ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်း ြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊
ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)(၂၀)ဧက
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာ

ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း၊
ညွှန် ြကားေရးမှူး(အင
ြ ိမ်းစား)
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (

)ရက်

1

စာတမ်းအကျဥ်းချုပ်
နိဒါန်း
၁။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)သည် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံး
ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းသုံးဆယ်ေကျးရွာ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရှိပါသည်။ သယံဇာတနှင့်သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာနမှ (၂၃.၁၂.၂၀၁၅)ရက်စွဲပါခွင့်ြပုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၃၅/၂၀၁၀
(သက်တမ်းတိုး)ြဖင့် (၁၈.၁.၂၀၁၆)ရက်မှ (၁၈.၁.၂၀၁၇)ရက်ေန့ထိ၊ တတိအ ကိမ်သက်တမ်းတိုးခွင့်
ြပုခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌
ြ င်းြဖစ်ြပီး
ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေဒသခံများနှင့်အကျိုးတူ ေဆာင်ရွက်ေနခ
တူးေဖာ်ရရှိသည့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်
ထားသည့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ
ေက
ြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်
စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား ြပုစုတင်ြပခဲ့ြပီး၊ ၎င်းအစီရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်း
ဥပေဒများ၊ ကတိကဝတ်ပါအချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့်
အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးသည့် အစီအစဥ်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက် ြပီး
ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-

105)သည် တစ်ဦးတည်းပိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းအဆိုြပုသူမှာ ဦးမိုးြမင့်သာ၊
မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ၅/အမဇ(နိုင်)၀၃၆၈၉၀၊ အမှတ်(၂၁၊ ၂၈)၊ ၈၉-လမ်း၊ ၂၂ x၂၃ လမ်း ြကား၊
ေအာင်ေြမသာဇံြမို့နယ်၊ မန္တေလးမ
ြ ို့တွင် ေနထိုင်သူြဖစ်ြပီး ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖ
ြ စ်
တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၀၅၉၉၉၉ ြဖစ်ပါ
သည်။ ေရွှ ြပည်သာ ေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက်များအား
ကီး ြကပ် စီမံေဆာင်ရွက်ေနသူ အေထွေထွမန်ေနဂျာမှာ ဦးဝင်းနွယ် ြဖစ်ြပီး၊ ဆက်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၇၈၁၃၃၅၅၈၄ ြဖစ်ပါသည်။ ေနရပ်လိပ်စာမှာ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်
ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှလုပ်ကွက် ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်
စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP)ကို လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ စီမံကိန်းေက
ြ ာင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊ ေဒသ
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ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ သိရှိနိုင်ေစရန် ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104) ရုံးခန်း၊
အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း၊ သပိတ်ကျင်းြမိုနယ်ရုံးခွ(ဲ ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျးရွာ)၊ တိုင်းေဒသ
ကီး၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းရုံးခွဲ၊ မန္တေလးကုမ္ပဏီရုံးချုပ်များတွင် ြဖန့်ထားေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP) ရလိုသူများမှ အစီရင်ခံစာရယူရန် ဆက်သွယ်ရမည့် Link
မှာ aungaye 372@gmail.com ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၅၇၇ ၁၅၅၅၁ ြဖစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းြဖင့်စပ်လျဥ်း၍

ထိခိုက်ခံစားရမှုများ

ရှိပါက

လုပ်ကွက်တာဝန်ခံထံဆက်သွယ်

ေဆာင်ရွက်နိုင်ြပီး လိုအပ်ပါက ေကျးရွာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသလူမှုေရးအဖွဲ့
အစည်းများ၊ ေဒသခံများနှင့် ညှိနိှုင်းေဆွးေနွး၍ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။
အစီရင်ခံစာေရးသား ြပုစုသူမှာ ယခင်သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ အင
ြ ိမ်းစား
ညွှန် ြကားေရးမှူး ြဖစ်ပါသည်။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန် ကီးဌာနမှ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ် (၅၁၆/၂၀၁၅)အရ
ထုတ်ေပးသည့် (၁၅.၇.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ ြကားကာလအကံေပးလုပ်ကိုင်သူ မှတ်ပုံတင် ြခင်းအေထာက်
အထားလက်မှတ်(၀၀၀၉၇)အား ရရှိထားသူ ြဖစ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတင်ြပခဲ့မှုအေပါ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊ သေဘာ
ထားမှတ်ချက်အား အမှတ(် ၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း၏ (၂၆.၈.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၂၁၉/ ေရွှ
ဖက်စပ်(ေရွှြပည်သာEMP/၂၀၁၉ ြဖင့် ြပန် ြကားလာပါသည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ သေဘာထားမှတ်ချက်များ
အား ြဖည့်စွက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား ြပန်လည် တင်ြပအပ်ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်
၂။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက််မှ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်

တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းအေက
ြ ာင်းအရာေဖာ်ြပချက်
၃။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ် ထုတ်

လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည် ဝက်ေသေကျးရွာ၏ အေရှ့ေမ
ြ ာက်ဘက်နှင့် ဖက်ရှည် ေကျးရွာ
၏ အေရှ့ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအား
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် သတ္တ ုဖ
ြ စ်ထွန်းမှုအေနအထားများ
နှင့်

သတ္တ ုသိုက်တည်ရှိမှုအေခ
ြ အေနများအရ

ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို

အသုံးြပု
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ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အင်းများမှထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား လုပ်ကွက်(TPK-105)
အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင်
ထုတ်ယူ ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။
ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)သည်

မန္တေလးတိုင်း

ေဒသကီး၊

သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရှိ ပါသည်။ ေမ
ြ ပုံညွှန်း ၉၃ ဘီ/၁၊
၈၅၅၂၂၆၊ ၈၅၆၂၂၆၊ ၈၅၆၂၂၄၊ ၈၅၁၂၂၂ ြဖစ်ပါ သည်။
ေရွှဝါေတာင်သတ္တ ု တူးေဖာ်ေရး ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက် (TPK-104) ၏
အကျယ်အဝန်းသည် (၂၀)ဧက ြဖစ်ပါသည်။
သယံဇာတနှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာန၏

(၂၃.၁၂.၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ

ခွင့် ြပုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၃၅/၂၀၁၁(သက်တမ်းတိုး)ြဖင့် (၁၈.၁.၂၀၁၆)ရက်မှ (၁၇.၁.၂၀၁၇)ရက်ထိ
တတိယအကိမ်သက်တမ်းတိုး ခွင့်ြပုခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါသည်။ ခွင့်ြပုမိန့်သက်တမ်းမှာ (၃)နှစ်နှင့် သက်တမ်း
တိုး(၃) ကိမ်၊ (၃)နှစ် စုစုေပါင်း (၆)နှစ် ခွင့် ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင်

တည်ေဆာက်ထားေသာ

အေဆာက်အဦများမှာ

ရုံး

အေဆာက်အဦး၊ စားဖိုေဆာင်၊ စတိုေဆာင်၊ ဝန်ထမ်းတန်းလျား(၄)ေဆာင်၊ ဂိတ်တ(ဲ ၂)တဲ၊ မီးစက်တဲ
(၆)တဲ၊ အင်းတဲ(၇)တဲ တို့ြဖစ်ပါသည်။
အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေလးပင်အင်း(SHWE YA - 2)မှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ
(Mine Drainage Water)ထွက်ရှိေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊ အနက်ေပ(၁၆၀)တွင် ေမ
ြ ေအာက်ေရ စတင်
ထွက်ရှိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သုံးစွဲသည့်ကုန် ြကမ်းနှင့် အရင်းအမ
ြ စ်များမှာ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများ ြဖစ်ပါသည်။ အသုံးြပုသည့် ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ Emulsion (60mm),
Cordtex Fuse, Deto- nationg Relay, Primer CE Type, Ammonium Nitrate တို့ ြဖစ်ပါ
သည်။ တစ်နှစ်လျှင် ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (Emulsion + Ammonium Nitrate) (၆)တန်ခန့်
အသုံး ြပုေနခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်း ြမို့၊ အမှတ်(၂)စစ်
အေခ
ြ ခံေလ့ကျင့်ေရးတပ်ရှိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင် သိမ်းဆည်းထားခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင်(၁) ကိမ် လိုအပ်သည့် ယမ်းများ (၁၁၀)ကီလိုဂရမ်ခန့်အား ထုတ်ယူ၍
TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယီ ယမ်းတိုက်တွင် သိမ်းဆည်းသိုေလှာင် သုံးစွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင် သုံးစွဲမှု အေခ
ြ အေနအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံမှ
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တာဝန်ရှိသူများမှ (၆)လ၊ တစ် ကိမ် လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်အတွက် သုံးစွဲမည့်
ယမ်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုပမာဏမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင် ရင်းသိုက်(Primary Ore Deposite) ြဖစ်ပါသည်။
အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ(် ထုံးေကျာက်)များနှင့် သလင်းေက
ြ ာများအတွင်း တိုးဝင်ေနသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ
အား

ေလးပင်အင်း(၇)လုံး ြဖင့်

တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း

ြဖစ်ပါသည်။

ေလးပင်အင်း(၁)လုံးမှာ

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ ထွက်ရှိြခင်းမရှိေသးပါ။ ေလးပင်အင်း(၆)လုံးမှ တစ်ရက်လျှင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်း
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ေဒသခံများနှင့် ေလးပင်အင်းများအား အကျိုးတူ
(၃၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိေနခ
တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းများတွင် မျက်နှာြပင်(၂)ခုစီဖွင့်၍ တူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများ
အား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းများအား (၄)ေပ၊ (၈)ေပအရွယ်အစား တူးေဖာ်
ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူသည့်အပိုင်းနှင့် အင်းသားများ အဆင်းအတက် ြပုလုပ်
သည့်အပိုင်း(၂)ပိုင်းကန့်၍

ြပုလုပ်ထားပါသည်။

ေလးပင်အင်းနံရံများနှင့်

မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍

တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ ြပိုကျ၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်မှု မရှိ
ေစေရးအတွက် ေလးပင်အင်းနံရံများ၊ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း အမိုးနှင့်ေဘးနံရံများတွင် ပျဥ်များ
ကာရံ၍ ေဘာင်နှင့်ေထာက်တိုင်များ ေထာက်ထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း
များအား မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနသည့် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းအတွင်း သံလမ်းခင်း၍ ပင်မ
ဆင်းတွင်းအထိ သယ်ယူြခင်း ြဖစ်ြပီး၊ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမှ ေမ
ြ ြပင်သို့ (၀.၅)တန်ဆန့် သံပုံးအား
ဝင်-့ ေမာ်တာတပ်ဆင်၍ သယ်ယူ ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အင်းသားများအား အဆင်းအတက် ြပုလုပ်ရန်
သစ်သားေလှာင်အိမ် ြပုလုပ်၍ ဝင်-့ ေမာ်တာတပ်ဆင်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ
တူးေဖာ်ရာတွင် အေက
ြ ာလိုက်တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်၍ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းနှင့် စွန့်ပစ်ေကျာက် ထွက်ရှိမှုမှာ
အင်း(၁)အင်းမှ တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ေကျာက်(၁.၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ
အား တူးေဖာ်ြပီးလိှုဏ်ေခါင်းများ အတွင်း ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ် ြဖင့် ြပန်လည်ဖို့ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှသတ္တ ုရိုင်း အေက
ြ ာသို့ မေရာက်မီဖယ်ရှားထားေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား အင်းများအနီးတွင်
ေမ
ြ ေနရာသတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုံထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံတွင် စွန့်ပစ်ေကျာက်
(၁၂၀)တန်ခန့် စုပုံထားခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံမှာ (၂၄ꞌx ၁၆ꞌ

x၈ꞌ) ြဖစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ြပိုကျတိုက်စားခ
ြ င်း မရှိေစေရးအတွက် ေဘးနံရံများအား ေလျာေစာက်များ
ြ ာင်းများ တူးေဖာ်ထားပါသည်။
ြပုလုပ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ပတ်လည်တွင် (၂ꞌx၂ꞌ)ေမ
စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ် ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေချးေကျာက်များ
ြဖစ်ပါသည်။ အင်းများမှ ထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-
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104)နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းတည်ရှိေသာ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်
ေဆာက်ထားသည့် အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူ ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ အင်းများမှေရွှစက်ရုံများသို့ ေပးပို့ေသာလမ်းမှာ လုပ်ကွက်များအတွင်း ေဖာက်လုပ်
ထားေသာ(၁၂)ေပအကျယ်၊

ေကျာက်ခင်းလမ်းများ

ြဖစ်ပါသည်။

လမ်းများတွင်

တစ်ရက်

လျှင်(၂) ကိမ် ေရဖ
ြ န်းေပးပါသည်။ ေလးပင်အင်းများနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ သတ္တ ုရိုင်း သယ်ယူ
သည့် လမ်းမှာ(၉၀၀-၁၂၀၀)ေပခန့်အတွင်း ကွာေဝးပ
ြ ီး၊ ေရွှ လုပ်ကွက်များအတွင်း ေဖာက်ထားေသာ
ေကျာက်ခင်းလမ်းများ ြဖစ်ပါသည်။ သတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူရာတွင် ယာဥ်အန္တရာယ် မဖ
ြ စ်ေပါ်
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေစေရးအတွက် ကျွမ်းကျင်ယာဥ်ေမာင်းအားခန့်ထား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ယမ်းခွဲရန် အင်းနံရတ
ံ ွင် အချင်း(၁/၂)လက်မနှင့် အနက်(၂)ေပရှိ ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း တူးေဖာ်၍
(၈)လက်မခန့် ယမ်းသိပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ တစ် ကိမ်ယမ်းခွဲရန် ယမ်း သုံးစွဲမှုမှာ (၄)ကီလိုဂရမ်
ခန့်သုံးစွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲြခင်းအား အင်း(၁)အင်း တွင် (၃)ရက်(၂) ကိမ်၊ တစ်နှစ်လျှင(် ၈)လ
ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရမည့်ေကျာက်၏ သိပ်သည်းဆ
ြ ာင်းလဲသုံးစွဲေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏအား (4-6)kg/blast ေပ
ညေနပိုင်း(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီအတွင်း ယမ်းခွဲမည့်အချိန်သတ်မှတ်ြပီး၊ ယမ်းခွဲမည့်အင်းများအား သတိ
ေပးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်၍ ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့ကို သတိေပး ေရှာင်ရှားေစမည် ြဖစ်ပါ
သည်။
အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာတွင် အင်း
လုပ်သားများ

ေလးပင်အင်းများအတွင်း

ေမ
ြ ေအာက်ေလရရှိေစေရးအတွက်

ေလဖိစက်နှင့်

ေလမှုတ်စက်တို့အား အသုံးြပုေဆာင်ရွက်ေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရာက်ရှိသည့် အနက်အထိ
(၂)လက်မအချင်းရှိ ပိုက်လိုင်းများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ထို့အြပင်(၆-၁၂)လက်မအချင်းရှိ ပိုက်ေပျာ့
များနှင့်

ေလမှုတ်စက်တပ်ဆင်၍

ေလဝင်ေလထွက်အေခ
ြ အေနအား

ေလေပးရန်နှင့်

ယမ်းေငွ့ရှင်းရန်

အဆိုင်းေခါင်းေဆာင်များမှ

တပ်ဆင်ထားရှိပါသည်။

ဆက်သားဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊

စကားေပ
ြ ာစက် ြဖင့်လည်းေကာင်း (၁၅)မိနစ် တစ် ကိမ် ဆက်သွယ်သတင်းပို့ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် အသုံး ြပုေသာ စက်ပစ္စည်းများစာရင်းမှာ မီးစက်၊ ဂျင်းေဒါင်းအင်ဂျင်၊
ဝင်-့ ေမာ်တာ၊ ေရတင်ပန့်၊ ေလဖိစက်၊ ေလမှုတ်စက်နှင့် ယမ်းကျင်းတူးေဖာ်ရန် လွန်စက်များအား
အသုံးေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
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ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင် ခန့်ထားသည့် ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့်
အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံအင်းသား ရှိပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ဝန်ထမ်း၊
လုပ်ငန်း ကီး ြကပ်၊

ကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့်

အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာအင်းသား

စုစုေပါင်း

(၁၃၈)ဦး ခန့်ထားေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေန့ဆိုင်းတစ်ဆိုင်းြဖင့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်း များအား တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊
အဆိုင်းဆင်းချိန်မှာ နံနက်(၇း၃၀)နာရီမှ ညေန(၄း၃၀)နာရီထိ ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင(် ၈)လခန့်
သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်း များအားေဆာင်ရွက်ပါသည်။
ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက် (TPK-104)သည်
အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်ြဖစ် ြပီး၊

ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်မှာ

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ

ြဖစ်ပါသည်။

လုပ်ကွက်မှတစ်ရက်လျှင် ေရွှပါဝင်မှု ပျှမ်းမျှ(၃-၅)ပီပီအမ် ခန့်ပါဝင်ေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း(၃၀)တန်ခန့်
ထွက်ရှိပါသည်။
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင်

ဝန်ထမ်းများချိုးသုံးေရအဖ
ြ စ်အသုံးြပုသည့်

အေထွေထွသုံးေရ

သုံးစွဲမှုမှာ တစ်ရက်လျှင(် ၄၀၀)ဂါလံခန့်ြဖစ်ြပီး၊ တစ်နှစ်အေထွေထွသုံးေရသုံးစွဲမှုမှာ (၁၂၀,၀၀၀)
ဂါလံခန့် ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်ေရများအား
အင်းအနီးတွင် (၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ)အရွယ် သံကန်တည်ေဆာက် ထားပ
ြ ီး အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ဆီသုံးစွဲမှုမှာ မီးစက်များ၊ ေလေပးစက်၊ ေရတင်
စက်များတွင် အသုံးြပုခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊ တစ်ရက်လျှင် ဒီဇယ်ဆီ(၃၅)ဂါလံ သုံးစွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်
အတွက် ဒီဇယ်ဆီလိုအပ်ချက်မှာ(၉၀၀၀)ဂါလံခန့် ြဖစ်ပါသည်။ ဆီသိုေလှာင်ကန်အား လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်ေနသည့်အင်းများနှင့်(၅၀၀)ေပခန့်ကွာေဝးပ
ြ ီး၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်များနှင့် (၃၀၀)ေပခန့်
ကွာေဝးေသာေနရာ၌ တည်ေဆာက်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်မှာ သံကန်(၄'x၄'x၄')
ြဖစ်ြပီး၊ (၂)ေပအမ
ြ င့် အုတ်ဘိနပ်များနှင့် သံဖရိမ်ေပါ် တင်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်
ေအာက်ေြခတွင် (၁)ေပအမ
ြ င့်သဲနှင့်ဖွဲ ြပာများ ခင်းထားပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်မှ ေပ(၃၀)ပတ်လည်
တွင် သံဆူး ကိုးများ ကားရံထားပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန် ထားရှိသည့် ြခံအတွင်း မီးသတ်ဦစီးဌာန၏
လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း မီးသတ် ေဆးဗူးများ၊ မီးချိတ်၊ မီးကပ်နှင့် ေရဂါလံ(၈၀၀)ဆန့် အုတ်ေရကန်
(၈'x၄'x၄') ထားရှိ ထားပါသည်။ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ရှိသည် စသည်ြဖင့်
သတိေပး ဆိုင်းဘုတ်များအား ချိတ်ဆွဲထားပါသည်။
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အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင်

ေလးပင်အင်းများြဖင့်

ေရွှသတ္တ ုရိုင်း

တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ စွန့်ပစ်
ေကျာက်နှင့် ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရတို့ ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် တစ်ရက်လျှင် ေလးပင်အင်းများမှ စွန့်ပစ်ေကျာက်(၆)တန်ခန့် ထွက်ရှိ
ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ြပီး လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း Backfilling ြပုလုပ်ေနခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ်ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေချး
ေကျာက်များ

ြဖစ်ပါသည်။

သတ္တ ုေက
ြ ာများမေတွ့မီ

ထွက်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား

ြ ေနရာတွင် စနစ်တကျ စုပုံ ထားပါ
ထွက်ရှိသည့် အင်းများအနီး ေမ
ြ ေနရာရှင်းလင်း၍ (၂၄ꞌx၁၆ꞌ)ေမ
သည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ အင်း(၁)အင်းမှ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအ ြမင့်မှာ (၈)ေပခန့် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ြပိုကျ တိုက်စားခ
ြ င်း
မရှိေစေရးအတွက် ေလျာေစာက်(၆၀)ဒီဂရီထား၍ စုပုံထားခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံေဘးတွင်
ေမ
ြ ာင်းများတူးေဖာ်ထားပါသည်။
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေလးပင်အင်း(Shwe Ya-2) မှ တစ်ရက်လျှင် ပျှမ်းမျှ (၅၀၀)ဂါလံခန့်
ေမ
ြ ေအာက်ေရ ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ တစ်ရက်လျှင် ပျှမ်းမျှ
(၅၀၀)ဂါလံခန့် ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုမှ ေလးပင်အင်းမှ ထွက်ရှိေသာ
ေမ
ြ ေအာက်ေရများမှာ အမျိိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မ)ှု လမ်းညွှန်ချက်
များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် စံချိန်စံညွှန်းများ အတွင်းရှိ ြပီး၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေမ
ြ ေအာက်ေရများကို ြပင်ပသို့ ေစလွှတ် ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ၊ ေလးပင်အင်းအနီးတွင် သံကန်(၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ)
တည်ေဆာက်၍ သိုေလှာင် ြပီး၊ ဝန်ထမ်းများ ချိုးေရသုံးေရနှင့် စက်ပစ္စည်းများအေအးခံေရအဖ
ြ စ်
အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက် ေရစတင်စွန့်ထုတ်သည့် လိုက်နာမှတ်မှာ
Latitude: 22°44'55.53"N, Longitude:

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

ြဖစ်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းများအသုံး ြပုရာမှ

ထွက်ရှိေသာ

အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား

ြပင်ပသို့ေစလွှတ်

ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ ေမ
ြ ာင်းများသွယ်တန်း၍ ပျိုးခ
ြ ံများနှင့် အစားထိုးစိုက်ခင်းများ ေရေလာင်းရာတွင်
အသုံး ြပုပါသည်။ အေထွေထွသုံးေရ ထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင် (၄၀၀)ဂါလံခန့် ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းသာ ေဆာင်ရွက် ေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊
တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-105) အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့်
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အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထတ
ု ်ယူ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ကိတ်ခွဲြခင်း၊ အမှုန့် ကိတ်ြခင်း၊ အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်
သန့်စင်ြခင်း၊ သတ္တ ုသန့်စင်များအား မီးဖုတ်ြခင်း၊ ေရွှစင်ထုတ်ယူြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
မရှိသြဖင့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိ ြခင်းမရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတွင်အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိေသာ်လည်း
ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊

ယမ်းခွဲမှုအ ကိမ်အေရအတွကန် ငှ ့်

ယမ်းခွဲရာတွင်

အနက်ေပ(၁၂၀)နှင့်

အထက်ရှိ မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက် လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်းနှင့်
ေလစက်များဖ
ြ င့် မှုတ်ထုတ်ြခင်းတို့ေ ြကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းေစသည့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု
မရှိေ ြကာင်း

ေတွ့ရှိရပါသည်။

ေလထုအရည်အေသွး

တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရလည်း

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့များ ပါဝင်မှုမှာ
အမျိုးသား

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊

ေလထုအရည်

အေသွး ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေမ
ြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ
၄။

ေဆာင်ရွက်မည့်စီမံကိန်း၏တည်ေနရာ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို ေတွ့ြမင်နိုင်သည့်ေြမပုံများ၊

အင်းများတည်ေနရာပ
ြ ြဂိုလ်တုဓာတ်ပုံများ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ေဖာ်ြပသည့် ကားချပ်
နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု၊ စွန့်ထုတ်မည့်လုပ်ငန်းစဥ်အေခ
ြ အေနပ
ြ ကားချပ်များအား ေဖာ် ြပထား
ပါသည်။
ကတိကဝတ်
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၅။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)

တွင် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှုများအား

ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက်

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင်

ပါရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းေစမည့်လုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်
အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင့် ဆက်စပ်ဥပေဒ၊ နည်း
ဥပေဒများ၊ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွင့် စာချုပ်ပါအချက်အလက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ် ြပပါအချက်များမှာ မှန်ကန်ပါေက
ြ ာင်းနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်

ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး

ြဖစ်ေစေရးအတွက်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ေ ြကာင်း

ကတိကဝတ် ြပုထားပါသည်။
မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့် မူေဘာင်များ (Policies and Legeslation)
၆။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးနှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ကုမ္ပဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး
ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေရးရာ စံချိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်း ြဖစ်ပါသည် (၁)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂)

(၂)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၄)

(၃)

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတလ
် တ
ွှ ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်

များ(၂၀၁၅)
(၄)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း(၂၀၁၅)

(၅)

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒ(၁၉၉၄)၊

(၆)

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ(၂၀၁၅)

(၇)

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၅)၊

(၈)

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများ(၁၃.၂.၂၀၁၈)၊

(၉)

သစ်ေတာဥပေဒ(၁၉၉၂)၊

(၁၀) သစ်ေတာနည်းဥပေဒများ(၁၉၉၅)

10

(၁၁) ြမန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ(၂၀၁၅)၊
(၁၂) ေရအရင်းအမ
ြ စ်နှင့်ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၀၆)
(၁၃) ေရအရင်းအမ
ြ စ်နှင့်ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၃)
(၁၄) ေရအရင်းအမ
ြ စ်နှင့် ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃)
(၁၅) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပေဒ(၂၀၁၁)
(၁၆) ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဥပေဒ(၁၉၇၂)
(၁၇) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဥပေဒ(၂၀၁၃)
(၁၈) အလုပ်သမားေလျာ်ေ ြကးေငွအက်ဥပေဒ(၁၉၅၁)
(၁၉) ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃)
(၂၀) အမျိုးသားေမ
ြ အသုံးချမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ(၂၀၁၆)
(၂၁) ေတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝနယ်ေြမများကာကွယ်ေရးဥပေဒ(၁၉၉၄)
(၂၂) The Emergency Provision Act (1950)
(၂၃) The Explosives Subatances (1908)
(၂၄) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၁၉၅၄)
(၂၅) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၂၀၁၂)
(၂၆) ေမ
ြ ေအာက်ေရအက်ဥပေဒ(၁၉၃၀)
(၂၇) ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ(၂၀၁၁)
(၂၈) ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃)
(၂၉) ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုအမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအမှတ်(၂၀၁၃)
(၃၀) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ြခင်း
ဆိုင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈)
(၃၁) ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒ(၁၉၁၄)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ
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ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်း
ကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများမှာ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး
(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း

လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်

ြဖစ်ပါသည်။

ေရွှြပည်သာ

ေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတူ
စာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာမူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများ အား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။
လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန
၇။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)သည် ဝက်ေသေကျးရွာ၏ အေရှ့ေမ
ြ ာက်ဘက်နှင့် ဖက်ရှည်
ေကျးရွာ၏ အေရှ့ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
အား

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရွးအတွက် ေမ
ြ ယာအသုံးြပုမှုအနည်းဆုံး ြဖစ်ေစရန်နှင့် ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု
နည်းစနစ်ကို အသုံး ြပုေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အင်းများမှထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား
လုပ်ကွက် (TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်
စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူ ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ လုပ်ကွက်၏ လက်ရှိ
ပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေနများအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး တင်ြပအပ်ပါသည်။

ဆူညံသံ
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌ ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့်
တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း

ြဖစ်ပါသည်။

စက်ယန္တရားများအား

သုံးစွဲ ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ၊

လူအင်အားဖ
ြ င့်

တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများ
အရ ဆူညံသံမှာ(69.1)dB နှင့် တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာ ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာနှင့်
ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင် အေပါ်သက်ေရာက်မှု မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်
ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတလ
် တ
ွှ ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆူညံသံမှာ (70)dB
သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ တုန်ခါမှုမှာ (3 ~ 5)mm/sec သို့မဟုတ် (0.01 ~ 0.02) ft/sec
ြဖစ်ပါသည်။
ေရအရည်အေသွး
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ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း အနက်ေပ(၁၆၀)ခန့်တွင် ေလးပင်အင်း(Shwe Ya - 2) မှ ေမ
ြ
ေအာက်ေရ ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းမှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်ေရများအား
သံကန်အတွင်းသိုေလှာင်၍ အေထွေထွသုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံးြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း
တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ
သိရှိေစရန်နှင့်

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)နှင့်

လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း

တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း

တည်ရှိေသာ

ေရွှသန့်စင်စက်ရုံတွင်

လုပ်ငန်းများ

တည်ေဆာက်ထားသည့်

ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၏

ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊

ေမ
ြ ေအာက်ေရများ

ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိသိရှိေစရန်အတွက် ေရနမူနာများအား ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ေရွှ
လုပ်ကွက်(TPK-104)၊ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya - 2) မှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-2)နှင့်
လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း ေရွှသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းသုံးေရ အဖ
ြ စ်အသုံးြပုသည့် အင်းေဟာင်း(Old
Adit)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက် ေရ(GW-1)ဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ 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

တို့ြဖစ်ြပီး၊

အမျိုးသား

ပတ်ဝန်းကျင်

ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတလ
် တ
ွှ ်မှု)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

ရှိေ ြကာင်း

ေတွ့ရှိရပါသည်။

ေမ
ြ ေပါ်ေရနမူနာအဖ
ြ စ်

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေရနမူနာ(SW-2)အား
လုပ်ကွက်မှ

ေတာင်ဘက်

ေပ(၇၀၀)ခန့်အကွာတွင်

ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ ြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။

ဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ 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 တို့ြဖစ်ြပီး၊ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေ ြကာင်း
ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက်(TPK-105) အတွင်းရှိ စွန့်ပစ်ေြမစာကန်မှ ေရလည် ြပန်အသုံး ြပုေနေသာ
လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်

ေရ(SW-1)အား

နမူနာေကာက်ယူ၍

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအရ

Iron(Fe)

(4.72)mg/lit နှင့် Suspended Solid(126)mg/lit ပါဝင်မှုြမင့်မားေနသည်မှအပ pH, Lead(Pb),
Arsenic(As), COD, BOD, Zinc (Zn), Copper(Cu) ပါဝင်မှုတို့မှာ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်
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ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မ)ှု လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် အရည်အေသွးအတွင်း
ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများ အား ြပင်ပသို့ေစလွှတ်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ၊
သန့်စင်စက်ရုံတွင် ေရက
ြ ည်အား ြပန်လည် အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)
အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းေက
ြ ာင့်ေသာ်လည်း၊ တစ်ဆက်တစ်စပ်
တည်း တည်ရှိေသာလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံတွင်
လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်မှုတို့ေ ြကာင့်

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၏

ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊

ေမ
ြ ေအာက်ေရများအား ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေလထုအရည်အေသွး
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် စွန့်ပစ်ေြမစာများ
သယ်ပို့ြခင်း၊ စုပုံ ြခင်းလုပ်ငန်းအဆင့်များတွင် အခိုးအေငွ့များနှင့် အမှုန်အမွှားများ ထွက်ရှိ၍
လုပ်ကွက်နှင့်

ဆက်စပ်ေဒသတို့၏

ေလထုအရည်အေသွးအား

ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။

ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌ ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို
အသုံး ြပု၍တူးေဖာ်ြခင်း၊ လူအင်အား ကို အသုံး ြပု၍ တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန််းများသာ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
စက်ယန္တရားများ အသုံးမပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ ယမ်းခွဲရာတွင် မျက်နာှ ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက်
လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်းယမ်း၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်အသုံး ြပုခ
ြ င်းနှင့်
ယမ်းေငွ့များအားေလမှုတ်စက်များအသုံး ြပု၍

ယမ်းေငွ့များပ
ြ ယ်ေစခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့်

ေလထု

ညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ် ပတ်ဝန်းကျင်ေဒသတို့၏
ေလထုအရည်အေသွးအား သိရှိမှတ်တမ်းထားရှိနိုင်ရန် ေလထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊
နိုကြ် ဒိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရပ်(စ်) ေအာက်ဆိုဒ်၊ Particulate Matters(10µm)နှင့်
Particulate Matters(2.5µm) ပါဝင်မှုများအား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာမှုများအရ
(၂၄)နာရီပျှမ်းမျှ ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့ပါဝင်မှုပါမှာ (53.4725)ppb၊ နိုကြ် ဒိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်
ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့(70.8643)ppb၊

နိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့(3.88513)ppb၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်

ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့(1)ppb, အမှုန်အမွှား PM10 (28.0405)(µg/m3) ြဖစ် ြပီး၊ PM2.5(16.5)(µg/m3)
ြဖစ်ပါသည်။ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည် အေသွး(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊
ေလထုအရည်အေသွးအတွင်း ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
အနံ့အသက်နှင့်အခိုးအေငွ့
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ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်သည့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား

မီးဖုတ် ြခင်း၊

ကျိုချက်သန့်စင် ြခင်းလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်မှုမရှိြခင်း၊

ဓာတ်ေဆးများသုံးစွဲမှု မရှိြခင်းတို့ေ ြကာင့် အခိုးအေငွ့နှင့် အနံ့အသက်များ ထွက်ရှိြခင်း မရှိပါ။
ယမ်းခွဲရာတွင် အခိုးအေငွ့အနည်းငယ် ထွက်ရှိေသာ်လည်း ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမှု အကိမ်
အေရအတွက်နှင့်

ယမ်းခွဲရာတွင်အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်ရှိေသာ

မျက်နာှ ြပင်ဖွင့်၍

တူးေဖာ်

ေနသည့် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်းနှင့် အင်းသားများလုပ်ငန်း ေဆာင်ရက
ွ ်
နိုင်ရန် ေလမှုတ်စက်များဖ
ြ င့် မှုတ်ထုတ်သန့်စင် ြခင်းေက
ြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းေစသည့် အမှုန်အမွှား
များ၊ အနံ့အသက်နှင့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွး
တိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်းအား အုပ်ချုပ်မှုရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းအနီးတွင် တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာသည့်ေနရာ၏ ေမ
ြ ပုံအညွှန်းမှာ Latitude: 22°44'
54.99"N, Longitude: 96° 6'9.23"E ြဖစ်ပါသည်။
ေမ
ြ ထုအေခ
ြ အေန
အေပါ်ယံလွှာမှာ အနီရင့်ေရာင်ရှိသက်ရင့်နုန်းေမ
ြ များ ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်ပိုင်းတွင် အပ
ြ ာေရာင်
ဒိုလိုမိုဒ်ေကျာက်များနှင့် သလင်းေက
ြ ာများကို ေတွ့ရှိရြပီး၊ ြပတ်ေရွှ့များအတွင်း ေရွှပါဝင်ေသာ
သလင်းေက
ြ ာများ တိုးဝင် ြဖစ်ထွန်းေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ TPK- 104 လုပ်ကွက်အတွင်း ထုတ်လုပ်မှု
ြမန်ဆန်ေစရန်နှင့်

ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်

သက်သာေစရန်

ေလးပင်အင်းများမှ

ထွက်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား အင်းြပင်ပသို့ ထုတ်ယူ ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ တူးေဖာ်ြပီးေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ
အတွင်း ြပန်လည် ြဖည့်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ TPK-104 လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုမှ
ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်၊ စွန့်ပစ်ေရများေက
ြ ာင့် ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းေစမှု နည်းပါးမည် ြဖစ်ပါသည်။
ေဂဟစနစ်
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)လုပ်ကွက်သည် သစ်ေတာကိုးဝိုင်း၊
ကျေရာက် ြခင်းမရှိပါ။

လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင်

ကိုးပ
ြ င်ကာကွယ်ေတာများအတွင်း
လူေနေကျးရွာများ

တည်ရှိေနပ
ြ ီး၊

လုပ်ကွက်အတွင်း အဖိုးတန်အပင်များ ေပါက်ေရာက်ေနခ
ြ င်း မရှိပါ။ ေလးပင်အင်းများ၊ ဝန်ထမ်း
အိမ်များ၊ စွန့်ပစ်ေြမစာပုံနှင့်လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ရာတွင် အသုံးြပုထားေသာ ေမ
ြ ေနရာ အကျယ်
အဝန်းမှာ(၈)ဧကခန့် ြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ေသာေမ
ြ ေနရာများတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသ
ေပါက်ပင်မျာအား ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ
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လုပ်ကွက်ပတ်လည်တွင် အခ
ြ ားေရွှလုပ်ကွက်များ နှင့် ေကျးရွာများတည်ရှိ ြခင်း၊ ေဒသမှာလည်း
ေရွှေတာဖ
ြ စ်၍ ေရွှတူးေဖာ်သူများ ေနထိုင်မှုများခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် လုပ်ကွက်နှင့် ဆက်စပ်ေဒသတွင်
တိရိစ္ဆာန်များ ေနထိုင် ကျက်စားမှု မရှိေ ြကာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)အနီးတွင်

ကွင်း(၃၀)၊

ဝက်ေသ၊

ဖက်ရှည်ေကျးရွာများ

ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ေနရာမှ

တည်ရှိြပီး၊

ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာသို့

(၁.၈)မိုင်ခန့်၊ ဝက်ေသေကျးရွာသို့ (၀.၆)မိုင်ခန့်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာသို့ (၀.၃)မိုင်ခန့် ကွာေဝးပါသည်။
အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဖက်ရှည်ေကျးရွာ ြဖစ်ပါသည်။ ကွင်း(၃၀)နှင့် ဝက်ေသေကျးရွာမှာ လုပ်ကွက်၏
အေရှ့ေမ
ြ ာက်ဘက်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာမှာ လုပ်ကွက်၏ အေနာက်ဘက်တွင် တည်ရှိေနခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ် မှစ၍ ၎င်းေဒသရှိ ေဒသခံများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်အရပ်မှ
အေခ
ြ ချေနထိုင်သူများသည် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ေရွှလုပ်ငန်း နှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေက
ြ ာင်း ြပုေနခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ အချို့ေဒသခံများမှာ ေရွှတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများတွင် ေန့စား/ဖက်စပ်
ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသခံအများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ြဖစ်ပါသည်။
ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာ၊ ဝက်ေသေကျးရွာနှင့် ဖက်ရှည်ေကျးရွာများတွင် မူလတန်းေကျာင်း၊ အေခ
ြ ခံပညာ
မူလွန်ေကျာင်း၊ ဘုန်းေတာ် ကီးသင်မူလတန်းေကျာင်းနှင့် ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ၊ အရံမီး
သတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် လူမှုေရးအသင်းများ ရှိပါသည်။

ထိခိုက်မှုနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ
၈။

ေရွှ ြပည်သာကုမ္ပဏီ၏ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ်

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေ ြကာင့် လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်အလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစနိုင်သည့်
ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမ
ြ စ်များနှင့် ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ ဆူညံသံ
သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ် ြခင်းအဆင့်တွင် လွန်တူးြခင်း၊ ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် စွန့်ပစ်ေြမစာများ
သယ်ပို့ြခင်းနှင့် မီးစက်၊ ေရစက်စသည့် စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲ ြခင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှု
ေက
ြ ာင့် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ ြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ အဓိကဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု
ြဖစ်ေပါ်ေစသည့်အဆင့်မှာ ယမ်းခွဲ ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြခင်းမှ ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက်
(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်ရာ၌ ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ တူးေဖာ်
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ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရာတွင် အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်တွင် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ
အတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏကန့်သတ် သုံးစွဲ
ြခင်း၊ Detonating Relay များ အသုံး ြပုြခင်း၊ တစ်အင်းြပီးမှတစ်အင်းယမ်းခွဲ ြခင်းတို့ေ ြကာင့် ဆူညံ
သံနှင့် တုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်မှုမှာ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်
ချက်များ၊ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အင်း
(Shweya-2)အနီး ဆူညံသံမှာ (69.1)dB နှင့် တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာရှိပါသည်။
လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည့် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများအား အမျိုးသား ပတ်
ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအား သတ်မှတ်ချက်
များအတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ မီးစက်၊ ေလစက်၊ ဝင်+့ ေမာ်တာ စသည့်
စက်ပစ္စည်းများအား အသံလုံရန် စီမံေဆာင်ရွက်ထားေသာ စက်များအား ေရွးချယ်အသုံးြပုပါမည်။
ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း၌သာ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ယမ်းသုံးစွဲမှု
များအား ကန့်သတ်သုံးစွဲ ြခင်း၊ ယမ်းခွဲမည့်အချိန်၊ ေနရာသတ်မှတ်၍ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ
ေထာင်ထားခ
ြ င်း၊ ကန့်သတ်ေြမေနရာသတ်မှတ်ထားခ
ြ င်းတို့အား ေဆာင်ရွက်ထား ရှိပါမည်။ ယမ်းနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းသုံးစွဲမှုအေခ
ြ အေနများအား (၆)လတစ် ကိမ် ကာကွယ်
ေရးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေရးစက်ရုံနှင့် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စစ်ေဆးမှုများအား
ခံယူ ြခင်း၊ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူ သိုေလှာင်သုံးစွဲမှုများအား ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ
ခန့်ထားေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့၏

လမ်းညွှန်ချက်များအား

တိကျစွာလိုက်နာမည်

ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်များတွင် ယမ်းခွဲသည့်အင်းအနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရ ဆူညံသံနှင့်
တုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်မှုမှာ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်
များ၊ ဆူညံသံ သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း၌သာရှိပါသည်။ တုန်ခါမှုမှာလည်း သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်း
(0.02)ft/sec2 အတွင်းရှိပါသည်။ ေပါက်ကွဲအင်ဂျင်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများတွင် အင်ဂျင်မှ ေလအဝင်
နှင့် ေပါက်ကွဲ ြပီး အင်ဂျင်အထွက်တို့တွင် အသံထိန်းကိရိယာများ တပ်ဆင် ထားပါမည်။ ညအချိန်
စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက် ပါမည်။
ေရအရည်အေသွး
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ေမ
ြ ေပါ်ေရနှင့် ေမ
ြ ေအာက်
ေရ ညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် စွန့်ပစ်ေရထွက်ရှိသည့်အရင်းအမ
ြ စ်များမှာ သတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်
ေနသည့် ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများ၊ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104) နှင့်
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တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းတည်ရှိေသာ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-105)အတွင်းမှ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများ
နှင့် တူးေဖာ် ြပီးေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများ

ြဖစ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲ

စမ်းသပ်မှုများအရ လုပ်ကွက်(၂)ကွက်အတွင်းမှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-1, GW-2)နှင့် ေရွှ
လုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေရ(SW-2) အရည်အေသွးများမှာ
အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊

စွန့်ထုတ်ရည်၊

အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေ ြကာင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK105) အတွင်းမှ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်မှ လုပ်ငန်းသုံးေရများမှာ pH-7.5 ရှိြပီး၊
Suspended Solid ပါဝင်မှုြမင့်မားပ
ြ ီး၊ အခ
ြ ားသတ္တ ုအညစ်အေက
ြ းများ ပါဝင်မှုမရှိေ ြကာင်း
ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံတွင် ြပန်လည် အသုံးြပု
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)၊ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine
Drainage Water), ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)၊ တူးေဖာ် ြပးီ အင်းေဟာင်း(Inclined
Adit)မှ လုပ်ငန်းသုံးေရအဖ
ြ စ်အသုံးြပု ေသာ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine Drainage Water),
လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ ကန်(Recycled Process Water)နှင့် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)မှ
ြပင်ပ

သို့စီးထွက်ေသာ

ေချာင်းေရအရည်အေသွးများ

အပတ်စဥ်

ချဥ်ဖန်ဓာတ်(pH)အား

စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ (၆)လတစ် ကိမ် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မ)ှု
လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်အရည်အေသွးပါ Parmeters များအား ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ပါမည်။
ြ ေအာက် စိမ့်ထွက်ေရ
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)၊ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
များမှာ pH-7.5 , Total Suspended Solid-12 mg/lit , နှင့် Iron(Fe) & Metal Impurities
ပါဝင်မှု နည်းပါးသည်အ
့ တွက် အင်းအနီးတည်ေဆာက်ထားေသာ သံကန်(၈'x၄'x၄')အတွင်း ထည့်၍
ဝန်ထမ်းများ အေထွေထွ သုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ချိုးေရသုံးေရအဖ
ြ စ်
အသုံး ြပုသည့် အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင် <(၄၀၀)ဂါလံခန့်ြဖစ်ြပီး၊ ေရစုကန်
မှတစ်ဆင့် အစားထိုးစိုက်ခင်းနှင့် ပျိုးပင်များ ေရေလာင်းရာတွင် အသုံးြပုပါသည်။ ေရစုကန်အား
ေဘးနံရံများနှင့် ေအာက်ေြခတွင် (၂)ေပထု ရွှံ့ေစးေမ
ြ များဖ
ြ င့်ဖိသိပ်၍ ေဘးနံရံများနှင့် ေအာက်ေြခမှ
ေရစိမ့်ထွက်ြခင်း မရှိေစရန် ြပုလုပ်ထားပါမည်။
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် CIP စက်ရုံအတွက် လိုအပ်ေသာ
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-105)တွင် အမ
လုပ်ငန်းသုံးေရများအား

တူးေဖာ် ြပီးေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမှ

ေရတင်စက်များဖ
ြ င့်

စုပ်ယူ
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အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက်ေရမှာ pH-7.2 , Total Suspended Solid-38 mg/lit ,
နှင့် Iron(Fe) & Metal Impurities ပါဝင်မှုနည်းပါးသည့်အတွက် အင်းအနီး တည်ေဆာက် ထား
ေသာ မိုးကာကန်များအတွင်းထည့်၍ အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် CIP စက်ရုံတို့အတွက် လုပ်ငန်း
သုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံးြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-105)တွင် တစ်ရက်လုပ်ငန်းသုံး
ြဖည့်စွက်ေရသုံးစွဲမှုမှာ (၆၄၀၀)ဂါလံခန့်အသုံး ြပုပါသည်။ အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် CIP စက်ရုံ
မှ

ထွက်ရှိေသာ

လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား

စွန့်ေြမစာနှင့်စွန့်ပစ်ေရအနည်

ထိုင်ကန်

တည်ေဆာက်၍ ေရက
ြ ည်အားလုပ်ငန်းတွင်ြပန်လည်အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ေ ြမစာနှင့်
စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်မှာ(၁၆၀'x၂၄၀'x၆')အရွယ်အစား

တည်ေဆာက်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ေြမစာနှင့်စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်၏ ေဘးနံရံများအား(၃)ေပထု၊ ေအာက်ေြခအား (၄)ေပထု
ရွှံ့ေစးေမ
ြ များဖ
ြ င့် ဖိသိပ်၍ ေဘးနံရံနှင့်ေအာက်ေြခမှ ေရစိမ့်ထွက်ြခင်း မရှိေစရန် ြပုလုပ်ထား
ပါသည်။Latitude: 22°45'0.50"N, Longitude: 96° 6'11.85"E တွင် တည်ေဆာက်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါ
သည်။
ေလအရည်အေသွး
ေလထုညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် အဓိကအရင်းအမ
ြ စ်မှာ လွန်ေဖာက်ြခင်း၊ ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ သတ္တ ုရိုင်း
သယ်ပို့စုပုံ ြခင်း၊ ေလစက်၊ မီးစက်၊ ေဖာက်စက် အစရှိသည့် စက်ပစ္စည်း များသုံးစွဲ ြခင်းတို့မှ
ဓာတ်ေငွ့နှင့်

အမှုန်အမွှားများ

ထွက်ရှိနိုင်ြခင်းတို့

ြဖစ်ပါသည်။

အနံ့အသက်ထွက်ရှိေစမည့်

ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြခင်းမရှိပါ။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာတွင် ေမ
နည်းစနစ်ကို အသုံးြပု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက်
တူးေဖာ်ေနသည့် သတ္တ ုရိုင်း၊ ေကျာက်သားအမျိုးအစားအလိုက်လိုအပ်မှ ယမ်းခွဲ ြခင်းလုပ်ငန်းအား
ေဆာင်ရွက် ပါမည်။ ယမ်းခွဲြခင်းအား ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ် ေခါင်းများအတွင်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
အင်းများအား (၁၅)မိနစ် ြခား၍ ယမ်းခွဲမည် ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲ ြပီး ထွက်ရှိေသာ အခိုးအေငွ့များအား
ေလမှုတ်စက်များအသုံး ြပု၍ ေလမှုတ်သွင်း ြခင်းြဖင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်
ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းေငွ့ထွက်ရှိမှု နည်းပါးေစေရးအတွက် သုံးစွဲသည့်ယမ်းပမာဏအား
သတ္တ ုသိုက် အမျိုးအစားအလိုက် အနည်းဆုံးလိုအပ်မည့်ပမာဏကို ကန့်သတ်သုံးစွဲမည် ြဖစ်ြပီး
ြ သားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်
ယမ်းသုံးစွဲမှုအား (4) kg/round ခန့်သာ သုံးစွဲေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေမ
ရာတွင် ေလတိုက်နှုန်း၊ ေလတိုက်သည့်လားရာများအား တွက်ချက်၍ ဆက်စပ်ေဒသရှိ ေကျးရွာများ
နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတွင် အမှုန်အမွှားများနှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု သက်သာေစေရးအတွက်
စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း အင်းများအနီး ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပင်များ
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အား ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထားပါမည်။ စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုတွင် အနည်းဆုံးအေရအတွက်ြဖင့်
အသုံး ြပု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် အခိုးအေငွ့ထွက်ရှိမှု အနည်းဆုံး
ြဖစ်သည့် စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူအသုံး ြပုပါမည်။ သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူပို့ေဆာင်သည့် လမ်းများ
တွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာစစ်ေဆး၍ လိုအပ်ပါက ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့် မရှိေစေရးအတွက်
ေရဖ
ြ န်း ြခင်းနှင့် ေကျာက်ခင်းလမ်းခင်းြခင်းလုပ်ငန်းးများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ေလထုအရည်

အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်းအား (၆)လတစ် ကိမ် တိုင်းတာစစ်ေဆး ပါမည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်
Parameter များမှာ CO, NO2, NO, SO2, HCN, PM10, PM2.5 တို့ ြဖစ်ပါသည်။
ေလထုအရည်အေသွးအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအရည် အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်
ချက်များ၊ ေလထုအရည် အေသွး အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲ
စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ

တစ်ရက်လျှင်(၆)တန်ခန့်

ြဖစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ

ထုံးေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့်နှင့် သံေအာက်ဆိုဒ်များဖ
ြ စ်ြပီး၊ ေမ
ြ ဆီလွှာ နှင့် ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ
ေအာက်ေရများအား ညစ်ညမ်းေစမှုနည်းပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများအား စနစ်တကျစုပုံ ြခင်း
မ ြပုပါက စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ြပိုကျခ
ြ င်း၊ မိုးကာလနုန်း အနည်အနှစ်များ တိုက်စား၍ လုပ်ကွက်
အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသရှိ ေရစီးေရလာ များ ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။
စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စွန့်ပစ်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်သည့်အချက်များအား ေလျာ့နည်း
ေစေရးအတွက် ေရွှေ ြကာသို့ မေရာက်မီ တူးေဖာ်ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား မိုင်းပိတ်သိမ်း
ရာတွင် ပင်မဆင်းတွင်းများ ြပန်လည် ြဖည့်ရန်အတွက် ထွက်ရှိသည့်ေလးပင်အင်းများ အနီးတွင်
အလျား(၂၄)ေပ၊ အနံ(၁၆)ေပ ေမ
ြ ေနရာတွင် အမ
ြ င့်(၈)ေပသတ်မှတ်၍ စုပုံထားပါမည်။ စွန့်ပစ်
ေကျာက်ပုံ ြပိုကျ တိုက်စားမှုမရှိေစေရးအတွက် (၆၀)ဒီဂရီ ေလျာေစာက် ြပုလုပ်ထားပါမည်။ ေရွှေ ြကာ
သို့မေရာက်မီ တူးေဖာ်ရာမှထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်မှာ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် ြဖစ်ပါသည်။
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၁)မှာ Shaft (nine-three)မှ အေရှ့ဘက်(၈၀)ေပခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။
စွန့်ပစ်ေကျာက် ပု(ံ ၂)မှာ Shaft (lucky seven)မှ အေနာက်ေြမာက်(၇၀)ေပခန့် အကွာတွင်
တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု(ံ ၃)မှာ Shaft(nine-two)မှ အေရှ့ဘက် (၁၃၀)ေပ ခန့်အကွာတွင်
တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၄)မှာ Shaft-4 မှ (၄၀)ေပခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၅)မှာ Shaft-2(Shweya 2) မှ အေနာက်ေတာင်ဘက် (၄၀)ေပခန့် အကွာတွင်
တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၆)မှာ Shaft-3 မှ အေနာက်ဘက် (၄၀)ေပခန့်အကွာတွင် တည်ရှိ
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ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု(ံ ၇)မှာ Shaft(Amaymyitta) မှ အေနာက်ဘက် (၄၀)ေပခန့်အကွာ တွင်
တည်ရှိပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်စဥ် ေလးပင်အင်း(၁)အင်းမှ စွန့်ပစ်ေကျာက် (၁)တန်ခန့်
ထွက်ရှိ မည် ြဖစ်ြပီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ် ြပီးေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ ြပိုကျမှု
မဖ
ြ စ်ေစေရးအတွက် ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ြဖင့် ြပန်လည်ဖို့ပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ ဒိုလို
မိုဒ်ေကျာက်များ၊ သလင်းေကျာက်များနှင့် သံေအာက် ဆိုဒ်ေကျာက်များဖ
ြ စ်၍ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ
ြပုပ
ြ င်ရာ တွင်အသုံး ြပုပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများေပါ်တွင် မိုးကာလရွာသွန်းေသာ မိုးေရများ
ေက
ြ ာင့် ေမ
ြ စာများ တိုက်စား၍ ေဘးပတ်ဝန်းကျင်သို့ ေမျာပါသွားခ
ြ င်းမရှိ ေစေရးအတွက် စွန့်ပစ်
ေကျာက်ပုံေဘးတွင် အဆင်မ့ ျားေဖာ် ြခင်း၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ပတ်လည်တွင် ေမ
ြ ာင်းများ တူးေဖာ် ြခင်း
လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်အခါတွင် ကျန်ရှိေသာ စွန့်ပစ်
ေကျာက်ပုံများအေပါ်တွင် မျက်နာှ ြပင်ညှိ၍ အေပါ်ေမ
ြ စာဖုံးအုပ် ြပီး ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိုး
ပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံေဘးတွင်လည်း ေဒသေပါက်ပင်များ၊ ေမ
ြ ထိန်း ြမက်များ စိုက်ပျိုးထားပါ
မည်။
ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု
လုပ်ကွက်အတွင်းတွင်

ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ြဖင့်

တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်၍

အေပါ်ယံ

ေမ
ြ ဖယ်ရှားရခ
ြ င်း မရှိပါ၊ ေမ
ြ ေအာက် တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကို အသုံးြပု၍ ေလးပင်အင်း(Vertical
Shaft)(၆)အင်းြဖင့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ် ထုတ်လုပ်လျက် ရှိပါသည်။ တစ်ရက်လျှင်
စွန့်ပစ်ေကျာက် ထွက်ရှိမှုမှာ(၆)တန်ခန့် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ ဒိုလိုမိုဒ် ေကျာက်များ၊
သလင်းေကျာက်များနှင့် သံေအာက်ဆိုဒ်ေကျာက်များဖ
ြ စ်၍ ြဖစ်၍ ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု မဖ
ြ စ်ေပါ်
နိုင်ေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု နည်းပါးေစေရး
အတွက် ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှု အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ကျန်ေနရာများတွင်
ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပင်များထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း ြဖင့်
ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေမ
ြ ယာအသုံးချမှု အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရး
အတွက် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပုေဆာင်ရွက်
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းအဆင့်မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်
ပါမည်။ ေမ
ေကျာက်များအား ြပိုကျတိုက်စားခ
ြ င်း မရှိေစေရးအတွက် သင့်ေတာ်သည့် ေမ
ြ ေနရာ ေရွးချယ်
သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုံ ထားပါမည်။ စွန့်ေကျာက်ပုံများေပါ်တွင် မိုးကာလ ရွာသွန်းေသာ
မိုးေရများေက
ြ ာင့် အနည်များ တိုက်စား၍ ေဘး ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ေမျာပါသွားပ
ြ ီး ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု

21

မရှိေစေရးအတွက် စွန့်ပစ် ေကျာက်ပုံပတ်လည်တွင် ေမ
ြ ာင်းများ တူးေဖာ်ထားပါမည်။ အေထွေထွ
သုံးစွန့်ပစ်ေရများအား ြပင်ပသို့ေစလွှတ် ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ၊ အေထွေထွသုံး စွန့်ပစ်ေရစုကန်မှ စိုက်ခင်း
များသို့ ေပးပို့ပါမည်။ အသုံး ြပုပ
ြ ီးေသာ ေမ
ြ ေနရာများအား ရှင်းလင်း၍ ေမ
ြ ညှိ ြပီး၊ ေမ
ြ ေဆွးဖုံးအုပ်၍
အစား ထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးပါမည်။
ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု
ေးအန္တရာယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်သည်
စီမံကိန်းမှ အသုံး ြပုပ
ြ ီးေသာ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ၊ သိုေလှာင် ြခင်းနှင့်
စွန့်ထုတ် ြခင်းများကို စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများ
ြ င်း၊ ေမ
ြ ထု၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက် ေရများ
ေက
ြ ာင့် သတ္တ ုတွငး် ဝန်ထမ်းများ အန္တရာယ် ြဖစ်ေစခ
ညစ်ညမ်း ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေဒသခံများအား အန္တရာယ် ြဖစ်ေစခ
ြ င်း၊ သတ္တ ဝါနှင့် အပင်မျိုးရင်း
ြဖစ်ထွန်းမှုများအား ထိခိုက်ေစခ
ြ င်းစသည် ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင် တို့အား ထိခိုက် ေစနိုင်
ပါသည်။ လုပ်ကွက်မှထွက်ရှိေသာ ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်
စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်းများ ြဖစ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေက
ြ ာင့် ေဘး
အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်း မရှိေစရန် ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်အသုံး ြပုရာတွင် လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်မည့် အချက်များမှာ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပို့ချထားပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်
ြ ခံေလ့ကျင့် ေရးတပ်ရှိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင်
ကျင်းြမို့၊ အမှတ်(၂)စစ်အေခ
သိမ်းဆည်းထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် တစ် ကိမ် လိုအပ်သည့်ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများအား ထုတ်ယူ၍ TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယီယမ်းတိုက်တွင် သိုေလှာင်သုံးစွဲပါ
သည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုရာတွင် ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန် ေစေရး အတွက်
စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ သိုေလှာင်သည့်ေနရာအနီးတွင် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မည့် ကိရိယာများ
ထားရှိ ပါမည်။ မီးေဘးကာကွယ်ေရးစနစ်များအားလည်း သင့်ေတာ် လုံေလာက်စွာ ထားရှိပါသည်။
ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းသည့် ေသတ္တ ာများအား လုံြခုံစိတ်ချရေသာ ေသတ္တ ာများအား
အသုံး ြပုပါမည်။ အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများအား တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး လုံေလာက်သည့်အကွာ အေဝးခ
ြ ား
၍ ထားသိုပါမည်။ သိုေလှာင်ဧရိယာ၊ ပီပါများ၊ ဘူး၊ ပုံးများ အစရှိသည့် အန္တရာယ်ရှိ ြဖစ်ေစေသာ
ပစ္စည်းများထည့်ထားေသာပစ္စည်းများကို အမှတ်အသား၊ ေလဘယ် စသည် များကို အမျိုးအမည်
ခွဲ ြခားတပ်ဆင် ထားပါမည်။ အန္တရာယ်ရှိေသာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသိုသည့်ေနရာများ
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တွင် ေဘးကင်းလုံြခုံစွာ အသုံး ြပုနိုင်ေရးအတွက် သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်
လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်အား ြမင်သာေအာင် ချိတ်ဆွဲ ထားပါမည်။ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ေရဒီယိုသုံးစွဲမှုနှင့်
ေဆးလိပ်ေသာက် ြခင်းများအား တားမ
ြ စ်ထား ပါသည်။ ယမ်းသိမ်းဆည်းသည့် အေဆာက်အဦးအား
အခ
ြ ားအေဆာက်ဦးများ နှင့် သတ်မှတ်အကွာအေဝးတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တည်ေဆာက်
၍ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်အသုံး ြပုရာတွင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထား
ေဆာင်ရွက် ပါမည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းသုံးစွဲမှု အေခ
ြ အေနများအား
ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံ(ကပစ)မှ (၆)လတစ် ကိမ်လာ ေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါ သည်။
ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ယမ်းနှင့်ဆက် စပ်ပစ္စည်းများ
ထည့်ထားေသာ ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ ြဖစ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ် ေပါ်မှုနည်းပါးေစေရးအတွက်
ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ ယမ်းနှင့်ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းများကို အခ
ြ ားပစ္စည်းများ
နှင့် ေရာေနှာ၍ မထားပဲ ယမ်းတိုက်သီးြခား ထားရှိ၍ သိုေလှာင် သိမ်းဆည်း ထားပါသည်။ ယမ်း
ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ရာတွင်
ေဆာင်ရွက်ရမည့်

ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

လုပ်ေဆာင်နည်းများအတိုင်း

စွန့်ပစ်ရာတွင်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။

လိုက်နာ

ယမ်းထုတ်ပိုး

ပစ္စည်းများမှာ ကဒ်ထူပုံးများ ြဖစ် ြပးီ ၊ ယမ်းသိပ်ရာတွင် ယမ်းကျင်းအတွင်း ထည့်သွင်းအသုံးြပုခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ ပုံးများ၊ ေသတ္တ ာများနှင့် ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ အမည်
စာရင်းကို ြမင်သာေအာင် ကပ်ထားပါမည်။ ယိုဖိတ်မှုရှင်းလင်း ြခင်းနှင့် မီးသတ်ကိရိယာများကို
အလွယ်တကူ ရရှိေအာင် စီစဥ် ထားပါမည်။ ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ၎င်းပစ္စည်းများအသုံးြပုပုံကို
သင်တန်း ပို့ချ ေပးထားပါမည်။
စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်းများစွန့်ပစ်ြခင်း
အမဲဆီ၊ စက်ဆီေချာဆီ အေဟာင်းများအား စွန့်ပစ်ရာတွင် ေဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ေဆာင်နည်းများ အတိုင်း လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
အတင်/အချဧရိယာ၊ ြပုပ
ြ င်ထိန်းသိမ်းေရးဧရိယာများမှ စက်ဆီေချာဆီများ၊ အမဲဆီများနှင့် ေဘး
အန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်းများယိုဖိတ်မှု ြဖစ်ပါက စုပ်ယူနိုင်ေသာ ပစ္စည်းများဖ
ြ စ်သည့် လွှစာမှုန့်၊
သဲအစ ရှိသည်တို့ကို အသုံး ြပု၍ ရှင်းလင်းပစ်ပါမည်။ စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကို သီးသန့် ပီပါများ
တွင်ထည့်ြပီး ေမ
ြ ကတုတ်နှင့် ကုန်စည် တင်ရန်် အခင်းြပားကို အမာခံြပုလုပ်ထားေသာ ေနရာတွင်
ထားသို၍ ဒုတိယအဆင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ေသာ ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်ေအာင်
ြပင်ဆင်ြပီး ပီပါများကို ထားရှိပါမည်။ ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ ပစ္စည်းများအမည်စာရင်းကို
ြမင်သာ ေအာင် ေပပါတွင် ကပ်ထားပါမည်။ စက်ဆီေချာဆီများ ြပန်သုံးရန် မသင့်ေတာ်ပါက မီးရိှု့
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ဖျက်စီးပစ် ပါမည်။ ယိုဖိတ်မှု ရှင်းလင်းြခင်းနှင့် မီးသတ်ကိရိယာများကို အလွယ်တကူ ရရှိေအာင်
စီစဥ်ထားပါမည်။ စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကို စီမံကိန်းေဒသအတွင်းရှိ မည့်သည့်ေြမဆီလွှာနှင့်
ေရကန် များေပါ်တွင် လုံးဝစွန့်ထုတ်ြခင်းမပ
ြ ုရပါ။
ေဂဟစနစ်
ေဂဟစနစ် ြဖစ်ထွန်းမှုမှာ ၎င်းေဒသ၏ ေမ
ြ ဆီလွှာအရည်အေသွး၊ ရာသီဥတုနှင့် လုပ်ကွက်နှင့်
ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေနများအေပါ်တွင် မူတည်၍ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ သတ္တ ုတူးေဖာ်
ြခင်းလုပ်ငန်းမှ ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထွန်းမှုအေပါ် တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်၍ ထိခိုက်မှုများအား ြဖစ်ေပါ်
ေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104) နယ်ေြမသည် စိုက်ပျိုးေမ
ြ ၊ သာသနာ့ေြမ၊ သုဿန်ေြမ၊
ြမို့ေြမ၊ ရွာေမ
ြ နှင့် လွတ်ကင်းမှုရှိပါသည်။ ထို့အ ြပင် လုပ်ကွက်နယ်ေြမအတွင်း အမျိုးသား အဆင့်၊
တိုင်းနှင့် ြပည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ၊
အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာသစ်ေတာ၊ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းထားေသာနယ်ေြမ၊ ဘူမိရူပဆိုင်ရာ
ထိန်းသိမ်းထားေသာ

အထင်ကရေနရာများ

ပါဝင်မှုမရှိပါ။

လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင်

အခ
ြ ားေရွှလုပ်ကွက်များနှင့် ေကျးရွာများ ဆက်စပ်တည်ရှိေနခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ရှားပါးေသာတိရိစ္ဆာန်များ၊
မျိုးတုန်း ေပျာက်ကွယ်လုနီးပါး ြဖစ်ေနေသာ ရှားပါးမျိုးစိတ်များ မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရ ပါသည်။

ေတာေတာင်အေခ
ြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု
လုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍
ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်၍ ေမ
ြ ယာအသုံးချမှုနည်းပါးပ
ြ ီး၊ သဘာဝေပါက်ပင်များ၊
ြမင်ကွင်းများ၊ ေဂဟစနစ် ြဖစ်ထွန်းမှုတို့အား ထိခိုက်မှုနည်းပါးေစပါသည်။
လုပ်ကွက်အတွင်းေပါက်ေရာက်ေနေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များ ြပုန်းတီးမှု ေလျာ့နည်းေစေရး
အတွက် ေမ
ြ ယာအသုံးချမှုအနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက် ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး
ြပု၍ ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ်ပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ေမ
ြ ယာ
အသုံး ြပုခ
ြ င်းမရှိေသာေနရာများမှ သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။ ေမ
ြ ယာ
အသုံး ြပုပ
ြ ီး၊ ေမ
ြ ဆီလွှာဆုံးရှုံးသွားေသာေမ
ြ ေနရာများအား မျက်နှာြပင်ညှိ၊ ေမ
ြ ေဆွးဖုံးအုပ်ြပီး ေဒသ
ေပါက်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိုးပါမည်။ ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှုများအတွက် ဆုံးရှုံးေသာသစ်ပင်များအား
အစားထိုး စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအေခ
ြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု
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အဓိကထိခိုက်မှု ြဖစ်ေစသည့်အချက်များမှာ

ေမ
ြ ယာအသုံးချမှုများ၊

တီးေစမှုများ၊

အခ
ြ ားေသာသစ်ပင်များ

ေဒသေပါက်ပင်များအစား

သစ်ေတာသစ်ပင်
ဝင်ေရာက်

ြပုန်း

အစားထိုး

ေပါက်ေရာက် ြခင်း၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရ အရည်အေသွးများ ေပ
ြ ာင်းလဲေစခ
ြ င်း၊ ဆူညံသံများ
ြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်းစသည့် အချက်များဖ
ြ စ်ပါသည်။
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ြဖစ်ထွန်းမှုအေခ
ြ အေန

ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းေစေရးအတွက်

လုပ်ကွက်အတွင်း

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းမပ
ြ ုသည့် နယ်ေြမသတ်မှတ်၍ ေဒသအပင်မျိုးရင်းများအား ထိန်းသိမ်း ြခင်း၊
အခ
ြ ားအရပ်ေဒသမှ

အပင်မျိုးရင်းများသည်

အေပါ်ယံေြမရှင်းလင်းထားေသာေနရာများတွင်

အစားထိုးေပါက်ေရာက်ပါက ရှင်းလင်းေပးခ
ြ င်း၊ သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ အသုံး
ြပုထားေသာ ေမ
ြ ေနရာများမှ ရှင်းလင်းပစ်ရေသာ သစ်ေတာသစ်ပင်များအတွက် အစားထိုး စိုက်ပျိုး
ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေဂဟစနစ်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုနှင့်
ေလထု ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ TPK-105 လုပ်ကွက်
သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမှ စွန့်ပစ်ေရများ ြပင်ပသို့ေရာက်ရှိ၍ ေရထု ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက်
လုပ်ငန်းတွင် ြပန်လည်အသုံးြပုပါမည်။ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက်
စီမံေဆာင် ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျုိ းကွဲြဖင့်စပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်မှုများေလျာ့နည်းေစရန်
ထိခိုက် လွယ်ေသာ ေနရာများတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
လူမဝှု န်းကျငအ
် ေပါ်ထိခိက
ု ်မှု
ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)အနီးတွင်

ကွင်း(၃၀)၊

ဝက်ေသ၊

ဖက်ရှည်ေကျးရွာများ

ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ေနရာမှ

တည်ရှိြပီး၊

ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာသို့

(၁.၈)မိုင်ခန့်၊ ဝက်ေသေကျးရွာသို့ (၀.၆)မိုင်ခန့်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာသို့ (၀.၃)မိုင်ခန့် ကွာေဝးပါသည်။
အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ

ဖက်ရှည်ေကျးရွာ

ြဖစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ြခင်းေက
ြ ာင့်

ဝက်ေသနှင့်ဖက်ရှည်ေကျးရွာ လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ေကာင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုး(၂)ရပ်စလုံး သက်ေရာက်
မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ေကာင်းကျိုးသက်ေရာက်မှုများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများရရှိေစခ
ြ င်း၊
ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရး ကိစ္စရပ်များဖ
ြ စ်ေသာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ပညာေရး၊ ဿာသနာေရး၊ လျှပ်စစ်
မီးရရှိေရး၊

ေသာက်သုံးေရရရှိေရး

စသည် ြဖင့်

ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအား

နှစ်စဥ်

ြ င်းများ ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်စပ်် ေကျးရွာ
ကျပ်သိန်း(၅၀၀)ခန့် ကုမ္ပဏီမှ လှူဒါန်းေဆာင်ရွက်ေပးခ
များတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်၍ ြဖစ်ေပါ်သည့်ြပဿာနာများအား ေဒသခံေကျးရွာသူ၊ ေကျးရွာ
သားများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ေတွ့ဆုံ၍ ြဖစ်ေပါ်သည့် ြပဿာနာများ ေဆွးေနွးြခင်းနှင့်
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ြပည်သူများ၏ အကံြပုချက်များအား ြကားနာခ
ြ င်း၊

လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက်

ေဆာင်ရွက်ထားရှိမှုများကို အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ြပည်သူများသို့ ရှင်းလင်း ြပန် ြကားခ
ြ င်း၊ လိုအပ်ပါက
ေဖ
ြ ေလျာ့ေရးကိစ္စများ စီစဥ် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ်မှု
လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်

ထိခိုက်ေစနိုင်သည့်အချက်များမှာ

ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ ြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်း၊ ေလထုညစ်ညမ်းေစခ
ြ င်း၊ ဖုန်မှုန့်များ ပျံ့လွင့်ေစခ
ြ င်း၊
ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရများ ညစ်ညမ်းေစနိုင်ြခင်းတို့ြဖစ် ြပီး ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် စီစဥ်
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်း
ြ ေအာက်
သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း တူးေဖာ်မည် ြဖစ်၍ ေမ
ေလပ
ြ တ်ေတာက်ပါက

တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ

အင်းသားမူးေမ့ြခင်းနှင့်

အသက်ရှုံးဆုံး ြခင်းစသည့် ြဖင့် ေဘးအန္တရာယ်များ ကုံေတွ့နိုင်ပါသည်။
ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်းမရှိေစေရးနှင့်

ထိခိုက်မှုများ

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက်

ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းအတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် အင်းလုပ်သားများ ေမ
ြ ေအာက်
ေလရရှိေရးအတွက် အဲယားကွန်ပရက်စာ သုံးလုံးထိုး(၂)လုံးစီနှင့် တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်(30 hp)
များအား တပ်ဆင်အသုံး ြပုမည် ြဖစ်ြပီး အရန်အင်ဂျင် တစ်လုံးထားရှိေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေလးပင်
အင်းများတွင် တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင(် ၂၅ hp)များအား မီးစက်နှင့် ေလဖိစက်တို့တွင် တပ်ဆင်ထားမည်
ြဖစ်ပါသည်။ ေရာက်ရှိသည့်အနက်အထိ (၂)လက်မ ပိုက်လိုင်း(၂)လိုင်းသွယ်ယူ တပ်ဆင်ထားပ
ြ ီး
တစ်လိုင်းမှာ အရန်တပ်ဆင်ထားမည် ြဖစ်ပါမည်။ ထို့အြပင် မျက်နာှ ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ
ေခါင်းသားများအတွင်း ေလသန့်စင်ရန် ေလမှုတ်စက်နှင့် (၆)လက်မ ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်ထားပါမည်။
ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်မှုအေခ
ြ အေနများအား အဆိုင်းေခါင်းေဆာင်များမှ စကားေပ
ြ ာစက်
ြဖင့်များဖ
ြ င့် (၁၅)မိနစ် တစ် ကိမ် စက်မှုတာဝန်ခံနှင့် အဆိုင်းတာဝန်ကျ စက်မှုကျွမ်းကျင်ထံ
ဆက်သွယ်သတင်းပို့ပါမည်။ ဆက်သွယ်ေရးလိုင်းအား ကိုးလိုင်းြဖင့်လည်း အရန်တပ်ဆင်ထား
ပါမည်။ အေရးေပါ်လိုအပ်ပါက ဆက်သားများ ေစလွှတ်၍ အေရးေပါ်ကယ်ဆယ် ေရးအဖွဲ့အား
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အုပ်ချုပ်မှုရုံးရှိ ပင်မ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ထမ်းမှလည်း သက်ဆိုင်ရာသို့
အေရးေပါ် အေခ
ြ အေနများအား သတင်းပို့မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း
ေနရာသတ်မှတ်၍ ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်း ြဖစ်ပါက အသုံး ြပုနိုင်ရန် အသက်ရှုရန်ပစ္စည်းကိရိယာ
များနှင့် ေအာက်စီဂျင် ဗူးများ ထားရှိေပးမည် ြဖစ်ြပီး၊ ၎င်းပစ္စည်းများအသုံး ြပုရန် အဆိုငး် မှူးများနှင့်
လက်ေထာက် အဆိုင်းမှူးများအား ေလ့ကျင့်သင် ြကားေပးထားမည် ြဖစ်ပါသည်။

26

ယမ်းအသုံးြပုခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများ
ယမ်းခွဲရာတွင်

အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်တွင်

မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍တူးေဖာ်ေနေသာ

ေမ
ြ ေအာက်

လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ
ကန့်သတ်သုံးစွဲ ြခင်း၊ Detonating Relay များ အသုံး ြပု ၍ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ အင်းများအား တစ်အင်း ြပီးမှ
တစ်အင်း ယမ်းခွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရန် အင်းနံရံတွင် အချင်း(၁/၂)လက်မနှင့် အနက်(၂)ေပရှိ
ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း တူးေဖာ်၍ (၈)လက်မခန့် ယမ်းသိပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ တစ် ကိမ်ယမ်းခွဲရန် ယမ်း
သုံးစွဲမှုမှာ (၄-၆)ကီလိုဂရမ် ခန့်သုံးစွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲ ြခင်းအား အင်း(၁)အင်းတွင်
(၃)ရက်(၂) ကိမ်၊ တစ်နှစ်လျှင(် ၈)လ ယမ်းခွဲ ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက် ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်း
ခွဲရမည့်ေကျာက်၏ သိပ်သည်းဆေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှု ပမာဏအား ေပ
ြ ာင်းလဲ သုံးစွဲရြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ညေနပိုင်း(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီအတွင်း ယမ်းခွဲမည့်အချိန် သတ်မှတ်ြပီး၊ ယမ်းခွဲမည့်
အင်းများအား သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်၍ ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့ကို သတိေပး
ေရှာင်ရှားေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ အင်း(၁)အင်းနှင့် (၁)အင်း (၁၅)မိနစ် ြခား၍ ယမ်းခွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါ
သည်။ ယမ်းအသုံး ြပုေဖာက်ခွဲြခင်းေက
ြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရး
ေဆာင်ရွက်မည့်

လုပ်ငန်းများမှာ

ထိခိုက်ေစနိုင် ြခင်း၊

ယမ်းေငွ့

ဆူညံသံနှင့်

များထွက်၍

တုန်ခါမှု

ြဖစ်ေပါ်၍

ေလထုညစ်ညမ်းေစခ
ြ င်း၊

ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်
ယမ်းေဖာက်ခွဲချိန်တွင်

ကန့်သတ်ဧရိယာ အတွင်း ေရာက်ရှိေနပါက လွင့်စင် လာေသာခဲများ ထိမှန်၍ ဒဏ်ရာရရှိေစနိုင်ြခင်း
(သို့မဟုတ်)

အသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်း၊

ယမ်းများ

ကိုင်တွယ်

အသုံး ြပုရာတွင်

ေပါ့ဆမှုများ ရှိပါက ခန္တာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ မီးေလာင်ေစနိုင် ြခင်းနှင့် ထားသို ရာတွင်
ေပါ့ဆပါက အေဆာက်အဦးများ မီးေလာင်မှု ြဖစ်ပွားေစနိုင် ြခင်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။
ယမ်းအသုံးြပု ေဖာက်ခွဲြခင်းေက
ြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများ ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက်
ယမ်းခွဲရာမှ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအား အနီးပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရွာများသို့ သက်ေရာက်
ြခင်းမရှိေစေရးအတွက် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစ
ေရးအတွက်

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ယမ်းေငွ့များေက
ြ ာင့်

ေလထုညစ်ညမ်းမှု

မရှိေစေရးနှင့်

အင်းသားများ အသက်ရှု လမ်းေက
ြ ာင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် ယမ်းခွဲရာတွင်
မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေခါင်းသားများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ ယမ်းခွဲ ြပီး ယမ်းေငွ့များ
ြပယ်ေစရန် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းအတွင်းသို့ ေလမှုတ်သွင်းြခင်း၊ လုပ်ငန်း ရပ်နား၍ နံနက်ပိုင်းမှ
လုပ်ငန်းများ ြပန်လည်စတင် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရာတွင် ယမ်းသုံးစွဲမှုအား
ကန့်သတ်သုံးစွဲ ြပီး တစ်ြပိုင်နက် ေပါက်ကွဲမှု မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် Detonating Relay များ
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အသုံး ြပု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရွာများ
အေပါ် ယမ်းခွဲ ြခင်းမှ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများေက
ြ ာင့် ထိခိုက်မှုများ ြဖစ်ေပါ် ြခင်း
မရှိေစရန် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ အတွင်း၌သာ ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်အတွင်း

ေလးပင်အင်း(၇)ခု တူးေဖာ်မည် ြဖစ်ြပီး ညဆိုင်းမှ ယမ်းကျင်း

တူး ြခင်း၊ ယမ်းသိပ် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြပီး နံနက် (၄)နာရီတွင် ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းများအား
တစ်အင်း ြပီးမှ တစ်အင်း ယမ်းခွဲမည် ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းကျင်းများတူး ြခင်း၊ ယမ်းသိပ် ြခင်း၊ ယမ်း ကိုး
များ တပ်ဆင် ြခင်း၊ ယမ်းခွဲ ြခင်းနှင့် ယမ်းခွဲရာ၌ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုနှင့် ေဘးအန္တရာယ်
ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်မှု အေခ
ြ အေနများအား လုပ်ငန်းတာဝန်ခံများမှ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည်
ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် မေတာ်တဆ ထိခိုက်နိုင်မှုများ ြဖစ်ပွားမှု
မရှိေစေရးအတွက် ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ ယမ်းခွဲမည့်အချိန်၊ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ် ေစနိုင်သည့်
ဇုံနယ်ေြမများ သတ်မှတ်ေဖာ် ြပသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်စိုက်ထူ ထားပါမည်။

ယမ်းကျင်း

တူး ြခင်း၊ ယမ်းသိပ် ြခင်း၊ ယမ်း ကိုးသွယ် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြပီးပါက အင်းသားများအား
အန္တရာယ်ကင်းလွှတ်ဇုံသို့ ထွက်ခွာေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ အင်းတာဝန်ခံနှင့် လုပ်ငန်း ကီး ြကပ်များ မှ
စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ေလာ်စပီကာများဖ
ြ င့် သတိေပးခ
ြ င်းတို့အား ယမ်းခွဲ ြခင်းမပ
ြ ုမီ နာရီဝက် အလိုမှစ၍
သတိေပးနိှုးေဆာ်ြခင်း၊ စစ်ေဆးခ
ြ င်း လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေပါ့ဆမှုများေက
ြ ာင့်
မေတာ်တဆမှုများ ြဖစ်ပွား၍ ထိခိုက်မှုများ မဖ
ြ စ်ေပါ် ေစေရး အတွက် ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
သယ်ယူ၊ ထားသို၊ သုံးစွဲမှု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းေပးပ
ြ ီး ကျွမ်းကျင်
ေစ့စပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများအား ခန့်အပ်ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
အား သပိတ်ကျင်း ြမို့နယ်ရှိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျ သိမ်းဆည်း သိုေလှာင် ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။
ြ အေနများအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေရး
ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသို၊ သုံးစွဲမှုအေခ
စက်ရုံ(ကပစ) မှ (၆)လတစ် ကိမ် လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။ မေတာ်တဆမှုြဖစ်ပွားပါက
အေရးအေပါ် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အပတ်စဥ်တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း
အမည်များအား ထုတ် ြပန်ေ ြကညာထားပါမည်။ မေတာ်တဆမှု ြဖစ်ပွားပါက ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်း
များ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများအား အေခ
ြ ခံေရှးဦးသူနာပ
ြ ုစု ြခင်း သင်တန်းများကို ပို့ချေပး
ထားပါမည်။ မေတာ်တဆမှု ြဖစ်ပွားပါက အချိန်မှီ အနီးဆုံးေဆးေပးခန်း၊ ေဆးရုံ အစရှိသည်တို့
အမ
ြ န်ဆုံး ပို့ေဆာင်သွားနိုင်ရန် (Emergency Response Exercise) ကိုတင် ဇာတ်တိုက်
ေလ့ကျင့်မှုများ ြပုလုပ် ေဆာင်ရွက် ထားရှိပါမည်။
ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ ြပိုကျမှုမရှိေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်
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TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း ေလးပင်အင်း(၇)အင်း တူးေဖာ်ြခင်း ြဖစ်ြပီး၊ ေလးပင် အင်း(၆)အင်းမှ
အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပသို့ ေရာက်ရှိြပီး၊ မျက်နှာြပင်(၂)ခုဖွင့်၍ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများဖ
ြ င့်
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုေက
ြ ာသို့ ေရာက်ရှိေစရန် ပင်မဆင်းတွင်း
အား (၄'x၈')အရွယ်တူးေဖာ်၍ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူသည့်အပိုင်း(၄ꞌx၄ꞌ)နှင့် အင်းသားများ
အဆင်းအတက်ြပုလုပ်သည့်အပိုင်း (၄ꞌx၄ꞌ) စသည်ြဖင့် (၂)ပိုင်းကန့်၍ ြပုလုပ်ထားပါသည်။ မျက်နှာ
ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအား (၅ꞌx၆ꞌ)အရွယ်အစား တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းနံရံများနှင့် မျက်နှာ ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက် လိှုဏ်ေခါင်း
များပ
ြ ိုကျ၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်မှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ထားရှိသည့်
အစီအစဥ်များမှာ ေလးပင်အင်းနံရံများအား (၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ်များကို ေထာင်လိုက်ကာရံထားပ
ြ ီး၊ (၆ꞌx၂ꞌ)
ပျဥ်များဖ
ြ င့်

ေဘာင်ခတ်ကာရံထားပါသည်။

ပင်မဆင်းတွင်းအတွင်း

သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပို့

သည့်အကန့်နှင့် အင်းသားများအဆင်းအတက်ြပုသည့်အပိုင်းများအား ပျဥ်များဖ
ြ င့် ကာရံ၍ ခိုင်ခံ့
ေစရန် ေဘာင်များပ
ြ ုလုပ်ထားပါသည်။ အင်းသားများ အဆင်းအတက် ြပုလုပ်ရန် အမိုးအကာ
များဖ
ြ င့် သစ်သားေလှာင်အိမ် ြပုလုပ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် စီစဥ
ေဆာင်ရွက်ထား ပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအား အမိုးနှင့် ေဘးနံရံများတွင် (၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ်
များ ကာရံ၍ ေဘာင်နှင့် ေထာက်တိုင်များအား (၈)အချင်းရှိ ေမျာတိုင်များဖ
ြ င့် တိုင်တူ ေဘာင်ခတ်
ထားပါသည်။ အဆိုင်းမှူးနှင့် လက်ေထာက်အဆိုင်းမှူးများမှ ေထာက်တိုင်များ ခိုင်ခံ့မှု ရှိမရှိ ေန့စဥ်
စစ်ေဆး၍ လိုအပ်ပါကအစားထိုးလဲလှယ်ပါသည်။ အင်းြပို၍ ပိတ်ဆို့ြခင်း ြဖစ်ပါက ေလနှင့်ေရ
ြပတ်ေတာက်မှု မရှိေစေရးနှင့် အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းေလ့ကျင့်ေပးထားပါသည်။
သဘာဝေဘးအန္တရာယ်
လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင်

ကျေရာက်နိုင်သည့်

သဘာဝေဘး

အန္တရာယ်

များမှာ

မုန်တိုင်းကျခ
ြ င်းနှင့် ငလျင်လှုပ် ြခင်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းကျ၍ မိုးသည်းထန် စွာရွာသွန်းပါက
မိုးေရများ အင်းများအတွင်းသို့စီးဝင်၍ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်းနှင့် ေမ
ြ ငလျင်ဒဏ်ေ ြကာင့်
အင်းနံရံများ၊ အမိုးများပ
ြ ိုကျခ
ြ င်းတို့ြဖစ်ြပီး အင်းသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစခ
ြ င်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။
သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်
လုပ်ငန်းများမှာ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ လုံ ြခုံေရး
အဖွဲ့နှင့် အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းြပီး တာဝန်ဝတ္တ ရားများ သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်

စည်းကမ်းချက်များ

ထုတ်ြပန်

ြခင်း၊

အေရးေပါ်အေခ
ြ အေနတွင်
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ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ် ြခင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ထားရှိပါမည်။ လုပ်ငန်း ခွင်
ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးစီမံချက် ေရးဆွဲထားရှိပါမည်။ ကိုတင်
ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအဖ
ြ စ် မိုး ကီး ြပီးမိုးေရများ အင်းများအတွင်း စီးဆင်းဝင်ေရာက်ြခင်း
မရှိေစရန် အင်းပတ်လည်တွင် ေမ
ြ ကတုတ်များ တားစီးကာရံ ထားပါမည်။ မိုးေလဝသတင်းများ
စုေဆာင်း၍ အင်းသားများ ကိုတင်သတိေပးထားပါမည်။
မီးေဘးအန္တရာယ်
မီးေလာင်မှုြဖစ်ပွားခ
ြ င်းေက
ြ ာင့်

ထိခိုက်နိုင်မှုများမှာ

ေငွေ ြကးများဆုံးရှုံးြခင်း၊

မီးေလာင်၍

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစခ
ြ င်း၊ အသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။ မီးေဘးအန္တရာယ်
မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် မီးေဘး အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ် လာပါက လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့်
မီးေဘးအန္တရာယ်

ကာကွယ်ေရးအတွက်

ကိုတင်လုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ၊

မီးေလာင်မှု

ြဖစ်ပွားပ
ြ ီးပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
မီးေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအတွက် မီးေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ် ြခင်း၊ မီးေလာင်မှုြဖစ်ပွား
ပါက မီးြငိမ်းသတ်ြခင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြခင်းတို့ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါ
သည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းမည်သည့်ေနရာမဆို မီးေလာင်မှုြဖစ်ပွားလာပါက စနစ်တကျ အမ
ြ န်ဆုံး
ြငိမ်းသတ်နိုင်ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်(Emergency Plan)
၉။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်

(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာမှ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်
ေဘးအန္တရာယ်များမှာ ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက် ြခင်း၊ မေတာ်တဆမှုများနှင့် ေပါ့ဆမှုများေက
ြ ာင့်
ယမ်းများ ထားသိုသုံးစွဲရာမှ ေပါက်ကွဲ ြခင်း၊ ေထာက်တိုင်များခိုင်ခန့်မှု မရှိပါက အင်းအမိုးနှင့် နံရံများ
ြပိုကျခ
ြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေြမစာပုံများပ
ြ ိုကျခ
ြ င်း၊ ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက် ြခင်းစသည်ြဖင့် အသက်
အန္တရာယ် ြဖစ်ေစနိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်များ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည့်
သဘာဝေဘးန္တရာယ်များမှာ
စီးဆင်းဝင်ေရာက်နိုင်ြခင်း၊

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းစဥ်

ေလးပင်အင်းများအတွင်း

ငလျင်ေဘးအန္တရာယ်များေက
ြ ာင့်

ပင်မဆင်းတွင်းနှင့်

မိုးေရများ
ေမ
ြ ေအာက်

လိှုဏ်ေခါင်း ြပိုကျခ
ြ င်းနှင့် ေတာမီးေလာင်၍ မီးေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင် ြခင်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်များနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် လုပ်ငန်း
ခွင်အတွင်း လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကုံေတွ့ပါက လိုက်နာရမည့်
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စည်းကမ်းများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား
ေဟာေပ
ြ ာေဆွးေနွးြခင်း၊

လုပ်ငန်းဌာနများအလိုက်

ဝတ်စုံြပည့်ဝတ်ဆင်ကာ

မီးြငိမ်းသတ် ြခင်း၊

အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများဖ
ြ စ်ေသာ ေရှးဦးသူနာပ
ြ ု ြပုစုနည်းများနှင့်
အသက်ကယ်နည်းတို့အား ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့် ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာ
ရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ဝန်ထမ်းများ သိရှိေစရန် ေက
ြ ာ်ညာသင်ပုန်းတွင် ကပ်ထားခ
ြ င်းများ
ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်၊ သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးနှင့်
အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့အား တာဝန်ခံ၊
လုပ်ငန်းဌာနများမှ ကီး ြကပ်ေရးမှူးများ၊ လ/ထကီး ြကပ်ေရးမှူးများနှင့် ဖွဲ့စည်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊

သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊

အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မီးေဘးအန္တရာယ် ကိုတင် ကာကွယ်
ြခင်း၊

ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်းမရှိေစေရးအတွက်

စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ေလာင်စာဆီ

ထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင ့်ေဘးအန္တရာယ်မြဖစ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ်များ ချမှတ်
ေဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့် ေဘးအန္တရာယ် မဖ
ြ စ်
ေစေရး ေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ်များချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
အများပ
ြ ည်သူနှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေနွးြခင်း
၁၀။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသမှ ေဒသခံြပည်သူများ၊ ရပ်မိရပ်ဘများနှင့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ
များ ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများမှ ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးေဆာင်ရွက်ထားရှိမှု၊
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကိစ္စရပ်များတွင် ကုမ္ပဏီမှ ကူညီပံ့ပိုးေနမှုအစီအစဥ်များ၊ လစဥ်ပုံမှန် ေဒသဖွံ့
ြဖိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ေနမှုများ၊ ေကျးရွာြခင်းဆက်လမ်းများအား နှစ်စဥ်မိုးရာသီမတိုင်မီ
ြပုပ
ြ င်ေပးေနမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားေရးတွင် ေဒသခံများအား ဦးစားေပးခန့်ထားမှု၊ လက်ရှိ
ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ေဒသခံဝန်ထမ်း၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများအား ကျန်းမာေရး၊
ပညာေရးနှင့် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပံ့ေပးမှုအေခ
ြ အေနများအား ရှင်းလင်းေြပာက
ြ ားခဲ့ပါ
သည်။ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်၊ လက်ရှိ ပတ်ဝန်း
ကျင်အေခ
ြ အေန၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လိုက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်သည့်
အေခ
ြ အေနများ၊

ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက်

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊

ထိခိုက်မှုများအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း
များေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုံေငွထားရှိေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ကုမ္ပဏီမှ လိုက်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်
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ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ
ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည့်အေခ
ြ အေနများအား

ရှင်းလင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။

ေဒသခံြပည်သူများမှ

လည်း၊ ၎င်းတို့ေဒသတွင် ကုမ္ပဏီမှ စီမံကိန်းများ လာေရာက်ေဆာင်ရွက်သည့်အတွက် ေဒသခံများ
အလုပ်အကိုင်များ ရရှိေစပ
ြ ီး၊ စီးပွားေရးအေထာက်အကူများ ရရှိပါေက
ြ ာင်း၊ ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်း
များအဖ
ြ စ် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးကိစ္စများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးကိစ္စရပ်များတွင်
ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးေနသည့်အတွက် ေဒသတွင်အကျိုးေကျးဇူးများစွာရရှိပါေက
ြ ာင်း၊ လုပ်ငန်း
များေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်
အစီအစဥ်များ

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ

ချပ
ြ ေဆွးေနွးေပးသည့်အတွက်

ေကျးဇူးတင်ပါေက
ြ ာင်းနှင့်

ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများအား အကျိုးတူဖက်စား တူးေဖာ်လိုေ ြကာင်း ေဆွးေနွး ေပ
ြ ာက
ြ ားခဲ့ပါသည်။
ေဒသခံများ၊ ရပ်မိရပ်ဘများနှင့် ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းမှုများအရ ဖက်ရှည်ေကျးရွာေဒသဖွံ့ ြဖုိ းေရးနှင့်
လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ ဝက်ေသေကျးရွာ၊ ဘက်စုံဖွံ့ြဖိုးေရးကိစ္စများတွင်
ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံး တည်ေဆာက်မှုတွင် ပံ့ပိုးကူညီ
ေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာ၊ သုခဘုံေသွးစည်းလုံးမှုနာမှုကူညီေရးအသင်း၊ ဆီဂါလံ(၂၀)
လစဥ်လှူဒါန်း ေပးရန်နှင့် ေဒသခံအလုပ်သမားများ ဦးစားေပးခန့်ထားရန်နငှ ့် ေဒသခံများနှင့်
အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနမှု လုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ့ေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူညီခဲ့ပါသည်။
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့်ရန်ပုံေငွလျာထားချက်
၁၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊

ေစာင့် ြကပ်

ြကည့်ရှု

စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊

ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရး၊ စိန်းလန်းစိုေြပေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ရန်
အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူြပုအဖွဲ့အား မန်ေနဂျာ၊ လုပ်ငန်း ကီး
ြကပ်များနှင့် အင်းအလိုက်တာဝန်ခံများဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု
စစ်ေဆး ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် လစဥ်ရန်ပုံေငွကျပ်(၆)သိန်းအား လျာထားေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်သုံးစွဲသည့်အခါ ရန်ပုံေငွ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ အပ
ြ ည့်အဝ
တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးသည့် အချက်အလက်များအား
ဝန် ကးီ ဌာနသို့ (၆)လ တစ် ကိမ် ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပမည် ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှု
ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များမှာ ေရအရင်းအမ
ြ စ်
ြ ေအာက်ေရအရည်အေသွး၊
သုံးစွဲမှုအေခ
ြ အေန၊ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရအရည်အေသွး၊ ေမ
ေလထုအရည်အေသွး၊

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊

ေဂဟစနစ်၊

32

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုများေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်
မည် ြဖစ်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရန်ပုံေငွလျာထားချက်
၁၂။ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင်
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်

ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက်

လစဥ်သုံးစွဲမည့်

ရန်ပုံေငွအား ကျပ်(၂၂)သိန်းသတ်မှတ်၍ စီမံေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ အပ
ြ ည့် အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါ
သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ြပီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး လုပ်ငန်းများနှင့်
ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအား စီမံချက်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးလုပင် န်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း
၁၃။ ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်

သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

(၂၀၁၂-၂၀၁၇)ခုနှစ်

အတွင်း မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊
ဝက်ေသ/ဖက်ရှည်ေကျးရွာများနှင့် ဆက်စပ်ေကျးရွာများတွင် ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအဖ
ြ စ်
လျှပ်စစ်မီးလင်းေရး၊ ဘက်စုံဖွံ့ြဖိုး တိုးတက်ေရး၊ ဿာသနာေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ သာေရး
ကိစ္စရပ်များတွင် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဝက်ေသနှင့် ဖက်ရှည်ေကျးရွာ
ဘက်စုံဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးနှင့်လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးအတွက် ကျပ်(၅၁,၀၀၀,၀၀၀)နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်
အတွင်း ဝက်ေသနှင့်ဖက်ရှည်ေကျးရွာ ဿာသနာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးနှင့်
ဘက်စုံဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ကျပ်(၄၅,၃၀၀,၀၀၀)ကျပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့်
၂၀၁၉ ခုနှစ်များအတွက်လည်း ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဿာသနာေရးနှင့် ဘက်စုံဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်
ေရးအတွက် နှစ်စဥ်ရန်ပုံေငွ ကျပ်(၅၀,၀၀၀,၀၀၀)လျာထား သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါ
သည်။ အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်သည့်အခါလုံေလာက်မှု မရှိပါက ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်း နှင့်
သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အပ
ြ ည့်အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်းအစီရင်ခံစာ
၁၄။ ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား ေဖာ်ထုတ်
လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းလုပ်ငန်းများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုအ ကိုကာလ(PreMine closure period)၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်ကာလ(Mine Closure Period)နှင့် ပိတ်သိမ်း ြပီး
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ကာလများ(Post Closure Period)တွင် ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ မိုင်း ပိတ်သိမ်း ြခင်း
လုပ်ငန်းများအား

သတ္တ ုသိုက်ကုန်ဆုံးသွားခ
ြ င်း၊

စီးပွားဖ
ြ စ်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်နိငု ်မှု

မရှိသည့်

အေခ
ြ အေနတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း
ေရးေကာ်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။

ကျပ်သိန်း(၂၂၀)အား

မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းရန်ပုံေငွအ ြဖစ်

လျာထားသတ်မှတ်၍

သက်ဆိုင်ရာမ
ြ ို့နယ်ဘဏ်တွင် ေငွစာရင်းဖွင့်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် မိုင်းပိတ်သိမ်း
သည့်အခါ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ
ြဖည့်သွင်းေဆာင်ရွက်ရန် အပ
ြ ည့်အဝ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းလုပ်ငန်းများ
မေဆာင်ရွက်မီ တစ်နှစ်ခန့်အလိုတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်း အေသးစိတ်အစီရင်ခံစာအား ဝန် ကီးဌာနသို့
တင်ြပ၍ အတည် ြပုချက်ရယူ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ
အဖ
ြ စ်

အေပါ်ယံေြမဆီလွှာများစုေဆာင်းထားခ
ြ င်း၊

အတားအဆီးနံရံများထားရှိမှု၊

တူးေဖာ်ြပီး

ကျင်းများအား ခိုင်ခံ့စွာပိတ်ဆို့ကာရံမည့်အစီအစဥ်၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရေမ
ြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှု၊ ေမ
ြ ဆီ
လွှာညစ်ညမ်းမှု၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ စက်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ၊ လျှပ်စစ်မီး ကိုးများ၊ စိမ်းလန်း
စိုေြပေရးအတွက်သစ်ပင်များပ
ြ န်လည်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်
ထားခ
ြ င်းနှင့် မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
သုံးသပ်တင်ြပချက်
၁၅။ ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက််၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်
ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပုေဆာင်ရွက်သြဖင့် အေပါ်ယံေြမသား ရှင်းလင်းရမှု နည်း
ြခင်း၊ စွန့်ပစ်ေြမစာထွက်ရှိမှုနည်း ြခင်းတို့ေ ြကာင့် သစ်ေတာသစ်ပင် ြပုန်းတီး ြခင်း၊ ေမ
ြ ဆီလွှာဆုံးရှုံး၊
ေဂဟစနစ် ြဖစ်ထွန်းမှုအား ယုတ်ေလျာ့ေစခ
ြ င်းစသည် ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများ နည်းပါး
ြခင်း ြဖစ်ေ ြကာင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက် တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိုအသုံးြပုခ
ြ င်း၊ ယမ်းသုံးစွဲမှု
ပမာဏ ထိန်းချုပ် ြခင်းတို့ြဖင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုတို့
ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်း မရှိေ ြကာင်းသုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ေလးပင်အင်းမှထွက်ရှိသည့် ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်
ေရများမှာလည်း ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူ ြပုအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဥ်များ
နှင့် ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးသည့်အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်၍ အေသးစား
ေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှတးူ ေဖာ်ထတ
ု ်လုပ်မှုလပု ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်
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ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းသက်သာေစမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း သုံးသပ်
တင်ြပ အပ်ပါသည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ သတ္တ ုက နှင့် သစ်ေတာ
က ဖွံ့ ြဖိုးေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးနှင့် ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် ရရှိေစေရး
အတွက် အေထာက်အကူြပု လုပ်ငန်းတစ်ခု ြဖစ်ပါ ေက
ြ ာင်း၊ သုံးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။
နိဂုံး
၁၆။ ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားထုတ်လုပ်
ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစမံများနှင့် ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆး
သည့်အစီအမံများ ချမှတ်ြပီးေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း
သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက်
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံများချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်
ြခင်း၊ လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ေဒသေပါက်ပင်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ြခင်း၊ အစားထိုး
စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြခင်းစသည်ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများအား
စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါေက
ြ ာင်းနှင့် ေရွှအေသးလုပ်ကွက်(TPK-104)၏ ပတ်ဝန်းကျင်
စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား တင်ြပအပ်ပါသည်။

ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း
ညွှန် ြကားေရးမှူး(အင
ြ ိမ်းစား)
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန၊

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိခိက
ု ပ် ျကစ် းီ မှုများအတွက်

သယံဇာတနှင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိမ်းေရး ဝန် ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေလျာ်ေ ြကးေငွများ ေပးသွငး် မည်ြဖစ်ေ ြကာင်းဝန်ခံကတိြပုချက်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (

)ရက်

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်
ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသရှိ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ု
အေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် တူးေဖာ်လုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာန၏ ချမှတ်ထားေသာမူအရ လုပ်ငန်း
အာမခံေငွသားအား သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ေပးသွင်းပါမည်။ ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်
သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်အေနဖ
ြ င့် သတ္တ ုတူးေဖာ် ြပီးစီး၍ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင်
ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိပါက ထိခိုက်မှုများအတွက် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာန၏ သတ်မှတ်သည့်ေလျာ်ေ ြကးေငွအား ေပးသွင်းမည်ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ဝန်ခံ
ကတိ ြပုပါသည်။
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မာတိကာ
စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။

နိဒါန်း

၁-၂

၂။

ရည်ရွယ်ချက်

၂-၃

၃။

စီမံကိန်းအေက
ြ ာင်းအရာေဖာ်ြပချက်

၃ - ၁၅

(က) စီမံကိန်းတည်ေနရာ
(ခ)

စီမံကိန်း၏ေမ
ြ ေနရာအကျယ်အဝန်း

(ဂ)

စီမံကိန်းကာလ

(ဃ) အေဆာက်အဦအေရအတွက်
(င)

ေမ
ြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး

(စ)

သုံးစွဲမည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်ကုန် ြကမ်းပစ္စည်းများ

(ဆ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု
(၁) ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ြခင်း
(၁.၁) ယမ်းခွဲ ြခင်း
(၁.၂) ေမ
ြ ေအာက်ေလရရှိေရးေဆာင်ရွက်ြခင်း
(ဇ)

အသုံး ြပုသည့်စက်ပစ္စည်းများစာရင်း

(ဈ)

အသုံး ြပုမည့်လုပ်သားအေရအတွက်

(ည) တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန်
(ဋ)

ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ထွက်ရှိမှု

(ဌ)

တစ်နှစ်အတွက်ေရလိုအပ်ချက်နှင့်ေရရယူသုံးစွဲမည့် ေရအရင်းအမ
ြ စ်

(ဍ)

တစ်နှစ်အတွက် ေလာင်စာဆီလိုအပ်ချက်

(ဎ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု(အဆိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအေငွ့)
(၁) စွန့်ပစ်ေကျာက်
(၂) ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ
(၃) အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ
(၄) အခိုးအေငွ့

2

၄။

ေမ
ြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ

၁၆- ၂၃

(က) TPK-104, TPK-105 တည်ေနရာပ
ြ ြဂိုလ်တုဓာတ်ပု(ံ ၁)
(ခ)

TPK-104, အကျယ်အဝန်းနှင့်ပုံသ ာန် ြပ ြဂိုလ်တုဓာတ်ပုံ

(ဂ)

၅။

TPK-104
ေလးပင်အင်း၊ စွန့်ပစ်ေြမစာပုံနှင့်စက်တဲအင်းတဲများ
Layout Map
(ဃ) TPK-104
အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများတည်ေနရာပ
ြ
Layout Map
(င) TPK-104, TPK-105 ေရွှလုပ်ကွက် ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရ
နမူနာ ေကာက်ယူ သည့်ေနရာပ
ြ ြဂိုလ်တုဓာတ်ပုံ
(စ) လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုနှင့် စွန့်ထုတ်မည့်
လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့် ြပကားချပ်
ကတိကဝတ်

၂၄ - ၃၁

(က) ကတိကဝတ်

၆။

(ခ)

စီမံကိန်းအဆို ြပုသူ၏ဝန်ခံကတိြပုချက်

(ဂ)

အစီရင်ခံစာပ
ြ ုစုသူ၏ဝန်ခံကတိြပုချက်

မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့်မူေဘာင်များ
(က)

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ

(ခ)

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ

(ဂ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ

၃၂ - ၃၇

(၁) စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ(Effluents Levels)
(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး
(၃) ဆူညံသံ
(င)
၇။

နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတူ စာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာ
မူဝါဒများ

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန
(က) ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု
(က.၁) ဆူညံသံတိုင်းတာသည့်ေနရာနှင့်ေရွးချယ်ရသည့် အေက
ြ ာင်း
အရင်း
(ခ)

ေရအရည်အေသွး
(ခ.၁) ေရနမူနာေကာက်ယူစစ်ေဆးသည့်ေနရာနှင့်ေရွးချယ်ရသည့်

၃၈ - ၅၄
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အေက
ြ ာင်းအရင်း
(ဂ)

ေလထုအရည်အေသွး
(ဂ.၁) ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု
(ဂ.၁.၁) တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်ေနရာနှင့်အ ကိမ်အေရအတွက်
(ဂ.၁.၂) ဖုနမ် ှုန်ပျံ့လွင့်မသ
ှု တ်မှတ်ချက်
(ဂ.၂) အနံ့အသက်နှင့်အခိုးအေငွ့
(ဂ.၃) ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာနှင့်
ေရွးချယ်ရသည့်အေက
ြ ာင်းအရင်း

(ဃ) ေမ
ြ ထုအေခ
ြ အေန
(င)

ေဂဟစနစ်
(င.၁) ေတာေတာင်အေခ
ြ အေန
(င.၂) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ

(စ)

လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန

(ဆ) စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန
၈။

ထိခိုက်မှုများနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မှုအစီအစဥ်များ
(က) ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု
(ခ)

ေရစီမံခန့်ခွဲမှု

(ဂ)

ေလအရည်အေသွး

(ဃ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု
(င)

ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု

(စ)

ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု

(ဆ) ေဂဟစနစ်
(ဇ)

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှု

(ဈ)

ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက် ြခင်း

(ည) ယမ်းအသုံး ြပုခ
ြ င်းေက
ြ ာင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမဝှု န်းကျင်အေပါ်
ထိခိုက်နိုင်မှုများ
(ဋ)

ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများပ
ြ ိုကျမှုမရှိေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်

၅၅ - ၇၈
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အစီအစဥ်

၉။

(ဌ)

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်

(ဍ)

မီးေဘးအန္တရာယ်

ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်များ

၇၉ - ၈၅

(က) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းြခင်း
(၁) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့်သဘာဝေဘးအန္တရာယ်
ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့
(၂) အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့
(ခ)

ေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဂ)

အေရးေပါ်အေခ
ြ အေနတွင် တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်

(ဃ) ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက် ြခင်း
(င)

ေဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများထားသိုမည်အစီအစဥ်နှင့်ေဘးအန္တရာယ်
မဖ
ြ စ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ်
(င.၁) ေလာင်စာဆီထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့်ေဘးအန္တရာယ်
မဖ
ြ စ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ်
(င.၂) ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့်
ေဘးအန္တရာယ်မြဖစ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီအစဥ်များ

၁၀။ အများပ
ြ ည်သူနှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေနွးြခင်း

၈၅ - ၈၆

၁၁။ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက်

၈၆ - ၁၀၂

(က) ေရအရင်းအမ
ြ စ်သုံးစွဲမှု
(ခ)

ဆူညံသံ

(ဂ) ေမ
ြ ေပါ်ေရအရည်အေသွး
(ဃ) ေမ
ြ ေအာက်ေရအရည်အေသွး
(င)

ေလထုအရည်အေသွး

(စ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆး မည့်အစီအစဥ်

(ဆ) ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်
အစီအစဥ်
(ဇ)

ေဂဟစနစ်
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(ဈ)

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်
အစီအစဥ်

(ည) လူမှုေရးဆိုင်ကိစ္စရပ်များအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးခ
ြ င်း
၁၂။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရန်ပုံေငွလျားထားချက်

၁၀၃ - ၁၀၅

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း ြခင်း
(ခ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက် ြခင်း

၁၃။ ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးေဆာင်ရွက် ြခင်း

၁၀၅

၁၄။ မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းအစီရင်ခစံ ာ

၁၀၆ - ၁၁၀

(က) အေပါ်ယံေြမဆီလွှာစုေဆာင်းထားခ
ြ င်း
(ခ)

အတားအဆီးနံရံများထားရှိမှု

(ဂ)

တူးေဖာ် ြပီးကျင်းများအားခိုင်ခံ့စွာပိတ်ဆို့ကာရံမည့်အစီအစဥ်

(ဃ) ေမ
ြ ေပါ်ေရေမ
ြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှု
(င)

ေမ
ြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု

(စ)

အုပ်ချုပ်မှု၊ စက်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ၊ လျှပ်စစ်မီး ကိုးများ

(ဆ) စိမ်းလန်းစိုေ ြပေရးအတွက်သစ်ပင်များပ
ြ န်လည်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း
(ဇ)

ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားခ
ြ င်း

(ဈ)

မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်စီမံချက်

၁၅။ သုံးသပ်တင် ြပချက်
၁၆။ နိဂုံး

၁၁၀ - ၁၁၁
၁၁၁

၁၇။ ေနာက်ဆက်တွဲစာရင်း
(က) ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ြပုမိန့်၊

ေနာက်ဆက်တွဲ
(က)

ခွင့် ြပုမိန့်ပါကုမ္ပဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းများ
TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏တည်ေနရာပ
ြ ေမ
ြ ပုံ
TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အကျယ်အဝန်း နှင့် ပုံသ ာန် ြပေမ
ြ ပုံ
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများစာရင်း
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(ခ)

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

(ဂ)

တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ များ

(ဃ) သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု
ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက်(Risk Assessment)
(င)

အများပ
ြ ည်သူများနှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေနွးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊
အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း၊ တက်ေရာက်သူများစာရင်း

(စ)

ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

(ဆ) အစီရင်ခံစာပ
ြ ုစုသူ၏ လုပ်ငန်းအေတွ့အကုံ

ေနာက်ဆက်တွဲ
(ခ)
ေနာက်ဆက်တွဲ
(ဂ)
ေနာက်ဆက်တွဲ
(ဃ)
ေနာက်ဆက်တွဲ
(င)
ေနာက်ဆက်တွဲ
(စ)
ေနာက်ဆက်တွဲ
(ဆ)
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ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
မန္တေလးတိုင်းေဒသ ကီး၊ သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ဖက်ရည
ှ ်ေဒသ
ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက် (TPK-104)
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာ
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (

)ရက်

နိဒါန်း
၁။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)သည် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံး
ေကျးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းသုံးဆယ်ေကျးရွာ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရှိပါသည်။ သယံဇာတနှင့်သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာနမှ (၂၃.၁၂.၂၀၁၅)ရက်စွဲပါခွင့်ြပုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၃၅/၂၀၁၀
(သက်တမ်းတိုး)ြဖင့် (၁၈.၁.၂၀၁၆)ရက်မှ (၁၈.၁.၂၀၁၇)ရက်ေန့ထိ၊ တတိအ ကိမ်သက်တမ်းတိုးခွင့်
ြပုခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါသည်။ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ၌
ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေဒသခံများနှင့်အကျိုးတူ ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး
တူးေဖာ်ရရှိသည့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်
ထားသည့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ
ေက
ြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်
စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား ြပုစုတင်ြပခဲ့ြပီး၊ ၎င်းအစီရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်း
ဥပေဒများ၊ ကတိကဝတ်ပါအချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းေစေရး ေဆာင်ရွက်မည့်
အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးသည့် အစီအစဥ်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက် ြပီး
ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအား အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-

105)သည် တစ်ဦးတည်းပိုင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းအဆိုြပုသူမှာ ဦးမိုးြမင့်သာ၊
မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ၅/အမဇ(နိုင်)၀၃၆၈၉၀၊ အမှတ်(၂၁၊ ၂၈)၊ ၈၉-လမ်း၊ ၂၂ x၂၃ လမ်း ြကား၊
ေအာင်ေြမသာဇံြမို့နယ်၊ မန္တေလးမ
ြ ို့တွင် ေနထိုင်သူြဖစ်ြပီး ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖ
ြ စ်
တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၀၅၉၉၉၉ ြဖစ်ပါ
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သည်။ ေရွှ ြပည်သာ ေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက်များအား
ကီး ြကပ် စီမံေဆာင်ရွက်ေနသူ အေထွေထွမန်ေနဂျာမှာ ဦးဝင်းနွယ် ြဖစ်ြပီး၊ ဆက်သွယ်ရန်
ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၇၈၁၃၃၅၅၈၄ ြဖစ်ပါသည်။ ေနရပ်လိပ်စာမှာ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်
ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှလုပ်ကွက် ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်
စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP)ကို
ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်

လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊
အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ

စီမံကိန်းေက
ြ ာင့်

ထိခိုက်ခံစားရသူများ၊

သိရှိနိုင်ေစရန်

ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-

104)ရုံးခန်း၊ အမှတ(် ၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း၊ သပိတ်ကျင်းြမိုနယ်ရုံးခွ(ဲ ကျည်ေတာက်ေပါက်ေကျးရွာ)၊
တိုင်းေဒသကီး၊ အမှတ(် ၂)သတ္တ ုတွင်းရုံးခွဲ၊ မန္တေလးကုမ္ပဏီရုံးချုပ်များတွင် ြဖန့်ထားေပးမည် ြဖစ်ပါ
သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP) ရလိုသူများမှ အစီရင်ခံစာရယူရန် ဆက်သွယ်ရမည့်
Link မှာ aungaye 372@gmail.com ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၅၇၇ ၁၅၅၅၁
ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း ြဖင့်စပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်ခံစားရမှုများ ရှိပါက လုပ်ကွက်တာဝန်ခံထံဆက်သွယ်
ေဆာင်ရွက်နိုင်ြပီး လိုအပ်ပါက ေကျးရွာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသလူမှုေရးအဖွဲ့
အစည်းများ၊ ေဒသခံများနှင့် ညှိနိှုင်းေဆွးေနွး၍ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။
အစီရင်ခံစာေရးသား ြပုစုသူမှာ ယခင်သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ အင
ြ ိမ်းစား
ညွှန် ြကားေရးမှူး ြဖစ်ပါသည်။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန် ကီးဌာနမှ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ် ြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ် (၅၁၆/၂၀၁၅)အရ
ထုတ်ေပးသည့် (၁၅.၇.၂၀၁၇)ရက်စွဲပါ ြကားကာလအကံေပးလုပ်ကိုင်သူ မှတ်ပုံတင် ြခင်းအေထာက်
အထားလက်မှတ်(၀၀၀၉၇)အား ရရှိထားသူ ြဖစ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတင်ြပခဲ့မှုအေပါ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊သေဘာ
ထားမှတ်ချက်အား အမှတ(် ၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း၏ (၂၆.၉.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၁၉၃/ ေရွှ
ဖက်စပ်(IEE)/၂၀၁၉ ြဖင့် ြပန် ြကားလာပါသည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ သေဘာထားမှတ်ချက်များအား
ြဖည့်စွက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား ြပန်လည် တင်ြပအပ်ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်
၂။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက််မှ

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်မှု

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစနိုင်ေသာ လုပ်ငန်းများအား ေရှာင်ကျဥ်ရန်
(သို့မဟုတ်)အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေရနှင့်စွမ်းအင်၊ သယံဇာတများကို
ေရရှည်တည်တံ့စွာအသုံးချနိုင်ေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ
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ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ ေစာင့် ြကပ်
ြကည့်ရှု စစ်ေဆးခ
ြ င်းနှင့် ေလျာ့နည်းသက်သာေစမည့်နည်းလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊
ေဒသတွင်းဖွံြဖိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေမ
ြ ဆီလွှာပျက်စီးသွားေသာ ေမ
ြ ေနရာများအား
ြပန်လည် ြပုပ
ြ င်ရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာေြမယာအသုံးချမှုတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်နုိင်သည်အထိ စီမံ
ေဆာင်ရွက်ရန်၊

သတ္တ ုတွင်းဧရိယာအတွင်း

စိမ်းလန်းစိုေြပေရးနှင့် သဘာဝသစ်ေတာများအား

ကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်။
စီမံကိန်းအေက
ြ ာင်းအရာေဖာ်ြပချက်
၃။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ် ထုတ်

လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည် ဝက်ေသေကျးရွာ၏ အေရှ့ေမ
ြ ာက်ဘက်နှင့် ဖက်ရှည် ေကျးရွာ
၏ အေရှ့ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအား
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင် သတ္တ ုဖ
ြ စ်ထွန်းမှုအေနအထားများ
နှင့်

သတ္တ ုသိုက်တည်ရှိမှုအေခ
ြ အေနများအရ

ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို

အသုံးြပု

ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အင်းများမှထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား လုပ်ကွက်(TPK-105)
အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင်
ထုတ်ယူ ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွင့်
ခွင့် ြပုမိန့်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်စာရင်းများအား ေနာက်ဆက်တွ(ဲ က)ြဖင့် ပူးတွဲ
တင်ြပအပ်ပါသည်။
စီမံကိန်းတည်ေနရာ
(က) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)သည်

မန္တေလးတိုင်း

ေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရှိ
ပါသည်။ ေမ
ြ ပုံညွှန်း ၉၃ ဘီ/၁၊ A-၈၅၅၂၂၆၊ B-၈၅၆၂၂၂၊ C-၈၅၁၂၂၂၊ D-၈၅၅၂၂၆
ြဖစ်ပါသည်။
စီမံကိန်း၏ေမ
ြ ေနရာအကျယ်အဝန်း
(ခ)

ေရွှဝါေတာင်သတ္တ ု တူးေဖာ်ေရး ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက် (TPK104) ၏ အကျယ်အဝန်းသည် (၂၀)ဧက ြဖစ်ပါသည်။
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စီမံကိန်းကာလ
(ဂ)

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန် ကီးဌာန၏ (၂၃.၁၂.၂၀၁၅)
ရက်စွဲပါခွင့်ြပုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၃၅/၂၀၁၁(သက်တမ်းတိုး)ြဖင့် (၁၈.၁.၂၀၁၆)ရက်မှ
(၁၇.၁.၂၀၁၇)ရက်ထိ

တတိယအကိမ်သက်တမ်းတိုး

ခွင့် ြပုခဲ့ြပီးြဖစ်ပါသည်။

ခွင့် ြပုမိန့်သက်တမ်းမှာ (၃)နှစ် နှင့် သက်တမ်းတိုး(၃) ကိမ်၊ (၃)နှစ် စုစုေပါင်း (၆)နှစ်
ခွင့် ြပုခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

၁။

၀၀၃၅/၂၀၁၁

စတင်လုပ်ကိုင်
ခွင့်ြပုသည့်ရက်
၁၈.၁.၂၀၁၁

၂။

၀၀၃၅/၂၀၁၁

၁၈.၁.၂၀၁၄

၁၇.၁.၂၀၁၅

၁ နှစ်

၁၈.၁.၂၀၁၅

၁၇.၁.၂၀၁၆

၁ နှစ်

၁၈.၁.၂၀၁၆

၁၇.၁.၂၀၁၇

၁ နှစ်

စဥ်

ခွင့် ြပုမိန့်အမှတ်

လုပ်ကိုင်ခွင့် ြပု
ကုန်ဆုံးရက်
၁၇.၁.၂၀၁၄

သက်တမ်း
(၃) နှစ်

(ပ-သက်တမ်းတိုး)

၃။

၀၀၃၅/၂၀၁၁
(ဒု-သက်တမ်းတိုး)

၄။

၀၀၃၅/၂၀၁၁
(တ-သက်တမ်းတိုး)

အေဆာက်အဦအေရအတွက်
အေဆာက်အဦအေရအတွက်
(ဃ) ေရွှလုပ်ကွက် (TPK-104) တွင်တည်ေဆာက်ထားေသာအေဆာက်အဦများ စာရင်းမှာ
ရုံးအေဆာက်အဦး

(၄၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ

(၁) ေဆာင်

စားဖိုေဆာင်

(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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လုံြခုံေရးဝန်ထမ်းေဆာင်

(၂၄ꞌx၁၆ꞌx၁၀ꞌ)သွပ်မိုးပျဥ်ကာ

(၂) ေဆာင်

စတိုေဆာင်

(၃၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ

(၃) ေဆာင်

ဧည့်ေဆာင်

(၄၀ꞌx၂၀ꞌx၁၂ꞌ)သွပ်မိုးထရံကာ

(၁) ေဆာင်

ေမ
ြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး
(င)

အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေလးပင်အင်း(SHWE YA - 2)မှ ေမ
ြ
ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine Drainage Water)ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ အနက်ေပ
(၁၆၀)တွင် ေမ
ြ ေအာက်ေရ စတင်ထက
ွ ်ရိှ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

သုံးစွဲသည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်ကုန် ြကမ်းပစ္စညး် များ
(စ)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်

သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင်

ေရွှအေသးစား

သုံးစွဲသည့်ကုန် ြကမ်းနှင့်

အရင်း

အမ
ြ စ်များမှာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြဖစ်ပါသည်။ အသုံး ြပုသည့် ယမ်းနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ Emulsion (60mm), Cordtex Fuse, Deto- nationg
Relay, Primer CE Type, Ammonium Nitrate တို့ ြဖစ်ပါ သည်။ တစ်နှစ်လျှင်
ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (Emulsion + Ammonium Nitrate) (၆)တန်ခန့် အသုံး
ြပုေနခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်းြမို့၊ အမှတ(် ၂)
စစ်အေခ
ြ ခံေလ့ကျင့်ေရးတပ်ရှိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင်
သိမ်းဆည်းထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင်(၁) ကိမ် လိုအပ်သည့် ယမ်းများ
(၁၁၀)ကီလိုဂရမ်ခန့်အား

ထုတ်ယူ၍ TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယီ

ယမ်းတိုက်တွင် သိမ်းဆည်းသိုေလှာင် သုံးစွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယာယီယမ်းတိုက်အား
(၁၀'x၁၀'x၁၀')အုတ်တိုက် တည်ေဆာက်ထားခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊ နံရံနှင့်အမိုးအား (၂)ေပ
ထုအထူ ြပုလုပ်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ယာယီယမ်းတိုက်နှင့် အခ
ြ ား အေဆာက်
အဦးများအကွာအေဝးမှာ (၁၈၀)ေပခန့် ကွာေဝးပါသည်။ ယမ်းတိုက်အား သံဆူး ကိုး
များ ပတ်လည်ကာရံထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်
သုံးစွဲမှု အေခ
ြ အေနအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူများမှ (၆)လ၊
တစ် ကိမ် လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်အတွက် သုံးစွဲမည့် ယမ်းနှင့်
ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုပမာဏမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် -
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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

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု
(ဆ) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင် သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင်
ရင်းသိုက(် Primary Ore Deposite) ြဖစ်ပါသည်။ အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ(် ထုံးေကျာက်)
များနှင့် သလင်းေက
ြ ာများအတွင်း တိုးဝင်ေနသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ်
ရာတွင် ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေလးပင်အင်း(၇)လုံး ြဖင့်
တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(၁)လုံးမှာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ ထွက်ရှိ ြခင်း
မရှိေသးပါ။ ေလးပင်အင်း(၆)လုံးမှ တစ်ရက်လျှင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်း(၃၀)တန် ခန့်
ထွက်ရှိေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊ ေလးပင်အင်း(၁)လုံးမှ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း (၅)တန်ခန့် ထွက်ရှိ
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ် ြခင်း
(၁)

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ
တူးေဖာ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ရက်လျှင်
ေရွှသတ္တ ုရိုင်း (၃၀)တန်ခန့် တူးေဖာ်ရရှိရန် လျာထား ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (TPK-104)၏ သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင်ရင်းသိုက်
(Primary Ore Deposit) ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှပါသတ္တ ုေက
ြ ာများကို တူးေဖာ်ရာတွင်
ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေလးပင်အင်း(Vertical Shaft)
(၆)လုံး ြဖင့် တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ် ြပီး ကုမ္ပဏီမှ ေဒသခံများနှင့် ေလးပင်အင်းများအား
အကျိုးတူ တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Vertical Shaft)များမှာ
အနက်(၁၂၀/၁၆၀)ေပခန့်သို့ ေရာက် ရှိြပီး၊ ေလးပင်အင်းများတွင် မျက်နှာြပင်(၂)ခုစီ
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ဖွင့်၍

တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ မျက်နှာြပင်

(၁)ခုမှ တစ်ရက်လျှင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်း(၂.၅)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ ေလးပင်အင်း
များအား (၄)ေပ၊ (၈)ေပအရွယ်အစား တူးေဖာ်ထားခ
ြ င်းြဖစ် ြပီး၊ ပင်မဆင်းတွင်းအား
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူသည့်အပိုင်း(၄ꞌx၄ꞌ)နှင့် အင်းသားများ အဆင်းအတက်
ြပုလုပ်သည့်အပိုင်း(၄ꞌx၄ꞌ) စသည်ြဖင့် (၂)ပိုင်းကန့်၍ ြပုလုပ်ထားပါသည်။ ေလးပင်
အင်းနံရံများနှင့် မျက်နာှ ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ
ြပိုကျ၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်မှု မရှိေစေရးအတွက် ေလးပင်အင်း
နံရံများအား(၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ်များကို

ေထာင်လိုက်ကာရံထားပ
ြ ီး၊

(၆ꞌx၂ꞌ)ပျဥ်များဖ
ြ င့်

ေဘာင်ခတ်ကာရံထားပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအား အမိုးနှင့် ေဘးနံရံ
များတွင် ပျဥ်များကာရံ၍ ေဘာင်နှင့် ေထာက်တိုင်များ ေထာက်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား မျက်နာှ ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနသည့် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း
(၅ꞌx၅ꞌ)အတွင်း သံလမ်းခင်း၍ ပင်မဆင်းတွင်းအထိ သယ်ယူ ြခင်း ြဖစ် ြပီး၊ ေမ
ြ ေအာက်
ြ င့်အား ဝင်-့
လိှုဏ်ေခါင်းမှ ေမ
ြ ြပင်သို့ (၀.၅)တန်ဆန့် သံပုံး အချင်း (၁.၅ꞌx၂.၅ꞌ)အမ
ေမာ်တာတပ်ဆင်၍ သယ်ယူ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အင်းသားများအား အဆင်းအတက်
ြပုလုပ်ရန် (၃.၅ꞌx၃.၅ꞌx၅.၅ꞌ) သစ်သားေလှာင်အိမ် ြပုလုပ်၍ ဝင့်-ေမာ်တာ တပ်ဆင်
ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာတွင် အေက
ြ ာလိုက် တူးေဖာ်
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်၍ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းနှင့် စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှု အချိုးမှာ (၁း၀.၂)ခန့်ြဖစ်ြပီး၊
အင်း(၁)အင်းမှ တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ေကျာက်(၁.၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်
ေကျာက်များအား
ြပန်လည်ဖို့ေနခ
ြ င်း
ထားေသာ

တူးေဖာ် ြပီးလိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း
ြဖစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား

ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ြဖင့်

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းအေက
ြ ာသို့

မေရာက်မီဖယ်ရှား

သက်ဆိုင်ရာအင်းများအနီးတွင်

ေမ
ြ ေနရာ

သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုံထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ (၇)ပုံ စုပုံထားပ
ြ ီး ၊
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုအ
ံ ရွယအ
် စားမှာ(၂၄ꞌx ၁၆ꞌ x၈ꞌ)ခန့် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်
ပုံတွင် စုပုံထားေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်အေလးချိန်မှာ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် အသီးသီး
ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများနှင့် ေလးပင်အင်း(ေရွှရတူး)မှ ေမ
ြ ေအာက်ေရ
သိုေလှာင်ကန်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့် အေထွေထွသုံး ေရကန်နှင့် အေထွေထွသုံး
စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်တို့၏ တည်ေနရာများအား ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ေလးပင်
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အင်း(ေရွှရတူး)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်ေရများအား အေထွေထွ သုံးေရအဖ
ြ စ်
အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ြပိုကျတိုက်စားခ
ြ င်း မရှိေစေရး
အတွက် ေဘးနံရံများအား ေလျာေစာက်များ ြပုလုပ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ
ပတ်လည်တွင် (၂ꞌx၂ꞌ) ေမ
ြ ာင်းများ တူးေဖာ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ
အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ် ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေချးေကျာက်များ ြဖစ်ပါသည်။
အင်းများမှ ထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-

104)နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း တည်ရှိ ေသာ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံ
သို့ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အင်းများမှေရွှစက်ရုံများသို့ ေပးပို့ေသာ
လမ်းမှာ လုပ်ကွက်များအတွင်း ေဖာက်လုပ်ထားေသာ (၁၂)ေပအကျယ်၊ ေကျာက်ခင်း
လမ်းများ ြဖစ်ပါသည်။ (၈)တန်ဆန့်ကားများဖ
ြ င့် သယ်ယူြခင်း ြဖစ်ြပီး၊ လမ်းများတွင်
တစ်ရက် လျှင်(၂) ကိမ် ေရ ြဖန်းေပးပါသည်။ ေလးပင်အင်းများနှင့် ေရွှသန့်စင်
စက်ရုံသို့ သတ္တ ုရိုင်း သယ်ယူသည့်လမ်းမှာ(၉၀၀-၁၂၀၀)ေပခန့်အတွင်း ကွာေဝးပ
ြ ီး၊
ေရွှ လုပ်ကွက်များအတွင်း ေဖာက်ထားေသာ ေကျာက်ခင်းလမ်းများ ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ

သယ်ယူရာတွင်

ယာဥ်အန္တရာယ်

မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက်

ကျွမ်းကျင်ယာဥ်ေမာင်း အားခန့်ထား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း
ေဆာင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများအား ေနာက်ဆက်တွ(ဲ ခ)ြဖင့် ပူးတွဲတင် ြပ အပ်ပါ
သည်။
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရသိုေလှာင်ကန်၊ အေထွေထွသုံးေရကန်နှင့် အေထွ
ေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်တည်ေနရာေမ
ြ ပုံညွှန်း
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၁)
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၂)
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၃)
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၄)
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၅)
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၆)

Latitude:
Longitude:
Latitude:
Longitude:
Latitude:
Longitude:
Latitude:
Longitude:
Latitude:
Longitude:
Latitude:

22°45'1.67"N
96° 6'4.44"E
22°44'59.92"N
96° 6'0.69"E
22°44'59.04"N
96° 6'0.18"E
22°44'57.30"N
96° 6'5.55"E
22°44'56.15"N
96° 6'5.44"E
22°44'55.07"N
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စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၇)
ေရသိုေလှာင်ကန်(၁)(သံကန်)
(ေရွှရအင်းတူးေမ
ြ ေအာက်ေရ)
ေရေလှာင်ကန်(၂)(အုတ်ကန်)
(အေထွေထွသုံးေရကန်)
အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ အနည်ထိုင်ကန်

Longitude:
Latitude:
Longitude:
Latitude:
Longitude:
Latitude:
Longitude:
Latitude:
Longitude:

96° 6'5.73"E
22°44'53.27"N
96° 6'4.37"E
22°44'55.07"N
96° 6'5.73"E
22°44'58.30"N
96° 6'5.05"E
22°44'58.65"N
96° 6'3.72"E

ယမ်းခွဲ ြခင်း
(၁.၁) ယမ်းခွဲရန် အင်းနံရံတွင် အချင်း(၁/၂)လက်မနှင့် အနက်(၂)ေပရှိ ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း
တူးေဖာ်၍ (၈)လက်မခန့် ယမ်းသိပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ တစ် ကိမ်ယမ်းခွဲရန် ယမ်း
သုံးစွဲမှုမှာ (၄)ကီလိုဂရမ် ခန့်သုံးစွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲ ြခင်းအား အင်း(၁)အင်း
တွင် (၃)ရက်(၂) ကိမ်၊ တစ်နှစ်လျှင်(၈)လ ယမ်းခွဲ ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရမည့်ေကျာက်၏ သိပ်သည်းဆေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှု
ြ ာင်းလဲ သုံးစွဲေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ညေနပိုင်း(၄း၀၀ပမာဏအား (4-6)kg/blast ေပ
၄း၃၀)နာရီအတွင်း ယမ်းခွဲမည့်အချိန်သတ်မှတ်ြပီး၊ ယမ်းခွဲမည့်အင်းများအား သတိ
ေပးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်၍ ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့ကို သတိေပး ေရှာင်ရှား
ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ အင်း(၁)အင်းနှင်(့ ၁)အင်း (၁၅)မိနစ် ြခား၍ ယမ်းခွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါ
သည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းသုံးစွဲမှု အေခ
ြ အေနများ
အား (၆)လတစ် ကိမ် ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေရးစက်ရုံနှင့် သတ္တ ုတွင်းဦးစီး
ဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ လာေရာက်စစ်ေဆးေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူသိုေလှာင် သုံးစွဲမှုများအား ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ခန့်
ထားေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းြဖစ် ြပီး၊ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့၏လမ်းညွှန်ချက်များအား တိကျစွာ
လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ဝန်ထမ်းများ၏ ေပါ့ဆမှု
များေက
ြ ာင့်

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲြခင်းမှ

ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်း မရှိေ ြကာင်း သိရှိရပါသည်။

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်
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ေမ
ြ ေအာက်ေလရရှိေရး
(၁.၂) အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာ
တွင် အင်းလုပ်သားများ ေလးပင်အင်းများအတွင်း ေမ
ြ ေအာက်ေလရရှိေစေရးအတွက်
ေလဖိစက်နှင့်

ေလမှုတ်စက်တို့အား

အသုံးြပုေဆာင်ရွက်ေနြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။

ေရာက်ရှိသည့် အနက်အထိ(၂)လက်မအချင်းရှိ ပိုက်လိုင်းများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
ပိုက်လိုင်းများမှာ သံပိုက်(MS Pipe)များ ြဖင့် သွယ်တန်းထားခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး အင်းအတွင်း
လိုအပ်သည့်ေနရာများတွင်

ေလေပးရန်

ဖိအားခံဗား(Pressure

Valves)များ

တပ်ဆင်အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ထို့အြပင်(၆-၁၂)လက်မအချင်းရှိ ပိုက်ေပျာ့
များနှင့် ေလမှုတ်စက်တပ်ဆင်၍ ေလေပးရန်နှင့် ယမ်းေငွ့ရှင်းရန် တပ်ဆင်ထားရှိ
ပါသည်။ ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်မှု အေခ
ြ အေနများအား အဆိုင်းေခါင်းေဆာင်
များမှ ဆက်သားဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊ စကားေပ
ြ ာစက်ြဖင့်လည်းေကာင်း (၁၅)မိနစ်
တစ် ကိမ် ဆက်သွယ်သတင်းပို့ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
အသုံးြပုသည့်စက်ပစ္စည်းများစာရင်း
(ဇ)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

မန္တေလးတိုင်း

ေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ ဖက်ရှည်ေဒသတွင် တည်ရှိ
ေသာ ေရွှအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင် အသုံး ြပုေသာ
စက်ပစ္စည်းများစာရင်းမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း ြဖစ်ပါသည် စက်ပစ္စည်းများစာရင်း
စဥ်

ယာဥ်/ စက်ပစ္စည်း

အေရအတွက်

၁။

မီးစက် (100) KVA

၄

၂။

ဂျင်ေဒါင်းအင်ဂျင်(25)HP

၂၀

၃။

ေမာ်တာ(၁၀)ကီလိုဝပ်

၁၀

၄။

ဝင့်ေမာ်တာ

၁၂

၅။

ေရတင်ပန့်

၁၀

၆။

ေလဖိစက်

၈

၇။

ေလမှုတ်စက်

၈

မှတ်ချက်
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အသုံးြပုသည့်လုပ်သားအေရအတွက်
(ဈ)

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင်

ခန့်ထားသည့်

ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံအင်းသား ရှိပါသည်။
ေရွှအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)ရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့်
အင်းသားများစာရင်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။
စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

TPK-104
ကျား

မ

ေပါင်း

၅

၁၆

၁။

ဝန်ထမ်းအင်အား

၁၁

၂။

လုပ်ငန်း ကီး ြကပ်

၄

၄

၃။

ကျွမ်းကျင်

၁၆

၁၆

၄။

အင်းသား

၉၆

၉၆

၅။

လုံ ြခုံေရး

၆

၆

စုစုေပါင်း

၁၃၈

တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန်
(ည) ေရွှအေသးစား တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင် ေန့ဆိုင်းတစ်ဆိုင်း ြဖင့်
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊ အဆိုင်းဆင်းချိန်မှာ နံနက်(၇း၃၀)နာရီမှ
ညေန(၄း၃၀)နာရီထိ ြဖစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင်(၈)လခန့် သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်း
များအားေဆာင်ရွက်ပါသည်။
ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ထွက်ရှိမှု
(ဋ)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်

သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

ေရွှလုပ်ကွက်

(TPK-104)သည် အေသးစားေရွှလုပ်ကွက် ြဖစ်ြပီး၊ ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်မှာ ေရွှ
သတ္တ ုရိုင်းများ ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်မှတစ်ရက်လျှင် ေရွှပါဝင်မှု ပျှမ်းမျှ(၃-၅)ပီပီအမ်
ခန့်ပါဝင်ေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း(၃၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။
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တစ်နှစ်အတွက်ေရလိုအပ်ချက်နှင့်ရယူသုံးစွဲမည့်ေရအရင်းအမ
ြ စ်
(ဌ)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်
(TPK-104)တွင်

သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

ဝန်ထမ်းများချိုးသုံးေရအဖ
ြ စ်အသုံးြပုသည့်

ေရွှလုပ်ကွက်

အေထွေထွသုံးေရ

သုံးစွဲမှုမှာ တစ်ရက်လျှင်(၄၀၀)ဂါလံခန့်ြဖစ်ြပီး၊ တစ်နှစ်အေထွေထွသုံးေရသုံးစွဲမှုမှာ
(၁၂၀,၀၀၀)ဂါလံခန့် ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ
ေအာက်ေရများအား အင်းအနီးတွင် (၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ)အရွယ် သံကန်တည်ေဆာက် ထားပ
ြ ီး
အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
တစ်နှစ်အတွက်ေလာင်စာဆီလိုအပ်ချက်
(ဍ)

ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ဆီသုံးစွဲမှုမှာ မီးစက်များ၊ ေလေပး
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ တစ်ရက်လျှင် ဒီဇယ်ဆီ(၃၅)ဂါလံ
စက်၊ ေရတင်စက်များတွင် အသုံး ြပုခ
သုံးစွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆီသိုေလှာင်ကန်အား လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်အင်းများ
နှင့် (၅၀၀)ေပခန့်ကွာေဝးပ
ြ ီး၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်များနှင့် (၃၀၀)ေပခန့်ကွာေဝးေသာ
ေနရာ၌ တည်ေဆာက်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်မှာ သံကန်(၄'x၄'x၄')
ြဖစ်ြပီး၊ (၂)ေပအမ
ြ င့် အုတ်ဘိနပ်များနှင့် သံဖရိမ်ေပါ် တင်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆီ
ေလှာင်ကန်ေအာက်ေြခတွင် (၁)ေပအမ
ြ င့် သဲနှင့်ဖွဲြပာများ ခင်းထားပါသည်။ ဆီ
ေလှာင်ကန်မှ ေပ(၃၀)ပတ်လည်တွင် သံဆူး ကိုးများ ကားရံထားပါသည်။ ဆီေလှာင်
ကန်ထားရှိသည့် ြခံအတွင်း မီးသတ်ဦစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း မီးသတ်
ေဆးဗူးများ၊ မီးချိတ်၊ မီးကပ်နှင့် ေရဂါလံ(၈၀၀)ဆန့် အုတ်ေရကန် (၈'x၄'x၄') ထားရှိ
ထားပါသည်။ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ရှိသည် စသည် ြဖင့် သတိေပး
ဆိုင်းဘုတ်များအား ချိတ်ဆွဲထားပါသည်။

တစ်နှစ်စာလိုအပ်သည့် စက်ဆီေချာဆီ များမှာ ဒီဇယ်ဆီ

၉၀၀၀ ဂါလံ

ဟိုက်ေြဒာလစ်ဆီနှင့်အင်ဂျင်ဝိုင်

၆၀၀ ဂါလံ
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု(အဆိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိုးအေငွ့)
(ဎ)

အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင် ေလးပင်အင်းများ ြဖင့် ေရွှ
သတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းြဖစ် ြပီး ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်
ပစ္စည်းများမှာ စွန့်ပစ်ေကျာက်နှင့် ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရတို့ ြဖစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ေကျာက် (Waste Rocks)
(၁)

ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေမ
ြ ေအာက်
တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါ
သည်။ ေရွှေ ြကာအတိုင်းလိုက်၍ တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်၍ စွန့်ပစ်ေကျာက် ထွက်ရှိမှုမှာ
(Stripping Ratio)မှာ (၁ း ၀.၂)ခန့် ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ရက်လျှင် ေလးပင်အင်းများမှ
စွန့်ပစ်ေကျာက်(၆)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ြပီး
လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း Backfilling ြပုလုပ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်
များမှာ အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ်ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေချးေကျာက်များ ြဖစ်ပါ
ြ ာများမေတွ့မီ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား ထွက်ရှိသည့်
သည်။ သတ္တ ုေက
အင်းများအနီး ေမ
ြ ေနရာရှင်းလင်း၍ (၂၄ꞌx၁၆ꞌ)ေမ
ြ ေနရာတွင် စနစ်တကျ စုပုံ ထားပါ
သည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ အင်း(၁)အင်းမှ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိ ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအြမင့်မှာ (၈)ေပခန့် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ
ြပိုကျ တိုက်စားခ
ြ င်း မရှိေစေရးအတွက် ေလျာေစာက်(၆၀)ဒီဂရီထား၍ စုပုံထားခ
ြ င်း
ြဖစ်ြပီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံေဘးတွင် ေမ
ြ ာင်းများတူးေဖာ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်
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

14

Shaft 3, Shweya-3), Latitude: 22°44'53.05"N, Longitude: 96°6'4.49"E
(Vertical Shaft , Amay Myinttar) တို့ ြဖစ်ပါသည်။
ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine Drainage Water)
(၂)

အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး

လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင်

တူးေဖာ်ေနေသာ

ေလးပင်အင်း(Shwe Ya-2) မှ ေမ
ြ ေအာက်ေရ ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်
အင်း(Shwe Ya-2)မှ တစ်ရက်လျှင် ပျှမ်းမျှ(၅၀၀)ဂါလံခန့် ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါ
သည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုမှ ေလးပင်အင်းမှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်ေရများမှာ
အမျိိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

အရည်အေသွး(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊

စွန့်ထုတ်ရည် စံချိန်စံညွှန်းများ အတွင်းရှိြပီး၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေမ
ြ ေအာက်ေရများကို

ြပင်ပသို့

ေစလွှတ်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ၊

ေလးပင်အင်းအနီးတွင်

သံကန်(၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ) တည်ေဆာက်၍ သိုေလှာင် ြပီး၊ ဝန်ထမ်းများ ချိုးေရသုံးေရနှင့် စက်
ပစ္စည်းများအေအးခံေရအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်
ေရစတင်စွန့်ထုတ်သည့် လိုက်နာမှတ်မှာ Latitude: 22°44'55.53"N, Longitude:
96°6'5.51"E (Vertical Shaft 2, Shweya-2), ြဖစ်ပါသည်။

အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ(Domatstic Waste Water)
(၃)

ဝန်ထမ်းများ ချိုးေရအသုံး ြပုရာမှ ထွက်ရှိေသာ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ ထွက်ရှိမှုမှာ
တစ်ရက်လျှင်(၄၀၀)ဂါလံခန့် ြဖစ်ပါသည်။ ချိုးေရသုံးေရမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ
များအား အုတ်ေရကန်၏ အေရှ့ဘက် ေပ(၁၂၀)ခန့်အကွာတွင်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ
အနည်ထိုင်ကန်သို့ေပးပို့၍

ေရက
ြ ည်များအား

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းသယ်ယူသည့်

လမ်းေက
ြ ာင်းအား ေရဖျန်းရာနှင့် ပျိုးခ
ြ ံရှိပျိုးပင်များ ေရေလာင်းရာတွင် အသုံး ြပုခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ 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 ြဖစ်ပါသည်။
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အခိုးအေငွ့
(၄)

ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းသာ ေဆာင်ရွက်
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-105)
အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့
ေပးပို့၍

ေရွှစင်ထုတယ
် ူြခင်း

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား

ြဖစ်ပါသည်။

ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)အတွင်း

ကိတ်ခွဲြခင်း၊ အမှုန့် ကိတ်ြခင်း၊ အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင် ြခင်း၊

သတ္တ ုသန့်စင်များအား မီးဖုတ်ြခင်း၊ ေရွှစင်ထုတ်ယူ ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
မရှိသြဖင့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိြခင်းမရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတွင်အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိ
ေသာ်လည်း ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမှုအ ကိမ်အေရအတွက်နှင့် ယမ်းခွဲရာတွင်
ြ ေအာက်
အနက်ေပ (၁၆၀)နှင့် အထက်ရှိ မျက်နှာ ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်းနှင့် ေလစက်များဖ
ြ င့် မှုတ်ထုတ်ြခင်းတို့ေ ြကာင့်
ေလထု ညစ်ညမ်းေစသည့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရလည်း ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊
ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့များ ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသား
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်
အေသွး ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ေမ
ြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ
၄။

ေဆာင်ရွက်မည့်စီမံကိန်း၏တည်ေနရာ၊ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကို ေတွ့ြမင်နိုင်သည့် ေမ
ြ ပုံများ၊

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ေဖာ် ြပသည့်ကားချပ်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှု၊ စွန့်ထုတ်
မည့် လုပ်ငန်းစဥ်အေခ
ြ အေနပ
ြ ကားချပ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။
(က) TPK-104, TPK-105 တည်ေနရာပ
ြ ြဂိုလ်တုဓာတ်ပု(ံ ၁)
(ခ)

TPK-104, အကျယ်အဝန်းနှင့်ပုံသ ာန် ြပ ြဂိုလ်တုဓာတ်ပုံ

(ဂ)

TPK-104 ေလးပင်အင်း၊ စွန့်ပစ်ေြမစာပုံနှင့်စက်တဲအင်းတဲများ Layout Map

(ဃ) TPK-104 အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများတည်ေနရာပ
ြ Layout Map
(င)

TPK-104, TPK-105 ေရွှလုပ်ကွက် ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရ နမူနာ ေကာက်ယူ
သည့်ေနရာပ
ြ ြဂိုလ်တုဓာတ်ပုံ

(စ)

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုနှင့် စွန့်ထုတ်မည့်လုပ်ငန်းစဥ် အဆင့်
ဆင့်ြပကားချပ်

(က) TPK-104, 105 တည်ေနရာပ
ြ ြဂိုလ်တုဓာတ်ပုံ (၁)
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(ခ) TPK-104 အကျယ်အဝန်းနှင့်ပုံသ ာန်ြပေမ
ြ ပုံ
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(ဂ) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏ ေလးပင်အင်း၊ စွန့်ပစ်ေြမစာပုံနှင့်စက်တဲအင်းတဲများ Layout Map
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(ဃ) TPK-104 လုပ်ကွက် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦများတည်ေနရာပ
ြ Layout Map

21

(င) ေရွှလုပ်ကွက် (TPK-104, 105) ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရနမူနာေကာက်ယူသည့်ေနရာြပြဂိုလ်တုဓာတ်ပုံ
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ကတိကဝတ်
၅။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)

တွင် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှုများအား

ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက်

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင်

ပါရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းေစမည့်လုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်
အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများနှင့် ဆက်စပ်ဥပေဒ၊ နည်း
ဥပေဒများ၊ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ခွင့် စာချုပ်ပါအချက်အလက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ် ြပပါအချက်များမှာ မှန်ကန်ပါေက
ြ ာင်းနှင့်
ပတ်ဝန်းကျင်

ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး

ြဖစ်ေစေရးအတွက်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ေ ြကာင်း

ကတိကဝတ် ြပုပါသည်။
(က) ကတိကဝတ်ဇယား
ကတိကဝတ်ြပုရန်
အရင်းအမ
ြ စ်များ

ပတ်ဝန်းကျငထ
် ခိ က
ုိ မ် ှု

၁။ ေမ
ြ ေနရာရှငး် လင်း သစ်ေတာသစ်ပင်
ြခင်း

ြခင်း၊

သတ္တ ုတူးေဖာ်မည့်

ေမ
ြ ဆီလွှာဆုံးရှုံး ြခင်း၊

ေနရာ

လုပင် န်းရှငက
် တိကဝတ်ြပုချက်များ

ြ ယာအသုံးချမှုအနည်းဆုံးြဖစ်သည့်
ြပုန်းတီး -ေမ

ေမ
ြ ေအာက်

တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိုအသုံးြပု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
ြ ယာများအစား အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုး
ေဂဟ -အသုံးချေမ

ေမ
ြ ေနရာအား စနစ် ြဖစ်ထွန်းမှု ထိခိုက် ြခင်း၊

ပါမည်။

ရှင်းလင်း ြခင်း၊

ေမ
ြ ေနရာရှင်းလင်းရာမှ ထွကရ
် ေိှ သာ အေပါ်ယံေြမေဆွး

သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ပို့

များအား အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးရာတွင် အသုံး ြပု

ရန်

ရန်၊ စနစ်တကျစုပုံသိမ်းဆည်းထားပါမည်။

ြခင်း၊

လမ်းများေဖာက်
သတ္တ ုရိုင်းနှင့်

-မိုင်းပိတ်သမိ ်းချိန်တွင်

ေမ
ြ ဆီလွှာ

ဆုံးရှုံးထားသည့်

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ေနရာ

အသုံးချထားေသာ ေမ
ြ ေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ

များ ြပုလုပ် ြခင်း၊

ေမ
ြ ယာ အသုံးချမှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ် ထူေထာင် နိုင်သည်
အထိ ြပန်လည် ြပုပ
ြ င်ေပးပါမည်။
-အသုံး ြပုခ
ြ င်းမပ
ြ ုေသာ

ေမ
ြ ေနရာများမှ

ေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်
ထားပါမည်။

သဘာဝ
ေစာင့်ေရှာက်
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၂။ သတ္တ ုတူးေဖာ်ြခင်း
သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်း

ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ

- ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု တို့အား အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်

ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်း၊

အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ အတွင်း
ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
- ဆူညံသံ နှင့် တုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်မှု နည်းေစေရး အတွက်
ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးြပုေဆာင်ရက
ွ ်
ပါမည်။
-ယမ်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်၍ တစ်ြပိုင်နက် ေပါက်ကွဲမှု
မရှိေစေရးအတွက် Detonating Relay များ အသုံး ြပု
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
- အင်းတစ်အင်းလျှင် (၃)ရက်-(၂) ကိမ် ယမ်းခွမဲ ည် ြဖစ် ြပီး၊
ယမ်းခွဲြခင်းအား

ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊

ဆိုင်းဘုတ်များဖ
ြ င့်လည်းေကာင်း၊

အချိန်တို့အား
အသံချဲ့စက် ြဖင့်

လည်းေကာင်း အသိေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။
-ေပါက်ကွဲအင်ဂျင်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် အင်ဂျင်
ေလအဝင်နှင့် ေပါက်ကွဲ ြပီး အင်ဂျင်အထွက်တို့တွင် အသံ
ကိရိယာများ တပ်ဆင် ထားပါမည်။
- စက်ပစ္စည်းများအား အနည်းဆုံး အေရအတွက် ြဖင့်
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
မိုးေရတိုက်စား၍ -

(၂.၁) စွန့်ပစ်ေကျာက်

မိုးကာလ

များ စွန့်ပစ် ြခင်း

အနည်အနှစ်များကျ

ေရွှေ ြကာသို့မေရာက်မီ

ထွက်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်

ေကျာက်များအား မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ပင်မဆင်းတွင်း

ေရာက် ြပီး စီးေမျာခ
ြ င်း၊ ေရစီး နှင့် ပင်မလိှုဏ်ဂူများ ြပန်လည် ဖို့ရန်အတွက် စနစ်တကျ
ေရလာ ပိတ်ဆို့ ြခင်းြဖင့် မိုင်း စုပုံထားပါမည်။
အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်

ေဒသ -

ေရွှေ ြကာသို့ေရာက်ရှိ ြပီး

ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခုိကမ် ှု ေကျာက်များအား
ြဖစ်ေစခ
ြ င်း၊

ထွက်ရှိမည့်

စွန့်ပစ်

အင်း ြပင်ပသို့

ထုတ်ယူြခင်းမပ
ြ ုဘဲ

တူးေဖာ်ြပီးလိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း

ေရှ့စားေနာက်ပစ်

စနစ် ြဖင့် ြပန်လည်ဖို့ပါမည်။
ေမ
ြ -သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရများအား

အေထွေထွသုံးေရ

(၂.၂) သတ္တ ုတွင်း

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအရ

စွမ့်ထွက် ေရများ

ြ စ်အသုံးပါမည်။ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများအား
ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရများ အဖ
အား

ညစ်ညမ်းေစခ
ြ င်း (၆)လတစ် ကိမ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ပါမည်။

မရှိေစနိုင်ေသာ သဘာဝ ေမ
ြ -သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းကာလတွင် မျက်နှာ ြပင်ဖွင့် တူးေဖာ်
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ေအာက် ေရများ ြဖစ်ပါသည်။

သည့်

ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအား

မိုင်းပိတ်သမိ ်းချိန်တွင်

ေမ
ြ ဖို့ ြခင်း၊

ပင်မဆင်းတွင်းနှင့်

ပင်မ

လိှုဏ်ေခါင်းများအားစွန့်ပစ်ေကျာက်များ ြဖည့်ြခင်းတို့မှ
စွမ့်ထွက်ေရများ ပိတ်စို့ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
(၂.၃) သတ္တ ုရိုင်းများ

ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်၍ ေလထုညစ်

ေရဖ
ြ န်း ြခင်းအား

သယ်ပို့ ြခင်း

ညမ်းေစခ
ြ င်း၊

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လမ်းများ ေရဖ
ြ န်းရန် အေထွေထွသုံး

နံနက်တစ် ကိမ်၊

ေန့ခင်းတစ် ကိမ်

စွန့်ပစ်ေရများကို အသုံးြပုပါမည်။

သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူ
ရန် ေကျာက်လမ်းကို
အသုံးြပု သယ်ယူမည်
ြဖစ်ပါသည်။
(၂.၄) ယမ်းခွဲြခင်း

ထိခိုက်မှုအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်

ယမ်းသိုေလှာင်ရာတွင် ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-105) အတွင်း

အင်းတစ်အင်းလျှင်

ေစနိုင် ြခင်း၊

စနစ်တကျ ယမ်းတိုက်ြဖင့် သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းထား

(၃)ရက်(၂) ကိမ်၊

အသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်

ပါမည်။

ယမ်းခွဲမည်ြဖစ်ပါသည်။

ေစနိုင် ြခင်း၊

သိုေလှာင်၊

ယမ်းခွဲြခင်းအား ညေန

ထားသိုသယ်ယူရာမှ မီး

ထုတ်လုပ်ေရးစက်ရုံ(ကပစ)

(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီတွင်

ေလာင်မှု ြဖစ်ပွား ေစနိုင် ြခင်း၊ စစ်ေဆးမှုအား ခံယူေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ယမ်းနှင့်

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

သုံးစွဲမှုများအား

သယ်ယူ၊

ကာကွယ်ေရးပစ္စည်း
၏

(၆)လ

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

တစ် ကိမ်

သုံးစွဲမှုများေက
ြ ာင့်

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်များ ြဖစ်ေပါ်မှု မရှိေစေရး
အတွက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
(၂.၅) ေမ
ြ ေအာက်ေလ

သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်း

ြပတ်ေတာက် ြခင်း၊

အား

ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်၍
လုပ်ငန်း ေမ

ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ် အန္တရာယ်

ေလပ
ြ တ်

မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက်

ေဘး

ေမ
ြ ေအာက်

တူးေဖာ် ေလေပးစနစ်အား အရန်ေလေပး စနစ်များတပ်ဆင် ြခင်း၊

ေခါင်းများအတွင်း
မည် ြဖစ်၍

လုပ်ငန်းခွင်

ေမ
ြ ေအာက် အေရးေပါ်
ေတာက်ပါက ဆက်သွယ်ေရး

အသက်ရှုကိရိယာများ

ထားရှိေပးခ
ြ င်း၊

လမ်းေက
ြ ာင်းများ

စီမံေဆာင်ရွက်

တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ

ထားခ
ြ င်း၊ အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့ ထားရှိ၍

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ

ကိုတင် ဇာတ်တိုက် ေလ့ကျင့်ေပးထားခ
ြ င်း စသည် ြဖင့်

အင်းသား

မူးေမ့ ြခင်းနှင့် ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက် ြခင်းေက
ြ ာင့်

လုပ်ငန်းခွင်

အသက်ရှုံးဆုံး ြခင်းစသည့်ြဖင့်

ေဘးအန္တရာယ် မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် စီမံ ေဆာင်ရက
ွ ်

ေဘးအန္တရာယ်များ

ပါမည််။

ကုံေတွ့နိုင်ပါသည်။
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ပတ်ဝန်းကျင်

အရင်းအမ
ြ စ်များ

ထိခက
ုိ န် ငုိ မ် မှု ျား

၃။

လုပင် န်းရှင၏
်

ကတိကဝတ်ြပုချက်များ

ြ ေအာက်ေလ ြပတ်ေတာက် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုမှ
လုပ်ငန်းခွင်ေဘး -ေမ

ေရး၊

အန္တရာယ်

ကာကွယ် ြခင်း၊

အန္တရာယ်

သဘာဝေဘး -ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

အန္တရာယ်
ေရး နှင့်
အန္တရာယ်

ကာကွယ် မှ အသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်
ြ သားပ
ြ ိုကျမှုများခ
ြ င်း
ကာကွယ် -ေမ

ေရး၊

မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက်

လုပ်ငန်းခွင်

ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရး အစီအစဥ်များ ချမှတ်ြပီး၊
လုပ်ငန်းခွင်
အေရးေပါ်

ြ င်း၊
မီးေဘး ေစခ

လုပ်ငန်းခွင်ေဘး

ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့များ၊
ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များ၊

ကျန်းမာေရး

ေစာင့်ေရှာက်မှုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

စသည်ြဖင့် လုပ်ငန်းခွင် ေဘး သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးနှင်

မီးေဘး

အန္တရာယ်များ နှင့် သဘာဝ အန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးများအတွက်လည်း
ေဘးအန္တရာယ်များ ြဖစ်ေသာ အစဥ်များချမှတ်၍

အဖွဲ့အစည်းများ

အစီ
ဖွဲ့စည်း ြပီး၊

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း ြခင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ေမ
ြ ြပို ြခင်း၊

မီးေလာင်ြခင်း

ေဘးအန္တရာယ်များ

ြဖစ်ေပါ်

ေစနိုင်ပါသည်။
၆။ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု

လုပ်ငန်းများ

စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊

ေက
ြ ာင့်

ေဆာင်ရက
ွ မ် ှု သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
ြ ာင့်
ေမ
ြ ယာဆုံးရှုံးြခင်း၊ ရွက် ြခင်းေက

သဘာဝ

ေရအရင်းအမ
ြ စ် အေပါ်

ဆူညံသံနှင့်

လူမှုဝန်းကျင်

ထိခိုက်ေစနိုင်သည့်အချက်များ၊

ဆက်စပ်များ

ရှုံး ြခင်း၊

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

ေဆာင်

ထားသိုသုံးစွဲရာမှ

ယမ်းနှင့်

ေဘးအန္တရာယ်

တုနခ် ါမှုများ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သည့်အချက်များ၊ လုပ်ငန်းခွင် ေဘး

ြဖစ်ေပါ် ြခင်း၊
စွန့်ပစ်ေရများနှင့်

အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သည့်အချက်များ၊ ကိုတင်
စွန့်ပစ် ကာကွယ်ေရးဆိငု ်ရာ လုပ်ေဆာင်ချက်များ၊ အေရးေပါ်

ေကျာက်များေက
ြ ာင့်

အေခ
ြ အေနတွင်

လုပ်ကွက် နှင့် ဆက်စပ်ေဒသ ေဘးအန္တရာယ်

ေဆာင်ရွက်မည့်

အစီအစဥ်များ၊

ကာကွယ်ေရးအတွက်

ကိုတင်

ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်း ေစ ဇာတ်တိုက် ေလ့ကျင့် ပညာေပးသည့် အစီအစဥ်များ
ြခင်း၊
ေဂဟစနစ် ြဖစ်ထွန်းမှု

ေဆာင်ရက
ွ သ
် ည့် အေခ
ြ အေနများအား ေစာင့် ြကပ်
ေလျာ့ ြကည့်ရှု စစ်ေဆး ပါမည်။

ကျ ေစခ
ြ င်း၊
သဘာဝအပင်များ ဆုံးရှုံး ေစ
ြခင်း၊
၇။ သဘာဝေဘး

ထိခိုက်မှုေဘးအန္တရာယ်

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်နှင့်

မီးေဘးအန္တရာယ်

အန္တရာယ် နှင့်

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင် ြခင်း၊ အသက်

ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် အေရးေပါ် ေဆာင်ရွက်
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အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်း၊ မည့်အဖွဲ့များ

ကိုတင် ကာကွယ် ြခင်း၊

မီးေလာင်မှု

အန္တရာယ်နှင့် မီးေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ်

ြဖစ်ပွားေစနိုင်ြခင်း၊

ေရးအစီအစဥ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ကတိကဝတ်ြပုရန်

ပတ်ဝန်းကျငထ
် ခိ က
ုိ မ် ှု

ဖွဲ့စည်းထားခ
ြ င်း၊

သဘာဝေဘး

ကတိကဝတ်ြပုချက်များ

အရင်းအမ
ြ စ်များ
၈။ လူမှုေရးဆိုင်ရာ

လူမှုဝန်းကျင်နှင့်

ေဒသခံြပည်သူများနှင့်ေတွ့ဆုံ၍

လိုလားချက်များ

ကိစ္စရပ်များနှင့် ေဒသ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

ေဖာ်ထုတ်ကာ စီမံေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးကိစ္စရပ်များအား

ဖွ့ံ ြဖိုးေရးကိစ္စများ

စီမံကိန်းကာလ

တစ်ေလျှာက်လုံး စဥ်ဆက်မြပတ် စီစဥ် ေဆာင်ရက
ွ ်
ပါမည်။ ေဒသခံများနှင့် အကျိုးတူေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
ေဒသခံမျာအား ဦးစားေပးခန့်ထားခ
ြ င်းတို့ ေဆာင်
ရွက်ပါမည်။
ကတိကဝတ်ြပုရန်

ပတ်ဝန်းကျငထ
် ခိ က
ုိ မ် ှု

ကတိကဝတ်ြပုချက်များ

အရင်း အမ
ြ စ်များ
၉။ မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်း
ေမ
ြ ယာအသုံးချထားမှု

ေမ
ြ မျက်နှာ ြပင်အေနအထား

သင့်ေလျာ်ေသာ ေမ
ြ ယာ အသုံးချမှု လုပ်ငန်း တစ်ရပ်

ကိစ္စရပ်များ

နှင့် ရှုခင်းများ ေပ
ြ ာင်း ြခင်း၊

ထူေထာင် နိငု သ
် ည် အထိ စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ရှင်းလင်းြခင်း၊

ေမ
ြ ဆီလွှာဆုံးရှုံး ြခင်း၊

အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ

သစ်ေတာသစ်ပင်ဆုံးရှုံး ြခင်း၊

အေဆာက် အဦးများ၊

ေမ
ြ ဆီလွှာညစ်ညမ်း ြခင်း၊

စက်မှုဆိုင်ရာ
အေဆာက် အဦးများ၊
ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ
အတွက်ေြမယာအသုံးချ
ထားမှုများ၊
ြ ေနရာဆုံးရှုံးြခင်း၊
အေထွေထွသုံး စွန့်ပစ် ေမ

မျက်နှာြပင်ညှိ၍

ေရ

ေမ
ြ ဆီလွှာဖုံးအုပ်ြခင်းတို့ ြပုလုပ်၍ ေဒသ ေပါက်ပင်

အနည်ထိုင်ကန်

အေပါ်ယံေြမသား

ဖုံးအုပ်ြခင်း၊

များ ြပန်လည်စိုက်ပျိုးပါမည်။

တည်ေဆာက်အသုံးြပု
ြခင်း၊
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ၊

ြမင်ကွင်းေကာင်းမွန်မှုမရှိ ြခင်း၊

မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ပင်မ ဆင်းတွင်း များနှင့် ပင်မ

စွန့်ပစ်ေြမစာပုံ၊

ြပိုကျ၍ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ

လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ြပန်လည် ြဖည့်မည် ြဖစ်ပါ

နိုင်ြခင်း၊

သည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ ဖယ်ရှားပ
ြ ီးသည့် စွန့်ပစ်

29
မိုးရာသီတိုက်စား၍

ေကျာက်ပုံေြမေနရာအား ရှင်းလင်းြခင်း၊ ေမ
ြ ညှိ ြခင်း၊

ေချာင်းေမ
ြ ာင်းများ အတွင်း

ေမ
ြ ဆီလွှာဖုံးအုပ်ြခင်းနှင့်

အနည်အနှစ်များ ကျနိုင်ြခင်း၊

ြပန်လည် စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည်

ေဒသေပါက်ပင်များ

ြဖစ်ပါသည်။
ြ ဆီလွှာ ညစ်ညမ်း ြခင်း၊
ပိတ်သိမ်းြပီးကာလ တွင် ေမ

မိုင်းပိတ်သိမ်းြပီးကာလအထိ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု

ြ ေပါ် ေမ
ြ ေအာက်ေရ
ေမ
ြ ဆီလွှာ၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ

စစ်ေဆးပါမည်။

ေမ
ြ ေအာက် ေရ

ညစ်ညမ်းြခင်း၊

ညစ်ညမ်းြခင်း၊
မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်းအစီရ

မိုင်းပိတ်ြခင်းအား စီးပွားေရး တွက်ေချမကိုက် ြခင်း၊

င်ခံစာ တင်ြပ ြခင်း၊

သတ္တ ုေက
ြ ာများ

ေပျာက်သွားခ
ြ င်း၊

စသည့် ြဖင့်

သတ္တ ုတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်း မေဆာင်ရွက်နိုင်သည့်
ကာလတွင် ပိတ်သိမ်းပါမည်။ စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းရန်
တစ်နှစ်အလိုတွင်

မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်

အေသးစိတ်

အစီအစဥ်များအား တင်ြပပါမည်။

ကတိကဝတ်ြပုရန်
အရင်းအမ
ြ စ်များ
လူမှုေရးဆိုင်ရာ

ပတ်ဝန်းကျငထ
် ခိ က
ုိ မ် ှု

ကတိကဝတ်ြပုချက်များ

လူမှုဝန်းကျင်နှင့်

ေဒသခံြပည်သူများနှင့် ေတွ့ဆုံ၍ လိုလား ချက်များ

ကိစ္စရပ်များနှင့်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

ေဖာ်ထုတ်ကာ စီမံ ေဆာင်ရွက် မည် ြဖစ်ပါသည်။

ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရး

ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရး ကိစ္စရပ်များအား စီမံကိန်း ကာလ

ကိစ္စများ

တစ်ေလျှာက်လုံး စီစဥ် ေဆာင်ရွက် ပါမည်။
စီမံကိန်း ြဖင့်စပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်ခံစားရမှုများ ရှိပါက
လုပ်ကွက်တာဝန်ခံထံဆက်သွယ် ေဆာင်ရွက်နိုင် ြပီး
လိုအပ်ပါက

ေကျးရွာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊

ရပ်မိရပ်ဘများ၊ ေဒသလူမှုေရးအဖွဲ့ အစည်းများ၊
ေဒသခံများနှင့်

ညှိနိှုင်းေဆွးေနွး၍

ကုမ္ပဏီမှ

တာဝန်ယူေြဖရှင်းေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်(EMP)
ရလိုသူများမှ အစီရင်ခံစာရယူရန် ဆက်သွယ်ရမည့်
Link

မှာ

aungaye

372@gmail.com

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉-၂၅၇၇ ၁၅၅၅၁
ြဖစ်ပါသည်။
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(ခ) စီမံကိန်းအဆိုြပုသူ၏ဝန်ခံကတိြပုချက်
သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်

ပတ်ဝန်းကျင်၊

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်

ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအရင်ခံစာပါ ပတ်ဝန်း
ကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ထိခိုက်မှုနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရး ေဆာင်ရွက်
မည့် အစီအစဥ်များ၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များအား လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်မည်

ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်းနှင့် ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးဆိုင်ရာများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်

ြဖစ်ေ ြကာင်း ဝန်ခံကတိကဝတ်ြပုပါသည်။ ဝန်ခံကတိ ြပုချက်များအား အေကာင်အထည် ေဖာ်
ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ကာ
ကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ မိုင်း
ပိတ်သိမ်းမည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံေငွ၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု
စစ်ေဆးေရး ရန်ပုံေငွများ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့် ရန်ပုံေငွများလျာထား သတ်မှတ် ေဆာင်ရက
ွ ်
မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသခံများ လူမှုစီးပွားဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေစေရးအတွက် အကျိုးတူ ေဆာင်
ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးရန်ပုံလျာထားချက်များ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ
ြဖည့်စီးေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေဒသခံ ြပည်သူများနှင့်လည်း စဥ်ဆက်မြပတ် ေတွ့ဆုံေဆွးေနွး၍
လိုအပ်ချက်များအား ြဖည့်စည်းေဆာင်ရွက်ေပးမည် ြဖစ်ေ ြကာင်းနှင့် ကတိကဝတ်ပါ အချက်
များအားလည်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ေ ြကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုး ဝန်ခံကတိ ြပုပါ
သည်။
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(ဂ)

အစီရင်ခံစာပ
ြ ုစုသူ၏ ဝန်ခံကတိြပုချက်
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင်

ေဖာ် ြပပါရှိသည့်

လက်ရှိ

ပတ်ဝန်းကျင်

အေခ
ြ အေန(Existing Environment)၊ သတ္တ ုတူးေဖာ်ြခင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် ပတ်
ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်
များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် အစီ အစဥ်များ
ပါအချက်များ၊ အစီရင်ခံစာတွင်ေဖာ် ြပထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရး ေဆာင်ရွက်
ချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲေရးအစီအစဥ်များအတွက် ရန်ပုံေငွများ ထားရှိ ေဆာင်ရွက်
ေနသည့်အချက်အလက်များ၊ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန၊ ထိခိုက်မှုများနှင့် ေလျာ့နည်း
ေစရန် ေဆာင်ရွက်မည့်အချက်များ၊ အများပ
ြ ည်သူနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံ
ခန့်ခွဲမှု၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အချက်များနှင့် ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရး
ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များပါအချက်များမှာ

ြပည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိေ ြကာင်း

အစီရင်ခံစာ

ေရးသားပ
ြ ုစုသူမှ လက်မှတ်ေရးထိုး ဝန်ခံကတိ ြပုပါသည်။

ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း
ညွှန် ြကားေရးမှူး(အင
ြ ိမ်းစား)
သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန် ကီးဌာန၊
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မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့် မူေဘာင်များ (Policies and Legeslation)
၆။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း

ေရးနှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ကုမ္ပဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး
ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေရးရာ စံချိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်း ြဖစ်ပါသည် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ
(က) ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိ
ေစေရးအတွက် ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှု
ေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများမှာ (၁)

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပင် န်းများမှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုစီးပွားေရးနှင့်
ကျန်းမာေရးအေပါ် ဆိုးကျိုး သက်ေရာက်မှုများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်၊

(၂)

ထိခိုက်မှုများအား ေရှာင်လွှဲရန်နှင့် ေရှာင်လွှဲ၍မရနိုင်ပါက ထိခိုက်မှု အနည်း
ဆုံး ြဖစ်ေစေရး စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊

(၃)

ဆိုးကျိုးသက်ေရာက် ြခင်းခံရေသာ လူထုနှင့်ြပင်ပမှ ကန့်ကွက်မှုများအေပါ်
တုန့်ြပန်ေြဖရှင်းရန်နှင့် သင့်ေလျာ်သလို စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊

(၄)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ

အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက်

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေက
ြ ာင့်

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

စီမံေဆာင်ရွက်ရန်နှင့်
လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်

ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်း ပေပျာက်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊
(၅)

သစ်ေတာသစ်ပင်များ ြပုန်းတီးမှု အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက်

ေမ
ြ ယာ

အသုံးချမှုအား စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ သစ်ေတာသစ်ပင်များနှင့်
ေဂဟစနစ် ြပုန်းတီးမှု ရှိပါက စိမ်းလန်းစိုေြပေရးအတွက် အစားထိုး ြပန်လည်
စိုက်ပျိုးရန်၊
(၆)

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊

(၇)

အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်၊

(၈)

ကျေရာက်နိုင်သည့်

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်များအား

အတွက် ကိုတင် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊

ေလျာ့နည်းေစေရး
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ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ
(ခ)

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ

အေကာင်အထည်ေဖာ်

ေဆာင်ရွက်ရာတွင်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် (၁)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂)

(၂)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၄)

(၃)

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မ)ှု လမ်းညွှန်ချက်
များ(၂၀၁၅)

(၄)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း(၂၀၁၅)

(၅)

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒ(၁၉၉၄)၊

(၆)

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကိုြပင်ဆင်သည့်ဥပေဒ(၂၀၁၅)

(၇)

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၅)၊

(၈)

ြမန်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများ(၁၃.၂.၂၀၁၈)၊

(၉)

သစ်ေတာဥပေဒ(၁၉၉၂)၊

(၁၀) သစ်ေတာနည်းဥပေဒများ(၁၉၉၅)
(၁၁) ြမန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ(၂၀၁၅)၊
(၁၂) ေရအရင်းအမ
ြ စ်နှင့်ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၀၆)
(၁၃) ေရအရင်းအမ
ြ စ်နှင့်ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၃)
(၁၄) ေရအရင်းအမ
ြ စ်နှင့်ြမစ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃)
(၁၅) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပေဒ(၂၀၁၁)
(၁၆) ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးဥပေဒ(၁၉၇၂)
(၁၇) အနည်းဆုံးအခေက
ြ းေငွဥပေဒ(၂၀၁၃)
(၁၈) အလုပ်သမားေလျာ်ေ ြကးေငွအက်ဥပေဒ(၁၉၅၁)
(၁၉) ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ
(၂၀၁၃)
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(၂၀) အမျိုးသားေမ
ြ အသုံးချမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ(၂၀၁၆)
(၂၁) ေတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝနယ်ေြမများကာကွယ်ေရးဥပေဒ(၁၉၉၄)
(၂၂) The Emergency Provision Act (1950)
(၂၃) The Explosives Subatances (1908)
(၂၄) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၁၉၅၄)
(၂၅) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၂၀၁၂)
(၂၆) ေမ
ြ ေအာက်ေရအက်ဥပေဒ(၁၉၃၀)
(၂၇) ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုဥပေဒ(၂၀၁၁)
(၂၈) ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃)
(၂၉) ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုအမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာအမှတ(် ၂၀၁၃)
(၃၀) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်
ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈)
(၃၁) ြမန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒ(၁၉၁၄)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှုေရးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ
(ဂ)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်
မည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများမှာ အမျိုးသား ပတ်
ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (Effluents Levels)
(၁)

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်

သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ

ေရွှ

လုပ်ကွက် ြပင်ပသို့ စီးထွက်မည့်ေရများ၏ အရည်အေသွးအား ထိန်းသိမ်းမည့်
စံချိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါဇယားအတိုင်းြဖစ်ပါသည် -
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ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး (Ambient Air Quality Standards)
(၂)

သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူြခင်း၊ စုပုံြခင်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုမှ ဖုန်မှုန့်များ
ပျံ့လွင့် ြခင်းတို့ေ ြကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေအာက်ပါ ပတ်
ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွးများနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
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ဆူညံသံ (Noise)
(၃)

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှု

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက် ြခင်းေက
ြ ာင့်

လုပ်ကွက်

အတွင်းရှိ ရုံးခန်း၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်များနှင့် ဆက်စပ်ဝန်းကျင်ရှိ လူမှုဝန်းကျင်
အေပါ်

ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက်

ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် -

အသုံးြပုမည့်

စံချိန်စံညွှန်းများမှာ
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လူမှုေရးဆိုင်ရာလိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့်အချက်များ
(ဃ) အထက်ေဖာ် ြပပါ

စံချိန်စံညွှန်းများအပ
ြ င်

ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏

လုပ်ငန််းခွင်

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ကျန်းမာေရး
ေစာင့်ေရှာက်မှုေပးခ
ြ င်း၊ သက်သာေချာင်ချိေရးကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း စသည့်
အချက်များကို စီမံေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတူ စာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာမူဝါဒများ
(င)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်

သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ

နိုင်ငံတကာ

ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတူစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာမူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊
စံချိန်စံညွှန်းများ အား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
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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လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန
၇။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်

ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)သည် ဝက်ေသေကျးရွာ၏ အေရှ့ေမ
ြ ာက်ဘက်နှင့် ဖက်ရှည်
ေကျးရွာ၏ အေရှ့ေတာင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ
အား

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ရာတွင်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရွးအတွက် ေမ
ြ ယာအသုံးြပုမှုအနည်းဆုံး ြဖစ်ေစရန်နှင့် ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု
နည်းစနစ်ကို အသုံး ြပုေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အင်းများမှထွက်ရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား
လုပ်ကွက် (TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်
စက်ရုံသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူ ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ လုပ်ကွက်၏ လက်ရှိ
ပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေနများအား ကွင်းဆင်းစစ်ေဆး တင်ြပအပ်ပါသည်။ စစ်ေဆးတိုင်းတာမှု
ြ များအား ေနာက်ဆက်တွဲ(ဂ)ြဖင့် ပူးတွဲ တင်ြပအပ်ပါသည်။
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ နှင့် ဓာတ်ခွဲအေဖ
ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု
(က) ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်

သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင်

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ

ေရွှအေသးစား
တူးေဖာ်ရာ၌

ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ စက်ယန္တရားများအား သုံးစွဲ ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ၊ လူအင်အားဖ
ြ င့် တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများ
အရ ဆူညံသံမှာ(69.1)dB နှင့် တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာ ရှိပါသည်။ ဝန်ထမ်း
အိမ်ယာနှင့် ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင် အေပါ်သက်ေရာက်မှု မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိ ရပါ
သည်။ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်
များအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆူညံသံမှာ (70)dB သတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
တုန်ခါမှုမှာ (3 ~ 5)mm/sec သို့မဟုတ် (0.01 ~ 0.02) ft/sec ြဖစ်ပါသည်။
ဆူညံသံတိုင်းတာသည့်ေနရာနှင့် ေရွးချယ်ရသည့်အေက
ြ ာင်းအရင်း
(က.၁) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၊ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အတွင်း ယမ်းခွဲချိန်
တွင် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု အား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု
တိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာမှာ

ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အနီး၊

ေမ
ြ ပုံအညွှန်း

22°44'55.53"N, 96° 6'5.51"E ြဖစ်ပါသည်။ ဆူညံသံများေက
ြ ာင့် ဝန်ထမ်းများ
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အက
ြ ားအာရုံ ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ယမ်းခွဲချိန်တွင် အင်းများအနီး ြဖစ်ေပါ်
ေသာဆူညံသံအား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရအရည်အေသွး
(ခ)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား
လုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ေန
ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း အနက်ေပ(၁၆၀) ခန့်
တွင် မျက်နှာြပင် (၂)ဘက် ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya - 2) မှ
ေမ
ြ ေအာက်ေရ ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းမှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ
ြ စ် အသုံးြပု
ေအာက်ေရများအား သံကန်အတွင်း သိုေလှာင်၍ အေထွေထွသုံးေရအဖ
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့် သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ သိရှိေစရန်
နှင့် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း တည်ရှိေသာ
လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံတွင် လုပ်ငန်း
များ

ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်

ေမ
ြ ေအာက်ေရများ

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၏

ညစ်ညမ်းမှု

ရှ/ိ မရှိသိရှိေစရန်အတွက်

ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊

ေရနမူနာများအား

ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း အေထွ
ြ စ် အသုံး ြပုသည့် ေလးပင်အင်း (Shwe Ya - 2) မှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်
ေထွသုံးေရအဖ
ထွက်ေရ(GW-2)နှင့်

လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း

ေရွှသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းသုံးေရ

အဖ
ြ စ်အသုံးြပုသည့် အင်းေဟာင်း(Old Adit)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်
ေရ(GW-1)ဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ 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 တို့ြဖစ် ြပီး၊ အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်
ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတလ
် တ
ွှ ်မှု)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 ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါ
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သည်။

ေမ
ြ ေပါ်ေရနမူနာအဖ
ြ စ်

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း

ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေရနမူနာ(SW-2)အား လုပ်ကွက်မှ ေတာင်ဘက်
ေပ(၇၀၀)ခန့်အကွာတွင် ေကာက်ယူစစ်ေဆးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ 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 တို့ြဖစ် ြပီး၊
အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊
စွန့်ထုတ်ရည်အရည်အေသွးအတွင်းရှိေ ြကာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက်(TPK-105)
အတွင်းရှိ စွန့်ပစ်ေြမစာကန်မှ ေရလည် ြပန်အသုံး ြပုေနေသာ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်
ေရ(SW-1)အား နမူနာေကာက်ယူ၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအရ Iron(Fe) (4.72)mg/lit
နှင့် Suspended Solid(126)mg/lit ပါဝင်မှု ြမင့်မားေနသည်မှအပ pH, Lead(Pb),
Arsenic(As), COD, BOD, Zinc (Zn), Copper(Cu) ပါဝင်မှုတို့မှာ အမျိုးသား
ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်
အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများ
အား ြပင်ပသို့ေစလွှတ်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ၊ သန့်စင်စက်ရုံတွင် ေရက
ြ ည်အား ြပန်လည်
အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေရွှ
သတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက် ြခင်းေက
ြ ာင့်ေသာ်လည်း၊

တစ်ဆက်

တစ်စပ်တည်း တည်ရှိေသာလုပ်ကွက(် TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့်
ေရွှသန့်စင်စက်ရုံတွင် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုတို့ေ ြကာင့် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်
(TPK-104)၏ ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရများအား ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေက
ြ ာင်း
ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် TPK-104, TPK-105 ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ များ
Parameter

Unit

pH

Guideline
Value
6~9

GW-1

GW-2

SW-1

SW-2

7.2

7.5

7.5

7.7

Iron (Fe)

mg/l

2

0.48

0.32

4.72

0.42

Suspended
Solid
Lead

mg/l

50

38

12

126

37

mg/l

0.2

Nil

Nil

Nil

Nil
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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

G

W
-

GW-1

GW-1

(TPK-105)အတွင်း

အင်းေဟာင်းေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရနမူနာ
GW-2

ေလးပင်အင်း(Shwe Ya -2)မှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရနမူနာ

SW-1

(TPK-105)အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရကန်မှ ေရနမူနာ

SW-2

(TPK-104)လုပ်ကွက်နယ်ေြမမှ ြပင်ပသို့စီးထွက်သည့်ေချာင်း ေရနမူနာ

TPK-104, TPK-105 လုပ်ကွက် ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ၊ ေချာင်းေရနှင့် လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်
ေရဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ များနှင့် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်း
ညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်အရည် အရည်အေသွး(Effluent Standards)နိှုင်းယှဥ်ေဖာ်ြပမှု
ဂရပ်ဖ်
160
140
pH

120

COD(mg/lit)

100

BOD(mg/lit)

80

Fe(mg/lit)
Lead(mg/lit)

60

Arsenic(mg/lit)
40

Zinc(mg/lit)
Copper(mg/lit)

20
0
Guidline
Values

GW‐1

GW‐2

SW‐1

SW‐2
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ေရနမူနာတိုင်းတာသည့်ေနရာနှင့်ေရွးချယ်ရသည့်အေက
ြ ာင်းရင်း
(ခ.၁) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ သိရှိေစရန်
နှင့် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း တည်ရှိေသာ
လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံတွင် လုပ်ငန်း
များ

ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၏

ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊

ေမ
ြ ေအာက်ေရများ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိသိရှိေစရန်အတွက် ေရွှအေသးစား လုပ်ကွက်
(TPK-104)အတွင်း အေထွေထွသုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုသည့် ေလးပင်အင်း (Shwe
Ya - 2) မှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-2)၊ လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း ေရွှ
သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းသုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုသည့် အင်းေဟာင်း(Old Adit)မှ ထွက်ရှိ
ေသာ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-1)၊ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း
ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေရနမူနာ(SW-2)နှင့် လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်း
စွန့်ပစ်ေရကန်စွန့်ပစ်ေရ(SW-1) ေရနမူနာများအား ေကာက်ယူ စစ်ေဆးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါ
သည်။
TPK-104 , 105 Ground Water & Surface Water Sampling Points
ေမ
ြ ေအာက်ေရ(GW-2) (ေလးပင်အင်း-Shweya-2) Latitude
Longitude
Latitude
ေချာင်းေရ(SW-2)
Longitude
Latitude
ေမ
ြ ေအာက်ေရ(GW-1) (TPK-105, Old Adit)
Longitude
Latitude
စွန့်ပစ်ေရ(SW-1) (TPK-105, Tailing Pond,)
Longitude

22°44'55.57"N
96° 6'5.50"E
22°44'49.43"N
96° 5'49.93"E
22°44'56.14"N
96° 6'13.26"E
22°45'0.64"N
96° 6'11.16"E

ေလထုအရည်အေသွး
(ဂ)

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ယမ်းခွဲြခင်း၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် စွန့်ပစ်
ေမ
ြ စာများ သယ်ပို့ြခင်း၊ စုပုံြခင်းလုပ်ငန်းအဆင့်များတွင် အခိုးအေငွ့များနှင့် အမှုန်
အမွှားများ ထွက်ရှိ၍ လုပ်ကွက်နှင့် ဆက်စပ်ေဒသတို့၏ ေလထုအရည်အေသွးအား
ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ
တူးေဖာ်ရာ၌ ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍တူးေဖာ် ြခင်း၊ လူအင်အား
ကို အသုံးြပု၍ တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန််းများသာ ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊ စက်ယန္တရားများ အသုံး
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မပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ ယမ်းခွဲရာတွင် မျက်နာှ ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း
များအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်အသုံး ြပုခ
ြ င်း
နှင့်

ယမ်းေငွ့များအားေလမှုတ်စက်များအသုံးြပု၍

ယမ်းေငွ့များပ
ြ ယ်ေစခ
ြ င်း

တို့ေ ြကာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့်
ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်ေဒသတို့၏ ေလထုအရည်အေသွးအား သိရှိမှတ်တမ်းထားရှိ
နိုင်ရန်

ေလထုအတွင်း

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊

နိုကြ် ဒိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊

နိုက်ထရပ်(စ်) ေအာက်ဆိုဒ်၊ Particulate Matters(10µm)နှင့် Particulate
Matters(2.5µm) ပါဝင်မှုများအား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ တိုင်းတာမှုများအရ
(၂၄)နာရီပျှမ်းမျှ

ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့ပါဝင်မှုပါမှာ

နိုကြ် ဒိုဂျင်ဒိုင်ေအာက် ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့(70.8643)ppb၊

(53.4725)ppb၊

နိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆိုဒ်

ဓာတ်ေငွ့ (3.88513)ppb၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့(1)ppb, အမှုန်အမွှား
PM10 (28.0405)(µg/m3) ြဖစ် ြပီး၊ PM2.5(16.5)(µg/m3) ြဖစ်ပါသည်။ အမျိုးသား
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မ)ှု လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်
အေသွးအတွင်း ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
(TPK-104)လုပ်ကွက်ေလထုအရည်အေသွးနှင့်အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်
အေသွး(ထုတ်လွှတ်မ)ှု လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွးနိှုင်းယှဥ်မှုဇယား
Parameter
(avg. 8hrs)
Carbonmonoxide(CO)(ppm)

Guideline
Value
9

Nitrogen dioxide (NO2)(ppb)

100

Nitrous Oxide (NO)(ppb)

100

Particulate Matter (PM10)(µg/m3)

50

ParticulateMatter(PM2.5)(µg/m3)

25

Sulphur dioxide (SO2)(ppb)

20

In front of GM Room
Avg. 0.0534725
Max. 0.158
Min. 0.05
Avg. 70.8643
Max. 170
Min. 2
Avg. 3.88513
Max. 48
Min. 1
Avg. 28.0405
Max. 30
Min. 2
Avg. 16.5
Max. 37
Min. 1
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

နိုင်ငံတကာေလထုအရည်အေသွးသတ်မှတ်ချက်စံချိန်စံညွှန်းများ
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ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)၏ ေလထုအရည်အေသွး

TPK-104 လုပ်ကွက် ေလထုအရည်အေသွးနှင့် NAAQS ေလထုအရည်အေသွးနှိင်းယှဥ်မှု
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0
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ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု
(ဂ.၁) ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများအား တိုင်းတာ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်
မည် ြဖစ်ပါသည်။ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာ စစ်ေဆးရာတွင် အချိန်လိအ
ု ပ်ချက်မှာ
(၃၀)ရက် တိုင်းတာစစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာ
စစ်ေဆးမှုအရ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် (၂၄)နာရီပျှမ်းမျှ အမှုန်အမွှား
ပျံ့လွင့်မှုမှာ PM10 (28.0405)(µg/m3) ြဖစ်ြပီး၊ PM2.5(16.5)(µg/m3) ြဖစ်ပါသည်။
အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊
ေလထုအရည်အေသွးအတွင်း ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်ေနရာနှင့် အကိမ်အေရအတွက်
(ဂ.၁.၁) ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)အတွင်း သတ္တ ုတူးေဖာ်ေနသည့် ကုမ္ပဏီရုံးအနီး(DT-1)၊ ေရွှ
လုပ်ကွက်(TPK-104)မှ ေရွှသန့်စင်ရုံတည်ေဆာက်ထားသည့် လုပ်ကွက်(TPK-105)
သို့ သတ္တ ုရိုင်းသယ်ယူသည့်လမ်းေဘး(DT-2)နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအနီး(DT-3)တွင်
ဖုန့်မှုန့်ပျံ့လွင်မှုများအား တိုင်းတာစစ်ေဆးမည်
ရာတွင်

မိုးတွင်းကာလမပါ

တိုင်းတာမည်

ြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆး
ြဖစ်ပါသည်။

ရက်ေပါင်း(၃၀)တွင်

ဖမ်းယူရရှိေသာ ဖုန်မှုန့်များအား ချိန်တွယ်၍ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါ
သည်။ ဖမ်းယူမည့် ကေတာ့ မျက်နာှ ြပင် ဧရိယာမှာ (0.03) m2 ြဖစ်ပါသည်။
ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုသတ်မှတ်ချက်
(ဂ.၁.၂)ေအာက်ပါဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုသတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။
Dust Monitoring

Description of Dust

Station

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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အနံ့အသက်နှင့်အခိုးအေငွ့
(ဂ-၂) ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်သည့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား မီးဖုတ်ြခင်း၊ ကျိုချက်သန့်စင် ြခင်း လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်မှုမရှိြခင်း၊ ဓာတ်ေဆးများသုံးစွဲမှု မရှိြခင်းတို့ေ ြကာင့် အခိုးအေငွ့နှင့် အနံ့
အသက်များ ထွက်ရှိ ြခင်း မရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတွင် အခိုးအေငွ့အနည်းငယ် ထွက်ရှိေသာ်
လည်း ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမှုအ ကိမ်အေရအတွက်နှင့် ယမ်းခွဲရာတွင် အနက်
(၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်ရှိေသာ မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနသည့် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်
ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်းနှင့် အင်းသားများ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေလမှုတ်
စက်များဖ
ြ င့် မှုတ်ထုတ်သန့်စင်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းေစသည့် အမှုန်အမွှား
များ၊ အနံ့အသက်နှင့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးသည့်ေနရာေရွးချယ်ရသည့်အေက
ြ ာင်းအရင်း
(ဂ-၃) ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်းအား အုပ်ချုပ်မှုရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း၊
အနီးတွင် တိုင်းတာ စစ်ေဆးခဲ့ ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးသည့် အေက
ြ ာင်း
ရင်းမှာ လုပ်ကွက်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုများေနထိုင်သည့်ေနရာအနီးတွင် ေလထု
ညစ်ညမ်းမှု ရှ/ိ မရှိ သိရှိေစရန်အတွက် ေရွးချယ် တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းများ

အသက်ရှုလမ်းေက
ြ ာင်းဆိုင်ရာေရာဂါများ

မဖ
ြ စ်ပွားေစေရးအတွက်

ေလထုအရည်အေသွးအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်
မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွးတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ထိန်းသိမ်းေဆာင်
ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာသည့်ေနရာ၏ ေမ
ြ ပုံအညွှန်းမှာ
Latitude: 22°44'54.99"N, Longitude: 96° 6'9.23"E ြဖစ်ပါသည်။
ေမ
ြ ထုအေခ
ြ အေန
ြ များ ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်ပိုင်းတွင်
(ဃ) အေပါ်ယံလွှာမှာ အနီရင့်ေရာင်ရှိ သက်ရင့်နုန်းေမ
အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ်ေကျာက်များနှင့် သလင်းေက
ြ ာများကို ေတွ့ရှရ
ိ ြပီး၊ ြပတ်ေရွှ့များ
အတွင်း ေရွှပါဝင်ေသာ သလင်းေက
ြ ာများ တိုးဝင်ြဖစ်ထွန်းေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ TPK104 လုပ်ကွက်အတွင်း ထုတ်လုပ်မှုြမန်ဆန်ေစရန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် သက်သာ
ေစရန် ေလးပင်အင်းများမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား အင်းြပင်ပသို့
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ထုတ်ယူ ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ တူးေဖာ်ြပီးေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ြပန်လည် ြဖည့်
ေနခ
ြ င်း

ြဖစ်ပါသည်။

ေလးပင်အင်းများအနက်မှ

ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ

ေမ
ြ ေအာက်စိမ့် ထွက်ေရ(GW-2)(Mine Drainage Water)ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ် ြပီး၊
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး

(ထုတ်

လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါ
သည်။ ေမ
ြ ေအာက် ေရများအား အင်းသားများ ချိုးေရသုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ TPK- 104 လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုမှ ထွက်ရှိေသာ
စွန့်ပစ်ေကျာက်၊ စွန့်ပစ်ေရများေက
ြ ာင့် ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းေစမှု နည်းပါးမည် ြဖစ်ပါ
သည်။ TPK-104 လုပ်ကွက်အတွင်း ဂိတ်တ(ဲ ၂)၊ လုံြခုံေရးဝန်ထမ်းအိမ်များအနီးမှ
ေမ
ြ သားနမူနာများ ေကာက်ယူ၍ ကိုယ်စားပ
ြ ု နမူနာထုတ်ယူကာ မန္တေလးမ
ြ ို့ရှိ
စိုက်ပျိုးေရးဦးစီးဌာန (ေမ
ြ ယာအသုံးချေရးဌာနခွဲ)သို့ ပို့၍ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအေဖ
ြ အရ pH(8.78)ြဖစ်ကာ ထုံးဓာတ်(alkine)အသင့်အတင့်ရှိ ြပီး၊
အပင်များအတွက် အဓိကလိုအပ်ေသာေမ
ြ ြသဇာ(nutrients)များဖ
ြ စ်သည့် ပိုတက်
စီယမ်(K2O, K+)၊ မဂ္ဂနီစီယမ်(Mg++ ), ကယ်စီယမ်(Ca++), ေဖာ့စ်စဖိတ(် P2O5)
ပါဝင်မှုများေက
ြ ာင်း

ေတွ့ရှိရပါသည်။

အပင်များ ကီးထွားမှုကို

အားေပးေသာ

ဓာတ်များဖ
ြ စ်သည့် နိုကြ် ဒိုဂျင်ဓာတ်ပါဝင်မှုမှာလည်း ြမင့်မားပ
ြ ီး၊ ေအာ်ဂဲနစ် ကာဗွန်
ပါမှုမှာ

နည်းပါးေက
ြ ာင်း

ေတွ့ရှိရပါသည်။

လုပ်ကွက်အတွင်း

ေတွ့ရှိရသည့်

အေပါ်ယံေြမလွှာများမှာ သဲနုန်းဆန်ေသာ ေမ
ြ ဆီလွှာများ ြဖစ်ေ ြကာင်း ေတွ့ရှိ ရပါ
သည်။
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ေမ
ြ ဆီလွှာနမူနာေကာက်သည့်ေနရာနှင့်ေရွးချယ်ရသည့်အေက
ြ ာင်းအရင်း
(၁)

ေမ
ြ နမူနာေကာက်ယူစစ်ေဆးခ
ြ င်းအား

ဂိတ(် ၂)၊

လုံ ြခုံေရးဝန်ထမ်းအိမ်များအနီး

Latitude: 22°44'56.91"N, Longitude: 96° 5'59.59"E ေနရာမှ ေမ
ြ သား
နမူနာများ ေကာက်ယူ၍ ကိုယ်စားပ
ြ ုနမူနာထုတ်ယူကာ မန္တေလးမ
ြ ို့ရှိ စိုက်ပျိုးေရး
ဦးစီးဌာန

(ေမ
ြ ယာအသုံးချေရးဌာနခွဲ)သို့

ပို့၍

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းမေဆာင်ရွက်သည့်
ေနရာမှ ေမ
ြ အရည်အေသွးအား ထိခိုက်မှု ရှိ/မရိှ သိရှိေစရန်အတွက် ၎င်းေနရာအား
ေရွးချယ်စမ်းသပ်ခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
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ေဂဟစနစ်
(င)

လုပ်ကွက်နယ်ေြမ၏ ေတာေတာင်အေခ
ြ အေနနှင့် ေဂဟစနစ် ြဖစ်ထွန်းမှု အေခ
ြ
အေနများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည် -

ေတာေတာင်အေခ
ြ အေန
(င.၁) ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား
လုပ်ကွက်(TPK-104)လုပ်ကွက်သည် သစ်ေတာကိုးဝိုင်း၊ ကိုးပ
ြ င်ကာကွယ်ေတာများ
အတွင်း ကျေရာက် ြခင်းမရှိပါ။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင် လူေနေကျးရွာများ
တည်ရှိေနပ
ြ ီး၊ လုပ်ကွက်အတွင်း အဖိုးတန်အပင်များ ေပါက်ေရာက်ေနခ
ြ င်း မရှိပါ။
ေလးပင်အင်းများ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်များ၊ စွန့်ပစ်ေြမစာပုံနှင့်လမ်းများ ေဖာက်လုပ်ရာတွင်
အသုံး ြပုထားေသာ ေမ
ြ ေနရာအကျယ်အဝန်းမှာ (၈)ဧကခန့် ြဖစ်ပါသည်။ ကျန်ေသာ
ေမ
ြ ေနရာများတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပင်မျာအား ထိန်းသိမ်းထား
ပါသည်။
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ
(ဂ.၂) လုပ်ကွက်ပတ်လည်တွင် အခ
ြ ားေရွှလုပ်ကွက်များနှင့် ေကျးရွာများတည်ရှိ ြခင်း၊ ေဒသ
မှာလည်း ေရွှေတာဖ
ြ စ်၍ ေရွှတူးေဖာ်သူများေနထိုင်မှုများခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် လုပ်ကွက်
နှင့် ဆက်စပ်ေဒသတွင် တိရိစ္ဆာန်များ ေနထိုင်ကျက်စားမှု မရှိေ ြကာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန
(စ)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား
လုပ်ကွက်(TPK-104)သည် မန္တေလးတိငု း် ေဒသ ကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းြမို့
နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK104)အနီးတွင် ကွင်း(၃၀)၊ ဝက်ေသ၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာများ တည်ရှိြပီး၊ ေရွှလုပ်ကွက်
(TPK-104)အတွင်း

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ေနရာမှ

ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာသို့

(၁.၈)မိုင်ခန့်၊ ဝက်ေသေကျးရွာသို့ (၀.၆)မိုင်ခန့်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာသို့ (၀.၃)မိုင်ခန့်
ကွာေဝးပါသည်။ အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဖက်ရှည်ေကျးရွာ ြဖစ်ပါသည်။ ကွင်း(၃၀)နှင့်
ဝက်ေသေကျးရွာမှာ

လုပ်ကွက်၏

အေရှ့ေမ
ြ ာက်ဘက်၊

ဖက်ရှည်ေကျးရွာမှာ

လုပ်ကွက်၏ အေနာက်ဘက်တွင် တည်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ် မှစ၍
၎င်းေဒသရှိ ေဒသခံများနှင့် အနယ်နယ်အရပ်အရပ်မှ အေခ
ြ ချေနထိုင်သူများသည်
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တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ေရွှလုပ်ငန်း နှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေက
ြ ာင်း ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
အချို့ေဒသခံများမှာ ေရွှတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများတွင် ေန့စား/ဖက်စပ်
ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသခံအများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ
ြဖစ်ပါသည်။ ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာ၊ ဝက်ေသေကျးရွာနှင့် ဖက်ရှည်ေကျးရွာတို့၏ လူမှု
ေရး၊ စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရးနှင့် လုံြခုံမှု အေခ
ြ အေနများအား တင်ြပ
အပ်ပါသည် ြ အေန
ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအေခ
၁။

၂။

အိမ်ေြခနှင့်လူဦးေရစာရင်း
အိမ်ေြခ

၁၃၈၅ လုံး

လူဦးေရ စုစုေပါင်း

၅၁၅၄ ဦး

ကျား

၂၅၀၄ ဦး

မ

၂၆၅၀ ဦး

ြ အေန
လူမှုစီးပွားအေခ
ကုန်သည်နှင့်ေစျးေရာင်းသူဦးေရ
ေရွှလုပ်ငန်းရှင(် ကုမ္ပဏ)ီ
ေတာင်သူ

၂၀ ဦး
၂၀၅၄ ဦး

ေကျာင်းသား

၁၇၀၀ ဦး

ေဒသေရွှနှင့်ကျဘမ်းလုပ်သား

၄။

၃ ဦး

မှီခို
သက် ကီးရွယ်အိ+ု ခေလး
၃။

၁၀၀ ဦး

၃၅၄ ဦး
၂၉၈၀ ဦး

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုေရး
အထက်တန်းေကျာင်း

၁

ဘုန်းေတာ် ကီးသင်စာသင်ေကျာင်း

၂

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ

၁

ြကက်ေြခနီရုံးခွဲ

၁

နာေရးကူညီမှုအသင်း

၂

လုံြခုံေရး
အရန်မီးသတ်ရုံး

၁
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ရဲကင်းစခန်း

၁

နယ်ေြမလှုပ်ရှားစစ်ေ ြကာင်း

၁

ဝက်ေသေကျးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအေခ
ြ အေန
၁။

အိမ်ေြခနှင့်လူဦးေရစာရင်း
အိမ်ေြခ

၂။

လူဦးေရ စုစုေပါင်း

၃၇၅၀ ဦး

ကျား

၁၅၈၀ ဦး

မ

၂၁၇၀ ဦး

ြ အေန
လူမှုစီးပွားအေခ
ကုန်သည်နှင့်ေစျးေရာင်းသူဦးေရ
ေရွှလုပ်ငန်းရှင(် ကုမ္ပဏ)ီ
ေတာင်သူ
ေဒသေရွှနှင့်ကျဘမ်းလုပ်သား

၃။

၄။

၈၀ ဦး
၄ ဦး
၁၂ ဦး
၁၅၂၀ ဦး

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုေရး
ဘုန်း ကီးေကျာင်း

၁

ဘုန်းေတာ် ကီးသင်စာသင်ေကျာင်း

၁

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ

၁

အလယ်တန်းေကျာင်းခွဲ
ြကက်ေြခနီရုံးခွဲ

၁
-

ှု သင်း
လူမှုကူညီမအ

၂

လုံြခုံေရး
အရန်မီးသတ်ရုံး

၁။

၈၀၀ လုံး

၁

အိမ်ေြခနှင့်လူဦးေရစာရင်း
အိမ်ေြခ

၈၀၀ လုံး

ြ အေန
ဖက်ရှည်ေကျးရွာ လူမှုစီးပွားအေခ
၁။ အိမ်ေြခနှင့်လူဦးေရစာရင်း
အိမ်ေြခ
လူဦးေရ စုစုေပါင်း

၈၁၅ လုံး
၂၃၁၀ ဦး
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ကျား

၉၂၀ ဦး
၁၃၈၀ ဦး

မ
၂။

ေကျာင်းသား
ြ အေန
လူမှုစီးပွားအေခ

၃၀၀ ဦး

ကုန်သည်နှင့်ေစျးေရာင်းသူဦးေရ
ေရွှလုပ်ငန်းရှင(် ကုမ္ပဏ)ီ

၂ ဦး

ေတာင်သူ

၂၈ ဦး

ေဒသေရွှနှင့်ကျဘမ်းလုပ်သား
၃။

၄။

၇၅ ဦး

၆၀၀ ဦး

ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးနှင့် လူမှုေရး
ဘုန်းေတာ် ကီးေကျာင်း
အစိုးရမူလတန်းေကျာင်း

၁
၁

ဘုန်းေတာ် ကီးသင်အလယ်ေကျာင်း

၁

ေကျးလက်ကျန်းမာေရးဌာနခွဲ

၁

ြကက်ေြခနီရုံးခွဲ

-

သုခဘုံလူမှုကူညီမှုအသင်း

၁

လုံြခုံေရး
အရန်မီးသတ်ရုံး

၁

ရဲကင်းစခန်း

-

စီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန
(ဆ) ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား
လုပ်ကွက်(TPK-104)သည် မန္တေလးတိငု း် ေဒသ ကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းြမို့
နယ်၊

အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း

တည်ရှိပါသည်။

လုပ်ကွက်ပတ်လည်တွင်

ယဥ်ေကျးမှုနယ်ေြမနှင့် ဿာသနာ့နယ်ေြမပါဝင်မှုမရှိပါ။ အခ
ြ ား ေရွှလုပ်ကွက်များနှင့်
ဝက်ေသ-ဖက်ရှည်ေကျးရွာတို့ ဆက်စပ်တည်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေမ
ြ မျက်နှာြပင်
သွင် ြပင်မှာ ေမ
ြ ြပန့်များဖ
ြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်မှာ သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်အတွင်း တည်ရှိ
ြပီး၊ ေမ
ြ မျက်နှာြပင်အြမင့်မှာ ပင်လယ်ေရမျက်နှာ ြပင်မှ (၉၀)မီတာမှ (၃၀၀)မီတာ
ြ င့်ဆုံး
အတွင်း ရှိပါသည်။ သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၏ (၂၀၀၉-၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွင်း အမ
အပူချိန်မှာ (၄၁) ိC ၊ ပျှမ်းမျှ အပူချိန်မှာ (၃၆) ိC နှင့် အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၃၂) ိC
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ခန့်ြဖစ်ပါသည်။ မိုးေရချိန်မှာ (၂၀၀၈-၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွင်း အများဆုံး(၁၈၀)မီလီတာ
ခန့်ြဖစ် ြပီး၊ (၂၀၁၉)ခုနှစ်၊ ေမလမိုးေရချိန်မှာ (၂၈၀)မီလီတာခန့် ြဖစ်ပါသည်။
သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊(၂၀၀၉-၂၀၁၉-ေမလ)အမ
ြ င့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်ြပဂရပ်ဖ်

သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊(၂၀၁၀-၂၀၁၉)ခုနှစ်အတွင်း ပျှမ်းမျှမိုးေရချိန်ြပဂရပ်ဖ်
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ထိခိုက်မှုနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ
၈။

ေရွှ ြပည်သာကုမ္ပဏီ၏ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ်

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများေ ြကာင့် လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်အလိုက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစနိုင်သည့်
အချက်များမှာ

ေအာက်ပါအတိုင်း

ြဖစ်ပါသည်။

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက်ဇယား(Risks Assessment)အား ေနာက်
ဆက်တွဲ(ဃ)ြဖင့်ပူးတွဲတင်ြပအပ်ပါသည်။
ဆူညံသံ
(က) ေရွှြပည်သာကုမ္ပဏီ၏

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင်

ေရွှသတ္တ ုရိုင်း

တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်
သည့်အရင်းအမ
ြ စ်များနှင့်

ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်

အစီအစဥ်များမှာ

ေအာက်ပါ အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။
ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမ
ြ စ်
(က-၁) သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ် ြခင်းအဆင့်တွင် လွန်တူးြခင်း၊ ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင့်
စွန့်ပစ်ေြမစာများသယ်ပို့ြခင်းနှင့် မီးစက်၊ ေရစက်စသည့် စက်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲြခင်း
စသည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ ြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ အဓိကဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်ေစသည့်အဆင့်မှာ ယမ်းခွဲ ြခင်း
လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရက
ွ ် ြခင်းမှ

သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

ြဖစ်ပါသည်။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင်

ေရွှ

သတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်ရာ၌ ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေလးပင်အင်း
များ တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရာတွင် အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပခန့်တွင်
မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်း
လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ ကန့်သတ်သုံးစွဲ ြခင်း၊
Detonating Relay များ အသုံးြပု၍ ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ အင်းများအား တစ်အင်း ြပီးမှ
တစ်အင်းယမ်းခွဲ ြခင်းတို့ေ ြကာင့် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်မှုမှာ အမျိုးသား
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မ)ှု လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆူညံသံနှင့်
တုန်ခါမှု သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေ ြကာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများ
အရ ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အနီး ဆူညံသံမှာ(69.1)dB နှင့်
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တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာရှိပါသည်။ ယမ်းခွဲရန် အင်းနံရံတွင် အချင်း(၁/၂)လက်မ
နှင့် အနက်(၂)ေပရှိ ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း တူးေဖာ်၍ (၈)လက်မခန့် ယမ်းသိပ်မည် ြဖစ်
ပါသည်။ တစ် ကိမ်ယမ်းခွဲရန် ယမ်းသုံးစွဲမှုမှာ (၄)ကီလိုဂရမ်ခန့်သုံးစွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါ
သည်။ ယမ်းခွဲ ြခင်းအား အင်း(၁)အင်းတွင် (၃)ရက်(၂) ကိမ်၊ တစ်နှစ်လျှင(် ၈)လ
ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရမည့်ေကျာက်၏
သိပ်သည်းဆေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှု ပမာဏအား ေပ
ြ ာင်းလဲသုံးစွဲရြခင်း ြဖစ်ပါ
သည်။ ညေနပိုင်း(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီအတွင်း ယမ်းခွဲမည့်အချိန်သတ်မှတ်ြပီး၊ ယမ်းခွဲ
မည့်အင်းများအား သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်၍ ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့
ကို သတိေပးေရှာင်ရှားေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ အင်း(၁)အင်းနှင့် (၁)အင်း (၁၅)မိနစ်
ြခား၍ ယမ်းခွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
(က-၂) သတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိ
ေစေရးအတွက် ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည့် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ ေလျာန့ ည်းသက်သာ
ေစရန် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် (၂.၁) လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာနိုင်သည့် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများအား
အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ဆူညံသံ နှင့်
တုန်ခါမှုအား သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါ
သည်။
(၂.၂) မီးစက်၊ ေလစက်၊ ဝင်+့ ေမာ်တာ စသည့် စက်ပစ္စည်းများအား အသံလုံရန် စီမံ
ေဆာင်ရွက်ထားေသာ စက်များအား ေရွးချယ်အသုံး ြပုပါမည်။
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း၌ သာ ေဆာင်ရွက်
(၂.၃) ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေမ
ြခင်း၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုများအား ကန့်သတ်သုံးစွဲ ြခင်း၊ ယမ်းခွဲမည့်အချိန်၊ ေနရာသတ်မှတ်၍
သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ ေထာင်ထားခ
ြ င်း၊ ကန့်သတ်ေြမေနရာသတ်မှတ်ထားခ
ြ င်း
တို့အား ေဆာင်ရွက်ထား ရှိပါမည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်
သိမ်းဆည်းသုံးစွဲမှုအေခ
ြ အေနများအား (၆)လတစ် ကိမ် ကာကွယ်ေရးပစ္စည်း ထုတ်
လုပ်ေရးစက်ရုံနှင့် သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စစ်ေဆးမှုများအား
ခံယူ ြခင်း၊

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

သယ်ယူ

သိုေလှာင်သုံးစွဲမှုများအား
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ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်
များအား တိကျစွာလိုက်နာမည် ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန်များတွင် ယမ်းခွဲသည့် အင်း
အနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်မှုမှာ အမျိုးသား
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊

ဆူညံသံ

သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း၌သာရှိပါသည်။ တုန်ခါမှုမှာလည်း သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်း
(0.02)ft/sec2 အတွင်းရှိပါသည်။
(၂.၄) ေပါက်ကွဲအင်ဂျင်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများတွင် အင်ဂျင်မှ ေလအဝင် နှင့် ေပါက်ကွဲြပီး
အင်ဂျင်အထွက်တို့တွင် အသံထိန်းကိရိယာများ တပ်ဆင် ထားပါမည်။
(၂.၅) ညအချိန် စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက် ပါ
မည်။
ေရအရည်အေသွး
(ခ)

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေမ
ြ ေပါ်ေရနှင့်ေြမေအာက်ေရ ညစ်ညမ်း
ေစနိုင်သည့်ထွက်ရှိသည့် အရင်းအမ
ြ စ်နှင့် ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။

ထွက်ရှိသည့်အရင်းအမ
ြ စ်
(ခ.၁) ေရွှြပည်သာကုမ္ပဏီ၏

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင်

ေရွှတူးေဖာ်မှု

လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ေမ
ြ ေပါ်ေရနှင့် ေမ
ြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့်
စွန့်ပစ်ေရထွက်ရှိသည့် အရင်းအမ
ြ စ်များမှာ သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ေနသည့် ေလးပင်
အင်း(Shweya-2)မှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများ၊

ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-

104) နှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း တည်ရှိေသာ ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်းမှ
လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများနှင့် တူးေဖာ် ြပီး ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမှ ေမ
ြ ေအာက်
စိမ့်ထွက်ေရများ ြဖစ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ လုပ်ကွက်(၂)ကွက်အတွင်း
မှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-1, GW-2)နှင့် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)
အတွင်း ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေရ(SW-2) အရည်အေသွးများမှာ အမျိုးသား
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်၊
အရည်အေသွးအတွင်း ရှိေ ြကာင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေရွှ
လုပ်ကွက်(TPK-105)အတွင်းမှ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်မှ လုပ်ငန်း သုံး
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ေရများမှာ pH-7.5 ရှိြပီး၊ Suspended Solid ပါဝင်မှုြမင့်မားပ
ြ ီး၊ အခ
ြ ားသတ္တ ု
အညစ်အေက
ြ းများ ပါဝင်မှုမရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံး စွန့်ပစ်ေရများ
အား အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံတွင် ြပန်လည်အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ
(ခ.၂) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104), (TPK-105)များမှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်
ေရများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား ေမ
ြ ေပါ်ေရနှင့် ေမ
ြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု
မရှိေစေရးအတွက် ေလျာ့ချမည့် နည်းလမ်းများမှာ  ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၊

ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ

ထွက်ရှိေသာ

ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine Drainage Water), ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK105)၊ တူးေဖာ်ြပီးအင်းေဟာင်း(Inclined Adit)မှ လုပ်ငန်းသုံးေရအဖ
ြ စ်အသုံး ြပု
ေသာ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(Mine Drainage Water), လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ
ကန်(Recycled Process Water)နှင့် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)မှ ြပင်ပ
သို့စီးထွက်ေသာ ေချာင်းေရအရည်အေသွးများ အပတ်စဥ် ချဥ်ဖန်ဓာတ်(pH)အား
စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊

(၆)လတစ် ကိမ်

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

အရည်အေသွး

(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်အရည်အေသွးပါ Parmeters များအား
ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ပါမည်။
 ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)၊

ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ

ထွက်ရှိေသာ

ေမ
ြ ေအာက် စိမ့်ထွက်ေရများမှာ pH-7.5 , Total Suspended Solid-12 mg/lit ,
နှင့် Iron(Fe) & Metal Impurities ပါဝင်မှု နည်းပါးသည့်အတွက် အင်းအနီး
တည်ေဆာက်ထားေသာ သံကန်(၈'x၄'x၄')အတွငး် ထည့်၍ ဝန်ထမ်းများ အေထွေထွ
သုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုမည် ြဖစ်ပါသည်။
 ဝန်ထမ်းများ

ချိုးေရသုံးေရအဖ
ြ စ်

အသုံးြပုသည့်

အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ

ထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင် <(၄၀၀)ဂါလံခန့် ြဖစ်ြပီး၊ ေရစုကန်(၁၆'x၈'x၄')မှ တစ်ဆင့်
အစားထိုးစိုက်ခင်းနှင့် ပျိုးပင်များ ေရေလာင်းရာတွင် အသုံးြပုပါသည်။ ေရစုကန်အား
ေဘးနံရံများနှင့် ေအာက်ေြခတွင် (၂)ေပထု ရွှံ့ေစးေမ
ြ များဖ
ြ င့် ဖိသိပ်၍ ေဘးနံရံများ
နှင့်ေအာက်ေြခမှ ေရစိမ့်ထွက် ြခင်း မရှိေစရန်ြပုလုပ်ထားပါမည်။
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 ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)တွင် အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် CIP စက်ရုံ
အတွက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်းသုံးေရများအား တူးေဖာ်ြပီး ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း
(Old Inclined Adit)မှ ေရတင်စက်များဖ
ြ င့် စုပ်ယူအသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေမ
ြ ေအာက်ေရမှာ pH-7.2 , Total Suspended Solid-38 mg/lit , နှင့် Iron(Fe) &
Metal Impurities ပါဝင်မှု နည်းပါးသည့်အတွက် အင်းအနီး တည်ေဆာက်ထားေသာ
မိုးကာကန်(၁၆'x၁၆'x၆')နှင့် မိုးကာကန်(၁၆'x၂၄'x၆')များအတွင်း ထည့်၍ အမ
ြ ှုပ်
ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် CIP စက်ရုံတို့အတွက် လုပ်ငန်းသုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-105)တွင် တစ်ရက်လုပ်ငန်းသုံးြဖည့်စွက်
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် CIP
ေရသုံးစွဲမှုမှာ (၆၄၀၀)ဂါလံခန့်အသုံး ြပုပါသည်။ အမ
စက်ရုံမှ ထွက်ရှိေသာ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား စွန့်ေ ြမစာနှင့်စွန့်ပစ်ေရအနည်
ထိုင်ကန်တည်ေဆာက်၍ ေရက
ြ ည်အား လုပ်ငန်းတွင် ြပန်လည်အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်
ပါသည်။ စွန့်ေြမစာနှင့်စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်မှာ (၁၆၀'x၂၄၀'x၆')အရွယ်အစား
တည်ေဆာက်ထားခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ေြမစာနှင့်စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်၏

ေဘးနံရံများအား (၃)ေပထု၊ ေအာက်ေြခအား (၄)ေပထုရွှံ့ေစးေမ
ြ များ ြဖင့် ဖိသိပ်၍
ေဘးနံရံနှင့်ေအာက်ေြခမှ ေရစိမ့်ထွက် ြခင်း မရှိေစရန် ြပုလုပ်ထားပါသည်။Latitude:
22°45'0.50"N, Longitude: 96° 6'11.85"E တွင် တည်ေဆာက်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါ
သည်။
ေလအရည်အေသွး
(ဂ)

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်အတွင်း

ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ြခင်းေက
ြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သည့် ထွက်ရှိသည့် အရင်း
အမ
ြ စ်များနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် အစီအမံများမှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်း ြဖစ်ပါသည် ထွက်ရှိသည့်အရင်းအမ
ြ စ်
(ဂ.၁) ေလထုညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် အဓိကအရင်းအမ
ြ စ်မှာ လွန်ေဖာက် ြခင်း၊ ယမ်းခွဲ ြခင်း၊
သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပို့စုပုံ ြခင်း၊ ေလစက်၊ မီးစက်၊ ေဖာက်စက် အစရှိသည့် စက်ပစ္စည်း
များသုံးစွဲြခင်းတို့မှ ဓာတ်ေငွ့နှင့် အမှုန်အမွှားများ ထွက်ရှိနိုင်ြခင်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။
အနံ့အသက်ထွက်ရှိေစမည့် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြခင်းမရှိပါ။
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ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ
(ဂ.၂) ေလထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ ေအာက်ပါ
အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်  ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာတွင် ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကို အသုံးြပု
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် တူးေဖာ်ေနသည့် သတ္တ ုရိုင်း၊
ေကျာက်သားအမျိုးအစားအလိုက်လိုအပ်မှ ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရက
ွ ်
ပါမည်။ ယမ်းခွဲြခင်းအား ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ် ေခါင်းများအတွင်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 အင်းများအား (၁၅)မိနစ် ြခား၍ ယမ်းခွဲမည်ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲ ြပီး ထွက်ရှိေသာ
အခိုးအေငွ့များအား ေလမှုတ်စက်များအသုးံ ြပု၍ ေလမှုတ်သွငး် ြခင်းြဖင့် ေလထု
ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
 ယမ်းေငွ့ထွက်ရှိမှု နည်းပါးေစေရးအတွက် သုံးစွဲသည့်ယမ်းပမာဏအား သတ္တ ုသိုက်
အမျိုးအစားအလိုက် အနည်းဆုံးလိုအပ်မည့်ပမာဏကို ကန့်သတ်သုံးစွဲမည် ြဖစ်ြပီး
ယမ်းသုံးစွဲမှုအား (4) kg/round ခန့်သာ သုံးစွဲေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 ေမ
ြ သားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ ယမ်းခွဲရာတွင် လည်းေကာင်း
ေလတိုက်နှုန်း၊

ေလတိုက်သည့်လားရာများအား

တွက်ချက်၍

ဆက်စပ်ေဒသရှိ

ေကျးရွာများနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတွင် အမှုန်အမွှားများနှင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု
သက်သာေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း၊ အင်းများအနီး
ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်ထား ပါမည်။
 စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုတွင် အနည်းဆုံးအေရအတွက် ြဖင့် အသုံး ြပု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် အခိုးအေငွ့ထွက်ရှိမှု အနည်းဆုံး ြဖစ်သည့် စက်ပစ္စည်း
များ ဝယ်ယူအသုံး ြပုပါမည်။
 သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ယူပို့ေဆာင်သည့်လမ်းများတွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာ
စစ်ေဆး၍

လိုအပ်ပါက

ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်

မရှိေစေရးအတွက်

ေရဖ
ြ န်း ြခင်းနှင့်

ေကျာက်ခင်းလမ်းခင်း ြခင်းလုပ်ငန်းးများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်းအား (၆)လတစ် ကိမ် တိုင်းတာစစ်ေဆး
ပါမည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် Parameter များမှာ CO, NO2, NO, SO2, HCN,
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PM10, PM2.5 တို့ ြဖစ်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွးအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်
ဆိုင်ရာအရည် အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည် အေသွး
အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု
(ဃ) ေရွှသတ္တ ုအေသးစား တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု
နည်းစနစ်ကို အသုံးြပု၍ ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် ေရွှသတ္တ ုတူးရိုင်းများ တူးေဖာ် ြခင်း
လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းြဖစ်ြပီး၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအဖ
ြ စ် စွန့်ပစ်ေကျာက်နှင့်
ေမ
ြ ေအာက်ေရများ ထွက်ရှိပါသည်။
စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမ
ြ စ်
(ဃ.၁) စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင်(၆)တန်ခန့် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်
များမှာ ထုံးေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့်နှင့် သံေအာက်ဆိုဒ်များဖ
ြ စ်ြပီး၊ ေမ
ြ ဆီလွှာ
နှင့် ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရများအား ညစ်ညမ်းေစမှုနည်းပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်
ပုံများအား စနစ်တကျစုပုံြခင်း မပ
ြ ုပါက စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ြပိုကျခ
ြ င်း၊ မိုးကာလနုန်း
အနည်အနှစ်များ တိုက်စား၍ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသရှိ ေရစီးေရလာ
များ ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
(ဃ.၁.၁)စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စွန့်ပစ်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက် နိုင်သည့်အချက်များအား
ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖစ်ပါသည်  ေရွှေ ြကာသို့ မေရာက်မီ တူးေဖာ်ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား မိုင်းပိတ်သိမ်း
ရာတွင် ပင်မဆင်းတွင်းများ ြပန်လည် ြဖည့်ရန်အတွက် ထွက်ရှိသည့်ေလးပင်အင်းများ
အနီးတွင် အလျား(၂၄)ေပ၊ အနံ(၁၆)ေပ ေမ
ြ ေနရာတွင် အမ
ြ င့်(၈)ေပသတ်မှတ် ၍
စုပုံထားပါမည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ြပိုကျ တိုက်စားမှုမရှိေစေရးအတွက် (၆၀)ဒီဂရီ
ေလျာေစာက် ြပုလုပ်ထားပါမည်။ ေရွှေ ြကာသို့ မေရာက်မီ တူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာ
စွန့်ပစ်ေကျာက်မှာ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု(ံ ၁)မှာ Shaft
(nine-three)မှ အေရှ့ဘက်(၈၀)ေပခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်
ပုံ(၂)မှာ Shaft (lucky seven)မှ အေနာက်ေြမာက်(၇၀)ေပခန့် အကွာတွင်
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တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု(ံ ၃)မှာ Shaft(nine-two)မှ အေရှ့ဘက် (၁၃၀)ေပ
ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၄)မှာ Shaft-4 မှ အေနာက်ဘက်
(၄၀)ေပခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပ(ုံ ၅)မှာ Shaft-2(Shweya
2) မှ အေနာက်ေတာင်ဘက်(၄၀)ေပခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်
ပုံ(၆)မှာ Shaft-3 မှ အေနာက်ဘက် (၄၀)ေပခန့်အကွာတွင် တည်ရှိ ပါသည်။
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ(၇)မှာ Shaft(Amaymyitta) မှ အေနာက်ဘက် (၄၀)ေပခန့်အကွာ
တွင် တည်ရှိပါသည်။
 ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်စဥ် ေလးပင်အင်း(၁)အင်းမှ စွန့်ပစ်ေကျာက် (၁)တန်ခန့်
ထွက်ရှိ မည် ြဖစ် ြပီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ် ြပီး ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ
ြပိုကျမှု မဖ
ြ စ်ေစေရးအတွက် ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ြဖင့် ြပန်လည်ဖို့ပါမည်။
 စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ ဒိုလိုမိုဒ်ေကျာက်များ၊ သလင်းေကျာက်များနှင့် သံေအာက်
ဆိုဒ်ေကျာက်များဖ
ြ စ်၍ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ြပုပ
ြ င်ရာ တွင်အသုံး ြပုပါမည်။
 စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများေပါ်တွင် မိုးကာလရွာသွန်းေသာ မိုးေရများေက
ြ ာင့် ေမ
ြ စာများ
တိုက်စား၍ ေဘးပတ်ဝန်းကျင်သို့ ေမျာပါသွားခ
ြ င်းမရှိ ေစေရးအတွက် စွန့်ပစ်
ေကျာက်ပုံေဘးတွင် အဆင်မ့ ျားေဖာ် ြခင်း၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ ပတ်လည်တွင် ေမ
ြ ာင်း
များ တူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။
 မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်အခါတွင် ကျန်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများအေပါ်တွင် မျက်နာှ
ြပင်ညှိ၍ အေပါ်ေမ
ြ စာဖုံးအုပ် ြပီး ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိုးပါမည်။ စွန့်ပစ်
ေကျာက်ပုံေဘးတွင်လည်း ေဒသေပါက်ပင်များ၊ ေမ
ြ ထိန်း ြမက်များ စိုက်ပျိုးထားပါ
မည်။
ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု
(င)

သတ္တ ုတူးေဖာ်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု ြဖစ်ေစနိုင်သည့်
ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှု၊ စွန့်ပစ်ေြမစာများ ထွက်ရှိသည့် အရင်းအမ
ြ စ်များနှင့် ေလျာ့ချမည့်
နည်းလမ်းများမှာ ေအာက်ပါ အတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။

ထွက်ရှိသည့်အရင်းအမ
ြ စ်
(င.၁) လုပ်ကွက်အတွင်းတွင် ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ် ြဖင့် တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်၍
အေပါ်ယံေြမဖယ်ရှားရခ
ြ င်း မရှိပါ၊ ေမ
ြ ေအာက် တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကို အသုံးြပု၍
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ေလးပင်အင်း(Vertical

Shaft)(၆)အင်းြဖင့်

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား

တူးေဖာ်

ထုတ်လုပ်လျက် ရှိပါသည်။ တစ်ရက်လျှင် စွန့်ပစ်ေကျာက် ထွက်ရှိမှုမှာ(၆)တန်ခန့်
ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ ဒိုလိုမိုဒ် ေကျာက်များ၊ သလင်းေကျာက်များနှင့်
သံေအာက်ဆိုဒ်ေကျာက်များဖ
ြ စ်၍ ြဖစ်၍ ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု မဖ
ြ စ်ေပါ်နိုင်ေ ြကာင်း
ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
(င.၁.၂)ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်ြခင်းေက
ြ ာင့်

ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု

နည်းပါးေစေရးအတွက် ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ  ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှု အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ကွက်
(၂၀)ဧကအနက်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ၊ သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်သည့် အင်း၊ စက်တဲ၊
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံတို့အတွက် အသုံးြပုထားသည့်ေ ြမေနရာ အကျယ်မှာ(၈)ဧကခန့်
ြဖစ်ြပီး၊ ကျန်ေနရာများတွင် ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေဒသေပါက်ပင်များထိန်းသိမ်း
ြခင်း၊ အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း ြဖင့် ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းေအာင်
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှု အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာတွင်
ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပုေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းအဆင့်မှ ထွက်ရှိေသာ
စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား ြပိုကျတိုက်စားခ
ြ င်း မရှိေစေရးအတွက် သင့်ေတာ်သည့်
ေမ
ြ ေနရာ ေရွးချယ်သတ်မှတ်၍ စနစ်တကျစုပုံ ထားပါမည်။ စွန့်ေကျာက်ပုံများ
ေပါ်တွင် မိုးကာလ ရွာသွန်းေသာ မိုးေရများေက
ြ ာင့် အနည်များ တိက
ု ်စား၍ ေဘး
ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ေမျာပါသွားပ
ြ ီး ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် စွန့်ပစ်
ေကျာက်ပုံပတ်လည်တွင် ေမ
ြ ာင်းများ တူးေဖာ်ထားပါမည်။
 အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား ြပင်ပသို့ေစလွှတ်ြခင်း မပ
ြ ုဘဲ၊ အေထွေထွသုံး
စွန့်ပစ်ေရစုကန်မှ စိုက်ခင်းများသို့ ေပးပို့ပါမည်။
 အသုံး ြပုပ
ြ ီးေသာ ေမ
ြ ေနရာများအား ရှင်းလင်း၍ ေမ
ြ ညှိ ြပီး၊ ေမ
ြ ေဆွးဖုံးအုပ်၍ အစား
 ထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးပါမည်။
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ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု
(စ)

ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၏

ရည်ရွယ်ချက်သည် စီမံကိန်းမှ အသုံး ြပုပ
ြ ီးေသာ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစနိုင်သည့်
ပစ္စည်းများ၊ သိုေလှာင်ြခင်းနှင့် စွန့်ထုတ် ြခင်းများကို စနစ်တကျ စီမံ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
ြဖစ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများေက
ြ ာင့် သတ္တ ုတွင်းဝန်ထမ်းများ အန္တရာယ်
ြဖစ်ေစခ
ြ င်း၊ ေမ
ြ ထု၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက် ေရများ ညစ်ညမ်း ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ
ေဒသခံများအား အန္တရာယ်ြဖစ်ေစခ
ြ င်း၊ သတ္တ ဝါနှင့် အပင်မျိုးရင်း ြဖစ်ထွန်းမှု များအား
ထိခိုက်ေစခ
ြ င်းစသည် ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင် တို့အား ထိခိုက်ေစနိုင်ပါသည်။
ထွက်ရှိသည့်အရင်းအမ
ြ စ်
(စ.၁)ေရွှသတ္တ ုအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်
ြခင်း လုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်းြဖစ်၍ ထွက်ရှိေသာ ေဘးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်
ပစ္စည်းမှာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ဆီေချာဆီ အေဟာင်းများ ြဖစ်ပါသည်။
ေဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေက
ြ ာင့် ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်း မရှိေစရန်
ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းမည့်အစီအစဥ် (စ.၁.၁)ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်အသုံး ြပုရာတွင် လိုက်နာ ေဆာင်ရွက် ရမည့်
အချက်များမှာ  တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းပို့ချထားပါသည်။
 ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်းြမို့၊ အမှတ်(၂)စစ်အေခ
ြ ခံေလ့ကျင့်
ေရးတပ်ရှိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင် သိမ်းဆည်းထားခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် တစ် ကိမ် လိုအပ်သည့်ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား
ထုတ်ယူ၍ TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယီယမ်းတိုက်တွင် သိုေလှာင်သုံးစွဲပါ
သည်။
 ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုရာတွင် ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန် ေစေရး
အတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။
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 သိုေလှာင်သည့်ေနရာအနီးတွင် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်မည့် ကိရိယာများ ထားရှိ ပါမည်။
မီးေဘးကာကွယ်ေရးစနစ်များအားလည်း သင့်ေတာ် လုံေလာက်စွာ ထားရှိပါသည်။
 ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းသည့် ေသတ္တ ာများအား လုံ ြခုံ စိတ်ချရေသာ
ေသတ္တ ာများအား အသုံးြပုပါမည်။
 အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများအား တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး လုံေလာက်သည့် အကွာ အေဝးခ
ြ ား၍
ထားသိုပါမည်။
 သိုေလှာင်ဧရိယာ၊ ပီပါများ၊ ဘူး၊ ပုံးများ အစရှိသည့် အန္တရာယ်ရှိ ြဖစ်ေစေသာ
ပစ္စည်းများထည့်ထားေသာပစ္စည်းများကို အမှတ်အသား၊ ေလဘယ် စသည် များကို
အမျိုးအမည် ခွဲြခားတပ်ဆင် ထားပါမည်။
 အန္တရာယ်ရှိေသာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသိုသည့်ေနရာများတွင် ေဘးကင်း
လုံြခုံစွာ အသုံး ြပုနိုင်ေရးအတွက် သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်
လုပ်ငန်းစဥ်အဆင့်ဆင့်အား ြမင်သာေအာင် ချိတ်ဆွဲ ထားပါမည်။
 လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ေရဒီယိုသုံးစွဲမှုနှင့် ေဆးလိပ်ေသာက် ြခင်းများအား တားမ
ြ စ် ထား
ပါသည်။
 ယမ်းသိမ်းဆည်းသည့် အေဆာက်အဦးအား အခ
ြ ားအေဆာက်ဦးများ နှင့် သတ်မှတ်
အကွာအေဝးတွင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တည်ေဆာက်၍ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်
ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ် အသုံး ြပုရာတွင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထား ေဆာင်ရွက်
ပါမည်။
 ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းသုံးစွဲမှု

အေခ
ြ အေနများအား

ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံ(ကပစ)မှ (၆)လတစ် ကိမ်လာ ေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါ
သည်။
ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်မည့်အစီအစဥ်
(စ.၁.၂)ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှုမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ယမ်းနှင့်ဆက်
စပ်ပစ္စည်းများ ထည့်ထားေသာ ထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ ြဖစ်ပါသည်။ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်
ေပါ်မှုနည်းပါးေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ  ယမ်းနှင့်ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းများကို အခ
ြ ားပစ္စည်းများနှင့် ေရာေနှာ၍
မထားပဲ ယမ်းတိုက်သီးြခား ထားရှိ၍ သိုေလှာင် သိမ်းဆည်း ထားပါသည်။

66

 ယမ်းထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ရာတွင် ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်
ရာတွင်

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်

လုပ်ေဆာင်နည်းများ

အတိုင်း

လိုက်နာ

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ယမ်းထုတ်ပိုးပစ္စည်းများမှာ ကဒ်ထူပုံးများ ြဖစ်ြပီး၊ ယမ်းသိပ်ရာ
တွင် ယမ်းကျင်းအတွင်း ထည့်သွင်းအသုံးြပုခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
 ပုံးများ၊ ေသတ္တ ာများနှင့် ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ အမည်
စာရင်းကို ြမင်သာေအာင် ကပ်ထားပါမည်။
 ယိုဖိတ်မှုရှင်းလင်း ြခင်းနှင့် မီးသတ်ကိရိယာများကို အလွယတ
် ကူ ရရှိေအာင် စီစဥ်
ထားပါမည်။
 ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ၎င်းပစ္စည်းများအသုံးြပုပုံကို သင်တန်း ပို့ချ ေပးထားပါမည်။
စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်းများစွန့်ပစ်ြခင်း
(စ.၂) အမဲဆီ၊ စက်ဆီေချာဆီ အေဟာင်းများအား စွန့်ပစ်ရာတွင် ေဘးအန္တရာယ်ရိှ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ေဆာင်နည်းများ
အတိုင်း လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 အတင်/အချဧရိယာ၊ ြပုပ
ြ င်ထိန်းသိမ်းေရးဧရိယာများမှ စက်ဆီေချာဆီများ၊ အမဲဆီ
များနှင့် ေဘးအန္တရာယ်ြဖစ်ေစေသာ ပစ္စည်းများယိုဖိတ်မှု ြဖစ်ပါက စုပ်ယူနိုင်ေသာ
ပစ္စည်းများဖ
ြ စ်သည့် လွှစာမှုန့်၊ သဲအစ ရှိသည် တို့ကို အသုံးြပု၍ ရှင်းလင်းပစ်ပါမည်။
 စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကို သီးသန့်ပီပါများတွင်ထည့်ြပီး ေမ
ြ ကတုတ်နှင့် ကုန်စည်
တင်ရန်် အခင်းြပားကို အမာခံ ြပုလုပ်ထားေသာ ေနရာတွင် ထားသို၍ ဒုတိယအဆင့်
ထိန်းချုပ်နိုင်ေသာ ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်ေအာင် ြပင်ဆင်ြပီး
ပီပါများကို ထားရှိပါမည်။
 ပီပါများတွင် ထည့်ထားေသာ ပစ္စည်းများအမည်စာရင်းကို ြမင်သာ ေအာင် ေပပါတွင်
ကပ်ထားပါမည်။
 စက်ဆီေချာဆီများ ြပန်သုံးရန် မသင့်ေတာ်ပါက မီးရိှု့ ဖျက်စးီ ပစ် ပါမည်။
 ယိုဖိတ်မှု ရှင်းလင်း ြခင်းနှင့် မီးသတ်ကိရိယာများကို အလွယ်တကူ ရရှိေအာင်
စီစဥ်ထားပါမည်။

67

 စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကို စီမံကိန်းေဒသအတွင်းရှိ မည့်သည့်ေြမဆီလွှာနှင့် ေရကန်
များေပါ်တွင် လုံးဝစွန့်ထုတ် ြခင်းမပ
ြ ုရပါ။
ေဂဟစနစ်
(ဆ) ေဂဟစနစ် ြဖစ်ထွန်းမှုမှာ ၎င်းေဒသ၏ ေမ
ြ ဆီလွှာအရည်အေသွး၊ ရာသီဥတုနှင့်
လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေနများအေပါ်တွင် မူတည်၍ ြဖစ်ေပါ်
ြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။

သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းမှ

ေဂဟစနစ်ြဖစ်ထွန်းမှုအေပါ်

တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်၍ ထိခိုက်မှုများအား ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှအေသးစား
လုပ်ကွက်(TPK-104) နယ်ေြမသည် စိုက်ပျိုးေမ
ြ ၊ သာသနာ့ေြမ၊ သုဿန်ေ ြမ၊ ြမို့ေြမ၊
ရွာေမ
ြ နှင့် လွတ်ကင်းမှုရှိပါသည်။ ထို့အြပင် လုပ်ကွက်နယ်ေြမအတွင်း အမျိုးသား
အဆင့်၊ တိုင်းနှင့်ြပည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုမံ ျိုးကွဲ
ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေြမများ၊ အများပ
ြ ည်သူဆိုင်ရာသစ်ေတာ၊ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ
ထိန်းသိမ်း ထားေသာနယ်ေြမ၊ ဘူမိရူပဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းထားေသာ အထင်ကရ
ေနရာများ ပါဝင်မှုမရှိပါ။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင် အခ
ြ ားေရွှလုပ်ကွက်များနှင့်
ေကျးရွာများ ဆက်စပ်တည်ရှိေနခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ရှားပါးေသာတိရိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးတုန်း
ေပျာက်ကွယ်လုနီးပါး ြဖစ်ေနေသာ ရှားပါးမျိုးစိတ်များ မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရ ပါသည်။
ေတာေတာင်အေခ
ြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု
(ဆ.၁) လုပ်ကွက်(TPK-104) နယ်ေြမသည် ကိုးဝိုင်း၊ ကိုးပ
ြ င်ကာကွယ်ေတာဧရိယာများ နှင့်
လွှတ်ကင်းမှုရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား
ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း
ြဖစ်၍ ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှုနည်းပါးပ
ြ ီး၊ သဘာဝေပါက်ပင်များ၊ ြမင်ကွင်းများ၊ ေဂဟစနစ်
ြဖစ်ထွန်းမှုတို့အား ထိခိုက်မှုနည်းပါးေစပါသည်။
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
(ဆ.၁.၁)

လုပ်ကွက်အတွင်းေပါက်ေရာက်ေနေသာ

သဘာဝေပါက်ပင်များ

ြပုန်းတီးမှု

ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများမှာ  ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှုအနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက်

ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို

အသုံး ြပု၍ ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား တူးေဖာ်ပါမည်။
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 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ေမ
ြ ယာအသုံးြပုခ
ြ င်းမရှိေသာ ေနရာများမှ သဘာဝ ေပါက်ပင်
များအား ထိန်းသိမ်း ထားပါမည်။
 ေမ
ြ ယာအသုံးြပုပ
ြ ီး၊ ေမ
ြ ဆီလွှာဆုံးရှုံးသွားေသာ ေမ
ြ ေနရာများအား မျက်နှာြပင်ညှိ၊
ေမ
ြ ေဆွးဖုံးအုပ် ြပီး ေဒသေပါက်ပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိုးပါမည်။
 ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှုများအတွက် ဆုံးရှုံးေသာသစ်ပင်များအား အစားထိုး စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအေခ
ြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု
(ဆ.၂) အဓိကထိခိုက်မှု ြဖစ်ေစသည့်အချက်များမှာ ေမ
ြ ယာအသုံးချမှုများ၊ သစ်ေတာသစ်ပင်
ြပုန်းတီးေစမှုများ၊ ေဒသေပါက်ပင်များအစား အခ
ြ ားေသာသစ်ပင်များ ဝင်ေရာက်
အစားထိုးေပါက်ေရာက်ေစခ
ြ င်း၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရ အရည်အေသွးများ
ေပ
ြ ာင်းလဲေစခ
ြ င်း၊ ဆူညံသံများ ြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်းစသည့် အချက်များဖ
ြ စ်ပါသည်။
အချို့ေသာ ထိခိုက်မှုများမှာ ေရတိုကာလတွင်း ထိခိုက်ေစခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး အချို့မှာ ေရရှည်
ေဂဟစနစ်အေပါ်

ထိခိုက်ေစနိုင်ပါသည်။

လုပ်ကွက်ဧရိယာအတွင်းရှိ

သဘာဝ

သစ်ေတာသစ်ပင်များ ထိန်းသိမ်းထားေသာ နယ်ေြမ အတွင်းရှိ တိရိစ္ဆာန်များမှာ ဂျီ၊
ေမျာက်၊ ေတာက
ြ က်နှင့် ငှက်မျိုးစုံတို့ ြဖစ်ပါသည်။
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
(ဆ.၂.၁) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ြဖစ်ထွန်းမှုအေခ
ြ အေန ထိခိုက်မှုေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ  လုပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ြခင်း မပ
ြ ုသည့်နယ်ေြမ သတ်မှတ်၍ ေဒသ
အပင်မျိုးရင်းများအား ထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ အခ
ြ ား အရပ်ေဒသမှ အပင်မျိုးရင်းများသည်
အေပါ်ယံေြမရှင်းလင်းထား

ေသာေနရာများတွင်

အစားထိုးေပါက်ေရာက်ပါက

ရှင်းလင်းေပးခ
ြ င်း၊ သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ အသုံး ြပုထားေသာ
ေမ
ြ ေနရာများမှ

ရှင်းလင်းပစ်ရေသာ

သစ်ေတာသစ်ပင်များအတွက်

အစားထိုး

စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 ေဂဟစနစ်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုနှင့် ေလထု ညစ်ညမ်းမှု
မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက် ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
 TPK-105 လုပ်ကွက် သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမှ စွန့်ပစ်ေရများ ြပင်ပသို့ေရာက်ရှိ၍
ေရထု ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းတွင် ြပန်လည်အသုံးြပုပါမည်။
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 ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင် ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။
 ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ြဖင့်စပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်မှုများေလျာ့နည်းေစရန် ထိခိုက် လွယ်ေသာ
ေနရာများတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ေဆာင်ချက်များ
ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှု
(ဇ) ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား
လုပ်ကွက(် TPK-104)သည် မန္တေလးတိငု း် ေဒသ ကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းြမို့
နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စုအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK104)အနီးတွင် ကွင်း(၃၀)၊ ဝက်ေသ၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာများ တည်ရှိြပီး၊ ေရွှလုပ်ကွက်
(TPK-104)အတွင်း

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်ေနရာမှ

ကွင်း(၃၀)ေကျးရွာသို့

(၁.၈)မိုင်ခန့်၊ ဝက်ေသေကျးရွာသို့ (၀.၆)မိုင်ခန့်၊ ဖက်ရှည်ေကျးရွာသို့ (၀.၃)မိုင်ခန့်
ကွာေဝးပါသည်။ အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဖက်ရှည်ေကျးရွာ ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ြခင်းေက
ြ ာင့်

ဝက်ေသနှင့်ဖက်ရှည်ေကျးရွာ

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်

ေကာင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုး(၂)ရပ်စလုံး သက်ေရာက်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ေကာင်းကျိုး
သက်ေရာက်မှုများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင်အ
့ လန်းများရရှေိ စခ
ြ င်း၊ ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရး
ကိစ္စရပ်များဖ
ြ စ်ေသာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ ပညာေရး၊ ဿာသနာေရး၊ လျှပ်စစ်
မီးရရှိေရး၊ ေသာက်သုံးေရရရှိေရး စသည် ြဖင့် ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအား နှစ်စဥ်
ြ င်းများ ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်စပ််
ကျပ်သိန်း(၅၀၀)ခန့် ကုမ္ပဏီမှ လှူဒါန်းေဆာင်ရွက်ေပးခ
ေကျးရွာများတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်၍ ြဖစ်ေပါ်သည့်ြပဿာနာများအား ေဒသခံ
ေကျးရွာသူ၊ ေကျးရွာသားများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေဒသရှိတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်း
များ စသည် ြဖင့် လိုအပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းအများနှင့် ေတွ့ဆုံ၍ ြဖစ်ေပါ်သည့်
ြပဿာနာများ ေဆွးေနွး ြခင်းနှင့် ြပည်သူများ၏ အကံြပုချက်များအား ြကားနာခ
ြ င်း၊
လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ထားရှိမှုများကို အဖွဲ့အစည်းများ
နှင့် ြပည်သူများသို့ ရှင်းလင်းြပန် ြကား ြခင်း၊ လိုအပ်ပါကလည်း ေဖ
ြ ေလျာ့ေရးကိစ္စများ
စီစဥ် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ်မှု
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် အချက်
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များမှာ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ ြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်း၊ ေလထုညစ်ညမ်းေစခ
ြ င်း၊ ဖုန်မှုန့်များ
ပျံ့လွင့်ေစခ
ြ င်း၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရများ ညစ်ညမ်းေစနိုင် ြခင်းတို့ြဖစ်ြပီး ၎င်း
အချက်တို့ ြဖစ်ေပါ်မည့် အရင်းအမ
ြ စ်များနှင့် ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်
မည့် အစီအစဥ်များအား အပိုဒ်-၈၊ အပိုဒ်ခွဲ(က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ)တို့တွင် ေဖာ် ြပထားပ
ြ ိး
ြဖစ်ပါသည်။
ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်း
(ဈ)

ေလးပင်ကျင်းများအတွင်း သတ္တ ုတူးေဖာ်ေနစဥ် ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်း
ေက
ြ ာင့် ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည့် ထိခိုက်နိုင်မှုများနှင့် ေလျာ့ပါး ေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်
အစီအစဥ်များမှာ -

ထိခိုက်နိုင်မှုများ
(ဈ.၁) သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းအား

ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း

တူးေဖာ်

မည် ြဖစ်၍ ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ပါက တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်
ေနေသာ အင်းသားမူးေမ့ြခင်းနှင့် အသက်ရှုံးဆုံးြခင်းစသည့် ြဖင့် ေဘးအန္တရာယ်များ
ကုံေတွ့နိုင်ပါသည်။
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
(ဈ.၂) ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်း မရှိေစေရးနှင့် ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်း ေစေရး
အတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းများမှာ  ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းအတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ရာတွင် အင်း လုပ်သား
များ ေမ
ြ ေအာက်ေလရရှိေရးအတွက် အဲယားကွန်ပရက်စာ သုံးလုံးထိုး(၂)လုံးစီနှင့်
တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်(30 hp)များအား တပ်ဆင်အသုံး ြပုမည်ြဖစ်ြပီး အရန်အင်ဂျင်
တစ်လုံးထားရှိေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ေလးပင်အင်းများ တွင် တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင(် ၂၅
hp)များအား မီးစက်နှင့် ေလဖိစက်တို့တွင် တပ်ဆင်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။
 ေရာက်ရှိသည့်အနက်အထိ (၂)လက်မ ပိုက်လိုင်း(၂)လိုင်းသွယ်ယူ တပ်ဆင် ထားပ
ြ ီး
တစ်လိုင်းမှာ အရန်တပ်ဆင်ထားမည် ြဖစ်ပါမည်။ ထို့အ ြပင် မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍
တူးေဖာ်ေနေသာ ေခါင်းသားများအတွင်း ေလသန့်စင်ရန် ေလမှုတ်စက်နှင့် (၆)လက်မ
ပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်ထားပါမည်။
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 ေလဝင် ေလထွက် ေကာင်းမွန်မှု အေခ
ြ အေနများအား အဆိုင်းေခါင်းေဆာင် များမှ
စကားေပ
ြ ာစက် ြဖင့်များဖ
ြ င့် (၁၅)မိနစ် တစ် ကိမ် စက်မှုတာဝန်ခံနှင့် အဆိုင်းတာဝန်ကျ
စက်မှုကျွမ်းကျင်ထံ ဆက်သွယ်သတင်းပို့ပါမည်။ ဆက်သွယ်ေရးလိုင်းအား ကိုးလိုင်း
ြဖင့်လည်း အရန်တပ်ဆင်ထားပါမည်။

အေရးေပါ်လိုအပ်ပါက ဆက်သားများ

ေစလွှတ်၍ အေရးေပါ်ကယ်ဆယ် ေရးအဖွဲ့အား ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
အုပ်ချုပ်မှုရုံးရှိ ပင်မ ဆက်သွယ်ေရးဝန်ထမ်းမှလည်း သက်ဆိုင်ရာသို့ အေရးေပါ်
အေခ
ြ အေနများအား သတင်းပို့မည် ြဖစ်ပါသည်။
 ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း

ေနရာသတ်မှတ်၍

ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်း

ြဖစ်ပါက အသုံး ြပုနိုင်ရန် အသက်ရှုရန်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ေအာက်စီဂျင် ဗူးများ
ထားရှိေပးမည် ြဖစ် ြပီး၊ ၎င်းပစ္စည်းများအသုံး ြပုရန် အဆိုင်းမှူးများနှင့် လက်ေထာက်
အဆိုင်းမှူးများအား ေလ့ကျင့်သင် ြကားေပးထားမည် ြဖစ်ပါသည်။
ယမ်းအသုံးြပုခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်နိုင်မှုများ
(ည) ယမ်းခွဲရာတွင် အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပ ခန့်တွင် မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍တူးေဖာ်ေနေသာ
ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း
ြဖစ်ြပီး၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏကန့်သတ်သုံးစွဲ ြခင်း၊ Detonating Relay များ အသုံးြပု
၍ယမ်းခွဲြခင်း၊ အင်းများအား တစ်အင်း ြပီးမှ တစ်အင်း ယမ်းခွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ယမ်းခွဲရန် အင်းနံရံတွင် အချင်း(၁/၂)လက်မနှင့် အနက်(၂)ေပရှိ ယမ်းကျင်း(၆)ကျင်း
တူးေဖာ်၍ (၈)လက်မခန့် ယမ်းသိပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ တစ် ကိမ်ယမ်းခွဲရန် ယမ်း
သုံးစွဲမှုမှာ (၄-၆)ကီလိုဂရမ် ခန့်သုံးစွဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲ ြခင်းအား အင်း(၁)အင်း
တွင် (၃)ရက်(၂) ကိမ်၊ တစ်နှစ်လျှင်(၈)လ ယမ်းခွဲ ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်း ခွဲရမည့်ေကျာက်၏ သိပ်သည်းဆေပါ်မူတည်၍ ယမ်းသုံးစွဲမှု
ပမာဏအား ေပ
ြ ာင်းလဲ သုံးစွဲရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ညေနပိုင်း(၄း၀၀-၄း၃၀)နာရီအတွင်း
ယမ်းခွဲမည့်အချိန် သတ်မှတ် ြပီး၊ ယမ်းခွဲမည့်အင်းများအား သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ
တပ်ဆင်၍ ယမ်း ခွဲမည့်ေနရာ၊ အချိန်တို့ကို သတိေပး ေရှာင်ရှားေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
အင်း(၁)အင်းနှင့် (၁)အင်း (၁၅)မိနစ် ြခား၍ ယမ်းခွဲ ြခင်း ြဖစ်ပါ သည်။ ယမ်းအသုံး ြပု
ေဖာက်ခွဲြခင်းေက
ြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရး
ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများမှာ -
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(ည.၁) ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှု ြဖစ်ေပါ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်ေစနိုင်ြခင်း၊ ယမ်းေငွ့
များထွက်၍ ေလထုညစ်ညမ်းေစခ
ြ င်း၊ ယမ်းေဖာက်ခွဲချိန်တွင် ကန့်သတ်ဧရိယာ
အတွင်း ေရာက်ရှိေနပါက လွင့်စင် လာေသာခဲများ ထိမှန်၍ ဒဏ်ရာရရှိေစနိုင်ြခင်း
(သို့မဟုတ်) အသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်း၊ ယမ်းများ ကိုင်တွယ်အသုံး ြပု
ရာတွင် ေပါ့ဆမှုများ ရှိပါက ခန္တာကိုယ် အစိတ် အပိုင်းများ မီးေလာင်ေစနိုင် ြခင်းနှင့်
ထားသိုရာတွင် ေပါ့ဆပါက အေဆာက်အဦးများ မီးေလာင်မှု ြဖစ်ပွားေစနိုင်ြခင်းတို့
ြဖစ်ပါသည်။
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
(ည.၁) ယမ်းအသုံးြပု ေဖာက်ခွဲြခင်းေက
ြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်မှုများ ေလျာ့ပါး
ေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများမှာ  ယမ်းခွဲရာမှ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအား အနီးပတ်ဝန်းကျင် ေကျးရွာများ
သို့ သက်ေရာက်ြခင်းမရှိေစေရးအတွက် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများ စံချိန်စံညွှန်း
သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 ယမ်းေငွ့များေက
ြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးနှင့် အင်းသားများ အသက်ရှု
လမ်းေက
ြ ာင်းဆိုင်ရာ

ထိခိုက်မှုများ

မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက်

ယမ်းခွဲရာတွင်

မျက်နှာြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေခါင်းသားများအတွင်း ယမ်းခွဲြခင်း၊ ယမ်းခွဲြပီး
ယမ်းေငွ့များ ြပယ်ေစရန် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းအတွင်းသို့ ေလမှုတ်သွငး် ြခင်း၊
လုပ်ငန်းရပ်နား၍ နံနက်မှ လုပ်ငန်းများ ြပန်လည်စတင် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါ သည်။
 ယမ်းခွဲရာတွင် ယမ်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်သုံးစွဲ ြပီး တစ်ြပိုင်နက် ေပါက်ကွဲမှု မဖ
ြ စ်
ေပါ်ေစေရးအတွက် Detonating Relay များ အသုံး ြပု ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 လုပ်ကွက်အတွင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေကျးရွာများ အေပါ်
ယမ်းခွဲြခင်းမှ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုများေက
ြ ာင့် ထိခိုက်မှုများ ြဖစ်ေပါ်
ြခင်း မရှိေစရန် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ အတွင်း၌သာ ယမ်းခွဲ ြခင်းလုပ်ငန်းအား
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
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ေလးပင်အင်း(၇)ခု တူးေဖာ်မည် ြဖစ် ြပီး ညဆိုင်း

မှ ယမ်းကျင်းတူးြခင်း၊ ယမ်းသိပ် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြပီး နံနက် (၄)နာရီတွင်
ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းများအား တစ်အင်း ြပီးမှ တစ်အင်း ယမ်းခွဲမည် ြဖစ်ပါသည်။
 ယမ်းကျင်းများတူးြခင်း၊ ယမ်းသိပ် ြခင်း၊ ယမ်း ကိုးများတပ်ဆင်ြခင်း၊ ယမ်းခွဲ ြခင်းနှင့်
ယမ်းခွဲရာ၌ ြဖစ်ေပါ်ေသာ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုနှင့် ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်မှု
အေခ
ြ အေနများအား လုပ်ငန်းတာဝန်ခံများမှ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည်
ြဖစ်ပါသည်။
 ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် မေတာ်တဆ ထိခိုက်နိုင်မှုများ ြဖစ်ပွားမှု
မရှိေစေရးအတွက် ယမ်းခွဲမည့်ေနရာ၊ ယမ်းခွဲမည့်အချိန်၊ ေဘး အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်
ေစနိုင်သည့်ဇုံနယ်ေြမများ သတ်မှတ်ေဖာ်ြပသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်စိုက်ထူ
ထားပါမည်။
 ယမ်းကျင်းတူး ြခင်း၊ ယမ်းသိပ် ြခင်း၊ ယမ်း ကိုးသွယ် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ြပီးပါ
က အင်းသားများအား အန္တရာယ်ကင်းလွှတ်ဇုံသို့ ထွက်ခွာေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
အင်းတာဝန်ခံနှင့် လုပ်ငန်း ကီး ြကပ်များ မှ စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ေလာ်စပီကာများဖ
ြ င့်
သတိေပးခ
ြ င်းတို့အား ယမ်းခွဲ ြခင်းမပ
ြ ုမီ နာရီဝက် အလိုမှစ၍ သတိေပးနိှုးေဆာ်ြခင်း၊
စစ်ေဆးခ
ြ င်း လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
ြ စ်ေပါ် ေစေရး
 ေပါ့ဆမှုများေက
ြ ာင့် မေတာ်တဆမှုများ ြဖစ်ပွား၍ ထိခိုက်မှုများ မဖ
အတွက် ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူ၊ ထားသို၊ သုံးစွဲမှု လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းေပးပ
ြ ီး ကျွမ်းကျင်ေစ့စပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများ
အား ခန့်အပ်ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
 ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်ရှိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျ
သိမ်းဆည်း သိုေလှာင် ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသို၊
သုံးစွဲမှု အေခ
ြ အေနများအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ေရး စက်ရုံ(ကပစ) မှ
(၆)လတစ် ကိမ် လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။
 မေတာ်တဆမှုြဖစ်ပွားပါက အေရးအေပါ် ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင် ရွက်ရန်
အတွက်
ပါမည်။

အပတ်စဥ်တာဝန်ကျ

ဝန်ထမ်းအမည်များအား

ထုတ်ြပန်ေ ြကညာထား
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ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ

လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန်

ဝန်ထမ်းများအား အေခ
ြ ခံေရှးဦးသူနာပ
ြ ုစုြခင်း သင်တန်းများကို ပို့ချေပး ထားပါမည်။
 မေတာ်တဆမှုြဖစ်ပွားပါက အချိန်မှီ အနီးဆုံးေဆးေပးခန်း၊ ေဆးရုံ အစ ရှိသည်တို့
အမ
ြ န်ဆုံး ပို့ေဆာင်သွားနိုင်ရန် (Emergency Response Exercise) ကိုတင်
ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့်မှုများ ြပုလုပ် ေဆာင်ရွက် ထားရှိပါမည်။
ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ ြပိုကျမှုမရှိေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်
(ဋ)

TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း ေလးပင်အင်း(၇)အင်း တူးေဖာ်ြခင်း ြဖစ်ြပီး၊ ေလးပင်
အင်း(၆)အင်းမှ အနက်(၁၂၀-၁၆၀)ေပသို့ ေရာက်ရှိြပီး၊ မျက်နှာ ြပင်(၂)ခုဖွင့်၍
ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများဖ
ြ င့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေရွှသတ္တ ုေက
ြ ာသို့ ေရာက်ရှိေစရန် ပင်မဆင်းတွင်းအား (၄'x၈')အရွယ်တူးေဖာ်၍
ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများသယ်ယူသည့်အပိုင်း(၄ꞌx၄ꞌ)နှင့် အင်းသားများ အဆင်းအတက်
ြပုလုပ်သည့်အပိုင်း (၄ꞌx၄ꞌ) စသည်ြဖင့် (၂)ပိုင်းကန့်၍ ြပုလုပ်ထားပါသည်။ မျက်နှာ
ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအား (၅ꞌx၆ꞌ)အရွယ်အစား
တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်းနံရံများနှင့် မျက်နှာ ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်
ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ ြပိုကျ၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်မှု
မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ထားရှိသည့်အစီအစဥ်များမှာ  ေလးပင်အင်းနံရံများအား (၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ်များကို ေထာင်လိုက်ကာရံထားပ
ြ ီး၊ (၆ꞌx၂ꞌ)ပျဥ်
များဖ
ြ င့် ေဘာင်ခတ်ကာရံထားပါသည်။ ပင်မဆင်းတွင်းအတွင်း သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပို့
သည့်အကန့်နှင့် အင်းသားများအဆင်းအတက် ြပုသည့်အပိုင်းများအား ပျဥ်များဖ
ြ င့်
ကာရံ၍ ခိုင်ခံ့ေစရန် ေဘာင်များ ြပုလုပ်ထားပါသည်။
 အင်းသားများ အဆင်းအတက် ြပုလုပ်ရန် အမိုးအကာများဖ
ြ င့် သစ်သားေလှာင်အိမ်
ြပုလုပ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ထား
ပါသည်။
 ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအား အမိုးနှင့် ေဘးနံရံများတွင် (၆ꞌx၁ꞌ)ပျဥ်များကာရံ၍
ေဘာင်နှင့် ေထာက်တိုင်များအား (၈)အချင်းရှိ ေမျာတိုင်များဖ
ြ င့် တိုင်တူ ေဘာင်ခတ်
ထားပါသည်။
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 အဆိုင်းမှူးနှင့် လက်ေထာက်အဆိုင်းမှူးများမှ ေထာက်တိုင်များ ခိုင်ခံ့မှု ရှိမရှိ ေန့စဥ်
စစ်ေဆး၍ လိုအပ်ပါကအစားထိုးလဲလှယ်ပါသည်။
 အင်းြပို၍ ပိတ်ဆို့ြခင်း ြဖစ်ပါက ေလနှင့်ေရပ
ြ တ်ေတာက်မှု မရှိေစေရးနှင့် အေရးေပါ်
ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းေလ့ကျင့်ေပးထားပါသည်။
သဘာဝေဘးအန္တရာယ်
(ဌ)

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်များနှင့် အေရးေပါ်အေခ
ြ အေနများေက
ြ ာင့် ထိခိုက်နိုင်မှုများ
နှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များမှာ -

ထိခိုက်နိုင်မှုများ
(ဌ.၁) လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသတွင် ကျေရာက်နိုင်သည့် သဘာဝေဘး အန္တရာယ် များမှာ
မုန်တိုင်းကျခ
ြ င်းနှင့် ငလျင်လှုပ် ြခင်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်းကျ၍ မိုးသည်းထန်
စွာရွာသွန်းပါက မိုးေရများ အင်းများအတွင်းသို့ စီးဝင်၍ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်
ေစနိုင် ြခင်းနှင့် ေမ
ြ ငလျင်ဒဏ်ေ ြကာင့် အင်းနံရံများ၊ အမိုးများပ
ြ ိုကျခ
ြ င်းတို့ြဖစ်ြပီး
အင်းသားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစခ
ြ င်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း
(ဌ.၁.၁) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းေစေရး အတွက်
ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများမှာ  လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့၊ လုံ ြခုံေရး
အဖွဲ့နှင့်

အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များ

ဖွဲ့စည်းြပီး

တာဝန်ဝတ္တ ရားများ

သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ် ြပန်
ြခင်း၊ အေရးေပါ်အေခ
ြ အေနတွင် ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ် ြခင်း
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ထားရှိပါမည်။ လုပ်ငန်း ခွင် ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘး
အန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးစီမံချက် ေရးဆွဲ ထားရှိပါမည်။
 ကိုတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများအဖ
ြ စ်

မိုး ကီးြပီးမိုးေရများ

အင်းများအတွင်း

စီးဆင်းဝင်ေရာက် ြခင်း မရှိေစရန် အင်းပတ်လည်တွင် ေမ
ြ ကတုတ်များ တား စီးကာရံ
ထားပါမည်။

76

 မိုးေလဝသတင်းများစုေဆာင်း၍ အင်းသားများ ကိုတင်သတိေပးထားပါမည်။

မီးေဘးအန္တရာယ်
(ဍ)

ေရွှလုပ်ကွက်များအတွင် မီးေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ပွားပါက ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည့် ထိခိုက်
နိုင်မှုများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များမှာ -

ထိခိုက်နိုင်မှုများ
(ဍ.၁) မီးေလာင်မှုြဖစ်ပွားခ
ြ င်းေက
ြ ာင့်

ထိခိုက်နိုင်မှုများမှာ

ေငွေ ြကးများဆုံးရှုံးြခင်း၊

မီးေလာင်၍ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရေစခ
ြ င်း၊ အသက်အန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ြခင်းတို့
ြဖစ်ပါသည်။ မီးေဘးအန္တရာယ် မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရးအတွက် မီးေဘး အန္တရာယ်ြဖစ်ေပါ်
လာပါက လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့် မီးေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးအတွက်
ကိုတင်လုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းများ၊ မီးေလာင်မှု ြဖစ်ပွားပ
ြ ီးပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့်
ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက် မည် ြဖစ်ပါသည်။
ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများ
(ဍ.၁.၁) မီးေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန် မီးေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ် ြခင်း၊ မီးေလာင် မှု
ြဖစ်ပွားပါက

မီးြငိမ်းသတ် ြခင်းနှင့်

ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်မည်

ြဖစ်ပါသည်။
မီးေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ် ြခင်း
(ဍ.၂) မီးေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ် ြခင်းသည်
ြငိမ်းသတ်ြခင်းထက်

မီးေလာင်မှုြဖစ်ေပါ်မှ

ပိုမိုအကျိုးသက်ေရာက်မှုရှိေစ၍

အေဆာက်ဦးများ၊

ဝိုင်းဝန်း
စက်

ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ပစ္စည်းဂိုေထာင်များ မီးေလာင်မှု မရှိေစေရး
အတွက် ကိုတင်ကာကွယ်မှုများအား ြပုလုပ်ထားပါမည်။ ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းရှိ
ဝန်ထမ်းများအား ေအာက်ပါ မီးေဘး ကိုတင်ကာကွယေ် ရး အစီအစဉ်များကို မပျက်
မကွက်လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ေစပါမည်။
 လမ်းေလျှာက်ရင် ေဆးလိပ်လုံးဝမေသာက်ရန်၊ မီး ြငိမ်းသတ် ြပီးေသာ ေဆးလိပ် တိုကို
သတ်မှတ်ထားသည့် ေနရာတွင်သာ စွန့်ပစ်ရန်၊ ေဆးလိပ်မီးေက
ြ ာင့် မီးေဘးအန္တရာယ်
ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ ေနရာတိုင်းတွင် "ေဆးလိပ်မေသာက်ရ" စာတမ်းများချိတ်ဆွဲ ြခင်း၊
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ဆီသိုေလှာင်ရုံနှင့် ပစ္စည်းသိုေလှာင်ရုံများတွင် မီးသတ်ဗူးများထားရှိ ြခင်း၊ "မီးသတိြပု"
စာတမ်းများချိတ်ဆွဲထားရှိပါမည်။
 လုပ်ကွက်အတွင်း တရားဝင်သွယ်တန်းေပးထားေသာ လျှပ်စစ် ကိုးများမှ အပ မိမိ
သေဘာအေလျာက်

လျှပ်စစ် ကိုးများတပ်ဆင်အသုံး ြပုခ
ြ င်း၊

ေလာင်စာဆီများအနီးချိတ်ဆွဲ

သွယ်တန်း ြခင်း၊

လျှပ်စစ် ကိုးများကို

လျှပ်စစ် ကိုးများအား

သံမိှုတွင်

ချိတ်ဆွဲြခင်းများ လုံးဝမပ
ြ ုလုပ်ရန် တားမ
ြ စ်ထားပါမည်။
 ရာသီဥတုအေခ
ြ အေနဆိုးများနှင့် မိုးများသည်းထန်းစွာ ရွာသွန်းမှုရှိပါက အေဆာက်
အဦများတွင် တပ်ဆင်ထားေသာ ပင်မမီးခလုတ်များ ဓါတ်တိုင်မှ အဝင် ကိုးများ ကို
စစ်ေဆး၍မိန်းခလုတ်များကိုပိတ်ထားေစပါမည်။
 သစ်ပင်နှင့်မလွတ်ေသာလျှပ်စစ် ကိုးများ ေဆွးေမ
ြ ့ေပါက်ြပဲေနေသာ ဓါတ် ကိုး များ၊
လျှပ်စစ် ကိုးအချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မှုေ ြကာင့် မီးပွင့်ြခင်းများ၊ တစ်စုံတစ်ခု ချို့ယွင်း
ချက်များေတွ့ပါက တာဝန်ရှိသူထံ ကိုတင် သတင်းပို့ရန်၊
 စက်သုံးဆီအတွက် ထုတ်ေသာဆီများကို ဖိတ်စင်မှုမရှိေအာင် စနစ်တကျ ထုတ်ယူြပီး
စက်သုံးဆီထုတ်ယူေနစဉ် အချိန်အတွင်း ေမာင်းနှင်ေနေသာ စက်ပစ္စည်းများနှင့်
ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များကို စက်ရပ်ထားရန်။
 စားဖိုေဆာင်တွင် ေန့စဉ်ချက်ြပုတ်ချိန်ကို နံနက်ပိုင်း (၀၅:၀၀)နာရီမှ (၉:၀၀)နာရီ
အချိန်ထိ၊ ညေနပိငု ်းတွင် (၁၄:၀၀)နာရီမှ (၁၈:၀၀)နာရီ အချိန် အတွင်းသာ ချက် ြပုတ်
ပါမည်။

ကျန်အချိန်များတွင်

မီးဖို၌

မီး ကင်းမီးကျန်များ

လုံးဝမရှိေစေရး

ေဆာင်ရွက်ရန်။
 မီးဖိုေချာင်အတွင်း မေတာ်တဆမီးထေတာက်ြခင်း၊ ေလာင်ကျွမ်းြခင်းများ ြဖစ်ေပါ်
ပါက ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ေရဆွတ်ထားေသာ ဂုံနီအိတ်၊ ေရဖ
ြ ည့် ထားေသာ
ေရအိုးများနှင့် မီးချိတ်၊ မီးကပ်များကို အဆင်သင့်အသုံး ြပုနိုင်ရန် စားဖိုေဆာင်
ေဘးတွင် အဆင်သင့်ထားရှိရန်၊
 မီးေဘး ကိုတင်ကာကွယ်မှုအတွက် သီးသန့်ထားရှိေသာ ေရကန်များတွင် အမ
ြ ဲ တမ်း
ေရအပ
ြ ည့် ြဖစ်ေနရမည်။ မီးချိတ်၊ မီးကပ်များ အစီအရီ တန်းထားရမည်။ ေရဆွဲပုံးများ၊
သဲအိတ်များကို စနစ်တကျချိတ်ဆွဲ ထားပါမည်။
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 ဆီသိုေလှာင်ကန်အား လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် အင်းများနှင့်(၅၀၀)ေပခန့် ကွာ
ေဝးပ
ြ ီး၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်များနှင့် (၃၀၀)ေပခန့်ကွာေဝးေသာေနရာ(Latitude: 22°44'
54.65"N, Longitude: 96° 5'59.03"E ၌ တည်ေဆာက် ထားပါသည်။
 ဆီေလှာင်ကန်ေအာက်ေ ြခတွင် (၁)ေပအမ
ြ င့် သဲနှင့်ဖွဲြပာများ ခင်းထားပါသည်။ ဆီ
ေလှာင်ကန်မှ ေပ(၃၀)ပတ်လည်တွင် သံဆူး ကိုးများ ကားရံထားပါသည်။
 ဆီေလှာင် ကန်ထားရှိသည့် ြခံအတွင်း မီးသတ်ဦစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း
မီးသတ် ေဆးဗူးများ၊ မီးချိတ်၊ မီးကပ်နှင့် ေရဂါလံ(၈၀၀)ဆန့် အုတ်ေရကန် (၈'x၄'x၄')
ထားရှိ ထားပါသည်။ ေဆးလိပ်မေသာက်ရ၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ရှိသည် စသည်ြဖင့်
သတိေပး ဆိုင်းဘုတ်များအား ချိတ်ဆွဲထားပါသည်။
 ဆီေလှာင်ကန်ထားရှိသည့် ြခံအတွင်း ကင်းတဲတည်ေဆာက်ထားပ
ြ ီး၊ အဆိုင်း(၃)ဆိုင်း
စနစ် ြဖင့် လုံြခုံေရးဝန်ထမ်းများချထားပ
ြ ီး၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။

(ဍ-၃) မီးေလာင်မှု ြဖစ်ပွားပါကမီးြငိမ်းသတ်ြခင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
 ကုမ္ပဏီအတွင်း

မည်သည့်ေနရာမဆို

မီးေလာင်မှုြဖစ်ပွားလာပါက

စနစ်တကျ

အမ
ြ န်ဆုံး ြငိမ်းသတ်နိုင်ေရးအတွက် ေအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
 လုပ်ကွက်အတွင်း မီးေလာင်မှုြဖစ်ပွားေက
ြ ာင်း သိလျှင်သိ ြခင်း၊ အခ
ြ ားဝန်ထမ်းများ
အား

ေအာ်ဟစ်အသိေပးခ
ြ င်း၊

အချက်ေပးသံေချာင်းေခါက်၍

အသိေပးခ
ြ င်း၊

ဆက်သားေစလွှတ်၍ အသိေပးခ
ြ င်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ဆက်သွယ်ေရးစက်၊ ခရာများ
စသည် ြဖင့် အမ
ြ န်ဆုံးအသိေပး ဆက်သွယ်ရမည်။
 မီးြငိမ်းသတ်ရန် စဥ့်ကူးြမို့နယ်၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှာ

ညွှန် ြကားချက်များ အတိုင်း

ြငိမ်းသတ်ြခင်း၊ မီးသတ်ကိရိယာများယူေဆာင်၍ မီးေလာင်မှု ြဖစ်ပွားသည့် ေနရာသို့
အမ
ြ န်ဆုံးေရာက်ရှိ ြပးီ မီးြငိမ်းသတ်ရမည်။
 မီးေလာင်မှုြဖစ်ပွားပါက ချမှတ်ထားေသာ တာ၀န်အသီးသီးအလိုက် မီးြငိမ်း သတ်
အဖွဲ့၊ ေနရာေရွ့ေပ
ြ ာင်းေရးအဖွဲ့၊ လုံ ြခုံေရးအဖွဲ့များ ကိုယ့်တာ၀န်ကိုယ် အသီးသီး
တာ၀န်ေကျပွန်စွာ ထမ်းရွက်ရမည်။
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ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်(Emergency Plan)
၉။

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်

(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရာမှ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်
ေဘးအန္တရာယ်များမှာ ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်း၊ မေတာ်တဆမှုများနှင့် ေပါ့ဆမှုများေက
ြ ာင့်
ယမ်းများ ထားသိုသုံးစွဲရာမှ ေပါက်ကွဲ ြခင်း၊ ေထာက်တိုင်များခိုင်ခန့်မှု မရှိပါက အင်းအမိုးနှင့် နံရံများ
ြပိုကျခ
ြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေြမစာပုံများပ
ြ ိုကျခ
ြ င်း၊ ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက် ြခင်းစသည်ြဖင့် အသက်
အန္တရာယ် ြဖစ်ေစနိုင်သည့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်များ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည့်
သဘာဝေဘးန္တရာယ်များမှာ
စီးဆင်းဝင်ေရာက်နိုင်ြခင်း၊

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းစဥ်

ေလးပင်အင်းများအတွင်း

ငလျင်ေဘးအန္တရာယ်များေက
ြ ာင့်

ပင်မဆင်းတွင်းနှင့်

မိုးေရများ
ေမ
ြ ေအာက်

လိှုဏ်ေခါင်း ြပိုကျခ
ြ င်းနှင့် ေတာမီးေလာင်၍ မီးေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင် ြခင်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်များနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် လုပ်ငန်း
ခွင်အတွင်း လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကုံေတွ့ပါက လိုက်နာရမည့်
စည်းကမ်းများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား
ေဟာေပ
ြ ာေဆွးေနွး ြခင်း၊

လုပ်ငန်းဌာနများအလိုက်

ဝတ်စုံြပည့်ဝတ်ဆင်ကာ

မီးြငိမ်းသတ် ြခင်း၊

အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများဖ
ြ စ်ေသာ ေရှးဦးသူနာပ
ြ ု ြပုစုနည်းများနှင့်
အသက်ကယ်နည်းတို့အား ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့် ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လိုက်နာ
ရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ဝန်ထမ်းများ သိရှိေစရန် ေက
ြ ာ်ညာသင်ပုန်းတွင် ကပ်ထားခ
ြ င်းများ
ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်၊ သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကာကွယ်ေရးနှင့်
အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့အား တာဝန်ခံ၊
လုပ်ငန်းဌာနများမှ ကီး ြကပ်ေရးမှူးများ၊ လ/ထကီး ြကပ်ေရးမှူးများနှင့် ဖွဲ့စည်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းြခင်း
(က) ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့် သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား
လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ်များ
ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက်
ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့များ
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(၁) လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်နှင့်သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအဖွဲ့
မန်ေနဂျာ

အဖွဲ့ေခါင်းေဆာင်

(၁)ဦး

ထုတ်လုပ်ေရးတာဝန်ခံ(တူးေဖာ်ေရး) အဖွဲ့ဝင်

(၁)ဦး

တာဝန်ခံ(စက်မှု)

အဖွဲ့ဝင်

(၁)ဦး

တာဝန်ခံ(လျှပ်စစ်)

အဖွဲ့ဝင်

(၁)ဦး

အင်းသားများ

အဖွဲ့ဝင်

(၅)ဦး

လ/ထမန်ေနဂျာ

အဖွဲ့ေခါင်းေဆာင်

(၁)ဦး

လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ

အဖွဲ့ဝင်

(၁)ဦး

လုံြခုံေရးမှူး

အဖွဲ့ဝင်

(၁)ဦး

(၂) အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့

လုပ်ငန်း ကီး ြကပ်

အဖွဲ့ဝင်

(၂)ဦး

အဆိုင်းမှူး

အဖွဲ့ဝင်

(၂)ဦး

လုံြခုံေရးဝန်ထမ်း

အဖွဲ့ဝင်

(၂)ဦး

ယာဥ်ေမာင်း

အဖွဲ့ဝင်

(၂)ဦး

ေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း
(ခ) လုပ်ငန်းခွင်

ေဘးအန္တရာယ် ကိုတင်ကာကွယ်ေရးနှင့်

သဘာဝေဘးအန္တရာယ်

ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ထားရှိမည့်လုပ်ငန်းများမှာ  လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကာကွယ်ေရးအတွက် လုပ်သားဝန်ထမ်းများ
အားလုံးအား လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်းများ ေပးထားပါမည်။
 လုပ်သားဝန်ထမ်းအားလုံး၏

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအရ

အန္တရာယ်

ကင်းရှင်းေရးသင်တန်းများကို ပို့ချေပးရန် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးနှင့် ကျန်းမာေရးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို တိုးချဲ့
အေကာင် အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။
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 လုပ်ငန်းခွင်အေနအထားအရ

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး

အတွက် ေဘးအန္တရာယ်သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ သိသာမ
ြ င်သာသည့် ေနရာများ တွင်
တပ်ဆင်ထားပါမည်။
 လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနည်းပါးေစရန် လုပ်ငန်းချိန်ကို လိုသည်ထက်
မပိုေအာင်တားမ
ြ စ် ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။
 လုပ်သားဝန်ထမ်းများအားလုံး လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရးအတွက် ေဘး
အန္တရာယ်ကာကွယ်ဝတ်စုံ(Personal Protective Equipment) (PPE)များ ဝတ်ဆင်
အသုံး ြပုေစပ
ြ ီး ပုံမှန်စစ်ေဆးမှုများ ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။
 လုပ်ငန်းဌာနများအားလုံးတွင် (First Aid Kid) ြကက်ေြခနီ ေဆးပုံးများ ထားရှိ ပါ
သည်။
 သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့်ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ
အား စီမံချက်များေရးဆွဲ စီမံထားခ
ြ င်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်
ေသာ ပစ္စည်းကရိယာများစုေဆာင်းထားခ
ြ င်း၊ အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရး ေဆာင်ရွက်
ရမည့်လုပ်ငန်းများဖ
ြ စ်ေသာ ေရှးဦးသူနာပ
ြ ု ြပုစုနည်းများနှင့် အသက်ကယ်နည်း
တို့အား ဇာတ်တိုက်ေလ့ကျင့် သင် ြကားေပးထားပါသည်။
 လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မီးေလာင်နိုင်သည့် အမိှုက်များကို အချိန်မှန်မှန် ဖယ်ရှား
ရှင်းလင်းထားပါမည်။
 မီးေလာင်လွယ်ေသာ ဒီဇယ်ဆီေလှာင်ကန်အား အခ
ြ ားအေဆာက်အဦး များနှင့်
ေပ(၃၀၀)နှင့်အထက်အကွာအေဝးတွင်

စနစ်တကျ

သိုေလှာင်

သိမ်းဆည်း

ထားပါမည်။ ဆီသိုေလှာင်ရုံအား ေပ(၃၀)အကွာ ပတ်လည်အား သံစည်းရိုးကာရံထား
ပါမည်။ အလှည့်ကျလုံြခုံေရးဝန်ထမ်းများ ေစာင့် ြကပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
 လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သတ်မှတ်ေနရာအလိုက် မီးသတ်ေဆးဗူးများ တပ်ဆင်ထားရှိ
ပါမည်။ အေရးေပါ်မီးြငိမ်းသတ်ရန် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မီးသတ်ေရပိုက်များ တပ်ဆင်
ထားပါမည်။
 ဝန်ထမ်းများအား အေခ
ြ ခံမီးသတ်သင်တန်းများ ပို့ချထားပါသည်။
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 မီးေလာင်နိုင်သည့် ပစ္စည်းများသိုေလှာင်ထားသည့်ေနရာများနှင့် သိသာထင်ရှားသည့်
ေနရာများတွင်

(မီးသတိ ြပု၊

ေဆးလိပ်မေသာက်ရ)

အစရှိသည့်

မီးသတိေပး

ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ထားရှိပါသည်။
 မီးသတ်ေဆးဗူးများ၊ မီးသတ်ေရကန်များ၊ မီးသတ်ပိုက်များ၊ သဲပုံများ ကိုတင် စီမံထား
ရှိ ပါမည်။
 လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းြပီး

ကျန်းမာေရးနှင့်ညီညွှတ်ေကာင်းမွန်ေသာ

လုပ်ငန်းခွင်ြဖစ်ေစေရးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည့် အေခ
ြ
အေနများအား ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်၍ မဖ
ြ စ်ခင် ကိုတင် ကာကွယ်မှုများ ြပုလုပ် ထားပါ
မည်။
 မေတာ်တဆမှုြဖစ်ပွားပါက အေက
ြ ာင်းရင်းကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ် ြပီး ေနာင်အလားတူ
မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစေရး ကိုတင်ကာကွယ်မှုများ စီမံေဆာင်ရွက်ထားရှိပါမည်။

အေရးေပါ်အေခ
ြ အေနတွင် တုန့်ြပန်ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်
(ဂ)

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း

အေရးေပါ်အေခ
ြ အေနဖ
ြ စ်ေပါ်လာပါက

ေအာက်ပါအတိုင်း

စီမံချက်များချမှတ် ြပီး ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည် လုပ်ငန်ခွင်အတွင်း အေရးေပါ်အေခ
ြ အေနဖ
ြ စ်ေပါ်လာပါက ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်း
များ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် အေရးအေပါ်ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ထား ပါသည်။
 အေရးေပါ်အေခ
ြ အေနတွင်

ဝန်ထမ်းများကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ

လုပ်ေဆာင်

နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများအား အေခ
ြ ခံေရှးဦးသူနာပ
ြ ုစုြခင်း သင်တန်းများ ပို့ချေပးထား
ပါမည်။
 အေရးေပါ်ဖ
ြ စ်ေပါ်လာပါက အချိန်မှီ အနီးဆုံးေဆးေပးခန်း၊ ေဆးရုံ အစရှိ သည်တို့
အမ
ြ န်ဆုံးပို့ေဆာင်သွားနိုင်ရန် (Emergency Response Exercise) ကိုတင်
ဇာတ်တိုက် ေလ့ကျင့်မှုများ ြပုလုပ်ေဆာင်ရွက် ထားပါမည်။
 သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်လာပါက အေရးေပါ်ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းများ
ေဆာင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ေသာပစ္စည်းများ စုေဆာင်း ထားပါမည်။
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ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်း
(ဃ) သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းအား ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း တူးေဖာ်မည်
ြဖစ်၍ ေမ
ြ ေအာက်ေလပ
ြ တ်ေတာက်ပါက တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ေနေသာ
အင်းသားမူးေမ့ြခင်းနှင့် အသက်ရှုံးဆုံး ြခင်းစသည့် ြဖင့် ေဘးအန္တရာယ်များ ကုံေတွ့
နိုင်ပါသည်။
 ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ

တူးေဖာ်ရာတွင်

အင်း

လုပ်သားများ ေမ
ြ ေအာက်ေလရရှိေရးအတွက် အဲယားကွန်ပရက်စာနှင့် (၂)လက်မ
သံပိုက်များအား ေလဗားများ တပ်ဆင်၍ ေရာက်ရှိသည့် အနက်အထိ တပ်ဆင်
ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။
 ေလမှုတ်စက်(Air Blower)တပ်ဆင်ထားသည့် (၆)လက်မအချင်းရှိ ပိုက်ေပျာ့ များအား
ယမ်းခွဲြပီး ယမ်းေငွ့များ ရှင်းလင်းရန်နှင့် ေမ
ြ ေအာက်ေလေပးရန် တပ်ဆင်ထား
ပါမည်။
 အထက်ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအား ေလဆန်တွင်း(Rise)များ ေဖာက်၍ သဘာဝ
ေလအဝင်ထွက်ရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။
 ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်းမွန်မှု အေခ
ြ အေန
များအား အဆိုင်းေခါင်းေဆာင်များမှ စကားေပ
ြ ာစက် ြဖင့်များဖ
ြ င့် (၁၅)မိနစ် တစ် ကိမ်
စက်မှုတာဝန်ခံနှင့် အဆိုင်းတာဝန်ကျ စက်မှုကျွမ်းကျင်ထံ ဆက်သွယ် သတင်း
ပို့ပါမည်။ ဆက်သွယ်ေရးလိုင်းအား ကိုးလိုင်းြဖင့်လည်း အရန်တပ်ဆင် ထားပါမည်။
အေရးေပါ်လိုအပ်ပါက ဆက်သားများ ေစလွှတ်၍ အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရး
အဖွဲ့အား ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အုပ်ချုပ်မှုရုံးရှိ ပင်မ ဆက်သွယ်ေရး
ဝန်ထမ်းမှလည်း သက်ဆိုင်ရာသို့ အေရးေပါ် အေခ
ြ အေနများအား သတင်းပို့မည်
ြဖစ်ပါသည်။
 ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေနရာသတ်မှတ်၍ ေလပ
ြ တ်ေတာက်ြခင်း ြဖစ်ပါ
က အသုံးြပုနိုင်ရန် အေရးေပါ်အသက်ကယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ထားရှိေပးမည်
ြဖစ်ြပီး၊ ၎င်းပစ္စည်းများအသုံးြပုရန် အဆိုင်းမှူးများနှင့် လက်ေထာက် အဆိုင်းမှူးများ
အား ေလ့ကျင့်သင် ြကားေပးထားမည် ြဖစ်ပါသည်။
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ေဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများ ထားသိုမည့် အစီအစဥ်နှင့် ေဘးအန္တရာယ် မဖ
ြ စ်ေစေရး
ေဆာင်ရွက်ထားမည့် အစီအစဥ်
(င)

လုပ်ကွက်အတွင်း အသုံးြပုေနေသာ ေဘးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းများမှာ ေလာင်စာဆီနှင့်
ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြဖစ်ပါသည်။

ေလာင်စာဆီထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့်ေဘးအန္တရာယ်မ ြဖစ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ထားမည့်အစီ
အစဥ်များ
(င.၁) ဆီသိုေလှာင်ကန်အား လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့်အင်းများနှင့် ဝန်ထမ်းေနအိမ်များ
နှင့် (၃၀၀-၅၀၀)ေပခန့် အကွာတွင် တည်ေဆာက်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆီ
ေလှာင်ကန်မှာ သံကန်(၄'x၄'x၄') ြဖစ် ြပီး၊ (၂)ေပအမ
ြ င့် အုတ်ဘိနပ်များနှင့် သံဖရိမ်
ေပါ် တင်ထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလာင်စာဆီ ေပါက်ကျယိုဖိတ်မှု ရှိပါက စုပ်ယူနိုင်
သည့် သဲနှင့်ဖွဲ ြပာများကို ေလာင်စာဆီကန်၏ ေအာက်တွင် (၁)ေပထု အုတ်
ေဘာင်ခတ်၍ ခင်းထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်မှ ေပ(၃၀)ပတ်လည်တွင်
သံဆူး ကိုးများ ကားရံထားပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန်ထားရှိသည့်ြခံအတွင်း မီးသတ်
ဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း မီးသတ်ေဆးဗူးများ၊ မီးချိတ်၊ မီးကပ်နှင့်
ေရဂါလံ(၈၀၀)ဆန့် အုတ်ေရကန် (၈'x၄'x၄') ထားရှိ ထားပါသည်။ ေဆးလိပ်
မေသာက်ရ၊ မီးေဘးအန္တရာယ်ရှိသည် စသည်ြဖင့် သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များအား
ချိတ်ဆွဲထားပါသည်။ ဆီေလှာင်ကန် ြခံအတွငး် လုံြခုံေရးကင်းတဲ တည်ေဆာက်
ထားပ
ြ ီး၊ အဆိုင်း(၃)ဆိုင်းစနစ်ြဖင့် လုံြခုံေရးဝန်ထမ်းများမှ ေစာင့် ြကပ် စစ်ေဆးမည်
ြဖစ်ပါသည်။ ဆီသိုေလှာင်ရုံဝန်ထမ်းများအား ြမို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွင် မီးြငိမ်းသတ်
ေရးသင်တန်းများ တက်ေရာက်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထားသိုမည့်အစီအစဥ်နှင့်ေဘးအန္တရာယ်မြဖစ်ေစေရးေဆာင်ရွက်
ထားမည့်အစီအစဥ်များ
(င.၂) ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်

သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၊

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(် TPK-104)တွင်

ေရွှအေသးစား

သုံးစွဲသည့်ကုန် ြကမ်းနှင့်

အရင်း

အမ
ြ စ်များမှာ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ြဖစ်ပါသည်။ အသုံး ြပုသည့် ယမ်းနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ Emulsion (60mm), Cordtex Fuse, Deto- nationg
Relay, Primer CE Type, Ammonium Nitrate တို့ ြဖစ်ပါ သည်။ တစ်နှစ်လျှင်
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ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (Emulsion + Ammonium Nitrate) (၆)တန်ခန့် အသုံး
ြပုေနခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သပိတ်ကျင်းြမို့၊ အမှတ(် ၂)
စစ်အေခ
ြ ခံေလ့ကျင့်ေရးတပ်ရှိ ယမ်းတိုက်တွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်း သိုေလှာင်
သိမ်းဆည်းထားခ
ြ င်း

ြဖစ်ပါသည်။

လိုအပ်သည့်ယမ်းများအား

တစ်ပတ်လျှင်

တစ် ကိမ်ထုတ်ယူ၍ TPK-105 လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ယာယီယမ်းတိုက်တွင် သိုေလှာင်
သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိုေလှာင်သုံးစွဲမှု အေခ
ြ
အေနများအား ကာကွယ်ေရးပစ္စည်းစက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူများမှ (၆)လ၊ တစ် ကိမ်
လာေရာက် စစ်ေဆးလျှက် ရှိပါသည်။
အများပ
ြ ည်သူနှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေနွးြခင်း
၁၀။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသမှ ေဒသခံြပည်သူများ၊ ရပ်မိရပ်ဘများနှင့် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ
များ ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများမှ ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးေဆာင်ရွက်ထားရှိမှု၊
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးကိစ္စရပ်များတွင် ကုမ္ပဏီမှ ကူညီပံ့ပိုးေနမှုအစီအစဥ်များ၊ လစဥ်ပုံမှန် ေဒသဖွံ့
ြဖိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ေနမှုများ၊ ေကျးရွာြခင်းဆက်လမ်းများအား နှစ်စဥ်မိုးရာသီမတိုင်မီ
ြပုပ
ြ င်ေပးေနမှုများ၊ အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားေရးတွင် ေဒသခံများအား ဦးစားေပးခန့်ထားမှု၊ လက်ရှိ
ကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ေဒသခံဝန်ထမ်း၊ ဝန်ထမ်းမိသားစုများအား ကျန်းမာေရး၊
ပညာေရးနှင့် သက်သာေချာင်ချိေရးေထာက်ပံ့ေပးမှုအေခ
ြ အေနများအား ရှင်းလင်းေြပာက
ြ ားခဲ့ပါ
သည်။ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)အတွင်း ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်၊ လက်ရှိ ပတ်ဝန်း
ကျင်အေခ
ြ အေန၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လိုက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်သည့်
အေခ
ြ အေနများ၊

ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက်

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊

ထိခိုက်မှုများအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း
များေဆာင်ရွက်ရန် ရန်ပုံေငွထားရှိေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ကုမ္ပဏီမှ လိုက်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ
ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည့်အေခ
ြ အေနများအား

ရှင်းလင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။

ေဒသခံြပည်သူများမှ

လည်း၊ ၎င်းတို့ေဒသတွင် ကုမ္ပဏီမှ စီမံကိန်းများ လာေရာက်ေဆာင်ရွက်သည့်အတွက် ေဒသခံများ
အလုပ်အကိုင်များ ရရှိေစပ
ြ ီး၊ စီးပွားေရးအေထာက်အကူများ ရရှိပါေက
ြ ာင်း၊ ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်း
များအဖ
ြ စ် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးကိစ္စများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရးကိစ္စရပ်များတွင်
ပါဝင်ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးေနသည့်အတွက် ေဒသတွင်အကျိုးေကျးဇူးများစွာရရှိပါေက
ြ ာင်း၊ လုပ်ငန်း
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များေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်
အစီအစဥ်များ

ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ

ချပ
ြ ေဆွးေနွးေပးသည့်အတွက်

ေကျးဇူးတင်ပါေက
ြ ာင်းနှင့်

ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများအား အကျိုးတူဖက်စား တူးေဖာ်လိုေ ြကာင်း ေဆွးေနွး ေပ
ြ ာက
ြ ားခဲ့ပါသည်။
ေဒသခံများ၊ ရပ်မိရပ်ဘများနှင့် ေဆွးေနွးညှိနိှုင်းမှုများအရ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ေဒသဖွံ့ေရး လုပ်ငန်း
များ ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ညှိနိှုင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ေဒသခံများနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွး ေနွးမှုမှတ်တမ်း
ဓာတ်ပုံများနှင့် တက်ေရာက်သည့်စာရင်းအား ေနာက်ဆက်(င)ြဖင့် ပူးတွဲတင် ြပအပ်ပါသည်။
 ဖက်ရှည်ေကျးရွာေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးနှင့်လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊
 ဝက်ေသေကျးရွာ၊ ဘက်စုံဖွံ့ြဖိုးေရးကိစ္စများတွင် ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊
 အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊ အုပ်ချုပ်ေရးမှူးရုံး တည်ေဆာက်မှုတွင် ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊
 ဖက်ရှည်ေကျးရွာ၊ သုခဘုံ ေသွးစည်းလုံးမှုနာမှုကူညီေရးအသင်း၊ ဆီဂါလံ(၂၀)လစဥ်လှူဒါန်း
ေပးရန်၊
 ေဒသခံအလုပ်သမားများ ဦးစားေပးခန့်ထားရန်နှင့် ေဒသခံများနှင့်အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနမှု
လုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ့ေဆာင်ရွက်ရန်၊
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးြခင်းနှင့်ရန်ပုံေငွလျာထားချက်
၁၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊

ေစာင့် ြကပ်

ြကည့်ရှု

စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊

ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရး၊ စိန်းလန်းစိုေြပေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ရန်
အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူြပုအဖွဲ့အား မန်ေနဂျာ၊ လုပ်ငန်း ကီး
ြကပ်များနှင့် အင်းအလိုက်တာဝန်ခံများဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု
စစ်ေဆး ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် လစဥ်ရန်ပုံေငွကျပ်(၆)သိန်းအား လျာထားေဆာင်ရွက်မည်
ြ ည့်အဝ
ြဖစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်သုံးစွဲသည့်အခါ ရန်ပုံေငွ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ အပ
တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးသည့် အချက်အလက်များအား
ဝန် ကးီ ဌာနသို့ (၆)လ တစ် ကိမ် ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပမည် ြဖစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှု
ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များအား တင်ြပ အပ်ပါ
သည်။
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ေရအရင်းအမ
ြ စ်သုံးစွဲမှု
(က) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(TPK-104)အတွင်း ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ ထွက်ရှိ
ေသာ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများမှာ pH-7.5 , Total Suspended Solid-12
mg/lit , နှင့် Iron(Fe) & Metal Impurities ပါဝင်မှု နည်းပါးသည်အ
့ တွက် အင်း
အနီး တည်ေဆာက်ထားေသာ သံကန်(၈'x၄'x၄')အတွင်း ထည့်၍ ဝန်ထမ်းများ
အေထွေထွသုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံးြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ အေထွေထွသုံးေရ သုံးစွဲသည့်
ေရအရင်းအမ
ြ စ်ြဖစ်ေသာ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)မှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက် စိမ့်
ထွက်ေရများအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။

စစ်ေဆးမည့်
ကာလ

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊
မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့် မိုင်းပိတ်သိမ်း ြပီးကာလတစ်ခုထိ
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။

ေနရာ

ေလးပင်အင်း(Shweya-2) (Latitude: 22°44'55.57"N, Longitude: 96° 6'5.50"E)၊

အကိမ်

တစ်ပတ်တစ် ကိမ် - pH,
သုးံ လတစ် ကိမ်- pH, Fe(mg/lit),

Copper (mg/lit),
Lead(mg/lit), Zinc (mg/lit)
(၆)လတစ် ကိမ် - 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)

တာဝန်ယူမည့်ဌာန ေစာင့် ြကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့
တာဝန်ခံအဖွဲ့

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့

အစီရင်ခံြခင်း

(၆)လ တစ် ကိမ်၊ ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပရန်

သတ်မှတ်ချက်

(၆)လ တစ် ကိမ် စမ်းသပ်မှုအား ISO လက်မှတ်ရ၊ Tech
Laboratory ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ေပးပို့ စမ်းသပ် ပါမည်။
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ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု
(ခ)

ယမ်းခွဲချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဂဟစနစ်များအေပါ် ထိခိုက်
ေစနိုင်ေသာ ဆူညံသံများ ြဖစ်ေပါ် ေစနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင် အေခ
ြ
အေနတွင် ယမ်းခွဲချိန်၌ ေလးပင်အင်း(Shweya-2)အနီး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရ
ဆူညံသံမှာ(69.1)dB နှင့် တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာ ရှိပါသည်။ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှု
တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်

လာဒ်တီကျု၊

ေလာင်ဂျီကျုနှင့်

အကိမ်အေရအတွက်၊

Paramenters များမှာ စစ်ေဆးမည့်
ကာလ

ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊
လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်
သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်
ပါမည်။

ေနရာ

ေလးပင်အင်း(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 ရှိေစေရးအတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

အကိမ်

(၆)လတစ် ကိမ်တိုင်းတာ စစ်ေဆးပါမည်။

တာဝန်ယူမည့်ဌာန

ေစာင့် ြကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့

တာဝန်ခံအဖွဲ့

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့

အစီရင်ခံြခင်း

(၆)လ တစ် ကိမ်၊ ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပရန်

သတ်မှတ်ချက်

လုပ်ငန်းခွင် - (70)dB, ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(ေန့/ည)(55/45)dB
၊ ယမ်းခွဲချိန် တုန်ခါမှု - (0.02)ft/sec အတွင်း ရှိေစေရး
အတွက် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။

ေမ
ြ ေပါ်ေရအရည်အေသွး
(ဂ)

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေန တိုင်းတာစစ်ေဆးချိန်တွင် ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်
(TPK-104)အတွင်း ြဖတ်သန်းစီးဆင်းေသာ ေချာင်းေရနမူနာ(SW-2)အား လုပ်ကွက်မှ
ေတာင်ဘက်ေပ(၇၀၀)ခန့်အကွာတွင် ေကာက်ယူ စစ်ေဆးခဲ့ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ pH7.7 , Total Suspended Solid-37 mg/lit နှင့် Iron(Fe) & Metal Impurities
ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်
ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည်အရည်အေသွးအတွင်းရှိေ ြကာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။ ေစာင့် ြကပ်
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ြကည့်ရှု

စစ်ေဆးရာတွင်

ေမ
ြ ေပါ်ေရအရည်အေသွးအဖ
ြ စ်

လုပ်ကွက်အတွင်း

ြဖတ်သန်း စီးဆင်းသည့်ေချာင်းေရအရည်အေသွးအား ေစာင့် ြကပ် စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါ
သည်။
စစ်ေဆးမည့်

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊
သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများ၊ သတ္တ ုပိတ်သိမ်း ြပီး
ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ကာလ
ေနရာ

SW-2(TPK-104)လုပ်ကွက်နယ်ေြမမှြပင်ပသို့ စီးထွက်သည့်
ေချာင်းေရ (Latitude: 22°44'49.43"N, Longitude: 96° 5'49.93"E)၊
တစ်ပတ်တစ် ကိမ် - pH,

အကိမ် နှင့်
တိုင်းတာ စစ်ေဆး သုံးလတစ် ကိမ် - pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit), Lead
မည့် Parameters
(mg/lit), Zinc (mg/lit)
များ
(၆)လတစ် ကိမ် - 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

ေစာင့် ြကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့

တာဝန်ခံအဖွဲ့

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့

အစီရင်ခံြခင်း

(၆)လ တစ် ကိမ်၊ ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပရန်

သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်
အရည်အေသွး(ထုတလ
် တ
ွှ ်မှု)
လမ်းညွှန်ချက်၊ စွန့်ထုတ်အရည် အရည်အေသွးများအတိုင်း
လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ပါ မည်။

ေမ
ြ ေအာက်ေရအရည်အေသွး
(ဃ) ေမ
ြ ေအာက်ေရအရည်အေသွးအဖ
ြ စ် အေထွေထွသုံးေရအဖ
ြ စ်အသုံးြပုေသာ ေလးပင်
အင်း(Shweya-2)ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-2)အား တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ ြခင်း ြဖစ်
ပါသည်။ ထို့အတူလုပ်ကွက်တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းတည်ရှိေသာ TPK-105 လုပ်ကွက်
အတွင်းရှိ

လုပ်ငန်းသုံးေရအဖ
ြ စ်အသုံး ြပုေနသည့်

စိမ့်ထွက်ေရ(GW-1)များအားလည်း

ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းမှ

တိုင်းတာစစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။

ေမ
ြ ေအာက်ေရ
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အရည်အေသွးများမှာ pH(7.2-7.5), Total Suspended Solid(12-38)mg/lit နှင့်
Iron(Fe) & Metal Impurities ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပါးပ
ြ ီး၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရများမှာ
သန့်စင်မှုရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက်ေရစတင်စွန့်ထုတ်မည့် လိုက်နာ
မှတ်များနှင့် တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည့် အကိမ်၊ တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် Parameters
များမှာ စစ်ေဆးမည့်
ကာလ
ေနရာ

အကိမ် နှင့်
တိုင်းတာ
စစ်ေဆးမည့်
Parameters များ

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊
သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများ၊ သတ္တ ုပိတ်သိမ်း ြပီး
ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
TPK-104,ေမ
ြ ေအာက်ေရ(GW-2)စတင်စွန့်ထုတ်သည့် လိုက်
နာမှတ် - (Latitude: 22°44'55.57"N, Longitude: 96°
6'5.50"E)(Vertical Shaft-Shweya-2)
TPK-105, ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရစတင်စွန့်ထုတ်သည့် လိုက်
နာမှတ် - Latitude: 22°44'56.14"N, Longitude: 96°
6'13.26"E,(Old Adit),
တစ်ပတ်တစ် ကိမ် - pH, Fe(mg/lit),
သုံးလတစ် ကိမ် - pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit),
Lead (mg/lit), Zinc (mg/lit)
(၆)လတစ် ကိမ် - 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

ေစာင့် ြကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့

တာဝန်ခံအဖွဲ့

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့

အစီရင်ခံြခင်း

(၆)လ တစ် ကိမ်၊ ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပရန်

သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု)လမ်းညွှ
န် ချက်၊ စွန့်ထုတ်အရည် အရည်အေသွးများအတိုင်း လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ပါ မည်။
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ေလထုအရည်အေသွး
(င)

TPK-104 လုပ်ကွက်အတွင်း ေလထုညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် အဓိကအရင်းအမ
ြ စ်မှာ
လွန်ေဖာက်ြခင်း၊ ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပို့စုပုံြခင်း၊ ေလစက်၊ မီးစက်၊ ေဖာက်
စက် အစရှိသည့် စက်ပစ္စည်းများသုံးစွဲြခင်းတို့မှ ဓာတ်ေငွ့နှင့် အမှုန်အမွှားများ
ထွက်ရှိြပီး၊ ေလထုညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။ ယမ်းခွဲရာတွင် ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း
များအတွင်း ယမ်းခွဲြခင်း၊ ယမ်းပမာဏကန့်သတ်သုံးစွဲြခင်း၊ ေကျာက်အေနအထားအရ
လိုအပ်မှယမ်းခွဲ ြခင်း၊ ယမ်းေငွ့များအား သန့်စင်ေစေရးအတွက် ေလမှုတ်စက်များဖ
ြ င့်
မှုတ်ထုတ်သန့်စင်ြခင်း၊ ေလစက်၊ ေရစက်၊ ေဖာက်စက်များအား ေန့အချိန်တွင်သာ
အသုံး ြပုခ
ြ င်း၊ သတ္တ ုရိုင်းသယ်ပို့သည့်လမ်းတွင် ေရဖ
ြ န်း ြခင်း၊ ေကျာက်ခင်းလမ်း
ြပုလုပ်ထားခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေနတိုင်းတာ စစ်ေဆးရာတွင်
ေလထုအရည်အေသွးမှာ

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်

လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်အေသွးအတွင်း ရှိပါသည်။ လက်ရှိေလထု
အရည်အေသွးအား ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ေရးအတွက် ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည်
ြဖစ်ပါသည်။
စစ်ေဆးမည့်
ကာလ

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်း
ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့်
မိုးပိတ်သိမ်း ြပီးကာလများတွင်
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ေနရာ

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

အကိမ် နှင့်
တိုင်းတာ
စစ်ေဆးမည့်
Parameters များ

(၆) လတစ် ကိမ် တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။
တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့် Parameters များမှာ Carbon
Monoxide, Nitrogen Dioxide, Nitrous Oxide, PM10,
PM2.5 , SO2 နှင့် Hydrogen Cyanide ဓာတ်ေငွ့များအား
တိုင်းတာ စစ်ေဆးပါမည်။

တာဝန်ယူမည့်ဌာန

ေစာင့် ြကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့

တာဝန်ခံအဖွဲ့

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့

အစီရင်ခံြခင်း

(၆)လ တစ် ကိမ်၊ ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပရန်

သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွး(ထုတ်လတ
ွှ ်မှု)
လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် National Ambient Air Quality
Standards များနှင့် အညီ ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်
(စ)

ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)မှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ၊
ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ၊

အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရနှင့်

အေထွေထွသုံး

စွန့်ပစ်

ပစ္စည်းများ ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေက
ြ ာင့် ေရအရင်းအမ
ြ စ်များ ညစ်ညမ်း
ေစခ
ြ င်း၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သတ္တ ဝါမျိုးရင်းများအားအန္တရာယ် ြဖစ်ေစခ
ြ င်း၊ စွန့်ပစ်
ေကျာက်ပုံများ

နုန်းအနည်အနှစ်များတိုက်စား၍

ေရစီးေရလာပိတ်ဆို့ေစခ
ြ င်း၊

ေမ
ြ ထုညစ်ညမ်းေစခ
ြ င်းနှင့် စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများမှ ြမင်ကွင်းများ အကျည်းတန်
အရုပ်ဆးုိ ေစခ
ြ င်းတို့ ြဖစ်ေပါ်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည်
ြဖစ်ပါသည်။
စွန့်ပစ်ေကျာက်များေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်
(စ.၁) ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် တစ်ရက်လျှင် ေလးပင်အင်းများမှ စွန့်ပစ်ေကျာက်
(၆)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ် ြပီး လိှုဏ်ေခါင်းများ
အတွင်း

Backfilling

ြပုလုပ်ေနခ
ြ င်း

ြဖစ်ပါသည်။

စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ

အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ်ေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင့် သံေချးေကျာက်များ ြဖစ်ပါသည်။
သတ္တ ုေက
ြ ာများမေတွ့မီ

ထွက်ရှိေသာ

စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား

ထွက်ရှိသည့်

အင်းများအနီး ေမ
ြ ေနရာရှင်းလင်း၍ (၂၄ꞌx၁၆ꞌ)ေမ
ြ ေနရာတွင် စနစ်တကျ စုပုံ ထားပါ
သည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှုမှာ အင်း(၁)အင်းမှ (၁၀၀-၁၂၀)တန်ခန့် ထွက်ရှိ ြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအြမင့်မှာ (၈)ေပခန့် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ
ြပိုကျ တိုက်စားခ
ြ င်း မရှိေစေရးအတွက် ေလျာေစာက်(၆၀)ဒီဂရီထား၍ စုပုံထားခ
ြ င်း
ြဖစ်ြပီး၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံေဘးတွင် ေမ
ြ ာင်းများတူးေဖာ်ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်
များအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးရာတွင် စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စတင်စနွ ့်ထုတ်
သည့် လိုက်နာမှတ်များနှင့် ေရွှေ ြကာသို့မေရာက်မီ မိုင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် အသုံး ြပုရန်
စုပုံ ထားသည့် စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ အား စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ
(စ.၁.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်ကာလ
နှင့် ပိတ်သိမ်း ြပီးကာလများတွင် စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါသည်။
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စစ်ေဆးမည့်ေနရာ
(စ.၁.၂) စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စတင်စွန့်ပစ်မည့်လိုက်နာမှတ်များနှင့် စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ
တည်ရှိရာေနရာများအား စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။
 စွန့်ပစ်ေကျာက်များစတင်စွန့်ထုတ်မည့်လိုက်နာမှတ်များမှာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ စတင်
စွန့်ထုတ်သည့်ေနရာလိုက်နာမှတ်များမှာ 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 ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ
တူးေဖာ်ြပီး ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ြဖင့် အင်း
အတွင်း ြပန်လည် ြဖည့်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်
 စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများအား အင်းများအနီးတွင် စုပုံထားခ
ေကျာက်ပုံများ မိုးကာလမိုးေရတိုက်စား၍ နုန်းအနည်အနှစ်များ ထွက်ရှိြပီး ေရစီး
ေရလာပိတ်ဆို့ ြခင်း၊ ေမ
ြ ဆီလွှာညစ်ညမ်း ြခင်း တို့ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ နုန်းအနည်
အနှစ်များ စတင်စွန့်ထုတ်သည်လ
့ ိုက်နာမှတ်များအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆး
မည် ြဖစ်ပါသည်။ နုန်းအနည်အနှစ်များ စတင်စွန့်ထုတ်မည့် လိုက်နာမှတ်များမှာ
နုန်းအနည်အနှစ်များစတင်စွန့်ထုတ်မည့်လိုက်နာမှတ်များမှာ

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 (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု-ံ ၃)၊ Latitude: 22°44'
57.30"N. Longitude: 96°6'5.55"E (စွန့်ပစ် ေကျာက်ပု-ံ ၄)၊ Latitude: 22°44'
56.15"N. Longitude: 96°6'5.44"E (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု-ံ ၅)၊ Latitude: 22°44'
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57.30"N. Longitude: 96°6'5.55"E (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပု-ံ ၆)၊ Latitude: 22°44'
56.15"N. Longitude: 96° 6'5.44"E (စွန့်ပစ်ေကျာက်ပ-ုံ ၇)တို့ြဖစ်ပါသည်။
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် Parameters များ
(စ.၁.၃) စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား သတ္တ ုအညစ်အေက
ြ း(Metal Impurities)များ ြဖစ် ေသာ
ခဲ(Pb)၊ ကန့်(S)၊ ေက
ြ းနီ(Cu)၊ သွပ်(Zn)၊ သံ(Fe)၊ နီကယ်(Ni)၊ အာဆင်းနစ်(As)
ပါဝင်မှုများနှင့် ြဒပ်ေပါင်းများအား စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်း
(စ.၁.၄)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကီး ြကပ်၍ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆး
ေရးအဖွဲ့နှင့် အင်း ကီး ြကပ်များမှ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
ထွက်ရှိမှုများအား မှတ်တမ်း ြပုစုြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား အစီရင်ခံတင်ြပ
၍ အတည် ြပုချက် ြဖင့် ြပုပ
ြ င်ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း
(စ.၁.၅)စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများပ
ြ ိုကျခ
ြ င်း၊ တိုက်စားခ
ြ င်းမရှိေစေရးအတွက် ေကျာက်ပုံ ေဘး
နံရံများအား ေလျာေစာက်များပ
ြ ုလုပ်၍ အဆင့်များေဖာ်ြပီး အမ
ြ င့်သတ်မှတ် စုပုံ
ထားပါမည်။ ေကျာက်ပုံပတ်လည်တွင် ေမ
ြ ာင်းများ တူးေဖာ်ထားပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း
ချိန် ပင်မဆင်းတွင်းများ ြဖည့်ြပီး စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံ စုပုံသည့် ေနရာအား ရှင်းလင်း၍
အေပါ်ယံေြမများ

ဖုံးအုပ်ကာ

အစားထိုးအပင်များ

စိုက်ပျိုးပါမည်။

စွန့်ပစ်

ေကျာက်များအား (၆)လတစ် ကိမ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်၍ သတ္တ ု ပါဝင်ေပါင်းစပ်မှု
အေနအထားအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။
ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်
(စ.၂) ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် တူးေဖာ်ေနေသာ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya-2)မှ
ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း(Shwe Ya-2)မှ
တစ်ရက်လျှင် ပျှမ်းမျှ(၅၀၀)ဂါလံခန့် ထွက်ရှိေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုမှ
ေလးပင်အင်းမှ ထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်ေရများမှာ အမျိိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် စံချိန်စံညွှန်းများ
အတွင်းရှိ ြပီး၊

ညစ်ညမ်းမှုမရှိေ ြကာင်း

ေတွ့ရှိရပါသည်။

ေမ
ြ ေအာက်ေရများကို
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ြပင်ပသို့ ေစလွှတ်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ၊ ေလးပင်အင်းအနီးတွင် သံကန်(၄ꞌx၈ꞌx၄ꞌ) တည်
ေဆာက်၍ သိုေလှာင် ြပီး၊ ဝန်ထမ်းများချိုးေရသုံးေရနှင့် စက်ပစ္စည်းများအေအးခံေရ
အဖ
ြ စ် အသုံး ြပုေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ
(စ.၂.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အ ကို
ကာလများတွင် စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါသည်။
စစ်ေဆးမည့်ေနရာ
(စ.၂.၂) ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ စတင်စွန့်ထုတ်သည့်
လိုက်နာမှတ်မှာ Latitude: 22°44' 55.53"N, Longitude: 96°6'5.51"E (Vertical
Shaft 2, Shweya-2) ြဖစ်ပါသည်။
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် Parameters များ
(စ.၂.၃) ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရအား (၆)လ တစ် ကိမ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။
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
ြဖစ်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်း
(စ.၂.၄)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကီး ြကပ်၍ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆး
ေရးအဖွဲ့နှင့် အင်း ကီး ြကပ်များမှ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက် စိမ့်ထွက်
ေရများအား မှတ်တမ်းြပုစုြခင်း၊ (၆)လတစ် ကိမ် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့် ဓာတ်ခွဲ
အေဖ
ြ များအား စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေကာ်မတီသို့ လစဥ် တင်ြပ
အစီရင်ခံ ြခင်းတို့ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း
(စ.၂.၅) ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ အရည်အေသွးအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်
အေသွး(ထုတ်လွှတ်မ)ှု လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် အရည်အေသွးအတွင်း ရှိမရှိ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။ pH, Total solid , Metal Impurities များ
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သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းထက်ေကျာ်လွန်ပါ ဖိသိပ် ေလမှုတ်သွင်း၊ pH ထိန်းချုပ် ြခင်းများ
ြပုလုပ်၍ ေပျာ်ဝင်အညစ်အေက
ြ းများနှင့် နုံးအနည်အနှစ်များ အနည်ထိုင်ေစပ
ြ ီး၊
သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများအတွင်း ရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
(စ.၃) အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား (၆'x၆'x၃')ေမ
ြ ကျင်းများတူး၍ အေခ
ြ ာက်ခံ
ြခင်းနှင့် မီးရိှု့ဖျက်စီး ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ အေထွေထွ သုံးစွန့်ပစ်
ပစ္စည်းစွန့်ပစ်သည့်ေ ြမကျင်းအား ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းနှင့် စားဖိုေဆာင်အနီးတွင် ြပုလုပ်
ထားပါမည်။ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအထဲမှ ပလပ်စတစ်ဗူးခွံ၊ ပလပ်စတစ်၊
စက္က ူကဒ်ပုံး၊ စက္က ူများအား သီးြခားစုစည်း၍ ဝယ်လက်သို့ ြပန်လည် ေရာင်းချမည်
ြ အေနများအား
ြဖစ်ပါသည်။ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်သည့်စနစ်၊ အေခ
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့မှ
ေဆာင်ရွက်ြပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးေကာ်မတီသို့ လစဥ်အစီရင်ခံ တင်ြပ
ပါမည်။
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ
(စ.၃.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အ ကို
ကာလများတွင် စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါသည်။
စစ်ေဆးမည့်ေနရာ
(စ.၃.၂)

အေထွေထွသုံး

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း(အမိှုက်)ကန်

(Latitude:

22°44'59.93"N,

Longitude : 96° 6'3.75"E)
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အချက်များ
(စ.၃.၃) ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း အမိှုက်များ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်မှု ရှိေစရန် စစ်ေဆး ြကပ်မတ်
မည် ြဖစ်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်း
(စ.၃.၄)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကီး ြကပ်၍ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆး
ေရးအဖွဲ့နှင့် အင်း ကီး ြကပ်များမှ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
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အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း
(စ.၃.၅) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေက
ြ ာင့် မီးေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်း၊ လုပ်ကွက်အတွင်း
အမိှုက်များ ပျံ့နှံ့၍ ညစ်ညမ်းေစခ
ြ င်း တို့ မရှိေစရန်အတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရန် ြကပ်မတ်ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ
(စ.၄) ဝန်ထမ်းများ ချိုးေရအသုံး ြပုရာမှ ထွက်ရှိေသာ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ ထွက်ရှိမှုမှာ
တစ်ရက်လျှင်(၄၀၀)ဂါလံခန့် ြဖစ်ပါသည်။ ချိုးေရသုံးေရမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ
များအား အုတ်ေရကန်၏ အေရှ့ဘက် ေပ(၁၂၀)ခန့်အကွာတွင်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရ
အနည်ထိုင်ကန်သို့ေပးပို့၍

ေရက
ြ ည်များအား

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းသယ်ယူသည့်

လမ်းေက
ြ ာင်းအား ေရဖျန်းရာနှင့် ပျိုးခ
ြ ံရှိပျိုးပင်များ ေရေလာင်းရာတွင် အသုံး ြပုခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ
(စ.၄.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အ ကို
ကာလများတွင် စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါသည်။
စစ်ေဆးမည့်ေနရာ
(စ.၄.၂) အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ စတင်စွန့်ထုတ်သည့်လိုက်နာမှတ် Latitude: 22°44'
58.37"N, Longitude: 96°6'5.00"E(အေထွေထွသုံးအုတ်ေရကန်အနီးေရေမ
ြ ာင်း)
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် Parameters များ
(စ.၄.၃) ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ ညစ်ညမ်းပါက အေထွေထွသုံး စွန့်ပစ်ေရများအားလည်း
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် စစ်ေဆးပါမည်။ 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 ြဖစ်ပါသည်။
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အဖွဲ့အစည်း
(စ.၄.၄)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကီး ြကပ်၍ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆး
ေရးအဖွဲ့နှင့် အင်း ကီး ြကပ်များမှ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ စွန့်ပစ်မှုအေခ
ြ အေနအား
စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။
အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း
(စ.၄.၅) အေထွေထွသုံးေရအဖ
ြ စ် အသုံးြပုသည့် ေလးပင်အင်း(ေရွှရတူး)မှ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်
ထွက်ေရများ ညစ်ညမ်းပါက အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ေရ အရည်အေသွးများအား
စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။ အရည်အေသွးများမှာ

pH, Total solid , Metal

Impurities များ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းထက်ေကျာ်လွန်ပါ ဖိသိပ် ေလမှုတ်သွင်း၊ pH
ထိန်းချုပ်ြခင်းများ ြပုလုပ်၍ ေပျာ်ဝင်အညစ်အေက
ြ းများနှင့် နုံးအနည်အနှစ်များ
အနည်ထိုင်ေစပ
ြ ီး၊ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများအတွင်း ရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
အခိုးအေငွ့
(စ.၅) ေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းသာ ေဆာင်ရွက်
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ြပီး၊ တူးေဖာ်ရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-105)
အတွင်း တည်ေဆာက်ထားသည့် အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင်စက်ရုံနှင့် ေရွှသန့်စင်စက်ရုံသို့
ေပးပို့၍

ေရွှစင်ထုတယ
် ူြခင်း

ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား

ြဖစ်ပါသည်။

ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)အတွင်း

ကိတ်ခွဲြခင်း၊ အမှုန့် ကိတ်ြခင်း၊ အမ
ြ ှုပ်ေဖာ်သန့်စင် ြခင်း၊

သတ္တ ုသန့်စင်များအား မီးဖုတ်ြခင်း၊ ေရွှစင်ထုတ်ယူ ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
မရှိသြဖင့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိြခင်းမရှိပါ။ ယမ်းခွဲရာတွင်အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိ
ေသာ်လည်း ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ၊ ယမ်းခွဲမှုအ ကိမ်အေရအတွက်နှင့် ယမ်းခွဲရာတွင်
အနက်ေပ (၁၆၀)နှင့် အထက်ရှိ မျက်နှာ ြပင်ဖွင့်၍ တူးေဖာ်ေနေသာ ေမ
ြ ေအာက်
လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ယမ်းခွဲ ြခင်းနှင့် ေလစက်များဖ
ြ င့် မှုတ်ထုတ်ြခင်းတို့ေ ြကာင့်
ေလထု ညစ်ညမ်းေစသည့် အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှု မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာစစ်ေဆးမှုများအရလည်း ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊
ကာဗွန်မိုေနာက်ဆိုဒ်၊ ဆာလ်ဖာဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ဓာတ်ေငွ့များ ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသား
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ေလထုအရည်
အေသွး ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
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ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးခ
ြ င်း
(ဆ) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၌ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းများသာ ေဆာင်ရွက်ြခင်း
ြဖစ်ြပီး၊ ဓာတ်ေဆးများ သုံးစွဲမှုမရှိပါ။ ေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
များအေနဖ
ြ င့် မီးစက်၊ ေလစက်၊ ေရစုပ်စက်များတွင် အသုံးြပုေသာ စက်သုံးဆီ
ေဟာင်းများနှင့် ယမ်းထုတ်ပိုးပစ္စည်းများသာ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ
ေက
ြ ာင့် ြဖစ်နိုင်ေချရှိေသာ ထိခိုက်မှုများမှာ ေမ
ြ ဆီလွှာညစ်ညမ်း ြခင်း၊ ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊
ေမ
ြ ေအာက်ေရများညစ်ညမ်း ြခင်း၊ မီးေဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင် ြခင်း၊ လူမှုဝန်းကျင်
နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအား အန္တရာယ်ြဖစ်ေစခ
ြ င်း တို့ြဖစ်ပါသည်။
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်ကာလ
(ဆ.၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့်
ပိတ်သိမ်း ြပီးကာလများတွင် အန္တရာယ် ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု
ပမာဏနှင့် စွန့်ပစ်မှုအေခ
ြ အေနများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်
နိုင်မှုအေခ
ြ အေနများအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။
စစ်ေဆးမည့်ေနရာ
(ဆ.၂) အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိနိုင်သည့် ယမ်းတိုက်၊ စက်ပစ္စည်း
များ အသုံးြပုသည့်ေနရာများ၊ ဆီသိုေလှာင်ရုံ၊ အေထွေထွသုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်
ပစ်သည့်ေနရာများအား ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။
ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အ ကိမ်ေရ
(ဆ.၃) အပတ်စဥ် စစ်ေဆးပါမည်။
အဖွဲ့အစည်း
(ဆ.၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကီး ြကပ်၍ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆး
ေရးအဖွဲ့နှင့် ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထားသိုသုံးစွဲသည့် လုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်း
များဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှုများအား မှတ်တမ်း
ြပုစုြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများအား အစီရင်ခံတင်ြပ ၍ အတည်ြပုချက်ြဖင့်
ြပုပ
ြ င်ေဆာင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
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အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း
(ဆ.၅) စက်သုံးဆီအေဟာင်းများအား အသုံး ြပုနိုင်သ၍ ြပန်လည်အသုံးြပုခ
ြ င်း၊ ယမ်းနှင့်
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထည့်ေသာ ပုံးခွံများအား ဖျက်စီး ြခင်းမပ
ြ ုမီ ေသချာစွာစစ်ေဆး
ြခင်း၊ ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးသည့်အဖွဲ့နှင့် အင်းတာဝန်ခံများမှ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့၏ ကီး ြကပ်စီမံမှုနှင့် ဖျက်စီးြခင်း၊ သုံးမရေတာ့သည် စက်ဆီ
ေဟာင်းများအား အမည်များကပ်၍ နံရံနှင့်ေအာက်ေြခတွင် ရွှံ့ေစးေမ
ြ များဖိသိပ်၍
စနစ်တကျတည်ေဆာက်ထားသည့် ေမ
ြ ကျင်းများ(၁၂'x၁၂'x၅')အတွင်း ေပပါများဖ
ြ င့်
ထိန်းသိမ်းထားခ
ြ င်း၊ ေမ
ြ ကျင်းအား ဖုံးအုပ် ထားခ
ြ င်း၊ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ
ြ င်းနှင့်
တပ်ဆင်ထားခ

ဝယ်လက်သို့ဆက်သွယ်၍

ေရာင်းချခ
ြ င်းအဆင့်များ

စီမံ

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
ေဂဟစနစ်
(ဇ) ေဂဟစနစ် ြဖစ်ထွန်းမှုမှာ ၎င်းေဒသ၏ ေမ
ြ ဆီလွှာအရည်အေသွး၊ ရာသီဥတုနှင့်
ပင်လယ်ေရမျက်နှာ ြပင်အြမင့်များအေပါ်တွင် မူတည်၍ ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
သတ္တ ုတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းမှ ေဂဟစနစ် ြဖစ်ထွန်းမှုအေပါ် တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်၍
ထိခိုက်မှုများအား

ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။

ေရွှြပည်သာလုပ်ကွက်

(TPK-104)

နယ်ေြမအတွင်း ရှားပါးေသာတိရိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးတုန်းေပျာက်ကွယ်လုနီးပါးဖ
ြ စ်ေနေသာ
ရှားပါးမျိုးစိတ်များ၊ စီးပွားေရးနှင့် ကျန်းမာေရးအဟာရဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရှိမျိုးစိတ်များ
မရှိပါေက
ြ ာင်း

ေတွ့ရှိရပါသည်။

ေဂဟစနစ်အား

အဓိကထိခိုက်မှု ြဖစ်ေစသည့်

အချက်များမှာ ေမ
ြ ယာအသုံးချမှုများ၊ သစ်ေတာသစ်ပင် ြပုန်းတီးေစမှုများ၊ ေဒသ
ေပါက်ပင်များအစားအခ
ြ ားေဒသမှ သစ်ပင်များဝင်ေရာက်အစားထိုး ေပါက်ေရာက်
ေစခ
ြ င်း၊

ေမ
ြ ေပါ်ေရ၊

ေမ
ြ ေအာက်ေရ

အရည်အေသွးများ

ေပ
ြ ာင်းလဲေစခ
ြ င်း၊

ဆူညံသံများ ြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်းစသည့် အချက်များဖ
ြ စ်ပါသည်။ အချို့ေသာ ထိခိုက်မှု
များမှာ ေရတိုကာလတွင်း ထိခိုက်ေစခ
ြ င်း ြဖစ် ြပီး အချို့မှာေရရှည် ေဂဟစနစ် အေပါ်
ထိခိုက်ေစနိုင်ပါသည်။

လုပ်ကွက်အတွင်း

ထိန်းသိမ်းထားေသာနယ်ေြမအတွင်းရှိ

သဘာဝသစ်ေတာသစ်ပင်များ

တိရိစ္ဆာန်များမှာ

ယုန်နှင့်ေတာက
ြ က်များ

ြဖစ်ပါသည်။ ေဂဟစနစ် ထိခိုက်မှုမရှိေရးအတွက် ေလျာ့ချ မည့် အစီအမံများအဖ
ြ စ်
ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှုများ အနည်းဆုံးြဖစ်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သဘာဝေပါက်ပင်များ
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ထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ မျိုးရင်းမျိုးစိတ်အပင်များ ထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ မျက်နှာြပင်ေရ အရည်
အေသွးထိန်းသိမ်းြခင်း စသည့် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်မှု
ရှိေစေရးအတွက် ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။
စစ်ေဆးမည့်
ကာလ

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊
သတ္တ ုတွင်း ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ေနရာ

ထိန်းသိမ်းထားေသာ သဘာဝေပါက်ပင်များ၊ ေရအရည်
အေသွးများ၊ ေမ
ြ ယာအသုးံ ချမှုနှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်မှု အေခ
ြ
အေန၊ အခ
ြ ားေသာမျိုးစိတ်များ ဝင်ေရာက်ေပါက်ေရာက်မှု
အေခ
ြ အေနများ၊

အကိမ်

လစဥ် စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။

တာဝန်ယူမည့် ဌာန

ေစာင့် ြကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့

တာဝန်ခံအဖွဲ့

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့

အစီရင်ခံ ြခင်း

(၆)လ တစ် ကိမ်၊ ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပရန်

သတ်မှတ်ချက်

ေတာေတာင် ြပုန်းတီးမှု မရှိေစေရးနှင့် ေရစီးေချာင်းေရများ
ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစရန်၊ တိမ်ေကာမှု မရှိေစရန်၊

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုများေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်
(ဈ)

ေဒသခံြပည်သူများအား စီမံကိန်းအတွင်း ဖိတ် ြကား၍ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်း
အဆင့်ဆင့်၊ စွန့်ပစ်ေရ၊ စွန့်ပစ်ေြမစာ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်မှု အေခ
ြ အေနများ၊
ေစာင့် ြကပ်

ြကည့်ရှု

စစ်ေဆးသည့်အစီအစဥ်များနှင့်

သတ်မှတ်ချက်

အရည်

အေသွးများ၊ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေနွး၍ ြပည်သူ
လူထု၏ လိုလားချက်များ၊ အကံ ြပုချက်များအား စီမံေဆာင်ရွက် ေပးထားပါသည်။
 ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ဦးစီးေပး ခန့်ထားရန်၊ အလုပ်ခန့်ထားေပးပ
ြ ီး
ထုတ်ပယ် ပစ်သည်အထိ အေရးယူအြပစ်ေပးသည်များကို ေရှာင်ရှားရန်၊
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 ကုမ္ပဏီမှ ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရွာများ၏ ေဒသဖွံ့ြဖိုးမှု၊ ေဒသခံ ြပည်သူများ၏
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမှုေရးေဆာင်ရွက်မှုများကို ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်
တိုက်ရိုက်ထိေတွ့ ြပီး ေဆွးေနွးမှု နှင့် ဆက်သွယ်မှုတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန်၊
 ြပည်သူလူထု၏

လိုလားချက်များ၊

အကံြပုချက်များအား

အေလးထား

ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
စစ်ေဆးမည့်
ကာလ

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊
သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်း ြပီးကာလများ တွင်
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

စစ်ေဆးမည့်
နယ််ပယ်

ေကျးရွာများ တွင် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာထိခိုက်မှု (ဆူညံသံ၊
တုန်ခါမှု၊ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု၊ ေလထုအရည် အေသွး)များအား
စစ်ေဆးပါမည်။
ေဒသခံအလုပ်သမားခန့်ထားေရးနှင့်
အလုပ်သမားေရးရာ
ကိစ္စရပ်များ၊
ေကျးရွာလမ်းများတွင် လုပ်ကွက်မှ ေမာ်ေတာ်ယာဥ်များ ေက
ြ ာင့်
ယာဥ်အန္တရာယ်၊ ဆူညံသံ၊ ဖုန်မှုန့် ထွက်ရှိမှု မရှိေစေရးအတွက်
ေဆာင်ရွက်ေနမှုအေခ
ြ အေနများ၊
ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုများအား
ေကျးရွာ
အုပ်ချုပ်မှု တာဝန်ရှိသူများအပ
ြ င် ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ေဆွးေနွး
စီမံေဆာင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များ

အကိမ်

အပတ်စဥ် စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။

တာဝန်ယူမည့် ဌာန ေစာင့် ြကပ်စစ်ေဆးေရးအဖွဲ့

တာဝန်ခံအဖွဲ့

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့

အစီရင်ခံ ြခင်း

(၆)လ တစ် ကိမ်၊ ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပရန်

သတ်မှတ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်များ
ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်
ပတ်ဝန်းကျင်
ေကျးရွာများအား ထိခိုက်မှု မရှိေစရန်၊ ေကျးရွာ၊ေဒသခံများနှင့်
စီမံကိန်းအက
ြ ား ေကာင်းမွန်ေသာ အမ
ြ င်၊ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မှု
များ ရရှိေစရန်၊
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အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရန်ပုံေငွလျာထားချက်
၁၂။ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင်
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်

လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်

ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက်

လစဥ်သုံးစွဲမည့်

ရန်ပုံေငွအား ကျပ်(၂၂)သိန်းသတ်မှတ်၍ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းများအား စီမံေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အခါ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ အပ
ြ ည့်
အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းြခင်း
(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊

ေစာင့် ြကပ်

ြကည့်ရှု

စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊

စိမ်းလန်းစိုေြပေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအစဥ်များ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူ ြပုအဖွဲ့များအား မန်ေနဂျာ၊ လုပ်ကွက်
တာဝန်ခံများနှင့် လုပ်ငန်း ကီး ြကပ်များဖ
ြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များ
မှ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများနှင့်

ေစာင့် ြကပ်

ြကည့်ရှု

စစ်ေဆးခ
ြ င်း

လုပ်ငန်းများအား လစဥ်အစီခံစာပ
ြ ုစု၍ အေထွေထွမန်ေနဂျာသို့ တင်ြပ ြခင်း၊ (၆)လတစ် ကိမ်
ဝန် ကီးဌာနသို့ တင်ြပအစီရင်ခံပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်
အကူြပုအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်
ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက် ြကပ်မတ်စီမံေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
 သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေြမစာများကို သတ်မှတ်ထားေသာ ေမ
ြ ေနရာတွင်
စနစ်တကျစွန့်ပစ် ြခင်း၊
 အေဆာက်အဦးများ

တည်ေဆာက်ရာမှ

ဖယ်ရှားရေသာ

အေပါ်ယံေြမေဆွးများအား

သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးရာ၌ အသုံး ြပုရန် စနစ်တကျ စုပုံ
ထားခ
ြ င်း၊
 ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်စဥ် ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ြပီးေခါင်းသား
များအတွင်း ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ြဖင့် ြပန်လည် ြဖည့်ြခင်း၊
 စွန့်ပစ်ေြမစာ ြဖည့်ြပီး အင်းေဟာင်းများအေပါ်တွင် ေမ
ြ ေဆွးများ ဖုံးအုပ်၍ သစ်ပင်များစိုက်
ပျိုးခ
ြ င်း၊
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 သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် စွန့်ပစ်ေြမစာများ သယ်ပို့စုပုံရာတွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု ေလျာ့နည်းေစေရး
အတွက် သယ်ယူရာလမ်းတစ်ေလျှာက်တွင် ေရဖ
ြ န်းြခင်း၊ ေကျာက်ခင်းလမ်းများ ေဖာက်လုပ်
ထားခ
ြ င်း၊
 ယမ်းခွဲရာတွင် ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအား သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း ရှိေစေရးအတွက်
ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း၌သာ ယမ်းခွဲ ြခင်း၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏသတ်မှတ်သုံးစွဲ
ြခင်း၊ Detonating Relay များအသုံး ြပု၍ ယမ်းသိပ်ထားေသာကျင်းများ တစ်ြပိုင်နက်
ေပါက်ကွဲ ြခင်း မရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ တူးေဖာ်ရမည့် ေကျာက်သားအမျိုးအစားအရ
လိုအပ်မှ ယမ်းခွဲြခင်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊
 စွန့်ပစ်ေြမစာပုံများ ြပိုကျတိုက်စားခ
ြ င်းမရှိေစေရးအတွက် ေမ
ြ စာပုံေဘးနံရံများအား (၆၀)ဒီ
ြ စာပုံပတ်လည်တွင် (၂)ေပအကျယ်၊
ဂရီေလျာေစာက်များနှင့် အဆင့်များ ြပုလုပ် ြခင်း၊ ေမ
(၂)ေပအနက်ေြမာင်းများတူးေဖာ်ထားခ
ြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း
(ခ)

သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်ထုတ်လုပ် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု
ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက် ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်
မည် ြဖစ်ပါသည်  စီမံကိန်းဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရာတွင် သစ်ေတာသစ်ပင် ြပုန်းတီးမှု
အနည်းဆုံးြဖစ်ေစေရးအတွက်

သစ်ပင်ေပါက်ေရာက်မှုမရှိေသာေမ
ြ ေနရာများနှင့်

ေရေဝ

ေရလွှေဲ နရာများမှ လွတ်ကင်းသည့်ေနရာများအား ေရွးချယ်တည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည်။
 ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား

တူးေဖာ်ရာတွင်

ေမ
ြ ယာအသုံးချမှုအနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက်

ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးြပု၍ ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် တူးေဖာ်မည် ြဖစ်ပါ
သည်။
 ေရွှေ ြကာသို့ မေရာက်မီ တူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေြမစာများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမှု
လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ချိန်တွင် ပင်မဆင်းတွင်းများ ြပန်လည် ြဖည့်ရန်အတွက် အင်းများအနီး
တွင် စနစ်တကျစုပုံထားပါမည်။
 ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ တူးေဖာ်စဥ်ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေြမစာများ၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား
တူးေဖာ် ြပီး ေခါင်းသားများအတွင်း ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ြဖင့် ြပန်လည်ဖို့မည် ြဖစ်ပါသည်။
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 ယမ်းခွဲ ြခင်းမှ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုများအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး
(ထုတ်လွွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များ၊

ဆူညံသံသတ်မှတ်ချက်အတွင်း

ရှိေစေရးအတွက်

ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
 သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့် လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်
ြဖစ်ေပါ်မှု

မရှိေစေရးအတွက်

လုပ်ငန်းအဆင့်လိုက်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခ
ြ င်း၊

ပညာေပးေဟာေပ
ြ ာပွဲများပ
ြ ုလုပ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကင်းဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်
ေဆာင်ရွက်ေစခ
ြ င်းတို့ ြပုလုပ်ထားပါမည်။
 ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေပးပါမည်။
 ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက် ြခင်းနှင့် ေဒသတွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများ
ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက်

ေဒသခံများအား

အလုပ်အကိုင်ဦးစားေပး

ခန့်ထားမည်

ြဖစ်ပါသည်။
ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးေဆာင်ရွက်ြခင်း
၁၃။ ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်

သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏

(၂၀၁၂-၂၀၁၇)ခုနှစ်

အတွင်း မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ြပင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ သပိတ်ကျင်းြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊
ဝက်ေသ/ဖက်ရှည်ေကျးရွာများနှင့် ဆက်စပ်ေကျးရွာများတွင် ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများအဖ
ြ စ်
လျှပ်စစ်မီးလင်းေရး၊ ဘက်စုံဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး၊ ဿာသနာေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ သာေရး
ကိစ္စရပ်များတွင် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ဝက်ေသနှင့် ဖက်ရှည်ေကျးရွာ
ဘက်စုံဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးနှင့်လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးအတွက် ကျပ်(၅၁,၀၀၀,၀၀၀)နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်
အတွင်း ဝက်ေသနှင့်ဖက်ရှည်ေကျးရွာ ဿာသနာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းေရးနှင့်
ဘက်စုံဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးအတွက် ကျပ်(၄၅,၃၀၀,၀၀၀)ကျပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့်
၂၀၁၉ ခုနှစ်များအတွက်လည်း ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဿာသနာေရးနှင့် ဘက်စုံဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်
ေရးအတွက် နှစ်စဥ်ရန်ပုံေငွ ကျပ်(၅၀,၀၀၀,၀၀၀)လျာထား သတ်မှတ်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါ
သည်။ အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်သည့်အခါလုံေလာက်မှု မရှိပါက ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်း နှင့်
သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အပ
ြ ည့်အဝတာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ (၂၀၁၆/
၂၀၁၇)ခုနှစ်၊ ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများနှင့် ဂုဏ်ြပုလွှာများအား ေနာက်ဆက်
တွ(ဲ စ)ြဖင့် ပူးတွဲတင် ြပအပ်ပါသည်။
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မိုင်းပိတ်သိမ်းြခင်းအစီရင်ခံစာ
၁၄။ ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစား ေဖာ်ထုတ်
လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းလုပ်ငန်းများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုအ ကိုကာလ(PreMine closure period)၊ မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်ကာလ(Mine Closure Period)နှင့် ပိတ်သိမ်း ြပီး
ကာလများ(Post Closure Period)တွင် ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ မိုင်း ပိတ်သိမ်း ြခင်း
လုပ်ငန်းများအား

သတ္တ ုသိုက်ကုန်ဆုံးသွားခ
ြ င်း၊

စီးပွားဖ
ြ စ်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်နိငု ်မှု

မရှိသည့်

အေခ
ြ အေနတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း
ေရးေကာ်မတီနှင့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။

ကျပ်သိန်း(၂၂၀)အား

မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းရန်ပုံေငွအ ြဖစ်

လျာထားသတ်မှတ်၍

သက်ဆိုင်ရာမ
ြ ို့နယ်ဘဏ်တွင် ေငွစာရင်းဖွင့်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် မိုင်းပိတ်သိမ်း
သည့်အခါ လုံေလာက်မှုမရှိပါက ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင် ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ
ြဖည့်သွင်းေဆာင်ရွက်ရန် အပ
ြ ည့်အဝ တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းလုပ်ငန်းများ
မေဆာင်ရွက်မီ တစ်နှစ်ခန့်အလိုတွင် မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်း အေသးစိတ်အစီရင်ခံစာအား ဝန် ကီးဌာနသို့
တင်ြပ၍ အတည် ြပုချက်ရယူ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်း ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ
အဖ
ြ စ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက် သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
အေပါ်ယံေြမဆီလွှာများစုေဆာင်းထားခ
ြ င်း
(က) ေရွှအေသးစားေဖာ်ထုတ်လုပ်ကွက်(TPK-104)၏ သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင်ရင်းသတ္တ ုသိုက်
(Primary Ore Deposit)ြဖစ်၍ သတ္တ ုဖ
ြ စ်ထွန်းမှုအေခ
ြ အေနအရ ေမ
ြ ေအာက်တူး
ေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ ေလးပင်အင်း(၈)အင်းြဖင့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား
တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပု၍ တူးေဖာ်
ေနခ
ြ င်း ြဖစ်၍ အေပါ်ယံေြမဆီလွှာ ဖယ်ရှားရမှု နည်းပါးပါသည်။ အုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာ
အေဆာက်အဦးတည်ေဆာက်ရန်၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ စုပုံရန်နှင့် အေထွေထွသုံး
စွန့်ပစ်ေရစုကန်များ တည်ေဆာက်ရန် စသည် ြဖင့် ေမ
ြ ေနရာအသုံးချမှုများအတွက်
ေမ
ြ ေနရာရှင်းလင်းရာမှ ထွက်ရှိေသာ အေပါ်ယံေြမဆီလွှာများအား မိုင်းပိတ်သိမ်း
သည့်အချိန်တွင် ေမ
ြ ဆီလွှာဆုံးရှုံးသွားေသာ ေမ
ြ ေနရာများတွင် အစားထိုး ြဖည့်ရန်
အတွက် တူးေဖာ်ေနသည့်အင်းများအနီးတွင် သီး ြခားစုပုံသိမ်းဆည်းထားပါမည်။
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အတားအဆီးနံရံများထားရှိမှု
(ခ)

မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ပင်မဆင်းတွင်းများ ြပန်လည် ြဖည့်ရန် သိမ်းဆည်းထားသည့်
စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ

ြပိုကျတိုက်စားခ
ြ င်း

မရှိေစေရးအတွက်

ေဘးနံများတွင်

(၆၀)ဒီဂရီေလျာေစာက်နှင့် အဆင့်များ ေဖာ်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းချိန်
တွင် စွန့်ေကျာက်များအား ပင်မဆင်းတွင်းများ ြပန်လည်ြဖည့်ရန် အသုံး ြပုမည်ြဖစ်ြပီး၊
ကျန်ရှိေသာစွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအား အေပါ်ယံေြမမျက်နှာြပင်ညှိ၍ ေမ
ြ ေဆွးများ ဖုံးအုပ်
ြပီး၊ ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိုးပါမည်။
တူးေဖာ်ြပီးကျင်းများအားခိုင်ခံ့စွာပိတ်ဆို့ကာရံမည့်အစီအစဥ်
(ဂ)

ေလးပင်အင်းများအား တူးေဖာ်စဥ်ကာလမှာပင် ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ေကျာက်များဖ
ြ င့်
တူးေဖာ်ြပီးေခါင်းသားများအတွင်း ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် ေမ
ြ သား
နံရံများ ြပိုကျခ
ြ င်းမရှိေစရန် Back Filling ြပုလုပ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ မိုင်း
ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလတွင်လည်း ေလးပင်အင်းများ၏ ပင်မဆင်းတွင်း(Main Shaft)
များအတွင်းစွန့်ပစ်ေကျာက်များ

ြပန်လည် ြဖည့် ြခင်း၊

ေမ
ြ ဆီလွှာဖုံးအုပ် ြခင်းနှင့်

ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ ေလးပင်အင်းများ၏ ပတ်လည်တွင် ြခံစည်းရိုးကာ
ရံ၍ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ ချိတ်ဆွဲြခင်းစသည်ြဖင့် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစရန်
ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
ေမ
ြ ေပါ်ေရေမ
ြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းမှု
(ဃ) ေရွှအေသးစားေဖာ်ထုတ်လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများသာ
ေဆာင်ရွက်ြပီး တူးေဖာ်ေနေသာ ေလးပင်အင်းမှထွက်ရှိေသာ ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ
(GW-2)၊ ဆက်စပ်လုပ်ကွက် တူးေဖာ် ြပီးေမ
ြ ေအာက်လှိှုဏ်ေခါင်းမှ ေမ
ြ ေအာက်
စိမ့်ထွက်ေရ(GW-1)၊ ေရွှအေသးစားေဖာ်ထုတ်လုပ်ကွက်(TPK-104)နယ်ေြမမှ ြပင်ပ
သို့ စီးထွက်ေသာေချာင်းေရ(SW-2)တို့မှာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ အမျိုးသား
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး

(ထုတ်လွှတ်မ)ှု လမ်းညွှန်ချက်များအတွင်းရှိြပီး၊

ညစ်ညမ်းမှု မရှိေ ြကာင်းေတွ့ ရှိရပါသည်။ လုပ်ကွက်နှင့်ဆက်စပ်ေဒသ၏ ေရအရည်
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အေသွးစစ်ေဆးခ
ြ င်းအား မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့် ပိတ်သိမ်း ြပီးကာလများတွင်
ဆက်လက်စစ်ေဆးပါမည်။
ေမ
ြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းမှု
(င)

ေရွှအေသးစားေဖာ်ထုတ်လုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေလးပင်အင်းများဖ
ြ င့် ေရွှသတ္တ ု
ရိုင်းများအား တူးေဖာ်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်၍ စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရှိမှု နည်းပါးခ
ြ င်း၊ စွန့်ပစ်
ေကျာက်များအား တူးေဖာ် ြပီးလိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ် ြဖင့် ြပန်
လည်ြဖည့်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ အပ
ြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုဒ် ေကျာက်
(MgCO3)၊

သလင်းေကျာက်များ(SiO2)နှင့်

သံေချးေကျာက်(Laterite-Fe2O3)

အဓိကပါဝင်ြပီး ေမ
ြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းေစမှု မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ သတ္တ ုတွငး်
ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလနှင့်

ပိတ်သိမ်း ြပီးကာလများတွင်

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှု

ေက
ြ ာင့် ေမ
ြ ဆီလွှာ ညစ်ညမ်း ြခင်းမရှိေစေရးအတွက် ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆး
သည့် အစီအစဥ်များအား လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊
မိုင်းပိတ်သိမ်းမှုအ ကိုကာလ၊ ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါ
သည်။ ေမ
ြ ဆီလွှာ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ/မရှိ စစ်ေဆးရာတွင် လုပ်ကွက်အတွင်း ေနရာများ
သတ်မှတ်၍ လုပ်ကွက်၏ ကိုယ်စားပ
ြ ုနမူနာ ရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ေမ
ြ သား နမူနာများ၏ pH, Moisture Content, Organic Carbon(%), Humus
(%), Total Nitrogen(%), Exchangeable Cations များအေနဖ
ြ င့် (Ca++,
Mg++, Na++, K+)(mg/100g)တို့နှင့် P(ppm), K2O (mg/100g) တို့အား
စမ်းသပ် စစ်ေဆးမည် ြဖစ်ပါသည်။
အုပ်ချုပ်မှု၊ စက်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ၊ လျှပ်စစ်မီး ကိုးများ
(စ)

တည်ေဆာက်ထားေသာ

စက်မှုဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ၊

အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ

အေဆာက်အဦးများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်မီး ကိုးများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်
အကိုကာလနှင့် ပိတ်သိမ်းမည့်ကာလများတွင် ရှင်းလင်းပါမည်။ မိုင်းပိတ်သိမ်းသည့်
လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြပီး၊ လုပ်ကွက်အား ြပန်လည်အပ်နှံချိန်တွင် နဂိုအေခ
ြ အေန
အတိုင်း ြပန်လည်ေရာက်ရှိေအာင် လုပ်ေဆာင်ေပးရန်အတွက် ဝန် ကီးဌာနသို့ အာမခံ
စေပါ်ေငွေပးသွင်းထားသည့် ဝန်ခံကတိ ြပုချက်များအတိုင်း စီစဥ်ေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပါသည်။ အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက် ြခင်း၊ သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် စွန့်ပစ်ေြမစာ
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များစုပုံ ြခင်း၊ ေရစုကန်များတည်ေဆာက်ြခင်းစသည် ြဖင့် လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလတွင် အသုံး ြပုခဲ့သည့်ေြမေနရာများမှ ေမ
ြ ဆီလွှာပျက်စီး
သွားေသာေမ
ြ ေနရာများအား ြပန်လည် ြပုပ
ြ င်ရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာ ေမ
ြ ယာအသုံး
ချမှုလုပ်ငန်းငန်းတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
စိမ်းလန်းစိုေြပေရးအတွက်သစ်ပင်များပ
ြ န်လည်စိုက်ပျိုးြခင်း
(ဆ) မိုင်းပိတ်သိမ်း ြပီးအချိန်တွင်

လုပ်ကွက်အတွင်း

စိမ်းလန်းစိုေြပေရး၊

ြမင်ကွင်း

ေကာင်းမွန်ေစေရးနှင့် ေဂဟစနစ်ဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း
လုပ်ငန်းများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်အ ကိုကာလအဖ
ြ စ် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်စဥ်
ကာလမှပင် စတင်ေဆာင်ရက
ွ ်လျှက် ရှိပါသည်။ သစ်ေတာသစ်ပင်များ မပ
ြ ုန်းတီး
ေစေရးအတွက် အလျားေပ(၄၀)xအနံေပ(၁၆)ရှိေသာ ကျွန်းပျိုးဥယျာဥ် ေဆာက် လုပ်
ထားရှိြပီး၊ စိုက်ပျိုးပ
ြ ီးအပင်များအား ေသေက
ြ ပျက်စီးမှု မရှိေစေရး၊ ေသဆုံးအပင်များ
ြပန်လည်ဖာေထးခ
ြ င်း၊ ေပါင်းြမက်များ ရှင်းလင်းြခင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရန်
ေန့စားဝန်ထမ်း(၃)ဦး
လျက်ရှိပါသည်။

ခန့်ထားပ
ြ ီး

အုပ်ချုပ်ေရးဌာနမှ

ကီး ြကပ်ေဆာင်ရွက်

မိုင်းပိတ်သိမ်း ြပီးကာလတွင်လည်း အစားထိုးအပင်များ ရှင်သန်

ေစေရးအတွက် စိုက်ပျိုးေရးဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ေဒသခံအလုပသ
် မားများအား ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားခ
ြ င်း
(ဇ)

ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ကုမ္ပဏီ၏ အခ
ြ ားလုပ်ကွက်များတွင် ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်
ထားေရးအတွက် ၎င်းတို့၏ သေဘာထားများရယူ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။

မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်စီမံချက်
(ဈ)

စဥ်
၁။

မိုင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။

ေဆာင်ရက
ွ မ် ည်လ
့ ပု င် န်း
ဘူမိေဗဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ေလ့လာခ
ြ င်း
(က) ကျင်းအတွင်းေမ
ြ သားအေခ
ြ အေန
(ခ) ကျင်းအတွင်း ေမ
ြ ေအာက်ေရ
စိမ့်ထွက်မှုအေခ
ြ အေန

သတ္တ ုပိတ်သိမ်းရန်
စီမံေဆာင်ရက
ွ မ် ည့် လုပ်ငန်းများ
ပိတ်သိမး် ပိတသ
် ိမး် ပိတသ
် ိမး် မှတခ် ျက်
မှု အကို
မည့်
ြပီး
ကာလ
ကာလ
ကာလ
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(ဂ) ကျင်းနံရံမှ အက်စစ် ြဖစ်ထွန်း အေခ
ြ အေန
(ဃ) စွန့်ပစ်ေ ြမစာများ၏ သတ္တ ုေပါင်းစပ်မှု
အေခ
ြ အေန
၂။

စွန့်ပစ်ေြမစာများအား စနစ်တကျ စုပုံြခင်း

၃။

အေပါ်ယံေ ြမေဆွးများ စုေဆာင် ြခင်း

၄။

တူးေဖာ်ြပီး ေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း
စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား ေရှ့စားေနာက်ပစ် စနစ်
ြဖင့် ြပန်လည် ြဖည့် ြခင်း၊

၅။

အသုံးမပ
ြ ုေသာ ေမ
ြ ေနရာများမှ ေဒသေပါက်ပင်
များအား ထိန်းသိမ်းြခင်း၊

၆။

စက်ပစ္စည်းများ ြဖုတ်သမိ ်း ြခင်း၊ လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာ
ပစ္စည်းများ ြဖုတ်သိမ်း ြခင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အေဆာက် အဦးများ
ဖျက်သိမ်း၊

၇။

အသုံးြပုပ
ြ ီးေမ
ြ ေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ
ေမ
ြ ယာအသုံးချမှု လုပ်ငန်းထူေထာင် နိုင်ေရး
အတွက် စီမံေဆာင်ရွက် ြခင်း

၈။

အစားထိုးအပင်များ ြပန်လည်စိုက်ပျိူးခ
ြ င်း

၉။

ဖုန်မှုန့် ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်း

၁၀။

ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်း

၁၁။

ေမ
ြ ေပါ်ေရနှင့်ေြမေအာက်ေရ
အရည်အေသွးများ တိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်း

၁၂။

သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်
အလိုက်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များ
စိစစ်တွက်ချက်ထားမှု

၁၃။

အေသးစိတ်မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့်စီမံချက်အား
ဝန် ကီးဌာနသို့ (၆)လအလိုတွင် တင်ြပ ြခင်း၊

သုးံ သပ်တင်ြပချက်
၁၅။ ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက််၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်
ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ေမ
ြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံး ြပုေဆာင်ရွက်သြဖင့် အေပါ်ယံေ ြမသား ရှင်းလင်းရမှု နည်း
ြခင်း၊ စွန့်ပစ်ေ ြမစာထွက်ရှိမှုနည်းြခင်းတို့ေ ြကာင့် သစ်ေတာသစ်ပင်ြပုန်းတီး ြခင်း၊ ေမ
ြ ဆီလွှာဆုံးရှုံး၊
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ေဂဟစနစ် ြဖစ်ထွန်းမှုအား ယုတ်ေလျာ့ေစခ
ြ င်းစသည် ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများ နည်းပါး
ြခင်း ြဖစ်ေ ြကာင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ေမ
ြ ေအာက် တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိုအသုံးြပုခ
ြ င်း၊ ယမ်းသုံးစွဲမှု
ပမာဏ ထိန်းချုပ် ြခင်းတို့ြဖင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုတို့
ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်း မရှိေ ြကာင်းသုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ေလးပင်အင်းမှထွက်ရှိသည့် ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်
ေရများမှာလည်း ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများအရ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူ ြပုအဖွဲ့များဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဥ်များ
နှင့် ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးသည့်အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်၍ အေသးစား
ေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(TPK-104)တွင် ေရွှတးူ ေဖာ်ထတ
ု ်လုပ်မှုလပု ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်းသက်သာေစမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း သုံးသပ်
တင်ြပ အပ်ပါသည်။ ထို့အတူ နိုင်ငံေတာ်ဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ သတ္တ ုက နှင့် သစ်ေတာ
က ဖွံ့ ြဖိုးေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ ေဒသဖွံ့ ြဖိုးေရးနှင့် ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် ရရှိေစေရး
အတွက် အေထာက်အကူြပု လုပ်ငန်းတစ်ခု ြဖစ်ပါ ေက
ြ ာင်း၊ သုံးသပ်တင် ြပအပ်ပါသည်။
နိဂုံး
၁၆။ ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ် ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှလုပ်ကွက(် TPK-104)
တွင်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

အနည်းဆုံး ြဖစ်ေစေရးအတွက်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့

ဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်နှင့် ေစာင့် ြကပ် ြကည့်ရှု စစ်ေဆးသည့်အစီအစဥ်များ
ချမှတ် ြပီးေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်း သတ္တ ုရိုင်းများတူးေဖာ်မှု
လုပ်ငန်းများ

ေဆာင်ရွက်မှုေ ြကာင့်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံများချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

မရှိေစေရးအတွက်

ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးလုပ်ငန်းများ

ပတ်ဝန်းကျင်
ေဆာင်ရွက် ြခင်း၊

လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ေဒသေပါက်ပင်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက် ြခင်း၊ အစားထိုး စိုက်ပျိုး
ြခင်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းစသည် ြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများအား စနစ်
တကျ စီမံေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါေက
ြ ာင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာ တင်ြပခဲ့မှု အေပါ်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၊ သေဘာထားမှတ်ချက်အား အမှတ(် ၂)သတ္တ ုတွင်း လုပ်ငန်းမှ
(၂၆.၉.၂၀၁၉)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၁၉၃/ေရွှဖက်စပ်IEE/၂၀၁၉ ြဖင့် ြပန် ြကား လာပါသည်။ သို့ပါ၍
သေဘာထားမှတ်ချက်များအား ြဖည့်စွက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီရင်ခံစာအား ြပန်လည်
တင်ြပအပ်ပါသည်။

1

ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၁။ ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ြပုမိန့်
၂။ ခွင့်ြပုမိန့်ပါကုမ္ပဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းချက်များ
၃။ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏တည်ေနရာပ
ြ ေမ
ြ ပုံ
၄။ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏အကျယ်အဝန်းနှင့်ပုံသ ာန် ြပေမ
ြ ပုံ
၅။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်
၆။ အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများစာရင်း

2

၁။ ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစားထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ြပုမိန့်

3

၂။ ခွင့်ြပုမိန့်ပါ ကုမ္ပဏီမှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

4

၃။ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏တည်ေနရာပ
ြ ေမ
ြ ပုံ

5

၄။ TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းနှင့် ပုံသ ာန်ြပေမ
ြ ပုံ

6

၅။

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ကုမ္ပဏီမှတ်တင်

7

၆။

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

1

ေနာက်ဆက်တွဲ (ခ)

ေရွှ ြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်း ြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊
ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် (TPK-104)
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

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

2

ပုံ(၂) ေလးပင်အင်း(၂)(Shweya-2)၏ ပင်မဆင်းတွင်းအား ေတွ့ ြမင်ရပုံ

ပုံ(၃) ေလးပင်အင်း(Shweya-2)၏ ပင်မဆင်းတွင်း ပျဥ်ကာ၍ ေဘာင်ခတ်ထားပုံ

3

ပုံ(၄) ေလးပင်အင်း(Shweya-2) အေထွေထွသုံးေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရသိုေလှာင်သည့်သံကန်

ပုံ(၅) ေလးပင်အင်းအနီး စွန့်ပစ်ေကျာက်များစုပုံထားပုံ

4

ပု(ံ ၆) ေအာင်ေမတ္တ ာရှင်ေလးပင်အင်းတဲ

ပုံ(၇) ေအာင်ေမတ္တ ာရှင်ေလးပင်အင်းပင်မဆင်းတွင်း

5

ပုံ(၈) ေလးပင်အင်းနံရံ ြပိုကျမှုမရှိေစေရးအတွက် ပျဥ်ကာေဘာင်ခတ်ြပုလုပ်ထားပုံ

ပုံ(၉) TPK-105 လုပ်ငန်းသုံးေရသိုေလှာင်သည့်မိုးကာကန်

6

ပုံ(၁၀) TPK-105 အတွင်း လုပ်ငန်းသုံးေရရယူသည့်တူးေဖာ် ြပီးေသာေမ
ြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း

ပုံ(၁၁) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း

1

ေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်း ြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊
ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် (TPK-104)
တိုင်းတာစစ်ေဆးခ
ြ င်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများနှင့် ေရနမူနာ၊ ေမ
ြ နမူနာဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ

ပုံ(၁) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်၊ အုပ်ချုပ်မှုရုံးအနီးေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာေနပုံ
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ပုံ(၂) ေလးပင်အင်း(Shweya-2)တွင် ယမ်းခွဲစဥ်ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုတိုင်းတာစစ်ေဆးေနပုံ

ပုံ(၃) ေလးပင်အင်း(Shweya-2)၊ အေထွေထွသုံးေရ(GW-2)ေရမူနာေကာက်ယူသည့်ေနရာ

3

ပု(ံ ၄) TPK-105 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းလုပ်ငန်းသုံးေရ(GW-1)နမူနာေကာက်ယူသည့် မိုးကာကန်

ပုံ(၅) TPK-105 ေရွှလုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ(SW-1)နမူနာေကာက်ယူသည့်ေနရာ
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ပုံ(၆) TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်မှ ြပင်ပသို့စီးထွက်သည့်ေရ(SW-2)နမူနာေကာက်သည့်ေနရာ
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TPK-104, 105 လုပ်ကွက် ေရနမူနာဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်အေဖ
ြ များ
၁။

TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းြဖတ်စီးေချာင်းေရနမူနာ(SW-2)

၂။

ေလးပင်အင်း(Shweya-2)ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-2)
ဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ

၃။

TPK-105 လုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသုံးေရ(GW-1) ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ

၄။

TPK-105 လုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ(SW-1) ေရနမူနာ
ဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ

၅။

ေမ
ြ နမူနာဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ

6

၁။

TPK-104 ေရွှလုပ်ကွက်အတွင်းြဖတ်စီးေချာင်းေရနမူနာ(SW-2)

7

8

၂။

ေလးပင်အင်း(Shweya-2)ေမ
ြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ(GW-2)ဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ

9

10

၃။

TPK-105 လုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသုံးေရ(GW-1)ေရနမူနာဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ

11

12

၄။

TPK-105 လုပ်ကွက်၊ လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ(SW-1)ေရနမူနာဓာတ်ခအ
ဲွ ေဖ
ြ

13

14

၅။ ေမ
ြ နမူနာဓာတ်ခွဲအေဖ
ြ

15

1

ေနာက်ဆက်တွဲ(ဃ)

2

3

4
အကျိုးဆက်အေပါ် အရည်အေသွးအလိက
ု အ
် တိုငအ
် တာများ
အဆင့်

ေဖာ်ြပသင်သ
့ ည့်အဆင့်

ပတ်ဝန်းကျငထ
် ခိ က
ုိ မ် အ
ှု ေခ
ြ အေန

၁

ေရရှည်အကျိုးသက်ေရာက်မည့်ထိခိုက်မှု

စီမံကိန်း ြပင်ပသို့ပါ အကျိုးသက်ေရာက်နငုိ ်ြပီး ေရရှည်ဆိုးကျုိ းသက်ေရာက်နိုင်သည်။

၂

အဓိကကျေသာ ထိခိုက်မှု

စီမံကိန်း ြပင်ပသို့ပါ အကျိုးသက်ေရာက်နိုင်သည်။

၃

အေတာ်အသင့်

ထိခိုက်မှုမှာ အချိန်တိုအတွင်း ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်း ြဖစ်ေသာ်လည်း မဖ
ြ စ်ေပါ်ရန် ထိန်းချုပ်ရမည့်ထိခိုက်မှု။

၄

သာမန်ထိခိုက်မှု

ပတ်ဝန်းကျင်နှင်လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်။

ြဖစ်နငုိ ေ် ြခရှမိ ှု အဆင့်
အဆင့်

ေဖာ်ြပသည့်အဆင့်

ရှငး် လင်းချက်

A

ေသချာလုနီးပါးဖ
ြ စ်ေသာ

အေခ
ြ အေနအေတာ်များများတွင် ြဖစ်ေပါ်ရန် ေမျှာ်လင်ရ
့ သည်။

B

ြဖစ်နိုင်ေြခရှိေသာ

အေခ
ြ အေနအေတာ်များများတွင် ြဖစ်ေကာင်း ြဖစ်နိုင်သည်။

C

ြဖစ်နိုင်ေသာ

ြဖစ်နိုင်သည်။

D

ြဖစ်နိုင်ေြခမရှိေသာ

ြဖစ်နိုင်သည်၊ သို့ေသာ်ေမျှာ်လင့်မထားပါ။

E

ရှားပါးေသာ

ြွခင်းချက် အေခ
ြ အေနများတွင်သာ ြဖစ်ေပါ်ပါသည်။

ေဘးအန္တရာယ်
ရှိမှုအဆင့်အဆ

ထိခက
ုိ န် ငုိ မ် အ
ှု ေခ
ြ အေန

ေဆာင်ရက
ွ ရ
် န်လအ
ုိ ပ်မအ
ှု ေခ
ြ အေန

င့်
E

အလွန်အန္တရာယ်များ

ချက်ြခင်းအေရးယူေဆာင်ရက
ွ ရ
် န်လိုအပ်ပါသည်။

H

အန္တရာယ်အြမင့်ဆုံး

စီမံခန့်ခွဲသည်မှ အေရးတယူြပုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

M

အန္တရာယ် အေတာ်အသင့်

စီမံခန့်ခွဲ တာဝန်ယူသည်ကို သတ်မှတ်ြပဒါန်းရမည်။

L

သာမည အန္တရာယ်

လုပ်ရိုးလုပ်စဥ်အတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

ေနာက်ဆက်တွဲ(င)

ေနာက်ဆက်တွဲ(င-၁)

ေနာက်ဆက်တွဲ (စ)

ေရွှြပည်သာေရွှထုတ်လုပ်ြခင်းနှင့်သန့်စင်ြခင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်

မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ သပိတ်ကျင်း ြမို့နယ်၊ အုံးဇုံးေကျးရွာအုပ်စု၊

ဖက်ရှည်ေဒသ၊ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် (TPK-104)

ေဒသဖွံ့ြဖိုးေရးေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ေနာက္ဆက္တဲြ(ဆ)

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)

Work at

Ministry of Mines (1982 -2014)

Retired

Director

*attached Certificate*

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

1982 - 1998

Work Experiences

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.
Metallurgical Research and
Development Centre, Ela,
Lewe Township, Mandalay
Division

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)

Rank:- Assistant Researcher

at Ela. Extraction of EZ from Namtu Zinc

to

Concentrate. Including Designed and Operation of

Research Officer

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
iv

Copper

from

Monya

Copper

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

1. Environmental

Impacts

Assessments

and

Environmental Control

Treatment on Underground Water Contamination

Section, Department of

at Monywa Copper Prject (2006).

Mines, Ministry of Mines,

2. Environmental Impacts Assessments and Mitigation

Building No.19 Nay Pyi Taw,

Measures at Mogok, Phakant and Khantee

Deputy Director - Director

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.
v

8. Minecloser Experiences on Sabetaung Open pit
mine, Monywa Copper Project (2012-2014)
Environmental Managements and Monitoring

2014 - 2016

Experiences on Kyauk Pa Hto Gold Mine.
Inspection on Mondimomi, Shwe Mo Yan and

2017

Shwe Min Bon Gold Mine.
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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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9/ LaW aNa (Naing) 005266
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BEHS No. 6, Staff's Quarters. Nay P5'i Taw.
zaw winltran. deptmi ne @ gmail.qorB, 09 4485 3 8693

Organization

Environment Creative Group

Address
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Person

Type of Consultancy

4
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Duration of validity

sr oo: )
31 March 2018
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Director General
Er-lvironmental ConserYation Department
Ministry of Natural Resources and Environmental Conseft'ation

Areas of Expertise
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1. Noise and

Vibration

?. Water Pollution Control

