း(၁)အင်းနှင့် (၁)အင်း (၁၅)မိနစ်ခြ ား၍ ယမ်းခွဲ ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ယမ်းအသုံးပြ ုေဖာက်ခွဲခြ င်းေကြ ာင် ့ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နုိင်မှုများနှင် ့ေလျာ့ပါးေစေရး 

ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများမှာ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု  ဖြ စေ်ပါ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် 

ထိခိုက်ေစနိုင်ခြ င်း၊ ယမ်းေငွ့ များထွက်၍ ေလထုညစ်ညမ်းေစခြ ငး်၊ ယမ်းေဖာက်ခဲွချိန်တွင ်

ကန့်သတ်ဧရိယာ အတွင်း ေရာက်ရှိေနပါက လွင့်စင် လာေသာခဲများ ထိမှန်၍ ဒဏ်ရာရရှိေစနိုင်ခြ င်း 

(သို့မဟုတ်) အသက်အန္တရာယ်ဖြ စ်ေပါ်ေစနိငု်ခြ ငး်၊ ယမ်းများ ကိုင်တွယ ် အသုံးပြ ုရာတငွ ်

ေပါ့ဆမှုများ ရှိပါက ခန္တာကိုယ ် အစိတ်အပိုင်းများ မီးေလာင်ေစနိုင်ခြ င်းနှင် ့ ထားသို ရာတွင် 

ေပါ့ဆပါက အေဆာက်အဦးများ မီးေလာင်မှု  ဖြ စ်ပွားေစနိုင်ခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ယမ်းအသံုးပြ ု ေဖာက်ခွဲခြ င်းေကြ ာင့် ပတဝ်န်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများ ေလျာ့ပါးေစေရးအတကွ် 

ယမ်းခွဲရာမှဖြ စ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှုအား အနီးပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရွာများသို့ သက်ေရာက် 

 ခြ င်းမရှိေစေရးအတွက် ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုများ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစ 

ေရးအတွက ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယမ်းေငွ့ များေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးနှင် ့

အင်းသားများ အသက်ရှု လမ်းေကြ ာင်းဆုိင်ရာ ထိခိုက်မှုများ မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတကွ် ယမ်းခွဲရာတွင် 

မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေခါင်းသားများအတွင်း ယမ်းခွဲခြ င်း၊ ယမ်းခွဲပြ းီ ယမ်းေငွ့ များ 

 ပြ ယ်ေစရန် ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းအတွင်းသို့ ေလမှုတ်သွင်းခြ ငး်၊ လုပ်ငန်း ရပ်နား၍ နံနက်ပိုင်းမှ 

လုပ်ငန်းများ  ပြ န်လည်စတင ် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခဲွရာတွင် ယမ်းသုံးစွဲမှုအား 

ကန့်သတ်သံုးစွဲ ပြ းီ တစ်ပြ ိုင်နက် ေပါက်ကွဲမှု မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် Detonating Relay များ 
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အသုံးပြ ု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများနှင် ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရွာများ 

အေပါ် ယမ်းခွဲခြ ငး်မ ှ  ဖြ စ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှုများေကြ ာင် ့ထိခိုက်မှုများ  ဖြ စ်ေပါ်  ခြ ငး် 

မရှိေစရန် ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများ အတွင်း၌သာ ယမ်းခွဲ ခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်အတွင်း  ေလးပင်အင်း(၇)ခု တူးေဖာ်မည်ဖြ စ်ပြ ီး ညဆိုင်းမှ ယမ်းကျင်း 

တူးခြ င်း၊ ယမ်းသိပ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပြ ီး နံနက် (၄)နာရီတွင် ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းများအား 

တစအ်င်းပြ ီးမှ တစအ်င်း ယမ်းခွဲမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းကျင်းများတူးခြ င်း၊ ယမ်းသိပ်ခြ ငး်၊ ယမ်းကို း 

များ တပဆ်င်ခြ င်း၊ ယမ်းခွဲ  ခြ ငး်နငှ့် ယမ်းခွဲရာ၌  ဖြ စ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုနှင် ့ေဘးအန္တရာယ် 

 ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်မှု အေခြ အေနများအား လုပ်ငန်းတာဝန်ခံများမှ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ မေတာ်တဆ ထိခိုက်နိုင်မှုများ  ဖြ စ်ပွားမှု 

မရှိေစေရးအတွက် ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ ယမ်းခဲွမည့်အချိန်၊ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေပါ် ေစနိုင်သည့် 

ဇုံနယ်ေမြ များ သတ်မှတ်ေဖာ်ပြ သည့် ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်စိုက်ထူ ထားပါမည်။  ယမ်းကျင်း 

တူးခြ င်း၊ ယမ်းသိပ်ခြ ငး်၊ ယမ်းကိုးသွယ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက ်  ပြ ီးပါက အင်းသားများအား 

အန္တရာယ်ကင်းလွှတ်ဇုံသို့ ထွက်ခွာေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အင်းတာဝန်ခံနှင့် လုပ်ငန်းကီးကြ ပ်များ မ ှ

စစ်ေဆးခြ ငး်၊ ေလာ်စပီကာများဖြ င် ့ သတိေပးခြ င်းတို့အား ယမ်းခွဲခြ ငး်မပြ ုမီ နာရီဝက် အလိုမှစ၍ 

သတိေပးနှိုးေဆာ်ခြ ငး်၊ စစ်ေဆးခြ ငး် လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေပါ့ဆမှုများေကြ ာင့် 

မေတာ်တဆမှုများ  ဖြ စ်ပာွး၍ ထိခိုက်မှုများ မဖြ စ်ေပါ် ေစေရး အတွက် ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

သယ်ယူ၊ ထားသုိ၊ သုံးစွဲမှု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းေပးပြ းီ ကျွမ်းကျင် 

ေစ့စပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများအား ခန့်အပ်ေဆာင်ရွက်မည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

အား သပိတ်ကျင်း မြ ို့နယ်ရှိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျ သိမ်းဆည်း သိုေလှာင ်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသို၊ သုံးစွဲမှုအေခြ အေနများအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေရး 

စက်ရုံ(ကပစ) မ ှ (၆)လတစ်ကိမ် လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။ မေတာ်တဆမှုဖြ စပွ်ားပါက 

အေရးအေပါ် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် အပတ်စဥ်တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း 

အမည်များအား ထုတ်ပြ နေ်ကြ ညာထားပါမည်။ မေတာ်တဆမှုဖြ စ်ပွားပါက ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်း 

များ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများအား အေခြ ခံေရှးဦးသူနာပြ ုစုခြ င်း သင်တန်းများကိ ု ပို့ချေပး 

ထားပါမည်။ မေတာ်တဆမှုဖြ စ်ပွားပါက အချိန်မှ ီ အနီးဆုံးေဆးေပးခန်း၊ ေဆးရု ံ အစရှိသည်တို့ 

အမြ န်ဆုံး ပို့ေဆာင်သွားနိုင်ရန ် (Emergency Response Exercise)  ကိုတင် ဇာတ်တိုက် 

ေလ့ကျင့်မှုများ  ပြ ုလုပ် ေဆာင်ရွက ်ထားရှိပါမည်။ 

ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ  ပြ ို ကျမှုမရိှေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 
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TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း ေလးပင်အင်း(၇)အင်း တူးေဖာ်ခြ င်း  ဖြ စ်ပြ းီ၊ ေလးပင ်အင်း(၆)အင်းမှ 

အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပသို့ ေရာကရှ်ိပြ းီ၊ မျက်နှာပြ င(်၂)ခုဖွင့်၍ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများဖြ င် ့

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုေကြ ာသို့ ေရာက်ရှိေစရန် ပင်မဆင်းတွင်း 

အား (၄'x၈')အရွယ်တူးေဖာ်၍ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူသည့်အပိုင်း(၄ꞌx၄ꞌ)နှင် ့ အင်းသားများ 

အဆင်းအတက်ပြ ုလုပ်သည့်အပိုင်း (၄ꞌx၄ꞌ) စသည်ဖြ င့် (၂)ပိုင်းကန့်၍  ပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ မျက်နှာ 

 ပြ င်ဖွင့်၍ တးူေဖာေ်နေသာ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအား (၅ꞌx၆ꞌ)အရွယ်အစား တူးေဖာ်ေနခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းနံရံများနှင့် မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက် လိှုဏ်ေခါင်း 

များပြ ိုကျ၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေပါ်မှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ထားရှိသည့် 

အစီအစဥ်များမှာ ေလးပင်အင်းနံရံများအား (၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ်များကို ေထာင်လိုက်ကာရံထားပြ းီ၊ (၆ꞌx၂ꞌ) 

ပျဥ်များဖြ င် ့ ေဘာင်ခတ်ကာရံထားပါသည်။ ပင်မဆင်းတွင်းအတွင်း သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပို့ 

သည့်အကန့်နှင် ့ အင်းသားများအဆင်းအတက်ပြ ုသည့်အပိုင်းများအား ပျဥ်များဖြ င် ့ ကာရံ၍ ခိုင်ခ့ံ 

ေစရန ် ေဘာင်များပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ အင်းသားများ အဆင်းအတက်ပြ ုလုပ်ရန် အမိးုအကာ 

များဖြ င် ့သစ်သားေလှာင်အိမ်  ပြ ုလုပ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် မဖြ စေ်ပါ်ေစေရးအတွက် စီစဥ 

ေဆာင်ရွက်ထား ပါသည်။ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအား အမုိးနှင် ့ ေဘးနံရံများတွင် (၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ် 

များ ကာရံ၍ ေဘာင်နှင့် ေထာက်တိုင်များအား (၈)အချင်းရှိ ေမျာတိုင်များဖြ င့် တိုင်တူ ေဘာင်ခတ ်

ထားပါသည်။ အဆိုင်းမှူ းနှင့် လက်ေထာက်အဆိုင်းမှူးများမ ှ ေထာက်တိုင်များ ခိုင်ခံ့မှု ရှိမရှ ိ ေန့စဥ် 

စစ်ေဆး၍ လိုအပ်ပါကအစားထိုးလဲလှယ်ပါသည်။ အင်းပြ ို ၍ ပိတ်ဆို့ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါက ေလနှင့်ေရ 

 ပြ တ်ေတာက်မှု မရှိေစေရးနှင့် အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းေလ့ကျင့်ေပးထားပါသည်။  

သဘာဝေဘးအန္တရာယ် 

လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင ် ကျေရာက်နိုင်သည့် သဘာဝေဘး အန္တရာယ် များမှာ 

မုန်တိုင်းကျခြ ငး်နငှ် ့ ငလျင်လှုပ်ခြ ငး်တို့  ဖြ စ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းကျ၍ မိုးသည်းထန် စွာရွာသွန်းပါက 

မိုးေရများ အင်းများအတွင်းသို့စီးဝင်၍ ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ခြ ငး်နှင့် ေမြ ငလျင်ဒဏ်ေကြ ာင့် 

အင်းနံရံများ၊ အမိုးများပြ ို ကျခြ င်းတို့ ဖြ စ်ပြ ီး အင်းသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက ် ေဆာင်ရွက်မည့် 

လုပ်ငန်းများမှာ  လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ လုံခြ ုံေရး 

အဖွဲ့နှင် ့အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြ းီ တာဝန်ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် ့ စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြ န်  ခြ င်း၊ အေရးေပါ်အေခြ အေနတွင ်



29 
 
ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ထားရှိပါမည်။ လုပ်ငန်း ခွင် 

ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးစီမံချက် ေရးဆွဲထားရှိပါမည်။  ကိုတင် 

ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအဖြ စ် မိုးကးီပြ းီမိုးေရများ အင်းများအတွင်း စီးဆင်းဝင်ေရာက်ခြ င်း 

မရှိေစရန် အင်းပတ်လည်တွင် ေမြ ကတတု်များ တားစီးကာရံ ထားပါမည်။ မိုးေလဝသတင်းများ 

စုေဆာင်း၍ အင်းသားများ  ကိုတင်သတိေပးထားပါမည်။ 

မီးေဘးအန္တရာယ် 

မီးေလာင်မှုဖြ စ်ပွားခြ င်းေကြ ာင် ့ ထိခိုက်နိုင်မှုများမှာ ေငွေကြ းများဆုံးရှုံးခြ င်း၊ မီးေလာင်၍ 

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစခြ င်း၊ အသက်အန္တရာယ ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။ မီးေဘးအန္တရာယ ်

မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတကွ် မီးေဘး အန္တရာယ်ဖြ စေ်ပါ် လာပါက လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့် 

မီးေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးအတွက်  ကိုတင်လုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ၊ မီးေလာင်မှု 

 ဖြ စ်ပွားပြ ီးပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့ ် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

မီးေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအတွက် မီးေဘးအန္တရာယ်ကိုတင်ကာကွယ်ခြ င်း၊ မီးေလာင်မှုဖြ စ်ပာွး 

ပါက မီးငြ မိ်းသတ်ခြ င်းနှင့်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းတို့ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းမည်သည့်ေနရာမဆို မီးေလာင်မှုဖြ စ်ပွားလာပါက စနစ်တကျ အမြ န်ဆုံး 

 ငြ ိမ်းသတ်နိုင်ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်(Emergency Plan) 

၉။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် 

(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာမှ  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်သည် ့ လုပ်ငန်းခွင ်

ေဘးအန္တရာယ်များမှာ ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ ငး်၊ မေတာ်တဆမှုများနှင့် ေပါ့ဆမှုများေကြ ာင့် 

ယမ်းများ ထားသုိသုံးစဲွရာမှ ေပါက်ကွဲခြ ငး်၊ ေထာက်တိုင်များခိုင်ခန့်မှု မရှိပါက အင်းအမိုးနှင့် နံရံများ 

 ပြ ိုကျခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာပုမံျားပြ ိုကျခြ ငး်၊ ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ င်းစသည်ဖြ င် ့ အသက ်

အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစနိုင်သည် ့လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်များ  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်သည့် 

သဘာဝေဘးန္တရာယ်များမှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းစဥ် ေလးပင်အင်းများအတွင်း မိုးေရများ 

စီးဆင်းဝင်ေရာက်နိုင်ခြ င်း၊ ငလျင်ေဘးအန္တရာယ်များေကြ ာင် ့ ပင်မဆင်းတွင်းနှင့် ေမြ ေအာက် 

လှိုဏ်ေခါင်း  ပြ ိုကျခြ င်းနှင့် ေတာမီးေလာင်၍ မီးေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်များနှင် ့သဘာဝေဘးအန္တရာယ်  ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် လုပ်ငန်း 

ခွင်အတွင်း လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကုံေတွ့ပါက လိုက်နာရမည့် 
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စည်းကမ်းများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာရမည် ့စည်းကမ်းချက်များအား 

ေဟာေပြ ာေဆွးေနွးခြ င်း၊ လုပ်ငန်းဌာနများအလိုက ် ဝတ်စုံပြ ည့်ဝတ်ဆင်ကာ မီးငြ ိမး်သတ်ခြ ငး်၊ 

အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများဖြ စ်ေသာ ေရှးဦးသူနာပြ ု  ပြ ုစုနည်းများနှင့် 

အသက်ကယ်နည်းတို့အား ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင် ့ ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာ 

ရမည် ့ စည်းကမ်းချက်များအား ဝန်ထမ်းများ သိရှိေစရန် ေကြ ာ်ညာသငပ်နု်းတငွ် ကပ်ထားခြ င်းများ 

ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်၊ သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးနှင့် 

အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့အား တာဝန်ခံ၊ 

လုပ်ငန်းဌာနများမှ  ကီးကြ ပ်ေရးမှူ းများ၊ လ/ထကီးကြ ပ်ေရးမှူ းများနှင့် ဖွဲ့စည်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ 

အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မီးေဘးအန္တရာယ်ကိုတင ်ကာကွယ် 

 ခြ ငး်၊ ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ င်းမရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေလာင်စာဆ ီ

ထားသိမုည့်အစီအစဥ်နှင ့်ေဘးအန္တရာယ်မဖြ စ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ်များ ချမှတ ်

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်နငှ့် ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့် ေဘးအန္တရာယ် မဖြ စ ်

ေစေရး ေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ်များချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အများပြ ည်သူနှင့်တုိင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း 

၁၀။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသမှ ေဒသခံပြ ည်သမူျား၊ ရပ်မိရပ်ဘများနှင့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ 

များ ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများမှ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ထားရှိမှု၊ 

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကိစ္စရပ်များတွင ်ကုမ္ပဏီမှ ကူညီပ့ံပုိးေနမှုအစီအစဥ်များ၊ လစဥ်ပုမှံန် ေဒသဖွံ့ 

 ဖြ ိုးေရးအတက်ွ စီမံေဆာင်ရွက်ေနမှုများ၊ ေကျးရွာခြ င်းဆက်လမ်းများအား နှစ်စဥ်မိုးရာသီမတိုင်မီ 

 ပြ ုပြ င်ေပးေနမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားေရးတွင် ေဒသခံများအား ဦးစားေပးခန့်ထားမှု၊ လက်ရှိ 

ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည် ့ ေဒသခံဝန်ထမ်း၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများအား ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရးနှင် ့ သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပံ့ေပးမှုအေခြ အေနများအား ရှင်းလင်း ေြပာကြ ားခဲ့ပါ 

သည်။ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်၊ လက်ရှိ ပတ်ဝန်း 

ကျင်အေခြ အေန၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လိုက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နုိင်သည့် 

အေခြ အေနများ၊ ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ 

ထိခိုက်မှုများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း 

များေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုံေငွထားရှိေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက ် ကုမ္ပဏမီှ လိုက်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် 
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ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ 

ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည့်အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ေဒသခံပြ ည်သူများမှ 

လည်း၊ ၎င်းတို့ေဒသတွင် ကုမ္ပဏီမ ှ စီမံကိန်းများ လာေရာက်ေဆာင်ရွက်သည့်အတွက် ေဒသခံများ 

အလုပ်အကိုင်များ ရရှိေစပြ ီး၊ စီးပွားေရးအေထာက်အကူများ ရရှိပါေကြ ာငး်၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်း 

များအဖြ စ် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးကိစ္စများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးကိစ္စရပ်များတွင် 

ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးေနသည့်အတကွ် ေဒသတွင်အကျိုးေကျးဇူးများစွာရရှိပါေကြ ာငး်၊ လုပ်ငန်း 

များေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည် ့

အစီအစဥ်များ ပွင့်လင်းမြ င်သာစွာ ချပြ ေဆွးေနွးေပးသည့်အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါေကြ ာင်းနှင့် 

ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများအား အကျိုးတူဖက်စား တူးေဖာ်လိုေကြ ာငး် ေဆွးေနွး ေပြ ာကြ ားခဲ့ပါသည်။ 

ေဒသခံများ၊ ရပ်မိရပ်ဘများနှင့် ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းမှုများအရ ဖက်ရှည်ေကျးရွာေဒသဖွံ့ဖြ ို းေရးနှင့် 

လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ ဝက်ေသေကျးရွာ၊ ဘက်စုံဖွံ့ဖြ ို းေရးကိစ္စများတွင် 

ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ေရးမှူ းရုံး တည်ေဆာက်မှုတွင ်ပံ့ပိုးကူည ီ

ေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာ၊ သုခဘုံေသွးစည်းလုံးမှုနာမှုကူညီေရးအသင်း၊ ဆီဂါလံ(၂၀) 

လစဥ်လှူ ဒါန်း ေပးရန်နငှ့် ေဒသခအံလုပ်သမားများ ဦးစားေပးခန့်ထားရန်နှင့် ေဒသခံများနှင့် 

အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနမှု လုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ့ ေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။ 

ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးခြ င်းနှင့်ရန်ပံုေငွလျာထားချက် 

၁၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရး၊ စိန်းလန်းစိုေပြ ေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ရန် 

အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့အား မန်ေနဂျာ၊ လုပ်ငန်း ကီး 

 ကြ ပ်များနှင် ့အင်းအလိုက်တာဝန်ခံများဖြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု 

စစ်ေဆး ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် လစဥ်ရန်ပုံေငွကျပ်(၆)သိန်းအား လျာထားေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်သုံးစဲွသည့်အခါ ရန်ပုံေငွ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ အပြ ည့်အဝ 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးသည် ့အချက်အလက်များအား 

ဝန်ကးီဌာနသို့ (၆)လ တစ်ကိမ် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပတဝ်န်းကျင် နှင် ့လူမှု 

ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များမှာ  ေရအရင်းအမြ စ ်

သုံးစွဲမှုအေခြ အေန၊ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု၊ ေမြ ေပါ်ေရအရည်အေသွး၊ ေမြ ေအာက်ေရအရည်အေသွး၊ 

ေလထုအရည်အေသွး၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ ေဂဟစနစ၊် 
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လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုများေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက် 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အဖဲွ့အစည်းနှင့်ရန်ပံုေငွလျာထားချက် 

၁၂။ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် လစဥ်သုံးစွဲမည့် 

ရန်ပုံေငွအား ကျပ်(၂၂)သိန်းသတ်မှတ်၍ စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ အပြ ည် ့အဝတာဝန်ယ ူေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်းပြ းီ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းများနှင့် 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအား စီမံချက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

ေဒသဖံွ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၁၃။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ (၂၀၁၂-၂၀၁၇)ခုနှစ် 

အတွင်း မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊  ပြ င်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ဝက်ေသ/ဖက်ရှည်ေကျးရွာများနှင့် ဆက်စပေ်ကျးရွာများတွင ် ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအဖြ စ ်

လျှပ်စစ်မီးလင်းေရး၊ ဘက်စုံဖံွ့ဖြ ိုး တိးုတက်ေရး၊ ဿာသနာေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ သာေရး 

ကိစ္စရပ်များတွင် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဝက်ေသနှင် ့ဖက်ရှည်ေကျးရွာ 

ဘက်စုံဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးနှင့်လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးအတွက် ကျပ်(၅၁,၀၀၀,၀၀၀)နှင် ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် 

အတွင်း ဝက်ေသနှင့်ဖက်ရှည်ေကျးရွာ ဿာသနာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးနှင့် 

ဘက်စုံဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ကျပ်(၄၅,၃၀၀,၀၀၀)ကျပ်လှူ ဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်များအတွက်လည်း ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဿာသနာေရးနှင့် ဘက်စုံဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက် 

ေရးအတွက ် နှစ်စဥ်ရန်ပုံေငွ ကျပ်(၅၀,၀၀၀,၀၀၀)လျာထား သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်သည့်အခါလုံေလာက်မှု မရှိပါက  ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ ငး် နှင့် 

သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အပြ ည့်အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

မုိင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းအစီရင်ခံစာ 

၁၄။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ေရွှအေသးစား ေဖာ်ထုတ် 

လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုအကိုကာလ(Pre-

Mine closure period)၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်ကာလ(Mine Closure Period)နှင့် ပိတ်သိမ်းပြ းီ 
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ကာလများ(Post Closure Period)တွင် ေဆာင်ရွက်သွားမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုင်း ပိတ်သိမ်းခြ င်း 

လုပ်ငန်းများအား သတ္တ ုသိုက်ကုန်ဆံုးသွားခြ င်း၊ စီးပွားဖြ စတ်ူးေဖာ်ထုတ်လုပ်နိငု်မှု မရှိသည့် 

အေခြ အေနတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း 

ေရးေကာ်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ေဆာင်ရွက်မည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ ကျပ်သိန်း(၂၂၀)အား မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းရန်ပုံေငွအဖြ စ် လျာထားသတ်မှတ်၍ 

သက်ဆိုင်ရာမြ ို့နယ်ဘဏတ်ငွ် ေငွစာရင်းဖွင့်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် မိုင်းပိတ်သိမ်း 

သည့်အခါ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ေရွှပြ ည်သာေရွှထတု်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကမု္ပဏီလီမတိက်မ ှ

 ဖြ ည်သ့ွင်းေဆာင်ရွက်ရန ်အပြ ည့်အဝ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ 

မေဆာင်ရွက်မီ တစ်နှစ်ခန့်အလိုတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး် အေသးစိတ်အစီရင်ခံစာအား ဝန်ကးီဌာနသို့ 

တင်ပြ ၍ အတည်ပြ ုချက်ရယူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုင်းပိတသ်ိမ်းခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

အဖြ စ ် အေပါ်ယံေမြ ဆီလွှာများစုေဆာင်းထားခြ ငး်၊ အတားအဆီးနံရံများထားရှိမှု၊ တူးေဖာ်ပြ းီ 

ကျင်းများအား ခိုင်ခံ့စွာပိတ်ဆို့ကာရံမည့်အစီအစဥ်၊  ေမြ ေပါ်ေရေမြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှု၊ ေမြ ဆ ီ

လွှာညစ်ညမ်းမှု၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ စက်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ၊ လျှပ်စစ်မီးကိုးများ၊ စိမ်းလန်း 

စိုေပြ ေရးအတွက်သစ်ပင်များပြ န်လည်စိုက်ပျိုးခြ င်း၊ ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ေပြ ာင်းေရွှ့ခန့် 

ထားခြ ငး်နှင့် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး်လပုင်န်းများ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သံုးသပ်တင်ပြ ချက် 

၁၅။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏် အေသးစားေရွှထုတ်လုပ ်

ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငနး်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်သဖြ င့် အေပါ်ယံေမြ သား ရှင်းလင်းရမှု နည်း 

 ခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုနည်းခြ င်းတို့ေကြ ာင် ့ သစ်ေတာသစ်ပင်ပြ ုန်းတးီခြ င်း၊ ေမြ ဆီလွှာဆုံးရှုံး၊ 

ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမှုအား ယုတ်ေလျာ့ေစခြ င်းစသည်ဖြ င် ့ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများ နည်းပါး 

 ခြ ငး်  ဖြ စ်ေကြ ာငး် သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ေမြ ေအာက် တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြ ုခြ ငး်၊ ယမ်းသုံးစဲွမှု 

ပမာဏ ထိန်းချုပ်ခြ င်းတို့ဖြ င့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုတို့ 

 ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်း မရှိေကြ ာင်းသုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ေလးပင်အင်းမှထွက်ရှိသည့် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက် 

ေရများမှာလည်း ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ပတဝ်နး်ကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင် ့အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဥ်များ 

နှင့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးသည့်အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်၍ အေသးစား 

ေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှတးူေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပင်နး်များ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 
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ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းသက်သာေစမည်ဖြ စ်ေကြ ာင်း သုံးသပ် 

တင်ပြ  အပ်ပါသည်။ ထို့အတ ူနိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ဖြ ို းေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ သတ္တ ုက နှင် ့သစ်ေတာ 

က ဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးနှင့် ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် ရရှိေစေရး 

အတွက ်အေထာက်အကူပြ ု လုပ်ငန်းတစ်ခု  ဖြ စပ်ါ ေကြ ာင်း၊ သုံးသပ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

နိဂံုး 

၁၆။ ေရွှပြ ညသ်ာေရွှထုတ်လပု်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ေရွှအေသးစားထုတ်လုပ် 

ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တငွ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုးံဖြ စ်ေစေရးအတကွ် ပတဝ်န်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစမံများနှင် ့ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆး 

သည့်အစီအမံများ ချမှတ်ပြ းီေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း 

သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံများချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် 

 ခြ ငး်၊ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ေဒသေပါက်ပင်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခြ င်း၊ အစားထိုး 

စိုက်ပျိုးခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်စသည်ဖြ င် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများအား 

စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်လျှက ် ရှိပါေကြ ာငး်နငှ့် ေရွှအေသးလုပ်ကွက်(TPK-104)၏ ပတ်ဝန်းကျင ်

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 

 

                                                                                                    ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း 

                                                                                          ညွှန်ကြ ားေရးမှူး(အငြ ိမ်းစား) 

    သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၊              

 



သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်ပျက်စီးမှုများအတွက် သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေလျာ်ေကြ းေငွများ ေပးသွင်းမည်ဖြ စ်ေကြ ာင်းဝန်ခံကတိပြ ုချက် 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (       )ရက် 

 

 

ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ မန္တ ေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ် 

ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသရှ ိ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ု 

အေသးစားတူးေဖာထ်ုတ်လုပ်မှုအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစရန် တူးေဖာ်လုပ်ကိုင ် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ ချမှတ်ထားေသာမူအရ လုပ်ငန်း 

အာမခံေငွသားအား သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ေပးသွင်းပါမည်။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ ငး်နငှ့် 

သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်အေနဖြ င့် သတ္တ ုတူးေဖာ်ပြ ီးစးီ၍ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင ်

ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိပါက ထိခိုက်မှုများအတွက ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်သည့်ေလျာ်ေကြ းေငအွား ေပးသွင်းမည်ဖြ စ်ပါေကြ ာင်း ဝန်ခ ံ

ကတိပြ ုပါသည်။ 
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 မာတိကာ  

စဥ် အေကြ ာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁။ နိဒါန်း ၁ - ၂ 

၂။ ရည်ရွယ်ချက် ၂ - ၃ 

၃။ စီမံကိန်းအေကြ ာငး်အရာေဖာ်ပြ ချက် ၃ - ၁၅ 

 (က) စီမံကိန်းတည်ေနရာ  

 (ခ) စီမံကိန်း၏ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်း  

 (ဂ) စီမံကိန်းကာလ  

 (ဃ) အေဆာက်အဦအေရအတွက်  

 (င) ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး  

 (စ) သုံးစွဲမည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်ကုန်ကြ မ်းပစ္စည်းများ  

 (ဆ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု  

  (၁) ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတးူေဖာ်ခြ ငး်  

  (၁.၁) ယမ်းခွဲခြ ငး်  

  (၁.၂) ေမြ ေအာက်ေလရရှိေရးေဆာင်ရွက်ခြ ငး်  

 (ဇ) အသုံးပြ ုသည့်စက်ပစ္စည်းများစာရင်း  

 (ဈ) အသုံးပြ ုမည့်လုပ်သားအေရအတွက်  

 (ည) တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန်  

 (ဋ) ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ထွက်ရှိမှု  

 (ဌ) တစ်နှစ်အတွက်ေရလိုအပ်ချက်နှင့်ေရရယူသုံးစွဲမည့် ေရအရင်းအမြ စ ်  

 (ဍ) တစ်နှစ်အတွက် ေလာင်စာဆီလုိအပ်ချက ်  

 (ဎ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု(အဆိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအေငွ့)  

  (၁) စွန့်ပစ်ေကျာက်  

  (၂) ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ  

  (၃) အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ  

  (၄) အခိးုအေငွ့   

    

    



2 

 

၄။ ေမြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ ၁၆- ၂၃ 

 (က) TPK-104, TPK-105 တည်ေနရာပြ ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပု(ံ၁)  

 (ခ) TPK-104, အကျယ်အဝန်းနှင့်ပုံသ ာန်ပြ ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပုံ  

 (ဂ) TPK-104  ေလးပငအ်င်း၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံနှင့်စက်တအဲင်းတဲများ 
Layout Map 

 

 (ဃ) TPK-104 အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများတည်ေနရာပြ  
Layout Map 

 

 (င) TPK-104, TPK-105 ေရွှလုပ်ကွက် ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာကေ်ရ 
နမနူာ ေကာက်ယူ သည့်ေနရာပြ ဂြ ို လ်တုဓာတ်ပု ံ

 

 (စ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုနှင် ့ စွန့်ထုတ်မည် ့
လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်ပြ ကားချပ် 

 

၅။ ကတိကဝတ် ၂၄ - ၃၁ 

 (က) ကတိကဝတ ်  

 (ခ) စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူ၏ဝန်ခံကတိပြ ုချက်  

 (ဂ) အစီရင်ခံစာပြ ုစုသ၏ူဝန်ခံကတိပြ ုချက်  

၆။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့်မူေဘာင်များ ၃၂ - ၃၇ 

 (က) ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ  

 (ခ) ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ  

 (ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ  

  (၁) စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ(Effluents Levels)  

  (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး  

  (၃) ဆူညံသံ  

 (င) နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတ ူစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာ 
မူဝါဒများ 

 

၇။ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန ၃၈ - ၅၄ 

 (က) ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု  

  (က.၁) ဆညူံသံတိုင်းတာသည့်ေနရာနှင့်ေရွးချယ်ရသည့် အေကြ ာင်း 

အရင်း 

 

 (ခ) ေရအရည်အေသွး  

  (ခ.၁) ေရနမနူာေကာက်ယူစစ်ေဆးသည့်ေနရာနှင့်ေရွးချယ်ရသည့်  
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အေကြ ာင်းအရင်း 

 (ဂ) ေလထုအရည်အေသွး  

  (ဂ.၁) ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု  

  (ဂ.၁.၁) တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်ေနရာနှင့်အကိမ်အေရအတကွ်  

  (ဂ.၁.၂) ဖုန်မှုန်ပျံ့လွင့်မှုသတ်မှတ်ချက်  

  (ဂ.၂) အနံ့အသက်နှင့်အခိုးအေငွ့  

  (ဂ.၃) ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာနှင့် 

ေရွးချယ်ရသည့်အေကြ ာငး်အရငး် 

 

 (ဃ) ေမြ ထုအေခြ အေန  

 (င) ေဂဟစနစ်  

  (င.၁) ေတာေတာင်အေခြ အေန  

  (င.၂) ဇီဝမျို းစုံမျို းကွဲများ  

 (စ) လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန  

 (ဆ) စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန  

၈။ ထိခိုက်မှုများနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မှုအစီအစဥ်များ ၅၅ - ၇၈ 

 (က) ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု  

 (ခ) ေရစီမံခန့်ခွဲမှု  

 (ဂ) ေလအရည်အေသွး  

 (ဃ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု  

 (င) ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု  

 (စ) ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု  

 (ဆ) ေဂဟစနစ်  

 (ဇ) လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှု  

 (ဈ) ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ ငး်  

 (ည) ယမ်းအသံုးပြ ုခြ ငး်ေကြ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် 

ထိခိုက်နိုင်မှုများ 
 

 (ဋ) ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများပြ ိုကျမှုမရှိေစေရးေဆာင်ရွက်မည် ့  
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အစီအစဥ် 

 (ဌ) သဘာဝေဘးအန္တရာယ ်  

 (ဍ) မီးေဘးအန္တရာယ်  

၉။ ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်များ ၇၉ - ၈၅ 

 (က) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့များဖွဲ့ စည်းခြ င်း  

  (၁) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့်သဘာဝေဘးအန္တရာယ် 

 ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့ 
 

  (၂) အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့  

 (ခ) ေဘးအန္တရာယ်ကိုတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  

 (ဂ) အေရးေပါ်အေခြ အေနတွင် တုန့် ပြ န်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်  

 (ဃ) ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ ငး်  

 (င) ေဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများထားသိုမည်အစီအစဥ်နှင့်ေဘးအန္တရာယ် 

မဖြ စ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ် 
 

  (င.၁) ေလာင်စာဆီထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့်ေဘးအန္တရာယ် 

မဖြ စ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ ်
 

  (င.၂) ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့် 

ေဘးအန္တရာယ်မဖြ စ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ်များ 
 

၁၀။ အများပြ ည်သူနှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း ၈၅ - ၈၆ 

၁၁။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက ် ၈၆ - ၁၀၂ 

 (က) ေရအရင်းအမြ စ်သုံးစဲွမှု  

 (ခ) ဆူညံသံ  

 (ဂ) ေမြ ေပါ်ေရအရည်အေသွး  

 (ဃ) ေမြ ေအာက်ေရအရည်အေသွး  

 (င) ေလထုအရည်အေသွး  

 (စ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆး မည့်အစီအစဥ်  

 (ဆ) ေဘးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည် ့

အစီအစဥ် 

 

 (ဇ) ေဂဟစနစ်  
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 (ဈ) လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် 

အစီအစဥ် 

 

 (ည) လူမှုေရးဆိုင်ကိစ္စရပ်များအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း  

၁၂။ အဖွဲ့အစညး်နှင့်ရန်ပုံေငလွျားထားချက် ၁၀၃ - ၁၀၅ 

 (က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြ ငး်  

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်း  

၁၃။ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း ၁၀၅ 

၁၄။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး်အစီရင်ခံစာ ၁၀၆ - ၁၁၀ 

 (က) အေပါ်ယံေမြ ဆီလွှာစုေဆာင်းထားခြ ငး်  

 (ခ) အတားအဆီးနံရံများထားရှိမှု  

 (ဂ) တးူေဖာ်ပြ းီကျင်းများအားခိုင်ခံ့စွာပိတ်ဆုိ့ကာရံမည့်အစီအစဥ်  

 (ဃ) ေမြ ေပါ်ေရေမြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှု  

 (င) ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု  

 (စ) အုပ်ချုပ်မှု၊ စက်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ၊ လျှပ်စစ်မီးကိုးများ  

 (ဆ) စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတွက်သစ်ပင်များပြ န်လည်စိုက်ပျိုးခြ င်း  

 (ဇ) ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ေပြ ာငး်ေရွှ့ခန့်ထားခြ င်း  

 (ဈ) မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်စီမံချက်  

၁၅။ သုံးသပ်တင်ပြ ချက် ၁၁၀ - ၁၁၁ 

၁၆။ နိဂုံး ၁၁၁  

၁၇။ ေနာက်ဆက်တွဲစာရင်း  

 (က) ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့် ပြ ုမိန့်၊  ေနာက်ဆက်တွဲ 

(က) 

  ခွင့်ပြ ုမိန့်ပါကုမ္ပဏီမှလုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းများ  

  TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏တည်ေနရာပြ ေမြ ပုံ  

  TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အကျယ်အဝန်း နှင် ့ပုံသ ာန်ပြ ေမြ ပုံ  

  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင ်  

  အဖွဲ့ ဝင်ဒါရိုက်တာများစာရငး်  
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 (ခ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ခ) 

 (ဂ) တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ ေရနမနူာဓာတ်ခွဲအေဖြ များ ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ဂ) 

 (ဃ) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှ ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့လူမှု 

ဝန်းကျင ်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက(်Risk Assessment)            

ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ဃ) 

 (င) အများပြ ည်သူများနှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေနွးမှုမှတတ်မ်းဓာတ်ပုံများ၊ 

အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း၊ တက်ေရာက်သူများစာရင်း 

ေနာက်ဆက်တွဲ 
(င) 

 (စ) ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ေနာက်ဆက်တွဲ 
(စ) 

 (ဆ) အစီရင်ခံစာပြ ုစုသ၏ူ လုပ်ငန်းအေတွ့အကုံ ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ဆ) 
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ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက် 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ဖက်ရှည်ေဒသ 

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက် (TPK-104) 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှုအစီရင်ခံစာ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (       )ရက် 

 

နိဒါန်း 

၁။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည် မန္တ ေလးတိုငး်ေဒသကးီ၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံး 

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းသုံးဆယ်ေကျးရွာ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရှိပါသည်။ သယံဇာတနှင့်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ (၂၃.၁၂.၂၀၁၅)ရက်စွဲပါခွင့်ပြ ုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၃၅/၂၀၁၀ 

(သက်တမ်းတိုး) ဖြ င် ့ (၁၈.၁.၂၀၁၆)ရက်မှ (၁၈.၁.၂၀၁၇)ရက်ေန့ထိ၊ တတိအကိမ်သက်တမ်းတိုးခွင့် 

 ပြ ုခဲ့ပြ ီး  ဖြ စ်ပါသည်။ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌ 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကိ ုအသုံးပြ ု၍ ေဒသခံများနှင့်အကျိုးတ ူ ေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်ဖြ စ်ပြ းီ 

တူးေဖာ်ရရှိသည့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက ်

ထားသည့် ေရွှသန့်စငစ်က်ရုံသို့ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ 

ေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတကွ် ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား  ပြ ုစုတင်ပြ ခဲ့ ပြ းီ၊ ၎င်းအစီရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒများ၊ ကတိကဝတ်ပါအချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့် 

အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးသည့် အစီအစဥ်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပြ ီး 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအား အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။   

ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-

105)သည် တစ်ဦးတည်းပိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသူမှာ ဦးမိုးမြ င်သ့ာ၊ 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ၅/အမဇ(နိုင်)၀၃၆၈၉၀၊ အမှတ(်၂၁၊ ၂၈)၊ ၈၉-လမ်း၊ ၂၂ x၂၃ လမ်းကြ ား၊ 

ေအာင်ေမြ သာဇံမြ ို့နယ်၊ မန္တေလးမြ ို့တွင် ေနထိုင်သူဖြ စ်ပြ ီး ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖြ စ ်

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၀၅၉၉၉၉  ဖြ စ်ပါ 
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သည်။ ေရွှပြ ည်သာ ေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက်များအား 

 ကီးကြ ပ ် စီမံေဆာင်ရွက်ေနသူ အေထွေထွမန်ေနဂျာမှာ ဦးဝင်းနွယ်  ဖြ စ်ပြ ီး၊ ဆက်သွယ်ရန ်

ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၇၈၁၃၃၅၅၈၄  ဖြ စ်ပါသည်။ ေနရပ်လိပ်စာမှာ မန္တ ေလးတုိင်းေဒသကီး၊ သပိတ ်

ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှလုပ်ကွက ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP)ကို လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းေကြ ာင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ 

ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ သိရှိနိုင်ေစရန် ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-

104)ရုံးခန်း၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း၊ သပိတ်ကျင်းမြ ိုနယ်ရုးံခွဲ(ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျးရွာ)၊ 

တိုင်းေဒသကးီ၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းရုံးခွဲ၊ မန္တေလးကုမ္ပဏီရုးံချုပ်များတွင်  ဖြ န့်ထားေပးမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP) ရလိုသူများမ ှအစီရင်ခံစာရယူရန် ဆက်သွယ်ရမည် ့

Link မှာ aungaye 372@gmail.com ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၅၇၇ ၁၅၅၅၁ 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စီမံကိန်းဖြ င့်စပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်ခံစားရမှုများ ရှိပါက လုပ်ကွက်တာဝန်ခံထံဆက်သွယ် 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ပြ းီ လိုအပ်ပါက ေကျးရွာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသလူမှုေရးအဖွဲ့  

အစည်းများ၊ ေဒသခံများနှင် ့ညှိနိှုင်းေဆွးေနွး၍ ကုမ္ပဏီမ ှတာဝန်ယူေဖြ ရှငး်ေပးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အစီရင်ခံစာေရးသား  ပြ ုစုသူမှာ ယခင်သတ္တ ုတငွ်းဝန်ကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ အငြ ိမ်းစား 

ညွှန်ကြ ားေရးမှူး  ဖြ စ်ပါသည်။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကးီဌာနမှ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြ င်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ် (၅၁၆/၂၀၁၅)အရ 

ထုတ်ေပးသည့် (၁၅.၇.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ  ကြ ားကာလအကံေပးလုပ်ကိုင်သူ မှတ်ပုံတင်ခြ င်းအေထာက် 

အထားလက်မှတ်(၀၀၀၉၇)အား ရရှိထားသ ူ ဖြ စ်ပါသည်။  

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတင်ပြ ခဲ့မှုအေပါ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊သေဘာ 

ထားမှတ်ချက်အား အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း၏ (၂၆.၉.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၁၉၃/ ေရွှ 

ဖက်စပ်(IEE)/၂၀၁၉  ဖြ င့်  ပြ န်ကြ ားလာပါသည်။ သို့ဖြ စ်ပါ၍ သေဘာထားမှတ်ချက်များအား 

 ဖြ ည်စ့ွက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား  ပြ န်လည် တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၂။  ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက််မ ှ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများအား ေရှာင်ကျဥ်ရန ်

(သို့မဟုတ်)အနည်းဆံုးြဖစ်ေစ ေရးအတကွ ် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေရနှင့်စွမ်းအင်၊ သယံဇာတများကို 

ေရရှည်တည်တံ့စွာအသုံးချနိုင်ေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ 
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ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ ေစာင့်ကြ ပ် 

 ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် ေလျာ့နည်းသက်သာေစမည့်နည်းလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ေဒသတွင်းဖွံ ဖြ ိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေမြ ဆီလွှာပျက်စီးသွားေသာ ေမြ ေနရာများအား 

 ပြ န်လည်ပြ ုပြ င်ရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာေြမယာအသုးံချမှုတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်သည်အထိ စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ရန်၊ သတ္တ ုတွင်းဧရယိာအတင်ွး စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးနှင့် သဘာဝသစ်ေတာများအား 

ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက ်စီမံေဆာင်ရွက်ရန်။ 

စီမံကိန်းအေကြ ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက် 

၃။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၊ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ် ထုတ် 

လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည် ဝက်ေသေကျးရွာ၏ အေရှ့ ေမြ ာက်ဘက်နှင့် ဖက်ရှည ် ေကျးရွာ 

၏ အေရှ့ ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအား 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် သတ္တ ုဖြ စ်ထွန်းမှုအေနအထားများ 

နှင့် သတ္တ ုသိုက်တည်ရှိမှုအေခြ အေနများအရ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု 

ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အင်းများမှထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား လုပ်ကွက်(TPK-105) 

အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည် ့အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင် ့ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင ်

ထုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဓာတသ်တ္တ ုအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွင့် 

ခွင့်ပြ ုမနိ့် ၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်စာရင်းများအား ေနာက်ဆက်တဲွ(က) ဖြ င့် ပူးတွဲ 

တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းတည်ေနရာ 

(က) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည် မန္တေလးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရှ ိ

ပါသည်။ ေမြ ပုညံွှနး် ၉၃ ဘီ/၁၊ A-၈၅၅၂၂၆၊ B-၈၅၆၂၂၂၊ C-၈၅၁၂၂၂၊ D-၈၅၅၂၂၆ 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

စီမံကိန်း၏ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်း 

(ခ) ေရွှဝါေတာင်သတ္တ ု တးူေဖာ်ေရး ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက် (TPK-

104) ၏ အကျယ်အဝန်းသည် (၂၀)ဧက  ဖြ စ်ပါသည်။  
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စီမံကိန်းကာလ 

(ဂ) သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၏ (၂၃.၁၂.၂၀၁၅) 

ရက်စွဲပါခွင့်ပြ ုမိန့်အမတှ၊် ၀၀၃၅/၂၀၁၁(သက်တမ်းတိုး) ဖြ င့် (၁၈.၁.၂၀၁၆)ရက်မ ှ

(၁၇.၁.၂၀၁၇)ရက်ထိ တတိယအကမိ်သက်တမ်းတိုး ခွင့်ပြ ုခဲ့ ပြ ီးဖြ စပ်ါသည်။ 

ခွင့်ပြ ုမိန့်သက်တမ်းမှာ (၃)နှစ ်နှင့် သက်တမ်းတိုး(၃) ကိမ၊် (၃)နှစ် စုစုေပါင်း (၆)နှစ် 

ခွင့်ပြ ုခဲ့ ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 

စဥ် ခွင့်ပြ ုမိန့်အမှတ် 
စတငလ်ပု်ကိုင် 
ခွင့်ပြ ုသည့်ရက် 

လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြ ု 
ကုန်ဆုံးရက် 

သက်တမ်း 

၁။ ၀၀၃၅/၂၀၁၁ ၁၈.၁.၂၀၁၁ ၁၇.၁.၂၀၁၄  (၃) နှစ် 

၂။ ၀၀၃၅/၂၀၁၁        
(ပ-သက်တမ်းတိုး) 

၁၈.၁.၂၀၁၄ ၁၇.၁.၂၀၁၅  ၁ နှစ်

၃။ ၀၀၃၅/၂၀၁၁        
(ဒု-သက်တမ်းတုိး) 

၁၈.၁.၂၀၁၅  ၁၇.၁.၂၀၁၆  ၁ နှစ်

၄။ ၀၀၃၅/၂၀၁၁      
(တ-သက်တမ်းတိုး) 

၁၈.၁.၂၀၁၆  ၁၇.၁.၂၀၁၇  ၁ နှစ်

 

အေဆာက်အဦအေရအတွက် 

အေဆာက်အဦအေရအတွက် 

(ဃ) ေရွှလုပ်ကွက ် (TPK-104) တွင်တည်ေဆာက်ထားေသာအေဆာက်အဦများ စာရင်းမှာ 

- 

 ရုံးအေဆာက်အဦး (၄၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ  (၁) ေဆာင် 

 စားဖိုေဆာင ်  (၂၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ  (၁) ေဆာင် 

 ဝန်ထမ်းတန်းလျား  (၄၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ  (၁) ေဆာင် 

ဝန်ထမ်းတန်းလျား  (၂၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ  (၄) ေဆာင် 

ဝန်ထမ်းတန်းလျား  (၃၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ  (၂) ေဆာင် 

ဝန်ထမ်းတန်းလျား  (၂၀ꞌx၁၆ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ  (၄) ေဆာင် 

 ဂိတ်တဲ   (၂၄ꞌx၁၆ꞌx၁၀ꞌ)သွပ်မိုးပျဥ်ကာ  (၂) ေဆာင် 
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လုံခြ ုံေရးဝန်ထမ်းေဆာင ် (၂၄ꞌx၁၆ꞌx၁၀ꞌ)သွပ်မိုးပျဥ်ကာ (၂) ေဆာင် 

စတိုေဆာင်   (၃၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ (၃) ေဆာင် 

 ဧည့်ေဆာင ်   (၄၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ (၁) ေဆာင် 

ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး 

(င) အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ေလးပင်အင်း(SHWE YA - 2)မှ ေမြ  

ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine Drainage Water)ထွက်ရှိေနခြ ငး်ဖြ စ်ပြ းီ၊ အနက်ေပ 

(၁၆၀)တွင ်ေမြ ေအာက်ေရ စတင်ထွက်ရိှခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သံုးစဲွသည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်ကုန်ကြ မ်းပစ္စည်းများ 

(စ) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ေရွှအေသးစား 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် သုံးစွဲသည့်ကုန်ကြ မ်းနှင် ့ အရင်း 

အမြ စ်များမာှ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ အသုံးပြ ုသည့် ယမ်းနှင့် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ Emulsion (60mm), Cordtex Fuse, Deto- nationg 

Relay, Primer CE Type, Ammonium Nitrate တို့  ဖြ စ်ပါ သည်။ တစ်နှစ်လျှင် 

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (Emulsion + Ammonium Nitrate) (၆)တန်ခန့် အသုးံ 

 ပြ ုေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်းမြ ို့၊ အမှတ်(၂) 

စစ်အေခြ ခံေလ့ကျင့်ေရးတပ်ရှ ိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင ်

သိမ်းဆည်းထားခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစပ်တ်လျှင်(၁) ကမိ် လိုအပ်သည် ့ ယမ်းများ 

(၁၁၀)ကီလိုဂရမ်ခန့်အား ထုတ်ယူ၍ TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယ ီ

ယမ်းတိုက်တွင် သိမ်းဆည်းသိုေလှာင် သုံးစွဲခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ ယာယီယမ်းတိုက်အား 

(၁၀'x၁၀'x၁၀')အုတ်တိုက် တညေ်ဆာက်ထားခြ ငး် ဖြ စ်ပြ းီ၊ နံရံနှင့်အမိုးအား (၂)ေပ 

ထုအထ ူ  ပြ ုလပု်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ယာယီယမ်းတိုက်နှင် ့ အခြ ား အေဆာက ်

အဦးများအကွာအေဝးမှာ (၁၈၀)ေပခန့် ကွာေဝးပါသည်။ ယမ်းတိုက်အား သံဆူးကိုး 

များ ပတ်လည်ကာရံထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင ်

သုံးစွဲမှု အေခြ အေနအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူများမှ (၆)လ၊ 

တစ်ကိမ် လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်အတွက် သုံးစွဲမည့် ယမ်းနှင့် 

ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုပမာဏမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 
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စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု 

(ဆ) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင် 

ရင်းသိုက်(Primary Ore Deposite)  ဖြ စ်ပါသည်။ အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ(်ထုံးေကျာက်) 

များနှင့် သလင်းေကြ ာများအတွင်း တိုးဝင်ေနသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ ်

ရာတွင် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်း(၇)လုံး  ဖြ င့် 

တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(၁)လုံးမှာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ ထွက်ရှိခြ င်း 

မရှိေသးပါ။ ေလးပင်အငး်(၆)လုံးမှ တစရ်က်လျှင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်း(၃၀)တန် ခန့် 

ထွက်ရှိေနခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ၊ ေလးပင်အငး်(၁)လုံးမှ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း (၅)တန်ခန့် ထွက်ရှိ 

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ခြ ငး် 

(၁) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ 

တူးေဖာ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ရက်လျှင ်

ေရွှသတ္တ ုရိုင်း (၃၀)တန်ခန့် တးူေဖာ်ရရှိရန် လျာထား ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 

အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ် (TPK-104)၏ သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင်ရငး်သိုက် 

(Primary Ore Deposit)  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှပါသတ္တ ုေကြ ာများကို တူးေဖာ်ရာတွင် 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ု၍ ေလးပငအ်င်း(Vertical Shaft) 

(၆)လုံး  ဖြ င် ့တးူေဖာေ်နခြ ငး်ဖြ စ်ပြ းီ ကုမ္ပဏီမှ ေဒသခံများနှင် ့ ေလးပင်အင်းများအား 

အကျိုးတူ တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Vertical Shaft)များမှာ 

အနက်(၁၂၀/၁၆၀)ေပခန့်သို့  ေရာက် ရှိ ပြ ီး၊ ေလးပင်အင်းများတွင် မျက်နှာပြ င(်၂)ခုစီ 

တစ်နှစ်အတွက် သုံးစွဲမည့် ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

စဥ် ပစ္စည်းအမည်  ေရတွက်ပံု အေရအတွက် 

၁ Emulsion (60 mm) Kg ၅၂၈၀ 

၂ Ammonium Nitrate Kg ၇၂၀ 

၃ Cordtex Fuse Meter ၃၆၀၀ 

၄ Safety Fuse Meter ၂၀၀၀ 

၅ Detonating Relay No. ၃၀၀ 
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ဖွင့်၍  တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ မျက်နှာပြ င ်

(၁)ခုမှ တစရ်က်လျှင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်း(၂.၅)တနခ်န့် ထွက်ရှိပါသည်။ ေလးပငအ်င်း 

များအား (၄)ေပ၊ (၈)ေပအရွယ်အစား တူးေဖာ်ထားခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ၊ ပင်မဆင်းတွင်းအား 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူသည့်အပိုင်း(၄ꞌx၄ꞌ)နှင့် အင်းသားများ အဆင်းအတက် 

 ပြ ုလုပ်သည့်အပိုင်း(၄ꞌx၄ꞌ) စသည်ဖြ င့် (၂)ပိုင်းကန့်၍  ပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ ေလးပင ်

အင်းနံရံများနှင့် မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ 

 ပြ ိုကျ၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေပါ်မှု မရှိေစေရးအတွက် ေလးပငအ်င်း 

နံရံများအား(၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ်များကို ေထာင်လိုက်ကာရံထားပြ းီ၊ (၆ꞌx၂ꞌ)ပျဥ်များဖြ င့် 

ေဘာင်ခတ်ကာရံထားပါသည်။ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများအား အမိးုနှင့် ေဘးနံရ ံ

များတွင် ပျဥ်များကာရံ၍ ေဘာင်နှင် ့ေထာက်တိုင်များ ေထာက်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနသည့် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း 

(၅ꞌx၅ꞌ)အတွင်း သံလမ်းခင်း၍ ပင်မဆင်းတွင်းအထိ သယ်ယူခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ၊ ေမြ ေအာက် 

လှိုဏ်ေခါင်းမှ ေမြ ပြ င်သို့ (၀.၅)တန်ဆန့် သံပုံး အချင်း (၁.၅ꞌx၂.၅ꞌ)အမြ င့်အား ဝင်-့

ေမာ်တာတပ်ဆင်၍ သယ်ယူခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ အင်းသားများအား အဆင်းအတက် 

 ပြ ုလုပ်ရန် (၃.၅ꞌx၃.၅ꞌx၅.၅ꞌ) သစ်သားေလှာင်အိမ်ပြ ုလုပ၍် ဝင့်-ေမာ်တာ တပ်ဆင ်

ထားခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တးူေဖာရ်ာတွင ် အေကြ ာလိုက် တူးေဖာ ်

ေနခြ င်းဖြ စ်၍ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းနှင့် စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှု အချိုးမှာ (၁း၀.၂)ခန့် ဖြ စ်ပြ းီ၊ 

အင်း(၁)အင်းမ ှတစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ေကျာက်(၁.၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ ်

ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ းီလိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့် 

 ပြ န်လည်ဖုိ့ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းအေကြ ာသို့ မေရာက်မီဖယ်ရှား 

ထားေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား သက်ဆိုင်ရာအင်းများအနီးတွင် ေမြ ေနရာ 

သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုံထားခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ (၇)ပု ံစုပုံထားပြ ီး၊ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုအံရွယ်အစားမှာ(၂၄ꞌx ၁၆ꞌ x၈ꞌ)ခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက် 

ပုံတွင် စုပုံထားေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်အေလးချိန်မှာ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် အသီးသီး 

ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများနှင့် ေလးပင်အင်း(ေရွှရတူး)မှ ေမြ ေအာက်ေရ 

သိုေလှာင်ကန်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင် ့ အေထွေထွသုံး ေရကန်နှင့် အေထွေထွသုံး 

စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်တို့၏ တည်ေနရာများအား ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ ေလးပင ်



8 
 

အင်း(ေရွှရတးူ)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်ေရများအား အေထွေထွ သုံးေရအဖြ စ် 

အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ  ပြ ိုကျတိုက်စားခြ ငး် မရှိေစေရး 

အတွက် ေဘးနံရံများအား ေလျာေစာက်များ  ပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ 

ပတ်လည်တွင် (၂ꞌx၂ꞌ) ေမြ ာငး်များ တးူေဖာ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ 

အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမုိဒ ်ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေချးေကျာက်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အင်းများမှ ထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား  ေရွှအေသးစားလပု်ကွက်(TPK-

104)နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း တည်ရှိ ေသာ ေရွှအေသးစားလပ်ုကွက်(TPK-

105)အတွင်း တညေ်ဆာက်ထားသည့် အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စငစ်က်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံ 

သို့ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အင်းများမှေရွှစက်ရုံများသို့ ေပးပို့ေသာ 

လမ်းမှာ လုပ်ကွက်များအတွင်း ေဖာက်လုပ်ထားေသာ (၁၂)ေပအကျယ်၊ ေကျာက်ခင်း 

လမ်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ (၈)တန်ဆန့်ကားများဖြ င့် သယ်ယူခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ လမ်းများတွင ်

တစရ်က် လျှင်(၂) ကမိ် ေရ ဖြ န်းေပးပါသည်။ ေလးပင်အငး်များနှင့် ေရွှသန့်စင ်

စက်ရုံသို့ သတ္တ ုရိုင်း သယ်ယူသည့်လမ်းမှာ(၉၀၀-၁၂၀၀)ေပခန့်အတွင်း ကွာေဝးပြ းီ၊ 

ေရွှ လုပ်ကွက်များအတွင်း ေဖာက်ထားေသာ ေကျာက်ခင်းလမ်းများ  ဖြ စပ်ါသည်။ 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူရာတွင် ယာဥ်အန္တရာယ် မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတကွ် 

ကျွမ်းကျင်ယာဥ်ေမာင်း အားခန့်ထား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများအား ေနာက်ဆက်တဲွ(ခ) ဖြ င့် ပူးတွဲတင်ပြ  အပ်ပါ 

သည်။  

 စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ၊ ေမြ ေအာက်ေရသိုေလှာင်ကန်၊ အေထွေထွသုံးေရကန်နှင် ့ အေထွ 
ေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်တည်ေနရာေမြ ပုံညွှန်း 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၁) Latitude: 22°45'1.67"N 
Longitude: 96° 6'4.44"E 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၂)  Latitude: 22°44'59.92"N 
Longitude: 96° 6'0.69"E 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၃)  Latitude: 22°44'59.04"N 
Longitude: 96° 6'0.18"E 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၄)  Latitude: 22°44'57.30"N 
Longitude: 96° 6'5.55"E 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၅)  Latitude: 22°44'56.15"N 
Longitude: 96° 6'5.44"E 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၆)  Latitude: 22°44'55.07"N 
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Longitude: 96° 6'5.73"E 
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၇)  Latitude: 22°44'53.27"N 

Longitude: 96° 6'4.37"E 
ေရသိုေလှာင်ကန(်၁)(သံကန်)  
(ေရွှရအင်းတူးေမြ ေအာက်ေရ) 

Latitude: 22°44'55.07"N 
Longitude: 96° 6'5.73"E 

ေရေလှာင်ကန်(၂)(အုတ်ကန်) 
(အေထွေထွသုံးေရကန်) 

Latitude: 22°44'58.30"N 
Longitude: 96° 6'5.05"E 

အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ အနည်ထိုင်ကန် Latitude: 22°44'58.65"N 
Longitude: 96° 6'3.72"E 

 

ယမ်းခွဲခြ ငး် 

(၁.၁) ယမ်းခွဲရန် အင်းနံရံတွင ်အချင်း(၁/၂)လက်မနှင် ့အနက(်၂)ေပရှိ ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း 

တူးေဖာ်၍ (၈)လက်မခန့်  ယမ်းသိပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ကိမ်ယမ်းခွရဲန် ယမ်း 

သုံးစွဲမှုမှာ (၄)ကီလိုဂရမ ် ခန့်သုံးစွဲခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲခြ င်းအား အင်း(၁)အင်း 

တွင် (၃)ရက်(၂) ကိမ၊် တစ်နှစ်လျှင်(၈)လ ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရမည့်ေကျာက်၏ သိပ်သည်းဆေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှု 

ပမာဏအား (4-6)kg/blast ေပြ ာငး်လဲ သုံးစွဲေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ညေနပိုင်း(၄း၀၀-

၄း၃၀)နာရီအတွင်း ယမ်းခဲွမည့်အချိန်သတ်မှတ်ပြ းီ၊ ယမ်းခွဲမည့်အင်းများအား သတ ိ

ေပးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်၍ ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့ကိ ုသတိေပး ေရှာင်ရှား 

ေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အင်း(၁)အင်းနှင့်(၁)အင်း (၁၅)မိနစ်ခြ ား၍ ယမ်းခွဲခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းသုံးစွဲမှု အေခြ အေနများ 

အား (၆)လတစ်ကိမ ် ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေရးစက်ရုံနှင် ့ သတ္တ ုတွင်းဦးစီး 

ဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ လာေရာက်စစ်ေဆးေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူသိုေလှာင် သုံးစွဲမှုများအား ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ခန့် 

ထားေဆာငရ်ွက်ေနခြ င်း ဖြ စ်ပြ ီး၊ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့၏လမ်းညွှန်ချက်များအား တိကျစွာ 

လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ဝန်ထမ်းများ၏ ေပါ့ဆမှု 

များေကြ ာင် ့ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲခြ ငး်မှ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ ်

 ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်း မရှိေကြ ာင်း သိရှိရပါသည်။  
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ေမြ ေအာက်ေလရရှိေရး 

(၁.၂) အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ 

တွင် အင်းလုပ်သားများ ေလးပင်အင်းများအတငွ်း ေမြ ေအာက်ေလရရှိေစေရးအတွက် 

ေလဖိစက်နှင် ့ ေလမှုတ်စက်တို့အား အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်ေန ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရာက်ရှိသည့် အနက်အထ(ိ၂)လက်မအချင်းရှ ိပိုက်လုိင်းများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ 

ပိုက်လိုင်းများမှာ သံပိုက်(MS Pipe)များ  ဖြ င့် သွယ်တန်းထားခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး အင်းအတွင်း 

လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင် ေလေပးရန် ဖိအားခံဗား(Pressure Valves)များ 

တပဆ်င်အသုးံပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို့အပြ င(်၆-၁၂)လက်မအချင်းရှိ ပိုက်ေပျာ ့

များနှင့် ေလမှုတ်စက်တပ်ဆင်၍ ေလေပးရန်နှင့် ယမ်းေငွ့ရှင်းရန် တပ်ဆင်ထားရှ ိ

ပါသည်။ ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်မှု အေခြ အေနများအား အဆိုင်းေခါင်းေဆာင် 

များမှ ဆက်သားဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ စကားေပြ ာစက်ဖြ င့်လည်းေကာင်း (၁၅)မိနစ် 

တစ်ကိမ် ဆက်သွယ်သတင်းပို့ေနခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။  

အသံုးပြ ုသည့်စက်ပစ္စည်းများစာရင်း 

(ဇ) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ မန္တေလးတိုင်း 

ေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရှ ိ

ေသာ ေရွှအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ်အသုံးပြ ုေသာ 

စက်ပစ္စည်းများစာရင်းမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် -  

စက်ပစ္စည်းများစာရင်း 

 

 

စဥ် ယာဥ်/ စက်ပစ္စည်း အေရအတွက် မှတ်ချက် 

၁။ မီးစက် (100) KVA ၄  

၂။ ဂျင်ေဒါင်းအင်ဂျင်(25)HP ၂၀  

၃။ ေမာ်တာ(၁၀)ကီလိုဝပ ် ၁၀  

၄။ ဝင့်ေမာ်တာ ၁၂  

၅။ ေရတင်ပန့် ၁၀  

၆။ ေလဖိစက် ၈  

၇။ ေလမှုတ်စက် ၈  
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အသံုးပြ ုသည့်လုပ်သားအေရအတွက် 

(ဈ) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ခန့်ထားသည့် 

ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံအင်းသား ရှိပါသည်။ 

ေရွှအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(်TPK-104)ရှ ိ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင် ့

အင်းသားများစာရင်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စဥ် 
အေကြ ာင်းအရာ 

TPK-104 

ကျား မ ေပါင်း 

၁။ ဝန်ထမ်းအင်အား ၁၁ ၅ ၁၆ 

၂။ လုပ်ငန်းကးီကြ ပ် ၄   ၄ 

၃။ ကျွမ်းကျင် ၁၆  ၁၆ 

၄။ အင်းသား ၉၆  ၉၆ 

၅။ လုံခြ ုံေရး ၆  ၆ 

 စုစုေပါင်း ၁၃၈ 

 

တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန် 

(ည) ေရွှအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင် ေန့ဆိုင်းတစ်ဆိုင်းဖြ င့် 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာေ်နခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ အဆိုင်းဆင်းချိန်မှာ နံနက်(၇း၃၀)နာရီမှ 

ညေန(၄း၃၀)နာရီထိ  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင်(၈)လခန့် သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်း 

များအားေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ထွက်ရိှမှု 

(ဋ) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက် 

(TPK-104)သည် အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်ဖြ စ်ပြ းီ၊ ထုတလ်ုပ်မည့်ထုတ်ကုန်မှာ ေရွှ 

သတ္တ ုရိုင်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်မှတစ်ရက်လျှင် ေရွှပါဝငမ်ှု ပျှမ်းမျှ(၃-၅)ပီပီအမ ်

ခန့်ပါဝင်ေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း(၃၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။  
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တစ်နှစ်အတွက်ေရလုိအပ်ချက်နှင့်ရယူသံုးစဲွမည့်ေရအရင်းအမြ စ် 

(ဌ) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက် 

(TPK-104)တွင် ဝန်ထမ်းများချို းသုံးေရအဖြ စ်အသုံးပြ ုသည့် အေထွေထွသုံးေရ 

သုံးစွဲမှုမှာ တစရ်က်လျှင်(၄၀၀)ဂါလံခန့်ဖြ စ်ပြ းီ၊ တစ်နှစ်အေထွေထွသုံးေရသုံးစဲွမှုမှာ 

(၁၂၀,၀၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အငး်(Shwe Ya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ  

ေအာက်ေရများအား အင်းအနီးတွင ်(၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ)အရွယ ်သံကန်တည်ေဆာက် ထားပြ ီး 

အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

တစ်နှစ်အတွက်ေလာင်စာဆီလုိအပ်ချက် 

(ဍ) ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ဆီသုံးစွဲမှုမှာ မီးစက်များ၊ ေလေပး 

စက်၊ ေရတင်စက်များတငွ် အသုံးပြ ုခြ ငး်ဖြ စ်ပြ းီ၊ တစရ်က်လျှင် ဒီဇယဆ်ီ(၃၅)ဂါလံ 

သုံးစွဲခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆီသိုေလှာင်ကန်အား လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်အင်းများ 

နှင့် (၅၀၀)ေပခန့်ကွာေဝးပြ းီ၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်များနှင့် (၃၀၀)ေပခန့်ကွာေဝးေသာ 

ေနရာ၌ တည်ေဆာက်ထားခြ ငး်  ဖြ စပ်ါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်မှာ သံကန်(၄'x၄'x၄') 

 ဖြ စ်ပြ ီး၊ (၂)ေပအမြ င့် အုတ်ဘိနပ်များနှင့် သံဖရိမ်ေပါ် တင်ထားခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆ ီ

ေလှာင်ကန်ေအာက်ေခြ တွင် (၁)ေပအမြ င့် သဲနှင့်ဖွဲ ပြ ာများ ခင်းထားပါသည်။ ဆ ီ

ေလှာင်ကန်မှ ေပ(၃၀)ပတ်လည်တွင် သံဆူးကိုးများ ကားရံထားပါသည်။ ဆီေလှာင ်

ကန်ထားရှိသည့်ခြ အံတွငး် မီးသတ်ဦစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း မီးသတ ်

ေဆးဗူးများ၊ မီးချိတ်၊ မီးကပ်နှင့် ေရဂါလ(ံ၈၀၀)ဆန့် အုတ်ေရကန် (၈'x၄'x၄') ထားရှ ိ

ထားပါသည်။ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ရှိသည် စသည်ဖြ င့် သတိေပး 

ဆိုင်းဘုတ်များအား ချိတ်ဆွဲထားပါသည်။ 

 

တစ်နှစ်စာလိုအပ်သည် ့စက်ဆီေချာဆီ များမှာ - 

ဒီဇယ်ဆ ီ     ၉၀၀၀ ဂါလံ 

ဟိုက် ေြဒာလစ်ဆီနှင့်အင်ဂျင်ဝိုင်  ၆၀၀  ဂါလံ 
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှု(အဆုိင်အခဲ၊ အရည်၊ အခုိးအေငွ့) 

(ဎ) အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ်ေလးပင်အင်းများ ဖြ င် ့ေရွှ 

သတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ ်

ပစ္စည်းများမာှ စွန့်ပစ်ေကျာက်နှင့် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရတို့  ဖြ စ်ပါသည်။  

စွန့်ပစ်ေကျာက် (Waste Rocks)  

(၁) ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေမြ ေအာက် 

တးူေဖာမ်ှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်းများဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ေရွှေကြ ာအတိုင်းလိုက်၍ တးူေဖာေ်နခြ င်း  ဖြ စ်၍ စွန့်ပစ်ေကျာက် ထွက်ရှိမှုမှာ 

(Stripping Ratio)မှာ (၁ း ၀.၂)ခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ရက်လျှင ်ေလးပင်အင်းများမှ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်(၆)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ းီ 

လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း Backfilling  ပြ ုလုပ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက် 

များမှာ အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ်ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေချးေကျာက်များ  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ သတ္တ ုေကြ ာများမေတွ့မီ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား ထွက်ရှိသည့် 

အင်းများအနီး ေမြ ေနရာရှင်းလင်း၍ (၂၄ꞌx၁၆ꞌ)ေမြ ေနရာတွင် စနစ်တကျ စုပုံ ထားပါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ အင်း(၁)အင်းမ ှ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအမြ င့်မာှ (၈)ေပခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ 

 ပြ ိုကျ တိုက်စားခြ င်း မရှိေစေရးအတွက် ေလျာေစာက်(၆၀)ဒီဂရီထား၍ စုပုံထားခြ င်း 

 ဖြ စ် ပြ ီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံေဘးတွင် ေမြ ာငး်များတူးေဖာ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက ်

များ စတင်စွန့်ထုတ်သည့်ေနရာလိုက်နာမှတ်များမှာ Latitude: 22°45'1.24"N, 

Longitude: 96°6'4.12"E,(Vertical Shaft, nine-three), Latitude: 22°44' 

59.68"N, Longitude: 96° 6'1.58"E (Vertical Shaft, Lucky Seven), Latitude: 

22°44'58.70"N, Longitude: 96°6'0.54"E (Vertical Shaft, nine-two), 

Latitude: 22°44'56.99"N, Longitude: 96° 6'5.56"E (Vertical Shaft 4), 

Latitude: 22°44'55.55"N, Longitude: 96°6'5.36"E (Vertical Shaft, 

Shweya-2),  Latitude: 22°44'54.45"N, Longitude: 96°6'4.64"E (Vertical 
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Shaft 3, Shweya-3), Latitude: 22°44'53.05"N, Longitude: 96°6'4.49"E 

(Vertical Shaft , Amay Myinttar) တို့  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေမြ ေအာက်စိမ်ထွ့က်ေရ(Mine Drainage Water) 

(၂) အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် တူးေဖာ်ေနေသာ 

ေလးပင်အင်း(Shwe Ya-2) မှ ေမြ ေအာက်ေရ ထွက်ရှိေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင ်

အင်း(Shwe Ya-2)မ ှ တစရ်က်လျှင် ပျှမ်းမျှ(၅၀၀)ဂါလံခန့် ထွက်ရိှေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုမှ ေလးပင်အင်းမှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်ေရများမှာ 

အမျိိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတလ်ွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ 

စွန့်ထုတ်ရည် စံချိန်စံညွှန်းများ အတွင်းရှိ ပြ းီ၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေမြ ေအာက်ေရများကို  ပြ င်ပသို့ ေစလွှတ်ခြ ငး်မပြ ုဘဲ၊ ေလးပငအ်င်းအနီးတွင ်

သံကန်(၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ) တည်ေဆာက်၍ သိုေလှာင်ပြ ီး၊ ဝန်ထမ်းများ ချိုးေရသုံးေရနှင် ့စက် 

ပစ္စည်းများအေအးခံေရအဖြ စ ် အသုးံပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက် 

ေရစတင်စွန့်ထုတ်သည့် လိုက်နာမှတ်မှာ Latitude: 22°44'55.53"N, Longitude:  

96°6'5.51"E (Vertical Shaft 2, Shweya-2),   ဖြ စ်ပါသည်။  

အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ(Domatstic Waste Water) 

(၃) ဝန်ထမ်းများ ချို းေရအသုံးပြ ုရာမ ှထွက်ရှိေသာ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ ထွက်ရှိမှုမှာ 

တစရ်ကလ်ျှင်(၄၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ ချိုးေရသုံးေရမ ှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ 

များအား အုတ်ေရကန်၏ အေရှ့ဘက် ေပ(၁၂၀)ခန့်အကွာတွင်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ 

အနည်ထိုင်ကန်သို့ေပးပို့၍ ေရကြ ည်များအား ေရွှသတ္တ ုရိုင်းသယ်ယူသည့် 

လမ်းေကြ ာငး်အား ေရဖျန်းရာနှင် ့ပျိုးခြ ံရှိပျို းပင်များ ေရေလာင်းရာတငွ ်အသုံး  ပြ ုခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ စွန့်ထုတ်မည့်ေနရာ၏ လိုက်နာမှတ်များမှာ 

Latitude: 22°44'58.30"N, Logitude: 96°6'5.05"E (အေထွေထွသုံးေရအုတ်ကန်) 

နှင့် Latitude: 22°44'58.65"N, Logitude: 96° 6'3.72"E, (အေထွေထွသုံး 

စွန့်ပစ်ေရ အနည်ထိုင်ကန်)တို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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အခိးုအေငွ့  

(၄) ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ်ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တးူေဖာ်ခြ င်းလပု်ငနး်သာ ေဆာင်ရွက ်

ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-105) 

အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စငစ်က်ရုံသို့ 

ေပးပို့၍ ေရွှစငထ်ုတ်ယူခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား  ကိတ်ခွဲခြ ငး်၊ အမှုန့်ကတိ်ခြ ငး်၊ အမြ ှု ပ်ေဖာ်သန့်စင်ခြ င်း၊ 

သတ္တ ုသန့်စင်များအား မီးဖုတ်ခြ င်း၊ ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

မရှိသဖြ င် ့အခိးုအေငွ့ များ ထွက်ရှိခြ င်းမရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတွင်အခိုးအေငွ့ များ ထွက်ရှိ 

ေသာ်လည်း ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ယမ်းခဲွမှုအကိမ်အေရအတွက်နှင့် ယမ်းခဲွရာတွင ်

အနက်ေပ (၁၆၀)နှင့် အထက်ရှိ မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက် 

လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်နှင့် ေလစက်များဖြ င့် မှုတ်ထုတ်ခြ င်းတို့ေကြ ာင့် 

ေလထု ညစ်ညမ်းေစသည့် အခိးုအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရလည်း ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ 

ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့များ ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည် 

အေသွး ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
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ေမြ ပံုနှင့်ကားချပ်များ 

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

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ေဖာ်ပြ သည့်ကားချပ်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှု၊ စွန့်ထုတ ်

မည် ့လုပ်ငန်းစဥ်အေခြ အေနပြ ကားချပ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(က) TPK-104, TPK-105 တည်ေနရာပြ ဂြ ိုလတ်ုဓာတပ်ု(ံ၁) 

(ခ) TPK-104, အကျယ်အဝန်းနှင့်ပုံသ ာန်ပြ ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပုံ 

(ဂ) TPK-104  ေလးပင်အင်း၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံနှင့်စက်တဲအင်းတဲများ Layout Map 

(ဃ) TPK-104 အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများတည်ေနရာပြ  Layout Map 

(င) TPK-104, TPK-105 ေရွှလုပ်ကွက ်ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ နမူနာ ေကာက်ယူ 

သည့်ေနရာပြ ဂြ ို လ်တုဓာတ်ပု ံ

(စ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုနှင့် စွန့်ထုတ်မည့်လုပ်ငန်းစဥ ်အဆင့် 

ဆင့်ပြ ကားချပ် 
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ကတိကဝတ် 

၅။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104) 

တွင် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှုများအား ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင် 

ပါရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းေစမည့်လုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် 

အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင် ့ဆက်စပ်ဥပေဒ၊ နည်း 

ဥပေဒများ၊ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွင့် စာချုပ်ပါအချက်အလက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ပြ ပါအချက်များမှာ မှန်ကန်ပါေကြ ာင်းနှင့် 

ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး  ဖြ စ်ေစေရးအတကွ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ေကြ ာငး် 

ကတိကဝတ်  ပြ ုပါသည်။ 

(က) ကတိကဝတ်ဇယား 

ကတိကဝတ်ပြ ုရန်     

အရင်းအမြ စ်များ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု လုပ်ငန်းရှင်ကတိကဝတ်ပြ ုချက်များ 

၁။ ေမြ ေနရာရှင်းလင်း 

 ခြ င်း 

သတ္တ ုတူးေဖာ်မည် ့

ေနရာ ေမြ ေနရာအား 

ရှင်းလင်း ခြ ငး်၊ 

သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ပို့  

ရန ် လမ်းများေဖာက် 

 ခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းနှင့် 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ေနရာ 

များ  ပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ 

သစ်ေတာသစ်ပင ်  ပြ ုန်းတီး 

 ခြ ငး်၊ 

ေမြ ဆီလွှာဆုံးရှုံးခြ ငး်၊ ေဂဟ 

စနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမှု ထိခိုက်ခြ င်း၊ 

-ေမြ ယာအသုးံချမှုအနညး်ဆုးံဖြ စ်သည့် ေမြ ေအာက်

တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြ ု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

-အသုံးချေမြ ယာများအစား အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုး 

ပါမည်။ 

ေမြ ေနရာရှင်းလင်းရာမ ှထွက်ရှိေသာ အေပါ်ယံေမြ ေဆးွ 

များအား အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျို းရာတွင် အသုံးပြ ု 

ရန်၊ စနစ်တကျစုပုံသိမ်းဆည်းထားပါမည်။ 

-မိုင်းပိတ်သမိ်းချိန်တွင် ေမြ ဆီလွှာ ဆုံးရှုံးထားသည့် 

အသုံးချထားေသာ ေမြ ေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ  

ေမြ ယာ အသုံးချမှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ် ထူေထာင ် နိုင်သည ် 

အထိ  ပြ န်လည်  ပြ ုပြ င်ေပးပါမည။် 

-အသုံးပြ ုခြ င်းမပြ ုေသာ ေမြ ေနရာများမှ သဘာဝ

ေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်   ေစာင့်ေရှာက်

ထားပါမည။် 
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၂။ သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး် 

သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး် 

 

 

ဆညံူသနံငှ့် တုန်ခါမှုများ 

 ဖြ စ်ေပါ်ခြ ငး်၊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ဆူညံသံနငှ့် တုန်ခါမှု တို့အား အမျိုးသား ပတ်ဝနး်ကျင်

အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ အတွငး်

ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

- ဆညူသံံ နှင့် တုန်ခါမှု  ဖြ စ်ေပါ်မှု နည်းေစေရး အတွက် 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ုေဆာငရွ်က် 

ပါမည်။ 

-ယမ်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်၍ တစ်ပြ ို င်နက ်ေပါက်ကွဲမှု 

မရှိေစေရးအတွက် Detonating Relay များ အသုံးပြ ု 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

- အင်းတစ်အင်းလျှင ်(၃)ရက်-(၂) ကမ်ိ ယမ်းခွမဲည် ဖြ စ်ပြ ီး၊

ယမ်းခွဲခြ ငး်အား ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယမ်းခဲွမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့အား

ဆိုင်းဘုတ်များဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ အသံချဲ့စက်ဖြ င့်

လည်းေကာင်း အသိေပးမည် ဖြ စ်ပါသည။် 

 -ေပါက်ကွဲအငဂ်ျင်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် အင်ဂျင ်

ေလအဝင်နှင့် ေပါက်ကွဲပြ ီး အင်ဂျင်အထွက်တို့တွင ်အသံ

ကိရိယာများ တပ်ဆင် ထားပါမည။် 

- စက်ပစ္စည်းများအား အနည်းဆုံး အေရအတကွ်  ဖြ င့် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၂.၁) စွန့်ပစ်ေကျာက် 

များ စွန့်ပစ်ခြ ငး် 

မိုးကာလ မိုးေရတိုက်စား၍ 

အနည်အနှစ်များကျ 

ေရာက်ပြ ီး စီးေမျာခြ င်း၊ ေရစီး 

ေရလာ ပိတ်ဆို့ ခြ င်းဖြ င့် မိုင်း 

အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်   ေဒသ 

ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခုိကမ်ှု 

 ဖြ စ်ေစခြ င်း၊ 

- ေရွှေကြ ာသို့မေရာက်မ ီ ထွကရ်ှိေသာ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်များအား မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ပင်မဆင်းတွင်း 

နှင့် ပင်မလိှုဏ်ဂူများ  ပြ န်လည် ဖို့ရန်အတွက် စနစ်တကျ 

စုပုံထားပါမည်။  

- ေရွှေကြ ာသို့ေရာက်ရှိပြ ီး ထွကရ်ှိမည့် စွန့်ပစ် 

ေကျာက်များအား အင်းပြ င်ပသို့ ထုတ်ယူခြ ငး်မပြ ုဘဲ 

တူးေဖာ်ပြ ီးလှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေရှ့ စားေနာက်ပစ် 

စနစ်ဖြ င့်  ပြ န်လည်ဖို့ပါမည်။ 

(၂.၂) သတ္တ ုတွင်း 

စွမ့်ထွက် ေရများ 

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအရ ေမြ  

ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရများ 

အား ညစ်ညမ်းေစခြ ငး် 

မရှိေစနိုင်ေသာ သဘာဝ ေမြ  

-သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရများအား  အေထွေထွသုံးေရ 

အဖြ စ်အသုံးပါမည်။ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများအား 

(၆)လတစ်ကိမ် ဓာတ်ခွဲစမး်သပ်ပါမည်။  

-သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းကာလတွင် မျက်နှာပြ င်ဖွင့် တူးေဖာ် 
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ေအာက် ေရများ ဖြ စ်ပါသည်။ သည့် ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများအား ေမြ ဖို့ ခြ င်း၊ 

မိုင်းပိတ်သမိ်းချိန်တွင် ပင်မဆင်းတွင်းနှင့် ပင်မ 

လိှုဏ်ေခါင်းများအားစွန့်ပစ်ေကျာက်များ  ဖြ ည့်ခြ င်းတို့ မှ 

စွမ့်ထွက်ေရများ ပိတ်စို့ေစမည်  ဖြ စ်ပါသည။်  

 (၂.၃) သတ္တ ုရိုင်းများ 

သယ်ပို့ ခြ င်း 

သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူ 

ရန်  ေကျာက်လမ်းကို 

အသုံးပြ ု သယ်ယူမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်၍ ေလထုညစ် 

ညမ်းေစခြ င်း၊ 

 

ေရဖြ နး်ခြ ငး်အား နံနက်တစ်ကမိ၊် ေန့ခင်းတစ်ကိမ် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လမ်းများ ေရဖြ န်းရန် အေထွေထွသုံး 

စွန့်ပစ်ေရများကိ ုအသုံးပြ ုပါမည်။   

(၂.၄) ယမ်းခွဲ ခြ ငး် 

အင်းတစ်အင်းလျှင် 

(၃)ရက်(၂) ကိမ်၊ 

ယမ်းခွဲမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ယမ်းခွဲ ခြ င်းအား ညေန 

(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီတွင် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ် 

ေစနိုင်ခြ င်း၊ 

အသက်အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ် 

ေစနိုင်ခြ င်း၊ 

ထားသိုသယ်ယူရာမ ှမီး 

ေလာင်မှု  ဖြ စ်ပွား ေစနိုင်  ခြ ငး်၊ 

ယမ်းသိုေလှာင်ရာတွင် ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-105) အတွင်း 

စနစ်တကျ ယမ်းတိုက်ဖြ င့် သုိေလှာင်သိမ်းဆည်းထား 

ပါမည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူ၊ 

သိုေလှာင်၊ သုံးစွဲမှုများအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်း 

ထုတ်လုပ်ေရးစက်ရုံ(ကပစ) ၏ (၆)လ တစ်ကိမ် 

စစ်ေဆးမှုအား ခံယူေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုများေကြ ာင့် 

လုပ်ငန်းခွငေ်ဘးအန္တရာယ်များ  ဖြ စ်ေပါ်မှု မရှိေစေရး 

အတွက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(၂.၅) ေမြ ေအာက်ေလ 

 ပြ တ်ေတာက်ခြ င်း၊ 

သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး် လုပင်န်း 

အား ေမြ ေအာက်လိှုဏ် 

ေခါင်းများအတွင်း တူးေဖာ် 

မည်ဖြ စ်၍ ေမြ ေအာက် 

ေလပြ တ် ေတာက်ပါက 

တူးေဖာ်မှုလုပ်ငနး်များ 

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ 

အင်းသား မူးေမ့ခြ င်းနင်ှ့ 

အသက်ရှုံးဆုံးခြ ငး်စသည့်ဖြ င့် 

ေဘးအန္တရာယ်များ 

 ကုံေတွ့ နိုင်ပါသည်။ 

 

 

ေမြ ေအာကေ်လပြ တ်ေတာက်၍ လုပ်ငန်းခွင် ေဘး 

အန္တရာယ် မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် ေမြ ေအာက် 

ေလေပးစနစ်အား အရန်ေလေပး စနစ်များတပ်ဆင်ခြ ငး်၊ 

အေရးေပါ် အသက်ရှုကိရိယာများ ထားရှိေပးခြ ငး်၊ 

ဆက်သွယ်ေရး လမ်းေကြ ာငး်များ စီမံေဆာင်ရွက် 

ထားခြ င်း၊ အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့ ထားရှိ၍ 

 ကိုတင် ဇာတ်တိုက် ေလ့ကျင့်ေပးထားခြ ငး် စသည်ဖြ င့် 

ေမြ ေအာကေ်လပြ တ်ေတာက်ခြ င်းေကြ ာင့် လုပင်န်းခွင် 

ေဘးအန္တရာယ် မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် စီမံ ေဆာင်ရကွ် 

ပါမည််။ 
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ကတိကဝတ်ပြ ုရန်     

အရင်းအမြ စ်များ 

ပတ်ဝန်းကျင်      

ထိခုိက်နုိင်မှုများ 

လုပ်ငန်းရှင်၏         ကတိကဝတ်ပြ ုချက်များ 

၃။  လုပ်ငန်းခွင်ေဘး 

အန္တရာယ် ကာကွယ် 

ေရး၊ သဘာဝေဘး 

အန္တရာယ် ကာကွယ် 

ေရး နှင့်  မီးေဘး 

အန္တရာယ် ကာကွယ် 

ေရး၊ 

 

-ေမြ ေအာကေ်လ  ပြ တ်ေတာက် 

 ခြ ငး်၊ 

-ယမ်းနငှ့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 

မှ အသက်အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ် 

ေစခြ င်း၊ 

-ေမြ သားပြ ို ကျမှုများခြ င်း 

စသည်ဖြ င့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘး 

အန္တရာယ်များ နှင့် သဘာဝ 

ေဘးအန္တရာယ်များ  ဖြ စ်ေသာ 

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြ င်း၊ 

ေမြ ပြ ို ခြ ငး်၊ မီးေလာင ်ခြ င်း 

ေဘးအန္တရာယ်များ  ဖြ စေ်ပါ် 

ေစနိုင်ပါသည်။  

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုမှ လုပ်ငန်းခွငေ်ဘး 

အန္တရာယ် မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် လုပင်န်းခွင် 

ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရး အစီအစဥ်များ ချမှတ်ပြ းီ၊ 

လုပင်န်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့များ၊ 

အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့ များ၊ ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မှုအဖွဲ့များ ဖွဲ့ စည်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးနှင် မီးေဘး 

အန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးများအတွက်လည်း အစ ီ

အစဥ်များချမှတ်၍ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပြ ီး၊ 

အေကာင်အထည်ေဖာ ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည။်  

၆။  ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု 

စစ်ေဆးခြ င်း၊ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာငရ်က်ွမှု 

ေကြ ာင့် ေမြ ယာဆုံးရှုံးခြ ငး်၊ 

သဘာဝ ေရအရငး်အမြ စ် 

ရှုံးခြ ငး်၊ 

ဆညံူသနံငှ့် တုန်ခါမှုများ 

 ဖြ စ်ေပါ်  ခြ င်း၊ 

စွန့်ပစ်ေရများနှင့် စွန့်ပစ် 

ေကျာက်များေကြ ာင့် 

လုပ်ကွက် နှင့် ဆက်စပ်ေဒသ 

ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်း ေစ 

 ခြ ငး်၊ 

ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမှု ေလျာ့ 

ကျ ေစခြ ငး်၊  

သဘာဝအပင်များ ဆုံးရှုံး ေစ 

 ခြ ငး်၊  

သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင ်

ရွက်ခြ င်းေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝနး်ကျင ်

အေပါ် ထိခိုက်ေစနိုင်သည့်အချက်များ၊ ယမ်းနငှ့် 

ဆက်စပ်များ ထားသိုသုံးစွဲရာမှ ေဘးအန္တရာယ ်

 ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်သည့်အချက်များ၊ လပုင်န်းခွင် ေဘး 

အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်သည့်အချက်များ၊  ကို တင် 

ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ၊ အေရးေပါ် 

အေခြ အေနတငွ် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ၊ 

ေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးအတွက်  ကိုတင ်

ဇာတ်တိုက် ေလ့ကျင့် ပညာေပးသည့် အစီအစဥ်များ 

ေဆာင်ရက်ွသည့် အေခြ အေနများအား ေစာင့်  ကြ ပ ်

 ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆး ပါမည်။ 

၇။  သဘာဝေဘး 

အန္တရာယ် နှင့် 

ထိခိုက်မှုေဘးအန္တရာယ် 

 ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ခြ ငး်၊ အသက် 

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်နင်ှ့ မီးေဘးအန္တရာယ် 

 ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် အေရးေပါ် ေဆာငရ်ွက် 
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မီးေဘးအန္တရာယ် 

 ကိုတင် ကာကွယ်ခြ င်း၊ 

အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ခြ င်း၊ 

မီးေလာငမ်ှု 

 ဖြ စ်ပွားေစနိုင်ခြ ငး်၊ 

မည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားခြ င်း၊ သဘာဝေဘး 

အန္တရာယ်နှင့် မီးေဘးအန္တရာယ်  ကိုတင်ကာကွယ ်

ေရးအစီအစဥ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

ကတိကဝတ်ပြ ုရန် 

အရင်းအမြ စ်များ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု ကတိကဝတ်ပြ ုချက်များ 

၈။ လူမှုေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များနှင့် ေဒသ 

ဖံွ့ဖြ ိုးေရးကိစ္စများ 

 

 

 

လူမှုဝန်းကျင်နှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 

 

ေဒသခံပြ ည်သူများနှင့်ေတွ့ဆုံ၍ လိုလားချက်များ 

ေဖာ်ထုတ်ကာ စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စပ်ါသည။် 

ေဒသဖံွ့ဖြ ို းေရးကိစ္စရပ်များအား စီမံကိန်းကာလ 

တစ်ေလျှာက်လုံး စဥ်ဆက်မပြ တ် စီစဥ် ေဆာငရ်ကွ် 

ပါမည်။ ေဒသခံများနှင် ့ အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

ေဒသခံမျာအား ဦးစားေပးခန့်ထားခြ င်းတို့  ေဆာင ်

ရွက်ပါမည်။ 

 

 

 

 

ကတိကဝတ်ပြ ုရန် 

အရင်း အမြ စ်များ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု ကတိကဝတ်ပြ ုချက်များ 

၉။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်း 

ေမြ ယာအသုံးချထားမှု

ကိစ္စရပ်များ 

ရှင်းလင်းခြ ငး်၊ 

အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 

အေဆာက ်အဦးများ၊ 

စက်မှုဆိုင်ရာ 

အေဆာက် အဦးများ၊ 

ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ 

အတွက်ေမြ ယာအသုံးချ

ထားမှုများ၊ 

 

ေမြ မျကနှ်ာပြ ငအ်ေနအထား 

နှင့် ရှုခင်းများ ေပြ ာငး်ခြ ငး်၊ 

ေမြ ဆီလွှာဆုံးရှုံးခြ ငး်၊ 

သစ်ေတာသစ်ပင်ဆုံးရှုံးခြ င်း၊  

ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ 

 

 

သင့်ေလျာ်ေသာ ေမြ ယာ အသုံးချမှု လုပ်ငန်း တစ်ရပ် 

ထူေထာင် နုိငသ်ည် အထိ စီစဥ်ေဆာငရ်ွက်ပါမည်။ 

အေထွေထွသုံး စွန့်ပစ် 

ေရ အနည်ထိငု်ကန် 

တည်ေဆာက်အသုံးပြ ု 

 ခြ ငး်၊ 

ေမြ ေနရာဆုံးရှုးံ ခြ ငး်၊  မျက်နှာ ပြ င်ညှိ၍ အေပါ်ယံေမြ သား ဖုံးအပု်ခြ င်း၊ 

ေမြ ဆီလွှာဖုံးအုပ်ခြ င်းတို့  ပြ ုလုပ်၍ ေဒသ ေပါက်ပင် 

များ  ပြ န်လည်စိုက်ပျိုးပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ၊ 

စွန့်ပစ်ေမြ စာပံု၊  

 

 မြ င်ကွင်းေကာင်းမွန်မှုမရှိခြ င်း၊ 

 ပြ ို ကျ၍ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ 

နိုင်ခြ ငး်၊ 

မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ပငမ် ဆင်းတွငး် များနှင့် ပင်မ 

လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ပြ နလ်ည်ဖြ ည့်မည် ဖြ စပ်ါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ေကျာကမ်ျား ဖယ်ရှားပြ ီးသည် ့ စွန့်ပစ် 
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မိုးရာသီတိုက်စား၍ 

ေချာင်းေမြ ာငး်များ အတွင်း 

အနည်အနှစ်များ ကျနိုင်ခြ ငး်၊ 

 

ေကျာကပ်ုံေမြ ေနရာအား ရှင်းလငး်ခြ ငး်၊ ေမြ ညှိခြ င်း၊ 

ေမြ ဆီလွှာဖုံးအုပ်ခြ င်းနငှ့် ေဒသေပါကပ်ငမ်ျား 

 ပြ န်လည် စိုက်ပျိုးခြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စပ်ါသည။် 

ပိတ်သိမ်းပြ ီးကာလ တွင် 

ေမြ ဆီလွှာ၊ ေမြ  ေပါ်ေရ၊ 

ေမြ  ေအာက ်ေရ 

ညစ်ညမ်းခြ င်း၊ 

ေမြ ဆီလွှာ ညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ 

ေမြ ေပါ် ေမြ ေအာက်ေရ 

ညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ 

မိုင်းပိတ်သိမ်းပြ ီးကာလအထိ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု 

စစ်ေဆးပါမည်။ 

မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး်အစီရ

င်ခံစာ တင်ပြ ခြ ငး်၊ 

 မိုင်းပိတ်ခြ င်းအား စီးပွားေရး တွက်ေချမကိုက်ခြ င်း၊ 

သတ္တ ုေကြ ာများ ေပျာက်သွားခြ င်း၊ စသည့်ဖြ င့် 

သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး် လုပ်ငန်း မေဆာင်ရွကန်ိုင်သည့် 

ကာလတွင် ပိတ်သိမ်းပါမည်။ စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းရန် 

တစ်နှစ်အလိုတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့် အေသးစိတ် 

အစီအစဥ်များအား တင်ပြ ပါမည။် 

   

ကတိကဝတ်ပြ ုရန် 
အရင်းအမြ စ်များ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု ကတိကဝတ်ပြ ုချက်များ 

လူမှုေရးဆိုင်ရာ 

ကိစ္စရပ်များနှင့် 

ေဒသဖွံ့ ဖြ ို းေရး 

ကိစ္စများ 

လူမှုဝန်းကျင်နှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 

ေဒသခံပြ ည်သူများနှင် ့ ေတွ့ဆုံ၍ လိုလား ချက်များ 

ေဖာ်ထုတ်ကာ စီမ ံေဆာငရ်ွက် မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေဒသဖံွ့ဖြ ို းေရး ကိစ္စရပ်များအား စီမံကိန်း ကာလ 

တစ်ေလျှာက်လုံး စီစဥ် ေဆာင်ရွက် ပါမည်။ 

စီမံကိန်းဖြ င့်စပ်လျဥး်၍ ထိခိုက်ခံစားရမှုများ ရှိပါက 

လုပ်ကွက်တာဝန်ခံထံဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ပြ ီး 

လုိအပပ်ါက ေကျးရွာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂုလ်များ၊ 

ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသလူမှုေရးအဖွဲ့ အစည်းများ၊ 

ေဒသခံများနှင့် ညှိနိှုင်းေဆွးေနွး၍ ကုမ္ပဏီမှ 

တာဝန်ယူေဖြ ရငှ်းေပးမည်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP) 

ရလိုသူများမှ အစီရင်ခံစာရယူရန် ဆက်သွယ်ရမည့် 

Link မှာ aungaye 372@gmail.com 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၅၇၇ ၁၅၅၅၁ 

 ဖြ စပ်ါသည။် 



30 
 
 (ခ) စီမံကိန်းအဆုိပြ ုသူ၏ဝန်ခံကတိပြ ုချက် 

သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် 

ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်း 

ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ထိခိုက်မှုနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာငရွ်က် 

မည့် အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များအား လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စပ်ါေကြ ာင်းနငှ် ့ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးဆိုင်ရာများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည် 

 ဖြ စ်ေကြ ာငး် ဝန်ခံကတိကဝတ်ပြ ုပါသည်။ ဝန်ခံကတိပြ ုချက်များအား အေကာင်အထည် ေဖာ ်

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ကာ 

ကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ မိုင်း 

ပိတ်သိမ်းမည့်အဖဲွ့များ ဖွဲ့စည်းခြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံေငွ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု 

စစ်ေဆးေရး ရန်ပုံေငွများ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့် ရန်ပုံေငွများလျာထား သတ်မှတ် ေဆာင်ရကွ ်

မည် ဖြ စ်ပါသည်။  ေဒသခံများ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေစေရးအတွက် အကျိုးတ ူ ေဆာင ်

ရွက်မည ် ဖြ စ်ပါသည်။ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးရန်ပုံလျာထားချက်များ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ 

 ဖြ ည်စ့ီးေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေဒသခံပြ ည်သူများနှင့်လည်း စဥ်ဆက်မပြ တ ် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွး၍ 

လိုအပ်ချက်များအား  ဖြ ည့်စည်းေဆာင်ရွက်ေပးမည်  ဖြ စ်ေကြ ာင်းနှင့် ကတိကဝတ်ပါ အချက် 

များအားလညး် လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ေကြ ာငး် လက်မှတ်ေရးထိုး ဝန်ခံကတ ိ  ပြ ုပါ 

သည်။ 
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(ဂ) အစီရင်ခံစာပြ ုစုသူ၏ ဝန်ခံကတိပြ ုချက် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင ် ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့် လက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင် 

အေခြ အေန(Existing  Environment)၊  သတ္တ ုတူးေဖာ် ခြ ငး် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင ် ပတ ်

ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် အစီ အစဥ်များ 

ပါအချက်များ၊ အစီရင်ခံစာတွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရး ေဆာင်ရွက် 

ချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲေရးအစီအစဥ်များအတွက ် ရန်ပုံေငွများ ထားရှ ိ ေဆာင်ရွက် 

ေနသည့်အချက်အလက်များ၊ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန၊ ထိခိုက်မှုများနှင် ့ ေလျာ့နည်း 

ေစရန ် ေဆာင်ရွက်မည့်အချက်များ၊ အများပြ ည်သူနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံ 

ခန့်ခွဲမှု၊ ေစာင့်ကြ ပ် ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အချက်များနှင့် ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရး 

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များပါအချက်များမှာ ပြ ည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိေကြ ာငး် အစီရင်ခံစာ 

ေရးသားပြ ုစုသူမှ လက်မှတ်ေရးထိုး ဝန်ခံကတ ိ ပြ ုပါသည်။   

 

 

 

                                                                                                    ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း 

                                                                                          ညွှန်ကြ ားေရးမှူး(အငြ ိမ်းစား) 

    သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၊              
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မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့် မူေဘာင်များ (Policies and Legeslation) 

၆။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးနှင် ့ လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ကုမ္ပဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊  ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေရးရာ စံချိိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်လူမှုေရးဆုိင်ရာမူဝါဒများ 

(က) ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိ 

ေစေရးအတွက် ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှု 

ေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများမှာ - 

(၁) ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပင်န်းများမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုစီးပွားေရးနှင့် 

ကျန်းမာေရးအေပါ် ဆိုးကျိုး သက်ေရာက်မှုများကိ ုေဖာထ်ုတ်ရန၊် 

(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 ုန်းတးီမှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ်  ေမြ ယာ 

အသုံးချမှုအား စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ သစ်ေတာသစ်ပင်များနှင့် 

ေဂဟစနစ်  ပြ ုန်းတးီမှု ရှိပါက စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတကွ ်အစားထိုး  ပြ နလ်ည် 

စိုက်ပျိုးရန်၊ 

(၆) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၇) အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်၊ 

(၈) ကျေရာက်နိုင်သည့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်များအား ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက ် ကိုတင ်စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
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ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

(ခ) ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် ့ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

 (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) 

 (၁၈) အလုပ်သမားေလျာ်ေကြ းေငွအက်ဥပေဒ(၁၉၅၁) 

(၁၉)  ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၃) 
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(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) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်မှ လိုက်နာေဆာင်ရွက ်

မည် ့ ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့ လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများမှာ အမျိုးသား ပတ ်

ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်-  

စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (Effluents Levels) 

(၁) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမတိကမ်ှ ေရွှ 

လုပ်ကွက် ပြ င်ပသို့ စီးထွက်မည့်ေရများ၏ အရည်အေသွးအား ထိန်းသိမ်းမည် ့

စံချိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါဇယားအတိုင်းဖြ စ်ပါသည ်- 
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 ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး (Ambient Air Quality Standards) 

(၂)  သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူခြ ငး်၊ စုပုံ ခြ င်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုမ ှ ဖုန်မှုန့်များ 

ပျံ့ လွင့်ခြ ငး်တို့ေကြ ာင့် ေလထုညစည်မ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေအာက်ပါ ပတ ်

ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွးများနှင့်အညီ  ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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ဆူညံသံ (Noise) 

(၃) ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်းေကြ ာင့် လုပ်ကွက် 

အတွင်းရှိ  ရုံးခန်း၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်များနှင့် ဆက်စပ်ဝန်းကျင်ရှ ိလူမှုဝန်းကျင် 

အေပါ် ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက ် အသုံးပြ ုမည် ့ စံချိန်စံညွှန်းများမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည ်- 
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လူမှုေရးဆုိင်ရာလုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့်အချက်များ 

(ဃ) အထက်ေဖာ်ပြ ပါ စံချိန်စံညွှန်းများအပြ င ် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန််းခွင် 

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မှုေပးခြ ငး်၊ သက်သာေချာင်ချိေရးကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း စသည် ့

အချက်များကိ ုစီမံေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

နုိင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတူ စာချုပ်များ၊ နုိင်ငံတကာမူဝါဒများ 

(င) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ နိုင်ငံတကာ 

ကွန်ဗင်းရှငး်များနှင့် သေဘာတူစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာမူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ 

စံချိန်စံညွှန်းများ အား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

International Frameworks 

 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

 International Council on Minerals and Metals (ICMM) Sustainable 

Development Framework 

 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) 
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လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

၇။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၊ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည် ဝက်ေသေကျးရွာ၏ အေရှ့ေမြ ာက်ဘက်နှင့် ဖက်ရှည ်

ေကျးရွာ၏ အေရှ့ ေတာင်ဘက်တွင ်တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ 

အား ေဆာင်ရွက်ခ့ဲခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 

အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရွးအတွက် ေမြ ယာအသုးံပြ ုမှုအနည်းဆုးံဖြ စ်ေစရန်နှင် ့ ေမြ ေအာက်တးူေဖာမ်ှု 

နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အင်းများမှထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား 

လုပ်ကွက် (TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည် ့ အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင် ့ ေရွှသန့်စင ်

စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ လုပ်ကွက်၏ လက်ရှိ 

ပတဝ်န်းကျင်အေခြ အေနများအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး တင်ပြ အပ်ပါသည်။ စစ်ေဆးတိုင်းတာမှု 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ နှင့် ဓာတ်ခွဲအေဖြ များအား ေနာက်ဆက်တဲွ(ဂ) ဖြ င့် ပူးတွ ဲတင်ပြ အပ်ပါသည်။  

ဆူညံသံနှင်တု့န်ခါမှု 

(က) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ေရွှအေသးစား 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌ 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်းများဖြ င့် တူးေဖာ်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စက်ယန္တရားများအား သုံးစွဲခြ င်းမပြ ုဘဲ၊ လူအင်အားဖြ င် ့တးူေဖာေ်နခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အငး်(Shweya-2)အနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများ 

အရ ဆူညံသံမှာ(69.1)dB နှင့် တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာ ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်း 

အိမယ်ာနှင့် ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင် အေပါ်သက်ေရာက်မှု မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ ရှိ ရပါ 

သည်။ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက် 

များအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆူညံသံမှာ (70)dB သတ်မှတ်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

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

ဆူညံသံတိုင်းတာသည့်ေနရာနှင် ့ေရွးချယ်ရသည့်အေကြ ာင်းအရင်း 

(က.၁) ေရွှအေသးစားလပ်ုကွက်(TPK-104)၊ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အတွင်း ယမ်းခွဲချိန် 

တွင် ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှု အား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှု 

တိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာမှာ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အနီး၊ ေမြ ပုံအညွှန်း 

22°44'55.53"N, 96° 6'5.51"E  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆူညံသံများေကြ ာင် ့ ဝန်ထမ်းများ 
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အကြ ားအာရု ံထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ယမ်းခွဲချိန်တငွ ်အင်းများအနီး  ဖြ စ်ေပါ် 

ေသာဆူညံသံအား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေရအရည်အေသွး 

(ခ) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား 

လုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေလးပင်အင်းများဖြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ေန 

 ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလပ်ုကွက်(TPK-104)အတွင်း အနက်ေပ(၁၆၀) ခန့် 

တွင် မျက်နှာပြ င ် (၂)ဘက် ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya - 2) မ ှ

ေမြ ေအာက်ေရ ထွက်ရှိေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းမ ှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ  

ေအာက်ေရများအား သံကန်အတွင်း သိုေလှာင်၍ အေထွေထွသုံးေရအဖြ စ ်အသုံးပြ ု 

ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ ငး်နငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက် 

၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ သိရှိေစရန် 

နှင့် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း တည်ရှိေသာ  

လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တညေ်ဆာကထ်ားသည့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံတွင် လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၏ ေမြ ေပါ်ေရ၊ 

ေမြ ေအာက်ေရများ ညစ်ညမ်းမှု ရှ/ိမရှိသိရှိေစရန်အတွက် ေရနမူနာများအား 

ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း အေထ ွ

ေထွသုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုသည့် ေလးပင်အင်း (Shwe Ya - 2) မှ ေမြ ေအာက်စိမ် ့

ထွက်ေရ(GW-2)နှင် ့ လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း ေရွှသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းသုံးေရ 

အဖြ စအ်သံုးပြ ုသည့် အင်းေဟာင်း(Old Adit)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက် 

ေရ(GW-1)ဓာတ်ခွဲအေဖြ များမှာ pH(7.5/7.2), Iron(Fe) (0.32/0.48)mg/lit, 

Suspended Solid(12/38)mg/lit, Lead(Pb)(Nil/Nil)mg/lit, Arsenic(As) 

(0.005/0.005)mg/lit, COD(32/32)mg/lit, BOD(4/6)mg/lit, Zinc(Zn) 

(Nil/Nil)mg/lit, Copper(Cu)(Nil/Nil)mg/lit တို့ဖြ စ်ပြ ီး၊ အမျိုးသား ပတဝ်နး်ကျင် 

ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် အရည်အေသွး 

pH(6-9), Iron(Fe)(2)mg/lit, Suspended Solid (50)mg/lit, Lead(Pb) 

(2)mg/lit, Arsenic(As)(0.1)mg/lit, COD(0.3) mg/lit, BOD (50)mg/lit, 

Zinc(Zn)(0.5)mg/lit, Copper(Cu)(0.3)mg/lit အတွင်း ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ ရှိရပါ 
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သည်။ ေမြ ေပါ်ေရနမူနာအဖြ စ ် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း 

 ဖြ တ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာငး်ေရနမူနာ(SW-2)အား လုပ်ကွက်မှ ေတာင်ဘက် 

ေပ(၇၀၀)ခန့်အကွာတွင် ေကာက်ယူစစေ်ဆးခဲ့ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဓာတ်ခဲွအေဖြ များ 

မှာ pH(7.7), Iron(Fe) (0.42)mg/lit, Suspended Solid (37)mg/lit, 

Lead(Pb)(Nil/Nil)mg/lit, Arsenic(As)(0.005)mg/lit, COD(32)mg/lit, BOD 

(10)mg/lit, Zinc(Zn) (Nil)mg/lit, Copper(Cu)(Nil)mg/lit တို့ဖြ စ်ပြ ီး၊ 

အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ 

စွန့်ထုတ်ရည်အရည်အေသွးအတွင်းရှိေကြ ာငး်ေတွ့ ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက်(TPK-105) 

အတွင်းရှိ စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်မှ ေရလည်ပြ န်အသုံးပြ ုေနေသာ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ် 

ေရ(SW-1)အား နမူနာေကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအရ Iron(Fe) (4.72)mg/lit 

နှင့် Suspended Solid(126)mg/lit ပါဝင်မှုမြ င့်မားေနသည်မှအပ pH, Lead(Pb), 

Arsenic(As), COD, BOD, Zinc (Zn), Copper(Cu) ပါဝင်မှုတို့မှာ အမျို းသား 

ပတဝ်န်းကျင် ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် 

အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများ 

အား  ပြ င်ပသုိ့ေစလွှတ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ၊ သန့်စင်စက်ရုံတွင် ေရကြ ည်အား  ပြ န်လည ်

အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလပ်ုကွက်(TPK-104)အတွင်း ေရွှ 

သတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင့်ေသာ်လည်း၊ တစဆ်က် 

တစစ်ပ်တည်း တည်ရှိေသာလုပ်ကွက(်TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် 

ေရွှသန့်စငစ်က်ရုံတွင် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုတို့ေကြ ာင် ့ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် 

(TPK-104)၏ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရများအား ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေကြ ာငး် 

ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

 ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် TPK-104, TPK-105 ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ များ  

Parameter Unit Guideline 
Value 

GW-1 GW-2 SW-1 SW-2 

pH  6~9 7.2 7.5 7.5 7.7 

Iron (Fe) mg/l 2 0.48 0.32 4.72 0.42 

Suspended 
Solid 

mg/l 50 38 12 126 37 

Lead mg/l 0.2 Nil Nil Nil Nil 
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G

W

-

GW-1  GW-1  (TPK-105)အတွင်း 

အင်းေဟာင်းေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရနမူနာ 

GW-2  ေလးပင်အငး်(Shwe Ya -2)မှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရနမူနာ 

SW-1  (TPK-105)အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရကန်မှ ေရနမူနာ 

SW-2  (TPK-104)လုပ်ကွက်နယ်ေမြ မှပြ င်ပသို့စီးထွက်သည့်ေချာင်း ေရနမူနာ 

 

TPK-104, TPK-105 လုပ်ကွက် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ၊ ေချာင်းေရနှင် ့လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ် 
ေရဓာတ်ခွဲအေဖြ များနငှ့် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်း 
ညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်အရည ် အရညအ်ေသွး(Effluent Standards)နိှုင်းယဥှ်ေဖာ်ပြ မှု 
ဂရပ်ဖ် 
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GW‐1 GW‐2 SW‐1 SW‐2

pH

COD(mg/lit)

BOD(mg/lit)

Fe(mg/lit)

Lead(mg/lit)

Arsenic(mg/lit)

Zinc(mg/lit)

Copper(mg/lit)

Arsenic mg/l 0.1 0.005 0.005 Nil 0.005 

COD mg/l 150 32 32 64 32 

BOD mg/l 50 6 4 16 10 

Zinc mg/l 0.5 Nil Nil Nil Nil 

Copper mg/l 0.3 Nil Nil Nil Nil 
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ေရနမူနာတိုင်းတာသည့်ေနရာနှင့့်ေရွးချယ်ရသည့်အေကြ ာင်းရင်း 

(ခ.၁) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ သိရှိေစရန် 

နှင့် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း တည်ရှိေသာ  

လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တညေ်ဆာကထ်ားသည့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံတွင် လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၏ ေမြ ေပါ်ေရ၊ 

ေမြ ေအာက်ေရများ ညစ်ညမ်းမှု ရှ/ိမရှိသိရိှေစရန်အတွက ် ေရွှအေသးစား လုပ်ကွက် 

(TPK-104)အတွင်း အေထွေထွသုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုသည် ့ ေလးပငအ်ငး် (Shwe 

Ya - 2) မှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-2)၊ လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း ေရွှ 

သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းသုံးေရအဖြ စ ် အသုံးပြ ုသည့် အင်းေဟာင်း(Old Adit)မှ ထွက်ရှိ 

ေသာ ေမြ ေအာကစ်ိမ်ထ့ွက်ေရ(GW-1)၊ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း 

 ဖြ တ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာငး်ေရနမူနာ(SW-2)နှင့် လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း 

စွန့်ပစ်ေရကန်စွန့်ပစ်ေရ(SW-1) ေရနမနူာများအား ေကာက်ယူ စစ်ေဆးခဲ ့ခြ ငး်  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ 

TPK-104 , 105 Ground Water & Surface Water Sampling Points 

ေမြ ေအာက်ေရ(GW-2) (ေလးပင်အင်း-Shweya-2) Latitude 22°44'55.57"N 
Longitude 96° 6'5.50"E 

ေချာင်းေရ(SW-2) Latitude 22°44'49.43"N 
Longitude 96° 5'49.93"E 

ေမြ ေအာက်ေရ(GW-1) (TPK-105, Old Adit) Latitude 22°44'56.14"N 
Longitude 96° 6'13.26"E 

စွန့်ပစ်ေရ(SW-1) (TPK-105, Tailing Pond,) Latitude 22°45'0.64"N 
Longitude 96° 6'11.16"E 

ေလထုအရည်အေသွး  

(ဂ) ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် စွန့်ပစ ်

ေမြ စာများ သယ်ပို့ ခြ ငး်၊ စုပုံ ခြ င်းလုပ်ငန်းအဆင့်များတွင် အခိုးအေငွ့များနှင် ့ အမှုန် 

အမွှားများ ထွက်ရှိ၍ လုပ်ကွက်နှင့် ဆက်စပ်ေဒသတို့၏ ေလထုအရည်အေသွးအား 

ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တငွ ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ 

တူးေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကုိ အသုံးပြ ု၍တးူေဖာ်ခြ ငး်၊ လူအင်အား 

ကို အသုံးပြ ု၍ တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန််းများသာ ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်၊ စက်ယန္တရားများ အသုံး 
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မပြ ုခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲရာတွင် မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တးူေဖာေ်နေသာ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း 

များအတွင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသံုးစဲွမှုအား ကန့်သတ်အသုံးပြ ုခြ ငး်  

နှင့် ယမ်းေငွ့များအားေလမှုတ်စက်များအသုံးပြ ု၍ ယမ်းေငွ့များပြ ယေ်စခြ င်း 

တို့ေကြ ာင် ့ေလထုညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် 

ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်ေဒသတို့၏ ေလထုအရည်အေသွးအား သိရှိမှတ်တမ်းထားရှ ိ

နိုင်ရန ် ေလထုအတင်ွး ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ဒြ ိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ 

နိုက်ထရပ်(စ်) ေအာက်ဆိုဒ်၊ Particulate Matters(10µm)နှင် ့ Particulate 

Matters(2.5µm) ပါဝင်မှုများအား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။  တိုင်းတာမှုများအရ 

(၂၄)နာရီပျှမ်းမျှ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့ပါဝင်မှုပါမှာ (53.4725)ppb၊ 

နိုက်ဒြ ိုဂျင်ဒိုင်ေအာက် ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့(70.8643)ppb၊  နိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆိုဒ် 

ဓာတ်ေငွ့  (3.88513)ppb၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့(1)ppb, အမှုန်အမွှား 

PM10 (28.0405)(µg/m3)  ဖြ စ်ပြ ီး၊ PM2.5(16.5)(µg/m3)  ဖြ စ်ပါသည်။ အမျိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည် 

အေသွးအတွင်း ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။  

(TPK-104)လုပ်ကွက်ေလထုအရည်အေသွးနှင့်အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည် 
အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွးနှိုင်းယှဥ်မှုဇယား 

Parameter 
(avg. 8hrs) 

Guideline 
Value 

In front of GM  Room 

Carbonmonoxide(CO)(ppm) 
 

9   Avg. 0.0534725 
Max. 0.158 
Min.   0.05 

Nitrogen dioxide (NO2)(ppb) 

 
100  

 
Avg. 70.8643 
Max. 170 
Min.   2 

Nitrous Oxide (NO)(ppb) 
 

100 Avg. 3.88513 
Max. 48 
Min.   1 

Particulate Matter (PM10)(µg/m3) 
 

50 
 

Avg. 28.0405 
Max. 30 
Min.   2 

ParticulateMatter(PM2.5)(µg/m3) 25 Avg. 16.5 
Max. 37 
Min.   1 

Sulphur dioxide (SO2)(ppb) 20 Avg. 1 
Max. 1 
Min.   1 
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Permissible Expposure Limit of Hydrogen Cyanide Gas 
The current OSHA standard for Hydrogen Cyanide is 10 parts of Hydrogen 
Cyanide per million parts of Air (ppm) averaged over an Eight - hour work shift. 
 
အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာေလထုအရည်အေသွး 

 

 
နိုင်ငံတကာေလထုအရည်အေသွးသတမ်ှတ်ချက်စံချိန်စံညွှန်းများ 
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ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)၏ ေလထုအရည်အေသွး  

 

 

TPK-104 လုပ်ကွက် ေလထုအရညအ်ေသွးနှင့် NAAQS  ေလထအုရည်အေသးွနှိငး်ယှဥ်မှု 
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 ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု 

(ဂ.၁) ဖုန််မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းလုပ်ငန်းများအား တိုင်းတာ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက ်

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာ စစ်ေဆးရာတွင် အချိန်လိအုပ်ချက်မှာ 

(၃၀)ရက ် တိုင်းတာစစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးမှုအရ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တငွ ်(၂၄)နာရီပျှမ်းမျှ အမှုန်အမွှား 

ပျံ့လွင့်မှုမှာ PM10 (28.0405)(µg/m3)  ဖြ စ်ပြ ီး၊ PM2.5(16.5)(µg/m3)  ဖြ စပ်ါသည်။ 

အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ 

ေလထုအရည်အေသွးအတွင်း ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။  

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်ေနရာနှင် ့အကမိ်အေရအတွက် 

(ဂ.၁.၁) ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အတွင်း သတ္တ ုတူးေဖာ်ေနသည့် ကုမ္ပဏီရုံးအနီး(DT-1)၊ ေရွှ 

လုပ်ကွက်(TPK-104)မှ ေရွှသန့်စင်ရုံတည်ေဆာက်ထားသည် ့ လုပ်ကွက်(TPK-105) 

သို့ သတ္တ ုရိုင်းသယ်ယူသည့်လမ်းေဘး(DT-2)နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအနီး(DT-3)တွင ်

ဖုန့်မှုန့်ပျံ့လွင်မှုများအား တိုင်းတာစစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆး 

ရာတွင် မိုးတွင်းကာလမပါ တိုင်းတာမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ရက်ေပါင်း(၃၀)တွင် 

ဖမ်းယူရရှိေသာ ဖုန်မှုန့်များအား ချိန်တွယ်၍ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ဖမ်းယူမည် ့ကေတာ့ မျက်နှာပြ င် ဧရိယာမှာ (0.03) m2  ဖြ စ်ပါသည်။  

ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုသတ်မှတ်ချက် 

(ဂ.၁.၂)ေအာက်ပါဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုသတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

Dust Monitoring 

 Station 

Description of Dust  

Monitoring Station 

Alert Level of  

Dust Emission 

(gm / m2 / month) 

DT-1 ကုမ္ပဏီရုံးခန်းေဘး 36 

DT-2 သတ္တ ုရိုင်းစုပုံကွင်း 80 

DT-3 ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအနီး 36 
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အနံ့အသက်နှင့်အခုိးအေငွ့ 

(ဂ-၂) ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်သည့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက ်

ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား မီးဖုတ်ခြ ငး်၊ ကျို ချက်သန့်စင်ခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မှုမရှိခြ ငး်၊ ဓာတ်ေဆးများသုံးစွဲမှု မရှိခြ ငး်တို့ေကြ ာင့် အခုိးအေငွ့နှင် ့အနံ့ 

အသက်များ ထွက်ရှိခြ ငး် မရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတွင ်အခိုးအေငွ့အနည်းငယ် ထွက်ရိှေသာ် 

လည်း ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ယမ်းခဲွမှုအကိမ်အေရအတွက်နှင့် ယမ်းခဲွရာတွင ်အနက် 

(၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်ရှိေသာ မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနသည့် ေမြ ေအာက်လိှုဏ ်

ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်နငှ့် အင်းသားများ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန ်ေလမှုတ် 

စက်များဖြ င့် မှုတ်ထုတသ်န့်စင်ခြ ငး်ေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းေစသည် ့ အမှုန်အမွှား 

များ၊ အနံ့အသက်နှင့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာေရွးချယ်ရသည့်အေကြ ာင်းအရင်း 

(ဂ-၃) ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းအား အုပ်ချုပ်မှုရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း၊ 

အနီးတငွ ် တိုငး်တာ စစ်ေဆးခဲ့ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးသည့် အေကြ ာင်း 

ရင်းမှာ လုပ်ကွက်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုများေနထိုင်သည့်ေနရာအနီးတွင် ေလထ ု

ညစ်ညမ်းမှု ရှ/ိမရှိ သိရှိေစရန်အတကွ် ေရွးချယ် တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည။် 

ဝန်ထမ်းများ အသက်ရှုလမ်းေကြ ာင်းဆိုင်ရာေရာဂါများ မဖြ စ်ပွားေစေရးအတွက ်

ေလထုအရည်အေသွးအား အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ ်

မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွးတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းေဆာင် 

ရွက်ရန ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာသည့်ေနရာ၏ ေမြ ပုံအညွှန်းမှာ 

Latitude: 22°44'54.99"N, Longitude: 96° 6'9.23"E   ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ထုအေခြ အေန 

(ဃ) အေပါ်ယံလွှာမှာ အနီရင့်ေရာင်ရှိ သက်ရင့်နုန်းေမြ များ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေအာက်ပိုင်းတွင် 

အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမုိဒ်ေကျာက်များနှင် ့ သလင်းေကြ ာများကို ေတွ့ရှရိပြ းီ၊  ပြ တ်ေရွှ့များ 

အတွင်း ေရွှပါဝင်ေသာ သလင်းေကြ ာများ တိုးဝင်ဖြ စ်ထွန်းေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ TPK- 

104 လုပ်ကွက်အတွင်း ထုတ်လုပ်မှုမြ န်ဆန်ေစရန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် သက်သာ 

ေစရန ် ေလးပငအ်င်းများမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား အင်းပြ င်ပသို့ 
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ထုတ်ယူခြ ငး်မပြ ုဘဲ တးူေဖာ်ပြ းီေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း  ပြ န်လည်ဖြ ည် ့

ေနခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ ေလးပင်အင်းများအနက်မ ှ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မ ှ

ေမြ ေအာက်စိမ် ့ထွက်ေရ(GW-2)(Mine Drainage Water)ထွက်ရှိေနခြ င်း  ဖြ စ်ပြ းီ၊ 

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ ်

လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါ 

သည်။ ေမြ ေအာက် ေရများအား အင်းသားများ ချိုးေရသုံးေရအဖြ စ ်အသုံးပြ ုေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ TPK- 104 လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုမ ှထွက်ရှိေသာ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်၊ စွန့်ပစ်ေရများေကြ ာင့် ေမြ ထုညစ်ညမ်းေစမှု နည်းပါးမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ TPK-104 လုပ်ကွက်အတွင်း ဂိတ်တ(ဲ၂)၊ လုံခြ ုံေရးဝန်ထမ်းအိမ်များအနီးမ ှ

ေမြ သားနမူနာများ ေကာက်ယူ၍ ကိုယ်စားပြ ု နမူနာထုတ်ယူကာ မန္တေလးမြ ို့ရှ ိ

စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာန (ေမြ ယာအသုံးချေရးဌာနခွဲ)သို့ ပို့၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ဓာတ်ခွဲစမး်သပမ်ှုအေဖြ အရ pH(8.78) ဖြ စ်ကာ ထုံးဓာတ(်alkine)အသင့်အတင့်ရှိ ပြ းီ၊ 

အပင်များအတွက် အဓိကလိုအပ်ေသာေမြ သြ ဇာ(nutrients)များဖြ စ်သည့် ပိုတက် 

စီယမ(်K2O, K+)၊ မဂ္ဂနီစီယမ်(Mg++ ), ကယ်စီယမ(်Ca++), ေဖာ့စ်စဖိတ(်P2O5) 

ပါဝင်မှုများေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ အပင်များကးီထွားမှုကို အားေပးေသာ 

ဓာတ်များဖြ စ်သည် ့ နိုက်ဒြ ိုဂျင်ဓာတ်ပါဝင်မှုမှာလည်း  မြ င့်မားပြ းီ၊ ေအာ်ဂဲနစ် ကာဗွန ်

ပါမှုမှာ နည်းပါးေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ေတွ့ရှိရသည် ့

အေပါ်ယံေမြ လွှာများမှာ သဲနုန်းဆန်ေသာ ေမြ ဆီလွှာများ  ဖြ စ်ေကြ ာငး် ေတွ့ရိှ ရပါ 

သည်။ 
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ေမြ ဆီလွှာနမူနာေကာက်သည့်ေနရာနှင့်ေရွးချယ်ရသည့်အေကြ ာငး်အရငး် 

(၁) ေမြ နမူနာေကာက်ယူစစ်ေဆးခြ ငး်အား ဂိတ(်၂)၊ လုံခြ ုံေရးဝန်ထမ်းအိမ်များအနးီ 

Latitude: 22°44'56.91"N, Longitude: 96° 5'59.59"E ေနရာမှ ေမြ သား 

နမူနာများ ေကာက်ယူ၍ ကိုယ်စားပြ ုနမူနာထုတ်ယူကာ မန္တေလးမြ ို့ရှ ိ စိုက်ပျိုးေရး 

ဦးစီးဌာန (ေမြ ယာအသုံးချေရးဌာနခွဲ)သို့ ပို့၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းမေဆာင်ရွက်သည့် 

ေနရာမှ ေမြ အရည်အေသးွအား ထိခိုက်မှု ရှိ/မရိ ှသိရှိေစရန်အတွက ်၎င်းေနရာအား 

ေရွးချယ်စမ်းသပ်ခဲ့ ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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ေဂဟစနစ် 

(င) လုပ်ကွက်နယ်ေမြ ၏ ေတာေတာင်အေခြ အေနနှင့် ေဂဟစနစ်  ဖြ စထ်ွန်းမှု အေခြ  

အေနများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းဖြ စ်ပါသည် - 

ေတာေတာင်အေခြ အေန 

(င.၁) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား 

လုပ်ကွက်(TPK-104)လုပ်ကွက်သည ်သစ်ေတာကိုးဝိုငး်၊  ကိုးပြ င်ကာကွယ်ေတာများ 

အတွင်း ကျေရာက်ခြ င်းမရှိပါ။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင် လူေနေကျးရွာများ 

တည်ရှိေနပြ းီ၊ လုပ်ကွက်အတွင်း အဖိးုတန်အပင်များ ေပါက်ေရာက်ေနခြ ငး် မရှိပါ။ 

ေလးပင်အင်းများ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်များ၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံနှင့်လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ရာတွင် 

အသုံးပြ ုထားေသာ ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်းမှာ (၈)ဧကခန့်  ဖြ စ်ပါသည။် ကျန်ေသာ 

ေမြ ေနရာများတွင် ေပါကေ်ရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပငမ်ျာအား ထိန်းသိမ်းထား 

ပါသည်။ 

ဇီဝမျို းစုံမျို းကွဲများ 

(ဂ.၂) လုပ်ကွက်ပတ်လည်တွင် အခြ ားေရွှလုပ်ကွက်များနှင် ့ ေကျးရွာများတည်ရှိခြ ငး်၊ ေဒသ 

မှာလည်း ေရွှေတာဖြ စ၍် ေရွှတူးေဖာ်သူများေနထိုင်မှုများခြ င်းတို့ေကြ ာင့် လုပ်ကွက် 

နှင့် ဆက်စပ်ေဒသတွင် တိရိစ္ဆာန်များ ေနထိုင်ကျက်စားမှု မရှိေကြ ာင်းေတွ့ ရှရိပါသည်။ 

လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

(စ) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား 

လုပ်ကွက်(TPK-104)သည် မန္တေလးတုိငး်ေဒသကီး၊  ပြ င်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့ 

နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-

104)အနီးတွင ်ကွင်း(၃၀)၊ ဝက်ေသ၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာများ တည်ရှိပြ ီး၊ ေရွှလုပ်ကွက် 

(TPK-104)အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ေနရာမှ ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာသို့ 

(၁.၈)မိုင်ခန့်၊ ဝက်ေသေကျးရွာသုိ့ (၀.၆)မိုင်ခန့်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာသုိ့ (၀.၃)မိုင်ခန့် 

ကွာေဝးပါသည်။ အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဖက်ရှည်ေကျးရွာ  ဖြ စ်ပါသည်။ ကွင်း(၃၀)နှင့် 

ဝက်ေသေကျးရွာမှာ လုပ်ကွက်၏ အေရှ့ေမြ ာက်ဘက်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာမှာ 

လုပ်ကွက်၏ အေနာက်ဘက်တွင် တည်ရှိေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ် မှစ၍ 

၎င်းေဒသရှိ ေဒသခံများနှင် ့ အနယ်နယ်အရပ်အရပ်မှ အေခြ ချေနထိုငသ်ူများသည် 
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တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ေရွှလုပ်ငန်း နှင် ့ အသက်ေမွးဝမ်းေကြ ာငး်  ပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အချို့ေဒသခံများမှာ ေရွှတူးေဖာ ် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများတွင ် ေန့စား/ဖက်စပ် 

ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဒသခံအများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာ၊ ဝက်ေသေကျးရွာနှင့် ဖက်ရှည်ေကျးရွာတို့၏ လူမှု 

ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးနှင့် လုံခြ ုံမှု အေခြ အေနများအား တင်ပြ  

အပ်ပါသည် - 

ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအေခြ အေန 

၁။ အိမ်ေခြ နှင့်လူဦးေရစာရင်း 

အိမ်ေခြ  

 

၁၃၈၅  

 

လုံး 

လူဦးေရ စုစုေပါင်း ၅၁၅၄  ဦး 

ကျား ၂၅၀၄  ဦး 

မ ၂၆၅၀  ဦး 

၂။ လူမှုစီးပွားအေခြ အေန 

ကုန်သည်နှင့်ေစျးေရာင်းသူဦးေရ 

  

၁၀၀  

 

ဦး 

 ေရွှလုပ်ငန်းရှင(်ကုမ္ပဏ)ီ       ၃  ဦး 

 ေတာင်သ ူ     ၂၀  ဦး 

 မှီခို ၂၀၅၄ ဦး 

 ေကျာင်းသား ၁၇၀၀ ဦး 

 သက်ကးီရွယ်အိ+ုခေလး ၃၅၄ ဦး 

 ေဒသေရွှနှင့်ကျဘမ်းလုပ်သား ၂၉၈၀ ဦး 

၃။ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုေရး   

 အထက်တန်းေကျာင်း ၁  

 ဘုန်းေတာ်ကီးသင်စာသင်ေကျာင်း ၂  

 ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွ ဲ ၁  

  ကြ က်ေခြ နီရုံးခွဲ ၁  

 နာေရးကူညီမှုအသင်း ၂  

၄။ လုံခြ ုံေရး   

 အရန်မီးသတ်ရုံး ၁  
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 ရဲကင်းစခန်း ၁  

 နယ်ေမြ လှုပ်ရှားစစ်ေကြ ာင်း ၁  
 

ဝက်ေသေကျးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအေခြ အေန 

၁။ အိမ်ေခြ နှင့်လူဦးေရစာရင်း 

အိမ်ေခြ  

 

၈၀၀  

 

လုံး 

လူဦးေရ စုစုေပါင်း ၃၇၅၀ ဦး 

ကျား ၁၅၈၀  ဦး 

မ ၂၁၇၀  ဦး 

၂။ လူမှုစီးပွားအေခြ အေန 

ကုန်သည်နှင့်ေစျးေရာင်းသူဦးေရ 

  

၈၀  

 

ဦး 

 ေရွှလုပ်ငန်းရှင(်ကုမ္ပဏ)ီ      ၄  ဦး 

 ေတာင်သ ူ     ၁၂  ဦး 

 ေဒသေရွှနှင့်ကျဘမ်းလုပ်သား ၁၅၂၀ ဦး 

၃။ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုေရး   

 ဘုန်းကးီေကျာငး် ၁  

 ဘုန်းေတာ်ကီးသင်စာသင်ေကျာင်း ၁  

 ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွ ဲ ၁  

 အလယ်တန်းေကျာင်းခွဲ ၁  

  ကြ က်ေခြ နီရုံးခွဲ -  

 လူမှုကူညီမှုအသင်း ၂  

၄။ လုံခြ ုံေရး   

 အရန်မီးသတ်ရုံး ၁  

၁။ အိမ်ေခြ နှင့်လူဦးေရစာရင်း 

အိမ်ေခြ  

 

၈၀၀  

 

လုံး 

ဖက်ရှည်ေကျးရွာ လူမှုစီးပွားအေခြ အေန 
၁။ အိမ်ေခြ နှင့်လူဦးေရစာရင်း 

အိမ်ေခြ  

 

၈၁၅ 

 

လုံး 

 လူဦးေရ စုစုေပါင်း ၂၃၁၀ ဦး 
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 ကျား ၉၂၀ ဦး 

 မ ၁၃၈၀  ဦး 

 ေကျာင်းသား ၃၀၀ ဦး 

၂။ လူမှုစီးပွားအေခြ အေန 

ကုန်သည်နှင့်ေစျးေရာင်းသူဦးေရ 

  

၇၅  

 

ဦး 

 ေရွှလုပ်ငန်းရှင(်ကုမ္ပဏ)ီ      ၂  ဦး 

 ေတာင်သ ူ     ၂၈  ဦး 

 ေဒသေရွှနှင့်ကျဘမ်းလုပ်သား ၆၀၀ ဦး 

၃။ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုေရး   

 ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း ၁  

 အစိးုရမူလတန်းေကျာင်း ၁  

 ဘုန်းေတာ်ကီးသင်အလယ်ေကျာင်း ၁  

 ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွ ဲ ၁  

  ကြ က်ေခြ နီရုံးခွဲ -  

 သုခဘုံလူမှုကူညီမှုအသင်း ၁  

၄။ လုံခြ ုံေရး   

 အရန်မီးသတ်ရုံး ၁  

 ရဲကင်းစခန်း -  

စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

(ဆ) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား 

လုပ်ကွက်(TPK-104)သည် မန္တေလးတုိငး်ေဒသကီး၊  ပြ င်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့ 

နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ လုပ်ကွက်ပတ်လည်တွင ်

ယဥ်ေကျးမှုနယ်ေမြ နှင့် ဿာသနာ့နယ်ေမြ ပါဝင်မှုမရှိပါ။ အခြ ား ေရွှလုပ်ကွက်များနှင် ့

ဝက်ေသ-ဖက်ရှည်ေကျးရွာတို့ ဆက်စပ်တည်ရှိေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ မျက်နှာပြ င် 

သွင်ပြ င်မှာ ေမြ ပြ န့်များဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်မှာ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယအ်တွင်း တညရ်ှ ိ

 ပြ ီး၊ ေမြ မျက်နှာပြ င်အမြ င့်မှာ ပင်လယ်ေရမျက်နှာပြ င်မှ (၉၀)မီတာမှ (၃၀၀)မီတာ 

အတွင်း ရှိပါသည်။ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၏ (၂၀၀၉-၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွင်း အမြ င့်ဆုံး 

အပူချိန်မှာ (၄၁)  ိC ၊ ပျှမ်းမျှ အပူချနိ်မှာ (၃၆)  ိC နှင့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၃၂)  ိC 



54 
 

ခန့်ဖြ စ်ပါသည်။ မိုးေရချိန်မှာ (၂၀၀၈-၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွင်း အများဆုံး(၁၈၀)မီလတီာ 

ခန့်ဖြ စ်ပြ ီး၊ (၂၀၁၉)ခုနှစ်၊ ေမလမိုးေရချိန်မှာ (၂၈၀)မီလီတာခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။  

            သပိတ်ကျင်းမြ ို ့နယ၊်(၂၀၀၉-၂၀၁၉-ေမလ)အမြ င့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်ပြ ဂရပဖ်် 

 

             သပိတ်ကျင်းမြ ို ့နယ၊်(၂၀၁၀-၂၀၁၉)ခနုှစ်အတွင်း ပျှမ်းမျှမိုးေရချိန ်ပြ ဂရပ်ဖ် 
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ထိခုိက်မှုနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

၈။ ေရွှပြ ည်သာကုမ္ပဏီ၏ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ် 

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေ ကြ ာင့် လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်အလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် 

အချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက်ဇယား(Risks Assessment)အား ေနာက် 

ဆက်တဲွ(ဃ) ဖြ င့်ပးူတွတဲင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 ဆူညံသံ 

(က) ေရွှပြ ည်သာကုမ္ပဏီ၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် ေရွှသတ္တ ုရိုင်း 

တူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင် 

သည့်အရင်းအမြ စ်များနှင် ့ ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များမှာ 

ေအာက်ပါ အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ် 

(က-၁) သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ခြ င်းအဆင့်တွင် လွန်တူးခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် 

စွန့်ပစ်ေမြ စာများသယ်ပို့ခြ ငး်နငှ့် မီးစက်၊ ေရစက်စသည့် စက်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲ ခြ င်း 

စသည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှုများ  ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အဓိကဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုဖြ စ်ေပါ်ေစသည့်အဆင့်မှာ ယမ်းခွဲခြ င်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရကွ်ခြ ငး်မ ှ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ ငး်နငှ့် 

သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှ 

သတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ုအသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်း 

များ တးူေဖာေ်နခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခဲွရာတွင ် အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်တွင ်

မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲခြ င်း 

လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ ကန့်သတ်သံုးစွဲ ခြ င်း၊ 

Detonating Relay များ အသုံးပြ ု၍ ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ အင်းများအား တစအ်င်းပြ ီးမှ 

တစ်အင်းယမ်းခဲွခြ င်းတို့ေကြ ာင့် ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှု  ဖြ စ်ေပါ်မှုမှာ အမျို းသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆူညံသံနှင် ့

တုန်ခါမှု သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေကြ ာင်းေတွ့ ရှိရပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများ 

အရ ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အနီး ဆူညံသံမှာ(69.1)dB နှင့် 
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တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာရှိပါသည်။ ယမ်းခွဲရန် အင်းနံရံတငွ ်အချင်း(၁/၂)လက်မ 

နှင့် အနက(်၂)ေပရှိ ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း တူးေဖာ်၍ (၈)လက်မခန့်  ယမ်းသိပ်မည်  ဖြ စ ်

ပါသည်။ တစ်ကိမ်ယမ်းခွဲရန် ယမ်းသုံးစွဲမှုမှာ (၄)ကီလိုဂရမ်ခန့်သုံးစွဲခြ ငး်  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ ယမ်းခွဲခြ ငး်အား အင်း(၁)အင်းတွင် (၃)ရက်(၂) ကမိ၊် တစ်နှစ်လျှင(်၈)လ 

ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရမည့်ေကျာက်၏ 

သိပ်သည်းဆေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှု ပမာဏအား ေပြ ာင်းလဲသံုးစွဲရခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ညေနပိုင်း(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီအတွင်း ယမ်းခွဲမည့်အချိန်သတ်မှတ်ပြ းီ၊ ယမ်းခွဲ 

မည့်အင်းများအား သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်၍ ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့ 

ကို သတိေပးေရှာင်ရှားေစမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ အင်း(၁)အင်းနှင် ့ (၁)အင်း (၁၅)မိနစ် 

 ခြ ား၍ ယမ်းခွဲခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ 

(က-၂) သတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု မရှိ 

ေစေရးအတွက်  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်သည် ့ ဆူညံသံနှင် ့ တနု်ခါမှုများ ေလျာန့ည်းသက်သာ 

ေစရန ်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည ်- 

(၂.၁) လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်လာနိုင်သည ့် ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှုများအား 

အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆူညံသံ နှင် ့

တုန်ခါမှုအား သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း ရှိေစေရးအတွက ် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ 

(၂.၂) မီးစက်၊ ေလစက်၊ ဝင်+့ေမာ်တာ စသည့် စက်ပစ္စည်းများအား အသံလုံရန ် စီမ ံ

ေဆာင်ရွက်ထားေသာ စက်များအား ေရွးချယ်အသုံးပြ ုပါမည်။ 

(၂.၃) ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း၌ သာ ေဆာင်ရွက ်

 ခြ ငး်၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုများအား ကန့်သတ်သံုးစွဲ ခြ င်း၊ ယမ်းခွဲမည့်အချိန်၊ ေနရာသတ်မှတ်၍ 

သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ ေထာင်ထားခြ ငး်၊ ကန့်သတ်ေမြ ေနရာသတ်မှတ်ထားခြ ငး် 

တို့အား ေဆာင်ရွက်ထား ရှိပါမည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင ်

သိမ်းဆည်းသုံးစွဲမှုအေခြ အေနများအား (၆)လတစ်ကိမ် ကာကွယ်ေရးပစ္စည်း ထုတ ်

လုပ်ေရးစက်ရုံနှင့် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရိှပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စစ်ေဆးမှုများအား 

ခံယူခြ ငး်၊ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူ သိုေလှာင်သံုးစွဲမှုများအား 
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ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားေဆာင်ရွက် ခြ ငး်၊ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက် 

များအား တိကျစွာလိုက်နာမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်များတွင် ယမ်းခဲွသည် ့အင်း 

အနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု  ဖြ စ်ေပါ်မှုမှာ အမျိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆူညံသံ 

သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း၌သာရိှပါသည်။ တုန်ခါမှုမှာလည်း သတ်မှတ်စံချနိ်စံညွှန်း 

(0.02)ft/sec2 အတွင်းရှိပါသည်။ 

(၂.၄) ေပါက်ကွဲအင်ဂျင်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများတွင် အင်ဂျင်မ ှ ေလအဝင် နှင် ့ ေပါက်ကွဲပြ ီး 

အင်ဂျင်အထွက်တို့တွင ်အသံထိန်းကိရိယာများ တပ်ဆင် ထားပါမည်။ 

(၂.၅) ညအချိန ် စက်ပစ္စည်းများသုံးစဲွမှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ် စီမံေဆာင်ရွက ် ပါ 

မည်။ 

 ေရအရည်အေသွး 

(ခ) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေမြ ေပါ်ေရနှင့်ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်း 

ေစနိုင်သည့်ထွက်ရှိသည့် အရင်းအမြ စ်နှင် ့ ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ထွက်ရှိသည့်အရင်းအမြ စ် 

(ခ.၁) ေရွှပြ ည်သာကုမ္ပဏီ၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ေမြ ေပါ်ေရနှင့် ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် 

စွန့်ပစ်ေရထွက်ရှိသည့် အရင်းအမြ စမ်ျားမှာ သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ေနသည် ့ေလးပင ်

အင်း(Shweya-2)မှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများ၊  ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-

104) နှင် ့ တစဆ်က်တစ်စပ်တည်း တည်ရှိေသာ ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်းမှ 

လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများနှင့် တးူေဖာ်ပြ းီ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမှ ေမြ ေအာက် 

စိမ့်ထွက်ေရများ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ လုပ်ကွက်(၂)ကွက်အတွင်း 

မှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-1, GW-2)နှင် ့ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104) 

အတွင်း  ဖြ တ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေရ(SW-2) အရည်အေသွးများမှာ အမျိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်၊ 

အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေကြ ာင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေကြ ာငး် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေရွှ 

လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်းမှ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်မ ှလုပ်ငန်း သုံး 
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ေရများမှာ pH-7.5 ရှိပြ ီး၊ Suspended Solid ပါဝင်မှုမြ င့်မားပြ းီ၊ အခြ ားသတ္တ ု 

အညစ်အေကြ းများ ပါဝင်မှုမရိှေကြ ာငး် ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံး စွန့်ပစ်ေရများ 

အား အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံတွင်  ပြ န်လည်အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

(ခ.၂)  ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104), (TPK-105)များမှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက ်

ေရများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား ေမြ ေပါ်ေရနှင် ့ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု 

မရှိေစေရးအတွက် ေလျာ့ချမည့် နည်းလမ်းများမှာ - 

 ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၊ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ 

ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine Drainage Water), ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-

105)၊ တူးေဖာ်ပြ းီအင်းေဟာငး်(Inclined Adit)မ ှ လုပ်ငန်းသုံးေရအဖြ စ်အသံုးပြ ု 

ေသာ ေမြ ေအာက်စိမ်ထ့ွက်ေရ(Mine Drainage Water), လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ 

ကန်(Recycled Process Water)နှင် ့ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)မ ှ  ပြ ငပ် 

သို့စီးထွက်ေသာ ေချာင်းေရအရည်အေသွးများ အပတ်စဥ် ချဥ်ဖန်ဓာတ်(pH)အား 

စစ်ေဆးခြ ငး်၊ (၆)လတစ်ကိမ် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး 

(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်အရည်အေသွးပါ Parmeters များအား 

ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ပါမည်။ 

 ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၊ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ 

ေမြ ေအာက် စိမ့်ထွက်ေရများမှာ pH-7.5 , Total Suspended Solid-12 mg/lit , 

နှင့် Iron(Fe) & Metal Impurities ပါဝင်မှု နည်းပါးသည့်အတွက် အင်းအနီး 

တည်ေဆာက်ထားေသာ သံကန်(၈'x၄'x၄')အတွင်း ထည့်၍ ဝန်ထမ်းများ အေထွေထွ 

သုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ဝန်ထမ်းများ ချို းေရသုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုသည့် အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ 

ထွက်ရှိမှုမှာ တစရ်က်လျှင် <(၄၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပြ ီး၊ ေရစုကန်(၁၆'x၈'x၄')မှ တစဆ်င့် 

အစားထိုးစိုက်ခင်းနှင့် ပျို းပင်များ ေရေလာင်းရာတငွ ်အသုံးပြ ုပါသည်။ ေရစုကန်အား 

ေဘးနံရံများနှင့် ေအာက်ေခြ တွင် (၂)ေပထု ရွှံ့ေစးေမြ  များဖြ င် ့ဖိသိပ်၍ ေဘးနံရံများ 

နှင့်ေအာက်ေခြ မှ ေရစိမ့်ထွက်ခြ င်း မရှိေစရန်ပြ ုလုပ်ထားပါမည်။  
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 ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)တွင် အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင် ့ CIP စက်ရု ံ

အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းသုံးေရများအား တးူေဖာ်ပြ းီ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း 

(Old Inclined Adit)မှ ေရတင်စက်များဖြ င့် စုပ်ယူအသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ေအာက်ေရမှာ pH-7.2 , Total Suspended Solid-38 mg/lit , နှင့် Iron(Fe) & 

Metal Impurities ပါဝင်မှု နည်းပါးသည့်အတွက် အင်းအနီး တည်ေဆာက်ထားေသာ 

မိုးကာကန်(၁၆'x၁၆'x၆')နှင် ့ မိုးကာကန်(၁၆'x၂၄'x၆')များအတွင်း ထည့်၍ အမြ ှု ပ ်

ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင် ့  CIP စက်ရုံတို့အတွက် လုပ်ငန်းသုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုေနခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)တွင ်တစ်ရက်လုပ်ငန်းသုံး ဖြ ည့်စွက် 

ေရသုံးစွဲမှုမှာ (၆၄၀၀)ဂါလံခန့်အသုံးပြ ုပါသည်။ အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင် ့  CIP 

စက်ရုံမှ ထွက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား စွန့်ေမြ စာနှင်စ့ွန့်ပစ်ေရအနည ်

ထိုင်ကန်တည်ေဆာက်၍ ေရကြ ည်အား လုပ်ငန်းတွင်ပြ န်လည်အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ ်

ပါသည်။ စွန့်ေမြ စာနှင့်စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်မှာ (၁၆၀'x၂၄၀'x၆')အရွယ်အစား 

တည်ေဆာက်ထားခြ င်းဖြ စပ်ါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာနှင့်စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်၏ 

ေဘးနံရံများအား (၃)ေပထု၊ ေအာက်ေခြ အား (၄)ေပထုရွှံ့ေစးေမြ များ  ဖြ င့် ဖိသိပ်၍ 

ေဘးနံရံနှင့်ေအာက်ေခြ မှ ေရစိမ့်ထွက်ခြ င်း မရှိေစရန်  ပြ ုလုပ်ထားပါသည်။Latitude: 

22°45'0.50"N, Longitude: 96° 6'11.85"E တွင် တည်ေဆာက်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

ေလအရည်အေသွး 

(ဂ) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်အတွင်း ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ေလထုညစည်မ်းမှု  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်သည့် ထွက်ရှိသည့် အရင်း 

အမြ စ်များနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးအတကွ် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံများမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

ထွက်ရှိသည့်အရင်းအမြ စ် 

(ဂ.၁) ေလထုညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် အဓိကအရင်းအမြ စ်မှာ လွန်ေဖာက်ခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲခြ င်း၊ 

သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပုိ့စုပုံ ခြ င်း၊ ေလစက်၊ မီးစက်၊ ေဖာက်စက် အစရှိသည့် စက်ပစ္စည်း 

များသုံးစွဲခြ င်းတို့မှ ဓာတ်ေငွ့ နှင့် အမှုန်အမွှားများ ထွက်ရှိနိုင် ခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အနံ့အသက်ထွက်ရှိေစမည့် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက ် ခြ င်းမရှိပါ။  
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ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

(ဂ.၂) ေလထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

 ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာရ်ာတွင် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 အခိးုအေငွ့ များ ထွက်ရှိမှု ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက ် တူးေဖာ်ေနသည့် သတ္တ ုရိုင်း၊ 

ေကျာက်သားအမျိုးအစားအလိုက်လုိအပ်မှ ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရကွ ်

ပါမည်။ ယမ်းခွဲခြ င်းအား ေမြ ေအာက်လိှုဏ် ေခါင်းများအတွင်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 အင်းများအား (၁၅)မိနစ်ခြ ား၍ ယမ်းခွဲမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲပြ းီ ထွက်ရှိေသာ 

အခိးုအေငွ့ များအား ေလမှုတ်စက်များအသုးံပြ ု၍ ေလမှုတ်သွင်းခြ င်းဖြ င့် ေလထု 

ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ယမ်းေငွ့ထွက်ရှိမှု နည်းပါးေစေရးအတွက် သုံးစွဲသည့်ယမ်းပမာဏအား သတ္တ ုသိုက် 

အမျို းအစားအလိကု် အနည်းဆုံးလိုအပ်မည့်ပမာဏကို ကန့်သတ်သံုးစွဲမည်  ဖြ စ်ပြ းီ 

ယမ်းသုံးစွဲမှုအား (4) kg/round ခန့်သာ သုံးစွဲေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ေမြ သားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ယမ်းခဲွရာတွင် လည်းေကာင်း 

ေလတိုက်နှုန်း၊ ေလတိုက်သည့်လားရာများအား တွက်ချက်၍ ဆက်စပ်ေဒသရှ ိ

ေကျးရွာများနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတွင ် အမှုန််အမွှားများနှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု 

သက်သာေစေရးအတကွ် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း၊ အင်းများအနီး 

ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထား ပါမည်။ 

 စက်ပစ္စည်းများသုံးစဲွမှုတွင် အနည်းဆုံးအေရအတွက်ဖြ င် ့အသုံးပြ ု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် အခိုးအေငွ့ထွက်ရှိမှု အနည်းဆုံး ဖြ စသ်ည့် စက်ပစ္စည်း 

များ ဝယ်ယူအသုံးပြ ုပါမည်။ 

 သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူပို့ေဆာင်သည့်လမ်းများတွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာ 

စစ်ေဆး၍ လိုအပ်ပါက ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင် ့ မရှိေစေရးအတွက် ေရဖြ န်းခြ ငး်နှင့် 

ေကျာက်ခင်းလမ်းခင်းခြ င်းလုပင်နး်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

 ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းအား (၆)လတစ်ကိမ ် တိုင်းတာစစ်ေဆး 

ပါမည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် Parameter များမှာ CO, NO2, NO, SO2, HCN, 



61 
 

PM10, PM2.5 တို့  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွးအား အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိုင်ရာအရည် အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည် အေသွး 

အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွမှု 

 (ဃ) ေရွှသတ္တ ုအေသးစား တးူေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တငွ ် ေမြ ေအာက်တးူေဖာမ်ှု 

နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်းများဖြ င် ့ ေရွှသတ္တ ုတူးရိုင်းများ တူးေဖာ်ခြ င်း 

လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအဖြ စ ် စွန့်ပစ်ေကျာက်နှင့် 

ေမြ ေအာက်ေရများ ထွက်ရှိပါသည်။  

စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရိှမည့်အရင်းအမြ စ ်

(ဃ.၁) စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင်(၆)တန်ခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက် 

များမှာ ထုံးေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့်နှင့် သံေအာက်ဆိုဒ်များဖြ စ်ပြ ီး၊ ေမြ ဆလီွှာ 

နှင့် ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရများအား ညစ်ညမ်းေစမှုနည်းပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက် 

ပုံများအား စနစ်တကျစုပုံ ခြ ငး် မပြ ုပါက စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ပြ ိုကျခြ င်း၊ မိုးကာလနုန်း 

အနည်အနှစ်များ တိုက်စား၍ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသရှိ ေရစီးေရလာ 

များ ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(ဃ.၁.၁)စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စွန့်ပစ်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် နိုင်သည့်အချက်များအား 

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများမာှ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည် - 

 ေရွှေကြ ာသို့ မေရာက်မီ တူးေဖာ်ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား မိုင်းပိတ်သိမ်း 

ရာတွင် ပင်မဆင်းတွင်းများ  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ရန်အတွက် ထွက်ရှိသည့်ေလးပင်အင်းများ 

အနီးတငွ ် အလျား(၂၄)ေပ၊ အနံ(၁၆)ေပ ေမြ ေနရာတွင် အမြ င့်(၈)ေပသတ်မှတ ် ၍ 

စုပုံထားပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံပြ ို ကျ တိုက်စားမှုမရှိေစေရးအတွက ် (၆၀)ဒီဂရ ီ

ေလျာေစာက်ပြ ုလုပ်ထားပါမည်။ ေရွှေကြ ာသို့ မေရာက်မီ တးူေဖာရ်ာမှ ထွက်ရှိေသာ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်မှာ (၁၀၀-၁၂၀)တနခ်န့်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၁)မှာ Shaft 

(nine-three)မှ အေရှ့ဘက်(၈၀)ေပခန့်အကွာတွင ်တည်ရိှပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက် 

ပု(ံ၂)မှာ Shaft (lucky seven)မ ှ အေနာက်ေမြ ာက်(၇၀)ေပခန့် အကွာတွင် 
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တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၃)မှာ Shaft(nine-two)မှ အေရှ့ဘက် (၁၃၀)ေပ 

ခန့်အကွာတွင ်တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၄)မှာ Shaft-4 မှ အေနာက်ဘက် 

(၄၀)ေပခန့်အကွာတွင ်တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု(ံ၅)မှာ Shaft-2(Shweya 

2) မှ အေနာက်ေတာင်ဘက်(၄၀)ေပခန့်အကွာတွင ်တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက် 

ပု(ံ၆)မှာ Shaft-3 မှ အေနာက်ဘက် (၄၀)ေပခန့်အကွာတွင် တည်ရှိ ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၇)မှာ Shaft(Amaymyitta) မှ အေနာက်ဘက် (၄၀)ေပခန့်အကွာ 

တွင် တည်ရှိပါသည်။ 

 ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်စဥ ် ေလးပငအ်ငး်(၁)အင်းမ ှ စွန့်ပစ်ေကျာက် (၁)တန်ခန့် 

ထွက်ရှိ မည်ဖြ စ်ပြ ီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ းီ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ 

 ပြ ိုကျမှု မဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့်  ပြ န်လည်ဖို့ပါမည်။  

 စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ ဒိုလိုမုိဒ်ေကျာက်များ၊ သလင်းေကျာက်များနှင့် သံေအာက ်

ဆိုဒ်ေကျာက်များဖြ စ်၍ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ  ပြ ုပြ င်ရာ တွင်အသုံးပြ ုပါမည်။ 

 စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများေပါ်တွင် မိုးကာလရွာသွန်းေသာ မိုးေရများေကြ ာင် ့ ေမြ စာများ 

တိုက်စား၍ ေဘးပတ်ဝန်းကျင်သုိ့ ေမျာပါသွားခြ င်းမရှ ိ ေစေရးအတွက် စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံေဘးတွင ် အဆင်မ့ျားေဖာ်ခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု ံ ပတ်လည်တွင် ေမြ ာငး် 

များ တူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။ 

 မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်အခါတွင် ကျန်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများအေပါ်တွင် မျက်နှာ 

 ပြ င်ညှိ၍ အေပါ်ေမြ စာဖုံးအုပ်ပြ းီ ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိုးပါမည်။ စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံေဘးတွင်လည်း ေဒသေပါက်ပင်များ၊ ေမြ ထိန်းမြ က်များ စိုက်ပျိုးထားပါ 

မည်။ 

ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု 

(င) သတ္တ ုတူးေဖာ်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု  ဖြ စ်ေစနုိင်သည် ့

ေမြ ယာအသုးံချမှု၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ ထွက်ရှိသည် ့အရင်းအမြ စ်များနှင် ့ ေလျာ့ချမည့် 

နည်းလမ်းများမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း  ဖြ စပ်ါသည်။ 

ထွက်ရှိသည့်အရင်းအမြ စ် 

(င.၁) လုပ်ကွက်အတွင်းတွင် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ဖြ င့် တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ၍် 

အေပါ်ယံေမြ ဖယ်ရှားရခြ ငး် မရှိပါ၊ ေမြ ေအာက် တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကိ ုအသုံးပြ ု၍ 
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ေလးပင်အင်း(Vertical Shaft)(၆)အင်းဖြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ ်

ထုတ်လုပ်လျက် ရှိပါသည်။ တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ေကျာက် ထွက်ရှိမှုမှာ(၆)တန်ခန့် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ ဒိုလိုမုိဒ ် ေကျာက်များ၊ သလင်းေကျာက်များနှင့် 

သံေအာက်ဆိုဒ်ေကျာက်များဖြ စ်၍  ဖြ စ်၍ ေမြ ထုညစ်ညမး်မှု မဖြ စ်ေပါ်နိုင်ေကြ ာငး် 

ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(င.၁.၂)ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ ေမြ ထုညစ်ညမး်မှု 

နည်းပါးေစေရးအတွက ်ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ - 

 ေမြ ယာအသုးံချမှု အနည်းဆုံးဖြ စေ်စေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ကွက် 

(၂၀)ဧကအနက်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ သတ္တ ုရိုင်းများတးူေဖာ်သည့် အင်း၊ စက်တဲ၊ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံတို့အတွက် အသုံးပြ ုထားသည့်ေမြ ေနရာ အကျယ်မှာ(၈)ဧကခန့်  

 ဖြ စ်ပြ ီး၊ ကျန်ေနရာများတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပင်များထိန်းသိမ်း 

 ခြ ငး်၊ အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးခြ ငး်ဖြ င် ့ ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းေအာင ်

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။   

 ေမြ ယာအသုးံချမှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တးူေဖာရ်ာတွင် 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ေမြ ထုညစ်ညမး်မှု မရှိေစေရးအတွက် သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းအဆင့်မှ ထွက်ရှိေသာ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား  ပြ ိုကျတိကု်စားခြ ငး် မရှိေစေရးအတွက် သင့်ေတာ်သည့် 

ေမြ ေနရာ ေရွးချယ်သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပု ံ ထားပါမည်။ စွန့်ေကျာက်ပုံများ 

ေပါ်တွင် မိုးကာလ ရွာသွန်းေသာ မိုးေရများေကြ ာင် ့အနည်များ တိက်ုစား၍ ေဘး 

ပတ်ဝန်းကျင်သို့  ေမျာပါသွားပြ းီ ေမြ ထုညစ်ညမး်မှု မရှိေစေရးအတွက် စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံပတ်လည်တွင် ေမြ ာငး်များ တူးေဖာ်ထားပါမည်။ 

 အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသို့ေစလွှတ်ခြ င်း မပြ ုဘဲ၊ အေထွေထွသုံး 

စွန့်ပစ်ေရစုကန်မှ စိုက်ခင်းများသို့ ေပးပို့ပါမည်။ 

 အသုံးပြ ုပြ ီးေသာ ေမြ ေနရာများအား ရှင်းလင်း၍ ေမြ ညှိပြ းီ၊ ေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်၍ အစား  

 ထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးပါမည်။ 
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ေဘးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခဲွမှု  

(စ) ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၏ 

ရည်ရွယ်ချက်သည် စီမံကိန်းမှ အသုံးပြ ုပြ ီးေသာ ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစနုိင်သည် ့

ပစ္စည်းများ၊ သိုေလှာင်ခြ င်းနှင် ့စွန့်ထုတ်ခြ ငး်များကို စနစ်တကျ စီမ ံေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများေကြ ာင် ့သတ္တ ုတွင်းဝန်ထမ်းများ အန္တရာယ် 

 ဖြ စ်ေစခြ ငး်၊ ေမြ ထု၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက် ေရများ ညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ 

ေဒသခံများအား အန္တရာယ် ဖြ စ်ေစခြ င်း၊ သတ္တဝါနှင့် အပင်မျို းရင်း  ဖြ စ်ထွန်းမှု များအား 

ထိခိုက်ေစခြ င်းစသည်ဖြ င် ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင ်တို့အား ထိခိုက်ေစနိုင်ပါသည်။  

ထွက်ရှိသည့်အရင်းအမြ စ် 

(စ.၁)ေရွှသတ္တ ုအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ ်

 ခြ ငး် လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်၍ ထွက်ရှိေသာ ေဘးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ ်

ပစ္စည်းမှာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ဆီေချာဆ ီအေဟာင်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေကြ ာင် ့ ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ခြ ငး် မရှိေစရန ်

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ - 

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းမည့်အစီအစဥ် - 

(စ.၁.၁)ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်အသုံးပြ ုရာတွင် လိုက်နာ ေဆာင်ရွက် ရမည့် 

အချက်များမှာ - 

 တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပို့ချထားပါသည်။ 

 ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်းမြ ို့၊ အမှတ်(၂)စစ်အေခြ ခံေလ့ကျင့် 

ေရးတပ်ရှိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင် သိမ်းဆည်းထားခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ တစပ်တ်လျှင် တစ်ကိမ ် လိုအပ်သည့်ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား 

ထုတ်ယူ၍ TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယီယမ်းတိုက်တွင် သိုေလှာင်သုံးစွဲပါ 

သည်။ 

 ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုရာတွင် ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန် ေစေရး 

အတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 
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 သိုေလှာင်သည့်ေနရာအနီးတွင် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မည် ့ကိရိယာများ ထားရှ ိပါမည်။ 

မီးေဘးကာကွယ်ေရးစနစ်များအားလည်း သင့်ေတာ် လုံေလာက်စွာ ထားရိှပါသည်။ 

 ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းသည့် ေသတ္တာများအား လုံခြ ုံ စိတ်ချရေသာ 

ေသတ္တာများအား အသုံးပြ ုပါမည်။ 

 အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများအား တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး လုံေလာက်သည် ့အကွာ အေဝးခြ ား၍ 

ထားသိပုါမည်။ 

 သိုေလှာင်ဧရိယာ၊ ပီပါများ၊ ဘူး၊ ပုံးများ အစရှိသည့် အန္တရာယ်ရှိ  ဖြ စ်ေစေသာ 

ပစ္စည်းများထည့်ထားေသာပစ္စည်းများကိ ု အမှတ်အသား၊ ေလဘယ် စသည် များကိ ု

အမျို းအမည် ခွဲခြ ားတပဆ်င ်ထားပါမည်။ 

 အန္တရာယ်ရှိေသာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသုိသည့်ေနရာများတွင ်ေဘးကင်း 

လုံခြ ုံစာွ အသုံးပြ ုနိုင်ေရးအတွက် သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်အား  မြ င်သာေအာင် ချိတ်ဆွ ဲထားပါမည်။  

 လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ေရဒီယိုသုံးစဲွမှုနှင့် ေဆးလိပ်ေသာက်ခြ ငး်များအား တားမြ စ ် ထား 

ပါသည်။ 

 ယမ်းသိမ်းဆည်းသည့် အေဆာက်အဦးအား အခြ ားအေဆာက်ဦးများ နှင့် သတ်မှတ် 

အကွာအေဝးတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တည်ေဆာက်၍ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ ်

ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ ်အသုံးပြ ုရာတငွ ်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထား ေဆာင်ရွက ်

ပါမည်။ 

 ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းသံုးစွဲမှု အေခြ အေနများအား 

ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံ(ကပစ)မှ (၆)လတစ်ကမိ်လာ ေရာက် စစ်ေဆးလျှက ်ရှိပါ 

သည်။ 

 ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်မည့်အစီအစဥ်  

(စ.၁.၂)ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ယမ်းနှင့်ဆက် 

စပ်ပစ္စည်းများ ထည့်ထားေသာ ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ ်

ေပါ်မှုနည်းပါးေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ  - 

 ယမ်းနှင့်ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းများကို အခြ ားပစ္စည်းများနှင့် ေရာေနှာ၍ 

မထားပ ဲယမ်းတိုက်သီးြခား ထားရှ၍ိ သိုေလှာင် သိမ်းဆည်း ထားပါသည်။ 
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 ယမ်းထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ရာတွင ် ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ ်

ရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် ့ လုပ်ေဆာင်နည်းများ အတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယမ်းထုတ်ပိုးပစ္စည်းများမှာ ကဒ်ထူပုံးများ  ဖြ စ်ပြ ီး၊ ယမ်းသိပ်ရာ 

တွင် ယမ်းကျင်းအတွင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြ ုခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ပုံးများ၊ ေသတ္တာများနှင် ့ ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ အမည ်

စာရင်းကို  မြ င်သာေအာင် ကပ်ထားပါမည်။ 

 ယိုဖိတ်မှုရှင်းလင်းခြ ငး်နငှ့် မီးသတ်ကိရိယာများကိ ု အလွယ်တကူ ရရှိေအာင် စီစဥ ်

ထားပါမည်။  

 ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ၎င်းပစ္စည်းများအသုံးပြ ုပုံကို သင်တန်း ပို့ချ ေပးထားပါမည်။ 

စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်းများစွန့်ပစ်ခြ ငး် 

(စ.၂) အမဲဆီ၊ စက်ဆီေချာဆီ အေဟာင်းများအား စွန့်ပစ်ရာတွင ် ေဘးအန္တရာယ်ရိှ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ရာတွင ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် ့ လုပ်ေဆာင်နည်းများ 

အတိုင်း လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

 အတင်/အချဧရိယာ၊  ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းေရးဧရိယာများမ ှ စက်ဆီေချာဆီများ၊ အမဲဆီ 

များနှင့် ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစေသာ ပစ္စည်းများယိုဖိတ်မှု  ဖြ စ်ပါက စုပ်ယူနိုင်ေသာ 

ပစ္စည်းများဖြ စ်သည့် လွှစာမှုန့် ၊ သဲအစ ရှိသည် တို့ကိ ုအသုံးပြ ု၍ ရှင်းလင်းပစ်ပါမည်။ 

 စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကို သီးသန့်ပီပါများတွင်ထည့်ပြ းီ ေမြ ကတုတ်နှင့် ကုန်စည ်

တငရ်န် ်အခင်းပြ ားကုိ အမာခံပြ ုလုပ်ထားေသာ ေနရာတငွ ်ထားသိ၍ု ဒုတိယအဆင့် 

ထိန်းချုပ်နိုင်ေသာ ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်ေအာင ်  ပြ င်ဆင်ပြ းီ 

ပီပါများကို ထားရှပိါမည်။  

 ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ ပစ္စည်းများအမည်စာရင်းကို  မြ ငသ်ာ ေအာင် ေပပါတွင် 

ကပ်ထားပါမည်။ 

 စက်ဆီေချာဆီများ  ပြ န်သုံးရန် မသင့်ေတာ်ပါက မီးရိှု့ ဖျက်စီးပစ် ပါမည်။ 

 ယိုဖိတ်မှု ရှင်းလင်းခြ င်းနှင် ့ မးီသတ်ကိရိယာများကုိ အလွယ်တကူ ရရှိေအာင ်

စီစဥ်ထားပါမည်။  
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 စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကို စီမံကိန်းေဒသအတွင်းရှိ မည့်သည့်ေမြ ဆလီွှာနှင့် ေရကန် 

များေပါ်တွင ်လုံးဝစွန့်ထုတ်ခြ င်းမပြ ုရပါ။ 

ေဂဟစနစ် 

(ဆ) ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမှုမှာ ၎င်းေဒသ၏ ေမြ ဆီလွှာအရည်အေသွး၊ ရာသီဥတုနှင့် 

လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေနများအေပါ်တွင ် မူတည်၍  ဖြ စေ်ပါ် 

 ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမှုအေပါ် 

တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်၍ ထိခိုက်မှုများအား  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှအေသးစား 

လုပ်ကွက်(TPK-104) နယ်ေမြ သည် စိုက်ပျိုးေမြ ၊ သာသနာ့ေမြ ၊ သုဿန်ေမြ ၊  မြ ို့ေမြ ၊ 

ရွာေမြ နှင ့် လွတ်ကင်းမှုရှိပါသည်။ ထို့အပြ င ် လုပ်ကွက်နယ်ေမြ အတွင်း အမျိုးသား 

အဆင့်၊ တိုင်းနှင့်ပြ ည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုမံျိုးကဲွ 

ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ အများပြ ည်သူဆုိင်ရာသစ်ေတာ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

ထိန်းသိမ်း ထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိရူပဆုိင်ရာထိန်းသိမ်းထားေသာ အထငက်ရ 

ေနရာများ ပါဝင်မှုမရိှပါ။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင ်အခြ ားေရွှလုပ်ကွက်များနှင့် 

ေကျးရွာများ ဆက်စပ်တည်ရှိေနခြ ငး်ေကြ ာင် ့ ရှားပါးေသာတိရိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးတုန်း 

ေပျာက်ကွယ်လုနီးပါး  ဖြ စ်ေနေသာ ရှားပါးမျိုးစိတ်များ မရှိေကြ ာငး် ေတွ့ရှိရ ပါသည်။ 

ေတာေတာင်အေခြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု 

(ဆ.၁) လုပ်ကွက်(TPK-104) နယ်ေမြ သည်  ကိုးဝိုင်း၊  ကိုးပြ င်ကာကွယ်ေတာဧရိယာများ နှင် ့

လွှတ်ကင်းမှုရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်းများဖြ င့် တူးေဖာ်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်၍ ေမြ ယာအသုးံချမှုနည်းပါးပြ းီ၊ သဘာဝေပါက်ပင်များ၊  မြ င်ကွင်းများ၊ ေဂဟစနစ် 

 ဖြ စ်ထွန်းမှုတို့အား ထိခိုက်မှုနည်းပါးေစပါသည်။ 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(ဆ.၁.၁) လုပ်ကွက်အတွင်းေပါကေ်ရာက်ေနေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များ  ပြ ုန်းတးီမှု 

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများမှာ - 

 ေမြ ယာအသုးံချမှုအနည်းဆုးံဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို 

အသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အငး်များဖြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တးူေဖာပ်ါမည။် 
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 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ေမြ ယာအသုးံပြ ုခြ င်းမရှိေသာ ေနရာများမှ သဘာဝ ေပါက်ပင် 

များအား ထိန်းသိမ်း ထားပါမည်။ 

 ေမြ ယာအသုးံပြ ုပြ ီး၊ ေမြ ဆီလွှာဆုံးရှုံးသွားေသာ ေမြ ေနရာများအား မျက်နှာပြ င်ညှိ၊ 

ေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်ပြ းီ ေဒသေပါက်ပငမ်ျား  ပြ န်လည်စိုက်ပျိုးပါမည်။ 

 ေမြ ယာအသုးံချမှုများအတွက် ဆုံးရှုးေသာသစ်ပင်များအား အစားထိုး စိုက်ပျိုးခြ ငး် 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဇီဝမျို းစုံမျို းကွဲများအေခြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု 

(ဆ.၂) အဓိကထိခိုက်မှုဖြ စ်ေစသည့်အချက်များမှာ ေမြ ယာအသုးံချမှုများ၊ သစ်ေတာသစ်ပင ်

 ပြ ုန်းတးီေစမှုများ၊ ေဒသေပါက်ပင်များအစား အခြ ားေသာသစ်ပင်များ ဝင်ေရာက ်

အစားထိုးေပါက်ေရာက်ေစခြ င်း၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ အရည်အေသွးများ 

ေပြ ာငး်လဲေစခြ ငး်၊ ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ င်းစသည့် အချကမ်ျားဖြ စပ်ါသည်။ 

အချို ့ေသာ ထိခိုက်မှုများမှာ ေရတိုကာလတွင်း ထိခိုက်ေစခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး အချို့မှာ ေရရှည ်

ေဂဟစနစ်အေပါ် ထိခိုက်ေစနိုင်ပါသည်။ လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်းရှ ိ သဘာဝ 

သစ်ေတာသစ်ပင်များ ထိန်းသိမ်းထားေသာ နယ်ေမြ  အတွင်းရှိ တရိိစ္ဆာန်များမှာ ဂျီ၊ 

ေမျာက်၊ ေတာကြ က်နှင့် ငှက်မျိုးစံုတို့  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(ဆ.၂.၁) ဇီဝမျို းစုံမျို းကွဲဖြ စ်ထွန်းမှုအေခြ အေန ထိခိုက်မှုေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ - 

 လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း မပြ ုသည့်နယ်ေမြ  သတ်မှတ်၍ ေဒသ 

အပင်မျိုးရင်းများအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ အခြ ား အရပ်ေဒသမှ အပင်မျိုးရင်းများသည ်

အေပါ်ယံေမြ ရှင်းလင်းထား ေသာေနရာများတွင် အစားထိုးေပါက်ေရာက်ပါက 

ရှင်းလင်းေပးခြ င်း၊ သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ အသုံးပြ ုထားေသာ 

ေမြ ေနရာများမှ ရှင်းလင်းပစ်ရေသာ သစ်ေတာသစ်ပင်များအတွက် အစားထိုး 

စိုက်ပျိုးခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ေဂဟစနစ်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုနှင့် ေလထု ညစ်ညမ်းမှု 

မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက ်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 TPK-105 လုပ်ကွက် သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမှ စွန့်ပစ်ေရများ  ပြ င်ပသို့ေရာက်ရှိ၍ 

ေရထု ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသုံးပြ ုပါမည်။  
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 ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုများ အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင် ရွက်မည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ဇီဝမျို းစုံမျို းကွဲဖြ င့်စပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်မှုများေလျာ့နည်းေစရန် ထိခိုက် လွယ်ေသာ 

ေနရာများတွင ် သင့်ေလျာ်ေသာ ပတဝ်န်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ေဆာင်ချက်များ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခုိက်မှု 

(ဇ) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ ငး်နှင့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား 

လုပ်ကွက(်TPK-104)သည် မန္တေလးတုိငး်ေဒသကီး၊  ပြ င်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့ 

နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-

104)အနီးတွင် ကွင်း(၃၀)၊ ဝက်ေသ၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာများ တည်ရှိပြ ီး၊ ေရွှလုပ်ကွက် 

(TPK-104)အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ေနရာမှ ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာသို့ 

(၁.၈)မိုင်ခန့်၊ ဝက်ေသေကျးရွာသို့ (၀.၆)မိုင်ခန့်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာသုိ့ (၀.၃)မိုင်ခန့် 

ကွာေဝးပါသည်။ အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဖက်ရှည်ေကျးရွာ  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင် ့ ဝက်ေသနှင့်ဖက်ရှည်ေကျးရွာ လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် 

ေကာင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျို း(၂)ရပ်စလုံး သက်ေရာက်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ေကာင်းကျိုး 

သက်ေရာက်မှုများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင်အ့လန်းများရရိှေစခြ င်း၊ ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရး 

ကိစ္စရပ်များဖြ စ်ေသာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ပညာေရး၊ ဿာသနာေရး၊ လျှပ်စစ် 

မီးရရှိေရး၊ ေသာက်သုံးေရရရှိေရး စသည်ဖြ င် ့ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအား နှစ်စဥ် 

ကျပ်သိန်း(၅၀၀)ခန့် ကုမ္ပဏီမှ လှူဒါန်းေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်စပ်် 

ေကျးရွာများတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်၍  ဖြ စ်ေပါ်သည့်ပြ ဿာနာများအား ေဒသခံ 

ေကျးရွာသူ၊ ေကျးရွာသားများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသရှိတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်း 

များ စသည်ဖြ င် ့ လိုအပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းအများနှင့် ေတွ့ဆုံ၍  ဖြ စ်ေပါ်သည့် 

 ပြ ဿာနာများ ေဆွးေနွးခြ င်းနငှ် ့  ပြ ည်သူများ၏ အကံပြ ုချက်များအား  ကြ ားနာခြ ငး်၊  

လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ထားရှိမှုများကုိ အဖွဲ့အစည်းများ 

နှင် ့  ပြ ည်သူများသုိ့ ရှင်းလင်းပြ န်ကြ ား ခြ င်း၊ လိုအပ်ပါကလည်း ေဖြ ေလျာ့ေရးကိစ္စများ 

စီစဥ် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့  လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်ေစနိုင်သည် ့အချက် 
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များမှာ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ  ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ ငး်၊ ေလထုညစ်ညမ်းေစခြ ငး်၊ ဖုန်မှုန့်များ 

ပျံ့လွင့်ေစခြ င်း၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရများ ညစ်ညမ်းေစနိုင်ခြ င်းတို့ဖြ စ်ပြ းီ ၎င်း 

အချက်တို့  ဖြ စ်ေပါ်မည့် အရင်းအမြ စ်များနှင် ့ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက ်

မည် ့အစီအစဥ်များအား အပိုဒ်-၈၊ အပိဒု်ခွဲ(က)၊ (ခ) နှင် ့ (ဂ)တို့တွင် ေဖာ်ပြ ထားပြ ိး 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ င်း 

(ဈ) ေလးပင်ကျင်းများအတွင်း သတ္တ ုတူးေဖာ်ေနစဥ် ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ ငး် 

ေကြ ာင် ့  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်သည် ့ ထိခိုက်နိုင်မှုများနှင် ့ ေလျာ့ပါး ေစေရးေဆာငရ်ွက်မည့် 

အစီအစဥ်များမှာ - 

 ထိခိုက်နိုင်မှုများ 

(ဈ.၁) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်လုပ်ငန်းအား ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း တူးေဖာ ်

မည်ဖြ စ်၍ ေမြ ေအာက်ေလပြ တေ်တာက်ပါက တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာငရွ်က် 

ေနေသာ အင်းသားမူးေမ့ခြ င်းနှင် ့ အသက်ရှုံးဆုံးခြ င်းစသည့်ဖြ င့် ေဘးအန္တရာယ်များ 

 ကုံေတွ့နုိင်ပါသည်။  

 ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(ဈ.၂) ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ ငး် မရှိေစေရးနှင် ့ ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်း ေစေရး 

အတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများမှာ -  

 ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းအတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာတွင် အင်း လုပ်သား 

များ ေမြ ေအာက်ေလရရှိေရးအတွက် အဲယားကွန်ပရက်စာ သုံးလုံးထိုး(၂)လုံးစီနှင် ့

တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်(30 hp)များအား တပ်ဆင်အသုံး  ပြ ုမည်ဖြ စ်ပြ းီ အရန်အငဂ်ျင် 

တစ်လုံးထားရှိေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေလးပငအ်င်းများ တွင် တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်(၂၅ 

hp)များအား မီးစက်နှင့် ေလဖိစက်တို့တွင် တပ်ဆင်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေရာက်ရှိသည့်အနက်အထိ (၂)လက်မ ပိုက်လိုင်း(၂)လိုင်းသွယ်ယူ တပ်ဆင် ထားပြ းီ 

တစ်လိုင်းမှာ အရန်တပ်ဆင်ထားမည်  ဖြ စ်ပါမည။် ထို့အပြ င ် မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ 

တူးေဖာ်ေနေသာ ေခါင်းသားများအတွငး် ေလသန့်စင်ရန် ေလမှုတ်စက်နှင် ့(၆)လက်မ 

ပိုက်လုိင်းတပ်ဆင်ထားပါမည်။ 
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 ေလဝင် ေလထွက် ေကာင်းမွန်မှု အေခြ အေနများအား အဆိုင်းေခါင်းေဆာင ် များမ ှ

စကားေပြ ာစက်ဖြ င့်များဖြ င့် (၁၅)မိနစ် တစ်ကိမ ်စက်မှုတာဝန်ခံနှင် ့အဆိုင်းတာဝန်ကျ 

စက်မှုကျွမ်းကျင်ထ ံဆက်သွယ်သတင်းပုိ့ပါမည်။ ဆက်သွယ်ေရးလိုင်းအား  ကိုးလိုင်း 

 ဖြ င့်လည်း အရန်တပ်ဆင်ထားပါမည်။  အေရးေပါ်လိအုပ်ပါက ဆက်သားများ 

ေစလွှတ်၍ အေရးေပါ်ကယ်ဆယ် ေရးအဖွဲ့အား ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အုပခ်ျုပ်မှုရုံးရှိ ပင်မ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ထမ်းမှလည်း သက်ဆိုင်ရာသို့ အေရးေပါ် 

အေခြ အေနများအား သတငး်ပုိ့မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေနရာသတ်မှတ်၍ ေလပြ တေ်တာက်ခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါက အသုံးပြ ုနိုင်ရန ်အသက်ရှုရန်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင် ့ ေအာက်စီဂျင် ဗူးများ 

ထားရှေိပးမည်  ဖြ စ်ပြ ီး၊ ၎င်းပစ္စည်းများအသံုးပြ ုရန ်အဆိုင်းမှူးများနှင် ့လက်ေထာက် 

အဆိုင်းမှူ းများအား ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ယမ်းအသံုးပြ ုခြ င်းေကြ ာင် ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခုိက်နုိင်မှုများ 

(ည) ယမ်းခွဲရာတွင် အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပ ခန့်တွင ် မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍တူးေဖာ်ေနေသာ 

ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲခြ င်းလုပင်န်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပြ ီး၊ ယမ်းသုံးစဲွမှုပမာဏကန့်သတ်သုံးစွဲ ခြ င်း၊ Detonating Relay များ အသုံးပြ ု 

၍ယမ်းခွဲ ခြ င်း၊ အင်းများအား တစအ်င်းပြ းီမ ှ တစ်အင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

ယမ်းခွဲရန် အင်းနံရံတွင ်အချင်း(၁/၂)လက်မနှင် ့အနက(်၂)ေပရှိ ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း 

တူးေဖာ်၍ (၈)လက်မခန့်  ယမ်းသိပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ကိမ်ယမ်းခွရဲန် ယမ်း 

သုံးစွဲမှုမှာ (၄-၆)ကီလိုဂရမ် ခန့်သုံးစွဲခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲခြ င်းအား အင်း(၁)အင်း 

တွင် (၃)ရက်(၂) ကိမ၊် တစ်နှစ်လျှင်(၈)လ ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်း ခွဲရမည့်ေကျာက်၏ သိပ်သည်းဆေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှု 

ပမာဏအား ေပြ ာငး်လဲ သုံးစွဲရခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ညေနပိုင်း(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီအတွင်း 

ယမ်းခွဲမည့်အချိန် သတ်မှတ်ပြ ီး၊ ယမ်းခွဲမည့်အင်းများအား သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ 

တပ်ဆင်၍ ယမ်း ခွဲမည့်ေနရာ၊ အချနိ်တို့ကို သတိေပး ေရှာင်ရှားေစမည်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

အင်း(၁)အင်းနှင် ့ (၁)အင်း (၁၅)မိနစ်ခြ ား၍ ယမ်းခွဲခြ ငး်  ဖြ စ်ပါ သည်။ ယမ်းအသံုးပြ ု 

ေဖာက်ခွဲ ခြ င်းေကြ ာင် ့ ပတဝ်န်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများနှင် ့ ေလျာ့ပါးေစေရး 

ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများမှာ -  
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 ထိခိုက်နိုင်မှုများ 

(ည.၁) ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှု  ဖြ စ်ေပါ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်ေစနိုင်ခြ ငး်၊ ယမ်းေငွ့ 

များထွက်၍ ေလထုညစ်ညမ်းေစခြ ငး်၊ ယမ်းေဖာက်ခဲွချိန်တွင ် ကန့်သတ်ဧရိယာ 

အတွင်း ေရာက်ရှိေနပါက လွင့်စင် လာေသာခဲများ ထိမှန်၍ ဒဏ်ရာရရှိေစနိုင်ခြ င်း 

(သို့မဟုတ်) အသက်အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ခြ ငး်၊ ယမ်းများ ကိုင်တွယ်အသုံးပြ ု 

ရာတွင် ေပါ့ဆမှုများ ရှိပါက ခန္တာကိယု် အစိတ် အပုိင်းများ မီးေလာင်ေစနိုင်ခြ င်းနှင့် 

ထားသိရုာတွင် ေပါ့ဆပါက အေဆာက်အဦးများ မီးေလာင်မှု  ဖြ စ်ပွားေစနိုင်ခြ င်းတို့ 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(ည.၁) ယမ်းအသံုး ပြ ု ေဖာက်ခွဲခြ င်းေကြ ာင့် ပတဝ်နး်ကျင်အေပါ် ထိခိုက်နုိင်မှုများ ေလျာ့ပါး 

ေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများမှာ - 

 ယမ်းခွဲရာမှဖြ စ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှုအား အနီးပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရွာများ 

သို့ သက်ေရာက်ခြ င်းမရှိေစေရးအတွက် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ စံချိန်စံညွှန်း 

သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

 ယမ်းေငွ့များေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးနှင် ့ အင်းသားများ အသက်ရှု 

လမ်းေကြ ာင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် ယမ်းခဲွရာတွင် 

မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေခါင်းသားများအတွင်း ယမ်းခွဲ ခြ င်း၊ ယမ်းခွဲ ပြ းီ 

ယမ်းေငွ့များ  ပြ ယ်ေစရန် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းအတွင်းသို့ ေလမှုတ်သွင်းခြ င်း၊ 

လုပ်ငန်းရပ်နား၍ နံနက်မ ှလုပ်ငန်းများ  ပြ န်လည်စတင ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါ သည်။ 

 ယမ်းခွဲရာတွင် ယမ်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်သုံးစွဲပြ ီး တစ်ပြ ိုငန်က် ေပါက်ကွဲမှု မဖြ စ ်

ေပါ်ေစေရးအတွက် Detonating Relay များ အသုံးပြ ု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 လုပ်ကွက်အတွင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများနှင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရွာများ အေပါ် 

ယမ်းခွဲခြ ငး်မှ  ဖြ စေ်ပါ်ေသာ ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှုများေကြ ာင် ့ထိခိုက်မှုများ  ဖြ စ်ေပါ် 

 ခြ ငး် မရှိေစရန် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ အတွင်း၌သာ ယမ်းခွဲ ခြ င်းလုပ်ငန်းအား 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 
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 ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်အတွင်း  ေလးပင်အင်း(၇)ခု တူးေဖာ်မည်ဖြ စ်ပြ ီး ညဆိုင်း 

မှ ယမ်းကျင်းတူးခြ င်း၊ ယမ်းသိပ်ခြ င်းလုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ပြ းီ နံနက် (၄)နာရီတွင ်

ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းများအား တစအ်င်းပြ းီမ ှတစ်အင်း ယမ်းခဲွမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ယမ်းကျင်းများတူးခြ ငး်၊ ယမ်းသိပ်ခြ င်း၊ ယမ်းကိုးများတပ်ဆင်ခြ င်း၊ ယမ်းခွဲ  ခြ ငး်နှင့် 

ယမ်းခွဲရာ၌  ဖြ စ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုနှင့် ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်မှု 

အေခြ အေနများအား လုပ်ငန်းတာဝန်ခံများမှ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ မေတာ်တဆ ထိခိုက်နိုင်မှုများ  ဖြ စ်ပာွးမှု 

မရှိေစေရးအတွက် ယမ်းခဲွမည့်ေနရာ၊ ယမ်းခဲွမည့်အချိန်၊ ေဘး အန္တရာယ်ဖြ စ်ေပါ် 

ေစနိုင်သည့်ဇုံနယ်ေမြ များ သတ်မှတ်ေဖာ်ပြ သည့် ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်စိုက်ထ ူ

ထားပါမည်။  

 ယမ်းကျင်းတူးခြ ငး်၊ ယမ်းသိပ်ခြ ငး်၊ ယမ်းကိုးသွယ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက ် ပြ းီပါ 

က အင်းသားများအား အန္တရာယ်ကင်းလွှတ်ဇံုသုိ့ ထွက်ခွာေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အင်းတာဝန်ခံနှင့် လုပ်ငန်း ကီးကြ ပ်များ မှ စစ်ေဆးခြ ငး်၊ ေလာ်စပီကာများဖြ င် ့

သတိေပးခြ င်းတို့အား ယမ်းခွဲခြ ငး်မပြ ုမီ နာရီဝက် အလိုမှစ၍ သတိေပးနှိုးေဆာ ်ခြ ငး်၊ 

စစ်ေဆးခြ ငး် လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 ေပါ့ဆမှုများေကြ ာင် ့ မေတာ်တဆမှုများ  ဖြ စ်ပွား၍ ထိခိုက်မှုများ မဖြ စေ်ပါ် ေစေရး 

အတွက် ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူ၊ ထားသို၊ သုံးစွဲမှု လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းေပးပြ းီ ကျွမ်းကျင်ေစ့စပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများ 

အား ခန့်အပ်ေဆာင်ရွက်မည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်း မြ ို့နယ်ရှ ိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျ 

သိမ်းဆည်း သိုေလှာင ်ထားမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသို၊ 

သုံးစွဲမှု အေခြ အေနများအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေရး စက်ရုံ(ကပစ) မ ှ

(၆)လတစ်ကိမ ်လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။ 

 မေတာ်တဆမှုဖြ စပ်ွားပါက အေရးအေပါ် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင် ရွက်ရန ်

အတွက် အပတ်စဥ်တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းအမည်များအား ထုတ်ပြ န်ေကြ ညာထား 

ပါမည်။ 
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 မေတာ်တဆမှုဖြ စပ်ွားပါက ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် 

ဝန်ထမ်းများအား အေခြ ခံေရှးဦးသူနာပြ ုစုခြ ငး် သင်တန်းများကုိ ပို့ချေပး ထားပါမည်။ 

 မေတာ်တဆမှုဖြ စပ်ွားပါက အချိန်မှီ အနီးဆုံးေဆးေပးခန်း၊ ေဆးရု ံ အစ ရှိသည်တို့ 

အမြ န်ဆုံး ပို့ေဆာင်သွားနိုင်ရန် (Emergency Response Exercise)  ကိုတင် 

ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မှုများ  ပြ ုလုပ် ေဆာင်ရွက ်ထားရှပိါမည်။ 

ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ  ပြ ို ကျမှုမရိှေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

(ဋ) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း ေလးပင်အင်း(၇)အင်း တူးေဖာ်ခြ ငး်  ဖြ စ်ပြ းီ၊ ေလးပင် 

အင်း(၆)အင်းမ ှ အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပသို့ ေရာက်ရှိပြ ီး၊ မျက်နှာပြ င်(၂)ခုဖွင့်၍ 

ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများဖြ င် ့ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

ေရွှသတ္တ ုေကြ ာသို့ ေရာက်ရှိေစရန် ပင်မဆင်းတွင်းအား (၄'x၈')အရွယ်တူးေဖာ်၍ 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူသည့်အပိုင်း(၄ꞌx၄ꞌ)နှင့် အင်းသားများ အဆင်းအတက် 

 ပြ ုလုပ်သည့်အပိုင်း (၄ꞌx၄ꞌ) စသည်ဖြ င့် (၂)ပိုင်းကန့်၍  ပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ မျက်နှာ 

 ပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများအား (၅ꞌx၆ꞌ)အရွယ်အစား 

တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းနံရံများနှင့် မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ ်

ေနေသာ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများ  ပြ ိုကျ၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေပါ်မှု 

မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ထားရှိသည့်အစီအစဥ်များမှာ - 

 ေလးပင်အင်းနံရံများအား (၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ်များကို ေထာင်လိုက်ကာရံထားပြ းီ၊ (၆ꞌx၂ꞌ)ပျဥ ်

များဖြ င် ့ ေဘာင်ခတ်ကာရံထားပါသည်။ ပင်မဆင်းတွင်းအတွင်း သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပို့ 

သည့်အကန့်နှင် ့ အင်းသားများအဆင်းအတက်ပြ ုသည့်အပိုင်းများအား ပျဥ်များဖြ င့် 

ကာရံ၍ ခိုင်ခံ့ေစရန် ေဘာင်များ  ပြ ုလုပ်ထားပါသည်။ 

 အင်းသားများ အဆင်းအတက်ပြ ုလုပ်ရန် အမိုးအကာများဖြ င့် သစ်သားေလှာင်အိမ် 

 ပြ ုလုပ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ထား 

ပါသည်။ 

 ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများအား အမိုးနှင် ့ ေဘးနံရံများတွင ် (၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ်များကာရံ၍ 

ေဘာင်နှင် ့ေထာက်တိုင်များအား (၈)အချင်းရှိ ေမျာတိုင်များဖြ င့် တိုင်တ ူေဘာင်ခတ် 

ထားပါသည်။ 
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 အဆိုင်းမှူးနှင် ့လက်ေထာက်အဆိုင်းမှူ းများမှ ေထာက်တိုင်များ ခိုင်ခ့ံမှု ရှိမရှ ိေန့စဥ် 

စစ်ေဆး၍ လိုအပ်ပါကအစားထိုးလဲလှယ်ပါသည်။  

 အင်းပြ ို ၍ ပိတ်ဆို့ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါက ေလနှင့်ေရပြ တေ်တာက်မှု မရှိေစေရးနှင် ့အေရးေပါ် 

ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းေလ့ကျင့်ေပးထားပါသည်။  

သဘာဝေဘးအန္တရာယ် 

(ဌ) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်များနှင် ့ အေရးေပါ်အေခြ အေနများေကြ ာင့် ထိခိုက်နိုင်မှုများ 

နှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ - 

ထိခိုက်နိုင်မှုများ 

(ဌ.၁) လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင် ကျေရာက်နိုင်သည် ့သဘာဝေဘး အန္တရာယ် များမှာ 

မုန်တိုင်းကျခြ ငး်နငှ် ့ ငလျင်လှုပ်ခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းကျ၍ မိုးသည်းထန ်

စွာရွာသွန်းပါက မိုးေရများ အင်းများအတွင်းသို့ စီးဝင်၍ ေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ် 

ေစနိုင်ခြ င်းနငှ် ့ ေမြ ငလျင်ဒဏ်ေကြ ာင့် အင်းနံရံများ၊ အမုိးများပြ ိုကျခြ င်းတို့ဖြ စ်ပြ ီး 

အင်းသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(ဌ.၁.၁) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းေစေရး အတွက ်

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများမှာ - 

 လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ လုံခြ ုံေရး 

အဖွဲ့နှင် ့ အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြ ီး တာဝန်ဝတ္တရားများ 

သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြ န် 

 ခြ ငး်၊ အေရးေပါ်အေခြ အေနတငွ် ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ခြ င်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ထားရှိပါမည်။ လုပ်ငန်း ခွင် ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘး 

အန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးစီမံချက် ေရးဆွ ဲထားရှိပါမည်။ 

  ကိုတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအဖြ စ ် မိုးကီးပြ းီမိုးေရများ အင်းများအတွင်း 

စီးဆင်းဝင်ေရာက်ခြ င်း မရှိေစရန် အင်းပတ်လည်တွင် ေမြ ကတတု်များ တား စီးကာရံ 

ထားပါမည်။ 
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 မိုးေလဝသတင်းများစုေဆာင်း၍ အင်းသားများ  ကိုတင်သတေိပးထားပါမည်။ 

 

 မီးေဘးအန္တရာယ် 

(ဍ) ေရွှလုပ်ကွက်များအတွင် မီးေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ပွားပါက  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်သည် ့ ထိခိုက ်

နိုင်မှုများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည် ့အစီအစဥ်များမှာ - 

ထိခိုက်နိုင်မှုများ 

(ဍ.၁) မီးေလာင်မှုဖြ စ်ပွားခြ င်းေကြ ာင့် ထိခိုက်နိုင်မှုများမှာ ေငွေကြ းများဆုံးရှုံးခြ ငး်၊ 

မီးေလာင်၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစခြ ငး်၊ အသက်အန္တရာယ ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ခြ င်းတို့  

 ဖြ စ်ပါသည်။ မီးေဘးအန္တရာယ် မဖြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် မီးေဘး အန္တရာယ်ဖြ စ်ေပါ် 

လာပါက လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့် မီးေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးအတကွ ်

 ကိုတင်လုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ၊ မီးေလာင်မှု  ဖြ စ်ပွားပြ ီးပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့် 

ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ 

(ဍ.၁.၁) မီးေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန် မီးေဘးအန္တရာယ်ကိုတင်ကာကွယ်ခြ င်း၊ မီးေလာင် မှု 

 ဖြ စ်ပွားပါက မီးငြ မိး်သတ်ခြ ငး်နငှ့် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

မီးေဘးအန္တရာယ်  ကိုတင်ကာကွယ်ခြ င်း 

(ဍ.၂) မီးေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ်ခြ ငး်သည် မီးေလာင်မှုဖြ စ်ေပါ်မှ ဝိုင်းဝန်း 

 ငြ ိမ်းသတ်ခြ င်းထက် ပိုမိုအကျိုးသက်ေရာက်မှုရှိေစ၍ အေဆာက်ဦးများ၊ စက် 

ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ပစ္စည်းဂုိေထာင်များ မီးေလာင်မှု မရှိေစေရး 

အတွက်  ကိုတင်ကာကွယ်မှုများအား  ပြ ုလုပ်ထားပါမည်။ ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းရှိ 

ဝန်ထမ်းများအား ေအာက်ပါ မီးေဘးကိုတင်ကာကွယ်ေရး အစီအစဉ်များကို မပျက် 

မကွက်လုိက်နာ ေဆာင်ရွက်ေစပါမည်။  

 လမ်းေလျှာက်ရင် ေဆးလိပ်လုံးဝမေသာက်ရန်၊ မီးငြ ိမး်သတ်ပြ းီေသာ ေဆးလိပ ်တိုကို 

သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာတွင်သာ စွန ့်ပစ်ရန်၊ ေဆးလိပ်မီးေကြ ာင့် မီးေဘးအန္တရာယ ်

 ဖြ စ်ေစနိုင်ေသာ ေနရာတိုငး်တငွ ် "ေဆးလိပ်မေသာက်ရ" စာတမ်းများချိတ်ဆဲွခြ ငး်၊ 
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ဆီသိုေလှာင်ရုံနှင့် ပစ္စည်းသိုေလှာင်ရုံများတွင် မီးသတ်ဗူးများထားရှိ ခြ ငး်၊ "မီးသတိပြ ု" 

စာတမ်းများချိတ်ဆဲွထားရှိပါမည်။ 

 လုပ်ကွက်အတွင်း တရားဝင်သွယ်တန်းေပးထားေသာ လျှပ်စစ်ကိုးများမှ အပ မိမိ 

သေဘာအေလျာက် လျှပ်စစ်ကိုးများတပ်ဆင်အသုံးပြ ုခြ င်း၊ လျှပ်စစ်ကိုးများကိ ု

ေလာင်စာဆီများအနီးချိတ်ဆွဲ သွယ်တန်းခြ ငး်၊ လျှပ်စစ်ကိုးများအား သံမှိုတွင ်

ချိတ်ဆွဲခြ ငး်များ လုံးဝမပြ ုလုပ်ရန ်တားမြ စထ်ားပါမည်။ 

 ရာသီဥတုအေခြ အေနဆိုးများနှင် ့ မိုးများသည်းထန်းစွာ ရွာသွန်းမှုရှိပါက အေဆာက ်

အဦများတွင် တပဆ်င်ထားေသာ ပင်မမီးခလုတ်များ ဓါတ်တိုင်မှ အဝင်ကိုးများ ကို 

စစ်ေဆး၍မိန်းခလုတ်များကိုပိတ်ထားေစပါမည်။ 

 သစ်ပငန်ှင့်မလွတ်ေသာလျှပ်စစ် ကိုးများ ေဆွးေမြ ့ေပါက်ပြ ဲေနေသာ ဓါတ်ကိုး များ၊ 

လျှပ်စစ်ကိုးအချင်းချငး် ပွတ်တိုက်မှုေကြ ာင့ ် မီးပွင့် ခြ ငး်များ၊ တစ်စုံတစ်ခု ချို ့ယွင်း 

ချက်များေတွ့ ပါက တာဝန်ရိှသူထံကိုတင ်သတင်းပို့ရန်၊ 

 စက်သုံးဆီအတွက် ထုတ်ေသာဆီများကိ ု ဖိတ်စင်မှုမရှိေအာင ် စနစ်တကျ ထုတယ်ူပြ ီး 

စက်သုံးဆီထုတ်ယူေနစဉ ် အချိန်အတွင်း ေမာင်းနှင်ေနေသာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို စက်ရပ်ထားရန်။  

 စားဖိုေဆာင်တွင် ေန့စဉခ်ျက်ပြ ုတ်ချိန်ကိ ု နံနက်ပိုင်း (၀၅:၀၀)နာရီမှ (၉:၀၀)နာရီ 

အချိန်ထိ၊ ညေနပိုင်းတွင် (၁၄:၀၀)နာရီမှ (၁၈:၀၀)နာရီ အချိန် အတွင်းသာ ချက်ပြ ုတ ်

ပါမည်။ ကျန်အချိန်များတွင ် မီးဖို၌ မီးကင်းမီးကျန်များ လုံးဝမရှိေစေရး 

ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 မီးဖိုေချာင်အတွင်း မေတာ်တဆမီးထေတာက်ခြ ငး်၊ ေလာင်ကျွမ်းခြ င်းများ  ဖြ စ်ေပါ် 

ပါက ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ေရဆွတ်ထားေသာ ဂုံနီအိတ်၊ ေရဖြ ည့် ထားေသာ 

ေရအိုးများနှင့် မီးချိတ်၊ မီးကပ်များကို အဆင်သင့်အသုံးပြ ုနိုင်ရန် စားဖိုေဆာင ်

ေဘးတွင် အဆင်သင့်ထားရှိရန်၊ 

 မီးေဘးကိုတင်ကာကွယ်မှုအတွက ်သီးသန့်ထားရှိေသာ ေရကန်များတွင ်အမြ  ဲတမ်း 

ေရအပြ ည့်  ဖြ စ်ေနရမည်။ မီးချိတ်၊ မီးကပ်များ အစီအရီ တန်းထားရမည်။ ေရဆွဲပုံးများ၊ 

သဲအိတ်များကို စနစ်တကျချိတ်ဆွဲ ထားပါမည်။ 
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 ဆီသိုေလှာင်ကန်အား လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် အင်းများနှင့်(၅၀၀)ေပခန့် ကွာ 

ေဝးပြ ီး၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်များနှင့် (၃၀၀)ေပခန့်ကွာေဝးေသာေနရာ(Latitude: 22°44' 

54.65"N, Longitude: 96° 5'59.03"E ၌ တည်ေဆာက် ထားပါသည်။ 

 ဆီေလှာင်ကန်ေအာက်ေခြ တငွ် (၁)ေပအမြ င့် သဲနှင့်ဖွဲ ပြ ာများ ခင်းထားပါသည်။ ဆ ီ

ေလှာင်ကန်မှ ေပ(၃၀)ပတ်လည်တွင် သံဆူးကိုးများ ကားရံထားပါသည်။  

 ဆီေလှာင် ကန်ထားရှိသည့်ခြ အံတွင်း မီးသတ်ဦစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း 

မီးသတ ်ေဆးဗးူများ၊ မီးချိတ်၊ မီးကပ်နှင့် ေရဂါလံ(၈၀၀)ဆန့် အုတ်ေရကန ်(၈'x၄'x၄') 

ထားရှ ိ ထားပါသည်။ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ရှိသည် စသည်ဖြ င့် 

သတိေပး ဆိုင်းဘုတ်များအား ချိတ်ဆဲွထားပါသည်။ 

 ဆီေလှာင်ကန်ထားရှိသည့်ခြ ံအတွင်း ကင်းတဲတည်ေဆာက်ထားပြ းီ၊ အဆိုင်း(၃)ဆိုင်း 

စနစ်ဖြ င့် လုံခြ ုံေရးဝန်ထမ်းများချထားပြ းီ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

 

      (ဍ-၃) မီးေလာင်မှုဖြ စ်ပွားပါကမီးငြ ိမး်သတ်ခြ င်းနှင့်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

 ကုမ္ပဏီအတွင်း မည်သည့်ေနရာမဆို မီးေလာင်မှုဖြ စ်ပွားလာပါက စနစ်တကျ 

အမြ န်ဆုံး  ငြ မိ်းသတ်နိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 လုပ်ကွက်အတွင်း မီးေလာင်မှုဖြ စ်ပာွးေကြ ာငး် သိလျှင်သိခြ င်း၊ အခြ ားဝန်ထမ်းများ 

အား ေအာ်ဟစ်အသိေပးခြ င်း၊ အချက်ေပးသံေချာင်းေခါက်၍ အသိေပးခြ ငး်၊ 

ဆက်သားေစလွှတ်၍ အသိေပးခြ ငး်၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ဆက်သွယ်ေရးစက်၊ ခရာများ 

စသည်ဖြ င့ ်အမြ န်ဆုံးအသိေပး ဆက်သွယ်ရမည်။ 

 မီးငြ ိမ်းသတ်ရန် စဥ့်ကူးမြ ို့နယ၊် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှာ  ညွှန်ကြ ားချက်များ အတိုင်း 

 ငြ ိမ်းသတ်ခြ င်း၊ မီးသတ်ကိရိယာများယူေဆာင်၍ မီးေလာင်မှု  ဖြ စ်ပာွးသည့် ေနရာသို့  

အမြ န်ဆုံးေရာက်ရိှပြ းီ မီးငြ ိမ်းသတ်ရမည်။ 

 မီးေလာင်မှုဖြ စ်ပွားပါက ချမှတ်ထားေသာ တာ၀န်အသီးသီးအလိုက ် မီးငြ ိမး် သတ် 

အဖွဲ့ ၊ ေနရာေရွ့ ေပြ ာင်းေရးအဖွဲ့၊ လုံခြ ုံေရးအဖွဲ့များ ကိုယ့်တာ၀န်ကိုယ် အသီးသီး 

တာ၀န်ေကျပွန်စွာ ထမ်းရွက်ရမည်။ 
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ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်(Emergency Plan) 

၉။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် 

(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာမှ  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်သည် ့ လုပ်ငန်းခွင ်

ေဘးအန္တရာယ်များမှာ ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ ငး်၊ မေတာ်တဆမှုများနှင့် ေပါ့ဆမှုများေကြ ာင့် 

ယမ်းများ ထားသုိသုံးစဲွရာမှ ေပါက်ကွဲခြ ငး်၊ ေထာက်တိုင်များခိုင်ခန့်မှု မရှိပါက အင်းအမိုးနှင့် နံရံများ 

 ပြ ိုကျခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာပုမံျားပြ ိုကျခြ ငး်၊ ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ င်းစသည်ဖြ င် ့ အသက ်

အန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစနိုင်သည် ့လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်များ  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။  ဖြ စ်ေပါ်နိုင်သည့် 

သဘာဝေဘးန္တရာယ်များမှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းစဥ် ေလးပင်အင်းများအတွင်း မိုးေရများ 

စီးဆင်းဝင်ေရာက်နိုင်ခြ င်း၊ ငလျင်ေဘးအန္တရာယ်များေကြ ာင် ့ ပင်မဆင်းတွင်းနှင့် ေမြ ေအာက် 

လှိုဏ်ေခါင်း  ပြ ိုကျခြ င်းနှင့် ေတာမီးေလာင်၍ မီးေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်များနှင် ့သဘာဝေဘးအန္တရာယ်  ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် လုပ်ငန်း 

ခွင်အတွင်း လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကုံေတွ့ပါက လိုက်နာရမည့် 

စည်းကမ်းများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာရမည် ့စည်းကမ်းချက်များအား 

ေဟာေပြ ာေဆွးေနွးခြ င်း၊ လုပ်ငန်းဌာနများအလိုက ် ဝတ်စုံပြ ည့်ဝတ်ဆင်ကာ မီးငြ ိမး်သတ်ခြ ငး်၊ 

အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများဖြ စ်ေသာ ေရှးဦးသူနာပြ ု  ပြ ုစုနည်းများနှင့် 

အသက်ကယ်နည်းတို့အား ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင် ့ ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာ 

ရမည် ့ စည်းကမ်းချက်များအား ဝန်ထမ်းများ သိရှိေစရန် ေကြ ာ်ညာသငပ်နု်းတငွ် ကပ်ထားခြ င်းများ 

ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်၊ သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးနှင့် 

အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့အား တာဝန်ခံ၊ 

လုပ်ငန်းဌာနများမှ  ကီးကြ ပ်ေရးမှူ းများ၊ လ/ထကီးကြ ပ်ေရးမှူ းများနှင့် ဖွဲ့စည်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

 လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖဲွ့များဖဲွ့စည်းခြ င်း 

(က) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား 

လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ်လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်များ 

 ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတကွ် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့များ 

ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 
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(၁) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့်သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့ 

မန်ေနဂျာ    အဖွဲ့ ေခါင်းေဆာင ်   (၁)ဦး 

ထုတ်လုပ်ေရးတာဝန်ခံ(တူးေဖာ်ေရး) အဖွဲ့ ဝင ်    (၁)ဦး 

တာဝန်ခံ(စက်မှု)   အဖွဲ့ ဝင ်    (၁)ဦး 

တာဝန်ခံ(လျှပ်စစ)်   အဖွဲ့ ဝင ်    (၁)ဦး 

အင်းသားများ    အဖွဲ့ ဝင ်    (၅)ဦး 

(၂) အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့ 

လ/ထမန်ေနဂျာ   အဖွဲ့ ေခါင်းေဆာင ်   (၁)ဦး 

လုပ်ငန်းတာဝန်ခ ံ   အဖွဲ့ ဝင ်    (၁)ဦး 

လုံခြ ုံေရးမှူး    အဖွဲ့ ဝင ်    (၁)ဦး 

လုပ်ငန်းကးီကြ ပ်  အဖွဲ့ ဝင ်     (၂)ဦး 

အဆိုင်းမှူး   အဖွဲ့ ဝင ်     (၂)ဦး 

လုံခြ ုံေရးဝန်ထမ်း  အဖွဲ့ ဝင ်     (၂)ဦး 

ယာဥ်ေမာင်း   အဖွဲ့ ဝင ်     (၂)ဦး 

 

 ေဘးအန္တရာယ်ကိုတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

 (ခ) လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ်ကိုတင်ကာကွယ်ေရးနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ် 

 ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတကွ် ေဆာင်ရွက်ထားရှိမည့်လုပ်ငန်းများမှာ - 

 လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကာကွယ်ေရးအတွက် လုပ်သားဝန်ထမ်းများ 

အားလုံးအား လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများ ေပးထားပါမည်။ 

 လုပ်သားဝန်ထမ်းအားလုံး၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအရ အန္တရာယ ်

ကင်းရှင်းေရးသင်တန်းများကို ပို့ချေပးရန ်စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးစီမံခန့်ခဲွမှုစနစ်ကိ ု တိးုချဲ့  

အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 
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 လုပ်ငန်းခွင်အေနအထားအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး 

အတွက် ေဘးအန္တရာယ်သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ သိသာမြ င်သာသည် ့ေနရာများ တွင် 

တပ်ဆင်ထားပါမည်။ 

 လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနည်းပါးေစရန ် လုပ်ငန်းချိန်ကိ ု လိုသည်ထက် 

မပိုေအာင်တားမြ စ် ထားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 လုပ်သားဝန်ထမ်းများအားလုံး လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ေဘး 

အန္တရာယ်ကာကွယ်ဝတ်စုံ(Personal Protective Equipment) (PPE)များ ဝတ်ဆင ်

အသုံး  ပြ ုေစပြ ီး ပုံမှန်စစ်ေဆးမှုများ  ပြ ုလုပ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

 လုပ်ငန်းဌာနများအားလုံးတွင် (First Aid Kid)  ကြ က်ေခြ နီ ေဆးပုံးများ ထားရှိ ပါ 

သည်။ 

 သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ 

အား စီမံချက်များေရးဆွ ဲ စီမံထားခြ ငး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ ်

ေသာ ပစ္စည်းကရိယာများစုေဆာင်းထားခြ ငး်၊ အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရး ေဆာင်ရွက ်

ရမည့်လုပ်ငန်းများဖြ စ်ေသာ ေရှးဦးသူနာပြ ု  ပြ ုစုနည်းများနငှ့် အသက်ကယ်နည်း 

တို့အား ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင် ့သင်ကြ ားေပးထားပါသည်။ 

 လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မီးေလာင်နိုင်သည် ့ အမှိုက်များကို အချိန်မှန်မှန် ဖယ်ရှား 

ရှင်းလင်းထားပါမည်။  

 မီးေလာင်လွယ်ေသာ ဒီဇယ်ဆီေလှာင်ကန်အား အခြ ားအေဆာက်အဦး များနှင့် 

ေပ(၃၀၀)နှင့်အထက်အကွာအေဝးတွင် စနစ်တကျ သိုေလှာင် သိမ်းဆည်း 

ထားပါမည်။ ဆီသိုေလှာင်ရုံအား ေပ(၃၀)အကွာ ပတလ်ည်အား သံစည်းရိုးကာရံထား 

ပါမည်။ အလှည့်ကျလုံခြ ုံေရးဝန်ထမ်းများ ေစာင် ့ကြ ပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သတ်မှတ်ေနရာအလိုက ် မီးသတ်ေဆးဗူးများ တပ်ဆင်ထားရှိ 

ပါမည်။ အေရးေပါ်မီးငြ မိ်းသတ်ရန ်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မီးသတ်ေရပိုက်များ တပ်ဆင် 

ထားပါမည်။ 

 ဝန်ထမ်းများအား အေခြ ခံမီးသတ်သင်တန်းများ ပို့ချထားပါသည်။  
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 မီးေလာင်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများသိုေလှာင်ထားသည့်ေနရာများနှင် ့သိသာထင်ရှားသည့် 

ေနရာများတွင် (မီးသတိပြ ု၊ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ) အစရှိသည့် မီးသတိေပး 

ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ထားရှိပါသည်။ 

 မီးသတ်ေဆးဗူးများ၊ မီးသတ်ေရကန်များ၊ မီးသတ်ပိုက်များ၊ သဲပုံများ  ကို တင် စီမံထား 

ရှ ိပါမည်။ 

 လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြ ီး ကျန်းမာေရးနှင့်ညီညွှတ်ေကာင်းမွန်ေသာ 

လုပ်ငန်းခွင်ဖြ စေ်စေရးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေပါ်နိုင်သည့် အေခြ  

အေနများအား ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ မဖြ စခ်င်ကိုတင ်ကာကွယ်မှုများ  ပြ ုလုပ် ထားပါ 

မည်။ 

 မေတာ်တဆမှုဖြ စပ်ွားပါက အေကြ ာင်းရင်းကိ ု ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပြ းီ ေနာင်အလားတ ူ

မဖြ စ်ေပါ်ေစေရး  ကိုတင်ကာကွယ်မှုများ စီမံေဆာင်ရွက်ထားရှိပါမည်။ 

 

အေရးေပါ်အေခြ အေနတွင်  တုန့်ပြ န်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

(ဂ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အေရးေပါ်အေခြ အေနဖြ စ်ေပါ်လာပါက ေအာက်ပါအတိုင်း 

စီမံချက်များချမှတ်ပြ ီး ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သွားမည်ဖြ စ်ပါသည်- 

 လုပ်ငန်ခွင်အတွင်း အေရးေပါ်အေခြ အေနဖြ စ်ေပါ်လာပါက ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်း 

များ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် အေရးအေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ထား ပါသည်။ 

 အေရးေပါ်အေခြ အေနတွင် ဝန်ထမ်းများကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင ်

နိုင်ရန ် ဝန်ထမ်းများအား အေခြ ခေံရှးဦးသူနာပြ ုစုခြ ငး် သင်တန်းများ ပို့ချေပးထား 

ပါမည်။ 

 အေရးေပါ်ဖြ စ်ေပါ်လာပါက အချိန်မှီ အနီးဆုံးေဆးေပးခန်း၊ ေဆးရု ံအစရှ ိသည်တို့ 

အမြ န်ဆုံးပို့ေဆာင်သွားနိုင်ရန် (Emergency Response Exercise)  ကိုတင် 

ဇာတတ်ိုက် ေလ့ကျင့်မှုများ  ပြ ုလုပ်ေဆာင်ရွက ်ထားပါမည်။ 

 သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်လာပါက အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာပစ္စည်းများ စုေဆာင်း ထားပါမည်။ 
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ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ခြ င်း 

(ဃ) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်လုပ်ငန်းအား ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း တူးေဖာ်မည် 

 ဖြ စ်၍ ေမြ ေအာက်ေလပြ တ်ေတာက်ပါက တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက ်ေနေသာ 

အင်းသားမူးေမ့ခြ ငး်နှင် ့ အသက်ရှုးဆုံးခြ င်းစသည့်ဖြ င့် ေဘးအန္တရာယ်များ  ကုံေတွ့  

နိုင်ပါသည်။  

 ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုငး်များ တူးေဖာ်ရာတွင် အင်း 

လုပ်သားများ ေမြ ေအာက်ေလရရှိေရးအတွက ် အဲယားကွန်ပရက်စာနှင့် (၂)လက်မ 

သံပိုက်များအား ေလဗားများ တပ်ဆင်၍ ေရာက်ရှိသည့် အနက်အထိ တပ်ဆင ်

ထားမည ် ဖြ စ်ပါသည်။  

 ေလမှုတ်စက်(Air Blower)တပ်ဆင်ထားသည် ့(၆)လက်မအချင်းရိှ ပိုက်ေပျာ့ များအား 

ယမ်းခွဲပြ းီ ယမ်းေငွ့များ ရှင်းလင်းရန်နှင့် ေမြ ေအာက်ေလေပးရန် တပ်ဆင်ထား 

ပါမည်။ 

 အထက်ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများအား ေလဆန်တွင်း(Rise)များ ေဖာက်၍ သဘာဝ 

ေလအဝင်ထွက်ရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ထားမည်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

 ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေလဝင်ေလထွက ် ေကာင်းမွန်မှု အေခြ  အေန 

များအား အဆိုင်းေခါင်းေဆာင်များမ ှစကားေပြ ာစက်ဖြ င့်များဖြ င့် (၁၅)မိနစ် တစ်ကမိ ်

စက်မှုတာဝန်ခံနှင့် အဆိုင်းတာဝန်ကျ စက်မှုကျွမ်းကျင်ထံ ဆက်သွယ် သတင်း 

ပို့ပါမည်။ ဆက်သွယ်ေရးလိုင်းအား  ကိုးလိုင်းဖြ င့်လည်း အရန်တပ်ဆင် ထားပါမည်။  

အေရးေပါ်လိုအပ်ပါက ဆက်သားများ ေစလွှတ်၍ အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရး 

အဖွဲ့အား ဆက်သွယ်ေဆာငရ်ွက်ပါမည်။ အုပ်ချုပ်မှုရုံးရှိ ပင်မ ဆက်သွယ်ေရး 

ဝန်ထမ်းမှလည်း သက်ဆိုင်ရာသို့ အေရးေပါ် အေခြ အေနများအား သတင်းပုိ့မည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေနရာသတ်မှတ်၍ ေလပြ တေ်တာက်ခြ င်း  ဖြ စပ်ါ 

က အသုံးပြ ုနိုင်ရန် အေရးေပါ်အသက်ကယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ထားရှေိပးမည ်

 ဖြ စ်ပြ ီး၊ ၎င်းပစ္စည်းများအသုံးပြ ုရန ်အဆိုင်းမှူးများနှင် ့လက်ေထာက် အဆိုင်းမှူ းများ 

အား ေလ့ကျင့်သင်ကြ ားေပးထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  
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ေဘးအန္တရာယ်ရိှပစ္စည်းများ ထားသုိမည့် အစီအစဥ်နှင့် ေဘးအန္တရာယ် မဖြ စ်ေစေရး 

ေဆာင်ရွက်ထားမည့် အစီအစဥ် 

(င) လုပ်ကွက်အတွင်း အသုံးပြ ုေနေသာ ေဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများမှာ ေလာင်စာဆီနှင့် 

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေလာင်စာဆီထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့်ေဘးအန္တရာယ်မဖြ စ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီ 

အစဥ်များ 

(င.၁) ဆီသိုေလှာင်ကန်အား လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်အင်းများနှင် ့ ဝန်ထမ်းေနအိမ်များ 

နှင့် (၃၀၀-၅၀၀)ေပခန့် အကွာတွင် တည်ေဆာက်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆ ီ

ေလှာင်ကန်မှာ သံကန်(၄'x၄'x၄') ဖြ စ်ပြ းီ၊ (၂)ေပအမြ င့် အုတ်ဘိနပ်များနှင့် သံဖရိမ် 

ေပါ် တင်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလာင်စာဆီ ေပါက်ကျယိုဖိတ်မှု ရှိပါက စုပ်ယူနိုင ်

သည့် သဲနှင့်ဖွဲပြ ာများကို ေလာင်စာဆီကန်၏ ေအာက်တွင် (၁)ေပထု အုတ် 

ေဘာင်ခတ်၍ ခင်းထားခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်မှ ေပ(၃၀)ပတ်လည်တွင ်

သံဆူးကိုးများ ကားရံထားပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်ထားရှိသည့်ခြ ံအတွင်း မီးသတ ်

ဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း မီးသတ်ေဆးဗူးများ၊ မီးချိတ်၊ မီးကပ်နှင့် 

ေရဂါလံ(၈၀၀)ဆန့် အုတ်ေရကန် (၈'x၄'x၄') ထားရှ ိ ထားပါသည်။ ေဆးလိပ ်

မေသာက်ရ၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ရှိသည် စသည်ဖြ င် ့ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များအား 

ချိတ်ဆဲွထားပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်ခြ ံအတင်ွး လုံခြ ုံေရးကင်းတဲ တည်ေဆာက် 

ထားပြ းီ၊ အဆိုင်း(၃)ဆိုင်းစနစ်ဖြ င့် လုံခြ ုံေရးဝန်ထမ်းများမှ ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ဆီသိုေလှာင်ရုံဝန်ထမ်းများအား  မြ ို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွင် မီးငြ ိမ်းသတ ်

ေရးသင်တန်းများ တက်ေရာက်ေစမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့်ေဘးအန္တရာယ်မဖြ စ်ေစေရးေဆာင်ရွက်

ထားမည့်အစီအစဥ်များ 

(င.၂) ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနငှ့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ေရွှအေသးစား 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် သုံးစွဲသည့်ကုန်ကြ မ်းနှင် ့ အရင်း 

အမြ စ်များမာှ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ အသုံးပြ ုသည့် ယမ်းနှင့် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ Emulsion (60mm), Cordtex Fuse, Deto- nationg 

Relay, Primer CE Type, Ammonium Nitrate တို့  ဖြ စ်ပါ သည်။ တစ်နှစ်လျှင် 
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ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (Emulsion + Ammonium Nitrate) (၆)တန်ခန့် အသုးံ 

 ပြ ုေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်းမြ ို့၊ အမှတ်(၂) 

စစ်အေခြ ခံေလ့ကျင့်ေရးတပ်ရှ ိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင ်

သိမ်းဆည်းထားခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ လိုအပ်သည့်ယမ်းများအား တစ်ပတ်လျှင ်

တစ်ကိမ်ထုတယူ်၍ TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယီယမ်းတိုက်တွင် သိုေလှာင ်

သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သံုးစွဲမှု အေခြ  

အေနများအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူများမ ှ (၆)လ၊ တစ်ကိမ ်

လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။  

အများပြ ည်သူနှင့်တုိင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း 

၁၀။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသမှ ေဒသခံပြ ည်သမူျား၊ ရပ်မိရပ်ဘများနှင့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ 

များ ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများမှ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ထားရှိမှု၊ 

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကိစ္စရပ်များတွင ်ကုမ္ပဏီမှ ကူညီပ့ံပုိးေနမှုအစီအစဥ်များ၊ လစဥ်ပုမှံန် ေဒသဖွံ့ 

 ဖြ ိုးေရးအတက်ွ စီမံေဆာင်ရွက်ေနမှုများ၊ ေကျးရွာခြ င်းဆက်လမ်းများအား နှစ်စဥ်မိုးရာသီမတိုင်မီ 

 ပြ ုပြ င်ေပးေနမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားေရးတွင် ေဒသခံများအား ဦးစားေပးခန့်ထားမှု၊ လက်ရှိ 

ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည် ့ ေဒသခံဝန်ထမ်း၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများအား ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရးနှင် ့ သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပံ့ေပးမှုအေခြ အေနများအား ရှင်းလင်း ေြပာကြ ားခဲ့ပါ 

သည်။ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်၊ လက်ရှိ ပတ်ဝန်း 

ကျင်အေခြ အေန၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လိုက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နုိင်သည့် 

အေခြ အေနများ၊ ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ 

ထိခိုက်မှုများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း 

များေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုံေငွထားရှိေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက ် ကုမ္ပဏမီှ လိုက်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ 

ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည့်အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ေဒသခံပြ ည်သူများမှ 

လည်း၊ ၎င်းတို့ေဒသတွင် ကုမ္ပဏီမ ှ စီမံကိန်းများ လာေရာက်ေဆာင်ရွက်သည့်အတွက် ေဒသခံများ 

အလုပ်အကိုင်များ ရရှိေစပြ ီး၊ စီးပွားေရးအေထာက်အကူများ ရရှိပါေကြ ာငး်၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်း 

များအဖြ စ် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးကိစ္စများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးကိစ္စရပ်များတွင် 

ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးေနသည့်အတကွ် ေဒသတွင်အကျိုးေကျးဇူးများစွာရရှိပါေကြ ာငး်၊ လုပ်ငန်း 
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များေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည် ့

အစီအစဥ်များ ပွင့်လင်းမြ င်သာစွာ ချပြ ေဆွးေနွးေပးသည့်အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါေကြ ာင်းနှင့် 

ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများအား အကျိုးတူဖက်စား တူးေဖာ်လိုေကြ ာငး် ေဆွးေနွး ေပြ ာကြ ားခဲ့ပါသည်။ 

ေဒသခံများ၊ ရပ်မိရပ်ဘများနှင့် ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းမှုများအရ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ေဒသဖွံ့ ေရး လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ေဒသခံများနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွး ေနွးမှုမှတတ်မ်း 

ဓာတ်ပုံများနှင့် တက်ေရာက်သည့်စာရင်းအား ေနာက်ဆက်(င) ဖြ င့် ပူးတွဲတင်ပြ အပ်ပါသည။် 

 ဖက်ရှည်ေကျးရွာေဒသဖွံ့ဖြ ို းေရးနှင့်လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ 

 ဝက်ေသေကျးရွာ၊ ဘက်စုံဖွံ့ဖြ ိုးေရးကိစ္စများတွင် ပံ့ပုိးကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ 

 အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ေရးမှူ းရုံး တည်ေဆာက်မှုတငွ် ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ 

 ဖက်ရှည်ေကျးရွာ၊ သုခဘု ံေသွးစည်းလုံးမှုနာမှုကူညီေရးအသင်း၊ ဆီဂါလံ(၂၀)လစဥ်လှူဒါန်း 

ေပးရန်၊ 

 ေဒသခံအလုပ်သမားများ ဦးစားေပးခန့်ထားရန်နှင် ့ေဒသခံများနှင့်အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနမှု 

လုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ့ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆး ခြ င်းနှင့်ရန်ပံုေငွလျာထားချက် 

၁၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရး၊ စိန်းလန်းစိုေပြ ေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ရန် 

အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့အား မန်ေနဂျာ၊ လုပ်ငန်း ကီး 

 ကြ ပ်များနှင် ့အင်းအလိုက်တာဝန်ခံများဖြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု 

စစ်ေဆး ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် လစဥ်ရန်ပုံေငွကျပ်(၆)သိန်းအား လျာထားေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်သုံးစဲွသည့်အခါ ရန်ပုံေငွ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ အပြ ည့်အဝ 

တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးသည် ့အချက်အလက်များအား 

ဝန်ကးီဌာနသို့ (၆)လ တစ်ကိမ် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပတဝ်န်းကျင် နှင် ့လူမှု 

ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များအား တင်ပြ  အပ်ပါ 

သည်။ 
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ေရအရင်းအမြ စ်သံုးစဲွမှု 

(က) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မ ှ ထွက်ရှ ိ

ေသာ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများမှာ pH-7.5 , Total Suspended Solid-12 

mg/lit , နှင် ့ Iron(Fe) & Metal Impurities ပါဝင်မှု နည်းပါးသည်အ့တွက် အင်း 

အနီး တည်ေဆာက်ထားေသာ သံကန်(၈'x၄'x၄')အတွင်း ထည့်၍ ဝန်ထမ်းများ 

အေထွေထွသုံးေရအဖြ စ ်အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွေထွသုံးေရ သုံးစွဲသည် ့

ေရအရင်းအမြ စ်ဖြ စေ်သာ ေလးပင်အငး်(Shweya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက် စိမ့် 

ထွက်ေရများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

 

စစ်ေဆးမည့် 

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ 
မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင် ့ မိုင်းပိတ်သိမ်းပြ းီကာလတစ်ခထုိ 
ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

ေနရာ ေလးပင်အင်း(Shweya-2) - 

(Latitude: 22°44'55.57"N, Longitude: 96° 6'5.50"E)၊  

အကမိ် တစ်ပတ်တစ်ကိမ် ်-  pH,   
သံုးလတစ်ကိမ်- pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit), 

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

(၆)လတစ်ကိမ် -   pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit),     
                                Lead (mg/lit), Zinc (mg/lit), Total   
                                Suspended Solid(mg/lit),Total CN(mg/lit) 
                                Sulphate(SO4=) (mg/lit), BOD              
                                (mg/lit), COD (mg/lit), Arsenic(mg/lit) 

တာဝန်ယူမည်ဌ့ာန ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ 

တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ 

အစီရငခ်ံခြ င်း (၆)လ တစ်ကိမ၊် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ ရန်  

သတ်မှတ်ချက် (၆)လ တစ်ကိမ ် စမ်းသပ်မှုအား ISO လက်မှတ်ရ၊ Tech 
Laboratory ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ေပးပို့ စမ်းသပ် ပါမည်။ 
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ဆူညံသံနှင်တု့န်ခါမှု 

(ခ) ယမ်းခွဲချိန်တွင် ပတဝ်န်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဂဟစနစ်များအေပါ် ထိခိုက် 

ေစနိုင်ေသာ ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပါ် ေစနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အေခြ  

အေနတွင ်ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရ 

ဆူညံသံမှာ(69.1)dB နှင် ့တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာ ရှိပါသည်။ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှု 

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည် ့ လာဒ်တကီျု၊ ေလာင်ဂျီကျုနှင့် အကိမ်အေရအတကွ်၊ 

Paramenters များမှာ - 

စစ်ေဆးမည့် 

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ 
သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက ်
ပါမည်။ 

ေနရာ ေလးပငအ်င်း(Shweya-2)အနီး Latitude:22°44'55.53"N, 

Longitude: 96° 6'5.51"E တွင် တိုင်းတာစစ်ေဆးပါမည်။ 
လုပ်ငန်းခွင် - (70)dB, ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ (ေန့/ည)(55/45)dB 
အတွင်း ရှိေစေရးအတွင ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အကမိ် (၆)လတစ်ကမိ်တိုင်းတာ စစ်ေဆးပါမည်။    

တာဝန်ယူမည့်ဌာန ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ 

တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ 

အစီရငခ်ံခြ င်း (၆)လ တစ်ကိမ၊် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ ရန်  

သတ်မှတ်ချက် လုပ်ငန်းခွင် - (70)dB, ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(ေန့/ည)(55/45)dB 
၊ ယမ်းခွဲချိန ် တုန်ခါမှု - (0.02)ft/sec အတွင်း ရှိေစေရး 
အတွက် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

ေမြ ေပါ်ေရအရည်အေသွး 

(ဂ) လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန တိုင်းတာစစ်ေဆးချိန်တွင ် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက ်

(TPK-104)အတွင်း  ဖြ တ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေရနမူနာ(SW-2)အား လုပ်ကွက်မ ှ

ေတာင်ဘက်ေပ(၇၀၀)ခန့်အကွာတွင ် ေကာက်ယူ စစ်ေဆးခဲ့ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ pH-

7.7 , Total Suspended Solid-37 mg/lit နှင် ့ Iron(Fe) & Metal Impurities 

ပါဝင်မှုမှာ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန် 

ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်အရည်အေသွးအတွင်းရှိေကြ ာင်းေတွ့ ရှရိပါသည်။ ေစာင့်ကြ ပ ်



89 
 

 ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးရာတွင် ေမြ ေပါ်ေရအရည်အေသွးအဖြ စ ် လုပ်ကွက်အတွင်း 

 ဖြ တ်သန်း စီးဆင်းသည့်ေချာင်းေရအရည်အေသွးအား ေစာင့်ကြ ပ် စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

စစ်ေဆးမည့် 

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ 
သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများ၊ သတ္တ ုပိတ်သိမ်းပြ းီ 
ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေနရာ SW-2(TPK-104)လုပ်ကွက်နယ်ေမြ မှပြ င်ပသို့ စီးထွက်သည် ့
ေချာငး်ေရ -  

(Latitude: 22°44'49.43"N, Longitude: 96° 5'49.93"E)၊ 
အကမိ် နှင် ့
တိုင်းတာ စစ်ေဆး 
မည် ့Parameters 
များ 

တစ်ပတ်တစ်ကိမ် ်-  pH, 

သုံးလတစ်ကိမ် -   pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit), Lead 
(mg/lit), Zinc (mg/lit) 

(၆)လတစ်ကမိ် -   pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit), Lead 
(mg/lit), Zinc (mg/lit), Total 
Suspended Solid (mg/lit), Total 
CN(mg/lit), Sulphate(SO4=) (mg/lit), 
BOD (mg/lit), Arsenic (mg/lit), Total 
CN(mg/lit) 

တာဝန်ယူမည့်ဌာန ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ 

တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ 

အစီရငခ်ံခြ င်း (၆)လ တစ်ကိမ၊် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ ရန်  

သတ်မှတ်ချက် အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင် အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) 
လမ်းညွှန်ချက်၊ စွန့်ထုတ်အရည် အရည်အေသွးများအတိုငး် 
လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါ မည်။ 

 

ေမြ ေအာက်ေရအရည်အေသွး 

(ဃ) ေမြ ေအာက်ေရအရည်အေသွးအဖြ စ် အေထွေထွသုံးေရအဖြ စ်အသုးံပြ ုေသာ ေလးပင ်

အင်း(Shweya-2)ေမြ ေအာက်စိမ်ထ့ွက်ေရ(GW-2)အား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ခြ င်း  ဖြ စ ်

ပါသည်။ ထို့အတူလုပ်ကွက်တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းတည်ရိှေသာ TPK-105 လုပ်ကွက် 

အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းသုံးေရအဖြ စအ်သံုးပြ ုေနသည့် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမ ှ

စိမ့်ထွက်ေရ(GW-1)များအားလည်း တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရ 
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အရည်အေသွးများမှာ pH(7.2-7.5), Total Suspended Solid(12-38)mg/lit  နှင့် 

Iron(Fe) & Metal Impurities ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပါးပြ းီ၊ ေမြ ေအာက်ေရများမှာ 

သန့်စင်မှုရိှေကြ ာငး် ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရစတင်စွန့်ထတု်မည့် လိုက်နာ 

မှတ်များနှင် ့ တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည့် အကိမ၊် တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် Parameters 

များမှာ - 

စစ်ေဆးမည့် 

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ 
သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများ၊ သတ္တ ုပိတ်သိမ်းပြ းီ 
ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေနရာ TPK-104,ေမြ ေအာက်ေရ(GW-2)စတင်စွန့်ထုတ်သည့် လိုက် 

နာမှတ ် - (Latitude: 22°44'55.57"N, Longitude: 96° 
6'5.50"E)(Vertical Shaft-Shweya-2)  
TPK-105, ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရစတင်စွန့်ထုတ်သည့် လိုက် 

နာမှတ ် - Latitude: 22°44'56.14"N, Longitude: 96° 
6'13.26"E,(Old Adit),  

အကမိ် နှင် ့
တိုင်းတာ 
စစ်ေဆးမည့် 
Parameters များ 

တစ်ပတ်တစ်ကိမ် ်- pH, Fe(mg/lit),  

သုံးလတစ် ကိမ် - pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit), 
Lead (mg/lit), Zinc (mg/lit) 

(၆)လတစ်ကမိ် - 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), Total CN(mg/lit) 

တာဝန်ယူမည့်ဌာန ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ 

တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ 

အစီရငခ်ံခြ င်း (၆)လ တစ်ကိမ၊် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ ရန်  

သတ်မှတ်ချက် အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှ
န် ချက်၊ စွန့်ထုတ်အရည ်အရည်အေသွးများအတိုင်း လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ပါ မည်။ 
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ေလထုအရည်အေသွး 

(င) TPK-104 လုပ်ကွက်အတွင်း ေလထုညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် အဓိကအရင်းအမြ စ်မှာ 

လွန်ေဖာက်ခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပို့စုပုံ ခြ င်း၊ ေလစက်၊ မီးစက်၊ ေဖာက် 

စက် အစရှိသည့် စက်ပစ္စည်းများသုံးစဲွခြ င်းတုိ့မှ ဓာတ်ေငွ့နှင် ့ အမှုန်အမွှားများ 

ထွက်ရှိပြ းီ၊ ေလထုညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရာတွင် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း 

များအတွင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ ယမ်းပမာဏကန့်သတ်သံုးစွဲ ခြ င်း၊ ေကျာက်အေနအထားအရ 

လိုအပ်မှယမ်းခွဲခြ ငး်၊ ယမ်းေငွ့များအား သန့်စင်ေစေရးအတွက် ေလမှုတ်စက်များဖြ င့် 

မှုတ်ထုတ်သန့်စင်ခြ ငး်၊ ေလစက်၊ ေရစက်၊ ေဖာက်စက်များအား ေန့အချိန်တွင်သာ 

အသုံးပြ ုခြ င်း၊ သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပို့သည့်လမ်းတွင ် ေရဖြ န်းခြ င်း၊ ေကျာက်ခင်းလမ်း 

 ပြ ုလုပ်ထားခြ ငး်တို့ေကြ ာင့် လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေနတိုငး်တာ စစ်ေဆးရာတွင် 

ေလထုအရည်အေသွးမှာ  အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ ်

လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွးအတွင်း ရှိပါသည်။ လက်ရှိေလထု 

အရည်အေသွးအား ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ေရးအတွက ်ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစ်ေဆးမည့် 

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်း 
ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင် ့ မိုးပိတ်သိမ်းပြ ီးကာလများတွင် 
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေနရာ အုပ်ချုပ်ေရးရုံးအနီး -  

(Latitude: 22°44'54.99"N, Longitude: 96° 6'9.23"E  ) 

အကမိ် နှင် ့
တိုင်းတာ 
စစ်ေဆးမည့် 
Parameters များ 

(၆) လတစ်ကိမ် တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် Parameters များမှာ Carbon 
Monoxide, Nitrogen Dioxide, Nitrous Oxide, PM10, 
PM2.5 , SO2 နှင် ့ Hydrogen Cyanide ဓာတ်ေငွ့ များအား 
တိုင်းတာ စစ်ေဆးပါမည်။  

တာဝန်ယူမည့်ဌာန ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ 

တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ 

အစီရငခ်ံခြ င်း (၆)လ တစ်ကိမ၊် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ ရန်  

သတ်မှတ်ချက် အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) 
လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် National Ambient Air Quality 
Standards များနှင် ့အညီ ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ် 

(စ) ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104)မ ှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ၊ 

ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ၊ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရနှင် ့ အေထွေထွသုံး စွန့်ပစ ်

ပစ္စည်းများ  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေကြ ာင် ့ ေရအရင်းအမြ စ်များ ညစ်ညမ်း 

ေစခြ င်း၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သတ္တဝါမျိုးရင်းများအားအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေစခြ ငး်၊ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်ပုံများ နုန်းအနည်အနှစ်များတိုက်စား၍ ေရစီးေရလာပိတ်ဆုိ့ေစခြ ငး်၊ 

ေမြ ထုညစ်ညမး်ေစခြ ငး်နှင် ့ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများမ ှ  မြ င်ကွင်းများ အကျည်းတန် 

အရုပ်ဆိုးေစခြ င်းတို့  ဖြ စ်ေပါ်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

စွန့်ပစ်ေကျာက်များေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ် 

(စ.၁) ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် တစရ်က်လျှင် ေလးပင်အင်းများမှ စွန့်ပစ်ေကျာက် 

(၆)တနခ်န့် ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ းီ လိှုဏ်ေခါင်းများ 

အတွင်း Backfilling  ပြ ုလုပ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ 

အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမုိဒ်ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေချးေကျာက်များ  ဖြ စပ်ါသည်။ 

သတ္တ ုေကြ ာများမေတွ့မ ီ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား ထွက်ရှိသည့် 

အင်းများအနီး ေမြ ေနရာရှင်းလင်း၍ (၂၄ꞌx၁၆ꞌ)ေမြ ေနရာတွင် စနစ်တကျ စုပုံ ထားပါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ အင်း(၁)အင်းမှ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအမြ င့်မာှ (၈)ေပခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ 

 ပြ ိုကျ တိုက်စားခြ င်း မရှိေစေရးအတွက် ေလျာေစာက်(၆၀)ဒီဂရီထား၍ စုပုံထားခြ င်း 

 ဖြ စ်ပြ ီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံေဘးတွင် ေမြ ာငး်များတူးေဖာ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက ်

များအား ေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးရာတွင ် စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စတင်စွန့်ထုတ် 

သည့် လိုက်နာမှတ်များနှင် ့ ေရွှေကြ ာသို့မေရာက်မီ မိုင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် အသုံးပြ ုရန် 

စုပု ံထားသည့် စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ အား စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(စ.၁.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်ကာလ 

နှင့် ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် စစ်ေဆးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
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စစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(စ.၁.၂) စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စတင်စွန့်ပစ်မည့်လိုက်နာမှတမ်ျားနှင့် စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ 

တည်ရှိရာေနရာများအား စစ်ေဆးမည်  ဖြ စပ်ါသည်။  

 စွန့်ပစ်ေကျာက်များစတင်စွန့်ထုတ်မည့်လိုက်နာမှတမ်ျားမှာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စတင် 

စွန့်ထုတ်သည့်ေနရာလိုက်နာမှတမ်ျားမှာ Latitude: 22°45'1.24"N, Longitude: 

96°6'4.12"E,(Vertical Shaft, nine-three), Latitude: 22°44' 59.68"N, 

Longitude: 96° 6'1.58"E (Vertical Shaft, Lucky Seven), Latitude: 

22°44'58.70"N, Longitude: 96°6'0.54"E (Vertical Shaft, nine-two), 

Latitude: 22°44'56.99"N, Longitude: 96° 6'5.56"E (Vertical Shaft 4), 

Latitude: 22°44'55.55"N, Longitude: 96°6'5.36"E (Vertical Shaft, 

Shweya-2),  Latitude: 22°44'54.45"N, Longitude: 96°6'4.64"E (Vertical 

Shaft 3, Shweya-3), Latitude: 22°44'53.05"N, Longitude: 96°6'4.49"E 

(Vertical Shaft , Amay Myinttar)တို့  ဖြ စပ်ါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ 

တူးေဖာ်ပြ းီ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေရှ့ စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့် အင်း 

အတွင်း  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများအား အင်းများအနီးတွင ် စုပုံထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံများ မိုးကာလမုိးေရတိုက်စား၍ နုန်းအနည်အနှစ်များ ထွက်ရှိပြ းီ ေရစီး 

ေရလာပိတ်ဆို့ ခြ င်း၊ ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းခြ ငး် တို့  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ နုန်းအနည် 

အနှစ်များ စတင်စနွ့်ထုတ်သည်လုိ့က်နာမှတ်များအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆး 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ နုန်းအနည်အနှစ်များ စတင်စွန့်ထုတ်မည် ့ လိုက်နာမှတ်များမှာ 

နုန်းအနည်အနှစ်များစတင်စွန့်ထုတ်မည့်လုိက်နာမှတ်များမှာ Latitude: 22°45' 

1.67"N. Longitude: 96°6'4.44"E (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ-၁)၊ Latitude: 22°44 

'59.92"N. Longitude: 96°6'0.69"E (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ-၂)၊ Latitude: 22°44' 

59.04"N. Longitude: 96°6'0.18"E (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ-၃)၊ Latitude: 22°44' 

57.30"N. Longitude: 96°6'5.55"E (စွန့်ပစ် ေကျာက်ပုံ-၄)၊ Latitude: 22°44' 

56.15"N. Longitude: 96°6'5.44"E (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ-၅)၊ Latitude: 22°44' 
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57.30"N. Longitude: 96°6'5.55"E (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ-၆)၊ Latitude: 22°44' 

56.15"N. Longitude: 96° 6'5.44"E (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု-ံ၇)တို့ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် Parameters များ 

(စ.၁.၃) စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား သတ္တ ုအညစ်အေကြ း(Metal Impurities)များ  ဖြ စ ်ေသာ 

ခဲ(Pb)၊ ကန့်(S)၊ ေကြ းနီ(Cu)၊ သွပ်(Zn)၊ သ(ံFe)၊ နီကယ်(Ni)၊ အာဆင်းနစ်(As) 

ပါဝင်မှုများနှင့်  ဒြ ပ်ေပါင်းများအား စစ်ေဆးမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

အဖွဲ့အစည်း 

(စ.၁.၄)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မ ှတာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲ့နှင် ့ အင်းကးီကြ ပ်များမှ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

ထွက်ရှိမှုများအား မှတ်တမ်းပြ ုစုခြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုများအား အစီရင်ခံတင်ပြ  

၍ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င် ့ ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(စ.၁.၅)စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများပြ ိုကျခြ ငး်၊ တိုက်စားခြ င်းမရိှေစေရးအတွက် ေကျာက်ပု ံ ေဘး 

နံရံများအား ေလျာေစာက်များပြ ုလုပ၍် အဆင့်များေဖာ်ပြ းီ အမြ င့်သတ်မှတ ် စုပုံ 

ထားပါမည်။ ေကျာက်ပုံပတ်လည်တွင် ေမြ ာငး်များ တူးေဖာ်ထားပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း 

ချိန ်ပင်မဆင်းတွင်းများ  ဖြ ည့်ပြ းီ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ စုပုံသည့် ေနရာအား ရှင်းလင်း၍ 

အေပါ်ယံေမြ များ ဖုံးအုပ်ကာ အစားထုိးအပင်များ စိုက်ပျိုးပါမည်။ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်များအား (၆)လတစ်ကိမ ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်၍ သတ္တ ု ပါဝင်ေပါင်းစပ်မှု 

အေနအထားအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။  

ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများ ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ် 

(စ.၂) ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် တးူေဖာ်ေနေသာ ေလးပင်အငး်(Shwe Ya-2)မ ှ

ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ ထွက်ရှိေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya-2)မ ှ

တစရ်ကလ်ျှင် ပျှမ်းမျှ(၅၀၀)ဂါလံခန့် ထွက်ရှိေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုမှ 

ေလးပင်အင်းမှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်ေရများမှာ အမျိိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် စံချိန်စံညွှန်းများ 

အတွင်းရှိပြ းီ၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရများကို 
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 ပြ င်ပသို့ ေစလွှတ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ၊ ေလးပင်အင်းအနီးတငွ ် သံကန်(၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ) တည် 

ေဆာက်၍ သိုေလှာင်ပြ းီ၊ ဝန်ထမ်းများချိုးေရသုံးေရနှင့် စက်ပစ္စည်းများအေအးခံေရ 

အဖြ စ် အသုံးပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(စ.၂.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အကို 

ကာလများတွင် စစ်ေဆးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(စ.၂.၂) ေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ စတင်စွန့်ထုတ်သည့် 

လိုက်နာမှတ်မှာ Latitude: 22°44' 55.53"N, Longitude:  96°6'5.51"E (Vertical 

Shaft 2, Shweya-2)  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် Parameters များ 

(စ.၂.၃) ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရအား (၆)လ တစ်ကိမ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးမည့် Parmeter များမှာ pH, Fe(mg/lit), Copper 

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

(mg/lit), Sulphate(SO4=) (mg/lit), COD (mg/lit), Arsenic(mg/lit) တို့ 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

အဖွဲ့အစည်း 

(စ.၂.၄)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မ ှတာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲ့နှင် ့အင်းကးီကြ ပမ်ျားမှ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက် စိမ့်ထွက ်

ေရများအား မှတ်တမ်းပြ ုစုခြ င်း၊ (၆)လတစ်ကိမ် ဓာတခ်ွဲစမ်းသပ်သည့် ဓာတ်ခွဲ 

အေဖြ များအား စစ်ေဆးခြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေကာ်မတီသို့ လစဥ် တင်ပြ  

အစီရင်ခံခြ င်းတို့ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(စ.၂.၅) ေမြ ေအာက်စိမ်ထ့ွက်ေရ အရည်အေသွးအား အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည် 

အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် အရည်အေသွးအတွင်း ရှ-ိ

မရှိ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးပါမည်။ pH, Total solid , Metal Impurities များ 
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သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းထက်ေကျာ်လွန်ပါ ဖိသိပ် ေလမှုတသ်ွငး်၊ pH ထိန်းချုပ်ခြ င်းများ 

 ပြ ုလုပ်၍ ေပျာ်ဝငအ်ညစ်အေကြ းများနှင့် နုံးအနည်အနှစ်များ အနည်ထိုင်ေစပြ းီ၊ 

သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများအတွင်း ရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အေထွေထွသံုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

(စ.၃) အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား (၆'x၆'x၃')ေမြ ကျငး်များတးူ၍ အေခြ ာက်ခ ံ

 ခြ ငး်နငှ့် မီးရိှု့ဖျက်စီးခြ င်းလုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အေထွေထွ သုံးစွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းစွန့်ပစ်သည့်ေမြ ကျင်းအား ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းနှင် ့စားဖိုေဆာင်အနီးတွင်  ပြ ုလုပ ်

ထားပါမည်။ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအထဲမ ှ ပလပ်စတစ်ဗူးခွံ၊ ပလပ်စတစ်၊ 

စက္ကူကဒ်ပုံး၊ စက္ကူများအား သီးခြ ားစစုည်း၍ ဝယ်လက်သို့  ပြ န်လည် ေရာင်းချမည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်သည့်စနစ်၊ အေခြ အေနများအား 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ မ ှ

ေဆာင်ရွက်ပြ ီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီသုိ့ လစဥ်အစီရင်ခံ တင်ပြ  

ပါမည်။ 

ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(စ.၃.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အကို 

ကာလများတွင် စစ်ေဆးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(စ.၃.၂) အေထွေထွသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်း(အမိှုက်)ကန် (Latitude: 22°44'59.93"N, 

Longitude : 96° 6'3.75"E) 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အချက်များ 

(စ.၃.၃) ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း အမှိုက်များ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်မှု ရှိေစရန် စစ်ေဆးကြ ပ်မတ် 

မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

အဖွဲ့အစည်း 

(စ.၃.၄)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မ ှတာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲ့နှင် ့အင်းကးီကြ ပ်များမှ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(စ.၃.၅) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေကြ ာင့် မီးေဘးအန္တရာယ်  ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ ငး်၊ လုပ်ကွက်အတွင်း 

အမိှုက်များ ပျံ့ နှံ့၍ ညစ်ညမ်းေစခြ ငး် တို့  မရှိေစရန်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန ် ကြ ပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အေထွေထွသံုးစွန့်ပစ်ေရ 

(စ.၄)  ဝန်ထမ်းများ ချို းေရအသုံးပြ ုရာမ ှထွက်ရှိေသာ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ ထွက်ရှိမှုမှာ 

တစရ်ကလ်ျှင်(၄၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ ချိုးေရသုံးေရမ ှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ 

များအား အုတ်ေရကန်၏ အေရှ့ဘက် ေပ(၁၂၀)ခန့်အကွာတွင်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ 

အနည်ထိုင်ကန်သို့ေပးပို့၍ ေရကြ ည်များအား ေရွှသတ္တ ုရိုင်းသယ်ယူသည့် 

လမ်းေကြ ာငး်အား ေရဖျန်းရာနှင် ့ပျိုးခြ ံရှိပျို းပင်များ ေရေလာင်းရာတငွ ်အသုံး  ပြ ုခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(စ.၄.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အကို 

ကာလများတွင် စစ်ေဆးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(စ.၄.၂) အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ စတင်စွန့်ထုတ်သည့်လိုက်နာမှတ် Latitude: 22°44' 

58.37"N, Longitude: 96°6'5.00"E(အေထွေထွသုံးအုတ်ေရကန်အနီးေရေမြ ာင်း) 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် Parameters များ 

(စ.၄.၃) ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ ညစ်ညမ်းပါက အေထွေထွသုံး စွန့်ပစ်ေရများအားလည်း 

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ ် စစ်ေဆးပါမည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ေဆးမည် ့ Parmeter များမှာ 

pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit), Lead(mg/lit), Zinc(mg/lit), Total 

Suspended Solid(mg/lit), Sulphate(SO4=) (mg/lit), COD (mg/lit),  

Arsenic(mg/lit) တို့  ဖြ စ်ပါသည်။  
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အဖွဲ့အစည်း 

(စ.၄.၄)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မ ှတာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲ့နှင် ့အင်းကးီကြ ပ်များမှ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ စွန့်ပစ်မှုအေခြ အေနအား 

စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(စ.၄.၅) အေထွေထွသုံးေရအဖြ စ် အသုံးပြ ုသည် ့ ေလးပင်အင်း(ေရွှရတူး)မှ ေမြ ေအာက်စိမ် ့

ထွက်ေရများ ညစ်ညမ်းပါက အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ အရည်အေသွးများအား 

စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အရည်အေသွးများမှာ  pH, Total solid , Metal 

Impurities များ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းထက်ေကျာ်လွန်ပါ ဖိသိပ် ေလမှုတ်သွင်း၊ pH 

ထိန်းချုပ်ခြ ငး်များ  ပြ ုလုပ်၍ ေပျာ်ဝင်အညစ်အေကြ းများနှင့် နုံးအနည်အနှစ်များ 

အနည်ထိုင်ေစပြ းီ၊ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများအတွင်း ရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အခုိးအေငွ့ 

(စ.၅) ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တငွ ်ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တးူေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းသာ ေဆာင်ရွက ်

ေနခြ င်းဖြ စ်ပြ ီး၊ တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-105) 

အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် အမြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စငစ်က်ရုံသို့ 

ေပးပို့၍ ေရွှစငထ်ုတ်ယူခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း 

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား  ကိတ်ခွဲခြ ငး်၊ အမှုန့်ကတိ်ခြ ငး်၊ အမြ ှု ပ်ေဖာ်သန့်စင်ခြ င်း၊ 

သတ္တ ုသန့်စင်များအား မီးဖုတ်ခြ င်း၊ ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

မရှိသဖြ င် ့အခိးုအေငွ့ များ ထွက်ရှိခြ င်းမရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတွင်အခိုးအေငွ့ များ ထွက်ရှိ 

ေသာ်လည်း ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ယမ်းခဲွမှုအကိမ်အေရအတွက်နှင့် ယမ်းခဲွရာတွင ်

အနက်ေပ (၁၆၀)နှင့် အထက်ရှိ မျက်နှာပြ င်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမြ ေအာက် 

လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်နှင့် ေလစက်များဖြ င့် မှုတ်ထုတ်ခြ င်းတို့ေကြ ာင့် 

ေလထု ညစ်ညမ်းေစသည့် အခိးုအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ 

ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရလည်း ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ 

ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့များ ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည် 

အေသွး ရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။  
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ေဘးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း 

(ဆ) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၌ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများသာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပြ ီး၊ ဓာတ်ေဆးများ သုံးစွဲမှုမရှိပါ။ ေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေစနိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

များအေနဖြ င် ့ မီးစက်၊ ေလစက်၊ ေရစုပ်စက်များတွင ် အသုံးပြ ုေသာ စက်သုံးဆ ီ

ေဟာင်းများနှင့် ယမ်းထုတ်ပိုးပစ္စည်းများသာ  ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ 

ေကြ ာင် ့  ဖြ စ်နိုင်ေချရှိေသာ ထိခိုက်မှုများမှာ ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ 

ေမြ ေအာက်ေရများညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ခြ င်း၊ လူမှုဝန်းကျင် 

နှင့် ဇီဝမျို းစုံမျို းကွဲများအား အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစခြ င်း တို့ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(ဆ.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့် 

ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစနိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု 

ပမာဏနှင် ့ စွန့်ပစ်မှုအေခြ အေနများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက ်

နိုင်မှုအေခြ အေနများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(ဆ.၂) အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစနိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိနုိင်သည် ့ယမ်းတိုက်၊ စက်ပစ္စည်း 

များ အသုးံပြ ုသည့်ေနရာများ၊ ဆီသိုေလှာင်ရုံ၊ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်  

ပစ်သည့်ေနရာများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အကိမ်ေရ 

(ဆ.၃) အပတ်စဥ် စစ်ေဆးပါမည်။ 

အဖွဲ့အစည်း 

(ဆ.၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံကးီကြ ပ၍် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆး 

ေရးအဖွဲ့နှင် ့ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသိုသုံးစွဲသည့် လုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်း 

များဖြ င် ့ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စပ်ါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှုများအား မှတ်တမ်း 

 ပြ ုစုခြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား အစီရငခ်ံတင်ပြ  ၍ အတည်ပြ ုချက်ဖြ င့် 

 ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 
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အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(ဆ.၅) စက်သုံးဆီအေဟာင်းများအား အသုံးပြ ုနိုင်သ၍  ပြ န်လည်အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ ယမ်းနှင့် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထည့်ေသာ ပုံးခွံများအား ဖျက်စီးခြ ငး်မပြ ုမီ ေသချာစွာစစ်ေဆး 

 ခြ ငး်၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးသည့်အဖွဲ့နှင့် အင်းတာဝန်ခံများမှ ပတဝ်နး်ကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့၏  ကီးကြ ပ်စီမံမှုနှင် ့ ဖျက်စီးခြ ငး်၊ သုံးမရေတာ့သည် စက်ဆီ 

ေဟာင်းများအား အမည်များကပ်၍ နံရံနှင့်ေအာက်ေခြ တွင် ရွှံ့ေစးေမြ များဖိသိပ်၍ 

စနစ်တကျတည်ေဆာက်ထားသည့် ေမြ ကျင်းများ(၁၂'x၁၂'x၅')အတွင်း ေပပါများဖြ င့် 

ထိန်းသိမ်းထားခြ ငး်၊ ေမြ ကျင်းအား ဖုံးအုပ် ထားခြ ငး်၊ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ 

တပဆ်င်ထားခြ င်းနှင့် ဝယ်လက်သို့ဆက်သွယ်၍ ေရာင်းချခြ င်းအဆင့်များ စီမံ 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

ေဂဟစနစ် 

 (ဇ) ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမှုမှာ ၎င်းေဒသ၏ ေမြ ဆီလွှာအရည်အေသွး၊ ရာသီဥတုနှင့် 

ပင်လယ်ေရမျက်နှာပြ ငအ်မြ င့်များအေပါ်တွင် မူတည်၍  ဖြ စ်ေပါ်ခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည်။ 

သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမှုအေပါ် တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝုိက်၍ 

ထိခိုက်မှုများအား  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှပြ ည်သာလုပ်ကွက် (TPK-104) 

နယ်ေမြ အတွင်း ရှားပါးေသာတရိိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးတုန်းေပျာက်ကွယ်လုနီးပါးဖြ စေ်နေသာ 

ရှားပါးမျို းစိတ်များ၊ စီးပွားေရးနှင့် ကျန်းမာေရးအဟာရဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရှိမျိုးစိတ်များ 

မရှိပါေကြ ာင်း ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေဂဟစနစ်အား အဓိကထိခိုက်မှုဖြ စ်ေစသည် ့

အချက်များမှာ ေမြ ယာအသုးံချမှုများ၊ သစ်ေတာသစ်ပင်ပြ ုန်းတးီေစမှုများ၊ ေဒသ 

ေပါက်ပင်များအစားအခြ ားေဒသမှ သစ်ပင်များဝင်ေရာက်အစားထိုး ေပါက်ေရာက် 

ေစခြ င်း၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ အရည်အေသွးများ ေပြ ာငး်လဲေစခြ ငး်၊ 

ဆူညံသံများ  ဖြ စ်ေပါ်ေစခြ ငး်စသည် ့ အချက်များဖြ စ်ပါသည်။ အချို ့ေသာ ထိခိုက်မှု 

များမှာ ေရတိုကာလတွင်း ထိခိုက်ေစခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး အချို ့မှာေရရှည် ေဂဟစနစ် အေပါ် 

ထိခိုက်ေစနိုင်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝသစ်ေတာသစ်ပင်များ 

ထိန်းသိမ်းထားေသာနယ်ေမြ အတငွ်းရှ ိ တိရိစ္ဆာန်များမှာ ယုန်နှင့်ေတာကြ က်များ 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေဂဟစနစ် ထိခိုက်မှုမရှိေရးအတွက် ေလျာ့ချ မည် ့အစီအမံများအဖြ စ ်

ေမြ ယာအသုးံချမှုများ အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ သဘာဝေပါက်ပင်များ 
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ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ မျို းရင်းမျို းစိတ်အပင်များ ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ မျက်နှာပြ င်ေရ အရည် 

အေသွးထိန်းသိမ်းခြ ငး် စသည့်ဖြ င် ့ ေဆာင်ရွက်သည် ့ လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်မှု 

ရှိေစေရးအတွက် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခုိက်မှုများေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ် 

(ဈ) ေဒသခံပြ ညသ်ူများအား စီမံကိန်းအတွင်း ဖိတ်ကြ ား၍ ေဆာင်ရွက်ေနသည် ့လုပ်ငန်း 

အဆင့်ဆင့်၊ စွန့်ပစ်ေရ၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် 

လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မှု အေခြ အေနများ၊ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးသည့်အစီအစဥ်များနှင့် သတ်မှတ်ချက် အရည် 

အေသွးများ၊ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေနွး၍  ပြ ည်သ ူ

လူထု၏ လိုလားချက်များ၊ အကံပြ ုချက်များအား စီမံေဆာင်ရွက်  ေပးထားပါသည်။ 

 ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ဦးစီးေပး ခန့်ထားရန်၊ အလုပ်ခန့်ထားေပးပြ းီ 

ထုတ်ပယ် ပစ်သည်အထိ အေရးယူအပြ စ်ေပးသည်များကိ ုေရှာင်ရှားရန်၊ 

စစ်ေဆးမည် ့

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ 
သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေနရာ ထိန်းသိမ်းထားေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များ၊ ေရအရည ်
အေသွးများ၊ ေမြ ယာအသုးံချမှုနှင် ့  ပြ န်လည်ထူေထာင်မှု အေခြ  
အေန၊ အခြ ားေသာမျို းစိတ်များ ဝင်ေရာက်ေပါက်ေရာက်မှု 
အေခြ အေနများ၊ 

အကိမ်  လစဥ် စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

တာဝန်ယူမည့် ဌာန ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ 

တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လ တစ်ကိမ၊် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ ရန်  

သတ်မှတ်ချက် ေတာေတာင်  ပြ ုန်းတးီမှု မရှိေစေရးနှင့် ေရစီးေချာင်းေရများ 
ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစရန်၊ တိမ်ေကာမှု မရှိေစရန်၊ 
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 ကုမ္ပဏီမှ ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရွာများ၏ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးမှု၊ ေဒသခံပြ ည်သမူျား၏ 

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမှုေရးေဆာင်ရွက်မှုများကို ရပ်မိရပ်ဖများနှင် ့

တိုက်ရိုက်ထိေတွ့ ပြ ီး ေဆွးေနွးမှု နှင့် ဆက်သွယ်မှုတို့ကိ ုေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

  ပြ ည်သူလူထု၏ လိုလားချက်များ၊ အကံပြ ုချက်များအား အေလးထား 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစ်ေဆးမည့် 

ကာလ 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ 
သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများ တွင် 
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

စစ်ေဆးမည့် 
နယ််ပယ် 

ေကျးရွာများ တွင ် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာထိခိုက်မှု (ဆညူံသံ၊ 
တုန်ခါမှု၊ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု၊ ေလထုအရည် အေသွး)များအား 
စစ်ေဆးပါမည်။ 

ေဒသခံအလုပ်သမားခန့်ထားေရးနှင့် အလုပ်သမားေရးရာ 
ကိစ္စရပ်များ၊ 

ေကျးရွာလမ်းများတွင် လုပ်ကွက်မှ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ ေကြ ာင့် 
ယာဥ်အန္တရာယ်၊ ဆူညံသံ၊ ဖုန်မှုန့် ထွက်ရှိမှု မရှိေစေရးအတွက ်
ေဆာင်ရွက်ေနမှုအေခြ အေနများ၊ 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများအား ေကျးရွာ 
အုပ်ချုပ်မှု တာဝန်ရှိသူများအပြ င ် ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ေဆွးေနွး 
စီမံေဆာင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များ 

အကိမ်  အပတ်စဥ် စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

တာဝန်ယူမည့် ဌာန ေစာင့်ကြ ပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့  

တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ 

အစီရင်ခံခြ င်း (၆)လ တစ်ကိမ၊် ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ ရန်  

သတ်မှတ်ချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်များ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ပတဝ်န်းကျင် 
ေကျးရွာများအား ထိခိုက်မှု မရှိေစရန်၊ ေကျးရွာ၊ေဒသခံများနှင့် 
စီမံကိန်းအကြ ား ေကာင်းမွန်ေသာ အမြ င၊် ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မှု 
များ ရရှိေစရန်၊ 
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အဖဲွ့အစည်းနှင့်ရန်ပံုေငွလျာထားချက် 

၁၂။ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက် လစဥ်သုံးစွဲမည့် 

ရန်ပုံေငွအား ကျပ်(၂၂)သိန်းသတ်မှတ်၍ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းများအား စီမံေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အခါ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ အပြ ည့် 

အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းခြ င်း 

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ 

စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့များအား မန်ေနဂျာ၊ လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခံများနှင့် လုပ်ငန်းကီးကြ ပ်များဖြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များ 

မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ ငး် 

လုပ်ငန်းများအား လစဥ်အစီခံစာပြ ုစု၍ အေထွေထွမန်ေနဂျာသို့  တင်ပြ ခြ ငး်၊ (၆)လတစ်ကိမ် 

ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ အစီရင်ခံပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက ်

အကူပြ ုအဖွဲ့ များမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက်  ကြ ပ်မတစ်ီမံေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။  

 သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာများကို သတ်မှတ်ထားေသာ ေမြ ေနရာတွင ်

စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြ င်း၊ 

 အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရာမှ ဖယ်ရှားရေသာ အေပါ်ယံေမြ ေဆွးများအား 

သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးရာ၌ အသုံးပြ ုရန် စနစ်တကျ စုပုံ 

ထားခြ ငး်၊ 

 ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တးူေဖာ်စဥ် ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ းီေခါင်းသား 

များအတွင်း ေရှ့ စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့်  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ခြ ငး်၊ 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာ  ဖြ ည့်ပြ းီ အင်းေဟာင်းများအေပါ်တွင် ေမြ ေဆးွများ ဖုံးအုပ်၍ သစ်ပင်များစိုက် 

ပျိုးခြ ငး်၊ 
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 သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် စွန့်ပစ်ေမြ စာများ သယ်ပို့စုပုံရာတွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက ်သယ်ယူရာလမ်းတစ်ေလျှာက်တွင ် ေရဖြ န်းခြ ငး်၊ ေကျာက်ခင်းလမ်းများ ေဖာက်လုပ ်

ထားခြ ငး်၊ 

 ယမ်းခွဲရာတွင် ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအား သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း ရှိေစေရးအတွက ်

ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း၌သာ ယမ်းခွဲခြ င်း၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏသတ်မှတ်သုံးစွဲ 

 ခြ ငး်၊ Detonating Relay များအသုံးပြ ု၍ ယမ်းသိပ်ထားေသာကျင်းများ တစ်ပြ ိုင်နက ်

ေပါက်ကွဲခြ င်း မရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ တူးေဖာ်ရမည့် ေကျာက်သားအမျို းအစားအရ 

လုိအပ်မှ ယမ်းခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊  

 စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများ  ပြ ိုကျတိုက်စားခြ င်းမရှိေစေရးအတွက် ေမြ စာပုံေဘးနံရံများအား (၆၀)ဒီ 

ဂရီေလျာေစာက်များနှင့် အဆင့်များ  ပြ ုလုပ်ခြ င်း၊ ေမြ စာပံုပတ်လည်တွင် (၂)ေပအကျယ်၊ 

(၂)ေပအနက်ေမြ ာင်းများတူးေဖာ်ထားခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(ခ) သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့လူမှု 

ဝန်းကျင ် ထိခိုက်မှုအနည်းဆံုးဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများအား ေဆာငရွ်က် 

မည်  ဖြ စ်ပါသည် -  

 စီမံကိန်းဆုိင်ရာအေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရာတွင် သစ်ေတာသစ်ပင်  ပြ ုန်းတးီမှု 

အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ် သစ်ပင်ေပါက်ေရာက်မှုမရှိေသာေမြ ေနရာများနငှ့် ေရေဝ 

ေရလွှေဲနရာများမ ှလွတက်င်းသည့်ေနရာများအား ေရွးချယ်တည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည်။ 

 ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ်ရာတွင် ေမြ ယာအသုံးချမှုအနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ်

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်းများဖြ င့် တူးေဖာမ်ည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ 

 ေရွှေကြ ာသို့ မေရာက်မီ တူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမှု 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ချိန်တွင ်ပင်မဆင်းတွင်းများ  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ရန်အတွက် အင်းများအနီး 

တွင် စနစ်တကျစုပုံထားပါမည်။ 

 ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်စဥ်ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား 

တူးေဖာ်ပြ းီ ေခါင်းသားများအတွငး် ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့်  ပြ န်လည်ဖို့မည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 
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 ယမ်းခွဲခြ ငး်မ ှ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုများအား အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး 

(ထုတ်လွွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆူညံသံသတ်မှတ်ချက်အတငွ်း ရှိေစေရးအတွက ်

ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

 သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ ်

 ဖြ စ်ေပါ်မှု မရှိေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းအဆင့်လိုက်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြ င်း၊ 

ပညာေပးေဟာေပြ ာပဲွများပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင ်

ေဆာင်ရွက်ေစခြ င်းတို့  ပြ ုလုပ်ထားပါမည်။ 

 ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးပါမည်။ 

 ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်းနငှ့် ေဒသတွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများ 

ေကာင်းမွန်ေစေရးအတကွ် ေဒသခံများအား အလုပ်အကိုင်ဦးစားေပး ခန့်ထားမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

ေဒသဖံွ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

၁၃။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့် သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ (၂၀၁၂-၂၀၁၇)ခုနှစ် 

အတွင်း မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊  ပြ င်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ဝက်ေသ/ဖက်ရှည်ေကျးရွာများနှင့် ဆက်စပေ်ကျးရွာများတွင ် ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများအဖြ စ ်

လျှပ်စစ်မီးလင်းေရး၊ ဘက်စုံဖွံ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရး၊ ဿာသနာေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ သာေရး 

ကိစ္စရပ်များတွင် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဝက်ေသနှင် ့ဖက်ရှည်ေကျးရွာ 

ဘက်စုံဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးနှင့်လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးအတွက် ကျပ်(၅၁,၀၀၀,၀၀၀)နှင် ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် 

အတွင်း ဝက်ေသနှင့်ဖက်ရှည်ေကျးရွာ ဿာသနာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးနှင့် 

ဘက်စုံဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ကျပ်(၄၅,၃၀၀,၀၀၀)ကျပ်လှူ ဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် 

၂၀၁၉ ခုနှစ်များအတွက်လည်း ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဿာသနာေရးနှင့် ဘက်စုံဖံွ့ဖြ ိုးတိုးတက် 

ေရးအတွက ် နှစ်စဥ်ရန်ပုံေငွ ကျပ်(၅၀,၀၀၀,၀၀၀)လျာထား သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်သည့်အခါလုံေလာက်မှု မရှိပါက  ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ ငး် နှင့် 

သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အပြ ည့်အဝတာဝန်ယ ူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ (၂၀၁၆/ 

၂၀၁၇)ခုနှစ်၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများနှင် ့ဂုဏ်ပြ ုလွှာများအား ေနာက်ဆက် 

တဲွ(စ) ဖြ င့် ပူးတွဲတင်ပြ အပ်ပါသည်။ 
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မုိင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းအစီရင်ခံစာ 

၁၄။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ေရွှအေသးစား ေဖာ်ထုတ် 

လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင ် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုအကိုကာလ(Pre-

Mine closure period)၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်ကာလ(Mine Closure Period)နှင့် ပိတ်သိမ်းပြ းီ 

ကာလများ(Post Closure Period)တွင် ေဆာင်ရွက်သွားမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုင်း ပိတ်သိမ်းခြ င်း 

လုပ်ငန်းများအား သတ္တ ုသိုက်ကုန်ဆံုးသွားခြ င်း၊ စီးပွားဖြ စတ်ူးေဖာ်ထုတ်လုပ်နိငု်မှု မရှိသည့် 

အေခြ အေနတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း 

ေရးေကာ်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ေဆာင်ရွက်မည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ ကျပ်သိန်း(၂၂၀)အား မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းရန်ပုံေငွအဖြ စ် လျာထားသတ်မှတ်၍ 

သက်ဆိုင်ရာမြ ို့နယ်ဘဏတ်ငွ် ေငွစာရင်းဖွင့်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် မိုင်းပိတ်သိမ်း 

သည့်အခါ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ေရွှပြ ည်သာေရွှထတု်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကမု္ပဏီလီမတိက်မ ှ

 ဖြ ည်သ့ွင်းေဆာင်ရွက်ရန ်အပြ ည့်အဝ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ 

မေဆာင်ရွက်မီ တစ်နှစ်ခန့်အလိုတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး် အေသးစိတ်အစီရင်ခံစာအား ဝန်ကးီဌာနသို့ 

တင်ပြ ၍ အတည်ပြ ုချက်ရယူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုင်းပိတသ်ိမ်းခြ င်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

အဖြ စ ်ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းများအား ေဆာငရွ်က် သွားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အေပါ်ယံေမြ ဆီလွှာများစုေဆာင်းထားခြ င်း 

(က) ေရွှအေသးစားေဖာ်ထုတလ်ုပ်ကွက်(TPK-104)၏ သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင်ရင်းသတ္တ ုသိုက ်

(Primary Ore Deposit) ဖြ စ်၍ သတ္တ ုဖြ စ်ထွန်းမှုအေခြ အေနအရ ေမြ ေအာက်တးူ 

ေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ ေလးပင်အင်း(၈)အင်းဖြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား 

တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ တူးေဖာ ်

ေနခြ င်းဖြ စ်၍ အေပါ်ယံေမြ ဆီလွှာ ဖယ်ရှားရမှု နည်းပါးပါသည်။ အုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အဦးတည်ေဆာက်ရန်၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ စုပုံရန်နှင့် အေထွေထွသုံး 

စွန့်ပစ်ေရစုကန်များ တည်ေဆာက်ရန ် စသည်ဖြ င် ့ ေမြ ေနရာအသုံးချမှုများအတွက် 

ေမြ ေနရာရှင်းလင်းရာမှ ထွက်ရှိေသာ အေပါ်ယံေမြ ဆီလွှာများအား မိုင်းပိတ်သိမ်း 

သည့်အချိန်တွင် ေမြ ဆီလွှာဆုံးရှုံးသွားေသာ ေမြ ေနရာများတွင် အစားထိုးဖြ ည့်ရန် 

အတွက် တူးေဖာ်ေနသည့်အင်းများအနီးတွင် သီးခြ ားစုပုံသိမ်းဆည်းထားပါမည်။ 
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အတားအဆီးနံရံများထားရိှမှု 

(ခ) မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင ် ပင်မဆင်းတွင်းများ  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ရန် သိမ်းဆည်းထားသည့် 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ  ပြ ိုကျတိုက်စားခြ ငး် မရှိေစေရးအတွက် ေဘးနံများတွင် 

(၆၀)ဒီဂရီေလျာေစာက်နှင် ့အဆင့်များ ေဖာ်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန် 

တွင် စွန့်ေကျာက်များအား ပင်မဆင်းတွင်းများ  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ရန် အသုံးပြ ုမည်ဖြ စ်ပြ ီး၊ 

ကျန်ရှိေသာစွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအား အေပါ်ယံေမြ မျက်နှာပြ င်ညှိ၍ ေမြ ေဆွးများ ဖုံးအုပ် 

 ပြ ီး၊ ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိုးပါမည်။ 

တူးေဖာ်ပြ းီကျင်းများအားခုိင်ခ့ံစွာပိတ်ဆုိ့ကာရံမည့်အစီအစဥ် 

(ဂ) ေလးပင်အင်းများအား တူးေဖာ်စဥ်ကာလမှာပင် ထွက်ရှိသည် ့စွန့်ပစ်ေကျာက်များဖြ င့် 

တူးေဖာ်ပြ းီေခါငး်သားများအတွင်း ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် ေမြ သား 

နံရံများ  ပြ ိုကျခြ င်းမရှိေစရန် Back Filling  ပြ ုလုပ်သွားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုင်း 

ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလတွင်လည်း ေလးပင်အင်းများ၏ ပင်မဆင်းတွင်း(Main Shaft) 

များအတွင်းစွန့်ပစ်ေကျာက်များ  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ခြ ငး်၊ ေမြ ဆီလွှာဖုံးအုပ်ခြ င်းနှင့် 

ေဒသေပါက်ပငမ်ျား စိုက်ပျိုးခြ ငး်၊ ေလးပင်အင်းများ၏ ပတ်လည်တွင်  ခြ ံစညး်ရိုးကာ 

ရံ၍ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ ချိတ်ဆွဲခြ ငး်စသည်ဖြ င့် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေမြ ေပါ်ေရေမြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှု 

(ဃ) ေရွှအေသးစားေဖာ်ထုတလ်ုပ်ကွက်(TPK-104)တငွ ် သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများသာ 

ေဆာင်ရွက်ပြ ီး တူးေဖာ်ေနေသာ ေလးပင်အင်းမှထွက်ရှိေသာ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ 

(GW-2)၊ ဆက်စပ်လုပ်ကွက် တူးေဖာ်ပြ းီေမြ ေအာက်လှိှုဏ်ေခါင်းမှ ေမြ ေအာက ်

စိမ့်ထွက်ေရ(GW-1)၊ ေရွှအေသးစားေဖာ်ထုတ်လုပ်ကွက်(TPK-104)နယေ်မြ မှ  ပြ င်ပ 

သို့ စီးထွက်ေသာေချာင်းေရ(SW-2)တို့မှာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ အမျို းသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအတွင်းရှိပြ းီ၊ 

ညစ်ညမ်းမှု မရှိေကြ ာင်းေတွ့ ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသ၏ ေရအရည ်
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အေသွးစစ်ေဆးခြ င်းအား မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့် ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် 

ဆက်လက်စစ်ေဆးပါမည်။ 

ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု 

(င) ေရွှအေသးစားေဖာ်ထုတလ်ုပ်ကွက်(TPK-104)တငွ ် ေလးပင်အင်းများဖြ င် ့ ေရွှသတ္တ ု 

ရိုင်းများအား တူးေဖာေ်နခြ ငး်ဖြ စ်၍ စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှု နည်းပါးခြ င်း၊ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ းီလှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေရှ့ စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့်  ပြ န ်

လည်ဖြ ည်ေ့နခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ  အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ် ေကျာက် 

(MgCO3)၊ သလင်းေကျာက်များ(SiO2)နှင့် သံေချးေကျာက်(Laterite-Fe2O3) 

အဓိကပါဝင်ပြ ီး ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းေစမှု မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ သတ္တ ုတွင်း 

ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင် ့ ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှု 

ေကြ ာင် ့ ေမြ ဆီလွှာ ညစ်ညမ်းခြ င်းမရှိေစေရးအတွက် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆး 

သည့် အစီအစဥ်များအား လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ 

မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုအကိုကာလ၊ ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ေမြ ဆလီွှာ ညစ်ညမ်းမှု ရှ/ိမရှိ စစ်ေဆးရာတွင် လုပ်ကွက်အတွင်း ေနရာများ 

သတ်မှတ်၍ လုပ်ကွက်၏ ကိုယ်စားပြ ုနမူနာ ရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ သား နမူနာများ၏ pH, Moisture Content, Organic Carbon(%), Humus 

(%), Total Nitrogen(%), Exchangeable Cations များအေနဖြ င် ့ (Ca++, 

Mg++, Na++, K+)(mg/100g)တို့နှင် ့ P(ppm), K2O (mg/100g) တို့အား 

စမ်းသပ် စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အုပ်ချုပ်မှု၊ စက်မှုဆုိင်ရာအေဆာက်အဦးများ၊ လျှပ်စစ်မီးကိုးများ 

(စ) တည်ေဆာက်ထားေသာ စက်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 

အေဆာက်အဦးများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်မီးကိုးများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့် 

အကိုကာလနှင့် ပိတသ်ိမ်းမည့်ကာလများတွင် ရှင်းလင်းပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့် 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပြ းီ၊ လုပ်ကွက်အား  ပြ န်လည်အပ်နံှချိန်တွင ် နဂိုအေခြ အေန 

အတိုင်း  ပြ န်လည်ေရာက်ရှိေအာင ်လုပ်ေဆာင်ေပးရန်အတွက် ဝန်ကးီဌာနသို့ အာမခ ံ

စေပါ်ေငွေပးသွင်းထားသည့် ဝန်ခံကတိပြ ုချက်များအတိုင်း စီစဥ်ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် စွန့်ပစ်ေမြ စာ 
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များစုပုံ ခြ ငး်၊ ေရစုကန်များတည်ေဆာက်ခြ င်းစသည်ဖြ င် ့ လုပ်ငန်းအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလတွင် အသုးံပြ ုခဲ့သည့်ေမြ ေနရာများမှ ေမြ ဆီလွှာပျက်စီး 

သွားေသာေမြ ေနရာများအား  ပြ န်လည်ပြ ုပြ င်ရာတငွ် သင့်ေလျာ်ေသာ ေမြ ယာအသုးံ 

ချမှုလုပ်ငန်းငန်းတစ်ရပ် ေဖာ် ေဆာင်နိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စိမ်းလန်းစုိေပြ ေရးအတွက်သစ်ပင်များပြ န်လည်စိုက်ပျို း ခြ င်း 

(ဆ) မိုင်းပိတ်သိမ်းပြ းီအချိန်တွင် လုပ်ကွက်အတွင်း စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရး၊  မြ င်ကွင်း 

ေကာင်းမွန်ေစေရးနှင့် ေဂဟစနစ်ဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတကွ် အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးခြ ငး် 

လုပ်ငန်းများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အကိုကာလအဖြ စ ် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်စဥ် 

ကာလမှပင ် စတင်ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ သစ်ေတာသစ်ပင်များ မပြ ုန်းတးီ 

ေစေရးအတွက် အလျားေပ(၄၀)xအနံေပ(၁၆)ရှိေသာ ကျွန်းပျိုးဥယျာဥ် ေဆာက် လုပ် 

ထားရှိပြ းီ၊ စိုက်ပျိုးပြ းီအပင်များအား ေသေကြ ပျက်စးီမှု မရှိေစေရး၊ ေသဆုံးအပင်များ 

 ပြ န်လည်ဖာေထးခြ င်း၊ ေပါင်း မြ က်များ ရှင်းလင်းခြ ငး် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန ်

ေန့စားဝန်ထမ်း(၃)ဦး ခန့်ထားပြ းီ အုပ်ချုပ်ေရးဌာနမှ  ကီးကြ ပ်ေဆာငရ်ွက ်

လျက်ရှိပါသည်။  မိုင်းပိတ်သိမ်းပြ းီကာလတွင်လည်း အစားထိုးအပင်များ ရှင်သန် 

ေစေရးအတွက် စိုက်ပျိုးေရးဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ေပြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားခြ င်း 

(ဇ) ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ကုမ္ပဏီ၏ အခြ ားလုပ်ကွက်များတွင ် ေပြ ာင်းေရွှ့ခန့် 

ထားေရးအတွက် ၎င်းတို့၏ သေဘာထားများရယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

       မုိင်းပိတ်သိမ်းမည့်စီမံချက် 

      (ဈ) မိုင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

စဥ ် ေဆာင်ရွက်မည် ့လုပ်ငန်း 

သတ္တ ုပိတ်သိမ်းရန် 
စီမေံဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ 

မှတ်ချက် ပိတ်သိမ်း
မှု အကို 
ကာလ 

ပိတ်သိမ်း
မည့် 
ကာလ 

ပိတ်သိမ်း
 ပြ းီ 
ကာလ 

၁။ ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များ 
ေလလ့ာခြ င်း 

(က) ကျင်းအတွင်းေမြ သားအေခြ အေန 

(ခ) ကျင်းအတွင်း ေမြ ေအာက်ေရ 
စိမ့်ထွက်မှုအေခြ အေန 
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(ဂ) ကျင်းနံရံမှ အက်စစ်ဖြ စ်ထွန်း အေခြ အေန 

(ဃ) စွန့်ပစ်ေမြ စာများ၏ သတ္တ ုေပါင်းစပမ်ှု   
အေခြ အေန 

၂။ စွန့်ပစေ်မြ စာများအား စနစ်တကျ စုပုံခြ င်း     

၃။ အေပါ်ယံေမြ ေဆွးများ စုေဆာင်ခြ ငး်     

၄။ တူးေဖာ်ပြ ီး ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း 
စွန့်ပစေ်ကျာကမ်ျားအား ေရှ့ စားေနာကပ်စ ်စနစ် 
 ဖြ င့်  ပြ န်လည်ဖြ ည့်ခြ ငး်၊ 

   
 

၅။  အသုံးမပြ ုေသာ ေမြ ေနရာများမှ ေဒသေပါက်ပင် 
များအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊    

 

၆။ စက်ပစ္စည်းများ  ဖြ ုတသ်မိး်ခြ ငး်၊ လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ 
ပစ္စည်းများ  ဖြ ုတ်သိမ်းခြ င်း၊ အုပခ်ျုပ်မှုနှင့် 
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အေဆာက် အဦးများ 
ဖျက်သိမး်၊ 

   

 

၇။ အသုံးပြ ုပြ ီးေမြ ေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ 
ေမြ ယာအသုံးချမှု လုပင်နး်ထူေထာင် နိုင်ေရး 
အတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

   
 

၈။ အစားထိုးအပင်များ  ပြ န်လည်စိုက်ပျိူးခြ င်း     

၉။ ဖုန်မှုန့်  ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း     

၁၀။ ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ ငး်     

၁၁။ ေမြ ေပါ်ေရနှင့်ေမြ ေအာက်ေရ 
အရည်အေသွးများ တိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း    

 

၁၂။ သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းမည့် လုပင်န်းအဆင့်ဆင့် 
အလိုက်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များ  
စိစစ်တွက်ချက်ထားမှု 

   

 

၁၃။ အေသးစတိမ်ိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်စီမံချက်အား 
ဝန်ကီးဌာနသို့ (၆)လအလိုတွင် တင်ပြ ခြ ငး်၊    

 

 

သံုးသပ်တင်ပြ ချက် 

၁၅။ ေရွှပြ ညသ်ာေရွှထုတ်လပု်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏် အေသးစားေရွှထုတ်လုပ် 

ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တငွ် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ုအသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်သဖြ င် ့အေပါ်ယံေမြ သား ရှင်းလင်းရမှု နည်း 

 ခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုနည်းခြ ငး်တို့ေကြ ာင့် သစ်ေတာသစ်ပင်ပြ ုန်းတးီခြ င်း၊ ေမြ ဆီလွှာဆုံးရှုံး၊ 
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ေဂဟစနစ်ဖြ စ်ထွန်းမှုအား ယုတ်ေလျာ့ေစခြ င်းစသည်ဖြ င် ့ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများ နည်းပါး 

 ခြ ငး်  ဖြ စ်ေကြ ာငး် သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ေမြ ေအာက် တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြ ုခြ ငး်၊ ယမ်းသုံးစဲွမှု 

ပမာဏ ထိန်းချုပ်ခြ င်းတို့ဖြ င့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုတို့ 

 ဖြ စ်ေပါ်ခြ င်း မရှိေကြ ာင်းသုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ေလးပင်အင်းမှထွက်ရှိသည့် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက် 

ေရများမှာလည်း ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ပတဝ်နး်ကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင် ့အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဥ်များ 

နှင့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးသည့်အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်၍ အေသးစား 

ေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှတးူေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပင်နး်များ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းသက်သာေစမည်ဖြ စ်ေကြ ာင်း သုံးသပ ်

တင်ပြ  အပ်ပါသည်။ ထို့အတ ူနိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ ဖြ ိုးေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ သတ္တ ုက နှင့် သစ်ေတာ 

က ဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရးနှင့် ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် ရရှိေစေရး 

အတွက် အေထာက်အကူပြ ု လုပ်ငန်းတစ်ခု  ဖြ စပ်ါ ေကြ ာင်း၊ သုံးသပ်တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

နိဂံုး 

၁၆။ ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ ငး်ကမု္ပဏီလီမတိက်၏ ေရွှလုပ်ကွက(်TPK-104) 

တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ့ 

ဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်နှင် ့ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးသည့်အစီအစဥ်များ 

ချမှတ် ပြ ီးေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် 

စီမံခန့်ခဲွမှုအစီအမံများချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာငရွ်က် ခြ ငး်၊ 

လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ေဒသေပါက်ပင်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခြ ငး်၊ အစားထိုး စိုက်ပျိုး 

 ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစသည်ဖြ င့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများအား စနစ် 

တကျ စီမံေဆာင်ရွက်လျှက ် ရှိပါေကြ ာင်းနှင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာ တင်ပြ ခဲ့မှု အေပါ် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊ သေဘာထားမှတ်ချက်အား အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်း လုပ်ငန်းမှ 

(၂၆.၉.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၁၉၃/ေရွှဖက်စပ်IEE/၂၀၁၉  ဖြ င့်  ပြ န်ကြ ား လာပါသည်။ သို့ပါ၍ 

သေဘာထားမှတ်ချက်များအား  ဖြ ည်စ့ွက်၍ ပတဝ်န်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာအား  ပြ နလ်ည် 

တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 
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                                                                         ေနာက်ဆက်တွဲ(က) 

 

 

 

 

 

 

၁။ ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြ ုမနိ့် 

၂။ ခွင့် ပြ ုမိန့်ပါကုမ္ပဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းချက်များ 

၃။ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏တည်ေနရာပြ ေမြ ပုံ 

၄။ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏အကျယ်အဝန်းနှင့်ပုံသ ာန်ပြ ေမြ ပုံ 

၅။  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် 

၆။ အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများစာရင်း 
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၁။ ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြ ုမိန့် 
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၂။  ခွင့်ပြ ုမိန့်ပါ ကုမ္ပဏီမှ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းချက်များ 
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၃။ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏တည်ေနရာပြ ေမြ ပံု 
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၄။  TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် ပံုသ ာန်ပြ ေမြ ပံု 
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၅။ ေရွှပြ ညသ်ာေရွှထုတ်လပု်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ကုမ္ပဏီမှတ်တင ်
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၆။ ေရွှပြ ညသ်ာေရွှထုတ်လပု်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမတိက်၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်စာရင်း 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပု(ံ၁) ေလးပင်အင်း(၂)(Shweya-2)အင်းအေဆာက်အဦး 

ေနာကဆ်က်တွဲ (ခ) 

 

ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်  

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊  

ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် (TPK-104) 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ 
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       ပု(ံ၂) ေလးပင်အင်း(၂)(Shweya-2)၏ ပင်မဆင်းတွင်းအား ေတွ့မြ င်ရပု ံ

 
       ပု(ံ၃) ေလးပင်အင်း(Shweya-2)၏ ပငမ်ဆင်းတွငး် ပျဥ်ကာ၍ ေဘာင်ခတ်ထားပု ံ
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       ပု(ံ၄) ေလးပင်အင်း(Shweya-2) အေထွေထွသုံးေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရသိုေလှာင်သည့်သံကန ်

 
        ပု(ံ၅) ေလးပင်အင်းအနီး စွန့်ပစ်ေကျာက်များစုပုံထားပု ံ
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           ပု(ံ၆) ေအာင်ေမတ္တ ာရှင်ေလးပင်အင်းတ ဲ

 
ပု(ံ၇) ေအာင်ေမတ္တ ာရှငေ်လးပင်အင်းပင်မဆင်းတွင်း 
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ပု(ံ၈) ေလးပင်အင်းနံရံပြ ိုကျမှုမရှိေစေရးအတွက ်ပျဥ်ကာေဘာင်ခတ်ပြ ုလပု်ထားပုံ 

 

ပု(ံ၉) TPK-105 လုပ်ငန်းသုံးေရသိုေလှာင်သည့်မိုးကာကန ်
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ပု(ံ၁၀) TPK-105 အတွင်း လုပ်ငန်းသုံးေရရယူသည့်တူးေဖာ်ပြ းီေသာေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း 

 
ပု(ံ၁၁) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းရိှ ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း 
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ပု(ံ၁) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၊ အုပ်ချုပ်မှုရုံးအနီးေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာေနပု ံ

 

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဂ) 

ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်  

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊  

ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် (TPK-104) 

တုိင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများနှင့် ေရနမူနာ၊ ေမြ နမူနာဓာတ်ခဲွအေဖြ  
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ပုံ(၂) ေလးပင်အင်း(Shweya-2)တွင် ယမ်းခွဲစဥ်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုတိုငး်တာစစ်ေဆးေနပု ံ

 

ပု(ံ၃) ေလးပင်အင်း(Shweya-2)၊ အေထွေထွသုံးေရ(GW-2)ေရမူနာေကာက်ယူသည့်ေနရာ 
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       ပု(ံ၄) TPK-105 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းလုပ်ငန်းသုံးေရ(GW-1)နမူနာေကာက်ယူသည် ့မိုးကာကန် 

 

ပု(ံ၅) TPK-105 ေရွှလုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ(SW-1)နမူနာေကာက်ယူသည့်ေနရာ 
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ပု(ံ၆) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်မှ  ပြ င်ပသို့စီးထွက်သည့်ေရ(SW-2)နမူနာေကာက်သည့်ေနရာ 
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TPK-104, 105 လုပ်ကွက် ေရနမူနာဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်အေဖြ များ 

၁။  TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းဖြ တ်စီးေချာင်းေရနမူနာ(SW-2) 

၂။ ေလးပငအ်င်း(Shweya-2)ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-2) 
ဓာတ်ခွဲအေဖြ  

၃။ TPK-105 လုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသုံးေရ(GW-1) ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  

၄။ TPK-105 လုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ(SW-1) ေရနမူနာ 

ဓာတခ်ွဲအေဖြ  

၅။ ေမြ နမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  
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၁။ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းဖြ တ်စီးေချာင်းေရနမူနာ(SW-2) 
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၂။ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-2)ဓာတ်ခဲွအေဖြ  
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၃။ TPK-105 လုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသံုးေရ(GW-1)ေရနမူနာဓာတ်ခဲွအေဖြ  
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၄။ TPK-105 လုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသံုးစွန့်ပစ်ေရ(SW-1)ေရနမူနာဓာတ်ခဲွအေဖြ  
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၅။ ေမြ နမူနာဓာတ်ခွဲအေဖြ  
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1 
 

       

 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဃ) 
 



2 
 

 



3 
 

 

 

 



4 
 

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 စေ်ပါ်ရန ်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။် 

    

ေဘးအန္တရာယ်

ရှိမှုအဆင့်အဆ

င့် 

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။ 

 



 

 

 

 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ(င) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ေနာက်ဆက်တွဲ(င-၁) 



 

 

                                                             ေနာက်ဆက်တွ ဲ(စ) 

 

ေရွှပြ ည်သာေရွှထုတ်လုပ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်ခြ င်းကုမ္ပဏီလီမိတက်  

မန္တ ေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ သပိတ်ကျင်းမြ ို ့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊  

ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် (TPK-104) 

 

ေဒသဖံွ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ 
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Personal Information, Education, Work Experiences 

 
Full Name  U Zaw Win Than

Date of birth 7.12.1954

Born at  Yamethin, Mandalay Division.

Identity card number  9/LaWaNa(Naing) 005266

Education BE(Metallurgy)(1981)  

Mineral Conservation and Environmental Control Section 

Department of Mines, Ministry of Mines, Building No.19 Nay Pyi Taw, 

Address; BEHS No.6 Staff’s Quarters, Nay Pyi Taw 

Phone number: 09973436036 , 0949213148 , 09448538693

Contact Information; Gmail - zawwinthan.deptmine@gmail.com

Area of Expertise Impacts Assessments and Environmental Management for Mining Projects, 

Work Experiences;- 

Year Department /Ranks Work Experiences

1982 - 1998 

Metallurgical Research and 

Development Centre, Ela, 

Lewe Township, Mandalay 

Division 

Rank:- Assistant Researcher  

           to   

     Research Officer 

   

1. Extraction of Electrolytic Refined Copper from 

Monywa Copper Ore by Hydro-Metallurgical 

Process, and recovered by product s of Gold and 

Silver from anode slime. 

2. Gold Refinery Plant Operation (Capacity - 30 

kg/day)     (1985 - 1988) 

3. Designed, Installation, and Operation of Electrolytic 

Zinc Plat (EZ) (Capacity 1 ton/day of Refined Zinc) 

at Ela. Extraction of EZ from Namtu Zinc 

Concentrate. Including Designed and Operation of 

Desulphurization Plant to be clean particulate 

matters and harmful gas from Roaster’s Fumes Gas.

4. Designed, Installation, Test Run and Technical 

Transfer of Copper Refinery Cap. 1ton/day of 

Electrolytic Copper from Monya Copper 

*attached Certificate*

Work at  Ministry of Mines (1982 -2014)

Retired  Director
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Typewritten text


User
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User
Typewritten text
ေနာက္ဆက္တဲြ(ဆ)
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Concentrate. Including Acid Mist Exhausting and 

Neutralization Unit for Copper Electrolytic Cells 

which produces Acid Mists.  

5. Commercial Plant Experiences on Copper Smelter 

& Refinery, Hibi Smelter, Tamano, Japan, and Zinc 

Plant at Kamioka Zinc Smelter and Refinery, 

Kamioka, Japan (1984) 

6. Waste Water & Exhaust Gas Purification Process 

(from Metallurgical Roasting, Smelting and Refining 

Process) 

7. Test Run Operation for Kyauk Pa Hto Gold Mine 

(1992-1995) 

 

1998 - 2006 Assistant  Director Designed Experiences on 10 tons/day of Electrolytic Zinc 

Plant including Acid Mists and Recycled Process 

Treatments with Design Department Members, Mitsui 

Mining and Smelting Co.,Ltd, Japan 

2006 - 2014 Mineral Conservation and 

Environmental Control 

Section, Department of 

Mines, Ministry of Mines, 

Building No.19 Nay Pyi Taw, 

Deputy Director - Director 

1. Environmental Impacts Assessments and 

Treatment on Underground Water Contamination 

at Monywa Copper Prject (2006). 

2. Environmental Impacts Assessments and Mitigation 

Measures at Mogok, Phakant and Khantee 

Yadanar Regions, Yearly Checked. 

3. Impacts Assessments and Treatments on Toyota 

Batteries Production Plant. 

4. Impacts Assessments and Controls of Small Scale 

Gold Mines in Thabeikkyin, Singu and Mogok 

Region. 

5. Impacts Assessments on Zinc Fumming Plant, 

Southern Shan State. 

6. Surface Water and Ground Water Contamination 

Assessments on Kyauk Pa Hto Gold Mine. (2012) 

7. Takaung Taung Nickel Project, Environmental 

Management and Monitoring Experiences. 
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8. Minecloser Experiences on Sabetaung Open pit 

mine, Monywa Copper Project (2012-2014) 

2014 - 2016  
Environmental Managements and Monitoring 

Experiences on Kyauk Pa Hto Gold Mine. 

2017  
Inspection on Mondimomi, Shwe Mo Yan and 

Shwe Min Bon Gold Mine. 
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PUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
of Natural Resources and Environmental Consemation

TE FOR TRANSITIONAL CONSULTANT REGISTRATION

{@=,.rro*ea@eo: ogr5{e 17grsgo6 SE : saemccrSsemo; c.:o8go6 ;

l0ltg? Date { 5 JUL 201?

The Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, hereby, issues tiris

ce.rtificate to the person under Eavironmental Impact Assessment Procedure, Noti-fir:ati<:n

No. 616/2015.
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{a} Name of Consultant U Za:w W'in Than

Myanmar

9/ LaW aNa (Naing) 005266

BEHS No. 6, Staff's Quarters. Nay P5'i Taw.

zaw winltran. deptmi ne @ gmail.qorB, 09 4485 3 8693

Environment Creative Group

Person

31 March 2018
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{bi Citizenship

{tEia:o:)
ic) Identity Card I Passport Number
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idi Address

{acr5cgoSq$c86oa)

{e} Organization

(a,i=aogi:)

{f} Type of Consultancy

isa@eo : og3 4 3 fi =a {1t: sr oo: )

ig) Duration of validity

{cooior6:q$n?tqn8:

,"6'*,,\i
Yi'.3t

Director General

Er-lvironmental ConserYation Department

Ministry of Natural Resources and Environmental Conseft'ation

No.



Areas of Expertise per&ittd
(t€Epd q16: qlEgE<$oo5qp: )

1. Noise and Vibration

?. Water Pollution Control


	1. Cover
	2.Summary
	3.TPK-104 Agreement
	4. Content
	5.TPK-104 EMP Report 4
	Appendix (A) Permit and Location Map
	Appendix (B) Photos Record Work Site
	Appendix (C) Monitoring Records, Assay Reports
	Appendix (D) Risk Assessment
	Appendix (E) Public Consultation
	Appendix (F) CSR
	Appendix (F) CSR a
	Appendix (F) CSR aa

	Appendix (G) Work Experiences
	Appendix (F) Work Experiences 
	1.pdf
	IMG_20170722_0001.pdf

	Appendix (F-2) Work Experiences 


