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စာတမ်းအကျဥ်း 

ြပည်ေထာငစ်ုသားကုမ�ဏီလီမတိက်သည ် မ��ေလးတိငု်းေဒသက� ီး၊ ရမည်းသင်းခ�ိငု၊် ရမည်းသင်း 

 မ� ိ��နယ်၊ ၀ါးဖြ �ေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာငေ်ဒသရှ ိေရ�လုပ်ကွက်(YMT-256)တငွ ်၂၀၁၄ခု�စှ်၊ 

ဇွန်လ မှစ၍ ေရ�တူးေဖာ်မ�လုပ်ငန်းများကိ ု စတင်လုပက်ိုင်ေဆာငရ်ွက်ခဲ့ပါသည်။ ေရ�တူးေဖာ်မ� 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျငထ်ိခိုက်မ� အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေမြ ေအာက် 

တူးေဖာ်မ� နည်းစနစ်ကို ေရွးချယ်ေဆာင်ရွက်ခဲပ့ါသည်။ ကုမ�ဏီမှ ပတဝ်န်းကျင်ထနိ်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ 

မူဝါဒများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ငှ့် တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊  အမျိ�းသားပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆိုင်ရာ အရည် အေသွး(ထုတ်လ�တ်မ�) လမ်း��န်ချက်များအား လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာငစ်ုသားကုမ�ဏီ၏ အေသးစားေရ�သတ� �တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကကွ် (YMT-256) သည ်ရမည်း 

သင်းမ� ိ��နယ်၊ ၀ါးဖြ �ေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာငေ်ဒသ၊ ေမြ ပုံ��န်း ၉၃ ဒ/ီ၇ (၈၆၄၇၅၀၊ 

၈၆၆၇၅၀၊ ၈၆၆၇၄၅၊ ၈၆၄၇၄၅)တွင် တည်ရှိပါသည်။ ေရ�လုပ်ကွက်၏ အကျယ်အဝန်းမှာ (၂၀)ဧက 

 ဖြ စ်ပါသည်။ သတ� �တွင်းဝန်က� ီးဌာန၏(၂၁.၃.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ ခွင့်ပြ �မနိ်�အမတှ်၊ ၀၀၈၈/၂၀၁၄ ဖြ င့် 

(၁)�ှစ်သက်တမ်းရှိ ေရ�အေသးစားတူး ေဖာခ်ွင့်ရရှိခဲ့ ပ� ီး၊ သယံဇာတ�ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်က� ီးဌာန၊ အမှတ(်၂)သတ� �တငွ်းလုပင်န်း�ငှ် ့ ထုတလ်ုပ်မ�အေပ�ခွဲေဝခံစားသည့် 

စနစ်ဖြ င့် စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆို ေဆာင်ရကွ်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုသားကုမ�ဏီလီမတိက်၏ 

ပန်းေတာင်ေဒသအတွင်းရှ ိ ေရ�အေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပက်ွက် (YMT-255), (YMT-256) �ှင် ့

(YMT-257)၊ စုစုေပါင်းဧရိယာ(၆၀)ဧကသည်  မ� ိ��နယ်ေမြ စာရင်းဦးစီးဌာန�ှင့် သစ်ေတာဦးစီးဌာန 

တို�၏ စစ်ေဆးချက်များအရ စိုက်ပျိ�းေမြ ၊ သာသနာ့ေမြ ၊ သုဿန်ေမြ ၊  မ� ိ��ေမြ ၊ ရွာေမြ ၊ သစ်ေတာ 

 က� ိ�းဝိုင်း၊  က� ိ�းပြ င်ဧရိယာကာကွယ်ေတာများ�ှင် ့ လွတ်ကင်းမ�ရှိပါသည်။ ထို�အပြ င် လုပ်ကွက်နယ်ေမြ  

အတငွ်း အမျိ�းသားအဆင်၊့ တိုင်း�ငှ် ့  ပြ ည်နယအ်ဆင် ့သတ်မှတ်ကာကွယ ်ထားေသာ ဇီဝမျိ�းစုံမျိ�းကွဲ 

ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ အများပြ ည်သူဆိုင်ရာသစ်ေတာ၊ သိပ�ံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်း 

ထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမ�ိူပဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းထားေသာ အထင်ကရေနရာများ ပါဝင်မ�မရှိပါ။ ရှားပါး 

ေသာတိရိစ�ာန်များ၊ မျိ�းတုန်းေပျာကက်ွယ်လ ု နီးပါးဖြ စ်ေနေသာ ရှားပါးမျိ�းစိတ်များ၊ စီးပွားေရး�ှင့် 

ကျန်းမာေရး အဟာရဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိမျိ�းစိတ်များ မရှိပါေက� ာင်း ေတွ�ရှ ိရပါသည်။   

ကုမ�ဏီသည် လုပ်ကကွ်အတွင်း အုပ်ချ�ပ်မ��ှင့်စက်မ�ဆိုင်ရာအေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရာ 

တွင် YMT-255, 256, 257 (၃)ကကွ် စလုံးတငွ ် တည်ေဆာက်ခြ င်း မပြ �ဘဲ YMT-256 လုပက်ွက် 

အတငွ်း၌သာ လိအုပ်သည့်အေရအတွက်အနညး်ဆုံးကိုသာ တည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည။် သတ� �တူးေဖာ်မ� 
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လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် စက်ယ��ရားများ သုံးစွဲမ�မရှိဘဲ လအူင်အားဖြ င် ့ အေသးစား 

တူးေဖာ်မ�များ ေဆာင်ရကွ်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အေသးစားေရ�တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-256)သည် ေတာင်ေပ�တွင် တည်ရှိပါသည်။ သတ� �သိုက ်

မှာ ပင်ရင်းသိုက ် (Primary Ore Deposit)  ဖြ စ်ပါသည်။ သလင်းေက� ာအတငွ်း တိုးဝငေ်နေသာ 

ေရ�ပါသတ� �ေက� ာများကို တူးေဖာ်ရာတွင် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မ�နည်းစနစ်ကို အသုးံပြ �၍ ဆင်းတွင်း 

(Vertical Shaft)များ �ှင့် ေမြ ေအာက်လိ�ဏေ်ခါင်း (Adit) တူးေဖာေ်နခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ�ဏ ီ

Adit မှာ အရှည ် (၂၅၀)မီတာ�ှင် ့ အနက် (၄၅)မီတာေရာက်ရှိေနပ�  ီ  ဖြ စ်ပါသည်။ Adit အတငွ်း 

မျက်�ှာပြ င် (၈)ခုဖငွ်၍့ ေခါင်းသားများ တူးေဖာေ်နခြ င်း  ဖြ စ်ပ� ီး၊ အဖွဲ�တစ်ဖွ�ဲလ�င်  အင်းသား (၈)ဦး 

 ဖြ င့် အကျိ�းတ ူ တူးေဖာ်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ တူးေဖာ်ရာတွင် ေန�ဆိုင်းတစ်ဆိုင်း တည်းဖြ င် ့

တူးေဖာ်ခြ င်းဖြ စ်ပ� ီး အဆိုင်းဆင်းချိန်မှာ မနက(်၇း၃၀)နာရီမှ ညေန(၄း၃၀)အချိနထ်ိ  ဖြ စ်ပါသည်။  

အေသးစားေရ�တူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက်(YMT-256)မှ တစ်ရက်လ�င ်  ဗ� �ံး(ေရ�သတ� ��ိငု်း) (၃) တန် 

ထွက်ရှိပ� ီး၊ စွန်�ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမ�မာှ (၂)တန ် ခန်�ထွက်ရှိပါသည်။ ေဒသခံအင်း(Vertical Shaft) 

တစ်ခုမှာ အနက်(၂၆၀)မီတာသို� ေရာက်ရှေိနပ�  ီ  ဖြ စ်ပါသည်။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ�ဏီမှ ယခင ်

ရရှိသည့်ဗ� �ံးများအား ရမည်းသင်းမ� ိ��နယ်အတငွ်းရှ ိ အခြ ားလုပ်ကွကမ်ျားသို� ေပးပို�၍ ေရ�စင ်

ထုတ်ယူမ�လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ပ� ီး ၂၀၁၆ ခု�ှစ်၊ ေမလ ေနာက်ပိုင်း ရရှိသည် ့  ဗ� �ံးများအား 

အိတ်များအတွင်း ထည့်သငွ်း၍ လုပ်ကွက်အတွင်း စနစ်တကျ စုပုံသိမ်းဆည်းထားပါသည်။ 

လုပ်ကွက်အတွင်း ေရ�ထုတ်ယူရနအ်တွက် ခခဲွဲစက၊်  က� တိ်ခွဲစက်၊ ေမျာေလာင်းမည့်ေနရာ၊  ပြ ဒါး 

ဖမ်းအင်ဝိုင်းလှည့်မည်ေ့နရာများ  ပြ င်ဆင်ခြ င်း�ှင် ့ စက်ပစ�ည်းများတပ်ဆင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်လ�က ် ရှိပါသည်။ တူးေဖာ်ရရှိေသာေရ�ပါဗ� �ံးများမှ ေရ�စငထ်ုတ်ယူမ�နည်းအဆင့်ဆင့်မှာ 

 ဗ� �ံး(သတ� ��ိငု်းများ)ကိ ု  က� ိတ်ခွဲစက်(Jaw Crusher)  ဖြ င့်  က� ိတ်ခြ င်း၊ ဒတုိယအဆင်တွ့င် 

အမ�န်�က� ိတ်စက် (Pulverizer)ကို အသုံးပြ �၍ အစိုက� တိ ်  က� ိတ်ခြ င်း၊ ေမျာေလာင်း ခြ င်း၊  ပြ ဒါးစေုရ� 

ရရှိေစေရးအတွက် အင်ဝိုင်းလှည့်  ပြ ဒါးဖမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရကွ်ပ� ီး ေရ�ထတု်ယူခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။  

ြပည်ေထာငစ်ုသားကုမ�ဏီလီမတိက်သည ် မ��ေလးတိငု်းေဒသက� ီး၊ ရမည်းသင်းခ�ိငု၊် ရမည်းသင်း 

 မ� ိ��နယ်၊၊ ၀ါးဖြ �ေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရှ ိ ေရ�လုပ်ကွက်(YMT-256)တငွ ် လက်ရှ ိ

အေဆာကအ်ဦးများ၊ အင်းတဲများ၊  က� ိတ်ခုံများ၊ သတ� ��ိုငး်စုပုံသည့်ေနရာများ�ှင့် စွန်�့ပစ်ေမြ စာပုံ 

ေနရာများမှာ စုစုေပါငး်(၆)ဧက ခန်�သာရှိပ� ီး၊ ကျန်ဧရိယာများတွင် သဘာဝေပါက်ပင်များအား 

ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ လမ်း��န်ချက် ဖြ င့် စိုက်ပျိ�းခြ င်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်လ�က်ရှိပါသည်။  
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အေသးစားေရ�ထုတ်လပု်ေရးလုပက်ွက်(YMT-256)တငွ ် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရး �ှင့်သက်ဆိငု ်

ေသာ ေဆာင်ရန်၊် ေရှာင်ရန်များအား ေဟာေပြ ာပွဲများ ကျင်းပပြ �လုပ်ခြ ငး်၊ ရာသီအလိုက ်  ဖြ စ်ေပ� 

တတ်ေသာေရာဂါများအတွက် ကာကွယ်ေဆးထိုးေပးခြ င်း၊ လစဥ်ကျနး်မာေရးစစ်ေဆး ေပးခြ ငး်များ 

ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ လိအုပ်ခဲပ့ါက ေဆးမှ�းဆုံးဖြ တခ်ျက်အရ ရမည်းသင်းမ� ိ��၊ ေဆး�ုံသို� 

ပို�ေဆာင်ကသု ေပးလျက် ရှိပါသည်။ 

သဘာဝေဘးအ��ရာယ် ကာကွယ်ေရး�ှင့် ကယ်ဆယ်ေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ေရ�လုပ်ကကွ်မှ 

တာဝန်ခ၊ံ လုပ်ငန်းအသီးသီး၏  က� ီးက� ပ်ေရးမှ�းများ�ှင့် ဖွဲ�စည်း၍ တာဝန်အသးီသီး သတမ်ှတ ်

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  ပြ ညေ်ထာင်စုသားကုမ�ဏ၏ီ အေသးစားေရ�ထုတ်လပု်ေရး လုပက်ွက် 

(၃)ကွက်၏ ေရ�တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ�လုပ်ငန်းများကိ ု  ေရ�ပနး်ေတာင်ကွက်ရပ်အတငွ်း ေနထိုငသ်ည် ့

ေဒသခံများ�ှင့် အကျိ�းတူေဆာင်ရကွ်ေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။   ကုမ�ဏီမှ လုပ်ကွက်အတငွ်း စိမး်လန်း 

စိုေပြ ေရးအတွက် သစ်ပင်များစိုက်ပျိ�းခြ င်း၊ သဘာဝေပါက်ပငမ်ျားအား ထိမ်းသိမ်းခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မ�ေက� ာင် ့  ေဒသတွငလ်ည်း ေဂဟစနစ် ေကာင်းမွန်ေစခြ င်း၊ စိမ်းလန်း စိုေပြ ခြ င်း�င်ှ ့

ေဒသခံများအလုပ်အကိငု် အခွင့်အလန်းများရရှိေစခြ င်း စသည့် အကျိ�းအမြ တ်များကိ ု ရရှေိစပါ 

သည်။ 

ေရ�လုပ်ကွက်(YMT-256)တငွ ် သတ� �တူးေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မ�နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ �၍ 

တူးေဖာ်ေနခြ င်း၊ တူးေဖာရ်ာ၌လည်း၊ စက်ယ��ရားများ သုံးစွဲမ�မရှိဘဲ လူအင်အားဖြ င် ့တူးေဖာ်ေနခြ င်း၊ 

 ဗ� �ံးထုတ်လပု်မ�မှာ နည်းပါး ခြ င်း၊  ယမ်းခွဲရာ၌လည်း ေမြ ေအာကလ်ိ�ဏ်ေခါင်း�ှင့် စိုက်ကျင်းများ 

အတငွ်း ခွဲပ� းီ၊ ယမ်းသုံးစွမဲ�နည်းပါးခြ င်းတို�ေက� ာင့် ယမ်းခွဲချိန် တိငု်းတာမ�အရ ဆူညသံံမှာ (69.2)dB 

�ှင့် တုန်ခါမ�မှာ (0)ft/sec သာရှိပါသဖြ င့် ဝန်ထမ်းအိမယ်ာများ�ှင့် ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင် အေပ� 

သက်ေရာကမ်� မရှိေက� ာင်း တိုင်းတာရရှိပါသည်။ �ုံးခန်း�ှင့် ဝန်ထမ်းလိငုး်ခန်း အနီးတွင် ဆူညသံံမှာ 

(55)dBသာ ရှိပါသည်။ အမျိ�းသားပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လ�တ်မ�) လမ်း��န်ချက ်

များ အရ လူများေနထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျငတ်ွင် ဆူညံသမံှာ (55 ~ 45)dB �ှင့် လပု်ငန်းခွင်အတွင်း 

(70)dB သတ်မှတ်ထားခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ တုနခ်ါမ�မှာ (3 ~ 5) mm/sec သို�မဟုတ် (0.01 ~ 0.02) 

ft/sec  ဖြ စပ်ါသည်။  

ေရ�လုပ်ကွက်(YMT-256)အတွင်း တူးေဖာေ်နသည့်စိုကက်ျင်းများအနက် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထကွ်ေရ 

ထွက်ရှိသည့် စိုက်ကျင်းမာှ(၁)ခုသာရှိပ� ီး၊ စိုက်ကျင်းအနက(်၂၀၀)မီတာ ေကျာ်မှ ေရစိမ့်ထွက်လာခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေရထွက်ရှိမ�မှာ အလွန ်နည်းပါးပါသည်။ ေရနမူနာကိ ုေကာက်ယူပ� ီး ဓာတ်ခွဲခန်း (ISO 



4 

 
Tech Laboratory, Insein Township, Yangon)သို� ေပးပို� ပ� ီး ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

၎င်းေရကိ ု အင်းသားများသုံးပြ �ခြ င်း၊ မီးစက်၊ ေလစက်များ အေအးခရံာတွင် အသုံးပြ �ခြ င်းတို� 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေရအရည်အေသွးမှာ အမျိ�းသားပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လ�တ်မ�) 

လမ်း��န်ချက်များမှ စွန်�ပစ်ရည(်Effluent) အရည်အေသွး အတွင်းသာ ရှိပါသည်။  

လုပ်ကွက်အတွင်း�ှင့်ဆက်စပ ် ပတဝ်န်းကျင် တို�၏ ေလထုညစ်ညမ်းမ� ရှ-ိမရှိ သိရှိေစရန််အတွက် 

ေလထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိငု်ေအာကဆ်ိုဒ်၊ �ိုက်ဒ� ိ�ဂျငဒ်ိငု်ေအာက်ဆိုဒ၊် �ိုက်ထရပ်(စ်)ေအာက်ဆိဒု၊် 

Particulate Matters (10µm) �ှင် ့ Particulate Matters (2.5µm) ဆာလ်ဖာဒိငု်ေအာကဆ်ိုဒ် 

ပါဝင်မ�များအား တိုင်းတာခဲ့ပါသည်။ လုပက်ွက်အတငွး် ေလထအုရည်အေသွးအား တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။ လုပ်ကွကအ်တွင်း ဖုန်မ�န်�ပျံ�လွင့်မ�အား တိငု်းတာစစ်ေဆး�ိငု်ခြ င်း မရှိခဲ့ပါ။ 

သို�ေသာ်ေလထုအရညအ်ေသွး တိုင်းတာစစေ်ဆးသည်အ့ချက်အလက်များရ လုပ်ကွက်ေလထ၏ု 

အမ�န်အမ�ားပါဝင်မ�မှာ PM10 - ၂၄.၁၃၈၄ µg/m3 �ှင် ့ PM2.5 - ၁.၀၈၄၉ µg/m3  ဖြ စ်ပါသည။်  

လုပ်ကွက်အတွင်း ဖုန်�မ�န�်ပျံ�လွင်မ�များအား တိုင်းတာစစ်ေဆးရာတွင် မိုးတွင်းကာလမပါ တစ်�ှစ်လ�င ်

(၈)လခန်� တိုင်းတာမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ရက်(၃၀)တစ်ခါ ဖမ်းယူရရှိေသာ ဖုန်မ�န်�များအား ချနိ်တွယ်၍ 

ဖုန်မ�န်� ပျံ�လွင့်မ�အား စစ်ေဆးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ပန်းေတာင်ေရ�အေသးစား လုပ်ကွက်များသည် 

အမြ င့်ေပ (၄၀၀၀)ခန်�ရှိ ပန်းေတာငေ်တာင်ေက� ာေပ�တွင် သီးခြ ားတည်ရှိပ� ီး၊ ေလေက� ာင်း 

ကျေနခြ င်း�ှင့် ေဆာငရ်ွက်ေနသည့်လုပ်ငန်းများအရ လက်မခံ�ိုင်သည့် ဆိုးဝါးေသာအနံ�များ 

ထွက်ရှိခြ င်း မရှိပါ။ ေမြ ထုအေခြ အေနမှာလည်း အေပ�ယံလ�ာမှာ အနီရင့်ေရာင်ရှ ိ သက်ရင် ့

��ံးေမြ များဖြ စ်ပါသည်။ ေအာက်ပိုင်းတွင် အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမိုက်ေကျာကမ်ျား�ှင့် သလင်းေက� ာများကိ ု

ေတ�ွရှိရပ� ီး  ပြ တေ်ရွ�များ အတွင်း ေရ�ပါဝင်ေသာဗဟန််းေက� ာ(ဆီးမီးဆာလ်ဖိုဒ်)များ တိုးဝင်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စွန်�ပစ်ေမြ စာများမှာ သက်ရင့်��ံးများ�ှင့် အပြ ာေရာင ် ဒိလုိုမိုဒ်များဖြ စ်ပ� ီး အကယ်ိုစီးမ� 

မရှိေသာ ေကျာက်များ  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ပြ ည်ေထာငစ်ုသားကုမ�ဏီလီမတိက်၏ေရ�အေသးစား လုပ်ကွက်(၃)ကွက်သည် သစ်ေတာက� ိ�းဝိုင်း 

�ှင့်  က� ိ�းပြ င်ကာကွယ်ေတာအတွင်း ကျေရာက်ခြ င်းမရှိပါ။ လုပ်ကွက်မာှ ေပ(၄၀၀၀)ခန်�  မြ င့်ေသာ 

ေတာငတ်န်းများအေပ�တွင် တည်ရှေိနပ� ီး ေပါက်ေရာက်ေနေသာ သစေ်တာအမျိ�းအစားမှာ အမ� ဲစိမ်း 

ေတာ  ဖြ စ်ပါသည်။  လုပက်ွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေတာေတာင်များတွင် ပန်းေတာငေ်ကျးရွာမ ှေရ��ေပြ ာင်း 

ေတာင်ယာများ စိုက်ပျိ�းေနခြ င်း  ဖြ စ၍် ေတာေတာင်များအတွင်း လူသာွးလာမ�များ၍ ေတာတရိိစ�ာန် 

အေနဖြ င့် ယုန်၊ ေတာေက� ာင်၊ ဂျီ စသည်တ့ို�သာ အနီးငယ် ရှပိါသည်။ 
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အနီးဆုံးေကျးရွာမှာ ဝါးဖြ �ေတာင်ေကျးရွာဖြ စ်ပ� ီး လုပ်ကွက်�ှင်(့၃)မိုင်ခန်� ကွာေဝးပါသည်။ 

လုပ်ကွက်�ငှ်(့၃)ဖာလုံခန်�အကွာတွင် အင်းပိုငမ်ျား�ှင်အ့င်းသားများ ေနထိုင်ရာ ပန်းေတာင်ကွကရ်ပ် 

(၁)ခု ရှိပါသည်။ ၎င်းကွက်ရပတ်ငွ ် အိမေ်ခြ (၅၀)ခန်��ှင့် လူဦးေရ (၂၅၀)ခန်� ေနထိုင်ပါသည်။ 

၎င်းတို�မှာ ကုမ�ဏီ၏ ပန်းေတာင်ေရ�အေသစားလုပ်ကွက်(၃)ခုအတွင်း အကျိ�းတူ သတ� �တူးေဖာ်ခြ င်း 

လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိငု်ေနသူများ  ဖြ စ်ပါသည်။  

ပန်းေတာင်အေသးစားေရ�သတ� �တူးေဖာ်ေရးလပု်ကွက်များတွင် ပတ်ဝနး်ကျင်�ငှ့် လမူ�ဝန်းကျင်အေပ� 

ထိခိုက်�ိုငသ်ည့်အေခြ အေနများ�ှင် ့ ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များ ဆူညသံံ�ှင့် 

တုန်ခါမ�အား ထိန်းချ�ပ်ခြ င်း၊ ေရသုံးစွဲမ��ှင့် စွန်�ပစ်ေရပြ န်လည်သုံးစွမဲ� ထိေရာက်ေစေရးအတွက် 

စီမံေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ လုပ်ကွက်အတွင်း�ှင် ့ ဆက်စပ်ေဒသအတငွ်း ေမြ ေပ�ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ 

ညစ်ညမ်းမ� မရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ စွန်�ပစ်ေကျာက်ပုံများ  ပ� ိ�ကျတိုက်စားခြ င်း 

မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ စွန်�ပစေ်မြ စာများ စီမံခန်�ခွဲ ခြ င်း၊ ဖုန်မ�န်�ပျံ�လွင့်မ�၊ ေလထု 

ညစ်ညမ်းမ� မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ၊ အသုံးပြ �ထားေသာ ေမြ ေနရာများ 

အား  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရးေဆာင်ရွကမ်ည့် အစီအစဥ်များ၊ အစားထိုးစိုက်ပျိ�းမ�လုပ်ငန်းများ 

စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွကမ်ည်  ဖြ စ်ပါသည်။  ပြ ဒါးဖမ်းခြ င်း�ငှ့်  ပြ ဒါးစုေရ�ရရှိေစေရးအတွက ်

မီးဖုတ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရကွ်ရာတငွ ်  ပြ ဒါးေငွ�များေက� ာင့် လူ၊ တိရစ�ာန်များအေပ� အဆိပ် 

သင့်ေစ�ိငု်ခြ င်း၊ ေမြ ဆလီ�ာ�ှင့် ေရများညစ်ညမ်းေစခြ င်း အစရှိသဖြ င့် လူမ�ဝန်းကျင် �ှင့်ပတ်ဝန်းကျင ်

ညစ်ညမ်းေစ�ိုင်သည့်အချက်များ  ဖြ စ်ေပ�ေစ�ိုင်ပါသည။် ေလျာ့နည်းေစေသာ လုပ်ငန်းများအဖြ စ် 

 ပြ ဒါးသုံးစွဲရာတွင် စနစ်တကျ ထားသိုခြ င်း၊ လက်အတိ်များ၊ �ှာေခါင်းစးီများ ဝတဆ်င်အသုံးပြ �ခြ င်း၊ 

မီးဖုတ်ရာတွင်လည်း  ပြ ဒါးေငွ�များ ေလထု အတငွ်း မပြ န်�လငွ့်ေစေရးအတွက် ြပဒါးအေငွ�ဖမ်းကိရိယာ 

(Retort)ကို အသုံးပြ �၍ ေဆာငရ်ွက်ခြ င်း အစရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ� ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်ဆီေချာဆမီျား၊ ယမ်း�ှင့်ဆက်စပ်ပစ�ည်းများ စွန်�ပစ် 

ရာတွင် ေဘးအ��ရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး�ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်�ှင့်လူမ�ဝန်းကျင်ထခိိုက်မ� ေလျာ့နည်း 

ေစေရးအတကွ် စီမံေဆာင်ရွကမ်ည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ပြ ည်ေထာငစ်ုသားကုမ�ဏီမှ YMT-255, 256 257 လုပ်ကကွ်များ�ှင့်ဆက်စပ်ေဒသရှိ 

ဝါးဖြ �ေတာင်ေကျးရွာ၊ အငတ်ိုင်းေကျးရွာ၊ တူးကုန်းေကျးရွာ၊ ေချာင်းဖျားေကျးရွာ၊ သိမ်ကုန်းေကျးရွာ၊ 

ေကျာင်းကုနး်ေကျးရွာ၊ ကူတိုေကျးရွာများမှ ေဒသခံပြ ည်သူများ�ှင့် ပန်းေတာင်ကွကရ်ပ်တွင် 

ကုမ�ဏီမှ တာဝန်ရှိသမူျား�ှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသမိ်းေရး အစီရင်ခစံာပြ �စုသူမှ ေတ�ွဆုံ 

ေဆွးေ�ွးခဲ့ပါသည်။ ကုမ�ဏ၏ီတာဝန်ရှိသမူျား�ှင့် ပတ်ဝနး်ကျင် စီမံခန်�ခွဲေရးအစရီင်ခံစာ  ပြ �စုသူမှ 
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ေဒသဖွံ�ဖ� ိ�းေရးေဆာင်ရကွ်ထားရှိမ�၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး ကိစ�ရပ်များတွင် ကုမ�ဏီမှ ကူညီ 

ပံ့ပိုးေပးေနမ�အစီအစဥ်များ၊ လစဥ်ပုံမှန် ေဒသဖွ�ံဖ� ိ�းေရးအတွက ် စီမံေဆာင်ရွကေ်နမ�များ�ှင့် 

သတ� �တူးေဖာ်ထုတ်လုပ် သန်�စင်မ�လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ လက်ရှိပတဝ်န်းကျင်အေခြ အေန၊ လုပ်ငန်း 

အဆင်လ့ိုက် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမ�ဝန်းကျင်�ှင့် ေဂဟစနစ်များ အေပ� ထိခိကု်�ိငု်သည်အ့ေခြ အေနများ၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်�ှင့် လူမ�ဝန်းကျင်း ထိခိုက်မ�များအား ေဖာ်ထုတ်မည့် ေစာင့်က� ပ်  က� ည်�့� 

စစ်ေဆးမည်အ့စီအစဥ်များ၊ ရံပုေံငွထားရှိေဆာင်ရကွ်မ�၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ�များ ဖွဲ�စည်း 

၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန်�ခွဲမ�အစီအစဥ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကေ်နသည် ့ အေခြ  

အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေ�ွးခဲ့ပါသည်။ ေဒသခံပြ ည်သူများမှလည်း ၎င်းတို�ေဒသတွင် ကုမ�ဏီမှ 

စီမံကိန်းများလာေရာက်ေဆာင်ရွက်သည် ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများ ရရှိေစခြ င်း၊ ေဒသ 

ဖွံ� ဖ� ိ�းေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရွကေ်ပးေနခြ င်း၊ သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထခိိုက်မ� မရှိေစရန် စီမံေဆာင် 

ရွက်ေနခြ င်း၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးကိစ�များတွင ် ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးေန  ခြ င်း 

တို�အတွက ် ေဒသတွင်အကျိ�းေကျးဇူများရရှိပါေက� ာင်း �ငှ် ့ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ထားရှိမ�များအား 

ပွင့်လင်းမြ ငသ်ာမ� ရှိေစေရးအတကွ် ချပြ ေဆွးေ�ွးမ�များအတွက် ေကျးဇးူတင်ပါေက� ာင်း၊ 

ေဒသခံပြ ည်သူများအေနဖြ င့်  ပြ ညေ်ထာင်စုသားကုမ�ဏီအား ေထာက်ခံပါေက� ာင်း  ပြ န်လည် 

ေဆွးေ�ွးခဲ့ပ� ီး  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ�ဏီသို� ေထာက်ခံချက်များ ေပးပို� ခဲ့ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်က� ပ်  က� ည့်�� စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ ေဒသဖွံ�ဖ� ိ�း 

ေရး၊ စိန်းလန်းစိုေပြ ေရး�ှင် ့ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ�အစီအမံများ ေဆာင်ရကွ်ရန်အတွက် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ� �ငှ် ့ အေထာက်အကူပြ �အဖွ�ဲအား မန်ေနဂျာများ၊ လုပ်ငန်းက� ီးက� ပ် 

များ �ှင် ့ အင်းအလိုက်တာဝန်ခံများဖြ င် ့ ဖွဲ�စည်းေဆာငရ်ွက် မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ�များ မ ှ

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန််းသမိ်းေရးလုပ်ငန်းများ�ှင့် ေစာင့်က� ပ်  က� ည်�့� စစ်ေဆးခြ င်းလုပ်ငန်းများအား 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ�သို� အစီရင်ခံတင်ပြ ၍ ေဆာင်ရွကမ်ည်ဖြ စ်ပါသည်။  

ပန်းေတာင်အေသးစား ေရ�ထတုလ်ုပ်ေရးလပု်ကွက်များအတငွ်း ေရ�တူးေဖာ်မ��ငှ် ့ သန်�စင်မ�လုပ်ငန်း 

များ ေဆာင်ရွကမ်�ေက� ာင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိကု်မ�မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ ေဒသ 

ဖွံ�ဖ� ိ�းေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရး�ှင့်သက်သာေချာင်ချိေရး 

လုပ်ငန််းများ ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ သဘာဝသစ်ေတာများ ထိန်းသမိ်းကာကွယ်ခြ င်း၊ အစားထိုး 

စိုက်ပျိ�းခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရကွ်ခြ င်း၊ သတ� �ပိတသ်ိမ်းပ� ီးချိနတ်ွင်  ပြ န်လည်ထူေထာင်ေရး 

လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်း စသည်လ့ုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျစမီံေဆာင်ရွက်လ�က် ရှိပါ ေက� ာင်း 
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�ှင့် အေသးစားေရ�လုပက်ွက်(YMT-256)၏ အေသးစိတေ်ဆာင်ရွက်မည့် အစီအမမံျားအား  ပြ �စု၍ 

ပတ်ဝန်ကျင်စီမံခန်�ခွဲမ� အစီရင်ခံစာအား တင်ပြ  အပ်ပါသည။်       

  

   

                                                                        

 



သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခုိက်ပျက်စီးမှုများအတွက် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်ေလျာ်ေကြ းေငွများ ေပးသွင်းမည်ဖြ စ်ေကြ ာင်း ဝန်ခံကတိပြ ုချက် 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (     )ရက် 

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

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရှိ YMT-256 လုပ်ကွက်တွင် ေရွှအေသးစား ထုတ်လုပ်ခြ ငး် လုပ်ငန်း 

ကိ ု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန််းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပတဝ်နး်ကျင် 

ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး  ဖြ စေ်စရန် တးူေဖာ်လုပ်ကိုင ်ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး ဝန်ကးီဌာန၏ ချမှတ်ထားေသာမူ၊ လုပ်ငန်း 

အာမခံေငွသား သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ေပးသွင်းသွားပါမည်။ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်အေနဖြ င့် သတ္တ ုတူးေဖာ်ပြ ီးစးီ၍ သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်း 

ချိန််တွင် ပတ်ဝန်းကျင ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိပါက ထိခိုက်မှုများအတွက် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ သတ်မှတ်သည့် ေလျာ်ေကြ းေငွအား ေပးသွင်းမည်  ဖြ စပ်ါ 

ေကြ ာင်း ဝန်ခံကတိပြ ုပါသည်။ 

 

 

 



1 
 

ကတိကဝတ်ပြ ုချက်များ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက် (YMT-256)အတွင်း အေသးစား 

ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင ့်ေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု 

များအား ေလျာ့နည်း ပေပျာက်ေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းေစမည့်လုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် 

အစီအစဥ်များ၊ ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊ စာချုပ်ပါအချက်များနှင် ့

ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအချက်များအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ေကြ ာင်း ကတိကဝတ်ပြ ုပါသည်။  

(က) သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ် ေြမစာများကိ ု ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိေစေရး 

အတွက ်သတ်မှတ်ထားေသာေနရာများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါမည်။ ေမြ စာပံုများ  ပြ ိုကျခြ င်း 

မရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။  

(ခ) အေပါ်ယံေမြ သားဖယ်ရှားရာမှ ထွက်ရှိေသာ အေပါ်ယံ ေြမေဆွးများအား သတ္တ ုတွင်းပိတ် 

သိမ်းရာတွင် သစ်ပင်များစုိက်ပျိုးရာ၌ အသုံးပြ ုရန်အတွက ်စနစ်တကျစုပုံ သိမ်းဆည်းထားပါ 

မည်။ 

(ဂ) တူးေဖာ်ြပီးကျင်းေဟာင်းများတွင် စွန့်ပစ် ေြမစာများ ေရှ့ စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့် ြပနလ်ည ်

ြဖည် ့တင်းြခင်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ တူးေဖာ်ပြ းီပါက စိုက်ကျင်းများ၏ 

ဆင်းတွင်းများအား စွန့်ပစ်ေကျာက်များဖြ ည့်ခြ ငး်၊ စိုက်ကျင်းပတ်လည်တွင ် အကာအရံများ 

ခိုင်ခံ့စွာကာရံခြ ငး်၊ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ ချိတ်ဆွဲခြ င်းတို့ ေဆာင်ရွက်ထားပါမည်။ 

ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ တူးေဖာ်ပြ းီပါက  ပြ ိုကျနိုင်ေသာ ေခါင်းသားအတငွ်း စွန့်ပစ ်

ေကျာက်များ  ဖြ ည့်ခြ ငး်၊ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းအဝအား စွန့်ပစ်ေကျာက်များဖြ င့် ပိတ်ခြ င်း၊ 

သစ်သားေဘာင်များ  ဖြ င့်ပတိ်ခြ ငး်၊ အကာအရံများ  ပြ ုလုပ်၍ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ 

ချိတ်ထားပါမည်။ 

(ဃ) စွန့်ပစ ်ေြမစာြဖည် ့တင်းြပီး ကျင်းေဟာင်းများအေပါ်တွင်  ေြမေဆွးများဖုံးအုပ်၍  သစ်ပင်များ 

စိုက်ပျိုးပါမည်။  

(င) သန့်စင်ြခင်းလုပ်ငန်း(Sluicing)မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေရများကိ ု  ပြ င်ပသို့ ထုတ်လွှတ်ခြ င်း 

မပြ ုဘဲ အနည်ထိုင်ကန်များတွင် အနည်ထိုင်ေစပြ းီ ေရကြ ည်များအား လုပ်ငန်းတွင် ြပနလ်ည ်

အသုံးပြ ုပါမည။် စွန့်ပစ်ေမြ စာများအားလည်း စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များ တူးေဖာ်၍ စွန့်ပစ်မည ်



2 
 

 ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များ  ပြ ည်ပ့ါက မျက်နှာပြ င်ညှိ၍ ေမြ ေဆွးထည့်ပြ းီ ေဒသ 

ေပါက်ပင်များ  ပြ န်လည် စိုက်ပျိူးပါမည်။ 

(စ) သတ္တ ုရိုင်း( ဗြ ုံး)များနှင် ့ စွန့်ပြ စ် ေြမစာများကို သယ်ယူပို့ေဆာင်ရာတွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု မရှိ 

ေစေရးအတွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလမ်းတစ်ေလျာက်တွင် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးြခင်း၊ သတ်မှတ်စံနှုန်းများ ထက်ေကျာ်လွန်ပါက ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုကိ ု ေလျာ့ချရန် 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဆ) ယမ်းခွဲရာတွင် ဝန်ထမ်းေနအိမ်များ၊ ရုံးအေဆာက်အဦးများနှင့် ဆက်စပ်ေဒသအတွင်း 

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

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

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

နှင့်  မြ င်ကွင်းရှုခင်းများ မျက်စိပသာဒ  ဖြ စ်ေစေရးအတွက ် သစ်ပင်များအား စိုက်ပျိုးြခင်း၊ 

 ပြ ုစုေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းလုပင်န်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(စျ) စွန့်ပစ ်ေြမစာပုံများအား  မြ င်ကွင်းလှပေစေရးနှင့် စိမ်းလန်းစုိ ေြပေရးအတွက် ေဒသေပါက်ပင ်

များ စိုက်ပျိုးြခင်းလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ည) သတ္တ ုတွင်းဧရိယာ နှင ့် ဆက်စပ်လျက်ရှိေသာပတ်၀န်းကျင် ေကျးရွာများ၏ ဘာသာေရး၊ 

ပညာေရး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး၊ နှင် ့ ေဒသဖွံ့ ဖြ ိုးေရး လုပ်ငန်းများအား ကူညီေဆာင်ရွက် 

ပါမည်။ ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်းများရရှိေစေရးအတွက် သတ္တ ုတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများအား အကျို းတူေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(ဋ) သတ္တ ုတူးေဖာ်ြခင်းနှင့် ြပဒါးသုံးစွဲမှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ၀န်ထမ်းများ ေဘး 

အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစရန်နှင် ့ ကျန်းမာေရးထိခိုက်မှု မရှိေစရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများအား 

စနစ်တကျေလ့ကျင့်ေပးခြ ငး်၊  ပြ ဒါးအေငွ့ဖမ်းကိရိယာများ တပဆ်င်ခြ င်း၊ ေလစုပ်စနစ်များ 

တပ်ဆင်ခြ ငး် စသည်ဖြ င် ့လိုအပ်ချက်များအား စနစ်တကျစီမ ံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(ဌ) သတ္တ ုတူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းတွင် တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ေနေသာ ၀န်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရး 

ေစာင် ့ေရှာက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် သက်သာေချာင်ချိေရးကိစ္စရပ်များအား ေဆာင်ရွက်ေပးမည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ 
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(ဍ) သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် အသုံးပြ ုထားေသာ ေြမေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ ေြမယာ 

အသုံးချမှုလုပ်ငန်းတစ်ရပ် ထူေထာင်နိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ၊ 

စွန့်ပစ်ေရများေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆး 

 ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်နိုင်မှု အေခြ အေနများအား အေသး 

စိတ် ဆန်းစစ်၍ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(ဎ) သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သန့်စင်မှု လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ေကြ ာင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိခိုက်မှု 

မရှိေစေရးအတွက် ေစာင ့်ကြ ပ်ကြ ည် ့ရှု  စစ်ေဆးမည် ့လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ငန်းအေကာင ်

အထည်ေဖာ်သည့်ကာလမှ သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းပြ းီကာလအထိ ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ 

(ဏ) ေဒသခံများသို့ ပွင့်လင်းမြ င်သာစွာ စီမံကိန်းအတွင်း ေဆာင်ရွက်ေနသည့်လုပ်ငန်းများ၊ 

ပတဝ်န်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်နုိင်သည့်အချက်များ၊ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များအား ရှင်းလင်းေပြ ာကြ ား၍ ေဒသခံများ၏ အကုံပြ ုချက် 

များအား အေလးထားေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(တ) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်  ကိုတင်ကာကွယ်မှု အစီအစဥ်များ   ပြ ုလုပ်၍ စီမံချက်များ  ပြ ုစု 

ထားပါမည်။  

(ထ) ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်လုပ်ငန်းများနှင့်  ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှုလုပ်ငန်းများ 

လစဥ်ရန်ပုံေငွ ကျပ်(၅)သိန်း နှင် ့ကျပ်(၂၀)သိန်း သတ်မှတ်၍ သုံးစွ ဲအေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ ထို့အတူ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ  ဖြ စေ်သာ တးူေဖာထ်ား 

သည့်ကျင်းေဟာင်းအား ေမြ ပြ န်လည်ဖို့ ခြ င်း၊ ေဘးအန္တရာယ်မဖြ စ်ေစေရး အတွက ်လု ံခြ ုံစွာ 

ပိတ်ဆို့ကာရန်ခြ ငး်၊ တူးေဖာ်ထားကန်များအား ေမြ စာဖို့၊ ေမြ ညှိ၍ ေမြ ေဆွးများ ဖုန်းအုပ်ကာ 

ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြ ငး်၊ ေမြ စာပံုများအား လမ်းခင်းခြ င်း၊ ကျင်းများတွင်ဖို့ ခြ င်း 

စသည်ဖြ င် ့ ေမြ စာပံုများအား ရှင်းလင်းခြ ငး်၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်နှင့်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအေဆာက် 

အဦးများ၊ ဝန်ထန်ေနအိမ်များ ရှင်းလင်းခြ ငး်၊ အသုံးပြ ုထားေသာေမြ ေနများအား သင့်ေလျာ် 

ေသာ ေမြ ယာအသုးံချမှု လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ေဖာ်ေဆာင်နိုင်သည်အထိ ေဆာင်ရွက်ေပး  ခြ ငး်၊ 

ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလတွင် ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ 

တူးေဖာ်ပြ းီကျင်းေဟာင်းများ ပိတ်သိမး်ထားမှုအေခြ အေနများအား စစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် အစားထိုး 

စိုက်ပျိုးထားေသာ အပင်များ ရှင်သန်ေရးအတွက် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပြ ီး 
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မိုင်းပိတ်သိမ်းသိမ်းအတွက် ကျပ်သိန်း(၃၀၀) လျာထားသတ်မှတ် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ် 

ေကြ ာင်း ဝန်ခံကတိပြ ု လက်မှတ်ေရးထိုး တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 

       စီမံကိန်းအဆိုပြ ုသ ူ- 
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အစီရင်ခံစာပြ ုစုသူ၏ ဝန်ခံကတိပြ ုချက် 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာတွင ် ေဖာ်ပြ ပါရှိသည့် စီမံကိန်းအေကြ ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက၊် 

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန(Existing  Environment)၊   ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်တွင် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်နုိင်မှုများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ် 

များ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ်များပါအချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲေရး 

ဆိုင်ရာအစီအစဥ်များအတွက် ရန်ပုံေငွများထားရှိေဆာင်ရွက်မှု၊ ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်များ၊ အများ ပြ ည်သူနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ချက်များမှာ 

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

 

       အစီရင်ခံစာပြ ုစုသူ - 

 

 



 
 

 မာတိကာ  

စဥ် အေကြ ာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

၁။ နိဒါန်း ၁ -၂ 

၂။ ရည်ရွယ်ချက ် ၂ 

၃။ စီမံကိန်းအေကြ ာငး်အရာေဖာ်ပြ ချက် ၃ - ၁၁ 

 (က) စီမံကိန်းတည်ေနရာ  

 (ခ) စီမံကိန်း၏ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်း  

 (ဂ) စီမံကိန်းသက်တမ်းကာလ  

 (ဃ) အေဆာက်အဦးအေရအတွက ်  

 (င) ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး  

 (စ) သုံးစွဲမည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်ကုန်ကြ မ်းပစ္စည်းများ  

 (ဆ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု  

 (ဇ) အသုံးပြ ုသည့်စက်ယန္တရားအင်အား  

 (ဈ) အသုံးပြ ုမည့်လုပ်သားအေရအတွက်  

 (ည) တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန်  

 (ဋ) ထုတ်လုပ်မည့်ထုတ်ကုန်နှင့်ထွက်ရှိမှု  

 (ဌ) တစ်နှစ်အတွက်ေရလိုအပ်ချက်နှင့်ေရရယူသုံးစွဲမည့် ေရအရင်းအမြ စ်  

 (ဍ) တစ်နှစ်အတွက် ေလာင်စာဆီလုိအပ်ချက ်  

 (ဎ) စွန့်ပစ်ပစ္စညး်အမျိုးအစား/ပမာဏ  

၄။ ေမြ ပုံနှင့်ကားချပ်များ ၁၁ - ၁၇ 

 (က) YMT-255, YMT-256, YMT-257 လုပ်ကွက်များ တည်ေနရာပြ  

 ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပံု၊ 

 

 (ခ) YMT-256 လုပ်ကွက် တည်ေနရာပြ   ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပုံ  

 (ဂ) ခွင့်ပြ ုမနိ့် ၊ တည်ေနရာပြ ေမြ ပုံ၊ အကျယ်အဝန်းပုံသ ာန်ပြ ေမြ ပုံ၊  

 (ဃ) ေရွှတူးေဖာ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း 

ထွက်ရှိမှု ေဖာ်ပြ သည့်ကားချပ် 

 

 (င) သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရနှင် ့ သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ေရ  



 
 

 ပြ န်လည်သုံးစွဲ အေခြ  အေန  ပြ ဇယား 

၅။ မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့်မူေဘာင်များ ၁၈ - ၂၄ 

 (က) ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ  

 (ခ) ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ  

 (ဂ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင် ့လူမှုေရးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ  

  (၁) စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ(Effluents Levels)  

  (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွး  

  (၃) ဆူညံသံ  

 (ဃ) လူမှုေရးဆိုင်ရာလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များ  

 (င) နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတ ူစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာ 

မူဝါဒများ 

 

၆။ လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန ၂၄ - ၃၆ 

 (က) ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု  

 (ခ) ေရအရည်အေသွး  

 (ဂ) ေလထုအရည်အေသွး  

 (ဃ) ဖုန်မှုန့်ပျံ့လင်ွ့မှု  

 (င) အနံ့  

 (စ) ေမြ ထုအေခြ အေန  

 (ဆ) ေဂဟစနစ်  

 (ဇ) လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန  

၇။ ထိခိုက်မှုများနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မှုအစီအစဥ်များ ၃၆ - ၄၈ 

 (က) ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှု  

 (ခ) ေရစီမံခန့်ခွဲမှု  

 (ဂ) ေလအရည်အေသွး  

 (ဃ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှု  

 (င) ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု  



 
 

 (စ) ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု  

 (ဆ) ေဂဟစနစ်  

 (ဇ) လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှု  

၈။ လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်များ ၄၈ - ၄၉ 

၉။ အများပြ ည်သူနှင့်တိုင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း ၄၉ - ၅၀ 

၁၀။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခြ ငး်နှင့် ရန်ပုံေငွလျာထားချက ် ၅၁ - ၆၄ 

 (က) ေရအရင်းအမြ စ်သုံးစဲွမှု  

 (ခ) ဆူညံသ ံ  

 (ဂ) ေရအရည်အေသွး  

 (ဃ) ေလထုအရည်အေသွး  

 (င) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်  

 (စ) ေဘးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစွန့်ပစ်မှု  

 (ဆ) ေဂဟစနစ်  

 (ဇ) လူမှုေရးဆိုင်ကိစ္စရပ်များအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း  

 (ဈ) ေမြ ယာအသုံးချမှု  

၁၁။ အဖွဲ့အစညး်နှင့်ရန်ပုံေငလွျားထားချက် ၆၄ - ၆၇ 

၁၂။ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း ၆၇ - ၆၈ 

 (က)   သဘာဝသစ်ေတာထိန်းသိမ်းခြ င်းနှင့်စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတွက်  

         ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

 

၁၃။ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ ငး်အစီရင်ခံစာ ၆၉ - ၇၁ 

၁၄။ သုံးသပ်တင်ပြ ချက ် ၇၁  

၁၅။ အကံပြ ုတင်ပြ ချက ် ၇၁ - ၇၂ 

၁၆။ နိဂုံး ၇၂ 

၁၇။ ေနာက်ဆက်တွဲစာရင်း  

 (က) စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ေနာက်ဆက်တွဲ 
(က) 

 (ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်နိုင်မှုအေခြ အေန (Risk Assessments) ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ခ) 



 
 

 (ဂ) ေဒသခံပြ ညသ်ူများနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ဂ) 

  အစည်းအေဝးတက်ေရာက်သည့်စာရင်း ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ဂ-၁) 

 (ဃ) ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ဃ) 

  စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးေဆာင်ရွက်မှု မှတတ်မ်းဓာတ်ပုံများ ေနာက်ဆက်တွဲ 
(ဃ-၁) 

 (င) Work Experiences ေနာက်ဆက်တွဲ 
(င) 

 (စ) Company Registered ေနာက်ဆက်တွဲ 
(စ) 
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ြပည်ေထာင်စုသားသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက ်

မန္တ ေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-256) 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမှုအစီရင်ခံစာ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတလ် (       )ရက် 

နိဒါန်း 

၁။ ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ 

ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရာွအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရှိ ေရွှလုပ်ကွက ် (၃)ကွက်အား 

(၄.၃.၂၀၁၄)ရက်ေန့မှစ၍ ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြ ုမိန့်ရရှိပြ ီး၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ 

ဇွန်လမှစ၍ YMT-255, 256, 257 လုပ်ကွက်များတွင် ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများကို စတင် 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး 

 ဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ုအသုးံပြ ုေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက ်

(YMT-256)တွင် ၎င်းလုပ်ကွက်မှ တူးေဖာ်ရရှိသည့် သတ္တ ုရိုင်းများနှင့် ေရွှလုပ်ကွက ်(YMT-255)နှင် ့

(YMT-257)တို့မ ှတူးေဖာ်ရရှိသည့် ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား  ကိတ်ခွဲခြ ငး်၊ ေဒသခံလုပ်ငန်းရှင်များနှင် ့

အချိုးခွဲ ခြ င်းတို့ေဆာင်ရွက်ပြ းီ၊ ကုမ္ပဏီအချို းရရှိေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများအား ေရွှလုပ်ကွက ် (YMT-

256)တွင် အမှုန့်ကတိ်ခြ ငး်၊ အင်ဝိုင်းလှည်-့ ပြ ဒါးဖမး်၍  ပြ ဒါးစုေရွှထုတ်ယူခြ ငး်၊  ပြ ဒါးစုေရွှမှ 

ေရွှကြ မ်းထတု်ယူခြ င်းလုပ်ငနး်များကို ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို့အတူ ေဒသခံပြ ည်သူများ 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေစေရးအတွက ် ေရွှလုပ်ကွက(်၃)ကွက်တွင် ေရွှတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများအား ေဒသခံပြ ည်သူများနှင့် အကျို းတူေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  ပြ ည်ေထာငစ်ု 

သားကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင် ့ အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံ (၂၀၀)ဦးေကျာ် ရှိပါသည်။ 

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

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

မန္တေလးမြ ို့တွင် ေနထိုင်သူဖြ စ်ပြ းီ ကုမ္ပဏီ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအဖြ စ် တာဝနယ်ူ ေဆာင်ရွက် 

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

မန်ေနဂျာမှာ ဦးမြ င့်လငွ်  ဖြ စ်ပြ းီ၊ ရမည်းသင်းမြ ို့တွင် ေနထိုင်သူဖြ စ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန ်

ဖုန်းနံပါတ်မှာ ၀၉၄၄၄၄၁၈၅၅၂  ဖြ စ်ပါသည်။  အစီရင်ခံစာေရးသား  ပြ ုစုသူမှာ ယခင်သတ္တ ုတွင်း 
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ဝန်ကးီဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာနမှ အငြ ိမး်စားညွှန်ကြ ားေရးမှူး ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြ င်း 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ(်၅၁၆/၂၀၁၅)အရ ထုတ်ေပးထားသည့် (၁၅.၇.၂၀၁၇) 

ရက်စွဲပါ  ကြ ားကာလအကေံပး လုပ်ကိုင်သူမှတ်ပုံတင်ခြ င်းအေထာက်အထား လက်မှတ(်၀၀၀၉၇) 

အား ရရှိထားသူဖြ စ်ပါသည်။  

ပန်းေတာင်(YMT-256)ေရွှလုပ်ကွက်အတွက် ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးနှင် ့ တတိယအကမိ ် သက်တမ်းတိုးတင်ပြ ရန် 

အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာအား တင်ပြ ခဲ့ ခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုသား သတ္တ ု 

တူးေဖာ်ေရး ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(YMT-255)အတွက် ပတဝ်နး်ကျင် 

စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင်ခံစာ တင်ပြ မှုအေပါ် အမှတ(်၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းမှ (၁၆.၁၂.၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ 

စာအမှတ်၊၂၁၉၀/ေရွှဖကစ်ပ(် ပြ ည်ေထာငစ်ုသားEMP)/၂၀၁၈  ဖြ င့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီး 

ဌာန၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များ  ပြ န်ကြ ားလာမှုအေပါ်  ဖြ ည်စ့ွက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီရင် 

ခံစာအား  ပြ န်လည်တင်ပြ ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ရည်ရွယ်ချက် 

၂။  ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-

256) တွင် ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ေစေသာ 

လုပ်ငန်းများအား ေရှာင်ကျဥ်ရန်(သို့မဟုတ်) အနည်းဆုံးြဖစ်ေစ ေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ေရနှင့်စွမ်းအင်၊ သယံဇာတများကုိ ေရရှည်တည်တံ့စွာအသုံးချနိုင်ေရးအတွက် အေလးထား ေဆာင် 

ရွက်ရန်၊ ေရွှတးူေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မှုများအား စိစစ်ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှုစစ် ေဆးခြ ငး်နှင့် ေလျာ့နည်းသက်သာ 

ေစမည့် နည်းလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ ေဒသတွင်းဖွံ ဖြ ိုးေရး အတွက ်စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ေမြ ဆီလွှာပျက်စီးသွားေသာ ေမြ ေနရာများအား  ပြ န်လည်  ပြ ုပြ င်ရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာေြမယာ 

အသုံးချမှုတစ်ရပ် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်သည်အထိ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ သတ္တ ုတွင်းဧရိယာအတင်ွး စိမ်းလန်း 

စိုေပြ ေရးနှင့် သဘာဝသစ်ေတာကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက ်စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများ 

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့် ေရှာက်ရန်တို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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စီမံကိန်းအေကြ ာင်းအရာေဖာ်ပြ ချက် 

၃။ ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-256) သည် 

မန္တေလးတိုင်းေဒသကးီ၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေမြ ပုံညွှန်း ၉၃ ဒီ/၇ (၈၆၄၇၅၀၊ ၈၆၆၇၅၀၊ ၈၆၆၇၄၅၊ ၈၆၄၇၄၅)တငွ် တည်ရှိပါသည်။ ေရွှလုပ်ကွက် 

၏ အကျယ်အဝန်းမှာ (၂၀)ဧကဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၏ (၂၁.၃.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ 

ခွင့်ပြ ုမိန့်အမှတ်၊ ၀၀၈၈/၂၀၁၄ ဖြ င့် (၁)နှစ်သက်တမ်းရှိ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ခွင့်ရရှိခဲ့ ပြ ီး၊ 

သယံဇာတနှင် ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန၊ အမှတ်(၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် 

ထုတ်လုပ်မှုအေပါ်ခွဲေဝခံစားသည့်စနစ်ဖြ င့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသားသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာ 

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

နှင့် (YMT-257)တို့၏  စုစုေပါင်းဧရိယာ (၆၀)ဧကသည်  မြ ို့နယ်ေမြ စာရင်းဦးစီးဌာနနှင် ့သစ်ေတာ 

ဦးစီးဌာနတို့၏ စစ်ေဆးချက်များအရ စိုက်ပျိုးေမြ ၊ သာသနာ့ေမြ ၊ သုဿန်ေမြ ၊  မြ ို့ေမြ ၊ ရွာေမြ ၊ 

သစ်ေတာကိုးဝိုင်း၊  ကိုးပြ င်ဧရိယာကာကွယ်ေတာများနှင ့် လွတ်ကင်းမှုရှိပါသည်။ ထို့အပြ င် 

လုပ်ကွက်နယ်ေမြ အတွင်း အမျိုးသားအဆင့်၊ တိုငး်နငှ့်ပြ ည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ 

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွ ဲ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ အများပြ ည်သူဆိုင်ရာ သစ်ေတာ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

ထိန်းသိမ်း ထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိရူပဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းထားေသာ အထင်ကရေနရာများ ပါဝင်မှု 

မရှိပါ။ ရှားပါးေသာတရိိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးတုန်းေပျာက်ကွယ်လုနီးပါး  ဖြ စ်ေနေသာ ရှားပါးမျိုးစိတ်များ၊ 

စီးပွားေရး နှင့် ကျန်းမာေရး အဟာရဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိမျိုးစိတ်များ မရှိပါေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။   

 စီမံကိန်း၏တည်ေနရာ 

(က) ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-256) 

သည် မန္တေလးတုိင်းေဒသကးီ၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသ ေမြ ပုညံွှန်း ၉၃ ဒီ/၇ (၈၆၄၇၅၀၊ ၈၆၆၇၅၀၊ ၈၆၆၇၄၅၊ ၈၆၄၇၄၅) 

တွင် တည်ရှိပါသည်။  
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စီမံကိန်း၏ ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်း 

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

ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-256)၏ ေမြ ေနရာအကျယ်အဝန်းမှာ (၂၀)ဧက 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ရမည်းသင်းမြ ို့မှ အေရှ့ဘက်သို့ (၂၀)မိုင် ကွာေဝးပါသည်။ 

စီမံကိန်းကာလ 

(ဂ) သတ္တ ုတွင်းဝန်ကးီဌာန၏(၂၁.၃.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ ခွင့် ပြ ုမနိ့်အမှတ်၊ ၀၀၈၈/၂၀၁၄ ဖြ င့် 

(၁)နှစ် သက်တမ်းရှိ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ခွင့်ရရှိခဲ့ ပြ ီး၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ အမှတ(်၂)သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု 

အေပါ်ခွဲေဝခံစားသည့်စနစ်ဖြ င့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 
 
စဥ် 

ခွင့်ပြ ုမိန့် အမှတ် 
စတင်လုပ်ကိင်ု 
ခွင့်ပြ ုသည့်ရက် 

လုပ်ကုိင်ခွင့်ပြ ု 
ကုန်ဆံုးရက် 

သက်တမ်း 

၁။ ၀၀၈၈/၂၀၁၄ ၄.၃.၂၀၁၄ ၃.၃.၂၀၁၅  ၁ နှစ် 

၂။ ၀၀၈၈/၂၀၁၄  
(ပ-သက်တမ်းတိုး) 

၄.၃.၂၀၁၅ ၃.၃.၂၀၁၆  ၁ နှစ် 

၃။ ၀၀၈၈/၂၀၁၄  
(ဒု-သက်တမ်းတိုး) 

၄.၃.၂၀၁၆ ၃.၃.၂၀၁၇  ၁ နှစ် 

 

 အေဆာက်အဦးအေရအတွက် 

(ဃ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှ သတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် 

(YMT-256)တွင်  တည်ေဆာက်ထားေသာ အေဆာက်အဦးများ စာရင်းမှာ - 

အေဆာက်အဦးများစာရင်း 

ရုံးအေဆာက်အဦး    (၁) လုံး 

စားဖိုေဆာင ်     (၁) လုံး 

ဝန်ထမ်းတန်းလျား    (၁) လုံး 

ဂိတ်တဲ      (၂) လုံး 

စတိုေဆာင်     (၁) လုံး 

မီးစက်၊ ေလစက်တဲ    (၁) လုံး 
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 ကိတ်ခွဲစက်တ ဲ    (၁) လုံး 

စုစုေပါင်း အေဆာက်အဦး   (၈) လုံး 

ေမြ ေအာက်ေရအကွာအေဝး 

(င)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှတးူေဖာ်ေရး လုပ်ကွက် (YMT-

256)တွင် ေလးပင်စိုက်ကျင်း တးူေဖာ်ခြ ငး်အား အမြ င့်ေပ (၄၀၀၀)ခန့်  မြ င့်ေသာ 

ပန်းေတာင်ထိပ်တွင် တူးေဖာ်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ ေလးပင်အင်း (Vertical Shaft)  

အနက်(၂၀၀)မီတာ တငွ် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ စတင် ထွက်ရှိခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  

သံုးစဲွမည့်ဓာတုပစ္စည်းများအပါအဝင်ကုန်ကြ မ်းပစ္စည်းများ 

(စ) သတ္တ ုရိုင်းများအား သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေလးစီးသတ္တ ု 

သန့်စင်ခြ င်းနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်၍ အခြ ားေသာ ဓာတ်ေဆးနှင့် 

ကုန်ကြ မ်းပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှု မရှိပါ။ လုပ်ကွက်တွင ် သုံးစွဲမည့် ဓာတုပစ္စည်းများမှာ 

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင် ့  ပြ ဒါးဖြ စ်ပြ းီ တစ်နှစ်စာသံုးစွဲမှု ပမာဏမှာ ေအာက်ပါ 

အတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁)  ပြ ဒါး      ၃၆ ကျပ်သား    

(၂) ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ   ၄    တန ်

 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်မှု 

(ဆ) အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-256)သည် ပန်းေတာင်ေပါ်တွင ် တည်ရှိ 

ပါသည်။ သတ္တ ုသိုက်မှာ ပင်ရင်းသိုက် (Primary Ore Deposit)  ဖြ စပ်ါသည်။ 

အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမုိဒ်များနှင် ့ သလင်းေကြ ာများအတွင်း တိုးဝင်ေနေသာ ေရွှပါသတ္တ ု 

ေကြ ာများကိ ုတူးေဖာ်ရာတွင ်ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ုအသုံးပြ ု၍ ေလးပင ်

အင်း (Vertical Shaft) (၂)လုံး၊ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း (Adit) (၅)လုံး  ဖြ င့် 

တူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ေမြ ေအာက်လှိုဏ် 

ေခါင်း (Adit) (၁)ခု၊ ေဒသခံများမှ ေလးပင်အင်း(Vertical Shaft) (၂)လုံး နှင့် 

ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်း (Adit) (၄)လုံး တးူေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ 

Adit မှာ အရှည် (၂၅၀)မီတာနှင့် အနက်(၄၅)မီတာေရာက်ရှိေနပြ  ီ  ဖြ စပ်ါသည်။ Adit 

အတွင်း မျက်နှာပြ င်(၈)ခုဖွင့်၍ ေခါင်းသားများတူးေဖာ်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပြ ီး၊ အင်းဆင်းအဖွဲ့ 
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တစဖွ်ဲ့လျှင်  အင်းသား (၈)ဦး  ဖြ င့် အကျိုးတူ တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ တူးေဖာ ်

ရာတွင် ေန့ဆိုင်းတစ်ဆိုင်း တည်းဖြ င့် တူးေဖာ်ခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး အဆိုင်းဆင်းချိန်မှာ 

မနက်(၇း၃၀)နာရီမှ ညေန(၄း၃၀)အချိန်ထိ  ဖြ စ်ပါသည်။  အေသးစားေရွှ တူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ကွက်(YMT-256)မှ တစ်ရက်လျှင်  ဗြ ုံး(ေရွှသတ္တ ုရိုင်း) (၆၀)အိတ် စုစုေပါင်း 

အေလးချိန် (၃)တန်ခန့် ထွက်ရှိပြ းီ၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်ထွက်ရိှမှုမှာ (၂)တန ် ခန့်ထွက်ရှိ 

ပါသည်။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီမှ ယခင်ရရှိသည် ့ကုမ္ပဏ ီအချိုးရရှိေသာ  ဗြ ုံးများ 

အား ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်အတငွ်းရှိ အခြ ားလုပ်ကွက်များသို့ ေပးပို့၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူမှု 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ပြ ီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ ေနာက်ပိုင်း ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီအချိိုး 

 ဗြ ုံးများအား အိတ်များအတွင်း ထည့်သွင်း၍ လုပ်ကွက်အတွင်း စနစ်တကျ စုပု ံ

သိမ်းဆည်း ထားပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ေရွှထုတ်ယူရန်အတွက ် ခဲခွဲစက်၊ 

 ကိတ်ခွဲစက၊် ေမျာစင်များ ေဆာက်လုပ်ခြ င်း၊ အင်ဝိုင်းလဲှ့ကန်နှင့် စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်၊ 

စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်များ(၄၀'x၁၆'x၁၂') တးူေဖာ်ခြ ငး်၊  အခြ ားစက်ပစ္စည်းများ 

တပ်ဆင်ခြ ငး် လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ေရွှပါဗြ ုံးများမ ှ

ေရွှစင်ထုတ်ယူမည် ့ နည်းစဥ်အဆင့်ဆင့်မှာ  ဗြ ုံး(သတ္တ ုရိုင်းများ)ကိ ု  ကိတ်ခွဲစက(်Jaw 

Crusher) ဖြ င် ့  ကိတ်ခြ င်း၊ ဒုတယိအဆင့်တငွ် အမှုန့်ကတိ်စက်(Pulverizer)ကို 

အသုံးပြ ု၍ အစိုကိတ်  ကိတ်ခြ ငး်၊ ေမျာေလာင်းခြ ငး်၊  ပြ ဒါးစုေရွှရရှိေရးအတွက် 

အင်ဝိုင်းလှည် ့ခြ ငး်၊  ပြ ဒါးဖမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပြ းီ ရရှိလာေသာ  ပြ ဒါးစုေရွှ 

အား မီးဖုတ ် ကိုချက်၍ ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမျာေလာင်းရာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များတငွ် 

သိမ်းဆည်း ထားမည်ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များနှင့် အနည်ထိုင်ကန်များအား 

(၄၀'x၁၆'x၁၂')အရွယ် ေမြ သားကန်များ တးူေဖာမ်ည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဘးနံရံများနှင့် 

ေအာက်ေခြ အား ဖိသိပ်၍ ေရစိမ့်ထွက်ခြ င်း မရှိေစရန် စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်ဝင်ဆန့်နိုင်သည် ့ပမာဏမှာ (၄၀၀-၅၀၀)တန်ခန့်ဖြ စ်ပြ ီး၊ စွန့်ပစ်ေရ 

ဝင်ဆန့်မှုမှာ (၅၀၀၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေဒသခံများမှ ၎င်းတို့ အချို းရရှိေသာ 

 ဗြ ုံးများအား ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်သို့ သယ်ယူ၍ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ေရွှထုတ်ယူမှု 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအား 

ေနာက်ဆက်တဲွ(က)  ဖြ င့် ပူးတွဲ တင်ပြ  အပ်ပါသည်။ 
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အသံုးပြ ုမည့်စက်ယန္တရားအင်အား 

(ဇ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက် 

(YMT-256)တွင် အသုံးပြ ုေသာစက်ပစ္စည်းစာရင်းမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်- 

စဥ် ယာဥ်/ စက်ပစ္စည်း အေရအတွက် မှတ်ချက် 

၁။ ဂျင်ေဒါင်း(၃၀) ၂  

၂။ ဂျင်ေဒါင်း(၂၅) ၁၉  

၃။ ဒိုင်နမိ(ု၁၀)ကီိလိုဝပ် ၇  

၄။ ေရတင်ပန့် ၃  

၅။ ေဖာက်ဂမ်း ၇  

၆။ ခွါဂမ်း ၂၅  

၇။ ဂမ်းေချာင်း ၃ ေပ ၄၈  

၈။ ေလစက် ၁၁  

  

အသံုးပြ ုမည့်လုပ်သားအေရအတွက် 

(ဈ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှ သတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက် 

(YMT-256)တွင် ခန့်ထားသည် ့ ဝန််ထမ်းအင်အားနှင့် အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ 

ေဒသခံအင်းသားများ ရှိပါသည်။  ကုမ္ပဏီ၏ ပန်းေတာင်ေရွှ လုပ်ကွက်(၃)ကွက် 

အတွင်း ဆက်စပ်ေကျးရွာများမှ အကျိုးတူ ေရွှတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန်းများ လာေရာက် 

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံများမှာ (၂၀၀)ဦး ခန့်ရှိပါသည်။ (YMT-256) 

တွင် ခန့်ထားသည့် ဝန််ထမ်းအင်အားမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စဥ် အေကြ ာင်းအရာ 
YMT-256 

ကျား မ ေပါင်း 

၁။ ဝန်ထမ်းအင်အား ၅  ၅ 

၂။ အင်းသား ၅၂ ၅ ၅၇ 

၃။ ေဈးဆိုင်    

 စုစုေပါင်း ၅၇ ၅ ၆၂ 
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တစ်ရက်အလုပ်လုပ်ချိန်် 

(ည)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ်

(YMT-256)တွင် ေန့ဆိုင်းတစ်ဆိုင်း ဖြ င့် တူးေဖာ်ခြ င်းဖြ စ်ပြ းီ အဆိုင်းဆင်းချိန်မှာ မနက် 

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

ထုတ်လုပ်မည့်ထွက်ကုန်နှင့်ထွက်ရိှမှု 

(ဋ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှ သတ္တ ုတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက် 

(YMT-256)သည် အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်ဖြ စ်ပြ းီ ထုတ်လုပ်မည့် ထုတက်ုန်မှာ 

အဓိက ေရွှနှင့် ေရွှပါသတ္တ ုရိုင်းများဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှပါဝင်မှု ပျှမ်းမျှ (၅)ပီပီအမ်ခန့်  

ပါဝင်ေသာ ေရွှသတ္တ ုရိုင်း (၃)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ 

တစ်နှစ်အတွက်ေရလုိအပ်ချက်နှင် ့ရယူသံုးစဲွမည့်ေရအရင်းအမြ စ် 

(ဌ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက် YMT-256 အတွက ်

တစရ်ကလ်ျှင် ေရသုံးစွဲမှုပမာဏမှာ (၁၀၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပြ ီး YMT-256 လုပ်ကွက် 

လျှိုအတွင်းရှ ိသဘာဝေရထွက်မ ှ ေရတင်စက်များဖြ င့် တင၍် အသုံးပြ ုခြ ငး်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ တစ်နှစ် သဘာဝေရထွက်မှ ေရသုံးစွဲမှုပမာဏမှာ ၂၄၀,၀၀၀ ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ သျှို အတွင်းမှေရများအား အုတ်ကန်၊ မိုးကာကန်များဖြ င့် သိုေလှာင ် သုံးစွ ဲ

ေန ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အုတ်ကန်မှာ အလျား(၂၄)ေပ၊ အကျယ်(၁၂)၊ အနက် (၈)ေပခန့် 

ရှိ ပြ ီး၊ အများစုမှာ မိုးကာကန်များဖြ င့် ေရသိုေလှာင်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ မိုးကာကန် 

များမှာ အနက်(၄)ေပခန့်နှင် ့ အရွယ်အစားအမျို းမျို းဖြ င့် သိုေလှာင်ေနခြ ငး်  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ အချို ့မိုးကာကန်များမှာ အလျား(၁၆)ေပ၊ အကျယ်(၈)ေပခန့် ရှိပါသည်။ 

တစ်နှစ်အတွက်ေလာင်စာဆီလုိအပ်ချက် 

(ဍ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-

256) တွင် ကုမ္ပဏီ၏ တစ်နှစ်စာ ေလာင်စာဆီလိုအပ်ချက်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည် - 

ဒီဇယ်ဆီ     ၂၆၂၀၀ ဂါလံ 

ဟိုက် ေြဒာလစ်ဆီနှင့်အင်ဂျင်ဝိုင်  ၈၀၀  ဂါလံ 
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား/ပမာဏ 

(ဎ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှတးူေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်(YMT-

256) တွင် သတ္တ ုရိုင်းတူးေဖာ်ခြ ငး်နှင့် သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး် 

 ဖြ စ်ပြ ီး ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ စွန့်ပစ်ေကျာက် (Waste Rocks)၊ 

ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ (Mine Drainage Water)၊ လုပ်ငန်းသံုးစွန့်ပစ်ေရ 

(Recycled Process Water)၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာ (Tailing) တို့   ဖြ စ်ပါသည်။  

        စွန့်ပစ်ေကျာက် (Waste Rocks)  

(၁) ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ု ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ဖြ စ်၍ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်ထွက်ရှိမှု တစရ်က်လျှင ် (၂)တန်ခန့် ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက် 

အမျိုးအစားမှာ အက်စစ်ယိုစီးမှုမရှိေသာ ဒိုလိုမိုဒ်၊ သလင်းေကျာက်၊ 

သဲေကျာက်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ းီ လှိုဏ်ေခါင်း 

များအတွင်း ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့်  ပြ န်လည်ဖို့ ခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ေအာက်စိမ်ထွ့က်ေရ (Mine Drainage Water)  

(၂)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ေရး လုပ်ကွက် 

(YMT-256)တွင် ေလးပင်စိုက်ကျင်း တူးေဖာ်ခြ င်းအား အမြ င့်ေပ (၄၀၀၀) 

 မြ င့်ေသာ ပန်းေတာင်ထိပ်တွင် တူးေဖာ်ေနခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ ေလးပင်အင်း 

(Vertical Shaft)  အနက်(၂၀၀)မီတာ တွင် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ စတင် 

ထွက်ရှိ ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရထွက်ရှိမှုမှာ တစရ်က်လျှင် 

(၃၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေမြ ေအာက်ေရ၏ဓာတ်ခွဲအေဖြ မှာ pH - 6.4, Fe 

- 0.75 mg/lit, Suspended Solid - 52 mg/lit, COD - 32 mg/lit, BOD 

- 10 mg/lit, free CN - Nil, Lead - Nil, Arsenic - Nil, Copper - Nil,  

တို့  ဖြ စ်ပါသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းအေဖြ များအရ ေမြ ေအာက်စိမ်ထွ့က်ေရ အရည ်

အေသွးမှာ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျငဆ်ိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်း 

ညွှန်ချက်များ၊ စွန့်ထုတ်ရည် အရည်အေသွး သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိပါသည်။  
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လုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရ (Recycled Process Water) 

(၃) သတ္တ ုသန့်စင်ရာတွင် ဓာတ်ေဆးများအသုံးမပြ ုဘဲ၊ အဖိးုတန်သတ္တ ုနှင့် 

အဗြ ုန်း(Gangue)များ၏ သိပ်သည်းဆကွာခြ ားမှုအေပါ် မူတည်၍ သန့်စင် 

သည့် အေလးစးီသတ္တ ုသန့်စင်ခြ ငး်(ေမျာေလာင်းခြ ငး်) နည်းစဥ်ကို အသုးံပြ ု၍ 

ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း ဖြ စ်ပြ ီး ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်ေရများအား အနည်ထိုင်ကန် 

များမှ တစ်ဆင့် အမှုန့်ကတိ် ခြ င်းအဆင့်နှင့် ေမျာေလာင်းခြ င်းအဆင့်တို့ တွင် 

 ပြ န််လည် အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းအဆင့်မှ 

 ပြ င်ပသို့ ေစလွှတ်သည့်လုပ်ငန်းသံုးစွန့်ပစ်ေရ ထွက်ရှိခြ င်းမရှိပါ။  

ေမျာေလာင်းရာမှ ထွက်ရှိလာေသာမုံ(Sluice Concentrate)များအား 

အင်းဝိုင်းလှည့်ကန်တွင ် အင်းဝိုင်းလှည့်၍  ပြ ဒါးဖမ်းခြ င်းဖြ င့်  ပြ ဒါးစုေရွှ 

ရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အင်းဝိုင်းလှည့်ကန်မှာ အလျား(၁၂)ေပ၊ အနံ 

(၆)ေပ နှင့် အနက်(၄)ေပရိှ အုတ်ကန်တည်ေဆာက်ထားခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အုတ်ကန်အတွင်း ေရဂါလံ(၁၈၀၀)ခန့် ရှိပါသည်။ အင်းဝိုင်းလှည့် ခြ င်း၊  ပြ ဒါး 

ဖမ်း ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ လုပ်ငန်းသုံးေရများကို  ပြ င်ပသို့ စွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ ကန် 

အတွင်းမှာ ထားရှိပြ းီ အသုံးပြ ုေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။  

စက်ကိရိယာအေအးခံသည့်ေရများအား ေရလည်ပြ န်အသုးံ ပြ ုေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ စက်ကိရိယာများချို့ယွင်းခြ င်းသို့မဟုတ် ေရွှ့ေပြ ာင်းခြ ငး်  ပြ ုလုပ်သည် ့

အခါမျိုးတွင်သာ ၎င်းေရများအား စွန့်ပစ်ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရပမာဏမှာ 

(၃၀-၄၀)ဂါလံခန့်ရှိပါသည်။ ၎င်းေရများအား  ပြ င်ပသို့ ေစလွှတ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ 

အလျား(၁၂)ေပ၊ အကျယ်(၈)ေပ၊ အနက်(၆)ေပခန့်ရှိ ေရဆိုးကန်အတွင်း  

စွန့်ပစ်ခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ ေရဆိုးကန်မှာ ေဘးနံရံများနှင့်ေအာက်ေခြ များအား 

ရွှ့ေစးေမြ များထည့်၍ ဖိသိပ်ပြ းီ၊ ေမြ ေအာက်ေရစိမ့်ထွက်ခြ င်း မရှိေစရန်  ပြ ု 

လုပ်ထားေသာ ေမြ သားကန်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရဆိုးကန် ေရဆန့်ဝင်မှု 

ပမာဏမှာ (၄၀၀၀)ဂါလံခန့်   ဖြ စ်ပါသည်။ 
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  စွန့်ပစ်ေမြ စာ (Tailing) 

(၄) ေရွှသတ္တ ုရိုင်းများ  ကတိ်ခွဲသန့်စင်ပြ ီး ထွက်ရှိလာသည့် စွန့်ပစ်ေမြ စာ 

(Tailing)များအား စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များတငွ် စနစ်တကျ စွန့်ပစ် သိမ်းဆည်း 

ထားပါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာ ထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင် <(၃)တန်ခန့် ထွက်ရှိ 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

  အခိးုအေငွ့  

(၅)  ပြ ဒါးစုေရွှများမ ှ ေရွှစင်ထုတ်ယူရာတွင် မီးဖုတ်ခြ င်းနှင့်  ကိုချက်ခြ င်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာ၌ မီးဖိုနှင့်လုံတွင ်  ပြ ဒါးအေငွ့ဖမ်းကိရိယာနှင့် 

ေလစုပ်ပိုက်များ တပ်ဆင်အသုံးမည်ဖြ စ်ခြ င်းနှင် ့ ေရွှကိုချက်သည့်ပမာဏမှာ 

နည်းပါးခြ င်း၊  ကိုချက်သည့်အကိမ်အေရအတွက်နည်းပါးခြ င်း တို့ေကြ ာင့် 

 ပြ ဒါးေငွ့၊ အခိုးအေငွ့များ ထွက်ရှိမှုမှာ အလွန်နည်းပါး မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ပံုနှင့်ကားချပ်များ 

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

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ေဖာ်ပြ သည့်ကားချပ်နှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများထွက်ရှိမှု၊ စွန့်ထုတ ်

မည် ့လုပ်ငန်းစဥ်အေခြ အေနပြ ကားချပ်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (က) YMT-255, YMT-256, YMT-257 လုပ်ကွက်များ တည်ေနရာပြ  ေမြ ပုံများ 

(ခ) YMT-256 လုပ်ကွက် တည်ေနရာပြ   ဂြ ိုလ်တုဓာတပ်ုံ 

(ဂ) ခွင့်ပြ ုမနိ့် ၊ တည်ေနရာပြ ေမြ ပုံ၊ အကျယ်အဝန်းပံုသ ာန်ပြ ေမြ ပုံ၊ 

(ဃ) ေရွှတးူေဖာ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် နှင် ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိမှု 

ေဖာ်ပြ သည့်ကားချပ် 

(င) သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရနှင် ့ သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ေရ  ပြ န်လည်သုးံစွဲ အေခြ  

အေန  ပြ ဇယား 
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 (က) YMT-255, YMT-256, YMT-257 လုပ်ကွက်များ တည်ေနရာပြ  ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပံု 

 
ပုံ(ခ) YMT-255, 256 လုပ်ကွက်များ တည်ေနရာပြ   ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပုံ 

 
ပုံ(ဂ) YMT-256,  လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေရထွက်နှင် ့တးူေဖာေ်နေသာ အင်းများတည်ေနရာပြ  

 ဂြ ိုလ်တုဓာတ်ပုံ 

 

YMT-255 YMT-256 YMT-257 

ေဒသခံေရွှလုပ်သားများေနထိုင်ေသာ 
ပန်းေတာင်ကွက်ရပ် 
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ပုံ(ဃ) ခွင့် ပြ ုမိန့် ၊ တည်ေနရာပြ ေမြ ပုံ၊ အကျယ်အဝန်းပုံသ ာန်ပြ ေမြ ပု၊ံ 
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(ဃ) ေရွှတူးေဖာ်ခြ င်းနှင့်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် နှင် ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထွက်ရိှမှုေဖာ်ပြ သည့်ကားချပ် 

 

 

Ore ‐ 3 tons/day 

Waste Rocks ‐2  tons/day  Mine Drainage Water

            300 gal/day 

သတ္တ ုတွင်းစွန့်ပစ်ေရ 

Tailing  ≤ 3  tons/day 
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(င) သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရနှင့် သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစွန့်ပစ်ေရ  ပြ န်လည်သံုးစဲွ 

အေခြ အေနပြ ဇယား 

 

 300 gal/day 
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မူဝါဒ၊ ဥပေဒနှင့် မူေဘာင်များ 

၅။ ြပည်ေထာင်စုသားသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် 

လူမှုေရးဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ကုမ္ပဏီမှလိုက်နာေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ 

တည်ဆဲဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ၊  ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေရးရာစံချိိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း 

 ဖြ စ်ပါသည် - 

ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင့်လူမှုေရးဆုိင်ရာမူဝါဒများ 

(က) ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု မရှ ိ

ေစေရးအတွက် ကုမ္ပဏမီှ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး နှင့် 

လူမှုေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများမှာ - 

(၁) ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် နှင့် လူမှု 

စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရးအေပါ် ဆိုးကျိုး သက်ေရာက်မှုများကိ ုေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 

(၂) ထိခိုက်မှုများအား ေရှာင်လွှဲရန်နှင့် ေရှာင်လွှဲ၍မရနိုင်ပါက ထိခိုက်မှု အနည်း 

ဆုံးဖြ စ်ေစေရး စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊  

(၃) ဆိုးကျိုးသက်ေရာက်ခြ င်းခံရေသာ လူထုနှင့်ပြ င်ပမှ ကန့်ကွက်မှုများအေပါ် 

တုန့်ပြ န်ေဖြ ရှင်းရန်နှင် ့သင့်ေလျာ်သလို စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၄) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်နှင့် 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေကြ ာင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် 

ထိခိုက်မှုများ ေလျာ့နည်း ပေပျာက်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၅) သစ်ေတာသစ်ပင်များ  ပြ ုန်းတီးမှုအနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက်  ေမြ ယာ 

အသုံးချမှုအား စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ သစ်ေတာသစ်ပင်များနှင့် 

ေဂဟစနစ်  ပြ ုန်းတးီမှု ရှိပါက စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတကွ် အစားထိုး  ပြ နလ်ည ်

စိုက်ပျိုးရန်၊ 

(၆) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(၇) အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်၊ 



19 
 

(၈) ကျေရာက်နိုင်သည့် သဘာဝေဘး အန္တရာယ်များအား ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက ် ကိုတင် စီမံေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများ 

(ခ) ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်မည် ့ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

 (၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၂) 

 (၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၄) 

(၃) အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက် 

များ(၂၀၁၅) 

 (၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှုဆန်းစစ်ခြ င်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း(၂၀၁၅) 

 (၅)  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒ(၁၉၉၄)၊ 

 (၆)  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းဥပေဒကိုပြ င်ဆင်သည့်ဥပေဒ(၂၀၁၅) 

 (၇)  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများ(၂၀၁၅)၊ 

 (၈)  မြ န်မာ့သတ္တ ုတွင်းနည်းဥပေဒများ(၁၃.၂.၂၀၁၈)၊ 

 (၉) သစ်ေတာဥပေဒ(၁၉၉၂)၊ 

  (၁၀)  သစ်ေတာနည်းဥပေဒများ(၁၉၉၅) 

 (၁၁)  မြ န်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပေဒ(၂၀၁၅)၊ 

 (၁၂) ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၀၆) 

 (၁၃) ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ(၂၀၁၃) 

(၁၄)   ေရအရင်းအမြ စ်နှင့်မြ စ်ေချာင်းများထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃) 

 (၁၅) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပေဒ(၂၀၁၁) 

 (၁၆)  ပြ ည်သူ့ကျန်းမာေရးဥပေဒ(၁၉၇၂) 

 (၁၇) အနည်းဆုံးအခေကြ းေငွဥပေဒ(၂၀၁၃) 



20 
 

 (၁၈) အလုပ်သမားေလျာ်ေကြ းေငွအက်ဥပေဒ(၁၉၅၁) 

(၁၉)  ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ေရးဥပေဒ 

(၂၀၁၃) 

(၂၀) အမျို းသားေမြ အသုံးချမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ(၂၀၁၆) 

(၂၁)  ေတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝနယ်ေမြ များကာကွယ်ေရးဥပေဒ(၁၉၉၄) 

  (၂၂)  The Emergency Provision Act (1950) 

  (၂၃)  The Explosives Subatances (1908) 

  (၂၄) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၁၉၅၄) 

  (၂၅) လူမှုဖူလုံေရးအက်ဥပေဒ(၂၀၁၂)   

(၂၆) ေမြ ေအာက်ေရအကဥ်ပေဒ(၁၉၃၀) 

  (၂၇)  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနီှးမြ ှုပ်နှံမှုဥပေဒ(၂၀၁၁) 

  (၂၈)  မြ န်မာနိုင်ငံရင်းနီှးမြ ှုပ်နှံမှုနည်းဥပေဒ(၂၀၁၃) 

  (၂၉) ရင်းနှီးမြ ှုပ်နှံမှုအမိန့်ေကြ ာ်ငြ ာစာအမှတ(်၂၀၁၃) 

(၃၀) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင် ့ သဘာဝထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက ်

 ခြ င်းဆိုင်ရာဥပေဒ(၂၀၁၈) 

(၃၁)  မြ န်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပေဒ(၁၉၁၄) 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနှင့် လူမှုေရးဆုိင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ 

(ဂ) ြပည်ေထာင်စုသားသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့် 

ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးနှင် ့ လူမှုေရးဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများမှာ အမျိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက် မည်ဖြ စ်ပါသည် - 

စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (Effluents Levels) 

(၁) ကုမ္ပဏီမှ သတ္တ ုတွင်းနယ်ေမြ   ပြ င်ပသို့ စီးထွက်မည့်ေရများ၏ အရည်အေသွး 

အား ထိန်းသိမ်းမည့်စံချိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါဇယားအတိုင်းဖြ စ်ပါသည် - 
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Parameter Unit Guideline Value 

Arsenic mg/l 0.1 
Cadmium mg/l 0.05 
Chemical Oxygen Demand mg/l 150 
Chromium (hexavalent) mg/l 0.1 
Copper mg/l 0.3 
Cyanide mg/l 1 
Cyanide (free) mg/l 0.1 
Cyanide(weak acid 
dissociable) 

mg/l 0.5 

Iron(total) mg/l 2 
Lead mg/l 0.2 
Mercury mg/l 0.002 
Nickel mg/l 0.5 
pH  6~9 

Temperature ºC 
< 3 degree 
defferential 

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

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

များ သယ်ယူခြ င်း၊ စုပုံခြ ငး် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုမှ ဓာတ်ေငွ့များ ထွက်ရှိ 

 ခြ ငး်၊ ဖုန်မှုန့်များပျံ့လွင့်ခြ ငး်တို့ေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမး်မှု မရှိေစေရးအတွက် 

ေအာက်ပါ ပတ်ဝန်းကျင်ေလထုအရည်အေသွးများနှင့်အည ီ  ေဆာင်ရွက်မည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

Parameter 

(avg. 8hrs) 

CO 

(ppb) 

NO2 

(ppb) 

NO 

(ppb) 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

SO2 

(ppb) 

Guideline  

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

(၃) ေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် စက်ယန္တရားများ အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ 

ယမ်းခဲွခြ ငး် စသည့်လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့  ဖြ စ်ေပါ်လာသည် ့

ဆူညံသံနှင် ့တနု်ခါမှုတို့အား လုပ်ကွက်အတွင်းရှ ိ  ရုံးခန်းများ၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ ်

များနငှ့် ဆက်စပ်ဝန်းကျင်ရှိ လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် 

အသုးံပြ ုမည် ့စံချိန်စံညွှန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည ်- 

         

လူမှုေရးဆုိင်ရာလုိက်နာေဆာင်ရွက်မည့်အချက်များ 

(ဃ) အထက်ေဖာ်ပြ ပါ စံချိန်စံညွှန်းများအပြ င ် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ လုပင်န််းခွင် 

ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် အေလးထားေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ကျန်းမာေရး 

ေစာင့်ေရှာက်မှုေပးခြ ငး်၊ သက်သာေချာင်ချိေရးကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး် စသည့် 

အချက်များကိ ုစီမံေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့် သေဘာတူ စာချုပ်များ၊ နုိင်ငံတကာမူဝါဒများ 

(င) ေအာင်ေမတ္တ ာရငှ် ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် 

(TPK-156)မှ နိုင်ငံတကာကွန်ဗင်းရှင်းများနှင် ့ သေဘာတူစာချုပ်များ၊ နိုင်ငံတကာ 

မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စပ်ါ 

သည်။ 

International Frameworks 

 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 

 International Council on Minerals and Metals (ICMM) Sustainable 

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

 China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals 

Importers and Exporters (CCCMC) Guidelines 

 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 

Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas 

 European Union Regulation on Conflict Minerals 

 National Ambient Air Quality Standards(EPA) 

လက်ရိှပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

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

ေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသတွင်ရှိေသာ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(YMT-256)၏ 

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင ်အေခြ အေနများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

ဆူညံသံ 

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

ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရှိ ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-256)တွင် သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာ၌ 

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

ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများ  ဖြ င့် တူးေဖာ်ေန ခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ တူးေဖာရ်ာ၌လည်း၊ 

စက်ယန္တရားများ သုံးစွဲမှုမရှိဘ ဲ လူအငအ်ားဖြ င့် တူးေဖာ်ေနခြ င်း  ဖြ စပ်ါသည်။ 

 ကိတ်ခွဲရာ ၌ ခဲခွဲစက်(Jaw Crusher) ကိ ုအသုံးပြ ု၍  ကတိ်ခွဲ ေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည။် 

ယမ်းခွဲချိန်၌ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်း(Adit) အဝတွင် တိုင်းတာမှုအရ ဆူညံသံမှာ 

(76.1)dB နှင့် တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာရှိပါသဖြ င့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများနှင် ့

ဆက်စပ် ပတ်ဝန်းကျင ် အေပါ်သက်ေရာက်မှု မရှိေကြ ာင်း တိုင်းတာရရှိပါသည်။ 

ရုံးခန်းနှင့် ဝန်ထမ်းလုိင်းခန်း အနီးတငွ် ဆူညံသံမှာ (55)dB သာ ရှိပါသည်။ 

အမျို းသား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်များအရ 

လူများေနထိုင်ရာ ပတဝ်န်းကျင် တွင် ဆူညံသံမှာ (55 ~ 45)dB သတ်မှတ်ထားခြ င်း 

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

 ဖြ စ်ပါသည်။  
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         ပုံ(၃)လုပ်ကွက်(YMT-256) Adit တွင် ယမ်းခွဲစဥ် ဆူညံသံနငှ့်တုန်ခါမှုတိုင်းတာေနပုံ 

ပုံ(၄)လုပ်ကွက် (YMT-256) Adit တငွ ်ယမ်းခဲွစဥ ်ဆူညံသ(ံ76.1)dBနှင့်တုန်ခါမှု 
(0)ft/sec  
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ေရအရည်အေသွး 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရး ေရွှလုပ်ကွက ်(YMT-256) 

အတွင်း တူးေဖာ်ေနသည့်စိုက်ကျင်းများနှင် ့ ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ အနက်မှ 

ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရထွက်ရှိသည့် စိုက်ကျင်းမှာ (၁)ခုသာရှိပြ းီ၊ နံနက်အဆိုင်း မှ 

စွန့်ပစ်ေရများကို (၅၀)ဂါလံဆန့် ေရတိုင်ကီအပြ ာဖြ င် ့(၆)ပုံးခန့်သာ ခပ်ထုတ်ယူရခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ တစရ်ကလ်ျှင် စွန့်ပစ်ေရထွက်ရှိမှုမှာ (၃၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

၎င်းစွန့်ပစ်ေရများအား လုပ်ကွက်အတွင်း မီးစက်များ အေအးခံေရအဖြ စ် 

လည်းေကာင်း၊ အင်းသားများမ ှ လည်းေကာင်း သုံးစွဲေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။ အခြ ား 

စိုက်ကျင်းများနှင် ့ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများမှ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ ထွက်ရှိ ခြ ငး် 

မရှိပါ၊ လက်ရှိ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရထွက်ရှိသည် ့ စိုက်ကျင်းအနက်မှာ မီတာ 

(၂၀၀)မီတာ ေကျာ်မှ ေရစိမ့်ထွက်လာခြ င်း  ဖြ စ်ေသာ်လည်း ေရထွက်ရှိမှုမှာ 

အလွန်နည်းပါးပါသည်။ ေရနမနူာကိ ု ေကာက်ယူပြ ီး ဓာတ်ခွဲခန်း (ISO Tech 

Laboratory, No.18, Lanthit Road, Nanthargone Quarter, Insein 

Township, Yangon) သို့ေပးပို့ ပြ းီ ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ အနည်ပါဝင်မှုမှာ 

သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ရှိပြ ီး၊ အခြ ားသတ္တ ုများေပျာ်ဝင်မှု မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ ရှိရပါ 

သည်။  

 ေရနမူနာဓာတ်ခဲွအေဖြ များ 

 Parameter Unit Guideline Value 
Mine Drainage 

Water  
YMT-256 

pH  6~9 6.4 

Iron (Fe) mg/l 2 0.75 

Suspended Solid mg/l 50 52 

Lead mg/l 0.2 Nil 

Arsenic mg/l 0.1 Nil 
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Zinc mg/l 0.5 Nil 

Copper mg/l 0.3 Nil 

Cyanide mg/l 0.07 Nil 

COD mg/l 35 32 

BOD mg/l 150 10 

  

 

          ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရနှင့် သတ်မှတ်ချက်စံညွှန်းနိှုင်းယှဥ်မှုဇယား    
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ေလထုအရည်အေသွး 

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

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

 ပြ ဒါးစုေရွှမှ ေရွှစင်ထုတယ်ူခြ င်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် ဖုန်မှုန့်များ ထွက်ရှိ ခြ င်း၊ 

ဓာတ်ေငွ့ များ ထွက်ရှိခြ င်းတို့ေကြ ာင့် လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသ၏ ေလထု 

အရည်အေသွးအား ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်ထုတ်လုပ်ေရး 

လုပ်ကွက်(YMT-256)တငွ် ေရွှသတ္တ ုတးူေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ် 

ကို အသုံးပြ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ အဓိကလူအင်အားသုံးစွဲ၍ အေသးစားတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန််း 

များသာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ စက်ယန္တရား ကးီများ သုံးစွဲမှုမရှိခြ ငး် တို့ေကြ ာင့် ေလထု 

ညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းမည်ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့်ဆက်စပ် ပတဝ်နး်ကျင် 

တို့၏ ေလထုညစ်ညမ်းမှု ရှိ-မရှိ သိရှိေစရန််အတွက် ေလထုအတွင်း ကာဗွန်ဒိုင ်

ေအာက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ဒြ ိုဂျင်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၊ နိုက်ထရပ်(စ်)ေအာက်ဆိုဒ်၊ Particulate 

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

ပါဝင်မှုများအား တိုင်းတာ ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ေလထုအရည်အေသွးအား 

တိုင်းတာ စစ်ေဆးခဲ့ပါသည်။       

                       YMT-256 လုပ်ကွက်ေလထုအရည်အေသွးနှင့် NAAQS ေလထုအရည်အေသွး နိှုင်းယှဥ်မှုဇယား 
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 MT-256 လုပ်ကွက်ေလထုအရည်အေသွးနှင့် NAAQS  ေလထုအရည်အေသွးနိှုင်းယှဥ်ေဖာ်ပြ မှု 

   

 

ေရွှလုပ်ကွက်(YMT-256)၏ ေလထုအရည်အေသွး တုိင်းတာစစ်ေဆးမှု အချက်အလက်များ 
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ပုံ(၅) YMT-256 လုပ်ကွက်အတွင်းရှ ိရုံးခန်းေရှ့တွင် ေလထု အရည်အေသွး တိုင်းတာေနပုံ 

 
          ပုံ(၆) YMT-256 လုပ်ကွက်အတွင်းရှ ိရုံးခန်းေရှ့တွင ်ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာမှု  
                                         အချက်အလက်များမှတ်တမ်းတင်ေနပု ံ
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ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု 

(ဃ) ဖုန််မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းလုပ်ငန်းများအား တိုင်းတာ စစ်ေဆးေဆာင်ရွက ်

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဖုန်မှုန်ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာ စစ်ေဆးရာတွင် အချိန်လိုအပ်ချက်မှာ 

(၃၀)ရက ်လိုအပ်ခြ င်းဖြ စ်၍ (YMT-256)လုပ်ကွက်အတွင်း ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးနိုင်ခြ ငး် မရှိခဲ့ပါ။ သို့ေသာ်ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာ စစ်ေဆးသည် ့

အချက်အလက်များရ လုပ်ကွက်ေလထု၏ အမှုန်အမွှားပါဝင်မှုမာှ PM10 - ၂၄.၁၃၈၄ 

µg/m3 နှင် ့ PM2.5 - ၁.၀၈၄၉၆ µg/m3  ဖြ စ်ပါသည။် သတ္တ ုတူးေဖာ်ေနမှု လုပ်ငန်းများ 

ေကြ ာင် ့ေလထုညစည်မး်မှု မရှိေကြ ာင်း စစ်ေဆးေတွ့ရှိ ရပါသည်။ 

 တုိင်းတာစစ်ေဆးမည့်ေနရာနှင့် အကိမ်အေရအတွက် 

(၁)  (YMT-256)လုပ်ကွက်အတွင်း သတ္တ ုတူးေဖာ်ေနသည့် ရုံးအနီး (DT-1)၊ 

 ကိတ်ခွဲစက်အနီး (DT-2)၊ ဝန်ထမ်းေနအိမ်အနီး (DT-3)တို့တွင ် ဖန်ု့မှုန့် 

ပျံ့ လွင့်မှုများအား တိုင်းတာမည်ဖြ စ်ပါသည်။ တိုင်းတာစစ်ေဆးရာတွင ်မိုးတွင်း 

ကာလမပါတစ်နှစ်လျှင ် (၈)လခန့် တိုင်းတာမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ရက်(၃၀) 

တစ်ခါ ဖမ်းယူရရှိေသာ ဖုန်မှုန့်များအား ချိန်တွယ်၍ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား 

စစ်ေဆး မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ဖမ်းယူမည့်ကေတာ့ မျက်နှာပြ င ်ဧရိယာမှာ (0.03) 

m2  ဖြ စ်ပါသည်။ 

          
    ပုံ(၇) ဖုန်မှုန့် ပျံ့လွင့်မှုတိုငး်တာမည့်ဖုန်မှုန့်ဖမ်းကိရိယာပုံစ ံ
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ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုသတ်မတ်ှချက် 

(၂) ေအာက်ပါ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုသတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရးအတွက ် ေဆာင် 

ရွက်မည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပိုမိုပါက သယ်ယူပို့ေဆာင်သည့်လမ်းနှင့် စုပုံသည် ့

ေနရာများတွင ် ေရဖြ န်းခြ ငး်ဖြ င် ့ လူမှုဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု ေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက ် ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

                  ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု သတ်မှတ်ချက် 

Dust Monitoring 
 Station 

Description of Dust 
Monitoring Station 

Alert Level of  
Dust Emission 

(gm / m2 / month) 
DT-1 ရုံးအနီး 36 

DT-2  ကိတ်ခွစဲက်အနီး 80 

DT-3 ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအနီး 36 

အနံ့ 

(င) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(YMT-256)သည် အမြ င့်ေပ(၄၀၀၀)ခန့်ရှ ိ ပန်းေတာင် 

ေတာင်ေကြ ာေပါ်တွင် သီးခြ ားတည်ရှိပြ းီ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှာ သတ္တ ုတူးေဖာ် 

 ခြ ငး် နှင် ့ အေလးသတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်သာဖြ စ်ပြ ီး 

ဓာတ်ေဆးများ သုံးစွဲမှုမရှိခြ င်းေကြ ာင့် အနံ့များ ထွက်ရှိခြ င်း မရှိပါ။  

ေမြ ထုအေခြ အေန 

(စ) အေပါ်ယံလွှာမှာ အနီရင့်ေရာင်ရှိ သက်ရင့်နှုးေမြ များဖြ စ်ပါသည်။ ေအာက်ပိုင်းတွင် 

အပြ ာေရာင် ဒုိလိုမိုက်ေကျာက်များနှင် ့သလင်းေကြ ာများကို ေတွ့ရှိရပြ းီ  ပြ တ်ေရွ့များ 

အတွင်း ေရွှပါဝင်ေသာ ဗဟန််းေကြ ာ(ဆီးမီးဆာလ်ဖိုဒ်)များ တိးုဝင်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာများမှာ သက်ရင့်နှုးများနှင့် အပြ ာေရာင်ဒိုလိုမုိဒ်များဖြ စ်ပြ ီး 

အက်စစ် ယိုစီးမှုမရှိေသာ ေကျာက်များ  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေဂဟစနစ်  

(ဆ) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်(YMT-256)အတွင်း ေတာေတာငအ်ေခြ အေနနှင့် ဇီဝမျို းစုံ 

မျိုးကွဲများ  ဖြ စ်ထွန်းမှုအေခြ အေနများမှာ - 
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ေတာေတာင်အေခြ အေန 

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

ေကျးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ေရွှအေသးစား 

လုပ်ကွက်(၃)ကွက်သည် သစ်ေတာကိုးဝိငု်းနှင် ့  ကိုးပြ င်ကာကွယ်ေတာ 

အတွင်း ကျေရာက်ခြ င်းမရိှပါ။ သို့ေသာ်လုပ်ကွက်မှာ ေပ(၄၀၀၀)ေကျာ် 

 မြ င့်ေသာ ေတာင်တန်းများအေပါ်တွင ် တည်ရိှေန ပြ ီး ေပါက်ေရာက်ေနေသာ 

သစ်ေတာအမျိုးအစားမှာ အမြ ဲစိမ်းေတာဖြ စပ်ါသည်။ ေပါက်ေရာက်ေနသည့် 

သစ်ပင်များမှာ သစ်အယ်၊ ဇင်ပြွ နး်၊ လယ်ဇ၊ နဘဲ၊ သစ်ယား၊ သေပြ ၊ စစ်ေဆး၊ 

ဒီဒူး၊ ကသစ်၊ ချဥ်ယုတ်၊ ေတာင်မကျီး၊ ဖက်သန်း၊ ေတာင်ပိန်းနဲ၊ ေမြ ာက်င၊ူ 

သစ်ဖြ ူ၊  ကြ ေသာင်းဝါး၊ ဝါးပိုးဝါး၊ တင်းဝါးများ ေပါက်ေရာက်ပါသည်။  

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဖြ စ်ထွန်းမှုအေခြ အေန 

(၂) လုပ်ကွက်နယ်ေမြ အတွင်း အမျိုးသားအဆင့်၊ တိုင်းနှင် ့  ပြ ည်နယအ်ဆင့် 

သတ်မှတ်ကာကွယ်ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွ ဲ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ 

သိပ္ပပညာရပ်ဆိငု်ရာ ထိန်းသိမ်း ထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိရူပဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်း 

ထားေသာ အထင်ကရ ေနရာများ ပါဝင်မှုမရှိပါ။ ရှားပါးေသာ တိရိစ္ဆာန်များ၊ 

မျို းတုံးေပျာက်ကွယ်လု နီးပါးဖြ စေ်နေသာ ရှားပါးမျို းစိတ်များ၊ စီးပွားေရး 

နှင့်ကျန်းမာေရး အာဟာရဆိုင်ရာတန်ဖိုးရှိမျို းစိတ်များ မရှိပါေကြ ာင်း 

ေတွ့ရှိရပါသည်။  လုပ်ကွက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေတာေတာင်များတွင် ပန်းေတာင် 

ေကျးရွာမှ ေရွှ့ေပြ ာင်းေတာင်ယာများ စိုက်ပျိုးေနခြ ငး်  ဖြ စ်၍ ေတာတိရိစ္ဆာန် 

အေနဖြ င့် ယုန်၊ ေတာေကြ ာင်၊ ဂျီ စသည့်တို့သာ အနည်းငယ်ေနထိုင်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်ရိှလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန 

(ဇ)   ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ်

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

ေကျးရွာမှာ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာဖြ စ်ပြ ီး လုပ်ကွက်နှင့်(၃)မိုင်ခန့် ကွာေဝးပါသည်။ 

လုပ်ကွက် နှင့်(၃)ဖာလုံခန့်အကွာတွင် ေဒသခံအင်းပိုင်များနှင့် အင်းသားများေနထိုင ်
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ရာ ကွက်ရပ်(၁)ခုရှိ ပြ ီး ၎င်းကွက်ရပ်တွင ်အိမ်ေခြ (၅၀)ခန့်နှင် ့လူဦးေရ(၂၅၀)ဦး ခန့် 

ေနထိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ သိမ်ကုန်းေကျးရွာ၊ အင်တိုင်းေကျးရွာ၊ 

ကင်းရွာ၊တူးကုန်းေကျးရွာ၊ ေကျာင်းကုန်းေကျးရွာ၊ ေချာင်းဖျားေကျးရွာ၊ ကူတိုေကျးရွာ၊ 

ဝါးဖြ ူေတာင်အထက်ရွာ တို့မှ ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများဖြ င့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

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

အတွင်း အကျိုးတူသတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထိခုိက်နုိင်မှုများနှင့်ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်များ 

၇။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ု တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-

256)တွင် လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင ်

သည့်အေခြ အေနများနှင့် ေလျာ့ပါးေစေရးေဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဥ်များမှာ ေအာက်ေဖာ် 

 ပြ ပါအတုိင်း  ဖြ စ်ပါသည။် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက်များအား ေနာက်ဆက်တဲွ (က) ဖြ င့့် ပူးတွဲ 

တင်ပြ  အပ်ပါသည်။ 

 ဆူညံသံနှင်တု့န်ခါမှု 

(က) အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဆူညံသံနှင့် 

တုန်ခါမှု ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ်နှင် ့ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ - 

ထွက်ရိှမည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှလုပ်ကွက် (YMT-256) 

၌ ေရွှသတ္တ ုတးူေဖာ်ေရးလပု်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု 

နည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ တူးေဖာ်ေနခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး စက်ယန္တရားများ အသုံးပြ ု 

ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်မပြ ုဘ ဲ တစ်နိုင်တစ်ပုိင် တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။  

ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ယမ်းခွဲခြ ငး်၊  ကိတ်ခွဲ 

 ခြ ငး်၊ လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ဆူညံသံနှင် ့တုန်ခါမှုများ  ဖြ စ်ေပါ်ေစပါ 

သည်။ တစ်ရက်လျှင ်  ကိတ်ခွဲသည့် သတ္တ ုရိုင်း( ဗြ ုံး)အေလးချိန်မှာ (၃)တန်ခန့် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 
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ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) ယမ်းခွဲရာတွင် ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုသက်သာေစေရးအတွက် Detonation 

Relayများ ခံ၍ အဆင့်ဆင့်ကွဲေစခြ င်းဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ သုံးစွဲသည့် ယမ်း 

ပမာဏအား သတ္တ ုသိုက်အမျိုးအစားအလုိက် အနည်းဆုံးလိုအပ်မည့် ပမာဏ 

ကို ကန့်သတ်သုံးစွဲခြ င်းဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ ဆူညံသံနှင့်တုန်ခါမှုအား ေလျာ ့

ချရန်  ဖြ စ်ပါသည်။ ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုအား ေအာက်ပါ အမျိုးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ(ထုတ်လွှတ်မှု)အရည်အေသွးလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ရှိေစ 

ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ လက်ရှိတိုင်းတာ စစ်ေဆးမှုများ 

အရ ယမ်းခွဲချိန်၌ ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါငး်(Adit) အဝတွင် ဆူညံသံမှာ 

(69.2)dB နှင် ့တုန်ခါမှုမှာ (0)ft/sec သာရှိပါသဖြ င့် ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများနှင့် 

ဆက်စပ် ပတ်ဝန်းကျင ် အေပါ်သက်ေရာက်မှု မရှိေကြ ာငး် တိုင်းတာ ရရှိပါ 

သည်။ ရုံးခန်းနှင် ့ ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်း အနီးတွင် ဆူညံသံမှာ (55)dB သာ 

ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေရစီမံခန့်ခဲွမှု 

(ခ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရး ေရွှလုပ်ကွက ်(YMT-256) 

အတွင်း တူးေဖာ်ေနသည့်စိုက်ကျင်းများနှင ့် ေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများ မှ 

ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရထွက်ရှိသည့် စိုက်ကျင်းမှာ (၁)ခုသာရှိ ပြ းီ၊ တစ်ရက်လျှင ်

စွန့်ပစ်ေရထွက်ရှိမှုမှာ (၃၀၀)ဂါလံခန့်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်

ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာကေ်ရအရည် 

Receptor 

One Hour Laeq (dBA)a 
Daytime 

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

Nighttime 
07:00-22:00 

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

Residential. 
Institutional. 
Educational. 

55 45 

Industrial 
commercial 

70 70 
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အေသွးေပါ်ထိခုိက်နုိင်မှု ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ်နှင် ့ေလျာ့ချမည့် နည်းလမ်းများမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 

ထွက်ရိှမည့်အရင်းအမြ စ် 

(၁) ပတဝ်န်းကျင် နှင် ့လုပ်ကွက်အတွင်းရှ ိေမြ ေပါ်ေရနှင့် ေမြ ေအာက်ေရများအား 

ညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့် အဓိကစွန့်ပစ်ေရထွက်ရှိမှုမှာ စိုက်ကျင်း (Vertical 

Shaft)မှ စုပ်ထုတ်ေသာ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများနှင် ့ သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်း 

(ေမျာေလာင်းခြ ငး်) လုပ်ငန်းအဆင့်မှ ထွက်ရှိေသာ ေမြ ေပါ်စွန့်ပစ်ေရများ 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) ေရွှလုပ်ကွက(်YMT-256)၌ တူးေဖာ်ေနေသာ စိုက်ကျင်းမှ ေမြ ေအာက်စိမ်ေ့ရ 

မှာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအေဖြ များအရ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည် 

အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) သတ်မှတ်ချက်များအတွင်း ရှိေကြ ာင်းနှင် ့၎င်းစိမ့်ထွက် 

ေရများအား သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများတွင ် အသုံးပြ ုေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

သတ္တ ုသန့်စင်ခြ ငး် (ေမျာေလာင်းခြ င်း) လုပ်ငန်းအဆင့်မှ ထွက်ရှိ စွန့်ပစ ်

ေရများအား ေမြ ေပါ်ေရနှင့် ေမြ ေအာက်ေရ ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက ်

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်းများမှာ - 

(၂.၁)  ေမျာေလာင်းရာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား စွန့်ပစ်ေမြ စာ 

ကန်များနှင် ့ စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန်များ တူးေဖာ်၍ စွန့်ပစ်မည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသို့ေစလွှတ်ခြ င်း မပြ ုဘဲ  ဗြ ုံးများ 

 ကိတ်ခွဲခြ ငး်၊ ေမျာေလာင်းခြ ငး် အဆင့်တွင်  ပြ န်လည်အသုံးပြ ုမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

(၂.၂) စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်တွင် စွန့်ပစ်ေမြ စာများ  ပြ ည်လ့ာပါက အေခြ ာက်ခ ံ

 ခြ ငး်၊ မျက်နှာပြ င်ညှိခြ ငး်၊ ေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်ခြ င်းနငှ့် ေဒသေပါက်ပင်များ 

 ပြ န်လည်စိုက်ပျိုး၍ ေဂဟစနစ်ဖွံ့ ဖြ ိုးေစေရးနှင့် လုပ်ကွက်အတွင်း 

စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတကွ် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ *** 
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(၂.၃)  ပြ ဒါးဖမ်း၊အင်းဝိုင်းလှည့်သည့်ကန်မ ှေရများအား အုတက်န်ဖြ င့် အခုိင် 

အမာ  ပြ ုလုပ်ထားပြ းီ၊ စွန့်ပစ်ခြ ငး်မပြ ုဘ ဲ  ပြ န််လည်သုံးစွဲေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။  

(၂.၃) ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရအရည်အေသွးအား အမျိုးသား ပတဝ်န်း 

ကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ 

အတိုင်းရိှေစေရးအတွက ်စီမံေဆာင်ရွက်ရမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေလအရည်အေသွး 

(ဂ) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုမ ှလုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသ 

တွင် ေလထုညစ်ညမး်မှု  ဖြ စ်ေစနုိင်ေသာအချက်များနှင် ့ ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက် 

ေဆာင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများမှာ - 

ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ် 

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

များသယ်ယူခြ ငး်၊ စုပုံခြ င်း၊ သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်တွင် သတ္တ ုရိုင်း 

များအား  ကိတ်ခွဲခြ ငး်၊  ပြ ဒါးစုေရွှမှ ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းတွင်  ပြ ဒါး 

မီးဖုတ်ခြ င်း စသည့်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်မှ ဓာတေ်ငွ့ များနှင့် အမှုန်အမွှားများ 

ထွက်ရှိခြ င်းတို့ေကြ ာင့် လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသ၏ ေလထုအား 

ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ် ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက ် (YMT-256) တွင ်

ေရွှသတ္တ ုတးူေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကုိ အသုံးပြ ု တူးေဖာ ်

 ခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲရာ၌လည်း ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းအတွင်း ယမ်းခွဲခြ ငး်၊ 

အဓိကလူအင်အားသုံးစွဲ၍ အေသးစားတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်း်များသာ ေဆာငရွ်က် 

 ခြ ငး်၊ စက်ယန္တရားကးီများ သုံးစွဲမှုမရှိခြ ငး်တို့ေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှု 

ေလျာ့နည်းမည်ဖြ စပ်ါသည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမှုမရှိေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက် 

မည် ့နည်းလမ်းများမှာ - 

(၂.၁) ယမ်းခွဲရာတွင် ယမ်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်သံုးစွဲရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  



40 
 

(၂.၂) သတ္တ ုရိုင်းများ သယ်ပို့ရာတွင် လမ်းများတစ်ေလျှာက် အမှုန်အမွှားများ၊ 

ဖုန်မှုန့်များ ထွက်ရှိမှု ေလျာ့ပါးေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက် ရမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂.၃) သတ္တ ုရိုင်းများ  ကတိ်ခွဲရာတွင် ဖုန့်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု မရှိေစေရးအတွက် စီမ ံ

ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  ကိတ်ခွဲမှုလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည် ့

ဝန်ထမ်းများအား နှာေခါင်းစည်းများ ဝတ်ဆင ်ေစရပါမည်။ 

(၂.၄) ဖုန််မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု တိုင်းတာခြ င်းလုပ်ငန်းနှင် ့ ေလထုအရည်အေသွး 

တိုင်းတာခြ င်း လုပ်ငန််းများအား ေဆာင်ရွက် ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။  

(၂.၅)  ပြ ဒါးစုေရွှအား မီးဖုတ်ခြ ငး်၊  ကိုချက်ချင်း  ပြ ုလုပ်ရာတွင်  ပြ ဒါးေငွ့  

ဖမ််းကိရိယာနှင့် ဓာတ်ေငွ့ စုပ်စနစ်များ တပဆ်င်အသုးံပြ ုမည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ထုတ်လုပ်အခုိးအေငွ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ၊ 

Hg(vapour)- (0.02) mg/Nm3  အတိုင်း ရှိေစေရးအတွက ်

သတ္တ ုသန့်စင်မှု လုပ်ငန်းများလည်ပတ်သည့်အခါတွင် တွင်တိုင်းတာ 

စစ်ေဆး၍ ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

(၂.၆) ဓာတ်ေဆးများသုးံစွဲမှု မရှိပါ၊ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခဲွ 

(ဃ) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းနှင် ့သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများမ ှစွန့်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှု 

နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် အချက်များနှင့် ေလျာ့ချမည် ့နည်းလမ်းများမှာ - 

(ဃ-၁) သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာမှထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များစွန့်ပစ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခိုက်မှု ေလျာ့ချမည့် နည်းလမ်းများ 

(၁) စွန့်ပစ်ေကျာက် ထွက်ရှိမှုမှာ တစ်ရက်လျှင်(၂)တန်ခန့်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်များမှာ ထုံးေကျာက်၊ သလင်းေကျာက်နှင် ့သံေအာက ်

ဆိုဒ်များ  ဖြ စ်ပြ းီ ေမြ ဆီလွှာ နှင့်ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရများအား 

ညစ်ညမ်းမှုမရှိေစေကြ ာင်း ေတွ့ရှိ ရပါသည်။  
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(၂) သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား သတ္တ ု 

ပိတ်သိမ်းရာတွင် ကျင်း၊ ဂလှိုဏ်များကို  ပြ န်လည်ဖြ ည်ရ့န် စုပုံ 

သိမ်းဆည်းထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေနာက်ပိုင်းထွက်ရိှသည် ့ စွန့်ပစ် 

ေကျာက်များအား ေမြ ေပါ်သို့ တင်ခြ ငး်မပြ ုဘ ဲတးူေဖာ်ပြ းီ လှိုဏ်ေခါင်း 

များအတွင်း ေရှ့ စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့်  ပြ န်လည်  ဖြ ည်မ့ည်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။  

(၃) စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအား ေကြ ာခုံေတာင်ကုန်း၊ ေလးပင်အင်းလုံးအနီး 

ေမြ ေနရာ(၂.၀၆)ဧကတငွ် စနစ်တကျ စုပုံစွန့်ပစ်ထားပါသည်။  လက်ရှိ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံတွင် စွန့်ပစ်ေကျာက် (၈၀၀)တန်ခန့် ရှိပါသည်။ 

မိုးတွင်းကာလတွင် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ  ပြ ုပြ ငေ်ပးခြ င်း၊ လမ်း 

အသစ်ေဖာက်ခြ င်း တိ့ုတွင် ၎င်းစွန့်ပစ်ေကျာက်များအား အသုံးပြ ု 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၄) စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ  ပြ ိုကျခြ င်းမရှိေစေရးနှင့် တိုက်စားမှု မရှိေစေရး 

အတွက် အဆင့်များေဖာ်ခြ ငး်၊ ေအာက်ေခြ တွင ် တုပ်များရိုက်ခြ င်း၊ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံအေခြ တွင် ေမြ ာငး်များတးူခြ ငး် စသည့်လုပ်ငန်းများ 

ရွက်မည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုပိတ်သိမး်မည့်ကာလတွင်လည်း စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံများအေပါ် နှင် ့ ေဘးနံများတွင် ေမြ သားများ ဖုံးအုပ်၍ 

အပင်များစိုက်ပျိုးခြ င်းနှင် ့ ေဘးနံရံများ  ပြ ိုကျတိုက်စားမှု မရှိေစေရး 

နှင့်  မြ င်ကွင်းေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် ေမြ ထိန်းမြ က်များ စိုက်ပျိုး 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုေလျာ့ချ 

မည် ့နည်းလမ်းများ 

(ဃ-၂) သတ္တ ုရိုင်းများအား  ကတိ်ခွဲ ပြ းီသန့်စငမ်ှု လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

အေလးစီးသတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းနည်းစနစ်ဖြ င့် သန့်စင်မည်ဖြ စ၍်ဓာတုဓာတေ်ဆး 

သုံးစွဲမှုမရှိပါ။ သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမ ှထွက်ရှိမည့် စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား စွန့်ပစ ်

ကန်များ၊ အနည်ထိုင်ကန်များ ဖြ င့် စနစ်တကျစွန့်ပစ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ု 

သန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိမည့် စွန့်ပစ်ေမြ စာပမာဏမှာ တစ်ရက်လျှင် 
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(၂)တန ် ခန့်ထွက်ရှိမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များ  ပြ ည်သ့ာွးပါက 

ေမြ ေဆွးအုပ၍် အပင်များ စိုက်ပျိုးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။   

 ေရွှစင်ထုတ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်သက်ေရာက်မှု နှင် ့ ေလျာ့ချမည် ့

နည်းလမ်းများ 

(ဃ-၃)  ပြ ဒါးဖမး်ခြ င်းနငှ် ့  ပြ ဒါးစုေရွှရရှိေစေရးအတွက် မီးဖုတ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက် ရာတွင်  ပြ ဒါးေငွ့များေကြ ာင့် လူ၊ တိရစ္ဆာန်များအေပါ် အဆိပ်သင့် 

ေစနိုင်ခြ င်း၊ ေမြ ဆီလွှာနငှ့် ေရများညစ်ညမ်းေစခြ င်း အစရှိသဖြ င့် လူမှုဝန်းကျင ်

နှင့်ပတ်ဝန်းကျင ် ညစ်ညမ်းေစနိုင်သည့်အချက်များ  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ 

ေလျာ့နည်းေစေသာ လုပ်ငန်းများအဖြ စ်  ပြ ဒါးသုံးစွဲရာတွင် စနစ်တကျ 

ထားသိုခြ င်း၊ လက်အိတ်များ၊ နှာေခါင်းစီးများ ဝတ်ဆင်အသုံးပြ ုခြ င်း၊ 

မီးဖုတ်ရာတွင်လည်း  ပြ ဒါးေငွ့များ ေလထု အတွင်း မပြ န့်လွင့်ေစေရးအတွက် 

ြပဒါးအေငွ့ဖမ်းကိရိယာ (Retort)ကိ ု အသုံးပြ ု၍ ရရှိမည် ့  ပြ ဒါးများအား 

 ပြ ဒါးစုေရွှဖမ်းယူရာတွင ်  ပြ န်လည်အသုံး ပြ ုမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  ပြ ဒါးေငွ့ 

ထွက်ရှိမှုအား အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) 

လမ်းညွှန်ချက်များ၊  

(၃.၁)  ပြ ဒါးဖမ်း၊အင်းဝိုင်းလှည့်သည့်ကန်မှ ေရများအား အုတ်ကန်ဖြ င့် အခုိင် အမာ 

 ပြ ုလုပ်ထားပြ ီး၊ စွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုဘ ဲ ပြ န််လည်သုံးစွဲေနခြ င်း  ဖြ စပ်ါ သည်။  

(၃.၂) ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရအရည်အေသွးအား အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များ၊ အေခြ ခံသတ္တ ု 

အရည်ကျို ခြ ငး်နှင့် သန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းအတွက်  ပြ ဒါးထုတ်လွှတ်မှုအခိုးအေငွ့ 

အဆင်သ့တ်မှတ်ချက် (0.02)mg/Nm3 ထက် မေကျာ်လွန်ေစေရးအတကွ် 

စီမံေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။  

ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု 

(င) ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမြ ထုညစ်ညမ်းမှု 

 ဖြ စ်ေစနိုင်သည် ့ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ်နှင် ့ေလျာ့ချမည့် နည်းလမ်းများမှာ - 
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စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှု 

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

ေမြ စာ(Waste Rocks)များ ထွက်ရှိပါသည်။ ထို့အတူသတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ရာမှ စွန့်ပစ်ေမြ စာ(Tailing)များ ထွက်ရှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ေမြ စာ 

များမှ ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းေစနိုင်ခြ င်း၊ ေမြ ေပါ်ေရေမြ ေအာက်ေရများ 

ညစ်ညမ်းေစနိုင်ခြ င်း တို့   ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်းအဆင့်မှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာ၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ 

အား  ပြ ိုကျခြ င်း မရှိေစေရး နှင့် သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းရာတွင် ကျင်း၊ ချို င့်များ 

 ပြ န်လည်  ဖြ ည်ရ့န်အတက်ွ စနစ်တကျစုပုံ ထားရှရိမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ု၍ အင်းများအား တးူေဖာရ်ာတွင် 

ေရွှေကြ ာကိုလိုက်၍ တူးေဖာ်ေနခြ င်းဖြ စ်၍ စွန့်ပစ်ေမြ စာထွက်ရှိမှုမှာ နည်းပါး 

ပါသည်။ ေနာက်ပိုင်းထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား မိုင်းပိတ်သိမ်းမှု 

အကိုကာလ အစီအစဥ်များအေနဖြ င့် တးူေဖာ်ပြ းီ ေခါင်းသားများအတွငး် 

 ပြ န်လည်  ဖြ ည့်ဆည်းသွားမည ် ဖြ စ်ပါသည်။  

စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများေပါ်တွင် မိုးကာလရွာသွန်းေသာ မိုးေရများေကြ ာင့် ေမြ စာ 

အနည်များ တိုက်စား၍ ေဘးပတဝ်န်းကျင်သို့ ေမျာပါသွားခြ င်း မရှိေစေရး 

အတွက ် ေမြ စာပံုပတ်လည်တွင ် ေမြ ာငး်များ တးူေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများအား 

ေဆာင်ရွက် ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လုပ်ကွက်အတွင်း မိုးကာလရွာသွန်းေသာ မိုးေရများေကြ ာင့် ေမြ စာများ 

တိုက်စား၍ ေဘးပတဝ်န်းကျင်သို့ ေမျာပါသွားခြ ငး် မရှိေစေရးအတွက ်

ေရေမြ ာင်းများတူးေဖာ၍် တားစီးေရးလုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်ရမည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား စွန့်ပစ် 

ေမြ စာကန်များဖြ င့် စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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 ေဘးအန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခဲွမှု 

(စ) ေဘးအန္တရာယ်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု၏ 

ရည်ရွယ်ချက်သည် စီမံကိန်းမှ အသုံးပြ ုပြ ီးေသာ ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေစနိုင်သည် ့

ပစ္စည်းများစန်ွ့ထုတ်ခြ င်း၊ စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်းနှင့် သိုေလှာင် ခြ င်းများကိ ုစနစ်တကျ စီမံ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန ်  ဖြ စ်ပါသည်။ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်တွင် တးူေဖာ်ခြ ငး်နှင့် 

 ကိတ်ခွဲခြ င်းလုပ်ငန်းများသာ ေဆာင်ရွက်ေနပြ ီး အသုံးပြ ုေနေသာ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ 

ပစ္စည်းများမာှ ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းများနှင့် စက်ဆီေချာဆီအေဟာင်းများ 

 ဖြ စ်ပြ ီး၊ အခြ ားအန္တရာယ်ရှိ ဓာတုပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြ င်းမရှိပါ။ ေဘးအန္တရာယ်ရှိ 

ပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ရာတွင ် ေဘးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ေစေရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့

လူမှုဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု ေလျာ့နည်းေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်ရမည် ့လုပ်ငန်းများမှာ - 

(၁) ေကျာက်ခွဲစက်နှင့် တးူေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများမှ အမဲဆီ၊ စက်ဆီေချာဆ ီ

အေဟာင်းများအား စွန့်ပစ်ရာတွင် ေဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ် 

ရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည် လုပ်ေဆာင်နည်းများအတိုင်း လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။  

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

အမဲဆမီျား နှင့် ေဘးအန္တရာယ် ဖြ စ်ေစေသာ ပစ္စည်းများ ယိုဖိတ်မှုဖြ စ်ပါက 

စုပ်ယူနိုင်ေသာ ပစ္စည်းများ ဖြ စ်သည် ့လွှစာမှုန့်၊ သဲ အစရှိသည်တို့ကို အသုံးပြ ု 

၍ ရှင်းလင်းပစ်ရပါမည်။ 

(၃) စွန့်ပစ်စက်ဆီေချာဆီများကိ ု သီးသန့်ပီပါများတွင ် ထည့်ပြ ီး ေမြ ကတတု် နှင့် 

ကုန်စည်တင်ရန်် အခင်းပြ ားကို အမာခံပြ ုလုပ်ထားေသာ ေနရာတွင် ထားသို၍ 

ဒုတိယအဆင် ့ ထိန်းချုပ်နိုင်ေသာ ကိရိယာများ တပ်ဆင်၍ ရာသီဥတုဒဏ် 

ခံနိုင်ေအာင ် ပြ င်ဆင်ပြ ီး ပီပါများကို ထားရှ ိရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၄) ပီပါများတွင ် ထည့်ထားေသာ ပစ္စည်းများအမည်စာရင်းကို  မြ င်သာေအာင် 

ေပပါတွင် ကပ်ထားရပါမည်။ 

(၅) စက်ဆီေချာဆီများ  ပြ နသ်ုးံရန ်မသင့်ေတာ်ပါက မီးရိှု့ ဖျက်စီးပစ်ရပါမည်။ 
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(၆) အသုံးမပြ ုေတာ့ေသာယမ်းနှင့် ေပါက်ကွဲပစ္စည်းများကို ယမ်းေဖာက်ခွဲရန ်

တာဝန်ယူထားေသာ အဖွဲ့ မှ ရှင်းလင်းပစ်ရပါမည်။  

(၇) ယိုဖိတ်မှု ရှင်းလင်းခြ ငး်နှင့် မီးသတ ်ကိရိယာများကို အလွယ်တကူ ရရှိေအာင် 

စီစဥ်ထားရပါမည်။  

(၈) ဝန်ထမ်းများကိုလည်း ၎င်းပစ္စည်းများအသုံးပြ ုပုံကို သင်တန်းပို့ချေပးထား ရပါ 

မည်။ 

(၉) စွန့်ပစ ်စက်ဆီေချာဆီများကိ ုစီမံကိန်းေဒသအတွင်းရှ ိမည့်သည့်ေမြ ဆလီွှာနှင့် 

ေရကန်များေပါ်တွင် လုံးဝစွန့်ထုတ်ခြ င်းမပြ ုရပါ။ 

 ေဂဟစနစ် 

(ဆ) ေရွှအေသးစား လုပ်ကွက်(YMT-256)အတွင်း လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ေဂဟစနစ်  ဖြ စ်ထွန်းမှုအတွက် ထိခိုက်ေစနိုင်သည် ့အရင်းအမြ စ်များနှင့် ေလျာ့နည်း 

ေစမည့်လုပ်ငန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် -  

  ေတာေတာင်အေခြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီီလီမိတက်၏ ေရွှအေသးစားလပ်ုကွက်(YMT-256) 

သည် ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေဒသတွင် တည်ရှိပြ ီး၊ ေပ(၄၀၀၀)ခန့်  

အမြ င့်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ေပါက်ေရာက်ေနေသာ သစ်ေတာမှာ အမြ ဲစိမ်း 

ေတာဖြ စ်ပြ းီ ေပါက်ေရာက်ေနေသာအပင်များ အဖိးုတန််သစ်များ ေပါက ်

ေနခြ င်း မရှိပါ။ သစ်ေတာနယ်ေမြ များဖြ စ်သည် ့  ကိုးဝိုင်း၊  ကိုးပြ င် ကာကွယ ်

ေတာ ဧရိယာများနှင် ့ ကင်းလွှတမ်ှုရှိေကြ ာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။ တူးေဖာ်မည် ့

နည်းစဥ်မှာ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်တူးေဖာ်ခြ ငး်ဖြ စ်ပြ ီး ေမြ ေအာက် တူးေဖာ်မှု 

နည်းစနစ်ဖြ စ်သည့် ဆင်းတွင်းများ (Vertical Shaft)နှင့် ေမြ ေအာက ်

လှိုဏ်ေခါင်းများ (Adit)တူးေဖာ်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်၍ ေတာေတာင်များနှင် ့သစ်ေတာ 

သစ်ပင်များ၊  မြ င်ကွင်းများနှင့် ေဂဟစနစ်အား ထိခိုက်မှု မရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရိှ 

ရပါသည်။  
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 ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၁.၁) ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

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

အဦးများ တည်ေဆာက်ခြ င်းလုပ်ငန်းများတွင် ေမြ ယာအသုံးချမှု 

အနည်းဆုံး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ရပါမည်။  

(၁.၃) လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ ်

ေစာင့်ေရှာက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၁.၄) ေမြ ယာအသုံးချမှုများအတွက် ဆုံးရှုးေသာ သစ်ပင်များအား အစားထိုး 

စိုက်ပျိုးခြ ငး် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ရပါမည်။ 

ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဖြ စ်ထွန်းမှုအေခြ အေနနှင့်ထိခိုက်မှု 

(၂) လုပ်ကွက်မှာ ပန်းေတာင် ေတာင်တနး်အေပါ်တငွ ် တညရ်ှိပြ ီး လုပ်ကွက် 

အတွင်း အမျိုးသားအဆင့်၊ တိုင်းနှင် ့  ပြ ည်နယ်အဆင် ့ သတ်မှတ်ကာကွယ် 

ထားေသာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွ ဲ ထိန်းသိမ်းေရးနယ်ေမြ များ၊ သိပ္ပပညာရပ်ဆိုင်ရာ 

ထိန်းသိမး်ထားေသာနယ်ေမြ ၊ ဘူမိရူပဆုိင်ရာထိန်းသိမ်းထားေသာ အထငက်ရ 

ေနရာများ ပါဝင်မှုမရိှပါ။ ရှားပါးေသာတိရိစ္ဆာန်များ၊ မျို းတုံး ေပျာက်ကွယ် 

လုနီးပါးဖြ စေ်နေသာ ရှားပါးမျိုးစိတ်များ၊ စီးပွားေရးနှင့် ကျန်းမာေရး အာဟာရ 

ဆိုင်ရာတနဖ်ိုးရှိမျို းစိတမ်ျား မရှိပါေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။  ေတာတိရိစ္ဆာန ်

များ အေနဖြ င့် ေတာေကြ ာင်၊ ယုန်၊ ဂျ ီအနည်းငယ် ေနထိုင်ကျက်စားပါသည်။ 

 ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂.၁) လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေပါက်ပင်များ ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ အစားထိုး 

စိုက်ပျိုးခြ ငး် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂.၂) ေဂဟစနစ်ထိခိုက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုနှင် ့ ေလထု 

ညစ်ညမ်းမှုမရှိေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက် ရမည်ဖြ စပ်ါသည်။ 
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(၂.၃) သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းမှ စွန့်ပစ်ေရများ  ပြ င်ပသို့ေရာက်ရှိ၍ ေရထု 

ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည။်  

(၂.၄) ဆူညံသံနှင် ့ တုန်ခါမှုများ အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင ်

ရွက်မည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၂.၅) ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဖြ င်စ့ပ်လျဥ်း၍ ထိခိုက်မှုများေလျာ့နည်းေစရန် ထိခိုက် 

လွယ်ေသာေနရာများတွင ် သင့်ေလျာ်ေသာ ပတဝ်န်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု 

လုပ်ေဆာင်ချက်များ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခုိက်မှု 

(ဇ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက ်

(YMT-256) သည ် ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေဒသတွင်တည်ရှိပြ ီး အနီးဆုံး 

ေကျးရွာမှာ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာဖြ စ်၍ လုပ်ကွက်နှင့် (၃)မိုင်ခန့်ကွာေဝးပါသည်။ 

လုပ်ကွက်နှင့်(၃)ဖာလုံခန့်အကွာတွင် အင်းပိုင်များနှင့် အင်းသားများေနထိုင်ရာ 

ပန်းေတာင်အင်းသားကွက်ရပ(်၁)ခု ရှိပြ ီး ၎င်းကွက်ရပ်တွင် အိမ်ေခြ (၅၀)ခန့်နှင် ့

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

(၃)ခုအတွင်း သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများကို အင်းသားများ၊ အင်းပိုင်များမှ ကုမ္ပဏီ 

နှင့်အကျိုးတူ လာေရာက်ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါသည်။  အေသးစားတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်း ေဆာင်ရွက်ေနသည့် 

လုပ်ငန်းများမှာ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်သည့်နည်းစနစ်ဖြ င့် တူးေဖာ်ခြ ငး်၊ တူးေဖာ် 

ရရှိသည့်  ဗြ ုံးများအား ကုမ္ပဏီ၊ အင်းပိုင်နှင့် အင်းသားများ ခွဲေဝရန်  ကိတ်ခွဲ ခြ င်း 

လုပ်ငန်းများသာ ေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်  ဖြ စ်ပါသည်။ ရမည်းသင်းေဒသရှိ ေရွှတူးေဖာ်မှု 

လုပ်ငန်းဖြ င့် အသက်ေမွးဝမ်းေကြ ာငး်ပြ ုသည့် ေဒသခမံျားအတွက် အားကိုးအားထား 

 ပြ ုေနေသာ ေရွှလုပ်ကွက်များ  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ထွက်ရှိမည့်အရင်းအမြ စ် 

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

စွန့်ပစ်ေမြ စာများ သယ်ယူပို့ေဆာင်ခြ ငး်၊  ကတိခ်ွဲ ခြ င်းတို့ မှ အမှုန်အမွှားများ၊ 

ဖုန်မှုန့်များ ထွက်ရှိ၍ လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရွာများရှိ 
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လူမှုဝန်းကျင်အား ထိခိုက်ေစနိုင်ပါသည်။ ေလထုညစ်ညမ်းမှုမ ှ အသက်ရှူ 

လမ်းေကြ ာင်းဆိုင်ရာ ေရာဂါများ  ဖြ စ်ပွားေစနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ ယမ်းခွဲခြ ငး် 

ေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်လာသည် တုန်ခါမှုများမှာလည်း အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ 

ေကျးရွာများအား အေနှာက် အယှက ် ဖြ စ်ေစနိုင်ပါသည်။  

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

(၂) တူးေဖာ်ခြ ငး်၊  ကတိ်ခွဲခြ ငး်၊ သယ်ယူခြ င်းလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ဖုန်မှုန့်ထွက်ရှိမှု အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၃)   ယမ်းခွဲရာမှ  ဖြ စ်ေပါ်ေသာတုန်ခါမှုအား အနီးပတ်ဝန်းကျင်ေကျးရွာများ သို့ 

တုန်ခါမှုသက်ေရာက်ခြ င်းမရှိေစေရးနှင် ့ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက် အတွင်း 

ရှိေစေရးတို့အတွက် တူးေဖာ်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက် ေနသည့် ကာလ 

တစေ်လျှာက် Detonating Relay များသုံးခြ င်း နှင် ့ ယမ်းသုံးစွဲမှုအား 

ကန့်သတ် သုံးစွ ဲရမည်ဖြ စ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

(၄) အများပြ ည်သူမ ှ ကန့်ကွက်မှုများ  ဖြ စ်ေပါ်လာပါက ယမ်းခွဲမှုေကြ ာင့် 

 ဖြ စ်ေပါ်သည် ့ တုန်ခါမှုအား လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် လုပ်ကွက်ပြ င်ပတွင ်

ယမ်းခွဲသည့်ေနရာမှ အကွာအေဝးများ သတ်မှတ်ပြ ီး၊ တုန်ခါမှု၊ ဆူညံသံ များကိ ု

တိုင်းတာစစ်ေဆး၍ သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရကွ် 

ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းခွင်ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ် 

၈။ ပန်းေတာင်လုပ်ကွက်အတွင်း ေဆာင်ရွက်ေနေသာလုပ်ငန်းများမှာ စုိက်ကျင်းများတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ 

ေမြ ေအာက်လှိုဏ်ေခါင်းများတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲခြ ငး် စသည့် ေဘးအန္တရာယ်ရှိလုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ လုပ်သားအတွက် ကျင်းအတွင်းဆင်း/တက်ပြ ုလုပ်ခြ ငး်၊  ဗြ ုံး(သတ္တ ုရိုင်း) 

များ တူးေဖာ်ခြ ငး်၊ လွန်စက်များသံုးခြ ငး်၊ ယမ်းခွဲခြ င်းအဆင့်များတွင် လုပ်သားများအတွက် ထိခိုက် 

ဒဏ်ရာရရှိေစခြ ငး်၊ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်အထိ ေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ေစနိငု်ပါသည်။ သို့ပါ၍ 

ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ ေဘးအန္တရာယ်ကာကွယ်ေရးအစီအစဥ်များ စီမံေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

(က) လုပ်သားဝန်ထမ်းအားလုံးအား လုပ်ငန်းခင်ွဝင် သင်တန်းများ ေပးရပါမည်။ 
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(ခ) လုပ်သားဝန်ထမ်းအားလုံး၏ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာနှင် ့ပညာေရးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အရ 

အန္တရာယ် ကင်းရှင်းေရးသင်တန်းများကိ ုပို့ချေပးရန် စီမံထားရပါသည်။ 

(ဂ) လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာေရးနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိ ု တိုးချဲ့ 

ေဆာင်ရွက် အေကာင်ထည်ေဖာ်သွားရပါမည်။ 

(င) လုပ်ငန်းအေနအထားအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက ်

သတိေပး ဆိုင်းဘုတ်များ တပ်ဆင်ထားရပါမည်။ 

(စ) လုပ်ငန်းအေနအထားအရ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု နည်းပါးေစရန် 

လုပ်ငန်း အချိန်ကိ ုလိုသည်ထက ်မပိုေအာင်တားမြ စ် ထားရပါမည်။ 

(ဆ) ကျင်းအတွင်းအဆင်းအတက်များ  ပြ ုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြ ုေသာ ဆင်းကိုးများ၊ 

ဝင့်စက်များ၊ လုပ်သားများအသုံးပြ ုမည့် လုံခြ ုံေရးအသုံးအေဆာင်များနှင် ့ ဝတ်စုံများ 

အား ပုံမှန်စစ်ေဆးရ ပါမည်။ 

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

 ဖြ စ်စဥ်များေကြ ာင့့် ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက ်အချကေ်ပးခြ ငး်၊  

(ဈ) ယမ်းခွဲမည့်သတိေပးစနစ်များ တပ်ဆင်ခြ ငး်၊ အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်သည့် ဧရိယာ 

သတ်မှတ်ေပး၍ ေရှာင်ရှားေစခြ ငး်၊ 

 (ည) သဘာဝေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့်ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းများ 

အား စီမံချက်များေရးဆွ ဲ စီမံထားခြ ငး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများအတွက် 

လိုအပ်ေသာပစ္စည်း ကရိယာများ စုေဆာင်းထားခြ င်း၊ မီးသတ်ဗူးများ တပ်ဆင် 

ထားခြ ငး်၊ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် ေလ့ကျင့်သင်ကြ ား ေပးခြ င်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ထားခြ ငး်၊ 

အများပြ ည်သူများနှင့်တုိင်ပင်ေဆွးေနွးခြ င်း 

၉။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီမှ YMT-255, 256 257 လုပ်ကွက်များနှင့်ဆက်စပ်ေဒသရှိ 

ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာ၊ အင်တိုင်းေကျးရွာ၊ တူးကုန်းေကျးရွာ၊ ေချာင်းဖျားေကျးရွာ၊ သိမ်ကုန်းေကျးရွာ၊ 

ေကျာင်းကုန်းေကျးရွာ၊ ကူတိုေကျးရွာများမ ှ ေဒသခံပြ ည်သူများနှင့် ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်တွင် 

ကုမ္ပဏီမ ှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတ ူ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အစီရင်ခံစာပြ ုစုသူမှ ေတွ့ဆုံ 
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ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်သူများမ ှ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ထားရှိမှု၊ ပညာေရး၊ 

ကျန်းမာေရး ကိစ္စရပ်များတွင် ကုမ္ပဏီမှ ကူညီပံ့ပုိးေပးေနမှု အစီအစဥ်များ၊ လစဥ်ပုမှံန် ေဒသ 

ဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ေနမှုများ၊ ေကျးရွာဆက်လမ်းများအား မိုးရာသီမတိုင်မီ ေဖာက်လုပ ်

 ခြ ငး်၊  ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းခြ င်း တို့အား ေဆာင်ရွက်ေပးခြ ငး် နှင် ့အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားေရးကိစ္စများတွင် 

ေဒသခံများအား ဦးစားေပးခန့်ထားမှုနှင် ့ လက်ရှိကုမ္ပဏီတွင် တာဝနထ်မ်းေဆာငေ်နသည့် ေဒသခ ံ

ဝန်ထမ်း မိသာစုများအား ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ေပးမှု၊ ပညာေရးနှင့် သက်သာေချာင်ချိေရး 

ေထာက်ပံ့ေပးမှုများ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ ပတ်ဝန်း 

ကျင် စီမံခန့်ခွဲေရးအစီရင်ခံစာပြ ုစုသူမှလည်း  ပြ ည်ေထာင်စုသားသတ္တ ုတူးေဖာ် ထုတလ်ုပ်ေရး 

ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ ေဆာင်ရွက်ေနသည် ့ သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်လုပ ် သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ 

လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အေခြ အေန၊ လုပ်ငန်းအဆင့်လိုက် ပတဝ်န်းကျင်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဂဟ 

စနစ်များအေပါ် ထိခိုက်နိုင်သည့်အေခြ အေနများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့လူမှုဝန်းကျင်း ထိခိုက်မှုများအား 

ေဖာ်ထုတ်မည့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်များ၊ ရံပုံေငွထားရှိေဆာင်ရွက်မှု၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိ ခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ေနေသာ 

မူဝါဒများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်များ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည် ့ အေခြ အေနများအား ရှင်းလင်းေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။ 

ေဒသခံပြ ည်သူများမှလည်း ၎င်းတို့ေဒသတွင ် ကုမ္ပဏီမ ှ စီမံကိန်းများလာေရာက်ေဆာင်ရွက်သည့် 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းများ ရရှိေစခြ င်း၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ို းေရးလုပင်နး်များ လုပ်ကိုင ် ေဆာင်ရွက် 

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

ကျန်းမာေရး၊ ဘာသာေရးကိစ္စများတွင် ကူညီ ေဆာင်ရွက်ေပးေနခြ င်းတို့အတွက် ေဒသတွင ်

အကျိုးေကျးဇူများ ရရှိပါေကြ ာငး် နှင် ့လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက် ထားရှမိှုများအား ပွင့်လင်းမြ ငသ်ာမှု ရှိေစ 

ေရးအတွက် ချပြ ေဆွးေနွးမှုများအတွက် ေကျးဇးူတင်ပါေကြ ာငး် နှင့် ေဒသခံပြ ညသ်ူများ အေနဖြ င့် 

 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီအား ေထာက်ခံပါေကြ ာငး်  ပြ န်လည်ေဆွးေနွးခ့ဲပါသည်။ ေဒသခံပြ ညသ် ူ

များနှင့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများအား ေနာက်ဆက်တဲွ (ဃ) ဖြ င့်လည်းေကာင်း၊ 

ေဒသခံပြ ညသ်ူများ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များအာ ေနာက်ဆက်တဲွ (ဃ-၁) ဖြ င့်လည်းေကာင်း 

ပူးတွဲတင်ပြ အပ်ပါသည်။ 
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ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှုခြ င်းနှင့် ရန်ပံုေငွလျာထားချက် 

၁၀။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရး၊ စိန်းလန်းစိုေပြ ေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအမံများ ေဆာင်ရွက်ရန် 

အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင့် အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့အား မန်ေနဂျာများ၊ လုပ်ငန်း 

 ကီးကြ ပ်များနှင် ့အင်းအလိုက်တာဝန်ခံများဖြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက ်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များ မှ 

ပတဝ်န်းကျင် ထိန််းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးခြ ငး် လုပ်ငန်းများအား 

လိုအပ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့သုိ့ အစီရင်ခံတင်ပြ ၍ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အတွက ်ေစာင့်ကြ ပ ်

 ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးရန် ရန်ပုံေငွသီးခြ ားလျာထားသတ်မှတ်၍ လစဥ် (၅)သိန်းကျပ်အား သုံးစွဲစီမံ 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပြ းီ၊ အမှန်တကယ်သုံးစဲွသည့်အခါလုံေလာက်မှုမရှိပါက ကုမ္ပဏမီ ှအပြ ည့်အဝ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမှုအစီရင်ခံစာအား (၆)လ 

တစ်ကိမ ်ဝန်ကးီဌာနသို့ တင်ပြ ပါမည။်  

 (က) ေရအရင်းအမြ စ်သံုးစွဲမှု 

 စစ်ေဆးမည် ့

ကာလ 

လုပ်ကွက်တငွ်အသုံးပြ ုသည့်ေရအရင်းအမြ စ်မှာ TPK-256 
လျှိအတွင်းမ ှ သဘာဝေရထွက ်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေရသုံးစွဲမှုအား 
စီမံကိန်းကာလတစ်ေလျှာက် မှတ်တမ်းထားရိှပါမည်။ 

ေနရာ TPK-256 လျှိအတွင်းမ ှသဘာဝေရထွက ်

အကမိ ် တစ်ပတ်တစ်ကိမ်် -  pH, Fe(mg/lit),  
သံုးလတစ်ကိမ-် pH, Fe(mg/lit), Copper (mg/lit), 

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

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

တာဝန်ယူမည်ဌ့ာန အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့ 

တာဝန်ခံအဖွဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့ 

အစီရငခ်ံခြ င်း တစ်လတစ်ကိမ ်အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာထ ံတင်ပြ ရန်၊  

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

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

 

ဆူညံသံနှင်တု့န်ခါမှု 

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

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

လာေသာ ဆူညံသံများအား ေလျာ့နည်း သက်သာေစေရးအတကွ ် ေဆာင်ရွက်ရန် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ ဆူညံသံများေကြ ာင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွင် စိတ်အေနှာက်အယှက် 

 ဖြ စ်ေစခြ ငး်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာေရးထိခိုက်ေစခြ င်း  ဖြ စ်ေစနုိင်ပါသည်။ 

ေဂဟစနစ် အတွက ်လည်း အေနှာက်အယှက်  ဖြ စ်ေစနိုင်ပါသည်။ 

  တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(၁) တူးေဖာ်ရာတွင် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်သည့်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ 

 ကိတ်ခွဲစက်၊ မီးစက်၊ ေလေပးစက်၊ စသည့် စက်ကရိယာများအား 

အေသးစားများ အသုံးပြ ုေနခြ င်းတို့ေကြ ာင့် ယမ်းခွဲခြ ငး်နှင့် စက်ကရိယာများ 

အသုံးပြ ုသည့်အချိန်များတွင် ရုံးခန်း၊ ဝန်ထမ်း လိုင်းခန်း၊ ယမ်းေဖာက်ခွသဲည့် 

အင်းအနီး စသည့်ေနရာများတွင် တိငု်းတာစစေ်ဆးမည်ဖြ စပ်ါသည်။ လိုအပ်ပါ 

က လုပ်ကွက်အနီးဝန်းကျင်ပါ တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

တိုင်းစစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၂) ဆူညံသံတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်းအား လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 

သည့် ကာလနှင့် သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းသည့်ကာလများတွင် ဆူညံသံတိုင်းတာ 

စစ်ေဆးသည့် ကရိယာအား အသုံးပြ ု၍ တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

  အသုံးပြ ုမည့်စံချိန်စံညွှန်း 

(၃) အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်-

ဆူညံသံစံချိန်စံညွှန်းများအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

Receptor 
One Hour Laeq (dBA)a 

Daytime 
07:00-22:00 

Nighttime 
07:00-22:00 

Residential. Institutional. 
Educational. 

55 45 
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Industrial commercial 70 70 
 

အဖွဲ့အစည်း 

(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ အင်းများလုပ်ငန်း 

 ကီးကြ ပ်ေရး အဖွဲ့မှ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၅) ယမ်းခဲွချိန််များတွင ် ယမ်းသုံးစွဲမှုအား ကန့်သတ်သုံးစွဲပြ းီ အင်းအနီး  ဖြ စေ်ပါ် 

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

ထိန်းသိမ်း ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ယမ်းခွဲချိန် ဆူညံသံနှင့် တုန်ခါမှုအား 

မှတ်တမ်းတင် ထားရှပိါမည်။  

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ေန့အချိန ်စက်ကရိယာများ လည်ပတ်မှုေကြ ာင့်  ဖြ စေ်ပါ် 

သည့် ဆူညံသံအား (75)dB ေအာက် ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 ကိတ်ခွဲစက်၊ မီးစက်၊ ေလေပးစက်၊ ေရစုပ်စက်၊ ေလမှုတစ်က ် စသည်ဖြ င့် 

စက်ကရိယာများ၏ ဆူညံသံမှာ သတ်မှတ်ချက်ထက ် ေကျာ်လွန်ပါက အသ ံ

လုံေအာင် စီမံ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ညအချိန်တွင် သတ်မှတ်ဆူညံသံထက်ပိုေသာ စက်ရိယာများ လည်ပတ်ခြ ငး်မှ 

ရပ်နားထားပါမည်။ 

ေရအရည်အေသွး 

(ဂ)  ေရအရည်အေသွး ေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်တွင ် သတ္တ ုတူးေဖာ် 

 ခြ ငး်၊ သန့်စင်ခြ င်းတို့မှ ထွက်ရှိမည့် ေမြ ေအာက်စိမ့်ထါက်ေရများ၏ အရည်အေသွး၊ 

ထုတ်လွှတ်မှု ပမာဏ၊  ပြ န်လည်သုံးစွဲသည့်အေခြ အေနမျာနငှ့် သတ္တ ုသန့်စင်ခြ ငး် 

လုပ်ငန်းမှ စွန့်ပစ်ေရအရည်အေသွး၊ စွန့်ပစ်မှုအေခြ အေနတို့နှင် ့ ၎င်းစွန့်ပစ် 

ေရများေကြ ာင့် ေမြ ေပါ်ေရနှင့်ေမြ ေအာက်ေရညစ်ညမ်းနိုင်မှု အေခြ အေနများကို 

စစ်ေဆးရန်  ဖြ စပ်ါသည်။  

 

 



54 
 

 လက်ရှိစွန့်ပစ်ေရအရည်အေသွး၊ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ၊ ေမြ ေအာက်ေရအရည်အေသွး 

(ဂ-၁) တူးေဖာ်ေနသည့် စိုက်ကျင်းတစ်ခုမှသာ ေမြ ေအာက်ေရစိမ့်ထွက်ပါသည်။ 

အနက်(၂၀၀)မီတာေကျာ်တွင် ထွက်ရှိခြ ငး်  ဖြ စ်ပြ ီး၊ ထွက်ရှိမှုပမာဏမှာ 

(၃၀၀)ဂါလံဖြ စ်ပါသည်။ (၅၀)ဂါလံဆန့် ပုံးပြ ာ (၆)လုံး ခပ်ထုတ်ခြ ငး်  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ၎င်းစွန့်ပစ်ေရများအား လုပ်ကွက်အတွင်း မီးစက်များ အေအးခံ 

ေရအဖြ စ်လည်းေကာင်း၊ အင်းသားများမှလည်းေကာင်း သုံးစွဲေနခြ င်း  ဖြ စ်ပါ 

သည်။ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရအရည်အေသွးမှာ အမျို းသားပတ်ဝန်းကျင် 

ဆိုင်ရာအရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းသာ ရှိပါသည်။ 

  Mine Drainage Water Assay Result (YMT-256) 

 Parameter Unit Effluents Level YMT-256 

pH  6~9 6.4 

Iron (Fe) mg/l 2 0.75 

Suspended Solid mg/l 50 52 

Lead mg/l 0.2 Nil 

Arsenic mg/l 0.1 Nil 

Zinc mg/l 0.5 Nil 

Copper mg/l 0.3 Nil 

Cyanide mg/l 0.07 Nil 

COD mg/l 35 32 

BOD mg/l 150 10 

 

တိုင်းတာစစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(ဂ-၂) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ 

နှင့် ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် တိုင်းတာစစ်ေဆးမည်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

အကိမ်အေရအတွက်နှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မည့် parameters များမှာ 

ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်။ 
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နမူနာ စစ်ေဆးမည့်အချက်  အကိမ်ေရ 

သတ္တ ုတငွး်စွန့်ပစ်ေရ pH ေန့စဥ် 
pH & Base Metal 
Impurities  

လစဥ် 

Effluent Levels 
Parameters 

ေလးလ တစ်ကိမ် ISO 
လက်မှတ်ရ ဓာတခ်ွဲခန်း 
တွင် စမး်သပ်ရန် 

 

နမူနာေကာက်ယူစစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(ဂ-၃) YMT-256 လုပ်ကွက်အတွင်း ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ ထွက်ရှိသည် ့

စိုက်ကျင်း(Vertical Shaft)မှ ေရနမူနာအား ေကာက်ယ ူစစ်ေဆးပါမည်။ 

စံချိန်စံညွှန်း 

(ဂ-၄) အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လွှတ်မှု)လမ်းညွှန်ချက်-

စွန့်ပစ်အရည် (Effluent Levels)အရည်အေသွး 
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အဖွဲ့အစည်း 

(ဂ-၅) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ အင်းများလုပ်ငန်း 

 ကီးကြ ပ်ေရး အဖွဲ့မှ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(ဂ-၆) သတ္တ ုတွင်းစိမ့်ထွက်ေရထွက်ရှိမှုများအား ထွက်ရှိမှုပမာဏ၊ ေရအရည ်

အေသွးများအား မှတ်တမ်းထားရှိပါမည ်  ဖြ စ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါ 

အတိုင်း ေရနမူနာများ စစ်ေဆးခြ င်းလုပင်နး်များ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပြ ီး၊ 

ေန့စဥ်၊ လစဥ် နှင့် ေလးလတစ်ကိမ ် တိုင်းတာ စစ်ေဆးရာတွင် အထက ်

ေဖာ်ပြ ပါ အပိုဒ်(၁၀)၊ အပုိဒ်ခွဲ(ဂ-၂)ပါ အကိမ်အေရအတွက်နှင့် တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးမည့် parameters များ၊  ေလးလတစ်ကိမ ်တိုင်းတာ စစ်ေဆးရာတွင် 

အပိဒ်ု(၁၀)၊ အပိုဒ်ခွ(ဲဂ-၄)ပါ စွန့်ထုတ်အရည်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ 

အတိုင်း စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စက်ကရိယာ အေအးခံသည့်ေရများနှင့် 

စွန့်ပစ်ေရများအား တိုက်ရိုက် စွန့်ပစ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ ေရဆိုးကန်တည်ေဆာက်၍ 

စစ်ေဆးပြ းီမှ စွန့်ပစ်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ စွန့်ပစ်ေရများမှာ ချဥ်ဖန်ဓာတ် 

ေပြ ာငး်လဲမှုရှိခြ င်း၊ စက်ကရိယာ အေအးခံေရများမှ စက်သုံးဆီများ ပါဝင်ခြ င်း 

ရှိပါက ေရဆိုးကန်အတွင်းတွင ် စွန့်ပစ်ေရများအား သန့်စင်ပြ ီးမှ စွန့်ပစ်ရန ်

စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

 ေလထုအရည်အေသွး 

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

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

 ပြ ဒါးစုေရွှမှ ေရွှစင်ထုတယ်ူခြ င်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် ဖုန်မှုန့်များ ထွက်ရှိ ခြ င်း၊ 

ဓာတ်ေငွ့ များ ထွက်ရှိခြ င်းတို့ေကြ ာင့် လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသ၏ ေလထု 

အရည်အေသွးအား ညစ်ညမ်းေစနိုင်ပါသည်။ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ ်ထုတ်လုပ်ေရး 

လုပ်ကွက်(YMT-256)တငွ် ေရွှသတ္တ ုတးူေဖာ်ရာ၌ ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှု နည်းစနစ် 

ကို အသုံးပြ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ အဓိကလူအင်အားသုံးစွဲ၍ အေသးစားတူးေဖာ်မှု လုပ်ငန််း 

များသာ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ စက်ယန္တရားကးီများ သုံးစွဲမှုမရှိခြ ငး် တို့ေကြ ာင့် ေလထု 

ညစ်ညမ်းမှု ေလျာ့နည်းမည်ဖြ စ်ပါသည်။ လုပ်ကွက်အတွင်းအေသးစား ေဆာင်ရွက်ေန 
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 ခြ ငး်ေကြ ာင့် ေလထုညစ်ညမ်းမှုအေခြ အေနမှာ ဆက်စပ်ေဒသများသို့ သက်ေရာက်မှု 

မရှိနိုင်ေသာ်လည်း လုပ်ကွက်အတွင်း ေလထုညစ်ညမ်းမှုမှာ ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ နှင့် 

အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာအင်းသားများအား အသက်ရှုလမ်းေကြ ာင်း ဆိုင်ရာ 

ေရာဂါများ ရရှိေစနိုင်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို့အပြ င်သဘာဝသစ်ပင်များေပါက်ေရာက်မှု၊ 

ေဂဟစနစ်များအေပါ်တွင် ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာ 

စစ်ေဆးခြ ငး် နှင် ့  ကိတ်ခွဲ ခြ င်းအဆင့်မှ ထွက်ရှိေသာ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား ေစာင့်ကြ ပ် 

 ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ 

နှင့် ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် တိုင်းတာစစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည။် 

ေနရာ 

(၂) YMT-256 လုပ်ကွက်အတွင်း ရုံးအေဆာက်အဦး၊ ဝန်ထမ်းအေဆာက်အဦး၊ 

 ပြ ဒါးစုေရွှ မီးဖုတ်၊  ကို ချက်သည့်ေနရာနီးတို့ တွင် တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည် 

 ဖြ စ်ပါသည်။ 

စံချိန်စံညွှန်း 

(၃) ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးရာတွင ် ကာဗွန်မိုေနာ့ဆိုဒ် (CO)၊ 

နိုက်ဒြ ိုဂျင် ဒိုင်ေအာက်ဆုိဒ်(NO2)၊ နိုက်ထရပ်စ်ေအာက်ဆိုဒ(်NO)၊ 

ဆာလ်ဖာဒိုင် ေအာက်ဆိုဒ် (SO2)၊ အမှုန်အမွှား (PM10)၊ အမှုန်အမွှား(PM2.5) 

တို့အား တိုင်းတာ စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို့အတ ူ  ပြ ဒါးစေုရွှမှ 

ေရွှစင်ထုတ်ယူရာမှ ထွက်ရှိေသာ ေလထုအတွင်း  ပြ ဒါးေငွ့ပါဝင်မှုအား EQEG 

ပါ အေခြ ခံသတ္တ ုအရည်ကျိုခြ င်းနှင့် သန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းအတွက် 

 ပြ ဒါးထုတ်လွှတ်မှု အခိုးအေငွ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (0.02)mg/Nm3 ထက် 

မေကျာ်လွန်ေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။  

 Parameter 
(avg. hrs) 

CO 
(ppb) 
8hrs. 

NO2 

(ppb) 
1hr. 

NO 
(ppb) 
1hr. 

PM10 

(µg/m3) 
24hrs. 

PM2.5 

(µg/m3) 
24hrs. 

SO2 
(ppb) 
1hr. 

Standards 9(ppm) 100 100 50 25 75 



58 
 

    

 

အဖွဲ့အစည်း 

(၄) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝနခ်ံကးီကြ ပ်၍ အင်းများ လုပ်ငန်း 

 ကီးကြ ပ်ေရး အဖွဲ့ မှ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၅) လုပ်ကွက်အတွင်းနှင် ့ ဆက်စပ်ေဒသတို့၏ ေလထအုရည်အေသွးအား 

သတ်မှတ ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင် ့ကိုက်ညီေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ဝန်ထမ်း၊ ေဒသခံများ၊ အပင်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ စိုက်ပျိုးပင်များအား အမှုန် 

အမွှားများေကြ ာင် ့ထိခိုက်မှုမရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါ သည်။ 

သတ္တ ုရိုင်းများ  ကတိ်ခွဲခြ ငး်၊ သယ်ယူခြ ငး်၊ စုပုံ ခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာများ 

စွန့်ပစ်ခြ ငး်၊ ေမြ သားလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် တို့ေကြ ာင် ့ ထွက်ရှိမည် ့

ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုများအား တိုင်းစစ်ေဆး ခြ င်း၊ ဖုန်မှုန့် ပျံ့လွင့်မှုေလျာ့နည်းေစေရး 

အတွက်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု အား ရုံး၊  ကိတ်ခွဲရုံ၊ လမ်းမများတွင် 

တိုငး်တာစစေ်ဆးပြ းီ 36 to 180 gm / m2 /month အတွင်း ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ မိုးရာသီကာလမှ အပ လစဥ်တိုင်းတာပါမည်။  
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စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည့် အစီအစဥ် 

(င) YMT-256 လုပ်ကွက်မှ ထွက်ရှိသည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ စွန့်ပစ်ေကျာက်များ၊ 

စွန့်ပစ်ေမြ စာများနှင် ့ ေဘးအန္တရာယ်ရိှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရိှပါသည်။ စွန့်ပစ ်

ပစ္စည်းများေကြ ာင့်  ဖြ စ်နုိင်ေချရှိေသာ ထိခိုက်မှုများမှာ ေရအရင်းအမြ စ်များ ညစ်ညမ်း 

ေစခြ င်း၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သတ္တဝါ မျိုးရင်းများတို့အား အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစခြ ငး်၊ စွန့်ပစ ်

ေကျာက်ပုံများမ ှ မြ င်ကွင်းများ အကျည်းတန်ေစခြ င်းတို့  ဖြ စ်ေပါ်ေစနိုင်ပါသည်။ 

 ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းသည့် 

ကာလနှင့် ပိတ်သိမး်ပြ းီကာလများတွင ် စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများ ခိုင်မြ ဲမှု၊ 

တိုက်စားမှု၊ အပင်များစိုက်ပျို းမှု၊ ထွက်ရှိမှုပမာဏနှင် ့ ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်မှု 

အေခြ အေနများအား အပတ်စဥ ်ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

ေနရာ 

(၂) စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များနှင့် ေဘးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ် 

ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်သည့်ေနရာများအား  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးပါမည်။ 

အဖွဲ့အစည်း 

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝနခ်ံကီးကြ ပ်၍ အင်းများလုပ်ငန်း 

 ကီးကြ ပ်ေရး အဖွဲ့ မှ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်ရှိမှုများအား 

မှတ်တမ်းပြ ုစုခြ င်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများအား အစီရင်ခံတင်ပြ ၍ 

အတည်ပြ ုချက်ဖြ င် ့ ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရကွ် လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(၄) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

စွန့်ပစ်ေကျာက်ပုံများ  ပြ ိုကျခြ င်း၊ တိုက်စားခြ ငး်များ မရှိေစေရးအတွက ် 

အဆင်မ့ျားေဖာ်ခြ ငး်၊ အမြ င့်သတ်မှတ် ပုံ ခြ င်း၊ ေမြ စာပုံေဟာင်းများတွင ်

အေပါ်ယံနှင့် ေဘးနံရံများ သစ်ပင်များနှင့် ေမြ ထိန်းမြ ကမ်ျား စိုက်ပျိုးခြ င်းတို့ 

အား ေဆာင်ရွက်ရမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 
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စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တးူေဖာ်ပြ းီလှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း  ပြ နလ်ည ်

 ဖြ ည်တ့င်းမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်များ တည်ေဆာက်ရာ စွန့်ပစ်ေရများ စိမ့်ထွက်မှု မရှိေစေရး 

အတွက ် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းလုပ်ငန်းမ ှ ဓာတ်ေဆးပါ 

စွန့်ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသို့ (လုံးဝ)စွန့်ပစ်ခြ ငး်မပြ ုဘ ဲ အနည်ထိုင်ကန်များ 

တည်ေဆာက်၍ ေရကြ ည်များအား  ပြ န်လည် အသုံးပြ ုမည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

စွန့်ပစ်ေမြ စာပြ ည့်သွားေသာ စွန့်ပစ်ကန်များအတွင်း ေမြ ေဆွးများ ထည့်၍ 

သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးမည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

အန္တရာယ်ရိှစွန့်ပစ်ပစ္စည်း ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း 

(စ) YMT-256 ေရွှလုပ်ကွက်၌ သတ္တ ုသန့်စင်ရာတွင် အေလးစီးသတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်း 

(ေမျာေလာင်း)နည်းဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ဖြ စ် ဓာတ်ေဆးများ သုံးစွဲမှုမရှိပါ၊ အန္တရာယ် 

 ဖြ စ်ေစေသာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအေနဖြ င့် မီးစက်၊ ေလစက်၊ ေရစုပ်စက်များတွင ်အသုံးပြ ု 

ေသာ စက်သုံးဆီေဟာင်းများ၊ ယမ်းထုတ်ပိုး ပစ္စည်းများနှင့်  ပြ ဒါးထုတ်ပိုးပစ္စည်းများ 

သာ ရှိပါသည်။ ယင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ေကြ ာင့်  ဖြ စ်နိုင်ေချရှိေသာ ထိခိုက်မှုများမှာ 

ေမြ ဆီလွှာညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ ေရအရင်း အမြ စ်များ ညစ်ညမ်းေစခြ ငး်၊ လူမှုဝန်းကျင်နှင့် 

သတ္တဝါမျို းရင်းများ တို့အား အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစ ခြ ငး်တို့  ဖြ စ်ပါသည်။  

  ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်း 

သည် ့ကာလနှင့် ပိတ်သိမ်းပြ းီ ကာလများတွင ်အန္တရာယ်ဖြ စ်ေစေသာ 

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိမှုပမာဏနှင် ့ စွန့်ပစ်ထားမှုအေခြ အေန၊ 

ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်မှုအေခြ အေနများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု 

စစ်ေဆးပါမည်။ 

စစ်ေဆးမည့်ေနရာ 

(၂)  အန္တရာယ်ဖြ စေ်စေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထွက်ရှိနုိင်သည် ့ ယမ်း တိုက၊် 

စက်ကရိယာအသုံးပြ ုသည့်ေနရာများ၊ ဆီသိုေလှာင်ရုံ ေနရာများ၊ 

စွန့်ပစ်သည့်ေနရာများအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးပါမည်။ 
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အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

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

ယမ်းနှင့်ဆက်စပ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာ အင်းပိုင်များနှင့် 

အင်းေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးသည့်အဖွဲ့ အစီအမံအဖြ စ် ဖျက်ဆီး 

 ခြ ငး်၊  သုံးမရေတာ့သည့် စက်သုံးဆီေဟာင်းများအား အမည်များ 

ကပ်၍ စနစ်တကျ တည်ေဆာက်ထားသည့် စွန့်ပစ်ကန်တွင် ေပပါများ 

 ဖြ င့် စွန့်ပစ်ြခင်းတို့ ေဆာင်ရွက်ပါမည်။  ပြ ဒါးနှင့်ဆက်စပ်သည် ့

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများများအား Chemical Safety Law (2013)ပါ 

အချက်များအတိုင်းလိုက်နာ စွန့်ပစ်ခြ င်း တို့အား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

အန္တရာယ်ဖြ စေ်စေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ၏ အဝင်၊ သုံးစွဲမှု၊ စွန့်ပစ်မှု 

စာရင်းများပြ ုစထုားရှိခြ င်း၊ သုံးစွဲမှုအား အနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတွက ်

စီမံခြ င်းတို့အား ေဆာင်ရွက်ပါမည်။ 

ေဂဟစနစ် ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးခြ င်း 

(ဆ) ပန်းေတာင်ေဒသအတွင်း အပင်များနှင့် သတ္တဝါမျို းရင်းများ ေပျာက်ကွယ်မှု 

မရှိေစေရးအတွက် လုပ်ကွက်တည်ရှိရာ ပန်းေတာင်ေဒသကိ ု  ပြ န်လည်ပြ ုစု 

ပျို းေထာင်ရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ သတ္တ ုပိတ်သိမ်းသည့်အခါတွင ် အစားထိုး 

ေပါက်ေရာက်ေနေသာ ေပါင်းပင်များကိ ု ရှင်းလင်းပြ းီ ဆုံးရှုံးသွားေသာ 

သဘာဝအပင်များအား  ပြ န်လည်စိုက်ပျို းေပးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်ကာလ 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ သတ္တ ု 

ပိတ်သိမ်းမည့်ကာလနှင် ့ ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင်  ကြ ည်ရ့ှု 

စစ်ေဆးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေနရာ 

(၂) လုပ်ကွက်အတွင်း ေမြ ယာအသုံးပြ ုထားသည့်ေနရာများ၊ လုပ်ကွက် 

အတွင်း သဘာဝေပါက်ပင်များ ေပါက်ေရာက်ေနသည့် ေနရာများ၊ 

အစားထိုးစိုက်ပျို းထားသည့်ေနရာများ၊ 
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ေဆာင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်း 

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝနခ် ံ  ကီးကြ ပ်၍ 

စိုက်ပျိုးေရးအဖွဲ့မ ှေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည ် ဖြ စပ်ါ သည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ခြ င်းနှင် ့ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း 

(၄) လုပ်ကွက်အတွင်း သဘာဝေပါက်ပင်များ၊ အပင်မျိုးရင်းများထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ခြ င်း၊  

ေပါင်းပင်များ ေပါကေ်ရာက်မှုအား ရှင်းလင်းခြ ငး်၊ 

ေဒသရင်း၊ အပင်မျို းရင်းများ မျိုးပွားခြ ငး်နှင် ့ေဂဟစနစ်ကိ ုထိန်းသိမ်း 

ကာကွယ်ခြ င်း၊ 

ကျူးေကျာ်ေရာက်ရှိလာေသာ အပငမ်ျိုးရင်း များအား စစ်ေဆးခြ င်းကိ ု

လစဥ်စစ်ေဆးပါမည်။ 

ကျူးေကျာ်ေပါက်ေနေသာ အပင်မျိုးရင်းများ ေပါက်ေရာက်တတ် 

သည် ့ေနရာများအား စာရင်းပြ ုစု မှတ်သားထားပါမည်။ 

လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်း  

(ဇ)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ ပန်းေတာင်ေဒသရှ ိ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရး 

လုပ်ကွက်များ အနီးတည်ရှိေသာ ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်မှ အချို့မသိားစမှုာ 

ကွက်ရပ်တွင်း ေဈးဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ေရာင်းချပြ းီ ကျန်(၂၀၀)ဦးခန့်မာှ အင်းပိုင် 

နှင့် အင်းသားများဖြ စ်ပြ ီး YMT-255, 256, 257 လုပ်ကွက်များအတွင်း 

ကုမ္ပဏီအင်းများတွင် အကျိုးတူေရွှတူးေဖာ်ေနခြ ငး်နှင် ့ ၎င်းတို့ပိုင ် အင်းများ 

တူးေဖာ်၍ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူးေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်   ဖြ စ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏ ီ

အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ့မှ ၎င်းေဒသခံများ၏ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရး၊ 

ကျန်းမာေရးကိစ္စရပ်များအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု အကူညီေပးေဆာင်ရွက် 

လျှက် ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းကာလ တစ်ေလျှာက်နှင် ့ ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ 

တစ်ေလျှက်  ကြ ည်ရ့ှု ေစာင့်ေရှာက်ေပးမည ် ဖြ စ်ပါ သည်။ 
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ေမြ ယာအသံုးချမှု 

(ဈ) ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက်အတွင်း လမ်းများေဖာက်ခြ င်း၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် စက်မှု 

ဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ င်း၊ စွန့်ပစ ်

ေမြ စာစွန့်ပစ်ခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေရကန်များ တညေ်ဆာက်ခြ င်းနှင် ့ အေထွေထွ 

လုပ်ငန်းများအတွက် ေမြ ယာအသုံးချမှု များေကြ ာင့် ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်ခြ ငး် 

အချကမ်ျားအား ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည်  ဖြ စပ်ါသည်။  

 ကာလ 

(၁) လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့်ကာလ၊ သတ္တ ုတွငး် 

ပိတ်သိမ်းသည့်ကာလ၊ ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလများတွင် ထိခိုက်မှုများအား 

 ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေနရာ 

(၂) လုပ်ကွက်အတွင်း ေမြ ယာအသုံးချထားသည့်ေနရာများ၊ 

အဖွဲ့အစည်း 

(၃) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ၊  ကီးကြ ပ်၍ အေထာက ်

အကူပြ ုအဖွဲ့ မ ှေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ 

(၄) ပတဝ်န်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး အဖွဲ့အေနဖြ င့် ေအာက်ပါ အချက်များ 

အား ေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ေစာင့်ကြ ပ် 

 ကြ ည့်ရှုစစ်ေဆးမည့်အချက်များမှာ -လုပ်ငန်းအလိုက်ေမြ ယာအသုံးချမှု 

ဧရိယာများအား စစ်ေဆးမှတ်တမ်း တင်ခြ င်း၊ 

ပျက်စီးသွားသည် ့သစ်ေတာသစ်ပင်အေရအတွက်များအား အစားထိုး 

 ပြ န်လည် စိုက်ပျိုးရန်အတွက် စာရင်းပြ ုစုခြ ငး်၊  

မလိုအပ်သည့်ေမြ ေနရာများအား  ပြ ုပြ င်၍ သစ်ပင်များ  ပြ နလ်ည ်

စိုက်ပျိုးခြ ငး်၊ 
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အသုံးချထားေသာေမြ ယာစာရင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအေခြ အေန၊ 

 ပြ န်လည်ထူေထာင်ပြ ီးေသာ ေမြ ယာစာရင်း၊ ေဆာင်ရွက်ေနသည် ့

လုပ်ငန်းများအား လစဥ ်စစ်ေဆး တင်ပြ ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

အဖဲွ့အစည်းနှင့်ရန်ပံုေငွလျားထားချက်  

၁၁။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရး လုပ်ကွက်(YMT-256)တွင ်

အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင ့်ေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင် ့ လူမှု 

ဝန်းကျင ် ထိခိုက်မှုေလျာ့နည်းသက်သာေစေရးအတွက ် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါလုပင်န်းများ အား 

စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စပ်ါသည်။  

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း  

(က) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများ၊ ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးမည့်အစီအစဥ်၊ 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရး၊ စိန်းလန်းစိုေပြ ေရးနှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုအစီအမံများ 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့နှင် ့ အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့ 

အား မန်ေနဂျာများ၊ ဌာနတာဝန်ခံများ၊ လုပ်ငန်းကီး ကြ ပ်များနှင့် လုပ်ကွက် 

တာဝန်ခံများဖြ င့် ဖွဲ့စည်းေဆာင်ရွက်မည် ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များမှ ပတဝ်နး်ကျင် 

ထိန််းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများနှင့် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးခြ င်းလုပ်ငန်းများအား 

လစဥ်အစီရင်ခံစာ ပြ ုစု၍ သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြ အစီရင်ခံမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့မှ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ေနမှု 

အေခြ အေနတို့အား  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြ စ်ေစေရးအတက်ွ  ကြ ပ်မတ် 

စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည် - 

(၁) သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ ်ေြမစာများကိ ု သတ်မှတ်ထားေသာ 

ေနရာများတွင ်စနစ်တကျစွန့်ပစ်ြခင်း၊ 

(၂) သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာမှထွက်ရှိေသာ အေပါ်ယံ ေြမေဆွးများအား သတ္တ ုတွင်းပိတ် 

သိမ်းရာတွင် သစ်ပင်များစုိက်ပျိုးရာ၌ အသုံးပြ ုရန်အတကွ် စနစ်တကျ 

စုပုံထားြခင်း၊ 
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(၃) စွန့်ပစ်ေမြ စာများ၊ စွန့်ပစ်ေကျာက်များအား တူးေဖာ်ပြ းီ ေခါင်းသားများအတွင်း 

ေရှ့စားေနာက်ပစ်စနစ်ဖြ င့် Back Filling  ပြ ုလုပ်ခြ င်း၊ 

(၄) စွန့်ပစ ်ေြမစာြဖည် ့တင်းြပီး ကျင်းေဟာင်းများအေပါ်တွင်  ေြမေဆးွများ 

ဖုံးအုပ်၍  သစ်ပင်များစိုက်ပျို းြခင်း၊ 

(၅) အေလးစီးသန့်စင်ြခင်းလုပ်ငန်း(Sluicing)မှ ထွက်ရှိေသာစွန့်ပစ်ေရများကို 

 ပြ င်ပသို့ ေစလွှတ်ခြ င်း မပြ ုေစဘဲ၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာကန််နှင် ့အနည်ထိုင်ကန်များ 

တွင် အနည်ထိုင်ေစပြ းီ ေရကြ ည်များအား သတ္တ ုရိုင်းများ အမှုန့်ကတိ်ခြ ငး် 

လုပ်ငန်းနှင့် သတ္တ ုသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ြပန်လည်အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ 

စွန့်ပစ်ေမြ ကနမ်ျား  ပြ ည်သ့ွားပါက အေခြ ာက်ခံ၍ ေမြ ညှိခြ ငး်နငှ် ့ ေမြ ေဆွးဖုးံ 

အုပ်ပြ းီ ေဒသအပင်များ စိုက်ပျိုးခြ ငး်၊ 

(၆) သတ္တ ုရိုင်း( ဗြ ုံး)များနှင် ့စွန့်ပြ စ် ေြမစာများကို သယ်ယူပို့ေဆာင်ရာတွင် ဖုန်မှုန့်  

ပျံ့လွင့်မှုမရှိေစေရးအတွက် သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးလမ်းေဘး တစ်ေလျာက်တွင ်

ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာစစ်ေဆးြခင်း၊ သတ်မှတ်စံနှုန်း ထက်ေကျာ်လွန်ပါ 

က ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုကုိ ေလျာ့ချရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(၇) ယမ်းခွဲရာတွင် တုန်ခါမှုနှင ့် ဆူညံသံအား သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအတွင်း 

ရှိေစေရး အတွက် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(၈) သတ္တ ုတွင်းဧရိယာနှင့် ဆက်စပ်နယ် ေြမအတငွ်း စိမ်းလန်းစို ေြပေစေရးအတွက် 

နှစ်ရှည်ပင်များအားစိုက်ပျိုးြခင်း၊ 

(၉) စွန့်ပစ ်ေြမစာပုံများ  ပြ ိုကျမှုမရှိေစေရး နှင် ့ စိမ်းလန်းစုိ ေြပေရးအတွက ် ေဒသ 

ေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိုးြခင်း၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

(ခ) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ သန့်စင်ခြ ငး်၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆံုးဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေအာက်ပါ 

လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည် - 
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(၁) စီမံကိန်းဆုိင်ရာအေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ရာတွင ် သစ်ေတာသစ်ပင် 

အနည်းဆုံးဖြ စ်သည့်ေနရာများနှင် ့ ေရေဝေရလွှဲေနရာများမ ှ လွှတ်ကင်းသည့် 

ေနရာများအား ေရွးချယ်တည်ေဆာက်ခဲ့ပါသည်။ 

(၂) သတ္တ ုတူးေဖာ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆံုး 

 ဖြ စ်ေစေရးအတွက် ေမြ ေအာက်တူးေဖာ်မှုနည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ုေဆာင်ရကွ် 

လျက် ရှိပါသည်။ 

(၃) သတ္တ ုတွင်းမှ ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား စနစ်တကျစုပုံထားရှိပြ းီ 

ေမြ ညှိ၍ ေမြ ေဆွးများထည့်ပြ ီး သစ်ပင်များ  ပြ န််လည်စိုက်ပျိုးခြ င်းနှင့် 

တူးေဖာ်ပြ းီ ကျင်းများ၊ လှိုဏ်ေခါင်းများအတွင်း  ပြ န်လည်ဖြ ည့်တင်း ခြ င်း 

လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။  

(၄)  သတ္တ ုသန့်စင်ခြ င်းလပုင်န်းမှ ထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား စွန့်ပစ်ကန ်

များဖြ င် ့စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၅) သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းသုံးစွန့်ပစ်ေရများအား  ပြ င်ပသို့ ေစလွှတ်ခြ င်းမပြ ုဘဲ 

စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်နှင့် အနည်ထိုင်ကန်များ တည်ေဆာက်၍ စွန့်ပစ်ေရအား 

လုပ်ငန်းတွင်  ပြ န်လည်အသုံး  ပြ ုရန် စီမံေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စပ်ါသည်။ 

(၆) သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်၊ သယ်ယူခြ ငး်၊ စုပုံ ခြ ငး်၊  ကတိ်ခွဲခြ င်းတို့မှ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု 

အနည်းဆုံး  ဖြ စ်ေစေရးအတွက် တိုငး်တာခြ င်း၊ ေရဖြ န်းခြ ငး် လုပ်ငန်းများ 

ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၇) ယမ်းခွဲခြ ငး်မ ှ ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုများအား သတ်မှတ်စံညွှန်းများအတွင်း 

ရှိေစေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်မည ် ဖြ စ်ပါသည်။ 

 (၈) သတ္တ ုတူးေဖာ်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ေဘးအန္တရာယ ်

 ဖြ စ်ေပါ်မှု မရှိေစေရးအတွက် စီစဥ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ ပညာေပး ေဟာေပြ ာပွ ဲ

များ  ပြ ုလုပ်ခြ င်း၊ Safety Equipments များ ဝတဆ်င်ေစခြ င်းတို့ ေဆာငရွ်က် 

မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(၉) သတ္တ ုတွင်းနယ်ေမြ အတွင်း သဘာဝသစ်ေတာများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ် 

ေစာင့်ေရှာက်ခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ 
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(၁၀) ပတဝ်န်းကျင် စိမ်းလန််းစိုေပြ ေရးအတွက် အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျိုးလျက် 

ရှိပါသည်။ 

(၁၁) ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မှုလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက ် ရှိပါ 

သည်။ 

 (၁၂) ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ခြ င်းနငှ့် ေဒသတွင်းအလုပ်အကိုင ်

အခွင့်အလန်းများ ေကာင်းမွန်ေစေရးအတွက် ေဒသခံများအား အလုပ်အကိုင် 

ဦးစား ေပး ခန့်ထားလျက် ရှိပါသည်။ 

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်များကို စီမံကိန်းကာလတစ်ေလျှာက် ေဆာငရွ်က် 

မည်  ဖြ စ်ပြ းီ လစဥ ် ရန်ပုံလျာထားမှုအဖြ စ် ကျပ်(၂၀)သိန််း လျာထားသုံးစွဲမည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။ ေရနမနူာများ ေကာက်ယ ူ စစ်ေဆးခြ င်း၊ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှု တိုင်းတာ 

စစ်ေဆးခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများ  ပြ ို ကျမှုမရှိေစေရးနှင့် စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးအတက်ွ 

ေမြ စာပုံ ေဘးနံရံများတွင် စိုက်ပျိုးခြ ငး်၊ လုပ်ငန်းခွင် ေဘးအန္တရာယ် ကင်းရှင်း ေစေရး 

အတွက် Safety Equipments များထုတ်ေပးခြ င်း စသဖြ င့် လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအား 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု ရန်ပုံေင ွကျခံသံုးစဲွမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေဒသဖံွ့ဖြ ိုးေရးေဆာင်ရွက်ခြ င်း 

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

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

ပန်းေတာင်ေဒသတွင် တည်ရှိပါသည်။ လုပ်ကွက်နှင့်အနီးဆုးံတည်ရှိေသာ ေကျးရွာမာှ ပန်းေတာင် 

ေကျးရွာဖြ စ်ပြ ီး လုပ်ကွက်နှင့် (၂)မိုင်ခန့်ကွာေဝးပါသည်။ လုပ်ကွက်နှင့် ေလးဖာလုံခန့် အကွာတွင် 

ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်ရှိပြ းီ ရမည်းသင်းေဒသမှ ေရွှတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ဖြ င့် အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းပြ ုသူများ အဓိကေနထိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ ပန်းေတာင်လုပ်ကွက်(၃)ကွက်အတွင်း 

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ကုမ္ပဏီအေနဖြ င့် သီးခြ ားေဆာင်ရကွ်ခြ င်း 

မပြ ုဘဲ ကုမ္ပဏီ၊ အင်းပိုင်နှင့်အင်းသား သုံးဦးသုံးဖလှယ် အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနခြ ငး်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ကုမ္ပဏီမ ှေမြ ေအာက်လိှုဏ်ေခါင်းများတူးေဖာ်၍ ၎င်းလိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း မျက်နှာပြ င်များ ဖွင့်၍ 

ေဒသခံများအား တူးေဖာ်ေစခြ င်း၊ အင်းပိုင်များနှင့်အင်းသားများအစီအစဥ်ဖြ င့် စိုက်ကျင်းများ 

တူးေဖာ်ခြ ငး် စသည်ဖြ င့် ေဒသခံများအလုပ်အကိုင် ရရှိေစအတွက် အခွင့်အလနး်များ ရရှိေအာင ်
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ေဆာင်ရွက်ေပးလျှက် ရှိပါသည်။ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးအေနဖြ င့် မဖွံ့ဖြ ိုးေသးေသာေတာင်တန်းေဒသများ 

ရှိ ေကျးရွာများတွင် ေရရရှိေရးေဆာင်ရွက်ေပးခြ င်း၊ ေကျးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ေဖာက်လုပ ်  ပြ ုပြ င ်

ထိန်းသိမ်းေပးခြ ငး်၊ ေကျးလက်ေနပြ ည်သူများ အသိအမြ င်  ကယ်ဝေစရန်နှင့် ဗဟုသုတရရှိေစရန် 

စာကြ ည့်တိုက်များ ဖွင့်လှစ်ေပးခြ ငး်၊ ကေလးသူငယ်များ စာတတ်ေမြ ာက်ေရးနှင် ့ ပညာရည်မြ င့်မား 

ေရးတို့အတွက ် စာသင်ေကျာင်းများ ေဆာက်လုပ်လှူဒါန်းေပးခြ ငး်၊ ေကျာင်းဆရာ၊ ဆရာမများ 

ဌားရမ်းေပးခြ ငး်၊ စာသင်ခုံနှင့်စာေရးကိရိယာများ လှူ ဒါန်း ေပးခြ ငး်၊ ေကျးရွာများ မီးလင်းေရး 

အတွက် ေရအားလျှပ်စစ်များ ေဆာင်ရွက်လှူဒါန်းေပးခြ ငး်၊ ကျန်းမာေရးေဆးေပးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ေပး 

ခါ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မှုများ  ပြ ုလုပ်ေပးလျှက ် ရှိပါသည်။ (၁၃.၂.၂၀၁၇)ရက်ေန့တွင ်

ရမည်းသင်းမြ ို့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ေကြ းရုပ်နှင် ့ ဗိုလ်ချုပ်ေကြ းရုပ်ပန်းခြ ံအား လှူ ဒါန်းထားပါသည်။ ပုံမှန် 

ေကျးရွာချင်းဆက်လမ်းများ၊ ေကျးရွာအတွင်းရိှလမ်းမကီးအား  ပြ ုပြ င်ခြ ငး်၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ိုးေရးအတကွ ်

ဿာသနာေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ေရရှိေရး လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ 

ေဒသဖွံ့ဖြ ိုေရးေဆာင်ရွက်ချက ် မှတတ်မ်းဓာတ်ပုံများအား ေနာက်ဆက်တဲွ (င) ဖြ င့် ပူးတွဲ တင်ပြ  

အပ်ပါသည်။ 

 သဘာဝသစ်ေတာထိန်းသိမ်းခြ င်းနှင့်စိမ်းလန်းစုိေပြ ေရးအတွက်ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

(က) ြပည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ 

ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊၊ ၀ါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ ပန်းေတာင်ေဒသရိှ ေရွှလုပ်ကွက် 

(YMT-256)တွင် ဓာတ်သတ္တ ုအေသးစား ခွင့်ပြ ုဧရိယာ(၂၀)ဧကဖြ စ်ပါသည်။ လက်ရှိ 

အေဆာက်အဦးများ၊ အင်းတဲများ၊  ကိတ်ခုံများ၊ သတ္တ ုရိုင်းစုပံုသည့်ေနရာများ နှင် ့

စွန့့်ပစ်ေမြ စာပုံေနရာများမှာ စုစုေပါင်း (၆)ဧကခန့်သာရှိပြ ီး၊ ကျန်ဧရိယာများတွင ်

သဘာဝေပါက်ပင်များအား ထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုအေနဖြ င့် စိုက်ပျိုးေရး 

တာဝန်ခံ(၁)ဦးခန့်ထားပြ ီး၊  မြ ို့နယ်သစ်ေတာဦးစီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက် ဖြ င် ့

စိုက်ပျိုးခြ ငး် ၏လုပ်ငန်းများအား ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။  ပန်းေတာင်ေဒသရှိ ေရွှ 

အေသးစားလုပ်ကွက်(၃)ကွက်တငွ ် ကျွန်းပင်ေပါက် (၃၅၀)ပင ် စီ ပျိုးေထာင ်

စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးမှုစီမံချက်အား (၁၄.၁.၂၀၁၄)ရက်တွင ်အမှတ်(၂) 

သတ္တ ုတွင်းလုပ်ငန်းနှင် ့  မြ ို ့နယ်သစေ်တာ ဦးစီးဌာန၊ ရမည်းသင်းမြ ို့တို့အား တင်ပြ ၍ 

ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ စိမ်းလန်းစုိေပြ ေရးေဆာင်ရွက်မှုအား ေနာက်ဆက်တဲွ 
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(ဂ) ဖြ င် ့ လည်းေကာင်း၊ ကျွန်းစိုက်ပျို းေရး စီမံချက်အားေနာက်ဆက်တွဲ (ဂ-၁) 

 ဖြ င့်လည်းေကာင်း ပူးတွဲ တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 

မုိင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းအစီရင်ခံစာ 

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

256)တွင် ေရွှသတ္တ ုတူးေဖာ်ရာ၌ စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား သတ္တ ုပိတ်သိမ်းသည့်ကာလတွင် တူးေဖာ်ပြ းီ 

လှိုဏ်ေခါင်းများအား  ပြ န်လည်ဖြ ည့်တင်းရန်် သိမ်းဆည်း ထားပါသည်။ ထပ်မံထွက်ရှိမည့် စွန့်ပစ် 

ေမြ စာများအား တူးေဖာ်ပြ းီလှိုဏ်ေခါင်းများ  ပြ ိုကျခြ င်း မရှိေစေရးအတွက် လိှုဏ်ေခါင်းများအတွင်း 

 ပြ န်လည်  ဖြ ည်တ့င်းမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ထို့အတ ူ မိုင်းပိတ်သိမ်းခြ င်းကာလတင်ွ တးူေဖာထ်ား 

သည့်ကျင်းေဟာင်းအား ေမြ ပြ န်လည်ဖို့ခြ ငး်၊ ေဘးအန္တရာယ်မဖြ စ်ေစေရးအတကွ် လုံခြ ုံစွာ 

ပိတ်ဆို့ကာရန်ခြ ငး်၊ သတိေပးဆိုင်းဘုတ်များ ချိတ်ခြ ငး်၊ တးူေဖာထ်ားကန်များအား ေမြ စာဖို့၊ ေမြ ညှိ၍ 

ေမြ ေဆွးများ ဖုန်းအုပ်ကာ ေဒသေပါက်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြ ငး်၊ ေမြ စာပုံများအား လမ်းခင်းခြ ငး်၊ 

ကျင်းများတွင်ဖို့ခြ ငး် စသည်ဖြ င် ့ ေမြ စာပုံများအား ရှင်းလင်းခြ င်း၊ တူးေဖာ်ထားသည့်ကန်များအား 

စွန့်ပစ်ေကျာက်များ  ဖြ ည့်ခြ ငး်၊ ေမြ ညှ ိေမြ ေဆွးဖုံးအုပ်၍ ေဒသေပါက်ပငမ်ျား  ပြ န်လည်စိုက်ပျိူးခြ င်း၊ 

လုပ်ငန်းများဆက်လက် ေဆာင်ရွက်ခြ ငး် မပြ ုပါက အေဆာက်အဦးများ  ပြ န်လည်ဖျက်သိမ်းခြ ငး်၊ 

စက်ကိရိယာများပြ န််လည် သိမ်းဆည်းခြ ငး်၊ လျှပ်စစ်ကိုးများ  ပြ န်လည်သိမ်းဆည်းခြ င်း လုပ်ငန်းများ 

အား ခွင့် ပြ ုသက်တမ်း မကုန်မီကာလအတွင်း အပြ းီသတ် ောင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အေဆာက်အဦး 

တည်ေဆာက်ခြ င်း၊ သတ္တ ုရိုင်းများစုပုံခြ င်း စသည့်ဖြ င့် အသုံးပြ ုခဲ့သည့် ေမြ ေနရာများမ ှ ေမြ ဆီလွှာ 

ပျက်စီးသွားေသာ ေမြ ေနရာများအား  ပြ န်လည်  ပြ ုပြ င်ရာတွင် သင့်ေလျာ်ေသာေြမယာ အသုံးချမှု 

တစရ်ပ် ေဖာ်ေဆာင်နိုင်သည်အထ ိစီမံေဆာင်ရွက် မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလတွင်လည်း 

လုပ်ကွက်အတွင်းနှင့် ဆက်စပ်ေဒသအတွင်း လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခဲ့မှုေကြ ာင့် ေမြ ေပါ် 

ေမြ ေအာက်ေရများ ညစ်ညမ်းမှု၊ ေမြ ဆီလွှာ ညစ်ညမ်းမှု ရှိ-မရှိသိရှိေစရန် ေစာင့်ကြ ပ်  ကြ ည်ရ့ှု 

စစ်ေဆးမည်  ဖြ စ်ပြ းီ ညစ်ညမ်းမှု ရှိပါက  ပြ ုပြ င်ေဆာင်ရွက်သွား မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

ေဒသခံအလုပ်သမားများအား ကုမ္ပဏီ၏ အခြ ားလုပ်ကွက်များတွင ် ေပြ ာငး်ေရွှ့ခန့်ထားေရးအတွက် 

၎င်းတို့၏ သေဘာထားများရယူ ေဆာင်ရွက်မည်  ဖြ စ်ပါသည်။ အထက်ေဖာ်ပြ ပါ မိုင်းသိမ်းခြ င်း 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သိန်း(၃၀၀) ကျပ်အား  ရံပုံေငွအဖြ စ် သတ်မှတ်ထားမည ်

 ဖြ စ်ပါသည်။   မိုင်းပိတ်သိမ်းမည့် စီမံချက်မှာ ေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည် - 
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သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းမည့်စီမံချက် 

စဥ ် ေဆာင်ရွက်မည် ့လုပ်ငန်း 

သတ္တ ုပိတ်သိမ်းရန် 

စီမေံဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ 

မှတ်ချက် 
ပိတ်သိမ်း

မှု 

အကိုကာ

လ 

ပိတ်သိမ်း

မည့် 

ကာလ 

ပိတ်သိမ်း

 ပြ းီ 

ကာလ 

၁။ ဘူမိ-ဓာတု ဆိုင်ရာအချက်အလကမ်ျား ေလလ့ာခြ ငး် 

(က) ကျင်းအတွင်းေမြ သားနံရံများ ခိုင်ခံမှု   

        အေခြ အေန၊ 

(ခ)  ကျင်းအတွင်း ေမြ ေအာကေ်ရ စမိ့်ထွက်မှုနှင့်    

       အရည်အေသွး၊ 

(ဂ) စွန့်ပစ်ေမြ စာများ၏ သတ္တ ုေပါင်းစပ်မှု   

အေခြ အေန၊ 

   

 

၂။ စွန့်ပစ်ေမြ စာများအား စနစ်တကျ စပုုံခြ င်း     

၃။ အေပါ်ယံေမြ ေဆွးများ စုေဆာင်ခြ ငး်     

၄။ တူးေဖာ်ပြ ီး ကျင်း၊ ဂလှိုဏ်များအတွင်း 

စွန့်ပစ်ေမြ စာများ  ဖြ ည့်ခြ င်း    
 

၅။  အသုံးမပြ ုေသာ ေမြ ေနရာများမှ သဘာဝ 

သစ်ေတာများအား ထိန်းသိမ်းခြ ငး်    
 

၆။ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အေဆာကအ်ဦးများ ဖျက်သိမး်     

၇။ အသုံးပြ ုပြ ီးေမြ ေနရာများအား သင့်ေလျာ်ေသာ 

ေမြ ယာအသုံးချမှု  ပြ ုလုပ်နိုင်ေရးအတွက ်

စီမံေဆာင်ရွက်ခြ ငး် 

   

 

၈။ သစ်ပငမ်ျား  ပြ န်လည်စိုက်ပျိူးခြ င်း၊     

၉။ ဖုန်မှုန့် ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ င်း၊     
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၁၀။ ေလထုအရည်အေသွးတိုင်းတာစစ်ေဆးခြ ငး်၊     

၁၁။ ေမြ ေပါ်ေရနငှ့်ေမြ ေအာက်ေရ အရည်အေသွးများ 

တိုင်းတာစစ်ေဆးခြ ငး်၊    
 

၁၂။ သတ္တ ုတွင်းပိတ်သိမ်းမည့် လုပင်န်းအဆင့်ဆင့် 

အလိုက်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များ  

စိစစ်တွက်ချက်ထားမှု၊ ရန်ပုံေငွလျာထားမှု၊ 

   

 

 

သံုးသပ်တင်ပြ ချက် 

၁၄။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(်YMT-256) 

တွင် အေသးစားေရွှတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေမြ ေအာက်တးူေဖာ်မှု 

နည်းစနစ်ကိ ု အသုံးပြ ုေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်တူးေဖာ်ခြ ငး်၊ သတ္တ ုရိုင်းထုတ်လုပ်မှု 

နည်းပါးခြ င်းတို့ေကြ ာင့် အေပါ်ယံေမြ သား ရှင်းလင်းရမှုနည်းခြ ငး်၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာ ထွက်ရှိမှုနည်းခြ ငး် 

တို့ေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်မှုနည်းပါးခြ င်းဖြ စ်ေကြ ာငး် သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ယမ်းသုံးစွဲမှု 

ပမာဏထိန်းချုပ်ခြ င်းဖြ င့် လူမှုဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်ေစနိုင်သည် ့ဆူညံသံ၊ တုန်ခါမှုတို့  ဖြ စ်ေပါ်ခြ ငး် 

မရှိေကြ ာင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရများမှာလည်း ထုံးေကျာက်နှင့် သလင်း 

ေကျာက်များအတငွး်မှ ထွက်သည့်ေရများဖြ စ်၍ ညစ်ညမ်းမှုမရှိေကြ ာင်း သုံးသပ်တင်ပြ  အပ်ပါသည်။ 

ထို့အပြ င် စွန့်ပစ်ေရများအား  ကိတ်ခွဲခြ ငး်နှင့် ေမျာေလာင်းခြ င်းလုပ်ငန်းများတွင်  ပြ န်လည ်အသုံးပြ ု 

မည်ဖြ စ် ခြ ငး်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ့  ဖွဲ့စည်း၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး အစီအမံများ၊ 

ေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည်ရ့ှု စစ်ေဆးသည့်အစီအမံများ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ေနခြ င်းဖြ စ၍်  ပြ ည်ေထာင်စသုား 

ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ် ေရးလုပ်ကွက်(YMT-256) တွင ် အေသးစားေရွှ 

တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင် ့ ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်မှုမှာ ေလျာ့နည်း 

သက်သာေစမည်ဖြ စ်ေကြ ာင်းနှင့် ေဒသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင် ရရှိ ခြ ငး်၊ ေဒသဖွံ့ဖြ ို းေရး 

အတွက ်အေထာက်အကူများရခြ င်းတို့ေကြ ာင့် နိုင်ငံေတာ်နှင် ့ေဒသအား အကျို းပြ ုေနေသာ လုပ်ငန်း 

 ဖြ စ်ပါ ေကြ ာင်း သုံးသပ်တင်ပြ  အပ်ပါသည်။  

အကံပြ ုတင်ပြ ချက် 

၁၅။ ပတ်ဝန််းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွွဲ့နှင့်အေထာက်အကူပြ ုအဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်း၍ ကတိကဝတ်ပါ 

အချက်များဖြ စ်ေသာ သတ္တ ုတူးေဖာ်ခြ ငး်နှင့် သန့်စင်ခြ ငး်အဆင့်မ ှ ထွက်ရှိသည် ့ စွန့်ပစ်ေမြ စာ၊ 
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စွန့်ပစ်ေရများအား စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြ င်း၊ စွန့်ပစ်ေမြ စာများနှင် ့ စွန့်ပစ်ေရများေကြ ာင့် ေမြ ေပါ်ေရ၊ 

ေမြ ေအာက်ေရများ ညစ်ညမ်းမှု မရှိေစေရးအတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ ေစာင့်ကြ ပ်ကြ ည့်ရှု 

စစ်ေဆးခြ ငး် လုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 ကိတ်ခွဲမှုအဆင့်မှ ဖုန်မှုန့်များေကြ ာင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု မရှိေစေရးအတွက် ဖုန်မှုန့်စုပ်စနစ်တပ် 

ဆင်ခြ င်း၊ ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုအား တိုင်းတာ စစ်ေဆးခြ ငး် လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  ေဒသခံများ အဓိက အသက်ေမွးဝမ်းေကြ ာငး်ပြ ုေနေသာ 

လုပ်ငန်းဖြ စသ်ဖြ င့် ေရရှည်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက ်သဘာဝသယံဇာတထိန်းသိမ်း 

 ခြ င်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲအစီအစဥ်များအား စနစ်တကျ စီမံေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ် 

ပါေကြ ာင်း အကံပြ ုတင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

နိဂံုး 

၁၆။  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ အေသးစားေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက် (YMT-256)တွင် 

ပတဝ်န်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆံုးဖြ စ်ေစေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး အဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်း၍ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအမံများ နှင် ့ ေစာင့်ကြ ပ ်  ကြ ည့်ရှု စစ်ေဆးသည် ့အစီအမံများ ချမှတ်ပြ းီ 

ေဆာင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ အေသးစား ေရွှထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ကွက(်YMT-256)အတွင်း 

သတ္တ ုတူးေဖာ်မှုနှင့် သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မှုေကြ ာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မှု မရှိေစေရး 

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

နှင့် သက်သာေချာင်ချိေရးလုပ်ငန််းများ ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ သဘာဝသစ်ေတာများ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ ်

 ခြ ငး်၊ အစားထိုးစိုက်ပျို းခြ င်းလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ခြ င်းစသည့် လုပ်ငန်းများအား စနစ်တကျ စီမ ံ

ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါေကြ ာင်းနှင့် အေသးစားေရွှလုပ်ကွက်(YMT-256)၏ ပတ်ဝန်ကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု 

အစီရင်ခံစာအား တင်ပြ  အပ်ပါသည်။          

                                                       

 

         ဦးေဇာ်ဝင်းသန်း 

                                                                                   ညွှန်ကြ ားေရးမှူး(အငြ ိမ်းစား) 

                                                                               သတ္တ ုတွင်းဦးစီးဌာန၊ သတ္တ ုတွင်းဝန်ကီးဌာန၊ 
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ပုံ(၁) ပန်းေတာင်ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် (YMT-256) အတွင်းရှိ ရုံးအေဆာကအ်ဦး 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စသုားကုမ္ပဏီလီမိတက ်

မန္တေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကကွ်(YMT-256) 

စီမံကိန်းေဆာင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

                 ေနာက်ဆက်တဲွ (က) 
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ပုံ(၂) ပန်းေတာင်ေရွှအေသးစားလုပ်ကွက် (YMT-256) အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ 

 
ပုံ(၃)  ကိတ်ခွဲစက၊် အမှုန့်ကတိ်စက်၊ ေမျာေလာင်းခြ င်းနှင့်ပြ ဒါးဖမ်းခြ င်းလုပ်ငန်းများ             
                         ေဆာင်ရွက်အေဆာက်အဦးများ တည်ေဆာက်ေနပုံ 
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ပုံ(၄) အေသးစားလုပ်ကွက ်(YMT-256)၊ ေဒသခံများ၏ ဆင်းကျင်း(Vertical Shaft) 

 
ပုံ(၅) အေသးစားလုပ်ကွက ်(YMT-256)၊ ေဒသခံများ၏ ဆင်းကျင်း(Vertical Shaft) 

 



4 
 

 
   ပုံ(၆) ကုမ္ပဏီခွတဲမ်းရ  ဗြ ုံးအိတ်များအား ေရွှထုတ်ရန ်စုံပုံသိမ်းထားဆည်းထားပု ံ

 
ပုံ(၇) ကုမ္ပဏီခွဲတမ်းရ  ဗြ ုံးအိတမ်ျားအား ေရွှထုတ်ရန ်သိမ်းထားပုံ 
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ပုံ(၈)  YMT-256 ေလးပင်ကျင်း(Vertical Shaft)မှ ထွက်ရှိသည် ့စွန့်ပစ်ေကျာက်များ 

 
         ပုံ(၉) ကုမ္ပဏီ၊ အင်းပိုင်နှင့်အင်းသားအစုခွဲရန်  ဗြ ုံးများအား  ကိတ်ခွဲေနပု ံ
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ပုံ(၁၀) သတ္တ ုရိုင်း အမှုန့်ကတိ်စက်များ (Pulverizers) 

 
ပုံ(၁၁)  ဗြ ုံးအိတ်သိုေလှာင်ရာေနရာနှင့် အမှုန့်ကတိ်ခုံ 
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     ပုံ(၁၂) ေမျာေလာင်းရာမှထွက်ရှိေသာ စွန့်ပစ်ေမြ ကန်နငှ့် စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန် 

 
     ပုံ(၁၃)  ပြ ဒါးစုထုတ်ယူရန်အတွက် အင်းဝိုင်းလှည့်မည့်ကန် တည်ေဆာက်ထားပုံ 
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                 ပုံ(၁၄) လုပ်ကွက်အတွင်းအသုံးပြ ုေသာ မီးစက်၊ ေရစက်များ 

 
ပုံ(၁၅)YMT-256 ရုးံအေဆာက်အဦးေရှ့ ေလထုအရည်အေသွး တိုင်းတာ စစ်ေဆးေနပု ံ
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          ပုံ(၁၆)YMT-256 ေမြ ေအာက်ေရနမူနာေကာက်ယူစစ်ေဆးသည့်ေနရာ 

 

ပုံ(၁၇) YMT-256 လုပ်ကွက်၊ ရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းအနီး ဖုန်မှုန့်ပျံ့လွင့်မှုတိုင်းတာေနပုံ 
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ပုံ(၁၈) စွန့်ပစ်ေမြ စာကန်နှင် ့စွန့်ပစ်ေရအနည်ထိုင်ကန ်

 

ပုံ(၁၉) လျှို အတွင်းမှ ေရများသိုေလှာင်ကန်၊ 
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ပုံ(၂၀) လျှို အတွင်းမှ ေရများသိုေလှာင်ကန်၊ 

 

ပုံ(၂၁) လျှို အတွင်းမှ ေရများသိုေလှာင်ကန်၊ 
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ပုံ(၂၂) ေရဆိးုစွန့်ပစ်ကန် 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ေနာက်ဆက်တွဲဲ (ခ) 

 ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ၏ ေရွှအေသးစားတူးေဖာ်ခြ ငး်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှုမှ ပတ်ဝန်းကျင်အေပါ်ထိခိုက်နိုင်မှုအေခြ အေနများ              

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 
 

 
 

အကျိုး 
ဆက် 

 
 

 ဖြ စ် 
နိုင်ေချ 

အန္တရာယ် 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 
 

 
 

မှတ်ချက် 

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း အချနိ်ကာလ 

တည်ေဆာက်ေရးကာလ 

 ေမြ ေနရာရှင်းလင်းခြ ငး်၊  

 လမ်းများေဖာက်ခြ ငး်၊ 

 အုပ်ချုပ်မှုနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာ 
အေဆာက်အဦးများ 

ေဆာက်လုပ်ခြ ငး်၊ 

 သတ္တ ုရိုင်းနှင့်စွန့်ပစ်ေမြ စာ
ပုံ ေနရာများ  ပြ ငဆ်င်ခြ ငး်၊ 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာကန၊် 
အနည်ထိုင်ကန်များ 

တညေ်ဆာက်ခြ ငး်၊ 

 

သစ်ေတာသစ်ပင်ပြ ုန်းတီးခြ ငး် 
၄ C L  အေဆာက်အဦးများ 

တည်ေဆာကရ်န် 
သစ်ပင်ေပါက်ေရာက်မှု နည်းပါး 
သည်ေ့မြ ေနများအား 
ေရွးချယ်ခြ ငး်၊ 

 လိုအပ်မှု၏အနည်းဆုံးအေရ 
အတွကက်ို တည်ေဆာက်ခြ ငး်၊ 

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

 ကန်များတညေ်ဆာက်ရာတွင် 
ေမြ ေအာက်စမိ့်ခြ ငး်၊ 
လျှကျခြ င်းများမရှိေစရန် 
ဒီဇိုင်းေရဆွဲတည်ေဆာက်ခြ ငး်၊ 

 စက်ယန္တရားလိုအပ်မှု 
အနညး်ဆုံးသုံးခြ ငး်၊ 
ညအချိန််အသုံးမပြ ုခြ ငး်၊ 

 လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချိန် 
လမ်းများတွငေ်ရဖြ န်းရန်၊ 

 အစားထိုးအပင်များ စိုက်ပျို းခြ ငး် 

 
စီမံကိန်းကာလ 
တစ်ေလျှာက် 
ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 
 

 
လုပ်ကွက် 
ဧရိယာမှာ  
ေကျးရွာ 
စိုက်ပျို းေမြ  
ကာကယွ်ေတာ  
ကင်းလွတ်ပါ 
သည်။ 

ေမြ ဆလီွှာပြ ုနး်တီးခြ င်း 
၄ C L 

ဇီဝမျို းစုမံျို းကွဲဖြ စထ်ွန်းမှုအေနအထားများ 
ပျက်ယွင်းခြ ငး်၊ ၄ C L 

ဖုန်မှုန့်များထွက်ရှိ၍ ေလထုညစ်ညမး်ခြ ငး်၊ 
၄ C L 

ဆူညံသံဖြ စေ်ပါ်ခြ ငး် 
၄ C L 

စိုက်ပျို းေမြ များဆုံးရှုးခြ ငး် 
- - - 

ကာကယွ်ေတာများ ဆုံးရှုးခြ ငး် 
- - ‐ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ေနာက်ဆက်တွဲဲ (ခ) 

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 
 

 
 

အကျိုး
ဆက် 

 
 

 ဖြ စ်နိုင် 
ေချ 

အန္တရာယ် 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

မှတ်ချက် 
ေဆာင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်း အချိန််ကာလ 

လပုင်န်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

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

 စပုုံခြ ငး် 
 စက်ကိရိယာများ 
အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ 

 

ဆူညံသံ၊ 
၃ B M 

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

 ယမ်းခွဲရာတွင် ယမ်းကန့်  
သတ်သုံးစွဲ၊  

 ေလတိုက်နှုန်းလာရား 
စစ်ေဆးခြ ငး်၊ 

စီမံကိန်းကာလ 
တစ်ေလျှာက် 
ေဆာင်ရွက်ရန၊် 

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

တုနခ်ါမှု၊ 
၄ B M 

ဖုန်မှုန့်များထွက်ရှိခြ ငး်၊ 
၃ A M 

ေလထုညစ်ညမ်း၊ ၄ C L 

ေမြ ထုညစ်ညမ်း 

၃ B M 

 စကသ်ုံးဆမီျား ယိုဖိတ်မရှိေစရန ်
ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊  

 ယိုဖိတ်မှုများအား ချက်ခြ ငး် 
သန့်ရှင်းေစေရးအတွက် 
ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

 ေဘးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းများအား 
ထားသိုမှုနှင့် စွန့်ပစမ်ှုအား 
စနစ်တကျ ေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

ဟိုက်ဒြ ို ကာဗွန်ပါဝင်ေသာ အန္တရာယ် 
 ဖြ စေ်စတတ်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများ 

ယိုဖိတ်မှုနှင့်ယိုစိမ့််ခြ ငး်၊ 
၃ D M 

  

 ေမြ ေအာက်စိမ့်ထွက်ေရ 

 စွန့်ပစ်ခြ ငး်၊ 
 
 
 

ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာက်ေရများ 
ညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ 

၃ C M 

 အနညထ်ိုင်ကန်များမှ တဆင့် 
စွန့်ပစ်ခြ ငး်၊ 

 လပု်ငန်းတွင်အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ 

 အနက် 
မီတာ(၂၆၀)တွင် 
ေမြ ေအာကေ်ရ 
ထွက်ရှိ/နည်း  
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ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 
 

 
 

အကျိုး 
ဆက် 

 
 

 ဖြ စ်နိုင် 
ေချ 

အန္တရာယ် 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

မှတ်ချက် 
ေဆာင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်း 

လုပ်ငန်းေဆာင် 
ရွက်မည့်အချိန်် 

လုပ်ငန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်၊ 

 
သတ္တ ုရိုင်းများကတိ်ခွဲခြ ငး် 
 

ဖုန်မှုန့်များ ထကွရ်ှိ၍  
အငး်သားများ၏ ကျနး်မာေရးထိခိုက်ခြ ငး် 
ေလထုညစ်ညမ်းခြ ငး် 
 
ဆူညံသံများ ထကွရ်ှိခြ င်း 
 
 
 

 
၂ 
 
 
၃ 
 
 
 

 
B 
 
 

C 

 

M 

 

 

L 

 
 ကတိခ်ွဲခြ င်းအဆင့်တွင် ဖုန်စပုပ်ိုကလ်ိုင်းများ 
တပ်ဆင်ခြ ငး်၊ ဖုန်စစ်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြ ငး်၊ 
နှာေခါင်းစီးများ ထတု်ေပးခြ ငး် 
စက်ယန္တရားယားလိုအပ်မှုအနည်းဆုံး 
အေရအတွက်အား အသုံးပြ ုရန၊် 
 

 
စီမံကိန်းကာလ 
တစ်ေလျှာက် 
ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 

 
သတ္တ ုသန့်စင်ခြ ငး် (ေမျာေလာင်းခြ ငး်) 

ေမြ ထုညစ်ညမ်းခြ ငး်၊ 
၂ B M စွန့်ပစ်ေမြ စာကနမ်ျား အသုံးပြ ုခြ ငး်၊ 

စွန့်ပစ်ေရများ  ပြ နလ်ည်အသုးံပြ ုခြ ငး်၊ 
 ေမြ ေပါ်ေရ၊ ေမြ ေအာကေ်ရ 

ညစ်ညမ်းနိုင်ခြ င်း၊ ၂ B M 

 ပြ ဒါးဖမ်းခြ ငး်  ပြ ဒါးေငွ့ များ ထွက်ရှိ၍ 
ဝန်ထမ်းကျန်းမာေရးထိခိုက်ေစနိုင်ခြ ငး်၊ 
ေလထုေမြ ထုညစ်ညမ်းခြ ငး် ၃ C M 

 ပြ ဒါးအေငွ့ဖမ်းကရိိယာများသုးံခြ ငး်၊ 
ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအသုးံပြ ုခြ ငး်၊ 

 

 

 

 

 

 



4 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ေနာက်ဆက်တွဲဲ (ခ) 

ေဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း 
 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု 
 

 
 

အကျိုး 
ဆက် 

 
 

 ဖြ စ်နိုင် 
ေချ 

အန္တရာယ် 

ေလျာ့ချမည့်နည်းလမ်း 

မှတ်ချက် 
ေဆာင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်း အချိန််ကာလ 

သတ္တ ုပိတ်သိမး်သည့်ကာလနငှ့်ပိတ်သိမ်းပြ းီကာလ 

ပိတ်သိမး်ပြ းီကာလ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် 
လူမှုဝန်းကျင်အေပါ် ေရရှည်ထိခိုက် 
နိုင်သည့်အချက်များ 

 လုပ်ငန်းရပ်နားခြ ငး်၊ 
 

 စွန့်ပစ်ေမြ စာပုံများ  ပြ ို ကျ 
တိုက်စားခြ ငး်၊ 

 ေမြ ေနရာအသုံးချထားမှုမှ 
ေမြ ဆလီွှာဆုံးရှံုးခြ ငး်၊ 

  မြ င်ကွင်းများ ဆုံးရှုးခြ ငး် 
 

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

 
 

 
 
 
၁ 
 
 
 
၃ 
 
 
 
၃ 

 
 
 

A 
 
 

B 
 
 
 

B 

 
 
 

H 
 
 

M 
 
 
 

M 

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

 
 
 
ပိတ်သိမး်ချိန်် 
ပိတ်သိမး်ပြ းီ 
ကာလ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ေနာက်ဆက်တွဲဲ (ခ) 

အကျိုးဆက်အေပါ် အရည်အေသွးအလိုက်အတိုင်အတာများ 

အဆင့် ေဖာ်ပြ သင့်သည့်အဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအေခြ အေန 

၁ ေရရညှ်အကျို းသကေ်ရာက်မည့်ထိခိကု်မှု စီမံကိန်းပြ င်ပသို့ပါ အကျို းသက်ေရာက်နိုင်ပြ းီ ေရရှညဆ်ိးုကျိုးသကေ်ရာကန်ိငုသ်ည။် 

၂ အဓိကကျေသာ ထိခိုက်မှု စီမံကိန်းပြ င်ပသို့ပါ အကျို းသက်ေရာက်နိုငသ်ည်။ 

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

၄ သာမန်ထိခိုက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်နငှ်လမူှုဝန်းကျင်အေပါ် ထိခိုက်နိုင်။ 

 

 ဖြ စ်နိုင်ေခြ ရှိမှု အဆင့် 

အဆင့် ေဖာ်ပြ သည့်အဆင့် ရှင်းလင်းချက် 

A ေသချာလုနီးပါးဖြ စ်ေသာ အေခြ အေနအေတာမ်ျားများတွင်  ဖြ စေ်ပါ်ရန် ေမျှာ်လင့်ရသည။် 

B  ဖြ စ်နိုင်ေခြ ရှိေသာ အေခြ အေနအေတာမ်ျားများတွင်  ဖြ စေ်ကာင်းဖြ စ်နိုင်သည်။ 

C  ဖြ စ်နိုင်ေသာ  ဖြ စ်နိုင်သည။် 

D  ဖြ စ်နိုင်ေခြ မရှိေသာ  ဖြ စ်နိုင်သည၊် သို့ေသာ်ေမျှာ်လင့်မထားပါ။ 

E ရှားပါးေသာ  ခြွ င်းချက် အေခြ အေနများတွငသ်ာ  ဖြ စေ်ပါ်ပါသည။် 

    

ေဘးအန္တရာယ်ရှိမှုအဆင့် 

အဆင့် ထိခိုက်နိုင်မှုအေခြ အေန ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်မှုအေခြ အေန 

E အလနွ်အန္တရာယ်များ ချက်ခြ ငး်အေရးယေူဆာငရ်ွကရ်န်လိအုပ်ပါသည်။ 

H အန္တရာယအ်မြ င့်ဆုံး စီမံခန့်ခွဲသညမ်ှ အေရးတယူပြ ုလုပ်ရနလ်ိုအပပ်ါသည။် 

M အန္တရာယ ်အေတာ်အသင့် စီမံခန့်ခွဲ တာဝန်ယသူည်ကို သတ်မှတ်ပြ ဒါန်းရမည်။ 

L သာမည အန္တရာယ် လုပ်ရိုးလပု်စဥ်အတိုင်း စီမံေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ပုံ(၁) ပန်းေတာင်လုပ်ကွက်များအနီးရှိ ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်အား ေတွ့ မြ ငရ်ပုံ 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စသုားကုမ္ပဏီလီမိတက ်

မန္တေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသ 

ေဒသခံပြ ည်သူများနှင့့်ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးမှု 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 
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ပုံ(၂) ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရာွအုပစ်၊ု ေကျးရွာများမှ ေဒသခံများနှင့် ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်အတွင်း  

ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးခဲ့သည့် မှတတ်မ်းဓာတ်ပုံ 

 

ပုံ(၃) ေဒသခံများသို့ တာဝန်ရှိသူမှ ေဒသဖွံ့ ဖြ ို းေရးေဆာင်ရွက်မှု အေခြ အေနများ ရှငး်လငး်ေဆွးေနွးေနပုံ 
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ပုံ(၄) ပန်းေတာင်ကွက်ရပ်မှ လုပ်ကွက်အတွင်း အကျိုးတူေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေဒသခံများအား ေတွ့ မြ ငရ်ပုံ 
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ပုံ(၁) အင်တိုင်း-ကင်းရွာ-သေပြ ပင် ေကျးရွာချင်းဆက်လမ်း ေရတိုက်စားခြ င်းအား  ပြ ုပြ င်ေနပုံ 

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

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စသုားကုမ္ပဏီလီမိတက ်

မန္တေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသ 

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

 

 
ပုံ(၄) သေပြ ပင်ေကျးရွာမလူတန်းေကျာင်း ေဆာက်လုပ်လှူဒါန်းေပးထားပုံ 



3 
 

 

ပုံ(၅) သေပြ ပင်ေကျးရွာ ဘုန်းေတာ်ကီးေကျာင်း ေဆာက်လုပ်လှူဒါန်းေနပုံ 

 
ပုံ(၆)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီမှ သေပြ ပင်ေကျးရွာတငွ် ေစတ ီတစ်ဆူ လှူဒါန်းထားပုံ 
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ပုံ(၇) သေပြ ပင်ေကျးရွာတငွ် ဘုရားအတငွ်း ပူေဇာ်ထားသည့် ဗုဒ္ဓရပုပ်ွားေတာ် 

 

 
ပုံ(၈)  ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီမှ သေပြ ပင်ေကျးရွာတငွ် သိမ်ေကျာင်းေတာ်လှူဒါန်းထားပုံ 
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ပုံ(၉) ဗိုလ်ချုပ်ေကြ းရပုအ်ား  ကိုဆိုေနသည့် ေဒသခံပြ ညသ်ူများ 

 

 

ပုံ(၉) ကုမ္ပဏီမှ (၁၃.၂.၂၀၁၇)ရက်ေန့၊ ရမည်းသင်းမြ ို့တွင် လှူဒါန်းထားသည့်ဗိုလ်ချုပ်ေကြ းရုပ်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြ ံ 
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ပုံ(၁၀) ဆန်းေရွှပြ ည်နှင့်ပြ ည်ေထာင်စုသားကုမ္ပဏီ မှ ရမည်းသင်းမြ ို့တွင် (၁၃.၂.၂၀၁၇) 
ရက်ေန့တွင် ဗုိလ်ချုပ်ေကြ းရုပ်အား လှူဒါန်းထားပံု 
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ပုံ(၁၁) အင်းတိုင်းရွာတွင် ေကျးရွာအသုးံပြ ုရန် ေရကန် တးူေဖာ်ေဆာကလ်ပုလ်ှူ ဒါန်းထားပုံ 

 

ပုံ(၁၂) အင်းတိုင်းရွာတွင် ေကျးရွာအသုးံပြ ုရန် ေရကန် တးူေဖာ်ေဆာကလ်ပုလ်ှူ ဒါန်းထားပုံ 
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ပုံ(၁) ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-257) မှ သရက်စိုက်ခင်း 

 

 

 ပြ ည်ေထာင်စသုားကုမ္ပဏီလီမိတက ်

မန္တေလးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြ ို့နယ်၊ ဝါးဖြ ူေတာင်ေကျးရွာအုပ်စု၊ 

ပန်းေတာင်ေဒသ 

စိမ်းလန်းစိုေပြ ေရးေဆာင်ရွက်မှု(TPK-257) 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ 

ေနာက်ဆက်တဲွ (ဃ-၁) 
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ပုံ(၂) ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-257) မှ ပျိုးခြ  ံ

 
ပုံ(၃) ပန်းေတာင်ေရွှလုပ်ကွက် (YMT-257) မှ သရက်ပင်ေပါက်များ 
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ပုံ(၄) အပင်များ စိုက်ပျိုးရန် ေနရာများ သတ်မှတ်ထားပု ံ

 
ပုံ(၅) (YMT-257) လုပ်ကွက ်ေဒသအပင်များ  ဖြ စ်ေသာ မယ်ဇလီစိုက်ခင်း 
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ပုံ(၆(YMT-257) လုပ်ကွက်အတွက် စိုက်ပျိုးထားေသာကျွန်းပင်များ 
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